
: 
1
 

7
 

7
7
7
 

7: 

7 
7
 

« 
7
 

ر
 

 ن
 رس

.
 

ر
 

77 
1 

. 
77 

77 

. 
ي
 

1
 

:
 

 ر
٢ 

7
7
 

, 
1
 

7 
 2.

7
 

1 
. 

4 
ن
 

 ر
7
 

/ 

/ 
ن
 

7
 

777 
7
.
 

7 
ر
 

 ا
 ن

7 
0 

.
 

. 
ر
 

7
 

7 
.
,
 

7 
7 

 ٠
: 

, 
1
 

7
 

و
 

:
 

 ز
/ 

. 
/
 

/ 
:
 

7 

: 
" 

1 
ل
 

7
 

/ 
1 

1 
: 

1 
7
 

:
 

: 
/ 

/ 
/
 

 آ
:
 

1
 

/ 
 د

:
 

7 
. 

 ١
7
1
 

3
:
 

| 
| 

 ل
 ن

 نار

:
 
/
 

1 

71 
7
 

. 
ا
 
,
 

, 
, 

/ 
. 

7 
, 

ن
 

. 
77 

. 
7
 

! 
/ 

/
 

:
 

ر
 

/ 
: 

: 
9
 

 ا
: 

: 
ر
 

:
 

7 
2
 

: 
9 

, 

- 
 نزاو

 انز
 الاز
 





 9 :زاقثلاو ىوقلا ثارتلا ةرازو رال .7

 تاَتك
 ةناككلاذ خلا

 ٠
5 

 نماكلا ض

 تبل آ

 ديعس نب ىيحي ابركز ىبأ خيشلا

 ناشلاوزجا

م ٩٨ ١ ! ه ١٤٠٤





/ رمرلارس مار





 بام
. ٠ 

 ( مينيلا رمأ ىف )

 ىهو لام هلو ميني دلو اهل ةآرما نعو : ىلع ىبأ نع دجوي ام نمو

 ؟ اهدلو لام نم لكأت نآ اهل له ، ةجانحم ةريقف

 ءاج اذا هنضيرقف نم هل بسحي هنا : ميتيلا ف دمحم نب ىسوم لات

 > اها وستو اهدارفأ لكأب اهنم معطيو ء هل حبذت ةاست هل ىرنننا رحنلا

 ٠ هلام ىق هل ىتلا هنضيرف اهنمت نوكي اهمحل عيمجو

 .سانلا لثم اهبطر نم لكأي ةلخن هتضيرف نم هل انطي طيقللا كلذكو

 هعم ميتي نع تلأسو : دمحم نب رمع نع دمحم نب ىسوم ظفح نمو

 ؟ هيلع فدصت وآ

 .هب هل ىخنقاف ميتيلا ىلع تضرف ىتلا ةضيرفلا نم كلذ عفد : لاق

 ؟ لام هل نكي مل اذا هيلع قاب نم ميتيلا نعو : ميتيلا ف ةلأسم

 ٠ لاومأ مهل تناك نا نوغلابلا هتثرو : لاق

؟ لام نيقابلل سبلو ةرسوم مألا تناك ناف : ثلت



_ ٦._ 

 اهيلع هنقفن : لات ٠

 ؟ تالايع مهلو لام هتثرو نم دحأل نكي مل ناف : تلق

 ءىنتب هل نوذخؤي ال مهسفنأ كئلوأ بسحن : لاتق ٠

 انحايشآ نع انظفح اذكه : لاتو ٠

 لام تيب ى هتقفنف هتثرول الو لام هل نكي مل اذا معن : هريغ لاق

 ٠ هللا

 . مه وعيضي نأ مهل سيلو ، نبملسملا ةفاك ىلعف نكب مل ناف

 : هللا ديع ىبأ نع لت اسم

 ةدلاو تبلطو ث هل لام ال رخآلاو ث ليلق لام امهدحأل نيميتي نعو
 ىف لوقلا ام س ليلق هلامو هيخأ لام ىف اهنبال ةضيرفلا هل لام ال ىذلا

 ؟ هل ضرفي ىنم ىلاو ؟ كلذ

 ٠ غليب ىتح هيخآ لام ف ةضيرفلا هل : لوقأف

 هلام ىف نوكي ىتح هيخأل ةضيرف هيلع سيل : ليق دقو : هريغ لاق
 ةقفن لضفلا ىق هيلع نوكت كلانه مث 6 هتنس ىق هتقفن نع لضف هتلغ ق

 هيخأ ٠

؟ كرتي مآ فيسلا عاييأ ڵ فيس هلو ى هيفكي لام هل ميتي نعو



 ٠ هيفكي ام هلام ةلغ ق ناك اذا عابي الو كرني : لوقأف

 ةثرو مهلو اراغص اديبع قتعأ لجر نعو : ىلع نب دمحم باوج نمو

 ١ ؟ مهنقفن نم ىلع ء رارح

 وأ اوغلبي نآ ىلآ مهقتعأ ىذلا لام ف مهتنؤمو مهتقفن نا : لوقأف

 ٠ ةقفن مهثراو ىلع سيلو ، مهسفنآ اوغكي

 ٠ لالا سأر ق مهنقفنف هنحصو هتايح ق مهقنعأ نا : لات نم لاتقو

 ٠ ملعآ هللاو ثلثلا ق .... . . . ضرملا ق ةنعأ ناو

 ٠ تام اذا ىنعي هلعل

 هنم ىهو ةميتي ريذعتب رمآ لجر نعو : رباج ىبآ باوج نمو

 ٠ كلذ نم تتامف ليبسي

 .ةمركم ىه امنا بجاوب سيل ءاسنلا لابح نأل ةيدلا هيلع ىرآ : لات

 ٠ احالص لمع هنن هيلع نامض ال : هريغ لات

 وبع دوهجب وجج

 نوكي ةميتيلا نعو : ىراوحلا نب لضفلا ىلا بسني رخآ بانك نمو
 ؟ 7 ىلوأ نم ةوخالاو ثانإلا و روكذلا لارخألاو مامعألا اهم _

. 

 ٠ َ هتبنؤم هبيأ ىلعو ك همأ هرغص ق ىبصلاب ىلوأف : لات

.٠ هب ىلوأ بألاف ةلع وأ تومي همأ تبهذ !ذاف.. ... .



 ٠ اذه ليق دق : هريغ لات

 مالا ماقم نمقت هماحرآ نم ةلوألا مذلا تمدعأ اذا : لاق نم لاتقو
 مامعألا نم هب ىلوأ ةوخالا مث ، مألا مآ نم هب ىلوآ نكلو ع بألا عم
 ٠ تاوخا نم ثانالاو زوكذلا

 ٠ هل حلصأ ىرب ثبح ت ١ وخذل ١ عم نوكي : ليق دق : هريغ لات

 هد ىلوآ مامعألا مث 6 كلذ ىلع اونمآ نا روكذلا ةوخالا ىلا لاملاو

 ٠ رغصلا دح ىف اوناك ام ثانالاو روكذلا لاوخألا نم

 ٠ ةيبرتلا ق مامعألا نم هب ىلوأ لاوخأذلا : ليق دقو : هريغ لاق

 ىلا لاملاو 6 لاوخأذلا نم ءاسنلا نم ماحرألا عم نوكب : ليق دقو

 ٠ ما ۔ معألا

 ناك راتخا اميآو ى ةثرولا نيب ريخ رايخلا لقعي نم دح ى ناك اذاو
 ٠.٠ هعم

 لوت ق تركذ : _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نعو : باوج نمو
 هتلأس ) فورعمل اب لكآيلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو ( هللا

 ؟ وم ام فورعملا نع

 لام ف لمعي ناك اذا نبللا برشو مالغلا ةمدخو ةبادلا بوكر وهف
 ميتبلا ٠

٠ ائيش هنم لكأي الف ةضف وأ ابهذ اتمص ميتيلا لام ناك اذا امأو



_ ٩ 

 نأ هل زوجي لجرلا نعو : ىلع .ىبأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج نمو
 ؟ هناز ربمي نزي وآ هل ايكمب ليكيو هفحضم وآ ميتيل ١ بتك ق رظنب

 ىرن الف ف فحمملاو بتكلا اا اماو ح . الف نازيملاو لايكملا امأف : لاق

 دهاست ىلولاو ء ةرطضم ةريقف ىهو اهدلو لام ىلع تنيع ةأرما نعو
 ٠ رضاح ىلولاو هسىفت ىلع ةفاخم اهدلو لام تحعادمف ركني الو ريغي ال

 اهيف اوثدحي ال اهارتسثا ىذلا دي ى اهتلزنم ىلا اهوعدي نأ ىرنف

 ٠ هريغل الو هل ال ائسن

 ؟ ةضيرف الب همعطي نآ هل نوكي له ص هليكو رجح ق ميتي نعو

 اب الف هطلاخي الو هماعط هل زيم نا : اولاق

 ؟ . ةضيرفلا نم دب الف هماعطب هطلاخي ناك ناو

 ىتح ىبصلا لكأي مك رظني نآ دارآ امنا هنآ انعم ىذلا : هريغ لاق

 مكاح نم ةضيرفب كلذ نكي ملو ى كلذب هطلاخي مث ءىش هلام نم لضفي ال
 ٠ هل زوجي ىصرولا هنأل

 مك فرعي مل ولو هيلع ساب الف هلام نم همعطأو هطلاخي مل نا

 ٠ ةضمب بيرق هل ضرغبو 6 لكب

؟ نامض هبلع له ، ءىش



. ١٠ ' 

 هل بسىنتحاف ليكو وأ ىصو نم كلذي + موقي نم- هل نكي مل اذاف :. لانت

 ٠. هيلع نامض الف كلذ ىف

 ميتيل ا لمح زوجي له & عضوم ىلا وآ ة هيرق ىلا اميتي لمح . لجر نعو

 ٠ هعفني دوعب امو هحلاصمل ميتيل ١ لمح زوجي معنف : لاق

 : تلت ؟ نارغعزلابو ن اروسلاي غبصت له :: ميتيلا بايث نع تلأسو

 ؟ كلذ زوجي ال مآ

 ةعس هلام ىق ناكو 0 هرضي الو ميتيلا رسي نم كلذ ناك اذاف : لات

 ٠هللا ءاش نا هحلاصم نم كلذ ناك كلذل

 ق محللاب دهاعنتيو 6 بيطلاو نهدلاو لعنلا هل ى رنىنني لهو : تلق

 زوجلاو انحلا دابعألا مايأ ق هل ىرنو ك لنتأ وأ رثكأ وأ ةرم رهش لك

 ؟ كلذ زوجي ال مآ هنابح ىق هدلاو عم هداتعا امو

 حلاصمو همزال نع ةعس هلام ةلغ ق ناك اذا زئاج كلذ لك : لات .

 .هلم .

 لتم هدلاو تيب ستامق نم هل ىرتسشثآ نأ ىل زوجي له : تلق

 ماني ىذلا سارغلاو اهيف هل نجعي ىتلا ةتفجلاو ص اهب برشي ىتلا ةلحصلا

 هيسنشآ امو كوكملاو ردقلاو ةمريلاو ةداسولاو ةمسلاو ريصحلاو س هبلع

 ؟ ىلوأ كلذ كرت مأ تويبلا سثامق نم اذه

نمو ف ميتيلا حلاص نم اذه ناكو ميتيلا رماب امئانت تنك اذاف : لاق



_ .١١١ . 

 ةعس هلام ةلغ ق ناكو ك هكرت .نم حلصأ كلذ ذخأ ناكو ك هلام حلاصم

 ء كلذ زاج اذه نم مزال وه ىذلا هلام حلاصمو هحلاصمو همزال نم

 .٠هنم دبالام كلذ نم ىلوآف الاو

 ٠ عفنأو هنم لضفأ وه ام ىلا كرت لاملا هب قاض امو

 رومأب مايقلا و ثادحخنا ةلازا ىلع ةيسحلا نا : لبقو : هربع نمو

 زوجي الف هلام ضبقو ميتيلا لامل ميلستلا ف الا ةننث لك نم زئاج ىماتيلا
 ٠ةننث نم الا كلذ

 ٠ ركنملا نم ةنيبلاب بستحملا هحصآ امب مكحي نأ مكاحلل سيلو

 لقعلا صقنتذملاو هوتعملاو مجعألاو ميتيلا نعو : ىراوحلا ىبآ نعو

 ، مهنع عفريو ث مهلام ظفحيو ، مهتجاحب موقي ليكو مهل دجي مل اذا
 ؟ مهل ةلاكولا ىلع الجر ربجي نأ مكاحلل له : مهيلع قفنيو

 مكاحلا نوكيو ، سانلا ىلع كلذ مكاحلل سيلف تفصو ام ىلعف

 ناطلسلا نأ : رثألا ءاج هنأل كلذ ىلع مه ربجيو ؤ كلذ ق مايقلاب ةقثلا

 ٠ هل ىلو ال نم ىلو

 لاح ق راص ذتف ميتيلل هميتي ةقف دجب مل اذا مكاحلا نا : ليقو

 نم هل هنكمآ امب ماقو هلعف كلذب مايقلا ىلع ردق ىتم دقتعي هنآ الا رذعلا

 ٠ ه :ةتاط

 ىلع ردقي ىتح هيلع نمأي ثيح ف ميتيلا لام لعجي نأ هنكمأ ناو
٠ليكولاو ىضولا مانم موقي مكاحلا نألا هل زاج 'قخلا هبجوين' ان نلعا هذاخنا 17



 _ ؛١\٢.

 .٠ هلاحب لاملا كرت هلك اذه مكاحملا زجعأ ناو

 اهعمسي الو ةنيبلا هل عمسي الو ميتيلل مصاخم بستحملا : ليقو
 ٠ دلاولا نم ىصو وآ مكاحلا نم ةلاكوب الا هيلع

 بستحملا ىلع الو ، نيمي ميتيلا مصخ ىلع بستحملل سيل كلذكو
 . ںبمي

 اليكو مكاحلا هل ميقيف قحلا نم ميتيلل بجوي ام ضبق ام اماف
 ٠ هيلع قحلا نم بجو ام هنم ضبقي

 ءاودلاو ءاذغلا هل ىرتستب نأ ىصولل زاج ميتيلا ضرم اذا : ليقو

 ٠ هلام لصآ وآ هتوت نم ناك ولو لضف ريغ وأ

 لضف نم الا نوكي الف هكفنلاو ةيهافرلا عقوم كلذ نم عقو ام امآف

 ٠ هلام حل اصمو هحلاصم ى هيلع لخديو ث ةرضم الب هلام ةلغ

 دعب هلام ذخآ ميتيلا هب قحتسي ىذلا دشرلا ق انباحصأ فلتخا
 :هغولب

 ٠ غولبلا مم لام ١ ظفح وه : مهضعب ل اقف

 نيملسملا عم ةيالو هل نكت مل نم نأل نيدلا ىف دشرلا : مهضعب لاقو

 ٠ هنيد ق ديسثرب سيلف

هللا لاق ، لاملا ظفح مم غولبلا وه دشرلا نأ ىدنع بجوب رظنلاو



. :١٣ 

 ادشر مهنم متسنآ ناف حاكنلا اوغلب اذا ىتح ىماتيلا اولتباو ) ىلاعت

 مهلاومأ مهيلا اوعفداف ( ٠

 هغولب دعب مالغلا ربتخي هنأ _ - ملعأ هللا و ىدنع كلذ ةفرعمو ٠

 كلذ ف هيلا رظن ءارثلاو عيبلا:ىف سانلا طلاخي نم نم ناك ناف ٠

 نآ زرتحيو 6 هنم عنتميو ك نبغلا هركيو ث ةدابزلا ىف بغري ناك ناف

 ٠ هلام هيلا عفد ن ريعي

 ٠ ةشيعملا ىف ربتخا مهرشاعي الو © سانلا طلاخي ال نم نم ناك ناو
 ٠ هلام ٩1 عفد هل ظفحلاو ح هيق دصنخلا نسحي ناك ناف

 سانلل رثاعملا لوذلا رابتخا نم دشأ ىدنع هرابتخا اذهو
 ٠ ملعأ هللا و

 ك رابتخالا رمأ ق لجرلا نم دأ هرماو ٠ ك ربتخت اضيأ ة رملاو

 نطقلا ظفح ق نهعم ةلزاخملا ق تربتخا ءاسنلا طلاختن تناك ناو

 ٠ ١ ةنايصلاو لزغلا ميمجو ناتكلا و

 اهمراحم وآ ءاسنلا نم اهماحر 1 ليت نم اهلاح نم كلذ فرعتب نأو

 ٠ اهلاح ملعي ىتح لاجرلا نم
 فوخلاو عيبضتلا نمه هلاح ىلا دامع اذا. هنآ ىدنع بجوي رظنلاو

 وي ا 4 ىغب ام هيلع رجحي نآ ا ميا ١ دعي ذفنيو هغلتي نآ هنم هلام ىلع

: آ هلل ١ و



 ا ١٤

 باب

 ( سلفملا ىف )

 هسيلفتب مكاحلا مكح وه وآ ؟ هسيلفتب سلفملا ةحص امو : تلق

 ضقي مل ولو لاملاو راسيلل همدع مآ هدنع نم ءارشلاو هتعيابم كرتو

 ؟ مكاحلا كلذب هيلع

 قوقح فق نيملسملا ماكح نم مكاح هسيلفتب ىضق اذا سلفملا : لاق

 . قحلا هوجو نم هجو وهو ص هيلع تبثت

 ىرتسنا سلفم : دمحم نب ىسوم ىلا ديعس نب رمع باوج نمو
 هدب ق كردن نأ الا اهايإ هتلازاب تبهذ دقو اهلا زآ مث ةياد لجر نم

 . اهنم ءىشب ءابرغلا هعم لخدي الو س اهعاب ىذلل عجرت اهناف

 ٠ ءامرغلا نم ميرغ وهف لجرل لام هدنعو سلفملا تام اذاو

 نالف لام هنأ ةنبيلا تماقو ، هنيعب افورعم ابح لاملا ناك ناو

 ٠ ءامرغلا نود هذخآ هنيعي

 هنم ضتقا عانملا بحاص ناك وأ ائيش قرغ ىلغم ١ ناك ناو

 ٠ ءامرغلا ةوسأ وهف هقح ضعي د

 ٠ نيدلا ةلزنمي ىهف اهنيعي دجوت مل اذا ةيراضملا. كلذكو

 هضرم ق هقح هئامرغ ضعب ىضق لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع
؟ ةاضقلا كلذ ف ءامرغلا كردي له : هيف تام ىذلا



_ ١٥ 

 ىف ىنضخملا عم مهقوقح ردقب ةوسأ مهنأ ىرن انأ ملعأ : لاق

 ىضق ام ٠

 هيلع لعجو ، بولطملا سلغأف مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو
 نا مت 4 هريغلو لجرلل سانلل نيد هيلعو س سانلل ةضيرف

 هتح مامتب قحلاب هبلطي ىذلا لجرلا ىلا ءاج سلفملا لجرلا
 ؟ ءامرغلل هرهظي مآ هنم هضبقيآ ، هئامرغ نود

 ءامرغلا نود هنم هقح ضبقي نآ بلاطلا لجرلل سيل : لاق

 ٠ كلذ هل ىفختسا ولو

 فيك ح عرزلا جاتحاو ضرم مث & هعم عرز لجر مم لمع سىلفم

 ةراجإلاف ةراجإ تناك ناو ؟ هيلع ةراجإ نوكت مآ هتلغ عابت ؟ هيف ىتؤب

 ؟ نيدلا عم نوكتو سأرلا نم

 . هيلع رجأتسي مكاحلا نأل لالا سأر نم ةراجإلا نوكت : لاق

 ٠ هترجأ ريجألا ذخآي ام دعب لضفلا نايدلل نوكي امنإو

 لخديو نايدلا ىلع كلذ تيثيآ : دقنو قادص ىلع جوزت نا تيأرأ

 ؟ ال مآ مهعم

 نوكي نآ .الإ لاملاب ىلوآ نايدلاو ى نايدلا عم لخدي ال : لاق

 ٠ قادص هيلع هتجوزلو سلفأ لجر

.. ةصحلاب نايدلا عم لخدتو:‘ لجألاب بزضي : ليق دقو



 س ١٦

 نم الإ لاملاب ىلوأ نايدلاف سيلفتلا دعب اهب هجيوزت ناك اذا امأو
 ٠ دحاو اهرمآو هرمآو ء سيلفتلا دعب نايدلا نم ثدح

 ٠ دمحم وبأ لات اذكه

 هنآ : ىضاقلا دلاخ نب دمحم نب دمحآ ركب ىبآ نع تظفح دتو

 مهيلع اوعفرو ةيانجلا لهأ بلطو ث هسالفا لالخ ف ةيانج ىنج اذا
 ٠ ملعأ هللاو هلام ق مهنوصصاحيو 6 ءامرغلا مم نولخدي مهناف

 لخدت ال ةيانجلا ةيد ناف الجر جرخو ةأرما جوزت ناف : ءايضلا نمو
 ٠ ءامرغلا عم

 ضعب ىضقف نيد لجر ىلع ناك اذاو : ايركز ىيآ باتك ىلا عجر .

 هؤاضق زاج نيملسملا ىلا هيلع عفري نآ لبق نم ضعب نود هئامرغ
 ٠ هتيطعو

 هلام نم كلذ زجي مل ىطعأو ىضق مث نيملسملا ىلا هيلع عفر ناف
 مهقوقح ىلع نوعدي مهنأا زجي مل قوقحلا لهآ هيلع عفر اذا هنأل
 ٠ هلوق اذه ٠ كلذ لبق هيلع قحلا نآ ىلع تانيبلا تحص اذاف ح تانيبلا

 نأ : - هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نع انغلب اذه ريغ لوق اهنمو
 ٠ مكاحلا هيلع زجحي مل ام ةزئاج هتيطعو هءاضتو هعيب

 .زجي مل قوقحلا تحص اذا هنأ : ثلاث لوق اهيف ليق دقو : هريغ نمو
 ٠ ء ىش كلذ نم

٠ ميلستلاب مكاحلا هبلع مكحي ىتح .: لاق نم لاقو



 ۔ ٠١٧٧

 . هيف فرصتلاو هتلازإ مكاحلا هيلع رجحي ىتح : لاق نم لاقو

 . سلفي مل ام : لانت نم لاقو

 : لوقأف مكاحلا دنع كلذ عفترا وآ الجر سلف اذا ىلاولا نعو

 ٠ لدعلا هجو ريغ ىلع كلذ نوكي نآ الإ هلبقيو ى معن

 . هلثم وه معنف ىلاولا ةفيلخ كلذكو : تلق

 هنم عبف لام هل : لوقي وأ و هناف نالف نم عب : لوقي لجر نعو
 ؟ ءىشب هكردي له ث هرمآ ىذلا ىلا عجريف هل لام الو اسلفم هدلجي مث

 ٠ ملعأ هللا و تفصو ام ىلع هك ردي هناف : ل انت

 كلذك وهو لام لوآ > فو هناف هنم عب : هل لاق نا : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ ءىشب هكردي الف سالفآ مث

 ٠ كردلا هيلعف هل لام ال وأ سلفم وهو كلذك هل لاق ناو

 : نيهجو ىلع رمخلا : هريغ لاق

 ٠ رثؤملا وبأ لاق امك وهف بلطلاو هل لاؤسلا هجو ىلع هرمأ ناف

 ٠ لوكلا لاق امك وهف رمألا هجو ىلع هرمأ ناو

 سانلا قوقحب ىلوت لجر نعو : حبسمو ماه نع دجوي ام نمو

( ٢ :ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٢ م )!



_ .١٧٨ 

 ‘ ةمواسم : وآ ئ ديزي نم ف هل ام عايب فيك ٤ قح هيلعو باغو

 ؟ ةسكامم وأ

 ؟ هتعفش عيفشلا كردي له ةديازم عيب نا تيأرأ

 . ةمينغلاو ثاريملا الإ ديزي نم ف عابي ال : ىسوم لاق ي مشاه لاق

 ٠ افالتخا اهيف لعلف ةعفشلا امأو

 لك ىف سلفملا ىلع ضرفيو .هللا همحر _ ناطحق ىبأ باتك نمو

 ٠ هتبسكم ردق ىلع هنايدل رهش

 ٠ هنابدل رامثلا ىف هيلع ضرف ةثارح هتبسكم تناك ناو

 هلايعل هلمع فصن هل كرت لايع هل ناك ناف هتبسكم تءاج اذاف

 فصنلا نوكب نآ الإ مهقوقح ردق ىلع هيف نوصاصحتي هنايدل فصنلاو

 ٠ هلايع ىلع اعساو

 ٠ هئامرغ ني ناخلثلا قرفو هلمع ثلث هل كرت لايع هل نكب مل ناو

 .| هتصح ردقي لجألا بحاصل عفر لجآ وآ لجاع نيد هيلع ناك ناو

 ٠ هقح لحي ىتح تعقرو

 ىلع رهش لك ىف هنايدل هيلع ضرف ةثارحلا ريغ هتبسكم ناك ناو
 ٠ هتبسكم ردق

 هتصح فلسلا بحاصل عيب هلام اوضرتعاو فلس نيدلا نم ناك ناو

٠ ةفلس هل ىرتشاو 3 لاملا نم



_ ١١ 

 ٠ الجآ وأ الجاع ناك

 . اهقح لحي نآ الإ هل اهل مقي ام ةلغ تناك الجآ اهنتح ناك ناف

 ضرف ام ىدؤب ىنح انيد نادي نأ مكاحلا هيلع رجح سىلافت اذاو

 لخدي الو ت هب هل رقأ نمل هبرق ام نوكيو ث هيلع اوعفر نيذلا هنايدل هيلع
 . نايدلا عم

 رقأف انيد هيلع دحآ ىعدا ناف مهل رقأ نيذلا دحأ فوتسا اذاف

 . هيلع مكاحلا رجح لبق هل هنأ

 هيف ثدحي الآ هلام هيلع مكاحلا رجح لام هل ناك نا كلذكو

 ٠ هلجآو هسبح دعب موقلا قوقح ىدؤب ىتح اثدح

 نييبذجألا عم ةضيرفلا ىف هدلو لخدب مل نيد هدلول هيلع ناك اذاو

 ٠ مهقوقح اوفوتسب ىتح

 ربجي مل مهؤطو هل لحي ال ام عاضرو مهنيبو هنيب ديبع هل ناك ناو
 . مكاحلا مهعبي ملو ء مهعيب

 ! ١

 ف مهعيب ىلع ربج مهريغ لام هل نكي مل اذا : رثؤملا وبأ لاق
 .٠ هنيد

 ٠ مهريغ لام هل نكي مل اذا هنيد ىف اوعيب تام ناو

. اوعابي ملو مهلام عيب مهريغ لام هلو دلو هل ناك ناو



-- ٠ ٢ 

 . نيدلا ف اوعيب دلو هل نكي مل ناو
 لام هلو ، مهحاكن هل لحي ال نم نم هينب ريغ هتثرو ناك نا كلذكو

 . ا وع ابي ملو لاملا عيب مهريغ

 هنيب ام ىلا تفتلي ملو نيدلا ىف اوعيب مهريغ لام هل نكي مل ناو
 ٠ عاضرلا نم ةثرولا نيبو

 ىلع ريجي مل ة ابح وأ توم لجآ ىلا نبنويدم ١ وناك نا كلذكو

 . مكاحلا مهعبي ملو ث مهعيب

 ٠ لولا لثم وه مث ، تام هنأ حصي ىتح هلام نم

 > دربلاو رحلا ق هنكسىل هيفكي ام ردقي هلزنم نم هل كرتي سىلفملاو

 ٠ كلذ عابي الو

 سبح الف هئامرغل ةضيرف هيلع تضرفو ك همادعإ حص اذا نويدملاو

 53 ٠ هلع

 هنآ جتحاو ث دؤي ملو هيلع كلذ عمتجاف ةضيرفلا لجأ رضح اذاو
 نأ هركف ةعانص هل نوكت نأ ال اضيأ سبحي ال هنإ : ليق دقف ردقي مل
 ٠ هرذع فرعي وأ لمعي ىتح سبحي هناف لمعي

 . ليفك هيلع سيل سملاو

. مهلك



_ ٢١ 

 نمل ىه : لاق نم لاق دقف هئامرغ ضعب ىلا ةيدهب ثعب نا امآو
 ٠ هل تيدهأ

 هثعب امب لجر ىلا ةيدهب ثعبه سانلل نويد هيلعو باغ نمو : ءايضلا
 ٠ ىدمب نأ سلفملل سيل هنك هئامرغ نيي وهف

 سىلغملا ىلا ءامرغلا دحأ جرخ ناو : ايركز ىبآ باتك ىلا عجر

 ح هئانع ردقب مهيلع هلو ء كلذ ىف ةوسأ ءامرغلا نا : لبق دقف هتح هاطعأف

 ٠ ردق ىلع :تتف ذو

 : ءامرغلا كلذ ركنيو ث هلامب رقي هلامب طاحم سلفم نعو : هريغ نع

 ىتأي نيد هيلعو س توملا دنع هل رقأ نمل هلوقو هرارقإ زوجي له
 ؟ هلام ىلع

 هلوق زجي مل هعيب درو ى هسلف ضاق وآ لاو ناك نا : لاق

 ٠ زئاج هرارقإف الإو ع ةنيبلاب الإ

 ؟ ) ىلقع فيكو : تلق

 هوعيابت الف هتنسىلق دق ىنآ ١ وملع ١ : سانلل هسلجم ق لوقي : لاق

 ٠ كلذ وحن وأ :

 ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع هنأ دجوي ام نمو

 ناسنإلا ىلع رجحي فيك : ىضاقلاو مامإلا نع هتلأسو : _ هللا همحر _

 ؟ بتكب فيكو ؟ هلام

نالف نب نالفل نالف نب نالف ىلع ئدنع تبش دق هنأ بتكي : لاق



_ ٢٢ . 

 دقو هلام رجح ءامرغلا ىنلأسو غ نيدلا نم اذكو اذك نالف نب نالفلو
 ٠ هننؤمو هتقفنل هنم دبال آ الا هيلع هترجح

 ء ءامرغلا ىلع لخ دي مل نيدب وأ نيدل ١ نم كلذ دعب رقأ امف : لاق

 ٠ هقفت ق كلذ ناكو

 هللا دبع وبأ لاق : _ هللا همحر _ ناطحق ىبأ فيلآت نمو

 اعاتم لجر نم ىرتستا سلفم لجر ق انباحصآ لاق : _ هللا همحر _

 لاملا اذهو - عيبلا دعب هسالفإب ملع مث ؤ سىلفم هنأ عئابلا ملعي ملو

 ٠ سلفملا ىرتشملا دي ىف راص دق

 ٠ هلام به ذم ال و هنيعي هع اتم ذخأب نأ عت ايلل : لاق :.

 لجر نم هعايف هدي نم عاتم ا اذه فلتا دق سيىلفمل ١ ناف : تلق

 ؟ ىرتسثملا هضبقو رخآ

 عجريو ص هدي ق هدجو نم دي نم هذخأي نآ هلو س هعاتم كردي : لاق

 هب صصاحي هيلا هعفد ىذلا نمتثلاب سلفملا ىلع عاتملا اذهي ىرتشملا

 ٠ ءامرغلا

 ؟ لجر نم هع اي وآ هلكأف اماعط هنم ى رتشا امنإ سىلغمل ١ ناف : تلق

 ٠ هئامرغ نم ادحاو نوكي هنا : لوقأ :.لاق

 هيلع اتضرفو ث هنسالفإ رهظ ام دعب نم انيد لجر نادتسا اذاو
 نيذلا هئامرغ ىلع مسقي لاملا كلذ نإف الام بستكا مث ث هئامرغل ةضيرف

نيدلا اذه بحاص مهعم :لخدي الو ث اوفؤتسني ىنتح: مهقوقح نع شسىلقآ .:



 س ٢٣٠

 اذاف ص نيلوألا هئامرغل ةضيرفلا هيلع تضرف نأ دعب هيف نادتسا ىذلا
 ٠ كلذب مكاحلا هل هذخأ اوفوتسا

 ق هللا ديع وبآ لاق : ةكرب نب دمحم ني هللا ديع دمحم ىبآ نعو

 عجري نآ عئابلل : سالفإ ىرتشملل ثدح مث ، ةعلس لجر نم عاب لجر
 ٠ اهذخأيف ةعلسلا ىلع

 لصألا ف عقو نوكي نآ ولخي ال عيبلا نأل رظن لوتلا اذه فو
 ٠ اد ساف وأ احيحص

 . سلفآ مث ث هركذل ىنعم > ااف ادساف ناك ناف

 ريغب هنتع هكلم لب زي ال هسالفإ ثودحف احيحص اعيب عقو ن اك ن اف

 ٠ ملعأ هللاو هنم ثدح

 نكسي ملو تام وأ سلفأ مث ارامح لجرل عاب لجر ف ىلع وبآ لاق
 مهقوقح ءامرغلا بلطو ك ءامرغ ىرتشمللو لجأ ىلا هعاب وأ ، نمثلا ضبق
 رمغ كلمي سيلو سلفآ دقو هتايح ىق هيلا اوبلط وآ س تام دتو هلام نم

 : لاقو هنمث وآ هرامح ذخأ هيلا عفادلا رامحلا بحاص بلطو ث رامحلا ٠
 . هب قحأ انأ .

 ردقب هيف ممم احي رامحلا بحاصو ن ءامرغلاا نيب رامحلا . : لات

 ... .ىك فوتسأ رذحا كلم نع ةلازإ أ لد يب هيغ ك

7 . ق هيلع هطرش ىذلا طرشلا لمل ءامرغلا



_ ٢٤ 

 هبحاصا حييم ا وه كلملا نأل رظن اضيأ ةلأسملا هذه فو

 نكي مل عيبلا ىف فرصتلا نم عنمي طرش عيبل ا ىف ناك اذاف س فرصتلا

 ٠ ملعأ هللاو اعيي

 هنياد وآ انالف لماع : ناسنال لاق نمو : رفعج نب دمحم باتك فو

 ٠ سىلفم وه اذاف هنيادف ح فو هناف

 كقح كضطعأ انآو هعد : هل لاقف به ذي نأ ديري وهو هي قلعت وأ

 كلذ ناف اربسي هتمهوت امنإو قحلاب افراع نكأ مل ىنأ : جتحا مث هكرتف
 ٠ هيلع هل حص ىذلا قحلا همزليو & هنم لبقي ال

 . فرع ام الإ قحلا نم همزلي ىرأ ال : رثؤملا وبآ لاق

 وهف همزل ام لك هنا : لاقو ءىش ى اناسنإ عقوآ نم لك كلذكو

 ٠ هعقوأ هنأل هفرعي مل ولو لعف اذا هيلع وهف "ىلع

 ٠ فرع ام الا همزلي ال : رثؤملا وبأ لاق

 كيحأ ىذلا سلفأف لجر ىلع هب هلاحأف نيد لجر ىلع ناك اذاو
 قحلا هل ىذلا ناك ولو هقح لصأ هل ناك ىذلا ىلع عجري نآ هلف هيلع

 لصآ نوكي نآ الإ هيلع اذه هقحب هليحي نآ هيلع ىذلا ىلا بلاطلا وه
 ٠ رخآلا ىلع عجري نأ سيلف لجرلا اذه ىلع اذه هقحب هليحي هنآ هتعيابم

 . قحلا لصأ هيلع ىذلا ىلع عجري نأ هلف كلذك نكي مل اذاو

 هبحاص ىلع هققحي عجري هناف اسلفم نكي ملو تام نا كلذكو

٠ لوفلا



_ ٢٥ 

 ةعجر الف هقحب هيلع ليحأ ىذلا لبقو ، بولطملا آربآ بلاطلا ناك ناو
 ٠ لوألا ىلع مهل

 . سىلفم لاحتسلاو هآربآ نوكي نأ الإ ث معن : لاق : هريغ نمو

 ىه تعلاخت مث اهلام ةآرملا ىلع رجح اذا مكاحلا و : هريغ نمو

 ٠ ةيدقب الا نوكم ال علخل ١ نئل ةقيلطت تن اكو % اعلخ نكي مل اهجوزو

 ءىريب نأ هل سيلف لجر هحرج مث هلام لجر ىلع مكاحلا رجح اذاو

 ٠ سشرألا نم حراجلا

 ٠ معن د : ل اقت

 ضرف ١ ذا ليفك هيلع ذخؤي له : سىلغمل ١ نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 ناكو ديعب دلب ىلا هٹامرغ نع بيغي نآ ةفاخم نيدلا ق ةضيرف هيلع

 ح .ااراجن وآ ١ دادح > هنايدل ةضيرقلا هبلع تبتكو ك تاعانصلا باحصآ نم

 ٠ تفصو ام ىلعف كلذ ريع وآ

 ناك اليفك هيلع اوذخأي نأ نايدلا بلطو تاعانصلا باحصآ ناك اذاف
 ٠ كلذ مهل

 هل سيل ئذلل سيلفتلا امنإو سيلقت تاعانصلا باحصأل سيلو
 ٠ ةعانص الو لام

 ةروسيم ىلا رظن ةبسكم الو هل لام ال امدعم نويدملا ناك اذاف

 . ليفك هيلع ذخؤي ملو

 نيرسوم اوناك ح مهئانبأ ضئارف ف ليفك مهيلع سيل ءابآلا كلذكو
٠ نيرسعحم وآ



٢٦٩. . 

 ح اهئادأ نع زجعف هتقلطم نم ريغص دلول ةضيرف هيلع لجر نعو

 ٠ اهيلا ةضيرفلا هذه ءا دآ ىلع ردغب ام كلمي ام هنيمي هتقلطم تبلطو

 © هشارف وأ ى امهسبلي نيذللا هيبوث نوكي نأ الإ نيميلا هيلع : لاق
 ٠ هماعط اهيف لكأي ةينآ وأ 1 ةداسو وأ

 : سلفملا نيمي ق انباحصآ فلتخا

 ٠ نيمي هيلع سيل : لاق نم لاقف

 هنم ىضقي لاملا نم ءىش هعم الو هلام هللاب فلحي : لاق نم لاقو
 ٠ اهنم ائيش ال و هيلع ىتل ١ قوقحل ا هذح

 لكو : _ هللا همحر _ ةكرب ني دمحم ني هللا دبع دمحم ىبآ نعو

 . هليجأت مكحلا ىف لطيبو لجاع وهف هبحاص هلجأ لجاع نيد

 ضرفلا نا : انباحصأ نم امهريغو ىراوحلا وبأو رثؤملا وبأ لاقو
 ىتلا نويدلا ليبس هليبس ناكو ، مكحلا ق تبث مولعم لجأ ىلا ناك اذا
 . ٠ لا : الاب دتعنت

 ا ط

 نا :: مهلوق نم هولصأ ام كرت بجوي اضيأ ءالؤه نم لوقلا اذهو ا
 ( ٠ هبحاص هلجأ ناو لجاع لجاعلا

` ٠.6 

 ىن الجاع وه ام نما هريغو ضرقلا نا : انباحصأ ضعب لات دتو
 ء دعو هبحاص نم هريخأت نا الجاع .راص, مث الجآ ناك وأ. لبصألا. .

 . ٠ .٠ ١ بجاو مكحلا ىف هليجعتو
 م ٠. ٠ . .

  ۔ ا - ٠
١۔ ٠



 ۔ ٧٢٧

 . ملعأ هللاو ةفئاطلا هذه تلاق ام بجوي رظنلاو

 نم ندبلاب قلعتي امو نويدلا نم بجاولا ريخأت ىف انباحصآ فلتخا

 : تارافكلا و لامعألا نم ضئارفلا

 . نورخآ قيضو ث كلذ ريخآت مهضعب عسوف

 هركذ لج هللا لوقل ةردقلاو ناكمإلا عم كلذ ليجعت بجوي رظنلاو

 ٠ ) مكير نم ةرفغم ىلا اوع راسو «

 ٠ « ملظ رسوملا لطم » ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوت وهو

 ٠ زجاعلاو مدعملل رذعلا بجوب ١ ذهو

 ٠ نابعش ىف ناضمر لدب ىضقت تناك ةشئاع نع ىور املو

 رذعم ريخلا دريب ملو ك رخؤت تناك اهنأ ىور دق : لئاق لاق ناف

 . ليجعتلا ناكمإ عم ريخأتلا ىف رذعلا نوكي نأ بجيف هترخآ

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا هذه تناك امل : هل ليق

 نأ ىلا هناظفحب نيكلم هي هللا لكو هءاضق ديري نيد هيلعو تام نم » لاق

 ردقي ملو دهتجاو لعفلا دارآ نم رذع ىلع ليلد اذه ق ناك » حبصي

٠ ملعأ هللاو هلعف ىلع



٢٨ 

 هتثرو ضعي ٥ اضقو قح كلاه ىلع هل نم ق ىلع وبأ ىض اقلا ل اقت

 ؟ هذخأ هل له ث هاوعد ىلع هقدصو كلذب املاع ناك هلام نم ائيش

 ٠ ملعأ هللاو نيملسملا ضعب لوق ىلع هل زئاج هنا : باوجلا

 هي ميقي ام نم هلثم لكأب ام لثم لكأب هناف نبد هيلع ناك نمو

٠ كلذ هيسشآ امو محللا لكأب الو > عوجلا هي دسيو {& بلصلا
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٠ 

 ( ةلافكلا ق ز

 : رفعج نب دمحم ب اتك نم

 رضحي نأ الإ هيلع سيلف هسفنب لفك اذا ليفكلا ف لاق نم لاقو
 ٠ هيلع ىذلا قحلاب لفكت كنآ هيلع طرشي نآ الإ هبحاص سفن

 ٠ قحلا هيلعف هسفنب تأي ميلش هسفنب لفك اذا : لاق نم لاقو

 فاوي ملف مولعم لجأل هب ىفاوي نأ هسفنب لفك اذا : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ هقحب ء اش امهيآ ذخآي نأ بل اطللو ك قحلا همزل لجأل هي

 هيلعف هسفنب الو قحلاب لقي ملو هيلع تلفك دق : لاق ناك ناو
 ٠ سلفأ وآ باغ اذا قحلا

 ٠ سلفأ ولو هسفن الإ هيلع سيلف سفنلاب لفك اذاو

 هايإ هرضحي مل ناف لجأ ىلا :هسيقني لفك اذا : لاق نم لاقو

 . ليفكلا ىلع قحلا راص دقف مكاحلا دنع

 هراضحإاب عفتني الو 0 هذخأ هنم هذخآ نأ قحلا بحاص دا رآ نا و

 ٠ دعي نم

 هرضحأ دقف لجألا دعب نم ولو هايإ هرضحأ اذا :لاق نم لاقو

٠ قحلاب ذخؤي الو



 ۔-۔۔ ٢٣٣٠

 ٠ ىكزإ لهآ ءاهقف نم هللا ردق نم ىأر وهو

 هنم ءىرب دقف نامع نم جرخ هنأ حص وأ هيلع لوفكملا تام ناو

 ٠ ليفكلا اضيأ

 ٠ لجخلا لحم لبق هتبيغ وأ هتوم حص اذا معن : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ هسفنب لفك اذا انعم اذهو : لاق : هريغ نمو

 ٠ هسفن راضحإ الا هيلع سيلف سىلفآ نام

 ق هل ةردق ال هنأل ءىش هيلع سيلف نامع نم باغ وأ تام ناو

 . هسفن راضحا

 ۔« كلذ همزل دخف ناسنإب لفك نم الا صاصق وآ دوق ق ةلافك الو

 . سشرألا نم بجو ام همزلي امناف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا تءاج دقو : لاق : هريغ نمو
 ٠ ظفللا نم ١ ذه وحنو » ص اصتق ال و دح ق ةلافك ال « ل اق ملسو

 نأ نيدلا باحصأل : لاق نيد امميلعو ناقرتفي نيضوافتملا نعو
 . نيدلا عيمجب اوعاش امهيأ اوذخاي

 نم رثكآ ىدؤي ىتح ءىشثب عجري مل ائسث ىداف امهدحأ اوذخأ ناف

 ىلع لضفلاب هبحاص ىلع عجر فصنلا نم رثكأ ىدآ اذاف فصنلا

٠ فصنلا
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 دحاو لك نأ ىلع مهرد فلأب ادبع لجر نم ايرتسا نيلجر فو

 ىلع عجر فصنل ١ نم رثكأ امهدحأ ى دأ اذاف هيح اص نع ليفك امهنم

 1 ' ٠... فصنلا ىلع لضفلاب هبحاص

 امهنم دحاو لك نآ ىلع مهرد فلأب لجر ىلع لجرل الفك نالجر

 ىنح ءىشم هبحاص ىلع عجرب ال : لاق ائيش امهدحأ ىدأ اذاف ؤ ليفك

 ٠ فصنلا نم رثكأ ىدؤي

 ٠ لضفلا كلذب هبحاص ىلع عجري نأ هلف فصنلا نم رثكأ ىدأ اذاف

 ٠ هنع لوفكملا ىلع ىدأ ام عيمجب عجر دارأ ناو

 نع ليفك امهنم دحاو لكو ث ةدحاو ةبتاكم نيدبع بتاك لجرو

 هبحاص ٠

 رئكأ ىدؤي ىتح ىطعأ امب هبحاص ىلع عجري نآ امهدحأل سيل : لاق

 ٠ هنمث نم

 ٠ هنمث ىلع لضفلاب هبحاص ىلا مجر هنمث نم رثكأ ىدأ اذاف

 ٠ كولمملا توميف كولمملا سفنب لجر هل لفكيف دبع ىلع ىعدي لجرو

 ٠ هتلافك نم لجرلا ءىرب : لاق

 ماقأف كولمملا تامف لجر هي لفكف هتبنتر لجر ىعدا ن راف : تلق

؟ كولممل ١ ةميق ليغكل ١ نمضي له ض ٥ ديع هنآب ةنييل ١ ىع دم ١



 ٠ ال : لاق

 ء هسفنب ليفك انآ : لجر لوقيف مهرد ةئام لجر هيلع ىعدي لجرو

 ٠ هيلع ىعدت ىتلا ةئاملا ىلعف ادغ هي كفوأ مل ناف

 ٠ ةئاملا هيلعف دغلا ءاج اذا هب فاوي مل ناف ، ةزئاج ةلافك هذهف

 ذخآ امنإ قحلا بحاص لاقف لجألا دعب هب فاو نا تيأرأ : تلق

 ؟ كلذ هل نوكيآ ع ليفكلا ىنعي تنأ الإ ىقحب

 ٠ معن د : لات

 لاح لجر هب لفكيف عاتم نم لاح لام لجرلل هيلع نوكي لجرلاو
 ٠ لجألا هيلع ىذلا لجآ قحلا بحاص نا مث

 ٠ ليفكلا ىلع ريخآت نوكي : لاق

 لصألا هيلع ىذلا ذخآ لصألا هيلع ىذلا رخؤي ملو ليفكلا رخأ ناف

 ٠ الاح لاملا

 ء لاملا ىدأف دبعلا قتع مث هرمأب لامب هالوم نع لفك لجرل دبعو
 ٠ عجري مل قتعلا لبق هادأ ناغ

 ىلع عجري مل قتعي نأ لبق ىدآ نا ث معن : لاق : هريغ نمو
 ٠ ; ىشثشيب ديسل ١

٠ هادآ ىذلا كلذب ديسلا ىلع عجر قتع ام دعي هادآ نام
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 لفكو ث لاملا هيلع ىذلا وه دبعلا ناك ن ا تيآرأ : :: ةدايز

 . .؟ لاملا ىلوملا ناك ن ديعلا قنع مث 7 ىلوملا هيلع

 . ءىشب دبعلا ىلع عجري مل : لان .

 نا مث ، هنع اهب لفكيف اناسنإ رمأيف مهرد فلآ هيلع نوكي لجرو
 ٠ لعفف هيلع نبدتي نآ ليفكلا رمآ هنع لوفكملا

 ٠ هل حب رل ١ و. هنع ل وفكملل عيبل ١ : ل انتف

 اهيطعي نآ لبق فلألا هاضتف هرمأب مه رد فلأب لجر نع لفك لجرو

 ؟ هنم اهذخأب نآ هلآ

 ٠ مغن : لاق

 ليفكلا هنع لوفكملا ىضق ةطنح ىركي ةلافكلا تناك نا تيأرأ : تلت

 ؟ احبر اهيق حبرف ةطنحلا ىركلا

 ٠ هيلع نامضلاو ث ليغكلل حبرلا : مست :اه نب دمحم لاق

 ٠ هبلع لوفكملل حبرلا : لانق نم لاقو

 ٠ لاملا بحاصل حبرلا : لانت نم لانو

 ليفكلا .ىلا اهعفد نيح ةاسشلاب بولطملا ناك نا : ةيواعم وبآ لاق

 اهسيحف ليغكلا اهذخأف اهذخف ىنع اهي تلفقفك ىتلا ةاشلا هذه : هل لاق

 ` . ثحت جتن نح ٥ ادح

..( ٢. ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٢٣ م )
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 لا ز دق قحل ١ نأل انماض اهل ن اك ليغفكل ١ دي نم فلن ول هنأل هل جاتنل اخ

 . ليفكلا ىلع تبثو ي بولطملا نع

 .77 ىل بلاطلا نالفل ةاشملا هذه : هل لانق ةاشلا عفد نبح ناك ناو

 اهضيبتب ليفكلا رمأ دق بلاطلا ناكو ؤ ليفكلا هل اهضيقف هل اهضيقاف

 ٠ بلاطلل جاتنلاف

 نالاف اهب ىنبلاطب ىنلا ةاشلا هذه : هل لاق هيلا اهعفد نيح ناك ناو

 اهعفدي ىنح هنع لزي مل قحلا نأل ةاسثلل بولطملل جاتنلاف ىنع اهعفداف

 ٠ بلاطلل ليفكلا

 . ملعأ هللاو اهيف انلوق اذهف

 مث هدنع نم لاما قحلا بحاص ىطعأ ليغكلا ناك نا تيأرأ : تلق

 ؟ اهيف حبرف هنع لوفكملا نم ةطنحلا ىركلا ىضتقا

 ٠ هدنع نم لاملا بحاص ىضق دق هنأل هل حبرلا نأ كس ال : لاق

 دق : ليفكلل هيلع لوفكملا لاقف لامب لجرل هرمأب لجر هنع لفك لجرو
 . لالا اذه نم ىلا تئرب

 ٠ لاملام هنع لوفكما ىلع ليغكلا عجربو ح ضبق اذه : لاق

 لوفكملا ىلع عجرب الو ءىرب وهف لاملا اذه نم كتآريأ دق : لاق ناو

 ٠ ءىشب هيلع

 توميف لاملا هيلعف هب فاوي مل ناف لجرلا سفنب لفكي لجرلاو

. هب لوفكلا
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 ٠ لالا ليفكلا ىلع : لاق

 نيفكلا ىلع ءىش الف لجألا ىف هنع لوفكملا تام نا : ىراوحلا وبأ لات

 ٠ لاملا ليفكلا ىلعف لجألا دعب تام ناو

 عدي ملو همزلآ وآ ، رانيد ةئام هيلع ىعدا الجر مزلأ لجر فو
 كفأ مل ناف ، دغ ىلا هسفنب ليفك انآو هعد : لجر لاقف رانيد ةئام هيلع
 ٠ دغلا هب فاوي ملف ، كلذب ىضرف رانيد ةئام ىلعف ادغ هب

 ۔ هنع لوفكملا ىلع ةنيبلاب تحص اذا رانيد ةئاملا ليفكلا مزلي : لاق

 . هرارقا ليفكلا مزلي الف ةلافكلا دعب اهب رقأ اذاو

 ؟ زوجي له : جارخلا ىف ليفكلاو نهرلا نعو

 ؟ ليفك وأ نهر هيف زوجي فيكف زوجي ال جارخلا : لاق

 ؟ ةقدصملا ىف زوجي لهف : تلق

 ٠ مغن : لاق

 نآ هل دبع ىلعو هيلع دهشأو ، مهرد فلأب اعاتم لجرل عاب لجرو
 ۔ امكرسعم ىلع امكرسومو ص امكبئاغ ىلع امكدهاسو ع امكتيم نع امكيح

 بحاص نع نييراوتم همالغو ديسلا جرخ مث ىقحب تذخأ تئش امكيأ

 هبلا بلطف دبعلا ىلع قحلا بحاص ردق مث هللا ءاس ام اباغف قحلا
 ىنقتعآ : لاق وآ س ىنقتعأ دقو نالفل ىنعاب ىالوم نا : لاقف هقح

٠ حصب مل وآ كل ذ حصف ى ال وم
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 ىضرو ديعلا ىلع موقلا ةداهس زاجأ ديعلا ىلوم ناك اذا : لاق

 ذخأ ام عيمج هنم ذخأيف هالوم ىلع دبعلا ةلافك زاجأو ، هل ملسو ث كلذب

 ٠ رح وهو قحلا هل ىذلا لجرلا ىلا ىدأ ناك اذا هب

 ىلع دبعلا ديس عجر هريغل .دبع وهو دبعلا لجرلا ىلا ىدآ ناو

 ٠ قحلا نم هنع ىدأ امي لوذزنا ديسلا

 مل اذا بيع نيدلا : نأل برع : هنأل . ال عيبل ضقت ىرتنشملا ءاج ن او

 ٠ هي ملعب

 لوألا ديسلل دبع وهو كلذ ىدأ نا : ليق دتو : لاق : هريغ نموأ

 ٠ هل ديع وهو كلذ ىدآ هنأل ديسنلا ىلع در الغ

 لوفكملا طعي ملف هيلع عفر مث قحب لجر ىلع لفك لجرو : هريغ نمو

 . ليفكلا سبحف هيلع ىذلا قحلا هيلاع

 ليفكلا ةقفنف هيأرب هيلع لفك نا هنأ : بتكلا ىف تيآز ىنأ نظأف
 نورت ال مهنا : لوقأ ىناف اهنع لسو 6 هيلع لوفكملا ىلع اسوبحم ماد ام

 ٠ هب هذخأن ىذلا اذه ء معن نيهجولا ىف ةقفن هيلع

 هيأرب ناك ع ةقفن ليفكلل هنع لوفكملا ىلع سيل : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ كلذل هسفن ضرع وهو ع هيآر ريخب .وأ

 لجآ ىلا لجرل هبلع : ليقف لجرل قح همزليو ةبانجلا ىنجي لجرلاو

 كنود : هل لوقتىف هل لو وبقملا ىلا هبلع لؤبقملاب ليبقلا ىتأيف لجخلا لحيف

 لوحتأ ال ىناف : لجآلا قحلا هل .ىذلا لوقيف كقح هنم ذخف كبحاص

؟ هبلع لوبقملاب هءاج اذا ليبقلا أربي وأ ؟ كلذ هل له ، كريغ ىلا
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 نوكي نآ الا ءىرب هبحاص سفنب ءاج نا لبق ىذلانا: حبسم لاق
 ٠ هقحب لجرلل لبق

 انأ : لقي ملو ؤ لجأ ىلا هيلع كل لبقأ انآ : لاق نإ تيأرأ : تلق

 ح --

 كنآ طرتشي نأ الا هبحاص سفن رضحي نآ الا هيلع سيل : لاق

 ٠ هيلع ىذلا قحلاب لبقت

 هناف هسغني كل لبقأ امنا ىنآ هيلع طرتسستي مل اذا : لاقف مناه امأو

 ٠ ارسعم وأ ايئاغ وآ امراه هيلع لويقملا ناك نا هقحب لجرلل ذخؤي

 هيلعف هب تأي ملف لجرل ىسفنب لفك نا : لاتق ىسوم نا : مئاه لات
 .هب ذخؤي قحلا

 ادغ هب كتآ نا : لاقف لجر سفنب لفك نم : ىراوحلا ويآ لات

 ذخأ ءاش امهيآ رابخلا قحلا بحاصلفآ ، دغ دعب نم هب ىتأف قحلا ىلعف

 ؟ هيلع لوفكملا ناو ليغكلا ءاش نا ٧ هقحب

 نوكي ىنح ليفكلا ذخؤي الف قحب ناسنا ىلع لفك نم : مئاه لان
 ٠ ارسعم وآ ابئاغ وآ ابراه هيلع لوغكملا

 وأ ركذ نم لقعلا حيحص غلاب رح لكو : ناطحق ىبأل باتك نمو

 ىذلا قحملا همزلي نأ زوجي نم نم مهلك سانلا نم دحأ ىىلع نمض ىثنأ
 ح اهلك قوقحلا عيمج نم قحب ع اهلك هوجولا نم هجو ىلع هيلع هب نمض
 نامض نم هنع .نومضملا نم اهيلا .ىنعملا ىف داع .امو لاومألا عيمج نم

٠ كلذ وحن نم بويعي در وأ قاقحتسا .نم عويبلا ق كردي
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 ىف الإ مراغ ذوخأم هب نماضلاو ث زئاج هلك كلذ ىف نامضلا نا
 هنع نوما ىلع نماضللو ك لطاب هي نامضلاف صاصقلاو دودحلا

 ٠ هنع نومضملا مزل نماضلا هادأ ناف هب هنع نمض دمف نم نم هصالخ

 ٠ هي نمض ام همزل نامضلاب هرمآ دق هنأ رقأو بئاغ نع نمض نا و

 نومضملا ىلعو ث لجألا ىلا هيلع ناك لجآ ىلا الاح نمض نمو

 ٠الاح هنع

 ٠ مكحلا ق الاح ء ى ريغف الاح لجأ نمو

 ةروجحملاو ث اهريغو ةراجتلا ىف مهل نوذأملا مهلك ديبعلا نامضو

 ٠ لطاب مهريغو هدر سنؤي مل نمو ىماتيلا نم مهلاومأ مهيلع

 ٠ لاوحألا عيمج ف دحاو ةلافكلاو ةلاوحلا مكحو

 مب كتلحأ : امهدحأ لاقف هب لاتحملاو قحلاب ليحملا فلتخا اذاو
 ٠ لاتحملا لوق لوقلا ناك هلامب هلاحأ امنا لاتحملا ىعداو ، ىلع كل سيل

 ٠ ةلافكلاو نامضلا ىف كلذكو

 ٠ الطاب .كلذ ناك اذكو اذكب نالفل نمضأ : لاق اذاو

 ٠ عفدلا هيلع هب عجرو كلذ ىلع ذخآ ناف

 ٠ هلام لاملا ناكو ، رمألا ذئنيح مزل ىلع نمضآ : لانت ناو

 ٠‘ هدم ىف ةعلسلا نم لوق لوقلاف نمثلا ىف ناعيابتملا فلتخا ناو
. ٠ ٠ 

5 `
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 ٠ مايآ ةثالث رايخلاب ىنأ ىلع مهرد فلأب نالفل تنمض : .لان ناو

 ٠ همزلي نام ذلا : لاق

 قو ث نهرلا فق نهترملا لوق لوقلاف نهنرملاو نهارلا فلتخا اذاو

 . نهارلا لوق هب نهرآ ام

 قو ئ رجأتسملا لوق رجأذلا ق لوقلاو رجأتسملاو رجألا كلذكو

 ٠ رجؤم ١ لوق لمعلا

 ٠ هل تربعأ ام ق ريعملا لوقو ك ريعتسملا لوق ةيراعلا ق كلذكو

 لوقو ص اهحبرو اذكو اذك اهنأ اهيف براضملا لوق ةبراضملا كلذكو

 ٠ حبرلا نم براضملل اهيف هل براضلا

 امهدحأ ىعدا ناف امهنيب ناك امهيديأ ق ام ىف نافلتحملا فلتخا اذاو

 ٠ لكلا بحاص دي ديلا تناك ضعبلا رخآلاو لكلا

 ٠ ىنج ام ةميق ف ىناجلا لوق لوقلاو

 . ىرتسئملا لوت ةعلسلا نمث فق لوقلاو

 ٠ هل بوهوملا اهضبقي ىتح بهاولل ةبهلا : لاتقو

 ٠ ضبقب مل ناو زئاج حلصلا و

٠. نماض هدياف امل يفلاخم لك, .777
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 ةيراعلاو ةبراضملاو ةعيدولا ىف الا نامضلاب جارخلاو ٠.

 لطيب هناف ىلاعت هللا لبق نم دحاو قح هب لطبب طرش لكو ٠

 ٠ ريجألاو لماعلا كلذكو

 مسي مل نم لوق امهنم لوقلاو ، هل لومعملا لوق رجألاو ىركلا فو

 رجلاب ٠

 ٠ هيلع ةنيبلا تناك ىعدا نمو

 ،نملاوحأبو نهب ةربخ اذ ناك اذا ءاسنلا لفكي نأ مكاحلل له : تلق
 ؟ ةلافكلا عضوم ىف نكو

 ٠ ى ` ع ١ ك ھ : ل اق

 ضرملا كلذ نم تام مث ثراول ثراو نع ةلافكب ضيرملا لفك اذاو
 ٠ زوجت ال هتلافك ناخ

 ٠ هثلث نم زئاج وهف ثراو ريغل لفك ناو

 ٠ زوجت الا ةتلافكف لغكف هلامب طيحي نيد هيلع ناك ناو

 هيلع عفرف قح لجرل هيلع لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو



 ہ ٤١

 لجخلا كلذ ىلا هرضحي اليفك هيلع ذخأو ث الجآ مكاحلا هلجأف مكاحلا ىلا

 قحلا هيطعي نأ هيلع لوفكملا ىلا لفاكلا بلط لجألا لح املف ث هيطعيو
 هب لفك ىذلا قحلا هيطعي نأ قحلا هيلع ىذلا ىبأف هب هيلع لفك ىذلا
 ؟ كلذ هل له س قحلا بحاص ةرضحب الإ هيلع

 . امراغ راص دق ليغكل ١ نأل هيلع كلذ هل . معنف تفصو ام ىلعف

 ح ليفكلا ءاش نا : ءاش نم ذخأي نآ لجخلا غلب اذا قحلا بحاصلو
 ٠ هيلع لوفكملا ءاش ناو

 لوفكملا ىلعو ء كلذ هل ناك هقحي لولذلا هميرغ بلاطلا ذخأ ناف

 ٠ هيلا ىدأ امي ليغكلا عبتي نأ هبلع

 ص كلذ ىف هلوق لبق هدنع نم قحلا ىطعأ دق هنا : ليفكلا لاق ناو .

 ٠ ليفكلا ىلا قحلا ىدؤي نأ هبلع لوفكملا ىلعو

 ء ليفكلا لام قحل ءاش نا : رايخلا بلاطلل ناك ليفكلا تام نا كلذكو

 سيلف ميرغلا سفنب لفك ليفكلا نوكي نآ الا هيلع لوفكملا قحل ءاس ناو
 . قحلا بحاص نم ةرضحب الا ليفكلا ىلا قحلا ىدؤي نآ ميرغلا ىلع

 بلاطلا هبلاط دق وأ ، هدنع نم قحلا ىطعأ دق هنا : ليفكلا لانق ناو

 ٠ ةنيبلاب الإ هنم كلذ لبقي مل هتحب
 وأ لجألا ىف ام ح ليفكلا ىلع بلاطلل ليبس الف ليفكلا تام ناو

 ىبآف بولطملا ةرضحي ليفكلا ذخأ دق مكاحلا نوكي نأ الا س لجألا دعب

 اذا اذهو ث بلاطلل قحلا ليفكلا ىلعف بولطملا تام ىتح هرضحي نأ

٠ هصقني لفك امنا ناك
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 . ناك اذا اليفك :رضحي ال نم ىلع .ح ال : ليق كلذكو : رئذزا نموأ َ

 ٠قحلا تيبث اذا اليفك رضحي مل نم ىلع سبخلا بجعم امنا و.۔ تياذ. :رسغ: قحلا ا

 مايقلاو رظنلا ىنعم ىلع ةمهتلاب سبحلا ىنعم تبث اذا هنأ ىعمو
 لثم بجوي رظنلا ىنعم ناك رارقالاب وآ ةنيبب قحلا توبث نود ق لدعلاب
 ٨ كلذ نيح ف هبلع ىعدملا ىف كلذ مكاحلل عقو اذا ةدهاستملاب ىنعملا اذه

 اذا هنآ هيف ةمهتلا ىناعم هبسثي اذه لثم نأل هدنع هب ةمهتلا ىنعم همزلو

 ٠ هيلع قلعتي ىذلا قحلا ىنعم لطب تام

 اجراخ اذه لتم ىف نيملسمللو هلل رظنلا ى مكاحلا داهتجا نوكيو
 ىوعد قفاو ناو س طاتحا دن ناك لدعلا قفاو ناف ،\ باوثلا ىت ىلع 7

 . .قحلاب همزلن ام ىعدملا مزل كلذ نيببو قحلا ريغب

 ىراوني ال ناك اذا ليفك ذخؤي مل هنت تفرع نم : حبسملا نيا لاق

 ٠ دلب ىلا بيغي الو

 ٠ هللا دبع ىبآ نع لئاسم هيف باتك نمو

 ىعداو ء امهدحأ اهاعداف مكاحلا ىلا ةا ق اع زانت نيلجر نعو .
 عم لدع ىدهاسن مانأ و 6 رخآ لجرل رخآلا فص :لاد رقآو اهفصن رخآلا

 امنا هنأا هيدها بذك دم نوكيأ 6 اذهل ةانلا هذه نأ ادهسش مكاحلا .

 ؟ فنصنلا هنم ىعدا ا

 ىسعو 6 هل اهلك اهنأ ملعن نع نحن : : نالوقي نيدهاسنلا .نألا 6 ال : لانت . . ن

 ٠ .يتداهش مكاحلا لبتيو ملعن ال نحنو ؛ 6 هب هل رقب ىذلل اهفصن . نت وكي ل :

 هنلع هل مكحب داف ف لجرل ل لخن ةلمج ق ةلخن ىع دا ى اذل ١ امآو ا

١ ةح حب الا ٠
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 امناو . ىمعأ لجرلا ناك اذا لبتي ال ةلخنلا هذه زوحي هنآ ه٥هاوعدو

 وهو ةلخنلا زوحي لجرلا نأ حص اذا رصبلا حيحصلا ىلع موقت ةجحلا

 ( ءهيلعريفغيال

 ٠ ملعأ هللاو ىوعدلا هذهب هتجح مطقنت الف ىمعألا امأو

 ةجح ريغب اهباحصأ نع ىواعدلاب لوزت ال اهلوصأ ىلع لاومألاو
 . ( ةفرعمو ةجحب الإ ةخسن فقو.) ةفرعمو ..

 مهنم دحاو لك دي ىف ناك مث الام مهدلاو نع اوثرو موقك كلذ ليت
 مل توكسو روضح مه و نيق ايلا نع هلكآو لكلا مه دحآ دي ىق وأ ، ائيسن

 لاملا نكي ملو مهضعب توم دعب هثاريم مهنم دحاو لك بلط مت ث اوريغي
 ٠ رهستي ملو كلذ ىفخف مست دق ناك وآ ، مست

 . هلصأ ىلع لام او مهنجح مهل : بوبحم ني دمحم ني هللا ديع لانف

 . موسقم ريغ عاستم هنآ نوملعي اوناك اذا لاملا لصأب اودهستي نأ ةنيبللو

 ٠ ج اهقفل ا نم ريتك كل ذ ٢ هفل اخو

 ىد عننب بجعن مهيلع ىعدا ام ريخت نع توكسلا ن را اضيأو : . لاتق

 . مهلام ىف كئلوأ

 ثيح وأ ، مهنم رضحمب ىوعدلاو ديلا دعب توكسلا لب : هريغ لاق
 مهتوم دعي نم مهتثروم الوا مهل :ةجح .الو ، مهتجح عطقب ةجحلا مهلانخ

 . ملعا هللاو

دعب لاملا ىلا رظنف تام وأ ه هنع, باغ مث لجزل الام فزعي ناك نمو
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 لاملا نأب رخآل ١ حصي ىتح لوأل همكحف .رخآ لجر دي ق هتنوم وآ هتبيغ

 وآ رارقإب هنع لاز دق هنأ حصي ىتح هل هنأ فرعي نم هب 77 ء هل

 ٠ .. . 7 وأ ة ح

 ملسف مهلام ةلمج ف عئاش مولعم مهس مو لام ف هل ناك نمو
 ، رخآ ثراو ىلا لاملا كلذ لقتناو تام ىتح هدي ف ىذلا ىلا هبلطي

 تام ىنح هبلطي ملو 5 ىناثلا ثراولا تام ىتح اضيآ همهس بلطي مل مث

 همهس كردي هناف ثلاثلا ىلا هبلط مث ء ىناثلا دعب رخآ ثراو ىلا لقتناو

 ٠٨ ريخي الو ملعب رهو هنود هسفنل مهسل ا اذه ىعدب كلاهلا نكم مل ام كلذ

 كلذ هت وكس نوكب الو س هدجو تيح همهس قحلي وهف كلذك نكب مل ا امق

 . 4 دح . لع بجومم

 :اولاقف اهيخ هينب فلخو اهيف تام مث امايآ لجر راد لجر نكس اذاو

 ٠ اهايإ هنرجأ امناو ىراد ىه : لجرلا لاقو س انل اهكرت انيبأ راد هذه

 اهرجأ هنأ ةنيبب لجرلا ىتأي نأ الإ هدعب نم كلاهلا ىنبل تبثت اهناف
 ٠ كلاهلا

2. 
 ٠ ارانيد ىواست ةجاجدلاو

 ةجاجدلا بحاص ىلا عقدا : هل لاقيف رثكألا بحاصب ادبب : لاق

 ٠ كنلا ةجاجدلا ذخو 0 ارانيد اهتميق

 ةؤلؤللا بحاص ىلا عفدا : ةجاجدلا بحاصل ليق ال : لاق ناف
 . ةجاجدلاب كناشو نيرانيد اهتميق



 ۔ . .٤.٥

 ىواست ةؤلؤل اهفوج .. اهنأ ىلع .ةجاجدلا تعيب لعفأ ال : لاتق ناف
 ٠ ثلثلاو نبثلثل ذلا ىف امهصصح ردق ىلع نمتلا نامسقي مث نيرانبد

 هل لاقي ام لعف ناف امهنم رثكألا بحاصل رييختلا ف ادبأ ديأ امناو
 ٠ انفصو ام ىلع اذكو اذك لعفي نآ رتخا : هل ليق الاو

 خرف اهنم جرخف تخرفف ةضيب اهنطب ىف دجو مث ةجاجد تتام اذاو

 ٠ هلكأ زئاجو ي هكلم ف تتام ىذلا اهبرل وه

 نا مث تام ىتح هلكأيو هزوحي لام هدي ىف ناك لجر نع هتلآسو

 ةثرو نود لاملا اهل نوكي له ح اهل لاملا نآ هتوم دعب ةنيب ترضحأ هتجوز

 ؟ جوزلا

 ٠ اهل هنآ ةنيبلا ةحصب ةجوزلل نوكب لاملا نأ : ىعم لات

 ناك ام ىلع جوزلا ةثرول هلكأ نوكيو لاملا ىه اهل تبثي لهف : تلق

 ؟ ركنت الو

 ٠ هلك اهل لاملا نوكيو ص كلذ مهل سيل هنأ ىعم : لاق

 "حصأو ث هل هنأ لاملا اذهل لكآلا اذه وخأ لاملا اذه ىعدا ناغ : تلق
 وهو هزوحيو هملعب هلكأي ناك لكآلا اذه نأ حصأو ح ةنيبلا كلذ ىلع
 . ركنيالو ريغب ال

ةجح ال هنآ هيلع لوكأملا نم ملعب زوحلاو ةلكألا تحص اذا : لاق
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 ؟ ةجوزلاو خألا نيب قرفلا امف : تلق

 سيلف ئ ةيطعلا ق زا رجحلل نبجوزلا نيم سيل : اولان مهنأل : لاق

 امهلام انعم جرخي هنأل ءىشب هيلع سيل اهزوح كلذكو ح ءىشب اهيلع ٥هزوح

 دبلا ق ةجحلا امناو 0 اعيمج امهنم ةدحاو هيف ديلا ىذلا لاملا ىنعمب

٠ ةزوحلاو



.٤٧ 

 باب

 ( كرتشملا قحلا ىفو نيدلا ىف )

 نيدلا هيلع ىذلا كلهف نيد لجرل هيلع لجر نعو ت رثؤملا ىبأ نع

 هل خأ وأ قحلا هل ىذلا وبأ كله مث ، ركنم وهو كله وآ ع الام فلخي ملو

 ٠ اذكو اذك نالف نب نالفل هيلع نآ ىصوأو

 هريغ ثراو هيخأل الو هيبأل سيل قحلا هل ناك ىذلا اذه ناك نا لاق

 رتتسا نا فوتسيب ىتح ائيسث رخآلا ةثرو ىطعي الو ، هقح فوتس نأ هلف

 ذخأيلف هنيد ريغ نيد رخآلا ىلع نوكي نآ الا ءافولاب هل دهشي مث ، كلذ هل

 ىقابلا نوكيو ث هنيد ردق ىلع هوبآ وأ هوخأ هب رقأ ىذلا لاملا نم هقح
 ٠ هعم مهنويد تحص اذا مكاحلا مهيلع همسقي هئامرغ نيب

 نا هقح ذخأي ء ١ وس وهف هيخأل وأ هبيأل هربغ ةثرو هعم ناك نا و

 ١ هل رتنس ٠

 ىلا هنابد لصوف هنيد ريغ نيد هيلع قحلا هيلع ىذلا ناك ناو

 ٠ مهصصاحي ملو هقح وه ذخأ كلاهلا لام نم مهقوقح

 . مهقوقح هيلعو تام

 مأ ءاضق ىردي الف نيدلا هيلع فرعي ناك امناو كلذ ملعي مل ناو
٠ ةصصاحم ءامرغلل هيلع سيلو س هتقح فوتسيلف ال



 ن ٤٨ :ن

 هقحلي له ، هذخآو هبيصن مهدحأ بلطو ص ءاكرش موقل نيد نعو

 ؟ ء ىتيب ٥ ؤ اكرش

 ولو ءىشب هيلع نوعجري الؤ :ءاهب ىلوأ وهف هنضح ذخأ اذا : لاق

 نم هتصح فوتساف ةدع ءامرغ ىلع نيدلا نوكي نأ الا باغ وأ سلفأ
 ميرغلا اذه ىلع وه ام نم هتصح ملسي هناف دحاو ميرغ نم نيدلا

 ٠ كلذ ىلع دادزا ام ىف هنوصصاحيو

 مهنم دحآ ذخأف لجر ىلع ءاكرش نجب لام ن راك اذا : ليقو : : هريغ لاق

 مهناف كرنستم ثاريم وأ كرتشم لام عيبلا : :لصأو ئ مهلك مهل نيدلاو ائين

 . ملعأ هللاو ميرغلا لام نم مهقوقح ىلا اولصي نأ الا كلذ ق ءاكرش

 عزانو كلذ ف مهدحأ بلطو مهركنأف لجر ىلا الام اوعدا موق نعو
 هحلا.د وأ س هنم ءىنتب وآ لاملاب هل مكحف ىدحو ىتصح بلطأ امنا : لاو

 ؟ قحتسا ام ىف مهكيرش ءاكرشلا كردي له ى هيلع ىعدملا

 ع زان نوكب نأ الا مهصصحب هنوعبتي ئ ذخآ ام ى ءاكرىنن مه : لاق

 وهو ةعبت مهل هيلع ل ه ه : .قو . هن د هل مكحو ك هن ق

 . مهقوقحب مهبحاص نوعبتيو ى ذخآ امب ىلوأ

 حلاص وأ 6 مهدحأ عابم لخن وآ ١ ضرأ ق ةكرشلا هذه تناك . ناف

 ٠ لاا ,.. نم ءىشب هل مكح وأ > حلص ىلع

 . هيف هؤاكرش مهف لخنلاو ضرألا نم ءىشب هل مكح ام : لاق

٠ هئاكرش ىلع حلصلا زوج الف هبلع حلاص امو
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 > هيلع هئاكرشل سيلف هضياق وآ . اهنم هنصح هل ع اي وه ن اف

 ٠ مهبحاص نوبلاطيو

 ضعب ءاجو س عدوتسملا تام مث ةعيدو الجر عدوتسا لجر نعو

 ؟ كلذ هل له ث هتصح بلطي عدوتسملا ىلا هتثرو

 مهئاكرش ةرضحب الإ هيلا ائيس عفدي نآ عدوتسملل سيل : لاق
 . م هئالكو وأ

 ؟ ضورعلا نم اضرع وآ انزو وأ اليك ةعيدولا تناك ءاوسو : تلت

 ٠ ملعأ هللاف نزولاو ليكلا امأو ، كلذكف ضورعلا امأ : لاق

 دحأ ىلا ملسي نأ هل سيلو ث ءاوس نزولاو ليكلاو : هريغ لاق
 ٠ اد ` .

 رئاسل نماض ضباقلا و 4 نماض وهف هتصح دحاو لك ىلا ملس ناق

 ٠ مهقوقح ىلا اعيمج ١ ولصي نآ الا ء اكرتل ١

 كيرشلا ىلا ملس ام نم معصصح ءاكرشلا رئاسل نمضي امناو
 ٠ ضباقلا

 ٠ كلذ هل نكي مل هنأل ءاكرشلا رئاسل عيمجلا نمضي : لات نم لاتو

 لاكي ام نم ناك اذا هتصح دحاو لك ىلا ملسي : لاق نم لاقو

 ٠ ملعأ هللاو نزويو

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا ٤ م )



 ىأرلا فيك ث هيلع ةنيبلا ماقأو انيد نونجم ىلع ىعدا لجر نعو
 ؟ كلذ ق

 نج مث حيحص وهو قحلا اذه هنم نادأ هنأ ةنيبلا تدهش نا : لاق

 ، ةنيبلا هيلع عمسيو ث هنع مصاخي ليكو نونجملل ماقي هناف كلذ دعب
 ٠ نيدلا ىف قحلا بحاص ىضقيو نونجملا لام نم ذخؤيو

 ٠ هل ءىت الف نونجم وهو هنياد ناك ناو

 نأ الا نونجملا ةلقاع ىلع ىهف هبلع نونجملا اهانج ةيانج تناك ناو
 هناف هالبآف هسبل بوث وأ ‘ هئطو جرف لبق نم تناك وأ 6 همق اهلكأ نوكي

 ٠ نونجملا لام ق

 لكأ ريغ نم هفلتأ لام وأ ةباد وآ دبع ف نونجملا ةيانج تناك ناو
 ٠ ج ىن كل ذ نم هنلتقاع ىلع ال و نونجم ١ ل ام ىلع سيلف س ايل وأ

 نم : مهضعب لاقف مهلك مهل رقأو ، ريثك مرغ هيلا بلطي لجر نعو
 ٠ ائيسث هيطعي الف الاو ةنيب ماقأ

 ح هرارقا زجي مل لاملا نم رثكأ نيدلا ناك نا نوملسملا ىرب ىذلاغ

 ٠ ةنيبملا نم تبثآ وهو ؤس هسفن ىلع هرارقا

 ۔ نيد هيلعو س ةرضخ اعرز اهيلع لمع ةيراجو ةرقب هل لجر نعو

 ؟ ةرضخلا غلبت ىتح مآ امهريغ هل سيلو ةرقبلاو ةيراجلا عابتأ

بحن دقو ث ةرضخلا غولب ىلا كلذ كاسماب رمأي مامالا ناف : لاق



_ ٥١ 

 لطبتو ‘ امهيلع ثدحي نأ ةفاخم نيدلا لهأ ىآرب الا امهعيب رخؤب الآ

 ٠ ةوقح

 نوملسملا هبلاط لجر نعو س ىلصوملا ركب ىبآ نع : هريغ نعو

 . هلام اهاضت هنأ هتأرمال دهشأو ، مهنم برهف سانلا قوقحب

 7 قوقحل ١ له ا ىطع آ اهتح نم لضف امو > اهتتح ال ! اهل سيل : ل انق

 هلأسيف ةلاح رانيد ةئام ىلع هل نوكي لجر نع هتلأسو : هريغ نع
 ىنم رتنا نكلو ىدنع ىه ام هللاو : هيلع ىه ىذلا لجرلا لوتيغ اهايإ

 ح هايإ اهاضق ريناندلا هيلا عفد اذا هنأ نارمضم امهو ةنس ىلا احمق

 ؟ كلذ زوجي له ، طرش كلذ ىف امهنيب نكي ملو

 لج.ؤب نأ دحأل 7 ال ةساردلا هذه ناف \ كلذ زوجي ال : لات

 سيلو س لجآ ىلا احمق هنم عاب قحلا هيلع ىذلا لجرلا نوكي نأ الا اهيف

 ٠ اسأب ىرأ الف طرش الو امهنم دحاو نم نامض كلذ ىف

 امهدحأ ىلع ريمألا بضغف لخن فق نيكيرسث نع هتلأسو : هريغ نمو

 ٠ هبحاص بيصن ىقبو هبيصن عطقف لخنلا ريمألا رقعف

 عسي ال و ؤ هملظ ريمأل ١ نأل امهنيب وهف لخنل ا نم ىقب ام : ل انت

 ٠ هملظب نأ هيح اص

 سانلل نيدب اضيآ رقآو ث هيلع قحب هلامب لجرل دهشأ نم نعو
 ؟ لاملاب هل رقأ ىذلا لجرلا اذه ىلع نايدلا لخدي له : هيلع

 لخد هضرم ف لجرلا اذه نم رارقالا ناك ناف تفصو ام ىلعف
١ هعم ن اي دل ٠



- .٥٢ _ 

 نايدلا نوكي نأ الا هعم نايدلا لخدي ب مل هنحص ىف هرارتنا ن راك ناو

 بلطي نآ لبق نم هيلع هل قحب لاملاب لجرلا اذهل دهسنأ ناك ناو
 دهسشآ اذا اذهو ي لاملا لجرلل تيث مكاحلا عم هيلا مهقوقح نايدلا

 .هيلع ق جب هل

 ء لاملا لجرلل تبث قحب مسي ملو لاملاب هل دهستآ امنا ناك ناو
 ةحصلا ىف وأ ضرملا ىف هنم كلذ ناك ث اوبلطي مل وآ مهقوقح نايدلا بلط

 ٠ هلام هيلع رجح دق مكاحلا نوكي نأ الا

 هل دوهسملا قح كلذ ناكو لاملا ةميق ىلا رظن هعم نايدلا لخد اذاو

 مث ؤ لقي مل وآ ءافوب هل هيلو : لاق كلذ ءاوسو ث قحلا مسي مل اذا هب

 هل ناك نمثلا نم لاملا ةميق باصأ امف هيلعو ث نايدلاىلع لاملا مستي

 ٠ مهفاف مهقوقح ردقب نايدللو لاملا نمت نم كلذ

 نا مث لجأ ىلا اعيب لجرل عاب لجر نعو ت هللا دبع ىبأ نعو

 لتأأ وأ رهشب هتح لحم لبت نم لجرلا ىلع ىلاولا ىلا عفر قحلا بحاص
 هيلع هل ذخأي نأ ىلاولا ىلا بلطف كلذ ىلا ىلاولا هب رقي ملف رثكأ وأ
 ٠ جرخي نأ فاخأ ىنا : لاقو هقح لحم ىلا اليغك

 ديريام هنأ هللاب نيمي هيلع نكلو اليفك هل مدقي نآ هيلعف قحلا بحاص قح
 ٠ هسقني عضوملا كلذ ىلا جورخلا

 هنأ حصي مل وأ قحلا لحم ىلا ةعجرلا نكمي اجورخ ديرب ناك ناو

٠ اليغك هيلع ىرأ الف حر رخ



_ ٥٣ _ 

 باب

 ( ىوعدلا ىف )

 : رفعج نب دمحم ب انك نم

 ٠ ركني ملو ريغي ملف عمسي هيلع ىعدملاو لجر ىلع الام ىعدا نمو

 ٠ رخآلا ىلع هل تبثي هناف هل ىعدملا دي ىف لاملا اذه ناك ناخ

 نأ الا ىوعدلا هذه هرضت مل هيلع ىعدملا دي ىق لاملا اذه ناك ناو

 بحاص نم رضحمب رخآ لجرل هعابو هل هنآ لاملا اذه ىعدا ىعدملا نوكي

 نمل لاملا اذه تبثو ص ميبلا بجو دقف ركني ملو ريغي ملف هتفرعمو لاملا
 . ملعأ هللاو هارتسسا

 عيبلا بحاص ملعو ص هل هنآ هعدي ملو لجرل الام لجر عاب اذا امآو

 ٠ لطاب ميب وهو ، زوجي ال كلذ ناف كلذ ريغي ملف

 كلذب ىفتكا ةرم لوآ دحاو سلجم فق لاملا هيلع ىعدملا ركنآ اذاو

 . سلجملا كلذ ق هيلع ىعدا ام ةيقب ق ركني مل ناو راكنالا

 ٠ هيلع ىعدا سلجم لك ىف ركني نأ هيلعف سلجملا كلذ دعب امأو

 مل دعب نم. ركنأ مث هيف هيلع ىعدا ىذلا سلجملا ف ركني مل ناو
 ٥ ٠٠ ر اك د أ 4 : ه ذ و



_ ٥٤ _ 

 هل هنآ هنم ءاعداب هيلع هلكأ دق لجر دي ى الام لجر ىعدا اذا امآو

 ٠ هل ةجح الف بلطو دعي نم ركنأ اذاف ركني ملف هعمسي وه و

 ٠ كلذ ريغو ةبادلاو دبعلا ف كلذكو

 ناك هنأ لدع ىدهاسش هتثرو ماقأو ث لاملا لكأ ىذلا تام اذا امأو
 ه هب ىلوأ هنثروف تام ىتح هذي ف وهو هبحاص نم ملعب لاملا اذه لكأي

 ٠ كلذ مهفاف تيملاو ىحلا نيب قرف اذه قو

 هوبأ نكي ملو هيبأ ثاريم ىعدبف هدجل ناك الام ىعدي لجرلاو

 ٠ ةنيبب هيلع ىعدي الو ، هل ىوعد ال : ليقف هلبق نم هيعدي

 بلطي تيملا كلذ نكي ملو ، تام دن ثراو ثاريم ىعدا اذا كلذكو
 . اعباتتم مهتوم نوكي نأ الا تام ىتح بلطملا كلذ

 ٠ نيملسملا نم هريغو رباج ىبآ نبا ىسوم نع رثألا ءاج كلذكو

 ةنيب هيلع تماق دق تيملا نوكي نأ الا هتجح هل نوكت نأ بحأ انأو

 وهو رباج ىبأ نبا ىسوم لوق نم انظفح ىذلا : رثؤملا وبآ لاق
 ملعي ال ، اذه هموي ىلا عاسنم لوألا لام نأ لدع ةنيب موقت نأ الا ىلوق

 لاملا مسق كلذ حص اذا هناف مويلا ىلا مسق هيف ىرج هنأ نادهاشلا

 ٠ لوذلاف لوكلا لبقت ثيراوملا ىلع
عاسثم لوألا تيملاو دجلا لام نآ لدع .ةنيب موقتو : لضف باتك نمو



. ٥٥ 

 ق لاملا نم ائيش ةثرولا ضعب : ىعداو مسق دق لاملا نآ ملع اذاو .

 .هس ها ملسي مل ناو مستي مل هنأ ةنيبلا هيلعف هريغ

 ١ وده شيب ىتح مسقي مل هنأ ةنيبلا لوق ليقأ ال : رثؤم ١ وبأ لاتقو

 ؟ كلذ ىف فلتخا دق : لاتن : هريغ نمو

 اذه ىف ةبلاطم هنم حصت ملو لوألا ثراولا تام اذا : لاق نم لاقف
 ق وه نم دب ف هنأو ء هل لاملا اذه نأ حصي نأ الا هنجح تتام دقف لاملا

 ٠ هوجولا نم هجوي وآ ئ تبصع وأ ةلامع وأ 6 ةلاكوب هده

 مل ام ىف ثلاثلا ةجح عطقنت امناو س هتجح ىناثلل : لاق نم لاتقو

 ٠ ىنانلا بلطي

 ىلع تيثت ملو لاملا حص ام هتجح عبارلاو ثلاثلل : لانق نم لانتو

 ٠ لاملا نم هقح ليزت ةجح ةثرولا نم دحأ

 مسق لاملا ىف ىرج هنآ نوملعب ال مهنا : لاق نم لاق : هريغ نمو

 ٠ هتجح ىناثلا ثراوللف ةجح توبث الو

 كلانه مث ، موسقم ريغ عاسم لاملا ن نآ حصي ىتح : لانق نم لاذتو

 ٠. ىناثلا ثراولا ةجح تبثت

 نا : بوبحم نب دمحم نب هللا دبع لاقو ع ايركز ىبآ باتك ريغ نمو

 ىف كئلوأ ىدعتل مهنم بجعت مهيلع ىعدا ام رييغت نع ءاكرشلا توكس
٠ مهلام



٥٦ 

 ثيح وآ مهنم رضحمب ىوعدلاو ديلا دعب توكسلا نا : هريغ لاتو
 مهتوم دعسم نم مهتثرول ال و مهل ةجح ال و ؤ مهتجح عطقت هنا مهل انت

 ٠ ملعأ هللاو

 هيلع تحصو تام مث ةلخن ةئام قادص ىلع ةأرما لجر جوزت اذاو

 نآ رقأف ةقت ريغ وأ ةقث لجر ءاجف لام هل نكي ملو % سانلل كلذ ريغ نويد

 ىف ىذلا لاملا نم هيآرب مهقوقح قوقحلا لهآ ىضقو ث تيملل الام هدي ق

 مهقونتح ىلا مهلصوي نأ مكاحلا ىلا قوقحلا لهآ بلطف لعفي مل وآ هدب

 ليخنو ضرآ ىلا دصق رتملا نأو 0 مهبحاصل لجرلا هب رقأ ىذلا لاملا نم

 قحلا هيلع ىذلا لجرلا اذهل ىدي ق ىتلا لاومألا هذه : لاقف لاومآ وأ

 ٠ تيملل هنآ الو هدي ى لاملا كلذ نأ دحأ ملعب الو نايدلا ءالؤهل

 اذه عفدف هسغن ىأرب اعربتم لاملا هدب ق ىذلا ءاج نا : لوقأف

 هنم مهاضتف قحلا هيلع مهل نيذلا ىلاو ث كلاهلا اذه ةثرو ىلا لاملا
 ٠ هذخأ افتتاو ناكو لاملا اذه ق دحأ كردأ ناف مهقوقح

 هفغلتآ ىذلا وه هنأل هنامض عفادلا ىلعف فلت دق لاملا ناك ناو

 كردأ ناف هوعداو هيلا كلذ اوبلط نيذلا مه نايدلاو ةثرولا نوكي نأ الا

 ٠ مهيلع هب كردي ام

 ؛ هوثرو ىذلا تيملل لاملا اذه نأ نوملعي نايدلاو ةثرولا ناك
 ٠ ةقث ريغ وآ ةقث دنع نم هوضبقي نآ مهلف قحلا هبلع مهلو

 ىذلا دي ف هنآ نوملعب مهنأ الا مهبحاصل هنأ اوملعب مل نا كلذكو

 هدي ىق امب هرارتقاو ، هدي ىف امب ىلوأ ناك هنأل هنوذخآي مهناف هب رقأ .

 ٠ نيدهاسشلا ةلزنمب هيلع

٠ مهبحاصل هنأ الو هدي ق هنأ اوملعب مل اذا امأو



_ ٥٧ 

 هلوتب لاملا اذه اوذخأي نأ مهل ىرأ الغ ةقث ريغ رقملا ناك نا امأو
 كلذ ق انم مزع الي رخآ لدع هعم نوكي نآ بجي دقف ةقث اضيأ ناك نا و

 ةحصلاو ك لاملا ىعدي دحآ الو ح لوق بيذكت اوملعي ملو لجرلا اوقدص نا

 ٠ انيل ١ بحأ

 ء تيملل مكاحلا دنع لاملا اذهي لجرلا اذه رتآ اذاف مكاحلا امأو

 عف نآ رقملا اذه هركو ص هيلع ىتلا قوقحلاو تيملا اذه ةثرو حص دقو

 : لوتآق فاصنإلا هنم موقلا بلطو مكاحلا ىأرب الا هب رقي ىذلا

 7 اذه هب رقأ ىذلا لاملا اذه نآ لدع ىدهاشمب مهوعدي مكاحلا

 رقأ لجرلا اذه دي ىق لاملا اذه نأ لدع ىدهاسب وآ تلملا مهبحاصل

 ءاضق ىف هعفدي نأ هرمأو هدب ق ام ق هرارتاي ذخآ كلذ هعم حص ناف هب

 ٠ هتثرولف ىقب امو تيملا ىلع حص ىذلا نيدلا

 هوضيتو لاملا اوعدا نيذلل كردلا ناك كردب كلذ ىف دحأ كردأ ناو

 . ةثرولاو قوقحلا لهأ نم
 مكاحلا نتفتلي الف لجرلا اذه دي ف لاملا اذه نأ حصي مل ناو

 :اذه ةثرو نم هعم حص 7 هملعي هنأ الا ث ةتث ريغ وأ ةقث ناك 6 هلوت ىلا

 وهف هل لام كدي ق ناك نا : هل لوقيو ث هيلع ىتلا قوقحلا نمو ، تيملا
 ٠ . وهف ىقي امو ، اذه هنيد ءاضق ق

 هتثروو هيلع تحص ىتلا قوقحلا لهآو تيملا اذه ىصو دصق ناو
 هل لجرلا اذه هب رقأ ىذلا لاملا اهب مهل رقأ ىذلا مهبحاص لام ىلا
 رقملا اذه هنع مهعفدف مهيأرب ةثرولل مث قوقحلا لهأل هلدع ىلع هذخأف
 ٠ مهبحاصل

 كلاملا اذه ىف هل قحال هنآ رقأ دق هنأل مهنع هعفدي مكاحلا ناف

٠ هوضبق دق نيذلا ءالؤه بحاصل هنأو



 هذه نأ لدع ىدهاسش ماقأو ء لجر دي ىف اضرأ لجر ىعدا اذاو

 5 نمثلا هنم قونتسا و مهرد فلأب هل اهعاب هنآو ء تيملا نالفل تناك ضرألا

 ٠ عئابلا تيملا نبا وه نيدهاشلا دحأ ناكو .

 . هذه هنبا ةداهش زجت مل الام كرت تيملا ناك نا : لوقتف

 ٥ارن.دنا ىذلل لاملاب مكحو ٠٧ هذه هنبا ةداهش تزاج الام كرتب مل ناو

 هيلع عجري نأ هسفن نع عفدي هناف هيبأ نم ثرو اذا هنآ كلذو

 مل اذا ضرألا هي ذخآ ىذلا نمئلاب هيبآ لام نم ثرو ام ىف ىرتشملا

 ٠ اهيلا لصي

 عجريال ىرتشملا نأل هتداهسش تزاج ائيش هيبآ نم ثرو نكي مل ناو

 . ءىشب هيلع

 دحاو تقو ى اندلو نيتآرما ىف رباج ىبأ نبا ىسوم نع ليتو

 ىلع هذه دلو تعضوو ، هدح ىلع هذه دلو تعضوف ةدحاو ةلباق امهعمو

 ىتلا تعداف ء ىثنألا امهادحاو ڵ ركذلا امهادحا .تطعآف تعجر مث هدح

 ٠ ىدلو وه لب اهدي ق ىتلا تلاقو ، ركذلا ىثنألا اهعم

 ٠ ةنيبلا ةيعدملا ىتأت ىتح اهدي ف امب ىلوأ امهنم ةدحاو لك : لاتف

 نأو هدجل ناك هنأ لام ىلع لدع ىدهاش مكاحلا عم لجر ماقأ اذاو

 اذه وبأ مهنمو نالفو نالف مهو هينب نيب اثاريم لاملا اذه كرتو تام هدج أ
 اثراو اعيمج ءالؤهل نوملعي الو بلاطلا اذه هثروف هوبأ تام مث ، بلاطلا

 ىلا مسق هيف ىرج امهدج لام نأب ناملعي :ال مهانيمس .نيذلا .ءالؤه الا
٠ مويلا



. ٥٩ 

 هذهب ادهش امهنا : لاق نم لوقب ذخأن نحنو ء افالتخا اذه ىف لعلف

 هناف ءالؤه ةيرذ ىلا غلبي نأ ىلا دجلا نم تازيملا اذه ااسو ث ةداهشلا
 دق هنآ ةنيبب كلذ عفدي نم ءىجي نأ ال ا هللا باتك لدع ىلع مهنيبو مهل

 لك عجري كلذ دنعف مهنيب ام ف هومستف ةثرولا رضح وأ 7 مكاح همسق

 ث هل حص ثيح هبلطيف همهس ىلا امهنم دحاو

 ىنب نم هنآ ىعدا لجر ىفو : _ هللا همحر _ ناورم ىبآ باوج ف

 ٠ دحم سأ

 . مهعمجت امو

 ىلوق وهو ث هل ةداهش الف نيملسملا باتغا نم هنآ كنملعأ دنو
 ٠ ىنم دهجلاو

 : كلذ ىف فلتخا دتو : لات : هريغ نمو

 ٠هدلاو بلطي مل ام ثاريملا نم بلطي نآ ثراولل سيل : لاق نم لاقف

 ٠ هنع لوزت ىتلا ججحلا ق كلذكو

 مل ام بلطي نأ ثلاثلل سيل نكلو ة لوألل كلذ زوحي نم : لاقو

 ٠ لوألا بلطي

 امف مسىق هيف حضي ملو ك مسقي مل لاملا ما د ام : لاق نم لانتو

 ٠ اول سانت

٠ كلذ زاج مهتوم نم عباتت ف كلذ ناك اذا : لاق نم لاقو



٦٠ 

 فالتخالا هيف ىرجي ىذلا كلذف اتوافتم مهتوم ناك اذاو ٠

 ناكو ا هيف كله ىذلا هضرم ف ةيلع قحب هل الام ىضق لجر نعو ¡

 ۔ هلام ذخأيو مهارد لاملا ةميق درب نأ بلط ميتيلا غلب املف اميتي هثراو

 ؟ ال م كلذ .هلآ

 : معن : لاق

 ؟ هكرننيف الاو هلك هذخأب نأ دارأ ناو

 هلك ه ذخأ ناف 6 هضعب كرتيو هضعب ذخأب نأ هل سيل : لاق

 . هكرتيفالإو

 _ هللا كمحر _ تلأس : هللا همحر _ ىلع نب ىسوم باوج فو
 نم ملعب لاملا اذه لكأي هنأ حصو تام اذا ىأرلا ف ىذلاف هلكألا نع
 ىتح لاملا كلذب لوألا لكآلا هثروف ركني الو ريغي ال وهو هيلع لوكأملا

 ٠ كلذ ريغ وأ ةبه وآ انطب هلكأي هنأ حصي

 هلكاي ناك هنأ لاملا لكأب حصي ىتحف نايح امهو افلتخا اذاو

 ركني ال و ريغب ال و عمسي وه و هل هنأ ةيطع هيعديو .{ هملعل هلغتسي وأ

 ٠ هب ىلوآ نوكيف

 ٠ كلذ ملعاف تيملاو ىحلا نيبم قرف اذهف

ري اج ىبآ نع ىسوم ني دمحم نب رمع صغح وبآ لاق : _ هللا همحر



-- ١ ٦ 

 ةنالفل وهف هل هلام لك نا : هتخأل وأ هيخأل وأ ىبنجأ لجرل لاق لجر ىف

 ص لاملاب هل دويشملا بلط مث ، تام نأ ىلا وه هلكأ مث هيلع اهنتحب ءاضق
 ٠ تام نآ ىلا لاملا اذه لكآ اندلاو نا : ةثرولا لاقو

 هل دوهشم ١ رضت ال لام ١ ةلكأم نا : ىلع ويآ لاق : صخغفح وبأ لاتف

 ناكو 0 ءاضقلاب املاع ناك هل دوهشملا نأ نودهشي لدع ةنببب اونأب ىتح

 ء دوهسملل ءىش الف كلذ ناك اذاف س هل دوهشملا ملعب لاملا لكآي دهملا

 ىلع لاملا اذه لكأي ناك مهابأ نأ ةنيب تيملا ةثرو ةثرولا ىلع سيلو
 هتثرو ىلع سيلف تيملا امآو ، ىحلا ىلع ءاعدالا امنا هيعديو هل دوملا

 ملعلا نكلو س هل دوهسنملا نم ملعب لاملا اذه لكأي ناك مهابآ نأ ةنيب الا

 ٠ اذيف ىحلا ىلع ءاعدالاو

 ٠ ىلع ىبأ ىلع مه و ق نوكي نأ ف اخأ : هلل ١ ديع وبأ ل انت

 دوه نملا نم ملعب ىعدب ناك مهابآ نأ اضيأ ةنبيب مهيلع الف : لاتقو
 . ملعلاب مهتنيب تدهش اذا مهنكلو هل

 لكآلا تام ىتح هنم ملعب لجر لام لكأي لجر ناك اذاف ىحلا امأو
 . هيلع هعدي مل ناو لكالا ةثرول وهف

 ىدي ف الام ىعدي لجرلا ىوعد الو ةجح هبحاصل نوكي الام نمو
 نم ٥ ركنأ مث ٥ ركني ال و هعمسد وه و هل هنأ هنم م اع د اي هيلع هلكأ دقن لج ر

 ٠ هل ةجح الف بلط دعم

 ٠. كلذ ريغو ةبادلاو دبعلا ىف كلذكو

 لكأي ناك هنأ لدع ةنيب هتثرو ماقأف لاملا لكأ ىذلا تام اذا امأو
. هب ىلوأ هتثروف تام ىتح هدي ىق وهو هبحاص نم ملعب لاملا اذه



. ٦٢ 

 كلذ مهفاف س تيملاو ىحلا نيب قرف اذه فو ٠

 نكي ملو هنم هيبأ ثاريم ىعديف هدجل ناك هنأ الام ىعدي لجرو

 ٠ هلبنق نم هيعدي هوبأ

 . ةنيبب هيلع ىعدي الو ي هل ىوعد ال : ليقف

 بلطب تيملا كلذ نكب ملو تام دق ثراو نم اثاريم ىعدا اذا كلذكو

 ٠ اعباتنم انوم نوكي نأ الا تام ىتح بلطلا كلذ

 : نيملسملا نم هريغو رباج ىبآ نبا ىسوم نع رثألا ىف ءاج كلذكو
 هلدع ةنيب هبلع تماق دت تيمل ١ نوكم نأ الا هتجح هل نوكي نأ بحأ انآو

 ح اعباتنم مهتوم ناك اذا ىحلا هبلطي ىذلا لاملا كلذ نم هثاريم لطبي امب
 ملعي ال اذه هموي ىلا اعاسثم ناك لوألا لاملا نأ لدع ةنيب موقت وأ
 لاملا مسق كلذ حص اذا هناف س مويلا ىلا مسق هيف ىرج هنأ دهاشلا

 ٠ لوذلاف لوألا ثيراوملا ىلع

 _ كايإو هللا انمحر _ ملعا : _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم باتك

 ءانبأ بلط نآ ىلا اوعزانت فلخ انبا هللا دبعو حورو ىيحي نب ديلولا نآ
 نبا رخيج امهو لدع ىدهاسش ىنارضحأو ث امهيبآ لام ديلولا ىلا فلخ

 حور نب فلخ لام نآ عابنز نب رفيج دهسثف ىراوحلا نب دمحمو عابنز
 نآ ىراوحلا نب دمحم دهشو ث هتافأ هنأ ملعأ ال ىيحي نب ديلولا دي ف
 ةيطع الو عيبب هتافأ هنأ ملعأ ال ىيحي نب ديلولا دي ف حور نب فلخ لام
 !دوهش ىنورضحآو ديلولا ىلا الصو مث كلبق نم امهليدعن ىلا لصو دقو

 ةداهسث نع ادهش دمس نالزني ةسبنع نب ديلولاو دمحم نب هللا دبع مهو
 ىيحي نب ديلولا نأ نمحرلا دبع تنب ديلولا مآو حاضولا تنب ثعشألا مآ
نبا فلخ ىلع ىعديو ث تيبلا نكسو تويب نم هدي ق الام ىعديو لكأي



_ ٦٣ _ 

 ح ركنأ الو ريغ هنأ ناملعي ال هيلع هاوعد فرعيو ملعيو عمسي وهو حور

 لكأي ىيحي نب ديلولا نآ ىيحي نب لئاو دهسثيو ، رضاحم دهاسم وهو
 هلكأي ملاع رضاحم فلخو ، حور نب فلخ ىلا بسني ىذلا لاملا اذه

 لكأب ملاع رضاح فلخو س حور نب فلخ ىلع هيعديو ىيحي نب ديلولا
 ٠ فلخ ىلع هيعديو ىيحي نب ديلولا

 ةداهش هذهف ريغ الو ركنأ افلخ نأ ملعأ مل هل هؤاعداو لاملا اذه

 كيلا لصو اذاف كلبق نم مهليدعت ىلا لصو دتو ىيحي نب ديلولا دوه

 نمو عابنز نب رفيج امهو امهتداهسث لاؤسب فلخ ىنبا رمأف اذه ىباتك

 ادهش ىذلا حور نب دمحم لام اجرخآ مث ىراوحلا نب دمحم هنع دهش

 هفرعاف هعضاوم ىف هاجرخآف هاعزن اذاف ىيحي نب ديلولا دي ف هنأ هب

 ف هفرعاف ءىش نم هاجرخآ ام وآ ، لزنم وأ ضرأ وأ لخن نم ناك ام

 مآو حاضولا تنب ثعسألا مآ ىيحي نب ديلولا كرضحيل مث هعضاوم

 نآو ؤ هب اودهش ام اوغصيلف ىيحي نب لئاوو نمحرلا دبع ةنبا ديلولا

 هجرخآ امب اودهست ناف حور نب فلخ نم ملعب هاعداو هلكأ ىيحي نب ديلولا
 دوهش هجرخأ ىذلا لاملا اذه نا : ديلولا دوهش لاقو ، فلخ ىنبا ادهاش

 لاملا اذه نآ ديلولا دوهسث دهش ناف ديلولا دي ف هنا : الاقو « فلخ ىنبا

 فلخ ىلع هاعداو ىيحي نب ديلولا هلكأ وه فلخ ىنبا دوهش هجرخأ ىذلا
 دقف فلخ ىنبا ادهاش جرخأ ام نم ائيسث ازجعي ملو هنم ملعب حور نبا
 ء هنم ملعب حور نب فلخ ىلع هاعداو لكأ ام ىيحي نب ديلولل تيأر
 هيف حور نب فلخل ملعي مل ام هلام لاملا نأ هللاب انيمي ديلولا فلحتسأو
 . هوجولا نم هجوب انتح

 دوهش زجعف هانفصوو هب ادهش ام فلخ ىنبا ادهاش جرخأ ناو

 ءاعداو هلكآو فلخ ىنبا دوهش هجرخأ ىذلا لاملا نأ اودهشي نآ ديلولا

٠ هدوهش هزجعآ اذا هيف ديلولل قح الف فلخ نم ملعب



. ٦٤ 

 هجرخأو ز هنع ا وزجع امو ٥ دوهش هل دهشو 6٧ هنم ملعب فلخ ىلع هاع دا و

 ٠ فلخ ىنبل وهف فلخ ىنبا ادهاش

 ٠ مالسلا و هللا ءاش نا كل هننيبو تفصو ام ملعا و

 كله دق لجر ىلع هاعداو الام لكأ نم نعو : هللا ديع ىبأل باوج نمو

 ٠ لكآلا تام وأ هيلا هتنرو هتبلط مث

 ؟ اهيف لوقلا فيك : تلق

 لاملا اذه لكأب لكآلا اذه ناك اذا : اولاق رثألا ىف انيآر ام ىلع

 هنتثروو س هنجح تتامو تام دقف لكآلا تام ىتح هيلع لوكأملا نم ملعي

 وآ ةلاكو وأ ةمعطب لكآ امنا هنآ هتثرو وآ ىقابلا حصب ىتح لكآ امب ىلوأ

 . كلذ ريغ

 هنأ حص اذا كلذب ىلوأ هتثروف ىح لكآلاو هيلع لوكأملا تام اذاف
 ٠ هيلا لاز امنا اذه حصي ىتح مهبحاصل ناك

 وه لصألا ق هل وه ىذلاف اذه لثم ق اعزانتو نبيح اناك ناو

 ٠ ١ هي ىلوآ

 ركني ال اذهو ث هل هنآ اذه ىلع هاعداو « رخآلا دي ف كلذ ناك ناف

 ٠ اذه ىلع هيعديو هدي ق وه ىذلا هبجوتسا دقف ريغي الو

٠ كردي مل دعب نم ركنأو باع ناف ٠



 س ٦٥

 لكأب ناكو > تام دق لكآلا ناك اذا هيلع لوكأملاو لكآلا نيي قرفلاو

 ٠ هتثرول بجو اذه ملعب

 . ركني ال اذهو ث هيلع هيعديو ع هملعب هلكأي ىتحف نيبح اناك ناو

 نأ ىلا هدي ىف وهو دهشملا هلكأي ناك مث لامب لجرل دهسن لجر نعو

 ٠ دهلا ةثرو هيلطو ء هل دوهسنمل ا هبلطو تام

 مث هنم هضبقيو ص هيلا هملسي ىتح هب هل دهستأ ىذلل هنأ ىدنعف

 هي ىلوآ هتثرو نوكي مث 6 تومي ىتح اذ ده ملعب هلكأب دهم ١ عجري

 .ملعأ هللاو

 . لاملا بر نم هاعداف الام لكأ لجر نعو

 ٠ كا تفص و امك لكألا ىف اندنع وهف

 ىنب وأ هلسفب ملاع اهبحاصو السف لسف مث اضرأ لكأ لجر نعو
 ٠ ملاع اهيحاصو اراد اهي

 ٠ اهلبقت ىتلا لثم اضيآ اندنع ىهف

) ٢ > ماكحالا ق حاضيال ١ _ ه م ( :



 ه ٦٦

 باب

 ( ناميألا ق )

 : فلؤم

 ىه وآ ناضمر ف اهسفن ىلع اهدواري اهجوز نأ معزتن ةأرما نعو

 ٠ ةيعدم اهنأل ء معن : لاق

 ٠ لعف ام ن اك ن ١ نجمب هم زلت : هللا دبع ويأ ل انت

 ملو ىنننمتئا : لاقف اضرق مها رد لجر ليق ىعدا لجر نعو

 ٠ ىنضرقت

 ٠ هضرتآ هنأ ةنيب هل نوكت نأ الا ةنامأ ىه : لاق

 ميقي نآ الا هنيمي عم ضرقلا ىعدملا لوق لوقلا : هللا ديع وبأ لات

 ٠ ةنيب رخآلا

 تمان ناف ؤ ىعدد ام ىلع ةنييلاب امهنم دحاو لك ىعدي : هريغ لاق

 ٠ ىعدي ام ىلع امهتم دحاو لك فلح الإ و ةنيب امهدحأل

 دعب اهعايض ىعدا ناف هتنامآ هيلا ملسم : ةنامألا ىعدي ىذلل ليقو

٠ كلذ ىف هلوق لبقي مل ةنامأ هدي ف اهنأ اهب رقأ نأ



٦٧ 

 ةثامب رخآ الجر بلاطيو ك مهرد ةئام ةنامآ لجر عم هل ںجر نعو
 مهاردلا كلت هيلا اعفداف مهرد ىتئام نالفل ىلع نا : امهل لانتف مهرد

 ٠ ائسشث ىنايطعب مل نيتئاملاي اهيلاطي ىذلا لجرلا لانف

 ٠ انترمأ امك هيلا انعفد دق ىلي : امه الاق

 ااف الاو ءعىرم رمؤب ملو آرما ده نأ ناك ناف بوللحملا امآ : لاذن

 ٠ هل ةءارب

 ه آربي الآ قيقح وهف لعفي ملف دهس نآ هرمأ ناك ناف نمتؤملا امآ و

 آربب الف ةنامألا هيلا عفد موي هيلع دهسنآ ناك نا : هللا دبع ويأ لاق

 ٠ لدع ىدهاسنب الا

 ٠ هيلع ءىش الف هرارقاب ناك ناو

 رجت مل كمهارد نا : فلستملا لاقف افلس الجر فلس لجر نعو
 اهفرعأ ال : فلسلا لاقف اهب ءاج مث ، لجألا ىلا اهسبح دتو ىنع

 ٠ ىمهارد

 ٠ همهاردب تسيل اهنأ نيمي فلسلا ىلع : لاقف

 ٠ اهملعأ ام فلحي الو : لاق

 الاو كههارد ىه ام تنآ فلحت نآ اما : فلستملا لاق ناو : تلق

 ٠ كمها رد ىه اهنآ انآ تفلح

٠ هفصنأ دت : لاتق



. ٦٨ 

 هباسثنت مهاردلا نألا ملعلا ىلع فلحي ليق دقو : هريغ لاق .

 هللا همحر ىلع ىبآ نع كلذ دجويو _ ٠

 دحآ باغ مث ةدحاو ةقفص ادبع نيلجر نم ىرتسثا نا لجر نعو

 له ى بيع دبعلاب رهظ مث نيضوافتم ريغ وأ ناضوافتم امهو نيعئابلا

 هنصح عاب دتل دارأ امهيأ هفلحتسي هناف ؟ رضاحلا عئابلا فلحتسي نأ هل

 رخآل ١ فلحتسي نأ ءاش ن ١ مث بيعل ا اذه هيف ملعب امو ئ ديعل ا اذه نم

 ٠ كلذ هلق كلذ دعم

 .هيلع فلحاو تئش ام ذخ كنآ الا كضرآ دودح فرعآ سيل ف معن : لجرلا

 ثدح نا تيأرأ ؟ ملعلاب وأ عطقلاب كلذ ف نيميلا نوكي فيك : تلق
 ؟ اتح اهيف كل ملعأ ام ىضرأ هذه : لات

 ،هفرعأ الو ائيس ضرألا هذه نم نالفل نآ رقآ اذاف تفصو ام ىلعف

 تئش ام ذخ : هل لاقو اهفرعي هنأ هل رقملا ضرألا بحاص ىعدا ناغ

 ٠ ىضرأ هذه : لانتو هذخأف فلحاو

 هفلح ى ذلا هنع فرصيو ىعدا 1 ىلع هفلحب نأ مكاحلل ناف

 هنع هم هقرصي امن ١ و هي هل مكحي الو 6 هيلع فلح ام ق هل ضرغب ال ا

٠ عطقلاب نيميلا هذه فلحي نآ ملسملل بحآ سيل نكلو ث ايوسم



6٦٩١ 

 هجوي هيلا تلازو هل تيهو وأ اهثرو وأ اهارتشا هنآ ىعدا اذا نكلو

 > هوجولا ىآ نم هيلا تراص اهنأ ىعدي ام ىلع فلح ل)ااحلا هوجولا نم

 ٠ اتح اهيف رخاتل اهيف ملعن الو

 ٠ عنملا نم لوألل فرص امك هنع فرص فلح اذاف

 ىف دجوي دق هنأل هنيالو ىلع وهو كلذ هلف عطقلا ىلع فلح ناو

 هوبآ اهثروو ث هيبآ نم اهثرو لجر دي ف ضرألا تناك اذا راثآلا ضعب
 ٠ دادجأ ةثالث ىلا اهوثراوننو ، هدج نم

 . ملعأ هللاو فنعب مل هل اهنأ دهاسن دهت ناف

 : كلذ ىف ةداهشلا ىف فلتخا دقو : هريغ لاق

 ٠ لجرل ةبهلاب وآ ثاريملاب وآ ءارشلاب وأ ديلاب

 فراعتملا وه اذه نأل كلذ ز اج هل اهنآ اعطق دهس نا : لانق نم لاتقو

 ح هل وهف ائيش ثرو نمو © هل وهف ء ىش هدي ق ناك نم نأ س انلا نيب

 ٠ هل ويف ائيس ىرتسثا نمو

 مهرد رشع ىنثاو رمت نم ابارج لجر نم عاب هنآ معز لجر نعو
 نينامثب بارجلا ىرتشا هنأ ىرتسثملا معزو ، لجآ ىلا امهرد نينامثب
 ٠ امهرد رثع ىنثالا هل بهو عئابلا نآو ث امهرد

 دقف لوقي ام ىلع ةنيب ماقأ اذا عئابلا نا : رهزآلاو مئاه لاق
ىنثالا هذه ىف نغضأ ام ىرتشملا فلح ةنيبلا زجع ناو ٠ ميبلا ضقتنا



 ف مهاردلا هذه فتسلاد امو س رامضإلا وه نغضلاو _ امهرد رثع .

 . هوجولا نم هجوب بارجلا رمأ نم ءىن

 ىلع امهرد رع ىنثالا درو امهرد نينامئلاب بارجلا ىضم فلح ناق

 . اهب سفنلا بيط هل اهبهو ام عئابلا فلح ىرتشملا دارأ نا وآ اهبحاص

 عدوتسملا اهضرتقأآف مهارد الجر عدوتسا لجر نع ةيواعم ىبأ نع

 فلحأ : اولاف ضرقآ ام عدوتسملا بلطف اماتيأ كرتو ضرتقملا تام مث

 ٠ ىل سيل امي فلحأ الو ى دنع ةعيدو هذه : لانف ذخو كل اهنأ

 هنأ ملعي الو ص اهابا هضرقأ ذنم هنم اهضبق ام هللاب فلحي : لات

 ٠ اهي هل ىضق فلح ا ذ اف \ تام ىنح اهنم ء ىرح

 ؟ ال مأ كلذ هيلع له ث ةعيدو اهنأ هنيمي اوبلط ناف : تلق

 ةعيدو اهنأ رقآ ول هنأل ةعيدو اهنأ نيمي هيلع سيل ڵ معن : هريغ لاق
 هنأ ملعي ام فلح امناو ث اهيف امصخ لاح ىلع ناكو ع اهيف هنجح لزت مم

 ملو لالا بر كلذ ضبق دق نوكي نآ نكميف هريغل قحلا نأل اهنم ءىرب
 & ةءاربلا ىف ملعلاب فلحف لاملا بر ضبقب ءىرب دق نوكيف وه هضبقي

 هنأل اهنم ءىرب الو هنم ضبق ام نيميلا همزلي ملو س ضبقلا ف عطقنابو

 ىف ملعلاب فلحف لاملا بر ضبقب ملعي ال ثيح نم اهنم ءىرب هنأ نكمي ..

 ٠ ضبقلا فق عظطقلابو » ةءا ربلا

 فلحي له . 3 .اهادا هعدؤتسا ىذللا هدنع نم اهمرغ ناك ن راف : هل ليق

5 هلا ضيأ .



_ ٧١ 

 هنأل اهب هل ! مكحي ملف مكاحلا ىلا اهبلط نآ دعب اهمرغ اذا معن :' لاق
 _ ٠ ملعا هللاو :هل تراصو اهنمض دق

 ٠ اهنيعب اهنمض دقف اهبر رمآ ريغب اهضرقآ اذا : هريغ لاق

 ريغب وأ مكحب اهنيعب اهل هقحل ىذلا نامضلاب. اهلدب اهبر ىطعأ اذاف

 ضرقملا ذخآ ءاست نا رايخلا هل نأل لالا بر كلذب ىضر اذا هل ىهف مكح

 . ملعأ هللاو ىدنع اذكه ، ضرقتسملا ذخآ ءاش ناو ؤ هتحي

 تركنآو اهدر ناك هنآ ىعداو 6 اهنندع تضقناو هنآرما قلط لجر

 ؟ ناميأ اذه ىف له ىه

 ٠ ةنيبلاب الا اذه ىف ناميأ ال : لات

 ؟ اوباغ وآ اونام دق ةنيبلا نأ ىع دا ناف : تلش

 ٠ هنم تناب دقو ث نيمي انهاه سيل : لاق

 نأك هنآ ىعداو ى ةدعلا ءاضقنا دعب اهدرب ةنيبلاب ءاج دن : تلق
 . اهنيمي بلطو ث كلذ ىه تركنآو ي ةدعلا ءاضقنا لبق درلاب اهملعآ دق

 اهنينيف الاو ةدعلا ق ىغو دراب اهملعأ دق نا ةنيبلا هيلع : لاق
 . 1 ٠ درلاب اهبلعأ ام.

 " !إ . ۔ ...ه ٠ هنم تناب دنف تفلح ناغ

" ".كلذ اهل سيلف : فلحت نأ تهرك ناو



. ٧٢ 

 هنآرما ىهو ةدعلا ىف درلاب اهملعآ دل فلحف هيلا نيميلا تدر ناو

 ٠ ةدعلا ىف درلاب اهملعأ ام فلحت اهنأ انأ تدجو

 ضعب فق درلاب نادهاشلا اهملعآ هنآ ىعدا اذا كلذو : هريغ لاق

 ٠ لوتلا

 ٠ ةنيبلاب الا نيمي اذه ف سيل : لاق نم لانتو

 ء كلذ اهيلع تبث ةدعلا ىف نيدهاشلا دحآ اهملعآ اذا : ليق دتو

 ٠ ىقابلا دهاشلاب وأ نيدهاشلاب اهيتأيو

 ميلع ىعدا اذا نيميلا اهيلعف نيميلاب هيف لوقي نم لوق كلذ ىلعف
 . مكحلا ىف اهيلع تبث هب ترقأ ول ام

 لجرلا نع _- هللا همحر _ داده ناميلس ايآ ىضاقلا انآ تلاسو

 درف نيميلا هنم تبلطف ركنأف قالطلا هيلع تعداو هبلع هتآرما تعفر اذا

 ؟ مكاحلا اهفلحي له ص نيميلا اهيلع

 ناب جوزلا ىلع طرشي مكاحلا ناف نيميلا اهيلا جوزلا در اذا : لاق

 ٠ اهقالط اهنيمي

 ىضر ناف ے معن : لاق اذاف \ تقلط دقف تفلح اذا هنا : لوقيو
 ٠ اهتدع تضتنا اذا جوزتت نأ اهل زاج اهفلحو كلذم

 ىلع كتربج اهتفلحتسا نا : مكاحلا هل لاق اهنيمي ىلع مزع ناو
 ٠ اهقلطت نأ

٠ اهتلطي نأ ىلع مكاحلا هربج كلذ ىلع اهفلحتسا ناف



_ ٧٣ 

 هفلحي ىتح وه سبحيو ىه فلحتسب الآ هب ذخأن ىذلا انيلإ بحأو

 ٠ قالطلاب رقي وأ

 ىلع ىعدا اذا دبعلا كلذكو : .هل تلق : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر

 ٠ ديعلا مكاحلا ىلا هنيمي بلطو ركنأف قنعلا ٥هديس

 كلذم ىضر ناف س هقتع هنيمي نآ مكاحلا هيلع طرتشي ء معن : لات

 ٠ قتعو هفلخ ديسلا

 بلطو ركنأف هدبع هنأ معزو لجر ىلع لجر عفد اذاف : هل تلق
 ؟ نيمي هيلع له ، هنيمي

٠ هيلع كلذ ىل نيبي ال : لاق



 (ةقرفتم لئاسم ىف )

 اهل غ وصيب غئاصلا ىلا هعفدن ةضف وأ ابهذ ةأرما هيلا تعفد لجرو

 : لاق مث اهنم هضبقف هغوصي غئاصلا نالف ىلا هعفدا : تلاق وأ ، ايلح

 ناف : لجرلا لاق مث ع هيلا هعفدي نأ هترمأ ىذلا غئاصلا ىلا هتعفد دق
 ٠ ائيسىت هيلا عفدي مل هنأ غئاصلا ٥هدحج وأ هنم بهذ غئاصلا

 ، هنرمآ امك لعف دقل هنيمي عم هلوق لوقلاو ث انامض هيلع ىرأ الف

 ٠ هيقف اهناخ امو

 ٠ نيمأ هنأل كلذك وه © معن : هريغ لان

 ٠ هنمض هترمأ نم ى وس غئاص ىلا هعفد ناو

 ىنا : لاقو هيآرب وه هعفدف هغوصي مئاص ىلا هعفدب هترمآ ناو

 عم هيلع نامض الو هلوق لوقلاف مغث اصلا ركنأف مغث ؟ااص ىلا هتعفد دق

 ٠ ه ذندمد

 ٠ ءاوس كلذ تلعفف كلذ اهيلا بلط وه هنأ ولو

ضبقيو عييب نأ هلف هلامو هدلوو هاياصو ىف اليكو لكو ىذلا نعو



. ٥\٧ 

 نمث ىنم ق ونس ١ ام هنآ و & ى رتسشبو عيبي ام ق فلحيو 7 فلحيو .

 ٠ لوق اذهو هنم تيفوتسا دتل فلح الاو هنم تيرتشا ام

 ٠ لوق اضيأ اذه و ٠ فلحي ال هنأل فلحب نأ ىرب ال اضعب لعلو

 هفلحتسا دت هنأ معز هبلع ىعدملا نآو ء اقح لجر ىلع ىعدا لجرو

 ٠ هب ايضارت لجر وأ ى ةالولا نم لاو دنع هذه لبن ةرم

 ةالولا نم لاو دنع قحلا اذه ىلع هفلحتسا دق هنآ ةنيب ىتأ ناف

 . ةيناث هيلع نيمي الف هب ايضا رت لجر وآ

 ٠ نيميلا نم هل دب الف ةنيبب تأي مل ناو

 ٠ هفلحتسا ام فلحي نأ كلذ ىرن دقو

 فلحا : هل لاقي ، قحلا بلط نع عطقني ال كلذ نأل كلذ ىرأ ال انأو

 ٠ اقح بجوتسي ال انيمي

 ح هتفلح هيلع هل قحلا اذهنآ فلحي نأ نيميلا هيلا در نا نكلو
 ٠ هتنيبب ىنأ وأ س وه فلحي وأ

 ٠" الاف انيمي همزلأ امآف كلذب هفلحتسا هنأ بسن ناف

 لاقف لجر نلا لصو لنجر:نعؤ : ىلع ىبآ نع هنأ دجوي ام نمو
 هل هيلا عفدغ كيلع هل ىتلا مهاردلا ىنطعا ث كيلا نالف ىنلسرأ :

 دق : : لوسرلا لاقت ٠ .اذه تلسرا ام قحلا هلا ىذلا ركنأو ن مهرد فلأ

ان ةي ..ت ه :..: ! .::. , ات ئدنتع نم مهار دلا تعاض دقو ؤ ىنتلسر آ



 ٧٦ ۔

 ۔ اهيف ناخ الو ث مهاردلا فلتأ ام نيمي همزليو ، ءىش هيلع سيلف

 كرضحت ملو قادص هيلع اهل هنجوز كرتو كله لجر نعو : هريغ نمو

 كنكمي ملو % ةلداعلا ةنيبلاي هنقحنسا ىتح اهليكو اهتح اهل بلط امنا و

 ٠ دنهلا دالب وآ ةرصبل ١ وآ نيرحبلا لثم ق ىهو ح اهفالحتسا

 ٠ اهلبكو اهقح ىطعت نأ ى رآ ى ذلاف

 ح ص اذا اهضح سبحي ال و ؤ تفلح تلصوو فلحت نأ نكمأ اذاف

 . ةلاكولا تحصو

 ق اهفلحي ج رخ ءاست نا : هل لانيو ف معن : ملعل ا لهآ ضعب لاق

 ٠ دليلا مك اح ىل ا هل بتك نيملسملا لدع لاني ثيح تناك نا اهعضوم

 هيلا بتك لدعلا ماكح نم مكاح هيف عضوم ف تناك نا كلذكو
 ٠ اهفلح جرخو كلذ ةفرعمب

 زوجي له ث لامب لجرلا هل رفظف هل لام ىف لجر هملظ لجر نعو

 ؟هملعي الو هذخأي نأ هل

 نم ءىرب دق هنأ هملعيو ، هتح لثم هنم ذخأي نأ اسأب ىرن امف

 ٠ هنم قوتساو هقح

 .٠ قح ىدنع هل ام فلح هفلحتسي نأ دارأ ناف

 لام ىلع الجر فلحي نأ دارأ لجر نعو : نسحلا ىبأ باوج نمو
. .عمتجم وآ قرفتم لاملاو هيلا هيعدي



٧٧ 

 ؟ هدجي نأ ليق هفلحتسب نأ هل زوجي له : تلق

 كلذب ارقأو > هافرعو هدودح حعبمجب لاملا دح اذا تفصو ام ىلعف

 كلذ زاج هتفرعمو هدودحم امهرا رقا دعي هدودح ىلع فلح امهيأه

 ٠ هادجو هافرع اذا هنع اياغ ولو

 . مكحلا ىق ىآرلا وه لاملا ىلع فوتوللو

 اذا رياج ىبآ خيشلا باوج ق هندجو ىنآ بسحأ لولذلا لوقلاو

 ٠ هيلع فقي مل ولو هدودح ىلع فلحو هدح

 اعاتم وأ ابوث عاب لجر نعو : ناورم ىبآ ىلا ىلع ىبآ باوج نمو
 : لاقو مئابلا ركنأف جتحا مث هللا ردت ام ثبلف هعيب ىرتسثملا ضبقو لجرل

 ؟ اعطق وأ هملعب فلحب فيك تلأسف ، ىعاتم سيل اذه

 . نارفعزلاو بوثلاب بوثلا هبتشي هنا : تلق ه

 ح اجرهدت وأ افيز . اهيف دجو مهارد وأ ريناند تناك نا : تلتو

 ؟ نيميلا فيك

 جتحا مث ىرتشملا دنع نم عاتملا باغ اذا : اذه لثم ق انعم ىأرلاف

 ازجعأف تفصو ام نم ء ىش ق وأ 6 ء ىن داسف وأ بيعي ه ١ رنسدت ١ ى ذلا

 ٠ ةنيبلا

 ٠ بوثلا ىف ابويعم الو س نارفعزلا نم ادساف الو افيز

لام ق اتح ةآرما ىلا ىعدا لجر نعو : نسحلا ىبأ باوج نمو



_ ٧٨ 

 ه_فلخ ىدالوأل وه لاملا اذه نا : تلاتف ىماتب اهدالوأو ىه امهعمجي

 ٠ ءىش كلذ ق سيل مهدلاو مهيلع

 ؟ نيميب اهيلع مكحي له : تلق

 هيف ىعدي ىذلا لاملا اذه ىف ةآرملا هذهل ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ىلا وأ س اهريغ دالوأ ىلا وأ ، اهدالوأ ىلا هنم اهنصح تلازأف ةصح اذه

 هللاب نيمي هل اهيلعف ةنيب اهيلع ىعدملا عم نكي ملو ، سانلا نم دحأ

 ىهو 0 نالف نب نالف ىلا لاملا اذه نم اهتصح وآ لاملا اذه تلازام

 ىعدملا ىلا نيميلا درت وأ ، هوجولا نم هجوب اقح هيف هل نأ ملعت

 ٠ كلذ ىلع مكحلا عطقنيو ، ىعدي ام ىلع فلحيف

 الو فورعم ثاريم لاملا كلذ ىف اهل سيل ةأرملا هذه تناك ناو

 ائحسش هيف لوقت ال : تلا امناو ث ىماتيلل لاملا امنا ةفورعم ةصح

 ىذلا لالا اذه ىف اهيلع ىعدا نم ىوعد اهنع ليزي ام نم كلذ سيلف

 نع اهفلحي ام ىف اهيلع ةنيب هعم نكت مل نا نيميلاب الإ هيف اهتصح
 ٠ اعاستم لاملا ناك نا لاملا كلذ ىف وأ ث اهتصح

 رذب ىعدملا نيمي هدلول ضرألا ىعدي ىذلا بلط نا تيآرأ : تلق
 ؟ كيكاكم ةعبس

 مكو 6 حمر مك ىمسو كمكاكم ةعيس رذي ىعدا اذا معنف : لاد

 مكاحلا هل مكحو 6 دودحم ءىش ىلع فلح كلذ فرع اذاف ك حمرلا لوط

.٠ هدودحب فلح ام ىلع



. ٧٩ 

 ىلع الجر فلحي نأ مكاحلل له : تلق نيميلا ف تركذ ام امأو
 ؟ همهس اذك اذك رذب

 فلحي نأ ري مل نم ماكحلا نم نآ اندجو ام ىلع امنآ ملعاف

 ٠ دودحم ءىن ىلع الإ

 ىذلل لاقي مث مهبم ا نم هيعدي ام ىلع فلحي ن نأ ىآر نم مهنمو

 هقدص ناف ڵ هنم ءاش امب ا رقب وآ مهبمل ا كلذ نم رضحي : كلذ ىلع هغلح

 ٠ كلذ لييسف مهيملا ىلع فلح ىذلا

 ٠ ةدايزلا نم ىعدي ام ىلع فلح اذه نم رثكآ هتصح ن : لاتق ن

 فلحي نأ هبرقأ ام رضحأ ىذلا نيمي بلطو ص ةدايزلا عدي مل ناو

 نم هرضحأ وآ رقأ امم رثكأ ضرألا هذه ىف قحلا نم هل هلبق ملعي ام

 هذه نأل دودحم ءىش ىلع الإ فلحي نأ لولا ىآرلا بحاص هرك انهاه

 ٠ عطقنت نأ داكن ال نبمي

 ىلع نيميلا ىرد دودحم ءىش ىلع الا فلحب ال ىذلا لعلو

 آربيو ه_دلع ىعدي ام ىلع فلحب نأ مهبملا ق ء وس هيلع ىعدملا

 ٠ كلذ باوصب ملعأ هللاو

 لوط مك فرعي مل اذاو دودحملاو مهبملا نم انفرع ىذلا اذهف

 . مهبملا نم اذهف ضرألا نم كوكملا رذب مك الو & حمرلا

 دحأب لدعلا نم مكاحلا مكح امف هيف فالتخالا كانملعأ دقو

٠ هللا ءاسث نا كلذ باوص نيلوقلا



 اهل همزلي ىذلا هتأرما قح نع ىلوت لجر نعو : هباوج نمو

 اهتعماجم هعتمت ةآرملا نآ ىعداو كلذب رقأف مكاحلا ىلا هيلع هب تعفرف

 ٠ كلذ ةآرملا تركنأو ث اهقحب ىلوتي نأ لحتسام

 ؟ نيمي امهنيب له : تلق

 زاج دق ناك اذاف اهقادص اهقحب ىنعت تنك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهسفن اهعنم هنع هليزي الو ت هيلع اهتقادصف اهب

 ٠ اهل هم زلن ةجح ال و اهل رذع رغ نم اهسفن هتعنم ١ ذ ١ ةمثآ ىه و

 فلحي نآ هل سيلف عزانم هيف هعزانف هلام ف الجر لكو لجر نعو

 لألا نأل نيمي هيلع سيلف وه امنإو ع كلذ هل لعج لكوملا نوكي نآ الإ
 ٠ هل سيل

 هلخدأف هل هغوصي نأ ىلع مهارد وأ ابهذ لجر ىلا ملسم لجر نعو

 لجرلا ضبقف تتولا كلذ ف لمع هل قفتي مل مث ةكيبس هبرضف رانلا

 س شغلا نم ةملاس ةكيبس هذه : ىردي الو ث ةكيبس راص دتو هل ىذلا

 ٠ ءىش نع هلأسي ملو لاحلا كلت ىلع اهضبقف ؟ ةسثوشغم ىه وآ

 غوصلا كلذ لمعتساف اهغاصف رخآ مئاص ىلا اهملس كلذ دعب مث

 غوصلا اذه ىف تلخدآ كنأ مهتم ىنا : هل لاقف هيلا عجر مث هللا ردق ام

 ٠ شغلا ىلع ىل فلحا نكلو ، كلذ نم كئربآ الو س سئغلا نم ائب

 ةكيبسلا هذهو لجرلا اذهو غئاصلا اذه رمآ ق تفصو ام ىلعف

بحاص ضبق اذاف هانكرت وأ كحرش نم انبتك ام نمم تركذ ام لكو



 ۔ ٨١

 دانع ىتح شغ اهيف هل رهظي ملو ةكيبس لوألا غئاصلا نم ةكيبسلا
 مث هللا ردت ام غوصلا لمعتساو اهغاصف لوألا ريغ غئاص ىلا اهملس
 ع لوألا غئاصلا ىلع ةمهت الف هشغ هنأ همهتاف لوألا غئاصلا ىلا عجر
 ، هريغ اهغاصو ص هريغ ىلا ةكيبسلا ملس هنأل هنع كلذ مكح لاز دتو

 همهارد ذخآ هنآ اعطق هيلع ىعدي نأ الإ مكحلا ىف لوذلا ىلع هل ىرأ الو

 ٠ اهريغب اهيف هنتغو

 لجرلا اذهل هلبق ام فلحي لوألا غئاصلا ىلع نيميلا نوكي كلانهف
 اهيف هناخ الو ئ اهيف 7 هذه هننضف سش شغ نم هيلا ىعدب ام نمم قح

 فلحيف ىعدملا ىلا نيميلا دري وأ هوجولا نم هجوب اهيف قح هل هلبق الو
 ٠ ىعدب ام ىلع

 ٠ شخب هناخ امو هل ام هيل ١ ملس دقل \ انعم نيميل ١ هيلع : هريغ ل ات

 ىلإ هليبق ال هنآ فلحا نكلو هيلع اهدجي ال هناف : ىعدملا لانق ناف

 : ماكحلا هيف فلتخي نيمي اذهف ةضف

 رقي وآ ءىربيو فلحي هيلا ىعدملا ىلع انهاه نيميلا ىري نم مهنم
 ٠ قحلا نم ءاش امب

 هلبق هل هنأ فلحو ث ىعدملا ىلا نيميلا در اذا لي : لوقي نم مهنمو

 ٠.هذخآأا دودحم ناك ن رااذكو اذك

 هل فلحي مكاحلا ىلا بلط نم ف تلقو : نسحلا ىبأ بوج نمو

 مكاحلا فلحي فيكو ؟ كلذ فق نيميلا نوكي فيك فحصملاب همصخ
 ؟ كلذ مصخلا

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٦ م )



. ٨٢٣ 

 نيذلا نا ( نارمع لآ ق ىتلا ةبآلا رظنيو . فحصملا كلذف

 & اهيلع هنيمي فلحي ىذلا عضوف ( اليلق انمث مهناميآو هللا دهعب نورتشي

 ٠ نيميلا نم غرفي ىتح اهيلع هدي عضاو وهو مكاحلا هفلحي مث

 ناك فحصملاب هفلحي الآ دارأ نا مكاحلا ىلع كلذ سيلو : هريغ لاق
 . مكاحلل كلذ

 سلجم ق هنيمي مصخل ١ بلطو ء فحصملا رضحي مل نا كلذكو

 ٠ همصخ ىآرب الإ فحصملا كلذ ذخؤب الو أ هل كلذ ناك مكحلا

 فلحي نأ دحأل زوجي ال هنأ : راثآلا ضعب ق تدجو دقو

 ٠ ملعآ هللاو ةعدب اهنآ ركذو ح فحصملاب

 ٠ ناميألا امهنيبو ايعدم ناك اهسفن هعنمت تناك اهن ىعدا مث

 ةرشعلا هل اهمزلي ام لاح ف اهسفن هعنمت نكت مل اهنأ تفلح ناف

 ٠ كلذ ميلستب هيلع مكح

 هعنمت تناك اهنأ فلحف هيلا نيميلا تدرو ث نيميلا نع تلكت ناو

 : ةرشاعملاب الإ ةضورفملا ةقفنلا قحتست مل هرشاعت نكت ملو ث اهسفن

 كلذ ىف ناميأ الف هب ذخأ الو ث ائيس هيلع ضرف دت نكي مل اذاو

 ٠ هلاوز هيلع ىعدتف ءىشب ىضم ام ى اهل مكحي ال هنأل

٠ هيلا تبلط ذنم لبقتسي ام ق ذخؤيو س هترشاعمب ذخؤت امنإو



 ذ _ ٨٣

 : رخآلا لوقيف ارامح هل لكآ هنآ لجر ىلا ىعدي ىذلا ىف تركذو

 هفرعأ سيلو ايسثحو ارامح تذخأ دقو . ارامح هل ثلكأ ىنأ تملع ام

 ٠ كل سيل وأ كلذ

 ؟ نيميل ١ نم ىلعو ؟ امهنم ىع دما نم : تلق

 . ىعدملا وهف هرامح لكآ اذه نآ ىعدا نم ىعدملاف تفصو ام ىلعف

 ىعدملا ىلع نيميلاف الإو ةرامح لكآ اذه نآ ةنيب هدنع ناك ناف

 هوجولا نم هجوب اذه هرامح لبق نم قح هل هلبق ام هللاب فلحي هيلع
 مث هيف هل الاظ هرامح لكأ اذه نأ فلحيف ىعدملا ىلا نيميلا دري وأ
 ٠ هيلع فلح امب ذخؤيو ئ مكحل ١ عطقني

 لكأ هنأ رقي ىتح هل همزلي ام نم ( ارامح لكآ هنا ) هلوق سيلو

 ٠ ملعأ هللاو هرامح

 نا عطقلاب فلحي بلاطلا ناك اذا عطقلاب الإ نيميلا هيلع سيلو
 ٠ نيميلا هيلا در

 امك الإ نيميلا هيلع ىرن الف ( ايسثحو ارامح لكآ هنا ) هلوننو

 ٠٩ : كل انفصو

 لتعب ناك ناو ، ثناح وهف اذهل ارامح لكأ هنآ ملعي وه ناك ناف

. هملع الإ هيلع سيلف ارامح اذهل لكأ هنآ ملعي ال ناك ناو



_ ٨٤ 

 وق نم انفرع دقف ايسثحو هلعجو ث هبر فرعي الو ارامح لكآ ناف

 ملعي ىتح لهآ اهل رمحلا نأ هتاباوج ضعب ىف ىراوحلا ىبأ خيشلا

 ٠ ظفللا فالتخا الإ لوقلا اذه وحن لهآ اهل سيل هنأ

 . باوصلاب ملعأ هللاو بابرأ اهل سيل احيحص سحولا رمح نم

 ء صالخلا نمضو ص ةبئاغ ىهو هتجوز لامب الجر ضياق لجر نعو

 كلذ تضقنو تريغو ةجوزلا تمدق مث هتجوز ىآرب كلذ نا : لاتقو

 نكي مل هنأ اضيأ جوزلا رقأو ث اهيآرب نكي مل هنأ تركنآو س ضنيقلا

 ٠ اهيأري

 ؟ فلحت نأ اهيلع له : تلق

 ح اهيلع ةنيب نكت مل اذا تفصو ام ىلع اهل ىذلاب ىلوأ اهنا : لوقأف
 عضوملا وأ لاملا اذه نأ فلحت نأ بحأف اهنيمي ىلا مصخلا كرتو

 اذه نم ىعدي ام لبق نم هيف اتح مصخلا اذهل ملعت ام اهل دودحملا

 ٠ كلذ ريغ هجوب الو كلذب تيضر اهنأ وأ اهيآرب هنأ ضايقلا

 لجر نعو : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ نع دجوي ام نمو
 هنأ جتحاف مكاحلا ىلا ةنيبلا رضحي نآ هيلع ناك ءىش ف الجر عاب
 ٠ مكاحلا ىلا ةنيبلا لمح ىلع ردقي هل لام ال

 هعضوم ف هنع لآسي ىتح سبح الو نيمي كلذ ف هيلع سيل : لات
٠ ةقثلا نم هب ةفرعملا لهأ
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 اهلمح مكاحلا ىلا ةنيبلا لمح ىلع هي ىوقي لام هل ناك ناف

 ٠ اهعضوم ى هتنيب ىلاولا عمسيو ث هيلع نيمي الف الإو

 لجرلا لسف اذا ءانيلاو لسغلا نا : رهزألا نبا لانق : هربغ نمو

 ءاعدالا مانم موقي وأ لجرلا ىنلع ءاعدالا ةلزنمب وهف لجر ىلع ىنبو

 ٠ لجرلا ىلع

 ةلزنمب سيل لسقفلاو ءانبلا نا : ليق دت ؤ معن : لاق : هريغ نمو

 ٠ هيلع ثدحملا وأ ثدحملا تومب نأ الا ءاعدالا

 ٠ ثدحملا تومي ىتح : لانت نم لانو

 ٠ ثدحملا ىلع ةجحلا هتثرولف هيلع ثدحملا امأو

 نيتأرما نعو : _ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نعو

 لاملا اذه ىل : ةيقابلا تلاقف امهادحإ تيفوت مث الام نالكأبب لزنم ف

 ٠ نافصن امهنيب وه ناف

 لجر ىلع ىعدا ىجر نعو : ىراوحلا ىبأ نع دجوب ام نمو

 ٠ هيلع فلستي نأ هرمأ ام هنآ هركنأف هيلع فلست هنأ

 ىلع نيميلا تناك ةنيب ىعدملا مم نكت مل اذاف تفصو ام ىلعف

 هفللا اذه ليق نم قح هل هلبق الو ح هيلع فلستي نأ هرمأ هيلع ىعدملا

 ٠ هيلع هيعدي ىذلا

 ىعدي ام ليق نم قح هل هلبق ام فلح : ليق دقو : لاتق : هريغ نمو
 هيلع تباث وه افلس هيلع فلستي نأ هرمأ ام وأ ، فلسلا اذه نم هيلغ

٠ ةعاسلا هذه ىل ١ قح هل هلبق اذه ىل ١
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 مث ا ارس هنم اهبحاص اهدرتسا متا ةينالع ةنامأ .هيلا تعفد نمو

 ٠ . كلذ ر رغ فلكي ٢ هتنامأو

 ٠ هملظ دقف كلذ ريغ هيلا بلط نمف

 : هيف اوفلتخاو

 ٠ اذه : لاتق نم مهنمق

 نيمألا ىلعف ةنيبلاب هيلا تعفد ةنامألا تناك اذا : نورخآ لاقو

 اهبر ىلا اهعفد ف لوبتم هلوتف ةنيبلاب هيلا عفدي مل ناو ك ةنيبلاب اهعفد
 ٠ اهيق هناخ امو اهير ىلا ةنامألا عفد دتل نبمب هبلع الآ

 هناخ امو هدب نم تعاض دتل فلح هنم تعاض اهنآ ىعدا اذا كلذكو

 . ايهيغ

 عم رقأ لجر نعو : _ هللا همحر _ رثؤملا ىبآ نع هنآ دجوي ام نمو
 5 هدي ىف تناك ةعارزلا نآ رقأو ، هل اضرأ لجرل لمعي هنأ مكاحلا

 رقأو ، هقحب هل رقأف هل لومعملا لاقف قح هل لومعملا ىلع لماعلل ناكو.
 تئش ناو : قحلا هيلع ىذلا لان مث مكاحلا عم ةفصلا هذه ىلع رخآلا
 لماعلا لاقف ، ىلع ام انأ كيلا ملسأو لام نم فلتأ ام "ىلإ ملستغ
 نم قح كل ىلبق ام تفلح الإو قحلا اذه نأ ىلع فلحآ : رقأ ام دعب

 سيلف مكاحلا عم تررقآ دق تنآ : هيلا بولطملا لاقف ، ىلا ىعدت ام

 ؟ ةفصلا هذه ىلع رارقالا دعب نيميلا همزلي له ث نيمي "ىلع

 رقأ ، هلف قح ىلع بلاطلا نيمي بولطملا بلط اذاف تفصو ام ىلعف

٠ رقي مل وآ بولطملا



 نيمي ال هنأ : ملعلا لهآ ضعب نع دجوي دقو : لاق : هريغ نمو

 ٠ مكاحلا عم .قحلاب رقآ اذا انهاه بلاطلا ىلع

 ء قخلا اذهب هل رقأ دقل هللاب انيمي بلاطلا فلحي : لاتق نم لاقو

 هيف همزلي ال هجوبةالو'ء'ءاجلإ الو اطلغ هب هل رقأ هنأ ملعي امو
 ٠ هنيمي هيلا بلط نا را رتنإلا

 ٠ هرارقا ىعدا امناو اعطق قحلا عدب مل اذا كلذو

 ٠ ىعدي ام ىلع عطقلا ىلع نيميلا هيلع ناك اعطق قحلا ىعدا ناو

 6 هللا همحر _ هللا ديع ىبأ ىلا نالجر عمتجا : ٥هربغ نمو

 باغو ى سدسلا اهيف ىلو ث اهعرزي ىل اضرآ اذه تيطعآ : امهدحأ لان

 رشع ىنثا ىناطعآو ح هسادو عرزلا هدلو دصحف هل دلو 7 ق اهكرتو اهنع

 . اكوكم

 نم هءاج ام ىدلو هيلا ملس دق | قدص : ضرألا ذخأ ىذلا لات

 ٠ هتيطعأ ام نم رثكأ ىقب : لوقي هنآ الا ةث ىعم ىدلوو ئ ةعارزلا هذح

 ٠ ىل ىقب مك فرعأ ال : ضرألا بحاص لاقف

 ٠ معن : لان ؟ كل هفلحتسا : هلل ا دبع ويآ لات

 لجرلا اذه لصوأ هنا : لاق كنبا نأ هللا دبع وبآ هفلحتساف
 ٠ ةقث كعم كنبا نأو ك ضرألا هذه نم هتصح

٠ اذه ىلع فلحف معن : لاق



٨٨ 

 نالف ىل عضو اذه : امهدحأ لاق ، هللا دبع ىبأ ىلا نالجر عمتجا

 نالف ىلإ عفدا : لاق ٠ معن : لاق ؟ لوقت ام : لاق ٠ ابارج هدنع

 اذه : كل لاق : لان ؟ هتعفد نم ىلا : لاقف هيلا هعفدي ملو ، اذه

 ٠ هيلا هملسآ لاق امنا ڵ ال : لاق ء لجرلا اذهل بارجلا

 هل رمآ ىذلا بارجلا بحاص ىلا درو ث ائيسث هل رن ملف : لاق

 ٠٨ لجرلا

 ىه تعداو 6 تيبلا عاتم ىعداف هنجوز قراف اذاو : هريغ نمو

 ٠ تيبل ١ ع اتم

 ى ومس ام نم ن اك ام و 6 اهل وف ء اسنلل هنآ فرعي ء ىش نم ن اك امف

 ٠ ةنيب ىه ميقت نآ الإ هل وهف كلذ

 هيلع تفلح ام : لوقي ناك هنأ نسحلا نع ىنغلب : نايفس لات

 ٠ اهل وهف

 ٠ نافصن امهنيب وه : هريغ لاقو

 . ةراحت ىف نيكيرش وأ نينكاستملا وأ نيجوزلا دحأ تام اذا كلذكو

 ٠ ىلوألا ةلآسحملا ىف انركذ امك دحاو هبف فالتخالاف

 عرزلاو رقبلا فو ةراجتلا ىف ناكيرشلاو ناجوزلا : ىسوم لاق
 ءاج ام الاو هل ناك لاملا ىحلا ىعداف امهدحأ تام اذا كلذ هابشآو

. ةنيبلاب هيلع كلاملا ةثرو
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 هابشأو رقبلاو مداخلا امأو ، معنف لصألا امأ : رهزألا لات
 ٠.٠ )ف كلذ

 هجو ىلع مهفلحتساو ت نيميلا مزلي ىذلا مهفرعي نآ مكحلا ف مهمزلي ام
 . مكحلا هجو ريغ ىلع مهفلحي الو & مكحلا

 ىعدي مث هب بيغيو هضبقيو ابوث لجر نم ىرتسثا لجر ف لينو
 بوثلاب رقأ اذا هنيمي عم مئابلا لوق كلذ ىف لوقلاف : اقرف هيف نأ

 ٠ بيع هيفو بوثلا اذه هعاب هنآو % وه هنأ

 كنم هتيرتشا وه بوثلا اذه : ىرتسثملا لانتو هسفن ناف : ليقو

 ٠ كلذ ملعأ ال عئابلا لاقف

 ٠ هنيمي عم ىرتشملا لوق لوقلاف ءىنت نمثلا نم ىقب ناك ناو

 بوثلا باغ اذا لاح ىلع عئابلا لوق لوقلا نا : لانق نم لاقو

 رايخلا مايآ ىف هدر داراف رايخلا هيف ىرتسشملل نوكي نآ الإ ىرتشملا مم

 ٠ هنيمي عم وه هنآ هلوتت لوقلاف

 ركانتلا اهيف عقو مث تباغف ةفصلاو نيعلا ف ءايسثألا نم ناك ام لكو
 هيف هيلع بجت ام ىف ىرتشملا ىلعو & ملعلاب عئابلا ىلع نيميلاف

 . عطقلاب نيميلا

عئابلا ىلع عطقلاب هيف نيميلاف نيعلا ف هباشتي ال ناك ام لكو
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 ىف ةجحلا تبثي ام فق هراكنإو عيبلا ىواعد نم نوكي ام ف ىرتشملاو

 ٠ هيف نيميلا و عيبلا

 عيبلا دنع هيف تيثتل عيبلا دقع ف ىواعدلاو ركانتلا ناك اذا كلذو أ

 ' ه ماكحألا نم هيف ذلوتي امو

 بلطي امنا هنآو 6 عيبلا ىوعد مم نيميلا ق ىواعدلا تناك نا امأو

 هذه هلبت ام نيميلا امناو ميبلا ىق هيلع ىعدملا ىلع نيمي الف نيميلا

 ٠ هيلع هيعدي ىذلا عيبلا اذه لبق نم مهاردلا ا

 عزاني نم نيب ناميألا نأ : _ هللا همحر _ ىلع ىبأ نع انغلبو .
 ناميألا نأ كلذ وحن نم لحي ال ام وأ فلسلا ىف ابرلا نم ءىن ىف
 . لوقلا نم هيلا بولطملا فصي ام ىلع امهنيب

 ٠ بلاطلا كلذكو

 ٠ اذه ف عطقلا ىلع امهدحأ فلحم د الو

 هنم ها رننا بح ق هششغ هنآ همصخ ىلع نبمصخل ا دحآ ىع دا اذا و

 ٠ هنيمي بلطف ءام نم هيلع هبص امب

 هنآ ىعدي ام لبق نم قح هل هيلع ام هللاب نيمي همزلي هنأ ىدنعف

 هصتنأ ااعف هيق لعف ال و ؤ هربغ وآ ء ام هيلع ابوبصم : ايح هل ع اي

 ٠ ١ هل ليك نع ضغب

ء الجر لكو اذه : هيلع ىعدملا لاق : اقح :لجر ئلع ىعدا نموأ
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 نيمي بلط هنأ ريغ ةنيب دجي ملف ةنيبلا لئسف قحلا اذه هيلا تعفدو

 ٠ اليكو هيلع لكو ام قحلا بحاص

 ٠. قحلا اذه ضبق اليكو هيلع لكو امو فلحي نأ هيلعف

 نم رخآلا نم فصن آ دم امهيأ نيمصخل ١ نأ : ر انآلا ىق دجوي دتو

 ٠ ىوعد هيلع رخآلا ىعدا مث هيلا ىعدا ام

 ىعدب ام ىق رخآلا فلحب مث .ء اذهل اذه فلحيف آديب مكاحلا ناف

 9 ٠ لوألل فلحي امبو هيلا

 امهيأو ث اعيمج امهقصنيو ءاش امهبأ فلحي اديب : لاق نم لاقو
 ٠ فصنأ دقف رخآلا فصنأ مث هفصن

 سلجم نع ارخأتم هبلطم نوكيو ةنيب ىعدي امهدحأ ناك نا امآو

 ٠ رخآلا وأ لوألا ناك ، بلط اذا سلجملا ف همصخل هفلحي هناف مكحل ١

 : ىسوم نب ىسوم ىلا _ هللا همحر _ هللا دبع ىبأ باوج نمو

 ع نالفل لاملا : لاق هفلحي نأ دارأ املف لام ف الجر عزان لجر نعو
 ٠ تنأ فلحا ع نالفب ىضرأ ال انأ ، بلاطلا لاق

 بلاطلا نيب ةعزانملاو ى كلمي ال ام ف ذنيمي هيلع ىرن ال انإف : لاق
 ٠ لدعلا ةاضق هاري ام ىلع امهنيب ناميألاو ، لاملاب هل رقأ ىذلا نيبو

 نالفل رقآ دقل هللاب نيميلا هيلع : لاق نم لاتقو : لاق : هريغ نمو

 اذهل ملعي ام ع نالفل لاملا اذه نآو .اتح هيف اذهل امو ، لاملا اذهب
. ٠ اقح هيقف
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 ذ ا كل ذ و ١ ناك ١ دب ق ل آ ٥ .٠

 لجر ىلع ىعدي مهنم لك ، نيعمتجم اوءاج اذا موصخلا نعو
 نأ مهذم دحاو لك بلطو ء كلذل ركتم لجرلاو ٧ هدع ق لام ق امهس

 ء ةدحاو انيمي مهعيمجل فلحي نأ لجرلا بلطو ث انيمي همهس ىلع هفلحي
 ؟ كلذ ىف هجولا فيكف

 : فالتخا اذه ىف انفرع ىذلاف

 .نبعمنجم اوناك ءا وس 6 ٥اوعد ىلع مهنم دحاو لكل بجت : موق لاتف

 . نيقرفتم وآ ةعزانملا نيح ىف

 لجر ىلع مهيواعد تناك وأ اوعمتجا اذا موصخلا نا : موق لانتو

 لآ_ساو ث ملعأ هللاو مهعيمجل ةدحاو نيمي الإ مهل نكي مل دحاو
 ٠ اهنع نيملسملا

 .6 جوزلا توم دعي نم هنيلط مث اهادص اهجوز ةآرملا تطعأ اذاو

 ٠ اهيلا هبلط نأ دعب هتطعأ امنا اهنأب ةنيب تماقو

 ةيقت الا اهننا دص هتطعأ ام هللاب انيمي فلحت نأ دعي اهتتادص اهل ناف

 ٠ اهيل ١ ءىسب نأ هنم

 ٠ هريغ الو ىمعأ ىلع بسنلا ف نيمي ال : لانو

 هاطعأف مهارد لجرل هيلع ناك لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ىعدا مث قحلا بحاص هضبقف اذكو اذك اذهو & كقح اذه : لاقو مهارد ةرص

؟ ٠نم لوث لوقلاف س لاق ام نع تصقنف مها ردلا نزو هنآ قحلا بحاص



. ٩٣ _ 

 نكي مل اذا هنيمي عم قحلا بحاص لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف
 هل ىذلا نوكي وآ س قحلا هل ىذلا ما دق مهاردلا نزو قحلا هيلع ىذلا

 رهظآو ، هل هنم قيدصتلا ىلع هنم اهضبق مهاردلا هيلا ملس امل قحلا

 هل سيلف كلذ ىلع قدص دقو ص هنم اذه لبق هنا : لاقو ص هناسلب كلذ

 ٠ ميرغلا ىلع ةعجر كلذ دعب

 تصقن اذا ةعجرلا هل ناف اتقرتفي نآ لبق اهنزي نأ الإ : هريغ لات

 ٠ اهب بغي مل اذا قيدصتلا ىلع اهذخأ دق ناك ولو

 هعفديل الام نالف ىلا عفد انالف نأ ىعدي لجر نعو : هريغ نمو
 ىعدملل ىصوأ هنأو > نالفل ىصو لجرلا كلذ نآ ىعداو ح ىعدملا كلذ ىلا

 ٠ اهريغ وآ مها ردب

 نالف لبق قح هل اذه لبق نآ ىعدا اذا امأف تفصو ام ىلعف
 ىعدب ام نم قح ١ ذهل هلبق ام فلحب ق نأ هيلعق هيلا هلصويل هيلا هملس

 ٠ نالف لبق نم هيلا

 ٠ تام دت لج ر دنع هل اقح هيل ١ عفد هنأ ىعدب ى ذلا ن اك اذا اذه و

 ء نيميب هيلع ىعدملا اذه سيلف ىح لجر نع اذه ىعدي ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو هب هبلاطيف هقح هيلع هل نم ىلا وه عجريو

 بحاص هلمحف اذكو اذكب هلمحي نآ ةنيفس بحاص ىضاق لجر نعو

 ء ةنيفسلا بحاص ىلع هدعي مل عاتمو رب اهيف قلاوج لخدآو ةنيفسلا
ق بح ةنيفسلا باصآ مث ، هاضاق موب ةاضاقملا نم هامس نكي ملو



_ ٩٤ _ 

 قلاوجلا بحاص بلط مث ىقلأ ام ىف قلاوجلا ةنيفسلا نابر ىقلأف رحبلا

 بحاص نآ هدوهش تدهسثو ع هيف امبو هلاخدإب لدع ةنيب ماقأف قمحلا

 اذه عاتم حرطب رمأ هنأ اومسي مل مهنأ ريغ عاتملا حرطب رمآ ةنيفسلا

 ٠ عاتملا اوحرطا : لاق بحلا باصأ امل المجم الوق الإ لجرلا

 حرطب رمأ امنا هنأ ةنيبلا ةنيفسلا بحاص ماقأ نا تيأرأ : تلقو

 ؟ ع اتملا اذه ريغ

 ةنيب امأو ، حراطلاو رمآلا نيب ةعزانملاو ، حرط نم مزلي امناف : لاق

 بحاص ةنيب ناف قلاوجلا ىوس عاتمب رمأ امنإ هنأ ةنيفسلا بحاص
 ٠ ىلوأ اندنع قلا وجلا

 عبر وأ فصن وأ ثلثب جلف ىلع الجر رفاح لجر ف تركذو

 ناف : هاوس وأ ليس نم داوع جلفلا ىف عقو مث نوتس هلالخو س حاسو

 ثدحملا ثدح مث رفاحملا هنم لبقو س همكحآو جلفلا رفح رفاحلا ناك

 ؟ ملعأ هللاو لوقت امف هتركذ ىذلا هيف

 رفاحلا نأل جلفلا لهآ ةماع ىلع كلذو س تدح ام رفح هيلع نا : لاق

 ٠ جلفلا لهأ نم ةماعلا ىلع ثدحلاف ةلزنملا كلتب راص

 كل نآ ىلع اذه ىلع كتنرفاح ام فلحا : رفاحملا لاق نا : تركذو

 ٠ كنم هليقآ ىنح كيلع ىطرشو ‘ رضحل ا كيلعو ى | ذكو اذك ىبيصن نم

دقو ص ةرافحلا هذه نم قح ىلع كلام كنآ فلحأ : رفاحلا لاقف



 .۔ .. ٩٥,

 ىل_ء ةنيب رفاحملا ىلعو ث ماكحألاو لوقلاب خسنت دق طورشلا نأ ملعت
 ماكحألاب هسفن جرخي نآ رفاحلا ىلعف ةنيبلا ماقأ اذاف ، هطورش

 ٠ لوبقلا و

 نيمي هللاب نيمي الإ رفاحلا ىلع سيلف ةنيبلا رفاحملا زجعأ اذاف .
 نم هجوب قح اهبلطت ىتلا ةرافحلا هذه لبق نم ىلع كلام نيملسملا

 . ىلع كطورشم عيمج نم كيلا تئرب دقلف ، هوجولا

 ليقف ىصوملا كلهو هنيلع نيدب لجرل ىصوآ لجر نع هتلأسو

 ؟ ىصوملا آربي له ، فلحي نأ هركف كقح ىلع فلحا : قحلا بحاصل

 ٠ هنع هعفد ىذلا وه مكاحلا نأل آريب نأ وجرآ : لاق

 ؟ نيمثآ نونوكيآ ث هركف هنيمي ةثرولا بلط ناف : تلق

 هيلا اوعفدي نأ فلحب نأ هركان اذا مهنم غلب نمل بحآ : لاق
 هنت ٠

 كلذ ف هبلع سيل : هتيصو ق لاتقو كلاهلا ىصوأ ناف : تلق

 ؟ نيميلا هنع فرصت له ؟ نيمي

 ٠ معن : ل انت

 مهقوقح قوقحلا الهأ ىلا عفدي نأ ىصولل !وزاجأ دق : هريغ لاق
 ٠ مهقلحي الو اميتي ثراولا ناك اذا

٠ هلعف نم كلذ لعف دق : لانتو



. ٩٦ 

 ٠ كلذ زجي مل ضعبو

 ٠ مهناميآ نم دبالو

 مكحو كله مث هيلا هنم أربتو ث هل ناك لامب ميتيل رقأ لجر نعو
 ميتيلا فلحتسي نأ رقملا ةثرو بلط ميتيلا غلب املف ث هب هل رقأ امب ميتيلل
 ؟ ميتيلا ىلع كلذ مهل له ع هيلا اجلآ هنأ ملعي ام

 ٠ هيلع كلذ ح معن : لات

 ؟ هدب نم لاملا عزني لهف فلحي نآ ىبآ ناف

 ٠ هنبا ناك اذا هنم لاملا ع زنيف ع معن : لاق

 ٠ هيلع كلذ مهل سيلف هريغ نبا ناك اذاو

 عفرو ث ميتي هتروو ص هلام نم ءىشب لجرل رقأو كله لجر نعو
 ىذلا لاملا بلطو “ هي هل رقأ ىذلا كله ام دعي نم لاملاب رقملا اذه

 له ص هيف ةجحلا بلط ميتيلا غلب املف س هب هل مكحف كلاهلا هب هل رقنأ
 ؟ همتي لاحل هل جتحي نم ميتيلل نكي ملو كلذ هل

 . مكاحلا هل مكح دق ناك اذا ةجح هل لبقت ال : لاق

 نكي مل لاملاب هل مكاحلا نم مكحلا حص اذا كلذو : هريغ لاق
 ٠ كلذ ىلع نومام مكاحلا نأ كلذ ث دعب نيمي هيلع ميتيلل

 مبتيلل ناك رارقإلا حصو مكاحلا نم مكحلا حصي مل اذا امأف

٠ ميتيلا غلب اذا هل رقملا ىلع نيميلا



_ ٩٧ 

 ىعدا مث ىضاقلا هب ىضقف لامب لجر ىلع نادهاسث دهش اذاو

 . امهقلحنسي نأ دارأف امهتداهسث نع اعجر امهنأ هيلع دوهنلا

 ٠ كلذ ىف امهيلع نيمي ال : ىآرلا باحصأ لاقف

 .٠ نيميلا امهيلع : سانلا ضعب لانو

 تيضق الإو افلح ناف لجرلا اذه لام افلنآ امهنأ ىرت الأ : لاتقو

 ٠ لاملاب امييلع

 ىلع وهف كلذ ربيغ وآ ع انم وآ ل ام نم هيلع ١ دهش ام لك كل ذكو

 ٠ كل تفصو ام

 ٠ هريغالو ىمعأ ىلع بسنلا ف نيمي ال : ليقو

 هدحج مث اذكو اذك لجرل هيلع نأ رقأ لجر نع هتلأسو : هريغ فو
 ىلا هيلع عفر مث ؤ هيلع هل قحلا كلذ نآ هل رقآ ىذلا ملعي ملو

 نأ رقأ ام هنأ هنيمي بلطو ص هل هرارقإ ىلع ةنيب هل نكت ملو مكاحلا

 ؟ كلذ همزلي له ص اذكو اذك هيلع

 هل رقأ ام فلحي نأ هيلع سيل : هللا همحر _ ىلع وبآ لاق
 ٠ اذكو اذك هل هيلع ام فلحي نكلو

 املف \ كلذ وه ركنآو اهقلط هنأ اهجوز ىلا تعدا ةأرما نعو

 تلخ دةو قح هيلا هبعدت تناك ىذلا قالطلا نأ رقأ توملا هرضح

 نم هيعدت تناك ام ىف هيلع ةيذاك تناك اهنا : اضيأ ىه تلاتو ح اهنتدع

 ٠ ثاربملا تيلطو ء قالطلا

) ٢ ج ماكحالا ق حاضيال ٧ _ ١ م (



 اهقلط ناك هنأ ملعت ام هللاب نيمي اهيلعو ى هلام نم ثاريملا اهل : لاقف
 ٠: تعد ا امك

 مهارد ةرثعب لجر ىلع عفر لجز ف لوقت ام : دمحم ىبأل تلق
 ؟ هفلحي فيك ص هنيمي ىلا لزنيف ركنيف

 نم هجوي مها ردلا ةرشعلا هذه لبق نم قح هل هلبق ام هفلحب : لاق

 ٠ هوجولا

 ؟ مهارد ةرشع هيلع هلام هفلح ناف : تلق

 ٠ معن : لاق

 هنأ هللاب هفلحي : هرمؤي نم وآ مامإلا اهب فلحي ىتلا نيميلاو
 فلاخت الو س كنم كلذ دارأ اذا قحلا ىلع نالف نب نالف مامإلا عم جرخم
 هسضشغي الو س هملظب رمأي الو هملظي الو ، ىلاعت هللا دنع همزلي ارمآ هل

 نيملسملا ةلود ىف حدقي الو ع هيلع لطابلاب ادحأ نيعي الو ، هشغب رمأي الو

 ٠ دانعب اهل ىعسي الو ي داسفب

 تيب ىلا ةجح فلأ هلل كيلعف ادمعتم هنم ائيسث وآ كلذ تلعف ناف

 قلاط كل ةأرما لكو ع نيملسملا ءارقفل ةقدص كلام ثلثو ، مارحلا هللا

 ٠ هذه كنيمي ف تثنح نا هللا هجول رح هنكلم ديع لكو ح اثالث

 ملاع ے ددعلل ىصحملا ث دبألا مئادلا ى دحألا دحاولا ميكحلا زيزعلا

 ملاعو ع رئامضلا تايفخ هنكت امو رئرسلاب ملاعلا ، ةداهشلاو بيغلا
نا مادقألاو ىصاونلاب ذخآلاو ث مارحلا دجسملا برو ث نالعإلاو رسلا



.٩٩ 

 منعآ ام \ اذه نالف نب نالف نود نم ىكلم ق و ىديب ف و 0 ىل ء ىنل ا اذه

 . هيف “ىلإ هيعدي ام نم اقح ىلبت الو ىدنع الو "ىلع نآ

 اضرف هلل "ىلعف ىنيمب ف اثناح وأ ، ىلاقم ىق ابذاك تنك ناف

 ع م ارحلا هللا تيي ىل ١ ةجح نورشع وأ ةجح وهو ىسفن ىلع هتىجوأ

 ٠ هيلع فلح ام ةميتو ى ةنمؤم ةبقر قتع وأ

 ٠ ديهسث كلذب ىلع هللاو ، ىسفن ىف قداصل ىناو

 قاتحعلاو قالطلاب ةنيبلا ىف ردغلا هنم فاخي نم فلحي نآ زوجيو

 ٠ كلذ ريغو جحلاو

 ٠ عنتما نإ كلذ ىلع ريجيو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 : هيدي نيب افص نيمصخلا ةيوستب رمأب نأ مكاحلل ىغبنيو

 : هل مكاحلا لاق اذه نم ىنفصنأ : ىعدملا مصخلا لانو ادعت اذاو

 ؟ هيلع ىعدت ام وآ 5 هلبقىعدتام

 ٠ كلذ نع مصخلا مكاحلا لأس ٥اوعد بيسنت ناف

 . هب رقآ امب هيلع مكح هيلع وآ هلبق قحب همصخل رتآ ناف

 : هل لوقي نأ وهو ىعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ اعد ركنآ ناو
 ؟ ةنيب كل وأ ث ةنيب كدنعأ

٠ نولوقي ماكحلا انيآر اذكه



_ ١٠٠ 

 اهراضحإب مكاحلا هرمأ ةنيب هل نا : لاق ناف ٠

 ىعدي ام ىلع هل فلح همصخ نيمي ىلا لزنو هتنيب كرت ناو ٠

 ىلع ىبآ ىضاقلا نع درو نب دمحم نب دايز سابعلا وبآ عفرو

 ء كل بجي : ىعدملل لوقب ال مكاحلا نأ : نىشرق نب ديعس نب نسحلا

 ٠ مصخل ا كلذ بلطب نأ الا نيميل ١ هبلعكل نالف مزلي وأ

 هاأس هنأ : هريغ و دلاخ نيب دمحم ني دمحأ ركي ىبأ نع تظفحو

 كل هفلحأ : مكاحلا هل لقي ملو س تكسف ةنيبلا نع ىعدملا مكاحلا

 . وه بلطب ىنح

 ۔.۔_

 هيلع ىعدملا ىلع داعأف هاوعد نع هلأس هنم ىنفصنآ : لاق ناف

 ؟ هبلع ىل بجي ام ث ىل ةنيب ال : مكاحلل مصخلا لانت ناو

 نكت مل اذا نيميلا كل بجت : لوقي نأ وهو س هل بجي امب هل لاق

 ٠ هنعف كل

 ٠ هل هفلح ىل هفلح : لانت ناف

 ء بلطا : هل لاقي نأ مصخلا ىلع سيل : حبسملا نب دمحم لاق
 ؟ ةنيب كعم : هل لاقي امنا

٠ اهرضحأ : هل ليتق معن : لاق ناف



 . ١٠١

 ٠ اهلطيي : هل ليق فلحب ف : لاق ن اف

 ٠ هل فلحتسا ةنيب ىل ملعأ ال : لانق ناف

 مصخلا ىوعد ىلع اديز نأ هيقفلا الو مكاحلل سيلو : هريغ نمو

 ٠ ائيسنت لئاسلا لاؤسو

 ىلع امهدحأ ىعداف هيلا امصتخا نيلجر نأ : بوبحم نب دمحم نعو
 ٠ ةنيب كلذ ىلع رضحأو س اهبرشو ةلخن اذكو اذك رخآلا

 ٠ برشلاب هل مكحي ملو ، لخنلاب بوبحم نب دمحم هل مكحف

 ؟ برشلاب هل مكحت مل مل : هل ليقف

 ٠ ءاملا نم اهبرشو : لقي مل : لانف

 ٠ ءاملا نم الا نوكي ال برشلا : هل ليتف

 . امهدنع نم ائيش اديزي نآ هيقفلا الو مكاحلل سيل : لاقف

 ٠ امهنم ىعدملا ملكيف نيمصخلا ىضاقلا رضحأ اذاو

 ٠ امكنم ىعدملا ملكتي امنا : لوقي نآ سأب الف الهج ناف

 هتكس ىعدملا غارف لبت هيلع ىعدملا ملكتو ىعدملا ملكت اذاف
 . اعم ناملكتي امهعدي الو ، هيلع ىعدملا ملكتي مث غرفي ىتح مكاحلا

ىتح هممفتسيلف همصخ ىلع ىوعد نيمصخلا دحأ ىعدا اذاف



 ۔ ١٠٧٢٣ ا . -

 لاق ام نع هيلع ىعدملا لآسب.. مث هتجحو هتصصخ مهفيو ئ ٥اوعد ظفحي

. . 

 ىذلا قحلا همصخل هنم ذخأو ث هيلع ءاضقلا بجوأ رقأ ناف

 ىضر _ ركب وبآ لانت امك افيعض همصخو ايوق ناك ناو هيلع هللا بجوأ
 يوق ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب هتبطخ ف _ هنع هللا

 هللا هلعج ئذلال قحلا هنم ذخآ ىتح فيعض هدنع بلطي ام بلط ىف ىدنع

 هن ذخآ ىتح ىوت قحلا نم بلطي ام بلط ىف ىدنع مكفيعضو س هيلع
 ٠ ( هل هللا هلعج ىذلا قحلا

 امهدحأ ىعداف كيلا امصتخا اذا نيمصخلا ىف تركذو : رثألا نمو
 هدنع نوكت الف هاوعد ىف ةنيبلاب هتوعدف همصخ ركنأف ىوعد رخآلا ىلع

 ٠ تيأر ام : كل لوقيو ڵ همصخ نيمي بلطب الو ، ةنيم

 : هل لقف تيأر ام : كل لاو ةنيب هعم نكت مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كل كل ذو نبمي كل هم زليف هيلع ةنيب كعم نكت مل اذا

 تنأ هنقلت الف كلذ نع كلآس الو ؤ انيمي بلطي ملو تكس اذا امآو

 ٠ تيأ ر ام : كل لوقي نأ الا كلذ ةقفن ال و | همصخ نيمي بلط ن ١

 ىلع ىري نأ مصخلا ق مصخلا همهفتسا اذا مكاحلا ىرب امف

 ٠ هللا ءاسث نأ كلذ مهفاف نيميلا هيلع ىنعدملا ىلعو ث ةنيبلا ىعدملا

 : هيلع ىعدملا نم ىعدملا لصأ ف فلتخاو

 نم هبلع ىعدملاو ك كرت ةموصخلا كرت ف اذا نم ىعدملا : موق لاق

_ _ ٠ كرتب مل اهكرت اذ



 _ : ١٠٣٣

 ٠ بولطم هيلع ىعدملاو س بلاط ىعدملا : ليتو

 ىعدا نم هيلع ىعدملاو لصخلا ىعدا نم ىعدملا : لاق نم مهنمو

 ٠ ماهب سيل رمألا اذهو . اثداح ارمأ .

 كلذ عمو اثداح ارمآ ىعدي سيلف ريغلا دي ىف ادلو ىعدا نم نألو

 ٠ ايعدم ىمسي ١

 بلاطي نآ نسحي الو ث ةنيبلاب بلاطي نأ نسح نم ىعدملا : ليتو
 ٠ راكنالا ىلع ةنيبلاب هيلع ىعدملا

 هيلع ىعدملاو س رهاظلا فالخ وه ام ىعدي ىذلا وه ىعدملا : ليقو

 .هعم ره الذلنلا نم

 . نيميلا فلكي ملف هيلع ىعدملا عم رهاظلا ناك ناغ : ليت ناف

 نايو ح ٥ راكن ا ةحصب ع وطقمب سيلو لمنحم ٥ ره اظ نأل : هل ليق

 ٠ ةنيبب الإ ىعدملا نم عنقب ملو هنيمي لامتحال كلذ انل

 : برضأ ةثالث ىلع ىواعدلاو .

 ٠ الال صآ عمتسي نأ زوجي ال : امهدحأ

 ىعدي وأ ث هفذق وأ ةبهب هدغو هنأ لجر ىلع لجر ىعدي نآ كلذو
 ٠ لحي ال امو ريزانخ وآ رمخ هيلع

 ىعدملا بلاطيف لامتحاو لامجا اهنم لك ، ةعومسم ىوعد : ىناثلاو .
 ٠4 ٠.٠ ١ ,:. ١ كلذ نايبب

.. ٠.٠



_ ١٠٤ 

 ها وثأ ةرشع وأ 0 ةطنح نم زيفق ةئام وأ مه رد فلأ ىعدب نأ : الئم

 ٠ هفصوو كلذ تعن نم دب الف

 ٠ هيلع ىعدملا اهنع لوئسم ةعومسم ىوعد هذهف

 ىعدملا نأ ملعي ناكو نيميلا ىلا الزنف نامصخ هيلا عزانت نمو

 ىوقتب هرمأيو ث هفلحي نآ هل سيلف لطابلا ىلع فلحي هيلع ىعدملاو
 ىريغ ىلا امصتحاف نايعدت ام فالخ املع ىدنع نا : امهل لقيلو ث هللا

 ٠ كلذ نع تلئس نا ملعأ امب دهسنأ انأف

 نيميلا نآ امهفرعيو س كلذ نع عوجرلا هيلع بجيف فلحو لعف ناو

 فلاحلا نآ ملعي وهو امهفلحي نآ هب زوجت نكت مل امهيلع امهفلح ىتلا
 عوجرلاو هللا ىوقتب امهرمأيو ، كلذ نع مجار هنأو س فلحملا وأ ملاظ

 ٠ قمحلا ىلا

 لك ىف سانلا نيب ناميألاو : ناميألا ف رفعج نب دمحم باتك نمو

 سيلف دحلا هيف بجي ىذلا منسنلاو فذقلاو دودحلا ىف الإ ءىش

 هل ذخأ ام ع انملا ىلع هللاب فلحتسي قراسلا ىلع الا ناميآ هيف بجت

 ٠ فلحف نكي مل نا هيلع عطق الو ك اعاتم

 ۔نيميلا هيفف هيف دح الو زيزعتلا هبف بجي ام نا : لوقلا ضعب فو

 . اناميآ سبحلاو زيزعتلا هيف بجي ام ق ىرأ ال : رثؤملا وبآ لاق

٠ انظفح اذكه ى ناميأ اذه ىف مهيلع سيل : ىراوحلا وبأ لاق



_ ١٠٥ 

 ناميآ مهيلع الو نايبصلل سيلو .

 ناميآ متشلا ق الو ناميآ دودحلا ق سيل : حبسملا نب دمحم لاق ٠

 فلحي نآ مهل الو ص ناميآ نايبصلا ىلع سيل : لاق : هريغ نمو
 ٠ بستحملا الو ئ مهل

 نيمي قيرط ق الو بك اغل الو ميتيل بسنح ا نمل الو : هنمو

 ٠ كلذ ق مهيلع ال و

 ٠هيلعالو ةيفاصلا ف بستحملل نيمي ال هنأ اضيأ كلذكو : هريغ لاقو

 كلذ مهل الو 4 مهلكو نم لام ق ءالكولا ىلع نامبآ الو : هنمو

 ٠ لكوملا مهل هلعجي نأ الا

 مهلو ث لكوملا كلذ مهل لعج ولو مهيلع سيل : لاق : هريغ نمو

 ٠ مهل لعج اذا ناميلا

 ىلع فلحتسي مهنم دحاو نوكي نأ الا ناميأ مومرلا ىف سيلو

 . مرلا كلذ نم هييصن

 بلاطلا ىلع مرلا لصآ ق انيمي مومرلا ق ىرأ ال : رثؤملا وبأ لاق

 مرلا نم اهيعدي ناك اذا هسفنل هاوعد تناك ولو هيلا بولطملا ىلع الو
٠ مرلا مست ىلع



_ ١٠٦ _ - 

 حاكنلا ىف الو باسنألا ىف ناميآ ال : ليق كلذكو : هريغ نمو

 ٠ مهيلع الو مهل الو ك درلا يفالو

 . .. .: :.. إ . ٥

 . نيميلا هيلعف اهنجوزت دق

 ٠ ىه تفلح لكن ناو

 . ىمعألا ىلع نيمي ال كلذكو . .

 ىوعد لجرلا ركنأف لجر ىلع اقح ىعدا اذا ىمعألا ف ليقو

 ىلع نيميلا درف لجرلا نيمي ىمعألا بلطف ةنيب هدنع نكت ملو ىمعألا
 .٠ هرصبب ال نمل فلحي هنأل ىمعالا ىلع نيمي ال هنا : ىمعألا

 ٠ هقح لطب الاو هقحب هل مكح ةنيب ىمعذنا دنع ناك ناف

 نبميل ١ ىلع همصخ ريجيو 0 نبمي ىمعذل ١ ىلع سيل : ل ات نم ل اتتو 5

 ٠ هقحب هل رقي وآ فلحي ىتح ىمعالل

 نيميلا ىلع همصخ ربجي الو فلحي ال هنأل انيلا بحآ لوألا ىآرلاو
 ٠ هيلا نيميلا در اذا أ

 . ةنيدلا روضح ىلا هاوعد تفقو ىمعألا ةنيبلا زجعأ اذا : موق لاق .

! .. :.... . .. .... : ., ....... - . .. 
 رقي نأ اماو فلحي نأ اما زبجي همصخ نيمي بلطو هرضحت مل ناف ١

٠ كلذ نم دبالو ، مكاحلا هسبح الاو هيعدي امب هل



_ ٠٧ ١ _ 

 نبميب ىعدملا بلطف ىمعألا .ركنأف ىمعألا ىلع اقح ىعدا نمو

 ٠:رضيي ال نل فلحي هنأل نيمي ىمعألا ىلع سيلف ىمعألا

 ٠ لدع ادهاش هل دهسث اذا قحلاب ىنمعألا ىلع هل مكحي امناو

 دارأ اذا : بوبحم نب دمحم نع رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبآ لاق

 .هل فلحي اليكو ىمعألا ميقي ىتح 'هل فلحي مل همضخ فلحي نأ ىمعألا

 ٠ ناهبن لانق كلذكو

 . هيلع مكح نمل نيمي مكاحلا ىلع سيلو

 ٠ لطابب اودهش ام ةداهشلا لهآ ىلع نيمي الو

 ليبسلا نبا وأ اذش وأ ءارقفلا نيبرقألا ةيصو ىعدا نم كلذكو

 انيمي هل ناف ىصولا الا هيلع الو نيمي هل سيلف ربلا باوبآ نم ائيسن وأ

 ٠ ربلا باوبأ ف اياصولا نم تيملا هبىصوأ ام ىف ةثرولا ىلع

 هذهب ىصوأ هنآ نوملعي ام مهنأ نوفلحتسي : رثؤملا وبأ لاق
 ٠: هتياصو ثحص نأ دعب ىصولا كلذ بلط اذا اياصولا

 . ٠ .+ كلذ ف ىصولل نيمي:ال : ليث دن : هريغ نمو ٠٠ ا
 ا : ..

 ُانيلا بحأ لوألا لوقلاو

 هلف تيملا هنبلا ا ىموأ . هنأ اميعدب ي ىتلا اياصولا ىف ىصولا امآو

.. . ٠هسنفنلا مصخو عدم هنأل كلذ فق نيمبلا



 ۔ ١٠٨

 هب ىصوآ ام ف ةثرولا ىلع نيمي ىصولل سيلو : لضف باتك نمو

 ٠ ربلا باوبآ نم هريغ وأ جح ف اياصولا نم تيملا

 ٠ كلذ هبسني امو نيدلا ىلع هل فلحتسي هليكوو ميتيلا ىصوو

 غولب ىلا كلذ ف نيميلاب مكاحلا لجعي ال : ليقف لصألا امأو

 ٠ غلب اذا نيميلا كلت ريغ هل سيلف نيميلا امأو

 نيمي دحأ ىلع هل سيل نآ : ضعب لاق دقو : حبسملا نب دمحم لاق

 ٠ نيمي هبلع سبل امك

 كلذ اضبأ .ليكولاو ىصرلا ىلع نا : ليق دقفو : لاق : هريغ نمو

 قحلا نالطم افاخي نآ الا لوصألا ى ميتيل ا قح فالحتسا ف الجعي الئل

 . ةدئاف نيميلا ف اوجرو

 . ةنيبلا راضحإ ى هغولب دعب هنجح ميتيلل تناك كلذ ىلع افلح ناف

 ه_ل فلح دت ام عيمجو لوصألا ف كلذ ق هل نيمي الخ نيميلا امأو

 ٠ امهل اهي فلحب نأ هل ىتلا ماكحذلا نم هيصوو هليكو هيلع

 ٠ نيمي هدلاو ىلع دلولل سيلو

٠ نيميلا هيلع هل نا : لوقلا ضعب فو



 _ ١٠٨١ ۔

 ٠ ىلا بحأ لوألا لوقلاو

 ٠ هدلاو ىلع نيميلا دلاوللو

 ٠ اهيلع هلو ع اهدلو ىلع نيميلا ةدلاوللو

 لجأ ىلا هيلع ىعدملا لاقف لجر ىلع اقح ىعدا نمو : هريغ نمو
 ٠ اذكو اذك لجأ ىلا هنأ ةنيبلا هيلع ناف اذك

 ٠ لاح هنأ نيميلا قحلا بحاص ىلعو

 هنأ نيميلا هيلع ناك لجألا ىعدملا ىلا نيميلا قحلا بحاص در ناو
 ٠ هقح هرضحي نأ هيلعف فلحب ملو هرك ناف ١ ذكو اذك لجآ ىلا

 عفرف لجأ ىلا هبحاصل قح هيلع ناك نمو : رفعج نبا فيلأت فقو
 ٠ هنيمي بلطو هيف هيلع

 ٠ لاح قح هل هيلع ام فلحب : لانت نم لاقف

 ٠ قح هل هيلع ام فلحي : ل ات نم ل انتو

 هقح نأ بلاظلا فلحتسا الاو ةنيبلا هيلعف لجأ ىلا هنآ رقأ ناو
 ٠ لاح وهو اذكو اذك هبلع اذه

 بولطملا ىعداف مهارد لجر ىلع ىعدا نمو : ءايضلا بانك نمو

 فلحب نأ هيلع ناف بولطملا نيمي ىلا بلاطلا نلزن ناو « لجأ ىلا اهنأ

٠ هوجولا نم هجوب قح بلاطلل ام



- .١١٠ 

 بلاطلا ىأآرب الا لجألا ىلع فلحتسن ى الو ٠

 مث 6 ثلثلاب ةا لجرل فلع لجرو : ايركز ىبأ بانك ىلا عجر

 كةانلا بحاص كلذ زاجآو ، ةرظن ةيرجأ ةتالثي اهعايف اهعيب ىلع اتقفتا

 نم عفد ام ةاسلا بحاص ىلا عفدو ح بحلا ةاشلا فلع ىذلا ىضتتاو

 ةنيب هدنع نكت ملو ، كتيفوأ دت : لاقف نيبرج ىنتيفوأ دق : لاقف بحلا

 ثبح نم نبيرج هافوأ ام فلحي نأ ةاسنلا بحاص نمب ىلا لزنف ءاقولاي

 ٠ هافوآ هنأ هيلا نيميلا درق

 . هيلا ىعدي ىذلا هقح ةيقب هيلا مفد الاو هافو هنأ نيميلا هبلعف

 نع هيلا بولطملا مكاحلا لأس رخآ ىلا اقح بلط نم لكو : هنمو
 .كلذ

 ٠ هل رذقأ امب همصخل هيلع مكح هل هيلعو هلبق نقحي همصخل رقأ ناف

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ اعد ركنأ ناو

 ٠ ىعدب ام ىلع هفلح همصخ نيمي ىلا لزنو هتنيب كرت ناف

 مكحو ]| هغح ىلع بلاطلا فلح .بلاطلا ىلا نيميلا مصخلا ,در ناو

 ٠ ١ همصخ ىلع هي هل

 ٠ ءىشب هل مكحي ملو مكاحلا هفرص ىعدا ام ىلع فلحي مل ناو

 هللاو : مكاحلا هل لوني امك لوني وهو مكاحلا هفلخي نأ نيميلاو
ريبكلا . ميحرلا نمحرلا ع ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال ىذلا



 .س ١١١,

 برو ص نالعالاو رسلا ملاعو ، نآرقلا لزنم ع كردملا بلاطلا ث لاعتملا
 ۔ اذكو اذك اذهل كيلع ام مادقألاو ىصاونلاب ذخآلاو ، مارحلا دجسملا

 ٠ هبلطي ام ىمسيو

 ٠ سأب الف اذه نع صخقن وأ مكاحلا داز ناو

 مظعآ ءىش الو نيميلا تمت دقف كلذ ىلع دزي ملو هللاب هفلح ناو

 ٠ هللا نم

 ء قحلا .نم ىعدملا هيعدي ام ريغ نيميلا ىف مكاحلا ديزي ال : ليقو
 رثكأ الو لقآ لوقي الو ى مهرد ةئام هل هيلع ام هفلح مهرد ةئام ىعدا اذا

 ٠ هيلع هل فلحيف هننيبو ىعدملاكلذ هيعدي نآ الا

 اذه نأل هوجولا نم هجوب قح هل كيلع الو : اضيأ هل لوقن الو
 ٠ فرعي ال ام

 هيلا دريو ث هب هلوقي اذه ريغ قح هيلع هل نوكي نأ زوجي دتو
 ىلع هفلحتسي امناو ث هملع هيف هنع باغ دق ءىش نوكب وآ نيميلا هيف
 . ىعدي ام

 ةرشع هيلع هل نأ لجز ىلع لجر عفر اذا : حبسملا نب دمحم لاق
 ؟ لقأ وأ ةرشع نم رثكأ هيلع كلأ : ىلاولا هلأسيف مهارد

 هنأل رثكأ الو لقأ الو مهارد ةرشع هل هيلع ام هل هفلح ال : لاق ناف

 هفلحي ىرخأ نيمي ىلا جاتحا فصنو مهارد ةرثع هيلع هل ناك اذا

٠ مهرد فصنلا ىلع



- ١١٢ 

 عمج ممح دقف رثكأ الو لقأ الو هفلح دت ناك مهارد ةعست ناك ناو

 ٠ ةدحاو نيمي ىف هبلطم ى هل

 كيلع ام هفلح لجرل الجر هفلح اذا ناك ماكحلا ضعب نا : لين دقو

 .٠ هنتم ءىش الو اذك اذه نالغل

 هفلح بلاطلا لاق اذا : نامثع نب ناهبن لاق : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ رثكأ الو لتأ الو مهارد ةرشع هل هيلع ام

 ٩4_يلع ام هفلح رثكأ الو لقأ الو فلحي نأ هيل ١ بولطم ١ ىبآ ناف

 ٠ مهارد ةرشع

 هيلع ىعدي ام عيمجب هل هفلح رثكأ الو لقأ ىعدا بلاطلا داع ناف
 رثكأ الو لقأ الو بولطم ١ هفلحي ىتح اريثك وأ اليلق هيلع ىعدي ما د ام

 ٠ نيميلا هنع فرصي مث

 نيمي كلذ ىف هيلع سيلف ةيصوب هل ىصوآ نم : ليقو

 ٠ معن ل اتت : ه ريغ نم و

 ةنيبلاب هل ةياصولا تحص اذا هل ىصوأ نم ىلع نيمي ال : ليق امناو
 ٠ ةثرولا رارقا وأ

 ملو هل ىصوأ تيملا نأ ملعي هنآ ىصوملا ىعدا اذا : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ هل ىصوأ كلاهلا نآ نوملعي ام ةثرولا هل فلحتسا ةنيب هعم نكت

٠ هل ىصوآ كلاهلا نأ ىصوملا فلحتسا هيلا نيميلا تدر ناف



١١٧٣ 

 .هل ىصوأ كلاهلا نآ نوملعي ام ةثرولا فلحتسا ملعلا عدب مل ناو

 ء هل هع اي مث اق لام نم انح هيلع هل نآ همصخ ىل ١ ىعد ١ نم لكو

 ى ةلماعملا هوجو نم هجو نم هيلع هل بجو قح وآ ص هايا هنباد نيد وأ

 ء ملعلاب اه ال عظطقلاب اي ةنيبلا مدع دنع كلذ فق امهنيب ناميألا تناك كلذ

 هيلع هل نآ بلاطلا فلحي وآ س اذكو اذك هل هيلع ام هيلع ىعدملا فلحي

 ٠ اذ > كو ا < ک

 وأ ، ةثرو لام ف اقح لجر ىلا بلاطلا ىعدي نأ : رخآ هجوو
 ٠ هثرو تيم لبق نم انيد هيلع هل نآ وأ ى ها رش ١

 ىعدملا فلحي امناف هريغ لبق نم همزل هنأ ىعدي قح لك ىف كلذكو
 ٠ عطقل ام فلحي ال و ؤ ىعدي ام ليق نم اقح هبلع ١ ذهل ملعي ام هيلع

 نآ : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا ديع ىبا نع انغليو

 وحن نم لحي ال ام وآ فلسلا ق ايرلا نم . ءىش ق ع زانتي ه نم نبي ناميخنا

 ٠ بلاطلا كلذكو ةقصلا نم بولطملا فصي ام ىلع نيميلا نأ كلذ

 . اذه لثم ف عطقلا ىلع امهدحأ فلحي الو

 انعم كلذك هنأل ةبراضملا كلذكو : دارآ هنأ انعم ىذلا : هريغ لاتو
 فلسلاو ابرلاو ةبراضملاو عئادولاو تانامألا ف ىعادتلا نم ناك ام
 ٠ ىعادتلا ىلع هيف نيميلا ناف تاكراملاو

 هتأرماو لجر هيلا ع زانتي هنآ : _ هللا همحر ىلع ىبأ نع كلذكو

 ٠ ن اك فيك لجرل ١ فصو وآ قالط ق



_ ١١٤ 

 مت كل ذي سأب ال و لوقل ١ نم فصو ام ىلع فلحي نأ رمآف : لاق

 ٥٠اري امي مكحيو اهيلع فلح ىنلا ةفصلا كلت ق نيميلا دعم مكاحلا رظني

 هثرو وأ هارتسثا دت هدي ىف الام همصخ ىلا ىعدي نأ : رخآ هجوو
 ٠ هل بهو وأ

 هيف اذهل ملعب ام ۔ هل لاملا اذه نأ فلحب نأ هيلا ىع دملا ىلع ناف

 اذهل ملعي ام س هل لاملا اذه نأ فلحيف بل اطلا ىل ١ نيميل ١ درب وأ اقح

 هأرتسثا وآ لاملا اذه ثرو دقل فلحي هنا : ملعلا لهآ ضعب لاتو

 ٠ اتح هيف اذهل ملعي امو ث هل بهو وآ

 ٠ ىلا بحأ رخآلا لوقلا اذه : رثؤملا وبأ لاق

 هنأ فلحي نأ همصخ ىلا نيمصخلا دحأ بلط نآ : رخآ هجوو

 هل بهو الو هل هبهو الو هل هعاب الو لاملا اذه ىرتسنا هنآ ملعي ام

 ناميألا ناف كلذ وحن وأ اذك وأ اذك هل ذخآ الو هثرو الو

 . مهنع لوزن مث اهلهأل نوكت قوقح كلت نأل هجولا اذه ىلع ىرجت ال

 لبق نم قح هل هيلع ام هيلا ىعدملا فلحي نأ كلذ ف نيميلا امناو
 ٠ اذ كو اذ ك نم ىعدب ام

 ٠ هيلع نيميلا ثناك افورعم اقح ىعدي ناك ناو



 ۔ ١١٥.

 ٠ اذكو اذك هيلع هل نآ فلح بلاطلا ىلا نيميلا تعجر ناف

 فلحي نأ لاوب وه سيل سانلا نم الجر نامصخلا ىضر ناو
 دقف قحلا كلذ هل هيلع ام هللاب هفلحف هيلا ىعدا قح ىلع همصخ امهدحأ

 ٠ كلذ ىلع هفلحي عجرب نآ مك احل سبلو ح نجميل ا تضم

 ةنيبلا فلاحلا ىلع ناك همصخ فلحتسي مل هنأ ىعدملا ركنأ ناف

 ٠ نيميلا نم ىعدي امب

 ٠ هفصي ىذلا هجولا اذه ىلع هبلطي ىذلا قحلا اذه

 ٠ ىعدا ام ىلع دعي نم همصخ هل فلحب مكاحلاناف فلح اذامف

 فاحو ، قحلا اذه ىلع هفلح دقل فلح مصخلا ىلا نيميلا در ناو

 ٠ نيميلا نم ءىرب مث هل وه ام هنآ هل

 هيلع فلح ام فلحي هنأ لوقلا اذهب : ناهبن نع ىراوحلا وبأ لاق

 . قحلاب هيلع ىعدملا فلحي مث

 ٠ ةنيبلاب كلذ ىلع ىعد هل هفلختسا دق ىعدا اذا : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ نيميلا نم ءىرب اهرضحأ ناف

 ٠ ىوعدلا سفن ىلع فلحتسا ةنيبلا زجعأ ناو

٠ اناميآ فالحتسالا سفن ىلع امهنيب ىرأ الو



١١٦ 

 هفلحتسسا دن هنآ ةنيب رضحي نأ هيلع امنا : حبسملا نب دمحم لاق

 ٠ قحلا اذه ىلع هفلحتسا ام هنأ نيمي ىعدملا ىلع سيلو ث مكاح هل

 ٠ اهنع هتنييتنو ةلاسملا هذه نع اضيأ حبسم ١ نب دمحم تلاس دقو

 ديرب هقرس ىذلل ةاسن هل قورسملا قرس مث لجرل ةاسث قرس لجرو
 ةاش تذخأ دق : هل لوقيف جتحيف هنيمي بلطو ى هتاشب هل ةأفاكم كلذي

 ٠ كيلع درأ وأ ىلع درف تئش ناف © ىتاسث لدب

 ىتلا ةاسثلا هذه لبق نم قح هل ىلبق ام فلح عنتماو هركو ىبأ ناو

 . ىلا اهيعدت

 ىصولا لثم ىعدملا مزلب الو هيلا ىعدملا مزلي ام ناميألا نمو

 هينب دب ف لام هلو دالب نم مدقتي ىذلا لجرلاو ، بئاغلل ليكولاو ميتيلل
 فلنآ الو رتنس الو ص هيلع امو هدنع ام فلحيف همهنيف لماع وآ ليكو دنع وأ

 ٠ اتح هيف اذهل ملعي ائيسن

 ٠ همهتي مث هكيرشل لام هدي ىف نوكي ىذلا كيرشلا كلذكو

 هدي نم تعاض دقل فلح هدي نم تفلت ةنامألا نأ ىعدا اذا نيمألاو

 ٠ اهيف هناخ هنأ ملعي الو س هناخ امو

 تومت وآ ث اهنيمي ةثرولا بلطيف هتجوز ىقبنو تومي لجرلا كلذكو

 ٠ اهجوز دبي ىف اهلامو ةأرملا

 اقح هيف ١ ذهل ملعي ائيش فلتأ ال و رتس ال و هدنع ام هفلحتسي هن اف

٠ هثاريم لبق نم



_ .١١٧٧ 

 دلول وأ همصخ دهاشلا نآ هيلا بولطملا ىعدا نا : لات نم لاتقو

 دهش ىذلا ىف ةصح _ هيلع دوهسشثلا دهش ام ىف كرشم هدنع وآ هدبعل وأ

 ٠ هنداهش تلطب كلذ حص ناف 4 ةنييلاي كلذ ىلع مكاحلا اعد =- هيلع دوهشلا

 ةصح ٥ دلول الو ده الل ام هل درهسسمل ١ نبمب هيلع دوهسنأ ١ بلط نا و

 ٠ كلذب نيميلا هيلع هلف هب هل دهس ىذلا ف

 ٠ نجمي . هيلع سيل : حبسم ١ نب دمحم ل ات

 دهاشلا نأل انيمي اذه ف مصخلا ىلع ىرأ سيل : رثؤملا وبأ لات
 ٠ ائيس هدبع ىلا الو هدلو ىلا الو هسفن ىلا هنم رجي ءىنني هل دهشي مل

 دهاسنلا نيمي ىعدملا ىلع سيلف قحب لجر ىلع لجرلل دهس اذاو
 ٠ قح ىوعدلا كلنن ق هدلول الو هديعل الو

 ىلع دهت مث ء اكرنل ا نجيو هنرد لام ق ده انلا ةصحل ١ ثكن اك نا و

 ٠ ةزئاج هتداهستف : هريغ ىلا هئنصح ليزي امب هتاكرت دحأ

 ٠ عضوم انهاه نيميلل سيلو ، كلذ ف لوقلا انيب دتو

 هربغ وأ ثاريم نم هدي ق لام ق هتصح همصخ ىلا ىعدا نمو

 ٠ اهدحب الو ةصحلا كلت مك فرعب ال هنأ جتحاو

 ربيو فلحي نأ هيلع ىعدملا ىلع انهاه نيميلا نا : لاق نم لاقف
 ٠ دارأ امي رقي وآ

 هل نأ فلحي نأ هيلا تدر اذا ىعدملا ىلع نيميلا : لاق نم لاتو
٠كاذ نم ءىش ىلا هزيجي نأ هيلا بولطملا ىلع مث "٥ دحي ىذلا اذه ىف اقح



_ ١١٨ 

 ذخآ هيو ‘ ىلا بحأ لوذا لوقلا : رتؤمل أ وبأ لاق ٠

 هضرآ نم ائيش هل ذخآ هنأ همصخ ىلا بلاطلا ىعدي نآ كلذ نمو

 ٥ددع ال و هلرك ال و ذخأ ام ر دق ف رعب ال هنأ ال ١ هع اتم نم وآ هيح نم وآ

 ٠ هنزو الو

 ٠ هيلا بولطملا ىلع نيميلاف

 ٠ بلاطلا ىلا نيميلا درو فلحي نأ هرك ناف

 فورعم قح ىلع الا بلاطلا فلحي نأ ري مل نم ىآرلا لهأ نمف
 باطخلا لصف هدنع ناكو % هم هل مكح هيلع فلح اذا دودحم ءىش وآ

 ٠ مكحل ١ عظطقنمو

 بولطملا ىلع نيميلا ىري امنا هلعلف بلاطلا ىلع نيميلا ري مل نمو
 ٠ هيرلا

 هدنع وأ لجرل ا اذه ىلع هل نأ هملع ىلع هفلحب نأ ىرب نم مهنمو

 لام ف ةصح وآ ضورعلا نم هيلا ىعدا ام وأ رمت وأ بح وآ مهارد هل

 ٠ هيلع فلح ى ذلا عونلا كلذ نم ء امش ام هرضحي نأ همصخ ربجأ فلح اذاف

 لآس لعف اذاف هيلع فلح ىذلا قحلا وه هنا : لاقو كلذ هرضحأ اذاف
 . مصخلل ١ مك احلا

٠ كلذ ىلع رمألا عطقنا هخح وه هرضحأ ىذلا نا : لات ناه



_ ١١١٩ 

 ىلع ناك همصخ نيمي بلطو هرضحأ امم رثكأ هل ى ذلا نا : لاق ناف

 ٠ هرضحأ ىذلا قحلا اذه ريغ هل هيلع الو هدنع ام هللاي نبمي مصخلا

 ٠ ءىرب فلح ناف

 ىلع فلحي نأ هيلع ناف ىعدملا ىلا نيميلا درو فلحي نأ هرك ناو

 ٠ هيعدي ىذلا لضفلا

 ٠ هديزي نأ اذه ىلعو

 ىلع الا ناميألا نوكت نآ لوألا ىآرلا بحاص هرك اذه لجأ نمو

 ٠ اهل عطقنم ال ناميأ هذه نأل مكحلا هدنع عطقيل دودحم ء ىن

 فلحتسا ىه مك هاوعد ىعدملا فرعب مل اذا : رثؤملا ويأ لاق

 ٠ انيمب بلاطلا ىلع ىرأ الو ث هيلا بولطملا

 قرس وأ هدي ىف ىذلا هلام نم ءىش ف هناخ هنأ ىعدا اذا امأو

 كلذ ى نيميلا ناف ٠ ذخأ ام ردق فرع الو س هذخآ ثيح هريب ملو ائيسن هل

 اذهل هيلع الو هلبق الو هدنع ام انيمي فلحي نآ هرك ناو هيلع ىعدملا ىلع
 . هيلا ىعدا ىتلا ىوعدلا هذه نم قح

 وآ باودلا وأ ماعطلا نم ائيش هل ذخأ هنآ ىعدا اذا : رخآ هجوو

 ٠هنميق الو هردق فرعي الو كلذ باغ دقو عاتملا وأ ضورعلا نم كلذ ريغ

 الام ىعدب بلاطلا نأل هبلع ىعدملا ىلع نيميلا ىآر نم مهنمف

ردق فرعي ٥ ٠



 ۔ .٠ ١٢

 المج وآ ادبع ىل ذخأ اذه نا : بلاطلا لاق اذا : لاق نم مهنمو

 ٠ هنمث نم لدعلا وهو مهرد فلآ ىواسي ام اماعط وآ

 ٠ ىلوألا ةلأسملا ف هجولا لثم ةلأسملا هذه ىف هجولا نوكيو

 هل هبلع نأ هفلحب نأ نيميلا هيلا مصخلا در اذا ىآر نم مهنمو

 أمب مصخلا هل ذخأب مث اذكو اذك هنمث نم لدعلاو س اذكو اذك هل هدنع وأ

 ٠ ةميقلا نم هيلع فلح

 ٠ ذخأن هيو ئ "ىلا بحآ ىأرلا اذهو

 ركذ ام ىلع امهنيب ناميألاو ث ائيسث "دج دق اذه : رثؤملا وبآ لاتق
 ٠ رخآلا لوقلا نم

 ۔ مكحلا اهدنع نيميلا ناف ناميالا دنع تبثتي نآ مكاحلل ىغبنيو
 ٠ هيلع مكح ام ذفنيب نآ همزل دنقق فلح اذاف

 ضرأ وأ لخن وآ رود ىلع همصخ هل فلحي نأ مصخلا بلط ناف

 بتك رخآ دلب ىف ناك ناو لودعلا هعمو هلوسر وأ مكاحلا اهيلع فقو

 ع هبلطي ىذلا مصخلا دجي مث لودعلاب اميلع فقي نأ دلبلا كلذ ىلاو ىلا

 نآ فلحيف هيلا نيميلا مصخلا در وآ همصخ هيلع فلحي مث اطخ طخيو
 . هيلع هفلح امب هل مكحي نأ جاتحي نيميلا دعب نم مكاحلا نأل هل كلذ

 نيميلا دنع مكاحلا ىدي نيب فقو اديبع وأ باود وآ اعاتم ناك ناو
٠ هلع ناميألا ترج مث



...١٢١ 

 ااجر فلح دق دلاخ نب .دمحم نب دمحأ ركب ايآ تيآرو : هريغ نمو

 ةفصلا ىلع هيف اعزانت ىذلا دلبلا ف لاملا كلذو ٠. الام همصخ هيلا ىعدا

 ٠ لاملا ىلع فقي ملو

 ةفاخم هدنع هبنتكيو مكاحلا كلذ ىلع دهسنب نأ ىغبني دقو : عجر

 ةحصلا نوكتف كلذ ضعب ركني وآ همصخ تنعتي نأ مصخلا عجري نأ
 .مكاحلا عم

 ن لج 7 وأ ضيرم وأ رذحلا ق ةآرما نوكت نا : رخآ هجوو

 ٠ بئاغلا لاملا ىلع نيميلا مصخلا بلطو ع رخآ دلب ف لام ىلع ناعزانتي

 هعضومو هدلب ف هبلطي ىذلا لاملا دجي نأ بلاطلا رمأي مكاحلا ناف
 .٠ هدودح هب طبحي ام عبمجو

 هنأو هتفرعمب رقأ ناف لاملا كلذ نع مصخلا مكاحلا لآس هدح اذاف
 ٠ هرارذناب هيلع مكح همصخل

 لاملا كلذ ىلع فلح هلوقي هذه هدودحبي لاملا كلذ نا : لاق ناو

 ٠ اتح هيف همصخل ملعي ام هل هنآ ةدودحملا هدودحب

 ٠ كلذ لثم ىلع مصخلا فلح همصخ ىلا نيميلا در ناو

 ، مصخلا اذه ئلع دودحملا لاملا اذهب مكاحلا هل مكح فلح امهيأو
 ٠ ال ودع ١ دوهش كلذ ىلع دهشأو

 اذكب اذه ىلع اذهل مكح دق هنأ اذه لثم ف مكاحلا دهشي امناو

٠ هيف هنع هفرص ا ذكو



 _ _ ١٦٢٢

 ٠ لدع ىذهاشب الا لاملا كلذ سفنب هل مكحي الو

 ىلا اهبلطي ىتلا اهلك هبلاطم مصخلا عمجي نآ : اندنع ىأرلا نمو
 . ةدحاو انيمي اميلع هفلحي مث اهيلع هفلحي نأ دارأ اذا همصخ

 ٠ انيمي ءىش لكل هفلحي نآ هل سيلو

 نيميلا نوكت مث هبلاطم عمجي ىتح كلذ ف مكاحلا هيلع دكأتيو
 ٠ ةدحاو اهيلع

 فلحتسا ىه مك هاوعد ىعدملا فرعي مل اذا : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ انيمي بلاطلا ىلع ىرأ الو ث هيلا بولطملا

 ىل ا بلط اذا مصخل ا نع دلاخ ني دمحم نب دمحأ ركب ايأ تلاسو

 لهف انيمي ةدحاو لك ق ةقرفتم عطق ىلع همصخ فلحي نآ مكاحلا

 ؟كلذ هل

 : فالتخا هيف : لاق

 ٠ كلذ عبمج ىلع ةدحاو انيمي الا هل رب مل ضعب

 ٠ انيمي ةعطق لك ىلع هفلحي : مهضعب لاقو

 ٠ملعأ هللاو انيمي ةعطق لك ىف فلحو ع كلذ لبق هنآ : هدلاو نع عفرو

 كلذي دهنيف لام "= ىلع مصخلا لانحا امبرو

٠ ىبصلا ىلو هذخأيو ح قحي ىبصل لاملا



. ١٢٣ 

 ٠ لاملا كلذ نم ء ى رم هنيمي مصخلا بلط اذاف

 لاملا اذه لاز ام هللاب انيمي هفلحي مكاحلا نآ اندنع ىأرلا : لاق
 هيف مصخلا اذهل نأ ملعي وهو هيلا هلازأ نم ىلا الو هدي ىف وه ىذلا

 ٠ هوجولا نم هجوب اقح

 ىبصلا دي نم لاملا ىلا بلاطلا لصي ملو ءىرب فلح اذاف
 ٠ لدع ىدهانتب الا

 هل هنأ هيلع هفلحو ىبصلا دي ق لاملاو ىعدملا ىلا نجميلا در ناو

 ٠ لاملا كلذ ىورش هفلح ىذلا بلاطلا ىطعي نآ هيلا بولطملا ىلعف

 نيميلا هدي ف لاملا ىذلا مصخلا بلطف ةأرما وأ لجر ىلا هلازآ ناف

 ٠ هل هنأ امهنم دحاو لك فلحب نآ امهنيب ناميألاخ

 لازآ ىذلا نيمي بلطي بلاطلا عجرو هدب ق لاملا ىذلا فلح ناف

 اذهل ملعي وهو ث هيلا هلازآ ىذلا الا لاملا اذه لازآ ام نيميلا هيلعف لاملا
 ٠ انح هيف مصخل {

 هاورش هيلع هل مث هل هنأ هفلح بلاطلا ىلا لاملا ف نيميلا در ناو
 ٠ ريغ هل سيلف هيلا هملسبو 6 هل هصلخب نأ ال {

 ح هللا دبع هوخأ هثروو دمحم تام ول : اندنع اذه لثم سايق نمو

 وهف هيخأ نم هثرو هل لام لك نأ مكاحلا عم دهشأو رقأ هللا دبع نآو

. هيف هل قح ال دلاخل



١٢٤ . 

 لالا اذه : لانتو ورمع ءاجف هللا ديع هوخأ هثروو تام نأ ىلا دمحمل

 مكاحلا هاعد املف دلاخل الو هللا ديعل الو دمحمل وه ال ىدب فو . ىل

 ٠ هنيمي ىلا لزنو ث هل لاملا نآ ملعي هللا دبع نآ جتحاو اهزجعأ ةنيبلاب

 هللا دبع رارقا ةعاسلا هل تبثي الو مصخلا وه ادلاخ نأ انيأرف
 ٠ هراكنا الو هنيميب هدب نم دبزب الو

 دلاخ دي ىف الو هدي ىف وه سيل لاملاو مكاحلا هللا دبع فلح ناف
 ق انيمي ه فلحو هللا ديع مكاحلا اذه تنعت دقف دلاخل لاما حصي ب ملو

 ٠ اهعضوم ريغ

 ك_لاذ دنعف ورمع ىلع مكاحلا هب هل مكحو 6 لاملا حص اذا نكلو

 ٠ كردلا ىف هللا دبع ةعزانم ىلا ارمع مكاحلا ربجي

 هدي نم هجرخت لدع ةنبيب الا دلاخ دب نم لوزب الف لاملا ىف امأو

 .هقحب

 : ارمع لآسي مكاحلا ناف نميلا امأو

 هل هللا دبع ىلعف هل وه دمحم نم هللا دبع ثاريم نا : هل لات ناف

 امو ء دلاخ ىلا هلازآ نآ ىلا هل لزي مل دمحم نم هثاريم نأ هللاب نيمي

 ٠ اقح هبف ورمعل ملعي

 ثرو ام عبيمج نآ هللاب ورمع فلحو ث ورمع ىلا نيميلا در ناو أ
 هيل ا هلا زآ نمل ال و انقح هيف هللا ديعل ملعي ام ے هل وه دمحم نم هللا ديع

٠ دمحم نم هثاريم ةميق ورمعل هللا ديع مرغ فلح اذاف



١٢0٥ 

 ليق هللا ديع هلازأ دق هنأل ءىشي ورمع هيف عجرب الف ثاربملا امأو

 ٠ كلذ

 ائيش هيف ىعدأ الف دمحم نب هللا دبع ثاريم امآ : ورمع لانت ناو

 دمحم دنع نم قحمي لاز ناك دت ءال ؤه لام ىلع اودهش دوهشلا نأ الا

 اذه لام لخد دقو ث هللا دبعل الا كلذ نأ ملعي سيلو ث هريغ دنع نم وأ
 دهشأ امي دلاخ هقحتساف دمحم نم هللا دبع ثاريم ق دوهنلا ةداهستي

 ٠ كلذ ىلع هللا دبع نيمي بلطو ث هللا دبع هب هل

 نم دلاخ هقحتسأ ىذلا لاملا اذه نا : هللا دبع لاق نا : لوقنف

 ورمعل ملعأ الو © دلاخ ىلا هتلزا نا ىلا ىخأ نم ىتاريمو ىلام وه ىلبت
 ٠ ا۔_ ةح 4٩ دف

 اذه نأ ىلوألا ةلاسملا ىق ناك ام لثم كلذ ق نيميلا هللا دبع ىلعف

 ٠ انتح هيف ورمعل ملعي امو ، دلاخ ىلا هلازآ نأ ىلا هل ناك لاملا

 هللا ديعل ملعي ام س هل لاملا اذه نأ فلح ورمع ىلا نيميلا در ناو

 ىلا هلازآ ىذلا لاملا اذه ةميق هللا دبع هل مرغي مث اتح هيف دلاخل الو

 ٠ دلاخ

 لاملا اذه امآو ح ىئاريم دلاخ ىلا تلزآ امنا هنا : هللا ديع لات ناو

 ىثاريم نم ناك ناف ث وه نمل فرعآ الو س هفرعآ الف ورمع هيعدي ىذلا
 لوقأ الو ح هليزآ الف ىثاريم نم نكب مل ناو ى دلاخ ىلا هتلزأ دقف

 ٠ ائتسسش هدخ

لبق نم ورمعل وه ورمع هيعدي ىذلا لاملا اذه نأ هللا دبع رقأ وأ



 س ١٢٦

 مل هنا : لاقو ، قح الو هيف هل ثاريم ال. : لاقو هريغ وأ دمحم هيخأ

 : لاو دمحم نم هللا دبع ثاريم ىف هل قح ال هنآ ورمع رقأو _ دلاخل هعيب

 مث فرعب هثرو دمحمل ناك لام اذه نأ الا ثرو ام عاب امنا هللا دبع نا

 ٠ هللا دبع الا كلذ ملعن الو ، هيلع ىل قحب هنأ ىصوآ وأ دمحم ىلا هعاب

 دلاخ ىلا هثاريم هللا دبع لازأ هللا دبع هثروو دمحم تام املف

 هللا دبع هيلا هلازأ ذا دلاخ هذخأف دمحم لام لصأ ىلع ةنيبلا تماقف
 ه ورمع ةجح هذهف فلحيقف ركنأ ناو “ ىلام هل صلخيف هللا دبع كلذب رقأ ناف

 رقأو ، ورمع ىعدي ىذلا فرعأ ال ىنأ هللا دبع جتحاو رقآ ناو

 !امناو دلاخل هعيب مل هنأو ء ورمعل وه ورمع هيعدي ىذلا لاملا كلذ نآ

 . ائيش ورمع هيف ىعدي ال هثاريم عاب

 ىف هللا دبع نيمي نع اوفقوف نيملسملا نم رظن نم كلذ ىف رظن دتف
 رقأ وآ اذه هثاريم عاب هللا دبع نا : ورمع لوقي نأ الا عضوملا اذه

 ٠ هبلع دلاخ هبجوتسا ىتح دلاخل هب

 ىذلا لاملا اذه لازأ ام هللاب نيمي هللا دبع ىلعف كلذ ىعدا اذاف
 ٠ ء ىرب دقفف اذه فلح اذاف ح ورمعل هنآ ملعب وه و دلاخ ىلا ورمع هيعدم

 ملعي ام هل لاملا اذه نآ هللاب ورمع فلح ورمع ىلا نيميلا در ناو
 ٠٭ اقح هيق دلاخل ال و هللا ديعل

 دلاخ ىلا هلازا ىذلا لاملا اذه ةميق هللا دبع هل مرغ فلح اذاف

٠ ورمع هيلع فلحو



.٢٨٧\١ 

 ث نيميب هللا دبع ىلا عجري ارمع نأ ةموصخلا هذه عبمج فو
 ع هللا دبع هيلع هكلمي وأ دلاخ لاملا ذخأي نأ دعب نم الا نامض الو
 ٠ هل هقتحت ةنييب الا لاملا لصأ ق عجرب الو

 . ةموصخل ا هذه نم ء ىش ق هيلع هل نيمي الف اييص دلاخ ن اك ن اف

 ٠ هللا دبع هب هل دهشأ ام هلو

 ء ةنيبلا هب تماق ام عيمج هلف اتيم وآ ايبص هللا دبع ناك ناو
 ء ىش ىل ا ورمع لصي ال و ؤ هيلع نبمي ال و | دمحم ل ام نم هت ١ ريمد حصو

 ۔ لدع ىدهاشب الا دمحم لام نم هيعدي ام نم
 ٠ هلغ نيدلا ق امآو

 امهدهسثآ اديعس نأ نادهسشي لدع ىدهاسش رضحأ هللا دبع نآ ولف

 عم رقأ وآ \ دمحم امهدهشأو مهرد فلآ دمحمل هيلع نأ هسفن ىلع

 ناذه اهب ديسو ، ديعس ىلع هل ىتلا مهرد فلألا هذه نأ مكاحلا
 نياد هللا دبع لام نمو هللا دبعل ىه مكاحلا عم اهب رقآ وأ ، نادهاشلا
 هللا دبع بلطو س ةيراع اهبف همسا امناو ى اهيف هل قح الو ، ديعس اهل
 بلطو ء دمحمل الو هللا دبعل هيلع قح ال هنآ دبعس ركنأو ڵ فاصنإلا

 د۔ة ديعس ناك وآ ، هيلع هل مهردلا فلألا هذه نأ هللا دبع نيمي

 نأ دمحم جتحاو ث دمحم نيمي ةيصو بلطو ت ىماتيو انيد فلخو تام

 : ىل اهنأ فلحأ الو ، ديعس ىلع هل اهثعب ةعاضب نمث هللا دبعل فلألا هذه
 ٠ هللا دبعل اهنآ ملعي هللاو

> اهي ىل لم اعيل دمحم عم تيناك هذه ىتع اضب نأ هللا دبع جنح ١ و



 ۔ ١٢٨

 ىلع ملعأ ال و كل ذب تكسمت دقو ؤ ىتع اضي نمث نم ىل اهنأ ىل رقآ دقو

 ٠ دمحم لوق موبلا ىلع لبقي الو كلذ ىف مصخلا انآ ىنأ ريغ ملعأ الام

 ء هللا دبعل ديعس ىلع فلألا هذه نأ انيآرف كلذ ىف ترظن دتف

 مل وأ فلح نا الو هراكنا الو دعب نم هيف دمحم رارقاب هنع لطبي الو

 ٠ هللا ديع هيف مصخلاو ء كلذ نم دمحم جرخ دقو ك فلحي

 نامضل ١ هيلع عجريل دمحم نبمب هم اقم موقي نمو ديعس بلط ناف

 .ادمحم لآسي مكاحلا ناف فلألا اذهب هرارقا لبق نم هللا دبع هب هكردأ ام

 قح الب ىل اهأجلأ امناو فلألا هذه ديعس ىلع ىل سيل : لاق ناف
 ٠ هلام نم ديعسل فلألا هذه ادمحم مرغي مكاحلا ناف هيلع ىل

 ٠ اهيل ١ ليبس الف اهي هل رقأ ىتل ١ هلل ١ ديع فلآ امآو

 دهش ام ىلع ديعس ىلع فلألا لب : لاتو نيميلا ىلا دمحم لزن ناو
 نيذللا هبدهاسش نآ ملعي ام هللاب انيمي دمحم ىلع ناف نادهاسشلا هيلع هبج

 فلقلا هذهب هل رقأ الو ، لطابب هل ادهش ديعس ىلع فلألا هذهب هل ادهش

 هيلع نأ ملعي الو ث ديعس ىلع هللا دبعل تسيل اهنأ ملعي وهو هللا دبعل
 اذهب فلح اذاق ى هللا دبعل اهب رقأ ىتلا فلألا هذه لبق نم اقح ديعسل
 ٠ ءىرب دعقغخ

 فلألا هذه نأ هللاب ديعس فلح ديعس ىلا نيميلا دمحم در ناو
 دمحمل ىه ام س دمحمل هبلع اهنأ نادهاشلا ناذه اهب دهش ىتلا مهرد
 رقأ مث دمحل تحص اهنأل ديعسل فلألا هذه دمحم مرغي مث هللا دبعل الو

.نامضلا كلانه نم ادمحم مزلغ ديعس ىلا نيميلا در داع مث هللا دبعل اهب



- ١٢٩ : 

 ىلع نيمرل اف دمحم نيمي هنثئرو بلطو ف ام دم ديعس ن اك ن ١ و

 . + مهيلع نيمي الو ، انفصو امي دمحم

 ىلعف هللا دبع نيمي دمحم وأ هماقم موقي نمو ديعس بلط ناف
 دمحمل ادهش نيذللا نيدهاشلا نيذه نآ ملعي ام هنأ هللاب نيمي هللا دبع

 ملعن الو س لطايب ادهش امهنأ اهي رقأ ىتلا ديعس ىلع مهرد فلألا هذهم

 امناو س قح الي الطاي ديعس ىلع هل تحص ىتلا فلألا هيل ١ اجلا ادمحم نأ

 هللا دبعل فلألا هذهب هيلع مكحي نآ دعب نم دمحم ىلع نيميلاب ديعس عجري
 ٠.ا١لف كلذ ليق نم امأو

 ريخم الا هفرعي ال هنآ جتحاو . همصخ ىلا اقح ىعدا نمو : عجر

 فلحي نأ هيلا بولطملا ئلا انهاه نيميلاف ةنيب هل نكت ملو ك هب قثي نم
 ٠ آربيو

 فلح هب قثي نم ربخب ىعدي ام ىلع بلاطلا فلحي نأ دارأ ناو

 .هيلا ةدر وه هنأل بجوتساو

 ذخأب نأ هل سيل هنأل هب قثي ال نم ربخي اذه لثم ق فلحي الو

 ٠ هب قثي ال نم ربخب هسفنل هفرعي ال ائيس

 هيلا بولطملا بلطف هفرعي ال قح ىلع هل ةنيبلا تماق اذا امأو
 هقح بجوتسا مث لطابب هل اودهش هدوهش نأ ملعب ام هنأ فلح هنيمي

 ٠ ةلداعلا ةنييلاي حص ىذلا

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٩ م ).



١٣٠ 

 باب

 ) عيبلاو ءارشلا ىف )

 بيع هب رهظ مث كلذ وحن وآ انارفعز وآ ابح لجرل لجر عاب ناو

 ٠ اذهل هنعم ىذلا

 هعاي هنآ ملعي ام هفلحي هناف هباشتي امم هلثم ءىنت لكو اذه ناف

 بحلا اذه نآ ملعي الو ع هايإ همتكف ابيع هيف نأ ملعيو انارفعز الو ابح

 ٠ ىرتشملا كلذ بلط اذا هيلع هعاب ىذلا وه

 وأ هي نأ دري ام نم بيع امهيف رهلن مت ةلخن وأ امالغ هع اي ن ١ و

 . اذه هل عبأ مل ىنأ مئابلا ركنأف هريغب هبتشي ال الام نم كلذ وحن ائيس

 ٠ بيعلا رظني نم رمأب وأ وه بيعلا رظنيف ديب مكاحلا ناف

 ٠ كل ذ ق بل اطلل ةجح ال و نجمب الاف عيبل ١ هم درب ال نم ن اك ن اف

 نم بيعلا ناكو كلذ وحن وآ ةنس ذنم ها رتشا ناك نا كلذكو

 عيبلا لبق نوكي الو س كلذ نم لقأ بيرق تقو ف ثدحي هنآ ملعي ام
 ٠ كلذ ى نبمي الف

 لوق كلذ ىف لوقلاو ث نيميلا كلذ ىف : ليق دقو : لاق : هريغ نمو

. بيعلا اذه هيغ ملعيو ، كلذ هل عاب هنأ ملعي ام هنيمي عم عئابلا



_ ١٣١ 

 هنآ عئابلا ركنآو عيبلا لبق نوكي نآ نكمي ام نم بيعلا ناك ناو
 ٠ هل هعيبي مل

 مالفلا اذه الو ةلخنلا هذه هل عاب ام هللاب انيمي هيلع ىرن انإف
 ٠ مصخلا هنع فرصي مث هنم هافونساو ح نمتلا نم اذكو اذكم

 مالفلا اذه هل عاب دتل هللاب هل فلح مصخلا ىلا نيميلا در ناو

 ٠ مصخلا هنع فرصي مث هتم هافوتساو ‘ نمنلا نم ١ ذكو ١ ذكي

 نمخثل ١ هيلع دربو ةلخنل ١ وأ مالغل ١ ذخأب نأ مصخل ١ رمآ فلح ا ذ اف

 ٠ هيلع فلح ىذلا

 ثدحي نأ نكمي ام نم بيعلا نكب مل اذا اذه : لاق : هريغ نمو

 ح ي د نم ٠ ىلا دعت .

 ىدوهيلا نأ ضعب ظفحو هنيد نم ةءاربلاب ىمذلا فلحي لات نم

 ٠ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلحي

 مهنأل ( وه الإ هلإ ال ) هل لاقب الو هللاب فلحي ىنارصنلاو

 ٠ ةئالث ثلاث هنا نولوقي

 نم هنومظعت ءىش لكبو : لاق ايسوجم ناك ناو : دمحم وبأ لاق

 ٠ موجنو رجحو رمتو سمتو ران

 رانلا تيي بر > ريخلا لعاف هللاي ىسوج ١ فلحي : ٥هربغ نمو

 ءىش سيلو س ريخلا لعفي هللا نا : نولوقي سوجملا نأل اهنودقوي ىتلا
 ٠ هللا قلخ نم رشلا نم



 ۔ب ١٣٢

 ركني وهو اهئطو هنآ الجر ةمألا ديس مهتا اذا : رثؤملا وبآ لاق

 3 اهديس ىعدا ام نم اهرقع هيلع بجوي ام نم ائيش لعف ام فلحتسا

 ٠ ءطولاب فلحي الو

 ؟ ناميأ مهيلع لهف ةكلملاو ةيدوبعلا اوركنأ اذا ديبعلا نع لئسو

 "بلع اذهل ملعب امو س رح وه هنأ هللاب انيمي فلحي 0 معن : لاق

 ٠ ةكللا قي رط نم انح

 .| هديس نذاب الا فلحي الو ئ ةموكح ق فلحب ال : ديعلا ق لتو

 ءأس ناو ٤ مكاحي وأ مصاخي نأ هل نذأ ءاش نا : رايخلا هديسلو

 ٠ هنع مكلاح

 نذآ ءاست ناو ڵ\ فلح ءاش ناف نيميلا ديعلل ام ق نيميلا تءاج ناو

 ٠ فثلحي نأ هل

 . ةنيبب الا هديس ىلع الو

 نذأ ءاش نا : رايخلا ديسلل هناف تايانجلاو ثادحألا رئاس ق امآو

 هددع اذه نأ ملعي ام ملعلاب وه فلح ءاسث ناو ئ فلحيو مصاخ نأ هدبعل

 تتبثو ، هتبقر ىق ت ول مكحلا ىف قلعتت ىتلا ةانجلا هذه ىنج

 اق د 1 [-
 | ٠. ٥ ٠

 ءايشألا نم ءىش ق انيمي هيلع هل نأ ملعأ الف هديس ىلع هنيمي امآو
 ٠ قتعلا هيلع ىعدب نأ الا



 س ١٣٣.

 . مهيلاوم نذاب الا مهل الو ث ناميآ كيلامملا ىلع سيلو

 همصخ ركنأ لجر قو : زباج ىبأ ىلا رفعج ىبأ نم هباوج فو

 ٠ ةنيبلا ىلا جاتحآ الو اظيلغ انيمي بصنآ : لاق مث ةنيبلا رضحأ ىتح

 :هرضحيو ةنيبلاب همصخ هاعدي نأ لبق كلذ بلط بولطملا ناك ولف
 ٠ كلذ ىلع هل ناك

 ٠ هللاب هفلحي نآ ءاشي نأ الا الف تفصو ام ىلع امأف

 ليكولا دارآو ڵ بولطملا هركنآف انح لجر ىلا هليكو هل ىعدا نمو

 ىتح ءىشب ذخؤي ال هناف هتح ىلع بلاطلا فلحي نأ ىلا لزنف هفلحي نأ

 ٠ هنقح ىلع فلحيو هتبيغ نم بلاطلا لصي

 ٠ هيلع حص اذا هب هتذخأ قحلاب ةنيب بولطملا ىلع تمانت ناو

 ناعزانتي ىذلا مكاحلا اذه بتك قحلا هل ىذلا نيمي بلط ناف
 ىذلا هقح ىلع هفلحتسي نأ بلاطلا هيف ىذلا دلبلا ىلاو ىلا هدنع
 ٠ هل حص

 هن كلذف لكوي وأ نيميلا رضحيو جرخي نأ بولطم ا دا رأ ناق

 ٠ قحلا كلذب هذخأب مث مكاحلا ىلا ةقث عم كلذب بتكو 6 ىلاولا هفلح الاو

 ىدهاش هليكو ماقأ و ك نامع نم اجراخ قحلا هل حص ىذلا ناك ناو

 لاحل قحلا لطي الو 6 ةنيبيلاي هيلع حص 7 بولطملا مكاحلا ذخأ لدع

٠ نيملا



 . . , ١٣٤

 ٠ ملعأ هللاو فغلح فلحي نأ نكمأو بئاغلا لصو اذاف

 ٠ ديج : ىراوحلا وبآ لان

 ، قحلا نم هيلع حص امب ذخؤي : رثألا ف دجوي : لاق : هريغ نمو

 ٠ كلذ بلط اذا بئاغلا ىلع نيميلا هل ىنثتسيو

 ىلاو ىلا هيلع عفر نيد رخآ دلب نم لجر ىلع هلو ى دلب نم لجرو
 فيك 6 قحلا بحاص دلب ق ةنيب هيلع هدنعو نيدلا هيلع ىذلا دليلا

 ؟ 4 .ف مك دلا

 ايلاو نوكي نآ الا هيلع ىذلا دلبلا ىلاو ىلا هتنيب رضحي نآ هيلعف

 ىلاولا ةنيب عمسي قحلا بحاص ناف رسلا ىلاو لثم ,لاو ىدي تحت نم
 ٠ هقحي هل هذخأب نأ اذه ةنيب عمس اذا ريبكلا

 هدنعو س قح ىوزن لهآ نم لجر ىلع هل رسلا لهأ نم لجرف : تلق

 ٠ رسلاب هنيب هيلع

 ىلا مامالا نم اباتك ذخأيو ث مامالا ىلا قحلا بحاص لصي : لاق
 هدنع تدهش امي مامالا ىلا رسنلا ىلاو بتكيو 6 هتنيب عمسب رسنلا ىلا و

 4٩ ١ دنع حص امي و ؤ ةنبيل ٥ هي هل ه ذخأب مث ١ م امال ٠

 باتكلاب ىلاولا ؟ديب الف مامالا ىلا بتكيف رسلا ىلاو اديب نأ اماو
 . مامالا هيلا بتك ام عبتيف مامالا هيلا بتكي ىتح مامالا ىلا

 قحب ماونن لهأ نم الجر بلطي رسلا لهآ نم الجر ناف : تلق
 ٠ رسلاب هتنيبو



_ ١٣٥ 

 رسلاب ىتنيب : هل لوقيف ماوت ىلاو ىلا قحلا بحاص لصي : لاق .

 نأ رسلا ىلاو ىلا ماوت ىلاو بتك الاو ةنيبلا لمح ىلع ردق ناف
 كلذ دنعف & قحلا اذهب هتنيب عمس دق هنأ ةقث دنع هل بتكيو هتنيب عمتسي

 ٠ هل مكحي

 ةآرما ف _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم لاق : ىلع نب دمحم لاق
 تركنأو جوزلا تامو ث مهارد هنم اهجوزو ىه تضرتقا اهنأ لجر ىعدا
 ، اعطق مويلا اهيلع مهارد نالف نم تضرتقا ام هللاب انيمي اهفلحف ةأرملا
 مويلا هيلع اضرق نالف نم ضرتقا اهجوز نآ ملعت ام هللاب انيمي اهفلحو
 . ءىش هنم

 نم اذكو اذك هل اهيلع ام ةدحاو هللاب انيمي اهيف فلحي نأ ىبآرو
 لبق نم اذكو اذك هل اهيلع نآ ملعت الو ؤ اهضرقأ هنآ ىعدي ام لبق

 ٠ اهجوز ضرتقا ام لبق نم اهيلع هنأ ىعدي ام

 ىلع : لاقو هاياصو ذافناو هنيد ءاضق ىف هاصوآو الجر لكو نمو
 ىضقي نأ ىصوأو اذكو اذك نالفل ىلعو ث هل “ىلع نيد اذكو اذك نالفل
 هل صوي مل هنأ هركنأف هتح بلطي هاصوأ نم نم لجر هانآو ث هنيد هنع

 ٠ ىصولا نيمي بلطو ى ةنيب هدنع نكي ملو ى ءعىني

 ٠ اثراو نوكب نأ الا هيلع نبمي الاف

 ةأرملا تبلطف بألا تام مث هتجوز قادصب هدلو نع لجر لبت ناو
 ٠ ءىش ىلع كل سيل : لاقف هدلاو هي لبق ىذلا اهجوز نم اهقادصح

٠ قادصلا اذه هدلاو ىلع نأ ملعب ام هللاي نجمي هيلعف



_ ١٣٦ _ 

 ٠ الام هدلاو فلخ اذا كلذو

 ٠ ءىش اهل جوزلا ىلع سيلف الام فلخي مل نإو

 . ءىش ى رخآل الجر فلح اذا مكاحلا ىف هريغ نمو

 نالف ىوعد تعطق دتو : مكاحلا بتكيو : حب ا نب د ؛زاقف

 ىذلا قحلا ىلع اهب هتفلحتسا ىتلا نيميلاب نالف نب نالف نع نالف نبا
 ٠ اذكو اذك وهو نالف نب نالف هاعدلا

 ؟ ىرجن فيك مكاحلا نم نيميلا نع لئسو : هريغ نعو

 ٠ امهيو اع ٥2 نم ةفصل ١ ىلع : ل ات

 ٠ كيلع امنا : لوتيو ص اذكو اذك نالفل

 ٠ تيثأ ) كيلع ام ( هلوقتو ، زئاج كلذ لك : لاق

 ؟ كيلع امنا : لاق ناف : تلق

 لوقب جتحاو ث هسفن ىلع قحلاب فلاحلا تابثا ىدنع اذه : لاق
 كلذكو ( مكنيب ةدوم اناثوأ هللا نود نم متذختا امنا ) لجو زع هللا

 ٠ ( رحاس ديك اوعنص امنا ) هلوق

 هفلحف اذكو اذك ىلع همصخ هل فلحي نآ بلط لجر نع لئسو
 اذك الإ هل ىلع ام : فلاحلا لاق اذكو اذك اذه نالفل كيلع ام : هل لاق املف

؟ ال مأ همصخ فلح دق نوكيأ ، هيلع فلحام ريغ اذكو



_ ١٨٣٧ _ 

 هيلا بلطيو نيميلا نم هيلع بجو ام ىلع فلحي مل هنأ ىعم : لاق
 ٠ هيلع بجي ام ىلع فلح

 نالفل كيلع نا : همالكب نيميلا ىف الصتم مكاحلا هل لاق ناف : تلق

 ؟ اذه فلح دق نوكيأ ث فلاحلا هانثتسا ام اذكو اذك الا

 هي فلحي نأ زوجي ام نم ناكو “{&© نيميلاب الصتم كلذ ناك اذا : لاق

 همصخ نع مصخل ا ةجح عطقنت هلثمبو س ىوعدلا ىف كلذ لثمب مكاحلا

 ٠ نيميلا ىنعمب هئزجي هناف مكحلا ق

 ؟ هب رقأ ىذلا كلذب رقم وهف : هل ليق

 ٠ رقم هنا : لاق

 نم هدنع نآو ى هتمامع هل عاب هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئس

 ٠ ىعدملا ىلا نيميلا درف هنيمي بلطو هركنأف مهارد ةثالث اهنمث

 ؟ فلحي فيك : تلق

 ىعدي ام لبق نم مهارد ةثالث اذه همصخل هدنع ام نأ فلحي : لاق
 ٠ ١ هتم امع هل ع اي هنآ هبلع

 تناك هفصوو ٥ً دح ابرض هيرض هنآ لجر ىلع لجر ىعدا ١ ذا و

 ٠ فوصوملا برضلا اذه هبرض ام هيف نيميلا

 اذه نم هبلا هبعدب ام نم قح هل هلبق ام هفلحي : لاق نم لاتقو

٠ هاعدا ىذلا برذضلا



_ ١٣٨١ - - 

 ىلا نيميلا لاملا هيلا ىعدملا درو س الام لجر ىلع ىنعدا :نم نعو :

 ةنيع ى هل نأ ةدودحم ةفص ىلع ىعدملا فلحي نآ مكاحلل له ص ىعدملا

 ؟ وه نمل هنيعب لاملا مكاحلا عم حصي مل اذا لاملا نم

 ةفوصوملا ةفصلا تناك اذا كلذ هل نآ لوقلا ضعب ىق : لاق

 ٠ هيلا ىعدملا اهب رفأ ول نأ مكحلا ىناعم ف كلذب ديدحتلاب. .

 فوقولاو ةدهاشملاب الا لوصألا ق نيميلا نوكت ال : ليق دتو

 . اهيلع

 ٠ لاملا ةرضحب مصخلا فلحي نم لسرأ مكاحلا ىلع كلذ لقث ناو

 ىعدا ام ىلع همصخ نيمي ىلا لزنو هتنيب مده اذا ىعدملا : تلق

 هل ضتعبب ؟ مكاحلا هفلحي فيكف ةفلتخم ءايستآب ىواعدلا تناكو س هيلا

 نأ هلمج اهيلع هفلحي نأ هل مأ ىعدملا ىعدا امك اهئامسأب اهركذي قوقحلا

 ؟ هيلع اهيعدي ىتلا ىوعدلا هذه لبق نم قح هل هلبق ام

 ٠ هيلع بجي امب هيواعد نم اهنم ءىش لك ىلع فلحي : لاق

 ىمسب نأ بجي ن اك امو ك قحل ١ نم ىمس ىمسي نأ بجي ن اك امف

 هلبق ام اهيلع فلحي ىتلا لاعفألا نم هيف لخدي ناك امو ، ىمس لعفلا نم .

 نبمد ف هلك كلذ د نوكيبو . كلذ دي ىمس قح اهنم هيلع امو ٤٨ قح اهتم

 ١ ةفلنخم ن اعم هذه نألا ن ة دحاو ٠

 : سثرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نع ةقثلا ظفحو
مهيف ناكو ث ةعاضق نم سانأو ةعيبر نم سانأ ىوزنب هيلا عزانت هنأ



. ١٣٨٩ 

 ىف تككش دقو ث الامجو الوحرو ةعتمأ هل بلس ام همصخ ىلع ىعدي نم

 قح همصخل هيلع امو > ى واع دلا كلت عيمجب مصخل ١ فلحي ن اكو ك لتل ١

 هللاو هاوعد ديدحت نيميلا سفن ىف ركذي نأ ريغ نم ىوعدلا هذه لبق نم
 ٠ كلذ ىف قحلاب ملعأ

 كلذ هيلع ىعدملا ركنأو ةرقب وأ ارامح لجر ىلا ىعدا لجر نعو
 امب ذخأيو فلحي نأ ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا درف هنيمي بلطف
 ؟ فلحي فيك « ىعدب

 ؟ فلح اذا نيميلا دعب ةرقبلاو رامحلا ىف هظفل نوكي فيك : تلق

 هل نوكب الو ث اهيلع فلح اهنيعب ةرامح ىلع ةعزانملا تناك ناف

 ٠ هيلع فلح ام الإ

 كلذ وحن وأ اهعاب وأ اهرس وآ ةرامح هل قرس هنآ ىعدب ناك ناو

 ٠ ىعدملا فلح اذا هنيمي عم نماضلا لوت كلذ ق لوقلاف ايئاغ ائيش

 نيميلا نوكت الف ةدهاش ةرقيلا وأ ةرامحلا تناك اذا امأو

 ٠ اهترضحب الا

 كلذ ىلع فلحو ص اهدجي ملو اذكه ةرقب وآ ةرامح هيلا ىعدا ناو

 انيمي فلحف اذه لثم ءىش هيلع بجو اذا هنيمي عم مراغلا لون لوقلاف
 اذه نم لضفأ هيلع اهبجوتسا ىتلا هترقب وأ اذه ةرامح ام هللام

 هترامح ةدوج نم ىعدي .ام ىلع ىعدملا حصي نأ الإ هذه نم رثكأو
 ٠ اهلضفو

؟ اهلبقت وأ ةرامحلا راضحإ دعب نيميلا نوكيف : تلق



 _ . ١٤٠

 : باوجلا ىضم دق : لاق

 ٠ اهنيع ىلع نيميلا تناك اهنيعب ةباد ىعدي ناك نا

 رضحي نآ مراغلا ىلع سيلف اهدجي ال ةرامح هيلع ىعدي ناك ناو

 ٠ نيميلاب وأ ةنيبلاب هقاقحتسا دعب الإ هيلا ىعدملا ىعدي ام

 هنمث نم ذخأو % اكمس هل عاب هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ٠ مكاحلا مم هندم بلطو ح همصخ هركنأف مهارد ةرشع

 لبق نم اقح اذه نالفل كلبق ام نأ هللاب انيمي هل فلحي : لات
 ىعدت ىتلا مهاردلا ةرشعلا هذه نم الو هل كمسلا اذه عيب نم ىعدي ام
 ٠ كمسلا اذه نمث نم اهتذخأ كنأ

 مهارد ةرشعب اكمس هل عاب هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ٠ مك احلا مم همصخ نيميب بلطو % هنتنيم مده و 4 همصخ ه ركنأف

 ٠ كمسلا اذه ميب لبت نم قح هل هلبق ام هفلحي : لاق

 نيمي الف : تامو هتحص ق اهقادص هتجوز ىضق ىذلا ف ليقو

 ٠ مهيلع تباث ءىش كلذو ع اهيلع ةثرولل

 اجل هنأ ملعت ام نيميلا اهيلع مهلف ضرملا ف كلذ ناك اذا امأو
 . اهقح نم زثكأ هنأ ملعت الو اهيلا

 ه_لا ناك هراسعاب ملاع وه و هل اميرغ بلط نمو : ءايضلا نمو

. ادصاع



 س ١,٤١ا

 . قح ىلع هل ام : لوقيف هركني نأ هل زجي مل مكاحلا ىلا .همدق اذاف

 ٠ تقولا ىف هذخآ قح ىلع هل ام : لوقي نأ زوجي نكلو

 . نيدلاب ةنهترم اهنأل تقولا ىف هتمذ ةءارب دقتعي نأ هل سيلو

 كلذ عفدو ئ هيلع تبجو هنمذ ق ام ءادأ ىلع كلذ دعي زدقف اذاف

 ٠ هتمذ نيميااب آربت الو ع هيلا

 هل قرس هنآ اناسنإ مهتا نم قو : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر

 ؟ ةمهتلا ىلع هفلحي نأ هل زوجي له ص ائين

 ٠ ىواعدلا ىف ناميألا امنا ةمهتلا ىف نيمي ال هنا : ليتق دت : لاق

 ىلع نيمي الو ع مهتملا ىلع ملعلا ىلع نيميلا هيف نوكي هنا : لينو

 قرس هنآ لجرلا مهتي ىذلا نعو : ىراوحلا ىبآ نع دجوي ام نمو

 ؟ نيمي هيلع له ى ائيسن هل

 مهتلا ىف سيلف اعطق هيلع عطقب الو اذه مهتا هنا : لاق نا : لاق

 ٠ نامبأ

 هسبح ةمهتلا همزلت نم نم .ةقرسلاب مهتملا لجرلا .اذه .ناك ناف

 ٠ نيمي هيلع سيلو مكاحلا

٠. ةثرولا كلذ ركنأو تيملا ىلع قحلا ىعدا ىذلا امأو



_ ١٤٢ 

 نم اقح مهلبق نوملعي ام ةثرولا نيمي الإو ةنيبلاب كلذ حص ناف
 ٠ تيملا اذه ىلع ىعدي ام

 لهف موصخلا نم ادحأ فلحب نأ الجر مكاحلا رمأ ناف : هل تلق

 هفلحب نآ هرمأ نم اهب فلحي ىنل ١ نيميل ا هل فصي نأ مكاحل ١ ىلع

 ؟ كلذب ىفتكيو اذهل اذه فلح : هل لوقي نأ الإ هيلع سيل مآ

 ىف ددحي هيلع نكي مل هيف هرصنو كلذ ىلع هنمأ اذا هنا : لاق

 ٠ نيمىلا

 ٠ كلذ هل زاج ةيالولا لهأ نم الدع ناك اذا ىنبجعيو

 ىتح كلذ ربخأ هنمأي الو هب هرمأب ام ىلع نومأم وه امنا ناك ناو

 لجآ نم هيلع هنمأي ال ام نم هب هرمأي ام نم هب ملعي ام هل فصي
 ٠ هل ٥رصخ

 ىنعم ى هب رمؤي ام نم اريصب الدع نومأملا ناك اذا : هل تلق

 لوقي نآ همصخل مصخلا فلح دق هنأ هربخآ اذا مكاحلا ىلع لهف نيميلا

 كلذ تبثيو هبلع سيل مأ كلذ ىلع همهفتسيو نيملسملا نيمي هتفلح _ هل

 امهنيب عطق دق هنأ رومأملا ربخب مصخلا ةجح مطقيل هماكحأ باتك ىف

 ؟ نيميلاب

 ق رو مأمل ١ قدصي هنكلو رومأمل ١ ريخب عطقب ال : ليق دق : ل ات

 ىنعم ىلع ال هيلا لقن ام ىلع همكح رتفد ف همكح تبثيو ع هيلا عفر ام
 ١ هب وه مكح هنآ عطقل .٠

عجرو ث لاق ام تبثاو ، رومأملا مكاحلا قدص ناف : هل تلق



_ ١٤٣ 

 مكاحلا ىلع اهيلع رومأملا فلح دق ىتلا ىوعدلا كلت همصخ ىلع ىعدي

 .رومأملا قيدصتب مآ رومأملا ربخب هل زوجي الو كلذ ىف مكحلا ديعي نأ

 فلاحلا نع ىعدملا فارصإ هل زوجي لهف همصخل مصخلا فلح دق هنأب

 ؟ ىوعدلا كلت ىف

 نأ رغ نم همكحك هنيمأ مكح نأل كلذ هل زوجي هنآ ىعم : لاق

 مصخلا فلح دق هنأب مك احلا ربخي نأ رومأملا ىلع لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ كلذ نع هلأسي مل ولو نيملسملا نيمي همصخل

 نم فيلحتلاو نيميلا عطقي امنإو س كلذ هيلع سيل هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ريغ ملعي ىتح نيملسملا نيمي مكح ىنعم ىلع نيميلا

 هل فصوف نيميلا مكح ىنعم طبضي رومأملا نكي مل اذاف : هل تلق

 فلح فيك همهفتسي نأ مكاحلا ىلع لهف مصخلا فلحي فيك مكاحلا

 اذا هأزجأ هفلح هنآ هربخآ اذا مآ نيميلا ىف ظفللا عقو فيكو ع مصخلا

 ؟ انيمأ ناك

 ى مكحلا ذفني فيك هل فصوو ث ماكحألا ىلع نمتؤي ناك اذا : لان
 . سأب الف همهفتسا ناف هب مكحو هذفنأ دق هنا : لاتقو

 هنأ وجرأف مكحل ١ توميش اهيف لخدب ةفصب ىتأو مهفتسب مل نا و

 عحسي ٠ كلذ

هتبثي نآ هل لهف همكح باتك ف كلذ تبثي نأ دارأ ناف : هل تلق



١٤٤ 

 اذه نآ هربخآ اذا رومأملا هيلع هيلمي نأ ريغ نم هرمأب ابوتكم هدجو اه

 ؟ امهنيب مكحلا عطق ةفصو ث نالفو نالف نم ىرج ام هبتك ىذلا

 ناكو ع ةلمجلا ف كلذ هعفر تبثي ىنعم ىلع كلذ هيلا عفر اذا : لاق

 ٠ كلذ هأآزجآ مكحلا ىناعم ف كلذ ىلع انومأم

 هب هل لوقي وأ هبلع هيلمي ىتح هبتكي الف كلذك انومأم نكي مل ناو
 ٠ ارسفم

 مدعف ايوث هل قرح هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ف لوقت ام : تلق

 . وه عاونألا ىآ نم بوثلا ةفص دجي ىتح لوقلا ضعب ىق : لاق

 . اذه ىلع الإ نيميلا ىرجت الو ث اذكو اذك ىلا هتميق دحيو

 هذه نم هيلا هيعدي ام نم قح هل هلبق ام هفلحي : لاق نم لاتو

 ٠ بوثلا اذه لبت نم ىوعدلا

 ٠ ةنيبلا زجعأو ث همطل هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 نع ىعدملا صحفي نآ مكاحلا ىلعو ث امهنيب ناميألا كلذ ف : ليق

 هيف همطل عضوم ىأ وأ س ةرثؤم ريغ وآ ةرثؤم ث ىه ام ةمطللا ةفص

 همصخ هل فلحي الو هجولا نم ءىش وآ هدخ وآ هبجاح وأ ههجو نم

 ٠ هيف همطل ىذلا عضوملا نيبب نأ دعب الا

٠ سأرلا رعش صقم ىلا ىدنع هجولا "دحو



_ ١٤٥ 

 دح نوكي نيأ ىلإف كلذ هبتسشاو علصلا نم ءىش هيف ناف : هل تلق

 .. ؟ كل ذ نم هج ول \

 رقت لصو نآ ىلإف قوفل هيبجاح عفري : ' ليق دق هنأ ىعم : لاق

 : ٠ هجولا دح وهف هنيبج نم ةدلجلا نم

 ؟ اذه ىلع همصخ هل فلحي فيكف : هل تلق

 : فالتخا هيف : لاق

 نم ىعدا ام ىلع هاوعد ىلع فلحي نأ هل زوجي : لاق نم لاق
 ٠ حورجلا وأ ةملطللا

 ىعدي ام نم قح هل هلبق ام هفلحي نآ مكاحلل زوجي ::لاق نم لاقو
 . ٠ ىوعدلا هذه ليق نم هيلع

 هيعدي ام نم قح هل هليبق الو هحرج الو همطل ام فلحي نأ ىنبجعبو

 . ىوعدلا هذه نم هيلا

 همطل هنأ هيلا .ىعدملا رقف هبرض هنأ لجر ىلا ىعدا لجر نعو

 . ؟ رخقملا ىلع بجي امخ

 ` . ةرثؤم و. امنأ حصي ىتح ةرثؤم ريغ ةمطللا نوكتو ء هجولا

 ريغ .سشرأ. فصنو ث ةرثؤم سثرأ فصن هل هنا : لوقلا ضعب فو

 ٠ هرارقإب ةرثؤم

( ٢ ج ماكحالا ق حاضيال ا . م (



_ ,.١٤٦ . 

 اودجي ىتح مهتداهسشب مكحي الف ةمطلب هيلع ةنيبلا تدهست نا امآو

 . ةرئؤم ريغ وآ ةرثؤم ىه امو ص ةمطللا عضوم

 لجر ىلع ىعدا لجر ىف دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ويآ لاقو

 بلطف كلذ هل هدنع ام نأ هيلا ىعدملا ركنأف اذكو اذك هل هدنع نأ

 'ه هيلا ىعدا ام نم اذكو اذك هل هدنع ام هفلحي : مكاحلا ىلا هنيمي ىعدملا

 : بلاطلل هيلا بولطملا لاقف مهرد فلآ لجر ىلع ىعدا لجرو

 امنا : لاقف هيلا عجر مث هذخأف \ هذخف مهرد فلآ هيف سيك اذه

 ٠ اهتدجو كلذكو ص ةئامسمخ مهاردلا

 اهعفد ىتح هيلع اهنزو نكي مل اذا ةئامسمخب هيلع عجري نآ هلف
 مهرد فلآ اهنآ هلوق ىلع هقدص هنأ لدع ادهاش دهشي نآ الإ هيلا

 هيلا عفد دقل نيمي هيلعو ، ءىشب هيلع عجري نأ هل سيلف هنم اهلبقو
 ٠ اهنم ءىش ى هناخ امو ى هيلع هل ىتلا فلألا .

 عجرف ةئامسمخ اهنا : لاقو هيلا تعفد ىتلا ةلاسملا لوآ ف كلذكو

 : ٠ ةيقابلا ةئامسمخلاب

 ىف هناخ امو س هدي نم مهاردلا هذه لازآ ام هللاب انيمي فلحي نأ
 ٠ مهرد ةئامسمخ الا اهدجو امو © اهنم ءىش

 . مها ردلاب باغو قيدصتلا ىلع هقراف اذا كلذكو : لاقت : هريغ نمو.

 ٠ هسلجم ق اهنزو ام ىلع مهاردلا ق هل قيدصتلا نع عجرو

 هيلعو س اهريغو ىه ص نزوب اهايإ هيفوي نأ هيلعو ، كلذ هل ناك
 ٠ نزولاب هيلع ىذلا هيفوي نأ

هتض رم ةآرما نعو ؟ ىراوحلا ىبأ باوج نم هنأ دجوي ام نمو



_ ١٤٧. 

 « لسغ نم اهلام ف لسف امو ص فورعم اهلام نم ءىنب اهل خأل ترفأف
 نأ ةنيبلا ةآرملا ترضحأف مكاحلا ىلا اورضحو اوركانتو هتنيب تتامو

 . .ىفلحا : خألا لاقف نهلسف اهاخأ نأ الإ اهل عضاوملا هذه

 نم قح اهيف اهيخأل امو ص اهل عضاوملا هذه نأ هللاب انيمي اهيلع ناف
 ٠ ىعدي ام

 ةآرملا ترقأو ح اهيأر نود هي آري لسغلا كلذ لسف خألا ناك ناف

 : ةأرملل رايخلا ناكو ، خالل لسفلا ناك كلذب هل

 ٠ هلسف ةميق هيلع تدرو لسفلا تذخآ تدارآ نا

 نأ لجزلا ىلعو ڵ كلذ اهلف ے هلسف علقي : هل تلاق تدارأ ناو

 ٠ اهضرأ نم هلسف علقي

 تلاقو ث كلذب ةأرملا ترقأو ، اهيآرب لسغلا لسف لجرلا ناك ناو
 ٠ لجرلا كلذ ركنآو ؤ امهنيب طرش ىلع هلسف هنا : هل

 ناو اهضرأ نم هعلقو هلسف جرخآ ءاش نا : لجرلل رايخلا ناك

 ٠ كلذب هيلع مكحي موي هلسف ةميق اهنم ذخآ ءاش

 ها ملعت ام هللاب انيمي تفلح ضرألا هذهب هل ترقأ اهنأ ىعدا اذاو

 ءا كلذب هل اهرارقإ نم اهيلع ىعدي ام لبق نم ضرألا هذه ى اتح

 هذه نم اهرارقإب هل ضرألا هذه نآ فلح نيميلا هيلا تدر ناف

 ىلا ضرألا هذهب هل اهرارقإ دعب نم اقح اهيف اهل نآ ملعي امو س ةآرملا
. مويلا اذه



_ :١٤٨ 

 امهنيب وهف ةنيبلا هيلع اعيمج اماقأف ائيش نالجر ىعدا اذاو .

 افلح ةنيب اعيمج امهل نكي مل ناو .

 امينيب وهف اعيمج افلح ناف ٠

 فلح ىذلل ناك نيميلا امهدحأ هرك نا و .

 مهرد ةئامي مهرد فلآ ةميق هنهر هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 لاقف ، كردلإ هتعفد دقو مهرد فلآ ةميق ىنتنهر دق : هيلع . ىعدملا ل لاقف

 ؟ ةنيبلاب فلكملا نمو ؟ هيف مكحلا فيك

 فلكيو 0 هب رقأ امب دوخأملا وهف افلأ هنهر هنآ رقأ اذاف : لاق

 ٠ هدر ىلع ةنيبلا

 الجر ع زان لجر نعو : _ هللا همحر _ هللا دبع .ىبآ باوج نمو

 ىضرآ ال انآ : بلاطلا لان ؤ : نالفل لاملا : لاقت هفلحي نأ دارأ املف لام ف

 ٠ ىل تنآ فلحا ح نالفي

 بلاطلا نيب ةعزانملاو ، كلمي ال ام ف انيمي هيلع ىرن ال انإف : لاق
 ٠ لدعلا ةاضق هاري ام لع امهنيب ناميألاو ع لاملاب هل رقأ ىذلا

 ناكو ىعدملا دا رآ نا رملا فلحي هنا : لاق نم لاتقو : : هريغ نمو

ىلع رقملا فلحيف لاملا كلذ هل رقملا قحتسا هرارقإبو ، هدي ف لاملا



 _۔ ١٤٩

 نالفل هب تررقأ ىذلا لاملا اذه ىف اقح اذهل ملعي ام هللاب انيمي اذه

 ٠ هي هل تررتقأ ةع اس وأ ئ هي هل ك 5 ١ رقإ نح

 ىلع تعدا ةآرما نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نم هنأ دجوي ام نمو

 كلذ وه ركنأو ، دلوب تءاجو اهب زاج ىتح اهسفن ىلع اهرباك هنأ لجر
 ٠ زاوجلا ريغ نم كلذ نوكي نآ نكمي دق هلعلو ث ىب زاج ام فلحي : تلاقف

 ةأرملا هذهل اكلام وخ" سنيل لجرلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 سيلف امارح اهسغت 7 اهرباك هنآ ةآرملا هذه ىعدت امناو ء جيوزتب

 ىلع مهنيب نيميلا نوكت نكلو.. دحلا بجوي ام ف زاوجلاب ناميآ انهاه
 قادص ةآرملا هذهل هيلع ام ةأرملا هذهل لجرلا فلحيف س قادصلا

 . اهجرف سم الو رظن نم لوقت ام نم هيلا ىعدي ام لبق نم

 .. قحب هيلع اهل مكحي مل اذه ىلع فلح ناف

 اقادحص اذه ىلع اهل نآ ةأرملا تفلح ةأرملا ىلا نيميلا در ناف
 ٠ اذكو اذك اهقادص نأو ارهم وأ

 ٠ هب تمس ىذلا .هيلع اهقادص بجو تفلح ناف

 هقحلي مل انزلا لبتت نم دلوم تءاج ن . ءاهقفلا نم لاق نم . لاقو

 ٠ دلولل نيمي همزلي ال ' لوقلا اذه ىلعف هيبآب هبسن

 هيلع ام لجرلا فلحي اذه ىلعف ع مزال دلولا ن نم لاقو

0 -ه . ةنؤم ا هيلع هل الو ح ةقفن الو ةوسك لبق نم قح دلولا اذهل



 _ _ .١٥٠

 ٠ همزلت مل فلح اذاف

 ٠ فلحي وآ تومب وأ رغي ىنح سدح نيميل نع لكن ن و

 هل نوكب ام ف نيميلا نوكي امناو ء هدلو دلولا اذه ام فلحي الو

 ٠ قحلا نم هيلع

 ءاج هنأل هدلو دلولا اذه ام نيميلا همزلي امناو : ليق : هريغ نمو

 ٠ باسنألا ف نيمي ال هنآ رثألا

 ء اج هنأل ةلاسملا لوأ ق اهب زاج ام فلحب نأ همزلي مل كلذكو

 ءطوي لجرلا رقأ اذا دحلا بجوي كلذو ح دودحلا ف نمي ال هنأ رنأيلا :

 . ةهبش الب انزلا ىنعم هيف هقحلي

 ) اه ركنأو اهتقرس هنأ تعداو لجر ىلع تعفر ىتلا ةأرملا ق تركذو

 نم اقح ةآرملا هذهل هلبق ام فلحيو ث هيلع كلذ اهلف : هنيمي ةأرملا تبلطو
 ٠ كلذ هل ناك ء هيلا هيعدت ىذلا ءىشلا اذه ق ىعدت ام

 همهتن اهنا : تلاق اذا ، كلذ تهرك اذا نيمي ةآرملا ىلع سيلو

 ٠ نيميلا اهيلا در اذا نيميلا اهيلعف اعطق هيلع ىعدت نأ الإ

 كلذ اهل ناك ىه تفلح الاو وه فلحب عطقلاب نيميلا بصن اذاف

 . مهتم ريغ وأ امهتم هيلع ىعدملا ناك ناو

 ح بقني مل وأ تييل ١ فقن . ةقثل ا ربغ ىلعو ةن ةقثل ١ !ا ىلع نيميلاو ١

مهتم ىلع ننمي الو



_ ١٥١ 

 قيرطلا نعو : اضيأ ىراوحلا ىبآ باوج نم هنآ دجوي ام نمو

 ناميآ اهيف سيل زئاجلا قيرطلاف : لاق ناميآ اهيف زئاوجلا ىقاوسلاو
 ٠ نبيستحململ

 اهيف بلطف اعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تناك اذا ةزئاجلا ةيقاسلا امأو
 زئا_جلا قيرطلا لثم اهارأف ةيرقلا لهأ ميمجل ةيقاس تناكو ، بلاط

 ٠ كلذ مهلف اوفلحيو اوفلحي نآ ىلع اعيمج ةيرقلا لهآ عمتجي نآ الإ ..

 اقح اهيف بلط نمف ةزئاج ىهو نيفورعم موقل ةيناس تناك ناو .
 .هيلعو نيميلا هل ناك .

 ةتس مهردلاو ك مهرد فلأ اهجوز ىلع تعدا ةآرما نع هتلآسو

 ؤ مهرد فلآ اهل جوزلا رقأو س لدع ىدهاسث كلذ ىلع ترضحأو س قيناود

 ؟ نمم لوق لوقلاف لدغ ىدهاسش كلذ ىلع رضحأو س ىندع مهردلا و

 ٠ ةآرملا ةنيب لوق لوقلا : لاق

 هب مصاخي ام ف ميتيلا ليكو ىلع نيمي الو ص هللا دبع ىبأ نعو
 ٠ ليكولا لعف ف الإ ميتيلا مصخل ميتيلل

 هيلع تناك مهارد هيلا عفد هنأ ميتي ليكو ىلع ىعدا .الجر نآ ولو

 ٠ ليكولا نيمي بلطو ص ليكولا كلذ ركنأف ميتيلل '

 . مهاردلا هذه هيلا عفد ام هنآ نيمي هيلع هل تناك .

 هليكو ىلا هاداف قح ميتيل هيلع ناك نم :" هللا دبع وبآ : ءايضلا ا
: ليكولل لجرلا لاقق مهاردلا ضبق هزيغ وأ ليكولا ركنأ مث هريغ ىلا .وآ ا



 ۔ ١٥٢

 ىلع ام هللاي فلحا : لاقف مهاردلا . هذه كيلا تعفد ام هللام فلحأ

 ٠ كلذ الإ كيلع سيلف اهيعدت ىتلا مهاردلا هذه لبق نم قح كل .

 ميتيلا قح ف تضبق اهنأ ملعي وهو ث اهضبق اذا ثنحيو : لاق

 ٠ هراكنإ ىنلع فلتن امنا مهاردلا نأل

 لجر رقأ اذا : حاضؤلا نبا دايز لاق : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر
 ٠ اهلك رخآلا ىعداف اهفصتب رخآل رقأف ةباد هدي ى

 هيلع و & اهفصن هل نأ ةنيب هدي ف ىذلا عم نوكي نأ الا هل ىه : لاق

 ٠ هوجولا نم هجوب انح اهيف هل ملعي ام نيمي

 ٠ هب هل رقأ ام ال ! هل سييل : نوزخآ ل اقو .

 ليللاب نبتمرص ىلع هل .عقوت هنآ لجر ىلع ىعدا لجر ق تركذو

 لاقو نيتمرص هل نعلق ام هفلح كل : لاقف ةنيبلاب ىتأو امهعلقف

 ث هضرأ نمانيتمرص هل تعلق ىنأ:هخلح : هيلغ ىعدملا "

 نيميل ا تناك نيتمرصلا ىلع نوقفني ١ ون اك ناف ةفصلا هذه ىلعف

 ىلا نيميلا .دري وآ اذهل نيتللا نيتمرصلاا نيتاه علق ام" هيلع ىعدملا ىلع 3

 ٠ هبآر الب نيتاه هبتمرص علق ذقل اذه نأ فلحيف ىعدملا

 فلحي هنيلع ىعدملا ىلغ نيميلا تناك نيتبئاغ ناتمرضلا تناك ناو
 ىلا نيميلا دري وآ هيلا .امميعدي نيتللا اذه ىتمرص علق هنآ ملعي ام .هللاب . ..

٠ هيأر الب هيلا امهبع دي نيتللا هيتمرص علق اذه ؛نأ هللاب فلحقغ ىع دمل ١



_ ١٥٣ , 

 تناك امهعلقي اذه مهتيو اتعلق هيتمرص نا : لوقي ىعدملا ناك ناو

 نيتاه لبق نم قح اذهل هلبق ام هللاب فلحيف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا .
 ٠ هيلا امهيعدي نيتللا نيتمرصلا

 نيميب ىعدملا ىلع سيلف ىعدملا ىلا نيميلا هيلا ىعدملا در نام

 ٠ .هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ، ةمهتملا هذه ىلع

 نكي مل هضرأ نم نيتمرص.اذهل ملق ام. فلحي هنا : ىعدملا لان ناو

 ٠ ١ كلذ هل

 .٠..سبحل اف الإ و كل تفصو ام ىلع فلح ناغ

 ىف نافلتخيف نيمجن ىلا لجرل نيد .هيلع .لجر نعو : هريغ نمو
 ٠ ريخأتلا و ميدقتلا

 . ٠. ةنيبلا هيلعو ىعدملا اندنع بولطملاف

 . نيلجألا برقل ىعدملا وه بلاطلا .: لاق نم لاقو

 تركنأ اذا ةأرما نغو': رفعج نب دمحم باوج نم هنأ دجوي ام نمو

 ٠ اهنيمي ىلا لزنو ث ةنيب الب اهاضر ىعداو ث جيوزتلاب اضرلا

 ٠ امهنيب كلذ ىف ناميألا نا : .ليق دقف

 ىف الو حاكنلا ف الو ذرْلآ فأ نيمي ال :ليق دقو : هريغ نمو
٠ اضرلا



 . : 8ھه ١ .

 ملعب هيعديو لجر لام لكأي لجر ناك اذا : هللا دبع وبآ لاق

 لاملا اذه نآ املاع نكي مل هنآ جتحا مث ء ركني ملو كلذ ريغي ملف هنم

 ٠ هل

 ٠ هل ل 1 ١ ١ ذه نأ ملعي ن اك ام هلل اب نبمي هيلع و - هنجح هلف

 مل ناو هلوخ ف هل ةجح الف هل لاملا اذه نآ نادهاسش دهش ناو

 ٠ هيلع لكالل لاملا تبثو ع هل لاملا اذه فرعي نكي

 ىصوآ وأ هثراو وه نمل وأ هيخأل وآ هيبأل ناك لاملا نأ ادهسث ناو

 ٠ نالف هب هل رقآ وآ ث نالف هب هل

 اذه هل امي اف ر اع نكب مل هنأ هنيمي مم ةجح اذه ق و ؤ هل اذه ناف

 ٠ هلهنأ

 زجعأف اقح نيدلاولا ىلا دلولا ىعدا اذا : بوبحم نب دمحم لاتو

 اذه ىلع امكيأرب افلحت نأ امتئسث نا : امهل لوقي مكاحلا ناف ةنيبلا
 هانفلح نيميلا هيلا ادرت نأ امتئسث ناو ع امكيلإ امكدلو هاعدا ىذلا قحلا

 ٠ هقح ىلا هانلصوآو ...

 ٠ هاوعد نم ائربو افلح دقف هل افلح ناف

 نيميلا هيلا هلصوأو ، هتح ىلع مكاحلا هفلح نيميلا هيلا ادر ناو

 , هدلر ه نم ¡ ٠ هدلو لام نم هسفن دلاولا ءعىريب نأ الإ امهلام نم 7

٠ ءىرب هنم سفن آربأ اذاف



_ ٥٥ ١ . 

 ناربجيو . امهيلع كلذ ناف هنافلحي . الو افلحي نأ اهرك ناف

 ٠ نيميلا ىلع

 ٠ هايإ امهتاصع لاحل مكاحلا امهسبح العفي مل ناف

 هيلع عفر ام م دعي نم هدلول هيلع قح نم هقن دلاولا آرب اذاو

 نأ دلاولا رمآو مكاحلا هب هل مكحو أ ةنيبلا هيلع ماننأ و هركنأف هدلو

 ٠ اذه دعم نم هنم هسفن آ ربأف ٥ دلو ىل ١ ملسي

 كلذ ربيبغ وأ هدلول هيلع ناك قادص كلذ ءاوسو 6 آريب هناف

 ٠ قوقحلا نم

 ٠ ىدنهلا رم رمأو دمحم نيا

 نأو ث هل ناك لام لكب ناميلسل دهشأ حنف نآ ةنيبلاب كعم حص اذاف

 ٠ ىدنملا حتفل مهيلع امب بلاط ناميلس

 حتفل هيلع ام فلحي نآ هميرغ ىلا بلطو ص نيميلا ىلا لزن اذاف

 ٠ كلذ هل ناك ءىش حتفل هعم ام وأ

 مهنيمي دارآ اذا ائيش ىدنهلا حتفل هنع اورتس ام مهفلح كلذ ىلعو

 ٠.٠ اذه لع

١ 
! , 

 اذه نم ىعدي ام لبق نم ناميلسل مهلبق ام مهفلحي نآ دارآ ناو

٠ كلذ هل ناك .ىدنملا حتف لبق نم قحلا



:١٥٦ 

 فلحيف وه ديري نوكي نأ الا نيمي هبلع نكي مل هيلا نيميلا در ناف :..

 ىدنهلا حتفل اذه ىلع نآ هب قثب نم هربخأ وأ ىدنهلا حتف هعم رقأ دقل
 ٠.اذكواذنك

 ناميلسل ىدنهلا اذه حنف لام نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ دعب اذهو

 ٠ دمحم نبا .

 ىدنملا حتفل مهيلع نأ نوملعي ام ملعلاب نيميلا مهيلع امناو
 هبصنبي نآ الا مويل ا ىلا ىدنملا حتفل وه الام اورنس الو 0© مهعم امو

 ىعدملا فلحي كلذ دنعف اعطق اذكو اذك ىلع اذهل حتفل نأ نيميلا ناميلس ا
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ مهفاف اعطق هيلع

 ى اهب لخد نيحف ةيراج جوزت لجر نع حبسملا نب دمحم ىنتدح
 ٠ ةكرستم تنك ىنتكلم نيح : ةيراجلا هل تلاق اهنم باصأف اهنع فشكو

 ٠ تبذك : لاق

 ٠ ادىساف اهحاكن ناك اهب لخدب نأ لبت نم تلاذ اهنآ ولو

 ٠ رح هنآ ربخأ مث ادبع ىرتشا لجز نع هتلأسو

 ىذلاب هبتاكيلف كولمم ىنا : لاقف هارتسثا نيح هلأس ناك نا : لاق
 ٠ هعيب زجب مل و | ١ ٥ رتسش ( ١

 ٠ هنمث بستحيلو هقتعيلف زجي مل هلأسي مل ناك ناو

٠: كلذ وه ءاشي نآ الا هقيدصت هيلع سيل : ليق دق : هريغ نمو



-. :١٧٥٧ 

 ٠ رح هنأ ةنيبلاب حص اذا اذه امناو

 ٠ هيرتشي هنا لاق وأ هعاب نمل كولمم هنأ رقأ اذا كلذو

 ٭كرشلا ى تنز دق اهنأ تمعزو ةملسم ةأرماب جوزت لجر نع هنلأسو

 ٠ اهكسمي نأ سأب ال : لاق

 ٠ تنز اهنا : تلاقف ةملسم ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو

 ٠ اهقرافي : لاق

 ٠ كلذ ءاشي نأ الا اهقيدصت هيلع سيل : ليق دق : هريغ نمو

 ٠ قادص الب هنم تجرخ اهقدص ناف

 . اهقادص هيلعو ء اهعم ماقأ اهبذك ناو

 ارح هعاب عئابلا نآ ىنعدا مث لجر نم ادبع ىرتشا لجر نعو

 عئابلاو ى ركنأو هل دبعلا نا : نالف لاقف نالفل ادبع وآ ابصتغم ادبع وآ
 اردافت اذاف هضبقي ملو نمثلا دروو ديعلا ىرتشملا .صيق دقو ك كلذ ركنم

 عئابلا ىلع هلوت لبقن ةب الو ىرتشملا ىلع نمثلاغ هضبقي ةب مل نا

٠ دبعلا قتع رح هنأ ىرتسثلا رمآ ناف



. .١٥٨ 

 ع هل رقملا هقدص اذا هب هل رقأ نم ىلا هميلستب ىرتشملا رمؤيو ، ىرتشملا

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيب حصت نآ الا ءىشب عئابلا ىلع عجري الو

 . هركنيو كلذ ىعدي نالفو نالغل ادبع وا ك ابصتنم وآ رح هعاب هنأ ىعدي وهو عئابلا عم ناك بيع هب رهظ نا : هنعو
 ىرتشملا عجريو ص قتعي دبعلا ناف رح هنا : ىرتشملا لاق اذا امأف

 . بيعلا راب مئابلا ىلع

 ٠ بعلا شزرأب مجر هيلا هملسو دحأل رقأ اذا كلذكو

 عنمي له س بئاغ نالفو ص نالفل دبع هنأ ىغدا لجر دي ىف دبع نعو
 ؟ ه دي ق وه ى ذل ١

 رقأ اذا كلذ هلف هضبقب بئاغلا ليكو ىتأي نآ الا هنم عنمي الف : لاق

 ىف وه ىذلل لدع ةنيب موقت نأ الا زئاج هسفنب هرارقا نأل هسفنب هب هل
 ٠ ةنيبلا لوقب مكحيف هل هنأ هدي

 ٠ ىدنع وه سيل : لاقف ارضاح نالف ناك ناف : تلقف

 ٠ هنم عزني الو ، هدي ىف وه نم دي ف هنأ كلذ ىف لوقلاف

 3 : ؟ هيلا ملسي لهف ىعداو دبع هنا لاق نا : تلقو

٠هدي ق وه نمل ةنيب مقن مل اذا هسفنب هل رقأ نم ىلا ملسي هنأ انلوقف



 .... .۔ ۔. © ام ١٥٨

 > ةرج اهنآ تعدا مث ارهشأ ٥ دنع تناكو ةمأ ىرتشا ن ن زا : هنعو ...

 ؟ اهيلع قفنأ امب اهيلع عجري لهف ةنيبلا كلذ ىلع تماقأو

 ائيش لقي ملف اهارتشا موي ةرح اهنأ هملاع تناك اهنآ ةنيب تماق نام

 . اهيلع قفنآ امب اهيلع عجري نآ هلف عيبلا ركنت ملو

 .اهيلع عجري نآ هل سيلف كلذب .ىه رقت ملو ث ةنيب كلذب مقت مل ناو

 .اهيلع قفنآ امب

 .اهيلع :عجرب نآ هل سيلف كلذب ىه رقت ملو ص ةنيب كلذب مقت مل ناو

 ٠ دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو ءىشم

 ىلع ةيدلا نأ : موقت راد ف اليتق دجوي ىذلا ف هللا دبع ىبأ نعو

 ريغب وأ رجأب نكس نم نم رارحألاو ءاسننلاو لاجرلا نم رادلا ناكس ميمج
 انيمي مهنم دحاو لك ى .ءاسنلاو مهعم لاجرلا ، اعيمج نوفلحيو ث رجآ

 ٠ هلتقب اورمآ الو .هولتق ام هللاب

 ٠ اوناك ام ةيرقلا لهأ نوفلحي : ةماسقلا نيمي ف ليق دقو : هريغ نمو

 ; .. مهوفلحو ىقب نم مهنم راتخا انيمي نبسمخ نع كلذ صقن ناف

 سفنأ. ةرشع اوراتخي نأ. الجر .نوثالث ةيرقلا ىف ناك اذا مهل سيلو
 . ناميألا مهيلع نودريف

 مهلو اعيمج مهوفلح الجر نوثالث ةيرقلا ىف ناك اذا مهل ناك امناو
 .راخ

٠. , " رس
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 نيرشع ذئنيح مهنم اوراتخا انيمي الجر نوثالث اعيمج اوفلح اذاف
 .. ٠ مه وفلح

 ٠. نيميلا نوكي اذكهو

 راتخيف الجر نيسمخ نم رثكأ ةيرقلا ف اوناك اذا رايتخالا امناو
 ٠ لج ر نيسمخ ةيرقلا لهأ نم لوتقملا ءايلوأ

 مهنم ةرشع نوراتخي مث نيترم مهنوفلحي مهناف نيرشع اوناك اذاف

 .. ناميألا ةيقب نوفلحي

 ٠ هدحو ةيدلا ىدأ نيميلا نع لكن نمو

 . انيمي نيسمخ فلح دحاو دلبلا ىف ناك ناو

 ، ىعدملا كلذ ىلا هعفدي الام نالف ىلا عفد انالف نأ ىعدي نم نعو
 ٠ اهريغ وآ مه ١ ردي ىعدملل ىصوأ هنأو > نالفل ىبصو لجرلا كلذ نأ ىعدا و

 نالف لبق نم قح هل اذه لبق نأ ىعدا اذا امأغ. تفصو ام ىلعف

 ىعدي ام نم قح اذهل هلبق ام فلتي نأ هيلعف هيلا هلصويل هيلا هملسم
 .ها : !-٠-٠ + نال ة ل ة نم هيلا

 ٠ تام دت اقح هيلا عفد هنأ ىعدي ىذلا ناك اذا اذهو

 ، نيمي هيلا ىعدملا اذه ىلع سيلف ىح لجر نع ىعدي ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو هبلاطيف هقح هل نم ىلا وه مجريو

رضحآو 6 اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : هللا ديع ىبآ نعو



 س ١٦١

 اذه نأ هفلحتسا : مكاحلل بولطملا لاقف هقحب لدع ىدها .ن هيلع

 هيلع هل قاب وآ ؤ مويلا ىلا دعب هل ىلع وه هادهاسن هب هل دهس ىذلا قحلا

 هبحاص ىلع هب هل سيل رخآ اقح ىعدي بلاطلاو ث مويلا ىلا ءىنن هنم
 ٠ اذكو اذك ىقح نم كيلع قاب هنأ فلحا : بلاطلا لاقف ةنيم

 اذه نم اذكو اذك ايتت اي هيحاص ىلع هل نأ فلحي نأ هيلع : لاقف

 ٠ نادهاشلا هي هل دهش ىذلا قحلا

 ٠ هجولا اذه ىلع الا هفلحي مل مكحلا عضوم مكاحلا رصبأ ناف

 هنآ معزو > 7 هيبأل ن ٠راك اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلآسو

 ٠تنآ فلحا : لاقو فلحي نأ بولطم ا ه ركو ح ةنيب نكن ملو هغلب وأ هربخأ

 ٨ هغلب وآ هربخأ هابأ نأ فلحي : لاق

 ؟ كلذب ضرب مل : تلق

 . وه فلحيف : لاق

 ٠ هركو : تلق

 . ىطعي وأ فلحي ىتح سبحيف : لاق

 نع لأسي نآ بلطف نيميلا امهدحآ ىلع بجوف نالجر عزانت اذاف
 بلط ث هسفنب اليقك هيلع ذخأي وأ ةدم كلذ ق هددمي نآ مك احلل لهف هنيمي

 ؟ كلذ هل سيل وأ ، بلطي مل وأ قحلا هل ىذلا كلذ

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١١ م )
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 ٠ هل : نيملسمل ١ لوق نم نم ملعأ ال : لاق

 ناك نا و فلحي وأ فلحي نأ ىدنع هيلع ناك نيميلا هيلع تيث اذا و

 هيلا ىعدب ىذلا نأل كلذ هل لعجيو ، همصخ كلذب ىضري نأ الإ كلذ هل

 ٠ لدعلا وه

 فلحيف هيلع نكي مل ناو ث كلذب هيلع ررقيف هيلع قحلا ناك ناف
 ٠ هيلع ء ىش الف

 ىف مهو وه موق دنع لجر عم نمتؤملا اهعفرف ةنامآ نمتؤآ نم نعو
 نوك يآ س نالف ىلا اهتعفد ىنا : هل لاق اهبحاص ءاج املف مهلك دلبلا

 ؟ اهنامض همزلب مأ اروذعم

 ٠ فالتخالاب كلذ ىق ليق دقف تفصو ام ىلعف

 ىف ة_ةث انيمأ هتنامأ ىلع نمتؤا اذا هنأ دامتعالا هيلع اندجو ىذلاو
 نيمألا ةنايخ حصت نآ الا هنيمي عم كلذ ىف قدصم وهف هيلع هنمتأي ام

 ٠ هنمتا ىذلا

 ٠هللا نيبو هنيب ام ق هتنامأ ناخ دتنف انئاخ نمتئا هنأ : حص نا هناف

 نيمألا نيب هب زيمي لقع اذ ناكو ء اهيلع نمأي ثيح اهلعج اذاف
 ٠ هيلع نامض الف نئاخل ١ و

 هثيح هنتنامآ لعج دقل هللاب فلح هنيمي ةنامألا بحاص دارأ ناق

 اهيلع هنمتئا ىذلا نآ ملعب الو ص اهيف هناخ امو ص هلام نم اهلثم ىلع نمأي

٠ هعم اهلعج نيح مهتم الو س كلذ ىف نئاخ



 ٠ هيلع نامض الف كلذ ىلع فلح اذاف

 هناخ امو هلام نم اهلثم ىلع هنمأي نم اهيلع نمتئا دقل فلح ناف

 ٠ هللا ءاش ن ١ ز اج اهيف

 ركنأف ادماع ربدلا ىف اهئطو هنأ هتأرما هيلع تعدا لجر ىف لوقت ام

 ؟ كلذ

 ؟ نيمي هيلع له

 ٠ نيميلا هيلع : لاق

 ؟ نيميلا نع عنتما ناف : تلق

 ٠ اهيل ١ نيميل ١ دربي وآ فلحي ىتح سبحي : ل انت

 ٠ امهنيب قرف تفلح ناف

 ؟ هعم دوعتلاب اهيلع مكحي لهف وه فلح نا تيآرأ : تلق

 مكاحلا اهل لوقيو ث هيلع اهاوعد ىف قدصت الو س اهيلع مكحي : لات

 : لوقنو هنم برهنتقف لوقت ام ق ةقداص ثناك نا اهنا : ايتفلا هجو ىلع

 اهرطضاو 64 هنم برهلا اهنكمي ملو 64 هعم دوعقلاب رمألل اهذخأ اذا اهنا

 ق ا_هل هبلع امي مارحلا نم جرختو % هنم ىدنفن نأ ترمأ مارحلا ىلا

 ٠ ضيحلاو ربدلا ىف ءطولا نم هجولا اذه

٠ ادمعتم اهربد ىف هجرفب اهئطو ام هنأ فلحي نأ كلذ ىف نيميلاو
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 ملو س جوزلا ركنأو ك اهتنلط هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا ناف : تلق
 ؟ كلذ ىف نيميلا نوكت فيكف هنيمي تبلطو ث ةنيب ةأرملا عم نكت

 ظفل ريغ نم هسفن قالطلا هيلع تعدا امناو ةصق نكت مل اذا : لاق
 ىلا هيلع تناب وه اتالط اهقلط ام اهل فلح قالطلا ظافلآ نم هيلع هيعدت

 . اهدرو اهتلط نوكي نأ نكمي هنأل هنم ةيجوزلا كلت نم اهجرخي ةعاسلا
 تبلطو اه ركنأو تاقياطن تس اهتلط هنآ هيلع تعدا : لاق : هل تلق

 ؟ه نيمي

٠ ةعاسلا هذه ىلا ع ةعاسلا هذه ىلا ةيجوزلا مكح نم هنم



_ ١٦٥ .. 

 باب

 ) ناميالا ىف بصنلا ىق (

 : رباج ىبآ باتك نم

 ٠ نيميلا هيلا تدر اذا

 ٠ ناميألا ق بصنلا ىري ناك ءاهقفلا ضعبو

 “ بصنلا ى ري ناك هنأ : هللا همحر _ ىلع ندب ىسوم نع انغلبو

 ٠ هجح نيعبسب فلحو

 . بصنلا نيمي ىري ناك نم ىأرب ذخأن نحنو

 ٠ هبف نوعزانتي ام لثم ةقدصو هللاب فلحتسي : رثؤملا وبأ لاق

 بصنلا ىرب نكب مل ءاهقفلا ضعب نا : ليق دقو : لات : هريغ نمو

 ٠ هللام ىفك : لاتقو هللاب فلحي نآ ال ١ ناميلا نم ء ىش ق

 ٠ رثألا ءاج كلذكو

 نأ اسآب ىرن امف رومألا نم مظع امو ج ووفلا ىف ةعزانملا نم ناك امو
٠ اهب همصخ مكاحلا هل فلحيف ةجح نيعبسب ىعدملا بصن



_ ١٦٦ _ 

 مكاحلا لاتق نيميلا نم غرف اذاف نيميلا بصن دقو مكاحلا هفلح اذاو
 ىلا ج۔دلا كيلعف ابذاك تنك ناف : _ مكاحلا لوقي امك لوقي وهو _ هل

 ( ٠ نيرىنع وآ

 . هيلع ىذلا لثم مصخلل ىرن امناف ةقدصلا امأو

 نآ بلطيف ليلق لام هل ىعدملاو ث ريثك لام هل هيلع ىعدملا ناك امبرو
 ٠ هلام ةهتدصب هفلحي

 نم ىعدملا لام لثم ةنتدصب هيلع ىعدملا مكاحلا فلحي نأ ىرن اناف

 ةقدصم فلح نيميلا همصخ هيلا در نا 71 نأل ءارفلا ىلع هلام

 مهرد ةئام كلمي امنا وهو مهرد فلآ ةقدص ىعدملا بصن نا كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو كلمب ام ردني بصني نأ هل امناغخ

 ةقدصب الا ٠. ةقدصلاب ناميألا ق بصن ال هنا : لرق دقو : هريغ نمو

 ٠ هيلع نامصاختيو س امهنيب نابعادتي ام لثم

 ٠ ناميألا ق بصن ال : موق لانتو

 ةن دصو هلل اب هنيمي نم رثكأب فلحتسي نأ ى رآ ال : رنؤم ١ وبأ لات

 ٠ هيف ناعزادتي ام لثم

 ق ظلغي نأ اسآب ىرآ الف ءامدلاو جورفلا رمأ نم ءىن ناك ناف

٠ هي فلحتسي نآ ى رأ الف قااطل ا الا ٥هربغو جحل ايو بصنلاب نيميلا



 س ١٦٧7

 ٠ قاتعلاو قالطلا الا ءىش لكب بصنلا : ليق دقو : هربغ نمو

 ٠ ظيلغتلا ق قالطلا الا ءىش لكب بصنلاب ناميذلا : لاق نم لانتو

 ٠ بصن الب نيمي هيلع هلو ء ةنيبلا دعب كلذ هل سيلف بصنلاب

 ٠ ءاوس اهلبتو ةنيبلا دعب امهنيب نيميلا : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ همصخ ىلا اهدر ءاسث ناو فلح ةنيبلا رضحأ ىذلا ءاسن ناو

 انؤاهتقف نكي ملو ث كلذ بحن الف قاتعلاو قالطلاب بصنلا امأف

 ٠ هب نوفلحي

 ٠ هل ءىش الف الاو نيميلا هيلعف ىعدملا نمب قحلا مهيباع

 ٠ كلذ ىف بصن ال : ليتق دتو : لاق : هربغ نمو

 ملعي ام هللاب فلح ةنيبلا هب هل تدهش امب الا هتح فرعي ال ناك ناو
 ٠ لطابب هل اودهش هدوهش نأ الو هيلا هأجلآ هنآ

 ٠ هفرعن الو ةنييب قادص اهل حص ىتلا ةأرملا كلذكو

ن اف هي هل رقم وآ قحب ل امي ناسنال _ دهشأ هلعل . دهش تيبم وأ



_ ١٦٨ _ . 

 ملعي ام هلل اي فلح ةنيبل ١ هيب تدهش ام الا هفرعي ال هنآ حنتح ١ نا و

 ٠ كلذ ف بصخ الو ‘ لطايب هل اودهش هدوهش نأ الو هيلا جلآ تيمل ١ نأ

 ىلع فلح هب قثي نم ريخب الا هقح فرعي ال هنأ ىعدملا جتحا ناو

 . بصن اضيأ هيف سيلو ث كلذ

 امناو ىوعدلا هذه لبق نم اقح ىعدملل هيلع نآ ملعي ام هيلع ىعدملا
 ٠ هللاب فلحي

 ٠ قاتعلا الو قالطلا نيملسملا ناميأ نم ملعأ ال : لاتق : هربع نمو

 قانعلاو قالطلا نيميلا ف ابصني نأ ىلع نامصخلا قفتا ناف : تلق
 ؟ كلذ ىلع امهفلحب نآ مكاحلل لهف

 امهرمأ امهل ريخ هنم نكي ملو ف هيلع اقفتاو ؤ كلذب ايضر : لاذ

 اهب نوفلحي ىتلا نيملسملا ناميآ نم سيل اذه نأ ا & هللا ىوقتب

 ٠ قااللطلا ىلع

 ٠ لطاب هنأ نب مل كلذ راتخا ناو

 ٠ كلذ ىل نبيب الف امهدحأ ربجب نأ امآو

 نم ةءاربلاب اضعب امهضعب افلحي نأ نامصخلا قفتا ناف : تلق
 ؟مالسالاب رارقالا لهأ نم اناك اذا كلذ ىلع امهفلحي نأ مكاحلل ليذ امهنيد

 ةلمج نم هنأ الا مهماكحأ ق ةفورعم ١ نيملسمل ١ ناميأ نم سيل : لاق



 س .: ١٦٩١

 ١ و قااطل ١ ناميأ ىهف قاتعل ٠

 كلذ كرتو ث مكاحلا ىلع كلذ قيضي نأ امهتافتا دنع ىل نيبي الو
 ٠ ىلا بحأ

 ىواعدلا عيمج ق بصنلاب نبمصخلا فلحي نأ هل له مكاحلا نعو

 ؟ نيميلا هيلع بجو نم

 ٠ هللاب نيميلا امناو > ىواعدلا عبمج ق كلذ سيل : ليق دقن : لاذن

 امهنيب نامصخلا بصن اذا كلذ مكاحلل نأ : لوقلا ضعب ف ليق دتو
 قالطلا نود ام بصنلاب كلذ فق نيميلا ىلا نابعادتي ءايسنألا نم ائيش
 ٠ اذهب امهفلحي ال هناف نقاتعلاو

 ةميظعلا ىواعدلا ىف مكاحلا هآر اذا بصنلا امنا : لانت نم لاتو

 بصنلا نيمي ف ىجرت ىتلا ةميظعلا رومألاو جورفلا كاهتناو لتقلا لتم
 ف نوكتف رارقالا ىلا عجريو ث نيميلا نع كلذ هيلا بولطملا لكني نأ

 ١ ة _ده بصنل ٠

 ىعدملا نود هيلع ىعدملا ىلع نيميلا امناف ىواعدلا نم ناك امو

 ىعدملا ىلع هيف نيميلا نوكب ريثك ناميألا نم لصف اذهو س هيف بصن الف
 ٠ ىعدملا نود هيلع

 هملع ىلع هيف فلح ىعدملا ىلا تدر اذا هيف نيميلا ناك ام كلذكو

٠ هللاب الا هبلع فلحي الو س همصخ ىلع هل بصن هيف نكي مل



_ ١٧٠ 

 هيلا اهدر اذا همصخل هيلع نوكي ام ىلع بصنلاب نيميلا امناو
 . . . ناميألا نم لصفلا اذه مهناف مطقلاب

 ٠ تاختدصلا ىف بصن ال : ليقو

 ىصويو اهجوز تومي ىتلا ق تانتتدصلا ق بصن ال : انلق امناو

 ٠ اهتادصب اهل

 ٠ نيميلا نم دب ةأرملل نكي مل اماتيأ تيملا فلخ اذاف

 ٠ بصن الب نيميلا مهل ناك اهنيمي اوبلطف نيغلاب اوناك وآ

 ٠ ىكزإ ةيحان نم ءاج بصنلا : اولاق امناو

 ٠ بصنلاب نولوقي اونوكي مل : لوقلا رثكأو

 ٠ هيلا بولطمال سيلو بلاطلل بصنلا امناف بصنلاب لانق نمو

 بواطملل بصنلا سيلو بلاطلل بصنلا اهناف بصنلاب لاق نمو
 ٠ هيبلا

 هنأ ريجألا ىعداو ے فورعم ءىشب لمعب اريجأ رجأتسا لجر نعو

 لثم لمعلا ناكو ءاركلاب ارداغت اذاف رخآلا ركنأو ث هقح بلطو لمع دت

 ٠ ء ١ ركلا هلو لعف دخف هنآ ربجلا لوق لوقلاف بئاغ رمأ وأ غلبي باذك

 هيلع فقو هوحنو ءانبلا لثم ةرضاحلا لامعألا نم المع ناك ناو

٠ هنقح هل مش هلمع دنت هنأ ملعب ىتح



 س ١٧١ ے۔ ۔

 اذه نم اذكو اذك اذه ىلع هل نأ ربجألا. فلحي نأ .اذه ى نيميلاو

 ٠ ه بعدتن ىذلا

 مك 7 مل ابايثو مهارد هل مع نم ذخأ هنآ لجر ىلع ىعدا لجر

 ؟ هاوعد عم سنت له ؤ ىه

 ٠ هاوعد عمسن : لاذت

 ؟ نيمي كلذ ق همزلي لهو : تلق

 ؟ فلحي فيكف هتمزل ناف

 ٠انتح هيف اذهل نأ ملعت ائيش تفلتآ الو كدنع الو كعم ام فلحي : لاق

 ٠ لالا اذه نم كيلع ىعدي ام لبن نم

 ء ةنيبلا كلذ فرعي الو هيلع ىمغآ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو
 ؟ فلحي فيكو ؟ نيمي كلذ ف امهنيب نوكي له ث ةيمغلاب ىناجلا رنني الو

 هامغآ هنأ ملعي ام ىناجلا فلحي ء ملحلاب امهنيب نامبذلا ء معنم : لانق

 ىنجملا ىلا نيميلا دري وأ ڵ هذه هتيانج نم هلتع بهذ الو « هذه هتيانجب

 ٠ ةيانجلا هذه نم هلقع باغ دننل فلحيف هيلع

 دمب ائيسث ناميالاب الجر تنعتي هنأ لجر نم مكاحلا عم ناب اذاو
 اهلك كبلاطم عمجاف ةدحاو انيمي الا كل هفلحتسأ ال ىنآ هيلع جتحا ءىش
 ٠ اه دعي كل هفلحتسأ عجرأ ال ىناف ةدح ١ و انيمي اهيلغ كل هفلحتس ٣ آ ىنح

٠ هيب مكحو بوبحم ند دمحم كلذ لحف



_ ١٧٢ _ .. 

 هل ىنم رارقا 6 نالفل لخنلا وأ ضزرذلا نم ةعطقلا هذه : لاقت نمو

 اهي كل رقأ هنأ ملعت ام كنأ فلحا : هل رقملل ةثرولا لاتقف مهاردب وأ ث اهب

 ٠ كيلا اهأجلأ هنأ الو ك قح ريغي

 ٠ فلحي نأ هيلع ن اف

 ٠ ملعأ هللا و ء ىت هل نكب مل فلحب مل ن اف

 ىف _ هللا همحر _ ديعس نبا در اذه : ناميلس وبأ ىضاقلا لات

 ،هنيمي ىلا لزنف ىرتملا هركنأ مث ةلاكوب هريغ لام نم ائيس عاب اذا عيبلا

 ةيااطم هيلع قحتسي هنأ هللام فلحب نيميلا هيلعف : عيبلا ىلا نيميلا درف

 . نالف لابم نم هيلع هعاب ام نم اذك

 :هيلع ىعدا لاذنف مها رد ةرشع لجر ىلا لجر ىعدا اذا : هريغ نمو

 ٠ هركذ دقف دساف عيب نم اذكو اذك نم مهارد ةرتنع هل ىلع

 هنيمي عم ىعدملا لوق هيف لوقلا نوكيو ، كلذ ىف ايعدم نوكي هناف
 ٠ هضتن وأ عيبلا داسف ص هبلع ىعدملا ةفص ىلع

 ناو ڵ\ ه۔ضقنو عيبلا داسف نم ىعدملا ىعدي ام ىلع فلح ءات نا

 ٠ كلذ ىلع فلحف هيلا نيميلا در ءاش

 امهنيب داسفلاب ترج ىتلا ةفصلاب رقأ امناو مهاردلاب رقي مل ناف

 نوكيو ، هب رقأ وه ام امهيلع تبثيو س مهاردلا ىعدي نم ىعدملا ناك
 ةفصلا ىلع نيميلاو ث ةنيب ىعدملا هيلع حصي نأ الا هنيمي عم هلرق لوقلا

٠ هبلع نيميلا در ءاسش ناو ، فلح ءاش ناف



١٧٣ 

 رن ملف نيمي هيلعآ ، نذا الب هلزنم لخد هنأ لجر ىلع ىعدا لجر
 ؟ ا ذيمب هيلع

 هلزنم لخد ام هللاب نيمي هدلع : دلاخ ني دمحم نب دمحأ ركب ويآ لانت

 ٠ هل سبح فلحي مل ناف نذا الب

 ٠ هرفد هنآ لجر ىلع ىعدا لجر ق : هريغ نمو

 ٠ هنع فقي اضعبو س برخلا مانم هميقي هنا : لوقب اضعب نا : لاقف

 ؟ نيميلا هيف ىري برضلا ماقم هميقي ىذلاف : هل تلق

 ٠ ىدنع كلذ هيسش : لات

 ٠ ةأجو هأجو هنأ لجر ىلع ىعدا لجرو

 ٠ كلذ ف برضلا مانم هميقي اضعب نا : لانم

 ٠ ملسو الزغ الجر ضبقآ هنآ ىعدا لجر فو

 : لاق

 لاعفألا ىف نيمي ال هنأل هبلع ىعدملا ركني مل اذا اذه ىف نيمي ال هنا

 ڵ لعف ميلستلا و ڵ لعف ضبقلا و س هيلع ىعدملا ىلع ىوعدلاب تبثن مل اذأ

 ٠ لعف ذ خألاو

٠ ركنأف هبرض هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو



 _ _ ١٧٤

 ٠ هبرض ام فلحي : لات نم لاق

 ريغ وأ ارثؤم برضلا ىعدملا ددحي ىتح فلحي ال : لاق نم لاقو

 ٠ دودحم ءىن وأ ؤ هندب نم وه نبآو % رثؤم

 هدنع نم فلسنف اهفلسي مهارد هدنع لجر ق نسحلا ىبآ نعو

 ٠نيميلا ىلا لزنف هدحجو هركنأ لجخلا لح املف مها ردلا كلت نم ائبىش لجر

 ؟ فلسملا فلحي فيك : تلق

 “ هريغل مها ردلا نأ فلسننملا ملعآ فلسلا ناك ناف ثفصو ام ىلعف

 ٠ فلسلا هل نمل نيميلاو ةبلاطملا نوكتف هل ىه سيلو

 ىذلا قحلا دحاجلا فلسننملا ملعي ملو ء كلذم هملعب مل ناك ناو

 نذآ ناف فلسلا بحاص فلسلا اذه نذآتسبأ هفلس ىذلا اذهل الا هدحج

 ٠ هفلس نم هدحج ام ىلع دحاجلا فلحي نآ كلذ هل لصحيو س هل وهف

 هتح قحلا بحاص لعجيف فلسلا ىلا نيميلا دحاجلا در ناو
 . باوصلاب ملعأ هللاو هيلع فلحي ىتح فلسملل

 نا : دحلا لاحل لوقي هناف هيلع عفرو هل ةباد أطي الجر ىآر نمو

 ٠ هب "ىلع مرح العف ىتبادب لعف اذه

 هنآ ىعدي ام لبق نم قح هل هيلع ام هيلع نيميلاف رخآلا ركنآ ناف
 ٠ اهنامض هل همزلو ، هيلع هلجآ نم تمرح العف هتبادب لعف

 ىلع اهمرح العف ىنبادب اذه لعف دقل بلاطلا فلح هيلانيميلادر ناو

. اهنمث هيلع بجوو ص كلذب



. :\!٧٥ _ 

 ىعدت اهناف اهئطو ىتح اهرستقا الجر نأ ةأرما تعدا نا كلذكو

 هبيلع بجو ىتح ىسفن ىلع ىنبلغو ص ىسفن ىلع ىنرباك لجرلا اذه نأ

 ٠ ىر كفع

 لبق نم قادص الو قح اهل هيلع ام فلح ةحص نكت ملو ركنأ ناف

 ٠ هيلا اهيعدت ىنلا ىوعدلا هذه

 هنم ناكو 6 اهسىقنت ىلع اهيلغ دقل تفلح اهيل ١ نيميل ا ت در ن اف : لانت

 ٠ اهتتادص هيلع بجو ام اهيلا

 هرمأ ام لعفف لجر ىلا هل هدنع ةعاضب عفدي الجر رمآ لجر نعو

 ٠ ىش هيل ١ عفدب مل هنآ رخآل ١ ركنأف

 هدنع ام و 6 ٥ رمآ امك لعف دقل عف دل اي رومأم ١ فلحي نأ ١ ذه ق نبميل اف

 ' ٠ اهلبق نم قح الو ص هل هدنع هل تناك ىتلا ةعاضبلا هذه هل هيلع الو

 ءافولا دارآو ةعاضبلا بحاص ىلع نيد هل هيلا عوفدملا اذه ناك ناف

 اذك قحلا نم هيلع هل نآ هللاب فلح هنيمي بلطو س ةعاضبلا كلتب

 ىتح هل مث هريغ الو ببسلا اذه لبق نم هيلا راصو ص هافونسا امو اذكو

 ٠ هيلا عفد رخآلا نا لدع ىدهاىنب حصي

 : _ هللا همحر ةكرب نب دمحم ني هللا دبع دمحم ىبآ عم اج نمو

 : مكاحلا دنع نيميلا نع لوكنلا ىف انباحصأ فلتخا

٠ قحلا همزل نيميلا نع لكن اذا : مه رثكأ لاقف



 س ١٧٦

 فلحب ىنح هذخأب مكاحلا نا : مهيف دئاسلا وهو : مهضعب لاتقو

 ٠ ف رنعي وأ

 اذاف ، هيلع ةبجاو مكاحلا ةعاط نأل رظنلا هبجوي ىذلا وه اذهو
 نيملسملا ىلعو ث هلعف ىف ,صاع وهو ، سبحلا همزل مكاحلا ةعاط نم عنتما
 ٠ هيلع مكاحلا ١ ونرعي نأ

 هيلع تيعدا ىتلا ىوعدلا نوكت نأ نم هرذعي نأ مكاحلل سيلو
 ٠ نيميب هسفن نع اهي آردب وآ ك ةحيحص

 . ( قحلا هيلع ىذلا للميلو ) هللا لونت اذه ىلع لديو

 نيميلا وأ ىوعدلا : نيئيست دحآ وهو هيلع ىذلاب هذخأي نأ مكاحللف

 ٠ ملعأ هللاو هايا همزلتف دعب قح ىعدملل حصي ملو

 ٠ هيلع ىعدملا كلذ بلط اذا نيميلا درب لوقلا ىلع انباحصأ قفتاو

 سرت نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نع سابعلا وبأ عفرو
 ، المع هل لمع وأ ، هلام نم ائيسث هل ذخآ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ف

 نيميلا مصخلا هيلا درف هاوعدب ةنيب هعم مقت ملو ، كلذ همصخ ركنأو

 ء ةمهتلا هجو ىلع نكت مل لبق نم هاوعدو همهتأ امنا : هيعدي ام ىلع
 لجأل هنود مصخلا ىلع نيميلا نوكتأ ، مصخلا ىلع اعطق تناك امناو

 ؛ ةمهتلا ىلا مجري مل اعطق ىعدا اذا مأ ةمهتلا نم مالكلا رخآ ى هاعدا ام

٠ نيمي در كلذ ف نكي مل هغلبم فرعي ال اقح هيلع ىعدا اذا : لاق



_ .١٧٧ . 

 تناك اهي همهتا هنا : لاتقو كلذ نع عجر مث اعطق هاعدا اذا .امأف

 . ملعأ هللاو ةمهنلا ردق ىلع ..هيف نيميلا

 اقح ىعدي هنا مث .لجر نم ةياصو ىعدي لجر : ىلع وبآ ىضاقلا لاق
 ىذلا قحلاب الو هتياصوب ةنيب هل مقت ملو ث هيلا ىصوآ نمل لجر ىلع
 ؟ال م .هيلع ىعدملا ىلع نيمي مكحلا ىف هل بجتآ ى هيعدي

 رم

 ة لأ ز هذه ىلع هيلا ىعدا ىلع هل نبمي ال هنآ تفرع ىذلا : لاق

 ٩ -. و ::--" .ال. ., ملعأ هلللاو

 ىعدملا اذه نأ . اياصوب هيلا ىصوآ هنأ ىعدا ىذلا ةثرو رقأ ن را تيآرأ

 ةيصولا . مهرا. رقاب . حبثتو ةيصولا نم , ,هيعدي ام ق ةمكاحملا هلآ ح ةيصو هل

 ة ؟ ةلداعلا ةنيبلاب وآ
٠ . ١ . . . 

  5':ة ٠
. . ` ` 

 .٫ . .- ۔مح - ... 9‘٠-: . . ٠ ٠ : 2 . `

 ٠ هتجح ةماقتاب اب هتياصو حيحصت ى ق ةمكاحملا هل نآ ا تفرع ىذلا

 - هنل ١ و هتسصو

 ىعدي عضوم ق لجرو مه اوعزاتت ةعامج ىق ب هللا كمحر ۔ _ انتفأ

 مهركنآو ث هل لام هنا- : لجرلا كلذ لاقو مل اقبرط هبف نآ ةعامجلا

 .., .. ,.؟ مسمهنيب مكحلا فيك ع قيرطلا
 ٠ كلذ ىل ن نيبا .؟ مه دحآ أ ىلع تبجو ن نيميل ا نوكت فيكو

 . اقيرط هيف .نأ ةنيبلا ةعامجلا

: :( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٢ م )



١٧٨ 

 !ذه نآ نيميلا همزل هيلا ىعدملا ىلا نيميلا اوبلطو اهوزجعأ ناف

 . اهوعدي ىتلا قيرطلا لبق نم قح هيف ةعامجلا ءالؤهل ام هل عضوملا

 . نوفورعم موق قيرطلا ىعدا نا .اذه

 .زاوج فو ص اهبف نيمي نكت مل زئاج قيرط اهنآ ىوعدلا تناك نا امأف

 ٠ فالتخا نيميلا تويث

 . شرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبآ باوج مث

 فويسلاو ضورعلا نم رثكأ وأ باود وأ نيدبع لجر ىرتشا اذاو
 ص بيعلاب ىضر ءاش ناف ابيع مهدحأ ف دجو مث { دحاو دقعو دحاو نمثم

 ٠ مهلك مه در ء اش نا و

 ةدقعلا تناكو ، ةلمج ىرتشا امهدحأ وأ ادبع مهنم فلتأ ناك ناو

 نم هتمدقم لودعلا هفرع نا فلتأ ام هيق نمضو ىقب ام در ةدحا و

 ٠ ىقابل ا دربو ى زخ ا ام

 ؟ ىواسي مك فلتملا لئس فلت ىذلا فرعي دحأ نكي مل ناو

 هنأ هنيمي مم هلوق لوقلا ناك اذكو اذك ىواسي هنا : لاق ناف

 نيدهاشم عئابلا ءىجت نآ الا نمثلا اذه نم رثكأ ىواسي هنآ ملعي ام

 ٠ كلذب ذخؤي مث اذكو اذك ىواسي هنآو 4 هنافرعب امهنآ

 اذكو اذك ىواسي هعم هنأ فلح هبحاص نيمي ىلا فلتملا لزن ناو

٠ كلذب هل ذخؤي مث



١٧٩ 

 ك ربمتي رمتو 3 بحم بح لثم ةضقنتنملا و ةدسافلا عويبلا كلذكو

 ريناند وأ ڵ لحي ال ابر هناف هبسنب هلثمب ءىنن وأ ، بوثب بوث وأ
 اوذخأ ىذلا فلتأ دقو هلام سأر ىلا دريف مها ردب مهارد وأ 0 ريناندم

 .ه هرمت لثم ارمتو ، هبح لثم ابح هيلع دري ث هب

 ىعد هقح نود هرضحآ ىذلا نأ عئابلا ىعدا اذا هريغ كلذكو

 ما دام هنم اريخ رضحي نأ بولطم ١ فلكو 6 هقح نود هنأ نيده اسثي

 ٠ ريخ ضبق ىذلا هبح : نالوقي نادهاشلا

 . اذه نم رثكأ هل ىذلا نأ ملعي ام هنيمي

 هبح نأ بلاطلا فلح هبحاص نيمي ىلا لزنو ص نيميلا نع لكن ناو
 ٠ هنم ريخب ءىجي نا فلك مث اذه نم اريخ ناك

 ناميألا مهيلعف حصو تيملل اقح لجر ىلا تيمم ةثرو ىعدا ١ ذاو

 نم هجوي هنع لا ز هنأ نوملعي ام هيلع هل ناك دقو . هنوملعي مهنأ

 .هوجولا

 ٠ هتصح ققحتس ذأ فلح نمف

 . ءىش هل نكي مل نيميلا نع لكن نمو
 بيعل ا اذه نبأ نم ف رعأ ال ىنإ : ىع دملا لاق نا : رئؤملا وبأ لاق

 ٠ هيف وهو ىل هعاب هنآ مهتآ ىنأ الا ثدح

 . بيعلا اذه هيف ملعي امو ، اذه هنم عاب دقل نيمي عئابلا ىلعف

٠ عيبلا مت فلح ناف



١٨٠ 

 دري وآ س بيعلاب رقي وأ فلحي ىتح سبح نيميلا نع .لكن ناو
 ٠. هريغ وآ ناويح نم ةبويعملا ةعاضبلا

 ش مهارد ةرشع هيلا ملس لجر ىلا ىعدا اذا .لجرلا نع هتلأسو
 ىرجن فيك 6 هيلع ىعدملا نجمب ىعدملا بلطو ڵ كلذ هيلع ىعدملا ركنأو

 ؟ :كلذ ق نيميلا

 ىنلع .ة ةرشعلا . .هذه هيلا ا ملس فيك. .ي ١ "لاس مكاحلا : لاق

 . هجو ىآ

 هنأل هفلحي ال هناق ةنامألا ليبس .ىلع .هنلا ملسم هنأ فرتعا ناف

 نيمي اذه ى ىل نيبي الف هيلا اهدرو س هيلا اهملس نوكي نآ نكمي
 هدنع .ام هفلحي .هناف .هعم هل ىهو ةنامأ هيلا اهملس هنآ :ىعدب .نأ: الإ

 .'' ٠, :ةنامآ هيلا اهملن:هنآ. ىعدي ام نم مها رد ةرشع هل

 هنآ الإ هدنع هل ىه :: لوقي نآ الإ ىغذملا حرب ناف.:: هل تلت ::.

 . ؟ مكاحلا هفلحنب فيك.. ةنامأ ةنيلا اهملس ٠ هنأ يعدب

3 

 ىلا هدنع هل ىه ةنامأ مهارد ةرشع هيلا ملس ام هفلحي : لاق

 ٠ مويلا اذه

 اهتضبق نيتلا :اهتونك نآ اهدلاو ىلع ةيبصلا ةدلاو تعدا اذاو

 هتنبا رضحي نأ هيلعو ث اهلوق لوقلا نوكي ليف . تعاض د اهدلاو ى نم . امل

 ‘ اهيف ةنيمأ .نوكت نآ ىنبجعيف طرش ريغ ىلع اهتضبق اذا :

 ٥ ةوسك ٥ دلو رضحي نآ هيلغو 4 اهنيمي عم كلذ ق اهلوق . ناكو

٠ ى ر حآ



_ ١٨١ 

 لهف اهفلت حصف نامضب ةوسكلا دلاولا نم تضبق ناف : هل تلق
 .؟ ىرخآ ةوسك هدلول اهرضحي نأ هبلع

 نامض مألا ىلع نوكيو ث اهتوسك ةيبصلل دلاولا ىلع معن.: لات
 ٠ دلاولل هب تتم ام

 ؟ رذعي فلتلا حص ولو : تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق : : :

 ۔« هامس دق ءعىشثي تابرض ثالث هذنع هل. هنأ لجز ىلع ىعدا لجر :

 همزلي له 3 هنيمي بلطو. .ةنيب ىعدملا: عم نكت ملو 7 هيلع ىعدملا .ركنأو

 ؟ نيمي هل

 ثالث شرأ هدنع هل نأ ىعدي.نأ الإ نيمي اذه ف ىل نيبب ال : لاق
 . نهتيد وآ تابرض

 هيلع تناكو ، قحلا نم افورعم ائيسث اذه ناك كلذك ناك ناف .

 . ..." .نيبيل
 ركنأو ٤. ه٥هوربهنف : هتيب ىلا دنحل : اي امدنم ءاج هنأ ىعدا ناف : تلق

 ؟ نيمي اذه ىف هيلع لهف هنيمي ىعدملا بلطو ، كلذ هيلع ىعدملا

 ٠ نيميب اذه ق ىل نبيب ال : ل انن

 هوذ_خأيل وأ هوبهنيل هل ام ىلع ناطلسلا لد هنآ ىعدا ناف : تلق

٠ هتلالدب ٥ وبهن وأ هوذخأف



_ ١٨٧ . _ 

 نم قح هل هلبق ام فلحي نآ نيميلا همزل كلذ لبق كلذ ناك ناف ..
 ٠ لعفلاو ةلالدلا نم ىل نيبي ام ىلع هيلع ىعدي ام لبت

 لجر ىلع ىعدا لجر نعو : رثؤملا ىبآ نع هنأ دجوي ام نمو

 ىعدملا لانف ةامسم مهارد هيلع ىعداف مكاحلا ىلا هيلع مفرف انقح

 ءىش ىعم نكي ملو ىلا امهبلطف رب بح نم نيرج هل ىلع ناك : هيلع
 اذه ناك ناغ ، لجآ ىلا امهرد اذكو اذك ىلع هبسحأ : هل تلقف هيطعأ
 : ىعدملا لاقف هل ىلع ىذلا بحلا تيطعأ اضقتنم ناك ناو ث هتيطعأ امان

 تفلح الإو فلحب مهارد ةرشع ىل هيلع ، ائيش اذه نم فرعأ سيل
 ىتح ةفصلا هذه ريغ نم هل ىلع قحلا اذه نأ فلحي : هيلع ىعدملا لاقف
 فلحي الإو اذه ىلع فلحأ انأ : هيلا بولطملا لاقف فلحي نأ ىبأف هيطعأ
 ؟ امهنيب مكحلا فيك ث ةفصلا هذه ىلع وه

 ملو ث عيبلا داسفب رقي هيلع ىعدملا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ىلا الزنو ث ميبلا داسف نم ىعدي ام ىلع ةنيب كلذ ىلع هعم نكت

 فصي : كلذ ىلع نيميلا تناك ميبلا رمأ ناك فيك ربخأو ، ناميألا

 ىلع فلحي مهاردلا هل ىذلا ىعدملا ءاش ناف ، ةفصلا هيلع ىعدملا

 ىلع فلحيف هيلع ىعدملا ىلا نيميلا در ءاس ناو ث هيلع ىعدملا لاق ام
 ٠ لاق ام

 ىف بولطملا هب رقأ ىذلا هلام سأر الإ بلاطلل نكي مل فلح اذاف

 5 ٠ لضألا

 نوكت ال ةدسافلا عويبلا نأ بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذكو

٠ بولطملا ىعدي ام ىلع الإ نيميلا



_ ١٧٨٣ 

 عئابلا هركتف هدري مث نمثلا دقنو ابوث لجر نم ىرننتا نمو

 . كبوث وه لب : ىرتشملا لوقيو ص ىبوث وه سيل : لوقيو

 ملعي ام نيميلا عئابلا ىلعو > هبوث هنآ ىرنشملا ىلع ةنييلا ن

 . هيلع نيمي ال قدصم ىرتشملا ناف رايخلا هل لعج نوكي نأ لإ ه هبوث هنأ

 لجر ىلع عفر ٨ لجر نع دلاخ نيم دمحم نمي دمحأ ركم ايآ تلاس

 هفلحيأ هبلع ىع د ١ ركنأف بئاغ لجرل قحب هنع نمض هنأل مكاحلا ىلا

 . هبلاطي نأ هل ناك نامضلا همزل اذاف ، نامضلا همزل ؟ ال مأ مكاحلا هل

 نامضلا هتمذ مزل دق ناك هنأل هفلحب نأ هل ناك ركنأ نا و

 ٠ ملع آ هللا و

 : اهل لاق هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا ناف : تلق : هريغ نمو

 ؟ ىوعدلا هذه ىلع نيميلا نوكت فيكف قلاط

 ء ةصق تصقو ص ةياكح هيلع تيكح دق ظفللا اذه : نيق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف مكاحلا رظني مث اذكو اذك اهل لاق ام ةصق ىلع نيميلا نوكتو

 مكح هيلع فلح ىذلا ظفللا كلذ ى اقالط هيلع بجوي ناك ناف
 . هذه اهاوعد نم هسفن جرخي نأ الإ كلذ ىف هيلع

 ىف هنيمي بلطو ث ئزرخأ ىوعد هيلع ىعدا داعف فلح اذاف ڵ ىواعدلا

 ؟ كلذ كل له ، كلذ

 ىذلا مويل ا اذه ىلا هنع ىوعد لك عطقي ,مل ام ء معن : : لاق

٨ : . : هيف هفلح ٠



_ ١٨٤1 . 

 ؟ هبلاطم عمجب هرمأي نأ مكاحلا . ىلعو ..: .هل تلق ١

 تنعت الئلو ؤ ماكحألا حلاصم نم كلذ نا س ىدنع اذكه : لاق

 ٠ . | )_. ٠ . ه اضعهد مهضخب موصخلا ,

 هفلحف هنيمي بلطو ٨٧ ىوعد هل قيت مل هنا : لاق اذاو : : هل تلق

 ؟ ةاوعذ عمست لاب ارخآ ائنىسث هنلع ىغذا مث ا

 ٠ هيواعد عطقب مل ام ىدنع اذكه : لاتق

 هوعد هل عمسي ملو ٣ هيواغد ز ة" ىذلا :ظفللا امف : هل ثتلقأ ث .....,

 ىلع كل ىوعد لك تعطق دن : : مكاحلا هلأ لوقن نآ كلذ رم : لاقأ

 7 . مويلا اذه ف تقولا اذه ىلا ىضمي ام ىف اذه كمصخ

 هل عمسب مل هيلع ىعدا مثا هباعد ٣ هفلخف . ، معت : لاق اذاف

 ٠ هاوعد هنع عطقنا دقو ، تقولا كلذ ىف ىوعد كلذ دعب

 الزن مث قح هل همزلي ام ردقب مويلا كلذ ف هنع اباغ ناف : هل تلق

 ؟كلذ هنم مكاحلا :

 ٠ كلذ ثودح نكمأ اذا اذكه : لاق

ىنيب ناك ىنا : لجرلا هل لاقف هتأرماو لجر رثؤملا ابأ رضحو



_ ٦ ١ _ 

 : رثؤملا ويأ اهل لاقف ىتأرما كسيلف ىرس : اهل تلقف مالك ىتآرما نجيو

 . اذكه لوقي امك وه : .تلاقف لوقي ام ىعمسا

 ناو ث تيون ام وهف اقالط كلوقب تينع تنك نا لجرلل لاقف : لان
 تدرآ امنا و .ؤ اتالط ونأ مل : لجرلا لاقف كيلع سأب الف انضالط ونت مل

 ىنتفغ ذإ اهمغآ كلذب

 هيقدصت .مل ناو ث كيلع .ساب : الف هتقدص .نا ةآرملل : رثؤملا وبأ لاق

 هلوقب ىتع ام هللاب .هفلحتسأ ىنترمآف هنيميب ةأرملا تبلطف ةيفلحتساف

 ىريس ) .هلوقب ىنع ام "لجرلا فلحف اقالط ( ىتأرما كسيلف ىريس )
 .؟ هيلا عجرأ .: ةأرملا تلاقف اقالط ( ىتآرما كسيلف

 .+: كجوز .وهف هيلا ىعجرا : اهل لاقف

 مكاحلا اهلأسي ةمرح اهجوز ىلع تعدا اذا ةآرملا نعو : هريغ .نمو.

 ٠ .. ةمرحلا هذم ام

 ' .ةمرحب سيلو ةمرح ايتمه وت اهلعل هنأل كلذ ليق دق : لاق

 ىلع هغفلحيو > كلذ د نع ايمحني الا مكاحل ا عسب لهق : تلق

 ؟ اه ١ وع د

 اهنأ وه رقأ ول هنأل ليق ام. نم هيلع الو س كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ةمر .حلا نأل ةمرحلا ننجيب ىتح كلذ ىلا برقي مل ةمرح امهنيب عقو

؟ ىه ام ى ر دن ال



 س َ; _ ١٨٦

 هدعب هل لحي ال .ائيش اهيلا هنم ناك .هنأ تعدا ناف : هل تلت أ
 ؟ اهصحفي الو كلذ ىلع هفلحي نأ مكاحلل لهف ادبأ

 بذكلا عقوم عقب كلذ نأل كلذ هلل سيلو ، كلذ ملعأ ال : لاق

 ٠ لصألا ف كلذ ىلع;نإك اذا

 أطخلا ىعداو ص كلذب رقأو ، ربدلا ىف اهئطو هنأ تعدا ناف : تلق

 ؟ دمع هنأ ةنيبلا ىه اهيلعو ، هلوق لوقلا نوكي لهف
 وه لانتو ، دمع : ىه تلاق امناو دمعلاب رقي مل اذا : لاق

 افخلا نأل ىعدملا وه ةمرحلا ىعدملاو ص ةمرحلا ةيعدملا ىهف ، أطخ ٠
 ٠ دمعلا دسفي امناو دسفي ال

 ٠ اهنيمب ىلا لزنو س ركنأو قالطلا اهجوز ىلع تعدا ىتلا ف ليقو

 ةنك اب اهنأو > اثالث اهقلط دقل تفلح اعلخ وأ ثالث قالط تعدا ناف

 . علخلا ىف كلذكو ث هتجوزب ىه امو ث قالطلا اذهب هنم

 تفلح تضقنا دق اهتدع نأ تعداو ك اهنعح > ر هيف كلمي ناك ناو

 ك ةجوزب هل ىه امو 6 هنم ةنئايل اهنا و & هنم اهتدع تضقناو اهتلط دقل

 ٠ ةعجارم الو( كلم 1 هلالو

 ٠ اهدر ىلع ريخ اهتدع ضقنت مل ناو

 نييلاغ اهنيمي بلطف اضرلا تركنأو ك ةأرملاب لجرلا جوزت اذاو
 تتام وأ تباغ اضرلاب هتنيب نأ ىعدي نأ الإ هيلع نيمي الو ىه اهيلع

 ٠ هنجوز اهنآو ا 6 اهجوز هب تيضر دقل هللاي فلحي 6 اذه وحن وآ

 هناف ىبصلا هدلول قح هيلع لجر نيمي ىلا لزن ) ذا بئلا اماف "
 همساب ىمسيو اذه :نبا ىبصلا اذهل هيلع ام هيلا ب ولطللا فلخي "

 ٠ اذك اذ_ك
.



_ ١٨٧ 

 باب

 ( نيميلا دعب اهتماتإو ةنيبلا دادهإ ىف )

 نأ مكاحلا ىلعآ ، ةنيبلا زجعأف اقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 ؟ كلذ نم ائيش هل لوقي الا وآ كننيب تمده دق : هل لوقي

 ٠ كلذ هل لاقت دارأ ناو ع كلذ كيلع سيل : لاق

 : لاقف ةنيبلا مكاحلا هلاسف اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ردهأ دق مكاحلل لقي ملو ، ىل هفلح : مكاحلل لاقو ع ةنيب هدنع سيل نآ

 ىذلا قصلا اذه ىف ةنيب رضحأ مث كلذ ىلع هفلحو ث اهمده الو هتنيج
 فلح امي هل مكحيو 0 مكاحلا اهعمسي له ح هيلع همصخ هل هفلح دق

 ؟ هجولا اذه ىلع هبلع همصخ

 ٠ كلذ ىلع ةنيبلا هنم عمسي نأ لوقلا اذه ىنعم ىف جرخي : لاق

 مكحلا عطقنا دقو .&{& كلذ ىلع ةنيب عمسي ال : لوقلا ضعب فو

 ء هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا نألو ث هيلع ىعدملا نيميل :
 ٠ هتنيم بلطيو 5 همصخ فلحي ال ىعدملا ىلع ناكو 4 .باطخلا لصخ وهو

 هنا : لاقو اهز_جعأف ةنيبلا نعا الجر : مكاحلا :.لآسب نا: كلذكو

 ح همصخ نيمي مصخلا بلطي نآ لبق همصخ هل فلحف ةنيب هدنع سيل

 ىلع هفلح ناف ؟ كلذ مكاحلل لهف كتنيب تمده دن ؤس هل لوني نأ لبقو

7 : ؟ همزلي ام اذه



.١٧٨٨ .... 

 ؟ هتنيب مدهي ىتح هفلحي ال هل بحتسي : لاق
 م .. .

 ٠

 كلذ مكاحلا لعفي : ملو . , مكاحلا ىلا ك كلذ ١ فلحملا بلطب مل ناغ

 :.ت ه هيلع ء ءىش الف

 هل نكي ملو 6 كلذ هل ناك كلذ هلاسي ؛ نآ فلحملا ا هيلا بلط . ناؤ

 همصخ انصخ فلح ن و : رفعج نم دمحم "باتك نم : هربغ نمو

 دعب مكحلا مكاحلا ضقن صقن | ذ ا ودهسثف ةنيبلا تءاج مثإ هننيب فرعي ال وهو .

 5 . ..ذوهشلا هد دهش ام . ىضمأو ّ .ةرجافلا نيميلا

 ٠ نيميلا لبت مهفزغي ونهو مكاحلا دنع هتنيب

 لطن اذا هتنيب لبقي مل همصخ فلحتنننا مثا هتنيب افرعي ناك ناو

 هننيب لطدأ اذا : ناصنع نب ناهبن نع ىراوحلا نب دمحم لاق

 قحلا كلذ ىلع ةنيب هنم لبقت مل افراع نكي ملا ؤأ ، مهفرع مكاحلا `دنع

 ٠ نيميلا دعي

 م. ّ `

 لجر نع هتلأسو : فسحآ ام ىف ١ هللا دبع ىبأ نع : هريغ نمو
 ؟ كلذ هلأ ث ةنيبلاب هسفن وغذي مث هفلحيف همصخ نيمي ىلا لزن

 « معن : لوقيف ؟ ةنيب كلأ : مكاحلا هل لوقي نآ الإ { معن : : لاق

٠ ةجح هيلع هل نكن مل فلح مث معن : لاق اذاف



. ١٨٩ . 

 هدجحجف اتح لجر ىلع ىعدا نم : حبسملا نب دمحم لاق : هنمو

 .ء كتنيب تردهأ :. مكاحلا :هل:لاقف نيميلا ىلا ىعدملا لزنف هيلع ىعدملا

 كلذ د_عب نم دجو مث 4 هيلع ,ىعدملا هل فلحو اهردهاف اهفرعب ال ناكو

 . ' ةبذاك ةرجات ن نيمي نم ريخ .لدع ىدهنت ناو هنم لعفت اهناف ةنيم
.= + : . ١ 

 ١ . . . ؟ ٠

. ! ٠ .. . : 1 .  , ` . . 

 ٠ ةعجر هيلع هل سيلف, هبحاص هل فلحو .اهردمهأفأ اهفرعي ناك ناو

 هل فلحو ص اهفرعأ ال انأو ت ىتنيب فرعأ ال ىنا : تلق : لاق ناف

 . اهردهأو هتنيب ةفرعمب رقأ دق هنأل هنم لبقت ال هناف هميرغ

 فلحتسا مث هتنيب فرعي قحلا بلاط ناك اذا : هللا دبع وبأ لاق

 بولطملا بلاطلا فلحتسا مث كتنيب كرتن مكاحلا هل لقي مل ولو همصخ

 ٠ هتنيبل كرت هتنيب فرعب وهو هايإ هفالحتسا نأ

 نيسيلا نأ ىلع ليلدلا : _ هللا همحر _ دمحم ىبآ عماج نمو

 قثوتي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نأ بلاطلا ىلع ةنيبلا مدع عم هل بجت ال

 : نيلدع نيلجر داهسشإب رضحلاو رفسلا ىف رذعلا لاح ىف انقوقحب انل

 اذا نيملسم ريغ رفسلا فو ع ناتأرماو لجرف دجوي ملو نكي مل ناف
 اذا نهرلا لجرلا ضبقو ث نيتآرماو لجر وآ نيلدعلا دوجو نع انزجع

 ىف نيدن انك اذا رفسلاو رضحلا نم داهسشإلا كرت قو ع ةقث نكي مل

 ججحلا نم كلذ نم رثكأ وآ ارارم مويلا وحن بيرق تقولا ىق اننيب ام
٠ هقلخ ىلع هلل ةمئاقلا



 س ١٩٠

 نم ةيآ هتغلب نم : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو
 ٠ هدر وأ هلبق 3 هللا رمأ هغلي:دت هللا باتك

 اهريخأت مكاحلل زوجي سيلف همصخل نيمي مصخلا ىلع بجو اذاو
 ىبنلا :نأل همصخل اهريخأت ىف مصخلا حسفي نأ الإ امكح مصخلا نع

 س تقوب اهيف صخي ملو ث ركنملا ىلع نيميلاب رمأ ملسو هبلع هللا ىلص
. ملعأ هللاو تاقوألا هب صخ ام الإ بوجولا ىلع رمألاو



 س ١٩٦٩١

 باب

 ) ةردملا نايصع ف (

 : ناطحق ىبأ باتك نمو

 كلذ حص ١ ذا ةردم ١ نايصع ىلع نوسيحي نيملسمل ١ انيآر دقو

 ے سبحي الو هيلع مدقتيف نيملسملا نم لجر نوكي نآ الإ رارقا وآ نيلدعب
 ٠ ةثالثلاو نيمويلاو مويلا لثم ليوطلا سبحلاب سيلو

 ذخأي نأ ريغ نم اقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو : هريغ نمو

 هلوقو 4 نامصع مكاحلا - حصبو ّ مكاحلا نم ةردم هيلع ىعدملا

 . مكاحلا ىلا هيلا ىعدملا

 7 هيلع سيل نأ ىعم : ل انقف

 مهموصخب مهدلو فاصنالا نع مهيراوت ىف نوفلتخي سانلا نأل

 ٠ دحاو ىنعم ىلع نولمحي ساانلا لك سيلف > مهل مهفاصنإ و

 ةردم همصخ ىآر دق هنأ مكاحلا عم ىعدا اذا مصخلا نع لئس

 ؟ ىضاقلا ىلا همصخ فاوب ملو ك همتخ اهيلع نوكي ىضاقلا ةردمو ك ىضاقلا

 ؟ هيلع بجي ام

ةردم همصخ ىرآ دق هنا : :ىضاقلل لاقو ح ةقث مصخلا ناك اذا : لاق



. ١٩٢ 

 نع ةعفادملاو ىحلنلاو دللاي فرع دق همصخ فاوي ملو ىصعف ىضاقلا

 ٠ هسبحو همصخ ىلا لسرأو ئ هلوق مكاحلا لبق موصخلا

 فرع دق هيلع عوفرملا ه .7 ‘ “ةنتلا ليغ خفارلا مصخلا ناك نا و

 5 همصخ افال ,مكاحلا ,هب هيلا لسرأ موصخلا نع ةعفادملاو ىحلتلاو دللاب

 ٠ هسيحي :مس و

 ىلوتو ىصعف ه ىضاقلا ة ةزدم همصخ ىرآ - هنآ ئغذا اذا مصخلا نعو ا

 : نآ را مكاصلا ىلع ا لها 7 :هيلع كلذ حص الوا ميتم زبغ وهو ٤ مكحلا نغ

 3 ١. ٠ه' ث :. .. : :. 9 +. :. ...د - : 8 ؟ هيلا لسري

 :7 ٨٥ ٠ :.: . . كلذ هيلع بجيال هنآ ىعم . : ناقل

 .٠٦ ۔, ا . { ١
` .٠ 

 ف عقي ىنعمل مومعلا نم مصخ لا لسرب نا مكاحلا ل ى آ ر ناو

 هل هتقث ىنعمل وأ ح هوجولا نم هجوب هيلا لوصولا نع همصخ هفعض

 مصخلل لوئسم:ئنتعم ىلع ال لوسرملل ربخلا ىلع اطايتحا كلذ لعفو س هيف
 همصخ اوب نأ ٠ . .. ١

 . 7... ,.. ٣ .:. ب . 1.٦: ٠3:11!

 ه موصخلا عيمج فف ىذنع كلذ زاج

 بجوتسي ة ردم ا همصخ دها رأ دق هنأ ةنييل أ ةحصم مصخل اف : هل تلق

 ةافاوملاب هرمآو 0 ةردملا : رآ دق هنآ ةنيبلا ل تده اذا مآ فلخت اذا 7 وقعلا

 . ؟ فلخت اذا ةبوقعلا بجوتسي

 هنردم هارأ ٢ ىذلا مكاحلا ىلا هيفا وي نأ هرمأيو 6 ةردملا هيرب : لاق

.ه كلذب ةنيبلا تدهشو ث هنع فلختو فورغم تقو ف



 ١٩٣ ۔۔ `

 نكي مل هيفاوي افورعم انتقو هل دجنف :ملو 6 اذ ده ىلع ن راك . ذاف

 ٠ ىصع دق نكي ملو ئ لبقتسي ام ق هيف 5 وي هلعل ، افلختم

 ىرأ دق هنا : لاقو ىضاقلا دنع نم ةردم مصخلا ذخآ اذا : تلق
 ؟ مصخلا سبحيو امهلوق لبقي لهف نيلدع ريغ نيلجر ةرضحب همصخ

 افافختسا جرخ رظنلا ف كلذب ةمهتلا هقحلت نم نم ناك اذا : لاق
 . مكاحلا رمأ ف

 ٠ ةمهتلا هقحلت نم نم ناكو ك رذع هل نيبتي مل أ ذاف

 مقي ملو ء ةجح كلذ نكي ملو ى ةمهتلا ببس نم نوكي نآ ىنبجعأ
 ٠ مهتقت وأ مهتلا دع تحض اذا مهقحلت الو . ةمهتلاب ةجح انم الأ .ىلع

 نم نم نادهاسش وأ ، قدصي نم نم دحاو دهاش هيلع دهش اذا نكلو

 ٠ كلذ لثم ىف بذكب مهتي ال

 كلذ جرخ اذا همصخ ةافاوم رضحي هيلا لسري نأ مكاحلل نوكي نأ
 ٠ هتيعر ىلع طايتحالا ف مكاحلا رظن ف

 ةنيبلا تمدعو ركنأو ةردملا همصخ ىرأ دق هنأ مصخ ىنعدا اذاو

 هنأو ؤس هملظ الجر نآ اكش اذأ لجرلاو ةأرملا ىق تركذو : با وج «

 ىعدي دم ىلا هوعدي هيلا لسري نأ مكاحلل زوجي لهف ليبس هيلا نكي مل

 ...؟ ملبظلا هيلع
( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٢ م )



_ ١٩٤ 

 ثادحإلاو قرسلاو لتقلاو برضلا لثم ائيسث ىعدي ىعدملا ناك اذاف

 نم مكاحلا هيف عراسي اذهف تذفنو ةبوقعلا اهيف مزلت ىنتلا لاومألا ىف

 " ... ىعدملا هيلا لصي ام نيح

 لثمو ، تاكراسثملاو عفشلاو تاعزانملاو نويدلا لثمو قوقحلا امأو أ آ
 هيف مصخلا عفر اذا هلثمو اذهف تامكاخملا نم كلذ رئاسو تاقفنلاو ةوسكلا

 ىلع دهشيو ث اهايإ هيري ةردم همصخ ىلع ذخأي نأ هرمأ مكاحلا ىلا

 . مكاحلا ىلا اذكو اذك عضوم اذكو ث اذك تقو هيفاوي نأ ةنيب كلذ

 هيلا لسرأ لدع ةنيب كلذب هيلع دهشيو ، تقولا كلذ هفاوي مل ناف
 ٠ ةردم ١ ةيصعم ىلع هسبحو كلذ نبح مكاحلا

 ف قحلا هبجوي ام ىف همصخ نيبو هنيب رظن هسبح غرفتسا اذاف

 هبلق نئمطي ام ىلع مصخل ا نم ع انتمالا لئالد مك احلل نيبم نأ ال ! همكح

 . باستحالا بوجو ىلع ال هنم باستحالا هجو ىلع هيلا لسرأ هيلا

 هل هنم عفرلا هجو ىلع ال ث ةبوقعلل ال ةرضحلل هيلا لسرأ اذاف

 .٠ هتجح عم هيلع ىعدملا ةجح عطقي هنرضح ىلا راص اذامف

 مل هجولا اذه ىلع مكاحلا ىلا لوصولا نع مصخلا كلذ عنتما ولو

 ٠ ةردملا نايصع ىلع هبقاعي امك اهب هبقاعي ةجح هيلع مكاحلل رن

 نماكو > ةقث دهاش وآ نيلدع ريغ ةردملا ةيصعم ىلع دهش اذا كلذكو

 كلذ ىف ةمهتلا ىلع سبح قحلا نع هتاذ ف ةخاذبلاو نواهتلاب فرعي نم
 ٠ ةردملا ةيصعم هجو نم سيل مكاحلا ٥اري امك

؟ اهبلط اذا ةردملا مكاحلا هيطعي نأ ىبصلل له : هل ليق



 ١٩٥ س .

 كلذ هل : لات ٠ .

 ؟ ضرألا ف عضت مآ هدي ىف كلذ ىطعيف : هل تلق

 ضرألا ف هل هلعجن نأ ىعم : لاق ٠

 ؟ هديب ىطعأ نا تيأرأ : تلت

 ۔ همصخ ىلع ةأرما وأ لجر هيلا ىدعتسا اذا ىضاقتلا نع لئسو

 ٠ هنم فاصنإلاو هنرضح بلطو

 فاصنإلا دارآ نا همصخ رضحي نآ مصخلل لوقي : ليق دن : لاق

 ٠ هنم

 ٠ ناعزانتي ام ىلع امهنيب رظن هرضحأ ناف

 ٠ ةردم هيلا بلطي نآ الا هيلع سيلف رضحي مل ناو

 نم ىه امناو ي ىضاقتلا لعف نم سيل اهنأل كلذ هيطعي هنا : ليقف
 ٠ ماكحألا ةنس ىف ترج دقو ي سانلا لعف

 هب هل هذخأي لهف سبحلا لبق هقح ذخأ مصخلا بلط اذا : تلق
؟ مكاحلا



. .١٩٦ 

 ةبوقعلا نم الوأ هنوف فيخ اذاو ث دابعلل قحلا نأل كلذ هل : لاق

 ىلا بلطي ملو ىضاقلا ىلا همصخ ىلع عفر اذا مصخلاف :تلق
 ةافاوملا ىلا هاعد هنأ جتحاو ء ىضاقلا هيلا ملس الو ث ةردم ىضاقلا

 مل اذا ةافاوملا نع هفلختب ةبوقع مكاحلا همزلي لهف منتماف مكاحلا ىلا
 ؟ رذع هل نكي

 : لاق هنم ببس ىنعمب هيلا هعدي ملو ء مكاحلا .ةجح رب مل اذا : لاق

 . سبحي هنآ اذه ىف ليق هنآ ملعأ الف

 باهذ هيصعبي نم وأ كلذ هرك نم ىلا لسري نأ مكاحلل له : تلق
 .. ؟ مكاحلا ةبيه

 ىف ةفيخلل ال هلل ةييملا ةيقب كلذب ديري اذه لجأ نم هافوت ناف : تلق
 ٠ اهجو كلذ ناك كلذ رمغ

 رتنسا مث ةردملا لجر ىصع اذا : مزاح نب هللا دبع لاق : هريغ نمو

 ٠ تيبلا لهآ نذأيو ع هنذإب الإ هيلع لخدب مل

 نذإبو هنذإب الإ هيلع لخدي مل ركنم ق ناك وآ ، هسبح نم بره ناف
 ٠ تيبلا لهآ

 لخديو نذأتسي نأ ىلاوللغ ركنم ىف ناك وأ هسبح نم بره ناف
 ٠ نذؤي مل وأ هل نذآ 6 هيلع

ربنملا ىلع همالك ى ميلتكت بوبحم نب دمحم نا : حبسم ا نب دمحم لاق



_ .١٦٩٧ 

 هيلع حلطصا ام الإ ةلداملا ةنيبلاب الإ مكحي ال مامالا نا : لاقف
 ٠ مهتلا لهآ سبح نم نوملسملا

 ، اهب نيفورعملا نونفلا ىف مهتلا لهأل كلذو : حبسملا نب دمحم لاق
 5 ةقرسلاب فورعملا قراسلا لثم اهيلع مهرمأ رهاسثلا ، اهب نيفوصولملا
 ٠ نب ديل ١ عطق و

 ق ةبيصم وأ ضرم نم مصخلا ةافاوم نع فلختلا ق رذعلا : ليتو

 ٠ اذه وحن وأ لام وأ دلو

 ىضاقلل ناف فاوي ملف مكحلا سلجم ىلا ةردمب لجر ىلع دهسنأ نمو
 ٠ ىآر فيك هسبيحي نأ

 ٠ مايأ ةتالث : ليق دقو

 ٠ ةبوقع هيلع سيلف ةردم الب دوست ناو

 ىض اقلا هاطعأ لجر نع دلاخ ني دمحم نب دمحأ ركي ايآ تلأس

 ؟ ال مآ كلذ رغ اناسنا اهي رضحي نأ هل زوجيأ ح اهم هل امصخ رضحيل ةردم

 . هل اهبلطي ناك نم الإ اهب رضحي الآ ىنبجعي : لاق

 هل مصخ ىلا اهملسيو هدنع نم اهذخأي نأ دحأل زوجي له : تلق
 ؟ هبحصيل

 ٠ ىضاقلا ىآرب الإ ث ال : لاد

؟ امهبتاعي لنهف كلذب ىضاقلا ملع ناف : تلق



:٠ ١٩٨ 

 ٠ ال : الاق

 هل لوقأو ٥ ردم دمعتسأ نأ ىل زوجيآأ ح نبد هيلع ىل لجر : تلت

 ؟ ىضاقلا ةردم هذه : هل لوقأ نأ ريغ نم ىضاقلا ىلا ىنبحصي

 ٠ ىضاقلل ةردملا امنا : لاق

 مكاحلا ةيصعم نع هتلأسو : رضحلا دمحم نب ناسغ كلام ىبأ نعو
 ؟ دابعلل قح وآ هلل قح اهيلع ةيوقعلاو ةردملا

 ٠ هلل ق _ : لاق

 مايقلا عدب نأ مكاحلل زجي مل هلل انح ةبوقعلا تناك اذاف : تلق
 ٠ لجو زع هللا قوقحب

 اوفختسي الئل سانلل عدرو بدأ وه امنا ةردملا ىلع ةبوقعلا : لاق
 نم همي هللا رمآ ام ىلا اوهبتني نأو ئ مه رومآ ةالوو مهمكاح مكحب

 ٠ مهل ةعاطلا

 اهب سا_ذلا ماكحلا بدؤي ىنلا بادآلا رئاس ليبس اذه ليبسو

 . ضعب ىلع مهضعب ىدعت ىلعو ث مهلهج ىلع

 رجزلاب اودعتي الأ لاهجلاو ءاهفسلا ىديأ ىلع ذخأي نأ مكاحللو
 ٠ مهل اعدر هب نوكي امب كلذ ىلع ىلوتملا هاري امب برضلاو سبحلاو

 مولعم ءىنث ىلع فيقوت الو فوقوب درت مل ىتلا بادآلا كلذكو

 لهجلا نع مهل عنملا نم اولعبو 6 اهيف مكاحلا اورتكم نآ كلذك بجوق

٠ ضعب مهضعب ىلع مهنم ىدعتلاو



١٩٩ 

 نم لجر هريغل متاسشلا وآ ةردملل ىصاعلا ناك اذا ليق كلذكو

 ىلع ىرج لعفلا نآ هنم مكاحلا ىآرو ث مهنم رادمألا لهأ نم نيملسملا
 هنم رجت مل ةداعلا نأو س كلذل دمعتي مل هنأو ث، ةلفغلاو وهسلا اذه

 ٠ كلذ لثمل دوعي ال هنأو س هنم ناك ام لتم

 ٠ هنع وفعي نأو ث هبتاعي الأ مكاحلل ناف

 هلعف نم رئابكلا حابقتسا هلا رهظآو ٠٧ هنم ناك ام ىلع هديق ناو

 ٠ زئاج كلذخ

 همصخ رضحيل ةردم مكاحلا دنع نم ذخأ لجر نع هتلأس : هريغ نم

 هبلع دهشأو ؤ هل امصخ هيلا ملسملا اهارأف هريغ لجر ىلا اهملسف اهب

 ؟ ةفصلا هذه ىلع مصخلا ىلع ةجح هذه نوكن له ةافاوملام

 ص ىه - حص كاذ ناك ىضاقلا ةمالع تناكو س ةردملل هنايصع اذا : لاق

 ٠ ةردملا ىصع نم مزلي ام همزليو 4 ةجح

 نأ هيلا بلط نم ىلا همصخ فاوي نأ لجرلا ىلع له : هتلأسو
 ؟ هدلب ريغو هدلب ق كلذل ركنم ، همصخ قح نم هيلطي ام ق هيلا هيفاوم

 مامإلا يضاق ىلا وأ مامإلا ىلا هيفاوي نأ هيلع ، معن : لاق

 ٥ ٠ دلب ربغ ق ن اك ول دو

 ريغ ىف نيماسملا نم لجر ىلا هدلب ى ةافاوملا هنم بلط اذا كلذكو

٠. هيلا هيفاوي نأ هيلع ناك مامإلا رصع ٠



_ ٢٠٠ 

 « هل هبهو وآ ، هنم هارتشا هنأ ىعدآ اذا ى معن : رثؤملا ويأ لاق

 . ةجح هيف هيلع لخدت الف ركني الف عمسي وهو هب هضياق وأ

 لجرلا طلاخي لجرلا نوكي دقف ىمالغ اذه وأ ىتلخن هذه : لاق ناو
 هتكسيف ىلخن وأ ىمالغ : لوقيف هنم مالغل ا رجآنس ١ وأ 6 هل لمعيو

 . ببسلا نم امهنيب ناك ىذلل مالغلا برو لخنلا بر

 مالغلا هرجأ ناك هنأ ةنيبلا رضحأ اذا ةجحلا ف لخدي اذه ىلعف .
 ٠ اذه ه اينآ وآ اهنتاين هحنم وأ ح اهيف هلكو وأ لخنل ١ ق هلمعتسا و

 هنلأسو : _ هللا همح ر ركب ىبأ نب دمحم هللا ديع ىبأ نعو

 هبلع ىعداف عجر مث مكاحلا ىلا ةمهبم ىوعد لجر ىلع ىعدا لجر نع

 ؟ ةيناثلا وأ ىلوألا ٥اوعد مكاحلا عمسي ام اعطق ىوعد

 ىلع تيثئو همهنتاف عجر مث رضاح مصخ ىلع ىعدب ناك نا : لاق

 ، ةمهتلا ىف هل بجي ام ىلا لصح وأ ىوعدلا كرتو ث ةمهتلا ىنعم
 ٠ ىوعدلا ف هل بجب ام ىلا لصوأ ىعدا مث مهتا نا كلذكو

 ؟ ىلوألا كاوعد تكرت دق : هل لوقي نأ مكاحلا ىلع له : تلق

 كلذ ناك هذع ةجحلا معطت ىفو ةركذتلا ىف اطايتحا كلذ لعف ناو

 ٠ هللا

 اهفلخ ى هل ةعطقلا : لاق الثم ةرم نيمصخلا دحأ ىوعد فلتخا اذاو

اذه هلوقي عمقي الف اهارتشا هنأ هربخأ هابأ نآ ىعدب ةرمو ؤ ةدلاو



_ ,٢٠١ 

 ىوعد ىلع مكاحلا عطقي مث فورعم رمآ ىلع هاوعد ررقي ىتح مكح

 ىلع ىعداف لجر مكاحلا ىلا رضحآ اذاو : انموق نع : هريغ نمو

 هيبحي الف هيلع ىعدا ىذللا ق هبلع ىعدملا مكاحلا لأسف انقح لجر

 ٠ مصأ ىن ا : لوقي وآ ئ ء ىتيب

 هيعدي ىذلا قحلاب رقت تئسشث نا : هل لوقيو ث هلأسي مكاحلا ناف
 ٠ كملع تمكح الاو كمصخ

 مالكلاب تارم ثدااث لوقلا مكاحلا هيلع ددري ام دعي تكس ناف

 مكاحلا ناف ركنيف نيميلا هيلع بجي نم ف ىواحطلا نع كلذكو

 ٠ تارم ثدااث هل لوقي ؤ كيلع تمكح الإو تفلح نا : هل لوقي

 ٠ هيلع مكح الاو فلح ناف

 هيلع ىعدملا ىف اوفلتخاو ث رارقإلا نع لوكنلا ف سانلا ضعب لاقو
 ٠ ركني الو رقي الو تكسي

 ٠ دا رأ امو كرتي الو 4 ركني وأ رقي ىتح ربجي : لوقي كلام ناكو

 ء فلحف ىعدملا ىلع نيميلا در كلذ لعف اذا : ىعفاسلا لوقو

 ٠ ىعدا ام ققحتس د او

 ىضق فلحي مل ناف ارارم فلحا : هل لوقي نأ وهو : ثلاث لوقو

٠ بوقعي لوق اذه و ص هيلع



_ ٢٠٢ _ 

 لانتقف مهارد هل هدنع نآ همضخ ىلع نيمصخلا .دحآ ىعدا اذاو

 ؟ بدس ىآ نم هل ىدنع ىتلا مهاردلا هذه ام هلس : مكاحلل مصخلا

 بلاطلا لانق اذا كلذو مكاحلا ىلع بولطملل كلذ نا :: اولان دنف

 : ٠ هعم وأ اذكو اذك ىل هذنع

 هل نكي مل هببس امو هيلع ىذلا قحلا اذه فيك بولطملا بلط اذاو

 .. اذه ىف قرفلا مهفاف مكاحلا ىلع كلذ الو ، كلذ

 ىلع هل قحب وهو ص هدب ىق هنأ رقأف لجر ىلع اعاتم ىعدا نمو

 ٠ عاتملا بحاص

 ٠ ىعدي ام ىف ةنيبلا رتملا ىلعو 0 هبحاصل ع اتملاف

 ىف الو . امهيديأ ىف ال الام نايعدي نالجر مكاحلا ىلا لصو اذاو

 ٠ امهدحأ دي

 ٠ ةموصخ امهنيب لعجي ال مكاحلاف

 ةموصخلاو ى هيلع ىعدم رخآلاو ايعدم امهدحأ نوكب نأ ةموصخلاو

 ٠ ةمئاق نيعل خي نع اعنم بجوت

 هلا ءعىريف هدي ى الام هبحاص ىلع نيمصخلا دحآ ىعدا اذاو

 ٠ امهنيب ةموصخلا تطقس هنم .

 لاملا كلذ نم هيلع ىعدا ءى ربيف دقصب ال ام هيلع ىعدا اذا كلذكو

-:" ٠ هدنع ةموصخلا تطقس همصخ هفصو ىذلا



٢٠٣ 

 ىناثلا ىلا ةموصخلا تداع رخآ دي ىف هاعدا ام دجو اذاو ٠

 هعنم ناف هيف ىعدملا نم هيلا ء ىريف ىوعدلا نم ىناثلا ءىرب ناف

 ىذلل لاملاب مكاحلا مكحي الو ح هنيبو هنيب اضيأ ةموصخلا تناك رخآ

 ح هاوعد ىلع مصخلا هقدصي هنأ الا لاملا نم هيلع ىعدملا ءى رينف هاعدأ

 . ةنيبلاب الإ مكاحلا هل مكحي الو ، هدي ىف وهو هملسيو

 مكحي مل هنم ءعىربو هاوعد ىلع هتدصي ملو هدي ىف ناك نا كلذكو

 ٠ هضبت نا هنم مكاحلا عنمي الو س مكاحلا هب هل

 ةبراضم هعم ناكو هط_ تنلا وأ ٥ رجآتس ١ وآ ائيش ر اعتسا نمو

 ٠ هيف مصخ وهف هنم قرسف نهر وآ ةعيدو وآ

 ىدي نيب فقوب ام نم بويعلا لثم ضورعلاو لاومألا ىف ىواعدلاو
 مكاحلا ىلا هب لصوتلا وأ هلمح نكمأ ام نم فقوب الو ، مكاحلا

 امب مكحيو ؤس بيعلا رظنيو ، مكاحلا ىدي نيب فقوي ىتح هلمح مهيلعف

 ٠ كلذ ىف قحلا نم ىري

 نورظني الودع ثعيي مكاحلا ناف هب لوصولاو هلمح نكمي ال ام امأو

 ٠ كلذب مكاحلا نوملعيو ث هيلع نوفقيو كلذ

 ٠ كلذ مهلف هي اومكحيو > كلذ ىلع اوفقيل مهثعب ناو

 هنآ ىنطملا ىلع لخنلا بحاص ىعدا .مث ةرمث لجر ىلع انطآ نمو

.: نمثلا تعفد دق : ىنطملا لاقف ةرمثلا نمث هيلا عفدي مل



.٢٨٤ 

 ةرمثلا هدي ىف نم لوق لوقلاف ٠

 ح لك اذكهو ٠

 ىوعدلا هذهب نوكب ال هناف مكاحلا دنع ةلافك لجر نلع ىعدا نمو

 ٠ مكاحلا دنع ةموصخ

 نع ىل اهب لفك ةلافك لجآ نم امهرد اذكو اذك ىل هيلع : لاقت ناف

 ٠ ةموصخ نوكت هناف ديز

 6٧ ا_ذقح عدي ملو العف ىعدا ىلوذلا نأ : نيتلآسمملا نبب قرغلاو

 اهتبثي خ قوقحلا ى وعدد الا م صخلا نيي ةموصخلا تيثب ل ال مكاحلاو

 ٠ لام

 ٠ لاعفألا ىلع ناميألا اضعب مهضعبل نيمصخلا مزلت الو

 هتفاتأ نا : فيغرلا بحاص لاقف افيغر لجر دنع نم ذخآ نمو

 ٠ هتميق الإ هل هيلع سيلف هغفلتأف رانيدب كيلع وهف

 : لمحملا ىف اعزانتف عضوم ف الزن دق لامجو لجر ناك اذاو
 ىلع لمحملاو ، ىل لمحملا : لوقي ىرنكملاو ك ىل لمحملا : لوقي لامجلا
 ٠ ريعبلا رهظ

 ء اعيمج لمحمال نيكسمم ناك ولو هل هنأ هنيمي عم هب ىلوأ هبحاصف
 ٠ ةنيبلا رخآلا ىلعو

 د_حاو لك ىلعف امهدحأ ديب وه سيلو ء اطوطحم لمحملا ناك ناو

٠ هل هنأ ةنيبلا امهنم



 ..۔ ج ٢,٠0٥ ۔۔۔

 ٠ هل هنأ ةنيبلا رخآلا ىلعو 6 هم ىلوأ وهف امه دحأ دي ق ناك نا و

 ركني نآ هنم فيخف هتجوزل قادص وأ نيد لجر ىلع ناك اذاو

 ٠ هنود ىعدملل هنآو س هدودحي ,.هلام عيمج هيلع ىعداف هيحلي وآ هلام

 ٠ ز ةنأ .. ۔ رقأ ناف

 ٠ هرا ربتا مكاحلا هيلع ذخأ هل هنا لانق ناو

 نأ هيف ةليحلاف ةنيبلا مدعو الام لجر نم لجر ىرتشا ناو

 هع اي هنأ دهشيلو 7 ل ا ١ نم ةرضح ق هبي قثب نمم هريغ نم هعيبي

 ٠ منام الو زجاح الب هيلع

 ملسيو 5 هدي ىف هنأ ةنيبلا هنم بلط هدي ى هنآ ىعدي نم ىعدا ناف

 ٠ ةنيبلا ةماتا نم عئابلا

 دق هنأ ا ودهسشيل دوهسل ا ةرضحي اثدح هيف ثدحي نأ هنكمأ ناف

٠ اضيآ ديج وهف هدي ديلا نأ عنام الو عفاد الب هيف ثدحل



 ۔. ۔۔ ٢٠٨٦

 باب

 ) حلصلا ق (

 : رفعج نبا عماج نم

 ٠ نبمصخلا حلص ق ىضاقلا رظنيلو

 امارح لحأ وأ .ء امهدحأ نم راكنإ ىلع امهنم حلصلا ناك ناف

 ٠ حلصلا ١ ذه ىضاقلا لطييلق الالح مرح وآ

 . زئاج وهف كلذك نكي مل ناو

 ٠ ملعأ هللاف راكنإلا ىلع امأ : رثؤملا وبأ لاق

 نيي زئاج حلصلا : لاق هنأ _ هللا همحر باطخلا نب رمع نعو

 ٠ ذخأن كلذيو ئ امارح لحأ وأ الالح مرح احلص الا ساانلا

 لجر هي !ا عفتر ١ احيرش نأ : نىربسس نيب دمحم دمحم ركذو

 ىللا اهتلوحف اهنم بيرق قيرح عقوف ةعيدو مهرد ةئام ةأرما عدوتسا
 ؟ ءىش ىف اهمهتت له : ةآرملا نع لجرلا حيرش لأسف ، تعاضف لجر

 ٠ ال : لاقف

 ٠ امهرد نيسمخب اهنم تيضر تئش ناف : لاق

٠ مويل ا كلذ ريغ حلصي رمأ هتيآر امف : نبيربس نب ١ لاق



 ٢٥٧ ب ,

 نكي مل ا_هعاتم تعضو ثيح هتعضو ناغ : ٠. ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ نامض ا اهيلغ

 . رثؤملا ىبآو ناهبن نع ىظفح اذك

 ٠ تنمض ذ اهتلوح اذا : ل_بيق دقو : :لاق هريغ نمو

 . نامض كلذ ف اهمزلي مل اهيلع نمأت ثيح اهتلعج اذا : ليتو

 ىلع الجر لمعتسا _ هللا همحر ۔ باطخلا نه رمع نا : ليقو

 ارانيد هصيمق مك نم قلطاف رانيد ىف نالجر هيلا مصتخاف ءاضقلا

 . انءعاضق لزتعا نآ : هيلا بتكف رمع كلذ غلبف امهيلا هعفدف

 سانلا نيب قحلا ذافنإ ىلع ةاضقلا ىوقي ام نم اذهو

 نأ رمؤي مل نبمصخلا نيب مكحلا عطق تدرأ اذاو : هريغ نمو

 ذافنإ ف نوامتلا عقوم عقي كلذ نأل هسلجم ف حلصلاب امهرماب
 موخلا نيب كلذ ىلي هب قتي نم نم حلصلل الجر لعجي نكلو ، قحلأ
 نآ ىجري ام ىف قحلل ىوقأ كلذ نأل ءىشب كلذ ى مكاحلا ملكتي ال ىتح

 ٠ ازيزع ناك ناو كلذب زعي

 شيرق نب دبعس نب نسحل ١ ىلع يبآ ىضاقلا نع ةقثلا ظفحو

 نآ مكاحلل زيجي الو ى مكاحلل حلصلا ىري ال ناك هنأ _ هللا بحر .

 ناو زئاج حلصلاو ، ضبني ىتح بمهاولل ةبهلا : ليقو : هريغ نمو .

٠ ضبقي مل



 ث _ _ ٢٥٨

 مات حلصلاو ، تابهلاو تاراجإلاو اهلك غويبلا ف لوهجملاو
 اهيف لخدي مل اذا ةمات اهناف تاعرازملا ف ناك ام الإ ضقانتي مل ام

 ٠ كلذ وحنو ابرلا لثم ميرحت

 هيلع ١ وحلطصا مث ذ ةل اهج ىلع مقو حلص نع هتلأسو : هريغ نمو

 . هوضقنو كلذ اوريغ مث كلذب اوضرو

 ؟ مهيلع . ... و له : تلق

 ٠. هوضقتنني مل وأ هوضقن نا حلصلا متي ال وآ : .تلت

 هيلع اوحلطصا مث نيحلاصملا دحأ نم لوهجم ىلع حلصلا متو اذاف

 ٠ ضقنلا كلذ ف مهنم لهاجلل ناك هنم ءىشب وأ

 . لهاجلا ملعي مل ام لهاجلل ام ملاعلل : ليقت دتو

 .. ملاعلا نود لهاجلل كلذ امنإ : ليقو

 ٠ ابرلا بورض نم وه سيلو ص مت كلذ ىلع اماتت ناف

 ٠ ملعلا دعب هب اوضري مل ام ةلاهجلاب ضقتنا هوضقن ناو

 ىرجم نابر اج 6 قمحلا ١ بورض نم نابرض حلصل ١ و مسقلا و

 كلذ عقيق ء ءىشل ءىش وأ ك لامب لام ةلا زإ وه امناف عويبلا و ضايقلا

 ٠ ضايقلا و او عيبا لخدي ام ةلاهجلا نم هلخدتف ك عيبلا و ضايقلا عقوم

 حلصلا ىضمي امنا لاقيو : انباحصأ نم راثآلا ف تدجو ام نمو
٠ ههجو فرعي ال سبتلم رمآو ع رمألا نم هيف فلتخي ام قف سانلا نيب



. ٢٨4٩ 

 هركنأو مهرد ةئام لجر ىلع ىعدي لجر نعو : عجر هريغ نمو

 هل رقأ نآ دعب امهرد نيسمخ ىلع هخلاصف هل رقأ وأ 0 مهرد ةئاملا

 ٠ حلصلا متي متي ملو ء قحلا هل ىذلا كلذ نع عجر مث ى ةئام

 ؟ خلصلا اذه هيلع تبثي الو كلذ هل زوجي له : تلق

 امل كرتلاو ، كرت هنأل كلذ تبثي مل راكنإلا ىلع هحلاص اذاف
 ٠ هيلع تيثي ال هضيق ىلع ردقي ال

 مث هل همصخ فاصنإل هلام ذخآ نم ةردق ىلع ناكو هل رقأ اذا امأو

 . امهيلع كلذ تبث ناملاع امهو قحلا نود ءىش ىلع هحلاص

 مهدحأ ىعداف ةثرو فلخو كله لجر ف ىلع ىبآ ىضاقلا نعو

 لوخد ريغب لاملا اومساقتو هؤاكرشو وه حلطصاو هلام نم ائيس
 ، ةمسقلا ضقنو حلصلا نع ةثرولا دحأ داع مث ، اوفرصناو مهنيب ةاقثلا
 ؟ ال مآ كلذ هل تبثي

 مهضعبل موصخلا نم را رقإلا رغ ىلع حلصلا توبت ق تفرع ى ذلا

 ٠ افالتخا اضعمي

 ٠ هيف اوعادت ام ىف تبثي ال : نيملسملا ضعب لاق

 ثروي مكدلا ناف اوحلطصيل موصخلا اودر : لات هنأ رمع نعو

 ركيو ةيه اننع ني ديرد نأ همهتأ ال . نم ىنثدح دقو : رثؤم ١ وبآ لاق

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٤ م )



_ ٢١٠ 

 راحصب ةيهاتع نب ديرد ناكو ث كلملا دبع مامإلا ىلا اعفترا ةحلط نبا

 . ركب هيلع سلافتو ث الام ركب ىلع ىعداف

 ء هلام تذخأ ةحلط نب ركبل _ انل ركذ ام ف _ مامإل ا لاقف

 ديرد ىلع لبقأ مث ، كلذ ىف لاقف ركب هيلع دشو سبحم هب تبهذو
 بوبحم نب دمحم اذه ىنث دح ، همحل عطقأ & هم كل عنصأ ام : لاقف

 . زرحم نب ديعسو

 حلصلا ىضمي امنا : لاقيو : انباحصأ نم راثآلا ف تدجو ام نمو

 ٠ ههجو فرعي ال سبتلم رمآ وآ رمألا نم هيف فلتخي ام ىف سانلا نيب

 هنم هل دبال تقو ف الإ هتيعر نع بجتحي نأ مامالل زوجي الو
 نيملسملا رومآ نم ائيش هللا هالو نم : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل

 هنجاح نع ىلاعت هللا بجتحا مهرتفو مهتلخو مهتجاح نود بجتحاف

 ٠.هرقفو هتلخو

 تعياب دق ىنأ دهشأ مث الام لجرل عاب لجر ىف ىراوحلا ىبآ نع

 نكي ملو س نمثلا هنم تيفوتسا دقو ث مهرد ةئامب ىلام نالف نب نالف
 : ىرتشملا لاق نمثلا عئابلا بلط املف ى نمثلا هيلا عفد ىرتشملا

 . نمثلا ىنم تيفوتسا دق كنآ تدهسشأ دقو ، ءىش ىلع كل سيل

 هنآ مهدهشآ مئابلا نآ ةنيب ىرتشملا مم ناك ناف تفصو ام ىلعف

 هيلعف ىرتشملا ىلا هللاب نيميلا عئابلا بلطو ث نمثلا هنم فوتسا دق

 ٠ ءىش هنمث نه هبلع امو ح لاملا اذه نمث هافوأ دقل هللاب نيميلا

 ىلعو ث عئابلا لوق لوقلا ناف ةنيب ىرتشملا عم نكي مل ناف
. ءافولاب ةنيب ىرتشملا



٢١١ 

 كئاحلا الو ىراكملا فلحتسي ال كهاس ني ىديسلا ناك : هل ليق

 ىنإ مهللا : لوقيو هنيمي عم ىعدملا لوق لوتلا لعجيو حالملا الو

 . نايبصلا ملعمو لامجلا نم كريجتسأ

 ٠ اذه ريغي نولوقي انياحصأآ و

 نكل همزلي له ث ركنأف ىوعد لجر ىلع اوعدا ةعامج نع هتلأسو

 ؟ رخآلا نود نيمي دحاو

 اعيمج هيلع مهل نكي مل دحاو تقو ق اعبمج اوعدا اذا : لاق

 ٠ نيمي الإ

 ىلع نبمد دحاو لكل ناك دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ىعدا ناو

 مه ارد ةرشعب ائيش هل ع اي هنأ رخآ ىلع ىعدا لجر ف ليقو

 . مهاردلا ةرشعلا بلطي امنإو ، هيلع عيبلا تابثإ بلطي ال

 نم هيلع ىعدي ام لبق نم مهارد ةرسع هل هيلع ام فلحي هناف

 ٠ ةدودحم ىوعدلا نكت مل اذا عيبلا اذه نم قح هل هلبق امو 6 عيبلا اذه

 هموئلا اذه وآ ريناندلا هذه وأ لاملا اذه هل عابام هنيمي بلط ناف

 ٠ ةصقلا ىلع امهنيب نيميلا تناك امهنيب عيبل ا تابثإل

 هبلطو ء امهدحأل ةمأ امهنأ ترقأف نانثا ىعا دت اذا ةمألا نع 7

٠ هل ترقأ ىذلا نم مصخلا



٢١٢ 

 نم هسنل اهاعدا ول نأ اقح اهيف هل ملعي ام هللاب نيمي اهيلع هلف
 ٠ اهسفنب هل اه را رقا ريغ

 هل ترقآ اهنأ ملعي ام فلحي اهسفنب هل اهرارتا ىعدي امنا ناك ناف

 . اقح اهيف اذهل ملعي الو س الطاب اهسفنب

 رخآلا ىلع قح امهدحأل حضو مكاحلا ىلا ارضح نيلجر نعو

 ذخأبو مكاحلا هلبقيأ ؤ مكاحلل ىقح تبهو دق : قحلا هل ىذلا لانقغ

 ؟ ال مآ هيلع بجو ام نم جورخلاب قحلا هيلع ىذلا

 سيلو 6 هي هل رقأ ام ليقي نأ هلو 6 مك احلل زث اج ر ١ رذال ١ : ل ام

 امب هتح بلطي هريغ مكاح ىلا هتبلاطم عفريو ث هسفنل مكحي نآ مكاحلل
 . كلذ ىف مكحلا هبجوي

 نهل هبحاض هيلا تجلآأ نمتدلاو لجر ىلا نبعدا ةوسن نع هتلأسو

 له ، هنيميب ةوسنلا تبلطف كلذ لجرلا ركنأو ، نهدلاو هفلخ لام نم

 ٠ ةفصلا هذه ىلع نيمي هيلع ىل نيبي سيل : لاق

 % هدم ق اهنآو ڵ ةفصلا هذه ىلع ةيحاضلا هذه نبعدا ناف : ثلتق

   4 ٠ ذيمي نبلطو ، كلذ ركنآو

 ك نهدلاو فلح ام نم نهل هيلا تجلا نمهتدلاو نأ نبعدا اذا : لاق

 ٠ افورعم الام ةيحاضلا تناكو 6 هدب ق اهنأو

 ص قح اهيف ءالؤهل ملعي ضرأ هدي ق ام هللاب نيمي هيلع ناك
' .. اثاريم نيعدي نهنأل نهدلاو فلخ ام نم هدي ف نهل اهنأ نيعدي ام



٢١٣ 

 كلذ ركنأف ةمرحلاو قااطلا اهجوز ىلع تعدا اذا ةمألاو ٠

 ناو اهجوزل اهنم ةمكاحملا ى اهل نذأب نآ اما اهديس ربجي : لاق
 ٠ كلذ وه ىلوت ءاش :

 .7 عامتساو اهجوز نم كلذ ىلب نأ وه راتخا نا تيأرأ : كلت

 بلطو ، وه همكاحي نآ جوزلا ىبآو ص هيعدت ام ىلع ةنيب اهيف تناك نا

 ؟ ديسلا ىلع هل كلذ نوكب لهف ىه اهتمكاحم

 ٠.٠ ىدنع اذكه : لاق

 ههنع ديسلا فلحي نأ ىضرو ء اهيلا نيميلا در نا تيأرأ : تلق

 ؟ ديسلا ىلع كلذ ىق نيميلا ىرجن فيكف

 اهجوز ىلع اذكو اذك تعدا وأ ث اذكو اذك تلاق دقل فلحي : لاق

 ىمسيو 0 هبلع اهتعدا ىتلا اهاوعد نم كلذ ق ةيذاك اهنأ ملعي امو 6 نالاف

 ٠ اهسفن اهيعدت ىتلا ىوعدلاب

 ٠ كلذ ىف امهنيب ىرج ىذلا مكحلاب اهتجح

 بلطو ث اهنع ديسلا فلحي نآ جوزلا ضري مل نا تيأرأ : هل تلت
 نم جوزلا بلطي ام ىلع فلحتل اهكرتي نأ ديسلا ربجي لهف ىه اهنيمي
 ؟ نيميلا اهيلا در اذا كلذ ى اهنيمي

٠ كلذ ىلع ربجي هنأ ىدنع اذكه : لاق



٢١٤ . 

 سبحلا همزلي لهف اهجوزل فلحلل اهكرت نع عنتما ناف : هل تلق
 ؟ سبحلا اماو اهعدي نأ اما ، كلذي

 ملعأ امو ى اذكو اذك تلاق دقل فلحي نأ اما ديسلا مزلي : لاق

 . اهعدي نأ اماو ص ةيذاك اهنأ

 . كلذ دحأ لعفي ىتح سبح منتما ناو

 نأ وأ نيميل ١ ريغ ق ةمك احملل اهكرت نع عمنتم ١ ن ا كل ذكو : هل تلق

 ؟ اهعدي نأ اماو كلذ وه ىلي نأ اما ، سبحلا همزل اهنع كلذ ىلب

 ٠ كلذ همزلي : لاق

 ىف ةمألا لثم مه مهيلع ىعدب ام عيمج ف ديبعلا كلذكو : هل تلق

 ؟ لاملا وأ سفنألا ق مهيلع ىوعدلا تناك ولو اذه

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ىعدي ام نع دبعلا نع ديسلا فلحيف نيميلا ىناعم ف لوتلا امأو
 ٠ اذه هدبع ىلا ىعدي ام نم اقح ىعدملا اذهل هلبق نأ ملعي ام هيلع

 فيسلاب هسأرو هدي ف هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا لجر فقو

 ٠ نييماد نيحرج

حرجلا نم دودحم ىلع الا نوكت ال اهناف ىعدملا ىلا نيميلا در ناو



٢١٥٠ 

 لك ضرع ص نييماد نيحرج هديو هسأر ف هبرض دقل هللاب انيمي فلحي .

 هنأل شرالاب هل مكحي ذئنيح مث اذكو اذك لوط ىف اذكو اذك امهنم دحاو

 مكح ىف هبلع فلحي ىذلا حرجلا ةفص اهب كردت ةفصب الا فلحب ال

 ٠ نبملسملا

 ٠ ائيش لجر ىلا ملس هنأ ىعدا لجر ىف

 هيلع ىعدي امل اركنم ناك اذا نيميلا ميلستلا هيلع ىعدملا ىلع : لاق

 قح هب هيلع بجي اميلست اذكو اذك هيلا ملس ام فلحي ث ميلستلا نم
 ٠ ةعاسلا هذه ىف اذه نالفل

 ؟ هلبق وأ هيلع نآ هيلا ىعدا ناف : تلق

 ٠ همصخ مزلي ءىشب توبث هيف ىل نيبي سيل ( هيلإ ) هلوق : لاق
 ٠ همف فلتخمف ) هلبق ( امآ و ؤ نومضم هنا ليق دقف ) هيلع ( هلوق امأ و

 فلسلا نع فلستملا باغ مث مهارد الجر فلسآ لجر ف لينو

 : لوقيف فويز اهيف مهاردب هيلا ىتأي مث ناقرتفيو هنع بيغي ام راد
 دق : فلسملا لوقيف ث اهنيتفلس ىتلا مهاردلا ىه مهاردلا هذه نا

 لوقلا نا : اهكتفلس ىتلا مهاردلا ىه هذه نأ ملعأ الو ، مهارد كتفلس

 اهيف نأ ملعأ الو مهارد كتفلسأ دتنل هللاب هنيمي عم فلسملا لوق كلذ ف

 ٠ دوقنلا نم دري ام وأ فويزلا نم اهيف ناك هنآ ىعدت ىذلا اذه

 .ىنم اهتضبق دتو مهارد كدنع ىل تناك دق : لجرل لجر لاق اذاو

هنم اهذخأي مث كنم اهتذخأ ام هللاب رخآلا فلح الاو ةنيبلا هيلعف



. ٢١٦ 

 ملو ء هنم اهذخأو مهارد هل طقل هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 ؟ نيميلا ىرجت بيك ي نيميلا ىلا لزنو ركنأف اهايا هطعي

 ٠ انح اهيف اذهل ملعي مه ارد طقل ام فلحي : لاق

 ع ترتس ام اهنيمي ةثرولا بلطيف هنجوز دنع تومي لجرلا نعو
 ؟ اهيف لوقلا فيكف فلحت ملو تسبح ناو ؟ كلذ ىلع سبحت له

 فلحت ىتح ادبأ سبحلا ف لازت الو ء .فلحت ىتح سبحت ث معنف

 ٠ لجرلا كلذكو 6 سبحلا ق تومن وأ

 .اذكو اذك كل ىدنع عضو دق انالف نا : لجرل لجر لاق اذاو

 . هيف همكاحف هيلا هعفدي مل مث كيلا هعفدب ىنرمآو

 هيلا هعفدي نأ هل لوقي نكلو كلذ عفد ىلع هربجي ال مكاحلا نا

 ٠ ملعأ هللاو هرمأب

 ءىدر ءىنت هنم جرخ مث هنم لكأف لجر نم ارمت ى رتنا نمو

 دريو ؤ رمتلا نم ىقب ام دريو ئ هتميقب لكأ 1 نماض هناف هدر .بجي

 نا لكأ ام ف نيمي ىرتشملا مزليو ث اديج هتميقب ىرتسنملا ىلع عئابلا
 ٠ هنيمي مم هلوق لوقلاو 6 ١ ذك نم رثكأ نوكب ال هنأل هدنع هتميق تناك

 ثيح ىلا مئابلا ىلع هدري نأ الا ىرتشملا ىلع ءاركلاف هدر اذاو
 . ماكحلا ضعب ىلا وآ ، هنم هضبق

 ثيح ىلا هلمحو هؤارك عئابلا ىلعف عئابلل مكاحلا هب مكح اذاف
رأ ١ د ٠



_ ٢١٧٧ 

 عئابلا ىلا هلصوي نأ الا هيلع ءاركلا همزل هدر ىرتشملا مزل اذاو

 هرزعل دمعت دق عئابلا ناك ولو هعضوم نم برقأ عضوم نم هضبقي وآ
 ٠ ملعأ هللاو ءعىدرلاب

 شق هنآ ملعي وهو قعلي ءاعو لجرل عاب نم ف نسحلا ىبأ نعو

 ٠ اسشق هدجو هتيب هلصو نآ ىلا ىرتشملا هلمحف

 ررغلا ناك املف ك زوجي ال ررغلاو ك ٥ رغ هنأل هيحاص ىلع ه٥ءا رك نا

 ٠ قيفوتلا هللايو .هل لماحلا رغ امل همزل ءاركي هدر بجو زوجب ال

 اذا بيعلا سثرأ هل امناف بيع هب رهظ مث هسبلف ابوث ىرتسئا نمو
 ٠ عئابلا مم ناك هنآ حص

 ٠كل شرآ الو نمثلا ذخو ٥در اماو هيبعي هذخأ اما : عئابلا لاق نام

 ٠ ملعأ هللاو مكحلا كلذ ىف لاق امك وهف

 سيل : لاقف ريناندب هل رقآو رمتلا ركنأف ارمت لجر ىلع ىعدا نمو

 ريناندلا بلطي عجر ةنيبلا نع زجع املف رمت هيلع ىل امناو ريناند هيلع
 ٠ كلذ لك بولطملا ركنأف

 ٠ ملعأ هللاو لبقي ال هرارقا دعب ريناندلل هراكنا ناف

 مث نمثلا نم اذكب لقي ملو ةعلس نالف نم ىرتشا هنآ رقأ نمو
 ٠ ءىش ىلع هل سيل : لاق

 نم اذكو اذك هل هيلع ناف ةنيب عئابلا رضحي ىتح هيلع ءىش ال هناف

 نيميلا همزلي هناف ىلع سيل : لات وآ هتعفد : لاق مث كلذ ىمسو نمثلا

٠ ملعأ هلل ١ و عفدلاب ةنيب رضحي نأ الا



 س ٨١٢'ا

 باب

 ( مهبواعدو مهتداهستو ةمذلا لهأ رما ىف )

 : ةرفص ىبأ عماج نم هنآ دجوي ام نمو

 ماقأو ء ىمذ رخآ اهاعداف ىمذ لجر دي فق رادلا تناك اذاو

 اثرا و هل نوملعب ال 4 هل اثاريم اهكرتو تام هايأ نأ ةمذلا لهأ نم ةنيبلا

 .٠ هرح ع

 ٠ رادلاب هل ىضقيو ؤ ةزئاج اهناف

 5 هتلم لهآ ىلع لك الإ ةمذلا لهآ ةداهش زوجت ال : ليق : هريغ لاق

 ۔سوجملا ىلع سوجملاو صس ىراصنلا ىلع ىراصنلاو ث دوهيلا ىلع دوييلا

 ٠ دهعلا لهآ ىلع د_هعلا لهأو

 . ضعب مهضعب ىلع مهتداهسث زوجت : لينؤ

 زوجن الو > سوجملا ىلع ىدوميلاو ىنارصنلا ةداهش : ليق دقو

 رادلا هدي ىف ىذلاو ، سوجملا نم دوهشلا ناك ناو امهيلع امهتداهش
 ٠ باتكلا لهآ نم

 نلك ىعداف رفاك رخآلاو ملسم امهدحأ نانثا تيملا اذهل ناك ولو |

 ىلع املسم ىبآ تام : ملسملا لاق هتلم ىلع تام هابآ نآ امهنم دحاو

 ةنيبلا اماقأو ، ىنيد ىلع ارفاك ىبأ تام لب تبذك : رخآلا لاقو ، ىنيد

٠ امهريغ اثراو هل نوملعي ال اثاريم رادلا .كرتو تام هنآ كلذ ىلع



_ ٢١٩ 

 نأ ىرت الآ ، لوأ مالسال ا ليق نم امهنم ملسملل اهب ىضقي هناف

 ٠ تيملا بألا ىلع .ىلصأ .

 ة داهش تزجأ نبيمذ ملسمل ١ دوهشو نبملسم ىمذل ١ دوهش ن اك ولو

 ٠ ملسملل اهنلعجو ةم ذل ١ له أ

 ٠ ءاوس كلذ لك ق بايثلاو ناويحلاو رادلاو ضرألاو

 مث > رفاك رخآلاو ملسم امهدحأ ك ةباد نيلجر دي ق ثناك اذاو

 ك املسم ىبآ تام : ملسمل ١ لاقو > اثاريم اهكرتنو تام امه ايآ نأ اعيمج ١ رقأ

 ٠ رفغاك وهو ىبأ تام : رخآلا لاتقو

 هيبأ لوقب ملسملا ىلع ىلصآ ىنأ ىرت الآ ع ملسملل اهب ىضقي هناف

 ٠ مل ملا

 ٠ ةضفلاو بهذلاو ناويحلاو ةمألاو ديعلاو اهلك ضورعلا كلذكو

 نيذه هينبا كرنو تامف ايمذ ناك بألا نأ حص اذا : هريغ لاتق

 ٠ ايمذ تام هنأ ىمذلا ىعداو ء املسم تام هنأ ملسملا ىعدافغ

 ٠ هلاقتنا حصي ىتح لصألا ىلع وهو ح ثاريملاي ىلوأ ىمذلا ناف

 > هرمأ حصي مل ناو ملسملا لوق لوقلا ء كلذكف املسم ناك ناو

 لوقلاو ملسملل ثاريملاف ئ مالسالا راد ف ناك اذا هم ىلوأ مالسالاغ

 ٠ ةنديبب كلذ ىلع ىمذلا ىتأب نآ الا هلوق

اعيمج ارقأف ناوخأ امهو نيملسم نيلجر ىدي فق .رادلا تناك اذاو.



_ ٢٢ . _ 

 ىبأ ناكو املسم تنك : امجدحأ لاقو ث اثاريم اهكرتو تام امهانبأ نأ
 هنابح ىف تملسأ املسم اضيأ تنكو تقدص : رخآلا لانتو ، املسم

 رخآلا رقأو ، ىبآ توم دعب تملسأف ارفاك تنأ تنك : لاق رخآلا هبذكو

 نوكيو ث هيلع اعمتجا ىذلا ملسملل ثاريملا ناف هيبأ توم لبق ملسأ هنأ
 ٠ هببأ توم لبق ملسأ هنأ ةنيبلا رخآلا ىلع

 مسقي مل ام هيبأ توم دعب ملسأ ناك ولو اعيمج امهل ثاريملا مث
 .٠ لالا

 : وه لاقو ، كيبأ توم لبق تقتع : هوخأ لاقف ادبع ناك ول تيأرأ

 تقتعأف انآ امأ : رخآلا لاقو ء اعيمج تنأو انأ س ىبآ توم دعب تقتع لب

 ملعي نأ دعب رخآلا ىلع ةنيبلاو ع هقتع ىلع اعمتجا ىذلل ثاريملاف

 ٠ موبللا نارج . امهنآ

 ٠ ذخأن هجولا اذهبو ، ثاريملا امهل اضيأ كلذكو

 نام هابأ نآ ملسم اهاعداف ىمذ لجر دي ف رادلا تناك اذاو

 لهآ نم ةنيب كلذ ىلع ماقأو 6 هريغ اثراو هل نوملعي ال اثاريم اهكرننو

 ٠ ةمذلا لهأ نم ةنيب اهيلع ماقأو ء كلذ لتم ىمذ اهيف ىعداو ء ةمذلا

 زوجت الو ث رافك نم ىمذل ا ةنيب نأل ملسملل اهب ىضقي هناف

 . هصقنيو ملسملا رضي ام ق مهتداهش

٠ نيفصن امهنيب رادلاب تيضق نيملسم ىمذلا ةنيب تناك ولو



 ٠ نيملسم ةنيبلا ملسملا ميقي ىتح هدب ق .ىه ىذلل رادلا نأ ىرأو

 ملسم وهو ىبأ تام : لاقف ملسم لجر دي فق رادلا تناك اذاو

 ىخآ تام : لاقف ىمذ وهو تيملا وخأ ءاجو 6 اثاريم رادلا هذه كرتنو

 ٠ ملسض اذهو ث ىنبد ىلع رفاك وهو

 نبالا مم خالا ثري الو > ثاريملا هلو 6 نبالا لو_ة لوقلاف

 تزجأ ٠ امهتلاقم ىلع ةنيبلا اماقأ ولو ةنيبلا لؤت هل نوكي الو 5 ائيش
 نبالا مقب ملو لاق ام ىلع ةمذلا لهآ نم ةنيب خألا ماتتآ ولو ملسملا ةنيم

 . ملسملا نبالا ىلع رثاك وهو خألا ةنيب زجت مل ةنيب

 : ةملسم ىهو تيملا ةأرما تلاقف ةثرو ديب ىف رادلا تناك اذاو

 ح ارفاك انوبأ تام لي ص رافك مهو هداو لاقو ؤ املسم تام ء ملسم ىجوز

 اهعم ىعدي وهو اهتلانتم ىلع ةآرملا قدصف ملسم مهو ةجوزلا وخأ ءاجو
 لعلو _ املسم تام اهاخأ نأي ةرقم ةآرملاو ، رافك مهلك دالوألاو ثاريملا

 . اهعم ثراولا وهو _ اذه اخآ دارأ

 هنآ ىرن الآ ص ائيسث دالوألل لعجأ الو ص هيخأو هنأ رمأل ىضقأ ىناف

 تنبلا تلاقف املسم اخأ كرتو رفاك نبالاو ةملسم ةنباو انبا كرت ول
 هلعجأ ىناف ارفاك ناك : نبالا لاقو ع املسم تيملا ناك دنن : خألاو
 خأو تنب هل نكي مل ولو خألاو تنبلا ثروو ث هيلع ىلصأو ى املسم
 ثاريملا تلعجو س هنبا لوق لوقلا تلعج كلذ ق اومصتخاو 4 هل ناكو

 ٠ نبالا مم هل ثاريم ال هنأل خألا قدصآ الو ى هنبال

٠ هلوق لوقلا تلعج املسم ةثرولا ضعي ناك ناغ



٢٢٢ 

 !اهنا ىمذ هنأ حصي ملو مالسالا راد ىف ناك اذا : هريغ لاق

 وهف املسم هماحرآ نم ةثرولا نم ناك نم نم هثاريم ىلع اومصتخا
 ناك ولو ىمذ هنأ حصي ىتح مكحلا ق ملسم وهو ،“ ىدنع هثئاريمب ىلوآ

 3 ءاوس مهلك مهدعب براقألاو هدالوأ نم سيل هماحرأ نم ىعدملا

 ٠ كرلا ىعدا نم ىعدملاو

 نا : خألا لاقف رفاك خألاو ةملسم ةنبالاو خأو ةنبا تناك اذاو

 ٠ املسم ناك : ةنبالا تلاقو ث ارفاك ناك تيملا

 ٠ كلذك هارأ ك ثاريملا اهلو تنبلا لوق لوقلاف

 ىخأ ناك : خالا لاقف ةرفاك ةنيالاو ث ملسملا وه خالا ناك ناو

 ٠ ارفاك ىبأ ناك : ةنبالا تلاتو > املسم

 هل ثراو ال هنأ ملع اذا ملسلا خألا وهو ملسملا لوق لوقلاف
 ٠ ثارحملا هلو 6 امهرغ

 > هلتم ملسم هنا هلوق لوقلا تلعج املسم ةثرولا دحأ ناك ١ ذا

 ٠ رفاكلا قدصأ الو

 ل_بقأ ال ىناف رفكلا لهأ نم ةنيب رفاكلا ماقأ نا كلذكو ، معن
 ٠ ملسلا ىلع م هتنيب

 ثاريملا تلعج ملسملا مقي ملو مالسالا لهأ نم ةنيب اوماقأ ن

 . ملسملا نود د م
زوجتال هنأل ملسمل 7 ةنيب يب تزجأ ةمذلا 2 نم ةنيب ملسمل ا ا مات ولو .



 س ٢٢٣

 ناك امهايآ نآ ارقأف رفاكو ملسم نيوخأ دي ف رادلا تناك اذاو

 قدصيال ملسملا ناف هتوم لبق ملسأ دق ناك هابأ نا : ملسملا لاتو ك ارفاك
 : لقي مل ولو ةنيبلا هيلعف ارفاك ناك هابأ نأ رقأ دق هنأل كلذ ىلع
 ٠ هلوقت لوقلا تلعج املسم ناك : لاقو ارفاك ناك هابأ

 . ملعأ هللاو بابلا اذه ىف انركذ ام نم ثراو لك ف اذه كلذكو

 ةمأ هلو ك مهلك رافك هتثروو ىمذ هنأ فورعم وهو ىمذلا تام اذاو

 تقتعأف ةمأ تناك لم : ةثرولا لاقو ئ هتايح ق اهتتعأ هنأ تعداف ةيمذ

 ٥ ٠ دعي

 ٠ هتوم لبق تقتعأ دق اهنآ ةنيبلا اهيلعو ، ةيعدم ىهف

 ٠هتابح ىف تملسأ دق : تلاقف ةينارصن ةآرما هلو ملسملا تام اذاو

 « ةثرولا ىلع اهل ثاريم الف ةنيب اهل مقت مل ناف ع ةنيبلا اهيلعف
 ٠ مهملع ىلع اوفلحي نآ ةثرولا ىلعو

 اهلوقت لوقلا ناك ةملسم تلز ام : تلانو ةرفاك اهنأ فرعن مل ولو

 ٠ ثاربملا نم هتوم دعبي اهجارخا ىلع نوقدصي الو 6 ثاربملا اهلو

 اهل لعجن مل هتايح ىف تتقتعأ اهنأو ث ةمآ تناك اهنأ ترقأ ولو

 ٠ ةنيبلا اهيلعف قرلاب ترقأ اهنأل ةنيبلا ميقت نأ الا ثاريملا

 اهلوق لوقلا ناك كلذ ىه تدحجو اثالث اهقلط ناك هنآ اوعدا ولو

 ٠ اهتدع ضقنت مل اهنأ فلحت نآ دعب ثاريملا اهلو

. ىنعم ةدعلا ءاضتنال سيلو % ثاريملا اهل : هريغ لاق



٢٢٤ 

 ء ةدعلا ءاضقناب ترقأو س ةحصلا ىف ةدحاو اهقلط هنأ ترقأ ولو
 ٠ اهعجاري مل :. اولاقو ةثرولا اهبذك ء ةدعلا ىف اهعجار هنأو

 ىه هجولا اذه ى ىهو ء اهعجاري مل هنأ ةثرولا لوق لوقلاف

 ٠ ةنىىل ديم ١ اهيلع و ؤ ةيعدملا

 ٠ ثاريملا اهلف دعب ضقنت مل اهتدع تناك نا نكلو

 . اهل ثاريم الف تضقنا دق ةدعلا تناك ناو

 مه و ثام موب اننيا : الاقف نارفاك نايمذ ٥اوبآو لجرلا تام اذاو

 ٠ ملسم :وهو تام انوبآ : نوملسم مهو هدلو لانتو 6 رفاك

 . نيرفاكلا هيوبأل ثاريم الو ، نيملسملا هدالوأ لوق لوقلاف

 هنآ ةنيبلا هويأ مانتأف لجر دي ق اثاريم كرنو 6 لجرلا تام اذاو

 ريغ دلو هل : هل لاملا هدي ىف ىذلا لاقو ث املسم ىنبا ناك : لاقو هنبا

 . ال مآ اذه ريغ دلو هل : ىردآ ال : لاتق وآ ، اذه

 ملعي مل ناف ، ثراو وأ دلو هل له رظنأف كلذ ىف مدقتأ ال ىناف

 ٠ ليفكم هنم تقثوتساو هلأسأو 4 اذه ىلا ثاربملا تعفد ثراو الو دلو هل

 هل تلعج ارفاك ىبآ ناك : لاقو ارفاك نبالا اذه ناك ول كلذكو

 ٠ كلذ ق رظنلا دعي هلك هل ثاريملا

 ةبصع اهل دجأ الآ دعب هلك اهل ثاريملا تلعج ةنبا تناك ول كلذكو
٠ ١ ا ثراو الو



_ ٢٢٥ 

 ةمألا كلذكو ٠

 مهيطعأ ال ىناف معلا نباو تخألا نباو تخألاو خألاو دجلا اماف
 نوملعي ال مهنأ نودهشيو . مه مك ةثرول ١ ىلع ةنيبلا ميقي نأ الا ائيش

 .اذه ريغ اثراو هل

 جوزلا بيصن نم نوكي ام لقأ مهيطعآ ىناف ةأرملاو جوزلا امأو
 ثراو ةأرملاو جوزلاو دلاولاو دلولا نا ةثرولا فرعأ ىتح ةأرملاو
 .٠ لالح لك ىلع

 ٠ اثرا و لاح ق نوكيو ئ اثراو لاح ق نوكب ال خألاو

 ٠ معلا نباو معلاو تخألا كلذكو

 ءالؤه نم ادحأ ىطعأ الف ةدجلاو دجلا كلذكو ، نبالا نبا كلذكو
 ٠ ةثرولا ىلع ةنيبلا اوميقي وأ س ثراو هنأ ملعأ ىتح ائيسث

 ثاريملا ق مهبيصن نم رثكأ جوزلاو ةآرملا ىطعأ : مهضعب لاتو

 . كلذ ريغ ملعأ ىتح

 ٠ جوزلا ق ىلا بحأ لوخذلا لوقلاو

 ٠ هباتك ىضقنا ٠ رظنن ىتح لقألا ايطعي نأ ةآرملاو

 نوثري ام لقأ نوطعي نيجوزلا لثم لاح ىلع ثري نم : هريغ لاق
 ٠ مكاحلا ق اذه

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٥ م )



. . ٢٢٦ 

 نا : رايخلاب وهف انفصو ام حصو هدي ف ناك اذا مكاحلا ريغ امأو
 ٠ كرت ءاش ناو ملسأ ءاش

 ء هتأرما اهنأ ةنيبلا تماقأف هتأرما تءاجف تام لجر : هريغ نعو

 ؟ ثاريملا نم ىطعت مك

 ٠ نمثلا . عبر ىطعن ام .لقأف

 ملو ئ هثراو هنأ رخآ ىعداو 6 نالف ثراو هنأ ىعدا لجر نعو

 ؟ امهيلع نيميلا ىرجت فيك ث ناميألا ىلا الزنو ت ةنيب امهدحأ عم نكت

 ٠ هثراو مصخلا اذه نأ ملعي ام 6 نالف ثراو هنآ فلحب : لاتق

 لدع ىدهاس امهنم دحاو لك نامصخ اا ناذه هح ا ناف : ثلق

 ؟ مكاحلا لعفي امف نالف ثراو هنآ

 لك ثري ىذلا بسنلا دوهشلا نييب ىتح امهل مكحي ال : لاق

 ٠ امهنم دحاو

 ٠ امهنيب لاملا ناك ابوتسا ناف

 ٠ رخالا نود هل ناك مكاحلا مكح ق هب ىلوأ امهدحأ ناك ناو

 امهنم دحاو لكل حصي ام لكب امهنيب كرشأ هيف اوكرتشا ناو
. ثاريملا ىف



. . .٢٢٧ 

 باب

 ( ثيراوملا ىف ةمذلا لهأ ةدام ىن )

 نايدوهي دهو ي كلاه ىدوهي ىلع قحب ملسمل نايدوو دهست اذاو
 ٠ ىمذلا لبق ملسملل ىضقي هناف ىدومهيل اضيأ قحب

 ٠ هقحب ىمذلل ناك ءىش لضف ناف

 . ءاهقفلا ضعب لانت كلذك

 . معن : لاق : هريغ نمو

 كااولا ىلع مهتداهش زوجت مهلك دوهشلا نأل ناصصاحتي : لين دتو

 ناملس ١ دهشو 6 هقحب ى دوهيلا ىلع ملسملل نايدومدلا دهشت ناو

 ٠ امهالك ىفو امهل نكي مل نا كرت ام اصصاحت ىمذلل

 'زجت مل ملسملل بجو امل قحلا نآ كلذو ، معن : لانت : هريغ نمو
 ةداهش زجنت مل ملسملل بجو دق ءىش ىلع ىدومهيلل نييمذلا ةداهس

 تتبث ىدوهيلا ىلع ناملسملا دهش املو س قحلا ناكو ملسملا ىلع ىدوميلا
 ٠ امصاحتو ث ملسملا ىلع امهتدامش

 ٠ نيملسملا ةداهشب اعيمج امهقح تبثو ث ةداهشلا ق ايوتسا دت امهنأل

: ةرقص ىبآ عماج نم هنأ دجوي ام نمو



٢٢٨ 

 ق ىمذو ملسم ق رئألا قف تدجوأ تلقو كلام ايأ خيشلا تلأسو

 ٠ هناعزانتي ءىش امهيديأ

 ةنيبلا امهدحأل نوكت نأ الا ملسملل هب مكحي هنأ : باوجلا

 ٠ اهيب هل مكحيف

 .٠ بوبحم نب دمحم لوق هنظأ اذه .ء معن : لاتق

 ٠ اضيأ ةنيبلا تمدع اذا امهنيب هلعجيف ىلع نب ىسوم امأو

 : ىلصملا لانف ىمذ رخآلاو لصم امهدحأ نيدلو كرتو كله نمو

 ةيدوهيلا ىلع ىبأ تام : ىمذلا لاتو ك مالسالا ةرطف ىلع ىبأ تام

 ىمذلا ثعبو . مالسال ١ ةرطف ىلع تام هابأ نأ نيمدذ ىلصم ١ ثعيف

 ٠ ةيدوهيلا نيد ىلع تام هابأ نأ نييلصم

٠ ىمذلا نم ىلوأ وه و ىلصملل ثاريملا نأ ىرأ : هللا ديع وبأ لاق



٢٢٩ 

 باب

 ( ءاضقلا دنع هل ىغبني امو ىضاقلا بدأ ىف )

 : ةعومجم لئاسم نم

 « هباط ق عمتسي الو ث ءاضتلا بلطي نآ دحأل ىغبني ال هناف دعبو

 ٠ ىضقتسي نآ لآسي الو ح هل ضرعتب الو ، كلذ ق دحأب لمحتب الو

 ٠ ء ىمم وهف كل ذ لعف ن اف

 ء راثالل هظفح ىف ايضاق نوكي نآ لمحتي نم نم وهو ىضتتسا ناو
 سانلا فالتخاو ، كلذ هوجوب افراع ع هقفلاو ، مارحلاو لالحلاب هرظنو
 هودارأ نا سأب الف ةمئالل لامتحاو ، عمطلا نع ةهازنو ملحو فافع مم
   ٠ ايضاق نوكي

 لجرلل ىغبني ال : لاق هنأ زيزعلا دبع نب رمع ثيدح فو : ءايضلا
 ح لمعتسي نآ لبق ملاع : لاصخ سمخ هيف نوكت ىتح ايضاق نوكي نأ
 ة_همئالل االمحتم © موصخلل افصنم غيزلل ايقلم 0 ملعل ا لهأل اريىنثنسم

 ٠ ةاندلا مبرلا

 رذاحيو 65 ءاطعلا نم ليلقلاب ىضري ىذلا عبا رلا : هربغ نمو

 + ءوسلا ناوخا

 فيضن نأ اناهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : ىلع لات
٠ همصخ هعم نوكب نأ ال ١ مصخل ١



 ب . ٢٣٠

 نه هبنج ىلا ساجب نأ سب الف ء اضقلا ىلع لمعتسا ناف : عجر

 ٠ هيف ٥ رواست رمآ هيلع لكشأ ١ ذاف 6 همهفو هنيد ق هي قثي

 ىواسيو ى امهيلا ةهجوب لبقي نأ هل ئغننيف نامصخلا دصق اذاو

 نم امهنم دحاو لك فصنيو س امهيلع لابقالاو ث امهيلا رظنلا ىف اممنيي

 ٠ هيلع لابيتالاو مالكل ا ىف رخآلا

 ىف مستبي الو ، ءاضقلا سلجم ىف وهو ادحأ حزامي نأ ىغبني الو

 ىغبني الو ص هفرعي نكي مل وآ كلذ لبن هفرعي ناك موصخلا نم دحأ هجو

 هيلع ملس نا نكلو ص مالسلاب هفرعي ناك ناو موصخلا نم ادحأ دبي نأ
 ٠ مالسلا هدلع درد نآ سأب الف

 .هييلع دري ال : ليقو

 نم ىلع درلاب لضفب ال هنأكو ئ مالسلا امكيلع و : لوقي : ليتو

 ١ اع ه 2 ٩4 ٠

 هبلع دري : ليقو ٠

 نم كلذ ناف ، ههادت نامصخلاو هل اسيلج راسي نآ ىغبني الو

 . امهتجح نع امهرسكي ام

 ,,, ٠ مامطلا نم ظپظك الو متيم الو ناعوج الو نابضغ وهو سانلا نيب ىضقي نأ ىضاقلل ىغبني الو

 ٠ كلذ نم اطسو نوكبي نأ ىغبنيو



_ ٢٣٧ 

 نوقبسي ىتلا مهتلاح ىلع مهسلجي نم موصخلل .لكوي نأ ىغبنيو .
 ٠ افوف ص مه سلجي ىنح اهيلا

 ٠ هب قثب نم الا كلذب رمأي .الو

 ٠ هعم همصخ رضحيو ٭ لوألاف لوغلا مدني مث

 ٠ كلذ ريغل لغاشتي الو ةيسنعو ةودغ ءاضقلل سلجي نأ ىغبنبو

 همادق هسولجل ايوعرم امهدحأ ىآرف نامصخلا هيلا سلج اذاف

 . هبل هيلا عجريو ث هبلت نئمطي ىتح اليلق هنع لفاغتيلف

 ٠ ةلعاسمملا ق امهب قفريلو

 ىلع لبقأ ٥ا وعدم هربخأ اذاف ىعدي ام نع هلآسبيق ىعدملاب آدبب مث

 ٠ ةنيبلا نع ىعدملا لأس ركنأ ناق

 ٠ فلحي : لات ةنيب ىل تسيل : لات ناف

 .٠ هيلع ىعدملل فلح معن : ىعدملا لاذ ناف

 ملعي ام ردق ىلع هتنيب راضحا ىق الجآ هلجآ ةنيب ىل : لاق. ناو

. باتك ىف كلذ. خرؤيو الجآ هلجؤيف بلطيو ي ةنيبلا ىعدا ثيح غلبي هنآ



٢٣٢ 

 عطقي الف ةثالث وآ نيمويب هدعب وأ لجألا ىلا ةنيبلا رضحأ ناف

 ٠ هتنيب ممسيلو ص هتجح

 ؛ودهسش امك ناك ناف . مهيلع تئرق مث مهتداهش بتكف ابناك رمأو

 ٠ ( ى دنع ١ ودهش ( كلذب هل اودهش ام لفسأ ق هطخب عقوأ

 هلأس جرخم هدنع : لاتقو مصخلا ىعدب الوأ هيلع ىعدملا رقأ ناف

 جتحا اذا كلذ لبق هتنيبب هسفنب ىعداو ص هل هنأ معز ىذلا جرخملا نع

 ٠ جرخمو ةجح هبف هل ءىشب

 مل ةنيبلا تلدعو ، ةجح الو جرخم هيف نوكي ال ءىشب جتحا ناو

 ٠ مكحل ١ هيلع ذ_فنأو ح هلبقي

 نام ص نيمصخلا ىلا همهفو ههيبنتو هبلق لعجي نآ ىضاقلل ىغبنيو

 ٠ اهمهفو امهتجح بنكو ء كل ذي هذخأ همزل ءىشب امهدحأ رقأ

 ص هب قثي موصخلا دنع هسأر ىلع اميق ذختي نأ ىضاقلل ىغبنيو

 ٥ رمأ ةجح هل تسيل امب حجنحي لعجو دا ز وأ نبمصخل ١ دحأ لوط ناف

 هماتأف ٠

 نم عمتسي نآ ابئاغ مصاخي لجر هءاج اذا ىضاقلل ىغبني الو

 ٠ همصخ هعم ىوتسي ىتح اعيضو وآ افيرش هتجح

 نظب ث ءاضقلا سلجم ف احيرش ىتأ سيق نب ثعشألا نا : لاقيو

٠ هينج ىلا هسلجأف املسم هءاج هنأ حيرش



٢٢٣٣ 

 كتئج امنا : ثعسشألا مصخ لاقف هل مصخ ثعشألا عمو : لاق

 : لاق ؟ كلذك : لاقف ثعشألا ىلا حيرش تفتلاف ص كيلا همصاخأل هعم

 .٠ كمصخ عم لوحن : لانف ٠ معن

 نييوس كناأسشثو حيرش كب ىدهع : لاق مث ثعش ثألا هجو ريغت : لاقيف
 ىنآ كريغ ىلع اهتبوتعو ع كيلع هللا ةمعن كاهج ثعشأ اي تنآ : هل لانتف
 لاقف مصاخآ ال مث هقح نم هتيضرأ ال هللاو : ثعشألا لاقف ٠ تنك اذك

 ( . ابضغم هدنع نم ماقف كنأسنو تنآ : هل

 لاقف ىدع ىنب نم وهو احير ىتآ ىبارعآ حيرسشل مع نبا : لانيو
 امصخ كيلا مدقأ نأ ديرأ ىناو ص اقحو ةبارق ىل نا ث ةيمأ ابآ اي : هل

 ٠هتحطتسا نا هللا ءاش نا : حيرش لانف هيلع ىل ىضقت نأ بحأ ىناف ئ ىل

 هيلا امصتخاف حيرش ىلا همصخي ىبارعألا ادغ دغلا نم ناك اماف

 لماحتي احيرش نأ ىبارعألا ىآر املف ء ىبارعألا ىلع ءاضقلا هجوننف

 نيبو ىنيب لاح قحلا : لاق ؟ ىنتدعو ام نيآ ث ةيمأ ابآ اب : لاقف هيلع
 ٠ ىبارعألا ىلع ىضق مث كلذ

 حبصي امه دحأ لعجف حيرش ىل ا امصتخ ١ نبمصخ ن ا : ل اقيو

 نم غ رفاف كؤافش كتينو > كؤ اد كمحخ : حيرش هل ل اقف طلتخيو

 ٠ كل تناك نا ةنيب تاه ىآ ، كئاد ىلع كتداهش نم كئافسث

 امتمقآ ناو ث امكعدأ مل ىنا امآ : حيرش لاقف نيدهاشي ءاج : لاقف

 ٠ امكبر هللا ايقتاف ، امتيدأ ام ىلع امناف ث امكعنمأ مل

٠ هب قثي نم نم هريغ كلذ



٢٣٤, 

 لهأ نم الو موصخلا دحأ نم . ضرقت نأ ىضاقلل ىغبني الو:

 نأ نظيو ىرب وهو موصخلا ريغ دحأ نم الو. 3 مهارد الو ريناند هلمع

 ٠ موصخلا نم دحأ كلذ

 نم هل اطيلخ ل ز زب مل طيلخ وأ هل قي" دص نم ض رقتسي نأ سأب الو

 مصاخي نم نم امصخ نيعي هنأ ءىشل مهتي ءىش ف هيلا مصاخي الو
 ٠ هيلا

 مصاخي نم نم هلمع لهآ نم دحأ نم ريعتسني نأ ىضاقلل ىغبني الو
 7 ضعب مهضعب نم سانلا هريعنسمي ام الو ابوت الو ةباد هيلا

 نأ لبق نم هنم ريعتسي ناك قيدص نم كلذ ريعتسي نأ سأب الو
 ٠ ء ىنن ق هيلا مصاخي سيلو 6 ىختنسي

 عفدي نأ ىصو مهلو ىماتيلا لاورمآ هيلا عفر اذا ىضاقلل ىعبنبيو

 ٠ ىعولا ىلا لاومخلا

 م هتبارق ىوذ نم ةقث ايصو مهلا لعج ىصو مهل نكي مل ناو

 ٠ مهلاومآ هيلا عفدي مث هب قثي نم نم مهناريج وأ

 نم هجرخآ داننسفؤا هتابح ةنم نابتساف ةنيب ةمهت هنم :تءاج ناو :

. . . ايصو هريغ لعجو ، ةيصولا



 _ ._ ٢٣٥

 ٠ سأب ااف هراد ق ىضق ناو

 فرعو قحلا قفاو اذا زئاج ىضاقلا ىلا ىضاقلا باتك نا : لاقيو

 . متاخلاو باتكلا

 : لجر لاقف ىكبت تلعجف حيرش ىلا تمصاخ ةأرما نا : لاقبو

 نوكبي فسوي ةوخإ ءاج دق هنا : حيرث لاقف ةمولظم اهنآ ءاكب ىكبت اهنا

 ٠ نوبذاك نوملاظ مهو

 ىلا هبحاص مصاخف ةداهت لجر عم هل تناك الجر نا لاتيو

 لاقف ث هنم ىقح ىل ذخف ىقحب ىل دهاسنتلا تنآ : حيرنل لانف حيرش

 ٠ كل ده دآ ىتح مامالا تنأ : حيرش هل

 ٠ حيرش نع انغخلدى د ام اذهف

 نالجر هيلا مصتخا _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نا لاقيو
 ملو تدهش امتئتسث نا : رمع امهل لاقف هتداهش امهنم دحاو لك ىعدافغ

 ٠ ده شآ ملو . : ١ .. ٠ ..ع . ناو ضتأ

 ركتحي نآ ادحآ برقي الو ث هل ادب ام هسبحيلف اماعط بلج نمو
 . ٠ مان __ عطأا

 لوتدو مهنيب حلصي نأ ءاضتلا هل نتبين ١ ذ ١ ىض اتلا حلصي ال و

 . . ىقب ام ىلع كنيميو 2 هاعدا ام ىلع كميرغ :

ق . هماكحأ تضم نيملسمل ١ م اكح نم لجر نع لئس : هربغ نمو



٢٣٦ 

 دفنت له : ادبع كلذ دعم راص مث كلذ هايشآو لاوهذلاو جورفلا

 ؟ درت وأ هم اك _ حا

 ,ضام وهف ءىشب مكاحلا مكح اذا : لوقي ةديبع ابآ تعمس : لاق

 ٠ ٥هودري نأ مهل سيل

 هل_يق ناك مكاح مكح ضقنب نأ مكاحل سيل : ىراوحلا وبأ لات

 ٠ لطايي مكح هنأ هعم حصي ىنح

 مكاحلا ناك وأ ء امهنيب مكحي دحأب نامصخلا ىضر اذا : هريغ لاق

 كلذ تبث هيف فلتخي ام نم مكح ىلع امهربجن امهيلع هتعاط بجت نم نم
 ٠ الطاب نوكت نأ الا مكحلا كلذ ضقنب الو 6 امهيلع

 ةبعرلا نم هل ةعاط ال نم نم وأ ةربابجلا نم دحآ ربج اذا امأو

 كلذ ىلع امهنيب مكحو % هيف فلتخي ام نم م اكحألا نم ءىش ىلع نبمصخ

 : هبف فلتخي ام نم كلذف

 فلاخم لطابب امهنيب مكحي مل ام تبثي مكحل ا نا : ضعب لاقف
 ٠ عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلل

 مك_حلا كلذ ىف رظنيو ى مكحلا كلذ هيلع تبثي ال : لاق نم لانو
 ٠ هضقن هربغ ىآر ناف مئاقلا

 هللا و ىنا ء هللا دبع اي : مصخلل لوقب حيرش ناك : هريغ نمو

 امي ىضقآ امناو ء نظلاب ىضقأ ال نكلو ث املاظ كنظأل ىناو س كل ىضقأل

 .نم قحأ قحل ا ح اما رح كل لحب ال ىئاضق نا و { كتنيم نم ىنرضح

. ىئاضت



٢٢٣٧ 

 ، ةلئاقلا ىلا سانلا دعقي مكاحلا نا : انعم ىذلا لاق : هريغ نمو

 ٠ ماكحألا ف رظني نآ ىلا هعفنل حوربو

 ح هماكحأ ىلع انوع كلذ نوكيف هيلا مفر دق ام نم همزلي ام ملعتيو

 ٠ هنع هل ىنغ الو : مك احلا لوقي ام نم كلذو

 نم هيلع دري هنأل هظفح نم جوحأ هيآر ىلا مكاحلا نا : ليقو

 نيب قرفلا رظنيو ء ضعب ىلع اهضعب سيقيف راثآلا هب تآت مل ام رومألا
 . اهعورفو اهلوصأ

 ،ىأرلاب لوقلا هل زوجي نم نم الا نوكي ال مكاحلا نأ لدي ام اذهو
 ٠ ىأرلا لهأل الا كلذ نوكب الو

 ٠ _ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه عفريو

 ىبنلا نع راثآلاو هنسلا ريغ ىأرلا اوعدف : راثآلا ضعب نمو

 مكاحلا داهتجا ىف ةنس الو باتك هيف سيل ام ىف ىأرلا امناو هباحصأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن نع ةنسلاو سايقلا ىلع هللا هارأ ام فق

 باتكلا هي ذخأ ام قحأ هنأل لاثمألاو هايشألا ق نيقباسلا نم راثآلاو

 دهتجا اذه فلاخ ام قو “ ءاهقفلا نم ىضم نم نع راثآلاو ةنسلاو

 .٠ هدهج ىضاقلا

 اوناك اذا عامجا نيملسملا نم نامز لهأ لك نم عامجالا : هريغ لات
 ٠ فالتخا فالتخال ١ و ؤ ىأر لهآ

 ناك هنامز لهآ ملاع ناكو ح لوق ىلع قيس دحاو لجر ناك ولو

٠ كلذ ىلع هعابتا فلخ نم ىلع ناكو ح عامجالا ىلع قيس دق مكح



.. . ٢٣٨ 

 كلذ ناك هل اوملسو ٥ رصع ق ءاملعلا. هعزاني ملو لاق نا كلذكو

 ٠ اشضخضيآ اع امج

 باتكلا ى ءاج ام لوصألاو ضعبب اهضعب لوصألا ساقت ال : ليقو

 ٠ عامجالاو ةنسلاو

 ٠ لوصألا ىلع لوصألا ىف تأي مل ام ساقيو

 ٠ تءاج ام ىلع ةملسم لوصألاو

 ىلع سيلق لوصألا هبسثي مل امو ، لصآ ويخ لوصألا هبنأ امو
 ١ ل ___ ۔۔ه۔أل ٠

 نأ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ضعب ق اندجو دتو

 ٠ رجأ هلف اطخ ناو نارجآ هغل باصأف دهتجا اذا مكاحلا

 . رجألا هلف باصأف دهنجاف ىأرلا لهآ نم ناك نا : لوقن نحنو

 . نمضي مل ىأرلا هيخ زوجي ءىش ف ًاطخأ ناو

 : داهتجالا ةيفيك ىف اوخلتخا دتو

 اصن كلذ دجب نأ الا ءاطع الو ذخآ ق دحأل سيل : ضعب لاقف

 هلو_ةي الو 6 مزلب ربخ وأ عامجا وأ هللا لوسر ةنس ق وأ هللا باتك ق

٠ ةمزاللا رابخألا بلط ىلع هداهتجا ىلع اسايق الا



 ٢٣٨٩ ۔ .

 هفالخ .دحأل لحي ال كلذف ، لصألا ىنعم ى : امهدحأ ٠

 .اذهب اذه هبشيف هدنع لصأ نم ءىشلاب ءىشلا هبشي نأ :.سايق مث

 ه_ةحلأ ةلصخ ىف رخآلاو ى نيتلصخ ىف امهدحأ لصأب هريغ هبسنو

 نميلا ىلا اذاعم ملسو هيلغ هللا ىنلص هللا لوسر ثعب امل : ليتو
 ؟ ءاضق كل ضرع نا ىضقت فيك : هل لاقف

 ٠ هللا بانكمب ىضقآ : لاذ

 ؟ هللا بانك ىف نكي مل نا : لاق

 ٠ هللا لوسر ةنسب : لانت

 ؟ هللا لوسر ةنس ف نكي مل ناف : لاق

 . :- + ولآ ال و ىبأ ر دهتجأ : لانت

 هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دمحلا : لاقف هردص ق برضف

 ٠ ه_للا ىضرب ال

 ىف نوكي الام ىف ىأرلا داهتجا ىلع ةاضقلا ىوقي ام نم اذهو
 ٠ ىأرلا لهأل الا ىآرلا نوكي ال هنأ انيب دقف ةنسلاو باتكلا

 ىلع رم هنآ : ةباحصلا ضعب نع مفري بتكلا ضعب ىف تدجوو

٠ ال : الاق ؟ خوسننملاو خسانلا .ملعت : هل لاقف ىضقي ضاق



. . ٢٤٠ 

 تكلهآو تكله : لاق ٠

 مهرومآ ىف هتيعر ىلع لمعتسي نآ ةمئألا نم دحأل زوجي له : تلق
 ,نم وآ انموق نم هنيد ق ال دع ١ أمعنسى ب وأ لدعلا لهآ ريغ مهنيب ةاضقلاو

 ؟ هنيد لهأ ريغ

 اهيلع هللا هنمتئا ىتلا هتنامآ نم ائيش ىلوي نأ هل زوجي ال : لاق

 ٠ نيملسملا ةوعد لهأ نم ةيالولاو ةلادعلا لهآ الا هقلخ ىق

 رمؤي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ةنسلا تدرو دتو

 ذنم ةالص الو مكح الو دصرم الو ةيرس الو ةيرق الو سيج ىلع اريمأ

 نيروهشم دالبلا ق ٥هؤارمأ تناكو . اضرم الدع الا هال ون نأ ىلا هللا هثعي

 . مهل ةيالولا دتعو « مهايا مهريمأتب

 هللا ٥الو ام ىلع ىلو ١ ذا مامالا نأ : بويحم نب دمحم نع دجويو

 ، كلذ نم بيتتسا ةلادعلاو ةنامألا لهآ نم ءايلوألا ريغ هتنامأ نم هيلع
 ٠ هتماما نم علخناو 6 هنم ءى رم الاو بات ناغ

 ملعي وهو ارجاف لمعتسا نم : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ىورو

 ٠ هلثخم رجاف وهف رجاف هنآ

 . ( مكنم لدع ىوذ هب مكحي ) هللا لانت دقو

 ٠ ةيالولا لهآ نم نوملسلا : لاق

. ( ءادهسثلا نم نوضرت نمم ) عويبلا ف لاتو



 ة _ ٢٤١

 ا هتبارق ىوذ نم ءاهفنسلا هلامعتسا نامثع ىلع نوملسملا ركنأ دقفو

 .. . ةبقع نبا ديلولا لامعتساو

 & سانلل ءعىضي جارسلاك نوكآ نأ بحآ ام : باطخلا نب رمع لاقو

 ٠ ه .ى.فن ق رحبف و

 موصخلل ركنتلاو قلقلاو رجضلاو كايا : هيلاول اضيأ لانو
 ٠ قحلا سلجم ف

: 

 نيبو هنيب ام هللا هافك هللا نيبو هنيب ام ىف هتين تصلخ نم : ليقو

 هللا ناطلسب ىوقتي الو ى هسفن هلل مكاحلا اذه عزانيلف الأ ، سانلا

 نكيلو ث هب هللا هرمأ ام نم رثكأب هلل بصعتي الو ،هب هل نذآ مل ام ى

 { فيعضلاو ىوقلا نيب وسيلو ، اميحر ص افطعتم ص اميلح ي الهس
 اذاف 6 ضيغبلاو بيبحلاو & ضيفخلاو عيفرلاو . فيرشلاو عيضولا و

 ٠ هيلع هللا ةردق ركذيلف ردق

 مكحي ال : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلاو

 . نابضغ وهو نينثا نيب مكاح

 وهو مكحلا سلجم ىلا مكاحلا جرخي ال : ءاهقفلا ضعب لاقو
 ٠ نايمسذخضغ

 ىلا عجريلف مكحلا سلجم ق وهو بضغ هل ثدح ق ضرع ناو

 َ ٠ هبضغ نكسب ىتح هلزنم

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٦ م )



 س ٦٢٤٢

 > قحل اب هيأ ىري ام الا ءاهقفلا ءا رآ نم ريختي نأ مكاحلل سيلو

 ٠ با وصل ١ ىل ١ برقأو

 . سانلا نيب مكحي نأ هل زوجي نم ةفص نع هتلأسو

 ٠ انباحصأ دنع : لاق

 ءاضتلا حلصي ال : _ هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىورو

 اروانثم ث راثآلا نم هقبس امب املاع نوكي نأ : لاصخ سمخ عمج نمل الا

 ٠ ةمئألل المتحم موصخلا نع اميلح ئ عمطلا نع اهيزن ّ ىأرلا ىوذل

 .٠ هيفغ لاصخلا هذه نم ةلصخ هتتاف ناف

 ٠ هلقع هيف نكت مل ناو : ضعب لاتو

 ٠ هلقع سايقلا لقع اذاف

 نآ دحأل الو 5 ىضقي نأ هل ىغبني الف فالتخالا عمس اذا و

 ٠ هيضقتتسي

 ، ليملا نم جورخو ث عمطلا نوكسم اذه عم هيف نوكب ىتح ىدنعو
 ٠ بضغلا دنع مكحلل ايتوتم ص ايلو ، اعرو ث ايضرم ص الدع نوكيو

 اظفاح ناك نمل الا ءاضقلا زوجي ال هنأ : راثآلا ضعب ىف تدجو دقو

 همكحمو ص هتحاباو هرطخو ث هخوسنمو هخسانب املاع ، لجو زع هللا باتكل

 كلوسر ةنسل اذه عم املاعو س هضرفو هبدنو ث هماعو هصاخو ص ههباسثتمو
تاغلب املاعو ث هرهد لهآ فالتخاب املاعو س اهخوسنمو اهخسانو هللا



_ ٢٤٣ 

 هلمتحمو ص هدراومو هرداصمو سيياقملا ليوآتب املاعو س كلذ رثكأ وأ برعلا
 الدع اذه عم نوكيو { هيلع دري امل زيمم ث لقعلا حيحصو هلمنحم ريغو

 ٠ هملع ى الدع نوكي امك هنيد ف

 ٠ مكاحلاو ىضاقلا ةصق نوكن اذه ىلعف

 دوهنلا اهنع لآسي ىتلا هتلعاسم ىلوب نوكي نآ ىضاقلل ىغبنيو

 . هلئاسم نومتكيو ث مهيلا نئمطيو س مهب قثي هنقث اموق

 ٠ هلئاسم باحصأ الا ا دحأ اهيلع رهظب نأ ىغبني الو

 فرعيال نم عم ةموتخم اهب ثعب ةنيبلا ليدعت ف لسرآ اذا ىغبنيو
 مهب رضأ دق سانلا نأل اهنع ةلءاسملا ىلي ىذلا ىلا اهلصوي ىتح اهيف ام
 ٠ هللا مصع نم الا عمطلا

 ٠ ىضاقلا دب ق ةموتخم ةلعاسملا بحاص 7 ءاج اهبف باجآ اذاف

 ال_يل ، ارس كلذ دعب هيلا لسري مث اهيف رظني ىتح ىضاقلا ىلا هريغ
 ٠ اهيف باوجلا نم هيلا بتك ام نع هلئاسي ىتح ث اراهن وأ

 اهنع لآسيف ةيناث هريغ ىلا اهدري نآ داز ام اولدع دت اوناك ناف

 ٠ قثوأو نسحأ وهف ةيناث

 هل نوكت نأ الا هيلع اودهش ىذلا ىلع ءاضقلا ىضمأ اولدع اذاف

هجح ٠
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 هتداهش ىضمآ دهش املف ةداهشب حيرش دنع دهش الجر نا : لاقيو ٠

 ىلا. مصخلا مجرف ؟ تيأر فيك : مصخلل دهاشلا لانق هدنع نم مانو

 . كللذ هل لاقف حيرش

 ٠ معن : لاق ؟ ةلاقملا هذه كل لاق هنأ نادهاش كدنع : حيرست لاقف

 ٠ هتداهش لطبأف كلذ ىلع نيدهاش هاتأف

 ؟ ىنرضت ال كتداهسش نا : كل لاق نا لوقت امو

 دهسنتأ ملو ، ىتداهش تزاج دن ، تيآر دق ؟ تيأر فيك : هل تلق

 7 - ااي الا

 ىبآ نع بئاسلا نب ء اطع ن_ءع ىضافلا فسوي ىبأ نعو

 ٠ ارس مهنع لآسف موق هدنع دهش ءادردلا ايأ نأ : صيخللا

 هسلجم ق موصخل ١ نبي ىض اقلا وسيلو : رفعج نب دمحم باتك نمو

 ٠ همال كو ٥ ر_ لخنو

 ، مصخ هيلع نلزني الو ، همصخ نود امصخ لخدي الو : ليق

 ٠ هب نووقي ائيسث دوهشلا الو ةجح مصخلا نقلي الو

 مصخل ١ ىلع جتحي نأ : بوبحم نب دمحم لاق : رثؤم ١ وبأ لاق

 ٠ هسفن ةجح مصخلا رصيي مل ناو قحلا رصبأ اذا

؟ ال مآ ةجح مصخل ١ نقليأ : مك احلا ىف ملعل ا لهآ فلتخا
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 ٠ هتجح مصخلل ميقي نأ مكاحلا ىلع نا : لاق نم لاقف

 ٠ بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه دجويو

 ٠ هيلع سيلو ث كلذ هل نا : لاق نم لاقو

 . هيلع قضي مل لعف ناف ع كلذب رمؤي ال:لانت نم لانو

 ٠ كلذ نع ىهنيو ث هيلع الو كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 هدنع حص امي مكحي امنا و & ججحل ١ موصخلل حتفي نأ هل ه ركبو

 ٠ مهنيب ىرجت ىتلا ىواعدلا نم

 اذا رخآلا ىلع ةجح امه دحأل حتفي نأ هل زوجيف مكاحلا ريغ امأو

 ٠ مكحلا سلجم ريغ ىف ناك

 همزلي نأ فاخيو ؤ، هنجحي امع اذه ىرب ن اك اذا قحل اب هلك كل ذو

 ٠ هل وه ام هنم ذخؤب و & هل سيل ام

 كلذ ق هدنع هروضح بلطو مكاحلا ىلا لجر ىلع . لجر عفر اذاو

 نأ الا ه_يذا وي ٨ هيلعف دغلا ىلا ربخآنلا هبلع ع وفرملا بلطو ‘ مويلا

 ٠ ضرم نف .رذع هل نوكي

 . رذعب سيل ايندلا لانسثا نم لنسث ناك ناو
٠ معن : : هل لاذتف ادح ىنفاو : لاقف كل ىلع ءىش ال : هل لاق ناو
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 مل نا لاقف ، كيلع مهردلا ةئاملا هذهف ادغ ىنفاوي مل نا : لاقف
 هفاوي ملف ةئاملا كلتل ركنم وهو كل ىلع مهردلا ةئاملا هذهف ادغ كفاوأ
 ٠ دغ ىق

 . ءىشب هل رقي مل هنأل ءىش هل همزلي مل

 مكاحلا كآسف مهرد ةئام مكاحلا دنع لجر ىلع ىعدا لجر درو

 ٠ ركنأ ال : لاقف كلذ نع هيلع ىعدملا

 ٠ملعأ هللاو هنم ارارقا كلذ ناكو ث ةئاملا هتمزل ركنأ ال : لاق ناو

 قطني ىتح مصخلا مف ىلا رظني نأ جاتحي مكاحلا : ليقو
 . رارقالاو ىوعدلاب

 رخألل امهدحأ فلحتساف نامصخ هيلا عزانت اذا مكاحلل ىغبنيو

 .٠ هرنذنفد ق هنيثب نآ

 ٠ كلذ هيلعف هل دهشيو هل بتكي نأ هتلأس ناو

 ىعم : لاق ءاضنلا ق لوخدلا هل زوجيو هعسي فيك لجرلا نعو

 ٠ اهيف لوخدلا ديرملا صخت ىتلا ةيضقلا ماكحأ

: نيهجو ىلع مسقني ىدنع كلذو
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 نأ : رخآلا هجولا و لخادلل ريخت هجو ىلع نوكب نأ : امه دحأ

 امييف لوخدلا ىضاقلل حصي ال اعيمج نيهجولا رادمو رييخت ريغب همزلب
 ٠ مزال نم نحتميو ، هصخت ىتلا ةيضقلا ملع ىنعمب الا

 ىعدملا مضوم فرعي نآ ةيضقلا مكحب هتفرعم رادمو ةليضفو

 ٠ هب تلزن دق ىتلا ةيضقلا ىلع هيلع ىعدملاو

 ٠ نيميلا هيلع هبلع ىعدملا نأو > ةنيبلا هيلع ىعدملا نأ فرعب نأو

 دلوتي امو ةيضقلا ىف هوجؤلا هذه ةيضقلا رمأب ىلتبملا فرع اذاف

 ةفرعم نم كلذ رئاس فرعي مل ولو اهموزل عضوم ق اهماكحأ نم اهنم

 دحاو مكحو ث دحاو ىنعم ىف ناك ولو ةيضقلا ىنعم ف الا ماكحأل

 ةيضقلا هذه ىنعم الا ةليضف وأ موزل ىنعمب هلك هرمع ىف هصخي مل ولو
 نم حسيو 0 اهبجاو نم مزلي ام ىلع اهذافنا هيلعو ى هل ناك اهدحو

 وآ ارفاك اكلاه اهمزال عضوم ف ةيضقلا هذهل هعيبضتب ناكو ث اهتليضف

 ٠ ارصقم ازجاع اهتليضف مضوم ىق اهكرتي

 لعج نم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو
 ٠ نيكس \ ہے عم . د حبذ دقف ايضاق

 ء ةثالث ةاضقلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ركذو

 ٠ ةنجلا ف ضاقو رانلا ىف نايضاق

 ٠ رانلا ق كلذف ملعي وه و قحلا ريغي ىضق نمغ:

٠ رانلا ىف كلذغ سانلا قوقح كلهأف ملعي ال وهو ىضتقي ضاقو
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 ٠ ةنجلا ىف كلذغ قحلاب ىضق ضاتو

 الجر لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ رمع نبا نعو
 كتيب مزلاو سلجا : لاقف ىل رتخا ث هللا لوسر اي : لاقف لمع ىلع

 ٠ دودحلا هيف ماقت الو 6 دجسملا 7٢ ءاضقلا زئاجو

 ٠ دودحلا هيف ماقت الو دجسملا ف .مكحلاب سأب الو

 . دجسملا ف مكحلاب سئب الوا
 سيلو 6 ضئاح الو رفاك ال و نمؤم دجسملا لوخد ديرب نم عنمي الو

 . مارحلا دجسملا ىوس دجسملا لوخد نم عنمت ةجح

 . سلجي مث نيتعكر ىلصي نأ دجسملا لخد اذا مكاحلا رمؤيو

 رمملا ىف ءاضقلل طسوتم عضوم ق هسولج نوكي نأ بحتسيو
 سانلاب قفرآ كلذ نوكيل هلهآ نيب هيف ىضقي ىذلا

 ٠ ذفان همكحف قحلاب ىضق ثيحو

 مآ تيب ىف ىضق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع .ىور دتو

 ٠ ةملس

 لوقل موقلا ىلع ملسي نأ هسلجم ىلا راص اذا ىضاقلل ىغبنبيو
 : متبياحت هومتلعف اذا ءىش ىلع مكلدآ الآ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

٠ مكنيب مالسلا اوشفأ
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 هللا لوسر رابخأب ءادتقا هيلا الصو اذا نامصخلا لعفي كلذكو
 ٠ ملسو هبلع هللا ىلص

 . هاتمس ىضاقلا سطع ناو

 هبلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا ثيدحل ةلبقلا لابقتساب رمؤيو
 ٠ ةلبقلا لبقتسا ام سلاجملا فرشأ ناو ، فرش ءىبش لكل : لانت هنأ ملسو

 ٠ كلذ رخؤي الو مهنيب رظني نآ موصخلا رضح اذا بحتسيو

 كلذ بحتسيو { هلك هموي سانلل دعقي ناك هنآ : ماكحلا ضعب نعو

 ٠ ءاضقلا ىلع هناسلاجي نانثا هعم نوكي نأ ىضاقلل بحتسيو

 الهج ناف ث امهنم ىعدملا ملكتي نامصخلا ىضاقلا رضح اذاو

 ٠ امكنم ىعدملا ملكتي : امهل لوقي نآ سأب الف

 مكاحلا هتكس ىعدملا غارف لبق هيلع ىعدملا ملكتف ىعدملا ملكت اذاو
 ٠ اعم ناملكتي امهعديالو ع هيلع ىعدملا ملكتب مث ىعدملا غرفي ىتح

 ٠ زجوأ : امهنم لاطآ نمل لوقي نآ نسحو

 ( ةيآلا ... طسقلاب نيماو اونوك ) هلوق ف سابع نبا نع
 ديهز رخآلا نع هضارعإو ىضاقلا نوكيف ىضاقلا دنع نادعقي نالجرلا
٠ نيلجرلا دحأ ىلا



 _ _ '٦٢٥٠

 . و 77

 .. ث و اهب مكحي نأ بجي ةجح هل نيبت ىتح مكحي ال

 : . و مغ هعسي الو ، قحلا هنآ هل نيبتب ىتح ءىشب مكحي ال ٠ كلذ ريغ هعسي ال .

 و ىسوم ىبآ ىلا :بنك ةمركع نع دمعتي مصخلا تيأر اذا : ىسوم

 ٠ هسأر عجوأف

 ن ..٠

 . ٠. وكىل ىضاقلا ىلا ءاسنلا نوكت نآ هل برقأ ىضاق وكن نآ بحتسي

 : 7 ٠ ضعب لاتق

آ هيلا نهئاعدب توصلا . برق دب
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 .باب

 ) ماكحالا عورفو ةيضتلا ق (

 : رفعج نب دمحم بانك نم

 نأ الا هتني نأ هريغ مكاحل نكي مل مكحب مكح مكاح لك : لينو
 ٠ ؟اطخ هنأ ءاملعلا ]عمنج ه

 ٠ انيب اروج ىري نآ الا هلبق مكاح مكح ضقني نآ مكاحل سيلو

 لهأ دنع زوجي ال روجلا نأل روج ىضاقل اباتك لدع ىضاق نذفني الو
 ٠ لدم]هلا

 هاضقتسسا ىذلا نذابالا

 ءامدلا الو دودحلا نم ءىش ق ضاق بانك ىضاقلا لبقي الو

 ٠ ليقي نأ ىغبني ال كلذ ن اف صاصقلا الو

 ٠ هيف ىضقتسا ى ذلا هرصم ريغ ق ىضاقلا ءاضق زوجي الو

 ناو ث هيف ىضقتسا ىذلا هرصم ريغ ىف قيرط ف ىضاقلا ناك ن راف

 هآر وأ ةآرما قلطب وآ ادبع قتعي الجر عمسف هرصم قيرط ف ىضاقلا ناك

 قوقح نم هعمس وأ ىضاقلا هآر ءىش لكف الجر فذقت وأ لجر دي عطق
 عمسو ملع ىذلاب ضقيلف هريغ وأ قيرط ف هؤاضق زوجي ثيح سانلا

٠ هؤاضق زوجب ثيح سانلا قوقح نم
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 وه و & هسفن ة داهب حمس امب ىضاقلا .ىمغي ه ال : رنؤل ١ وبآ لاقت

 . ` ٠.هيهلعب

 ٠ اذه ليت دق : نامثع نب ناهبن لاق : ىراوحلا وبأ لاق

 ف نوكب نأ الا ىأرو عمس ام .ىلع دهاش اوه امنا .: لاق نم لاتقو

 .٠ ىأر اميو عمس امب مكحب هناف مكحلا عضوم

 ٠ ذخأن ١ ذ_۔هبو

 . رثؤملا ىنأ نع تظفح .اذكو ٠

 ال مأ هملعب ىضقي نأ ىضاقلا ىف اوفلتخاو

 تعفر اذا اهملع ىتلا اهلك ءايسألا ىف هملعب ىضقي : لاق نم لاقف
 اهناف دودحلا الا كلذ ليق وآ هئاضنتسا تقو فكلذ ق هملع ناك ‘ هيلا

 ه ة_نذيب وأ رارقالاب الا ن نوكت ال

 ٠ هملع نم ىضاقلا دنع ّ حسا ءىش الو : لاد

 دعب ملع امب نكلو ىضقتسي نأ لبق هملعب ىضقي ال : لانق نم لاقو
 : ٠ ٠ .... .آ
 ىصقنسي ن

 نكلو هرصمو هئاضق عضوم ريغ ف ملع امب مكحي ال : لاق نم لاقو .

ههرصم عيمجو .هقرط ق ناك ام ثيح هيف ضاق وه ىذلا هرصم ى ملع امب
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 امبآ : لاق. نم لاقو ١ هئاضق سلجم 2 ملع امب ىضقي ٠

 ل ذلا نم رارقالاب الا مكاحلا مكحي ال : لاق نم لانو

 ٠ ةنيب هيلع ميقي وآ هيلع هاوعد دعب رقيف همكح عضوم ى

 ٠ لاح ىلع لدع 7 وأ رارتالاب الا ماقت الف دودحلا امأو

 هيلع ادهاسث مكاحلا ناك ركنأ مث مصخلا رقأ ولو : لات نم لاقو

 . ٠ كلذم هيلع مكحي الو 4 هريغ ٥ دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا تبث دقو : ءايضلا باتك نمو
 ٠ ةبتع تنيب دنه ثيدح ىق هملعب مكح هنأ

 باتكب نثعبي الو ، ارو شنم اباتك ىضاقلا لبقيالو : هريغ نمو
 ٠ هولبقب نأ هئاضتل يني دنم ال هناف ضاق ىلا رونتنم

 نأ لبق تام وآ هئاضق ¡نع لزع دق: ضاق باتك ىضاقلا نلبقي الو
 ٠ باتكلا هردلا لصي

 ثعابلا ىنعآ هئاضق ىف دعب وهو هلبقي ال هنا ليق دق : هريغ لاق

 ٠ باتكل اهم

 نم هريغ هم لمعب مل باتكلا هيلا ثوعمملا ىضاقلا لزع نا كلذكو

 ٠ ىضاقلا اذه ىلا ثعابلا ىضاقلا نم كلذ ددجي ىتح ةاضقلا

 ىذلا ىضاقلا دجوف ضاق ىلا ضاق نم باتك ءاج اذاو : هنمو
دعقأ ىذلا ىضاقلل ىغبنيف ضاق هناكم دعقأف لزع وأ تام دق هيلا بتك
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 بنك ىذلا ىضاقلا كلذ ناك اذا هريخي وأ فتاكلا كلذ لبقي نأ هناكم

 ٠ هئاضق ىلع اسلاج باتكلا

 باتكلا نوكيب ىتح ىناثلا ىضاقلا هلبقي ال :: ليق دتو : هريغ لاق

 .هللا

 نيذلا مه اونوكب ىنح راصمألا داوس باتك ىضاقلا نلبقي الو

 داوسو ةرصبلا داوس لنم داوسلا كلذ رصم ىضاق ىلا اهب نوعفري

 ٠ اذك اذك داوسو رصم داوسو ةفوكلا

 ٠ دودحلا نم ءىت ق ضاق باتك ضاق نلبقب الو

 ےناماما ناك اذا مامالا باتك لبقب مامالا نا : ليق دقو : هريغ لاتق

 ٠ ماكحألا ق ٤٨ رصم ق ماما لك

 ٠ لاق اميق صاصقلاو دودحلا ق امآو

 ضعب مهضعب ىلا نيملسملا ماكحف ةمئأ راصمألا ىف نكت مل اذاو

 . انعم ةمئألا ةلزنمب

 نوكي نأ انيلا بحأف هللا دودج ى امأو : رباج ىبأ باتك ىلا عجر
 ادح هيلع مقب مل نالجر هعمو ىنزي .الجر ىآر ول هنأل رخآ دهاش هعم

 ٠ دوه سش ةعبرأ اونوكي ىتح ةثالثب

٠ هدحو هتداهشب هدي عطقي مل قرسي الجر ىآر ول كلذكو



 هيلع ضماف قح وأ دودحلا نم ء ىشب مك احل ١ دنع رقأ ن ١ امآو

 ٠ هيلع دوهشلا ةلزنمب رارثالاو ، رارقا اذه نأل ءاضقلا

 > لوألا هبآر ريغ كلذ دعم ىآر مث هاضمأف ءاضقي ضاق ىضق ناو

 ضميلو ك دعم نم هللا هارأ امب ضقيلف لدعآو قحلا ىلا برقأ هنأ ىآرو

 ٠ كلذ دعي ٠ امهيف مكحلا فنأتسيو لوأل ١ همكح

 مكحف : ةآرملا ةدع ىف _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع لعف دتو

 ةأرملا هذه ريغ ىف مكحف ىأرلا كلذ ريغ كلذ دعب ىآز مث مكحب لوألا ى

 ٠ لوألا مكحلا ىضمأو ث الوأ هب مكح ام فالخب

 ٠ هب ديرب ام الو رمع نع هركذ ىذلا اذه فرعأ ال : رثؤملا وبآ لات

 ف باطخلا نب رمع نع ربخلا قف دجوي ىذلا : لاق : هريغ نمو
 : نيتيضقب اهيف ىضقف اهتدع ىف تجوزت ىتلا ةآرملا

 ٠ لاا تيي ق قا دصلا لعجو ك اهدلج هناف ىلوألا ةيضقلا امآ

 جوزت ىفقثلا ديس رماع نب نامثع نبا ناف ةرخآلا ةيضقلا امأو

 ملو ع امهنيب قرفف اهتدع ىف هللا ديبع نب ةحلط تخآ هللا دبع ةنبا ةحلط
 مكحلا .اذهب ىضقف ث اهجرف نم لحتسا .امب اهقادص اهل لعجو ، امهدلجي
 ٠ هنم ءىش ف عجري ملو ث لوألا مكحلا ىضمأو ريخألا

لوألا هيأز ريغ همكح ف غجري نآ مكاحلل ىغبني ناكل هيف عجر ولو



 نل ٢٥٦

 ىآر من همكح نع لز دق نوكي نأ ىضاقلا فاخ اذا : رثؤملا وبآ لاق
 . هيف مكح ناك ىذلا مكحلا نم لدعأ وه ارثأ ظفح وأ

 ٠ ةموصخل ١ ىلا نبموصخلا دريو > همكح نع عجري نأ هلف

 لدعلاب امهنيب مكحف .امهنيب مكحي لجرب نامصخ نالجر ىضر ناف
 .٠ هدري الو ىضاقلا هضميلغف

 ٠ رخآ ىآر هيفو ‘ رصبلا ريرض ىلا امكاحت ول كلذكو : هريغ لاتقو

 ماكحألا ىف سانلا رومآ نم عطق ام لك ىف بتكي نأ مكاحلل ىغبنيو

 ٠ ال ودع كلذ ىلع دهشىو ‘ اماك مهنيب

 ىلجأو حصأ و منأ كلذف لعف فيك اههجو ىلع ةفصل ١ فصو نا و

 ٠ ى مصعلل

 ىلع وآ ١ ذكو اذك هلام ف ميتيلا نالفل تضرف دق ىنأ بتك نا و

 هذه ىعم ثحص وأ ‘ اهجوز ىلع ةنالفل وأ > لام هل نكي مل نا هتثرو

 نالف نب نالف ىلع اهم هل تمكحو نالف نب نالفل ةبا دلا وآ ضرأل ا

 ٠ زئاج كلذخ

 مكا_حلا ىلع مهوتي نأ ماكحلا نم هدعب نم ىتأي نمل ىغبني سيلو
 ٠ هسفنل حصنتساو دهتجا دق هنأ الا لدعلا

 هدنع رمألا حص فيكو ث هيلا بلاطلا بلط فيك هباتك ىف بتك ناو
 بحأ وهف هل موكحملل مكحو ئ مصخل ١ ةجح عطق فيكو ء ةلداعلا ةنييلام

٠ انيلا



 ا _ ٢٥٧

 ً اومكح ىتلا مهماكحأ ىلع لودعلا اودهشي نأ ماكحلل ىغبني ىذلاو

 ٠ مهلاوز دعب كلذب ذخؤيو

 'هيلع درو ام سانلل بتكي راحص نم هعافترا لبق ناورم وبآ ناكو

 ٠ كلذ ىلع دهشيو ت مهرومأ نم

 مكاحلا مم اذه حص اذا كلذب ذخؤي امناف { معن : لاق : هريغ نمو

 هلهأل كاذب دهسثيلف متت مل اماكحأ هب دهشي ناك ام نمو س كلذ ىلي ىذلا

 ٠ ١ مهيلع درو ام ردق ىلع

 ضعب ىلا مكح مكاحلا دنع نم ذفن اذا اضيأ ماكحلا هلعفي ام نمو
 اذا ةطاحتسالا كلذ ىف نأل هدنع باتك ىف هب بتكي ام ريظن بنك ءارقلا

 هد_جو ح هيف رمأ فيكو ث هدنع كلذ حص فيك فرعي نأ دعب نم جاتحا
 ٠ههجو ىلع هدنع اتباث

 ىتح ذفني ملف هيف لخد مكح وآ تام مث مكاحلا اهعمس ةنيب لكو .

 ىلا هملسأآو ئ الودع توميب هي نآ ليتق ,لوألا مكاحلا هيلع دهشأف لزع :وأ تام

 ٠ هيلع ىنيو 6 هي ذخأ مامإلا

 ضرم املف موق نبي مكحا( ف لخد مكحلا ني ناميلس ن راك دقو

 . بوبحم نه دمحم هيلع ىنيف مهيلا هملس

 ىل ركذو ورمع ىنربخآأ : حبسملا نم دمحم لاق : لضفلا باتك نمو

 بتكب اوتأو ، سانلا هيلا عفر راحص ىلو ال مكحلا نب ناميلس نآ هريغ
 باتكلا اذه ءىجم ف هيلع ,راشأ ن راميلسى نأ | ىنربخاف. دمحم نب هللا دبع نع

) ٢ ح ماكحالا ق حاضيال ا ٧ م (



 ٢٥٨ ب .

 لعفف ماكحألاب اريصب ناكو _ مهئدتبي نأ هيلع ترشأف ةجح اذهلو هتنيب

 ٠ ةجحلا ىلا سانلا درو ، مكحلا نب ناميلس

 هباحصأ نم دحاولا ث ةقثلا هماكحأ بتك ىلع ظفحتسي نأ مكاحللو

 باغ ولو هل نيمآ وه ىذلا ةقثلا دنع ىتلا هبتك ىف امب ذخأيو ء مهريغ وأ

 . اهيف امب هيلع

 ةداهنلا هيف باتكلاب نيمألا ءاج اذا كلذكو : رباج ىبآ يباتك نمو

 نيمألا لوق الإ هيلا هعفد الو هب مكح هنأ مكاحلا هظفحي ملف مكحلا وأ
 ٠ هنم لبقي هناف

 ٠كالذل هماقأ دق هنأ ملع اذا كلذو

 ٠ ملعأ هللاف هيلا هعفد هنآ ملعي مل اذا : رتؤملا ويآ لاق

 ٠ كلذ هنم :لبقي مل هيلا هعفد هنأ ملعي مل اذا: لاق : هريغ نمو

 لبق وه هنأ فرعي مل هيلا هب ءاج املف هيلا هعفد هنأ ملع ناو
 ٠ هيلا هعفد ىذلا همكح باتك اذه نأ كلذ ى هلوق

 ءىش ىف هبتك نوكت نأ هل ىغبنيو : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو
 وه هلحي ال و ؤ متخل ا كلذ ىلع ال ١ هيل ١ لصوي ال و ؤ همتخ هيلع نوكب

 ٠ هلاح ىلع هيلا رظني ىتح

 ذخآي نآ هل ناف هنمتئا ىذلا مكاحلا الإ رخآ مكاح كلذ لبقي الو
 مكح هنأ ظفحي مل ناو مكحلاو رارقإلاو تاداهشلا نم هبتك ىف ام لكي

٠ هظفح ناكم هبتكف تاداهشلا لت عمس هنآ الو كلذب



. ٢٥٩ 

 ىذلا مكاحلا هفرعي ىذلا ةقثلا دي نم مكاحلا بانك لبقي نأ _ ليقو

 .٠ هتفرعم هدنع حصي وأ هيلا باتكلا

 كلذف همكح ىذلا باتكلا ىف هتفرعم نم نوكي امب الإ هفرعي مل ناف

 ٠.٠ فعض هم

 كيلا ىباتك لماحو ) هباتك ىف بتك اذا : حبسملا نب دمحم لاق
 اذا باتكلا ىف هتيالوو هتلادع لبقي هنا : ليق ( ةقث وهو نالف نب نالف
 ٠ بوسنملا هنآ حص اذا هي لصو

 زجت مل ) هل تيضق تنك دق ىنأ ( لزع نأ دعب ىضاقلا دهش ناو

 ٠ لدع رخآ دهاش هعم دهشي نأ الإ هدحو هتداهش

 ٠ هتيضق تزاج هنيضق ىلع هعم دهس اذاف

 . ةنيب هعم تماق ناو بئاغ ىلع ضاق نيضقي الو

 . انيب اروج ىري نآ الإ هلبق مكاح مكح ضقني نأ مكاحل سيلو

 ۔ ىضاقلا مكح ذفنأ ضاقو لاو نم دحاو ءىش ىف نامكح حص ناو

 ذفنآ مامإلا نم هفالخب مكح كلذ ف حصو ، ىضاقلا مكح حص ناو

 . مامإلا مكح

 ٠ انعم كلذ رسفيو : هريغ لاق

لبق ناك امهيأ حصي ملو امهالك نامكحلا حص اذا هنآ انفرع كلذكو



٢٦٠ 

 ٠ ىلاولا مكح تبث ىضاقلا مكح لبق ىلاولا مكح حص اذا امأو

 ٠ هيلع اعمتجم الطاب نوكيب نأ الإ ىضاقلاو مامإلا كلذكو

 ىف عامجإلاو ةنسلاو باتكلا فلاخ اذا مكاحلا نأ ءاملعلا عمجأو
 ٠ اهدر تبجو هتيضق

١ 

 ه_دب مكحي نآ ساانلا نم دحأل ءارآلا دحأب مكح اذا مكاحلا ىلعو

 ٠ مهيلوو مه ودع مكح ف طشملا نانسأك هدنع ةيعرلا نوكتو 6 هريغم

 : ةجحب هيف مهضعب دواع مث موت نيب ءىش ق ىضاقلا مكح اذاو

 نأ هلف لوألا ىضاقلا وه رخآلاو لوألا رمألا ىف ىضاقلا ناك ناف

 ٠ موقلا ةجح ى رظنيو عجري

 هئاضق نع لو_حن دق لوألا رمألا ىف ىضق ىذلا ىضاقلا ناك ناو

 ءاضق ق لخدي نأ ريخألا ىضاقلا ١ ذهل سيلف هريغ ىلا ءاضتلا راصو

 ٠ رخآ ضاق ىآر ىلع لصفنا دق

 ريغ نم هماقأ ناطلسلا : لاتقو ايضاق بصتنا لجر نعو : هريغ نمو

 ٠ هماقأ ناطلسلا نأ ةحص

 ىلع كلذ زوجي الو & بذكلا هلثم ف زوجي ال هلوقت ناك اذا : لاق

 ولو ةحص كلتف هفالخ لمتحي ال امب كلذ ىنعم رهشو فراقلا ىف ناطلسلا

 7 هتنبي عمسب مل

هللا ردق امم ساانلا نم ىضقف ءاضقلل مامإلا همدقت اذا ىضاقلا نعو



_ ٢٦١ 

 نع هيفعي نآ مامإلا عسيو س كلذ هعسي ىفعتسي نأ دارأ مث نامزلا نم
 ؟ كلذ امهعسي ال وأ ءاضقلا

 نكي مل كلاذل اطايض هسفن ف اجرو “ ء اضقنلل مامإلا همدق اذا : لاق

 ةنوعمو مامإل ا نم كلذ لوبق هيلع ناكو 0 مامإلا ةعاط نم جرخي نأ هل

 جرخي نآ هل سيلو ، هرصنتسا ام ق هترصنو ث هناعتسا ام ق مامال ا

 | هنع عوضوم كاذ ناف هيلع . .ردقي ال ام : ذل ا ىدنع م امالا ةعاط نم

 ٠ هلل الإ ةعاط ال هنأل هللا ةيصعم ف قولخمل ةعاط ال هناف هللا ةبصعم ى وأ

 ىلوأ وه نم ميدقتو > هلزع هجو ىآر اذا هلزعب نأ ماماللو

 ٠ رخنل هنم حلصأو

 اذاو همدقت ءاشت اذا .مامالا ةعينص وه امناف مامالا ليق نم ىض اضغلا و

 ٠ هللا ةعاط نم هلزع ناك اذا هلزع ءاس

 لجرلل نيملسملا نم ةعامجلا وأ مامالا نم تبثي ىذلا ظفللا امو : تلق
 ؟ ايضاق نوكب ىتح

 > قحلاب ايضاق كانلعج دخ ةعامجلا وأ مامالا اهل لاق اذا : لاق

 ايضاق وأ ع هللا .ةعاطب ايضاق وأ ڵ طسقلاب امئاق وأ ، لدعلاب ايضاق وأ
 ٠ هلثم وهف اذه هبشأ امو ، ايضاق ناكو ، ءاضقلا مسا هب اتباث اذه ناك هلل

 ايضاق وأ ح نيملسملل وأ ، هلوسرلو هلل وأ ع هلل ايضانت هلعج ول كلذكو

 ٠ ايضاق جرخي هلك اذه ناك نيملسملل

 ا٭ل_خاد كلذ ناك هتابثإ ىف ديزي وأ هتبثي ام نم اذه لثم نم داز امو
٠ اذه ةلمج ف



 س . ٢.٦٢

 . امهنيب ام ىف مكحلا رصبي ملم نالبجر هيلا عزانت اذا مكاحلا نعو :.

 ىتح اهيق رظنل ا دا رآو -- هعسي ال ام ق لخدي نأ فاخف هيف كش وأ

 ا٭٨جآ امهل لجؤيو ، امهفرصي نأ هعسي لهف هيف لخدي ام لدع رظني

 ؟ كلذ هعسي ال وأ هيلا امهروضح ق

 ٠ نايبو نيقيو لدعلاب الإ مكحي ال مكاحلا نأل كلذ هل : لاق

 هيبلا عفدي نآ هرمأف لجر ىلع قح لجرل هعم حص اذا كلذكو

 ٠ هب مكحلا هيلع تبث دق هنآ هربخأ اذا كلذب ىفتكي : ليق : لاق

 نأ دعي همكح ماقم موقي مكاحلا رمآو . هل زاج كلذب هربخي مل ناف

 ٠ هيلع موكحملا ةجح عطقي

 ؟ كلذ ىق ماكحلا نع باتك ريغب ماكحألا عطق زوجي له : تلق

 ماكحأخلا ق ساانلا رومأب ىلتيمل ١ مكاحلل بحتسم ١ تفصو ام ىلعف

 هيلع ىرج نم لك مكح ٥هرنقد ق ديقي نأو ئ ما رتحال ام ٥ رمأ ذخأب نآ

 ىف ضعب مهضعبل مهتعجارم ىف موصخلا ىلع ةجح نوكيل ماكحألا نم
 ٠ ماحتخالا

 هنأ الإ نيملسملل افالخ كلذب دري ملأ ام مثإ هكرت نم ىلع سيل اذهف

 ٠ هللا ءاست نا مثآب سيلف وه امأف ى نيملاعلا رومأ نم هلمتحا ام ىف طرفم

. اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو ملع هنع باغام ى هيلع سيلو



٢٦٣ _ 

 مل ولو :قوقحلا نم هلثم ف ةداهشثلاك هذاغنإ همزل نم .ىلع .مكحلاو :

 . ايلو نكي أ

 ٠ ىلولا ةداهش نم الإ ةداهشلا زوجن ال ايلو ناك ولو

 عافرلا ىف نيملسملا ىلع اهمذ ف ةقسافلا ةيمذلا ةداهسث زجنت مل

 ٠ اهنيد ق ةقت تناك اذأ

 ٠ ءىش لك ق مهنيدب قاسف مه نيذلا انموق نم ةاقثلا ةداهمش كلذك

 . قوقحلا ف ملعلا لهآ لوق رثكأ ىف نيملسملا ىلع زوجتو

 اهنافرعي ال امهو اهابسنو ةأرمال مكاحلا عم ادهسث اذا نيدهاسثلا نعو

 هذه مصخ رضح اذا مكاحلا ىلع له ث قادصب لجر ىلع اههجوب

 دهش ىتلا نالف تنب ةنالف ىه ةآرملا هذه : هل لوقيف هلأسي نآ ةأرملا

 كلذ مكاحلل زوجي له ص معن : لوقيف قحلا اذهب نادهاسثلا ناذه اهي

 ؟هب مكحيو

 ٠ قحلاب نادهاشثلا اهل دهش ىتلا ةآرملا هذه نآ رقأ اذا كلذ هل : لات

 نادهاسنلا دهش اذا هيلع ىعدملا مصخلا لآسي نأ مكاحلل لهو : تلق

 اذاف نالف اذه كمصخ وه نادهاسشلا هل دهسث ىذلا نأ قحب ىعدملل هيلع
 ؟ قحلاب همصخل هيلع مكحي لهف معن : لاق

 ةأرملا هذهل هيلع نيدهاشلا ةفص ىنعم قفاوت ةفصب رقأ اذا : لات

٠ .رارقإلا ىنعمب هيلع اتباث كلذ ناك



_ ٢٦٤ 

 اهسثعقب رقيو اهشعقيف رخآ ءىجيف ةلسف ضرأ ىف لسفي ىذلا نعو

 لسف امنا هنا : ةلسفلا بحاصل لوقيو هضرأ ضرأل ا نا : لوقيو

 ؟ دي وذ امهدحأ ىأو ؟ ةنيبلا نوكت امهدحأ ىآ ىلعف ضرأ ف

 ىهف اهلسف ناك ىعدملل ةلسعفلا نأ ةلسفلل شعاقلا رقأ اذاف : لاق

 ٠ كلذ ىف ىعدملا وهو س كلذ نامضب ذخؤيو ، ةلسفلا ى ىعدملل

 ٠ انفرع كلذكو ‘ ضرألا

 ثداحلا ىعداو ةرمثلا هذه دح امهدحأ نأب نامصخلا زراقت اذا : تلق
 ٠ بصخل ا دح ىلع ايلغتم اه دح هنا : رخآلا لاتو ء هل اهنأ نقحب اه دح هنأ

 ٠ ليبسلا اذه ىلع عرزلا زارح كلذك لختلل ىعدملا ىرأ نمو : تلق

 هتلخن وأ هتيب وأ هضرأ اهنأ اضرأ نامصخ ىعدا اذا كلذكو
 هعرز هنأ عرزلل دصاحلاو 0 هلخن لخنلا نآ داحلا ىعدي ام الإ

 دادج هلك كلذ نا : رخاال مصخلا لاتقو ع هلزنم هنآ لزنملل نكاسللو

 رئاجلا ناطلسلا ةهج نم ابصغو ابلغت لزنملا نكسو عرزلا دامحو لخنلا
 ٠ كلذ ريغ وآ

 ح لاملا اذه رمث هنأ رخالل نيمصخلا دحآ رقأ اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ لاما اذه

 دادجو لزنملا ىتكسف هل همصخ رارقا عم لاملا اذهل ىعدملا اذهو
 هل رقملا اذه ىلع ىعدملا اذهل هب لاملا اذه نم عرزلا داصحو لخنلا

هب هل رتآ دق ال بصتغم هنأ حصي نأ الإ تفصو امب هل رقأ دق ائيش



_ ٢٦٥ 

 وهو 0 تفصو امب همصخ هل رقآ نم لوق لوقلاو ، ىنكسلا نم همصخ

 ىعدي ام ىلع بصتغم هنآ حصي ىتح هل همصخ رازتإب لاملا ف دي وذ
 ٠ كلذ مهفاف ح هيلع

 لاق : امهريغ وآ لزنم ف وآ لام ف امصتخا ١ ذا نامصخلا : تلق

 هوخأ :وآ همآ وآ هدلاو هارتشا لاملا اذه وآ لزنملا اذه نا : امهدحأ

 ٠ هثرو هتيب : لاق وآ ح هتيب وآ هلام هنا : رخآلا لاقو ، هنراو وهو

 ؟ ىعدملا امهيأف : تلق

 : ىتيب : لاقو ، ىتيب اذه : لاق ناف : تلق

 لوقو ( ىل لزنملا وأ لاملا اذه نا ) اذه لوق امأف تفصو ام ىلعف
 ىعدا ناف ( هثراو وهو هوخأ وآ هتدلاو وأ هدلاو هارتسئا هنا ) اذه

 اهنم ينم دحاو لك ىعديو ص نايعدم امهنآكف كلذ حصو اكله هاخأ وأ هابأ نأ

 ديلا نوكت ال لوصألا نأل هيف نايعادتي ام ىلع ةنيبلاب لوصألا ىلع

 هيلع نايعادتي ام ىلع امهنم دحاو لك فلح الإو ص ةنيبلاب الإ اهيف
 لاملا اذه ىف ةبلاطملا ىف هنع رخآلا ةجح عطق فلح امهيأف لاسملا نم
 ٠ نيميلا ةجح نم هيف نايعادتي ىذلا

 . مكاحلا عم كلذ ىف امهل ةجح الف امهدحأ فلحي مل ناو

 لك ةجح عطتنو ح هلاحب لاملا مكاحلا كرت اعبمج افلح نا كلذكو

 . قحلا هبجوي امب الإ هيلا ةبلاطملا ف هبحاص نع امهنم دحاو

 . ضعب امهضعب نع امهعنمي كلذكو

 الف هاخأ الو هتدلاو الو كله هدلاو نأ حصي مل ناو

٠ كلذ ق هل ةموصخ



 .س ٢٦٦ ا

 ؟ نيملسملا نيب ايضاق بصني نأ ىغبني له ىمعأ لجر نعو | , 7

 ٠ هريغل هللا امهنيعي نأ وجرن اناف

 نوكب ال : ليق دخ هنأ ىعمف نبمصخلا نجي وه ىضقي نآ امأ ١ : هريغ نان ٠

 ٠ ىمعألا ةيضق زوجت الو ةنياعملاب الا إ مكاحلا

 سانلا نيب لصفلا وه ىلوو 6 هعضومو هملعل ءاضقلا ىلو ناف

 ىنعم ىلع جرخيو ث مامالا ىدنع كلذ ىف هبشي هناف نبرصبملا نم هريغو

 ٠ هيف فااتخالا

 املك ناك _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع ىضاق احيرس نا : ليقو :
 ضرألا ف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اب ) ايف بوتكم ةعقر ىف رظن دعق
 نيذلا نا هللا ليبس نع كلضيف ىوملا عبتن الو قحلاب سانلا نيب مكحام

 . ( باسحلا موي اوسن امب ديدش باذ ذع مهل هللا ليبس نع نولضني

 ٠ امك اح ديعل ١ نوكي ال : ليق و

 :يملسملا ماكحأل فلاخم ريغ مكحب مكح اذا دبعلا نا : موق لاقو

 ٠ ضقنب ملو كلذ تيبث

 دوفقلا نم هلان امي لتقف رئاج ناطلس هدانآ نم نعو : هربغ نمو

 ل۔_تق ام ىلع نيملسملا عم ةنيبلا تماق مث ءالؤه لاثم وآ دئاقلاو لثمب
 ؟ دوتلا نم وجنيأ : تلأسف مهتدادقا تحص اذا كئلوآ ةدافاب

 هنع ضارعإلا .نوكي نأ وجرنف هيف لوخدلاو ملسآ كلذل ضفرلاف
نشيب روج نيبتسني نأ الإ هللا ءاسن نا ملسأو ىفعأ كلذ ىف لوخدلا كرتو



_ .٢٦٧ . 

 انقفو ،.لجدهلاب مهروج ضتننو هقحو كلذ لدع ف رظناف ماكحلا :نم
 ٠ كايإو هللا .

 ٠ مكحلا ىلوي ال طيقللاو : هريغ نمو

 ناك اذا امكاح طيقللا نوكب نأ زوجي : يراوحلا نب لضفلا لات

 ٠ ١ انيمأ املاع

 ثيح نم نهورخآ ) مالسلا هيلع هلوقل ايضا نوكت ال ةأرملاو
 ٠ ) هللا نهرخأ

 ازوجت ال نمل زوجي الو & هتداهش هل زوجت نمل همكح زوجي مكاحلاو
 ٠ هدلول الا لك زوجبو ، هتداهش همل

 رببغو هتأرماو هيخأو هدلوو هدحو هدلاو نبي مكحي نأ مكاحللو

 ٠ لدعلاب ءال ؤح

 ق ساانلا نجي ىضقي ناكو > ىمعأ هللا ديع ني حبسملا ناك : ليقو

 نبم ىضقيو { دوهنلا عمسي ىضاقلاو > مامالا ناسغ مايآ ق ىوزن

 ٠ مهنم ادحأ ىرب ال وهو نبمصخلا

 نوملسملا لعف ام ىرن نآ ريغ نم اذه نم انسوفن ىفف نحن اماف .
 ١ ٠.ةالطخ

 اوناك ام رفوأ ذئموي مهو . نيملسمل ا ء اهقتقخ هلبقت ام ةطخ ١ ذه ناك ولو

 . افالتخا مهنيي ملعن ال ذئموي مهو ، تناك ام زعآ ةلودلاو ث هبلع

مكاحلا نأ : ناليغ نب مشاه نع ةبقع نب حاضولا نب دايز ىنربخأ



_ ٢٦٨. . 

 هدجوف ءىن هيلع درو امف كلذل الهأتسم نوكي نأ دعب مكحلل سلج اذا

 هللا لوسر ةنس نمف هللا باتك ىف هدجب مل ناف ث هب ذخآ هللا باتك ى

 هللا لوسر ةنس ف الو هللا باتك ى هدجي مل ناف ؤ ملسو هبلع هللا ىلص

 ٠ ىأرلا لهآ عمج نيحلاصلا راثآ ىف الو

 ٠ هللا نم كلذف ءاوسنا هيأرو اعمج > مهيأر ناك ن راف

 . ه_ذفاو نم ىأرو هيأرب ذخأ اعمتجم مهضعب ىأرو مهيأر إ ن اك ناو

 7 ' ىأرلا لهآ نم

 رمألا كلذ كرت اعيمج مهيآرل افلاخم هيآر ناكو اعمج ف > هوفلاخ اذاو

 .. . .. : : هنف لخدي ملو

 .تيت ء ىن ق همكح ق آاطخأ اذا مكاحلا نع هنلآسو : هريغ نمو

 ردق مث ، كلذ نيح ىف ادوجوم لاملا تيب سيلو لاملا تيب ىف هصالخ

 مكحلا اطخ نم همزل ام ذفني نأ هل لهف نامزب كلذ دعب لام تيب هللا

 ؟ لاملا تيب نم لاملا تيب دوجو لبق

 .لطيب الف لاملا تنب ىف تباث هنل كلذ هل زوجي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 هروقيو هربجي نأ هلف كمكحب ىضرأ ال : مكاحلل مصخلا لاق اذاو
 . هيلع

 هلخ اذكو اذك دلب ىضاق ىلا ىنلمحا ، كمكحب ىضرأ ال : لاق نا اماو .
 ةاضقلا رئاس ىلا امأو ، مامالا وآ ربكألا ىضاقلا ىلا بتك اذا هلمحي نأ
٠ الف ةالولاو



٢٦٩ : 

 ةمكاحملا نم منتمي نم نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نم : هريغ نمو.
 ك اذكو اذك دلب ىلا الا كمكاحأ ال : همصخل لوقن ءاجو .هدلم مكاح ىلا

 ؟ كلذ هلأ

 ماكحأب مكحي ناك ام هدلب مكاح 'ىلا همكاحيو ث كلذ هل ىرن الف
 ج ماكحلا ف سانلا يلع ريختي نأ اذهل سيلو ث نيملسملا

 ىلع مصخ هيلا ا حبر ا اذا _ هللا للا همحرا _ _ ىلع وبا ىضاتلا ن

. !1 . 1 

 ٠ كلذ هيلع سيلف هب مكحي ام ىسن اذا مكاحلا ف لينو

 قدصي الو هيلع سيلف هدنع مصخلا هب رقآ ام ىسن نا كلذكو

 ىسن اذا هدنع اورقأ مهنآ مهموصخ نوعدبي ام ق موصخلا

 تانيب عمتسيو ؤ ئ سانلا يب :ب حلصي . دلب ل ف هقث ةث ميقي نأ يجا :اقللا : تلق..

 مكحيو ا اهذفنيف ىضاقلا ىلا اهعفريو ح هعم اهبتكيو ئ مهيواعدو موصخلا

 .....؟ ىضاقلا كلذب ىفتكي لا : ث ىضاقلا لا تانيبلا ةرضح ريغ نم اهد

 ن اكو ك كل ذ زاج هرضنم نم نم كلذ له ا نم ن اك و هل لعج اذا : ل انت

 ٠ ماكحألا نم هبحاص هيلا عفر ام ف ىضاتلل ةجح

 موصخلا ىطغي نأ ةقثلا اذهل ىضاقلا لمج نا كلذكو :تلق
 ىضاقلا ىلا مهعفر الإ و اوحلطصا ن راف ح امهنيب حلصيل هيلا مهتافاومل ن ةردم

 ؟ كلذ هل لهغ

٠ سبحلا اهيلع زوجي ىتلا مهتلا ىناعم تبث اذا كلذ هل : لاق



٠٢٧٠ 

 عيمج ىلع هل جتحي ىذلا ةقئلل ىضاقلا هلعجي .ىذلا ظفللا ام :.تلقا

 لاومألاو دجاسملاو قرطلا .نع راضملا فرصو ص ركاذملاو .بيرلا لهأ

 زيزعتلاو سبحلا بجوتسي نم نم ثادحألاو ركانملاو بيرلا لهآ راضحاو

 ؟ هريغ ةداهش ىلا هعم جاتحي الو ك هبلا دودحلاو

 ءالوه دحأ هل لعج اذا ايدعم وأ ايضاق وأ امكاح هلعج اذا : لاق

 لبقي ال : ليقف دودحلاو زيزعتلا هيف بجي ام ىق الا كلذ لعج هل ناك

 وه ناك اذا ةحصلا اهب بجت ىتلا كلذب ةنيبلاب الا ةعيفرلا نم هيف مكاحلا
 ٠ كلذ نم هعم حص ام ذغني نأ كلذ هل لعج نمل لعجي نكلو ، كلذب ىلتبملا

 نم ةعيفرلا هجو ىلع وه امنا ناك اذا نادبألام قلعت ام كلذكو

 قحلا ذفني نأ كلذ هل لعج نم رمأي وآ ةنيبلا مكاحلا هيف عمتسيو
 نأ كلذ نه ءىش ق صوصخم ق هلعجي نأ الا لدعلاب هدنع تيثي ام ق

 هيف هل ىلتي وأ > مصخل ا ةجح هيف هل عمتسي وأ ح ةنيبلا هيف هل عمتسي

 ٠ ىناعملا نماذه لثم ىنعم

 ىلا لصي نأ ردقي ملو ةمصاخم ضيرملا ىلع هجون ١ ذاو : هريغ نمو

 .ةمكاحملا ىف هماقم موقي اليكو لكوي هناف هروضح همصخ بلطو { مكاحلا

 . هرذعي ملو كلذ ىلع مكاحلا هربج لكوي نأ ىبآ ناف

٠. ٭ هفلحي نم .مكاحلا رمآ نيمي هيلع بجو ناف



. ٢٧١ 

 دق كلذ نوكي نأ ال ١ هريغ ء اضقلا ىلوي نأ ىضاقلل ىعبنب الو

 ٠ -ه ل ل >

 ٠ ليلل ١ ق مكحل ١ زوجي ال : ليتو

 مكحلا لعجي نأ لامعلا نم لماع الو لاو الو ضاقل سيل : ليت دنو

 احايم مامالا كلذ هل لمجب وأ > هلعج ىذلا مامالا ىآرب الا هريغ ىلا

 ٠ هل غغي نآ

 ٠ هلهآ ف هلعج اذا كلذ زاج كلذ لعف ناف

 هبلع رجش ناو ث هسفنب مكحلا ىلاولاو لماعلاو ىضاقلا ىلي امناو
 > هل ىلوتملاو مكحلا سفنل دقاعلا وه ناكو مكحلا رصع نم راشتسا رمآ

 ٠ هرمأ ريغي الو هرمأب هريغ ٥ دقعي الو

 نوكي نوكب هريغ امكاح دقعي نأ كلذ هل سيل امنا : لاق نم لاتقو

 ٠ ماكحألا عبمج ق هناكم

 ٠ مكحلاب امكاح وأ ايضاق ىضاقلا دتعي كلذكو

 امهنيعي هتيعر نم نينثا نيم مكحي نم لماعلا وأ ىضاقلا رمأ اذا امآو

 لعفي نأ رمأ ىذللو لماعلاو ىضاقلل زئاج كلذف هترضح ريغب وأ هترضحب
 ٠ كلاذ

 . لماعلاو ىضاقلا ىلع مامالا كلذ رجحي مل ام لماعلا وأ



 ٢٧٢ دل :

 ٠ حنصأ وه لوقلا اذهو

 ٠ دجسملا ىف ءاضقلا ىف سانلا فلتخا

 ٠ دجسملا ىف مهريغو ءاثعشلا وبأو نسحلاو حيرش ىضقو

 ىف ضقن ال : نمحرلا دبع نب مسقلا ىلا زيزعلا دبع نب رمع بتكو .
 ٠ كرشملاو ضئاحلا كيتأت هناف دجسملا

 ٠هانربخأف دجسملا نم اوجرخا : لاقف دجسملا ىف ىلوأ هنأ رمع نعو

 اناكم هب ب رسخي ملو سانلا نيب مكحلاب انرمأ هللا .نا : ضعب لابو

 ق ء نا و دجسم ١ ق ءاش ن نا مهنيب مكحي ن .آ مكاحللف ئ ناكم 'نود

 ٠ هل رتم

 ريغب ناكم نود ناكم ق مكحلا نم مكاحلا عنمي د نأ دحأل سيلو

 ٠ ةجح

 . مهرخؤي الو مهنيب رظني نأ بجو مكاحلا موصخلا رضح اذاو

 ٠ هلك هموي سانلل دعقي هنأ : راوس نع لينو

 فصن تيبثتلا : لاق هنآ نيريس نبا نعف بجاو مكحلا ىف تيبثتلاو

 ٠ ءاضقلا

٠ لقعلا فصن اهنأ ىتغلب ةراشتسالا : لوقب ىروثلا نايفس ناكو



 _ _ ٢٧٣

 ٠ عضوم ريغ ق ةراسشثنسالا ىبنلا نس دقو

 ٠ ةآرملا ىتح رواش ناك هنآ رمع نعو

 ٠ هنم عنتمم هناف رظنلا نم ىضاقلا لغش ام لكو

 ءاضقل اي ىلتب ا نم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نأ ةملس مآ نع

 عفريالو ، هسلجمو ةدعتمو ع هتراسثاو ةظحل ىف مهنيب لدعيلف نيملسملا نيب

 ٠ رخآلا ىلع عفري مل ام نبمصخلا دحأ ىلع هن وص

 ٠ همصخ هعمو ال ١ دحأ ةيكسش عمسي نآ مكاحلل ىغبني ال : ثيدحلا ىفو

 فرعي نآ لبق ءىش رخآلا ىلع هبلق ىلا قبسي الئل : ديبع ربأ لاق
 ٠ هدنع ام

 ٠ بلقلا ريغتم وهو مكحي نآ ىضاقلل هركيو

 . مكحي الف طرفم حرفل ريغت نا : ليقو

 ٠ اهنع لئس اذا ماكحألا ف ىتفي نأ ىضاقلل هركي ام نمو

 ٠ ىتفأ الو ىضقأ امنا : لوقي حيرش ناكو

 ماكحألا باوبأ نم سيل ام نم نيدلا رومآ رئاس ف ايتفلا امناو
 ٠ ملمب ىتفآ اذا سأب الف

 . ماسبو لمي كلذ نأل سولجلا لوطب هسفن بعتي نأ هل ىغبني الو
) ٢ ح ماكحالا ق حاضيال ١٨ _ ١ م (!



٢٧٤ 

 بيجيو “ ضيرمل ١ دوعيو ة زانجلا ىضاقلا دهشي نأ سأب الو

 ٠ ةوعدلا

 ٠ هلك كلذ لعفي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ ف لصألاو

 جرخي الف هيف ىضقي ىذلا هسلجم ىلا جورخلا مامالا دارأ اذاو

 ٠ هسلجم ىلا جرخي مث ىدغتبو آضوتيو هتجاح ىضقي ىتح

 ٠. جرخي الف بضغ هل ناك ناو

 ، هملعيو هظفحيو ث مكحلاو ءاضقلا ىف بدألاب هسلجم ف هيلعو

 ٠ ىدملا ةمئأل بدألا كلذ ىف ىضم دق هناف هلامع ىلا هب بتكيو

 وهو الا ىضاقلا ىضقي ال : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 . ناعمس سنت

 لأسي مث نيتعكر ىلص هسلجم ىلا ىضاقلا وأ مامالا ىهتنا اذاف

 . قيفوتلاو نوعلا هلأسو ع مهلو هل ةيفاعلا هللا

 ٠ راةولاو ةنيكسلا هيلعو مكحلل سلجيل مث

 سلجمل ا ىفق ءاضقلل طسوتم عضوم ق نوكي نأ ىضاقلل بحتسيو

 مكحلا ىضق ثيحو ى سانلل قفرأ كلذ نوكيل هلهآ نيب هيف ىضقي ىذلا
 ٠ ٠ . ان ك .

كيلا سلج اذا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىل لاق ىلع نعو



٢٧٥ 

 لوأل ١ نم تعم_سن امك رخآل ١ نم عمستت ىنح لودلل ضفن الف نامصخل ١

 ٠ اب ضانت تلز ام

 هللا باتك ىف نكي مل ناف : لانق ءىشب حيرش ىلا بتك هنآ رمع نعو

 نا رايخلاب تنأف ىدملا ةمئأ هي ىضق ام ق ال و هللا لوسر ةنس ٤ ال و

 ثحت كترماؤم نم ىرأ الو س ىنرماؤت نآ تئش ناو ، كيأر دهنجت نآ تت

٠ كل ملسأ الآ ىايا





_ ٢٧٧ 

 ماكحالا ىف حاضيإلا نم ىناثلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا مقر عونفضؤللا

 ٥ ميتيلا رمآ ىف باب

 ٤\ سلفملا ىف باب

 ٢٩ ةلافكلا ىف باب

 ٤٧ كرتسثملا قحلا فو نيدلا ىف باب

 ٣. ىوعدلا ىف باب

 ٦٦ ناميألا ىف باب

 ٧٤ ةقرفتم لئاسم ف لصف

 ١٣٥ عيبلاو ءارشلا ىف باب

 ١٦٥ ناميألا ىف بصنلا ىف باب

 ١٨٧ نيميلا دعب اهتماقاو ةنيبلا رادها ىف باب

١٩١ ةردملا نابصع ف باب



٢٧٨ 

 ةحفصلا متنر عونفضؤللا

 ٢٠٦ حلصلا :ىف باب

 ٢١٨ , مهيواعدو مهتداهشو ةمذلا لهآ رمآ ىف باب

 ٢٢٧ ثيراوملا ىف ةمذلا لهآ ةداهش ىف باب

 ٢٢٩ .ءاضقلا دنع هل ىغبني امو ىضاقلا بدآ ىف باب

٢٥١ ماكحخلا عورفو ةيضقلا ىف باب





١٩٨٤ ةنسل ٤٨١٢ عاديالا مقر




