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 نازخ ز:زطلس
 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 بفيلا -د

 يدنكلا ميتهارإنبدمحجنلاعلا

 سداسلا ءزذحلا
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 ه ميحرلا نمحرلا هنلا مسب »

 لو لا ب ابل ١

 نيملسملا راثأ نم فلؤم تاداقتعالا ىف

 ظفحلل ع رسأو ةعلاطملل برقأ خسانلا هفلأ

 نأ دارا نم لوقي ةلمجلا ىلع ةينلا داقتعا يف ينيعلا نايلس دمحم خيشلا نعو

 لك نا هذه يتعاس ؤ اذه يماقم يف تدقتعاو تيون دق ينا مهللا ةلمح ةينلا دقتعي

 وأ اهتيطعأ ةيطع وأ هتمص موص وأ ضئارفلا عيمج نم اهتلعف ةضيرفو اهتيلص ةالص
 وأ هتلعف لعف وا هتلق لوق وأ هتركذ ىلاعت هلل ركذ وأ اهب تقدصت ةقدص وا اهتقفنا ةقفن

 وأ ةجاح ريغ وأ ةجاح يف يشم وأ دوعق وأ مايق يف تناك اهتكرحت ةكرح وأ هتجرخ جورخ

 مزال نع لفاغت وأ يهن وأ رمأ وأ مون وأ عامج وأ برش وأ لكأ وأ عمس وأ رظن وأ ةفايض
 تادابعلا عيمج يف هلوسرو هب لجو زع هللا رمأ ام عيمج نم كلذ ريغ وأ بابحتسا وأ

 تدقتعا دقو كلذ ريغو بدأو بابحتساو بدنو ةنسو ضرف نم تاعاطلا رئاسو

 نم كلذ ىوس ناك امو ةبرقو هلل ةعاط ضرفلل ءادا وهف ضرف هنم ناك ام هنا تيونو

 هلل ةبرق وهف اذه ىداقتعا يف هركذأ مل وأ هتطرشو هتركذ دق ايف كلذ ريغو ةلفانو ةنس

 هناحبس هللا ىلا بئات انأف اباسح بجوي هيف امم كلذ ريغ ناك امو اباقع بجوي هيف ىلاعت

 ؤ هتركذ ام لكل يترشابم دنع ةينلا هذه اركاذ تنك يداقتعا يف لخادو هنم ىلاعتو
 دقف لاغتشا وأ ينم ةلفغ لاح يف وأ ايهاس وأ ايسان تنك وأ اهل داقتعالاو ةينلا هذه

 ىلجأ ءاضقناو ىلمع عاطقنا ىلا ايندلا راد يف ينم نوكي وأ ناك ام ىلع ةينلا تدقتعا

 [ . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو
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 نا مهللا دادم نب هللادبع دمحم خيشلا طخب اهنا ركذي اهتدجو : ةنونيد داقتعا
 نكي ناو نيبينملا لوأ انأف ةبانإ كرتلا نكي ناو نيمدانلا لوأ اناف ةبوت مدنلا نكي

 ءيسملا كدبع انا ينا © مهللا { نيرفغتسملا نم كل اناف اطخ بنذلا نم رافغتسالا

 اياطعلاو لضفلاب داوعلا ميحرلا فوؤرلا انبر تناو بونذلاو اياطخلاب داوعلا ملاظلا

 له مهللا كوفع ينعسي ال نا يرذع نم غلباو كملح ينعسي ال نا يئطخ نم غلبا

 تلدعتف كملح ينرغ يغلاب الإ ريقفلا ريجتسي لهو يوقلاب الا فيعضلا رصتني
 كرتب ينتقمت الف كتمحر ىلا ريقف اناف يالوم اي ينمحراف تفرتحاف كلضف تدوعتو

 . كدابع ةعاط نع ينغلا تنأف كتعاط

 كذعأل ينإف ةبوقعلاب ينلجاعت ال ءيسملا ملاظلا يصعلملا زجاعلا انأ ؛ بر اي

 الف ينم تهرك ام ىلع ءار كناف كدنع يهجو قالخا ةبوقع ينافكو كتيصع ينا

 وهو هتبكترا كلذ ريغ وأ جرف وأ مد وأ لام لك مهللا ىرخا ةنونيد يالوم اي ينذخاؤت

 نئادو هنم ةبوتلاب نئاد انأف هل يبوكر ناك فيكو تيسن مث هنم جراخ وأ يكلم يف قاب

 هنم صالخلا ىلع تردقو هتملعو همارح ملع حص ىتم هلهأ ىلا هئادأب نئادو هكرتب

 . مارح كلذ نا تملع ينتدلق تئش ناو

 وأ ميتيل ةناما هدنع تناك نميف هللا همحر حلاص نب دمحم نب دمحأ نع : لصف

 ناك وأ ءارقفلا ىلع قرفت نا ةنامألا مكح ىلا عجرو اثراو هل ملعي ملو كله مث هريغ

 ىلع هتقرف ام عيمج يف يداقتعا مهللا ةمذلا يف نمتؤملا ىلع ةنامألا نم ءيش قلعت دق

 ةصخرلا لوبقل كلذ يف اعابتاو ىل اصالخو هنع ةقدص نالف نب نالف لام نم ءارقفلا

 يلام نم هلام ءادأب هثراول قح ةجح يلع تماق ىتم هنا كل ينم ةنونيدو داقتعا ىلع

 نم شرا هيلع ناك وأ ةيدلا يف لاملا اذه نم ءيش راص دق ناك ناف مرغلا راتخا نا اذه

 هتدجو ام مت هنع ةقدصو هسفن نع ءاضق نوكي هنا ريغ هنيعب داقتعالا اذه ناك هندب

 : ةنونيدو ةديقعو رارقا ظفل ىنعملا اذه نم

 « ميحرلا نمحرلا هنلا مسب ط
 ةحص ؤ هسفن ىلع اندهشاو اذكو اذك ناكمي وهو نالف نب نالف اندنع رقأ

 الو هفرعي نملو هفرعي ال نمل انايض هيلع نا اعربتم اعئاط هلعفو هرمأ زاوجو هندب و هلقع
 نم ىلاعت هللا دنع همزلي امم هيلا لصوتلا نع زجعو هناكم فرع وأ هناكم فرعي

 همزليو كلذ هيف لعفي نا هل زوجي ال نميف هلعفب هيلع تبثت يتلا قوقحلاو شو رالا
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 يف رمألا هيلع ىفخو نيملسملا لوق يف مزلي ام ىلعو هقحتسم ىلا ىلاعت هللا دنع هؤادا

 ف مهيلا هنم صالخلاو هبابرا ىلا كلذ نم همزلي ام ءادأب ةنونيدلا دقتعاو كلذ

 . هترثكو هتلق

 اهب نوملسملا لاق يتلا روقعلا ةهج نم هفرعي ال نمم نايض هقحل دق كلذكو
 هتعواطم نوكت ال نمم ةعواطمب وأ رهقب هؤطو هل زوجي ال نم ءىطوو كلذ لعف نم ىلع

 ىلع همزل ام ميلستب ىلاعت هلل نادو هل همزل نم ىلا كلذ نم صالخلا همزلأو هيلع ةجح

 نمل هسفن ىلع طاتحا دق هنا هللا دنع ةجح مه نيذلا نيملسملا لوق يف مزليو بجي ام

 ةضف امهرد اذكو اذكب قوقحلاو دوقعلاو شو رالا نم هيلع بجو و هيلع كلذ قحتسا
 لوق يف كلذل نوقحتسم مه نيذلا ءارقفلا ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ هنع قرفي ناو
 ةردقلا دنع هقحتسم ىلا كلذ نم هيلع بجو ام ميلستب هيف هب ةنونيدلا عم نيملسملا
 . كلذب هتفرعمو كلذ ىلع هنم

 نا دعب كلذو باتكلا اذه رخا يف نيملسملا دوهشلاو هسفن ىلع ىلاعت هللا دهشا

 ابلاط هسفن همزلاو هلك افرح افرح هيف ام عيمج ةفرعمو همهفب رقأف كلذ عيمج هيلع ءىرق
 ينالفلا رهش نم تيقب ةليللاذكو اذك موي يف كلذو تباث ريغ وأ اتباث كلذ ناك ابغار

 ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو اذكو اذك ةنس روهش نم

 - . هدحو هلل دمحلاو

 عم تاينلا داقتعا نم دبعلا ىلع بجي ايف لاق دايز نب فلخ نع ىوريو

 يغبنيف تاينلا كرتب اعايض وأ ءابه هللا نيبو مكنيب مكلايعأ بهذت ال لاقف لامعألا
 هلل نئاد هناو ءاش ثيح هلل اهفرصي هلل اهلك هلامعا نوكت نا هتين يف دقتعي نا نمؤملل

 داقتعالا اذه هعفنيو ةعاط نم قفاو ام ىلع باثيف ةبوتلا يصاعملا نم قفاو ام لك ي

 يف داقتعالا اذه هعفنيف ةيصعملا قفاو هنا فرعي مل اذا ةيصعم نم قفاو ام ةبوتلل

 دابعلا قوقح نم ءيش هيلع قلعتي نا الا اهنم بوتيف ةيصعملاب ملعي نا الا ةلمجلا

 . هنم صالخلا هيلعف هركذيو
 يتين مهللا » دييقتلا باتك نم داقتعا ظفل ةلمجلا ف ةبوتلا هتزجأ هيسن اذا امأو

 وأ جح وأ مايص وأ ةاكز وأ ةالص نم اهف ينتقفوو ىلع اهب تننم ةعاط لك يف يداقتعاو

 ةقدص وأ مارح وأ لالح ملعب وأ ركنم نع يجن وأ فورعمب رمأ وأ محر ةلص وأ داهج

 هتيسن وأ كلذ تركذ حابملا وأ تاضرتفملا عيمج نم كلذ ريغ وأ قزر بلط وأ ةفايض وأ

 . «مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع دمحم»ه كلوسرلو كل ةعاط يلع تضرف امل ءادأ
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 ىلاعت هللا رفغتسا انأ ؛ مصالا هللادبع يبا نب نايثع نع : داقتعاو ةنونيد

 هيلا بئاتو هللا رفغتسا انأ ملعا ملامو اهنم تملع ام اهلك يبونذ ميمج نم هيلا نئادو

 عيمج ي ينيدو باوصلاو قحلا هنم ءيش ىف وأ كلذ يئ تفلاخ ةينو لمعو لوق لك نم

 هلوسرو هللا ىلوتاو هتما نم ةماقتسالا لهأ نيدو هلوسر نيدو هللا نيد اهلك ءايشألا

 نيد اهلك ءايشألا عيمج يف ينيدو نوملسملاو هلوسرو هللا هنم ءىرب نمم أربأو نيملسملاو

 . هتمأ نم ةماقتسالا لها نيدو ةلت هلوسر نيدو هللا

 هلثمك سيل هل كي رش ال هدحو هللا الإ هلإ ال هنا : ىرابلا ديحوت ىف داقتعا

 ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ريصبلا عيمسلا وهو عيش
 دلوي ملو دلي مل دمص درف دحأ دحاو اددع ءيش لك ىصحاو ايلع ءيش لكب طاحا
 مهتنسلأب اذه اولاق اذاف عمجأ نيقولخملا تافص هنع ىفنتو ادلو الو ةبحاص ذختي ملو

 . ىلاعت هللا ءاش نا ةمايقلا موي هللا دنع اوملس دقف مهبولقب هودقتعاو

 نب دمحم هب ءاج ام ناو هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو كلذ ىلا فيضنو

 . بير الو كلذ يف كش الو هب ءاج ايك نيبملا قحلا وهف ارسفمو المج هللادبع
 مهأدتباو قلخلا قلخ امل ىلاعت هللا نا دبعلا دقتعي نا : ثعبلا داقتعا
 سفن لك مهنم نيفكملا يزجيف ميمر مهو مهديعي نا رداق كلذك اعارتخا ء يش ال نم

 حور يوذ لك رشحي ىلاعت هللاو نيعمجأ سنألاو نجلا نم نيفلكملا عيمج نم تبسك امب
 . ماوهلاو ريطلاو باودلاو نجلاو رشبلاو ةكئالملا نم

 طخب هتدجو هه ىلعأل ا لثملا هلو » : ىلاعت هللا لوق ريسفتو : ةلمجلا داقتعا
 نعو . دعم نب دمحأ نب رمع خيشلا نع هعفري حرفم نب دمحأ نب نايلس دمحم خيشلا

 يهو ىلعألا لثملا يه ث هللا الإ هلإ ال : لوق وه هم ىلعألا لثملا هلو ل : ىلاعت هللا لوق
 هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالا هل تبثيو هلك هلللا نيد عيمج هل تبث اهب رقأ اذإ يتلا ةلمجلا

 ةيالو هل تبثو ض هللا ديحوت هل تبثو ز هديعوو هللا دعوب قيدصتلا هل تبثو ، هلسرو

 مهريغو نجلاو سنألاو اياعرلاو ةمئألاو نييبنلاو © ةكئالملا نم مهلك هللا ءايلوأ ميمج
 نيقفانملاو نيكرشملا نم مهنكل هللا ءادعأ عيمج نم ةءاربلا هل تبثو ، قلخلا عيمج نم

 ةمئألا اوبراحو 0 هللا ءايبنا اوبراح نيذلا نيقفانملاو نيكرشملا نم هللا ءادعأ ةمئأو

 مل اممو هتركذ امم هللا نيد نم ء يش لك هل تبثو { ةيدمح ةمأ نم هللا ءايبنأب نيبرقملا

 ناو ، هلوسرو هدبع ادمحم ناو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو ةلمجلاب رقملا ناكو هركذأ
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 ايلسم انمؤم ناك ناسنالا اهب رقأ اذإ يتلا ةلمجلا يه هذهف قحلا وهف دمحم هب ءاج ام

 ال مث هنم ءيشب هلللا هدبعتي ىتح هلك هللا نيد عيج لهج .هل اعساوو املاس املاع اديعس

 هللا هدبعتي مل ام هنيعب هللا نيد نم ءيش ةفرعم نع لاؤسلاب هيلع سيلو 3 هلهج هعسي
 همزلت ام عي+ نع لاؤسلاب ةنونيدلا دقتعي نا هيلع نأ ليق دق هنا الإ 3 ؛ هلهجيف هب

 هللا نيد وأ نيملسملا نيد وأ تتم يبنلا دمحم نيد وأ هللا نيد ف هنع لاؤسلاب ةنونيدلا

 دقو هلدي نم دجي هنأ هبلقب رطخ اذإ كلذك ىدتها هجو ياب نيملسملا نيدو يبنلا نيدو

 نم هللا هدبعتي مل ام عيج وهو هلهج هعسي لصأ نيلصأ ىلإ عجري هلك هللا نيد نأ ليق
 ةلاح هيلع تأت مل ام تومي نأ ىلإ هلهج ةعسو نيع ةفرط هلهج هعسو ءيش لكو هنيد

 هيلع تتأ اذإو كلذ ريغ وأ لوق وأ ةيصو وأ كرت وأ ملع وأ لمع نم اهيف هللا هدبعت
 عجار هلك هللا نيد نأ ليق دقو هنم هب هللا هدبعت امب مايقلا هيلعف اهيف هب هللا هدبعت ةلاح

 يف تاينلاو رارقالا لخدي اذهب لئاقلا نأ يدنعو كرتو لمعو ملع لوصأ ةثالث ىلإ

 . لوصألا هذه

 نأ هلف انيد هدقتعي امم ملكتملا هب ملكت لمو عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم

 . هنمو هيأرب هلاق امتإ ناك اذإ أطخ ناك نا هنم هللا رفغتسا ينا لوقي

 دقف ةلمجلا يف ةبوتلا هنم همزلت ناك نا هتطيرش ىف هنم بات اذا اماو : ةلأسم

 هيلع اهقم نكي مل ام كلذب ملع اذإ هنيعب هنم هتبوت نع كلذ هيزجيو كلذ نم بات

 . هتداراو هتين ؤ نيدب

 ىلإ ةميزعلا نع عجرف هيف كشف هب نيدي امم ء يش هلابب رطخ ول كلذكو : ةلأسم
 بوتيف هيف لخد ام اطخ نيبتي مل وأ لالضب هيف ناد دق ناك نا هنم باتف هب ةنونيدلا

 لهج عسي امم ناكو ةفصلا هذهو ةلمجلا هذه ىلع هنم باتف هيف كش هنأ الإ هنيعب هنم

 يدنع اذه ناك عايسلاب الإ ةجحلا هيف موقت ال امو نيدلا نم هئطخو هباوص ةفرعم
 همزليا رمأ ءيشلا كلذ يف كلت هتنونيد يف ىتأ نكي مل اذإ لحتسملل ةبوتلا نم ابرض

 وأ هبوصي ناك امم ىتأ ام أطخو هنيعب هنم بات ىتأ ام أطخ هل ناب ناف ةبوتلا نم رثكأ هيف

 فقوو هيف ةنونيدلا نع عجر اذاف كلذ ناب اذإ هنيعب باوصلا نع هئطخي ناك ام بوص

 . ةنونيد هيلع نبي ملف هيف أطخأ دق ناك نا كلذ نم .باتو هيف لخد ايع

 . ةبوتلا الإ كلذ يف همزلي مل اذإ كلذ نع : لاؤس
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 مأ هيلإ جورخلا لمأي هنأ الإ ابئاغ قحلا بحاص ىلع ردقي وهو كلذ نم صالخلا
 امم ائيش عيضي ملو كلذ ي همزلي ام ءاداب انئاد ناك اذإ ءاوس هنأ ىعم لاق قرف امهنيب

 نأ الإ ايصاع كلذ هريصقتو هيناوت ين انئاد نوكي نأ يل نيبي الو همزلي امم هيلع ردقي

 الو هيلع تبثي ال يتلا ةليضفلاو ةجحلا هيلع موقت وأ هيف همزليف كلذ هيلإ بلطي

 . لبقي
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 ن اٹلا ب ابل ١

 باتكلا ريغ نم

 نأ ناسنالا دارأ اذإو ؛ هللا همحر دمحم يبأ خيشلا نع هبسحأو باتكلا ريغ نم

 اذكو اذك ةالصل رهطتي هنأ ضمضمتي نأ لبق ةينلا هسفن يف دقتعيف ةالصلل رهطتي

 لوقي ةبانجلل رهطتي ماق اذإو . نسحف اذكو اذك ةالصل ةعاسلا هناسلب لاق نإو

 لوقي هناف ةبانجلا لسغل ىون اذإو . ةةييتدمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبانحجلا لسغل رهطتأ

 ىون ابارت الو ءام دجي مل نمو ةيدمح هلوسرلو هلل (ارقضيرف ةبانجلا نم لستغا

 نا مميتملا ىلع سيلو يلصيو مميتلا يوني : نورخآ لاقو . ىلصو هسفن يف ةراهطلا

 ثدحلا عفرل وا ةالصلل ةراهط هب يوني نكلو عوطت ةالص الو ةضيرف مميتلاب يوني
 يتلا ةضيرفلا اذه يماقم يف ىلصا : لوقي هناف هتالصل يوني نا يلصملا دارا اذاو

 . هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرف ةبعكلا ىلا ةعكر اذكو اذك ةالص يهو يلع هللا اهضرتفا

 ميقي نا يوني هناف هتالص ف ةماقالا دقتعيو ةالصلل ميقي نا نذؤملا دارا اذاف

 نا مامالا دارا اذاف & تاولصلا نم تناك ام اهب يلصي نا دقتعا يتلا ةعامجلا ةالصل

 ةضيرفلا يلصا لوقيو يوني هناف اهريغ وأ ةعمجلا ةالص ةعاهجلا نم هفلخ نمب ىلصي

 ةضيرف ةبعكلا ىلا ةعكر اذكو اذك اهريغ وأ ةعمجلا ةالص يهو يلع هللا اهضرتفا يتلا
 . يتأي نمو يتالصب يلصي نم مامإ هلوسرلو هلل ةعاط

 ةالص يهو يلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا يدؤأ لوقيو يوني هناف مومأملا امأو

 ةالصب يلصي نا ىون يلو ريغ ناك ناو ايلو ناك اذا مامالا ةالصب اهريغ وأ ةعمجلا

 يلصي هنا تاولصلا نم اهريغو ةعمجلا ةالص يف يوني رفاسملاو . ةعامجلا

 . مامالا ةالصب

 ترخأ دق لوقي هناف رفسلا يف ةرخآلا ىلا ىلوألا ةالصلا ريخأت رفاسملا دارا اذاو

 اعابتاو كتنسل ءايحاو كلوسرب ءادتقا ةرخآلا رصعلا ةالص ىلا ةرضاحلا رهظلا ةالص

 ىلصي نا داراو رفسلا لاح يف وهو ىلوألا هترضح اذاو {، قحلل الوبقو كتصخرل
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 رهظلا ةالص اذه يماقم ؤ يلصأ لوقي هناف رصعلا ةالص اهيلا رجي و اهتقو ؤ رهظلا

 اعمج اهيلصا ةرخآلا رصعلا ةالص ةضيرف اهيلا رجا وأ فيضاو نيتعكر ةرضاحلا

 ةرخآلا تقو اهالصو اهريخأت ىون اذاو { هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا رفس يتالص

 ةالص ىلا اهفيضاو نيتعكر ةتئافلا رهظلا ةالص ةضيرف اذه يماقم يف يلصا لوقي

 هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا ىلا رفس يتالص اعمج هيلصا ةرضاحلا رصعلا

 ةفصلا هذه ىلع ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص يف كلذكو ىلوألا مدقيو

 . ملعأ هللاو

 ىلع يلصا لوقي هناف هفلخ نمب ةزانجلا ةالص يف يوني نا مامالا دارأ اذإ امأو

 عبرأب يتالصب يلصي نمب امامإ ةلي هللا لوسر اهب رما يتلا ةنسلا ةالص ةزانجلا
 اذه ىلع يلصأ لوقيو { مومأملا يونيو { ةيتتهلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا تاريبكت

 يلصملا يونيو © هلوسرلو هلل ةعاط هتالصب يلصا مامالل اعابتا ةنسلا ةالص تيللا

 اذاو . ربكي مث هجوي مث هلوسرلو هلل ةعاط هتالصب يلصا مامالا ةالصب ديعلا ةالص

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا نيتعكر ديعلا ةالص ةنس يلصأ لوقيو يوني هناف امامإ ناك

 ناضمر رهش مايق هتالص يف مأ اذا يلصملا يونيو & يتالصب يلصي نمل امامإ هلوسرلو

 ةعاط ةبعكلا ىلا يتالصب يلصي نمل امامإ ةنسلل ءادأ ناضمر رهش مايق ىلصأ لوقيو

 مامالل اعابتا ناضمر رهش مايق ةنسل يدؤأ لوقي مومأملاو . هلوسرلو هلل

 . هتالصب يلصأ

 نم يوني هناف هلك ناضمر رهش مايصل ةينلا دقعي نأ دارأ اذا مئاصلاو : ةلأسم

 هرخآ ىلا هلوأ نم هموص يلع ضرتفملا ناضمر رهش موصأ ناضمر رهش لوأ
 نا لوقي نم لوق ىلع اذه 0 هللا رما ايك ةدحاو ةضيرف هنم ضرتفملا يفرط قارغتساو

 . لوقلا ضعب ىف هيفكتو رهشلا لوأ نم ةينلا نوكتو ، ةدحاو ةضيرف ناضمر رهش
 نا بحتسيو ةليل لك يف اهددمجي ةينلا ناف ديدج ضرف موي لك نا لوقي نم امأو
 نم ةضيرفلا ايئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ لوقي هنإف رجفلا لبق روحسلا دنع نوكت

 مايصل ةينلا دقع نمف ليللا ىلا رجفلا عولط نم هلوسرلو هلل ةعاط ناضمر رهش
 ةينلاب ايئاص حبصأو يلايللا نم ةليل كلذ دعب ةينلا نع اهيسن مث ةليل لوا رهشلا
 ضقي نا دارأو ةرافكلاو ناضمر رهش لدب همزل نمو ملعا هللاو ةيزجم يهف لوألا

 رهش داسف نم ينمزل ام ايئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ ىوني هناف ةرافكلاو لدبلا

 . هلوسرلو هلل ةعاط ناضمر
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 فيك ةضيرف هيلع تبجو اذأ لجرلا نع لئسو ؛ ةميدق ةروشنم نم : ةلأسم
 كلذ ؤ هل اصلخ هت اهيدؤي هتين نوكت هنا يعم لاق ؟ اهيدؤي نا دارأ اذا هتين نوكت

 نيهجو ىلع ةدابعلاو 0 هتبوقع نم افوخو هتمحرل اضيوعت ةلفانلاو ةضيرفلا ىف هتدابعل

 ىلع كلذ هازجأ هللا نا دقتعاو ةين هل رضحي ملو كلذ ىدأ ناو لاق ؛ لفنو ضرف

 مث هلوق ىنعم ىلع لفن وأ ضرفب ةدابع لك يف لخدي اذهو ديعس وبا لاق 5 هلوق ىنعم
 اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ او رمأ امو » : لاق

ةعي رش لبق تناك ةعي رش لك ؤ ةاكزلاو ةالصلاو لاق ، ه ةميقلا نيد كلذو ةاكزلا





 ثلاثلا ب ابل ١

 هلا ةفاضملا ةداي زلاو باتكلا رغ نم

 اهماكحأو تاينلا ركذ ىف راثآلا نم هسفنل خسانلا هداز امم

 تاعاطلا عيمج نم ةليضف نم اهيف ءاج ام ركذو

 رثألا ىف دوجوم وه امم تادابعلا رئاسو

 هرظن هيف ذخأ ام ىلع فنصملا هرثأ ام هنمو

 كلذ ريغو ةلفانلاو ىحضلاو رفسلا ةالص ىف ةينلا ركذ عم

 نم ليقو هاوه كلمو هسفن هزنو هتقيرط تماقتسا هتين تنسح نم : ليقو

 دبعلاب ىتؤي» لاق هنا ةي يبنلا نع ىور ام ةينلا ةليضف نمو ، لجرلا وهف هاوه كلم
 ةملظم نالف ىلع هل ناك نم دانم ىدانيف لابجلا لاثمأ تانسحلا نم هعمو ةمايقلا موي

 تانسحلا نم ءوش هل ىقبي ال ىتح هتانسح نوذخأيف سان ءعييجيف ذخأيلف ءىجيلف

 يتكئالم نم ادحأ هيلع علطأ مل ازنك يدنع كل نا هب ر هل لوقيف ناريح لجرلا ىقبيف

 اهتبتك ريخلا نم اهتيون تنك يتلا كتين لوقيف وه ام بر اي لوقيف يقلخ نم ادحأ الو

 . «افعض نيعبس كل

 جحلا هيف أرقيف هنيميب هباتك ىطعيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي» : رخآ ثيدح نمو
 تلمع ام هسفن يف دبعلا لوقيف هلمعي ملو هاون كلذ ريغو ةقدصلاو ةاكزلاو داهجلاو

 ارهد تشع كباتك هنإف أرقإ ىلاعتو كرابت هللا لوقيف يباتك اذه سيلو ائيش اذه نم

 تفرعو تلعفو تو زغو تدهاج لام ل ناك ولو تججحل لام ىل ناكول لوقت تناو
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 هلضفب ىلاعتو كرابت هثلا نا كلذو «هلك كلذ باوث كتيطعأف اقداص كتين نم كلذ

 الخ لمع لكو ةين الب لمع ىلع باثي الو هلمعي مل ناو ريخلا ىلع هلا هبيثي هدبع ىلع

 . ءابه وهف ةينلا نم هيف

 رانلا يف رانلا لهاو ةنجلا يف ةنجلا لها دلخي امنا» : لوقي نسحلا ناكو

 تاكرح نم غلبأ بولقلاب دصقلا ءايكحلا ضعب لاقو ريشب لاق اذكهو . تاينلاب

 نم اباب نيعبس هيلع هللا حتف ةنسح باب هسفن ىلع حتف نم هنا ىوريو حراوجلا

 بابو نالذخلا نم اباب نيعبس هيلع هللا حتف ةئيس باب هسفن ىلع حتف نمو قيفوتلا
 وهف ةعبسب ةعبس نرقي مل نم» ليقو «ةينلا ءوس ةئيسلا بابو ةينلا نسح ةنسحلا
 دهجلاب ءاعدلاو دصقلاب ةينلاو بلطلاب ءاجرلاو رذحلاب فوخلا لمعم ريغ يف لمعي
 ذاعم نب ىيحي لاقو «صالخالاب لمعلاو ةري رسلاب ةينالعلاو ةمادنلاب رافغتسالاو
 هلوأ يف ةينلاو . ةينلاب هئدب لبق لمعلا كل ملسي ىتح ءايشأ ةثالث هب داري لمعلا

 . هغارف دنع صالخالاو هطسو ىف ربصلاو

 نم لمع لك ةينلا مادقإ ملسم لك ىلع بجاولا نم نا دييقتلا باتك نمو
 ىلاعت هللا لاق هتدابعو هلايعأ عيج يف صالخالا هل صلخي حابم وأ ةليضف وأ مزال

 لكل اماو تاينلاب لامعألا امنإ» ةلي يبنلا لاقو © هينيدلا هل نيصلخغ هللا اودبعاف
 ةنسح ال نمل رجا الو هل ةين ال نمل لمع ال نا» :مالسلا هيلع هنعو & «ىون ام ءىرما

 هللااودبعيل الإ اورما امو إ :ىلاعتو كرابت هللا لوق ةينلا بوجو يف ةجحلاو «هل

 . هينيدلا هل نيصلخ

 ةين نا © ملعأ هللاو كلذ ىنعمو «هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» : ةلي يبنلا لاقو
 ردقلا ةليل » : هركذ لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . . ةين الب لمع نم ريخ نمؤمل
 ىفو «هتين نم ربخ رجافلا لمع» : ةلي هنعو 0 هيف ردق ةليل ال هرهش فلا نم ريخ

 مظعل هنا «تاينلاب لاعألا» : ةلي يبنلا لوق ىنعمو «هلمع نم رش رجافلا ةين» : ربخ
 هموقب لجرلا لاق ايك لمع وهف ةين الب ناك اذاف اهب لايعألا فرشو تاينلاب باوثلا
 ربخلاو موق الو ةريشع هل نكي مل ناو ناسناو لجر وهو هسفنب ءرملاو هتريشعب ناسنالاو
 هللا ىلا هترجه تناك نمف ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لاهيعألا» : ةني لاق هنا
 تناك اهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك نمو هللا ىلا هترجهف هلوسرو
 . «هيلا رجاه ام ىلا هترجه

 ىلع ةميزعو بلقلاب دقع ةينلاو اهلك تاعاطلا لايعأ يف ضرف ةينلاو : لصف
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 لعفلا ىلا دصقلا يه ةينلاو اهماكحا دبعلا ىلع بجيف لمعلا بل يهو حراوجلا
 ءايرلا اهلخدي ال ةينلاو عطقني لمعلاو { ةمادتسم ةينلا نا ليقو ةيَتهلوسرلو هل ةعاط

 ق ائيش لمع حصي الو لطاب وهف ةينلا نم الخ لمع لكو ءايرلا هلخدي لمعلاو

 . تاينلا ميدقتب الا تاعاطلا

 هب بجي ملو درفنا اذا لعفلا كلذكو ،© مكح اهب بجي مل تدرفنا اذا ةينلاو

 ف ملعلا لهأ نيب عزانت الو هعقوم عقو ىنعملا كلذل عوضوملا لعفلاب بقع اذاف مكح

 هللا نا» : لاق ةي يبنلا نع ةريره وبا ىورو ى ةينلاو لوقلا عمتجا اذا مكحلا عوقو
 دقتعا اذا ناسنالاف «اولمعيو هب اوملكتي مل ام اهسفنا هب تثدح ام يتمأ نع زواجت

 يذلا ء وشلل داقتعالا ىلع ليلدلا ناو هللاب رفكلا الا همكح همزلي مل هب ظفلي ملو ائيش

 مل ةالصلا يف هسفن يف هب ملكتول ناسنالا نأ هب موكحم ريغ مالك وأ لعفب هعوقو عضو

 نا لئاقلاو دحلا هيلع بجي فذقي ملو فذقلا ىون ول كلذكو قافتاب هتالص لطبت

 . ليلد ىلا جاتحي لعفلاو لوقلا نم تدرفنا اذا ايكح بجوت ةينلا

 الو ايندلا نم ءاشي ام ةرخآلا ةين ىلع يطعي ىلاعت هللا نا لاق نسحلا : لصف

 هثرح ؤ هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نم إ : أرق مث ايندلا الا ايندلا ةين ىلع يطعي

 . هبيصن نم ةرخآلا ؤ هل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو

 اهلعف دارا اذا تادابعلل ةينلا باحصتسا ناسنالا ىلع بجاولاو : ةلأسم

 نأ ريغ نم ةينلا فوزع امأو هريغ ىلا هيف لخدي امع اهلقني ال نا وه اهل هباحصتساو

 . ملعا هللاو افالخ كلذ يف ملعأ الو باحصتسالا يف جرعي الف اهل لقانلا وه نوكي

 ةين هل رضحي مل المع لمع نمف ةينلا همدقتت نا الا ضئارفلا نم ء يش لمع زوجي الو

 هنم اجراخ نوكي نأ لاحمف هدابع نم دحأ ىلع ىلاعت هللا هبجوا لعف لكو هلدب هيلعف

 . ملعأ هللاو هضرف ءادا ىلا دصقي مل نم دؤمب سيلو هءادأب الإ

 ىلا اودصقي ملف هلعفب مهدبعت امم هدابع هب ىلاعت هللا رمأ لمع لك : ةلأسم
 لبقي الو هيلعاف نم رده وهف ةين ريغب لمع لكو ةيقاب مهيلع ةدابعلا ناف هل ةينلاب هئادأ

 نمل هب اودبعت ام ءادأل هلعفب اودصقي نا الا هب مهدبعت المع هدابع نم هركذ لج هلللا

 هدقعي ام صالخالاو هينيصلخ هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » ىلاعت هللا لاق . مهدبعت

 . «ىون ام ءىرما لكل امناو تاينلاب لايعألا» ةلت لوسر لوق كلذ ديؤيو . بلقلا
 ةدو ءوملا ءايتب ا نم هلعفي ناك ام هل ركذو ملس أ امل ةيجان نب ةعصعصل ةت هلوقو

 مل كنال كلذ كعفني ال» مالسلا هيلع لاقف . مويلا كلذ ينعفنيفا لاقو اهئايحتساو
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 اوعيضت الف هيلع تبثا احلاص المع كمالسا يف لمعت ناو ىلاعت هللا هجو هب غتبت

 ريغب هسفن بعتي ضرالا يف يشمي ال نمؤملا ناف اهيف ةينلا لايهاب اهولطبت الو مكل امعأ
 ىتح ءيش لك يف رجؤي نمؤملا» : ةلي يبنلا لاق "ةينلاب الإ هشارف ىلع بلقتي الو ةين

 همسج حيريل مانيو هبر ةعاط ىلع ىوقيل لكأي نم نمؤملا نال هيف ىلا اهعفري ةمقللا
 . «لامعألا لفاون نم هب برقتي امو هيهاونو هرماوأ نم هب ىلاعت هللا هدبعت ام ءادأل

 لامعألا» : ةلت يبنلا لوق انلق ام ىلع لخديو هريغو حكنملا يف كلذكو

 عقاوم اهباوث طيحي امب تافآلا نم تملس ام تانسحلا تاينلاب فرشت لامعألا «تاينلاب

 هؤانث لج ربخاف هيىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال » : هركذ لج هللا لاق تائيسلا
 ىلا اهعفد دنع ىذاتلاو اهلعف ىلع ننمتلاب ءارقفلا عفن عم اهباوث لطبت تاقدصلا نا

 . ملعأ هللاو اهقحتسم

 لاقو 0 هيلع بجو هب رمأ ام دنع هتريس ف دايز نب فلخ لاق اذه وحنو

 ءاقتاو هقوقح ءادا يف هدبع ءاجتلاو هيلا ةليسولا ءاغتبا مكتاين كلذ عم مكرضحتلو

 . ةينلا نم كلذ ىلع الا ةعاطلا لبقي ال لجو زع هللا نأل هيهن
 لعفلا ةروص نأل اهل ةينلا ميدقتب الا اهلعاف نم حصت ال لاعفألا : ةلاسم

 هيلا تفيضأ اذا ةيصعم وا ةعاط لعفلا ريصي امنإ ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتئيهو

 هبح ىلع ماعطلا ن ومعطيو » : لجو زع ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . ةينلا

 . هپار وكش الو ءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطن امنإ اريسأو ايتيو انيكسم

 عضوم يفاضيا لاقو ، لجو زع هل دصاقملا تناك اذا مهلاومأ مهقافناب هللا مهحدمف

 هللا اودصقي مل مهنأل قافنالاب مهمذف «سانلا ءائر مهلاومأ نوقفني نيذلا » : رخآ

 ايهدحأ لصح . قفنم اذهو قفنم اذه رهاظلا يف قافنالا ىوتسا دقو اهب هركذ لج

 عم لاحلا اذه نم هيرعتب ايصاع رخآلاو لجو زع هلل دضقلاو صالخالل اعئاط

 لكألا نع لغتشاو موصلل وان ريغ حبصا ول ناسنالا ناف اضيأو قافنالا ين اهيواست

 ىرعم اعيطم ىمسي الو مئاص مسا قحتسي مل سمشلا تبرغ ىتح حكنملاو برشلاو
 ليللا نم ةين كاسمالا اذه مدقت ولو موصلا ةروص وهف هاتا امو ةينلا نم كاسمالا عم

 لعفلا ةئيه نا حص دقف اذكه اذه ناك اذاو عئاط مسا قحتساو اعئاط يمسل

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو © ةيصعم الو ةعاط هتيصعم ىلع لدت ال هتروصو

 مل رايتخاو دصقب هب رمأ ام لمعي مل اذا ناسنالاف 4المع نسحأ مكيا مكولبيل »

 ذئنيحف هرمال الاثتما هيتأيف عاطملا رما بقاري نا اعيطم عيطملا يمس امناو اعيطم مسي

. ملعأ هلللاو عيطم مسا قحتسي



 عبارلا بابلا

 اهماكحأو ةينلا ىف

 : رعاشلا لاق فيفختلاب اهيف ليق دقو ةددشم ةينلا

 يجح ام هللو يموص ام هللف يتينو داهملا ف يمه تحبص ف

 ينشتمهتاف ينتنخ نكلو : كيلع ةين ۔ هللا ملعي۔ يل تدسف امو

 ةيفاخلاب كل يتين امو ريغ يتلع يتين الب كقنح

 : لاقو ةددشم ردصملا وهو ىونلا نم ةينلاو

 عدصتي ال ناك عيمج يأو ةين بابسأ يحل ا نيب عادصو

 نونبي اوناك ايك ىرخأ راد ىلا راد نم لوحتلا ىونلاو دحاو ىونلاو ةينلاو
 يذلا عضوملا ىأتنملاو ىأنلا نم لاعفألا ايتنالاو ىوتنألا لعفلاو لزنم دعب الزنم

 : رعاشلا لاق . هيلا بهذي يأ هيلإ يوني

 عساو كنع ىأتنملا نا تلخ ناو يكردم وه يذلا ليللاك كناف

 : حامرطلا لاقو ىون تيون لوقي برقلاو دعبلا ىونلاو

 نمادملا مهك اهيف انل مهو ىونلا يف هنا كراب ال ىونلل ايف

 . اووتنا موقلا ىون رعشلا يف لوقيو

 يأ هتلكاش ىلع لمعي لك لق » : لجو زع ىلاعت هئلا لوق يف ليق : لصف
 . ةينلا ليق ةدع هل اودعال جورخلا اودارا ولو : : لاعت هلوق يئو هتين ىلع
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 سماخلا بابلا
 ةبرزنلا .

 ؛«ىل تدسف امو» : ديدشتلا رمأ يف لاقو فيفختلاب اهيف ليقو ةددشم ةينلا

 . (تيبلا)
 نم سوؤيم هنال داهجلا نع ةينلا لمهي ناسنالا عسي له هتلأسو : ةلأسم

 ضرذفلل ةينلا هكرتب كلهيف سأيي الو ةينلا ديدجت هيلع ضرفلاو 3 ال لاق ؟ كلذ
 ةعاطتسالا نمف هسأيل جحلا نع ةينلا لمهي الف جحلا عيطتسي ال اريقف ناك نا كلذكو

 الو جحي هناف جحلا ىلا ةعاطتسالا دجو ىتم هنا ةينلا ددجي نأ هيلعو معن لاقف . جحلل

 . ححلا نع هتين المهم نوكي
 نارقلا ميلعت نع ازجاع اريقف وا نآرقلا ميلعت وجري ال ايمأ ناك ول كلذكو تلق

 دق نمو ءارقفلا هجو نم نارقلا ميلعت نم ةردقم يف سيل هنال هنم اسايا ةينلا لمهاف

 ةضيرف نآرقلا ميلعت لاقو © نآرقلا ميلعتل ةينلا كرت هعسي ال لاق ميلعتلا نم سي
 . نيقابلا نع ضرفلا طقس هظفحو نآرقلا سانلا ضعب ملعت اذاف

 لاق سيأ دق نم ةلزنم يف ناك ناو ملعلل ميلعتلا ةين هيلع كلذكو : تلق

 مهيلا لوصولا هنكمي ال عضوم يف وأ مهفرعي ال ماحرأ هل ناك ول كلذكو تلق ث معن

 عيطتسي ال هناو مهايا هفرعي نم دبي ال هنال هنم اسايا مهيلا لوصولا نع ةينلا عطقف
 داهتجالا هيلعو رفكيف هماحرا ةلص نع ةينلا كرت هعسي ال لاق ، مهيلا لوصولا
 . ةينلا ديدبتو

 نإف . هماحرا لصيو ثنحي نا هيلعف هماحرا ىلا لصي ال جحلاب فلح ناك ناف

 3 معن لاق { جيوزتلا نع ةينلا عطقي نأ هل زوب ال كلذكو تلق . رفك لعفي مل
 ٠ ال لاق { اجوزت دادزي نا هيلعف ةدحاو ةجوز هدنع تناك ناف تلق ، ضرفب سيلو
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 . ةدحاوب نصحأ دق اذهو نصحيل جيوزتلاب ديري امناو لاق

 لفنلا نم ربلا باوبأ عيمج نع ةينلا عطقي نأ هل زوجي ال كلذكو : تلق

 نأ هيلع لاق . تقولا ين هنع هزجعل كلذ وجري ال ةلزنمب وه ناك ناو ننسلاو عوطتلاو

 نأ هللا ىلع بزعي ال هنم سيأ دق كلذ نال هتين عطقي الو ةعاطلا باوبأ لك يوني

 اذاف . ريدق عيش لك ىلع هللاو هوجري ام عيمج اهب عيطتسي ةفيطل نم هيتأيو هايإ هقزري

 لأسيو تاعاطلا عيمج لعف لمأيو ةينلا ددبي نا هيلع نكلو هللاب هنظ ءاسا دقف سيا

 همزلي لعف لك نم لبقتسي ايك ددجي نا هيلعو ةعاطلا لعفو داهتجالا ىلع قيفوتلا هللا

 هللا رمأ امم عوطت وأ ةنس وأ ضرف نم هايإ همزليو . اهلعف ىلع هللا ةردقب هيتأي لاح يف

 نع هتين عطقي الا ناسنالا ىلعف . هيلع ةازاجملا مهدعوو هدابع نم هلعف ىضتراو هب

 نم هيتأي وأ هدجوي نا رداق هللا ناف تقولا ف هنع ازجاع ناك ناو هللا يضري ام لك

 هنظ نسحي مل ىتمو هللاب هنظ نسحيو هللا لضفل هءاجر نم عطقي الف بستحي ال ثيح

 . كله هللاب
 نا ىلع ردق ول يوني نا دبعلا ىلع نا ليق دق هنا يعم ديعس وبا لاق : ةلأسم

 رطخ اذا ضرف هيلع اذهو هدي ىلع ذخأ الا دحأ هللا يصعي ال ناو الدع ضرألا ألمي

 موقي نا هيلع نا فرعو كلذل ةينلا لهج ناف هب دارملاو كلذ ىنعم فرعو هلابب كلذ

 . كلذ هيزجي نا وجرأف هيلع ردق اذا لدعلاب

 نم ائيش لمعي يذلا يف اوفلتخا انباحصا نا ملعا ال ريشب لاق : ةلأسم

 ناف ضئارفلا ءادأ ين ةمدقتم ملسملا ةين هريغ لاق . كلذ يف ةين مدقي هنا ضئارفلا

 اهديدجحتو ةينلا ميدقت هيلعف هيف هلوخدو كلذ لمع ىلا همايق نيح كلذ ركذ هل ثدح

 . اذه كلذ نع هل ةيزجم ةمدقتملا ةينلا تناك كلذ ركذ هل ثدحي مل ناو

 ضئارفلا ءادأ يف ملسملا ةين نا الا تاينلاب الإ موقت ال لامعألا معن : هريغ لاقو

 يف ضرف ةينلاف كلذكو . كلذ ركذي وأ اهلوحي مل ام ةين هيلع وهو تاعاطلا لمعو

 . اهلك تاعاطلا عيمج

 نمو لمعلا نم هللا ىلا بحأ ةحلاصلا ةينلا نأ (ملعأ هللاو) ىوريو : ةلأسم
 يدنع اذهو . نيع ةفرط هئلا ىصعي نا عدي ملو الدع ضرألا ألمل ردق ول نا نمؤملا ةين

 ول نا نمؤملا ةين نم نا هللا همحر ديعس وبا لاق . هانعم فرع اذا هيلع ةبجاولا ةينلا نم

 ناف هل ليق . هدي ىلع ذخأ الا نيع ةفرط دحأ هللا صعي ملو الدع ضرالا ألمي ردق

كلذ دقتعي نا هيلع نا كلذ موزل فرع اذا هنا يعم لاق اذه يف . ةينلا داقتعا لهج



 ردق ول نا هب لمعلاو هداقتعا هيلع امم ناميالا نم هلابب رطخ امكف هلك هتردق لاح ف

 روذعم وهف هل تلق . ةردقلا نم موزللا ىنعم ملع اذا ةينلا داقتعا هيلع ناك هيلع
 ملام داقتعالا لاح يئ وهف انمؤم ناك اذا هنا يعم لاق . ملعي مل اذا ةينلا داقتعا لهجب

 . هتيلب لزنتو كلذب نحتمي

 لك يف يوني هنا اولاق لاق . ناضمر رهش موص يف ةينلا نع هتلأسو : ةلأسم

 مايصل ناضمر رهش نم ةليل لوا يف ةينلا عىزبحت لهف هل تلق . ناضمر رهش نم ةليل
 ءيش لك نا ىون هموي يف حبصا الجر نا ول كلذكو تلق . معن لاق . هلك رهشلا

 لك ىون نا لوقت ايف : تلق . معن لاق ةينلا هذه هيزجتأ هللوهف اذه يموي يف هتلمع
 . معن : لاق ةينلا هذه هيزجت هلل وهف ايح تمد ام ربلا باوبأ نم هتلمع ءيش

 هناو هريغل ءيشلا كلذ نا ىري وهو ائيش لجر نم ذخأ لجر نعو : ةلأسم

 ناكو . هنم هذخا يذلا هب ملعي ملو تام ىتح هنم بتي ملف هيلع رصأو مارح هيلع

 ةين ىلع تام هنا انعم يذلاف ؟ ال مأ اكلاه نوكيأ ، لالح هل وه هذخا يذلا ءيشلا

 . ملعأ هللاو ءوسلا

 . هتيالو تكرت بتي ملو تام ناف : رافغتسالاو ةبوتلا هيلع هللادبع وبا لاقو

 هنا ركذي ملف اهتقو يف كلذ دعب اهركذ مث تبجو نيح ةالص ىلص نا تيأرأ تلق
 وجرأ يناف ؟ ال مأ ةينلا هذهب اكلاه نوكي مأ كلذ هل عساوا اهتقو لوأ يف اهالص

 انرضح ام اذهف هيلع تسيلو . اهالص دق هنال هللا ءاش نا اكلاه نوكي الأ
 . ملعأ هللاو

 نا ىلع دمتعاف يسن مث هايا هاضق دقو لجرل نيد هيلع نميف : هللادبع وبا لاقو

 نا ىون ولف تلق .. ءوس ةين ىلع مزع دق لاق . كلذ ىلع تام ىتح هايإ هملظي

 . يلصي الأ ىون وأ جحي الأ ةوق هعم ناك ول نا يوني هنا الا ةوق هدي يف سيلو جحي ال
 دقو { ىون ول كلذكو تلق لعفي نا ف ةينلا نم يدنع دشا لعفي الأ ف ةينلا لاق

 نأل اهب رفك ةين ىلع مزع دق لاق . هفصني ال نا ىونف فصتني هيتأي الجر نا هغلب
 . اذه لشم ءادتعالا ىلع مزع يذلا

 يذلا بجاولا هقحب هللا اوقتاف ينارحبلا دايز نب فلخ ةريس نمو : ةلأسم

 نا لبق اعوط مكنم هيلا هودأف ةعاطلاو عمسلاب هيف هل متررقأو مكقاثيم هيلع ذخأ
يف هطخسب ميظعلا هئلا باذع ءاقتاب مكتاين كلذ يف مكرضحتلو اهرك مكنم هيداتسي



 ءادا يف هدنع ةاجنلاو هيلا ةليسولا ءاغتباب مكتاين كلذ يف مكرضحتلو هقحل عييضتلا

 نبهذت الف ةينلا نم كلذ ىلع الا ةعاطلا لبقي ال هللا ناف هيهن ءاقتا يفو هيلا هقوقح

 اهومكحأو مكتاين اهيف اوكز لب مكنم هيلا لصي الو هللا نيبو مكنيب ءابه مكلامعأ
 يذلا همراحم ين هوقتاف مكنع هيضري ام مكنم هيلا لصي هل اهوصلخا مث مكبولقب
 كلذ ين مكتاين مكرضحتلو اهكرت يف قيثولا دهعلاو ةعيبلل هسفنل مكيلع دقتعا

 ةماركلا بابياو هدنع زوفلا قيقحتو ايندلا ين هتيالوو هللا ناوضر سالال اهومكحأف
 اهكاهتنا ين هتبوقعل ةفاخملاو هتقم ءاقتا يف مكتاين كلذ عم مكرضحتلو اهناسحاب هنم
 هللا هجول اهنم متكرت ام اوكرتاف ةينلا عم كلذ عم الا ةيصعملا كرتب عفني ال هللا ناف
 مكتعاطب ىلوا وه هناو لها مكنم كلذل هناف ىوقتلا رما عامج كلذو ةلحنو هل ةمركت
 ةينلا روضح ي نا عم مكل يه يتلا معنلاو مكقلخ نم هالوت امل مكتدابعب قحأو

 امل اكرد ةيصعملا نم هنع ميهن ايفو ةعاطلا نم هيلع متصصخ يذلل مكل مكنم
 . ةيصعملا ين ةبوقعلا نم نوفوختت امم ةاجنلاو ةعاطلا باوث نم نوبلطت

 هلقعي ال نمك هنم متلقع ايف اونوكت الو هنم متلقع امب اوعفتنا مث كلذ اولقعاف

 بلط هيف هنوقتتو هب هنوقتت ام نكيل مث . هللاب الا ةوق الو لوح الو هلل ةوقلاو اذهف
 نييبتلاب نتفلا سبل نم ناهربلا رونب نافرعلاو رومألا تاهبش نم مكسفنال جرخلا
 ف للزلا اورذحاف للملا نم ةدحاو الو سانلا نم دحاو ريغ هيف ناف نيدلا ف تيبثتلاو

 . منهج ران ي هيف لز نم يواهم ناف نيدلا

 مراحملا نم هتبنتجاو ضئارفلا نم هتيدا ام عيمج نا يداقتعاو يتين : : لصف

 هب مايقلا يلع هللا ضرف ىذلا هللا نيد نم هب تمق ءيش لكو اهمانتجا يلع ةضيرفلا
 هاضرو هدنع زوفلاو هدنع ةاجنلا كلذب غتبم يناو نيملاعلا برو يب ر هلل كلذ عيمجف

 كلذب قتمو هبضغو هباذعو هطخس نم كلذب براه يناو هدنع ةليسولاو هتنجو
 كلذب غتبم هلل وهف لئاسولاو لفاونلا ةعاطلا نم هتلعف ءيش لك ناو هباذعو هطخس

 ايندلا يف ينع هيضري ام ىلا كلذب ينغلبي ناو هدنع ةليسولاو هيلا برقتلاو هاضر
 نم هب ينقزريو رش لك ينع هب فرصي ناو ةرخآلاو ايندلا يف هب ينعفني ناو ةرخالاو
 . اريبك اولع ىلاعتو هناحبس ميرك داوج هنا ريخ لك

 هدحو هلل وهف تاعاطلا نم هتلعف ءيش لك نا يداقتعاو يتين : لصف

 . هل كيرش ال
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 وأ اهتملع اهلك تاعاطلا عيمج نم هتلعف ءيش لك نا ىداقتعاو يتين : لصف

 . نيملاعلا بر هلل وهف اهتلهج

 هقحب هللا اوقتاف ةديبع يبا نمز يف نايع لهأ ىلا بتك امم اذهو : لصف

 لبق اعوط هيلا هودأف ةعاطلاو عمسلاب هيف هل متررقأو مكقاثيم هيلع ذخأ يذلا بجاولا .
 هتعاطب ةليسولا ءاغتباب مكتبغر مظعتلو مكتين نسحتلو اهرك مكنم هيدأتسي نأ
 لبقي ال هللا ناف هقح عييضت يف هطخس ميظعتو هنم لجولاو هقح ءادأب هدنع ةاجنلاو

 هل اوصلخاو هيلا لصت ال هنيبو مكنيب ءابه مكلايعا نبهذت الف كلذ ىلع الا ةعاطلا

 هتيالو قيقحتو هناوضر ساملاو هتبوقع ةفاحو هتقم ءاقتاب اهوبنتجاو همراحم يف هوقتا مث
 كرتب عفني ال هللا ناف اهبانتجاب ةرخآلا ىف هنم ةماركلاو هدنع زوفلا بابحتساو ايندلا يف

 هناو لهأ مكنم كلذل هناف هل ةمركت ههجول اهنم متكرت ام اوكرتاف كلذ يف الا ةيصعملا

 . مكل يه يتلا معنلاو مكقلخ نم ىلو امل مكتدابعب قحأو مكتعاطب ىلوأ وه
 نا زوبي له لوقت امو ديعس نب داده ناپلس وبا يضاقلا هنع لئس امم : ةلأسم

 ةين ريغب ملكت وأ لعف وأ داقتعا الب العف لعفي وا داقتعا الو ىنعم الب ىلاعت هللا ركذي

 اوغل نوكي هل ىنعم ال ام ناف هل ىنعم ال ءيشب ظفلي نأ زوجي ال لاق ؟ ال مأ مثأي

 . ملعأ هللاو ةئيس نوكي ليق دقف ةعاط نكي مل امو ، ةعاط ال

 ملعا هللاف ةينلا نم ىرع ناف ةينب الا ركذلا نوكي ال : لاق رخآ عضوم يفو

 اعبت هلاعفأ نوكت نمؤملا نا عضاوملا ضعب يف تيقل دق ينأ ريغ ةيصعم مأ ةعاط نوكيا

 نكي مل هتين نكت مل ناو لضفأ ناك هتين ىلاعت هللا ركذ نأ ىنعملا اذه ىلعف . هداقتعال

 : رعاشلا لاق . فيفخلاپ اهيف ليق دقو ةددشم ةينلا . ملعأ هللاو ايصاع

 (تيبلا) يل تدسف امو

 ىلع يأ هتلكاش ىلع لمعي لك» : لجو زع هللا لوق يف ليق : لصف
 لاقو . ةينلا ليق 4ةدع هل اودعأل جورخلا اودارا ولو » : ىلاعت هنلا لوق يفو . هتين

 لاقو . هل ةيشخ ةخسن «هل ةنسح ال نمل رجا الو هل ةين ال نل لمع ال» : ةي يبنلا

 . «ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لايعألا امنا» : ةلي يبنلا

 هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : ىلاعتو كرابت هلوق ةينلا بوجو يف ةجحلاو
 هللاو كلذ ىنعم «هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» : ةلي يبنلا لوقو . ينيدلا هل نيصلخ
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 هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . هيف ةين ال لمع نم ريخ لمعلا يف نمؤملا ةين نا ؛ ملعا
 لمع» : ةلي هنعو هيف ردق ةليل ال . هرهش فلا نم ريخ ردقلا ةليل : هركذ لج
 : ةلق يبنلا لوق كلذ ىنعمو هلمع نم رش رجافلا ةين» ربخ يفو هتين نم ريخ رجافلا

 لمع وهف ةين الب ناك اذاف اهب لامعألا فرشو تاينلاب باوثلا مظعل «تاينلاب لايعألا»

 مل نإو ناسناو لجر وهو هسفنب ءرملاو هتريشعب ناسنالاو . هموقب لجرلا لاقي ايك

 ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا» : ةلي لاق . هناريخلو موق الو ةربشع هل نكي

 ايندل هترجه تناك نمو { هلوسرو هللا ىلا هترجهف هلوسرو هللا ىلا هترجه تناك نمف
 . «هيلإ رجاه ام ىلا هترجه تناك اهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي

 بلقلاب دقع ةينلاو . اهلك تاعاطلا لامعا عيمج يف ضرف ةينلاو : لصف
 يه ةينلاو . اهماكحا دبعلا ىلع بجيف . لمعلا بل يهو حراوجلا ىلع ةميزعو

 . ةلي هلوسرلو ىلاعت هللا ةعاط لعفلا ىلا دصقلا

 لمعلاو ءايرلا اهلخدي ال ةينلاو عطقني لمعلاو ةمادتسم ةينلا ليقو : ةلأسم

 الا تاعاطلا نم ءيش لمع حصي الو لطاب وهف ةينلا نم الخ لمع لكو هلخدي
 مل درفنا اذا لعفلا كلذكو . مكح اهب بجي مل تدرفنا اذا ةينلاو . تاينلا ميدقتب

 نيب عزانت الو هعقوم عقو ىنعملا كلذل عوضوملا لعفلاب ةينلا بقع اذاف مكح هب بجي

 . ةينلاو لوقلا عمتجا اذا مكحلا عوقو ف ملعلا لها

 تدجوو . ملعا هللاو ةريبك وهف ةين ريغب هتين نم جرخ نم هنا دجوي : ةلأسم

 . ىنعم الو ةين الب جرخ اذا اكلاه تام تام اذا هنا عضوم ين

 هتأرما عماج نمو . هللا ةعاط ىلع ىوقتي نا كلذب ونيلف لكأ نمو : ةلأسم

 هسفن حيري نا ىون مان نمو & ءاسنلا نم اهريغ نع هسفن سكنت نا كلذب ونيلف

 هروما عيمجو همايقو هسولجو هيشم ف كلذكو هضرمب مايقللو . هللا ةعاط ىلع ىوقيل

 هللا عاطيل تقلخ امتا داسجألا هذه نأل لجو زع هللا ةعاط يف نوكت ةين كلذب ىوني

 . قيفوتلا هللابو ىصعي الو اهب

 . يوني هنا الا ةوق هدسج ف الو ءيش هدي ئ سيلو جحي الأ ىون نمو : ةلأسم

 يف ةينلا نم دشأ لعفي الأ ين ةينلاف يلصي ال نا ىون وا جحي الأ ةوق هعم ناك ول نا

 . لعفي نأ
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 مكحلاو ةدارالاب مثأ دقف لعفي ملو الجر ادغ لتقي نأ ىون نمو : ةلأسم

 . اضيأ مثالا عم لعفلاب

 دعب وأ ادغ بوتي نأ ةين ىلع وهو بونذلا نم ةريغص باصأ نمو : ةلأسم
 تام اذاف هيف فلتخيف . مويلا كلذ بتي مل هنا الا كلذ نم ةبوتلا هنويد نمو . كلذ

 عقاو نيح بوتي نأ هيلع مهضعب لاقو . ملس توملا لبق بات اذاو . كله كلذ لبق

 رخآلاو نيلوقلا دشأ وهو رصأ دقف كلذ رخأ ناف . كلذ رخؤي الو ةريغصلا

 . هنم حسفأ

 هبلاطي هبحاصو هب رقي ملو أطخ وأ دمع ةيد نم قح هيلع ناك نمو : ةلأسم

 كلاه وهف تام ىتح هدؤي ملف قحلا يدؤي نأ ىون مث هيلع هنا فرعيو هقحب نيدي الف
 . ةبوتب تسيل ةينلاو ةبوتلا ىوني ناك امناو بنذلا ىلع ارصم تام هنأل

 هايا هملظي نا دمتعاف يسن مث هايا هاضقف لجرل نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم
 هيتأي الجر نا هغلب دقو ىرن ول كلذكو { ءوس ىلع مزع دقف كلذ ىلع تام ىتح
 لثم ىلع يدنع جحي ال ا مزع يذلاو . رفك ةين ىلع مزع دقو هفصني الأ هنم فصتني
 ريقف ىلا اهملسا ةاكز وأ كلذل يعفد دنع لوقأ فيك ىلع اقح تملس نا رثألا نم اذه

 . ملعا هللاو كلذ يف ةيزبحت ةينلا لاق . ةيزجحت ةينلا وأ كلذ ميلست دنع ظفللا فيك

 برشي نأ ءاملا براشل بحتسي هنا ىلا عفر ةفاضملا ةدايزلا نم ءاملا برشل ةينلا
 مسنلاو ماعطلل اضه هب يوني لوألا مسنلاف . ةينو دمح مسن لك عم ماسنا ةنالث

 نع يورو .. ناطيشلل هطخسم يوني ثلاثلا مسنلاو برلا ةاضرم هب يوني يناثلا

 . ملعا هللاو «ءانالا يف ءاملا نم اوروسف يأ اورأساف متب رش اذا» : لاق هنا ةلي يبنلا

 ةعاط وا ضرف هنا . هتين نوكت فيك هءاضق دارأو نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . ملعا هللاو ىلاعت هلل ةعاط هيلع ام ءادا يوني نظا لاق . هيلع سيلوأ كلذ فيك هلل

 ديري امو اذامل همعطي نا هتين نوكت ام تاعاطلا نم ائيش لعفي نأ دارا ول كلذكو

 ىلع وهف دحأل هماعطا اماو ىلاعت هللا ىلا ةبرقلا ةعاطلا لاعفأب ىوني لاق ؟ كلذب

 هجو ىلع اماو هل هنم هيقتل امأو هيلا هنم عيش نع ةافاكم اماو هللا ىلا ةبرق امأ . هوجو
 لجو زع هللا ءاضر ءاغتبا نم ةينلا هذه ولخت الو ةين هلف اذه نم ءيش لكو ةفايضلا
 . ملع ا هلل او
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 ةملس رذنملا ابأ ديعس نب داده نايلس وبا يضاقلا هنع لأس امم : ةلأسم

 يشملاو مونلاو عايخجلاو برشلاو لكألا يف ناسنالا ةين نوكي ام لوقت امو ملسم نبا

 يف ةينلا ؟ برشلاو لكألاو تاعاطلاو لفاونلاو ضئارفلا لعفو دوعقلاو هعم مايقلاو

 عجر دلولا ءاغتباو ةلعلا ةلازا تعمس دقو هريغ لاق . دلولل عايجلاو سفنلا ءايحا

 ين ةينلاو . ناسنالل ضرعي ام ردق ىلع دوعقلاو مايقلاو ةجاحلل يشملاو ةحارلل مونلاو

 تاعاطلا كلذكو اهيلع ةبرقلاو باوثلا بلط لفاونلاو اهيف هلل ةعاط اهؤادا ضئارفلا

 . ملعا هللاو ينعملا اذهب

 بيطخلا كلذكو هتين نوكت ام نآرقلا أرقي نأ دارا نميف لوقت امو : ةلأسم

 ةبطخلا امأو & باوثو نيدتو ةدابع هيف ةينلاف نارقلا امأ ؟ لثم وأ ارعش تيبب لثمتملاو

 ىنعم ةدئاف ىلع لالدتساو هيبنتف لثملاو رعشلا امأو ك باوثو ةظعو ريكذتف

 . ملعأ هللاو

 نأ دارا نمو ديعس نب داده نايلس يبأ يضاقلا لاؤس نم : تاينلا يف لئاسم

 ام ماعط ىلا الجر اعد نم كلذكو ؟ كلذ يف هتين نوكت ام تاعاطلا نم ائيش لعفي

 لاعفاب يوني لاق ؟ كلذب ديري امو اذامل همعطي هنا كلذكو ؟ كلذ يف هتين نوكت

 امإو هللا ىلا ةبرق امإ هوجو ىلع وهف دحأل هماعطا اماو . ىلاعت هللا ىلا تاعاطلا
 نم ءىش لكو . ةفايضلا هجو ىلع اماو هل هنم هيقتل اماو هل هنم ناك ءيش نع هل ةأفاكم

 '. ملعأ هللاو لجو زع هللا ىضر ءاغتبا نم ةينلا هذه ولخت الو ةين هلف اذه

 هتين نوكت ؟ كلذ ىن هتين نوكت ام نآرق وأ ملع باتك أرقي نأ دارأ نم : ةلأسم

 . هلل ةعاط هتينو هب لمعيل كلذل ميلعتلا

 ةرايز هتين نوكت ؟ كلذ ين هتين نوكت ام دجسملا ىلا يضمي نأ دارأ نم : ةلأسم
 . ملعأ هللاو هل

 ينا هللا لوسر اي :لاقف ةي يبنلا ىتا الجر نا انل ركذ رثؤملا وبا لاق : ةلأسم

 نوكت نأل لتاقت تسلأ» : ةي يبنلا هل لاقف © دمحا نا بحاو هللا ليبس ف لتاقأ

 ذإ تنأنف» : دال هللا لوسر هل لاقن . هللا لوسر اي ىلب :لاقف ١" ؟ ايلعلا يه هللا ةملك

 ٠ رجألا كلفو : لاقو !اديهش

 ء وش لك نا ىونف هموي ين حبصا الجر نا ول خايشالا باتك نم : ةلأسم
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 لك ىون نا لوقت ايف تلق معن : لاق ؟ ةينلا هذه هيزجتا هللوه اذه يموي يف هتلمع
 . معن : لاق ؟ ةينلا هذه هيزبحتا هلل وهف ايح تمد ام ربلا باوبأ نم هتلمع ء يش

 ةواقن نم جيهي امنا ةينلا قدص نا ليقو . ةينلا يف سلاجملا باتك نم : لصف

 ةبانالا نهلواف ضعب ىلع اهضعب ةلصخ ةرشع تسب لصحت امنا بلقلا ةواقنو بلقلا
 مث تاوهشلا كرت يف ةبغرلا مث سانلل عتصتلا كرت مث نيزتلا كرت مث ىلاعت هللا ىلا
 قلخلا نع لازتعالا مث توملل دادعتسالا مث ناطيشلا ةاداعم مث ايندلا كرت مث دهزلا

 مث هنلا قلخ معيمج ىلع ةقفشلا مث قلخلا نسح مث ةيلكلاب ىلاعت هللا ىلع لابقالا مث
 مث ايالبلا ىلع ربصلا مث هللا ركذ ىلع ةبظاوملا مث هللا دعوب نيقيلا مث ءاضقلاب ضرلا

 هنم جاهو هتواقنو هتوافص تمت دبع بلق ي لاصخلا هذه تلصح اذاف هللاب سنالا

 . ةينلا قدص

 ةيشخلاو هللا ىوقت ثالثب الا لمعلا حلصي ال مهضعب لاق هنم : لصف

 لاقو . يونأ ىتح تنأ ايك هاعد يذلل لاقف ةزانج ىلا ريبج نب عفان يعدو . ةينلاو
 الو يناهلا سوواط ىلا فلتخن انك لاق ثيللا نعو . انب ضما لاق مث ةعاس ركفو
 الو يننولأست لاقف & كلذ يف موي تاذ هل انلقف انثدحي الف هلأسن امب رو انثدحيف هلأسن

 . ةين الب ائيش مكيلع يلمأ نأ ء يش نم سأيأ . ةين هيف ينرضحت

 ءايرلا هقحلي لمعلا نا ليقف هلمع نم ربخ نمؤملا ةين مهضعب لاق : لصنف

 ليللا موقي نا نمؤملا ةين ليقو . هللا الا اهيلع علطي ال هنال ءايرلا اهلخدي ال ةينلاو

 نم غلبا هتينف كلذ نع هسفن هعياشت الف تاعاطلا نم كلذ ريغ هلعلف راهنلا موصيو

 . هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ليقو هلمع

 لوقلا يف تاينلا باب ىلا هانفضأ لصف اذه فيضملاو فلؤملا نع : لصف

 انباحصأ نم هقفاو نمو باتكلا فلؤم ناك ناو تاينلل ظافلألاب تاداقتعالا تيبثتب

 نم هنودقتعي امي ةيوقتلاو مالكلاب ظفللا نود مهدنع ايزجم بلقلاب تاينلا نوري امنا
 ايلاخ هنمو اذاش هكرتو باتكلا نم هطقسو هكرت نم لضفا اموي هب دادتعالاف . كلذ

 ماما لضفألا هيقفلا لجألا خيشلا هفلا امم كلذو . عيمجلا دنع لضفلا وذ وهو

 هللادبع يبأ نب نايثع دمحم وبا نيعمجا نايع نم ةيضرملا ةقرفلا خيشو نيملسملا

 ماكحأ باتك هبقلو هديأو ريخلل هقفوو هددسو هللا هدعسأ هللادبع يبا نبا دمحا نب

 . اليصفتو ةلمج تاينلا
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 لوقلا ين تاينلا باب ىلا هانفضأ لصف اذه فيضملاو فلؤملا نع : لصف

 انباحصأ نم هقفاو نمو باتكلا فلؤم ناك ناو تاينلل ظافلألاب تاداقتعالا تيبثتب

 نم هنودقتعي امب ةيوقتلاو مالكلاب ظفللا نود مهدنع ايزجم بلقلاب تاينلا نوري امنا
 ايلاخ هنمو اذاش هكرتو باتكلا نم هطقسو هكرت نم لضفا اموي هب دادتعالاف . كلذ

 ماما لضفألا هيقفلا لجألا خيشلا هفلا امم كلذو . عيمجلا دنع لضفلا وذ وهو

 هللادبع يبأ نب نايثع دمحم وبا نيعمجا نايع نم ةيضرملا ةقرفلا خيشو نيملسملا

 ماكحأ باتك هبقلو هديأو ريخلل هقفوو هددسو هللا هدعسأ هللادبع يبا نبا دمحا نبا

 . اليصفتو ةلمح تاينلا

 يدقعملا ورمع نب يلع نب ورمع باتك نم نيملسملا راثا ضعب نم : ةلأسم
 دبعلا ىلع بجاولا ناف دعب امأ ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب يبأ هيقفلا نع ينامعلا

 المع لمعي نا هعسي الو ةعاطلا جرح هلايعا جرختو اليصفتو ةلمج ةينلا باحصتسا
 يف يداقتعاو يتين نإ مهللا لوقي هناف ةلمجلا ين ةينلا امأو . ةينب الإ زئاجو بجاو نم

 رمأ وأ داهج وأ جح وأ مايص وأ ةاكز وا ةالص نم اهل ينتقفوو اهب يلع تننم ةعاط لك
 نارق ةءارق وأ ملع ميلعت وأ ةفايض وأ ةقدص وأ محر ةلص وأ ركنم نع يج وأ فورعمب

 . هيلا ةبرقو ةأيَيدمحم هلوسرلو هلل ةعاط وهف حابم وأ بجاو نم كلذ ريغ وأ

 وأ بجاو نم هيف بجي ام ردق ىلع ىنعم لكو ليصفتلا ىلع ةينلا امأو : لصف

 . هب هللا دبعت امل ةيدأت وأ ضرتفملا ةيدأت هيف ةينلا ناف . بجاو هلكف حابم وأ ةليضف

 ىلع ىوقتلاو هللركشلا هيف ةينلاف حابملا اماو . هللا ىلا اهيف برقلاب ةينلاف ةليضفلا امأو
 . كلذ هبشأ امو دوعقلاو يشملاو مونلاو حاكنلاو برشلاو لكالا لثم هتعاط

 ثادحألا عيمج هذه يتراهطب عفرأ لوقي ةالصلل تاراهطلاو ءوضولل ةينلا

 عيمج اذه يمميتب عفرأ مميتلل ةينلا . ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل ًأضوتاو

 ثادحالا نم ارهاط ناك ناو . ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل مميتاو ثادحألا

 . ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل مميتأو اضوتأ لوقي نأ هافك

 ىلا اهجوتم تاعكر عبرا رهظلا ةالص ةرضاحلا ةضيرفلا ىلصأ ةالصلل ةينلا

 هلوسرلو هلل ةعاط يتأي نملو يتالصب يلصي نمل امامإ اهل ايرحتم ةضيرفلا ةبعكلا

 ةالص ةرضاحلا ةضيرفلا يلصأ لاق ميقم فلخ يلصي ارفاسم ناك ناف . ةيدمح
 عمج يتالص نيتعكر رصعلا ةالص اهيلا رجأو فيضأو ةع الا وأ مامالا ةالصب رهظلا
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 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط رقس ةالص

 اهيلا فيضأو نيتعكر رهظلا يلصأ لاق رصعلا تقو ٢ رهظلا مدقي ناك ناو

 نيذه ف ركذي ال { هلوسرلو هلل ةعاط رقس ةالص عمج يتالص ةع ال ١ ةالصب رصعلا

 ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخا دق لوقي ةالصلا ريخأتل ةينلا . ارصق الو امامت نيعضوم

 هلوسرلو هلل ةعاط ةصخرلاب اذخاو ةنسلاب ءادتقا ةرخآلا رصعلا ةالص تقو ىلا

 يونيو كلذ هل زئاجف اهتقو يف ةالص لك ةعامجلا عم يلصي نا رفاسملا ءاش نا
 قورشلا لثم ةلفانلا ةالص ىن ةينلا . امامت الو ارصق يوني ال ةعامجلا ةالصب يلصي هنا
 ةزانجلا ةالصل ةينلا يف ىلاعت هللا ىلا ةبرق اذك يلصأ . . كلذ ريغو مايقلاو ىحضلاو

 . ةليلَيدمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم يتالصب

 مامالا ةالصب ةعامجلا ةالص رهظلا ةضيرف يلصأ لوقي ةعامجلا ةالصل ةينلا

 . ةأيَيدمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم

 . هتعاط ىلع كلذب ىوقتأو هلل اركشو مسجلل ءاذغ لكألل ةينلا

 . هلوسرلو هلل ةعاط دلولل ابلطو جرفلل اناصحاو سفنلل ارسك حاكنلل ةينلا

 . هللا ةعاط ىلع كلذب ىوقيل مسجلل ةحار مونلل ةينلا

 الو ينينعي نا لبق ينينغي امل ادادعتساو هلل ادبعت ملعلا ملعتا لوقي ملعتلل ةينلا

 هتياده ىلع تردق نم ةيادهو هداشرا ىلع تردق نم داشراو ينمزلي نأ لبق ينمزلي

 . ةاللدمححم هلوسرلو هلل ةعاط

 ةينلا . سفنلا نع لهجلل ايفن ملعلا ميلعت ين ةينلا نا عيبرلا نع اضيا عفرو
 ةعاط اكربتو اركذتو ارابتعاو ةخسن مهفتو ربدتو ةدابع اهنا هتءارقب يوني نآرقلا ةءارقل

 . ةلي هلوسرلو هلل

 تيون ينا مهللا ةلمح ةينلا داقتعا يف ينيعلا ناهيلس نب دمحم خيشلا نعو

 نم اهتلعف ةضيرف وأ اهتيلص ةالص لك نأ هذه يتعاس ف اذه يماقم ف تدقتعاو

 اهب تقدصت ةقدص وأ اهتقفنأ ةقفن وأ اهتيطعا ةيطع وأ هتمص موص وأ ضئارفلا عيمج

 ف تناك اهتكرحت ةكرح وأ هتجرخ جورخ وأ هتلعف لعف وأ لوق وأ هتركذ لاعت هللركذ وأ
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 وأ برش وأ لكأ وأ عمس وأ رظن وأ ةفايض وأ ةجاح ريغ وأ ةجاح ف يشموأ دوعق وأ مايق

 ريغ وأ بابحتسا وأ مزال نع لفاغت وأ ركنم نع يجن وأ فورعمب رمأ وأ مون ز وأ عامج

 ةنسو ضرف نم تاعاطلا رئاسو تادابعلا عيمج يف هلوسرو هب هللا رمأ ام عيمج نم كلذ

 . هلوسرو هللا رمأ ام عيمج نم كلذ ريغو بداو بابحتساو بدنو

 ناك امو . هل ةبرقو ضرفلل ءادا وهف اضرف هنم ناك ام هنا تيونو تدقتعا دقو

 ىلاعت هلل ةبرق وهف ةلفان ناك امم هتركذ دق ايف كلذ ريغ وأ ةلفان وأ ةنس نم كلذ ىوس

 يف وأ ايسان تنك وأ ةينلا هذه نم هتركذ دق ام لكل يترشابم دنع ةينلا هذهل اركاذ تنك

 راد يف ينم نوكي وأ ناك ام ىلع ةينلا تدقتعا دقف ركف لاغتشا وا ينم ةلفغ لاح

 . ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو يرمع ءاضقناو يلمع عاطقنا ىلا ايندلا

 دنع لوقي اهل داقتعالاو اهف ةينلاو ةالصلل مايقلا دنع لوقلا ركذ : باتكلا نمو

 ابصتنم همايق دنع لوقي مث ميظع وأ ميرك بر يدي نيب اذه يماقم يف تمق دق همايق

 ةالص يلصا لوقي مث ةيبوبرلاب هل رقم ةيدوبعلا ةينب اهيدؤأ ةمدخلل بصتنم انأ ةالصلل

 نم اهننسو اهضئارف عيمجب اهيدوأو اهيلصأ ةمزاللا ةبجاولا ةرضاحلا ةضيرفلا رهظلا

 دجسملا رطش ةكمب يه يتلا ةبعكلا اهب ايميتم ةضيرفلا مارحالا ةريبكتب اهرخآ ىلا اهلوأ

 ينأكو اهتيرحتو اهتيون دقو يلصأ اهيلاو يتلبق يهو ينيع نيب ةبعكلا تبصن دق مارحلا
 . ةماقالا مث كريغ هلإ الو كاوس يل بر الو ءيش اهنيبو ينيب سيلو اهارأ

 كلذكو . ةالص لدب هيلع ناك نمعو هريغ نمو بوتكم باتكلا اذه نمو
 ملعي ملو ردي مل اذا كلذكو ءاضقلا دارأ اذا كلذكو يضقاو لدبا لوقي هناف ناضمر
 . هللا ءاش نإ كلذ ىلع لمتشي هلك اذهف . ةالصلا ةئيه فيك

 نم هيفرط ;م غرفتسمو ناضمر رهش ث مايص نم يلع هللا هبتك ام ةيدأت دقتعم انأ هريغ

 . هلوسرلو هلل ةعاط ةدحاو ةضيرف هرخا ىلا هلوأ

 ةالص ةنسل ءادا ماما ريغ ناك اذا ديعلا ةالص يف يونيو : ديعلا ةالصل ةينلا
 اماما ناك ناو . ربكي مث هجوي مث ؤ ةكَتدمحم هلوسرلو هلل ةعاط مامالا ةالصب ديعلا

 نمل امامإ هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا نيتعكر ديعلا ةالص ةئس يلصأ لوقيو يوني هناف

 . يتالصب يلصي
 لوقيف ناضمر رهش مايق يف مأ اذا يلصملا يونيو ناضمر رهش مايق ةالصل ةينلا
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 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا يتالصب يلصي نمل اماما ةنسلا ءادا ناضمر رهش مايق يلصا
 . هتالصب يلصا مامالل اعابتا ناضمر رهش مايق ةنسلا يدؤأ لوقي مومأملاو . هلوسرلو

 رهش مايصل ةينلا دقتعي نا دارا اذا مئاصلاو : ناضمر رهش مايصل ةينلا

 هرخا ىلا هلوأ نم هموصأ ضرفلا ناضمر موصأ رهشلا لوأ نم يوني هناف هلك ناضمر

 نا لوقي نم لوق يف اذهو هللا رمأ ايك ةدحاو ةضيرف هنم ضرتفملا ىفرط قارغتساو

 لوقلا ضعب يف هيفكيو رهشلا لوا نم ةينلا نوكتو . ةدحاو ةضيرف ناضمر رهش
 نوكي نأ بحتسيو ةليل لك اهددجيي ةينلا ناف ةديدج ةضيرف موي لك نا لوقي نم اماو
 رهش نم ةضيرفلا ايئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ لوقي هناف رجفلا لبق روحسلا دنع

 مايصلا دقتعا نمف . ليللا ىلا رجفلا عولط نم ةيَّتدمحم هلوسرلو هثل ةعاط ناضمر

 ائاص حبصأو يلايللا نم ةليل كلذ دعب ةينلا نع اهس مث ةليل لوأ ناضمر رهش مايصل
 همزل نمو : ةرافكلاو ناضمر رهش لدبل ةينلا . ملعا هللاو هيزبت يهف ىلوألا ةينلاب

 نا ادغ لوقيو يوني هناف ةرافكلا وأ لدبلا يضقي نأ داراو ةرافكلاو ناضمر رهش لدب

 . هلوسرلو هلل ةعاط ناضمر موص داسف نم ينمزل ام لدب ائاص حبصأ هللا ءاش

 ىأ ىلع هعيض يذلا ناضمر رهش نم ةرافك يضقي نأ يوني هناف ةرافكلا امأو

 . ماعطإ وأ قتع وأ مايص نم دارا لاح

 داراو تاولص لدب هيلع ناك نمو : ةدسافلاو ةتئافلا تاولصلا لدب ىف ةينلا

 ينمزل ام لدب يلصأ لوقيو يوني هناف تاولصلا كلت نم هيلع يذلا لدبلا يضقي نأ
 هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا ىلا ةعكر اذكو اذك ةالص يهو ةدساف وأ ةتئاف ةالص نم

 . ةني هلوسرلو

 ينينعي امل ادادعتساو ةيدمح هلوسرلو هلل ادبعت ملعلا ملعتا : ملعتملل ةينلا
 نم ةيادهو هداشرا تردق نم داشرالو ينمزلي نأ لبق ينمزلي املو ينينعي نا لبق

 . ةللليدمحم هلوسرلو هلل ةعاط هتياده ىلع تردق

 هتقاف هب دسيو هلايع كلذب ميقيل هسفنل عرزي نأ هتين نوكي : عرزي نمل ةينلا

 . هلوسرلو هلل ةعاط هدابعل وأ هللا قح نم هيلع ام هب يضقيلو

 لك يف يداقتعاو يتين : ةراجتلا بلط يف يعسلا يفو قزرلا بلط يف ةينلا
 ىلع هب عسوأ نا اهريغ وأ ةراجت نم هللا لضف نم ءيش وا قزر بلط يف ينم ناك يعس
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 قح نم هيف يلع امو يناوخاو يمحر هب لصاو يتاعبتو ياياصوو ينيد هب يضقأو يلايع
 . هدحو هللا ءاش نا يبر لا هب برقتاو ١ مكسمل او ربقفل او مورحملاو لئاسلاو فيضل ذلا

 هلل ةعاط لالحلا نم هلايع ىلع ابسكو توقلل ابلط ىنعمب نوكي : عيبلل ةينلا

 . ةي هلوسرلو

 هلل ةعاط ةدابعلا ةيدأتو ةرايزلا ىنعمل نوكي : دجسملا ىلا جورخلا ين ةينلا

 . ةلي هلوسرلو

 اذه يمالغ تقتعا دق ينأ تدهشا ةخسن اودهشا : راهظلا نع قتعلل ةينلا

 . راهظلا يف ينتمزل ةرافك نع ىلاعت هللا هجول

 ةينلا . هدعب سانلا اهب شيعيو اهب شيعي نأ ىنعمب نوكي للحتلا لسغل ةينلا
 رهظلا ةالص ةضيرف يلصا : لوقي نايلس نب يلع نسحلا يبا نع رفسلا ةالصل

 يلصأ لوقي وأ ، ارصق الو ارفس لوقي نأ جاتحي الو ةضيرفلا ةبعكلا ىلا اعيمج رصعلاو

 . ةضيرفلا ةبعكلا ىلا رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص ةضيرف

 مايصو ةالص تارافك نم روشع هيلع ناك نمل يهو : يبصلا ةرافك ين ةينلا

 يهو يبصلا ةرافك ةرافكلا هذه ىمستو ءابص ي كلذل كرتلا هنم ناكو روذنو ناميإو

 دقتعا اذا ناضمر رهش ةرافكو هتركذ دق ام لك نع نيملسملا ضعب لوق ىلع ةيفاك

 حبصأ انأ دقتعاو كلذ دارأ نم لوقي . هللا ءاش نا فاك وهو ةدحاو ةين كلذ عيمجل

 لك نع اريفكت نيعباتتم ايهموصأ نأ يتينو نيرهشلا نيذه ايئاص هللا ءاش نإ ادغ
 تابجاولا عيمج نع روشعلا عيمج نم هلل يلع قح لك نمو . ىلاعت هلل ينتمزل ةرافك

 ةظلغم نامياو روذنو ةالصو موص نم عيبضتلاو اهف كرتلا ىلع ينتمزل يتلا تاضرتفملاو
 نم ايئاص حبصا هنم رهش لك نم موي لك دحاو داقتعاو ةدحاو ةينب ةلسرم وأ تناك

 امل اريفكتو هباقع ميلا هب يقتاو هباوث نم هللا دنع ام كلذب يغتبا ليللا ىلا رجفلا عولط

 رجفلا عولط لبق ةليل لك لوقي نأ هب رومأملا مث هلوسرلو هلل ةعاط هيصاعم نم هتبكترا

 . ةلي هلوسرلو هلل ةعاط ليللا ىلا رجفلا عولط نم ايئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ انأ

 ف يلصا : لوقي رهظلا تقو ٢ رصعلا عم رهاظلا يلصي نا دارا نمل ةينلا

 رصعلا ةالص ةضيرف اهيلا عمجأو رجأ نيتعكر ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف اذه يماقم

 ةبعكلا ىلا ايهيدؤاو ايهيلصا رفس يتالص تاعكر عب را اعمج ايهيلصا نيتعكر ةرخآلا
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 ہم رهظلا ىلصي نا دارأ اذا كلذكو . ةيَيدمح هلوسرلو هلل ةعاط اهل ايرحتم ةضيرفلا
 رهظلا ةالص ةضيرف ىلاعت هلل اذه يماقم يف يلصأ لوقي هناف رصعلا تقو يف رصعلا
 عب را اعمج هيلصا نيتعكر ةرضاحلا رصعلا ةالص ةضيرف ىلا اهعمجاو اهفيضا نيتعكر

 . ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص يف اذكهو ةينلا ماب رفس يتالص تاعكر

 رمأ ام ةيدأت يلع انا : نيطبالاو براشلا قلح نم اهريغو ةناعلا قلح يف ةينلا

 رعش هيلع ناك نا رعشلا قرفو نيطبالاو براشلاو ةناعلا قلح نم ةي هللا لوسر هب
 . هلوسرلو هلل ةعاط

 اذه يجورخ ف يداقتعاو يتين نا مهللا ديعلا ةالصل نابجلا لا جورخلا يفو

 فلؤملا لاق . هلوسرلو هلل ةعاط ديعلا ةالصب ةي هللا لوسر هب رمأ امل الاثتما نابجلا ىلا

 . ايفاش المأت ظفللا اذه لمأت

 هلل ةعاط ةنسلا ءادا ديعلا ةالصل ةينلا يف نيملسملا راثآ ضعب ىف : ةلأسم

 . ةعاطلا لعفل ةينلا لايها ناسنالا عسي الو . هلوسرلو

 كلذكو . حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب داقتعا يهو ةدارالاو دصقلا يه ةينلاو

 يتلا تاولصلا نم همزل ام ةرافك يضقي نا نوكت ةينلا ناف ةالصلا ةرافك همزل اذا

 . ملعأ هللاو لاح يا ىلع اهعيض

 يلصي نا ىوني هناف فوسكلا ةالص لجرلا ىلص اذاف : فوسكلا ةالصل ةينلا

 ف دقتعا ةالصلل رهطتي نا ناسنالا دارا اذاو . ملعا هللاو فوسكلا ةالص ةنسلا

 ناو . ةي هلوسرلو هلل ةعاط اذكو اذك ةالصل رهطتي هنا ضمضمتي نا لبق ةينلا هسفن

 . نسحف اذكو اذك ةالصل ةعاسلا رهطتا هناسلب لاق

 ةبانجلا لسغل رهطتا لوقي ةبانجلا نم رهطتي ماق اذاو : ةبانجلا نم لسخلل ةينلا
 ةبانجلا نم لستغا لوقي هناف ةبانجلا نم لسغلا ىون اذاو . ةلي هلوسرلو هلل ةعاط

 ءاملاب رهطتي نا دارا اذاو ابارت الو ءام دبي مل نمل ةينلا . ةي هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا

 هب يوني نكلو عوطت ةالص الو ةضيرف مميتلاب يوني نا مميتملا ىلع سيلو يلصيو
 . ثدحلا عفرلو ةالصلل ةراهط

 ميقي نا نذؤملا دارا اذاو . ضرفلا هب يدؤأو ثدحلا هب عفرا لوقي ضعب لاقو
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 يتلا ةعامجلا ةالصل ميقي نأ يوني هناف : هتالصل ةماقالا دقتعيو ةعايجلا ةالصل

 . تاولصلا نم تناك ام اهيلصي نا دقتعا

 هناف : اهريغ وأ ةعمجلا ةالص ةعامجلا نم هفلخ نمب يلصي نا مامالا دارا اذاو

 اذك اهريغ وأ ةعمجلا ةالص يهو يلع هللا ضرتفا يتلا ةضيرفلا يلصأ لوقيو يوني

 . يتأي نملو يتالصب يلصي نمل اماما هلوسرلو هلل ةعاط ةعكر اذكو

 وأ ةعمجلا يلع هللا ضرتفا يتلا ةضيرفلا يدؤأ لوقيو يوني هناف مومأملا امأو

 . ةعمجلا ةالصب يلصي نأ ىون يلو ريغ ناك اذاو ايلو ناك اذا مامالا ةالصب اهريغ

 ةالصب يلصي هنا تاولصلا نم اهريغ وأ ةعمجلا ةالص يف يوني رفاسملاو لاق

 ىلوألا ربخأت رفاسملا دارا اذاو . مامالا ةالصب يلصي هنا الا يوني نأ هيلع سيلو مامالا

 رصعلا ةالص ىلا ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخأ دق لوقي هناف رفسلا يف ةرخآلا ىلا

 ين لوقي كلذكو . قحلا يهو هتصخرل اعابتاو هتنسل ءايحاو هلوسرب ءادتقا ةرخآلا

 يلصي نا داراو رفسلا لاح ىف وهو ىلوألا هترضح اذاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص

 ةرضاحلا رهظلا ةالص اذه يماقم يف يلصا لوقي هناف رصعلا ةالص اهيلا ربجيو اهتقو ين

 ةبعكلا ىلا رفس يتالص اعمج امهيلصا نيتعكر رصعلا ةالص ةضيرف اهيلا رجأو نيتعكر
 يف يلصا لوقي هناف ةرخآلا تقو يفاهالصو اهريخات ىون اذاو . ةلي هلوسرلو هلل ةعاط
 ةرضاحلا رصعلا ةالص ةضيرف ىلا اهفيضأو نيتعكر ةتئافلا رهظلا ةالص اذه يماقم

 ء ىلوألا مدقيو . هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا ىلا رفس يتالص اعمج ايهيلصا
 . ةفصلا هذه ىلع ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص يف كلذكو

 ضرفلا يدؤأ ةضيرفلا لسغ ضيحلا مد نم لستغا : ضيحلا نم لسخلل ةينلا
 تأدب تءاش نا رايخلاب يه اولاقو . ةي هلوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك نم ةراهطو
 دعب كلذكو . ءاملاب لسغلاب مث لسفغلاب تأدب تءاش ناو لسغلاب مث ءاملاب لسفغلاب
 . تركذ اك رايخلاب يه كلذ دعب مث الوأ كلذب يدبت نم ةساجنلا ليزت نأ

 مدلا جرخ عضوم هب عبتتو هب رهطتو لسغلا لمحت نا بيثلا ىلع نا ليق دقو
 . لوقلا اذه تنسحتساو لمحت ريغ نم لسفلاب ينعا رهظ ام هب رهطت نأ ركبلا ىلعو
 ضرفلل ءادا سافنلا نم لستغا : اسفنلا لسغ يف ةينلا . ليواقألا نم هريغ نم
 نا ليقو . هلوسرلو هلل ةعاط تاساجنلا عيمج نم هريغو مد نم ةساجن لك نم ةراهطو
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 . ضرف هنا رخا عضوم يفو ةنس سافنلا نم لسفلا

 ةالصلا ترضحو تاساجنلا نم تناك ام ةساجن هب تناك نم نا تدجو دقو

 فالتخا اهيف ةالصلا روضح هريغ يفو اضرف اهل ةراهطلا دقتعي نا كلذ يف هيلع ناك

 تببحاف ةين ريغب وأ ةينب نوكت اهنا اهتراهط يف ةساجنلا يف فالتخالا ءاج دق ناك ناو

 عم ةضيرف ةساجنلا لسغ ليقو ةينب نوكي نا ىلا بحأو هريغ نع لوقلا اذه
 . ءاملا دوجو

 ةالص يلصي نا يوني هناف ارصق اهتقو يف ةالص لك يلصي نا رفاسملا دارا اذاو

 . رفس ةالص ارصق اذكو اذك

 ةعاط ةساجن لك نم هل ةراهطو ةنسلل ءادا تيملا اذه : تيملا لسغ يف ةينلا

 . هلوسرلو هلل

 تبجو يتلا ةضيرفلا ةاكزلا نم اذه كيلا تملس دق : ةاكزلا ميلست ف ةينلا

 . هلوسرلو هلل ةعاط اهضرف نم يلع امل ءادا كرقفل اهتققحتس او يلع

 ضرفلا ذا هريغ نم يلا بحأ اذه يدنع تيأرف اذه ريغب اهيف ليق دق ناك ناو

 . ملعال هللاو اهب ظفلتلا عم ةينو دصقبالا لوزي ال

 اهجوز اهنع كلاه يذ لك ىلع نا ليق دقف : اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يف ةينلا
 تيونو تدقتعا دق ينا مهللا لوقتف هدسج هحور قرافت ام تقو ذم ةينلا دقتعت نا

 ةعب را يهو يلع ةبجاولا نالف يجوز ةدع نم يلع ام ءادا هذه يتعاس يف اذه يتقو نم

 انأ تيارف اذه ريغ اهيف ليق دق ناك ناو . ةي هلوسرلو هلل ةعاط مايأ ةرشعو رهشأ

 يلع ام ءادا تيونو تدقتعا دق ينا مهللا لوقتف ةقلطملا ةدع يف لوقلا كلذكو كلذ

 ضرف نم يلع ام ءادا تيونو تدقتعا دق ينا مهللا لوقتف ةقلطملا ةدع ضرف نم
 ةعاط ضيح ثالث يمهو اب هللا يندبعت يتلا نالف نب نالف يجوز ةدع

 . ةلي هلوسرلو هلل

 مث ضيح ثالث تضاحف هتأرما قلط لجر يف رثألا يف تدجو : ةلأسم

 ؟ال مأ . ازئاج اهجيوزت نوكيا ةدع ضيحلا كلذل دقتعت نا ريغ نم تجوزت
 الا نوكي ال صبرتلاو يءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي » ىلاعت هللا لاق ؛ ال لاق
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 اهقلطو اهجوز اهنع باغ ةأرما يف ءاهقفلا ضعب لاق دقو . صبرتلا ةينو ، دصقلاب

 ةدع دتعت اهنا ضيح ثالث دعب هقالطب تملع مث ضيح ثالث تضاحو هتبيغ يف

 . ةينو دصقب تاضيح ثالث اهغلب نيح ىرخأ

 طئاغلا نم رهطتا لوقي نا سجن لكل ةراهطلاو طئاغلاو لوبلا ةراهط : ةينلا
 ناك ناو ةساجن لك يفو لوبلا يف لوقي اذكهو ةساجنلا اهب ليزأ ةضيرفلا ةراهط
 هترتخاو هتركذ يذلا لوقلا اذه تببحا ينا ريغ فالتخالا هيف عقي اذه يف لوقلا

 . ليواقألا نم

 هباتكل اےهقت وأ اربدتو هللا ةدابع ىنعمب هتءارقب هتين نوكت : نارقلا ةءارقل ةينلا

 . ةم هلوسرلو هلل ةعاط هباقع نم افوخو هباوثل ابلط

 هتجرخأ ءيش لك نا يداقتعاو يتين كلذ يف لوقي ةاكزلا يفطايتحالا ين ةينلا

 ءيش اهنم يلع نكي مل ناف ةاكزلا يلع بجي ام وهف ءارقفلا ىلع ينذاب جرخا وأ يلام نم
 هعجرم امم هفرعا ال امم ينمزلي نايض نمف يلع بجي مل ناف ةرطفلا نم يلع بجي امموهف
 . ةلي هلوسرلو هلل ةعاط يسفن نع اصالخو هبر نع ةقدص ءارقفلا ىلا

 مايصب ترمأ كنا مهللا لوقي : ناضمر رهش يف ليللا دنع راطفالا داقتعا

 ىلعو انبلط كاضرو انمص كلف هانرطفأف ليللا يف راطفالا انل تقلطأو هانمصف راهنلا

 كنا هلك انرهش مايص انغلبو انبونذ انل رفغاو انموص لبقتف انرطفا كقزر

 ينتمزل ةالص ةرافك نع كتقتعا دق لوقي اهريغ وا ةالص ةرافك نع قتعلا ظفل

 نا تدرا اذاو رانلا نم ينم اوضع كنم وضع لكب هللا قتعي نالو ةبقعلا ماحتقالو

 نع كتقتعا دق لوقت رذنو نامياو مايصو ةالص نم تارافكلا عيمج نع ادبع قتعت

 ذم ىلاعت هلل ينتمزل يتل ١ قوقحلا عيمج نعو نامياو رذنو مايصو ةالص نم يلع تارافك

 . رانلا نم ينم

 حبصا لوقي : روشعلا ةرافكو ناضمر رهش مايص ةرافك نع مايصلا داقتعا

 قح لك نع ةرافك نيعباتتم ايهموصأ نأ يتينو نيرهشلا نيذه امئاص هللا ءاش نا ادغ
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 نم اهتعيضو ينتمزل يتلا تاضرتفملاو تابجاولا عيمج نم روشعلا عيمجلو هلل يلع
 دق ينا اودهشا : لوقي راهظلا نع قتعلا ةين . ةي هلوسرلو هلل ةعاط ليللا ىلا رجفلا عولط نم موي لك هلل ينمزل قح لك نعو ناميالا ةرافكو رذنلاو ةالصلاو موصلا
 . راهظلا يف ينتمزل ةرافك نع هللا هجول اذه يمالغ تقتعا

 الو نامياو تاولص لثم روشع هيلع ناك نميف ميهارب ا يب ا نعو : ةلأسم

 هيلع امل ةرافك نيرهش رفكي نا يلع نب ىسوم نع كلذ عفرف كلذ ريغو يه مك يردي
 . ملعا هللاو

 هيلع نوكي نميف رثالا يف دجوي ايف لوقت ام تلق ركب يبا نعو : ةلأسم

 نيرهش موص كلذ نع هيزجي هنا اهفرعي ال روشعو رذنو تاولصو ناميا نم تارافك
 ؟ هب لمع نمل لوقلا نم لدع وهو حيحص نسح وهو

 يراوحلا يبا لوق لوقلا اذهو ةفصلا هذه ىلع رثألا ف دجوت هذه ركب وبا لاق

 نميف اوفلتخا نيملسملا نا ديعس نب داده نايلس يبا يضاقلا نع رثألا يف تدجو

 الو جحلا هيلع مهضعب لاقف . . رثكأ وأ ةجح ةئام لثم اهيلع ردقي ال ججحب فلحي
 موصي مهضعب لاقو . نيرهش ةجح لكل موصي مهضعب لاقو & كلذ ريغ هيزبجي
 فلكي ال ىلاعت هللا نال ةبوتلا الا هيلع ءيش ال مهضعب لاقو . نيرهش كلذ عيمجل
 مايا ةنالث موصي مهضعب لاقو . لاهجلا نع ةروتسم ةلأسم هذهو قيطي ال ام ناسنالا

 لاق ةينريغب ناضمر رهش نم موي لوأ ايئاص حبصا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نا الا تاينلاب لامعألا نأل ضرفلل دؤب سيلو لكألا نع اكسمم ايئاص ىمسي اذه

 . هازجأو هاون دقف ناضمر هتينو ايئاص حبصا نوكي

 ام هللا هفلكي الو ردق ام لدب هيلع امناف نينس هتالص عيض نمو : ةلأسم

 . ةبانالاو هللا ىلا عوجرلاو ةبوتلا لعب اذه مهضعب ةرافكلا نع طقساو ردقي ال

 ةالص اذه يماقم يف ىلاعت هلل لصأ يلصملا لاق اذاو : تاولصلا لدب يف ةينلا .
 كلذ هيرب نأ وجرأف ةضقتنم وأ ةتئاف اهلثم ةالص نع الدب اهريغ وا ةرجاهلا

 ٠ ملع ا هللاو

 اذه يف يالوم هلل يلصا لاق ةالصلا ىوني نا دارا اذاو : ةالصلا ةيدأتل ةينلا
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 ةلبقلا البقتسم هلوسرلو هلل ةعاط اهيلصي نا دارا ةالص ىأ نم ةعكر اذكو اذك ماقملا

 دقو اهيلا يلصأو اهارأ ينأك يتلبق يه ةكم ين مارحلا دجسملا يف يتلا

 . اهتيرحتو اهتيون

 ةعاط كاوسلا نم ةي هللا لوسر هيلع ناك ام ةيدأت يلع انا : كاوسلا ين ةينلا

 . هلوسرلو هلل

 . ةجاحلا ءاضق ىنعمب نوكي جورخلاو لوخدلاو ىشملا ف ةينلا

 . ةركذتلاو هيبنتلاو ةظعوملا ىنعمب نوكي : ةبطخلا ف ةينلا

 هللا رمأ نم لتاقيو هداهجب هللا رمأ نم دهاجي هنا هتين نوكت : داهجلا ف ةينلا

 هللا رما اك هليبس ف داهجلا هيلع ضرف هناو لطابلا ةتاماو ىلاعت هللا ةوعد ةماقال هلاتقب

 . ةلي هلوسرلو هلل ةعاط ةداهشللو هباوثل ابلط رمأ ايك هلل هسفن عاب دق هناو هب

 ال لاؤس فوقو فقاو انا ىسوم نب هللادبع نب دمحا هيقفلا نع داقتعالا ظفل

 متش أ الو لمع الو ل وق نم هب اوناد ايف نيملسملا ءىطخ ا الو داقتعا الو كش فوقو

 ي يداقتعاو ينيدو هتدجو ثيح قحلا بلاط لئاس انأو مهمالحأ هفسأ الو مهضارعأ

 ثعبا هيلعو تومأ هيلعو ايحأ كلذ ىلع ةليّت هلوسر نيدو ىلاعت هللا نيد ةمألا هيف عيمج

 . هللا ءاش نإ ايح

 ىلاعت هلل نئادو ناهلس نب ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا خيشلا نع : ةلأسم

 يف ينمزلي ام عيمج ساملاب نئادو هب يندبعت ام هللا نيد ين ينمزلي ام عيمج نم لاؤسلاب

 ينا دقتعمو هيدؤأل دعولا يل بجوي امو هكرت يف ديعولا لع بجوي امو يقلاخ نيد
 يندبعت ام عيمج وأ هب لمعلاب يندبعت يذلا هنيد نم تكرت ام عيمج نم هللا ىلا عجار

 . يملعب وأ يلهجب هتبكتراو هكرتب

 هلل تاعاطلا لمعو ضئارفلا ءادأ نم ناسنالا داقتعا نوكي فيك هتلأسو

 ىنعم ىلع هطخس فوخو هاضر بلط كلذ ف هداقتعا نوكي لاق ؟ ىلاعت

 . ىضقنا هلوق

 اذا . . اهلدب داراو هتالص ين كش نميف ةينلا نيملسملا راثآ ضعب نمو

 يتل ١ يتالص تناك نا مهلل ا كداقتعا دنع لوقت اهلدب تدرأو كتالص ف تككش
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 ةتئاف ةالص نع اهيلصا ةالصلا هذهو يل تمت دق ةرضاحلا رهظلا ةالص يهو اهتيلص

 ةرضاحلا يتالص يهف بيطأو ىكزأو بغراو كيلا بحأ امهيأف يل حصي مل ناو
 . ىضقنا . هلوسرلو هلل ةعاط ةبجاولا

 دقو ةفرعملا فيعض يناف زوجي ال هناف بغراو كلذ نع لس : فلؤملا لاق

 نميف نيملسملا راثأ ضعب نمو . اهنع اهريغ ةيافك اهكرت يفو تدجو ايك تبتك
 ةقدصو هسفن نع ءاضق ءيشلا ملسي هتين نوكت هفرعي ال نمل هيلع عيش نم صلختي

 . قحلا ذخا نيبو رجألا نيب ريخ بر قحلل حص ىتم هنا ىصويو هبر نع

 ملعا ال ريشب لاق تادايزلاب رفعج نب دمح رباج يبا عماج نمو اذه : ةلأسم
 اوفلتخاو . كلذ ين ةين مدقي هنا ضئارفلا نم ائيش لعفي يذلا ين اوفلتخا انباحصأ نا

 ةضيرف هنم موي لك مهضعب لاقو ةدحاو ةضيرف هلك مهضعب لاقف ناضمر رهش يف
 لك يف موصلل داقتعالا ديكأتل روحسلا ىلع ثحي ناك ةلي يبنلا نا روحسلاب اوجتحاو
 ضئارفلا ءادأ يف ملسملا ةين نأ الا تاينلاب الا موقت ال لايعألا معن هريغ لاق . ةليل

 . كلذ ركذي وأ اهلوحي ملام هتين ىلع وهو تاعاطلا لمعو

 . . ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبا خيشلا عماج نم هنا ركذي باتكلا نمو

 زاجاف «ليللا نم مايصلا تيبي ال نمل مايص ال» : لاق هنا ةت يبنلا نع يور دق

 . ملعأ هللاو يدنع كلذك ةراهطلاو مايصلا 1 ةينلا ميدقت

 اهتقو مايصلل ةينلا كلذكو . لعفلا عم جحلاو ةاكزلاو ةالصلل ةينلا كلذكو

 تقو وهو رجفلا عولط هتقو مايصلا نا ريغ . هريغك مايصلا يف ريدقتلا ناكو دعبا

 موصلل ةينلا بوجو ىلع ةجحلا . ماين هيف سانلا رثكا نألو هطبض سانلا رثكال أيهتي ال
 بلقلاب دقع ةينلاو . ينيدلا هل نيصلخغ هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : ىلاعت هلوق

 رئاسو ةالصلاو موصلا نم ةينلا لهأ نم دمحم وبا لاقو . حراوجلا ىلع ةميزعو

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ناضمر موص يف ةينلا لمها ناو لطاب هلعفف ضئارفلا

 نا ادغ حبصا لوقي رجفلا لبق مايصلل ةينلا دقتعي نا مئاصلل ةينلاو : ةلأسم

 ىلا رجفلا عولط نم ث هلوسرلو هلل ةعاط ناضمر رهش نم ةضيرفلا ايئاص هللا ءاش
 موي لكل دقع ناو . هتزجا ةدحاو ةين هلك رهشلل دقتعا نا ليقو ث ليللا
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 ةين ربغ ىلع هلك رهشلا ماص ناف تلق نئاهرلا باتك نم هنا ركذي باتكلا نمو

 لمع عفني ال : لاق ؟ ةينلا كرتل همزلي لهف تلق هيزبيي ال : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوجي
 ةينلا ضعب دقع ناف تلق ةينلا هب بجت يذلا لمعلا ةداعا مزلاو ةين ريغب ضرفلا
 فيك ةينلا ضعب دقع اذا لاحملا نم اذهو : لاق ؟ همزلي ام اهمامت لبق حبصلا هكرداو

 موص كلذكو تلق . حبصل ا لبق موصي هنا مدق نا هل تبثي هموص نأ وجراو هل مسقني

 هتين ليق دقو . دحاو ىنعملا لاق ؟ ةين موي لكل مأ ةدحاو ةين موص هنع ىزجي ةرافكلا

 . هللا ءاش نإ كلذك ى زحت

 عفر» : لاق هنا ةلي يبنلا نع قافتالا ىنعم تبث دق ديعس وبا لاق : (ةلأسم)
 تدرأو ترضح اذا هيلع ةيكازلا لامعألل ةينلا داقتعا ىلعف «نايسنلاو اطخلا يتمأ نع

 سان وهو هتقو يف هباثاو هنيعب لمعلا كلذ يف ذخاو كلذ يسن ناف اهيف لوخدلا

 . عجري ملو اهنع لحتسي مل اذا ةينلا هذه هتزجأ هنيعب رضاحلا اذه ين ةينلا ديدجتل

 تبثا © «تاينلاب ل امعألا» : هلوق عمو 4 «مهتاين ىلع نونمؤملا» : مالسلا هيلع لاقو

 . نيملسملا راثا ضعب نمو . ىضقنا ىون ام ءىرما لكل نا كلذ عم

 ىنعم الب العف لعفيو داقتعا الو ىنعم الب هللا ركذي نا زوجي لهو : (ةلاسم)

 ءيشب ظفلي نا زوجي ال ىل لاق ؟ال وأ ملئاي ةين الب ملكت وا لعف ناو داقتعا الو

 ةئيس لبق دقف ةعاط نكي مل امو ةعاط ال اوغل نوكي هل ىنعم ال يذلا ناف هل ىنعم ال
 . ملعأ هللاو

 لمعو ضئارفلا ءادا ف ناسنالا داقتعا نوكي فيك هتلأسو : (ةلأسم)

 ىلع هطخس فوخو هاضر بلط كلذ ين هداقتعا نوكيف لاق ؟ ىلاعت هلل تاعاطلا
 . هلوق ىنعم

 امأو . هب هللا هدبعت امل ةيدأت وأ ضرتفملا ةيدأت هيف ةينلاف ةضيرف لك : (ةلأسم)

 هتعاط ىلع يوقتلاو هللركشلا هيف ةينلاف مانملا امأو هللا ىلإ برقتلا اهيف ةينلاف ةليضفلا

 . كلذ هبشا امو دوعقلاو مايقلاو يشملاو مونلاو حاكنلاو برشلاو لكألا لثم

 ظفلتو حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب داقتعا يه امنا ةينلا ليقو : (ةلأسم)

 نم جرخ دقف تابجاولا نم ءيش لمع ين عمتجاو اذكه اذه ناك اذاف 5 ناسللاب

 نم ىلا ناهلس نب ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا خيشلا تاباوج . فالتخالا مكح
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 دصق اذا لجو زع هللا همركا ناهلس نب ميهاربا نب دمحم هللادبع ابأ تلأسو . هلاس
 يف هتين نوكت فيك كلذ ريغو ءوضولاو ةالصلا لثم ضئارفلا لعف دنع ناسنالا
 ؟ ةالصلا دنع ةلبقلا لابقتسا يفو . كلذ

 للا ىضر ىلا وا هل مزاللا ىلا ضئارفلا لعف دنع ناسنالا دصق اذا : باوجلا

 هازجا هللا ءيسأ نم كلذ ريغ وأ هثدحم ىضر وأ هقلاخ ىضر وا هللا ةعاط ىلا وا

 . نيملسملا راثا نم هطخب هتدجو اممو . ىضقنا هللا ءاش نا ، كلذ

 مث هيلع تبجو ةضيرف لك هلل يدؤي هنا هداقتعاو هتين يف لجرو : (ةلأسم)
 مدقت ام الا ةين اهيلا مايقلا دنع ثدحي ملو اههجو ىلع اهب ىتأف ةضيرف هيلع تبجو
 رذع وا نايسنل ةينلا ديدجت كرت اذا ايدؤم نوكي هنأ يعمف ؟ ايدؤم نوكي له تلق

 . هوجولا نم هجوب

 تبجو اذا ةضيرف لك ءادأب هداقتعا ف هلل نئاد هنا الا ةين هل نكي مل ول تلقو

 ةين لقتعي مل ول تلقو ؟ دحاو لوقلا نا يعمف ادحاو لوقلا نوكي له كلذك ناك

 له هلثم هريغ لعف ةين وأ ةيداتل هتين ريغ ىلع هسفنب ضرفلا ىتأ مث كلذ لبق ةنونيد الو
 ارقم ناكو هضئارف ءاداو هتعاطب هلل ةدابعلا داقتعا عيضي مل ام هنا يعمف ؟ ايدؤم نوكي

 وأ كلذل اركنم ناك ناو © هادا دقف ههجو ىلع هادأ اذاو كلذب انئاد ناك هنيد ةلمجب

 ناك نا تلقو ، كلذ هيزبي ال يدنع كلذف كلذب هللا ريغ ةدابع ادقتعم وأ هكرتب انئاد

 يسنو اهيلا ماقف اهريغ وا ةالصلا لثم وهو لعفلا لا مايقلا وأ لعفلا نح ؟ هي زجح ال

 يسنف كلذ ىون ماق اذا هتين يف ناك هنا الا ةنونيد الو ةين هل تمدقت نكي ملو داقتعالا

 اهريغ وأ اهاضق وأ اهنم ائيش وأ هتالص ضعب ىلص املف مايقلا دنع هموزلب املاع ناكو
 وأ هيلع يتلا ةضيرفلا اهب ديري امنا اهالص يتلا هتالص يف دقتعاو ركذ ضئارفلا نم

 هنيد ف همزلي ام ىلع هلل ضئارفلا ءادأب ارقم ناك اذاف ؟ ايدؤم نوكي له ضرفلا كلذ

 الو اهريغ دارأ هنا ملعي ملو اهل داقتعالا ديدبت يسنو اهتقو يف اهلعف هجو ىلع اهب ماقو
 نم ناك ام كلذكو . ةمات هتالصو هيلع ء يش الف كلذ ركذ مث هللا ريغل اهب دارأ

 . اهلثم ضئارفلا
 ةضيرفو ىرخا ةالص بوجو دعب رثك وا ليلق كلذل الخ ىتح يسن ولو تلقو

 هنا ملعي مل اذاف ؟ هركذ نيح دقتعا اذا كلذ هيزبي له هداقتعا ركذ ، رثكا وا ىرخا
 همزلأ ام ىلع هلل دبعتلاب هنم داقتعالا ةحصب كلذ زاج دقف هل زوجي ام ريغل كلذب دارا
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 ناح ةالصلا يربعم ىلع رداق لقعلا حيحص ملحلا غلاب لجرو 4 يعم ايف كلذ ف

 ائيش لهاج وا العف اهب الا موقت ال يتلا اهدودح عيمج فرعي ال وهو ةالص تقو هيلع

 هيلعو ملاع ريغ وأ كلذب ملاع هنا هدنع وهو ملعي ال وأ كلذ ملعي وهو هب الا موقي ال

 ديري امنا هناو هيلع ةبجاو اهتلمجبو ةالصلا كلت نا اهيلا مايقلا دنع دقتعيو ملعي نا

 وهف ةالصلا كلت نم ملع ام نا دقتعي ما اهيف هيلع هللا بجوأ ام ايدؤم هذه هتالصب

 ؛ يعمف ؟ هداقتعا نوكي فيك ما هيلع هللا بجوا ام يدؤي ديري امنا هناو هيلع بجاو

 هب املاع كلذل اركاذ ناك اذا ةضيرفلا كلت ف همزل ام عيمج يدؤي نا هداقتعا نوكي هنا

 هيزبجي كلذ ناف ةينلا هذه ىلع الا ملعي مل وا هيزجي هنا هملع هتلمجب كلذ ىدا اذاف

 ناك اذا هنيعب هدقتعا كلذ نم ملع امو هداقتعا ةلمج يف كلذ ءادال ةنونيدلا هداقتعال

 . كلذل اركاذ

 مل اع هنا ملعي ال هنا الا هب الا موقت ال امو ؛ هتالصب افراع ن اكول كلذكو تلق

 الو ةلمج ٢ هدقتعا هملعي مل امو هنيعب هدقتعا هملع امو { هلهجو أ هملع اهيف همزلي ام

 تلقو اهنم ائيش عيضي ملو امل لمعل ١ لهجي مل اذا . مل اع هنا ملعي مل اذا هرضي

 ام عيمجب ضئارفلا كلت ءادا دقتعي هنا يعمف اهيلا مايقلا دنع ضئارفلا عيمج كلذكو

 . هنيعب كلذ نم ملع ام اذا دقتعيو . هلهج وأ هملع هقلاخ نيد ين اهيف همزلي

 ملعي وهو هب الا ةالصلا موقت ال امم هتالص نم ءيشب الهاج ناك ولو تلق
 ءاج املف . . هتالص نم ائيش لهاج هنا هدنعو ملعي الو هب افراع وأ هب فراعو هل هلهج

 اذه هداقتعاو هيلع يتلا ةضيرفلا هذه يدؤي موقي هناو هيلع اهنا دقتعا ةالصلا تقو
 املاسو ايدؤم نوكي له ةين ثادحا ريغ نم لعفلاب ىتا مث كلذ لق وا اهيلا مايقلا دنع

 ملو هب الا موقت ال امم ائيش كرتي مل اذا يدؤي هنا ؛ يعمف ؟ ةضيرف هيلع اهنا هداقتعا يف
 . كلذ ريغ ىلا ةمدقتملا هتين نع لوحتي

 دقتعي نا هلو هيلع يتلا ةضيرفلا يدؤي هنا اهيلا مايقلا دنع ةين ثدحا ول تلقو

 ناك ول تلقو ركذو هلابب رطخو هملع اذا كلذ هيلعو كلذ داقتعال هللا هاده اذا كلذ
 فرع دقو اهتقو هيلع ناحو ردقي ال وأ اهيربعم ىلع رداق وهو ائيش هتالص نم ملعي ال
 له هلقع يف نسح ام ىلع اهاداو كلذك يهو ةضيرف هيلع اهنا دقتعاف لقا وا عب را اهنا

 موقي نا هل سيلو املاس ناكو . كلذ زاج ةرابع وا ماهلاب هاداو هدقتعا اذاف ؟ كلذ هل
 هل زاج هوجولا نم كلذ ىلا لصو هجو يابو ملع ىلع ةداهشلا داقتعا ىلع

 . همزلو كلذ
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 ام وأ هملع غلب ام ةضيرف اهنم هيلع نا اهتقوب ملعلا دنع دقتعي كلذكو تلق

 نم اهريغو ةضيرف هيلع اهنا اهنم ةلمجلل داقتعا الب اذكه هيلع ام اهنم دؤم هناو هملع

 فلاخي ملو ائيش اهنم صقني ملو اههجو ىلع اهادا اذا كلذ زاج هلهج وا هملع مزال
 . قحلا ةفلاخمب اهيف لعف الو داقتعا يف نيدلا

 هيلع ناحف الوأ اهيربعم ىلع رداق وهو ائيش هتالص نم ملعي ال ناك ول تلقو
 هلقع يف نسح ام ىلع اهاداو كلذك يهو ةضيرف اهنا دقتعاف عب را اهنا فرع دقو اهتقو

 غلب هوجولا يأب اههجو ىلع اهادا اذا هنا ؛ يعمف ؟ املاس نوكيو هيلع وا كلذ هل له

 هيلع نا ملع ول كلذكو تلق اهملع نم كلذ ريغ ىلع ردق ولو ىدا دقف اهملع ىلا
 ةرابعب ردق ايك اهاداو ةضيرف هيلع اهنا دقتعاف يه مك فرعي الو نيحلا كلذ يف ةالص

 اذا هيلعو كلذ هل نا ؛ يعمف ؟ املاس نوكيو ؛ هيلع وأ كلذ هل له لقع نسحب وا

 . كلذ يف لدعلا قفاو

 وهو نيربعملا ىلع نيرداقلا لوقعلا ءاحصالا نيغلابلا نم هريغ هلأس ول تلقو
 يعمف ؟ دقتعي نا هل لوقت فيك اهيلا مايقلا دنع ةين داقتعا نع ال ما هتالص يردي ال
 الاو هيلعو هل كلذ ناك كلذ يفو . ءايلعلا هل لوقي ام هل لوقي نا ملع ىلا غلبا اذا هنا
 . باوصلاو لوقعلا نم كلذ ملع نم هيلا هللا هغلب ام ىلع هلديف

 ةالصلا كلت تقو نا هلو هيلعا ةالص تقو ىف اهملع ناك ول كلذكو تلقو
 رمأيو ضئاحلا نود هري مل وأ هآر اهيربعم ىلع رداق لقعلا حيحص غلاب لك ىلع
 هنا ملعي ىتح كلذ هل سيل مأ هيلع روذعم هنا ملعي ىتح موزللا هجو ىلع هتالصب

 ؟ هئادأب رمأيو هيلع هنا دقتعيف ائيش اهنم ملعيو كلذب عماس اهتقو نيحو اهملعي
 ملعلا هصخي ىتح موزللا هجو نم مومعلا ىلع هل الو كلذ هيلع سيل هنا ؛ يعمف
 . هنيعب دحأ ف كل ذب

 مل وأ اهم ملعف هتالص تقو ناح دقو نيربعملا دنع نكي مل ول كلذكو تلقو

 لقعلا حيحص غلاب لك ىلع تبجو دق اهنا دقتعي نأ هلو هيلعأ اهب اذه ملع دقو ملعي
 هنا ملعي ىتح هيلع الو كلذ هل سيل مأ روذعم هنا ملعي ىتح كلذب هرمأيو ناك ايثيح

 موزللا ىلع كلذ هيلع سيل هنا ؛ يعمف ؟ اهلماكب وأ اهنم ءيشب ملاعو اهتقوب ملاع

 دبعتلا هجو ىلع مومعلا وا صوصخلا ماكحا نم ءيش يف كلذ ملع ىلا غلبي ىتح
 . ر ذع هصخ نم الا عيمجلل
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 غلب اذاف ؟ هداقتعا نوكي فيك مأ اهتقو بئاغلا ضئارفلا عيمج كلذكو تلق

 داقتعا هيلع ناك رذع هصخ نم الا نيدبعتملا عيمجل ةماع اهنا ملعي ةضيرف ملع لا

 . هنيعب دحا يف كلذ مكح هصخي ىتح ةلمجلا يف كلذ

 نيغلابلا لوقعلا ءاحصألا نم هريغل اهموزل دقتعيو اهب رمأي نا هلو هيلعو تلق
 هنا ملعي ىتح هيلع الو كلذ هل سيل مأ روذعم هنا ملعي ىتح ةياورلا يف هلثم رضح نمم
 كلذ ملع ىلا غلبي ىتح هملع لهج عسي امم كلذ نا ؛ يعمف ؟ فالتخا الب بجاو
 . مومعل ١ ماكحا نم ملع نم هيلع بجو ام لهجي الا هيلع مث ملعل ا هوجو دحأب

 . (عرشلا نايب باتك ىلا : عجر)
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 س د اسل ١ بابل ١

 لالحلا ءايشألا ىف ضراعملا كشلا يف

 . . ريغلا لوقب لاملا ذخأ ىفو

 زوجي ال ام ىلع هؤارش ناكأ ردي ملف هيف كش مث هلكأف الام ىرتشا نمعو

 ةدقع يف كشلا هضراع اذا جيوزتلا يف كلذكو . تبثي ام ريغ ىلع ناك وأ تبثيو
 . تبثي ام ريغ ىلع تناك وأ اباوص ناكأ ردي ملو كلذ دعب نم جيوزتلا

 ام ملع ىلا هسفن بصن اذا لاحلا اذه ىف تفصو ام ىلعف ديعس نب دمحم لاق

 ال هنا هسفن فرعي ناكو هركذ عيمجب رمألا كلذ ةروص هنع باغو هروما نم ىضم

 هسفن فرعي كلذب قحلا ليبس الا هحاكنو هئارشو هعيب ين دمعتي الو ةهبش يف لخدي

 مث لالحلا نم هنا هدنع ام ىلع هبكترا دق جرف هكلم يف ناكو هلكأ دق لام هدي يف ناكو

 يذلا هلالح نم يناصلا هيلع ردكيو هلام رمأ هيلع قيضيل هساوسوب ناطيشلا هضراع

 كشلا اذه ىلا تفتلي ال اذهف هركذ اذه هلاح ىف هرضحي الو هرمأ ناك فيك وه ركذي ال

 هذخأ دق نوكي نأ اما هنال . هللا ءاش نا اذه يف هيلع ةهبش الو ةضراعملا هذه ىلا الو
 امل هسفن ىلع ميرحتلا هجو ىلع هكرت اذا لالضلا نمب رض لالحلل هكرتف لالح هجوب

 . همارح ةقيقح ملعي

 رذع هل بجو دقف هيسنو هملع هنع باغ دق لطابب هيف لخد دق نوكي نأ اماو
 ناكو صالخلاو ةبوتلا نم هلل همزلي ام ةلمج يف صالخلاو ةبوتلاب ناد اذا نايسنلا

 هضراع اذا هداقتعا نوكي نا اذه ىلعف ميرحتلا هجو ىلع هيف هذخا اذا كلذ يف الخاد
 ملعي ال وهو امارح لاملا اذه ذخأ وأ امارح جرفلا اذه بكترا هنا شحولا رطاخلا اذه

 هلل نئاد وهف امارح كل ناك هنا داقتعالا نم رثكا هيلع سيلف هسفن مهتي هنا الا كلذ
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 هملع كلذ ىلا غلب ام ىتم هلها ىلا هئادأب هلل هللا ىلا نئادو هكرتب هلل نئادو هنم ةبوتلاب

 . كلذ كرت هيلع بجوي امي هعم كلذ حصو هتوق كلذ ىلا غلبو

 كتجح ضقت مل كنا ناطيشلا يل سوسو جحلا نم تعجر املو : (ةلأسم)

 دنع تفقوف ةرايزلا فاوطل ىنم نم تئج كنا كلذو هتفاخغ هللا كافكف هجولا ىلع

 ةضيرف فاوط ونت ملو هلل ةعاط طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطت كنا تيون مث نكرل
 كفوقو كلذكو ةضيرف تيون كنا ركذت ملو فقاوملا عيمج يف كتين كلذكو ةرايزلا
 ةعاط هللا ءاش نا ريخلل تقفو دقو هلل ةعاط هنا لك دنع ىونت تنك كنا ريغ تافرعب
 . بجاولا جحلا نم هب رمأ ايف هتعاط امناف اهتيون ذا هل

 ونت ملو لقت مل كنا الا مالسالا ةجح يدؤت نا ديرت تجرخ تنك ناو

 ةعاط اهؤاداو مالسالا ةجح تيدأ دقو اهب تدصق يتلا كتين كازجأ دقف هلل ةعاطالا

 يف لخد دقف هلل ةعاط هاونو هب مرحأ اذاف جحلاب مرحي نأ دبعلا ىلع امنال كرمأ امم هلل

 ةجح جحت نا يونت امنا . لعف لكل كيزجي اذهو هتعاط عابتاب رمأ يتلا ةضيرفلا
 يف كتين نال هب رما ايف هلل ةعاط وه امنا جحلا كلذف هلل ةعاط كلوق ناك ناف مالسالا
 هلل دمحلاو كنع جحلا طقس دقو جحلا ضئارف عيمج تلعف دقو كيزبجي جحلاب كمارحا

 . نيملاعلا بر

 عكرو أرقو مرحأ مث ةالصلا ماقأف ةضيرف يلصي نا ىون نم نا ىرت الأ
 ةضيرفلا يلصي هنا ىلوألا هتين هازجا دقو ةالصلا يف ضئارف كلذ عيمج نا { دجسو

 عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاو مارحالا دنع هتين رضحت مل ولو ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط
 تنك نإ تنأ كلذكو اهيلع باثي ةمات هتالصو هل ةيزجم ىلوألا هتين ناو دوجسلاو

 ةضيرفلا ىدا نم نا ىرت الأ . كتجح كازجأ دقف هلل ةعاط تيونو جحلاب تمرحأ

 ءيش يف كشلا ىلا عجري الو ىضق دق هنا ةضيرف وني مل هنا دعب نم كش مث اهاضقو

 كش مث ةأرما جوزت نم كلذكو . اهدودح نم دحوا ةالص وا ءوضو نم كلذ نم

 هيف كش مث قالط نم ظفلب ظفل ول كلذكو كشلا ىلا عجري ال هنا هبوزت ناك فيك

 . نيقتسي ىتح كشلا ىلا عجري الو قالطلاب هتجوز ىلع مكحي ال هنا

 لاقف ءامو لام هديب راديب يف راتخملا دمحم لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)

 نم فرصتتو ىرتشت نا كل زاج راديبلا لوقب الا لاملا فرعت ال تناو نالفل لاملا اذه

وأ هتجوز لام لاملا بحاص ىضق ناف تلق هتثرو وأ هب هل رقا نم دنع نم لاملا كلذ



 ذخأ ىضتقملل ناك نالف لام وه اذه نا راديبلا لاقف هفرعي ال ىضتقملاو تامو اهريغ

 . معن لاق ةقث ريغ وا راديبلا ناك ناف تلق يدنع اذكه لاق راديبلا لوقب لاملا كلذ

 ينفو هتالص يف ناطيشلا هل سوسو لجر نعو خايشألا باتك نم : (ةلأسم)

 وا هيف تاتقي يذلا هتوق وأ اهب جتحي ةملك وا اهجوزتي ةجوز لثم هساوسوب هبرل هتعاط
 هللا ءاش ام الا هراهنو هليل يف هنديدو هتداع كلذ مث هنم جرخي فيك هيلع ىذلا قحلا

 هبر ىلا لبقي نا هيلع بجاولا لاق . هبلق يوادي اذامبو هبر دنع اذه نوكي فيك

 هدئادشو هعزنو توملا ركذب هبلق لغشيو تفصو يذلا ساوسولا كلذ لمهيو

 اماو ةنج امإ هيلا ريصي ريصم ياو هب ر هب ىقلي امو باسحلاو هلاوهاو ربقلاو هعاجواو
 هبلق یواد اذا هناف بساحي نا لبق هتائيسو هتانسح نم هسفن باسحب هبلق لغشيو ران

 رعشاو ءاسم وأ اودغ هيتآ وه هودعي ال الجأ هل نا ليق ملعو توملا ركذب لغتشا وا اذهب
 توملا ركذب لغتشا نم نال تركذ ايع عجريو تبثي هبلق نا توجر توملا ركذب هسفن
 ال اقزر هل نا ملع اذا هل سوسوي اهنا تلق يتلا ءايشألا كلت نع لأسي مل تركذ امب

 الو هيتا وه هللا هقزر يذلا هقزر نا ملعو هودعي ال هيتا وه قزر هتوفي الو هودعي

 وه هللا ناو هيلع بلغي ملو هتفي مل هلكأي هنا هللا ملع يف ناك امو ءيش هنم هصقني
 ؟ توملا ركذ هبلق رعشاو همه اذه لعجف لالحلا باوبأ نم هدابعل قازرالا ببسم

 . تبثي هنا توجر

 همه ا ذهف تددع ام هراعشو تمصو دق ايف هركذ امناو ا ذه ركذي مل نا امأو

 ملعيلف هل هللا دنع ام ملعي نا دارا نم هنا يور اك . هدنع هبر اك هب ر دنع وهو هايند

 ريثك رظنلا فيعض ينا عم هللا ءاش نا هيزجح اذهف ىوقتلاو ربلاو ءافولا نم هلل هدنع ام

 ال وا ظعتي ملو ظعو نمم انلعج الو هلضفب هللا نمي مل نا اذه لاثما يف وهللاو رطاوخلا
 لمهاو كرت نمم الو لمعي ملو ملع نمم الو رجدزي ملو رجز نمم الو رمتأي ملو رما نم
 ةدايزلا تضقنا بنذ لك نم هللا ىلا ةبوتلاو لوقن ايف قدصلاو لوبقلا انم هلأسنو
. (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ةفاضلل





 عباسل ا بابلا

 كشلا هضراع مث ةنانئمطاب ائيش ذخأ نميف

 هلها نم الجر وا هلها نا ريغ يه نمل فرعي ال ةلخن هرمث نم فرخ لجر نعو
 ملعي ملف اهربخ حصتساو كلذ دعب اهنع لأس مث مهلو هل ةلخنلا كلت نا لوقي ناك

 كلذ يف لخد ناك اذا ؟ ةلخنلا هذهل فراخلاو تفصو ام ىلعف صالخلا داراو ابر اهل
 كشلا هضراع مث هل ركذ اك هنا الا لخد نيح هيف باتري الو هبلق هيلا نئمطي نم ربخب

 مكح يف لخد دق ناك اذا نانئمطالا مكح يف ساب هيف يدنع سيلف كلذ دعب
 ناك كلذ هعم حص اذاف لدع هنيب وا هملعب هيف لخد ام لطاب حصي هنا الا نانئمطالا
 سياو ابر هل فرعي ملو زوجي ال ايف لخد هنا هل حص نم الا كلذ نم صالخلا هيلع

 ىلع ردقي نا ىلا هب ناد ءاش ناو ءارقفلا ىلع هقرف ءاش نا رايخلاب وهف هبر ةفرعم نم
 صالخلا هيلعف ةذاشلا رابخألا نم هبلق هيلا نئمطي ال ءيش وأ لوهجملا لخد ناو هبر

 كلذ هلوخد نا اهيلا هبلق نئمطي هيلع ةلاح يتأت ىتح كل تفصو ام ىلع كلذ نم
 . هل عساو وأ قح ببسب ناك

 وا هل هنا سانلا لوقيو هزوجيو هرمثي لام هدي يف لجر نعو : (ةلأسم)
 هل لاقف هنم صالخلا بلط ىلا جاتحاو ةعبت لاملا كلذ نم الجر مزلو كلذ نولوقي ال
 نم ىلا صالخلا بلطيو ةقثلا لوقب ذخايف هنم ءيش وا اذهف وه سيل لاملا اذه نا ةقث

 هنا ةاقث ريغ نيذلا لوقب نمو هدي يف لاملا نم ىلا صالخلا بلطي وأ هل هنا ةقثلا لوقي

 ىف لاملا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف هريغل الو هل هنا نولوقي الو سانلا ثدحتي الو هل
 هتمزل نا ىلا ركني الو دحا هيلع كلذ ريغي الو هسفنل هيعديو هرمثيو هزوجي اذه دح
 لئاق كلذ دعب لاق مث هوجولا نم هجوب هرمأ ف لخد وا هنم ائيش ىرتشا وا ةعبتلا هذه

_ ٥٢٣



 هدي ف نم ىلا هيلع امم صلختي نا هيلع ناكو مكحلا ف هنم اذه لبقي مل كلذ ريغ

 ناك ةجح ديلا وذو لدع ةنيبب كلذ فالخ حصي نا الا كل تفصو ام ىلع لاملا كلذ

 مكحلا يناعم مهناف ةقث ريغ وا ةقث ناك ةجحب سيل دحاولا دهاشلاو ةقث ريغ وا ةقث

 اعيمج ةقثلا هل لاق نم ىلاو ديلا يذ ىلا كلذ نم جرخيف هسفنل طاتحي نأ الا ةجحلاو

 بوجو مازلا هسفنل كلذ مركي ام هلللا ءاش نا كلذ نسحو طايتحا هجو وهو هيلا كلذف

 . باوصلاب ملعأ هللاو

_ ٥٤



 نماثلا بابلا
 هريغ لامب هلام طلتخا اذا هقح لجرلا ذخأ ىف

 هريغ نمو هنم هوذخأف مهاطعأف جارخب ناطلسلا هبلاط لجر نع لئسو

 له هريغ لام هوطلخ نا دعب هنم اوذخا ام ردقب هيلع اودر مهنا مث عضوم يف هوعضوو
 نعالا هلكأ ائيش اذه نم ذخأي نا هل سيل ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هذخأ هل زوب

 نومضم وهف كلذ نم ذخا امو مكحلا مدع اذا كلذ يف مهلام طولخملا ءاكرشلا يأل

 هلام سنج لثم كلذ نم ذخأي ليقو لاملا ين هل ناك ام رادقمب الا ءاكرشلا ةلمجل هيلع

 ريغ ذخا دق هنا ملع كلذ قوف ذخا اذا هنال هنود الو كلذ قوف ذخأي الو هيلع ردق نا

 . هنود ذخا اذا كلذكو هقح

 . كارتشالاب هيلع مكح دق لاملا نال هقوف ذخأي الو هنودو هلام لثم ذخأي ليقو
 لثم هل نا ليق هنا يعمو مكحلا ةحص دنع هنود وأ هب هل مكحي ام رادقم ىلا وه غلب دقو

 هقح لثم قوف ىلا الا كلذ نم غلبي مل ناف كارتشالا هيف حص يذلا لاملا اذه نم هلام

 لك ىفوي نا لاومألا طالتخا دنع مكاحلا هب مكحي كلذك هنال فرصلاب كلذ هل ناكو

 ةحص مدع دنع اهليصافت يف مهنيب اهف يضارتلاب لاملا ةلمج نم هتصح ردقب مهنم دحاو

 . اهيف مهكارتشا ةحصو هنيعب مهنم لام لك

 هريغ بح ىلع هطلخو ابح ناطلسلا هنم ذخا لجر نع لئسو : (ةلأسم)

 اذا مهاردلا ين لوقلاك هيف لوقلا نوكي له املظ مهنم ذخا دق نيرخآ سانلا بوبح

 ؤضطاوتل ةزاجالاب هبشا نكي مل نا ههبشي هنا يدنع لاق ؟ ذخألا ىلا غلب

 بشخلا كلذل سيل ةبشخ ةئام يف تابشخ رشع هل لجر نعو : (ةلأسم)

_ ٥0٥ _



 نم كردي ملف ترسك ةنيفسل ا ن او ةنيفسل ١ نم هعض اومب فرعي امن او اهم فرعي ةمالع

 رثكملاو هتلقب لقملا ةصحلا ىلع مهنيب بشخلا نا تيأرف ةبشخ نيعبس الا اهبشخ

 . ضعب نم هضعب موقلا بشخ فرعي مل اذا هترثكب

 مهنم دحاو لكل مهارد ررص ثالث مهيلا هجو نيذلا ةثالثلا امأو : (ةلأسم)

 هنا يعمف مهنم يه نمل فرعي ال ةدحاو ةرص ىقبو نيترص صوصلل ا ذخاف ةرص

 ف مهلام ردق ىلع مهنيب تناك كلذ فرعي مل اذا هنا لوقلا ضعب يناعم ف جرخي

 لك ردق ىلعف افلت ملام ناك ناو مهنيب تناك نزولا ف نيوتسم اوناك نا لصالا

 ىتح ءيشب اهيف مهيلع الو مهل مكحي ال ليقو ءازجالاب مهنيب مسقي هلامو مهنم دحاو

 . مهنم يه نمل ةنيبلاب حصي وا ءيش ىلع مه اوقفتي

 وبأ زاجاأف اهطلخو اهعمجف سانلا بوبح ناطلسلا ذخأ اذإو : (ةلأسم)

 يذلا ءاملا كلذكو اهيف هلام رادقمب ذخأي نا بح اهيف هل ناك نمل هللا همحر ىراوحلا

 يتلا ةرونجلا كلت نم يقسي نا جلفلا يف ءام هل ناك نمل زاجا جلفلا نم هوبصغ
 . اهنم هل عقي ام رادقمب اهوبصغ

 لاق نم لاقف بوصغم بح يف هطلخف ابح رابج ىلا عفد لجر نعو : (ةلأسم)
 نم لاقو . لدع مكاح هل مكحي نا الا هنم ذخأي ال لاق نم لاقو هبح ردق هنم ذخأي

 ف اوقفتي ىتح نيبوصغملل انماض ناك ذخأ ناو هريغ نم ذخأيو هنم ذخأي ال لاق

 . ملعأ هللاو همسق

 لثم وهف سانلا هايم نم ناطلسلا هبصغ ام نا يراوحلا يبا نعو : (ةلأسم)
 . ملعأ هللاو عيمجل ا ىلع وهو ليسلا

 رمتلا سانلل لمحي ةنيفسلا بحاص نعو ىراوحلا يبا نعو : (ةلأسم)

 ةعتمالا ضعب بهذتف رحبلا يف ةنيفسلا رسكت مث اضعب اهضعب هبشي يتلا ةعتمألاو

 هلام هيطعيف لجر لك ةمالع فرعت الف سانلا تامالع طلتختف اهضعب هدي يف ىقبيو

 ءيش ىلع عاتملا اذه باحصا قفتا نا لوقنف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ يف لمعلا فيك
 قرفي وأ ءيش ىلع اوقفتي ىتح افوقوم عاتملا اذه ناكف الاو كلذ ىلع اوض ارتو مهنيب

 جيهتف سانلا لبنس ىلع اظيفح نوكي يذلا بقارلا ف ليق دق هنا كلذو ءارقفلا ىلع

 كلذكو هنيعب دحا لبنس بقارلا فرعي الو ضعبب هضعب لبنسلا طلتخيف حيرلا

_ ٥0٦



 باحصا قفتا نا ءاهقفلا نم لاق نم لاقن مهلبنس نوفرعي ال ) إبتسل ١ باحصأ

 ىلع عاتملا ين انبجأ اذه ىلعف ءارقفلا ىلع لبنسلا كلذ قرف الاو ءيش ىلع لبنسلا

 وأ ءيش لع اوقفتي ىتح ادبا افوقوم عاتملا ناك الاو ءيش ىلع اوقفتا ناف لبنسلا ليبس

 . ءارقفلا ىلع قرفي

 تاناما تناك مهارد نعو يلع يبا يضاقلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)
 ةفوقوم ادبا تناك اوقفتي مل ناو هيلع اوقفتا ام وهف اهيلع اوقفتا ناف تطلتخاف سانلل

 . ملعأ هللاو اهمسق ىلع اوقفتي ىتح

 ةفوقوم تناك تطلتخاف اهفرعي ال نمل وأ دجسمل مهارد تناك اذاو : (ةلأسم)

 . ملعأ هللاو يه نمل ملعي ىتح

 هجرحيو كوكملا كلذ ردق ىرحتي ريفقل ١ بحاص لمعي فيك لالح بتح رفق ٢ لعج

 مرحي رمت بارج يف رمت فك وا بح فك طلتخا ول كلذكو عيمجلا هيلع مرحي وأ هبح نم
 هلك مرحيف بحلا امأف يقابلا يف هيلع سأب الو هجرخي كلذ ردق ىرحتي وا عيمجلا هيلع
 . ملعأ هللاو هلك مرح فرعي مل ناو جرخا هعضوم فرع نإف رمتلا امأو

 رادقم بحلا نم ذخأي نأ هل زوجي له هريغ بح يف هبح طلخ نمو : (ةلأسم)
 ذخا هل له تطلتخا اذا مهاردلا كلذكو . ال مأ هكيرش روضح ريغ نم ليكلاب هبح

 ريمتي ال هنأل هل كلذ حصي ال ؟ ال ما حصيو هبحاصل يقابلا كرتيو نزولاب همهارد

 . ملعأ هللاو رخآلا نم ايهدحا

 زوجي تكبتشا مث سان ةعايجل ةينادتم بانعأ نئاهرلا باتك نم : (ةلأسم)
 اهضعب تكبتشا دق ذا هلامو هضرا يف ىذلا بنعلا نم ذخأي نا مهنم دحاو لكل

 لكل نال نيغلاب اوناك نا كلذب مهنم ضارت نع الا كلذ زوجي ال لاق ؟ ال ما ضعبب

 هريغ بنع نم فانا ام فرص دارا ناو هلامب ىلوا دحاو لكف اوقفتي مل اذاو ةبنع دحاو

 هبرل نمض هنم ذخا نمو هبنع لمح ام دحاو لكلو هنع كلذ فرص رخآلا ىلعف

. (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ةفاضملا ةدايزلا تضقنا





 عساتلا بابلا

 توصلا عفرو يرجلاو يشملا يف

 لاق ؟ كلذ هل هركي له يشمي الو اهيلا يرجيف ةجاحلا هل ضرعت لجرلا نعو
 ررض هقحلي وا كلذ توف فاخي ناك ناو ىشم اذا هكردي امل ءافجلا لاعفا نم ىرجلا

 ىرجف هنع ءيشلا توف فاخي وأ هبركي لوب وا دجسم يف وهو ، ضرعت يف ىشم اذا

 لبق نم هريغ ىلع فاخ وا بطعلا هسفن ىلع فاخ اذا كلذكو ءافجلا نم نكي مل هيلا

 كلذ ناك لب ءافجلا نم كلذ نكي مل ىرجف كلذ ةاش وأ ةباد لكأ وا قرح وا قرغ

 الف هتوص ىلعأب همالغ وا سانلاب ادحا اعد اذا كلذكو تلقو ناسحالا نم يرجلا

 ةفرعملا لهأ نم نيملسملا خياشم نم الجر انا تعمس دقو . ةيهارك كلذ يف ملعت

 رخآلا هباجأف ديعب هلعل ناكم نم عيفر توصب نيملسملا نم ناك دق رخآ اخيش يداني

 . عيفر توصب

 ءيش وا توفي ءام لثم ايندلا رمأ نم ةجاح هل ضرعت نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 نا هل له هحلصي امو هيناعم رما نم هتوف ىشخيو هتوفي عيش وا باحصا توق نم

 اذه وحن ىلع اذه لثم يف هل اوزاجا دق لاقف ؟ هتئيه قوف يشمي وا كلذ يف يرجي

 اولاق . ال لاق اذه لثم . ةعامجلا نم هتوفي امرمأ يف عرسي الو هل تلق تفصو يذلا

 . هتاف ام لدبيو كردا ام يلصيو ةئيه ىلع يشي

 ريغل دبعلا زربي الو ايركز يبا طخب تدجو ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)

 ةجاح ريغل زربا اذا ةيصعم كلذ نا لاق نيملسملا ضعب نا ىرت الا ىنعم ةجاح
 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

_ ٥٩





 ١ بابل ١ رشاعل ٨٠

 كلذ هبشأ امو بعللاو رامقلاو راطخلا ىف

 اذكو اذك ىطعأ مهسلا هيلع عقو نمف مهنيب ايف مهسلا اوحراطت لاجر نعو

 نيلع ريغ وأ مهنيب ايف هنولكأيو اضعب مهضعبل نولحي مهو ؟ كلذ يف مثا مهيلع له
 . راهقلا نم اذهو كلذ مف لحم الف

 ناك ناف . رانيد كلف ةلمق يسأر نم تجرخا نا لجرل لاق نمو : (ةلأسم)
 اذهف هسأر يف ىذالا ناك وا ةرطاخم يه امناو ةلمق هسأر يف سيل نا راطخلا دح ىلع

 . راطخ انعم

 هومعطاو اضعب مهضعب نورمقيو زوجلاب نوبعلي انايبص ىأر نمو : (ةلأسم)
 . مارح وهو زوجي ال اغلب اوناك ول كلذكو هدلو مهيف ناك ولو كلذ زوجي الف هنم

 . دحأ هزبي مل رايقلاو

 لاق «داعس الو راغش الو بنج الو بلج ال« : مالسلا هيلع لاقو : (ةلأسم)

 قبس نمف ليخلا قبتسي نا ناهرلا وه بنجلاو فنالا مرخ وه اولاق :بلجلا رثؤملا وبا
 لجرلا لوقي نا راغشلاو . مارح هلك اذهو مهنيب هنولعجي ءيش راهقلا هل ناك هسرف

 ايهحاكنب هتخا قادص امهنم دحاو لك لعب و يتخاب كجو زأو كتخاب ينجوز لجرلل
 هذه قادصب هذه قادص نوكي دمحم وبا لاق ؟ كلذ ىوس اقادص اهف نوضرفي الو

 مهعم اكب ةبيصم تيبلا لها تنع اذا ءاكبلا ضراقت وهف داعسلا امأو . زوجي ال اذهف

 ىجن دق اذه لاق . مهعم اوكبف ءالؤه مهوضق ةبيصم كئلوا تنع اذاف نورخا سان
 . مارح وهف ةالتَم هنع
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 نوجلاعتي نايبصو لاجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلاسم)
 كلذ لاجرلا عسي ال لاق ؟ ال مأ مهعسيو ءيش كلذ ف مهمزلي اوحلاعتو اوب راضتف

 ةدايزلا تضقنا) . مهيلع مثا الو نايبصلا نيب اضيأ ةيدلاو اوباصأ ام ةيد مهيلعو
 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجرو ةفاضملا
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 رشع ىد احلا بابل ١

 قزرلا يف

 نم برهي نا دحا عيطتسي لهد» : هباحصأل لاق هنا ةتيتَي هللا لوسر نع يور

 قزرلا نم رفي نا عيطتسي ال كلذكو» : لاق . هللا لوسر اي ال : اولاق ؟ «توملا

 لكأت تنا الو كقزر لكأي ال كريغ نا ملعاو . توملا هعبتي ايك هعبتي قزرلا ناف

 هل لاقو هيلا رظن مامالا ملس املف ماما فلخ ىلص ديزي ابأ نا يكحو . «كريغ قزر

 تسل كناب كربخا مث كءارو اهتيلص يتلا ةالصلا ديعأ ىتح هل لاقف ؟ لكأت نيأ نم

 ىلا عجرا هل لاقف لايعلا ةرثك هيلا اكشف يلبشلا ىلا لجر ءاجو 3 قلخلا قزار فرعت

 كنع هدرطاف هللا ىلع سيل هقزر نا مهنم تملع نمف كتيب

 نسحلا لاقو 6 قزرلا نم هللا لفكت امي ماتهالا كرت نيقيلا ةمالع دينجلا لاقو

 ول لئاول ينرقلا سيوا نعو . هوقدصي ملف مهقزرب مهبر مهل مسقا اماوقا هللا نعل
 ليق . هقدصت ىتح كنم هللا لبقي ال ضرألاو تاوايسلا لها ةدابع هللا تدبع كنا

 فاخول مدآ نبا نا لاقيو . قزرلا نم كل لفكت امب انمآ نوكت لاق ؟ هقدصت فيكو

 يف خرفلا قلخ فيك . ىلاعت هللا فطل ىلا رظناو اعيمج ايهنم اجنل رقفلا فاخي ايك رانلا
 يف نينجلا كلذكو . ضيبلا رشقب دربلاو رحلا نم هنكيو ضيبلا ةرفصب هوذغيو ضيبلا
 اذاف هجورخ تقو ىلا رحلا نم هنكيو دربلا نم هئفديو عوج ا نم هعبشي همأ نطب

 ايهو نيباب نم قزرلا هل حتفو دحاو هجو نم قزرلا باب قلغنا هما نطب نم هجرخأ
 . نيبراشلل غئاس فاص نبل اهنم جرحي نايدثلا

 : ۔ لجو ًرع۔ هللا لاقف هتمأ ناميا ىلع اصيرح ةي يبنلا ناك : (ةلاسم)
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 الا ه4كسفن عخاب كلعل » ( ىلاعت هللا لاقو { (ةيآلا)4تببحأ نم يدهت ال كنا

 دارملا عابتاب كسفن كلهم كلعل ةيآلا هذه ين هللادبع نب لهس لاق ؟ نينمؤم نونوكي

 رييغت الف نيرفاكلا رفكو ، نينمؤملا ناميا ف مكحلا انم قبس دقو 4 مهنامياو مهتياده ف

 ىلع اصيرح مهل لاغتشالاب انع كسفن لغاش كلعل اضيا لهس لاقو { ليدبت الو
 ىلع . ةي هللا لوسر صرح ناك اذاف انلام انع كلغشي الف غالبلا الا كيلع ام مهناميا

 رودقملا درو ءاضقلاب ىضرلا كرت هيف نال صرحلا كلذ هنم هللا ضري مل هتما نامي
 ندعمو رورفلا عاتم يه يتلا ةيندلا ايندلا ىلع صرحلا هريغ نم يضر فيكف
 !؟ رورشلاو تافآلا

 نا ملعا ، (ةيآلا) هديعسو يقش مهنمف » : لجو زع هللا لاق : (ةلأسم)
 الو اےهيف دابعلل لخدم ال لجو زع لاعت هلللا ماكحأ نم ن اكح ةواقشلاو ةداعسلا

 ماكحا نم اهو ةداعسلا ءاجرو ةواقشلا فوخب لبعتم دبعلاو اهدر ىلا دحأل ليبس

 ديعسل ١ ققحتل قلخل ١ بولق نم ءاجرل او فوخل ١ عفترال بغت مل ول اناف ةبيغل ١

 . هتواقشب يقشلا نقيتيو هتداعسب

 ىلا اهادباو هتجاح رهظا نم نوكي له قزرلا ةفص نع هتلأسو : (ةلأسم)
 . ال لاق ؟ هقزرل اطخاس كلذ متكي نا عطتسي ملو سانلا

 لاق هيتأي ال هقزر نا ملعي مل هنا نظي نا ناسنالا عسي له هتلأسو : (ةلأسم)
 ؤ معن لاق ؟ ناصقن الو هيف ةدايز ال اموسقم اقزر وه سيلفأ تلق كلذ هعسي ال

 دق هللا نا لاق قزرلا بلط ين هللا ىلع لكوتو لمعلا كرت ناف تلق هبلطي نا هيلعو
 ؟ ائطخم نوكيأ هقزر نم ءيش هتوفي ال هناو هاوس ادحا قزري الف اقزر هل ضرف
 .اللاق

 نأل بتكلا ضعب نم باتك ف تيأر لاق ةرقص وبأ انل ىورو : : (ةلأسم)

 برضا نا نم يلع بحا يلايع ىلع هب دوعا هللا لضف نم يغتبا ضرألا ف برضا

 . هللا ليبس ف يمفيسب

 هماحرأ ىلع مث هيدلاو ىلع مث لضف لايعلا ىلع ةقفنلا خايشألا نع : (ةلاسم)
 . هللا ليبس ليبس يف مث
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 افافك هقزر لعج اريخ هب هللا دارا نم ملعا هللاو لاقي ديعس وبا لاق : (ةلآسم)

 . هب هعنقو

 توملا نم برهي ايك هقزر نم بره مدآ نبا نأ ول» : ةيم يبنلا لاقو : (ةلأسم)
 ةنجلا بلطب ترماو كبلطي قزرلا رمأ مهضعب لاق . «ترملا | هكردي اك هقزر هكردال

 . هتبلطف كبلطب رما ام ىلاو هتعيضف هبلطب ترمأ ام ىلا تبهذف

 هقزر نيبو هنيب الا دبع نم ام هللا همحر باطخلا نب رمع لاق : (ةلأسم)
 دري ملرتسلا كتهو باجحلا محتقا وه ناو هقزر هيلا هللا قاس دصتقا وه ناف باجح

 . هقز ر ف

 قزري ال وا مارحلا قزري هللا نا كل لاق لجر يف ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 ايك هاوس دحا قزري الو قزارلا وه هللا نا هباوج نا لوقأف ؟ هباوج ام تلق مارحلا
 لاقيو مارحلا قزرم لاقي نا نسحي الف هقزر نمف هاوس قزار لكو هاوس دحا قلخي ال

 نا نسحي الو هئاضق نم ءيش لك هنا ايك ىلاعتو كرابت هسفن ىمس امك نيقزارلا ريخ
 : لاقو نسحاف هسفن ىمسف نيلصافلا ريخ وهو قحلا يضقي لاقيو ءوسلا ىضق لاقي

 ءامسالا نم سيلو هئايسا يف نودحلي نيذلا اورذو اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هنن »

 . كلذ مهناف مارحلا قزار الو رشلا يضاق لاقي نا ىنسحلا

 هلايعو هيفكي ام ماعطلا نم هدنع ناك نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)
 ين همه ناك ناو هل زبت مل هقزري مل هللا نا همغ ناك ناف ناصقنلاب متغم وهو ارهشأ

 . عيش همزلي مل شاعملا بلط

 نم رثكيلف همومه ترثك نم» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يورو : (ةلأسم)
 يلعلا هللاب هللا ةوق الو لوح ال لوق نم رثكيلف قزرلا هيلع أطبا نمو 2 رافغتسالا
 ةشيعملا يف داصتقالا لاقي ناكو « هلل دمحلا لوق نم رثكيلف ةمعن سبلا نمو . ميظعلا

 . ةنوؤملا فصن كنع بهذي
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 رشع يناثلا بابلا

 ينمتلا ين

 ضعا نال هللا همحر لاقو 5، يبو فيفخ رشلاو يرم ليقث ريخلا دوعسم يبا نع

 مل ناك ام تيل وا ناك نكي مل تيل لوقا نم يلا بحا تقرحا ام قرحتف ةرمج ىلع

 اذه سيل 4ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو ج : ىلاعتو هللا لاقو . نكي

 الاجر انك انتيل اي اهريغو ةملس ما تلاق امتا هركذ ىلاعت هللا نم بدا وه امنا مرحم يهنب

 ءاج دقو ةيآلا ىلاعتو كرابت هللا لزنأف لاجرلا رجأ لثم انل ناكو انوزغو اندهاجف

 نا ينمتلا ىنعم . ينطعا مهللا ينقزرا مهللا لقيل نكلو هيخا لام مكدحا ىنمتي ال

 . لعفيو لعفا نأ ىل رسي ينمتلا

 لوقيف كلذ ةباد وأ داد نم ايندلا يف لاق ينمتلا يبضلا ريسفت يفو : (ةلأسم)

 هكلهيل نكلو هل اريخ وه سيل كلذ لعل يردي ال هناف انالف تيطعا ام ينطعأ مهللا

 لام مكدحأ نينمتي ال» : ثيدحلا يف ءاجو كلضف نم ينطعا لوقي نأ يغبنيف هب

 اذكو اذك ناك تيل اي لاق نمو . «‘كلضف نم ينقزرا مهللا لقيل نكلو هنيعب هيخا

 هريغ قزر ام ىنمتي نا هوركملا ينمتلاو . ريخلا هب هللا لعفي نأ ىنمت اذهف اذك ناك ولو

 تم يتتيل اي » : ميرم لوق هتزاجا ىلع ليلدلاو زئاجف هلثم قزري نا نيملسملا نم
 تردوغ ينتيل اي لاقف اولتقف اوزغ اموق ركذ ةي يبنلا نا ثيدحلا يف ءاجو . اذه لبق

 لصا ضحنلاو . اديهش مهعم تكرت ينتيل يا لبجلا ضحن ضحنلا باحصا عم
 . هحقسو لبجلا

 ال لاق ةياور نسحلا يبأ نب نسحلا نع ثدحو ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 اهلصو اذا يردي ال هناف اهريغ هللا ىلع ىنمتيف ةلاح وأ ةلزنم يف نوكي نا دبعلل يغبني
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 ريخلا هبر لأسيو اهيف وه يتلا ةلاحلا ىلع ربصي نا هل يغبني نكلو اهيف هتلاح نوكت ام

 تلكأ ام لكات ةرمج يمف ف عمقت نال لاق هنا مهضعب نع يورو : (ةلأسم)

 . هلوق نم ىنعملا اذهو 3 ناك هتيل اي نكي مل امل لوقأ نأ امم يلا بحأ
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 رشع ثلاثلا بابلا

 ةعيدخلاو ركملاو ةنهادملاو ةارادملاو قلملا ف

 كلذ هبشأ امو ةداوملاو قمعتلاو

 هل تلق ملاعلاو دلاولاو لدعلا مامالا ةثالث يف نوكي قلملا نا ديعس وبا لاقو

 اذه هيلا رهظأف هنم أربي هنا ملاعلا معز لجر نم ةءاربلا ملاعلا اذه ىلا رهظا ناف

 هنم ديعتسيلو برقتيل كلذ يف قفاوم هنا كلذب ديري امنا هنا هتين يفو هتين يف هنم ةءاربلا

 هنا يعم لاق . هنم فراع هنا ملاعلا معز ام هنم فرعي ال هنال هنع فقاو هنا هتين يفو

 همسا نوكي الو تلق ملاعلا لام نم هل سيل ام هيلا كلذب رجي ملام كلذ هل زوب ال

 ناو فرع نا كلذ هل زاج ملاعلا ىلا هنم ةءاربلاو هراهظا دارا يذلا لجرلا مسا لثم

 نوكي الو هل تلق ايهيضري ام امهيلا رهظي مامالاو بألا كلذكو لاق كلذ فرعي مل

 ىلا برقتلا كلذب دارا نا ةيقتلا باب نم كلذ نأ رن ملف مامالا نم ةيقت باب اذه
 ةيدأت ىلع ىوقأ ناك هانداو هبرق اذا هنال لاق . هقح ءادا ىلع هتيوقتو هقح ءاداو مامالا

 . هلوق ىنعم ىلع دلاولا كلذكو هقح

 بابسأ نم» : لاق هنا ةلي هللا لوسر نع ةياورلا ديعس وبا لاق : (ةلأسم)
 رايخألا يف ةنهادملاو رابكلا يف ركملاو رارشألا يف كلملا نوكي نأ ةعاسلا بارتقا

 سيل رايخألا لاق رايخألا يف ةنهادملا هلوق ىنعمف ديعسوبا لاق © «راغصلا يف ملعلاو

 لاق مهنم رشا نم مهعم نأل مهنامزأ لهأ عم رايخأ مه نكلو ةنهادم مهدنع

 لكو لاق { ركنم نع هاهني الو فورعمب هرمأي الو هلاعف هل نيزي ةعناصملا يه ةنهادملاو

 ام لقاو لوق هل عمسي ال ريغصلاف راغصلا يف ملعلا نوكيو لاق ايندلا رومأ نم اذه

 وه رابكلا يف ركملاو لاق 5 هلوق ىنعم ىلع هلوق ىلع برضي ال نا هنع فكي نوكي
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 لك ين انلعج كلذكو » : ىلاعت هللا لاق دقو ءيسلا ركملا وهو لطابلاب ركملاو ةعيدخلا

 . هين ورعشي امو مهسفنأب الا ن وركي امو اهيف اوركميل اهيمرجم رباكأ ةيرق

 ريخ ىلا هتوعد نا لجرف نيلجر نيب كنامز لهأ همالك ضعب ي لاق مث

 ىلع نمأت مل هتعبت ناو كشغ هتحصنتسا ناو كيلع متكي ملو لبقي مل هتحصنو

 ناو لاق . ىوهي ام ىلع كعباتي امناو لاق . كل دقني مل هدوقت نا تدرا ناو { كسفن
 هحصتنتف هللا نيد نم هترفع دق امل فرعت امناو مهنم دحاو لك ىوهي ام فرعت ال تنأ

 هنمأت فيكف هسفن ىلع هنمأت ال تناو لاق . هيلع هب ريشتف هفرعت ال تناف هاوه اماو

 ةرشع ثلاث ءاعبرألا موي ديقتلا اذه ناكو ادحا ىنثتسا الو لكلا لاق مث ؟ كسفن ىلع

 . ةنس ةئ اثالثو )١( نيتسو دحا ةنس لوالا عيبر نم تلخ ةليل

 ناك اذا زئاج هريغو ناطلسلاو يمذلا ىلا عئصتلا نا لاق هريغ نمو : (ةلأسم)
 يراوحلا لاقو . ايندلا رما ىلع اهب نيعتسا ةجاح ىضقاو ةرخآلا ىلع ةيوقتلا ىلا وعدي
 رفعج ابأ تلأسف عطنت الو مالسالا ين قمعت ال لوقي وهو يلع ابا عمس هنا دمحم نبا
 ف لزغلا نوعضي نميلا لها نا ينغلب قمعتلا نم نا لاقف قمعتلا نع هللا همحر

 نولصي ال اموق نا ينغلبف ابايث تلمع اذاف كلذ هابشاو لوبلا هيف نوكي يذلا عضوملا

 نا ناسنالا فكنتسي نا قمعتلا نم نا هل تلقو ءاملاب ترهط دق يهو كلذ لاحل اهم

 . كلذ نم كلذو لاقف لصبلاو لقبلا لكاي

 : ارش طبات لاق ةصخرلا ةداوهلا : (ةلاسم)

 ةداوه هيف سيل ؤرما هعماجل

 عزانت هيف سيل ذا ةصغ الو

 نب سايإ لاقو . ءايحتساو ةصقنم ى ا ةصغو ةصخرل ا ليقو نوكسل ا ةداوملا

 : ةماسأ نب مهس

 هدرا مث بيغلاب ةنسلاو

 امركم ابيبح هاقلا نيح اخا

 يتبحص ىلا هدر هغلب اذا امالك بيغلاب هيف لوقا لوقي قلملاو ةعيدخلا نسلالا
 . ينيقل اذا يدوو

 لك : لاقف ؟ ةارادملاو ةنهادملا نيب قرفلا ام هللادبع نب لهسل ليق : (ةلأسم)
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 هتلمحتف كترخآ نم صقني ءيش لكو . ةارادم وهف هتلمحتف كايند نم صقني ءيش

 ملف دبعلا هللا نع لقع اذا لاق . نيقيلاو نظلا نيب قرفلا ايف هل ليق ةنهادم وهف

 نمل ىبوط لاق مث اليبس ودعلا دجو لقع امب هاوه حزام اذاو نيقي اذهف هاوهب هجزامي
 نم الا هيف سانلا ىتؤي سيلو صالخالا ضرألا يف عيش لقاو صالخالا قزر

 . هللاب دبعلا ةقث نيقيلا هب رسفي مسا ىنداو نيقيلا فعض

 سفنلا ىنغ لكوتلا لاق ؟ هتفص ام لكوتلا نع ءايلعلا ضعب لئسو : لصف
 لاق ؟ دهزلا ةياغ ام طابسا نب فسويل ليق © عنصلا ليمج راظتناو نيدلا ةنايصو

 نم جرخت نا لاق ؟ عضاوتلا ةياغ ايف هل ليق ربدأ ام ىلع ىسات الو لبقأ ام حرفت ال

 ؟ عرولا ةياغ ام ديبع نب فسويل ليقو كنم ريخ هنا تيأر الا ادحا ىقلت الف كتيب

 ثالث ةبقارملا هللادبع وبا لاق ةفرط لك دنع سفنلا ةبساحمو ةوهش لك نم جورخلا لاق

 اتكاس ناو كيلا هللا عمس رظناف الئاق تنك اذاو كيلا هللا رظن العاف تنك نا لاصخ
 . كيف هللا ملع رظناف

 هدج بلغ نم لاق ؟ لاجرلا لجرا نم ليق ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)

 هبضغ الو هديك نع هاضر هعدخي ملو هلعف هريمض ين ام ريغو هاوه هيأرب رهقو هلزه
 . همح نع

 كلذ الا نولمتحي ال مهناف اضحم ةدوملاب سانلا رارحا اولماع لاقيو : (ةلأسم)

 . احارص ةفاخملاب ةلفسلا اوسوسو رشبلاو ةبهرلاب ةماعلا اولماعو

 ف لات ال» : لاق تي يبنلا نع ىوري : هللا همحر هللادبع وبا لاق : (ةلأسم)

 تضقنا) «هتازاجمب يلم هللاف هناف هتافاكم نع سانلا زجع ناف فورعملا عانطصا

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر ةفاضملا ةدايزلا
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 ةفاضملا ةدايزلا نم هنع وفعلاو بتعلا ىف

 ةلصاومو كلذ ىلع ربصلا مأ ايندلا بتع ىلع ةفرعملا عطق ؟ لضفأ ام تلقو

 لهاو نيبنذملا نع حفصلا لضفا امو تلق لضفا يدنع ةفرعملا ةلصاومف ؟ ةفرعملا

 حفصلا نا يعمف مهنع ىضرلا ىلا مهعوجرو مهرذع سالا وأ ايندلا ىلع بتعلا
 نم هاوس ائيش بلطي الو ىلاعت هللا كلذب ديرا اذا باتعالا ىلع ةماقالا نم لضفا

 لضفأ يدنع هرمأ لافغإف هلهأو نيدلل ملسا هدعب هيلع بوتعملا ناك اذإو ايندلا رومأ

 بجاول هلوبق نم دب نكي مل كلذ ناك اذاف © حارطنالاو ةعجرلاب هرما مزلي مل ام
 هيجرو ةوقو نيدلا لهالو نيدلا يف حالص هتعجر يف هيلع بوتعملا ناك اذاو مكحلا
 . لضفا كلذ يف دجلاو يدنع هتعجر سالاف

 مأ لدعلا لهأب مفوزن دنع نيئطخلملاو نييندملا نع وفعلا لضفا امو تلق

 ىلع ررض كلذ يف نكي مل اذا لضفا وفعلا نا ؛ يعمف ؟ لضفا مهنع ءاضغالا
 . مثأم باكتراو مزال عييضتو هلهاو مالسالا

 ؟ فرصني نا ىلا هل فطلتلا مأ هبحت ال نم ءاقل دنع مهجتلا لضفأ ام تلق
 لهأ زازعا نم فلطلتلا ف ىجري الام لا غولب مهجتلا ف ىجري ناك اذا هنا ؛ يعمف

 لضفا كلذ ناك هئاقلب مزلي نم لطابلا ةتاماو قحلا ءايحاو لطابلا لها لالذاو قحلا
 . نيللاظل ١ هوجو ف مهجتل او ةمكحلا ضعب ف ليق دقو

 هعضوم ىف رشكلاف ؟ هللا ةيصعم يف يتاللا يف رشكلا مأ رشبلا لضفا ام : تلق
 عضومو نبللا هيف زوجحم ال ةدشلا عضومو لضفا هعضوم ف رشبلاو . رشبلا نم لضفا
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 هعضوم يف اذهو هعضوم يف اذه نيللاب ةدشلا طلخي نكلو ةدشلا هيف زوجت ال نيللا

 نم اذإ لضفا ناك ةيقتلاب عسوتي ملو ةفورعم لذب نمو ةيقت يذل الا لحي ال نكلو
 . (ةفاضملا ةدايزل تضقنا) ةدشلا يف نتفلا لولح
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 زوجي ال امو ايهنم زوجي امو ضغبلاو ةبحملا يف

 اموق بحأ نم ليقو دمحم نب يلع نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 نم : لاق ؟ ةاجنلاو اهنم ةمالسلا نوكت فيك ةبحملا هذه ام انل فص مهعم رشح

 اضيأ رشحو مهلثم ناك مهملظ ىلع مجن اع او هيف مهب وصو مهلط اي ىلع اموق بحأ

 مهنعي ملو مهلالضو مهلطاب ف مهل اقرافم ناك اذاو هرضي الف كلذ ريغ ىلع امأف مهعم

 . مهعم رشحي مل مهملظ ىلع
 ىنعم ام نئاخ انيمأ نوكي نا ةنايخ ءرملاب ىفك ربخلا اذه فيكو : (ةلأسم)

 هل اهظفحيو هعم اهظفحي و هتنايخ يف نئاخل انيمأ نوكي نأ ةنايخ ءرملاب ىفك لاق ؟ اذه

 . هتنايخ ف ةنوعم وأ ةنامأ وأ العف ترثك وا تلق تانايخلا نم تناك ام اهيلع هنمأيو

 رفاكلا لتقي لجرلا يف ناورم نب ىسومو انأ تفلتخا ريشب لاق : (ةلأسم)
 انأ تنكو لاق مث مثآ هب حرفيو كلذ هبجعي يذلا ىسوم لاقف ملسملا كلذ بجعيف

 هبجعا نا اماو مهل هملظ نمو هرفك نم سانلا ةحارإال ديري امنا ناك اذا مثأي ال لوقأ

 . الف هللا يصعي نا

 هلل هنايصع لجأل ال هناسحا لجأل رفاكلا بح كلذكو تلق هنم : (ةلأسم)

 هلعفي نا هنكمي ءيش نم هاخأ عنمي ال نا ملسملا ىلعو يغبني لاقو كسماف ملسملا

. ةفاضملا ةدايزلا تضقنا





 رشع سداسلا بابلا

 ربلا ف

 كدنع وه هل لاق ثيدحلا نم غرف اذاف ثيدحب رخآ ثدحي لجر نع هتلأسو

 كلذب ثدحي نا هيلع مدق يذلل زوبي له ارس لقي ملو كعم وه لاق وأ ةنامأ وأ ارس

 نا بجي هنا ملع اذا كلذ هل سيلف : لاق ؟ هثدحي نا لبق هيلع مدقي ىتح ثيدحلا

 سيل هنا ملعو هيلع مدقي ملو هثدح اذاو لاق 5 هيلع مدقي مل وأ هيلع مدق هب ربخي ال
 هدعب وا ثيدحلا لبق هيلع مدق ناو هيلع مدق اذاو ايثآ ناك هب ربخا مث هب ربخي نا بجي

 . كلذب هرغ دق ناك ال لاق الو كلذب لقعي ملو تكسف هب ربخي ال هنا

 رسب كوخأ كعم رستسا اذا لاق هنا ريشب نع ةبقع نب حاضولا : (ةلأسم)
 مدق اذاو مثآ تنان هترهظأف هراهظا ف كيلع مدقي ملو هراهظا بجح ال هنا ملعت تنأو

 . قافن وهف هترهظأف كيلع

 مزلي ملظ هيف ناطلسلاب اباتك أرق نميف لوقت امو ةفاضملا ةدايزلا نم : (ةلأسم)

 ٠ ملعأ هللاو هيلع نايض ال لاق ؟ ال مأ ن اض ءىراقلا

 حيرصتلا ىلع هرسب ربخي ال ناك ناف هل تلق ديعس يبا نع بسحأ : (ةلأسم)

 ىلع هنم كلذب لدبتسي ىتح ضرعيو مالكلا كلذ وحنب يتأي امناو هب رسأ ام صنب هنم
 ؟ال ما كلذ ف مارحلل ابكترم هرسل اعيضم اذه نوكي له رسلا نم هلمح امم هدنع ام

 . هاشفأ اذا كلذ يناعم هقحل كلذ ىلا دصق ناك اذا هنا يعم لاق

 هلبق نم فاخي الو هب ربخي ال هنا هب قثيو كلذ ىلع هنمأي نم ىلا هاشفا ناف تلق

 اذا هنا يعم لاق ؟ ال ما هل عيضملا ةلزنمب هرسب اربخم نوكي له اسأب رسلا بحاص ىلع
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 نا هيلع مدقت دقو كلذ نع دحا هلأس اذاف تلق ةقثلا ىنعم هريغ ىلا هيلع مدقت
 لاق ؟ ال ما بذاكلا مسا هقحلي الو نوكي ال امب ركنيو لواحي نا هعسي له هيشغي ال

 ناك هعسي ال ام رما هسفن نع عفدف بذكلاب حيرصتلا ىنعم ريغل لواح اذا هنا يعم
 بذكلاب حرصي مل نا فاخ نا تيأرأ هل تلق بذكلا نم ال قدصلا نم ابرض كلذ

 بذكلاب حرصي نأ هعسي له ةلواحملا هراهظا لجأ نم رسلا نم هدنع ام ىلع لدتسا
 نكلو بذكلا ىلا دصقي نأ هل زوجي ال لاق . امثآ الو ابذاك نوكي الو كلذ فاخ اذا

 يدنع بجوم ريغ ىنعملا حص اذا ظفللا ةحص ريغ ىلع ولو هعسي ال ام عفد ىلا هدصق
 له ةلواحملا ف ةينلا ىنعم لهجو هرس ءافخال بذكلا ىلا دصق ناف هل تلق بذكلل

 ولو هؤاشفا هعسي ال ىللا هرس ناهك ىلا هدصق ناك اذا لاق كلذ ىلع هؤوضو ضقتني

 ناو ابذاك نوكي الو ملسي هب ىذلا لصألا قفاو اذا هيزبي نا توجر كلذ ةعس لهج

 . بذكلا هيلع لصح اذا كلذ توبث هيلع فاخاف داهعالا ىلع بذكلا ىلا دصق
 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا)
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 رشع عباسلا بابلا
 ساظطعلا ى

 دمحلا لوقي هنا يعم لاق ؟ لوقي نا هيلع ام سطع اذا لجرلا ديعس يبأل تلق

 هنا ربخلا ىف دجوي دقو نسح وهف هللا ديماحت نم ائيش كلذ دعب داز ناو نيملاعلا بر هلل

 حابذلا دنعو حاكنلا دنعو ساطعلا دنع نطاوم ةثالث يف هللا مسا درفي نا بحتسي

 هنا يعم لاق ؟ نطاوملا ةثلثلا هذه يفهريغ هللا مسا عم ركذي ال اذه يف ةلعلا ايف هل تلق

 مساو هللا مساب لوقيف همسال ةيمستلا لثم هريغ مسا هللا مسا عمركذي نأ بحتسي ال

 ام دحا هدنعو لجر سطع اذإف هل تلق . هتكئالمو هئايبنا مسابو هللا مسا وأ هلوسر

 بر هلل دمحلا هدنع ىذلا لاق . هللدمحلا سطع ىذلا لاق اذا هنا يعم لاق ؟ هل لاقي

 © هللا كمحري هدنع ىذلا لاق ز نيملاعلا بر هلل دمحلا سطاعلا لاق ناو ؛ نيملاعلا
 يذلا نا يعم لاق ؟ نيملاعلا بر هللدمحلا الو هللدمحلا لقي مل سطاعلا ناف هل تلق
 ضعب لاقو . اتيمشت ىمسي سطاعلا ىلع درلا نا لاقيو . هلل دمحلا لوقي هدنع
 سطاعلا لوقي ايف هل تلق بطخي بيطخلاو ةعمجلا موي سطاعلا تمش : نيملسملا

 . مكلاب حلصيو هللا مكيدهي هيلع دري هنا يعم لاق ؟ هللا مكمحري هل لاق اذا

 سطع اذا هنا ؛ يعم : لاق ؟ وه فيك سطاعلا تيمشت نعو : (ةلأسم)

 : لاق ؟ يلولا ريغو يلولل كلذ لوقي نا زوجيف هل تلق هللا كمحري هل لاقي هتمشي

 موي بطخي مامالاو سطاعلا سطع اذاف هل تلق يلولا ريغو يلولل كلذ لوقي ؛ يعم

 ال لاق نم لاقو . هتيمشت زوجي هنا ؛ يعم : لاق ؟ تمشي نا زوجي له ةعمجلا

 له هتمش نا هتمشي نا هل ىري ال نم لوق ىلعف هل تلق كلذ هل بحتسي الو تمشي

 . هتالص هيلع دسفي ال هنا يعم لاق ؟ ال ما ةالصلا هيلع دسفت
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 زوب يلو ريغ لجر سطع اذإ تلق نسحلا يبأ خيشلا ةروثنم نم : (ةلأسم)
 ريغو يلولا تيملا ةيزعت فيك تلق . زئاج معن : لاق ؟ ال مأ هللا كمحري هل لوقأ نا
. كرجأ هللا مظع لوقي : لاق ؟ يلولا



 خيشلا لاق . ةت يبنلا ضوح دري ملو رذتعم نم ارذع لبقي مل نم لاقو
 نم» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يوري ركب يبأ نب ديعس نب دمحم نب ميهاربا ابأ بسحأ
 . «ةمايقلا موي يضوح دري مل ابذاك وأ ناك اقداص رذتعم رذع لبقي مل

 نم ةرذعم لبقي مل نم انم سيل لاق هنا ةلي يبنلا نع ديعس وبأ ىور : ةلأسم

 . ابذاك وأ اقداص ناك هيلإ رذتعا
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 رشع عساتلا بابلا
 ىلولا رجه ىف

 ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال» : لاق ةلي يبنلا نأ بويأ يبأ نع
 . ضارعالاو دصلاو «مالسلاب أدبي يذلا ايهربخو اذه دصيو اذه دصيف نايقتلي

 هن ودصي هنم كموق اذإ » : لجو زع هللا لوق امأو . ًادودص ههجوب يتع دص لوقي

 ليخلا ةبلح يف جيجضلا ةدش وهو ًادودص دصي دص لوقي . نوجضي هانعم ليقف
 هانعمف رسك نمو . (نولدعي) هانعم مض نمف . اهرسكو داصلا مضب ءىرقو
 . (نوجضي)

 اذإ هنأ رثألا ءاج دقف هملكي ال امايأ هرجهف هيلو ىلع دجو ىذلا امأو : ةلأسم
 دقتعاو ةعيطقلاو نارجهلاب هدضق اذإ كلذكو . هل ةيالو الف مايأ ةثالث قوف هاخأ رجه
 هتيالوو هتلصاوم ادقتعم هقوقح دؤم وهو بتعلا هجو ىلع همالك كرت نا امأو هتعيطق

 نم رثكأ هملكي مل ولو هتيالو ىلع وهو هتيالو كلذب لوزت الو هل هبحن ال ءيش كلذف
 اذه يف ةصاخلاو ناوخالا نم مدعي ال ءيش كلذف ةبتاعملا هجو ىلع ناك اذإ مايأ ةثالث

 . ناعتسملا وه هلللاو نامزلا

 ًايصاع هراجو همحر ناك ولو هراج الو همحر الو ملسملا رجهي نأ ملسملل سيلو
 كرابت هللا لاق دقو . رفك ةعيطقلاو هتلصاوم نم هللا همزلأ امب هتلصاوم هيلعف هلل
 لاقو . 4ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الا ىلع موق نانش مكنمربي ال » : ىلاعتو

 كلذ لواتف نيلهاجلا نع ضرعأو فرملاب رمأو وفعلا ذخ » : هيبنل هللا
 كعنم نم طعاو كعطق نم لصد» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةياورلاف & نوملسملا
 . قحللو قحلابو قحلا نم هلك اذهو «كمتش نمع فعاو كملظ نم فصناو
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 الإ نوكي الف هيف هللا انعطأ انيف هللا ىصع نم نيملسملا نم لاق نم لاق دقو

 هملكي ملف ملسملا هاخأ لجرلا رجه اذإ دايز وبأ لاق . باوصلل قفوملا هلاو اذكه

 هملكي ىتح هنم أربيو نيملسملا عم هل ةيالو الف الأو ثالث دعب هملك ناف مايأ ةثالث

 . هلوتي مل لاحلا كلذ ىلع وهو تام نإف كلذ نم بوتيو

 عجر) . هنارجهو قفانملا ةعيطق زاوج تدجو لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ

 هنأ مث راوجلا بيرق ةعاضرلا هل لجر يف تركذو نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 هوخأ ىأر املف اهيف ملكتي ناكو هيلع هركنأ هيبأ ةأرمإ هتمع نيبو هنيب رمأب هيلع علطا
 كلذ نود ىأر هنكلو اهنيعب ةشحاف ىري نأ ريغ نم هيلع ةنقم هتمع ىلإ كلذ هنم اذه

 كلذ ىلع مادو اودع هذختاف هرجهف هيلع ركنأ نأ ىلإ كلاهي ملف ةمهتلا ىلع لدي ام
 ءاخالاو راوجلا لاحل وأ هب يلابي الو هتقميو كلذ لثم ىلع رجهي نأ اذه عسيأ تلق

 هلزنيو هل همزلي ايف هراجو هاخأ رجهي الف تفصو ام ىلعف هرجه نأ هعسي الو هملكي

 ةيصعم ىلع هدواهي الو هيف هللا عيطن نأ لثمب انيف هللا ىصع نم انافاك ام لاقيو هتلزنم

 ينب اي » : مالسلا هيلع نامقل نع ربخأ ايف لجو زع هللا لاقو . هيلع اهراكنا ىلعي
 مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ةالصلا مقأ
 قحتسي امب هتوادع نم هقحتسي امب الإ هئفاكي الو هنارجه هللا ىن هلوهي الف هرومألا

 . هللاب الإ قيفوت الو مزلي امب هقح نم يدؤيو
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 ةميمنلاو ةبيغلا يف

 هنأ ةي يبنلا نع يور امل بونذلا رئابك نم نمؤملا ةبيغو دمحم يبأ عماج نمو
 مئاصلا رطفيو ةراهطلا صقني الو «ةراهطلا ضقنتو مئاصلا رطفت نمؤملا ةبيغ» : لاق

 ةيو هللا لوسر اهنع ىهن يتلا ةبيغلا هذهو بونذلا رئابك الإ نينمؤملا تاعاط ربكأ ايهو

 هيلع لاقو . «قسافلا ركذ اوعي ذا» :مالسلا هيلع هلوق ىلإ ىرت الأ نينمؤملل ةبيغلا يه

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يورو . «سانلا هفرعي هيف امب قسافلا ركذب» : مالسلا

 : ىلاعتو كرابت هللا لاقو . «قسافلا اوركذا قسافلا ركذ نع نوعروت مكل ام»

 قسافلا فيرعتب ةلي يبنلا رمأ ام يفف عمسو مهب رصب يأ . هرصبأو مهب عمسأ
 امنا هنأ ىلع ليلد نيملسملا نم دحأ هب رتغي الئل هرابخأبو هب ةعاذالاو هايا سانلا مالعا

 هنأ ةيَتهنع يور ام اضيأ كلذ ىلع لديو قسافلا ةبيغ نود نمؤملا ةبيغ نع ىجن
 ةلز ىلع رتسلاب رمألا نأ ىلع هلوق نم لدي اذهف «مكناوخا تاروع اوعبتت ال» : لاق

 الئل نيملسملل حصنلا ةهج ىلع هربخب نلعيو قسافلا نم رذحي نآو هتلفغو نمؤملا
 ايندلاو نيدلا رمأ ين هيلإ نماتسي نم ةلمج نم هبسحيو نيملسملا نم دحأ هب رتغي
 . . ملعأ هللاو

 نم هيخأ يف لجرلا لوقي نأ وه لاقف ةبيغلا نع هتلأسو هريغ نمو : ةلأسم
 هاشفأ وأ هنم بات دق بنذب ريع اذإ لاقو . ههجو ىف هلوقي نأ عيطتسي ال ام هئارو

 دقف هيف وه ام لاق اذإ هللا همحر بوبحم لاقو . ةبيغلا نم ًاضيأ وهف ةبوتلا دعب هيلع

 ييأر بحت كنا نم تلأس ام كنع تمهف دقو . هتهب دقف هيف سيل ام لاق اذإو هباتغا

هل ةداهش الف نيملسملا باتغا نمف . نيملسملا باتغا نم ةداهش يف (ةلأسم)



 . ينم دهجلاو يلوق وهو
 ظفحاو كنأش مزلاو هللا قتاو بسحأ اهف هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 مالكب تيلب ناو ملسأ كل تمّصلا نإف تمصاف الإو كناوخا تركذ اذإ كناسل
 ةفيرشلا ةنسحلا قالخألا نم مهيف امب مهركذاف مهتركذ اذإ ملكت فيك فرعاف مهيف

 دقف هيف وه ام ملسملا هيخأ يف لاق نم لوقي نم تعمس يناف اهاوس ايع ضرعاو

 قالخألا نم هيف امب هركذي ال نأ ىنع امنإ هلعلو هتهب دقف هيف سيل ام لاق نمو . هباتغا
 ظفحاو مهتركذ اذإ مهيف امب مهيلع ءانثلا نسحاف هلل ةيصعمب تسيل تناك ناو ةمومذم

 اننيب عمجي نأ هللا ىسع هللا رمأ ايك ىوقتلاو ربلا ىلع مهنعاو هللا ظفح امب مهتبيغ

 ةكئالملاو نيلباقتم ررس ىلع ناوخإ ىوقتلا بقاوع دمحيو ءاقبلا مودي نيح مهنيبو
 . رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخدي

 موق تيب نم هسفن ةبيغ عمسي نا لجرلل زوب له ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هلعف نم سيل هنأل كلذ ؛ كلذ عمتسا اذإ هيلع ساب ال لاق ؟ ال مأ نينثا نيب وأ
 . ملعأ هللاو

 همزلي امتإو كلذ همزلي ال ؟ ال مأ هلحتسي نأ همزلي املسم باتغا نم : ةلأسم

 عجر) . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا قاسفلا ةهكاف ةبيغلا نأ لاقي . ملعأ هللاو ةبوتلا

 . (عرشلا نايب باتك ىلا
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 زئاجلا ريغو زئاجلا بذكلا ىف

 اهريغو تاضي رعتلا نم كلذ هبشأ امو

 كلذب ديري سانلا نم دحأل ادمعتم مالكلا لاحأ نميف لوقت ايف هل تلق

 نوكيو بذاكلا مسا هقحلي له لطابلا نم ءيش ةلازا وأ حالصإ وا قح تابثا

 مسإ هقحلي الو كلذ هل زوجو كتفص ىلع ؟ اينآ نوكي ال هنأ يدنع لاق . انآ

 2 ريعلا اهتيأ » : هيلع هللا تاولص فسوي لاق دقف الطاب دري مل هنأل بذكلا

 لصمجف هيخأ ذخأ ىلع ةليحلا دارأ امنإو نيقراسب اوسيل مهنأ ملعي وهو ين وقراسل
 ةرق» : نوعرف ةأرمإ تلاق دقو كلذ هنع ىكحو هللا لاق ايك . هيخأ لحر ىف ةياقسلا

 لب» : ميهاربا لاقو . نوعرف هلتقي الا كلذب تدارأ امتإو «هولتقت ال كلذ يل نيع

 . ااذه مهريبك هلعف

 يذلا يف ةعس مكلو تومرضح لهأ ىلإ ايركز يبأ يضاقلا باوج نم : ةلأسم
 ةلخن صرخي مهنم صراخلا مكاتا اذإ ماتيألا لاومأ ىلع ةملظلا روج نم هب متيلب
 اذه ىرج امو بذكلا نم كلذ ريغل وأ ليبسلل وأ دجسملل ةلخنلا هذه نأ ميتيلا

 لوقلاب مهوقتت نأ هنم نوفاخت يذلا يف ةربابجلا نم هب متيلتبا ايهمو هلثم وه امم ىرجملا
 مل ولو هب لوقلا مكعسي يذلا مالكلاب اوضرعت نأ مكل نكلو لعفلاب ةيقتلا زوب الو
 نع ةحودنم مالكلا ضيراعم ى مكل هللا همحر باطخلا نب رمع لوقل مهوقتت

 . ةعسلا ةحودنملاو بذكلا

 نم رارغلا يه معتلا رمحو معنلا رمح مالكلا ضيراعمب بحأ ام سابع نبا لاقو
 دقو همظعتو هلبت ءيش يف برعلا اهلوقت ةظفل هذهو اهنم نوكي ام لضفأ يهو لبالا
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 يننخاوتال » : لاق ذإ ىسوم نع ةياكح هللا لاق . نآرقلا يف ضيرعتلا ءاج
 . هتيسن امب

 مل هنا سابع نبا دارا مالكلا ضيراعم نم هنكلو سني مل لاق سابع نبا نع

 نايسنلا همهواف «تيسن امم ينذخاؤت ال : لاق هنكلو ابذاك نوكيف تيسن ينا لقي

 نم نال مقسأس يآ ه ميقس ينا :ميهاربا لوق هنمو بذكي ملو سني ملو اضيرعت
 نوتوميس يأ «نوتيم مهناو تيم كنا» هلثمو مقسي نأ دب ال توملا هيلع بتك

 ابذاك الو ًاليلع نكي مل نإو ليلع هنأ مالكلا ضيراعمب موقلا مه واف تومتسو

 نيوبآ ىلإ نوعجري اعيمج مدآ ينب نأل يتخأ اهنا 9 هتارما ىلع فاخ نيح هلوق كلذكو

 مهولأساف اذه مهريبك هلعف لب » : ىلاعت هلوق كلذكو ةوخإ نينمؤملا نأل ةوخأ مهف

 لعفلل اطرش قطنلا لعجف نوقطني اوناك نإ ريبكلا هلعف دارأ . ين وقطني اوناك نإ

 : هللا لوق كلذ نمو . نوقطني الو لعفي ال وهو ريبكلا هلعف دقف . نوقطني اوناك نإ

 ضيراعم نم اذه لاقي . هينيقدصتملا يزجي هللا نإ انيلع قدصتو ليكلا انل فواف »
 كتقدصب كيزجي هللا نا اولوقي مل كلذلف مهنيد ىلع هنأ مهدنع نكي مل هنأل مالكلا

 نب هللادبع لوق كلذ نمو .اهوزاجأو ةيقتلا ريغ يف ضي راعم نوملسملا لمعتسا دقو
 نإف أرقاف تلعف نكت مل نإ : تلاقف هتيراجب هتأرمإ هتمهتا نيح يراصنالا ةحاور
 : لاقن أرقي ال بنجلا

 انيرفاكلا ىوثم رانلا نأو قح هللا دعو نأب تدهش

 نيملاعلا بر شرعلا قوفو ماط شرعلا تحت ءاملا نإو

 . «راصنألا رشاعم اي مكءاسن هللا محر» : لاقف كحضف ةلي يبنلا كلذ غلبف
 تمق ينا هللا لوسر اي : لاقن ةلي يبنلا ىتا يراصنالا هللادبع نب رباج نا يورو

 أرقاف تلاق . ائيش لعفأ مل ينا تلقف ةأرملا ينتمهت ةاو ليللا ضعب يف ىل ةيراج ىلإ

 : لوقأ تأشنأف ًاقداص تنك نإ هللا باتك نم تايا ثالث

 عطاس حبصلا نم فورعم قشنا ايك هباتك ولتي هللا لوسر انيفو
 ججاضملا نيكرشملاب تلقثتسا اذإ هشارف نع هبنج يف يفاجي تيبي

 : ةلي هللا لوسر لاقف . قداص تناف تايا ثالث تأرق اذإ امأ : تلاقف

 هللادبع نع ثيدحلا اذه يورو «نيدلا ف ةهيقف اهتدجو دقف كمع ةنبا هللا محر»
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 ةحاور نب هللادبع لاق ، يرصب تبذكو هللاب تنمآ تلاق اهدشنا امل اهناو ةحاور نبا

 نم ارارف اضرع اهمالك العجف هذجاون تدب ىتح كحضف هتربخاف ةي يبنلا تيتاو

 اوروست ذإ مصخلا أبن كاتا لهو » : هللا لاقو . ضيراعملا ىنعم اذكهو ةءارقلا

 نع ينكو هتئيطخ ىلع ههبنو هل ىلاعت هللا هبرض لثم وه امنا . (ةيآلا) 4بارحملا
 : لاقف ةأرملا نع ةاشلا ركذب ةرتنع ينكو جاعنلا ركذب ءاسنلا

 مرحت مل اهتيلو هيلع تمرح هل تلح نمل صنق ام ةاش اي

 دق راوجلا ةمرح ناف انأ امأف هل تلح نمل تنأ ديص ىأ لوقي ةيراجب ضرعف

 . هلدع متفرعو قحلا قفاو ام الا هنم اوذخأت الو مكل هتبتك اماو ربدتف يلع كتمرح
 هب مكالب امو مكربص هللا اوبستحاف اذه انباتك يف اهيصحن نا نم رثكا ضير راعملاو

 . نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا ىلع اولكوتو مكدئاقعو مكتاين هدنع اورضحاو

 هنأ هيلو ىلع علطا نميف تركذو ديعس يبأ باوج نمو هريغ نمو : ةلأسم
 لطبا اذاف تفصو ام ىلعف هدنع هلاح ام اريثك وأ اليلق ائيش قرس وأ ةبذك بذك

 أربيو رئابكلا نم كلذف الالح مرح وأ امارح لحا وأ الطاب قحا وأ اقح هبذكب بذاكلا

 -+ عجر بات نإف باتتسي مث هنيح نم هنم

 هنا لمجلا ف لاق نم لاق دقف ثيدحلا نم ىرجي ايف هثيدح ىف بذك اذإ امأو

 ام ىلع ةبذكلا نكت مل ام لاق نم لاقو . بوتي نأ الا قفانم وهف ةبذك بذك نم
 ءىرب بتي مل ناو هتيالو ىلا عجر بات نإف يلولا اهنم باتتسي ةريغص يهف تفصو
 تناك ام ةنئاك ةريبك اهنأ لوقيف قفانم هنا لوقي يذلا امأو لاح لك ىلع كلذ ىلع هنم

 ريغ نم حالصلا هجو ىلع هبذك يف جرخي ام وأ سانلا نيب حالصا يف وأ ةيقت يف الا

 . اقح لطبي نأ الو الطاب قحي نأ الب كلذ ىلع داتعا

 ىلع هذخا ايف قراسلا اماو . كل اهانفصو دقو هوجو ةثالث ىلع جرخي بذكلاف

 ةب راحملاب ةريبكلل بكترم كلذب وهف اريثك وأ ناك اليلق ةبلاغملاو ةب راحملاو ةرباكملا هجو
 ةريبك كلذف اريثك وأ اليلق ناك لايكم وأ نازيم سحن يف هذخأي ام كلذكو . ةرباكملاو

 ىلع ذخأ نم امأو ةريبك ناك اهقوف ايف ةبح ملظ ىلع ايدعتم املاظ ناعأ ول كلذكو

 هناو مارح هنأ سانلا نيب فراعتي ام دح نم جرخ ام لك ليق دقف صصلتلاو صلختلا

 مارحلا ىلع الا جرخي ال هنا سانلا نيب فراعتلا دح نم جرخ نم لك لاق دقف ذخؤي ال
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 مارحلاو هيف لطابلا لع مزاع كلذل ذخآلل نأل اريثك وأ اليلق ناك ةريبك وهف لطابلاو

 . هللا ةيصعمب ماثالل بكترم

 . ةريبك نوكي ال كلذف اهتميق وأ مهارد ةعبرأ كلذ نكي مل اذإ لاق نم لاقو

 ذخأ نم لثم امأو . ملعأ هللاو يدنع حصأ لوألا لوقلاو باتتسي ىتح هنم أربي الو

 سيل هنا سانلا نيب فراعتي يذلا اذه لثم نم ءيش وأ شيشح ةقرو وأ ةرذ وأرب ةبح

 ىلع ريصي ىتح لاحب كلذ ىلع هنم أربي ال كلذف بصغلا ىلإ الو دصقلا هجو ىلع

 نم هذخأي وأ كلذ نم بوتي ال هنأو مارحلا ىلإ دصقلا هجو ىلع هذخاي ام امأو كلذ
 يئ هللا ءاش نإ كتلاسم عيمج ىلع يتأي اذهف لالح هل هنا لالحتسالا هجو

 . قرستلاو بذكلا

 مث مالكلا لوأب ادبف بذكب ملكتي نأ دارأ نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اذإ لاق 6 هديرب ىذلا مالكلا متي ىتح مأ هءوضو هيلع دسفيو بذك دق نوكي كسمأ

 . هءوضو هيلع دسفي مل مالكلا متي مل

 ام هفلخ مث ادعو الجر دعو لجر نع هتلأسو خايشال ا باتك نم : ةل اسم

 . نماض وهف اسفن وأ الام لجرلل هفلخب فلتأ نإ لاق ؟ همزلي

 مالكلا رئاس يف مكل هلللا همحر باطخلا نب رمع لوق ريسفت نع تلاس : ةلأسم

 عقوم عقي هنأ ىعمو ، كلذ ليواتب ملعأ هللا لاق ؟ هليوأت ام بذكلا نع ةحودنم
 ريغ ىلإ مالكلا لاتحي نأ كلذ بذكلا نم جرح مالكلا رئاس ي مكل لوقي هنأك جرخملا
 نمل تبجع لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي هنأ بسحاو بذكلا يناعم
 . ملعأ هللاو اذكه هنم جرح هل لوقي هنأك هنع هل ةحودنم مالكلا يفو . بذكي

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ةفاضملا ةدايزلا تضقنا
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 ن و رشعلاو يناثلا بابلا

 بذكلاو قدصلا يف

 سرفللو عاجشلا لجرلل لوقي بذكلا ضيقن قدصلا ةفاضملا ةدايزلا نم
 لاقو . اقدص مل تلق اذإ موقلا تقدص لاقيو . (قداص يأ) قدص وذل هنأ داوجلا

 . ديعولا _ كنع ۔ يفنب قدصلا

 . ةحيصنلاو ةدوملا قدص نم ةقداصملا قاقتشاو : لصف

 ربلا ناو ربلا ىلإ يدم هنإف قدصلاب مكيلع» : ةنم هللا لوسر نع : لصف

 اقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي امو ةنجلا ىلا يدهي

 لازي الو رانلا ىلا يدهي روجفلا نإو روجفلا ىلا يدهي بذكلا ناف بذكلاو مكايإو

 فيسلا ام بلهملا لاقو . «اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكلا ىرحتي (١رلجرلا

 . قدصلا نم زعاب عاجشلا لي ف مراصلا

 مهميعن ي ميعنلا باحصأ كرشي نأ بحأ نم دمحم نب رفعج لاقو : لصف

 نايفس يبأ نب ةيواعم لاق . مهثدح اذإ قدصلاب هيلعف مهلاومأ يف لاومألا باحصأو
 هللا فاخنو انقدص نإ مكفاخن : لاق ؟ ديزي رمأ يف ملكتت ال مل سيق نب فنحألل

 كفاخا ام يدنع امو ينتنزحا ينتدعاب نإو ينتنتف ينتبرقف كتيتا نإ هللا كحلصأ

 : ل اقو اب اوج هيلع در ايف لاق هل كوجرا ام كدنع امو هيلع

 بدألا ةلق نم وأ ءوسلا ةداع وا هتناهم نم الإ ءرملا بذكي ال

 بصل ىفو دج يف ءرملا ةبذك نم ةحئار ريخ بلك ةفيج ضعبل
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 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

 اوزملت الو » : لجو زع هللا لوق نعو دجوي ايف هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 ملكتو هيف نعط هنع ربدا اذاو فطللاو رشبلاب لجرلا ىقلي نا زمللا لاق 4مكسفنا

 . “قوسفلا مسألا سئب باقلالاب اوزبانت الو » : هلوقو زمللا كلذف هفلخ نم هيف
 كلذ كرتو مالسالا فرعو بات مث هلهج يف وأ كرشلا يف هلمعي لجرلا ناك ام لاق

 نع هللا ىهنف هلهج وأ هكرش يف هلمعي ناك يذلا لمعلا كلذب سانلا هريعيف ءيشلا

 نع لجرلا ثحبي نأ وه لاق ؟وه ام سسجتلا نعو باقلألاب زبانتلا وهو كلذ

 . كلذب مهحضفيف مهبونذ نع ثحبيو نيملسملا ءىواسم
 ةبيغ يف مالكلا زمهلا ؟ زبنلا امو زمرلا امو زمللا امو زمهلا ام : ةلأسم

 سانلل هوركملا بقللاك زبنلاو . موهفم ريغ مالك زمرلاو ههجو ف زمللاو . ناسنالا

 . ملع أ هلل او
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 نو رشعلاو ثلاثلا بابلا

 رفسلا يف
.- 

 رفسلا يف رحبلا بكريف ايظع الام عمجي ن أ ديري وأ ةشيعملا بلطي لجر نعو

 هبوكر نوهركي ءاهقفلا ناكف رحبلا اما لاق ؟ هللادنع رذع هل له قرغلاب هللا هالتباف

 . رحبلا ىوس يف ةشيعملا بلط نم دب الو داهجلا يف وأ جحلا يفالإ ةشيعملا بلط يف

 اذهو اذشلا ىلإ جورخلا تدرأ هللادبع ابأ اي هللادبع يبال لجر لاق : ةلأسم

 نا هيلعف تمدق اذإف هيلع ملست نأ قحأ تنا هللادبع وبأ لاق يلع ملسي يتأي مل يخأ

 . مدق اذإ هيلع مالسلا مهمزلاو هب راقأ ىلع مالسلا رفاسملا مزلاف كيلع ملسي

 مهنم رخأت دقو سانلا بهذيف رفس يف ةعامج يف نوكي لجرلاو تلقو : ةلأسم
 نأ هسفن ىلع فاخي و نيد هيلع سيل وأ فاخيو نيد هيلع لجر مهيفو هورظني ملو لجر
 نم فاخي وهو هدحو رخأتملا اذه رظتني نأ هدحو وه همزلي له هدحو ىقبيو فلخي
 يتأي ىتح هتبحص عدي الف لجرلا اذه ةبحص هتمزل دق ناك نإف ؟ فاخي ال وأ قيرطلا
 فلخي نأ هسفن ىلع اذه فاخ اذإف باحصألا رئاس كلذ عيض ناو هيلع ردقي ال لاح

 اهيلع فلتلا عقيو قيرطلا اذه نم اهفاخي يتلا ةجاحلا يف اماقم هل موقي ال نأ هعم
 كلهي نأ ةبحصلا ين هيلع رأ مل قيرطلا رمأ نم بلغألا وه اذه ناكو لاح ىلع اعيمج
 قوف هتناما يف هدابع فلكي ال ىلاعتو كرابت هللاو هللا ةنامأ يه امنإ ةبحصلا نأل هسفن
 . كلذ مهفاف هتعاط نم ءيش يف مهتقاط

 رفاسملل ام هل له رطضا مث ةيصعم يف رفاس نمع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم
 . كلذ لوقي اضعب لعل لاق ؟ راطفالاو ةالصلا رصقو رمخلاو ةتيملا محل لكأ نم

_ ٩٣



 بلط يف جرخي نأ ديري لجر يف لاقو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هلايع عم لعجي ام هعم ناك نا . كلذ ريغ وأ ةراجتلاب وأ هديب لمعلاو ةرجألاب ةشيعم

 ىلع كلذ هدلب يف مهل ردقي ماد ام جرخي الف الاو جرخيلف مهيلا عجري نأ ىلإ مهتوقي ام

 جرخي هناف جرخي مل نا مهيلعو هسفن ىلع فاخي وأ ائيش دجي نأ الا مويب موي توق

 نإ هنكما ام مهيلإ لسري وأ هب مهتوقي ام ىلع ردقي ام نيح نم مهيلا عجريو سمتلي
 . كلذ ىلع ردق

 جرخيو هلايعب ىلوتي نأ هل له ناطلسلا نم هسفن ىلع فاخي ناك نإ هناف تلق

 ناك ناو مهكرت مهب قفرأ مهف هكرت ناك نإ مهب قفرأ وه ام مهل لعفي لاق ؟ مهلمجي وأ

 هتقاط نم هدوهجم مهيلع نمأ نإ مهدهاعتيف مهكرت ناو مهلمح مهب قفرأ مهلمح

 باتك ىلا عجر) . هسفن ىلع هنمأم تقو ين وأ ليللا يف هسفن ىلع نماب ام تقو لصيو

 . ( عرشل ا نايب

 لهأ ىلإ هللا ايهمحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 ناو الماع مهيلع يلوي نأ مامالل لهف ةكم ىلا اوجرخ اذإ جاجحلا نعو . برغملا

 كلذ ناك نإف ؟ روجلا لهأ راصمأ يف ةكم مدقي ىتح هلزنم نم ناموي مهرفس عيمج

 يذلا عضوملا نم ليحرلاب لماعلا رمأي نأ لبق ليحرتلا دارأ نم عنمي نأ هل لهف ازئاج

 نأ هل لهف هب رمأ تقو ىلإ قيضلا نم عنمي نأ هل لهف هل كلذ ناك نإو ؟ سانلا هلزن

 ناف هتيعر ىلع الجر نيملسملا ماما ىلو اذإف ؟ هعاتم قرغيو هبرضي وأ كلذ ىلع هرهقي
 سيلف دحأ هيلع ىصعتسا ناف عيطتو هل عمست نا ةيعرلا ىلعو مامالل زئاج اندنع كلذ

 ارمأ كلذ نم بكري سيل هنأل عاتم فالتإ الو برضلا يف هيلع ىدعتي نأ هل ىرن

 زوجي ثيحو هعضوم ي مامالا ىلإ اوراص اذإو لاملا فالتإو برضلا هب قحتسي
 نأ يلاولل زئاج كلذ نأ معز نمو . لدعلا هجوب هيأر كلذ ين مامالا ىأر همكح
 . ةءاربلا ىلإ اندنع كلذ هب غلبي سيلف لحي ال ارمأ كلذ نم بكري

 اولوي نأ مهيلع لهف رفس يف ةقفر يف اوجرخ موق نعو باوجلا نمو : ةلأسم
 كلذ سيل مأ هل اودقعيو محلاحرو مهلوزن كلمي كلذ مهرفس يف مهيلع نوكي الجر

 هدحو ريسي نأ دارأو كلذ هيلع ىبأ نم رهقي نأ هل لهف ازئاج مهل كلذ ناك نإو ؟ مهل
 هدي طسبي نأ هل لهو ةلزنملا هذهب ناك نمع هولزتعي نأ مهل له كلذ اوهرك ميقي وأ

 ميدقت نيملسملا مزلت يتلا عضاوملا نم سيلاندنعاذهف هيلع كلذ ىبأ سم ىلإ برضلاب

 نأل هريغ نم عمتجي وأ هعم ريسي نأ هسفن ىلع ادحأ رهقي نأ دحأل الو مهيلع لاو
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 مهرفس يف مهحلاصم رمأ اوعضي نأ موقلا عيمج ىضارتي نأ الإ مهسفنأب كلما سانلا

 هريغ وأ ريسم ين هنوهركي ءيش ىلع مهرهقي نأ اماف مهيأرب هوعيطيو مهنم لجر ىلا
 امناو هسفن نم مهفصني نا هيلعف برضي مهنم ادحأ لان ناو مهيلع كلذ ىرن سيلف

 مهمكحب اوجرخ اذإ امأف يلاولا مهماما ميدقتب يلاولل نيملسملا مكحي ةيالولا نوكت

 . نيملسملا مكح راد ىلإ اوعجري ىتح هريغ الو برضب مهنم ادحا لاني نأ هل ىرن الف

 محر اذ الو اهجوز سيل وهو اعيمح لجرلاو ةأرملا رقس زوجي له لئسو : ةلأسم

 . ةي هللا لوسر كلذ نع ىهن دق ال لاق ؟ اهنم

 الب ىلإ دلب نم مرحمب هل تسيل ةأرمإ عمرفاس يلو لجر يف لوقت ام تلقو : ةلأسم
 نا لمتحاو كلذ ين هرما باغ اذاف تفصو ام ىلعف ؟ هتيالو ىلع وهأ رثكأ وأ موي ةريسم

 . كلذ ين هتيالو ىلع وهف هيأر الو هنذا ريغب هتقحل امناو رارطضالا كلذ ىلا هاجلا نوكي

 امم لمتحم كلذ يف هل نكي مل اذاف جرحم هل دجو ام نظلا نسح ىلع لومح نمؤملاو
 يف هنم مرحم تاذ ريغب لجرلا ولخي نا كلذ ةيهاركب رثألا ءاج دقف قحلا جراخم هيف نكمي

 يلو عم الإ اثالث ةأرملا رفاست نأ يهنلاب ةلقب يبنلا نع رثألا ءاجو . رضح الو رفس
 . اهئايلوأ نم

 ام رسياف كلذ نم بتي مل ناف هيلع كلذ ركني هنا نيملسملا نم رثألا ءاجو

 هنم مرحم تاذ ريغ ةأرما عم رفاسي نأ هل سيل هنأل هتيالو نع فقوي نأ هرمأ نم نوكي

 ناف ءاجو ةرورضلا نم الإ هنم مرحم تاذ ريغ ةأرما نكاسي ال كلذكو ةعامج عم الإ

 . رايتخا اهيف سيل نم ةرورضلا

 لثم كلذو ةرفاسملاو ةنكاسملا نمرثكا وه اهف ةعسلاب ةرورضلا يف رثألا ءاج دقو
 ناطلسلا نم راوجلاو قرحلاو قرغلا دنع ةأرملا ىلإ لجرلاو . لجرلا ىلا ةأرملا رارطضا
 . هل المتحم ناك ام نيملسملا عم ةعس لاح يف نمؤملاو كلذ ريغو رئاجلا

 ةعامج اوناك ولو يلو اهعم نكي مل ولو ةعامجلا عمرفاست نأ ةأرملل نا ليق دقو
 نإو يهف ادعاصف ةثالث لاق نم لاقو . ادعاصف نينثألا نم انعم ةعامجلاو تاقث ريغ

 . كلذ نع يهنلاو يلو عمالا رفاست نأ اهل ةيهاركلاب ءاج دق رثألا ناك

 هبحصت نأ قيرطلا يف راصو ارفس دارا اذا لجرلل زوجي لهو تلق : ةلأسم
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 يه اهل زوبي وأ اهدحأل وأ ايل زوجي لهو ناث هعم وأ هدحو وهو قيرطلا يف ةأرما
 لها ضعب كلذ زاجا دقف ادعاصف نينثا اناك ناف ةأرملا ةبحص اهل نييلوب ايه سيلو
 ين امأو رايتخالاو ةنكملا ىلع كلذ اوزاجأو مرحملا تاذ ريغ ةأرملا مهبحصت نأ ملعلا

 فاخ اذإ هتبحص ىلا اهنم ةرورض لاح يف هدحو ناك ولو اهعدي الف رارطضالا لاح

 ال مث ررضلا نم اهيلع نمأي ثيح وأ اهنمأم ىلا اهلصوي ىتح ررضلاو عاطقنالا اهيلع
 . كلذ مهناف قح بجاوب الإ كلذ دعب اهبحصي
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 ن و رشعلاو عبارلا بابلا

 ةأرملارفس ىف

 مايأ ةثالثرفسلا ناك اذإ : لاق ؟ مرحم يذريغ عم رفسلا ةأرملل زوبي له لئسو

 رفاست نأ اهل زوجي الف ثالثلا قوف امأو اهل مرحم يذ ريغ عم رفاست نا اهل زئاجف اهنود امف
 . يلو عمال

 . ةق يبلا لوقل لاق ؟ اهانعم قرتفا مل : تلق

 لحي ال رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرما اميا» : ةةلتيلاق : لاق ؟ كلذ فيكو تلق

 . معن : لاق ؟ اهيلايلو ثالثلا تلق . «اهل مرحم يذ ريغ عم ثالثلا قوف رفاست نأ اهل

 كلذب اولاق دق معن : لاق ؟ مرحم نيملسملا ةعامج اولاق مهنا انباحصال دجويف تلق

 مسا نأل ءايلوأ ريغ اوناك اذإ رثكأ وأ نيلجر عم رفاست نأ امه لحيف تلق . ملعا هللاو

 . ال : لاق : مهيلع عقاو ةع اجلا

 ادحاو الجر ناك نإو ةبوقع مهمزلت مل نيلجر عم ةأرملا ترفاس اذاو : ةلأسم

 . ورهو يه بقوع

 ليق هنا ؛ يعمف ؟ يلو ريغب جحت نأ اهل زوب له تلق ةأرملا نعو : ةلأسم
 كلذ اهيلع سيلو نيملسملا ةعامج يف جرخت نأ كلذ اهل ليقو اهيلع الو كلذ اهف سيل

 نأل نينمؤملا ةعامجلا عم جرخت نا اهيلعو اهل ناك جحلا اهمزلا اذإ ليق هنأ بسحأو
 ةأرما اهنأل يلولا ماقم موقت ال اولاقف ةأرملا عم ةأرملا امأو . هل يلو ال نم ىلو نيملسملا
 نا كلذ ينبجعيو اهيلو نوكي ليق هنأ ؛ يعمف ركذلا اهدبع امأو ةمألا كلذكو اهلثم

 هنأ ةنيتم يبنلا نع اتباث ناك نإو دحاب جحي نأ دحأ ىلع ليق هنأ ملعأ الو انومأم ناك
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 نم مهئاسن ىلع هنأ ىلع كلذ ليوأت جرخيف «مهءاسنب اوجحي نا لاجرلا ىلع» : لاق
 ىلع رمألا رهاظ ف هنع كلذ تبثو كلذك نكي مل اذإو مهيلع ام نهمزل اذإ كلذ

 نسحي ال اذهو هئاسنب الإ جحلا هل زوجي الو جحلا هيلع بجو اذإ هتأرماب جحي نا لجرلا

 . ملعأ هللاو هتوبث
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 ن و رشعلاو سماخلا بابلا

 رحبلا بابسأ ىف لئاسم

 هرظن دق هنأ وجرأو ديعس نب دمحم طخب هتدجو هللا همحر نسحلا يب أ نعو

 بوكرلا دارا اذا لجرلا يف لوقت ايف هل تلق باتكلا اذه يف انأ هتدجو اذكه
 لوق هيزجي له سانلا نم هفرعي ال نم هربخي ام الا ةنيفسلا بحاص فرعي الو ةنيفسلا
 نع هلأسي نأ فاخيو كلذ نع هلأس ول نأ ةنيفسلا بحاص هنأ سانلا نم لوقي نم

 اذه سانلا نم لوقي نم لوق هيزجي له هل مهب فافختسالاو ىذألا فوخ كلذ

 هلقعت يذلا فورعملا روهشملا اذه يف ةفرعملا نا لوقيف : لاق ؟ ةنيفسلا بحاص
 ام ليق فورعملا نأل هب ذخألا ةنانئمطإ بولقلا هيلإ نئمطتو ةجاحلا عضوم يف لوقعلا

 رودصلا هب تجرحو لوقعلا هتركنا امركنملاو بولقلا هيلإ تنأمطاو لوقعلا تفرع

 مكيلع لعج ام » : هليواتب ملعأ وهو هلوق ليوأت يف ىلاعتو كرابت هللا لوق نم كلذو

 . تيض نم بسحا هيف ليواتلا جرحو ؛ جرح نم نيدلا يف
 ام كلذ دعب نهنم ةعس كلذو ةنيفسلا رمأ نم تنأ تركذ ام اهنم رومألا هذهو

 ال كبلق نم دهاشب الإ هلاح ىردت ال كلذ نم هللا ءاش ام الإ هانددع ولو هيصحت ال

 ي هترهش الإ ربخ ةرهش الو ةنيبب كتفرعم هكردت الو كردص هب قيضي الو كش هجلاخي
 ىضم دق رثأب ىرج دق كلذك هنا هناكم يف هنا قحلا ماكحأ هب ترج دق امو هعضوم

 امم هيلإ كبلق نأمطاو هيلإ تجتحا نإ تركذ ام نأش اذه ىلعف ىضق نم هيلع ىضقو

 هركني ال امم كبلق هيلإ نأمطا امب كلذ تدمتعا هيف كشي ال امم عضوملا يف رهش دق

 امم هيف نيغلبتملا ءارك ىلع ةعطاقمللو هزاهجو هلامج زربملاو بكرملا اذهب فورعملاب كلقع

 . رومألا عيمج يف روهشملا مكح اذهو عفدي الو هعضوم يف ركني ال

 ام نم هيلإ جاتحي امم كبلق هيلإ نامطاو ارفاسم كلزنم نم جرخت ذم كلذكو
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 مهعضوم يف مهعم فراعتلا ىلع وه امنإف ، نمثريغب وأ نمثب سانلا يديأ نم هلمتشا

 ةنيبلا نأل ةنيبلا نم ىوقأ وهو عفدي ال يذلا روهشملا نمو . حرشلا هب لوطي اذهو
 نم كريمض نانئمطا ىلإ الإ هيف جاتحي ال اذهف لاؤسلا نع ثحبلاو ةلادعلا ىلإ جاتحت
 نم الاح نولقعي ال نيذلا لافطألا نم كدلب ف نوكت كنأ كلذ نمو كبلق يفو كلذ

 اريثك الو اليلق هنم لقعت ال كدي يف ريثك لام امهدعب افلخو كادلاو كله دقو لاح

 ذخأ هتذخأف لاملا كلذ ىلا تمدقت لاجرلا نم نيغلابلا لاح ىلا لاحلا كي غلب املف

 عفدي ملو هتلقع ام كعم كلذب دهاش امنإو لاجرلا نم الو ءاسنلا نم ةنيب الب لالحلا

 ترصو لاملا كلذ يف ضراعم كضراع ولو هب دتهاو هيلع سقف روهشملا ليبس اذكهو

 ال امم كبلق يف يذلا كدهاش نم كل هنأ كلقع زيمف كل هنأ تفلح نيميلا مكح لإ

 . تاروهشملا ىرجت اذكهف كدلب يف عفدي
 الف كمعطا نإو كل هللا رفغ لقف كريغ لام لكأي كيلو تيأر اذإ ليق دقو

 ىلإ نأمطا نإف كبلق تفتسا ةت يبنلا نع ىوري دق كلذ لعلو ضعب لاقو . لكأت

 رمع نع يور دقو اذه ليبس اذهو لكأت الف هلوق ىلإ نئمطت مل ناو لكف هلوق
 يف كاحو ردصلا هب جرح ام ةبيرلا نا انملعف ةبيرلا ابرلا عد هللا همحر باطخلا نبا
 ام عدت نا هرخآو هطسوأو عرولا لوأو عرولا نيدلا لصا نأ ليق دقو . بلقلا

 هيف زئاجف لالح هلصأ نا فرعي ال ىذلا كشلا وهف كشلا اذه لوقتو هيف كشت
 ناطيشلا كضراعف احيحص هفرعت لصأ امأو عرولاب عودوملا اذهف مارحلا ةطلاخم
 نم نيقي ىلع تنأو هناوعاب كيلع لاتحاو كلام كيلع ردكيو كلالح كيلع قيضيل

 عروألا عرو عضوم اذه سيلف هيلع مالي الو هيلإ تفتلي الف لطاب كش اذهف كرمأ

 لمحي يذلا دهزلا امأو . لفنلا دهز اذه ليقو . مارحلا ةفا لالحلا ي نيدهازلا
 . مارحلا يف دهزلا وهف ةلحنلا لهأ ىلع

 بنج ىلا يعارلاك سانلا نم ريثك كله اهيف تاهبش مارحلاو لالحلا نيب ليقو
 . هللاب الإ قيفوت الو هيف عقي نا كشوي ىمحلا

 يف بكرملا هل اوعضوو انفصو دق ام ىلع بكرملا يف لجرلا ىضاق اذإف هل تلق
 اذإف ىضق نم رواشي لاق لوخدلاب مهرمأتسي ىتح وأ بكري نا هل له ىلكملا ي رحبلا
 عنمي ال هنا كلذ ليبسو هبلق هيلإ نئمطي ام ىلع هيأر نع لخد لوخدلا يف هل نذا

 . عفدي الو

نا هلو اهلوا يف دعقي اهلخدي ثيح نم دعقيا ةنيفسلا لخد اذإف هل تلق



 نذأتسا اهلخد اذاف لاق ديري ثيح دعقي ىتح وه دارا ثيح ش امقلاو سانلا ىطختي

 . ادحأ يذؤي نأ ريغ نم هيلإ ىضم عضوم يف دعقي نأ هل نذأ اذاف دعقي نأ هاضاق نم

 دقو ربلا يف هاضاق نم ناك وا كلذ هنيح يف هاضاق نمل رواشي مل ناف هل تلق

 لاق ، ؟ كلذ فيك وا هاضق نم ءيجي ىتح وه ديري ثيح دعقيو لوخدلاب هل نذا

 ىلا هاضاق نم هلوحي نا الا دوعقلا هنكمأ ثيح دعق دوعقلا ىلع رطضا اذإ لوقيف

 نأ الإ ادحأ يذؤي نأ الب دارا ثيح دعقي بكرملا هل حيبي وأ هنع لوحت هاوس عضوم

 . رايتخالا ريغ رارطضالا عقي

 رارطضالا نم تفصو ام ىلع هيف وه دعق هيف هدعقا دق عضوم يف دعق اذاف تلق
 يف دعقي وأ سمشلا نم لظتسي هريغ يف دعقو هسفنب عضوملا كلذ نم لوحتلا دارا مث

 دعقي هنأ هاضاق نم ىلع طرتشي نأ هل اذهف لاق كلذ هل نوكي له . دربلا نم سمشلا

 كلذ هل حابأ دقف هيف لمع امفيكو . دارا ثيح هعاتم ىلا هيف لوحتيو دارأ ثيح هيف

 . هللا اش نإ زئاجف رايتخالا يف ةرضم هيف سيل ام لعفو كلذ هل حابأ اذاف

 ضعب نذأتسا وأ عضوملا كلذ يف ادحأ يذؤي ال وه هنا الا هجتي مل ناف هل تلق

 شامقلا ىلع دعقي الو ادحأ رضي نأ الب هعضوم ىف هشارف ىلع هعم دعقي نأ باكرلا

 . ةرضم هيلع دوعقلا نم فاخي يذلا

 اناكم ذختي مل رايتخالا دح يف وهو بكرملا نم ناكم يف هدعقا اذا لوقنف لاق

 نم دب الف . ررضلا اهيلع عقي وأ اهنم دب ال يتلا هيناعم يف الا مهيأر نع الا هاوس
 يف دحا ىلا لصي وأ مهاوس ىلع الو مهيلع ررض ريغ نم هب قفرا وه ام ىلا لوحتلا
 ايف هيلع اورجحي نا الا بكرملا يف هجئاوح عيمج كلذكو هشارف ىلع هعم دعقيف هناكم

 رحبلا يف بكارلا اذهو هنم مهبكرم تاروعب ملعأ مه 2 هب الا مهروما موقي ال

 ىلبلاو محلا بحص دقف هبكر ناف نيقيلاو ربصلاو ةنيفس اهنا ملعي نا جاتحي دارأ هلعل

 هنيقي فعض نم الا قرف امهنيب سيل ربلا فوخك رحبلا فوخو نراقم هل وهف

 . هنيد قرو

 لج هللا دارا ولو دحاو نيفوخلا لكو قرغلاب هوبرج دق امل رحبلا لهأ فاخ امنإ و
 ناك نكلو اهيلع مهلمحو ضرألا ىلع مهاشما ايك هيلع مهلمحو ءاملا ىلع مهاشمأ زعو
 ىشما دقو . انيقي هب نودادزي ام هتايا نيهاربو هريبدت تامالع نم مهعري نا هتدارا نم

 هعم سيل هقلخ يف هلل رمألا لكو ءاوهلا ىلع هلمحل ءاش ولو ءاملا ىلع ةلي ىسيع
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 عفدي عفاد الو عنمي عنام سيلف دارا ايثيح دحاو فوخملا نأل دحاو فوخلاو . كيرش

 نكي ملو هللا رمأ مهب طاحأ نكلو قرخي ملو مهتنيفس رسكنت مل ةي نونلا اذ نأ ايكو

 مويقلا يحلا هللا ةردقب توحلا نطب ىلا راصو ةّياهنم اوحرط ىتح زاوجلا ليبس مهل
 هب نقيا نمو ردقم او ءاضقل ١ ليبس كلذكو مهتنيفس م تحرس مث . تومي ال يذل ا

 قيفوت الو رورغملا وهف نيقفانملاو نيقسافلا نم هيف كش نم رورسلا وهف نيقتملا نم
 . هللاب الإ ادبأ ريخل

 الب سيدانسلا ىلع ةعوضوملا ءالدلاب أضوتي نأ ةنيفسلا يف بكارلل لهف هل تلق

 اهبكارل حابم هنأ ةنيفسلا يف افورعم ناك املك معن : لاق ؟ ادحأ كلذ يف رماتسي نأ

 ٠ ةرهاشلا رومألا نم اذهو ةروشم كلذ ف هيلع سيلف اهريغو ءالدلا لثم

 يف هحرطي مث البح هب قلعي نأ هيزجي له رحبلا يف هبوث سجنت اذاف هل تلق

 ماقم موقي كلذ ناك ناف لاق ؟ كلذ هيزجيو فظن دق هنأ وجري ىتح هبرضي جوملا

 نإو كلذ هنكمأ نإ كرعيف كرعلا ماقم موقي ال ناك نأو . هللا ءاش نإ كلذ ازجأ كرعلا

 هكرعيف هعفري نأ هنكمأ نإ لوقيو هازجأ كلذإ هبلق نامطاو تفصو ايك الإ هنكمي مل

 . هللا ءاش نإ كلذ هازجأ اثالث كلذ لعفيف ءاملا هرمغي ىتح رحبلا ىلا هدري مث

 يف مدقملا ةنيفسلا يف ضورعملا بشخلا ىلع هبوث كرعي نا هل زوجيو هل تلق
 ام الإ ةرضم هيف مهيلع هلعل هنأل لعف اونذا اذإف كلذ يف نذاتسيلف لوقنف لاق . رحبلا

 كلذب سأب الف لسغلاو ءوضولل بشخلل ءاوسو سيدانسلا نم بكرملا يف فورعم وه
 . هانفصو ام ىلع كلذب افورعم ناك نإ هوحابأ دق كلذ نأل هيأر الب هب عفتني نا

 له هنم دمعت الب هئاقتسا نم عقو نإ سيدانسلا ىلع ةعوضوملا ءالدلاف هل تلق

 هللاو دمعتي مل اذا ةعبت هلع ىرن ال لوقنف : لاق ؟ ةعبت كلذ يف هيلع
 . باوصلاب ملعأ

 نم دحأ اهيف ثدحأ اذا ةعتمالاو تاودالا بكرملا ين ام مكحف : هل تلق

 هيف ثدحملا اذه صلختي نم ىلاو هلك عاتملا نم ةنيفسلا يفام مكح نملاثدح باكرلا

 اهنم ءيشب رقي نا الا هل اهنا هيلا ةبوسنملاو ةنيفسلاب فورعملا : يل لاق ؟ سانلا نم

 . هيلإ اهنم صلخت كلذ زجع نإو . هب هل رقا نل كلذف سانلا نم دحأل اهعاتم نمو

 . اب هل رقأ نم ىلإ اهنم صلختي نأ هل لاق

 نم ءيش ءارش وأ ماعطلا نم ءيش ءارش باكرلا نم دحا دارا ناف هل تلق

_ ١٠٢



 كلذ لوقيو هل بهي وأ عيبي نأ ةنيفسلا بحاص ريغ دحا داراو ةنيفسلا يف عاتملا

 ناف : لاق ؟ هل بهو وأ هاطعا امب هنم ذخأيو كلذ ىف هقدصي نأ هل له هل هنا لجرلا

 علاطيف هل هنا ملعي ال وهو ةنيفسلا نم هجرختسي ناك ناو . هب ىلوا وهف هدي يف ناك
 . هاوس ىلا هعدوا ركانت ناو هنم هارتشا هب هل رقا ناف بكرملا بحاص هيف

 ءاوس هلك كلذا هشارف تحت نم عاتملا اذه جرخي لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

 ناك ناف : لاق ؟ هيف دي وذ هنا ةنيفسلا يف نوكي نم هيف فرعي يذلا هجولا فيك وأ

 نإو هيلإ ابوسنم هل اوفرع دق مهريغ وأ هباحصا نم هعم بكر دق نم لثم هفرعي وه
 ائيش وأ هندب ىلع يه ىتلا هبايث نم نوكي نا الا انفصو ايك كلذف هل هنأ فرعي ال ناك
 بكرملا نم هجرختسي هاري امب كلذ رئاس اماو . هيف ديوذ كلذف اهيف اموزحم علسلا نم
 . بكرملا بحاص يأر نع الا هيأرب يفتكي الف هل هنا ملعي الو

 ءيجيو يشارف لوقيو بكرملا يف شارف ىلع ادعاق لجرلا ىري هناف هل تلق
 انفصو ايكالا هل اذه سيلف : لاق ؟ هيف دي اذ اذه نوكي له هيلع مصاخيو بهذيو

 نوكي نا دحأ هيف كمكاحي ملو دحاو باب نم الا لوقيو . باوصلاب ملعا هللاو
 نئمطيو هتنامأ يف كشي ال هنيد يف ةقث الجر ةعلسلاب كيلا يتآلاو شارقلا ىلع دعاقلا

 قحتسي نمم ضراعم هيف كضراعي مل ام هنم يرتشت نا كل زوجي اذهف هلوق ىلا كبلق
 ال نم دنع مكحلا يف هاوعدو هل وه ام الا لعفي ال نيمألا نأل مكحلاب بكرملا يف ام

 رئارسلاب تنا كل مكحلا ريغ رهاظلا يف مكحلا راصف ةلداع ةنيبب الا ةلوبقم ريغ اهفرعي
 . لدعلاب ملعأ هللاو نيمألا يف قرفلا اذهو & كلذ يف قرفلا مهفاف

 اذا رابنقلاو ساطنفلاو رونتلاو ءوضولا ىلا يضمي نأ هل سيلفأ : هل تلق

 هدنع نم ذخأي وأ ةجاحب هيصوي هل بحاص ىلا وأ ذخانلا ىلا لوصولا ىلا جاتحا

 يف موقي نا هل زوجيف لاق ؟ فورعم قيرط ةنيفسلا يف سيل هنأل هنكمأ ثيح ةجاح

 الا هيف وه ام ضعب نم بكرملا بحاص هيلع رجحي نا الا ررض الب اهيلا رميو هجئاوح
 هيلع ىرا الف ةرضم وه دمعتي ملو هيلع رجحي مل ايف كلذ ىوس ىرحتيف هيلع أطي
 ةمالسلاف دب هنم هل ناك ناو هنم هل دب ال ام وأ هيلإ رطضي امم اذهو . هللا ءاش نا اسأب

 . باوصلاب ملعأ هللاو هنع نغتسم وه ايف ةرطاخملا نم هب ىلوا

 نا بكرملا بحاص لحتسا نا ساطنفلا يف يذلا ءاملا مكح نملف : تلق

 الو هيف ءاكرش مهنأل هنم نيب راشلل ءاملا مكحف لاق كلذ هل زوجي دارا ايلك هنم برشي
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 ىلع كلذ ررص لخدي هنال عيمجلا يأر نع الا ليحلا نم ةليحب هورثأتي نأ مهل يغبني

 . ملعأ هللاو عيمجلا

 ىلعو بكرملا بحاصل سيطانفلا ف ىذلا ءاملا نا لاق نم لاقو . هريغ نمو

 هرثا نم ىلع سأب الو مهلمح كلذ ىلع مهنال مهيقسب نيبكارلل مايقلا بكرملا بحاص
 نأ بكرملا بحاصل سيلو ررض ىلا اذه دمعتي مل ام كلذ نم ءيشب بكرملا بحاص

 . هيف لدعلا هيلعو هب رثأتي

 لهو هريغ هاقسي ام ىلع دازو ءاملا نم هعبت باكرلا نم دحأ عبت ناف هل تلق

 ؟ مهلك موقلا لالحتسا نع كلذ هيزبيو بكرملا بحاص ىلا صلختي نا هل زوجي

 يذلاف بكرملا بحاص يأرب كلذ ناكو نابكرلا نم كلذ كردي مل نا لوقنف : لاق

 وا لاقو . ءارقفلل كلذ رادقمب ىرحتي نأو بكرملا بحاص لحتسي نا اذه نم راتخي

 امب هوسمتلي نأ مهيلع ناك توملا باحص أ هيلع يشخو امظلا هباصا الجر نا

 . مهلك بكرملا باحصأ ىلع كلذ ف نورواشي

 هريغ نمو . نورضاح مهو هابجلا نبا وأ هابجلا كلذ يف رواشي لهف : تلق
 بحاص ناو بكرملا بحاص مكح همكح ءاملا نا لاق نم لوق اذه يف بحن لاق
 يف اذه يف ةكرشلا امناو كلملا يف دحأ كلذ يف هكرشي ال هنأل كلذ ين لدعلا هيلع بكرملا

 نكي مل باغ وأ تام وأ نابكرلا نم محقنا نم لك ناكل كلذك كلذ الولو لدعلا
 هيلع لمتشي الو ابئاغ اهيف نأل ءاملا نم برشي نأ ةنيفسلا بحاصل الو نابكرلا رئ

 نابكرلا ضعب ىلع ررضلا هنم عقيف هب راثيالا هجو مسقلا يف ةيمستلا يف ةكرشلا مسا
 ال ناو تامملاو ايحملا يف هدالوأ نيب مسقي نأ دلاولا ىلع نأ رثألا ءاج دقو دحاو رثأتيو
 هريغ طعي ملو ةيطع هدلاو هاطعأ نم هنا ءاج هنا مث كلذ يف ضعب ىلع مهضعب رثؤي
 ملع ولو دلولل زئاج كلذو كلذ يف فاخ ناك نا دلاولا ىلع همثا كلذ ناف هدالوأ نم
 هيلعف هيلع هللا هنمتئا دق امم ءيش مسق يلي نم كلذك هلعف نم ىلع مثالا امناو كلذ
 اهلصا ةمسقلا نكت ملو هقحتسي مل دحا نم رثكا ادحا ىطعا ناف ةفصانملاب ةيوستلا
 ىلعف اهلهأ نم رضح نمل يه امناو ةمينغ وأ كلم هجو وأ ءارش وأ ثاريم قاقحتساب
 ين هل عساو وهو هاطعا نم ىلع مثإ الو ررضلا دصق هل سيلو يرحتلا مساقلا

 ىلع هنا ةنيفسلا ىلا ربلا نمو ربلا ىلا ةنيفسلا نم نابكرلا ءارك يف لاق هنعو . لصالا
 . كلذ يف بكرملا ةنس
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 عضاوملا ىلا لوزنلا اودارا دقو اب راق ةنيفسلا يف بكارلا اذه تيأرأ : تلق

 ناف : لاق ؟ لوقلا اذهب براقلا اذه يف ل زني نا لجرلا اذهل له اولزنا سانلل اولاقو

 كلذ هل نبي مل نإو لزن مهنم وهو عيمجلل لوزنلاب رمألا نا لجرلا اذه نقيت
 لزني مل هل نذاي مل نإو لزن هل نذأ ناف هيف لوزنلا يف براقلا بحاص راشتسا

 . هيأرب الإ

 لحاسلا ريغ لحاوسلا نم لحاس ىلا لزني نا ةنيفسلا بحاصل لهف هل تلق

 ربسلا دج الا باكرلا هيلع ىبأ نا هتراجتو هزاهجو هيناعمل باكرلا هيلع هاضاق يذلا
 امم ليملا كلذ ناك اذا معنف لاق ؟ لحاوسلا ىلا ليملا نع ريسلا دجب هيلع مكحي له

 كلذ مهيلع هل رن مل مهغالب نع مهقوعيو مهجئاوح ءاضق نع مهعطقيو مهب لضي
 ىلع مهطراشي امم مهيلعو هيلع ناك كلذ مهيلع طرش اذاف كلذ ىلع مهطراشي نا الا.

 يف مهعسيو هعسي امم هيلع مهطراش امم مهيلعو هيلع ناك كلذ مهيلع طرش اذاف كلذ
 ال كلذ يف ةروهشم ةفورعم ةنس بكرملا باحصأل نوكي نا الا هطرش ينفو مهطرش
 هب ترج كلذكو مهلوزن كلذكو مهريسب كلذك هنا طرشلا ىلا اهيف بكارلا جاتحي

 امنإو مهتنس هب ترج دق امم مهريغل ام مهلف هوكردا كلذك لوألا نع رخآلاو مهراثآ
 يف هلوخد تقو يفطرتشي نا الا هيلع مهل وه ام ريغي ام كلذ ىلع مهعم بكارلا بكري

 رذع هيف مهل امم لاح يتأي نا الا ءافولا هل مهيلعف هيلع هولمحو هطرشب اوضرو مهبكرم

 يف مهقاعو رودقملا نم مهب لزن امل طرشلا كلذ مكح مهنع لاز دقف رارطضالا نم

 هطرشب هل اوفويو هتيفاعب مهءالب نم جرفلا يتأي ىتح مهعم دعق ءاش نمو مهريسم
 هللاو جورخلا هل هللا ردق ثيح مهنع جرخو هئارك ةيقب مهنم ذخأ ءاش نإو

 . باوصلاب ملعأ

 بكرملا لها مزعو اهابسو اهيلسو ةنيفسلا دارا رحبلا يف ودعلا تيأرأ هل تلق
 اذا مهنا ءاجرو مهسفنا ىلع افوخ اعيمج مهيلا مهيديأب اوقلي نا وأ مه مالستسالا ىلع
 وأ ةنتفلا مهيلع لخدي هلعلو هدحو لتاقي نا ملسملل له مهسفنا تملسا اوملستسا
 هرمأن مل هلاتقب عيمجلا كلهي نأ ملسملا اذه فاخ نإ لوقيف لاق ؟ كلذ نم هل ىرت ام
 رصبلا لهأ لوق نمرثألا يف دجوي دق هنال هدي فكب عيمجلل ةمالسلا تناك اذإ كلذب

 رثؤملا يبا نع كلذ ىور نم انعمس اهف ىوري دقو تكرت اهعفن جري مل اذا برحلا نا
 ىنعملاو هل كلذ ركذ وا كلذ يف رووش وأ كلذ نع لئس . ملعا هللاو ليق هنأ هللا همحر
 ارزج اونوكي نا بجي ال هباوج ىنعم يف بسحأ لاقف نيعب رالا يف نيملسملا جورخ هيف
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 مهل لقي مل وأ مهلف هلوق ىنعم ىلع لاق اولعف دقف لئاقلا هل لاق وا هل اولاقو بالكلل

 . لتاقي الا اذه رمان انا انلوق سيلف مهف هانعم ىنعملاو لوزي ال ميعنو سودرفلا نانج

 ءايحا يف لوقي هللا نأل اظح رفوأ كلذ لعلو مهيلع طايحلا يف هنع ىور دق ايك الا

 ناف هياعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو » : كالهلا ىلع تفرشا دق يتلا سفنلا

 نا اذهف اعيمج ءالؤه ةمالس كلذب اجر لاتقلا نع هسفن رخا اذا لجرلا اذه ناك

 نيقيرفلا يف اظح هل نا وجرأف كلذ هل هللا ركشو هتينالعو هتريرس ترهطو هتين تقدص

 نم وجري ام سالا نكلو هسفنل اريفوت هودع لاتق نع هسفن رخؤي ال هنا ملع دق هللا نأل

 ناك اذا هانلق ىذلا اذهف هعم نيذلا نيملسملا ةعامج ىلعو هيلع رفوأ هنا هيلع هللا لضف

 ناو هانلق ام هل انرتخا ربلا ريغ رحبلاو هدحو لاتقلا ديري بكرملا يف نم عيمج نود وه

 كلذ ىلع رمف ةب راحملا لاح ىل وهو مهلك اوملستساو مهنيب تعقو دق برحلا تناك

 نع ىوري دق هنال ةميركلا ةنسحلا ةقفصلاو ةمينغلا زاح دق هانيأر ةداهشلا ليبس ىلعو

 لاتقلا ىلع مزع دق هلعلو توملا دح يف هلعلو كلذ دعب مهل لاق كلذب ينغ ام ضعب
 ربلا يف اما لاتقلا يف هيلع هرمال ام ىلع مدن نم هلوق ىنعم هلعل مدن نم حلفا ام لاق هنا

 . اذه ريغف

 اوزربو ةنيفسلا اوسبلاو لاتقلا ىلع ةنيفسلا باحصا مزع اذا تيأرأ هل تلق

 تسيلو ةراجحلا كلانه اولعج كلذكو ةنيفسلا تافد ىلع لاتقلا عضوم يف مالسلا
 كلذب لتاقي نأ ملسملل له دحأ دب ين حالسلا كلذ الو دحأ دي يف ةراجحلا كلت

 امناو . هلها نم كلذ هحابا اذاف لاق ؟ كلذ هل سيل وا ةراجحلا كلتب يمريو حالسلا

 امم كلذو هلها نذاب الا هب لتاقي مل كلذ يف باترا ناو هب لتاق هلجا نمو لاتقلل اوزرب
 . كلذ نم رهاشلاب هوزربأ امل ةبراحملا تقو يف هدنع حصي

 مهلتاقي نا هل له ههابشأو بارحلا لثم ودعلا هب ىمري حالسلاف هل تلق
 يف فلت ايف هيلع ن ايض الو مهيلع هب نيعتسيو مهحالسب مهلتاقي نا هل معنف ؟ كلذب
 مهحالسب لتاقي ال هنيدل نيفلاخملا دنع كلذب يلب نمل هراتخن يذلاو ةبراحملا نيح
 ةصاخ اورمؤي وأ هريغل هنا ملعي ملو هدي يف ناك وأ هل حالسلا نأ ملع نم رمتسي ىتح

 . مهتفلاخم يف عرولا لهأل انم رايتخا اذهو مهحالسب لتاقي نأ نورمؤي نم عم

 بتري ملو دنهلا جراوب هذه نا بكرملا لها لاقو جراوبلا تءاج اذاف هل تلق
 ذخأي وأ ةمينغلا كلت نم ذخاي نأ ملسملل له بكرملا لها مهمنغو كلذ يف ملسملا
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 مدقت اهف عوضوملا كلذ يف روهشلاب افورعم كلذ ناك اذاف : لاق ؟ ائيش مهلاومأ نم
 ودعلا مه مهنا هبلق هب نئمطي ام جراوبلا لها ف كلذ تامالع ىأرو كلذ هموي ىلا

 بكرملا لها كلذ ىلع عمتجاو . رحبلا يف ليبسلا نوعطقيو كرشلا نولحتني نيذلاو
 روهشم فورعم ىنعم كلذ نأل ةحصلا ماقم ىنعم اذهف مهنم ادحأ كلذ عفدي ملو
 يف رحبلا يف ليبسلا نوعطقي نيذلا مه نيكرشملا نم جراوبلا لها نا عفدي ال انعم
 هعطقي نم فرعي الف عضوملا اذه دعب اماو . رهاش انعم اذهو نايع يلي امم اذه انطش
 ندع دح ىلا نايع دح نم جراوبلا هتيقلف نميلا ىلإ ديري نايع يف اجراخ ناك ناف

 نم نايع طش نم ادحأ ىقلي نا الا . نيكرشملا نم ودعلا مه رهاشلا ف انعم مهو

 نامع ةيحان نم ربلا ةيحان نم ندع دح ىلا قاسفلا نم مهريغ نم وا ةرهم لاهج

 نم ةاغبلا مكح ىلع انعم مهف نيكرشملا نم دنهلا نم مهنا نقيتسي مل اذإ انعم كئلوأف
 أدبي يذلا كلذكو عضوملا اذه يف انعم رهش دق امب الا هلقن مل هلك اذهف ةالصلا لهأ

 نم بي ام ىلع مهتيقل يتلا ةلحنلا لها يف مكحلاب لمع روهشملاب هذخاو اذهب

 . مهيف قحلا

 لكف لتاقيّلكألا مامالا نم لوسرم برحلا ىلع دئاق كلانه نكي مل اذاف تلق

 نوكت فيك وا مامالا نم لوسرم برحلا ىلع دئاق نكي مل اذا هل ناك ائيش منغ نم
 نم هريغ وا مامالا نم دئاق اهدوقي ةيرس نكي مل اذا معنف : لاق ؟ اذه يف ةمسقلا

 دقتعا نإو ةمينغ هل وهف ائيش هلام نم منغو كرشلا لحتني نم لتاق نمف قحلاب ماوقلا

 مهنيب يهف ةمينغ نم اومنغ ام مهناو نيكرشملا نم مهيقل نم نولتاقي مهنا ىلع ةعامج
 ام ىلع مهنيب يقابلاو ةمينغلا سمخ اوجرخي نا ىلع اودقاعت ام ىلع مهل كلذ ناك
 هللاو هلهأل سمخلا نم مهسلا ةمسق ىلع سمخلا نوكيو هيلع اوطراشت
 . باوصلاب ملعأ

 فنصملا باتك نم . دارم دمحأ هيقفلا ملاعلا خيشلا طخب ةيشاحلا نم : ةلأسم
 يفف هيأرب عاتملا حرطو فلتلا بكرملا ىلعا اذخونلا فاخ اذا هللا همحر دمحم يبأ نعو
 سوفنلا يدفي نا كلذ هل ناك بكرملا ىلع ةفاخم هحرط اذا لوق فالتخا هيلع نايضلا

 امناو باكرلا ىلع نايض ال لوقو باكرلا عيمج ىلع حرط ام نايض نوكيو لاملاب
 الو هيلع كلذف هيأرب نابرلا هحرط اذإ امأو . ءاركلاب مهلمجي هنأ ةصاخ هيلع ناضلا
 . ملعأ هللاو باكرلا ىلع نايض
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 خيشلا لاق دادم نب دمحآ هيقفلا خيشلا طخب اضيا ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ىلع نايضلاو مهسفنا ىلع اوشخ اذا ةلومحلا نم اوقلي نأ باكرلل زئاج نسحلا وبا

 . ملعأ هللاو عيمجلا ةمالسل كلذ حرط هنأل باكرلا عيمج

 حرطي نا براضمللف مهتعتمأ راجتلا حرطو رحبلا يف بخلا ءاج اذاو : ةلأسم

 برل كلذ نمضي الو سفنألا ةمالس حرطلا ف ناك اذا ةصحلاب هدي يف يذلا عاتملا نم

 هدنع ىذلا عاتملا نم هحرط ام ةميق ةميقلا نايض هيلع نا لوقو . ملعا هللاو لاملا

 . ملعأ هللاو هب راضم

 نم هعاتم نمو عاتملا بحاص ناك ناو ةيواعم يبأ نع ةيشاحلا نم : ةلأسم
 مهسوؤر ددع ىلع عاتملا نايض مهيلع هل ناك اوملسو مهنيبو هنيب تناك ةاضارم ريغ

 . ملعأ هللاو كلذب مهيلع هل مكحي مكاحل ا ناك ناو

 قرغي نأ هيلع اوفاخ اذا بكرملا نع لئسو هللا همحر ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 سانلا ةعتما حرطي نا بكرملا بحاصل زوبي له رحبلا داسفو بخلا نم هيف ام كلهيو
 ةكلهلا نم ةاجنلا ءاجرو اعيمج مهل حالص كلذ ف ناك اذا هنا ؛ يعم : لاق ؟ال ما

 دعب نوكي نأ ينبجعيو عانملا باحصا هرك ولو لاملاب سفنألا يدفي نأ هل ناك

 . مهيلع ةجحلا

 : لاق ؟ بكرملا بحاص دارا نم عاتم وا اعيمج مهعاتم نم حرطيف تلق

 حرط ناف مهسفنا نع ةرضملا عفد مهلك مهمزل اعيمج مهل عفنلا ناك اذا هنا ؛ يعم

 نونمضيف هل ليق صصخحلاب ءاكرش هيف اوناكو مهلك اونمض رخآلا نود مهدحأ عاتم

 ناك نا هنا ؛ يعم : لاق !؟ مهسوؤر ىلع ما اهترثكو اهتلق ف مهتعتما ردق ىلع كلذ

 عفدلاو عفنلا ناك ناو عاتملا ردق ىلع ناضلا ناك عاتملا وه امنا ررضلا فرصو عفنلا

 نم كلذ نإف هل ليق يدنع ةيوسلاب مهلك سوؤرلا ىلع نايضلا ناك سفنألا نع
 ن اضلا نوكي نا يدنع هبشي لاق . ةعتمألاو سفنا نيعيمجلل ةاجنلا ءاجرو ةعفنملا

 . هلوق ىنعم ىلع وه امنا اذهو سوؤرلاو ةعتمالا ىلع

 ؟ مهلاومأ ف كلذ ن اض مهمزلي له نيغلاب ريغ نايبص مهيف ناك ناف هل تلق

 نا ىدنع هبشا اعيمج مل عفنلا ناكو اعيمج مهيلع ةرضملا ناك اذا هنا ؛ يعم : لاق

 سيل نايبصلاسف ةجحلا قيرط نم ناك ناو مكحلا قيرط نم ناك نا اعيمج مهمزلي
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 مكحي ىتح مأ هعاتم حرط نم ىلا صالخ باكرلا ءالؤه مزليف هل تلق
 ؟ كلذب مهيلع

 ريغب سيطانفلا يف يذلا ءاملا نم برشي نأ هل ةنيفسلا يف بكارلاو : ةلأسم
 . هعيضي الو هدر هيزجح ىذلا نع هعم لضف ناف جاتحا اذا مهرما

 سيطانفلا ىلع يذلا ءاملا ليكو اوعناصي نا بكرملا يف باكرلل زوجيو : ةلأسم

 ريغب ةنيفسلا ساطنف يف يذلا ءاملا برشي نأ هل ةنيفسلا يف بكارلاو : ةلأسم
 هدر هيلعف هيزبجي يذلا نع هعم لضف ناو هيقسي نم وشريو جاتحا اذا مهرمأ

 . هعيضي الو

 ةنيفسلا تقرحاف رانلا حيرلا تلمحف ربخف ةنيفسلا يف ناك اذا رايخلاو : ةلأسم

 . اهيف ديقولاب هل نوذأم هنأل ان اض هيلع ىرا الف

 موي توق هدنع ميتي هيف عضوم ىلع رسك بكرم يف رحبلا يف حاس نمو : ةلأسم
 لاحلا هب رضأ دقو وه نمل فرعي ال بكارملا ريساكم نم حئاس ماعط عضوملا كلذ ىمو

 نع باهدلاو فلتلا دح ف راص دق هنأل رسكلا نم يذلا ماعطلا نم لكاي نأ هلف

 فلتلا دح يف تراص دق يتلا تاطقللا نم هنأل لوق ىلع هيف هيلع نايض الو هباب رأ

 اهبحاص فرع نإ ةنومضم ةطقل يه ن ورخا لاقو . اهبلط ف عجري الو اه ر نع

 لام لكأ نم يلإ بحأ كلذو ءارقفلا ىلع كلذ لثمي قدصت فرعي مل نإو هيلإ صلخت

 . هلكأ نإ هب رضيو هتوق هدنع امتإ يذلا ميتيلا

 نم دحأل بكرم مهعمو مهوقلط ١ مث اموق نوكرشملا بصخغأ اذاو : ةلأسم

 كرشلا ةنتفو ةكلهلا نم مهسفنا اوصلخيو بكرملا اذه ي اوبكري نأ مهل زئاجف سانلا

 دجي مل اذأ هريغ لام نم لكأ هسفن ىلع فاخ نم نا ايك ، بكرملا بابرأل اونمضيو

 ردق امب مهنم ىدتفاف هسفن ىلع فاخو هونتفو نوملاظلا هذخا نا كلذك نمضو الالح

 . ملعأ هلللاو هلثم اذهو هريغ لام ولو هيلع

 هيف اوبكر هدي نمو هل ظفاح ناب ر هل ناك ناف مهدلب ىلا اولصوو هيف اوبكر اذاف

 ناك كلام الو ليكو الو ناب ر هل نكي مل ناو هيلا ةعبتلا نم اوصلختو هدي يف هكرت مهلف
 وأ ميهيلا كلذ لصوي ةقث اودبي ىتح هباب رال الكلا نايض مهيلعو ةنامألا هبش مهدنع
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 مهظفح يف ةناما كلذ ناك الاو هلهأ اوفرع نا بجاولا نم اوصلختيو مهيلا هولصوي

 هبرل ظفحلا هجو ىلع هعيب مه زوجي الو هيف اوبكر ام ءارك ردق هباب رأل مهيلع قوقحلاو
 . هفلت فاخي نا الا

 . لوق ىلع مهمرل نمثلا عاض ناو نمثلا ظفحو هعيب مهف لوق ىلعف

 نأ لبق رحبلا يف رسك ناف مهل ظفح بلط كلذ ناك اذا نايض ال موق لاقو

 ناو هونمض يدعتلا هجو ىلع هل مهذخا ناك ناف اولصو نا دعب وأ مهدلب ىلا اولصي

 . هونمضي مل ةزاجالا هوجو نم هجوب ناكو دعت الب ناك

 الو داهج وأ جح ف الا ةشيعملا بلطلرحبلا بوكر نوهركي ءاهقفلاو : ةلأسم

 . رحبلا بوكر نوملسملا هرك دقو رحبلا ريغ يف ةشيعملا بلط نم دب
 ديمح نب كلملادبع مامالا ىلا يلع نب رهزألاو يلع نب ىسوم باوج : ةلأسم

 مهدالبو مهيديا ين تراصو هتنيفس ودعلا بصتغا لجر نعو . مهيلع هللا ةمحر

 راجتلا نم الجر نأو . ودعلا يديا نم اهورتشي الا راجتلا ىلع مدقي اهبحاصو
 اهب مدق ينميلا نا مث . نميلا لهأ نم لجر هنم اهارتشاف ندع ىلا اهب جرخو اهارتشا
 ليكو ماقاو اهليبس ملعي ملو ارانيد نيسمخ وةئامب يندعلا اهارتشا هنا معزو نامع ىلا

 اهارتشا مكب دوهشلا فرعي ملو يرتشملا ىلعو راجتلا ىلع ةمدقتلاب ةنيب بصتخلل
 ال عئابلاو لوألا ىيرتشلملا ىلع ةمدقتلاو بصغلا حص دقو يندعلا يديا نم ىرتشملا

 قحأ وه ةبصتغملا ةنيفسلا بحاص نا . ملعأ هلللاو ىرنف وه دالب ىأ ف يردي

 . كلذ ؟ رظانلا تنأو هنم ىرتشا نم لا عجار رخآلا يرتشملاو هتنيفسب

 لاق هنع نوزجعيو عاتملاو بهذلاو ةضفلا نم نفسلا لهأ يقلي |عو : ةلأسم

 . قح هيف كلو هدر لاق ؟ مهل يذلا انيلا اوبلطف ةيرق انمدق نا تيأرأ تلق هلكف هذخ
 ايف مشاه لوق ينبجعي ديعس وبأ لاق مهلاومأ ذخأي الو هلثم رجأ هيف هلو مشاه لاق

 هيف ينبجعيف كلذ يف هلثم ىلا عجري ال امم هيلع نوردقي الو ةرورض هنوكرتي
 . لوألا لوقلا

 هبشي يتلا ةعتمألا نم مهعاتم سانلا لمجي ةنيفسلا بحاص نعو : ةلأسم

 اهضعب هيدي يف ىقبيو ةعتمألا ضعب بهذتف رحبلا ي ةنيفسلا رسكت مث اضعب اهضعب
 ؟ كلذ يف لمعلا فيك هلام هيطعيف دحاو لك ةمالع فرعي الف سانلا تامالع طلتخت
 كلذ ىلع اوضارتو مهنيب ءيش ىلع .عاتملا اذه باحصأ قفتا نا لوقنف تفصو ام ىلعف
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 ليق دق هنا كلذو ءارقفلا ىلع قرفيو ءيش ىلع اوقفتي ىتح افوقوم عاتملا اذه ناكف الاو
 هضعب لبنسلا طلتخيف حيرلا جيهتف سانلا لبنس ىلع اظيفح نوكي يذلا بقازرلا يف
 نوفرعي ال لبنسلا باحصا كلذكو هنيعب دحأ لبنس بقارلا فرعي الو ضعبب

 كلذ قرف الإو ءيش ىلع لبنسلا باحصا قفتا نا ءاهقفلا نم لاق نم لاقف مهلبنس
 . عاتملا ين انبجأ اذه ىلعف ءارقفلا ىلع لبنسلا

 اديقم يلع نب ىسوم نأ بوبحم نب ظيفح لاق دايز يبأ نع رثالا نمو : ةلأسم

 ىلع ناك عاتملا حرط ىلع اوعمتجا ناف اهعاتم حرط اذا ةنيفسلا نأ ميمت نب ةدعسم نع

 ىلع ناك اورمأي ملو توكس نوقابلاو دحأ حرط نإو هحرطب اورمأ نيذلا لاجرلا ددع

 . هيلإ كلذف هعاتم حرطب ناسنا نذا ناو هريغ هب رمأ وأ حرط نم

 ةرفاحملا لاق هنأ تركذو . ةلأسملا هذه رخآب الصتم تدجو رثألا نمو : ةلأسم
 يبأ باوج نم ةنيفسلا يف يتلا ةلأسملا نأ وجرأو ناورم يبأ باوج نم اهنأ بوتكمو

 . ملعأ هللاف اضيا ناورم

 اذكو اذكب هلمحي نأ ةنيفسلا بحاص ىضاق لجر نع رثألا نمو : ةلأسم

 ىلع هدعي مل عاتمو رب هيف قلاوج لخداو هتنيفس لخدو ةنيفسلا بحاص هلمحف
 يف بخ ةنيفسلا باصأ مث هاضاق موي ةاضاقملا نم هايس نكي ملو ةنيفسلا بحاص

 ةنيب ماقأف قحلا قلاوجلا بحاص بلط مث ىقلا ايف قلاوجلا ةنيفسلا نابر ىقلاف رحبلا

 عاتملا حرطب رمأ ةنيفسلا بحاص نا هدوهش تدهشو هيف امبو قلاوجلا هلاخدإب لدع

 ةعزانملا عاتملا حرطب رمأ نم مزلي امنإف عاتملا اذه ريغ حرطب رمأ هنأ اوعمسي مل مهنأ ريغ

 ةنيب نإف قلاوخجلا ىوس عاتمب رمأ هنأ ةنيفسلا بحاص ةنيب امأو حراطلاو رمآلا نيب
 . ىلوأ اندنع قلاوجلا بحاص

 امب قلعتي نأ هل له بكرملا هب رسكنا اذإ رحبلا يف قيرغلا نع تلأسو : ةلأسم
 قلعتي نا هل معن لاق . هيلع قرغلا نم وجني نأ ىلا هريغ وأ بكرملا نم هنكمأ
 . هنكمأ امب

 حرط ناف تلق كلذ نايض هيلع سيل ال لاق قلعت ام نايض هيلع لهف هل تلق
 ربلا ىلا اجنو ملس اذا معن لاق ؟ هنمضي لهاجتو لحاسلا ىلا هعم هب قلعت ىذلا

 له بكرملا نم هنا فرع ناف هل تلق هفرع نمل لاق ؟ هنايض نوكي نملف تلق هنمض
 ؟ وه نيأ نم فرعي مل ناف هل تلق ؟ بكرملا بحاصل وه لاق بكرملا بحلاصل نوكي
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 . ةطقللا ةلزنمب وه لاق

 وأ ءاركلاب هلمحم عاتملا هجوي ةنيفسلا بحاص اذخونلا كلذكو تلق : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ بئاغلا لجرلا عاتم نم حرطي نأ هلأ رحبلا يف بخلا مهانعف ءارك الب

 نأ بلط مث هسفن عاتم نم وأ دحاو لجر عاتم نم حرط نإف تلق : ةلأسم

 تلق فرخلا ديدشلا بحلا نم حرط امنا ناك اذإ لام هل ناك نم هوصصاحن

 مل ناف ةنيفسلا ٢ باكرلا مأ لاومألا ردقب ةنيفسلا ف لام هل ناك نم هوصصاحيف

 . مهلاومأ ردقب لاومألا لهأ ىلع مهنيب ايف ةصصاحملا مهيلعف لاق لاومأ مهل نكي

 هتنيفس رسكنت نمعو هلللا همحر زرحم نب ديعس نع هنأ دجوي امم : ةلأسم

 جرختساف هل وهف لاملا نم ائيش جرختسا نم لاملا بحاص لاقف رحبلا ف هلام بهذيف

 ىطعي لاق هلام بلطي لاملا بحاص ىلا عجر مث لاملا نم ائيش جرختسا نم

 . هسفن ىلع هطرش ام هيلعف هفصن هلف ائيش جرختسا نم لاق ناو هلثم ارجأ جرختسملا

 نم ةءاربلا دارأو ًارتتسم ائيش اهيف لمح وأ ةنيفس ف بكر نمع هتلأسو : ةلأسم

 وأ نانمأ ةرشع وأ هتميق وأ راهب ىلا لحلا يف ينلعجا لاق بكرملا بحاص ىلا كلذ

 . تأرب دق كنأ وجرأف لحلا يف كلعج اذاف تدرا ام وأ اهتميق

 ةنيفسلا لهأ عم بكر لجر يف لاقو هللا همحر يبأ نع دجوي اممو : ةل سم

 هيأرب برشي الو هرثؤي نأ ساطنفلا بحاص دارأ اذإ ءاملا ين مهيلع رثاتسي نأ هل سيلف
 . شطع ولو مهيلع رثأتسي الو ةنيفسلا لهأ ىلع ديزي الف ادحاو مهيقس ناك اذا

 الو ةدايز هل سيل لاق حالملا نمضيف ماعطلا لمحي لجر نع لئسو : ةلاسم
 اهءاج وأ ةنيفسلا تقرغ اذا لاقو هللاب فلحتسيف مهتا نا الا هونمتئا اذا ناصقن هيلع

 حالملا نم ءيش وأ قرخ اهيف اذا نايض حالملا ىلع سيلف هنكمي ال ءيش وأ حير

 اهيف ةنيفس تناك اذا لاق . ىرخألا ةنيفسلا رسكت ةنيفسلا نع لئسو : ةلأسم
 سيلف دحأ اهيف نكي مل اذاو ةنماض باكرلا اهيف يتل اف ةفقاو ةنيفس ترسكف باكر

 يمف اهترسكف اهفلخ نم اهتكرداف اعيمج ناريست اتناك ناو نايض ايهنم ةدحاو ىلع

 ايهادحأ تلبقتساف ناريست اتناك ناف ةمدقتملا ىلع نايض الف يه ترسكنا ناو ةنماض

 . ناتنماض اهه لاق اعيمج اترسكناف ىرخألا
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 نم ىلاعتي يذلا كمسلا يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نمل حابملا ليبس هليبس نوكي وأ هذخأ نملوأ بكرملا بحاصل وهأ بكرملا يف عقي رحبلا
 . ملعأ هللاو حابملا ةلزنمب هطقل نمل نوكي نأ بحأو ائيش هيف ظفحا ال : لاق ؟ هطقل
 نا الا ايهنم ةدحاو بحاص نمضي ال اترسكناف رحبلا يف اتقتلا نيتنيفسلا يف لاقو
 . نايض هيلع سيلف كلمي ال ام ءاج اذاف دمعت وأ عيض نوكي

 هريغل لام هدي ىف لجر نع هللا همحر رقصلا نب نازع تلأس ريشب لاق : ةلأسم

 لاق هيلا هعفدي نأ هل سيل نا كتلتق يلإ هعفدت مل نا لاقو هب ناطلسلا هذخأف ةبراضم
 فاخي يذلا بخلا ءاجف ةب راضم هريغل لام هدي ينفو ةنيفس يف ناك هنأ ولف هل تلق ريشب

 . معن : لاق ؟ ةمالسلا ءاجر لاملا اذه حرطي نا هل له كالهلا هنم

 هتمالسل اذهو هدحو هسفن ةمالسل لوألا : لاق ؟ افلتخا فيكو هل تلق

 ةمالس نأ يل نيبي ال : لاق ؟ اذه يف لوقت ام ديعس يبأل انا تلق زئاج هريغ ةمالسو

 هرما ءاج رحبلا نا قيرط نمف اذه ىنعم تبث نإ هنكلو هسفن ةمالس نم بجوأ هريغ
 وأ قرح وأ قرغ نم هللا نم ءاج ام قيرط نم سفنألا ىلع فوخلا تبث اذاو هللا نم

 كالهلا نم سفنالا ذاقنتسا يف مايقلا نم هيلع ردقي ام كرات كرتف اذه هبشي امم ءيش

 ةنيفسلاب سفنألا ىلع كالملا فاخي لاملا اذه ببس نم نا تبث اذاف نايضلا همزل

 دوهجمب اهيف نايضلا مازتلاب لاومألاب سفنألا ءاقبتسا زاج ةمالسلا وجري هحرطو

 . يدنع انه اه نمف نيينعملا يف فالتخالا ىنعم تبثاف سفنالا
 ىلع تباث ةرضملا ةلازال لاومألا نم حرط ام ناك اذه لثم ىلع ناك اذا ليق دقو

 ىلع مهلاوما ردق ىلعف مهلاوما ىلع ناك ناو مهسوؤر ىلع ةرضملا هنع فرصت نم عيمج
 ةلازا دعي ال امكو مدعي ال ةكرش يف حالصلا ىنعم عمتجا اذا اذكهو اهترثكو اهتلق

 . لاملا سأر نم اهررض ةلازا ناك اهررض
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 ن و رشعلاو سداسلا بابلا
 تاياورلا نم هلايعو رئاحلا ناطلسلا ىف ءاج ايف

 كلذ هبشأ امو مهناوعألو باقعلا نم مهلامو رابخألاو

 نمو مهناوعأو ةملظلا رشحي» : لاق ةلي يبنلا نأ ركذي رباج ناكو : ةلأسم
 ةبوقع رئاجلا ناطلسلا نا لوقي رباج ناكو . «رانلا ىلا ةاود دادم وأ ملق يربب مهناعا

 . عرضتلاو ءاعدلاب كيلعف كلذي نا تفخ ناو . قحلا ىلا هدرف هيلع تيوق ناف

 اوحلص نا مهلامعا ردق ىلع سانلا لايع لاق هللا همحر باطخلا نب رمع نا رباج ركذو

 بتك بتكلا ضعب ف دجوي هنا انل ركذو . مهل اع دسف اودسف ناو مهل اع حلص

 نم هيلع تطلس امرحم يمراحم نم اضعب كهتنا نم انأ الإ هلإ ال هللا انا ينا) : هللا

 نا انغلبو (هتملظ ملظ الب الدع يتامرح نم كهتنا ام ردقب هتامرح نم كهتني

 مهيف ناك ايبن يقل مهلتقو سدقملا تيب برخو ليئارسا ينب ىلع رهظ نيح (ًرصنتخب)
 مزغمحل يبنلا هل لاقن باتكلاو ةوبنلا مهيفو ليئا رسا ينب ىلع هللا ينطلس مل لاق

 . (ليئارسا ينب اياطخ) كتئيطخ

 ملاظلا نم مقتنا انا الا هلا ال هللا انا ينا) : هللا بتك بتكلا ضعب ؤو

 . اعيمج امهنم مقتني مث (ملاظلاب

 ناكو مهكلم ىلع اوجرخي نا اودارأ اذإ ةمأ انلبق ناك نميف ناك هنأ انغلبو

 كلملا اذه ىلع جرخن نا اندرا انا اولاقف مهيف ناك ايبن اوتاف باذعلا ءوس مهموسي
 ملاظلا لتاقأ تسل ينإ يبنلا مهل لاقف انرمأ ىلع اننيعت ناو كيأر علطتسن نا اندراف

 ثلث مهنع بهذ ايلف اوعجراف اولاعتو مكنيب ايف ملظلا اوعزناف اوبهذا نيلاظلا عم

 فصن مهنع بهذ املف لدعلا ."ثلثب مهيلع فطع دق مهكلم اذا مهنيب ايف ملظل ١

 ملظلا مهنع بهذ املف . لدعلا فصنب مهيلع فطع دق مهكلم اذإ مهنيب ايف ملظلا

_- ١١٥



 ال اولاقف مهكلام لاقف مهنيب اوقلف لاق عمجأ لدعلاب مهيلع فطع دق مكهلم اذإ عمجأ

 نأ مدا نبا اي كل يغبني دقف مكبونذ لبق نم متيتوأ امنإ : مه لاقف الدب هب ديرن

 . كريغ حالصل حلصت نأ لبق كسفن حلصت

 مظعي مل ام ةمألا هذه ىلع هللا دي» : لاق مالسلا هيلع يبنلا نا انل ركذو

 اذاف مهئارما ىلإ مهؤارق لمي مل امو مهرارشب مهرايخ ضري مل امو مهراجف مهراربا
 فذقو باذعلا ءوس مهنوموسي مهتربابج مهيلع طلسو مهنع هدي هللا عفر كلذ اولعف

 . «ةجاحلا مب لزناو بعرلا مهبولق ف

 ةملظ ءارمأ هللا ثعبي ىتح ةعاسلا موقت ال» : ةلي هللا لوسر لاق : لصف

 دوهيلا كوهت نوكومهتيف نوهقفتي ةقسف ءارقو ةنوخ ءانمأو ةرجف ءافرعو ةبذك ءارزوو

 ربصلا نم رمأ مهبولق يراوضلا بائذلا بولق مهبولقو رايخألا ايس مهايس ةملظلا
 هللا لوقي «ةرخآلا لمعب ايندلا اوبلط لمعلا ريغل نوهقفتيو نيدلا ريغل نوملعتي
 : لاقو (ناريح اهيف ميلحلا كرتا ةنتف مه نحيتأل هللا فلحي نورتغي يب) : ىلاعت

 سيل ام اما اولزن اذا مهنع عزني مهربانم ىلع ةمكحلاب نوضعي ءارمأ مهيلع نوكيس)
 . (نوعنميف مهقح امأو نوذخايف مهل

 يدنج وهف ناطلسلا ماعط هيف جلوي انطب نأ ىوري ديعس وبأ لاق : لصف

 . مهنم وهف اموق بحأ نم نأ ىنعملا ىلع كلذو

 نتفلا نا لاقي هنأ ملعاو رفعج نب دمحم لاق رفعج يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ناطلسلا يتأت نأ ىهن دقو ملظملا ليللا عطقك وأ لبالا كرابمك ةربابجلا باوبأ ىلع
 نود نتفلا كجلتخت نأ ةفاخ ركنملا نع هاهنتو فورعملاب هرمأت كنأ تننظ ولو رئاجلا

 ال نأ هنم اديعب تنك نإ ولو رئاجلا ناطلسلا اذه كنع لفغ نا بحن ىذلاو كلذ

 نوكت نأ هاوه ةفلاخمل تضرعت نإ كيلع فاخأ ينإف هيلإ لسوت الو هعناصت الو هبرقت

 رشبلا نم كل رهظي امب هاضر بلطت نأ امأو هيلع ىوقت ال امل هتبوقع نم تضرعت دق
 ىلا اونكرت الو » : ىلاعت هللا لاقو هللا طخسي امب كلذ نم هيضرتف هل عنصتلاو ةدوملاو

 يف هكرشتف هرمأ ضعب ىلع هنيعت كلذ نم مظعأو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا
 الو كلذ ىلع تردق نإ اذه نم دعبلا كب اهالوأو كل رومألا ملساف هللا ةيصعم

 . هللاب الإ ةوق

 لفغي ال نأ تفخو كراد نم هراد برقب تيلبو رابجلا اذه كلم يف تنك نإو
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 هتيقلو هتبرق كئايلوأو كناريجو كلهأو كلامو كسفن يف ةيهاد هنم كاهدت ناو كنع

 هيلع ىوقت ام هملظو هروج نم هب عفدت نأ وجرت امم كلاقم قفرو كلامب هتعناصو
 لا عم املاس تنأ نوكت نأ وجراف هيلع مارح كلذ لكو هللا يف هل ضغبم كلذ يف تنأو
 يتلا كلاهلا ضعب يف قلزنت نأ كلاعفو كلاقم دنع كدهجب ابنتجم نكف كلذ عمو

 هاوس هنم كيجني ال هنإف هللاب نعتساو ةرخآلاو ايندلا يف هللا دنع اهب كلهي
 . كلذ لثم

 ال لاق مهنأ ةربابجلا نع لئس خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 باتك ىلإ عجر) ةميرك يبأ نب ملسم نع كلذكو . ال لاق ةلأسملا هيلع تدعاف
 . (عرشلا نايب
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 نو رشعلاو عباسلا بابلا

 ةيقتلا ىف

 نوفرعي نيذلا ةربابجلاو رئاجلا ناطلسلا هذخأ نم لكو رفعج نبا عماج نمو
 وأ نيملاظلا نم ادحأ ىلوتي وأ نيملسملا نم دحأ نم أربي نأ ءامدلا كفسو ملظلاب

 هل زاج هسفن ىلع فاخ اذإ هنإف رفكلا وأ كرشلا نايدأ ضعب ىف هب لخدي امم الوق لوقي

 هنأل . لعفلاب ال لوقلاب ةيقتلا هل زوجت امنإو كلذل هراك هبلقو هناسلب كلذ يطعي نأ

 هل زجي ملو ريزنخ محل وأ ةتيم محل لكأي وأ ارمخ برشي وأ اسفن لتقي نأ رابجلا هرمأ ول

 يتلا سفنلا لتق يف ةيقتلا زوجت ال رثؤملا وبأ لاق هتزاجاب رثألا ءاج دقف لوقلا امأو كلذ
 لاق . ملعأ هللاف رمخلا برشو ريزنخلا محلو ةتيملا لكأ امأو انزلا يف الإ هللا مرح
 لاح يف هل زوجي ام ربجلا ىلع هل زوجي لاق هنأ ةيواعم يبأ نع دجويو ديعس وبأ

 . كلذ نم رارطضالا

 نع انغلب رمخلا هللا مرح دقو ءانثتسا اهيف تأي ملف رمخلا امأو هريغ نمو
 هللا ىنثتسا دقو عوجلا نم مصعت تناك اذإ رطضملل اهزيجي ناك هنآ ملعلا لهأ ضعب

 : لاقو . «هيلإ متررطضا ام الا» : عضوم يف لاقو . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا
 ءاج دقو . مئال دمعتم ريغ لوقب 4مثال فناجتم ريغ ةصمحم يف رطضا نمف »
 نع رطضملل عضوم يف ءاج دقو . عوجلا نم رطضملا عضوم يف ءانثتسالا

 . ريسفت ريغ
 هل زوجي الو نيملسملا لوق اذه يفانلوقو . ملعأ هللاو رطضم لقعلل هركتسملاو

 دمحم لاقو . ىلاعت هللا لاق ايك هيلع هركتسي نأ الإ رفكلا نم ءيشب ملكتي نأ
 لاق ىتح هنم اولبقي مل نوكرشملا هذخأ امل هللا همحر رساي نب رايع نا ليقو . رقعج نب
 . ةثالث ثلاث هللا نأ
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 حرش نم نكلو «نايالاب نئمطم هبلقو هركا نم الا » : ىلاعت هللا لاقو
 يتمأ نع عفر» : لاق ةلي يبنلا نعو . هرذع لزناو هبلق ينام هللا ىلعف هردص رفكلاب

 ام تلق ىتح كوذخأ رساي نب رامع اي» : لاقو . «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا
 طوسب نيتب رض ينع عفدت ةملك نم ام دوعسم نبا لاقو . «دزف كوداز نإف تلق

 تبرض وأ تديق وأ تبذع اذإ هسفن ىلع نيماب لجرلا سيلو هب تملكت الأ هنولأسي

 ال نم عيابي مل ىقتا اذإ ديري هلعل سانلا عيابو تفوخ وأ تعوج وأ تدعو وأ

 ين وهو كلذ نع لئس هنأ ةلت يبنلا باحصأ نم لجر نع انغلبو ةعيبلا قحتسي
 بلقلاب ةعيبلا امنإ هديب وأ ىديب ةناوطصالا هذه تحسم لابأ ام لاقف دجسملا

 . ` . ناسللاب تسيلو

 ملعي وهو لوباحلا رئاجلا ناطلسلا يطعي نأ هعسيا هل تلق هربغ نمو : ةلأسم

 عست ال اذهو كلذ هعسي ال لاق ؟ مهريغ وأ ةطمارقلا سانلا لاومأ فرخ هنأ

 . ةيقتلا هيف

 الوق نوكي نأ الإ اهيلع ربج ناو هللا ةيصعم بكري نأ دحأل سيلو : ةلأسم
 ةيقتلا امنإ اولاق نيملسملا نأ كلذو لوقي نأ هلف اردص هب حرشي نأ ريغ نم ناسللاب
 ارقم الو اديحم لوقلا نع دجي ملو ارهق روبجملا ذخأ اذإ اندنع كلذو لعفلاب ال لوقلاب

 وأ سبحلا فاخو بلسي نأ هلام وأ بذعي نأ هندب ىلع وأ بطعي نا هسفن ىلع فاخو

 قانعلاو قالطلاب فلحلا ىلإ هوعدف هب كلذ لعف نم ىأر وأ برضلا وأ ديقلا
 ام لاقملا هل زاج ذئنيح هسفن ىلع ةبوقعلا كلت نم ةفاخم نيميلا هذهب فلحف ةقدصلاو

 ابوصغم ناك اذإ هيلع ثنح ال نأ وجراف لام فالتإ الو مد كفس هلوق ين نكي مل

 . لاح لك يف مارح وهف ةيصعملا لعف امأو هسفن

 لاقو . ةتيملا لكأ نم رارطضالا يف زوجي ام زاجأ رقصلا نب نازع نا ليق دقو
 امم اهلعفف ةيصعم لعف ىلع ربج نم ةبوتف «بوصغم ىلع ثنح ال» : ةليل هللا لوسر
 نم ىلا جورخلا كلذ نود ايف مد نم دابعلل قح هيلع ربج يذلا لعفلا كلذ يف مزلي
 رئاجلا نأ نلعي نأ الإ همزلي ام ىلع قحلا ءاطعا وأ ةيصعملا كلت هلعف نم قح هل همزل
 هذه لبق نم دحأل قح نم همزلي نم ىلإ هب نادو هسفن نم قحلا ىطعأ دق كلذ ىلع هل
 ىلإ ةبوتلاو مدنلاو رافغتسالا الإ روبجملا ىلع سيلو اهيلع اذه روبجملا ةيصعملا
. كلذ نم هللا



 اهرقع هيلع لاق اهيشغف لتقلاب ةأرما ءطو ىلع الجر هركتسا رابج نعو : ةلأسم

 ام هنع ردهي و هديب ىنج ام هيلع لاق سانلا لاومأ نم هركتسا ايف كلذكو هيلع دح الو

 . طرتخ فيسلاو هيلع موقيو لعفي ال نم لتقي رابجلا ىأر دق ايف هللا قح نم ناك

 كلذك ةيواعم وبأ لاقو . لعفلاب ال لوقلاب ةيقتلا هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 تناك نإ كلذكو ةيواعم وبأ لاقو . ةتيملا لكأ نم رارطضالا يف زوجي ام زاجأ هنأ ريغ

 . مصعت رمخلا

 اوربجف اننيب نيبصتغم اوناك ناف هل تلق رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ينبي وأ كلذ نم ائيش وأ اباوبأ مه بكري وأ تيبلا كلذ يف ءانب مهل ينبي نأ ىلع الجر
 ؟ كلذ يف ةيقتلا هعست له ءانب اهيف ثدحتسي وأ رادلا يف مهل ديزي وأ ةلص مف

 .ال:لاق

 هيلع ىداف ةبصتغم ريغ تناكو رادلا حلاصم نم كلذ ناكو لعف دق هنإف تلق

 دسي وأ اباب حتفي هنإ ام لثم اررض هيف رادلا باحصا لحتسيو لحلاو كلذ نم ةبوتلا

 رادلا باحصأ هيلإ جاتحي ال ائيش وأ رادلا حلاصم نم يه تسيل نيكاكد ينبي وأ اباب

 اتيب رادلا نم عضوملا يف ةجاح هيف مهلام اثيش وأ مهيلا ناك وأ هرييغت نم مه دب الو

 . هلك كلذ نم ثدحأ امل نماض هناف

 رادلا ىلع هيف سيل امم كل تفصو ام ثدحأ دقو ميتي رادلا يف ناك ناف تلق

 هنا ةينلا داقتعاو ةبوتلا هيلع ىرأ : لاق ؟ اهحلاصم نم وهو اهلهأ ىلع الو ةرضم

 له ارهش رادلا كلت يف هسبحف ناطلس هربج ناف تلق . كردا اذا ميتيلا لحتسي

 بارت نم مميتي نا هلا ةالصلا هترضح اذا كلذكو : هل تلق معن : لاق ؟ كلذ هعسي

 . معن : لاق ؟ رادلا

 نم مدقت امم أربي ال لاق يدنجلا هرمأ اذإ دادحلا يف خايشألا باتك نم : ةلأسم

 الف سرفلا لعنو حالسلا نس امأف يدنجلا رمأب هديقي نأ هل سيل هنأل لجرلل هدييقت
 دادحلل سيلف نيملسملا برح ىلا مهريسم تقو يف نوكي نأ الا دادحلا ىلع ءيش

 الف هلتقف اناسنا يقلف ةبرح هل لمع ناف هريغ الو ءاركب كلذ نم ءيش ىلع ةنوعم
 عجر) . نايضلا هيلع نمآ الف نيملسملل ابرح هريسم نوكي نأ الإ دادحلا ىلع نايض
 . رفعج نبأ عماج نمو (عرشلا نايب باتك ىلا
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 ن و رشعلاو نماثلا بابلا

 ةبحملا ءاطعاو ةيقتلا ىف

 ميظعلا هللاب رافكلاو ةربابجلا ضعب ذخأ نأو هللا همحر دمحم يبأ عماج نمو

 ىلع لتقي نأ هتداع نم ناكو كتلتق باوص ينيد نأب رقت وأ ينبوصت مل هل لاقف ايلسم
 نأ هل ناف هلتق كلذ لعفي مل نإ هنأ هنظ ىلع بلغو هرمأ هيلع در نم لتقي وأ كلذ لثم

 هبرضي نأ هنم فاخ اذإ كلذكو . هبلقب كلذ هركيو هناسلب هنم دارأ ام هل رهظي

 برضلاو لتقلا نود سبحلا فاخ ناف هسفن فلت ىلا يدؤي يذلا ديدشلا برضلا
 هبوصي الو كلذ لوقي نأ هل سيلف فلتلا ىلا نايدؤي نيذللا عوجلاو شطعلا هيف نمأو
 . لعنف ف هيكزي الو

 له رابجلا وأ كلذ رافكلا ةداع نم ناك وأ هلام ذخأي نأ فاخ ناف لئاق لاق ناف
 يدؤي هلام نم هذخاي ام ناك نإ هل ليق ؟ هب ملسيو هنم هلام صلخيل كلذ لوقي نأ هل
 ررضلا ريثك هرضي ال هنم نوذخأي ام ناك ناو لوقي نأ هلف هلايع كاله وأ هكاله ىلا هب

 رفكلا بوصي نأ هل سيلف هتمالسو هتيافك ىلإ عجري وأ هلايع تيقيو هتيقي ام هلو
 مهنيدب ىضرلا رهظيو رافكلا بوصي نأ نمؤملل زوجي ال ملف لاق ناف لاملا لجال
 . لاملا هب صلخيل

 وأ رفاكلا ىلع نيد هل نمل زاجل لاملا هب صلخيل رافكلا بيوصت زاج ول هل ليق

 يف ةقفاوملا مهل رهظي نأ مهيديأ نم هجارختسا ىلع ردقي ال نيكرشملا للم نم دحأ
 هلام كلذب جرختسي أطخلا وه مكفلاخ نم نيدو قحلا وه مكنيد لوقي ناو مهنيد

 . ملعلا لهأ لوق يف زوجي هملعا ال ام اذهو مهنم

 ىف هنذاتسا ال ضايع نب جاجحلل ةلي هللا لوسر نذأ دق سيلأ لاق ناف
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 هنيدو مهيديأ نم هلام جرختسيو رافكلا هب يضري ام يبنلا يف لوقيل ةكم ىلا باهذلا
 . كلذ ىلع هل نذاف مهيلع هل ناك يذلا

 يف حدقلاب الو لوسرلا ين حدقلا يف جاجحلل نذاي مل ةلي هللا لوسر نأ هل ليق

 هيلع يبنلا ين لوقلاب مهيضري نأب هل نذأ امنإو مهيلع هلام كلذب جرختسيل مالسالا

 . هلام جرختسيل مهيلا لصو اذا لتقلا مهنم هسفن ىلع فاخ اذإ مالسلا

 هنم برهي نأ هيلع هل ليق سانلا نم جارخلا هل يبجيل رابجلا هفلك ناف لاق ناف

 . هدضع ىلع اذاش انماض املاظ ناك كلذ نم ائيش لعف ناف كلذ لعف ىلع ردق نإ

 هل له كلتلتق هلتقت مل نأ هل لاقو هلتق وأ لجر برضب هرمأ رابجلا ناف لاق ناف

 سفنلا يدفي الو هريغ فلتب هسفن يجي نأ هل سيل هل ليق ؟ لعفلا اذهب هسفن يجي نا

 . اهنودب يدفي نأ زوجي امنإو اهلثم
 ؟ كلذ لعف هل له اهلكأي نأ ةتيملا وأ رمخلا برشب رابجلا هذخا ناف لاق ناف

 زع هلوقب رارطضالا يف كلذ حابا دق هركذ لج هللا نأل هسفن ىلع فاخ اذإ معن . لاق

 نمف » : لجو زع لاق . «مثال فناجتم ريغ ةصمحم يف رطضا نمف » : لجو
 . هداع الو غاب ريغ رطضا

 سيل ام نيملسملا نم دحأ يف لوقي وأ تانصحملا فذقي نأ هفلك ناف لاق ناف
 يدوملا ديدشلا برضلاو لتقلا هسفن ىلع فاخ اذإ معن ليق ؟ كلذ هل زوجي له هيف
 . كالملا لا

 يف حدقلاو 0 رارطضالا دنع تانصحملا فذق متزجأ ملو : لاق ناف
 نمؤملا ين لوقلا كلذكو { مهيلع بذك وه تانصحملا فذق نإ : هل ليق ؟ نيملسملا
 بذكلا رارطضالا دنع هركذ لج هللا حابأ دقو . بذك وه ههبشي الو ، هيف سيل امب
 : لوقي وهو . لاحلا هذه يف هرذعف «ناميالاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ ط : هلوقب

 نيملسملا ىلع بذكلاو ، ىلاعت هللا ىلع بذك هنأل مظعأ اذهو ةثالث ثلاث هللا نإ »
 نأ هل سيلف ضي راعملا فرع اذإ اماف ضي راعملا فرعي مل اذإ هللا ىلع بذكلا نم رسيأ
 وهو هللا ىلع بذكي ادمحم نأ هل اولاق ول مهنأ ىرت الا كلذ ىلع ردق اذإ { لوقي
 ىنعي وهو باذك دمحم لاقف ليوات وأ ليزنت يف هللا ىلع بذكي رخآ ادمحم فرعي
 . باذكلا ادمحم

 انزلا نأل كلذ هل زوجي ال هل ليق لعفي مل لتقلا فاخو انزلا هفلك نإف لاق نإف
 ةيضار ةأرملا تناك ناف لاق نإف ، هسفن يجنيل هريغ ملظي نأ هل سيلق ةأرملل ملظ
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 اهل ملظ هنأل هتعواط وهو كلذ اضيأ هل زوجي ال هل ليق ؟ كلذ هل له هل ةعواطم كلذب
 كلذب تناك ناو لجو زع هللا دنع ميظعلا مثالاو حيبقلا بيعلاو راعلا نم اهفلكي امل

 اهل يضرتلا هللا لعجي مل امب اهاضرف هب ىضرت ناب اه نذأي مل همسا لج هللا نال ةيضار

 هب صلخيل نمؤملا اذه هلتقي ناب لجر ىضر ول امك اهل هنم ايلظ ريصي هنأل ىضر الك هب
 هل لعجي مل هللا نأل كلذ هل نكي ملو هلتقي نأ ىلع رابجلا ههركا اذإ هسفن

 . كلذب ىضرلا
 تسيلو اهحراوج كسمت نأ اهيلع هل لبق انزلا ىلع ةأرملا تهركا نإف لاق نإف

 كرتو ةعواطملا الإ اهيلع مرجي الو لعف اهل ةأرملاف هنم لعفلا نأل لجرلاك يه

 . لجرلا ليبسك اهليبس سيلو بارطضالا
 مل نا هنأ ملعو هنم هبلطي ريثك لامب رابجلا هذخا نمؤم نع ينربخف لاق ناف

 نأ زوجي ال هل ليق هيلع ردقي وهو هيلإ كلذ عفدي ال نأ روجلاب هلتقي هنأ لاملا هيلإ عفدي
 الإو لاملاب هسفن يدفي نأ هيلعو هيلإ هعفدي مل اذإ هلتقي هنا هدنع ناك اذإ هيلإ هعفدي
 هسفن نوكي نأ هيلع بجوأ هللا نا هل ليق ؟ كلذ لعفي ملو لاق ناف هبرل ايصاع ناك

 نأ نم ىلوأ الو رثكأ هسفنل حالص الف هسفن حالص ين هلام قفني نأو هلام نم هدنع رثا

 نأ هل نكي مل هلامب هسفن يدفي نأ هيلع نكي مل هنإف اضيأو لتقلا نم هسفن يدفي

 ناك ناو بجاو ريغ لاملاب ءادفلا ناك اذإ اريثك هلام ناك ناو دحاو مهردب هسفن يدفي

 نأ هيلع اوبجوأ اعيمج ءاهقفلا نا ىرت الا ريثكلاو ليلقلاب ناك لاملاب سفنلا ءادف بجو

 نكي مل ءالغلاب عنتما اذإف ديعصلا وهو لدبلا دوجو عم ريثكلا نمثلاب ءاملا يرتشي

 ىلوأ هسفن ءايحاف هلام نم هجارخا هرضي نأ فاخي ام هنمث ي عفدي نأ هؤالغو هيلع

 هيرتشي هنأ شطعلا نم توملا هسفن ىلع فاخو برشلل هلك هكلمب هدجو ول كلذكو

 لضف هيلع دري نأ ءاملل بحاص ىلع ناكو اهئادف ىلع ردقي وهو اهلتقي الو هلام عيمجب
 . هعضوم يف ءاملا ةميق

 عفدي ال نأ هل له هلتقي مث ءادفلا هنم ذخأي رابجلا نأ هدنع ناك ناف لاق نإف

 يف عف ريغل هلام قفنا نم لكو عفن ريغ ينألام فلتي اذه نال ممن هل ليق ؟ ائيش هيلإ

 مثآ وهف لجآ الو لجاع

 ؟ هيلإ هعفدي نأ هل له هكلم عيمجب رابجلا اذه نم هتاجن تناك ناف لاق نإف
 . هيلع ردقي ال امب هسفن يحي نأ هيلع معن هل ليق

 هيلع ءادف بلطو هرسا دقو ودع دي ف نيملسملا ضعب ناك نإ تيأرأ لاق ناف

 تيب نم هصلخي نا مامالا ىلع هل ليق ؟ مهلام نم ءيشب هصيلخت نيملسملا ىلع ناكا
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 اوعفد اذإ هبلطي يذلا لاملا نوكي نأ الإ هصيلخت نيملسملا ىلعف مامإ نكي مل نإف لاملا

 وهف مه ودع نع اوفعض وأ مهعيمج ىلع هب ىلوتساو مهيلع هب يوقو مهفعضا هيلإ
 رسيأ دحاو لتق نال مهمزلي الو ائيش هيلا نوعفدي ال ذئنيحف مهيلع هنم اررض دشأ

 . مهيديأ نم قحلا باهذو مهعيمج نم نيملسملا ىلع

 مهسفنأب هوصلخي نأ مهيلع نأل ليق ؟ لاملاب هصيلخت هيلع متبجوأ ملو لاق نإف
 ىلع اوردقي نأ مهنظ ىلع بلاغلا ناكو كلذ اوجر اذإ هوصلخيل هنع اولتاقي ناب

 اوقفني نأ نيملسملا ىلع متبجوأ ملو لاق نإف رسيأ لاملاب هايإ مهصيلختف هصيلخت
 ركنملا نع اوهنيو فورعملاب اورمأي نأ نيملسملا ىلع هل ليق ؟ مهريغ حالص ين مهلاومأ
 . سانلا نم عامجإ اذهو مهباودو مهحالسو مهسفنأب كلذ ىلع ةردقلا اوأر اذإ

 نأ هيلع ناك له هريغل ةعيدو الإ هدنع نكي ملو لامب رابجلا هذخأ ناف لاق نإف

 . نمضيو معن هل ليق ؟ اهب هسفن يدفي

 اذإ اهيلع لتاقي نأ هيلع سيل هل ليق ؟ لتقي ىتح اهملسي ال نأ هل لهف لاق نإف

 هل زوجي امنإو اضيأ يه ىقبت الو ىقبي الف ذخؤيو لتقلا نم صلختي ال هنأ هدنع ناك
 وهو ةرشع ودعلا ناك اذإ امأف . ءاجرلاو فوخلا نيب ناك اذإ هلام ىلعو اهيلع لتاقي نأ
 مهايإ هتب راحم تناك مهنم نينثا لاتقلا دنع بلغي نأ لاتقلا هتداع نم سيلو ةدحو
 . هسفنل هنم التق

 هنم ذخأيف هيلإ دصقي له هريغل الام الا هدب ملو لامب بلوط ناف لاق ناف
 هريغ لام ذخأ هل متحبا ملو لاق ناف نايضلا هيلعو معن هل ليق ؟ هسفن هب صلخيو
 هل ليق «هسفن ةبيطب الا ملسم ءىرما لام لحي ال» : ةليلم يبنلا لاق دقو هسفن هب يجنيل
 ناك هب هصيلخت ىلع ردقو هلتق ديري هناو هل رابجلا ملظب ملع اذإ لاملا اذه بحاص ىلع

 اضيأو ةلأسملا لوأ ين انمالك نم مدقت ايف انلق ايك لاملا اذهب لتقلا نم هصلخي نأ هيلع

 فاخو ماعطلا مدعو رضح وأ رفس ين ناك ول الجر نأ ول ملعلا لهأ نيب فالخ الف
 ريغب هنم لكأي هنأ ملسم لجر لام الا هلكأي ام دبي ملو عوجلا نم كالهلا هسفن ىلع

 نيب افالتخا اذه يف ملعأ الو توملا نم هسفن يحيو نمضيو هبحاص يأر
 . ملعلا لها

 ملسم لجرل اماعط دجوو اهلكأ ىلع ردقي وهو ةتيملا دجو اذإ هيف اوفلتخاو
 نم عامجالا ناك اذإف ةتيملا نم لكأي الو نمضيو لاملا نم لكأي ءاملعلا رثكأ لاقف
يأر ريغب لام وه يذلا ماعطلا نم هريغ لامي هسفن يحي نأ ناسنإلل نأ ىلع سانلا



 . نمضي نأ هيلعو ازئاج ماعطلا نم هريغ لام هسقن ٥ ءايحا ناك هبحاص

 كلذ ىلع مهقفاوو مهنم عيمجلا لوق كلذ لعلو انيفلاخم ءاهقف ضعب لاقو

 يف ةنيفس ين اوبكر موق ين نايع لهأ نم ءاهقفلا نم هريغو رقصلا نبا نازع ةيواعم وبأ
 مهلاومأو مهلومح نم اهيف ام اوقلي نأ مخف نأ بخلا ةدشل كالهلاو قرغلا اوفاخف رحبلا

 رجبلا يف سانلا لاومأ ءاقلاب كلذ اوجر اذإ توملا نم مهسفنا اوصلخيل

 . ةميقلا اونمضيو

 نم هعاتمب ىمر عاتملا بحاص ناك نإو اضيأ ةيواعم يبأ نع رثألا يف دجويو

 مهسوؤر ددع ىلع عاتملا نايض مهيلع هل مهلك اوملسف مهنيبو هنيب تناك ةاطاوم ريغ
 برضلا فاخو فيسلاب لتقلا نمأ ناف لاق نإف كلذب مهيلع هل مكحي مكاحلا نأو
 لتقلا نماو سبحلا فاخ ناف لاق نإف لتقلاب هعم يتأي دق برضلا هل ليق ديدشلا

 نأ الإ هتعيدو نم الو ائيش سانلا لاومأ نم عفدي الف سبحلا ناك نإ هل ليق برضلاو
 سفنلا فلت ىلإ سبحلا هيدؤي امو رحلاو دربلا ةدش نم كالملا هسفن ىلع فاخي

 . ملعأ هللاو

 ىلإ يعد كرشلا لهأ يديأ ين ريسأ يف ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 نإف رمخلا برشو ريزنخلا محل لكاف لعفف كانلتق ًرصنتت مل نإ هل اولاقو ةينارصنلا
 هللا لاق دقو . لمعلاو لعفلا يف زوجت الو لوقلا يف زوجت ةيقتلا نأل هل لحي ال كلذ

 هبذع امل رساي نب رايع يف تلزن ليق ٠ «ناميالاب نئمطم هبلقو هركا نم الا » : ىلاعت
 ناميالاب نئمطم هبلقو هناسلب رفكلا مهاطعأف ةثالث ثلاث هللا نأ لاق ىتح نوكرشملا

 . هرذع هللا لزناف

 لاقف ةق يبنلا باحصأ نم نيلجر ذخأ باذكلا ةمليسم نأ نسحلا نعو

 لاق ؟ هللا لوسر ينأ دهشتو لاق . معن لاق ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشتا ايهدحال

 هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ رخآلل لاق مث سانلا نم كلذ لبقي ناكو هليبس لخف معن
 لاق مصأ ينا لجرلا لاق هللا لوسر ينأ دهشتف هلللا لوسر ىلع هللا لص معن ؟ لاق

 لوسر ينأ دهشتف لاق معن معن معن لاق ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ هيلع اهداعاف
 لوتقملا امأ لاقف ةيتَي هللا لوسر كلذ غلبف هقنع برضف لاق مصأ ينإف لاق ؟ هللا

 الف هبر ةصخر لبقف رخآلا امأو هل ائينهف هبر ةليضفب ذخاو هنيقيو هقدص ىلع ىضمف
. «هيلع ةعبت



 ةعس هنمو هللا دمحب مكلو تومرضحب ناوخالا نم امهلبق نمو دمحم نب نامعنلا ينبا

 نيد الف هل ةيقت ال نمو نمؤملا ةنج ةيقتلا نا ليق دقو . اهنكامأ يف ةيقتلا لايعتسا يف
 نمو نينمؤملا ن ود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال : ىلاعت هللا لاق دقو . هل

 مكلعلو ةيقتلا هللا حاباف ] «ةاقت مهنم اوقتت نا الا ءيش ف هللا نم سيلف كلذ لعفي

 ىضرلا مهاطعاف رفكلا ىلع نوكرشملا ههركأ نيح رساي نب رايع نم ناك ام متملع دق
 نأ انغلبو «دعف اوداع نإف» : ةلي يبنلا لاقو هللا هرذعو ناميالاب نئمطم هبلقو هناسلب

 مهنيب ايف ناميالا نورسيو مهموق ىلإ رفكلا نورهظي اوناك فهكلا باحصأ

 : ارعش مهضعب لاقو . نيترم مهرجأ نوتؤيو كلذ ىلع نورجؤيف

 ينناو تلعف ام ةاقت تلعف

 لعفأو لوقأ ام ةاقت لوقأ
 رهظم انأ ام ريغ انيد رمضاو

 لواتلا لعفي اقح كلذك

 دقو اهلاعفأو اهتاقوأو اهلاوحأ يف ةيقتلاب املاع نوكي نأ لجرلا ملع نم ليقو
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 دقو ةحيبق ةميزه مزه ادمحم نا نيكرشملل لقف ةكم تاف مق : ةنيتم هللا لوسر هل لاقف

 ةراجتلاب ردابأ يلام ذخا تدرأو مكيلا هوريصي ىتح مهيديأ يف ريسأ وهو هورسأ

 هلام هيلإ يناوت ىتح هلام جرختسي لعجو كلذب نوكرشملا حرفف مهمناغم نم يرتشال
 لوسر نأ سابعلا لإ رساف سابعلا ىلع كلذ قشو سابعلا هيلا لسراف هضبقو

 مهيف زوجي امم ا ذه ناكف لاق مهسيئر ةنباب اسرعم 7 مهمزه يذلا وه نيتم هلللا

 . ملعأ هللاو هبتكن مل ربخلا اذه ين الوق دمحم يبأل اندجوو . بذكلا

 هجو اماف عسي ال هجوو عسوت هجوو ةضيرف هجو اهنم هوجو ةثالث ىلع ةيقتلاو = ه

 امأو هيلع ضرف وهو هنيد ىلع يقتي نأ الإ هل سيلف هنيد ىلع فاخي نأ وهف ةضيرفلا
 نم طعي ملو هتقيقح ىلع ىضم ءاش نإف هلام ىلعو هسفن ىلع فاخي نأ وهف عسوتلا ةيقت
 نم ءاج ايك لدعلا ىلع ربص ملس ناو لضفلا زاج ءيش هلان ناف هنم بلطي ام هسفن
 هل عس اوو هتقيقح ىلع يضملاو هسفن لع ربصلا هل عس او با ذكلا ةمليسم ثيدح

 . اذه ىلع جرحم ةيقت هذهف هلام وأ هسمن ىلع فاخ اذإ هب ر نم ةصخرلا لوبق
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 متشلا هضرع ىلعو صاقتنالا هتلزنم ىلع فاخي نأ وهف عست ال يتلا ةيقتلا امأو
 دلوتي امم هلثمو اذه نم ةيقتلا ىلع هسفن مزلا امو ةيقت هيف هل سيل اذهف هب صقتني ناو
 نيملسملا ضعب لوق نم انظفح دقو ةيقتلا لزانم اومهفاف هلعف يف مثاو هل مزال وهف هنم
 صخي ملف «ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ » : هنلا لوق هل ةجحلاو مامالل ةعساو ةيقتلا نأ
 مهوقتت نا هنم نوفاخت يذلا يل ةربابجلا نم هب متيلتبا اهمو هريغ ماما نود اماما

 . لعفلا يف ةيقتلا زوجت الو لوقلاب

 هنإف بلقلا امأف ناسللاب نوكت امنإ ةيقتلاو نيملسملا لوق نم اذهو : ةلأسم

 وهف هبلقب ةيقت لاح يف قحلا ةفرعم هكرت لحي الو قحلا ىلع ارمضم نوكي نأ يغبني
 نئمطم هبلقو هركأ نم الا هناميإ دعب نم هلاب رفك نم إ : لوقي هللا نأل كلاه

 . ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم نكلو يناميالاب

 كلذك ةيواعم وبأ لاقو . لعفلاب ال لوقلاب ةيقتلا نا هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم
 تناك نإ كلذكو ةيواعم وبأ لاقو . ةتيملا لكأ نم رارطضالا يف زوجي ام زاجأ هنأ ريغ
 . ىضقنا مصعت رمخلا

 ةيقتلا يف مهراثاو نيملسملا بتك يف تدجو امم هيلإ ةفاضالاو باتكلاريغ نمو

 : لاقو . «جرح نم نيدلا ف مكيلع لعج ام : ىلاعت هللا لاق ةصخرلاو

 نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال » :لاقو . «ابحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت ال »
 مهنم اوقتت نأ الإ ءيش ىف هلا نم سيلف كلن لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ

 نئمطم هبلقو هركأ نم الا هناميإ دعب نم هللاب رفك نمإ»» :ىلاعت لاقو . «ةاقت
 اذإ لاقف ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت الا يروثلل :ليقف . (ةيآلا) ، نامالاب
 ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت الا لضفلل ليقو هركسي نأ ردقي نمف رحبلا قتفنا
 لخد امل ليقو اوبيصأ ام ىلع اوربصي مل مهنأ كلذو . اورفكف اورمأ اموق نا لاقف

 اذه ىلع تلخد دق كنا طابسا نب فسوي هيلإ بتك نوره ىلع يرازفلا قاحسا وبأ

 هيلإ بتكو لاق . جابيدلاو ريرحلا نم اورهظأ ام تيأر دقو ههنت ملو هرمأت ملو لجرلا
 لاومألاو ءامدلا نياف جابيدلاو ريرحلا الإ مالسالا يف ركنت مل كنا قاحسا وبأ
 لأسي مل ىناو لئسا مل ام ةعس يف وهف ملاعلا فاخ اذا لاقي ناك هنا ؟ جورفلاو

 . عيش نع
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 هناوعأو هركسع ي مامالا نوكي كلذكو تلق رثألا نم ؛ لاق باتكلا نمو

 ركنم فرص ىلع ءونيعي نأ ءاجر مهيف ةيقتلا عستا ركنملا رهظي نمم هدضع مهو نهو
 الا هلدع لصي مل ولو هركسع نم فصنيو مهيف ةيقتلا هعست ال وأ مهركنم نم دشأ

 وأ لتقي ىتح هسفن لذبي نأ هيلعو فالتخالاب مامالا يف ليق دق هنأ يعمف ؟ هلزنم ين

 هعستو هريغ ةلزنمب مامالا نا لاق نم لاقو { ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ي لتقي

 ام هلو هتعاط يف هللا همزلا امم رثكأ ةمامالا نم هسفن مزل ام سيلف هريغ عست ايك ةيقتلا

 . ةيقتلا نم هريغل

 فورعملاب رمألا نأ ةمألا فلتخت مل ءايضلا باتك نم هنأ ركذي . باتكلا نمو

 نم هعمس وأ لعاف نم كلذ دهاش نم للع بجاو ةردقلاو ةنكملا عمركنللا نع يهنلاو

 عرشل اب و ا لقعل اب مهيلع بجو له هيركنم لع كلذ بوجو ف اوفلتخا امن او هلئاق

 كلذ بوجو ىلا نورخآ بهذو لقعلاب كلذ بوجو نا ىلا نيملسملا ضعب بهذف
 وأ لقعلاب هراكنا بجو ةقحال ةرضم هراكنا كرت ين ناك اذإ اماف لقعلا نود عرشلاب

 هكرتب ةرضم هقحلت ملو هراكنا نم ةرضم ركنملا قحل نا اماف اعيمج نيلوقلا ىلع عرشلاب
 . عرشلاب الو لقعلاب راكنالا هيلع بجي مل هرارقاب

 اذإ عناص تنأ ام لاق : لاق رابخالا ضعب يئو هريغ نمو : لاق باتكلا نمو

 عنصا نأ هب ينرمأت ام لاق كولتق مهتيصع نإو كوكلها مهتعطا نا ءارمأ دنع تنك

 وأ كلتق ول هيلع ركنا ال لاق هنأ ملعت ملو افيرع الو ايطرش الو انزاخ مهل نكت ال لاق

 ةيعرلل ةيقتلا زاوج ىلع اوعمجا دق مهلعلو هتكلممو هدالب نم جرخأ هل لاق الو كبذع

 سيلو سانلا ىلع هلطاب ىفخيو ةمامالاب ىمستي نمم يقبتملل بيوصت اهنا سانلا
 نأل كلذ ىلع ليلدلا امف هل ليق ةيقتلا ين هلطاب روهشملا رابجلا ليبس اذه ليبس
 ةماقإ هيلع ناك صيصختلا اهيف ىعدا نمف مومعلا ىلع تدرو دق ةيقتلا ين ةصخرلا
 نينمؤملا ن ود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال » : لاعت هللا لاق دقو ليلدلا
 نم ةيالو ينو . «ةامقت مهنم اوقتت نأ الإ ءيش يف هنا نم سيلف كلذ لعفي نمو
 هدشرو هباوص الو هلالضو يلوتملا رفك فرعي ال نم دنع ريثكلا مهولا ةءاربلا قحتسا
 قحتسي هنأو باوصلاو قحلا ىلع هنأ مهوت ام ر هالوتي اذه عمس اذاف هرمأ هيلع ىفخيو

 دقع يف ةجحب اوسيل نمم ماما دقع ىلع موق عمتجا اذإ هنأ رثألا ين دجوي اضيأو ةيالولا

 الو ىضر مهنم نلعي ملو اوتكسف ء ايلع ركسعل ا ف ن اكو ةمامال اب هل اوبطخو ةمامال ١

 نا الا سانلا دنع رهاظلا يف مامالل دقعلا تبثيو مهيلع ةجح مهتوكس نا ةيهارك
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 مل كلذك ناك اذإف هدقعل ةيهاركلا راهظاو دقعلا راكنا نع ءايلعلا توكس نوكي
 زوجت ال ةيقتلا تناك ولف ةمامالا هل دقع يذلل ةجح الو مهيلع ةجح مهتوكس نكي

 ءالعلل نوزيجي اوناكل هنم ىقتملل بيوصت اهنا سانلا دنع مهولا اهيف ناك اذإ

 لمهأ ريغ هنأ مهدنع يذلا مامالا اذه ميدقتل ةيهاركلا نم مهدنع ال توكسلا
 . هريغ نم مهولا ين هلعل اذهو امامإ هميدقت زوجي ال هنأو ةمامإلل

 تبرض وأ تبذع اذإ هسفن ىلع نيمأب لجرلا سيلو رثألا نمو لاق باتكلا نمو
 دقو ةعيبلا قحتسي ال نم عيابي نأ اقتا اذإ ديري هلعل سانلا عيابو تفوخ وأ تعوج وأ
 يلابا ام لاقف دجسملا يف وهو كلذ نع لئس ةةتَت يبنلا باحصأ نم لجر نع انغلب

 بوتكم ناسللاب تسيلو بلقلاب ةعيبلا امنإ هديب مأ يديب ةناوطصالا هذه تحسم
 يلع اعياب ريبزلاو ةحلط نا ليقو مهولا مظعا لهأب امه سيل نمل ةعيبلا ينو لاق ىضقنا

 هيف زوجت ال اذه ناك ولو ةيقتلا هجو نم هاعياب امنا دعب نم اجتحا مث بلاط يبأ نب
 مل ايهلعل بلاط يبأ نب يلعل مهبيوصت نم سانلا دنع مهولا نم هيف عقي امل ةيقتلا
 امب اجتحا امهنأ لاق ادحأ ملعن ملو ءاملعلاو ةباحصلا دهع ىلع كلذب ناجتحي انوكي

 هيلع امهثكن يف ايهواطخ امناو ةيقتلا نم ايعدا ايف نيقداص اناك ول نا ةجحب ايهف سيل
 . هل ايهتعيابم ي ةيقتلاب ايهجاجتحاب هل ايهتبراحمو

 كلذ ناك امنا ميمت نب نازعل هتعيابم يف جتحا ىسوم نب ىسوم نأ ليق كلذكو
 يو ةعيبلا يف ةيقتلا زوجت ال هنا لاق نيملسملا نم ادحا نأ ملعن الو ةيقتلا هجو نم

 . عيابي يذلا بيوصت يف سانلا دنع مهولا مظعأ ةعيبلا

 نينس تس لدب مث نينس تس لدعلاو قحلاب راس نافع نب نايثع نأ ليقو

 نم اهفرعي نم اهفرعي ناك امناو سانلا دنع ةرهاش ةرهاظ ريغ تناك هثادحا نا ليقو
 الو راثآلا يف دجن ملو نامزلا نم ءاش ام ىلخ نأ دعب نم هثادحأ ترهش مث صاوخلا
 ملو هقلي ملو هرجهو هنع عطقنا هثادحأ ىلع علطأ نم ناك هنأ رابخألا ين انعمس

 مهنأ انعمس الو ترهش نأ دعب نم الو هثادحا رهتشت نا لبق سلجم يف هعم عمتجي
 ناك ولو هدنع نم ءاطعلا ذخأ الو هيلع مالسلاو هيلإ لوصولا ىلع اوركنا الو اوباع

 . برقأ هل وه امم هريغ ركذ اك ركذي ناك هلعل اذه نم ءيش

 ىسوم نامز ين نيملسملا ىلإ نايع رمأ راصو ينادنلجلا دشار رمأ بهذ امل ليقو

 نايع لهأ نم ءاسؤر لاجر ركسعلا رضحو امهريغو رذنملا نب ريشبو رباج يبأ نب
 دحاو لك ىلو ناك هنأ ليقف مهريغو نيملسملا رمأ يلو ذإ داسفلا مهنم ىسوم فاخ

 مهايأ هتيلوت ينو . مهلزعو مهريغرمألا ىلو مث اوقرفت ىتح نايع نم بناج ىلع مهنم
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 لعف امنا هنأ ليقو . هبيوصت يف ريبكلا مهولا عقي نأ نمؤي ال نادلبلاو يحاونلا ىلع
 تزاج اذإو ةنسلاو باتكلا نم ةيقتلا يف ةصخرلا تءاج دقو مهداسف نم ةفاخم كلذ

 نيملسملا نم ادحا نأ ملعأ الو رثكاو نيرهشلاو رهشلا تزاج نيموي وأ اموي ةيقتلا
 . كلذ ىسوم ىلع ركنا

 هلل دمحلاو انعوسي ام انيأرف انرسي ام نأ وجرن انك : لاق رذنملا نب ريشب نا ليقو

 هيلع ركنا الو ىسوم اطخ هنأ ملعن الو يأرلا قيرط نم كلذ ىري نكي مل اريشب لعلو
 يف مهولا هيف فاخي رمأ ين نيملسملا نم دحأل زوجت ال ةيقتلا تناك ولو هقراف الو

 اضيأو . هللا ءاش ام الإ كلذ لعفي نأ رباج يبأ نب ىسومل نكي مل هنم ىقتملا بيوصت
 نأ ملعأ ال وجن ينب دالب يف ثادحألا نم ىرج ام هنم ىرج امل دايز نب ديعس نأ

 ءافعض نم هلهج نم اهمكح لهج ناو اهيلع هالوت الو اهيف هبوص نيملسملا نم ادحأ
 . نيملسللا

 ىسوم نامز يف نافع يبأ نب دمحم وجن ينب دالب ىلإ هل ثعابلا ناك ليقو

 نافع يبا نبا نأ انيلإ رهظ الو نافع يبأ نبأ مدق يذلا وه ليق ىسومو رباج يبأ نب
 هنم رهش رباج يبأ نب ىسوم نأ ملعن الو هثادحا يف دايز نب ديعس لع راكنا هنم رهش

 لعلو . دايز نب ديعس للع راكنالا كرت يف نافع يبأ نب ىلع راكنالاو هيلع راكنا

 رظنف كلذ نم رثكأ ركسعلاو ةلودلا يفداسف عقو امهيلع راكنا هنم رهش اذا فاخ ىسوم

 . ةيقتلا يف ةصخرلا تءاج دقو حلصأ وه ام ةلودللو نيملسملل ىسوم

 . نوملسملا اهاضري ال ءايشأ هنم رهظت تناك نافع يبأ نبا نا اضيأ ليقو
 ارابج ناك امنإ ماماب سيل نافع يبأ نبا نا لوقي ناك نيملسملا ءايلع ضعب نا ليقو

 ادحأ نا ملعن الو هيلع راكنا هنمرهش ىسوم نا ملعن الو همدق يذلا وه ىسوم نا ليق
 الو نافع يبأ نبا ىلع راكناللا هنم رهشي مل ذإ هباع الو ىسوم لع ركنأ نيملسملا نم

 . نظلا ءوس هسفن نع ليزيل هل ةعطاقملا الو ةنيابملا هنم رهش

 رثكأ وه ام نيملسملا ىلعو ةلودلا ىلع فاخ هلعلو ةرورص مايأ تناك اهنا ليقو

 ثر او وهو يضرم مامإ ميدقت هنكمأ ىتح مهتلودلو نيملسملل ارظن كسماأن دش و

 . امامإ اثراو مدقو نافع يبأ نبا لزع ذئنيحف بعك نب

 يبأ نب دمحح لزعو ءاسؤرلا نم مهالو نيذلا لزع ىسوم ناف لئاق لاق ناف

 مهنم فاخ ال ىسوم ناك ول تيأرأ هل ليق مهيلع هراكنا ماقم موقي مهل هلزعو نافع

 ىلع ارداق ناكو اداسف دايز نب ديعس ىلع هراكنا عم فاخ الو مهيلوي نأ لبق اداسف

 رمألا عديو يحاونلا ىلع مهيلوي نأ هعسي ناكا هنم نولبقي مهو مهيلع راكنالا
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 ؟ دعب نم مهلزع ةنيب عم كلذ نع زجع الو ةيقت ريغ نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ىلع ىسومل ةجحلاو ةلعلا نأ ىلع انقفتا دقف هل ليق اداسف مهنم فاخي نا الا ال لاق ناف

 فاخي ام كلذ ين ناك ناو داسفلا مهنم فاخ امل هلعل كلذ لعف هنأ راثآلا يف دجوي ام

 اذه يف ةيقتلا ىسومل زاج اذإو مزعي نأ لبق نم مهل بوصم هنأ مهولا هدنع عقي نأ

 يف ةعسلاو زاوجلا ىلإ برقأ هنود وه نمم هريغ ناك هل سانلا ةعامجو هتلزنم مظع عم

 ؟ كلذ لثم

 اوناك رذنملا نب ريشبو ةبقع نب حاضولاو بوبحم نب دمحم نع رثألا ين دجويو
 مه اوناكو سانلا دنع هيلع ةجحلا راهظا اوداراف ةريرس رفيج نب انهملا نم نوأربي

 نع اوكسماو اوفقوف داسفو هنتف عقت نأ كلذ اولعف نا اوفاخ مث هيلع ةماتلا ةجحلا

 . تام ىتح هيف مهدنع ام راهظا

 ةربابجلا ةابج نم دحأ ينءاج اذإف : هل تلق ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىلع هل اذكو اذك ةيرق ىلإ اباتك يل بتكا يل لاقف هريغ وأ يجنز وأ لجار وأ سراف لثم
 وأ ينبقاعي نأ هل بتكا مل نا تيشخو ملظ ببس وأ دحأ ىلع هل ببسم هلعل نالف

 بابسأ نم ناك اذإف لاق ؟ ذه ىلع هل بتكا نأ يل زوجي له يلام نم ءيش يف يب رضي

 هنأ ليق دقف دابعلا اهم ملظيو ملاظملا هلوقب تبثي نمم هن ا كلذ نيبتو تبثي ىذل ١ ملظل ١

 نايض هيلعو ةبوتلا هيلعف لعف نإف هلام وأ هسفن ىلع فاخولو لعفلا ين ةيقتلا زوبت ال .
 وأ بقاعي ىتح هتريصب ىلع ىضم وه ناو ليق ام ىنعم ىلع ىدنع اهف هباتكب ذخأ ام
 هنأ الإ ةيقتلا عسي هلعل امم هلثم ي ةليقت يبنلا نع ىوري ايف يدنع ةبوقعلا نم ملسي
 لثسف هتاذ يف لتق ىتح هللا رمال ربصو قحلا ىلع ىضمو ةيقتلاب ذخاي مل كلذل ىلتبملا
 نإ قحلا ىداو باتو همزلي امب نادو ةيقتلاب اذه عسوت نإو هروصف ليق ايف يبنلا هنع
 ىلع ردقي مل اذإ قحلا ءاداو ةبوتلا دعب ةفصلا هذه ىلع هللا ءاش نا هعسو همزل
 . قحلا ءادأب ةنونيدلا هجو ىلع الا هل عساو ريغ لصألا يو . راصنألا

 هيف ببسي هلعلو هيلع هالما ام امهيف هل مسرو باتكلا كلذ هل بتك ناف تلق

 كلذب دابعلا نم ادحأ ملظ اذه ملعي ملو هباتكب ىضمو ملظلا ببسب هيف نيبتو
 لاق ؟ دابعلا نم دحا كلذ هفطخب ملظ هنا ملعي ىتح نايضلا نم ملس له باتكلا
 نم همزل دق هنأ ملعي ىتح ملاس هنأ كلذ ف همزلي امم نادو كلذ نم بات اذإ هنا يعمف

 هل نيبت نإف ةباتكلا كلت هل بتك دق هنأ يصوي نأ هيلعف هل تلق مكحلا يف عيش كلذ
 كلذ لعف نإف لاق توملا هرضح اذإ هيلع سيل مأ هنع ىدا دابعلا نم ادحأ هب ملظ هنأ

 كالمألا نم افورعم ائيش هل نمضي نأ ، كلذ يل نيبي الف موزل امأو طايتحا يدنع وهف
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 ملحلا غلاب رح نماضلاو هنع نمضي نمرمأ لوقلا يف طلغالو ةيقت ريغل اهكلم ةزئاجلا

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ندبلاو لقعلا حيحص

 ىلوتي نأ رابجلا هرمأي لجر نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ال مأ كلذ هعسي ىهني الو رمأي ال ادعاق اهيف نوكيو اهالوتف ةبصتغملا هلايعأ ضعب
 هنم ضبقي الو ىهنيو رمأي بصتغملا لاملا ين هدوعق ناك نإف تلق كلذ هعسي ال لاق

 . كلذ يف ىهنو رمأ ال نماض وه معن لاق ؟ ال مأ نماض وهأ ائيش

 هيف لعجي نأ هل زوجيا لزنم نكس ىلع ربج نعو خايشاألا باتك نم : ةلأسم
 لوخدلاب رمأيو برشيو اهيف لكأي يتلا هتينآو هبتكو هبايثو هتعتماو رهش ةدمل هماعط

 اهبارتب ءاربتسالاو اهيف هعم دعقي نم رمأيو اهنم هيف دعقي عضوم يف رييختلاب اهيف هيلا

 يتلا هبتكو هتيناو هبارشو هماعط نم اهيف لعج اهف هيلع ساب ؟ال لاق ال مأ اهناطيحو

 كلذ يف هيلع نايض الو اهيف هيلع فاخي يذلا هلام زرحيل هللا ةعاط ىلع اهب ىوقتي

 لحلا زوجي الو اهباب را لحتسي نأ بحاف ةبوصغم ريغ تناك نإف هربج نم ىلع هنايضو
 ال ام اذه نأل هل نذأ هيلإ لوخدلا دحأ بلط نإو هيلع نايض الف الاو بصقخلملا يف

 وه نم اهيف هعم نوكسلاب رماي مل ام كلذ ىلا جاتحي روهقم وه ذا هنع سانلل ىنغ
 هنم زوجي الف بوصغملا اهبارتب مميتلاو ءاربتسالا امأو . كلذ ريغ وأ دلو نم قولطم

 . هعسي ال كلذ نإف اهب رضي الو ءيش ذخأ
 مل نإ فلتلا هب يدوي يذلا ررضلا نم هسفن ىلع ىشخ نميف تلق : ةلأسم

 نم ائيش لعف نإف هلعفي نأ زوجي ال كلذف الوتقم قلعي وأ ةعوطقملا سوؤرلا لمحي
 ءايحألا ةمرحك تاومألا ةمرحو ؛ هلعفب كلذ ين ثدحي امل انماض ناك ةيقتلا دحب كلذ

 تضقنا لعفلاب ال لوقلاب ملظلا عفدي نأ عست امناو لمعلا يف عست الف ةيقتلاو ةنسلاب

 . ةفاضملا ةدايزلا
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 نو رشعلاو عساتلا بابلا

 ريغو ةالولل ةعناصملاو مهنم ىراسألا ءادفو ةربابجلا نحس ف

 كلذ

 ةالصلا ترضحو لجر لزنم يف الجر سبح اذإ ناطلسلا يف ديعس وبأ لاقو
 ام لزنملا عضاوم نم ةرضم لقأ ف يلصيو لجرلا لزنم ف يذلا ءاملا نم أضوتي هنا

 ىنعم ىلع ناضلا هيلع ناكو كلذ ىلع ىلص ةرضمب الا هنكمي مل نإف هضرف هب ىدؤي

 . هلوق

 لاق نايض هيلع له ةرضم كلذ ين نكي ملو لزنملا يفطاسب ىلع ىلص نإف تلق

 هناكم نم هلوجي مل اذإف نانئمطالا يناماو مكحلا ين هل لايعتسا هيلع ةالصلا نأ يدنع

 طاسبلا ىلع دوعقلاو ةالصلا نإ لاقو . هيلع نايض ال نأ وجراف هلايعتساب هرضي ملو
 هبشي الف نمأم وهو هعضوم ين هدري مث هناكم ىلصيو هعضوم نم هليوحتو هل لامعتسا
 . يدنع لامعتسالا ىنعم كلذ

 ءيش سانلا ىلع هل عقيف سانلا لماعي رجات لجر نع ابوبحم تلاسو : ةلأسم

 هوطعي نأ هءامرغ رمأي ىتح يلاولل ائيش يطعي نأ هل زوب لهو هركي ام ىلع هنومزليف
 نأ ىلع ائيش ناطلسلا نم ادحأ ىطعي نأ هل ىرا ال لاق ؟ يلاولا ىلإ مهمدق اذإ اقح
 . ادحأ هل ملظي

 مل نا لاقف دلب لهأ ىلإ هب ىتاف هلتق داراف ناطلسلا هذخا لجر نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ نايض مهيلع له كلذ مهوطعي نأ ىلع نورداق مهو هانلتق اذكو اذك انوطعت

 كلذ يف مهتردق دح امو هل تلق كلذ ىلع نوردقي اوناك اذإ كلذ مهيلع ىرأ لاق

_ ١٣٥



 مهلاومأ لوصأ نم اوعاب اذإ اوناك اذإ لاق ؟ مهلاومأ لوصأ اوعيبي نأ مهيلع لهو

 تيأر مهلوع مهمزلي نم لوعو مهلوعب هتلغ موقت ام مهلاومأ لوصأ نم مهل يقب هودفو
 . كلذ مهيلع

 مهئربأ ال لاق ؟ نيمثا مهارتا ةلزنملا هذهب مهو هوكرتو كلذ اولعفي مل نإف تلق

 . نيرداق اوناك اذإ ةيدلا نم مهئربأ ام لاق ؟ ةيدلا مهيلع ىرتأ تلق مثالا نم

 يف لزن اذإ ناطلسلا يلاو نعو نسحلا يبأ نع خايشالا باتك نم : ةلأسم

 ال مأ باوبألا حتفو حوطسلا ىلع هعم دوعقلاو هيلع لوخدلا زوبي له سانلا لزانم

 يف لخدي ىتح نأشب اذوخام ناك اذإ لاق ؟ كلذ نايض نم ةمالسلاو ةليحلا فيكو

 . ىنعم ريغل لخدي الو كلذ ريغل ضرعتي الو هيلع ءيش الف عضوملا كلذ
 لخادلا ىلع نايض ال لاق اميتي وأ ابئاغ لزنملا بحاص ناك نا تيأرأ تلق

 . هريغ الو باب حتف الب فرصنيو هتجاح لأسي نم الو هركملا
 ابوصغم الزنم حسكف ناطلسلا نوع هرخس نمعو خايشألا باتك نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو نايضلا هيلعف نايض هيف همزلي اثدح هيف ثدحا نا تفرع يذلاف

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

 مهمدخو مهسفناب المع هل نولمعي سانلا رخسي ناطلسلا نعو : ةلأسم

 اولحتسي نأ كلذ نم صالخلاف نيهراك وأ نيعئاط هل نولمعيف مهديدحو مهباودو

 كلذ ين صالخلا مهيلعف مهمومر ينو سانلا لاومأ ين اذه ناك اذإ ضرألا باحصأ
 . ةميدقلا يناوصلا يف مهيلع مرغ الو مدنلاو ةبوتلا مهيلعف يناوّصلا امأو
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 نوثالثلا بابلا

 ةيعرلا لاومأ نم ناطلسلا ذخأ ايف

 همحر هللادبع وبأ لاق هباحصأ ضعب ىلإ اهعفدف ةباد لجر نم عزن رابج نعو
 ي هيلعف كلذل امرحم ناك نإو ءيش هلام يف سيلف ذخأ امل الحتسم رابجلا ناك نإ هللا

 اهعفد يذلا ملع دقو هلام نم ءيش ىلع اهبحاص ردقي مل نإف ةبادلا هذه ةميق هلام

 . اهبرل اهف نماض وهف اهبصغ هنأ رابجلا هيلإ

 المع نولمعي سانلا رخسي ناطلسلا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نيهراك وأ نيعئاط هل نولمعيف مهديدحو مهباودو مهديبعو مهمدخو مهسفنأب
 يف وأ سانلا لاومأ يف اذه ناك اذإ ضرألا باحصأ اولحتسي نأ كلذ نم صالخل اف

 الو رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا مهيلعف يناوصلا امأو كلذ نم صالخلا مهيلعف مهمومر

 . ةميدقلا يفاوصلا يف مهيلع مرع

 ينبيف ىرقلا ىلإ ريسي ناطلسلا نعو اضيأ ىراوخحلا يبا باوج نم : ةلأسم
 يه اك ةيلاخ اهعديو لحتري مث هللا ءاش ام اهنكسيف اسرغ اهيف سرغيو لزانم اهيف
 ناك ناف تفصو ام ىلعف ؟ اهنكسي وأ دعب نم اهلزني نأ سانلا نم دحأل زوجي له
 دارا نإ هئانب ةميق ناطلسللو هب ىلوأ وهف هلام يف كلذ ناك نمف سانلا لاومأ يف كلذ

 دارأ نإو هل كلذف هءانب عزني ناطلسلل لاق لاملا بحاص دارا ناو لاملا بحاص كلذ

 اهلهأل ةجاح الو ابارخ ناطلسلا هكرت ناو كلذ هلف اهنم هجرخيو هضرأ نم هعلقي نأ

 الإ انكس اهذختي نا هل سيلو هللا ءاش نإ اسأب كلذب را مل نكاس اهيلإ رطضاف هب

 ناك ناو رفاسلا ىنعم ىلع لوزنلاو لبقملاو رارطضالل تيبملا زوجي امناو اهلهأ يأرب
 نا نكاس دارا نإف ابارخ اهعدوو ناطلسلا جرخ مث سانلا لاومأ ريغ يف ءانبلا كلذ

 وأ اهنم هعنميف اهانب يذلا اهيلا عجري مل ام هللا ءاش نإ اسأب كلذب هيلع رن مل اهنكسي
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 هعنمي مل ناو مهنم هابجلا لهأ مرلا لها يأرب الا هعسي الف مرلا لها هعنميف امر نوكي
 . اهيف ميقي اراد وأ ةجح اهذختي مل ام مل ام اهيف نكسلاب ساب الف مرلا لهأ

 دجسملا يف ةالصلا اوزاجأ دقو لاق رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هل زوب كلذكو هولدب ةبصتغملا رئبلاو بصتغملا رهنلا نم فارتغالاو هضرأ ةبصتغملا

 . ادجسم اهذختي الو هضرأ ريغ تناك ولو ضرألا ين يلصي نا

 امم ةيابجلا تيب ىلا لمحي نأ الجر ناطلسلا ربج نا كلذكو هل تلق : ةلأسم

 ي هلعجي الو تيبلا ىلا سيل مهيلإ وه هلمحي امنإو معن لاق ؟ كلذ هل زوب له هملظي
 تيب هنولخديو مهف هنوليكيو هيوث ىلع تيبلا ي هلمح وه هناف هل تلق بصتغملا تيبلا

 ىلع مهيداهي هناف تلق ؟ ةعبت كلذ يف هيلع رن ملف ةعبت كلذ يف وه هيلع له ةيابجلا

 ناك اذإ اسأب كلذ ي هيلع رن ملف ةيدهلا هجو ىلع تيبلا كلذ يف هلعجيف ةيقتلا هجو

 . ةيقتلا هجو ىلع
 ةيغاب ةئفل احالسو الجر ةباد ىلع لمح نم لاقو خايشالا باتك نم : ةلأسم

 هتباد ترخس ناو احالس الو اماعط ةيغابلا ةئفلل عيبي ال كلذكو كلذ هل زجي مل

 مل ام لام وأ مد نم هوباصأ امم نايضلا نم ملاس وهف هنوديري يذلا عضوملا ىلا اهعبتاف

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا مهلعفب ىضري وأ مهدي وأ مهعم براحي وأ مهنعي

 ءانب اهيف ينبي رادل بصتغم ناطلس هرمأ نمو دمحم يبأ ةروثنم نم : ةلأسم

 نم وهو اهلهأ ىلع الو ةرضم هديري يذلا ءانبلا يف سيلو ةصح ميتيل رادلا ينو

 زاج اهبارت نم ميتيلا ىلا رطضإ ناف كردا اذإ ميتيلا لحتسي هنأ دقتعي لاق ؟ اهحلاصم
 . كلذ هل
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 ن ونالثل او ىداحلا بابل ١

 مهبتك لمحو ناطلسلا ةنوعمو كلذ هبشأ امو صر راخلا ف

 هناملعي مل ولو كلذب هنم أربي له تلق سانلا ىلع صرخي يذلا صراخلا نعو
 رئابك نم مهلاومأ سانلا ىلع هصرخ نوكي لهو ائيش ةيعرلا نم دحأ نم هصرخب ذخأ

 يذلا صرخلا نأ يعمف ؟ ال مأ نيملاظلل هصرخ اذا هصرخب ذخؤي نأ لبق بونذلا

 هريغ ىلإ هنم هل جرح ال ال لط لهأ مه نيذلا نيطالسلا ءالؤه نم نيملاظلا نم رهشي

 نم هنأل ةءاربلا مكح هيلع بجو هيف ةنوعملا ين مسإ هيلع تبث نم لكو لدعلا نم
 ملظلا ىلع ةنوعملا يف مثا هيلع تبثي نم ىلع راج اندنع ةءاربلاب مكحلاو نيملاظلا ناوعأ

 . هنم ةنوعملا . تبثت هجو ياب

 هذه ةيعرلا نم وهو لوئسملا لاقف ضرأ نع صراخلا هلأس نم كلذكو تلق

 اذه نم أربي له ال مأ صراخلا اهصرخ ملعي مل مث صراخلل لوقي ديزل ضرألا
 ملعي ىتح كلذ نايض همزلي لهو اهصرخ صراخلا نا حصي ىتح مأ هنيح نم لادلا
 ءىرب ملظلا ىلع انيعم كلذ لعف اذإ هنأ يعمف ؟ همزلي ال مأ ادحأ هتلالدب ملظي مل هنأ

 يل نيبي الف نايضلا امأو . هل ملعي ملوأ هب لمع ملظلا ىلع هتنوعم نيح نم هنم ءىرب
 ,لع ةنوعملا نم هب ر رفغتساو كلذ نم بات اذإ هتلالدب ذخأ هنأ ملعي نأ الا نايض هيلع

 . ملظلا

 نيملاظلل هتنوعمل ءاوس همكح ناك ملظلا نم ءيش ىلع ةنوعملا هنم رهظ نم لكو

 مالا ىلع اونواعت الو » : ىلاعتو كرابت هللا لوقل رئابكلا نم وهو مهملظ ىلع
 عسي له اهيلإ دري نأ بلطو ةبتكلا نم جرخ اذإ بتاكلا كلذكو تلق « ناودعلاو
 ناك اذاف ؟ هاوس وأ هيف ناك يذلا هلمع ىلإ هدري نأ ناطلسلا ىلإ هل اوبلطي نأ خياشملا
 ىلع نواعتلا نم كلذ نال كلذ مهعسي الف لطابلا نم ءيش وأ ملظلا ىلع ناك
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 . ناودعلاو ملظلا
 نم ناطلسلا ىلإ اباتك هل لمحي نأ ناطلسلا لماع هذخأ لجر نعو : ةلأسم

 نأ ملعي مل ام كلذ هعسي له تلق بتكلا ين ام فرعي ال لماحلا اذهو ةيرق ىلإ ةيرق

 ناك اذإ اضعب مهضعب ىلإ بتكلا رئاجلا ناطلسلل لمحي نأ ينبجعي الف ؟ املظ اهيف

 مهنيب كلذ ذفنيو كلذب فراعت ايف ملظلاب اضعب مهضعب ىلإ نوبتكي مهنأ افورعم
 يف ام فرعي مل ام امأو كلذ فرع اذإ مهل انيعم لماحلا ناك اذكه ناك اذإف بتكلاب

 نأ لمتحي ناك نا هيلع قيضي ال نأ وجرأف هنم كلذ نيح هعم كلذ رهش الو مهبتك

 ةنوعملا يدنع كلذ هعست مل كلذ لمتحي مل ناو ملظلاو روجلا رومأ ريغ اهيف نوكي

 . ملظلا ىلع

 مزاجلا اهيف فقوو ريفقلاب مسقي امنا لخنو ضرأ يف كيرش نعو : ةلاسم

 مث هبيصن يكيرش ىلع بتكو يل دهشاو مرغلا نم اهيف جرخي امم يتصح نم ينأرباف
 دقف تلق كل ةءارب ال معن لاق ؟ ال مأ يبحاص عم يدؤأأ مرغ اهنم جرخف مزاجلا جرخ

 هتءاربو ءيش كلذ نم مزاجلل سيل كلذ امو لاقو مارحو ملظ وه امناو مزاجلا يناربا
 كلذ نم بوني ايف نواعتلا نسحا امو لوقي ام نسح هربغ لاق . ءيشب تسيل كايإ

 نال هكيرشل هيلع مرغ الو ملاظلا كلذب هبلاطي نم ىلع كلذ نأ لاق نم لاق دقو

 . ملظ كلذ

 هيلع اهصرخيل هضرا ىلا صراخلا اعد لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 هئاعدتساب عقو اذإ هنا يعم لاق ؟ نمضي له هراج ىلع صرخو هيلع صرخف

 ةلالدلا ىنعم تبثا اذإ ناضلا همزل هراج ضرأ ىلع هل ةلالدلا ىنعم ىلع صراخلا

 عضومو هسفن لام ىلع ةلالدلا نم هعسي ام ىلإ هدصق امنا ناك ناو نماض لادلا نأل

 يف يدنع هيلع نكي مل هيلإ دصق وأ بلط ول نا ةلالد هيلع بلطي ال رهاظ هراج
 . نايض اذه

 سانلا ىلع ديزي نم كلذ ين لخد امبر صراخلا مدق اذإ هنأ تركذو : ةلأسم

 ةعضب تناك نإ كلذكو سانلا ىلع ةدايزلا ةفاخم هب قثي نم كلذ ىلوتي نأ زوجي لهف

 ناك هنع ملسو هلزتعا نم اذه لكف سانلا نيب ةيوسلا لاحب لدعلاب اهطسقي ريناند
 وجراف مهيأرب ناكو نيغلاب طسق اذه هيلع بتك يذلا ناكو كلذب يلب نمو . هل ملسأ

 ضري ملو دهشي مل رمأ ين لوخدلا امأو . هللا ءاش نإ كلذب ينع اذإ مثأي ال نأ

 دري نا الإ كلذ نف هل ةبوت الو كلذ هعسي ال ىراوحلا وبأ لاق كلذ بحا الف ماتيالاو

 . هسفن نم ةبيط الب ائيش هنم هذخأ نم لك ىلع
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 سانلا ءايسا اهيف ةعقر ذخأ لجر نع لئسو ديعس يبأ تاباوج نمو : ةلأسم

 يعم لاق ؟ كلذ هلأ هيلإ اهدرو ءايسا اهنم رصباف ناطلسلا ناوعأ نم نوع دقع نم
 لثمو اذه لثم ف ةنوعملاك هولعبجي ملو ةديرجلا رظن نم اذه لثم ف كلذ هل ليق هنا

 ردقي الف صاخلا ءيشلا كلذ يف انيعم نوكيف اهب ىتأ مث اهيلع نمتؤأ دق يتلا ةنامألا

 نم هيلع ام فرع اذا هريغ لاق . ةجاح ءاضق كلذب داراو تقو ي هنم عانتمالا ىلع

 . ملعأ هللاو هدي نم رابجلا ىطعي الو ضرألا ف اهلعج ةديرجلا

 . كلذ يل نيبي ال لاق كلذ يف نايضلا همزلي اضعب نأ كدنعف هل تلق : عجر

 هل زوجيأ ةبسح بلط يف ةيرق لهأ هب قلعتف اصارخ مبتي لجر نعو : ةلأسم
 تبثي هرمأي نأ هل زوجما اذكو اذك مهيلع تبثاو اذك مهنع حرطا صارخلل لوقي نأ

 اذك مهيلع تبلأ وأ اذكو اذك مهنع حرطا لوقي نا هل زوجي هناف ائيش هلوقب مهيلع

 . هل زوب الف اذكو
 نا هل زوجمأ ةيرق مسا نع هولأسف صارخلا عبتي لجر نعو باتكلا نمو

 مل ةيرقلا مساب مهربخأ ناف ةيرقلا مساب مهربخي نا هل زوجي الف ةيرقلا مساب مهربخي
 وأ طئاحلا مساب مهربخا نا كلذكو رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا هيلعو ان اض هيلع رن

 ملظ ىلإ اولصو اذإف لجرلا ىلع وأ طئاحلا ىلع وأ ةيرقلا ىلع مهدي نا الا لجرلا مساب
 ءيش هتلالدب هباصآ نمل لالحتسالاو مرغلا كلذ نم صالخلا هيلع ناك هتلالدب دحأ

 ةبوتلا هيلعف كلذب انئاد لعف امل الحتسم ليلدلا اذه نوكي نا الا ملظلا نم

 . هيلع مرغ الو رافغتسالاو

 ةديرج خسن لجر نعو يراوحلا ىبأ باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يلي ال وه ناك اذاف هيف همزلي ام بتك يذلا هباتكب اوضاقت مث ساطرق نم اهلقن دنجلل

 هيلع مرغ الو كلذ نم رافغتسالا الا هيلع ىرن الف كلذب رمأي الو سانلا نم ذخالا

 وه داراو ناطلسلا ىلإ دلبلا لهأ اهملسو مهيلإ هملسو دلبلا لهأ يأرب بتك نا تلقو

 كلذ نم ةبوتلا بتاكلا اذه ىلعف هيأرب باتكلا كلذ بتك نم اماف همزلي ام ةبوتلا

 هباتكب لمعو لمارالاو يماتيلاو بايغألا سانلا ءايسأ نم بتك امو هبر رفغتسيو
 . مرغلاو صالخلا هيلعف

 دحأ ىلع نعطي يباجلا موقيف ناطلسلا يباج دنع نوكي نمع لئسو : ةلأسم
 هيلع نعطي ناك نم لك ىلع راج مث هنم ةيقت هل كحضيو هس رب هل ءعىموي ١ ذهو ةيعرل ١

 يذلا ىلع له كلذ هوحن وأ ىذاب دوعي امم رثكأ جارخلا نم هنم ذخأ وأ كلذ هنيح يف
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 لاق ؟ لجرلا ىلع هنعط نيح يف يباجلا كلذل هتشاشبو هئاميال نايض يباجلل يموي
 نوكي ايف يباجلا ةناعا ىلع قرطت هل نكي ملو راكنالا ىلع ردقي نكي مل اذا هنا يدنع

 ال نأ بحاف هببسب دحأ ىلع زواجيف هنم لبقي نم لهأ نم ناك الو هيف هيلإ ءىموي
 . ةبوتلا الا نايض همزلب

 هيلع سيل موقم وه امنا صراخلا نا ريشب لاقو خايشألا باتك نم : ةلأسم

 الاد ذئنيح نوكيف ناطلسلا ىلإ كلذ عفريو سانلا ءايسا بتكي نوكي نا الا نايض

 نا لاق لماعلا نوعف هل تلق _ ناضلا هيلع لاد لماعلاو هل تلق نايضلا هيلعو

 . نوعلا هنع ىزتجا لماعلا يردأ الو نايضلا هيلعف نماضلا ضبق

 هتلالدب هنم ذخاف اجارخ هيلع نأ لجر ىلع لد لجر يف اضيأ لاقو : ةلأسم
 نم يلاولا ضبقي ملو يلاولا ىلا جارخلاب ذوخأملا لسرا ناف لاق نايضلا هيلع لاق

 لثم ناطلسلا نوع ريغ دنع نم الوسر لادلا لسرأ ناو هيلع ن ايض الف هيلع لولدملا

 ىلع نايضلا امنإو لادلا ىلع نايض الف هلوسر ىطعاف هيلع لولدملا ىلإ هريغ وأ هدلو
 . هتلالدب ناطلسلا ضبق وأ وه ضبق اذإ لادلا

_- ١٤٢



 ن وثالثلاو يناثلا بابلا

 كلذ وحنو مهل ةمدخلاو ةربابجلل لكوتلا يف

 نب ناهثع دمحم يبا خيشلا طخب هتدجو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 لجرلا نعو ديعس نب دمحم ديعس يبال باوج نمو . هللا هظفح دمحأ نب هللادبع يبأ

 نا زوجي ال مأ هجئاوح عيمجب موقيو هلام ين ةربابجلا نيمأل لكوتي نأ هل زوبي له

 هيلع قفشا نمل كلذ بحأ الف طايتحالا ىلع اماف ؟ دابعلل هملظ لاح يف وهو هعفني
 هل لاملا ناكو ةيصعم الو ملظ ىلع هنعي مل اذإف مكحلا يف امأو هيلع نتفلا دلوت فوخ

 ةعاط رمأ وأ لطاب ىلإ قح نم جرخي مل ام يدنع كلذ هيلع قيضي الف همارح ملعي الو
 . هلللا ءاش نإ ةيصعم للإ

 ؟ نيملسملا برح ىلع ىوقتي وهو ليخلا هل فلعي نأ هل له كلذكو : تلق

 يناو نوهأ وهف مهتب راحم لاح يف نيملسملل ابرح كلذ هلاح يف نكي مل ام هنأ وجراف

 ىلع هدضع يه يتلا ةلآلا نم اهنال لاح ىلع حالسلاو ليخلا رما ىلع هتنوعم هركال
 . هلطاب

 زوجي له هلام نم مهيلإ ملسي نأ هرمأيو دنجلا هيلا لسري ناك نإ : تلق

 مهيطعي نأ هعسي ال ام مهيطعي نأ هل نبي مل ام عسوأ يدنع كلذف ؟ كلذ ليكولل
 . هايا

 عفن نم هيلع لخدي ام لجأ نم كلذب موقي امنا هنا لكوتملا ةين تناك نإ : تلق

 هل موقي نأ هعسي له هللا ةيصعم ىلع هنيعي نأ هل ريمألا هعفنب وه يوني الو ريمألا

 . كل تفصو ام ىلع كلذ هل هنأ يعمف لاق ؟ ةينلا هذه ىلع يل تفصو ام عيمجب
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 هشغو جارخلا عييشت يف

 عييشت . رجي مل هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو يذلاف تفصو ام ىلعف

 ىماتي مهيف سيل نيفورعم موق جارخ ناك نا لوقن انا الا ناطلسلا ىلا هلمح الو جارخلا

 هيف دلب جارخ ناك نإو هللا ءاش نإ اساب هلماح ىلع رن مل مهيأرب جارخلا كلذ لمح ناكو

 ىلإ هغلبو كلذ لعف نمف هعييشت الو جارخلا كلذ لمح زوبي الف مهريغو ىماتي
 ىلعف كلذ ىلع اوربج دقو مهريغو يماتيلاو سانلا لاومأ هيف نا ملعي وهو ناطلسلا

 هلهأ ىلإ هيدؤي ىتح كلذب قيقحل هنأو كلذ مرغ ناطلسلا ىلإ هغلبو هلمحو هعمج نم

 كلذ نم هللا رفغتسي لوقنف نظلاب الا جارخلا نم مهاردلا هذه نأ ملعي ال ناك ناو

 . باوصلاب ملعأ هللاو هيلع مرغ الو
 برغملا لهأ ىلإ هللا همحر بوبحم نب دمحم ةريس نمو ةيشاحلا نمو : ةلأسم

 ىبج اذاو لماع ريغ وأ الماع ةروكلاو ةليبقلا ريبك ةوعدلا لهأ نم ناك اذإ لجرلا نعو

 لهأ نم لجرلا كلذ ىلا اعبت ديحوتلا لهأ نم اهنوذخأي يتلا ةيزحلا ةربابجلا لماع

 دنع هيضام مدقي ىتح لاملا اذه نوعيشي كيأر لهأ نم كعم نمب مدقا نا ةوعدلا
 وأ مهدنع يدايالا ذاختا ءاجر كلذ يل اوعراسي نأ مهل له ةربابجلا نيمأ ينعي نيمألا

 ي ةعراسملاب رمأ نم ذاختا ةلزنم تغلب امو مهمشغو مهملظ ةفاخم مهل ةارادملا ىلع

 لزعي له الماع ناك نإ متلقو ؟ ال مأ كلذ ىلع هنم أربيا هموق يناعاطم ناك وهو كلذ

 مهاوقو مهملظ ىلع ةملظلا ناعأ نمف ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا ناف ال مأ كلذب
 ىلع نيعم وهف يدايالا هب اذختم هلعف نم اذهو قح ريغ ىلع ناعأ دقف مهروج ىلع

 ةنوعمب رمأ كلذ يف ةعراسملا رمألاو مهتناما هلثم اولوي نأ نيملسملل يغبني الو لطاب

 نإف ةبوتلا هيلعو هيلع ةنوعملا يف لخد دقف لعف وأ رمأب ركنم ىلع ناعأ نمو روجلا لهأ
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 . ملعأ هللاو نيملسملا دنع هتيالو تطقس الاو بات

 بلطف بئاغ ايهدحا لام ين نيكيرشلا يف رفعج نب دمحم لاقو : ةلأسم

 ىلع كلذ سيلف هيأرب هاطعأ نإف لاملا ةلمج نم هاطعاف جارخلا رضاحلا ىلإ ناطلسلا

 نب دمح لاق . مرغلا ين هكراشي نا هكيرشل بحا ملعا هللا رثؤملا وبأ لاق . بئاغلا

 . لماعلا كلذكو امهنيب يقب امو امهنيب كلذف هيأرب ناطلسلا هذخا ناو رفعج

 سانلا نم ةعامجل اوبرهو دلب نم مهلاومأ ةلمج اوعاب ماوقأ يف تركذو : ةلأسم

 هل لاقف مهضعب صقنيو مهضعب ىلع ديزي بلطو نيرتشملا ءيسأ ناطلسلل بتكو
 لخنلا نم ىلع بوتكم ام مزلي ام يطعأ انأ وأ اهنيعب ةلخن لك مزلي ام بسحا مهدحا

 يعمف هيلع نايض ال هلوقب ن ايض همزلي كلذ ىلع وه اذإف بسحو كلذ يباجلا لعفف

 وأ اوذخأ ام ىلع مهه ةلالدلا ىنعم ىلع جارخلا هريغ نم ذخأ هلوق ببسل ناك اذا هنا

 رظنيف اذه ريغ ىلع ناك نإو نايضلا هيلع يعم ناك عاطملا لوبقملا رمألا وأ ةنوعملا

 . كلذ ين
 يلع عقي ام بسحت نأ كل لاق لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 هنم رضحم الب وأ يباجلا نم رضحمب كلذ ناك هيأرب هل بسحف يطعأ ىتح جارخلا نم

 لماعلا رمأ نم تركذ ام امأو هيأرب ناك اذإ اسأب كلذب كيلع ىرن الف تفصو ام ىلعف

 كلذ ىرن الو لعفت الف هنع ىطعأ ىتح نالف ىلع عقي ام بسحا كل لاق يذلا

 . ازئاج
 هيطعت نأ كل زوجي له اساطرق كيلإ بلط اذإ يباجلا نعو باوجلا نموا

 ناف تفصو ام ىلعف هب ديري ام يردت الف الايكم وأ انازيم كيلإ بلط اذإ كلذكو
 مل ديري ام ملعت ال تنأو هيلا :تملس ناو ةمالسلا ىلإ برقأ وهف هعنمت نأ ىلع تردق

 جارخلل سانلا بح هب ليكيو سانلا جارخ هب نزي هنأ تملع ناو اسأب كلذب رن
 هيلع ىرن الو كلذ ىلا عجري الو مدنلاو ةبوتلا هيلعف كلذ لعف نمف كلذ ىلع هتيطعاف

 . هسفنب كلذ لي مل اذإ ساطرقلا كلذكو لعف ايف امرغ
 لاقف هيلع جارخلا نم همسا لوحي نأ الجر لأس لجر نعو جارخلا يف : ةلأسم

 نم جارخلا نم ناطلسلا هب ينبلاط ام لكو يسفن ىلع جارخلا نم كمسا لوحا ال هل

 يذلا اذه همساب ناطلسلا هبلاطو كلذ هل لعفف معن لاقف يل كيلع وهف اذه كمسا

 ؟ ناطلسلا هبلاط امم هل لبق ام نايض رومأملل رمألا مزلي لهف تلق هسفن ىلع هلوح

 اذإ هسفن ىلع نمض دق ام هيلع بجو نمض كلذ ىلعو كلذب هل ليق اذا هنأ يعمف

 هل تلقو هب هل نمض دق ام هيف هلخدأ دق يذلا كلذ هن ايض ببسب ناطلسلا هنم ضبق
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 مسالا اذه لبق نم ناطلسلا هب ينبلاط ام لك هل لاقف كدنع يمسا هل لاق نا كلذكو
 هيلع تبثي ليق هنأ ؛ يعمف ؟ ظفللا اذهب اذه هيلع تبثي له معن لاق كيلع يل وهف

 . ناطلسلا نم هضبق امم اذه ىلع ناضلا رمأ يف هلخدا اذإ

 يف رئاجلا ناطلسلا عم همسا بتكي نأ الجر لجر رمأ اذإ ليقو : ةلأسم

 كلذ يف هيلع نايض الو هيأرب هبتكيو همسا يلمي نأ كلذ هل زاج كلذب هل نذاو جارخلا

 بتكي نأ هل ناك اذإ كلذ هل ناك رمآلا مسأب يه ةلخن بتكي نأ هل نذأ نإ كلذكو

 نم لاقف هلك اذه يف فلتخا ليقو نايض هيلع سيلو كلذ هل ناك هلام نم دارأ ام هيلع

 . ذخان هبو كلذ زوجي لاق نم لاقو زوجي ال لاق

 نأ روجأ روجلا اهيف لعفي وأ اهبصغي ملاظ نم دلبلا ىلع يشخ نإف : ةلأسم
 نأ ىرأ ال لاق ؟ ءالؤه لاومأو دلبلا ةمالسل رضاحلاو بئاغلاو ميتيلا لام نم ذخؤي

 ليزي نأ رداق هللا نأل هعوقو لبق ملظلا ةيشخو فوخلا ىلع قح ريغب مهلاومأ نم ذخؤي

 . ملعأ هللاو هلوصو لبق ملاظلا ريس يف ليحيو نيع ةفرط نم عرسأب كلذ

 ملسي نأ هلف جارخلا يف هبلاطف مهارد ةرشع رابجلل هدنع ناك نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هفرعي نأ هل سيلو جارخلا يف هنم ذخأي امم هدنع يتلا ةرشعلا

 اجرخ مهلأست مأ » : ىلاعت هللا لوق ىنعم ام ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ملعأ هللاو قزرلا جارخلا نيرسفملا ضعب لاق ؟ جارخلا اذه ام يريخ كب ر جارخف

 وأ نالف ىلع هتعب لاقف هجارخب بلوط مث هريغل هب رقأ وأ هلام عاب نم : ةلأسم

 لجرلا نم ذخأ ام نايض هيلع ؟ ال مأ ءيش همزلي جارخلاب نالف بلوطو نالف ىلا راص
 . ملعا هللاو

 طلخيف ةطنح ليياكم ةرشعب ناطلسلا هبلاطي نمعو عاقرلا باتك نم : ةلأسم

 ىلا لصوتي شغ هنأل كلذ هل زوجي ال لاق كلذ هل زوجي له هشغيل دمرتلا بح اهيف

 ال لاق ؟ ريعشلا هيف طلخ ناف تلق شغلا نع ىهن دقو اوملعي نأ ريغ نم نيملسملا

 . كلذ هل زوجي
 زوجي هنأ ناسغ يبأ نب دمحأ نب دمحم نع هب قثا نم يلا عفر دقو فيضملا لاق

 هنأ كلذ نم يسفن يفو هسفن شغلا ىلإ دصق ريغ نم هلام يف كلذ لعفي نأ هتين هل

 . ملعأ هللاو كلذب رثكيل هسفن نع افيفخت كلذب ديزي نا الا هلام فالتا نم عونمم

 نا لبق يدؤي لاق نم لاقف جارخلا ءادا يف ملعلا لهأ فلتخا لاقو : ةلأسم
 اذا يردي ال هلعل نتفلا فوخل يدنع حصأ لوألاو بلطي ىتح لاق نم لاقو بلاطي
 نك همالك ضعب يف يه ضعب لاقو . ملسي ال وأ هنيد يف ملسي نأ كلذ يف ضروع
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 نوكي نأ تفخ هنامز فرعي ملو هناسل ظفحي مل نم هناف كناسلل اظفاح كنامزل افراع

 . انوتفم اكلاه
 هل غوس دقو ةربابجلا يطعي ناك ملعلا لهأ نم نيملسملا ضعب نأ لاقو

 يدؤي دوع ةرمث لك جارخ ءىهم لعجو كلذ لجأ نم ةيقتلاو رذحلا لمهي ملف اغيونىت

 نينسب كلذ دعب ناطلسلا داع نأ ىلإ ةحابملا يف هحرطيو سيكلا ىلع متخيو اهجارخ

 يف ةربابجلا ةضراعمو نتفلا نم اجن فيك مزحلا عنص ذا رظناف مهيلا اهاداف هيلا اوعجر

 امو صاصرلاو رفصلا هيطعي نأ هل زوبي له جارخلا يدؤي نمع لئسو . جارخلا شغ
 نأ ىلا بحاو كلذ يف فلتخا هنأ يدنع لاق ؟ هنم كلذ اولبق اذإ دوقنلا يف زوبجي ال

 . مهل هيلع تباث قحب هسيل كلذ نأل زوب
 جارخ هيلع نم تلق دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع خايشالا باتك نم : ةلأسم

 امم مهشغ هل لاق هنوملظي مهو هب هنوبلاطي امم مهيلا ملسيو مهشغي نأ هل زوجي له

 شخي نوكي نأ امأف نيملسملا ىلع شغ الو ررض هيف نوكي ال امم هنع مهملظ عفدي

 بصي وأ رزمي نا ىلإ ىرثلا ين هعضي بحلا كلذكو تلق الف مهيلا اهيدؤي مث مهاردلا
 ةراجح ءاعولا ين حرطي وأ ءاملا هيلع بصي رمتلا كلذكو ىأر امب هشغي وأ بارتلا هيف
 وأ بحلا يف يفني شغب رمتلاو بحلا شغي نأ هل سيل لاق ؟ ال مأ زئاج كلذب مهشغيف

 اذإ هزنك مث فشحلاو ةراجحلا رمتلا ين عضو اذا هنأل كلذ نيملسملا ىلا لصوتيف رمتلا

 شخلاب اوملعي مل مهنأل هل زبي مل كلذ ىلع هودجوف هجوب نيملسملا ىلا كلذ لوحت
 ف مهاضق دعب كرتي مث ديزي ىتح ءاملا ين لعج اذإ بحلا كلذكو هيف اوعقو ىتح

 . دعب شغلا كلذ دعب نوكي الو لوألا هلاح لا عجري هنإف تاردنالاو تويبلا

 نيملسملا ىلع ىقلي كلذ نال زبي مل هنم جرخي الو هدسفي ام هيف طلخ نا اماو

 الف شغلا هيلا لصيف ملسمل كلذ نوعيبيف بصغلاب مهملع ريغ نم اعوط اعيب وأ اهرك

 ظدؤي ام هنكمي سيلو برضلا وأ لتقلا مهنم هسفن ىلع فاخ نإف تلق لعف نمل لحي
 هل نأ ةلأسملا لوأ ين ىضم دق لاق مهشغ هل زوبي له ائيش دحأ هضرقي ملو مهيلا
 ىلإ لصوتي شغب مهشغي نأ هل سيل هنا انلق دق ام الا مهيضري امب هنع مهعفدو مهشغ
 . انمدق ام ىلع نيملسملا

 . (عرشلا نايب) باتك ىلا عجر

 لاقو مهارد هيلإ دمف ةعلس لجر نم يرتشي نا دارا لجر نع لئسو : ةلأسم
 نأ اذهف زوبي له هنيعب جارخلا نوذخأي ال نيذلا ةيعرلا نم هنأ ريغ جارخلا نم هذه هل

_ ١٤٨ _



 جارخلا نوذخأي نيذلا جارخلا باحصأ نم نكي مل اذا هنا يعم لاق ؟ اهب هعيابي
 لثم هوجو ىلع فرصني جارخلا نأل كلذب سأب ال هنا يعمف جارخلا لمتحاو مارحلا
 نم اذه هنا الا كلذ لمتحي ال ناك ناو كلذ وحنو اجارخ رمتلاو اجارخ ىمست ةلغلا

 هعيابي نأ بلطي ال هنا يعمف ربجلا ليبس ىلع كلذ نم ناطلسلا هذحأي يذلا جارخلا
 الف بلقلا هيلإ بهذي امو ةقثلاب ذخالاو طايتحالا يف كلذ لمتحا اذإو مكحلا يف اهب
 . مكحلا يف كلذ ميرحت الو هداسف ىلع ىوقأ الف مكحلا ين امأو ، كلذ زوجي

 هل لاقو . جارخلا نوذخأي نيذلا ناطلسلا لبق نم هل لاق يذلا كلذ ناك ولو
 دقو اضيأ هلوق نم لمتحي كلذ نأل هلالح مكحلا يف لمتحي هنا يعمف جارخلا نم هذه
 وأ مكحب هيلع كلذ نايض تبث اذاف تلق مالكلا لوأ يف نانئمطالا ىنعم ىضم
 ليق دق هنا يعم لاق ؟ آربيو هيلع اهدري نا هل له صالخلا دارا مث اهل هضبق هنانئمطا
 كلذب ةءاربلا هل ىجرتو هيلع اهدري نأ هل زوجي هنأ لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف
 نوكيو هريغل اهنا اه رقأ دق اذه نال كلذب أربي ال لاق نم لاقو . اهنيعب اهدر اذا

 . بر هل فرعي ال يذلا لاملا مكح اهمكح
 يعم لاق ؟ هصالخ ام صالخلا دارأ مث اه ضباقلا اهفلتأ نا تيأرأ هل تلق

 نأو كلذ يف فلتخا دقو . بر هل فرعي ال يذلا لاملا مكح اهمكح نأ ليق دق هنأ

 . هيف ليق ام دحأ نم كلذ لعلف ءارقفلا ىلع اهقرف

 نم مهاردلا هذه هلوق لثم نوكي له جارخلا مهارد هذه لاق نأ تيأرأ هل تلق
 الو ةفصلا ىنعم ىلع ناجرخي جارخ مهاردو ؟ جارخلا مهاردلا نأ يعم لاق ؟ جارخلا
 . مارحلا جارخلا نم اهنأ ىلع كلذ هلوق بجوي

 يف مارحلا وه جارخلا نا الا عضوملا لهأ ةغل نم لمتحي ال كلذ ناك نأ هل تلق
 ناك اذإ كلذ لالح مكحلا يف لمتحي له ةغللا نم مهدنع كلذ جرخي الو فراعتلا
 تبثي نأ هبشي هنا يعم لاق ؟ عضوملا لهأ ةغل ريغ يف ةلغلا نم هنأ جارخلا ىنعم جرخي
 . هريغ لمتحي ال هنأ نوفراعتي ايف مهتغل ماكحأ موق لك

 لاق ؟ جارخلا نم هلوقك وهأ ببستلا نم مهاردلا هذه هل لاق نا تيأرأ هل تلق

 يف لمتحي وهف يدنع لاح ىلعو رصعلا اذه ين كلذ نم دشا هنأ يدنعو يدنع اذكه
 . يدنع هبشي ايف جارخلا يف كلذ لمتحي ناك اذإ مكحلا

 يبصلا لاقو . يبص لجرلا اذه دنع نم يرتشي يذلا ناك نا تيأرأ هل تلق

 يف مل فرصتي نمو رئاجلا ناطلسلا ةهج نم يبصلاو جارخلا نم مهاردلا هذه
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 لثم وه سيلف يدنع مكحلا يناما لاق ؟ غلابل لثم اذه ين هرارقا نوكي له مهتمدخ
 . كلذب ىلتبملا ىلا كلذف لوقعلا هنقيتست ام ىنعم ين امأو غلابلا

 اذكه لاق يبصلا لثم نوكيف اغلاب مهديبع نم دحأ ناك نا كلذكو هل تلق

 ضبق دق ناك اذإ جارخلا ذخالدوعت دق نمم اغلاب ارح مهنم ناك نإف هل تلق يدنع

 عئابلا عسي له جارخلا نم مهاردلا هذه لاقف هل نزي نأ دارأ مث يرتشملا نم ةعلسلا

 ىلع هيقتي ناك اذإ يدنجلا ملعي الو ءارقفلا نم ناك اذإ هرقفل اهدقتعيو اهذخأي نأ

 ىتح هنم صالخلاب نادو كلذ دقتعا اذا هنا يعم لاق ؟ ءارقفلل اهنا لوقي نم لوق

 نأ لوقي نم لوق ىلع يدنع كلذ هل زاج كلذ لثم ين ءاج دق ام يلع بر هل حص
 . اذه هابشاو هرقف عضوم هتطقلب عفتني ظفاللا

 اهب يصوي نأ هيلع له ةينلا هذه ىلع اهضبق دقو توملا هرضح ناف هل تلق
 ليق ام لثم ىلع هنا ىعم لاق ١ كلذ ف ةيصو هيلع سيلوأ بر اهل حصي هلعل كلذب

 نم كلذ ةفرعم كرد وجري ام برقا نم ةفصلاب ةيصولا هيلع ناب اذه لثم يف

 . تافصلا

 اهب ةيصولا هيلع نوكيأ هب رمؤي ايك ةين الو داقتعا ريغ ىلع اهضبق ناف هل تلق
 نم ةبوتلا هيلعو ةفصلا ىلع لوألا لثم هنأ ىعم لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع ءارقفلل

 . ةينلا كرت

 تلق صراخلا ىلع سانلا لخن يلمي لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نكمي هنأ نظلا نسح ىلع هلزنت وأ ايلو كل نكي مل اذإ ماقملا ىلع هنم ربن نأ زوبي له
 هجولا فيك وأ هئاقدصا وأ هب راقا ضعب ىلع للدتيو لخنلا بحاص هرمأ دق نوكي نأ

 نم تيأر اذإ لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دقف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ يف

 أربت نأ كيلعف مهملظو مهئامد كفسو مهلاومأ لكأ نم سانلا عم لطاب وه ام لعفي
 ناك اذإ لاق نم لاقو . هعسي امب كلذ لعف هنأو اقحم كلذ ين ناك هنأ ملعت ىتح هنم

 نم نيلوقلا الكو هنم ةءاربلا زيحت مل هوجولا نم هجو ي اقحم كلذ يف نوكي هنأ لمتحي

 لهأ نم كلذل لعافلا نوكي نا الا ذخان هبو انيلا بحأ رخآلا لوقلاو نيملسملا لوق

 . ذخان هبو انيلإ بحأ اذه لثم يف لوألا لوقلاو لطابلا

 هيلع له جراخلا ين مهرماب اهملسيو سانلا مهارد ذخاي نمعو : ةلأسم
 ؟ هلام نم جراخلا يف اهلثم هنع عفدو وه اهذخأ ناف تلق هيلع ن ايض ال لاق ؟ نايض

. هرمأ فلاخ هنال هنم ذخأ ام در هيلعو كلذ هل زوجحم ال لاق



 انأو يجارخ كفيوست نم يل عفدا لجر هل لاقف غيوست هل نمعو : ةلأسم

 هيلع نايض الو هل زوجي ال لاق ؟ نايض همزلي له لعفف ينع عفرت ام لثم كيلا ملسا

 . هذخأ ول ملظي ملاظ نم املظ هل عفد امناو ائيش هلام نم هنع نزي مل اذإ

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجرر
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ناطلسلا دي يف ن وكي امف

 اناكسا هيف اذختمو ءانب هيف اينابو موق دلب يف اركسعم ناك اذإ ناطلسلا نعو

 هنأ هيف مكحلا نوكي ام ناطلسلل وه وأ لاملا اذهو عضوملا اذه بصتغم وهأ ملعي ملو

 ريغ وه مأ ملظلاو باصتغالاب فورعم وه ذا هل كلم هنأ ملعي ىتح ؟ بصتغم
 لداع وأ رجاف وأ راب نم سانلا يديأ ي ناك ام لاق . بصتغم هنأ ملعي ىتح بصتغم

 مل اذإف هل ليق هوجولا نم هجوب هنع هلاقتنا حصي ىتح مكحلا يف يدنع هل وهف رئاج وأ
 لاق ؟ نمضي له لجر همدهو ناطلسلا هنم جرخف عضوملا كلذل هباصتغا حصي

 هتلازا مكحلا بجوي نا الا ملاظ كلذل ليزملاو هتلازا زبت مل كلم هنأ تبث اذإ هنأ يعم

 ملو كلذ حص اذاف اهيف امو ةرايعلا ىندي نكسلا نا ليق دقو قحلا هوجو نم هجوب
 . . كلذ ريغ حصي ىتح ةرامعلا يدي اذ نكاسلا نوكي نأ هبشا هريغ مكح كلذ لقني
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 روجلا هيف ناك اذإ دلبلا يف نكسلا ىف

 بلغ دق دلب يف ملسملل ةماقالا زاوج ىلع انباحصأ عمجأ دمحم يبأ عماج نمو

 هملع عم راجشالا هيف سرغيو عئارزلا هيف عرزتو لاومألا هيف رمعي تاو ةربابجلا هيلع
 مهناو لاملا كلذ اوقحتسي نا ريغ نم جارخلا ليبس ىلع لاومألا هنم نوذخأي مهناب
 ر دشو مل ة ةيوقت كلذ ف سيلا لئاق لاق ناف مهيغبو مهملظ ىلع هب نونيعتسي

 عفانملا نم مهنم نولاني امل نيملسملل مهعم ةماقالا زوبحت ال نا متركناف مهداضعأ

 مهرايثو مهيشاومو نيملسملا عئارز نم نوذخأي ام الولو اهب نونيعتسي يتلا لاومألاو
 نم ببسب نادلبلا هذه ي لتل ىلع مهتماقا نا متلق الهو مهعم ةماقإ مهل نكت ملا

 يف ةماقالا نيملسملل زوجي دق هل ليق ؟ مهنم نوذخأي امل نيملسملا نم مهعم ماقأ

 نوعرزيو لجو زع هللا لبق نم رظح اهنكس يف تاي مل يتلا عضاوملا يو مهكالما
 نوذخأي ةربابجلا نا نوملعي اوناك نإو راجشألا نوسرغيو لاومألا نورمعيو اهيف

 نورمعيو نوعرزي امنا اوناك اذإ مهملظ ىلع مهتيوقت ىلا يدؤت الاومأ اهببسب مهنم
 نوعرزي اوناك نا نكلو اضيأ نيملسمللو مهلاوحأ حالصو مهلايع رتسو مهسفنأ عفنل
 مهلعف ف هلل ةاصع مهنف مهل مهنم ةنوعملاو ةربابجلا ةيوقت كلذب نوونيو نورمعيو

 مثا الف نيملسملل احالصو مهلايع ةقفنلو مهسفنال اوعرزي نأ مهتاين تناك اذإ اماف
 . مهيلع

 ربخلا هيف مهدصقو حالصلا كلذ ي مهدارمو سانلا هعرزي ام ناك ولف اضيأو

 هب ىوقي ائيش هببسب مهنم ذخأيو مهملظي ادحا نا اوملع نا كلذب نيمثآ نونوكي
 ناكا ذإ بشعل ١ هب تبني الو هلزني الو ثيغل ١ عطقي لاعتو كرابت هللا ناكل هملظ للع

مهددع ديزيو مهيشاوم هب نمستو مهل اومأ هيلع نورثكيو هب نوعرزي رافكلا نا ملعي



 يف اوكلهه رطملا مهنع عطق ول هنأ ىرت الا نيملسملا نم مهودع ىلع مهتوق كلذ ينو
 ٠ مهيداوب

 ببسب هلانيو هيف ملظي هنأ ملعي دلب ين ميقي نأ ملسملل زئاج نيأ نم لاق ناف

 ةليزج ةعفنم هب هلانت العف لعفي نأ ملسملا ىلع مرحي ال هل ليق ؟ ملظلاو لذلا هتماقا
 ملعي ناك اذإ لذلاو ملظلا ضعب هب هلاني هنأ ملعي ناك ناو رقفلاو لذلا نم هب وجنيو

 ىلا جاتحا اذا ةمذلا لهأل لمعي نأ ملسملل زوجي امم رثكا ىنغلا زع نم هلاني يذلا

 لاهحاو سفنلا لالذا كلذ يف ناك ناو سانلا ةلأسم رقفلا نع هعفري ازع هب لاني لمع

 هوركملاو ملظلا ضعب لمتحي نأ نمؤملل زوجيف بل يذ ىلع هب ىفخي ال امو هوركللا
 ناكل اذه مزل ولو هلايع رتسو هسفن ةعفنمل عرزي نأ هتين تناك اذإ هريغ نود وه ىذلا

 يف نأل كلذ ىلع اوردق اذإ لامب مهودع دي نم مهارسا صيلخت نيملسملل زوجي ال

 نيكرشملا ةاداعم هركذ لج هللا حابأ دقو . مهسفنأ ىلع مهنم ةناعإو مهل ةيوقت كلذ

 لعف دقو . ءادف امإ و دعب انم اماف قاثولا اودشف مهومتخشلااذإ ىتح لاقف هباتك ين

 هنم ةيوقت مالسلا هيلع هتين نكي ملو هوب راحف مهنم موق عجرو ردب موي ةلي هللا لوسر
 . مهنم اهوجري ناك يتلا ةبوتلا ، مهنم هترادا تناك امناو هتبراحم ىلع ةيوقت الو مل

 ريغ ف امأ هل ليق ؟ مهيلا ماعطلاو حالسلا لمح نم متعنم ملف لاق نإف

 مهتيوقتو هب مهل ةنوعملا كلذب يوني لماحلا نوكي نأ الإ كلذ نم عنمن انسلف ةبراحملا

 الولو ةمألا نم عامجالل كلذ زوبي الف برحلا تقو يف امأو كلذ زوجي ال ذئنيحف
 هرمأ ىلإ ءاهتنالاو بوكرلا كرت بجوي مامالا عنم ناف كلذ عمو ازئاج ناكل عامجالا

 . مارح هتفلاخمو

 هنأ ملعي مل ام معن هل لاق ؟ مهعيابيو مهل ميقي نأ ملسملل زوجيفأ لاق ناف

 نم ءيش راهظإ ىلإ هب اوغلبيل لطابلا بيوصت ىلع هنوهركي مهأ وأ مارح وأ بصغ
 . لطابلا

 كلذب رمأ لجو زع هللا نال معن هل ليق ؟ مهعم وغلا ملسملل زوجيفا لاق ناف

 لاقو . هرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق » : هلوقب اماع ارمأ هباتك يف
 نيذلا اولتاق » :ىلاعت لاقو 4٠مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا » : هركذ لج
 . ملعأ هللاو زئاج مامإ ريغب لاتقلا ناف اضيأو { رافكلا نم مكنولي

 تنك امو بلاط يبأ نب يلعل مالك نمو دمح يبأ باتك ريغ نمو : ةلأسم
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 هعم تنكس ولو دلب يف هعم نكساأل الو دنعم ىلع هنم ملظتل تكس الو دحأل ملطظال
 نيذلا نا » : لوقي ثيح هللا لوق كلذو امثا هللا دنع اهملظ يفو املاظ يسفنل تنكل

 ملأ اولاق ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق متنكايف اولاق مهسفنا يملاظ ةكئالملا مهافوت

 . «اريصم تءاسو منهج مهاوأم كنلواف اهيف او رجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت

 . برحلا ضرأ ىلا هلهأ لجرلا لقني نا هركيو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 نيكرشملا ضرأ يه برحلا ضرأ نأ يدنع هريغ . بارعالا ىلا كلذكو ضعب لاقو

 سيل نيذلا كرشلا نادلب نم كلذ هبشا امو نيصلاو جنزلا دالبو دنهلا دالب لثم
 . ةمذ نيملسملا نيبو مهنيب

 نيكرشملا عم نمأي نأ ملسملل زوجي له هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 زوجي ال وأ كلذ مهلاح يف نيملسملل ابرح اوناك ولو نامألا هوطعأ اذإ مهدالب يف رقيو
 . كلذ

 نأ يل نيبي الف الاو كلذ هيلع قيضي الف هيلإ اجاتحمو كلذ ىلا ارطضم ناك اذا لاق

 . رايتخالا ليبس ىلع اراد نيكرشملا راد ذختي

 ريغ نم مهيلع عيبيو مهنم يرتشيو مهدالب يف رجتي نأ هل هركي لهف هل تلق
 اذاف هل تلق ريثك وأ اليلق مهراد ين ةماقالا هل هركاف هنم ارايتخا ناك اذإ لاق ؟ رارطضا

 يف وهو مهيلع نيملسملا نيعي نأ هل زوب له نامألا هيلع قيضي ال هجوب مهعم نمأ
 هل زاج قحب نوملسملا مهبراح اذإ لاق ؟ مهيلع نيملسملا ةناعا هل زوجي ال مأ مهنامأ
 . (عرشلا باتك ىلإ عجر) . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا . مهعم مهبراحي نأ
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 نوثالثلاو سداسلا رابلا

 ناطلسلا ةعناصم ىف

 ن أ مهل اومأو مهسفنأ ىلع مهوفاخو ةربابجل ١ ءالؤه مهيلع فرش أ ا دإ ةيعرللو

 هب مهنع نوعفادي امب مهسفنأ ىلع مهوعناصي نأو مهتنسلاب ةعاطلاو عمسلا مهوطعي

 هلعفلو هل ضغبلا مهنم هللا ملع اذا مهل زئاج وهو مارح رابجلا ىلع كلذو مهلاومأ نم

 . ةيقتلا دح ىلع كلذ ناكو

 . اهايإ هوطعي نأ مهل زوجي الف ةاكزلا اماو هريغ لاق : ةلأسم

 نأ الإ ةنومب مهنيعي نأ دحال سيلو رفعج نب دمحم لاق باتكلا نمو : ةلأسم

 دالبلا ىلع ءاقبتسالا بلطو كلذب ماق نم ىلع سأب الف ةيعرلاو دالبلا ىلع اوفاخي
 تباطو هيأرب ىطعأ نمم دالبلا لهأ ىلع هوعضو يذلا جارخلا مهل جرختساو اهلهأو
 رثؤملا وبأ لاقو . ميتي الو بئاغ لامب كلذب ماق نم ضرعتي نا بحن الو هسفن كلذب
 نم دحال ىرن الف مهل ابلاط نيملسملا نم دحأل اب راحم رابجلا اذه ناك ناو كلذ لثم

 ءيشب الو لامب الو سانلا نم هذخاي جارخ ىلع هتبراحم تقو يف هنيعي نأ نيملسملا نم

 . نيملسملا ةبراحم ىلع هب ىوقي امم

 ناف ابرح وأ اوناك اميلس ةربابجلا ةنوعم نيملسملا نم دحأل زوجي ال رثؤملا وبأ لاق
 اوعفد امب مهلاومأو مهدالبو مهسفنا نع اوعفادي نأ نيملسمللف دالبلا كاله اوفاخ

 رارحألا سانلا نم ذخأ نم ىلع الو هللا ءاش نإ مهيلع سأب الو مهلاومأ نم هيلا

 ىلع فوخلا نم انفصو ام ىلع ةربابجلا ىلا هوعفدو الام مهسفنأ ةبيطو مهيأرب نيغلابلا
 ' ركاسع نم ركسعل ةبصانم دح يف اوناك ولو مهئامدو مهلاوماو نيملسملا ميرح
 . ملعا هللاو مهنم هب نوباصي امم نيملسملا ىلع نوهأ وه اذه نال نيملسملا
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 اوفاخو مهلاومأ اوذخأو ةيعرلا ىلع نيبلاغ نيطالسلا ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 عقوو ةنوعملا عقوم كلذ عقي مل مهلاوما نم ءيشب مهسفنأ نمم اوعفدو ميرحلا ىلع
 لوقتام هللا هظفح يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأل باوج نمو . عفدلا عقوم

 ثيح وأ ىوزن ىلا هلمحيو هدنع نم ابح نحطي نأ ناطلسلا هفلك لجر يف هللا كمحر

 هريغ دنع نم بحلا ناك نا كلذكو ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ اهريغ وأ ةبراحم ين دارأ

 يذلاو كتلأسم يف تركذ ام ىلع تفقو ؟ ال مأ كلذ هل زوجيا هلمحو هنحط يف هحاباو

 ىلع هميلستو هلام يف هحابا نم لام نم وأ هلام نم ابح نحطي نأ مزلا نم نأ يل نيبي

 ملظ ىلع ةردق هميلست دنع هل نبي ملو هرمأ نم عانتمالا ىلع ردقي ال نم ىلا هنم ربجلا
 اهيف رظناف ةلأسملا هذه لثم نع فيعض انأو مثآ ريغ ملاس هنأ وجراف هببسب دحأ

 . هللا ءاش نا قحلا قفاو ام الا اهنم ذخأت الو اهربدتو
 رئاحلا ناطلسلا نوع عناصي نأ دارأ لجر يف ديعس يبأل باوج نمو : ةلأسم

 عفدني مهر وج نم ءيش ببس نم وأ صرخت ال ةعطق يفخي هنأ ةهج نم وأ هرش يقتي
 يل بحلا اذه عفرا بحلا هيلا ملسي يذلل نوعلا لوقيو بح يرج هيلا ملسف هب هنع
 نأ هدنع نم وه يذلا بحلا هدي يف نم ىلع له تلق نوعلا توميو هعم هعفريف كعم

 هيلا هملس هنأ ةهج نم نوعلا اذه ةثرو نود هل وه وأ نوعلا اذه ةثرو ىلا هملسي

 هيلع وهو كلذ هل زوجي الف ؟ هرش عفدل ةيقتلا ليبس ىلع ناك اذا هنا ىعمف هرش عفدنيل

 هل زوجي ال هنا يمعف هنيعب هدي ين ناك اذاف هيلع هل نومضم هيلإ هملسي نمل وهو مارح
 . هلام نم ىفوتسي نأ هل ناك هنيعب هيلع ردقي مل ولو هنأ يعمو هذخأ

 تلصلا نأ ةقرفلا هذه تمعز ايك دمحم يبأ نع ةنزاوملا باتك نمو : ةلأسم

 نا لمتحي ام عم مهنم هسفن ىلع فوخلاو مهرش روهظل ةمكلاو متاخلاب مهيلا ىدافت

 موكحم هيلإ فاضم كلذ مكح نأل كلذ بجوي رهاظلاو هل اكلم متاخلاو ةمكلا نوكت

 مركا هسفن دنع نوكت نأو هلامب هسفن يدفي نأ ملسمللو هريغل هنا ملعي ىتح هب هل

 لامب هسفن يدفي نأ ملسمللف هل كلمب اتسيل متاخلاو ةمكلا هذه تناك ناو هكلم ميمج

 هسفنل اجر اذإ هودع اهب عناصيو هتنامأ نم ذخأي نآو اهل ةمالسلا كلذ يناجر اذإ هريغ

 لهأ هيلع عمجا ام اذه ىلع ليلدلاو . امهيلا يدؤي امو عوجلا نم ةكلهلا نم ةمالسلا

 نأو هريغ لامب اهيدفي نأ عوجلا نم ةكلهملا هسفن ىلع فاخ اذإ ملسملا ىلع نا ةلبقلا

 نايض ال سانلا نم ريثك لاقف نايضلا ين اوفلتخاو هسفن ىلع فاخ اذإ ريغلا لام لكاي

 هلامب ملسملا اذه ءيجي نأ لاملا اذه بر ىلع ناك هنأ لوقلا اذه بحاص دنع نأل هيلع

 ناك كلهي ىتح كلذ عم هكرت ولو هتاجن ىلع رداق وهو هيدي نيب كلهي هعدي ال ناو
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 هسفنل وه كلذ لعف هب هيدفي نأ هبحاص ىلع لام ناك ام ىلع وه ردق اذاف هنيدل انماض

 . قيفوتلا هللابو لاملاو ماعطلا بحاص ىلع هب هل هللا مكحب

 ينب ىلا نولمحي اوناك نايع لهأ نم نيملسملا نأ انخويش ضعب انربخا دقو
 ملعأ هللاو مهنم نيملسملا ىلع هنوزذاحي امو مهرش اهب اوعفديل الاومأ ماع لك يف ةرامع

 ي هلام قفني ناو هلام نم هدنع رثآ هسفن نوكت نأ ملسملا ىلع نال زئاجف مهلاومأ
 . هباتك نم عضوم ريغ ف كلذب هللا رمأ دقو . هنيدو هسمن حالص

 ىلا عفدي ام ليبس ىلع هللا لام تيب نم مهيلا لاومألا هذه اوعفد اوناك ناو
 رمأ دقو . حابم لوسرب يساتلاو ةي هللا لوسر كلذ لعف دقو . كلذ زئاجف ةفلؤملا

 هب فلتأت ام تاقدصلا نم ةمئالا دي يف يتلا لاومألا نم ةفلؤملا ىلا فرصي ناب هللا

 نأ ملعن الو مهتلود يف حدقلاو نيملسملا ىذأ نع مهرش كلذب فرصي ناو مهبولق

 خوسنم تاقدصلا يف ةروكذملا ماهسلا يف هثلا هضرف يذلا ةفلؤملا مهس نا لاق ادحا

 بلطف هولتق دق نايع لها دجوف نابيش بلط يف جرخ امل ةميزخ نب مزاخ ناف اضياو
 فرتعبو دادغب ناطلسل بطخي ناو هفيسو همتاخ ميلست دوعسم نب ىدنلجلا ىلا

 ةيطع نب لاله ذئموي هعمو هنامز لهأ نم ءايلعلا ىدنلجلا راشتساف ةعاطلاو عمسلاب

 نيملسملا نم مهريغو ينارحبلا دايز نب فلخو ينايعلا ةيطع نب بيبشو يناسارخلا
 نابيش ةثرول نمضيو لاملا نم هيضري امو همتاخو نابيش فيس عفدي نا هيلع اوراشاف
 ةعاطلاو ةبطخلا الا ةميزخ ىباف نيملسملا ةلود نع كلذب عفديو متاخلاو فيسلا ةميق

 عم اهنع عفدي امناو نيدلاب ةلودلا نع عفدي نأ نيدلا باب يف زوجي ال كلذ نا اوأرف
 . لاملاب ءاجرلا

 دلبلا لها عمتجا اذاو نيملسملا راثأ ضعب نع ةلأسم ةيشاحلا نم : ةلأسم
 ررضلا هنم نوفاخي نم ىلا وأ ناطلسلا ىلا ةقثلا كلذ اهعفدو ةقث ىلا مهتاكز اوعفدو

 يبسلا نم اهومحيل مهودع لاتقل مهدالب ىلا تلبقا ةلود هجو يف اوفرص وأ دلبلا ىلع

 ةارشلا اهب اورجاتسا ولو هلك اذه يف ةاكزلا مهنع طقستو كلذ مهه زئاجف بارخلاو

 يضر ولو ملعلا لهأ ضعب لوق ىلع اذه مهل زئاج كلذف مهدالب عنمو مهودع لاتقل
 مهل هباصتغا هلهأ فاخ ناو دلبلا هابج ةجح ةجحلاف ضعب هركو دلبلا لها ضعب
 اذه هب عفديو رضاحلاو بئاغلاو ميتيلا لام نم ذخؤي نأ زئاج ريغف هلهج ملظو
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 نم عنميو نيع ةفرط نم عرسأب كلذ ليزي نأ ىلع رداق هللا نال هرما عوقو لبق ملاظلا
 . ملاظلا لوصو

 وأ اهبصغي ملاظ نم دلبلا ىلع يشخ نإف تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لاومألو دلبلل ةمالس رضاحلاو بئاغلاو ميتيلا لام نم ذخؤي نأ زوبيأ روجلا اهيف لعفي
 هعوقو لبق ملظلا ةيشخو فوخلا ىلع قح ريغب مهلاومأ ذخؤت نأ ىرا ال لاق ؟ ءالؤه
 لبق ملاظلا لتق ليبس يف ليحيو نيعلا ةفرط نم عرساب كلذ ليزي نأ رداق هللا نأل

 . هلوصو
 امل مهتيرق لهأ نع جارخلاب اونمضي نأ ىلع اوعمتجا ةيرق لهأ نعو : ةلأسم

 تضقنا ؛ال لاق ؟ ةصخر كلذ ف لهو كلذ مهعسي له ةحلصم نم نوجري

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ةفاضملا ةدايزلا
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 نوثالثلاو عباسلا تابلا

 مهيف هلعجي نأ ناطلسلا ىلا لماع بلط ي

 مهملظو الماع مهيلع ىلوو مهدلب جارخ رابجلا مهنمض دلب لهأ نع لئسو

 اوجتحاف دللا جارخب مهنم هيلإ رضح نم رابجلا بلاطو مهناطوأ نع مهجعزأ ايلظ
 مهناطوأ ىلإ سانلا عجريف مهب قفري ىتح هريغب مهنع لزع ول هنأو لماعلا روجب
 هنأ نوعمطت نممالماع هلاو راتخاف مكنايض اذه رابجلا مهل لاقف مهجارخب اوموقيو

 نا يعم لاق مهدنع يذلا رئاجلا لماعلا دعب نم هب اوذفنتسيل اروج لقأو ةيعرلاب قفرأ

 روجلا نم اثيش هسفن ىلع تبثيو بلطي نأ دحأل سيل نأ هلثم وأ اذه يف هتفرع يذلا
 رايتخا الو هنيعب دحأ يف بلطم الب ةدشلا ةلازاو ناسحالا بلطي نأ هل امنإو لق ولو

 ىتح اوعنتما كلذ ريغ ناك ناو هنم اوعنتمي مل ممه حلصي ام ىلإ ناطلسلا مهباجا نإف

 كلذ نأل اروج نوهأ ناك ولو هنيعب املاظ اوبلطي الو حالصلاو نوهلا هيف ام ىلإ مهبيجي

 . ملظلا يف دودحملا نم

 لهجلا لهأ عفديل هيلوي لوأ يف راشأ اذإ تلقو ناطلسلا يلاو يف : ةلأسم

 بحا نالف ةيالو نا لاق نا اذه يفنا وجراف اهل ىمحأو دالبلل حلصأ وه اناسنا متيأرو

 نم اذه وحنو دالبلل طسقأ هنأ ىرأو هتيالو مويلا هركي ال هنأ وأ هريغ ةيالو نم هيلإ

 الف كلذ بلطي وأ هب قثي ال نم ةيالوب رمأي نأ امأو ساب هيلع نوكي ال نأ لوقلا

 ةيالو الو يدنجلا ةيالوب ضرعي ال ىراوحلا وبأ لاق هريغ ىلع ىلي امنا هنأ الا اذه بحن

 لوطلا هل ناك اذإ هب قثي ال نمم هسفن عنمي ردقي لك سيلف سانلا نم هب قثي ال نم
 . دالبلا ىلع
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 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 مهناوعأو ناطلسلا لاومأ نم ءيش يف

 اذه لاقف ءوسب الجر ناطلسلا ركذف ناطلسلا عم رضح لجر يف ديعسوبأ لاق
 دارأ ناك نإ هنأ كلذب فورعم وه لجرلا كلذ ناطلسلا لاؤس دنع رضاحلا لجرلا

 لتق نم مهنم لجرلا باصأ ايف ناطلسلل اكيرش ناك فيرحتلاو هيلع ةلالدلا كلذب

 هنأ يعمف قحلا نم هدنع ام ىلع كلذب دهشو هيف ملع ام لوقي نأ دارا ناو هريغو

 . لجرلا كلذ ىلع ناطلسلا راج اذإ ناضلا ىنعم همزلي هنا ليقف كلذ يف فلتخي
 . ءارغإ هب دري ملو قحلا هدصق ناك اذإ قحلا لاق دق هنأل ءيش همزلي ال لاق نم لاقو

 جرخي ايف هيلع ةداهشلا ةلزنمب كلذ نا هسفن مال مث مالكلا ىلإ دصق اذإ لاقو
 وجراف كلذب دهشف أطخاف ةداهشلا ريغ امالك دازأ اذإ امأو كلذ يف لوقلا يناعم نم
 . (نايسنلاو اطخلا يتمأل ىفع) ةلي يبنلا لوقل كلذ يف همزلي ال هنأ

 اثيش سانلا نم لجر ىف ناطلسلا ركذبف ناطلسلا نوكي نمع هتلأسو : ةلأسم
 ناطلسلا نا مث ليلج هرمأ نالف رضاحلا لجرلا اذه لوقيف همالك يف رشلا هل دعوتي
 نأ لجرلا اذه ىلع ةياكن هنم هيلإ لصوف رشلاب هل دعوتي ناك يذلا لجرلا كلذ ذخأ

 اذه يف شرا هل همزليف هل تلق . معن لاق ؟ هيف فرح دق نوكي اذهو هل تلق
 نم لجرلا باصا مث كلذب فورعم نالف ناطلسلا ملكت امل لاق ناف ال لاق ىنعملا
 شرالا هيلع دهش دق اذه معن لاق ةحارجلا كلت شرا هيلع ةحارج ناطلسلا
 . كلذ نم صدالخلاو
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 سأر هلمحف ناطلسلا هذخأ لجر نع هتلأسو ينايسبلا نع بسحأ : ةلأسم

 تلق هعست ال : لاق ؟ال مأ ةيقتلا هعستا هسفن ىلع افوخ هلمحف سانلا نم لجر

 لاق ؟ رذع هل سيل مأ ءاوس وهف هنفد ىلع ردق نا هنأ هلمح يف ىونو هلمح نأ تيارأ

 نا الا بجاو هيلع كلذف هنفد ين هتين امأو ملاظلا ىلع مهنيعي نأ كلذ يف رذع هل سيل

 . هسفنب لحي مل لتقي نأ فاخي

 يف لجر ىلع مهنم ادحأ رجؤأ نأ زوبي رئاج ناطلس ناوعأ نعو : ةلأسم

 تفصو ام ىلعف هلثم وأ يرتشي امم صخرأ ائيش ىل يرتشي نأ ينعسيو ةجاح بلط

 ايف هيلع هلسرت نأ كل ربجي نأ كلذ فاخي وأ ةيقت هيلع هلسرت يذلا نا ملعت تنك ناف

 يطعي امب صخرأ هاطعاف هيقتي عئابلا ناك اذإ . ءارشلا يف كلذكو هيلع كل سيل

 . كلذ هل زاج سانلل عيبي ايك هل عاب ناو كلذ كل زجي مل سانلا

 رضحأ مث ناطلسلا سلجف رضح لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لجرلا كلذ ىلا ناطلسلا عفد هرمأ لصفنا املف مهرد يفلا ىلع ردوصف برضف لجر
 رماب لجرلا كلذ بتكف نمض دق امب ةلابق لجرلا اذه ىلع اوبتكا لاقو . اساطرق

 ملظ نم هباتكب تبثي ايف هسفن ىلع نماي ال لاق ؟ نايض همزلي له رداصملا لجرلا
 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) لجرلا

 نا اذه فاخ هرمت لمحيل ءاج املف ارمت لجر عم عضو لجر نعو : ةلأسم

 ناطلسلا ىلا بهذف يدنع نم هرمت لمحيل ءاج انالف نا هملعاف ناطلسلا هبقاعي

 الو ارمت هنم ناطلسلا ذخاي ملو هرمت لمح لجرلا نأ هللا ردقف هرمت لمحي نأ لجرلا عنمف
 الو هرمت هنم ناطلسلا ىطعاف دلبلا ىلا عجر هللا ءاش ام هل الخ ايلف لجرلا بهذو هريغ
 جارخلا ناطلسلا ىطعأو دلبلا ىلا عجر هللا ءاش ام هل الخ ايلف لجرلا بهذو هريغ

 ىطعاو هيأرب دلبلا ىلا عجرو هرمتب اجن دق رمتلا بحاص ناك اذاف { تفصو ام ىلعف

 هلزنم نم هفوخ الو هتعجر يف هيلإ ناطلسلا نم بلط الب هيآرب جارخلا ناطلسلا
 هتلالد نم هللا ىلإ ةبوتلا هيلعو مرغلا نم ائيش لادلا ىلع ىرأ الف هذه هتلالدب
 ةلالد نم هانع ءيشب جارخلا ىطعأ امنا لجرلا ناك ناو سانلا لاومأ ىلع ناطلسلل

 نمض ىتح هرمت لمجي مل لجرلا ناك نإ تلقو . ةبوتلاو مرغلا هيلعف لجرلا اذه

 هتلالدب هنماو ذخأ امل لجرلل مرغلا ليلدلا ىلع اذهف انهر مهيديأ يف نهر وأ ناطلسلل

 مهدنع نم هلام نمضيف ناطلسلا اذه روجب ىلتبي نمعو هل زاج كلذ نم هلحأ ناو

 ام وحن ىلع جارخلا مهيلع لمحيف ةيرقلا لهأ ىلإ ناطلسلا لبقي مث ةصاخ هسفنل
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 ام ىلعف ؟ ملظلا نم هريغ يف ناطلسلا لعف ايف مثا وه له هلام لجرلا كلذ نمض

 . لعف ايف مثآ اذه ىرن الف تفصو

 نأ ةلالدلا ىلع روهقملا رابجلا ليلدل له تلقو رفعج نب دمحم لاقو : ةلأسم

 مهولاتغي نأ نيملسملل زوجي لهو مهباود كلهي وأ اوكلهي ىتح قيرطلا نع مهلزي
 ال مهنأ لوقاف ؟ مهباود كلذكو تافآلا صقني وأ فيسلاب نمعمتحح وأ اتاتشأ لتقلاب

 مهنم كلذ لحتسا اوب راحو اوعنتما اذاف قحلا ىلا اوعدي ىتح كلذ نم ءيشب نوأدبي

 لاتغي نأ بحن الف تركذ امك ةيرق ين اوناكو ةبراحم نكي مل اذاف مهتبراحم يف اعيمج

 ىلإ نيملسملا نم دحأ هاعد دق ناك ناف مهريمأ امأو ةحصلاو ةجحلا دعب الإ مهعابتأ
 ىرأ ال رثؤملا وبأ لاقو . ملعأ هللاو لاتغيو لتقي نأ نوملسملا لحأ دقف هلتقف قحلا
 اوأدبي وأ ةبصانملاو ةجحلا ذعب نم الا اكتف مهناوعأ نم دحأ لتق الو ةربابجلا لتق

 نم اكتف لتقي هناف هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ اولتق اونوكي نأ الا اولتاقيف لاتقلاب
 نيملسملا نم دحأ هديب وأ هرمأب لتق اذا مهدئاقو مهماما لتقيو مهنيد ىلع نيملسملا

 . كلذ ىلع ناعأو هسفنب نيملسملا لتق ىلوت نم هناوعأ نم لتقيو مهنيد ىلع

 ليلدلا ىلع ىرأ ايف مهملظ ديري موق ىلا رابجلا راس ناو رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . هعم نمو رابجلا كلهي ىتح مهيوغي نأ اسأب

 وأ هتلالدب برضي وأ لتقيف لجر ىلع رابجلا لد ىذلا امأو هريغ نمو : ةلأسم
 ءادا هيلعو مثا نماض لطابلاب اذه نم ءيش ىلع لادلا نا ليق دق هنأ ىعمف بلسي

 ربجي نم ربخا اذاو هتلالدب لتق اذإ لوقلا لادلا ىلع بجي هنأ يعمو كلذ نم قحلا

 نع اوهس وأ اهيف همزلي امل سان هنأ الإ اهيلإ دصق لطابلا ىلع ةلالدلا ىلا دصق اذإو
 ايسان ناك نا مثالا نم املاس ناك ناو هنع نايضلا كلذ ليزي ال نأ فاخاف كلذ

 . كلذ ف احيحص

 يوطلا عرزي يذلا نعو يدنع ايف رفعج نب دمح نب رهزألا نع : ةلأسم
 كلذ نا لاق نم لاقن مهنم ذخأ ىتح ءاكرشلاب هملعاف صراخلا هاتاف ءاكرش اهيف هلو

 . ملعأ هللاو هيف لوقلاو كلذ نع فقاوف انأ امأو ةمارغلا هيلعو زوجي ال

 ىلا لجر ىلع ىغب هنأ هيلع حصي لجر نعو يراوحلا يبأ باوج : ةلأسم
 ذخأ مث رمت وأ بح وأ دبع وأ بوث لثم هلام نم ائيش رابجلا كلذ ذخأف رئاج ناطلس
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 كلذ حص اذاف تفصو ام ىلعف رابجلا هل هذخأ يذلا عونلا لثم اعون يغابلل لجرلا

 هنم ذخأ ام املثم يغابلا لام نم ذخأي نأ هيلع ىغبملل ناك ةلداعلا ةنيبلاب يغابلا ىلع

 ةحارج وأ برضب ناطلسلا هلان نا كلذكو كلذ مرغ يغابلا ىلع نأل ناطلسلا

 ىرن الف صاصقلا اماو هتحارجو هبرض شرا يغابلا لام نم ذخأي نأ هيلع ىغبمللف

 نا هيلع ىغب نوكي نأ الإ باوصلاب ملعا هللاو شرالا هيلع امنإو كلذ يفاصاصق هل

 . كلذ هلف هنم ةيدلا ءايلوألا لبقي نا الا دوقلا هيلع ناك هيغبب لتق اذاف لتقي

 هلام عطقب وأ همرغب هذخاف ناطلسلا ىلا لجر ىلع ىغب لجر نعو : ةلأسم

 نم ذخأي نأ لجرلل زوجي لهو ؟ هيلع ىغب يذلا لام نم فلت ام مرغ يغابلا ىلع له
 يغابلا لام نم ذخأ الإو هفصنا ناف هيلع جتحي وأ هلام نم بهذ ام ردقب يغابلا لام

 هسفن يف هيلع ىغبملا اذه باصأ ام نايض يغابلا ىلع معن لوقنف نم بهذ ام ردقب

 ىغبملا اذه ردقو مكاح نكي مل ناف نيملسملا ماكح هيلع كلذب مكحي هلامو هلهأ ىنو

 . هيلع ةجحلا دعب كلذ هل زاج هيغب نم هباصأ ام ردقب يغابلا لام نم ذخأي نأ هيلع
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 ن ونالثل او عس اتلا ب ابل ١

 سانلا لاومأ ىلع رابجلا لدي نميف

 ىلع هلدي هنأ ىلع رابج هذخأ نم لاقو دمحم يبأ خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم

 ناك هلدو هربج ناف . كلذ ىلع هلتقو لتقلاب هدعوت ولو هلدي نأ هل زوجي الف لجر لام

 ملو اذكو اذك هيطعي نأ ىلع لتقلل هضرع نا امأو املاظ ىمسيو نايضلاو مثالا هيلع

 الف لتقلا نم هسفن ىدفو هريغ لام نم ذخأف لتقلا فاخو هنم هبلط ىذلا ىلع ردقي

 يحي نأ كلذ هل ازئاج ناكو لتقلا نم هسفن ايحأ اذه نأل نايضلا هيلعو هيلع مثا

 وأ تلق ىتح سفنلا ىلع ةلالدلا تناك نأ ىعم ديعس نب دمحم لاق . هنكمأ اذإ هسفن

 كلذ هبشاو هيف فلتي ال امم كلذب نايضلا نأ ىعمف . ملظلا نم عسي ال ام اهيف لعف
 ةلالدلا كلتب هيلع قلعتت يتلا دودحلا ىنعمو دوقلا اماو همثا نم فلتخي ال هنأ يدنع

 اردت دودحلا نأل ريخلا ىنعملو ةهبشلاب كلذ هنع أردي اضعب نأ بسحاف هسفن ي

 . ناهبشلاب

 ىلإ عجر بات ناف باتتسي ىتح ربجلا ىنعم تبث اذإ هنم أربي ال نأ ينبجعيو

 يدنع هيلع ناك هتئيس ىلع رصاو ربجلا لاح نم جرخ نأ دعب نم بتي مل نإو هلاح
 هعسي امب ةيقتلا دح ىلإ راص اذإف لاومألا ىلع ةلالدلا ىلع ربجلا اماو ىنعملا اذهف ةءاربلا
 . ذخأ ىتح لام ىلع لاحلا كلذ ىلع لدف ةيقتلا ىنعم هيف

 ملظلاب هتيمست يف فلتخيو لاملا كلذل انايض قافتالا ىنعمب مزلي هنا يعمف

 نع فقوي هنأ لوقلا ضعب ينو ملاظ وهو ةيقتلا هعست ال هنأ لوقلا ضعب يف يدنع

 اذاف هب هسفن ىدفو لاملا كلذ ذخأ هسفن ىلع فاخ اذإ هعسي ناك هنال ةهبشلل هميلظت

 هب هسفن ىدفو هذخا رارطضالا دنع هعسي ناك يذلا لاملا كلذب هسفنل هؤادف ناك
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 ين هلطاب هيف نكمي ايف لخد اذإ ةهبشلا لاح ىلا ملظلاب حيرصتلا مكح ىلع لاحتسا

 الا هتيالوو هتلاح ىلع هذخأ نوكي نأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ يدنعو رظنلا ىنعم

 هذخأب هسفن ادفو هذخا ةرورضلا لاح ىف هعسي ناك ام ةيقتلا لاح ىف فلتا امنا هنا

 ىلع هذخاف هيلإ رطضا اذإ امأو هب الإ هسفن ءادف ىلع ردقي نكي مل اذإ هب هسفن ىدفو
 نيبي الف هاضر نع هيلإ هملسي نم لام نم وأ هلام نم هاوس مدعل هب هسفن ىدفو ةنونيد

 اهيلع ناك يتلا هتلاح نع جراخ يدنع وهو هميلظت الو هميثأت يف فالتخالا ىنعم يل
 . ةيالولا نم مكحلا ف

 لجر نع هلأسف لجر هب ىضم لجر نع هتلاسو خايشالا باتك نم : ةلأسم
 ىلع ناضلا لاق هلام نم ائيش ذخأ وأ لجرلا لتقف ارئاج دشرتسملا ناكو هيلع هدشراف
 ناك ناف تلق ةلقاعلا ن ود هسفن ىف وهو ةيدلا هيلع لاق هلتق ناف تلق هدشرأ يذلا
 هيلع نايض ال لاق لوؤسملا اذه هدشرأ مث ملظلاو لهجلاب فرعي ال نمم دشرتسملا

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر)
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 نوعب رأل ا بابلا

 هرغو ناطلسلا ةلالد ف

 نم دحأ ىلع روجي وأ ةيرق لهأ هملظب ديري جرخ رئاجلا ناطلسلا نع هتلأسو
 نأ دحال له ماعطلا نم ائيش مهمعطي وأ ءام دروم ىلع مهدي اليلد اوبلطف سانلا

 مهمعطي وأ ءام ىلع مهدي نا روجم ال لاق ماعطلا نم ائيش مهمعطي وأ ءام ىلع مهدي

 . اعوجو اشطع اوتام ولو سانلا ةملظم نوديري اوناك اذإ ماعطلا نم ائيش

 ريغ نيملسملا نيبو مهنيب ةمئاق برحلا الو نيملسملل ابرح سيل مهناف هل تلق
 الف لاحلا كلت ين اوناك اذإ كلذك معن لاق ؟ مهملظل ةيرق وزغ يف نوجراخ مهنأ

 . اشطع اوتام ولو ءام ىلع نولدي الو نوقسي الو نومعطي

 ؟ اونمض 1 انماض كلذب نوكي له مهلد وأ مهاقس وأ مهمعطا ناف هل تلق

 . مهدي نا الا نايض هيلع سيلف ناضلا امأو رافغتسالا هيلعو ال لاق

 اوغلب اذإ مهو مدك ىلإ ةلالدلا لجر نم اوبلطف رهم تاذ نوديري مهناف هل تلق
 لادلا لاق ؟ نمضيو تلق معن لاق ؟ الاد نوكي له رهم تاذ ىلع اولدتسا مدك

 نا هرمأ اذإ لجر مسا مهل يلمي نا لجرل زوجي لهف هل تلق انايض هيلع ىرأو نماض

 ناضلا يف همسا يلمي نا كلذ هل زوجي ال لاق ؟ ةيرقلا لهأ ىلع نايضلا يف همسا يلمي

 . كلذب هرما ولو

 هذخأو ناطلس هربج لجر نعو هللا همحر ى راوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةبوتلا لجرلا اذه دارأو قرحأو دلبلا لهأ لتق دلبلا ناطلسلا لخد الف دلب ىلع اليلد
 باصأ ام عيمج همزلي ليلدلا اذه ناب تفصو ام ىلعف ؟ كلذ نم هصالخ ايف
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 كلذ نم ناطلسلا باصأ ام عيمجو قرحلاو لتقلا نم هتلالدب دلبلا كلذ نم ناطلسلا

 نم ادحأ نأ ملعن الو ربجلا ف هل رذع الو هلك كلذ ءادأب الإ هل ةبوت الو هلهأو دلبلا

 لعفلا ينامأو . لوقلاب ربجلا يف رذعلاب اولاق امناو لعفلا ي ربجلا رذعب لاق نيملسملا

 . ارذع كلذ ين هل اولعج مهنأ ملعن الف

 ةملظلا لدي نأ دحأل سيل هنأ ملعأو رفعج نب دمحم لاق عماجلا نمو : ةلأسم

 نا تلقو مهملظ يف مهل كيرش وهف كلذ لعف نمو مهلاومأ ىلع الو نيملسملا ىلع
 لوقنف مهلاومأ ذخأو ةيرقلا لهأ ين لتقف هلدف ةيرق ىلا ةلالدلا لجر ىلا رابجلا بلط
 ذخأيو ةيرقلا هذه لهأ لتقي نأ ديري رابجلا اذه نا ملع دق ليلدلا اذه ناك نا

 هللاو مهيف ثدح ايف رابجلا اذه كيرش وهف مهلام ىلعو مهيلع هلد مث املظ مهلاومأ

 نأ وجرنو هبر رفغتسيو ءاسأ دقف مهملظ ديري هنأ ملعي ال وهو مهيلع هلد ناو ملعا

 نب دمحم لوق لثم ىضم يذلا اذه يف رئؤملا وبأ لاقو . رابجلا لعف امب هللا هذخاؤي ال

 هنم ديري ام ملعي ال دحأ ىلع رابجلا لدي نأ دحأل ىرن الف نحن امأو هريغ نمو رفعج
 ملظلا هذخأو ميرحلا ةحابتسا رابجلا ةداع تناك اذإ اهنم ديري ام ملعي ال ةيرق ىلع الو
. ملعأ هللاو كلذ فورعم جارخلا بلطو



 ںوعب رألاو ىداحلا بابل

 كلذ وحنو هملظي ناطلسلا ناكو ءيش ناطلسلل همزلي نميف

 ةلادبع ابأ تلأسو رئاجلا ناطلسلا ةابج نم يباج ةعابت ينمزل ديعس وبأ لاقو
 ائيش كابأ ملظي يباجلا نكي ملأ : يل لاقف كلذ نع هللا همحر يبرع نب حور نب دمحم
 امم كل لعجي نوكي نأ كابأ لأساف : لاق ، ىلب : هل تلق ؟ جارخلا نم هاضاقتي ام

 تلعفف لاق ديعس ابأ نأ نظأو هصصاقو كيلع يتلا ةعبتلا ردقب يباحجلا كلذ هملظ

 مل يلعل ةحيحص ةركفب هرظن نم كلذ ربدتف هدنع تعمس ام ىنعم ىلع اذهو كلذ
 . هلللا ءاش نإ حيحص هنأ وجرأف ىنعملا امأو عضرلا نسحأ

 يفام مكح نوكي ام مهتعتما اوكرتو اوجرخ اذإ رئاجلا ناطلسلاف تلق : ةلأسم
 بيغلاب ملعأ هللا لاق مهتصاخو هركسع اياعر رئاسل مأ هل نوكي عاتملا نم مهريمأ راد
 مكحلا يف اهنونكسي اوناك اذإ هب ىلوأ مهف مهلزانم يف ناك ايف كلوق رهاظ ىلع هنا الا

 . نكسلا اذب
 اذه دجوو ريمألا جرخ مث هسفن وأ هل ايف ملظب ريمألا هملظ ناك نمف هل تلق

 يف هسفنل مكحيو ريمألا هملظ ام ردقب هنم ذخاي نأ هل زوجيأ ال ام ريمألا تيب يف مولظملا

 نم نوكي نأ لمتحي مل اذإ هل لام وهف همكحو هنكس يف ناك اذإ هنأ يعم لاق ؟ كلذ
 مدع دنع هيلع قيضي الف هل لام ناك اذإو كالما هل مه نيذلا هكيلامم لام وأ هلام ريغ
 . هقح ردقب هلام نم ذخأي نأ هقحتسي ىذلا هلامب هل مكحلا

 اذه هل لعجي نأ هل زوجي له ريمألا اذهل ةعبت هيلع تناك نم كلذكو هل تلق
 ال مأ مولظملا هلعج امب ةعبتلاب ريمألا وه صصاقيو ريمألا هملظ امم ا ءرج مولظملا

 كلذ هل لعج اذإ هنأ قحلا هل يذلا نمأ اذإ هنا ليق ام ضعب يف نأ بسحأ لاق ؟ زوجي
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 نأ دعب نم هب هبلاطي الو رابجلا لام نم ذخأي عجري مل رابجلا قح نم هسفن صصاقو
 ال هنأ جرخي ام ضعب ف هنأ بسحأو كلذ ليق دق هنأ وجرأف هب بلاطي الو هل هلعج

 هللاو ءاضقلا مكحال نانئمطالا مكحرمآلل ناك نا يدنع اذه جرخي الو كلذ هل زوجي

 . ملعأ

 انماض نوكي نأ هتداقو هناوعأو هتالوو هتابج نم سانلا ملظ ام رابجلاف هل تلق

 1 ملاظ لك اعيمح مهيلع نأ يدنع لاق ؟ اعيمح ن اضلا مهيلع مأ مهنود ءالؤه ملظ 1

 . ليق هنأ يدنع ايف نم نماض وهف هرماب لعف ام رابجلاو نماض وهف ملظ امم هسفن تاذ

 رمأ هنأ ةيابجلاو ةيالولاو هشويجل ىرقلا ىلا شيج نأ رابجلا رمأ مكحف هل تلق
 نوكي ذئنيح مث جارخلا ءاداب مهوذخو سانلا نم اوبجا لوقيو هناسلب رمأي ىتح مأ
 هنأ جرخي هنأ يعمف رهاشلاو رهاظلا مكحلا ينامأ لاق ؟ رمأ هنأ تبثي ىتح فيك مأ ارمأ

 ةحصب الا يدنع نيبي الف ءاضقلا مكح يفام نورمأي نم رماف هناسلب نكي مل نا رمأ

 دنع هيلع ماكحأل ا توبث نم هيف يالجي ام ىلع هنيعب ءيش لك يف ةنيبلاب كلذ

 . ءاضقلا مكح
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 ل وعب رألاو يناثلا بابلا

 مهيلإ ةربابجلا لايع ةياكش ىف

 لاق ؟ مهوملظو مهيلع اودعت اذإ مهيلإ ةربابجلا لايع ةيعرلا وكشت له هتلأسو
 نودعتي مهنال مهباحصا ىلإ وكشت نأ زوجي ال ضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا

 . ةبوقعلا نم نوقحتسي ال امب مهنوبقاعيو مهيلع
 نم لامعلا لان ام نايض ةياكشلا لهأ ىلع نوبجوي لوقلا اذه باحصاف تلق

 يف مهيلع اوديزي مل ولو تلق . كلذب مهفرعي ناك اذإ معن لاق ؟ مهل مهباحصأ
 لإ اوكتشي نأ زوجي موق لاقو . لاق معن لاق مهايإ مهملظو مهلعف ىلع ىوكشلا
 كلذ اوليزي نأ كلذ يف مهدصق ناك اذإ مهيلع مهلايع روج مهيلإ اوعفريو مهباحصأ

 يذلا لعفلا نم مهنم نكي مل ام ةياكشلاو لوقلا يف مهيلع اوديزي الو مهنع
 ناضلا نم يكاشلا ىلع ءيش الف مهباحصا نم مهقحل اف ىوكشلا هب نوقحتسي

 مهنم نكي مل ام ةياكشلا نم مهيلع داز نم ىلع لوقلا اذه باحصأ دنع نايضلاو

 . لعفلا يف

 نم وأ مهيلع ىوقأو ادي مهنم ىلعأ وه نم ىلإ لاق ؟ وكشي نم ىلإو تلق
 لهأ نمو ابرغلا نم سانلا نم ةيرقلا يف وه نمل زوجي لهف تلق هيلإ مهرمأ عجري

 بحصي نأ هببسب مهنم روج هقحليف لام هل سيلو ملظ مهنم هيلع رجي مل نمم ةيرقلا .
 . ال لاق ؟ هب اورثكتو سانلا عم نوكيو وكشي نم

 ىلع روجلا نم لامعلا ءالؤه نم ملعي امب مهربخاف مهعم لصو نإ تيأرأ تلق
 رمألا نايسن ىلع ىلاعتو كرابت هلل بضغلاو باستحالا هجوأ ةداهشلا ليبس ىلع ةيعرلا
 ةحص ملعي مل نا تيأرأ تلق زئاج اذه نأ لاق هنأ وجراف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
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 يف ناكو ربخيو هب دهشي نأ هل زوجي اموه ملعي ملو لايعلا ءالؤه نم هباحصا وكشي ام

 . هل ههركا لاق ؟ كلذ هل زوجي له ءيشب ملكتي ملو مهتلمج

 الإ هتحص ملعي ال لعف ىلع مهف انيعم نوكيو هب نورثكتي مهنال ؟ لاق مل تلق

 بوبحم نب دمحم نب هللادبع دمحم ابأ نأ دوه نب ليعامسإ نب ميهاربإ ينربخا لاق هنأ
 الو مهيلع ىلوملا مهناطلس يف مهلماع ةياكش ين ىول لهأ عابتا هل زاجا هل مهمحر

 . هنم ملع دق امب هفرع دق هلعلو ملكتي

 ةزاجا ىلع ليلدلاو . كلذ ين فالتخا هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع دجويو

 لاق نيح دمحم انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص فسوي نع ىكحي ىلاعت هللا لوق مهل ةياكشلا

 لوقو اموثأم هب نوكي ام لوقي الف ةألتي فسويو هيسفن نع ينتدوار يه ث : كلملل

 نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ليبس نم مهيلع ام كئلواف هملظ دعب رستتنا نملو » ىلاعت هتا

 . مهتياكش ين اوديزي مل اذإ كلذو «سانلا ن وملظي

 تنك ناف ؟ مهيلإ ناطلسلا ناوعأ وكشت نأ كل زوجي له تركذو : ةلاسم
 ديقلاو سبحلا نم نوملسملا هب نوبقاعي امب مهوبقاع مهيلإ توكش اذإ كنأ ملعت

 . هللا ءاش نإ كلذ زاج مهيلع سانلا نم اوذخأ ام در كلذكو ريزعتلاو

 ىلإ مهوكشي نأ هل زوبي له هوملظ لجر ىلع اوعقو دنج ين تلقو : ةلأسم
 امب مهملظ عفدي نأ اذهل دب الو دئاقلا الإ هنع مهملظ عفدي سيل هنأل معنف ؟ دئاقلا

 . مهيف عنص نأ لطابب ىضري نأ ريغ نم دجو
 اثدح لجر ىلع ثدحا لجر يف لاقو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ اكشف رئاج ناطلس نامز يف وهو ثادحألا نم كلذ ريغ وأ حرج وأ قرس لثم

 كلذ نمضي اثدح ثدحملا ىلع اوثدحاف ناطلسلا ىلا كلذ غلبو سانلا ىلا هعاذاو

 ناك نا لاقف؟ىوكشلاب كلذ رهظا دق هنا ريغ ناطلسلا ىلا كلذ ركذي مل وهو يكاشلا
 ناك ناو ناطلسلا هيلع ثدحاامل نماض وهف ناطلسلا ىلا غلبي نأ كلد وكشي نا ديري

 كلذ ةعاذإ ديري الو كلذ هريغل وأ هنع يهتنيو هملظ هنع ملاظلا فكيل كلذ اكش اغا

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) انايض كلذ يف هيلع رن ملف ناطلسلا غلبيل

 له هسبحف ناطلسلا هذخاف مهملظيو سانلا لتقي لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ةبوقع هسبح ناطلسلا ناك اذا لاق ؟ مهسبح نم هجرخيو هيف بلطي نا دحال زوجي
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 نمي سبحلا نم هجرخي نأ زئاجف ليق سبحي نأ هل سيل ةيعرلا ةلزنمب ناطلسلاف هلعفب

 نأ دحال سيلف مهلتقو سانلا ملظ نع هعنميل هسبح امنإ ناطلسلا ناك نإو هيف بلط

 . ملعأ هللاو سانلا ىلع هقلطيل هيف بلطي
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 نوعب رألاو ثلاثلا بابلا

 ناطلسلا ىلا ةعافشلا ىف

 له الظ الام هيلإ بلط وأ هسبحف هذخأ ناطلسلا ناوعأ نم لجر نعو

 ىلعف ؟ هلام هنم ذخأي الو سبحلا نم هجرخي نأ هرمأ ىف ناطلسلا ىلا بلطت نأ كعسي
 ملكت نأ كيلع سأب الف هيلع سيل ام هفلكي نأ ىلع هسبح ناك ناف تفصو ام
 ملكت نأ كل زاج هذخا دق ناك ناو هلام ذخأي نأ الو سبحلا نم هجارخا يف ناطلسلا

 . قحلاب ملاظلا ملظ عفدي امناو هملظ لحي ملاظ لك سيلو هيلع هدر يف ناطلسلا

 لأسي لجرب اونوعتف ناسحالا هنولأسي ناطلسلا ىلا اولصو ةعامج ىفو : ةلأسم
 دق ةعطاقم ىلع راشعالاو جارخلا نم هل هومس دق ءيش ىلا ناسحالا ناطلسلا مهل
 ام لثم مهاردلا نم اذكو اذكو بحلا نم اذكو اذك هلعجي نأ ناطلسلل لاقف اهودارا

 مهل نيبيو مهل عفنلا هجو ىلع كلذ نم لقأ وأ ةيرقلا لهأ نم رضح نم بلط
 . هببسب ناسحالا

 ؟ ةعطاقملا هذه نم نايض كلذ دعب مهم ناطلسلا ذخأ ايف همزلي له تلق

 نماض ناك ناسحالا هيف ناك ولو لق ولو كلذ نم ءيش تابثاب رمأ ناك اذإ هنأ يعمف
 ين هيلع سيلف ناك امم ءيش نع ناسحالا لاس ناك ناو هببسو هلوقب تبث اذإ كلذل

 . اتباث ماد ام هنع كلذ تابثا ببسب ذخأ امو ءيش تابثاب رمأي مل اذإ نايض كلذ
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 نوعب رألاو عبارلا بابلا

 كلذ هبشا امو مهنويد ذخأو ةربابجلا نم اياطعلا ذخأ يف

 راسف ديعس نب هللاديبع هيفسلا هعم جرخو (تافصلاو ثادحألا) باتك نم
 ناك ابح انغلب ايف اوذخاف يكزا اوغلب نأ ىلا سانلا طالخأب اوراسف دمحيلا نم سانب

 انل ركذ امم مهشيج ىلع هوقفناف انل ركذ ايف ةقدصلا نم يطما يلاوو يكزا يلاو هعمج

 مرح دقف نيحصان هيلإ اوراس امناو هتنامأ لزت مل اماما مهعم تلصلا نكي مل ناف

 دايز نب هللاديبع ىلع هللا همحر سادرملا جرخ دقو هيلا اوعمج ام ذخأو هلولغ مهيلع

 نم ءاطع هل ناك نم الا هذخا لحتسي ملف ناطلسلل لام سادرملاب رمف قسافلا

 هدي ىف ناك نم ىلإ هملسو همتخو لاملا نزخ مث مهتايطعا ذخاب مهرمأ دقف هباحصأ

 دقف مهتايطعا نم سادرملا باحصا ذخأ ام الا ءيش هنم صقن اف هونزو مهنا ليقف

 هللاديبع نم سادرملا لحتسي فيك سادرملا لحتسي ملام هباحصأو ىسوم لحتسا
 نم هنأل امارح ناك هلصا هنا لاملا ذخأ نم سادرملا عنم هنا ىسوم معز ناف دايز نب

 نأ هباحصأ رمأي نأ سادرملا لحتسي فيك سادرملا ىلع ىسوم لهج دقف ةربابجلا عمج
 لاملا نم مهنويد دخا اولحتسا ام نويد هيلع مهل ناك ولو مارح لام نم مهتايطعا ذخأي
 رثكأو اعرو رسيأ اوناك مهو لالحلا نمالا مهتايطعا اوذخا امو الالح ناك لب مارحلا

 الو ناطلس نم لام بصغ نولحتسي اوناك ام مهنم بيعلاب ىلوأ وهف مهباع نمو املع
 رصبو نيملسملا راثاب ىلع ىسومل ناك ولو هباحصأو ىسوم أطخ نم اذهو هريغ نم

 . هلحتسا دق ام لحتسي مل مهتريسب

 مه نوزيجي لهو يلاولل ازئاج كلذ ناك ايف هايإ مهاطعأ يلاولا نأ اومعز نإو
 اوفاعيو هوبقاعي نا ىسعل كلذ لعف ولو ةيرق ةرمث ةيابج اوطعي نا مهتالو ضعبل مويلا
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 جرخ نم هللا لام نم هدي يفامب ىوقي هتعاطب نيدي مامإ يلاول زوجي ال هنال هاطعا نم
 مل امامإ نكي مل تلصلا نأ اومعز نإو ملعلا ةلقو لهجلا اذه نكلو مامالل اب راحم

 ذخا سادرملا لحتسي مل ايك هتبراحم يف مهو هتالو عمج ام ذخأ مهل لجي

 . ناطلسلا لام

 نم لام هب رم هللا همحر سادرملا نأ انغلبو ىراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 لاقو هءاطع لاملا نم ذخاف هيلع اوجرخ ىذلا مهودع ىلا الومحم ةربابجلا ةيابج

 . لاملا نم يقب ال ضرعي ملو هءاطع ذخايلف ءاطع هل ناك نم هباحصال

 ال ناطلسلا ءاطع نأ ةيبعشلا تمعز رثؤملا يبأ ةديصق ريسفت نمو : ةلأسم

 ةنس لك يف مهدنع نم ءاطعلا هيلع يرجي هللا همحر ديز نب رباج ناك دقو . لحي

 هباحصأل لاقف ناطلسلا ىلا عوفرم لام هب رم هللا همحر سادرملا ناك دقو مهرد ةئاتس

 . هبصغ الو ةعطق لحتسي ملو لاملا اذه نم هذخأيلف ءاطع هل ناك نم

 اورهظ اذإ نيملسملا نا لاق ورمع نب دمحم نب رمع باتك نم اذهو : ةلأسم

 نم هنوبحي و هنوعمجي امم هنا حص اذإ لاق هعمج ناك دق الام اودجوو رئاج ناطلس ىلع
 . مارح هنأ اوملعي ىتح هنوذخايو الالح نيملسملل هاراف سانلا

 لاق ؟ ايلظ سانلا لاومأ ذخأبو مارحلا ةيابجب افورعم ناطلسلا ناك ولو تلق
 سادرملا نا ليقو لاق نوملسملا هل ضرعي الف هوبج امم هنا حصي ال الام دجو نإو معن

 هلايع ضعب دنع نم دايز نب هللا ديبع ىلا لمجي ال ام ضرتعا هيلع هللا ةمحر همحر
 امنإو دعب هرمأ رهظأ نكي مل ثيح هلعل يقابلا كرتو هباحصا ءاطعو هءاطع هنم ذخاف
 . هللا لام ين مهل ناك ءاطع ذخأ

 امارح ملعي مل ام مهتزئاجب سأب ال لاق ناطلسلا ةزئاج نع لئسو : ةلأسم

 . رفك مكحلا يف ةوشرلاو ايلظو ابصغاهذخأ هنيعب
 ساب الو هللا لام تيب نم مهولوأ امو ةربابجلا ةقفن ذخأ زئاجو : ةلأسم

 . همارح ملعي مل ام مهتزئاجب

 رباج لبق دقو . ملاظ هدنع وهو ةيواعم اياطع سابع نبا ذخا دقو : ةلأسم

 كلذ ذخا نيملسملا دنع زاجف هقلطيو هسبحي ناكو جاجحلا ةزئاج هللا همحر ديز نب
. هبصغ الو همارح اوملعي مل ثيح نم ةربابجلا نم



 ذخأن نحنو هريغو ماعطلاب مهتعيابمو دنجلا دنع نم ءارشلاب سأب الو : ةلأسم
 . دحاو كلذ ي مهرمأو مهاردو ناطلسلا نم ةقفنلا

 مهتيده لوبقو ةربابجلا ةزئاج ذخأب ساب الو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ملع ناف مارح كلذ نا ملعي مل ام مهيأرب مهباود بوكرو مهبايث سبلو مهماعط لكأو
 مل ناو هلهأ ىلإ هدري نأ هيلعو مارح هيلع وهف سانلا نم دحأ نم اوبلس امم كلذ نأ
 ءاج ناف ءارقفلا ىلع هب قدصت هبحاص ىلع ردقي مل ناف هفرع هلهأ فرعي

 . ملعأ هللاو هل همرغي مرغلا وأ رجألا نيب هريخ هبحاص

 هربد يلوي ىذلا نع بوبحم نب دمحم تلأسو رفعج نب دمحم لاق باتكلا نمو

 . هبر رفغتسي معن لاق ؟ هبوت هل له نيكرشملا نع

 امو ةقفنلاو ءاطعلا ةملظلا ةربابجلا نم اوذخأي نأ نيملسملل زوجي له تلق

 دمحم لوق لثم ىضم يذلا اذه يف رثؤملا وبأ لاق معن لاق ؟ لاملا تيب نم مهولوأ
 . هللا همحر بوبحم نب

 ىلع هنوطعي ناطلسلا لمع يف لخدي لجرلا نعو نسحلا يبأ نعو : ةلاسم
 هنوطعي يذلا ناك اذإ مهنم ذخأ ام دري نا ةبوتلا دارا اذإ هيلع له تلق ارجأ مهلمع
 لخد امل الحتسم لجرلا اذه ناك نا لاقف ؟ دابعلا ملاظم يف مهل نوعلاو مايقلا ىلع

 مهلمع يف لوخدلل امرحم ناك نإو . كلذ نم ةبوتلا هيلعو ذخأ ام در هيلع سيلف هيف

 ةحئانلا لثم كلذو ناطلسلا اذه نم ذخأ ام در هيلع ناك دابعلا ملاظم يف مهل رصنلاو

 تيطعأ اذا امأو كلذ ىلع تعطوق اذإ تذخأ ام در اهيلع ناك ةبوتلا تدارأ اذإ
 كلذكو اهاطعا نم ىلع تذخأ امل اهيلع در الو ةبوتلا اهيلع امناف طرش ريغب ةحئانلا

 ىلع هل اوعطقو مهلمع يف لخد ناك نا ناطلسلا اذه لمع يف لخادلا لجرلا اذه
 عطق دقو مارح هيف لخد يذلا لمعلا كلذ نا هنيد يف ىري وهو ارجأ لمعلا كلذ
 نم ذخأ ام در هيلعف ةنوتلا دارا مث ىمسم ارجأ لمعلا اذه ىلع لجرلا اذهف ناطلسلا

 طرش الو فورعم رجأ ريغب ناطلسلا هاطعا ام امأو رجألا كلذ نم ناطلسلا اذه

 نم اذه ذخأ ام در هيلع سيلو نيمولظملا دابعلا نم ذخأ ام در هيلع امناف فورعم

 . ىمسم رجأ الو طرش ريغي ذخا امتإ ناك اذا ناطلسلا

 ناك اذإ هنأ لوقلا ضعب ينو . لوقلا ضعب يف مكحلا يف انعم اذهو هريغ لاق

 ارجا كلذ ىلع ذخاف كلذ ىلع ةنوعملاو دابعلل ملظلا ىلع وه امإ ناويدلا يف لوخدلا
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 . كلذ در هيلعف ملظلا ىلع ةنوعملاو ملظلا يف لوخدلا ىلع رجألا كلذ ذخأو

 ةيدملا لوبق يف نيملسملا راثا نم هتدجو امم . هيلإ ةفاضالاو باتكلا ريغ نم

 ينعي مهتزئاج ذخاب سأب ال رفعج نب دمحم لاق مهريغو ةربابجلا نم ءاطعلا ذخأو

 . مارح كلذ نأ ملعي مل ام مهباود بوكرو مهماعط لكأو مهتيده لوبقو ةربابجلا

 ةيواعم دنع نم ءاطعلا ذخأي ناك سابع نبا نع ليقو رثؤملا يبأ لوق اذهو

 . فسوي نب جاجحلا لنع نم ةزئاجلا ذخأي ناك ديز نب رباج نا ليقو نايفس يبأ نب

 نم دنع نم امأو ملظلاب روهشملاو ةبابخلا دنع نم اذه زوجي امنإ لئاق لاق نإف

 الف ةريرس هنع فقاو وأ مامإ ريغ هنأ هءاطع ذخاي نم دنع نم وهو ةمامالاب ىمستي
 ىلع هنأو لدع مامإ هنأ مهولا عوقو فاخي هيف هنال هتيده لوبق الو هئاطع ذخأ هل زوجي

 لدعلاو قحلاب راس هنأو امامإ ناك نافع نب ن ايثع نا ليق دق هل ليق ؟ باوصلاو قحلا

 ةرهاش لبق نم نكت مل هثادحأ نأ ليقو نينس تس كلذ دعب نم لدب مث نينس تس

 نامزلا نم هللا ءاش ام الخ ام دعب نم هثادحا ترهش مث صاوخلا نم اهفرعي ناك امناو

 نيملسملا نم ادحأ نأ عمسن ملو هدنع نم مهتايطعأ نوذخأي نوملسملا ناك ليقو

 الو ترهتشا نأ دعب الو هثادحأ رهتشت نأ لبق نم هدنع نم ءاطعلا ذخأ نم عنتما

 مهنا ليق امنإو . هركنأ الو كلذ باع نيملسملا نم ا دحأ نأ ملعن الو تهبتشا نا دعب

 نم هيلع عطق نم ءاطع هعطق هئواسمو هثادحأ ةلمج هيلع اوددعو نايثع ىلع اوباع

 . نيملسملا

 هللادبع تام ىتح هءاطع دوعسم نب هللادبع ىلع عطق دق ناك نايثع نا ليقو

 نامثع نم ضبق هنأو دوعسم نبا ىضق دق ناك ماوعلا نب ريبزلا نأ ليقو دوعسم نب
 الو مهرد فالا ةرشع ىلع ديزي ناك هنإو هيلع هعطق ناك يذلا دوعسم نبا ءاطع

 دجوي امي جتحم جتحا ناف هيلع ركنا الو ريب زلا ىلع كلذ باع نيملسملا نم ادحأ ملعن
 ناك اذإ عضوم يف هماعط ىلا باجي الو هالوتي نم ةيده لوبق دحال بحأ الو رثألا ين

 مارح هنألو عسي الو زوب ال لاق هنأ ملعأ الو بحا ال لاق امنإ هل ليق هالوتي هنأ مهوتي

 تاروجحملاو تامرحملا يف مزاللا قيرط ريغ طايتحالاو هزنتلاو بابحتسالا قيرطو
 ال نم مهباحصأو مهناريجو مهماحرا دنع نم لكألا سانلا ةداع اضيأ هل لاقيو

 الو اهمهوتي ال وأ ةيالولا مهوتي وأ هلطاب روهشم ريغو هلطاب روهشم وه نمم مهنولوتي
 الو ةيده لبقي نا دحأل زوب ال ناك ولو مارح هنا لاق نيملسملا نم ادحأ نا ملعن

 هتيده لباقلا نأ مهوتي معطملاو يدهملا ناك اذإ هالوتي ال نم دنع نم اماعط لكأي
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 افورعم ارهاش ناك هميرحت لعلو سانلا نم ريثك ىلع كلذ قاض هالوتي هماعطل لكآلاو
 . سانلا نم هب ىولبلا ةرثكل

 ذخؤي ال اضيا دجوي ام وحن ىلع وه امنإ هركذ مدقت امم رثألا يف دجوي يذلا لعلو
 هجو نم هلك اذه لهو هالوتي هنإ مهوتي رابجلا ناك اذإ هنإ نوركذي الو ةربابجلا ءاطع
 نا مكسفنا ىلع الو» : ىلاعت هللا لاق دقو ميرحتلا هجو نم و طايتحالاو هزنتلا

 تويب وأ مكناوخا تويب وأ مكتاهمأ تويب وأ مكئابآ تويب وأ مكتويب نم اولكأت
 ىلو ركذب ةيآلا درت ملو ؛مكقيدص وأ هحتافم متكلم ام وأ » : هلوق ىلإ مكتاوخأ

 الو هلطاب روهشم وه نم الو اهمهوتي ال نم نمو ةيالولا مهوتي نم الو يلو ريغ الو
 همومع ىلع هنأ ليقف اماع درو اذإ صنلاو هنع فوقوم وه نم الو لدع مامإ الو رابج

 ريثك ناك ناو ليلدلا ةماقإ هيلع ناك صيصختلا هيف ىعدا نمو ةجحب الإ صخي الو

 نوبنتجيو سانلا نع ضابقنالا نولمعتسي مهنم لضفلاو ةداهزلا لهأو نيملسملا نم
 لضفلاب ذخألاو طايتحالاو هزنتلا قيرط نم مهئايلوأ ريغو مهئايلوأ نم مهتيطع ذخأ
 ملسأ مهنع ضابقنالاو سانلا نع ةلزعلاو عماطملا بانتجا نأل ميرحتلا هجو نم ال
 تاروجحملا يف مزاللا قيرط ريغ طايتحالاو هزنتلا قيرط نأ ريغ هزناو طوحأو

 يف قحلا ىلع مهنم لكلا ناك ناو ضعب قوف اهضعب تاجرد نيملسمللو

 . باوصلاو تاروجحلملا
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 نوعب رألاو سماخلا بابلا

 هللا هنعل سيلباو نجلا ف

 نم رثكأ ةكئالملاو : لاقو مدا ةيرذ نم رثكأ سيلبا ةيرذ» لاق ةلي يبنلا نع

 ؛ ةيدوهيلا نيد ىلع مهو سيلبا دلو نم همأو مدا دلو نم لاجدلاو» : لاق «سيلبا ةيرذ

 . ملعأ هللاو

 دلو مهنأ يعمف ؟ سيلبا ىوس بأ مهل مأ سيلبا دلو نم مه نجلا نعو
 نم لاق سيلبا دلو نم هلثم دلو الا مدآ دلو نم دلو دلوي ال ليق هناو انعمس ايف سيلبا

 كلذكو ءازجا ةرشع ىلع رودي لوقلا رثكا لعلو ءازجا ةرشع لاقو ءازجا ةعبس لاق

 نم هتدالوو سيلبا دلوو هتدالول اودلو نيذلا كئلوا نم تام الا دولوملا تومي ال ليق

 سيل نيطايشلاو ةسلابألاو وه الا دحأ هدلو نم هعم رمعم هنأ ملعن ملو سيلبا دلو

 . نجلا نم نوحلاصلا امنإو ليق ام ىلع عيطم دحأ مهيف

 لاق هلاح ام نوري نجلا نا لاق نم أطخ نمعو ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لوق اهيف انلوقو اهيف فلكتلا كرتو اهرمأ قالغإو ةلأسملا هذه نع كاسمالا ينبجعيف

 رهاوظ نا انعمف باودلا روص يف نوروصتي نجلا نا لاق نمو هباوج نمو نيملسملا
 مهناو ريطلاو باودلاو سنالا ةروصب نوهبشتي كلذ مهنم نوكي دق نجلا نأ رابخألا

 لدي ىنعم الو ، كلذب . ملعأ هللاو ريطلا روص ىنعم يف ريطلا ىنعم ىلع نوريطي

 اذه ىوري دق كلذكو هقلخلو هقلخب و هقلخ يف ءاشي ام لعفي هللا نأل كلذ مدع ىلع

 يدنع كلذ سيلو اذه وحن مهنم نوكي نمم رحسلا هيلإ فاضي نمم سنألا ضعب يف
 ىلع كلذ يعدي نمم انسل انا الا مهيف الو نجلا نم مودعمب سيل ايك سنألا نم مودعمب

 . انعم كلذ تبثي نا الا ةقيقحلا ىلع هيقتي الو ةقيقحلا

رثكأ ةكئالملاو مدآ ةيرذ نم رثكأ سيلبا ةيرذ» : لاق ةلت يبنلا نع : ةلاسم



 نيد ىلع مهو سيلبا دلو نم همأو مدا دلو نم لاجدلاو» : لاق «سيلبا ةيرذ نم

 . ملعأ هللاو «ةيدوهيلا

 باوثك باوث مهلا نجلا نم نينمؤملا يف لوقلا نع تلأسو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 باقعلاو سنألاو نجلا نم نينمؤملل ايك باوثلا مهل معنف باوجلا ؟ ال ما نييمدآلا
 . ملعأ هللاو سنالاو نجلا نم نيرفاكلل

 مل ال لاق ؟ ةكئالملا نم ناكأ سيلبا نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ركذ امناو . نورمؤي ام نولعفيو مهرما ام هللا نوصعي ال ةكئالملاو ةكئالملا نم نكي

 نأ لوقي نأ دحأل زوجي الو مومسلا ران نم هقلخ هنالو نجلا نم ناك هنأ هباتك ين هللا

 نم هليبقو وه مكاري هنا » : لاق ىلاعتو كرابت هللا نال سيلبا ىري مدآ ينب نم ادحأ
 نم مهلصأ مدآ ينب نا ايك حيرلا نم هللا مهقلخ اغناف ةكئالملاو . «مهنو رت ال ثيح

 . نيطلا

 ةكئالملا نم هنا معز نم مهنمف افالتخا سيلبا يف تدجو دق فيضملا لاق

 «سيلبا الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق اذإو : ىلاعت هللا لوقب جتحاو
 نع هرابكتسالو نجلا نم ناك هنا (ةيآلا) اولاقو مهنم ىنثتسا ام مهنم هنا الول اولاق

 لوقيو هه نجلا نم ناك هنا » ةيآلاب جتحاو نجلا نم هنا لاق نم مهنمو مدآل دوجسلا

 . ملعأ هللاو 4ن و رمؤي ام ن ولعفي و مهرما ام هللا ن وصعي ال » : لجو زع هللا

 قرشملا نم دابعلاب رفظي فيك دابعلاو سيلبا نع خايشالا باتك نم : ةلأسم
 تلق هناوعأ نيطايشلا ىمس دقو هناوعا مهو اليبق هل نأ هللا ركذ دق لاق برغملا ىلا

 مهيلع هل مهلك ةاصعلا لاق ؟ سنالا ىلع ايك ناطلسو لوخد هل نجلا ىلع لهو

 . كلذ قرفب تاي ملف نآرقلا اماف ناطلسلا

 هللا باتك يف ءعىججي مل لاق ؟ لطاب مأ قحأ لاجدلا ين لوقلا نعو : ةلأسم

 هيف هللا انديعتي مل ام كلذو هب تءاج دقف تاياورلاو ثيداحالا امأو هب فرعي ءيش هل

 هلل نونئاد نحنو هب انعمس ملاظ لك نم ةءاربلا الا هب لمعلاو هملع انيلع بجي ءيشب

 لطاب مأ قح هنأ ملعن نأ ىلإ هلهج انعسي امم لاجدلاو ةفصلا كلت لهأ نم ةءاربلاب

 ةربابجلا ءالؤهو اقح ناك نا نيملاظلا ةربابجلا نم لاجدلاو نيملسملا لوق هيف انلوقو

 ىلا كلذو اندعب الو انرصع يف هب هللا يتأي ام يردن الو ةبجاو مهل ةقرافملاو ةلجاجدلا

 ىلا عجرر ةفاضملا ةدايزلا تضقنا نورخآ هتبثاو موق هركناف مهيف نوفلتخم سانلاو هللا
 . (عرشلا نايب باتك

۔ _ ١٨٨



 ل وعب رألاو سداسلا بابلا

 ةرحاسل او رحاسل ١ ف

 ىلا كلذ يف بتك ةيواعم نا كربخاف اهيلع عقو ىتح ةأرما رحس لجر نعو
 نع دجوي اممو . ةأرملا كرتتو رحاسلا لتق ىلع رمع نباو سابع نبا يأر عمجأو ةنيدملا
 لجرلا عنصي ام عبضلا اهب عنصي ةأرما كردا لجر نعو ث هللا همحر ديز نب رباج
 . هيلع تمرح اذا هثرت الو اهثري له هتأرماب

 تلق ال لاق ؟ اهجوزتي نأ هل لحي له عبض ىلع ةأرما ىأر لجر نعو : ةلأسم
 عبضلا اهبوكرب حصي الو . ملعأ هللا هريغ لاق كلذ ىرا ال لاق ؟ اهلتق هل لحي لهف هل

 . ةمهت عضوم وهو نسحف اهزنت كلذ كرت نا هنا الا هيلع مرحتف ةرحاس اهنا

 لحي له هرحس رهظأ نمع هتلأسو ةقيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو : ةلأسم
 لحي له عبضلا اهبكري ةأرما نع تلأسو هرحسب لتقو هللاب كرشا نم مد لحيف هلتق

 . اهرك هيلع تلمح امبر هنأل ؟ اهمد لحي ال هناف اهمد
": 

 ةرحاسلاو رحاسلا لتقي هنا لاق نم لاقف كلذ ريسفت يف ملعلا لهأ فلتخاف«ةرحاسلاو

 نم لاقو . رارقالا لها نم مهريغ نم وأ كرشلا لهأ نم ناك نمم اهيلع حص اذإ
 . سوجملاو كرشلا لهأ نم لاق نم لاقو . كرشلا لهأ نم نوكي نا الا لتقي ال لاق

 ملعأ الف ؟ هتلاح نوكت ام رحس ايندلا يف ام لاق نم اطخ نمعو : ةلأسم

 تقو يف دوجوم رحسلا نا تبثي ربخ ىلع لدي عامجإ الو ةنس الو هللا باتك يف ىنعم
 فلكتملاو همدعو كلذ يفن بجوي الو لمجم ف الو هنيعب صخش يفو . تاقوألا نم

 رحس ال هنا افن هنا الا ليلد ةحصب هكردي ال امب فلكتم يدنع هيفنل وأ كلذ تابثال

۔ ١٨٩



 . الطبم يدنع كلذب ناك

 رحس هنا لاق نم أطخ نإف لاق امب ادلقم كلذب ناك مويلا رحس ال هنا لاق ناو

 أطخلا بجوي ذا ةئطختلاب ىلوأ وهو هيف هل ةجح ال ل ةئطختلاب ءىدتبم هنا يدنعف

 دق رحسلا نا ىلع هب لدتسي ام توبث يناعم روهظ ىن هنم اهب ىلوأ وه ام ىلع ةئطختلاب

 . كلذ بجوي ليلدب الإ مهنع لوزي ال مهيف تبثي امو سانلا يف تبثي

_ ١٩٠ _



 نوعبرألاو عباسلا لابلا

 كلذ هبشا امو بيبطلا ىف

 ؟ اهجرخيف اهيلع ردحني نا يبنجا لجرل له رئب يف تطقس ةأرما نع هتلأسو

 داليملا اهيلع رسع ولف تلق كلذ هنكما فيك اهصلخي و ةرورضلا عضوم اذه معن لاق
 . ال لاق ءاسنلا نم مدع اذا اهدلوي نا هل زوجي ناكأ

 للعلا ةاوادم نم ءيشب ةفورعم تناك اذا ةأرملا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 نمم اهريغ دجوي ال نا الا ةرورض نم الا لجرلا سمت نأ اهل زوجي ال هنا ىعمف سانلل
 سملا نم ةأرملا نم هل حابي لجرلا نا ليق دق لاق . اهل مراحم ريغ اوناك اذا كلذ نسحي

 ام اهيفكو اههجو ىلا رظنلاو سمللا هل زوجي هنال لجرلا نم ةأرملل زوجي ال ام رظنلاو
 الو زوجي ال سملاو ةوهشملا ةرظنلا اماو . ىنعملالا زوجي ال لاق نم لاقو ةوهشب نكي مل
 . افالتخا كلذ يف ملعأ

 لخد هناو «هلا دابع اووادتف ءادلا هللا نم» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور دقو

 . «ءاود هل لزناو الإ ءاد لزني مل هللا نا» : مالسلا هيلع لاقف هدوعي ضيرم ىلع

 يور دقو افطي نا لبق هؤوض دتشي جارسلا كلذكو تومي نأ لبق ائيش ىوهي ليلعلا
 . ىنعمل الا لاجرلا نم اهنيع ألمت نا ةأرملا ىهن هنا ةلي يبنلا نع

 ماجحلل زوجي له غلابلا ةأرملا نع هتلأسو ديعس يبا نع بسحأ : ةلأسم
 ءاسنلا تاروع لقعي ال اريغص ناك اذا هنا ىعم لاق ؟ اهريغك وهو اهمجحي نأ يبصلا
 لاق ؟ كلذ هل له غلابلا اهمججي ةيبصلا كلذكو هل تلق كلذ ىلع ةهبشلا نم تئربو
 زيجي ناكف ةوهشلاو ةبيرلا نم وهو ءىربو رتتست الو ىهتشت ال تناك اذا ليق هنا ىعم

 . هلوق ىنعم ىلع يبصلاو غلابلا ةأرملا نم دشا وه هلعجي هتيأر يناكو هل

 لجر اهيوادي نأ اهرمأف لجر اهيوادي نا تهركو ترسكنا ةأرملا نعو : ةلأسم

_ ١٩١



 ال نا تعاطتسا نا ضخاملا ىلعو حانج رطضملا ىلع سيل لاقو . ةأرما دبت مل نا

 . كلذ ىلا رطضت نا الا لعفتلف ةلباقلا اهيلا رظنت

 هللا همحر ديز نب رباج ةأرما نأ هللا همحر يلع وبأ انثدح رثألا نمو : ةلأسم
 هركو رباج اهيلع ىبأف عضوملا كلذ يف ىوتكت نا تدارا اهناف اهدبك يف عجو اهانع

 ؟ تلعف رباج لاقف تيفوع دقةأرملا اذاف عجر مث عضوم ىلا جرخ ارباج ناو كلذ

 تتا ةأرملا نأو اضيأ هتأرما تجرخو ةكم ىلا جرخو اهرجه ارباج ناو معن تلاق
 هذه تلعف ام لاقف رباج ىلا سابع نبا لسراف اهل رباج رجه تكشف سابع نبا

 ىلع لكوتي نم » : هللا لاقو تلعف ام تلعف دقو هللا ىلع لكوتت مل هذه لاقف . ةأرملا
 . ةيآلا متأ رباجل سابع نبا لاقف رباج فقو مث لاق هرمأ غلاب هلا نا هبسح وهف هللا

 . اردق ءيش لكل هللا لعج دق » لاق

 ائيش بيبطلل زربت نأ اهل زوبي له قرعلا عطق ىلا جاتحت ةأرملا نعو : ةلأسم

 ةرضحب كلذ نوكيو كلذ اوزاجأ دقف اهيوادي وأ هديب هسمي ىتح اهندب نم
 | . اهيلوو اهجوز

 هيرت نأ اهل زوجي له اهجرف نم بيرق عجو اهل ضرع ةأرما نعو : ةلأسم
 جلاعيو هدحو عضوملا كلذ جرخي هللادبع وبأ لاق . معن لاق ؟ هيواديف بيبطلا

 . يلا بحأ وهف يلولا كلذ ىلوت ناو اهعم يلولاو

 ىلعأ قرعلا هل عوطقملا تايف اقرع لجرل عطق اذا ببطملا نعو : ةلأسم
 هيلع ةيد الف دزي مل ناو ةيدلا هيلعف سانلا عطقي ام ىلع داز نا لاق ؟ هتيد ببطتملا
 عطقي امم رثكا دزا مل وه لاقو سانلا عطقي اممرثكا داز دق هنا تيملا ةثرو لاق اذإف تلق

 اممرثكأ داز هنأ ةنيبلا تيملا ةثرو ىلعو هلوق لوقلا لاق نم لوق كلذ يف لوقلا & سانلا

 مهيلع نا تام هنا هتثرو لاقو . تي مل هنا ببطتملا لاق ول كلذكو . سانلا عطقي
 مهيلع نا هل عطق هنأ هتثرو لاقو ائيش عطقي مل هنا لاق نا كلذكو تام دق هنا ةنيبلا

 ءاود هاقس اذا لاق تايف ءاود هاقس نإ كلذكو هل ليق نيميلا هيلعو هل عطق هنا ةنيبلا

 . هتيد هيلعف فرعي مل ءاود هاقس نإو هيلع نايض الف فرعي

 ناك هناف قلحلا رمغي ال لاق قلحلا رمغيو ىوادي لجر نع رثألا نمو : ةلأسم
 . . كلذ نع ىهني

 داز ناف قرملا هل عوطقملا تايف اقرع لجرل ببطملا عطق اذإو : ةلاسم

 تيملا ةثرو لاق اذاو هيلع ةيد الف دزي مل ناو ةيدلا هيلعف سانلا عطقي ام ىلع ببطتملا

۔- ١٩٢



 . اهيف لوقلا مدقت

 نا ريفع معزو كله ام نايض هيلع سيلف اريجا لجرلا رجأتسا اذإو : ةلأسم

 بيبطلا اهل لاق اهعجو هل ركذت تذخاف اهدبك عجوت هتنباو بيبط ىلع لخد ارباج
 تقلتساف يقلتسا قدص رباج لاقن رظن او اهسمأف يقلتست ىتح كدبك ف يملع امو

 . هرظنو اهعرد ءارو نم اهدبك سمف

 حلمب اعدف برقع هتعسل هنا ةي يبنلا نع ليق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 سانل ا اهذختاف دحأ هللا وه لقو نيتذوعملا أرقيو ةغدللا عضوم ىلع حسمي لعجو ءامو

 ةشئاع تلاق ههجو ىلع اهدر مث اهيف لقنو نيتذوعملا ىكتشا اذإ ناكو برقعلا ةيقر

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ةماجحلا ىلا عزف الا ائيش يكتشي ناك امو عمج
 رحست تخأ هل لجر نع تلأس مشاه ىلا يلع نب ىسوم باوج نمو : ةلأسم

 يذلا كلذ نم حصت ىتح اهجلاعي نأ ىلع ايهرد نيسمخ لجرل لعج هنأو حيصتو
 ىذلا اهعجار هنأ مث تماقو تحصف اهباصأ يذلا تقولا كلذ يف اهجلاع هناو اهينعي

 ام ىلعف اهينعي ناك امم أربتو حصت ىتح ءيش كل سيلف ةأرملا خأ لاقو يقح ذخآ

 ناو . ملعا هللاو اهانع ام أربتو ةأرملا حصت ىتح ائيش لجرلل نا لوقأ ايف تمصو

 . مهعسي قحلاف موقلا فلتخا

 ال هنا ىعمف ليعس وبأ لاق مهقولح مل عفرتو سانلا يوادت ةأرما يفو : ةلأسم

 يف لاجرلا نم هسمت نأ اهل زوجي امو تلق اهنم كلذ ىلا رارطضالا دح ىلع كلذ زوجي

 ريغ نم سمت نا اهعسي ال هنا ىعمف رارطضالا ريغ وأ رارطضالا دنع يوادتلا لاح

 اهفك نطابو اههجول هسمو كلذ ىلا رارطضالا ىنعمل الا هندب نم ائيش اهنم مرحم تاذ

 . هنم كلذ يه اهسم نم نوهأ يعم ةوهش ريغ نم ىنعمل

 تاخفن عبرأ لاق هنا هللا همحر رثؤملا يبأ نع دجويو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ةالصلا ف ةخفنو ةيقرلا ف ةخفنو بارشلا ف ةخفنو ماعطلا ف ةخفن تاهوركم

 وأ ماجح نم ةطرش ف ثالث يف يتما ءافش لعج ( : تع يبنل ا لاق تعمسو هريغ ل اق

 ةلفتلا هذه ف رظنيف هنيعب ظفللا سيل ةياورلا ىنعم «قار نم ةلفت وأ هللا باتك نم ةيا

 هللاف رمتؤملا يبأ نع يتلا ةياورلا يف ةهوركمو تحص نا ةياورلا ىنعم يف اهب رومام
 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) كلذب ملعا

_ ١٩٣





 نوعب رألاو نماثلا لابلا

 ادبع وأ ارح ناك ببطتملاو ماجحلاو ناتخلا ف

 موق لاقو . ةنس نينايث نبا وهو نتتخا هنا مالسلا هيلع ميهاربا نع يورو
 هنبا نتتخاو . ةنس ةرشع عبس نبا وهو ليعامسا هنبا نتتخاو ةنس نورشعو ةئام
 . ملعأ هللاو دحاو موي يف كلذكو . مايأ ةينايث نبا وهو قحسا

 هيلع سيل ليق دق هنا ىعم هحرجف هيأرب هسأر لجرل قلح يذلا امأو : ةلأسم
 يف ناضلا همزلي اضعب نأ ىعمو هداهتجا وه كلذ ناكو هلثم لعف دعتي مل نا نايض
 لصالا يف كلذ لعف اذإ دبعلاو ميتيلاو يبصلا كلذكو اطخلا ةلزنمب نوكيو كلذ
 هعسي هجوب ايبص نتخا اذا ماجحلا كلذكو كلذ لثم دعتي ملو لصألا يف هعسي ءيشب

 ين هيلع سيلف تامو ةفلقلا دعتي ملو هلثم عطقي ام املثم عطق امنإو هلثم مهنم باصأف
 أطخلا هجو ىلع كلذل انماض ناك اطخ كلذ ىدعت ناو ادمع ناو اطخ نايض كلذ
 هعسي ام لصألا ىف لعف اذإ ببطتملا كلذكو . دمعلا ليبس ىلع ناك ادمع ناك ناو
 زئاج كلذف هديس يأرب دبعلا يف كلذ هلعف امأو ماجحلا لثم وهف هلثم لعف دعتي ملو

 نكمي ناكو هديس يأر ريغب ناك نا اماو . رارحألا ةلزنمب وهو
 امأو كلذ نم هثدحأ ايف نماض وهو يدنع كلذ هل سيلف كلذ يف هديس يأر ذخأ
 كلذ ف نكما نا هيلو وأ هليكو وأ هيصو يأرب ميتيلاو هدلاو يأرب كلذ نوكيف يبصلا

 نا زئاج كلذ نأ توجر كلذ مهب لعفو كلذ يف مهيلع ررضلا فيخ ناو مهتروشم
 . هللا ءاش نا كل تفصو ايك نوكيو ةروشملا نكت ملو ررضلا فيخ اذا هللا ءاش
 ةلزنمب وهف ملعب ببطتملا هلعفي ايك ملعب هلعفي انا ناك وأ هب املاع ناكو كلذ رصبأ نمو
 . ليق هنأ يدنع اهف انماض ناكو كلذ هعسي مل ملع ريغب ناك ناو ببطتملا

 هنم رسك وأ اعلض هنم رسكف هل زمغف هندب هل زمغي نم بلط يذلاو : ةلأسم

. ١٩٥



 نم هل زومغملا لثم ين هلثم لعف ريغ ىلا كلذ يف دعتي مل اذإ هنا يعمف هئاضعأ نم ائيش

 اطخ نوكي ليقو اجاتحم هل ناك كلذ نأل لوقلا ضعب ى هيلع نايض الو هتوقو هفعض

 . زمغلاب هل نذأ امنإو رسكلاب هل نذؤي مل هنأل ةلقاعلا ىلع

 هل لاق مث اريثك وأ اليلق هاطعاف هصق وأ اناسنا مجح اذإ ماجحلا نعو : ةلأسم

 الا ؟ كلذ هيزجي هنأ هل نيبي الف ؟كلذ هيزجي له ىصوأ غلاب كولمم وهو معن لاق تيضم

 ارح نوكي وأ دلبلا يف نم كلذ هعضوم يف وأ ذلبلا يف فراعتملا ف هلثم رجا هيطعي نا

 يدنع زئاج كلذف كلذ نم هئربي وأ اريثك وأ ناك اليلق ءيشب كلذ ي هنع ىضريو اغلاب

 . كلذ ين
 لاقف رثكا وأ لقا وا اثالث همجحي مك هيلع رواشف همجحي نا دارا نا تلقو

 ءيش يدنع اذه امناو ةعطاقملا عقوم عقي ال اذه نا وجراف ةعطاقم نوكي له ءيشب

 كلذ ةلق نم هلثم عنص يف سانلا فلتخي ايف هلثم عنص نم هل هعنصي امم هيلع ناقفتي
 . رجألا نم ءيشب لمعلا نم ءيش ىلع ةعطاقم ريغ نم هترثكو

 هللاف افالتخا كلذ ين نأ تلق ؟ عامجالا يف مارح يهأ ةعطاقملا نعو : ةلأسم

 الو كلذ ءاج هجو يأ نم يردا الو تحسلا نم ماجحلا ةعطاقم نا ليق دقو ملعأ

 . ملعا هللاف ليق دق ام الا رظنلا ين حصي هجو نم مارح هيف يل نيبي
 ايهيلع مأ ةصاخ ماجحلا ىلع كلذف نيهجولا دحأ نم امارح ناك نا تلقو

 معطم نأل اعيمج اهيلع هنا الا يل نيبي الو امارح كلذ ناك اذا جرخي هنا يعمف ؟ اعيمج
 اذه عنصي فيكف اعيمج اهيلع ناك نا تلقو رثألا ءاج كلذب هلكأ لثم تحسلا

 رثكأ هتعطاقم نم هيلإ راص نكي مل اذإ هنا يعمف ؟ ال مأ ءيش هيلعأ همجح دق يذلا

 ناو لمعلا نم ةلاهجلا ىلع ةعطاقملا ف الوخد نم ةبوتلا امل بحأ امناف هلثم رجا نم

 ليبس ىلع كلذ ذخأي نأ ماجحلل بحأ مل لثملا رجأ نم رثكأ ىلع مهتعطاقم تفقو
 كلذ هاطعأ ناو ةعطاقملا ليبس ىلع هيلإ كلذ ملسي نأ مجتحملل بحأ ملو ةعطاقملا

 ةعطاقملا ليبس ىلع هيلإ هملس ناو يدنع كلذ هيلع قضي مل هترجا نم همزلي ايع

 رجأ نع لضفلا كلذ هيلع در ناف كلذ ةيهاركب همالعأو كلذ نم ةبوتلا هل تببحا
 ملو مجحملا ىلع يدنع كلذ قضي مل لعفي مل ناو ايل يلا بحا كلذ ناك هلثم

 . كلذب تحسلا لكأ هناب ماجحلا ىلع عطقا
 نم همزلي امم هلحاف هالوم لحتساف ايبص وأ اغلاب اكولمم ماجحلا ناك نا تلقو

 هيزجي هنأ يعمف ؟ هي زبحي له هملعا وا هب هملعي ملو ماجحلا رجأ ىلع يتأت ةميق ىلا قح
 هلمع نم ءيش ىلع ةبيرضب هديس نم اجورحغ ماجحلا نوكي نأ الا هديسل دبعلا لامو

_ ١٩٦



 ةبيرضلا ةلمج نم دبعلا ةرجأ نم هتصح ردق نم الإ ديسلا أربي نأ بحأ الف هديس يأرب

 قح امهب طقسو اهب هل يضرو هل هجرخا دق يتلا دبعلا ةصح نم أربي الو
 . هتوسكو هتقفن

 هلام نم كلذ ذخا ول نا كلذ لثم ماجحلا ديس ىلع لدي اذه ناك نا تلقو
 نم هل همزلي امم هسفن أربأ دقو . هلام نم كلذ ذخأ دق هنأ دقتعاف ماجحلا همجحي وأ هلثم
 ةءاربلا نم هلام يف لعف يذلا كلذ لثم ناك اذا هنا يعمف ؟ ءىرب دق نوكي له قح
 كلذب هل هسفن بيطتو لاملا بر يضري هنا نانئمطالا مكح يف هعم جرخي ةصصاقملاو

 . لالدالا مكح يف زئاج كلذ نأ وجراف

 الف اذه ىلع امأو هب هسفن تباطل كلذ هلام نم ذخا هنا ول هعم ناك نإ تلقو

 ؟ هب بيطت ال هسفن نا ملعي ىتح دقتعي وأ ظفلب هنم هسفن ءىربي نأ هل له يردي

 كلذ هيضري دبعلا بر نا ىلإ هبلق نكسيو هسفن نئمطت ىتح كلذ زوجي ال هنا يعمف

 كلذ يف بيرلا ىلع امأو كلذ هليبس ىلع هلام نم هلثمب وأ ةصاخ هب هسفن بيطتو

 . الف

 ىلإ ائيش هعم لمعي وه ناك هيف هيلع لد وأ هدبع لامعتسا ىن هنذأتسا ولو تلقو

 هنا يعمف ؟ ةعدسلا هذه نم املاس نوكي له اذه عم ايف دبعلا تلآ ةعدس هعدس نا
 جرخي نا الا ديسلل نماض هنأ ىعمو لالدا كلذ يف سيلف ملؤت مل امم ةعدسلا تناك اذا
 هنا وجراف كلذ ىلع اهارباف كلذ شرا نم هسفن ارب نا هسفن بيطت نا لالدالا يف هعم
 . هعسي

 يف كلذ نايض همزلي هنا يعمف املاس نوكي له أطخ ةعدسلا تناك نا تلقو
 لقعلاو لقع دبعلا يف سيل هنال هلام يف شرالا ماكحأ يف اطخلا شرا نم مزلي ام مكح

 . نيعلا حتفب وهو ةيدلا انه اه

 اهماكحا فلتخي ةعدسلاو ملعا هللاف ؟ وه مكف ءيش هل همزلي ناك نا تلقو

 اهلف ترثا ناو ةبرضلا شرا اهلف رظنلا يف كلذك تناك اذاف ةبرضلا عقوم تعقو امبرف

 دبعلا ينو . ةيدلا رشع رشع سدس عبر اهلف رثؤت مل ناو ةيدلا رشع سدس فصن
 رشع سدس هجولا ف ترثا اذا اه نوكيو كلذ فعاضم هجولا يفو ةميق نم هلثم

 نود تناك اذإف هتميق نم كلذ لثم دبعلا يفو . كلذ فصنف رثؤت مل اذاو ةيدلا رشع
 دبعلا لثم رحلاو هتميق نم هلثم دبعلا يف ناك مث اموس رحلا يف تيمس رظنلا يف ةبرضلا
 ةعدسلا نأل ةعدسلا ماكحا فلتخت الو رجأ ريغب وأ رجأب لمع يف ناك يدنع كلذ يف
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 ةحابتسا دنع لالدالا زوجي الو دبعلا ديس وأ لماعلا رماب لمعلا ةحاباك ةحابم ريغ

 نم جرخف اهريغ وأ ةعدسلا نم شرالا لجأ نم قح كلذ يف مزل نا نكلو ةعدسلا
 لاملا بر سفن كلذب تباطل كلذ نم هسفن أربا ول نا اهنيب كلذ ةحابا ةلالدلا مكح

 ءىربي نا ينبجعيو هجولا اذه ىلع زئاج كلذ نا وجراف هسفن تاذ يف رح وأ ديس نم

 لوحتي الو همزل دق قح ىنعم هنأل داقتعالا ىلع كلذ عدي نأ بحأ الو ظفللاب هسفن

 ةلادلا مكحب عير نم لحلا ماقم موقي ام ىلع وه هنم وأ هبر نم لح وأ ءاداب الا هنع

 . هب ىضري هيف هيلع
 ةيرقلا يف وأ قوسلا ين هتفرحب اجراخ ناك اذإ كولمملا ماجحلا ي ليقو : ةلأسم

 هيطعيو هلمعتسي نأ دارأ نملو اهيف وه يتلا ةعيضلا كلتل جورخلا مكح همكح كلذف

 لماعلا نم قافنا ىلإ هيف جاتحي ال المع لمعف ةغايصلل اجورحت ناك اذإ ليقو هرجأ
 . ةفصلا هذه ىلع كولمملا نم كلذ زاج هل لومعملاو

 اي هللا لوسر مجتحا لاقف ماجحلا بسك نع لئس سابع نبا نعو : ةلأسم
 ماجحلا بسك نع لئس هنا سنا نع . لعفي مل امارح ناك ولو ماجحلا رجا ىطعاو

 نأ هلهأ ملكو ماعط نم نيعاص هاطعأو ةبيط وبأ همجح ةلي هللا لوسر مجتحا لاقف

 . هنع اوففحي

 تناك اذإ زوجي ال هنأ ىعمف ؟ زوبت له لجرلل ةأرملا ةماجح نعو : ةلأسم
 اهزربم اهالومو ةكولمم تناك اذإ كلذكو ةرورض نم الا هنم مرحم تاذ ريغ ةرح

 ةينلا ءوسو ةوهشلا نم ءىرب اذإ هنا ىعمف ؟ لاجرلا مجحت نأ زوجي ىلع ةماجحلل
 . ليق ايف صخرا ةمالاف

 ةرورض نم الا همجحت نا انيلا بحأ ايف لجرلا مجحت ةماجحلا نعو : ةلأسم

 . رضح نم اهرضحيلو
 ةعمجلا ةماجحو ةيهاركرهظلا ةماجح يف تفرع ام ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع تدجو مث ةلي هللا لوسر نع . ايهن اهيف تدجوف
 . كلذ نع يهنلا فعضي ناك

 نأ هيلع نأ ةفشحلا تراو ىتح ةدلجلا تتبن مث نتتخا نم نأ يلا عفر : ةلأسم

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ملعأ هللاو ةيناث نتتخي
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 ل وعب رألاو عساتلا بابلا

 لقعلا ىلئازلاو نيناحملا ءاود ف

 وأ ةيودألا طوعس نم ءيش هل فصو اذإ مهريغو نيناجملا نم لقعلا بهاذ يفو

 نكي مل اذإ هنا يعم لاق ؟ ملسأ كلذ كرتي وأ كلذ لعفي نأ دحأل زوجي له اهبرش

 بحلآ هيلع مادقالا كرتف هيف كش الب كلذ ام فراعتيو رضي الو عفني هنأب افورعم ءاود

 نم ضرم لقعلا بهاذل ضرع اذإ كلذكو هل ليق؟هلدعو هباوص هل نيبتي مل ام يلا

 هيأر ريغب هب جلوع دقو هعفن هل يجر يذلا ءاودلا اذه ةهج نم وآ طوعسلا اذه ةهج

 ءاودلا اذه ناك اذإ هنا ىعم لاق ؟ نايض انه اه جلاعملا له هيلو يأرب جلوع امنإو

 فورعم ةجلاعملا لها نم كلذب هل جلاعملاو كلذ يف كش الف ةرضم الب عفنلاب افورعم

 نايض ال نا وجراف كلذ يف هلثم لعف دعتي ملو هفرعيو كلذ نسحي نمم وهأ كلذب
 يماهبا طبري نأ يقارلل زوجي له كلذكو تفصو ام ىلع ناك اذإ اذه لثم يف هيلع

 ناك اذإ هنأ ىعم لاق ؟ هتحص كلذب ىجرت هتجلاعم نم ءيشل هيأر ريغب لقعلا بهاذ

 هللا ءاش نا كلذ زاج هدسج ي هل ةرضم الب هتجلاعم ي هل عفنلا هب كردي امم هنأ افراعتم

 . هل عفنلا اهيف ناكو هتحلاعم تزاج اذا
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 ١ بابل ١ وسمخل .

 ءاودلا اهدلو يقست نأو لماح يهو ءاودلا ةأرملا برش يف

 كلذ نم تايف ءاود اهنبا تقس ةأرملا نعو هللا همحر ي راوحلا يبأ باوج نمو

 يف اهمزلي الف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ ي اهمزلي ايف ءافشلا الا هب درت ملو ءاودلا
 . ءيش كلذ

 اتيم ادلو تحرطف ءاود تبرش مث تلمح اذإ ةرجافلا يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 مهئاريم ردق ىلع ةيد اهلبق نم دلولا ماحرا ىلا يدؤتو هلللا رفغتستو هللا ىلا بوتت اهناف

 . ةيدلا نم اهل ءيش الو هنم

 هتحرطف اهدلو حرطتل ءاود تبرش ةأرما نأ ول لوقأو رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . ةيدلا هيفو هيف دوق الف تام مث ايح

 تناك ناف اهنطب يف ام تحرطف ىلبح يهو ءاود تبرش ةأرما نعو : ةلأسم
 ناو هنم اهل ءيش الو هتثرول هتيدف تام مث ايح جرخف اهدلو لتقتل ءاودلا تبرش

 ىلع هتيدو أطخ وهف تام مث ايح جرخف ىلبح اهنا ملعت ملو ءاودلا تبرش تناك
 سانلا برشي امم ءاود تبرش نا اهنا اندنعو ةمأ وأ دبع ةرغف اتيم جرخ ناو اهتريشع

 اهنا تملع ولو اهيلع ةيد ال هنا اهدلو تحرطف لتقي امم هنت ملعت الو ءافشلل هديرت

 . نيرهش موصت نأ اسأب ىرأ ام لاقو . هللا همحر يلع يبأ نع دجوي كلذكو ىلبح

 نعف بارشلا كلذ نم اهدلو تحرطف ىشملا ءاود تبرش ةأرما نعو : ةلأسم

 ءافشلا تدارا اهنأل اهيلع ةيد الو نيرهش موصت نأ اساب ىرأ ام لاق هللا همحر يلع يبآ
 ائيش كلذ نم اهيلع نأ بسحت ايف ءاودلا كلذ ىف تايف ءاود اهنبا تقس ةأرما نعو

 . . ءافشلا تدارأ اهنأل
 نم هنأ سانلا عم فورعم وه امم ءاود تبرش اذإ ةأرملا يف ليقو هريغ نمو
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 سيل ءاود تبرش ناو كلذ يئ اهيلع ءيش الف اهنطب ي ام تقلاف لماح يهو ةيودألا

 ىلعف ءاود اهنبا تقس اذإ كلذكو اهتلقاع ىلع اطخ ةيدلا اهيلعف سانلا عم افورعم

 فرعي امم ءاودلا كلذ ناك اذإ اهيلع ةيدلاف اهدلو حرط هب ديرت تبرش ناو اضيا اذه
 اهيلع وهف اهدلو حرط كلذب تداراو فرعي ال امم ناك ناو ةلقاعلا ىلع وهف ءافشلل هنأ

 ال يهو ءافشلا هب تدارا امنا اهنا الا فرعي ال ءاود تبرش ناو . ةلقاعلا نود اهلام ين

 كلذب ديرت فرعي ال ءاود تبرش تناك ناو هيلع ءيش الف تقلاف لماح اهنا ملعت

 . اهلمحب تملع دق تناك نا اهتلقاع ىلع اطخ وهف تقلاف ءافشلا
 نع دلولا عطقتل ءاود تبرش ةأرما نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كانه نكي مل اذإ هلك كلذ يناهيلع ساب الف تفصو ام ىلعف ؟ ساب اهيلع له اهسفن
 . هلك كلذ شرا اهيلعف ةغضم وأ ةقلع وأ ةفطن هتحرطف هتبرش ناف رهظ دق لمح
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 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 هب ىوادي نا زوجي امو ءاودلا برش يف

 برشف هلقع لاز هبرش نم نا فورعم برجم هنا الا روظحم ريغ ءاود ىوادت نمو

 هتاف دقو كلذ نم قافا مث هلقع بهذف هبرش امل هيلع يمغاف لجر ءاودلا كلذ

 سيل هنا هب لوقا ىذلا تاولصلا نم عاضا ايف همزلي امو هيلع ىرت ام ةريثك تاولص

 ءاضقو حالصالاو ةبوتلا كلذ لعف نم ىلعو لوقعلا هنم لوزتو ركسي ام بارش حابمب

 كلذ لعف نم نا ملعي ناك اذا هتاولص نع رفكي نأ بجاو تاولصلا نم كرت نم

 . قيفوتلا هللابو هئاضقب هللا هرمأ ام ضقي ملو هلقع بهذي

 لهو هتلاح ام توميو لتقيف هسفن لتق هب ديري ابارش برش نمعو : ةلأسم
 وهف ؟ هسفن لتق هب ديري هنأ فراعتي ام برش اذا مثا وهف هسفن لتق نم ىلع ىلصي
 بحا انأ امأو . ةالص ريغب ربقيو لسغي هنكلو هيلع ىلصي ال ليق دقو . هنيد يف كلاه

 ءاج دقو . رثألل ينم ةفلاخم ريغ نم مهرجافو مهراب ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ىلصي نا
 موجرملاو نايغاب فحزلا يف لوتقملاو هسفن لتاقلا نال لوقلا اذه هب حصي ام كلذب

 لهأ نم وهو انعم قفانم وه امنا هيلع ىلصي ال هنأ هيف ليق دق نمو رصم وهو انزلا ىلع
 لهأ ىلع انعم ةالصلاف ةمزالو ةتباث ةلبقلا لهأ ىلع ةالصلا ماعلا رثألا ءاج دقو ةلبقلا

 اذه اماو ةلبقلا لهأ نم جرخي ليلدب ةلبقلا لهأ نم دحأ صخي مل ام ةزئاج ةلبقلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةماعو ةصاخ راثآ انعم

 له تبرشف لمحت نال ءاود برشت نأ ىلع اقفتا هتجوزو لجر نعو : ةلأسم

 . ةلاحم ال نوكيوهف نئاك نا هللا ملع ام هنال ءيشب عفني ال ءاودلا نآ ريغ هللا ءاش نإ
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 عضأ عجو ينبيصيف تلق ال لاق ؟ نيديلا هب لسغي له رمتلا نعو : ةلأسم
 . سأب ال لاق رمتلا هيلع

 وأ لوبلاب ىوادي نا هل زوبي له هدسج يف حرج هتباصأ لجر نعو : ةلأسم
 نم لاقو . اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو ال لاق ءالطلا ىلع هعضي وأ هتباد يوادي
 الف لسغو هب عفتناو هلسغ ىلع ردقي اعضوم ناكو برشي الو لكؤي نكي مل اذا لاق
 . كلذ زوجي الف ةيودألا نم برشي وأ لكؤي ام امأو كلذب ساب

 وأ لكأف هبرش وأ هلكا يف لتعم وهو مارحلا نم ءيش هل فصو نمعو : ةلأسم

 ايف سيلو تفصو يذلا اذه هل زوجي الف هل زوجي لهو همزلي ام هتلع نم ءىربف برش
 . ةبوتلا هجو ف كلذ ف همزلي ىذلا هجولا يف ةبوتلا هيلع لوقأو ءافشلا هللا مرح

 زونك نم زنك ىمحلا » : ةلي يبنلا نع ةداتق نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 درابلا ءاملاب ناك هنا انغلب لاق «درابلا ءاملاب مكنع اهوئفطاف» ةخسن يفو اهوحنف «منهج

 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا
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 ن وسمخلاو يناثلا بابلا

 هندب ىف هلعف ناسنالل زوجي اهف

 هعطقب ىرن ام رثؤملا وبأ لاق ال لاق هعطق زوجيأ روسانلا هب جرخي لجر نعو

 هتيراج وأ هتجوز لثم هيلا رظنلا هل لحي نم هل هعطق اذإ هيلع افوخ نوكي نا الا اسأب
 هب قثي نم قورعلا عطق دقو معن لاق قورعلا عطق زوجيف رثؤملا يبأل تلق اهأطي يتلا

 . رقصلا نب نازع

 هيلع داز دقو همروو حرج هيف دبع نع هدنع انأو ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 لاق حالص هنأ ىجري امم كلذ ناك اذإ رانلاب بطقت نا زوجي له ةدم تعمج دقو اهرمأ

 شقنلاب ةجلاعملا نم نوها يدنع اذهو هل حالص ىجري امم ناك اذإ زوجي هنأ ىعم

 . ىنعملا ىلع حالسلاب

 هل له ةغدللا عضوم طبي نأ داراف ةباد هتغدل لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نإ يدنع كلذ عنمي مل ءافش هيف هل هنا افراعتم كلذ ناك اذإ هنا لاق ؟ كلذ
 . كلذ دارأ

 رواش هنأ بسحاف يكلاب هيلع ريشاف ةلع هب تناك الجر نأ ىورو : ةلأسم

 ىنعم يفن هاهنف ةثلاث هيلع ررك مث كلذ نع هاهنف ةروشملا هعجار مث هاهنف ةي يبنلا

 ىنعم يفف ةلت يبنلا ربخاف ةيفاعو افخ يأرو هيأرب كلذ لعف لجرلا نا ثيدحلا
 ناقبتسي رانلاو ةيفاعلا تناك كلذ عفنل راكنالا هجو ىلع هل لاق ةلي يبنلا نا ثيدحلا
 لعفي ملول نا هلوق نم هيف ىنعملا ناك اذه اهوحن وأ رانلا ةيفاعلا تقفاوف كلذب يلا
 رباجل تناك ةأرما نا ثيدحلا ضعب يف دجويو كلذب يلا تلبقا دق ةيفاعلا تناك كلذ

 . اهاهنف يكلا يف هترواشف يكلا اهل فصوف ةلع امل تضرع هللا همحر ديز نب

 عجرو تينوعف هتبيغ يف توتكاف هتاجاح ضعب يف باغ هنا ثيدحلا ضعب يفو

_ ٢٠0٥ _



 تجرخو جحلا ىلا جورخ هل قفتاو كلذ تلعف ذا اهرجهو اهيلع دجوف كلذب هتربخاف
 ةكم ىلا اغلب ىتح هتلعف ىلع هلك كلذ هرفس يناهرجاهم ناكو اهملكي مل هنا ليقف هعم
 هنم ناكو سابعلا نبا هللادبع هيلع تلسراف اهيلع هبتعو هنارجه ىن اهيلع كلذ قشو
 لكوتت مل هذه نا لاق هنا ثيدحلا ىنعم يفف . اهل هلأسو اهيلع فطعتساف عضومب

 غلاب هللا نا هبسح وهف هلا ىلع لكوتي نمو » ةيآلا أرقو هلوق نم اذه وحن وأ هللا ىلع
 اردق ءيش لكل هللا لعج دق » : لوقي هناك ةيآلا متا سابع نبا لاقف . هرمأ
 . اهنع هاضر ناكو اهيلا رباج عجر اذه دعب ناك هنا بسحاف

 ىعم لاق ؟ هلاح ام هيأرب هسفن ىوك نميف لوقت ام ديعس يبأل تلق : ةلأسم

 كلذ لثم ىلا عجري الو ةبوتلا ىنعم همزلي هنا أل يبنلا نع ثيدحلا ىنعم ىلع هنا

 ىنعم يف هريخ ىجريو كلذ رش نمؤي ناك اذا هنا لوقلا يناعم ضعب يف هنا وجراو

 تاجلاعملا نم هريغك كلذ ناكو كلذ قضي مل ةداعلا هب ترج دق امم فراعتلا

 ندبلا يف روجحم لصألا يف يذلا دصفلاو قورعلا عطق نم نادبالا يف ثادحالاب
 وجراف مهتلا ىنعم ىلع قفتي ملو ةصخرلا تتبث اذاف كلذب حالصلا ساهلال الا هلثم
 لثم نوكيو رانلاب رجفتي يذلا حرجلاف هل تلق ههجو ىلع هاتأ اذإ كلذ يف مثأي ال نأ

 عفنلا اجرو تام دق دلجلا ناكو فوغ ريغ عضوم يفناك اذا هنا ىعم لاق ؟ المأ اذه

 . كلذب سأب ال نا وجراف ررض الب
 ناوزغ نع تايد نب نوره ينثدح لاق يعازوألا نع هللادبع : ةلأسم

 عفرف ناوزغ اهيلإ رظنف ةيراج تفشكف ايهيزاغم ضعب ين اناك يرعشألا ىسوم يبأو
 ىقلف كعفني الو كرضي ام ىلا ةيطاخلل كنا لاقف ترقف ىتح هنيع مظطلف ه هدي

 دعب ام اهيلعو ةرظن لوأ اهل نا بتو هللا رفغتسا كينيع تملظ لاقف هلأسف ىسوم ابأ

 يعم هريغ لاق . تام ىتح كحضي الف هسفن كلم ناوزغ ناكو يعازوألا لاقف كلذ

 ىلع هسفن نم هيلع روجح كلذ نأل همل ؤي ايطل هدخ الو هنيع مطلي نأ هل سيل هنا

 هعفن وجري ام هندب يف هل زوجي امناو عفن الف ررضلا هيف نأل هريغ ىلع روجح ايك هسفن

 رضي نأ هل زوب الو مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نكلو هل زوجي ارظن رظن دق ناك ولو
 هيلع هميقي هللا قوقح نم اقح الو هللا دودح نم ادح ولو ءايشألا نم ءيشب هسفن

 دابعلل فارتعالا هيلعو دابعلا هنم هذخاي امم الو هب رقا وأ هيلع حص اذإ مكاحلا
 . هللا قوقح عيمج يف نسفن ىلع رتسلاو هللا ىلا ةبوتلاو همزلت يتلا مهقوقحب

 ةلقاعلا ىلع اطخ ةيدلا هاوك نم ىلعف هموي يف تايف رانلاب ىوتكا نمو : ةلأسم

 . ملعا هللاو اهيف يكلا دازو هتوص انئاك

-_- ٦ ٠ ٢ -_-



 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 هسفن يف لعفي نا ناسنالل ز وجي ايف

 ؟ال مأ كلذ هعسي له هسفنب هادفف هيبأ وأ همأ كرتب هبلق حمسي مل لجر نعو

 يتأي نا الا هسفن ملظ نع هريغ ملظي الو هربغ ملظ نع هسفن ملظي نأ هل سيل لاق

 . هيلع الف هيأرب ناسنا

 هسفن لتق نم» لاق هنا ةنيت يبنلا نع ىورو دمحم يبأ عماج نم : ةلأسم

 ادلاخ منهج ران يف اهب احشوتم هنطب يف اهب أجوتي هدي ىف هتديدحف ةديدحب
 . . «ادبأ اهيف

 ران يف هاسحتي هفك يف همسف هسفن لتقف ايس ىسحت نمو ةيشاحلا نم : ةلأسم
 . ادبا اهيف ادلخ ادلاخ منهج

 لجرل هسفن رجؤي لجر نعو عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 نع هسفن ملظي نأ هل زوبحي الو كلذ هعسي ؟ ال مأ كلذ هعسي سبحلا يف هنع دعقي

 . هريغ ملظ
 ؟ ال ما هسفن مثا نم ملاس وهأ رانلا هتلكأف قيرحلا يف لخد نمف تلق : ةلأسم

 نا لام ةلازاو اعفن دارأ امنإو قيرحلا يف هسفن ءاقلال دمعتي مل اذا ملاس هنا لوقأ لاق

 ناك رانلا هلكأتل ادمعتم قيرحلا ىف هسفن ىقلا نإو . هيلع مثا الو باثم وهو فلتي

 . بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ هللاو هيلع ىلصي الو ارفاك
 باجيف هنم فخا فيفخ ديقب ديقي نأ بلطف ليقث ديقب ديقي نمعو : ةلأسم

 زجي مل هريغ اديق بلط ناو هل زاج هنع ففخي نا بلط اذا لاق ؟ ال مأ هعسي كلذ ىلع

 نكلو روجلاو ملظلا نم ءيش هيلع تبثي نا بلطي نأ هل زوجي ال كلذكو هل كلذ

 ينبرضا هلتاقل لوقيف امولظم لتقلا ىلا زكرا نمعو . فيفختلا بلطي نأ زوبي
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 اذه هل زوجي ال لاق ؟ال مأ هسفنل املاظ نوكي هلتقف ةبرض هبرضيف ةدحاو ةبرض
 . ملعا هللاو ءاشي ام هب لعفي هباسح ىلو هللاو لوقلا

 باتك نم سداسلا ءزجلا اذه ضارعتسا هلل دمحلاو ىهتنا دق : ققحملا لاق
 ماع اهخسن مت ةميدق ةيناثلاو _ه ١٣٨٤ ماع اهنم غرف ىلوألا نيتخسن ىلع عرشلا نايب

. نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةيرجه ٦



 ققحملا ةملك

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 نايب باتك نم سداسلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب مت دقل
 تاداقتعالاو تاينلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا

 بسكلاو قزرلاو ةبحملا يفو مرحي امو مالكلا نم لجي امو ننسلاو قالخألاو
 بوكر يفو رفسلا ماكحأو بذكلاو قدصلاو ةميمنلاو ةبيغلاو راذتعالاو ساطعلاو
 يفو مهيديأ يف امم ذخألاو مهيديأب ذخالاو ةربابجلا ةلماعم يفو كلذ يناعمو رحبلا
 يفو ةرحاسلاو رحاسلا ماكحأو سيلباو نجلا يفو مهاياطع ذخأو مهيلإ ةعافشلا
 زوجي امو هل لماحلا ةأرملا برشو ءاودلا يفو ةماجحلاو ناتخلاو بيبطلاو بطلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو هندب يف هلعفي نأ ناسنإلل

 يثراحلا نايلس دمح نب ملاس هبتك

 ه ١٤٠٤ ةنس مرحم رشع يداح
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 باوبألا « هه هه
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 ةحفصلا

 : لوالا بابلا
 ٧ تاداقتعالا يق

 : يناثلا بابلا

 ١٢ باتكلا ريغ نم

 : ثلاثلا بايلا

 ١٧ تاينلا يف ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 : عيارلا بايلا

 ٢١ اهماكحأو ةينلا يف

 : سماخلا بايلا

 ةينلا يف ٢٢

 : سداسلا بايلا

 ريغلا لوقب لاملا ذخأ يفو لالحلا ءايشالا يف ضراعملا كيشتلا ق

 : عباسلا بايلا

 كشلا هضراع مث نانئمطاب ائيش ذخا نميق

 : نماثلا بايلا

 هربغ لامب هلام طلتخا اذإ هقح لجرلا ذخأ يق

٤٩ 

٥٢ 

٥ ٥



 : عساتلا بابلا
 توصلا عفرو يرجلاو يشملا ف

 : رشاعلا بايلا
 كلذ هبشا امو بعللاو رامقلاو راطخلا يق

 : رشع يداحلا بايلا

 - ٠ ا ف

 : رشع يناثلا بابلا
 ينمتلا ينف

 : رشع ثلاثلا بايلا

 ةداوهلاو قمعتلاو ةعيدخلاو ركملاو ةارا دملاو قلا ف

 كلذ هبشأ امو

 : رشع عبارلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم هنع وفعلاو بتعلا يف

 : رشع سماخلا بابلا
 زوجي ال امو امهنم زوجي امو ضغبلاو ةبحملا يق

 : رشع سداسلا بابلا
 رسل ينف

 : رشع عباسلا بايلا

 ساطعلا يف

 : رشع نماثلا بايلا

 راذتعالا يف

٥٩ 

٦١ 

٦٢ 

٦٧ 

٦٩ 

٧٢ 

٢٧٢٥ 

٧٧ 

٧٩ 

٨١



 : رشع عساتلا بايلا

 : نورشعلا بابلا
 ٨٥ ةميمنلاو ةبيغلا يف

 : نورشعلاو يداحلا بابلا
 ٨٧ 3 تاضيرعتلا نم كلذ هبشأ امو زئاجلا ريغو زئاجلا بذكلا يف

 : نورشعلاو يناثلا بايلا

 ٩١ بذكلاو قدرصلا يف

 : نورشعلاو تلاثلا بايلا

 ٩٢ ( ةمسلا

 : .نورشعلاو عيارلا بايلا

 ٩٧ ةارملا رفس يف

 : نورشعلاو سماخلا بايلا

 ٩٩ رحبلا بايسا يف لئاسم

 : نورشعلاو سداسلا بايلا

 ١١٥ مهيف درو امو هلامعو رئاجلا ناطلسلا يق ءاج اميق

 : نورشعلاو عباسلا بايلا

 ١١٩ 4 دقتلا ي فق

 : نورشعلاو نماثلا بايلا
 ١٢٢ ةبحملا ءاطعاو ةيقتلا يف

 



 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 مهنم ىرسالا ءادفو ةربابجلا نجس يف
 كلذ رعغو ةالولل ةعناصملاو

 : نوثالثلا بابلا

 ةيعرلا لاومأ نم ناطلسلا ذخأ اميف

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا
 ناطلسلا ةنوعمو صراخلا يف

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا
 مهل ةمدخلاو ةربابجلل لكوتلا يف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 هشغو جارخلا عييشت ق

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ناطلسلا دي يف نوكي اميف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا
 روجلا اهيف دلب يف نكسلا يف

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ناطلسلا ةعناصم يف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا
 مهيف هلعجي نا ناطلسلا ىلا لماع بلط يف

 : نوثالثلاو نماثلا بابلا
 هناوعاو ناطلسلا لاومأ نم ءيش يف

١٢٥ 

١٣٧ 

١٩ 

١٤٢ 

٤٥ ١ 

١٥٢ 

٥ ١ 

١٥٩١ 

١٦٢٣ 

١٦٥



 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 سانلا لاومأ ىلع ةربابجلا رابجلا لدي نميف

 : نوعبرالا بابلا
 هريغو ناطلسلا ةلالد يف

 : نوعبرالاو يداحلا بابلا
 هملظي ناطلسل ١ ناكو ءيش ناطلسلل همزلي نميف

 : نوعبرالاو يناثلا بابلا
 مهيلا ةربابجلا لامع ةياكش يف

 : نوعبرالاو ثلاثلا بابلا
 ناطلسلا ىلا ةعافشلا يق

 : نوعبرالاو عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ امو مهنوي ل ذخاو . ةريب ابجل ا نم اي اطعلا ذخأ ق

 : نوعبرالاو سماخلا بابلا
 هللا هنعل سيلبإو نجلا يف

 : نوعيرال او سداسلا بايلا

 ةرحاسلاو رحاسلا يف

 : نوعبرالاو عباسلا بابلا
 كلذ هبشا امو بيبطلا يف

 : نوعبرالاو نماثلا بابلا
 ادبع وأ ارح ناك ببطتملاو ماجحلاو ناتخلا يف

١٦٩ 

١٧١ 

١٧٢٣ 

١٧٥ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٨٧ 

١٨٩ 

١٩١ 

١٥



 : نوعبرالاو عساتلا بابلا
 لوقعلا يئازلاو نيناجملا ءاود يف

 : نوسمخلا بايلا

 ءاودلا اهدلو يقست ناو لماح يهو ءاودلا ةارملا برش يف

 : نوسمخلاو يداحلا بايلا

 هب ىوادي نأ زوجي امو ءاودلا برش يف

 : نوسمخلاو يناثلا بابلا
 هندب يف هلعف ناسنالل زوجي اميف

 : نوسمخلاو ثلاثلا بايلا

 هسفن يف لعفي نا ناسنالل زوجي اميف

١٩٩ 

٠١ 

٥ ٠ 

٢٠ 

٠ ٢



 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقل ١

 نايع ةنطلس _ حرطم
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