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 بفيلاتب

 يدنكلا جتماربإنبدمحجنلاعلا

 نماثلا ءزجلا

رم ١٩٨٤ ۔- ھ ١٤٤





 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لو لا ب ابلا

 ىف ١ اومأل ٥

 ف ارشأل ١ ب اتك نم

 نممو «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه» : رحبلا يف لاق لي هللا لوسر نأ تبث

 سابع نباو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبا «روهط رحبلا ءام» : لاق هنع انيور

 ةنيدملا لهأو كلامو يرصبلا نسحلاو سوواطو ءاطع لاق هبو رماع نب ةبقعو
 © لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ماشلا لهأو يعازوألاو ةفوكلا لهأو يروثلا نايفسو

 نعو . هنم يلا بحأ مميتلا نأ ءام نمم ءوضولا يف لاق هنا رمع نبا نع انيور دقو
 بجعا مميتلا 5 ةبانجلا نم الو ءوضولا نم يزجي ال لاق هنا رمع نب هللادبع

 . هنم يلا

 ةزاجإ تابثإ انباحصأ لوق يف بجوي قافتالا يناعم نإ ؛ يعم ديعس وبأ لاق

 ءام ىف لوقلل ةضراعملل ىنعم الو © رهطملا روهطلا ءاملا نم هناو ، رحبلا ءامب رهطتلا

 . ىضم ام بثي مل ام ءام هلك ءاملا نأل ، رحبلا

 رهنلا ءام كلذكف ض رحبلا ىلإ ةفاضإ ىنعمل ناك نإف هايملا ىنعم : هريغ لاق

 . رهنلا ىلا فاضم

 نمبو . هايم يف لخاد نخسملا ءايللا : ركب وبا لاق : فارشالا باتك نمو

 رمع نباو سابع نباو باطخلا نب رمع نخسملا ءاملاب ءوضولا ىأر هنا هنع انيور

 لاق كلذكو ث ةفوكلا لهاو ةنيدملا لها نم ظفحي نم لك لاق هبو & كلام نب سنأو

ت ٥ «



 هرك هنإف دهاجم ريغ اعيمج قارعلاو زاجحلا لها لوق وه لاقو ةديبع وباو يعفاشلا

 . نخاسلا ءاملاب ءوضولا

 . هيلع فقن ام انعم كلذل سيلو : ركب وبا لاق

 ءامب زئاج ريغ ءوضولا نا ىلع © ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو

 عقي هيلع . قلطم ءامب الإ ةراهطلا زوجحم الو 6 رفصعلا ءامو ، رجشلا ءامو ۔ درولا

 . ءاملا مسا

 راجشألا هايمو ةفاضملا هايملا نم ىلوا وهف روهطلا ءاملا دجو اذإ : ديعس وبأ لاق

 ىنعمب ، روهطلا ءايلل هبشملا ءاملا دجوو روهطلا ءاملا دجوي مل اذإو 5 اهريغو

 وأ ةساجن لسغ يف هماقم موقي وا روهطلا ءاملا ليزي ام ىنعم ليزي هنا هب لدبتسي

 يف هقحليو . دارملاو ىنعملاو مساألاب هبشأ دق هنأل هدوجو دعب هكرتل ىنعم الف { ءوضو

 © مميتلا عم لمعتسي وا مميتلا نود هب يفتكي نأ فالتخالا يناعم يدنع كلذ

 . مميتلا عم لمعتسي نأ طايتحالا ين ينبجعيو

 ءاملا ناكو بارشلاو ماعطلا ءاملا طلاخ اذإ لوقي يعفاشلا ناك : باتكلا نمو

 نكي مل نإو : يعفاشلا لاق & قاحسإو دمحأ لاق هبو . هب اضوتي مل هيف اكلهتسم

 كلذكو . نارطقلاو رانلا ءاملا يف عقي نا كلذو 5 هب أضوتي نأ سأب الف اكلهتسم ءاملا

 هيف لبي يذلا ءاملاب الو ءاملاب جوزمملا لسعلاب أضوتي ال كلام لاق : قاحسإ لاق

 . زبخلا

 © هب اضوتي مل ريغتي مل وأ هنول ريغف ءاملا ين لاب شبك يف يرهزلا لاق : لصف
 روهطلا ءاملا نكي مل هنا : يعم ديعس وبا لاق لوقن يعفاشلا لاق ايك : ركبوبا لاق

 وهف ، همساو هنولل اليزم وأ هيلإ افاضم نوكي ىتح ةراهطلا نم هضراع ايف اكلهتسم
 روهطلا ءاملاف & المعتسم ناك وا فاضملا دجي ناك اذإف { زئاج هب ءوضولاو روهط ءام

 هايملا هذه تدجوو © روهطلا ءاملا دجوي مل نإو ى ىلوأ ةفصلا هذه ريغ ىلع ىذلا

 يناعم اهقحليو 0 ىنعملا وآ مسالاب اههبشل لادبتساألاب ازئاج اهل ايعتسا ناك

 روهطلا ءاملاب هبشلا قحل ام لكو ، ضعب نم ىلوأ رابتعالا يف اهضعبو © فالتخالا
 . هريغ ىلا مسالا يف القتنم ءاملا نكي مل ام هريغ هعم دجو مث . دبعتلاب ىلوا ناك

 ريغ نم نجأالا ءاملاب ءوضولا نأ ىلع هلوق ظفحن نم لك عمجا : باتكلا نمو

س ٦ _



 نسحلاو اسأب هب ءوضولاب ىري ال ناك نمم نيريس نبا نا ريغ ث زئاج تلح ةساجن
 لاق ، قاحسإو 0 ةديبع وباو ، يعفاشلاو { كرابملا نباو ، كلامو ، يرصبلا
 نبا ناكو . هحير وأ همعط ريغتي ىتح ناكملاب هثتكم لوطي يذلا نجآلا ةديبع وبا

 . لوقن نسحلا لوقبو نجالا ءاملاب ءوضولا هركي نيريس

 يف هؤاطبإ هريضي الف انفصو ام ىلع هرهوجو ءاملا مسا تبث ام : ديعس وبا لاق
 همكح نع هليزي لوقل ضارتعا هنأل روهط ءام وهو . عاقبلا نم هريغ الو ءانالا

 . اهريغل الو يناعملا نم كلذب

 مث ةساجنلا ايهدحأ يف طقست نيءانالا يف اوفلتخا ركب وبا لاق : باتكلا نمو
 وبأ لاقو © هدنع رهاط هنأ ايهنم بلغألاب أضوتي لوقي يعفاشلا ناكف & كلذ لكشي

 نوشجاملا نب كلملادبع لاق : يروثلا لاق كلذكو . ايهنم دحاوب أضوتي ال روث

 لاق هنا ريغ & ةملسم بهذم اذكه ، يلصي مث رخآلاب اضوتي مث ايهدحاب اضوتي

 وأ امهب أضوتي نا وهو عبار لوق هيفو ، لوألا نم هباصا ام لوألا يلي يذلاب لسغي
 : لوقأ نباو يدهم نباو ناطقلا لوق اذه ءاملا ريغي مل اذإ ايهنم دحاو لكب

 الإ روكذم انباحصا لوق يف يدنع جرخي امم هلك اذه نا يعم : ديعس وبا لاق
 . اريثك ءاملا ناك اذإ : مهلوق روهط يف مهدنع كلذف «ةساجنلا هريغت مل اذا» : هلوق

 هيلع بلغ ام الإ هسجني ال ءاملا نا ذخأ نمعو : خايشألا باتك نم : ةلأسم

 ؟ كدنع لدع ريغ مأ كلذ ىلا رطضا نمل لدع وها

 وأ هنول ريغ ام الإ هسجني ال ءاملا نإ هيلع ةلاد ةنسلا نأل ؛ لدع وه لب لاق

 كلذب اوذخا دقو رارطضالا عم كلذب ذخا نمل زئاج اذه ىلعف 5 هفرع وأ همعط
 . رايتخالا عم

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأي » : ىلاعتو كرابت هللا لاق : دمحم يبأ باتك نم : ةلأسم

 مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متمق
 © لجو زع هللا باتك نم ءاملاب ةراهطلا ضرغف (ةيآلا) & نيبعكلا ىلا مكلجرأو
 ءام ءايسلا نم انلزذأو » :لجو زع هلوقف باتكلا نم اماف .ةلي هئلا لوسر ةنس نمو
 ةنسلا نمو ى ةراهطلل لوعفلا وه : ةغللا يف روهطلا نأل ارهطم: ينعي هاروهط
 مالسلا هيلع هنم ةفصلا هذه تناكف ؛«عيش هسجني ال روهط ءاملا».: ةلي يبنلا لوقف

. ةيآلل ةعراضم



 ءيش هسجني ال «درويهطلا ءاملا» : لاق هنا ةلت هنع ىرخا ةياور ينفو

 { ربخلا اذه ليوأت ف سانلا نيب فالتخالاو ،هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ

 سيل يذلا يأرلا عابتا نم ىلوا ةجحلا عابتاو . يأر مهنم فالتخالاو ةجح قافتالاو
 ءامو نويعلا ءامو رئبلا ءامو ءايسلا ءام ةمألا قافتاب رهطملا وه رهاطلا ءاملاو { ةجحب

 ةنسلا عابتاو ، هدحو رحبلا ءام يف صاعلا نباو رمع نب هللادبع لوق يف الإ ، رحبلا
 لجر نع ةت يبنلا نع يور الو ، صاعلا نباو ، رمع نب هللادبع لوق نم ىلوا
 ةالصلا انرضحتو انل تامدا ىلع بكرن انا هللا لوسر اي : لاقف رحبلا ءام نع هلأس
 (ررثامرألاو« ةتتيم لحلاو هؤام روهطلا :ةلي لاقف { انهافشل ءام الإ ءام اندنع سيلو

 لوق كلذ ىلع لديو & ضعب ىلا اهضعب مومضملا بشخلا يهو ثمر عمج

 : ارعش ليمج
 اننأ ةنيثب يبح نم تينمت

 ركو انل سيل رحبلا يف ثمر للع

 ىلا فاضملا ءاملاو & لمعتسملا ءاملاو ةالصلل هب رهطتلا زوجي ال رهاط ءامو

 القابلا ءام وحنك قلطم ءام مسا هيلع عقي الو اهنم زيمتي ال امم اهب الا فرعي ال ةفص
 اثادحأ الإ رهطم ريغ هسفن يف رهاط وه امم كلذ وحنو درولا ءامو نارفعزلا ءامو

 . هب الإ لوزت ال

 ٠ «اروهط ءام ءايسلا نم انلزنأو » : لجو زع هللا لاق : باتكلا نمو

 مكحن انك رهاطلاو انكرت ولو . ةراهطلل لوعفلا وهو ءيشلا رهطي يذلا وه روهطلاف
 عضاوملا ضعب يف تماق ةلدا نا ريغ . . اروهط هللا هايس يذلا ءاملا هاقال املك ريهطتب
 امب ةمكاح هتراهطف هيف نوملسملا عزانت عضوم لكو { ةلدألا مايق دنع كلذل انعنتماف
 الو انول هل ريغت ملف ةساجنلا هتلح اذإ ءاملا نم ليلقلا يف نوملسملا عزانت دقو : انلق

 ءاملا : نولئاقو ۔ تاساجنلا مالعأ عافترا عم سجن ءاملا موق لاقف 0 احير الو ايعط

 ءاملا نأ درو دق نآرقلاو { ةساجنلا تارامإ نم ءيش هيف نكي مل اذإ رهاط رهاطلا

 عافترا عم هيلع ءاملا ةبلغب رهط دق لوقلا نوكي نأ بجوي رهاطلا اذهف ث روهط
 الوب ءاملا لعجي العو لج هللا نأل هنيع بلق لجو زع هللا نأو ك تلح يتلا مالعا

 رخا ليلدو 0 ليلد ىلا جاتحي عض وملا اذه يف رهطم ريغ ءاملا نا لئاقلاف & ءام لوبلاو

 ي ردخلا ديعس يما نع يذمرتلاو دواد ياو دمجا 5 اك ثيدلا بتك ف : روهملا وهو ( ( ١
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 وه برعلا ةغل يف روهطلاو هيار وهط ءام ءايسلا نم انلزنأو » لاق لجو زع هللا نا
 رهطي ال يذلا ءاملاو ، ءيشلا دعب ءيشلا ريهطت هنم هفرعن يذلا وهو ةراهطلل لوعفلا

 نمو فراعتملا هئاذغ نم هتداع نم فرع اذإ ناسنالا نأل مسالا اذه قحتسي ال ءايشألا

 نمو © لكالا رثكأ اذإ الوكأ ىمسي امنإو ، ابورش الو الوكأ مسي مل فراعتملا هبارش
 ىقال اذإ اروهط ءام هللا هايس ىذلا ءاملا نأ ةيآلا رهاظف هب رش رثك اذإ ابو رش ىمسي

 © هرهاظ ىلع مومعلا ءارجإ بجاولاف اروهط ءام هايإ هتيمستب اهرهط تاساجنلا نم ائيش

 . هليلد ماق ام الإ

 ناو ةراهطلا مكحب مكحي دق ءاملا نا اعيمج نوملسملا عمجأ : رخآ هجوو
 دودحلا يف اوفلتخا امناو . ةحئار الو معط الو نول هل ريغتي ملام ةساجنلا هتلح

 يف هعضوب بجوي ادح عضي نأ ةمألا نم دحأل سيلو . ىلاعت هلل دودحلاف تاياهنلاو

 نع قداص اهلقني ةنس وأ قطان باتك دحلا كلذ عضو ىلوتي نأ الإ ايكح ةعيرشلا

 هنيع سجنت ال ءاملا نا لئاق لاق نإف © ؛كتقنمحم ةما ءايلع كلذ ىلع قفتي وا & قداص

 ءزج هعمو الإ هلايعتسا ىلا لصي ال ذإ { ةرواجملا قيرط نم هلايعتسا نم عنتمي امنإو

 ماسجألاو مسج لوبلاو مسج ءاملا نأل ، هنيع سجني ال ءاملا نأل ك تاساجنلا نم

 اليلد هلعجو اذه لإ بهذ نمل لاقي انلق كلذلف 0 زواجتت امتإو ، لخادتت ال

 داسف يف ضاق ةةللَييبنلا لوق نا : هسفنل ةجح هداقتعاو هبهذمب هيلع دمتعاو 3 هسفنل

 امتا ربخف ۔ « هحير وأ همعط وا هنول ريغ ام الإ ء يش هسجني ال ءاملا » : ةلت هلوقب مكلوق

 رهطملا نأل . ء رشلا دورو دنع لاجم لوقعلل سيلو هسحيف همعط وأ هنول ريغت

 بجاولاف نايعرش نايسا سجنلاو رهاطلا ذإ ةي هيبن ناسل ىلع هل سجنملاو ءاملل
 . قيفوتلا هللابو هب عرشلا درو ام ميلست انيلع

 يهتني ةرواجملا هذه دح نع انربخف تمعز ام كل انملس انأ به هل لوقن مث

 ي تعقو لوب ةطقن نع انربخ لوقنو ؟ يه ام هليثمتو عضوملا كلذ ىلا هلايعتسا نع

 نا نقيتن انأل ةكرحلا تغلب ثيح لاق نإف ؟ اهيف عنمي يتلا ةرواجملا هذه دح ام رحبلا
 { ةفلتخم تاكرحلا ذإ 0 ائيش انل نيبت مل هل ليق ث ةكرحلا عضوم .ىلا يرست ةساجنلا

 طوقس مأ ريبك مأ ريغص مأ فيعض مأ يوق ةكرحأ يه ام تاكرحلا هذه ىدحا انل نيبف

 عقاو عوقو ةكرحلا امنإو { هيلإ بهذ ام ةكرحلا تسيل لاق نإف ؟ يف نوكي ام وأ ةرعب
 جاتحنو ؟ اريبك مأ اريغص هب رومأم عقاولا ملعن نا جاتحن انأل ةمئاق ةلأسملا ليق هيف
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 كلذ نايب ىلا دجن الو طبضي ال اذهف ؟ اهرادقم مك { اهيف عقت يتلا ةفاسملا ملعن نأ

 ؟ تاكرحلا ىدحا ىلا ةرواجملا تبثأ مل ، تيعدا ام كل ملسن هل لوقن مث

 . ةكرحلا عضوم رادقم ىلا الإ تلح يتلا لحملا نم يرست ال اهنا ملعن انا هلوق نمف

 اذاف انلق & معن هلوق نمف ؟ هيف ةساجنلا تتبث له . 5 ةكرحلا رخا نع انربخ هل انلق

 اهنأ انملع دق انإ : لاق نإف . ىرخألا ةكرحلا رخآ ىلا تتبث ال مث ، دحلا رخآ انكرح

 ةكرح رخآ ىلا يرست ام ةوقلا نم اهيف قبي مل ةكرحلا دح رخآ ىلا اهلحم نم ترس اذإ
 نم ةليلق ةساجنلا تناك نإف ىلوألا ةساجنلا يف اذه تمعز الهف هل ليق . ةيناث

 نم اهيف سيل نا ملعن انأل 3 . ىلوألا ةكرح دح رخآ ىلا اهتكرح تبثي الأ دحب ةلمنلا

 ةليلق ةساجنلا تناك اذإ لوقي نا بجيف 3 ةكرحلا دح رخآ لا يرست ام ةوقلا

 ليلق نيب تيوس نأ الف تاكرح تتبث ةريثك تناك اذإو . اهدح ةكرحلا لعجي ال

 . ةساجنلا فعضل كلالتعا لطب .0 اهيوقو اهفيعضو . اهريثكو تاساجنلا

 ام الإ ءيش هسجني ال ءاملا»: ةلي يبنلا لوق نم هل انركذ مدقت ام ىلع داتعالاو

 .«هحي ر وا همعط وأ هنول ريغ

 : مهضعب لاقف . رحبلا ءام رهطتلا ف سانلا عزانت دقو : باتكلا نمو

 . هريغ هعم نكي ملو هيلإ ءعىجلا اذإ الإ هب رهطتي ال

 © صاعلا نب ورمع نب هللادبع لوق وهو { هنم يلإ بحأ مميتلا مهضعب لاقو
 مسا هيلع قلطملا بذعلاو 5 رحبلا ءامب رهطتلا مهدنع زئاج سانلا نم روهمجلا لاقو

 ىور ال ى الوق ةحصب تدرو ةنسلا ذإ ةقرفلا هذه تلاق ام باوصلاو . ءاملا

 رحبلا يف انل ثامرا ىلع نوكن انإ هللا لوسر اي ليقف ةلي يبنلا لئس لاق ةريره وبا
 لحلاو هؤام روهطلا وه »ةلَييبنلا لاقف رحبلا ءامب اضوتنفأ انهافشل الإ ءام انعم سيلو

.((هتتيم



 ىن اثلا ب ايل ١

 لمعتسم اءاملا ف

 © كلام ناكف & لمعتسملا ءاملاب ءوضولا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 ۔ هب عضوت ىذلا ءاملاب ءوضولا نوري ال يأرلا باحصأو يعفاشلاو . يعازوألاو

 نم ذخأي نأ ءعىزجي ال لاق هنا ليقو ث ءالؤه لوقك ليقف يروثلا نع هيف اوفلتخاو

 نع يوريو & لمعتسملا ءاملاب ءوضولا زيجي روث وبا ناكو ، هسأر هب حسميف هتيجل للب
 يعخنلاو ‘ يرصبلا نسحلاو 0 حابر يبا نب ءاطعو ةماما يباو ، رمع نباو © يلع

 هيزجيو 5 اللب هتيحل يف دجوف هسأر حسم ىسني نميف اولاق مهنا ،يرهزلاو ،لوحكمو
 هبو ، لمعتسملا ءاملا لايعتسا نوري اوناك مهأ ىلع لدي اذهو © للبلا كلذب هحسمي نا

 :لوقن

 نم لسغلا يف لمعتسملا ءاملا يف جرخي انباحصأ لوق ءعىطاوي : ديعس وبا لاق
 رابتعالاب ناكف ضئارفلا هب دارملا نم اذه هبشا امو © ةالصلل ءوضولاو ةبانجلا
 لسغ الو ءوضو نم ضئارفلا ءادأل كلذ دعب هلامعتسا زوجي ال هنا كلذ يف اكلهتسم

 يف ملعا الو ، تاراهطلا يف هلايعتساو هبرش زوجي رهاط وهو ، تاساجن ريهطت الو
 ءاملا مدع اذإف ، روهطلا ءاملا نم هريغ دجو اذإ لمعتسي ال هنا الإ افالتخا لصفلا اذه
 © مهلوق نم فالتخالا يناعم هيف جرخي هنا يدنعف { لمعتسملا ءاملا دجوو روهطلا
 ال هنأ وجرأو { ءاملا مدع دنع هلايعتسا زيجي ضعبو مميتلا عم هلامعتسا زيجي ضعبف
 مميتلا ىريو هكالهتساب هلايعتسا ىري ال لوقلا ضعب يف لعلو . ايميت هعم بجوي
 . هنم ىلوا

 حسم يسن نميف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : خايشألا باتك نم ةلأسم
هئوضو نم ءيش ناك نإو . ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلع نأ هؤوضو فج ىتح هسأرب



 هسأر حسمو هنم ذخأف ءام هتيحل ف ناك ا ذإف ٠ هسأر حسمي نا هيلع امنإف ©“فجحم مل

 ف ناكو ءاملا هبصي مل عضوم ءوضولا دودح نم ةحراج ف ناك نإ كلذكو 6 هأزجأ

 . هأزجأ هبطرف ءاملا نم ءيش هندب

 هب لمعتسا دق امم ءاملا ذخأ امأ : ةكرب نب دمحم نب هنادبع دمحم وبا لاق

 كلذ زاوج ف انباحصا نيبف . ىرخأ ةحراج وا هاسني امل هلايعتسا نإف نوئضوتلملا

 . فالخ

 ءاملا ل اعتسا زوجحم الو لمعتسم ءاملا كلذ نا هنع يور ايف ةيواعم وبا لاق

 دسحلا نيابب برضف ٠ نيب رض ىلع لمعتسملا ءاملا لعج مهنم هزوج نمو {© لمعتسم ١

 دسجلا نيابي ملام هلايعتسا زوجي هنأ يناثلا برضلاو { ريهطتلل ةيناث هلامعتسا زوجي ال

 . ةحراجلا رئاس ىلع ءاملا كلذ يرجي مث هجراوح ضعب هب لمعتسي يذلا ذوخأملا ءاملاك

 نم هب قلعت يذلا وه اذهو . اهلوأ هب لمعتسا يذلا ءاملاب ةحراجلا يقاب لمعتسيف

 . ملعا هللاو ءىضوتملا هيسن 11 نيديلا وا ةيحللا نم لمعتسملا ءاملا زاجا

 لمعتسي نا زوجي الف لمعتس ا ءام لكو : رفعج يب ١ عماج نم باتكل ا نمو

 . ىرخا ةرم ءوضولل الو لسغلل

 ىلا فاضملا ءاملا وه لمعتسملا ءاملا لاق ايك وه : ةكرب نب دمحم نب هللادبع لاق

 عقي ال امم كلذ وحنو نارفعزلا ءامو درولا ءامو القابلا ءام روفاكلا ءام وهو { هريغ
 نأ رمأي مل ىلاعتو كرابت هللا نأل { هب فرعي ام ىلا فاضي ىتح قلطم ءام مسا هيلع

 ءاملا وه رهطملاف . ملعا هللاو 4 اروهط ءام ءاسلا نم انلزذأو ح هلوقب ءاملاب رهطتي

 ءاملا نكي مل هيلا فيضأ امب الإ فرعي مل اذإف © هريغ ىلا ةفاضا ريغب فرعي يذلا
 . ملعا هللاو ، هب رهطتلاب ىلاعت هللا رمأ يذلا قلطملا

 ءاملا ةالصلل هب رهطتلا زوجي ال رهاط ءامو : دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 مسا هيلع عقي الو اهنم زيمتي ال امم اهب الإ فرعي ال ةفص ىلا فاضملا ءاملاو لمعتسملا
 ٠ هسفن ف رهاط وه امم كلذ وحنو درولا ءامو نارفعزلا ءامو القابلا وحنك قلطم ءام

 . هب الإ لوزت ال اثادحأ الإ ثادحألل رهطم ريغ

 وأ ناك اردك ٠ زئاج هر رهطتلاف قلطم ءام مسا عقو الكو : باتكلا نمو

 . ء الل اهلك تافمص هذه نأل 6 ادراب وأ ناك انيخس 6 ايراج وأ ناك ادكار ٠ ايفاص

 نع ءاملل القان ناك نإف ث هربتعاف نهد وأ ناحير وا روفاك نم ءاملا يف عقو ام لكو
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 نم متعنم مل لئاق لاق نإف ، هب رهطتلا زبجي مل ، هفصوو هلاح نع هل اريغمو همسا
 ءامب رهطتلا هل ليق { رحبلا ءامب رهطتلا ىلع سانلا عمجا دقو ، فاضملا ءاملاب رهطتلا

 اذه ي انذخأف 5، «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا» مالسلا هيلع يبنلا ةنسب صوصخم رحبلا

 . لجو زع هللا باتكب لوألا ف انذخأو ، مالسلا هيلع لوسرلا لوقب

 مكحب هل موكحم وهف ةساجن نم هريغت نا ملعي ملو اريغتم دجو ءام لكو
 انكش سيلو اسجن راص دق هنا نم نيقي ىلع انسلو رهاط هنا نم نيقي ىلع انأل ةراهطلا

 نم نيقي ىلع ناك ام لك كلذكف 5 هيف ةساجنلا توبثل بجومب هنع ةراهطلا لاوز ىف

 دق هنا نقيت نم كلذكو 7 اهتداعا هيلع بهي مل اهداسف يف كش مث هتراهط مامت
 . هنيقيل ليزم ريغ هكشف رهطت دق هنا كش مث ثدحا

 ىلا فاضم ءامو هيف عقاولا ىلا فاضم ءاف ةثالث هاومألاو : باتكلا نمو

 رهطتلا زوجي ال اهركذ مدقتملا ناءاملاف { هب موقي ناكم ىلا فاضم ءامو هنم جراخلا

 هر عرشلا درو يذلا ءاملاف © اقلطم ءام هيلع عقي ال ءاملا مسا ذإ نيرهاط اناك ناو ايه

 ءام اودجت مل نإف » ىلاعت هللا لوق ىلا ىرت الأ ، اقلطم ءاملا مسا قحتسا يذلا وه

 لاق نإف . لحم يفالإ موقي ال ءاملا ذإ { قلطملا ءاملا دح نع جرخي ال ءامو . هماومميتف
 ذإ اقلطم وا ناك اديقم ءام مسا هيلع عقو ام لك لايعتسا بجوي رهاطلا نا لئاق

 امم رهطتلا زاجأ ادحا نا ملعا ال هل ليق ، ءاملا مسا قاقحتسا نم هجرخي ال هدييقت
 ايف هيف فالخ الف انركذ ام امأف { لمعتسملا ءاملا يف سانلا نيب فالخلا امنإو { تركذ
 مل منا هل ليق © ذيبنلاب رهطتلا نوزوججي ةفينح يبا باحصا نإف : لاق نإف انملع

 اننيب مالكلاو © اهوعدا ةنسب كلذ اوزاجأ امنإو { ءاملا مسا قاقحتسال كلذ اوحيبي

 رهطتلا اولاق مهناو مسالا قيرط نم كلذ اوحيبي مل مهنا ىلع ليلدلاو 5 اهيف مهنيبو
 { مسالا قيرط نم هوزيجي مل مهنا ةلالد كلذ يفف { ءاملا مدع دنع بجاو ذيبنلاب

 برعلاو 0 اهتغل يف برعلا لقعت امم انبطاخ لجو زع هللا نا هانلق ام ىلع ليلدلاو

 اذه ىلع ليلدلا 0 ديقملاب لقعت الام قلطملاب لقعتو & قلطملاب هلقعت الام ديقملا لقعت

 دوهيلا نآ ربخاف © مهيديأ تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو » : ىلاعت هللا لوق
 اذه هب لوقلا قحتسا يذلا هجولا الو فيك فضي ملو اقالطإ لوقلا قلطأو تلاق

 ناسللاب لوق وه لوقلا نا ةغللا يف دجوي قالطالا نأ الإ ، مسالا
 . بلقلاب داقتعاو

 قلطي ملف 5 يمهب ولق يف سيل ام مههاوفأب ن ولوقي » رخآ عضوم يف لاقو
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 ملو هديقف دوهيلا نع ربخ ايك لوقلاب دارأ هنأ دحأ مهوتي الئل هديق ىتح لوقلا اذه

 ملو الوق رئايضلا داقتعا ىمسف ه&مهسفنا يف نولوقي » : رخآ عضوم يف لاقو { قلطي

 يذلا لوقلا دارا املف ، مهبولقب اودقتعاو مهتنسلأب اولاق مهنا انمكحل لاق ذإ قلطي

 . هديق قالطالا دوروب دري ال

 مل بلقلاب داقتعاو ناسللاب لوق وهو ةغللا يف الوقعم قلطملا لوقلا ناك املو

 نا تبث اذكه اذه ناك اذإو © ربخ امب دوهيلا نع ربخ امدنع هنييبتو هحرش ىلا جتحي

 قلطلاب لقعي الام هب لقعي ديقملا نأو { ديقملا يف لقعي الام هب لقعي قلطللا
 . قيفوتلا هللابو

 : لاقو ، هماروهط ءام ءايسلا نم انلزنأو » : ىلاعت هللا لاق : باتكلا نمو

 لزن ام رهطملا ءاملاف س هيضرألا يف عيباني هكلسف ءام ءايسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ »
 وأ هريغب طلخي نا لبق كلذ يف سانلا نيب فالخ ال ضرألا نم جرخ امو { ءايسلا نم

 . هب فرعي ءيش ىلا فاضي

 لحلاو هؤام روهطلا»: لاقف ، رحبلا ءام نع لئس دقو : لي يبنلا لاقو

 ءايسلا نم لزنأ ام ناكف & لجو زع هللا باتك نم انولت ام ةلمج يف لخاد وهو ،«هتتيم

 ناك ابذع ، اروهط هللا هلعج يذلا ءاملا وهف عضوم نم عبنوأ ضرألا هجو ىلع دجو

 وحنو ةأمحلا وأ ةخبسلا ىلع يراجلا ءاملاك طلاخي مل وأ هيلع رم ءام هطلاخ احلام وأ

 ناك امو نارفعزلا ءامو درولا ءامب رهطتلا زوجي الو ث ةيآلا مومع نم هاجرخي ملام كلذ

 روهط وه يذلا قلطملا ءاملا نع لاحتسا هنألو ةيآلا مومع نم جراح هنأل اهوحن نم

 تالوكأملا ةلمج ىف هنأل صمحلاو القابلا ءامب روهطلا اضيأ زوجي الو { ةفاضإ ريغب
 يذلا ءاملا امأف ، هنم رهطا وهو هب رهطتلا زوبي ال لخلا نألو ذيبنلاب رهطتلا زوجي الو

 هنا ةلي يبنلا نع ةريره وبا ىور امل ، زوجي ال هب رهطتلا نإف هب لستغا وأ ءعىضوت دق

 هلوانتن :لاق ؟ لعفن فيكو ةريره ابا اي هل ليقف ى مئادلا ءاملا يف لستغي نا بنجلا ىهن

 الو { هنع هني مل هلايعتسا نم عنمي اريثأت هيف رثؤي ةبانجلا نم هيف هلسغ نا الولف الوانت

 ١ ملعا هللاو ميلستلا بجوي ىنعمب الا هنع هفرص زوجي

 ، ةالصلا ةراهطل لمعتسا دق ءام لايعتسا نم عنملا ىلع لدي لوقلا اذه
 سانلا خاسوا نم لكأي ةقدصلا نم لكأي 5 هالوم ملسأل هنع هللا يضر رمع لوقلو
 هيف عقت نا ءاملا دسفي امنإ:سابع نبا لوقلو! ؟هب راش تنكأ ءامب ناسنا أضوت ول تيأرا
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 يورو . ربخلا ىور نيح ةريره وبا لاق ايك سأب الف هنم تفرتغا اذا امأف بنج تنأو

 يبنلا نع كلذ وحن يورو . اديدج ءام سأرلل اوذخ : الاق يهنا رمع نباو يلع نع
 ائضوتم ةمألا هدعت مل عباصألا للا هدر مث نيقفرملا ىلا هيدي لسغ ول ىرت الأ ل

 . نيترم

 هوعنمف ءام هئاقفر دنعو هدنع ءام الو رقس ف ناكول الجر نأ انلق ام ىلع لديو

 هيدي ىق ال ام هب اورهطت ام لضفو مهتلاسغب رهطتي نأ ءاهقفل ١ نم دحأ هل حبي مل هنم

 لامعتسا زوجيو . هب همميت زجي مل كلذ الولو . هب ءوضولا زاوج اولطبأو مميت هل ليق
 رهطتلا امأف . هسفن ي هتراهطل ةساجنلا ليزي هنأل ساجنألا ةلازا يف لمعتسملا ءاملا

 . ملعا هللاو رهاظلا يف ةدابعلا ذاقنال كلذ امتإف ناسنالا يف ةساجن ريغ نم هب

 ولو ةالصلل هر رهطتلا زوجحم ال لمعتسملا ءاملا نأ ىلع ليلدلا : باتكل ١ نمو

 . ةأرملا ءام لضفب ءوضولا نع ىجن هنأ ةلي يبنلا نع يور ام ؛ ارهاط هسفن يف ناك

 لضف ىذلا اهئام نم ةيقبلا نوكت نأ لمتحاف ث ةلضافلا ةيقبلا ةغللا يف لضفلاو
 ناك هنا تبث املف { هايإ اهلايعتسا دعب اهدي هاقال ام لضف نوكي نأ لمتحاو اهنع
 3 يل يقبا اهل لوقيو يل قبأ هل لوقت © ةراهطلل ءاملا دحاو ءانإ نم ةشئاعو وه عزانتي

 نإف لئاق لاق ناف . ملعأ هللاو لمعتسا يذلا وهو حيحصلا وه رخآلا هجولا ناك

 مكل ملسو حص نإ ءاسنلا عم لاجرلا متلخدأ ملف كلذب ةأرملا صصخ ةلي يبنلا

 ةأرملا لضف نع ىهن امنإ ةلي وهو ةهقفتملا نم ربخلا يف نعط نم نعط عم مكموصخ
 مل درفنا اذإ ثنؤملا نأو © ءاسنلا عم لاجرلا لخدي الو لاجرلا عم نلخدي ال ءاسنلاو

 ءاسنلاو لاجرلا نا هل ليق . هيف ثنؤملا لخد ركذملا نع ربخا اذاف ، هيف ركذملا لخدي

 . يهنلاو رمألاو باطخلا يف ضعب عم مهضعب لخدي
 ةمألا تناكف 0 هيلع موق رلبع ف اصخش قتعا نم ةلي يبنلا نع ةنسلا تتبث دقو

 نع ةشئاع تور ام كلذكو ةمألا نود دبعلا ف ركذلا ناك نإو . عامجإب هانعم ف

 © ءاسنلا عم لجرلا ناكف «اهتراهط تضقتنا اهجرف ةأرملا تّسم اذإ»:لاق هنا ةلي يبنلا

 مل مث تانصحملا نومري نيذلاو » : ىلاعت هللا لوق ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو

 بجيو مهانعم يف نونصحملا ناكو ، ةدلج نينايث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي
 هب صخ ركذلا ناك اذاف مكحلا نم تانصحملا فذاق ىلع بجيام نينصحملا فذاق ىلع

 ىلع ام فصن نهيلعف نصحأ ١ ذإف « : هركذ لج لاق كل ذكو . تانصحملا

صخ ركذلا ناك نإو ث قافتاب ةمألا مكح ىف دبعلا ناكف . 4باذعلا نم تانصحللا



 اسجن لمعتسملا ءاملا ىرب ناكف ةفينح يبا بحاص فسوي وبأ امأو . دبعلا نود هب

 . ( جرحالو ليئارسا ينب نع ثدح ) ربخلا يف ليق ايك هبئاجع نم اذهو
 لمعتسا دق ءامب لسغي وأ أضوتي لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةل ًأسم

 نم هب لسغ ءانا وأ هب جسن لزغ هيف عضوو ًارجرج هب لسغ دق ءامب وأ ىرخا ةحراج

 هريغ ءام دجي ملو فضغوأ صوخ هيف قزو ءاموأ رسب هيف خبط دق ءام وأ هربغ وأ ماعط

 ءاملاب أضوتي نأ اوزيجي ملف تفصو ام ىلعف . ىلصو هب أضوتو هريغ دجو دق وأ

 هب لسغي يذلا لسغي ىذلا كلذكو ، لسغلاو ءوضولا نم رطقي يذلا لثم لمعتسملا

 هيلع ناك ىلصو كلذ نم أضوت نمف . كلذب ءوضولا زوبيي الف رسبلا هب خبطيو ءانالا
 نمف © فضغلاو صوخلاو رجرجلاو لزغلا هيف قزو ىذلا ءاملا امأو . ةالصلا ةداعإ

 تمت دقف لعف نإف © لعفي نا هل بحن امو & هتالص تمت ىلصو اذه نم ءيشب اضوت
 ٥ لمعتسملا ءاملا لثم اندنع وهو © هلاح ىلع اذه نأل . دجي مل وأ هريغ دجو هتالص

 دب مل نمف . ءانالا لسغو رسبلا خيبط نم تفصو الثم المعتسم ءام دجو نمف

 نم رطق دق يذلا ءاملا دجي يذلا امأف ؤ يلصي مث مميتي مث هب أضوتي انلق اذه ريغ ءام

 . كله دق ءام كلذ نأل ءاملا كلذب أضوتي الو مميتي هنإف } لساغلا نم وأ اضوتملا

 وأ ريثك ثور وأ منغ رعب هيف ناك اذإ ءاملا نع هتلأسو : ةفاضالا نم : ةلأسم

 لاق ؟ هب أضوتي نأ زوبي له . هنولو همعط ابلاغ كلذ ناكو صوخ وأ قبن وأ رسب
 ءايك هيف نوكي يذلاب اكلهتسم نوكي دح ىلا ءاملا ريصي نأ الإ هب اضوتي نأ زوبي

 . هيف وه يذلا ىلا افاضم ريصيو 0 ءالقابلا وأ قرشعلا

 وهو حيحص وأ ضيرم لجر نعو : هللا همحر ديعس يبا باوج نمو : ةلأسم
 وأ ءاود كلذب ديري ًارجش هيف حرطو ءام ىلغاف سجن هنأ الإ بنج ريغ وأ بنج

 هب لسغي لهو ةساجنلا ءاملا كلذ رهطي له تلق ءاملا رجشلا كلذ ريغف ءاود ديري ل

 ءام وأ ءالقابلا ءام لثم ىلا افاضم ريصي ىتح كلذ نول هيلع بلغ اذإف ؟ ةبانجلا نم

 هب لسغي الو ةساجنلا نم رهطي ال كلذف اذه هابشأ وأ ةقرشعلا وأ ءايبوللا ءام وأ زرألا

 ايك هيلع بلغي ملف كلذب كرتي هبيطو ءاملا ةحئار رسكيل هدارأ ناك اذإ امأو ةبانجلا نم

 . هللا ءاش نإ زئاج كلذف كل تفصو

 هب رهطتلا لاق ينايسبلا نسحلا يبأ نع : خايشألا باتك ف تدجو دقو لاق

لسغ امأو ضئارفلا هب يدؤي الف رانلاو ناحيرلاب لمعتسم هنأل زوجي ال ةبانجلاو ةالصلل



 ملعا هللاو ضرف ءادأ هيلع سيل هنأل تيملا يف زوبي كلذ نإ لوقأو . ملعأ هللاف تيملا

 . تدجو اذكه

 معن لاق ؟ ةساجنلا ليزي له لمعتسملا ءاملا يف لوقت ام ينايسبلا : ةلأسم
 . سجن هب نوكي ءامم لمعتسي مل ام رهاط وهو ةساجنلا ليزي
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 ثلاثلا بابلا
 ءالملا ىف

 .ه

 هيف ىري نأ الإ ؛ال لاق ؟ هسجني له هسم وأ هنم برش مئاقلا ءاملا نع هتلأسو

 رهاط ءاملا لاق & ةساجن هيف ىري الأ سأب الف ةالصلل هنم أضوت نإ كلذكو . ةساجن

 . سجن هنا ملعي ىتح

 جلف لثم افيظن ءام لخد اذإ بلكلا يف بوبحم نب دمح لاق دق لاق : ةلأسم

 هنأ هئام نم ناسنإب راطو ضفتناف اهنم زرب مث ع يش اهسجني ال ةريزغ ءام ةبخ وأ راج
 . سجن هنا اندنعو رظن اهيف ء كلذ ف هيلع سأب ال

 ةدحاو نم بخشف ةيقاس يف ًاعطقنم ءام دجو نميف ميهاربا يبا نعو : ةلأسم
 : هريغ لاق © معن لاق ؟ كلذ هل زوجي له تلق 0 هنم اضوتف هيلا دصق ءاملا ىرج املف

 يجنتسي نا هل زاج ترج ىتح اهبحشف ةيقاس يف ةدحاو ةبخ الإ نكت مل ول كلذكو
 . ملعلا لهأ ضعب نع دجوي دقف الق سمخ ردق اعمتجم ءام ناك نإو & ليق اهف اهيف

 ةساجنلا نم هيلع بلغ ام الإ هسجني ال كلذ نا هللا همحر زرحم نب ديعس هنا بسحأو

 يف ساب ال لاق نم لاقو { هللا همحر رفعج يبا لوق ىنعم ىلع ةحئار وأ معط وا نولب
 . ملعا هللاو فرعلا وهو ةحئارلا

 ءاملا اهلخد ال مأ ء رز اهيف ةبلج نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 اذه نوكيأ حتفي نأ الب دسلا دعب اهلفسا نم ضافو اهالعأ نم لزن مث اهيف ناكف

 اهوكرت ول ةبلجلا هذه نآ ول تيأرأ : هل تلق ، راج ءام يدنع وه لاق ؟ ايراج ءام

 ءاملا هلني مل يذلا بناجلا يف وأ اهبناوج يف يرجي اهيف يذلا ءاملا يقبو { اهيلع دسف
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 ىلا ءاج الجر نأ ول تيأرأ : هل تلق { راج يدنع وه معن لاق { ايراج اذه نوكيأ

 هكرتف هنع ىصحلا حسفف لصتم هنأ الإ يرجي هري ملف ىصحلا ين اهريغ وأ ةيقاس ين ءام

 كلذكو : هل تلق ، كلذ ليق دق ، معن لاق ؟ يراجلا ةلزنمب اذه نوكي له ىرجف
 الف هب أضوتف اضعب هضعب ىلا ىرجف هنع ىصحلا حسفف اعطقنم امئاق ءام ناك هنأ ول

 كلذ نأ يعم لاق ؟ هعاطقنا نيح يف هيلع سجني الو كلذ هل زوجيأ ى عطقنا غرف

 . ةساجنلا هيلع بلغت مل ام يراج ماد ام سجني الو { زئاج

 الخف معط وأ نولب ءاملا ىلع لوبلا بلغف سجنيال ءام يف لاب لجرف : هل تلق
 افص ىتح هلاحب رت وا هيل هيلع حزن وأ هل هنم ةكرحب ءاملا افص مث ريثك وأ ليلق كلذل

 وهف ةدام هل سيل عقنتسم هلك ءاملا ىلع ةساجنلا تبلغ اذإ : لاق ؟رهط دق هارتأ

 1 عجري هنا يعمف ئ . هيلع ..ب هنم رثكأ ءاملا يف هلخادي نا الإ يدنع ادبا سجن

 ةساجنلا مكح عضوم ىلع بلغف سجني ال ًاريثك ءاملا ناك نإ امأو © ةراهطلا لاح

 هب طلتخا اذإف {ك سجن هنم ةساجنلا هيلع عضوملا نأ يدنعف 7 هنم رثكألا وه سيلو

 ين يدنع راص دقف ةساجنلا نيع كلهتساو هيلع بلغف يناعملا نم ىنعمب رهاطلا ءاملا

 . ةراهطلا لاح

 ةساجنلا نيح يف بوث وأ هندب نم ءيش عضوملا كلذ يف ناك نإف هل تلق

 ملو هندب وأ بوثلا جرخأ مث هريغ وأ حزن ز وأ ةكرحب ءاملا افصو ةساجنلا نيع تلازو

 ؟ اذه ىلع ارهاط هندبو هبوث ىرتأ ، لسغب الو كرعلاب هصخي

 هماكحأو سجن هنا ءيش هنم هسم وأ سجنلا ف عضوملا يف لح اذإ هنأ يعم لاق

 يلي امم ءاملا نول ريغتف ًاريزغ ءاملا ناك ول تيأرأ : هل تلق . لسغي ىتح ةساجنلا

 لزن ىذلا يفاصلا اذه نوكي ام دحاو عضوم هلكو فاص ءاملا ىلعأو لفسأ نم ضرألا

 ؟ ارهاط لفسأ ىلا هنم ةساجنلا

 مكح هيلع بلغ ام ريثكلا ءاملا نم دسفي امنإو ، رهاط هنا يعم اذكه لاق

 . ءاملا كلذ نم اهسفنو اهنيعب ةساجنلا

 ناك ول هنأ الإ ةعطقنم ابجو ىصحلا ف الصتم آ ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ يراجلا ةلزنم اذه نوكي له 5©“ت سجني مل ىصحلا قوف الصتم

 ف مئاق ءام ناك نإف . هرمأ نم كلذ نبي مل ١ ذإ لصتم يدنع وه معن : لاق
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 له هرخآ نم دجي ملو هرخآ ىلا لصي ملو ىلعأ نم راج ءام هلخدف ليلق وهو عضوم
 ؟ يراجلا ةلزنمب كلذ نيح يف هلك ءاملا نوكي

 راص دقف ةمكح لجأ نم ىرج وا رهاطلا يراجلا ءاملا هيلع بلغ اذإف : لاق

 يراجلا ءاملا هلخد امنإو سجن هنيعب وهو هيلع بلغي مل ماد ام امأو ۔ ارهاط يدنع

 يف ناك اذإ ءاملا كلذ ةراهط يل نيبي الف ، همكحب ىرج الو هيلع بلغي مل الوخد

 . اسجن هلك لصألا

 لصألا يف اسجن يراجلا ءاملا هلخد يذلا ليلقلا ءاملا نكي مل نإف : هل تلق
 نم يرجيو هرخا ىلا لصي نا لبق هيف ءاملا لوخد نيح يف ةساجنلا هتضراع امنإو

 ؟ ةساجنلا هيلع بلغت ملام ارهاط ءاملا كلذ نوكي له 3 لفسأ

 . كلذك ىدنع وه معن لاق

 ايف هل تلق ، ء يش هدسفي مل ةلق نيعب رأ ردق ناك اذإ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 3 اكوكم نيسمخ ردق عستي ناك اذإ لاق نم لاقو . رارجلا طسوأ نم لاق . رارجلا دح

 . ىرج لاق نم لاقو

 له تلق . صحلا تحت نم برشت اهؤامو يداو يف ةكبش نعو : ةلأسم

 . ىصحلا قوف نم ضيفي ىتح ال لاق ؟ اهيف ىجنتسي

 هيشم نابتسا اذإ ًاريثك وأ ناك اليلق هتيرج نيبتست ءاملا ناك اذإ ليقو : ةلأسم

 . هيف يجنتسيو هنم أضوتي نأ زاج هيرجو

 ناك اذإ : لاق هنا هللا همحر ةديبع يبا نع ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو : ةلأسم

 . ملعا هللاو لوبلا هدسفي مل لوبلا نم رثكأ ءاملا

 هنا نيملسملا ضعب نع كلذ عفري ةيواعم يبا نع دجوي كلذكو : هريغ نمو

 . ءاملا دسفي الف لوبلا نم رثكأ هلعل ءاملا ناك اذإ
 ءام يف اضوت لجر نعو : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ايف ثلثلا نم هب حسمتيو هنم رطقي يذلا ناك اذا : لاق ؟ هؤوضو حصي له فقاو

 . هؤوضو حص دقف هنود

 نم لاق . افالتخا كلذ ىف نا راج ءام هلخدي دكارلا ءاملا ىن اولاق لاقو : ةلأسم
 كلذو ، ءيش هسجني ال اريثك ءام نوكي ىتح ضعب لاقو . لق ولو راج ءام هنإ لاق
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 مكح همكحف هلخدي الو هنم جرخي ناك اذإ امأو فشني ال جوراص وأ ةافصب ناك اذا

 . افالتخا كلذ يف ملعا الو يراجلا

 هيف رهظو ءام ف ةساجن تعقو اذإو : دمحم يبأ عماج نمو

 نأ الإ ؛ ريثك وأ ءاملا ناك اليلق هيلا تلصو ام سجن 0 اهنولوأ ة اهحير وأ © اهمعط

 اهب رهطتلا زوجي امم ةيقبلا هذه نوكتف هتيقب ىلا لصي مل ةفئاط ين اهنم عقو ام نأ ملعي
 { ةريغتم ريغ ىرخألاو ةريغتم نوكت هنم ةيحان هنا ىرت الأ ؛ اهنع ةساجنلا لاوزل

 زوجي ةرهاط ىرخألاو اهنم رهطتلا زوب ال ةساجنلا اهيف يتلا ةيحانلا نأ انلق كلذلف

 الو ، مارح هلايعتساو هب رشف هيف اهنوك ملع املف ةساجنلا مرح هللا نأل اهنم رهطتلا

 ةساجنلا عفدي ال دكارلا ءاملا نأل © ةساجن هيف تعقو اذإ يراجلا ءاملا دكارلا ءاملا هبشي

 ملعي ال ىتح اهعضوم نع ةساجنلا عفدي هنود ايف يراجلاو أ تلح ثيح نم

 رثأ ىري ىتح يراجلا ءاملاب كلذ بلغي اهعضوم ملعي ملو رثأ اهف ري مل ايف ، اهناكم
 . ملعا هللاو سفنلا يف هتحص ىوقتف يأرلا ين كلذ بلغي وأ هيف ةساجنلا

 هنم اهب سجني ال ةدسجتسم ةساجن هيف برضف ؛ نيب رض ىلع يراجلا ءاملاو
 ءاملا ةدام تعفد تلقتت اذإ حص مث هرئاس نود اهدحأب هئازجا نم اهيقلو اهقباط ام الإ

 هتلح امم هيف ةساجنلا نوكي نا يراجلا ءاملا نم يناثلا برضلاو { هترهطف هناكم

 ءاملا اهيلع نوكي نأ الإ سيجنتلا همكحف ةرواجملا ليبس ىلع راصو اهؤازجأ تقرفت
 هيف ةساجنلا نيبت «رالئل ةراهطلا كلذ مكحف . كلهتسملا ءيشلاك هنم ريصيف
 . ملعأ هللاو

 أضوتي مث دكارلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» : لاق هنا ةت يبنلا نع يورو

 نأ يدنع بجوي هنم أضوتي نأ عونمملا لئابلا ريغلو رهاظلا باحصأ لاق 0 «هنم

 . اريثك نوكي دقو اليلق نوكي دق ءاملا نم دكارلا نأل { هتلقل هنم ؤضوتلا نع يهنلا

 © «عيمجلا ىلع يمكح مكنم دحاولا ىلع يمكحد» : ةي يبنلا لوق انلق ام ىلع لديو
 دحاو ركذ رثك اذإ سيلو . هيسانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو » : لجو زع هلللا لوقل

 . ملعأ هللاو دحاو امهنيب لاحلاو ةدابعلا باب ين هريغ هعم ركذي مل ةحابإ وأ عنمب

 قيرط نم يور دقو . رثك دكار وأ ئ ليلق دكارف نيب رض ىلع دكارلا ءاملاو

 يهنلاف { هلقن حصو ةقيرط ملس اذإ ربخلاف ، مئادلا ءاملا : مالسلا هيلع لاق هنأ رخآ

 )١( لصالا اذك .
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 املا : ةت يبنلا لوق كلذ ديؤيو { هتلقل ةساجنلا لمحي ال ىذلا ليلقلا نع
 . ةساجنلل هتبلغو هترثكل ءىش هسجني ال

 ءاملا يف مكدحا نلوبي ال»: لاق هنأ ةي يبنلا نع يور دقو : باتكلا نمو
 نوكي دق دكارلا نا هل لاقي © هنم أضوتي نأ هريغلو دواد لاف .هنم أضوتي مث ; دكارلا

 لاق نإف ، ليلقلا ءاملا مالسلا هيلع دارأ نوكي نأ ركني ايف 3 اريثك نوكي دقو اليلق

 رهاظب هنم رهطتلا نم عونمم هيف لئابلاف 3 دكار مسا هيلع عقو ام لكو مومع اذه

 نودركذلاب هيف لئابلا صخ نإو هنم اعونمم هريغ نوكي نأ اضيا ركنت ام هل ليق . ربخلا

 نا لاق نإف ى «عيمجلا ىلع يمكح مكنم دحاولا ىلع يمكح » : ةلي يبنلا لوقل هريغ

 مومعلاو انعم رهاظلاو ليلدلا ةماقإ كيلع : هل ليق مكحلا اذهب صصخ دف لئابلا

 هسسماف ءاملا تدجو اذإف» : ةلي يبنلا لوق نوكي نأ ركنن ام هل لاقيو . اضيا

 ةبانج نم ثدح لكل اباطخ اذه نوكيف ، بجاو مومعلا اذهب قلعتلا نا ، «كترشب

 © يعازخلا بيؤذ ربخب جتحا نإف © ةساجنب هنم عنم نم الإ هدجو مث مميت ناك دق

 ظح رظنلل نكي مل قيفوتلا درو اذإو 5 هعم هريغ ةكراشم نم انعنم عامجالا نا هل ليق

 . قيفوتلا هللابو هعم

 يف تاساجنلا ءاقلإ نع ىهن هنا ةلي يبنلا نع ةشئاع قيرط نم يور دقو

 طوغتلاو ءاملا يف لوبلا مكح نأ ليلدربخلا اذه يفف . هريغ الو ادكار ركذي ملو { ءاملا

 . باوصلل قفوملا هللاو مكحلا يف امهنيب دواد قرف دقو 5 ءاوس

 ىلع هتبلغل ءاملا ةراهط يف ةديبع يبأل نيرخأتملا ضعب جتحا : باتكلا نمو

 اهضعب نيدبعتملا فرع تادابعب دبعت ىلاعت هللا تدجو لاق نأب هيف ةعقاولا ةساجنلا

 . هبانتجاب رمأو لوبلا نع ىهنف 3 اهئامسأب اهضعب ىلع مهدو 5 اهنيعب اهنيعب اهيلع افيقوت
 صيصختب ةلالد موقت نأ الإ هنع يهنلا مكح يف لخد دقف لوب مسا هيلع عقو ام لكف

 . نيدبعتملل ةراهط هلعجو ءاملاب رهطتلاب رمأ كلذكو & همكح لقنيف 0 هنم عيش

 ميلستلا بجي ام كلذ نم عنمي نأ الإ هب رهطتلا زئاجف ءام مسا قحتسا ام لكف

 انربتعا 5 ءاملا وهو { هتراهطل هنم انحبأو لوبلا نم هبانتجاب انرمأ ام عمتجا اذإف . هل

 لخد ام همكحف ناك مسا نم قحتسا ايف { هيلع ةلادلا تاقالعلاو ءايسألاب همكح

 عمتجا ام ىلا ىرت الأ الوب ءاملا لعجيو ًءام لوبلا لعجي نا ىلاعت هلبو ، همسا تحت
 رهاظطلا ماعطلا عمتجم وهو ثرفلا وهو سجن شركلا يف ناك امنإ انتوعد لهأ هيلع

 هللا لقن © اروابتو دحاو رارق يف نارهاطلا ناذه عمتجا اذاف & فلعلاو ءاملاو
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 نم ناقرتفي مث سجنلا مسا ىلا اهنع ةراهطلا مسا لقتناو كلذ لبق اهمكح

 ىلا ثرفلا يقليو © ةساجنلا مكح هل نوكيف ةناثملا ىلا لوبلا شركلا يقليف © اهلحم

 . ةراهطلا مكح هل ريصيف ءاعمألا

 . ليلحت لا مث ‘ ميرحت لا ليلحت نم بنعل ا ريصع ل اوحأ تلقن كلذكو

 قفوملا هللاو هفاصوأ ريغتل اهلاقتناو هثاسأ ريغتب هماكحأ ريغتت امنإو ‘ دحاو رهوجلاو

 ٠ باوصلل

 هقفاويو ءاملا يف ةديبع يبأ لوقب لوقي يناسازخلا هللادبع نب مشاه ناك دقو

 ردق نع ىدلاو تلأس : سابعلا نب حاضو لاق رثألا يف تدجوو . مسالا ةبلغب هيف

 : رشبم نب ديعس نب نايلس لاقو 0 رارج سمخ لاق ،ك بنجلا هيف لسغي يذلا ءاملا

 نيتبرق وحن لاق ، لجرلا هيف يجنتسي يذلا ءاملا ردق نع زرحم نب ديعس يدلاو تلأس

 ةديبع يبا ضوخ ينعي © معن لاق ؟ كلذب ذخانأ هللادبع يبأل ليق دقو { ءاملا نم

 ؟ ةديبع وبا هضاخ يذلا ءاملا كلذ لثم نم ءوضولا زوجي لهف هل ليق ءاملا كلذ

 داسف ىلا هب غلبأ ام لاق ؟ هسجن له هنم هب راطف ابطر ابوث سم نإف تلق 8 ال لاق

 يلع يبا لوق ىلع يفكي لسغ هيلع ديلا ءارجإ ريغب ءاملا بص نأ ىلع لديو هتالص

 كلذكو . . ابص ءاملا هيلع بصيو لكني هنأ  سجن ءامب زنك بارج ي يلع نب ,ىسوم

 بص نإ ةاشلا هيلع لوبت بارج يف لاقو 5 ابص ءاملا هيلع بص يبصلا لوب ين لاق
 . هيلع ديلا ءارجإ اوطرتشي ملو يفكي هرهاظ ىلع ءاملا

 ضرأ يف اعوفرم ناك اذإ جلفلا نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ءاملا نم حرط اذإ كلذك وه انيبف ةساجن نم لسغي وأ هيف يجنتسي لجر دعقف ةطنح

 هيلع سأب الف كلذ يف هيلع ىرت ام فلخ ىلا يرجي ءاملا عجرف هطنح هيقاس يف ةطنحلا

 . همامأ وأ هفلخ ىرج راج وهف ىرج ام فيكو ، كلذ يف

 نارفعز وأ ناروشب غبصا اذإ بوثلا نع هتلأسو : ديعس يبأ نع : ةلأسم

 غبصلا كلذ لسغف ، باودلا ريغوا باودلا نم غبصلا يف ةلاحلا ةساجنلاو { سجن

 ابلاغ عضوملا نم . بلغ يذلا ءاملا نوكيأ { ءاملا ىلع غبصلا بلغف راج ءام ين
 ىلع بلغت ىتح سجني ال امم ناك اذا هتساجن يل نيبي ال : لاق ؟ ًاسجن وأ ارهاط هيلع

 كلذكو : تلق . ةساجنلا اهيف ةلاحلا ةرهاطلا تاوذلا نم ال تاذلا نم ةساجنلا

 . نارفعزلاو ناروشلا لثم وه مّنسلاو لينلاو جنبلا
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 ىضم ريبكلا ةديبع ابأ نإ ليقو : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 دقو باودلا هيف تلاب دقو ءام قيرطلا يف هنم عقنتسا ثيغ باصأ دقو دجسملا ديري

 هب ضاخو ايضمف { ضماق لوب هيفو ءام قيرطلا يف نأ هملعاف ذئموي هرصب بهذ
 ملو ىلصو نيطلا نم هلجر لسغف ءام بلط دجسملا باب دعص املف 0 ءاملا كلذ
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 ةديبع وبا هضاخ يذلا ءاملا اذه لثم نم ءوضولا زوجي ال : هللادبع وبأ لاقو

 لاق هنا بسحأو . داسف ىلا هب غلبأ ايف هندب وأ هبوث يفآناسنا باصأ وأ هنم سم نمو
 كلذب ذخا ذخأ ولف هللادبع وبا لاق { هتالص داسف ىلا هب غلبأ مل ىلصو هنم أضوت ول

 . ساب هيلع ال مل

 يرجي اهءام نأ بلقلا نئمطيو ءام اهيف يداولا يف ةكبش نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةساجن هيف لسغي نأ زوجي له ء ىصحلا تحت نم

 . زوجت الف مكحلا يف امأو ةنانمطالا مكح يف معن : لاق

 . رهاظلا مكحو ةنانمطا مكح : نايكح مكحلا : ديعس وبأ لاقو

 ريثكلا وأ ليلقلا ءاملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 ام سجن هنأ 3 ًاحمر وأ ، انول وأ ؤ ًاعط ءاملا ةساجنلا تريغف ةساجن هيف تعقو اذإ

 لشم ريثكلا ءاملا نأ ىلع اوعمجأو 7 هب لاستغالا الو ءوضولا يزبي الو كلذك ماد

 الو ًايعط الو انول هل ريغت ملف ةساجنلا هيف تعقو اذإ كلذ وحنو © رحبلا نم لجدلا

 ءايلل ريغت ملو ةساجنلا هيف لحت ليلقلا ءاملا يف اوفلتخاو ى هنم رهطتي ةلاحب هنأ . 7

 كلذ يورو . اثبخ لمجي مل نبتلق ءاملا ناك اذا ةفئاط تلاقف ۔ انول الو احي ر الو ايعط

 ةديبع وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاق هبو & دهاجمو ريبح نب ديعسو رمع نبا نع
 اذه ىورو 0 عيش هسجني الف نيعبرأ غلب اذإ ءاملا نأ وهو ناث لوق هيفو ، روث وبأو

 ناك اذإ ءاملا نأ ثلاث لوق هيفو . ردكنملا نب دمحأ لاق هبو رمع نب هللادبع نع لوقلا

 مل اذك نيريس نب دمحم لاقو . قورسم نع كلذ يور . عيش هسجني مل اريثك

 يورو . ثبخلا لمحي مل نيبونذ ناك اذإ ءاملا نأ وهو عبار لوق هيفو . ثبخلا لمحي

 بونذلا هيف رظن نم لاق ث نيبونذ وأ ًابونذ ةمركع لاقو & سابع نبا نع لوقلا اذه

 : رعاشلا لاق هيفو ولدلا برعلا ةغل ف
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 بي رش انعزان اذإ انإ

 بونذ انلو بونذ هل

 برعلا ةغل يف جرخي دقو اندنع ولدلا وه بونذلا عضوملا اذه يف معن هريغ لاق

 لثم ًابونذ اوملظ نيذلل نإف { : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذو & بيصنلا بونذلا نأ

 هللاو مهباحصأ بيصن لثم (ًابيصن) هنا انفرع ايف كلذ يف ليقف . مهباحصأ بونذ

 . هباتك ليوأتب ملعا

 . ءيش هسجني مل اولد نيعبرا ناك اذإ ءاملا نأ وهو : سماخ لوق هيفو

 بناج هنم كرح اذإ عضوم يف ناك اذإ دكارلا ءاملا نأ وهو : سداس لوق هيفو

 سجن ةساجن نم هيف عقو ايف ، رخآلا بناجلا ىلا هبارطضا صلخو ءاملا برطضا
 ريغتي نا الا عقو ام هسجني مل كلذك نكي ناو ةساجنلا نيبتت مل ناو 3 هيف اهعوقو

 . يأرلا باحصا نع كلذ يكح . هير وا ، هنول وا ؤ همعط
 هيلع بلغت نا الا ءيش هسجني ال هركو ءاملا ليلق نا وهو : عباس لوق هيفو

 . يدهم نب نمحرلادبعو ناطقلا لوق اذه . حير وأ © نول وا ، ةساجنلا

 انيورو سابع نبا نع انيورو لوقلا اذه قفاوت رابخأ لئاوألا نع انيور دقو

 يبأ نب نمحرلادبعو اطعو ريبح نب ديعسو ةمركعو يرصبلا نسحلاو بيسملا نبا نع
 . ثبي ال ءاملا لاق هنا ةفيذح نع انيورو ديز نب رباجو ىليل

 ردق يفا ثبخ لمجي مل نيتلق ءاملا ناك اذإ اولاق نيذلا فلتخاو : ركب وبا لاق
 نيتبرق عست ة ةلقلا اذإف رجه لالق تيأر لاق ، جيرج نبا نعركذ يذلا ثيدحلا ةلقلا
 . ائيشو

 ًافصنو نينتبرق ةلقلا نوكت نأ رايتخالا : يعفاشلا لاقو
 ملو برق سمح نيتلقلا ةلقلا نم لاقو ، نيترم ةلقلا ةرم دمحا لاقو . رابكلا برقلاب
 سمخ روث وبا لاق {“ برق تس وحن نيتلقلا ينعي امم قحسإ لاقو . برق يأب لقي

 . اهرغصاب الو برقلا ربكأب سيل

 ملو ةضيفتسم ةفورعم رجه لالق يهو بانجلا اهنأ نم : سداس لوق هيفو
 ىيحيو عيكوو يدهم نب نمحرلادبع لاقو 0 ةديبع يبا لوق اذه © ادح كلذل لعجي

 . ًادح كلذل لعجي ملو ةرجلا ةلقلا مدآ نبا
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 رهش ف هفلخ لص يروتثلا نا ةصيبق ركذ 6 ةلق روكلل لاقي دق : ركب وبأ لاق

 . جرخو هعم ةلقو هلعن ذخأ مث ناضمر

 هفاطأ اذإ هلقأو هلمحب نالف لقتسا نم ةذوخام ةلقلا نأ وهو : عباس لوق هيفو

 اذه لاق . اهيف برشيو لمحتو يديألاب لقت اهنأل الالق نازيكلا تيمس امإو .هلمحو
 لوقأ هقفاو نمو سابع نبا هلاق يذلا لوألا لوقلاب و ركب وبا لاق . ةغللا لهأ ضعب

 ةراهطلاف ءام لكف هاومميتن ءام اودجت مل نإف » ىلاعت هللا لوق اهدحأ ججحل كلذ
 . عامجا وأ ةنس وأ باتك هنم عنم ام الإ هب زوجت

 يبارعألا لوب ىلع ءام نم بونذ بصب ةلي يبنلا رمأ : ةيناثلاو

 7 ءيش هسجني ال ءاملا»وألت يبنلا لوق : ةثلاثلاو

 ايف اوفلتخاو ، رهاط ةساجنلا هيف لحت نأ لبق ءاملا نأ ىلع مهعامجإ : ةعبارلاو

 ىلع اوعمجأ ام داسفإ زئاج ريغو ى احير الو انول الو اعط هل ريغت مل ةساجنلا هيف تلح

 اذه ريغ ف ةروكذم اذه ف ججحلاو . هل ضراعم ال ربخ وأ هلثم عامجإب الإ هتراهط

 . عضوملا

 " ال ة هتيم ةا اهيف ةلق . نم ر لجرو لوقي و ناكو 6 هلع فقوي تيقوت

 . هتالص تضم يعازوألا ل اق ؤ اعط الو ة هحب دار دجم ملف ملع من د اهم

 اضوتف امعط الو احير ريغت ملام ءاملا يف عقت ةفيفخلا ةيحلا يف : يروثلا لاقو

 نم جرخي الام يناعم ىلع بابلا اذه يف هولاق ام عيمج جراخ : ديعس وبا لاق
 ىنعم ىلع هريغ نم هب لايعتسا يلا بحأو & ضعب نم نسحأ هضعبو باوصلا
 ام عيمج جراخف روهطلا ءاملا ةراهطل مكحلا ىنعم يف امأو ، طايتحالا يناعمل رايتخالا

 . هللا ءاش نإ لوقلا نم نسحلا ىلع هولاق

 ناشطع وهو سجن ام هترضحب ناك نمو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 نأل 5 هيلإ ارطضم ناك اذإ هنم برشي نأ هل زاج هل جاتحم ثدحم وهو ةالصلا هترضحو
 { ءاملا نم سيل هنال ةالصلل هنمرهطتي نأ هل سيلو هسفن ءايحإب هرمأ دق هركذ لج هللا
 {. هنم لصفنم الو هب رهطتلا نع ىهن دق امم زيمتم ريغ ناك اذإ هب رهطتي نأ زوجي يذلا
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 . هريغ نود ءاملاب رهطتي نأ هرمأ امإ ىلاعت هللاو

 وأ درب نم هلايعتسا هسفن ىلع فاخي ءام ناسنإ دنع ناك اذإو : باتكلا نمو

 نإف ةراهطلل هلمعتسي نأ هل لحي الف ةالصلاب رمأ دقو ثدحم وهو هفلتيف هقحلي شطع

 نأل اضيا هل قراسلاف ءايلل بصتغملا كلذكو . هبرل ًايصاع ناك كلذل هلمعتسا

 ام لعف اذاف 5 اهب رمأ يتلا ةدابعلا كلت لعف نم قحتسي باوث اهلعفو ةدابع ةراهطلا

 . اهلعاف هيلع باثي الو ةعاط نوكي ال { ةيصعم هلعف ناك هنع ىهن

 نم ةأرما ترهطو لجر بنتجاو ءام لجر دنع ناك اذإو : باتكلا نمو

 . مهنم ءاش نم ىلع هب دوجي هنأ ىلا بهذي انباحصأ ضعب ناك ناسنإ تامو اهضيح
 كي يبنلا نأل © هب هلسغي نم ىلا هعفدي وأ تيملا هب لسغي نأ يدنع بجوي رظنلاو

 بنجلا ين بطاخي ملو . رمألاب ضرغلا يف لخاد وهو { «مكتاومأ اولسغا» : لاق

 هنأل هريغ ىلا هعفد هل سيلو { هب ىلوأ وهف بنجلا وه ناك نإو 0 ءيشب ضئاحلاو

 ناك نإو . ملعأ هللاو كلذ ىلع رداق وهو { ءاملاب اهيلع ارداق ناك اذإ ةراهطلاب بطاخ
 شطعلا هسفن ىلع فاخي نأ الإ هسفنل هذخاي نأ دحأل سيلو هب قحأ وهف تيملل ءاملا

 . كلذ لدعب ملعأ هللاو انباحصأ رثكأ لوق ين نمثلاب هتثرول نمضيو هسفن ءايحإ هلف

 ترضحو رفاسم وهو ةلحر ين ءام يسن نميف انباحصأ فلتخا : باتكلا نمو
 ٠ ةالصلا نم هغارف دعب هب ملعو ءاملا دجو مث { ىلصو مميتف هب ملعي ملو ةالصلا

 . هيلع ةداعإ ال مهضعب لاقو ث ةداعالا هيلع مهضعب لاقن

 هيلع بجوأ ىلاعتو كرابت هللا نأل ريخألا لوقلا اذه باحصأل : ةجحلا
 دقو { ءاملا نوك مدعب ال نادجولا مدعب مميتلا قلع هنأل ءاملا مدع دنع مميتلا

 امنإو اومميتف ءام نكي مل نإف هركذ لج هللا لقي ملو هعضوم ف وهو ءيشل ا دجوي ال

 هدجي الو هعضوم يف بولطملا ءيشلا نوكي دقو ، «اومميتف ءام اودبت مل نإف » لاق
 ايلصم ناك ىلصو مميتلا زوجي هب يذلا طرشلا لصح دقف هدبي مل اذإف . هبلطي نم

 . ملعأ هللاو هيلع ةداعإ الو رمأ ايك

 لهج سيلف نادبألا تمزل اذإ تادابعلا نأ لوألا يأرلا باحصأل : ةجحلاو

 ىسنيف ملتحي لجر لثم كلذ ث ةالصلا ضرف نم بجو ام ضرف طقسمب ءاملا دوجو
 هنايسنو هتلفغ تناكو ةداعالا هيلع بجو هتبانجب ملع اذإف يلصيو اضوتيو مالتحالا
 يف بجو اذإ ريغصلا كلذكو . لاستغالا ضرف نم هيلع بجو ام هنع ناطقسي ال
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 لوصأ ىلع ةاكزلا نايتإ نم هيلع بجو ام ملعو غلب مث لقعي ال وهو ةاكزلا هلام
 . ةاكزلا نم هيلع بجو ام ضرف هنع طقسي مل هلهجو 0 مهنيب قافتا وهو ؤ انباحصأ

 هنايتإ هيلع لب ءاملاب ةراهطلا ضرف هنع طقسي ال هلحر ىف وهو ءاملاب هلهج كلذكو اولاق
 اضيأ مهيفلاخحم نم عامجا هنأ وجرأو اوعمجأ مهن :أ كلذو رظنا يدنع اذهو . هملع دنع

 نأ هيلع نأ ، هكلم يف تناك ةبقرلا ناب لعي ملف راهظ نع ةرافك همزل ول الجر نأ

 كلذكو . هل اهموزل طقسمب هكلم يف اهنوكب هنايسن نكي ملو ث ةبقرلا قتعيف عجري
 { هنايتإب رمأ ام هنع طقسي ال هلحر نم هعضوم نوك لهج اذإ ءاملا ةراهطب رومأملا

 مكحو { فالتخالا دنع هيلإ اوعجري نأ يغبني لصأ وه ةبقرلا يف مهقافتا نإف اضيأو
 مهوصأب لوقلا اذهف 5 هيلع قفتملا لصألا ىلا عزانتلا دنع اوعجري نا نيسئاقلا
 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو . هبشأ

 ءاملا ىلا لصيأ هنأ ملعي عضوم يف ناك اذإ ناسنإلا نأ اوعمجأو : باتكلا نمو

 . مميتي نأ هل سيلو ءاملا دصق هيلع نأ تقولا جورخ لبق

 هتالص تناك ىلص نأ دعب هلحر ين ءاملا دجو مث مميت اذإو : باتكلا نمو
 ةيناث ةلاح يف هل هنادجو سيلو 0 ءايلل دجاو ريغ ناكو ث هب رمأ ام لعف هنأل ، ةيضام

 هنم عيضي دق ناسنالا نأ ىرت الأ 5 هايإ هنادجو لثم ءايلل ًادجاو ناك هنأ بجوي ام
 يف هنوك سيلو ث هل دجاو ريغ يمسيف ملاعلا ف دوجوم وهو هدجي الف هبلطيف ءيشلا

 ةداعإ نم انباحصأ ضعب هركذ ام ىلع رمألا ناك ولو هل ادحاو نوكي نأ بجومب ايندلا

 يف دوجوم هنأل هل دجاو ريغ لاقي نأ زئاج ريغ ءيش هل عاض نم ناك . ةالصلا

 نم عنميو هيلع ردقي دقو { هلايعتساب رومأملا ءيشلا ىلع ةردقلا وه دوجولاو 5 ملاعلا
 . هلايعتسا ىوس هل لصحي دق دجاولا نأ الإ هلايعتسا

 هدنع وهو 0 هناكم ملعي ملو ءاملا يسن نم انباحصأ ضعب لاقو : باتكلا نمو

 لاقو . ع الل دجاو ريغ هنأل هيلع ءاضق ال نأ هناكمب ملع مث ىلصو مميتو هلحر ف وأ

 موصل ا هيزجي ال هكلم يف ةبقرلل يسانل انألاذه بجوي رظنل او . ءاضقلا هيلع مهضعب

 هتساجن يسن وأ ملع مث ملعي ملو سجن بوثب ىلص نم كلذكو ، اهنم لدب وه يذلا
 . مهنم قافتاب أ ذهو ءاضقلا هيلعف هثدح س ان وهو روهط ريغ ىلع ىلصو

 . قيفوتلا هللابو

 ىلص ىتحرفسلا لاح يف هلحر يف ءاملا ةالصلاب رومأملا يسن ) اذإو : : باتكلا نمو
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 نم هغارف دعب ءاملا ركذو مميت اذإ هيلع ةداعإ الو هيزجي انباحصأ ضعب لاق 8 مميتلاب

 . لئاق لاق نإف . رفسلا ي وهو رذعلا دوجو ىلع ةردقلا مدعل ةمات هتالص نأ ةالصلا

 ملو نايسنلا لاحك اهيلع رداق ريغ وه سيلأ ؟ ةالصلا ي ةءارقلل يسانلا ين لوقت امف

 مدع ىلع رصتقن مل انأ كلذو مزال ريغ اذه هل ليق {؟ةءارقلا ضرف مكدنع كلذ طقسي

 امل راهظلا نع رفكملا نأ ىرت الأ { رذعلا وهو رخآ ىنعم اهيلإ انممض لب طقف ةردقلا

 ىتح ضرفلا طقسي ال هدرجتب ناسنالا نأل هيزجي ال هنأ ماصو هكلم ين اهنأ ةبقرلا يسن

 . ملعأ هللاو رخآ ىنعم هيلا مضني

 همزل نمو . موّنصلا هيلع ناكف هنع طقس ًافصن الإ دبي ملو ةبقر قتع همزل نمو
 امم اضوتي نأ هيلع ناك ةراهطلل هئاضعأ ضعبل هيفكي ام الإ دبي ملو ةراهطلا ضرف

 . هئاضعأ نم يقب 1 مميتيو ءاملا نم هعم

 هنأ دجسملا ف الا ءاملا دبح مل بنج ف ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 عيطتسي الو ةريغص انيع ناك نإف ٨ هب لسغيو ءاملا جرخيف دجسملا لخدي مث مميتي

 . هربغ ىلعو هسفن ىلع اهدسفيف اهيف عقي الو مميتي لاقف © اهنم فرغي نأ

 لسغيف نيتفيظن هامك ناك اذإ هلانيف ءاملا ىلع ردقي نأ الا حبسملا نب دمحم لاقو
 سجني الو كلذب ناليغ نب مشاه انثدح . لسغيف ءاملا يف عقي مث هسفن نم ىذألا

 . مهدراوم سانلا ىلع

 هسجنت امم ءاملا ةليلق تناكو يرج نيعلا نكت مل اذإ يدنع كلذو : هربغ لاق

 . ةساجنلا

 نإف هيلع ردقي ال ءام ىلا لجرلا ىتأ اذإ ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ] لعفيلف لسغي وأ أضوتي وأ يجنتسيو عضوم ف هرصعي مث هبوثب هنم ذخأي نأ هنكمأ

 . ءاملا ىلع ردقي مل اذإ مميتيلف هنكمي مل نإف
 فرغي نأ عيطتسي ال اليلق ءام دجو نمو : نسحل ١ يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ىلعو هسفن ىلع هدسفيف هيف عقي الو مودعملا ةلزنمب هنأل مميت هدسفأ هيف عقو نإو © هنم
 دكارلا ءاملا ليق دقو 0 مئادلا ءاملا يف لسغلا نع يهنلا ءاج ثيدحلا نأل هريغ

 . كلذب ملعأ هللاو

 ردقي مل ذإ مميتيلف هريغب الو هبوثب هنم ذخأي نأ هنكمي ال ءام ل ا ءاج نمو

 . دبي مل نم ةلزنمب ناك هيلع ردقي ال ناك اذإ هنأل ؛ هيلع
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 مميتي هنأ دجسملا ف الإ ءاملا دجي مل بنج يفو هلوق امأو : حرشلا باتك نمو

 فرعأ الو هركذ ام رثألا يف دجوي يذلاف { هب لسغيو ءاملا جرخيف دجسملا لخدي مث

 عنملا نأ رظنلا قيرط نم يدنع يذلاو & دجسملا لخدي مث مميتي هنأ هلوق هجو

 نم ناك نإو © باجيالا قيرط نم هل هجو ال مميت دعب الإ دجسملا لوخد نم بنجلل

 ثدحملا نأ ايك رهاط بنجلا نأل ، رظن ًاضيأ هيفف طايتحالا وأ ناسحتسالا ثيح

 بنجلا كلذكو دجسملا لوخد نم عنمي ال حير جورخ وأ مون نم ثدحلاو . رهاط

 لخدي الأ هل بحتسللا نإف . ةرهاظ ةبانج هب نوكي نأ الإ دجسملا لوخد نم عنمي ال

 عقي مهنم دحاو سيلو دجسملل ا يظعت طوغتملاو لئابلا كلذكو ةساجن هبو دجسملا

 الإ دجسملا لوخد نم ًاعونمم ناكو اسجن ناك ول بنجلا نإف اضيأو { سجن مسا هيلع

 . ملعأ هللاو هدلب يف ميقم وهو هل ةراهط مميتلا نكي مل ةراهط دعب
 الو مميتي ليقف اهنم فرغي نأ عيطتسي الو ةريغص انيع تناك نإو هلوق امأو

 دجي ملو اهريغ دجي نكي مل نإ لاق ايك وهف 5 هريغ ىلعو هسفن ىلع اهدسفيف اهيف عقي
 اهب عافتنالا هريغ منمي اهيف هطوقس نإف { اهئام جارختسا ىلع لايتحالا ىلا ليبسلا
 ءاملا كلذب عفتني ال ليلقلا ءاملا يف رثؤت ةرهاظ ةساجن بنجلاب تناك امم رو . ةراهطلل

 ًاعونم ناك اذإو ث ءاملا كلذ لايعتسا نم هريغ عنميو ًارهطتم هب نوكي الو هساجن نم

 . ملعأ هللاو { بارتلاب هتراهط ضرفو ءاملا مدع نم ةلزنمب وهو انركذ امل هل ايعتسا نم

 هنم ذخأي نأ هنكمأ نإف هيلع ردقي ال ءام ىلا لجرلا ىتأ اذإ : ليقو : هلوق امأو

 مميتيلف هنكمي مل نإو لعفيلف لستغي وأ أضوتيو يجنتسيو عضوم يف هرصعي مث هبوثب
 هنكمأ نإف 5 هاوس ءام دجي مل اذإ لاق ايك لعفي نا يغبني اذكه ، ءاملا ىلع ردقي مل اذإ
 ءاملاك نوكيف هنم هرصعي مث بوثلاب هذخأي نأ يغبني الف بوللا ريغب ءاملا ذخأ

 بوثلاب الإ هجارختسا ىلع ردقي مل اذإ هل يغبني نكلو ى هانعم يف هنأل & لمعتسملا

 مدعلا دنع طوحأ يدنع اذهف 5 ءايلل ءاعو بوثلا نوكي نأ بوثلاب ءاملا هلمحب ىون

 ملعأ هللاو © هريغل
 ملو هيف كش ال رهاط اهدحاو اهيف ةدساف ةينآ ىلإ ىتأ نم : ليقو : هلوق امأو

 نم هندب فجي ىتح هبوث نع كسمي مث اهدحأ نم رهطتي هنا ندبلا دساف وهو هفرعي

 نأ دب الف ، اهلمكتسي ىتح ثلاثلاو يناثلاب كلذ لعفي عجري مث هبوثب يلصي مث ءامل

 نأ ًاضيأ يأرلا اذه ىلعو ، هرخآو كلذ لوا يف ىلصو اهنم رهاطلاب رهطت دق نوكي
 ىذلا . هب هندب لسغ ناك دقو سجنلا وه اهنم رخآلا نأ فاخي هنأل رهاط ءامب رهطتي
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 تيار ام ريغ ىلع ركذ امب رمأ نم مهنم ليواقأ ةثالث ةلأسملا هذه ين انباحصال دجن

 . رهاطلا هنأ يأرلا بلاغ هيلع عقو ام لايعتساو ةثالثلا ين رحتلا بجوأ مهضعبو

 يف نكمي دقف طايتحالا قيرط نم هركذ ام ىلإ بهذ يذلاف 3 مميتي هنأ ثلاثلا لوقلاو

 نم ناسنالا قحلي امو ميغلا موي ينو راهنلا رصق دنعو تقولا قيضل تاقوألا ضعب
 نإف & مهدعب هسفن ىلع فوخلاو هل نابحصلا قبس هبجوي ايف ةصاخو ث ةقشملا

 نأ هبوث ًقوتيلو ركذ ايك لوألاب رهطتيلف ، تاقوألا نم تقو يف لعفلا اذه نكمأ

 يلصي مث هنم هبوث قلعي الو هنع ءاملا فجي ىتح فقيلو 0 هنم ءيش وأ ءاملا كلذ هسمي

 لسغلا لوألا ءاملا اهباصأ يتلا عضاوملا لسغو هنم لستغا يناثلا ءاملا ىلا داع اذإف

 امم ءانالا يف ريطي الو { اهلسغي نأ لبق هديب رهاطلا ءاملا سمي الو ةساجنلا رهطي ىذلا

 ذخأي ي مث © هندب فجي ىتح فقي مث سجن هنأك هلسغي هنأل لوألا ءاملا نم هندب ىقال

 نأ لبق هدي نم هاقوتيو يناثلا ءاملا هب لسغيف ثلاثلا ءاملا لا عجري مث { يلصيو هبوث

 وه ثلاثلا ناك نإ ةراهطلا هل حصت ىتح 4 لوألا ءاملا هسم امم هيف ريطي وأ اهلسغي

 لك دنع دقتعيو 4 ءيش هنم هبوثب قلعي الو هندب فبي نأ دعب لصيل مث ، رهاطلا

 يذلا لوألا ءاملا نم ارهاط لصحي نأ دعبو ةالصلل هتراهط يه اهنا اهيلا دصقي ةراهط

 هيلع ع ينلا وه ضرغلا كلذ نأ ةالصلا ىلا ماق ام لك دنع يوني كلذكو { هلبق ناك
 { اهلعف يتلا ةراهطلاو هيلا دصق يذلا لعفلاب هسفن نع هطاقسا ىلا دصقي امناو

 هملعي ءامب رهطتي نأ ىلا يأرلا اذه بحاص دنع هسفن مكح يف نسحت وه كلذ عم

 اضيا وهو اهنم دحاولا لايعتساو يناوألا ةثالثلا يف يرحتلاب لاق نم امأو ؛ ارهاط

 . رظن هيف

 ىلا قيشأو رظنأ يدنع وه مميتلا بجوأ نم هيلإ بهذ يذلا ثلاثلا لوقلاو
 ديعّصلاف هدجي مل نإف رهاط ءام نيئيش دحأ يف ةراهطلاب هرمأ ىلاعت هللا نأل سفنلا
 يف ةراهطلا مكح هل موكحمب سيل ةئنالثلا هاومألا هذه نم دحاو لك نال { هلدب

 ام مكح يف ناك © ةراهطلا ا مكحب هل مكحي مل هيلإ دصق اذإ ايهنم لك ناك اذإو 0 هنيع

 اذإ رهاط ءام نم رهظطتلاب ًارومأم اهنم دحاو لك نم ًاعونم ناك اذإو ث رثكأ هنم عنم

 . ملعأ هللاو ى لدعأ لوقلا اذهف ، رهاطلا بارتلا ىلا لدع همدع اذإو هدجو

 ناءام اهيف ةدساف ةينآ ىلا ىتأ نم ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 كسمي مث اهدحا نم رهطتي هنأ ندبلا دساف وهو هفرعي ملو هيف كشي ال رهاط اهدحأو

 ثلاثلاو يناثلا يف كلذك لعفي عجري مث يلصي مث ءاملا نم هندب فجي ىتح هبوث نع
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 كلذ لوأ يف ىلصو اهنم رهاطلاب رهطت دق نوكي نأ دب الف 3 اهلمكتسي ىتح
 نوكي نأ فاخي هنأل رهاط ءامب دعب نم رهطتي نأ اضيأ يأرلا اذه ىلع هيلعو 3 ةدحاو
 ىلصو اضوتو اهنم رهاطلا ىرحت نإو © هب هندب لسغ ناك دقو سجنلا وه اهنم رخآلا
 . اهيف رظنيو هيزجي نأ توجر دسافلا ملعي الو

 اهنأ نقيتسي ىتح رخآلا ين ءاملا لك نم بصي يراوحلا وبأ لاق : هريغ نمو

 . اهنم ءيشب اضوتي الو يلصيو مميتي مث اهلك ةدساف

 الو يلصيو مميتي هنأ وهو ًاعبار الوق هايملا هذه يف نأ يعمو : هريغ نمو

 اهلك تناك ءاوسو اهرمأ لكشأ اذإ لسغ الو ءوضول ةراهطلل اهنم ائيش لمعتسي
 يف جرخي لوقلا اذه لعلو هفرعي ال ادحاو الإ اهلك ةسجن وأ هفرعي ال ادحاو الإ ةرهاط

 . فوقوم كوكشم لك نأ مهلوقو تالكشملا ىنعم يف انباحصأ هيلإ بهذي ام رثكا

 © ةقيقحلاب هتساجن ملعي ملام رهاط هنأ ىلع زريءاملا دحأب لمع نإو : هريغ نمو

 دارفنالا ىلع ايهنم دحاو لكو سجن هنأ ملعي ىتح رهاط ءاملا نأل حيحص لوق وهف
 ءاملا نا لوقي نم لوق ىلع امأو 0 ماكحألا يف سجنلا وه هنأ ملعي ىتح رهاط

 اهنم ءيش ًريغتم الو ةريغتم ريغ هايملا هذه دجو اذإف هيلع بلغ ام الإ عيش هسجني ال

 نوكي نم لوقب اهداسف حصي وأ ةريغتم دجوت ىتح ةرهاط مكحلا ف اهلكف

 . ةجح هلوق

 سجن رخآلاو رهاط ايهدحأ ناءانإ هعم ناك نمو : نسحلا يبأ عماج نمو

 هملعي ال سجن اهدحأ يناوأ ناك نإ امإف مميتي مث ايهطلخي و ايهيفرحتي ملو هملعي ال
 © بلغألا ىلع مكحلا ىري نم لوق وه اذهو . هب اضوتو هنظ بلاغ يف رهاطلا ىرحت
 امأف ؤ مميتي مث ةسجن اهنأ كشي ال ىتح اهطلخي نأ بحي هنإف طايتحالا يأر نم اماف

 هندبب راط ام سجنت سجنلاب اضوت اذإو بعت هيف اذهف دحاو دعب دحاوب اضوت نم
 ٨ هيلع ردقي ال ام لايعتسا لمتحيو { أضوتي ةرم لك يف هدي لسغي نأ بجيف

 . ملعأ هللاو

 دحاو لك نم نيتحسمب نيتالص ىلص ًاسجن اهدحأ ناك ولو : دمحم يبأ نعو
 . هنم لوألا ءاملا عضاوم ريخألا ءاملاب لسغي نأ دغب ةرم ايهنم

 قاراف رفسلا يف وهو لمعتسم ايهدحأ ناءام هدنع ناك نإو : باتكلا نمو
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 وه يقابلا ءاملا ناك نإف مميتيو اهنم يقابلاب أضوتي هنأ يقابلا فرعي ملو اهدحأ

 هب أضوتي نأ هل يذلا وه يقابلا ناك ناو 0 ةراهطلا نم هعقوم مميتلا عقو لمعتسملا

 لخدي ملو © هيلع يذلا ضرفلا ءادأو ةدابعلا نم هب جرخو ةراهطلا نم هعقوم عقو

 . ملعأ هللاو } اررض هيلع مميتلا

_- ٣٤



 عبارلا بابلا
 ذيبنلاب ءوضولا

 . الف نبللا امأ لاق ؟ نبلب وأ ذيبنب أضوتي له هنم اضوتي ءام دبي مل لجر نعو
 . لالز ءامو ةبيط ةرمث لوقي ناك سابع نبا نأ اومعز دقف ذيبنلا امأو

 ءاملاو هب اضوتي نأ هلأ ءاملاب لخلاو نبللا طلخ لجر نم تركذ ام امأو : ةلأسم
 ءاملا ناك اذإو زوج امنإ لاق ؟ ءاملا نم رثكأو ءاملا لثم لخلاو نبللا ناك وأ هيلع بلاغ
 ملف لخلا امأو ، هل زوجي الف ءاجنتسالا الإ ةالصلا ءوضو هب اضوتي نبللا نم رثكأ
 . ملعأ هللاو هل عمسن

 & زئاج ءاملاب ءوضولا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : فارشألا باتك نم : ةلأسم

 { ذيبنلا ىوس ةبرشألا نم عيش يزجي ال ءوضولاو لاستغالا نأ ىلع اوعمجأو
 ءاملاب الإ ءوضولا يزجي ال ةفئاط تلاقف . ءاملا مدع دنع ذيبنلاب ةراهطلا ين اوفلتخاو

 لاق كلذكو ، كلام بهذم اذه ريغ هيزجي ال . مميت ءاملا دجي مل نإف ك ةصاخ

 هركو نبللاب ءوضولا ءاطع هركو { بوقعيو لبنح نب دمحأو ةديبع وبأو يعفاشلا
 . ذيبنلاب لاستغالا ةيلاعلا وبأ

 دقو ، مميتيلف ءاملا مكدحأ دجي مل اذإ نبللاب اضوتي ال لاق هنا سابع نبا نعو

 لاق هبو . ذيبنلاب ءوضولاب ًاسأن ىري ال ناك هنا هنع اتابثإ سيلو لع نع انيور

 لاقو . ءاملا دجي مل نمل ءوضو ذيبنلا: ةمركع لاقو 5 يعازواألاو يرصبلا نسحلا
 يلا بحأ مهعيمجو مميتلا نم يلا بحأ ولح ذيبنلاب ءوضولا يف هيوهار نب قاحسإ

 اذه . رمتلا ذيبنب الإ ةبرشألا نم ءيشب يزجي ال ءوضولا نا وهو عبار لوق هيفو . هنم

 . مميتي مث هب أضوتي دمحم لاقو . نامعنلا لوق
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 اومميتف ءام اودجت مل ناف ل : هلوقل ءاملا ريغب ىزبت ال ةراهطلا : ركب وبا لاق

 نم ءاملا دجي مل نم ىلع ضرفو ءاملاب ةراهطلا هركذ لج ضرفف { ابيط اديعص

 روهط بيطلا ديعصلا» ةلي يبنلا نع انيورو ديعصلاب مميتلا نيرفاسملاو ىضرملا
 . «اريخ كلذ ناف هترشب هسميلف ءاملا دجو اذاف { نينس رشع ءام دجي مل نإف ملسملا

 سيل دوعسم نبا ثيدح ذيبنلاب ءوضولا هيفركذ يذلا ثيدحلاو : ركب وبا لاق
 . هللا دبع ةحصب فرعي ال لوهجم وهو ديز وبأ هاور يذلا نأل اتابث

 توب نم دعتي مل ىنعم وأ مساب ءاملا هبشأ ام هنأ انعم : ديعس ركب وبا لاق
 نم ههبشأ امو ذيبنلا ناك ةفاضملا هايملا دجوت مل اذا امأف 5 هيناعم ماكحا ف ههابشأ

 ايك فالتخالا ىنعم كلذ عم هقحليو ههبشي مل نإو { ىنعملا ين ءايلل ًاهبشم لخلا

 رابتعالا يف كلذ ةلزنمب نبألا لزن نإو روهطلا ءاملا مدع دنع ةفاضملا هايملا ي انفصو

 ناك اذإو ، همدع دنع هلثم وهف ءيشلا هبشأ ام نأل هيناعم قوحلو ههبش نم ريغتي مل

 . مميتلا عم كلذ لايعتسا طايتحالا عم انبجعأ كلذ

 رمتو لالز ءام لاقف ؟ ذيبنلاب ءوضولا نع لئس هنا سابع نبا نع ءاج هنا انعمو

 . ذيبنلاب ءوضولا ةزاجإ انعم ناكو & لالح

 ذيبن الإ هعم نكي مل نم ليقو : رفعج نبا عماج حرش ب باتك نم : : ةلأسم

 هركذ ايف رظنلا تلحأ دقو ى ةركفلا عضوم اذه دمحم وبأ لاق ى ًاضيأ مميتو هب أضوت

 بجوي مل ىلاعتو كرابت هللاو { ءاملا مدع عم بارتلاب مميتلاو ذيبنلاب حسملا باجيإ نم
 نإف 20 ءاملا مدع عم نيضرف باجيإ اذهو 0 ءملا مدع لاح ف الا بارتلا ىلا لودعلا

 مدع ناك نإو ، بارتلاب مميتلا ىلا هل ةجاح الف ءاملا ماقم موقي هنأل ارهطم ذيبنلا ناك
 ءاملاب حسملا نإف اضيأو ذيبنلاب حسمتلا ىنعم ايف بارتلا ىلا لودعلا بجوي ءاملا
 ءام مسا هيلع عقي ال ذيبنلاف ًاضيأو . زاوجلا دعبأ ذيبنلاب حسملاو زوجي ال لمعتسملا

 © ًاهجو ذيبنلاب رهطتلا هرمأل ىرأ الف ، ديعص مسا هيلع عقي الو ديقم الو قلطم
 . ملعأ هللاو

 نمل ذيبنلاب رهطتل ا ةزاجإ رفعج نب دمحم ركذو : دمحم يب ١ عماج نمو : : ةلأسم

 بحاص نأل ديعصلاب مميتلا هيلع بجاولا نأ يدنع ىذلاو 3 ًاضيأ مميتو ءاملا مدع

 ةراهط مميتلاف ًامداع ناك نإف . هل امداع وأ ء الل ًادجاو نوكي نأ ولخي ال ذيبنلا اذه

 ءاملا نم ةزاجالا ي دعبأ هنأل هنع هل رح ريغ ذيبنلاف هل ًادجاو ناك نإو 6

. 
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 رهطتلا نوزيجي ةفينح يبأ باحصأ نإف لاق نإف : باتكلا نمو : ةلأسم
 ةنسب كلذ اوزاجأ امنإو 0 ءاملا مسا هقاقحتسال كلذ اوحيبي مل مهنإ مهل ليق 5 ذيبنلاب

 قيرط نم كلذ اوحيبي مل مهنأ ىلع ليلدلاو اهيف مهنيبو اننيب مالكلاو { اهوعدا
 هوزيجي مل ةلالد كلذ يفف { ءاملا مدع دنع بجاو ذيبنلاب رهطتلا اولاق مهأو مسالا

 . مسالا قيرط نم

 ةزاجإ نم ةلت يبنلا نع ةفينح يبأ باحصأ ىعدا ام امأف : باتكلا نمو

 هال ريغب رهطتلا نأ ىلع ةلالد هوعدا ايف نكي مل مهلوق تبث ولف © ذيبنلاب رهطتلا
 لوتقم لاقي ايك ، ليعف ىلا لوعفم نم لقنف ذوبنملا هلصأ ذيبنلا نأ كلذو ث زئاج
 عامي مل نإو قرطلا يف ىقلملا ءاملا ىلع عقي دقف ذيبنلا مساو & حيرجو حورجمو ليتقو
 وهو ءارعلاب هانذبنف » : لجو زع هللا لوق انركذ ام ىلع ليلذلا ءاملا يف رمتلا

 : ءارعشلا ضعب لوق كلذ ىلع لديو هانيقلأ يأ . مومذم

 اكلايشب اضرعم يباتك تذخأ امنأ تلّسزأ تنك نم ينربخي

 كلاعن نم تقلخأ العن كذبنك هنذبَنف هناونع ىللإ ترظت

 هوعد ايف نكي مل اجزتمي نأ لبق نم رمتلاو ءاملا ىلع اعقاو ذيبنلا مسا ناك اذإو
 هيلع : لوسرلا لوق ءاملا ي عامي ملرمتلا نأ ىلع ليلدلاو . هودقتعا ام ةحص ىلع ةلالد

 ولو رمتو ءام ةوادالا ي نأ ةلي تبثأف روهط ءامو ةبيط ةرمت»هل هتدهاشم دنع مالسلا

 نيفلتخملا نيب مكحلا وه ةليقت هللا لوسر لوقو { رمتلا مساو ءاملا مسا قحتسي مل عامنا

 يور يتلا نجلا ةليل نأل اخوسنم ناك نامزألا نم نمز يف ذيبنلاب رهطتلا تبث ولو
 { ةنيدملاب مميتلا ضرف لزنو { ةكمب تناك ةلي يبنلا نع دوعسم نبا نع اهيف ربخلا

 ريغ هب مكحلاو همكح عفترا دق خوسنملاو 3 ذيبنلل ًاخسان ءاملا مدع دنع مميتلا ناكو
 . ملعأ هللاو آ بجاو
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 ءاملا ءارش ىف

 تناك ىلص نأ دعب هلحر يف ءاملا دجو مث مميت اذإو دمحم يبا عماج نمو

 . هب رمأ ام لعف هنأل ةيضام هتالص

 وأ ةقفن باهذ نم هب فحججي نمثلا ناكو نمثب ءاملا دجو اذإف : باتكلا نمو

 ءاملا ءارش هيلع نكي مل هسفن ىلع هدي نم نمثلا كلذ جارخإ دنع يشخ وأ ةلحار

 ريغ نمثلا ناكو نمثلاب هدجو اذإف انملع اهيف سانلا نيب هيف عزانت ال ام اذهو مميتيو
 نمثب هدجو اذإف { ءاملا ىلع رداق نمثلا ىلع رداقلا نأل ©، هؤارش هيلع بجو هب فحجم

 يذلا ءاملا ىلا لدعيو هؤارش هيلع نكي مل & نمثلا كلذ نودب ءاملا كلذ لثم فحجي
 هيلع بجاولاف ءاملا كلذ الإ نكي مل اذإ اماف 5 امئاق تقولا ناك اذإ نمثلا كلذ نودب

 هدنع سيل رئب ىلا ءاج ول كلذكو ث هريغ ءام ال ثيح هنم بولطملا نمثلا نأل هؤارش

 اهئارش ىلا ليبسلا دجو اذإ ءاملا ىلا لصوتيل ولدو لبح ءارش هيلع بجو ولد الو لبح
 . ملعأ هللاو

 نم الغ هئارش يف ناكو هنمث قوف غلبو هئالغب ءاملا عنتما اذإو : باتكلا نمو

 نأ هل سيلو مميتلاب ءانغتسالاو هنع هب لادبتسالاو مميتلا هل زاج ررض ريثك همدع

 اهلسغف ةساجن هيلع تناك ول هبوث نأ كلذ ىلع ليلدلا هسفن رضي هلام نم اءزج فلتي

 . هفالتإ الو هلام نم ءزج جارخإ الو ةعطق هل نكي مل اهرثأ جرخي ملف

 ريشك نمثب يرتشي ال يأرلا باحصأ لاقو : فارشألا باتك نم : ةلأسم

 نمث هيرتشي نمثلاب الإ ءاملا دجي مل اذإ قاحسإو يعفاشلاو يعازوألا هيف فلتخاو
 ريشك نمثب يرتشي ال يأرلا باحصأ لاقو ث مميت هلثم نمثب عبي مل نإف هلثم
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 مل نإ يرصبلا نسحلا لاقو . ءالؤه لوقك هنع لدعلا ىكحف يروثلا نع فلتخاو

 الإ ءاملا دجم ملو مهاردلا ليلق ناك نإ كلام لاقو . هرتشاف هلك كلامب الإ ءاملا ديحت

 نإ دمحأ لاقو ٠ نمثلا ف هيلع عطتسي مل ام هارتشا اعساو ناك نإو . ممي ة لاع نمثب

 . سأب الف هتقفن ىلع فاخ نإو ىرتشا ًاينغتسم ناك

 ف انباحصأ لوق ف يدنع جرخيف ءوضولل ءاملا ءارش امأ : ديعس وبا لاق

 اذإ هنأ مهلوق ضعب يفو { هتميقو هنمث نم رثكأب هيرتشي نأ هل سيل هنأ ليق ام ضعب
 ءوضولل هدجو اذإ هيرتشي نأ هيلع ناك هسفن ىلع ر رضلا فاخي الو هنمث ىلع ردقي ناك

 موق ىنعم يف هيرتشي نأ هيلع نكي مل ررضلا هسفن ىلع فاخ اذإ اماف ، لسغلاو

 . مميتو هنمث نم لقأو هنمثب هدجو
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 سداسل بابل ١

 لجرلا لضفب ةأرملا رهطتو ةأرملا لضفب لجرلا رهطت يف

 رهطت يف ملعلا لهأ فلتخاو «سجني ال ملسملا » : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبل

 نأ اهل لاق هنا ةريره يبأ نعانيورو 0 هبحاص رهط لضفب ةأرملاو لجرلا نم دحاو لك

 أاضوتت : لاق هنا ريبج نب نمحرلادبع نع انيورو دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا لسغت

 أضوتي نأ بيسملا نباو نسحلا ركذو . هلسغو لجرلا روهط لضفب لسغتو ةأرملا

 أضوتي الو ةأرملا روهط لضفب ساب ال نا وهو ، تباث لوق هيفو ةأرملا لضفب لجرلا
 نب مينغو نسحلا نع لوقلا اذه يور . هب لخت مل ام ةأرملا روهط لضفب لجرلا
 ام اهئوضو لضفو ةآرملا برش لضف نم ءوضولاب سأب ال لوقي رمع نبا ناكو & سيق
 هنم أضوتت الف تلح اذإ دمحأ لاقو 5 هبرقت الف هب تلح اذإف اضئاح الو ابنج نكت مل

 ملام هبحاص روهط لضفب اهنم دحاو لك رهطتي نأ سأب ال نا وهو عبار لوق هيفو

 دجي مل اذإ هب أضوتي امو : يعازوألا لاقو . يعازوألا اذه ًابنج ةأرملاو لجرلا نكي

 هبو © دحاو ءانأ نم ةأرملاو لجرلا لاستغا ةحابإ وهو سماخ لوق هيف مميتي الو هريغ

 . يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلام لاق

 ةشئاع تلاق كلذ ىلع ةلادلا ةلي هللا لوسر نع ةتباثلا رابخألل لوقن اذهبو

 . دحاو ءانإ نم ةلي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك

 لوق ىلع يدنع انباحصأ لوق يناعم يف جرخي قافتالا يناعم : ديعس وبأ لاق
 هليح ائيش الو اداسف روهطلا ءاملا ىلع لخدت ةلع الو ليواقألا رخآ يف هلوق يف ركب يبأ

 نأ لجرلل اوهركمبأ انباحصأ لوق 1 ىتأ ام نكلو . هتساجن حصت ملام هماكحأ نع

 ملعأ الف اهل اوحأ رئاس يئو ابنج تناك نإ امأو اهلسغو ضئاحل ١ ءوضو لضفب أضوتي
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 الإ ةيهاركلا هذهل ىنعم الو رجحب تسيل ةيهارك هذه امنإو ةيهارك كلذ ف مشنوق ف

 . هزنتلا ىنعم ىلع

 نممف بنجلاو ضئاحلا رؤسب ءوضولا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق باتكلا نمو
 كل امو يرمزل او دهاجمو ى رصبل ١ نسحل ا ؛اس ب اهرؤسب ءوضولاب ىري ال ناك

 . دمحمو بوقعيو ن اعنلاو ةديبع وبأو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو يعازوألاو

 . اسأب اهئوضو لضفب ىري ال ضئاحلا برش هركي هنا يعخنلا نع انيورو
 ؟ةالصلل هنم أضوتي له ضئاحلا ةأرملا رؤس نع لئس هنأ ديز نب رباج نع انيورو
 سيل نمؤملا » :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع تباثلا لوقن لوألا لوقلابو.ال : لاقف

 .«سجنب

 ضعب هرك دقو سجن هنأ ملعي ىتح رهاط همكح ءاملا نأ يعم : ديعس وبأ لاق
 نأ الإ هزنت هلعلو { هداسفإ ىلع لدي كلذ ملعأ الو ، ضئاحلا ءوضو لضف انباحصأ

 امأو . صوصخملا ىلع جرخي كلذ لعلف لئاقلاو هب بنجلا نم انعم اصوصخ نوكي

 نم جرحم هل نوكي ال هوجولا نم هجوب سجن هنأ ملعي ىتحرهاط ءاملا نإف رمألا مومع

 . ةساجنلا

 أضوتي نأ زوجي الف ضئاحلا ةأرملا لضفب لسغي وأ أضوتي لجر نعو : ةلأسم

 . اهئوضو لضفب

 ةزاجالاب كلذ ف ليقو رجح ريغ نم ةيهاركلاب كلذ ف ليق دقو : هريغ لاق

 . اهب سأب ال
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 عباسلا بابلا

 لوبلاو طئافلا نم لجرلاو ةأرملا ءاحتتسا ف

 هنم ةغلابم هربد ىف هعبصإ لخدي نأ هيلع ىجنتسا اذإ لجرلاف : هل تلق
 ةقلحلا نم رهظ ام لسغي نأ هيلع امتإو هيلع سيل ليق هنأ يعم لاق ؟ال مأ ةراهطلل

 نأ اهيلع تجتنتسا اذإ ةأرملاف تلق . هساوح هتكردأ ام جراخ نم اهيلي امو ةرهاظلا

 يف اهعبصإ لخدت نأ اهيلع بيثلا نأ ليق هنأ يعم لاق . اهلبق يف اهعبصإ لخدت

 نأ اهيلع سيلف ءاملا نم تجنتسا اذإ امأو 0 ةبانجلاو عايجلاو ضيحلا نم جرفلا
 تناك نإ دلولا يذؤت الف ةبانجلاو ضيحلا نم تحستتما اذإف { اهعبصإ لخدت

 عيمج نم جرفلا نم رهظ ام لسغت اهنأ يعم لاق ؟ يجنتست فيك ركبلاف تلق . الماح
 . ةراهطلل

 جلوت نأ اهيلع له ضيحلا وأ ةبانجلا نم تلستغا اذإ ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم
 نأ ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ال مأ ةبانج وأ ضيخ نم كانه ام لسغت جرفلا ين اهعبصإ

 نأ رمؤتو ةحراج وأ اهعبصإ كلذ لان ثيح لسغلا جلوت نأ اهنكمأ اذإ كلذ اهيلع

 اهلبق ي ءاود ةلمتحم تناك نإف : هل تلق . هب رضت الو دلولا عضوم يذؤت ال

 له لسغلا يف تغلابو هدبحت ملف ءاودلا تبلطو لسغت نأ تدارأو اهجوز اهعماجو
 تقو يفو هدعب وأ عامجلا لبق هتلمتحا يذلا ءاودلا كلذل اهلسغ يف داسف اهيلع

 اهيلع سيلو ةنكملا نم هب رمؤت ام وحن ىلع لسغلا يف غلابت اهنأ يعم لاق ؟ اهضيح
 نأ نكمي ال امم ناك نإو & بوذي نا بوذي امم ناك نا يدنع نكمي كلذ نأ دجت ملام

 دعب ةبانحجلا نم اهلسغ دعب ءاودلا اذه جرخ نإف : هل تلق . لاوحألا ضعب يف جرخي

 ةداعإ اهيلع ملعأ الو مات اهلسغ نأ يعم لاق ؟ لسفلا ةداعإ اهيلع له & تلسغ نأ

 . لسغ يف
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 لخدي نأ لوب وأ طئاغ نم ىجنتسا نم ىلع سيلو : عماجلا حرش باتك نمو
 هنا ملعلا لهأ ضعب لاقو . هنم رهظ ام لسغي نأ هيلع امنإو ربلاو ركذلا رك ىن هدي

 . دتشم ركذلا بقث نوكي نأ ىجنتسا اذإ بجي

 نود رهظ ام ريهطتب دبعتي ناسنالا نألركذ ايك هركذ يذلا اذه : دمحم وبأ لاق

 بجاوب سيلو غلبأ ةراهطلا نوكتل ءاجنتسالا دنع يختري نأ هل بحتسملاو نطب ام

 . ادتشم ركذلا بقث نوكي نأ بجي هنا ملعلا لهأ ضعب لاق هلوق امأو . هيلع كلذ

 . ملعلا لهأ نم ارثأ الو ةنس هيف ظفحن ملو { كلذ ين هلوق هجو فرعأ الف

 تاكرع ثالث دعب نم ءاجنتسالا نم ءاملا نم راط امو : رفعج نبا عماج نمو

 . هيف داسف الف

 رهظ ام لسغب دبعتم هنأل ، عضوملا كلذ لسغ هيلع يل نبي مل ةساجنلا : لاق

 لاق هللا همحر يلع نب ىسوم نع ةقثلا انل ظفحو هلوق امأو & نطب ام نود ةساجنلا نم

 هركذ يذلا امأو ، رارم سيمخ لوبلا نم ءاجنتسالاو رارم رشع طئاغلا نم ءاجنتسالا

 لافغإ ىلع لدي ديدحت اذهو انيلإ هعفري ةقث نع الو هنع هظفحن الف يلع نب ىسوم نع

 . ةساجنلا ةراهطب دبعتلا هجو نع هبحاص

 كلذ ةراهط نأل { رهطي ىتح ادح طئاغلا نم لعجي ملو رارم ثالث هريغ لاقو
 كرعو رهن يف دعق نإ لاقف هللا همحر بوبحم نب دمح امأو ز ريثكلاو ليلقلا لاحل فلتخت

 نإ انلق دق & كلذ هازجأ ءيش ىذألا نم يقب هنأ ملعي الو رارم ثالث طئاغلا عضوم

 لبق نم هل هجو ال طئاغلل هددح ىذلا ددعلاف { ةراهطو ةدابع هيف لوبلاو طئاغلا لسغ

 ءاجنتسالا يف ةلت يبنلا هركذ يذلا ددعلا لايك عم ةساجنلا ةلازأ ةدابعلل ةراهطلا نا

 نيع تلازو ناكملا رهط اذإف ، مونلا لاح يف ثدحلل اهتباصإ دنع ديلا لسغ ينو

 ضرفف 0 هب اندْبعت يذلا ددعلا لايكتسا نم دب نكي مل © ثالثلا نودب ةساجنلا
 كلذ يف ددعلل ةياهن الو } ةساجنلا ريهطت ىلإ كلذب يهتني نأ ىلإ قاب ةراهطلا

 . ملعا هللاو

 وهف ءاجنتسا دارأ نإ : ةكرب نبا لاق هيف يقابلا فرعلا نم ديلا يف يقب ام امأو

 نإ ثالث وهف ةمئاق نيع هل امو .0 اثالث ةساجنب نيع هل سي امل ةراهطلا نأل لاق اك

 نإف اهنيع لاوز ىهتنم ىلا كلذ قوفف ةساجنلا نيع لزت مل نإو ةساجنلا نيع تلاز
 فلتخت طئاغلا نأل لوقلا اذه هجو فرعأ الف طئاغلا ءاجنتسا نم راط ام هنأ دارأ
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 رثكأب لوزت ال دقو ثالثلاب هنيع لوزت دقو 0 ةقرلاو ةناخثلاو ةلقلاو ةرثكلا ف هلاوحأ

 وأ نيعلا ةمئاق تناك ام ةساجنلا نأل ، اهجو ديدحتلا اذهل ىرأ الف ، كلذ نم

 اذإ هسجن ائيش ىقالف ءام ىن اهنم لصفنا ايف قاب اهمكحف { ساوحلا ضعبب ةكردم

 . ملعا هللاف ةساجنلا لمحي ال يذلا رادقملاب ءاملا كلذ ناك

 همزلي ام لثم اعيمج نيجرفلا لسغ هيلع له لوبلا قيري نمع هتلأسو : ةلأسم
 نكي مل اذإ لوبلا عضوم الإ لسغي نأ هيلع سيل ال لاق؟ةبانجلا لسغ دنع ايهلسغ نم
 . ال لاق ؟ ءاجنتسا كلذ نم هيلع له حير لجر نم جرخ نإف تلق . لوبلا ريغ هنم

 هلوب ضفي ملو لوبلا قارأ نميف هنعو هلوق امأو : حرشلا باتك نم : ةلأسم
 ءيش هنم ضيفي نأ الب طئاغلا جرخ نإ كلذكو هيلع ءاجنتسا ال هنأ هركذ ةمس ىلع

 مل ةساجنلا نم ءيش ندبلا رهاظ ىلع هل قبي ملو رهظي ةي ملف ايمر ىمر اذإ لاق ايك وهف

 ائيش ةحئارلاو نوللا نكي ملو هل ةراهطلا تّحص اذإ هريغ وأ ندبلا وأ بوثلا يف نبي

 . سجنت ال ماسجألاو ماسجأ تاساجنلا نأل ةساجنلا مكح نم

 ءاجنتسالا نم لئاسلا ءاملا ناسل ليقو : رفعج نبا عماج نمو باتكلا نمو

 . هب سأب الف كلذ دعب لاس امو دسفي

 ةساجنلا نم هعم لصفنا امو ءاملا ناسل نم هركذ ىذلا : دمحم وبأ لاق

 غلابيو ءاجنتسالا ةساجن نم ءيش هيف يذلا ءاملا ناسل اماف ليلق ءاملاو اهنم هب جزتماو
 ناكولو . رثك اذإ هيلع رهاطلا ءاملا ةبلغب عفتري ةساجنلا مكحف ى © رثك ىتح هدعب ءاملا

 نوكي نأ بجول هيلع رهاطلا ءاملا رثاكت لاح ىفو هئادتبا يف ًاسجن نوكي ءاملا ناسل

 لئاق هب لوقي اذه نظأ الو { ةيرق ىلإ ةيرق نم غلب وأ هفلخ ليسلا عفد ولو . ًاسجن

 . ملعلا لهأ نم

 اهنتسا ةلي هللا لوسر ناك عبرأ لاصخ تيقب دقو : هريغ نهو : ةلأسم

 ركذلا لسغو طئاغلا نم ءاملاب ءاجنتسالا كرتي الو { اهنولعفي نوملسملاو
 نم لجر ناكو ، هباحصأو ةلي هللا لوسر نع ةنس قاشنتسالاو & ةضمضلملاو

 لاجر إ : هيف هللا لزنأف © ةي هللا لوسر هب نتسي نأ لبق ءابق لهأ نم راصنالا
 ةنس نالوقي كلام نب سنأو ءاطع ناكف 0 هنيرهطملا بحي هناو او رهطتي نأ ن وبحي

 ىف هنابجويو ، ءوضولا يف هنابجوي ال يروثلا نايفسو ةفينح وبأ ناكو ناكرتي ال

 داعأ لسغلا يف هكرت نإو .ةمات هتالصف ىلصو ءوضولا يف هكرت نم نالوقيو 3 لسخلا
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 عيبرل ا ناكو . ء الل دجاو وهو لاصخلا هذه كرتي نأ نيملسلملا نم دحأل يغبني سيلو

 هركذ لسغي ن ا يسنو ًانسح ًافيظنت هريغ وأ رجحلاب اب هسفن فظنو ل اب الجر ن ا ول لوقي

 . ةالصلا الو ءوضول ا دعي ملو © كلذ ه ازجأ ىلصو ةالصلا ءوضو أضوتو

 امأو © هنمو ءوضولل ةداعالا هيلع نأ انباحصأ لوق نم رهاظلا : هريغ لاق

 رمأي ناك هريغ بأ اذه لعفي نأ لبق ةلي هللا لوسر نم ناك هنإف لوبلاو طئاغلا
 وا اوقرشي نكلو اهوربدتسي الو مهجورفب ةلبقلا اولبقتسي الأ طئاغلا اوتأ اذا هباحصأ

 ةرذعلاو ثورلا عجرلاو ، مظعب الو عجرب اوجنتسي الو مهنامبإب اوجنتسي الو 5 اوبرغي

 نأ مهرمأو ث طئاغلا نايتإ يف بدألا نم اذهف ث ةرذعلا هيف يذلا رجحلاو ةسبايلا

 ةبجاو مهيلع ة ةضيرفو طئاغلا نم مهروهط كلذ لعجي ناكو ، راجحأ ةثالثب اوجنتسي

 طئاغلا راثآ لسغف 03 هذه عم ًافيظنتو ابدأ ءاجنتسالا ي دارأ ةيم هللا لوسر نإ مث

 كلذب ثدحو . ءاسنلاو لاجرلا نم كلذب هباحصأ رمأو ةراجحلاب هروهط دعب لوبلاو

 ناك هللا يبن نإف لوبلا رثأ نلسغي نأ نكجاوزأ اورم :تلاق اهنأ ةشئاع نع ذاعم
 . كلذ لعفي

 نأ هباحصأ هب رمأو ةلي هللا لوسر اهب نستسا يتلا ةعبرألا باوبألا انيب دقو
 «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتأ امو » هللا لاقو . هوكرتي الو هولعفي

 ءاملا ناسل هبوث سميف ءام نم يجنتسي نمعو : باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 دق هنأ ءاهقفلا ضعب نع يورف . رهاطلا ءاملا كلذ دعب هيلع رم مث يجنتسي وهو

 . هلسغي نأ ينبجعي انأو لاق . رهط

 بيصي ىذلا ءاملا نأ بيبح نب عيبرلا نع تدجو دقو : فيضلا لاق : ةلأسم

 مث ىجنتس او أضوت نم يلع هللا دبع وب ا رب ملو . ساب ُ الف يجنتسي وهو لجرل أ بوث

 ثالث نم رثكأ ىجنتسا اذإ هنأل؛ اسأب هئاجنتسا نم عفنتسي يذلا ءاملا يف هبوث عقو

 اعقنتسم ءاملا ناك ولو لوألا روهط رخؤملا ءاملا اذه ناك ة تاحضن

 ةبانجلا نم ءاجنتسالل اهجرف يف اهدي لخدت نأ ةأرملا ىلع ليقو : ةلأسم

 . لوبلا نم كلذ اهيلع سيلف لوبلا امأو & ضيحلاو

 وأ هتخأ وأ هتنبا هيجنت وأ هرهطت له ضيرم لجر وأ نمز خيش نعو : ةلأسم

 هيجنيو هرهطي نأ هل زوجي له { هحاكن هيلع مرح نم وأ بيرقلا وأ بيرغلا لجرلا
 ؟ ءالؤه نم دحأ
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 لجرلا يجني ال : لاق ديري يبأ نع هيوري ناك هنظأو رفغج نع ظفحأ : لاق

 : هللادبع وبأ لاقو . يلا بحأ اذهو اهجوز الإ ةأرملا يجني الو 0 هتمأ وأ هتأرمإ الإ

 . ءابآلا كلذكو نئضويو نيجني نأ مراحملا تاوذب سأب الف ارطضم ناك اذإ

 عامجإو ةلي يبنلا ةنسب بجاو طئاغلاو لوبلا لسغ ةيواعم وبا لاق : ةلأسم

 نم طئاغلا وأ لوبلاو ءوضولا لبق ناسنالا يف نوكي يذلا ىذألا لسغ ىلع ساانلا

 . ىذألا دشأ

 نم هن ١ معزيو يجنتسي الو ءوضول ١ ف ءاجنتسالا كرت لجر نعو : ةلأسم

 نب رصن لاق ؟ ال مأ هتالص زوجتأ ٥ كلذ ف هلاح ايف يلابأ الف ، جتنتسي مل ناو ةنسلا

 . ءاجنتسا ريغب هل ةالص ال : نايلس

 لعلو ةنس ليق دق هنا يعم لاق ؟ ةنس وأ ةضيرف ءاجنتسالاف هل تلق : ةلأسم
 نم هضرف تبث نيأ نم ةضيرف هنأ لوقي يذلاف : هل تلق ، ةضيرف هنا : لوقي اضعب
 ؟ هللا باتك

 بجي هللاو او رهطتي نأ ن وبحي لاجر هيف » : هيف هللا لوق نم هنا يعم : لاق

 ليق ايف اذهو ، مسالا يف واستم هلك اذه ، هأبنج متنك نإ » : لاقو . نيرهطتملا
 هللا ىنثأو . هب اورمأ رمأ ريغ نم ءاجنتسالا ىلاءابق دجسم لهأ ىلع ىلاعت هللا هانثأ ام

 ف بسحا طئاغلاو لوبلا نم ءاملاب نوفظنتسي اوناك مها كلذو بسحأ ايف مهيلع

 ىدهف راجحا ةئالثب طئاغلاو لوبلا نم ثدحا يجنتسي نا كلذ روجم ناك ام تقو

 ءاجنتسالا خسنو بسحا ايف مهيلع هللا ىنثأو ، هب اورما رما ىلا ءابق دجسم لها هللا

 دجو اذإ يدنع كلذو باتكلا نم ليلدلاو ةنسلابو ءاملاب ءاجنتسالا تبثو { راجحألاب

 عيمج نم ىذألا ةلازال يدنع تباث راجحألاب فاظنتسالاف .0 ءاملا دجي مل نإف { ءاملا

 تباث يدنع كلذ نأل ءاملاب ةلازالا نم همدع ام الإ هتلازإ نم هيلع ردق امب تاساجنلا

 . رهطتلاو فاظنتسالا ةلمج نم ةبطاخملا يف

 لايشلاب ءاجنتسالا بحتسملاو : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . «لقفس 1 ل اشلاو الع 1 نيميلا « : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ىوري 1

 . ملع ١ هلللاو ءاجنتسالل لفس املو لكالل الع امل ينعي هلعل : فيضملا لاق

 لبق ربدلاب أدب نإو ربدلا لبق لبقلاب أدبي نأ ءاجنتسالا يف بحتسيو : عجر

 . زئاجف لبقلا
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 ىتح هزواج مل طئاغلا لسغ يف وهو لوبلا لسغ يف كش نمو : عضوم يفو

 . اهم أدب ءاش امب هنال دحاو ءاجنتسالا نأل همكحم

 ىلا عجري الف لسغي مل وأ همكحي مل هنأ ءاجنتسالا يف كش نمو : ةلأسم
 . كشلا

 . ةقرخب هيلو الإهيجني الو هوخأو هدلو ضيرملا عىضوي نأ زوجيو : هنم ةلأسم

 . هوحسميو يبنجألا الو هيلو هيجني ال : لاق نم لاقو

 ةثالثب مهرمأ ةلي هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق : فارشالا باتك نمو

 نب ديعسو نسحلاو رمع نبا راجحأ ثالثب يجنتسي ناك نممو ءاجنتسالل راجحأ

 كلام نب ديعسو هفيذح ءاجنتسالا ركناو تباث نب ةميزخ نع كلذ انيورو بيسملا
 يرصبلا نسحلا ناكو . ءاسنلا الإ كلذ لعفيو بيسملا نب ديعس لاقو .. ريبزلا نباو
 يروثلا نايفس ناكو ، ثدحم ربدلا لسغ لاق هنا ءاطع نع انيورو ءاملاب لسغي ال
 نمف كلام لاق ، ةراجحلاب ءاجنتسالا نوري روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو
 نأ دعب ءاملاب ءاجنتسالا رمع نبا لاقو ، ديعي ال ءاملاب جنتسي ملو راجحألاب ىجنتسا

 كلذ يورو . جيدح نب عفار بهذم وهو احلاص هاندجوف هانبرج عفانل هاري نكي مل

 هللا لوسر نا تبثو . صوخلاب يجنتسي ناك هنا سابع نبا نع يورو ةفيذح نع

 راجحأ ةثالث يزجي امنإو . لوقن هبو «راجحأ ةثالث نود مكدحأ يفكي ال» :لاق ةلي

 ءاملا الإ جرخملا ادع اهف هزجي مل جرخملا ادع نإف جرخلا ىذالا مدعي مل اذإ الإ

 براق ايف يزجي : لئاق لاق . هيوهار نب قاحسإو دمحأو يعفاشلا بهذم ىلع اذهو
 الإ لازت ال ءاجنتسالا عضوم ريغ يف تاساجنلاو & لوقي نم لقأ اذهو جرخملا
 حرج موي ةلي هلا لوسر نع مدلا ليزأو . ضيحلا مد لسغب رمأ ةليتي يبنلا نأل ؛ ءاملاب
 . املاب دحأب

 ل اق ۔ جتنتسي ملف موقب لص لجر هل ليق هر 1 نيريس نب دمحح نع انيو رو

 دارأ نإو . لاق اك وهف حير هنم جرخ نم نيريس س نبا دارأ ناك نإف ًاسأب هب .هب ملعا ال ال

 ناكو . هيف كش ال يزجي هاقن اذإ " ةثالثب ءاجنتسالا : ركب وبا لاق

 نم تايثح ثالث وأ ةثالث راجحأ سوواط لاقو رخذألاب يجنتسا ال ينا لوقيءاطع

 وأ تارجأ تناك نإ كلذكو . يعفاشلا دنع يزجي كلذكو . داوعأ ةنالث وأ بارت
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 ءاجنتسالا.كلام زاجأو . روث يباو قاحسا بهذم ىلعانهف ك فزخ وأ سياقم

 ةدحاو لكب حسماف هوجو ةثالث اهل ارجح دجو نإ لوقي يعف اشلا ن اكو . ردذملاب

 . قاحسإو روث وبأ لاق هبو { راجحأ ةئالثك تناك ةحسم

 يمري نأ زوب ال هنم لقأ يزجي ال ءيش ددعب سانلا رمأ اذإ : ركب وبا لاق

 ةنالث نود مكدحأ يفكي ال ةن يبنلا لوق يفو . تايصح عبس نم لقأب راجلا

 نع ىجن ةيم يبنلا نا تبث دقو . نكمم ريغ ثيدحلا اذه رهاظ عفدو . ةيافك راجحأ

 عيجرب الو ثورب يجنتسي ال يروثلا نايفس لاقو . ماظعلاو ثورلاب ءاجنتسالا
 ءاجنتسالا زوجي ال روث وبأو قاحسا لاقو . هب ىجنتسا دق ام يجنتسي نأ هركيو

 تيم الو يكذ مظعب يجنتسي ال يعفاشلا لاقو 0 ةلي يبنلا هنع ىجن امم هريغ الو مظعب
 . كنارفغ ءالخلا نم جورخلا دنع ءرملا لوقي نأ بحتسيو ةمجحمب الو

 دوجو دنع راجحألاب ءاجنتسالا نأ انباحصا لوق ءىطاوي : ديعس وبا لاق

 نكمأ ام ةلازإل ءاملا مدع دنع راجحألاب ءاجنتسالا توبث يناعم جرخي امنإو © ءاملا

 دعب ءاملاب لسغو راجحألاب ءاجنتسالاب رمأب لعف نأ نسحو تاساجنلا نم هتلازإ

 هنع ءاجنتسالا توبثل ةلي هللا لوسر ةنس نم خوسنم راجحألاب ءاجنتسالاو { كلذ
 بجي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف إ : هيف ىلاعتو كرابت هللا لوقل ءاملاب

 طئاغلاو لوبلا عضاوم ىلع نورمي اوناك مهنأ مهنم كلذ ناك هنأ تبثف . هم نيرهطملا

 مهدجوف ليق ايف كلذ نع مهلأس تلزن املف ، هنستسيو كلذب ةل يبنلا رمأي نأ لبق
 اخوسنم راجحألاب ءاجنتسالا راصو هتنس نم تبثو تبثأو { هب رمأف كلذ ىلع
 طئاغلاو لوبلا رهظ اذإو ، ءاملا دوجو اهخسن امنإو { ءاملا مدع دنع الةنسلاو باتكلاب

 . باتكلاو ةنسلاب هلسغ تبث راجحألاب ءاجنتسالاب هكردي ام عضوم يف
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 نماثلا بابلا

 حرشلا باتك نم لوبلا لسرتسملاو ن رقملا ىف

 وأ اسيك لعجيف سبتحي الو هلوب رطقي لجرلا ناك اذإ لاق يلع نب ىسوم نعو

 ضرف نأ هلوب كسمتسي مل نم ىلع بجاولا نأ انعمس ۔ىنذلا : : دمحم 7 لاق
 ذإ ، لوبلا ربطقت عم ارهطتم نوكي هنإف هلوب رطق ناو © ةمزال هل ءاملا ةراهطلا

 كلذ لعف هيلع بجاولاف ، هنع ءيش هبايث نوصي نأ هنكمأ نإف { هلوب كسمتسي ال

 . ملعأ هللاو

 فلقألاو نرقملاو ضئاحلا ءاملا مهرهطي ال ةثالثو : رفعج يبا عماج نمو

 . طئاغلاو لوبلا هعبتي ىذلا نرقملا

 نوكت ال اهنأل كلذك وهف ، ضئاحلا نم حصت ال ةراهطلا نا : دمحم وبأ لاق

 مدلا عاطقناو اهضيح عافترا دعب الإ اه لصحي ال رهطتلا مساو ث ءاملاب ةرهطتم

 طئاغلا روهظ لاح ي حصت ال ةراهطلا نإف طئاغلاو لوبلا هعبتي يذلا اماو . اهنع

 رتفي ال طئاغلاو لوبلا ناك نم نأل هنم حبصت ةراهطلا نإف اعفترا اذإ امأف ، لوبلاو

 نوكي نأ زوجي الو 3 ايهجورخ ماود عم ةالصلل رهطتلاب رومأم هنإف هنم اهجورخ
 رمأ ام لعفف كلذ لعفب ًارومأم ناك اذإف © هلعفب رمأ ام هل حصي الو ©} رهطتلاب ًارومأم

 . ملعأ هللاو رهطتملا مسا قحتسا دقف 5 هلثتماو هب

 نرقملا هل تلق نرقملاو ضئاحلاو فلقألا ءاملا مهرهطي ال ةثالث ليقو : ةلأسم
 . هبوث ىف رورصم هنأك نايح لاقو . ًاعيمج لوبلاو طئاغلا همحدزي يذلا لاق ؟وه ام

نع كلذ هلغشي ةعفادم طئاغلاو لوبلا عفادي ىذلا نرقملا ليق دقو : هريغ لاق



 . نرقملا كلذف اهنم ءيش وأ هتالص ظفح

 ناكو لوبلا قارأ نم لاقو : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هل نكي مل نإو . ةالصلا ةداعإ هيلع ناك ىلصو أضوتو ءىربتسي ملف ءاربتسالا هتداع

. ملعأ هللاو سأب كلذ يف هيلع نكي مل ءاربتسالا ةداع



 عساتلا بابلا
 هتساحن لسغل هي زجي ال ليلق ءام هعم ناك نميف

 كلذ هبشأ امو هئوضو و هتبانج وأ هبايث لسفل وأ

 هبوث يفو هب أضوتي ام ردق ليلق ءام هعم رفاسملا ناك اذإ دمحمو نامعنلا لاقو
 نع نامعنلا ىكحو & يعفاشلا لوق ىلع اذهو © مميتو مدلا ءاملا كلذب لسغ 2 مد
 . مدلا لسغي الو أضوتي لاق هنأ دامح

 هعم ءام الو ةساجن هندب ىلع ناك نميف اوفلتخاو 5 مدلا لسغي : ركب وبأ لاق

 روث وبأ ىكحو . يلصيو بارتب هحسمي نولوقي روث وبأو يعازوألاو يروثلا ناكف
 . يعفاشلا نع كلذ

 ىلع يزجي ال مميتلا نا رصمب هلوق نم فورعملا يعفاشلا لوقو : ركب وبا لاق

 . ىلص ام ديعيو ندبلا

 أضوتي ام ردق ءام هعم ناك نمل يدنع جرخي انباحصأ لوق يفام : ديعس وبأ لاق

 ءام هل قبي مل هب أضوت نإو { هب أضوتي ام هل قبي مل هبوث لسغ نإف ، سجن هبوثو هب
 لوقي ضعبو © يلصيو هبوث ممييو أضوتي ضعبف ، كلذ يف نوفلتخي مهنا ، هلسغي
 . يلصيو مميتيو هبوث لسغي

 . بوثلا مميت يف فالتخالاو ندبلا مميت ىلع عامجالل بوثلا لسغ ينبجعيو
 ةساجنلا لسغ يزجي ءاملا ناكو . هريغ وا طئاغ نم ندبلا يف ةساجنلا كلذكو
 ءاجنتسالا ينبجعيو 0 دحاو مهلوق نم هيف فالتخالاف . اهدحأ ىيزجيو ءوضولاو

 يف فالتخالاو هيلع اعمتجم كلذ توبثل ءوضولل مميتلاو ندبلا نم ةساجنلا لسغو
 هيلع ردق امي تاساجنلا ةلازإ دعب الإ مميتلا الو ءوضولا دقعني ال هنألو { تاساجنلا
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 ليزي نأ هيلع نأ مهلوق يناعم ين ءاملا مدع دنع مميتلا ىنعم ين كلذكو { اهتلازإ نم

 مث هنم سبايلا سك وأ ثم وأ كحب هبوثو هندب نم تاساجنلا نم هتلازإ ىلع ردق ام

 . يلصيو هبوث ممييو كلذ دعب مميتي

 طئاغ نم ثدحم وهو ءام لجرلا دنع ناك اذإو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 انباحصأ لوق يف هيلع ناك هندب ءاضعأ ةراهطو هثدح لسغل هيفكي الو لوب وأ

 اذه باحصأ دنع ناكو مميت هئاضعأل ءام دجي ملو ارهاط لصح اذإف . . ءاجنتسالا

 ةطامإ هيلع مهضعب لاقو . ياومميتف ًاءام اودبت مل نإف » : ةيآلاب بطاخن لوقلا

 دنع ءاملاب اهربهطتب بطوخ يتلا هئاضعأل ءاملا لمعتسي مث هندب نع اهتيقنتو ةساجنلا

 . ةالصلا ىلا همايق

 لسغ © ناضرف انأل ءاش ايهيأل هلامعتسا يف ريح هنأ يدنع بجوي رظنلاو

 مل اذإو . هدوجو دنع ءاملاب ضرف ةساجنلا لسغو ث هدوجو دنع ضرف ءاملاب ءاضعألا

 . ملعا هللاو ءاش ايهياب ءاملا لايعتسا يف آريخ ناك ايهدحأ ىلع ةلالد مقت

 هئاضعأ لسغل هيفكي ال ام ءاملا نم هدنعو هندب ىف ةساجن الو اثدحم ناك اذاف
 نم هيفكي ام ىلع ءاملا لايعتسا هب رومأملا ناك ، ةالصلا دارأ اذا اهلسغب رومأملا

 . اهنم يقب امل مميتيو هئاضعأ

 هللا نأل ءاملا لمعتسي الو مميتي نأ هيلع نأ دوادو ةفينح وبأ انيفلاخمن ضعب لاقو

 : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو . مميتلابو ءاملاب ةدحاو ةراهطب دبعتي مل هركذ لجو زع
 ام ءام هدنع نكي مل اذإو لاق.انل رهطم ريغ ءام اذهو هبنورهطتيهءام اودجت مل نإف »

 هيلع بجاولاف 0 هب ةراهطلاب رمأ يذلا ءايلل دجاو ريغ وهف هئاضعا ضعبل الإ يفكي
 ىلواو ةنسلاب هبشا انلق يذلاو رهطي ال يذلا ءاملا لايعتسا هيلع سيلو مميتلا
 اذا لقي ملو ث دارفنا ىلع وضع لك لسغ بجوا هركذ لج هللا نا كلذو ، ةجحلاب
 ردق ام لمعتسي نا بجاولاف { ءاملا اولمعتست الف مكئاضعا ضعب لسغ نع متزجع

 مكاهن امو هوذخف ل وسرلا مكاتآ امو » : هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا . هلايعتسا ىلع
 اذاو اوهتناف ءيش نع مكتيهن اذإ» ةلي يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو . اوهتناف هنع

 نايتا هيلعف هئاضعا ضعب لسغي نا ردقي اذهف «متعطتسا ام هنم اوتأف ء يشب مكترمأ
 . ءاطتسا ام

 : ىلاعت هللا لوق ءايلل دجاو ولو بارتلا ىلا لودعلا هل زوجي ال هنأ رخآ ليلدو
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 سيلف دوجوم ءاملاو ءاملا مدع دعب مميتلا طرش لعجف ث هاومميتف ءام اودجت مل ناف »

 هللا لقي ملو ءام اودجت مل نإف » هلوق ين لخديف { هينفي بارتلا ىلا لدعي نا هيلع
 . ءاملا لامعتسا هيلع بجوأ اذكه اذه ناك اذاف ، مكءاضعا يفكي ام ءام اودبت مل نإف

 . ملعا هللاو ةيآلا رهاظب بارتلا ىلا لدع ءيش هئاضعأ نم ىقبو ءاملا مدع اذإف

 طقس ةبقر فصن الإ دبي ملو راهظلا يف ةبقر قتع همزل نمو : باتكلا نمو
 هئاضعأ ضعب يفكي ام الإ دجي ملو ةراهطلا ضرف همزل نمو { موصل ا هيلع ناكو هنع

 امهنيب قرفلا . هئاضعأ نم يقب امل مميتو ءام نم هعم امب أضوتي نا هيلع ناك ةراهطلل

 ايقاب ضرفلا ناك ءاضعألا ضعب عطقولو قتعلا نع زجت مل اهضعب عطق ول ةبقرلا نا
 رخآلا نودوضع لك يف ضرفلا نارخآ ليلدو ، عطق ولو قتعلا نع زجت مل اهضعب يف
 هلسغب رمألاب اهنم وضع لك درفنا دق يتلا هئاضعأ ضعبل ءاملا نم هعم امب أضوت اذإف

 . ملعا هللاو مميت الاو هيقاب ف باطخلا ءاقبل ءاملا دجو نإف ، هيقاب ءوضوب رمألا يقب

 . مميتيو هنع يزجت اهنأل هنع طقسي ةراهطلا ضرف نإ انيفلاخم ضعب لاقو

 سجن بوث ريغ هدنع سيلو ليلق ءام هعمو اثدحم لجر ن اك ولو : باتكل ١ نمو

 ءاش نإو ث ءاش نإ هثدحل هلمعتسي نأ هل ناك هبوث ةراهطو هثدحل هيفكي ال ءاملاو

 كبايثو» : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ضرف ةالصلل بوثلا ريهطت نأل هبوث ةراهطل

 ىلا متمق اذا ط : ىلاعت هلوقل هدوجو دنع ضرف ءاملاب ثدحلا نم ةراهطل اف ؤ ه}رهطف

 هثدحل ءاملا لمعتسي هنإ انباحصأ لاقو . ةيآلا . 4 مكهوجو اولسغاف ةالصلا

 . بوثلاب يلصيو

 يفكي ام الإ ءام مهعم سيل ةعامج ناك نإو : : ةفاضملا ةداي د زلا نم : : ةلأسم

 . قيفوتلا هللابو هيلإ هوعفديلف مهتالصل مامإ مهل ناك نإف ادحاو
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 رش اعلا ب ايل ١

 ءوضول ١ يه

 املا : لاصخ تس ةالصلل ةراهطلا ين ضئارفلا : دمحم يبا عماج نمو

 . نيمدقلا لسغو سأرلا حسمو نيديلاو هجولا لسغو ةّننلاو رهاطلا
 هل نيصلحم هنا اودبعيل الإ اورمأ امو » : ىلاعت هللا لوق ةينلا بوجو يف ةجحلاو

 ءاملاب رهطتلا بوجو يف ةجحلاو حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب دقع ةينلاو ، هينيدلا

 بوجو يف ةجحلاو 3 «أروهط ءام ءيسلا نم انلزنأو » : لجو زع هللا لوق روهطلا
 ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : لجو زع هللا لوق ءاضعألا لسغ

 ىلا مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديأو مكهوجو اولسغاف
 . ؛نيبعكلا

 ءاجنتسالاو نيديلا لسغو ةيمستلا لاصخ تس ةالصلل ءوضولا يف ةنسلاو
 . نينذألل حسملاو قاشنتسالاو

 ىلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» : ةلت يبنلا لوق ةيمستلا يف ةجحلاو
 نأ ةاتَياندشراف تاعاطلا نم ناسنالا فرصني ال ام اذه يف ةدئافلاو ، « هئوضو
 . لجو زع هلل تاعاطلا نم هاندرأ ايف انفرصت يف هللا ركذب ماصتعالا

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : مالسلا هيلع هلوق نيديلا لسغ يف ةجحلاو

 . «هدي تتاب نيأ يردي ال هناف اثالث اهلسغي ىتح ءاملا يف هدي سمغي الف

 هللا لوق ءابق لهأل حدملا نم هتبثا ام وهو ليزنتلا رهاظب ءاجنتسالا يف ةجحلاو
 . 4نيرهطملا بحي هللاو او رهطتي نأ ن وبحي لاجر هيف ج : هيف ىلاعت

نم ةلت يبنلا لوق نع لقن ام وهو قاشنتسالاو ةضمضملا لوق يف ةجحلاو



 يف المع هنع انيلإ ةلوقنم ةنس هذهف ث ءاضعألا لبق امهب أدبي ناك هنا هيلع ابظاوم هلعف
 . راهنلاو ليللا

 حساملا نأ اعيمح اوعمجأ مهنأ وهو عامجالا نم طبنتسم نينذألا حسم ف ةجحلاو

 نع ايهرعش نم ذخألا هيزججي ال مرحملاو هسأر ىلع حسملا نم هيزبي هنال امهيلع
 . هجول ١ مكحو س أرل ١ مكح نم جراخ اهمكح نا اذه ل دف . همارحإ ف هرصقت

 3 هجولا حسم عم اهيلع هدي رمي نأ مميتملا ىلع سيل نأ ىلع مهعامجإ دعب اوعمجأ دقو
 ليلدلا اذهب اتراصف ، هجولا مكحو سأرلا مكح نم ايهجورخ ىلع لدي عامجالاف
 . قيفوتلا هللابو امهتايح ىلع ةنس

 . ةئيهو ةنسو ضرف عمجي ءوضولا يعفاشلا لاق : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 ةراهطل ا ببس اهنأل ةئيه ىمستو ةيمستل او 0 ءاملا اهل اخدإ لبق نيديل ١ لسغ ةئيحلاف

 . ملعا هللاو

 ءانالا اوعضف ءوضولا متدرأ اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور : هنم ةلأسم

 هللا مسب اولوقو تارم ثالث مكيديأ اولسغاو مكراسي ىلع هنم اوضيفأو مكناميمأ نع
 . «مالسالا ىلع هلل دمحلا ميظعلا

 اهيأ اي % : هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اوحسماو قفارملا ىلا مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا

 . ه«او رهطاف ابنج متنك نإو نيبعكلا ىلا مكلجرأو مكسوؤرب

 نا ءوضولاو © رهط ريغب ةالص لبقت الو 0 قفانم ءوضولا ىلع ظفاحي ال ليقو

 لسخي مث قشنتسي مث ضمضمتي مث امهلسغيف هيفكب ادبي مث هيلع هللا مسا ركذي
 نيبعكلا ىلا هيلجر لسغي مث هينذأ مث هسأرب حمسي مث قفارملا ىلا هيدي لسغي مث ههجو
 . ءوضولا غبسأ اذإ سأب الف صقن وأ داز نإو { اٹالث وضع لك

 لاق هنا ةي يبنلا نع كلذ ىوريو . رهط ريغب ةالص لبقي ال لاق : هريغ نمو
 نا انغلبو . «مالسالا فصن ءوضولا نا» : ةت لاقو . «هل روهط ال نمل ةالص ال

 أضوت الجر نأ انثدح . قفانم ءوضولا ىلع ظفاحي ال هنا انغلبو . رئارسلا نم روهطلا

 هللا لوسر لاقف ، ىلص مث هلجر نم مهرد عضوم كرتو ةلي هللا لوسر دهع ىلع
 ىلع لبقأ مث اا كءوضو غبساف تأضوت اذإف ئ مالسالا فصن ءوضولا نا »: نم

 . هتالص داعأو لجرلا أضوتف & «نيعمجأ مكءوضو اوغبسأف متنأو » : لاقف هباحصأ
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 موي هيلع هللا ثعب ءوضولا غبسي مل نم» : لوقي ناك ةلي يبنلا نأ انغلبو

 ةنس فلا نيسمخ هرادقم ناك موي ين كرت ام نغدليو نشهني تايحو براقع ةمايقلا
 موي تلقتسا الإ ءاملا اهيلع رمي ال ةرعش نم ام» : لاقو © «دابعلا نيب يضقي ىتح

 . ةبانجلا نم لسفلا يف كلذ نأ ىوريو . «ةمايقلا

 نم ريماسمب للخت نا لبق مكعباصأ اوللخ» : لوقي ناك ةلي يبنلا نا انغلبو

 ءوضولا ىلع ظفاحي ال لاقيو . «رانلا نم باقعألل ليو» : لوقيو . «رانلا

 . نمؤم الإ

 .اثب هوثبو ًاجث ءاملا اوجثت ال ليق دق ديعس وبأ لاق : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اهحسم ةحراجلا ىلع ثبيف ليلق ءام ذخؤي هنأ يدنع وه لاق ؟ ثبلا ريسفت امو ليق

 نأل سوسبملا لاقي الو } لسعلاب اثوثبم ناك اذإ ثوثبملا قيوسلا لاقيو ث اهلسغو
 . هقيرفت وه ء وشلل سبلا

 هل رفغتس او هؤاضع ا تحبس الا ءوضو ىلع ناك ملسم نم امو : ءايضل ١ ةلأسم

 نأ ربخلا يو . ملسملا نيع ةرق ةراهطلا ليقو . ةظفحلا هتبحاو ةدابع ف ناكو كلم

 . مهئوضو عضوم ةمالع كلذو نيلجحم ًارغ ن ونوكي ةمايقل ١ موي نينمؤم ا

 عاطتسا نمف ءوضولا راثآ نم نولجحللا رغلا متنأ ( ةلي يبنلا نا ةريره يبا نعو

 ليري ؤ (_ ءاملاب هترع ليطي « : نع هلوق ىنعم «لعفيلف ءاملاب هترغ ليطي نأ مكنم

 . ءوضولاب ةحراجلا معي ناو هيف ةغلابملا وه ةغللا ي .وضلا غابساو ءوضولا غابسا

 مههوجو ضيب دقو مهرشح ىلاعت هللا نإف ى ضيبلا ينعي ا ىنعي «رغلا» : هلوق ىنعمو

 . صاي ذايبل او نسحل ١ ف الضف اهل بز ١ عضاوم لعجو

 ليربج ءوضولا ينملع نم لوأ» : . لاق هنا ةلي يبنلا نع يورو : : :7

» . 

 نع ىور امل ، هيف فرسلا هركيو ءاملا يف داصتقالا بحتسيو : هنم ةلأسم
 اي لاقف 0 فرست ال ةلملاقف © فرسيو 0 رهنلا نم فرغي وهو لجرب رم هنا ةلي يبنلا

 . رهنلا نمو ةي لاقف 0 ؟ اضيأ رهنلا نمو هللا لوسر

 لاق ، أضوتي ال ةلت يبنلا نا يور دقف ، حراوجلا مع اذإ ءاملا ةلقب ساب الو
 بحأ نأ اوملعا» : ةي هنعو ، ىرثلا لبي ال ءامب اضوتي ناك دارأ هلعل : فيضملا
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 رايخو & هعضاوم يف هغابسإ ءوضولا مامتإو لقث ام يلا هركاو فخ ام يلا ءوضولا

 ةنسو ريدقتب هنم ناك امف انزو نزوي ءوضولا نإف ربسيلا ءاملاب نواضوتي نيذلا يتمأ

 مل ةعدب وأ فارسإب هنم ناك امو { ةمايقلا موي ىلا رسكي الف شرعلا تحت متخو عفر

. «عاصلاب اولستغاو دملاب اواضوتو عفري



 رشع ىداحلا بابلا

 ةراهطلل ةينلا ين

 ام ءىرما لكل امناو تاينلاب لامعألا »: لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق

 نولوقي روث وبأو ةديبعوبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةعيبر ناكو ث «ىون
 ءوضولا يزجي يأرلا باحصأو يروثلا لاقو . ةراهطلا وني مل نم ءوضو يزجي ال
 لجرلا ملع اذإ لاق هنا يعازوألا ىكح دقو . ةينب الإ مميتلا يزب الو ةين ريغب

 لوقبو . حلاص نب نسحلا لاق هبو ، ءوضولاك هيزبي هسفنل مميتي مل نإو مميتلا
 ةراهط وأ ثدح نم ةراهط يوني أضوت اذإو : ركب وبأ لاق : لوقن ةي هللا لوسر

 ين ةبوتكملا هذهب يلصي نا هلف ةزانج ىلع ةالص وأ نآرق ةءارق وأ ةلفان وأ ةضيرف ةالصل

 . انباحصأ نم مهريغو روث يبأو قحسإو ةديبع يبأو يعفاشلا لوق

 زوجت ال هنا ىلع انباحصأ لوق نم يطاوتلا : ديعس وبأ لاق : لوقن كلذكو
 نم ىتأ دقو . لمعلا عم ةينلا هيف مزلي امم لمع ءوضولا نأو © تاينلاب الإ لامعألا
 . فالتخا ءوضولا هوني مل هنأ الإ ماتلا هلمعب ماتلا ءوضولا أضوت نم هنا مهلوق يناعم

 ءادأب هتينب مدقتم نمؤملا نأل { ةينلا مدقت عم لمعلا توبثل ءوضو هنا مهلوق ضعب يفف

 عيضي نلو ناميا وه يذلا لمعلا هنم ناك دقو & تاعاطلا لمعو هيلع تاضورفلملا
 هريغ ىلا لمعلا كلذ فرصت كلذ ركذ نإف ، ءوضولا دنع ةينلا راضحال هنايسنل هناميا
 . ءوضولا دقعني ملو كلذ يف لمعلا تبثي مل © هريغ دقتعا وأ دقتعي ملو

 توبث يف اذهف © لمعلا تقو ي ةينلا رضحت نأ الإ دقعنيال هنا مهلوق ضعب يفو

 جرخي هنأ يعمف ، ءوضولاب الإ موقي ال امم ضئارفلا ريغل أضوت نم امأو . . ءوضولا

 © ضرفلاب الإ موقي ال ضرفلاو ، ضرفب سيل هنأل ضئارفلا هب يلصي ال هنأ مهلوق نم
 . هظفح اذإ هب يلصي نأ مهلوق ضعب يفو
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 © مميتلا دقعني ثيح هعقوم عقو اذإ ءوضولا جرحم يدنع جرخيف مميتلا امأو

 يذلا دحلا يف هب ةزاجالا غولبو ةبطاخملا روضحو ءاملا مدع دنع مميتلا دقعني امنإف

 توبثل ءوضولا جرخم يدنع جرخ لاحلا اذه يف مميتلا كلذ عقو اذإف ؤ ارهطم نوكي
 . هعضوم يف هعقوم عقو اذإ هيلع عيضي ال هناو © ةمدقتملا نمؤملا ةين

 ةالصلل ءوضولا دارأ اذإ ناسنإلل يغبني يذلاو : دمحم يبأ عماج نمو ةلأسم

 ركذي مل نمل ءوضو ال» : ةلي يبنلا لوقل ءاملا ين هدي لخدي نا لبق هللا مسا ركذي ناب

 ءيشل وأ ىلاعت هلل هئوضوب دارا نمف بلقلاب نوكي دق ركذلاو .«هئوضو ىلع هللا مسا

 هيلع يبنلا لوق هتحص ىلعو هيلع لدي اذهو . هيلع هللا مسا ركذ دقف هيلا برقي امم

 دق انباحصأ ضعب ناك نإو . «ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لايعألا» : مالسلا

 نظأو . هل اهتبثأو اهب رومأملا لعفلا ةغيصب ىتأ اذإ ةين ريغب ةراهطلا ةزاجإ قلطأ
 يف مهل ابيغرت . هتمأل ةي يبنلا نم ةينلاب رمألا نأ ىلا نوبهذي لوقلا اذه باحصا

 ناك املف . «دجسملا يف الا دجسملا راجل ةالص ال» : ةي هللا لوسر لوقل باوثلا لين
 مهدنع .كلذكو 5 ةمألا عامجإب هضرفل ايدؤم دجسملا ريغ يف ىلص اذإ دجسملا راج
 . هباوثل افيعضت هب دارأ امنإ { هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو هيلع ال : ةلي يبنلا لوقب

 . هب مهل ايعأ فرشي ايف هتمأل بيغرتو ثح مالسلا هيلع لوسرلا نم اذه نأ مهدنعف

 ةين نكت مل نإو لمع هنأ «تاينلاب لايعألا» ةي يبنلا لوق نأ ًاضيأ مهدنعو
 هموقب ءرملا هتريشعب لجرلا برعلا لوقت ايك ، ةينب الإ لمع ال ربخلا يف سيل هنأل

 يذلاو زاجملابو . ربخلا ديكأت ىلع اذهو { ةريشع هل نكت مل نإو . هسفنب ناسنإلاو
 ءوضولا نأل ؛ دصقو ةينب الإ لسغل وأ ةالص ءوضول ارهطتم نوكي ال هنأ نحن هراتخن

 . اهوحنو مئازعلا ةحصو تادارالاب الإ ىدؤت ال ضئارفلاو ةضيرف

 لاق ، هيلع ثحو هب رمأ امدنع : هتريس ىف ينارحبلا دايز نب فلخ لاق

 ءاقتاو هقوقح ءادأ يف هدنع ةاجنلاو هيلإ ةليسولا ءاغتباب مكتاين كلذ عم مكرضحيلو

 لك نأل { ةينلا نم كلذ ىلع الا هعاطا نمم ةعاطلا لبقي ال ، لجو زع هللا نأل 0 هيهن

 سيلو ث هئادأب الإ هنم اجراخ نوكي نا لاحمف . هدابع نم دحأ ىلع هللا هبجوأ لعف
 . هضرف ءادأ ىلا دصقي مل نم هل دؤم

 ثدح نم ةراهطلل هدي لسغي نآ دارأ اذإ رهطتملل بحتسيو : باتكلا نمو

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : ةي يبنلا لوقل اثالث اهلسغي ىتح ءاملا يف اهلخدي الأ
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 . «هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اثالث اهلسغي ىتح ءانالا ين هدي سمغي الف

 هنأ ربخ يف يور ام كلذ ىلع لديو ، ضرفلا ىلع ال بذنلا ىلع اندنع اذهو

 ىلع تعقو دق نكت نإف اقافشإ هنم «هدي تتاب نيأ ىردي ال هنإف» : مالسلا هيلع لاق

 . ءاملاب ءاجنتسالا بوجو لبق ناك اذهو هندب نم سجن عضوم

 ضرفلا ىلع ديلا لسغ نا ىلا اوبهذو هوعبتمو دواد ربخلا ليوأت ف انفلاخ دقو

 يور امل ، مسالا يف رهاطلا مكح ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا مكحو ى ربخلا رهاظب
 لاقو اهضبقف هحفاصيل هدي دمف مالسلا هيلع ملسو ةاتَي يبنلا هيقل ناملا نب ةفيذح نا

 نمؤملا (: لاق وأ تيم الو ايح ) سجني ال .. نمؤملا ( :مالسلا هيلع يبنلا لاقف كبنج ينإ

 .«ااسجن نوكي ال

 هللا اودبعيل الإ اورمأ امو ل : هركذ لج هللا لاق باتكلا نمو : ةلأسم

 زوجت الف هقلخ اهب هللا دبعت ةدابع رهطتلا نا نوملسملا عمجأو . هينيدلا هل نيصلخم

 ام ءىرما لكل امنإو ، تاينلاب لاهعألا» : لاق هنا ةلت يبنلا نع ىور دقو ث ةينب الإ
 . لمعلا كلذ الا هل نكي مل ةين هل نكت مل اذاف ، «ىون

 { ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نأ وهو : رخآ هجوو

 هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا © ةينلا هيلا تفاضنا اذإ ةيصعم وأ ةعاط لعفلا ريصي امنإو

 هجول مكمعطن امنإ ًاريسأو اهتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا ن ومعطي و » : لجو زع
 ف لاقو . لجو زع هلل دصاقملا تناك اذإ مهلاومأ مهقافناب ىلاعت هللا مهحدم ه« هللا

 اودصقي مل مهنأل قافنالاب مهمذف هه سانلا ءائر مهلاومأ نوقفني نيذلا » :رخآ عضوم

 لصح قفنم كلذو قفنم اذهو رهاظلا يف قافنالا ىوتسا دقو 0 اهب . هركذ لج هللا

 اذه نم هيرعتل ايصاع رخآلاو } لجو زع هللا ىلا دصقلاو صالخالل ًاعئاط ايهدحأ
 . قافنالا يف ايهيواست عم لاحلا

 برشلاو لكالا نع لغتشاو ئ موصلل م وان ريغ حبصا ول ناسنالا نإف اضيأو

 ىرعت هنأل ًاعيطم ىمسي الو { مئاصلا مسا قحتسي مل سمشلا تبرغ ىتح حكنملاو

 نم ةين كاسمالا اذه مدقت ولو ، موصلا ةروص وهف هاتأ امو ث ةينلا نم كاسمالا عم
 لعفلا ةئيه نأ حص دقف اذكه ناك اذاو ، مئاص مسا قحتساو ، اعيطم يمسل ليللا

 مكيأ مكولبيل » : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتروصو
 امنإو ، ًاعيطم مسي مل رايتخاو دصقب هب رمأ ام لمعي مل اذإ ناسنالاف هيالمع نسحأ
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 مسأ قحتسي ذئنيحف هرمأل الاثتما هيتايف عاطملا رمأ بقري نا ًاعيطم عيطملا ىمسي

 . عيطم
 ىلوألاو ، هب لوقلاو سايقلل هتزاجا عم ةين ريغب ةراهطلا ةفينح وبأ زاجا دقو

 دقو ةراهطلا نم لدب هدنع مميتلا نأل { ةينلاب الإ ةراهطلا زيجي الأ سايقلاب لاق نمل
 الوأ هنم لدبأ يذلاف © ةينو دصقب الإ زوجي ال لدبلا اذه نأ هدنع ةلالدلا تماق

 رهاوظب تادابعلا رئاسو ةراهطلل ةينلا راضحإ بجو اذكه ناك اذإو ةينب الإ زوجي ال
 . قيفوتلا هللابو اهانركذ يتلا ةلدألا

 ةراهطلاو ةينلاب هيف صنلا لزن دق مميتلا نإ لاقف ةفينح يبأل جتحم جتحا ناف

 ءام اودجت مل نإف » : لجو زع هللا لوق ىلا ىرت الأ ديقتلا اذهآ نم ةارعم ءاملاب

 . ةغللا ىف دصقلا وه مميتلاو ابيط ًأديعص اومميتف

 هيلع بجوأ ىلاعت هللا نا كلذو كتلاقم ىلع ةحص ةلالد تدروا ايف هل ليق

 نال ى ةينلا ىلا رقتفي ، مميتلا نا ةلالد بارتلا دصقل هرما يف سيلو 0 بارتلا دصق
 هرمأ ناكولو . ةين ريغب مميتلاب يتأي هيلا راصو هدجو اذإف & بارتلا دصقي دق ناسنالا

 ةينلا بجوي ءاملا بلطب هرمأ مميتلا ين ةينلا بوجول بارتلا دصقب ىلاعتو لج
 هرمأ ًاضيأ كلذكو هل ليق ث ةينلا بجوي ال ءاملا بلطب رمألا نا لاق نإف { ةراهطلل

 قيفوتلا هللابو ةينلا بجوي ال بارتلا دصقب
 دارا اذإ تادابعلل ةينلا باحصتسا ناسنالا ىلع بجاولاو : باتكلا نمو

 . هريغ ىلا هيف وه لمع نمع اهلقني الا وه اهل هباحصتساو 0 اهلعف

 ٠٥ باحصتسالا ف حدقي الو ال لقانلا وه نوكي نا ريغ نم ةينلا بورع امأو

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو افالخ كلذل ملعا الف

 اهلقني ملام ةدحاو ةين هتزجأ هتين تبزع مث أضوتف ىون اذإو : باتكلا نمو
 مكدنع ءوضولا ناك اذإ لئاق لاق نإف © هب فظنتي وا ءاملاب دربتي هنا لعفلا عم ثدحيف
 هل يذلا لعفلا نم غرفي نا ىلا ةينلا ماود ىلا ناسنإلا جاتحي ال ملف ةينب الإ ىزجي ال
 ةرشابم لاح يف ةراهطلا ىون اذإ ليقف ،؟ هرخاو هلوأ نيب يذلا قرفلا امو٬ يوني
 اهنم غرفي نأ ىلا نايسنلا ىقوتي نأل اهنم غرفي نأ ىلا كلذ ركذ هيلع سيلف اهل لعفلا

 مث ةينب الإ ىزجي ال موصلا نأ ىرت الأ } ةقشم هيف قحليو نكمي ال ي ضرفلا نم

 . كلذ هرضي الو ًايسان لكأيو ۔ مانيو هبحاص ىسني
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 هريضي الو وهسيو ىسني دق مث ةينب الإ ةالصلا يف لوخدلا هل زوجي ال كلذكو

 قشيل ضرغلا نم غرفي نأ ىلا كلذ ةمادتسا نال ، قافتاب انركذ ام هل ضرع اذإ كلذ

 . ملعا هللاو ضئارفلا نالطب ىللا يدؤيو

 تبثي مل نمل مايص ال» : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 . ملعا هللاو يدنع كلذك ةراهطلاو مايصلا يف ةينلا ميدقت زاجأف «ليللا نم مايصلا

 لعفلا عم جحلاو ةاكزلاو ةالصلا يف ةينلا كلذكو اهيف لوخدلا عم ةراهطلا ةين نا ريغ

 هتقو مايصلا نأ ريغ 5 هريغك مايصلا يف ريدقتلا ناكو . دعبأ اهتقو مايصلل ةينلاو كلذل

 ولف . ماين هيف مهرثكا نألو ، هطبض سانلا رثكأل أيهتي ال تقو وهو . رجفلا عولط

 كلذ يف مهقحلو هتقو ةاعارم مهيلع قشل نيهبتنم تقولا كلذ يف اونوكي نأ اوذخأ

 اهل هباحصتساو . ةينلا باحصتسا هيلعو هتين ىلع وهف ىون اذاف . ديدش ررض

 . قيفوتلا هللابو هاونو هيف لخد اهريغ ىلا اهلقني ال

 أضوت لجر نع رثألا يف تدجو لاق : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 3 كلذ نع لضفملا نب رمع تلأسف لاق ، كلذ هئوضول ةين رضحي ملو ةالصلا ءوضو

 . لصيلف ةالصلا ترضحو هيلع ظفاحو هءوضو مكحأ اذإ لاقف

 يف مهلوق فالخ ىلا نوبهذي نوملسملاو & نييقارعلا لوق اذه : دمحم وبأ لاق
 . كورتم هلوقف 0 انفلاخم قفاوف انباحصأ نم دحأ كش نإف . اذه

 ثادحألا عيمج يتراهطب عفرا هللا مسب لوقت ةراهطلا ف ةينلا : ةلأسم

 . هلوسرلو هلل ةعاط اذكو اذك ةالصل اضوتأو . ةالصلل
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 رشع ىناثلا بابلا

 © «روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : لاقي هللا لوسر نأ تبث ركب وبا لاق
 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا ءاجو
 . «هيلع

 مهنم ريثك بحتس اف { ءوضولا ا دنع ةيمستل ١ بوجو ف ملعل ١ له ا فلتخا دقو

 لاق كلذك . هيلع ءيش الف ًادماع هكرت نإ موق لاقو . هئوضو دنع هللا ىمسي نأ

 لوقي لبنح نب دمحأ ناكو . يأرلا باحصأو ةديبع وبأو دمحأو يعفاشلاو يروثلا
 اذإو هيلع ءيش الف ايهاس هكرت اذإ قاحسإ لاقو . ديج دانسإ هل اثيدح هيف ملعا ال
 . داعأ دمعت

 كلذف ةالصلل ةراهطلا توبث امأ : ديعس وبأ لاق هيلع يش ال : ركب وبأ لاق

 ف ذش نمم ذش نم الإ ةمألا عامجإو هيبن ةنسو هللا باتك نم كلذ توبثو ث عفدي ال امم

 هنا يعمف ءوضولا ىلع ةيمستلا كرت امأو . هيف هل ةجح ال ءيش يف ةفلاخملا الإ كرت ريغ

 ةحصو . ءوضولا ىلع رمألا ؤطاوت عم ةيمستلا كرتب داقعنا يف فالتخالا ءاج دق

 ىلع ءوضولا دقعني الف هنع كلذ ةحص عمو ] هلعفو كلذب رمأ هنا ةلي يبنلا نع ربخلا

 رمأ هنأ ربخ هيف تأي مل هكرت ىلع دقعني دقف ًابدأ ناك نإو . . ًابجاو رمألا ناك نإ هكرت

 . هيف فلتخا كلذ لجأ نم هلعلف ء بوجو

 يذلا هيلع هللا مسا ركذي نأ ءوضولاو لاق مث : حرشلا باتك نم : ةلأسم
 . ةين ريغب لبقي ال ءوضولا نأل ةينلا ىلع ديكأتلا وه ءوضولا ىلع ةيمستلا نم هركذ

 . هئوضو ىلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال لاق هنا ةلي يبنلا نع يور دقو
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 ركذي بلقلا ركذ عبتي ناسللا ركذف { بلقلاب ركذو ناسللاب ركذ نيب رض ىلع ركذلاو
 لي داراف تادارالاب الإ ةضيرف ءوضولا نأل هللا ركذ تبث دقف { هبلقب هئوضو دنع هللا

 ملو ث هب دبعت امب اجراخ نوكي ال هنأل 5 ةدابعلا ذافنال ادصاق ءضوتملا نوكي نأ
 . هلعف ىلا دصقي

 الو ، يغبني ام كرت دقف هئوضو ىلع هللا مسا كرت نإف هلوق امأو : باتكلا نمو

 ركذ اذا لاق ايك وهف ناسللاب يتلا ةيمستلا دارأ ناك ناف . هءوضو ضقني امم كلذ رصبن

 الو ءوضولا كلذ هيزبي الف بلقلاب وه يذلا هللا مسا ركذي مل دارأ نإو 5 هبلقب كلذ

 . ارهطتم نوكي

 هلك هدسج رهطت هللا مسب عضوتملا لاق اذإف : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هسم ام الإ رهطي مل ىلاعت هللا مسي مل اذإف

 ام كرت دقف هئوضو دنع هللا مسا كرت نإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . هءوضو ضقني امم كلذ رصبن الو . هل يغبني

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يوريو : هريغ لاق

 اذهو . «همسا ركذ دقف ىلاعتو كرابت هللا هب دارأ وأ هبلقب هللا ركذ نمف هئوضو ىلع

 . ملعا هللاو ءوضولا دنع ةينلا ىلع ديكأت ةلي هنع لوقلا

 { ديكأتلا كلذب ءاج دقف هئوضو حاتتفا دنع هللا مسا ركذ امأو : هريغ نمو

 كرت يف ليق دق هنا يعمو { هب رمأيو كلذ لعفي ناك هناو ةلي يبنلا نع هبسحأ رمألاو

 هلعلو © ةنسلا ةفلاخم ىلا دصقلا ىلع كلذ ناك اذا ءوضولا ضقني دمعتلا ىلع كلذ

 ديكأتلا هيف ءاج دق ىلاعتو كرابت هللا مسا ركذ نأل كلذ كرت دمعت اذإ دمعتلا ىلع جرخي

 رومألا نم ائيش الو ةعاط نم ائيش ملعن الو ، هللا ةعاط نم ءيش لكل ةحتاف نوكي نا

 هللا ركذو ةت يبنلا نع ةنسلا هيف ادكؤم الإ لالحلا رمأو ةعاطلا رمأ ىلا فاضت يتلا

 هللا مسا هيلع ركذ الو هللا مسا هيف ركذي مل ءيش لكو كلذل لهأ وهو ، ىلاعتو كرابت

 . حاجن الو حالف انعم هب كردي الو حالص انعم هل ىجري الف

 . ءوضولا ىلع هللا مسا ركذ هكرت يف هيلع ضقن الو يسنأ دق هنا بسحأو
 ام ىلع هللا هئوضوب دصقي مل اذإ هللا مسا كرتب ةالص داسف انعم جرخي هنأ بسحأو
 كلذ ىلا هدصق يف ، هللاركذ نم يا ث هللا مسا نم كلذ وهف ، دبعتلا نم هب بطوخ

 يف ةينلا مدقت عم كلذ ىلا دصقلل نايسنلا يف رذعلا جرخي دق هنأ الإ آ نسح وهو هل

- ٦٨ _



 قفاو امب الإ اهنم ذخؤي الو كلذ يف رظنيف يل ناب ام ىلع اهرخآ تبتك 0 دبعتلا ةلمج

 . هللا ءاش نإ قحلا

 : لاق . ركذ ام ىتم هللا مسب لقي ملو اضوت نميف دايز وبأ لاق : هريغ نمو

 لاقف . ةينلاو ءوضولا ىف فالتخالا ءاج دقو هتيسن اذإ كبر ركذاو » : هللا لاق

 ةالصل ءوضولا دقتعا اذإف . هئادتبا عم الإ ةالصلل ءوضولا داقتعا هيزجي ال لاق نم
 هنا ملعي ىتح تاولصلا وا ةالصلا كلت ءوضولا كلذب ىلص تاولصل وا اهنيعب

 © تاولصلا نم هب يلصي نا ىون ام هب يلصي امنإف تاولصل وني مل اذإ امأو ، ضقتنا

 . هب يلصي الف وني ملام امأو

 هءوضو ضقني مل هنا ملع اذاف ةفورعم ةالص هب يلصي نا وني مل ول لاق نم لاقو

 ىون ام الا هب يلصي ال لاق نم لاقو . ءوضولا دنع ةالصلا كلت هب يلصي نا وني مل ولو

 . هب يلصي نا

 { ةحراج تيقب ولو هلك ءوضولا متي ملام ءوضولل داقتعالا هيزبجي لاق نم لاقو

 نم ىضم ام ىلع هيف لوقلا ناكو ، كلذ دعب داقتعالا هزبي مل هلك هئوضو نم غرف اذإف

 نا ىون نإف ةالصلا كلت هب يلصي هنإف ةالصل أضوت اذإ لاق نم لاقو . فالتخالا

 نأ لبق اهربد يف وأ اهل اهاون يتلا ةالصلا كلت يلصي نا لبق ىرخأ ةالص هب يلصي

 ةفلتخم تاقوأ دحاو تقو يف ةالص دعب ةالصل دقتعي نأ كلذكو 5 هازجأهءوضو لمهي

 دقتعا هنأ الإ ةفورعم ةالصل هوني ملو ةضيرفلا ءوضو أضوت اذإ لاق نم لاقو

 نإف ، ضقتنا هنا ملعي ملام ءوضولا اذهب يلصي هنإف ةضيرفلا ةالصل ةضيرفلا ءوضو

 أضوت اذإ لاق نم لاقو & ىضم اك هيف فالتخالا ناك اهنيعب ةضيرف ةالص ىون ناك
 { ضقتنا هءوضو نا ملعي ملام ةضورفملا تاولصلا نم ناك ام هب ىلص ةضيرف ةالصل

 ضئارفلا هب يلصي هنإف تاعاطلا نم ءيشل وا كسن وا ةلفانل أضوت ولو لاق نم لاقو

 ىلع جرخيو نيملسملا لوق نم اذه لكو ، ضقتنا هءوضو نا ملعي ىتح كلذ ريغو
 . هللا ءاش نا قحلا بهاذم

 اهالصف اهريغل وني ملو ةرجاهلل أضوت نمعو : ديعس يبأ ب اوج نم : ةلأسم

 ىلصي نأ بحاف ترضح ىتح دجسملا يف وأ ىلصملا يف لزي ملف دجسم وا ىلصم يف
 له تلق ، رصعلا هب ىلصي هناةرجاهلا دعب هدقتعا نكي مل ولو ةالص ةرجاهلل هئوضوب

 ؟ ثدحأ هنا ملعي ىتح كلذ هل زوجي
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 ىتح مكحلا يف هروهط ىلع هنأل ضقتنا هنا ملعي ىتح كلذ هل ليق دق هنا يعمف

 ليقو . يلصي مث ضقتني مل هنا ملعي ىتح كلذ هل سيل ليق دقو . ضقتنا هنا ملعي

 يدنع كلذ لكو ضقني مل هنا ملع ول كلذل ، كلذ ىون نوكي ىتح كلذ هل سيل

 ٠ هللا ءاش نا باوصلا ىلع جرحي

 هب وني مل ولو ءاملاب اذكه أضوت ول لاق نم لاقو هلك اذه ليق دق : هريغ لاق

 . ةضيرفلا هب يلصي هنأ ءيشل

 ةالصل نوكي ىتح لاق نم لاقو . ةراهط وأ كسنل هب ىوني ىتح لاق نم لاقو

 ةضيرفل ا يلصي الو ةضيرفل ١ ءوضوب ةلفانلا يلصي ل اق نم ل اقو . ةلفان وا ةضيرف

 . ةلفانلا ءوضوب

 نا هل زوجحم له ةمتعلاو برغملل هدقتعاو رصعلا ىلصف هل زوجي ناك نإ تلقو

 تلق . فالتخالا يف لوقلا ىضم دقو ءاوس هلك كلذ نا يعمف .؟برغملا هب يلصي
 نأ هل روجم له . برغملا ترضح ىتح دجسم وأ هالصم ف دعقو دعب هدقتعي مل نإف

 كلذ ليق دق هنا يعمف ؟ ضقني مل هنا ملعي ىتح ثدحأ هنا ملعي مل اذإ هب يلصي

 . ديعس يبأ نعظفحا اذكه لاق . يعم دحاو هيف فالتخالاو لوألا لثم يعم اذهو

 هئوضو ضعب يف راص نا املف ةضيرف ةالصل أضوت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هءوضو متي ملام لاق هنا هللا همحر نسحلا يبا نع ديعس وبا عفرف . ةيناث ةالصل دقتعا

 . هللا ءاش نا كلذ زاجو تاولصلا نم ديري امل هدقتعا امل

 نم نا هيلع انعم لمعلا لاق هنا ةكرب نب دمح نب هللا لبع نع ديعس وبا لاقو

 يلعف & ضقتنا هءوضو نا ملعي ىتح كلذ هئوضوب يلصي وهف ةضيرف ةالصل أضوت

 . ضقتنا هعوضو نا ملعي ىتح كلذ هئوضوب ىلص ةلفانل أضوت ناو هلوق ىنعم

 ةالصل كلذ هازجا ةراهطل وا كسنل أضوت نمو : حرشلا باتك نم : ةلأسم

 هناو هللا لا ةبرق اهغا ةراهطل وا كسنل هلوقب دارا نا ةالصلا هب دري مل ولو ةضيرفلا

 أضوت نمو هلوق امأو ، انطرش ام ىلع ناك اذا لاق ايك زئاج كلذف & ثادحالا هب عفري

 ثادحالا عفر هب وني مل هنال لاق اك وهف 0 ةضيرفلل ءوضولا داعا فورعمل وني ملو

 . ىلاعت هللا ىلا كلذب ةبرقلاو

 ةراهطلل هاون مث هحراوج ضعب لسغ نمو : دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم
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 ةينلا ميدقتب الا ةراهطلا نوكت الو هتين ىلع 0 هلمع مدق هنأل هزجي مل هحسم ىلع ىنبا

 . اهرسأب

 . ةضيرفلا هب يلصي نأ هل زاج ةلفانلل ناسنالا رهطت اذإو : باتكلا نمو

 امنإو { اهنيعب ةالص ةراهطلاب يلصي نا هيلع بجوي مل رهطتملا هنا كلذ ىلع ليلدلا

 عقوي امل ارهاط راص ثادحألا عفر دقتعا اذإف { ثادحألا عفرل ةراهط دقتعي نا رمأ

 عفرل هداقتعا دنع ارهاط هلوصحف ةراهطلا لايكب ىتأ اذإف . تاولصلا نم

 ىلا تاولصلا نم ءاش ام ةراهطلا كلتب يلصي نأ هل زاج اذكه ناك اذإو ء ثادحألا

 وا هرهطت دنع ًارهاط نوكي نأ نم ولخي ال ناسنالا نا رخآ ليلدو . ديقم ثدحي نا

 لوصحف اذكه اذه ناك اذإف ةهج نم ارهاط نوكي نأ زوجي الو { هثدح ىلع ايقبم

 يتلا ةراهطلاب ةلوبقم ةالصلاف ةعفترم ثادحألا تناك اذإ { ثادحألا عفرب ةراهطلا

 . تلصح

 دوجسل وأ ةزانجل وأ فحصم يف ةءارقل وأ ةلفانل أضوت نإو : باتكلا نمو
 مل لئاق لاق نإف تملع ايف مهنم قافتاب اذهو ، ةضيرف هب يلصي نأ هازجأ نآرق ةءارق

 نم ةلفانلل هءوضو هل تبسحأ دقو .0 ةبانجلل هزجي مل ةعمجلل لستغا اذإ هنا تلق

 لسغلاو ءايشألا هذه نيب قرفلا هل ليق لوقن ؟ كلذ عيمج يف قرفلا امو ، ضورفلا
 كلتب يدؤي ام يوني وأ ، ثادحألا عفر يوني نا ةراهطلا هيلع نم نا ةعمجلل

 أضوت مث كلذ حص اذإف & ثدحلا عفر ةين نع ينغتف لفاونلاو ضرفلا ةراهطلا

 الإ هب يتأي ال نارقلا دوجس كلذكو & ثدحلا عفر دعب الإ يدؤت ال ةلفانلاف { ةلفانل
 مرحم هسمو 0 ارهطتم الإ هسمي الف فحصملا امأو . ةالص اندنع كلذ نأل ارهطتم

 الف & «ن ورهطملا الإ هسمي ال ن ونكم باتك يف ميرك نآرقل هنإ » : ىلاعت هللا لوقب

 يتلا ةلفانلا ىنعم كلذ ىنعم راصف ضيحلا يف كلذكو { ارهاط الإ فحصملا سمي
 نارق دوجس وأ نآرقلا ةءارقو الفن وا اضرف يلصي نا دارا ولو ثدحلا عفرب الا زوبحت ال
 هتراهطب عفر دقو ، ثدحلا عفر كلذ يف دصقملا نأل ةيناث أضوتي نا ىلا بدن امل
 كلذ يف دصقلا امنإف ةعمجلا موي لسغ امأو . هتداعإب رمألا يف ىنعم الف { ثدحلا
 الو هازجأ امل لستغم وهو ةعمجلا موي هيلع لخد ول هنال تقولا لجأ نم لعفلا ديدحت
ةيناث لسغي نا جاتحا





 رشع ثلاثلا بابلا

 ءوضولا يف رخآ باب

 تءاجو ث ةرم ةرم أضوت هنا ةلي هللا لوسر نع رابخألا تءاج : ركب وبا لاق

 بحأ اثالثو يزجت نيترمو ةرم يزجي ءوضولاف اثالث اثالث اضوتو نيترم نيترم أضوت هنا
 رمع نبا ناكو نايزجي نانثاو اثالث ءوضولا لاق هنا باطخلا نب رمع نعانيورو . يلا
 اثالث ءاضعالا لسغ زيزعلادبع نب ديعسو يعازوألا لاقو . اثالث ارارمو نيترم أضوتي

 يزجيو اثالث ءوضولا بحتسي يعفاشلاو . امهيقني هنإف نيلجرلا لسغ الإ اثالث
 . ةدحاو هدنع

 يزميو ةرم هنإف سارلاب حسملا الإ اثالث اثالث اضوتي يأرلا باحصا لاقو
 هللا لاق امنإ لاق . اثالث الو ةرم كلذ ف تقوي كلام ناكو . مهدنع ةقباس ةدحاو

 لوقن هبو. ءوضولا ف ثالث ىلع ديزي ءىضوتملا ف اوفلتخاو :4 مكهوجو اولسغاو ٹ

 ىلع داز نمو »: لاقف اثالث ءوضولا ركذ هنا ةلي يبنلا نع رمع نب هللادبع ثيدحب

 . ملظو ىدعتو يسأ دقف اذه

 وأ ههبشي ام وأ انباحصأ لوق يناعم يف ليق ايك جرخي هنأ يعم : ديعس وبا لاق

 ثالثلا ىلع داز نم هنا ةلت يبنلا نع صنلا اذه هيف يتأي نكي مل نإو هيف لخاد وه ام
 نمل ةدحاو ءوضولا يف لاق هنا مهلوق نم جرخي ايف هنع ليق هنكلو & ىدعتو ملظ دقف

 ىلا جراخ انعم فرسلاو { فرسف عب رأو فرسف ثالثو لجعتسملل ناتنثاو هؤام لق

 كلذ يناعم جرخيو فارسالا نم ءوضولا ةرثك هنع ليقو . يدعتلا لاح

 افارسا كلذ ناك هسفن ىلع طاتحا نم سيلو ى ليوأتلا ف ههبشي ام ىنعم ىلع يدنع

 كلذ نمو . امهل ضاقنتسالا ىلع وأ دمعلا ىلع ةنسلا ةفلاخ فارسالا نم هنكلو

 ىتح وأ توفي ىتح اهتقو يف ةضيرفلا ءادأ كرتو ءوضولا يف ةليسولا ىنعم لاغتشالا

 امو فا رسالاو يدعتلا نم جرخي اذهف . هرما نم ةداعلا يناعم ىلع لضفلا بهذي
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 لدي ىنعم هلو الإ هنع يور الو تبث ةلي هللا لوسر لوق نم ائيش نا ملعن الو ههبشأ
 . ةدئاف ىلع

 هنع انيور نممف © ءوضولا دعب ليدنملاب حسمتلا ف اوفلتخاو : باتكلا نمو

 نيريسو كلام نب سنأو يلع نب نسحلاو نافع نب نايثع ءوضولا دعب ليدنملا ذخا هنا

 نب كاحضلاو قو رسمو دوسالاو ةمقلعو نيريس نباو نسحلا هيف صخرو دوعسم يب أ

 . ًاسأب هب نوري ال يأرلا باحصأو قاحسإ و دمحاو ىروثلاو كلام ناكو ى © محازم

 نب نمحرلادبع كلذ ليدنمب حسمي الف اضوت اذإ : لاق 5 هللادبع نب رباج نع انيورو
 نأ هرك هنا سابع نبا نع انيورو . ةيلاعلا وبأو دهاجمو يعخنلا بيسملا نباو ىليل يبا

 امهيف يروثلا ضخرو ةبانجلا نم لسغ اذإ ههركي ملو 5 ءوضولا نم ليدنلاب حسم
 . اعيمج ةبانجلاو ءوضولا

 هلك حابم : ركب وبا لاق
 لع ءوضولا عضاوم حسم ةيهاركب جرخي انباحصا لوق يناعم : ديعس وبا لاق

 هرثأو رون .. نا موق ىنعم ينفو ليدنملاب كلذ رثكأو . هل كلذ رثكاو هل دمعتلا

 وهف { ليدنملا ريغب هب يلصي يذلا هبوثب كلذ ةلازإ بحتسي الف رون دسجلا ىلع ىقبي
 . رجحلا ىنعم ىلع ال ةليضفلا ىنعم ىلع جرخي كلذ لكو ةيهاركلا يف مهعم رسيا

 هيف يلصي ىذلا هبوث امأو هل زوجي الف ليدنمب امأ هللادبع وبا لاق : فيضملا لاق
 هريغ ههركو ةبانحلا نم لاستغالا نم هركي ملو ههرك سابع نبا نا يورو . سأب الف
 . ملعأ هللاو هلك حابم كلذ مهضعب لاقو . اعم ةبانجلاو ءوضولا ين

 زوجي ال ةفئاط تلاقف { لسغلاو ءوضولا قيرفت يف اوفلتخاو : باتكلا نمو
 نم ءيش لسغ كرت اذا نالوقي يعازوألاو ةداتق ناك ، اضعب هضعب عبتي ىتح

 . ءوضولا قيرفت ةعيبر هركو ، داعأ ءوضولا فج ىتح ءاضعالا

 : ثيللا لاق هبو & لسغلا ديعي نا هيلع ىراف كلذل دمعت نم : دمحم لاقو

 نبا نا تبث دقو ديعي هؤوضو فج اذإ دمحا لاقف . بابلا اذه ف كلام نع فلتخاو

 هيفخ ىلع ىشمف ةزانخجل يعد مث هسأرب حسمو هيديو ههجو لسغف قوسلاب أضوت رمع

 . نسحلاو يعخنلا لوق وهو اسأب ءوضولا قيرفت ىري ال ءاطع ناكو . اهيلع ىلص مث
 يعفاشلاو يروثلا بهذم وهو سوواطو بيسملا نب ديعس نع كلذ انعم يورو
 ىتأ نمف © هئاضعأ لسغب ءعضوتملا رمأ لجو زع هللا نأل لوقي هبو يأرلا باحصأو
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 . هب هللا هرمأ امب ىتأ دقف اعباتتم ًاقسن كلذب ىتأ اقرفتم هب رمأ ام لسغب

 بابسأب ءىضوتملا لغتشا نإ يدنع جرخي انباحصأ لوق يناعم : ديعس وبا لاق
 ىتح هئاضعا لسغ كلذ قرفيف ءوضولا يناعم يف لخدي امم هوحنو ءاملا نم هئوضو

 هلاغتشا ناك ام ىلع ىنب 5 مات هؤوضوو ساب الو ءاوس كلذ نا فبحت مل وأ تفج

 ىضم ام ةداعا هيلع نا ىضم ام فج ىتح ءيش هئاضعا نم هيلع يقبو هئوضو ىنعمب

 لوقلا اذه ينبجعي ناكو لاح لك ىلع ىضم ام ىلع ينبيو © هئاضعا نم يقب ام عم
 . ملعا هللاو لوألا لوقلا مهلوق رثكا لعلو هتوبث دعب هعيضي ال هناو المع هتوبثل

 انيورف وضع لبق اوضع ءرملا ميدقت يف اوفلتخاو ركبوبا لاق : باتكلا نمو
 دوعسم يبأ نعو . «تأدب وضع يأب يئوضو تمقمتأ نا يلابأ ام» : لاق هنا يبنلا نع

 يرصبلا نسحلا ناكو . ءوضولل كيدي لبق كيلجرب أدبت نا سأب ال : لاق هنا
 يعخنلاو ءاطعو بلاط يبا نب يلع نع انيورو . كلذ يوري بيسملا نب ديعسو
 اللب هتيحل يف ىأرف هسأر حسم يسن نم : اولاق مهنا يعازوألاو يرهزلاو لوحكمو
 لوق يف يزبجيو © نيلجرلا لسغ ةداعإب هرمأي ملو ةالصلا لبقتسيو هسأر حسمي هنا
 لسغ نمف كلام لاق . ءوضولا ديعي الو سأرلا حسمي نأ يأرلا باحصأو يروثلا

 نولوقي بويأو ةديبعوبأو دمحأو يعفاشلا ناكو { ديعي ال ىلصو ههجو لبق هيعارذ

 . كلذ يزجي : ركب وبا لاق

 ىضم ام ميمج نم ركذ ام وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبا لاق
 يف بيترتلا يفام ىلع الإ لاح لك ىلع ضعب ىلع ءاضعالا ضعب هللا لوق يف بيترتلا

 لعف نإف ، دمعتلا ىلع زوجي ال هنا مهلوق ضعب يف هنا يعمو ىلاعتو كرابت هللا لوق
 ةنسلا ةفلاخمل هتدارا ىلع الا زوجي ال هنا مهلوق ضعب يفو تبثو زاج نايسنلا ىلع

 . تبث ةنسلا ةفلاخم ريغ ىلع كلذ لعف نا اذه مهلوق رثكا لعلو

 وأ ههجو لبق هيدي لسغ مدق نم رفعج نبا لاق : حرشلا باتك نم : ةلأسم
 . ةنسلل افالخ دري ملام هيلع ضقن الف هيدي لبق هيلجر

 نا هلوقف & ضعب ىلع اضعب ءاضعألا زاوجب تماق دق ةلدألا : دمحم وبا لاق
 عفري ال لعفب ةيصعملا داقتعا نأل ًاهجو هل ىرا الف { ةنسلل فالخ دري ملام زوجي كلذ
. ملعأ هللاو هريغ يف هلعف زوبي ام مكح



 فيظن بوثب ءوضولا دودح نم هريغ وأ ههجوءيضوتملا حسم نإو : هنم ةلأسم

 . ءوضو ضقني امم كلذ ىرأ الف سبي ىتح
 رهطتلا نم هب هل مكح امب هل تحص دق ةراهطلا نأل لاق ايك وه : دمحم وبا لاق

 ةراهطلا عفري ثدحب سيل هب هجولا سمو بوثلا نم رهاطلا سمو ثادحألا هعفري ال
 ملعا هللاو

 نأل لاق اك وهف قفانم ءوضولا ىلع ظفاحي الو : لاق مث ؛ حرشلا باتك نمو

 رمأل يعارملا نمؤملا هيلع طاتحي امك هب رتتساو هيف لخد يذلا هنيد ىلع طاتحي قفانملا

 هنا ةلي يبنلا نع تبث امل لاق ايك وهف ، روهط ريغب ةالص لبقت الو لاق مث . هنيد

 . «روهط ريغب ةالص الو لولغ نم ةقدص لبقت ال» : لاق

 مث هينذأو هسأر حسميو قفارملا ىلا هيديو ههجو لسغي مث : باتكلا نمو

 هللا لوق ةضيرف ةدحاولا نا ىلع ليلدلا 0 اثالث وضع لك نيبعكلا ىلا هيلجر لسغي
 امم جرخ دقف ةدحاو لسغ اذإ كلذب رومأملاف ، مكهوجو اولسغا » : هركذ لج
 لمعلا فيعضت مزلي ال اهحسم وأ اهلسغب رومأملا ءاضعألا رئاس كلذكو 5 هب رمأ

 ملع نيح ةلي يبنلا بغر ةنس وا باتك نم فقوتلا قيرط نم الإ دحاولا ءيشلا ىلع
 ىنث مث ، هب الا ةالصلا لبقي ال ءوضو اذه لاق مث 9 ةدحاو حسمف ءوضولا هباحصا
 ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه لاقف اثالث لسغ مث © هل هللا فعض فعض نم لاقف

 نم هلعف هنأ ربخأو 5 هيف ةلي يبنلا بغر امب اوتأي نأ نينمؤملل هراتخن يذلاف . يلبق
 دق نوكيف كلذ قوف ةدايزلا نم هراتخن الو رذع نم الإ كلذ نع صقني الاو ددعلا

 مالسلا هيلع يبنلا ةفلاخم دري ملو لعف نإف 0 مالسلا هيلع هيبن فلاخي ام ىلا زوابحت

 ةفلاخم ين هسفن باعتإ ىلع رجؤي الأ هرما يف ام لقأو ًاموثأم نوكي الأ وجراف { كلذب
 . مالسلا هيلع لوسرلا لعف

 لق نمل ةدحاو لاق ءوضولا رمأ ف ةلي يبنلا نع ليقو هلوق امأو : باتكلا نمو

 ةياورل ١ ف هفرعن مل ربخ اذهف . ءوضول ١ مهيلع ثالثو لجعتس ا نمل ناتنثاو هؤام

 نأو ، ديدحتلا ضرف باجيإ هتابثإ ين نأل ؛ هداسفب دهشت ننسلاو هبجوي ال رظنلاو
 عقي ءاملا ليلق نأل & لضف هئام ين ناك نإو ةدحاولا زواجتي نأ بجي ال هؤام لق نم

 . ريثك ضعب دنع ليلق مسا هيلع عقي امم نوكي دقو 2 رثكأ وأ اثالث هب لسغي ام ىلع
 رمألا لهجي ملو ربثكلاو ليلقلا رادقم مالسلا هيلع لوسرلا نبل احيحص ربحلا ناكولو

 . ملعأ هللاو نونسملا نم حسملا ف ضورفملا ددع نيب ايك 0 كلذب
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 هلوق امأو فلاخ وهف نيتنثلا ىلع داز ناو ةدحاولا هئزبت ال لجعتسا نم ناكو
 لاح يفو . بجاو ريغ وا هيلع بجاو هنا هب دارا ام يردا ال ءوضولا نهيلع ثالث

 كلذ ريغ وا هتلقو ءاملا ةرثكو فوخلاو نمألا دنعو لاجعتسالا ريغو لاجعتسالا
 . هدارم هجوب ملعأ هللاو

 نكي مل ولو ةمات هتالصف ىلصو ءوضولا اهب مكحاف ةدحاو أضوت نم هلوق امأو

 فرعأ الف { هانلق ام ىلع لدي رذع نم ال هيلع بجي الو كلذب رمؤي نأ اليلق هؤام
 هزاوج عم هب رمؤي ال هناو ةمات هب ةالصلاو زئاج هب لعفلا نال لاق هنأل مالكلا اذه هجو

 هب رومأملا لعفلا هل نكي نمل بجي امنا رذعلاف ، رذع نم نوكي نا الا هب ةالصلا مامتو
 . ملعا هللاو لعفلا بوجوب بجوي ام عقي نا رذعلا دجو اذإف ، هزاوج عم

 دارأ نإف ، ناطيشلا نم ءوضولا ةرثك : رفعج نبا عماج نمو باتكلا نمو

 ارهطت ءيش لك دنع طاتحي و ًارهطت ةالص لكل ثدحي هنا ناطيشلا نم هترثك هلوقب

 نوكي نا بجي لب © ناطيشلا لمع نم اذه سيلف 0 هللا ىلا ة ةبرق كلذ لعفي وأ أدتبم

 ىلع ددريو ءاملا يف ميقي هنا ءوضولا ةرثك دارا نإو © نمحرلا نم هل تعقو ةفيطل

 نوكي نأ زوجي اذهف { ةدحاو ةرم هيلع ىرجأ دق هنأ ملعيل ريثكلا ءاملا دحاولا وضعلا

 كلذ ىدا امب رو هفلاخ ول اهلعفب ربخأ تاعاط نع هعطقيو كلذب هيذؤيل ناطيشلا رمأب

 . ملعأ هللاو اهريغ ضئارف وأ ةالصلا عييضت ىلا

 لاقف ءاضعألا لسغ يف سانلا فلتخا : دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم
 ىلع الإ زوجي ال مهضعب لاقو { ةيآلا ةوالت يف هركذ رخأت ام ميدقت زوبي مهضعب
 ملام ريخاتلاو ميدقتلا زاوج ىلا انباحصأ بهذو . ةوالتلا يف هركذ يذلا بيترتلا

 . ةنسلا ةفلاخ لعفلا كلذب رهطتملا دصقي

 هللا هلا لوف نأل ةيآلا يف ركذ يذلا بيترتلا ىلع نوكي نأ بجوي يدنع رظنلاو
 ةي لاقو ، قسنلا واو انهاه اولاق . 4مكيديأو مكهوجو اولسغاف » : لجو زع

 نركي كلذ لعف نا ىلع مالسلا هيلع هتنسب انلدف «هب هللا أدب ام اوأدباهافصلا يلع

 مهر وذن اوفويلو مهٹفت اوضقيل مث ث ه : ىلاعت هللا لوقب ضراعم ضراع نإف ايل اوتم

 ف روكذملا نم لوألا ىتأ وأ فاوطلا مدق ة ول تيأرأ لاقف ى قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو

 هب تفرع ىذلا نا هل لاقي ؟ هلثم اذه نوكي نا متركنأ ايف ًازئاج ناك سيلأ ةيآلا

 نأل ضعب ىلع هضعب ميدقتب سأب الف ضرف انناه روكذملا نا كلذو ى مزلي ال
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 تقو هل سيل امم ضرفب سيل امرخأ نإف © هليجعت بجاولاف ۔ ضرف تيبلاب فاوطلا
 كبرل يتنقا ميرم اي» : هللا لوقب جتحم جتحا نإف & كلذب ساب الف 5 مولعم

 © عوكرلا لبق دوجسلاب ةرومام يه سيلأ لاقف { 4نيعكارلا عم يعكراو يدجساو
 لاصفنالا هل ليق ؟ مدقتملا وه دوجسلا ركذ ناك نإو 0 دوجسلا لبق عوكرلا اهيلعو

 ةصاخ يف ةصاخ مالسلا اهيلع ميرمل ناك دبعتلا نا كلذو ، هللا ءاش نإ ابيرق كلذ نم
 لج هللا نأل هفالخ انيلع دبعتلاو ، رصعلا كلذ لهأل دبعتلا كلذ ناكف { اهسفن

 . «اودجساو اوعكرا اونمآ نيذلا اهيأي » : لاق هركذ

 ًاعوكر دوجسلاو ًادوجس عوكرلا يمست برعلا نا ليلدلا نم : رخآ هجوو
 . ه«؟بانأو اعكار رخو هبر رفغتساف هانتف امنا دواد نظو ج : لاعت هللا لاق ام وهو

 يدجساو كبرل يتنفا ميرم اي » هلوق كلذكو ادجاس رخ؛يا دوجسلا انهاه عوكرلاف
 . ملعأ هللاو نيدجاسلا عم يدجسا يا هه نيعكارلا عم يعكراو

 تلام اذإ لخنلل لوقتو . دجس ربكلا نم ىنحنا اذإ خيشلل لوقت برعلاو
 ىلع ل ليو .{ ةغللا ٢ فورعم وهو هسأر ضفخ ١ ذإ لمج ا دجسو . دجاوس لخن

 : ديبل لوق ؛ كلذ

 عباصألا اهيلع ينت اصعلا موزل يتينم تخارت نا يئارو سيلأ

 عكار تمق الك ينأك بدأ تضم يتلا نورقلا رابخأ ربخأ

 . ًادوجس عوكرلاو ًاعوكر دوجسلا يمست برعلاو
 وضع لكل اثالث اثالث أضوتي نأ ةالصللءعىضوتملل بحتسملاو : باتكلا نمو

 ةلي يبنلا نع يور امل " اهب ةحراجلا مع اذإ ضرغلا وهف ةدحاو أضوت نإف 3 هب رومأم
 نم »:لاقف ىنث مث «هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه » :لاق مث ةدحاو أضوت هنا
 . يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه » لاق مث ةثلاثلا داعأ مث«هل هللا فعاض فعاض

 ءوضولا ةيفيك هنع لقن نم نأل قرفتم ءوضولا نوكي نأ هركأو : باتكلا نمو
 الإ ءوضولا قرف مهنم ًادحأ ملعا الو ، هءوضو قرف ةلي يبنلا نأ ركذي ةي يبنلا نع
 يف هلعف عم «هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه» مالسلاهيلع هلوقو دحاو عضوم ين
 معز نمو . هلوقو ؛ هلعف يف هب ىدتقم ةلي يبنلا نأل كلذ ىلع لدي { دحاو عضوم

 ىلع ةراهطلا ىلاعت هللا بجوأو . ليلدلا ةماقإ هيلع بعص ةزئاج ءوضولا ةقرفت نا
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 بطاخ يتلا ةراهطلاب ىتأ ثدح وهو ةالصلا ىلا مايقلا ناسنإلا دارأ اذإف . نيثدحملا

 ملعا هللاو هانعم ، ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأي » هلوقب نيثدحملا اهب هللا

 متمق اذا هركذ لج هلوق ىنعم نإ ًاضيا ليقو نوثدحم متناو ةالصلا لا مايقلا متدرأ اذإ

 نيذلا مه مميتلاب اوبطوخ نيذلاو . مونلا نم مكعجاضم نم ديرب ةالصلا لا

 ام لئاق لاق نإف ك باطخلا اذه يف لخدي مل رهطتملاف هل مهنادجو دنع ءاملاب اوبطوخ

 ؟ ًارهطتم وأ اثدحم ناك ءاوس رهطتلا هيلع ابجاو ةالصلا ىلا مئاق لك نوكي نا ركنت
 ناسنالا لغتشال اهرهاظ ىلع تلمح ول ةيآلا هذه نأل دحأل حصي ال لاؤس اذه هل ليق

 نإو 6 رهطتلا همزل ةالصلا ىلا مايقلا دارأ مثرهطت اذإ هنأل ةالصلا نع هرهد ةراهطلاب

 باطخلا نأ حص هجولا اذه لطب اذإف } لغتشاو ةالصلا ىلا لصوتي الف ارهطتم ناك
 وأ : ةدئاف هلوق يف نكي مل ةالصلا ىلا مئاق لكل باطخلا اذه ناك ولو نيثدحملل

 هللا نا مالكلا نم هب بقع ام لدف «ءاسنلا متسمال وأ طئافلا نم مكنم دحأ ءاج

 تبث اذإف 0 نيرهطتملا نود نيثدحملا دارأ امنإو ةالصلا لا مئاق لك دري مل العو لج

 . هتراهط لوزت نأ ىلا تاولصلا نم ءاش ام اهب يلصي نا هل زاج ةراهط ناسنإلل

 لاحو .0 ةراهطلاب اهيف بطوخ لاح ،. نالاح هل ناسنالا نأ رخآ ليلدو

 ةراهطلا ضرف هنع طقس نم الإ ةالصلاب بطاخي الف ، ةالصلاب اهيف بطوخ
 . ملعأ هللاو

 لطر هنا ليق دملاو ءام نم دمب أضوتي ةلي هللا لوسر ناك دقو : باتكلا نمو
 . اذه اننامز لطرب ثلثو

 ةءارقلا بيترت ىلع اهب يتأي نأ ةالصلل رهطتملا ىلع بجاولاو : باتكلا نمو

 ةنسلا يف الو باتكلا يف كلذ هيلع ضورفم سيلو سانلا لمع هيلع ام ىلعو

 . ملعأ هللاو

 ةيآ ةءارق بيترت ىلع الإ ةالصلل ءاضعألا روهط زيجي ال يعفاشلا ناكو

 ناو ىنميلا لبق ى رسيلا لسغ وه زاجأو © كلذ ف هفلاخ نم ىلع ركنأو ] ةراهطلا

 قفارملا ىلا هركذ لج هللا لوق عم نيبعكلا ىلا نيقفرملا نم عوضوتملا يدتبي

 . قيفوتلا هللابو

 : هريغ نمو

أضوتي ال ناك هللا همحر ديز نب رباج نا ليق : ربتعملا باتك نمو : ةلأسم



 وهو لجر ىلع فقو عيبرل ا نا ليق دقو لاق همهتي ال بوثب ههجو حسم الاا ءوضو

 © ايهضفن مث هيفكب ءاملا لمح هسأر حسميل لجرلا دارأ الف ، هرظني وهو فقوف اضوتي

 . كئوضو نع تعجرو روهظطل ١ تددر مث ًاضوتتل ءاملا تلمح اذه اي عيبرل ا هل ل اقف

 فالتخا كلذ يف يرجيو لوقلا هيف ىضم دقف ءوضولا حسم امأ : هريغ لاق

 هئوضو عضاوم حسم اذإ ًاضقن كلذ ف ملعا الو ، ةيهاركلاب كلذ يف ليق ام ىصقاو

 حسمل هذخأ نأ دعب هيدي نم ءاملا ضفن امأو . ةرهاطلا بايثلا نم ءيشب اهنم ائيش وا

 يدنع كلذ لثمب عقي الف ءوضولا امأف . هئوضول هحراوج لسغ نم ءيشل وا هسأر

 نإف حسملا يف امأو ؛ لسغلا يف ءوضولا ماقم موقي ال حسملاو حسملا عقوم عقي امنإ هنال
 ءامي هسأر حسم كلذ ف هب تبثيو هسأر هب حسمي ام ءاملا نم ءيش هيدي ين ايقاب ناك

 الإ كوردم ءام مث نكي مل نإو كلذ هيزجي هنأ وجرأو . رصق دقف هيدي ىف دوجوم

 وأ ءام مث نوكي ىتح سأرلا نم هتسم ام وأ اهسم ام لبت ةبوطرلا تناك نإف ، ةبوطر
 الو ءام مث سيل ناك ناو هيزجي هنا ليق ام ضعب يف جرخي هنا وجراف ءاملا ماقم موقي ام

 كلذ يف يل نيبي ، ءيش اهنم لحني الو ءيش اهنم ذخؤي ال ةبوطر يه امنإو لبت ةبوطر
 الو ءوضولاو حسملا ين الطاب كلذ يدنع جرخيو ث ءوضول الو حسمل هيزجي هنا
 ١ . يزجي

 غرفأ اذإف ةقرخب ههجو حسمي نأ ةالصلل ء ضوتملا دارأ اذإو : باتكلا نمو
 بوثب هدسج حسمي نا هرضي الف ةبانجلا نم لستغا اذإ هنأ ايك ، سأب ال هنإف لعفيلف
 ههجو حسمي ةلم هللا لوسر تيأر : لاق هنا لبج نب ذاعم نا انغلبو . غرفا اذإ

 ناكو ةفينح وبأو ي رصبلا نسحلا كلذ ىلع انقفاوو . هئوضو راثآو هبوث فرطب

 . أضوت اذإ ههجو لجرلا حسمي نا ساب ال لوقي ميهاربا

 . اذه لثم ف لوقلا ىضم لق : هريغ لاق

 نب يلع ىلا ةياورلا عفرو لاق رباج يبا نب ىسوم نع ديلولا وبا انثدحو : ةلأسم

 . اثالث اثالث هيديو ههجو لسغو اثالث قشنتساو ضمضمتنف أضوت ًايلع نا بلاط يبا

 لاقو هب رشف ءام هئانإ يف يقب مث ؤ { اههاقنا ىتح هيلجر لسغو نينثا هسأر حسمو

 . عنصي ز هللا لوسر تيأر اذكه

 لعفيلف غرف اذإف ةقرخب ههجو حسمي نأ ةالصلل ءىضوتملا دارأ اذإو : ةلأسم
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 اذإ بوثب هدسج حسمي نا هرضي الف ةبانجلا نم لستغا اذإ هنا ايك كلذب سأب ال هنإف

 هبوث فرطب ههجو حسمي ةي هللا لوسر تيأر لاق هنا لبج نب ذاعم نع انغلبو غرف
 لوقي ميهاربا ناكو . ةفينح وباو يرصبلا نسحلا كلذ ىلع انقفاوو ءوضولا راثاو

 . أضوت اذإ ههجو لجرلا حسمي نا سأب ال

 ناتنثاو اثالث اثالث لاقف ءوضولا نع . هتلأسو هللادبع يبا نعو : ةلأسم
 اروتبم لجرلا ناك اذا لاق هنا هللا همحر يدلاو نع ينغلب لاقو . يزجت ةغباس ةدحاوو
 نمف اثالث اثالث ءوضولا لاق نم مهنم نإف ، ناسارخ لهأ امأو . ةدحاو ةرم هتازجا

 ي ايهكرعي نا نيلجرلا لسغ لاقو لوقلا اذهب ذخان الو ، هنم صقن نمك هيلع داز
 . كرع ريغ نم ًايفامص ءاملا رخآ جرخ اذإ ةلسغ لوا

 لك يف نأ لاقي ناكو . ناطيشلا نم ءوضولا ةرثك نأ لاقي ناكو لاق : ةلأسم
 . ءاملا طش ىلع تنك نإو ءوضولا يف ىتح افارسإ ءيش

 سيل ةالصلل ءعىضوتملا نا لاقو رمع نب يلع نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 . ةنسلل افالخ كلذ نم رثكأ لوقي هنأك ةثالث نم رثكأ هءاضعأ حسمي نأ هل

 لكل ءوضول ١ وأ ءوضول اظفح : لضفأ اع ديعس ابأ تلأسو : : ةلأسم

 . ترضح ةالص

 ىلإ بهذي ضعبو لضفأ ءوضولا ظفح نأ ىلإ بهذي اضعب نأ يعم : لاق
 اوناك مهن :أ انكردأ نمم هيلع انكردأ يذلاو . ةالصلا ةين ديدجتل ةالص لكل ءوضولا

 رومألا ن نم يزجي ايف هنيدل هزرحأ ناك ًائضوتم ناك اذإو . ءوضولا ظفح ىلإ نوبهذي
 ةضيرف ىلع ايقمو ل امعألا نم كلذ ريغو مالكلا نم حيبقلا نع ضابقنالاو ةثداحلا

 هنأك رون ىلع رون روهطلا ىلع روهطلا ليق دقو . يلإ بحأ يدنع وهف { اهيلع اظفاحم
 . لضف ىلع الضف ناك أضوت من ه هءوضو ظفح ول ينعي

 ءاملا ذخاي نأ وهأ ءوضولا ىف هب رمؤي يذلا نعو : ةفاضملا ةداي زلا نم ةلأسم
 هفكب الإ هئوضو ىف ملا غرفي نأ رمؤي هنأ تملع ايف ةدحاو فكب مأ اعيمج هيفكب
 ىلع ىنميلا هفكب ءاملا غرف اذإ نكلو ، نولعفي انخايشأ هيلع انكردأ كلذكو © ىنميلا
 اعيمج هيفكب كرع ههجو

 لاق ؟ هتراهط ف لمعي فيك هامدقو هافك عطق نمعو خايشألا باتك نم ةلأسم
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 عيمجو ههجو هل لسغيو ةعوطقملا هحراوج نم يقب ام هل حسمي نم دجو نإ ملعأ هلل
 ىلع ردق الو كلذ هل لعفي نم دجي مل نإف لوبقلا هللا نم هل وجرأ كلذف هئوضو ءاضعأ

 . اهيلع ردقو هنكم أ اك هتالص ىدأو هسفن ف ةراهطل ١ ىون 6 مميتل ١ الو ءوضول ١

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)

 : هباتك ين لجو زع هللا لاق : رفعج نبا عماج حرش . حرشلا باتك نمو

 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 . هينيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو

 نم موقلا ماق دقو ةيآلا هذه نأ انباحصأ نم انيلأ ىهانت ام ىلع كلذ حرش

 تقولا كلذ ين انغلب ام ىلع هؤدب ناكو { ةيآلا هذهب ةراهطلا ضرف لزنف ، مهعجاضم
 اولسغاف ٭ _ نوثدحم متنأو 4 ةالصلا ىلإ متمق اذإ » : ىلاعتو كرابت لاق هنأكو

 لاقف . ياورهطاف ابنج متنك نإو » : لاق مث . « ةيآلا » 4مكيديأو مكهوجو
 رمألاف { ةبانجلا ثدح ةراهطو ثدحلا ةراهط 5 نيتراهطب رومأم بنجلا نا ضعب
 عفري ال ةبانجلا ةراهط ضورفف.امهذافناب الإ كلذب رومأملا جرخي الو؛ بجاو اهلعفب
 ءاضعألا رهطي نأ يأرلا اذه باحصأ بجواف .هريغ وأ مونلا نم ثدحلا ةراهط ضرف

 . ةبانجلل لسغي مث ةعبرألا

 هنأل ءاضعألا لسغ نع فاك ةبانجلا لسغ نا رخآلا يأرلا باحصأ لاقو

 لسغ نأل اهدحو اهنم رهطتلاب ةبانجلا ثدح دنع رومأم هنأو . ةبانحجلا لسغ يف لخاد

 لقتنا ةبانجلا نم ثدحلا ناك اذإف { ةبانج نم ثدح نكي مل اذإ ثدحلل ءاضعألا
 هنأكف . هماو رهطاف ابنج متنك نإ و » : هركذ لج هلوقب لاستغالا ىلإ ةراهطلا ضرف

 لسغ نم هب مكترمأ ام اولعفاف ةبانج ريغ نم نوثدحم متنأو ةالصلا ىلإ متمق اذإ : لاق

 رهظطتلاب مهرمأف © اولستغا يأ اورهطاف ةبانج نم ثدحلا ناك اذإو . ءاضعألا

 . ليوأتلل لمتحم نيلوقلا نم دحاو لكو . ةراهطلا هذه ثدحلا اذه نم ةالصلل

 بجوي امهلعفب رمألا مومع نأل بجاو نيتراهطلا ضرف نأ بجوي رظنلاو
 . ملعأ هللاو فيقوتب الإ نوكي ال صيصختلاو . ا رمألا ذافنإ

 ةبانجلا ةراهط يف ضرف امهنأو ايهلعف ىلع قفتمف قاشنتسالاو ةضمضملا امأو
 ًابظاوم مالسلا هيلع هللا لوسر نع امهلعف اثالث هنس ةبانجلا ريغ يفو { انباحصأ دنع
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 ىلع ةلي يبنلا لاعفأو نيضرف امهل اوبجوي مل ملف لئاق لاق نإف . راهنلاو ليللا يف هيلع
 هل ليق . هتمأ نود هب صوصخ ةلي هنيب ام الإ بوجولا ىلع هرماوأ نأ ايك ، بوجولا
 وه ام هرمأف . !هللا رمأ اك اضوت» : ةراهطلا نع هل لئاسلل لاق هنأ كلذ ىلع ليلدلا

 باتكلا يف يذلا وهو هيلع بجاولا وه هب هرمأ ةي يبنلا نأ انلو باتكلاب بجاو هيلع
 . ملعأ هللاو هب هللا هرمأ امج

 وأ طئافلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رقس ىلع وأ ىضرم متنك نإو 9 : هلوقو

 ىلإ متمق اذإ ى ملعأ هللاو لاق ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال

 نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس لاح ف متنك وأ ىضرم وأ ءاحصأ نوثدحم متنأو ةالصلا

 ضرملا نأل ةيآلا ( قفرملا لل مكيديأو مكهوجو اولسغاف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا

 يأ ياورهطاف ابنج متنك نإو :لاق مث ،ةراهطلا ناضقني نيثدحب اسيل رفسلاو
 : هلوقو .ريخاتو ميدقت اهباطخ يف ةيآلاف .هاومميتف ءام اودبت مل نإف » اولستغا

 . ملعأ هللاو اهلك ثادحألا هذهل ةراهط هءام اودبت مل نإف ح

 ثدحلا نع ىّنكف ثدحلل ناكم وه ةراهطلا ضقني ثدحب سيل طئاغلاو
 اك عضوملا مسا ثدحلا ىلع يرجاف ضرألا نم نأمطا ام وه طئاغلاو ناكملا مساب

 . عفترا ام ضرأل ١ نم ةوجنل او { ةوجنل ١ نم ذوخأم وجنل او . وجنل ا ثدحلا ىمسي

 . ناكملا مساب ثدحلا يمس مث ، ثدحلا دارأ اذإ ضرألا نم ةوجنلل رتتسا هنأكف

 ءاملل بصي وهو أضوتي لجرب رم هنأ ةلل يبنلا نع ديعس وبأ ىورو : ةلأسم
 . زنبتع «انل هثلو اجث ءاملا جثت الف هج ءاملا ةفآو ةفآ لكل» : تي يبنلا هل لاقف . ابص

 يزجي هنأ ز اي يبنلا نع كلذ توبث عم ةمألا ءاملع عمجا : ديعس وبأ لاق

 عاص ةبانجلا نم لسغلا يزجيو ، عاصلا عبر وهو ءاملا نم دم ءوضولل

 . ءاملا نم
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 ءوضولا ىف نمايملاب ءدبلا يف

 هلجر يف عاطتسا نم نميتلا هبجعي ناك ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق
 لاق نممو . هئوضو يف ىرسيلا مث ىنميلا هدي لسغف أدب هنأ تبثو & هئوضوو هلعنو
 يعازواألاو قارعلا لهأو يروثلاو ةنيدملا لهأو كلام هارسي لبق هانميب عىضوتملا دبي

 اوعمجأو } يأرلا باحصأو ةديبعوبأو قحساو دمحأو هباحصأو يعفاشلاو ماشلا لهأو
 ال الاق امهنأ دوعسم نباو ىلع نع انيور . هنيمي لبق هراسيب أدب نم ىلع ةداعإ ال نأ

 . تأدب كلذ يأب يلابن

 نم هب نورمأي ام ةماع ف انباحصأ لوق نم رمألا رهاوظ : ديعس وبأ لاق

 . ىرسيلا مث ىنميلاب أدبي نأ ءوضولا تافص

 لبق نيديلاب أدبي نأ تبث ام مهعم قافتالا يناعم هبش ىلع يدنع كلذ جرخيو
 كلذ ةفلاخم بحن الو . بيترتلا ىلع نيديلا لبق هجولابو . سأرلا حسم
 . دمعلا نلع
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 رشع سماخلا بابلا

 ءوضولا دنع ديلا لسغ ف

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ » : لاق ةيقَي هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق

 . «هدي تتاب ىنأ يردي ال مكدحأ نإف هئوضو يف اهلخدي نأ لبق هدي لسفغيلف
 يرصبلا نسحلا لاقف { مونلا نم هبتنا اذإ لسغلا لبق ديلا يف لخدي ءاملا يف اوفلتخاو
 ءاملاو ، ليللا مايق نم ناك اذإ كلذ قيرهي نأ ىلإ بجعأ دمحأ لاقو { ءاملا كلذ قيرب

 . ةديبع يبأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو ءاطع لوق يف قارهي ال رهاط

 مونو راهنلا مون يرصبلا نسحلا لوق يفف راهنلا مون نم ظقيتسملا يف اوفلتخاو
 ناك اذإ كلذ نع ىهنو راهنلا مون يف دمحأ لهسو . ديلا سمغ يف دحاو ليللا
 . ليللا مون

 . ضرفب سيل ءوضولا ءادتبا يف ةنس ديلا لسغ يف : ركب وبأ لاق

 نوكت نأ الإ بدألا يف ءوضولا ننس نم ديلا لسغ نأ يعم : ديعس وبأ لاق
 © ءوضولا دنع ءانالا يف لخدت نأ لبق ديلا لسغب رمأ ةلي يبنلا نأ تبث ولو ةسجن
 ةراهطلا ةحصب ديلا داسف ةحصب الإ داسف كلذ ىف اندنع ءاملا قحل امل ابجاو كلذ ناكف
 . ةبجاو تتبثول نأ ةنسلل افلاخم كلذل كراتلا ناكلو ، سجن هنأ ملعي ىتح { ءايلل
 . اندنع ءاملا يف ةلع الف ًابدأ وأ ةبجاو تناك كلذ ءاوسو
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 رشع سداسلا بابلا

 ءوضولا دنع لاقت لئاضف ف

 نم ينلعجا مهللا : هئوضو نم غرف اذإ لاق نإف : رفعج نبا عماج نمو

 . بحتسي كلذو نسحف ث نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا

 . لضفاف ءاعدلا ىن داز نإو : لاق ايك نسح وه ؛ ةكرب نب دمحم وبأ لاق
 © ءوضولا دنع هللا ركذ ىف ةحضاو ةليضف هذهو : رفعج نبا باتك نم ةلأسم

 مهللا هدي لسغ اذإو ، هوجولا دوست موي يهجو ضيب مهللا : لاق ههجو حسم اذإف
 كسم اذإو ، كتمحر ينللح مهللا : لاق هسأر حسم اذإو ، ينيميب يباتك ينطعا

 تبث مهللا : لاق هيمدق لسغ اذإو ، كتنج باويأ حوتف ينعمس مهللا : لاق هينذأ
 يتبقر كف مهللا : لوقيو هيلجر لبق هتبقرب حسميو © ميقتسملا طارصلا ىلع يمدق
 . ءوضولا دنع مالكلا نم رفعج نب دمحم لاق امع ةدايز هذهو . رانلا نم

 الو يلايشب يباتك ينطعت ال مهللا : لاق هلايش لسغ اذإو حبسملا نب دمحم لاق
 لاق . كتنج يف كتمحر جات ينجوت مهللا : لاق هسأر حسم اذإو . يرهظ ءارو نم

 . كتنج يف دواد روبز ينعمس مهللا : لاق هينذأ حسم اذإو حبسملا نب دمحم

 اناميإ يرصبو يعمس شحا مهللا : لاق هينذأ حسم اذإ يراوحلا وبأ لاق
 كطارص ىلع يمدق تبث مهللا : لاق هيمدق لسغ اذإو يراوحلا وبأ لاق . كب
 . ةرخآلاو ايندلا يف تباثلا لوقلاب ينتبثو ميقتسملا

 مهللا كناحبس لقف ءوضولا نم تغرف اذإف : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 ٠ كيلإ بوتأو كرفغتسأو كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو

 ينلعجاو اروكش اروبص ينلعجاو نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا
 . اليصأو ةركب كحبسأو اريثك كركذأ
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 رشع عب اسلا ب ابل ١

 قا ٠ ٢ الاو - . ٠ ز ١ ق

 لسغ يف امأو ، ءوضولا يف ةنس لاقف { قاشنتسالاو ةضمضملا نع تلأسو

 ليلدلا لاق ، ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا نيب تقرف مل تلقف . ةضيرف ايهف ةبانجلا
 ىحللا نطابو نينذألا لخاد لسغ ىلع ةمألا عامجإ ةبانجلا لسغ يف ةضيرف ايهنأ ىلع

 . عامجالاب ةضيرف ايهنأو ةبانجلا لسغ يف

 : لاق ةي هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق : فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 ةضمضملا كرت نميف اوفلتخاو . «هرثني مث ءام هفنأ يف لعجيلف مكدحأ أضوت اذإ»

 نولوقي قحسإو دامحو ىليل يبأ نباو يرهزلا ناكف ءوضولاو ةبانجلا يف قاشنتسالاو
 مكحلاو يرهزلاو هيلوق رخا ءاطعو يرصبلا نسحلا لاق . ءوضولا يف ايهكرت اذإ ديعي
 ال يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يعازوألاو كلامو يراصنألا ىيحيو ةعيبرو ةداتقو
 لاق هبو . ةضمضملا كرت نم ديعي الو ةصاخ قاشنتسالا يف ديعي دمحأ امأو . ديعي

 نإ ةداعإ الو ةبانجلا ينامهكرت نم ديعي نأ وهو عبار لوق هيفو . روث وبأو ةديبعوبأ
 لوقب : ركب وبأ لاق . يأرلا باحصأو يروشلا لوق اذه ءوضو يف ايهكرت
 . لوقأ دمحأ

 نم ىضم ام عيمج انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف كلذ كرت اذإ هنأ مهلوق ةماعو { هيف فالتخالاو نايسنلا ىلع كلذ ناك اذإ لوقلا

 يفو . هيلع ةداعإ ال ليق دقو . كلذ ىلع ىلص اذإ ةالصلا ةداعإ هيلع نأ ةبانجلا لسغ

 ىلع كلذ كرت اذإ امأو ةالصلا يف هيلع ةداعإ ال هنأ ةبانجلا ريغ نم مهلوق ةماع
 ةماع يفو . ةالصلا ةداعإ هيلع نأ بنجلا يف مهلوق يناعم يف جرخي هنأ يعمف © دمعتلا

 يناعم يف جرخيو . ةالصلا ةداعإ هيلع نأ دمعتلا ىلع ءوضولا يف كلذ كرت اذإ مهلوق
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 ةضمضملا ةداعإ هيلع امنإ ةبانج ريغ وأ ةبانج نم قاشنتسالاو ةضمضملا كرت اذإ محلوق

 نأ مهلوق ضعب يفو . اهتداعإ هيلع تبث اذإ كلذكو . نايسنلا ىلع قاشنتسالاو

 . ءوضولا ةداعإو ةضمضلملاو قاشنتسالا هيلع

 موق لاقف . قاشنتسالا يف سانلا عزانتو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اذإ» : ةربص نب طيقلل ةلي يبنلا لوقب اوجتحاو هب الإ ةراهطلا حصت الو بجاو

 . بوجولا ىلع رماوألاو اولاق . «ايئاص نوكت نأ الإ غلباف تقشنتسا

 : لاق ى ةراهطلا نع لئاسلل تق يبنلا لوقب اوجتحاو بجاو ريغ موق لاقو

 .نارقلا ىلإ كلذ درف " هللا رمأ ايك اضوت»

 مالسلا هيلع يبنلا لوقل هب الإ متت ال ةراهطلا نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو

 © «قشنتسا مث ءام كفنأ ف عضف تاأضوت اذإ» : طيقل ريغل هلوقو ةربص نب طيقلل

 : هركذ لج هللا لاق . نارقلاب ءاضعألا رئاس بوجوو ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو

 اجرح مهسفنا يف اودبي ال مث مهنيب رجشايف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف »

 ههلا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمو ل : ىلاعت هلوقو «ابلست اوملسيو تيضق امم
 . ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امو

 لاوز بجوي هللا رمأ ايك مالسلا هيلع لوسرلا لوقل ضرعملا ضارتعا حص ولو
 اذهل دمعت نم لوق ناكل { هلعفو هب هرمأ دق ةلي يبنلا ناك نإو { قاشنتسالا بوجو

 حسم ناكل ث اهركذ يتلا ةنسلاب نيفخلا ىلع حسملا ةزاجإ ىري هب لوقيو بهذملا

 . هبهذم ىلع هدنع اضيأ الطاب نيفخلا

 هنأ ةلي يبنلا نع ىور دقو . ةرثنلا نم ذوخأم قاشنتسالاو : باتكلا نمو

 . فنألا ةغللا ف ةرثنلاو ث «هرثنتسا مث ءام كفنأ ف عض» : لجرل لاق

 هيلع له & ىلص ىتح قاشنتسالاو ةضمضملا يسن لجر نعو : ةلأسم
 تزاج : لاق نم لاقو ، هتالص لدبي نأ هيلع ىأر نم مهنم ؤ فالتخا هيفف ؟ ةداعإ

 هنإف ةبانحلا لسغ يف قاشنتسالاو ةضمضملا يسن نوكي نأ الإ نايسنلا ىلع هتالص

 . هتالص لدبي
 قاشنتسالاو ةضمضملا نايسن نم كلذ ركذ اذإ هنا ليق دق معن لاق . هريغ نمو

 هيلع سيلف ةالصلا يف لخد نإف ، لدبلا هيلعف ةالصلا يف لخدي نأ لبق ايهدحأ وأ
 لاق نم لاقو . نايسنلا ىلع هتالص متي مل ام ةداعإلا هيلع : لاق نم لاقو . ةداعإ
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 . ةداعإ الو هيلع ءيش الف يسن اذإ : لاق نم لاقو . هتالص متأ ولو ةداعإلا هيلع

 لوق ىلعو اهيف فالتخالاو قاشنتسالاو ةضمضملا نايسن يف لوقلا يف هريغ لاق

 . حراوجلا رئاس لثم ايهف ايهه ةداعإالاب لوقي نم

 نم رهظ ام ىلع ءاملا ىرجأف قشنتسا نإ كلذكو هل تلق هريغ نمو : ةلأسم

 متت له كلذب ىلصو هيف غلاب ول نأ قاشنتسالا لصي ثيح ىلإ ءاملا جلوي ملو هيرخنم
 قاشنتسالا كرت نإف تلق © رهظ ام لسغ اذإ اقشنتسم نوكي ال يعم : لاق ؟ هتالص

 الف دمعلا ىلع امأ لاق ؟ هتالص متت له الهاج وأ ادمعتم ىلصو ضمضمتو هدحو
 تلق } اهضقنو هتالص مامت يف فالتخالا هقحلي نأ وجراف لهجلا ىلع امأو كلذ ملعأ

 نأ يعم : لاق ؟ اهدحأل كراتلاك وهأ لهجلا ىلع اعيمج اهكرت نإ كلذكو : هل

 . ءوضولا يف هلثم

 دقف هفنأ ي هلخد اذإ هنأك مشلا قاشنتسالا لصأو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 : ريرج لاق . همش

 تقشنتساو عشاجم كتدف تلاق

 ةراصع : هيرخنم نم

 هيلع ساب الف هفنأ يف هدي لخدي ملو ضمضمت نم : هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 . ابنج نوكي نأ الإ

 & هنانسأ كلدي اضوت اذإ هيف يف هعبصا لجرلا لخدي نأ بحا : هريغ لاقو

 . ىرسيلاو ىنميلا عبصالا نولخدي نايع لهأ نإ : لاقو

 نظأ : بوبحم لاقو . ىنميلا هركو ىرسيلا عبصالا : يلصوملا ركب وبأ لاقو
 ريغب ةضمضملا يف ءعىضوتملا ىزي ضعب لاقو . ىرسيلاو ىنميلا لخدي ناك عيبرلا
 . عبصإلا جاليإ ريغب ةضمضملا يف ىزجي مشاه لاقو ابنج ناك ولو عبصإالا جاليا
 ايف ميهاربإ يبأ نع رثألا ينو . عبصإلا جلوأ ىتح يسفن بيطت الف انأ امأو : لاق
 نأ الإ هفنأ يف الو هيف يف هعبصإ قشنتسملاو ضمضمتملا لخدي ال هنأ نظأ

 . كلذ ءاشي

 روفاكلا

 ةضمضلملا وأ هينذأ حسم يسن نمو : رفعج نب ١ عماج حرش حرشل ١ باتك نمو

 قاشنتسالاو ةضمضملا يسن اذإ هنإف بنجلا الإ هيلع ةداعإ الف ىلص ىتح قاشنتسالا وأ
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 هيف يف هعبصإ لخدي مل نإو 0 ةالصلا ديعيو قشنتسيو ضمضمتي ىلص ىتح
 . ابنج ناك ولو ساب الف كلذل هيرخنمو

 نم ةالصلا ةداعإ نم هركذ يذلا : ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ لاق

 رعشلا اولب» : لاق ةلت يبنلا نأل لاق ايك وهف بنجلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا نايسن

 ارعش هندب نم عبتي نأ بنجلا ىلع بجاولاف . «ةبانج ةرعش لك تحت نإف رشبلا اوقتاو

 نأ بنجلا نكمي نذألا لخادو مفلاو فنألاو & كلذ هنكمأ اذإ هيلإ ءاملا لصويف ارشبو

 ءاملا لصوي نأ هنكمي ام عيمجلو هدسج رئاس ىلإ ءاملا لصوي نأ هنكمي ايك ءاملا لصوي

 ةلزنمب ناك رمأ ايك هلعفي ملف هلعفب رمأ ائيش كرت نمو . هب رومأم هلسغ ضرتفم هيلإ
 لاقف © ايسان كلذ كرات ين اوفلتخا انباحصأ نإف ةبانجلا ريغ نم امأو . لعفي مل نم

 يقب دقو ركذ نإف اهمتي مل ام هتالص زوجت مهضعب لاقو { ةزئاج هتالص : مهضعب

 ال : نورخآ لاقو . ةالصلا لعف لابقتساو يسن ام ةداعإ هيلعف لصي مل وأ ءيش هيلع

 . لصي مل وأ ىلص دق ناك دمعتو كلذ يسن قاشنتسالاو ةضمضملاب الإ ةالصلا متت

 . قاشنتسالاو ةضمضملا ضرف بوجو ىلع لدي لوق اذهو

 نأ الإ غلباف تقشنتسا اذإ» : ةربص نب طيقلل لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور دقو

 انيفلاخم ضعب لاقو . ةلالد موقت نأ الإ بوجولا ىلع ةلل يبنلا رماوأو . «ايئاص نوكت

 هتالصف ىلص ىتح هتراهط نم اضورفم ائيش كرت نمو قاشنتسالا ضرف بوجوب
 . مهلوق نم لدعألاب ملعأ هللاو ةلطاب

 هنإف هعبصإ جلوي مل ولو هناسل ىلع ءاملا ىرجاف ضمضمت نم ليقو : ةلأسم
 . ديلا نود ءاملاب قاشنتسالاو هللا ءاش نإ هيزبم
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 رشع نماثلا بابلا

 ءوضولا يف هجولا لسغ ين

 يعازوألاو يروثلا نايفس ناكف ةيحللا ليلخت يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 بهذمو © ابجاو ةيحللا ليلخت نوري ال ىأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو كلامو

 لوصأ لب ىرب حابر يبأ نب ءاطع ناكو 6 ىرجم ةيحللا رهاط هيلع رم ام نأ مهرثكأ

 مل تتبن اذإف تبنت ن أ لبق هتيحل لسغي لجرل ا لاب ام ريبح نب ديعس لاقو 0 ةيحللا

 لاقو . رعشل ال وص أ لسغ كرت نم ىلع ةداعال ا بجوي ركب وب أ ن اكو ۔ اهلسغي

 . داعأ ادماع ليلختلا كرت اذإ قحسإ

 نسحلاو سابع نباو بلاط يبأ نب يلع هتيحل للخي ناك هنأ هنع انيور نممو
 7 بئاسلا نب ءاطعو ىليل يبأ نباو كلام نب سنأو رمع نباو يلع نبا

 . ةرسيم نباو

 يلع نب نسحلاو رمع نبا ةيحللا ليلخت كرت ف صخر هنأ هنع انيور نممو

 ذيعس ل اقو . مس اقل او دهاجمو يلع نب دمحمو يبعشل او ةيلاعل ١ وب و سو واطو

 . بجاوب ةيحللا كيبشتو نيضراعلا كرع سيل ينعازوألاو زيزعلادبع نبا

 ةجح ال ذإ بجاو ريغ ءوضولا يف ةيحللا رعش تحت ام لسغ : ركب وبأ لاق
 . كلذ بوجو للع لدت

 هيلع لديو هلك ىضم ام هبش انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنإ :ديعس وبأ لاق
 يدنع هجولا نم هتوبثل ةيحللا نم هجولا ىلإ لبقأ ام لسغ ف نودكؤي اندجو نم رثكأو

 هدشأو ةيحللا فرط يعم اهيف مهدنع وهو كينفلا كلذكو © ةيحللا هيف تبنت نأ لبق

 . لبقأ امم
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 تبانم لوأ نم هلسغ ضرتفملا هجولا دحو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لوق اذه ىلع ليلدلا . نقذلا ىلإ هجولا نم لبقأ امو ، نذألا لصأ ىلإ سأرلا رعش

 ام برعلا ةغل يف هجولاف . «ةيآلا» هءايسلا ىف كهجو بلقت ىرن دق » : ىلاعت هللا

 اهب هجاو نإو نذألا هل ليق امهل هجاوم نينذألا مدقم نإف لئاق لاق نإف . ءيشلا هجاو

 اضيأ ردصلا ناكل هب هجاوي امم اهنأل اهجو تناك ولو اهجو سانلا اهفرعي الف ناسنالا

 . هب هجاوي هنأل هجولا عم هلسغ بجي

 هجولا لقعت ال برعلا نأل ناسنالا هب هجاو ام هجولاو : باتكلا نمو : ةلأسم

 نم رعشلا فاشكنا سيلو اهتغل يف هفرعت امم تبطوخ امنإو { اههجاوو اهل رهظ ام الإ
 كلانه نكي مل اذإ هب هجاوم هنأل ةيحللا عضاوم لسغو هتراهط يف دئازب هعضاوم

 وأ ديدش كلذو ديدج ءامب الإ هيلإ ءاملا لوصو نكمي الو هرتس رعش هيف رهظ اذإف ، رعش

 . هنع لاز دق لسغ مسا نأل ، هلسغ بجي مل ديدش هريغ

 نم لوق الو ةيحللا ليلخت باجيإ ف انباحصأ ضعب هلاق ام يدنع حصي سيلو

 ملعأ الو . موثأمب سيلف هكرت نمو مولم ريغ يدنع وهف هلعف نمو ابابحتسا كلذب رمأ
 رمأ يذلا هجولا وه ءاملاب هلسغب هللا رمأ يذلا هجولا نأ سانلا نم دحأ نيب افالتخا

 الو هتيحل ليلخت هيلع بجي ال ديعصلاب رهطتملا نأ افالخ ملعأ الو ة ديعصلاب هحسم
 ليلد ههجو عيمجل احسام ضرفل ايدؤم هكرات نا ىلع مهقافتاو . ابابحتسا كلذب رمؤي
 . هرعش اهي راوي يتلا عضاوملاب قحال ريغ هجولا مسا كلذ نأ ىلع

 ناك نإ ءاوس نينذألا ىلإ نقذلا ىلإ سأرلا رعش تبانم نم هجولا دحو : ةلأسم

 ضراعلا نيب يذلا ضايبلا وهو هجولا يف لخاد أشنملاو ةيحل نودب وأ ةيحل اذ رهطتملا

 يور ام كلذ ىلع ليلدلا . ةيحللا رعش لوصأ ىلإ ءاملا لاصيإ هيلع سيلو نذألاو

 ءاملا لاصيإ هتقاطب ناسنالا عسو يف سيلو ث «ةدحاو ةدحاو ًأضوت» : ةي يبنلا نع

 ةلبلا لتبي نا هعسو يقالي لئاق لاق نإف . ةدحاو ةرمب افيثك ناك اذإ رعشلا لوصأ ىلإ

 ام ىلع رمألا ناكولو . هفالخ ةدهاشملاو هيعدت ىوعد اذه هل ليق & رعشلا لوصأ ىلإ

 © الساغ ىمسي ال رعشلا لوصأ ىلإ ةلبلا لصوملا نأل ةلالد هيف كل نكي مل تركذ

 الساغ ىمسي نأ لطب نإو ، حسملا ال لسغلا هيف ذخآ هجولاو احسام ىمسي امنإو
 هللا ةقرفت كلذ ىلع لديو هريغ حسملاو ىنعم لسغلا ذإ هجولا يف بجاو ريغ حسللاف

 ناك اذإو . اسأر حسملا لحمو اهجو لسغلا لحم لعجف حسملاو لسغلا نيب العو لج
 رعشلا لوصأ ىلإ ةلبلا هلاصيإ دنع احسام ىمسي نأ بابلا ف ام رثكأف اذكه اذه
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 . قيفوتلا هللابو حسملا يف ال لسفلا يف اننيب مالكلاو طقاس لسغلاو

 اهنأل هجولا نم نينذألا نطاب نوكي نأ ركتن ام لئاق لاق نأف : باتكلا نمو

 اذوخأم سيل هجولا نأ كلذو لالتعالا نم طلغ اذه هل ليق ث ناسنالا هب هجاوي امم

 & هب هجاوي امم هنأل اهجو ردصلا يمسل ةهجاوملا نم اذوخأم ناك ول ذإ ةهجاوملا نم

 . ملع ا هللاو هجو مس ١ قحتسي الف اضيأ هجول ١ ريغ هح اوي دقو

 . ةراهطلا دنع ءاملاب هجولا مطل هركيو : باتكلا نمو

 اوب رشا» : لاق هنأ ةت يبنلا نع ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ىلع دمعتي الو هينيع حتفي نأ لسغ وأ أضوت نم ىلع ىرأ سيلو هنمو 0 «ءاملا مكنيعأ

 . ايهضمخغي نأ

 . ءاملاب اےهللبيف ابنج نوكي نأ الإ حبسملا نب دمحم لاق : عماجلا رغ نمو

 . اسأب كلذب ىرأ ايف هينيع ضمغي وهو أضوت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع له ههجو نم ائيش هتيحل تذخأ اذإ لجرلا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 نم دلحلا ءاملا لصي ىتح هجوب ةيحللا نم لصتملا رعشلا كلدي نأ حسمتي نأ دارأ اذإ

 مل وأ رعش هيف ناك ههجو نم ناك ام عيمج ف كلذ هيلع نأ يعم : لاق . رعشلا تحت

 يعم : لاق . هجولا ريغ نم هتيحل تحت نم دلجلا لبي نأ هيلعفأ : هل تلق . هيف نكي

 هجولا دحو تلق . رعشلا قوف نم ةيحللا حسمي لوقي اضعبو كلذ لوقي اضعب نأ
 نأ بحاو لفسألا ىحللا ىلإ لبقأ ام هنأ يعم : لاق ؟ ةيحللا نم نيأ ىلإ كدنع

 ٠ ءوضولا ف هجولا نم نوكي

 كلذل ادمعتم هينيع ضمغو ةالصلل حسمت نا تيأرأ : هل تلق : ةلأسم

 دقف رهظ ام لسغ يف غلاب اذإ هنأ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ءوضولا كلذب ىلصو

 هيلع يل نيبي الف ايهدس نإف ايهدسل الو ايهحتفل دمعتي الو ءاملا هينيع برشي نأ رمؤي
 . هتالص داسف

 نذألا ىلإ نذألا نم لاقف هجولا لسغ نع ةبقع نب حاضولا تلأسو : ةلأسم

 اثالث سأرلا حسميو هنقذ للخيو هتيحل نم هيضراع ىلع هدي رجيلو هينيع يخريو
 . طيبع ءامب نينذألاو

 هبحاص هجوي ام وه هلسغب رومأملا هجولا دحو : حرشلا باتك نمو : ةلأسم

- ٩٧



 هرعش عفترا نم وأ عرقألا سأر نم لاكشالا دنع هنيبج ضبقت ىهتنم ىلعأ نم هدحف

 هنقذ ىلإ هلفسأ نمو هسأر رعش ىلإ ههجو لسغف هنكامأ ين هرعش نم امأو ، ههجو نم

 نينذألا ىلإ لسغلا ركذب انيهتنا امنإو . هينذأ ىلإ هتيحل رعش نم جرخ ام ءاملاب دوعي مث
 هجولا : مهضعب لاقف { ايهنود ىلإ وأ امهيلإ هجولا ىهتنم ين ءاهقفلا نيب فالتخالل
 . هجولا عم نالسغي مهضعب لاقو . هجولا نم اهمدقم مهضعب لاقو . نينذألا ىلإ

 ل اقو . هجول ١ ةفحصو نذأل ا ةفحص نيب ام الو هجول ١ نم سيل اشنملا مهضعب ل اقو

 بوبحم نب دمحمل دجوي اذهو نذألا هلعل هجولا نود ءىتانلا مظعلا ىلإ هجولا مهضعب

 انيأر امل هجولا نم اتسيل نينذألا نأب ليلدلا ماق دقو . صاصتخالا دنع هجولا دح نم
 نم اتسيل ايهغأ ىلع لدف هجولا لسغ دنع اهلسغ كرت نمل رمألا كرت ىلع مهعامجإ نم

 . ليلد ريغب فالتخالا يف لخد ام باعيتسا بجوو هجولا

 © ءوضولا دنع هيلجرو هيدي عباصأ للخي و هتيحل للخي هلوق امأو :باتكلا نمو
 سيل اهغأل ةيحلل ١ ليلخت 1 ابابحتس ١ الإ هلوق هجو ل نيبي الو © لاق اك بحتسي اذه

 نأ اوعمجأو ى مميتل ا دنع هحسمب رومأملا وه هلسغب رومأملا هجولاو ةراهطلا هجو نم

 للخي ال ءاملاب ةراهطلا لنحع نوكي نأ بجيف هب رهطتلا دنع بارتلاب للخت ال ةيحللا

 . ملعأ هللاو اتقرتف ١ فيكو ن اتره اط 7 اضيأ

 لكو امهنم هجولا يلي ام للخي مهضعب ناكو هتيحل ءىضوتملا للخيو : ةلأسم
 . زئاج كلذ

 هيلجرو هيدي نم هعباصأ للخيو هتيحل للخيو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 : هريغ نمو . هيلجرو هيدي عباصأ نيب للخي و هتيحل للخيو ةخسن يفو . ءوضولا دنع
 . اهنم هجولا يلي ام للخي مهضعب ناكو احسم هتيحل ىلع حسمي ءاهقفلا ضعب لاقو
 . هللا ءاش نإ زئاج كلذ لكو

 نأ اضيأ بحتسي هنأ الإ روهطلا عضاوم نم تسيل ةيحللاو : باتكلا نمو

 لفسألا ىحللا رهاظ وهو كينفلا بطري نأ رمؤيو هيلع ضقن الف لعفي مل نإف للخت
 . ةيحللا نم

 اوللخي نأ سانلا ىلع سيلو : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 نقذلا للخي نيملسملا ضعب ناكو . ءاملا اهيلع يرجي نكلو © ةفقنعلا الو نيبجاحلا

 . هللخمي ناهثع نب نايلس ناكو . ةفقنعلا نم لفسأ رعشلا هيف يذلا عضوملا وهو
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 ءوضولا دنع نيديلا لسغ ىف

 يعفاشلاو ءاطع ناكو . نيعارذلا عم نيقفرملا لسغ بوجو يف اوفلتخاو

 اوركذو . نيقفرملا غلبي نأ هب رمآ يذلا : كلام لاقو . كلذ بجي نولوقي قحسإو

 . نيقفرملا لسغ بجي ال : لاق هنأ رفز نع

 ىزجي هلعلو نيقفرملا لسغب جرخي انباحصأ لوق ةماع نأ يعم : ديعس وبأ لاق
 نم ةياغ ايهخأننيقفرملا ىلع لسغ ال لاق نم لوق ىنعم نأ بسحأو ، فالتخا كلذ يف
 ىلإ مايصلا اومتأ مث : هلوقك ةياغ قفارملا ىلإ هلوق ناكف قفارملا ىلإ هلوقل نيعارذلا
 الو » : لاق ايك هلوق يف ايهلسغب رمأ هنا لوقي امهلسغب لاق نم لوق ىنعمو . يليللا
 مكيديأ اولسغا » : لاق كلذك . مكلاومأ عم ينعي . ه مكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكأت

 . هنم بوجو ريغب قفارملا دعب ام لسغب بحتسي ليق دق هلعلو . قفارملا ىلإ

 كرح هنأ هنع انيور نممف ءوضولا يف متاخلا كيرحت يناوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 رانيد نباو رمعو نيريس نباو رمع نب هللادبعو بلاط يبأ نب يلع ءوضولا يف همتاخ

 كلام هيف صخرو روث وبأو ةبتع نباو نسحلاو زيزعلادبع نب رمعو ريبزلا نب ةورعو
 لبنح نب دمحأو ةملس يبأ نب زيزعلادبع لاقو ملاس نع كلذ يورو . يعازواألاو

 . لوقن كلذكو . اسلس ناك نإ هعديو هليحي اقيض ناك نإ

 يف متألا نم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي اذه بسح ىلع : ديعس وبأ لاق
 ام ىلإ ءاملا غلبي ءوضولا دح يف ةكرحلا نم هيلع يرجي امرمأ يف وه ناك هكيرحتو متاخلا

 نكي مل نإو ، يدنع كلذ ىزجأ لسغلا نم هنأ زيجي امب عضوملا ىلع هتكرح عم هتحت
 يف لسغلا هعضوم حصي ىتح هتكرح نم دب الف لسغلا هيلع تبثي ام هععضومف كلذك

 . هعضوم يف رابتعالا يناعم
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 زع هللا لاق ايك نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغو : حرشلا باتك نمو : ةلأسم
 ليلدلاو . عامجالاب لسغلا ين نالخاد ناقفرملاو . 4قفارملا ىلإ مكيديأو » : لجو

 . روكذملا سنج دح ايجنأ

 ءوضولا دنع هيلجرو هيدي عباصأ للخو هتيحل للخيو هلوق امأ : باتكلا نمو
 ءاملا مكنيعأ اوب رشأ» : لاق 7 ةلي يبنلا نع ليقو هلوق امأو . لاق اك بحتسي اذه

 وهف حص اذإ ربخلاف 5 رانلا اهللخت نا لبق مكعباصأ اوللخو ةيماح اران ىرت الأ ىسع

 للخي ملو ايهبرشي مل نم حسم ةزاجإ بجوي ةمألا نم عامجالا نأل بدنلا ىلع
 تبثي نم دنع كلذب لمعلا ضرف بجوي ربخلا اذه ناكل عامجالا الولو . عباصألا

 . ملعأ هللاو كلذب ربخلا

 هللا لوق نيديلا عم نيقفرملا لسغ يف ةجحلا : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 ايهو نيقفرملا لسغ متبجوأ مل لئاق لاق ناف . 4قفارملا ىلإ مكيديأو » : لجو زع
 ىلإ نيديلا لسغب ىلاعت هللا انبطاخ امل هل ليق؟روكذملا دح يف لخدي ال دحلاو نادح

 نوكي نأ اهدحأ ث نيينعم ىلع لدي دحلا انيأرف كلذ انربتعا نادح ايهو نيقفرملا

 ىلع تادودحملا انيأرو . هيف لخاد رخآلاو نيديلا لسغ وهو روكذملا مكح ف الخاد

 هسنج يف لخدي يذلا دودحملاامأف { هيف لخاد هدحو دودحملا سنج نم دحف نيب رض

 كلذكو مكلاومأ عم يأ همكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكأت الو » : ىلاعت هللا لاق ايكوهف

 عم يأ يهللا ىلإ يراصنأ نم : لاق رفكلا مهنم ىسيع سحأ املف » : لجو زع هلوق
 مث : ىلاعت هللا لاق ايك وهف { هيف لخدي ال هدحف هسنج ريغ ىلإ دودحملا امأو . هللا

 رشحن موي » : هؤانث لج هلوق كلذكو . ءاهتنا دح كلذف هليللا ىلإ مايصلا اومتأ
 هيلإ دحأ ام سنج نم نيدح ناقفرملا ناك الف انابكر ىأ يدفو نمحرلا ىلإ نيقتملا

 عامجإب بجاو نيديلا عم نيقفرملا لسغ نإف اضيأو & لسغلا يف هعم الخدي نأ بجو

 . قيفوتلا هللابو رظنلا دنع ةجح ىوقأ وهو . ةمألا

 ناك نإو . عامجإب بجاو ريغ حسملا يف عب اصألا ليلختو : باتكلا نمو

 عص اوم نم ءاملا هباصأ ام ىلع ليلد اذه يئو ئ :7 ليلختلا عض اوم لإ ءاملا لاصتا

 ترج اذإ هيربح نأ ءاملا عم هيلع هدي ناسنالا رمم مل اذإ "7 نم رهطتلاو ءوضولا

 . ةراهطلا يف ابجاو ءاملا عم ديلا رارما ىأر نم هلوق ين هنم رثكألا ىلع ديلا

 نأ هيلع بجو قفرملا نم ديعتملا دي تعطق اذإو : باتكلا نمو : ةلأسم
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 همزلي الأ متركنأ ام لئاق لاق نإف . ءوضولا عضوم رهاظ هنأل عطقلا عضوم لسغي

 همزلي ملو عطقلا لبق ءادتبالا ين انطاب ناك امل عضوملا اذه نأ لبق نم كلذ لسغ
 هدعاس يف هتباصأ ول هنأ لبق نم اطخ اذه هل ليق ؟ كلذك عطقلا دعب نوكي نأ هلسغ
 همزل لازو هدلج بهذ ول كلذكو ، عضوملا لسغ همزل . هنم ربف زرغ اهل ةحارج
 . ملعأ هللاو دلخلا باهذ لبق انطاب ناك نإو . عضوملا كلذ لسغ

 نيقفرملا غلب اذإ ةليََي يبنلا ناك ليقو : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 . ملعأ هللاو امهيلع ءاملا رادأ
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 نو رشعل ب ايل ١

 ءوضولا يف سأرلا حسم يف

 ىلع كلذ ددرتو ءاملاب هب رض سأرلل حسملا : لاق ن اثع ابأ نأ ةقثلا 7

 ٠ تارم ثالث كسأر

 . مئاص وهو هاف هتضمضم لجرلا عنميال : لاق ن اثعوبأ ةقثلا لاقو : ةلأسم

 نالوقي ريبزلا نب ةورعو ي رصبلا نسحلا ناك ؛ فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 لاق كلذكو . عارذلا لضف نع ديلا يف للبلا نم لضف امي هسأر حسمي نأ ءرملا ىزج

 . نييفوكلا لوق كلذ هبشو . يعفاشلا لوق يف كلذ ىزجي الو . يعازوألا

 . يلا بحأ اديدج ءام ذخأيو هيزجي : ركب وبأ لاق

 نأ ىلع جرخي انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم نأ يعم : ديعس وبأ لاق
 يف نوكي ث هيعارذ ذخأ ام نوكي نأ الإ هسأر حسمل اديدج ءام ذخاي نأ ءعىضوتمل
 كلذ نم يقبيو 0 اكلهتسم نوكي ال ىتح عارذل ا لسغ نع لضف هيف رابتعالا

 مهلوق هبشي ايف اذه جرخي هلعلف ، عارذلا لسغ يف كلهتسم ريغ سأرلا حسمي ام ردقب
 ىلع هيف فالتخالاب قالطالا امأو . رمألا نوكي ىنعملا اذه ىلعو . وحنلا اذه ىلع

 ليق دقف ءاملا قرافي ىتح هسأر حسم هباشي نوكي نأ الإ يعم جرخي هملعأ الف دمعتلا

 ال ليقو . هازجأ هب حسمي ام ردقب هدسج وأ اللب هتيخل يف دجو نإ مهلوق ضعب يف
 . هريغو نايسنلا ىلع ديدج ءامب الإ لاح ىلع هيزجحي

 مدقم أدبي دمحأو يعفاشلاو كلام ناكو سأرلا حسم ةفص يف اوفلتخاو : هنمو

 هللادبع ثيدح ىلع © همدقم لإ اهدري مث هسأر رخؤم ا هديب بهذي مث هسأر

 مدقم ا حسمي مث هسأر طسو ىلع هدي عضي ةرم هسأر حسمي رمع نبا ناكو > لديز نبا
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 . يلإ بحأ هسأر معيو ىرجم سأرلا مدقم حسم نإ يعازوألا لاقو . هسأر

 سأرلا ضعب حسم ىزبي وه لوقأ ديز نب هللادبع ثيدحب : ركب وبأ لاقو
 دامحو مكحلاو فرصم نب ةحلطو رمع نبا لوق يفف سأرلا حسم ددع ين اوفلتخاو

 روث يبأو دمحأو دهاجمو ي رصبلا نسحلاو هللادبع نب ملاسو ريبح نب ديعسو ءاطعو
 يأرلا باحصأ لاقو . يلإ بحأ اثالثو يعفاشلا دنع كلذ ىزبيو ةرم هسأر حسمي
 . نيتحسم هسأرب حسم هنأ نيريس نبا نع انيورو . ةرم هينذأو هسأرب حسمي

 هيديب هسأر حسمي بلاط يبأ نب يلع ثيدح يف ءاج ام ىلع حسملا ركب وبأ لاق

 لاقف . ةدحاو عبصإب هسأر حسم نميف اوفلتخاو . هيلع ءيش الف ديب حسم نإف اعم

 هحسم نإو يعفاشلا دنع كلذ ىزجيو . عبصإب هسأر حسمي نأ ىزبي : يروثلا

 دمحأ لاقو . اهأزجأ ةدحاو ةرعش الإ ةأرملا بصت مل نإ يروثلا لاقو . عبصإ ضعبب

 يرصبلا نسحلا لاقو . هلثم يعازوألا لاقو . اهسأر مدقمب حسمت نأ ةأرملا ىزجي

 حسم نميف كلام لاقو . طق حوفايلا هسأر رمع نبا حسمو سأرلا ضعب حسم ىزجي
 هيفو ؟ هيلجر وأ هيعارذ وأ ههجو ضعب لسغ ول تيأرأ ةالصلا ديعي لاق هسأر مدقم

 هئزججي مل كلذ نم لقأب هحسم نإو هأزجأ عباصأ ثالثب هسأر حسمي نأ وهو ثلاث لوق

 . يأرلا باحصأ لوق اذه

 نم لقأ حسم نإ هيزجي ال اولاق مهنأ بوقعيو رفزو ينامعنلا نع يكح دقو
 3 ههبش وأ ثلثلا فيفخلاو { افيفخ ناك نإ كرت امنإ وهو مبار لوق هيفو . هسأر ثلث
 دمحم لوق اذهو . هسأرب حسمي مل نأك كلذ نم لقأ ناك نإو . هنع أزجأ
 . ةملس نبا

 لمعلا هيلع امم يدنع جرخي انباحصأ لوق ةماع نأ يعم : ديعس وبأ لاقو
 هسأر مدقم ءىزجي نأ ايهدحأو { هنود ءىزجي الو هلك سأرلا حسمي ايهدحأ نالوق

 هيلي ام عم هلك هسأر رخؤم حسم هيزجي هنأ لوقلا يناعم يف جرخي دقو . هرخؤم نود

 مدقم لوأ نم سأرلا يف حسملا تبثأو هسأر مدقم كرت اذإو . هسأر رثكأ ناك ولو

 دقف حسم امبو هسأر رثكأ ريغ حسم ولو حسملا هل تبثي مل كرت نمو . ادعاصف سأرلا

 .رثكأوأ عبصإ نم هحسم انعم تبث

 ىنعم امو ركذ ام وحنك انباحصأ لوق كلذ يف فالتخالا يناعم يف ءاج دقو
 لئسو . حسملا ىنعم تبث اذإ اهتلق الو حسملا ف عباصألا ةرثك ف يدنع لدي
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 يف كلذ يل نيبي ال لاق 0 هتالص متت له ىلص ىتح هسأر يسن نمع ديعس وب أ

 . لوقلا ضعب

 نأ هل له هينذأ حسمي وهو هسأر حسم ف كش نمع لئاس هلأسو هنمو : ةلأسم

 . هل لوق الف مكحلا ين امأو ةنانئمطالا مكح يف معن : لاق . هئوضو ىلع يضمي
 ىلع يضمي نأ هل له قاشنتسالاو ةضمضملا يف كشف ههجو لسغي ناك نم كلذكو

 ين كش مث ثلاث دح يف راص اذإف : هل تلق نينذألا لثم اهنأ يعم : لاق ؟ هئوضو

 كلذ نع عجر مث يدنع اذكه لاق ؟ مكحلا يف هئوضو ىلع يضمي نأ هل له لوألا

 ين قرف ال يناثلا ىلإ جرخ اذإ كلذكو مكح اذه ناك نإ لاقو . هيلع هضرع نأ دعب

 يف كشف ةحراج رخآ يف ولو ءوضولا يف ماد ايف هل تلق . اذه ينبجعي الو يدنع كلذ
 ين دعي هنأل يدنع اذكه لاق . ةنانئمطالا ىلع هيلإ عجري ال هنأ جرخ لاق . ىلوألا

 رخآ نم هئوضو نم ةحراج ف كشف ءوضول ا نم غرف اذإف تلق . ءوضول ا لاح

 يف عجري نأ هيلع :نكي مل ءوضولا لاح نم جرخ دقو هحراوج لوأ نم وأ هحراوج
 . يدنع اذكه لاق . مكحلا

 هيرجي له هلك هؤوضو سبي دقو هركذ مث هسأر حسم يسن نمع هتلأسو : هنمو

 . ءوضولا ءىدتبي ليق دق يعم لاق ؟ ءوضولا ديعي نأ ريغ نم هسأر حسم ديعي نأ

 نأ هيفكب اذإ ءوضولا يف هسأر حسامل زوجي الو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 . ملعأ هللاو حسملا نع هرزجم مل كلذ لعف نمف اهنم هضقني

 أضوت اذإ هسأر حسميف هتمايع عفري ناك هنإ رمع نبا لاقو : ةلأسم

 . هيلع يهو

 ىذلاو انباحصأ نيب فالتخا هيف سأرلا حسمو : حرشلا باتك نمو : ةلأسم

 بهذو عيمجلا حسم بجويو ضعبلا حسم بجويف ةغللا امأو . هعيمج حسمي هراتخن
 اذهو هتيصانب حسم هنأ ةلي يبنلا نع ةياورلل سأرلا مدقم حسم لإ انباحصأ ضعب

 . ملعأ هللاو ليوأتلل لمتحم وهف هقيرط ملس نإ ربخ

 مل نيعبصاب وأ ةدحاو عبصإب هسأر حسم نم ليقو هلوق امأو : باتكلا نمو

 حسم اذإو هعباصأ نم رٹكالاب حسم هنأل هأزجأ عباصأ ثالثب حسم نإو ث هئزجي

 حسم ف انيب لقف .. هئزج مل همدقم كرتو هافق حسم نإو . هأزجأ هسأر مدقم هئوضول

 عبصإب حسم نإ هلوق امأو . هللا ءاش نإ انباوج دارأ نمل عنقم هيف ام ىنعملا اذهل سأرلا
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 حسم اذإف . حسملاب رومأم هنأل كلذ ةزاجإ رظنلا هبجوي يذلاف ز هئزج مل نيعبصإ وأ

 ف سيل ذإ ئ ملعأ هللاو احسام لصحو ©٤ هب ١ رمأ امم جرخ دقف حسام مسا هيلع عفي ام

 هتزاجإف فكلاب الإ زوب ال حسملا نأ هدنع ناك نإف . رثكأب الو فكلاب حسملا ربخلا

 ديدحت هيف سيل حسملاب رمألا ناك نإو . فكلا نم عباصأ ثالثب وأ فكلا رثكأب

 . قيفوتلا هللابو حسملا ركذ هب قلع يذلا مسالا دوجو حسملا مسا هتاعارم

 لاق أضوت هنأ رباج نع ةديبع يبآ نع انغلبو هلوق امأو : باتكلا نمو

 هسأر نع ةماعلا وأ ةمكلا رخأف لاق ةمامع وأ ةمك هيلع نأ ركذ هنأ الإ بسحأ الو

 ايف اذه انيب دقو . ةوسنلقلا وأ ةمامعلا داعأ مث ; هسأر مدقم حسم مث هيدي ىدحاب ذخأو

 . هيف ربخلا نم انيلإ ىهتنا امب هانحرشو مدقت

 دنع ةراهطلا يف بجاو سأرلا عيمج حسمو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 هللا لوق يأرل اذه لإ بهذ نمل ةجحلاو .. هبجوي يدنع رظنلاو .. انباحصأ ضعب

 هذهب دافاف قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهثفت اوضقيل مث» : لاعت
 . تيبلا عيمج قيتعلا تيبلاب فاوطلا نأ ةيآلا

 اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت مل نإف » : مميتلا ي هلوق كلذكو

 باحصأل ناليلد ناذهف . ةمألا قافتاب هجولا عيمج ` هنإ «مكيديأو مكهوجوب

 . ىأرلا اذه

 مهل ةجحلاو . حساملل ىزجي همدقم نم سأرلا حسم نإ انباحصأ رثكأ لاقو

 سأرلا ضعب ةيصانلاو ، هتيصانب حسم هنأ ةلت يبنلا نع كلذ يور ام ىلع
 . همدقم وهو

 باحصأ عم نيربخلا نيذه يفف { هسأر ضعب حسم هنأ ةت يبنلا نع يورو
 يف ضعبلا ىلعو لكلا ىلع عقي روكذملا ءاملا نأ رخا ليلد محلو . فيعض ثيدحلا
 ه«ءيش لك رمدت ل : لجو زع هلوقك ، لكلا مساب ضعبلا يمست برعلا نإف ةغللا
 . رانلا ضعب ىمسيو . ءاملا مساب ءالا ضعب ىمسي كلذكو ، لكلا رمدت ملو
 يدي تحسم : لئاقلا لوق اهنم { ةريثك اذه ريغ ةلدأ اضيأ يأرلا اذه باحصألو
 . لكلا ديري هنأل لوقعم ضرألاب يدي تحسم كلذكو . لكلا ديري ال ليدنملاب
 . باوصلل قفوملا هللاو اذه وحنو . سأرلا لك ديري ال يديب ميتيلا سأر تحسمو

 لاقو . هعيمج حسمي موق لاقف سأرلا حسم يف سانلا عزانتو :باتكلا نمو
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 ام لقأ نورخآ لاقو . ةيصانلاب نورخا لاقو . ثلثلا نورخآ لاقو . عبرلا نورخآ

 . حسم ام مسا هيلع عقي

 . هينذأ مث هسأر حسمي مث رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . هينذأو هس أرب حسمي حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو

 مل نيعبصإ وأ ةدحاو عبصإب هسأرب يضوتملا حسم نإ ليقو : باتكلا نمو
 . هعباصأ نم رثكألاب حسم هنأل هأزجأ عباصأ ثالثب حسم نإو . كلذ هئزجي

 هأزجأ نيعبصإ وأ عبصإب هسأر حسم نإ حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو

 . انيلإ بحأ فكلا عيمجبو

 . انيلإ بحأ فكلا عيمجبو هأزجأ سأرلا مدقم حسم اذإو : باتكلا نمو

 الو لاق اضوت هنأ هللا ايهمحر رباج نع ةديبع يبأ نع انغلبو : باتكلا نمو
 وأ هسأر نع ةمكلا رخاف لاق { ةوسنلق وأ ةمك وأ ةمامع هيلع نأ ركذ هنأ الإ بسحأ

 ةمكلا وأ ةم اعلا داعأ مث هسأر مدقم حسم مث هيدي ىدحإب ةوسنلقلا وأ ةم اعلا

 . ةوسنلقلا وأ

 دمحم نع ناشلا دمسب لزني رفيج نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ءام لاق وأ للب هتيحل يف ناك نإ : لاق هسأر حسمي نأ يسنو أضوت لجر يف مشاه نبا
 . ةالصلا كلت ءوضول ا كل ذب يلصي الو هسأر حسمو هتيحل نم ذخأ

 لاقو . كلذل ائدتبم لمعتسم ريغ ءام هسأرل ذخأي ليق دقو : لاق هرغ نمو

 ذخأي الو ةالصلا كلت ال ١ هب يلصي ال لقي ملو يلصي و هتيحل نم هسأر حسمي : لاق نم

 نإ هندب نم يسن ام عيمجل ذخأي لاق نم لاقو . أدتبم ءام الإ هئاضعأ نم هسأر ريغل
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 يف اوفلتخاو ايهنطابو هينذأ رهاظ حسم ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق
 رمع نباو سابع نبا نع كلذ انيور . سأرلا نم نانذألا ةفئاط تلاقف ض نينذألا

 زيزعلادبع نب رمعو نسحلاو بيسملا نب ديعسو ءاطع لاق هبو 3 ىسوم يبأو

 نامعنلاو دمحأو يروكلاو كلامو ةداتقو ريبج نب ديعسو نيريس نباو يعخنلاو
 لبقأ ام يعفاشلا لاقو رمع نبا هيف فلتخاو هجولا نم يرهزلا لاقو . هباحصأو

 . هراتخاو لوقلا اذه ىلإ قحسإ لامو . سأرلا نم ايهرهاظو هجولا نم امهنم

 اهكرت ام نم ىلع ءيش الو سأرلا نم الو هجولا نم اتسيل ايهنأ وهو عبار ل وق هيفو
 ءام ءعىضوتملا ذخأي نوري دمحأو يعفاشلاو كلام ناكو روث يبأو يعفاشلا لوق اذه

 . هينذأل اديدج

 نع راسي نبا ثيدح يف رابخألا يفدوجوم ريغ اولاق يأرلا اذهو : ركب وبأ لاق

 ىلإ هماهباب فلاخو نيتبابسلاب اهلخاد هينذأو هسأرب حسم ةلي يبنلا نع سابع نبا
 كلام ناكف ، نينذألا حسم كرت نميف اوفلتخاو ايهنطابو ايهرهاظ حسمف هينذأ رهاظ

 قحسإ لاقو . هيلع ةداعإ ال نولوقي يأرلا باحصأو روث وبأو يعازوألاو يروثلاو
 تببحأ ادمعتم هكرت نإ دمحأ لاقو . هزجي مل ادمعتم هينذا حسم كرت نإ

 . ديعي نأ

 توبث عم انباحصأ لوق يناعم يف اذه وحن ءاج دق هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 اندنع اهكرت زوجي الو بسحأ اهيف ارمأو العف ةلي يبنلا نع ءوضولا يف نينذألا حسم
 نأ انعم لوقلا رثكأ يفف دمعتلا ىلع ايهكرت نمف © يبنلاب يساتلا توبثل دمعتلا ىلع
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 يناعم نايسنلا ىلع ايهكرت يفو هيلع ةداعإ ال هبشي دق هلعلو . ةالصلل ةداعالا هيلع

 . ايسان ةالصلا ين هيلع ةداعإ ال نأ لوقلا رثكأ لعلو ، فالتخالا

 موق لاق ، نينذألا مكح يف سانلا فلتخا : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 سأرلا نم ايهرهاظ نورخآ لاقو ، هجولا نم ايه مهضعب لاقو ، سأرلا نم ايه

 بهذ نمو . هجولا عم ايهلسغ هجولا نم ايهنأ ىلإ بهذ نمف . هجولا نم ايهنطابو
 لسغو سأرلا عم ايهرهاظ حسم هجولا نم ايهنطابو سأرلا نم ايهرهاظ نأ ىلإ
 . هجولا عم اهنطاب

 سأرلا نم انوكي نأ ركنأ تسلو بجاو ريغ اهحسم نأ يدنع بجوي رظنلاو

 سأرلا نم اضيأ هجولاو ال مأ هحسمب رومأملاو سأرلا نم ايهنأ ملعلا لهأ عزانت امنإو
 يتأي نأ رومأملا ىلع بجوي هنأ ناسنا سأرب ىتؤي نأ رمأ اذإ عاطملا لجرلا نأ ىرت الأ

 نأ ىلع لديو ث هب درفنم مساب صخ نإو 5 هعم هجولاو قنعلا ىلع بكرملا سأرلاب
 مهنمف سأرلا حسم يف نوعزانتي سانلا نأو ، هحسمب رومأملا سأرلا نم اتسيل نينذألا

 ، عبرلا بجوأ نم مهنمو ، ثلثلا بجوأ نم مهنمو { هعيمج حسم بجوأ نم
 بجوملا لاقف . تارعش ثالث رادقم نع صقني مل ام هنم ليلقلا بجوأ نم مهنمو

 رومأملا سأرلا نم اتسيل هلوق نمف . كلذ هازجأ هينذأ كرتو هسأر عمجاب حسم ول لكلل
 لدف كلذ هزبي مل نينذألاب عبرلا وأ ثلثلا موق لاق عبرلا وأ ثلثلاب لاق نمو . هحسم

 لاق ليلقلا لقأ حسم هيزجي لاق نمو . هحسمب رومأملا سأرلا نم اتسيل ايهنأ ايهلوق نم
 رومأملا سأرلا نم اتسيل ايهنأ ةلالد هانركذ ايف ناكف . كلذ هزبجي مل هينذأ حسم ول

 نآ الإ اهتابثإ يف بغرم املايح ىلع ةنس امهنأ ىلع لدي اذهف ، هحسمب
 ١ . بجاو كلذ

 نم رصقي نأ رحنلا موي مرحملا ىلع بجوأ ةلل يبنلا نأ اضيأ هانلق ام ىلع لديو
 . كلذب الحم نكي مل ايهنم ذخاف ريثك رعش هينذأ ىلع ناك ول هنأ اوعمجأو قلحي وأ هسأر

 رعشلا كرتو هلك هسأر قلح ول هنأ اوعمجأو . هنع كلذ ىزجأل سأرلا نم اتناك ولو

 رعش ضعب كرت هنأ انملع ايف دحأ لقي ملو . هلك هسأر اقلاح ىمسي هينذأ ىلع يذلا

 لاق نإف ث انوفلاخغ هيلإ بهذ ام نود انلق ام لوقلا ناك اذكه اذه ناك اذإو . هسأر
 ناك اذإ بجيف . ناسنالا هب هجاوي امم اهنأل هجولا نم اهنطاب نوكي نأ ركنن ام لئاق

 ةلمج يف لخدي نأ بجيف ناسنالا هب هجاوي امم امهنطابو ةهجاوملا نم اذوخام هجولا
 ناك اذإو ةهجاوملا نم اذوخأم سيل هجولا نأ كلذو لالتعالا نم اذه هل ليق ؟ هجولا
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 هجولا ريغ هجاوي دقو . هب هجاوي امم هنأل اهجو ردصلا يمسل ةهجاوملا نم اذوخأم
 . ملعأ هللاو هجو مسا قحتسي الف اضيأ

 نأ لوقن ايف هتالص ىضق ىتح نينذألا نع اهسو أضوت نمو : ةلأسم
 . ةداعإ هيلع

 سأرلا نم نانذألا ةت يبنلا نعربخلاو : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 هنا لاقي & ثيدحلا باحصأ هيف نعط دق بشوح نب رهش ةياور نأل . فيعض

 : رعاشلا لاقف ، لاملا تيب نم ةطيرخ ق رس

 ةطيرخب هنيد رهش عاب دقل

 . هجولا عم نانذألا لسغي ال ضعب لاقو : عرشلا باتك نمو : ةلأسم

 . |لايح ىلع ةنس ايهأ لد امل صلاخ ءام نينذألل ذخؤيو : باتكلا نمو

 اهركذ . نم انحرش ايف مدقت دقف هينذأ حسمل يسانلا امأو : حرشلا باتك نمو

 . هللا ءاش نإ نايسنلاو دمعلا يف ايهمكح ركذ ةداعإ نع ةيافك هيف ام

 جتحأ مل تاأضوت اذإ لاق هنأ ديزي نب شيار وهو انباحصأ ضعبل دجوي دقو

 دقف سأرلا نم اتناك نإو . هتلسغ دقف هجولا نم اتناك نإ اهنأل & اهحسم ىلإ

 . يسأر تحسم

 موق لاقف { نينذألا مكح يف سانلا فلتخا دقو . رظن هيف اضيأ لوقلا اذهو

 نم امه موق لاقو . ايهب هجاوي امم اهنأل ةراهطلا دنع هعم نالسغيو هجولا نم ايه

 بحاصف ، سأرلا نم ايهرخؤمو هجولا نم اهمدقم موق لاق . هعم ناحسميو سأرلا

 . سأرلا عم ايهرخؤم حسمب رمؤيو هجولا عم ايهمدقم لسغ بجوي لوقلا اذه

 ءام ايل ذخؤيو ايهلايح ىلع ةنس امهنأ هبجوي رظنلاو انباحصأ هيلإ بهذي يذلاو
 لسغ ضرف نم ايهلسغ نأ اوعمجي ملو سأرلا حسم نع ايهحسمي ءعىزتبجي الو ديدج
 . ملعأ هللاو اهلايح ىلع ةنس امهنأ لد هجولا

 ناك املو ى سصأرلا عرقأ ناكولو اهرعش نم هل لحي ال مرحملا نأ اذه ىلع لديو

 ناك املو . هنم انوكي نأ جرخ 0 ايهب لصتم ريغ ايهفلخ وأ ايهالعأ نم سأرلا رعش
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 ىلع نيوضع انوكي نأ بجوو . هنم انوكي الأ ىلع لد ايهب لصتم ريغ هجولا رعش

 اتسيل امهنأل ةيضام هتالصف ىلص ىتح ايسان هتالص يف مهكرت نإف . ملعأ هللاو اهلايح

 . ملعأ هللاو انيب ايف هتراهط نم اضرف

 دق هنا يعم لاق ؟ سأرلا نم وأ هجولا نم كدنع امهأ نانذألاف هل ليق : ةلأسم

 ايهنم لبقأ ام ليق هنا يعمو . هجولا نم امهنا ليقو ءوضولا يف سأرلا نم امهنا ليق
 الو سأرلا نم امته ال ليق دق هنأ يعمو . ءوضولا رمأ يف سأرلا نمربدأ امو هجولا نم
 . ءوضولا رمأ ين هجولا نم امه

 ال مأ هجولا لسغل اهلسغ هيلع بجوي هجولا نم امهنا لوقي يذلاف هل تلق

 . هجولا لسغ عم كلذ بجوي هنا يعم لاق ؟ امهيلإ هجولا لسغ الإ هيلع ىرت

 دنع اهلسغ بجوي ال سأرلا نم الو هجولا نم ال ايهنأ لوقي يذلاف هل تلق
 . ليق ايف كلذك هنأ يعم لاق . سأرل ا دنع اهحسم الو هجولا
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 نورشعلاو يناثلا بابلا

 نيلجرلا ءوضو يف

 نممو . نيفخلا ىلع حسم هنأ ةلي هللا لوسر نع رابخألا تتبث : ركب وبأ لاق
 بلاط يبأ نب يلعو رمع نيفخلا ىلع حسملاب رمأ وأ هباحصأ نم نيفخلا ىلع حسم
 ورمعو سنأو هللادبع نب ريرجو سابع نباو دوعسم نباو صاقو يبأ نب دعسو
 ةفيذحو يردخلا ديعس وبأو هللادبع نب رباجو ثراحلا نب هللادبعو صاعلا نبا

 ةرمس نب رباجو يراصنألا ديز وبأو رساي نب رايعو ةبعش نب ةريغملاو ناهلا نبا

 . بزاع نب ءاربلاو يراصنألا دوعسم وبأو

 هنأ ةلي هللا لوسر باحصأ نم نوعبس ينثدح لاق هنأ نسحلا نع اندجوو
 ةرصبلا لهأو نسحلاو ةكم لهأ نم هعم نمو ءاطع لاق هبو . نيفخلا ىلع حسم

 لهأ نم مهعبت نمو راسي نب ناهلسو نمحرلادبع نب ةملس وبأو ريبزلا نب ةورعو
 دمحأو يعفاشلاو يروثلاو يعازوألاو كلام لاق هبو . ماشلا لهأو لوحكمو ةنيدملا

 . ىأرلا باحصأو روث وبأو قحسإو

 هنا فالتخا نيفخلا ىلع حسملا يف سيل لاق هنأ كرابملا نبا نع انيور دقو

 ىلع حسملا هرك هنأ ةلي هللا لوسر باحصأ نم هنع يور نم لك نأ كلذو ۔ زئاج

 . كلذ ريغ هنع يور دقو . نيفخلا

 نأ يدنع جرخي انباحصأ لوق نم ؤطاوتلا : ينايعلا ديعس نب دمحم لاق
 نم صنلا ىلع ءاملاب نيلجرلا لسغو ءاملاب ءوضولا توبث هخسن امم نيفخلا ىلع حسملا
 ءوضولا ضرفب مهرارقا عم مهل غاسي فيك بجعلاو . ةخوسنم ةنس اهنأو هثلا باتك

 . نيلجرلا لسغ
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 لبق اندنع كلذ نكممف لصفلا رمألا نم هباحصأو ةلي يبنلا نع هوو ر ام لكو
 ام وأ دربلا نم ةرو رضلا ىنعم ىلع لعاف لعفي نأ الإ هخسن دعب نكمم ريغو { هخسن

 هئاضعأ رئاس لسغي نأ انباحصأ لوق ضعب يف غاسني كلذ لعلف { للعلا نم ههبشي

 . ةرورضلا ىنعمل ايهجرخي الو ءاملاب هيفخ ىلع حسميو

 ءاجنتسالاو مميتي ال هنأ مهلوق ضعب يفو ، كلذ عم مميتي مهلوق ضعب ينو
 يناعم ريغ ىلع كلذل ةنكملا عم ءاملا دوجو دنع ناتخوسنم ناتنس حسملاو ةراجحلاب
 . تارو رضلا توبث

 نيفخلا ىلع حسملا لعج ةلل هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق : باتكلا نمو
 اذه رهاظب ةفئاط تلاقف كلذ يف اوفلتخاو . ميقملل امويو رفاسملل مايأ ةثالث
 ديز وبأو سابع نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع لاق كلذك . ثيدحلا

 رخآ وهو يأرلا باحصأو قحسإ و دمحأو يروثلاو ءاطعو يدنكلا حيرشو يراصنألا
 يف هلوق يف اوفلتخاو اتقو نيفخلا ىلع حسملا يف تقوي ال كلام ناكو . يعفاشلا لوق
 . هل ادب ام رفاسملاو ميقملا حسمي دعس نب ثيللا لاقف } رضحلاو رفسلا يف حسملا

 كلام باحصأ رثكأو . هل ادب ام رفاسملاو ميقملا حسمي هنأ يوري كلام باحصأ رثكأو

 نيفخلا ىلع حسملا نأ وهو ثلاث لوق هيفو . ءاش ايك رفاسملاو ميقملا حسمي هنأ يوري

 يف تبثي ال لاق نأ يبعشلا نع انيورو ريبج نب ديعس لوق اذه 5 ليللا ىلإ ةودغ نم

 . اهيلع حسمأ تاولص سمخ سبال يفخ

 حسملا اهب زوجي يتلا ةرورضلا يعم تبث اذإو لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 تارو رضلا ىنعم لزي مل ام { ريثك الو ليلقل ةياغ هل اندنع كلذ جرخي مل فخلا ىلع
 © خسنلا لبقف ةي يبنلا لوق نم لمتحا نإ مهلوق نم هلك اذهو ، حسملا زاج اهب يتلا

 . ةلي يبنلا نع تباث لوق هيف نوكي نأ هتقو ازئاج ناك اذإ كلذ دعبي الو

 هنأل حسملا نم لضفأ لسغلا نا لئاق لاق : ركب وبأ لاق : باتكلا نمو

 . ةصخر حسملاو ، هللا باتك يف ضورفلمل

 هيفخ وه علخو مهفافخ ىلع اوحسمي نأ مهرمأ باطخلا نب رمع نأ انيورو

 لسغب علومل ينإ لاق هنأ رمع نبا نع انيور دقو . ءوضولا يلإ ببح لاقو { اضوتو
 . لضفأ حسملا نا نورخآ لاقو . يب ىدتقي الو يمدق

 لوسر ريخ امو . «ةصخر لبقي نأ بحح هللا نأ» : ةلي يبنلا نع يور دقو
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 . قاحسإو مكحلاو يبعشلا بهذم اذهو { ايهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ةلي هللا

 دقف لسغ وأ حسمب ىتأ نم لكو لسغلا ىلع حسملا ميدقت يل نيبي ال ركب وبأ لاق

 . هيلع بجاولا ىدأ

 ةرو رضل ١ بوجو نم انفصو ام ىلع الإ هل ىنعم ال اذه لك : ديعس وبأ لاق

 جرحي دقف هللا نيد ف ءيشب ةصخرلا زاوجو ةرو رضلا يعم تبث اذإو خسنلا توبث لعب

 ذخألاب دهتجا نمك ناك اهل ةصخرلا لبق نم نأ فالتخالا نم مهلوق ىنعم يف

 فو رصم ةرورضلا نإف ، ةرورض كلذ يف هسفن ىلع لمجي مل ام هللا نيد يف ديدشلاب
 . لضفأ اذه ىلع ةصخرلا لوبقو

 ىلعو اهحسم ىلع تلد دق ةياآلاف نامدقلا امأو : حرشلا باتك نمو : ةلأسم

 نمو اهلسغ بصن نمف . ضفخل او بصنلاب ناتحيحص ناتءارق امهو | هلسغ

 راص ىتح سانلا نم كلذ ىلع لمعلا نأل اهلسغ راتخن نحنو . اهحسم ضمحخ

 ف ءىتانلا مظعلا نود مدقلا لصفم وه موق لاقو . مدقلا نم بعكلاو . عامجالاك

 لسغلا ف هلاخدإب رمأنو اذهم لوقن نحنو . مظعلا كلذ وه بعكل ١ موق لاقو . هبنج

 . ملعأ هللاو هيلإ دودحملا سنج نم ةيآلا ف ناك نإو

 لسغلا نإف نيمدقلا لسغ بوجو يف ةجحلا : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 مكلجرأو أرق ءارقلا ضعب نأل 9 ءاوس ةوالتلا ف اناك نإو . امهيلع حسملا نم ىلوأ

 حسملا نيب لصف بصنلاب أرق نمف (ضفخلاب) مكلجرأو أرق مهضعبو (بصنلاب)
 هنع انيلإ لوقنملا نأل هتمأل هرمابو ةلي يبنلا لعفب هسيل كلذ لكو ، بارعالاب لسغلاو

 . لسغلا لعف

 ام قفاوي يجن اذهف رانلا نم بيقارعلل ليو» : ةلي هلوق نم انيلإ لقن امو
 جرخيف هيلإ بهذن ام ىلع ءارقلا نم بلغألا نأ ىلع اهيلإ بهذت يتلا ةءارقلا تبجوأ

 مهأ عامجالا كلذ ىلع ليلدو . ةع الا موزلب لي يبنلا رمأ دقو . مهنم بلغألا عم

 نميف اوفلتخاو . هيلع يتلا ضئارفلا ىدأ دقف هيمدق لسغ نم نأ ىلع اعيمج اوعمجأ
 . ةجحب سيل فدالتخال او ةجح عامجال او هيلع اوقفت ١ ايف مهعم نحنف اهيلع حسم

 تبجوأ نيمدقلا حسم بوجو يف اوعزانت سانلا تيأر الو : باتكلا نمو
 ىتأ نان نت ءارقل بجومب اهل ةراهطلاو ةالصل ١ حسم ف ىتؤي ن ا اهحسم وأ اهلسغ

 اهأرق ةيآلا نأو نيتءارقلا ةحص ىلع اوقفتا دقو كلذ هازجأ حسملا ىلع لمتشي لسغب
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 . سأرلا ىلع هب فوطعم هنأل حسملا بجوي ضفخلاف ، ضفخلاو بصنلاب ةباحصلا

 . نيديلاو هجولا ىلع هب فوطعم هنأل لسغلا بجوي بصنلاو
 اذإ ناتيآلاو . نيتيآلا ةباثمب اتراصف ناتحيحص نيتءارقلا نأ ىلع لكلا عمجأو

 . اتنمضت ام نايتإ بجو { ايهلايعتسا نكمأو ىرخاللاعفد ةدحاو يف نكي ملو اتدرو

 يف نوكيل حسم ىلع لمتشي لسغب ءىضوتملا يتأي نأ بجاولاف اذكه اذه ناك اذإو

 الأ ، احسم بجوي ال ضفخل ا نم ركذ ام امأ لئاق لاق نإف ، نيتءارقلا لايعتسا كلذ

 ازبخ تلكأو احمرو افيس تدلقت مهلئاق لوقي 5 اذه لثمب اوملكت دق برعلا نأ ىرت

 فلعي ال ءاملاو دلقتي ال حمرلا نأ مولعمو ث ءامو انبت ةبادلا تفلعو انبلو

 . لكؤي ال نبللاو

 امناو احسم بجوي ال هم مكلجرأو » : لجو زع هلوق ناك اذكه اذه ناك اذإو

 قيرط نم ضفخف برخ بض رحج برعلا لوق ىلإ ىرت الأ ، السغ بجوي
 يف ةظفللا هذه درن نأ ركنن انسل هل ليق مكحلا يف يضتقي ام ىلع فوطعم هنأل ةرواجملا
 لقني امنإو ةلالدلا مايق دنع اهيلع فطع ام اهمكح نوكي نأ اهب داري الف فطعلا باب

 لقني مل هاومألا باودلا انفلعلو حمرلا اندلقتل انل نكمأ ولف & تارو رضلا دنع كلذ

 الإ بضلاو عاقبلل الإ فصوي ال بارخلا ناك نأ الو ، فطعلا عضوم نع

 زئاج كلذ ذإ نيلجرلا حسمب نم ىري نأ ركنتسمي سيلو ةرورض كلذ لقن { بارخلاب
 همكح نوكي نأو ، روكذملا نم مدقت ام ىلع نوكي نأ { فوظطعملا مكحب امهيف

 بجوي ، ايهيف نكمم برضلاف ارمعو اديز تب رض يبرعلا لاق اذإ ىرن الأ . همكح
 نأل تمركا ارمعو اديز تب رض لاقي ةغللا تناك نإو 0 نابورضم اهنأ مكحي نأ
 لسغب يتأي نأ عىضوتملا ىلع بجو كلذك كلذ ناك نإو 0 هانلق امظفللا نم رهاظلا

 . ملعأ هللاو نيتءارقلا بجومب رخآلا نع اهدحأ ىزجي ال حسم ىلع لمتشي

 . هيلجرو هيدي عباصأ نيب للخيو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ال اهلعل ءاملا مكنيعأ اوب رشأ » : لاق هنأ ةي يبنلا نع ليقو : باتكلا نمو

 زأ» : ليق ةخسن يفو «رانلا اهللخت نا لبق مكعباصأ نيب اوللخو ةيماح اران ىرت
 . &ران نم للخت

 نأ لبق مكعباصأ اوللخ» : لوقي ناك ةي يبنلا نأ انغلبو هريغ نمو : ةلأسم
 ةشئاع ىلعو ةلي يبنلا جوز ةشئاع نأ انغلبو . ةمايقلا موي رانلا نم ريماسمب للخت
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 باقعاألل ليو لوقتو رانلاب للخت نأ لبق ءاملاب مكعباصأ اوللخ : لوقت تناك مالسلا

 . رانلا نم

 رخآ جرخ اذإف ةلسغ ةكرع وأ ءاملا يف ايهكرعي نأ نيلجرلا لسغ لاقو : ةلأسم

 ٠ كرف ريغ نم ايفاص ءاملا

 بصناف ءاملا اهيلع تببص اذإ نيمدقلا ءاقن دحو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 كرع الب اسمغ ءاملا ف هيلجر سمغ نم ميهاربا وبأ لاقن > كرع ريغب فاص ءام اهنم

 هتراهطو دسفت هتالص نأ هيبوقرع ىلع حسمي مل وأ هيلجر عباصأ للخي مل وأ كلد الو

 نوكي نأ الإ هزجح مل اهلسغي ملو ابص هيلجر ىلع ءاملا بص نمو . اديج أضوتي ىتح

 . ديلاب الإ نوكي ال حسملا نأل هعم ىزجي حسملا ىري نمم

 الف نيلجرلا لسغ ريغ نم نيفخلا قوف حسملا امأو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 الو ةالص ايهيلع حساملل نوري الو ةعدب مهدنع هنأل انباحصأ دنع زوجي
 تدجو اذك ، كلاه وهف تام نأ ىلإ نيفخلا ىلع حسم نمو .هفلخ ةالصلا

 . ءايضلا يف
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ايراع آاضوتي نميف

 سأب الف دحأ هري ملو هيف آضوتو ءام يف دعق نمو نسحلا يبأ عماج نمو
 . كلذ يف ددش ضعبو

 الف لعف نإف مئاق الو نايرع وهو ءىضوتملا اضوتي ال : رفعج يبأ عماج نمو
 . سأب الف هيف أاضوتو ءام يف ناك نإو ث دوعقلا هنكمي الأ الإ هيلع ضقن

 أضوت نإو ، نسحأ وهف ادعاق اضوت نإ هللا همحر يراوحلا وبأ لاق : هريغ نمو
 . زئاج وهف امئاق

 نإف ى مئاق الو نايرع وهو ءىضوتملا أضوتي ال هلوق امأو : : حرشلا باتك نمو

 ىذلا سأب الف هيف أضوتو ءام يف ناك نإف . دوعق هنكمي الأ ألإ هيلع ضقن الف لعف

 بابحتسالا هجو ىلع يدنع يهنلا اذهف © نايرع الو مئاق وهو أضوتي ال هنأ هركذ

 هانلق ام لدي هيلع ضقن الف لعف نإف هلوق ىلإ ىرت الأ ، كلذ بجاوب سيلو بدألاو

 . دوعقلا هنكمي الأ الإ هلوقو

 لاح ىأ ىلع هنم حصت ةراهطلا نإف هنكمي مل وأ دوعقلا هنكمأ نإ هنأ اندنعو

 الا رمؤي هنإف بدألا قيرط نم امأو . ارهطتم اهلعفب لصحيو . امئاق وأ ادعاق اهلعف

 . راجن وأ ناك ليل يف هتروعل رتاس بوثب رتتسم سلاج وهو الإ رهطتي

 بوث هرهطت ةلاح يف يضوتملا قتاع ىلع نوكي نأ بحأو ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 . ملعأ هللاو ءاهقفلا هنسحتسي امم هانركذ يذلا اذهف ث ةقرخ وأ
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 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ايراع وأ امئاق ءوضولا يف

 الف لعف نإف مئاق الو نايرع وهو ءىضوتملا أضوتي الو : رفعج يبأ عماج نمو
 . . سأب الف هيف أضوتو ءام يف ناك نإو دوعقلا هنكمي آلأ الإ هيلع ضقن

 امئاق اضوت نإو نسحأ وهف ادعاق أضوت نم هنإ هللا همحر يراوحلا وبأ لاق

 . زئاج وهف

 © ايراع الو ةالصلا ءوضو امئاق ناسنالا أضوتي ال دارأ هنأ يعم : هريغ لاق

 هيف ملعأ الو } بدألا يهن يدنع جرخيف هتروع ارتاس اسبال ناك اذإ امئاق هؤوضو امأف

 ضعب ىتأ اضعب نأ انغلب دقو . مايقلا نم نسحأ اندنع دوعقلا نأ الإ اضقن الو ارجح

 نأ دارأ ايع لأس هنأ وجرأو . امئاق اضوتي هدجوف امئاق ءوضولا نع هلأسيل ملعلا لهأ

 . اذه وحن وأ { ينلأستو امئاق ينارت هل لاقف هنع هلأسي

 عضوم يف نوكي نأ الإ ةيهارك دشأ هنأ يعمف نايرع ةالصلل ءوضولا امأف

 يف ناك اذإ مات هءوضو نأ ليق ام يناعم يف جرخي هنأ يعمف . هسفن ىلع هيف نماي رتتسم

 3 هئوضو عضوم يف هيلإ رظنلا هل زوجي ال نم هاري ال هنأ هسفن ىلع هيف نمأي رتس عضوم
 ليق هنأ يعمف اذه ىلع ناك اذإف 3 كلانه نم هتروع رصبي مل هبايث سبليل ماق اذإ الو

 عضوم يف ناك اذإ امأو . راهن يف وأ ليل يف ةفصلا هذه ىلع ناك ام ثيح مات هءوضو نا

 راملا ةرثك نع هلازتعال دحأ تقولا كلذ يف هيلع يضمي ال هنأ نمأي هنأ الإ فشكنم
 ضعب يفف . كلذ ف فلتخي هنأ يعمف 0 يراربلا يفو ىرقلا ف بمهاذلاو يراجلاو

 مل اذإ ؤ عضوملا اذه يف ايراع ناك اذإ راهنلا يف دقعني الو هؤوضو زوجي ال هنأ لوقلا

 . نكس ريغ يف وأ ةرتس وأ نكس نمألل تفصو ام ىلع رتس نمام يف نكي

- ١٢١١



 هيلإ رظنلا هل زوب ال نمم عضوملا اذه يف دحأ هرصبي مل ام هنا لوقلا ضعب ينفو
 ف ةداعالا هيلع ناك هئوضو لاح ف دحأ هرصبأ نإو . هؤوضو مت رتتساف أضوت ىتح

 اذإو . هبايث سبلي وأ أضوتي ىتح كل تفصو ايك نوكي نأ الإ هل متي الو . هئوضو

 يف هيف أضوتي يذلا تقولا يف هسفن ىلع نمأي عضوم يف سيل ةرطاخم عضوم يف ناك
 هري مل ولو راهنلا يف ايراع كلانه هؤوضو زوجي ال هنأ ليق ام رثكأ ين هنأ يعمف .7 راهنلا

 . نمأم ريغ يف ناك اذإ دحأ

 هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم دحأ هرصبي مل ام هنأ ليق ام ضعب يف جرخي هنأ يعمو

 . ةرو رض ف نوكي ن أ الإ كلذ ف رصقم وهو م ات هءعوضو ن أ ه ءوضو متأ ىتح

 يف وأ ليللا يف اضوت اذإ هنأ قافتالا ىنعمب جرخي هنأ يعمو كلذ يف يدنع
 نم وأ راج ءام يف ناك اذه ىلع أضوت امثيح مات هءوضو نأ راهنلا يف رتتسم عضوم

 وأ ليللا يف عضوملا اذه يفاضوت ايفيكف ، راعوهو يراجلا ءاملا بناج ىلع ناك وأ ءانإ
 هءوضو نأ ث هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم دحأ هرصبي مل ام هريغ وأ نكسم نم رتسلا يف
 هتيرس وأ هتجوز الإ © اذه ىلع لاحلا كلذ ين هيلإ رظني نأ هل زوجي الو مات
 . اهاطي يتلا

 رمأ يف هجولا اذه يف يدنع لجرلاو ةأرملاو . اهجوز الإ كلذ يف ةأرملل زوجي الو

 يف ناك . ايراع قافتالا ىنعمب دقعني ءوضولا نأ ىنعملا اذه تبث اذإو . ءاوس ءوضولا

 نم ليبسلا اذه ىلع وه امتإ كلذ نأ يعمف ، سابل وه ذإ ليللا ين وأ رتس عضوم

 مل يرعتلا قيرط نم ناك ولو ث ايراع ءوضولا تبثي ال هنأ قيرط نم ال مثإلا قيرط
 يذلا سابللاب الإ ةالصلا زوب ال ذإ هنأ ايك ، هريغ الو هرتس يف راهن ينالو ليل ين زجم

 ليللا يف كلذ مكحو . هريغ الو هرتس يف راهن يف الو ليل يف زوجي الف تاروعلا رتسي
 ف يدنع جرحي امإف ، عضاوملا نم اهريغك رتاسملاو نكاسملا يئو { راهنلا ف همكح

 تبث اذإو . يرعتملا مثإ لجأ نم هجولا اذه نم ءوضولا زوجي ال امنإ هنأ لصفلا اذه

 يف وأ ليللا يف زئاج هنأ قافتالا ىنعملا اذه لجأ نم الإ هيف يدنع حصي الو اذه

 نم دسف امنإ هنأ تبث اذه لجألو © هيلإ هرظن زوجي نم دنع وأ راهنلا ين رتسلا عضوم
 دحأ هري مل اذإ عضوم يأ ين اذه ىلع هءوضو متأو ءعىضوتملا أضوت اذإف { مثالا قيرط

 رظني مل ام مات هءوضو نأ يدنع جرخ ث هءوضو متي ىتح هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم
 يف ةين هل نكي مل ام نمام ريغ يف ناك ولو . ىنعملا اذه ىلع هيلإ هرظنب مثأي نم هيلإ

- ١٢٢ .



 فالتخالا ىنعم يدنع جرخ كلذك ناك اذإف مئأيو هعسي ال ۔ عضوملا كلذ ف هدوعق

 . هئوضو يف
 رظنلا هعسي ال نم هيلإ رظنلاب مثالا قيرط نم هءوضو ضقن امنإ امم هنأ تبث اذإو

 ينأل انباحصأ لوق يف فالتخالا هيف يرجي امم كلذب هئوضو ضقن يدنع جرخ 0 هيلإ

 نم اههابشأو جورفلا رظن ريغب مثإلا ىنعمب مهلوق يف ءوضولا ضقني ام ىنعم ملعأ ال
 نم قافتالا ىنعم هقحلي الو فالتخإلا يناعم كلذب هئوضو ضقن يفو الإ ءعىضوتمل
 وأ مالكلا نم ءيشب دوحجلاب كرشأ اذإ كرشلا الإ هب مثأي امم ناك ام انئاك مهلوق
 ين افالتخا مهلوق نم لصفلا اذه يف ملعأ ال ينإف ، كرشلا ىلإ هب دتري امم ، لعفلا

 اذه ىلع هئوضو ضقنب مهلوق نم قافتالا ىنعم يدنع جرخي لب ، هئوضو ضقن
 هئوضو ضقن يف فلتخي هنأ يعمف ، لعف وأ لوق ريغب هسفن ين دترا نإ امأو . لصفلا
 لتقلا نم ناك كلذب ءوضولا ضقن ف هنأ يدنع اهيفف مثاملا رئ اس امأو . كلذب

 . هيلع دمعتملا بذكلا وأ رئابكلا نم كلذ رئاس وأ عطقلا هب بجي امب ةقرسلا وأ سفنلل
 . انباحصأ لوق يف فالتخا ءوضولا ضقن يف هلك كلذ يناعم يفف

 كلذ نم ءيش ءوضولا ضقني ال هنأ مهلوق رثكأ وأ انموق لوق نم قافتالا لعلو

 كلذ ىنعم ريغب مثإلا قيرط نم ال 0 اههبشأ امو تاساجنلا رمأ نم ثادحألا نم الإ
 لبقن الو انموق لوق دمتعن الو . ةسمالملاو نيجرفلا رمأ نم ثادحألا نم ههبشأ امو

 قفاو ام الإ هنم لبقي ال ءاج ام عيمج نوكي نأ يغبني كلذكو . لدعلا قفاو ام الإ هنم
 لدعلا وهف لدعلا هلوق قفاو نمف . عيمجلا نم نيلئاقلا لوق نيب قرف الو . لدعلا

 ريغ لوبق هيف زوجي الف لدعلا هلوق فلاخ نمو . دنتسن هيلإو ذخان هبو دمتعن هايإو
 نا لوقن الو . لدعلا ريغ نم هلاق يذلا كلذريغ يف لدعلا نم هنم مدقت امل هنم لدعلا

 ام الو لدعلا قفاوي ام ريغب نيدلا ف لوقي نيدتهملا ءايلعلا نم نيملسملا نم ادحأ

 فرحي وأ اهنم اتوبث هل نأو طلغلا هجو ىلع كلذ هنم نوكي نأ الإ ، لدعلا فلاخي

 . كلذ ي هنع ءاج يذلا رثألا نم وأ ، كلذ هنع لقن نمم هنع ليق ام ىنعم

 ين انباحصأ هيف نوقفاوي امو لوقلا نم حيحصلا انموق ءايلع نم نوكي دقو
 رمأ نم كلذ زوجي الو لدعلا نم ءيش ةقيلخلا نم دحأ ىلع دري الو يأرلاو نيدلا ىتعم

 نوكي ام وأ ، لالحلا ميرحت وأ مارحلا ليلحتو عدبلا ماكحأ هماكحأ نوكي ايف نيدلا

 فلاخي امب قح در الو هنم لطاب لوبق زئاج ريغ كلذ لكو . ىواعدلا مكح همكح
 . لهجي وأ كلذ لطابب ملعب لدعلا مكح

- ١٢٣



 وأ قافتالا ىنعمب زوجي ال عضوم يف ايراع ءىضوتملا ءوضو ىنعم تبث اذإو
 يدنع دوعقلا نأ الإ امئاق وأ هيف ادعاق ءاملا يف اضوتي ناك ىدنع ءاوسف ، فالتخالا

 وأ ادعاق وأ امئاق ناك ءاوسف 5 مزاللا ىنعم يف امأو . رتسلاو بدألا ىنعم يف نسحأ
 . زوجي ال عضوم ي هئوضو عضوم ين هءوضو مكحأ اذإ امئان

 رتسلا عضوم يف ناك اذإ لوقي نم لوق ىنعم ىلع لوقلا ضعب يف هنأ يعمو
 مات هيف هءوضو نأ دعق اذإ هتّرس رتس ءاملا ناكو ءاملا يف ناك اذإ هنأ نايرع هؤوضو تبث

 لاجرلا ين لوقلا اذه جرخيو . هرتس كلذ ين ءاملا نأ بهذي هلعلو رتسريغ يف ناكولو
 . مهيلإ لاجرلا رظن ين ءاسنلا ين ال

 يدنع هلثمف ، مهيلإ لاجرلا رظن نم لاجرلا ين هانعم تبث اذإ يدنع كلذكو
 رظانلا برقتي مل ام ةرتس ءاملا نوكي دقو . لاجرلا نم نهمراحم تاوذ نمو ءاسنلا يف

 ةروعلا فصي يفاصلا نأل هيف دعاقلا ءاملا افصو هنم برقت اذإف 0 ءاملا يف دعاقلا ىلإ
 © اهنم رصبي الو ةروعلا فصي ال اردك ءاملا ناك اذإ نكلو . ديعب نم الإ اهرتسي الو
 نم ةرسلا رتسي ناك اذإ اقلطم يدنع لوقلا اذه يف ليق ام ىنعم ىلع ةرتس يدنع ناك

 ناك اذإ هانعم ناك { اهسبليل هبايث ىلإ عىضوتملا مايق يف ريسفت هيف ركذي الو هيف ةدعاقلا

 سبل ىلإ همايقو هؤوضو تبث دقف ث رتتسم وهو هؤوضو دقعني نأ ىلإ ةرتس عضوم يف

 رظني ملو اهسبلف هبايث ىلإ ماقو أضوت نإف . ءوضولا ىنعم يف لخدي ال رخآ لاح هبايث
 رذع ريغب هيلإ جربتلا نم هيلإ روظنملا هيف مثأي ارظن هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم دحأ هيلإ
 وهو أضوت دق هنأل { لوقلا اذه ىلع هئوضو ضقن يف فالتخالا ىنعم يدنع هقحل

 هئوضو ىلع لخدي ثدح كلذ امنإو ، هئوضو ىنعم ريغ هبايث سبل ىلإ همايقو رتتسم
 3 همنؤي ام كلذ ين هيلع لخدي الو { هبايث سبلي نأ ىلإ هنم ملس نإو هنم ملسي مل نإ

 . لوقلا اذه ىنعم ىلع هؤوضو مث

 مل اذإ دقعني هنأ ءوضولا داقعنا يف لوصألا ىنعمب هبشأ يدنع لوقلا اذهو

 اذإف ، هيف ثدحلا لجأ نم ءوضولا دقعني مل اذإ هنأ تبث اذإ ءوضولا نيح يف © مثاي

 & رخآ لاح هبايث سبل ىلإ همايقو ءوضولا دقعني هانعمف ءوضولا مامت ىلإ هرتسي ءاملا ناك
 يف هرتس عضوم يف نوكي ىتح هل ءوضولا دقعني ال هنأ لوألا لوقلا يف يدنع جرخيو

 يف عماجملا ي ليق ام ىنعم ىلع مثالا نم اهب ملسي يتلا هبايث سبلي نأ ىلإ هئوضو لاح
 ليللا نم نوكي نأ الإ ليللا رخآ ى عماجي نأ هل زوجي ال هنأ & ناضمر رهش يف ليللا

 عامجلا يف لصألا يف عنم امنإو ، حبصي نأ لبق ةبانجلا نم رهطتيو هيف عمابي تقو ين

_- ١٢٤



 ذإ ىنعم ءطولا عنم حبصلا لبق لسغي ال هنأ فوخلا ىنعم نم هيلع دلوت دقف راهنلا يف

 نم اجراخ نوكي ال ءىطاولا نأل { ءطولا هل ةحابالا تقو يف ءطولا مكح نم جرخي ال
 ةجراخ ضئاحلا نوكت ال ايك ،ءطولا ماكحأ نم ةراهطلاب جرخي ىتح ءطولا ماكحأ
 ءاضقنا ىنعم يف ضيحلا نم رهطتلاب الإ ضيحلا نم ترهط ولو ضيحلا ماكحأ نم
 . ءطولل جرفلا قالطإو ةدعلا

 ال امو اهنم حصي ام ماكحأ يناعم يف اهرهط دعب ضئاحلاو ةالصلا مكحو
 يف يهنلا ىنعم يف ءطولارجح ىنعم كلذكو ، رهطت نأ لبق اهتلزنمب ضيحلا يف حصي
 مل اذإ هانعم هبشم وهو رهطتلاب ءطولا ماكحأ نم هيف ءىطاولا جرخي ال يذلا تقولا

 ام انعم هبشي كلذك ث رهطتلا عامجلا لايك نأل ، حبصلا لبق عامج نم هيف جرخي نكي

 ىنعم توبث هل نكي ملف الإو 5 رتتسم لاح يف ةروعلا رتسب ءوضولا متي ال هنأ يف ليق
 . ىنعملا اذه ىلع رتسلا مكح

 يذلا ءاملا نوكي نأ لوقلا اذه ىنعم ىلع جرخي امنإف ىنعملا اذه تبث اذإو

 . هبايث سبلي ىتح ةروع هل رظني ال ىتح هبايث سابلل ماق اذإ هترس رتسي هيف أضوتي
 دعب ام هرضي سيلف © ءوضولا دقع نيح يف ارتتسم ناك اذإ هنأ يناثلا لوقلا ىنعمو

 ام كلذ نمو © ءوضولا ىنعم ريغ يف اثدح ثدحي نأ الإ ءوضولا دقع ىنعم يف كلذ

 مث ءوضولا هل دقعنيو هرتسي يذلا رتسلا عضوم يف آضوت ول هنأ قافتالا ىنعم يف جرخي

 هيلإ رظني ال عضوم يف هيف جربتلا هل زوجي عضوم يف ءوضولا نم هغارف دعب جربت هنأ
 دقعنا دق ذإ ، قافتالا ىنعم يف هءوضو رضي ال جربتلا اذه نأ هيف مثأي ارظن دحأ

 دقعنا ىتح نايصعلا لاح يف ءوضولا لخدي مل اذإف هجربت ىنعم يف صعي ملو هؤوضو
 هيلع لخدي امم همامت دعب ءوضولا نم هجورخ سيلو ناك هجو يأب ثدحلا هضقني امنإف
 ال ام عضوم يف هجربت سيلو ءوضولا ضقني امم ثدحب الإ دقعنا دق ذإ هضقن مكح

 كلذ ث هجربت تقو يف دحأ هيلإ رظني مل اذإ نم ءام ريغ يف ناك ولو ، دحأ هيلإ رظني

 :الا ىنعم يف نيدلا رمأ يف رظن هيلع كلذ سيلف { كلذ هجربت تقو يف هعسي ال ارظن
 ءادبإ بدألا ىنعم يف ناسنإلل هركي دقف ، رذع ريغ يف ناك اذإ بدألا ينعم يف ال

 . رذع ىنعم هيف هل جرخي ىنعمل الإ ايلاخ ناك ولو لاح لك يف هتروع
 ىنعم وأ هبايث سبلل هلستغم نم ابصتنم ناسنالا موقي نأ ىهني هنإ ليق دقو

 ولو هتاروع نم ءيش ءادبإ نع ىهني كلذكو . كلذ الإ هنكمي ال رذع نم الإ ايراع
 ىنعم ال بدألا ىنعم ىلع يدنع جرخي هلك اذهو . رذع نم الإ هلزنم ف ايلاخ ناك

 . مثآملاو مراحملا

_ ١٢٥





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 باطخلاو دايصلاو كابشلا ءوضو ىف

 كلذ هبشأ امو نيدصارل او ةاعرل او عوشل ١ ةانجو

 ءىمويو مميتي نأ هل له هتكابش ف وهو ةالصلا ترضح اذإ كابشلا نع هتلأسو

 صقني هكرتو هشاعم كلذ ناك اذإ هنأ يعم لاق ؟ نكي مل وأ هشاعم كلذ ناك هتنع ىف

 : ليق دق هنأ يصعمف ٠ كلذ لجأ نم هيف وه ام نالطب فاخيو هشاعم نم

 . كلذ هل

 فاخي ناك اذإ كلذ هل سيل : ليق دق هنأ يعمف ةفصلا هذه ىلع نكي مل اذإو
 نإ هيف ررضلا وأ هلام نم هدي يف لصح دق ام فاخ اذإ امأو . دعب هدي يف عقي مل ام
 نم ر رضلا وأ هنم ءيش وأ هلام قوف فاخ اذإ لاح ىلع كلذ هل نأ يدنعف { كلذ كرت
 . نكي مل وأ هشاعم نم ناك هلوصح

 هبتشي وأ رصقلا دح فرعي الو هلهأل بطحلا ديري هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم

 ىتح ةالصلا متيلف كلذ نم هيلع هبتشا امو رصقيلف نيخسرفلا ىلع ىتأ اذإف هيلع
 . نيخسرفلا دح هل نيبتسي

 . اعبرأ يلصيو همنغ هنطو يعارلا عيبرلا لاقو : ةلأسم

 نم رثكأ هلزنم يف ىعري ناك اذإ يعارلاو لاق هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . ةالصلا رصقي هنإف نيخسرف

 تدصر ةارشلا نم موق ف بوبحم نب دمحم نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 مج ملعي نأ ءاملا لإ اوبهذ نأ اوفاخف ةالصل ترضحف دروم ىلع فاوخاأل ١ نم موقل

_ ١٢٧١٧



 . ةرافكل ١ مهيلع رب ملف مهنم بيرق ءاملاو اولصو اودعصت موقل أ

 نيفئاخب اوسيل مهنأل ءوضولاب ةداعالا مهيلع اذه لثم يف ليق دقو : هريغ لاق

 يف ةكبش دم دقو ريطلا كبشي كابش يف يلع نب ىسوم نع انغلب دقو : ةلأسم
 هتميخ نم جرخ نإ فاخو ائضوتم سيل وهو ةالصلا ترضحو ةيرقلا يف وهو هتميخ

 هتبسكم كلت تناك نإ ىسوم لاق . هتميخ يف ىلصو مميت ريطلا بهذ ءاملا ىلإ

 . مميتلاب ةمات هتالصف

 هل ةباد وأ قبآ دبع بلط ف جرخ لجر نع هتلأسو : خايشألا باتك نم ةلأسم

 أضوتي نكلو ال : لاق ؟ هتوفي نأ فاخي وهو مميتي ن أ هل زوجي له & تبهذ

 . يلصيو ءاملاب

 لامح ريغ وأ الامح هلمج ىلع لمح لامج وأ منغلا يعار يف هللادبع يبأ نعو : هنم

 فاخ وأ دلبلا ين وهو سانلا ىلع دسفت وأ بهذت نأ همنغ ىلع يعارلا فاخ وأ

 دلبلا نم برقلا ٢ وهو يلصيو مميتي نأ هل له © هتباد حرطي نأ لمجلا بحاص

 . تونلا فاخ اذإ اذه معن : لاق ؟ ءاملاو
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 ن و رشعل او سداسلل ١ بابل ١

 ءوضوب ىلصي نأ دارأ نميف

 ال مأ ضقتنا هنأ ملعي ملو

 كلذ هئوضوب يلصي هئوصو ىلع وهف أضوت نم نأ هدل او نع ريشب بسحأ لاقو

 . رهاط هنأ ملعي ىتح يلصي ال لضفلا لاقو . ثدحأ دق هنأ ملعي ىتح ءاش ام

 ءوضولا كلذب ىلص ةضيرفل أضوت اذإ ليقو المج اذه ليق دق معن : هريغ لاق
 ضئارفلا نم ءاش ام هب ىلص ةلفان وأ كسنل أضوت ولو ليقو . ثدحا هنأ ملعي مل ام
 . ثدحأ هنأ ملعي ىتح لفاونلاو

 نع يراوحلا ابأ تلأس هيلع ةضورعم يراوحلا يبأ نع هنأ دجوب اممو : ةلأسم

 رضح ىتح هيناعم ضعب يف هل ةعنص لمعي بهذ مث ىلوألا ىلصو ةالصلل أضوت لجر
 ؟ ةالص لكل أضوتي عجري وأ لوألا ءوضولا اذه ةالصلا هذه يلصيأ ةرخالا تقو

 ءوضولا كلذب ىلص ىرخأ ةالص ءوضولا اذهب يلصي نأ ىون ناك نإ لاق

 هب يلصي نأ وني مل ناك نإو & ضقتنا هنأ ملعي ىتح ةالص دعب ةالص هيوني ماد ام

 . ىرخألا ةالصلل أضوتي نأ هيلع نأ ىلص امدعب نم هلمهأو ىرخأ ةالص

 اذإف ةرخآلا ةالصلا هب ىلص ضقتني مل هءوضو نأ ملع اذإ لاق نم لاق دقو

 . ضقتنا هنأ ملعي ىتح ءوضولا كلذب يلصي وهف ةالص دعب ةالص هب يلصي نأ ىون
 مل ام هب يلصي هنإف © ةالص دعب ةالص ىلوألا هتالص دعب نم هب يلصي هنأ وني مل اذإو

 تاولص كلذ هئوضوب يلصي نأ دارأ نإ كلذكو امهنيب قرفلا مهفاف ضقتنا هنأ ملعي
 . كلذ هئوضول اظفاح ماد ام كلذ هلف ، لوألا ءوضولا كلذ هئزجا
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 هئزج ال هنأ لاق نم لاقف © فالتخالاب ءوضولا يف ليق دق معن : هريغ لاق

 اهنيعب ةالصل ءوضولا دقتعا اذإف © هب ءادتبا عم ءوضولا عم الإ ةالصل ءوضولا داقتعإ

 . ضقتنا هنأ ملعي ىتح تاولصلا وأ ةالصلا كلت ءوضولا كلذب ىلص تاولصل وأ
 مل ام امأو . تاولصلا نم هب يلصي نأ ىون ام هب يلصي امنإف تاولصل هوني مل اذإ امأو

 مل هنأ ملع اذإف { ةفورعم ةالص هب يلصي نأ وني مل ولو لاق نم لاقو هب يلصي الف وني

 . ءوضولا دنع ةالصلا كلت هب يلصي نأ وني مل ولو هب اهالص ضقني

 هئزبي هنا لاق نم لاقو . هب يلصي نأ ىون ام الإ هب يلصي ال : لاق نم لاقو

 هلك ءوضولا نم غرف اذإف © ةحراج تيقب ولو هلك ءوضولا متي مل ام ءوضولل داقتعالا

 . فالتخالا نم ىضم ام ىلع هيف لوقلا ناكو ، كلذ دعب داقتعالا هزبجي مل

 هب يلصي نأ ىون نإو ةالصلا كلت هب يلصي هنإف ةالصل أضوت اذإ لاق نم لاقو

 لمهي نأ لبق اهربد يف وأ اهل هاون يتلا ةالصلا كلت هب يلصي نأ لبق ىرخأ ةالص

 . ةفلتخم تاقوأ وأ دحاو تقو يف ةالص دعب ةالصل دقتعي نأ كلذ هأزجأ هءوضو

 هب وني ملو ةضيرفلا ءوضو دقتعاو ةضيرفلا ءوضو أضوت اذإ لاق نم لاقو
 ءوضولا اذهب يلصي هنإف ، ةضيرفلا ةالصل ةضيرفلا ءوضو دقتعا هنأ الإ ةفورعم ةالص

 هيف فالتخالا ناك اهنيعب ةضيرف ةالص ىون نإو . ضقتنا هنأ ملعي مل ام
 . ىضمامك

 ةضيرفلا تاولصلا نم ناك ام هب ىلص ةضيرف ةالصل أضوت اذإ لاق نم لاقو

 نم ءيشل وأ كسنل وأ ةلفانل اضوت ولو لاق نم لاقو . ضقتنا هءوضو نأ ملعي مل ام
 نم اذه لكو ضقتنا هءوضو نأ ملعي ىتح كلذ ريغو ضلئارفل هب يلصي هنإف تاعاطلا

 . هللا ءاش نإ قحلا بهاذم ىلع جرخيو نيملسملا لوق
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 رضقتن متنا هءوضو نأ كش اذإ ء ىضوتمل ١ ف

 يف كش مث ةراهطلا يف ءرملا نقيأ اذإو : ركب وبأ لاق: فارشألا باتك نم
 هباحصأو يعفاشلاو قارعلا لهأو يروثلا بهذم اذهو . هتراهط ىلع وهف ثدحلا
 نسحلا نع يورو . ملعلا لهأ ماوعو دمحأ لاق هبو . يأرلا باحصأو يعازواألاو

 ف وهو كش نإو { أضوتي هنإف ةالصلا ف لخدي نأ لبق هئوضو ف كش نإ : لاق هنأ

 ناك نإ ثدحلا يف كش يذلا يف كلام هلاق ثلاث لوق هيفو . هتالص يف ىضم ةالصلا

 . هؤوضو هيلعف هكحتسي ال كلذ ناك نإف هئوضو ىلع وهو اريثك هكحتسي كلذ

 ىلإ اكش : لاق هنأ ديز نب هللادبع ربخب ًالالدتسا لوقن لوألا لوقلاب و
 وأ اتوص عمسي ىتح لقني ال» : لاقف ةالصلا يف ءيشلا هيلإ ليخن لجرلا ةيقت يبنلا
 . «ابر دجي

 هليزي الف ءوضولا تبث اذإ هنأ انباحصأ لوق نم ؤطاوتلا : ديعس وبأ لاق
 هب اثدح ثدحأ دق هنأ عيضوتملا نقيتسي ىتح هل ةضراعملا ثادحألاب كشلا

 . هؤوضو ضقتنا

 ام هنأ مهلوق ضعب يف هنأ ىعمف © أضوتي مل وأ أضوتأ ءوضولا يف كش اذإ امأو

 اذإف ، نيقي ىلع ءوضوب الإ ةالصلا يف لخدي الو ءوضولا هيلعف ةالصلا يف لخدي مل
 ءوضو ال هنأ مهلوق نم جرخي هنأ يعمف { أضوتي مل وأ اضوتأ كش مث ةالصلا يف لخد
 الإ ةالصلا يف لخدي ال هنأ مكحلا هل بجومو ةالصلا مكح يف هلوخدل هيلع

 . ءوضو مكحب
 مل مأ اضوتأ كشف دح هيلع يقبو ةالصلا متي مل ام هنا مهلوق نم هن أ يعمو
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 . ةالصلا ةداعإو ءوضولا هيلعف كلذ ىلع هل تبثي ملو أضوتي

 هءوضو مكحي مل هنأ وضع يف كش نمو هلوق امأو : حرشلا باتك نم ةلأسم

 هنأ نقيتسي نأ الإ هيلإ عجري نأ هيلع ىرن الف يناثلا وضعلا ىلإ هنم جرخ نأ دعب نم
 كلذكو . هيلع ةداعإ الف هنم غرف نأ دعب هلك هئوضو يف كش اذإ كلذكو . هلسغي مل

 . هللا همحر يلع نب ىسوم نع ةقثلا انل ظفح

 ملعلا بجوي امنإو ملعب هيف لخد دق ناك ضرف نم جرخ اذإ : دمحم وبأ لاق

 هتقفاوم ىرحتي وهو هدارأو كلذب دصق ناك دقو ، كلذ ىلع لالتسالا نم رهاظلا

 انركذ امم همكح تبث ام كشلا عفري مل ث هيف هيلع كشلا ضرتعا مث هلعفب نيدتلاو

 . ملع أ هللاو

 لسغ نم ءاملا نم جرخ نميف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : هلوق ام أو

 اذإ لاقف ءاجنتسالا مكحي مل وأ هندب نم ائيش لسغي مل هنأ كش مث ةساجن وأ ةبانج

 نكي مل ولو نقيتسي ىتح كلذ ىلإ عجري الو هيلع ةداعإ الف هبوث سبل

 . هبوث سبل

 ايهانعم يلع نب ىسوم نعو بوبحم نب دمحم نع هركذ يذلا : دمحم وب أ لاق

 .انه نايب مدقت دقو دحاو

 ىلع ناك رهطتي مل مأ رهطتأ كش مث اثدح نقيت نمو : دمحم يبأ عماج نمو
 ىلع ليلدلا { هتراهط ىلع وهف ثدحي مل وأ ثدحأ كش مث هتراهط نقيت نمو . هثدح

 مولعملاو ، ملعم ريغف هيف كش امو & ملعب نيقي هنأل كشلاب عفتري ال نقيتلا نأ كلذ

 نايتإ انيلع بجوأ دق لجو زع هللا نأ وه رخآ هجوو . مولعم ريغب عفتري الف
 انقيت ام عفري نأ زوجي ال ، ةراهطلاب ةمذلا تعفترا دقف ثدحلا انقيت اذإف © ةراهطلا

 ضرتنا ام ءادإ نم نيقي ىلع هب نوكي ام يتأي نأ هيلع بجاولاو يرحتلاب هبوجو
 ام هنع ليزي ال هعقوي مل وأ هعقوأ هب رمأ ايف كشف اذكه اذه ناك اذإف . هيلع

 . هبوجو نقيت

 يف كش مث اهنيعب ةالصل رهطت نم انباحصأ ضعب لاقو : باتكلا نمو
 رظن هيف يدنع لوق اذهو . ثدحي مل هنأ نقيت ىتح ةراهطلا كلتب يلصي ال هنأ هتراهط

 ءاش ام يلصي نأ هل ناك اهنقيتو هل تلصح اذإف اثدحم ناك نم اهب رومأم ةراهطلا نأل

 ثدحأ له اهيف هكش نكي مل ةراهطلا توبث نقيت اذإف & ثدحي مل ام ةراهطلا كلتب
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 . هنقيت دق امل عفادب ثدحي مل مأ

 يف كش اذإ هنأب اوجتحاو ةنيدملا لهأ هانيكح يذلا يأرلا اذه لهأ قفاوو

 . لوألا نيقيلا ىلع ىقبي نأ هل سيلو . ةراهطلا نقيتي ىتح هتالص هزبحت مل ثدحلا

 هيزجحت ال ةالصلا اهب لخدي يتلا ةراهطلا كلذكو نيقيب الإ ةالصلا هنع طقست ال ايكو

 . نيقيب الا

 نيقيلا ىلع تابثلاب رمألاب ةاتَت يبنلا نع حص دق ربخلا نأ ؛ اذه نع باوجلا
 وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف مكدحأ كش اذإ» : التم هلوقب . ةراهطل ١ ف مدقتملا

 الف ةراهطلا يف كشلا عوقو عم ةالصلا ىلع ءانبلا مالسلا هيلع لعج املف «احير مشي

 . قيفوتلا هللابو امهنيب قرف

 . اذه ف يعفاشلا انقفاو دقو ٠. هعابتا الإ سيلف ةلي يبنلا نع ربخلا تبث اذإو

 ىلع ضمي مل مث ناث نيقيب الإ هنع مكحلا لزي مل ءيش يف نيقي مكح هل تبث نم لاقو

 هبرضف بوث يف افوفلم الجر دجو لجر يف لاق ىتح بابلا اذه يف هتماقتساو هلوق
 ايح ناك فوفلملا نأ ملعي ىتح عطاقلا ىلع ءيش ال هنأ نيفصن ىلع هعطقف فيسلاب

 ضرتعملا كشلل ةايحلا مكح نم هنقيت ام ليزي نأ بجي الف نيقيب تمدقت دق ةايحلاو
 . توم هيف ثدح له

 ام هتراهط ىلع وهف اهنيعب ةالص وأ ةلفان وأ ةضيرفل أضوت نمو : باتكلا نمو
 . ةباحصلا نم هيلع عامجالا انوفلاخم هيف يعدي لوقلا اذهو . ثدحي مل

 سانلا علوي ناهلولا هل لاقي ناطيش ءاملا ىلع ليقو : ةفاضملا ةداي زلا نم لصف

 نم هنأل كورتمو هوركم كوكشلا لايعتساو { ءوضولا دنع ءاملا لامعتسا ةرثكل هب
 هللا همحر دمحم وبأ ىأرو . ناطيشلا نم ءوضولا ةرثك لاقيو . ناطيشلا ضراوع

 لاقف } ةالصلا ءوضو يف ككشتي وهو قاشنتسالاو ةضمضملا ليطيو أضوتي الجر
 ناكل ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ةمركم ككشتلا يف ناك ولو & ككشتت كارأ : هل
 مث . ءاملا ف فارسالا نع ىهني ةلي يبنلاو 6 ككشتلا لإ سانلا قبس لق ةلي يبنلا

 ٠. هبتشي ال ام لإ هبتشي ام عدف كلذ نب تاهبشو م ارحو ل الح ل اق

 وهو ىنميلا هدي يف وأ قاشنتسالا يف وهو ةضمضملا يف كش نمو : ةلأسم

 . هريغ ىلإ دحلا كلذ زواج دق هنأل عجري نأ هيلع سيلف ىرسيلا لسغي
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 هئوضو ضعب يسن نميف

 هؤوضو فج ىتح كرت وأ لغاشت وأ

 ةضمضملا يسن نمعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو
 الف ةضمضللا امأف ةالصلا ف لخد ىتح ءوضولا حراوج نم ةحراج وأ قاشنتسالاو

 متت الو اهنم دب الف ءوضولا حراوج امأو { ابنج نوكي نأ الإ كلذ يسن نم ىلع ضقن
 هلك فب مل ناك نإو 5 ءوضولا ديعيف فج دق هؤوضو ناك نإو 2 اهب الإ ةالصلا
 . ةالصلا أدتباو ةحراجلا كلت ءوضو داعأ

 ىتح ةعيض وأ مالك يف لمعتساو هامدق يقب ىتح أضوت لجر نعو : ةلأسم
 . هللا ءاش نإ هيزبحي هنإف ؟ ءوضولا ديعي مأ هيمدق لسغي نأ هيزبيأ ، ءوضولا فج

 . هديعي هنأ هؤوضو فجي ىتح ءيشب لغتشا اذإ لاق نم لاق دقو

 دقو هسأر حسمي نأ يسنو أضوت نمو ةداتقو نسحلا نع ةلأسم رثأ ىلع : ةلأسم

 لبقتسي هنإف فج دق هؤوضو ناك نإو & لتفني الو هتالص متي نأ ليق هتالص يف لخد

 . هتالص لبقتساو هسأر حسم فج نكي مل نإو ث ءوضولا

 ءوضولا داعأ ةالصلا يف لخد دق ناك نإ دارأ هنأ انعم يذلا : هريغ لاق

 © فج هؤوضو نكي مل نإ هسأر حسميف ةالصلا يف لخد نكي مل نإو { ةالصلاو
 لوق يف كلذ سيلف هتالص ديعي ال امأو . كلذ ليق دقو . هءوضو داعأ فج ناك نإو

 امنإف ايسان اوضع كرت اذإ دامحو يعخنلاو نسحلاو ةداتق نعو . انملع ايف انباحصأ
 . فنأتسا هؤوضو فج اذإ ةداتق لاقو . وضعلا كلذ لسغي
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 حسم ىسني نمع هتلأسو ديعس يبأ نع ىور : باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ديعي نأ ريغ نم هسأر حسم ديعي ن أ هيزبحي له ، هلك هؤوضو سبي دقو هركذ مث هسأر

 حسم نإف هل تلق ، ءوضولا ءىدتبي ليقو & كلذ ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ءوضولا

 نم هئوضو ىلع ينبي نأ هيزبجي له . ايندلا رومأ نم هريغب لغاشت مث هئوضو ضعب
 ينبي ليقو . هؤوضو فج اذإ ءوضولا ءىدتبي ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ءىدتبي نأ ريغ
 . هئوضو ىلع
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 ن و رشعلاو عساتلا بابلا

 هكرت وأ هئوضو ضعب ىسني نميف

 دودح نم ةحراج لسغ يسن نمو : رفعج نبا عماج نمو حرشلا باتك نمو
 . اهدحو اهلسغ داعأ عرف نأ دعب نم اهركذ مث هئوضو

 هنع طقس هب ىتأ اف وضع لك لسغب رومأم هنأل لاق اك وه : دمحم وبأ لاق

 . هب يتأي نأ ىلإ فاب هضرفف هيلع يقب امو هضرف

 ىلع ىنب هئوضو مامت نع رمأ هلغش مث هئوضو ضعب أضوت نمو : عماجلا نمو
 ءىدتبي هنإف سبي لوالا هؤوضو ناك نإف . سبي لوألا هؤوضو نكي مل ام هئوضو

 . ءاملا بلط يف كلذ نوكي نأ الإهءوضو

 هزجعل اهأضو دق يتلا ءاضعألا ىلع ءاملا ةداعإ نم هركذ يذلا : دمحم وبأ لاق

 همزل نميف لاق دقو . اهجو هل فرعأ ال هئاضعأ عيمج ىلع ءاملا كرادت نم مار ايع

 نم يقب ام لسغي نأ هيلعو هأزجأ هلسغ قرف نإ هنأ ةبانجلا ثدح نم ةراهط ضرف

 ملعأ هللاو لسغ امع ءاملا فجو كلذل دمعت نإو & اهلسغي مل يتلا هئاضعأ

 بجوي ايهنم دحاو لك نيثدح نم ةدحاو ريغ يف ةالصلل ناتراهط ايهو ؟ قرف مل
 ايهو رهاط اهريغ نم ثدحلملاو رهاط ةبانجلا نم ثدحملاو . ةالصلل ةراهطلا

 نإ نيتلأسملا نيب هل قرفلا بلطن نحنو . ةالصلا ىلا اماق اذإ ، رهطتلاب نارومأم

 .اليس كلذ ىلإ اندجو

 هؤوضو فج ىتح هسأر حسم يسن نميف بوبحم نب دمحم نعو : عماجلا نمو
 نأ هيلع امنإف فب مل هئوضو نم ءيش ناك نإو 0 ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلع نأ
 يف ناك نإ كلذكو ، هازجأ هسأر حسمو هنم ذخأف ءام هتيحل يف ناك نإف " هسأر حسمي
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 ءاملا نم ءيش هندب يف ن اكو ءاملا هبصي مل عضوم ءوضول ١ دودح نم ةحراج

 . هأزجأ هبطرف

 هيسن امل هلمعتسا نإف ءعىضوتملا هب لمعتسا دف امم ءاملا ذخأ امأ : ةكرب نبا لاق

 . فالخ كلذ زاوج ف انباحصأ نيبف 0 ىرخأ ةحراج وأ

 لامعتسا زوب الو ، لمعتسم ءام كلذ نأ هنع اندجو ايف : ةيواعم وبأ لاق

 نياب برضف ث نيبرض ىلع لمعتسملا ءاملا لعج مهنم هزَوج نمو { لمعتسملا ءاملا

 نيابي مل ام هلايعتسا زوجي هنأ يناثلا برضلاو & رهطتلل ةيناث هلايعتسا زوجي ال دسجلا

 اهرئاس ىلع ءاملا كلذ يرجي مث هحراوج ضعب هب لمعتسي ىذلا ذوخأملا ءاملاك دسجلا

 نم هب قلعت يذلا وه اذهو . اهلوأ هب لمعتسا يذلا ءاملاب ةحراجلا يقاب لمعتسيف

 . ملعأ هللاو عىضوتملا هيسن امل نيديلا وأ ةيحللا نم لمعتسملا ءاملا زاجأ

 ءيشب لغتشا مث ءوضولا دعب ةالصلل حسمي نمع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ؟ يدتبي نأ ريغ نم هئوضو ىلع ينبي نأ هل له ‘ هؤوضو سبي ىتح ايندلا رومأ نم

 هنأ بسحأو . رذعريغب هئوضو رمأ ريغ 1 هلاغتشا ناك اذإ يدتبي ليق دق هنأ يعم لاق

 حسم يسن نإف هل تلق . كلذ ةزاجإ يناعم لع الإ دجوي ام لقأ هلعلو ينبي ليق دق

 ملعأ ال لاق ؟ هتالص ىلع يضمي نأ هل له ث ةالصلا يف لخد نأ دعب ركذف هسأر

 ءوضولا عضاوم نم ةبوطر هندب يف يقابو ركذ مث كلذ ىلع ىلص نإف هل تلق . كلذ
 نإ امأو ى ملعأ الف ةبوطر امأ لاق ؟ هسأر حسميو اهنم ذخأي نأ هيزجي له ، اهريغ وأ

 هل تلق . روجح ال ليقو كلذ ليق دق هنأ يعمف هب حسمي ام رادقمب ءام يقاب ناك

 ضعب يفدجوو ركذ مث هجولاو لجرلا وأ ديلا لثم هئوضو نم ةحراج يسن نإ كلذكو
 ليق دق هنأ بسحف لاق ؟ سأرلا لثم نوكيو كلذب حسمي نأ زوجي له { ءام هئوضو

 ال لسغلاو لسغ هنأل زوجي ال هنأ حراوجلا ين لوقلا رثكأ هنأ يعمو زوجي ال ليقو كلذ

 . ءامب الإ نوكي

 رثكأ هنأ كلذ يل عقي لاق سأرلا ين زوبجي ال هنأ كعم لوقلا رثكأو هل تلق

 هندب يف ءام دبي مل نإف هل تلق . لسغلا ريغ حسملا نأل اكردم ءام ناك اذإ لوقلا

 لبي هنأ يعم لاق ؟ هقيرب لبي وأ ةبوطرلا كلتب لبي نأ ىلوألا ام هندب يف ةبوطر دجوو
 هحسم نإف هل تلق . ءاملاب هحسم هكردي مل اذإ هسأرل مميتو ةبوطرلا نم هنكمأ امب
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 ءام نكي مل اذإ هنأ وجرأ لاق ؟ هتالص متت له ىلصو مميتو ةبوطرلاب لبي ملو هقيرب

 هل ءام ناك نإف هل تلق . قيرلا ريغ هب قرفي ايكح هل نأ يل نيبي الف مئاق مكح هل
 هتالص متت الأ فاخأ لاق ؟ هتالص متت له © ىلصو قيرلاب حسمو لهجو مئاق مكح

 . ةداعال ا ينبجعيو
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 ن وثالثل ١ بابل ١

 ةساجن هتسم وأ ةساجن هيفو أضوت نميف

 ضقن ءيش اهنم هب قلعف ةساجن هدي رهاظ باصأ مث ارهطتم لجرلا ناك اذإو
 ناك دقو اهتداعإ هومتمزلاو هتراهط ضقنب هيلع متمكح مل لئاق لاق نإف . هتراهط
 هتراهط لاوز بجوي ال هب ثدحلا ثودح نوكي نأ متركنأ امو ثدحلا لبق ارهطتم

 نم لصأ ىلع نوكيو ءاملاب اهلسغي وأ هندب نع اهتطامإب هورمأي مل ولو هل ةمدقتملا
 هللا نأ كلذو ث ةمزال ريغ ةبلاطمو ةدساف ةضراعم هذه هل ليق ث هتراهط نم مدقت

 نأ الإ اهيف لوخدلا هل زجي ملو ةالصلا ضرف ءادأ دارأ اذإ هل لعجي مل لاعتو كرابت

 © ةساجنلا نم نوكي رهطلاو { رهطتلا رخآلاو روهطلا ايهدحأ نايسا هل عمتجي

 ريغو ةساجنلا نم ارهاط ناك ول الجر نأ ول مكايإو انعمجأ دق انأل ءاملاب نوكي رهطتلاو
 الف ، رهطتلاو رهطلا مسا هل عمتبي ىتح هضرفل ايدؤم نكي مل ىلصو ءاملاب رهطتم

 { رهطتم ريغ اسجنتم الإ كلذ ةلاح يف ىمسي ال ةساجنلا هتباصأ اذإ رهطتملا اذه ناك

 . كلذ لبق هيلع ناك ام مكح لاوز هب ام ثودحب هيلع ام مكح لاوز بجو

 اذه اضيأ هل ليق ؟ رهطتمو رهاط مسا هل لصح دقف هلسغ اذإف لاق دق لاق

 نأ هيلع ليلدلاو . رهطلا مسا كلذ دعب هل حصي ال رهطتلا مسا نأ كلذو كنم طلغ
 رئاس لسغو ةالصلل رهطي مل هندب ىلع طئاغلا رثأ يقبو طوغت ول الجر نأ تعمجأ ةمألا
 ىذلا رهطتلا كلذب ادبعتم نوكي ال هنأ طئاغلا نم ءاجنتسالا ىلإ عجر مث هئاضعأ
 اذإ هسأر ىلع وأ هنم كانه ارهاظ طئاغلا نوكي نأ نيب قرف الو ، ءاجنتسالا لبق هلعف
 . هدسج ىلع كلذ ناك

 اهانعمو نيمسا انوكي نأ تركنأ امو رهطتلاو رهطلا نيب تقرف مل لاق ناف
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 ايهنم دحاو لكل لعجو رهطتلاو رهطلا هباتك يف ركذ ىلاعت هللا نا : هل ليق { دحاو

 ىقنتو سجنلا ضيحلا نم نرهطت اذإف 4ن رهطي ىتح نهوب رقت الو » : هلوقل ايكح
 تلسغو تيقن اهنأ ولو . يهللا مكرمأ ثيح نم نهوتاف ن رهطت اذإف » : لاق مث
 ىتح اهتعماج كلذ عم اهجوزل زوجي الو ارهاط اهدسج رئاس ناك مدلا عضوم

 . الاب رهطت

 هللا لوقب اوجتحاو . ةفينح وبأ هيلع مهقفاوو انباحصأ رثكأ ليوات اذهو

 بر مالك ولخي سيلف اولاق . هلا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف » : ىلاعت
 لكل لعجو اندافأ دق هنأ انملع رهطتلا ركذ مث رهطلا ركذ املف . ةدئاف نم نيلماعلا

 اذه دعب هركذن نحنو ليواتلا اذه ريغب انباحصأ ضعب لاق دقو . ايكح ايهنم دحاو
 . هللا ءاش نإ عضوملا
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 نوثالثلاو ىداحل ١ بابلا

 ةساجن هتسم وأ ةساجن هيفو أضوت اذإ ءعىضوتملا يف

 دودح نم هندب ف ناك نم يأرلا لهأ ضعب لاق : رقعج نبا عماج حرش نمو

 وه هلسغ وأ هريغ هل هلسغ " هيلإ لصو مث أضوت اذإ هنأ سجني امم هريغ وأ مد ءوضولا

 هللادبع دمحم وبأ لاق . كلذب سأب ال هنأ هسمي ملو هءوضو متأ مث هريغ وأ رجحب

 نم انيفلاحم لوق دارأ نوكي نإف انباحصأ لوق هبشي ال لوق اذه ةكرب نب دمحم نبا
 نأل ؛ كلذ ين مهيلع جاجتحالاو مهب لاغتشالاو مهتئطخت ىلإ ةجاح انب سيلف قارعلا

 دحأل لوقلا اذه فرعن الف نيملسملا نم دحأ نع هاكح نإو . اذه نمرثكأ مهبئاجع

 هايإو يدهتسن هللابو ةياكحلا هذه ةحصب ملعأ هللاف موصأ هبشي الو مهنم
 . قيفوتلا لأسن

 لاق . ىلإ بحأ ىأرلا اذهو { ءوضولا ءىدتبي مث هلسغي هريغ لاقو هلوق امأو

 ةنسل مئالملا ديدسلا يأرلا وه هانهرك يذلا يأرلا اذه فلاخ نمم هركذ يذلا دمحح وبأ

 هب طئاغلا مايق عم ةراهطلا هل حصت ال طوغتملا نأ ىلع عيمجلا قافتال ةلي هللا لوسر

 ةساجنلا تناك ءاوسو © هدعب رهطتلاب يدتبي مث هسفن نع هليزيو يجنتسي ىتح
 ريهطت نوكي ىتح ةالصلا ءوضو عضاوم نم عضوم ىلع وأ هسأر ىلع وأ هنم كانه

 . ملعأ هللاو ةالصلل اهريهطتب رومأملا ءاضعألا ةراهطب هئادتبا لبق سجنلا كلذ

 ءيش هيف نوكي يذلاف بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع رثؤملا يبأ نع : ةلأسم

 هسمي ملو هيلإ راص اذإ ىتح ناسنالا اضوتيف سجنلا نم هريغ وأ ءوضولا دودح نم
 . هللا مهمحر بوبحم هيبأ نع كلذ ىورو . مات هءوضو نأ هريغ هلسغ وأ هديب

 ءايشألا هذه ةفاضإ هب تبثي ام ىنعم ركذ : ربتعملا باتك نمو : ةلأسم
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 نم اهنأ تاروكذملا ءايشألا هذه ىنعم جرخي امنإ هنأ يعمو . ةراهط ةروكذملا

 بتك تيمس امنإف تاساجنلا اهعمو اهيف ركذي ناك نإو 3 اهتيمستو تاراهطلا

 ةراهطلا نيب قرفلا ىنعمل تاساجنلا باوبأ مست ملو تاراهطلا باوبأو تاراهطلا

 ال هنأل ةراهطلا ركذ انعم تباث كلذ نم ةساجنلا ركذي هنأ تبثف 0 اهنم ةساجنلاو

 ركذ ايك ناميالا ىلع رفكلا ميدقت نسحي ال ايك 9 ةراهطلا ىلع ةساجنلا ميدقت نسحي

 بسن لاقيو . رفكلا ركذ ف يرجي دقو تباثلا وهو مدقملا وه ناميالاو . مالسالا

 نع قرفيل مارحلا ركذ امنإو مارحلاو لالحلاو مالسالاو رفكلا ركذ هيف يرب و مالسالا
 فاضي اميإ كلذ نم رومألا رهاوظ مالسالاو ناميالا ىلع ل زعيل رفكلاو لالحلا ماكحأ
 جرخيف ث حيبقلا ىلإ ال كلذ نم نسحلا ىلإ تاعومجملاو كلذ نم تاعمتجملا ين

 نمو ، تاراهط اهنأب تاروكذملا تاساجنلاو تاراهطلا نم ءايشألا هذه ركذ ىنعم
 ف ةراهطلا ىنعم نم قتشم هرسأب انعم هلك كلذ جرخيو © هجولا اذه نم تاراهطلا

 ةراهط ناميالا نأل 3 ناسنإلا نم ءاملاب نادبألا ةراهطو ناميالا ىنعمب هتراهطل ناسنإلا

 يهف تامرحملا نم هبابسأو هنم ناك امو ، سجرمو سجر رفكلاو رهطمو رهاطو
 © تامومعملاو تاصوصخملا يناعم يف تادسفم تاراهطلا ميمج نم هبابسأو ناميإلل

 ام عيمجو رابكلاو راغصلا ىلع رارصالاو راكنإلاو رارقالا نم هرسأب رفكلا نم ناك امو

 يف سجرلا ةلزنمبو سجر وهف رانلا ىلإ برقيو ةنجلا نم دعابي امم هبابسأ نم ناك
 ىنعملا ف قفتي ال هنأل ناميالا بابسأ عيمجل دسفم هنأو . ناسنالا ف ناميالا يناعم

 لطب اهدحأ مكح تبث اذإف ، ناداضتم ايهف ناميالاو رفكلاو & نادض دحاولا

 . ناكملاو عضوملا ىلع ناسنالا نم رخآلا

 ناسنالا يف تبثيو ءاملاب هتراهط ىنعم تبثي امم ةراهطلا ىنعم يدنع كلذكو

 ةساجنلا نم ءيشو هداضتل داتعالا يناعم ين حصي الو ، ةالصلل ءوضولا ةراهط نم
 يناعم تبثي الف ءوضولا توبث دعب وأ ةساجنلا كلت تناك ءوضولا لبق نادبألا يف

 يف ةثداحلا تاساجنلا نم تاراهطلا لامكب الإ ةالصلل ءوضولا لايكب ةراهطلا
 . هريغ نم وأ هنم تناك تاساجنلا عيمج نم ناسنإلا

 نم ءادتبا باتكلا اذه ين هركذ ىضمو انركذ ام عيمج نم اسجن تبثي ام عيمجو

 ىلع اعمتجم انعم جرخي امم هلثم وه امم ههبشأ ام وأ هركذ ىرج امم ءوضولا ضقني ام ركذ
 عيمج نم عضوم ف كلذ هبشي لدع يأر وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم هتساجن

 يناعمب هيلع ةالصلل ءوضولا ةراهط تبثي الف ندبلا كلذ نم عيش سمف تاساجنلا
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 نع حصو راثآلا هب تءاج وأ ليق ام يناعم نم رثكأ هيلإ دصقلاو دمعتلا

 . راصبألا يوذ

 هانعم جرخ تاساجنلا نم ههبشأ امو كلذ عيمج نم ندبلا ضراع ام كلذكو
 هبشي ال امب دصقلاو دمعتلا ىلع كلذ يناعم جرخيو ءوضولل ضقان هنأ انركذ ام بسح
 نإو . مهلوق رثكأ نم مهنع ءاج ام رهاوظ بسح ىلع انباحصأ لوق نم فالتخا هيف
 ىلع يتاي امم راثآلا يف يتأت ءايشأ مهيلإ فاضي امم مهضعب نع وأ مهنع يتاي دق ناك
 راثآ ي يتأت ءايشأ يف غوسيو برقي امم مهيلإ فاضي امم وأ مهنع هنأ ةنانئمطإالا بسح

 بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع ىوري : ءاج ام كلذ نم مهلوق نمو . انموق
 وه يوري نمم وأ هللا همحر بوبحم هدلاو نع هعفري هنأ دجوي ام بسح ىلع هللا همحر
 يف ناك ول هنأ : هيناعم وحنو هوحنب انباحصأ راثآ يف دجوي امم هريغ نع هلعلو . هنع
 ىلإ ىتأ ىتح هيف ةساجنلا كلتو أضوتف ةساجن ناسنالا نم ءوضولا حراوج دحأ
 مل هنأ الإ اهريغ وأ رجحب وه هلسغ وأ هريغ هل هلسغ هحراوج نم ةساجنلا عضوم

 يف ناك هنأ كلذ يف ركذي الو . هئوضو ىلع يضميو يضاملا هءوضو نأ هلسغ نيح هسمي
 اهلك هحراوج لسغ ىضم ول ناك ول زاج كلذ تبث اذإو . اهرخآ الو هحراوج لوأ
 هئوضو يف اهلسغ نوكي يذلا رسيألا همدق يف ةساجنلا تناكو اهلك هئوضو عضاومو
 3 هندب يف يتلا ةساجنلا ىلع هلك مت دق هؤوضو نوكي نأ زوجيو ميقتسي ناك ارخؤم
 يناعم تبث اذإو ، نايسن الو كلذ ف دمع ريسفت هب لوقيو كلذ يوري نم ركذي الو

 هنأ يعمو 0 هب رثألا ميلستل دمعتلا ىلع هيف لوقلا نم رعتي مل هب لوقلاو همكحو رثألا

 ءوضولا عضاوم ريغ يف ةساجنلا تناك ول نأ هب لوقلا يناعم ىلع كلذ هبش نم هبش دق

 هحراوج نم ءيشب هسمي ملو وه هلسغ وأ هريغ هل هلسغو ءوضولا دعب كلذ هيف لعفف

 يف لوقلا يناعم توبث دنع ديعب ريغ كلذو هءوضو متيو ءاوس كلذ نأ © لسفلا دنع
 ين وأ ءوضولا عضاوم ي هلعل ةساجنلا تناك عضاوم يف كلذ يف قرف ال هنأ الإ { هذه

 ام ، ءوضولا دسفي نأ ىلوأو ىرحأو دشأ ءوضولا عضاوم يف لب ءوضولا عضاوم ريغ
 ىلإ ندبلا نم ءايشألا برقأ ءوضولا عضاوم نأل { ةساجنلا نم ءوضولا حراوج سم

 جرخي امم ليق ايف ءاج دق هنأل اهتساجنب ءوضولا ضقن توبثو اهتراهطب ءوضولا توبث
 عضاوم ريغ نم ءيشب هجرف لجرلا سم ول هنأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم ىلع
 . هءوضو كلذ ضقن هئوضو عضاومب هسم اذإو ، ءوضو كلذ ضقني مل هئوضو

 ريغب هتيرس وأ هتجوز جرف سم ول هنأ مهلوق نم هنا يدنع اهرثكأ يف ليق دق كلذكو

_ ١٤٥ _



 هسم ولو © هءوضو ضقني ال هنأ ةوهشلا يناعم ريغ ىلع هندب نم ءوضولا عضاوم

 عضاوم نم ءيشب اهجرف سم اذإو ث اعماجم اهجرف يف ةفشحلا بغت مل ام هجرفب

 نوهأ هنم ءوضولا عضاوم ريغ هندب رئاس نأ ىلع لدي امم اذهف هؤوضو ضقتنا هئوضو
 . هل ةدسفملا ءايشألا نم ءوضولا ضقني ام سمب ءوضولا ضقن عضاوم يف برقأو

 . ءوضولا داسف ىلإ برقأ كلذ نوكي نأ هبشي ءوضولا عضاومل ةساجنلا سم كلذك

 عضوم يف ندبلا يف ةساجنلا نم ءيش ىلع تبثي ءوضولا نأ اذه يناعم تبث اذإو

 ءعىضوتملا سم اذإ كلذك نوكي نأ دعبي ملو رعتي مل ءوضولا عضوم ريغ يفو ءوضولا
 ءوضولا تبث اذأو . كلذ يف قرف ال هنأل اذه لثم نوكي نأ هندب يف ةساجنلا نم ائيش

 دعب هل ةضراعملاب هيف كلذ ىنعم تبث هحراوج نم ءيش وأ هنم ةحراج وأ ةساجنلا ىلع

 هحراوج نم ءيش ريغب وه هرهطي وأ هريغ هل هرهطي نأ كلذ ىنعمب جرخ اذإ ءوضولا
 نا ليق ام يناعم ضعب يف سجنتي ال ءام يف وأ راج ءام يف وأ اههبشأ ام وأ رجحب
 ةساجنلا نم ءيش هب قصلي ملف يراجلا ءاملا ف ةساجنلا نم ائيش لسغ اذإ ءعىضوتملا

 امنإو ةبطر ةساجنلا سم دق هنأل ضقنتني هنا ليق هنأ بسحأو . ضقنتني ال هءوضو نأ

 يف هنم ةسس املا كلت نأ لوقلا ىنعم ىلع ضقنتني ال هءوضو نأ يدنع اذه ىنعم جرخي

 هنإف لوقلا اذه ىلع امأو 0 هندب نم ائيش سجنت الو ، هسجنت ال اهنأ ىراجلا ءاملا
 هرهط وأ هريغ هل هرهط اذإ هؤوضو هب ضقنتني ال هندبل ةساجنلا ةسسامم ىنعمب هنأ جرخي

 كلذك ناك اذإف . كلذ هبشأ امب وأ رجحب هلسغ اذإ هندب نم ءيشب هسمي نأ ريغب
 امب وأ رجحب هل وه هلسغ وأ هل هريغ لسغ نم كلذل هبشم يراجلا ءاملا ي هلسغف

 . اذه وحن دجوي دقو اههبشأ

 ريغ ف امد عىضوتملا سم ول هنأ ناديغ نب مشاه نع ىوري امم هيلع لدي اممو

 هؤوضو ضقتني ال هنأ هلوق ىنعم نم هب لدتسي اهيفف هريغ هل هلسغف هئوضو عضاوم
 نوكت ةساجنلا نأ لوألا اذه ىنعم تبث اذإو اذه تبث اذإ ديعبب كلذ سيلو & كلذب

 ثودح نم اذهف © ءوضولا نم ءيش وأ ءوضولا اهيلع دقعنيو ءوضولا عضاوم يف

 اذه هيف زوجي نأ ىرحأو برقأ ءوضولا مامتو ٨ ءوضولا دعب نم ءعىضوتملا ف ةساجنلا

 هنا عضوتملا يف ليق دق هنأل & كلذ هبشأ امب وأ رجحب وه هلسغ وأ هريغ هل هلسغ اذإ

 ضعب يفف © المجم اهريغ نم وأ ءوضولا عضاوم نم هندب نم ءيش هنم جرخ اذإ
 ضفي ملو هريغ وأ أرط حرج نم ريثك وأ ليلق مدلا نم ناك ام هنأ رثكألا هلعلو لوقلا
 ضقتني مل ام مات هنأو ، كلذب ضقتني ال هءوضو نأ اريبك وأ اريغص حرجلا ناك

_ ١٤٦



 ءوضولا همزلو مدلا كلذ ىوسب هؤوضو ضقتنا اذإف { مدلا كلذ ىوسب كلذ هؤوضو
 أضوت اذإ هؤوضو تبثي ال هنأو } مدلا كلذ لسغي نأ يدنع ليق ام ضعب همزل ةالصلل

 يدنع لوألا ءوضولا دسفأ نكي مل يذلا مدلا كلذ لسغي نأ لبق اديدج اءوضو

 يواست دنع هدنع ناكو 0 أدتبملا ديدجلا ءوضولا اذه هدنع دسفيو ضيفي ىتح

 دعب الإ زوب الو دشأ ةمدقتملا ةساجنلا ىلع ءوضولا ديدبت نأ دحاو ىنعم يف نيرمألا

 ةساجنلا وأ ثداحلا مدلا اذه كلذكو . مدقتملا ءوضولل ادسفم نكي ملو اهتراهط
 نم هسم اذإ ءوضولا دسفي الأ ارخآو الوأ ىنعملا اذه ىلع مدقتملا ءوضولا ىلع ةثداحلا
 بابسأ يناعم يف هريغ نم الو هنم تتبث اذإ ةساجنلا ىنعم يف فالتخا ال هنأل هريغ

 مدلا نكي مل اذإ هنا لوقي نم لوق ىلع كلذكو . انباحصأ لوصأ يف ءوضولا ضقن

 نم لقأ ناك اذإ ءوضولا هب دسفي ال نم دنع رفظ نم لقأ ناكو احوفسم ضئافلا

 الو مدقتملا ءوضولا دسفي ال هنأ اذه وحن ىلع لوقلا ىنعم ف يدنع جرخيف © رفظ

 . انباحصأ نم كلذب لاق نم لوق يناعم يف رهطي ىتح ديدجلا ءوضولا هيلع موقي
 موهفم ءيش كلذو ، ديدجلا ءوضولا لبق ةساجنلا ةضراعم نأ لوقلا يناعم نم تبثف

 لصألا ءانبو ، دسافلا ىلع لوصألا ءانب نم برقأ ءايشألا ةماع يف ضقنلا يناعم نأ

 هتوبث دعب هل ةدسافلا تاضراعم نم رثكا هداسفب عامجالا يناعم قحلي داسفلا ىلع

 كردي ىضم ام مكح هنأ هلعل & ىصحي ال ايف كلذو هرومأ نم لبقتسملا ىلع هب لمعلاو

 نم قافتالا يناعمب عقي امم هنأ ، كلذ نم لبقتسي ام مكح نم رثكأ صيخرتلا نم هيف

 ىنعم عقي ال طبحم هنأ هب يصاعملا بوكر نم ءيش عم ةعاطلاب لماعلا نأ انباحصأ لوق

 نع لوحتلا نمو ٠ اهرابكو اهراغص يصاعملا عيمج نم رهطتلا دعب الإ هب لمعلا

 ماكحالا يف هل ناميالا توبث ناك دبعلل ناميالا تبث اذإف ، اهرارصإ بجوي ام ماكحأ

 بانتجاب نامالا هل اتباث يصاعملا تائيس هنع ارفكمو هل ايفعم ماثآلا رئابك بانتجال
 امم تائيسلا نم يتأي ام ماكحا توبثو . رئابكلاو رئاغصلا نم ةبوتلا داقتعاو رئابكلا

 عم تائيسلا كلت هنع رفكم الو هل ىفعم ريغف رئابكلا بانتجاو نامالاب هنع ارقكم ناك

 يناعم يف نيدلا مكح يف كلذ عيمجب ذوخأم لب ث رئابكلا بانتجاو ناميإلا لايك ريغ

 ىلاعتو كرابت هللا لوق يناعم يف هل تبثي مل رئابكلا بنتجي مل نم هنأل نيملاعلا بر لوق
 تاراهطلا مدقت نا اهيناعم جرخت ةريثك ءايشأ كلذك . رئاغصلا نم تائيسلا ريفكت
 هبشي امم ةهوركملا ءايشألل باكترالاو . مزاوللاو ضئارفلا نم ءايشألاب لامعألاو

 ايف رمؤي الو ، هنع ىفعم رومألا نم ىضم ام هنأ اهبو اهيف لوقلا يناعم تبثي مئآمل
 يرجي امم مالسإلا ماكحأ نم ريثك يف لبقتسملاك يضاملا سيلو ، كلذب لمعلاب لبقتسي

- ١٤٧ .



 امم برقأ هيناعم دجوت ىضم ام بابساف ، فالتخالا هيف ىرجي ال اموأ فالتخالا هيف

 ءايشألا عيمج نم ءوضولا ضقني ام ةضراعم يناعم جرخي اندنع اذه كلذك & لبقتسي

 دق ام يناعمل هيلع ءوضولا لابقتسا يناعم جرخي امم لهسأو برقأ ءوضولا مدقت دعب

 . هيضتقيو كلذ هبشي امم انركذ

 ضفي مل يذلا ثداحلا مدلا نم ءوضولا ضقني مل ام لك يف ليق دق هنأ يعمو

 اذإ ءوضولا ديدجتو ءوضولا لابقتسا عم هيف لسغ ال هنأ كلذب لوقي نم لوق يف
 عضاوم يف ناك ولو ةراهطلا ضقن بابسأ نم كلذ يناعم ريغب لوألا ءوضولا ضقتنا

 لاق نم لوق يناعم ىلع لسغلا ين ءاملا ريو ءوضولا حراوج ءىضويو 0 ءوضولا
 عضوم نم ءاملا نم هيلع ىرج ام دسفي الو هتيقنت الو مدلا لسغ هيلع سيلو كلذب

 نأ الإ ، ءوضولا عضاوم ريغ وأ ءوضولا عضاوم نم ناك ، دسجلا رئاس نم مدلا كلذ
 هنول ىلع تبلغو ا هتريغ دق اريغتم دلا هض اوم ىلع يراجلا ءاملا كلذ جرخي

 هلعلو { ءاملا كلذ سم ام دسفي ليق ام ىنعم ىلع يدنع كانهف ‘ ريغتملا دحب راصو

 ىلع هب ةراهطلا ضقتنتو هلسغ مزليو ريغتملا ءاملا كلذ سم ام لسغ تبثي كلانه

 . كلذ نم ليق ام ىنعم
 ضفي مل يتلا مدلا عضاوم نأ لئاقلا اذه لوق يضتقي ايف لوقلا ةلمج ىلعو

 ناكولو لسغ هيلع ل اهيلع ءاملا ىرجو لسفلاب اهنع لقتنا دق وأ اهب وهو مدلا اهنم
 مدلا اذه نم ريغت اذإ ءاملا دسف فيك لوقلا يناعم ىلإ رظناف & ضئاف ريغ ايقاب اهب مدلا
 هنم دسف يذلا مئاقلا مدلا اذهو . ةراهطلا دسفأو هلسغ بجوو ضئاف ريغ وه ىذلا

 الف اهلك ءايشألا هذه يناعم تتبث اذإو . ءوضولل هيف داسفإ الو هيف لسغ ال ءاملا كلذ

 حراوج نم وأ هئوضو حراوج ريغ نم ءىضوتملا ندب نم ءيشل ةساجنلا سم يف قرف
 نم نوهأو برقأ هنأ انركذ دق املو كلذ يواست ىنعمل دحاو كلذ يف ىنعملا . هئوضو

 دمحم نع ىوري هنا انلق يذلا انباحصأ ضعب نع روكذملا لوقلا ىنعمو . مدقتملا
 ناسنالا عضويف ءوضولا عضاوم نم ءيش يف نوكت ةساجنلا يف هدلاو نع بوبحم نبا

 كلذ هبشأ ام وأ رجحب هلسغ 7 هريغ هل هلسغ كلذ ىلإ ىتأ اذإ ىتح هحراوج نم ائيش

 ةساجنلا ةضراعم نأ انعمف ، اذه ىلع ةحراجلا كلتو . لبقتسملاو مدقتملا هؤوضو متو

 لبق اهمدقت جرخمب جراخ هئوضو حراوج نم ءيشل هئوضو لايك دعب ءعىضوتملل
 اذإ كلذك انعم وه لب { هبشأو رسيأو برقأ انركذ ام ىلع ضراعملا نوكي نأ ثوضولا
 دعبي مل هانعم نسحو هلك كلذ تبث اذإو ، تركذ يتلا يناعملاو ءايشألا هذه تتبل

- ١٤٨



 نأ © هدي ريغب هل هلسغو هل هريغ لسغو 0 هديب كلذ هسفنل هلسغ نوكي نأ كلذ نم

 ةساجنلا نأل ءوضولا توبثو ةساجنلا ةراهط كلذ رخآ ناك اذإ ءاوس هلك كلذ نوكي
 يهو ءوضولا عضاوم ريغ يف الو ، ءوضولا عضاوم يف ءوضولا دسفت ال اهنأ ت أ تبث اذإ

 حراوج ضعب يف :7 ءوضولا حراوج ريغ 7 ءوضولا حراوج نم ءيشل ةسسامي
 عيمج نم ناسنإلا ةراهط مايتسا دنع مات هنأ ءوضولا يناعم تبث { ءوضولا
 نم ةساجنلا ةسسامم نم ءيش هرضي الو ارهاط ةالصلا ىلإ موقي نأ دعب { تاساجنلا
 هنأل كلذ هل اعسوم نوكي نأ ىرحأو ىلوأ لسخغلل لب . لسغ رغ الو لسغب هحراوج

 اذإ نيهجو نم هدسفي مل هجو نم هندبلو هل ةساجنلا ةسايم . هؤوضو دسفي مل اذإ
 الو ةعب رأ نم الو ةثالث نم هدسمي مل نيهجو نم هدسفي مل اذإو . دحاو ىنعمب ناك

 .رثكأ نمالو ةرشع نم

 ىف تبثو اذه لمتحا اذإو . انعم ىنعملاك يناعملاو يناعملاك كلذ يف ىنعملاو

 يف تبثي مل ام اهلك هحزاوج يف نوكي نأ تبث هئوضو حراوج نم دحاولا عضوملا
 .حراوج نم ةحراج يف تبثي ٹي مل اذإو . كلذ يف قرف ال هنأل هحراوج نم ةحراج

 ءيش يف تبثي مل اذإو . ءوضولا حراوج ريغ نم هندب نم ءيش يف تبثي مل ءوضولا
 امم لصألا يف وهو هديب هلسغ اذإ كلذ نم ءيش يف تبثي ٹي مل اذإو ءوضولا حراوج نم

 نم اهريغب وأ رجحب هدي ريغب هلسغ ولو هديب هلسغي مل اذإ تبثي مل ءوضولا دسفي
 تبث اذإف ، ضعب نم اهضعب اندنع اهلك ءايشألا هذه يف راج ءام يف هلسغ وأ ءايشألا
 { اهانركذ يتلا اهلك يناعملا هذه كلذ تبثأ لوقلا اذهو رمألا اذه ىنعم اهيف

 رثألا اذه لطب يناعملا هذه نم ءيش لطب نإو . ضعب نم اهضعب اهلك تجرخو
 ةالصلا ىلإ يلصملا ماق اذإ هنأ يعم هبابسأو هيناعم نم دلوتيف هانعمب رثألا اذه توبث عمو
 ىلع لسغلا ءارجإب لمعلا ىنعمب ؟ ءوضولا مكح هل تبث دقف ى تاساجنلا نم 7

 دعب ةساجن ءعىضوتملا ف تثدح .0 اهمدقتي مل مأ ةساجن كلذ مدقت ءوضولا عض

 هيف يرجي ال امم لاح ىلع ءوضولل ضقان هنأ عاهجا هيف تاي مل ام ثدحت مل 7 :
 هل تبث دقو ةساجنلا نم ءيش هب سيلو ةالصلا ىلإ ءعىضوتملا ماق اذإو . فالتخا
 هجولا اذه ىلع ىنعملا اذه تبثي مل اذإو 5 ةمات هتالصو مات هءوضو نأ ءوضولا ماكحأ
 هذه نم دحاو هجو يف الإ هيناعم عيمجب لطاب لوقلا اذهف ©، هنم ءيش ضقتناف
 عضوم ناك اذإ هنإف اسجن ناسنالا نم ةضمضملا عضوم نوكي نأ اذهو ث هوجولا

 توبثب ةضمضملا مكح تبث دقف هاقنأاف ضمضمتف ناسنالا نم اسجن ةضمضللا

_ ١٤٩



 عضاوم نم عضوملا اذهل هلسغب ناكو اضمضمتم همفل ارهطم ناكو 9 مفلا ةراهط
 يف لخد دقو . ةساجن هيف ناك ولو ءوضولا مكح هب هل اتباث ةساجنلا نم هئوضو

 حراوج رئاس لبقتساو ةضمضملا تتبث ةساجنلا ةراهط لايكتسا ىنعمب هنأل ءوضولا
 تتبثو ارهطتم هلبقتسا اذإو . ةراهطلاب هئوضو عيمج هل تبليف ارهاط هئوضو

 عضوم يف ةساجنلا تناك ولو ةضمضملا عضوم نم ةساجنلا ةراهط توبثب ةضمضلملا
 نم قاشنتسالا عضوم رهطو قشنتسا مث ، كلذ ىلع عضوملا ضمضميف قاشنتسالا

 نم ةلزنمب وهو ةضمضملا هل تبثي الو { ةساجنلا نم ةراهطلا هل تتبث دقف ةساجنلا
 نإو . ادماع ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهف كلذل ادماع ناك نإف . ةضمضملا كرت

 نم ةضمضملا هل لصحت الو . ايسان ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهف كلذل ايسان ناك

 . قاشنتسالا عضوم يف ةساجنلا هيفو ضمضم هنأل اذه ىلع هئوضو

 اذه لصأ ىلع ةساجنلا نم ءيش ىلع ءوضولا نم ءيش الو ةضمضملا حصت الو
 وأ نايسن ىلع قشنتساو ضمضمتف ههجو يف ةساجنلا تناك نإ كلذكو . لوقلا
 يناعم يف هجولا لسغ كلذب هل تبث دقف & فظن ىتح ههجو لسغ مث دمعت
 . نايسنلا ىلع وأ دمعتلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهو © ءوضولا

 { نايسنلا ىلعو دمعتلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا كرت يف لوقلا ىضم دقو
 ام رثكأ يناعم يف بيترتلا اذه ىلع ءوضولا ين اذه يف لوقلا عقيف كلذ يف فالتخالاو

 ىلع ندبلا يف هلبق تناك ، ةساجن ىلع حصي ال ءوضولا نأ انباحصأ لوق هيلع حصي
 © دمعلا ىلع تبث نإ امم مهلوق يناعم هبشي نأ هبشأ نايسنلا ىلعو نايسن ىلع الو دمع

 © مهضعب نع ءاج وأ مهضعب نع ىوري هنأ مهلوق نم انفصو ام يناعم تبث اذإو
 لسغ لطب نيديلا دحأ يف ةساجنلا تناك اذإف نايسن الو دمع يف قرف كلذ يف سيلف

 سيلف ، ءوضولا يف اهماكحأ لطبو ءوضولا ضئارف نم ةضيرف لطب اذإو هجولا
 عجر نإو . اذه يناعم ين دمع ىلع فالتخا كلذ ين انباحصأ لوق يناعم يف جرخي
 لسغو هل ةراهطلا توبث دعب نم هلسغف هجولا ىلإ اهلك ءوضولا عضاوم لسغ نأ دعب
 وأ نيديلا لسغو ةساجنلا ةراهط دعب نم وأ نيلجرلا لسغو سأرلا حسمو نيديلا

 . هئوضو حراوج نم ءيش

 هلسغف ةساجنلا ىلع عقو اذإ لطب دق يذلا ههجو لسغ ىلإ كلذ دعب عجر ولف

 ىلع ىضمو ههجو لسغو قاشنتسالاو ةضمضملا ىلإ عجر وأ هئوضو مامت ىلع ىضمو
 دق ام وأ ههجو لسغ ىلإ هتعجر دعب همتأ وأ ، هلك هءوضو متأ دق ناك هدعي ملو هئوضو

_ ١٥٠ _



 ام ليبس ىلع فالتخالا عقوم يدنع كلذ يناعم عقو © ةساجنلا هيفو هئوضو نم عقو

 . ةنسلا ةفلاغو لمعلاو نايسنلا يف بيترتلا ريغ ىلع وأ © بيترتلا يف ءوضولا يف ليق
 هيفو عقو دقو هئوضو نم ناك ام ىلإ عجري نأ هيزجيف ةنسلا ةفلاخم دارا نكي مل اذإف
 نم ىضم ام ىلع ينبي نأ هيزجيو 5 همأ ناك نإ هئوضو نم ىضم ام هل متيو ةساجنلا

 الو 5 هلك هئوضو ةداعإ ىلإ عجري نأ الإ هل زيجي الو كلذ زيجي ال نم لوق ىلعو هئوضو
 . ةراهطلا دعب نم أضوت ام هل عقي

 نم هتراهط توبثل وضعلا يف ءوضولا توبث ىنعم جرخي ال هنأ ليق دق هنأ يعمو
 انعم كلذف وضعلا رئاس لسغ لبق وضعلا نم ةساجنلا ةراهط تناك نإو اعم ةساجنلا
 نم هتراهط توبث انعم كلذف وضعلا رئاس لسغ لبق وضعلا ماكحأ نم هتراهط توبث

 كلذ مزال هنأل ءوضولا يف ةراهطلا ماقم موقي ةساجنلا ةراهط مكح نأل ءوضولا ماكحأ

 لسغ ناك ايك . ءوضولا ماكحأ يف وضعلل لسغلا ضرف تبث ةراهطلا ىنعمبو . هلك

 دصقي مل ولو ءوضولل اتباث كلذ ناك ةبانجلا ضرفل هلسغ تبث اذإ ةبانجلا نم وضعلا
 . مزال هنأل ءوضولل هب

 رابتعا يف هانعمب ماق اذإ هبحاص ماقم ماق نيمزاللا دحأ عقو اذإو © مزال اذهو

 ةلق نم ءوضولا ضرف موقي امم رثكأب ةساجنلا لسغ ماق امبرو . روذعم هعمو هيف هلاح

 يناعم يف دحاولا لسفلاب رابتعالا يف موقي ةبانجلا لسغو ءوضولا ضرف نأل ، لسغلا
 حصي مل امبرو ةساجنلا ةراهط نأل ةساجنلا ةراهط كلذك نكي مل امبرو قافتالا
 . تاوذلا نم تاساجنلا عيمج يف دحاولا لسفلاب

 دحاولا لسغلاب قافتالا يناعم يف جرخي ةبانجللو ءوضولل وضعلا لسغو
 مقي مل امبرو ةساجنلا لسغب ةبانحلاو ءوضولا لسغ ماق امبرف دحاولا لسغلاب حصيو
 ماق تاوذلا ريغو تاوذلا نم تاساجنلا عيمج نم لصح اذإ ةساجنلا لسغو كلذب

 ءيش مقي مل اذإ قافتالا يناعم نم جرخي ام ىلع ةبانجلا لسغو . ءوضولا لسغ ماقم
 اذه جرخيو . ليق ام ضعب يف ليق دق كلذ لعلو . هيلإ دصقلاب الإ ءيش نع هنم

 . هيناعم يفو كلذ ىف رظناف ليق ام رثكأ ىلع هلعل يدنع

 ىذلا امأو) دمحم نب يراوحلا لمح يبأ بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 مدلاو لوبلا امأو . الف (أضوتي نأ هيلعأ ءعىضوتم وهو ةلمق سم لجر يف تركذ
مهنمو . كنم جرحي امال كيلع روهط الو هلسغأ لاق نم مهنمف هيف اوفلتخا مج اف



 . سفنلل بيطأو ةبيرلل بهذأ روهطلاو . هسم اذإ رهطي لوقي نم

 ائيش سمي ملو ليوط وهو هسأر رعش يف ةساجن هتباصأ نمع هتلأسو : ةلأسم

 . هؤوضو ضقنتني له 0 هندب نم
 ةساجنلا هتباصأ يذلا رعشلا عطق نإف هل تلق . ضقتني هءوضو نأ يعم لاق

 ةداعالا هيلع نأ يعم لاق ؟ ةداعالا هيلع ىرت له هل زئاج هنأ نظو هئوضوب ىلصو

 فارطأ نم ائيش الإ هلك هندب لسف ابنج ناك نإ كلذكو هل تلق . هتالصو هئوضول
 ىلع هتالص متت ال اهنأ يعم لاق ؟ هتالص متت له ز كلذب ىلصو ءاملا هسم مل هرعش

 له ث هعسي هنأ نظو كلذ لهج نإف هل تلق . اريثك وأ اليلق ناك كلذل هنم دمعتلا

 له ث هب ىلص ىتح كلذل ايسان ناك نإف هل تلق . متت ال اهنأ يعم لاق ؟ هتالص متت

 هنأ بسحأو 0 اريثك وأ اليلق ناك لاح ىلع متت ال ليق دق هنأ يعم لاق . هتالص متت

 رفظلا لثم ناك نإو © هرضي مل نايسنلا ىلع هكرتف ردقلا يف رفظ نم لقأ ناك اذإ ليق
 . ةداعالا هيلع ليق دق هنأ يعمف رثكأ وأ

 لجر نع هلأس رباج يبأ نب ىسوم نع نوراه نب دلاخ ينثدحو : ةلأسم
 اسجن عضوملا ناك نإ : هريغ لاق . كيلجر لسغا لاقف رذق ناكم يف رم مث اضوت
 . ابابحتسإ الإ هيلجر لسغ هيلع سيلف الإو ءوضولا ةداعإ هيلعف

 نوكي لجر نع هتلأسو : نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ىلع امأو هءعوضو ديعي نأ بحااف انأ امأ لاق هدوجس عضومو . بطر هؤوضوو ائضوتم

 كلت هتالصف هءوضو دعي مل نإف سبايلا نم ذخاي ال بطرلا نا لاقي يذلا لوقلا

 هب قصلت مل ام هيلع ضقن الف هؤوضو امو . سجنلا عضوملا يف ىلص يتلا ةدساف
 هب قصلي مل ام معن لاق . هضفنو هنيبج يف بارتلا قلع ولو لئاق هل لاق . ةساجنلا

 . هءوضو ديعي نأ بجي هنأ هبهذم ناكو

_ ١٥٢ .



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 جورفلا نم ةراهطلا ضقني ايف
 ةفاضملا ةدايزلا نم اههبشأ امو .

 دعب ةالصلل رهطتف جرخت هتدعقم نوكت نمعو : دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم
 لاق . اهرهط دقو ةجراخ ةدعقملاو يلصيو اهرهط نأ دعب ةجراخ يهو رهطت نأ

 أضوتو ةجراخ يهو اهرهط ناك نإو تلق . ةجراخ ةدعقملاو يلصي نأ زوبيو . زوجي

 اهيلع طبريو اهرهطي لاق ؟ هتراهط تضقتنا تجرخف تداعو يلصي ماقو ةالصلل

 الإ لخدت ملو ايئاص ناك نإف تلق . ةضاحتسملا لثم هلثم نوكيو يلصيو رافتب

 . (طقس) ... ؟ كلذ زوجمأ . راهنلا ف ءاملاب وأ نهالاب

 وهو دودل ١ هركذ نم جرحي لجر نع ءاهقفل ١ ضعب لئس هريغ نمو : ةلأسم

 . ءوضولا ةداعإ هيلع لاقن . ءىضوتم

 . ملعأ هللاو لوبلا عضوم نم جرخ اذإ يدنع كلذو : فيضملا لاق

 لاقف ح حير تحافف رمع سلجم ف اوناك اموق نأ يورو : ءايضلا نم ةلأسم

 يراصنألا هللادبع نب رباج مهيف ناكو ، اضوتي مقيلف ثدحأ دق مكنم ناك نم رمع
 مراكم الإ تملسأ ذنم كتنرع ام : رمع لاقف 0 نينمؤملا ريمأ اي موقن انلك لاقف
 . هلاق ام هنم نسحتساو . قالخألا

 . هيلع ارتس لكلا مايق يف نأل ثدحملا ىلع رتسلا هلاق ام رباج دارأ امنإو

 . اليمج ايأر ىأرو الوق لاق دقل يرمعلو

_ ١٥٣





 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 رشبل او ب اودلا سم نم ءوضول ١ ضقني ايف

 كلذ هبشأ امو مهيف ل وقل او ت اومأل او ءايحأل ١

 . هؤوضو ضقتنا ةبوطر اهنم جرختف ءىضوتم وهو ةلمقلا ناسنالا سم اذإو
 سميف ائضوتم ناك لجر نع هتلأسو . هؤوضو ضقتني مل ءيش اهنم جرخي مل نإو
 الإ ال لاق ؟ هؤوضو ضقتني له { ماعنألا نم ائيش وأ ارامح وأ اروث وأ تناك ةاش ةباد

 . اهنيعب ةساجن ىري نوكي نأ

 .؟ لجرلا هسم اذإ ءوضولا دسفي له © عضري يذلا ريغصلا ماعنألا دلوف تلق
 رثأ هب ناك نإو ساب الف يعم امناو رذقلا كلذ رثأ سبيو هتسحل دق همأ تناك اذإ لاق

 . هؤوضو دسف

 يف وأ ءعىضوتم وهو اهلتقي وأ اهحرطي وأ ةلمقلا سمي نمعو : ةلأسم
 هؤوضو دسفي الف للب اهنم هبصي مل اذإف . هئوضو ضقن وأ لدب هيلع له ث ةالصلا
 مل ولو ةالصلا داعأ ةالصلا يف اهلتق نإو . هءوضو داعأو هلسغ للب اهنم هباصأ نإو

 . للب اهنم هبيصي ىتح ضقتني الف ءوضولا امأو . ءيش اهنم هبصي

 الف هدسج يف هيذؤت نأ الإ ةداعالا هيلعف ةالصلا يف اهحرط نإو رثؤملا وبأ لاق
 . اهاقلا اذإ هيلع لدب

 لاق وأ لام نم وأ ةباد نم كيف هللا كراب ال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ال لاق ؟ هؤوضو ضقتني له ءىضوتم وهو نعل وأ حبق وأ كب سجه
 . هبر رفغتسيو

س ١٥٥



 ضقتني له ءعىضوتم وهو هنعل وأ الجر حبق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 . هبر رفغتسيو مثأ دقو ال لاق ؟ هؤوضو

 ام ۔ ضقتني هءوضو نأ ادمعتم بذك نم ىلع تبجوأ مل لاق نمع : ةلأسم

 رثألا ءاج دقو . ناميالا ضقني بذكلا نأو نامالا نم ءوضولا نأ هباوجف ؟ هباوج

 ضقن ام لكو «بوتي نأ الإ قفانم وهف ةبذك بذك نم» : لاق هنأ ةي يبنلا نع

 . ضقتني ناميالا نوكي الف ناميالا نم ءوضولا نأل ةراهطلا ضقن لوقلا نم ناميالا
 باوجلا نم اذهف ناسللاب لوقلا ةهج نم هضاقتنا ناميالا ناك اذإ ةراهطلا تبثتو

 ضقنت يصاعملا نا لوقي يذلا لاق هنأ هللا هدعسأ ديعس يبأ نع تظفحو . هيلع

 . ءوضولا ضقني بذكلا نا لوقي ءوضولا

 ضقنت ال يصاعملا نأ نيملسملا لوق نم رثكألا نأ رثألا ين انأ تدجو دقو

 . مايصلا الو ءوضولا ضقني ال هيلع دمعتملا بذكلا نأ اضيأ اندجو دقو . ءوضولا

 بذك نإف . انفرع ايف لوقلا رثكأ وهو ضقني هنأ لوقلا ضعب يف اضيا اندجو دقو
 هذه يف اندجو دقف ءوضولا ضقني بذكلا نأ ملعي وهو حسمتي ملو ىلصو بذاك

 قتع ديعس يبأ نع هانفرعو . هيف اندجو ام ىلع ةرافكلاو . ةرافكلا هيلع نأ ةلأسملا

 هللاو انفرع ايف كلذ يف اريخ انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر
 . باوصلاب ملعأ

 . هريغ وأ ءانب نم لمع لك داسفإ ضقنلا : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 . هنم جرخ اذإ نبللا ينعي ضوقنملا ءانبلا مسا ضقنلاو

 : رعاشلا لاق

 هترم ضقن يوق ۔ننماي ال
 رارمإو ضقن اذ رمهذالا ىرأ ينا

- ١٥٦



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 اهرظن وأ جورفلا سم نم ءوضولا ضقني ايف
 اهانعم ناك ام كلذكو ضقني ال امو اهركذ وأ

 لوب وأ ةرذع نم اهنم جرخي امو

 تسم اذإ كلذكو . اهنود هؤوضو ضقتنا هتأرمإ جرف لجرلا سم اذإ لاقو

 لعافلا ىلع ضقنلا امنإو وه هئوضو ىلع سأب الو اهؤوضو ضقتنا جوزلا جرف ةأرملا
 لوق كلذ ىلع ليلدلا انباحصأ نم قافتا اذه نكلو عامج اذه يف سيلو . طقف
 . !هؤوضو ضقتنا هجرف ىلإ هديب ىضفأ نم» : ةلي يبنلا

 قحلا نم يحتسي ال هللا نإ» : ةلي يبنلا نع دمحم وبأ خيشلا ىور : ةلاسم

 . «اضوتيلف مكدحأ اسف اذإ

 ام لجرلا جرفو عايجلا عضوم ةأرملا نم جرفلا لاقف جرفلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . جرف مسا هيلع عقي
 لهو ءىضوتم وهو هديب هسمي وأ ةيبص جرف ىلإ رظني نمع هتلأسو : ةلأسم

 جرفلا سم نإو { هؤوضو ضقتنا جرفلا فوج ىلإ رظن اذإ لاق . هؤوضو ضقتني
 . هؤوضو ضقتنا

 ياز هلوأ يذلا مسالاب ناتأ جرف ركذ الجر نأ انعمس دق رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . ءوضولا ديعي نأ عيبرلا هيلع ىأرف

لاق اذإ لاق ؟ هؤوضو ضقتني له ءىضوتم وهو ةرذعلا ركذ نمع : ةلأسم



 . الف اهركذ نم امأو ، هؤوضو ضقتنا ةرذعلا هب ينعي لعاف اي دحال

 ءىضوتم وهو هسمي وأ ادمعتم باودلا جورف يف رظني نمع هتلأسو : ةلأسم

 مث ائضوتم ناك الجر نأ ول لاقو . ةبوطر اهنم سمي نأ الإ ال لاق ؟ هؤوضو ضقتنا

 ضقتني مل باودلا نم عايجلا عضوم ىلإ هادهاف سرف وأ لغب وأ رامح ركذ كسمأ

 . ةبوطر هنم سي نأ الإ هؤوضو

 لاق دق : لاق ؟ هؤوضو ضقنتني له ادمعتم هييثنأ سم نمع هتلأسو : ةلأسم

 لاقو . بقثلا سمي ىتح ضقتني ال : لاق نم لاقو . هؤوضو ضقتني هنإ : لاق نم
 ساب ال لوقأ انأو . بيضقلا سمي ىتح لاق نم لاقو . ةفشحلا سمي ىتح لاق نم

 ىلع دمعتي ىتح بيضقلا عرس نإف تلق . بيضقلا سمي ىتح هييثنأ سم ىن هيلع
 . ال لاق ؟ هءوضو دسفي له © هسم

 له ةئضوتم يهو اهلبق نم تجرخ احير تدجو ةأرمإ نع هتلأسو : ةلأسم
 . ءوضولا ةداعإ اهيلع ري ملف اذه نع لئس عيبرلا نأ انغلب لاق ؟ اهؤوضو ضقتني

 نأ تركذ هللا همحر نسحلا نب دمحمل باوج نمو : باتكلا ريغ نم ةلأسم

 هيلع تلق © ءوضو ىلع وهو ادماع هتجوز جرف ىلإ رظنو هسفن ةروع ىلإ رظن الجر
 . تفصو ام ىلع هئوضو ضقن هيلع سيلف ؟ هئوضو ضقن

 ضقن هيلع له تلق . ةوهش ريغل وأ ةوهشل هتخأ ندب سم لجر نعو : ةلأسم

 ةوهش ريغل وأ ةوهشل ةرسلا ىلإ ةبكرلا نم اهندب نم سم اذإف تفصو ام ىلعف هئوضو

 نإو ، هءوضو كلذ ضقني مل ةوهش ريغل اهندب رئاس نم سم نإو 0 هءوضو ضقن

 ةرسلا دح نم هحاكن هل زوجي ال نم ىلإ رظن نم كلذكو . هءوضو ضقن ةوهشل سم

 نم ادمعتم اهندب رئاس ىلإ رظن نإو ى ةبوتلا هيلعو هءوضو ضقن ادمعتم ةبكرلا ىلإ
 رفغتسيو ءوضولا ديعي ادمعتم ةوهشل رظن نإو . هءوضو كلذ ضقني مل ةوهش ريغ
 سيلف لالحلل اهريغ ىهتشا اهيلإ رظن امل ناك نإو { مارحلل هل هتوهش تناك نإ هبر
 . باوصلاب ملعأ هللاو لالحلل اهريغ ةوهش نم سأب هيلع

 لي الو لاجرلا نم ةروع ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم هنأ ليق دق معن : هريغ لاق
 ام ىلع كلذ م ارحو & ةصاخ نيجوزل الإ دح كلذ لإ ن الو كلذ نرهظي نأ ءاسنلل

 ريغ كلذ لا رظن نمف {} اهديس اهاطي ةمأ وأ لاجرلاو ءاسنلا نم نيجوزلا ءارو
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 . ادمعتم كلذ ىلا رظن اذإو هؤوضو ضقتنا اهديس اهأطي ةمأ وأ نيجوزلا

 . داسف الو ةوهش الب اهمالك يلحتسيو اهثدحي وأ ةأرمإ هكافي نمعو : ةلأسم

 هنع ىجن ايع ىوري ايف دجوي دقف تفصو ام ىلعف ؟ ةبوت كلذ يف هيلع له تلق
 نم رظني ناك نإو اهنم هينيع ألميف اهكلمي ال ةأرمإ لجرلا سبحي نأ ىهن هنأ ةلي يبنلا
 سيلو اهب ولخي نأ ىهنو اولاق . ةوهش ريغل ارطضم الإ اهسلابي نأ ىهنو 0 اهبايث قوف
 . مرحم يذ وأ ةعبتم ةأرمإ امهنيب

 كلذ نا ليق دقف اهبابسأ نم الو ةوهشل نكت مل اذإ ةحفاصملا امأ : هريغ لاق

 . هسفن فكلا ىلا ينعأ ، ةوهش ريغ نم هيلإ رظنلا زوجي هنأل زئاج

 اهب هملكت نأ دب ال ةجاح ريغ نم اهتثداحم نا انلوق كلذكو : باوجلا نمو

 زعو لج هللا نأل بولقلا ضرمي امم كلذ لعل ةوهش ريغ نم ناك ولو وه كلذكو

 مكبولقل رهطأ كلذ باجح ءارو نم نهولأسان اعاتم نهومتلأس اذإو » : لوقي

 نم وجني نأ بلقلا داكي ال امم ىنعم ريغ نم نهتسلاجمو ءاسنلا ثيدحو ينهب ولقو

 ةبوتلاو ءوضولا ضقن امأو . توميو ايحي بلقلا نأ ليق دق هنأل نيح دعب نم ولو هتنتف
 . هريغو اذه باوصب ملعأ هللاو هتوهشو مارحلا ةسلاجم نم الإ كلذ نوكي الف

 مظعو هنامز لها يف ةداهزلاب ركذي نمم الهب لها نم ناك لجر نع يل ركذ دقو
 ملعا هللاو بسحأ هلزنم يف تايقاب هعم نك عادخا ىلإ رطملا هأحلأ هنأ هنأشو هلضف

 اهاهني وهو ل يور ام بسح ىلع لاقف . رطملا نم نهيف هدنع نكتستل ةأرما تتاف

 نيأو وه نيأ سيلبا تبسحأ اهل لوقيو رارطضالا كلذ نيح يف هدنع لخدت الأ
 ام رذحلا لهأ ىلإ رظناف ، تثدح ام ىنعم الإ فلتخي لوقلاو ظفللا اذه وحن سيلبا

 يقيفوت امو رطبلاو قمحلا ةبلغ نم رورغلا لهأك سيل ث رظنلا نسح نم مهدنع
 . هللابالإ

 ؟ هئوضو ضقن وأ ةبوت هيلع له تلق 0 ةوهشب ةأرمإ ىلإ رظن نمعو : ةلأسم
 اهندب ىلإ رظن ناك اذإ هبر رفغتسيو هءوضو ديعيف . مارحلا ةوهشب اهيلإ رظن اذإ معنف
 ةبوتلا هتمزلو } هءوضو ضقن ةوهش ريغل وأ ةوهشل ادمعتم رظن اذإ ى بايثلا تحت نم

 معن لاق ؤ هللا ءاش نإ هئوضو ىلع ضقن الف ادمعتم اههجو وأ اهفك ىلإ رظني نأ الإ

 . ةوهش الب
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 { ةوهش الب اههجو نسحو اهتروص هتبجعأف ةأرما ىلإ رظن نم تلق : ةلأسم
 . انعم هءعوضو كلذ ضقني الف ؟ هءوضو كلذ ضقني له تلق

 الف ؟ ضقن هيلع له تلق . ادماع اهندب وأ ةكولمم سأر رظن نمعو ؛ ةلاسم

 هللاو ةوهشب وأ جرفل ا ىلإ رظن نوكي نأ الإ رظنل ا كلذ ف هيلع ضقن

 . باوصلاب ملعأ

 لاجرلا ةلزنمب اهتبكر ىلإ ةمألا ةرس دح نم نأ اندنع يذلا : هريغ لاق

 . ملعأ هللاو

 ؟ ضقن هيلع له ادماع هترس وأ هذخف وأ لجر ةبكر ىلإ رظن نمعو : ةلأسم
 كلذ يف بسحأ . دجوي دقف ذخفلاو ةبكرلا امأو . ضقن ادمعتم ةرسلا رظن نم ىلعف

 رظن نم ىلع ضقنلا بجوي ضعبو ضقنلا بجوي مل مهضعب لعلو . فالتخا
 ايف . رصبلا لهأ لوق يف رثألا قفاو ام الإ لبقت الو كيلإ هب انبتك ام رظناف . دمعتلا

 . اناياطخ نم هللا رفغتسن هللاو انم وهف قحلا فلاخ

 رظني ضقنلا مزلاف ، ذخفلاو ةبكرلا نيب قرف اضعب نأ اندنعو : هريغ لاق

 . ةبكرلا ين كلذ ري ملو ذخفلا

 ةبكرلا نأ هنع ظفح نمع انظفح يذلاف هللا همحر ريشب لاق : فيضملا لاق

 زاج ام هدنع مرحملل رظنلاو . اهفشك الو امهيلإ رظنلا مثؤي الو نيتروعب اتسيل ةرسلاو
 . نيذخفلا ظلغتسم ىلإ رعشلا تبانم دح نم

 ادمعتم ةأرمإ فك ىلإ رظن لجر نع هتلأسو ميهارب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نأ ىرتأ اهفك سم نإف : تلق 0 ال: لاق ؟ هئوضو ضقن هيلع له . ءوضو ىلع وهو

 . هسمزاج هيلإ رظنل ا زاج ءيش لكو : لاق © ال : لاق . هئوصو ضقن هيلع

 وأ يبصلا اذه لوب اذه ءوضو ىلع وهو لاق نميف ميهاربإ يبأ نع : ةلأسم

 . ءوضولا هيلع لاق متشلا كلذب دارأ نالف لوب

 سي ىتح ميهاربإ وبأ لاق ، ءوضو ىلع وهو هليلحإ سم نمعو : هريغ نمو
 . كلذ ريغ لاق دقف هريغ امأو { هللا همحر يلع نب ىسوم ىأر وهو 0 نيبقثلا

 سم نإو ، هيلع ضقني مل اطخ نيبقثلا سم نإ : لاق نم لاقو : هريغ نمو
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 . ملعأ هللاو انباحصأ لوق يف ليق ايف كلذ ين فالتخالاو ضقن ادمعتم نيبقثلا

 مث هرظن ضغ جرف هنأ فرع الف هتأرمإ جرف ىلإ رظن لجر نع لئسو : ةلأسم
 يعم لاق ؟ ادمع وأ أطخ ةيناثلا ةرظنلا هذه نوكت ام © دعب مأ ترتتسا رظنيل ةيناث رظن

 . اطخ اهنأ

 جرفلا فوج ىلإ رظن اذإ هنأ ىري عيبرلا ناك ليقو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 . هيلع ءوضو الف هرهاظ ىلإ رظن نإو . ءوضولا هيلعف
 ال لوق ىلع لاق . جاليإ ريغ نم هجرفب هتجوز جرف سم ءىضوتم : ةلأسم

 . ديلا سم الإ ضقني

 كلذو هايإ هسم لاحل أضوتي اتيم لسغ نمعو : ةلأسم نسحلا يبأ عماج نمو

 . تيلا سم يف ضقنلا ىأر نم لوق ىلع

 كلذو ءوضولا هيلعف بنحجلا ضيرملا لسغ نم ليقو : رفعج نبا عماج نمو
 . هئوضو ىلع ضقن الف هلسغو ىذألا نم ائيش ؟ مل اذإ امأف ىذألا سم نإ يدنع

 ءوضولا هيلعف بنجلا ضيرملا لسغ نم امأف هلوق امأو : حرشلا باتك نمو

 الا وجراف هلسغو ىذألا نم ائيش سمي مل اذإ اماف . ىذألا سم نإ يدنع كلذو

 وهف 0 جرفل ١ سم وأ ىذأل ا سم ءوضو ضاقتن ١ نم هركذ يذل ١ هؤوضو ضقتني

 . اهلسغ وأ اهسم نم ىلع ةراهطلا ضقني الف اتيم وأ ايح بنجلا سم امأو . كلذك
 ربخلا اذه ةلتي ملو بنجلا لسغ نم ىلع لاستغالا بجوأ ةلي يبنلا نأ يور دقو
 رذعلا عطقني ملو ةجح اهب مقت مل رابخألا تفلتخا اذإو . لوبقلاب ءايلعلا
 هتراهط نأ لسغ ريغل هسم وأ تيللا لسغ نم نا انباحصأ رثكأ لاق دقو . اهتحصب

 اذإ ناسنالاو ‘ ةراهطلا ضقن تيللا سم ف بجوأ هنأ ل يبنلا نع يور ال ةضقتنم

 . هيلع عقي ةتيم مساف تام

 ماق مث اريط هبايث ف عضو نمو مشاه لاقو دلاخ نب دمح عاس نم : ةلأسم

 . هبايث لسغو ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلع نأ ريطلا تايف لصي

 نم ائيش سمي مل يف ءوضولا امأو اهتداعإ هيلعف ةالصل ١ امأ ل اق : هريغ نمو

 مل ام ليق دقف بايثلا لسغ امأو . هبايثوأ هبايث يف ناك ولو هئوضو ىلع ضقن الف هندب
 . اهيلع داسف الف ةبوطر كلذ نم بايثلا سمي
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 ةباد ىشغت ةباد ىلإ رظن لجر يفو هللادبع يبأ نع : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 : لاق © ةوهش هيلإ رظن نإف : تلق . ال : لاق ؟هءوضو كلذ ضنقنيأ

 . سأبال

 اهغأ ةشئاع نع يور 1 هموص الو هؤوضو دسفي مل هتأرمإ لبق نمو : ةلأسم

 . أضوتي الو يلصيف جرخي مث هئاسن ضعب لبقي ةلي هللا لوسر ناك تلاق

 ةرشابملا) : يعفاشلا لاقو . تكحضف تنأ الإ يه ام تلق : لاق ةورع نعو

 . ملعأ هللاو (سوب مفلابو ءطو جرفلابو سود لجرلابو سملا ديلاب

 يف رظني امنأكف ناسنإ باتك يف رظن نم» : لاق هنأ لي يبنلا نع ىور : ةلأسم

 لاق وأ اهمعط دجي ةدابع هللا هاتأ هللا باوث سالا هرصب ضغ نم لاقي ناكو «رانلا

 نيجوزلا نم اهرهاظ ىلإ اماف { اهلخاد ىلإ جورفلا يف علطي نأ هرك امنإ ليقو . اهتذل

 لقت ملو يأ ةي هللا لوسر جرف ىلإ ترظن ام ةشئاع لوق ىنعم نإ ليقو . ساب الف
 دقو © انأ هلعفأ مل تلاق امنإ ، كلذ هرك هنأ الو هنع ىج هنأ الو ©} رظني مل هنأ ةشئاع

 . ملعأ هللاو دحاو ءانإ نم نالسغي اناك

 لثم نجأ جربتنو رتتست ال يتلا اهوحنو ةماهت ءاسن ف هللا دبعوبأ لاقو : ةلأسم

 لاقيو . تعطتسا ام ضفغف رئارحلا امأو { لام ءامالا يرمعل ال ريشب لاقو . ءامالا

 . ةوهش ريغ نم نههوجو ىلإ رظنلاب ساب الو باقن ءاسنلا ىلع سيل

 مشاه كلذ ليقف تيم لك سم نم اضوتي لضفملا نب رمع لاقو : ةلأسم
 هاف رغف دقو كفنلاب سيق يبأ نبا مف وشحي عفان نب هللادبع تيأر لاقف ، ناليغ نبا

 تيملا سم ىلع ضقنلا ىري ال نم ةجح نسحلا وبأ لاق . اضوتي ملو ىلصو ماق مث

 . اتيم الو ايح سجني ال رخآ ربخ يفو «اسجن نوكي ال نمؤملا» : ةليقت يبنلا لوق نمؤملا
 . «ةراهطلا ضقني تيملا سم» : ةتَيهلوق ضقنلا ىأر نم ةجحو

 . هتناع سم نم ىلع ضقن ال هنأ تدجو : فيضملا لاق

 ىلإ رظن اذإ هنأ ىري عيبرلا ناك ليقو : رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هيلع ءوضو الف هرهاظ ىلإ رظن نإو ، ءوضولا هيلعف جرفلا فوج

 ال لوق ىلع لاق جاليإ ريغ نم هجرفب هتجوز جرف سم ءىضوتم : ةلأسم
 . ديلا سم الإ ضقني
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 لوق اذه . ءوضولا ديعي نأ هيلعو رظن هيف فارشألا باتك نم : ةلأسم عجر

 . هريغ وأ يذم هنم جرخي ىتح هيلع ءوضو ال دمحم لاقو . بوقعيو نامعنلا

 داعأ امارح لبق نإو هيلع ةداعإ الف الالح لبق نإ وهو :سماخ لوق هيفو
 لاقف ، بوث ءارو نم اهسم نميف اوفلتخاو . ءاطع نع لوقلا اذه يور . ءوضولا
 وأ بوثلا تحت نم اهريغ وأ هتأرمإ لبق نإ ةعيبر لاقو . اضوت اقيقر ابوث ناك نإ كلام

 . هيلع ءوضو ال يعفاشلا لاقو . أضوت هئارو نم

 يناعم ىلع ةجراخ اهلك ليواقألا هذه يناعم نأ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلع هتجوز نم جرفلا سم ضقني ال هنا ليق ىذلا لوقل الإ انباحصأ لوقل ؤطاوتلا

 جراخف هاوس ام امأو 5 انباحصأ لوق نع ذاش يدنع كلذ . ةوهش ريغ ىلع الو ةوهش

 © ضعب نم نسحأ هضعبو { هلك اذه يف ليق ايف انباحصأ لوق ؤطاوت ىلع
 «ينملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا» : ةلي يبنلا لوقل بجاو يذملا نم ءوضولاو
 ىرج ول لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يور دقو . ةمألا قافتاب هنم ةبجاو ةراهطلاو
 . هيلع ةيضاق ةليقت يبنلا ةنسو ةالصلا هنم عطقأ مل يذخف ىلع لاسف

 ىلع ناك رهطتم وهو هديب اهريغ وأ ةأرملا لجرلا سمل اذإو : باتكلا نمو
 : ىلاعتو كرابت هللا لوقب جتحاو ةراهطلا ضقني كلذ نأ لئاق لاق نإف 0 هتراهط
 اذه يف سمللا نأل ةيآلا ليوات يف كنم طلغ اذه هل ليق ءاسنلا متسمال وأ »
 زاجم ىلع هريغ مساب هنع ىّتكف عامجلا دارأو سمللا ركذ امنإو ، عايجلا وه عضوملا
 هقيرط اذهو ءاسنلا متسمال وأ » : هركذ لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو © ةغللا

 متسمل ال وأ ءىرق دقف لاق نإف { نيلعاف نم الإ نوكي ال لعافتلاو لعافتلا قيرط
 بجوي الو هدحو سمل لعفلا عوقو بجوي متسمل وأ لعافتلا بجوي ءاسنلا
 نإو » : هركذ لج هلوق وهو دارملا ىلع ىرخألا ةيآلا تلد دق هل ليق ، لعافتلا

 . «متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط
 يورو . نيرهاطلا نيب قرف الو هريغ نود عامجلا وه انه سملا نأ اوعمجأ دقو

 وه نارقلا ف روكذملا سمللا : الاق اهنأ سابع نباو بلاط يبأ نب يلع نع

 كرابت هللا لوق يف عايجلا نود سمللا لاق هنأ هنع يورف دوعسم نبا امأو . عايجلا

 الاق سابع نباو يلع نع . «اولستغت ىتح ليبس يرباع الو ابنج الو ل : ىلاعتو
 . نورفاسملا مه
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 لاقف & سان وهو جرفلا سمي ءعىضوتملا ين انباحصأ فلتخاو : باتكلا نمو

 يف هنأكو هيلع مول ال يسانلا نأل هتراهط ضقتنت مل سان وهو كلذ سم اذإ مهضعب

 يف ةراهطلل ضقنلا هيلع مهضعب لاقو . لعفلا ىلإ دصقي مل اذإ لعاف ريغ ريدقتلا
 وأ ادماع سم نم ىلع رهطلا ةداعإ يدنع بجوي رظنلاو . ادماع وأ ناك ايسان سملا

 سملا ىلإ دصاقلا ناك نإو { ةراهطلا يسانلا نع طقسأ نمم جتحم جتحا نإف . ايسان

 ىلإ دصقلاب يهنلل هبوكرل هيلع رهطلا ةداعإ بجوو ةلي يبنلا ربخب كلذ نم اعونمم
 نأ تركنا ام هل لاقي . ايهن هيف فلاخ لعف ىلإ دصاقب سيلف يسانلاو . كلذ لعف

 ايسان سم نم ىلع ةراهطلا ضقن بجيو ربخلاب دمعلا يف بجي ةراهطلا ضقن نوكي
 نم حيرلا جورخ نأ ىلع انقافتال ، ءاوس كلذ يف دمعلاو أطخلا نوكيف 0 ليلدلاب

 ضقني دمعو دصق ريغب اهجورخو . اهجارخال دصقلاو دمعلاب ةراهطلا ضقني ربدلا
 بجوأ بنجلا كلذكو . اعيمج وهسلاو دمعلاب بجي ةراهطلا ضقنف . اضيأ ةراهطلا
 ةراهطلل ضقان ينملا جورخ . اضيأ مالسلا هيلع لوسرلا هبجوأو لسغلا هيلع هللا

 . رايتخا ريغب جرخي يذلا مالتحالاو رايتخالاب

 ةالصلا ف وهو مكدحأ يتأيل ناطيشلا نإ» : ةلي هللا لوسر لاق كلذكو

 اذإ كلذ نأ ملع دقو «احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هيتيلا نيب خفنيف

 ضقن مئانلا ىلع ةايَّتل وسرلا بجوأ دق كلذكو . يلصملا نم رايتخاب سيلف جرخ
 . هنم رايتخاب سيل مئانلا نم حيرلا جورخو . ةراهطلا

 يف سانلا فلتخا نإو ةالصلل ةراهطلا ةضاحتسملا ىلع ةت يبنلا بجوأ دقو
 ام نأ ىلع لدي اذهف اهنم رايتخاب سيلف ةضاحتسملا نم جرخي امو اهتراهط مكح
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، ءاوس وهسلاو دمعلا يف وهف ءوضولا بجوأ

 نع ةشئاع تور امل ءوضولا بجوت ال ديلاب ءاسنلا ةسمالمو : باتكلا نمو

 يلع لوقي ناك لوقلا اذهبو . أضوتي الو يلصيو هءاسن لبقي ناك هنأ ةلي يبنلا

 يف امم الدب مميتلاب رمألا دنع ءاسنلا سمل ركذ هركذ لج هللا نأ ىرت الأ . سابع نباو

 . ملعأ هللاو عامجلا نع سمللاب ىنكف ةيآلا ءادتبإ

 ىلع ضقن ال هنأ هفك رهاظب هجرف سم لجر نعو : خايشألا باتك نم ةلأسم
 هسم ام سملا مهدنع امنإو لاق ءاهقفلا دنع لوقلا رثكأ اذهو لاق . هئوضو
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 لوقلاو . اذه ريغ لوق هيفو فكلا رهاظ ةلزنمب وه مدقلا كلذكو : لاق

 . ءاوس كلذ لكف ةبشخب وأ هديب هتأرما جرف سم نم لاقو . لوألا وه

 طسو ف هتسمف ةرذع هيلع تحاسف ءام طسو ف أضوتي لجر نعو : ةلأسم

 نإو . دسفي ال ليق دقو هؤوضو دسفي ليق دق لاق ؟ متي له ] ءيش قحلي ملو ءاملا

 ءيش هندب قلعي ملو ةبطر يهو ةجراخ يهو ءاملا نم جراخ وهو هندب تسم تناك
 . يعم كلذ ف فالتخا الو دساف هؤوضوف

 هربد وأ هلبق يبص جرف سم ١ ذإ لجرل ١ ءوضو دسفي له تركذ ام امأو : ةل اسم

 وهو هسم ١ ذإ ٥ ءوضو كلذ دسمي مل رتسي ال اريغص يبصل ا ناكا ذإف ؟ لوسغم وهو

 . بطر ريغ

 اسف اذإ قحلا نم يحتسي ال هللاو : هيبأ نع ريشب لاقو : ةلأسم

 . أضوتيلف مكدحأ

 ضقتني وأ مثأي له ‘ أطخ اهلجر وأ ةأرما دي سم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 .ال لاتق . هؤوضو

 الإ هدسج سم نم ناسنالا ىلع ءوضولا ضقني ال هنأ ىسوم نع دجوي اممو

 . حون يبأ نع كلذ وحنو طئاغلاو لوبلا عضوم

 الإ ءوضو ال» : لاق هنأ أي يبنلا نع يور دقو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 صاوخ ىلع ىفخي نلو ليوط حرشو ليوات هل ربخ اذهو { «حير وأ توص نم
 مهيلا عوجرملا نأل { اندصق مهايإو اعيمج مه باتكلا نأل هللا ءاش نإ انباحصأ
 . مهيلع لوعملاو

 وأ لوبلاو طئاغلا جورخ ةمألا عامجإب ةراهطلا ضقتني يذلا : باتكلا نمو

 يف ةفشحلا ةبوبيغو ربدلا نم حيرلا جورخو اتقو دوعيو اتقو عطقني ناك اذإ ايهدحأ
 ينملاو يدولاو يذملاو ضرم وأ ركس وأ نونجب لقعلا لاوزو اعجطضم مونلاو جرفلا
 . كلذ ىوس ايف اوفلتخاو . سافنلا مدو ضئاحلا مدو

 ضقني ايع تلأسو : مهجلا نب مشاه ىلإ ةفيذح يبأ نبءالعلا باوج نمو : ةلأسم

 . كلانه نم جرحم امو نيسلا ىلع ربدلا ركذ سانلا لاق دقف . ةروعلا ركذ نم ءوضولا

 . متشلا كلذب دصقي ىتح : نولئاق لاق
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 ةأرما فخ ىلإ رظن نمع لئسو © بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 . ءوضولا ةداعإ هيلع : هريغ لاقو . ال : لاق . ءوضولا ةداعإ هيلع لهو . ادمعتم

 © ءوضولا ضقتني عضوم يأ نم هجرف سم نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ثيح نم ربدلا نم فكلا سم اذإ هب ذخأن يذلاو 5 ةريثك ليواقأب كلذ ين اولاق دقف

 ضقني مل قوف نم هكح وأ بوثلا قوف نم هسم نإو ، هءوضو ضقن طئاغلا جرخي
 ةالصلا يف هكسمأ نإو . هتالص ضقتنت مل ىنعمل همف ةالص يف ناك نإو . هؤوضو
 طئاغلاو لوبلا نيثبخألا جلاعي نأ هل سيلو هتالص تضقتنا هنع بهذي ىتح لوبلل

 َ . ةالصلا ين

 نم هنأ يلع نب ىسوم نع دمحم نب رمع نع رفعج نب دمحم ظفحو : ةلأسم

 هءوضو كلذ ضقني ال هنأ كلذ هيلع هبتشا مث ءوضو ىلع وهو هربد نم جرخت احير دجو
 . مات هؤوضوف الإو احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح

 . هؤوضو ضقتنا ةقرس قرس مث أضوت نمو لاق : ةلأسم

 . ةبوتلا هيلعو هيلع ضقن ال ليق دقو : هريغ لاق

 نإو © ءوضولا ةداعإ هيلعف ابطر ناك نإ لاقف تيملا سمي لجرلا ينو : ةلأسم

 . هيلع ساب الف اسباي ناك

 ابطر ناك ضقني ليق دقو يدنع ايف : ديعس وب وهو : هربغ لاق

 . اسباي وأ
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 رانلا هتسم امو تالوكأملاب ءوضولا ضقن ىن

 هلكف كيلع سأب ال لاقف ، كلذ هابشأو بارشلاو خوبطملا ماعطلا نعو

 دق ائيش لكأ دقو يلصي نأ هركي نمل لوقي ناك سابع نبا نإف ، خوبطم ريغو اخوبطم
 ءاملاب نولستغتو نوأضوتت متنأو كلذ نوهركت فيك لاقف ، أضوتي ىتح رانلا هتسم
 دقو . رانلا هتباصأ دق هلكو ءاملا نوهركت الو ماعطلا نوهركت فيكو { رانلاب خوبطملا

 هتناف مهروزي لازي ال ناكو راصنألا ءايحأ نم ايح اموي راز ةي هللا لوسر نأ انغلب

 . اهنم أضوتي ملو ىلصف ماق مث اهقرعتو اهلكأف دعاق وهو ةيوشم ةاش فتكب ةأرما

 ديعيأ ، ءىضوتم وهو هندب هسم وأ لجر هب رش بيلحلا نبل نع لئس : ةلأسم
 ال بيط لالح هنإف هب سأب ال لاق ؟ هدي سم ام لسغي وأ يلصي نأ دارأ اذإ هروهط
 بيلحلا برشب ىرت ال فيك : لاق ءاهقفلا نم الجر نأ كربخأ ، ءوضولا ضقني

 اهنوطب يف امم مكيقسن » : لوقي هللاو هنم هيلع ءوضو ال نأ ىرن لجرلا هب رش اذإ اسأب
 هبرش نم ىلع ىرت ال تنأو مدلاو ثرفلا نيب نم جرخ امنإف هممدو ثرف نيب نم
 ىرت الأ 4نيبراشلل اغئاس اصلاخ انبل » : هللا لاق : سابع نبا هل لاقف ؟ اءوضو

 . هل رقأو ائيش لوقي نأ عاطتسا ايف لجرلا تكسف لاق . هلك كلذ نم صلخ هنأ

 قرافف . ءيش يف ءاهقفلا نم دحأ هعزاني ال انغلب ايف سابع نبا ناكو

 ناكو . سابع نبا لوق ىلإ هلوق نع كلذ عجريو هيلع حلفيو هل رقي ىتح سابع نبا
 . ءاهقفلا ديس لوقي ناكو سابع نبا لثم قلأ مل لاقو رحبلا هيمسي ديز نب رباج
 تنك الإ هعم تدعق مهنم لجر سيلف الجر نيعبس تكردأ ديز نب رباج لاقو
 . سابع نبا الإ هرهظ ءارو ام فظنتسأ
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 اهريغو رانلا تسم امم ءوضولا ضقن

 رانلا تسم امم أضوت هنأ هنع يور نممف 7 رانلا تسم امم ءوضولا ي اوفلتخاو

 ةشئاعو يرعشالا ىسوم وبأو كلام نب سنأو ةحلط وبأو رمع نبا هنم ءوضولاب رمأو

 دلخ يباو . زيزعلادبع نب رمع نع كلذ يورو . ةريره وبأو تباث نب ديزو
 قيدصلا ركب وبأ ناكو . يرهزلاو يرصبلا نسحلاو رمعم نب ىيحيو ةبالق يبأو
 سابع نباو دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نايثعو باطخلا نب رمعو
 نايفسو ةنيدملا لهأو كلامو ءادردلا وبأو بعك نب يبأو ةماما وبأو ةعيبر نب رماعو

 باحصأو روث وبأو قاحسإو دمحأو ماشلا لهأو يعازوألاو ةفكلا لهأو يروثلا
 . اءوضو هنم نوري ال يأرلا

 . اضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكأ ةلي هللا لوسر نأ تبث لوقن كلذكو

 اندنع ذاش ءوضولا ضقني رانلا هتسم ام سم نا لاق نم لوق : ديعس وبأ لاق

 اهريغت ال رانلا نأ اهلصأ رهاط ءايشألا نأل © ةنسلاو باتكلا توبثو قافتالا يناعم يف

 اذإ تاساجنلا رهطت رانلا نأ ةريثك يناعم يف ىجري لب © لاحب ةساجنلا ىلإ اهليحت الو

 نمم بجعلاو " هل ىنعم ال اذهو ، تاساجنلا اهل ضراعملا تاراهطلا نم اهب تبهذ

 ءاملاب رهطتلا اوزاجأ مهنأ مهلوق نم قافتالا يناعم يف تبث هلعلو هقفلا يناعم يف ركذي
 . ةم يبنلا نع تبث كلذ لعلو ٠ نوخسملا

 لئاق لاق نإف رانلا هتسم امم بحي ال ءوضولاو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

برعلا ةغل ف ءوضولا هل ليق ) رانلا تسم امم اوأضوت» ن يبنلا نع يور دقف



 : رعاشلا لوق ليلدلا ةفاظنلا نم ذوخأم

 ةانأ ووذ لاعفلا حيماسم

 ءاضو مههجوأو حيجارم

 وهو عضوملا اذه يف ةفاظنلا ءوضولاب دارملا نوكي نأ نكمي دقف ةفاظنلا نم ديري

 ءوضولل ابجوم ناك ولو ليلد ريغب اضرف بجون انسلف 2 ابابا ال ابابحتسا ديلا لسغ
 فتكب ىتأ هنأ كلذو هل اضراعم عضوملا اذه ريغ نم ىور ام ناك . ةالصلل يذلا

 يف ةصقانلا ريغ ةرفوملا يه ةبرؤملاو ، أضوتي ملو اهنم لكأف ةرفوملا يه ةبرؤملاو ةبرؤم
 : ءارعشلا ضعب لوق كلذ ىلع لديو . ةغللا

 قبوسب ىتأ ةلت يورو . صقان ريغ ينعي (برؤم وضع سيقلا دبعل ناكو)

 لحأ ماعط نم ءوضو ال» : لاق هنال ةلي هنع يورو . ىلصو هاف ضمضمو هبرشف
 مسإ واولا مضب ؛ ءوضولاو © هب أضوتي يذلا ءاملا مسأ واولا حتفب ءوضولاو (هلكأ هللا

 مسإ واولا حتفب .7 كلذكو . لعفلا م نيس نيسلا !مضب رحسلا كلذكو ، لعفلا

 مسإ واولا مضب خب دوقولاو بطحلا

 4 ةراححل او سانل ١ اهدوقو اران مكيلهأ او ق اوق 7 هركذ لج هللا لاقو

 .ملعأ هللاو اهبطح ليري

 : رعاشلا لوق هنمو

 اهرقتسم ف رانلا دوقو اوسمأف

 راص منهج يف روفك لكو
 : رخآ لاقو . اهبطح اوسمأ ديري

 مسوم ىلل نيدقوللا بحأ
 دوقولا امل ءاضأ ول ابذجو

 . ملعأ هللاو بهللا ءاضا ديري واولا مصب

 رمأ هنأ التم يبنلا نع ةياورلا هب تءاج ام ىلع رانلا تسم ام ءوضولا امأو

 هنم لسغت ال بارعألا تناكو { مفلاو ديلا لسغ اندنع وهو رانلا تسم امم ءوضولاب
 امم يديألا لسغب ةلي هللا لوسر اندافاف { هحير نم انيلع دشأ ماعطلا دقف لوقتو
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 نم مههاوفأو مهيديأ اولسغ اذإ نولوقي ةموهزلا نم ءاوشلاو ةخبطألا نم رانلا تسم
 . ملعأ هللاو ةغللا يف فرعن اذكه اناضوت ةمعطألا

 هدعبو 5 دقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يورو
 ةفاظنلا نم ةءاضولا نم ذوخأم ءوضولاو ممللا يفني ةخسن يفو & مهلا يفني

 هفظن ىأ 7 ههجو لساغلا ناكو . هنسحو هفظن يأ هجولا 7 ليق هنم ى نسحلاو

 وه هللا باتك ف ىذلا ءوضولاو . هأضو دقف هئاضعأ نم اوضع لسغ نمو . هنسحو

 ريهطت ءيشلل لسغلا نأل لسغلا فيفخ حسملا تحسم لوقي يضوتملاو . لسغلا
 الو ءاملا نم ليلقلاب نوزتجي اوناك دقو . ءاملا رارمإب ريهطت هل حسملاو . ءاملا غارفإب
 ثلثو لطر هنا ليق دملاو . ءاملا نم دمب أضوتي ةلي هللا لوسر ناك دقو . نوفرسي

 دنع لسغلاو . لساغ اهل وهو هءاضعأ حسمي هنأ ىلع لدي اذهو . اننامز لطرب

 انريغ امأو . هيلع نباو كلام لوق وهو ندبلا ىلع ديلا رارمإو ءاملا غارفإ وه انباحصأ
 . ةغللا رهاظب مهدنع ءاملا بصنف

 يالوم ينثدح لاق 5 لالب قيرط نم ةلت يبنلا نع يور : باتكلا نمو
 ماعط نم مكدحأ اضوتي ال» : لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ركب وبأ
 امم ءوضولاب رمأ ةلي يبنلا نأ انوفلاخغ هاور ىذلا ربخلا تبث نإف { «هلكأ هللا لحأ

 يف ءوضولا نال مسدلا نم مهيديأ فيظنتب مهرمأ نوكي نأ لمتحي هنإف رانلا تسم
 هجولا ءيضو نالف لاقي هنمو { نسحلاو ةفاظنلا يهو ةءاضولا نم ذوخأم برعلا مالك

 . فيظن نسح يأ

 هب ىمسي لعفب يتأي نأ دبعتملا ىلع بجوي هرهاظ ناك ءوضولاب درو اذإ رمألاو
 اءوضو الإ هب دبعت امم جرخو ًائضوتم كلذب يمس ةموهزلا نم هدي اضو اذإو 5 ًائصضوتم
 . وه الإ ءعىزجي ال هنأ اوعمجأ

 هنأ ةلي يبنلا نع يور امل ءوضو بورشملاو لوكأملا نم سيلو : باتكلا نمو

 نيرمألا رخآ نأ هللادبع نب رباج نع يور امو . اضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكأ
 رهظأ كلذ ناكل ءوضو هيف ناك ولو رانلا تسم امم ءوضولا كرت ةي هللا لوسر نم
 . هب ىولبلا ةرثكل طئاغلا مكح نم رهشأو
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ءامدلاب ءوضولا ضقن ف

 مث أضوتف فرصنا فعر اذإ رمع نبا ناكف 8 | فاعرلا نم ءوضولا يف اوفلتخاو

 ةمقلعو بيسملا نب ديعس ءوضولا فاعرلا ي نأ ىأر نمبو . هتالص ىلع ىنبف عجر

 لاقو . يأرلا باحصأو دمحأو يروثلا بهذم وهو 0 حابر يبأ نب ءاطعو ةداتقو

 نم جرخام ىلع الإ ءوضو ال لوحكم لاقو . هيف ءوضو ال ملاسو رفعج وبأو سواط
 كلامو ةعيبرو يراصنألا ىح فاعرلا ف ءوضو ال هنأ هبهذم نمو . ربد وأ فوج

 ٠ روش وبأو يعفاشلاو

 هنأ ىفوأ يبأ نع انيور . جرخي مدلا ين ءوضولا طاقسإ وهو : ثلاث لوق هيفو
 . ةداعإلا هيلعف اشحاف مدلا ناك اذإ لاق هنأ سابع نبا نعو . ىلصف ماق مث امد قصب
 نأ جتحاو ، هجورخ يف شحفي ىتح لاقف حرجلا نم ليسي مدلا يف دمحأ لاقو
 يل ريبج نب ديعس لاقو . أضوتي ملو ىلصو هحسمف امد هجرخف ةرثب رصع رمع نبا

 الو لسي مل ولو اضوتي دهاجم لاقو . ليسي ىتح أضوتي ال مدلا هنم رهظي شدخلا
 رثأ لسغيو روث يبأو يعفاشلاو ةنيدملا لهأو كلام لوق يفو ةماجحلا يف ءوضو

 يراصنألا ىحيو ةعيبرو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو رمع نبا لوق ف مجاحملا

 باحصأو . مجاحملا ةيقنت ىلع ديزأ ال كلام لاقو . روث يبأو يعفاشلاو كلامو

 رمع نبا نع انيور . فاعرلا نمو اهنم أضوتي دمحأ لاقو . ءوضولا هنم نوري يأرلا
 لوق نع انيور دقو . مجاحملا رثأ لسغو ءوضولا هنم نوري اوناك مهنأ ةداتقو نسحلاو
 ناكو . سابع نباو يلع نع كلذ يورو . ةماجحلا نم نولسغي ال مهأ دجاو

 لسغيو . اءوضو ةماجحلا الو فاعرلا بجوي ال ركب وبأ لاقو . كلذ لعفي دهاجم
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 دهاجم لاقو . ةجح كلذ نم ءيش يف ءوضولا بجوأ نمل ملعأ ال ينال مجاحملا رثا
 . مدلا ةلزنمب حيقلا دعس نب ثيللاو مكحلاو ةداتقو يرهزلاو يبعشلاو ةورعو ءاطعو

 ي ءاطع لاق كلذك . ءوضو ديدصلاو حيقلا جورخ يف سيل يرصبلا نسحلا لاقو

 مدب سيل محللا ةلاسفك اهنم لاس ةحرق يف يعازوألا لاقو . ءيش هيف سيل حرقلا ءام

 مدلا نم رسيأ وه ديدصلاو حيقلا يف لبنح نب دمحأ لاقو . هيف ءوضو الو حيق الو

 . ءوضولا بجوي ال مدلا ءاوس اهلك قحسإ لاقو
 لئاس مد لك نأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم ىلع جرخي : ديعس وبأ لاق

 نأ حرج وأ فاعر نم ناليسلا مكح هيف تبث دق اريثك وأ ناك اليلق هعضوم نم ضئاف

 ندبلا ين تاثداحلا ءامدلا عيمج نم ضفي مل ام امأو ، ءوضولل ضقان هلك كلذ

 امأو ، اريثك وأ اليلق ناك ءوضولا ضقني مهلوق نم فالتخالا يناعم كلذ ي جرخيف

 كردت عضوم ىلإ كلذ يف راصف كلذ هبش وأ طاخم وأ قير نم هريغ كلذ طلاخ ام

 ضقن يف مهعم هيف فلتخي امم كلذ لكف كلذ لئاز وأ نيرخنم وأ مف يف هتراهط
 راصو هيلع بلغ اذإف ز هطلاخ امم كلذ نم ةراهطلا ىلع بلغي مل ام هب ةراهطلا
 . اريثك وأ اليلق ناك قافتالا يناعم يف مهعم ضقن اكلهتسم

 سيلو مدل ا هفنأ طسو نم جرخي يذل ا ف تركذو : ف ارشأل ا باتك ريغ نمو

 هتالص هيلع دسفي له تلق . مدلا جرخ هفنأ طسو ف هعبصإ لخدأ اذإ الإ رهاظب

 دسفي ناك قاشنتسالا غلبي ثيح هفنأ ف مدلا ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ هءوضوو

 لصي ىتح دسفي الأ وجرأف قاشنتسالا لصي ال ثيح ناك اذإو . ةالصلاو ءوضولل

 . قاشنتسالا عضوم ىلا

 حرجلا يمدف هندب وأ هلجر : ةبجار هلوط ناك اذإ حرجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نوكي له ى يحلا دلجلا ىلإ حرجلا نم ضفي ملو هلفسأ ىلإ حرجلا يف لاسو هالعأ نم
 دسفي الو حيحصلا ندبلا نم هريغ ىلإ حرجلا ماكحأ نم جرخي لهو ضئاف ريغ
 ؟ كلذك ضيفي ىتح ءوضولا

 ماكحأ هيف يرجيو ضئاف ريغ يدنع وهف حرجلا نم ضفي مل ام هنأ يعم لاق
 هلكف ايرط وأ اميدق ناك نإف هل تلق . يرطلا حرجلا نم ضئاف ريغ يذلا مدلا
 هل تلق . فلتخ هنأ لوقلا ضعب يئو ءاوس هلك لوقلا ضعب ف هنأ ىعم لاق ؟ ءاوس
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 نإ لوقي هنأ يعم لاق ؟ دشأ ميدقلا مأ دشأ يرطلا نإ لوقي فلتخم هنا لوقي يذلاف

 .دشأ يرطلا

 طاخملا ناكف مد هيف جرخ اذإ طاخملا نع هتلأسو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 هل تلق . ءوضولا ضقني ال هنأ ضعب لاق دق لاق ؟ ءوضولا ضقني له © بلاغلا وه

َ . معن : لاق . قاصبلا كلذكو





 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 مفلاو فوجلا نم جرحي امب ءوضولا ضقن ف

 يورو هنم ءوضولاب رماي رمع نبا ناكو ءيقلا نم ءوضولا ضقن يف اوفلتخاو

 باحصأو دمحأو يعازوألاو يرهزلاو ءاطع لوقو ةريره يبأ نع يلع نع كلذ
 . ةعيبر لاق هبو . ًأءوضو هنم نوبجوي ال روث وبأو يعفاشلاو كلام لاقو . يأرلا

 يبعشلاو يعخنلاو حابر يبأ نب ءاطع ناكف سلقلا نم ءوضولا بوجو ي اوفلتخاو

 لاقو . ءوضولا هنم نوبجوي زيزعلادبع نب ديعسو يعازواألاو دامحو مكحلاو ةداتقو
 يعفاشلاو كلامو يرصبلا نسحلا ناكو . هريثكو كلذ ليلق نم ءوضولا ديعي قحسإ

 هليلق ف ءوضو ال لوقي نايلس يبأ نب دامح ناكو . اءعوضو هنم نوبجوي ال روث وبأو

 اذإو ءوضو الف اليلق ناك اذإ : ةرم لاقف دمحأ نع هيف فلتخاو © أضوت اريثك ناك اذإو

 ال ركب وبأ لاق . ءوضولا هيلع : ةرم لاقو ى معنف مفلا ءلم نوكي ىتح اريثك ناك

 مل ةلي يبنلا نالاضرف كلذ بجوي مل نابوث ثيدح تبثو . هيلع ءوضو
 . ءوضولاب رمأي

 نم جرخام لك نأ انباحصأ لوق نم قافتإلا يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق
 ضافف ريغتم ريغو اريغتم ههبش وآ ءام نم كلذ هبشأ ام وأ بارش وأ ماعط نم فوجلا

 ةجلاعم ريغب هظفل نم ةردقم ىلع ناكو ريثك وأ ليلق نم ناسنإلا مف نم ناسللا ىلع

 نأ قافتالا يناعم ين مهلوق نم ءوضولل ضقان هلك كلذ نأ © ههبشأ ام وأ حنحتتي

 جورفلا نم لابقالاو رابدألا نم هارجم نم سجنلا نم جرخ ام عيمج نأو سجن كلذ
 وهو هنيب قرفلا الو كلذ فالتخال ىنعم الف مهاياو انقافتا يناعمل ءوضولل ضقان هنأ

 . ةساجنلا يف واستم
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 سعانلا مف نم جرخي يذلا قيرلا امأو : فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 .هب ساب الو ضقني ال هنأ بوبحم نب دمحم نع ةقثلا انل ظفحف

 ىلع كلذ يناعم جرخيو . ناسنالا نم قيرلا ركذ ىضم دق هنأ انعم : هريغ لاق

 نم ءاج ام لكو . ناظقيلاو سعانلا نيب اندنع كلذ يف قرف الو .هتراهطب قافتالا هبش

 مل ام هردص وأ هسأر وأ هقلح نم هرخانم نموأ همف نم جرخ امم هتابوطر نم ناسنالا

 ناسنالا نم هلك كلذف ههبشأ امو مدلا ريغ نم هربد نم وأ هلبق نم وأ هفوج نم تأي

 جرخي كلذ لكف ، بنجلاو ضئاحلاو رابكلاو مهنم راغصلا نم رارقالا لهأ عيمج نم

 لاح هبلغ وأ مكحب ةساجنلا نم ءيش ىنعم مكح هصخي مل ام ةراهطلا ىنعم ىلع

 . بايتراو ةهبش

 نم» : لاق هنأ ةلت يبنلا نع حيرج نبا نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 . «اضوتيلف هتالص يف فاعر وأ يذم وأ سلق وأ ءيق هباصأ
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ءايشألا سمو لامعألاب ءوضولا ضقن ين

 نع انيور . ءوضو هنباغمو هطبأ سم نم ىلع سيلو : فارشألا باتك نمو
 ىرصبلا نسحلاو دمحأ لاق هبو . هيلع ءيش ال هطبا سم نميف لاق هنأ سابع نبا
 روث وبأو قحساو دمحأو يعفاشلاو دعس نب ثيللاو سنا نب كلامو ىلاعلا ثراحلاو
 . هنع لوهجم لجر نع هنأل هنع يور ام رمع نع تبثي الو . ىأرلا باحصأو

 حبذ نم ىلع سيلو . اتباث ايهنم دحاو سيلو دهاجم نب ثيل هاور رمع نبا ثيدحو
 هنأ ملعن ملو ةندب نيتسو ةثالث ىنمب رحن ةل يبنلا نأ تبث دقو . ءوضو ةحيبذ
 نم نا هب بسجي ام ةلمج يف ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو . ةراهط كلذل ثدحأ

 . عامجإ وأ ةنس وأ باتك هتراهط ضقنت نأ الإ هتراهط ىلع وهف { رهطت

 ىنعم الف تاروعلا ىوس ام ندبلا نم هريغو طبألا سم امأ : ديعس وبأ لاق

 ندبلا ضراعت مل ام هريغو حبذلا نم ةحابملا لاعفألا عيمج كلذك هب ، ضقنلل

 ةنسلاو باتكلا مكحب أضوت نم امأو . هب ةراهطلا ضقنل ىنعم الف { ةساجن
 نم هيلع عمتجملا ريغ انباحصأ لوق يف فالتخالا يناعم يف هضقني دقف قافتالاو

 ينامأو . يارلا قيرط نم ملعلا لهأ لوق نم فالتخالا نم عامجإالاو ةنسلاو باتكلا

 ةنس وأ باتك مكح وهو نيدلا ماكحأ الإ هضقني ال لاق ايكف نيدلا ماكحأ

 .عامجإ وأ

 ىلع وهف هرعش نم ذخأو هرافظ أ صق مث لجرل ١ رهطت ١ ذإو : هنمو

 يعازواألاو يروثلاو كلامو يرهزلاو مكحلاو يرصبلا نسحلا لاق كلذك . هتراهط

 سمخ ةرطفلل » : لاق ةي هللا لوسر ن أ تبث مهترمزب نمو ن |عنلاو يعف اشلاو
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 . «طبالا فتنو رافظألا ميلقتو براشلا صقو دادحتسالاو ناتتخالا

 سيلو هبراش زج وأ رصق نم اولاق مهنأ دامحو مكحلاو دهاجم نع انيور دقو

 © بجي كلذ سيلف ابابحتسا اولاق اونوكي نأ امإ ،نيينعم دحأ نم مهلوق نمولخي كلذ

 ءاطع لاقو . ةجح كلذ ىلع لدي سيلف باججالا ةهج نم اولاق اوناك نإ امإو

 . ءاملا هسمي يبعشلاو يعخنلاو

 © ليق ايك انباحصأ لوق يناعم ىلع جرخي هلك اذه نأ يعم : ديعس وبا لاق

 3 هل بحتسي لوقلا ضعب يفو . ءاملاب كلذ عضاوم حسمي نأ اذه ين مهلوق طسوأو

 . هيلع سيل ليقو هيلع لوقلا ضعب ينو

 لخد مث رطملا نيط ف ضاخ هنأ بلاط يبأ نب يلع نع انيور : هنمو

 أضوتي ال الاق ايهنأ سابع نباو دوعسم نبا نعو . هيلجر لسغي ملو ىلصف دجسملا

 نأ ىأر نممو . اضوتي ملو هالجر ءىطو ام ىنمب يناح وهو رمع ءىطوو . ءىطو نم
 نب هللادبعو دوسألاو ةمقلع رطملا نيط ضاخ اذإ نيلجرلا لسغ الو هيلع ءوضو ال

 دمحأ لاق هبو . لصو اهحسما نسحلا لاقو . يبعشلاو بيسملاو فورعم نب لقعم

 ناك هنأ ءاطع نع انيور دقو . ملعلا لهأ ماوع لوق وهو يأرلا باحصأو
 . هيلجر لسغي

 لهأ لوقب المعو . اباجيإ ال ابابحتسا هنم اذه نوكي نأ هبشيو : ركب وبأ لاق
 . هللا ءاش نإ لدعلا يناعم ىلع جرخي هنأ يدنع اذكه : ديعس وبأ لاق لوقن ملعلا

 كئلوأ ناك ولو هؤوضو ضقتنا نذإ ريغب ءعىضوتم وهو موق ىلع لخد نم نأ انعمسو
 . كلذ هل اوحابأ دق موقلا

 وأ سجن بوث هيلعو أضوت نمو : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 نم مهنمف فرعي ال هنم عضوم يف ةساجنلا تناك نإو هءوضو ضقن بطر وهو هسم
 الو بلغألا ىلع مكحلا نورخآ لاقو . هسم نم ءوضو ضقتني سجن همكح لاق
 نظلا ىلع هؤوضو ضقتني الو ةساجنلا ىلع هنم هدي عقت ىتح هسم نم ءوضو ضقنتني
 مهنمف هيف ةقرفتم ةساجنلا تناك نإو . هداسف حصي ىتح هتراهط ىلع رهاط لك نأل
 دق ةساجن نأ ملعب حصي ىتح بلغألا ىلع مكحلا نأل هيف رهطتلا زئاج لاق نم

 . سجنلا بوثلاب رهطتلا زئاج هنأ هيلع لمع ال رخآ لوق هيفو . هتسم

_ ١٨٠



 ميهاربإ يبأ نع كلذكو . هؤوضو ضقتنا ةقرس قرس نم ريشب نعو : ةلأسم
 ام درو بات اذإ هيلع ضقن ال مشاه نب دمحمو مكحلا نب نايلس لاقو . نسحلا يبأو

 الو هيف ق رس ىذلا هتقو يف هؤوضو ضقتنا ةقرس قرس نم نإ دايز وبأ لاقو . قرس
 . ملعأ هللاو هعم ةقرسلا تناك نإو كلذ دعب ضقتني
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 ٠ ع

 نوعبرألا بابلا
 باودلا ثاورأ نم ناك امب ءوضولا ضقن ف

 همدق لسغي لاق . ةبطر همدقو باودلا ثاورأ ىلغ ءعىطوو أضوت لجر نعو

 تلق . همدق لسغي لاق . ابطر ثاورألاو افاج امدق ناك نإ تيأرأ تلق . يلصي مث
 . ال : لاتق . ةالصلا ةداعإ هيلعأ ثاورألا نم همدق لسغي ملو ىلص نإ تيأرأ

 ليخلاو ماعنألا نم هسجن ريغ يتلا باودلا ثاورا ي انعم اذه : هريغ لاق
 هجو ىلع انعم جرخي كلذ لسغو . تاساجنلا ريغ نم جرخي امم كلذ هابشأو لاغبلاو

 هنأ ريبكلا ةديبع يبأ نع ىوري اذه وحن نأ بسحأو . مزاللا هجو ىلع ال هزنتلا
 .اذه لسغب رمأ وأ اذه وحن نم هلجر لسغ

 لتق نم لوقي رباج لاق . هئوضو ىلع وهو ةلمق لتق نمع لئسو : ةلأسم
 تركذ يذلا امأو . دمحم نب يراوحلا بتك نم هنأ دجوي اممو ءوضولا دعيلف هديب ةلمق

 . هيلع الف ؟ أضوتي نأ هيلعأ ءعىضوتم وهو ةلمق سم لجر نم
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 نوعبرأل او ىداحلا بابلا

 دلجلاو رعشلا ةلازإ نم ءوضولا ضقني ايف
 كلذ ةساجن ىف و هنم ةساجنلا لسغو رافظألاو

 له هب راش ذخأ وأ فتحا وا هطبإ فتن وأ هرافظأ ملق مث ةالصلل أضوت نمعو

 هتالصو هيلع ساب الف مد جرخي مل نإف همزلي ايف ىلص ناك نإو ؟ هؤوضو ضقنتني
 لبق ءاملاب براشلاو فحلاو رافظأل ١ عضوم حسمي نأ هل يغبني ناك دقو . ةمات

 . يلصي نأ

 ءاملا اهلخدأ مث هريغ وأ مد نم ةساجن هبوث يف ناك نم نإ رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . هديب قصلي نأ الإ هؤوضو ضقتني مل ءىضوتم وهو هطسو ين اهلسغف يراجلا
 له . هعجوأو هصق ف محلاف هرافظأ صق لجر ف لوقت ف تلق : ةلأسم

 اسجن ندبلا لياز اذإ هندب نم كلذ ىلع هصق ام نوكي له هعجوأو هصق ام نوكي
 دلجلا نم ناك ام امأو ، كلذ هيف ليق امم هملعأ الف رفظلا امأ لاق ؟ال مأ ةتيملا ةلزنم

 يح وهو هلك رفظلا علقنا ولف هل تلق . كلذ ىنعم هقحلي هنأ يعمف محللاو يحلا

 يدنع يحلا رفظلاو يدنع اذكه لاق ؟ محللا نم هقحل ام الإ ارهاط نوكيأ

 . يحلا رعشلاك
 نم ارفظ وأ ةدلج وأ ةرعش عزن نمو : رفعج نبا عماج حرش نمو : ةلأسم

 الف هلبي ملو لعفي مل نإف ، ءوضولا ةداعإ هيلع سيلو ءاملاب كلذ لبيف ءوضولا دودح
 عم ثدح مل ام وهو هزاوج انباحصأ دجوي اذه دمحم وبأ لاق . اضقن هيلع ىرأ

 هيف يلو رفاظألاو ةتيملا ةدلجلا وأ ريسيلا ءيشلا وأ نيترعشلاو ةرعشلاك 6 مد هجورخ

 . قيفوتلا هللابو رظن
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 ذخأ مث اضوت نمع هل تلأس ، ىسوم يلإ بتك : لاق دايز يبأ نعو هلوق امأو
 ديعي هنأ كاش ان و ةالصلا ديعي هنأ ىلص ىتح ءاملاب هحسم نأ يسنو هرعش نم هل

 هلوق نم طلغ اذهف ى هرعش نم هل ذخا ام حسميو ةالصلا ديعي وأ ءوضولاو ةالصلا

 ضقني ثدحب سيل رعشلا ذخأو ، هرعش ذخؤي نأ لبق ةراهطلا هل تلصح دق هنأل

 . ملعأ هللاو ةالصلا الو ةراهطلا

 حسم دق هنأل ءوضو الو ةالص ضقن اذه ف هيلع نوكي الأ بحأ انأو هلوق امأو

 باوج يف اذه باوج لخد دقو لاق ايك وهف ، ىأرلا لهأل ىنم ةفلاح الب

 . ىلوألا ةلأسملا

 نم ةدلج جرخأف ائيضو ناك لجر نعو رثألا نم : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 نم لاق دقف ةتيم ةدلجلا تناك اذإف ؟ هؤوضو ضقنتني له {©= هسو رضب هلجر وأ هدي

 ةبطر يهو ةيح تناك نإو { ءاملاب اهناكم لبيو هؤوضو ضقتنيال ءاهقفلا نم لاق

 . هؤوضو ضقنتني الو اهناكم لبيف ةسباي تناك نإو ، هؤوضو ضقتنا هديب اهسمو

 اهسم اذإف ةتيملا ةلزنمب ندبلا نم ةيحلا ةدلجلا نأ ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . ةبطر نوكت ىتح لاق نم لاقو . ةسباي وأ ةبطر تناك & هؤوضو ضقتنا

 دقف ءعىضوتم وهو هسو رضب هرافظأ نم ائيش عطق نم ناورم وبأ لاق : ةلأسم
 رافظألا عضوم لسغ ءوضو ىلع وهو هب راش ذخأو صقملاب اهملق نمو هؤوضو ضقتنا
 ( . هؤوضو ضقنتنيالو براشلاو

 هيلع ضقن الف صقم وأ هسارضأب كلذ عطق نإ ليق دقو معن لاق : هريغ نمو

 هلبي نأ هل بحتسي لاق نم لاقو . هلسغي لاق نم لاقو . كلذ عضوم لبي نأ هيلعو

 . ءام دبي مل نإ قيرب وأ ءامم بجاوب سيلو

 . كلذ ف هيلع للب ال ليق دقو : هرغ لاق

_- ١٨٦



 نوعبرأل او يناثلا بابلا

 مثال او ء يسل ١ مالكلاب ءوضول ١ ضقن ف

 ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىلإ رظنلاو ةقرسلاو بذكلا لثم ةفورعم ءايشأ ةراهطلا ضقني امتإ لاق نم لاقو

 يغبني ناكو . هرهط ضقني ال هنإف هرهط لعب يصاعملا نم نوكي ام امأف . لحي ال ام

 . كلذك اولوقي مل نكلو ءوضولا ضقنت ةيصعم لك نأ لوألا لوقلا ىلع
 نعل نإو . ءوضولا ضقن همزلي كلذ زيجي ال يذلاف هدبع نعل نمو : ةلأسم

 . هب فلحي ىتحريغ ال ةبوتلا هيلعف ههجو حبق وأ هسفن

 هنم بصعي ةغي ال مساب هبقل وأ هوديعس اديعس وأ ادومحم ادمحم اعد نمو : ةلأسم

 سيلب اذه لجرل لاق نمو . هئوضو ىلع ضقن الف بيجي هبو هل افيرعت كلذ ن اكو

 نيفرتملا نم لجرلا ناكو نيطايشلا نم وأ ناطيش اذه هل لاق نإو . هؤوضو ضقتنا

 . نجلاو سنإلا نيطايش » : لوقي ىلاعت هللا نأل هؤوضو ضقتني مل نيدرمتملا
 لاق وأ دبزلا اهنأك ةنيمس ةاشل لاق وأ سمشلا اهنأك هتأرما لاق نمو : ةلأسم

 . سمشلاب ال هل ليقف رادجلا اهنأك ةأرمال

 . رادجلاب ةأرملا هبشت هركو { هاشلاو سمشلاب سأب ال دارأ هلعل : فيضملا لاق

 هيلع رن مل ةعقو وأ ةعراق دارجلا نم كانه لاق نمو رثؤملا يبأ نعو : ةلأسم

 كرامح لجرل لاق وأ هلك هب تبهذ داسلا اذه ىلع حيرلا تجاه نأ لاق نمو . اضقن

 نأ هل بحن هلثمو 6 ربلاك ريعش وأ صمجحلاك ةرذ لوقي وأ { اذه وحن وأ لغب اذه

 . كلذك كلذ نوكي ىتح أضوتي

_ ١٨٧



 ال هنإف ىصحي ال ام سانلا نم ترصبأو مهلك سانلا تيقل لاق نمو : ةلأسم

 لقأب اهعابف ةرشعب الإ اهعيبأ ال لاقف ةعلس عيب دارأ الجر نا ول كلذكو . ابذك نوكي
 لعف مث لعفأ ال لاقو عنتماف ةالصلا ين سانلاب مدقتيل هيلإ اموأ نمو . ابذك نكي مل

 . هنع دجوي ايف دمحم وبأ كلذ لعف دقو . ابذك اذه نوكي الف

 . هيلع كلذ ضقني مل يتالص وأ يئوضو تمده لاق الجر نأ ولو : ةلأسم
 اذإ هؤوضو ضقتنا نثتسي ملو اذكو اذك وأ كمسلا وأ ثيغلا ءيجي ادغ لاق نمو

 اذه نأل هيلع ضقن الف قرب وأ رحب الإ نالف ام لاقف الثم برض نمو : ةلأسم
 . هب اصاقنتسا وأ هل اتش كلذب دارأ نوكي نأ الإ زاجملا نم

 هؤوضو صقتني الف صقنو هيف دازف هطبضي مل ثيدحب ثدح نمو : ةل اسم

 بذكلاو بذك كلذف . ةدايزلا دمعتي نأ الإ ىنعملاب ىتأو ائىطخخ صقنأ وأ داز اذإ

 هسفن ءاقلت نم هلوقتي لوق ىلع دمعتي ن ا وه هيلع دمعتملا بذكل او . ءوضول ١ ضقني

 الف بذك هنأ هل نابف قدص هعم هنا ىلع اربخ صق نمو . بذكلا وه اذهف نكي ملو

 . هئوضو ف ضقن

 ملو تكس مث ىلوألا ىلصف نيتالصل هئوضوب ىونو قفانملا أضوت اذإو : ةل اسم

 الف ملكت ناف ث ةالصلا هب هل زئاجو تباث هؤوضوف ةين اثلا ةالصلا روضح لإ ملكتي

 هنأ ناطحق يبأ نع ليقو . هؤوضو ضقتنا ملكت ىتم قفانملا ن ال همالك ىلع نمتؤي

 اذإ دمحم وبأ لاقو . نيتالصلل هئوضو ىلع قفانملا نمتؤي الو ةالص لكل أضوتي ناك

 ام هقيرط وأ هعضوم مزلو هناسل كسمأو هرصب ضغو هظفحو نيتالصلا هئوضوب ىون

 . ملعأ هللاو داسفب هئوضو لىإ غلبأ

 ادحأ هب متشي نأ الإ هؤوضو ضقتني مل هريغ لوق نم ارعش دشنأ نمو : ةلأسم

 رتفي مل وه هنأل بذكلا نم ءيش وأ حدملاو مذلا ف طارفإ هيف ناك نإو نيملسملا نم

 نمو هؤوضو ضقتنا بذك هنم ناكو هلوق نم ارعش ناك نإو . هريغ هارتفا امتإو كلذ

 . ملعأ هللاو كلذ ين هيلع سأب الف ءاجهلاو رخفلاو يلهاجلا ثيدحلاو رعشلا أرق

 هرك هنأ ةيواعم يبأ نعف ينب اي هنبا ريغل وأ همأ اي همأ ريغل لاق نمو : ةلأسم

 يئاللا الإ مهتاهمأ نإ مهتاهمأ نه ام » : ىلاعت هللا لوقل لوقلا اذه بحأ انأو كلذ
 . همأ نوكت نأ لجو زع ىفنف «مهندلو

_ ١٨٨ _



 يف ةجح وهف ربخلا حص نإف ينب اي سنأل لاق ةلت يبنلا نع يورو
 . كلذ ةزاجإ

 . ةراعتسالاو زاجملا قيرط نم ليمأ يناثلا لوقلا ىلإ يسفنو : فيضملا لاق
 ام كلذ قاض ول لوقلا نم دشأ لعفلاو ، ةثراح نب ديز ينبت ةي يبنلا نع دجوي دقو

 ةقيقحلا يفن ةيآلا يف لمتحم ذإ لوألا نم ةجح ىوقأ اذهو . ةلي هللا لوسر هلعف

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ملعأ هئلاو زاجملا قالطإو

_ ١٨٩





 ن وعب رأل او ثلاثل ١ بابل ١

 حيبقلا مالكلاب ءوضولا ضقن يف

 هب دري مل نإف تلق . ءوضولا ضقني وهف مالكلا نم حبق ءيش لك هنأ معزو
 جرخي : هريغ لاق . كلذ هابشأو همساب تاروعلا نم ائيش ركذ اذإ لاق . دحأ متش

 امو اهئايسا حبقأب جورفلا ركذ نم مالكلا نم ثيبخلا ىنعمب دارأ هنأ هلوق ليوأت ين انعم

 دري ملو ادحأ كلذب متشي مل ولو ءوضولا ضقني هنأ مالكلا نم ثيبخلاو . اهنم جرخي
 باوج نمو . كلذ ركذ ىضم دقو ليق ام | ضعب ف اذه انعم جرخي دقو . اتش هب

 ركذ نم ءوضولا ضقني ايع تلأسو : مهجلا نب مشاه ىلا ةفيذح يبأ نب ءالعلا
 نولئاق لاقو © كلانه نم جرحي امو نيسلا ىلع ربدلا ركذ سانلا لاق دقف . ةروعلا

 . متشلا ىلإ كلذب دصقي ىتح
 اعوفرم اذه ركذ انببحأ امإو اذه يف لوقلا يناعم ىضم دق هنأ يعم : هريغ لاق

 دقف { اهلك انباحصأ لوق يناعم ىلع جراخ هنأ انعمو . هيناعمب اروكذم هعضاوم ي

 كلذ حبقأب اهنم جرحم امو جورفلا ءاسأ نم هلك اذه حبق ف انعم جرخيو ههابشأو ليق

 وأ متشلا هب داري ىتح هركذ يناعمب ءوضولا دسفي ال هنأ جرخيو © هركذ ىنعمب دسفم هنأ

 . ظفللا ين اتش هانعم جرخي

 . دمحم نب رمع نع تدجو اهف يلع وبأ لوقي ناك كلذبو : فيضملا لاق

 هنأ هثايسأ نسحأب ناك ولو هب متش وأ ايش جرخ اذإ هنأ مهلوق يناعم ضعب يف جرخيو
 . ءوضولا دسمقي

 جرخت يتلا حيرلا نم دشأ وه لاق ؟ روهطلا ضقني له بذكلا نعو : ةلأسم

 . ءوضولا هيلعو

_ ١٩١



 ضقنيو ملسملا ءاخأ تهب اذإ مئاصلا رطفي لاق عيبرلا نأ ىلعملا نبا معزو

 وهف مالكلا نم ثبخ ءيش لك هنأ معزو بذكلا ىلع دمتعا اذإ كلذكو 5 ءوضولا

 همساب تاروعلا نم ائيش ركذ اذإ دحأ متش هب دري مل نإف تلق . ءوضولا ضقني

 . كلذ هابشأو

 لاقف لوبلا ركذ نع ىسوم لاس هنأ مشاه ديلولا وبأ معزو : رثألا نم ةلاسم

 . هنم أضوتف هنم تركذ ءيش لك

 هنإف ادحأ هب متشي نأ الإ ءوضولا ضقني ال لوبلا ركذ نإ ليق دقو : هريغ لاقو

 ىسوم لأس هنأ انملع ايف احلاص ناكو دلاخ نب رمع نب دمحم ينثدح لاق . ضقني

 نم كينلا ركذ نأ انعم : هريغ لاق ال : لاقف : لاق ؟ ءوضولا ضقنيأ كينلا ركذ نع
 دمحم تلأس : لاق هنأ راهب نب ةصيبق ركذو . ءوضولا ضقنيو عايجلا ءايسأ حبقأ

 ةرذع ركذي ىتح ضقني ال لاق همساب ثبخلا ركذ نمع ساسج نب هللادبع نبا

 . همسأب لجر

 ضقني ال هنأ ينبجعي يذلا نأ ريغ باوص نيملسملا لوق لك : فيضملا لاق

 ضقني ناك ول ذإ © هيلع قيضي وأ هل هركي امم ملكتملا هديري ىنعمل الإ هسفن ءوضولا
 سفنب ناك ذإ هب ملكتو لئاسملا ف هب رم نم ءوضو ضقني ال ىنعم ريغب مس الا سمنب

. ملعأ هللاو ضقني مسالا



 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 فارشألا باتك نم كحضلاو مالكلاب ءوضولا ضقني اهف

 بجوي الو ةراهطلا ضقني ال ةالصلا ريغ ف كحضلا نأ ملعل ١ لهأ عمج أ

 . ءوضول ١ ضقني ةالصل ١ ف كحضل ا ن ا لع اوعمج و . ] ءوضو

 . نيئيشلا نيذه ين انباحصأ لوق ىلع يدنع جرخي اذه : ديعس وبأ لاق

 يف كحض نم ىلع ةفئاط تلاقف كحض نم ةراهط ضقن يف اوفلتخاو : هنمو
 يروثلا لاق هبو يعخنلاو يرصبلا نسحلا نع كلذ يور . ءوضولا ةالصلا
 لاق كلذك . ةالصلا يف كحض نم ىلع ءوضو ال ةفئاط تلاقو . يأرلا باحصأو
 وبأو قحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو ريبزلا نب ةورعو يرهزلاو حاب ر يبأ نب ءاطع

 ىسوم وبأو هللادبع نب رباج كلذ لاقو . هيلوق رخآ يعازوألا لاق كلذكو . روث
 يف كحاضلا ىلع ءوضولا بجوأ نم عم ملعن ال انأل لوقن كلذكو . يرعشألا

 بجوي ال انفلاخ نم دنع ةالصلا يف فذقلاو { لسرم هيلع يتاربخو ةجح ةالصلا

 . ءوضولا بجوي نأب ىلوأ كحضلاو 3 ًاءوضو

 ضقان وهو مسبتلا هنم نيهجو ىلع انباحصأ لوق يف كحضلا : ديعس وبأ لاق
 نم ةهقهقلا امأو . يعم مهلوق نم قافتالا يناعمب ءوضولا ضقني الو مهلوق يف ةالصلل

 ءاج دقو . ةالصلاو ءوضولل ضقان هنأ مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخيف كحضلا

 ءوضولا ضقن ةالصلا يف ةهقهقلا كحاضلا ىلع نأ ةلي يبنلا نع ههبشي ام

 . ةالصلا ىنعمل ليازم ةالصلا يف كحضلاو ةالصلاو

 لوقو فذقلا نأ ىلع راصمألا ءايلع نم هنع ظفحي نم لك عمجأو : هنمو
 يندملا هبهذم اذه نمو . اءوضو ضقني الو ةراهط بجوي ال ةبيغلاو بذكلاو روزلا

_ ١٩٣



 اورمأ مهأ لئاوألا نم دحاو ريغ نع انيور دقو قحسإو دمحأو يعفاشلاو نويفوكلاو

 ةجح ملعن ال اننأل هب رمأ نمم بابحتسا اندنع كلذكو . ثيبخلا مالكلا ين ءوضولاب

 تا اللاب فلح نم « : ل اق ديت هللا لوسر نأ تبث لب ١ ءوضو مالكلا ءيسي نم بجوت

 . ءوضوب كلذ يف رمأي ملو «هللا الإ هلإ ال لقيلف

 هللاب كرشلا ىلإ كلذب لجي مل ام هيلع دّمعتملا بذكلا امأ : ديعس وبأ لاق

 فيك كلذ نم بجعلاو . ةراهطلا ضقنب فالتخالا انباحصأ لوق يناعم يف جرخيف

 . هلثم بذكلاف قافتالاب ةبيغلاب كلذ تبل اذإف اهانعم قرتفا

 نم برقأ ةراهطلا ضقنو ةبيغلاب ءوضولا ضقن هبشي ام ةأيلَي يبنلا نع تبث دقو
 ىلع رفكلا مالك نم كلذ هبشأ امو . ةبيغلا لثم بذكلاو . كلذ ىنعمب موصلا ضقن

 ىلع يعم جراخ وهف كرش رفك ال ةمعنلا رفك رفكيو رفكي ام عيمج نم دمعلا
 .انه ىنعم

 ضقتنت هنإف ةالصلا يف رشكي نميف زرحم نب ديعس نعو : باتكلا ريغ نمو

 العاذإ : لاق ؟ ةهقهقلا امو هل تلق هتالصو هؤوضو ضقتنا هقهق نمو هتالص

 ين كحضلاب كرحت اذإ بلقلا نع هللا همحر ديعس ابأ تلأسو ندبلا زتهاو توصلا

 . هقهقي ملو يلصملا مستبي ملو ةالصلا

 تلق . كحضلا نم وه كحضلاب بلقلا كرحت اذإ لوقي اضعب نا : يعم لاق

 نم لوقي هنأ يعم لاق 2 اهدحو ةالصلا مأ ءوضول او ةالصلا دسمفي اذه هلوق ىلعف هل

 ةكرح نا لوقي اضعب ن ا ءعىموي هتيأرو هيلإ بهذي ام بسح ف ةكرح هن ال ةهقهقل ١

 بهذي اضعب نأ يعم اذكه لاق هتفرعو مستبي وأ وه هقهقي ىتح ءيشب سيل بلقلا

 .انه ىلإ

 كحض نإ هنأ يلع يبأ نع دمحم نب رمع نعرفعج نب دمح ظفحو : ةلأسم
 هتالص يف هيلع ضقن الف نانسألا رشكو ةهقهقلا نود ام هتالص يف يلصملا

 ٠ ءوضو الو

 ةدش نم اديدش ادس هاف دسف ةالصلا يف كحض هينعي نمعو : هريغ نمو

 . هتالص ين هيلع ضقن الف ءيش هسارضأ نم زربي ال ىتح كحضلا

 كحضي ال يقبو ةالصلا نع كسمأف كحض ةالصلا يف هل ضرع لجر نعو

- ١٩٤



 ال هنأ مستبي ملو كحضي ملو هتالص ف ىضم مث كحضلا به ذي ىتح يلصي الو

 . اهيف افقاو ةالصلا ف اكسمم يقب نإف تلق . مستبي وأ كحضي مل ام هيلع سأب

 ٠ هيلع سأب ال لاقف

 رفغتسيلف ءىضوتم وهو بذك نم لاق هنأ نايثع يبأ نع انثدحو : هريغ نمو
 . يلصيو هبر

 . ءوضولا هيلع ليق دقو : هريغ لاق

 زوجي ال لاقو هللا همحر دمحم وبأ خيشلا لاقو : ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 ءوضولا ضقن هيلعو قسفلا مسا مهقحلي ناك ولو مهحبقي الو هديبع نعلي نأ لجرل
 (ريخلا نم مهدعبا مهللا) : لوقي هنأكف مهنعل نإ هنأل لاق . لوقلا ضعب ىلع
 نأ هل زوجي الو (مهقلخب هوش مهللا) : لوقي هنأكف مهحبق اذإو . نعللا ىنعم اذهو

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ملعأ هللاو هل ام ضقني نأ هبر لأسي

س ١٩٥





 كحض وأ ءاكب نم ةالصلاو ءوضولا ضقني ايف
 ةأرما هجو رظن وأ فاعر وأ ءيق وأ

 هجولا ىنعم ن وكي امم اذه هبشأ ام وأ

 رخنم وأ نيع وأ مف نم

 ىلإ علطي هدجيف ءاملا برشي لجرلا يف لاق رفيج نب لزانملا نأ حلاص وبأ ركذ
 وهف فوجلا طلاخ ام رثؤملا وبأ لاق . هنيح نم علط اذإ هءوضو هيلع ضقني الف هيف
 . دسفي الف قلحلا ىلإ ردصلا يف عفترم وه امنإو فوجلا ىلا لصي مل امو . دسفم

 ةراهطلا ضقنيو اهضقنت ةالصلا يف ةهقهقلاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 يف اذه لثم ركذي الو . ةالصلا ريغ يف ةراهطلا ضقنت الو . ةالصلا نأشل ايظعت

 ةثداح تدجونإ نكلو اهلايح يلع ةنس يهو . اهريغ ىلع ساقي نأ بحن الو عرشلا
 يف مونلاو ةراهطلا ضقني اعجطضم مونلا نأ ىرت الأ . اهيلع ساقي نأ زاج اهانعم يف

 مل ذإ هتراهط تضقتنا دوجسلا يف ههجو ىلع ناسنإ مان ولو . اهضقني ال دوعقلا لاح
 لثمو . هتراهط ضقنتنت مل ةالصلل دوجسلا لاح يف همون ناك ولو . ةالصلا يف نكي

 . ركني ال عرشلا يف اذه

 قرافم ةالصلا ف كحضلا نع كاسمال او باتكلا ربغ نمو : ةلأسم

 نمعو نسحلا يبأ نع : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم اذه لاق ؟ ال مأ هؤوضو ضقتنيأ قرب لاق وأ رحب الإ نالف ام لاقف الثم برض
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 . هب اصاقنتساو هل اتش كلذب ديري نأ الإ زاجملا

 ىلع فلحلاو ةنايخلاو شحفلا بذكلا نع عيبرلا نظا لئسو : ةلأسم

 ثدحلا سابع نبا لاق : لاقف ادهاجم كلذ نع تلأس : عيبرلا لاقف ، بذكلا

 . كنم لفسأ نم ثدحو كيف نم ثدح ناثدح

 بجوي ام لجر نم عمسف ةالصلا ين ناك ةديبع ابأ نأ دجويو : هريغ نمو

 يف سانلا محدزا امل هنأ كلذو ، طشكي اليكل هديب هيتفش ىلع كسمأف كحضلا

 © رحبلا ين انعقو اذه ىلعانمد نإ لئاق لاقف اضعب مهضعب سانلا عفد ةرصبلا دجسم
 ىلع كسمأف كحضلا هءاج ةديبع وبأ كلذ عمسف 5 لاق ايك ءاملا ين انعقو لاق وأ

 . هتالص ىلع ىضمو ةالصلا يف وهو هديب هيتفش

 كرحتو هجولا رفس اذإف ، اذه ىلع ناك اذإف & كلذب ثدحي رثؤملا ابأ تعمس

 ` ... ملعأ هللاو هتالص ضقنتنت مل ىحللاو بلقلا

 نم نأ يلع نب ىسوم نع دمحم نب رمع نع رفعج نب دمحم ظفحو : ةلأسم
 نع رشكي ىتح كحض نمو . هتالصو هؤوضو ضقتنا هتالص يف هقهقو كحض
 اذهو ةهقهقلا هذه نود ام كحض نمو هؤوضو ضقنتني الو هتالص تضقتنا هنانس أ

 ايف رثؤملا يبأ نع هريغ نمو . هتالص الو هءوضو كلذ ضقني مل انفصو ىذلا رشكلا

 دجوف امالك لجر نم عمسف ةالصلا يف ناك هللا همحر ةديبع ابأ نإ لاقو بسحأ
 هنأ كلذو { ةالصلا ىف وهو رشكي اليكل هديب هيتفش ىلع كسمأف ةديبع وبأ كحضلا

 ىلع انمد نإ لئاق لاقف © اضعب مهضعب سانلا عفد ةرصبلا دجسم ين سانلا محدزا ام
 ةديبع وبأ كلذ عمس املف ، لاق ايك وأ 2 ءاملا يف انعقو لاق وأ ، رحبلا يف انعقو اذه
 تعمس . هتالص ىلع ىضمو ةالصلا ىف وهو هديب هيتفش ىلع كسمأف كحضلا هءاج

 مل ىحللاو بلقلا كرحتو هجولا رفسأ ولف © اذه ىلع ناك اذإف كلذب ثدمجي رثؤملا ابأ
 . هنانسأ ودبت ىتح هتالص ضقنتنت

 ةالصلاو ةراهطلا ضقنت ةالصلا يف ةهقهقلاو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 كلذكو . كلذب يتفي ناكو يعخنلا ميهاربإ قيرط نم ةلي يبنلا نع يور امل اعيمج
 اذإ انايبص انك : لاق هنأ نيريس نب دمحم نع يورو .. ةيلاعلا وبأو نسحلا ىور

 مايأ ين ناك كلذب رمألا نأ مولعمو ةالصلاو ةراهطلا ةداعإب رمؤن ةالصلا يف انكحض

 اهتوبث دعب الإ مهتياورب ةاورلا ءالؤه تفي ملو . مهنيب ايف ارهاظ كلذ ناكو ةباحصلا
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 ةالصلا ةداعإب انرمأ : لاق هنأ ةيلاعلا يبأ قيرط نم ةيم يبنلا نع ةياورلاو مهدنع

 ءاج ىمعأ نأ يهو ث ةروهشم كلذ يف ةصقلاو . ةالصلا يف ةهقهقلا نم ةراهطلاو

 & رئب يف ىدرتف ، هعم ةالصلا ين سانلاو ةلي يبنلا عم ةعامجلا ىلإ ردابو ةالصلا ديري
 . هقهق نم ىلع ةالصلاو ةراهطلا ةداعإب ةلي يبنلا رمأف . مهضعب كحضف

 دمحم نع دايز نب دمجأ يبارعالا نبا نع يدوادلا يلع نب دمحم انثدحو

 نع يرصبلا نسحلا نع ديبع نب ورمع نع ةبيتق نب نسحلا نع ينئادملا ىسيع نبا
 . !ةالصلاو ةراهطلا داعأ ةالصلا يف هقهق نم» : ةةتَييبنلا نع نيصح نب نارمع

 ةالصلا يف ةهقهقلا نأ مهنع انيلإ يهانت ايف انباحصأ عمجأ : باتكلا نمو

 مهضعب لاقو ةالصلا يف فاعرلاو ءيقلا ي اوفلتخاو . ةراهطلا دسفتو اهعطقت

 ةراهطلا ضقني هنأ ثدح هنأ يدنع ىذلاو . ةالصلا عطقي الو ةراهطلا ضقني

 الو ةراهطلا ضقنت ال ةهقهقلا نإ كلام لاق . اهيلع قفتملا ةهقهقلاك ةالصلا عطقيو
 نوكي ال ةراهطلاو ةالصلا عطق نأ هلصأ نم نأل فاعرلا ين هلوق كلذكو . ةالصلا

 ءاملا دجو مث ةالصلا يف مميتملا لخد اذإ لاقف . ضقان مث هيلع قفتم ثدح نم الإ

 لوق هلو هيلع عمتجم ثدحب سيل اذهو ةراهط ريغب ةالصلا تبثت الو هتراهط تضقتنا
 . هتراهط تضقتنا هتالص تمت اذإ مميتلاب رهطتملا نأ وهو لوقلا اذه ةاضي رخا
 ةالصلا زوج ذإ كلام ىلع ةفينح وبأ باعو . اثدح ناك نإو هيلع ثدحب سيل اذهو

 تبثي ال وهو 0 ةراهطلا لاوز عم تبثت ال ةالصلا نإ لاقو ث ةراهطلا لاوز عم
 دق ام ىلع ينبي عجريو اضوتيف فرصني لوقي ، فاعرلاب ةراهطلا لاوز عم ةالصلا

 عطق بجويو هلصأ ىلع يضمي نأ يغبني ناك دقو 3 هريغ ىلع باع ايف لخدف ىلص

 ين ءاملا ةيؤرو . ةهقهقلا يف لاق ايك ةالصلا عطق بجوي هدنع ثدحلا نأل ةالصلا

 عطقي ثدحب سيل فاعرلا نأ كلام دنعو كلام ىلع باعو . ايميتم ناك نمل ةالصلا

 . قيفوتلاو ةيادهلا هلأسن هللاو ىلوأ بيعلاب ناكف ةالصلا

 ءاملا دوجول هتراهط تضقنتنا اذإ مميتلا زيجي نأ هلوقب لاق نمو ةفينح ابأ مزليو

 يف ثدحلاب هتراهط تلاز ىذلا نأ معز ايك ينبيو . أضوتيو جرخي نأ ةالصلا يف وهو

 نم هجورخ نأ معزي ةراتف سايقلاب لوقي لجر وهو ث ايس ال أضوتيو جرخي ةالصلا
 ال ثدحب اهنم هجورخ لوقي ةراتو 0 ةراهطلا دسفي ثدح ريغب ةالصلا

 . ةالصلا دسفي
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 ةيؤرو مميتملا ةراهط ضقنت ةالصلا يف لوخدلا لبق ءاملا ةيؤرو يعفاشلا لاقو

 ريغ يف ءاملا ةيؤر نأ هدنعو ةالصلا الو ةراهطلا ضقني ال ةالصلا يفلوخدلادعب ءامل

 لبق ةراهطلا ضقني اثدح ءاملا ةيؤر ناك نإف . ةراهطلا ضقني ثدح ةالصلا

 . دحاو ثدح وهو ةالصلا يف ةراهطلا ضقني ثدحلا اذه نكي ال ملف ةالصلا

 يف ملسف هتالص يف كحضلا هسفن ىلع فاخ لجر نعو : باتكلا ريغ نمو
 لاقف & كحضو كحضلاب هتالص تدسف اذإ هؤوضو هل ملسيل ميلستلا عضوم ريغ

 ملسي نأ وجرأ دايز وبأ لاق . هتالص عم هؤوضو دسفي نأ فاخأ هللا همحر هللادبع وبأ

 نع فقو هللادبع وبأ : (عجر)كحضي نأ لبق ادمعتم ملس دق هنأ عم هؤوضو هل

 . هئوضو ضقن

 انل ظفحو . هتالصو هؤوضو ضقتنا ةالصلا يف كحضلاب هقهق نمو : ةلأسم

 بلقلا اهنم كرحتي يتلا يه ةهقهقلا نأ هللا همحر يلع نب ىسوم يلع يبأ نع ةقثلا

 ام دعب وأ ةالصلا ين مرحي نأ لبق ههقهق نا ءاهقفلا ضعب لاقو . ةالصلا يف ندبلاو

 . هتالص الو هئوضو ىلع ضقن الف ةرخآلا تايحتلا ىضق

 ءعىضوتم وهو ءابلاو يازلاب لجرلا ركذ ىمس نمع ديعس ابأ تلاس : ةلأسم

 ال هنأ فالتخالا هقحلي لهف تلق . ضقنلا هيلع نأ يعم لاق ؟ هؤوضو ضقتني له
 اولاق ام ةلمج ينام امأو & كلذ ملعأ الف هنيعب هيف صوصنم ءيش امأ لاق . هيلع ضقن

 هنأ يعمف { ءوضولا ضقني ال يصاعملاو بذكلا نا لاق نم لوقو فالتخالا نم هيف

 . كلذ نم يدنغ دعبي الو اذه ىلع ةلمجلا يف فالتخالا هقحلي هلثم
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ساعنلا نم ءوضولا ضقني ايف

 هندب نم همؤي امو

 دومحم لاقف ءىكتم وأ سلاج وهو سعانلا ي ءاهقفلا فلتخا دقف رثؤملا وبأ لاق

 ضقي ال هريغ لاقو } هؤوضو ضقتنا دقف سلاج وهو ًاسعان َمرَسْوتسا اذإ رصن نبا
 ىتح سعن ولو هؤوضو ضقنتني ال نورخآ لاقو 3 ًايخرتسم ًائكتم نوكي نأ الإ هؤوضو

 وهو سعن ةليبنلا نع ثيدحلا ف انل ركذ دقو . ضرألا ىلع ةداسو ىلع هسأر نوكي

 ىتح تسعن كنإ هللا يبن اي : هجاوزأ ضعب هل لاقف هبتنا مثرحت يأ طغ ىتح سلاج

 امم لقعي وهف ضرالا ىلع هبنج نكي ملام مئانلا نإ» : لاقف © ءىكتم تنأو تططغ

 هبنجو سعانلا سعن اذإ ذخان لوقلا اذهبو ، «هئوضوب ىلص مث ضرألا ىلع ثدحي
 نع ىور اك هسأر ف رظنأ الو ، ءوضولا ديعي نأ هيلعف ءعىضوتم ضرألا ىلع

 . ةلي هللا لوسر

 رادج لشم هيمدي الو هلؤي امم ءيش هباتتأ مث أضوت لجرف هل تلق : ةلأسم

 ضقني اذه نأ ملعأ ال لاق ؟ هؤوضو ضقتني له هعدصت ةبشخ وأ همدصي
 . ملألا ىنعمب

 لوقل ةراهطلا ضقني عاجطضالا نم مونلاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 . ةي هنع سابع نبا نع يور ايك ، «اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا نا» : ةيم يبنلا
 نبا قيرط نمو 6 لاح لك ىلع ةراهطلا ضقني مونلا ىري ال يرعشألا ىسوموبأ ناكو

 تغ دق هللا لوسر اي تلقف ىلصف ماقف خفنف طغ ىتح مانف دجس ةي يبنلا نا سابع
 ءاكو نانيعلا» : نلك يبنلا لاقو . «اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امتإ» : ةلت لاقف
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 ربدلا ءاكو نينيعلا ةيَتلعجف ث ةروراقلا سأر هب دشي يذلا طيخلا وه ءاكولاو «هسلا

 يمسو( برعلا ىري ام ىلع ربدلا ةقلح وه ةغللا ف هسلا نأل ي زاجملا قيرط نم

 . هَسا ءيش لك لصأ

 اهصاقع فرعيلف» : ةطقللا يف لاق صاقعلاو ءاكولا ين ةلت يبنلا لوق : هنمو
 يئ ةت يبنلا نم ىنعملا اذه ىرجف ءاعولا صاقعلاو طيخلا كلذب ديري «اهءاكوو
 لاق مث هم ةتيملا مكيلع تمرح { : هللا لوق ىنعم يف هنم ةراهطلا ضقني ىذلا مونلا

 ضقني ىذلا مونلا كلذك ؛ اصوصخ اهنم مرحملا راصف «اهلكأ مرح امنإ» : ةلي

 . ملعأ هللاو عاجطضالاب صوصخ هنم ةراهطلا

 عضوم نع هتدعقم تلازو ًائكتم تم مان نم انباحصأ رثكأ لاق : باتكلا نمو

 هتراهط نأ مهنم هلوق ىلع لمع ال نم ضعب لاقو 0 هتراهط تضقتنا هسولج ءاوتسا

 نأل رظنأ يدنع هل مهلايعتسا ةلق : نم لوقلا اذهو امئان هبنج عضي ىتح ضقتنت ال

 كنإ هل ليقف ىلصو ماقف خفن ىتح امئان أكتا الي يبنلا نأ يور امل هتحصب دهشت ةنسلا

 ىلا بهذ نم لاقف 0 ةراهطلا دعي ملو «يبلق ماني الو ينيع مانت » ةلت لاقف {ك] تسعن

 ينيع مانت» ؛ مالسلا هيلع هلوقل هريغك سيل ةلت يبنلا نأ ائكتم سعن نم ةراهط ضقن
 انربخأ ايف الإ ةيرشبلا مكح ف هربغو وه وتسم ةلي يبنلا نا محل لاقي ى «يبلق ماني الو

 مل هبلق مني مل ولو غ هيلع سمشلا تعلط ىتح مان دقو فيكو . هب صوصخ هنأ

 هللاو هباحصأو وه اهتقو ريغ يف اهيلصيو اهتقو بهذي ىتح اهتقو نع ةالصلا رخؤي
 . هيلع نودمتعي ىذلا ربخلا اذه ليوأتب ملعأ

 لاح يف مونلاو ةراهطلا ضقني اعجطضم مونلا نأ ىرت الأ : باتكلا نمو
 نكي مل اذإ هتراهط تضقتنا دوجسلا ين ههجو ىلع ناسنإ مان ولو ، اهضقني ال دوعقلا

 ين اذه لثمو هتراهط ضقتنت مل ةالصلل دوجسلا لاح يف همون ناك ولو 0 ةالصلا يف

 . ركني ال عرشلا

 ىتح ًائكتم ماني ناك ةلي يبنلا نأ سابع نبا نع ةياورلا يفو : باتكلا نمو
 نم ةراهط ضقتنت امتإ» : لاقف تمت دق كنإ هنلا لوسر اي تلقف ، يلصي موقي مث خفني

 . اهريغ وأ ةالص لاح لك يف نوكي نأ لمتحي اذهف ، «اعجطضم مان

 دوجسلا يف دبعلا مان اذإ» : هكي يبنلا نعو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . «ةكئالملا هب ىلاعت هتلا ىهاب
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 راحتسال ١ يف

 راغصلا ةراجحلاب وجنلا ةلازإ راهجالاو راهجالاب رمأ ةي هللا لوسر نأ تبث
 : رعاشلا لوق ىلإ ىرت الأ ، اهرغصل ىصح ةكم رامج ىمست وأ ىصح ىمستو اضيأ

 ىتفلا رحست اهنأ الإ سمشلا يه
 ارحسلا نسحت اهلبق اسمش رأ ملو

 هتيلف راجلا موي ىصحلاب تمر
 ارمج هربص هللا نأو ينيعب

 وهف باطتسا ليق هنمو ، لجرلا باطتسا ةراجحلاب يجنتسملل لاقيو
 دجو اذإو . اهنع ىذألا ةلازإب هسفن بيط هنأ كلذب ديري ىجنتسا اذإ بيطتسم

 دارأ ةلي يبنلا نألو 0 ةباطتسالا ةياغ هيف نأل هريغ لايعتسا هل نكي مل ءاملا ناسنالا

 وجنلا ىدعت ءاوسو { فيظنتلاو ةباطتسالا غلبأ ءاملابو © ةباطتسالا ءاجنتسالاب
 طوغتملل هريغ وأ ةراجحلاب ءاجنتسالا نأ لئاقلاو ظفللا مومعل هدعتي مل وأ جرخملا

 ءاملا لايعتسا نا متلق مل لئاق لاق ناف . ليلد ىلإ جاتحم هجرخم طئاغلا ىدعت يذلا
 ليق ؟ اهب ءاجنتسالا زاجأو ةراجحلاب ةي يبنلا رمأ دقو ، هريغ يفني ال هدوجو دنع

 رجحب ءاجنتسالا زاجأ يعفاشلا نأ ىرت الأ ، ةراهطلا دارأو كلذب ةلي يبنلا رمأ : هل

 ةنالث ماقم هماقأف لي يبنلا نع ةثالث دادعالل هتياور عم فرحأ ةثالث هل ناك اذإ دحاو

 ملو هيقني امب يجنتسللا يفكي هنأ دواد لاق كلذكو ، صوصنملا نع لدعو راجحأ

 ولو : لاقو . هريغ الو فصوي ًارجحالو اددع ركذي ملو هريغ نم ارجح ركذلاب صخي
 وأ فزخلا وأ فزخلا ىلا ةراجحلا نع لدع ول لاق كلذكو . هأزجأ دحاو رجحب ىقت
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 مهعامجإف . جرخملا ادع ام ليزي نأ هيلع ةفينح وبأ لاقو . هيزبي كلذ نأ بشخلا

 . فيظنتلا دارملا نا ىلع لدي

 اذإ مهنم ادحأ قفاون ملو ءاملا لامعتساب انبيوصت ىلع انوفلاخم عمجأ دقف دعب و
 ءاش تاراهطلا هذه يأ يف مهريخ ةلي يبنلا نأ كلذ ةزاجإ ةراجحلاب ءاملا نع لدع

 نادبألا نع تاساجنلا ةلازإ بجوأو ثئابخلا بانتجاب ىلاعت هللا رمأ دقو . اولعفاو

 دبعتملا ىلع بجاولاف ةراهط دعب الإ اهب بطاخملا هبرقي ال نألو ةالصلل بايثلاو
 : هركذ لج هللا لوقل انل رهطم وهف ًارهطم ينعي روهطلا ءاملا نأ انضرع دقو اهتلازإ

 ةزاجإ ىعدا نم ىلعو . يهب مكرهطيل » : هلوقو . «أروهط ءام ءايسلا نم انلزنأو »
 . ليلدلا ةماقإ هريغ

 دقو «رتوأف ترمجتسا اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو : باتكلا نمو

 . دوعسم نب ١ ةياو ر ف راجحأ ةثالثب رمجتس ١

 ةئالث هل ناك اذإ دحاو رجحب رايجتسالا زوجف يعفاشلا امأف : هريغو

 ثالثب انيزبحي ناكف مسالاب ىتأو ددعلا نم ىنعملا لمعتسا دق هنا معزف فرحأ

 رعبن ماعطلا ةلق نم انك انأل لسغلا الإ مكعسي ايف متنأ امأو } راجحأ ةثالث وأ تاردم

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) ريعبلا طلث نوطلثت متنأو ريعبلا رعبي ايك

_ ٢٠٤



 ن وع رألاو نماثلا بابلا

 يردج وأ رسك وأ حرج هيف ناك اذإ عىضوتملا يف

 الإ اضوتي مث ءالطلا لسغي لاق ، ءوضولا داراف ءالطب هحرج ىلط لجر نعو
 الف هنيعب حرجلا امأ : هيبأ نع مشاه نب دمحم لاقو . هيلع فاخي احرج نوكي نأ

 . هلوح ام لسغي نكلو لسغي

 نم اهريغ وأ هدي تعطق نمو : رفعج نبا عماج حرش باتك نم : ةلأسم
 امنإف الإو هلسغ ءوضولا دودح نم ءيش ةحراجلا كلت نم يقب نإف ءوضولا حراوج

 ام ريهطتب رومأم ريغ هنأل لاق ايك دمحم وبأ لاق © ءوضولا حراوج نم يقب ام هيلع

 وأ حرج هئوضو دودح نم ةحراج يف ناك نمو هلوق امأو © هنم مدعأ امو هيلا لصي ال

 ءاملا هسمي نا هيلع سيلف هيلع دادزي نأ نأ ءاملا هسم نإ فاخيو رئابج هيلع رسك

 ةيقبل اضوت ةحراجلا كلت غرفتسا نإو 5 هلوح ءاملا يرجيو ةحراجلا ةيقب عضويو
 الإ هيلع ردقي ال ايع رهطتلا ضرف طوقس نم ركذ يذلاف اضيأ مميتو ءوضولا حراوج
 هتقرفتف ةحراجلا ةيقب نم هيلع ردق ام لسغيو لاق ايك وه دايدزالل هحرج ضرعي نأب

 ةيوستلا بجوي رظنلاو . هرهطي ام اهنم يقب وأ حرجلا اهغرفتسا اذإ ةحراجلا نيب
 لب ، لكلاب رذعلاك ضعبلاب رذعلا نأل يدنع هل هجو ال ايهيمكح نيب هتقرفتو امهنيب

 ىلع فوخلا دنع اهريهطت نع يهنمو { ءاضعألا ةراهطب رومأم هنأل ىلوأ لكلاب رذعلا

 مكسفنأ اولتقت الو » : ىلاعتو كرابت هللا لوقل اهنم ءيش ريهطت وأ اهريهطت نم هسفن
 زجع امف . نيرداق كلذ ىلع متنك اذإ اورهطت هل ليق هنأك ، هايحر مكب ناك هللا نإ

 يبنلا لوق كلذ ىلع لديو . هريهطتب رمؤي مل وأ هنم مدعأ نم ةلزنمب ناك هريهطت نع
 ناك ايف «متعطتسا ام هنم اوتاف رمأب مكترمأ اذإو اوهتناف عيش نع مكتيهن اذإ» : ةلك
 نع يهن نم ةلزنمب ناك هنع زجع امو هلعف هيلع ناك هيلع ارداق ءاضعألا ريهطتب رومأملا

» ٥ ٠ ٢ »



 ] ليلد للا جاتحم ءاملا دوجوو رذعلا عم مميتلا رهاظب هل مزلملاف هلعفب رمؤي مل وأ هلعف

 . قيفوتلا هللابو

 قلطي نأ نكمي الو ربجف عضوم يف لجرلا دي يف ناك اذإ رسكلا نعو : ةل اسم

 هرضي نأ فاخ نإف 0 ءاملاب رئابجلا قوف نم حسمي لاق ى لعفي فيك أضوتيو رئابجلا

 مث أضوت ءيش هلدي نم قبي مل نإو . ءاملاب رئابجلا حسمي ملو هدي نم يقب ام حسم ء ءاملا

 ءوضولا عضاوم ف احرج ناك نإ كلذكو { ءاملا اهسمي مل يتلا ةحراجلا كلتل مميت

 ةلأسملا هذه ‘ تفصو اك لعفي كلذكو ‘ ءاود هيلع وأ ءاملا هسمي نأ عيطتسي ال

 . يراوحلا يبأ نع اهبسحأ

 ناك مدعل هعنتم وأ ديلا عطقأ ناك نممو ء دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 عم مميتلا هيلع بجي الو ، رذعلاب عنتما اذإ مدع ام ضرف طقسو يقب ايف هيلع ضرفلا
 مميتلاو ءاملاب حسملا بجوانف . انباحصأ ضعب هيف انفلاخ دق ناك نإو . كلذ

 عم مزل او . دوجول او ةردقل ١ عم نيضرفل ا دحأ بجوأنف © دحاو تقو ف ديعصل اب

 . كلذ يف رظني نأ بجيف © نيضرف رذعلاو مدعلا

 ءاملاو ءوضولا عضوم يف حرج هدي يف لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 ءاملا ناك اذإ كلذ هل زوجي معنف ؟ كلذ هل زوجي له ث هلسغي الو ءاملا هبنجيف هيذؤي

 هنكمي ال ةمات ةحراج تناك اذإف رئابجلا كلذكو . ءاملا هسمع الو هلوح ام لسغيو هرضي

 اذإ ةحراجلا كلتل ديعصلاب مميتو حراوجلاو ندبلا نم اهرئ اس لسغ اهلك اهلسغي نأ

 كلتل مميتيو حراوجلا رئاس لسغي كلذكف ابنج نكي مل ناف 5 ابنج ناك
 . ءوضولل ةحراجلا

 مهنمف ؟ ال مأ هدلاو يجني دلولا ف فلتخاو : ةفاضلملا ةداي زلا نم : ةلأسم

 . بارتلاب مميتي لاق نم مهنمو ةقرخب هيجنيو هتروع رظني ال لاقو زاجأ نم

 ةداعإ الو ، يزجي عضوملا ين حرجلا ىلع ةباصعلاو رئابجلا ىلع حسملاو : ةلأسم
 موي هيدي ىدحإ ترسك ايلع نا يور ام كلذ ىلع ليلدلاو . ءوضولا اذهب يلصملا ىلع
 الو ةالصلا ةداعإب رمأي ملو اهقوف حسملاو اهيلع رئابجلا عضوب ةلي يبنلا هرمأف دحأ
 . (ه )١. ةراهطلا ىلع ةباصعلاو رئابخجلا عضوب

 خسن ثدااث ىلع اضورعم نيمثل ١ زح ا اذه ضرع ىهتن أ دق : ققحملا لاق
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 ةنس اهنم غرف يدرولا دوعسم نب يلع نب دمحم نب ملاس نب دمحم طخب ىلوألا

 . ةيرجه ١١٠

 . ه ٣٤٤/ اهنم غرف يمرضحلا رصان نب دجام نب نايلس طخب ةيناثلا

 اهنم غرف يلعوبما دعس دلو دجام نب رماع نب هللادبع نب رصان طخب ةثلاثلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةيرجه ٣ ماع

 يثراحلا نايلس نب رح نب ملاس هبتكو

 ھ ١٤٠٤ ةنس مرحم ٥

 م ١١٠/٢١/ ١٩٨٣

_ ٢٠٧ _



 ؛! ققحملا ةملك »

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل

 نايب باتك نم نماثلا ءزجلا قيقحتب مايقلا هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 ريغو لمعتسملاو ، سجنلاو اهنم رهاطلاو هايملا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو ، عرشلا

 هتفصو ءوضولا ماكحأ ينو & حلصي ال امو ةراهطلاو ءوضولل حلصي امو ، لمعتسللا

 © راجتسالا يفو 3©“ت كحضو ثدحو لمعو لوق نم هضقني امو 3 هننسو هلئاضفو

 مرحم رهش نم رشع سماخلا مويلا يف كلذو { نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ يناعمو

 . م١٢/٠١/٣٨٩١ قفاوملا ، ه ١٤٠٤ ةنس

 يثراح ا ديمح نب نايلس نب دمح نب ملاس

_ ٢٠٨ ..



 ع

 باوبألا بيترت

 : ل وألا بابلا
 ٥

 هاومالا ىف

 : يناثلا بابلا
 ١١

 لمعتسملا ءاملا ف

 : ثلاثلا بابلا
 ١٩

 ءاملا يف

 : عبارلا بابلا
 ٣٥

 كلذ هبشأ امو نبللاو لخلاو ذيبنلاب ءوضولا ىف

 : سماخلا بابلا
7 

 ءاملا ءارش يف

 : سداسلا بابلا
 ٤١

 لجرلا لضفب ةأرملا رهطتو ةأرملا لضفب لجرلا رهطت يف

 : عباسلا نابلا
 ٢٣

 لوبلاو طئاغلا نم ةأرملاو لجرلا ءاجنتسا يف

 : نماثلا بابلا
 ٥١

 لوبلل لسرتسملاو نرقملا يف

-_- ٩ ٠ ٢ -_-



 ١ عس اتل ا بابل :

 لسغل وأ هتساجن لسغل هب هيزجي ال ليلق ءام هعم ناك نميف

 هئوضوو هبايث

 : رشاعل ١ بابل ا

 ءوضولا ين

 : رشع يداحلا بابلا

 ةراهطلل ةينلا يف

 : رشع يناثلا بابلا

 ءوضولا دنع هللا مسا ركذ كرت ف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 ءوضولا يف رخآ باب

 : رشع عبارلا بابلا

 ءوضولا ف نمايملاب ءدبلا ف

 : رشع سماخلا بابلا

 ءوضولا لنحع ديلا لسغ ف

 : رشع سداسلا بابلا

 : رشع عباسلا بابلا

 قاشنتسالاو ةضمضملا يف

 : رشع نماثلا بابلا

 ءوضولا لدنحع هجولا لسغ ف

 ۔ ٢١٠ ۔

٥٧ 

٦١ 

٦٧ 

٧٣ 

٨٥ 

٨٧ 

٨٩ 

٩١



 : رشع عساتلا بابلا

 ءوضولا دنع نيديلا لسغ ىف

 : ن و رشعلا بابلا

 ءوضولا يف سأرلا حسم يف

 : ن و رشعلاو ىداحلا بابلا
 نينذألا حسم ف

 : نو رشعلاو يناثلا بابلا

 نيلجرلا ءوضو يف

 : نو رشعلاو ثلاثلا بابلا

 اي راع أضوتي نميف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ايراع وأ اےئاق ءوضولا ف

 : نو رشعلاو سماخلا بابلا

 نيدص ارل او ةاعرل او عوشل ١ ةانجو باطخل او دايصل او كابشل ١ ءوضو ف

 : نو رشعلاو سداسلا بابلا

 ال مأ ضقتن أ هن ا ملعي ملو ءوضوب يلصي ن ا د ارأ نميف

 : نو رشعلاو عباسلا بابلا

 هؤوضو ) ضقتن ا هنا كش ا ذإ ءىضوتملا ف

 : ن و رشعلاو نماثلا بابلا
 هؤوضو فج ىتح كرت وأ لغاشت وأ هئوضو ضعب يسن نميف

 ۔ ٢١١ ۔

٩٩ 

١٠٣ 

١٠١٠١٩ 

١١٣ 

١١٩ 

١٢١ 

٢٧ ١ 

١٩ 

١٣١ 

١٣٥



 : ن و رشعلاو عساتلا بابلا

 هكرت وأ هئوضو ضعب يسن نميف

 : نوثالثلا بابلا

 ةساجن هتسم وأ ةساجن هيفو أضوت نميف

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 ةساجن هتسم وأ ةساجن هيفو أضوت اذإ ءعىضوتملا يف

 : ن ونالثلاو يناثلا بابلا

 اههبشأ امو جورفلا نم ةراهطلا ضقني اهف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ءايحألاو تاومألاو رشبلاو باودلا سم نم ءوضولا ضقني ايف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 اهنم جرخي امو اهركذ وأ اهرظن وأ جورفلا سم نم ءوضولا ضقني ايف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 رانل ا هتسم امو تالوكأملاب ءوضول ١ ضقن ف

 : ن ونالثلاو سداسلا بابلا

 اهريغ رانلا تسم امب ءوضولا ضقن ف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ءامدلاب ءوضولا ضقن ف

 : ن ونالثلاو نماثلا بابلا

 مفلاو فوجلا نم جرخي امب ءوضولا ضقن يف

 ۔٢١٢ -

١٣٧ 

١٤١ 

١٤٣ 

٥٣ ١ 

!٥ 

٥٧ ١ 

١٦٧ 

١٦٩ 

١٧٣ 

١٧٧



 ءايشألا سمو لامعألاب ءوضولا ضقن يف

 : نوعبرألا بابلا

 باودلا ثاورأ نم ناك امب ءوضولا ضقن ىف

 : نوعبرألاو يداحلا تاللا

 رافظألاو دلجلاو رعشلا ةلازإ يفءوضولا ضقني اهف

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 مثالاو ءيسلا مالكلاب ءوضولا ضقن ف

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 : نوعبرألاو عبارنا بابلا

 ) فارشألا ) باتك نم كحضلاو مالكلاب ءوضولا ضقن ف

 : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 فاعر وأ ءيق وأ كحض وأ ءاكب نم ةالصلاو ءوضول أ ضقني ايف

 نيع وأ مف نم هجولا ىنعم نم نوكي ام اهريغ وأ ةأرما هجو رظن وأ

 رخنم وأ

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 هندب نم همؤي امو ساعنلا نم ءوضولا ضقني ايف

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا

 رامجتسالا يف

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 يردج وا رسك وأ حرج هيف ناك اذإ ءيضوتملا يف

 ۔ ٢١٣ ۔

١٧٩ 

١٨٣ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٩١ 

١٩٣ 

١٩٧ 

٥ ٢٠





 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب .ص مرقل ١

 نايع ةنطلس ۔ حرطم
ه ١٤٠٤ م ١٩٨٤


