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 3 ٤١٤ ١ه ٩٩٣ا١هم

  7رجتملا ١٥
 





 ميحلا نمحرلا هللا مسب

 نيبدنتوملا لام يق باب

 مهريغو مهنيراحم و

 كرشلا ىلإ مالسإلا نع دترا نم نأ ملعاو ، رقعج نب عماج نم
 .نيملسملا دهع نم هنيد لهأل هثاريمف لتق نإف س لتق الإو بات نإف بيتتسا

 لهأ نم هنيد لهأ نيب مسقي هلام نإف . دترا اذإف ملسملا امأو : ةلأسم

 نيملسملا دالي يف مالسإلا نع دتر ا لجر يف ء ءاهقفلا ضعي لاقو . ةمذلا

 اوغلبي مل نيذلا راغصلا هينيل ثاريملاف س نونب هلو هراد يف وهو كرشأو

 قحل مث من دترا ن ا تيأرأ . هتلم لهأل هتاريمق نبملتحم اوناك ناف . . مطلا

 ارابك اوناك ناق . راقصلا هينبل اضيأ ثاريملاف \ كرشلا ضرأب اضيأ

 . نيملسملا دهع لهأ نم هنيد لهالق

 نم هنيد لهأل وهف لتق وأ تام اذإف س هل دترملا لام نأ اندنع يذلاو
 راد يف كرتو كرشلا ضرأب قحل دترم يف ليقو . نيملسملا دهع لهأ
 يف يذلا هلام نإف ٧ دلوو الام كرشلا ضرأ يف باصأو دالوأ مالسإلا
 يف هفلخ يذلا هلامو . مالسإلا يف مهفلخ نيذلا هدالوأل مالسإلا لها
 .تام اذ ا كلذو . كرشلا ضرأ يف مهفلخ نيذلا هدالوأل كرشلا ضرأ

 نإف .هيلع ًافوقوم هلام ناك برحلا رادب قحلو دترا اذإو : هريغ نمو
 . رافكل ١ نم هتترول هلام ناك هتدر ىلع تام نإو > هلام هيلإ عجر عجر

 ىلإ مالسإلا نع دترا نم لام يف ءاهقفلا فلتخا دق رثؤملا وبأ لاق
 لاق نم مهنمو . راغصلا مهدالوأل مهثاريم : لاق نم مهنمف ،كرشلا

 . دلبلا يف قرفي : لاق نم مهنمو 0 دهعلا لهأ نم مهنيد لهأل مهتاريم
 اذإف . اوبراحي مل اذإ اذه مهدلب ءارقفل مهتاريم نإ لوقأ انأو : لاق
 يف اوتام وأ اولتق اوبراح اذإف ى نيملسملا نيب ةمينغ مهلاومأ تناك اوبراح
وأ نإإويحلا وأ ةعتمألا وأ ماعطلا وأ ةضقو بهذ نم مهلاومأق مهتيراحم



 دقق . نبملسملا نيد يف لخدو 0 مهنيد نم مهقيفر نم رف نم الإ قيقرلا

 ةمينغ وهف كلذ ىوس امو . رارحألا ةلزنمب مهنإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاق
 هللا لاق امك هنم سمخلا نوجرخيو مهوبراح نيذلا . نيملسملا ركسعل
 ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوُملعاَو » ىلاعت
 ىنثا ىلع سمخلا اذه مسقي " ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا

 ةبارق لهأ . مهس ىبرقلا ىذ ىذلو 4 . مهس لوسرللو مهس . هللف امهس ةرشع
 ةثالث نيكاسمللو مهسأ ةثالث ىماتيللو 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ًأدحأ ملعن الف ىبرقلا يوذ مهس امأف . مهسأ ةثالث ليبسلا نبالو 4 مهسأ
 مدخأ نيملسملا نيد ىلع مهنم دجو نمق ث نيملسملا نيد ىلع مويلا مهنم

 نم كلذ نودام ىلإ مهنم جاتحا نمو 4 ميال ا مهنم جوزو هل 4 مداخال نم

 همهس ناك نيملسملا نيد ىلع مهنم دجوي مل نمو ‘ يطعأ ةققن وأ ةوسك
 ةبراحم ىلع هب ناعتسيو حالسلاو ليخلا هب ىرتشي لوسرلاو هللا مس عم
 مامإ نيملسملل نكي مل نإو ى مهعمجي لدع مامإ نيملسملل ناك نإ ودعلا
 ودعلا داهج ىلع ة ةوقو ةفلإ ناك ناف 4 نوملسملا رظن مهعمجي لدع

 ءارقف . ءارقفلا ىلع هب اوقدصت مه نإو ث ودعلا داهج ىلع هب اوناعتسا

 لجارللو . نامهس سرافلل ةلتاقملل سامخأ ةعبرألاو . مهل زئاجف نيملسملا
 امنيأ جرهت مهؤامدف اوبراح ام دعب نم اوقرفت نودترملا ناك نإو ى مهس
 جرخي نأ بحأو . مهيديأ يف امو 0 مهلاومأ منغو نيملسملا نم دحأ مهيقل
 ءانبلا لثم مهلاومأ لوصأ امأو . نيملسملا ءارقف ىلع هب قدصتيو سمخلا
 لصأ نع هللا دمحب اذه انذخا ةيفاص ىهف ءاملاو نيضرألاو ليخنلاو
 اذإ كرشم وهف هللا باتك نم ةيآ ركنأ نمو ى ةعدب نع ال رثأ نعو ي عرفال
 :رمزلا ة ةروس يف لوقي هللا اندجو انأل . اهب بيذكتلاو اهراكنإ ىلإ ىعدا

 » : لوقي “ هءاج إ قدصلاب بدك وأ هللا ىلع بذك نمم ملظأ نمف"

 نمف نمف ملظأ نمف "لاقو ى قدصلاب بذكو هللا ىلع بذك نمم اكرش دشأ
 دشأ نمو لوقي ا “ نوملاظلا حلفيال هنإ هتايآب بذك وأ ابذك هللا ىلع ىرتفا

 نمم ملظأ نمو " : لاقو ٠ هتايآب بذكو ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم اكرش
 لاق نمو 0 ءيش هيلإ حوي ملو ئيلا ىحوأ لاق وأ ابذك هللا ىلع ىرتفا
 لاقو اذه لعق نمم اكرش دشأ نمو : لوقي « هللا لزنأ ام لثم لزناس
اكرش دشأ نمو لوق “ اهنع فدصو هللا تايآب بذك نمم ملظأ نمف"



 لاقو 8 ضرعأ يأ فدص ريسفت . اهنع فدصو هللا تايآب بذك نمم

 اهبارخ يف ىعسو همسا هيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمو »

 نمم اكرش دشأ نمو : لوقي “ نيفئاخالإ اهولخدي نأ مهل ناك ام كئلوأ

 نم اماوقأ ن نإ : لئاق لاق نإف . همسا اهيق ركذي نأ هللا دجاسم عنم

 كئلوأ نا: هل ليق ؟ نوملسملا هب مهكرشي ملو دجاسملا اوقرحأ دق جراوخلا

 نإو . دجاسملا ةرامعو ناذألاب اونادو دجاسم اورمعو دجاسم اوقرحأ

 اونيدي ملو فحاصملا اوقرحأو دجاسملا اوقرحأ هبزحو نمحرلادبع

 ايبن نإ مهلوق عم دجسم ةرامع الو ناذأ الو ةالصب اوقرعالو ىناذألاب

 يبنل ا ةعيرش فالخ ةعيرش هل نإو . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دعي ثعبي

 اوبذك دقو 0 بذكلا هللا ىلع اورتفا دق ءالؤهف . ملسو هيلع هللا ىلص

 نكلو . مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام " : لوقي هللا نأل هللا تايآب

 هللا ىلص دمحم ةوبن دعب دحأ ةوبن ىعدا نمف “ نييبنلا متاخو هللا لوسر

 الو سمش الو نثو الو منصل دجسي مل نإو هللاب كرشأ دقف . ملسو هيلع

 وهو ناثوألا نم الو مانصألا نم ءيش ةدابع ريغب لجر كرشأ دقو ى رمق

 الام كنم رثكأ انأ : لاقف - اخيلمت . هاخأ رواح ذإ انل ليق اميق سرطق

 .ادبأ هذه ديبت نأ نظأ ام لاق 8 هسفنل ملاظ وهو هتنج لخدو 4 ارفن زعأو

 .ايلقنم اهنم اريخ ندجأل يبر ىلإ تددر نئلو س ةمئاق ةعاسلا نظأ امو

 كاوس مث س ةفطن نم مث 4 بارت نم كقلخ يذلاب ترفكأ اخيلمت هوخأ لاق

 ء ةعاسلا يف كش امل هنكلو ‘ هللاي رقم وهو رفكلا همزلأ هنأ ىرت الأ . الجر

 انكل : لاقو . هللاب رفكلا همزلأ هللاب هتتاسإ ىلع هللا نم ىنسحلا ىعداو

 يقنب كرشلا نم آريت هنأ ىرت الأ . دحأ يبرب كرشأ الو يبر هللا وه

 ةبوقع هب تلزن نيح . هكرشب فرتعاف سرطفب هتبوقع هللا لزنآ مث ث كشلا

 هلوقل نوعرف عقني مل امك ةيوقعلا هتسم ذإ دعب رارقإلا هعقني مل نيحو هبر

 “ ليئارسإ ونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ لاق » قرقلا هكردأ نيح

 يف هللا دمحي مهكرش اندجوو . أدحأ يبرب كرشأ مل ينتيل سرطق لاقف

 ىعدا ةماميلا لهأ ركب وبأ لتاق دقو . ةدرلا لهأ يف ركب يبأ ةريس

 هيلع هللا ىلص يبنلا ةعيرش فالخ ةعيرش ىعدا نكي ملو : ةوبنلا ةمليسم

 يذلا شيجلاب هللا همحر ركي وبأ ماقف ا . ةماميلا لهأ هقدصف .4 ملسو

ةماميلا لخدي نا ىلا اوعد مهنإ : ليق . حلصلا ىلإ اولزن ىتح مهيلإ زهج



 فلظلاو فخلا مهلاومأ نم نيملسملا اوطعي نأ ىلع اوملسي نأ ىلعو
 امأو . ىشاوملا وهق فلظلاو فخلا امأ بوبحم نب دمحم ىنثدح . ةقلحلاو

 لاق نإف . اوملستساو اوملسأ اذه ىلعف . ةضفلاو بهذلا ىهف ةقلحلا
 انلق . اوملسا دقو ائيش مهل اومأ نم ذخأي نأ ركب يبأل ناك ام : له اج

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتكب ملعأ ركب ابأ نإ : هل

 ىلع اومتأ ولف اوعنتماو اوبراح اوناك دق 0 قحلا ريغب مكحي نأ نم
 ركذ اميف هنكلو . ةيفاص تناكل ةماميلا حتفتسي ىتح مهعانتماو مهتبراحم

 نأ كلذو . ديلولا نب دلاخب ركم نادملا نبا ةعاجم نم ركم ناك هنأ انل

 مث ، رثك ددع نيملسملا نم لتقو هللا ءاش نم الإ لتقلاب اوأدتبا ةفينح ينب
 ةحلسألا نهسبلأو ى ءاسنلا سوؤر (اأ صقف ةماميلا لخد هعاجم نا
 ىلإ ةعاجم مهاعدو 4 اريثك اددع نوملسملا ىأرق نوصحلا ىلع نهفقوأو

 ملستسيو ةماميلا نوملسملا لخديو مهلاومأ نم اذه اوطعي نأ ىلإ حلصلا
 الو كشلا لهأ هللا قّتَيلَف مهحلص ىرج اذه ىلعو . اوملسيو ةماميلا لهأ
 . لطابلاب قحلا اوسبلي

 ملو : هل انلق . مهلوق نم اذه انعم حصي مل انإ : كشلا لهأ لاق نإف
 لافطألا اولتقو فحاصملا وقرحو دجاسملا اوقرحأ ذإ مهلعف نم اندنع اذه

 هلعقي ملام اولعقو ى نيلتبملاو مهلوقع ةعئاضلاو ىضرم ا اولتقو 0 مهوبسو
 انعم مقي ملو 0 ةمألا هذه نم الو 0 ةيلاخلا ممألا يف كرشلا لهأ نم دحأ

 لاستغالا كرتو . ةالصلا مهكرت اندنع رهش دقو اذه مهلعفب لدع ادهاش

 نأ لبق نم رثكأو رهشأ - كرشلاب مهملكت لب مهلعف رهش امك ةبانجلا نم
 نوناتخي نيذلا نع لداجت الو " : ىلاعت هللا لاق دقو . اولعف ام اولعقي
 مكسمتقف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو م اميصخ نينئاخلل نكت الو مهسفنأ
 ىق امف لدعلاو قحلا ىلإ اوعجريلو ى اطخلاو ىمعلا لهأ رانلا قتيلق .رانلا
 . ءاقخ الو كش ءالؤه رفك

 نميف لوقن نكلو هلعف الو هلوق يف هرمأ يق بيترا نميق لوقن انسلو
 .ةجح مهيلع ماقت نأ اوبراقي اونوكي مل نيدترملا ءالؤه نأ هلعفو هلوق رهش
 .دجسي ال رجشلا نأ اومعزو هب وكرشأ اممو ى سانلا ىلع اوجتحي نأ الو
 نبا هللادبع نب دمحم وهو مهداوق نم دئاقو 0 مهتاعد نم عاد اذهب ملكت

 ءاسنلا سوؤر روعمش صق ىنعمل ( ١ ) ١
 



 راكنإ ركنأو دجست ت ةرجشلا هذه سانلا نم سان مادق لوقي ثدح قسافلا

 ىل اعت ل اق دقو & ن ١ دجسي رجشل و مجنل و « : ىل اعتو كراب ادت هللا لوقل هنم

 سمشل او ضرأل ا يف نمو ت اومسلا ىق ١ ىف نم هل دجسي هلل ١ ن ] رت ملأ «

 هيلع قح ريثكو سانلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو
 اعوط ضرأل و ت اومسل ١ يف نم دجسي هللو » : هلل ١ ل اقو » ب ١ ذعل ا

 فتكل و > اهحيذ د نم هي هللا رم ] ام عم ةرقيل ا ركذ ل مهقيرحت عم » اهركو

 رم ١ ذهف > ىل اعت هلل ١ ىمس ام ريقي نه اب ا مهتيمستو ةنيقسسل او ةق انل او

 . هللا تايآب مهبيذكتو هللا ىلع مهبذك

 نآرقلا لوأت نم نأ . نيملسملا رشاعماي مكاياو هللا نمحر اوملعاو
 تعدا امك ةمعن رفك رفاك هنكلو ى كرشمب سيلف نآرقلاب هليوأت ريغ ىلع

 : هللا لوق كلذ يق اولوأتو . هللا ةيصعم ىلع ةعاطلاب مهسفنأل ة ةريايجلا

 نآرقلا ليوأت اوفرّخف 4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطأ
 هللا لاق دقو .ةمايقلا موي ىري هللا نأ ةهبشملا لوقو .نآرقلا نم اولوأت امب
 نأ مهلوق يف اولوأتو “ راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال " : ىلاعت

 ملو ليوأتلا اوأطخأو “ ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو " ىري هللا
 نم هزنتلاب لدتسي لقاعلاو هركذ لوطيامم ههابشأو ليزنتلاب اوبذكي
 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو هللاب الإ انقيفوت امو .جاهنملاو ةعرشلا
 .اميلست ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع يور .دترملا يق : ةلآسم
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو “ هولتقاف هنيد لدب نم " لاق هنأ ملسو
 ىلع سانلا عمجأو " هولتقاف هنيد لدب نمو ٧ هودلجاف انز نم " : لاق هنأ
 نإف لتقلا لبق باتتسي : انباحصأ لانق .كرشلا ىلإ مالسإلا نم دترملا نأ
 تناك ولو هتباتتسا مامإلا ىلع بجي ال نأ بجوي رظنلاو .لتق إلاو بات

 دنع لتقيال نأ بجول هعوجر نم ىجري امل لتقلا لبق ةبجاو ةباتتسلالا
 نم ىجري امل رتقلا لبق ءاجرلا نأل .اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو هتباتتسا
 نع عجر نم " : لاق هنأ 0 ملسو هيلع هللا ىلص هنع يور دقو ى هعوجر
 ًاراتخم رفكلا ةملك رهظأ نمو ؤ ادحأ هللا باذعب اوبذعت الو هولتقاق هنيد

كلذ ىف صيصختلل يعدملاو ربخلا رهاظب ىتنأ وأ ناك اركذ لتق كلذل



 . لتق لجرلا دترا اذإ : انيفلاخم ضعب لاقو .ليلدلا ةماقإ ىلا جاتحم

 تدترا نإورم مأ اهل لاقي ةأرمأ نا يور دقو ى لتقت مل ةأرملا تدترا اذإو

 .اهلتقب ملسو يلع هللا ىلص 7 رمأف
 لوقل كلذ يف لجرلا نيبو اهنيب قرف الو دادترالاب لتقت ةرملاو

 اهيق لخدي نمو “ هولتقاف هنيد لدب نم ' : ملسو هيلع هللا ىلص 77
 ةأرملا ىلع لتقلا بجوي مل نمو س ةعامجلاو دحاولاو ى ىثنألاو ركذلا
 دترا اذإ اضيأ ديعلا كلذكو : يعفاشلا لوقيو .ليلد ىلإ جاتحم دادترالاب

 لاقو .ليلدلا ةماقإ هيلع صصخملاو ماع رمأ هنأل ى ربخلا رهاظب لتقي
 ربخلا يف سيلو ٨ اولتق ملو بارعألا يف اوعيب ديبعلا دترا اذإ انباحصا

 لبقت هتبوت نإف لتقي نأ لبق دترملا عجر نإف .صيصختل ا بجوي ام
 .عامجالاب

 ىح بر ] رفكل ١ مالك لقعي ن اك اذ ا ءيبصل ١ نم رهظ ن او : ةلأسم

 .لتقلا همزلب الو .كلذ نع ع دتري

 نم لاقو لتقت الو ىبسن تدترا اذإ ةأرملا نإ : لاق نم لاقو : ةلأسم

 تدترا اذإ : عيبرلا لاقو .اندنع لوقلا رثكأ وهو تلتق بتت مل اذإ : لاق

 يق سيلو تارم ثالث باتتست امدعب لتقت اهنإف بتت ملف تبيتتساق ةأرملا

 رحلا ةلزنمب اندنع وه سيلق دبعلا امأو ث مايأ ةتالث يف نكلو دحاو موي
 نأ هل يغبنيف الإو مالسالإ ىلإ عجر نإف ى هديس هيلع ذشيف لام وه امنإ
 .هكلم يف اذه لثم سبحي الو هعيبي

 لجر يفق هلماع ىلإ هللا همحر باطخلا نب رمع بتك : ليقو : ةلاسم

 يبنلا راتتسا ليقو .هلتقافقف ةيوتلا نع ىبأ نإف اثالث هيتتسا نأ رصنت

 همحر أذإعم ن : ليقو . دترا ناكو تارم عبرأ ناهبن ملسو هيلع هللا ىلص

 مالسإلا هيلع ضرعو دوهت دق لجر هدنعو نميلاب ىسوم يبأ ىلع مدق هللا
 . هلتقأ ىتح اهيلع سلجأ ال هللاو : لاقق ةداسو ذاعمل تيرقو نيرهش

 ىلاعت هلل راكنإلاو كرشلا ىف لخد نم لك كلذكو .هلتقب هلوسرو هللا ىضق

 إلاو بات نإف .بيتتسا مهريغو ةقدانزلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنللو
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 .مامإل ا يأرب الإ ل ارأ هلعل مامإل ١ نود دترملا لتقي ال : ليقو : ةلأسم

 ىتح ىنرظنأ مامإلل دترملا لاق نإو .ةيد الو هيلع دوق الف لتاق هلتق نإف

 مل نإ هرظني ملو هلتق ءاش نإو هتبوت اجر نإ هرظني نأ هل : ليقف .رظنا
 هناف دترا اذإ ديعلا امأو . ه ةأرملا كلذكو ء ةنسلا هر تضم يذلا وهو ٠0 بتي

 . رحل ١ ةلزنمي وه سيلو ب هارعأل ا يق ع اب ايب

 نسحلا نع يكح . دترملا ةياتتسا ةدم يف سانلا فلتخاو : ةلأسم

 ادولوم ناك نإ : ءاطع لاقو س باتتسي الو لاحلا يف لتقي هنأ يرصبلا
 لاقو .بتتسي مل دترا مث هرفك دعب ملسأ ناك نإو ى بيتتسا مالسإلا ىلع
 يق يناثلا لوقلاو . اثالث هب ينأتلا اهدحأ . لرواقأ ةثالث هيق : يعفاشلا

 نعو 4 ارهش باتتسي هنأ يلع نع ىورو . .ةرظانملا لاسي نأ الإ لاحلا

 لك مايأ ةثالث يف ثالث باتتسي ة ةفدنح ويأ لاقو . ًاتالث باتتسي هنأ يرهزلا

 يرونلا نايفس لاقو . .ةرم عوبسأ لك عيباسأ ةتالث يف وأ ةرم موي

 . ادبأ باتتسي

 رارقإلا دح نم جرخ ام امأو ديعس نب دمحم ديعس س ىبأ : : ةلاسم

 دترا مث ٧ هيلعو رارقإلا هل تبثي نمم دادترالا مكح هب قحتسي راكنإ مكحب
 رقأف ناثوألا لهأ نم مجعلا نم وأ برعلا نم .اك . مالسإلا نع
 هيف ةنسلا نإف . دترا مت مالسإلاب رقأف باتكلا لهأ نم وأ . مالسالاب

 هللا ىلص يبنلا نع ءاج هنأ كلذو . ةدرلا ىلع لتقي هنإ ليق اميق انعم

 " هولتقاف هنيد لدب نم " : لاق هنأ هيلع عمتجم هنأ يعم اميف ملسو هيلع
 ىلإ رفكلا نم هنيد لدب نم زوجي ال هنأو مالسإلا الإ نيدال هنأ تيثفق

 نم هنأ 4 ملعلا لهأ هلوأت ام ىلع هلوق ليوأت يف تيثق ى هولتقاق مالسإلا

 كش وأ راكنإو دبوحجب كرشلا ةلم ىلا مالسإلا ةلم نم جرخو هنيد لدب

 ىطعأو هيلع ردق نإ هنإف ى كرشلا مكح ىلإ كشلا كلذ هقحلي 0 ملع دعب

 ليق هنأ بسحأو .اثالث لاق نم لاقو \ باتتسيو مايأ ةثالث سبحي هنإ هديب
 فيسلاب لتق هيف كش امب نمؤيو هركنأ امب رقيو بتي مل نإف 4 ةدحاو ة ةرم

 ةثالث دترملا سبحي هنإ ليق دقو 0 هديب , ىطعأ اذإ انعم دوقلا ليبس ىلع

 موي لك ليق دق هنأ بسحأو .هرمأ يق ًاداهتجا تارم ثالث باتتسيو مايأ

 ملو عنتما نإو .عنتمي ملو دوقلا ىطعا نإ اذهو .ةبوتلا هيلع ضرعت ةرم
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 امل ناميالاو هركنا امل ىلإ ىعو برحلا ذبون كلذ نم همزلي امل دوقلا طعي
 ىتح كلذ ىلع بروح ثدح أ امع عجريو ب بتي نإ اف .هرقكأ ا امم هدق كش

 نودب ةدواهم الو : هل ةرراقمال لتقي وأ تومي وأ س كلت هتيراحم يف تومي

 .قاقنلاب ىمسي الو 0 را رقإلا لهأ نم الو . ةلبقلا لهأ نم ىمسي الو كلذ
 . دوحجلاو كرشلاب ىمسي نكلو

 هّيرذ هل ىبست الو براحي ملام لاح ىلع هلام منغي ال : ليق هنأ انعمو
 لاح يف وأ . ةيراحملا لاح يف تدلو ةيرذلا تناك براح ولو س لاح ىلع

 ليق هكرش لاح يف وأ 4 ةدرلا لبق رارقإلا الاح يف وأ ةيراحملا لبق ةدرلا

 روجي نيذلا راغصلا هتيرذف رقأ ‘ مث كرشم ناك نإو ةدرلا لبقو رارقإلا

 ىلع مهيف زوجيالو 0 ءاوس كلذ لكو كرشلا لاح يف هيبسي يبسلا هيف

 .رارقإلا لهأ ةيرذ يف يبس ال هنأل . ةنسلا تتش انعم كلذي يبسلا لاح

 . نيملسملا لوق يف تيثو . .رارقإلا لاح يف مهب قحل راغصلا مهدالوأ نأو

 نإو س اوغلب اذإ مالسإلا ىلع نوربجي مهدالوأ نأ افالتخا هيق ملعأ

 تام نإ كلذكو . كل تقصو امك دترملا ةلزنمب اوناك مهغولب دعباوركنأ

 يف ةمينغ الف لتقيو هيلع ردقي نأ لبق براحم ريغ هتدر لاح يف دترملا

 براح اذإ ليق هنأ يعمو .هتدر يف براحي ملام ليق هنإ يدنع اميف هلام

 يبسل ا مهيف يرجي هن أ ةيرذ هتيراحم يق هل هلوق ناك نيدترم ا ىأرم دترملا

 مهيف ىنعملا جرخي هنأ يعمو .مالسإلا ىلا عجريو هتبراحم نع عجري ملام

 تام اذإو ةيراحملاو كرشلا ىلع اودلو نيذلا كرشلا لهأ دالوأ مهنأك مهنأ

 لاق س فالتخاب هثاريم يق ليق دق هنأ يعمق ٬ لتق وأ براحم ريغ كلذ ىلع

 : لاق نم لاقو .راقصلا مهدالوال "نوكي هنا : ملعلا لهأ نم لاق نم

 . ءارققلل ليق هنا بسحأو س هيلإ ودترا يذلا مهنيد لها نم ءارقفلل

 لام تييل نوكي هنإ : ليق هنأ بسحأو .نيملسملا ءارقف مهنأ بسحأو

 . هتدر يف براحم ريغ تام وأ لتق اذإ دترملا ثاريم ينعأ . نيملسملا

 هل نكي مل نإو 4 . مهل هثاريم نوكي نأ راغص دالوأ هل ناك نإ هنأ ينبجعيو

 لام تيب نكي مل نإو ث نيملسملا لام تيبل هلام نوكي هنأ راغص دالوأ

 نأ ينبجعي الو ‘ نيملسملا نم ءارققلل نوكي ن ] ينبجع أًامئاق نبملىسملا

 ناك ولو 4 يدنع هنيد سيل كلذ نأل \ نيكرشملا نم هنيد لهأ ءارقفل نوكي
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك مالسإلا هنيد نكلو .هيلع رقي ناك هنيد

 .هيلإ دودرم همكحو هيلع ربجي يذلا هنيدف ى هولتقاف هنيد لدب نم ” .ملسو

 لهأ ضرأ ىفق ةيرذ هل ناكو برحلا لهأب قحل ناك نإ ليق هنا يعمو

 نم هلامف كلذ ىلع تامو براحي ملو مالسإلا لهأ يف ةيرذو لامو برحلا
 يف يذلا لامو .مهنم راغصلا برحلا ضرأ يف يتلا هتيرذل برحلا راد
 نا إ ينبجعيو . .مالسإلا ضرأ يف نيذلا مهنم راقصلا هتيرذل مالسإلا لهأ

 وأ برحلا ضرأب ناك نم ى مهنيب موسقم راغصلا هتيرذل هلك لاملا نوكي
 ًاروبجم ناك امك مالسإلا ىلع مهلك نوربجي مهنأل مالسإلا ضرأب ناك نم
 . مالسإلا ىلع ربجلا مكح مهنع كلذ كزي مل برحلا راد يق اودلو ولو

 هقيقرو هضورعو هلوصأ هلاحب وهف براحي مل نإ هلام عيمج نأ يعمو
 ام ةمينغ ناك براح نإف هقحتساو هتدر يف هكلمام وأ هنع ليزام عيمجو

 تام اذإ نوقتعي مهنإ ليق دق هنإف قيقرلا الإ . لوصألا نود هلام نم ناك

 ةمينغلا هيق زوجي ام دح يف راص دق هلام ناك اذإ ابراحم لتق وأ

 دترا اذإق ث ةمينغ قحت قحتسي نمل ةمينغ نونوكي مهنإ لاق نم لاقو .ةبراحملاب

 ةجح هيف هل نوكي الو 0 هقيقر نم الو هلام نم ءيش ىلإ انعم برقي سيلف

 مهلوع همزلي نيذلا هلايع ىلعو هنم هيلع قفني هنإ يعم هنأ الإ هيلع ردق نإ
 هنإ يعمف 0 هيلع ردقي الف برهي وأ هلام هيلا عجريف 0 بوتي وأ لتقي نأ ىلا
 تبثي ىتح هلايع ىلع هنم قفنيو 0 هلاحب هلام نأ هيلع ردقي ملف بره اذإ
 نيبي الو .تومي ام ىلع رظنيو هتوم دعب اهل قحتسي يتلا ماكحألا دحأ هيف
 ليبس الو هكلم نم تجرخو اهيلع مرح هنأل . هتجوز ىلع قفني نأ ىلع يل
 دحأ هيف تبثي ىتح هباودو هقيقر يلع هلام نم يعم قفنيو ى اهيلع هل
 لوصألا امأو . نيملسملا ماكحأ نم هتوم دعب اهب قحتسي يتلا ماكحألا
 ةلزنمي نيملسملل ًائيق هنم لوصألا ناك ةمينغ هلام تيبث اذاف هلام نم

 . كل تفصو ام ىلع ناك نيدترملا يأ نم دترملا يعم اذهف .يقاوصلا

 ضرأب اقحلو هتأرماو لجرلا دترا اذإو : رثؤملا يبأ نع : ةلاسم
 المح ام ىيبسي الو برحل ١ صر ا يف امهل دلو اميف يبسل ١ امن اق برحل

 ٠ دالوألا نم مالسإلا راد نم

 لهأ نم 0 هنيد لهأ نسي مسقي هلام ناق دترا اذإ ملسملا امأو : ةلاسم
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 . ةمذلا

 نيذلا ء ازج امنإ « ىلاعت هلوق يف لاقو : رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 ىلص يبنلا نبي ناكو .لاله نب كاحضلا يف تلزن “ هلوسرو هللا نوبراحي

 الو يناتأ نم َفيختال نأ ىلع ةعداوم رميوع نب لاله نيبو ملسبو هيلع هللا

 ركذو 4 قيرطلا اوعطق هباحصأو لاله نب كاحضلا ,نأف ى كاتأ نم فيخأ

 نم لاقو .ةعبرألا دودحلل ةيآلا هذه هللا لزنأف كلذل ًأادهاشم ن اك لاله نأ

 نيذلا ءازج امنإ هللا لزنأف .كرشلا ىلا ناميإلا نم دترملا يف تلزن : لاق

 وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ س كرشلا اذه يف ينعي هلوسرو هللا نوبراحي
 يف يزخ مهل كلذ ى ضرألا نم اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت
 نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ لاق مث ى ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو ايندلا

 يف تلزن : لاق نم لاقف 0 ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف 0 مهيلع اوردقت

 هتدرو هتبراحم يف لتقف كرشلا ىلإ مالسإلا نم دترا نمق ث نيدترملا

 .هيلع اوردقت نأ لبق نم هكرش نم بات مت لاومألا ذخأو دودحلا باصأو

 يق دجو ام الإ هتدرو هتبراحم نم باصأ ام هنع ردهأ 4 ًابئات هدي ىقلأو

 ادح باصأ وأ لتق نمو 0 هلهأ ىلإ دريو هنم ذخؤي هنإف .هنيعب لام نم هدي

 ام دح هيلع ميقأ . هيلع ردقي نأ لبق نم بات مث هيلع براحو دترا مث

 يف تلزن لب نورخآ لاقو . .مد وأ دح وأ لام نم هتدرو هتيراحم ليق باصأ

 . نيملسملا قيرط ىلع داصرملاب نونوكي رفنلا نأ كلذو ى ةلبقلا لهأ

 نمو 0 هدي تعطق حالسلا رهشأ نم : اولاقف س قيرطلا سانلاب نوعطقيفق
 رهشأ نمو س فالخ نم هلجرو هدي تعطق لاملا ذخأو حالسلا رهشأ

 هسأر بلصي هنأ هب لوقن يذلاو .بلصو لتق 4 لتقو لاملا ذخأو حالسلا

 اوُتوُقَي وأ : لاق نم لاق س ضرألا نم اوفني وأ : هلوقو ، نفدي مث مايأ ةتالت
 ليق ن نم اوبات نيذلا الإ » : هلوق امأو س نيملسملا ضرأ نم اوجرخيق ًابره
 نأ لبق مهيديأب اوقلأ اذإ مهنا : لاق نم لاقف . “ مهيلع اوردقت نأ

 ردقت ن سانلا لاوما نم ناك ام الإ دودحلا هذه مهنع تردهأ 4 مهيلع

 . دودحلا مهيلع ماقي لب : لاق نم لاقو . هلهأ ىلإ دري هنإق مهيديأ يق

 . نيملسملا لوقاذه يف انلوقو اذه يق ملعأ ا هللاو امغر اونج امب اوذخؤيو

 مالسإل اي رق ] نم مهنم . نيهجو ىلع ةدرلا لهأ لاتقو لاق : ةلأسم
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 الو مهلاومأ تمنغ الو نيكرشم ىمسي مل كئلوأف ركي يبأل ةعاطلا علخو .

 . ركب يبأ ةعاطو نآرقلا مكحي اورقأ ىتح اولتوق نكلو س ةيرذ مهل تيبس
 ليبسفق ةحلطو ةميلسم لثم :ل : ىعد او مالسإلا نع دترا نم مهنمو

 دمحم ريغ يبن ةوبن اوعداو كرشلا ىلإ مالسإلا نع اودترا نيذلا ءالؤه

 الوسر الا إ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هللا ثعب امو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىعدا نمق ى هلبق نم لسرلا تلخ دقو هدعب ييبن الو يين سيلو س هدحو

 اورقي ىتح نولتاقي كرشم وهف لسرلا تلخ دقو هدعب نم وأ هعم يبن ةوبن
 ىلع اوتبثي نأو 0 نآرقلا مكح ىلإ اوعجريو 0 هدعب الو دمحم عم يبنال هنأ
 ىبستت الو مهلاومأ منغت مث ، نوملسملا مهب رفظي ىتح اولتوق مهتدر
 . مهيرارذ

 هنأ يعم لاق ؟ هتاريم نوكي نمل مالسإلا نع دترملا نع لئسو : ةلأسم

 وأ محر وأ ةبصع نم مهنم يدنع ناك نم هنيد لهأ نم هتثرول نوكي ليق
 دهع لهأ نم ناكو هيلإ دترا يذلا هنيد لهأ نم اوناك اذإ ةضيرف يذ

 نكي مل نإف : تلق 4 ىلوأ وهف مالسإلا مكحب مهنم ىلوأ ناك نمو نيملسملا
 اراغص ًأدالوأ ةثرو هل نأ الإ نيملسملا دهع لهأ نم هنيد لهأ نم ةثرو هل

 ةثرو مهل سيل نمم دهعلا لها نم هتثرول له . اودترا مث ملسم وهو اودلو
 هنإ : لاق نم لاق . هيف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ هثاريم نوكي مل ةيصع الو

 نم ءارقفلل هنإ : ليقو 0 هيلع اودلو نيذلا مالسإلا لهأ نم راغصلا هدالوأل
 ىلعق : هل تلق .هللا لام تيب ىف لعجي ليقو 0 دهعلا لهأ نم هنيد لهأ
 . دهعلا لهأ نم هنيد لهأ نم ءارقفلا نم دحأ نكي مل نإ رخآلا لوقلا
 لهأ نم هنيد لهأ مأ راغصلا هدالوأ ؟ هتاريمب ىلوأ نم ءاينغأ اوناكو

 ىنعم ىلع راغصلا هدالوأل نوكي هنأ ىعم : لاق ؟ ءاينغأ اوناك ولو دهعلا

 ءاينغأ اوناك مهل لعجي هنيد لهأل هتاريم لعجي يذلا نأ يعمو ٧ رايتخالا
 !اوناك مهل هلعجي راقصلا هدالوأل هلعجي يذلا نأ يعم كلذكو . ءارقق وأ

 نبكرشم ةثروو نيملنسم نيغلاب ةثرو هل ناك نإف : هل تلق .ءارقف وأ ءاينغأ

 لوق يق هنا يعم : لاق ؟ هتاريمب ىلوأ نم برحلا لهأ نم برحلا راد يف
 نأ ىنبجعي و ‘ ائيش هنم نيملسملا هتثرو اوٹروي مهنا ملعأ ال انباحصأ

 ٥ . م و

 فجوي مل ةمدنغ ٥ ذهو ةمينغ هيش برحل لهأ ١ ل ام نأل ى برحل لهأ ا ثروي

١٥



 : هل تلق .هللا لام تيبل هنا يعمف 0 مئانغلا نم هيلع فجوي مهلامو اهيلع

 لوق ىنعم ىلع هنأ يعم لاق ؟ هثاريم نوكي نمل 0 هللا لام تيب نكي ما نإف

 نم ءارقفلل نوكي نأ يدنع هبشأ كلذف مدع اذإ هللا لام تيب يفق هلعجي نم

 . نيملسملا

 نعو ٠4 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا ديع يب ا ب اوج نم : ةلاسم

 ضرأب اوقحل رصم لهأ ريغ وأ اوناك رصم لهأ يس مهيلع له نيدترملا
 نم و دلو نم امأف ؟ برعل ١ ريغ وأ اون اك برعل ا نم .0 اوقحلي مل وأ برحل ١

 ةدر دعب نم مهنم دلو نم امأو 0 مهيلع يسالف نوملسم مهئابآو مهيرارذ
 هنإف اوبراحي مل اذإ امأو ى اوبراح اذإ كلذو يسلا مهيلع كئلوأف مهئابآ
 اوبات نإف مالسإلا ىلإ عوجرلا ءاسنلاو لاجرلا نم نيغلابلا ىلع ضرعي
 ىبست الو اولتق ةدرلا ىلع اوتبث نإو مهنم لبق .مالسإلا ىلإ اوعجرو
 اولتق رفكلا ىلع اوتبث نإو اوغلب اذإف ء غولبلا مهب رظتني نكلو ى مهيرارذ
 . رصم صه ] ريغ ق 1 رصم لهأ نم اون اك ء اوسو مهؤاب ابا ا تلتق امك اضيأ ا

 دعي نم اوير اح > ةم ل لهأ ١ اونوكي ن ں ] ال ١ إ مهيف يبس الف برعل ١ امأ او

 .ةبراحمل ١ دعي نم مهير ارذ دعي نم دلو نميف يبسل ا مهيلع كئلوأ ةملاسم ١

 يبَس ال كئلوأ افق مهؤاب انآ بر اح مث مهملسو مه دهع ىلع مهو دلو نم امأف

 . مهيلع

 الو . .دادترا لا لاح يف هتحييذ و همكانم تزاج ام . .ًابرح < مل وأ ابرح

 ناكو . ةلقلا لهأ نم هدادترا لاح يف تامأ نم ثري ال ناكو .ةلبقلا لهأل

 ن اك هتير احم ىلع لتق ن او 4 ني دترمل أ ك ثاريم يف ليق ام ليبس ىلع هت اريم

 ىلصي نأ زاج ام هتبراحم ام ىلع لتق ولو .نيملسملل ًائيفو ةمينغ هلام
 ىلع تام ول كل ذكو ‘ ةليقل ١ لهأ ا ري اقم يف ريقي الو ةليقل ا لهأ ا ةالصك هيلع

 رباقم يق و أ هدحو ربقيو نيملسملا رب اقم يف ربق الو هيلع يلص ام هتدر

 هسقن ةد دالوب هل ر افغتسا الو هتد دالو لوحتت الو . مهيلإ | دتر ١ ني ذلا هتلم لهأ ١

 ىف قحل ١ م اكحأ نم مكح هيق فل اخي الو تاممل و ايحم ١ ىف لاح ىلع

 . طقف اهسفن ةيالولا ريغ ءيش يف نيدترملا
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 وأ نمؤم هنأ وأ ةنجلا لهأ نم هنأ هدق حص مهيف لوقلا اذه : هريغ لاق

 باتك نم كلذ هيف حص اذإق 0 هللا ءايلوأ ءامسأ نم كلذ هبشأ ام وأ ملسم
 الإ زوجي الف ةرهش وأ كلذل عامسب هللا ءايبنأ نم يبن نع وأ هللا بتك نم
 ءىش هيلع بجو نإو .هريغ وأ دادتراب هللا ىصع ولو .لاح لك ىلع هتدالو

 وأ برح وأ لتق نم .4 هبلع بجي ام عيمجب ذوخأم وهف كلت هتيصعم يق

 الف هتداعس حصت مل نم امأو 4 اهلك ماكحألا عيمج نم كلذ ريغ وأ ةيد

 يف هيلع بجي ام عيمجب ذوخأم وهو . هتيصعم نم بوتي ىتح هتيالو زوجت

 هتداعس حصت مل نم نيبو هتداعس تحص نم نيب قرفلا امنإو .قحلا مكح

 . ملعأ هللاو ءاوس امهق ماكحألا نم كلذ ريغ امأو س ةءاريلاو ةيالولا يف

 دترملا يف لوقت امو : : دمحأ ني نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 راغصلا هدالوأل ليقو 0 هنيد لهأل : ليق دقف ؟ هثاريم نوكي نمل لتق اذإ

 . ملعأ ا هللاو

 فلخيو جرخيو مالسإل إلا نع دترملا نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 باغ اذإ هذخأي وأ تام اذإ هتراو ذخأي له ريبك وأ ريغص ثراو هلو الام

 وأ دوهيلا عم دترا وأ ىراصنلا عم رصنت وأ ًايطمرق ناك اذإ هكرتي وأ

 وأ باغ وأ ام د ا هئاريم نم ءىش دترملا ةثرول سيلف ؟ ةلم لهأ ىلا

 .راغص دالوأ هل نوكي نأ الإ كرشلا للم نم للملا هذه نم ءيش ىلإدترا
 .دترملا تام اذإ راغصلا هدالوأل هثاريم نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف
 يطمرقلا امأو .هلام يف راغصلا هدالوأ لوع ناك تمي ملو باغ نإ كلذك
 . ارابك وأ اراغص اوناك هتترول هلام ناك تام نإو س هل هلام

 اميف لوخدلا ىلإ ىعدي دترملاو : نسحلا ىبأ رصتخم نمو : ةلاسم

 لحأ ام الإ هنم لحي الو \ بروح براح نإو ى لتق عنتما نإو س هنم جرخ
 فقوو 0 “ هولتقاف هنيد لدب نم ” هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . كلذ ىوس اَمع

 لاح يف اودلو نيذلا راغصلا هدالوأل هلامف دترملا تام اذاو : ةلأسم

 اوناك نيذلا هدالوأل هلام نإف .املسم ناك ثيح هلام ناك نإو ى هدادترا
 ناك نإو س مالسإلا راد يف مهفلخو راغص مهو تامو ملسم وهو هدلب يف
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 دلب نم هلامق 0 مالسإلا دالب يف لامو كرشلا دالبو برحلا راد يف لام هل

 دلب نم راقصلا هدلول مالسإلا دلب نم هلامو ، برحلا دلب نم هدلول برحلا
 .نيملسملا برح لهأ نم هنيد لهأل هلامف هل ثراو الو تام نإو س مالسإلا
 كرشملاو ملسملا ثراوتي ال هنأل . نوملسملا هلهأ الو هملسملا هتجوز هثرت الو

 . ةنسلا هب تعاج ام ىلع

 عجري نأ ىبأ نإ اف هيلع ضرع مالسإل ا نع لجرل ا دترا ن اف : ةلاسم

 مالسإلا نع ةأرملا تدترا اذإو ى راغصلا نيملسملا نم هدلول هتاريمو ى لتق
 لاق .آدبأ تسبحالإو تملسأ نإف .مالسإلا اهيلع ضرعيو لتقت ملو تسبح
 تملسأ نإف ى مايأ أ ةثالث مالسإلا اهيلع ضرعيو سبحت : يراوحلا وبأ
 .لتق الإو ملسأ نإف مايأ ةثالث سبحب لجرلا كلذكو .تلتق تبأ نإو س تكرت

 لتق ةيزجلا ئدأو مالسإلا نم مهنم عنتما نمف كرشلا لهأو : ةلاسم
 يبسال مهئاسنو مهلاجر يف لتقلاف س نيدترملا الإ هتيرذ ىبستو هلانم منغو
 نإو ب برحلا راد يف يتلا مهلاومأ تمنغ برحلا راد يف اوناك نإو س مهيق

 نأ ريغ س ثراو مهٹري الو مهلاومأ مسقت ملو اولتق مالسإلا راد يق اوناك
 مهنمو .راغصلا مهدالوأل : لاق نم ءاهقفلا نمف . ةيأر اهيف ىري مامالا

 لام تيب يف ىقلي : لاق نم مهنمو .دهعلا لهأ نم مهنيد لهأل : لوقي نم
 . ءارققلل لاق نم مهنمو .ملعأ هللاو اهب عفتني ال مهلاحب كرتت نيملسملا

 ملسبو هيلع هللا ىلص يبنل ١ 7 ا ل اق نمو : ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلأسم

 . لتق الإو بات نإف .باتتسي سورضلا درجم ةدلجلا دوسأ
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 هب نوكبي ام باب

 نوكي از ام و دادترالا

 هذه سيل لاق و 0 ةعمجلا هيلع ضرفي ال ىلاعت هللا نإ : لاق لجر يف
 اهدر ناق ةيآلا هيلع أرقتف ةعمجلا امأ لاق ؟ اهب هللا دبعت يتلا ةىكلا
 .نيملسملا نم نيلذعب هيط جتحي هنإف ضرفلا درو ةيآلاب رقأ نإو ى لتق
 يف كش نإ كلذكو ى لتق إلاو باتو لبق نإف ةبعكلا يف هيلع جتحي كلذكو
 اذإف تايآ ثالث امأو . نيلدعب هيلع جتحي .ىتح لتقي ال هنإف نآرقلا نم ةيآ
 . بتي مل نإ لتق كشف تايآ ثالث هيلع تئرق

 اعد نمو .لتقيو كرشأو نآرقلا دحج دقق ةتيملا لحتسا نمو : ةلأسم
 . ةيلهاجلا لاعقأ نم كلذ نإف س نالف لآيو لئابقلاو رئاشعلاب ةرئانلا دنع

 يف الجر ىتأ الجر نأ هللا همحر ريشب نع انغلبو 0 لتقي هنإ : لاقو
 هيرضفق .4 . نالف ينياي اد بورضم ١ ح اصفقف هحشف اصعب هيرضق هسلجم

 نأ اودارأ نا ريشب لاقق 0 همد ءايلوألا بلطف هلظقق فيسلاب لجرلا

 . دعب نم همد ردهأو كلذ ةيد مهلف حرجلاب اوذخأي

 نم هسيل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ملسم لاق نإو : ةلاسم

 . هيلع لتق ال هنا : ليقف .مهريغ نم وأ برعلا نم وه امنإو شيرق

 نم هسيل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نإ لاق لجر نعو : ةلسم
 نم وأ نيصل أ نم هنكلو ةكم نم هسل ل اق وأ 4 شيبحل نم هنكلو شيرق

 وأ ارفاك كلذب ىمسي له بلطملادبع ني هللاديبع نب دمحم وهو جنزلا دالب

 اذ دهي هن اف شيحل ١ نم لجر هنا هلوق امأف ؟ همد كلذي لحتسي اكرشم

 كل ذك » يبرع ملسو هيلع هلل | ىلص يبنل ١ نأل > بتي مل ن ں ١ لتقي كرشم

 . قافن رفك اهي رفكي تركذ يتل ١ ليواقأل ا نم اذه ىوس امو .هللا ه ًمس

 مل هنإ لاق نإ كلذكو ٤ ملعأ هللاو هلظق لحرالو كرش ىلا هي غلبي ملعأ الو

 ىمسي فيكو ميرم نب ىسيع عفر امك ءامسلا ىلا هللا هعفر نكلو تمي
 هنإف هلوق ىلع مت نإ همد كفس ىلأو كرش ىلإ كلذ هب غلبي لهو ؟ اذه
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 ادمحم نا لوقي نأ الإ كرش ىلا هب غلبي الو بذاك قفانم رفاك اذهب
 . نآرقلل هييذكتي بتي مل نإ لتقي كرشم وهف كلذ لاق اذاف 0 أدبأ تومبال

 ناك اذاف ؟ كرشلا ىلإ هراكنإ هي غلبي له مجرلا ركنأ نمعو : ةلأسم

 ليزنتلا يف دجي مل ذإ كلذ ركنأ مث مد ب . المجم هللا نع ء اج ام عيمجل ارقم

 . ةمعن رفاك قفانم دحلا اذهل ةمعن رفاك وهق

 هلتق نإ : لاق ؟ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا متشي لجر نعو : ةلأسم

 مسا نع هتلأسو .بوتي نأ الإ \ سأب هلتاق ىلع نكي مل همتش ىلع لجر

 . هريغو ءيبنلا يف كارشإلا وه كرشلا : لاق ؟ دبعلا قحلي ام كرشلا

 هللا عم نا لاق اذإو ى هب كرشأ دقف هريغ دبعو هقلاخ دبعلا ركنأ اذإف
 ثلات هللا نإو ادلوو ةبحاص هل لاق اذإو .هب كرشأ .هاوس ًاهلإو اكيرش
 ىلص هلوسرو هللاب نمؤي مل نإو . كرشأ دقف نينثا نيهلإ امهنإ وأ ةتالث

 مت هب ءاج امو دمحمب نمآ نإو 4 كرشم وهف هب ءاج امو .ملسو هيلع هللا

 وأ هللا باتك نم ائيش ركنأ نمو ءاكرشم ناك دمحم دعي ييبن ةوين ىعدا

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسر دحج نمو . كرشم ناك هب دحج

 ناك هملع دعب هبتك نم هب اوعاج امو هلسرو هللا ءايبنا دحج نمو س ًاكرشم

 ناك هيلع ةجحلا مايقو هملع دعب هللا ةكئالم دحج نإ كلذكو 4 ًاكرشم

 هنا لاقو هب فختساو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا متش نمو 4 اكرشم

 الو رداقب سيل هللا ن ا لاق وأ . اكرشم ناك نهاك وأ باذك وأ رحاس
 هللا ديحوت ركنأو 8 ريصب الو عيمس الو ملاع الو قزار الو قلاخ الو رهاق
 ةنجلاو باقعلاو باوثلاو باسحلاو ثعيلاركنأ نمو 4 كرشم ناك هًءامسأو

 باتك يف هلك اذه نأل . ًاكرشم ناك هيلع ةجحلا مايقو هملع دعي رانلاو

 ةحراج هلل نا : لاق نمو 4 ًاكرشم ناك هللا باتك نم ائيش ركنأ نمو .هللا

 .“اكرشم ناك ةروص وأ نيقولخملا حراوج نم

 هنم معن لاق ؟ هلهج هعسي ال هيف كشو اذه نم ًائيش لهج نمق : تلق

 ال مث .ةجحلا هيلع موقت ىتح عسي ام هنمو .لاح لك ىلع هلهج عسيالام
 : تلق .ةجحلا تماقو ركذ اذا هعسي الو ث ركذي ملام هعس هنأل هلهج عسي

نإو .هللا لوسر ادمحم نأو دحاو هللا نأب رقأ نم لثم لاق ؟ اذإم لثم



 ةفرعم لهج هعسي الو اذه لكب نمآ دقق ى نبيملا قحلا وهق دمحم هي ءاجام

 الا تبثي ال ناميإلا و مالسإلا ن رال ة لاح لك ىلع هب ءاج امو هلوسرو هللا

 مل هللا باتك نم ائيش لهج نمف 4 . ركذي ملام كلذ ءارو ام عسيو ت اذهب

 ةجحلا هيلع تماق اذإف . ةجحلا هيلع موقتو ركذي مل ام هل عساوف هملع نكي

 دعب تايآ ثالث وأ هللا باتك يف كش نإف هللا باتكب ناميإلا الإ هعسي مل

 يف ةجح هللا باتك ن ا ليق دقو 4 ًاكرشم ناكو هعسي مل نهب عمس نأ

 ءاييتألا ةفرعم لهج هعسيو ب رشبلا مالك نع زجعي همظن نأل هسقن

 امو » ملىسو هيلع هللا ىلص دمحمي نمؤي ناك اذإ هي عمسي مل ام لسرلاو

 نم ةجح وأ هللا باتك نم ةجحلا هيلع تماق اذإف .هللا نم قحلا هنأ هب ءاج

 دعي مهنم ملع نمي وأ مهي نمؤي مل وه ناف ناميإلا الا هعسي مل نيملسملا

 ملام مهتفرعم لهج هعسي هللا ةكئالم كلذكو . ًاكرشم ناك هيلع ةجحلا مايق

 هعسبو ةلمجلاب ارقم ناك اذإ نيملسملا ةجح وأ باتكلا نم ةجحلا هيلع مقت

 ركذب 4 هللا باتك نم ةجحلا هيلع تماق اذإق .ةجحلا هيلع موقت ىتح

 مل نإف 0 مهنم عمس نمب وأ مهب ناميإلا هيلعف مهب ناميإلاو مهئامسأ

 . اكرشم ناك هيلع ةجحلا مايق دعب مهنم دحاوب نمؤي

 لوقلا ضعب يف ثعبلاو باسحلاو رانلاو ةنجلاو باقعلاو باوتلا كلذك

 . نيملسملا ةجح وأ هللا باتك نم ةجحلا هيلع مقت ملام كلذ لهج هعسي

 ثعبلاو 3 . روبقلا يف نم ثعبي هللا نأب نمؤي ملف ةجحلا هيلع تماق اذاف

 .اأكرشم ناكو ث كلذب رذعي مل ى كلذ يف كشو ى رانلاو ةنجلاو باسحلاوه

 عسي رانلاو ةنجلاو ى هلهج عسي ال باقعلاو باوثلاو ثعبلا نإ ليق دقو

 ةجحلا هيلع تماق اذإف .ةجحلا هيلع مقت ملام ةلمجلاب رقم ناك ام امهلهج

 هلهج عسي كلذكو .ًاكرشم ناكو " مل رانلاو ةنجلاب نمؤي ملو
 هيلع تماق اذإف .ةجحلا هيلع مقت ملام رخآلا مويلاو مايقلا موي ةفرعم

 نمؤي ملف كشف مهتجحو نيملا لوق نم لوق وأ هللا باتك نم ةجحلا

 . اكرشم ناكو كلذب رذعي مل رخآلا مويلاو ةمايقلا مويب

 ملام أ دبأ هلهج عسي اميق ةجحلاو : ةماقتسالا باتك نمو : ةلاسم

 عطقنيو .هدق ةجحل ا موقت الف ةين وأ لمع وأ لوقب ب اكترا وأ عييضتي هيكري

 نسحو هر اوص هل حضت و ن اك هجو يأ نم كلذب هنم ملعل أ نمال رذتعل هي
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 وأ ينارصن وأ يدوهي نم وأ ميطق وهو .ميطف نم كلذ ملع ولو هلقع يف

 هلدع رصب و هلقع يف نسحو هوجول أ نم هجو ى نم ني دل ا نم ائيش

 هعسي الف كلذ يف هنع بيرلا عفتراو 8 هيف كش ال امب قحلا هن أ هعم حصو

 ناك هجو يآ نم اذه هملع دعب كلذ يف كش ام ىتمو س ادبأ كلذ يق كشلا

 ناك نإو . .اكرشم ناك ليزنت يف كلذ يف هكش ناك نإو كلاه وهفق كلذ

 هعم حصي ملع كلذ يف هيلإ مدقتي مل اذإو ٠ ًاقفانم ارفاك ناك ليوأت يف
 نيملسملا ءاملع نم هيقفلا ملاعلا الإ انعم ةجح كلذ ىف نوكي الف هملع
 مهب ةربخلا لهأ نم نيدلا يف كلذ مهل دوهشملا

 هللا لوسر يف كش نم ةبواعم ويأ ل اقو : ءايضل ١ ب اتك نم : ةلأسم

 وهف ةيآ يف وأ هملع دعب نآرقلا يف وأ هملع دعب ملسبو هيلع هللا ىلص
 اهملع نكي مل ن ں ارقل ا نم ةبآ يف كش اذ ١ امأ او 4 بتي مل ن ںِإ ا لتقي كرشم

 هيلع موقت ىتح اكرشم نوكي الف 0 ن ًرقلاب اب نمؤي وهو نآرقلا نم اهنأ
 . بتي مل نإ لتقي كرشم ن ناك كشف ةجحلا هيلع تماق اذإف . ةجحلا

 وأ هنم تايآ ثالث يف وأ نآرقلا يف كش نم : لاق دمحم يبأ نعو

 .لتق إلاو بات نإف كلذ نم باتتسي هنإف 4 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يف

 . ملعلاو .لتق إلاو بات نإف باتتسي اهب هملع دعب ةبعكلا يف كش نمو

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو . اهب رارقإلا وه

 يا اي ةياور يفو . .هدر وأ هلبق هلك هللا رمأ هغلب دقف هللا باتك نم ةيآ هغلبي

 هللا رمأ هغلب دقف ةبأ هغلب نم نإق .هللا باتك نم ةيآ ولو اوغلب سانلا

 باودلاو سانلاو لابجلاو ضرألاو ءامسلا يف كش نمو 0 هكرت وأ هذخأ
 ةجحلا تماقف . ًالهاج ناك وأ كلذب ملعلا دعب موجنلاو رمقلاو سمشلاو
 ضرألاو هباتك يف هللا اهركذ يتلا ء امسلا يهأ يردأ ال لاقو .كشف هيلع

 هللا نأي ارقم ناك اذإ ارفاك الو كرشم كلذ نوكي الف ؟ ال حأ كلذ عيمجو

 هذه وأ ءامس ريغ وأ ءامس هذه يردي الو هيف كش يذلا اذه قلخ يذلا

 . ضرأ ريغ وأ ضرأ

 . هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هناحبس هللاب نمآ نمو
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 وأ وهسي وأ لققي وأ زجعي هللا ن نإ لاق هنأ الا هللا نم ءاج امي رارقإلاو

 .بتي مل نإ لتقي كرشم كلذب ناك 4 رهاق الو رداقب هللا سيل وأ ماني

 ةجحلا هيلع تماقو الهاج ناك ذإ هب ملعلا دعب اذه يف كش نإ كلذكو

 هناف . ال مأ ءيش لكل رهاق وأ ماني وأ ؟ ال مأ ءيش هزجعي يردأ ال لاقق

 ال لاقف روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف كش نمو .بتي مل نإ لتقي كرشم

 ناك هيلع ةجحلا مايقو هملع دعب هللا ريغ دنع نم وأ هللا نم وها يردأ

 يديأ يف ىذلا اذه ام يردأ ام : لاقف كش نإف ء بتي مل نإ لتقي ًاكرشم

 يف ىذلا ليجنالا اذهو ؟ ال مأ ىسوم ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلا وهأ دوهيلا

 ل ينأ الا ؟ ال مأ ىسيع ىلع لزنأ يذلا ليجنإلا ٦" ىراصنلا يديأ

 .ىسيعو ىسوم ىلع امهلزنأ هللا دنع نم امهنأ ليجنإلاو ةاروتلا يف كشأ

 .ارفاك الو ًاكرشم نوكي الف

 مزلو 3 هلهج هعسي مل ركذ اذ اف ركذي ملام ةمايقل ١ موي لهج عسيو

 لتقي ًاكرشم ناك هيلع ةجحلا تماق وأ ملعلا دعب هيف كش نإف 0 هب ناميالا
 اذاف . ةجحل ا م وقتوأ ركذي ملام هل عساوق ثعبل ا لهج نمو . .بتي مل نإ

 هللا ناب كش نمو . .تلا ناميال ا ال ا هعسي مل هيلع ةجحل ا تماقو ركذ

 لتقي ًاكرشم ن ن اكو هعسي مل ةجحل ا ماي انق و ] ملعل ا دعي رويبقل ا يف نم ثعبي

 تماق وأ ركذ اذاف . ركذب ملام امهلهج عسي باقعلاو باوثلاو > بتي مل نإ

 هبلع ةجحل ا م انقو هملع دعي امهيف كش نمو . .امهلهج عسي مل هيلع ةجحل ا

 . بتي مل ن ںِ ١ لتقي كرشم كلذب ن ناك

 ن اك ولو هيلع يلت نم ىلع ةجح ن ن ارقل او : ءايضل ١ ب اتك نمو : : ةلاسم

 تايآ ثالث هبلع أرقي رقي ىتح : : لاق دمحم ايأ نأ الا ًايمذ وأ ًاييص هل يلاتلا

 س انلا مالك نم جرخي مظنب ةمظتنم تناك اذ ا ةب ا لوق ىلعو . لوق ىلع

 ىلا سمشلا كولدل ةالصلا مق ة « ىلاعت هلوق لثم » تامظتنملا تايآلا نم

 ىلاعت هلوق امأو . “ ادوهشم ا رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو ليللا قسع
 نوكت الف ةالصلل متمق اذإ دارأ هلعل “ ةالصلا اوميقأ ونمآ نيذلا اهيأ اي »
 . مظن ريغل يذلا اذه لثمو ةجح

 لوق لبقي له ن ارقل ١ ليوأت يف فلتخمو : ء ايضل ١ ب اتك نم : ةلأسم
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 .نيتتاي ليوأتلا يف ةجحلا : لاق نم مهنمو 0 دحاوب لاق نم مهنم دحاو

 ليوأتلا امأو لمجمف ليزنتلا يف دحاولاف . دحاوب ليزنتلا نيملسملا لوقو
 لثم هيف اولاقو ةجح وهو هلوق زئاجف ليوأتلا رصبي نمم دحاولا ناك نإف
 الا ليوأتلا يف 0 ةجح نوكي الف ةفصلا هذه ريغب ناك اذإ امأو .عيبرلا

 هفصوو عيبرلا لثم نوكي ىتحف نآرقلا عيمج امأو .هليلد ماقو ىفخ اميق

 "ةجح ةقثلا ريغ دحاو ليزنتلا يفو .ملاعلا عيبرلا لثم
 ؟ اضعب مهضعب ىلوتي ةتالث نع هتلأسبو : دييقتل ا ب اتك نم : ةلأسم

 لاقو .هللا باتك نم هنإ اذه لاق وأ . نآرق اذه لاق وأ امالك مهدحأ : لاق

 ملعي ملو هيق افلتخا م ثلاثلا ملعي ملو ن ن ارقب سيلو رعش اذه لب رخ ا

 يذل ١ امأ لاق ؟ رعش الو نآرق وه نكب ملو . بذاكل ا نم امهنم قداصلا

 دحج نمم ء اربلا 4 ١ هيلعف هي ملعيو ه هعم كلذك ن اك ن نإ هلل ا باتك نم هن ! ذإ لاق

 " .ه اي إ هلحنو : اغتو كرابت هللا .ك نيقولخملا مالك لعج هيلو نإو
 قحملا ملعي ملو هيف اوفلتخا ام لدع ملعي مل يذلا ثلاثلا امأو .هنم ةعاربلا
 ام لدعب هربختف ةجحلا ىقلي ىتح امهنع فوقولا هيلعف 0 لطيملا نم امهنم

 امهدحأ نم هل رهظ نإف هيف اوفلتخا اميق هلل مكحلا امأو .هيف افلتخا

 لك نوكي ن ں أ ال ١ هنم ىربيتملا نم ا ح أربي ن ں ] هيلعق .هل هنم ةء اريو رخآل ١ ةئطخت

 . يربتملا نم أربي نأ هيلعف .هبحاص نم ءيرب امهنم دحاو

 هيلع ةجحلا ةماقإ دعب كش نم : لاقو 0 باتكلا ريغ نمو : ةلاسم
 ةماقإ دعب كش نمو ت ًاكرشم ناك ليزنتلا نم ءيش يف ليزنتلا ةفرعمب
 قحلا نم كش نم كلذكو . ًاقفانم ناك ةنسلا نم ءيش ةفرعمب هيلع ةجحلا
 نم كلذكو 4 قفانم ن ناك ةنسلا نم ءيش ةفرعمب هيلع ةجحلا ةماقإ دعب

 ىلإ عجرق قح هنا ةفرعمب هيلع ةجحلا ةماقإ دعب قحلا نم ءيش يق كش

 تلق ةلبقلا ةفرعم لهج عسيال : لاقو .ًاقفانم ةمعن رفك ارفاك ناك كشلا
 مل نيملسملا ةلبق اهنأ ىلع ىلص اذإ لاق ؟ هتالص متت له اذه ىلص نإف
 ىتح ةلبقلا ةفرعم لهجب كلاهو : تلق .ةالصلا كلت ةداعإ هيلع نكي
 معن لاق ؟ اهفرعي
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 مساب لوقن نأ زئاج ضئاحلاو بنجلاو : ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 املكت امنإو س نآرقلا نم كلذ ارقي مل اذإ هللا ءاش امو هللا الإ هلإ الو هللا
 ٠ امهسقنأ نم هي
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 ىلع بجي ام باب

 هدادترا لاح يف دترملا

 وهف لستغا نإو اًنضوتي عجريف هنيح نم ملسأ مث دترا اذإ ملسملاو
 نم ل اقف . كلذ رهظي ملو هنيح نم ب ات مث هسقن يف دتر ١ ن او طوحأ

 . كلذب ٤ رضقتني ةتندال هءوضصو نا : : لاق

 قحلي ملو هب لتق املسم لتق مث كرشلا ىلإ دترا اذإ ملسملاو : ةلسم
 نم ملىسملا ةبد اوذخأي نأ ملىسملا ةثرو بحأ نإو . .يمذل ا لثمك ء ءيشب هلام

 . مهل كلذف ملسي مل اذإ لاح ىلع لتقي وه ذإ هلام

 ىلاإ عجر اذإ هتدحو هدادترا لاح يف ثدحأ ام دترملا ىلعو : ةلاسم

 هيل ا درت هريغ جوزت ملام هتأرماو هل هلامقف مالسإل ىلإ أ عجر اذإو .مالسإلا

 مث اهجوز لبق تملسأ ملسيو هبلع هللا لس يبنل ا تتأ ة رما ن ا نرا ىوري هنأل

 . لوألا حاكنلا كلذب هيلع اهدرف ملسأ

 . ةىن ارصنلا وأ ةددوهيل | ىلإ دترا اذإ هتحييز لكؤت ال دترملاو : :7

 عجر مث دترا مث ملسم وهو هتأرما نم دترملا رهاظ اذإ امأو : ةلأسم

 نأل هريغ تجوزت ولو 0 راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهبرقيالق .مالسإلا ىلإ
 . هيلع ةراقكلا

 هلق هلق برحل ١ ر اد نم جرخي نأ ليق نم ب ات ن . : ل اق نم ل اقو : ةلأسم

 نم ل اقو . هل , مهس الق برحلا ر ا راد نم جرخي ىتح بتي مل ن ن !و 4 . همهس

 بحأ عيبرلا ىأرو .همهس هلف مهراد نوملسملا لخدي نأ ليق بات نإ : لاق

 .انىلا

 يف جوزتو . مالسإلا نع عجر مث ةوسن ثالث لجرل ناك ولو : ةلاسم
 عبرأ هل ناك نإو .نجوزت نكي ملام هؤاسن نهف ملسأ مث ةعبار كرشلا
 دق نهتنمصع نإ ليقف مالسإلا ىلإ عجر مد 5 ةسماخ جوزت دترا املق ة هومسن

 ىلع هعم ًنكيو باطخلا يف نهبطخي نأ الإ نهيلإ هل ليبس الو هنع تطقنا
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 و : رلا لاق اذا _ او ينع ل م امالل . ينرظنأ ىنح رظن أ تلق اميق دت : هل اسم

 : ١ روت اج أ هرظن م ام ال هرظنب ملو هلتق 9 ) را و ٠ .__هتب ) را اش ش , ف 9 يلع اذ >دو

 بت مل ن ىب رم . ى ذل وه طخ . 7 ةنسل ١ هب تضم َ ن

 ميه .هاري نب . ميهاربا نب دمحم
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 ةمذلا لهأ سابل يق باب

 رتوملا يبأ نع مهنم كلذ ربحو مهبيزو

 ةمذلا لهأ يف نيملسملا ةريس نمو : رثؤملا وبأ لاقو س افقلا رعش اوليطيو
 مهسوؤر رعش مدقم نورصقي نكلو .نوقوفي الو نومضي مهوعديال مهن أ
 مي امعل ا " الو . .س انل | نم ءىر اطل ١ مهقرعي ىتح . .افقل ا رعش نوليطيو

 نوذتحي الو جين ذاشكلا يهو نيي نيامهلاي اب مهط اسبوأ ١ ىلع نودشيو احللا ىلع

 الو نيبعكل ١ ىلاإ ا ف ةافخأل ا نوعطقيو ) ١ ( مهكرش نوبلقبو نيملسمل ١ وذح

 نيملسملا نومحازي الو ، فكألا ىلع نوبكري نكلو س جورسلا ىلع نوبكري
 ت اوص ] قوق مهت اوص ] نوعفري الو . دج اسملا نولخ دي الو . مهسل اجم ىفق

 ء ارمح وأ ءا دوس ةقرخب نهسؤر نبصعيو نقطنتي ال مهؤ اسنو . نيملسمل ١

 رمخل ١ نرهظي الو ٠ق اناخل و ق اطنلا نم نيملسمل ا ءاسن نم نفرعي ىتح

 الو مهعيب يف بيلصلا نورهظي الو ى نوملسملا اهقارهأ اهورهظأ نإف
 . اهورسكي نأ نيملسملل نإف اهورهظأ نإف مهعيب يف اهومضفيلو 0 هريغ
 . مالس ال ١ له ] ضرأ ىف تقيس نكي مل ةسينك ء اني او دحي الو

 مل ةسينك وأ هعيب اوثدحأ نإف لبق نم نكت مل هعيب نوثدحي ال كلذكو
 ق قافآلا ىلاإ | )٢( زيزعل ١ ديع نيب رمع بتكو .تمدهو تلصؤتس ١ ليق نم نكت

 ل ١ إ يشمي الو ء ايق سبلي الو > ةبنص انل ١ قرفم ال ا ىنارصن يشمي ال ن ]

 اهل نيلعن الو ة ةمدخ تاذ ليو ارس الو أن اسليط سبلي الو دولج نم ر انزي

 لهأ ىق انعمس : رثؤم ١ ويب ] ل اق . .بهتن ا ال ا حالس هتيب يف دجي الو .ةب ذع

 ناسليطلاو لاق افقلا رعش اوليطيو .سأرلا مدقم اورصقي نأ ةمذلا

 الق نيملسملا اي ا وهبشنتي ما ام مهسب ادل نيو مهنيب لا احي / ايقل و لبو ارسل و

 برعلا طاسبوأ : : لاق .بلغت نحن اولاق ؟ متنأ نمو : لاق .برعلا نم

 رينانزلا يه : ديبع ويأ لاق . قطانملا اوقثوي نأو ى ديبع يبال لاومألا باتك يفو س لاعتلا كرش ينعي )١(

 . مهطاسوا ىلع اهرنشي
 . باطخلا نبا : ةخست يف )٢(

٢٨ 



 يلع مالغ اه لاقف .ىراصن انإ : اولاق ؟ حارطال ا ىلاإ | مكباصأ امق

 ن ] مهرم و اربش مهتي درا نم قشو > ترجف مهبص اونب رم اف ماج اًححل اي

 قش نم مكلجرأ اولدو فكألاك الإ متبكر ال نملعال لاقو 0 اهب اومزتحي
 . هللا مكلذأ اولذو .دحاو

 زج امأو 0 مهبايث قرخت ال هنإ : لوقن انأ ريغ ملعأ هللاو رثؤملا وبأ لاق
 اوديشي نأ اورمؤيو س ارلا مدقم مهنم زجي نأ انيب دقق مهيصاون

 .سأبالف مهب لعق كلذ يأ قرحلاو دلجلاو طويخلا نم جيناسكلاب مهطاسوأ
 ىلع نوبكري الو فكألا ىلع الا نوبكري ال نوملسملا لاق دقف فكألا امأو
 نأ ىرأ الق سأبالف لبإلا نم هريغ وأ المحم اوبكر نإ امأو 8 جورسلا

 الو ى نيملسملل ةفورعم ةريس مهيفو نيملسملاب اوهبشتيل لفكلا ىلع اوبكري
 . دحاو قش نم مهلجرأ اولخدي نأ مهيلع لمحي

 يسوجم او ين ارصنل او ي دوهيل ١ نع هتلأسو : رخ ا ب اتك نمو

 مهنأ ىعم : ل اق؟ هر اورموي ام نيملسمل ا دالب ىف اون اك ا ذإ ءىي اصل او

 نم مهيلعو مهل بجي اميف اوفرعيل نيملسملا يز ريغب اويزتي نأ نورمؤي
 يهو . جين اسكلا دشي نورمؤيف < نيملسمل ا م اكحأ نم ةبجر اخلا م اكحألا

 مهتيدرأ نوكتف مهسابل اوريغي نأو 0 هريغ وأ طيخب مهطاسوأ يف رينانزلا
 كارش اوبلقي نأو 0 نيملسملا يز نم هب نوقرعي امب ةريغم وأ ةلسقم
 يف مهئامع راوكأ اوليال نأو ى نوملسملا هب فرعي ام يز نع مهلاعن
 امب اهلك مهروعش اوليطيال نأو ى نيملسملا يز نم كلذ نأل مهقولح
 نإ اهرخآ ١ اولىطيو . مهروعش م دقم اورصقيق نيملسمل ١ يزب هر نويرثي

 يزب نويرتيف. اهلك مهسؤر اوقلحي الو مهروعش اوليطي ن ں ] كلذ ل اود ارأ ١

 الف الإو كلذ اودارأ نإ فكألا ىلع اوبكريو جورسلا اوبكري الو نيملسملا
 ىلاإ " مهقرط ط اسوأ يف نيملسمل ١ اومحنزي ال ن أو . اويكري

 نود ام ىلإ ١ ق أ 4 نييعكل ١ ىلاإ أ ةعوطقم ال ا ف ةافخل ١ اوسبلي الو اهيتا اوج

 نهولعجيفق نوملسم ١ هي ايزتي ام متخلا نم ا ن اوُمزتن ال ن ] ينبجعيو نييعكل ١

 . مهناميأ يف اهنولعجيق كلذ اودارأ نإ نكلو مهراسيأ يف

 ت ائيهل مك احلا ركني اممو : دمحم ني ريشي ر ذذمل ا يبأ نع : ةلأسم
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 رمخلا عنمو ، ضرألا ىلع لاجرلا نم رزألا ءاخرإ نم هفسلاو لهجلا لهأ

 لهأ رهظي نأو 0 مهقاوسأ يف عابي نأو 0 نيملسملا دالب ىلإ بلجي نأ

 مهمزليام كرتو 0 هريغو بارشلا نم بيرلا ىلع عامتجالاو رمخلا ةمذلا

 فاقخأك ةقباس نوكت الو جراوقلا عطقو ىصاونلا زج يف ةنسلا نم

 كرش بلقو س جورسلا ىلع بوكرلاو س رانزلا () جيناسكلا رجو نيملسملا
 . ةنسلا تعاج كلذب قلحلا ىلع مئامعلا روك درو روعشلا قرفو 0 لاعنلا

 .ناسغ دهع ىلع لضفلا باتك يف ركذ امم ناطحق يبأ باتك نمو

 ال مهنإف ةمذلا لهأ ينعي 0 نيملسملا نم مهريغ نم هب نوفرعي نيذلاو
 مهيصاون اوصقي نأ نورمؤي نكلو نومضي الو 0 مهراعشأ نوقرفي
 مهسؤر نوبضخي الو س يراطلا مهفرعي ىتح رعشلا نم يقب ام اوليطيو
 ىلع نايميهلا نوطيريو س ءاحللا ىلع مئامعلا نودري الو ب ء اتحب الو داوسب

 نوعطقيو نيملسملا ءاذحب نوذحنيالو .مهلاعن كرش نوبلقيو مهنوطب

 نويكري الو كلذ قوف نوعفري الو 0 نيبعكلا ىلإ جراوفلاو كرشلا فارطأ
 نومحازي الو فكألا ىلع نوبكري امنإو بكرم مهل نوكي الو .جورسلا ىلع
 الو ، نيملسملا تاوصأ ىلع مهتاوصأ اولعتالو ى مهسلاجم يف نيملسملا
 تعاج كلذب قولحلا ىلع مئامعلا روك درو روعشلا قرفو .دجاسملا نولخدي
 روعشلا نم انركذ ام ةمذلا لهأ ىلع نوريغي نيملسملا انيأرو .ةنسلا
 .اهب نرهشي ةمالع نهسوؤر ىلع نلعجيو نقطتني الف ءاسنلا امأو .اهريغو
 ةقرخ ءادرلا نوف نهسوؤر ىلع نبصعيو 0 ةمذلا لهأ نم نهنأ نملعي ىتح
 .نهتئيهو تاملسملا ةخسن نيملسملا يز نم كلذب نفرعيل ءارمح وأ ءادوس

 بقاعي : لاق .هيلع ام هللا نبا ريزع لاق اذإ ىدوهيلا نعو : ةلاسم

 . . سبحلاب
 .هللا نبا حيسملا لوقي ينارصن يف تركذو يلع يبأ نعو : ةلاسم

 ىتح رمألا ةالو هيلع ركنيلو .كلذ ىلع رراقيال .كلذل لئاقلا هللا لتاقف
 . ًاتكس هناسل ىلع ضعي

 ظيلغ طيخ ةلمهم ا نوكسو فاكلا مضي جيتسكل ا هققحم ل اقو ن : اجيتسكل ا دريع يبال ل اومال ا ب اتك يف ) ( ١

 . فللا نم ةمزحلا جيتسكل او يتسك برعم رانزلا نود هيايث قوف يذلا هدشب
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 ةرهدلاو ى فوفدلا برض مهلزانم يف نوكت ةمذلا لهأ نعو : ةلأسم

 ةمذلا لهأل سيلف تفصو ام ىلعف ؟ مهلزانم مهيلع لخدي له بصقلاو

 يف مهيلع لخديو كلذ نع نوهنيو نيملسملا دالب يف ركانملا اورهظي نأ
 رسكيو ءانغلا اهيلع ناك اذإ ةبصقلاو ةرهدلاو فوفدلا رسكتو مهلزانم
 وأ مالسإلا لهأ نم دحأ مهعم ناك ءانغ اهيلع نكي مل ولو عطقت .ريمازملا

 نم نوعنميو 0 نيملسملا رايد يف رمخلا بارش مهيلع ركنيو .مهدحو اوناك
 . هراهظإ

 تلق اميق رظنأ ١ ىنح ينرظنأ او يندع م امالل دترم لاق اذإو : ةلاسم

 هرظنب ملو هلتق 8 ن او هتيوت اجر ن ںإ ١ هرظتن ا م ام ال أ ء اش ن ا وهق .يلع لخ 7

 . ةنسلا هي تضم يذل ا وهو هل كلذق بتي مل نإ
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 دودحلا ميقي نأ هل زوجب نميق باب

 ىلع ةيرسلا دئاق ميقي ليقو . ةدايزلا هيف يذلا رفعج نبا عماج نمو
 مامإلا الإ هميقي ال كلذ نإف مجرلاو لتقلا الإ هوباصأ ام دح هعم ناك نم

 . مظعألا

 دح الإ دودحلا نم هدبع ىلع ميقي ال ىلوملا : ليقو ى باتكلا نمو
 يذلا وه اضيأ مامالا نإ لاق نم : لاقو .مامإلاف كلذ ىوس امو .انزلا
 .يلإ ا بح ] وهو هالوم هميقي الو . .هريغو انزل ا دح ديعل | ىلع ميقي

 الإ كلذ مهل سيل لاق .دودحلا اوميقي نأ ةالولل لهف هل ليق باتكلا نمو
 . مامإلا نذاب

 هريغ نمو .ةمئألا الإ اهميقي ال دودحلا نإ ملعاو باتكلا نمو : ةلاسم

 ديعس وبأ لاق .هلزاج دودحلا ماقأ ةلبقلا لهأ نم مكاح لك : مشاه لاق
 كلمي ناطلس وأ ةيعرلا ىلع همكح تبث لدع مكاح ناك اذإ : هللا همحر
 هريغ نمو .كلذ ريغ يف رئاج ناك ولو اهلدعي دودحلا يف موقي ةيعرلا

 .ناطلسلا مه اونوكيو رومألاب اوموقي نأ ةوقلا لهأ نم ةعامجلا ىلعو
 ةمئأ الإ اهميقي ال دودحلاو رفعج نب عماج نمو .دودحلاب مايقلا مهيلعو
 . لدعلا

 .مامإلا الإ اهميقي ال دودحلا نإ اذه ليق دق هنإ يعم هريغ لاق

 ن اطلس و ] م ام ا نم هيلع بلغو هلك قحل ١ ىلع ر دق نم نوكي ن ں أ ينيجعيو

 نأ قحلا نم ىسي د نيدب نمم ةليقلا لهأ عيمج نم رئاج وأ لداع بلاغ

 . دحوأ نيدلا مكح يف كلذب موقي نأ هل نوكي

 لاق .هلزاج دودحلا ماقأ ةلبقلا لهأ نم م مكاح لك : مشاه لاق : ةلاسم

 . كلذ ا ريغ يف أرئاج ن اك "1 . اهلدعي دودحلا يق موقي ةدعرلا
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 ديبعلا دح يق باب

 ناك اذ ا نيسمح انزل ا يف ديعل ١ دلج ل اط يب ] ني ايلع ن ں أ اومعزو

 . نيعير أ فذقل و رمخل | يقفو ًانصحم

 بتك نمو ال لاق ؟ رمخلا يف دلجي له دبعلا نعو هريغ نمو : ةلاسم
 ةنصحم تناك نإو .ديسلا اهدلج ةنصحم نكت مل نإ : دمحأ لاق انموق
 ينهجل ا دلاخ نب ديزو ةريره يب أ ثيدح ىلإ ا به ذو ن اطلسلا ىلا ا اهعقر

 لاق .نصحت ملو ينزت ةمالا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
 . نيسمخ اهودلجا

 اوميقأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدح ىلإ يعفاشلا بهذو
 نأ نوري ال ةكم لهأو سابع نبا ناكو .مكناميأ تكلم ام ىلع دودحلا
 هللا :زوق نولوأتيو تجوزت نكت ملو تنز اذإ انزلا دح ةمألا ىلع اوميقي
 ؛ع ام فصن نهيلعق .ةشحافب نيتأ نإف .نصحأ اذإف " ىلاعت
 . جوزلا ناصحإلاو لاق “ باذعلا نم تانصحلملا

 م١

 فصن هرلع ن ] ديعل ا دح يف ةنسلا ن ] ب اهش ني | ينث ددحو : ةنأسم

 . ناتقيلطت ةمأ هتحت تن ذاك اذ ا رحلا قالطو ن اتنثا هقالطو .رحلا دح

 . ناتضيح اهتدعو

 ليقو رفعج نبا عماج نمو .رحلا ىلع ام هيلعو رح هنإ هيلع ام يدؤي
 . مامإلاف كلذ ىوس امو .انزلا دح الإ دودحلا نم هدبع ىلع ميقي ال ىلوملا

 انزلا دح ديعلا ىلع ميقي يذلا وه اضيأ مامالا نإ : لاق نم لاقو

 لبق د ديعلا | انز اذإ : : درعمس وبآ لاق .يلإ ب نحأ اذهو هالوم هم هميقي الو هريغو

 الو ديعلا دلج ليق اميق يدنع . هبلع ناك دحلا ةماقا ليق قنع مث . ناصحلا

 هتجوز اطي د ن ] ليق قتع مث انزو . ةد ددويعل ا ل اح يف نصح ] نإ اف هيلع مجر

 هلوخ د دعي ه انز نوكي " هيلع مجر الو ديعل ا دلج هرلعق .4 قتعل ١ دعي
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 . مجرلا هيلع مث . قتعلا دعب هتجوزب

 ةرفص وبأ هيلإ ثعي ىتل و بوبحم نب دمحم بتك نمو : ةلأسم

 ل اق ؟ تنز اذ ا دلول ١ م 1 نع هتلأسو بوبحم دمحم ىلع ةرفص وب ] هضرعو

 دحاو اهقتعأ نإف .هدلو اهقتعأ وأ اهقتعأ اهديس نوكي نأ الإ ةمأ ىه

 . تقتعأ نأ دعب تجوزت نوكت نأ الإ ةئام دلج دحلا هيلعف امهنم

 هيرق يف يف دح مهيلع له ديعلاو ةمذلا لهأ نم لجر نع هتلأسبو : ةلأسم

 ةرحب نصحأ اذإ دح انزلا يف ديعلا ىلعو . ءاوس : لاق ؟ ريزعتلا الا

 . ريزعتلا الا دلج هيلع سيلف نصحي مل نإو . .ةدلج نبسمح
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 دودحلا يق باب

 وأ انزلاب رقأ اذإ كولمملا نع حبسم نع - حاضولا نعو ديبعلا ىلع
 ةدلج نيرشع دلج دلجلا فصن انصحم ناك نإ : لاق .ةنيبلا هيلع تماق

 هيلع سيل لاق ؟ ةمأب جوزت نإ تيأرأ : تلق .ةرحلاب جوزت اذإ هناصحإو
 امأو .رحلا نصحملا ىلع مجرلا امنال .ال لاق ؟ مجر هيلع له : تلق .دح
 . هيلع مجر الف كولمملا
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 ىلع اميك باب

 .دودحلا نم نبكرشملا

 ماكح نم مكاح ىلإ كلذ عفر اذإف ؟ دحلا همزلي له انز يسوجم نعو
 ىلع هوبكر ام مكح مهنع مدهي امنإو .هللا لزنأ امب هيلع اومكح .نيملسملا

 ىلع .تاوخألاو تانبلاو تاهمألل مهجيوزت لثم .هبوكرب مهنم ةنونيدلا
 ىلع تاوخألاو تانبلاو تاهمألل مهجيوزت لثم هبوكرب مهنم ةنونيدلا
 ول هب اونادام لصأ يف لالح انزلا نأ ملع ول كلذكو .هب مهنم ةنونيدلا

 نأ ىلع مهؤامد تنقحو .مهتيزج تذخأ امنإ مهنأل هيف مكحلا مهنع عضو

 مهيلع انتبثأ كلذبف مهنيد يف لالح انزلا نأ ملعنال نكلو .هب وناد ام وكرتي
 . هللا باتك مكحب هيف مكحلا

 الو برضي ل اق ؟ ملسم ىلع ىرتف ا كرشم نعو رثأل ا نمو : : ةگاسم

 تب يأر أ : تلق .عطقي ى لاق ؟ ! قرس نا تيأر أ : تلق . .امولعم ادح هيلع ع ملعن

 . اهنع ل . مجري

 لهأ عمجي دقو .تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يتلا ماكحألا امأف .ىرخأ يف مهنيب قرفيو ماكحأ يف ةلبقلا لهأو كرشلا
 لثم اهيف نوقرتفي يتلا ماكحألا امأو .انزلاو قرسلا لتم اهيف نوعمتجي
 .كرشلا لهأ ىلع دح الو ةلبقلا لهأ ىلع دحلا رمخلا فرشو فذقلا
 لهأ نم يغبلا لهأ نعو كرشلا لهأ ىلع برحلا يف ةداملا عطقت كلذكو

 . ةلتقلا

 وأ قرس نم كرشم ا ىت أ ام كل ذكو : رقعج ني عم اج نمو : ةلأسم

 ىتأ نوكي نأ الإ .كلذ هنع مالسإلا احم دقف ملسأ مث هكرش ىق انز وأ لتق

 دح هيلع ماقي هنإف .مهمكح يرجي ثيح نيملسملا ينارهظ نيب وهو كلذ
 . دترملا قراسلا كلذكو . قراسلا

 هيلع دحالف كرشلا لهأ نم همالسإ دعب انزلاب رقأ نمو : ةلأسم
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 . اركب وأ هكرش ىف ناك ًانصحم

 . نامأب نيملسملا راد لخد اذإ كرشملا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ام هنع ردهي له ملسأ مث دحلا هيلع ماقي نأ لبق انز وأ قرس وأ لتق مث
 مث كلذ اولعف اذإ ى دهعلا لهأ نم ةمذلا لهأ كلذكو .كرش يف باصأ

 لهأ ريغ كلذكو ي سوجملا كلذكو ؟ اوباصأ ام مهنع ردهي له اوملسأ
 اذإف تفصو ام ىلعف .اوملسأف نوملسملا مهب رهظ مث كلذ اولعق اذإ دهعلا
 لتق وأ انز وأ قرس ناك نإف نامأب اولخد دقو نيملسملا راد ىق كلذ اولعق

 اوناك ام مهنع ردهي امنإو مالسإلا كلذ مهنع ردهيالو .هلك كلذ مهيلع ميقأ
 ام دح مهيلع ماقي وهف هللا باتك نم ناك ام اماو .مهنيد يف هنولحتسي
 امو مهتبراحم لاح يف اوباصأ ام مهنع ردهي اوبراح اونوكي نأ الإ وتأ

 مهنيد يف هنولحتسي اوناك ام الإ كلذ مهيلع ميقأ مهنامأ لاح يف اوباصأ

 . تاهمألا يطو لثم سوجملا كلذكو .كلذ هابشأو رمخلا برش لثم
 هولعقي نأ الإ هيف دحلا مهيلع ماقي ال كلذ نإف مراحملا تاوذو تاوخألاو

 . مهمالسإ دعب
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 دودحلا ةماقإ ةفص يكف باب

 ) )١ دح و لك . ء سقن ذأ ة ةرشع ه دلجي . دلجبو ددمو درجي يد ذازلا : ا : ل اقو

 تمنلاو بيبزلاو لسعلا نم ن اركسلا لاقو .هلك دهجي ط اوسأ ا ةرشع مهنم

 نوددمي الو نودرجرال 4 ًاطوس نونامث برضلا ددع يف ء ءاوس رمخلاو

 نيبنجلاو رهظلا دلجلا مهيلع قرفي اهيف اوبرش يتلا مهبايث يف نوبرضيو
 . فذاقلا كلذكو نيقاسل او نيذخفل او نيع ارزل او نيدضعلاو

 نيمئاق امهبرضي نأ مامإلا ىأر نإف ةينازلاو ينازلا يف لاق نم لاقو
 كلذ ل ن اكو نبسل اج امهيرض نيسل اج امهبرضي ن ] ي أر ن !و . .امهبرض ىلع

 . هل اعساو

 اهيلعو دلجتأ ؟ دلجت فيك تدلج اذإ . ةينازلا نع هتلاسو : هريغ نمو
 تعمس لاق ؟ ةمئاق وأ ةدعاق دلحت اهرهظ ىلع تلق . .معن لاق ؟ اهؤادر

 نع هتلأسو .تادعاق نهدلجي ناك ادنلجلا نا كربخأ ائيش اذه يف

 كلذ يأ لاق ؟ال حأ هدسج يف هدلج قرفي نأ ؟ دلجي فيك : فذاقلا

 نيب ددمي الو هبايث هنع عزنت ال فذاقلا نأ هريغ يقو .زئاج وهف هولعف

 الو .نيبرضلا نيب ابرض برضيو برضلا هيديب ىقتي نأ هلو .نيلجر

 هنع عزني : ينازلا لاقو .هدسج رئاس برضيو هريكاذم الو ههجو برضي
 .يل ملع ال : لاق ؟ دمت له ةينازلا نعو هريغ نمو . .ابرض عجويو هبايث
 الو . اهييدث ىلع نيمكلا درتلف لاق .اوددمي نيملسملا نأ انغلب هل ليقق

 . الف نانثإ امأو س دحاو دلاج الإ اهدلجي

 . لجر لك : ةخسن يف ))
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 دودحلا ةماقإ ردص يك باب

 هديري يقتي ن ] هلو نلجر نبي ددمي الو هر ادت هنم عزني ال فذاقلا معزو

 هريكا اذ دم الو ههجو برضي الو نييرضل ا نسي ابرض برضيو برضل ا

 . ابرض عجويو 0 هب اش هنع عزنت : يد ذازل ١ ل اقو . هدسج رد 7 برضيو

 اهنع عفريف ةأرملا امأ لاق ؟ مجري وأ دلجي فيك ىنازلا نعو : ةلأسم

 ىلع اهر امخ ل دستلو بر اضلا اهرب دتسي الو عدر دلا قوف ي ذلا اهيوث

 هنإف لجرلا امأو .مجرت وأ دلجت مث اهعارذ لفسأو اهعارذ مكو .اهسأر
 . هدلج اذإ هرازإ يف امئاق ماقي

٢٨٩



 دودحلاب رارقالا باب

 لازو فذاقلا دح هيلعف ركنأ مث ةنالقب تينز : لاق هنأ هيلع حص نمو

 . انزلا دح هنع

 هيلع تبثي لاق نم لاقف س عجر مث لجر ىلع ةيرقب رقأ نمو : ةلاسم
 . هيلع تيثي ال لاق نم لاقو .هرارقإ

 ءاجف انزلاب فذاق هفذق مث رفن ةعبر أ دنع انزلاب رقأ لجر : ةلأسم

 ادح ىرن ال لاق .كلذ ركني وهو انزلاب مهدنع رقأ هنإ هيلع اودهشف ةعبرأ

 ٥هر ارقاب اودهش نيذل | ىلع الو .ىفتنا مث ةعيبر ا دنع انزلاب رق ] لجر ىلع

 . دح هفارتعا دعي هفذق يذلا ىلع الو دح

 وأ قرس هنإ مكاح دنع رقأ لجر نعو بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم
 نم ةديدحلا عطقت نأ ىلاإ عجري نأ هل لاق ؟ ةعجرلا هل زوجت تقو يأ انز

 هدي نوكت نأ الإ ةعجرلا هلف . ائيش دلجلا يف ةديدحلا عطقي امم .دلجلا

 دعب هتعجر لبقت الو ث عطقت هنإف مكاحلا يأرب اهلصقم نأب ىتح تبذج

 ام ةعجرلا هلف هسفن ىلع هب رقأ اذإ انزلا يف كلذكو .دحلا هيلع ماقيو كلذ
 لوأ هيلع عقو اذإف انصحم نكي مل اذإ دحلا نم طوس لوأ هيلع مقي مل
 ةعجرلا هلف . ًانصحم ناك اذإ كلذكو .كلذ دعب هل ةعجر الف دحلا نم .طوس
 : تلق .هل ةعجر الف مجرلا لوأ هيلع عقو اذإف س مجرلا لوأ هيلع عقي ملام

 هلأ مجرلا نم ءيش هبيصي نأ لبق نم عجرف نيملسملاو مامالا هامر نإ
 دحأ هامر نإ تيأرأ تلق .يمرلا نم ءيش هبيصي ملام .معن لاق ؟ ةعجرلا

 .مامإلا هيمري نأ لبق نم هرارقإ نع عجرف هباصافق مامإلا لبق سانلا نم
 نم هيمري مث هيمريف أدبي مامإلا نأب .انزلاب هسفن ىلع رقملا رثألا ءاج دقو
 نأ لبق هباصأف 0 هل يمارلا ةيمر دعب نم ةعجر هل لهف نوملسملا كلذ دعب
 هللاو تقصو ام ىلع هرارقإ نع عوجرلا هل نأ لوقأ : لاق مامإلا هيمري
. ملعأ



 هرارقاب مجر اذإ ةعجرلا هل موجرملاو .رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 هباصأو مامإلا لبق رحار هامر نإف : لاق .هبيصيو يمرلا لوأ هيلع عقي ملام

 . مامإلا هيمري ىتح ةعجرلا هلف عجر مث

 عجري نأ انزلاي هسقن ىلع رقملا نأ ةيقع نب حاضول ا ظقح : ةلأسم

 لاق .نصحم ريغ وأ ًانصحم ناك دحلا لوأ هيلع عقي نأ لبق نم
 هيلع تماق وأ رقأ اذإ ةدلج ةئام دلجي نصحي مل يذلاو .مجري نصحملاو
 . دوهش ةعبرأب ةنيبلا

٤١



 عوجرلا يق باب

 دودحلاب رارقإالا دعب

 نب عيبرلا نع العملا نب دمحم نع دلاخ نب ةملسم روهمجلا وبأ ظفح
 طوسلا لوأ عقي ملام ةعجرلا رقمللف هللا دودح نم ناك ام لاق هنأ بيبح

 رارقإلا دعب ةعجرلا قراسللو .نصحملا ىلع دحلاو .نصحي مل يذلا ىلع

 اهبرقأ نمف سانلا ءامدو سانلا لاومأ امأو .هدي ىلع ديدحلا عقي ملام

 ديق وأ نحس وأ هيرس ءيش طحي ملام ًانيد وأ الام وأ ناك امد هسفن ىلع

 لاصخلا هذه نم 0 ىشب الخلاو . ةحيبقلا ىف رقأ نمف لتقلا ىلع قفنت وأ

 هعقنتالو ةعجرلا هعفني الو 0 هب ذخؤيو هب رقأ ام هيلع بجي هنإف ةامسملا
 نوخأم وهف .مكاحلا عم اهيدبي مل وأ دودحلا يذب رارقإلا دعب ةعجرلا
 . هريغ ذنع وأ مكاحلا دنع هرارقإ ناك س هرارقإب

 ىلع فرتعاف مامإلا ىلإ ءاج لجر نعو . ةداتق نع بسحأ : ةلاسم
 مث برض الو ذخأ ريغ نم فذقلاب وأ ةقرسلاب وأ نصحم وهو انزلاب هسفن

 مل مامإلا مادام : لاق ؟ مامإلا عنصي فيك . ةعاسلا كلت يف هسفن بذكأ

 هددهيو هبرضي نأ مامإلا ىلع نكلو .اجن دقف همجر وأ هبرض يق ذخأي

 وأ هبيرض يف ذخأ دق مامإلا ناك نإو .هركي ام ظيلغتلاو لوقلا نم هعمسيو
 هيلع دحلا يضميو نيع ةمعن الو كلذ هنم لبقي الف ، هسفن بذكأ مث همجر
 . فوذقملا هقدصي نأ الإ فذقلا ىف هل ةعجر ال ليق دقو هريغ نمو

 هر ارقإ ١ نع ةقرسلاب ى رقمل ١ عجر ىتمو .رقعج ني عم اج نمو : ةلأسم

 قو ] ب ذجت ق أ ه دي لقتف دحلا لوأ ا هبلع عقي ىتح ةعجرل | هلو . هيلع عطق الف

 ةعجرل ١ هل موجرمل و ًاضبأ عم اجل ١ نمو . .ةعجر ال ليقف . ةرقشل ا لح دحي

 لبق مار هامر نإف هبيصي وأ يمرلا لوأ هيلع عقي ملام هرارقإب مجر اذإ
 . مامإل ا هيمري ىتح ةعجرلا هلف عجر مث > هياصأق مامال ١

٤٢



 يق باب

 لماحلا دح يكو انزلا يف دودحلا

 راد ىلا جرخ اذ ا دحي هناف ةملسمب برحلا راد يف ملسملا انز نإو

 ىلع ةهيشلاي د دحل ا هنع أر دبو رخ ا ىنعم كلذ ذف . ةنيرحب انز ن ن او . .مالسإل ال ا

 . اهكلمأو اهيبسأ نأ يل زوجي لوقي هنأل ءاهقفلا لوق ضعب

 وأ يل لحت اهنأ تننظ لوقيف 4 ةأرملاب ينزي لجرلا نع نعو : ةلسم

 انز لجر نعو .ال لاق ؟ ةلاقملا هذهي دحلا هنع أردي له يتأرماب اهتهيش

 هنع أردي له .يدنع نهر اهنأل يل لحت اهنإ تننظ لاقف هدنع نهر ةيراجب
 نذإ لاق . مارح اهنأ ملعأ انأو اهب تينز لاق نإف : تلق معن : لاق ؟ دحلا

 . دحلا هيلع ميقأ

 ةأرملا تلاقف ةأرما ىلع انزلاب لودع ةعبرأ دوهش دهش اذإو : ةلاسم

 الف ينجوزت تلاق نإف . دحلا هيلعو كلذب دحلا اهنع أردي الف ينهركأ امنإ

 اهنإ لاق اذإ لجرلا كلذكو اهب تينز لب لاقو اهبذكأ ولو . اهيلع دح
 ماقأ اذإ كلذكو . اهيلع دح الق يب انز لب بذك ةأرملا تلاقو هتجوز

 ريغ وأ نيلدع نادهاشلا ناك 0 اهيلع دح الف اهجيوزت ىلع نيدهاش
 . نيلدع

 ل اجرل نبي عمجت ةر اوقل | يهو 7 ةتوي دل او ٹوي دل ا ! نعو : ةلأسم

 امهيلع ام عم اجلا ىلع نإف . ةنيبلا مهيلع كلذ .7 وقت انزلا ىلع ءاسنلاو

 . دحلا نم

 اهيلع بجو ةأرما س خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اذإ : لاق ، لماح ينإ تلاقف دحلا اهيلع ميقي نأ مكاحلا داراق انز نم دح

 مل نإف : تلق . اهلمح عضت ىتح ًادح اهيلع ىرأ الف لماح ينإ تلاق
 .دلجت اهنإف افيفخ لمح ناك نا ل لاق ؟ لماح ينإ لوقت يهو اهلمح نبتسي
 يقو : تلق .معن : لاق ؟ تلمح ذنم رهش اهل الخدق اهنإ تلاق نإف : تلق

 ةعبرأ يفو : تلق .معن : لاق ؟ رهشأ ةثالث يفو تلق .معن : لاق ؟ نيرهش

٤٢



 يسفن يفو ةهبش اهنأ امأ : لاق مث . اهلمح عضت ىتح ال : لاق ؟ رهشأ
 عضت ىتح سبحلا عدوتست اهنإ . لماح اهن أ تعدا اذإ لوق أو .اهنف

 ؟ رظتنت ىتم ىلإف : تلق .ملعأ هللاو القت اليقث وأ افيفخ لمحلا ن . اهلمح

 دعي ًانينج تقلآق دحلا اهيلع ميقأ ن اف .س نيتنس ىلإ دحلا ك ماقي مث

 ؟ ةرقلا هذه نوكت نمل تلق ةمأ وأ دبع ةرغ هيف نوكي : لاق .نيتنسلا

 ؟ تنأ لوقت امف تلق .همأل اهنإ لاق نم لاقو .همأ ةبصعل اهنإ لاق نم لاق

 . نيملسملا لام تيي يف مكاحلا ىلع يهو همأل اهنإ لوقأ لاق

 ع تماقو . ركب وآ نصحم وهو لجر ةيراجب انز لجر نعو : ةلاسم

 :اعلا هل مامإل | هماقأ ١ " وأ هل كلذ بلطي يصو ناك ؟ مجري

 رقع همزلو ميتيلل الو ب داقغلل دلجي الو مجري ال : لوقأ اف . هل كلذ ل بلط اضرأ

 .ةيراجلا

٤٤



 انزلاب رارقإالا باب

 ىلإ امصتخا نيلجر نأ : ينهجلا دلاخ ني ديزو ةريره يبأ نعو

 اننيب يضقتا هللا يبن اي امهدحأ لاقف 4 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هللا باتكب اننيب ضقا هللا لوسراي امههقفأ وهو رخآلا لاقو ؟ هللا باتكب

 انزف اذه ىلع ًافيسع ن ناك ينبا نإ : لاق 4 ملكت لاق. ملكتأ نأ يل نذأو

 ةبراجيو ةاش ةئامي هنم تيدتقاف . ملا يل ذبا ىلع نأ تربخأف هتارماب

 ةدلج ةئام دلج ينبا ىلع نا ىنوربخأف ملعلا لهأ تلاس ينأ 7 . يل

 نيضقال هدري يسفن يذلاو امأ لاقف . مجرلا هتأرما ىلع ناو ماع بيرغتو

 هيرغو ةدلج ةئام هنبا دلجو كيلع درف كتيراجو كمتغ امأ هللا باتكب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأف .تفرتعاو ةأرملا ىلإ لسرأف 4 اماع

 امكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو لاقف رخآ ثيدح يفو .اهمجرف ملسو
 مجرأف مق ملسأ نم لجرل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف . هللا باتكب

 مل ريجألا ناكو همنغ خيشلا طعاو . ةدلج ةئام ريجألا دلجو ةأرملا

 رخآلا نإ لاقف ركبابأ ىتأ ملسأ نم الجر نأ بيسملا نب ديعس نع
 : ركبوبأ لاق .ال لاق ؟ ىريغ دحأل اذه تركذ له ركبوبأ هل لاقف انز دق
 لاق .هدابع نم ةبوتلا لبقي هللا نإف هللا رتسب ترتتساو هللا ىلإ تبت ول
 يبأل لاق امك هل لاتتف باطخلا نب رمع ىتأ ىتح هسفنب هرقي ملف : ديعس
 ىتأ ىتح هسفن هرقت ملف لاق .ركبوبأ هل لاق ام لثم رمع هل لاقف .ركب

 لوسر هنع ضرعأف انز دق رخآلا نأ هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ثعب .هيلع رثكأ اذإ ىتح هنع ضرعي كلذ نم رثكأ ارارم كلذ لاق . هللا

 هنإ هللاو س هللا لوسراي اولاقف ؟ ةنج هبأ ؟ يكتشيأ لاقف هلهأ ىلإ
 . مجرف هب رمأف 0 بيث اولاق ؟ بيث مأ ركبأ لاق .حيحصل

 هللا لوسر دهع ىلع انزلاب هسفن ىلع فرتعا الجر نأ يرهزلا نع
 ل ق . دحف هب رمأف . ت ١ ل اهش عير ] هسقن ىلع دهشو ملسو هيلع هللا ىلص

 . هسقن ىلع هفارتعاب ءرملا ذخؤي كلذ لجأ نمق باهش نبا

٥



 الجر مجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 . انزلاب هسقن ىلع هفارتعاب

 هنأ هتدحف هللا لوسر ىلإ ءاج ملسأ نم الجر نأ هللادبع نب رباج نع
 دق ْن اكو > مجرف يبنل ١ هي رمأف ت ١ ل اهش عبر أ هسقن ىلع دهشف انز

 هنأ باطخلا نب رمع نع هديأ نع بطاح نبا ن نمحرلادبع ني ىبحي نع

 اهسفن ىلع كلذب تفرتعاو س اهجوز دبعب تنز ةيباجلاب ةأرما مجر

 . اهمجرق

 يف لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نابوت نب دمحم نع

 هيلع هللا ىلص ي يبنلا لاقف رف ةراجحلا سم دجو نيح موجرملا يملسلا

 مقت ملو . انزلاب هسفن ىلع رق أ ناكو هومتكرت ًاله ملسو

 ىنح نصحم ١ ينازل ١ مجر أ ال : ل اق.ي هيبي ] ا نع اطع ني بوقعي نع

 . هنم لبق عزن نإف رارم عبرأ هسقن ىلع فرتعب

 هسفن ىلع دهش لجر يف دانزلا يبأ نبا يل لاقو لاق ميهاربإ نع
 لجر يبنلا ءاج : لاق رباج نع .مجري لاق ي عجر مث نصحأ دقو 7 انزلاب
 ىلع كنم لدعأ دجأ ال تدهش دق لاقف ًاعيرا انزلاب هسقن ىلع دهشفق

 لاقف . اراف جرخ ةراجحلا سم دجو املف مجرف هب يبنلا رمأف ‘ كسفن

 : هومتكرت ول يبنلا

 يمرف كر ل اف ق ةر اجحل ١ سم دجو املقف . يذل ا همجرف انزلاي اد ت تارم عير ا

 . رق نسح هومتكرت الأ ملىىبو هبلع هللا ىلص يبنل ا ل اق . لتقق

 ة ارم اي رهتش أ ر اصنألا نم امالغ ن ] ن انح نب ىيحي نب دمحم نع

 يشاوملا هيلع ترم ناك نئل لاقف س هللا همحر باطخلا نب رمع ىلإ عفرف
 . هي ذخال

 انز هنأ معزي ةأرماب رهش يذلا يف لاق هنأ يرهزلا نع ميهاربإ نع

٤٦



 اهيمسيال ةأرماب رهش نإف . .ربخأ امب دحلا هيلع نأ . ةأرملا ركنتو اهب
 . انصحم ناك نإ مجرلا هيلعف س انزلاب هسفن ىلع رقأو اهب انز هنأ معزف

 > هدلع اهتىرفي دحت لاق > نالف يب انز : تلاق ةأرما نع ميه اريا نع

 نإ لاق ى ةنالقب تينز دق ينإ لاق لجر يف ةداتق نع ميهاربإ نع
 نم اهلمح نابتسا ةأرما .ةيرفلا دحو انزلا دح هيلع ميقأ هلوق ىلع ىضم
 . كلذ ىلع دزت مل يلع ىضق دق تلاق ى كلذ نع تلئسف دشر حاكن ريغ
 اذه امو ؟ كيلع ىضق يذلا اذه ام لاست : لاق ؟ دح اهيلع بجي له
 رذعب تعاج نإف ؟ ةنونجم مأ يه ةحيحص رظنيو كنطب يق يذلا ليحلا

 . لمحلا كلذ عضت ىتح تسبح فرعي رذعب جت مل نإو اهليبس ىلخ فرعي
 . دحلا اهيلع ميقأ هتعضو اذإف

 تيتأ لاق . يرعشالا ىسوم يبأ نع هيبا نع بيلك نب مصاع نع

 بيث ٹ ةأرما نع لأست امو تلاق . كرمأ ينيقدصأ اهل تلقف لماح ةأرماب

 ذنم اثدح تثدحأ الو 4 اليلخ تللاخ ام هللاو امأ لعب ريغ نم لماح

 ينضقفر لجرلا الإ ينظقيأ امف 0 ىتيب ءانفب ةمئان انأ امنيب ينكلو تملسأ

 سانلا يأ يردأ امو . ًاعنقم ال ا :7 امو ي باهشلا لثم ينطب يف ءاملاو
 يف نثدحت نأ يلإ بتكف باطخلا نب رمع ىلإ اهرمأ يق تبتكو لاق ؟ وه

 مهب هتيفاوف لاق ، مسوملا اهموق ءاحلصيو اهب هيفوأ ينرمأو ائيش اهرمأ
 تعنص ام لاقف 4 . بضفلا نم مالسلا يلع دري نأ داك امف هيلع تملسق
 دعي ائيش تلعف ام تلق لاق . ادح اهرمأ يف تثدحأ كلعل ةأرملا نأش يق

 ءاحلصيو اهي هتيتأف : لاق . اهموق ءاحلصيو اهب ينيتأف : لاق .4 كباتك

 اي : تلاق .4 . كرمأ ينيقدصأ اهل لاق مث اهيلع ةردلا عقرق لاق . اهموق

 ام هللاو امأ لعب ريغ نم لماح بيث ةأرما نع لاست امو نينموملا ريمأ
 ءانفب ةمئان انأ امنيب ينكلو تملسأ ذنم اثدح تثدحأ الو اليلخ تللاخ
 امق . باهشلا لثم ينطب يق ىقلأو ينضقر لجرلا إلا ينظقيأ امق يتيب

 . اهموق اهنع رمع لأسف لاق ؟ وه سانلا يأ يردأ امو اعنقم الإ هتيأر
 ىلخو اهاسكو اهموق اهب يصوأف لاق ؟ كلذ لعقي ناك امف . اريخ اونثأف

٤٧



 هنأ رقأ نميفو 0 ىلع ىبأ ىضاقلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ةمئان ىهو انز امبر هنأل فذقلا دح همزلي ال : ليقف ؟ ركنأ مث ةأرماب انز
 . فذاقلا دح همزلي ليقو س اهلقع ىلع ةبولغم وأ
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 رخأت اذإ دودحلا يف باب
 امهريخأن يكو اهنماقإ

 مث ى رهدلا نم ىضمام كلذل ىضمف ادح لجرلا باصأ اذإو رثألا نم
 ماقي هنإف دارأ هنإ يعم س دحلا كلذب نودهشي ةنيبلا هيلعف مامإلا ىلإ عفر
 هنإ باطخلا نب رمع نع انغلب دقو .هلطعي نأ مامإلل يغبني الو س دحلا هيلع
 مدق امدعب دحلا نامثع هيلع ماقأف ، نيرحبلاب رمخلا برش لجر ىلع ماقأ
 وأ ةفوكلاب برش لجرب كلذ لعف هنأ نامثع نع انغلبو .ةنيدملاب رمع ىلع
 . ةنيدملاب دحلا نامثع هيلع ماقاف رمخلا ريغ نم ركس

 تثيلو اهبح اص ىلع ة ةقرسل | درو ب ات مث قرس لجر نعو : ةلأسم

 ةدالو يف وهو عطقي معن لاق ؟ عطت ب هبلع له ,مامإلا ىلإ هرمأ عفر مث انامز

 ليللا يف ماقت الو تيجو اذإ دودحلا رخؤت ال ال هللادبع ويأ لاق : ةلأسم

 . دجاسملا ىف دودحلا ماقت الو

 ‘ هعطقب هبلع مكح مك احلا دنع ةقرسب رق ] وأ هيلع حص نمو : ةلأسم

 . مكاحلا كلذ مايق لبق ناك ولو . نينس ةدع كلذل الخو كلذ لواطت ولو
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 دودحلا نع وفعلا باب
 كلذ يك ةعاقلاو

 فوذقملل لوقي نآ ملسمل زوجي له . الجر وأ ةأرما امر لجر نعو
 فرعي ال الجر فذاقلا ناك ن ا لاق > مامإل ىلا ا هعفري الو ء هنع فعأ

 دنع عفشي نأ هيلع سأبال معنف 0 هيمر نم بات مث ى نغضلاب الو س لهجلاب

 الف نغضلاو . لهجلاب اقورعم ناك نإو س هعفري الو هنع وفعي نأو هامر نم

 . هل عفشي الو ملسم هيق ملكتي نأ بحأ

 بات لجرلا نأ مت ‘ ةنيبلا اهل تماقو ةأرما ىمر لجر نعو : ةلاسم

 مامالا كلذ غلب اذا لاق . كلذ دعب مامالل كلذ ةنيبلا تركذ مث ةأرملا تفعو

 0 معن لاق. لاق امم لجرلا باتو هنع تفع ةأرملا تناك ," ناف ليق .4 دلج

 هيلع ماقأ مامإلا عم لودعلا هب تدهش اذإ لاق لجرلا باتو ةأرملا تفع .

 . دحلا

 هللا ىلص يبنل ١ جوز ةشئاع نع ةورع نع ب اهش نيا | ينث لح : : ةلأسم

 نم اول اقف تقرس يتل ا ةيموزخمل ا ة ٥ ]رمل ن اش مهمه ] اشيرق ن ] ملسو هيلع

 لإ : هيلع ءىرتجي نمو اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيق ملكي
 لوسر هل لاقف ةماسأ هملكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بح ةماسأ

 ماق مث ؟ هللا دودح نم دح يف عفشت أ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مهيق قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ : لاقف بطتخافق
 ول هلل أ مي أو ٍ دحل ا هيلع اوم اق ] فعضل ١ مهيف قرس ١ ذ او هوكرت فيرشل ١

 ‘ يضوح درب ال ملسو هيلع هللا ىلص هنع ليق دقو . معن ل اق هريغ نمو

 . هللا بودح نم دح نود 0 هتعافش تلاح نم يتعافش لاني الو

 يبأ نع دوعسم نب ةبتع نع رمع نب هللادبع نع باهش نبا ينثدحو
 لوسر ىتأ ب ارعألا نم الجر ن ں ] الاق امهنأ ينهجلا دلاخ ني دىزو ةريره

باتكب يف تضق ال ا كدشنأ هللا لوسراي لاقف . ملسو هبلع هللا ىلص هللا



 اذه ىلع ًافيسع ناك ل نإ : لاق م لق هللا لوسر لاقف يل نذأو 4 هللا
 ةاش ةئامب هنم تيدتفافق مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ ينإو هتأرماب انزف

 » ماع بيرقتو 4 ةدلج ةئام كنبا ىلع نا اولاقف ملعلا لهأ تلأاسق ةديلوو

 نبضقاأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل اقف . مجرل ا هت أرم ا ىلع ن و

 ةنس بيرغتو ةدلج ةئام كنبا ىلعو درت منغولاو ةديلولا .هللا باتكب امكنيب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأف تفرتعاف ةأرملا ىلإ لسرأف
 . تمجرف

 يت أرم ا ت دجو ينإ لاقف ءاٹثعشلا ايأ ىتأ الجر نأ ىنغليو : ةلأسم

 هيلإ داع مث . اهقراف كلبو لاقف . مامإل ١ مكاحلا عم اهعقارأ لجر عم ينزت

 .اهنع اليو اهعفاري نأ نم هيلإ بحأ ةقرقلا تناك اهقراف كليو لاقق ةيناثلا

 بجو ] دح يف عفشي ن ] دحأل سيلو لمحم يب ] عم اج نمو : : ةلأسم

 ىلص يبنل ١ نع يور هدنع عقشي نمم كلذ ل لوبق م امالل الو . هتماق ١ هللا

 عامجإب دودحلا يف كلذو رانلا يف عفشملاو عفاشلا لاق هنأ ملسبو هدلع هللا
 . س انلا

 اهنإ اهنع هللا ىضر ةشئاع قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو
 . دحلا اهيلع اوفاخو تقرس ه ةيموزخمل ا نأش مهمه ] اشيرق نأ تلاق

 لوسب , بح ديز ني ةماسا ال ا كلذ ىلع ءيرتجي نمو اهيف ملكتي نم اولاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ةماسأ هملكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هتبطخ يف لاقو بطخفق ابيطخ ماق مد 5 هللا دودح نم دح يف عقشنتأ ملسبو

 اذإو .هوكرت مهيف فيرشل ا قرس اذ ١ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ | امن ١

 هللا لوسر تنب ةمطاف نأ ول هللا ميأو .دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا قرس

 .اه دي تعطقل تقرس ملسو هيلع هللا ىلص
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 ىللع ةداهشلا باب

 كلذ هبشأ ام و انزلا يق فذقلا

 ىلع اودهش دوهش نعو 0 زرحم نب ديعس ىلإ ناليغ نب مشاه باوج
 امهيلع سيلف يتأرما لجرلا لاقو 8 يجوز ةأرملا تلاقف انزلاب ةأرماو لجر
 . كلذ فرعيو نابذاك امهنأ ملعي ىتح دح

 ىلع نالجر دهشو ةنالقب انز هنأ لجر ىلع نالجر دهش ولو : ةلأسم
 دوهشلا تناكو دح هيلع دوهشملا ىلع نكي مل ىرخ أ ةأرماب انز هنأب لجر

 دق مهنأل مهيلع دحالف لجرلا مهفذقب امأف . نيتأرملا مهفذقب نوبرضي
 لك ىلع دهش امنإ نيتأرملا نألو س انز دق هنأب ةعبرأ مهو هيلع اودهش
 دوهشلا برض اذإف نيتآرملل نوبرضي كلذلف .نالجر انزلاب امهنم ةدحاو
 . مهل ةداهش الف

 . دحلا اهلثم يف هيلع بجي ةقرس قرس هنأ لجر ىلع ادهش نالجرو
 تنكو يل بهذ ناك دق هنأل يعاتم تذخأ امنإ هيلع دوهشملا لاقف

 ء دحلا هنع ردي لاق . كلذ ريغ ةهيش هيلع دوهشملا ىعدا وأ هتعدبوتسا

 . كلذ لثه عيبرلا لاق 4 ذخأ ام لثم كلذ نامض هبلع نوكيو

 هتيراج وأ هتأرما اهنأ ىعداق انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ كلذكو

 قدصو دوهشلا نع أردو س دودحلا هنع ارد اهي انز هنأ دوهشل ا تدهشو

 هنإف اهتيرتشا ةمأ وأ ةرح تناك نأ اهتجوزت امنإ لاق نا هيلع دوهشلا

 . كلذ لثم عيبرلا لاقو 0 هاعدا كلذ يأب دحلا هنع ردي

 لاقف رمخلا برش دق هنأ هيلع دوهشلا دهشو رمخلا برش نإ امأو

 هنإف عونصم بارش وأ ذيبن اهنأ نظأ تنك رمخ تسيل اهنإ هيلع دوهشملا
 . كلذ لثم عيبرلا لاقو دحلا هيلعو قدصيال

 نامثع ؟ انزلاب ةعبرأ ىلع اودهش ةعبرأ نع لئس رثألا نمو : ةلأسم
 . ةعبرأ ىلع ةعبرأ دهش اذإ مهتداهش زوجت لاق هنأ يبعشلا نع رباج نع
 دحاو لك مهتداهش زوجت ال : لاق ةبتع نب مكحلا نأ رباج نع نامثع
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 . نسحلا نع رمع لاق هبو .ةداتق لوقي ناك كلذكو ةعبرأ

 لجر ىلع اودهش رفن ةعبرأ نعو : يلع يبأ نعو : هريغ نمو : ةلأسم
 دهش ي ذلا لجرل ا اذه ن ا نورخا ةعيبر ] دهشو لودع مهو ةنالفي انز هنأ

 امأف ؟ مويلا اذه انقرافي مل مويلا اذه يف انعم ناك انزلاب ءالؤه هيلع
 ال ليق دقو لاق هريغ نمو . .بودحلا تاداهش يف رثألل اذهي ٥ ردن اًمِإف دحلا

 . كلذب دحلا هنع أردي الو ةداهشلا هذه لبقت

 هنإف ةعبرأ اونوكي ملو انزلاب ةأرما ىلع ةثالث دهش ول ليقو : ةلسم
 انزلاب اهيلع اودهشق ةعبرأ ءاج مث . مامإلا مهدح نإف فذقلا دح مهمزلي
 ولو .ةنسلاو باتكلا ىلع دح دق هنأل مامإلا ىلع ءيشالو دحلا اهيلع ناق

 ةعبرأ دهش مث انزلاب ةعبرأ اهيلع دهش ىلو ةثالثلا هبدهش ام لثمب اودهش
 . دحاو دح الإ اهيلع ءيشالف كلذ وخرأو ناث انزب نورخآ

 هيف هيلع بجي امم ءيش دعب ائيش ىتأ ولو انزلاو ةقرسلا يق كلذكو

 كلذ دعي يناي ٦أب مث ىد أ ام دح هبلع ميق أ نكي مل ام دح او دح هبلع امت اق دحلا

 هيلع ميقأ درفم دح هل هيلعف فذق املك هنإف فذقلا الإ دحلا هيف بجي ام

 هلك كلذ هيلع ميقأ ةرشع دح هيلع عمتجا ولو دح هيلع مقي مل وأ س دحلا

 هيلع امنإ براحملا كلذكو دحاو دح هيلع امنإف مقي مل امف . دودحلا رئاسو

 . لوأل ا دحلا هبلع مقي مل ام ىرخأ دعي ةرم ةير احملا ىت ] ولو دح و دح

 لاقو .دحاو دح هيلع نإ ليق دقف هفذق فذاقلا عمج اذإ امأو : ةلأسم

 ةعامجل لوقي نأ لثم كلذو دح مهنم دحاو لكل ةفلتخم دودح : لاق نم

 . كلذ هبشأ امو ةانزاي

 نيلجر عم رقأ لجر نعو هللا همحر دايز يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 ملو امهعم رقي مل هنا وه ركنأو مكاحلا عم هيلع ادهش مث ةنالفب انز هنأ
 نإف ؟ أدبي امهيأبو ؟ نادح وأ دح همزلي مكو ؟ امهتداهشب دحيأ لعقي

 لعفي ملو تبذك ينإ : لاقف ؟ امهعم رقأ ام دعب نيدهاشلا ىلإ عجر ناك
 اذإ هرارق نع عجرب نأ هل : لاق ؟ هعفني ال مأ ةدرقلاو انزلا دح هنع أرديأ

 لوقأو تظفح كلذك مكاحلا عم هرارقإ ناك اذإ دحلا لوأ هيلع عقي مل
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 انزلاب هرارقا نع عجر اذإ مكاحلا عم هرارقإك ةنيبلا عم هرارقإ نأ ييأرب
 هيلع عقي نأ وهو دحلا لوأ هسم اذإف دحلا لوأ هيلع عقي ملام هسفن بذكأو
 الو ةيرفلاب دحلا ةارملل ييأرب همزليو ةعجر الف رجح لوأ وأ طوس لوأ
 . اهب تينز لاق اذإ اهفذق هنأل كلذ نع ةعجر هل لبقت

 هنأ تعمس : لاق كدب تينز معن : لوقتف ةىنازاي ةأرملل لوقي يذلا يفو

 لاق . انزلاب اهرارقإل انزلا دح ىه دحتو .اهايإ هفذقب فذقلا دح دحي
 تعجر اذإ اهنع لطبي كلذ نأ اهسقن تبذكاف تعجر نإ ييأرب لوقأو
 . فذاقلا دح دحلا لوأ اهيلع عقي نأ لبق س اهسفن تيذكأو

 ىلع نوكيال انعمس يذلاو رظن ةلاسملا هذه يف : لاق هريغ نمو
 اهل لاق اذإ هنأل تينز دق معن : تلاقف ؟ لاق اذإ فذقلا يف دح لجرلا
 نإو .هيلع دح الو هتقدص دقو ةيناز اهنأ ترقأ دقف معن : تلاقق ةينازاي

 ىلع هقدصت ملو انزلاب ترقأو هتقدص دقف معن لقت ملو تينز كب تلاق
 اهلف انزلا امنإو \ فذقلاو انزلا دح اهيلعف لوألا ىلع ناك اذإو .اهفذق
 اهل لقي ملو تينز كب تلاق اذإ امأو ..انزلا دح لوأ اهيلع عقي ملام ةعجرلا
 ةعجرلا هيف اهلو انزلا دح نادح يه اهيلعو فذقلا دح هيلع نإف ى معن
 كلذ ىلع ىتأت وأ تلاق اميق اهقدصي نأ الإ اهل ةعجر الو هل فذقلا دحو
 . . دوهش ةعبرأب

 هقدصي نأ الإ دحلا نم هل ةءارب الو فذقلا ىلع فذاقلل ةعجر ال كلذك

 ىلع نوكيف دوهش ةعبرأب يتأي وأ دحلا فوذقملا ىلع نوكيق فوذقملا
 نأ الإ دوهش ةعبرأب تأي مل ناو فذاقلا ىلع دح الو ينازلا دح فوذقملا
 دحلا نم فذاقلا ءىرب دقق هقدص اذإق تينز لب : لاقو هقدص فوذقملا

 نع عجر نإو .هيلع تبث دقف دحلا لوأ هيلع عقي ىتح هرارقإ ىلع مت نإف
 . فذاقلا ىلع الو هيلع دح الف دحلا لوأ هيلع عقي نأ لبق انزلاب هرارق

 هيلع نكي مل كلذ ركنأف انزلاب هرارقإب نيدهاشب يتأ نإو : هريغ لاق
 . دحلا نيدهاشلا ىلع الو هل فذاقلا ىلع الو دح

 دحلا نيدهاشلا ىلع نأ ىنايسبلا نع تدجو دقو : فيضملا لاق
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 لاقف تنز لب معن هل تلاقو ةيناز اي : اهل لاق ناق س لوقلا اذه يف رظناف

 انزلل دحلا اعيمج امهيلعو فذقلا يف اهقدصو هتقدص دقف يب تينز معن

 الإو امهيلع دح الف انزلا نم دحلا لوأ امهيلع عقي نأ لبمت اعجر نإف
 : دحلا امهيلعف

 هل ناك انزلاب رارقإلا نع عجر مث انزلاب فذاق هفذقف انزلاب رقأ ولو
 هفذق امنإ هنأ لتعا اذإ اذه ىلع هفذق نم ىلع دح الو رارقإلا نع ةعجرلا

 ردت دودحل او ةهبش اذه نأل كلذ دعب هفذق يف حرصي ملو انزلاب رق أ ذإ

 دحلا نم ءيربو هسفن بذكأ نأ دعب نم انزلاب ناقذاق هفذق نإف تاهبشلاب
 هرارقإ نع عجري نأ لبق هفذق اذإ ةهبشلا امنإو كلذ زوجيالو دحلا هيلعف
 . دحلاب

 دقف فذاق هفذقف كلذ ىلع مهقدصف انزلاب دوهش ةعبرأ هيلع دهش ولو
 مهتداهش نع دوهشلا عجري نأ الا كلذ نع هل ةعجر الو دحلا هيلع بجو

 وأ انزلاب هسفن ىلع وهرقأ وأ دح لوأ هيلع عقي ملام ةعجرلا هل امنإو ركنأو
 عجر نإف .هسقن بذكأ وأ دحج اذإ ةعجرلا هل كلذ يفف .ةقرسلاب وأ لتقلاب
 ىلع الو دوهشلا ىلع دحالف هرارقإ نع وه عجرو مهتداهش نع دوهشلا
 . فذاقلا ىلع الو رقملا

 هيلع دهشو انزلاب الجر فذق لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو هنمو
 امنإو ركنأو هسفن بذكأ نإ هل ةعجرالو امهتداهشب دلجي هنإف لدع ادهاش
 نم طوس لوأ دحلا لوأ هيلع عقو اذإف دحلا لوأ هيلع عقي ملام ةعجرلا هل
 . طوسلاب ةدلج نوتامث فذاقلا دحو كلذ دعب هل ةعجر الف دحلا

 انز هن ١ لجر ىلع اودهش ة هعير ] يف ير اوحل ١ ني لضفل ١ ل اقو : ةلأسم

 ٥ ةرمل | اوفرعي ىتح هيلع دح ال : ل اق ؟ دح هيلع له اهنوقرعي الو ة ٥ رماب اد

 دوهشلا فرعي ىتح هيلع دح الف هتيراج وأ هتأرما نوكت نأ ىسع اهنأل
 . ةأرملا

 مكحلا هب متي نم مهنم ىقب دقو انزلاب هتداهش نع عجارلاو : ةلأسم

 متي مل نإف مكحلا دعب هتداهش ىلع مت نمو ى مرغ الو هيلع دح الف
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 ٠ دهش نم دلج ةعبرألاب ةداهشلا

 نأ الإ دحلا اهب متيو ةزئاج هتجوز ىلع جوزلا ةداهش نعو : ةلاسم
 . فذق دق نوكي

 ىق دوهشل ١ يف زوجيالو 4 ير اوحلا نب ا م د لضفل ١ ب اتك نمو : : ةلأسم

 زوجت ال ث انإلا ا نأل ىثن ةنأ قلخو ركذ قلخ هدق يذل ا ىثنخل ١ الو ءاسنلا انزل ١

 ةداهش هتداهش انزل ١ نود اميق ىثنخل او . “هسقن انزلا ىف ا ي ذ دودحل ١ يف

 . ةأرما

 اهيلع له اهجوز مهدح ] انزلاب اب ة رم ا ىلع اودهش ة هعير ] نعو : ةلأسم

 الو ًالودع اوناك اذإ اهيلع ةلوبقم اهجوز ةداهشو دحلا اهمزلي معنف ؟ دحلا
 . اهقادص همزلي

 نادهاش ءاج مث اولدعف انزلاب لجر ىلع اودهش ة ةعبر أ نعو : ةلأسم

 لاق .أدبي نيدحلا يأب نيملسملا نم الجر فذق دوهشلا دحأ نأ ادهشف

 دح هنع تأرد ملو تلق . انزلا دح هيلع دوهشملا نع ًأرداو فذاقلاب دبا

 هيلع مهتداهش زيجأ الف اودهش دق نيذلا تددح دق ينأل لاق ؟ انزلا

 دحت مث 0 ينازلا دحتف ؟ انزلا يف هتداهش زيجت ال ملو تلق .دودحم مهيفو

 نأ كل ناكف ن ادح عمتجا اذإ لاق . اعيمج نيدحلا تمقأ دق نوكتف فذاقلا

 نإ تيأرأ تلق س ةدساف مهدحأ ةداهش نأل هريغ لاق .هأرداف امهدحأ ردت

 رقوذقملا ءاج مث 0 ينازلا تدلج ىتح هفذق نم بلطي فوذقملا تأي مل

 ىرتأ ةقرسلاب ةنيبلا هيلع تماق اذإ قراسلا تيأرأ تلق . معن لاق ؟ هدحتأ

 اودهش ةعبرأ نعو .معن لاق ؟ فذاقلا دح هيلع ميقتو ءاوس انزلاو اذه

 دودحم هنأ دوهشلا نم دحاو ىلع هيلع دوهشملا ىعداف انزلاب لجر ىلع
 فكي .معن لاق 0 هنع فكيف هنم كلذ لبقي له ‘ رمخ براش وأ فذق يف

 هيلع ماقأ الو ةنيبب ءاج نإف \ هسلجم نم مامإلا موقي نأ نييو هنيب ام هنع

 اذإ لاق س كلذ نم رثكأ رظتنت ال ملو تلق .اوكز دق دوهشلا ناك اذإ دحلا

 نأ الإ جورخلا لبق اذه عطقني ال اذإو دحأ ىلع دحأ ةداهش زيجأ ال
 هدلع دوهشلا ء اج نإ تيأرأ تلق دبع وأ فذق يف دودحم هنإ ةنيبب ينيتأي

 نم نيدهاشلا لاسا فذق يف دودحم هنإ هيلع اودهش نيذلا نم نيدهاشب
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 : معن ل اق ؟ هدح

 لودع مهو .انزلاب دوهشلا اهيلع دهش ةأرما نع لئسو : ةلسم
 هنأ دوهشلا دهشي ملو ينهركأ امنا ةأرملا تلاقف ةعبرأ مهو نويضرم

 لجرلا لاقو ينجوزت تلاق نإف : تلق .معن لاق ؟ اعيمج نودحيأ اههركأ
 لاق نإ كلذكو .ال : لاق ؟ دحلا اهيلع ماقي له س اهب تينز لب تبذك
 أردي ءاوس لوألا بابلا اذه : لاق ىب انز لب بذك ةأرملا تلاق وا ىتأرما
 . . دحلا اعيمج امهنع

 تنك ناو لاق .حاكنلا تبثت ال تنأو ؟ ةلاقملا هذهب اهنع أردي ملو تلق
 كلذ تركنأو اهجوزت هنأ ادهشق نيدهاشب ءاج ولو حاكنلا تبثا ال
 تلق ؟ ةأرملاو لجرلا دحت تنكأ امهتداهش تلطبأف نيلدع ريغ نيدهاشلاو
 اوأردا : لاق هنأ باطخلا ني رمع نع انغلب ء اوس كاذو اذهف لاقفق .ال

 ءيطخي نأ نم ريخ وقعلا يف ء ءيطخي نأ مامإلا نإف متعطتسا ام دودحلا

 يب أ نب يلع نعو ث هنع اوأرذاف اجرخم ملسملل متدجو اذإو .ةبوقعلا يف

 . هلثم بلاط

 ٥ ذهي انز هن أ ں انث ١ دهشف انزلاب ا لجر ىلع اودهش ةعبرأ نعو : ةلاسم

 لطيأ لاق 0 رخآ راد يف اهب انز هنأ نارخآ دهشو 0 نالق راد يف ة ةأرملا

 . اوفلتخا دق مهنأل ؟ مهتداهش

 هوأر مهنأ ةثالث دهشيف انزلاب موقلا هيلع دهشي لجرلا تيأرأ تلق
 امهتيأر ينكلو : لاق اهرأ مل : عبارلا لاقو . هوتبثأو كلذ اوفصوو ينزي
 امأف لاق ؟ مهدحت لهف تلق . ال : لاق ؟ ةداهشلا زيجت له فاحل يف
 .هيلع دح الف تفصو امك دهش ناك نإف عبارلا امأو 8 مهدحأ ينإف ةثالثلا

 ركذف هتيأر هتيأر فيكو وه فيك انزلا نع لئس يناز هنإ دهشتأ لاق نإو
 وحن انغلب 0 ناز هنإ لاق ثيح هفذق هنأل دحلا هيلعف 0 انزب تفصو ام لثم

 مهلاسف انزلاب لجر ىلع اودهش موق نع لئسو .باطخلا نب رمع نع كلذ
 ال لاق ؟ مهت داهش ليقت له اذه ىلع كديزن ال اولاقف ؟ وه فيك انزلا نع

 ملو مهتداهش تددر مل تلق . ال لاق ؟ مهدحت لهق تلق . اونيبي مل مهنأل

 اوفصوف ى انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبرأ نعو .ةعبرأ مهنأل لاق ؟ مهدحت
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 لاقو . اههركتسا هنإ دهشن ال الاق مهنم نيلجر نأ ريغ اوتبثأو كلذ
 .معن لاق ؟ لجرلا دحي لهف تلق . ال لاق ؟ ةأرملا دحت له هتعواط نارخآلا

 انز هنإ دهشن : مهنم نالجر لاقف : انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبر أ نعو

 دحي له . ةيشع ةأرملا هذهب انز هنأب ادهشا نانثا لاقو .ةودغ ةأرملا هذهب

 لاق ؟ دوهشلا دحي لهف تلق . اوفلتخا دق مهنأل ال لاق ؟ ةأرملاو لجرلا

 اودهش ةعبرأ نعو .هيف انز هنإ دحاو نطوم ىلع اوعمجي مل مهنأل .معن
 ةنالفب انز هنأب ةعبرأ هيلع دهشو 0 ةكمب رحنلا موي ةنالفب انز هنأ لجر ىلع
 لاجرلا دحي لهو ؟ مهنم دحأ ةداهش لبقت له 0 ةفوكلاب رحنلا موي

 تلطبأ ملو تلق .ال لاق ؟ دوهشلا دحي لهف تلق . ال لاق ؟ نيتأرملاو
 هنأل مهتداهش لبقأ الف . ةبذاك نيتنيبلا دحأ ىلع طاحأ هنأل لاق .مهتداهش

 يف دوهشلا ناك ول كلذكو تلق . ةكمبو ةفوكلاب دحاو موي يف نوكي ال
 . معنت لاق . انزلا ريغ دح وأ ةحارج وأ قاتع وأ قالط

 ام هسقن مهدحأ بذكأ مث انزلاب نيلجر ىلع اودهش ةعبرأ نع : ةلاسم
 دح الو هسقنت ب ذكأ ي ذلا دلجيو . تضم دقق ةد اهشل اامأف. هيلع

 . امهيلع

 هيق ي ذلا ءاكنخلا الو ه رم ا انزل ١ ىف دوهشل ا ىف زوجي الو : ةلأسم

 هسفن انزلا ىف دودحلا ىف زوجت ال ثانإلا نأل ىثنأ قلخو ركذ قلخ
 . ةأرما ةداهش هتداهش انزلا نود اميف ءاثنخلاو

 انزلاب ةعبرأ اهيلع دهش اذإ ةأرما نعو ددعمس يبأ خيشلا نع : ةلاسم

 دحلا اهيلع نأ هنإ ىعم لاق ؟ دح اهيلع له ء :ارذع اهنأ ءاسنلا تدهشو

 لوق ىلعف تلق 0 ةهبشلاب دحلا اهنع أرد اضعب نأ بسحأو 4 ليق ام ىلع

 مل كلذ هعم حص نإ لاق ؟ اهجيوزت ملسملل لحي له . دحلا اهنع رد نم
 عسيف تلق 0 مكحلا يف اهانز حص دق هنإ مكحلا يف اهجيوزت يعم هل زجي

 هملع يف كلذ هعسو ةنيبلا ةحص ملعي مل اذإ لاق 0 هللا نيبو اهنيب اميف كلذ

 . اهليلحت كلذ لطبي مل ةنيبلا بذك ملع نإ كلذكو س كلذ هنع باغ اذإ وه

 ءاسنلا اهيلإ رظنف انزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش اذإو دايز وبأ : ةلآمسم

 أردي ليق دقو معن لاق هريغ نمو 0 دحلا اهنع ردي الف ءارذع اهندجوف
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 . ةهبش هنأل دوهشلا ىلع دح الو دحلا اهنع

 دهشو انزلاب ى دوهش ةعبر ا هيلع دهش لجر يف هلل ١ ديع يب ] نع : ةلأسم

 .ةانز مهت ] اضيأ أ ةعبرأ ةعبرألا ىلع دهشو ةانز مهنأ ةعبرأ ةعبرألا ىلع

 تليق الودع اوناك اذإ نيلوألا ةداهش نأ نبملسملا نم لاق نم لاق دق ة لاق

 ةداهش تطقسو 0 هيلع اودهش يذل ا لجرلا ىلع دحلا ميقأو . مهتداهش

 ةعبرألا ةداهش نإف 0 مهلك دوهشلا تلدع نإ نورخآ لاقو .نيقابلا
 طقستو دودحلا مهيلع ماقتو 0 مهنم ىلعأ نيذلا ةعبرألا ىلع زوجت نيرخآلا

 لجرلا ىلع ى نيلعألا ةداهش تبثتو 0 مهلبق اودهش نيذلا نع مهتداهش
 , رخآل ١ لوقل ا اذه نسحتسي هنأكو دحلا هيلع م اقبو

 اودهش ةثالث يف لوقت ام س رقصلا نب نازع ةيواعم يبأل ليق : ةلاسم
 مهرخؤي نأ مامالل له ‘ رضحي مل اعبار مهعم نأ اولاقو انزلاب لجر ىلع
 وأ بجشلاب مهبحاص نأ تلق ال لاق . عبارلا مهبحاص ءيجي نأ ىلإ

 نأ الإ ى ال لاق ى مهبحاص ءيجي نأ ىلإ مهرخؤي له دمسب وأ لاعسب
 اوغلبي نأ ىلإ مهرظتني مامإلا نإف قوسلا لثم مهبحاص مهعم نوكي
 هللاو فذاقلا دح مامإلا مهدلج مهبحاصب اوئيجي مل نإف اوعجريو قوسلا
 دلجي لاق دهشف اودلج ام دعب نم مهبحاص ءاج نإف .اهنع لسو ملعأ
 نأ مكاحلل نأ ةنيب اعدا اذإ فذاقلا يف نيملسملا نع انظفح دقو . اضيأ

 .ملعأ هللاو كلذ لثم اذه نوكي ىسعف ب هسلجم نم همايق تقو ىلإ هرظتني

 نأ ىلإ مامإلا هرخؤيأ ةنيب اعدا مث 4 ة الجر فذق الجر نأ ول تيأرأ تلق

 مل نإف هسلجم نم موقي ام ردق ىلإ رخؤي هنإ ليق دق لاق ؟ ةنيبب يتأي
 لجرلا دلج ام دعب دوهشب ءاج نإ تيأرأ تلق .فوذقملل هدلج ةنيبب ءيجي
 ىلع دحلا ماقي لاق ؟ ةعبرأ مهو انزلاب فوذقملا لجرلا ىلع اودهشف هفذقب
 . انزلاب هيلع اودهش نيذلا

 نإف 0 دحاو سلجم يف دحاو دعب دحاو ليقي انزلا ةداهشو :

 . ةزئاج مهتداهشف . اعيمج اوناك اذإ لاق .اودح .7

 وأ هنم كرشل ١ وأ ‘ قرل ا و ] ىمعلل هتداهش زجت مل نم لكو : ةلأسم :

 يلي وأ مهنم انزلا ىلع ةعبرأ مهو انزلا ىلع دحأ مهنم دهشف 0 يبصلل

٥٩



 دوهشلا عيمج ناك مهنم ذخأي نأ ىلع ةعبرأ اعيمج اوناك مهنم دحأ
 ةداهشلا لبق اذإ ءايلوأ اعيمج نايبصلاو ديبعلا الإ دحلا اودلجو . ةفذق
 اودلجي مل ةقسف انزلاب ةالصلا لهأ نم ةعبرأ دهش نإو .مهتيالو طقستو

 فلقلا هعم اودهش نم ال اودحي مل مهريغ عم اودهش ناو .فلقلا كلذكو
 يف فقو ى فلقلا مهعم دهش ولو .اودحي مث ةخسن يفو .فلقلا يف فقو
 . فلقلا

 دهشو انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبرأ نع هللادبع وبأ لئسو : ةلاسم
 جيوزتلا ىلع نيتأرملا ةداهش زوجت ، ناصحإلاب جوزت هنإ ناتأرماو لجر
 . انزلا ىلع سيل

 .اعيمج اودلج دحلا ماقي نأ ليق اعجر اذإ لاق. دحلا . نآ ,أ لبق مهنم

 الو > امهتد اهش نع دحل ا م اقي ن ں ] ليق .4 اعجر ن ل ١ ذلل ١ دحب هريغ ل اقو

 . نيرخآلا ىلع ناقدصي

 نعو 0 هللا همحر يلع نب ىسوم يلع يبآ نع دجوي اممو : ةلأسم
 .. ينازلا مجرو هتداهش نع مهدحأ عجر مث انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبرأ
 فيسلاب لتقلا هيلع ليق دقو لاق هريغ نمو 0 اضيأ مجرلا عجر يذلا ىلعف
 . دوقلا ليبس ىلع

 نع امهدحأ عجر مث .قرسلاب لجر ىلع ادهش نيلجر نعو : ةلاسم
 . عطقلا هيلعق هتداهش

 نع مهدحأ عجر مث دلجق انزلاب لجر ىلع اودهش نيذلا نعو : .ةلاسم

 نع هتعجر يف فذقلا دح يف امأ لاق هريغ نمو 0 دحلا هدبلعق . هتداهش

 . كلذ شرق لجرلا دلج ىف همزلي ام امأو س فذقلا دح هبلعق ةداهشلا

 دهسبو ء ارذع اهنأ لاقق ةنييلاي انزلا هيلع حص ةأرما ىق ليقو : ةلأسم

 ردي ال لاق نم لاقو .دحلا اهنع أردي لاق هنأ رباج نعف .ةوسن كلذ ىلع
 نعو .ناوكذ نب هللادبعو يبعشلا نع ديز نب رباج ةياور لوألاو دحلا اهنع
راصنألا نم ةأرما نوتس تدهش ول لاقف ةمقلع اهنع تلاس لاق رباج



 . دحلا اهيلع ماقي ةعبرألا عم نهتداهش تلبقام

 لاق 0 مهدحأ عجرف انزلاب لجر ىلع اودهش ةعبرأ نعو : ةلأسم
 اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو 0 نوتباثلاو عجارلا فذاقلا دح مهلك نودلجي
 نإو ى مهتداهش ىلع نيتباثلا ىلع دح الف دهش نأ دعب دوهشلا دحأ عجر

 ىلع دحلا ناك لبقت ةداهشب دهشي نأ لبق نم اهيف كشو ةداهشلا مقت مل
 دعب ةداهشلا نع عجارلا دلجيف لاق ؟ دلج دق ناك نإو تلق هنمو .ةثالثلا
 عجارلا لاق نإ لجرلا اهدلج يتلا ةدلج ةئاملا عبر شرإ مرغيو فذقلا دح
 لاق نإو .ةداهشلاب هيلع تدمعت هيلع دوهشملا ىلع دحلا ماقي نأ دعب نم
 . ملعأ هللاو لبق يل هبش
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 جوزلا ةداهش يف باب

 انزلاب هتجوز ىلع هريغ عم

 نانتا دهش نإو .هتأرما انزب ةتالث هعم دهش اذإ ةزئاج جوزلا ةداهشو

 . نادهاشلا دلج ةأرملا تفلح اذإو .امهنيب ةنعالملا تعقو ثلاثلا جوزلاو
 ىلع دح الو . دحل ١ اهيلع ميق ] فلحت مل ن و ة اه امر نم ةلزنمب ر اصو

 7 جوزل ١ مهيف سيلو 7 ةتالت وأ ن انث ١ اهيلع دهش ن ا امأف > ني ده اشل ا

 . فذقلاب دحلا مهيلعو 0 نعتلت نأ اهيلع سيلق

 هعم دهش اذإ ةزئاج لجرلا ةداهشو رقعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ةنعالملا تعقو س ثلاثلا جوزلاو نانثا هعم دهش نإو ى هتأرما انزب ةتالت

 نإو س اهامر نم ةلزنمب اراصو نادهاشلا دلج ةأرملا تقلح نإو س امهنيب

 لجر نعو هريغ نمو 0 نيدهاشلا ىلع دح الو دحلا اهيلع ميقأ فلحت مل
 دهش اذإ هيلع دح ال هنإف . اهجوز هعم دهشو . انزلاب ةأرما ىلع دهش
 دهش اذإ امأو باتكلا نمو ب تاداهش عبرأ جوزلا ةداهش نال جوزلا هعم

 اهل مهيلعو نعتلت نأ اهيلع سيلف جوزلا مهيف سيلو ةثالث وأ نانثا اهيلع
 . تركنأ اذإ فذقلاب دحلا
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 ءيط ولا ةأرملا ىوعدب فذقلا يق باب

 دجو اذ ا ركيل | نأ ةيقع ني حاضول ا نع ظقحنت يذل ا رثؤم ١ ويأ لاق

 اهريشقت ىلع اهبلغ هنأ لوقت يهو بصني اهمدو هب ةقلعتم يهو لجر اهعم

 لوقأ يذلاو . هايإ اهفذقب دحلا اهيلعو . اهلثم قادص هيلع نأ اهئطوف
 نم ةلدعلا تلاق اذإف . اهنم ليسي مدلاو هب ةقلعتم تدجو نإ اهنأ هبانأ
 اهيلعو اهرقع هيلع اهل ناك اهيطو هنإ تلاق نإف ى ةرذعلا مد هنأ ءاسنلا
 ناك فذقلا حرصت ملو . اهسفن ىلع اهبلغ تلاق نإو .هايإ اهفذقب دحلا
 ائيش هيلع اهاوعدب قحتست الف بيثلا امأو س اهيلع دح , اهقادص هيلع

 . ًانصحم ن ناك نإ , محري هن اف .س . اههركتس ا هنأ دوهش ةعبرا ا دهشي .7

 ًاريزعت ر ,7 ن ] بحأ ينإو هريزعت يف مامال ا ىأرو .ه يا اهفذقب تدلج وه

 دح الو ى انفصو ام ىلع ركيل ١ ةمأل و .نوملسم ١ عسو ام دش اي ] دي دش

 ام ىلع اهنمث رشُع هلف يعدملا وه اهالوم ناك نإو ى فذقلا يف اهيلع
 موقت ن أ ال ا اهل ءيش الف ةمأل ا بيث امأ او .هي ةقلعتم تدجو اذ ١ تدجو

 رشع فصن اهالولو دحلا هيلعف .ةنيبلا تماق اذإف س اههركتسا هنأ ةنيبلا

 ليسي اهمدو ةضتقفم يهو ملسم لزنم يف تدجو ةيمذ نعو : ةلأسم
 كلتب هلزنم ىف تدجوو هيلع كلذ تعدا اذإ اهرقع همزلي نأ هقح امف

 امو ملسملا مهفذق ىف دح ةمذلا لهأ ىلع سيلف دحلا امأو ؟ لاحلا
 .اندنع ةمألا كلذكو كلذ لحتست اهنأ ريغ رثأ اهيفاتعم
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 دبعلاو ةرحلاو روحلا ناصحإ يق باب

 هدلجق انز مث ى يلع دهع ىلع كلم الجر نأ س ثيدحلا يف انيلإ عفرو
 ملو كلم اذإا انصحم هرب ملو > اهب لخد نكي مل اذإ ى ةدلج ةئام يلع

 الإ ةأرما جوزت ال هل لاقو . اهكلم يتلا ةأرملا نيبو هنيب قرف مث ى لخدي
 يلام ينوطعأ : لجرلا لاقق 0 اهب انز يتلا ريغ ينعي كلثم ةدودحم
 :عاتمو 0 بايثب اوءاجف . اهيلإ قاس ام فصن هوطعي نا يلع مهرمأف
 اذه اولعق امنإ يلع هل لاقف . مهارد مكتيطعأ امنإ : لجرلا مهل لاقف
 ز مث ة ارم ١ ركبل ا كلم اذ او . ةغوبصم ن دايثو )١) ايدرج هومس اقق كنأ داري

 . ذخأن هيو لوقلا اذه ىلع .ةدلج ة ةئام دلج

 .هل كلم وأ كلم نم نصحأ : لاق هنأ ديز ني رياج نع اوركذ لاقو

 هنإ : نحن هي لوقن يذل او . لوخد نكي مل ناو 0 انز امهيأ مجري هلوقب

 قادصلا فصن هيلع اهل بجيو أدبأ هل لحت الو هتأرما هيلع مرحتو دلجي

 هللا لوقو . لخدي نأ لبق قلط يذلا ةلزنمب هيلع ىقب امو اهيلإ قاس ام
 مت دلجي ةالصلا لهأ نم ركيلاق 8 ةكرشم وأ ةيناز الا ا حكني ال ينازلا «

 ىلع ةدودحم الإ تاملسملا رئارحلا ءاسنلا نم ةالصلا لهأ نم جوزتي ال

 . ةينارصن وأ ةيدوهي باتكلا لهأ نم ةكرشم وأ اهب انز ىتلا ريغ انزلا

 لهأ نم دودحم الإ اهحكني مل ةالصلا لهأ نم يهو تنز اذإ ركبلاو

 باتكلا لهأ نم كرشم اهل لحي الو . اهب رجف يتلا ريغ انزلا ىلع ةالصلا
 . هريغ نم الو

 ءامإلاو ديبعلا ناصحإ يف فلتخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلسم

 لاقو . اضعب مهضعب نونصحي : : لاق نم لاقف اولخد اذإ ضعبب مهضعب

 . رحلا الا ةمألا الو ةرحلا الو ديعلا نصحي الو نونصحي ال : لاق نم

 . زاوجلا عقو اذإ ةمألاب رحلاو دبعلاب ةرحلا ناصحإ يف اوفلتخا كلذكو

 ةرحلا الا رحلا نصحي ال : لاق نم لاقو ب ناصحإ كلذ ن نإ : لاق نم لاق

 . رحلاب الإ رحلا الو

 )١( تيبلا عاتم وه : بيرجلا ٤ فورعم رادقم ضرألاو ماعطلا نم بيرجلا نأ  راتخملا يف ءاج دقو .
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 دبعلا ناصحإ باب

 ةرحلاو رحلاو ةمع ألو

 ؟ هيلع بجي امو ًانصحم نوكي له .ةكولممب جوزتم وهو انز دبع نعو
 دلج ةرحب جوزت نإف .ةرحب جوزت نوكي نأ الإ ةكولمملاب نصحي ال : لاق
 .هيلع دح الو رزعي هنإف ةكولممب جوزتم وهو انز اذا امأو س ةدلج نيسمخ
 نيعبرألا نود مامإلا هبرض نإف نيعبرألا هيف غلبي ال هنإ ريزعتلا يق لوقأو
 . هل كلذف

 الو . ةكولمم و ةردن ارصنل او ب دوهيل اي ملسمل ١ نصحي الو : ةامسم

 . جيوزتب اهعماج دق ةرح ةملسملاب الإ نصحي

 ةينارصنلاو ةيدوهيلاو ةملسملا ةرحلاب نصحي ليق دقو : لاق هريغ نمو
 : لاق نم لاق . دبعلا كلذكو . ةمألاب نصحي : لاق نم لاقو س نيترحلا
 ةرحلاو ةمألا كلذكو .ةرحلاب الإ نصحي ال : لاق نم لاقو ةمألاب نصحي

 . دبعلاب امهناصحإ يف فالتخا امهيفق

 ةغلابلا ةأرملا كلمي لجرلا يف اندنع اميف ملعلا لهأ فلتخاو هريغ نمو

 رباجو سابع نبا لوق وهو : مهضعب لاقف ي ينزي مث اهب لخدي الو ةرحلا
 لاقو .مجرلا هيلعو هيلع كلم وأ كلم نم نصحأ : ليق اميق ديز نبا
 . قيدصلا ركب يبأ لوق وهو 0 دحلا دلجي هنكلو س هيلع مجر ال : مهضعب
 لوخدلاب ناصحإلا امنإو \ لخدي ىتح هنع دجوي اميف س بيبح نب عيبرلاو
 . دجوي يذلا مهلوق نم ىنعملا اذهو

 لبق ينزي مث قتعي مث ى ةرحلا هتحت نوكت دبعلا نع : هتلأسو : ةلأسم

 هللا : هريغ لاقو . مجرلا هيلع ىري هتيأرف ؟ قتعأ امدعب هتأرمأ عماجي نأ

 .اذه يف فلتخا دق ملعأ

 نصحي ال : لاق نم لاقق .ناصحالا ىق فلتخا دق : لاق هريغ نمو

 نم لاقو .ةمألا الو ةيباتكلا هنصحت الو ةملسملا ةرحلا الإ ملسملا رحلا
 ةرحلا هنصحت : لاق نم لاقو 0 ةمألا هنصحت الو ةيباتكلا هنصحت : لاق
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 رحلا ملسملا ، اهنصحيف ةيّسذلا امأو .ةمألاو ةيباتكلا ةرحلاو ةملسملا

 نم لاقو س دبعلا اهنصحي : لاق نم لاقو .اهنيد لهأ نم رحلا جوزلاو
 : لاق نم لاق . ةملسملا ةرحلا كلذكو ملسملا رحلا الإ اهنصحي ال : لاق
 زوجي الو .رحلا ملسملا الإ اهنصحي ال : لاق نم لاقو س دبعلا اهنصحي
 دقق ديبعلا امأو .اهنصحت الو () اهنصحيف يباتكلا رحلا جيوزت ةملسملل

 ةملسملا ةرحلا الإ دبعلا نصحي ال لاق نم : لاقف .مهناصحإ يف فلتخا
 الو ةيباتكلا هنصحت : لاق نم لاقو 0 ةيباتكلا الو ةمألا هنصحت الو

 . ةمألاو ةيباتكلاو ةملسملا ةرحلا هنصحت : لاق نم لاقو . ةمألا نصحت
 اهنصحي الو س ملسملا رحلا الإ اهنصحي ال : لاق نم لاق ةمألا كلذكو

 لاق نم لاقو .اهنصحي الو اهنصحيف يباتكلا جيوزت اهل زوجي الو . دبعلا
 ملسملا رحلا نأ اوعمجأو س ةمألاو اعيمج ملسملا رحلاو دبعلا اهنصحي
 ةرحلا نأ اوعمجأ كلذكو .ةمألاو ةيباتكلا ةرحلاو ةملسملا ةرحلا نصحي

 .كلذ يوس اميق اوفلتخاو ملسملا دبعلاو ملسملارحلا نصحت ةملسملا
 مل وأ ازاوج ناك كلملا ناصحإلا : لاق نم لاقف .ناصحإلا يف اوفلتخاو
 بجيو ناناتخلا يقتليو هتجوزب جوزلا لخدي ىتح : لاق نم لاقو .نكي
 وأ ةدحاو ةجوز جوزتا اذإ هنأ اوعمجأو ًاناصحإ نوكي ذئنيح مث . .لسغلا

 تام وأ جوزلا قلطي مث هب ًانصحم هيف نوكي امم ادحاو ًاجوز ةأرملا جوزتت
 ال هنأ اوعمجأو .ناصحإلا ماكحأ هقحليو أدبأ نصحم هنا ةمرحب تناب وأ
 رحلا دلج فصت وهو دحلا اهيلع امنإ هناو .ةمألا ىلع الو ديعلا ىلع مجر
 نيملسملا نم ةنصحملاو نصحملا ىلع مجرلا نأ اوعمجأو ‘ ةدلج نوسمخ

 هنأ اوعمجأو .دهعلا لهأ نم مالسإلا ماكحأ هتمزل نممو باتكلا لهأ نمو
 امهمزلي مث نينصحم انوكيو انصحي ىتح اينز ولو ةمألاو دبعلا ىلع دح ال
 . نيدبع اناك ام دحلا

 دبعلا ىف اوفلتخاو . ةلاسملا هذه ىف انباحصأ عامجإ اذه : هريغ لاق
 يف انصحي نأ ريغ نم امهقتع دعب اينز مث اقتعأ مث انصحا اذإ ةمألاو

 : ليق امك سكملاي وأ اهتصحيو هنصحت الف هلعلو لوصال ا يف اذك ) ( ١

 ًامهفتسم كاذ نع تنك اذإ . تتأ تس ةناصحلا طورش

 املسم نكي نأ اهعبارو . ةيرحو لقعو غولب
 امجري نلف طرش لتخا اذإ ٠ حايم ءىطوو حيحص دقعو
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 دعب انصحي ىتح ةدلج ةئام دحلا امهيلع : لاق نم لاقف .امهتيرح
 اينز اذإ ةيرحلا يف مجرلا امهيلعف انصحأ اذإ : لاق نم لاقو . امهقتع
 ملعأ هللاف دحلا ةماقا لبق اقتع مث ةيدوبعلا يف اينز اذإ امأو . ةيرحلا يف
 ةيرحلا دح امهمزلي امهنأ الإ انعم امو ةيدوبعلا دح وأةيرحلا دح امهمزليف

 هديزت الةيرحلا نأل ةيرحلا دح امهمزلي امهنا الإ انعم امو .ةيدوبعلا دح وأ
 . ماكحألا يف ًاتابثإ الإ

 ينبجعي : لاق ديعس يب ] نع دييقتلا يف دجوي يذلا : لاق هريغ نمو

 ال هنأ : هريغ نع رثألا يف ءاج كلذكو ةيدوبعلا دح الإ اهمزلي ال نأ
 ال ةيدوبعلا يف هناصحإ نإ لوقي يذلا لعلو هنمو .انزلا دح الإ امهمزلي
 دح همزلي ال هنا لوقلا اذه كلذ قحلي د كلذك ةيرحلا يف ًامجر هيلع بجوي

 هللاو ةيدوبعلا دح هيلع امنإف ةيدوبعلا انز امأو ةيرحلا يف انزلا الإ ةرحلا
 قحلا قفاو ام الإ هلك اذه نم ذخؤي الو هلدع يفو كلذ يف رظنيو ملعأ

 باوجلا ناك هنأ عيبرلا نع دجويو .نيملسملا ىلع ضرعي ىتح باوصلاو
 . ملعأ هللا لوقيو اذه لثم يف

 نصحملا دح يف انياحصأ ا فلتخاو : دمحم يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 ينأل ديز نب رباج لوق هنظأو نصحأ دقف حاكنلا دقع اذإ : مهضعب لاقف

 لاقو .نصحأ دقف حكن وأ حكن نم : لاق هنأ هنع رثألا يف كلذ تدجو

 نأ اوعمجأو 4 ةجوز ريغ وأ ةجوز هعم تناك دقعلا دعي اطي ىتح : : مهضعب

 دبعلا اهنصحي ةمالاو . ةرحلا دبعلا نصحي الو . رحلا نصحت ال ةمالا

 دق ناك ولو ناسلا دعب انطو نوكي مث مث دقعلا نوكي ىتح انزلاب ناصحإلا
 بجوي مهنم فالتخإلا اذهو انصحم نكي مل همالسإ لبق هتجوز ءيطو

 . قيفوتلا هللابو رابتعالا

 : هركذ لج ۔ هللا لاق ظفحتلا هنم هللا باتك يف هوجو ىلع ناصحإلاو

 . ظقحت ن ں اصح ١ ١ ذهفق » اهجرف تنصح ] ىتل ١ ن ارمع ةنب ١ ميرمو ”

 نيذلا نم تانصحمل او ” ىلاعتو كرابت هللا لاق . اضيأ ناصحإ ةيرحلاو
 نهو ث حاكن دقعب الإ اطوت ال ةرحلا نأل مكلبق نم رئارحلا “ باتكلا اوتوأ
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 ىطو نم عنم مالسإلا نأل اضيأ مالسإلا ناصحإلاو س رئارحلا تايباتكلا
 اذإف " : ىلاعت ۔هللا لاق .اضيأ ناصحإ ةيجوزلاو . ةنمؤملل رفاكلا
 “ باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ

 اذإ باذعلا نم رئارحلا ىلع ام فصن نهيلعق نجوزت اذإ ام الإ كلذب ديري

 . ملعأ هللاو ةشحافب نيتأ
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 مجرلا باب
 هريسقنو انزلا يق دودحلاو

 بارعألا نم لجرل ًاريجأ ناك راصنألا نم اباش نأ انل ركذ دقو
 دلاو ءاج كلذ عفر دارأ املف . اهب رجفي هتجوز ىلع وهو يبارعألا هكردأف

 نم اسمخ كيطعأ انأو كتجوز رتساو ينبا رتسا : ىبارعألل لاقف باشلا

 هتأرما لمحق .هومال ةأرملا لهأ نإ مث 4 يبارعألا كلذ لعفق .هديلوو دونلا

 امي ةأرملا ترقأو 0 هربخأف ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ىلإ اهب ءاج و

 نمكحأل ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لاقف باشلا رقأو ى اهنم ناك
 مجر مث .يراصنألا ىلع دودرم وهف ةديلولاو دوذلا امأ . هللا مكحب مكنيب

 ىلإ هوبرغ : لاق مث . ةدلج ةئام يراصنألا باشلا دلجو 4 يبارعألا ةأرما

 .ةيمعثخلا ةنمآ سفنأ ةتس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مجرو : لاق ربيخ

 ىملسألا كلام نب زع امو ةيميلس : نورخآ لاقو ة ةيرامع : نورخآ لاقو
 يبارعألا ةأرماو مالسإلا يف مجر نم لوأ امهو نيٹيدوهيلاو

 .اثالث وأ ةدحاو هتأرما قلط لجر امأ يف ءاهقفلا عمجأ دقو : ةلاسم

 ةدعلا يف اهئطو ن ن !و ن از نصحم هنال مجر ةدعلا ءاضقنا دعي اهئطو مث مت

 . ةهيشلاب دحلا هنع أر

 . رخ ا جوز اهلو تجوزت ة رم ١ نع لئس ةد اتق نع بسح أ : ةلأسم

 هنيعي اهاطع أ امم دجو امو . هرهظ ىلع ام هلو مجرل | اهيلع : ل اق

 نوكي امم هي جتحت ر ذع اهل نكي مل اذ ا ليق دقو : ل اق هريغ نمو . هل وهق

 . هلك قادصلا هلو دحلا اهيلعق ةهيش

 نأ لبق اهيلع عقو مث هتأرما قلط لجر نعو .رثألا نمو : ةلاسم
 . كلذ لهج نإ ةهبش كلذ ليق دقو : لاق هريغ نمو .مجري : لاق ،اهدرتسي

 هنأ دحأ ىلع حص نإ اف : هل تلق . ديعس يب أ م اكحأ نمو : : ةلاسم

 هيق ذخؤي هنا ! يعم : لاق ؟ دح همزلي له ل اجرل و ءاسنلا نبي عمجي

 .ريزعتلاب بقاعي : لاق نم لاقو س ينازلا دح هيلع : لاق نم لاق .فالتخاب
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 دح مجرل ١ هيلع نوكي ا اركب وأ انصحم اذه ن اك ن اف هل تلق . هيلع دحالو

 يدنع اذكه لاق ؟ دحلا هيلع ىري نم لوق ىلع ركبلا دح دلجلاو نصحملا
 . كلذ هيلع تبثي

 هرارقإب مجر اذإ ةعجرلا هل موجرملاو .رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هباصأ وأ مامإلا لبق مار هامر نإف هبيصيو () دحلا لوأ هيلع عقي مل ام
 . مامإلا هيمري ىتح ةعجرلا هلف عجر مث

 سانلا بطخ ۔ هنع هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع نإ ليقو : ةلأسم

 :لاق مث هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف ةجحلا يذ بقع يفق ةنيدملاب

 مكتكرتو 4 نتسلا مكل تننسبو 4 . ضئارفلا مكل تضرق دق سانلا اهيأ ي

 اوكلهت نإ : لاق مث ٦ ًالمشو انيمي سانلا اولضت نأ مكايإف 4 . ةحضاولا ىلع

 هللا لوسر مجر دقف هللا باتك يف نيدح دجنال اولوقت نأ س مجرلا اوركنتق

 يف باطخلا نبا داز سانلا لوقي نأ الول هديب يسفن يذلاوف انمجر دقو

 نم اباصأ امب امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا ] اهتبتكل هللا باتك
 ضوصلابو مجرلاب نوبكي موق يتيسو اهانأرق دق انإف . ( ةذللا
 . اوقرتحا امدعب رانلا نم نوجرخي نولوقيو ةعافشلاو

 : لاق ؟ ىنازلا مجري مبو : : تلق بوبحم نب دمحم نع : ةلاسم

 رجآلا و بشخلاب اضيأ ينازلا مجري لهق : تلق . تومي ىتح ةراجحلاب
 الو اهريغص يف دح انعم سيلو ى ةراجحلاب الإ سيل ال : لاق ؟ كلذ ريغو

 ؟ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا اضيأ هيمرت لهف تلق يمرلا يفو تلق . اهريبك
 لهق : تلق .ةيالو هل نكي مل نمو ةيالو هل تناك نم لاجرلا الإ ال : لاق
 . مامإلا كلذ مهعنميو مهل ةمارك الو .ال لاق ؟ همجر ىلإ ةمذلا لهأ برقي

 (١) يمرل ا : ةخست يف .



 ةنيبم ةأرما ءطو نم دح يق باب

 ةيبنجأ ةأرما ءىطو لجر يف ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ لاق
 اذه نم هدنع تتام يذلا اهجوزلو قادصلاو دحلا هيلع : لاق ؟ ةتيم يهو
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا هثاريم ردق ىلع قادصلا
 “ انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح "

 ًانصحم . ن اك .0 نإ ١ ل اق نم ل اقو اهق اد دص و اضيأ اهرقع ” انصحم

 نصحم ريغ ن اك ن او 4 اهق ادص 7 اضيأ أ اهرقع هيلعو مجرلا هي ا هىلعق

 . اهرقع 7 ينازلا دح دلج

 ًأرغاص لتق اهئطوو اهربق نم ةتيم ةأرما شبن نم نإ ليقو : ةلاسم
 دح دحلا دلج نصحم ريغ ناك ناو > اهرقع همزلبو انصحم ناك نإ

 . شبن ثيح () ارغاص عطقيو اهرقع هيلعو ينازلا

 ةينارصن وأ ةتيم يمهو ةملسم ةأرما حكن نم هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 دح ال هنإف هتأرما نوكت نأ الإ امات دحلا دلجيو اهرهم هيلعف ةيدوهي وأ
 ةمألا تناك دقو ةتيم ةمأ ءىطو نإو 4 . لوألا رهملا الا هيلع رهم الو هيلع

 نبملسملل ًابلو ناك ن نإ ا هتيالو حرطتو هيلع رهم الو امات دحلا هيلعق هريغل

 الو هيلع دح الف اهل اجوز ناك وأ هل ةمألا تناك ناو .عجريو بوتي نأ الإ
 نإ ةتيملا ءىطو يذلا يف هللادبع وبأ لاقو س هتيالو حرطتو هب رفغتسيو رهم
 ثاريملا هيف اهجوزلو رقعلاو دحلا هيلع

 دلاخ هدج نع دمحم نب دلاخ نع هللا همحر ىراوح وبأ لاقو : ةلاسم

 . فيسلاب لتقي هنأ ةتيم ةأرما ىتأ نم هنأ ءاهقفلا نم ناكو ةوعش نبا

 )١( ًارغاص لتقيو : ةخسن يف .
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 ةأرما حكن نميتق باب

 ةجوز رب وأ ةجوز ةنيبم

 حكن نم نأ هللادبع يبأ نعو س دحلا هيلعف ةتيم ةأرما حكن نم لاقو
 ليق دقو : لاق هريغ نمو . .دحلا ركذي ملو رخآ رهم هيلعق ة هتيم يهو هتأرما

 . ةيوتلا هيلعق ء اسأ دقو لوالا رهملا الا رهم الو هتأرما يف هبلع دح ال

 وا ةينارصن ةتيم يهو ةملسم ةأرما حكن نم : ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 هيلع دح ال هنإف هتأرما نوكت نأ الإ امات دحلا دلجيو اهرهم هيلعف ةيدوهي
 هيلعف هريغل ةمألا تناك دقو ةمأ ءىطو نإف ى لوألا رهملا الإ. رهم الو

 اهل اجوز ناك وأ هل ةمألا تناك نإو س هتيالو حرطتو هيلع رهق الو ًاماتدحلا

 .بوتي نأ الإ نيملسملل ايلو ناك نإ هتيالو حرطتو .رهم الو هيلع دح الف
 . قحلاب ملعأ هللاو عجريو
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 لمعب نميقو ةميفبلا كان يك باب

 ةنيبم ةأرما حكن نم و طول موق لمع

 لمعي نميفو .ةميهبلا حكان يف نوملسملا فلتخا دق : رثؤملا وبأ لاق
 عم فدهي : لاق نم مهنمو فيسلاب لتق :ي لاق نم مهنمف س طول موق لمع
 ام مهيلع : لاق نم مهنمو تومي ىتح ةراجحلاب ىمري مث لبج سأر ىلع
 .ذخأن لوقلا اذهبو . مجر ًانصحم ناك نإو دلج اركب ناك نإ ينازلا ىلع
 ةميهبلا اولتقا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انل ركذ دقو لاق
 ملسمو نيلع هللا ىلص يبنلا نع حيحص ثيدحلا نآ ملعت وف . ا اهحكانو

 يتوأ زاجحلا ىلع ريمأ وهو رييزلا نب هللادبع نأ انل ركذ : ةلاسم

 رظنف رارقإ وأ ةنيب مهيلع تماق ملعأ هللاف طول موق لامعأ نولمعي موقب

 اركب ناك نمو مجري مث مرحلا نم جرخي نأ رمأ ًانصحم مهنم ناك نم
 هللادبعو سايعلا نب هللادبع نأ انل ركذو س ةدلج ةئام مهنم دحاو لك دلج

 اذهيو .هيلع كلذ اريغ امهنأ ملعي ملو .اذه همكح نيرضاح اناك رمع نبا

 . ذخأن لوقلا

 ريبزلا نب هللادبع ىلا مهب يتوأ ًارقَت نأ ثيدحلا يف يلا عفر : ةلسم
 وأ مهنم رارقإب ملعأ هللاو مهيلع كلذ حصو 0 طول موق لمع لمع نمم
 نيذلاب رمأف نصحي مل نم مهنمو نصحأ دق نم مهنم ناكو دوهش ةعبرأب
 مل نيذلا دلجو 8 اومجري مث لحلا ىلإ مرحلا نم اوجرخي نأ اونصحأ
 سايعلا ني هللادبع ةدهاشمب انل ركذ اميف كلذ لعفو اونصحأ اونوكي

 . هيلع كلذ اركنأ امهملعي ملو رمع نب هللادبعو

 .سابعلا نب هللادبع هلدابعلا يف ناك ملعلا نإ ليقو : هريغ نمو
 .ريبزلا نب هللادبعو .رمع نب هللادبعو

 .ال : لاق ؟ اهنبل برشيو اهمحل لكؤي له ةباد رشاب نمعو : ةلأسم

 : لاق ؟ اهدلو ءاجر اهسبحيو اهيلع لمحي نأ هل زوجي نأ هل له : تلق
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 سبحت ال سانلا نم لاق نم لاق دقو : لاق هريغ نمو .كلذب سأبال
 . اهنبل برشيو اهمحل لكؤيو اهب عفتني : لاق نم لاقو 0 نفدتو حبذتو

 قوق نم فذقي لاق نم لاقف ؟ هيلع اع ام ةميهبلا يتأي نمعو : ةلاسم

 نم لاقو . . نفدتو حبذت : لاق نم .لاق ؟ ةاشلاقف هل ليق مجر ًانصحم ناك

 . اهب سأب ال : لاق

 ناك نإ لاق رجاهم ابأ نإ : لاقف الجر حكن لجر نعو : ةلاسم
 ركيلاو ةراجحلاب عبتي من 5 راد وأ لبج قوق نم فدهي نأ هيلعق انصحم

 مث () تككشف فدهي نأ امهيلك ىلع نا نوري نامع لهأ نإف تلق .دلجي
 يبأ نع لاقف دايع نب دمحم نب نسحلا امأو .اولاق ام نسحأ ام لاق

 . ينازلا ىلع ام هيلع نأ نامثع

 ال هنأل هقنع برضي () فيسلاب هدح نأ ليق دقو معن : لاق هريغ نمو

 ءاج هنألو ى لاح ىلع هل لحت ال ةميهبلا نأ امك . لاح ىلع أدبا هل لحي

 “ اهحكانو ةميهبلااولتقا " : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رثألا

 اهب انز اذإ.لاح ىلع هل لحت ال هنم مرحم تاذ ىتأ نم نأ رثألا ءاج هنألو

 حكن نم هنأ ءاهقفلا ضعب نع رثألا ءاج هنألو .ءىطولاب اهرمأ بكتراو
 تناك ولو لاح ىلع هل لحت ال ةتيملا نأل فيسلاب هقنع برض هدحق ةتيملا

 ةتيم هتجوز حكن اذإ دحلا هنع ردي هنإ ليق دق هنأل . ةايحلا يف هتجوز

 . هتجوز يف هيلع قادص ال ليق دقو مثآ وهو .ةبوتلا هيلعو ةهبشلل

 نميقو ةميهبلا حكان يف نوملسم ا فلتخا : رثؤمل ١ وبأ لاق : ةلأسم

 ىمري مث لبج سأر ىلع نم فدهي : لاق نم لاقف . طول موق لمع لمع
 .تبومي ىتح ةراجحلاب

 وأ لبج سأر نم فدهي هريغ نع رخآ عضوم يف دجويو : هريع نمو

 هنأ رخآ عضوم يقو .تومي ىتح ةراجملاب مجري مث عفترم ءيش نم
 ناك نإ لاق الجر حكن نميق رجاهملا يبأ نعو لبج قوف نم فذقي
 ناك نإو .ةراجحلاب عبتي مث .راد وأ لبج قوق نم فدهي نأ هيلعف نصحم

 . تكسق : ةخسن )١(
 ناربخ )٢(
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 تكسق افدهي نأ امهيلك ىلع نأ نوري نامع لهأ نإف : هل ليق .دلج اركب
 دجويو هنعو فيسلاب لتقي : لاق نم لاقو هنعو اولاق ام نسحأ ام لاق مث
 ىلع ام هيلع : لاق نم لاقو هنعو .فيسل اي هقنع برضي رخ ا عضوم يف

 لوقلا اذهيو .مجر ًانصحم ناك نإو دلج اركب ناك نإ دحلا نم ينازلا
 . ثخأن

 حكن نميف .نامثع يبأ نعو دابع نب دمحم نب نسحلا لاق هريغ نمو
 نم لاقف ةيميهبلا امأو هريغ نمو .كلذ مهفاف ينازلا ىلع ام هيلع نأ ًالجر
 عقتني نأ : روجيبو .حبذت ال لاق نم لاقو . .سبحت الو نفدتو حيذت : لاق

 الو اهمحل لكؤي ال : لاق نم لاقو .اهنبل برشيو اهمحل لكؤيو .(ا)اهب
 . اهديلول ءاجر سبحت نأو .اهيلع لمحي نأ زوجي نكلو اهنبل برشي

 نوملسملا فلتخا لاق هنأ رثؤملا يبأ نع دجوي كلذك معن : هريغ لاق
 لتقي : لاق نم مهنمف ب طول موق لمع لمعي نميقو ةميهبلا حكان يف
 ىتح ةراجحلاب ىمري مث لبج سأر ىلع نم فدهي لاق نم مهنمو فيسلاب
 ناك نإو دلج اركب ناك نإ ينازلا ىلع ام مهيلع : لاق نم مهنمو تومي
 ريبزلا نب هللادبع نأ اوركذو عضوم يفو ذخأن لوقلا اذهبو مجر ًانصحم
 سابعلا نب هللادبع ةرضحب طول موق لمع اولمع موق يف كلذب مكح
 يف ناك ملعلا نإ ليقو هيلع كلذ اركنأ امهنأ ملعن ملو رمع نب هللادبعو
 ليقو رمع نب هللادبعو سابع نب هللادبعو ريبزلا نب هللادبع مهو ةلدابعلا
 ولف “ اهحكانو ةميهبلا اولتقا "لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا نإ
 . هب ذخأ ام قحأ كلذ ناكل حيحص كلذ نأ ملعن

 ةيادلا تتام دقو هريغل وأ هل ةيادلاو ةياد يف حكن لجر نعو : ةلاسم

 تقصو ام ىلعف كلذ نم ةبوتلا فيك : لاق ؟ يه نيأ اهب فرعي الو
 اهلكأ ءاهقفلا ضعب زاجأ دقو كلذ ىلع مدنلاو رافغتسالا كلذ نم ةيوتلاق

 كلت تلخد ةباد حكن لجر نع هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلبو

 ؟ هريغل وأ هل باودلاو باودلا نم ةبادلا كلت هيلع تيمعف باود يق ةبادلا
 هللا همحر رباج يبأ نب ىسوم لوق ىلع ب باودلا كلت هيلع مرحت ال : لاق

 ىلع ةبوتلا لوقلا اذه ىلعف لجرلا اححكن اذإ ةميهبلا مرحي نكي مل هنأ
 )١( لصالا بسح اهانتبثاو ى ةفلتخم ديناساب البق درو لئاسملا هذه نم اريثك نأ ظحالي .

٧٥ 



 وأ هل ةبادلا تناك كلذ ىلع مدنيو هير رفغتسي نأ كلذ نم لعافلا اذه
 ةبادلا لتقب مكاحلا مكحي نأ الإ هريغل وأ هل تناك نإ هيلع مرحت الو هريغل
 . اهمرغ هيلعف اذه حاكنب اهبحاص اهلتق نإ كلذو .مرغلا كلذ ىلعف

 نع هتلأسو دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم ةفاضملا ةدايزلا نم `رم : ةلأسم

 لاق دق : لاق ؟ كلذ يف هيلع مكحلا ام هل ةميهب عماجي لجر هدجو لجر

 هلتقي : لاق ؟ مكاحلا وأ ةبادلا بر هلتقي نم تلق لتقي نيملسملا ضعب

 : لاق ؟ دوق هيلع له ةميهبلا عماجي هدجو يذلا هلتق نإف : تلق مكاحلا
 همزل نم لتق دقو ةيدلا هيلع تبجوأ مل : تلق ةيدلا هيلع نكلو هيلع دوقال
 لاق دق هنأل ة فالتخالا ىنعمو مكاحلا هيلي لعفل دمعتم هنأل : لاق ؟ لتقلا

 : لاق ؟ لتق ةبادلا ىلعف تلق ىنازلا دح إلا هيلع سيل نأ نيملسملا ضعب

 لاقو اهبرل اهتميق لعافلا ىلعو نفدتو حبذت نيملسملا ضعب لاق دق
 : نورخآ لاقو اهبرل اهتميق لعافلا ىلعو اهب عفتني الو بيست : ":

 . اهب عفتني اهلاح ىلع فق
 ام وأ لجر وأ بنذ وأ نذأ عطقب هتبادب لثم نمع لئسو : ةلاسم

 الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نأ يعم : لاق ؟ كلذ نم هتبوت ام ةلثم جرخي
 هب لثم ام لكأ عسي لهف : تلق هكلم نم ءيش يف ًانامض هيلع نأ يل نيبي
 . هعسي الام هلعف نم ةبوتلا هيلعو كلذ هعسي هنأ يعم : لاق : ماعنألا نم

 : ليق هنأ يعم : لاق ؟ همزليام اهيف ثبعو هركذب ةبادلا ءعىطو نإف : تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىنعمل اهب عافتنالا عنميو مرحت اهنا
 الو انزلا دح كلذ ىلع هدحو مرحت ال اهنإ ليقو “ اهحكانو ةميهبلا اولتقا "
 ةميهبلا ىلع بجوي ىنعم الو انباحصأ لوق يق رثكأ لوقلا اذه لعلو لتقي

 جرخي هنأ يعمف ؟ ال مأ ةلثم اهل هئطو جرخي امف : تلق .ملعأ هللاو ًالتق

 ام ضعب يف لتقلا هيلع بجوي هلعف نم ةريبك هنأل ةلثملا دشأ نم اهل هئطو
 يدنع ناك ةجاح ريغل اهلتق ولو 4 ىدنع ةظم اذه نم دشأ نوكي الف ليق
 ةريبك هنإ هيلع مدقأ الف هل حابم ريغ اهلتق ناك ناو .اهحاكن نم نوهأ
 نم كعم امف : هل تلق . ينازلا دح نوهأو هيف ليق ام لقأ هنأل . اهل ةئطول

 اهنأ يعم لاق ؟ ال مأ ةحيحص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهيف ةياورلا

 ةحيحص تناك نإ اهلعلو 0 اهريغ ىلإ اهيدعت زجي مل ةحيحص تناك ول
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 جرخي هانعم لئاقلا لوقف : تلق .مومعلا ىنعم ريغ ىلع صوصخم يف
 هاضق اميق ًانومأم نوكب لهو ؟ هعم اهتحصي مأ اهتحص فالخ ىلع

 .اروجحم لتقلا ناكل كلذ الولو ًانومأم نوكي هنأ يعمف ؟ اهانعم رهاظب

 لوق ىلعف : هل تلق . لعف نمك وهف بجي ام ىنعم ريغ ىلع هب لاق نمو
 فيك انصحم ناك نإ تيأرأ انزلا دح ةميهبلا ءىطاو ىلع نإ لاق نم

 ناك اذإ ليق دقو . ينازلا دحك مجرلا نوكي هنإ يعم : لاق ؟ هدح نوكي
 ةلع امو : هل تلق .ينازلا دلج دلج اركب ناك نإو فيسلاب لتق ًانصحم
 يه اذإ ظفح ريغ نم يدنع جرخيف لاق ؟ فيسلاب لتقي هنإ لاق نم لوق
 تلق ى تانبلاو تاهمألا نم مراحملا تاوذ ةلزنمب لاح ىلع هبلع ةروجحم
 : لاق ؟ فيسلاب لتقلا انزلا دح مراحملا تاون ءيطو يف تبث نإ نمو
 نم ' لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةنسلا هبشي امم هنإ يعمف
 مامالا 4همجر نإ تيأرأ : تلق _ فيسلاب هدح نأ هنم مرحم تاذب انز

 لوق يف ةنسلل ًافلاخم نوكي نأ فاخف : لاق ؟ ةنسلل افلاخم نوكيأ
 لوقلا ىضم دقف ةميهبلا امأو هنم مرحم تاذل حكانلا يف ينعأ انباحصأ
 هيفأ ًانصحم ناك هنم مرحم تاونل ركبلا ين ةازلاف : تلق .4 فالتخالاب

 لتقلا هدح نأ يعمف هنم مرحم تاذب امأ : لاق ؟ ادلج برضلا مأ مجرلا

 ينازلا نوكي لهو : هل تلق دلجلاف هنم مرحم تاذ ريغل امأو فيسلاب
 لتقت ةميهيلا نأ لوقي نم لوق يف هنم مرحم تاذب ينازلل ًاهبشم ةميهيلاي

 يدنع ينعملا اذه يف جرخي لوقلا كلذ ىلع نأ يعمف : لاق ؟ اهحكانو

 لالح ىلإ لحتست ال اهنأل ةمرحلا لصأ يف مرحملا تاذ يدنع هبشت اهنال
 . لاح ىلع

 اهنبل برشي الو اهمحل لكؤي ال لجرلا اهيتأي يتلا ةاشلاو : ةلاسم
 . اهدلو كلذكو

 دحلا اركذ ءىطو نم نأ ىلع ليلدلا ام : يل لاق نإف هل تلق : ةلاسم

 اهميرحتو دمعتلا ىلع ضيحلاو ربدلا ءىطو ىلع نيجوزلل قيرفتلا ىلعو
 امل يدنع هيلع انزلا مسا ركذلل ءىطاولا ىلع دحلا نأ يعم : لاق ؟ كلذب
 اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتاتأ » طول موق ةصق يف لاقف . هب هللا هامس
 متنأ لب ء اسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنإ نيملاعلا نم دحأ نم
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 نأ ملعأ الو“ ةشحاف ناك هنإ انزلا اويرقت الو " : لاقو نوفرسم موق

 فلتخا امنإو 0 انزلا مسا ركذلل ءىطاولا نع لازأ ملعلا لهأ نم ادحأ

 ىلص يبنلا لوقل فيسلاب لتقي : لاق نم لاقف ؟ وه ام هدح يف ملعلا لهأ

 ىلع مرحم رابدألاو “ هولتقاف هنم مرحم تاذ ىتأ نم ” ملسو هيلع هللا

 مث عفترم ءيش وأ لبج سأر نم فدهي : لاق نم لاقو .لاحي لحت ال لاح

 ناك نإ ىنازلا دح : هيف ليق ام لقأو 4 تومي ىتح ةراجحلاب مجري

 ىلع ربدلا يف ءىطولا يف قيرفتلا امأو .دلج ركب ناك نإو مجر ًانصحم
 مكيلع ءاسنلا رايدا » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل هنأ بسحأق دمعتلا

 ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف اهربد يف ةأرما ىتأ نم ٨ : لاقو “ مارح

 الو » ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنأ يدنعف ضيملا يف امأو « دمحم

 اذإف “ هللا مكرمأ ثيح نم نهوتاف نرهطت اذاف نرهطي ىتح نهوبرقت

 .رجحلا ليبس نم ىتأ ام مكح همزل هرجح لاح يف هيلع رجح دق ام ىتأ

 . ادبأ هيلع اروجحم ناكو

 اهحكن اذإ ةرقبلاو ةاشلاو ةرامحلا لثم ةبادلا نع لئسو : ةلاسم
 : لاق ؟ ءيش اهكلامل اهحكان مزلي لهو امهيف لعفي امو اهمكح ام لجرلا
 ال ىتح نفدتو حيذت اهنإ : لاق نم لاق س فالتخا رثأل ١ يف دجوي هنأ يعم

 كلذب دسفت الو اهيلع ءيش ال : لاق نم لاقو . هريغ الو ريط اهب ضرعتي
 . اهبحاص ىلع

 وه اذإف ليللا يف هلزنم لخد لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ةاشلا بحاص لخد نأ املف .هردص ىلإ هل ةاش ذخأو هبوث حراط لجرب

 كاسمإ هعسي ىرت ام تلق ؟ نيي ملق ليللا يف كلذو ةاشلا لجرلا قلطأ

 ملعي ىتح هتاش كاسمإ هعسي معنف : تقصو ام ىلعف ؟ هعسي ال مأ ةاشلا

 لوزن نم هيلع اهمرحي ام ةاشلا هذه ىلإ لجرلا اذه نم ناك دق هنأ
 . هنم كلذ نياعي ىتح هيلع سأب الف كلذ ملعي مل اذإف اهجرف يف ةبانجلا
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 يق باب

 ةريبكلاب اونز اذإ نايبصلا

 بيصي مث هلهأب لخدي ملو ملحلا غلبي ملو نصحي مالغلا نع هتلأسو
 ةشحافلا ىتأ اذإ الإ هلهأب لخدي نأ قاطأ اذإ هارأ ام : لاقف ؟ ةشحافلا

 . مظحي ىتح دحلا همزلي ال يلع وبأ لاق دحلا هيلع نأ

 ةرييكل اد ريغصل ا رجف اذا ن ايقس ل اق انموق نع بسحأ : ةلأسم

 اهضتفيف ءارذع نوكت نأ الإ رهم اهل سيلو رزعت اهنكلو دح امهيلع سيلق
 رجف ن اف هلام ىق رقعل اف كلذ لعف ن اق ء اوس هرك ذو هعيصأق هعيص اي

 . هرك ذ وأ ن اك هعيبصأب اهرقع هلام ىق هبلع ن اك ةريغصل اي ريبكل ١

 لاق رقعلاو دحلا هيلع ناك ةريغصلا لجرلا ءىطو اذإ : هريغ لاق

 . دح نيريغصلا ىلع سيلو نيتلاسملا الك يف ريبكلا دحي : رثؤملاوبأ
 ىلع رقع الو ريغصلا يبصلا ءىطو نم ةريبكلا ىلع دح ال : لاق هريغو
 كلذ ناك اذإف .ةريغصلاب ريغصلا امأو .ةعواطملا ىلع ناك اذإ ريغصلا
 ال ليق دقو : هريغ لاق هتلقاع ىلع كلذو هلام ىف هيلع رقع الف هعبصأب
 هبسحأ درلا اذه .ملعأ هللاو رده كلذو س هيلع الو هتلقاع ىلع كلذ نوكي
 . انياحصأ نع

 : لاق ؟ ضحت مل ةيراج ىشغ لجر نعو ةداتق نع بسحأ : ةلاسم
 . دحلا اهيلعو هيلع ميقأ ًاغلاب تناك نإو دحلا هيلع ميقأ اهضتفا ناك نإ
 ىلع دودحلا نأل اهيلع دح الف تغلب نكي مل نإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . غلب ام

 دح الو دحلا اهيلع ماقي : لاق ؟ ةأرما يشغ يبص نع لئسبو : ةلأسم

 ليق دقو : لاق هريغ نمو ءاسنلا ىهتشاو هبارتأ كردأ دق نوكي نأ الإ هيلع

 نم ىلع دحلا امنإ هنأل ءاسنلا ىهتشاو هبارتأ غلب دق ناك ولو هيلع دح ال

 نوكت الو تاهبشلاب أردت دودحلاو ةهبش كلذ نأل اهيلع دح ال ليق دقو غلب
 . كلذ وحنو ةينازلا ريغ نم ينازلا نوكي دقو ناز نم الإ ةيناز
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 غلبي نأ لبق نصحب مالغل ا نعو . ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةلاسم

 ملتحي ىتح مجر امهيلع سيل لاق ضيحت نأ لبق نصحت ةيراجلاو
. / ضحت ل ذو



 فذقلا ظافلا يف باب

 الإ هارآ ال : لاق ؟ جرفلا قساف اي لجرل لاق لجر نع .رثألا نمو
 . انزلاب هفذق

 انل ىورو يلع ني ىسوم ىلع هضرع بيعش يبأ ب باوج نمو : : ةلأسم

 لاقو ةكم يضاق ىلإ نوفلتخي اوناك نيملسملا نم اموق نأ يلع نب رهزألا

 : رخآلل امهدحأ لاقف 0 نالجر هيلإ مصتخي ناكو ذئموي صقوألا هبشأ
 .() ةدلج نيعبرأ دلجف يضاقلا هب رمأف رمخ براش الو نازب انأ ام هللاو

 هوريخأف ةديبع ويأ مهلاسف يضاقلا نوبلطي ةديبع يبآ ىلإ موقلا ء ءاجق

 ولو ى هل ضرعف ضْرع : ةديبع وبأ لاقو .يضاقلا ققو : ةديبع وبأ لاقف
 الجر نإ : هل لاقف هدلاوب رم ةسينع نيب مهف نأ يورو . .هل حرصل 4 . حرص

 هب رمأف راحصب ةمألا وأ ةيجنزلا ىلع كردأ يذلا هللا يزخأ : رخآل لاق
 دقو .ةياورلا هل ىورو تققَو ةرزع ني يلع هل لاقف . ًاطوس نيثالث دلجق

 . كلذ لعف باطخلا نب رمع نأ انغلب

 . مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح يبأ نب ءالعلا باوج نمو : ةلاسم

 .ةنالف اوحكنام لاق وأ ةنالف نالف ونب بكرام اذإ : بيرغ لجرل لاق لجرو

 ىلإ هجتي كلذف ةنالف نالف ونب بكر ام هلوق اماف ؟ ةنيبلا كلذ ىلع تماقو

 ؟ كلذ نع لاسُي هناف . ةنالف اوحكنام هلوق امأو ث دح هيف هيلع نوكي ام

 . دلتح ةشح افل ١ نع ن اك نإو . .دحلا هنع ءىرد ةشحافلا ريغ ىنعم ل اق ن نإ اف

 نكي مل يطولاي لجرل لجر لاق نإو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 الو يدنع هبشأ حدملاب وهو مالسلا هيلع طول ىلإ ةفاضإلا نأل .هل ًاقذاق

 طول ىلإ ابسن نوكي نأ لمتحا كلذ ىلا هايإ هبش هنأل كلذب دحلا بجي
 ةهبشلا تضرتعا اذإف طول ىلإ ًابسن نوكي نأ لمتحاو لعفلا ىلإ ال ابسن
 كنا هل لاق نإ : اولاق نكلو انباحصأ بهذ اذه ىلاو اهدنع دحلا طقس
 نأل اضيأ انهاه بجي ال دحلا نأ يدنعو دحلا همزل طول موق لمع لمعت
 روكذلا يتأت كنإ : هل لاق اذإف ملعأ هللاو ةفلتخم مهلامعأ تناك طول موق
 دقو انمه دحلا طقسي مل : لئاق لاق نإف همزلي دحلا نإف مهرابدأ يف

 . اطوس : ةخسن يف )١(
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 دقو انهاه دحلا طقسي مل : لئاق لاق نإف همزلي دحلا نإف مهرابدآ يف

 دحلا همزلي الف لعفلاب رمضي ال دقو جرفلا ريغب مهرابدأ يف روكذلا يتأي
 هموقو طول ةصق نع ربخأ اميف باتكلا رهاظب كلذ انبجوأ : هل ليق يدنع
 فصولا ىلع الإ فرعي ال ناركذلا نايتأو “ نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ "
 ةيناز نبا الإ مكنم ينيمري ال : ةعامجل لجر لاق نإف دحلا هب بجي يذلا
 . تافصلاب قلعتت ال دودحلا نأل دحلا همزلي مل مهنم دحاو هامرف

 همزلي مل ناز كنأ نالفاي كنع ينغلب لجرل لجر لاقو : باتكلا نمو
 ءعىطو نماي : لاق نإو 0 كلذب هل ذؤم هنأل ريزعتلا هيلعو لوقلا اذهب دحلا

 هشارف ىلع ملعي ال ثيح نم أطي دق هنأل دحلا همزلي مل هيلع امرحم اجرف
 نيينعم لمتحي ظفل لكو كلذ وحنو ضئاح يهو هتجوز اطيو هشارف أطيو
 مكحب () هيف مكحي مل فذق ريغ نوكي نأ نكمأو افذق نوكي نأ نكمأو
 . فذقلا

 قس اف ىر أ ال : لاق ؟ جرفل | قس اف اي لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 اميرو ادح هيلع ىرأ الو فذقي اذه سيل : هللادبع ىيبأ لاق انزلا الإ جرفلا

 هفذق دق : لاق ؟ يطولاي : لجرل لاق لجر نعو 0 نازب سيلو هجرفب قسقفي
 . ةدلج نينامث دحلا دلجبو

 )١( تيثأ ام باوصلاو اهيف لصالا يف .
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 لمتحي يذلا فذقلا باب

 ىوعد هيق فذاقلا يعدب وأ ةهبش

 هيلع ميقي نأ دارأ املف 0 نازاي : مكاح يدي نيب لجرل لاق لجر نعو
 ةغل نم اذه : لاقو ؟ لبجلا ىف ناز هنأ لوقلا كلذب ىنع هنأ جتحا دحلا

 يف لدع يدهاش ماقأ نإ تيأرأ ؟ كلذب دحلا هسفن نع أردي له س برعلا
 لهو ؟ كلذ هعفني له برعلا ةغل نم لوقلا اذه انعمس انأ ادهش هسلجم

 دحلا هيلعف ؟ مكاحلا دنع هب جتحا ام كلذ هلوقب ىنع امنإ هنأ نيمي هيلع
 . تركذ امم ىش هعقني الو

 ؟ةينازاي : تملسأف ةكرشم تناك ةأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ي ذلا : هريغ لاق ننزت ةكرشم تنأو كتي أر دق لوقي ن أ ال ا دلجي : لاق

 لجر لاق ول : لاق مث نينزت ةكرشم تنأو كتيأر لوقي ىتح دارأ هنأ انعم

 تينع امنإ لاق ناو دحلا دلجل نازاي هنع هللا ىضر باطخلا ني رمعل

 . ينزت اكرشم تنك ذإ تنك لوقي نأ الإ قدصي مل كرشلا يف ينزت

 : ل اق؟2؟ ةكرشم تناك اهن ] معزو لجر م أ ىمر لجر نعو : ةلأسم

 ةنيب دجي مل نإو فذاقلا دلج ةملسم تناك اهنأ ةنيب دجو نإف ةنيبلاب ىعدي
 . دلج ةنيب ىلع ردقي مل نإف ةكرشم اهنأ ةنيبلاب فذاقلا يعد

 هتأرم ١ ريغ ةأرم ١ لجرل ١ فذق اذ او : رقعج ني ١ عماج نمو : ةلأسمخم

 ىهو تنز تناك اهنأ تيون امنإ : لاقف ؟ ةيمذ وأ ةكولمم تناك دقو انزلاب

 تنأو تينز كنإ : اهل لاق نإف دحلا هيلعو كلذ هنم لبقي الف ةيمذ وأ ةمأ
 . ريزعتل ١ هىلعو هبلع دح الق ةيم ذ وأ ةكولمم
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 كوشملاو دبعلا يف باب
 مفخفذق وأ ارح اقذق اذا

 دبعلا ىمر نم ىلع سيلو ال لاق ؟ رمخلا يف دلجي له دبعلا نعو
 رح ىلع الو .رح ىلع ايرتفا اذإ دلج ةمألاو دبعلا ىلع الو .دلج ةمألاو
 مهامر نم ىلع الو اومر نإ باتكلا لهأ ىلع الو رزولا لمحي نكلو مهامر

 . ريزعت ةبوقعلا مهيلعو رزولا لمحي نكلو

 نببعمجأ سانلا نم نيملسملا فذق نم : لاق ةداتق نعو : ةلأسم

 : لاقو دحلاو عطقلا هيلعق قرس نم وأ دبع وأ رح وأ ينارصن وأ يدوهي
 لهأو ةالصلا لهأ ىلع يه امنإف دودحلا امأو عطق ناك نم قراسلا امأ

 باتكلا لهأ ىلع سيل : ليق دقو هريغ لاق دحلا ديبعلا ىلع سيلو باتكلا
 . ةالصلا لهأ ىلع وه امنإو فذاقلا دح اضيأ

 ؛ كولمملا نع فذقلا دح ةلازإ يف ةلعلا نع ديعس ابأ تلاس : ةلاسم
 ررضلا هديس ىلع لخدي هنأ لجأ نم كلذ نأ يعمف كلذ تبث اذإف : لاق

 ءيشب الو لتقب هرارقإ زوجي ال نأ اوعمجأ مهنأ كلذ نمو هناسلب هسقنت يف

 مهدنع فذقلا ناكو س هديس ىلع الو هسفن يف هيلع تيثت ذت يتلا ءايشألا نم

 مالك وهو هقالط هيف تبثي مل كلذكو .رارقإلا ةلزنمب لوقلا نم ابرض
 هديس ىلع لخدي هنأل . كلذ لطبف هديس ىلعو هيلع ماكحأ هنم مالكلاو

 امأو .لعفلا ريغ لوقلاو لوقلا اذه نم دلوتي ام كلذكو .لعفلا كلذب ررضلا
 تاحارجلاو لتقلا نم لعفلاب ماكحألا هيلع اوتبثأ دقف لعفلا هنم حص اذإ
 . كلذ هابشأو انصحم ناك اذإ انزلاو

 ؟ ةنيبلا هيلع تماق وأ انزلاب رقأ اذإ كولمملا يف حبسم نع : ةلاسم

 جوزت اذإ هناصحإو ةدلج نيسمخ دلجلا فصن هيلعق ًانصحم ناك نإ لاق

 هيلع له : تلق س دح هيلع سيل : لاق ؟ ةمأب جوزت نإ تيأرأ : تلق ةرحلاب

 مجر الف كولمملا امأف رحلا نصحملا ىلع مجرلا امنإ . ال : لاق ؟ مجر

 . هيلع
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 نميتق باب
 ةملكي ةعامج وأ نينثا فذق

 إ : رثؤملا وبأ لاق ؟ ةدحاو ةملكب نيعمتجم اموق ىمر لجر نع لئسو
 فر ناو ادح مهنم دحاو لكل دلج مهلك هيلع اوعقر مث ةانز ءالؤه لاق
 . دلجي مل عقري مل مهضعبو مهضعب

 .أدح ادح هيلع نأ : ليق دقف هفذق فذاقلا عمج اذإ امأو : ةلسم

 ةعامجل لاق ول هنأ كلذو دح مهنم دحاو لكل ةفلتخم دودح : لاق نم لاقو

 دحاو فح لوقلا ضعي يف هيلع امناق ؟ ةانزلا ي وأ ةانز ءالؤهوأ ٥ ةانزاب

 دحاو دعي ادحاو فذق اذإ امأو دح مهنم دحاو لكل هيلع : لاق نم لاقو

 . افالتخا كلذ يف ملعت الو دح مهنم دحاو لكل هيلعق

 ليق دق : لاق ؟ دحاو ظفلب انزلاب همأو الجر فذق لجر نعو : ةلاسم

 بلطي ملو امهدحأ بلط نإو فاصنإلا هنم اعيمج ابلط اذإ نادح هيلع
 . ةنيبلا مايق دعب دحاو دح هيلعف رخآلا

 دلجي نأ لبق رخآ ىلع ىرتفا مث لجر ىلع ىرتفا لجر نعو : ةلاسم
 . نادح هيلع لاق ؟ دحلا
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 يك باب

 الجر فذقاذإ ىمعألا

 هنأ نظ اذإ هيلع دح ال هنا : لاقف هعزان اناسنإ فذق اذإ ىمعألاو

 مساب ( ىمس ناق : لاق . اذه وحن وأ كولمملا وأ كلذب جتحاو يمذلا نالق

 اذ ١ امأ او . هفصو اذإ دحلا هيلعق هفذقو هيبأ مساو فورعم 0 . ملسم لجر

 . هيلع عفارلا ملسملا اذه دري مل هنأ جتحا مث هفذقو نالف نبا نالق لاق

 . ةجحلا كلذب هلف اذه مسا همسا ءىطاوي ًاّيمذ فذق امنإو
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 ىعداو فذق نميق باب
 دوهش رضحا وأ ادوشهش هل

 هعم نأ جتحا مكاحلا ىلإ همدق املف انزلاب لجر ىلع ىرتفا لجر نعو

 ادوهش كلذ هسلجم يف هعم ماقأف لاق يذلا قيدصتب ةلداعلا ةنيبلا

 دحلا ماقأو دحلا هيلع ماقأ مكاحلا نأو عبارلا رضحي ملو هلوق قيدصتب

 ةثالثلا هتداهش متأف .عبارلا مهاتأ نأ ىلإ كلذ ىلع وهف دوهشلا دحأ ىلع

 نأ ىلإ دحلا مهيلع مقي مل نيذلا دحلا نع ملسي لهق اهم ىلع دهشيو

 . اعيمج دحلا مهيلعف ؟ اعيمج دحلا مهيلع وأ ؟ عبارلا دهش
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 فذق يك باب

 فوذقملا وبغ عفرو ىتوملا

 ىلع يرتفا لجر ىلع ةنيب ماقأ لجر نعو .ناورم يبأ باوج نمو
 يه ةّنحأ اهيلع ىرتغملا هتدلاو نع مكاحلا لأسف ةنيبلا تلدعو انزلاي هتدلاو

 يدهاش نع ةلعاسملاب مكاحلا رمأو 40 اهتومي ةنيب اهدلو رضحأف ؟ هتيم مأ

 ناك نإ تيأرأ : تلقو 0 ىرتفلملا ىلع فك نأ عفارلل ادب مث من 4 هتدلاو توم

 كرتي عفارلا ىأرو حصو كلذ ملعو فذقلا يف لدع نمم توملا دهاش

 مكاحلا عم عفارلا ناك نإف ؟ هيلع دحلا ةماقإ كرت مكاحلا عسي . مكحلا
 ةيلخت يف ًاسأب مكاحلا ىلع ىرن الف نادهاشلا لدعي نأ دعب نم كرت دق

 وأ نيدهاشلا نع ةلعاسملا رمأ دق مكاحلا ناك نإو 0 يرتفملا ليبس

 نع فكي نأ مكاحلل سيلف . كرتلاب هملعيف عفارلا هيلإ عجري ملو امهدحأ

 ليدعت دعي عفارلا كرت نإو ء دحلا ماقأ نيدهاشلا لدع ناف 4 ةلأسملا كرت

 . هكرت ىلإ مكاحلا تفتلي الف .ًائيش هكرت نكي ملو دحلا ميقأ نيدهاشلا

 تام مد ؟ الجر لجر فذق اذ !و : دمحم يب ] عم اج نمو : : ةآسم

 هيلع بجو مكاحل ا ىلإ ا ىهتنا اذإ دحلا نأل "دحلا هنع طقسي مل فوذقملا

 هتماقا إ مامإلا ىلع بجاو بلطي مل وأ فوذقملا هي بلاط هال قح هنأل هتماقإ

 فوذقملا نوكي نأ الا إ مكاحلا هميقي ال : انباحصأ ضعب لاق .هب ملع اذإ

 . هتبلاطم ىلع اميقم ايح
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 عقرق اناسنإ فذق نميثف باب

 مكاحلا ىلا عقرب مل وأ هريغ وأ هيلو هيلع

 : ديمح نب كلملادبع ىلإ يلع نب رهزأل او يلع نب ىسوم باوج نمو
 نأ هبق ركذي راحص يلاو نم كبنلا لصو ًاباتك نأ ركذت كباتك انيلإ لصو

 ةنييل ١ هيلع م اقأ او انزل اي هتدل و ىلع ىرتف ةا هن ] لجر ىلع هيل إ عفر الجر

 ؛ هيلع ةنيبلا تتبث دقو .اهنبإ عفر يتلا ةرصبلاب لجرلا ةدلاوو ةلداعلا
 ةجحب جتحا اذإ لجرلا نإ لوقن انأ ريغ .قح ةماقإو بجاو دح اذهف

 اندجو : لاقو ث كلذ يف رظن فورعم رمأي هيلع بجو يذل ا دحلا اهي ليزيو

 .ائيش صخي ملو تتيث اذإ رخؤت ال دودحلا

 د مقي مل ةيح فوذقملا م ت تناك اذا هنإ ليق دقو معن : لاق هريغ نمو

 قدصتو ترضح اذ إ رقت نأ اهلعل هنال اهسفنب يه عقرت ىتح ال ا دحلا

 هلآ ميقأ هفذق نم ىلع هيلو عفر اذإف تيملا امأو اهفذاق

 هريغو جاجحلا لثم هكردي ملو ةملظلا نم الجر ركذ لجر نعو : ةلأسم

 نيب لجر كلذ لعف دق : لاق ؟ دح هيلع له مامإلا يدي نيب انزلاب ه امرف

 .دحلا ناقع يب أ ني ه دلجق ن نايقس يب ] نب ةبواعم ىمر ن اقع يب ] نبا يدي

 كلذ لوقي ن أ الا ا جرخمي يتأي ن نأ الأ إ مص أ وأ مجع ] ىلع ىرتف ا نم كل اذكو

 . يمر يذل ١ هيلع عقري ال مث م امال ا فلخ

 سيل فونقملاو يلاولا يدي نيب الجر فذق لجر نعو : ةلأسم
 هيتأي نأ ادحأ فذقي ًأدحأ حمس نم ىلع نإ لاقي : لاق ؟ رضاحي

 هل ذخأ مكاحلا ىلا كلذ عفر نإو ث كل دهشن نحنف فذق انالف نأب هربخيف

 دحي نأ هيدي نيي فذق يذلا يلاولل سيلو 0 افع وقعي نأ ءاش نإو .هقحب

 كرت ناو ذخأ بحأ نإف هملعبو هتداهشب فوذقملا ربخي ىتح فذاقلا

 . هل كلذق

 ايلاو ناك هلل هللادبع ني ةريشع نأ كلام ني تلصلا لا ا ركذو : ةلاسم
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 نإ هيلإ بتكف ؟ كلذ نع هلاسف مامإلا ناسغ ىلإ ةريشع بتكف . بئاغ
 ؟ - ٠

 ةلداع ةنيب نكت مل نإو س دحلا هودلجاف .هلوق ىلع ةلداع ةنيب كدنع تماقأ

 نيب ادهشي ىتح نادهاشلاو تنأ يلإ عفتراف دحاوو تنأ الإ هلوق ىلع
 ةنيبلا هيلع تماقف كلام نب تلصلا إامالا لاق .هيلع مكاحلا نوكأويدي

 امأو ائيش بلطي ملو ملعي مل بئاغ فوذقملاو هدلجو ة ةريشع دنع ةلداعلا

 نكي ملو > فوذقملا بلطي ىتح ادح هبلع ىري نكي ملف بوبحم نبا دمحم

. هقدصي نأ ىسع : كلذ يف لاقو 0 هتبيغ يف دحي نأ ىري



 لجرب هتارما لجرلا فذق باب

 اهجوز يسمه تكقذق وأ

 دلجي هنإف هنيعب كلذ نيبو لجرب هتأرما لجرلا فذق اذإ عيبرلا لاقو
 هتأرم ا فذق امنإو دحأب نيي مل اذ و : هتأرم ١ نعالبو لجرلل فذقلا دح

 . هتأرمال فذقلا دح هيلع نإف هسفن بذكي نأ الإ هيلع دح الو اهنعالي هنإف

 اهجوز فذقي ض اق ىلإ | ض اق نم ب اتكي ة ةأرم أ تع اج ولو : ةلاسم

 باتك دحلا يف ليقن الو ناعل امهنيب ملعن الو دح امهنيب نكي مل اهاي

 الا امهنم دحاول ةلاكو ناعللا يف لبقي الو ةداهش ىلع ةداهش الو شق

 . نعالي ىتح رضحي ن ] دنال هنأ

 الو دحلا اهيلع نأ انزلاب اهجر تفذق اذإ ةأرملا يف ليقو : ةلأسم

 نومري نيذلاو ”لاق هللا نأل . افالتخا كلذ يف ملعن الو امهنيب ةنعالم

 ىمر اذإ لجرلا يف اذهف “ مهسقنأ الإ ء ادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ

 عقر اذإ دحلا يه اهمزلي امنإ كلذكو مكاحلا ىلإ اعفترا مث انزلاب هتجوز

 امك نكي مل اذإ اهيلع مرحي الو .اهفذق نم اهيلعف الإو مكاحلا ىلإ كلذ

 . تلاق

 اهب لعفي هتأرمال لاق لجر يف هللادبع نب حبسم نع ليقو : ةلاسم
 . رتفم وهف هتلاقم ىلع مت نإ : لاق .شبكلا وأ نيطايشلا وأ ناطيشلا

 مث هتأرما فذق لجر نعو رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ باوج : ةلاسم
 اهقلط ناك هنإف اهفذق مث اهقلط ىذلا امأف اهفذق مث مث اهقلط وأ اهقلط

 ام اهنعالي : لاق نم مهنم 4 . فالتخا كلذ يف ءاج دقف ةعجرلا كلمي ًاقالط
 تسيل ةعجرلا نأل اهنعالي الو دحي : لوقي نم مهنمو 4 ةعجر هيلع هل تناك

 . ةمصعلاك

 هللاو بسحأ اميق . .رمع نبا نع لوالاو سابع نبا نع اذه يور دقو

 مث اه در كلمي قالط هت أرم قلط نميف : اضيأ ١ ةبواعم وي أ ل اقو . ملعأ ١

 ةنعالملا امهنيب : لاق نم لاق دقو > امهنيب ةنعالم الو دحلا هيلع نأ اهفذق
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 لاقو س امهنيب ةنعالم الو دحلا : لاق نم لاقو 0 هيلع وه ءيش نم رف هنأل
 املق ناعللا بجو اهفذق امل هنأل امهنيب ةنعالم الو هيلع دح ال : لاق نم
 ةنعالم الو دحلا هيلع نأ ةيواعم ىبأ لوقو 0 ناعللا حاكنلا لطبأ اهقلط

 هيلع نكي مل ناطيشلاب هتأرما فذق نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . دحلا هيلع ناك نجلاب اهفذق نإو دح
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 يك باب

 هتقلطم فذق اذا لجرلا

 يمار نأ سابع نبا معز دقو هللا همحر ديز نب رباج نع دجوي اممو
 ناكق رمع نبا امأو ةعجر هل اهيلع ناك نإ نانعالتي الو دلجي ةقلطملا
 الف انأ امأو اهنعاليو دحلا هنع كلذ احم ةعجر اهيلع هل تناك اذإ : لوقي
 كلمي ىذلاو نذإب الإ لخدي ال قلطملا نأل ةمصعلا ةلزنمب ةدعلا ىرأ
 . هتأرما سميو لخدي ةمصعلا

 ؟ انزلاب اهفذق مث .ةقيلطت اهقلط وأ اهجوز اهفذق ةأرما نعو : ةلاسم
 الو هريغ نم رتتست امك هنم رتتست ت اهنأ ١ لجأ ا نم ن انعالتي الو دلجي : ل اق

 . اهسمي نآ هل لحي

 نع اهفذق مث نيتنث ١ وأ ةدح او هتأرم ١ قلط لجر نع لئس : ةلأسم

 . نانعالتي الو دلجي لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع ةداتق

 اهنا تعدافق هتأرما قلط لجر يف نسحلا يب دأ عماج نمو : : ةئآسم

 . ناعل نيقلطملا نيب سيلف كلذ وه ركنأو قالطلا دعب ىلبح
 هتأرم ا فذق لجر يف راثآل ا ضعي يفو . .رقعج ني ١ عماج نمو : : ةلأسم

 نم هريمع لاق .هيلع وه ١ ءيش نم رف ةنعالملا هيلع : لاق. اثالث اهقلط مث من

 هناف ةعجرلا هيف كلمي قالط اهقلط مث اهفذق اذإ هنأ كلذ فالخ ءاهقفلا

 مشن ثاه نع ليقو دحلا هيلعف ةعجرل ١ هيق كلمي ال ًاقالط اهقلط ن ن و اهنعالي

 الو دحلا هيلع نأ اهفذق مث من اهقلط وأ اهقلط من ٹ هتأرما فذق نم : : هللا همحر

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو ى ةعجر اهيلع هل ناك نإو ةنعالم نوكت
 ناعل امهنيب نكي مل اثالث اهقلط مث من انزلاي هت ارم ا فذق الجر ن ن ] ول : لاق

 . اهقلط ىتح مكاحلا ىلإ هيلع عفرت مل اهنأل ناعل الو دحلا هنع رديو

 . ةنعالملا هيلع لاق ؟ اثالث اهقلط مث هتأرما فذق نمو : ةلاسم
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 هتأرما لجرلا فذق يف باب

 اهجوزتي نأ لبق هنإ لاقو

 لاق ؟ كجوزتأ نأ لبق ينزت كتيأر هتأرمال لاق لجر يف عيبرلا لاق
 ناعل امهنيب سيل : رخآ لوق اهيقو امهنيب ةنعالملا : ةرارزو نسحلاو ةداتق
 . دحلا هيلعو

 : لجرلا لاقو ى لجر ةأرما لجرلا فذق اذإ : عيبرلا لاقو : ةلسم
 ناق ةأرمل ١ لأست نكلو هتأرم ١ جوزل ١ نعالي مث دحلا برضي هناف .قدص

 . اهيلع ءيش الف ته ركتس ١ ينإ : تلاق

 ق ادصلا فصن اهلف ر اوجل | ليق هن أرم ا فذق نم ليقو : ةلاسم

 . امهنيب ةنعالملاو

 اهب لخدي نأ لبق هتأرما فذق نمو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . ةنعالملا امهنيبق

 : لاق .؟ كمي جوزتأ نأ ليق نم تينز كنإ هتأرمال لاق اذاو : ةئأسم

 . اهجوزتي نأ لبق ءيشب اهفذق امنإ هنأل . امهنيب ناعل الو دحلا هيلع

 نأ لبق هتأرما فذق هنا لجرلا رقأ اذإ : لاق نم لاقو باتكلا نمو

 اهنعالي لاق ؟ كجوزتأ نأ ليق كب تينز لاق نإف . دحلا هيلعق اهجوزتي

 كلذ يف فالتخالا ءاج دقو س كلذ اهل لاق موي فذقلا اهيلع عقوأ امناو

 ةنعالملا امهنيب نا اهي جوزتي نأ ليق ينزت اهآر هنإ هتأرمأ فذق نميف

 . ةنعالمالو دحلا هيلع : نورخآ لاقو

 : لاق ؟ اهجوزتي نأ لبق هتأرما فذق هنأ رقي لجر يفو باتكلا نمو
 نم : تلق . اهنعالي لاق ؟ كجوزتأ نأ لبق كب تينز تلاق نإو : تلق .ث دحي
 فذقلا اهيلع عقوأ امنإف كجوزتأ نأ لبق تينز لاق اذإ : لاق ؟ اقرتقا نيأ

 فذقلا عقوأ امناو 0 هب ملكتي ملو اهآر موي ًافذاق نكيأ مل كلذ اهل لاق موي

 فذق نع ربخأ امنإف كجوزتأ نأ لبق كتفذق دق : لاق اذإو 4 اهل لاق موي
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 . هيلعف ةعاسلا فذاقب سيلو اهجوزتي نأ لبق ناك
 ال لاقف 0 كب تينز : تلاقق س ةينازاي هتأرمال لاق ولو : باتكلا نمو

 اهيلع سيلو هتقدص دقو اضيأ ناعل امهنيب نوكي الو .هتقدص اهنأل دحي
 ضعب لاقو ةيناز هب هتأرما نوكت الو هتأرما اهنأل كب تينز اهلوقب دح

 . كلذ ريغ ءاهقفلا

 : لاق ؟ كب تينز تلاقف 0 ةينازاي هتأرمال لاق لجر نعو باتكلا نمو
 هيلع ءيشال : ليق . هيلع نوكي ال نأ ىسع لاق وهق : تلق . ن ادح اهيلع

 دحاو دح الإ اهيلع دحالف اهسفن ىلع اهرارق نع تعجر نإف هتقدص اهنأل
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 هنأرماو دبعلا نيب ناعللا باب

 نود ريزعتلا هيلع امنإو ةنعالم الو دح دبع ىلع سيل : عيبرلا لاق
 لهأ نبي ناعل ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلبو ء دحلا

 . “ هتأرماو دبعلا نيب الو رفكلا

 ملسملا ‘ دحلا مهنيب سيل ةعبرأ ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ةرحلا ةأرملاو } ناعل امهنيب سيلف ةمأ وأ ةينارصن وأ ةيدوهي هتحت نوكي
 . مهنيب قرفيو ناعل امهنيب سيلف كولمم تحت نوكت

 رارحألا نيب الإ ناعللا سيلو اضيأ رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . مهنيب ناعل الق ديبعلا امأو

 يلصم و ةيمذل و ىمذل ا ني ن اعللا : ل اقو ب اتكلا نمو : ةلأسم

 سيل هنأل ةيمذلاو ىلصملا نيب ناعل ال هنأ . كلذ فالخ هريغ لاق .ةيمذلاو
 . فذقلا ىف دودح ةمذلا لهأو مالسإلا لهأ نيب

 دلولاو نانعالتي الق انزلاب اهامرق ةمأ هتحت تناك لجر نعو : ةلأسم

 . هدلو

 ل اق ؟ ةنعالم امهنيب له اهفذ دق مث . .ةين ارصت ,جوزتم لجر نعو : ةلأسم

 . اهبرقت الف اقداص تنك نإ : هل لاقيو . ال

 ىمعألا نع لئسو .رقصلا نب نازع نع ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هللاو رصبي ال هنأل ال : لاق ؟ ناعل امهنيب نوكي له انزلاب هتجوز فذق اذإ

 : تلق ال : لاق ناعل امهنيب له اهفذق مث ةيبص جوزت لجرف : هل ليق ملعأ
 . ال : لاق ؟ ناعل امهنيب له .هتراتخاق تغلب نإف

 الق انزلاب هتأرما رارقإ ىلع نيلجر فذاقلا لجرلا ماقأ اذإو : ةلاسم
 م ام ١ ريع دنع ةرم ترق ا امن ١ اهنأل اهيلع دح الو » ن اهل الو هيلع لح

 . اهنع لس 1 ضاق الو ) رعملسمل أ

 نع ةعجرلا اهل هنأل كلذ تركنأ اذإ اهيلع دح ال معن : لاق هريغ نمو
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 اهيلع دح الف تركنأ نإو دحلا اهيلع ميقأ كلذ ركنت مل نإو .انزلاب رارقإلا
 . جوزلا ىلع ناعل الو رارقإلاب اهيلع نيدهاشلا ىلع الو جوزلا ىلع الو

 ام هللاب فلحيف .اهدلو نم يفتنيف دلت مث ةمألا جوزتي يذلاو : ةلسم
 ةرح تناك نإو قادصلا فصن اهلو امهنيب قرقي مث هنم دلولا الو اهب لخد
 . ةنعالملا امهنيب تناك

 هدلو دلولا : لاق ؟ هتجوزب زاج نأ دعب هدلو نم ىفتنا ىذلاو : ةلأسم

 دح الو امهنيب ناعل الو شارفلل دلولاف : تبلغ تلاق نإو ناعللا امهنيبو
 ناعللا نوكي مث .انز نم دلولا نإ لوقي ىتح : لاق هللادبع يبأ نعو

 ناعل الف هركنأف دلوب لجرلا ةأرما تعاج اذإ هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 نوكي اذه يفف انز نم كدلو اذهو يدلوب اذه سيل لوقي ىتح كلذب امهنيب
 . ناعللا امهنيب
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 ن اعلل ا ةعص يك ب اب

 ةجوزلا ةعرحو مكاحلا دنع

 نأ مكاحلا دارأ اذإ : دمحم نب يلع لاق راثآلا ضعب يف تدجو اممو

 موقيف دجسملا يف رصعلا ةالص دعب كلذ نوكي اهجوزو ةأرما نيب نعالي
 هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقيو اهيلإ هدي دميف دجسملا ةيراس ىلع لجرلا
 كلذ لوقيق انزلا نم نالف تنب ةنالف هب تفذق اميف قداصل ينإ وه الإ
 مث ى نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نإ لوقي ةسماخلاو تارم عبرا

 تسل ينأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقتف هماقم يف ةأرملا موقت
 تارم عبرأ انزلا نم هب ينفذق اميق يلع نبيذاكلا نمل يجوز نأو ةناخ

 اميف نيقداصلا نم يجوز ناك نإ يلع هللا بضغ نإ لوقت ةسماخلا يفو

 مكاحلا الإ نيجوزلا نيب قيرفتلاو ةنعالملا يلي الو 0 انزلا نم هيف ينفذق

 هللاو مهل زوجي الو كلذ نولعفي الف مهريغو نيملسملا ةعامج امأو لدعلا
 . ملعأ
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 نيجوزلا نيب ناعللا باب

 يبنلا ىلإ ءاج ةيمأ نب لاله نأ ثيدحلا يف يلإ عفر : رثؤملا وبأ لاق
 تكردأ ىتح ديرجلا رجأ تب ينإ هللا لوسراي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 هنع ضرعأف 0 يتأرما ىلع الجر تدجوف يلزنم تيتأ مث ، رحسلا درب
 مهبحاص يلع يبنلا باحصأ يشخو ملسو ىلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو ينملظي ال هللا نأ ملعأ : ,لاله لاقف 4 دحلا

 عجري ملف 4 . يبلق نقيأو يانذأ تعمسو يانيع تأر دقل يلع روجي ال ملسو

 لاله يف هللآ لزنأ ىتح ًاباوج ملسو هيلع هللا , ىلص هللا لوسر هيلإ
 دجو يذلا نأ انعمسو قاب سانلا ىلع مكح هنإ مث ى ةنعالملا نأش هتجوزو
 هللا لوسر نإ ليق دقو ءاحمس نب كيرش هل لاقي لجر هتأرما عم لاله
 سُممخأ نكي نإف هدلو ىلإ تدلو اذإ اورظنا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 وهف رعشلا طسبأو .رعشلا عمصأ نيبقعلا شفخأ نيتيللا حوسمم نيقاسلا
 يذلا نم وهف نيقاسلا جلدخ نينيعلا لحكأ رعشلا دعج ناك نإو لاله نم
 لاق نمو س نيقاسلا ةجلدخ نينيعلا ءالحك ةيراج تدلو اهنإ : لاقيو هل ليق
 الول : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ لاقيف امالغ تدلو اهنإ : لاق نم
 دلج ًالاله نأ ملعن ملو ‘ ناش اهجوزل ناكل ةنعالملا رمأ نم ناك ام هنأ

 مسي مل وأ هي ىمس ملعأ هللاف ث كيرشل

 ملو ةالصلا لهأ ا نم ن ًارُح يمهو وهو هت أرم ١ لجرل ١ ىمر اذ ذاو : ةلاسم

 نعلي مث هللا لاق امك هللاب تاداهش عبرأ دهشف وه الإ ادهاش رضحب

 نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ اهيلع مامإلا ضرعي مث لدع ريغ
 اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو 0 انزلا نم هب اهامر اميف اهيلع نيبذاكلا
 تذخأو امهنيب قرفو مجرلا اهنع لطب تدهش اذاف نيقداصلا نم ناك ںإ ا

 اهنم هل نكي ملو تمجر ةد اهشل | نع تلكنو دهشت مل نإو ام ات اهق ادص

 . قادص هيلع الو ثاريم

 ء اج > نيملسمل ١ نم الجر ن ں اكو قر اط ايأ ١ ن ] انل ركذو ¡ ل اق : ةلاسم
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 ام رظنا : هل تلاقق .ينع كلوغن يحن هتجوزل لاقف هوّمقف هونب هيشغف
 مهنيب ري ملف ديز نب رباج ىلإ اوقلطناف كلذك تنأ ام : لاقف 4 لوقت
 . اساب

 الجر نأ ةداتق نع ثيدحلا يف انغلب : رقعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 لاقف .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ ةيمأ نب لاله هل لاقي نالجع نم

 تقلطناق رحسلا دري ينباصأ ىتح ةحرابلا ديرجلا رجأ تي هللا لوسراي

 يبنلا هنع ضرعأف : لاق اهاشفغي يتأرما عم لجرب انأ اذاف يلهأ ىلا

 ( : لاق دحي نأ مهبحاص ىلع اوفاخو هباحصأ بكاو ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلاعت هللا نأ تفرعو يبلق ىعوو ينذأ تعمسو ينيع تأر دقل لجرلا لاقق

 امنيبف : لاق يلع روجي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو ينملظي ال
 نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نعالتلا ةيآ تلزنأ ذإ كلذك مه
 قرفف نعالتلا ىلع آايضم الإ ايبآف 0 بئات امكنم لهف بذاكل امكدحأ
 . يلام هللا يبناي : لجرلا لاقف .اهيلع كل ليبس ال : هل لاقو 0 امهنيب
 اميف اقداص تنك نإ كل لام ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 امكدحأ نإ امأ اهنم كل دعبأ كلذف ابذاك تنك ناو ى اهجرف نم () هتلن
 . هللا ىلع امكباسحو بذاكل

 مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو » ىلاعت هللا لاق باتكلا نمو
 نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف مهسفنأ الإ ءادهش

 نأ باذعلا اهنع رديو نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو
 اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشت

 “ نيقداصلا نم ناك نإ

 رقغتساو هسفن بذكأ مث انزلاب هتجوز لجرلا فذق اذإف : باتكلا نمو

 ىتح كلذ ىلع مت نإو اهيف هيلع سأب الف ناطلسلا ىلإ كلذ عفري ملو هبر
 ءادهشلا نم ةعبرأ هعم ناك نإف هل ةعجر الف ناطلسلا ىلإ مهرمأ ريصي
 نإ مجرلا وهو دحلا ةأرملا ىلعو جوزلا ءىرب دقف لاق ام ىلع نودهشي لودع
 وأ مامإلا يدي نيب الإ نوكي الو امهنيب ناعللا نإق الإو اهبزاج دق ناك
 , رصعل ا ةالص دعي دجسمل ١ ىف نوكي نأ بحتسي هن ا : لاق نم ل اقو .ضاق

 )١( هتبصأ اميف ةخسن يف .



 ناعللا يف باب

 نوكب فيكو نوكي تقو يأ يقو

 يناسارخلا ىسيع وبأ لاقو ىلوألا ةالص دعب ناعللا : مشاه لاقو
 . رصعلا ةالص دعي ناعللا

 وأ مامإلا يدي نيب الإ ناعللا نوكي الو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 رصعلا ةالص دعب دجسملا يف نوكي نأ بحتسي هنإ : لاق نم لاقو ضاق
 قداصل ينأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقيف مئاق وهو لجرلا أدبي
 مث تارم عبرأ كلذب دهشي 4 انزلا نم هذه نالف تنب ةنالق هب تفذق اميق

 انزلا نم هب اهتفذق اميف ابذاك تنك نإ يلع هللا ةنعل ةسماخلا يف لوقي

 هللاي تاداهش عبرأ يه تدهش نإ اهيلع دح ال ينعي باذعلا اهنع أرديو

 ةأرملاب ءييج لجو زع هللا لاق امك وه دهش اذإ هنأ كلذو .نيبذاكلا نمل هنأ

 نأو ةيناز تسل ينأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقتف هماقم يف موقتف

 لوقت مث تارم عبرأ انزلا نم هب ينفذق اميق يلع نييذاكلا نمل يجوز

 هب ينفذق اميق نبقداصلا نم يجوز ناك نإ يلع هللا بضغ نا ةسماخلا

 اهلو اهثريو هثرت اهدلو دلولاو آدبأ هيلع تمرح دقو تارم عبرأ انزلا نم
 . امهدحأ دلجي الو هنم ةدعلا اهيلعو اهقادص

 دحلا دلج ةنعالملا نم غرف امدعب هسفن بذكأ نإ : لاق نم لاقو
 لاقو مجرت اهناف .كلذ دعي وأ ةنعالملا لبق هتأرما هت هتقدص نإو . .هدلو دلولاو

 ثاريم نيموجرملا نيب سيل : رثألا يقو ثاريملا هل : لاق نم

 له ةموجرملاو موجرملا نع هللا همحر هللادبع ابأ تلاس : هريغ نمو
 نم لاقو .ناٹراوتي ال : لاق نم لاقو ناثراوتي لاق نم لاقف ؟ ناثراوتي
 تنأ لوقت امف تلق .اهثري الو هثرت ال لاق نم لاقو .هثرت الو اهثري : لاق
 . ناٹراوتي ال لاق

 هللا ةنعل لاقف جوزلا نعتلا اذإ مكاحلا نإ ليقو : باتكلا نمو : ةلاسم
 نم تنك نإ كيلع هللا ةنعل : لاقف كلذ لثم هعبتأ نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع
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 نببقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ ةأرملا تلاق اذإ كلذكو نيبذاكلا

 . همزلي ال نأ اهعبتي مل نإ وجرأ .و كلذ لثم مكاحلا اهعبتأ

 فالخ كلذق لجرلا لبق تنعتلاف ةأرملا تأدب : ليقو باتكلا نمو

 ثالث دحاو لك انعتلا ناو اهنع زجم وهو كلذيف مكاحلا أطخأ دقو .ةنسلل

 تاداهش عبرأ دحاو لك دهشي مل اذإ أطخأ دقف مكاحلا رمأي تارم

 : ىضم امب نادتعي الو ناعللا افنأتسي ىتح امهدريلق . امهيلع ردق ناق

 راص نأ دعب نم امهنيب ةتراوم الو ةعجر امهنيب سيلف امهيلع ردقي مل
 . مكاحلا ىلإ امهرمأ

 وه : هل ليق نينعالتملا نع هتلأسو : نسحلا يبأ عماج نم : ةلأسم

 اهنعالي نأ همزليف مكاحلا ىلإ عفريو هل ةنيب الو انزلاب هتأرما فذقي لجرلا
 مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو " ىلاعت هللا لاق

 ةنعل نأ ةسماخلاو نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشفق

 تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهتع رديو نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا
 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو نيبذاكلا نمل هنإ هللاب

 نب ةيمأ ني لاله هل لاقي لجر يف تلزن ةرآلا هذه نإ لبقو . » نيقداصلا

 ىشغي ًالجر دجو هنأ هل ركذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ءاج نالجع
 نأ اونظو هباحصأ بكأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فقوف هتارما
 يبلق ىعوو يانذأ تعمسو يانيع تأر دقل : لجرلا لاقف . دحي مهبحاص
 مه امنيبف يلع روجي ال هللا لوسر نأو ينملظي ال ىلاعت هللا نأ تملعو
 لجرلا لاقف امهنيب قرقو امهنيب يبنلا نعالق نعالتلا ةيآ تلزن ذإ كلذك

 اهنم تبصأ اميق تقدص تنك نإ كل لام ال : لاقق ىلام .4 هللا لوسراد د

 . هللا ىلع امكباسحو بذاك امكدحأ نإ امأ كل دعبأ كلذف تبذك تنك نإو

 هعم نوكي الو هتأرما فذقي نميف ةنتعالملا ىف باتكلاو ةنسلا تضمق

 نيب لجرلا موقي ةنعالملا اودارأو مكاحلا ىلإ اوعفر اذإ مهنإ : ليق . ةنيب
 دهشأ لوقي هللاب ناميأ ةعبرأ فلحيف .دجسملا يف رصعلا دعب مكاحلا يدي
 نم نالف تنب ةنالق هب تفذق اميف قداصل ينإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب
 نم ناك نإ هسفن ينعي هيلع هللا ةنعل لوقي ةسماخلا يفو تارم عبرأ انزلا
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 موقت مث دهشت نأ دعب اهيلع دح ال باذعلا اهنع رديو .هلوق يق نييذاكلا

 ينأ وه الا هلا ال يذلا هللاب دهشأ تارم عبرأ لوقتف اهجوز ماقم ة ةأرملا

 نأ : ةسماخلا يف لوقتو هلوق يف يلع نبيذاكلا نمل يجوز نأو ةينازب تسل

 مث هلوق يق نيقداصلا نم اهجوز ناك ن إ اهسفن ينعت 4 اهيلع هللا بضغ

 رهظأل “ هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ٠ : هللا لاق امهنيب مكاحلا قرفي

 الو امهنيب مكاحلا قرفي مث “ ميكح باوت هللا نأو ” بنذملا ىلع بنذلا

 جوزلا هنم اربت يذلا دلولاو اهجأ نم اهرهم ةأرملا ذخأتوأ دبأ ناعمتجي

 م اغرفي نأ لبق هسفن بذكأ نإو ى همأ نعال يذلا هتري الو همأ هترت

 لبق ةأرملا هتقدص نإو هدلو دلولاو هتأرما ةأرملاو ةدلج نينامث دلجي ةنعالملا

 ثاريم نيموجرملا نيجوزلا نيب سيلو هتأرما مجرت كلذ دعب وأ ةنعالملا

 : مكاحلا لاق يلع هللا ةنعل هسفن نعلي يذلا لاق اذإو : باتكلا نمو
 نوكت ملسملا رحلا ناعل مهئاسن نيبو مهنيب سيل ةعبرأ ليق كيلع هللا ةنعل
 ةملسملا ةرحلا ةأرملاو ناعل مهنيب سيلو ةمأ وأ ةينارصن وأ ةيدوهي هتحت

 . ناعل امهنيب سيلف كولمملا تحت نوكت

 ىلإ عفري ملو انزلا هتارما نم ملع اذإ لجرلا لاق اذإو باتكلا نمو
 كلذو > انزلا انياع اذإ أدبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفبو لضفأ ناك مكاحلا

 . انزل ١ يف أدبأ ناعمتجي الو ةرحل و ةمأل او كولممل و رحل ١ يف

 عقري ملو اهاري نأ ريغ نم انزلاب هتأرما لجرلا فذق اذإ باتكلا نمو

 مت نإو هتأرما يهف هسفن بذكأ نإف لضفأ ناك امهسقنأ ىلع ارتسو كلذ

 نم ةعبرأ هعم ناك نإف ناطلسلا ىلإ مهرمأ ريصي ىتح هفذق ىلع
 وهو دحلا ةأرملا ىلعو جوزلا ءيرب دقف لاق ام ىلع نودهشي دوهشلا

 الإ نوكي الو امهنيب ناعللاف ةنيب نكي مل نإو .اهبزاج دق ناك نإ مجرلا
 مكاحلا رمأب تارم ثالث دحاو لك انعتلا نإف يضاقلا وأ مامإلا يدي نيب

 ردقي مل ناو ىضم امي دتعتي الو ناعللا نافنآتسي امهدريلف اطخأ دقق

 . مكاحلا ىلإ امهرمأ ريصي نأ دعب ةثراوم الو ةعجر امهنيب سيلف امهيلع

 لوقي فيك كقرع ] : تلقو ء هللا همحر نسحل ا ييب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 ىلعف ؟ هيلع اهتداهشو اهيلع هتداهش نوكت فيكو ؟ مكاحلا دنع نانعالتملا
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 ناعللا نأ انئاهقف نم انفالسأ نيملسملا راثآ يف انفرع يذلاف تركذام
 . ضاق وأ مامإ يدي نبي الا نوكي ال نبجوزلا نيي

 لجرلا أدبي رصعلا ةالص دعب دجسملا يف بحتسي : لاق نم لاقو
 ينإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ : مامإلا هجو لباقم مئاق وهو ل وقيف

 عبرأ كلذب ده شر انزلا نم هذه نالف تني ةنالف هي تقذق اميق قداصل

 هي اهتقذق اميق ابذاك تنك نإ يلع هللا ةنعل ةسماخلا يف لوقي مث تارم

 عبرأ يه دهشت نأ اهيلع دح ال ينعي باذعلا اهنع ًارديو .انزلا نم

 ةأرملاب ءيج لاق ام وه دهش اذإ هنأ كلذو نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش

 وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ : لوقتف مامإلا هجو ةلابق .هماقم يف موقتف

 دهشتق انزلا نم ينقذق اميق يلع نبيذاكلا نمل يجوز نأو ةينازب تسل ينأ

 نم يجوز ناك نإ يلع هللا بضغ ةسماخلا يف لوقت مث .تارم عبرأ كلذب

 . ادبأ هيلع تمرح مث انزلا نم هي ينفقذق اميق نبقداصلا

 اهجوز نأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشت اهنأ انعم يذلا : هريغ لاق
 ةينازب اهنأ دهشت نأ فلكت الو انزلا نم هب اهيلع دهش اميق بذاكل اذه

 . اهجوز اهيلع هب دهش دق ام اهسفن نع ردت امنإو

 امك نكي مل نإو .مكحلا يف ًادبأ اعمتجي نأ ابرقي ال لوقنو : هريغ لاق
 امهضعب ىلع امهمرحي كلذ ن ں! ا لقن مل ًايذ ذاك ن ں اكو هدلع تقلحو وه ل اق

 مارحلا لحي الو .لالحلا مرحي امم بذكلا سيلو ضعب

 فذق لجر يق ءاهقفلا ضعب لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ىلإ ١ امهرمأ راص ن نإ | : لاق ؟ تملسأ مث مالسإل ا نع تدترا مث هتأرم ١

 اهنعال اهفذق ىلع مت نإو . .هسقن بذكأ نإ ا دحلا كلذ يف همزل مكاحل ١

 . ادبأ هبلع ترح اهنعالق

 دلوي لجرلا ةأرما تاج اذإ هللا همحر هللاديبع ويأ لاق :و باتكلا نمو

 انز نم كدلو اذهو يدلو اذه سيل لوقي ىتح كلذب امهنيب ناعل الف هركنأف

 قالط الب امهنيب مكاحلا قرف انعالت اذإو ناعللا امهنيب نوكي اذه يفف

 هنأل اهتدع تضقنا اذإ جيوزتلا كلذ زوجيو ادوهش ًالودع كلذ ىلع دهشأو
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 مكاحلا قرفيو نعالي مل وأ نعال هيلع تمرح دقو مكاحلا دنع اهفذق دق

 هنأ ريغ امهنيب قرف هنأ مكاحلا دهشي مل ولو جيوزتلا زوجيو . امهنيب
 . امهنيب قارفلاب دهشي نأ هدنع اهفذق اذإ مكاحلل يغبني

 دهشيو قالط الب امهنيب قرفي نانعالتملاو : نسحلا يبأ عماج نمو
 دنع اهفذق هنأل اهتدع تضقنا اذإ جيوزتلا كلذب زوجيل أدوهش ث كلذ ىلع

 .مكاحلل يغبنيو جيوزتلا زوجيو امهنيب مكاحلا قرفيو هيلع تمرحق مكاحلا
 . امهنيب قارفلاب دهشي نأ

 اذإ جوزلا ىلع ةقفنلا اهل ةنعالملاو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . ةدعلا ىف تناك

 ةنعالملل نأ ةنعالملا يف عيبرلا نعو : نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 . ةقفن اهل لوقأ الو ةدعلا ىف تماد ام ةقفنلاو ىنكسلا
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 هنآرما فذق اذإ لجرلا يق باب

 بذكأ وأ انعاإلنب نأ لبق تام مت

 انعالتي نأ لبق هسفن
 وهو كلذ ىلع دهشأو اهنطب يف امم ءىربو هتأرما ىمر لجر نعو

 وه لوقي ناك سابعل ا يبأ نع لاقف ؛ انعالتي نأ لبق تام مث ضيرم

 هللاب تاداهش عبرأ تدهشو ةبذاك تناك نإ اهسفن ةأرملا تنعل اذإ نوعلملا

 . هدلو دلولاو الماك اهقادص ذخأتو هثرت مث 5 نيبذاكلا نمل هنإ

 مل اذإ اهيلع ناعل ال : لاق نم لاقو .اذه ليق دق معن لاق : هريغ نمو
 بذكيو كلذ نع عجري ناك هلعلو ناعتلالا وه هيلع نال تام ه ىتح وه نعتلي

 .الماك "ةقادصلاو

 امهرمأ نم كلذ عقتر ا اذ ا هنأل هنم اهل ث اريم ال ليق دقو : هريغ لاق

 ىضم نإو دلج هسفن بذكأ نإف لاح ىلع ةقرفلا تعقو دقف مامإلا ىلإ

 امهنيب قرفو نعال

 رثكأ وأ ةنسب ةنعالملا دعب هسقن بذكأ اذإ نعالملا نع هتلآسو : ةلأسم

 ءاج اذإ : هتلاسو مامإلا ىلإ عفر نإ معن : لاق ؟ دلجيأ لقأ وأ كلذ نم
 ؟ تلق امع هللا رفغتسا انأو ةملسم ىلع تبذكو يسقن تنعل ينإ لاقق

 لخ ديد ملو اهنعال امم ن ن اك ن نإ ا اهرهم نم يقب ام هنم ذخؤيو دحل ١ دلجيأ ١

 ؟ الماك اهنعال نيح هيلع رهملا نإف اهب لخد دقو اهنعال دق ناك نإو اهب
 ثريو هدلو دلولا معن : لاق ؟ دلج اذإ هسفن بذكأ اذإ دلولا همزليو : تلق

 : هبحاص امهتم دحاو لك
 فذق نم مكحلا نب ناميلس لاقو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نعلي مل اذإف .اهقح هنم ذخأتو اهثري الو .هسفن نعلي تتام مث هتأرما
 هتثرو مث اهسفن يه تنعل اهفذق ام دعب وه تام نإو دحلا دلج هسقن
 . هيلع اهل قح الو دحلا اهيلع ميقأ اهسفن نعلت مل نإف اهقح تذخأف
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 ناركسلا دلج يق باب

 دلج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انركذ دق : رثؤملا وبأ لاق
 يتوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نورخآ لاقو ة هد .لج نينامث ن ناركسلا

 ال : لوقأو ى نيتدلج مهنم دحاو لك هدلجف الجر نيرشع رمأق ناركسب
 . هركس نم وحصي ىتح نركسلا دلجي

 د از وأ اهنع رصق نمق ه دلج نون امث 0 ناركسل ١ دلج نأ ةنسلا تم اقو

 ملعأ ناك وهو هنع هللا ىضر باطخلا ني رمع اهنس امنإو .رقك دقق اهيلع

 . هتنسو ملىسو هيلع هللا 2 ىبنل ا ة هريسي

 - اًبدلا لثم نوملسملا ههركي امم برش نمع رثؤملا ابأ تلاس : ةلأسم
 الو نجسلاب بقاعي : لاق ؟ دح هيلع له ركسي مل مث ههابشأو - جاجزلاو

 ناك نإفق : تلق .مامإلا هرزعي : لاق ؟ رزعيف تلق ركسي ىتح هيلع دح

 امن ! : : لاقو هريزعت عجويو هسبح لاطي لاق ؟ بق ةاعي له الحتسم اهيرش

 بتعلا ريصع وأ رسبلا خيضق نم رمخلا برش وأ ركس نم ىلع دحلا

 . نيتبرضلا نيب دلجيو هبايث هنع عزنت الو ةدلج نينامث دلجي كلذف

 رم ل اح يأ يفو م ارحل ١ بر اش ىلع دحلا بجي دح يأ يفو : ةلأسم

 دح هيلع سيلف ؟ ةالصلا عيضيو هلقع بهذي ملام دح هيلع لهو ؟ هركس

 فردعي ال نأ هركس نايبو ركسلا نم هلقع بهذي ىتح ذيبنلا برش يف
 نم مهردلا فرعي الو داوسلا نم ضايبلا فرعي الاو ضرألا نم ءامسلا

 دحلا هيلعف دحلا اذهب راص اذإف بايثلا نيب نم هبوث فرعي الو رانيدلا
 . ركسي مل وأ ركس .اهريثكو اهليلق يف دحيف رمخلا امأو

 برش لجر اميأ : معزو نسحلاو رباج يأر هنأ دجوي اممو : ةلاسم
 . عطقو دلج ناركس وهو هبرش نإف ى دحلا دلجي هنإف ركسق رمخلا

 نم ىتأام دح هيلع ماقي ناركسلا نأ ليق دق معن : هريغ لاقو عطقو
 ناركسلا دح عم ةدلج نيعبرأ رمخلا نم ناركس وهو دودحلا
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 علطاق ليللا يف ةبرش تيب يف دجو لجر نعو : راثآلا نمو : ةلأسم
 ىلإ ١ دصقف لجر هىقو ًاتيب لخ دو مهقيسف هوذخاي انل ةقلح اورضحأ | مد 5 هيلع

 ىلع اهيتش ا اذ ! : : لاق ؟ اعيمج كلذ نم ايقتن اف اعيمج امهوذخأ اف هين اج

 . لطعم وهف لعلو ىسع هيف دح لكو امهنم دحاو ىلع دح ال هنإف دوهشلا
 نع تغلبو : تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 رمع دحو . ةدلج نيعبرأ رمخلا ىلع دلج هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 عيبرلا نع اندجوف امهدعب ةدلج نينامث رمخلا ىلع هللا همحر باطخلا نبا
 ىلا كلذ ىلع نوملسملاو كله اهكرت نمف ةنس تضم لاق هنأ هللا همحر

 ىلع دح ًامامإ نأ ولف ةدلج نينامث رمخلا برش ىلع نودحي اذه انموي
 ركبوبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف اذكه : لاق . ةدلج نيعبرأ رمخلا
 تبجوو اهنم علخيو هتمامإ تلازلو كلذ هنم لبق ام هللا همحر قيدصلا
 . هنم ةءاربلا

 نبعيرأ رمخلا يف دلجي نأ هل 3 زوجي له مامإلا نع تلأسو : ةلأسم

 لوقعلا ءاحصأ نيغلابلا نم ةمرحملا رمخلا براش امأف : لاق ؟ ةدلج
 زوجي ال : ليق دقو ةدلج نونامث مهيلع دحلا نأب ةنسلا تعاج دقف رارحألا
 . كلذ يف ةدلج نوعبرأ مهيلع ديبعلا نإ : ليق دقو كلذ ةفلاخم

 نسو ملسو هيلع هلل ١ ىلص يبنل ا نس دق : هللا ددع وي ا ل اقو : ةلأسم

 نمق ةدلج نينامث اريثك وأ اليلق رمخلا برش نم ىلع باطخلا ني رمع

 7 هللا ىلص هللا لوسر هنسب مل اذ دهو رفك دقق هب ن ںدي ملو كلذ ل كرت

 يق كلذ نسي ملو ةصاخ رمخلل ١ يف دحلا رمع نس امن او : ل اقو ملسو

 ةدريع يب و ديز نب رياج نع كلذ دعي ء اج نكلو ب ارشل ١ نم هريغ

 دلج هيلعف رمخلا ريغ نم بارشلا نم ركس نم نأ ءاهقفلا نم امهريغو
 . رقك دقق هي ندب ملو اذه كرت نمق اضيأ دحلا

 ركسي ىتح دح هيلع سيلو امارح برش دقف رجلا ذيبن نم برش نمو
 . هنم

 )١( ةدلج نيعبرأ رمخلا دح ىلع " : ةخسن يف “ .



 لاقو ليلد ىلا اتم ر رخآ تقو ىلإ هريخأتب لئاقلاو افالتخا كلذ يف عا

 هنأ مهتجحو هنع ركسلا بهذي قأ وحصي نأ ىلإ مامإلا هرخؤي انياحصأ

 لوأ او هلقع عوجرو هوحص دح يف هلؤب امك دحلا هلؤد ال هركس ل اح يق

 . لقعلا لاوز مث طالتخا ركسلا

 هبوث فرعي الو هلقع بهذي ىتح دحلا ناركسلا مزلي ال انباحصأ لاق
 هعمو لقعلا طلتخملا ناك اذإف .ءامسلا نم ضرألا فرعي الو هريغ بوث نم
 مسا نأل هيلع بجي دحلا نأ يدنعف . ًانركس ىمسي زييمتلا نم ءيش

 ىلاعت هللا هثدحي هريغ ينعم لقعلا لاوزو هيلع عقاو بارشلا نم ركسلا
 اهب هنوفصي يذلا لاحلا : ليق ى هيلع دحلا بوجو ىلع ليلدلاو هيق
 ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هللا لوق باتكلارهاظب
 بطاخي الو ةالصلاب مهبطاخف ى نولوقت ام اولمعت ىتح ىراكس متنأو

 .هلقعي ال امب بطاخي مل هلقع لاز نمو زييمت هدنع ناك نم الإ ةالصلاب
 نوبجوي الو هنع اهنوليزي الو ضئارفلا لاحلا كلت يف هيلع نوبجوي مهف
 . مهلوق هجو ام ملعأ هللاف م هضرف بوجو عم لآحلا كلت يق دحلا هيلع

 نب تلصل ١ م ام , ا ٠. ں اسل ىلع بوبحم ني المحم ب اوج نم هريغ نمو

 هللا همحر رمع نس امناو ناميلس نب دمحأ تومرضح لهأ مامإ ىلا كلام

 نم اليلق هنم برش نم ىلع كلذو ةدلج نينامث ةصاخ رمخل ا يق دحلا

 نم ىلع الا هردلع دح الف ع اونألا رئاس نم ذيبنلا امأق اريثك وأ رمخلا

 همحر باطخل | نب رمع ىلا | صوصنم ثيدحل ا نأ كلذ ىلع ليلدل و ركس

 هلل او ذيينلل هي رشي ةنييل ا هيلع تماقق \ " | برش دق لجرب يتوأ هنأ هللا

 حرط مث مد هنم ذخأف هئادرب رم ىنح دحلا هدلجي ملف ء اقس وأ رج نم ملعأ

 دحلا دلجف كلذ د دنع هب رماف داوسلا نم ضايبلا الو مهردلا نم . رانيدلا

 اذهو 4 ركس ريغ ىلع اريثك وأ ًالبلق رمخلا نم برش نم ىلع دحلا ماقأو

 . ذيبنلا ريغ رمخلا نأ ىلع ليلدلا
 اني احصز عم رمخل ١ بر اش ىلع دحل و : دمحم يب ] نعو : ةئأسم
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 مهنم دحأ لقي ملو كلذ نم لقأ يف سانلا نيب فالتخالاو ةدلج نونامث

 . ملعأ هللاو انملع اميق نيعبرألا نودي

 كلذ يف ملعأ الو دحلا همزل ب ارشل ا نم أن اركس دجو نمو : : ةئأسم

 هرخؤي انباحصأ ا لاق ليلد ىلإ جاتحم تقو ىلإ هريخأتب لئاقل او افالتخ ١

 ال هركس لاح يف نأ مهتجحو .هنع ركسل ١ بهذيو وحصي ن ] ىلاإ مامإل ١

 مث طالتخالا ركسلا لوأو هلقع عوجرو هوحص لاح يف هلؤي امك دحلا هلؤي
 الو هلقع بهذي ىتح دحلا ناركسلا مزلي ال : انباحصأ لاقو لقعلا لاوز
 . ءامسلا نم ضرألا فرعي الو هريغ بوث نم و فرعي

 آريثك وأ اليلق رمخلا برش نم نأ ليق دقو : نسحلاوبأ لاق :
 ركسق هنع يهنملا ذيبنلا نم برش نم : يتو ركسي مل ناو ةلا هبطف
 ام ىلع باطخلا نب رمع دح دقو .هيلع دح الف ركسي مل نإو دحلا هيلعف
 .هلاوحأ فلتخت دقق ركسلا امو ةدلج نينامث ركسلا ىف هنع اندجوو ليق

 ىلع دحي اولاق يذلاو كلذ نود ام هنمو لقعلا بهذي ام هنمو طيلختلا هنمف

 هبوث ذخأي نأ هل لاقي مث هريغ بايث يف عضويف هبوث ذخؤيف رمؤي ركسلا
 . مهردلا نم رانيدلا فرعي ال اولاقو .هفرعي الق

 رخؤت ال دودحل و وحصي ىتح ن اركسل ا دحي ال : انب احصأ ل اقو

 نإ ناركسلا نع دحلا ريخأت يف مهلوق ىنعمام ملعأ هللاف ثدحلا ةفاخم

 ركمسمل و رمخل ١ يف دحلا لعج دقو ركسم برش ق ] رمخ نم هركس ن ں اك

 . ريثكلا وأ ليلقلا نم ركسلا دعي كلذ نجي قرفي ملو . ادحاو

 7 ١ همزلي مل رمخل اةحئ ار هنم دجو نمو : دمحم وي ] ل اقو : ةلأسم

 رت مث هيق يف هحضو دق نوكم ن ن ] نكمبو اهركم نوكم ن ن ] نكمي هنال

 ٣ .ةهيشلا لامتحا عم ليلد ىلإ جاتحم انباحصأ نم دحلا هيلع بجوملاو

 ل بتك هنع هللا يضر حارجلا ني ةدييع ايأ نأ ثيدحلا يف رثؤملا ويأ

 ريثك ىلع تلوتسا دق رمخلا نأ ماشلاب وهو هللا همحر باطخلا ني رمع

 رفك نم ن ] رمع هيل ا بتكف مرحت مل اهنأ ا نومعزيو م اشلا لهأ نم

 اهيرش نمو هلتقأ : لوقي هتيقر برض اق بتي مل ن نإ اق هيتتس اق اهميرحتي

 : مهيق لاق ارعاش نأ لاقبو ةدلج نينامث هدلجاق اهميرحتب نيدي وهو
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 رداقملا عفد ءرملا عيطتسي نلو × ىتفلاب رثعي رهدلا نأ رت ملأ

 رباصب اموي ءابهصلا نع تسلف × يتوخإ تام دقو عزفأ ملف تدلج
 )١( رباقملا لوح نيوكتلا اهي الخو × هفتحب نينمؤملا ريمأ اهامر

 ولو ة ذينأل ١ نم برش نم لكو : : رقعج ني دمحم ب اتك نمو : ةلاسم

 كلذ نود امو ٥ ةدلج نود ذامٹ دحل ! هرلعفق ركسي ىتح اهز اوج هجو ىلع

 دلجي الو ريزعتل ١ نكلو م ارح وهو رج ذىين ن اك ولو هيق هبلع دح الق ركسل

 دلجو فذاقلا دلج نود ن اركسل | دلج : لقو وحصي ىتح ن اركسل |

 ءىش اهنم عزني الو هبايث ىع هدلجي ناركسلاو ىنازلا دلج نود فذاقلا

 هردصو هنطبو هرهظو هيلجرو هنديو هسأر ىلعو هدسج ىلع دلجلا قرفيو
 لاق هبرضي يذلا طبإ ىري ال ابرض برضيو لصافملا عضاوم يقتيو
 : رضنلا ني دمحأ

 ءام نم ولو بورشم لك نم × 4 مارح هوركم ركسلاو

 ءابآلا ةنس ام اوفرعي مل × مه نإ يواستلا ىلع هيف دحلاو

 ءامس نولك مهضرأ توكتو × اريغ نم مهبايث نولهجي وأ

 فذقي نأ هنايلغو لغي ملام ريصعلا برش اذإ نايفس لاق انموق نع
 لاق كلذكو يأرلا انباحصأ لاق كلذكو رمخ وهف الغ املكو . ديزلاب

 .مايأ ةثالث هيلع ىتأت وأ لقي ملام ريصعلا برشيو قاحسا لاقو .يعفاشلا
 نبا ثيدحي اوجتحاو .لقي مل وأ الغ برشي مل مايأ ةثالث هيلع تتأ اذاف

 : لاق هناطلس هذخأي امو : ليق هناطلس هذخأي ملام ريصعلا برشا رمع

 . مايا ةنالث يف

 هلاح نع ريغتي وأ ب ارشلا لقي مل ام هنأ انعم يذل ا : هريغ لاق

 لوسر نأ هللا همحر كلام ني سنأ انثدحو .ملعأ هللاو حابم وهق رامضإلاب

 لك م اقق الجر نيرشع رم اف ن اركس لجرب يتو ] ملسو هيلع هلع هلل ١ ىلص هلل

 مث لاق .نيعبر أ هدعب ركب وبأ دلج مث . .ةردلاب نيتدلج هدلجق مهنم دحاو
 . ةدلج نينامث نامثع دلج

 )١( ةَبلس وأ ُهَسَلَخ : ُهَوْحَتو لاملا رط .
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 دلج يف مهراشتسا رمع نأ يندملا ديز يبأ نع بويأ وبأ ينثدح لاق

 دلجف ةيرفلا دلج كلذ نينمؤملا ريمأاي فوع نب نمحرلادبع لاقف ناركسلا
 اذه فحصملا رخآ يف بتكي نأ دارأ نسحلا نع ةداتق انثدح نينامث رمع

 راصنألاو نيرجاهملا نم نالق نب نالف لاقو باطخلا نب رمع هيلع دهش ام
 لجرلا ركذو رمخلا يف دلجو مجر دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ
 نم ركس لجر نعو هكرتف رخآلا لوألا هغلبيلف اذه رذ نينمؤملا ريمأاي لاقف
 . نينامث ركس لك يف لوقي ناكو ميهاربإ نب دامح ينثدح لاق ذيبنلا

 رمخ حير لجر يف دجو نإو : نايفس لاقو انموق بتك نمو : ةلأسم
 اناركس دجوي وأ اهيرش هنأ فرتعي وأ ةنيب هيلع موقت ىتح دح هيلع سيلق

 لئسو ةءارقلا ماقأ نإف رقتسي ناركسلاو هحير دجو ذإ ريزعت هيلع نكلو
 هعفري يذلا مالكلا وأ ةءارقلا يف طلخ ناو دلجي مل فرعي امب ملكتف
 برض قافأ اذإف نجسلا ىلإ هب رمؤيو قيفي ىتح دلجي الو دلج سانلا
 . يحتسيو برضلا لقعي ناك اذا كلذو

 بجو اريثك وأ ًاليلق اركسم برش نم لك : ةنيدملا لهأو كلام لاقو
 مهدنع ركسملاو لبنح نب دمحأ لاق كلذكو ركسي مل وأ ركس دحلا هيلع
 رمخ ركسم لك لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا ثيدحل رمخ
 هيلع تماق دق ةجحلا تناك اذإ رمخلا برش اذإ دمحمو روث وبأ لاق كلذكو
 هللا ديبع نم تدجو ينإ : لاق هنأ رمع ثيدح ىلإ اوبهذ مارح هنأ
 لاق دحلا هتدلج اركسم ناك نإف هنع لئاس ينإو بارش حير هياحصأو

 برش نمو رمخب سيلو مارح هلك هريثكو هليلق ركسملا : قاحساو يعفاشلا
 دلجي الو ركسمب سيل لالح ءالطلا : هريغ لاق ركسي ىتح دلجي مل ءالط
 . رمخلا نم وأ هنم ركس اذإ ركسملا برش نم الإ

 هتثرول الو هل ءيش الق دحلا يف تام نمو . .ب اتكلا ريغ نمو : : ةلأسم

 . هطق قحلا نأل لاملا تيي يف الو .مامإلا ىلع
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 قراسلا عطق يق باب

 لاصخ عبرأب بجي قراسلا عطقو لاق هللادبع دمحم يبأ عماج نمو
 عم غولبلاو عطقلا هب بجي يذلا رادقملاو زرحلا نم هجارخإو س لاملا لوانتب

 كلذ يف ةجحلاو . ءاوس كلذ يف دبعلاو رحلاو مامإلا ىلإ عفرلاو . لقعلا

 ايسك امي ء ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو هلوق هللا باتك نم

 .رانيد عبر هتميق نجم يف عطق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ن رأ ةنسلا نمو

 يف عطقلا تلاق اهنأ ةشئاع قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 . ادعاصق رانيد عير

 قرس نإو .عطق" امهمزلي مل رانيد عبر نانثا قرس اذإو .باتكل ١ نمو

 دنع رانيد عير ةميقو .س . نيكل وأ ر كلمل ن ں اك اهطق ر انيد فصنت ن انثا

 رانيدلا عير مهدنعف دؤادو يعفاشلاو كلام امأ او . .مه ارد ةعبرأ انياحصأ

 . مهارد ةتالت

 نجملا ةميق هنأل مهارد ةرشع نم لقأ يف عطقلا نوكيال ةفينح وبأ لاق
 ليقف ةيركبلا امأو ه هقراس هب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطق يذلا
 نوري الف ةلزتعملا نم ةهقفتملا امأو 0 مهارد ةينامث يفق الإ نوعطقي ال مهنأ

 ةسمخ يف الإ سمخلا عطق بجي ال اولاق مهارد ةسمخ يق الا عطقلا

 ىلإ هجوتي امك قراسلا ىلإ هجوتي ديعولا نأل ةاكزلا عنام ىلع اسايق
 نايرب ات اناك امهنإ : ليقف ريبزلا نب هللادبعو نسحلا امأو ةاكزلا عنام
 نم ىلع عطقلا تبجوأف جراوخلا امأو .مهرد فصن يف عطقلا
 هللا هللا لوس نع ةّيورملا رابخألا اوفن مهنأل هب مسإلا رهاظب قراس مسا
 مهيفلاخم عيمج نأل مهتمئأ قيرط نم ناك ام الإ ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص يبنلا نع يور ام مامإلا ىلإ عفرلا يف ةجحلاو باتكلا نمو
 هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف . هترضحب قراس نع افع الجر نأ ملسو هيلع
 نأ ىلع مالسلا هيلع كلذب لدف 0 هب ينيتأت نأ ليق توفع الفأ ملسو

 ال هنأ هبلع ةمألا تقفتا امو 4 . مامإلا ىلإ عفرلا نع وفعي نأ هنم قورسملل
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 .هسقن ىلع هرارقإ حصي نمم رارقإ وأ ةنيب نيئيش ىدحإب الإ عطقلا مزلي

 ىلص يبنلا لوق زرح نم الإ بجي ال عطقلا ىلع ليلدلاو باتكلا نمو
 نأ انلق ام ىلع لدي 4 زيرحلا هيراوي ىتح رمثلا يف عطق ال ملسو هيلع هللا

 يبنلا لاق كلذكو .زرح يف نكي ملام كلذ ليقو ى رمثلا زرح وه زيرحلا
 هللا لاق نسحلا يبأ عماجنمو .رمثلا يف عطق ال ملسو هيلع هللا ىلص

 نم ًالاكن ايسك امي ء ازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » ىلاعت

 ضعبل ةصاخ ةيآلا نأ نيملسملا ضعب لاق . “ ميكح زيزع هللاو س هللا

 هتمأل نيبملا وه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو 4 . ضعي نود 0 قارسلا

 عبر هتميق ليق دقو 4 ًانجم قرس ًاقراس عطق دقو 4 قراسلاو ةيآلا ىنعمل

 . رانيد

 هيلع انباحصأ ضعب لاقف عطق اذإ قراسلا يف باتكلا نمو : ةلاسم
 نامض الف عطق اذإ مهضعب لاقو .قورسملا نم هب هدي تعطق ام نامض
 هنأ ةريره يبأ قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو .هيلع
 هنأ هنع يور اميف ةريره وبأ ىتفأو هيلع نامض الف قراسلا عطق اذإ لاق

 يبنلا نع هربخ لبقأ ةفينحوبأ لاق .عطق اذإ نامضلا قراسلا ىلع بجوأ
 بوجوب ةريره يب أ ايتف درأو .نامضلا لاوزب ملسو هيلع هللا ىلص

 غلو اذإ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره وبأ ىورو .نامضلا
 ىتفأو 0 بارتلاب نهارخأو نهالوأ تارم عبس لسفغيلقف ءانإلا يف بلكلا

 لبقأ ةفينحوبأ لاق .تارم ثالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغب ةريرهوبآ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ربخلا خسن ظفح ىلع اليلد هلعجأو هايتق
 ةنس وه ام ملسو هبلع هللا ىلص يبنلا نع هظفحام ريغب يتقي نوكيال هنأل

 ًاعبس ءانإلا لسغ يف هربخ لبقأ يعفاشلا لاقو .ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 قيدصتب اندبعت انأل ربخلا ىسن دق نوكي نأ زوجي امل هايتف لبقأ الو
 هيلع زوجي نم لوقب ةيورملا ننسلا خسنب دبعتن ملو ى ًالدع ناك اذا يوارلا
 لوق نم نبيتيوجعألا نيتاه ىلإ هللا مكمحر اورظناف .بذكلا دمعتو طلقلا

 . مكيلع هللا لضف اوملعت كلذ يف اوركفتو نيمامالا نيذه

 هللا ىلص هللا لوسر عطق لاق هنإ هللادبع نب عفان ينثدح : ةلاسم
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 . مهارد ةثالث هتميق نجم يف ملسو هيلع

 ةقراسااو قراسلاو ٧ ىلاعت كرابت هللا لاق. .رفعج ني ا : ةلأسم

 “ ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكت ايسك امي ُءازج امهيديأ اوعطقاق

 نم :ا نم لاقو .هقوف امف مهرد يف عطقي قراسلا نأ ءاهقفلا ضعب نع
 ضعب لاقو .رانيد لاق نم لوق يف هنمثو نجملا نمث يف نورخآ ءاهقفلا
 . ذخأن يأرلا اذهبو 0 انيأر كلذو مهارد ةعبرأ وهو رانيد عبر يف عطقي

 عبر يف ليقو هقوف امف مهرد يف عطقي قراسلا نأ ليقو : ةلاسم
 . رانيد هنمثو نجملا نمث يف ليقو مهارد ةعبرا رانيد

 نأ عطقلا اهيف بجي ىتلا ةقرسلا ةميق ىف انيأرو باتكلا نمو : ةلأسم
 ام ىلع ةقرسلا هيف تناك يذلا ناكملا كلذ لهأ نم نيلدع ميوقت نم نوكي

 يذلا ناكملا يف هيف تقرس يذلا تقولا كلذ يف ةعاضبلا كلت ىوست

 عضوم برق ] نم لودعل اف لودع ناكمل ا كلذ يف نكي مل ناف .هنم تقرس

 . ناكملا كلذ ىلا

 . هدحو ساطرقلا موقي هنإف ملع اهيف ابتك قرس نمو : ةلاسم
 اهيق بجي يتل | ةقرسل | ةميقو 4 نسحل ١ يب أ عم اج نمو : : ةلأسم

 نكب مل ناف ةقرسلا هبق نوكي يذلا ناكملا كلذ لهأ نم نيلدع ةميقب عطقلا

 . ناكملا كلذ برقأ نمق لودع هيق

 مل جر اخ يهو ةرصل أ رط ن ا ر ارطل و نسحل ا يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 ةرصلا لخدأ نإو ى عطق اهرطف نانقلا مك ىف هدي لخدأ اذإف 0 عطقي

 . عطق اهيف ام دخأو

 ىلع ن أ لبق دقق هتحت نم قرسف هبلع م انو هعاتم عضو لجرو : ةلاسم

 . عطقلا قراسلا

 نم قرس نم ىلع عطقل | امن او 4 . رقعج ني ١ عم اج نمو : : ةلأسم

 هرلع دمو ر ١ دج هيلع يول امو . .ر دجل ١ ريغيو ر دجل اي ةنصحم ا نوصحل ا

 بجو هنم قرس اذ ا انصح نوكي يذل | رادجلا دح ليقو . .نصح وهق . باب
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 هنم قرس اذإ انصح نوكي يذلا رادجلا دح ليقو .نصح وهق ى باب
 روستي نأ 7 هلجرب هوطخي نأ قراسلا ردقي ال يذلا وه عطقلا بجو

 امم اهنم خاو رادجلا فلخ نم ناتسب نم ةرمث ىطاعت نمو .هديب
 لخاد نم ائيش جرختسا نإو س هيلع عطق الف قيرطلا ىلع فرشأ

 هيلإ زرب يذلا دوعلا رج نإو ى عطق عطقلا هيف بجيام هنم ذخأو ناتسبلا
 عطق الف وه لخدي ملو هنم ذخأي مث هلك قيرطلا ىلإ هجرخي ىتح هلازأ وأ
 عطقلا هيلع نإف لخدي ملو 0 هنم قرسف نصح يف هدي لخدأ نمو .هيلع
 . عطقلا هيف بجي ام قرس اذإ

 وأ ردجلاب ةنصحملا نوصحلا نم قرس اذإ قراسلا دي عطقتو : ةلاسم

 . ردجلا ريغب

 نصحم وهف باب هيلع دس وأ رادج هيلع يول امو : ةلاسم

 قراسل ١ ردقيال يذل ا وه انصح نوكي يذل ١ رادجل ا دح ليقو : ةلأسم

 . هديدي روستي ن ] ال ا هلجرب هوطخي ن ں أ

 هيق ام ذخأ مث . هلك همدهف نصح ىو ] لزنم ىل ١ ىت ] نم ليقو : ةلاسم

 . نصح نم قرسي مل هنأل هيلع عطق الف

 هيلع نإف لخدي ملو هنم قرسق نصح يف هدي لخدأ نمو : ةلأسم {
 . عطقلا هيف بجي ام قرس اذإ كلذو ى عطقلا

 ىلع فرشأ امم رادجلا فلخ نم ناتسب نم ةرمث جرخأ نمو : ةلاسم
 . عطقل اهدىلعق ة ناتسيل ١ لخاد نم جرخأ نإو . هيلع عطق الف . قيرطل ١

 هلوأ رجق اجراخ دوعلا لوأ ناك نإو . .عطقلا هيق بجي ام جرخأ اذا كلذو

 . هيلع عطق الف هنم ذخأ مث ، ناتسبلا نم قيرطلا ىلإ هلك هجرخأ ىتح

 كلذ حتق نإف نصح ريغ نم ةبيع وأ فلاوج لمتحا نمو : ةلأسم

 . عطق عطقلا هيف بجي ام هنم ذخأو

 عطق الف قيرطل ا نم ب اودلا نم هريغ وأ المج قرس نمو : ةلأسم

 . عطقلا هيلع نوكيف هذخأيو هديق هنع لحي وأ هطابر نم هلحي نأ الإ هيلع
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 نم قرسفق هيلع مانو قيرط يف هعابم عضو لجر يف ليقو : ةلأسم
 . عطقلا قراسلا ىلع نأ .هتحت

 . عطقلا هيلع لاق نم لاقف اهذخأو اهطابر نم ةباد كق نمو : ةلأسم

 نم لاقف 0 اهذخأو اهديق اهنع لح نإ كلذكو .هيلع عطق ال لاق نم لاقو
 هتحت نم ناسنإ عاتم ةخسن دحأ عاتم ذخأ نم كلذكو س عطقلا هيلع لاق

 مك يف هدي لخدأ ا نم كلذكو : عطقلا هيلعف 4 قيرطل ا يق هيلع سعان وهو

 ةيد ي يهو ةرَصل ا لح ن نإ كلذكو 4 عطقل ا هيلعف ةزص هنم رطق ناسن ا

 . عطق اهيف ام ذخأو
 جراخ يف اهلح ناو عطقي مل جراخ يهو ةرصلا () زط نإو : ةلاسم

 . عطق اهيفام ذخأو ةيداب

 مث اهنم اهذخأ يتلا رادلا كلت يف اهحبذف ةاَنش قرس نمو : ةلاسم

 7 اهحبذ ال اهنمض ءاهقفلا نم لاق نم لاقف ةحوبذم رادلا نم اهجرخأ
 يذلا كلذكو .يلإ بحأ لوألاو عطقلا هيلع نورخآ لاقو .هيلع عطق
 هيف بجي ام ةميق يف وهو نضحلا يف هلكأف . .موق نصح نم ًاماعطقرنض

 . عطقلا هيلع لاق نم لاقو .هيلع بجي عطقلا يرن ال انإف .عطقلا

 : لاق نم لاقف ؟ اهجرخأ مث اهحبذو راد نم ةاش قرس نمو : ةلأسم
 نم لاقف نصحلا يف هلكاف نصح نم ًاماعط قرس نإ كلذكو هيلع عطق ال
 امم قورسملا ناك اذإ كلذو .هيلع غطق ال : لاق نم لاقو عطقلا هيلع : لاق
 . عطقلا هيق بجي

 { يلع عطق الف لزنملا كلذ يف هنم ةقرسلا تذخأو قرس نمو : ةئأسم

 نم لوأتي قراسلا ناك نإو نصحلا نم قرسلاب جرخ اذإ عطقلا امنإو
 لخادلا ىلع عطقلا امنإف نصحلا يف لخاد ريغ اناسنإ هتقرس نصحلا
 .. قراسلا

 ل اقف قورسم ١ هيلع عفر مث ب اتو اه در مث ةقرس قرس نمو : : ةئأاسم

 هتعاضب نأ قورسملا رقأ اذإ ! عطقيال : لاق نم لاقو عطقيال هنإ : لاق نم

 . يلإ | بحأ وهو عطقي مل كلذ دعي عفرو هيلع تدر

 . هيلس وأ هسلخ هوحنو لاملا رط 0
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 اهلثم هلزنم نم قرسف مهارد لجر ىلع هل لجر نعو : ةلسم
 نم لاقف كلذ ةميقب عاتم هنم قرس وأ مهارد ةعبرأ نم رثكأ مهاردلاو

 . ةهبشلا لاحل عطقال :لاق نم لاقو عطقلا كلذ لك يف قراسلا ىلع :لاق

 . عطقلا هيف بجي ام نصح نم قرس اذإ ةمذلا لهأو نيدهاعملاو

 ىلع كلذ يف عطقلا امنإو قرس اذإ عطق يبصلا ىلع سيلو :
 نوكيف هتيحل تجرخ دقو كلذ ركني ىتح عطقي مل غولبل ١ ركنأ ن و . ةلا اىلا

 . غلبي مل هنأ قدصيالو هغولب ىلع ًالىلد كلذ

 ةأرملا امأو غلب دقف هتناع وأ هطبإ وأ هبراش تبن اذإ : لاق نم لاقو

 اذإف ضيحت ال نمم تناك وأ ضيحلا تركنأ نإو ضيحلاب اهغولب فرعيف
 رثك أ ام ىلاإ ا ةنس نيثالت وحن وهو اهغولب يف ب اتري ال دح ىلإ ١ تر اص

 ة رم ١ يهف تدلو اذ ا كلذكو . اهمزلت يتلا دودحل ١ اهيلع ماقت م اقتو ة ةأرم ١ يهف

 سمخ تغلب اذإ ليق دقق دودحل ١ ريغ ىق امأ او . دودحل ا لاحل ااتحا اذهو

 . ءاسنلا دح ىف ىهف ةنس ةرشع ىنامث ىلا ةنس ةرشع

 ديبعلاو نيغلابلا رارحألا نم قرس نم ىلع عطقلا امنإو : ةلاسم

 وأ عطقل ا هيق بجي ام نصح نم قرس اذإ ةمذلا ٦ نيده اعم او

 . عطقلا هيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بجوأ يذلا نجملا ةميقوحن

 هيلع عفر ن اوقص ن ن ] ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ١ نع يور دقو : ةلأسم

 نم ريخ هدي نإ هللا لوسراي : لاق عطقيل هب ءيج املف ابوث هل قرس لجر
 يفق هي يتأت ن أ لبق كلذ ن ن اك ًاله : ملسو هيلع "هلل أ ىلص يبنل ا لاقق يبوت

 هيلع عفري ملو هنع افع ولو ناطلسلا ىلإ هرمأ ريصي نأ دعب وفع ال اذه
 . اهل ىناجلا ىلع تحص اذإ لطعت ال دودحلا نأل زاجل

 ولو هعطقب مكح مك احلا دنع ةقرسب رق ] وأ هيلع حص نمو : ةلأسم

 . مكاحلا كلذ مايق لبق ناك ولو نينس ةدع كلذل الخو كلذ لواطت

 وأ هل هتيهو هنم قورسم ل اق ولو : دمحم يب ا عم اج نمو : ةلأسم
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 . مكاحلا كلذ مايق لبق ناك ولو نينس ةدع كلذل الخو كلذ لواطت

 وأ هل هتبيهو هنم قورسم الاق ولو : دمحم يبأ عم اج نمو : ةلأسم

 قح دحلا نأل هنع دحلا طقسي الو كلذ هنم لبقي مل مكاحلا دنع هنع توفع
 . هلل

 مل هل عاتملا وأ هقرس يذلا لاملا كلذ نأ جتحا اذإ قراسلاو : ةلاسم
 . عطقي

 قراسلا نأل رضاح قورسملاو قراسلا دي مامإلا عطقي امنإو : ةلاسم
 . هليكو رضح ولو بئاقل عطقي ال

 يأرب ال ا عطقي ال : ليقو هصو يأرب ميتيلل قر اسلا عطقيو : ةلأسم

 . هيلو

 ىلع ةنييل ا ت دهش ناف : هل ليق هللا همحر درعمس يبأ نع : ةلاسم

 ريغب هعطقي نأ مكاحلل له عطقلا هب بجي ام هللا دبعل قرس هنأ لجر
 الإ عطقي نأ يدنع ليق اميف كلذ سيل : لاق ؟ كلذك هللادبع نم بلطم

 نإف كيرش هيف هل وأ قراسلل هنأ هقدصي هلعل هنأل قحلا بحاص نم بلطمب

 دعب قراسلا نع قحلا ةلازإو هقح بلط نإف عوطقملا ةيد هيلع ناك كيرش

 . كلذب دحلا لزي مل .قدص وأ ةنيبب وأ هرارقإو .هتوبث

 هتعيدو قرس يذلا قراسلا عطقي هنإ : ليق دقف عدوتسملاو : ةلاسم

 يدنع ةخسن يفو عجر نا ةعيدولا بحاص كلذكو .اهيف عطقل ١ بجو اذإ

 كلذ يف بجو اذ ١ هل عطق ع دوتسمل ١ عقري ملو قر اسلا ىلع عفر ن ١ هنأ

 . عطقلا

 كلذ حصو مهارد ةعبرأ يوسي ًابوث لجرل قرس لجر نعو : ةلاسم
 بحاص لاق هدي تعطق املف رضاح بوثلا بحاصو هدي مكاحل ١ عطقو

 ؟ كيرش بوثلا يف يل : بوثلا

 وه مأ كيرش بوثلا يف كلأ بوثلا بحاص لاسي نأ مكاحلا ىلع لاق
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 : ا هلل و ص يرش ١ بوثل ا © بح اص ىلع ىر ا يدإ ذاق رق و قر اسل ا دد

 ةعاسم ريغ ىلع قراسلا دي عطقو كلذ نع هلاسي مل مكاحلا ناك نإو
 تيب يف ةيدلا مكاحلا ىلع ىرأ ينإف كيرشلاب بوثلا بحاص َرقأ مث هل هنم
 تعقو ا بوثلا بحاص ناف : تلق .بوثلا نامض قراسلا ىلعو لاملا

 عفريو حرجلا يف ىلوألا لثم يه لاق ؟ كيرشلاب رقأ قراسلا يق ةرفشلا
 لاق ؟ بوثلا بحاص مكاحلا لاسي ىتح قراسلا دي عطقت الو : تلق عطقلا
 : معن

 مث مكاحلا هدحيو .هل ةيراجب انز هنأ لجرلا ىلع حصي يذلا كلذكو

 اهيف كيرش ةكلأ هلأسي نأ مكاحلا ىلعق .ةيراجلا يف اكيرش هل نا : لوقي
 هللادبع يبأ نع اذه ةقرسلا ةلأسم يف باوجلا لثم اهيف يأرلاف ؟ ال حأ

 . هللا همحر

 ىتح هعطقي مل مكاحلا عم ناسنإ ع قرسلا حص اذإو : ةلاسم

 عم قرسلا حصو كلذ بلط ناك دقو هيلع ردقي مل نإف ة ةورملا ىلع جتحي

 رقي نأ الا إ مكاحلا ىلإ عفر اذإ وفع اذه يف بلاطلل سيلو عطق مكاحلا

 لطبي هجو ىأ همالقغل وأ هنبال وأ ةصح هيق هل وأ قراسلل لاملا كلذ قورسملا

 . كلذب رقأ اذإ لطبي هنإف دحلا يف

 قرس قراسب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ الجر نإ : لرقو : ةلاسم

 هف لاقف , يبوث نم ريخ هدي هللا لوسداي هل لاق عطقيل مدق املق ًايوث هل

 وقع ال هنإق انيلإ هعفرت نأ لبق كلذ ناك آله : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . مكاحلا ىلإ كلذ راص اذإ بلاطلل
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 يك باب

 يذلا دحلا يفو عطقلا ةفص
 كلذ هبشأ ام و هيق عطقمب

 ق ] ءالش نيميل | هلجدو ق قرس نإ أ ى كلذكو نيدي ريغي كرتي ال هنأل ,

 هدي عطقت الو دحاو قش نم ًاعوطقم نوكيف .نيميلا هدي عطقت مل ةعوطقم

 قرس نإ مد ذ نيميلا هدي تعطق قرسف لجرلا حيحص ناك ول هنال ىرسيلا

 الو ىرسيلا هدي عطقت مل ةثلاثلا قرس نإ مث من ىرسيلا هلجر تعطق ةيناث

 نبميلا هلجرو قرس نبح دحلا ىرسيلا هدي نع ارد كلذلف نيميلا هلجر

 . ةعوطقم وأ ءالش

 نم نيميلا فكلا بذج قراسلا دي عطق مامإلا دارأ اذإ : ةلاسم

 قوربسملاو ةداح ة ةرفشي غسرلا نم عطقت مد 5 لصقملا نم كفني ىتح دعاسلا

 نم اضيأ قرس ناف هلكو رضح ولو بئاقغل عطقي ال قراسلا نأل رضاح

 هدي تعطق نأ دعب نم قرس نإف بعكلا نم ىرسيلا هلجر تعطق كلذ دعب

 قرس دقو عطقي ملامو هنم نمؤي ىتح سبحلا عدوتسا فالخ نم هلجرو

 . مهتعامجل ةدحاو ة ةرم عطقي امنإف ةريثك تاقرس

 عطقت الف ةعوطقم نميلا قراسلا دي تناك نإو باتكلا نمو : ةلأسم

 ةبهاذ راسيلا هلجر تناك نإ كلذكو هلجر عطقت نكلو دي الب كرتيو راسيلا
 هدي تناك نإ ءاهقفلا ضعب لاقو .اهناكم نيميلا عطقت مل اهعطق بجوو
 كلذكو نيدي ريغب ىقبيو عطقت الف نيميلا عطق هيلع بجوو ءالش ىرسيلا
 . كلذ يف رظنيو هلجر

 قراسلا راسي عطقف أطخأ اذإ مكاحلا ىلع ءيش ال ليقو : ةلسم
 . نيميلا هلجرو

 لاقو قفرملا نورخآ لاقو لمعلا هيلعو غسرلا : موق لاقف قراسلا دي هنم
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 عطقلا نأ بجوي ,رظنل او ادح كلذ يف دحي مل هللا نأل بكنملا نورخآ

 تذخأ : ل اقي. الوأ ا ةيمستلاو هيلع عقي دي مس ١ نأل غسرل ا نم بجوي

 ةلو انتملا يه ديل و فكل و يديب تشطيو يديب تسلو يديب تيطعأ او يديب

 . ملعأ هللاو
 اهيلع عق و دي مس ا نال عطق ءالش هدي لجر قرس اذإو باتكل ١ نمو

 . ليلد ىلإ جاتحم اهنع عطقلا لازأ نمق

 بجي ام زرح نم ةرم قرس يذلاو : نسحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم
 قرس نإف نيميلا هدي عطقت هيلع ردقو .هتميق وأ رانيد عبر وهو عطقلا هب

 يف سبحي نكلو عطقي مل ةثلاثلا قرس نإو ىرسيلا هلجر عطقت ةيناثلا
 . تومي ىتح )١( نجسلا

 دقو .هوزرحأو هلهأ هزاح دق ءيش يف الإ قراسلا دي عطقت ال ليق دقو

 زرح نم قرس نإو .قراسلا دي عطق هيف بجي اميف ةضيرفلا نإ ليق
 ىلإ عفرلاو .زرحلا نم ةقرسلا جارخإو رانيد عبر وهو بجي يذلا رادقملا
 نم قرس نإف .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هيف عفرلا ناك امك مامإلا
 رقأ وأ مكاحل ١ ىلإ ا هي عقرو لزنمل ١ نم هجرخ ] رانيد عير هتميق ام ٠ ررح

 . عطق ةنيبلا هيلع تماق وأ كلذي

 نمو نمؤم وهو قراسلا قرسي ال ” ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو
 هللا ىلص يبنلا نأ يور دقو » ًايصاع ًاقفانم ناك هتنامأو هتقرس دؤي مل

 . ر انيد عير هتميق اول اقو انجم قرس قر اس دد عطق ملسو هيلع

 عطقي ال : لاق نم سانلا نمق اضيأ ةميقلا هذه يف سانلا فلتخاو
 ةعبرأ ا : لا اق نم انب احصأ نمو ةسمخ موق ل اقو . .مه ار د ةرشع نم لقأ ا ىف

 هقوف امق امهرد قرس ول موق لاقو مهارد ةثالث لاق نم سانلا نمو مه "

 ةعبرأ ١ مهدنع كلذو هتميقو ر انيد عير يف عطقي هنأ انب احصأ ي أرو .عطق

 . مهارد

 عطقي ام تلاس ةسباي هنيميو قرس لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم

 )١( سمشلا نم ىلوأ وهو نجسلا يف ةخست يف .
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 تناك نإف تبهذق ءىش هباصأو ةبهاذ تناك نإ تيأرأ تلقو ؟ اهنم

 سيل ةعطقنم ةبهاذ تناك نإو تعطق ةدوجوم ةمئاق يهو ةسباي نيميلا

 قرس اذإ ىرسيلا هلجر عطق ىرأ ينإف غسرلا ىهتنم نم ءيش اهيف

 قرس نإ كلذكو عطقت مل ىرسيلا لشأ وهو لجرلا قرس اذإو : ةلأسم

 نم ًاعوطقم نوكنف . نبميل ا ه دي عطقت مل ةعوطقم و أ ءالش نميل ١ هلجرو

 . لح او قش
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 رارقالا يف باب
 ةقرسلا مرغ يفو ةقرسلاب

 مل ددهيو برضيام دعب ةقرسلاب رقم رقأ اذإو : رفعج نبا عماج نمو
 هقرعي ي ذل ا ع اتملا فصوو رقأف ددهو برض ولو : ل اق نم ل اقو عطقت

 . عطقي هنإف
 عطقلل ذخأف ةنيبلا هيلع تماقو لجر عاتم قرس لجر نعو : ةلاسم

 لاقف اوردي مل دوهشلا نكلو اذه عاتم تقرس يذلا انأ : لاقق لجر ءاجف
 رسب لجرلا رقأ نإو ةنيبلا هيلع تماق يذلا ىلع امنإو .عطقلا هيلع سيل
 هف : و ٥هر ارقإاب دحلا هيلع ماقي هناف . ةنييل ١ اهب تماق ىتل ١ ةقرسل ا ىوس

 دحل ١ رضحو م امإل ١ ىل ا عقر املف ةقرسب فرتع ا لجر نعو : ةلأسم

 تبث ناك نإ : لاق بعال انأو كلذ تلق امنإ تبذك لاقو هفارتعا نع داع

 هنأب اذه فرتع ١ مث هقرس نم ملعي ملو كلذ ملع دقو قرتس ا لام وأ بقث

 . هتعجر هعفنت ملو دحلا هنم ذخأ هقرتسا

 عجر مامإلا ىلإ عفر املف ركسم بارشب فرتعا لجر نعو : ةلاسم
 . هيلع دح ال كلذف تبعلو تبذك لاقف كلذ نع

 رصحو م ام ال ١ ىلإ عقر ذ ل ١ ىنح لجر لتقب فرتع ا لجر نعو :: ةلاسم

 لجرلا ناك نإ لاق ينم بعلو ابذك تلق امنإ لاقو هفارتعا نع داع دوقلا
 هعفنت ملو هي ديق ] هلتقب ات له فرتع ١ مد ٠ هلتق نم ىردي لد ال الوتقم بيص /

 . هف ارتعإ لعب هتعجر

 مرغي لوقي مهضعب ناكو دحلا هيلع ميقأف لجرلا قرس اذإو : ةلاسم
 هعابف هكلهتسا دق ناك نإف .هنيعب ءيشلا دجوي نأ الإ مرغي نأ يلإ بَحأو
 . هنمثب الو هي ذخؤي الق
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 الف ركنأ ١ مد 5 نالفل اع اتم ذخأ رق ] نمو : : رقعج ني عماج اح نمو : : ةلاسم

 وأ سبحلا يف رارقإلا نأ الإ سبح ريغ يف رقأ اذإ عاتملا دريو هيلع عطق
 هلو هيلع عطق الف هرارقإ نع ةقرسلاب رقملا عجر ىتمو فيعض هريغ

 ةرفشلا رح دجي وأ بذجت وأ هدي لفتف دحلا لوأ هيلع عقي ىتح ةعجرلا
 . هل ةعجر ال ليق كلذ دنعف

 قراسلا نيمضت يف انباحصأ فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 ام نامض هنع عطقلا عفري الو درلا هيلع : مهضعب لاقف هدي عطقت نأ دعب

 عطقل ا عم هيلع سيل : مهضعب لاقو عطق اذإ كلذب هيلع مكحي الو ذخأ

 هنأ ريغ يعف ةاشلا هيلع مهقف فاوي لوألا لوقلاو 4 ةفينح وبأ لوقي لوقلا اذهيو

 امئاق ن ن اك اذا قورسملا نأ اعيمج اوقفتاو .درلاب عطقلا عم هيلع مكحي

 . كلذ عم بجاو عطقلا نأو هنم ذخأ نم ىلإ دودرم هنأ هنيعب

 ةقرسلا درب ذخؤي مل قراسلا عطق اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 هيلع تبث نمو : باتكلا نمو هل لضفأ ناك ةقرسلا دري نأ ردقو بات نإف
 هنإ ءاهقفلا ضعب لاقف دحلا هيلع ماقي نأ لبق تام مث .ةقرسلاب دحلا
 . كلذ لثم هلام نم ذخؤي

 در قراسلا ىلع سيل هنأ هللا همحر رقصلا نب نازع نعو : ةلأسم

 كلذ امنا : لاق نم لاقو هنيعب اودجو ام هيلع امنإو عطق اذإ قرس ام ةميق
 مل وأ عطق قرس ام دري نأ هيلعف هللا نيبو هنيب ام يف امأو مكحلا يف

 . فلتي مل وأ هدي نم كلذ فل عطقي

 دري نأ هيلع له هدي عطقت قراسلا نأ هللا همحر مشاه نعو : ةلأسم
 ىرأ ال لاق ؟لام هل نكي مل نإو .ام هل ناك نإ معن : لاق ؟ فلت نإو عاتملا
 مل نإ هيلع نوكي ال فيكف لام هل ناك اذإ هدري نأ هيلع ناك اذإ هنأ ريغ
 قح عطقلا نأل لاح لك ىلع درلا هيلع نوكي نأ ينبجعيف انآو لام هل نكي
 . كلذ يف رظناف هنم قورسملل قح لامل او هللا

 قرسلا ىلع هدي تعطق لجر يف هللا همحر ديعسوب أ لاق : ةلأسم

 ملعأ الو مكحلا يف درلا هيلع نأ يدنعف هدي يف امئاق هقرس يذلا ناكو
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 دنع هل ةء ارب الو " هبلع لاق نم لاقف هيلع . يف فلتخي هنأ يعمف

 شم كلذب دحلا ميقأو فلت اذإ هيلع مرغ ال : لاق نم لاق درلاب ال 1 هللا

 . لاملا فلت دقو بات اذإ لحتسملا
 قرسام در هيلع بجي قر اسسلاو : اضيأ دمحم يبأ عم اج نمو : :7

 اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ » ىلاعتو كرابت هللا لوقل عطقت مل وأ هدي تعطق
 طيحلا اودر » ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقلو “ اهلهأ ىلإ تانامألا
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو “ ةمايقلا موي )١( رانشو ران هنإف طيخملاو
 انبح اصأ ضعي ل اقو“ هسقن ةبيطب الا إ ملسم ءىرم ١ ل ام لحي ال »

 هنع ليزي عطقلا نأ مهنم لئاقلاو عطقي مل وأ عطق قراسلا نبمضتي

 . ليلد ىلإ جاتحم نامضلا

 )١( راعلاو بيعلا رانشلا .
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 ديبعلا ةقرس

 . مرغي الو هيلع عطق الف هديس دبعلا قرس اذإو

 .ةنيبلا هيلع تماقو دبعلا قرس اذإ : لاقو 0 ةداتق نع بسحأ : ةلأسم

 ةنيب هيلع مقت ملو ةقرسلاب رقأ نإ هرارقإب عطقلا همزلي الو عطقلا هيلعف

 فذقلا يف امأو .عطقلا هيلعف لودعلا ةنيبلا تماقأ اذإو عطق هيلع سيلف

 اذإ انزلا يف هبلع دحلاو نيعبرأ ىلإ نيثالث ريزعتلا الا سيلف رمخلا برشو

 نوسمخ هيلعق ةرحب نصحأ

 نيعبرأ دلج رمخلا ديعلا برش اذا لئاو نع يناسارخلا ىسيعوبأ لاق

 رحل ا فذق يف دحل أ هيلع اضيأ ليق دقو معن : ل اق هريغ نمو ̀ ؟ 3 ةدلج

 . ةدلج نيعبرأ

 نم قرس اميق ديعل ١ ىلع عطق الو : رقعج ني ا عم اج نمو : ةلأسم

 . هدرس لام

 نادهشي لدع يدهاشب الإ ةقرسلا يفق هدي عطقت ال دبعلاو : ةلاسم

 . ذخأن يأرلا اذهيو كلذ ريع لاق نم لاقو كلذي هيلع

 تناك ولو قرس امي هرارقإ ز روجب ال هنأ هللا همحر هللاديبع يبأ نعو

 دبعلا رقأ اذإ اضيأ ءاهقفلا ضعب لاقو اهب رقأو اهنيعب ةمئاق ةقرسلا

 . مئاق ريغ ءىشب اذكو اذك لام

 ال هنأ دجوي اذكه هريغ لاق .عطق عطقل ا هيف بجي اميق هتميق هتمىق ن اك نإو

 هرارقإ زوجي لاق نم لاقو اهتيعب ةمئاق تناك ولو قرس امب هرارقإ زوجي
 . عطقيو هعم تدجو اذإ اهب

 اذك اذه لام نم قرس هنأ لدع ادهاش هيلع دهش نإو باتكلا نمو

 . عطق عطقل ١ هيق بجي امم ن اكو . مت اق ريغ عيشي ١ ذكو

 قرسي ن أ ه ديع رم ] لجر نعو : هللا همحر يلع يب ] نعو : ةلاسم
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 قرسي نأ هديع رمأ لجر نعو :: هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم

 نآ وجرنف ربجي ناك اذإ : لاق ؟ ىلوملا مأ دبعلا دد عطقتأ ديعلا قرسفق

 الجر رمأ اذإ امأو عطقلا هيلعق قرس ديعلا ناك نإو عطق امهيلع نوكيال

 اذإ امأو رزولارمآلا ىلعو قراسلا ىلع عطقلاقف ةقرسلاب هتيارق نم ارح

 شم وهق هريغ دبع رمأ اذإو ىلوملا ىلع دوقلاف هلتقف اناسنإ لتقي هدبع رمأ

 . رحلا

 نإ امأو دحأ ىلع عطق الف قرسق هدبع ىلوملا ربجأ اذاو : ةلاسم
 ن و ديعل ١ عطق هيلع حص نإ اف هرماي ام الو ىلومل ١ نم ريج الب ديعل ١ قرس

 رمأ نإو رزولا رمآلا ىلعو عطقل قراسل ا ىلعف قرسي ن أ الجر لجر رمأ
 دوق رمآلا مزلي مل هريغ دبع رمأ نإو .ىلوملا ىلع لتقلاق ًاناسننا لتقي هدبع

 . دبعلا ةبقر يف كلذو
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 سيل اميف باب

 ةقرسلا نم عطق هيق

 نم ًالسف علق ةأرمال ادبع نأ ثيدحلا يف يلإ عفر رثؤملا وبأ لاق
 هعطقي نأ ناورم دارأف مكحلا نب ناورم ىلإ هيلع عقرق لجر ضرأ
 ناورم ىلا عفار قلطناف هربخأف جيدخ ني عفار ىلإ ةأرملا جوز قلطناق

 ىلص يبنلا نع كلذ هل يور اعفار نأ بسحأو 4 هيلع عطقال هنأ هربخأف

 عطق ال _لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا نأ ملسو هيلع هللا

 . بذجلا وه زامجلاو رامجلا وه رثكلاو رثك يف
 هلزنم يف دجسمل مهارد هدنع لجر نع ديعس ايأ تلأسو : ةلأسم

 لامو هللا لام وه دجسملل يذلا لاملا نأل عطقلا هيلع بجي ال هنأ يعم لاق

 ليق دق هنأ يعمف لاملا تيب نم قرس اذإ كلذكو : لاق هقراس عطقي ال هللا

 . ةاكزلا كلذكو .سانلا نم دحأل نومضم وه سيل كلذ نأل عطق هيلع سيل

 : هريغ لاق. عطقي مل موق راد باب قرس الجر نأ ولو : ةلاسم

 ن هيلع نكي مل جراخ نم هعزن نإو م عطق بابلا عزن رادلا لخد ناك
 ثيح سانلا اونمأ مهنأل هيلع نكي مل قيرطلا يلي امم اريرس قرس ولو

 . مهل هوزري ]

 هل رحن و أ ةرقي و أ ةاش هل حبذق لجر ىلع لخد الجر ن ن ] ولو : ةلأسم

 ناك هنأل عطق هيلع نكي مل مهارد ةرشع يواسي وهو همحل قرس مث ًاريعب
 عيض ناك ن نإ ا : تلق ًاقر اس نوكن ن ن أ لبق نم بهذ امو رحن امل ًأنم اض

 : هريغ لاقو .هدسفأ ام عيمجل هيف نماض نوكي نأ الإ اذه نم ائيش
 . دسقأ دق ًامحل ن ناك ولو عطقي

 . هريغ نمو . الوأ ا هنم ذوخ املل اهمكح نأل لوأل ١ " ل ا رخآل ١ ىلع

 كلذ ىفف تقرس اذاف ةعيدولاو ةنامألا امأ او عطقلا هيلع ليق دقو : لاق
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 اذإ ةطقللا امأو لاق : هريغ نمو فورعم اهبحاصل لام اهنأل عطقل ١

 يه نمل فرعت ال كلذ نيح يف اهنأل كلذ يف عطق الف طقاللا نم تقرس

 ام مهنم دح و لك بصي مل مسق اذ ا ائيش اوقرس موق نعو : ةلأسم

 لاق .اهم يف عطقي ةق ةقرس ىلع اوعمتجا ! اذإ نوعطقي لاق عطقل ا هيف بجي

 مهارد ةعبرأ دحاو لكل نوكي ام اوقرسي ىتح نوعطقي ال ليق دقو : هريغ

 . اكرتشم الام اوقرس ول كلذكو اهتميق وأ

 نوكي نأ الإ عطق قرسف طئاوحلا لخد نم ىلع سيل ليقو : ةلاسم
 يف عطق ال ليقو عطق مه ار ل ةعبر ] ةميق هنم قرس نمق . ب ايو طئاح هيلع

 هيق هل نكي مل ام امأ او مهس اهيقف هل م ن اك ام الو ةمينغل | يف الو ةسلخل ١

 مد 5 كلذك قرسف عجر مث هتميق 8 و ] امهرد نصح نم قر اسلا قرس ا . اذإو

 هرلع عطق ال : لاق نم ل اقف عطقل ١ هيق بجي ام قرس ىتح اضيأ ا عجر

 قرس ول : ليق دق هنأل ةرم دحاو لام نم عطقل! هيف بجي ام قرسي ىتح
 امم مه دحأل نوكي ىتح عطقل ١ هيلع بجي مل مه ر ل موقل ةرص نم قر اس

 . رثكأ ام ىلإ مهارد ةعبرأ قرس

 ةرم عطقي امن اف ةريثك ت اقرس قرس دقو قر اسلا عطقي مل امو : ةلأسم

 . مهتعامجل ةدحاو

 ىتح مهيلع عطق الف ةباد وأ ابوث اوقرس ةدع موق ناك اذإو : ةلسم
 مهيلع نوكي مث مهارد ةعبرأ مهنم دحاو لكل نوكي ام كلذ نمث نوكي
 . عطقلا

 . عطقلا هيف

 امهمزلي مل رانيد عبر نانثا قرس اذإو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم
 عير ةميقو نكل ام وأ كلامل ن اك اعطق ر اند د فصن ن انثا قرس ن او عطق

 . مهارد ةعبرأ انباحصأ دنع رانيد
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 عجر مث قرسف عجر مث هتميق وأ امهرد راد نم قرس نمو : ةلاسم
 لام نم قرسي ىتح : نورخآ لاقو عطق عطقلا هيف بجي ام قرس ىتح
 قرسي ىتح عطقلا هيلع بجي ملو موقل ةرص نم قرس ول كلذكو ةرم دحاو
 . رثكأ ام ىلإ مهارد ةعبرأ قرسي امم مهدحأل

 كلذ ةميق عقي ىتح مهيلع عطق الف ةباد ةعامج قرس اذإو : ةلاسم

 مهيلع نوكي مث مه ار د ةعبرأ كلذ لق أ عطقل ١ هي بجي ام دح و لك ىلع

 . عطقلا

 ن اك اذا ا عطق هيلع له موق تيي نم ء ام قرس نمع هتلأسو : ةلاسم

 ركي نم "راك نإو عطقلا هيقق ةنقسأ نم ناك نإ : لاقق ؟ رانيد عير غلبي

 نم ن اك . ناو هيلع عطق الف ملسم نم ارمخ قرس نإ ل اقو هيق عطق الق

 . عطقلا هيلعق يمذ

 ةيشام يف عطق ال ” ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو : ةلاسم
 . “ حارملا اهيراوي ىتح

 يتوأ ليقو س ناسنإل ارئاط اريط قرس نم ىلع عطق الو : ةلسم
 قرس نم : لاق نم لاقو رئاط يف ا ال لاقف ةجاجد قرس لجرب نامثع

 . ىلإ بحأ ىأرلا

 مهارد ةعبرأ هتميق نوكي ًأره وأ دحاول ابلك قرس نم ليقو : ةلاسم
 . نصحلا نم هذخأ اذإ عطقلا همزلي هنإف

 قيرطلا يف المج قرس نم ىلع عطق ال ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلاسم

 نوكيف هذخأيو هديق هنع لحي وأ هطابر نم هلحي نأ الإ باودلا نم هريغ وأ
 ريغ نم اهطابر نم ةبادلا ذخأ نم ىلع عطق ال : لاق نم لاقو عطقلا هيلع

 . نصح

 ىف عطق ال » ل اق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع يور دقو : ةلأسم

 ريطالو رئاط يف عطق ال » لاق هنأ يور دقو “ حارملا اهيراوي ىتح ةيشام
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 نود قارسلا ضعبل ةصاخ ةيآلاف اذكه اذه ناك اذإو “ ناسنإل رئاط
 . هركذ انمدق ذ ضعي

 نعنك استملا نيي الو بيصن هيف هل الام قرس نم ىلع عطق الو : ةلأسم

 ىلع الو سلتخم ىلع الو نذاب اب لخد نم ه ىلع الو هن انكسي يذل ١ تييل ا يف

 ضعي ىلع عطقل ا امنإو قراس ىلع عقت ءامسا هذه لكو لالس الو ر ارط

 يناجل ا عطقي ملو قراسلا ىلع 7 تبثي امنإو ضعي نود ق قارسلا

 يواسي دئاص وأ سراح وهو نصح نم ًابلك قرس نمو : ةلاسم
 . عطقلا قراسلا ىلعف .مهارد ةعبرأ

 هوكلمي نأ سانلل زاج نم لك لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 هرلع بجو مهارد ةعبرأ هتميق قورسملا كلذو نصح نم قراس هقرسفق

 هقرس يذلا ء املا ةميقو ةيعوألاو ةيقسألا نم ءام قرس ولو : هل تلق .عطقلا

 انصح لخد هنإف : هل تلق .معن : لاق ؟ عطقلا هيلع بجي مهارد ةعبرأ

 ىرتأ عضوملا كلذ يف مهارد ةعبرأ ءاملا كلذ ةميق ام هتيعوأو هولدب عزتناف

 عم هتميق ينارصن نم ًامنص قرس نإف هل تلق ال : لاق ؟ عطقلا هيلع

 سيل هبشخ ةميق نوكي نأ الإ ال : لاق ؟ عطقيأ مهارد ةعبرأ ينارصنلا

 اذإو : لاق .عطقي هنإف مهارد ةعبرأ ةبشخلا كلت ةميق منص هنأ ةهج نم

 ةميق ىلع عطقي الو . ًاضايب ساطرقلا ةميق ام ىلع عطقي امنإاق اباتك قرس

 يه امك ًاساطرق بتكلا كلت هيلع موقت ةت لاق .هفرحم بتك اهنإف تلق .بتكام

 كلذ يف نكي مل اذإف : هل تلق . بثك هيلع موقت الو ًاقرخنم كلذ اهلاح يلع

 : لاق ؟ عضوملا كلذ نم لودعلا هيلع موقتأ قوس هنم ةقورسملا عضوملا

 . معن : لاق ؟ قوسلا رعسبف قوس عضوملا كلذ يف ناك اذإف : هل تلق معن

١٣٢



 هبلع عطق از نميت باب

 رط نم هنإف رارطلاو نذإب لخادلا يلع الو عطق رارطلا ىلع سيلو
 : ليقو عطق اهرطق مك يف هدي لخدأ نإو عطقي مل جراخ يهو ة ةرصلا

 . عطق اهيف ام ذخأو جراخ يهو ةرصلا كف نإ اضيأ

 ٠ ىتأ اذإ الإ هلهأب لخدي نأ قاطأ الإ هارأ ام ءلاق هتلأسو : ةلاسم
 . ملتحي ىتح دح همزلي ال يلعوبأ لاق دحلا هيلع نأ ةشحافلا

 : لاق ؟ هلخد نم بايث ضعب ذخأف .امامح لخد لجر نعو : ةلاسم

 هبحاص سأر تحت نم هذخأ وأ مئان وهو هبحاص نم ابوث عزتنا ناك نإ
 . عطق هيلع سيلف تيبلا نم هذخأ ناك نإو قراس وهف

 ى ىم ه

 ٠ قر اس وه : ل اق هبلح يبص نم كتقا لجر نعو : ةلأسم

 آردي لاقف ؟ اضعب مهضعب قرسف ةنيفس يف اوناك موق نعو : ةلاسم
 لزع اذإ هنا نسحلا نعو دحاو تيب يف مهنأل ميه اربإ نع كلذو دحلا مهنع

 هكرت نإو قراس وهف هقرسف هبحاص هيلع ن نمتئاف هعاتم مهنم دحاو لك

 . هيلع عطق الف ًاعيمج مهعاتم ناكو ينع كعاتم ظفحا لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ىف الو ”“ تويبلا هيراوت ىتح رجشلا ىف ناك اذإ رمثلا ىف عطق ال "
 . “ حارملا اهيراوي ىتح ةيشام

 ال نولوقي انباحصأ ريغ لاق هللا هضر هلل اديع ويأ لاق : هريغ نمو

 رثكل او رمث ام عيمج نم رامثلا عيمج وه رمثلاف رثك الو رمث قراس عطقي

 ل اقو ملسو هبلع هللا ىلص يبنل ١ نع حيحصب سيل اندنع اذ دهو ب ذجل ا وه

 غلبي هنمث ن ن اكو نصح نم كلذ د نم ائيش قرس اذا إ عطقي هنأ : انب احصأ

 نم ذخأت الو هريدتو كلذ يف رظنافق مه ارد ة هعير أ هقرس يذل ١ تقول ١ يف

 ءاش ن ا نبملسملا ىلع اضيأ هضرعاو باوصلاو قحلا قفاو امي ال ا يلوق

 . هللا
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 فلخ نم ناتسي نم ةرمث ىطاعت نمو : اضيأ عماجلا نمو : ةلأسم

 جرختسا ناو هيلع عطق الق قيرطلا ىلع فرشأ امم اهنم ذخأو رادجلا

 يذلا دوعلا رج نإو .عطق عطقلا هيف بجيام هنم ذخأو ناتسبلا لخاد نم

 لخدي ملو هنم هذخأي مث هلك قيرطلا ىلإ هجرخي ىتح هلوأ نم هيلإ زرب دق
 هيلعنإف لخدي ملو هنم قرسف نصح يف هدي لخدأ نمو هيلع عطق الف وه

 . عطقلا هدق بجي ام قرس اذإ عطقلا

 دق هنأل مامحلا تيب نم ًابوث قرس نم ىلع عطق ال : ليقو : ةلاسم
 سرع يف هولخدي نأ سانلل نذأ يذلا تيبلا كلذكو هولخدي نأ سانلل نذأ
 . نامضلا هيلعو نئاخ وهو هنم قرسو هلخد نم ىلع عطق الو هريغ وأ

 الو لوألا ىلع عطقلاف .قرس ام قراسلا نم لجر قرس اذإو : ةلاسم

 . هنم كلذ قرس نم ىلع عطق

 يف سعان وهو لجر دي نم امتاخ قرس نم ىلع عطق الو : ةلاسم
 . سلتخم هنأل شام وأ دجسم

 تيي نم ذخأ نم ىلع الو ٥ دلو لام نم عطق بأل ا ىلع سيلو : ةلأسم

 .قراسلا هلثم يف عطقي يذلا رادقملا ةمينغلا نم ذخأ نم الو نيملسملا لام

 دبعلا ىلع الو عطق لفطلا ىلع الو نونجملا ىلع سيلو : باتكلا نمو
 جوزلاو اهجوز لام نم تقرس اذإ ةأرملا ىلع الو هديس لام نم قرس اذإ
 . هتأرما لام نم

 هللا ىلص يبنلا نأل هيلع عطق الف ارح ايبص قرس نمو باتكلا نمو
 ن و هل ة هميق ال رحل و ر اني ل عير قرس نم ىلع عطقل ا بجو ] ملسو هرلع

 . ةميق هل ل ام قرس هنأل دحلا هيلع ميق أ اريغص ا ديع قرس

 ربعي ال اريغص قرس نمو : رفعج نبا عماج يف دجوي دقو هريغ نمو
 امأو هريغ وأ تيي نم هقرس عطقلا هيلعق ادبع وأ أرح ناك هسقنت عنمي الو

 . هيلع عطق الف دبع وأ رح نم اغلاب قرس نم

 قرس نمو عطق ادبع وأ ارح ايبص قرس نم : عيبرلا لاقو هريغ نمو
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 . عانتمالا ىلع ناردقي نيريبكلا نأل عطقي مل اريبك ارح وأ ادبع
 .هيلع عطق الف كلذب ًايفختسم لجر راد نم هلام ذخأ نمو باتكلا نمو

 دنع همزلي عطقلاف قح هيلع هل لجر راد نم ذخأ نمو باتكلا نمو
 طوقس بجوي رظنلاو ك كلذي مهدنع قراس وهق هلام ريغ ذخأ هنأل انياحصأ

 نأل . هيلع اقح هل ًاملاظ وأ ذخآلل ًادحاج هنم ذوخأملا ناك اذإ هنع دحلا

 يبأ لام نم ذخأت نأ ةيتع ةنبا ًاذنه رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 7 دصق اذاف هتجوزل قحلا اهايإ هعنم نم هيلإ تكش اهقح نايفس

 . ملعأ هللاو ربخلا اذهب عطقلا همزلي ال نأ بجوي رظنلاف .دصقلا

 قراس مسا نأل دحلا هبلع بجي مل دحج اذإ ريعتسملاو : باتكلا نمو

 . هيلع عقاو ريغ

 هقرس ناك عطق ايبص قرس نمو : نسحلا يب ] عما اج نمو : ةلأسم

 . رحلا يف عطق ال ليق دقو ارح وأ ادبع هريغ وأ تيي نم

 مهيلعأ امهرد رشع ةسمخ لجر نم اوقرس لاجر ةعبرأ يقو : ةلأسم

 نم مهارد ةعبرأ ةميق لجر قرس نإ تيأرأ مهيلع عطق الف ؟ عطق كلذب
 دحاول قرسي ىتح هيلع عطق الف ؟ عطق هيلعأ سفنأ ةعبرأ نيب يمو نصح
 . اهتميق وأ مه ارد ةعبرأ ٥ه دحو

 هبلع عطق ال : لاق ؟ هيضقي ىتح هعاتم الجر عزان لجر نعو : ةلاسم

 حتق نإو هيلع عطق الف قرسف هدي لخدأ او احوتفم نصحل ١ باب ن ن اك نإو

 . عطقلا هيلعف قرسف هدي لخدأو بايلا وه

 نذأ دق هنأل مامحلا تيب نم ابوث قرس نم ىلع عطق الو : ةلاسم

 سانلل نذأ تيب لكو هيلع عطق ال نذإب لخد نم نأل هولخدي نأ سانلل
 هيلعو نئاخ وهو قرسو لخد نم ىلع عطق ال هريغو سرع لثم.هيف لوخدلا
 . () نامضلا

 : لاق ؟اهئطو ىتح ةأرما ءىطو ىلع الجر هركتسا رابج نعو : ةلأسم

 . ظفللا يف ريسي فالتخا عم رركم ) ( ١
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 ؟ سانلا لاومأ نم ءىش ذخأ ىلع هركتسا نإو هيلع دح الو اهرقع هيلع

 اقح ناك ام هنع ردهيو سانلا لاومأ نم هددري ىنجام نامض هيلع : لاق

 . طرتخم فيسب هيلع موقي وأ هيلع لتقي رابجلا ىأر اميف هلل

 قرسي ال "لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو : ةلاسم
 يتلا ةقرسلا دؤي مل نإف هيلع بوتي هللا نإف بات نإف .نمؤم وهو قراسلا
 ىدهي الو “ روفك ناوخ لك بحي ال هللاو ارفاك ناكو .اقفانم ناك قرس
 عبتا نمع ىضري امنإو هطخس عبتا نمع ىضري الو نينئاخلا ديك

 ناخ نمو هنع هللا ىنغتسا ىنغتساو ةقداص ةبوت بتي مل نمق هناوضر
 . نينئاخلا نم ناك قرس يذلا دري ملو ميتيلا لام لكأو هتنامأ

 يبنل ١ نعو . .انمؤم ة هين ازل ١ الو يد ذازل ا الو انمؤم قر اسلا هلل ٢ مسي ملو

 ل اقو » مل اظ هنكلو نمؤم وهو قر اسلا قرسي ال » ملسو هيلع هللا ىلص

 نإف حلصأو هملظ دعب نم بات نمق “ نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ » ىلاعت
 . ميحر روفغ هللا نإ هيلع بوتي هللا

 ال : ضعي ل اق ؟ محر ي ذل وأ هيخأل وأ هرديأل قرس لجر نعو : ةلأسم

 هريغ ىلع بجي ام قرس اذإ هارتام : هريغ لاق نامضلا هيلعو هيلع عطق
 نم لجرلا قرس وأ اهجوز ةأرملا تقرس اذاو ؟ عطق كلذب الإ عطقلا
 ةأرملا نأل امهيلع عطق ال : ضعب لاقو امهنم دحاو ىلع عطق الف هتأرما

 امهتم دحاو ىلع عطق الف اهتيب يف لجرلاو لجرلا تيب يف
 ول امأو هنانكسي تيب نم ضعب امهضعب لام اقرس اذإ هريغ لاق

 . . عطقلا هيلع نإ ليق دقف هيلإ لوخدلا

 نم قرس اميق دبعلا ىلع عطق الو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 . بأل ١ لثم مأل ١ كلذكو هنبال بال ا ىلع الو هدرس لام

 > نئاخلا قراس عطقيو قراسلا قراس ىلع عطق ال ليقو : باتكلا نمو

 سلتخمل ١ لخ ادلا الو ر ارطل ١ الو عطق سلتخمل ١ ىلع سيلو : ب اتكلا نمو

 امهدحأ قرسي نأ الإ ضعب مهضعبل لزنم يف نينكاستملا الو نذإب
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 . عطقي هنإف عضوملا كلذ ريغ عضوم نم عطقلا هيف بجي ًائيش هبحاص

 هدق ن انكسي لزنم نم هبح اصل امهدحأ عطقي ال ن ن اجوزل ا كل ذكو

 عطقل ا هيق بجي ام هبحاصل امهدحأ قرس نإ لزنملا ريغ نم الإ اعيمج

 . نيدلاولل دالوأل ١ كلذكو عطق

 لخدأ نإو س عطقي مل جراخ يمهو ةرصلا رط نإ إ رارطلاو باتكلا نمو
 ام ذخأو ةيداب يهو ةرصلا لح نإ اضيأ ليقو عطق اهرطق مك يق هدي

 : عطق اهيف
 . ديبعلاو رارحألا نم نيغلابلا قرس نم ىلع عطق الو : ةلأسم

 ق أ أرح ن ن اك هسفن عنمي الو ريعي ال اريغص قرس نم ليقو : ةلأسم

 وأ رح نم ًاغلاب قرس نم امأو هريغ وأ تدي نم هقرس .عطقلا هيلعق ادبع

 ديبعل و ر ارحأل ١ نم نيملسمل ١ نم قرس نم ىلع عطقل و : ةلأسم

 . عطقل ١ هيف بجي ام نصح نم قرس اذإ ةمذلا لهأو نيده اعم و

 ىلع كلذ يف عطقلا امنإو قرس اذإ عطق يبصلا ىلع سيلو : ةلاسم

 . غلابلا

 لام نم قرس نم ىلع عطق ال لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ناك ةمينغلا نم قرس نم ىلع الو لاملا تيب نم قرس نم ىلع الو ةبعكلا
 . هل نكي مل وأ بيصنت اهيق هل

 نوكي نأ الا ! عطقلا ةمينغلا نم قرس يذلا ىلع نإ : لاق نم لاقو

 قرس نم امأو . دجاسملا باوبأ يف ليقو > يلإ بحأ لوألاو اهيلع اريمأ

 اذا : لاق نم لاقو مهارد ةعبرأ هنمث غلب اإ ااا عطقلا كلذ يفف موق نم اباب

 . هيلع طق الف جراخ نم هذخأو لخدي مل

 لاق : هريغ نمو ةبعكلا لام نم قرس نم ىلع عطق الو : ةلاسم
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 ةبعكلا راتسأ نم قرس اولاقف هنع لاسف عطقي نأ ديري الجر دجو هللا
 وه ي أرو ‘ مكل الو هل قحلاف مكنم هيب فطلأ هللا لاق ائيش هيلع ري ملق

 ةبعكلا راتسأ نم قلعت اميف هيلع ءيش ال نأ ىنعملا اذه ىلع هللا هظفح
 . مدنلاو رافغتسالا الإ

 ل اق هنأ هللا همحر يلع نيب ىسوم يلع يبأ نع انعمس كلذك هريبع نمو

 .كلذ يق رظنيو ةبعكلا راتسأ نم قرس نم ىلع عطق ال

 . هدحو ساطرقلا موقي هنإف ملع اهيف ابتك قرس نمو : ةلأسم

 .ةم ذل ١ لهأ ١ نم الو نيملسمل ١ نم ارمخ قرس نم ىلع عطق الو : ةلاسم

 يلإ بحأ لوألا يأرلاو ةمذلا لهأ نم رمخلا قرس اذا إ عطقي لاق نم لاقو

 . عطقلا هدق بجي ام ردقي قرس اذإا كلذ امنإاو

 مهلزنم يف موق ىلع لخد قراس يف ءاهقفلا ضعب لاق و : ةلأسم

 عطق نم رثكأ همزلي ال هنأ لزنملا يف حالسلا مهيلع رهشو عاتملا قرسف

 . هلتاقف كلزنم كيلع لخدو حالسلا كيلع رهش نإو براحمب سيل هنأل هدي

 هيلع : لاق اهئطوف ةأرما ءىطو ىلع الجر هركتسا رابج يقو : ةلأسم
 ىنجام هيلع سانلا لاومأ نم هركتسا اميف كلذكو .هيلع دح الو اهرقع
 لبقي ال نم هيلع لتقي رابجلا ىأر دق اميق هللا قح نم ناك ام ردهيو هديب
 . طرتخم فيسب هيلع موقي وأ

 امب تأي للغي نمو " . ىلاعت هللا لاق دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم
 : لاقي للغتلا نم ةنامألل لولغلاو ةنايخلا وه لولغلاو “ ةمايقلا موي لغ
 ١ ٢ يف لقلقتي وأ للغت ء ذ و هرل ا لصوتي اذكو اذك ىلإ ١ لقلقغتي نالق

 هوحنو ٠

 هيلإ ريصي ىتح فطل باب نم هيلإ لصوتي هنأ وه ء ءيشلل لاقلاو

 كلذكو .هل سيل ام ذخأو قراس ناك نإو عطق لغ نم ىلع سيلو هذخأيق

 هنوخ ةثالثلا لكو قافتاب امهيلع عطق الو ناقراس امه سلتخملاو رارطلا
 مهنع دودحلا طقسيل مهب تقحلأ ءامسألا هذهف مهب قحال قراسلا مساو
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 . ملع ] هلل و كلذل ن اييو

 رمثلا قراس يف عطق الو عطق سلتخملا ىلع سيلو : باتكلا نمو
 . رثكلاو

 هنم عونمم وهام ذخأ نم برعلا ةغل يف قراسلاو باتكلا :
 اذإ رظنلا قراس مهلوق ءافختسالا قيرط قيرطلا ىلع ليلدلا هب ايقختسم
 رعشل أ قر اس ىمسي مهنمو هيل ا رظني هنأ ىري ال ن ] ديري وهو هيلا رظن

 دشنأ ولو هل هنأ مهوأو .هرعش يف هلخدأو هريغ رعش نم ائيش ذخأ اذإ

 . رعشل ا قر اس مسي ملو هل سيل هنأ ملعي وهو هريغل اتيب

 لكل قورسملا مهلوانت يف مهلاوحأ فلتخت قاَرسلا :و باتكلا نمو
 هيفو مهعيمج ىلع لمتشيو مهمعي قراس مساو هب صتخم مسا دحاو
 كلذكو .ءافختسالا قيرط نم هل سيلام ذخأ هنأل قراس وهو سلتخملا

 شابنلا مهنمو هيلع عقي قراسلا مسا ناك نإو هب صتخي مسا هل رارطلا
 عقت يتلا ل اعفألا فالتخال ءامسألا هذه تلعج امنإو باقنلاو لالشلاو

 : مهنم دحاو لكلو مهنم دحاو ىلع عقاو ريغ قراسلا مسا نأل مهنم

 . مهيلع ماكحألا قارتفال مهؤامسا تقرتفا امنإو هبحاص مكح ريغ

 ناك اذإ رمثلا يف عطق ال : لاق هنا نسحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم
 وهو رثك الو رمث يف عطق ال هنإ : ليق دقو تويبلا هيراوت ىتح رجشلا يف
 هيلع عطق الف نايبصلا نم قرس نمو هريغو بجحلاو بابقألا نم بذجلا
 بألا لثم مأل او هدلو لام نم بأ ىلع الو هديس لام يق دبع ىلع عطق الو

 . ضعب نود قارسلا ضعب ىلع عطقلا نأ ىلع لدي اذهو
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 عانم قورحب نميق باب

 دمع ريغب وأ دمعب مهتينآ و موق

 : لاق ؟ سانلا عاتم قرحي لجرلا يف هللادبع يبأ نع ةيواعم يبأ نع
 هدي عطقت : لاق نم لاقو فالخ نم هلجرو هدي عطقت : ءاهقفلا نم لاق نم

 لاقو عاتملا يف هيلع نامض الو : لاق لجرلاو ديلا عطق بحي هنأك هتيأرو

 . هتميق وأ ادحاو امهرد ناك ولو ريثكلاو ليلقلا قارحاب عطقت

 وأ لق ائيش لاملا نم ذخأ اذا قيرطلا يف ضرتعملا براحملا كلذكو
 قرحأ رانلاي رشيلا قرحا اذإ هنإ : دايز ويأ انل لاق رثؤملا وبأ لاق .رثك

 : لاق نم لاقو .فالخ نم هلجرو هدي تعطق لاملا قرحأ اذإو .رانلاب وه
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ركذ هنأل فيسلاب لتق رانلاب سانلا قرحأ اذإ
 ` .. ذخأن لوقلا اذهبو فيسلاب الإ دوقال : لاق هنأ ملسو

 هريغ وأ ري بصق اهنم قرحل هضرأ يق رانل ا ىقلأ ا نمعو : ةلاسم

 ؟ همزليام اسانأ تباصأ وآ اهتلكأف سانلا لاومأ تلوانتف رانلا تمظعق

 اذإ امإو ى كلذ همزل اهبهلب ادحأ تلوانتو هضرأ يف تمظع لاق نإ : لاق
 نم حيرلا تجرخأ ام همزلي مل هتلوانتق هريغ لام ىلا ا رانلا حيرل ا تلمح

 . ءيش نم هضرأ نم رانلا

 لخن ضرألا لوحو هضرأ يف هل ًابصق قرحأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 املق لخنلا ىلع نمأي هقارحا تقو يف ناكو هريغل هضرأ يف اهسيل
 لاقف . يعم اميف فالتخا كلذ يف لاقف ؟ لخنلا قرتحا بصقلا قرتح

 لاق نم لاقو كلذ يف نامضلا هيلعف هببسب هران نم دلوت ام هنإ : قرتحا
 كيحعي امق هل ليق هقارحا تقو يف لخنلا ىلع انمآ ناك اذإ هيلع نامض ال

 موقي نأ الإ سانلا نيب يراجلا مكحلل ءيش همزلي ال لوقأ : لاق ؟ تنأ

 . مكاح نم ةجحب
 سانلا عاتم قرحي لجرلا كلذكو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 لوقل ١ لعلو ء هده عطقت : نورخآ ل اقو . فالخ نم هلجرو ٥ دد عطقت : ل اقق
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 ليلقلا قارحإب عطقيو .براحم هنأل رثكأ فالخ نم لجرلاو ديلا عطق يف
 . هتميق وأ دحاو مهردولو ريثكلاو

 بجي ام رانلا تلكأ نإف لجرل ع اتم هيق ائيش قرحأ نمو باتكلا نمو

 تلكأ اذا إ عطقي هنأ رثكال ١ ىرخآ ةخسن يفو . .براحم وهو عطق عطقلا هيق

 يف اذه يقلأ رانلا يف لجرلا تام نإ : لاق نم لاقو . اريثك وأ اليلق رانلا

 . فيسلاب اندنع رانلا صاصقو كلذ لوقن الو رانلا

 (١)عاتملا رانلا تلكأو مهتعارزو موق لزنم قرحأ لجر نعو باتكلا نمو
 دح هيلع نإ إلوقن : لاق . )٦( اراد وأ ادبع رانلا تلكأ نإ تيأرأ ةعارزلاو

 اميف هيلع مرغ ال وا ارح لتقي ملام فالخ نم هلجرو هدي عطق براحملا
 . هلجرو هدي تعطق اذإ هقيرحي كله

 )١( لزتملا ةخسن .

 )٢) باود وأ ةخست .
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 قرحأ نميق باب

 مهعانمع وأ مهتينبأ موقب

 : ل اق نم ل اقف 2 لجر هيق قرتح اف ًاتيب قرح ] نم يف فلتخا : ليق

 ًاصاصق فيسلاب لتقي : لاق نم لاقو . رانلاب قرحأ امك رانلاب قرحي هنإ
 . لجرلا ةيد هيلع لاق نم لاقو .فيسلاب الإ صاصق ال ليق هنأل

 ًاليلق رانلاب قرحأ نم : لاق نم لاقف عاتملا نم رانلاب قرحأ ام امأو
 نم لاقو مهارد ةعبرأ ةميق قرحي ىتح : لاق نم لاقو هدي تعطق اريثك وأ

 نم لاقو . نامضلا هيلع : لاق نم لاقو عاتملا يف هيلع نامض ال : لاق
 كلذ ىلع عطق اذإف مكحلا يف امأو هنامض هللا نيبو هنيب اميف هيلع : لاق
 . كلذ نمضي الق

 نإ : لاق ؟ موقب قرحأ لجر نع لئسو : يلع يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 ىلإ ىدعتي ناك نإو هلجرو هدي تعطق عاتملا كاله دعتي مل قرحلا ناك
 . رانلا يف يقلأ : ليق رشيلا كاله

 : لاق مهعاتم رانلا تلكأف موقب قرحأ نميف ةيواعم وبأ لاق : ةلاسم

 ولو لاملل ذخآلا براحملا ةلزنمي وهو فالخ نم هلجرو هدب عطقت لاق نم

 اذهب لاق نمو هدي عطقت : نورخآ لاقو مهارد ةعبرأ ةميق نم لقأ تلكأ
 ام نامض هيلعو . هيلع عطق ال : لاق نم لاقو عاتملا هنمضي مل لوقلا
 ةبوقعلا هيلعف مهارد ةعبرأ نم رثكأ رانلا تلكأ نإو عطقي الو قرتحا

 . لاكنلاو

 مهل ةادأ هيقفو موقل ًاشيرع قرحأ لجر نع هللا كمحر تلأس : ةلأسم

 : تلقو ؟ ةادألاو موقلا قرتحاف ماين موقو اطخ وأ ادمع مهي قرحأ ناكو

 هنأ يدنع يذلاف ؟ كلذ يف همزلي ام تلق اطخ وأ ادمع مهب قرحأ ناك نإ

 ةيقب مرغيو مهب داقي هنإ : ليق دقف اموق هيف نأ ملع دقو شيرعلا قرحأ اذإ

 .ةادألا نم قرحأ ام مرغ اضيأ هيلعو هلتق ىلع ءايلوألا قفتا نإ متايد
 . هيف دوق الو ةلقاعلا ىلع نوكي ليق دقف كلذ حصو اطخ ناك نإو
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 نم دحأ هيف قرتحي ملو ةادألا تقرتحاو .شيرعلا قارحإ ىلإ دمع نإو
 : ليقو قرتحا اميف هيلع مرغ الو هدي عطقت هنأ رثألا يف دجو دقف سانلا
 هودجوف هوبلط مدلا ءايلوأ ءايلوألا نإ : تلقو كلذ يف رظناق مرقلا هيلع

 : تلق ؟ لتقف مهضعب هب بهذق ناطلسلا ىلإ اوملسي نأ مهضعب هب رمأف

 مهيلع ناك هيلع اوق قفتاو كلذب اورمأ ليق اذإ : ليق دقف ؟ اعيمج مهمزلي له

 نإو لام مهل ناك نإ مهئايلوأ تايد نم يقب امب هلام اوعبتي نأمهلو اعيمج

 فلتأ ىذلا وه هنأل مهل لتق نم تايد نيقابلل مرغ هظقف ء ادلوألا دحأ ق قيس

 . لام لوتقملل نكي مل نإ مهقح مهيلع
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 يك باب

 اهنم قرس اذإ روبقلا شابن

 نم لاقو عطق هم يف عطقي ام نفكلا نم نم قرس اذإ روبقلا شاينو

 نم لاقو .يأر وهو تيملا قرس اذإ لاح لك ىلع شابنلا عطقي : لاق
 . هظم يف عطقيام لثم نفكلا نم ذخأي ىتح : لاق

 قرس نم ةلزنمب اناتوم قرس نم لاق : زيزعلادبع نب رمع نع ليقو
 ىلع عطقلا ناك هبايث ذخأف رخآ ءاجو اربق شبن الجر نأ ولو ى انعايحأ
 . عطق رخآلا ىلع نكي ملو شابنلا

 ءاجو اتيم شبن ألجر نأ ولو عطقلا شابنلا ىلع عيبرلا لاقو : ةلاسم
 نإ لاقو .عطق () رخآلا ىلع نكي ملو شابنلا عطق هبايث ذخأ رخآ لجر هب
 . حلاص وهف عطقلاب تلق

 يف عطقي ام نفكلا نم قرس اذإ روبقلا شابنو : رفعج نبا : ةلأسم
 رباقملا نم شبن اذإ لاح ىلع عطقي شابنلا نأ : ضعب لاقو عطق هئم
 عماج يفو .هلثم نم عطقي ام نفكلا نم ذخأي ىتح نورخآ لاقو يأر اذهو
 نم نأل عطقلا هيف هلثم يف بجي ام ذخأي ىتح نورخآ لاقو : نسحلا يبأ
 ةمرح » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق .ءايحألا قرس نمك ىتوملا قرس
 . “ انئايحأ ةمرحك اناتوم

 ناك نإ ًارغاص لتق اهئطوف ةتيم ةأرما شبن نإ : ليقو :
 .7 ين ذازل ا دح دحلا دلج نصحم ريغ ن اك م ن او اهرقع ام انصحم

 . شبن ثيح ًارغاص لتقي ةخسن يفو ارغاص عطقيو اهرقع

 شابنلا نع هتلآسبو : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 امب ا عطقب ليقو مهارد ةعبرأ ةميق ذخأي ىتح عطقي ال : لاق نم لاقف
 . شابنلا ىلع عطق ال : لاق نم لاقو اريثك وأ ًاليلق ذخأ

 ت ذخآلا ىطع » ةخسن يف )١(
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 ذخأف رخآ ءاج مث هرهظأ ىتح تيملا شبن نإف : تلق هنم : ةلاسم
 لوألا ىلع الو هيلع سيلف اجراخ هرهظأ لوألا ناك نإ : لاق ؟ نافكألا
 نإف : تلق عطقي هنإف هريغ نافكلا ذخأ مث ربقلا يف هرهظأ ناك نإو عطق
 يف عطقي معن : لاق ؟ عطقي له ربقلا نم اجراخلاهب ىمرو ناغكألا ذخ
 له ربقلا نم اخ هرهظأف هنافكأو تيملا جرخأ نإو : : تلق .لس .نييتعملا

 . ملعأ هللاو هيلع عطق ال : لاق ؟ عطقي
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 اذه ةمتاخك كرابملا ءزجلا اذه ضرع هلل دمحلاو ىهتنا دق ققحملا لاق
 ىلوألا نيتخسن ىلع هضرع ناكو نيملاعلا بر هلل دحلاو نيمثلا باتكلا
 دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحا نب داذم نب دمحم نب ناميلس طخب
 ىلص لوسرلا ةرجه نم ةنس فلألا دعب نيعستو ةتسو فلا ماع اهنم غرف
 يولهبلا يرسدملا دمح نب سيمخ نب ملاس طخب ةيناثلاو ملسو هيلع هللا
 كرابم طخب ةخسن ن ىلع ةيناث ةرم هانضرع مث ه / ٢١ ماع اهنم غرف

 فيرشلا ميلعلا مداخ فيعضلا ريقفلا دبعلا هبتكو

 يثراحلا ديمح نب دمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس

 ه١ا ٦. ماع نم نبعيبرلا راونأ لهتسم يف

 م٥٨٩١ / ١٨ / ١١ قفاوملا
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 عوشلا نايب نم نوعبسلاو يداحلا وزجلا

 ٥ ...................................... مهريغو مهتبراحمو نيدترملا لام يف باب

 ١٩ ........................................... نوكي ال امو دادترالا هب نوكي ام باب

 ٢٦ ............................................ هدادترا ىق دترملا ىلع بجي ام باب

 ٢٨ ...................................... كلذ ريغو مهيزو ةمذلا لهأ سابل يف باب
 ٣٢ .............................................. دودحلا ميقي نأ هل زوجي نميف باب
 ٢٢ ................................................................ ديبعلا دح ىق باب

 ٣٥ ...................................................... ديبعلا ىلع دودحلا ىف باب
 ٣٦ ............................................. دودحلا نم نيكرشملا ىلع اميق باب
 ٣٨ ............................................................. دودحلا ةماقإ ىف باب
 ٣٩ .............. ........................................ دودحلا ةماقإ ةفص ىف باب
 . ........................................................... دودحلا ىف رارقإلا باب
 ٤٢ ........................................... دودحلاب رارقإلا دعب عوجرلا يف باب
 ٤٣ ...................................... لماحلا دح ىقو انزلا ىف دودحلا ىق باب
 ٥ ................................................................. انزلاب رارقإلا باب
 ٤٩ ..................... رثألا نم اهريخآت يفو اهتماقإ رخأت اذإ دودحلا يف باب
 0.٠ ........................................ كلذ يف ةعقاشلاو دودحلا نع وفعلا باب
 ٥٢ .............................. كلذ هبشأ امو انزلا ىف فذقلا ىلع ةداهشلا باب
 ٦٢ ............................. انزلاب هتجوز ىلع هريغ عم جوزلا ةداهش يف باب
 ١٢ ........................................... ءىطولا ةأرملا ىوعدب فذقلا ىف باب
 ٦٤ ............................................ دبعلاو ةرحلاو رحلا ناصحإ ىق باب
 ٦١٥ .................................... ةرحلاو رحلاو ةمألاو دبعلا ناصحإ يف باب
 ٦٩ .......................................... هريسقتو انزلا ىق دودحلاو مجرل ا باب

 ٧١ ............................................... ةتيم ةأرما . .,؟ دح ىق باب

 ٧٢ ......................................................... ةتيم ةأرما حكن نميف باب
 ٧٢ ............................ طول موق لمع لمعي نميقو ى ةميهبلا حكان يف باب
 ٧٩ ........................................... ةريبكلا اونز اذإ نايبصلا ىق باب

 ٨١ ............................................................. فذقلا ظافلأ ىف باب
 ٨٢ ..................... ىوعد فذاقلا هيف يعديو ةهبش لمتحي يذلا فذقلا باب
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 عوشلا نايب نم نوعبسلاو يداحلا وزجلا

 4 ......................... مهفذق وأ ارح افذق اذإ كرشملاو دبعلا يف باب
 4٥ ................................... ةملكب ةعامج وأ نيتثا فذق نميق باب

 ٨٦ ........................................... الجر فذق اذإ ىمعألا يف باب

 ....................٨٧ دوهش رضحأ وأ ادوهش هل ىعداو فذق نميق باب

 ٨٨ .............................:... فوذقملا ريغ عفرو ىتوملا فذق يف باب
 عفري مل وأ هريغ وأ هيلو هيلع عفرف ًاناستإ فذق نميق باب

 4٩ ............................................................ مكاحلا ىلإ
 .....................٩١ اهجوز ىه تقذق وأ لجرب هتأرما لجرلا فذق باب

 ٩٢ ............................... ...... هتقلطم فذق اذإ لجرلا ىف باب
 .................. اهجوزتي نأ لبق هنإ لاقو هتأرما لجرلا فذق ىف باب
 ٩٦ ............................................. هتأرماو دبعلا نيب ناعللا باب

 ٩٨ ........................ ةجوزلا ةمرحو مكاحلا نع ناعللا ةفص يق باب
 ٩٩ ................................................... نيجوزلا نيب ناعللا باب
 ١٠١ ....................... نوكي فيكو نوكي تقو يأ يفو ناعللا يف باب

 انعالتي نأ لبق تام مث هتأرما فذق اذإ لجرلا يف باب
 ١٠٦ ................................ انعالتي نأ ليق 4هسقت بذكأ وأ

 ٠٧\ ................................................... ناركسلا دلج يف باب
 ١١٧ ................................................... قراسلا عطق يف باب

 ١٢١ ...... كلذ هبشأ امو هيف عطقي يذلا دحلا يفو عطقلا ةفص يق باب
 \٤٦ا ............................ ةقرسلا مرغ يفو ةقرسلاب رارقإلا يف باب
 ١٧٦٧ .................................................... ديبعلا ةقرس ىف باب
 ٦٩ .................................... ةقرسلا نم عطق هيف سيل اميف باب
 ١٣٢ .................................................. هيلع عطق ال نميف باب

 ١٧٤٠ ................ دمع ريغ وأ دمعب مهتيناو موق عاتم قرحي نميف باب
 ١٤٢ .............................. مهعاتم وأ مهتيتبأ موقي قرحأ نميق باب

 ٧٤٤ ................................... اهنم قرس اذإ روبقلا شابن ىق باب
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