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 باب

 ( لاا مكاحلا فيقوت ىف )

 : رفعج نب دمحم باتك ريغ نم

 ةجح هيف هل نكب مل ناف هدي ىف الام همصخ ىلا مصخ ىعدا اذاو

 .٠ ةنيبلا بحاصل هب مكح

 راضحا ف هدب ف ناك ىذلا لجؤيو ةقث دي ىف لاملا كلذ فقويو
 ٠ هي جنحا ام ىلع هننيي

 ناك نا هنأ الا مكحلا لوأ فقولا نأل اذه لبق فقولا نوكي الو
 اسأب ىرآ الف ةنيبلا ىعدملا رضحأ اذاف هتفرعم بيغت وآ توفي ام نم ءعىن

 دقف ، دوهشلا ةلادع نع لأسي نأ لاملا هدب ف ىذلا ىلا مكاحلا مدقتي نأ
 ٠ كلذ نولعفي اندنع ماكحلا ناك

 ؟ فقوب فيكو لاملا فيقوت نع لئس دقو هباوج ىف ىراوحلا وبآ لاق

 بلطو ، هريغ دي ىف لام ىلع بلاطلل دحاو. دهاش هب دهش اذا : لاق

٠ لاملا فقوو ث كلذ ىف الجأ مكاحلا برض رخآ دهاش هعم ناو
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 هيلا بولطملا جتحيف نيدهاسثب الا فتولا نوكيال : لاق نم لاتو

 : ليق دقف لاملا اذه قيقحتو ص ةداهتلا هذه لاوزب ةنيبلا هيلع تدهش ىذلا

 : ليق دقف ناويحلا لثم لاملا نم ءىش ف ةعزانملا تعقو اذا كلذكو
 ذفني ىنح ء ىش ق ن امضي نيبيل اطلا دحأ ىل ١ ملسي وأ ةقث دي ق لعجي

 ٠ مك ا دلا ١ ى أ ر هيغ

 ىف مكاحلا ناك مث ةلداعلا ةنيبلا تدهسث اذا اضيأ لوصألا كلذكو
 ىأرب همكح مكاحلا هيف ذفني ىتح لاملا فقو مكحلا ذافنا ف رظنلا

 ٠ نبملسملا

 ق مكاحلا ناكو نادهاسشلا دهش اذا : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 نع مكاحلا لآسب نأ ىلا اذه ىلع لاملا فقو نيدهاسشلا ليدعت نع لاؤسلا

 ٠ نبدهاسنلا ةلادع

 ح مكاحلا نم مكح لاملا فيقوت نا : هباوج ىف ىراوحلا وبأ لانو
 نأ نيمصخلا دحآ كلذ بلطي مل ولو هفنتتو لاملا فيقوت مكاحلا ىآر اذاف

 ٠ هبف رظنلا مكاحلا مزلي ىذلا مكحلا نم كلذ

 . هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ باتك نمو

 امهدحأ دب ىف وهو لوصألا نم هريغ وآ راقع لام ف نالجر عزانت اذاو

 لالا ديزب الآ هيلع ىعدملا مكاحلا رمأ ٥اوعد ىلع ةنيبلا ىعدملا ماقأف

 . هيف مكحلا ىهتني ىتح هيلع هرجحيو

 ىلع جتحا امهنلا دع تتيث ناف لدعملا .ةنيبلا نع مكاحلا لآسيو

 ٠ مصخل {
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 مكح الاو كلذ نيبتل الجآ هلجآ ةنيبلا هذه لاطيإب ةجح حضوأ ناف

 ٠ ةجحل ١ دعي ةموصخل أ عطتنو > هتنييب هل دوهشملل هيلع

 مهنع لآسنال نم نم مهف ىضاقلا دنع ال ودع ىعدملا ةنيب تناك ناو

 ٠ هيلع ىعدملا ىلع ةجحلا دعب الا مكحلا زجي مل هئايلوأ نم اوناكو

 ىوعد هيلع دوهشملا ىعدي نآ الا ةنيبلا ةحص دعب لاملا رجحي ملو
 ٠ مكحل ١ ري ذخأن بجوت

 ىعدملا ناكو ء ناويحلا نم ءىش ق ىوعدلاو ةعزانملا تناك ناو

 الآ هيلع رجحيو ص هتميقب هدي ىف هيف ىعدملا تبث ءافو هلو افورعم هيلع

 . مكحلا ىمتنم ىلا هيف ىعدملا ليزي

 تبجو نا ةميقلا هنمضو ئ بدلأذلا همزلو 6 مكحلل ايصاع ناك هلا زآ ناف

 ٠ ىعدملل ا ةنبيب مكحلا

 هيلع ىعدملاو 6 هوحنو ناويحلاك لقتني ام نم هيق ىعدملا ناك ناو

 قافنالاب ديلا بحاص رمآ و ز هدنع ةقث ىلا هعفرو هديب نم هجرخأ بيرغ

 > ةقفنلاو ةنؤملا نم هيلا جانحي ام عفد ىعدملل بجوأو ۔ ةنؤملا ىهو هيلع

 .هيلع عجرو

 لاملل مكاحلا نم فقولاب مكحلا نوكي ال : ليق دتو : هريغ نمو
 دوهنلا ليدعت نع لآسب ىنح امهتلا دع تيثت الو 6 ىع دا اهحصي ةنيب !!

 . ناده ا سش كل ذي ديمست اذا

 ٠ اضيأ فقولاب مكحي دحاو دهاش : لاق نم لاتو



 نم هب مايقلا هدي ف ىذلا ىلعو ، ةقث دي ف لاملا مكاحلا لعجيو
 ٠ هريغو ىقسىللا

 فلتي امو ز هنلغ نم -لصحت امب هيلع افرشم نوكب مكاحلا هلعج ىذلا و

 ٠ هنلغو هلصأ نم

 ٠ مكحلا ليبس ىلع كلذل هلعج اذا مكاحلا دنع الوبقم هلوق نوكيو

 ىلا داهسئالاب رمأ مكاحلا نوكي نآ الا كلذ ىلع دهسثي نأ هيلع سيلو

 ٠ ال وآ هدب ق ناك ىذلا

 ٠ هلوق ىنعم ىلع دالبلا ةنس ىلع هؤانع لوألل ناك ىناثلل حص ناف

 نع لاؤسلا ف مكاحلا ناكو نادهاسش دهس اذا : لات نم لاقو

 . مكاحلا نم مكح لاملا فيقوت نا : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 نيمصخلا دحأ كلذ بلطي مل ولو هفقو لاملا فيقوت مكاحلا ىآر اذاف

 . هيف رظنلا مكاحلا مزلي ىذلا مكحملا نم كلذ نأل

 ةنيبلاب امهاعدف مكاحلا ىلا اعزانت نيلجر نعو : هريغ باوج نمو

؟ امهدحأ دي ىف ناك اذا هيف اعزانت يذلا لاملا فقوي ىتمف



_ ٩ 

 لدع ادهاش موقي ىتح هدي ىف وه ىذلا دي نم فقوي ال : لوقأف

 لمعيالو ث هتجح ف رظني ىتح هدي ف هفقوي هناف ةجحب هيف جتحيف رخالل
 نيلدع نم ةفرصمب هدي ف ىذلا دي ف نوكيف الاو رخآلا ىلآ هميلست ف
 ٠ ةرمث هيف ناك نا هترمتب

 نيلدع نم ةفرعمب هدي ق اضيآ ناك هفلت فاخي ام نم ائيس ناك ناو
 ٠ ةرمث هلل نكب مل ولو

 لام ىف ىوعد لجر هيلا ىعدا لجر نعو : هللا دبع ىبأ باوج فو
 ىلا هنم ءىربو لاملا اذهب رقأو فلحي نأ ىبأف هنيمي بلطف ركنأف هدي ى
 عمو “ فلحي ال هنا : لانتو ةكمب مهدلاو عم نايبص ث ةكمي بايغأآ موق

 ةنيبلا هنم مكاحلا عمسي له ى لاملا اذه ق هلامب ةلداعلا ةنيبلا ىعدملا
 ؟ هنجح بئاغللو ص هلام ىلا هلصوبيو

 لاملا اذهب هرارقا هيلع تبثي مكاحلا نا تفصوام ىلع نا : لوقأف

 هترمث نوكتو ى .ةقث دي ف هلعجيو هدي نم لاملا اذه جرخيو ص هب هل رقأ نمل

 بايغألا ءالؤهل مكاحلا هميقي ىذلا ةقثلا لجرلا دي ف ةفورعم ةلغوفحم

 ءالؤه دلاو ىلع جتحي نآ ةكم ىلا نيجراخلا نم هب قثي نم رمأيو ث ةكمب

 . مهنع عزاني نم لكوي وأ عزاني جرخي نأ نايبصلا

 هلصوأو ح ىعدملا ةنيب مكاحلا عمس هنم ةلاكو وآ وه مدق ناق

 . . 4 أ ح 62 ام ىلا

 ةنيب مكاحلا عمس ةلاكو الو نايبصلا ءالؤه دلاو مدقي مل ناو

 نايبصلا ءالؤهل ىنثتساو ث لاملا اذه ىف هل حص ام ىلا هلصوأو ىعدملا
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 ضبنو ، هقدصف هدي ىف الام لجز ىلع ىعدا .لجر نعو : هريغ نمو
 قح هنأ تننظ .: لاق هلام ىف لجرلا عجر مث ضبقي مل وأ لاملا لجرلا

 ؟ ىرت ام س كلذ نع تعروتو هتنتدصفأ.

 فورعم لام ىلع هاوعد ىلع هقدصو هل لاملا اذه نأ رقأ اذا : لاق

 ٠:هضبقي مل وآ رخآلا هضبق ، كلذ ىف هل ةعجر الف .

 همحر _ س شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نع انل ظفحو
 ىعدي رخآلاو ، هل هنأ لوصأل ا نم الام ىعدب امهدحأ نيبمصخ ف _ هللا

 مكحي نم اهفلحق كلذب ةنيب هعم الو امهدحأ دب ق نكي ملو هنم ثلثلا

 ' ؟ لاملا مكح نوكي فيك ص امهاوعد ىلع امهنيب

 ىلع ةنيبي الا لاملا اذه ى مكحي ال مكاحلا نأ هتفرع ىذلا : لاق

 ٠ ةمدقتملا ةفصلا

 ٠ امهيلا كلذف ءىش ىلع هيف نامصخلا قفتا ناف

 هنع هفرص رخآلا مصخلا بلطو ء لاملا ق هدي امهدحأ حرط ناو

 .٠ ا قفتي ىتح مكاحل ١

 لام ف ايعادت اذا نيمصخلا نأ تدجو ىذلا : ىلع وبأ ىضاقلا لانق

 هدي نبمصخلا دحأ حرط مث امه دحآ دي ق الو امهيديأ ق هنآ حصي ملو

 مكاحلل .ناك هنع هفرص مكاحلا ىلا رخآلا مصخلا بلطو ث لاملا كلذ ىف
 ٠ ملعا هللاو هيلع امه اتنتي وأ تانيبلا اميقي ىتح هنع هفرصي نأ.

 نأ ليق هعيب نيمصخلا دحأ دا را ةعزانم هيق لام : تلق : رثأ:ا نمو

: ١ . ؟ هعيبي نع عنمب له > مكح هبق ٠ )صقني
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 هعيب نع عنمي سيلف نيمصخلا دحأ دب ف نوكب نأ الا & معن : ل انت

 ٠ اذه دي ق وهو هيعدب .رخآلا ناك اذا

 هنأو ح هل هنأ ءانالا امهدحأ ىعداف ءانا ناعزانتي نيلجر ف ليقو
 اذ نا : هيبهذو هل ناك هنآو % اذه دب ق ناك هنآ رخآلا رقأو 6 ٥هارنسنا

 ٠ ةنيبلا رخآلا ىلعو ث هب ىلوآ ديلا

 عفر اذا مكاحلا نآ ىلخنلا مامت نب دمحم هللا دبع ىبآ ىلا عفرو

 ىف ناك نا هنآ : اهنكسي ىتلا مكاحلا ةيرق ريغ ف ىهو هيلا ةأرما ىلع

 ٠ ةمكاحملل اهرضحي مل اهمصخ نيبو اهنيب مكحي مكاح ةدلبلا كلت

 ىف امهنيب مكحو اهرضحأ مكحي لاو وآ مكاح دلبلا ف نكي مل ناو
 . 4 دق و م ىذلا هدلب

 فتك هدلب ىلاو ىلا نوكب الو مامالا ىلا همكح نوكب نأ ناسنا بلط اذا

 ٠ ماكحلا و ةالولا نع مامالا ىلا همكح درب هل

 ىآرب مكحي نأ هعسيأ : م امالا نع تلأسو : ر انآلا ضعب نمو

 ؟ ىضاقلا ىأر ريغ هيف مامالا ىري ءىش ف ىضاقلا

 7 ىضاقلا ىلا هدري نكلو 6 ال : لاق

 ؟ هلهأ هيلا كلذ بلطي مل ولو لنقلاو صاصقلا ذخأب نآ مامالل لهو

 هذخأي : مامالا ن -راف مامالا ىلا وهو سانلل نسيل رمأ نم ناك ام : لات

 ! . . .. ٠ ةنيبلا هيلع تماق اذا
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 كلذ بلطي ىتح هذخأي نآ هل سيلف .سانلل وه رمأ نم .ناك ام امأو

 لهال رظني نأ هيلعف هيلا كلذ عفر نوعيطتسي الموق نوكي نأ الا هيلا

 . قوقحلا نع اوزجع ام مهل ذخأيو ، هتيعر

 ٠ لدع ىدب ىلع مكاحلا اهعضوف ةباد ىف نانثا مصتخا اذاو

 ٠ امهيلع ةقفنلاف نيمصخلا ريغ ىدي ىلع تناك اذاف

 ٠ هدي ىف ىه نم ىلع ةقفنلاف امهدحأ دي ىف تناك ناف

 ٠ اهتقفنأ نم ىلع ةقفنلا در امهدحأل ىضق اذاف

 رضحأو ء مكاحلا ىلا هيلع عفرو اعانم لجر ىلع لجر ىعدا اذاو

 نادهاستلا هيلع دهش ىذلا عاتملا فتوف مكاحلا مهفرعي ملخ ةنيب كلذ ىلع

 مكاحلا هنمتا ىذلا .نمتؤملا عابف مكخلا ذفنبو امهليدعت نع لآسب نأ ىلا

 . ٠ ه ذلنآو . ع اذختم ١

 ةفلاخمل هفاذختساو هتنامأ ىف ةيدعتب ةبوتقعلاو سبحلا همزلي هناف

 بجو كلذ فلاخ املف ء هنع هاهنام نع ءاهتنالا هبلع بجاولا نأل مكاحلا رمآ

 ٠ نيمل ١ دع ةبوقعل ١ هيلع

 ةمي نمتؤملا ىلعف مكحلا مكاحلا ذفن ةنيبلا ةلادع حص اذاو
 ٠ مكاحلا هب هذخأيو 6 هبرل فلتأ ام

 ىه : لاننو رخآلا ركنأو ةباد هل هدنع نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو
 هيلع رمغ ، لعفي ملف ةنيبلا هيلع رضحأ ىتح اه زربآ : ىعدملا لاقف ث ىل

١ ... ةبادلا هدي ىف ىذلا عابف مكاحلا ىلا
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 ٠ قح هجو نم هذخأ ناك اذا هدي ىف ام ىف هيلع ءىش ال هناف

 عجريو & هذخأو هيلع حصأو هدجو ثيح هعينا هل هنأ ىعدملا ملع ناف

 صعب مل هنأل ةبوقع همزلت الو 6 هنم هذخأ امب هل عئابلا ىلع ىرتشملا

 ٠ مكاحلا

 ٠ اعامجإ لطاب عيبلاف همصخ دي ف ىهو دحأ ىلع ىعدملا اهعاب ناف

 : اولاقو اهنوعدي موق ءاج مث ةرقب ىرتشا الجر نا : ليق دتو

 تنآ اهاضرت ةنيب اهيلع انرضحأ انل تناك ناف ، اهارن ىتح انل اهجرخأ
 . مهل اهجرخي ملؤ اهعابف ةرقبلا عب بهذا : لاقف كلذ ريشبلا لاقف

 لهآ باصأ اذاو : ةكرب نمي دمحم ني هللا ديع دمحم ىبأ باتك نمو

 . ةلدألا رهاظب مهيلع اهماقأ ادودح ةمذلا

 نم هللا مكح نم هدنع امي اهيف مامالا مهيلع مكحي : انياحصأ لات

 ٠ مهنيد ق هنوم رحب مه ام

 ةموصخلا تناك لاومألا ف ةعزانم نيملسملا نيبو مهنيب تناك ناو

 ٠ نبملسملا نم مكحلاو ةموصخلاك كلذ ق مكحلا و ح مهنيبو مهنيب

 انلقام ريغ ىلع لدي الوق بوبحم نب دمحم وهو انباحصأ ضعب لاتنو

 ٠ كلذ نم مهيف

 ةعفش هنم ذخؤت نآ زاج ملسم نم الام ىمذلا ىرتشا اذا هنا : لاق

٠ لاملا زاح هم هبلطي ىذلا نكي مل ناو مالسالا
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 > تيمل ا كلذ ىلع قح ىم ذلو ‘ ملسمل نقح تيم ىلع بجو ول كل ذكو

 . امهيقح نم ءافو فلخي ملو

 نا ىمذلا ىلا عفدي امنا و ٤٨ هقحب ملسملا عم برضي ال ىمذلا ناق

 ه ملسملا قح ءافيتسا دعب لضف

 اذا ةمذلا لهأ نيب مكحي نأ مامالل : لاقف انيفلاخم ضعب طلغ دقو
 مك_حاف كوءعاج ناف ( لوقي هللا نأل مهنع ضرعي نأ هلو 4 هيلا اوفلتخا

 ٠ ) مهنع ضرعأ وآ قحلاب مهنيب

 نأو ( هلوقب ةخوسنم ءاملعلا دتع ةيآلا هذهو > رييخت اذهف : لاق :

. ( مهءاوهآ عبتت الو هللا لزنآ امب مهنيب مكحأ
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 باب

 _ هللا همحر _ ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ عماج نمو

 ىعداف امهدحأ دي ق ىهو راد وآ ضرأ ٤ نالجر عزانت اذاو

 ٠ امهل ةنيب الو © فصنلا رخآلا ىعداو لكلا امهدحأ

 ىعدملل فصنلا ىعدم فلحي نأ دعب نم نيفصن امهنيب مسقت اهناف
 ٠ ةدايزلا نم ىعدا ام ىلع لكلا

 انباحصأ ناف هاوعد ىلع لدع ىدهاش امهنم دحاو لك ماقأ ناو

 ديلا بحاص ةنيب ةنيبلا نولعجيو ص ديلا عم ةنيبلا لوبق ف نوفلتخي
 ةنيب نم مكحلا بجوي ام ف ىوقأو تبثآ مهعم ةنيبلا عم ديلا عامتجا نأل
 ٠ هدي ري ب

 ٠ ديلا بحاص ةنيب عمسي الو ص هل دي ال ىذلا ىعدملل مكحي مهضعبو

 هللا ىلص ىبنلا لوق رهاظب جتحي ديلا بحاص ةنيبب مكحي ال ىذلاف

 ةنيب ةنيبلا لعجف ) نيميلا ركذملا ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع ( ملسو هيلع

 ٠ كلملل ة هبيجومم تسيلو > كما ىلع ليلد هدنع ديلا نأو ح ىعدملا

 هللا ىلص ىبنلا نع ىور امب جتحاف ديلا | عم : ةنيبلا بجوآ نم امآو

 . سرغلا فق دي هعم سيل ىذلا ىعدملا ةنيب لطبأو هتنيبب هل مكحف اهجتنأ



_ ١٦ 

 ةنيبلا عامس ىلا جتحي ملو كلملا بجوت ديلا نأب ءالؤه جتحاو
 ٠ كلملا ىلع ليلد ديلا نا : انلق اذهلو ح ىعدملا ةنيب ةنيبلا تناكو ، اهعم

 .قيفوتلا هللابو هب جاجتحالا هل غوسي ىنعمب قلعت دق نيقيرفلا الكو

 ٠ ماكحألا ق ىواعذلا زيتعت مهلوصأ ىلعف

 لمجو ث دي هل تسيل ىذلا ىعدملا ةنيب ةنيبلا لعج نم لوق ىلعق
 ىف ةبولطم ةنيبلاف فرصتلاب فصنلاب هل فرتعا دن رخآلا نألا هيعدمل لكلا

 ٠ ىوعدلا هيف ىذلا فصنلا ق هدب تويثل ةنيب عمست الو 6٧ هدي ق ام

 ٨ هدي عم ةنييل ا هل تدهش دقف فصنلا بحاص نأل نبفصن امهل امهم مكحيو

 ةنيبو هتنيبو ، هديل فصنلا هل تبثف لكلا ىلع لكلا ىعدم ةنيب تدهشو
 ٠ ىتانبلا فصنلا ىلع تدهش رخآلا

 ٠ قيفونل ١ هيو ملعأ هلل ١ و انلق ام انلق كل ذلف دي ريغي

 لجر دي ق اراد لجر ىعدا اذاو : ةرفص ىبأ عماج نم دجوي كلذك

 . هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ، ىعدملا ىلع ةنيبلاف اهضعب ىعداو

 ٠ كلذ ريغو ناويحلاو ١ ةمألا و ةيادلا دبعلا ف كلذكو

 . ٠ رخالا ىعدملاو > هبلع ىعدملا

غ هنم اهرجأ وأ لجر نم اهعاب هنأ يعدا رأد هدي ف الجر نآ ولو



_ ١٧ _ 

 ىعدملا رخآلاو ع ةنيبلا هيلعو ، ىعدملا وه رادلا بر ناف لجرلا دحجو
 ٠ هنيمي مم هلوق لوقلاو ك هيلغ

 ٠ اذه ةلزنمب وهف عابي وأ رجأتسي ام لك كلذكو

 0 هل اهنأ اهيعدي امهنم دحاو لك س نيلجر .دي ق رادلا تناك اذاو

 دي ف ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعو س عدم امهنم دحاو لكو

 ٠ هبحاص ىلع نيميلا امهنم دحاو لكلو س هبحاص

 ٠ اهنم ءىرب هبحاص ىوعد ىلع فلح امهيأف

 ٠ هبحاص ىوعد همزل نيميلا نع لكن امهيآو

 ٠ بوثلاو ةمألا و ديعلا كلذكو

 مهرد فلأب اهارتشا هنأ لجر ىعدا 6 نيلجر دي ق رادلا تناك اذاو

 . نيفلأب كنم اهتعب : هدي ف ىذلا لانو

 ٠ لضفلل ىعدملا ةنيب تذخأ ةنيب امهل تمان ناف

 . هبحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك فلح ةنيب منت مل ناو

 ىوعد همزل نيميلا نع لكن امهيأو ؤ عيبلا اددارت اعيمج افلح ناف

 ٠ ال دق هبحاص

( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٢ م )



١٨ 

 ع مهرد فلأب اعيب نوكي نأ اعيمج افلح اذا سايقلا ف ىغبني ناكو

 ٠ هبحاص ىوعد ىلع نيميلا امهنم دحاو لك ىلعو ث عدم

 لوقلاف هكلهتساف ىرتسنملا ةضبق نم عضوملا اذه ىف ميبلا ناك ناو

 ٠ لضفلا نم ىعدي ام ىلع ةنيبلا عئابلا ىلعو ، هنيمي عم ىرتشملا لوق

 . ةميقلا ىلع ناددارتيو نافلاحتي : مهضعب لاقو

 ىعداو ، هذه هتيادي هارتشا هنأ لجر ىعداف ءابق لجر دنع ناك اذاو

 ٠ ةنيبلاب ىعدي امهنم دحاو لكو ث هذه هتمآب هنم هعاب هنأ عئابلا

 لكن امهيأو 6 عيبل ا اضق اننو ك اعيمج افلاحت ةنيب امهل مقت مل نا و

 ٠ هبحاص ىو۔۔ عد همزل نيميلا نع

 ٥ انمزلآ فلحي نأ ىبأ ن اف ح اكنلا ىلع فلحتسي : مهضعب ل اتتو

 ٠ حاكنلا

 ةيعدملا ىه ةآرملا ناف جوزلا ركنآو اتالط :وأ اعلخ ةآرملا تعدا اذاو

 ٠ ةنيبلا اهيلعو

 ناف ، اهعلخ ىه تد۔حجو دبع ىلع اهعلاخ هنآ جوزلا ىعدا اذاو

 ٠ همزلي كلذف قالطلاب رقأ جوزلا

 ديعلا ناف كلذ ىلوملا دحجو ؤ هالوم ىلع اقتاتع دبع ىعدا اذاو

٠ ةنيبلا هيلعو ‘ ىعدملا وه عضوملا كلذ ق



_ ١١ _ 

 ٠ نيميلا ىلوملا ىلعف ةنيبلا هل متت مل ناف

 . وه ركنأو ةبتاكملا هيلع هدبع ىعدا اذا نيميلا اضيأ ىلوملا ىلعو
 لبقو 0 مهرد فلأ ىلع اذه هدبع قتعأ دق هنآ رقآ ىلوملا نأ ولو

 « ىلوملل امزال قتعلا ناك قنعلا ىعداو لاملا دبعلا دحجو ، اهب د__بعلا

 . نيميلا دبعلا ىلعو ك لاملا نم ىعدي ام ق ىلوملا ىلع ةنيبلا تناكو

 ٠ لالا همزل نيميلا نع لكن ناو

 هذه ىق ىعدا ناك كلماي رقي ملو لهألا رح انآ : لاق ديعلا نآ ولو

 ٠ ةن :ويل اهيلعو ح ىلوملا ةلزنملا

 ٠ نيميلا دبعلا ىلعف ةنيب هل متت مل ناف

 ٠ ىلوملل قرلاب هيلع تيضق نيميلا نع لكن ناو ، ءىرب فلح ناف

 ٠ مهضعب لوق ق ةمألا كلذكو

 . قرلا ىف مهضعب لوق ىق نيميلا هيلع نوكت الو.

 د_حجو ع امد وأ أطخ وأ ادمع ةحارج لجر لبق لجر ىعدا اذاو
 ركنملا ىلعو ص ةنيبلا هجولا اذه ىف ىعدملا ىلع ناف كلذ هلبق هيلع ىعدملا
 ٠ نيميلا

 مهضعب لوت ىف صاصقلا همزل نيميلا نع لكن ناو س ءىرب فلح ناف
 ؟"طخ نم ناك ام ق شركلا همزلو ك صاصقلا هرف سفنلا نود دمع لك ق

:. ٭ اهنود وآ سفنلا ق



_ ٢٠ 

 ق و 6 رغي ىتح هسبح : لاتق اضعب ناف سفنل ١ ف دمعل ١ امآ و

 . فلحي وآ رقي اهنود ام

 ء ةيدلا اهنود ام فو سفنلا ىف دمعلا ف هيلع : مهضعب لاتو

 ٠ ه درلع صاصق الو

 اذه ىق ناك وفعلاو اهدف حلصلا ىعداو ص ةحارجلا هلبق ىعدا ولو

 ٠ ةنيبلا هيلع تناكو ع ىعدملا وه هجولا

 ٠ نيميلا رخآلا ىلعف ةنيب هل نكت مل ناف

 نم رخآلا ىعدا ام همزل نيميلا نع لكن ناو ء هقح ذخأ فلح ناف

 ٠ حلصلا

 كلذ ىعداو 6 صاصتلا اهيف جرخي ادمع ةحارجب حراجلا رقأ اذاو

 ح ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه ةلزنملا هذه ىق حورجملا ناف حلصلا ىعداو ح هيلع

 ٠ نيميلا حرلا جلا ىلعو

 رخآلا نأل صاصقلا هيلع ناك لكن ناو ث لاملا نم عىري فلح ناف

 ٠ لاملا ىوعد همزل نيميلا نع لكن ناو ، هنم هآريآ دق

 كلذ رخآلا ركنأو 6 لام وآ سفنب ةلافك لجر ىلا لجر ىعدا اذاو

 ٠ نيميلا ركنملا ىلع ناف ةنيب هل نكت مل ناف

 ٠ ةلافكلا هنم همزل نيميلا نع لكن ناو ث ءىرب فلح ناف



_ ٢١ : 

 ليفكلا ناك هنم ءعىربو ةعيدو هنأ ىعداو س ةلافكلاب ليفكلا رتآ اذاو

 ٠ هيلع ىعدملا وه هل لوفكملاو س ىعدملا وه عضوملا اذه ىف

 رقأو ؤ مهارد ةرشعب هراد هرجأ هنأ لجر ىلا لجر ىعدا اذاو

 امهنم دحاو لكف « مها رد ةسمخب امولعم اهنم اتيب هرجآ هنآ رادلا بحاص

 ذخأ ، امهرد رثع ةسمخ اهلك رادلا تلعج اعيمج ةنيبلا اماتآ ناو د عدم

 لضف ىوعد ىلع رادلا بحاص ةنيب ذخأ ؤ هاوعد ىلع امهنم دحاو لك

 . نكسلا لضف هاوعد ىلع رجأتسملا ةنببو ؤ رجألا

 هنآ رادلا بحاص ىعداو 6 مه ردب ارهش اه رجاتسا هنآ ىعدا اذاو

 لك ىلعو ۔ ع دم امهنم دح ١ و لكف نمه ردب اموي رشع ةسمخ اه رجأتس أ

 ٠ ةنيبل ا امهتم دحا و

 دحاو لك ةنيب ذخأ ، نيمهردب ارهش اهلعج ةنيبلا اعيمج اماقأ ناف

 ٠ ... لضفلا نم ىعدب ام ىلع امهنم

 ٠ هبحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك فلح ةنيب امهل مقت مل ناف

 ىوعد همزل نيميلا .نع لكن امهيأ و. ئ ةراجإلا تضخن اعيمج افلاح ناف

 ٠ هيحاص

 ةسمخب ةيادلا هذ_ه هنم رجأتسا هنآ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو

 ةريبه ننب رصق ىلا. اهكترجآ ث ةبادلا بحاص لاقو ث، دادغب ىلا مها رد

 ٠ ةنيبلا امهتم دحاو لك ىلعو ح عدم امهنم دحاو لكف مهارد ةرعم

 هنم ذخأ ٠ مهارد ن ةرثعب دادغب ىلا اهتلعج ةنيبلا اعيمج اماقأ ناو

: ' ٠ هبحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك



 ٠ هيحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك فلح ةنيب امهل مقت مل ناف

 ٠ ةراجإلا تضخقن اعيمج افلح ناف

 فلحو ء ةنيب امهل مقت ملو ى دادغب ىلا ةبادلا ىلع راس دق ناك ناو

 . مهارد ةسمخ رجأتسملا ىلع ناف هبحاص ىوعد ىلع رجأتسملا

 نم راس ام ىف هل تلعج قيرطلا ضعب ةبادلا ىلع راس ناك ناف
 ٠ دادغب ىلا مهارد ةسمخ باسحب رجألا نم قيرطلا

 ركنأو 6 هنم هرجأتسا امالغ وأ لجر دي ق ةباد لجر ىعدا اذاو

 ، رجأتسملا وه هجولا اذج ىف ىعدملا ناك مالغلاو ةبادلا بحاص كلذ
 : 4 ةفعلا هلع و

 ٠ نيميلا ركنملا ىلعف ةنيب هل نكن مل ناو
 بحاص ناف رجأتسملا دحجو ةراجالا ىعدا دبعلا بحاص ناك ناف

 ٠ ةنيبلا هيلعو « ىعدملا وه انهاه ديعلا

 ٠ نيميلا رجأتسملا ىلعف ةنيب هل نكت مل ناف

 ٠ هبحاص ىوعد همزل نيميلا نع لكن ناو ث ءىرب فلح ناف

 لك_ف هدب ىق اهنأ امهنم دحاو لك ركذو س اراد نالجر ىعدا اذاو

 ٠ ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعو ع عدم امهنم دحاو

 هدب ىف اهنأ امهنم دحاو لك ةنيب تدهشو “ ةنيبلا اعيمج اماقآ ناف

 ٠ اهفصن امهنم دحاو لك دب ىف تلعج



 _ _ ٢٣

 ٠ هل اهب تيضق ةنيبلا امهنم دحاو لك مانأ ناف

 ىه ام هبحاص نيمي امهنم دحاو لك بلطو ح ةنيبلا امهل مقن مل ناو
 .٠ هدي ق ىه ام فلحب نآ امهنم دحا و لك ىلعف هدم ق

 . امهنم دحاو دي ىف ىضاقلا اهلعجي مل افلح ناف

 رخآلا ضرعي نأ هاهنو ، هدي ى اهلعجي مل نيميلا نع لكن امهيأو
 . اهيف

 ىدنلاب هدي نم 7 مع دب ىص جو و ذفنأ ,؟ذلان هدح .. اهعزنم امهريغ دن ىق ذاقملا اهدح و اذا

 ٠ نيذه نم

 ىف ناك هنا ةنيبلا ماقأو ، رخآ هاعداف لجر دي ف دبعلا ناك اذاو
 ٠ هل سيلام هدب ق نوكب دن هنأل اذه ىلع ةنيبلا هنم لبقن ال هناذ سمأ هدم

 دقف اذه سمأ هدب ق ناك هنآ حص اذا هنا : ليق دق هربغ لانو

 ٠ مويلا دي بحاص نم ىلوآ سمآ دي بحاص نا : ليق

 ٠ سمآ بحاص نم ىلوأ مويل ١ بحاص : ليقو

 ديعلا عزتنا وآ ك اذه نم اذه هرجأ ديعلا اذه نأ ةنيبلا ماقأ ولو

 قبأ هنآ ١ و دهش وآ & هنم ذخأف ديعل ١ ىلع هيلغ وأ ئ هيلع هيصغ وأ 6ڵ4 هنم

 نم اذه هضرنعاف ةجاح ى هلسرأ هنأ اودهش وآ ، اذه هذخأف اذه نم

 ١ تبه ذف قي ر طمل ٠

٠ ديعلاب هل ىضقيو ، ةزئاج ةداهشلا هذه ناف



 _ _ ٢٤

 . نيميلا دبعلا هدي ىف ىذلا ىلعف ةنيب هل نكت مل ناو

 ٠ هبحاص ىوعد همزل نيميلا نع لكن ناو ي ءىرب فلح ناف

 ابوث وآ ةمأ وأ ةباد وأ ارادو 6 لجر دي ق ادبع لجر ىعدا ناو

 ىق ىذلا لاقف ناك ام انئاك نالق لبق نم ةراجا وأ ضورعلا نم اضرع وأ
 ٠ نالف لبق نم ةعيدو ىدي ق وه امنا ىل اذه سيل : هدي

 ٠ ٥اوعد ىلع ةنيبلا ىعدملا ىلعو ئ مصخ وهف هيلع قدصيال هناف

 هنيبي نكب مل ركذ ام ىلع ةنيب ءىشلا كلذ هدي ق ىذلا ماتنأ ناف

 ةرجا ؤملا عاتملا بحاص رضحي ىنح كلذ نم ءىش ق ةموصخ ىعدملا نييو

 ىعدملا ىلعو ث هلبنق ىوعدلا نوكتو س كلذ ىف مصخلا وه نوكيف ريعملاو
 ١ ة :..ا ٠

 ميتي امهنم دحاو لك ث نالجر هاعداف لجر ىدي ىف ديعلا ناك اذاو

 رقأ نكب مل امهدحأل ةعيدو هنأ رقم دبعلا هدي ىف ىذلاو ى هل هنآ ةنيبلا

 : . نيفصن امهنيب هب ىضق دوهشلا ةداهش ىضاقلا عمس ىتح كلذب

 هقدصو ث ةنيبلا ىضاقلا عمتسي نآ لبق كلذب رقآ ناك اذا كلذكو
 وه نوكيو ث رخآلا ةنيب لبقتو ؤ هتنيب عفدي هناف هتدصب مل وآ عدوتسم ا

 ٠ نيميلا هيلعو ث .هيلع ىعدملا وه عدوتسملا نوكيو س ىعدملا

 هرجأ هنأو 1 هل اهنآ لجر اهاعداف لجر دبي ق رادلا راد تناك اذاو

 ۔ عدم امهنم د_حاو لكف هايا اهعدوأ هنأو ص هل اهنآ دحأ ىعداو ث اهايا

٠ ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعو



_ ٢٥ 

 امهنيب ىضقي هناف هانركذ ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ناف

 ٠ نج : :

 ماقأو ث هايا هبصغ هنأو لجر هاعداف لجر دي ىف دبعلا ناك اذاو ا
 هرارقا ىلع ماقآ و 6 هل ةعيدو هنآ رقأ هنآ رخآ ىعداو 6 ةنيبلا كلذ ىلع

 ٠ ةنيبلا كلذب

 ٠ ىشي را رقال ١ بحاصل ىضقي الو ئ بصخلا بحاصل ىضقي هناف

 ىعدملا وه بصخلا بحاصو 5 اذه, بصغ ام ق رارقالا زوجي الو

 ع و ١ - 4 ١ { ذمي 4 ٠

 هدقنو مهرد فلأب ادبعو ةمآ لجر نم ىرتشا هنآ لجر ىعدا اذاو

 مهرد فلأب دبعلا اذه كتعب امنا : عئابلا لاقو ى عئابلا دي ى وهو نمتلا

 ٠لاحلا اذه ىق ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعو 0 عدم امهنم دحاو لكف هدحو

 مهل قحأ : كلذ ف لاق مهضعب ناق كلذ ىلع ةنيبلا اعيمج اماقأ ناف
 . مهرد فلأب اعيمج ةمألام دبعلا ف عيبلاب

 { ةيراعلاو ةعيدولاو ةلاكولا ىعدم مهتا اذا : ىضاقلا نع ىنربخأ
 لبقي الآ ىضاقلل زوجي لهف هسنقت نع ةموصخلا عفدب نأ ديرب هنأ نظو

 ؟ امصخ هلعجيو كلذ ىلع ةنيبلا هنم

 ةيراعلا و ةعيدولاو ةلاكولاب نودهشي دوهشلا ناك اذا : مهضعب لانتف

 هدي ىف ىذلا كلذ نيبو ىعدملا نيب نكي مل فورعم وآ ىمسم لجر نم
 ىلع لاحأ دق هنأل هراعأ وأ هعدوتسا وأ هلكو ىذلا رضحي ىتح هموصخ

 ٠ همصخ بلطي نأ ىعدملا ىلعف ، فورعم مصخ



. ٢٦ 

 فرعنالو ث هانيأر نا ههجو فرعن هيلا كلذ عفدي : دوهشلا تلاتت ناف

 ٠امصخ ءىشلا كلذ هدي ف ىذلا ناكو ع كلذ ىلا تفتلي مل هبسن الو همسا

 هيلع ةموصخ ال هنأ هدي ق ام هيلع ىعدا اذا : ليق دق : هريغ لاق

 ٠ مصاخي اليكو بئاغلل مكاحلا ماقأ ابئاغ ناك ناف

 فلحيف رارتقالاب هدي ىف نم لك نم لاح لك ىلع مصخ هنا : ليق دتو

 ملعي الو ءىشلا اذهب رقأ فلحيف رارقالاب هدي ىف نم ءىشلا اذهب رقأ
 هيلع تتبث رارقالا دعب ءىشب هيف هل رقأ ول هنأل ىعدي ام نم اقح اذهل

٠ لمخملا هيفام لثملابو س ةميقلا



_ ٢٧ 

 باب

 (خيرانلا ف)
 ع ةنس ذنم هدبع هنآ ةنيبلا لجر ماقأف لجر دي ىف ىدنهلا ناك اذاو

 : نبننس ذنم هل هنآ ةنيب هدب ق وه ىذلا مانتآ و

 ٠ هدي ق ى ذلل وه : مهضعب لاق

 ةنيبلا هدي ق وه ىذلا نم لبقأ الو > ىعدملل وه : لوقي مهضعبو

 ٠ انباحصأ لوق ىف هدي ىف وه ىذلل دبعلا لوألا لوقلا ىلا عجرأ مت

 ماقأو ، ةنس ذنم هل اهنأ لجر اهاعداف لجر دي ف ةمألا تناك اذاو
 بحاصل ىضقي هناف نيتنس ذنم هل اهنآ ةنيبلا رخآلا ماقأو ث ةنيبلا كلذ ىلع

 ٠ . . لوق ق يتن ا

 . نيفصن امهنيب ىضقي هنا : مهضعب لوق فو

 اهنأ ةنيبلا ماقأو ، رخآ لجر اهاعداف لجر دي ف ةبادلا تناك اذاو

 نينس ثالث تنب ىه اذاف اهنس فق مكاحلا رظنف ؤ نينس رثع ذنم هل

 ٠ ىعدا ام ىلع ةنيب لبقي ال هنأ كلذ فرعف

 هل اهنأ ةنيبلا ماقأو لجر اهاعداف لجر ىدي ف رادلا تناك اذاو

 ذئموي وهو رخآ لجر نم اهارتسشا هنآ ةنيبلا لجر ماقأو ى ةنس ذنم
٠ اهب ىلوأ هنأل ءارشلا بحاصل اهب ىضقي هناف نيتنس ذنم اهكلمي



٢٨ 

 ىرتسملا ضبق دقو ، نمثلا ضبقو ىمسم نمثب اهعاب هنأ اودهسن ولو
 ٠ ءارشلا بحاصل اهي :ىضقي هناف اهكلمب هل 7 ملو رادلا

 نم اهارتسا هنأ ةنيبلا رخآ لجر ماقأف لجر دي ف ضرأ تناك اذاو

 ىتح اذه ىلع ةنيب هنم لبقت ال هناف نمثلا هدقنو ىمسم نمثب نالف
 ىعدملا اذه ضرأ اهنأ اودهشيو ث اهكلمي وهو ذئموي اهعاب هنأ اودهشي
 . نمثلا هدقنو اهضبقو س اذكو اذكب نالف نم اهارتشا

 ٠ زئاج اذه ناف

 اذكو اذكب نالف نم اهارتسا ىرنتسنملا نالفل اهنآ اودهست ولو : لاق

 اهنأ اودهش مهنأل كلذ تزجأآ اهكلمي وهو : اولوقي ملو % نمثلا هدقنو

 . نالف نم اهارنتسا ىرتشملل

 وهو ١ ذ_ه نم اهعاب هنأ , 7 ىرنسملل 'اهنآ ا ودوب مل ولو

 ٠ كلذ آزجآ هنم اهضبقو ،:نمثلا ضبقو ث اذكو اذكب اهكلمي

 اهيا اودهستي ملو ث اهكلمي وهو اهعاب عئابلا نأ اودهستي مل ولو

 ٠ كلذ نم ءىش ىلع مهتداهست لبقآ مل ضبق ىلع اودهشي ملو ، ىرتسشملل

 ,كنأف عئابلا مدقف ىرتشملل اهب تيضقو مهتداهش هيف تلبق امو
 ٠ هيلع ءاضقلا ذغنأو ث هيف هبلع ةنيبلا ديعأ ال ىناق

 عمس دقو هدي ق تناك ى ذلا اهيف مصخلا نأل نسح : ٥هربغ لات

 ٠. اهكلام نم اهل ىرتشملا ءارشب ةنيبلا

 لبقأ مل اهيف ىعدي الو عئابلل اهنأ رتم لجر دي ف زادلا تناك ولو ا
. بئاغ اهيف همصخ نأل اهيلع .ىرتشملا نم ةنيبلا



_ ٢٩ 

 كدوهشلا ةداهسث عمسي هناف ةجحلا هغلبت ثيح نوكي نأ الا : ءايضلا

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو ، ىرتشملل رادلاب مكحيو

 ٠ مصخلا وهف هدي ىف ىه ىذلا ىعدا اذاو

 ذنم هل اهنأ ةنيبلا اهيلع لجر ماقأف لجر دي ف رادلا تناك اذاو
 اهب اودهسو انقو تقوي مل ولو هل اهنأ ةنيبلا هدي ىف ىذلا ماقأو ڵ ةنسم

 ٠ ىعدملل اهب ىضقي هناف

 ٠ رثكأ وآ لقأ وأ ةنسح ذنم ه دم ق ى ذل ١ دوهش ثفو ول كل ذكو

 ىعدملا ناف كلملا ٥ وجو نم هجوي وآ ءارش وأ ثاريم نم هل ىه كلذكو

 ٠ اهب قحأ

 ىلع ماتنآو 6 هل اهنأ رخآ لجر اهاعداف لجر دي ق رادلا تناك اذا

 ٠ ةنس ذنم هل اهنأ هدم ق ى ذلا دوهش دهشو 6 اتنو اوتتقوب ملو 6 ةنيبلا كلذ

 . اوتتوي مل رخؤملا دوهسن نأل ىعدملل اهب ىضقأ ىناخ

 لوق فق اهب ىلوأ رادلا هدي ىف ىذلاف ةنيبلا اعيمج اماتآ اذاو

 . انباحصأ

 اهاعداف ةمأ وأ راد وأ دبع وأ ضرأ وأ لجر دي ف ةبادلا تناك اذاو

 م اقتآو 4 كلذ ق دوهمشل ١ كشو ئ نبتنس وآ ةنس ذنم هل اهنآ ةنييل ١ ماقأو لجر

 ىعدملل اهب ىضقي نآ ىغبني ال هناف نيتنس ذنم هل اهنأ ةنيب هدب ىف ىه ىذلا

دهو ، انتتو اوتقو دق هدوهش نأل هدي ىف ىه ىذلل اهب ىضتي نكلو



. ٣٠ 

 ىف ىعدملا ةنيب تكسثو ، لوأ ماع ذنم هل تناك اهنأ هدي ف ىذلا دوهش
 ٠ تقولا

 ةنس هدي ق ىه ى ذلا دوهش تلانو > ةنيب ىع دم ١ دوهش فقو ولو

 ٠ ىع دملل اهب تيضق نبنن س وأ

 هل تناك اهنأ ةنيبلا امهدحأ مانتأف نيلجر ىدي ف ضرأ تناك اذاو

 بحاصل اهب ىضقي هناف نيتنس ذنم هل اهنآ ةنيبلا رخآلا ماقأو ، ةنس ذنم
 ٠ رجنن أأ

 ذنم هل اهيثلث نأ ةنيبلا امهدحأ ماقف نيلجر دي ىف ضرأ تناك اذاو
 نيثلثلاب ىضقي هناف نيتنس ذنم هل اهثلث نأ ةنيبلا رخآلا ماقأو ، ةنس
 ٠ ثلثلا ةنسلا بحاص دب ف كرتأو ، نيثلثلا بحاصل

 ذنم هتمأ اهنأ ةنيبلا ماقأف لجر اهاعداف لجر دي ف ةمألا تناك اذاو
 ذنم هنمآ اهنأ ةنييل ١ رخآل ١ ماقأو ك ةنس ذنم نيبد نع اهتتعأآ هنأو ئ ةنسم

 ىق لوألا بحاصل اهب ىضقي هناق ةنس ذنم نيد نع اهتتتعأ هنأو ؤ ةنس

 ٠ مهضعب لوق

 ٠ هننيب ةنيبلا و 6 ةرح ىه لولذلا : مهضعب لانو

 هنأو س نيتنس ذنم هل اهنأ اهاعدا لوألا نأ دارأ ناك نا : هريغ لاق

 دنم اهتقنعأ هنآو ، ةنس ذنم هل اهنآ رخآلا اهاعداو س نيتنس ذنم اهتتعأ
 . ة

 رخآلا ىوع د لطبيو ك لوألا نم نننس ذتم اهيلع تيثت : ىنبجعيف

. قتعل ا ةحص دعم اتتر عجرت الف 7 حص دق هنأل هتنييو



_ ٣١ _ 

 هذه كرتو تام انالف نأ ادهشف نالجر مامالا ىلا عفترا اذاو

 تيملا اوكردي ملو ، هريغ افراو هل نوملعي ال اذهل اثاريم نيضرألا و رادلا

 لبت نم ةزئاج ريغ كلذ ف امهتداهس نأل اهب هل ىضقي نأ مامالل ىغبني الف
 .تيملا اكردي مل امهنأ

 ةزئاج امهتداهسشقأ هاكردأ نيلدع نيلجر ةداهش ىلع ادهش ناف

 ٠ ىعدملل اهل ىضقي نآ مامالل ىغبنيو

 نيدهاش ةنيبلا اهيلع ماقأ و % هدجل اضرآ وآ اراد لجر ىعدا اذاو

 اذهل اثاريم اهكرت اولوقي ملو ء اثاريم اهكرتو تام اذه دج نالفل اهنآ نيلدع

 مهنأ لبق نم ةزئاج ريغ كلذ ق مهتداهستف بألا اوكردأ دقو ث هببأل وأ

 . اذهل اهكرت اولوقي ملو ث ثاريملا اوزوجي مل

 رقأف رخآلا دي ف اضرأ وأ اراد امهدحأ ىعداف نالجر عفترا اذاو
 ضرآ وآ اذه دج راد اذه دي ق ىتلا ضرألاو رادلا هذه نأ هيلع ىعدملا

 . ةنيب كلذب هرارقاي هيلع تماق وآ ، اذه دج

 ٠ ىعدملا دجل اهلعجيو ص كلذ زيجي نآ مامالل ىغبنيف

 سيل هرارقا نأل اهايا هاطع ىعدملا اذه ريغ ثراو هل نكي مل ناف
 اهجرخآ دقف اذه دجل اهنأ اهب رقأ اذا هدي ف ىذلا نأل ةداهسلا ةلزنمب

 ٠ هب اهتحتسيف ةنيب ءىجت نآ الا هدي نم

 ىري ءىش ىف ىضاقلا ىآرب مكحي نآ هعسيآأ : مامالا نع هتلآاسو

 ؟ ىضاقلا ىآر ريغ مامالا

٠ ىض اقلا ىل ا ه درب هنكلو . ال : ل اتت



_ ٣٢ 

 نأ ١ ودهش ١ دوهش رضحأف لجر دي ق لام ق ىع دا نمو : دمحم ويآ

 ٠ هئاكرشل الو ءىش هل سيلف هئاكرشلو هل لاملا اذه

 ءزج وآ لزنملا اذهب هل ادهشف نيدهاش رضحآو الزنم ىعدا نمو

 ه ملعأ هللاف هنم برقلاب لام نم مولعم

 زجت مل لآسي نآ لبق وأ هنع لآسي ال ام ىلع دهش نم نا : ليق دق
 ٠ كلاذ ىف هتداع ش

 نع مكاحلا مهلأسي ملو 5 ىعدملا ىعدي ام ىلع ادهش دق اذهو

 . هيقف ةداهشلا

 ىق ةداهستملا نم هنع نالآسي ام ف امهتداهسش لطبت ال : بحأ ىذلاو

 ٠ لزا

 ٠ مصخل ا بلطي مل ام ىف تيثت الو

 ٠ امهتداهش لطبت دق رثكألا لعل و

 ناديع امهنأ هيلع دوهشملا ىعداف مكاحلا عم نادهاسش دهش اذاو

 ٠ رمألا نيبتب ىتح امهتداهشب هيلع مكحي الو عمست اهنا : لوقآق

 بئاغ لجر نالفل نادبع امهنأ نيدهاش ةداهسثب هل كلذ نا : تلقو

 ؟ امهتداهث درتو ع هل امهب ىضقيآ ميتيل وأ

 امم هملعبو . هل دوهشم ١ ىلع مكحيو ك امهتداهش نع فقوي هناف

. ةنيبلا هي تماق



_ ٢٣٣ 

 نوكيالآ دعب امهل هب ىضقو ، امهتداهىش تطقس امهتداهس ىعدا اذاو

 ٠ جر خف ا مهعم

 ةنيبلاب مكاحلا امهاعد ةيرحلا هب ناتتحتسي"ارمأ وأ ةقاتع ايعدا ناف
 ٠ نايعادتب ام ىلع

 ٠ هللا ءاش ن ا امهل هب مكح ةجح نكت مل ناف

 ( ٣ ج ماكحالا ق حاضيال ٢٣ _ ١ م )



_ ٣٤ _ 

 باب

 ( كلذ ىف تقولاو ةنتدصلاو ةبهلاو ءارشلا ىف )

 فلأب هنم اهارتسثا هنأ لجر اهاعداف لجر دي ى ضرألا تناك اذاو

 هدقنو ، مهرد فلأب هنم اهارتشا هنآ رخآ اهاعداو س نمثلا هدقنو ؤ مهرد

 ٠ نيتنيبلا نم ةدحاو تتوت ملو ت نمثلا

 فصنب اهفصن ذخآ ءاش ناف : رايخلاب امهنم دحاو لك : مهضعب لاق

 ٠ هفصنعي عئابلا ىلع عجريو 4 هدوهش هامس ىذلا نمثلا

 ٠ امهل زئاج وهف كلذ ىلع عيبلا امهدحأ راتخا ناو

 ٠ دودرم وهف عيبلا ضقن راتخا ناو

 راتخا ىذلل ناف درلا امهدحأ راتخاو 6 عيبلا امهدحأ راتخا ناو

 ٠ نمثلا ٠. ٠ 7 ٠

 ٠ مكاحلا نم رايخلا عمقو اذا اهلك هل نوكي الو

 ٠ ةىلا بحآ لوألا لوقو

 لبق نيتقولا دحأ ناكو 6 اتقو دوهشلا تقو نا : مهضعب لاقو

 ٠ عئابلا ىلع نمثلاب رخآلا دريو ع لوألل اهب ىضقي هناف هبحاص

 اهب تيضق ائيش رخآلا فرعي ملو ع اتقو نيتنيبلا دحآ تقو ناو
٠ تقولا بحاصل



_ ٢٣٥ 

 دق امهدحأ دي ق تناكو 6 اننتنو نيتنييلا نم ةدحاو تقوب مل ناف

 نمثلا عئابلا دريو ع هدي ىف ىه ىذلل اهب ىضقن : لانت مهضعب ناف اهضبت
 اودهشي نأ ال ١ هي عفتني مل ثتثكقو ىلع رخآلا دوهش دهش ناو ٠ رخآلا ىلع

 نمخثلاب رخآل ١ درأو ء هل اهب ىضقأف رخآلا اذه عيب لبق ن اك هعيد نأ

 ٠ عئابلا ىلع

 .٠ مهضعب لوق وهو

 ماقأف بوثلاو ضرألاو ةيادلا و ديعلاو لجر دي ق رادلا ثناك اذاو

 « ىم_.۔ملا نمثلاب اهكلمي وهو نالف نم اهارتشا هنآ ةنيبلا لجر
 لجر نم اهارتشا هنآ رخآ ىعداو ث ةنيبلا كلذ ىلع ماتتآو نمتلا هدقنو

 . ىمسملا نمثلاب اهكلمي وهو رخآ

 هفصنب هعيب ىلع امهنم دحاو لك عجر نمثلا ضبقب ةب ارقي مل اناك ناف

 ٠ نمنلا

 ٠ هنيعب هفصنب ىضق دق ىضاقلا نأل كلذك وهف ضبقب ارقأ اناك ناو

 لبق نيتقولا دحآ ناكو س كلملا ىف انقو كلذ ىف دوهشلا تنو ولو

 . مهضعب لوقت ف لوألا بحاصل هب ىضقي هناف هبحاص

 امهب ىضقي هناف اتقو ىرخألا تقؤت ملو نيتنيبلا ىدحا تنو ولو
 ٠ نف .

 هبيشيالو ئ فلتخم امهعيب نأل رخالل هي تيضق امه دحأ دي ق ناك ولو

٠ دحاولا عيبلا اذه



_ ٣٦ 

 نم اهارتسشا هنأ رخآ لجر اهاعداف لجر دب ىف رادلا تناك اذاو

 رخآ ىعداو ى نمثلا هدقنو ث اهكلمي ذئموي وهو مهرد ةئامب نالف نب نالف

 ىضقي هناف اهكلمي ذئموي وهو س هنم اهضبق وهو ص هل اهبهو رخآلا انالف نأ

 ٠ ةنيب كلذ ىلع ماقأو أ هيبآ نم اثاريم ىعدي نم مهعم ناك ولو

 ىلع ةنيب مانتأو 6 ةنيب كلذ ىلع مانأو « رخآ نم ةقدص رخآ ىعداو

 ٠ اعابرآ امهنيب اهب ىضقي هناف ضبقلا

 هتباد اهنأ ةنيبلا رخآ لجر ماقأو ء لجر دي ف ةبادلا تناك اذاو
 ماقآو 6 ةيا دلا ضبقو 6 نمثلا هدقنو 6 ىمسم نمئي نالف نم اها رتستا

 ٠ هنم اهضبقو 6 هل اهيه و كل ذ انالف نأ ةنييل ١ رخآل ١

 ٠ ءارشلا بحاصل اهي ىضق هناف

 . ءارثلا بحاصل اهب ىضق ىرتسملا عم تناك ولو ث ةقدصلا كلذكو

 . ءاوس كلذ ىف نكي مل اذا ىرمعلاو لحنلا كلذكو

 امهنم دحاو لك ماقأو ث اةقدض رخآ ىعداو ة ةبه لجر ىعدا ناو

 ٠ نيفصن امهنيب ىضقي هناف ضبقلا ىلعو كلذ ىلع ةنيبلا

 ٠ مهضعب لوق ١ ذه و

 نهرلاو س نهرلا نم ىلوأ ءارشلا نأ مهضعب لوق ف نهرلا كلذكو

.. , . مهضعب لوق ىف ةبهلاو ةقدصلا نم ىلوأ



_ ٣٧ _ 

 ءارشلاو وهو ع ىلوأ حاكبنلا ناف ةبهلاو حاكنلاو ةقدصلا كلذكو
 ٠ مهضعب لوق قف نافصن

 ٠ ةميقلا ةآرملل نوكتو > حاكنلا نم ىلوآ ءارشلا : مهضعب لانو

 نم اهارتشا هنأ ةنيبلا رخآ ماتتأف لجر دي ىف ضرألا تناك اذاو

 ةنيبلا هدي ىف ىذلا ماقأو ء نمتلا هدنننو مهرد فلأب هدي ىف ىه ىذلا اذه

 ` ٠. نمثلا هدقنو مهرد ةئامسمخب اهاعدا ىذلا اذه نم اهارتنتا هنأ

 رخآلا ىوعد لطبأو % هدي ق ىه ى ذلل اهم ىضتآ : مهضعب لاق

 ٠ عيبلا ضقنب

 دوهش تقوو 4 لوألا تقولا دوهش ثتنتقو هدي ق ى ذلا ناك ولو

 ث لوألا لطبآو رخآلا ىرتنتملل اهب ىضقآ ىناف رخآلا تقولا ىعدملا

 ٠ ائين هل ىضقأ الو

 اهب ىضقأ ىناف ال وآ ىعدملل ١ تقو ناكو 6 اتنو دوهنلا تقو ولو

 ٠ رخآل ١ ا ذه و هدب ق ىه ى ذلل

 ىذلا نم اهارتشا هنآ ةنيبلا لجر ماقأف لجر دي ف ةمألا تناك اذاو
 ٠ نمثلا هدقنو مهرد فلأب هدي ق ىه .

 ملو 4 اهتتعأآ هدي ق ىه ىذلا اهال وم نأ ةنيبلا ةمداخلا تماقأ ناغ

 لطبأو 6 ةرح اهلعجآ : لاق مهضعب ناف اتقو نيتنيبلا نم ةدحا و تقوت

 ٠ مهرد فلأب عئابلا ىلع ىزتسلا درأو ع ءارشلا

 > ء ارشلا تيضمأ الوأ ء ارشلا تقو ناكو اتقو ناتنيبلا تنقو ولو

٠ . قنعلا ثلطمن هآو



٣٨ 

 ء ١ رتل ١ تلطبأ قنتعل ١ ةنيب تقون ملو انتقو ء ارشنل ١ ةنيب فتقو ولو

 . ٠ قتعلا تصم : آ

 ٠ قنعلا لثم كلذ عبمج ف ريمدتلاو

 ريبدتلا نمو قتعلا نم ىلوأ ءارسثلاف ضبق دق ىزنشملا ناك اذاو

 ٠ لوآ هنأ فرعي انتتو نونقويو ئ الوآ قنعلا نآ ةنيب موقت نأ الا

 ٠ مهضعب لوق ١ ذه و

 ريمدتلاو ك هلبت ءارشلا نأ خيراتلا حصب مل ام ال وآ قتعلا : هريغ لاتق

 ٠ هل :م.

 ماقأو ث ةمألا وأ ضرألا وأ دبعلا وأ لجر دي ف رادلا تناك اذاو

 ىه ىذلل اهب ىضقآ ىناف كلذ ىلع ىعدا ام ىلع ةنيبلا اهيلع لجر
 ٠ هد ق

 . ىرمعلاو ةيطعلا و لحنلاو اذه ىف ةقدصلا كلذكو

 متت ملو ث هنم هارتشا هنأ لجر دي ف دبع ىلع ةنيبلا لجر ماقأ ولو
 تلطبآو ، قنعلاب تيضق قتعلا ىلع ةنيب مالغلا ماقأف ضبق ىلع ةنبج

 ٠ ءا ہ ذخا ١

 كلذ ىف ريبدتلاو لام ريغ ىلع قاتعلاو ص لام ىلع قاتعلا كلذكو
 ` ٠ ع ١ و م 4 اك

 ٠ لحنلاو ةبهلاو ةقدصلا و ءارشلا لطبآو هلك كلذ ق قنعلا زيجآو



. ٣٨٩ .. 

 موي هدي ق ىهو ضبق اضيآ هيلعو س ضبن دنن ىرتشملا ناك ولو

 .٠ قتعلا تلطيأو > ةقدصلاو ء ارىشلا تزجأ نومصتنخي ذئموي مهو 6 ضبق

 ٠ الوأ قتعلا نأ ةنيب موقت نأ الا ةبهلا كلذكو

 هدتنآو مهرد فلأب لجر نم ةمألا هذه ىرتشا هنآ لجر ىعدا اذاو

 رخالا ماقأ و ‘ نالف دي ف ةمألا و 6 ةنيب كلذ ىلع ماقآو 6 اهقنعأ هنأو نمتلا

 ٠ نمثلا هدقنو مهرد فلأب كلذ نالف نم اهارتشا هنأ ةنيبلا

 عئابلا دريو قتعيو ح مداخلا ىضقيو > ىلوآ قنعلا بحاص ناف

 ٠ رخآ ١ ىلع

 ٠ ضبقلا ةلزنمب انهاه قتعلا نأل ريمدتلاو لام ىلع قنعلا كلذكو

 . عيبلاب ىلوأ هتلعج هدي ىف تناك ول اهنأ ىرت الا

 ٠ قتعلا ليق حصي مل ام ىلوآ قتعلا ةنيب : هريغ لاق

 هي قدصت هنآ ةنيبلا لجر ماقآ و 5 لجر دب ق دبع ناك ول كلذكو

 ٠ هنم هضبتقو هل هبهو هنأ ةنيبلا رخآ ماقأو ، هضبقو هيلع

 ٠ لوألا تقولا بحاصل هي ٦ ى ٢: اتنو اوننتو ناف

 . نيفصن امهنيب هب تيضق اتقو اوتنقوي مل ناو

 بحاصل هب تيضق ىرخألا تقون ملو نيتنيبلا ىدحا تتنو ولو
٠ تقولا



٤٠ 

 رخآلا ميقي نآ الا هدي ىف وه ىذلل هب تيضق امهدحأ دي ىف ناك ولو
 ٠ ال وآ 4 ِ آ 4 ةعملا

 . مسقني ال ءىش لكو ةاسلاو بوثلاو ةبادلاو ةمألا كلذكو

 نا لوألل هب ىضقأ ىناف مسقني ءىش لكو ضرألاو رادلا امأف

 ٠ لولا فرع

 ضقأآ ملو 6 هلك كلذ تلطبأ اتنو تقوب ملو 6 لوألا فرعي مل نا و

 ٠ ءىشب امهتم دحاول

 ىدنع ضبقلاف تقولا حصي ملو كلذ ف ضبقلا حص اذا : هريغ لاق
 ٠ لحنلاو ةيطعلا :تبثي

 نأ ىنبجعآ الوأ امهيأ فرعي ملو مكحلا ى اعيمج امهل تتبث اذاو
 نم ىلوآ اذه لثم قف ىدنع ديلاف س كلذ لطبي ملو 6 نيفصن امهنيب نوكب

 . ءىشلا هدب ىف ىذلا لبق ةنيب تقولا حصي نآ الا تقولا

 



_ ٤١ 

 باب

 ( هدي ىف اهنأ ىعدي لك : ىوعدلا ىف )

 مهضعب ناف هدي ق اهنآ رخآ ىعداو ء هيدي ىف اراد لجر ىعدا اذاو

 امهنم دحاو لك ىلعو ۔ ىعدا ام ىلع امهنم دحاو لك قدصأ ال : لاق

 ٠ هل اهنأ ةنيبل ١

 . ادي ناك هقرو تنب ول عرزلا نأ امك : ءايضلا

 ٠ عرز اهيفو ضرأ

 عزانت اذاو : رفعج ىبآ نع هنأ ركذ ام نم ناطحق ىبآ باتك نمو

 ضرأ ىعداو ص امهنم دحاو لك اهيعدي ى دحأ دي ف سيل ضرآ ف نالجر

 ٠ هاوعد ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك لآسب مكاحلا ناف ةصح اهيف امهدحأ

 بحاصل ناكو ، امهل مكاحلا اهلعج امهاوعد ىلع ةنيبلا رضحأ ناف
 ١ هك صح ر <> مم 1 - حل ٠

 لك فلحتسيو . مكاحلا امهفلحتسا ضعب امهضعب نامبآ ابلط .ناو

 ..اقح ضرألا هذه نم ىعدي ام ىف رخآلل ملعي ام امهنم دحاو

 فرصيو 2 اهيلع فلح ىذلل اهب مكح نيميلا نغ امهدحأ لكن ناو
 ٠ رخآلا ه ئع



_ ٤٢ 

 نيفلاحلا ةلزنمب امهف اعيمج الكن ناو .

 زجعملا بلطف رخالا اهزجعأو هاوعد ىلع ةنيبلا امهدحأ رضحأ ناو

 ٠ كل تفصو امك هملع ىلع هل فلحتسا هبحاص نيمي

 امهناف هبحاص نيمي امهنم دحاو لك بلطو 4 ةنيبلا اعيمج ازجعأ ناو
 ٠ اعيمج نافلحتسي

.. 

 مكحي ملو ، هبحاص نع امهنم دحاو لك فرص اعيمج افلح ناف
 7 ءىشب امهدحأ

 هبحاص ىلع ىدعتلا نع امهنم دحاو لك فرص اعيمج الكن نا كلذكو

 ٠ ءىشب امهل مكحي ملو

 نع لكانلا فرص نيميلا نع فلاحلا رخآلا لكنو امهدحآ فلح ناو

 . ءىشب فلاحلل مكحي ملو ، فلاحلا ةضراعم

 ضرألا ىلا دصق امهدحأ نآ ول هنأل ناميألا امهيلع تيآر امناو

 مكاحلا ىلا اعزاذتو ع ةثارحلا نيبو هنيب رخآلا لاحو ث اهثرحي نأ ديري
 ٠ كل تفصو ام ىلع تانيبلا امهلآس

 هبحاص فلحي وأ فلحي نأ امهدحآ بلطو ت اعيمج اهازجعآ ناف

 ٠ مكاحلا امهغلحتسا

 دارأف اهتثارح ىلا فلاحلا :دصق مث رخآلا لكنؤ امهدخأ فلح ناف
هلوكن دعب رخآ عضوم نم ضرألا ثرحي نأ دارأو كلذ نم هعنم لكانلا



_ ٤٣ _ 

 فلاحلل مكحي الو . فلاحلا نع فرصو { كلذ ىلا برغي مل نيميلا نع

 ٠ ةنيبب الا اذه ف مكحي ال مكاحلا نكل ءىشي

 نم هعنم رخآلا دارأو ، اهثرحي نآ ديريو اهيعدي امهدحأ ناك ناو

 فرصي هناف هريغل وأ هسفنل ائيسث اهيف ىعدي وآ اهيعدي نأ ريغ نم كلذ

 ٠ ةموصخ الو ناميآ امهنيب سيلو ص ائيش هيف ىعدي الام ىلا برقي الو ث هنع

 رضحأ وأ ، هل بستحم هنأ معزو ميتيل وأ بئاغل هريغل اهاعدا ناو

 ناميآ امهنيب سيلو “ ةنيبلاب هل مكحي هناف ميتيلاو بئاغلا نم هتلاكوب ةني
 ٠ فلحتسي نآ هل ناف فلحنتسي نأ هل لعجو هلكو بئ اغل ١ نوكي نآ ال ١

 ليكولا وأ بستحملا دارأو ث هل اهنأ هسفنل ةنيبلا ىعدملا رضحأ ناف
 ٠ هل هفلحتسا ةنيبلا دعب هنيمي

 مكاحلا ناف هدي فو هضرأ ضرألا نأ امهنم دحاو لك ىعدا ١ ناو

 ٠ امهاوعد ىلع تانيبلا امهلأسي

 ٠ اعيمج امهيديأ ف اهتابثاب امهنيب مكاحلا مكح اعيمج ارضحأ ناف

 نأ ملعي ام امهنم دحاو لك فلحتسا ضعب امهضعب ناميأ ابلط ناف

 :. ه. امهيديأ ف امهنيب. ءاوس وهف الكن وآ افلح ناف

 فرضو فلاحلا ذي ف مكاحلا اهتبثآ رخآلا لكنو امهدحأ فلح ناف
٠ هنع لكانلا.



_ ٤٤ _ 

 نود هدي ف اهنأ امهنم دحاو لك فلحتسا ديلا ىلع ناميألا ابلط ناو
 .رخآلا دي ق ىه الو ئ اذه

 ٠ هبحاص نع امهنم دحاو لك فرص اعيمج افلح ناف

 . ضعب امهضعب ىلع ىدعتلا نع امهفرص الكن ناو

 ٠ اتش فلاحلل

 ى مكاحلا اهفلحتسا اهيف رخالل قحال هنأ ىلع ناميألا ابلط ناو

 نم اقح ضرألا هذه ىف همصخل نأ ملعب ام امهنم دحاو لك فلحتساو

 ٠ اهنم ىعدي ام

 ىلع نيميلا رخآلا بلطو س لصألا ىلع ناميألا امهدحأ بلط ناو

 نيميلا بلط ىذلا بلطم ف رظني ملو ء لصألا ىلع فلحتسا ديلا

 ٠ د ىلا ..ل ح
) . 

 ىلع هغفلحتسا هبحاص فلحتسي وآ فلحي نآ ديلا بلاط ىبآ ناف

 ٠ ديلا بحاصل مكحي ملو ، لصألا .بحاص نع ديلا بحاص فرصو ع لصألا

 امهدحأ اهاعدا ث امهدحأ دي ىف تسيل ضرأ ف نالجر عزانت اذاو

 مكاحلا ناف اهفقو كله دق نيملسملا نم امكاح نأ رخآلا ىعداو . هل اهنأ

 ٠ فقولل ةنيبلا فقوملا ىعدملا لأسي

 مكاحلا نأ ىوس ءىشب اهيف بلطي ملو س كلذ ىق اهزجعأ ناف



. ٤٥ _ 

 ضرألا ىعدملل مكحي الو ء ةموصخ امهنيب نكت ملو ، رخآلا فرص اهفتو
 ٠ مصخ هل رضحي نآ ريغ نم ةذنيب هل عمتسي ال و % ءىنني هسفنل

 تدهشو ح اهفتو مكاحلا انالف نأ ةنيبلا فقولل ىعدملا رضحأ ناو

 هذه ىلع ةنيبلا دري مل ، امهريغ وأ امهدحآ ث نالف دي ىق اهفتو هنأ ةنيبلا

 عمسي ملو % اهيف لخدي ملو ، اعيمج اهنع مكاحل ا امهفرصف ةداهسنلا

 ٠ انيمي امهفلكي ملو ع اهيف ةنيب امهدحأل

 ٠ هيلا كلذ بلط اذا هفرص امهاوس ضرال ضرع ناو

 مل اكب اهيف ىعدب ال و { اهفتو ىعدي امنا فقولل ىع دملا ن اك ن اف

 ح ةموصخ رخآلا نيبو هنيب نكت ملو ث ةنيب هل عمسب ملو ث هلوق ىف رظني
 ٠ 4 دع ثففر هو

 هنأ معزو ميتيل وأ ، هليكو وهو بئاغ لجرل هريغل اهاعدا ناف
 ٠ هسفنل ٥اوعد ةلزنمب كلذل ٥اوعدف بسنحم

 نالف دنع ضرألا هذه ى ناعزانتي اناك امهنأ ةنيبلا تدهش ناو

 ٠ ءاوس وهف كلذ ىلع دزب ملو اهفقو مكاحلا

 ٠ ءاوس وهف امهدحأ دي نم

 ىلا نابلطي ةنيبلا ةداهش نم تفصو ام دعب نم اعيمج اعجر ناو

 . اهيف لخدي ملو & امهنم كلذ لبقيا مل تانيبلاب امهنيب مكحي نأ مكاحلا



_ ٤٦ 

 نالفو انالف نأ امهدهسنئأ مكاحلا انالف نأ ةنيبلا تدهسث ناف

 ع امهنيب رجش رمآ ىف اهفقو نأ تيآرف ضرفنا هذه ىف اعزانتف ىنارضح

 ىردي ال هنكل افقو اهعدي مكاحلا ناف امهنيب ام ف ىدنع حص رمأل وآ

 ٠ تفقو نم دي ف ىردي ال هنأل لوألا عنص امك عنصي اهفقو ناك ام ىلع

 مكحيو ك اميلع ةنيبلا امهنم عمسي نأ مكاحلا ىلا كلذ ادعب ابلط ناف
 ٠ تانيبلا امهيلع امهلاسو ث مكحلاب امهنيب مكاحلا لخد امهنيب

 ىف نالجر مصتخا اذاو س ةرفص ىبآ عماج نم هنأ دجوي ام نمو

 وهو & ناك ام انئاك ،\ ضورع وآ ناويح وأ ةاش وآ ةرب وأ ةباد وأ دبع

 رضحي ىتح ةداهش امهدحأ نم عمسي الآ ه! ىغبني ىضاقلا ناف هنيعب مئاق

 رخآلاو ،هكلهتسا دق امهدحأ نوكي نأ الإ هيف امصتخا ىذلا ءىنلا كلذ

 ٠ هل هنأ ىعدي دحاو لكو ع امهريغ هكلهتسا وأ هل هنأ ىعدي

 ٠ كلهتسم هنأل ةنيبلا امهنم تلبق اذه ىلع رمألا مقو اذاف

 ملو هنياعي ملو ىضاقلا ىضقف هنيعب امئاق ناك اذا هنأ ىرن الأ

 كلذو ك ءىش ىلع دوهسشل ١ دهسشب فيكو 6 فرعي ال امي ىضق هنآ ٥هرصعم

 ٠ هدنع رضاحب سيل ءىشلا

 : لوقيو هب قلعتم امهنم دحاو لك ث دبع ىف نالجر مصتخا اذاو

 دحاو لكف ب ملكتب ال ريغص ديعلاو ث اعيمج امهيديآ قو { ىدبع وه

 ٠ هل هنآ ةنيبلا لآسي امهنم

.٠ هب هل ىضق هدبع هنآ ةنيبلا ماقأ امهيأف



 _ _ ٤٧

 . نافصن امهنيب وهف ةنيبلا اميقي مل ناو

 قدصي ال هناف امهدحآ دبع انآ : لاقف ملكتي اريبك ديعلا ناك ناف

 ` .. اعيمج امهل دبع وهو ي هلوت ىف

 هدب ىف وه سيل ىذلل دبعلا رقأو ، هاعداف لجر دي ىف دبع ناك ناو
 ٠ ل اتت ام ىلع ديعل ١ ق دصي ملو ئ هلوت لبتي مل

 . لوق انهاه دبعلل سيلف قرلاب رآ اذاو

 ؟ قدصت مل لجرل ةمأ اهنأ ترتتأ اذا دلولا مأ نأ ىرت الأ

٠٨ هدي ق نم ريغل هنا : ل ات ام ق قدص اغل اي ن اك اذا ديعل ا : هريغ لات



 ۔ ٤٨ ن

 اباب

 ( جاتنلا ىف ىوعدلا ى )

 : ناطحق ىبأ فيلأت نم

 ىلع اريعب ايعدا نيلجر نآ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور
 دوهشلا توتساو > هل هنأ ريعبلا ىلع دوهشلاب امهنم دحاو لك ءاجف هدهع

 ٠ ءاوس امهنيب ريعبلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف ث امهاوعد ى

 تناكو ث امهدحأ دي ىف ريعبلا ناك نا : انباحصأ ءاهقفو عيبرلا لاتو
 ٠. هب قحأ وهف لدع ةنيب

 ٠ هلثمو اذه ق انيآر كلذكو

 نيدهاسثب ءاجف ء اسرف نايعدي نالجر ءادردلا ىبآ ىلا عفترا : ليقو
 سرغلا ءادردلا وبآ لعجف ء اهجتنآ هنآ نيدهاشب اذه ءاجو س اهجتنأ هنآ

 ٠ امهنس

 . امهنيب وهف اعيمج امهيديآ ق نوكي ام كلذكو

 امهدحأ ىتأف اذه لثم فق نايعدي نالجر مكاحلا ىلا مقترا اذاو

 لدع ىدهاشب رخآلا ىتأو ث اهجتنأو هل اهنأ ةبادلا ىلع لدع ىدهاشب
 ٠ ىلوأ جاتنلاب ةنيبلا بحاصف ع اذكه

هد_ي ف ىه نم دي ف نوكت نأ بحأف امهدحأ دي ف تناك ناو



٤٩ 

 اراد وأ اضرأ امهنم دحاو لك ىعداف نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو
 اذكب هنم اهارتسا هنآ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأو ، رخآ لجر دي ىف
 ٠ امهنم لوألا ءارشلاو تقولا بحاصل اهب ىضقي نأ ىغبني هناف اذكو

 ىضقي نأ ىغبني هناف ىرخألا تقوت ملو نيتنيبلا ىدحا تتقو ناو
 ٠ تبثآ اهنأل تتقو ىتلا ةنيبلاو تقولا بحاصل اهب

 ملو ةنيبلا توتسا اذا امهنيب ىهف اتقو ناتنيبلا تقوت مل اذاو
 ٠ امهدحأ دي ق نكم

 دي ق ةيادلا تناك اذاو : ةرفص ىبآ عماج نم هنآ دجوي ام نمو

 وه عضوملا اذه ىف هناف هدنع اهجتنأ هتباد اهنأ رخآ لجر اهاعداف لجر
 ٠ ةنيبلا هيلعو ىعدملا

 ٠ ةبادلاب هل تيضق كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف

 اهب ىضقي هناف هدنع اهجتنأ هتباد اهنأ ةنيبلا هدي ىف ىذلا ماقأ ناو

 ٠ هدي ق ىذلل

 دحاو لك ماقأف نالجر اهاعداف لجر دي ق ةيادلا تناك اذاو

 امهنيب اهب ىضقي : لاق مهضعب ناف هدنع اهجتنآ هتباد اهنآ ةنيبلا امهنم
 . ٠ ره ٠ ٠

 ىلا رظنأ ىناف اتقو رخآلا ةنيي تتقوو اتقو امه ١ دحا تنتقو ناو

 ٠ ةبا دلا نسم

 ٠ هبحاصل اهب تيضق نيتقولا دحآ ىلع تناك ناف

 ٠ نيفصن امهنيب اهب ناف ةلكشم تناك وآ نيتولا ريغ ىلع تناك ناو

٣ (٠ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ [( م )



 . ةدلاولا لثم امهنم دحاو لكو جتنلاو ةدالولا كلذكو .

 وأ ، هل وهو اذه جتن هنأ ةنيبلا هيدي ف وه ىذلا ماقأ ناف
 ىلع هدي ىف ىه ىذلل اهب تيضق هل ىهو هدنع ةبادلا هذه تجتن

 ` ٠ مهضعب لوق وهو ىعدملا

 انننتو ىع دمل ١ ةنيب تنێتقفوو ئ اتقو هدب ق ىه ى ذلا ةنيب تنتقو ناو

 ٠ ىعدملل اهب ىضقأ ىناف ىعدملا ةنيب تقو ىلع ةيادلا نسه ناكو 6 رخآ

 ىف ىه ىذلل اهب تيضق هيدي ىف ىه ىذلا تقو ىلع تناك ناو .
 ۔٠ هدب

 ٠ هيدي ىف ىه ىذلل اهب تيضق ةلكشم تناك نإ

 ماقأو هجسن هبوث هنآ لجر هاعداف لجر دي ىف زخلا بوت ناك نإو

 ىف رظنيب هناف كلذ لثم ىلع ةنيبلا هدي ف وه ىذلا ماقأو ك ةنيب كلذ ىلع
 ٠ كلذ لثم

 جرخ هنآو هيدي ف ىرخآ ىضقي هناف نيترم جستي ام نم ناك ناغ

 . ةرم ريغ عرزت اهنأل ىعدملل اهب ىضقي هناف ، كلذ اهنم

 وهف نزوي وأ لاكي ام نم عرزي ام لكو بوبحلاو ريعسثلاو ةطتحلاو

 لجرلا عرزي دق وآ عرز ام لك هنأل ىعدملل اهب ىضقيو ص كلذ لثم ىلع
 ٠ هض رآ ق

 بحاصل ) راك ج رخ ام ١ ذه .رأ زغ رم ١ و فوصلا هيشي . ال وهو

منغل : ٠ مغفلا



٥١ 

 ترتتساو ص امهدحأ دي ىف ءىش ىلع ةموصخلا تناك اذا : .هريغ لاق

 ديلل هيدي ف ىه ىذلل نوكي نأ ىنبجعا دحاو ىنعم ىلع هيف تانيبلا
 ٠ تانيبلا ءاونساو

 ماقآو ى لجر ىدي ف ضرآ فق تبان رجس نطقلا اذهل ناك ولو

 ىف ىه ىذلا ماقأف ، نطقلا اذه اهيف عرز هنأو هضرأ اهنأ ةنيبلا لجر

 . نطتلا اهيق عرز هنآو ح هضرأ اهنأ ةنبيلا هيدي

 ماقأ هنأل هيدي ف ىذلا اذه ىلع ىعدملل نطقلاو ضرألاب ىضقي هناف
 . اهل عبت وهف عرز نم اهيف ناك امو ی ضرألا ىلع ةنيبلا

 هراد اهنأ ةنيبلا ماتآو ء رخآ لجر اهاعدا لجر دي ىف راد كلذكو

 هيدي ىف ىذلا اذه ىلع ىعدملل ءانبلاو رادلاب ىضقي هناف ءانبلا اذه اهانب
 . جسنلا و ةدالولل فلاخم ءانعلا و رادلا نأل

 ٠ هيدي ىق ىذلل : هريغ لاق

 نم هدنع تدلو هتمأ اهنآ رخآ لجر اهاعدا لجر دي ق ةمأ نأ ولو

 نم هكلم ق تدلو هتمأ اهنآ ةنيبلا هيدي ق ىهىذلا ماتتآو ؤ هيدي ق ةمأ

 ٠ هيدي ق ىه ىتلا هذه هتمأ

 اهمأ ىلع ةنيبلا ماننأ ىعدملا ناك ولو هبدي ق ىذلل اهي ىضتقي هناف

 ىذلا ماقأو ، هكلم ىق تدلو اهنأو ، هتمأ اهنآي هملع ىعدملا دنع ىه ىتلا

 ٠ ةدالو مألا ف امهنم دحاو ركذي ملو > اهمأ ىلع ةنيبلا هيدي ق ىه

٠ هلك ناويحلا كلذكو



 ۔ : ٥٢

 نم هزج هفوص هنأ ةنيبلا لجر ماقأ لجر ىدي ىف فوصلا كلذكو

 ٠ ىرخآ هل ةاس نم هكلم ف ىهو س هذه هتاش

 ٠ هيدب ىف ىه ىذلل هب ىضقي هناف

 اهنأ هيلع ىعدملا دنع ىه ىتلا ةاشلا ىلع ةنيبلا ىعدملا ماقأ ولو

 ىلع ةنيبلا هيديب ق ىذلا ماقأو ء هكلمي اهنم فوصلا اذه زج هنآو س هتاش

 ٠ كلذ لئم

 بسني ملو س لصألا ىلع ةنيبلا ماقأ هنأل ىعدملل اهب ىضقي هناف
 ٠ هدنع ةدالو ىلا لصألا امهنم دحاو

 ٠ ىلوأ ديلاو : هريغ لات

 نم هكلم ى هدلو س هدبع هنآ رخآ ىعدا لجر ىدي ف دبع ناك اذاو

 هيدي ف ىذلا ىعداو 0 ةنيبلا كلذ ىلع م اقتآو ، اذه هدبع نمو ث هذه هتمآ

 هدبع نمو ؤ هذه هتمأ نم هكلم فق دلو ه دبع هنآ ةنيبلا ماقأو « هدبع هنآ

 ٠.اذه

 نوكي الو ث هتمأ نباو هدبع نوكيو ث هيدي ف وه ىذلل هب ىضقي هناف
 ٠ هل هب ىضقي الو ث هتمأ نبا الو رخآلا دبع نبا

 هدبع هنأ ةنيبلا رخآ لجر ماقأف لجر ىدي ف دبعلا ناك اذاو
 ىذلا ماقآو © هايا هعاب ىذلا نالف كلم ف دلو هنآو “ نالف نم هارتشا

 ٠ هكلم ق دلو هنآو 6 رخآ لجر نم ه رتشا هديع هنأ ةنيبلا هيديب ق وه

 ٠. هيدي ف وه ىذلل هب ىضقي هناف

 ىضق هكلم ىف دلو هدبع هنأ ةنيبلا ماقأو 2 كلذ ىلع ةنيب مقت مل ولو

٠ اضيأ هل هه



_ ٥٢٣ 

 اثاريم هكرتو تام هابأ نأ ةنيب ماقأو ، كلذ ىلع ةنيب مقت مل ولو
 ٠ اضيأ هم هل ىضق هيبآ كلم ق دلو هنآو ئ هريغ هل ث ر ١ و ال

 ةضوبقم ةبه وأ ةيصو ىلع ةنيب ماقأو كلذ ىلع ةنيب مقت مل ولو

 هناف هلبق نم هيلا لصو ى ذلا كلم ق دلو هنأو > ةضوبتم ةقدص وأ

 ٠ اضيأ هل هي ىضقي

 . ىعدملل هب ىضق كلذ نم ءىش ف ةدالولا ىلع ةنيب مقت مل ولو

 ٠ ءاوس هلثم كلذ ىف جسنلاو جاتنلا و

 ٠ ىلوأ ديلا وذف تانيبلا توتسا اذا : هريغ لاتقو

 هكلم ىف ذلو هدبع هنأ ةنيبلا لجر ماقاف لجر ىدي ف دبغ ناك اذاو
 نم هكلم ق ٥ دنع هلو ء 6 ٥ دبع هنأ ةنيعل ١ لجر ماقأو ئ همآ مسي ملو

 ٠ هذه هنمأ

 ٠ هدي ق ةمألا ىذللا هب ىضقي هناف

 > ىرخألا ةمألا .هذه ه نبا هنآ هدب ق دبعلا ىذلا دوهش تديش ناذا

 ث ٠. `ه دي ى و ى ذللا دبعلان ىضقت هناف هكلم ق هتدلو اهنآو 7 هل اهنأو .

: 
 ؟ .

 ٠ يع ةنيبلا ماقأ ىذلا هيدب ق دبعلا ىذلل مالاب ىضقيو

 هكلم نم دلو ٥ دمع هنآ . .ةنيبلا لجر مابتأف. .لجر دب ق ديع .ناك ولو .

 نيتمألا نيباب .نوكيو . .نيفصن ذ امهنيب ) ضقي هناق اذه هديع نمو هتمأ نم

. . . اعيمج نيديعلا نياو اعيمج



7 ٤ ٥ . 

 دلنن ال هنأب طبحي ىملع نأل نينمأل ١ نم هيسن تينيب ثي ال : مهضعب لاتقو

 ' "٠ .. دلولا ف ناولألا رتشت ذقف ادحاو ادلو ناتنثا

 ٠ هتمأ نم هدي ىف وه ىذلل نوكي نأ ىنبجعي : هريغ لاق .

 جوز امه دحألا نآ حصي هناف ص نيوبألا نم هبسن تبثي نأ ىنبجعيو
 ٠ س شارفلل دلولاف كلذك ناك ناف « هسثارف ىلع دلو

 هطاخ هؤابق هنأ ةنيبلا لجر ماقأف لجر دي ف وشحم ءابق ناك اذاو
 ٠ كلذ لثم ىلع ةنيبلا هيدب ف وه ىذلا ماقأو ، هكلم ف هعطقو هاشحو

 ٠ ةرم ريغ ىثحب اذه ال ىعدملل هب ىضقي هناف

 ٠ زقلاو دربلاو زخلا ةبجلاو ةوشحملا ةبجلا كلذكو

 ٠ دئاسولاو طاميألاو بايثلا نم عطقي ام كلذكو

 . نارفعزلابو رفصعلاو سرولاب غوبصملا بوثلا كلذكو

 اذهب هغبص هبوث هنآ ةنيبلا لجر ميقي وآ لجر دي ىف بوثلا نوكي

 هيدي ىف وه ىذلا ميقيو ء هكلم ىف سرولا اذهو نارفعزلا اذهو رفصعلا
 ٠ كلذ لثم ىلع ةنيبلا

 ٠ ةرم ريغ داعي اذه نأل ىعدملل هب ىضقي هناف

 ٠ هيشلاو ساحنلا و رفصلاو ذيدحلا نم ةينآلا :عبمج كلذكو

٠ بشخل او جسنلا كلذكو



 س . ٥٥

 ٠ هلك اذه ىف هبدي ىف وه.ىذلل:نوكي نأ ىنبجعي : هريغ لاق

 ةنيبلا لجر ميقيو ح لجر ىدب ق نوكت حادنتألاو ِ 7 : ةينآو .. 0 .

 ٠ ١0 كلذ لثم ىلع ةنيبلا هيدي ق ىذلا ميقيو ے هلمع هنأ

 ٠ :ىعدملل وهف ةرم ريغ نوكي ناك ناف

 ٠ ةبقلاو ريرسلاو توباتلاو سنالقلاو لاعنلاو فافخلا كلذكو

 تجتن اهنأ ةنيبلا رخآ لجر ماقأف لجر دي ق ةياد تناك اذاو

 . ه هل اهي ىضقي ال هناف هل اهنأ اودهشي ملو ٠ هدنع

 ىضقي الا هناف جسنو هنطق نم ل زغ هنأ بوث ىلع ١ و دهش ول كل ذك و

 ٠ كلمي ال ام هنطق نم لزغي دق هنأل هل هم

 ناف ح ضرأ نم دصح عرز نم ةطنحلا هذه نأ اودهش ول كلذكو .

 ٠ هكلم ىلا هبسني مل هنأل هل نكي مل ةطنحلا ذخأ ضرألا بحاص

 ٠ هلخن ىلا ه ويسن مهنأ ىرن الآ

 ىضق هكلمي وهو نالف ةلخن نم ج. رخأ رمتل ١ اذ ده .نآ ١ و دهش ولو

 . : ٠ هبب هل

نآ ىثْبجعيف اذه ْنالق لخن نم رمتلا اذه نأ اودهش اذا : هريغ لاق



_ ٥٦ 

 ٠ هل ىهو هكلم ىف ىهو اهنم جرخ مآ

 اهكلمي وهو هذه ةنالف هتمأ هتدلو دبعلا اذه نآ اودهش ول كلذكو

 . ديعلاي هل ىضق

 ٠ اذه ق ةدالولا لثم وه جاتنلا كلذكو

 نطقلا كلمي وهو نالف نطق نم بوثلا اذه لزغ انالف نأ اودهش ولو

 ٠ بوثلا ذخآ هترمأ انأ : بوثلا بحاص لاق ناف

 ايصاغ راص نطقلا لزغ ثيح اذه نأل جاتنلا و ةدالولا اذه هبشي الو

 ٠ نماض وهف

 نم قيقدلا اذه نحط انالف نأ دوهشلا هيلع دهشت قيقدلا كلذكو . ,
 نكلو قيقدلاب ام هيلع ىضقي ال هناف ةطنحلا كلت كلمي : نالفو 77 نااف ةطنح

 ٠ قيقدلا ذخآ هترمأ انأ : ةطنحلا بحاص لاق ناف

 ٠ جاتنلاو ةدالولا هبشي الو نطقلا لثم اذهو

 ابمم ريطلا نم ءىش وأ مامحلا وأ لجر دي ف جاجدلأ ناك اذاو
 هيدي ف ىذلا ماقأو ء هل وهو هكلم ىف خرف هنآ ةنيبلا لجر ماقأف خرفي

 ٠ كلذ لثم ,ىلع ةنيبلا .

١ ٠. هيدي ف وه ىذلل هب ىضقي هناف ٠



.٠١ 

_ ٥٧ 

 ٠ جاتنلاو ةدالولا لثم اذهو

 ىتلا ةضيبلا نأ ةنيبلا لجر ماقأف لجر ىدي ف ةجاجد تناك ولو
 ٠ ةجاجدلاب هل ضقي مل هل تناك اهنم ةجاجدلا هذه تجرخ

 رمأ اذا اهبحاصل اهلثم ةضيب ةجاجدلا بحاص ىلع اهب ىضقي نكلو
 ' . اهخرف هنأ

 . جاتنلاو ةدالولا ةلزنملا ىف اذه هبشي الو

 ةاش وأ 65 هدنع تدلوف ةمأ الجر بصغ الجر نأ ول هنأ ىرت الأ

 ٠ هنم بوصغملل امهدالوآو امهناف ةاشثلاو اهدلو ةمألا هدنع تجتنف

 تناك ةجاجد اهنم تجرخف ةجاجد تجتن اهنضحف ةضيب بصغ ولو

 ١ اهلتم ةضيب هبلع ٠

 خرف ءاجف هل ةضيب اهيلع نضحف ةجاجد بصغ اذا : مو لان

 اذه نآو ، اذه عزز. .ضرآ نم ةطنحلا هذه: نآ دوهنلا دهسن ناو

 ٠ ىعدملل هب ىضقي هناف اذه لخن ل نم رمتلا ا اذه نآو ث ّ اذه م مرك إ نم بيبزلا

 رمتلا اذه نأب هدي ق ىذلا . وفت .رثأو أ كلذب ةنيب مقت :مل ولؤ

 لخن نم وآ ث اذه مرك ن نم وأ ء اذغ نضرآ ق ناك عرز نم بيبزلا و عرزلاو

 . ٠ رجآلا ىعداو > اذه

 اذه هبشب الو \ هضرأ ف ناك هنآ اذه هر ارقام هه هل ىضقي هناف

٠ ةنيبلا



. ٥٨ : 

 ضقي مل هدي ىف ناك هنأ بوث: ىلع ةنيبلا ماقأ الجر نأ ول ىرت الآ
 4٩4 ٠ هل

 نادهاسش دهو ، رفصعب غوبصم وهو لجر دي ىف بوث ناك اذاو : . .
 نم ىردي الو ص اذه هب غبص نالفل بوثل ا اذه ىف ىذلا رفصعل ا اذه نآ

 بوثلا اذه نآ رفصعلا بحاص ىعداو س بوثلا بحاص دحجو ء هب غبص

 ٠ هبوث ىف رفصعلا داز ام هيف رفصعلا بحاص ىلع ىذلا وه

 : امهنيب مستيف بوثلا عم كلذ نمضي نآ بوثلا بحاص ىبأ ناو
 ٠ بوثلا ةميق ىف رفصعلا داز ام رفصعلا ةميقب بوثلا بحاص هيق برضي

 اذك ىضاق نأ ةنيبلا ماقأ رخآ لجر اهاعدا لجر دي ق ةمأ نأ ولو

 ماقآو 5 هل اهنآ اودهش دوهش ةداهشب لجرلا اذه ىلع اهب ىضق اذكو

 ٠ هكلم ىف تدلو هتمأ اهنآ ةنيبلا هدي ىف ىذلا

 ءاضقلا ذفنأو ى ىضاقلا هل ىضق ىذلل اهب ىضقي هناف

 ٠ ةدالولا بحاصل اهب ىضقي : مهضعب لاقو

 ىضاقلا هل ىضق هل هنأ ةنيبلا رخآ ماقتأف لجر ىدي فق دبع ناك ولو

 ةنيبلا رخآ ماقآو ء هكلم ق دلو هدبع هنأ ةنيبلا هدي ق ىذلا ماقآو:۔ « هي

 ٠. ىلع هم هل ىضق اذكو .اذك ىضاق ن ر

 ىضقي ث ذفني هناف اذه ىلع اوديزي ملو ، دوهشلا رسفي مل ناف
 هبهو وآ ، هنم هارتشا هلعل ىردأ ال ىنأل ةدالولا بحاص ىلع ىضاقلا :

٠ هبلع هب قدصت وآ هل



٥٩ 

 كلذ ذفنأ مل نمثلا هتدقنو مهرد ةئامب هنيرتسنا : لاق ول تيأرأ

 ٠ ةدالولا بحاص ىلع

 ىناثلا ىضاقلا ناكو ع اورسفي ملو رومنلا مهتا اذا : مهضعب لاو
 ٠ هتنيب يلع هب هل ىضق .لوألا ىضاقلا لعل ىردي ال

 لطبي هناف هل اهنآ اودهش دوهش ةداهشب هل ىضق هنأ اورسف ناو

 . ٠ ةدالولا بحاصل لولا هي ىضقيو ء ءا ضتقلا :ا ذه :

 هناف تقولا كلذ نم رغصأ دعلا ناكو 3 انننو اوتقوو % هكلم ق دلوو

 ٠ مهتداهسب ىضتقي ال

+ جاتنلاو ةدالولا كلذك



 باب

 ( بسنلاو ةدالولا ق )

 اذا هلوق لوقلاف هدبع هنآ ىعدي لجر دي ف ريغص ديع ناك اذاو

 ٠ بوثلا ةلزنمب وهف ح ملكتي ال اريغص ديعلا ناك

 ٠ ةنيبلا هيلعو ء عدم وهف هنبا هنآ .رخآ ىعدا ناف :

 ع هل هب ىضقي هناف اذه ىلع اوديزي ملو هنبا هنأ ةنيبلا ماقأ ناف

 .. هب اودهش ئذلا بسنلا لبق نم ارح لعجيو ، هبسن قحليو

 هد_د ٢ ىذلا ميقي نأ الا ةمذلا لهآ نم ايأ ىعدملا ناك ول كلذكو

 ٠ هدب ىف وه ىذلا ةنيبب ىضقي هناق هنبا هنأ ةنيبلا

 ىلع ماذنأ و 5 هنبا هنآ لجر هاعداف لجر دب ىف ىبصلا ناك اذاو

 دلو نوكيو ؤ هل هب ىضقي هناف هذه هتآرما نم هنبا هنآ ةنيبلا كلذ

 ٠ مألا تدجح ناو اضيأ ةآرملا

 . مألا هتعداو ء بألا دحج نا كلذكو

 ةنيبلا هبسنت ملو ، رح وهو هنبا هنآ ةنيبلا هدي ف ىذلا ماقآو ، نارح
٠ همآ نم تبث دق اذه هبسن نأل ىعدملل هب ىضقي هناف همأ ىلا



_ ٦١ . 

 لك ماقأو ، نالجر هاعداف لجر ىدب ف اطيقل ىبصلا ناك اذاو

 ىضقي هناف هذه هتأرما نم هشارف ىلع دلو ع هنبا هنآ ةنببلا امهنم دحاو

 . نيلجرلا نبا لعجيو ص اعيمج امهل هب

 هيحاص لبق نيتقولا دحآ ناكو ، اتقو امهنم ةدحاو لك تتقو ولو

 ٠ نيتقولا ىلاو ىبصلا ىلا رظني هناف

 رغصأو رخآلا نم ربكألا وهو & نبنقولا دحأ ق ااكشم ناك نا و

 ٠ رخآلا ةنيم لطبتو 6 » زكشثملل همي ) ضقن ظ هناف حضا و نشيم كلذو

 ةنالف نم ىنبا : لجرلا لانف ىيص امهيديأ ق هتآرما و الجر نأ ولو

 وهو رخآ لجرل نالف ىجوز نم ىنبا وه ةآرملا تلاقو س هتآرما ريغل
 ٠ كلذ ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ و % بئاغ

 ٠ لجرلا نم ةآرملا نباو ح ةآرملا نم لجرلا نبا لعجب هناف

 هنأ ةنيبلا هنآرما تماقأو س هيعدي ال لجر دب قف ىبصلا ناك اذاو

 ٠ همآ اومسي ملو ث هسثارف ىلع دلو هنبا هنآ ةنيبلا لجر ماقأو ى هتدلو اهنبا

 ٠ ةآرملا نيباو لجرلا نبا لعجب هناف

 امهنيب لعجي هناف لجرلا دي ف ناك وأ ث ةأرملا دي ىف ناك ول كلذكو
 ٠ اعيمج

ء هكلم ىف دلو هدبع هنآ ملسم هاعداف دبع هدي ىف ايمذ الجر نأ ولو



_ ٦٢ 

 هدد ق د_يعلا ىذلا ىمختلا ماننو ء ةمذلا لهآ نم ةنيب كلذ ىلع ماقآو

 ٠ هكلم ق دلو هديعب هنأ ماللسال ا لهأ نم ةنيب

 ٠ ىمذل هي ىضقي هناف

 ٠٨ ملسملل هب ىضقي هناف ةمذلا لهأ نم ىمذلا ةنيب تناك ناو

 ، هدبع هنأ نيملسملا نم ةنيب ملسملا ماقآو « لجر دي ىف ناك ولو

 ٠ هكلم ف دلو هدبع هنأ نبملسملا نم ةنيب ىمذلا ماقأو ء هكلم ق دلو

 . نيفصن امهنيب هب ىضقي هناف

 ح ةآرماب اجوزتم ناك لجر نع تلأس : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اضيأ تامو ث هل ةنبا ةيراج هعم تفلخو ةآرملا تتامو ، قادص اهل هيلعو

 نم رخآو هل ادلوو ةأرملا تنب : نيتميتي تفلخو ةآرملا دعب نم لجرلا

 هل_بق ةكلاهلا هتآرما ةثرول صوي ملو ىصو لجرلل ناكو ، ىرخآ ةآرما

 ةأرملا دوهشب ةآرملا ةثرو ءاجو .نآ ىلا هللا ءاش ام كلذل الخف ءىشي
 ىذلا تامو تتام دق مهتبحاصو ميتيلا .اذه. لام ق مهتبحاص قادص ق

 اذكب نالف تنب ةنالفل نالف نب نالف ىلع ةذيبلا تدهشو 2 هيلع قحلأ
 ٠ جيوزتلا كص ىلع دهشت امنا ةنيبلاو اهيلع اهجوزت ةلخن اذكو

 جوزت نالف نب نالف نأ ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذاف تفصو ام ىلعف

 اذه لبق نالف نب نالف نأو ث اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالف

 ةآرملا تتام نأ ىلا هنع لاز هنأ ملعن الو نالف تنب ةنالفل قادصلا

.. لجرلا تامو



٦٣ 

 ىف لجرلا اذه ىلع مهل وهو & لا توم دعب لجرلل بجو امنا قحلا
 ٠ ةثرولا هذه تومت ىتح لجرلا تومب قحلا اذه لطبت الو ع هلام

 بلطم مهدعب نم ةثرول نكي مل ائيسث اوبلطي ملو ةثرولا تام اذاف
 ٠ جوزلا ىلع ىذلا قادصلا اذه ىف

 نالف نآ اودهسثي نأ مهيلع امناو عطقلا ةداهسث ةنيبلا فلكت الو
 ٠ اذكو اذك ىلع نالف تنيب ةنالف جوزت نالف نبا

!.



٦٤ . 

 باب
٠ 

 نانثالاو ةثالثلا اهيعدي رادلا ىف ىوعدلا ق )

 ( ةفلنخم مهاوعدو امهريغ دي ف وا امهيديأ ىق ىهو

 ئ اعيمج مهنم دحاو اهاعداف طهر ةئالث ىديأ ق رادلا تناك اذاو

 ، عد م مهنم دحاو لك ناف اهثلث رخآلا ىعداو ، اهفصن رخآلا ىعداو

 ٠ ةنيبلا مهنم دحاو لك ىلعو

 . هبحاص ىوعد ىلع نيميلا مهنم دحاو لك ىلعف ةنيب نكت مل ناف

 ٠ هدب ف ام دحاو لكل 6 ائالثآ مهنيب رادلاف اعيمج اوفلتخا ناو

 ،نمثلا فصنلا بحاصل ناك اوعدا ام ىلع اعيمج ةنيب مهل تماق ناف

 رشع ةسمخ وهو ىقب ام عيمجلا بحاصل ناكو ى عبرلا نيثلثلا بحاصلو

 ىلع سدس لصف ىعدي فصنلا بحاص نأل امهس نيرشعو ةعبرأ نم
 دحآ ىلع عيمجلا بحاص ىدي ف سدسلا كلذ فصن ع هيدي ف ىقب ام
 بحاص هيلع ماقأ دقو ث نيثلثلا بحاص سدسلا كلذ فصنو س كلذ

 ء هغصت سدسلا كلذ نم فصنلا بحاصلف ع هلك ىلع ةنيبلا عيمجلا
 ف ام ثلث لصف ىعدا دق نيثلثلا بحاصو ڵ سدسللا عبر سدس كلذو

 ىذلا ىدي قو ث هلك ذخأيف مات سدس كلذ نم عيمجلا بحاص ىدي
. عيمجلا بحاصل وهف ىقب امو س هفصن ذخأف سدس فصنلا ىعدا



 ن _ ٦١٥

 ء ضعبل مهضعب عم اعيمج نيميلا مهيلعف ةنيب مهل مقن مل ولو
 ٠ كل تفصو ام ىلع هيف ء اضقلا ن اكو

 ء كل تيمس ام ىلع ىوعدلاو مهريغ لجر ىدي ىق رادلا تناك ولو

 عيمجلا بحاصل : مهضعب لوق ف كلذ ناف كل تيمس ام ىلع ةنيبلاو
 ىقابلا فصنلاو ئ نيثلثلا بحاصو عيمجلا بحاص نجي سدسلاو 6 تلثلا

 ٠ انالنأ م۔۔فنيي

 عيمجلا بحاصل : رسع ةثالث ىلع مهنيب رادلا : مهضعب لوق فقو

 ٠ ةثالث فصنلا بح اصلو ئ ةعبرأ نبثلثل ١ بحاصلو ةنس

 امهدحأ ىعداف نيلجر ىدي فق رادلا تناك اذا : مهضعب لانتو

 ق فصنلا نأل قدصم فصنلا ىعدا ىذلا ناف اهعببمج رخآلاو ث اهضعم

 ٠ ةنيبلا هيلعو ك عدم عيمجلا ىعدا ىذلاو 6 ا١اضف عدب ملو 6 هيدي

 ٠ عيمجلا بحاصل رادلاب ىضقي هناف ةنيبلا اعيمج امهل تماق ناف

 ء كل تركذ ام ىلع ىوعدلاو امهريغ دي ىق رادلا هذه تناك ولو

 عيمجلا بحاصل : كلذ ف لاق مهضعب ناف ةنيبلا اعيمج مهل تماق دقو
 بحاصل فصنلا نآ لبق نم اهعبر فصنلا بحاصلو ث اهعابرأ ةثالث
 دق امهنم دحاو لك ىقابلا فصنلاو ء هيف رخآلل قحالو ف عيمجلا

 . نافصن امهنيب وهق هبلع ةنيبلا ماقأ

 عيمجل ١ بحاصل : مهسأ ةثالث ىلع مهنيب را دلا : مهضعب ل انو

 ( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٥ م )
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 هب تدهس امب امهنم دحاو لك برضي ، ثلثلا فصنلا بحاصلو ع ناثلثلا

 ٠ دوهشلا

 لزنم اهنم رخآ دي فو 6 لزنم اهنم لجر ىدبي ق رادلا تناك اذاو

 ق ىذلا ناف اهلك : رخآلا لاتقو ّ نافصن امهنيب رادلا نأ امهدحأ ىعداف

 ٠ هفصن هل رخآلا دب ق امو س هل هيدي

 ىف رادلا تناك نكلو كل تفصو ام ىلع امهيديأ ف نكي مل اذاو

 ىف لاق مهضعب ناف هبحاص نود امهيديأ ف اهنم ءىش فرعي ال امهيديأ
 . نافغصن امهنيب ىه : كلذ

 هلك ناويحلاو ةينآلاو ديعلاو ةيرقلا و ضرألاو لزنملا كلذكو

 ٠ ضورعلا و بايثلا و

 رخآ لجر ىدي ق اهولعو ء لجر ىدي ق اهلفسأ رادلا تناك اذاو

 مهضعب ناف هل رادلا نأ امهنم دحاو لك ىعداف ء ةحاسلا قف ولعلا قيرطو

 ٠ ولعلا بحاصل هناف هتقيرطو ولعلا الا لقسلا بحاصل رادلا : كاذ ق لاق

 ىدب ىق ام امهنم دحاو لكلف ايعدا ام ىلع ةنيبلا اعيمج اماقأ ناف

 ٠ هبحاص

 . فصنلا مهنم دحاو ىعداف طهر ةثالث ىدي فق رادلا تناك اذاو

 مهسخعب دحجو ثلثلا مهنم دحاو ىعداو 6 سىدسللا مهنم دحاو ىعداو

 ٠ اضعب

 دي ف عقي ىذلا ثلثلاف ثلثلا مهنم دحاو لك دي ىف ناك ناف
٠ هيدي ىف فوقوم هفصنو ص هل هفصن سدسملا بحاص



. ٦٧ 

 دحاو لك نم ذخأ هاوعد ىلع فصنلا بحاصل ةذيبلا تماق ناف

 .٠ سدسلا فصن هبحاص نم

 اهكرنو تام مهيبأل اهنأ مهضعب رقأف ةثرو دي ق رادلا تناك اذاو

 امهنم دحاو لك نامف اثاريم اهكرتنو تام هدجل اهنآ مهضعب رقأو 6 اناربم

 ٠ هاوعد ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ىلعو 0 عدم

 ىعداف رخآ ىدي ق رادلا ةيقبو ، لجر ىديب ف لزنملا ناك اذاو
 ىعدملا ىلع ناف لزنملا بحاص كلذ دحجو لزنملا ةيقب هيدي ىف ىذلا
 ٠ ةنيبلا رادلل

 ٠ كلذب ذخآ ةنيبلا مانأ ناف

. هيدي ىف ام ىلع الا هتنيب لبقت مل ةنيبلا لزنملا بحاص مانأ ناو



٦٨ 

 باب

 (طئاحلا ف ىوعدلا ىف )

 :لاق مهضعب ناف طئاحلا بحاص رادلا ىعداف نيراد نيب ناك اذاو

 بحاصل سيلف عوذج هيلع رخال سيلو 0 عوذج هيلع امهدحأل ناك نا

 ٠ لمحب سيل ىدارجلا نأل قح هيغ ىدارجلا

 نم كلذب قحتست ال ىراربلا نأل طئاحلا ىلع ىراربلا كلذكو

 ٠ اه -د طثا دلا

 7 رخآلو 6 امهدحأ ءانيي ااصنم طئاحلا ناك اذا : مهضعب لانتو

 اذاف .0 عفرتي الاصتا نوكي نأ الا عوذجلا بحاصل طئاحلا ناف عوذج

 عوذجلا بحاصلو ، لاصتالا بحاصل طئاحلا نوكيف تيث عفرت

 .٠ هع و ذج عض وم

 نكب ملو ح مهنم دحاو ءانبب الصنم نكي مل اذا : مهضعب لانتو

 . نافصن امهنيب وهف عوذج هيلع دحاول

 ٠ نافصن امهنيب وهف تايشخ عبس

 هيلع رخالل ناكو تابشخ رشع هيلع دحاول ناك ول : مهضعب لاتو

 امهنيب نوكب ال و 6 هبشخ ثحت ام امهنم دح ١ و لكلف ةدح ١ و ةبشخ

 ٠ نا . .
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 طئاح هيلع رخاالو بشخ هيلع امهدحأل ناك اذا : مهضعب لاقو
 ةرتسلا بحاصلو . .امهنم بشخلا بحاصل لفسألا طئاحلا ناف ة رتنس

 ٠ اهلاح ىلع هنرنس

 الصتم نكي مل ناف ةرتس الو بشخ هيلع امهنم دحاول نكي مل ناو

 ٠ نافصن امهنيب طئاحلا ناف ىراوبو ىدارج هيلع امهدحألو ح امهئانيب

 ٠ لمحت تسيل اهنأل ائيس ىراويلاو ىدا رجلا قحتسي الو

 امهنم دحاو لك ناكو ث نيلجر نيب انصح ناك اذا : مهضعب لاتقو

 ٠ امهدحأ ىلا طمقتلا و هيع دي

 ٠ طمقلاب لمعأ الو 4 نافصن 7 نصحلا : لات

 امهنيب ناك رخآلا ىلا هرهظو امهدحأ ىلا ناك ول ءانبلا كلذكو

 ٠ نج : صن

 ءىشب ثفنلأ الو 6 هرهظد الو ءانبلا هجوي لمعأ ال : مهضعب لانتو

 ٠ ك ا ذ نم

 ء انبل اي ىضقف 0 طمقل ١ هيل ١ ناك نمل نصحل اب ىضقي : مهضعب لاقو

 ٠ هيلا نبللا باصنأو ءانبلا رهظ هيلا ناك نمل

 داراف } لجرل هولعو ص لجرل طئاحلا لفسأ ناك اذا : مهضعب لاقو

٠ كلذ هل سيلف لفسلا مدهي نأ لفسلا بحاص



_ ٧٠ 

 اعذج لخدي نآ هلو ث اباب وأ ةوك حتفي نأ هل سيل : مهضعب لانو

 ٠ ولعلاب كّلذ رضي مل اذا

 ٠ كلذ لعفي نأ هل نكي مل ولعلاب كلذ رضي هثدحي ءىش ناك اذاو

 ء اثدح . انب ٥ ولع ىلع ث دحي نأ ولعل ١ بح اصل سيل : مهضعب ل او

 ٠ نكي مل افينك هيف عرشي الو ، نكت مل ام اعوذج هيلع عضي الو

 طئاحلا نأ ةنبييلا امهنم دحاو لك ماقاف نيراد نبب طئاحلا ناك اذاو

 ٠ نيقصن امهنيب طئاحلاب ىضقي هناف ه

 ةنيبلا رخآلا مقي ملو ع هل طئاحلا نأ ةنيبلا امهدحأ ماقأ ناو

 ٠ ةنيبلا بحاصل هب ىضقيخ

 ٠ تعزن عوذج هيلع رخآل ناك ناف

 دق نيلجرلا دحآ نأ رخآ لجر ىعداف نيلجر نيب طئاحلا ناك اذاو

 ٠ رخآلا نيبو هنيب

 راد ىلع هيغ ةصخاش عوذج هلو س لجر ىدب ف طئاحلا ناك اذا و

 ٠ كلذ نم هعنمي نأ را دلا بحاصلف افينك هيلع لعجب نأ لجر دا رأف لجر

 اهلاح ىلع كرتت نكلو 4 عوذجلا ليزي نآ رادلا بحاصل سيلو

 نم ةجراخ عوذج فارطأ وه امنا ءىش هلثم لمحي ال ءىش نوكي نآ الا
٠. ٠ لوق ق ز .... ۔ هراد



٧١ 

 لفسلا بحاصل سيلف دحاول هولعو ، دحاول هلغس تيب ناك اذاو

 نكي مل ائيسث ولعلا ىلع ىنبي نأ ولعلا بحاصل سيلو ث هلفس مدهي نآ
 ٠ مهضعب لوق ق كلذ لبق

 ٠ كلذ هل سيلف لفسلاب رضي مل ام ىنبي نآ هل : مهضعب لاتنو

 بحاصل لحي مل اعيمج لفسلاو ولعلا مدهنا اذا : مهضعب لانو
 { هقوف ولعلا ىنيب مث لغسلا ىنبي نأ ولعلا بحاصلو ع هئانب ىلع لفسلا

 بحاص ىلا ءانبلا ةميق ىدؤي ىتح هلزنم لفسلا بحاص نكسي الو
 ٠ ول هلا

 لفسلا بحاص مدهو 4 هولع ولعلا بحاص مده ول : مهضعب لانتو

 ٠ هلاح ىلع هديعي ىتح ءانبلاب لفسلا بحاص تذخأ هلفس

 مل امهدحأ اهانيق تمدهناف اراد وأ 6 نبلجر نب هانب ام ناك ولو

 ٠ هتح هيطعي نآ هيلعو ث ءىنب هكيرل ىلع عجري

 . مامحلاو عوذج هيلع نكي مل اذا طئاحلا كلذكو

 اذه نأل لفسلاو ولعلا اذه هبسثي الو نيلجرلا نيب نكاسملا كلذكو
 ىف ىنب امنا ولعلا بحاصو ع هنذا ريغب هبحاص كلمو هكلم ىلع ىنب دق
 تيبلاو رادلا بحاصو لفسلا ءانب هيلع نوكي الو س لفسلا بحاص كلم
 ٠ هقح ىف ةمسقلا ىلع ردقف تيبلا ىف كيرشلاو

 عفترا اذاو : _ هللا همحر _ دلاخ ناطحق ىبأ باتك ىلا عجر
 اضرأ هل عاب هنآ رخآلا ىلا امهنم دحاو لك ىعداف نالجر مكاحلا ىلا !

 ىعدملا وه هنأل هدي ف ىه سيل ىذلل اهب مكحي هناف امهدحأ دي ف ىهو
٠ بجاو هل ءاضقلاو ث ةلوبقم هتنيبق



. ٧٢ 

 هدي ف ىه ىذلل اهب ىضقي هنا : مهضعب لاقو ٠

 "ىلا بحأ لوذلا ىأرلاو ٠

 فو ص هل اهنأ امهنم دحاو لك ةنيب تدهشو ث ةنيبلا تقوت مل ناو
 . نافصن امهنيب اهنا : لاق نم لاتف رخآلا هل اهعاب هدي

 : . انيأر كلذكو

 امهدحآ : نيلجر دي ف اراد ىعدي لجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو

 هفرعي الو ث كلذ ىلع ةنيبلا ماقأو ث هيلا اهملس رخآلاو ى هل اهعاب

 سيلو ،“ ءىشب تسيل امهتداهست ناف ملس ىذلا الو عاب ىذلا دوهشلا

 ٠ ءىش ىعدملل

 امهنم دحاو لك نآ نيلجر ىلع ادهستف نيدهاش لجر رضحأ اذاو

 اذه ىضق امهدحأ نا مث 5 مهرد فلأ لجرلا اذهل هيلع نأ امهدهشأ

 ء ءىربلا امهيآ ناملعي الو ص اهنم ءعىربو ت هيلع هل ىه ىتلا فلألا لجرلا

 ؟ ىقابلا فلألا هيلع ىذلا امهيآ الو

 ىقب ىذلا ىلع ادهشي ىتح امهتداهش زوجت ال هنا : لاق نم لاق

 .٠ هنم ذخؤيو ح فلألا هيلع

 ٠ ذ ذخأن ك اذبو

 ماقتأف لجر دب ىف اضرأ نايعدي نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو

 ذامه دحآ ماقأو .| هنتم اهضبتو مه رد فلآب اها رنشا هنأ ةنيبلا امهدحأ

 ٠ هنم اهضبتو مهرد فلأب اهنهترأ هنآ ةنيبلا



_ ٧٣ 

 ٠ امهنم لوهل اهي ) ىضقم م نأ يغبني .نم هناف

 . ى رتسشملل امب ىضقي نآ ىغبني هناف لوالا امهيأ ملعي مل ن راف

 ٠ نرلا لطبيو

 ٠ انيل ١ بحأ وه و

 ملو . مهرد فلأب اهنمترا هنآ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ناو

 ٠ هقحب انهر اهفصن امهنم دحاو لكل نوكي هناف ةنييلا تتوت

 ٠.هنم اهارتسثا هنأو نالفل اهنأ رخآلا دي

 هنكسأ هريغ وأ لجرلا انالف نأب رادلا هدي ف ىذلا ةنيبلا ماقأ ناف
 اهايا هرجآ وآ 6 هدي ق اهنه رأ وآ ك اهظفح ق هلكو وأ 6 رادلا هذه

 ه اهيف ىعدملا نيبو هنيب ةموصخ الف

 رادلاو ىل تسيل رادلا ةذه نا : لاقو كلذ ىلع ةنيب مقي مل ناو
 ٠ كلذ عيمج ق مصخ وهف هدم ف

 اهظفح ق هلكو رادلا هذه بحاص نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ناو

 ىتح ءارشلاب هل مكحي الو ص ةلاكولاب هيلا اهعفدب مكاحلا ناف هل اهعاب وأ

 ٠ مصخلا ١ .رمخحي

 امهدحأل رجات دبعو نارح نالجر مامإلا ق مكاحلا ىلا عفترا اذاو

 هناف مهنم دحاو لك اهيعدبي راد وآ ضرآ اعيمج امهيديأ فقو س نيد هيلعو

. اثالثأ امهنيب اهلعجي ن نأ مكاحلل ىغبني



_ ٧٤ 

 نيفصن نيرحلا نيب اهلعج نيد دبعلا ىلع نكي مل ناو ٠

 مهنم الجر نآو س مهس هيف مهنم دحاو لكل ، لام مهنيب موتو

 ماقأو س لاملا كلذ ف امهس ىعدي نم نم الجر عزان مهريغ نم وأ
 وه ىعدملا ىعدي ىذلا مهسلا نأ اودهنف لاملا ىف ءاكرشلا نم نيدهاش

 : عاسم لاملاو % هدب فو . هل

 نارجي ال امهنأل نيدهاسشلا نيذه ةداهش زوجت : لانق نم لاق

 ٠ امرغم امهنع ناعفدي الو ، ائيىش امهسفنأ ىلا

 ةمسق امهل زوجت ال امهنأ كلذو س امهتداهس زوجت ال : لاق نم لاتو

 ٠ هيف عاشملا مهسلا اذه بحاص ةرضحب الا هلصأ الو لاملا اذه ةرمث

 مث فلت مث هب هل ادهش ىذلا اذه هذخآ ىذلا مهسلا اذه ناف

 امهتداهسث ىرن الف هدي ىف فلت دق ىذلا مهسلا نآ امهتداهشب امهيديأ
 ٠ امهل ىذلا نع امهتداهسثب ناعفدي امهو ةفصلا هذه ىلع زوجت

 اهنأ ضرأ وأ راد ىلع ةنيبلا ماقأف لجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو
 كرتو هويآ تام مث ، همعو هيبألا اثاريم اهكرتو تام هنأو ، هدجل تناك

 همع مانأو ث هريغ اثراو هل نوملعي الو ع هل اثاريم رادلا هذه نم هتصح.
 مث سدسلا هنم هوبأ ثروو ث هيبأ لبق تام اذه دلاو هاخأ نآ ةنيبلا

 . وه هثروو هوبآ تام

 ء لوذلا ىعدملا ةداهش عمنسي نأ مكاحلل ىغبنب : لانق نم لاتف
.. ٠ رخؤملا دوهش ةداهسث لطبيو ٤ هدوهش ىلع ىضميو



. ٧٥ 

 نأل دوهنلا ءالؤه ةداهش لبقت الو ث .هلك لطبي : لانت نم لاقو
 ٠ ةيذا ك ريتنيبلا ىدحا

 مكحي نأ لبق نم مكاحلا عم ةنيبلا توتسا اذا : لاق نم لاقو

 ىلع ةنيبلا هل تماق ىذلا خألا نبا ىطعيف ص لام ىلع نودهي امناف

 هلك لاملا ىلع ةنيبلا هل تماق ىذلا معلا ىطعبو ، لاملا عبر لاملا فصن

 هيخأ نبا هركنأ ىذلا هيخأ لام سدس معلا ىطعيو ث لاملا عابرأ ةتالت

 هوخأ ثرو ام نم ثروي الو ، هيخأ لام بلص نم هتنيب هب تماقو
 ٠ هيبأ نم

 ٠ كلذ نع لسو ىسفن فق ايلج ىأرلا .اذه ناكو

 ء ةنيبلا هب هل تحص هنأل هيخآ لام سدس معلل : رثؤملا وبأ لاق

 تدهشو ث هل اهلك رادلا نآ معلل تدهش ةنيبلا نأل رادلا تلث خألا نبالو

 لك_لل ةثالث نم مهنيب اهمسقف خألا نبال رادملا فصن نآ ىرخألا ةنبيلا

 . مهس فصنو نامهس

 : ىقرفلا لثم ضعب امهضعب نم ناثروي ناذه : ىراوحلا وبآ لات
 هلام نم سدسلا هايإ تيطعاف نبالا تامو ث هنبا نم هلام مسقو دجلا تام

 سدسو ث هيبأ لام فصن معلل نوكيو ، هدج لام فصن نبالا نبال نوكيف
 ثرو ام ريغ نم لام هل ناك نا هدلو لام بلص نم هدلو لام نم هنبا
 ٠ ىضقن ا . ه ذم

 ماقأو ك رخآلا دي ق اضرأ دحاو لك ىعدب نالجر عفترا اذاو

 هوبأ تام دقو نمثلا هدقنو مهرد ةئامب هنم اهارتشا هايأ نأ ةنيبلا

٠ هيلع ىع دملا ه دحجف



 س ٧٦

 هيبأل ملعي ال هنأ ىلع ةنييل ١ هفلكي نأ مامالل ىغبني هناف

 ٠ هربغ اثراو

 ٠ هيلا اهعفدو رادلاب مامالا هل ىضق كلذ ىلع ةنيبلا مانأ اذاف.

 نأل اثاريم اهكرتو تام هابأ نأ ةنيبلا هفلكي نأ مامالل ىغبني الو
 تام دقو مهرد ةئامب لجر دنع اراد نهر هابأ نأ ةنبيلا ماقأ ول الجر

 ء ةئاملا هيفوب نأ هرمأب نأ مامالل ىغبني هناف هربع هل ثراو الو بألا

 ٠ رادلاب هل ىضقيو

 نجر ءاجف بئاغ نهارلاو ، انهر لجر دي ف رادلا تناك ناف
 ةنيبلا نهترملا لأسي نآ مامالل ىغبني هناف ةنيب كلذ ىلع مانأو ث اهيعدي
 . هدي ق نهر .اهنأ

 ٠ امهنيب ةموصخ الف كلذ ىلع ةنيبلا كلذ ماقأ ناف

 ٠ ارضاح نهارلا و ابئاغ نهنترملا ناك نا كلذكو

 وآ ةلاكو وأ ةراجا لجر ىدي ف تناكو ، انهر نكت مل ول كلذكو
 ىلع ةنيبلا مان ١ ذا ىعد ا نبيو هندب ةموصخ الخ ةيراع وآ انكس

 ٠انزركذام

 تسيل راد ف انآ ٠ ضرألاو رادلا هيدب ىف ىذلا لاتق اذا كلذكو

 اهبسنب ملو ىل تسيل ضرألا كلت ىدي فو ث دحأ ىلا اهبسني مل وآ ث ىل
 ٠ قدصم ريغف دوهشب هكلم نم اهجرخي مل هنأل مصخ هناف دحآ ىلا



٧٧ 

 ٠ ةدبع .ىبأل باوج هنآ دجوي ام نمو

 : دوعسم نب دنلجلا مامالا ىلا بجاحو

 نيضرأو رود ف مهيلا مصتخي مكئاضت نم اسان نأ انل ركذ دتو
 5 تانيبلاب نوعدي كلذ وحن وآ ةنس نينمخ ذم سانآ ىديآ ىف تناك دتو

 ٠ اهدرو هدب ق

 ء ءاهقفلا نم ىأرلا ىذ ىآر هيف فلتخي ام نم كلذ نأ اوملعاف

 ىلع اهورقت نآو س اذه مكموي ءاضت كلذ ىف اوفلكنتن الآ انيلا بحأف

 نم سانلا ىديآ ف متدجو ام الا هدي ق اهومتدجو نم ىديآب اهتلزنم
 رودلاو نيضرألا نوعزنيف مكدالب ف نوطعي اوناك نيذلا ةربابجلا ةثر
 ىلع هودرف ةمهنملا ريغ ةلداعلا ةنيبلا هب تماتو ، كلذ نم فرع امف هبصغ

 ٠ ةيعرلا رمآ ىف ءاوس ةقسغلا ةالوو روجلا لهأ لامع ناف هبابرأ

 هوخرأف ساانلا نيب مكحلاف ءاضتلا رمآ نم عزانت هيف ناك ام لكو

 اميق ءاضقلا ق فلكتب همف اولجعت الو ئ مكيأر ىوذ ىلا هوعفداو

 ٠ هللا ءاش نا مثإ الو ةعبت هيف مكيلع سيلف متزجأف متيجرأ

 همأو هيبأل هوخأ هنآ لجر ىلع لجرلا ىعدا اذاو : رثألا نمو

 ناف كلذب ةنيبلا هبلع ميقب نآ دارآو س ىضاقلا ىلا همدقف كلذ هدحجخ

 ؟ همآ لبق وآ هيبأ لبق نم هيعدي ثاريم هلبق هلآ : ىعدملا لأسي ىضاقلا

 ىضقو 0 امصخ اخأ لعجو هتنيب لبق ثاريم هل هلبق هنأ ركذ ناف

 ٠ هتبارق ىوذو ةوخالا عيمج ىلعو هبلع همآو هيبأل هوخأ هنأب

نكت مل ءىش تبثي نأ ديرأ ىنآ الا قح هلبق ىل سيل : لاق ناف



٧٨ 

 ح كلذ هعفني مل هوخأ هن رتأ ول هيلع ىعدملا خألا نأل ةموصخ امهنيب
 ٠ كلذ هرا رتاي هاخأ نكي ملو

 هيلع مانأو ، كلذ ركني بألاو لجرل نبا هنأ ىعدا الجر نآ ولو
 ٠ الام هلبق عدب مل ناو هل تيضقو & هننيي تلبق ةنيب

 ةنيبلا هبلع ماقأف كلذ ركنب نيال ١ و لجر وبأ هنآ ىع دا ول كلذك

 . 4 ذما هنآب 7 ذو ئ هتنيب . ايقت

 هتنيب .٠

 ٠اهتنيب تلبق كلذ ركني وهو لجر ةجوز اهنأ ةأرما تعدا ول كلذكو

 هقتعأ هنأو ىبرعلا لجرلا اذهل ادبع ناك هنأ لجر ىعدا ول كلذكو
 ملو طق دبع ىل نكي مل : لاقو كلذ ىبرعلا لجرلا ركنأف هالوم وهو
 ٠ هتنيب هنم كلذ تلبق ىعدا ام ىلع ةنيبلا ىلوملا مانآف هقتعأ

 كهتنعآ هنأو % هل اديع ناك اذه نأ ىعدا ىبرعلا لجرلا نأ ول كلذكو

 لجرلا ةنيب تلبق ىنقتعي ملو ، طق هل ادبع نكي مل : رخآلا لاقو
 ٠ الام هيلع ىعدب نكي مل ناو 6 هل ىلوم هتلعجو 6 ديعلا كلذ ىلع

 ٠ ةمعلاو معلاو خألا اذه هبشي الو

 دلولاو دلاولا ادع ام بسن لكو خألا تنبو ةلاخلاو تخألاو

 ء نوعدي ام ىلع ءالؤه ةنيب لبقآ ىناق ةقاتعلا ىلومو جوزلاو ةجوزلاو

٠ الام نوعدي اونوكي مل ناو كلذ تبثآو



. ٧٩ _ 

 ىذلا لجرلا معزي هسفن نع ربعي ال لجر دي ىف اريغص ايبص نأ ولو
 اهاخأ هتلعج اهوخأ هنآ ةنيب لصألا ةرح ةأرما تعداف هطقتلا هدب ىف وه

 ىذلا دي نم هذخآ ال ىنآ الا قح اذه نأل اهيلا هتعفدو ث اهبسنب تيضقو

 ٠ هبسن تابثا ىف امصخ اهتلعج كلذكف ، هتخأ اهنأ تبثن ىتح هطقتلا

 ةنيبلا ةأرملا تماقأف هل دبع هنآ هدي ىف وه ىذلا ىعدا ول كلذكو
 ٠ هقنعب تضقو ، اه وخأ هنآب تضق لصخ ١ رح امح وخأ هنأ

 ادبع ناك هنآ لجر ىعداف نبا هلو كله برعلا نم الجر نآ ولو
 ح ءالولا تابثاب تيضقو ، امصخ هتلعج نبالا كلذ ركنأو هقتعأ هنأو هيبأل

 ٠ بسنلا اذه هينمي ال و

 قتعأ هنأ ىبرعلا نبا ىعداف ةنباو انبا كرنو قتعملا ناك ول كلذكو

 ىناف ةمألاو نبالا كلذ دحجف هايلوم امهنأو تنلا هذهو نبالا اذه امأ

 ٠ امصخ هلعجأو 6 اذه ق ةنيبلا ليقأ

 تبث هيلع اقداصت ول اذه نأل امهلبق ام ناهجولا ناذه هبشي الو
 ٠ ءالولا ماكحأ ق ءالولا

 هيلع تماقأف كلذ دحجي وهو اهنبا الجر نأ تعدا ةآرما نأ ولو

 ٠ ةقفن الو اثاريم عدت مل ناو همأ اهنأب تيضقو ع اهتنيب تلبق ةنيبلا

 لجرلا ماقأف كلذ دحجي وهو اهنبا هنآ لجرلا ىعدا ول كلذكو

 نم اتح اهلبت ىعدي نكي مل ناو همأ اهتلعجو 2 اهنبا هنأب تيضق ةنيبلا
٠ هريغ الو ثاريم



 ۔ ٨٠ _

 امنا مألا نأل ةمعلاو معلاو تخألاو خألا اذه ف مكلا هبشي الو

 نم تبثي ىتح هنم هبسن تبثي الف تخألاو خألا امأف ، اهنم هبسن تبثت
 . امصخ هل خألا نكي ملو ، اثاريم هلبق ىعدي نكي مل ناو هريغ

 ىناف كلذ دحجي لجرلاو اهنبا نبا هنآ لجر ىلع تعدا ةآرما نآ ولو

 ؟ ةجاحل ةقفن وأ اثاريم هلبق ىعدت له : ةآرملا لأسأ

 ٠ امصخ نوكب هناف كلذ تعدا ناف

 اهل تيضتو اهنبا نبا هنأب ترضتق اهنبا نبا هنأ ةنيبلا تماقأ نا و

 ٠ اتيم هوبأ ناك نا ثاريملاو ةقفنلاب

 ىنأل هراكنا ىلا تفتلي مل كلذ ركنأو هتيبغ نم بألا ءاج ناف

 ديرأ امناو ةقفن هيلا بلط الو ثاريم هلبق ىلام : هدجلا تلاق ناو
 !ذا ايح هوبآ ناك نا امصخ هلعجأ ملو ث اهتنيب لبقأ مل بسنلا تايثا

 قحب الإ كلذ ىف مصخب تسيلو ث اهيبأ نم هبسن تبثت نأ ديرت تناك
 ابوتكم هسفن ىق هتابثا بلطي امنا بسنلا تابثا بلطي ىذلا ناك اذا تبثي
. امومح_صخ مهلك ربتعملا ىف



٨١ 

 باب

 ( ناميالاو مكحلا نع ىلوتلا ىف )

 : بعك نب ثراو نع هنأ دجوي ام نم

 نامع نم ىلوت ليقث نيد هيسنغ راحص لهآ نم الجر نأ تركذو

 ىعدا امب مكباتك هيلا لصوي نآ ردقي ال نتم نم قاسفلا نم موق ىلا
 دملا

 نو ٠  

 هيلع ىذلا اذهف ث هيلع جاجتحالا هب كيلا تبتك ىذلا تركذو
 نوكيف الام فلخي ملو ابراه جرخي لجرلا نأل هيلع جتحي نأ ىأر
 ء همادعا تكردأ نكلو س روذعم ريغ وهو سانلا قوتحب ايلوتم هجرخم

 لاملا ةلغ نم ناك ام رظناف ، هجورخ دعب هل عقو اثاريم لاملا اذه ناكو
 ٠ مهقوقح ردق ىلع نامضب نيبلاطلا ىلا هعفداف ثرو ىذلا

 عيب نوكي الو ث هيلع اوجتحي نآ بحآ ىناف لصألا هتماتا امآو
 ٠ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا و هيلع ةجحلا دعبي الا هلام

 ؟ وه نم : ىلوتملا نعو

 هرمأ وأ > مكاحلا ةردم ىرأ وآ هركف نوملسلا ىعدا اذا : لاق

 لكف سبح نم وأ ىراسثلا ىدي نم بره وآ ، فوي ملف ةافاوملاب مكاحلا
 ٠ كلذ حص اذا ءاوس اذه

( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٦ م )



 ۔ ٨٢

 نامع ق ناك ولو نيملسملا نع وأ مكحلا نع ىلوت اذا بئاغلاو

 دعب هب ىلوت ىذلا ىضقيو ث ءادنلاب هلام عابيو ص ةنيبلا هيلع تبثت هناف
 .٠ هيح اص هيلع فلحي نآ

 سبحلا نم براهلا هيلع موكحملا نم ةرضح الب مكاحل زوجي ام نمو
 .هيلع حص نيدب

 عاب مكاحلا نع ىلوتف حصو هيلع تبث دق قحب الجآ هلجأ نا كلذكو
 ٠ هيلع تبث ىذلا قحلا ىطعاف هلام نم

 مكاحلا ممس رذع ريغ نم فاوي ملف همصخ ىفاوب نأ هرمأ ناو

 . مكحلا هيلع ذفنأ ىلوت ناو ث ةنيبلا

 ةنيبلا مكاحلا عمس عزاني نآ هليكو هركف باغف اليكو لكو ناو
 ٠ اذه ه ايىشآو مكحل ١ هيلع ذفنآو ئ هيلع

 قحلا هيلا بلطي لجرلاو ةآرملا نعو : ناطحق ىبأ باتك نمو
 ٠ ةقثلاب هيلع جاجتحالا ف داهتجالا مكاحلا ىلعف هيلع ردقي الو رتتسيف

 . ةجحلا دعب الا مكحلا هيلع زوجي الف هيلع ردقي مل ناف

 مث هيلع جتحاف هيلا هثعب اذا ةقثلا دحاولاب جتحي نآ مكاحللو

 هفيلآت ىضقنا ٠ اهنع لسو هيلع مكحلا ذفنيو ك ةنييل ١ هيلع عمسي

 ٠ ن اطحتقت ىبآ

 فاخيو ص هدبع هنآ لجرلا هيعدي دبعلا : مكاحلا هيلا جاتحي ام نمو
 ٠ برهي نآ هكرت نا



. ٨٣ 

 برهي نأ فاختو اهركنيف اهجوز لجرلا نأ ىعدت ةآرملاو ٠

 امهنم ىع دملا رضحي ىنح اهسبحي نأ مك احللف 7 ٠

 اليفك اههيلع ذخآ اديعب الجآ لجؤي وأ ةديعب هتنيب تناك ناف
 ٠امهالخو

 حص امو ليفكلا اهنمضي اهتنؤمو ث ةآرملا قحب ليفكف جوزلا امأو
 ٠ ليفكلا ديب اهتالط لعجيو ث اهل

 ۔ لجل رضحي مل ن ١ ليغكل ١ اهنمضيو ے هتميقف ديعل ١ ليغك امأ و

 .هراذخضحا هيلعو

 ديعلل ىلوم ١ ذخأ هقر حص ن اف ڵ\ هسفن ىلع سبحل ١ ق ديعل ١ ةقفنو

 . هتتننب مكاحلا هرمأي نمو هيلع قفنأ امب

 هسبحيف دبعلا ىلع ةنيبلا رضحي نأ الا سبحلا ف لجآلا ليطي الو
 .٠ اميهتلادع ىوتست ىتح

 اليفك ديسلا ذخأ مامإلا ىلا هعفرو هديس ىلع قتعلا ديع ىعدا ناو

 ٠ ه رذحب ىنح

 لجذلل هرضحي اليفك اضيأ ليفكلا ىلع ذخأ هبلط ف الجأ بلط ناف
 ٠ هبلط ق هلجأ ىذلا

هقفي ال نم مجعلا هيلا ع زانتي نآ : مكاحل ا هيلا ج اتحي ام نمو



_ ٨٤ 

 نم نم هنع هل لانف دحاو الا نكب مل ناو 6٧ ربخ وهف نانثا ناك نا

 هيعدي هنآ هنع هب ربخي ام ىف دحاولا عءىزجي بوبحم نب دمحم : هب قثي

 .٠ هبلطيو

 ٠ نيلدع نينثاب الا مكاحلا هيلع هتبثي الف هسفن ىلع هب رقي ام امآو

 نيلدع هل دوهنلا فلك مهمالك هقفي ال مجع دوهسن هدنع دهس ناو

 ٠ مهتداهش ىلع نادهاس دحاو لك نع

 نم رثكأ ةداهش نع امهتداهس زوجنتو ص نينثا نع نانثا ىفكيو
 -. / ٠

 ٠ مهنع لومحملاو نيلماحلا نم نيلدع نينثاب آزنجي امناو

 ٠ هيلع مكح الاو ةجح هل تناك ناف ص نيلدعب

 ٠ روكذلاو ثانالا مجعلا عيمج ق لعغب كلذك

 لجرلا نيملسملا ةداهست نم زوجي ام تاداهسثلا نم كلذ زوجيو

 ، ءايحألا نع ءايحألا ؤ امهريغ ةداه ن نع وآ امهسقنآ نع ناتآرملاو
 ةيحلا ةأرملا نعو ص ةتيملا ةآرملا نع ةآرملاو ڵ تيملا لجرلا نع لجرلاو

 . ناتآرماو لجر وآ نالجر

 نوكرشملاو ، نيملسملا نع نولصملا رارحلا الا نهنم زوجيب الو
٠ مهتلم لهآ ىلع مهنم



_ ٨٥ _ 

 ىعداف لام فق اثدح لجرلا ثدحأ اذا : مكاحلاهيلا جاتحي ام نمو

 هل ءىش ق اثدح هلع ثدحآ هنأ ةنييلاي هاعد اثدح هبلع ثدحأ هنأ عدم

 ٠ ثادحأخلا نم هريغ وآ قيرط وآ ىرجم وآ كرس نم هيف قح

 ىلا ماكحألا عفرتو ثادحألا مفرت ةالولا ناف نيلدعب حض اذاف
 ٠ امهنيب رظن مث ثدحلا عفر مث مكحلا ىلاولا ىلوت وأ ماكحلا

 ثدحآ ى ذلا عضوملا كلذ نآ ىعدا مث د هريغ ىلع ثدحأ نم لكو .

 لصألا . بحاص ىلا بلاطلا بلطو هثدح عفرن ثدحملا ثدحأ هريغل هيق

 ٠ كللذ حص اذا هب هل رثي ىذلا

 نم نا: ام وأ:السق :وآ ءانب وأ ةلاجا..وأ اباب .هيلغ ثدحأ نا كلذكو

 دحأ ١ ث ٠

 ىلبع ىعدا نمأ ليقو ىضقنا" ٠ هب اولكو ام ف ءالكولا كلذكو
 وأ لاملا هدب ق ىذلا هبلع ىعدملا رقأف هديب ىق وهو لام ىف ىوعد لجر

 : هلك هيعدي ب ىعدملاو هيق ةصح اذه ق همصخ , نأ هدب ق سيل

 ف عد دم وهو هي رتنأ ا ام هيلع ىعدملا را 7 تبثي . امنا : ل اق نم ' لاقف

 ٠ هيلع ىع د ١ هب رقي ب مل ام ق ن اميل ١ 7 و .ؤ ىقي ام

 ق ىعدا مصخ وهف ءىشب هيلع ىعدملا رقأ اذا : لاق نم لاذتو

 ٠ ئعدملا وه رقملاو ص :ديلا :وذ وه ديلاب ىلوآ .هل رقملاو \ هيعدي ام

 . اذه ليق دق ؤ معن : هربغ لات

 « ائب هنم ىعدب امهدحو ص هلك لاملا امهدحأ ىعدا اذا امآو

 ةزيبلاب امهنم دحاو لك ىعديو ع اعيمج نايعدم امهف ءىنتب همصخ رقي الو
. نايعدي ام ىلع



_ ٨٦ 

 ا_مهف كلذ همصخ ريغل ىقي امنب رتآ و ؤ هنم ائيش ىع دا نا كلذكو

 . نا يعدم اعيمج

 لاقف ىل مه : هتآرما تلانتف قيقر هراد ىفو ىفوت لجر نع هتلآسو

 ٠ ىل مه : لجرلا

 ىف مهنأل اهل مهنأ ةنيبلاب ةأرملا ءىجت نأ الا لجرلل مهناف : لاق
 ٠ هلز __ مو هراد

 ؟ انالف ترتشا اهنأ ةنيبب تءاج ناف : تلق

 نأل ترتشا ىذلا نالف اذه وه هنأ اودهشي نأ الا زوجي ال : لاق

 . قفتت ءامسألا

 دنع وهف ملعم ىل ١ مهضعب تملسأ ىه تناك نا تيأرأ : تلق

 ١ ؟ه ملعم

 ٠ اهجوز دبع ةأرملا ملست دق ، ءىشب كلذ سيل : لانف

 رقأف امهدحأ دي ق َ ىه تسيلو رخآ ىلع اضرأ ىع دا نم : ليق دقو

 حص وآ ‘ ضرألا ىعداو . ضرألا . ىتلا ةعارزلاب رخال امهدحأ

 ٠ ةعارزلا امهدحأل

 تحص اذا ضرالا ف دب اذ نوكي نأ ازئاج نوكي هنا : لاق نم لاقف

٠ ةعارزلا هل



1 ٨٧ 

 ضرالا ف ايعدم نوكيو ث ةعارزلا هل نوكت : لاق نم لاتو ٠

 امهيآ س ةنيب امهدحأل نكت ملو اقح ايعدا كرشمو ملسم نع تلأسو

 ؟ نيميلاب ىلوآ

 ۔ نيفصن امهنيب قحلا تمسق مث اذه فلحيو اذه فلحي اذا : لات

 ،هتجوز كرتو كله لجر نعو : ناورم ىبآ ىلا ىلع ىبآ باوج نمو

 نأو س مهبسن حصب ملو محرلا ف مهبسن تابثل بلط هل امحر ناو
 اوذخاف مهثاريم مهس ترتشا مث ةثرول مه مهنأب مهل ترقأ ةجوزلا

 3 مكاحلا عم كلذ مهل تبيغ مهبسن تبثب تبثب ةجحلا اوبلط اوعجر مث نمثلا

 ناكو اهئارشو اهرارقاب ةآرملا تجتحاو ك ّ نمثلا درو مهثاريم ذخأ اوبلطف

 بلطي ام ىلعو لاملا ىلع فوقولا كلذ بلط مث ةفرعملا دعب نم ءارشلا

 . هكلمي ملو عاب هنأ جتحي عيبلا ضقن مولا

 ء اهسفن ىلع مهل امو ثراولا وه هنآ ةآرملا هل تمكح دتف : لاق

 مهل اوناكو ، اوفرع ام اوعاب مث ء تابثا دعب نم حيحص رمآ اهرارتناو

 مهتركنأ تناك ةآرملا نوكت نآ الا تفصو ام ىلع ةعبت الو ، ةجح ةآرملا ىلع

 ةرقم ىهو اهل مهيلع زجي مل اهنم راكنا ىلع اهل مهنم عيبلا اذه ناكو
 . ةجح اهيلع مهل ىرن امنا ، اوعاب ام اوفرعو ك ميل

 وهف لجر ىلع ىنبو لجرلا لسف اذا ءانبلاو لسنلا نا : رهزألا لات

 ٠ لجرلا ىلع ءاعدالا ماقم موقي وأ لجرلا ىلع.

 ءاعدالا ةلزنمب سيل لسغلاو ءانبلا نا : ليق دقو : لانت : هريغ نمو .
٠ ثدحم ١ ىلع ال . ١



٨٨ 

 دحآ بصن اذا تاموصخلا لهأ نيب ناميألا نعو : ناورم ىبأ نعو

 ٠ ىشم ١ و ةقدصل اب انيمي نبمصخل ١

 ةقدصلاو ىنثملا ربخب رشبم نباو ىسوم نع ىور نم ىور دقف

 ٠ الف قااطل ١ امآو

 ىف كرتو كله لجر نع تلآو : ديمح نب كلملا دبع باوج نمو :

 ٠ مهل اهنأ ةنيبلا اهيلع اوماقأو ، سانلا اهفرع ءايشأ هتيب

 نأ الا هتجح تباغو لجرلا تام دق ذا مهعفني كلذ ىرن امف : لاق

 ٠ كلذ هةبسنآ امو ةقرس او ةيراع وأ : ةعيدو هحم اهنأ ةنييل ١ .م دت

 7 .ريغم اها رننستا . وآ هل تيقم و٠ نو وكي نأ نكمي هنا. :. .معن : .هريغ لاقت .

 . | ذهل ىذلا دوهشلا ملعب ن آ ريغ. نم هوجولا نم. هجوب . اهقحتسا

 . هوجولا نم هجوب اهلاوز حصي ىتح تحص نمل امنا : اضيآ ليقو

 بتكلا بحاص لاقف لجرلا بتك هدنعو تام نمو : ءايضلا نمو .

 ٠ هذخآف هل ىذلا رظنل بتكلا ىلا اوجرخأ : ماتيآ مهنمو امو ةثرولا

 ىلع هلوت لبتي الو ى هسفنل مكحلا ف عدم هنأل هل كلذ سيلف
 ١ م اتيلا ٠

 بتكلا ىلع هنوزيجي نم نم مهريغو ةئرولا نم غلبلا هقدص ناف

 اذهف الطام ىعدي ال اذه ىلا نكسن مهسفنأ و 3 مه رماب الا اهيلا لصي الو

نآ ءالؤه نم د_حمئل زوجي الو ص هاوعد :لبقت الو ، هسفنل عدم بلاطلا



_ ٨٩ 

 مكح ريغب ئ ماتيخنا لام هنأل ثراو ريغ وأ ترا و س كلذ ق هسفن لخدب

 ٠ ملع ةحص كلذ ق هدنع سيلو ء مهيلع قحتسي

 ٠ هل زجي مل ادحاو ادهاسشث ناكو ٥هدنع حص ولو

 :. اهتمالع جارخأ دقو بنكلا هذه ىلعف ىنو هخلح وأ ىل اهف اوريغ وأ وغلب ناف ماتيألا غولب ىلا بتكنلا هذه ىل اونمضا : بلاطلا لاتت"ناخأ

 ةفصلا هذه ىنلع مهل ءا وس ك اضيأ هل الو س كلذ ةثرزولل سيلف

 وه و اهقزر ىلع ردني وآ اهن هل مكحلا ىه ةنيب بتكلا ' ىلع حصي ن أ الا

 ةثرولل قحال ى نأ .ملعي _ وه و 3 اهايا هتنقرسب دحأ ملعي الو س هل اهنأ ملعي

 : . ا۔. هتقرس هلف اهيف

 اذه رضخيل بتكنا ١ هذه اوجرخأ نآ ةترولل سيلف ةنيب هدنع ناك ناف

 مكاحلا ميقيف ةنيبلا رضحيو مكاحلا ىلا عفري نأ الا اميلع هتنيب لجرلا
 حصي مث نوقلابلا ا ةفرولا: زضحيؤ ماتيألا ةجحب مؤقي اليكو ماتيلل
 ٠ مكح الب كل ذ - مهل سيلو ٠ هل | مكحي مث مك احلا عم هبنك ىلع

 مهيلا بلط رحبلا ف نونوكي موق نعؤ :.هللا دبع ىبأ باوج نهمو
 رنلا .ىلا ديصلا جرخي نآ ةيرقلا لهآ بلطو ص ةجللا ىف هنوذخأي دعنكلا

 ٠ كلذ ىف ىيآر كفرعأ نآ تدرأف مهريغو مه اوذخأي ىنح

 ةيرقلا لهأ دارأف ةيرقلا لحاس ىلع ديصلا اذه ناك نا : لوقأف
 . مهل كلذف مهنم نورتشي رحبلا نم مهعضاوم ف مهيلا اولخدي نأ

 مهيلع كلذ ىرآ الف مهيلا اوجرخي :نآ نيدايصلا ىلع نوكي نآ اماو
٠ .باوصلاب ملعأ هللاو مهيأرب الا



٩٥ 

 ناكو ث لزنملا اذه رادج فلخ ضرأ رخآ لجرلو لزنم هل لجر نعو
 بحاص ىعدا ءانش اذا اهيعديو اش اذا هضرأ عرزي ضرألا بحاص

 : لاقو ضرألا بحاص لجرلا ضرأ ىلب ام نم هرادج فلخ نم لزنملا
 لاصتا امهنيب سيلو ث انأ ىضرأ هذه : ضرألا بحاص لاقف ، ىل اذه

 ضرألا بحاص ضرآو ث هلزنمل طلتخملا لزنملا بحاص رادج ضرألا ىف

 ٠ كلذ ءارو

 نم تيبلل سيلو {© عطاوق ردجلا نا : اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 : كلذ ىف فلتخا دقف مئاق زع هفلخ نوكي نأ الا ءىش هرادج فلخ

 ٠ ضرألا بحاصل زعلا : لاق نم لاقف

 . تيبلل زعلا : لاق نم لاقو

 ٠ ةنيب نكت مل اذا نافصن امهنيب وه : لاق نم لاقو

 لجر دي ىف اراد امهدحأ ىعداف نالجر مامإلا ىلا عفترا اذاو

 ةنيب كلذ ىلع ماقأو ء هيلع اهب قدصتي مل هنآو ، هل اهبهو هنأ ىعدا

 ٠ طق ىل اهبهي مل : لاقو ةقدصلا ىلع نيدهاش ماقأ مث

 .هتنيب بذكآو ، هسفن بذكأ دق هنأل ءىشب هل ىضقي نأ ىغبني الف

 كلذ دعب ءاج مث طق اهرتشي مل ثاريم اهنآ اهاعدا ول كلذكو

 ٠ هسفن هنم ءارشلا ىلع نيدهاسب ءاجو ، طق اهثري ملو ءارش اهنآ ىعداف

٠ هتنيبو هسفن بذكأ دق هنأل ءىشب هل ىضقي نأ مامالل ىغبني الف



_ ٩١ 

 دعي ءاج مث { طق ىلع اهب قدصتي مل : لقي ملو ةبه اهنأ ىعدا ناو

 نآ هتلاس ةبهلا ىندحج امل هنا : لاقف ةقدصلا ىلع دوهشب كلذ

 ٠. ىلع 7 قدصتي

 اذه نأ لبق نم اهب هل ىضقيو ، كلذ زيجي نأ مامالل ىغبني هناف
 ٠ هتنييل الو هسفنل باذكإب سيل

 هنم اهتيرتشاف ثاريملا ىندحج : لاق مث اهثرو : لاق ول كلذكو

 ٠ هتنييل الو هسفنل باذكاإاب سيل

 .هسفن الو هتنببب مل هنأل اهب هل ىضقيو ث هتنيب زيجي نآ ىغبنت هناف

 دق كلذو هتنيب بذكي مل اذه نأل لوألا بابلا ةلزنمب اذه سيلو
 . مهبنكأ

 ةداهش هذهف هضرأ نم عضوملا ادحي ملو اذكو اذك هضرعو ك اعارذ اذكو

 ء ةتباث امهتداهشف اهدودح عيمجب اهافصوو ضرالا ادح اذا ةتباث

 . نادهاشلا هب هل دهش ام هيلا عفدي ىتح هذخأب نأ مكاحلا ىلعو

 هذه طسو نم هب ىل اودهش نيذلا : هل دوهشملا لاقف افلتخا ناف

 رقأ ثيح نم عفدي نأ هيلعف .ضرألا بناج نم : رخآلا لاقو ء ضرألا
 ٠ هيلا هعفد ىذلا وه هل ىذلا نآ انيمي هفلحتسيو “ هل

 ةتباث مهتداهسثف اونيع ملو هلخن ق ةلخن هل نآ اودهش نا كلذكو

 ةلخنلا هذهب اهيف اودهش ىتلا اهدودح عيمجب اهافصوو لخنلا ادح اذا

( ( ٠ هطسو ةلخن هيطعيو إ اهيلع اونيعي مل ىتلاب



_ ٩٢ _ 

 .مكاحلا دنع امهدحأ دبز نيدهاس فو . ىراوحلا ىبأ نع نظأو .

 دمحم ىنبال فيسل ١ و روثل ١ و لمجل ١ نأ هضرم ق ان دهشأ انالف نأ

 اندوسن لب تيسن : دهاشلا لاقف ث ةداهشلا هذه زوجت ال : مكاحلا لاتتف

 ىناثلا د دهاسثلا مكاحلا اعد مث ، دمحم ىنبال ىفيسو ىروثو ىلمج نآ

 ىلع دمحم ىنبال ىغفيبسو ى رو وثو ىلمج نآ اندهشأ انالف ن : لاقف

 ٠ >رخآلا ةداهش

 كلذ فزؤطيف:نكذ مجنث ؛ىنعن دهاشلا لعلو ، ة داهسلا تقفتا دقف

 ٠ ملعأ هللاو امهنداهش مكحب نيلدع نادهاشلا ناك نا كلذ دها سنلا

 نأ رقأ : رخآ ديسو ؛ :2 اذه ه عاب اديز نأ ن رادها دهش اذاو

 ٠ "نال فل لزنلا اذه

 ٠ ةقفانم ةداهسنت اهنآ .حاضولا .نعف

 !ذه نأ لدع ادهاش دهسثو ن لاملا:.اذه .هل :غاخ ميتيلا انأ نآ لدغ .ىدهاش

 ٠ هلام ق هل بسنحم وآ هليكو دب ق ميتلا ١ ذهل لام ١

 !ذه هدلول ناكو 6 لجرلا .اذهل هعابؤ تلالل ل ناك لاملا نآ حص ناذ

 ٠ هيف ببسل ١ ناك فيك اتيب 7 امهنأل ى رتشملل ى دنع وهف هع امو

 اذه ناف لدع ادهاش هنأ تركذ ام ىلع الا حاضيا نكي مل ناذ .
لدع ادهاشو ث ه رمأب موقي نمو هليكو دي ىف وهو 0 ميتيلا اذهل لاملا



_ ٩٣ _ 

 ٠ باوصلاب ملعأ هللآو هليكو دي
 ثنك .: لات هنأ ناسغ مامالا نع ةفيذح ىبأ نبا ةمالعلا انربخأ

 ح لجر نم اهجوزآ نأ "ىلا بلطت ةآرما تءاج ذا راحص ىلع ايلا و

 اهنجوزف :كئذ ىلع نيدهاش ىنترضحآو ث نامعب اهل ىلو ال هنأ تركذو

 تلسرأ كلذ تملع املف ء لخن ةيحانب ناكو ةآرملا دلاو ءاج ذا لجر نم.

 تبتكو ث ايهلازتعاب جوزلا ترمأف ايلو نامعب اهل ملعي ملو راحص الا
 دلاولا ىلع كلذ ضرعأ نأ ىنباجأف ، كلذ نع هلاسا : ثراو مامالا ىلا
 ذخف حاكنلا ضقنو هرك ناو ث امهحاكن ىلع امهف حاكنلا ىضمأ ناف

 ٠ تلعفف ةأرمال قادضصلاي مألا و نيدهاشلا

 ، وه ركنأو ث اهئطو هنأ تعداو اهقلط مث لجر اهجوزت ةأرما نعو

 نوردي الو اقلغم وآ اهيلع ادودرم هباب اوآر مهنأ ةنيبلا هيلع تماقأو
 “ ؟ ءطولا ىف قدصت له ء تيبلا ىف اهعم هنأ

 اهل هيلعو ، ءطولا ق هيلع ةأرملا قدصت ء معنق تفصو ام ىلعف

 ٠ انذبات اهادص

 لاقف حرش ىلا نالجر مصتخا : لات : رابخألا نويع باتك نمو
 : حيرش لاتف 6 ىلع اهدرب نأ ىبأف ةعيدو اذهل تعدونتسا ىنا : امهدحأ

 ىلبحلا هتأر اذا رجح هنا ع ةيمأ ابأ اي : لاقف ، هتعيدو لجرلا ىلع در
 ٠٠ درب رونتلا ف عقو اذاو ، ىلغ لخلا ف عقو اذاو ك اهدلو تقلأ

. امات ىتح ائيس لقي ملو حيرس تكسف



- ٩٤ 

 نم اهريغ وآ ةعطق ىف نالجر عزانت اذاو : ىراوحلا ىبآ باوج
 اهيف ثدحآ دننو 0 ىدب فو ىضرأ هذه : لوقي امهنم دحاو لك س لوصألا

 ىلا سانلا نم ءاجو ص لاتقلاب اذختاو ، امهالك وآ اثدح امهنم دحاو

 ٠ اذكو اذك عضوم ىلع نالتنقي انالفو انالف ن! : هل لاقف مكاحلا

 ةلداعلا ةنيبلاب هعم حصي نأ الا امهيلا لسري نأ مكاحلا ىلع سيلف

 . امهيلا مكاحلا لسرأ كلذ حص اذاف

 مكاحلا ىري ام ىلع امهوسبحو امهوذخآ امهلاتق ىف امهودجو ناف

 .امہمتلاهج نم

 .امهل ضرعي

 : اهزوحيو اهرمثيو ةلخن ىعدي هنآ لجرل ادهش نيدهاس نع لئسو
 مكاحلا هل مكحيو ث اهيف ديلا وأ ةلخنلا هل بجوت ةداهسثلا نوكت له

 نم دوهنلا ةداهسثب حص ام هل تبثي امناو اهب هل مكحي ال : لاق
 حص دق ىذلا ليسلا اذه ىلع هدي ق اهتيثيو ئ ءاعدالاو ةرمثلاو زوحلا

 ٠ كلذ ريغ ىطاعتي الو | هعم

 ذلك رضحأف لام ى ناعزانتي نيلجر نعو : ىراوحلا ىبأ نعو
 :ىدي ق لاملا : لوقي امهنم دحاو لكو ص هل لاملا نآ ةلداع ةنيب امهنم دحاو

 نوكي وآ هي ىلوأ ىذلا وهو ث هدب ىف لاملا نأ حص نم رظني نأ مكاحلل له

؟امهنيب لالا



٩٥ 

 ىف لاملا نم حصتسي نآ مكاحلا ىلع كلذ معنف تفصو ام ىلعف

 لاملا ملس ىعدملا ةنيب ةنيبلا : لوقي نم لوقب لوقي مكاحلا ناك نا هدي
 ' ... لاملا هدي ىف ىذلا ىدي نم لاملا عزنو ث ىعدملا ىلا

 لاملا هدي ف نم ةنيب ةنيبلا : لوقي نم لوقب لوتي مكاحلا ناك ناو
 ٠ ء ىش ىع دملل نكي ملو & هدي ف ل ها رقأ

 .نيفصن امهنيب لاملا ناك اذه دي ىف الو اذه دي ىف لاملا حصي مل ناو

 لك ث مهنيب ام ىف ام وآ لخن وأ ضرأ ةعطق اوعزانت رفن ةثالث نعو

 ٠ ىدب فو .& ىل اذه : لوقب مهنم

 مكاحلا مهعنم مهدحأ دي ف لاملا نكي مل اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ ةنيبلاب مهاعدو ء هنوضرعي ال اعيمج لالا اذه

 هنم مهعنمو لاملا اذه نم ائمش مكاحلا مهيلا ملسي مل اوزجع ناف

 . لاملا اذه نم نوعدي ام ىلع ةنيبلا اوميقي ىتح اعيمج

 ٠ كلذ هل ناك ةقث دي ى لاملا اذه فقوي نآ مكاحلا دارآ اذاف

 ٠ كلذ هل ناك لاملا اذه ضرعي نآ ىبآ ناو

 حلطصاف دحأ دي ف هفتوأ الو لاملا اذه ضرع مكاحلا نكي مل ناو

 نم مهعنمي نآ مكاحلا ىلع نكي مل لاملا اذه ىق مهنيب ام ىف نوعزانتملا

٠ كلذ



_ ٩٦ 

 ىلا الو ةحصلا ىلع الا مهيلا ملسي مل هفتوآ دت مكاحلا ناك ناو

 ٠ مل ءعآ 4 ألا و مهري خ

 هلام ىف ءاملا دسيب امهنم دحاو لك نأ ىلع ناعزانتي نيلجر نعو
 ىلعو ؟ هيف ديلا وذ امهيأ : ىدي فو ص ىئام اذه : لوقي ص ءاشي ثيح وأ

 ؟ نيميلا نوكت امهيأ ىلعو ؟ ةنيبلا نوكت امهيأ

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعف تفصو ام ىلعف

 . اعيمج امهيلع ناميألا تناك ةنيبلا زجعأ ناف

 .٠ نيفصن امهنيب لاملا ناك اعيمج افلح ناف

 ٠ ءىش هل نكب مل نيميلا نع امهدحأ لكن ناو

 بويذو ديب ىلع ايلاو ناك هنآ : دشار نب دمحم هللا دبع وبأ ىنربخأ

 ع زانتف دلاخ نب دمحم هللا دبع وبآ كلانه ذئموي ىضاقلاو ء اهيحاونو

 :زاحو ال ودع ذخأ لاملا ىعدملا نا مث ئ هوعادتو لام ق بويذ نم موق

 .٠ هزوحب هدنع ١ ودهىشو مهترضحب لاما

 لوبق هل زجي ملف سيرق نب دبعس نب نسحلا ىلع ابآ لأسف
 نكي ملو ث عزانتلاو ىوعدلا دعب لاملل لجرلا زوح ناك ذا مهتداهش

 : همكح رتفد ىف هتبثأو نيمصخلا ةجح مكاحلا عطق اذاف : هل تلق
 ؟ اثدح كلذ ق ثدحي هريغل الو مكاحلل الو > اكورتم ادبآ رتفدلا نوكيآ



١٠١ 

 ف معءام اودرو هوكرتف موقلا جلف هيفو ، لام لجرل ناك اذاو

 ٠ هلسفي نأ هل سيلف رخآ عضوم

 اهاعداف صوخ نم طئاحب اهيلع طوح دق ضرآ هدي ىف ناك نمو .
 هنأو ، كلذب هدي ىف هنأ ملعي لمع هيف هل ناك ام لك ديلا نأ اندنعف لجر

 ٠ ` تيثآف نيطلا ة رامع امأو صوخب ةرامع دي اندنع كلذو % دب كلذف هرنأ

 اذكه ص ادي ناك هقزو تبن ول عرزلا نآ امك دي اندنع صوخلاو
 ٠ نسحلا ىبأ نع

 . هنغ لسف ىأرب كلذب تلتف : لات ا ا

 .ء رادجلا لثم ديلا تبثي ال راصحلا نا : رخآ عضوم ىف لاتنو

 اهيفو ث نافلتخيو ضرأ ف نانثا عزانتي نآ الا ديلا تبثن ةعارزلا الو
 . نيميلا 7 ح ةنيدلا رخآلا ىلعو % دي هل ةعارزلا ناف امهدحأل ةعارز

 ركنأو تام دق لجرلاو ، لجر نم الام ىرتشا هنأ ىعدا نمو
 ٠ كلذ ةثرولا

 ىرتشملا وآ ىرتشملا ديب ىف ناكو س ةجح ىرتسشملل ناك ناف
 لاملا اذه فلخ انابأ نا : كلاهلا ةثرو لاقف هسفنل هيعدي
 ، ىدب قو ث ىلام اذه نا : لاملا هدي ىف ىذلا لاقو « هعاب امو

 هفلخ ى مهل لاملا نأ انهاه ةنيبلا ةثرولا ىلع ناك انح هيف مكل ملعأ الو
 ٠ هيعديو هدب ىف وه ىذلا اذه ىلا لاز هنآ نوملعي ام ع مهدلاو مهيلع

٠ درت ةلع ريغب هب مهل مكح ةلداع ةنبي تدهش ناف



_ ١٠٢ 

 نم انقح هيف مهل ملعي ام هنآ لاملا هدي ىف ىذلإ نيميف حصي مل ناو .
 ٠ مهيلع هفلخ مه دلا و نأ نوعدبي ام لبق

 وأ اهبحاص دي نم اهارتشا هنأ ىعدي . لجرل ضرآ هديي ناك نمو

 ء عاب هنآ ملعي ال بئاغ ضرألا بحاص نأ نوفرعي دلبلا لهأو ع هدنع نم .

 ٠ هل ليكو الو

 ثيحو دلبلا ف هل عاب هنأ هيلع اذه ىعدي ىذلا اهبر نكي مل اذاف
 ءىش هنم ىرنسشي الو ف ضرألا هدي ىف ىذلا ىوعد لبقت مل ةجحلا هلانت

 س ةلوبقم ريغ لاملا بر ىلع هاوعد نأ ىرنف ضرألا كلت نم هنأ ملعي
 ليكو وآ كلام نم عيبلا ةحصب الا لاومألا لصأ ىف زوجت ال ىوعدلاف

٠ قيفوتلا هللايو كلامل



- ٣ ٠ ١ __ 

 باب

 .( نايدلا ف ثدحلا ف )

 . :: ناطحق ىبأ باتك نم

 .٠ ءىش اهيف ثدحي ال لويسلا ىراجم نا : ءاهقفلا ضعب لاق دتو

 هءاسثغي ليسلا ناك ام كلذكو

 هنكلو هراج ىلع ءالا دريل جوراصلاو ةراجحلا وآ روفظلاب ىنيب الف

 ٠ لوألا هئاني ىلع هونبب نآ مهلق ايثبم نوكي نآ الا هلاحب ك ر رنه

 امهدحأ ىضرف نيلام نيب ىداولا ناك اذا : ةبقع نب حاضولا لاقو

 ٠٠ هيلع سأب الف ىداولا ف هلاخداو رخآلا نفدب

 لهأل امر ىداولا نكي نا : لاق هللا دبع ىبأ نع : رخآ باتك نمو
 . هدحو اذهل سيلف ةيرقلا

 ٠ هئامس نم هلزنأ اذا هئام ى رجم وهف هلل نكي ناو

 ىضرن ال : لاقو لودع هيف ثدحأ دق هناف : هللا دبع ىبأل ليق : لاق

 م مهلحبع نم نم

 ٠ ءارقفلا ىلع هي قدصتيلف ائيش ةنم لكأ ` نمو ء ٠ مارخ هنا : : ڵلاقو :.

٠ هتنأ



. ١٠٤ 

 ع اهيلا غلبتو ، اهيلع دمتعت ىتلا اهيراجم نع لوحت ال لويسلاو

 هودريو مهضرأ نع هوسبحي نآ اهلهأل رآ مل ضرأ ىلع ليسلا أكتا املكو
 ىتلا ضرألا ىلا مهضرأ نع هدر نوديري امنا اوناك ناو ٠ مهريغ ىلا

 لبق نم ةروهتم ةريسم ةزومآم لويسلا امناو ث لبق نم اهيف ىرجي ناك

 ٠ هيلع تدمتعا امو اهتقيرط نيبو اهنيب لحي مل تحتنا ثيحف هللا

 مت لبق نم اهيف ىرجي ليسلا ناك ىتلا ضرألا لهذ سيل كلذكو

 ٠ اهيلا ىحتنا ىتلا ضرألا نع هودري وأ اهريغ ىلا اهنع ىحتنا

 نكلو ء اهيف ىرجي لبق نم ناك ىتلا ضرألا ىلا اهيلع ىرجو

 . اهيراجم لصآ ى عفنو ررض نم هيلع ترج ام ىلع اهلاحب كرتت

 رفح وأ ح ترفح ام نفد اذاف ادحأ ترضو ترغح ا ذا .اماغ . .

 . هللا ءاش نا كلذ نيبو هنيب :ب لحي ملو ے . هل كلذ ناك هضرأ نم تنفد ام

 امناف راجم ىلع تكتا وأ ح دحأ اهحني ملو تحتنا .اذا .لويسلاو

 ٠ اهلاحب نوكت نآ ىرأ

 ناكو اهلوح .ىنح رفح وآ دحآ نم .نفدب تحتنا امنا تناك ناو

 ناك ام ىلع ليسلا ىرجم دريو ڵ\ هثدح در ىرأ ىناف ءايحألا ى

 ٠ لبت نم هيلع ,

 اهلاخب هو اهدر ىرأ ال ىناف تام دق هيف ثدحآ ىذلا ناك ناف

 ع هل قجب كلذ لعف امنا ىسعو ع:تام ق ثدحملا نأل .هيلع مويلا ىم. امك.

.٠ هتجح تتام دقو



. ٩٧ 

 كوكصلا ةلزنمب وه ، ىدنع اذكه : لاق ٠

 ؟ مهيلع ىعدملاو ىواعدلا لهأ تام ولو : هل تلق

 ىدنع اذكه : لاق ٠

 رتافد ىلع دهشي نأ هيلع لهف توملا مكاحلا رضح اذاف : هل تلتق
 ؟همكح

 ٠ مزاللا ف هيلع سيل : لاق
 هنآ لجر ىلع اودهش ث ةعبرآ ىدنع دهش : لاتق اذا مكاحلا نعو

 أربي لهف دح ناو ؟ دحي هيو هنم كلذ لبقي له :: ىنز هنأ رقأ وأ ,ناز

 ؟ اذه مكاحلا هيلع لاق ىذلا كلذ ركنأ ناو ؟ هنم

 ٠ هيلع دوهشلا راضحا الا مكاحلا نم لبقي مل : لاق

 ٠ هنم ءىربو دحلا هيلع ميقأ ةنيبلا هيلع تماق اذاف

 هداقأف انالف لتق هنأ نادهاش هيلع دهس : مكاحلا لاق ناف : تلتو

 ؟ كلذ وه ركنآو ع هئايلوأل

 ق هيلع دمشي ىنح ةنيبلاب اوعدي نأ مامال ا رمآ ركنأ اذاف : لاق

 . مهتداهشب هيلع مكحي مث نيملسملا نم ةعامج

 ؟ ىنقتعآ وه : دبعلا لاقو ث هدبع هنآ دبع ىلع لجر ىعدا اذاو

( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيال ا _ ٧ م )



 _ . ٨٩٨

 ٠ هل ادبع ناك هنأ رقأ دق انهاه هنأل .دبعلا ىلع ةنيبلا : لاق

 ةيدويعلاب رقم هنأ ( ىنقتعأ وه ) هلوقب نأ ىل نيبي ال : هريغ لاق
 ىنقتعأ وه :: لوقي وأ ئ ىنقتعأو هل ا دبع تنك دت . معن : لوقي ىتح

 ٠ هكلم نع

 ق اماو نالف ضرأ ق اما اقيرط نالغل نأ نادهاسش دهش اذاو ..:

 ٠ امهدحآ دي ىف اهنا : الوقي ىتح ةداهش هذه تسيلف نالف ضرأ

 دجسملا اذهل اقيرط هذه هتعطق ىف نأ لجر ىلع لدع ةنيب دهش اذاو

 دجسملا قيرطو ى ةفورعم قيرطلا نأل هيلع ةزئاج مهتدهاسشف اهودحي ملو
 .٠ ناعارذ

 عبات وآ لزنمل اقيرط وأ لجرل اقيرط هضرأ ف نآ هيلع دهش نمو
 اود_حي مل ناو ةزئاج ةداهشلاو ، ةفورعم قيرطلا ناف دئاق قيرط وأ

 . جرخي نآ كلذب هيلع مكحيو ث قيرطلا

 اعارذ اذك وهو انح نالفل هذه هتعطق ىق نأ هيلع دهىش نم كلذكو

 ٠ كلذب مهيلع مكحيو ةزئاج مهتداهشف امولعم ائيش وأ الوطو

 ةفص ةفصلا ىلع الا عيبلا ىف اودهشي نأ دوهنلا ىلع سيلو

 ٠ هدودح ىهتني ثيح ىلاو عضوملا

 ٠ دودحلاو عضاوملا ىلع اوفقي نآ مهيلع سيلو

ء اذكو اذكب نالف ىلع نالفل ىضق هنآ مكاحل ١ ىلع دوهش دهش اذاو



 لوزعم وآ مكاح وه وآ هيلع رخالل تيضق لب :. لاتو كلذ مكاحلا ركنأو
 ٠ هلوق ىلا تفتلي ال ، اذه ىف مكاحلا لوق نم ىلوأ ةنيبلا لوق ناف

 . عاسثم هنأ دوهشلا نم ىلوآ لاملا ١ مسق دوهننو.. و

,.' 

 ةداهسشف ةنسلا كلت ىف رحنلا موي هايآر امهنأ ن نادهاسث دهسن اذاو
 ٠ هلتقي هيلع دهش نم هي لتقيو 6 ةريحلا ةداهش نم ىلوأ لنقلا

٠ 
 ه

 توملا ةداهسنف دحاو موي ف ةداهشلا اوعزانتو اعيمج اودهسن ناو
 ىلوأ ٠

 1 ذهي جوزت هنأ نورخآ دهشو ؤ رطفلا موب ق تام هنأ ا ودهسن ناف

 هي قحلت ال ةآرملا نآو 6 هدلو اذهو ئ ةنسلا كلت ق رطفلا موي ةأرملا

 ٠ هدلولالو

 ٠. امهتداهسنتب لتق نمب التق انيذك : نادهاسنلا لانتف ايح ءاج ناف .

 ٠ ةدحاو ةيد امهنتترو ىلع درو

 ٠ امهنم لتق هنأل ائيس امهتثرو ىلع دري الو ص نالتقي : ليقو

 ٠ ةيدلا مهتمزل انل هد : الاق ناو

 : هبلع ىعدملا لاتف مهرد فلآ ىل هدنع :: لانف لجر ىلع ىعدا نمو

 ةئامثلث الا : لاق :وأ ، امهرد نيسمخ الا مهرد فلأ هل ىدنع ،\ قدص

 ٠ مق رد

: ١ 

 هل نأل هل ف.. ذ : هنآ وجرأف ذ مالكلاب الضنم ءانثتسا ا اذ ذه ناك ١ ذاق

ه هنم لبقي ١: ` هلعل ملعأ هللاف ' هرارقا امأف : ةمونثم
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 ىلبق اهيعدب ىتلا مهرد فلألا هذه هبلا تملس ىناف : لانق ناف

 ٠ ةنيبلا هيلعف

 لكآي ناك هايأ نأ نيدهاس امهدحأ ماتتأف نينبا كرتو كله نمو

 لاملا اذهب هل رقأ هايأ نأ نيدهاس رخآلا مانأو . كله نأ ىلا لاملا اذح

 ٠ هي هل رقملل لاملا ناف ةنيبلا تأفاكتو هنم هضيبقو

 ىرننملل لاملا اذه ناف ميتي وأ بئاغ لام ةرمث نم الام ىرتشا نمو

 ٠ هل ىرتسثا نم اضر ىلع افوقوم نوكي هيلع

 نوكيو س هبرل لالا نمث هميلست ىرتشملا ىلع ناك الاو هب ىضر ناف
 .٠ ىرتسشملل لالا

 : نالوق هيفف ريغي الو رظني دهاش وهو هلام هيلع كلم نمو

 هل ةجح الو س هنود كلميو س كلذ هيلع تيثي : لاق انباحصأ ضعب

 ٠ ةبقت كلانه نكت ملو س ركنم الو كلذل ريغم ريغ ادهاست ناك اذا

 مغ هكلمو س كلم هيلع عقي الو ، هيلع تبثي ال اذه نا : ضعب لانتو

 ٠ ةتباث هتجحو س لقتنم

 كلمو 6 هيلع ى دعت نم ملظ ق بجعتو رظني ناك هلعل : لاق

 ٠ هنود ٨ل ام

 اذاف هعبأ مل : نالف لاتقو ث نالف نم هتيرتسثا لاملا اذه : لاق نمو

 ص ءارشلا لاملا بحاص ركنأ اذا هل ءارشلا حصي ىتحف هل لاملا نآ رقأ
٠ هبحاص ىأرب الا كلذ نم ءىشب ضرعتي نأ دحأل بحأ امو
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 ىف لخد ءاش نا : بئاغلا لام ف ريخي مكاحلا نا : .اولاقو : لاق
 ٠ لخدي مل ءاسث ناو هيلع مكحلا

 بئاشملا ىلع مكحلا ىلع زيجمب سيل هنا : ليق دقو : هريغ لاق

 ٠ رضاحلا هكيرشل كلذ ىف مايقلا هيلع بجي لام ف ةكرانتمو

 ميقيآ : ماتيآ هلو ح لجرل نيد لجرل حص اذاف : تلق : هنمو

 ؟ ىعدملا فلحيو ث مهدلاو ىلع ةنيبلا عامس رضحي نم ماتيألل مكاحلا

 ٠ بت اغا ق كلذ رب مل و ؤ معن : ل اتف

 بئاغلل ىنثتسي مكاحلا نأل ح معن : هريغ لاق : رفعج نبا بانك نم

 . نسحف اليكو هل ماقآ ناف هتجح

 نم . ءاوس سيلو 7 بوبحم ني دمحم هللا دبع ىبأ نم باوج فقو

 تيم لجر ىلع ىعدا نك نامع نم بئاغ لجر ىلع اقح هل نأ ىعدا

 . نامع نم بئاغ هثرا وو

 اذكو اذك تيملا نالف ىلع هل نأ نيلدع نيدهاش ىعدملا رضحأ اذاف

 . نامع ريغب ةثرو هلو ث نامعب اثراو هل نأ ملعي الو ، قحلا نم

 فلح اذا تيملا لام نم هنقح ىلا هلصويو “ هل مكحي مكاحلا ناف

 ه. 4 ۔۔٩٦ 1 ح
 ى



 .١٠إإ١,ے۔۔

 الف اذكو اذك دالب ىف ابئاغ لجر ىلع اقح .هل نأ .ةنيبلا ماقأ ناو
 ٠ ةجحلا .هلانث ::ثيح ناكاذا ,قحلا هيلع ىذلا ىلع جتحي ىتح هل مكحي

 نامع .نم جراخ لجر ىلع اقح هل.نأ لدع .ىدهابش ماقأ نا كلذكو .... .
 هيلع حمسو 3 هنجحي : :اليكو هل ميقب مك احل ١ ناف .ىه در ااي ى أ نا املعب الو

 ٠ هلام نم. هل حص . ام .ىلاا بلاطلا لصويو ٠ ء قحلاب هيلع .مكحي مت ء ةنيبلا

 ناك ولو نبملسملا نع وآ مكاحلا نجع ىلوت ل هل حص .اذا بئاغلاو

 ىذلا نيدلا . ىضقيو 4 ءادنلاب هلام عايبو ح ةنيبلا هبلع تبثن تأ :نام

 ' :هبحاض هيلع فلحي نأ دعبأ هب ئلوت

 ؟ وه نم : ىلو نذملا نعو

 هرمأ وأ ، مكاحلا ةردم ىرأو غ هركف' نوملسملا اعد اذا : لاق ا
 لكف سبح نمآ 6 ىراشلا ىدب نما تبرهو ك فا وي ملف ةافاوملام مكاحلا

 ٠ كلذ حص اذا ىلوتم اذه

 لصويو س هيلع جتحي ىتحف لوتب ملو رحبلا فلخ ناك نم امأو
 ٠ هلام نم هل حص ام ىلا بلاطلا

 .دح هلام نوكب له 6٧ ةديعب .ةيبغ باغف رقس اذا لجر نع هتلآسو

 ؟ هئاسن جوزتو هلام مس ق

 . ! ١ إ . .. ! ٢

 دق هنأ الآ :نهلاحب هؤابسنو .هلاحب ه ٣ . دح لذن سيلا : اق
 ٠ ىتوملا ماكحأب هيلع مكح ةنس ةئام هل الخ اذا : ات نم لاقت

٠. ةنس نورشعو ةئام الخ آذآ : مهضعب ناتو
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 . .٠ ةنبس نوثالثو ةئام : موق لاذنو

, ٩4 `- , ! 
 ا .. ! . م ٠

 ؟ هتبيغ لاح ىف هثريأ ح هثري نم نم دحأ تام ناف : تلق

 ٠ معن : ل انت

 عنصي فيكف هتاجوزو هدالوأ ىقبو لجرلا باغ اذاف : تلق
 ؟ م .... .. !

 مهنوسكو مهتقفنل هن ضئارف هتاجوزو راغصلا هدالوأل .ضرفي : لات

 ٠ هلام ةلغ نم مهيلا نودريو س مهتنؤمو

 . اونومو

 ءىطبيف بيغي مث نويدب رقي وآ اياصوب ىصوي لجرلا تيآرآ : تلتق
 ؟ كلذب عنصي فيكف هتبيغ ى

 ٠. هتوم حصي ىتح ذفنت الف ةيضولا امأ : لاق

 اهوضقو ى اهب مهل مكح اهلهأ اهبلط اذاف اهب رقأ ىتلا نويدلا امأو

 ٠ هلام نم

 ٠ كلذ ىلوت هتايح ف هنيد ءاضق ىف ليكو هل ناك ناو

٠. مكاحلا كلذ ىلوت ليكو نكي مل ناو



_ ١١٢ 

 وهو هلام نم هئاضقب رمأي ام ف هتجح مكاحلا هل ىنثتسيفأ : تلق
 ؟ ةنيبلا هيلع موقت ىذلل ىنثتسي امك اهب رقأ ىتلا نويدلا نم بئاغ

 رقملا بلطو ي باغ مث دحألا هلام نم ءىشب رقأ ناك نا تيآرأ : تلق

 ؟ هرا رقا هعم حص اذا مكاحلا هيلا هملسيأ & هب هل رقأ ام

 ٠ معن : ل انت

 ؟ كلذ هتجح ف هل ىنثتسيفأ : تلق

 ٠ مغن : لاق

 نا هيلع جتحي ىتحف لوأتي ملو رحبلا فلخ نوكي ىذلا ف ليتو
 ٠ لدع ىدهاشب هبلع جتحيو ‘ ةجحلا هنلانو 5 هعضوم فرع

 هلام نم عابيف نامع نم جرخ هنأ حصو هعضوم فرعي مل اذاو

 ىلع اوفلحو ‘ قوقحلا لهآ كلذ بلطو > هيلع قحلا حص ١ ذا 5 دنلام

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو ح مهقوقح

 هلام نم عايب ال نيملسىملا نع ىلوت ىذلا : هللا ديع ويآ لانتو

٠ هنع ىلوتو هقحب هيلع عفر ناك نم قحب الإ
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 لبق نم هل نكي مل اذه لثم ىف اثدح ثدحآ نم لك نآ انظفح . دقو

 ثدحأ ام هل تيئت ةجح هل نكت ملو > اثح ث دحم ١ ن اكو ك كل ذ ىلع ت ام و

 ٠ دودرم هثدح ناف

 . هثدح در هتثرو مزلي مل تام ىتح هيلا كلذ بلطي مل اذاو

 ىذلا هتافو لاحل هلاحب وه هثدحأ كلاهلا نأ لدع ةنيب هيلع تماق ولو
 : ٠ هتجح تناك ام ملعي ملو ح هثدحأ

 ءانب : اثدح اهنف ثدحي نأ دحأل زوجي له : :لويسلا نع تلاسو

 لمحيو 6 هير اجم نع ء اللا دري ام اهيف سبكيو لدنجب رفظ وأ نبطي

 ١٠ ؟ هراج ضرأ

 هئامل هللا ليبس ىه ةيدوألاو ّ ' تركذ ام نم ىن زوجي ال : ناق

 ٠ هراج رضي اثدح اهيف ثدحي نأ دحأل زوجي الف هئامس نم هلزنأ اذا

 .هسفن نع هفرص يو ث دحأ ىلع كلذ دري نأ دحأل سيلو : هريغ نمو

 هنآ ىرأ الف دحأ لام ,الو ّ .لام ىق الو & دحآ ريغ ىلع هفرص ناف

 ٠ ' اثدح ةيدوألا ق ثدحي الآ هي رومأمل ١ و 4 هرضي

 اهحرطو خ جالفألا ىف بارتلاو لدنجلا نم ةيدوألا تحرط امف : تلق
 ::.. © `‘ .8 كلذ .ىقلي.نيآ ج هورفحي نآ جلفلا باحصأ دارأ اذا

 . : ؛.:هي = :"ء, جلفلا: ييضب:ىقلي ,:: لات

ف جلفلا ضيرحب:ناك امك :غجري :ىتح ةيقاسلا .ميرخنىللع .هرضحو



 ن ١٦؛٦ د

 ٠ زوجت ال ةرذضذملا ناف رضي ام نم ءىش نوكيا الو ك داو ق وأ. بارخ و لاخ 6

 نأ دحأل زوجي ال 6 قيرطلا لثم ىداولا : مساقلا نب رمع لانق

 ا٠. افذدذح امهيف ثدحي

 ٠ لبج وأ تا وم ضرأ ق ١ رثآ رثآ وآ ء اني ىنب نم نع هتلأسو

 ٠ هدعب نم هتنرولو كلم هل تبثيف تاوملا امأ : لاق

 . امئاق ءانبلا ماد ام هنكس هلف لبجلا امأو

 ‘ ءانيلا الا هدعي نم هتثرول نكب مل هيناب تام وأ ءانبلا مدهنا ناف

 ٠ كلمي الف لبجلا لصأ امأو

 وه مأ صلاخ هل كلذ : اعرز ةيدوألا ف عرز اذا ريقفلا نع هتلأسو
 ؟ ءاوس هيف ءا رقفلا و

 ٠ هعرز نمل عرزلا ، ىلب : لاق

 ؟ هل كلذ نوكيأ : ارجش م الخن هيف سرغ ناف : لاق

 ٠ ةقلطم كلذ ىف .ءارقفلا ىديآو ث ال : لاق

 .لخنلا اهنم عطقي الف ىرقلا ف ىتلا نايدولاو : ىراوحلا ىبأ نعو

٠ هعطق زوجي ال كلذخ عنشيو هتع ىمحي ىذلا ابثألا. نم ريك امو .-ز



 ۔ے ٨:٠٧ ۔

 سأب الف دحأ اهيعدي الو ىرقلا نم ةجراخ ىه ىتلا نايدولا امآو
 . ؛رابك اوا راغص نم رجشلا نم اهبف ام

 اهترمثي عافتنال اي سأب ناق لختلا :نم .اهنا زدغ) ق اشن ام كلذكو

 . هرجش مطقي الو هترمث لكؤت ردسلا الا
 ٠! ) ١ ٠ ..ا ١ . د ى ,} ٨ ٠ ٠ ١ ٠.:ا `٠ ٠ ١ 7 !إ , ا : 7 4ل ...... ." : هل , .37َ , ١

 ناو .لخنو ردبب هيف . داو نع هتلأسو :. ايركز ىبأ :باتك ريغ نمو (

 -.. {. .. ' .. . ¡: .ه. ؛ . ٠ دحآ هسرغب مل ناك .

 انر :. ' .::: 0 . 77 : . { : . . :... ... . .ر
 ٠ مهنذاب الا زوجي ال & هم ىلوآ هرمح ىذلاف : لاق

 ظ . ..و 3 : . .. ١0:

 داو برق هضرأ تناك نمل اوزاجأ دقو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اق . ٠ ىداولا كلذ نم اهيف عسوي نآ رهاظ وآ

 . ةيرقلا نم دحأب رضي ال ناك اذا رهاظلاو

- _ 
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 باب

 ( بئاغلا ىلع مكحلا ىف )

 لوصالا نم هدي ىف الام لجر ىلع ىعدا لجر ىف نسحلا وبآ لاق

 ىف ىذلا هب رقآ هيلا هبلط املف ةعتمألا نم وأ ناويحلا نم هريغ نم وأ.
 ةموصخ لاملا نم هدي ىف ىذلا نيبو ىعدملا نيب سيل هنأ بئاغ لجرل هدي

 هبف هل ملعي الو ، اذه نالفل لاملا اذهب رقأ ام . هنآ هنيمي بلطي نأ الا

 ٠ نيميلا اذنه هل هيلع ناف : اقح

 بئاغلا ناكو ث هل هنآ ةنيب لاملا اذهل ىعدملا اذه زضحأ ناف : لاق ا "ا
 . ةجحلا دعب مكحلا هيلع ذغنأو ث هيلع حصأ ةجحلا هلانت ثيح نامع ىف

 لاملاب مكح هتبيغ ملعت الوأ عطق دق ةجحلا هلانت ال تناك ناو

 ٠ هنجح بئاغلل ىنثنساو ئ ىعدملل

 ؟ هبلع جتحيو ةنيل ١ عمسب اليكو بك اغلل ميقي نأ هيلع سيلو : هل تلق

 ٠ ال : لاق

 لام هلو ةنبييلاب هيلع نقح بئاغلا اذه ىلع حص ول كلذكو : هل تلق

 عمسيو ء .هل جتحي اليكو هل ميقي ال و ؤ مكحلا هيلع ذفني مك احلا ناك

 ؟ ةه ذع 4 دعي ١ ١

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو ، معن : لاق



 س ١١٣: .

 نم عيب الاو ةجحلا هلانت عضومب ناك اذا : ىراوحلا وبأ لانتو

 . هتجح بئاغلل ىنثتساو ث اقح حصأ نم قح ى هلام

 هنع ىلوتي نمل هيلع حص نيذلا نيدلل ءافو هيف سيل هلام ناك ناو
 ىذلا ذخأيف ، قوقحلا رظنتو ث ةميق لاملا موقيف دعب نم حص ىذلاو
 ىتح هلام نم مهل ىذلا ردقب اوتبثأ نيذلل فقويو س هقح ردقب هنع ىلوت

 نامع رصم نم جرخ دق هنآ حصي نأ الا هيلع جتحي وأ ىلونملا رضحي

 نوتبثي قوقحلا باحصأ ناف .ث ةجحلا هلانت ال ثيح وآ هناكم فرعي الو
 . اهيلع مهفلحيو مهقوقح مكاحلا عم

 لصت ال ىذلا دلبلا ف بئاغلا ةنيبلا مكاحلا هيلع غمسي ام نمو .

 نم ةربابجلاو ؟ وه نيآ ىردي ال ىذلا بئاغلاو « نيملسملا نم ةجحلا هيلا

 حصي امب هيلع حص ام مهنم دحاو لك ىضقي مث مهلاومأ نم ذفنيو مجعلا
 ٠ بئ اغل ١ ل ام نم

 هيلوت ناكو ، نيملسملا نم هيلغ ىعدملا ىلوت اذا : رثؤملا وبآ لاق

 ملو ى هيلع اهوحصأو انقوقح نورخآ موق هيلع ىعداو ڵ لجرل قحب

 هلام فرعتسي هقحب ىلوت ىذلا ناكو ، اعيمج مهقوقحك ءافو هلام ف نكي
 . مهبحاص ىلع كلذ نيد نوكيو ى هتح مكاحلا هيفويف هل امب ىلوأ ىدنع وهف

 نيملسملا نم هيلع ةجحلا نكمت ناكو ، هعضوم فرعي ناك ناو

 نكمأ امك هعضوم ىفف نوملسملا هيلع جتحي ىتح هلام عيب ف لجعي ال

 ٠ مك احلا ى آ رم هيلع حجنحي ةننث لوس ر وآ ، ةقث مم ف اتكم مهل

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٨ م )



_ .١١٤ 

 ماقم نوملسملا هرمأ ى ذلا لجرلا موقيو : هللا ديع وبأ لاق

 ٠ نبدهاسش

 نازع نع بوبحم نب دمحم نب ريشب نع مكحلا نب ديعس ظفحو
 ، سانلل قوقح هيلعو رحبلا لجرلا عطق اذاو : هل هظفح ف رقصلا نبا
 ح هنجح بئاغلل ىنثتس ١ و هيلع مهل مكح هيلع مهقوقحب مهن انيب ١ وماقأو

 ٠ مهتوقح ىلا مهلصوآو مهفلحتسا و

 بره وآ ئ هئامرغ نييو هنيب ةافاوم فلخأ وأ ح ةردملا نع ىلوت ناو

 > هيلع هل مكحو ئ هميرغ فلحتسا و ؤ ةنيبيل ١ هيلع تعمس نيملسم ١ نجس نم

 ٠ هتجح مكاحلا ىنثتسا و

 ماقآو ة بئاغلا نالفل الام هدي ف نآ لجر ىلع عفر لجر نعو

 لاملا هدب ىف ىذلا الو ى ليكوب بلاطلا سيلو ث لدع ةنيب كلذ ىلع

 .ء بئاغلل ليكوب

 هبئاغلل ةقث دي ق هلعجيو ص هدي ىف لاملا اذه بئاغلل لزعي : لاق

 ىف هكرتي هناف بئاغلل ليكو هنأ ةنيب لاملا اذه هدب ىف ىذلا ميقي نآ الإ

 ٠ هلالح هدم

 ٠ محر ببسب ناك نا بلاطلا مكاحلا ربجي امناو

 ٠ كلذ ىل ا ه زجي مل محر بيس هنم نكب مل اذا و

 لثم ىلع هماحرآ نم بستحملا ماق اذا رايخلاب مكاحلا : ليق دقو

> بصتغم هنآ حصي ملو > لاا هدم ق ىذلا ةلاكو حصي ملو & اذه



 ۔ ١١٥

 ىتح هكرتو هنم ىطعأ ءاش ناو ص ةقث ليكو ىلا هدي نم هلزع ءات ناف

 ٠ لاملا هدب ق ىذلا لطاب حصي

 : انباحصأ لاتق : ةكرب نب دمحم نمي هللا ديع دمحم ىبآ عماج نمو

 همكح نم عنتما نمو | هرصم نم بئاغلا ىلع ةنيبلا عامتسا مكاحلل زوجي

 . هيلع مكحلا ذافناو ، هسلجم ىلاو هيلا روضحلاو

 ىعدا ىلع ( ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق كلذ ف مهتجحو

 ٠ « نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا

 مكح اهرضح اذا هنأ ىلع لد كلذ ملسو هيلع هللا ىلص لعج املف

 ٠ هتتن هل

 نامصخلا كيلإ رضح اذا » : ىلعل ملسو هيلع هللا ىلص هلون امأو

 رضاحلا ىلع مكحي نأ مكاحلا ىلع نوكي نأ ىدنع بجوي رظنلاو
 . نييمدآلا قوقح نم هعم حص امب بئاغلاو

 دنهل نابخس ىبأ ىلع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر مكح دقو

 ٠ بئاغ وهو ةبتع تنب

 ٠ ةمذلا قافتاب بئاغلا ىلع اهي مكحي الف دودحلا امأو

 : دمحم نب ىسوم هدلاو نع ظفحي : ىسوم نب دمحم لاتقو : هريغ نمو
 جتحي مل قحلا هعم حص اذا ناك _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوه ن ١

٠ دحآ ىلع



١١٦ 

 كانمتأ دق : نالوقي امهنأو ,ليكولا اميق ا نأ أ نالدعلا دارأ اذاو

 ٠ هللا ءاش نا هتلاكو تحص دقف كذ كلذ ليق اذاف

 اهنع هعنمو لجر هيلع بستحاف بايغأ موق لام ق ىدعت نمو

 نأ مكاحللف مكاحلا ىلا عفرو بستحا اذاف اهارتسثا هنأ ىدعتملا ىعداخ
 ٠ مكح همزلي مل مكاح نكي مل ناو ث ةنيبلا مصخلا مزليو ، هباستحا زيجي

 نم نم مهريغو تاومألا لاومأ نم ائيست مييب ال مكاحلا نا : ليق
 ٠ ةمواسمب عيبب الو .ادراب الا مهيلع ام ءاضت ق ىلوت

 ةنيب الب هنوم ىلع اورراتتتو اوتقفنآ ةثرو هل لجر نعو : هريغ نمو

 لام نم ائيسث مهدحأ نم ىرتشي نأ زوجي له : هلام اومستقو ء ةحص الو
 ؟ بئانلا

 نآ هل سيلف ةجحلا هيلع هيف تماق ءىنن ىف لخد نم لك نأ ملعاف
 ءالؤه نآ ملعي مل اذا هنأ ةصخرلا نآ ريغ ةحضاو ةجحب الإ هيف لخدم

 هنآ هنم ةنونيدلا ىلع مهنم ىرتشي نأ هل زاج اولاق ام ف اوبذك ةثرولا
 مهلوق ىلا هسفن تنامطا اذا همزلي امب هيف ناو اولاق ام فالخ حص نا
 نأ ةينع نب ديلولل زاج ام زئاج اذه الولو ث هبلق مهبذكي ملو ع كلذ
 ٠ قرزألا نب عفان لام ناطخ نب رامع ىطعي

 ىف دوجوم اذهو ء انيد رامع ىلع هل نأ قرزألا نب عفان ىعداف

 نوملسملا هيف صخر دق اذه الولو س ليحرلا نب بوبحم نب دمحم ثيدح

 دبعلا لثم ةعابلا ىدبأ .نم قاوسألا نم ائيش ىرتشي نآ دحأل زاج ام

 ،:نالفل ةيراجلا هذهو ث نالفل دبعلا اذه : نولوقيف نيساخنلا ىديآ ى
٠ لوطي اذه ق فصولاو



_ ١١٧ 

 ىلع ىعدملا قيدصت نم هبلق نئمطي ام ىلع ةصخرلاب ذخأي امناو
 اذا قحلا نم همزلي امب هل ناو ساخنلا :لاق ام دحجو نالف ءاج نا هنأ

 عيبلاب هرمآ انالف نأب ساخنلا ىعداو ث نالفل ةجح ساخنلا رارقا ناك

 ةلماعملا نم سانلا نيب. فرع دسقب ام ىلع ةضخر ,اهنكلو ةجحب تسيل
 ٠ كلذ ليبس ىلع

 لاق ام لوألا اهديس دحج مت ةيراجلا هذه ىرنشملا ءىطو ولو

 > ةصخزلا فصو و يفاف ح امارح .ء ىطو ىرنىنملا. اذه نا : لقب ملا .ساخنلا .

 ٠. . .. . ٥: ,٠& .. .ي :. ٠ ةصخرلا عقوم رظناو

 ۔ ةجحلا .ميايق نغ.كقننغ ىولت نا:كل لحي مل.ةجحلا كيلع تماق اذاف ...
 _ ٠:ةجخللا مايق دعب ةصخرلاب ذخأن نأ كل لحي ملو

 هثروو نيدلاب هيلمع. رقملا تام مث لجر ىلع .نيدب لجر رقأ ولو

 ىذلاو ، سفنلا ف ال كلملا ف نيدلا نأل همزلو مكحلا ف هيلع تبت رتملا

 . , ٠ ثاريملا نم هتصح ردقل هيلع تتبث امنا هل بجي

 . لاملا نم ثرو ام غيارغتسا ىلا هب رتل .ام هيلع بجي : ليق دنو
 هتررقثأ دقمل فلحي نآ كلذ هل ناك كلذب هل رقأ ىذلا نيمي بلط ناو

 هنأ ملعأ الو س لطابب ىل تررق هنآ ملعأ الو ، كلذ ىلع اذكو اذكب ىل

 ىلع ةوجفلا نم هجوي هنم :تيفوتننا الو ك هيلع ىل تررقأ امم ءىرب

٠ رارقالا قيرط نم الا اعطق كلذ عدب مل هنأ ملعلا



 س ١١٨

 باب

 ( هيلع مكحلاو دوفقنغملا رما ىف )

 ؟ ادوقفم نوكي هجو ىآ ىلع : دوقفملا نع رثؤملا ايأ تلاس

 مث اهيف وهو ترسكناف ةنيفس ف ناك اذا هنأ : انظفح ىذلا : لاق

 ٠ دوقفم وهف هلاح ام ردب مل

 نعطلاو برضلا عقو ىتح فصلا ف لزب ملف برح ى ناك اذا كلذكو

 ٠ هلاح ام ردم ملف مث لتقلاو

 ٠ دوقفم وهف ةنييلاب تحص ام ءايشألا هذه ناف

 ٠ كلذ ريغو قيرح ىفف نوكي ىذلاو عبس وآ ليس هلمحي ىذلا نعو

 ىصو امف نيد هيلع ناكو تاجوزو دالوأو لام هل ناك اذا دوقفملا نعو

 ؟ دقف اذا هيف عنصي فيكف ناويإ هل ناكو جرخ مث اياصوي

 .٠ هدي ق وهف ليكو هل ناك ناف هلام امآ : لاق

 نآ مكاحلا ىلا بلطو بستحم هل بستحاف ليكو هل نكي مل ناو
 ٠ كلذ لعفي مكاحلا ناف ةقث دي ف هلام لعجي

. بايغلا لاومأ ظفح مكاحلا ىلع سيل : ءاهقفلا ضعب لاقو



١١١٩ 

 مثآ هنا : لقأ مل لعفي مل ناو س انيلإ بحأ وهف لعف ناف ..
 ٠ هللا ءاش نا

 

 يق نأ مكاحلا ىلع ىرآو ك بئاغلا ةلزنمب اندنع سيلف دوقفملا امآو

 ٠ اليكو هل

 تانيبلا هيلع اوماقأف هلهآ يطو نيد نم دوقفملا ىلع ناك ام امآو

 ٠ هتجح هل ىنثتس ك هل ام نم مه اضقو 3 مك احل ١ مهفلحتسا

 ؟ لجآلا هنيد ف لوقت امف : تلق

 ٠ لحي ىتح هلاحب وه : لات
 . لجاعلا ىف مكحي امك هل ام ىف هيف هيلع مكح لح اذاو

 مهتاقفنل ضئارف مهل ضرفي هناف هاوبآو هتاجوزو هدالوأ امآو
 . هلام هلغ هيلا عفديو ، مهتنؤمو مهتوسكو

 ٠ مهيلا عفدو هل ام نم عيب هل ام ةلغ ثصخقن ناف

 : مأل ا ق فلتخا دق و

 ٠ يبأل ا لثم اهل ىأر نم مهنم

 ٠ هتفز نوكت نأ الا ا ةقفن اهل رب مل نم مهنمو

 نينس عبرا ىضمت ىتح اهلاحب ئمف اهب ىضوأ ىتلا . اياصولا امأو
٠ هاياصو ذفنت مث دقق موي ذم



- .١٢٢٠ 

 > هيويآ وأ ٥ دالوأ نم وأ هتاجوز نم دحآ . تام نا ؛تيآرأ : تلق . :

 ٠ نبنس عبرألا ق هثاريم هل بجي نم ثري دوقملا ّ معن . لاقت .

 ؟ هليكو تامف هلام ف ليكو هل ناك نا تيأ رأ : تلق

 ٠ اليكو مكاخلا ميقي : لات

 نأ دالبلا لهأ نم نيملسملل لوفأ مكاح نكي مل نا تيآرأ : تلق
 ؟ .هلام ظفحي اليكو دوقفغملاو بئاغلل اوميقي

 مهل سيلف: هنفنل اليكو مكاخلا ماقأ نكي مل اذاف بئاغلا امأ : لاق

 ٠ هلام نم اوضرعتي نأ

 .. النيكو هل نوميقيف دوقفملا امأو

 له ث ةلإ بام وآ لكوملا تام مث اليكؤ هل لكوأ نا تيأرأ : تلق
 ؟ مك اح نكب مل اذا اليكو هل ا وميقبي نأ نيملسملل

 تبحأ الف بئاغل ١ امأو > اليكو هل نومدقيقف دوقفم ١ امآ : ل انت

 ٠ :.....٦.. كلذ مهل

 جاتحاو ، مسقلا ىلا جاتحاو كيرش دوقفملا وآ بئانلل ناك ناف : تلق

؟ ١ اليكو مهل . ماقيأ . ةنؤم . وأ ١ ةقفن .ىلا هتجوزو هدالوأ



١٢١ 

 مكاح نكي مل اذا كلذب ميقي اليكو نوملببملا مهل ميقي:2 معن : لاق ٠

 عبرال .١ ق. مهل ئصوأ. .نيذلا . ضعب . ..تومي دوقغملار ١ ثيآ رآ :

 ؟ نينسلا

 ٠ ءىش مهتثرول نوكي الو ح مهاياصو لطبت : لانت

 ؟ نوقتعيآ ؤ هديبع نم دوقفملا ربد ام تيأرأ : تلق

 ٠ اوتتع نينس عبرأ تضم اذا : لات

 ؟ دقفوب تام وأ نينس عبرألا فق تام ناك نا تيأرأ : تلق
. . 

 ٠ .توح حص موي تاومألا مكح همكح نوكي : لات

. . 
. 

 ج !! . م :. . ٠: - . ٠ ١ ج : . -. .3 . 2مي.. 6 (_

 ؟ نيبنس حب رأل ١

 بجت نت ةنتفنأأف حبناؤا نيدب ال ام الإ هلام هيلع دري : لات
 . ٠.,هل بجوت ةجح كلذ ىف جتحي نأ الإ. دري .سيلف متقفن هيلع

 ؟ هتأرما ع ىتم دوقفملا تيأرأ : تلق

 اهنكسو اهتوسمكو اهتقفن 7 غ دقف قف موي ذ ذم نينس عبرأ دعب : لاق

 ىلو اهقلط ننس عبرال تمت. ١ ذاف 4 نينس عبرألا ٥ ذه. ق اهجمز لام ق

!...! ٠. ,: .3 . :ا «: ارشعو رهشأ . ةعفرأ تدتعا مش . ةقيلطتم .اهجوؤز.



_ ١٢٢ _ 

 . افالتخا هتدم ىف دوقفملا ف ظفحي ىذلا : هريغ لاق ::,

 . باطخلا نب رمع لوق وهو ي رثؤملا وبأ لاق امك موق لاق

 ٠ نينس عبس هتدم نا : ءاهقفلا نم موق لاقو

 ٠ ليق ام ىف دوعسم نب هللا دبع لوق وهو

 ٠ بئاغلا لثم هنا : لاق نم لاتقو

 . ليق ام ىف ةباحصلا ضعب لوق وهو

 ٠ ةنس ةئام بئاغلا ةدم : ليق دقو

 ٠ ةنس نورشعو ةئام : لاق نم لاقو

 ٠ ةنس نوثالثو ةئام : لاقت نم لاتقو

 ٠ ادبآ فوقوم همكح : لاق نم لاقو |

 عبرألا مامت لبق وأ دقف موي تام هنأ حص اذا دوقفملا نعو

 ٠ هتوم دعبي هلام نم تثتقفنتسا هتجوز ثناك دقو ك نينس

 ٠ هتوم دعب هلام نم تلكأ ام مرغ اهيلع : لاق

2: 
لاملا بز باغ نآ ىلا اذه ىلع ناك ء هتضخح لاملا بر ذخأو اهامستقا



١٢٣ 

 بلطف هتبيغ ىف لاملا بر دقفو ع .ةهجلا هذه ىلع لماعلا دي ىف لاملاو

 لاملا بر لعج دق : لماعلا لاقو ث اليكو هل ميقي نأ مكاحلا ىلا هتثرو
 ٠ هلعج ام ىلع ىدب ىف وهف هظفحأ ىدي ى .هلام

 مكاحلا هل ميقي وأ هلعج امك لماعلا دب ف نوكيأ ؟ هلامب عنصي فيك
 ؟ هتلغل وآ لاملا لصأل اليكو

 هلعج امك لماعلا دي ىف هلاحب مكاحلا هعديف لاملا لصأ امأ : لاق
 ٠ هيلع موقي وآ هلمعي لاملا بر

 ةلعلا نم دوقفملا ةصح ضبقي اليكو مكاحلا هل ميقيف ةلغلا امأو

 ٠ ءالكولا لعفي امك اهنم هعيب ىري ام عيبيو اهظفحي وآ ث اهضبقي امك

 مكاحلا ناف هتلغ ىو هلام ى هل اليكو اذه هلماع لعج نوكب نأ الإ

 ٠ هل ضرعتي ال

 . هعييضت وآ هنن ايخ رهظت نأ ال ا معن : لاق

 ظفحي ام ى انيمأ ةقث اليكو ماقأو 2 مكاحلا هعزن هتنايخ ترهظ ناف

 هظفحيو هحلصيو هيلع نمؤي نم هيلع لمعتسيو ع هيلع موةيو ص دوقفملا لام
 ٠ هعيضي ال و

 ترهظف هجورخ لبق هماقأ دن ليكو دوتفملل ناك. نا تيأرأ : تلق

؟ مكاحلا هعزتني له عزني نأ دوقفملا ةثرو بلطف هتنايخ



- ١٢٤ 

 . . ٠ ةقث اليكو دوقفملل ميقيو هعزني ، معن : .لاق: ::

 هتنايخ ترهظف جرخو الماع .لمغتسا. اذا! :بئاغلا تيآرأ : تلق

 ۔. .:.:. ' ... .:. .. و ١ .: أ ` .
 : . / ٠٠ .ذ .  . 7ج. ٠ ١.. . ٠٠ . 7 ٠. ه ١

 . 7 كلذأ ىف لخدب نآ ىف مكاحلل ىرأ ال : لاق

 هنايخ ترهظف اغ مث ااالي نكو فافلا اك نأ كلذكو . 1 3 ٠٠

 بئالذغلل ميقيو . ةلتزنب 3 مكاحلا ىلا فتئاغلا ءايلوأ بلطف ليكولا

 .-. .٠۔. . ه ٠ .. ٠... . ٠ ٠_“ ؟ اليكو
- . َ ` .. ٠ 7 

. ١ 
 و. .. ....

 ...ه ..

 ةلزنمب اذه ف ىدنع بئاتلا و . :مكاحلا كلذ ىزا ام : "

 ,٠. .:. . ٦. ۔ ك ... . :دوبقغإلا

 ف ةرومأ عيمج ى دوقفملا ماكحأ نا : ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 : ..٠ بئاغلا :ةلزنمب نينس عبرألا

 ٠ :, ::كلذ ف فلتخا : ليق دقو

 :أ فاغلاا رمآ ق خلد ن مكاتملا ني : لانت نم لاقأ ا 7

 ه كلذ هيلع سيل : الاق نم لاقو

 سيل بئاغلا نأل هيلع قيضت مل:لعفقي مل ناو ، هعسو لعف ناف
; .:! , خ ؛٠ ميتيلا ةلزنمب



 ۔ہ ١٢٥

 هيلع سيلو > انيمآ وآ انئاخ ناك ز ءات نم ىلا هلام ملسي بئاغلا و

 ٠ .هيلع الو هل ةجح ال ميتيلاو هلام ف ضارتعاا

 سييلو جرخ وأ س لماع الو ليكو الب هل الام كرتنو باغ الجر نأ ولو

 نآ الإ اليكو هل ميقي نآ مكاحلا ىلع نكي مل الام ثرو مث لام هلا
 ٠ هل مساقي اليكو مكاحلا هل ماقأ } ةمساقملا بلطو كيرش هل نوكيا

 موقي اليكو مكاحلا هل ماقأ هلوع همزلي نمل ةقفن هيلع ناك نا كلذكو
 , كل ذ ٠ ٠ : ` ١

 مث كل تفصو ام ىلع لماع دي ق هلام لعجي لجرلا تيأرأ : تلت

 ضبقيو ع هلام ضبقي نأ هل لعجيو ع هلام ف اليكو لكويف رفس هل رضحي

 ءىشب هل دمو شب الو لماعلا عزتني الو ى هماقم هلام ف موقيو ى هتلع

 مثا اثدخ ه رمآ 1 ثدحب الو جرخيو 5 لمعي ناك ام ىلع هكرت هنأ الإ

 لماعلأ عزتني نأ لجرلا اذه ديريخ بيخي هنأ الإ دقفي ال وأ دقفيف بيخي

 رمأي مل لاملا بر نآب لماعلا جتحيف هريغ لمعتسيو ث لاملا لمع نم,

 ليكولا جتحيو ، هلاحب لماع وه هكرتو هلام ىف هلكو امنا هرمأب هيف ليكولا

 لماعلا اذه جارخا ىآر دق هناف ى هب مايقلاو هلام ضبق ى هلكو دنن هنأب

 : ` '؟' امهيف لوقلا فيك ے هريغ لامعتسا.

 لمعتسيو ك لماعلا عزتي نآ هلو ح لاملاب ىلوأ ليكولا ىرآ : لاق

 : `' - .. هربغ لاملاف

لكو نيح لاملا بر نوكي نآ الإ ليكولا ىلع ليبس لماعلل سيلو



١٢٦ 

 ء هدي نم لاملا عزن ف لماعلا ىلع ليبس ليكولل سيل هنآ دهشأ اليكو
 لاملا ةلغ ضبقي ليكولاو ، لاملا لمعب ىلوآ لماعلاف اذهب دهش اذاف

 ٠ هيلع موقيو

 ٠۔. دقفلا لجآ ءاضنتنا ليبق اهجوز اهقلطف اهقلطف ذ ةأرملا تدقف اذاو

 نأ اهنثرو بلطف 6 اهجوز ىلع انيد راصق اهتا دص لحف لجآ اهقادصو

 ؟ كلذ مهل له ٥هوضيقي

 ٠ كلذ اهتثرول سيل : لاق

 اهقا دص ىضتقا اهلام ضبقو اهنويد ىضاقت ف ليكو اهل ناك نا نكلو

 ٠ اهلام مم هضيقو

 ٠4 4تم اهننادص ضبقي اليكو اهل مكاحلا ماقأ ليكو اهل نكي مل ناو

 . مكاحلا ىلا اهتثرو كلذ بلط اذا هدي ف نوكيو

 اهقلطي ام نيح نم ؟ اهقادص هنم ضبقي نأ اهليكول نوكي ىتمف : تلق
 ؟ اهت دع ىضقتت ىتح وآ

 نيح نم هنم اهتادص ضيقي نأ اهليكولف اثالث اهقلط نا : لاق

 ٠ اهتلط ام

 ىضمت ىتح ضبقي نآ اهليكول ىرآ الف نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط ناو
 ٠ اهتلط ذنم رهشأ ةثالث

> نيتقيلطت ف وآ ةدحاو ةقيلطت ت اهقلط ناك امناو اهدر نا تيأرأ : تلق



._ ١٢٧ 

 هثرنو { ننس عبرأ تضم اذا اهثرو ء الح اهقا دص مجر دقف نوكب له

 ؟ نينس عبرأ اهل ىضمت نآ لبق تام نا

 تناب دقف الإو اهقلط ذنم رهشأ ةثالث ىضمت نأ لبق اهدر نا : لاق

 ٠ هضبق اهليكول نوكيو ‘ اهت ادص لحيو 64 هنم اهل ثا ريم ال و | هنم

 ؟ جوز عم ىهو مدق اذا دوقفملا ةجوز دتعت ىتم : مساهل تلت

 ٠ اهتكرت دق : لاق اذا : لاق

 . اهتكرت دق : لوقي نآ فلكيو : لاق

 نم اهدحجتف ىوعد هتأرما ىلع ىعدي لجرلا ف ىسوم نع انربخأو
 ٠ ىعدا ام ىلع اهقالطب فلحيف ث ىعدا ام

 . ءاعدا ام ىلع ةنيبلا جوزلا ىلع ىري ناك ىسوم نا

 ٠ ةآرملا نيميف زجع ناف

 ٠ هتآرما ىمف نيميلا نع تلكن ناف

 ٠ قالطلا بجو تفلح ناو

 ىلع امهدحأ ىعداف مكاحلا ىلا نامصخ لزن اذا لوقت ام : تلق

 مكاحلا هربجي لهف همصخ نيمي ىلا لزنو ك ةنيبلا زجعأو ع ركنأو ، رخآلا
بلط اذا سبحيف ىعدملا ىلا نيميلا دري نأ امإو فلحي | نآ امإ



_ ٠١٢٨ 

 . نيميلا در هيف هل ام ف ىدنع اذكه : لاق ٠

 ىأرب الإ هعدي الأ مكاحلا ىلع لهف فرصني نأ بلط ناف : هل تلق
 : ؟ - ٩

 ٠ هيلا مكحلا هجوتب لقتعم هنأل كلذك هنآ ىعم : لاق

 مث نالفل دبعلا اذه نآ رقأ لجر ق ةيواعم ىبأ نع دجوي ام نمو
 نالفو % اتقو ةنيبلا تقوب ملو مهرد فلآي هنم هارتشا هنآ ةنيبلا ماقأ

 : لوقآ امف ميبلا دحجيو هل دبعلا نا : لوقي

 نأ الإ مهب عفتنت ال ةنيبلاو ، اذه رارقاب نالفل دبعلا نا : لاق
 ٠ .رقملا رارقإ دعب .ءارشلاب اودهشي

 ةنيبلا ماقأ اذكو اذكب ىل هعاب نالغل دبعلا اذه : لاق نا : تلقو
 ؟ كلذ ىلع

 ٠ الصتم مالكل ١ ن اك اذا هل وه اذه ىلعف : ل اقت

 لاقف ةباد ف امصتخا نيلجر نعو : هللا دبع ىبأ نع دجوي ام نم
 ىتح فلحأ ال : رخآلا لاق ث كل ةبادلا نأ فلحا : هبحاصل امهدحأ
 مث كلذ ىلع فلحف اهاورش كيلعف اهكردأف دحآ اهيف ىنمصخ نا هنا لوقي

 هيلع ىرآ الف : هل لاق نيح ءىش لوألا همصخ ىلع له ص اهيف كردأ هنا

 ' ` ؟ اهيف عجري هلعلو ، ةعئاض ةلابقلا هذهو ، ائيسث

 ف كلذ :زاجآ نم ىلع ءارشلاب ةلأبقلا اندنع تيبثت امنا : هريغ لاق
. ..-٠٠٠ .. . ع , ١



 ح ١٢٩

 ٠ ملعأ هللاو كلذ تيثئب الف ماكحلا دنع ىواعدلا ق امأو .

 تبنف رطملا اهباصأو اهعرزي مل امبرو ث اهعرزي ىوط هل لجر نعو

 . شيشحلا اميف
 قفر وآ هباودل هنم سانلا عنميو سيسثحلا كلذ ىمحي نأ هل : تلق

 ؟هنم هلخدي

 : ليق دقو ع هب ىلوأ هنا ح هيلا جاتحا اذا كلذ هل ىدنع ث معنف

 اذه ريغ ىق لكلا هنآ ىدنع ءاملاو راذلاو ألكلا : اهنم عنمي ال ثالث

 ٠ ملع آ هللا و

 .٠ ث ابوي رمل ١ ن اك ول و عنمي ال : ليق دقفو : ٥ ربغ ل انت

 مامإلا نعو : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نم باوج

 ناطلسلا نا۔هز ىف هملظ ناك لجر ىلع لجر هيلا عفر اذا مكاحلاو

 هنم هفصنيو مامإلا هذخأيآ ى كلذب ةنيبلا هيلع ماقأف ركنأ وأ رقأف رئاجلا

 ىلعو ، اهلهأ ىلا ملاظملا دريو قحلا ميقي ةمئألا امامإ اذه نوكي نآ لبق
 ؟ هملظ نم نم هفصني نأ دحأ ملظ هعم حص اذا مامالا اذه

 نم ة ري ايجل ١ هبصتغ ١ ام درب ناك دوعسم ني دنلجلا نأ انغلب دقو

 ٠ هذ_خأ قح هل ناك نمو { هلماع وأ رابجلا هارتشا امو 6 مهلا ومآ

 نيمل هل ا لام نم ودعلا هزرحأ ام ق رثألا ق انيآر دفو انعمس امناو

 هن لصو املف ص ملعي ال ثيح نم ائيش لجر هنم ىرتشاو ث هوزاحف
( ٣ ج ماكحالا ف حاضيالا - ٩ م (



 ص _ ٣٠ ١

 ںجر هيلع ماننأو . هل وه ىذلا هبلط مالسالا راد ىلا برحلا راد نم

 ٠ ودعلا هنم هذخأ ول هنآ هنيبلا نيملسملا نم

 ناو ص ءاسن نا هتعلس ذخأيو ى هب هارتشا ىذلا ىلع دري : اولاقف
 ٠ اهكرت ءات

 لجر ها رنساف اريعي ودعلا هل ذخأ الجر نأ : رثألا ق تدجو دقو

 ذوسر هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىل ا همصاخف مميديآ نم

 نا و ٠ كريعي ذخو 6 هي ه ١ رنشا ام هيلع در : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ هاندجو اذكه ك ملعأ هللف هعد تئش

 . حص اذا هل ام ذخأي ل الا ابر ن | : ليق دقو 6 معن : هريغ ل انت

 ٠ هيلع ةمينغ الو ملسم لام ىلع ىرت الو

 فزرنع ١ نم : ل ات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : لصف

 ه هيلع دري هل ام ناف هيلع ةنيبلاب ىتأو ، هنم لصوأ هنم قرس ائيش
 ٠ هل ىذلاب هعاي ىذلا هعيبب عاتيملا عبتيو

 ىعدا نا ىرن الآ 6 رجانلا ق مهيآ ر عمتجا : رياج ىبأ باوج نمو

 ىلاو ىلا بنك كلاذ حص اذاف نتن ذم باغو “ هيلع هقح نأ نيدهاشي

 هنيد ردقبهلام نم عاب الإو هيلع ردق ناف س دهتجيو هنع لاسي رمملا

 ٠ مدق نا هتجح بئاغللو

 لك ىعدا ث قئاسو دئاق اهل لبإلا نم راطق ىق : هللا دبع ويآ لاق

 ىئاسلا دي ف نوكي نأ الإ دي وذ وهو اهب ىلوأ اهل دئاقلا نأ امهنم دحاو
٠ هدي ىف ام نم كلذ نوكيف ءىش اهنم



_ ١٣١ 

 امهيلك نا ث امهالك اهايعداف رخآ هب اهدوقي ةباد بكار لجرو

 ٠ اهيف دي وذ

 امهنم د_حأ دي ىف سيل ءىش ف اعزانت نيلجر نع مناه لثسو
 هل هنآ ءا دهش ةعبرأ رخآل ١ م اقتآو ، هل هنأ نبيده اش امهدحأ م انتآف

 ٠ ءاوس دوه رىننلاو

 ٠ افالتخ ا كلذ ف انعمس : ل اقف

 نادهاش : لاق نم لاقف خايشألا .نم عمتجا نم عمتجا دقو : لات

 ٠ ءاوس ةعبرأو

 ٠ ىلوآ وهف ادوهش رتكأ ناك نم : لانق نم لاقو

 ددع ىلع مهل نوكي نأ : لوقي اضعب لعلو : لاق : هريغ نمو

 ٠ دوهنلا

 ةراثالا ىعدا نم ماقأ اذا ةراثإلا نآب اوعمتجا :أ ريغ : هنمو

 . ىلوأ ةراثالا بلاطف ةعبرأ لصخلا ىعدا نم مانأو ح نيدهاىنت

 ٠ لوزت ال ةراثالاو لوزي لصألا نأل : لاق هللا دبع ىبآ نعو

 نوكت نأ الإ لضخألا ةنيب نم ىلوأ مرلا ةنيب : هللا ديع وبأ لاق

 . ديدحتلاب ىلوأ مهف مرلا ف مهل قحال لصألا ىلع ةنيب

ء ىعدملا ةنيب نم ىلوآ دبلا ىذ ةنيب .: لاق : ناطحق ىبآ فيلأت نمو



١٣٢ 

 ةنيبو ، قرلا ةنيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو ء لصألا ةنيب نم ىلوأ مرلا ةنيبو

 ٠ ىلاوملا ةنيب نم ىلوأ برعلا

 ه:طعيب نمتب اعاتم لجر نم ىرتستا لجر نع مسثاه لئسو : هريغ نع

 لوألا مجنلا ف : مئابلا لاقف ظيقلا ىلاو فيصلا ىلا نيمخت ف هايإ

 ٠ ريثلئلا رخآلاو رعثلئلا

 ٠ ةنيبلا مئابلا ىلع : لاق

 ٠ ةنيبلا ىرتسثملا ىلع : ليق دقو

 ، ره ن ىلا مهرد ةئامب نالف نع تنمض دق : لجرل لاق لجر نعو

 ٠ ةلاح ىه نكلو ال : هل نومضمل ١ ل قو

 . نماضلا لوق لوقلا : دمحم وبآ لات

 ريغ ىلاو لجآ ىلا نوكبي دق نامضلا نأل معن : لاق : هريغ نمو

 ٠ لجآ ىلا اهنآ ملعي ىتح ةلاح عويبلا و لجآ

 نب ناميلس مكح : ميهاربا نب ملسم لاق : ىلع نب دمحم وبآ لاق

 اعيمج اتامف مهارد نيد لجر ىلع هل ناك لجر ىف راحص ىلاو مكحلا

 ءالؤ_ھ دلاو ىلع مهدلا ول نأ ةنيب نيلجرلا دحآ دلو ماذنأف ادالوآ اكرتو

 نيدب ناورم ويآ مهل مكحف نونس كلذ ىلع ىتآ دقو ث اذكو اذك لاملا نم

 ٠ مهيبأ لام ف هدلاو ىلع مهيبآ

هلام لجرل لمعي لجر نعو : ىلع نب ىسوم ىلع ىبآ باوج نمو



._ ٠١٨٣ _ 

 بحاص هيلع هرك ءاملا ىضقي نآ دارآ املف س هنذا ريغب ثام هيلع ضرتفاف

 ء ىقست نأ كترمآ امنا ءاملا ىلع ضرفت نآ كرمآ مل ىنا : لاقو لاملا

 . رثك وآ لق

 ءاملا كلذ نأ ملعب نأ الا ائيش لاملا بحاص ىلع ىرأ امف : لاق

 ٠ لماعلا نود همزلي هناف لجرلا لام حلصأ

 لجر دي ىف ناك اذا _ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاتقو

 ء ىتف دق ام اهيف ضرألاو ضرألا ةلكام ىلع ةنيبلا ماقأو ، اهلكأي ضرأ

 ىذلا عم سيلو ت هل ناك اهلصأ نآ ةنيبلا لجر ماقآو ، ىقب ام اهيفو
 ٠ هلكأي امب الإ هريغ الو ىرتشي لصأ لاملا لكأي

 . هييألو هل تناك لخنلاو ضرألا هذه نأ لدع ادهاش هل دهش ناف

 ناف هوجولا نم هجوب لاملا اذه امهنع الازآ هدلاول الو هناملعب الو

 ضرألاو لخنلا هدي ف ىذلا ةلكام ىلا تفتلي الو هل ةتباث لخنلاو ضرألا

 نادهاسشلا هل دم سشي وأ ث هنم ةبه وأ ءارشب اهيلع لدع ةنيب رضحي نأ الإ

 ٠ اهيعديو لخنلاو ضرألا هذه لكأي ناك هنأ

 ملاع وهو هدلاول لاملاب دوهشلا دهش امنا ناك نا هدلوو اذهو

 ٠ اهيعديو لخنلاو ضرألا هذه لكأم الو 0 ٥اوعدم

 ملاع وهو هدلول لاملاب دوهشلا دهش امنا ناك نا هدلوو اذهو

 ٠ هركنب الو كلذ ريغي الو ك ٥اوعدب

 هدي ق امب ىلوأ ناك كل تفصو امم ءىش لدع ىدهاش ماقأ اذاف

٠ هتلكأ امو



١٣٤ 

 مو۔-ة ىطعأ ول « : لاتق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ٠ « مهلاومأو موق ءامد موق لحتسال مهاواعدب

 ح هدي ىف الام لجرلا ىلع لجرلا ىعدي نآ : ماكحألا ضعب نمو
 ٠ كلذ هيلع ىعدملا رظنيو ، مكاحلا دلب ريغ دلب ىف اعاتم وأ ادبع

 ةنيدل ١ هبلع حصاأف رجش وأ ضرأ وآ لخن نم الصأ وأ ال ام ناك ناف

 مكحب هدب نم هذخأب نأ ىعدملا عيطتسي الو ٨٧ همكح اهيف زوجي ال ديلاو

 ٠ هريغ الو

 هذخأ ٥ دنع حص ام لثم هاطعأ الام هيلع ىعدملل مكاحلا دجو ناو

 ٠ هلام نم

 ذخأي مل سانلا نيب نولدعي ماكح لاملا هيف ىذلا دلبلا ىف ناك ناو
 7 ىلوأ اهماكح و 4 دالبلا ق همكح زوجي ال هنأل هيلا هعفديو هلام

 بصتغ ١ ام لثم هل ام نم هل ذخأب هناف ه ايإ هيصتغ ١ هنآ هيلع حصي نأ الا

 .٠ ه تم

 كلذ هيلع حص مث هدلب ق الام الجر بصتغا اناطلس نأك نا كلذكو

 ٠ الام هل دجو ناو هلام نم ذخأ

 هيدؤي نأ هيلع امنا هنأل هدلب ق هتميق الاو هاطعأ هلثم هل دجو ناو

 ىلا هب مدق نوكي نآ الإ هيف هايإ هبصتغا ىذلا هدلبو هعضوم ىف هيلا

 ٠ ملعأ هللا و هرصم ق هنميقي هل هذخأب هناف هفلتآ مكاحلا رصم

٠ نيملسملا نم هيف رثألا بلطاو 4 كلذ ق رظناو



- :١٣٥ - 

 مهرد ةئامب ادهش نيدهاسن لك ، دوهست ةعبرأ دهش اذاو : هريغ نمو

 ةئامب نادهاش دهشو ] بح نع مهرد ةئامب نادهاسش دهشو ، بح نمث

 ٠ مهارد مهرد ةئامب نانثا دهسثو % رمت نمث مه رد

 ٠ ناتئام هيلع دوهسسملا ىلعف

 وه ةنالف هب رقت هل لام لك : لاق لجر نعو : ىراوحلا ىبأ نعو

 نم كلذ ريغو ديبعو لخنو ضرأ هل ةنالف ةيرذ فو ، نالفل وآ هتجوزل

 ؟ هب هل رقأ نمل كلذ عيمج تبثي له ، ناويحلا

 هنا : لوقيو ةلاهجلاب جتحي نآ الإ تباث رارقا اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذب جتحا اذا كلذ ف هتجح هلف اذه هلامب افراع نكي مل

 تام دقو ةنالف هب رقت ىذلا هلام فرعي ال ةنيبلاب تلاق نا : تلقو

 ٠ ةايحلا ف وه وأ لجرلا

 لام لك : لاد هنآ هرارقا ىلع ةنيبلا تدهست ناف تفصو ام ىلعف

 مهيلع الو ث لاملا كلذ هفرعت ةنيبلا ىلع سيلف نالفل رهف ةنالف هب رقت .هل

 كلذب مهعم رقأ ىذلا ريغ ةنيبلا هب تدهش ام لكف ء ديدحت كلذ ى

 دقو ت هب هل رقأ نا لاملا كاذ تبثي رقملا نالفل لاملا اذه : اولانو

 ٠ هنوم دعيو هتابح ف تيئر ام كلذ تبثي

 هل هتكرت دق ىنأ اودهسثا : لاقف قح لجر ىلع هل لجر : هريغ نم

 قحلاب مسي ملو ه ذم هتآربأ دق : لاق وأ ئ قحلا نم هئربي مل مث

؟ آربي له ث لجرلاب الو



.١٣٦ 

 مكحي مل ةجحلا هذه ىف لخد اذاف مكاحلا دنع امأف تفصو ام ىلعف

 هنم هتآربأ دقو س ىقح هل تكرت دق ىنا : لوقي ىتح هقح كرتب هيلع

 . ٠ هيلع ىذلا قحلا اذه هل كرت ام نيميلا هيلع نآ الإ

 . ءىش هل نكم مل فلحي مل ن ١ و % هقح هل ناك فلح ن اف

 ىلع الإ نيميلا ميرغلا ىلع نكي مل ميرغلا ىلع نيميلا در ناف
 ظفح ام ريغ ىلع فلحي الو ء هنتآربآ دنو ؤ هل تكرت دق : لاق ام

 نم ٠ ظفللا

 ٠ تليق دق همي رغ ل اتت ا ذا ه ذخأ هعسي الف همي رغل هقحي نأ

 ٠ تليق دق : لوقي نأ هيلع سيل : م رق ل اتتو

 عئابلا ىلع اهبحاص عفرف اهعابف ةباد لجرل لجر لخأ اذاو
 لاقف ةنيبلا اهيلع ميقيل اهراضحا اهل ىرتشملا نم بلطو س ىرتشملا و

 . اهنع باغ لجرل اهتعب دق ىرتشملا

 نم ىعدملا هاعدا ام ىرتشملا ركنأ اذا هنأ : هللا دبع ىبآ نعف

 اميلع ميقيو هتباد بلطي نأ ىعدملا ىلعو ث اهراضحا هيلع ىرأ الف ةبادلا
 ىه اذه اهعاب ىتلا ةبادلا نآ لدع ىدهاش ميقي نآ الإ اهدجو ثيح ةنيبلا
 ٠ ةنيبلا اهبحاص اهيلع ميقي ىنح اهرضحي نآ اهل عئابلا ىلع ناف هتباد

 تبطعف هروتس لجر اهيلع لمحف سرغب مواس رمع نأ : ىبعشلا نع
: لاقف ، كلام نم ىه : هبحاص لاتقو ت كلام نم ىه : رمع لاقف



_ ١٣٧ 

 : حيرش لاقف هامكحف ىقارعلا حيرش معل لانف الجر كنيبو ىنيب لعجا

 ناو ث نينمؤملا ريمأ اي كلام نم ىهف موسلا دعب اهيلع هتلمح تنك نا
 ٠ الف موسلا ليق هنلمح تنك

 ٠ ةفوكلا لهآ ىلع ايضانت هثعبو رمع هفرعف

 ٥ ذخأب نأ ٥ رمأف امهنم ةمالعب لجر ىلا لسرأ لجر نع 7

 ! لسرملا مزلي مك ث امهرد نيرشع هنم اهذخأف مهارد ةرسع ةمالعلا هذهب

 ؟ عيمجلا وآ هيف لسرأ ام

 ٠ نيمي هيلعو { مهارد ةرسع همزلي : لاق

 ؟ ىقابلا نامض لوسرلا ىلعف : تلق

 ٠ نيميلا الإ هيلع ءىش الف الإو نامضلا هيلعف هتايح تبثأ اذا : لاق

 ىعدملا ىعد يف اعيب همصخ ىلا ىعدي ىذلا ىف فلتخا : هريغ نمو

 ٠ حيبلا داسف هيلع

 ٠ عيبي هنآ نا رقي امهنأل ىعدملا وه عيبلا تايثال ىعدملا : لات نم لاق

 . زئاج ريغو ازئاج ميبلا نوكي دتو

 ٠ اضعب هضعب ضقني لصتملا مالكلاو س الصتم هضقن رقأ

 نأ الإ هيلع تبثيو عدم داسفو عيبلا ضقنل ىعدملا : لاق نم لاق

٠ هاوعد حصي



١٣٨ 

 هنيمي عيبلاو ةعلسلا هدي ف نم لوق لوقلا : لانت نم لاتو .

 امه الكو ئ هتنيب وأ امهنم ر ١ رق اي عيبل ١ حصي مل ام : ل انق نم ل اق

 ٠ ةنيبلاب ىعدي ام ىلع ىعدي

 ٠ عيبل ا ددا رتو ؤ كلذ ىلع العج ةنيب احصب مل ن ١ و

 ٠ همامتو عيبلا داسف ق ىوعدلا ف اذهو

 لاق ى نالفل امهدحأ دي ق 0 مكاحلا ىلا الصو نيلجر نع .7

 امهنه ر : رخآلا لاقو 6 مه ردب نبلعنلا نبذه هل ثعب ١ ذه :: امه دحأ

 ٠ مهردب ىدنع

 ىلع ةنيبلاو ، نهر ىدنع امهنا : لوقي ىذلا دي ق نالاعنلا : لاق

 ٠ ع اي هنا : لوقي ى ذلا

 ح مهارد ه_يف سيك امهيديأ فو آاج نيلجر ق هللا دبع وبآ لاق

 ٠ هيحاص نود هل مها ردلا هذه نآ امهنم دحاو لك ىعداف

 اهيف رخاتل ملعي الو ص هل اهنأ نيدهاشي امهنم دحاو لك عدا : لاق

 .٠ اتح

 نم نيفصن امهنيب اهتمسق لدع ىدهاش امهنم دحاو لك ماقأ ناو

 ملعي امو ك اهفصن هل نآ هللاب انيمي امهنم دح ١ و لك فلحتسأ نآ دعي

.اقح اهيف رخالل



١٣٩٨٩ 

 فصنلا تفقوآو ث اهنم فصنلاب رخالل تمكح امهنم فلحي مل نمو

 ٠ هيلا هعفدأو ‘ هيلع هفلحتسا و > رختل اذه هي رثي ىتح ةقث دي ق رخآلا

 ىذلا ىلا عفديو اهعيبي رمأتآ ةفصلا هذه ىلع ةراد تناك ناف : تلق

 ؟ ةقث دي ىف فصنلا فتويو س فصنلا فلح

 ٠ معن : ل اق

 هل نأ هللاب انيمي امهنم دحاو لك فلحتسا ةنيبلا امهالك ازجع ناف

 ٠ مهنيب اهتمسق مث انتح اهيف رخانل ملعي امو ث اهفصن

 مكحو . هنجح تعطق نيميل ١ نع لكن امهيأ : ليق دقو : هربغ نمو

 ٠ رخآلل 77

 ؟ امهيديأ ىف اسيك ايعدا نيلجر نعو : دامح نعو

 ٠ ن افخصت ا ههنيب : لاق

 ٠ هلك ىل : رخآلا لاقو ڵ هفصن ىل : امهدحأ لانق ناو

 . عابرأ ةثالث رخاللو ، عبرلا فصنلا ىعدا ىذلل : لاق

 سأرو هلصأ ق لاملاو لجر دي ق سيكلا لصأ ناك نا : عيبرلا لاق

 ٠ هدي ىف لاملا لصأ ىذلا بحاصل لاملا ناف رخآلا دي ىف سيكلا

٠ رخآلا لوقلاب ذخأن : هللا دبع وبأ لاقو



 .س ١٤٠

 نأل ىلوأ سيكلا سيلو هدي ف ىذلا ف ليق دفو ء معن : هريغ ل ذخو

 . هبحاص ضبق عضوم هسآر

 هبحاص ىلع امهدحأ ىعداف امصتخا اذا نيمصخلا نآ : مشاه معزو

 ٠ نيمللا

 . سبحي وآ ىطعي ىتح سبح لكن ناف

 ٠ فلحي وأ دا رأ هنآ ىعم : هريغ نمو

 لكن ناف ث نيميلا هيلع ىعدملا ىلعف ةنيب نكت ملو هسفنل ىعدا ناو
 ٠ هل قح الف لكن ناف 6٧ هخح ذخأ و ىع دمل ا فلح

 ئ هربخأ هنآ هيبأ لبق نم مصخلا ىعدا ١ ذا اذهو : هربغ لاقو

 ٠ اذه وحن وأ اذكو اذك هيبأل هيلع نأ هريخو

 . ةصاخ هيلع ىعدملا ىلع انهاه نيميلا : لاق نم لاقف

 هدلاو هريخآ دقل فلح ىعدملا ىلا نيميلا در اذا : لاق نم لانتو

 ٠.اذكواذك هبلع نأ نالف وأ

 : هيلع ىعدملا لاقف مهارد ةرشع لجر ىلع ىعدا نم : لاق نم لاقو

 امالك اهايإ هتيطعآو 0 اهايإ هتيفوآ دقو مهارد ةرشع ىلع هل ناك دق

 ةيطعلاب همده دقو الإ ءىشب هل رقي مل هنأل كلذ ىف هلوق لوقلا ناك الصتم

٠ لصتم مالك



_ ١٤.١ 

 لاق ، هب هيتأيو ائيس اهب هل ىرتشي مهارد لجر ىلا عفد لجرو
 ٠ نالاف ىلا اهعفدأ نأ ىنرمآو ىلا اهعفد امنا نمتؤملا

 ىعدا امب ةنببلا مها ردلا بحاص ىلعو ص نيمآ هنأل هلوق لوقلا ناف

 ٠ نيمي نمنؤملا ىلعف الاو هرمأ ام ف هفلاخ هنأ هيلع

 ٠ هيلا هنعفدو تيرتسثا دقو ىرتسآ نآ ىنرمآ : لاق نا كلذكو

 ٠ نيميلا هيلعو نيمأ هنأل هلو لوقلاف

 دقو ناالف ىلا اهملسي نأ هرمأ هنآ ىعدا اذا : ليق دق : هريغ لاق

 ٠ مها ردلا بحاص ركنأو ث اهملس

 : نيمألا لاقو ، اهيلع كتنمتئا : مهاردلا بحاص لاق نا كلذك
 كيلا هتملسو كلذ كل تيرتسثا دقو اذكو اذك اهب كل ىرتسأ نأ ىنترمأ

 ٠ هل انماض ناك كلذب هرمأي مل هنأ هركنأن

 ىنم تضبق دق : لاقو اهب رقأف مهرد ةئام لجرل هيلع لجر نعو
 تبمس امك وه اذكو اذك كنم تضبق ىذلا بلاطلا لاقو ، اذكو اذك اهنم
 لوقلا ام س اهب ىل تررقأ ىتلا ةئالا مهاردلا هذه ريغ نم كلذ نكلو
 ؟ كلذ ىف

 حصت نآ الإ هيلع هلام نم وهف ائيسث هنم ضبق هنآ رقأ اذا : لاق

 ائب لجر ىل ١ عفد هنأ هل حص نم لك : بويحم ني دمحم ل ارن

. ءىشب هقحتسي نآ الإ مفادلا ىلا هدز هيلا عوفدملا ىلعف



_ ١٤٢ 

 هيلع جتحاو هيلا هثعب اذا ةقثلا دحاولاب جتحي نأ مكاحللو : لصف

 ٠ اهنع لسو « هيلع مكحلا ذفنيو 2 ةنيبلا مث

 نأ : دمحم نب ىسوم هدلاو نع ظفحي : ىسوم نب دمحم لاقو
 ىلع جتحي مل مكحلا هعم حص اذا ناك _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم

 د_حأ ٠

 عفر لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع دمحم نب ىسوم طخب رخآ باك نم

 ىنبحصي : لانتو ، معن : لاقو ىلاولا مم هب هل رقأف هيلع هل قحب لجر ىلع
 عم الإ هنم هضبقي نأ رخآلا هركو ث هقح هيلا عفدأ ىتح ىلزنم ىلا

 ٠ طرش هيلع نكي ملو ي دحا و دلب ىف امهو ىلا ولا

 اوردقت ملف مكسبح نم رف نمو : ىلع ىبأ نع هنآ دجوي ام نمو
 ىدانب ص نمثلا ءاصقتسال هيف دهنجيو ص هلام ىلع ىداني ىذلا كلذف هيلع

 . قحلا نم هيلع ام ردتب ملعي انمث غلب ناف عمج ثالث .هيلع

 اودوعت ىتح اولجعت مل عمج ثالث ف مغليي مل نمثلا نآ متيأر ناخ
 ٠ هللا ءاش نا ١ وعيبيت مث رثكأ وآ ى رخآ ةعمج ق

 وهو ةنيبلا هيلع تماقف مهاردب الجر بلطي ناك لجر نعو
 ٠ اهب دحجي

 ٠ لوألا ىلع ليبس الو فرتعملا نم ف وتسي : لاق

٠ تحص دقف ةلداعلا ةنيبلا هيلع تماق اذا : لاق : هريغ نمو



- ٠١٤٣ - 

 : رايخلا مهاردلا بحاصلف اهنيعب مهاردلا كلني هريغ اهي رقأ ناف

 ٠ اذه نم ذخأ ءاش ناو س اذه نم ذخأ ءاس نا

 ىلع اماقأو ، مهارد هبحاص ئلع امهنم دحاو لك ىعدا نيلجر نعو
 ىلع امهنم دحاو لك مدمي نأ ىلع اتقفتا مث ةلداعلا ةنيبلا امهاوعد

 ٠ اضعب امهضعب ىلع ةعجرلا ادارآ مت هبحاص

 لطبو ، حلصلا زاج ضعب امهضعب نع امده امب نيفراع اناك ناف
 ٠ امهنم دحاو لك ىوعد

 سيلو : ضعب لاق ضعب امهضعب ىوعدب نيفراع انوكي مل ناو
 ٠ نيبآ ناكل العف ولو ، لوبق قحلا مدهو حلصلاب ةفرعملا دعب امهيلع

 لجر ىلع ىعدا لجر نعو : رثؤملا ىبأ باوج نم بحأ ام نم

 نارخآ هيلع دهسثو ث امهرد نينامثب نيدهاش هيلع رضحأو مهرد ىتئام

 ركنأو نيتداهشلا ذخأب بولطملا رقأو س مهرد ةئامو نيرشع هل هيلع
 ٠ ىرخألا

 هرارقا ف رظني سيلو ، دوهشلا ةداهسثب اعيمج نيتئاملا هيلع ناف
 ٠ هراكنإ فالو

 دهشو ي د_حآ اهب هيلع دهشي ملو ث نينامثلاب رقآ ناك نا امآو

 ٠ ةئامو نورشع هيلع امناف ةئامو ندرشعي نا ده اش

. ةئامو نيرشعلا ىف ةلخاد نينامثلا نأل ، معن : لاق : هريغ نمو



 ب ١٤٤

 هيلع رضحأو ث مهرد ةئامب نيدهاش هيلع رضحأ اذا كلذكو : تلق
 ٠ مهرد ةئام هيلع امناف مهرد ةئامب نيرخآ نيدهاش

 نم ايممسبي ملو مهرد ةئامب نا دهاش هيلع دهش نا كلذكو : متلتو

 ةمولعم ةهج نم وآ امهنيب ميب نم نارخآ هيلع دهسثو ، ىه هجو ىأ
 ريغ ى رخأ ةهج نم مهرد ةئامب نا ذه هبلع دهشي ىتح ةئام هيلع امناق

 . نارخآلا نادهاشلا اهب دهش ىتلا ةهجلا

 ٠ ناتئام امهف كلذك اودهش اذاف

 هيلع رضحأو 6 مه رد ةث امي نيده اش هيلع رضحأ نا تيآ رأ : متلقو

 اهب دمسث ىتلا ةئاملا هذه ريغ مهرد ةئام هل ةئام هبلع نأ نيرخآ نيدهاش
 ٠ نارخآلا نادهاشلا ناذه

 ٠ ملعأ هللاو هب اودهش امي ىلوأ امهو . ةلوبتم امهتنداهش ىرأ ىن دف

 هفلحتسي نأ دعت ةنييل ١ هب هل تدهش امي هل د وهشملل مكحي امن ١ و

 ٠ هنيمي هيلع دوهشملا بلط اذا كلذ ىلع ىلع مكاحلا

 مهرد ةئام هيلع نأ رقأ هنآ نادهاش هيلع دهش نا تيأرأ : متلقو

 لهف : اذكو اذك لجآ ىلا مهرد ةئام هيلع نأ نارخآ هيلع دهشو ع ةلاح

 ؟ نيتلاح نبتئام وأ ةئام هذه نوكت

 مهرد ةئام هبلع نأ رقأ هنآ نادهاش هيلع دهش نا كلذكو : متل

 لحت مهرد ةئام هل هيلع نأ رقآ هنأ رخآ دهشو ، ناضمر روش ىف لحت

 ةلاح : نركت امو ؟ ةئام وأ نيتئام ةداهشلا هذهب هذه نوكت لهف لاوش ف
؟ هايمس ىذلا لجألا ىلا وأ



 ۔ ١٤٥

 دق هنأل هيلع ناتلاح امهو ، نيرارقاب رقآ هنل ناتئام اندنع هذهف

 ةلاح اهنأ بلاطلا ىعدا اذا لجألا ىف هاوعد لبقن ملو ص هرارقا همزل

 ىلا مهرد ةئام هل هيلع نأ نادهاش هيلع دهش اذا : لانق : هريغ نع

 ٠ ىمسملا لجألا ىلا امهدحأآو 0 ةلاح امهدحأو ى مهرد انئام امهف لجأ

 ء ةلاح مه رد ةئام هل هيلع نأ رقأ هنأ نا دهاش هيلع دهس نا امأو

 مهرد اتئام امهف لجآ ىلا مهرد ةئام هل هيلع نأ رقآ هنأ نارخآ دهسنو

 ٠ لجخلا ق عدم وهو 4 ةلاح

 لجآ ىلا مهرد ةئام هيلع نأ رقأ هنآ دهش نإ متيأرأ : متلتو
 ؟ ةقغفنم ةداهش هذه نوكت له ٧ ىمسم

 امنإو س اقح بلاطلل تبثت اهارآ الو ى ةفلتخم ةداهست اندنع هذهف

 ٠ نيميلا بولطملا ىلع

 ٠ مالكلا نم طقسا هنأو > صقان مالكلا اذه نا : انعم ىذلا لات

 مهرد ةئام هل هيلع نأ رقأ هنآ دهاش دهش هنآ انعم جرخي ىذلاو

 ٠ لجآ ىلا مهرد ةئام هيلع نأ رقأ هنأ دهاست دهشو س ةلاح

 نم افلتخا ام ىف نافلتخم نيدهاشلا نألا ةلأسملا انعم جرخي اذه
 ٠ ةداهسنتلا بلطب نيهجو

 لجألا ىف امهفالتخا نأل لجألا ق افلتخا اذا ةئاملا ىلع تقفتا دننو
٠ ةداه نلا ق فردااتخا



_ ١٤٦ 

 ع نيدهاش هيلع رضحأو ؤ مهرد ةئام لجر ىلع ىعدا لجر نعو
 هبلع ىعداف بلاطلا داع مث ؤ بلاطلا ىلا اهملسف اهب مكاحلا هيلع مكحو

 هتيبثت له : مهرد ةئامب نيرخآ نيدهاش هيلع رضحأو س ىرخأ مهرد ةئام

 ؟ ةئاملا هذه هيلع

 لوذلا ميلستب مكاحلا عم ائيرب راص هنأل هيلع تيبثت ، اذه ىرن الف

 ٠ بلاطلا ىلا اهملس ىتلا ةئاملا

 ىرخأ ةئام هيلع بلاطلل نكي مل مكاحلا مم ةءاربلا هيلع تبجو اذاف

 فرعت اخيرات ةئاملا ىف ناخرؤيو ث هبلع نادهسشي نادهاش ىتأي نأ الإ
 ٠ ىلوألا ةئاملا ميلست دعب هيلع تبجو اهنآ

 مكاحلا اهب مكح ىتلا ىلوألا ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نأ دهسث ولو
 ٠ ىرخآ ةئام هيلع تيثنف

 لاق ةمأ ف ناعزانتي نيلجر نعو : بوبحم نب دمحم باوج نمو
 اهنينجوز : رخآلا لانتو س مهرد ةئامعبرأ ىتيراج نمث ىنطعأ : امهدحأ

 . اهكتعب ىنكلو اهكجوزآ مل : اهديس لاقو ، لماح ىهو

 ةنييب ىنأ نمف ث ةنيبلاب ىعدي امهنم دحاو لك نآ : كلذ ىف انلوقف

 هل تماق نمغ ث ةنيبلاب الإ عيبلا الو تبثي جيوزتلا ىرآ ال ىعدي ام ىلع
 ٠ هلوق لوقلا ناك هاوعد ىلع ةلداع ةنيب

 ٠ ديسلا دبع وهو ث هب رقملا نم وهف الماح تناك نا ىيآرو

 امزال عيبلا ىرأ ىناف لاق ام ىلع ةنيب امهنم دحاو لك رضحأ ناو

. هب تيمسو ى ةنيبلا رضحي نآ هيلعو لجرل



_ ١٤٧ 

 كلذ ركني ديسلاف اهديس هنآ ىلع لدع ةنيب رخآلا م اقأ ناو

 لحتل عيبلا ضقن ىلع جيوزتلل ىعدملا ربخ لدي مل ناو تباث جيوزتلاف
 ٠اهدنسسل

 ناك هنآ لصألا نع ىعدملا لآسن كناف تمداتت اذا لااحالا دعب امآ

 رمأ هوخأ وأ امولظم ناك هنأ ةنيبلا هلسف كلذي ديسلا رتأ اذاف « ةمأ هل

 .٠ لالا كلذ هل ناك نم

 ٠ لاملا مهيلا عفداف هيف اوملظ هيلع اوراج مهنأ ةنيبلا تمان ناف

 ملع هل نكي مل هنآ لاملا هديب ف ىذلا فلحف هنيب كلذب مقت مل ناو

 ىرجيب لاما اذهف هدي ق لاملا رقأف فلح ناف هيلا ىعدملا اذه ىعدب امي

 ٠ كلذ مهفاف لسن ىلا ىعدي لسن ناك اذا لوسنلا نيب

 ىذلا لاملا نأ ةنيبلا لسنلا لأساف لسن ريغ ىلا لسن ىعدا اذاو
 امب لسنب سيل ىذلا هيلع ىعدملا لسن لذب ةنيبلا ماقأ اذاف هلام هيعدي
 ٠ لاا اذ_ه لكأم

 هل ناك ى ذلا نم عيب وآ لحن وأ ةيطع وأ ةنتدصم هلكأ ىع دا ناف

 رقأف كلذ نم ىعدي امل ركني الو ريغي ال كلذل رضاحم لاملا بحاصو لاملا

 ٠ كلذ دعي ءىش لصألا بحاص سيلو 6٧ هدب ف لاا

 سيل هبلع ىعدملاو دحأ ىلا عدم ىعدا اذاو : رخآ باب اذه و

 ٠ ىعدي امب ةنيبلا ىعدملا لسف لسنب

 هدي ىف ىذلا لسف هئيش ءىشلا نأ ىعدي امب لدع ةنيب ماقأ ناف
٠ هدي ق وه امي ءىشلا



_ ١٤٨ 

 ٠ ةنيبلا كلذ ىلع لسف ةبجاو هل اهنآ ىعدي ىوعد ىعدا نام

 ٠ هلام لاملاف ةنيبلا ماقأ ناف

 نم ىرتسنتا هنآ ةنيب هدي ىف ىذلا مقي مل اذا بئاغلا لام فقو

 مل ١ ذ ١ هيلع قحأ بيئاغلاف هلام عبيب نأ ٥ رمآ ىصوم وأ لكوم وأ طلسم

 نآو ؤ اموق كلذ ىلع دهشأو اراد وآ ةيراج ىرتشا لجر نعو

 ٠ ةنيبلا كلذ ىلع ماننأو اهاعدا سانلا ضعب

 ٠ اهب هل ىضق لدع ةنيب تناك اذا : لاتف

 ةآرملا تعداف ةأرماو لجر هيلا رضح اذا مكاحلا نعو : هريغ نمو

 ةنالف همصخ اهنأ اهب رمأف اههجو ةرتاس ىهو ةريثك ىواعد لجرلا ىلع

 ؟ اههجو ىلا رظنب الو اذه ىلع مكاحلا مكحي لهف نالاف تنم

 اهي تيتن ىنلا ةيؤرلا ىلع الا مكحي ال مكاحلا نا : ليق دق : لاق

 هنأو % نالف نب نالف هنأ رتتسملا ىع دملا ىلع ةنيب وأ ىوعدلا ةحص

 اهتفرعم ةحص دهشو ىضاقلا دنع ةآرملا هذه تدعق نا تيأرأ : تلت

 نالف ةجوز ىه هذه نآ دحاو دعب دحاو نوقرعي سانلا رئاس نم ةعامج
 ةرهش هذه نوكن لهف ءاسنو الاجر ١ دعاصف رفن 6 ةعبرأ دحآ نم نالاف نبا

٠ _ هللا كمحر _ كلذ نيي 6 كلذ نم اهيلعو اهل مكحلا حصي



.١٤٩ 

 ۔ملعأ هللاو كلذ ةأرملا ركنت ملام تدجو ام ىف زئاج كلذ : باوجلا

 ةداهش حصت لهف ةداهشلا لوبقم لدع ءالؤه عم ناك نا تيأرأ

 ؟ ساانلا رئاس نم نيذلا رقنلا ىنعأ 0 مهتداهش عم هنداهستب ةآرملا هذه

 ٠ ملعأ هللاو هلبقت كلذ باوج ىضم دن : باوجلا

 مش اهمساب اهفرعي ال وهو مكاحلا ىدب نبي تناك اذا ةآرملا نعو

 . اهل قح ى اهل عزاني اليكو مين نأ تدارأ

 اهفرعي ال وهو مكاحلا دنع ليكو اهل لوقي نأ زوجب له : تلت .

 . ليكولا ةماقاب نادهسشثيب مكاحلا امهفرعي نيتقث دجي مل اذا اهبسنب

 ؟ ةآرملا هذهل اليكو نوكي ىتح فيكف : تلق

 ةقرنعم دعب الا ةتباث مكاحلا عم ةلاكولا نوكت الف تفصو ام ىلعف
 ٠ كلذ مهذاف اهدق ةرهانلا اهتفصيو > ةفورعملا اهنيلحبو اهبسني ةآرملا

 املك رضحتو ث اهمصخ اهل عزاني مكاحلا ةرضحب اليكو مينقت نأو
 ء ةفرعملا ىلع ال :هجولا اذه ىلع ةلاكولا نوكت ىتح ةمصاخملا تدارأ
 ةجحلا هيلع تماق دق مصخلا نوكيف مكاحلا نم ةرضحب ةلاكولا نوكتو

 ةصاخ اذه اهمصخ ةمصاخم وأ اهترضخب ةأرملا نم ليكولا ةلاكو ةفرعمب

 ميهفاف مكاحلا كلذ فزعي امل ولو همصخ ليكو اذه نأ مصخلا رقي وأ
 ٠ لوصفلا هذه

 نأ تبلطو :اهل فرعت ةريسثع:الو ىلو.اهل نكي مل اذا ةأرملا نعو :.

. اهؤفك هنا : لوقي لجرب جوز



١٥٠ 

 ىلو ال اهنأ تعداو 0 جيوزتلا ةأرملا تبلط اذا كلذ ىف انفرع ىذلاف

 كلذ ىف مكاحلا مكحي الو ئ ةنيبلاب كلذ ىلا اه وعدب مكاحلا ناف اهل

 ١ . نامعب ايلو اهل ملعي ال هنآ هملعب

 مهنأ لدعلا ةنيبلا ةأرملا ترضحأ اذا كلذ ىف مكاحلا لخدي امناو

 نوملعي الو ع اجوز اهل نآ نوملعي الو ي نامعب ايلو ةآرملا هذهل نوملعي ال

 ٠ جوز نم ةدع ى اهنأ

 . اهجيوزت ىف لوخدلا مكاحلل ناك ةنيبلاب اذه حص اذاف

 مامالا لثم ءاسنلا نم هل ىلو ال نمل جيوزتلا هل نم نم ناك اذاق

 ٠ اليكو ةأرملل ميقي هناف ىلاولا و ىضاقلا و

 ىف ال_يكو انالف تلعج دقو تمقأ دق : لوقي نأ كلذ ى لوقلاو

 ٠ هذه نالف تني ةنالف جيوزت

 ٠ نالف تنم ةنالف جيوزت ف نالق نم نالف تلكو دق وأ

 . ملعأ هللاو هللا ءاش نا زئاج ظفللا اذه لكو

 هعم ماكحخلا ذاغناب مامالا هلعج نم الو ىلاولا ميقي نأ بجي الو

 ٠ هرمأ فلاخي هلعلف اهجيوزت ف ةقث ريغ اليكو ةآرملل ميقي نآ

 ليكولا ىتأ اذا هل زوجي الام لعف دت هنا : لقأ مل كلذ لعف ناف

 هل اهلعج ىتلا هتنامآ نم اذه نأل لعفي مل ناك نا لعفي الو 0 ههجو ىلع

٥ ٠ مع : ن و >



١٥١ 

 هل هلمعي هلام ىف الجر لخدأ لجر نع هتلأسو : نسحلا ىبأ نعو

 ء هلمع لماعلا دصح املف هريغ نمو لاملا بحاص دنع نم انيد لماعلا نيديغ

 نم باصآ ام عيمج هاضقف هل هيلع ام هيضقي نأ لاملا بحاص هيلا بلطو
 لالا بحاص ناك اذا لماعلا ىلع كلذ لاملا بحاصل ه : هل هيلع امب هلمع
 ضبقي نآ لبق نيدلاب رقأ لماعلا ناك وأ هريغل انيد لماعلا ىلع نآ ملعي
 ؟ هل هيلع ام لاملا بحاص

 سانلا نيد نم لماعلا مزلي امب ملع لاملا بحاص ناك اذا : لاق
 لماعلا هاضنتأ مث هعم حصو > كلذب املاع وه ناك وأ هعم رقأ لماعلا ناك

 ناك اذا مثإ ىضتقملا ىلع نكي مل كلذ دعب ءامرغلا بلط مث هل هيلع ام
 7 ءامرغلا هيلاطي نأ لبق هاضق امنا

 نأ هل سيلف هضبقي نأ لبق نم مهقوقحب هوبلاط ءامرغلا ناك ناو
 ناك اذا لماعلا لام ىف هل بجي ام نم هتصح ردقب الا لماعلا نم ضبقي
 ضبقي نأ هل سيلف رثكأ وأ لقأ وآ عبرلا هلام ءامرغلا ىلع مسق اذا لمعلا
 ٠ هل بجي ام ردقم الا لماعلا نم

 ولو ىضقي نأ هلو ، تيملا ريغ اذه ىف ىحلا نا : ليق : هريغ لاق

 . مكاحلا هسلفي وأ هلام مكاحلا هيلع رجحي مل ام ءامرغلا هبلاط

 .٠ هرضح نم هرضحي مكحلا ذفنب مكاحلا : ليقو

٠ ادحأ رضحي نأ هيلع نكي مل دحأ هرضحي مل ناو



_ . ١٥٢ . 

 باب

 ( نيهجو نم دحاو ءىش ىف ىوعدلا ىف )

 ٠ ةرفص ىبأل باتك نم

 اهكرنو تام هابأ نأ لجر اهاعداف لجر ىدب ق رادلا تناك اذاو

 تام : ىعدملا لاقو ، هيدي ىف وه ىذلا كلذ دحجو ث ىضاقلا هيلع اثاريم

 هنأ ادوهش هانآف ادرهسش مكاحلا هلآسف اثاريم اهكرتو ةنس ذنم ىدلاو

 ٥ ٠ ايأ ١ وركذب ملو 6 نتنس ذنم هدي ق ىه ى ذلا نم وه اها رت رتشا

 ٥ اوع دل ضقن اذه نأل مهضعب لوق ق ةنيبلا هنم لبقت ال اذه ناف

 ٠ ةرخذخلالل ضقن ىلوأ ١

 ٠ ةقدص وآ ةيه ىعدا ول كلذكو

 قدصت هدي ف. ىذلا نأ رخآ لجر ىعداف لجر ىدي ىف ناك اذاو
 ةنيبلا ىعدملا ىضاقلا لأسف هدي ىف ىذلا هدحجو هضبتقو ةنس نم هيلع هب

 ٠ ىرخذلا ٥اوعد ضقنت ىلوألا هاوعد نأل هنم لبقي ال. اذه ناف

 ناف ةقدصلا ىلع دوهسشلاب ءاج مث ءارشلا ةرم لوآ ىعدا ول كلذكو

 . 4 - ل هق ال كلذ

 ةنيبلا ماقأو 6 هدي ىق وه ىذلا هدحجو ةنس ذم ةقدصلا ىعدا ناو



_ ١٥٣ 

 نم ليقت هناف هنم هتيرنتساف ةقدصلا ىندحج : لاقو رهش ذم اه ارتسا هنأ

 ٠ ديعلاب هل ىضقيو 6 ةنيبلا اذه

 هيب قدصتف هتلأسف ىندحج : لاقو ةنس ذم ءارشلا ىعدا ول كلذكو

 ء كلذ ىلع دوهشلا هنم لبقي هناف كلذ ىلع ةنيبلا ماقآو % كلذ دعب ىلع

 .٠ دبعلاب هل ىضقيو

 ةنس ذم هريغ هل ثراو ال اثاريم كرتو تام هابأ نأ ىعدا ول كلذكو
 ىلع ماقأو رهش ذم هتيرتشاف ةنيي هل نكت ملو ء كلذ ىندحج : لاتقو

 ٠ : ديب كلذ

 ٠ ديعلاب هل ىضقيو س كلذ هنم لبقي هناف

 تاه : ىضاقلا هل لاقف انركذ ام ىلع هيبآ نم ةنس ذم ىعدا ولو
 هنأ ءارشلا ىلع ةنيبلاب هءاجف كلذ ىلع ىضاتقلا دنع نم مانتف ةنيب

 ثاريملا ىنححج : لاقو ىضاقلا دنع نم ماق ام دعب هنم هارتنا
 ٩ ٠ 7 . هتب .. 3 ات

 ٠ هنتم لبقي كلذف

 ذم اذه ىدبعب اهنيرتسنثا : لاقو لجر ىدن ف ةمأ لجر :ىعدا ن

 هنآ ادهسشف نيدهاشب هاتأف ةنيبلا ىضاقلا هلآسف كلذ عئابلا دحجو ةنس

 عيبلا ىندحج : : لاتقو مهرد فلأب ىضاقلا . دنع مانن . ذم هنم هارتسنا

 ٠ ةنيب هل ؛ .ركت ميلو لوذنا

٠ هي هل .ىضقيو \ كلذ هنم لبقب هناف.



_ ١٥٤ 

 ةنس ذم هنم هارتشا هنأ اودهشف ءالؤه دعي دوهشم ءاج ناك ولو

 ٠ هذه صقنت ىلوألا ف ٥ اوعد نأل لبقب ملو كلذ نم لقأ وآ

 وآ اضرأ وأ اراد وأ ث هل هنأ لجر ىدي ىف ادبع لجر ىعدا اذاو

 ىذلا هدحجو ىل اذه : لانتف ضورعلا نم اضرع وآ ناويحلا نم اگنش

 مه ىذلا نم هارتشا هنأ ةنيبلاب ءاجف ةنيبلا ىضاقلا هلأسف هيدي ى وه
 ٠ نمثلا هدقنو ىمسم نمئمب هيدي ق

 ٠ ىوعدلا هذه قفاوب ىلوأئا هاوعد نأل كلذ ع هنم لبقي هناف

 هايأ نآ ةنيبلاب ءاج ىذلا نم هارتشا هنأ ةنييلاب ءاج ول كلذكو

 ٥اوعد نأل كلذم هل ىضقم هناف هريغ هل ثراو ال اثاريم اهكرتو تام

 .٠ هذه هاوعد ضقنت ال ىلوخلا

 ٠ كلذ نم هنصحب هن ىضقي هناف هريغ ثراو هعم ناك ول كلذكو

 ىضقي هناف هيف ةموصخلا هلكو هنآو ث هريغل كلذ ىعدا نا كلذكو

 ٠ ىرخألا هاوعدل هسفن نم هجرخآ هنأل كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ اذا هل

 هموصخل ا ىف هلكو هنأ و ؤ نالف نب نالفل ٦ ىع دا ولو

 ضقنت ىلوألا ١ ٥ وع د نأل كلذ هنم لبقي مل هل هنأ ةنيبلا مانأ مث هيف

 وع د ١ ٥ ةرخآلا ٠

 لبقي ال هناف هيف ةموصخلاب هلكو هنأو لجرل هنأ ىعدا ول كلذكو

 ٠ هيلع قدصي الو ش هنم كلذ

دعب لاق مث هيف ةموصخلاب هلكو هنأ ىعداو ء لجرلل ىعدا ولو



 ب ١٥٥ >۔بي

 هيف ةموصخلاب ى رتسشملل نالف ىنلكوو ح هكلمي وه و نالف نم هع اب : كلذ

 ٠ ريخألا لكوملل دبعلل ىضقيو ت كلذ هنم لبقي هناف كلذ ىلع ةنيبلاب ءاجو

 همسابو هب ءاج كص ف مهرد فلأب لجزر ئلع انيد لجر ىعدا اذاو
 هيف ةموصخلاب هلكو دن هنآو س هريغل هنيعب لاملا كلذ نآ ةنييلاي ءاج مث

 وهو ىنلكو ىذلا ىنمي نالف ىلع ىل : لوقي ليكولا نألا هنم كلذ لبقي مل
 ٠ كلذ ىف قداص

 ء هسنج الو هعرذ ملعي ال ايوث لجر ىلع هل تبث نمو : ءايضلا

 نم طسولا وهو هل تبث ام بهذي ال هناف ةفورعم ةميقب هعم ةنيب الو
.٠ كلذ



. ١٥٦ 

 باب

 ( دلولا ىف )

 نا : حيرش ىلا بتك هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع انغلب

 . هيفني نأ هل نكي مل دلوب لجرلا رقأ

 ٠ هيفني نآ نكي مل ةيرس نم دلوب لجرلا رثنأ ناو

 نم لقأل ىرتسثملا دنع تدلوف اهعاب مث لجر دنع ةمألا تلبح ناو
 مث ةنبالا نبا ىرتشملا قتنعأف انبا اهتنيا تدلو مث هتنأ رهسشآ ةتس

 ىرنىتملا قنع لطبيو ص كلذ ىلع قدصي هناف هتنبا اهنأ ةنبالا عئابلا ىعدا

 . ل حألا نم ارح نبالا نوكيو

 ىلوملا عابف اذيا مالغلا دلو مت مالغ هدنع دلو الجر نأ ول ىرن الآ

 6 هاوعد تز_جأ هدنع ىذلا دلولا ىلوملا ىعدا مث ك قنعأف دلولا نبا

 ٠ موقلا ةلزنمب اذهو 6 هقفنعو نبالا عيب تلطبآو

 ىعدا مث 4 قنعأف 4هسغفن نبالا عاب هنكلو نبالا نبا عيب مل ولو

 هقتنعو دلولا ميب هيتنب الو ث هيدب ىف ىذلا نبالا نبا قنع ةوعدلا رحلا

 ٠ دلولا دلو دلو قتع

 هتوعد رحلا ىعدا مث ىرنسشملا دنع تام مث هسفن دلورلا عاب ولو

 ٠ هيسن تيثي دلو انهاه سيل هنأل اذه قتعو

ع نيدلو ىرتشملا دنع تدلوف اهعاب مث لجرلا دنع ةمألا تلبح اذاو



١٥٧ 

 ٠ اعيمج نيدلولا عئابلا ىعداو ث نيدلولا دحآ ىرنملا ىعداو

 هيلع دريو ث عيبلا ضقنيو ث هيدلو مأ ةمألاو ث عئابلا انبا امهناف
 ٠ ى . لا نم ذم ام

 ٠ اضيأ هانيا امهناف ىفنو امهاعدا ناو

 ٠ عئابلا انبا امهف عئابلا امهاعداو ث ىرتشملا امهافن ناو

 ©ىرتسنملل نادبع امهف امهبرقي ملف امهيف اكسثو ى اعيمج امهافن ناو
 ٠ هلا مهمأو

 ىرتنملا ايضبقو نمثلا ضبتو اهعاب مث لجرلا دنع ةمألا تلبح اذاو
 اريغ نم ١ دلو تدلو مث رهشأ ةنس تثكمو 4 موب ق عيبلا دانع تدلوف

 ٠ اعيمج نيدلولا عئابلا ىعداف جوز

 ٠ نمثلا دربيو & هيدلو مآ نوكنو ء هيلا ةمألا درنو هانبا امهناخ

 ناكو > لطايل ١ نم هريغب آاطخأف قحل ١ نم هيل ا دصت ام : ليق دق : لات

 ٠ هللا لام تيب فق هنا : ليق دنف قحلا ىف لهاجتلا ىلع ال رصبي كلذ

 ىف لوخدلاو س هاوه عابتا نم هميرحتب نيدي ام كهتنا اذا امأو
 عرتخا امناو 6 رثأ الو ةنس الو هللا باتك ليوأت ٠٦ .777 ىلع ال ماكحألا

. اله اجت هسفن نم ء اهسن نألا



 ._ _ ١٥٨

 . ارناص هسفنو هلام ف كلذف |

 ٠ هلام ىف هنا عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخ ام : لات نم لاقو

 ك__لذ نود ام هلاعفأ نمو هماكحأ نم هللا لام تيي ق نوكب ام امأو

 ٠ كلذ هل زوجي هنأ نظو لهجب لخد ولو

 ماكحأ نم جرخ امو ةقدصلا ضبقب الجر رمأ دق مامالا ناك اذاو

 ٠ هرومأ عيمج ف لدعلا

 مكحلا ىف اطخلا هجو ىلع ملعب هيف لخديو ، ماكحألا رصيي ناك اذاف
 ٠ هدر ىلع ردقب ملو ء فلن اذا هللا لام ثيب ق ىدنع وهم

 دودرم وهف عامجالاو ةنسلا و باتكلا فلاخ ام نم ٥در ىلع ردق امو

 ٠ هدر زوجب نآ ناك ام ثيح قوحلم ص هلهآ ىلا

 ء هللا لام تيب ىف سفنألا ق هللا لام تيب ق ناك هدر قحلي مل ناو

 ٠ 4 وق 4 ولع دوق الو

 امب ددهي ناك هنأ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع انغلب دتو
 ٠ لعفي ال

 ملو ء ١ رعشل ١ ضعب ناسل عطقيل ىسوم وأ نبكسب اع د هنآ انغلب دقو

 + ) 7 " ١

 نم ائيش هيف لمعي اناسنا هيف دجوف دجسملا لخد هنأ انغلب دقو
 ٠ اذه هابشأ وأ ، لعفي ملو اهب هبرضيل ةردلا هل عفرف ايندلا لامعأ



_ ١٥٩ _ 

 وهو هلام ةاكز هل عدي نآ خيباسثملاو ةهبجلا نم دحأ بلط ناف : تلق
 ٠ كلذ كرت هنم فاخيو هل كرت اذا ةنؤملاو فافكلا هنم ىجري نم

 مهتا نم ريغ اومهتي نآ هئايلوأل سيلف هبرضب هتوم لبت مهتا نمو
 هبرضو ؤ هبرض نم نم هب ىمس ى ذلا اذه نا : باصملا لوقب نأ الا

 ٠ نورخآ موق

 ٠ مهل كلذ ناك هؤايلوآ و وه مهب ىمس ناف

 لق ىذلا وه انالف نا : اولان نآ هدعي نم هنثرو مهتا اذا كلذكو

 ٠ ح

 ٠ هريغ ىلا هوبلطي نأ مهل سيلو

 ٠ كلذ مهل ناك هريغو كلذ اومهنا ناف

 دعب نم مهل سيلف دحاو سبح مهل مامالا ىصقتسا اذا : ليتو

 ٠ ةحصي الا كلذ دعي ادحأ مهل سبحي الو س هريغ اومهتي نأ

 بابسأ ىناثلا ىلع تءاجو . اذه سبح ضقنتسب مل ماما ناك ناو

 ٠ هنم فاصنالا مهلف هومهتا 7

 ٠ مهل هسيحي نأ ماماللو

 7 ح ةحصلاب الا دخؤب الف نبملسملا مم ةيالوو ةلا دع هل نم امأف

نيميب .٠



_ ١٦٠ 

 تاتو_يبلاو رتسلا لهآ اهب سبحي ال هنا : ةقرسلا ف لاق نم لاتقو

 ٠ ةحصب الا ةلادع مهل نكت مل ولو

 . قرسلاب ةمهتلا لهأ ببسلا حص اذا كلذ قحلي امناو

 \هبرض الجر نآ ىعداو س رثآ هبو مكاحلا ىلا عفر ريغص ىبص نعو

 مكاحلا لسري وآ همصخ راضحاو ىراسلا ذخأب هرمآي نأ مكاحلل له

 ؟ كلذ ف ىبصلا ىنعي الو

 ىلع ههجو ىلع كلذ مكاحلا ىلوتيو س كلذ ىف ىبصلا ىنعب ال : لاق

 ٠ هيلا غولبلا نم مزلي ام

 وجرأف هل رييختلا هجو ىلع الا هينعتو هلامعتسا ىلا ظفللا ريغ نم ىبصلا
 ٠ آب كلذ ق همزلي الآ

 رضحي نأ ىل ١ دوعنل اب ىبصل ١ رمأي نأ مكاحل ١ عسيق : هل تلق

 ؟ همهنب ال نم هريخ وأ ح مكاحلا هفرع اذا هيرض هنآ ىعدا ىذلا همصخ

 ةرضم ىنعم رييخت كلذ ىف هيلع نبي ملو ، كلذ ىف هربخ نا : لانو

 ٠ كلذ هعسي نآ وجرأف

 :رييختلا هجو ىلع هل لوقي نأ مكاحلا عسو رثآ ىبصلا ق نكي مل ناو

 ،هتنيب هل بلطي اليكو ميقي نأ هرمأ هل نيبي ام ف هتنيب رضحي نأ دارأ نا
٠ كلذ ىلي نم هل نكي مل ناو كلذب هل رمأيو



_ ١٦١ 

 مكاحلا هنم عمس دحلا اذهب ناك اذا ىذلا ىبصلا دح امو : هل تلق
 ؟ ةمهتلاب همصخ هل ذخأو ح هاوعد

 ٠ هتقو ىف رظنلاب الا هرابتعا نوكي ال : لاق

 ماقأ الاو ىصو وأ ليكو هل ناك ناف قحلا هل حصو ةنيبلا رضحأ اذاف

 ٠ هلام ضبقي ةقث مكاحلا هل

 عانتمالا بايسأ نيبنو ث هئادآ نع عنتماف قح هل همزل اذا : لاق

 ميقي نأ ٥ رمآو ح مكاحلا هرضحتسا مصخلا ريغ هيلع دوهشم ١ ةرضحم

 ٠ اهبلطب وأ بلطي ىتلا ةموصخلا ف هيلعو ى هتجح هل عمسي اليكو

 ا ؟ هسبحب نأ مكاحلل له ليكول ١ نع عننم ١ ن ١ تبآ رآ : تلق .

 همزلي ام لعفي ىتح سبحلا هيلع ناك همزلي ام نم عنتما اذا : لاق

 ٠ قحلا نم

 هريجي .نآ مكاجل لهم مكاحلا :ىلا روضحلا نع عنتما ناو : تلق 7

 ؟ كلذ ىلع

 نا : رايخلا هل ناك راضحالا هب قحتسي امي هيلع بيست اذا :.لاق

 ٠ هرضحي نأ ءاسث ناو ت اليكو مقي ءانث

 : ؟ هيلع الو هل مأ مكاحلا ىلع كلذو : هل تلق :

٣ (٠ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١١ م )



. ١٦٢ 

 . هيلع وأ هل ، كلذ بجي مكح هيلع بجي امكاح ناك اذا ىنبجعي : لاق

 ٠ رايخلا هل ناك رييختلا دح ف ناك اذاو

 نجمي بلطو > ابح اهيلع نأ لجر ىعداو تكله ةآرما ق تركذو

 ىذلا لاقو > اوغلبي مل مهنأ ةكلاملا دالوأ رمأب موقي نم جتحاف ةثرولا

 ؟ مهغولب ق ةنيبلا نم نع ص اوغلبي دق مهنا : قحلا بلطي

 ناك مهغولب ىلع ةنيبلا رضحأ اذاف ڵ اوغلب دق مهنأ بلاطلا ىلع
 ٠ مكاحلا ىلا مهوعدي نأ هيلع

 وأ ث مهوعدي نآ مكاحلل نكي مل مهغولب ىلع ةنيبلا رضحي مل ناف

 ٠ كلذب مهرومآب موقي نم جتحي

 نأ مكاحلل لهف لاومألا ىف مكاحلل ة ةريشلا ملعلا تبث اذاو : تلق

 ؟ ةرهشلا قيرط نم هملعب مكحي

 . هملعب مكحي هنأ كلذب لوقي نم لوق ىلع كلذ ىنبجعي : لاق

 هنأب ةرهشلا قيرط نم مكاحلا ملع نيب كدنع قرفلا امف : تلق

 ؟ هب مكحي هنآ ةربخلاب هملع نيبو اهيف هملعب مكحيال

 ةرهشلاي هنم ملعلا ةلاحتسا لامتحال امهفالتخا ىدنع نسحي : لاق

 هنم لمتحملا ىف ةرهشلاب هنم ملعلا لقتنيف ةلاحتسالا هيف لمتحملا ى

 نم اهملع دق ىتلا ةلاحتسالا )ا ىنعمب ملع ام ريغ ىلا لقتنيف ث ةلاحتسالا

 ق ليحتسمب مكحو دهش دق ناكف هلثمي لاحتسا ىذلا ببسلا كلذ قيرط

.ه تتو



 ۔ ١٦٣

 ٠ مومعلا قيرط نم هيف ءاج ريخلا نأ كلذ

 ءايشألاب هملعو ث مومعلا قيرط نم ليحتسيو لقتني كلذكو
 ٠هل صاخ

 صاخب الا صاخلا ملع هنع لقتني ال هنأل صاخلا ىنعم ىلع دهشيو

 ٠ هملع نم هلثم

 قيرطلا اذه نم هلعلف ىنعملا اذه نسحو قرف امهنيب تيث ناف : لاق

 ٠ هب ىدنع هبشي ام وأ

 نم دب نع اليحتسم ناك هم مكح موي هنآ كلذ دعي هدتع حص ناف

 ؟ مكحلا ضقني نأ هيلع لعلف امهريغ دي ىلا هب هل مكح

٠ ىدنع اذكه : لاق



 م ١٦٤

 باب

 (سرلا ق)
 د ع

 : رثالا نم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هفرعت ملو فيعض بيرغ ىنا : لوقيف سرحلا ى هتيقل لجر نعو
 ؟ هكرتت مأ هذخآنأ ٨ ءوس ق هدجت ملو

 اهيلع مدقم 0 هنجاح يف ضام زئاج قيرط ى هتيقل تنك ناف

 ٠ هكرتام

 نا هرمأي هملعأو 6 ىلاولا ىلا هلصوأف هي باتريام ف هتدجو ناو

 ٠ هللاءاش

 قهارم ىف تلتق كلذكو : نامثع نب ىراوحلا باوج بسحأ ام نمو
 ؟ هريغ وأ سبحب بقاعب له ؤ اندح ثدحأ

 نود امالغ سبح رفيج نب انهملا نأ لضفلا باتك ى انيآر دقف
 ٠ هيلع اومقن دقف هلعلو 4 ديقلا ركذ هنظأو 6 قهارملا

 . قهاري مل امالغ سبح انهملا نا : هريغ لاق

٠ ديقلا نم اتبهذ هيلجر نآ ىنغلب ىتح : ليق دقو



_ `٦٥ \١ 

 اوردق ناو مهيلع نمؤي ثيح نوسبحي امنا : لاق نم لانت دق لعلو

 ' .. ي ملعأ هللاو سبحلا ف ء ونسي مهدا رآ نم نم مهسفنأ اوعنمي نأ

 ٠ غغليب ىتح ىبصلا ىلع: سبح ال : ليق دق : هريغ لاق

 . مك احلا سلجم وأ دجسم ف سبح ريغ ق نوسبحي مهن ا : ليقو

 . هررض عفد كلاذ ق ىجرو 6 دحأ ىلع ررض ىبصلا نم فيخ اذاف

 . سبحف ةبوقعلا نم هيلع نمآو

 ٠ ملعأ هللاو دكآ كلذ ىلع هل ةبوتنعلا كرتف هلعف دق ىذلا ىلع امأو

 ح ةرجلا رسكت مآ مارح ىه ئ بارشلا ىلع نونوكي ةعامجلا نعو

 ؟ رهدلاو فدلا قرخيو ةدرقلا و لعسنملا قرخيو

 ىفو س مارحلا بارشلا ىلع اوعمتجا اذا مهنا : ليق دق ، معنف

 ىهالملا مهدنعو ث مهنيب بارشلا نوديري مهو كلذ ريغ ىلعو ث مارح ءانا

 :٠ فدلا قرخيو . ةرجلا رسكتو 6 ركنم كلذف

 ٠ رهدلا كلذكو 64 هنفد رسكتو : رثؤملا وبأ لانت دقفو

 ملعأ هللاو رارجلا نم هريغ ليبس هليبسف اكوم ريغ ناك نا امو

. كلذب



 س ١٦٦

 ؟ كلذب رمأي الف ةرطعملاو نيدلا هيف زوجب لح

 . سبحلا همزل هب هورمآ ام ف نيملسملا ىصع نمو

 مشاه ىلا ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبأ نب ءالعلا باوج نمو

 نيلق لام هل سيلو نيد هيلع نم نعو : _ هللا همحر _ مامالا ىأرب
 ى دؤيو ك لمعي كرتيو هيلع سسيح ال مآ سيبح هيلع له ئ هلمع ال ١ ريئك الو

 ؟هسسفنب هلمع نم

 رظنأ ىتلا هللا ةرظن ىلا رظتنيو ع هل لام ال نم ىلع سبح الف

 ٠ ىةدؤيو لمعي كرتيو ع هدابع

 له ، رارطضا ريغ نم ةنيملا لكآ نم نعو : هللا دبع ىبأ نعو

 ؟ سبحي

 ٠ تومي ىتح القيو افجي نكلو سبح همزلي سيلف

 ؟ سبحب له 6 بات دقو ةيال و هل تناك ن ا : تلقو

 . سبح هيلع سيلف

 الا كلذب قيقح وهف كلذل دمعت اذا ةتيملا لكآ ىلع مامإ هسبح ناو

 . سبحي الو باتتسيف ةيالولا لهآ نم نوكي نآ

؟ ةبوقع همزلت لهف بتي ملو كلذ ىلع رصأ نا تيأرأ : تلقو



_ ١٦٧ 

 هنم آربيو ص هل ةيالو الو ص ةبوقعلا هيلعف ٠

 لالح ةتيملا لكآ نا : لاق نا كلذكو ٠

 كلذ ىلع هسبحي نآ ىرآ ىناق ٠

 ةنونيدب سأرلاو ندبلا ق ىتلا رشعلا ننسلا هذه تيآرآأ : تلقو

 ؟ بتي ملف بيتتسا نا همزلي ام ؤ انواهتمو اقحتسم وآ

 ىف هنولو تي الو ص هنم نوملسلا آربي نكلو ث ةبوقع هيلع ىرآ الف

 ٠ اهضعب ىف هنوبقاعيو ث اهضعب ىف هنع نوفقيو ت اهضعب

 رفك دقف هكرتب ةنونيدب كلذ نم ائيش كرت اذا : ليق دتو : هريغ لاق

 ٠ كلذ ىلع بقاعيو

 ىلع براوشلا ىبرم ربجي ناك دلاخ نب دمحم هللا دبع ابآ نا : ليقو
 ٠ كلذ ىف مهرذعيالو ٠ اهذخأ

 ىلع مهربجي نكي ملف شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع وبآ امآو
 ٠ كلذ

 ةضيرف هذخأ ناك نيكرشملا ةئيه ق راص ١ ذا براشلا نآ دجوي دقو

 . قحلاب ملعأ هللاو

. برض هيلع سيل سبحلا بقن نم : لاق ىلصوملا ركب ىبآ نعو



 ح ٠١٦٨

 ةوخا هل ناك اذا هتيد نم هسفن ربأو ، هدلو لنق لجر فق ليق دقو

 . هيلع مجنت وآ ، مهيطعي ىتح سبحيو ع هيلع مهل ىهو ع ؟ربي مل

 ؟ سبحي له ث ةنيب هيلع مقت ملو ، قرس اذا دبعلا نعو

 . اسآب كلذب ىرأ الغ برهي الئل ةنيبلا بلاطل هسبح ناك ناق

 هيلع تماقو هدري ملو دبعلا هب .برهف ابوث ادبع راعأ دبع نعو

 ٠ ةنيبلا

 امف الاو هدنع نم بوثلا ىلع ردق ناف لوقلا ف هيلا ظفلي دبعلا ناف

 ٠ اذه ىلع همالغ سبحي ١ نأ بحن امو س امرغ ه ديس ىلع ىرن

 نم لجر هيلا لصو دتو ناورم ابأ تعمس : بيغش نب دمحم لاق
 : : ٠ لتقب مهتم سوبحم هل دلو ق بلطف مايخل ا لهآ

 ناك : لاق مث :سبح دق ام كنبال رثكتس كنأك : ناورم وبآ لات

 سبحلا ناك لتقي دخاو دهاشت هيلع ماق نم : لوقي نامثع نب ناميلس
 ٠ تومي ىتح ةنبب

 لجر نعو : ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبأ نبا ءالعلا باوج نهو

 رخآ لخدف سبحيف اعجوم ابرض هبرض وأ همالغ لتق هنآ لجر ىلع ىعدا
 المع وأ افيص .اعراز ناكو اذه كمالغ ىلع نا : همالغ بورضملا هل ليقف
 جرخ املف ليق ىذلا ةلابت ىلع نجسلا نم اذه جرخأف ةعارزلا ىوس

: هل ليت امك هل لمعي نأ هركو لسعلا عجر



 س . ١٦٩

 لمعي نأ هيلعف مالغلا برضب هنم ةفرعم ىلع هل ليق .ناك نام
 7 .هب لبقام

 ٠ هيلع لمع ال مت

 هيلع تبثت ملو ةعمسلا رهظتو ، اضيآ لتقلاب مهتي نم ف تركذو
 .هنيبي

 ٠ ةنيبلا رمأ ىف رظني ىتح سبحي نأ اسأب ىرت امف

 ٠ كلذ ىف رظانلا مامالا ناك هيلع وعدملا ةنيبلا زجع ناف

 نأ هللا رمأ هبو ث هللا دابعب ىلوأ لدعلا ناف لدعلا كلذ ى انيأرو

 ٠ ١ هللا دابع نيب لمعي

 ىلوم نأ ىعداو رثألا هنيفو هبرض هنأ دبع ىلع ىعدا لجر نعو

 ؟ هنتتحل اذا ةمهتلاب ىلوملا سبحي له ع كلذب هرمأ دبعلا

 ٠ ىدنع اذكه : لان

 ؟ لعاف ريغ وه ؤ كلذ مل : تلتت

٠ كلذ نمضي هنأل : لانق



_ ١٧٠ . 

 لثم نوكي له كلذ هيلع ىعداو رخآ برضب ايبص رمآ ولف : تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ نمضي لهف الجر برضن احيحص اغلاب رمآ ولف

 ٠ نمض اعاطم ناك اذا : لاق

 اعاطم ناك اذا ةمهتلاب سبحي لهف كلذ حصي مل نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ كلذ ق ارمأ ىعداو

 ٠ ه رمأب هربغ لعفب ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ةمهتلاب سبحي لهف كلذ ىف هرمآ ىعدا ناف : تلق

 ٠ كلذ همزلي لعلف ع نماضلا همزمي نم لوق ىلع : لاق

 ىف لدعلاب ملعأ هللاو هيلع سبح ال نماضلا همزلي ال نم لوق ىلعو
 .هريغ ىواذه

 . هسبح مكاحلل زاج هب ارقم ناكو نيد لجر ىلع مكاحلل ناك اذاو

 ٠ هسبح مكاحلل زجب مل نيدلل اركنم ناك ناو

 اومكحيو ضعب ىلا هيلع عفريلف كلذ ةحصب مكاحلا ملعي مل ولو
.هنم فصتنيو امكح



. ١٧١ . 

 هرجح ف هنأ ريغ { غلاب ريغ وآ اغلاب هدلو ىلع عفري لجر نعو

 .ربجي له ، هنع لزتعي نآ بلطي دلولاو هتعييضو هلمع همزلي نآ بلطي
 ؟ هل سبح الإو هلمعو هتعيض مزلي نأ دلولا

 . هتعيضو هدلاو ةعيض مزلي نآ رمؤي نكلو ع كلذ ىلع ربجي الف

 ٠ سبحي مل لبتي مل نا و

 دق ناك ىدنلجلا نب مشاه نأ : هللا دبع وبأ ىنربخآ : هريغ نم

 ناسغ مامالا عم امدب ذئموي وهو هسأر ف هتحرجف ليللاب هيمر هتباصأ
 رقصلا ناكو ث هامر نم رمأ هنأ ةدئاز نب دمحم نب رقصلا مشاه مهتاغ

 نامثع نب ناميلس هيلع كلذ ركنأف سبحف ناسغ هب رمأف لئامسب ذئموي
 نم رمآ هنأ همهتا امناو هحرج هنآ .همهتي مل هنأل سبح هيلع سيل : لاتقو

 ىتح ناسغ كلذ لبقي ملف هيلع سبح الو « نيمي هيلع ام ناف ع هحرج

 . هرجهو ناميلس بضغ

 مهنأ موق ىلع ىعداو هللا دبع ىبآ ىلا ةعامح نب هللا دبع لصوو

 ىتح كلذ بلط نكي ملو ع ةمهتلاب مهسبح بلطو ع هوحرجو هنبا اوبرض

 بلط نكي ملو ع ةمهتلاب مهسبح هللا دبع وبآ هل ري ملف هنبا ةحارج تئرب
 . هوحرج مهنأ ابيس مهيلع رضحأ نأ ىلا هنبا ةحارج تحص ىتح كلذ

 ىلص هللا لوسر نا : ليقو : _ هللا همحر _ هللا دبع وبأ لاق

 ىضر _ رمعل الو ث هدعب نم ركب ىبأل الو سبح هل نكي نمل ملسو هيلع هللا

 طبرف هب رمآ قح دحأ ىلع هعم حص اذا ناك رمع نأ ريغ _ امهنع هللا

.دجسملا ةبراسب



_ ١٧٢١ : 

 .سبحلا اوذختا دعب نم داسفلا رثك املف اليلق ناك :داسفلا نأ كلذو ٠
 .ن ٥

 . 'ه سبحلا :ذغننا نم لوآ نامثع نا : ليقف

 ٠ بلاط ىبأ نبا ىلع كلذ ىلعف امنا : نورخآ لانتو

 نجسي نأ الإ ) ىلاعتو كزابت هللا لوقل ةبوقع نجسلا نا : ليقو

 نجسلا ريظن لتقلا ناكو ٠ ميلألا باذعلاو تابوقعلا نم ( ميلأ باذع وأ

 نوجسملا هقحنسي ام عضوم ٤ الا ٠ رحسلا زوجي الف

 6 هد .لو عغفغملاب لعافلا نم املظ كلذ ذ نأك قح ريغ لع نجس نمف

 ١ . . تاروجحملا نم كلذ ناكو

 .: نيهجو ىلع قحلاب نوجسملا ىلع عقي نجسلا و

 نجسلا اهيف بجي ىتلا تاروجحملا نم بكترا نمل الاكن هنم هجو |

 مايقلا ىق هنم داهتجالا ىري امب نجنسلا كلذ ق رمگنا ىلوآ نم رظنلام

 ٠ قحلاب هنل

 بكترا ام عيمج ف هلل وهأ امناو قح هنف دحأل ال هل نجسلا اذهو

 ق مزال قح اهيف بكترم ١ مزل ال ىنلا رومأل ١ نرم ىضم دخف ام ق دبعلا

 . ةدابعلا ىلا هؤادأ همزلي امب هلل الو دابعلل هتمذ

 نم رظنلاب كلذ ناك هجولا ٣ ىلع بجي امنا نجسلا ناك

ذغب رمألاب مئاقلا نم رظنلا ىوس كلذل ذخألاو دابعلا نم رمألاب مايقلا



 بب ١٧٣ بي

 نم برض اذبهف ه كلذ .نم :بجي ام ى ملعلا لهأل ةروشنملاو داهتجالا

 ٠ نجسلا

 هوجولا نم هجوب كلذ ف هنم رظني رمألا ىلوأ نم اذه لعفي مل نمو
 ٠ كلذ هل زاج

 ريصقتلا ىوس هيف هتحلي ابيع :ىرن الو ث هنع رفكمب كلذ سيلو

 سبح هجولا اذه ىف بجي مل ام رمألاب نيمئاقلا نم هريغ هيف غلب ام نع

 هجو ىلع هنم كلذ امئاق الو ؤ لهجب فرعيب الام نم لعفلا كنذ ناك اذا

 ٠ ١ رظنلا قف رب صنتنتلاو

 ىلع زواجت هللاو , لاكن ةبوقعلا نأل نجسلا ف لاقي هلثمو اذهف

 ىلع ةماقالاو ث رئابكلل هتقفاوم نم تارفكملا بانتجا دنع تائيسلا هئابلوآ

 ٠ تارارصالاب رئاغ سملا

 ع كلذ باكترا ةرثكب فرعي كلذل بكترملا نوكي ام هجولا اذه نعو

 ٠ ١ هيف ىدامتلا و ، هيف ةداعلا ءارجاو

 ىلوأ به ؛ايسشألا ع لالدتسبا ,وه بابلا اذه نم هجولا اذهف

 . ( هاشتنا و ٩ وذ زبيز ع

 هبكترن ل نم كلذ باكتر اب فورعملا نوكيا نمو : : اضيأ بابلا اذه نمو :

 دق هنأ الا هنيعب ءىننن قلعتي نآ / ريغ نم 'كلذم فرعبو ح :سانلا لاؤمأ نم

٠ سانلا لاومآ باكترا. هيلمع حص وأ مهتا



_ ١٧٤ 

 ذه لكف . هجولا اذه ق رومألا دشأ اذه و ١ هلثمو ٠

 ىف هؤادأ همزلي قح نوجسملا ىلع قلعتي مل ام وهو دحاو هجو نمو
 . هسفن ف وآ هتمذ ف لبقتسم وأ ، هغلتآ نومضم

 هذخآ رمألاب مئاقلا ىلعف هئادآ نع عنتماف هتدؤي قح همزلأ ناف

 ٠ قوقحلا لثم اهيف لوقلا ناكو ، تمزل اذا اذه ىف هلل دودحملا كلت ءادأم

 بجي امب هل ذخألا ىف ةغلابملا ىلع كلذب ذخألا كلذ همزل نم ىلعو

 ىتح كلذل ةياغ ال قحلا كلذ نم همزل ام ىدؤي ىتح هل عقيو ع رظنلا ف

 ٠ هب رذعي ام نم هوجولا نم هجوب هرذع لزني وآ همزل دق ام ىدؤي

 اكرات ناك تابجاولاب ذخألا نم هجولا اذه .رمألاب مئاقلا كرت ناف
 ٠ كلذ هعسي الو ئ هيلع بجي 11

 له : نونجملا ف تركذو : هللا دبع ىبآ ىلا ىلع ىبأ باوج نمو

 ؟سبح هيلع

 ناف ساانلا ىلع هدي فاخت الا ثادحلثللا ىف الا اسيح هيلع ىرن امف

 ٠ هسبحب نورمؤي هلهآ

 هسبح نعو هنع افع كلذ حصو ، همتش هنأ ىلع لجر عفر اذاو

 وه امن ١ تفصو ام ىلع سبحلا و ك هلل اقح عيضي نأ هل سيل مكحلاف

 .ةبوقع

 هلحن اذا ىمسملا هقدصي نأ الإ لتاقلل ةبوقع وه امنا :زيزعتلا كلذو

 ٠ ةءاربلا باب نم كل تفصو ام نم ءىنث وأ قوسفلا نم وآ رمكلا نم ائيش

٠ كلذ ق لئاقلا ىلع » ء ىش الف لوقي ام ق هقدص ناف



_ ١٧٥ 

 باب

 ( ريزمتلا ق )

 رهزألا انل ىور : ىلع نب ىسوم ىلع هضرع بيعش ىبآ باوج نم
 ناكو ث ةكم ىضاقت ىلا نوفلتخي اوناك نيملسملا نم اموق نأ ىلع نبا

 : رخال امهدحآ لاقف نالجر هيلا مصتخي ناكو ث ذئموي صقوألا ريمألا

 ء اطوس نيعبرآ دلجف ىضاقلا هب رمأف رمخ براش الو نازب انأ ام هللاو

 هوربخأف ةديبع وبأ مهلاسف ىضاقلا نوبلطي ةديبع ىبآ ىلا موقلا ءاجف
 ٠ ىضاقلا قفو ةديبع وبأ لاقف

 ٠ هل حرصل حرص ولو س هل ضرعف ضرع : ةديبع وبآ لانتو

 : رخآل لاق الجر نا : هل لاقف هدلاوب رم ةسبنع نب مهف نأ ىورو
 هي رمآف راحصب ةمألا ىلعو ةيجنزلا ىلع كردأ ئ ىدلاو هللا ىزخآ

 ٠ تقفو : ةرزع ني ىلع لاقف اطوس نيئالث دلجف

 ٠ كلذ لعف باطخلا نب رمع نأ انغلب دقو ص ةياورلا هل ىورو

 كلجر نعو : مهجلا نب مسثاه ىلا ةفيذح ىبآ نبا ءالعلا باوج نمو
 اوحكتن ام اذا : لاق وآ ث ةنالف نالف ونب بكر ام اذا : بيرغ لجرل لاق

 : ةنيبلا كلذ ىلع تماقو ةنالف

 هيلع نوكي ام ىلا هيحني كلذف ( ةنالف نالف ونب بكرام )ا امأف

٠٠١ دح هفعف



- ١٧٦ 

 كلذ نع لاسي هناف ( ةنالف اوحكن ام ) هلوق امأو ٠

 ةشحافلا ىنع ناك ناو 6 دحلا هنع ءىرد ةشحافلا ريغ ىنعم لاق ناق

 . .٠ دلح

 ؟ هيلع ام هللا نب ريزع : لاق اذا ىدوهيلا نعو

 ٠ سبحلاب بقاعي : لاد

 لاق لجر نع هنع دجوي ام ىف _ هللا ةمحر _ ناورم ىبأ نعو

 ٠ كلذ هابسئآو روثاي وآ ىنج اي وآ رامح وآ بلك اي : لجرل

 . ءىن هيف سيلف ( روث اي ) هلوق ف الإ ريزعت لك ف : لاق

 ٠ مس ١ و كل ذ ىلع نعي رأل ١ ىل ١ رشع ةسمخل ١ ق رت زعتل ١ و

 نبا حيسملا : لوقي ىنارصن ىف تركذ : ىلع ىبأ نع دجوي ام نمو
 رمألا ةالو هيلع دسيو ع كلذ ىلع رداغي ال ث كلذل لئاقلا هللا لتاقف : هللا
 ٠ اتكس هناسل ضفي ىتح

 عطق وآ ؤ انصحم ايناز لتق وأ ث مامالا نود ادترم لتق لجر نعو
 ٠ مكاحلا نود قراس نبمغ

 هيلع سيلو ث مامالا نود مكحلا هب ىضمأل ريزعتلا هيلع : لات
 ٠ ص اصت

٠" هرزعي هناف الدع مامالا ناك ناف نذا ريغب اتيب لخد نم : ليقو



_ ١٧٧ 

 ح رامح اي : لاق وأ هنوخ وآ الجر حبق نم ىف ىلع ىبأ نعو ..

 . بلك اي وأ

 ىذلا اقيقح ناكو ، نيملسملا نم كلذ هل ليق ىذلا ناك نا : لاق

 ٠ رز _۔ في نآ لاق

 . رمذلا ىلوأ ىلا رمألاف كلذ ريغ ناك ناو

 ٠ لاح لك ىلع كلذ ق ريزعتلا هيلع نا : لان نم لاق

 تا رفكمل أ نم ء ىشم هفذق وآ هنعل وأ ه حيق نا : لاق نم لاتقو

 . نيملسملا نم نوكي نآ الإ هيلع ءىن الف

 هيف كلذ ناك نا ئ ردزعتلا هبلع ناف بلك ام وأ رامح اي هلوق امأو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو 6 لاو ريغ اماو كلذخ

 قر اس اي وآ رح اس اي : لج رل ل انق لج ر نع هللا دبع وبآ لئس

 ؟ هيلع بجي ام س قفانم اي وآ

 ٠ ريزعتلا هيلعف لهجلاب فرعي نم نم ىدعتملا ناك ناف

 ٠ كلذ هل لمح لهجلاب فرعي ال نم نم ناك ناو

 ٠ ةينج دلو : لجرل لاقت لجر فو

 وجني امب هيلع جتحي نآ دعب هيأر وهو ، اطوس نيعبرأ رزعي : لاق
 ٠ دحل ١ نم هم

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٢ م )



_ ١٧٨ _ 

 نوبرضي له : ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا نع لئس : هريغ نمو
 ! ؟ اوهتني ىتح طايسلاب

 لاجرلا ىز ىلا اوبصرو اوهتنا ناف ، كلذ ىلع نوسبحي : لاق
 . اوهتني ىتح كلذل ةياغ الو مهسبح ليطأ الإو

 ٠ ةرزاغملا ىلع اوبرض اوزاغغ ناو

 ؟ رثؤم ريغ وأ ارثؤم نوبرضيف : تلق

 ٠ زيزعتلا هجو ىلع ةبوقعلا نم ىهتني ابرض برضي : لاق

 كلذب تامف هلثم نم تومي ابرض برضو هتني مل ناف : تلق
 ؟ ءىش برضلا كلذ هبرض نم مزلي له ع برضلا

 ٠ هللا لام تيب ق هتيدف مكاحلا نم ريزعتلا

 زوجي لهف ريزعتلا اهيف رحلا مزلي ةلزنمب دبعلا لزن ناو : تلق
 ؟ هريزعت

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 . مه رابدآ ىلع ىصعلاب دودحلا نود ام نوبرضي ديبعلا : لبيتو

 ىدنع كلذ دعبي مل مكاحلا كلذ ىآرو ث طوسلاب دبعلا برض ناو
٠ هربد ىلع ىصعلاب رزعي نأ كلذ نع هزني وه امنإ رحلا نأل



. ١٧٩ 

 ؟ هربد ىلع رحلا برضو رحلا كلذ لعف ناو : تلق
 ٠ هلام ق دمعت اذا نامضلا مزلي نأ ينيجعيب دجعبو ملعأ هللا : لات

 ٠ هللا لام تيب ف نوكي نآ ىنبجعآ كلذل دمعتي مل ناو

 نامض مكاحلا مزل اذا ريزعتلا ماكحأ نم مزلي ام هنع لوزيف : تلق
 . كلذ

 هلاحب ريزعتلا هيلع نوكي نأ كلذ نامض هل تبث اذا ىنبجعي : لان
 ٠ هلك كلذ لهجي ناكو ئ هيلع مدقتملا ثدحلا - ئ ريزعتلا ف هبلع نمآ اذا

 مكاحلا هبتاعف ةبوقعلا نم ءىنث دحأ ىلع بجو اذا كلذكو : تلق
 ةبوقعلا ند هيلع بجو ام مكح بقاعملا نع لوزيآ ، ادمع وآ أطخ اهريغب

 ؟ ال مأ اهريغل هل مكاحلا ةبوقعل

 ٠ طخب ال و دمعي لط ايل ١ نم ء ىش هلب زي ال قحل ١ نم تيث ام : لاق

 هنجوز تيلطق رحبل ١ ق بيغي نأ دا رآ نم : لاتقو : رخآ باتك نمو

 نركي نأ الإ كلذب ىلاولا رمأيو ث اهل كلذف لجر دي ىف اهقالط لعجي نأ

 ٠ كلذ ىرخآ ةدحاو ةقيلطت لعج ناو ايزاغ جرخي

 ؟ ٥ 7 ق لوهجمل ا مج ر ن اف : ثلق

 ٠ كلذ هل نكي مل مك اح نم مكحب ن اك اذا : لاق

٠ كعانق نع ىفشكا : لاقو ةردلاب ةكولمم:برض هنآ : رمع نع ىورو



 ۔ ١٨٠ _

 اد_ حأ عدي نأ ىلاولل سيل : لاقو ةردلاي هبيرض ىتح هيلا ىشمف رصعلا

 ٠ ىنغي

 ةنيزتم ةأرما ىآر : _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع ىوريو
 نتتفيل نيجرختو نينيزتت : لاقف ليق ام ىلع ةردلاب اهبرض هلعلف ةجراخو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع ١ ذه وحن وآ ضرم هبلق ق ى ذلا عمطيو 6 ملسمل ١

 دعي ام « لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع ىورب دنقو

 ادعاصف ا هيفك نم تزربأ ام 3 » رانلا ق ادعاصف ةآرملا نم نيبعكلا

 ٠ رانلا ق وهمغ

 هل زوجي ال نم دنع كلذ تلعف اذا ةءاريلل بجوم ثيدحلا اذهف

 ٠ كلذ ىف اهنم دمعتلا ىلع اهيلا رظنلا

 ٠ باتتست نأ بحأ و

 ملظلا دمعتي مصخلا تيآر اذا : ىسوم ىبأ ىلا بتك هنأ رمع نعو
 ٠ هسأر عجوأه

 ٠ اهب بدؤي ةرد رمعل ناكو

 بهريو ، بدألا اهب بجوتسا نم اهب بدؤي ةرد ذختي نآ مكاحللف
 ٠ ملاظلا هيفسلا اهب

٠ اصعلا هترف رجافلا هرازإ الجر نلمعتسي الو



._ ١٨١ 

 ؟.ال مآ طمقي ، اركنم لعف هنأ مهتا لجر

 دبع طمقب رمآ ىدلاو تيأر دق : لات ٠

 لعف هنأ رقأو سبحلاو ىلع ايوق وآ اقهارم ناك اذا ىبصلاو : تلق

 ؟ ال ً سبحي ث لدع ريغ هبلع دهت وآ ةيصعم

 كلذ ىلع اييص سبح ىدلاو تيآر دت : لاق ٠

 ىلا هب رميو لبحب قوطي نأ زوجي ، سبحلا هيلع بجو لجر : تلق
 ؟ال مأ سبحلا

 ٠ كلذ زاوجي ىلع ويآ ىنربخأ دقف اعنتمم ناك اذا : لاق

 : رثؤملا وبأ لاق : دلاخ نه دمحم نم دمحآ ركي ىبأ نع نانتلآسمل ١ ناتناه

 ملو ح اطو۔۔ى نبسمخ رصن نم هللا ديع تلصلا مامال ١ برض دق نأ ىل ركذ

 ٠ هيلع باع نبملسملا نم ادحأ نأ ملعت

 ٠ لتآ ديبعلا ريزعت ؤ رارحألا ريزعتك ديبعلا رزعب سيلو

 اطوس. نيعبس دلجف انهملا مامالا هب رمأف الجر نعط الجر نا ليقو

 ش ىباب ىلع نيملسملا ءامد كفست : لاقو

. هركي.وهو هبقلب الجر اعد لجر نع هتلأسو



_ .١٨٢ 

 ىخاب تسل : هيخأل لاق لجر نع هتلأسو ٠

 رزعب : لاق ٠

 ةيدنهلا نباو ةيجنزلا نبا الجر اعد لجر نعو .

 كلذك همأ نكت مل اذا رزعي : لاق ٠

 ريزنخ اي وآ قراس اي وأ ناركس اب : لجرل لاق لجر نعو
 ٠ هللا هازخأآ وأ 6 هللا هنعل وأ ح هيقس اي وأ

 ٠ ر زرعي . لاق

 اهعفرف ةملظم لاو هملظ لجر اميآ : لاق باطخلا نب رمع نأ انغلبو
 تيسثخل اعايض تارفلا فلخ تام ول هللاو ع هتملظ اناف اهريغأ ملو "ىلإ
 ٠ هنع هللا ىنلآسي نأ

 ىلاولا هيلا لصو ءوسلاب ركذي وهو حيبق هيلع ىعدا لجر نعو
 ؟ كلذ ىف امئإ ىلاولا ىلع ىرت له عنامم ريغ وهو هيذجف ءاجو هنيل

 ىلع دعت الو طارفإ ريغب ةيعرلا اوبدؤي نأ رمألا ةالولا ناف : لاق
 ةالولا ىلع نآ الا ءىنني كلذ ق رمآن ال نحنو 6 مهتيانجو مهشا دحا ردق

 ' ة لدعلاب ةيعرلا ةحلصم فق داهتجالا ىف رظنلا

 ٠. كلذ ثيجوتسا ام اذا .:. لجرل لاقب نأ زئاجو

. سئرلا زج الو ةبوقعلا ف حلصي ال ةيحللا زج : سابع نبا لاتو



 .س ١٧٨٣:

 باب

 ( ةمهتلاب سبحلا ىق )

 : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نم

 مهتلاو ث افلتخم اسبح مهتلا ىلع اوسبح دق نيملسملا نأ ملعا

 ٠ اهريغو ءامدلا ق ةقلتخم

 هتثرو مهتاف هلتقت نم ىردي ال رثألا هيف ليتقلا دجو اذاف لتقلا امأف

 ٥ ٠ ومهن ;أ نم مهل ن دخ آ

 ديبع وأ نولدعي ال دوهسث نم ةلالدلا هبسثي ببسب مهتملا ىلع ناك ناخ
 ٠ اابوط هسبح كلذي همهناف ايح لوتقم ١ كردأ وأ 6 نابيص وأ

 ءاملعلا ضعب هيق ا دقف صاصقلا هق ف همزلي ال هب ناك نا 6 هسبح

 ٠ "اطخل هبس الو ديرب ةطخلا را رقا رقأ اذا نننس سبخي ٥

 .٠ بوبحم نب دمحم كل ذ ل ات

 نيبنس نا دحلا نم اسان سبح هنأ : م امالا ناسغ نع انغلب دخو

 `- ٠. ة ثك

 تيثي ال نعط وآ رثأب الإ .لوتفملا ه هيعدي الو 4 فرعي ال ىذلا لتقلاو

٠ لقأب هيح هيف



 .۔۔ ١٨٤.

 هدلبو هعضوم ىف ىذألا ةلقو ةفعلاب فرغت ةلادع هل ىرجت ال ىذلا لجرلا

 . بيسي الا ةمهتلا همزلآ الف

 « هتذخأ ةحيبق بابسأ هيف ترهظ اذاف لدعلا لجرلا نوكي دقو

 ٠ ءايشألا رئاس ىف كلذكو

 حورجملا ىلع نوجتحي ام ردقو اهردق ىلع حورجلا ق مهتلا كلذكو

 ٠ ةديدشلا ةحارجلا ق ءىرب اذا

 نأ ماماللو ، ةمئألا ىلاا ءامدلاو لتقلا ىف نيمهتملا عفري نأ ىلاوللو
 ٠ هعم مهسبح لعجب

 ٠ قرسلا ق ةمهتلا كلذكو

 ىلع حئاص وآ باب حتف وأ تيب بقن نم ببس قورشملل رهظ اذاو
 ناف 6 كلذ هابشأو 6 ءىش هنم رهظيق ىعدبو هقرسو ساانلا ٥آ رف قراس

 نوكيو ص ةقرسلا نايبو قراسلا لعف حبقو ةقرسلا ةرثك ردق ىلع مهسبح

 ٠ هرصقو هسيح لولط

 ٠ لدعلا الإ مهتم لك قحلت مهتلاو

 هفرع ىذلاف ، ةبوقعلا ىف نيفلتخم قرسلاب نومهتملا نوكي دقو
 ٠ قرسلاب فرعي مل نم نم ةبوقع لوطأ ببسلاو قرسلاب

٠ ءاوس كلذ ف ديعلاو ةآرملاو لجرلاو



_ ١٨٥ 7 

 اوو_ةيو اوقهاريو اوغلبي ىتح سبح مهيلع سيلف نايبصلا امأف
 ٠ سبحلا ىلع

 ٠ ةمهتلا ىلع ىبصلا سبحي : ليقو

 دهع ىلع لتقلا ىف قهارملا نود امالغ رفيج نب انهملا سبح دتو
 ٠ فبويبحم نم دمحم

 « دويقلا ىلع مهتوقو مهثادحإ ردق ىلع نوديقب خياشملا نم هريغو

 ء دىد شلا برضلاو ةديدشلا حرجلاو لتقلا ىلع مهبره نم فاخب امو

 ٠ ىنهني ىتح بقاعي لهاجلا لهج ردت ىلع لهجلاو

 . قراسلا ردقو هنايبو قورسملا ةرثك ردق ىلع قرسلا ىف كلذكو

 ةبوقع دنأ ناك اهحتفيو اهبقني مهلاومآو لزانمب رهسث دق ناك اذاو

 .اسبح لوطأو ادينو

 . مامالا رواسشي وأ هدهجب كلذ ف ىلاولا ىرحتيو

 ةفص هعم تبثتنأ هسبح لوطي نم سبح اذا مامالاو ىلاولل ىغينيو

 هتيالو نع لاز وآ هيلع كلذ لاط اذا ىسني الئل هسبح موي خيراتو هبنذ

 سبح ى رظنيل هباتك ىف ام دهاعتيو ، هسبح ف نم دهاعتيو هريغ ءىجيف
 . قيفوتلا هللابو هيف رظنيف هبنذ امو هسبح ىتم سبح نم

 اهدشأو ةبوقع لوطأ ىهو ءامدلاو مرحلاو لتقلا ثادحألا دسأ نمو
٠ برضلاو ديقلاو سبحلا ف



 ‘ا _ ٢٨٦٢

 ردق ىلع برضلا نوكيو ت.هب مهتا.:ام هيلع حص نم برضي امناو

 ٠ ثدحلا ةدشث

 ث دودحلا لقآ نم صقنأ ريزعتلا رثكأو

 ىلا رمخلا ق كولمم ا ذيعلا دح ء اط وس نوعبرأ دودحلا لقأو

 لجرلل كلوق لثم هناسلب سانلا ىلع لهجي نآ نم هلقأ ةثالثلاو ، ةسمخل
 ٠ بلكلا و ىلوملاو روثلاو نئاخلا

 ٠ رثكأو ةبوقع دشأ ناك ملسمل كلذ لات ناو

 هب مهتي بلاط هل الو س ىلو هل فرعي ال ابيرغ الجر لتاق لتق ناو
 ٠ هتمهت ترهظ اذا هلتاق هب ذخؤي هناف

 ٠ هتبوقع لوط لدع ةنيي هيلع حصو رقأ ناف ، هتمهنتت ردق ىلع هبقاعيو

 { قحلاب ابانك هيلع بتكو س قحلا هيلع تبث هتيوقع ىصقتسا اذاو

 ٠ هقحب هل ذخآ ثراو هل حص ام ىتم اليفك هيلع ذخأو

 سانلا عدي الو ك مكاحلا هبتاع هيلا هؤايلوأ بلطي ملو لتق نم كلذكو

 ٠ هيلا بلطب ال نم ىلو نوكيو 6 اضعب مهضعب ' لتقي

 ملو هسبح غرفتسا دق هنأ ىآزق بلاطلا باغو امهتم سبح اذاو

 ٠ هرضحأ همصخ رضح ام ىنم ايلم اليك هيلع ذخأ هيلع جنتحيف هدجب

. 

 ؛! ...... مل : : : . . . . , ٠
٠ ةحزرجن هيلع .هل وهف قح نم همزل امخغ هرضحي مل ناخ



_ ١٨٧ 

 ٠ هب هل لفكي هقح ىلع ايفو اليفك هقحب هل لفك رقأ نا كلذكو

 . هيلع جتحي هيلع ردقي مل نا هجرخآو. هرضحي مل ناو

 ع قرطلا نوعطقي ع نيدلا كلذب اوفرع اذا ليبسلا ةعطق سبحو

 ديقلاو س ليوطلا سبحلا نوتقحتسيف ةيعرلا نوفيخيو سانلا نوبلسيو
 ‘ , ٠ ,ي ا يقنلا

 ٠ دشأ مه ريزعت ناك مهيلع كلذ حص اذاف

 هللا بجوأ ىتل ١ دودحلا مهيلع تميقأ ةنييل ١ مهيلع حص ١ ذ ١ و

 ٠ هبانك ق مهيلع

 ٠ مامالا مهيلع دودحلا ةماقا ىلب امنا و

 نبل دعم كلذ حص اذا ةردملا ن : رابصع ىلع نوسيحب ماكحلا انيآر دقو

 سبحي الو هيلع مدقيف نيملسملا نم لجر نوكي نآ الإ رارقاب وآ

 ٠ ةليللاو نيمويلا و مويلا لثم ليوطلا سبحلاب الو

 « اعولتم .هباب حبصي وأ لجر لزنم ق قرحلا رهظي نآ مهتا نمو

 ء اهدلج وأ اهسأر وأ اهنم ائب وأ دجوتف اهدتفي وأ ، ةروقعم هتباد وأ

 هتمرك وأ ، ةعوطقم ةلخن وآ. ك .لبنسلا عوطقم وأ .. اذوذجم حبصي وآ

 ٠ سبحلا هيلع اذه لثتمي مهتيو ةعوطقم هنرجسسن وآ

 ةرمح وأ مد نم برضلا رثآ هيف ٥ دلو وأ همالغ وأ هتبا د دجون وأ

 هنبا د وآ اذه ه اب ناو مظعلا روسكمو ١ دوسم وآ مرو وأ هرضح وآ

:: ." مهتلا نم ههايشآو اذهف ةروسكم



_ ١٨٨ 

 ٠ رثآ هل نكي ملو برضب اهجوز ةآرملاو ، هتجوز لج رلا مهتا اذاو

 ٠ انهرك امب امهف ةل ١ هقحلت : نم نم

 ريناندو مهارد لئم امهلزنم ق ام نم ائيس ىعداو نيي مل نا

 ٠ اضعب مهضعبل ذخؤ ؤب ملو عاتمو ةوسكو

 اوناك اذا دالوألاو ةوخإلا لثم دحاو لزنم ىف ناك ءىش لك كلذكو

 ء نايبب الإ دجوت ملو ةقرسلا نبت ملو ىت لزانم ىف اوناك ناف

 . ضعبل مهضعب ذخآ كل تفصو امك نايب ناك ناو

 هسفن لتقلا ىف كلذ امناو ، ةماسقلا هيف همزلت ال نم مهتا نمو

 ٠ ةماسق الف دعب نم تام مث ةحارج هيفو ابح دجو ناف

 ٠ ةماسنت حورجلا ىف سيلو

 ٠ دلبلا لهآ ىلع هيف ةماسقالل هراد ىف دوجوملا كلذكو

 ىه امناو ديبعلا ىف الو باودلا ىف ال ةماستق لاملا نم ءىش ىق سيلو

 هبو هلتق نم ىردي الو لتق دقو ةبرقلا ىف دجو اذا نيملسملا رارحألا

 رثأ ٠

٠ هيف ةماستق الف هيف رثأ الو اتيم دجو ناف



_ ١٨٩ 

 رحب ىف وآ س رهن ىف وأ ، ىوط ىف سانلا هيف تومي ام ىف دجو ولو

 . ةماست هيف نكت مل اتيم

 رادج مده ىف وأ قيرح ىف دجوي نآ هيف ةماسقلا مزلت ال ام نمو

 مل ءايشألا هذه نم ءىش ى حرط وآ س هيلع مده هنأ هثراو ىعداغ

 . ةمهتلا مزلت

 . اهئطوف اهسفن ىلع اهبلغ هنأ لجرلا ىلع ةأرملا ىعدت مهتلا نمو

 لخدي ال تتو ى اهلزنم ىف اهعم دجو وآ ص هب ةقلعتم تدجو ناف

 . فلحي ببس كلذل نكي مل ناو بقوع اهلع هلتم

 وه هنأ لجر ىلع ىعديف احيرج وآ اليتق لجرلا دجوي نآ : اهنمو

 ٠ هنم لبقي الف هريغ مهتيف عجري مث هحرج ىذلا

 : لقي ملو ، هلتق ىذلا وه : لاتتو الجر هيلو مهتاف لتق نا كلذكو
 ٠ هل ةماسق الو هريغ مهتب نآ هل نكي مل هلتق هنأ هيلع ققحو همهتأ

 ٠ هيلع ىعدا نم ىلع نيميلا هلف تفصو ام نم ائيسث ىعدا نم لكو

 هيلع مقي مل فلحي مل اذا ءطولا تعدا اذا لجرلا ىلع ةأرملل كلذك
 ٠ لعف امو قادصلل فلحي نكلو دحلا

 ٠ فلح هبلع ءطولا نود ام ثعدا نا و

 اعوط ةيبص هل ةيراج اهئطو هنأ لجر ىلع لجر ىعدا ول كلذكو

٠ رهملا ىف نيميلا هيلعف اركب و اغلاب ڵ اهرك وأ



_ ١٩٠ _ 

 دحلل رسيل نامضلا لاحل فلح هل ةباد ءىطو هنآ ىعدا ول كلذكو

 ٠ نفدتو لتقن ةبادلا نا : لبق دق هنأل

 ٠ نمضي لوفلا كلذ ىلعف

 ٠ هنمضو هفلح كلذ ىرب نم نم مكاحلا ناك ناف

 هيلع ببس ناو هنمضي ملو هفلحتسي مل ائيش ىري ال نم نم ناك ناو
 همزل الو 6 ال ودع الاجر ١ دوهش ةعبرأب كلذ حص ١ ذاو ح هسح ف بيس

 .. امجر وأ ادلج ىنازلا دح دحلا

 ٠ ماعنألا ف اذه : رثؤملا وبأ لاق

 حضوي نآو ث انامض الو انيمي هيلع ىرأ الف ريمحلاو ليخلا امآو

 ٠ سبح ببس هيلع

 ثدح وأ هنود ام ىفو لتقلا ىف رمأب لجرلا مهتي نأ : مهتلا نمو
 ٠ هلعف ىذلا كلذب وه ام نيمي هيلع هناف قرس وأ

 ٠ فق اعيب مل فلح ن اف

 . سبح فلحي ملو رقأ ناو

 ٠ نمضي هناف ايبص وأ هل ادبع رمأ نوكي

٠ هلتاق هب لثق هل ذخؤي ملف لجر لتقب زئاجلا رمأ اذا : ليق دقو



١٩٦٩١ 

 اهنع لئسو & .هي لنق ايبص وأ اديع ناك ناو ٠

 مهتملا ئلع امنا : نامثع نب ناميلس نع ةبنع نب حاضولاا ظفحو
 5 ٠ نيميلا رمألاب

 ىرقلا نم قرطلا فو :ودبلا قف ىرقلا نع بيغي ام : مهتلا نمو
 نم هريغ وآ ريعبلا ق ثدحيو لتقي وأ « سانلا بلسو ث قرطلا عطقف

 ٠ ىعدملا الإ ربخي دحأ رضحي دجوي ال ام

 ىلع ناسنإ ىعديو ص ةالولا ىلا عفريف ةالف ىف ىوط ىب ثدح وأ

 ٠ ركنأو ناسنإ ىلع ىعدا ناف ركنيف رضح دق ناسنإ

 سيل رايخألا ثحص نيذلا صوصللا نمو : حبسم ١ ني دمحم لاق

 ع سبحلا نوعدوتسي كئلوأ ڵ قرسلا ىلا مهتبسن فالتخا مهيف ةماعلا نيب

 هسفنب ليفكب ىلاولا هذخآ وآ مهتءارب رهظت ىتح مهنم سانلا نمؤيو

 . ثدحلا رظني نم هعم ثعب بئاغ لجر ىلع ىعدي ناك ناو

 ٠ ةمهتلا همزلأو هيلا ىعدملا هيلا عفر ائيسث هل دجو ناف

 ٠ ادبأ سبحي مل ائيش دجي مل ناو

 هل زثم بهت وآ امنغ وأ ريعب وآ البا هل ذخأ هنأ ىع دا ن ا كل ذكو

 ٠ كلذ نع اوثحبي ىتح هباحصأ هعم ثعبف

٠ هاري امب ىلاولا هيف لمعيف ىلاولا ىلا هعفر ةمهت اودجو ناف



١٩٢ 

 عفر اذاف قيرطلا عطقب ةيصوصللا مهيلا بوسننملاو صوصللا امآو

 ءاج ناف ببسلا ىعدملا ىعداو ف مهسبحو مهذخأ مهدجوف مهيلا كلذ

 ٠ مهسبح مهتلا بايسآب كلذل

 ٠ نيملسملا ىلع هعيبلاب موقلا و لجرلا مهتي نآ مهتلا نمو

 . سبحلاب اوبقوع لوسر وأ دوهش وآ باتكب ةعيب مهل حص ناف

 ٠ مهيلا ريسي نأ ماماللف اوزربو اوعمتجا اذاو

 ٠ مهسبح مهيلع كلذ حصو اوباتو اوملستسا ناق

 . مهذخأ مث مهيلع جتحا اوعنتما ناو

 ٠ اوعيطيو هل اوعمسي ىتح مهلاتق مهل لح اوبراح ناف

 برح ق نبملسل ١ نم ادحأ مهع ابتآ نم وأ مهنم دحأ لتق ن اف

 ٠ كل ذ ىلع عب اتي نم عبمج لتق كل ذ حصو ةليغ وآ

 ٠ ءايلوألل سيل مامإلل لتقلا و

 نم ادحاو لتق نم هنأ نيملسملا ءاملع نع راثآلا تءاج كلذكو

 ٠ لتق هتعيبب نيملسملا

 نبملسملا نم ا دحأ لنق نم نأ رثألا ءاج : بوبحم نب دمحم لانتو

 ٠ ل ت 4 ذحوددح



 _ _ ١٩٣

 ٠ نيملسملا راثآ نع انفرع كلذكو

 الجر هراد نم لجر ىمر نيح نافع نب نامثع ق اوراس كلذكو

 ٠ هولتقف لعفي ملف هديني نآ ىلا هوعدف هلتقف نيملسملا نم

 نع ناليغ :نب مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعس نع ىور دتو

 ىف فورعم كلذو س اهلصأ نم تفسنف اهب رمأف هتاوزغ ضعب ىق راد نم

 ٠ نيملسملا راثآ

 اونصحتف كرشلا وأ ديحوتلا لهآ نم نيملسملا براح نم لك كلذكو

 اوقلي ىتح مهيلع اولخديو ث اهومدهي نآ نيملسملل ناك نوصحلا ف

 . نيملسملا ىلا مهيديأب اوننلي وأ قحلاب مهيلع مكحيو مهيديأب

 هناف نيمرحملا مامآ مادامف ‘ اولتتقاف نبملسملا براح نم لك كلذكو

 ٠ لتق عنتما نمو ع نوذخؤي مث مهمامإ بهذي ىتح نولتقي مهناف براحي

 ٠ لتقي هناف لتق نوكي نأ الإ لتقي مل هديب ىقلآ نمو

 ىلع لانتف ثراو هيف راثأف رفعج نب ىسيع نوملسملا رسآ دتو
 _ انعمس كلذك _ هولتقف نمت نأ كلو ء لتقت نآ كل : ةرزع نبا

 ٠ نيفورعم هولتق نيذلا ناكو

 ىلع لنق دوعسم ني ١ دنلجل ١ ن ا : نولوقي انخ ايسثآ انعمس دقو

 ٠ ةعيبلا

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٢٣ م )



_ ١٩٤ 

 :7 حصت ال و هفلت وآ ائيش بصت نوكن نأ با ودل أ ثا دحأ نمو

 ةيوقتع باودلا باحصآ ىلع سبيلف نالف ةباد اهنآ مهنيف ةنياعم الو لدع

 ٠ ةلداع ةنيبي حص ام الا باودلا ةمهتب

 تومي لجرلا لثم س وه نمل ىردي الو ةيانج ىنج اذاف دبعلا امآو

 .٠ هقح هيلا ىدأو مكاحلا هعاب ةبانجلا همزل اذاف ء ثراو هل فرعي الو

 ركنأو هلتع عايض لاح ىف اهانج هنا ىعداو ةيانج ناج ىنج ناو

 لقعت الف ناركسلا الإ لقعلا عئاض وهو اهانج هنآ ةنيبلا هيلع ناف هتلتاع

 ٠ هتبانج ةلقاعلا

 لاح ف ىنج نا ث انيح قيفيو انيح نونجلا هيرتعي ىذلا امأو
 ٠ اريبك وأ اريغص ناك س هتلقاع ىلع وهف هنونج

 ء ادمع ناك اذا هلام ىف وهف هلقع ةحصو هنقافإ لاح ىف باصأ امو

 ٠ ةلتاعلا ىلعف ةاطخلا امأو

 ديعلا ناك اذا ىلاولاو مامالاو مكاحللو : ناطحق ىبأ بانك نمو

 . هللا لام نم هيلع قفنيو سبحلا ف هعدي نأ جرخي نآ افوخم

 دلاولا هل توميف مههوجوو سانلا رابك نم لجرلا نع تلأسو

 مدقيو هانعم ىلا جرخي نآ بلطيف هرمآ ىلب نم وآ ةجوزلا وآ دلولا وأ

 ٠ هسفنب اليفك

٠ مهايند فو نيدلا ق مهرادقأ ق نوفلنخم سانلا نأ ملعاف



_ ١٩٥ 

 لفكو ص اتح دحأل عيضي الو دري نآ انومآمو س هنيد ىف ةقث ناك اذاف

 . انعم ىضقني ىتح هانعل جرخي نآ سأب الف سانلا قوقحب ىلم هب

 مل ىتلا مهتلا عاونأ نم حصي مل اضيأ ثدحب ةمهن ق ناك نا امأو

 ٠ سأب نوكي الآ وجرأف حصت

 لتتلا لثم ليغخكلا .نم قحلا ذخؤب مل بهذ اذا قحي ناك ناو

 ٠ صاصنتلاو

 كلذ ناك اذا _ كلذ ىرأ الو _ ليفكلا نم كلذ ذخآ رجي مل اذاف
 ٠ هدرب ىنح هظفحي نم هعم ثعبي نآ الإ بهذ ١ ذا هغلن فاخب قحلا

 نجسلا نم دويقلا ف لجرلا هيلا جرخي بوبحم نب دمحم ناك دتنف
 ىضقنا + نجسلا ىلا هدري ىتح هعيب نم هعمو ةعزانملا ق هلزنم ىلا

 ٠ اياتك

 لهف مارحلا ذيبنلا بارش ىلع اوعمتجا اذا نايبصلا نع لئسو

 ؟ نوسبحيو مهيلع كلذ ركني

 لصألا ىف مارح وه ام نم دسافلا بارلا ىلع اوعمتجا اذا : لاق

 ٠ لاح ىلع قارهي هناف

 نيغلابلا ؛نم فاخي ام نم عامتجالا دنع هنم فاخي نم دحب اوناك ناو

 اوددهو مهيلع ركني : ليق دق هنأ ىعمف وهللا ىناعمو لطابلاو داسفلا نم

 لثم ف نيغلابلا ىلع بجت ىتلا ةبوقعلا سبح ىنعم ريغ ىلع نوسبحيو
:٠ كلذ نع اوهتنيل مكاحلا سلجم وأ تيب



١٩٦ 

 اوددهو ئ هكرتب اورمأ مهنم ىشخي ال الافطآ اوناك ناو

 . ةبوقع ىلا مهب غلبي ملو ك لوشلاب
 نم عفتماف اثذح ثدحأ دت ااجر ا ورضحي نأ مهلسرأ ةع امج تلق

 ٠ مكاحلا ىلا مهعم لوصولا

 ٠ ذخؤي نآ ىنبجعي : لاق

 لعج نم نم ناك ناف مكاحلا ىلا مهعم لوصولا نع عنتما ناف

 ٠ هعانتما ىلع ٥هويرض بدألا مهم

 مهريغب هيلع اونواعتو مهنم دحأل وآ كلذ مهل لعج نكي مل ناو

 . .وبلغي ىتح

 ٠ مامالا هبرض ىف اورواش كلذ مهنكمي مل ناف

 هنم نوقتثونسي مهنأ الا كلذ ىلع مهعبتي ىنح ه وبرض مهل نذأ ناف

 ٠ كلذ هيلع تبث اذا

 وجرأف ٠ هيلا كلذف ٥آ ر دق صوصخم ف كلذ ىرب الآ الا : ليقو

 ٠ مصخلا قح نالطب كلذ ق فخي مل اذا كلذ هيلع قيضي الآ

 مكاحلا هذخأب لهف سبحلا لبق هتح ذخأ مصخلا بلط اذاف : تلق

 ؟ هل هب

 ةيوقعلا نم ىلوأ هنوف فيخ اذا دابعلل قحلا نأل كاذ هل : لاقت

٠ ةعبت مكاحلا ىلع قلعتن مل اهب ذخألا تاف اذاف ث هلل ةبوقعلا نأل



. ١٩٦٩٧ 

 طقسي لهف هسبحي الآ مكاحلا ىلا بلطو مصخلا افع ناف : ثلق

 نبعنسي نأ رمأل اي مئاقلل زوجب هلل ةيوقعلا و ؤ كلذ ىل نجيم ال : لاق

 ناقحتسي امهو رخآلا كرتي وأ هيلع ناعتسملا بقاعيف صاع ىلع ,صاعب
 ٠ كلذ ىلع هنمآ اذا ركنملا راكنا لطعي الئل

 .بحلا ىلع نيصاعيف سبحلا نهل ءاسث اذا ءاسنلا نع لآسيو

 نهنوبرضيو نهنوسمي سبحلا ىلا نهوبحسي نآ هناوعأو مكاحلل زوجيف

 ٠ نعطي ىنح

 نهل سم ريغ نم كلذ ىلع نربج كلذ نهيلع بجوأ اذا : ليتق دق
 .٠ نهن ١ دبأ ال و

 هدي رتسي ام لعافلا لعجي نآ كلذل لعافلا لاتحا كلذ الإ نكمب مل ناو

 ٠ نندب نم كلذ سم نع

 نم نهرغنك برضلاب الإ نميلا غلبي ملو ، كلذ نع نعنتما ناو
 ٠ لاجرلا

 دعي همصخ نع قحلا بحاص اغع اذا دابعلا قوقح نم ناك امف : لات

 بحاص هنع افع نم نع وفعي نأ مكاحللف مكاحلا ىلا هيلع عفر نآ
 ولو سبحلاب اهيلع ىلاولا بقاعي ثادحألا ناف ، ثادحألا ىف الإ قحلا

٠ كلذ مهفاف لاكنلل سبحلا نم دبالف ي كلذ نع قحلا بحاص افع



_ ١٩٨ 

 كلذ ق انفرع ى ذلاف اهضدشتن هخم نأ ىبأو ك هنصح طخس نم ق تلقو

 .& هنم هدي ق ىذلاو هيلع ىذلا لحي نأ ىلع وأ هقح ذخأ ىلع ريجي نأ

 ٠ هميلستب رمآب وآ

 هنتم هلحب ىنح كلذ ىلع سبح هلحي وأ هضبقي نأ ىبأ ناف

 ٠ هنم هضبقي وأ

 ٠ نيد هل هيلع وأ هنامأ لجر دي ىف ناك اذا كلذو

 ٠ هل قح الف هذخأ ىبأف هقح هيلع ضرع نم : لاق نم لاقو

 ءوضولا نوجسملا قطي ملو هرطق وآ الجر :نجس اذا مكاحلا نع لئس

 ؟ مكاحلا مزل امف اهتقو تاف ىتح ةالصلل

 مكاحلل عساوو هيلع بجاو قحب لاقتعالا كلذ القتعم ناك اذا : لاق
 ٠ هرمأب هلعف نم الو > ءىش مكاحلا ىلع نكم مل هيف

 نأ روطقملا ىلعو س كلذ نم ةبوتلا مهيلعف كلذ مهل نكي مل ناو
 . هنكمأ امك ىلصي

 ؟ مهتلا ىلع سبحي نآ هل له مكاحلا نعو

 ىلع اهيايسنأ ناي وآ مهتلا بابسأ ترهاظت اذا كلذ هل : ليتق دق

 ٠ اهلثمب وآ اهب ةمهتلا ىناعم هقحلت ام

؟ ةمهتلا سبح ىصقأ مك : تلق



_ ١٩٩ 

 مكاحلا رظن ىنعم ىلع الإ فورعم ءىشب كلذ ف لقأ مل : لاق

 ٠ كلذ هل زوجي نمو ث كلذ لهأ نم ناك اذا هداهتجاو

 ؟ اهانعم تبثيو مهتلا مزلي ميفو : تلق

 ىف ثادحالاو جورخلاو لتقلا نم ءىش فق اهانعم تبثي : لين دق

 ٠ ةمهتلاب ذخألا هيف ناك نادبألا

 . ةنيبلاب الإ نوكت الف لاومألا ى امأو

 ةميهتلاب ذخألا هيف تبث اهانعم تبث اذا : كلذ عيمج ف ليتق دقو

 ٠ همزلت وآ هل زوجت نمل هيف زاجو

 ؟ ةمهنل ذلا تويث لصأ نيأ نم : تلق

 مالسالل مهتم رظن نم نوملسملا هيلع حلطصا ام : ليق : لاذت

 ٠ هلهأآو

 ؟ فالتخالاو ىأرلا ماكحأ ٢ هانعم 7 مأ هتفلاخم زوجت ال

 حالص هب رظنلا ىنعمب عقو اذا كلذ كرت ىنبجعي ال : لاق

 ىجرب ام نم دشأ هنم فاخي نآ الإ داسفلا فوخ هكرت ق هلهأو مالسالل

 ٠ هي ذخألا رظنلا ىنعم ىلع جرخ رمألا نالطيو ڵ داسفلا نم هم

٠ ةمهتلاب ذخؤي نأ زاجو ع ةمهتلا هتنقحل ههبش امب اهيف هيلغ ا هيلع ةمهتلا ببسل مهتا مث هتقث انعمو هتلادع حصت مل نم : لينو .



_ ٢٠٠ 

 نعم تبث اذا ةمهتلا ىنعم هيف زاج هتنايخ الو هتنامأ حصي مل نمو

 . ةنايخلا ةحص نود ةمهتلاب ذخألا

 ؟ ةنايخلا ةحصو ةمهتلا نيب قرفلا امف : تلق

 ١ هيلع ىعد امناو ص هب مهتا امي مكاحل ٠

 ريغ نم انعم هيلع ببستي وآ ةمهتلا عضوم ف نوكي نأ ةمهتلاو

 . اهمكح مهمزلي هتنايخ اهب بجت ةحص

 ؟ هيف لوقلاو هموزلو ريزعتلا توبثك اهتوبث ىنعم ق ةمهتلاف : تلق

 نم امهنيب ام قرف رظنلا بجوي نأ الإ ىنعم كلذ هبش : لاق
 ٠ صوصخم

 ؟ مايأ ةثالث ةمهتلا سبح لبق له : تلق

 هجو ىلع سيل رظنلا هجو ىلع وه امناف كلذ لبق ناك نا : لاق

 ٠ لوقلا نم عامجالا

 ؟ اموي نيعبرأ ةمهتلا سبحب زواجي له : تلق

 . رظنلا ىلع كلذ هب زواجي : ليق : لاق

ء قرسلاو لتقلاب مهتملا ىلع مهتلا ترهاظت اذا هنأ : ليق ام نمو



٢٠١ 

 لاح هنم رهظي نآ الإ ادبآ سبحلا رتمع ةرهشلا ىنعمب كلذ ىنعم راصو

 . مالسالا لهآ هنم نمأي ةبوتو ةعجر

 لوخد عنمي لهف ةمهت وأ قح ىنعمب سبحلا لجرلا مزل اذا : تلق
 ؟ ال مأ ىه تبلط وأ كلذ بلط نا اهب هتولخ ىنعمل سبحلا ف هيلا هنجوز

 ىف هيلع اهلوخد ق ةمهتلا ىناعم هقحلت نأ الإ كلذ عنمي ال : لات
 ٠ كلذ ىنعمل عنمن امناف ىناعملا نم ىنعمل

 هيلع نوكي ال عضوم ف وآ دجسملا ف سبحي نآ زوجي له : تلق
 ؟ باب الو لغت

 ناك اذا سانلا قوقح لاطبإ ىلع نمأي ثيح سبحي نأ هل : لاق
 ٠ كلذ نم ةردقلا ىلع

 دلب ىف ناك اذا ىلاولا نع دلاخ نب دمحم نب دمحآ ركب ابأ تلأس

 ىوط ف سبحلل نيقحتسملا سبحي نآ هل لهف تيب ىلع هبف ردقي مل
 ؟ ءام اهبف سيل ةروفحم

 ٠ معن : ل ات

 نينثإلا ف ةاتثلا نع ربخ ىنعمب تبثت ةمهتلا : ليقو : هريغ نمو
 ٠ دح ١ و ةقث و ١ دع اصف

 اذا قحلا تبثي امهب نيلدعلا الإ مهلوق ىف امهتي مل ام ىنبجعيو

. امهلوقت ف قحتسي مل ام ةمهتلا نوكت نأ نسحف نيلدع اناك



. ٢٠٢٣ 

 ىنعم تبجو مهتد اهسش تحص ول نأ ةنيبل أ ىنعمب مه و ١ مكحل ٠

 سبحلا نم بره مث ةمهت ببسب مكاحلا سبح ف ناك نم نع لئسو
 ؟هبلط مكاحلا ىلع لهف

 فاصنإلا اوبلطو ث دابعلل قح اهيف قلعتي ام نم ةمهتلا تناك نا : لاق

 هكا ردنتسا وجرد هجو هل تيس اذا هتبلاطم هيلع ناك .هملع ردقتو ٤ هنم

 ٠ هبلط ق

 : كلذ ىف رظانلا مكاحلاف هلل هيف قحلا امنا ناك ناو

 هبلع ناك هدب ىلع ذخألاو مالسال ا لهأل حلصأ هيلط ىآر ناف

 ٠ داهتجالا ىنعمب كلذ

 ٠ كلذ هل ناك لضفأ مالسالا ىناعم نم هريغي لاغنتسالا ىآر ناف

 سبح رثألا هيفو اثدح هيف ثدحآ هنآ لجر ىلع لجر مفر اذاو

 . كلذب مهتملا

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ اعد هسبح ىصقتسا اذاف

 هنم هفصنأو سبحب ىتح قحلا رخؤب مل هقح مصخل ١ باط نا و

 ٠ كلذ ليقأ

 لثم قرس وأ برض وآ حرج ةمهت ىلع الجر سبح اذا مكاحل ١ نعو

 هنتلطأ مث ةثالث وآ ةسمخ وأ ماي انآ : ةرشع وه ) رسسبيحق ١ رهش هلثم رسبخي ام

؟ كلذ هل لهف. هسبح هنف ىصقتسبد نأ ل_دق



_ ٢٠٣ 

 ىآرلا لهأ نم وهو ٥آ ر دقو ىنعملا داهتجا رظن ىأرم كلذ لعف اذاف

 ٠ ةلاهجلا ىنعم ىلع ناك ناو ٠ كلذ هل زاج

 6 ةلاهجلاب ماكحألا نم ءىش ق مكاحلا لخدي نآ هل ىغبنب الو

 ٠ مكاحلا صني مل ام ضرعب ام ق ملعلا لهآ رواستيو

 ء ةرو خملا هنكمأ اذا ضرع ام عيمج ىف رواشي نأ ىغبني دقو

 ٠ هملعو هيآرب رننسب الو

 كرت اذا قحلا ىنعم قفاو اذا هيف هتنمضو كلذ ناك كلذ لعف ناف

 ٠ اهلهآ دجي وهو ةرونملا

 هوربخأف سانلا رئاس نم وهو لجرب مكاحلا اوتآ ةعامج نع لئسو

 هل زوجي امو ؟ مكاحلا مزلب امف تكاس وهو ركذمل ١ نم ائيس لعف هنآ

 ؟هيف هلعفي نأ

 اذهل ةمهتلا بيس مهل هقيدصت عقي امو هريخ رهاظت اذا : لاق

 ٠ كلذ ىنعم ىلع هيتاعيو ء ةمونلام هذخأب نأ

 نم هجوب هيف ةمهتلا ىنعم مهقحلو ، كلذ ىنعم هل مقي مل ناو

 ةمهتلا هقحلي ال نم ريغ نم هرمأ نيبي ىتح هيلع كلذ هل نكي مل هوجولا '

 ٠ حصي وأ ٠ هيلع كلذ ةرهسن وآ نيربخملا نم

.؟ ال مآ اهيلع سبحيو ىبصلا ةمهتلا مزلت له : تلق



_ ٢٠٤ 

 هفالتخا ١ و ؤ سبحلا ىنعم بجوب ثدح هنم حص اذا : ليق دق : لاتق

 : هسبح ق

 ٠ هيلع سرسبح ال : ل انت نم ل ات

 ديدمتلاو بيهرتلا ىنعم ىلع سبحلا ريغ ف سبحي : لاق نم لاقو
 ٠ كلذ ىف هئافكتسا ءاجر

 ٠ هديس ىآر ريغب ةمهتلاب دبعلا سبحي : ليقو

 هنعنص ىلع سبحب هنا : ةعنصلا لهآ نم ناك اذا لجرلا ق ليقو

 ٠ بعلي كرتي الو ، فصنيو لمعي ىتح

 ٠ اهضرعو اهلدع فرع نم الإ ةلأسملا هذهب ذخأي ال

 لصي ردقي ال هنآو س برض هنبا نأ ىعداف مكاحلا ىلا لصو لجر

 ؟ هنبا رظني نم لسري نأ مكاحلا ىلع لهف مكاحلا ىلا

 ةلزنمب ناكو ء هل مهتي ام هدلاو نم عمس ايبص دلولا ناك اذا : لاتق

 ٠ هسفنل ىعدي ىذلا مصخلا

 رهاظت وآ ةلاكولا توبثب الإ مصخلا ةلزنمب نكي مل اغلاب ناك ناو

 نم بجي امب مايقلا هيلعف ةمهتلا بجوي ام بابسأ مكاحلا عم بجوي ام

 نيعدملا نم دحأ رضحي مل ولو ةبوتعلاو سبحلا نم كلذ ف ديدشتلا
 ىلع ال طايتحالا ىلع كلذ ف لاسي نأ هلو ، ليكو الو دلاو الو
٠ كلذ ىلع فقي نم لسري نآ ع همزلي ام



_ ٠ ٢.0٥ 

 كلذ عفرو > ةمهنلا ىنعم هلوقب حصي ىذلا لوسرلا - حص ناف

 الإ هنم ذخأن الو س كلذ مهفاف هيلعو س كلذب ذخألا هل ناك هيلا

 ٠ قحلا قفاو ام

 مهسبحي نآ مكاحلل لهف ركنم مهنم رهظ اذا كيلامملا نع تلأسو
 ىلع مهتداس ىآر الب مهركنم ىلع دودحلا مهيلع ميقيو مهبرضيو
 ؟ مها رب ام

 ٠ كلذ ليت دق : لات

 . مهديسل ىآر كلذ ق نكب مل ةبوقعلا مهيلع تيبث اذاو

 ةبو_تع اهيف سيل ىتلا قوقحلا ىف مهتاداس ىلا رمألا امناو

 ٠ فاشكتسا ال و

 ىف شيرق نم ديعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نع دجوي ام نمو
 ىلاوللو مامالل زوجي لهف هلتق وأ ، هيلع ىدعت وأ ، الجر برض نم

 مامالا ىلع كلذ قضي مل كلذ ف ةفصنلا هيلا بلطي مل اذا : لاق
 ٠ راكنالا نم همزلي ام الإ ملعأ هللاو ىلاولا وأ

 ةنياعم لا_ح ف راكنالا اذا نيمهتملا ةبوقع كرت ىف ىلاولا مثأي الو
 ٠ ,كذ ١ لعف

 ةولخلا لاح ف اودجو اذا نيمهتملا ةبوقع كرت ف ىلاولا مثأي الو
٠ ةميهتلاو



.٢٠٦ 

 ٠ ملعأ هللا و مالكلاب مهظعيو مهيلع ركني نأ هيلعو

 بلطو ث سانلا نم ةعامج هبرضف ليللاب لجر لزنم ف دجو دبع نعو
 هل بجي لهف كلذي فرتعا نم مهنم هل فرتعاف مهنم فاصنإلا هديس

 ؟ ال مآ ةبوقع مهمزلتو ، برضلا سرأ مهيلع

 ٠ راكنالا هجو ىلع ناك اذا مهمزلت ىرأ الف ةبوقعلا امأ : لاق

 ٠ كلذ ف مهيلع هيوجو فاخأف نامضلا امآو

 ىلع لزنملا ىف هدوجو لاح ف هبرض لزنملا لهأل زوجي امناو
 ٠ تفرع ام

 امهنمو 6 دلبلا ق نا دسفيو 6 ساانلا لاومأ ناقرسي نالجر هيف دلبو

 ؟ امهجرخي نآ دلبلا خيسثل زوجي لهف لتقلاب مهتا دن نم

 نع مهعنم هل امناو دلبلا نم امهجارخا هل سيل هنآ تفرع ىذلا

 ٠ ملعأ هللاو ركنملا مهلعف

 لاملا ىف هل سيل هنأ رخآ لجر هيلع ىعداف لجر ىلع عاب لجر
 مل نا كلذ ى نيميلا فيكف ىرتسملا وأ عئابلا لام ف همصخ نم مهس

 نم ىلا ىرنشملاو عئابلا ء لاملا ىف نامحخ امهنأ تفرع ىذلا : لاق

 ٠ ملعلاب ىرنتسةثملا ىلعو { عطقلاب هيلعف نيميلا بلطو امهنم ىعدا ءاش

. قحلا لبق مابآ ىف لتقلا ناك اذا لتقلاب ةبوقعلا امأو : هنمو



٢٠٧ 

 امب الإ مهمايأ لبق ىرج امب نوبقاعي ال مهنا ٠ نوملسملا لاق دتف
 . مكحلاب ةيدلا نولصويف ةيد وأ دمع لبق نم ةنيبلاب حص

 ف هنم لوقلا وجري الو 6 هراكنا همزليآ اركنم ىأر نم : تلق

 ركنيآ ، ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي نورومأم نوماونن عضوملا كلذ
 ؟ رمألا بحاص ىلا عفري مآ هدي نود هناسلب ركذملا كلذ

 ع هناسلب كلذ ركني هنآ /راسثم ريغ ناك اذا هنآ : تفرع ىذلا : لاق

 ىذللا ركنملل اقترافم نكي مل اذا هيلع اوركنيل ماوقلا ىلا رمكلا ىهنأو
 ٠ ملعأ هللاو هيف

 مهتي اناسنا هب مهتيف مطقي عرز وأ قرسي بوث لثم ف لوقت امو
 ابئاغ بوثلا وأ عرزلا بحاص ناك اذا ةمهتلاب هذخآ ىلاولل لهف تاقرسلاب

 ؟ لاملا بحاص هيلع عفرب ىتح وأ نجسلاب هبتاعي وآ دلبلا نم

 مهيلع كلذ نيبت اذا تركذ ام مهتلا ىف ىلاولل كلذ عسوم : باوجلا
 ٠ ىلع ىبآ باوج ىضقنا ٠ ملعأ هللاو

 مهل سيلف ماما نم نيفئاخ سانلا ناك اذا : ليق : راثآلا ضعب نمو

 ىلا مهيديأب اوقلي نأ مهيلعو ح مامالا نم نوبرهي الو ع ةعمج ةالص كرت
 ريغ اونوكي نأ الإ قحلا نم مهمزلي امب مهيلع مكحلا ذافنإل مامالا

 نأ مهلو ى مثإ مهيلع سيل هناف ةمهتلا ىلع نوبلاطي امناو ص نيثدحم

 عانتمالا مهل سيل مث ع قحلاب الإ هناوعأ وأ مامالا مهضراعب ىتح اورتتسب

 ٠ مامالا مك_ح نم

ل وقي ناك ام نمو : هتريسو ى را وحلا ىبآ نع بسحأ ام نمو



. ٢٠٨ 

 . نيمهتملا ىلع سبحلاو : ىكزإ ىلا تجرخ ىتلا ةيرسلا ف رثؤملا وبأ
 . نيميلا ةاقثلا ىلعو

 : نوبراحي لهف اوعنتما اذا نيعنتمملا ف لوقت ام : هل انلتف

 رفعج نب دمحم لاقف اوعنتما اذا : لاق وآ اوصعتسا اذا معن : لاق

 عنتما اذا مهتملا ق ميمت نب نازع نع كلذ ىورف : هريرس ىلع دعاق وهو

 اذه لبقي ال هنا : لاق رثؤملا وبآ كلذب انربخأ املف ث ةمهتلا ىلع براحي مل

 5 هلوق ىلع ىضمو دشار نبا كلذ لاق ناك دتتو س رفعج نب دمحم نم

 اولان ام الإ كلذ نع انلأس دتو ٠ ءاهقفلا نم دحأ نع هتؤي ملو ، هيآر وهو

 ٠االمجم ةمهتلا ىف

 راجشألا مطقو ناويحلا رقعو ناطيحلا مده ىف كلذ اولات امناو
 . ةلداصلا ةنيبلاو رارتالاب الإ هيف مرغ ال ام نم اذه هابشأو

 ٠ ناميألاو ةمهتلاب كلذ ف اولاق دقو

 اولتتقاف ايقتلا اذا نيقيرفلا نآ : راثآلا هب تعاج ىذلاف ةبراحملا امأو

 ةيد نوكت ةحارجلاو لتقلا نم رخآلا قيرفلا ىف امب قيرف لك ذخأ

 ء مهيلع ةيدلاخ هنيعب افورعم كلذ لعف ىذلا ناك ولو ، اهيف صاصق الو

 ٠ رثألا ءاج اذكه و

 مهتملاو ةقثلا ىلع وهو نيمي الو ةمهتب كلذب اولاق مهنأ انملع امو
 ٠ اعيمج مهيلع

٠ مرغلا لطب مهتملا سبحو ةقثلا فلح اذاف



. ٢.٩ 

 لاملا تيب ف مرغلا نا : اولانتو ٠

 ء انغلب ام ىف ريثك ناويح اهيفو ص ةريثك رود ما ون نم برخآ دقو

 .٠ رفيج نب انهملا مامالا نامز ق كلذ ناكو

 ء راحص نم ناورم وبآ انغلب ام ى ماوت ىلا س شيجلاب راس ىذلاو

 كلذ ق اولاق مهنأ انعمس الو انملع امف انهملا دنع نم نازع نيب رقصلاو

 ٠ ناميآب الو سبحي

 ، هلهأ ىلا بسلا در ابد لهآ بسب هيلا ىتأ ال رمع نأ انغلبو

 ٠ هبقاع هنآ انعمس امو ص لوقلا ىف ةفيذح ىلع ظلغو

 جرخ اذا مامالا نع هباوج ف لانف : بوبحم نب دمحم باوج فو

 : لاقف لزانملا قارحاو لاملا بهن ى مهيديأ طسب هتيعر نمو هدنجب
 كلذل بكارلا ذخآ هيلع كلذ حصو س هدنج نم بكار كلذ بكر نا

 ٠ نيملسملا لام نود هلام ىق هتيانجب

 ٠ نيملسملا لام نود فالخ كلذف ملعي وهو هنذاب كلذ لعف ناك ناف

 ٠ نيملسملا لام

 مه رمأيو ڵ زوجي امو لحي امب مهملعيو هدنج ىلع مدقتي نآ هيلعو
 ٠ مهاهنيو

 ٠ ةمهتلا ىلع نامياب الو سبحب هذه ف لاق هنآ عمسي ملو

 ٠ ةلداعلا ةنيبلا نيملسملا عم ةحصلاو ك ةحصلاب كلذ امناو

( ٣ ج ماكحال ا ىف حاضيال ا ١٤ م (



_ .٢١٠ . 

 هفورعملاب رمأي نم لسرأ .اذا مامالا نأ نيملسملا نع ظفح ىذلاو

 قحلا قيرط اوئطخاف لطابلا عمقو قحلا ةماقا ىف ركنملا نع ىهنيو

 ٠ نيملسملا .لام تيب ىف همرغو ث مهيلع سبح الف هريغ ىلا هنع اولزو

 ٠ _ هللا همحر هللا ديع ىبأ نع « ظفح م ١ ذه

 سأ ر وأ مظع نم بيسي تأي ملو ةيا د هل تقرس هنآ ىع دأ لجر نعو

 ؟ همهتي نم هل سبحي نأ زوجي لهف كسم وأ

 هقحلت نم نم ناك اذا همهتي نم هل سيبح ه ذه هتاش دنف هناريج دنع

 ٠ ةمهتلا

 ريغب لوقلل ىرخآ ةخسن فو _ هيلع مهوتي نم نم ىعدملا ناك اذاو

 ذخؤي مكدعب نكي ملو ٠ قحب لبقي نيقيلاب ذخأي مل ةقث نكي ملو قحلا
 ٠ ببسل ءىجي ىتح ةمهتب هل

 قرسب هومهتا مث مهنذاب موق ىلا لجرلا لخد اذا : رثؤملا وبأ لات

 هنأل ةمهتلاب مهل سبحي سيلو ث نيمي الا هيلع مهل سيلف كلذ مهلزنم ف
 ٠ م هنذاب مهلزنم لخد

 امايث مهنم تقرسقغ' جدز اهل اهمآو ئ اهمأ ترا ز ةآرما تناكو

 ٠ نيميلا اهيلع ىآ ر امناو ث اسبح اهيلع بوبحم نب دمحم ري ملف اهومهتا و

 أناسنا نأ ىعداف رثأ هي ناك ١ ذا ىبصلا نع هتلأسو : هريغ نع

؟ ةمهتلاب هذخأي نآ مكاحلل لهف هبرض



_ ٢١١ 

 ريك ىوعد ىدنع هاوعد ثناك هيعدي ام لتحي ىبصلا ناك اذا : لاق

 ٠ هل ىوعدلا تناك اذا ٥اوعد عمسي نم نم

 اه رباك هنآ ةآرما هيلع تعدا لجر : تلق : بوبحم نب دمحم لئس

 ؟ وه سبحيب لهف ةنومأم ةآرملاو ركنأو اهسفن ىلع

 . كلذ ىلع سبحي 0 معن : لانق

 ؟ ريحم ف لهف ى وع دل ا ه ذه تعد ١ و ةنومأم ريغ ثناك ن اف : تلت

 ٠ ةنيبي هيلع ىتأي نأ الا س ال : لاق

 الخد وأ ، قيرط ىف ابحطصا وأ هنانكسي لزنم ف نالجر ناك اذاو
 هتقرس هنأ هبحاص ىلع امهدحأ ىعدا مث اييرق وآ ادبعب ارفس وأ ث امامح

 هنمتا ره هنأل ةمهتلا هقحلت نم نم ناك ولو لدع ةنييب الا هل سبحي مل

 .نيميلا مزلي هنآ الا سبحي نآ همزلي الف نيمألا ةلزنمب راصف هتبحص ىلع

 برذض هنأ لدع ريغ لجر وآ دبع وآ ىبص ىلع دهت لجر نع هتلأسو

 ؟ ال مآ سبحيأ ث اناسىىنا

 هللاو هعدر نم ىرب ام ردق ىلع ةمهتلاب سبحي هنآ ثففرع : لاق

 ١ ملع ٠

 نو سبحي لهف نولتاقتي مهنأ ةعامج ىلع لدع ريغ دهس ناف : تلق
 ؟كلذب

٠ هلوقب ةمهتلا ىلع نوسبحي : لاق



٢١٢ 

 ؟ امهسبح عسي % نالفو وه لتاقت هنآ رقآ لجر : تلق

 هيف نوكي نآ الا هريغ ىلع هاوعد لبقت الو س رقأ ىذلا سبحي : لاتق

 + ملعأ هللاو هنحارج رثأب رخآلا هل سبحيف ةحارج رثآ

 نيد وآ برض وآ ةحارجب رخآ ىلع ناسنا عفر اذا كلذكو : تلق

 ىوعدب هيلع عوفرملا رقأف دلبلا ىلع هيلا عوفرملا ةيالو لبق كلذ ناكو

 ٠ مصخل ا كلذ بلطو ركنأ اذا همصخ هل فلحي هنأ ثفقفرع دق : لاق

 ٠ هميلستب ذخؤيف هريغ وأ نيد نم نامضلا بجوي امب هل رقأ ١ ذا امآو

 ٠ ملعأ هللاف دلبلا كلتب ىلاولا ةيالو لبق ثدحأ ام ف ةبوقعلا امأو

 لدع ريغ رمأو ث ىلاولا هب اعدف ذيبنلا بارشب مهتا لجر : تلق

 ؟ هلوقب ىلاولا هسبحي لهف ذيبن هتحئار نآ رومأملا ركذف همشي نأ

 ؟ ذيبن هتحئار نأ لودع ريغ ةعبرأ وأ ةثالث لاق نا كلذكو

 مهتم مهتملا ىلع لبقيو ، سبح ذيبنلا ةحئار هنم جرخ اذا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو هلذخثم

 ؟ سبحي وآ ديقي ذيبنلا ةحئار دجوو ح ىلاولا همسث ناف

 ذبيبنلا هتيب ف دجوي ىذلا سبحي هنآ تفرع دقو س سبحي : لاق

 ٠ مل 5 4 الا و



 .س ٢١٣

 كلذ ىلوي نأ لبق ذيبنلا برش هنأ مهتملا لجرلا رقأ ناف : تلق
 ؟ هرارتتاب هسبحي لهف ىلاولا

 ٠ عادترالل هسبحي نأ هل زاج ةيصعملا لعفب رقأ اذا : لاق

 ٠ كلذ هلف هنع افع ناف

 ةيصعم اولعف وأ اونغ وأ اونعل ةعامج ىلع لدع ريغ دهسث ناف : تلق
 . ؟ال مآ نوسبحي لهف

 مهتم ىلع ١ لبقي هنأ ذخؤي هنأل هلوقب نوسبحي مهنأ تفرع دق : لات
 .... ٠. هلثم مهنم . هلوق

 ؟ ال مآ ىرارسلا لمح ىلع نوسبحي ديبعلا : تلق

 . نوملسملا كلذ لعف دقو ك كلذ نم نوعنمي مهنأ تفرع دق : لاق

 9 ؟ال مآ ىدملا لضخ نه نوعنمن برغلا كلذكو : تلق

 نمؤي ال اوناك اذاو 6 حالسلا لمح نم ع ءاهفسلا عنمي : : ليق دق : : لاق

 ٠ دملا لمخ نع اوعنم مهنم

 ؟ ال مأ برضي لهف ذيبنلا برشث هنأ رقأ لجر

٠ ةيصعملا لعفب هرارقا ىلع برض 1 ذيبنلا نم برش ا : لاق



٢١٤4 

 زوجي لهف ليللا ف اذيبن برش وآ اناسنا برض هنآ رقأ ناغ : تلق
 ؟ ال مآ سبحيو ليللا ىف هرارقا

 ٠ ملعأ هللاو هيلع زئاج هرارقا : لاق

 هتمرك عطق هنأ لجر ىلع ىعداو ى ىلاولا ىلا ىتأ لجر : تلق
 ىلاولا رظنب ىتح وآ هبلع ىعدا نم سبحي لهف هتزوم وأ هتلخن ذج وأ
 ؟ ةذنوذجم < ةلخنلا

 ذخأ ة ذوذجم ةلخنلا تدجوو .{ هتلخن تذج هنأ دهش اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللا و سبحو اه ذجي همهتا نم

 ىعدا نم سبحي لهف ةذوذجم ةلخن ىآر هنا : ةقث ريغ لات ناف

 ؟هيلع

 ٠ ملعأ هللاو سبحي : لاق

 اهيل ١ وهو انأ تئجف هتزوم وأ ة ذوذجم هتلخن نأ ىع دا لجر : تلق

 سبحي لهف ال مآ هتلخن اهنأ ىنع باغو & ةذوذجم ىهو ىتلخن هذه : لاتف

 ؟ هيلع ىعدا نم

 هممتا نم سبح ةذوذجم هتلخن نأ دهش اذا هنأ تفرع دق : لاق

 ؟ ال مآ نوسبحي لهغ ةعجانلا انعلا مهنأ اورقأ ةعامج : تلق

ه نؤنننحم بحم مهنأ تفرع دق : لاقت ١



: _'٢١٥ 

 هل زاج سبحلا نم ىلاولا مهكرت ناو ٠

 ؟ دجسملا ىف مهسبح زوجي لهف سبح مهل دجوي مل ناف : تلق

 سبح مهل دجوب ىتح دجسملا ف ىذلاو سبح دق : لاق ٠

 ناك اذا : ىراوحلا وبأ لاقو : ايركز ىبآ فيلآت باتك ريغ نمو

 دهش اذاف كلذ هابشأ وأ لخنلا عطقو ردجلا رسك لثم ىف ناك اذاو

 ؟ثدحلا اذهب مهتت نم : ثدحلا ىعدملل مكاحلا لاق ثدحلا ىلع نادهاشلا

 ةمارغ همزلت ملو “ مهتملا مكاحلا سبح ةمهتلا همزلت نم مهتا ناف

٠ ل دع ىده ا سشيب حصي نآ ال ١
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 باي

 ( نجسلا لهأ ةقفن ىف )

 : ناطحق ىبأ باتك نم

 نيغلابلا ديبعلاو هوتعملاو .دبعلاو رحلا ىبصلا ثادحإ ثادحإلا نمو
 ٠ هلقع رقي دق ىذلا ريبكلاو

 رارحألا ىلع ىرجت ام مهتلا نم مهيلع ئرجيف .نوغلابلا ديبعلا امأو
 ٠ مهيلاوم ىلع مهتنؤمو ص ةبوقعلاو ديقلاو سبحلا نم

 ىلمع مهتنؤم تناك كيلامم مهنأ حصو 0 ,لاوم مهل فرعت مل ناف

 ٠ مهيلا وم مهدفي نأ الا مهباقر ق مهيلا وم

 هفرعت ما اذا ساب الف ساانلا نولأسي ىراسأ ىلاولا مهجرخأ ناف

 لهآ نم وأ ناك ايبيرع > اثراو هل فرعي ملو هالوم تام وأ ‘ ,لاوم مهل

 ٠ ءارقف اوناك اذا رارحألا ىف لعفي امك ىلا بحأ لأسي هجارخاف ع نامع

 مهتوقي ام مهل لاتحي قلطي لهف مهسفنأب نوموقي ال راغص دالوآ هلو ح لام

 ؟ ال مأ سانلا لاؤس نم اهريغ وآ ةعيض لمعب

 نم مهيلع قفنأ مكاحلا ءاش ناف كلذ هيلع تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 كلاتحي ىتح سبحلا همزل اذا اظوفحم هتلطآ ءاش نا و { هللا لام تيي

. كلذ نكمأ اذا هلايعلو هسفنل



 _ _ ٢١٧

 ؟ اظوفحم مكاحلا هقلطي لهف لام تيب نكي مل ناف : تلق

 نم سيلو ، هلايع ىف الو هسفن ف ررض لمحي ال هنأل كلذ ليق دق
 لزن دق نوكي نأ الا كلذ حصي الو ، عوجلاب باذعلا نيملسملا ةبوقع
 زوجي ال هنأل كلذب قيقح هنأو س نيملسملا برح وهو ي برحلا لهآ ةلزنمب
 . برحلل ابصانم ناك اذا اسثطع وآ اعوج تام ولو ىقسي الو معطب نأ

 هدالوأ دنع ام فرعي الو سبحلا ف هتوقي ام .دجي وه ناك ناف : تلق .

 اررض ملعي مل .ام هيلع مه امو مهرمأ ةفرعم كرت هل اعساو نوكي لهف

 ؟م ييلع

 ناك لايتحا نسح وأ لام نم ةيافكلا ةلاح ف مهدهعب ناك اذا : لاق
 . لاحلا كلذ نع لاقتناب مهلاح لوحت ملعي مل ام ةعسلا زئاجلا ى هل

 اوناكو ء ةرضملاو قيضلا .مهيلع .ىشخي ام لاح ى مهدهعب ناك ناو

 كلذ نوقيطب الو ئ مهل همزلي ام بلطب ال وآ هسفن نع فرعي ال نم نم

 . ٠ لاحلا هذه ىلع كلذ هيلغ ناك مهدهاعت ىلع رذات وه

 نذأتسي نآ هيلع ليف ررضلا مهيلع لخدي ام هيلع حنص اذاف : تلت
 ؟ لاتحي ىتح هقالطا ىف ملاحلا

 ٠ كلذ هيلع : لاق

 ؟ هتقفن ثنتم ىلع ةمهت ىلع سبح اذا دبعلا : تلق

٠ هديس ىلغ .: لاق
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 ؟ كلذب ديسلا مكاحلا ذخأيو : هل تلق

 هل بجو دق ناك قفني ال هنآ هل نيبت وأ دبعلا بلط اذا اذكه : لاتق
 .؟ ٥ ديس ىلع ىضم ام ف هتقفن

 جاتحا وآ هديس ىلع مدقت ام ىف تيجو دق ةقفن هل نكت مل ناو

 ىلع ناك اتولطم وأ اسوبحم ناك اذا لبقتسملا ىف ةقفنلا ىلا دبعلا اذه
 فصني نم ىلع ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ هديس ناك اذا هعيبي نأ مكاحلا
 ٠ ةعمج ءادنلاب هيلع هنمأي وآ ع هل بجي ام ىف دبعلا

 هفصنأ الو هعيبب هل نذأب ملف هيلع جتحاو ارضاح ديسلا ناك ناو

 ؟ هيلعو هل بجوام ف

 هسبح ءاش ناو كلذب ديسلا ذخأ ءاش ن أ : رايخلا مكاحلل ن رأ ىعمغ

 ٠ ديعلا اب ءاش 0 ناو هلعفي ىتح هيلغ

 مكاحلا نعو : ةرصن نب دمحم .رصن ىبآ بتك نم هنآ دجوي ام نمو
 لام سوبحملا اذهل سيلو سبحلا هيلع بجو وآ لجرلا سبح اذا مامالاو
 ؟ هيلع قفني لاملا ىآ نمو ؟ هيلع قفني نأ مامالا ىلع ليف

 . لاملا تيب نم هيلع قفني : لاق

 نوقلطي نكلو هللا لام ف مهل ةقفن ال مهنا : ليق دقو : : هريغ لاق

 .:ه نيملسملا نولأسي ىراسأ

‘ ٠٠ كلذ هعسو ةحس لاما ق ناكو ح مهيلع قفنأو مامالا لعف ناف



٢٧١٩ 

 هتجوز نوكت نأ بلطف نجسلا ف مكاحلا هسبح لجر نع هتلأسو
 ١ ؟ نجسلا ق 4 عم

| 

 ٠ كلذ ىلا مكاحلا هبيجي ال : لاق

 هنح 2 .وز هعم :نوكت نأ بلطف ذ هتلاح تءاسو دنتساو لتعا ناف : تلق

 ٠ هنع لآس ام ىلا مكاحلا هبيجي الو ي كلذ هل سيل : لاق

 ؟ هعم نوكت نأ ةبغارو ع كلذل ةراتخم تناك نا : تلق

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 '؟ هغم نوكت نأ كرتتال مل : تلق

 هيفرتف هعم ةجوزلا امأو س ةبوقعلا نم برض سبحلا نأل : لاق
 ٠ ميعن الو ةحار ةبوقعلا عم سيلو ع هل ةحارو

 ناو قوقحلاب نواهتلا ىلع هئرجي هيلع رورسلا لاخدا ناف اضيأو .
 ه اهب اذوخأم ناك نا تانايخلاب اميلع اسوبحم ناك

 ؟ هسبح عسي له > ةيصعم لعف هنآ
!: | -. 

. ٠ ١ ٠ . ! . 

 نم رارحألا "ىلغ زجي ام مهيلع ىرجي ديبعلا نأ تفرع دق : لاق : 77 ف ..ه 1 ( :.:" ٠
 زا . .. .. . .. :, : ُ :1 : ..: ٠ مل ءآ 4 للا و مهتلا

 ث -٠ -3 ٥2... ! ٠ ٠ ء- ١ ٨
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 ءاج اذا نجسلا نم ادحأ قلطب نأ هل :له .: ناجسلا نع هتلأسو ...

 ؟ ةموكحلا متاخب لوسرلا

 ٠ ةنانئمطالا ف كلذ هل زوجي : لاق

 - . هل زوجي الف مكحلا امآو :

 دخ مكاحلا نا : لاقف رجاف لجر ناجسننا ىلا ءاج اذا : هل تلق

 ؟ هسح ناجسلل لهم هسبحيل كيلا هب هجوي نأ هرمأ

 :هأ قيذضصتلا ىنعم ىلع زوجي : لاق

 مل هنا : لاقف مكاحلا ملعأو قيدصتلا ىنعم ىلع هسبح ناف : تلت
 ؟ كلذب سبحلا ناجسللا, همزلي لمف سبحلا ذخأي لوسرلا رمأي

 ؟ كلذي سبحل ١ همزل ليف سبحلا ١ هيلع ذ بجي , نم نجس ١ ذا : : لاق .

 . سبحا هيلع ني مل سيخ هيغ بجي نم نجس اذا : لات

 هيلا لسرب هنأب مكاحلاو ناجسلا .نيب ترج دق ةداعلا تناك اذاو

 سبح ناجسل ١ ىلع نكب مل ننبحل ١ قحتسي ال نم نم اناسنا سبحف همالغم

 , ٠. فبفيس تس دق هنأل

-. 

 قلطي انيم ةقث الا هيلع لعجي نأ زوجي له : مكاحلا نجس نعو
 قلطي انيمأ

 : ؟ سبحبو
 . م . < .4

. مكحلا ف ليق دتو ى اذكه : لاق



 ۔ ٢٢١

 ٠٭ةقث ريغ لعجي نآ زئاج هنأ دلاخ نب دمحم ني دمحآ ركب نع تفرعو

 ىلع هربجي لهف منتماف هنجس ىلع ةقث مكاحلا بلط ناف : هل تلق
 ؟ هريغ وأ سبحلا كلذ

 : لاق 7 ربجل ١ نم مك احلا ن اكو 6 هريغ كلذل حلصي ال اجر اذا : لاق

 ٠ ى ` دع ١ ذك ھ

 دلاخ نب دمحم نب دمحأ رمآ هللا دبع نب ديعس مامالا نأ انغلب دتو

 سبحلا نيب هرذع ملو ، فز_حلا ىرق ضعب ىلوتي نآ ناطحق نبا
 نم كلذ ىف رظنلا هيلع مقو دقو ، كلذل حلصي هنأ ىآر اذا ةيالولا

 ٠ مامالا

 هتلزنم نوكت لهف لدعلاب نيملسملل امكاح تبث اذا مكاحلاف : هل تلق
 ح لات ام ق هلوق قدصيو “ هي رمأب ام ىلع ريجلا نم مامال ١ ةلزنمك

 ؟ مامالا قيدصت هيف زوجي ام ق ةنيب كلذ ىلع بلطي الو

 ٠ معن : لاق

 تاقوأ ف سبحلا لهأ دهامتي نأ مكاحلا ىلع سيلو : هل تلق
 ؟ قالطالاب رمآبو ةالصلا

 ناف اولاتحيو مهسفنأل اوبلطي نأ مهيلعو كلذ هيلع سيل : لاق

 ٠ ديعصلا مهل زاجالاو ءاملاب مهيتأي نم وآ ءام اودجو

 ؟ كلذب مهيتأي نأ ءاملا هيلا اوبلط نم مزليف : هل تلق



_ .٢٢٢ 

 ريغب اولص ءاملا مهتأي مل نا فاخو ث هريغ اودجي مل اذا : لاق

 ٠ كلذ هيلعف ء وضو

 ؟ اهيلع نوماني طسبلا نم ائيس مهرضحي نأ مكاحلا ىلع له : تلق

 ٠ كلذ هيلع سيل : لاق

 ٠ هيلا كلذف لضفيو وه قلحي ناف

 نم لضفأ كلذ ناك ةالصلا تاتوأ ىف ءاملا راضحاب لضفي نآ كلذكو

 ٠ كلاذ همزلي نأ ريغ

 ىلا لصويو هيفوي فيكف هقحتسا نمل ةبوقع سبحلا لعج امناو
 ٠ لزانم مهل سانلاو مكاحلا هب لضفتي نأ:الا هتدارا

 ٠ هفرت لهأ نم وهو هلزن سبحلا قحتسا دق دحأ ناف

 نيبتسي نآ الا هلهآ وه امب هل ماقي نآ قالخألا سبح نم نا ىرمعلف
 ٠ هللا ىلا باوثلا كلذ بلطبو ّ هيلع بجو دق امي هتييحآ

 ىف رظني نم لسريو سبحلا لهأ دهاعتي نأ مكاحلا ىلع لهف : تلق

 ؟هي ىو قتيو اماعط

.٠ ىدنع اذكه : لاق



٢٢٣ 

 فاخي ام نم ُىمإ وا ةديدح هيم نوكت نآ ى ماعلا رظني نآ سبحلا بحاص ىلع لهف مهماحرآ ضعب نم ماعطب مهيلا ىتآ اذاف : تلق
 ؟هنم

 مالسالا ٠

 ؟ سبحلا ىلا ماعطلاب لخدي نآ ماعطلا لماح كرتيف : تلت

 مالسالا لهآ ىلع دلوتي ءىش هنم فخي مل اذا كلذ ىنبجعي : لات

 ٠ هل بت نم ررضلا

 ردأ نم اللخ نجسلا باب ىف مهناجسآ ق نولعجي نوملسملا ناكو
 ق مرحأ كلذ ريغو ك ةحار كلذو ك ادو ماعطلا لخدب امو دفت بابلا

 ٠ ريأ ا

 مهرضحي نآ مكاحلا ىلع لهف ىوط سبحلا ىف ناك اذاو : تلق

 ؟ل يحلاو ولدلا

 ٠ كلذب عوطتي نآ الا كلذ هيلع سيل : لاق

 ؟ىوط هيف نكي مل نا ايوط نجسلا ف رفحي نآ هيلع سيلو : هل تلق

 ٠ كلذ هيلع سيل : لاق

 ؟ حا رتسملل ءالخ مهل لعجي نأ هيلع له : هل تلق

 ىلع اورت سيف ةليح ىلع مه اوردقي نآ الا كلذ هيلع سيل : لاق
 ٠ ىضقن ا ٠ هنم دبال امم كلذ نأل ءالخ مهل لعجي نآ مهسفنأ

٠ نوبرضي الف نجسلا نجسلا لهآ بقن اذاو



_ ٢٢٤ 

 باب

 ) (ديبعلا ىف

 ؟ رارحألا لثم ركانملا ىىلع نوبرضي له ديبعلا نعو

 دودحلا مهيلع ماقت ديبعلا و : لاق ٠ ٠

 اولتقو كلذ ىلع اولتوق اوبراحو مهمزل اقح اوعنم اذا كلذكو .

 فكلاب نورمؤ_ يف ىهالملا نم كلذ ريغو بعللا لثم ف اوناك اذا امأو

 ٠ملعآ هللاو برضب ضرعي مل كلذ نع اوهتنا ناف هللا ىصاعم نعو كلذ نع

 رارحألا هب بقاعي ام لثم ىلع نوبقاعي مهنا : ليق دقو : هريغ لاق

 . ىصعلاب مهرابدأ ىلع نوبرضي نكل

 ٠ انيد نادتسا ةببرض هيلع دبع نعو

 ٠ عييبو ىرتشي نأ هلسرأ هالوم نوكي نآ الا ءىش هيلع سيل : لاق

 : دبعلا لاتنف الام هعم دجوف نادتساف ارجات هالوم هلسرأ ديع نعو

 ٠ ىل وه :: هالوم لاقو 6 ءامرغلل لاملا اذح

 ٠ نوعدي ام ىلع ةنيبلا ءامزلا ميقي نأ الا هالومل وه : لاق

٠ هدلو مآ كرتو نيد هيلعو قوت لجر نعو : هريغ نمو



_ ٢٢٥ 

 لجرلا نيد ف عابت ةيراجلا ناف ٠

 همآ ءادف بلطي نأ هيلع ناف مالغلا بسث ناو ٠

 ةميقبو هلامب طيحي هنيد ناك اذا كلذو ع معن : ملعلا لهأ ضعب لاق

 دلولا مأ مألا .

 عوطتي نأ الا همآ ءارش بلطي نأ دلولا ىلع سيل : ليق دقو .

 نم ذخأو هيلاوم هيلع رجح دق قوسلا ف عيبي دبع هل لجر نعو

 ٠ ءايسشآ ساانلا

 وهف ءىش هيلع لضف ناو ، هنم ذخآ دبعلا دنع هيلع ردق ام : لاق

 . هلام نم دبعلا دي ىف امب هديس ىلع
 ٠ مرغ دبعلا بر ىلع سيلو ث دبعلا ىف وهف ءىش ىقب نا و

 : دمحم نب ىراوحلا ىبأ بوج نم هنآ دجوي ام نمو : هريغ نمو
 اذه كمالغ تيآرآأ : لاقف رجات مالغ هل ناك لجر نع دهاسش انأو لئسو

 ؟ ريقف مأ وه ىنغآ : ىرآ ام هللاو : لاقف ؟ هعيبآ نآ ىنرمآنآ ؟ ال مآ ىنغ

 . نيد هبلع راصو لجرلا هعيابف .كاهنآ الو ك هتعيايمب كرمآ امو

 ؟ 4 يف عابي

 عيبيو 6ڵ\ هنع ىلخ دقو ؤ هنع ههني مل هنآم هنمث غلب نا ح معن : لاق

 ٠ ىرتشيو
 ( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٥ م )



_ ٢٢٣٦ 

 ر جحي ملو 6 رجات هديس هجرخأ اذا دبعلا نا : لوقلا ضعب فو

 هديس ىلع رجي الو ث هتبتر ىفو دبعلا دي ىف وهف نادا امف ى نيدلا هيلع

 ٠ كلاذ نم رخكأ

 . هيلع ءىش الف نا"دي نأ هيلع رجح ناو

 هنيد ةلزنمب هيلع انيد هديس ىلع وهف نادآ امف نادي نآ هل نذآ ناو

 .هدوع رمأ هنأل

 ءامرغ كرتستي مث ، ديسلا ءامرغ لبق هدي ى امب دبعلا ءامرغ أدبيو
 ٠ ديسلا لام ق ديسلا

 ه نيد هقحلو ارجات ناك اذا ديعلا نيد ق اضيأ اذه نا : ليق دقو

 هنيد ق هنايد آدي هنيقرو هدي ف امف نادي نأ هديس هرمأب مل ولو

 ٠ هدبس لام هؤامرغ قحل مث

 ٠ نيد هيلع راصو رجتيب هديس هكرت ديع نع : هريغ نع

 ٠ هلام ق عايب : لاق

 هنا : لاقف هيلع ردقي هنأ ىري لمعب هدبع لمعتسا اذا ديسلا و

 ٠ ر دقب ال

 هفاخيال المع ناك اذا كلذ ىلع هربجي نأ هل ناكو ڵ كلذ نم رذعي مل

. سفن باهذ هيف هيلع



٢٢٧ 

 هضرم نم حصي ىتح هلمعتسي الف ضرم ناف ٠

 هلمعب الا .7 نآ كلذل سيلف لمعلا ىلع ردقي ملو ربك نا كلذكو ٠

 .هننؤمهيلعو‘هيلعرد في

 ٠ بلطي مل وآ دبعلا بلط ح ضرمل ١ وأ رغصلا وأ ربكلا

 هالوم هنم هذخأف هيف حبرلل نيدي ايرث ىرتسثا كولمم نع هتلأسو
 ىلع ٥ال وم لام نم ذخأم نآ ىلع ردقو ك هارتشا نم ىضقي ام دجي ملف

 ٠ لجرلا كلذ ىضتقي ام

 رهدلا نم اموي بوثلا كلذ ردق باصأ اذا اسأي هيلع ىرأ الف : لات

 تذخأف ىنع ىضقآ دجأ ملو بوثلا كلذ تذخأ تنك كنا : هالومل لوقي نأ

 ٠ ملعتال ثيح كلام نم

 ٠ هلام هملعب نأ هالوم هيلا بلط كولمم نع هتلأسو

 ٠ هلام نم ائمسث همتكب الآ هيلع : لاق

 ىلاول ىلع نب رهزألاو ىلع نب ىسومو ناليغ نب مسثاه باوج نمو
 مهيلاوم فرع اذا ةاذالصلا لهآ ديبع نعو : مكحلا نب ناميلس راحص

 ٠ ع وجلا وآ برضلاب مهيلا ةءاسالاب

 ةءاسالا تنابنسا ناغ ث ناسحالاب مهرمأيو مهيلع مدقتي : لاف
.٠ معصعيبب مهب رمآ هنم مهيلا



٢٢٨ 

 ٠ سبحيف ءاسأ و مهعيب هرك نا و

 لجر نذآ اذاو : لاق هللا دبع ىبأ نع ميمت نب نازع باتك نمو
 . هديس ىلع وهف دبعلا ةميق نم رثكأ دبعلا نادتساف ةراجتلا ىف هدبعمل

 ةيقرو دبعلا لام نم رثكأ ديسلا قحلي ال : ليق دتو : هريغ نمو

 ٠ ةياجلا الا

 هكراشي الو دبعلا نابدل هتبقرو دبعلا لام ىف نوكي : لاق نم لاقو
 ٠ دبسلا نايد

 ٠ ديسلا نايدل ناك ءىش هتبنرو دبعلا لام نم ىقب ناف

 ءام رغ عم ةصحلاب ديعلا نايد عجر هنبقرو ديعلا لام فلن ناف

 ٠ دم ...لأ

 هدب ق امو ديعلا ةيقر ق ديعلا نادنتسا ام نوكي : لاق نم لاتقو

 ٠ ةراجنلا نم

 ؟ ائيسث نادي نآ هل نذأي مل ناف : تلق

 نأ الا ةراجتلا ى هل نذآ اذا هدبع نادتسا ام همزلي ، معن : لاق
 ٠ ا ذه هيلع طرتسشثح

هجرخأ وأ هديع نادتسا ام ديسلا مزلي ال : ليق دقو : هريغ نمو



٢٢٩ 

 دقنلاب عويبلا لصأ نأل نادي نأ هل نذأي ىتح ةعانص ف وآ ةراجتلل

 ةراجتلل هل نذآ دق هديس ناك ولو هديس نذاب الا ادبع نيادي نأ دحأل سيلف

 ٠ دبعلا ةبقر ق ديسلا كلذ مزلي الو . هيلع كلذ حصب وآ ةعانصلا ق وأ

 هتراجت نم هدي ىف وآ هتبتر ىف هنادنسا ام نوكي : تلق : هنمو

 ؟ال مآ

 همزلب مل اذكو اذك ىلا نبدنتسب نأ الا ادح هل دح اذا . معن : لانت

 ٠ هل دح ام ىلع نب دل ١ نم هدبع د ١ ز ام

 جرخأ . اذاو ‘ ة راجنلا ق هكولمم لجر نذآ اذا : هللا ديع ودأ لاقو

 - ٠ انيد كولمملا نادتساف هيبلا اهيدؤي ةبيرض هنع

 سيلو ث .هل كلذف هيدفي نأ ءات ناف 0 هنيقر ق نيدلا كلذ : لاق

 ٠ هنيقر ىلع داز ام هيلع

 ىلا عفديف نيدلا كلذب هكولمم عابي نأ هيلع ناك لعفي مل ناو
 ٠ مهنم اهنادتسا ىتلا مهنويد نايدلا

 ٠ ةيانج ىنج اذا كلذكو : لاق

 لكوي نآ دبعلل زوجي لهف ةراجتلا ق هل نذأ اذا دبعلا نع هتلآسو
 ؟ دحآ ىلا ىصوي وآ هلام ق اليكو

 نمل زوجي الف اياصولا امآو ، لكوي نأ هل زوجيف ةلاكولا امآ : لاق
٠ هلا ىصوأ



٢٣٠ 

 ملف هنمث غلبي ال هنادتسا ىذلا نيدلاو هتيانج تناك ناف : تلق

 ؟ عابي لهف هالوم هدفه

 ٠ معن : لاق

 عيب ةيانجلا و نيدلا كلذ ردقي هنم ءزج هتمدخ عاتبي كلذ ناك ناف

 ٠ كلاذ

 ، مهقوقح قوقحلا لهآ ذخآو هعيمج عيب هعيمج الا عتيي مل ناو
 ٠ هديس ىلا عفد هنمث نم لضف امو

 ديعلا نأ تفرع ىذلاف : شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبآ نعو

 ةريبكلا ركانملاو ةالصلا كرت ىلع برضي امناو ث ةمدخلا ىلع برضي ال

٠ بدألا ىلع اضيآ برضيو



_ ٢٣٧١ 

 باب

 (انضيا ديبعلا رما ىف )

 ؟ هديس ىآر الب موصي نأ هل له دبعلا نعو

 ٠ هديس ىآرب الا موصي نأ هل سيل : لاق

 ؟ ةعامجلا ىف ىلصي له : تلق

 اهدعبالو اهلبق هل سيلو اهدحو ةضيرفلا ىلصي اضيآو ٠ معن : لاق
 ٠ هال وم ىأرب الا

 ةمدخ نع كلذ هعنمي مل اذا موصي نأ هل نوكي نأ بحأ : هريغ لاق

 برغم ا ىتعكر ىلصيو . هرمأ نم ءىشي الو هدسجب كلذ رضي ملو 6٧ هديس

 ٠ رهظلا ىتعكرو رجفلا ىتعكرو رتولا ه

 ؟ كلذ نع فرصي له ى اليل همالغ لمعتسي هارأ لجر نعو

 نوحيرتسي ىذلا لمعلا نم نوكي نأ الا هنع فرصي هناف : لاق

 ٠ ليبيبيللا ف هلمع همزليو داقرلاه

 نوحاري ديبعلا لثم ةجار باودلا لمع ف لهج : هللا دبع ىبأل تلق

٠ ملعأ ال : لاق



. ٢٣٢ 

 مأ هديس ىلع ىهآ هديس نذاب اهجوزت اذا دبعلا ةجوز ةقفن نعو

 ؟ هديس ىلع ىهف دبعلا نمث فق

 قفني ىتح سبحي لهم هديس الو دبعلا اهيلع قفني مل ناف : تلاق

 ؟ اهقلطي وأ اميلع

 . اهقلطي وأ اهيلع قفني ىتح ىلوملا اهل سبحي ث معن : لوقأف

 هللا دبع وبآ لاق : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ عماج نمو

 فلأ ىلع اهجوزتف ةكولمم وأ ةرح ةأرما جيوزت ىف هدبعل نذآ لجر ف

 تومي نآ ىلا دبعلا ةبقر ىف قادصلا نوكيو ث زئاج كلذ نا : مه رذ

 ٠ ديسلا قلطي وأ

 قادصلا نمض عاب ١ وآ قلط ناف هعيبب وآ ه ديس رمأب دبعلا قلط ناف . .

 ٠ قا دصلا نمضو هيلع ناكو

 نم ىلعو ؟ قالطلا نوكب نم ىلاف دبعلا عاب ديسلا ناف : هل ليق
 ؟ قا دصلا نوكي

 ٠ ديعلا نمث ىق قادصلا نوكيو ، ىرتشملا ىلا قالطلا عجري : لاق

 قادصلا ةلمج ىواسي وهو مهرد ىتئامب هعاب ديسلا ناف : هل ليق

 ث هتميقب هذخأي وآ دبعلا ةميق وآ مهرد فلأ اهيلا مفدي نأ ةجوزلا تبلطف

. مهرد اتئام الا اهل سيل : لاق



_ ٢٣٣ 

 هيلع لهف هعيب ف سلدي مل هنأ فلحي وآ هنيمي بلط ناف : هل ليق
 ؟نيبمي

 ٠. ال : لانق

 نم هريغ لوقو هلوقو هلصأ نم نألل ارظن اهيف نأ بجي ةلأسملا هذهو
 فلخو مهرد فلآ هيلعو لجرلا تام اذا : . ةلآسحملا هذه لثم ق انباحصأ

 نأ بغرف هتح ميرغلا ىلا عفديو فلألا ضعبب هعيب ىصرولا دا رأف ادبع

 لوق لوقلا نا : فلألا هيلا عفدي وأ هتح عيمجب قحلا بحاص هذخأب

 قادص فق لاق وه امك ديعلا ةبقرب قلعت قحلا نأل هل رايخلا و ّ ميرغلا

 امهدحخأل. ناكو & امهنيب قحلا قلعت ىواست اذاو أ . ديغلا ةبقر ق ةآرملا

 ٠ ىضقنا . ملعأ هللاو هلثم رخال ناك رابخلا

 ٠ كلذ هيلا بلطي نأ الا هديس مزلي مل ةيانج دبعلا ىنج اذاو

 ربجيو .. ضبقي ملو عيبلا زاج ملسم نم ادبع ىمذلا ىرتسسنا اذاو
 ٠ هديزي انمث هميدخت ىلع كرتي الو ئ قوسلا هلمحي هعيب ىلع ىمذلا

 ق هدبعل نذآ لجر ق هللا دع وبآ ل اقت .: ناطحق ىبآ باتك نمو

 ٠ انيد نادتسا نأ دعي هدبس هتنتعأ مث ةراجتلا

 ٠ هقتع زاجو ، هلام ف نيدلا ناك لام هديسل ناك نا : لاق

هنمث : عفديو ديعلا اذ ذه ع بيو ء هقتع زجي مل لام هل نكي + ناو



_ ٢٣٤ 

 هريغ لام هل سيلو ث هيف تام يذلا هضرم يف هدبع لجر قتعأ ناو

 ٠ هديس ءامرغ ىلا هنمئ عفديو ديعلا اذه عابيو %\ هقنع رجي مل

 هديس ع امرغ هغيسنتسيو > زئاج 3 نا : نيملسمل أ نم نورخآ لانو

 ٠ ىدلاو لوق وهو لوألا لوقلاب ذخآ ناو هتبقر ةميق ردقب

 ةميقب هديس ءامرغ هغيستسيو هقتع زيجي ناكف ىلع نب ىسوم امآو

.. .. 
 ٠ ے : ر

 له : ةراجتلا ف هديس هل نذأ اذا كولمملا نع هللا ديع ايآ تلأس

 لالا ىف مكاحلا مم هتعزانم زوجتو ، هسفن ىلع قوقحلاب هرارقا زوجي

 ء هيلعو هل مكحيو ث ةراجتلاو عويبلا نم هيلا ىعديو هيعدي ىذلا
 ؟ فلحتسبو فلحتسيو

 ٠ مجن : لاق

 ٠ هسبح مكاحلل زجي مل سانلل نويد هيلع بجو نا و : ءايضلا

 اوذخأ ةنيادملا هيلع رجحي ملو ةراجتلا ىف هل نذآ هالوم ناك اذاو

 ٠ ديعلا عببي اماو ىطعي اماف ٥ال وم ذخأ الاو ىطعآ ناو قحلا ىطعآو

 ٠ هالوم نذاب الا هيلع الو نيمي كولمملل سيلو

 ل_۔مهعلا لبق همدق نمف هريغ وأ جبخلا لثم لمعلا ف.هل نذآ اذاو
٠ هتبقر ق الو هديس ىلع ءىش الف



. ٢٢٣٥ 

 نم دحآ ر رق ا زوجي الو : هريغ نمو : : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر

 . مهل نذؤي مل وأ ةراجتلا ق مهيلا وم مهل نذأ دربعلا

 ءارشلاو عيبلا هيلا اضوفم ماد ام رجاتلا ديعلا كلذكو : هنمو

 . هتبقر فو هدي ىف ام نع زئاج هرا رفاغ

 ٠ هرارقا زوجم الف ةبيرضلا نم عزن ا ذاو : عجر

 ٠ هدي ق ىنلا ساانلا لاومآ ق زئاج هرا رقاف هدي ق ام نم رثكأ وآ لقأ وآ

 ٠ دبعلا هكرت ام نم ىلوملا ىلع ةعبت الف هدي ف سيل ام نم رقأ امو

 هنمث زواج ىتح انيد دبعلا نادتسامف ةراجتلل همالغ زربآ لجر نعو

 ؟ هتبقر ق وآ هديس ىلع كلذ نوكب له ديعلا نا دتسا امغ

 ىتح هديس ىلع وهف دبعلا نادتسا امف ةراجتلا ى هل نذآ اذا : لاق
 سيلف هديس هيلع رجح نأ دعم هنا دتسأ ء ىش لكف | هديس هبلع رجح

 ٠ هدبع ةبقر ىف الو هيلع كلذ

 ؟ ةنيبلا "نتم ىلعف : تلق

 اذاف ، عيبلاو ءارشلا هيلع رجح ىتم ةنيبلا دبعلا ديس ىلع : لاق

 ىف هيلع .نوكي .الو هيلمب .رجج ام. دعب دبجلا هنادتسا ءىش لك لطب كلذ حص
 .هدبع ةبقر ىف الو ءىش كلذ

نم هونج ام مهب انتن ر ق ديبعل ١ م زلي هنأ انعمس : هللا ديع وبأ لاق



_ ٢٣٦ 

 كلذ ريغ ف امأف ةلداعلا ةنيبلا كلذب مهيلع تماق اذا ةحارج وأ لتق
 ٠ لدع ةنيب كلذب تماق ولو مهيلاوم الو مهمزلي الف

 ؟ اه رعب ذخؤيو كلذ همزلي ناك لهف اهضخنفا هنآ تعداق نيسي اهمدو ركب ىهو هلزنم ىف دبع غم تدجو ةأرما نأ ول : نان مثا

 . رحلا ةلزنمب وه سيلو كولمم هنآل اهرنتغب ذخؤي ال : لاق مث

 ٠ جوزتي نأ هديس هل نذآ دبع ف هللا دبع وبآ لانتو

 كوجوز ناف 6٨ هب تنأ نمضن الو 6 قادصب كنع نمضأ ال : لاق

 ٠ قاذصب نمضت الفالاو قادص الب

 قا دنلا زواجي الف هديس ىآر ريغي وآ قادصب ج وزت اذا : لاتق

 هارآ الف كلذ قؤف قادصب داز اموأ ديغلا ةبتر ق ىهو 0 مهارد ةعبرأ

 هجوزب الآ هجوز نم ىغبني ناك هنأل ل ىلوملا ىلع الو ديعلا ةقر ف تشم

 : مهقح اولطبا مهو 0 هديس ىأرب الا

 قادص ريغب متئش نا هوجوز ةأرملا ءايلوأل دبعلا ديس لاق ناو
 . هديس ىأر اودعت مهنأل ءىش مهل نكب مل قادصب هوجوزف

 ٠ هجوزت نمل قادص الو “ ما رح جيوزت كلذ : لاق
١ 

 ؟ ءاوس كلذ ف ةمألاو ةرحلاف ::تلق

 ٠ معن : لاق

؟ اهئطو ىح ةأرما هركتسا ناف : تلق



. ٢٣٧ 

 هتبقر ىف وهو اهرتع اهل : لاق ٠

 ء ةرقبلا هذه ىلع در : اهريغ دبعل تلاق ةأرما نع دايز ابآ تلآ

 ىلع له س تامف تذقنأف هيلع عرصم حمر هدي فو ىرجي مالغلا جرخف

 ؟ نامخ ةآرم ١

 ٠ مغن : لان

 ؟ كردم رح هناف : تلق

 ٠ ءىنت اهيلع سيل : لاق

 ؟ كردي مل مالغ هناف : تلق

 ٠ ةيدلا اهيلع : لاق

 ؟ اهتلقاع ىلع وآ اهيلع ةيدلاو : تلق

 ٠ ملعأ هللا : لاق

 ٠ ىضقنا ٠ ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأ انظفح ىلب : سابعلا وبآ لاق

 ح را رحلا و دييعلا نبي مكحلا . ق كدنع امو : تلق : هربغ نمو

 ميقي له ء لمعل الو ةراجتلل اوجرخأ اونوكي مل اذا ديبعلاو ديبعلا وأ
 ؟ ةافا وملا ىف مكاحلا عم ةجحلا مهيلع مصخلا

 كلذ ىف جاتحي الو نويدلاو قوقحلا كلت ف مكاحلا مهذخأي : لات
 ناميألا ةعزانملا دعب نوكيو ع .ةعزانملاب مهتاداسم رمآب مهراضحا ىلا

. قوقحلاب رارقالا ر



٢٣٨ 

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك : تلق

 كلذ ةبلاطم ف دبعلا ديس ىلع جتحي هنأ اذه ىف انعم ىذلا : لاق ٠

 هنم كلذ زاج ةموصخلا ىف هدبعل نذأ ناف ٠

 نع لغت شمو هديع مصاخي نأ ديسلا ىلع نكي مل هنع مصاخ ناو

 ٠ ةموصخ ةعزانم نم كلذ ىف هيلع بجي امب ماق اذا هلمع

 كلذ نوكي الو تانيبلاب تفصو ىذلا اذه ى دبعلا ىلع بجي امناو

 ٠ هنذاب وآ هديس ةرضحب الا

 ؟ سبحي له ةنيب هيلع مقت ملو قرس اذا دبعلا نعو

 كلذ ىف ىرآ الف برهي الئل ةنيبلا بلطل بلاطلا هسبح ناف : لاق
 ٠ اسأب

 هيلع تماقو ث هدري ملو دبعلا هب بهذف ابوث ادبع اراعآ دبع نعو
 ٠ ةنيبلا

 هدنع بوثلا ىلع ردق ناف ع لوقلا ف هيلا غلبي دبعلا ناف : لاق
 ٠ اذه ىلع همالغ سبحي نأ بحن امو ح امرغ هديس ىلع ىرأ امف الاو

 ٠ انزلاب هفذق دت الا هارأ امف ( جرفلا قساف ) لجر هل لاق لجر نعو

 سيلو ح تارم ثرااث باتتسست اهناف ةآرملا تدترا اذا : عيبرلا لاق

٠ مايآ ةثالث ىف نكلو موي ف



_ ٢٣٨٩ 

 ه اضعب مهضغب قرسف ةنيفس ف اوناك موق نعو

 دحاو تيب ف مهنأل دحلا مهنع ردي : لانف ٠

 ؟اهعم ماقملا هل زوجي لهف غبصلا اهب عنصي هتأرما لجرلا كردآ اذاو

 ال : لاق ٠

 ؟ اهجوزتي نأ هل لحي له ت غبص ىلع ةأرما لجر نعو

 ال : لاق ٠

 ؟ اهلبق هل لحت لهف : تلق

 كلذ ىرآ ال : لاق ٠

 لجر هلتقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا متسث لجر نعو ٠

 ه بوتي نأ الا اسناب هيلع رآ مل همتسث ىلع هلتق نا : لاق

 انأ : لاقف لجر عطقلل ذخأف ةنيبلا هيلع تماقو قرس لجر نعو

 ٠ اوردي مل دوهسلا نكلو اذه عاتم تقرس ىذلا

 . ةنيبلا هيلع تماق ىذلا ىنلع عطقلا امنا مطق هيلع سيل : لاقف

 ماقي هناف ةنيبلا اهب تماق ىتلا ةقرسلا ىوس ةقرسب لجرلا رقآ ناغ

٠ هسفن ىلع هفارتعا و هرا رقاب دحلا هيلع



_ ٢.٠ _ 

 مامالا نود لجر هضرتعاف اليتق لتق وأ \ نصحم وهو انز لجر نعو

 ٠ هدي عطقو ليتقلاي هلتقف

 ٠ مهنم ضبقي الو نورزعي: لاق

 هيلعف لوتقملا ءايلوأ نودو مامالا نود لتق ىذلا امأ : هريغ نمو
 ٠ دوقلا

 سيل هللا دودح نم دح مامالا ىلا هلتق لجرلا اذه ناك نا امأو

 ٠ لاق امك وهف دوقلا هجو ىلع

 ؟ هيلع امف هللا نبا ريزع : لاق اذا دوهيلا نعو

 . سبحلاب بقاعي : لانت

 ىلا بلطف احرج لجر ىلا بلطي لجر نعو : دايز ىبأ باوج نمو

 تكرت دق ىنآ ىانعم نكب مل : لاق ء هحرج بلطي داع مث ، توفع

 .٠ ىحرج

 ٠ كلذ وفع هلطيب الو س هحرج هلف ) كنع هللا افع دق ( هلوق امأف

 ةيدلا هلو ڵ صاصقلا نم وفع وهف ( كنع توفع دق ) هلوق امآو

 هن اق ةد دل ١ نع افع مث هتيد غلبي امو & هح رج ر دق ملع دق نوكي نأ ال ١

٠ ه وفع ز وجي



٢٤١ 

 ٠ ائيش عفني الف هحرج ملعي ال و هوفع امآ و

 ىنزت ىتارما تدجو ىنا : لاقف ءاثعشلا ابأ ىتآ الجر نآ ىنغلبو
 ؟ مكاحلا ىلا اهعفارأ لجر عم

 ٠ اهقتراف كلبو : لاقف

 نم هيلا بحأ ةقرفلا نأك ، اهقراف كليو : لاقف ةيناثلا هيلا داع مث
 ٠ اهنعالبو اهعفاري ام

 هريغ وه اذاف هتلتقف نالف هنآ تننظ : لاقف الجر لتق الجر نأ ولو

 ٠ المع اذه ناكو ث أطخلا نم اذه نكب مل

 ، لتقلاب هيلا دصقأ مل اناو ، هب تأطخأف انالف نأ تدرأ : لاق ولو
 ء ؟طخلا ةلزنمب اذه ناك اذه تبصأف نالف ىلا تدصق امناو

 ٠ لوتلا ضعب ف اذه ىف هلوت لوقلا و

 . بألا نم هتمأو هدبع نم لجرلل زوجي ام نع هتلأسو

 ريزصعتلاو ث ةمهتلاب سبحلا نم هتيعر ىف مامالل ام امهيف هل : لاق
 ٠ هنع مهيلع رذحي ام نع مهل ىهنلا و ع لعفلا ىلع

 نع ىورملا ربخلا ةحصب لوقي ناك هنآ ءاهقفلا ضعب نع ىور دقو
 تنز اذا دحلا اهيلع ميقي ةمألا ديس نا ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٠ ( هعم كلذ حص اذا اميلع مكاحلا هميقي امك

( ٣ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٦ م )



 ٠ معن : ل اقت

 ؟ مكحلا ليبس ىلعو : تلق

 ٠ كلذ مه اوعفري ىتح ث ال : لاق

 ىلاولا ىلا لجر ىتأ اذا : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لاق

 سييل هناف هسبح ديري كيلا هب ىنلسرأ نالفل دبعلا اذه نا : لاقف دبعب
 ٠ ٠“4سيح هل

 ارح الجر نآ دبعلا هيلا لا عفر اذا مكاحلا نع هتلأسو : هريغ نمو

 قالطا مكاحلا دارأ مث ء مهتملا هل سبحف رثألا دبعلا ىف ناكو ، هبرض
 ؟ كلذ ق مكحلا فيك ء مهتملا

 ىلع ذخأ الاو ارضاح ناك نا دبعلا ديس ىلع جتحي ب مكاحلا :

 اهاعدا ىتلا ة همهتلا هذه نم هيلع حصي اميف ايئاغ ديسلا ن اك نا و

 ؟ لوقلا امف ابئاغ ديسلا ناكو اليفك بصي مل اذاف : هل تلق

 رسبجي ملو 4 سبحلا ة هيوقع هيلع قيت ملو 4 هتالطا دا رأ ١ ذا : لاق

 حصي ام ىف كلذ همصخ بلط اذا داهسألاب قثوتسي نأ ىنبجعيو

٠ كلذ هلف ، ىوعدلا هذه نم هيلع



_ ٢٤٣ _ 

 نم همعطي كولمملا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخ .فو
 ٠ هتقاط قوف لمعلا نم هفلكي الو . سبلب ام نم ٥هوسكيو 4 لكأب ام

 ٠ هتقاط قوف هيف هايا هفلكي ام س هللا لوسر اي : ليق

 ملعاو ث هريغ هفلك لمع نم غرف املك ك اغراف هاري نأ بجي ال : لاق

 . تنأ مهتبقاع امو كوناخ امو كوصع ام بتكي : هنع ربخلا فو

 ٠ كل لضفلا ناك مهبونذ نود مهايا كباقع ناك ناف

 ٠ كيلع الو كل ال افافك ناك مهبونذ ردتب ناك نا و

 ٠ مهل ىقب ىذلا لضفلا كنم مهل صتقا مهبونذ قوف ناك ناو .

 ه هقنع هنرافك ناف هدبع هجو مطل نم : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو

 . هكرت هترافكف هبرضيل دبع ىلع فلح نم : سابع نبا لاتق

. رثكاب بدؤي مل رشعلاب بدأتي دبعلا ناك اذاو



_ ٦٢٤٤ 

 بابل ١ ىلع سانل ١ عمتجا امل هل امالغ بوبحم نب دمحم برض دتو

 . ٠ ةبرض نيرشعو ةئام نظأ ءاشعاف لجرلا رف دن

 ٠ سبحي هناف بنذ ريغب هدبع ىلوملا برض اذاو

 ٠ هعيبي نأ الا رذعي مل ةمدقتلا دعب هيلا ءاسأ اذا : مهضعب لاقف

 ٠ همسا احمو ث ةدلج ةئام هدلجف همداخ لتق الجر نأ : رمع نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ٠ ديعلا موي ظايع دبعلل سيلو

 ٠. س شحف لعف ناو ث راهنلاب هليقي نأ دبعلا ىلاوم ىلع نآ عمسن ملو

 ٠ اهلثم ىف لاقي هعيض ناك نا و

 & ارمت همعطي الو ازبخ هدبع معطي نأ لجرلل سيل : ريسب لاق : لاق
 نم نم ةيرقلا كلت لهأ نم ناك اذا ازبخ همعطي الو ارمت همعطيو
 ٠كلذهؤادغ

 ٠ ةقث ىلا الا هرمأ لفكيأال ىغبنيو

 ئ عبشي ىتح همعطيو عوجلا هيلع فاخ اذا ديعلا نع اضيأ لئسو

٠ بلغي ىتح همدختسبو



_ ٢٤٥ _ 

 مل ام بلطي ءاج مث هنقفن ذخأب مل ناموب وأ موب هل ىضم اذاو

 ٠ كلذ لكل هذخأ نكي

 ٠ اهفصن ه ايو ك هننففن ف . ةادغلاب ١ بو

 ع هدعسل وهو ع هتقفن نم هدنع لضفي امب قدصتي نأ دبعلل سيلو

 ٠ اضيأ هلكأي نأ هلو

 هدر هيلع ناك هذخأو هطقل هنا : لاقو لام دبعلا دنع دجو اذاو
 ٠ ه_برلا

 ٠ هنمخ هغلنآ ناف

 ٠ لكؤي مل هحبذو اريط داطصا ا ذا كولمم ١ و

 عيبلا عقو ناغأ هيرتشي نأ هرمأو مهارد لجر ىلا ديعلا عفر اذا و

 ٠ لطاب عيبلاف مها ردلا كلت ىلع

 ٠ ىرتشملل ديعلا عفد مه اردلا عفد مث 5 رتشا ناو

 ناكو ث ههبنشأ امو ماجحلاك هديب لمعي نم نم ادبع لمعتسا نمو
 ٠ زئاج هلامعتساف هلمعتسا . نم ىرب ثيح دليلا ق فورعم ٥هديسو دلبلا ق

 .مات هلعف ناف هديس هرك ولو ءارش وآ عيب وأ قالط ف ١ دوع لكو نمو

 !اولتاقي ن : . آ سانلا نوربجي ال : رثؤملا ىبأ نعو : : نيملسملا نبد نمو

. . مهودع لاتق اودارأ اذا مهعم



٦٢٤4٦ 

 ودعلا نيعي هنأ مهتا نم الا : لاق ٠

 اهرازوآ برحلا عضت ىتح سيحي : لاقو ٠

 نيثالث بلهملا نب ديزي سبح زيزعلا دبع نب رمع نآ انل ركذ دتو

 ح ماماب وه سيل زيزعلا دبع نب رمع ناك ناو هيلع جورخلاب ةمهتلاب ارهش

 ٠ هبهذم ق عرولاو ةناكسلاب فصوي ناك دقو

 ٠ اهاندجو ثيح نم ةمكحلا ليقنو : لاق

 ىلاب الو ء اهذخأ اهدجو ثيح نمؤملا ةلاض ةمكحلا نأ دجوب دقو

 ٠ هنم تجرخ ءاعو ىآ نم

 زوجي لهف سانلا هفاخي ايرش ناك اذا قسافلا نعو : هريغ نمو

 ؟ هنم سنؤي ىتح نجسلا ق هسبح

 ٠ معن : لاق

 ةدنك نم ءاسن هب تعمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام املو

 همحر _ ركب وبأ بتكف فوفدلاب نبرضو نميديآ نبضخف تومرضحو

 ؟ اهب عنصي فيكو ؟ اهمزلي امف سبحت الأ تعنتما اذا ةآرملا نعو

 سم ىلا اهل ذخألا لصي نأ ريغب تذخآ تعنتماف اهب رفظ اذا امآف

 ٠ كلذ ىلع ردق نا اهندب نم ءىش
!



 س ٢٤٧. ب

 ٠ ةاقخثلا نم ةع امج الا اهنم كلذ ىلي الو

 ح قحلل .... .. ىتح قحلا نم .. _ ... ١ ام ىلع تيرض .. _ ... أ نام

 . عيطتو هل

 : تويبلا ىف تعنتما اذا امأو

 نويعلا اهيلع لعجو ع كلذ ىف تبلوط هتثدحأ ثدحي اهعانتما ناك ناف
 ٠ ىفم ام اهيف لوقلا ناك اهب رفظ اذاف ، اهب هللا رفظي ىتح

 .ا ضيأ ك اذ ىلع

 . ءاسث فيك اهرضحي نآ اهمصخ ىلعف اهيلوت حصي مل امو

 ه كلذ ىف رلذنناف

 له : تلآس : هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىبأ باوج

 ى ذل اكو ؟ رحم وأ رم ف مهل برح هنآ مهتا نم رم ا وسيحي نأ نيملسملل زوجم ر

 : ؟ كلذ نوركنيو صوصللا نم .كلذ ربغ وأ هب :رفظم هنأ‘ رحبلا ق رضي

 ةرامل ضيرعتلا نم كلذ بابسأ هنم فرعو 2 مهتبراحمب هومهتا نمف

 ةماقاو مهسبح نيملسمللف .نيملسملا ىلع ىغبو ى لبسلا عطقتو ث قيرطلا
 ٠ ةيانج تناك ن نا ىنج امب ذخؤي مهنم لك ك مهيلع ماكحأل

 ناف لاومألا ذخأو اهعطقب ةم قرطلا ق 'ضرعتلا الا .ةيانج نكت مل نا نا و .: :

 ٠ ساانلا مهنمآي ىتح نوسيحي كئلوأ

 . `‘'ذز



 ه ٢٤٨

 هنأ : ىضابقلاو مامالا نع ىفخ العق لعف وأ اثدح ثدحأ نم نعو

 زوجت هنأ نيملسملا الأسي ىتح هناسبحي له ؟ ال مأ هتبوقع هيلع زوجت

 ؟ زوجت ال مآ هتبوقع

 ٠ هسبح ى امهيلع ءىش ال هنأ ةبوقعلا دعب نيملسملا الأس مث

 وأ اثدح مالسال ١ ف ثدحأ نم ( ةيا ورلا هذه ريسفت نع تلأسو

 ىغب وآ اثدح مالسال ١ ىف ثدحأ نم اذهف ) هللا ةنعل هيلعف اثدحم ى وآ

 ىتح هرتس وآ هرصن وآ هاوأ نم ىلعو هللا ةنعل هيلعف نيملسملا ىلع

 ٠ ه تم قحل ١ ذخؤي ال

 ذخألاب مهتي ال نم نم وهو ةقرس هدي ف تدجو لجر نع هتلأسو

 ؟ ةمهتلا سبح هيلع لهف اهل رتسلاب مهتي هنكلو

 ماكح .ىري ام ىلع كلذو 6٧ هب سبحبو مهتي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 . ٠ لدعلا

 ملعي الو 6 هرنسيو مكاحلا سبح نم برهي نم ىوؤي ىذلا كلذكو

 ؟ هيلا هتا ويابو ك س هل ه رتسي سبحلا قحتسي لهف هسبح ام ىلع

 هرتسي مهتأ ن راف لدعلا ,ىلع هيراج همكح رهاظ مكاحلا ناك اذا : لاق

 : ٠ كلذ دي ةمهتلا ىلع سيحي نأ ىنبجعا هنم ملعلا ىلع

 سبحلا اهب قحتسي ةمهتب مامال ا وآ مكاحلا همهتي لحر نع هتلآسو
 ؟ سبحلا هفقني نآ زوجي لهف هب مهتا ام لعفي مل هنآ هسنغن :دنم :وهو كلذ ىلع هسبحيف
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 ب ٢٤٩ ..

 قحلا دناعم ريغ نم محنتقنا و . قح هيلع تيثي مل اذا : لاق

 ٠ كلذ هيلع قيضي الآ وجراف هذخأ اذا قحلا نع عنمب الو فافختسا الو

 ثيح بئاغ همصخو ةمهتلا همزل نم سبح اذا مكاحلا نع هتلأسو

 ٠ مكالملا ةجح هلانت

 ٠ امهنيب رظنبو زضحي ىتح همصخ ىلا لضري : لاق

 هراضحاب اليفك هيلع ذخآ مكاحلا ةجح هلانت ال ابئاغ همصخ ناك ناذ
 ٠ امهنيب رظنيو همصخ لوصو ىلا

 . سبح هيلع سيل نآ : ليق دقف اليفك دجي مل ناو

 م

 ٠ ماوقلا و مهتلا لهأ ىلا اذه قلطي نأ ىنبجعب الو

 , ؟ كلذ ىلع نببحي لهف بعللا

 : ليق ذقو ث ةليح رحسلا نا : ليق هنأل رحسلا هبسني اذه : لاق
 ٠ هلوق ىضم ام ىلع ,ىهتني ىتح كلذ ىلع سبحيو رحاسلا لتقي

 ؟ رحلا دنع المع لمعت نآ زوجي له : ةمألا نع لئس
: 

 ٠ كلذ ىف ابا رتسي مل اذا : لاق

 ىلا رظنلا نم دلوتي ام وأ انزلا & انهاه ةييزلا ينعم امغ : تلق
: ؟ اهزيغ وآ ةوهمش نم زوجي ام



.٢٥٠ 

 ةييرلا هيف امهقجلتو. زوجي الام نم كلذ نم دلوتي ام. لك : لاق

 ٠ لمعلا ف امهنيب ىلخي نأ زوجي الف

 ركنم تيب ىق هنأ. ةنانئمطا ىف هعم حص اذا هناف : تلق : هريغ نمو " :: ١

 ىلع ةبوتعلا مهنم دا:رب نيذلا رف نذاتسا ىذلا وه نا فاخو ح رها ريغ

 ؟ مهل رهشيو ص كلذ بتاكيو نذا ريغب محقني نآ هل لهف كلذ

 !ذا لخدي نآ هل نا : ليقف نيبت دق ىذلا ركنملا راكنا دارأ اذا : لاق

 ٠ هل اونذأي مل ولو لخديب هنأ مه رعشأ

 ٠ نذاب الا لخدي الآ : ليقو

 حيصت ىهو قيرطلا ىف ةأرملا هذه عم ناك هنآ لجر ىلع دهش اذاو
 ٠ هللا ءاش نا هيلع تبثت ةمهتلا نا : ليقف

 بلطو ١ دىدسش اضرم سبحلا ف ضرم اذا سوبحم ١ نع هتلآسو

 ؟ كلذ مكاحلل زوجي لهف مهعم هولوحي نأ هلهآ

 ٠ لدعلا ىلا برقأ وه ام كلذ ىف مكاحلا رظن هلل قحلا ناك اذا

 ٠ كلذ ماكحأ لاوزب الا لزي مل دابعلل قحلا ناك

 نأ مكاحلا دارأو دابعلل وأ هلل اقح ناك نا : هل تلق ضيرملا نع
 سبحلا لا هوهري نآ ءىرب اذ هلهأ هب .نمضيو ، سبحلا نم هجرخي
,٠; 6 . + ثيبسي . قحل ١ هيلع تبجو دقف ى ذل ١ قحل ١ ىلع هسيحيل



. ٢٥١ 

 ،كلذ لاوز رظنلا بجوي نآ الا مكاحلل ىه سيل دابعلا قوقح : لاق

 : ه ه جوب ك اذ بجو وآ

 ٠لدعلاب ىآرلا هبجوب ام ى مكاحلا ىلا اهيف رظنلاف هللا قوقح امأو

 سيسخ اي هل لاقف ناجسلا متسشثف الجر سبح اذا مكاحلا نعو
 ؟ همزلب امف حيبقلا دعولاب هدده و

 هيلعف ( سيسخ اي ) : هل لاقف نيملسملا نم ناجسلا ناك اذا : لاق
 . مكاحلا هاري ام ىلع هتلاطاو سبحلاو ريزعتلا

 سبحلا له آ ىلع فيخ ةلع هتنعف قحب سبحلا همزل لجر نع لئس

 ؟ طمقي وآ هيلجرب رطقي لهف

 ٠ هيف هيلع هرضي ال امب قثوي : لات

 ٠ كلذل ضرعب مل ةرذلا ق هيلع نمؤب مل ن او

 ىلع امف اهريغو قوقحلا ىلع سبحلا ق نيذلاو سوبحملاف : تلق
 ؟ توملا هرضح اذا مهيف لعقي نأ مك احلا

 ٠. ةاقثلاو لودعلا مه رمآ ىلع فقويو ى كلذ ىلع : دهتتي : لاق

 نيذلا مهموصخ ىأرب الا توملا فاخ اذا مهقالطا هل سيلو : هل تلق
 ؟ قحلا مهل تبث دق

 ٠ ىدنعا ذكه : لاق



 تم ٢٥٢

 مهسبح ؟ربتسي ىتح مهتم ١ سبح مهيلع بجو نيذلا كلذكو : هل تلق

 ؟ فاخ ولو كلذ اوغليب ىتح مهةلطي الو ، هنوقحتسي ام ىلع مهتلاب

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 نم نم هريغ وآ ناطلس هدعب رمألا ىلي ىذلا فاخ ناف : تلق
 مهقالطا هل نكي مل اوغلبي ىتح لاح ئلع مهقالطا هل نكي مل هماقم موقي ال
 ؟ قوقحلا ءادأب وآ مهسبح ءا ريتسياب هب نمؤب ىذلا دحلا 7 ىتح

 ٠ كلذ ىلع اودهسئأو غ مهرمأ نيبت اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كلذ ق رايخلا هل 9 ىعمف قحب جورخ

 سسيحو هللا- ءاض ام اهيلع ثبلو ح دلي ىلع مامالا هالو لاو نعو

 ف لعفي امف وه لوحتو هربغو رخآ لاو ءاج من بح ١أ هيلع .. م. د نم

 ٠٠. ٠ث ؟ ئناثلا ىلاولا هيف رظنيو هكرتي مآ هقلطيأ ؟ هسبح

 اوقحتسا اونوكي مل ناو ك مهتلطأ قالطالا اوقحتسا اوناك نآ : لاق

 ىف نومأم وهف هتنايخ نوملعي الو س مامالا ةالو نم ىلاولا ناكو قالطالا

 ىلع مهذخأ موي هعم خرؤيو بتكيو مهسبح نم هبلع نمتؤا ام ىلغ مكحلا
 مهيلع ن نمتايو & دابعلا قوقح وأ هللا قوقح نم مهسبح ام ىلعو مهذخأ ام

 ٠ نيملسملا ىلوو نيملسملا نم:نينثا :

 ىتحف دجاسلاو قرطلا لثم ق ثدحلا ناك اذا : ىراوحلا ىبآ نعو

٠ هنيعب ثدحملا ىلع دهشي



. ٢٥٣ . 

 لاق ثدحلا كلذ هابسثأو لخنلا عطقو ردجلا رسك لثم ف ناك اذاو
 ةمهتلا همزلت نم مهتا اذاف ثدحلا اذهب مهتي نم : ثدحملا ىعدملل مكاحلا

 ٠ كلذ نم ىري ام ردق ىلع ىعدملا مكاحلا سبح

 فقاولا اهببس رثآ الا ببس هعم نكي ملو احر هل تقرس لجر نعو

 رظن نم احرلا ىلع فقوآ احرلا بحاص نآ ريغ ةمهتلا همزلت نم رثآ ىلع

 ؟ سبحلا هيف همزلي اببس اذه نوكي لهف اهعضوم نم ةلومحم ايلعلا

 . هل سيبح ةمهتلا هقحلن نم نم ادحأ مهتا و ء ةلومحم تناك اذاف

 هيلا بولطملا لاقف رثآ هيفو هبرض هنآ لجر ىلع عفر لجر نعو

 نوكي لهف قحلا هل دح مث هسفن نم نم ىرآ ام انيمي هفلحتسي نآ ىلاولل
 ؟ هفلحتسي نآ ىلا ولل

 ٠ كلذ رده فلحي نأ هرك ناف

 ٠ هللا ءاش نا حورجم ١ فلحتسي وآ مهتم ا فلحم ف مث ء حصب ىتح

 دحاو لك و ىلاولا ىلا اضعب امهضعب ىلع اعفر نيلجر نع هتلآسو

 رثألا بحاص سبحي نآ مآ ؟ اعيمج سبحلا امهيلع ىرتآ ، فيفخ رثآ
 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مآ رخآلا ةحارج آربت ىتح فيفخلا

 هتيانج ردقب امهنم دحاو لك سبحي ص اعيمج اسبحي نأ ىرأف : لاق
 هيلع و ح ةمهتلاب سبحي ال هناف الدع ةقث امهدحأ نوكي نأ الا هيحاص ق

.٠ هحرج ام هنآ نمي



` ٢٥٤ ٠ 

 ح رجلا حصي نآ لبق نم هالوم هنع افع مث لجر دبع حرج لجر نعو

 ٠ حراجلا ىلع هالوم عفرف هحرجب دبعلا تام مث

 ٠ ةعجرلا هل ىرأ ىناف : لاق

 سبحي نأ مك احلل لهف ديعل ١ تمي ملو ٥ال وم هنع امع : تلتقف

 ؟ دعلا حصي ىتح حراجلا

 . هسبحي نأ سأب الف لهجلاب فرعي نم نم لجرلا ناك نا : لاق

 ٠ دبعلا ىلوم هنع افع اذا سبحي الف لهجلاب فرعي مل ناك ناو

 دارأ لاجرلاب ةمهتم ةأرما ىف دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لاق
 ىف تدامت اذا اهنا : دليلا نم جورخلا نع تعنتماف دلبلا نم اهيفن ىلاولا

 ٠ كلذ ىف فلتخمف دلبلا نم اهيفن امآو س سبحلا اهيفن ناك كلذ

 مل اهنا : لاقو رجحب الجر ىمر هنأ رقأ لجر نع هتلآسو : هريغ نم

 ؟ هيلع هلمج ىنعم سبحلا كلذب همزلي لهف هيغ هب عقت

 كلذ ىنعمب قحتسيو لهج دت ناك لهجلا هجو ىلع ناك اذا : لاق

 %ڵ بصن مل وآ تباصأ ء براح دق ناك ابراحم ناك ول هنأل سبحلا ىدنع

 .٠ رجح وأ مهسب ىمر اذا

 امهمزلب لهف ةراجحلاب ايمارتن امهنأ اعيمج ارراقن ناف : هل تلق

؟ هيلع لهج رخآلا نأ امهنم دحاو لك ىعدا اذا سبحلا



/ ٢٥٥ 

 قحتسي لهجلاو لهجلا نم ىدنع ناك كلذب ارراقت اذا اذكه : لات

 .. سبحلاب ةبوقعلا

 نايمارتي امهآر هنآ دحاو دهاش دهستو اعيمج كلذ اركنأ ناف : هل تلق

 ؟ سبحلاب نابقاعيو ، ةمهتلا ىنعم كلذب ناقحتسي لهق

 ةبوقمل ا مزلتو ةقثلا ريخي لنق كلذ ىف قدصي نم نم ن اك اذا : لاق

 ہتقتث نيتقث انوكي مل ولو كلذ ىف مالكل ١ فيرحتب مهتب ال نم نم ننث ا ريخب

 ؟ مالكل ١ فيرحتم امهتنمهت وآ امهنيد ق امهمهتبي ن نأ هذه امهنمهنف : تلت

 لهأ رظن ىف هريغ وأ مالك نم كلذ ىف ةمهتلا امهتقحل ام فيك : لاق
 ٠ لدعلا

 نم كلذ ريغ وأ تيب بقن نم ليللا ف ثدح هيلع ثدحأ لجر نعو
 هل ذخأف مكاحلا ىلا هرمأ عفرو رثكآ وآ نيلجر كلذب مهتاف تادحألا

 هيلع ثدحأ ىذلا عجر كلذ دعب ناك املف ، هل مهسبجف همهتا نم مكاحلا
 لازأ ىذلا جرخي نأ مكاحلا ىلع لهف نيمهتملا دحأ نع ةمهتلا لازأف
 ؟ مهتملا لوقب سبحلا نم هنع ةمهتلا

 كلذ لجآ نمو مهتملا اذه ةمهت ىلع الا سبحلا قحتسي مل اذا : لاق
 ٠ هنع سبحلا لاز هنع ةمهتلا تلاز اذاف هسبح

 هىبسي سبحلا لخد امناو ةمهتلا هذه ريغم سبحلا قحتسي ناك ن . او

 سيلو ك هاري ام ىلع قحتسي ب امي هسيح ىضاقلاو مامالل ن ,اك ةمهتلا هذه

٠ كلذ ىف رظانلا مكاحلاو ، ليبس هيلع مهتملل



_ ٢0٥٦ _ 

 ىعدب راثآ هيفو هدلاو ىلع مكاحلا ىلا عفر اذا ىبصلا نع هتلأسو

 ؟ ةمهتلاب هل هدلاو سبحي نأ مكاحلل لهف اهايا هيرض هدلاو نآ

 ناكو ، هيلع ىدعن نم فرعيو ح لقعي نم نم ىبصلا ناك اذا : لاق

 عفر ام ناك اذا ةمهتلاب هل ذخآ ةمهتلا هقحلت نم نم ىبصلا اذه دلاو

 ٠ هدلاو لعف نم هيلع ءادتعا جرخي هب هيلع

 هنآ هيلع ىعدا لجرل الجر ةمهتلاب سبحي نآ ىلاولل حلصي لهو
 ؟ لدعب سيل دهاش ةداهسثب هددهت وأ هنعل

 ملعأ ىلاولا نآ ريغ ائبش اذه ى لوقأ نأ بحأ ال ملعآ هللا : لاق

 ٠ ةيعرلا ةحلصمم

 ٠ ل زنم ف ن انكاس امه و ةجوز امهدحأ دنع ح نيوخأ نع لئس

 ريغ وأ كلذ لبق نم نببارتسم اوناك س كلذ نم نوعنمي : لاق

 0٠ نيبارتسم

 . ناوبارتسم مهف نينكاستم اوناك اذا مهنأ ىدنعو

 نوملسملا دارأ املف ةآرما نطب ىلع دجو لجر ق ةيواعم وبآ لاق

 ةنبب ايعداف ىجوز : ةآرملا تلاقو س ىتآرما : لجرلا لاق امهوبقاعي نآ

 ١ ٠ وت ام دقع

٠ كلذ ىوس ام نع ىفعيو 0 امهنيب قرفي : لاق



- ٢٥٧ 

 ذخؤيف لجرلاب مهتت ةآرملاو ح ةآرملاب مهتي لجرلا تيأرأ : تلق
 ل_بقي لهف ناجوز امهنأ نايعديف بدالل نيملسملا سبح ىلا امهيديأ
 ؟ امهنم كلذ

 . ٠ ن ايع دم ام ىلع ةلداع ةنييب الإ امهنم كلذ لبقي ال : لاق

 ةأرما ىلو جيوزت وآ س تتام وآ تباغ دق ةنيي ايعدا ناف : تلق

 ؟ امهنم كلذ ليقي لهف تام دق

 نايدؤيو > ةمهنلا عضوم ق امهنأل امهنم كلذ لبقي ال : لاق

 ٠ هنع ابهنو ك امهيلع ركنأ ام ىلا اعجري الآ

 { اهيف دوعقلا نهيلع ركني له : قيرطلا ىلع ءاسنلا عامتجاف : تلق

 ؟ راهن وآ ليل ىف كلذ ناك

 ئ ةيصعم ق ةيارتسا و ةيصعم ق كلذ ناك اذا كلذ ليق دق : لاق

 ٠ اذه ق قرف الو ك لاجرلا كلذكو

 : ثيدحلاو سمارلا ىف ءاسنلاو لاجرلا عامتجا كلذكو : هل تلق
 ؟ راهن وأ ليل ىف كلذ ناك ث مهيلع كلذ ركني له

 ٠ هيصعم ق

 ق ناك ولو نهدحو ءاسنلا عامتجا ق اضيأ ةيهاركلا : لبق دقو

 ٠ ةيصعم ق ةيا رتسا وآ ةيصعم فق كلذ ناك اذا رتسح

( ٣ ج ماكحالا ق حاضيالا ١٧ م )



 ۔_ ٢٥٨

 غلاب ع ةمأ وأ دبع وأ ةأرما وأ لجر مكاحلا ىلا رضح ناف : تلق

 الجر نآ ىع داف ةحارج رئآ هبو ، قهارم ريغ وآ قهارم ح ىبص وأ

 ريبعتلاو ، هلوق ىف ةدايزلاب مهتملا دح فف وأ ةقث ريغ عفارلا اذهو ، هبرض
 هسفن حرج هنآ رثألا هيف ىذلا اذه همهتا ىذلا لجرلا ىعداف هلعف ى

 . هتموصخ رضح هنأ ىعدي نم نم مكاحلا هريغ ربخأو ڵ هسفن برض وأ

 ةمهتلاب همصخ هل ذخأي س رثألل ىعدملا اذه ىوعد ف مكاحل ا لعفي امف

 هريغ ىعدا اماو همصخ ىعدا اماو هسفن ف ةمهتلا ىنعمب هل ذخأي ال مآ

 ٠ كلذ ىف هجولا فيك مأ ؟ هسفن لعف نمو ربخلا نم

 بلغألا امهنم ذخآ اذه ق ةمهتلا ىنعم اعيمج اهتقحل اذا : لاق

 ٠ رظنلا ىف هيف ةمهتلاب

 ٠ امهيف ةهبشلا كرت امهرمأ هبتشا ناف

 هيلع اهذج انالف نأو 5 هل ةلخنلا هذه نأ ىع دا لجر نع لئس

 ةميهتلاب اهذاذجب همهتا نم سبحي نآ مكاحلل نوكي لهف اهيف هرضو

 ٠ ىعدي ام ىلع ةمهتلا كلتب هذخأب ال : ليق دق : لاق

 اهنأ هيلع ىعدملا هركنيو ىوعدب كلذ ىف دحأ هضراعي مل ام : ليقو
 هتمهت الو اذه ف ىعدملا ىوعد لبقت مل ىعدملل تسيل اهنآو . هل تسيل

 ٠ لاملا حصي ىتح

 ىف وأ مامالا مايأ لبق تناك ث ةلازملا ثادحألا ىف قرف ال : ليقو
 ٠ همايأ

٠ لدعلا مامالل ام ةرضملا رييغت نم ناك همكح تيثئ اذا كلذكو



. .٢٥٩ 

 دمس لهآ نم لجر نم ىرتشا اربإ لهآ نم لجر نعو : هريغ نمو

 بلاطلا هيلع عفرف ةجاح ق دمس ىلا مدنت ىرتسنلا نا مث ابح وأ ارمت

 ؟ هدلب ريغ ىف ىلاولا هسبحي لهف هقحب هل رقآو هدلب ريغ ى

 هاقو اذاف ث هدلب ىلا هميرغ هقحليو ث هدلب ىف الإ هسبحي ال : لوقأف
 قحب ٥هدنع هل رقأ ىذلا ىلاولا اذه هل بنكو 6 هدلب ىلاو هل هسيح الإو

 ٠ رخآلا ىلاولا ىلا هدنع قحلا ةحصب لجرلا

 ف ررضلا اهنم فاخي ىتلا مهتلا عا ونأب نيمهتملا بقاعي نأ ماماللو
 ٠ نتفلا دلوتو مالسالا

 هسبحي نأ هل لهف ايلو هل لتق وأ ةقرس لجر هل قرس اذا مامالا نعو

 ىذلا هباب ىلع ىذلا هيلاو ىلا عفري نكلو س كلذ ىرن الف : لات
 مهتملا سبح ىلي ىذلا نوكيف قوقحلا ىلع سبحيو ، سانلا فصني
٠ سيحل اي هخقفح



_ ٢٦٠ _ - 

 باب

 ( سانجالاب تراوتي نم ىف )

 ٠ ةبونلاو سبحلاو دنهلاو جنزلا سانجألاب ثراوتي نم نأ انعمسو

 ىثنألاو ركذلا ، مهل لاملاف هسنج مهنأ دنه وأ جنزب تيملا رقأ ناف
 ٠ ضعب ىلع مهضعب لضفي ال س ءاوس

 ٠ هتليبق نم اوناك اذا سنجلا و

 هدلب ىف اوناك نيذلا جنزلا رئاسف هدالبو هتليبق نم دحأ نكي مل ناف
 ٠ مهعم لخد مسقل ا لبق هنوم دعب مهنم دلو نم وأ 5 تام موي

 ٠ هل ثاريم الف مسقلا لبن تام نمو

 . هيلا ىرقلا برقأ ف دجو نمف هسنج نم هدلب ىف نكي مل ناو

 ٠ مهنيب

 لهآ نم هسنجل كلذك هثاريمف نامعب نيذلا نيدلوملا نم ناك ناف

 ٠ هتليبقو هدلم

 ىلوأ مهف مهوتقتعأ دق هسنج نم ىلاوم هوقتعأآ نيذلا ناك ناو

٠ ملعأ هللاو ليق ام ىلع هثاريمم



_ ٢٦١ 

 مه وقتعأ نيذلا ىلاوم نا : ليقف نيبولجملا متخلا نم ناك نا كلذكو

 : ليقف جنزلا نم سنج نم همأو > جنزلا سنج نم ه هوبا ن اك ناو

 ٠ هيبأ سنجل هلامف دنهلا نم هوبأو ح جنزلا نم همآ تناك ,6 نا كلذكو

 هسنجلو « همآ لبق نم هسنجل ثلثلا نأ تظفح : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ هسنج نم هدلب ف نم هثاريم ىطعي هنا : ليتو |

 امب ةنيبلا هبلعف هربغ ىفنو 6| هسنج نم هنآ مهنم دحأ ىعد ا ن اف

 ٠ اعدا نم ىعدا

 وهف هدلب نم وآ هتليبق نم هسنج نم هنأ ةنيبلا مانتآ نمو
 ٠ هلامب ىلوأ

 اذه حص امك كلذ حصي نأ الإ هريغ هكراشي الو دحاو ناك ناف

 . اذه نوكي نآ لبق نم اضيآ

 ٠ هل ثاربيملاف ايبص هل حص ىذلا ن اك ناو

 ٠ ثراولا اذه ةثرول ثاريملاف تام ناو

 هثئرو ىذلا لوألل لاملا نا : ليقف هلثمك وه نم نم دحأ مدق ن او

 ٠. لا ال ١ ضبق نكب مل نا ناو
. .



٦٢٦٢ 

 هسنج نم هيلاوم ىلوم هب ىلوأ : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو
 . ودبلا لهأ ف ودبلا .لهأو 6 هدلب لهأ . مث ك هدلب رغ ق اوناك ولو

 ٠ رضحلا لهآ ىفق رضحلا لهأو

 نيذلا هدلب لهآ نم هسنج لهأل هثاريم : ليق دقو : هريغ لاق
 ٠ ءاوس هريغو هيلاوم ىلاوم ىف س ةالصلا نومتي

 ٠ هدلب ىلا ىرقلا برقأ نمف هسنج نم هدلب ف نكي مل ناف

 : افالتخا ثاريملا سبح ف انفرعو

 ٠ اديبع اوناك اذا دلولاو نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي : لاق نم لاق

 دعب هتثرول ثاريملاو ؤ دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال : لاق نم لاقو

 ٠ باتكلا مكحب مهل تيث دق هنأل ناوخالا نم هدلاو

 ح تومي موي ال هلام مسقي موي نوطعي امنا سنجلا نأ انعم ىذلاو
 ٠ هدلب ىف ناك نم ىطعي

 غرفتست ىتح لازي الف اهيلا ىرقلا برقأ نمف دحأ رضحي مل ناف
 ٠ هيق تام ىذلا رحلا وأ نامع

 ىذلا هدلب نم ءارقفلا ىلع قرف دحأ نكب ملو نامع غ رفغتسا اذاف

 نم ىلوآ وهو هلام هسنج نم هنأ ةنيبلا ماقأ نم ىطعيو ع هيف اميقم ناك

 ٠ ةنيبلا مقي مل نم

.., ه هيف ءاكرش مهلك اوناك هتنيبب دحأ مهنم مقي مل ناف



_ ٢٦٣ _ 

 ضعب ىفق هيف تام ىذلا دلبلا ريغ نم هسنج نم دلبلا رضح نمو
 ' ٠ رضح اذا ىلوآ هنآ : لوقلا

 نيذلاف ةالصلا متي دلبلا ف اميقم نكي مل ام هنأ : لوقلا ضعب فو

 ٠ ىلوأ دليل ١ ق ةااصصل ١ نومتب

 مكحلاف هيف تام ىتح لاملا ضبقي ملو ايبص الإ هسنج نكي مل نمو
 ٠ تابصعلاو ماحرألا ريغ سانجألا نألا هسنج نم لوألا ةثرول لاملا ىف

 نم نأو ك مسقي موي ال تومي موب كلاهلا سنجل هنا : لاق نم لانو

 موي دلبلا ىف نيميقم اوناك اذا هنثرول همهس ناك مهنم تام نمو
 لمتحي هنأ الإ مسق ىلا جاتحي ال كلذ ناف ادحاو نوكي نأ الا تام

 : نيلوق

 تام ىنح زرحي وأ . ائىسث هنم زرحي وآ 6 هزرحي مل ام : امهدحأ

 ٠ همكح ل ١ ز دنقق

٠ هيجوتسا دقف كلذ ملع اذاف مسق ىلا جاتحي هنا : لوقتو



_ ٢٦٤ _ 

 باب

 ) ةلاكولا (

 : دمحم ىبآ عماج نم

 رمآلا ليكو ىدي ىف ادبع قفاوف دبع ءار ىف الجر لجر لكو اذاو
 ٠ هلكو نمل هنأ هملعي ملو هارتشاف هل

 ءارشب اورمأيب نأ مهتاداعو سانلا فرع نأل لطاب ءارشلا ناف

 هكلم ى مث هلامب لكوملا لام ىرتسنثا ليكولا اذهو ء مهكلم ىق نولخدي ام

 ٠ هكام ق ناك ام ءارشي

 ملع ث زجي مل ليكولا كلم نايعأ نم ادبع هل ىرتسنا ول كلذكو

 نم الإ حصي ال عيبلاو ث ءارشلاب رومأم ليكولا نأل لهج وآ كلذب لكوملا
 اذه ناك اذا لكوملا لعف ىنعملا ىف ليكولا لعفو ث مئابو رتم : نيعيابتم

 ٠ رتستم ريغ نم هل عابو ص عئاب ريغ نم ىرتستا ليكولا

 هاخآ وأ هنبا وأ لكوملا ابأ هئارشب قفاوف دبع ءارش ف هلكو ولو

 مرغيو س رقصلا نب نازع ةيواعم ىبآ لوق ىف لكوملا لام نم قتعي هناف

 ةفرعم لهج وأ كلذل دمعت ، هل ىرتشا ام هيلع فلتأ هنأل هلكو نمل نمثلا

 . لكوملا نم مهبست

 لكوملا ىلع قتعي نم نم دحآ ءارشل دمعن نا : رفعج نب دمحم لاق

٠ لكوملل نمثل ١ ليكول ١ نمضيو 4 لكوم ١ ل ام نم قتعي هناف هكلم اذا



. ٢٦0٥ 

 عقاو قتعلاو ، هيلع نامض الف مكحلا لهج وأ كلذل دمعتي مل ناو
 ٠ لكوملا لام نم

 لبت نم أطخلاو دمعلا ف ليكولا ىلع نامض ال ىدنع بجوي رظنلاو
 نأل قح دقتعملل ليكولا قلعتي الو س رمآلا كلم ىف لخدي س ءارشلا دتع

 ريغ نم رمآلا كلم ىلا عئابل ا كلم نم هجارخإ بجوي دتعلا سفن

 ٠ ى رتسملا كلم ىف لوخد

 ، امهنيب ةبترفلا تعقو امل رومأملا ةأرما ىهو تناك ول اهنأ ىلع ليلدلا
 ٠ ق افنن ١ ١ ذه و

 ليكولل ناك نمثلا هيلا مفدي ملو هريغ وآ دبع ءارش ىف هلكو اذاو

 . نمثلا هنم ىفوتسي ىتح عيبلا ضبق نم رمآلا عنمي نأ

 عيبلا مكح نود نهرلا مكح هببكح ناك ليكولا ىدي نم كله ناف

 ثيح هفالتاب نامضلا همزلل هفلتأ ول ليكولا نآ كلذ ىلع ليلدلاو
 ٠ نهرلل هفالتاب نهترملا مزلي ام

 لب نامضلا همزلي ملو ّ عابا ام همزلي مل عاب ام فلتأ آ ول عئابلاو
 ٠ طقف عيبلا لطبي

 ٠ عيبملا نود نهرلاي هرابتعا بجو كلذلف

 رظنلا بجوي هانلق ىذلاو ، اذه ريغ اباوج انباحصآ ضعبل تدجو
٠ ملعأ هالا و



 س ٢٦٦:

 ثعبو نيفلأب ةيراج ىرتاف مهرد فلآب ةيراج ءارش ىف هلكو اذاو
 ناف نمثلا ف لكوملاو ليكولا فلتخا مث ادالوأ اهدلوو اهئطوو هيلا اهب

 : لوسرلا لاق هيلا اهب ثعب نيح نكي مل اذا هنيمي عم ليكولا لوق لوقلا
 . مهرد فلاب اهتيرتسثا : لوقي وآ اهب ىنترمآ ىتلا ةيراجلا ىه

 ، هيلع ةيراجلا درتو ، اهرقعو دالوألا ةميق رمألا ىلع نوكيو

 ٠ ملعأ هللاو بألا رمآلا نم مهبسن تيثيو ك رارحأ دالوذناو

 هل ىرتىناف راحصب امهو رسبلا رمت نم ايرج هل ىرتشي هلكو اذاو

 هرمأي مل هنأل مكحلاب رمالل مزال ريغ ءاركلا ناف ءاركب هلمحل رجآتسنا و
 ٠ طقف ءارشلاب هرمأ امناو ، هلمحب

 طوقس بجوي رظنلاف سانلا نيب ةداعلاو ناسحتسالا قيرط نم امآو

 رمألا نآ لبق نم رمآلا ىلع ءاركلا هل بجويو ث رومأملا ىلع نامضلا

 ملو ث ميلستلاب ارومأم ناك ام ثيح ىلا عيبملا ميلستب ىضتقي ءارشلاب
 ىف :نكي مل ناو هب قوطنملاك ءاركلا راص ءاركلاب الإ هميلست ىلع ردقي

 ٠ ملعآ هللاو هب قطن ةقيقحلا

 ىفوت مث لجألا كلذ ىلا هارتشاف لجأ ىلا لام ءارش ىف هلكو اذاو

 ، هلجأ ىلا لكوملا ىلع قحلأو لكوملا نم نمثلا ذخأ بجي مل ليكولا
 تومب هذخأ لح دق هنأل ليكولا ةكرت نم هقح ذخأ قحلا بحاصلو

 . هتمذ ىف قحلاب عوجرلا ليكولا ةثرول سيلو ث ليكولا

 & هب رمآ ام نم هل ىرتشاو س ريناند هيلا عفدو ءىش ءارش ىف لكو ولو
 كلذ دعب نمثلا ادقن مثا هتجاح ف نمثلا فزضو ،:هيلا هب ثعب
٠ هدنع نم



٢٦٧ 

 تناك اذا ةلاكولا ىلع ناك ءارشلا نأ لبق نم هل زئاج كلذ ناف .

 ليكولا نيبو هنيب نامضلا دقع تبث دقو ث هتمذ ف نمثلا مزلف ريناندلاي
 وه ناك اذا هسفن نع ىدؤي نأ هل ناك هتمذل امزال كلذ ناك املف

 لطبف هيلع عجر عجر ول هنأل عوجرلا لكوملل بجي الو س بولطملا
 ٠ ملعأ هللا و كلذب امهنيب عجارتلا

 ريناندب هل ىرت ناو اهقفنأف ريناند هيلا عفدو ءارشلاب هرمأ ولو

 لبق نم اهايإ هقافنإ نآ لبق نم ىرتشملا رمآلا مزلي مل اهلدب هدنع نم
 ىف اهايإ هفارصاب انماض راصف هيلع نامض همزلي ملو ع اهيف نيمآ وهو

 . ةلاكو ريغب ىرتشا اام ىف عزتنملاك ناك هيف هفارصاب رقأ ام ريف

 تفلتف ( ريناندلا هذهب قدصتآ نأ ىلع هلل ) لاق ول كلذ ىلع ليلدلا

 ٠ اهلدب همزلي مل

 ٠ ةمئاق نبع ق تناك اذا ةلاكولا كلذكو

 رمآلا مزلي مل مهاردب هل ىرتشاف ريناند هيلا عفد اذا كلذكو

 ٠ هل مسر ام نع هلادتننال هل هتفلاخمل

 لجر هيلع لاحأآو مهرد ةئام لجر هيلا عفد الجر نأ ول ىرت الآ

 هنأل لطبت ةلاوحلا ناف تكلهف تفلتف ةئاملا كلت نم عفديل مهرد ةئامب
 ٠ نامضلا لطب نيعلا تكله | ذاف هريغ نع ىدو هل نامض

 ٠ هلثم نوكت نأ بجن ةلاكولا كلذكو

نامضلا كلذ ىضقيل ليكولا نيبو هنيب نامض دقع ةلاكولا ناف اضيأو



_ ٢٦٨ 

 عفدي نآ هل نكي مل هكاله ةهج نم كلذ لطب اذاف نيعلا كلت نع

 ٠ ملعأ هللاو ناث رمأب الإ

 هل ىمسو “ مولعم نمثب امالغ هل ىرتسي نأب الجر لجر لكو اذاو

 ىرتناف ةفصلاو سنجلا ىف كلذ لثم دبع ءارش ىف رخآ هلكوو ع هسنج

 د_ح>أ نالف نود نالفل هتيرتشا : لاقف نمثلا و ةفصلا كلت ىلع امالغ

 نيرمآلا ٠

 لاطبإ امهدحأل هئارش ف سيل نأ لبق نم هنيمي عم هلوق لوقلا ناف
 ٠ رخآلا قح

 فصن ءارسث ف رخآ هلكوو ث هنيعب دبع فصن ءارث ىف لجر هلكو ولو
 فصنلا ىرتشاف ادحاو ادح نمثلا ىف هل "دح دت امهنم لكو ث ديعلا كلذ

 ٠ ىناذلل هتيرتسا : لاقف دبعلا نم

 ٠ هلوق لوتلا ناف

 هيقل مث ، معن : لاتف هنيعب ادبع هنيبو هنيب هل ىرتشيل هلكو اذاو
 ، لوال فصنلا ناف هارتسا مث ، معن : لاقف كلذ لثم هل لاقف رخآ
 اتحص دق نيتلاكولا نآ لبق نم ليكولل ءىش الو س رخالل ىناثلا فصنلاو
 ٠ هسفن ىلا هب هل ةلاكولا قح قلعتي ام نم ءىش فرص زجي مل

 ردقي اهم آجلآ ةيناثلا تناك آ نوكت نأ تركنأ ام : .لئاق لات ناف

 نوكيو ئ لوأل ١ دقعلاب لوأل ا فصنلا انم لعج ام نوكي نأ ىلولا ةصخر

 ٠ عبرلا ةيناثلا ةدقعلا نم ىناثلل

٠دبسافاذه : هل ليق



_ ٢٦٩ 

 عاب هنا لقن مل رخآ نيبو هنيب دبع فصن عاب ول الجر نآ ول كلذو

 ٠.هكيیرشل

 نم كلذ لعج رخآ نيبو هنيب دبع فصن رخآ نم ع اي ول كلذكو

 ٠ ملعآ هللا و هكيرش بيصن نود هيبصن

 . ةلاكولا كلذكو

 ةبيغلا :عم بئاغلل ةحابالل ةلاكولا نأ لبق نم زاج ابئاغ لكو ولو

 ٠ هلكأ هل زاج بئاغل هماعط لكأ هل حابأ ول هنأ ىرت الأ

 . زاج هل ىرتشي وآ هل عيبي نأ هدبعل نذآ ولو

 لاملا كلهف هريغ وآ امالغ هب هل ىرتشي الام ليكولا ىلا عفد اذاو

 ليكولل عيبلا نوكيو ث انباحصآ عيمج لوق ىف ليكولا نمض ءارشلا دعب
 نمثلا ىلع عيبلا دنتعي نأ هيلع ناكو س لكوملل رمألاو ث هتفلاخمل نمض هنأل
 ٠ هب ءارشلا رومأملا

 ىرتشاف نمثلا هيلا عفدي ملو دبع ءارش ف الجر لجر لكو اذاو
 ىلعو ح لكوملا نود ليكولل عئابلا ىلع نمثلا ناك هيلا هملسو هرمأ امك هل

 ٠ ليكولا هنمض ىذلا قحلا كلذ لكوملل لكوملا

 ، لكوملا نع لاز هدي نم عاضف لكوملا ىلا نمثلا لكوملا عفد اذاو

. ةبعلا عئابلا ليكولا ىلع مرشلا ناكو



٢٧٠ 

 مل ء ارشل ١ لبق عاضغ ء ارنل ١ دعب نمثلا ضبق ليكولا ناك ولو .

 ناك قح نع ءارثلا دعب نمثلل هضبقو ى كلذ ف نيمأ هنأل ائيسث نمضي
 لام نم هيف لكو ام ف نيمآ ليكولاو ع هيف انيمآ ناك لوذلاو ث هل اضوبقم
 ٠ قيفوتلا هللابو نيمأ هدي ىف ام ىلع نوكي الف ىدعنلا هجرخي نآ الا لكوملا

 هضبقي نآ لبق ابيع هب دجوف ادبع ىرتىئاف دبع ءارث ىف هلكو اذاو
 هكلهتسا دق ابيع نوكي نأ الا لكوملا مزل هلبق ناف ث رايخلاب لكوملا ناك
 ٠ ليولا مزلي ذئنيحق

 نم مهاردب قدصت مت اهتقرفف هنع اهب قدصتي مهارد ى هلكو ولو

 ةلاكولا نأل ةيناث ةلاكوم الا قدصتي الو % صيق ام نمضب هناف هسفن لبق

 ٠ ةلاكولا تلاز نيعلا تلاز املف نيع ف تناك ىلوألا

 رايخلا طرتشاو اهفرصف ريناندب هل اهفرصي مهارد ق هلكو اذاو

 ففرصلا نأل ر ايخ وأ طرش لبق نم لطاب فرصلا ناف هلكو ى ذلل وأ هسقفتل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل سلجملا ىف ميلستلاو ىضاقتلا بجوي
 ٠ ) ءاهو اه (

 . ميلستلا بوجو نم مقي رايخلاو

 الوهجم ائيس طرتسا ول هنآ ىرت الآ ، لطب دقعلا بجوي ام عنم اذاو

 ٠ امولعم هنوك بجوي دقعلا نألا دتعلا لطم

 هعيبي نآ هيلع طرتشي ملو ث هل هعيبي ابوث هيلا مفدو هلكو اذاو
 فالتخا كلذ ىفف ضرعب وأ ريناند وأ مهاردب هعابف هئيسن الو دقفب
 : انياحصأ نم

٠ نمخل ا هنمض مهضعبف دق



 ۔.١٧٢

 ٠ لعفلا هل زاجأ مهضعبو

 هيلع لاحملا تامغ رخآ ىلم نويدملا هلاجأف قح ةبلاطم ف هلكو اذاو
 هنأل هبحاص قحب ليحملا ىلع ليكولا عجريو ء اهلاحب ةلاكولا ناف سلفأ وأ
 . ضبقلا ق هلكو امنا و ح ناكم ىلا ناكم نم هقح لقن ق هلكو نكب مل

 عفرو ث هسفن دنع هعفرف ةامسم . مهاردب ابوث نهري نآ هلكو ولو

 نوكتو ص انهر نوكي ال بوثلا ن رمآلا هل نيبي ملو رمالا ىلا مها ردلا

 نم اناهترا ىضتقي ) اذه ىبوث . ( هلوقت نآ لبق نم اضرق مها ردلا

 كلذكف ث ةركنلا تحت لخدت ال ةفرعملاو ، ةفرعم ليكولاو ةركن هنأل هريغ

 ٠ ةلاكولا تحت تيبلا ق لخدي مل

 مث رخآ هل ليكولاو لكوملا هنهر مث ىمس هل نهر ى هلكو اذاو
 فرصت لطب دقف هنهر امل لكوملا نآ لبن نم هنهر ليكولا اذهل نكي مل هكتفأ

 هفرصتب نم فرصت اضيآ لطب نهترملا قحب هيف هفرصت لطب املف ت هيف لكوملا

 ٠هرمآأ نع

 نالطبل ةلاكولا بلطيل لكوملا تام وأ هعاب ول هنأ كلذ ىلع لديو
 ٠. هفخ ٠ : 1 ٠

 دعت مل امك ةلاكولا دعت مل _ قيفوتلا هللابو _ كلذ دعب هكتفا اذاو
 ٠ قيقوتلا هللابو كلذ دعب هارتشا مث لكوملا هعاب اذا دبعلا ىف ةلاكولا

 ٠ رخآ ىلع هل نيبد ىضاقت ق هلكو اذاو

 ىتح ىضاقتلا ق لكو امنا و ؤ{ ضبقلا هل سيل انياحصأ ضعب لاتف

:. ٠٠ ضبقلاو ىضاقتلا ق هلكوي



_ ٢٧٢ 

 ضبقلا بجوي ىضاقتلا : مهضعب لانتو .

 ضبقلا قح هل ناك بلطلا قح هل ناك نم نأل ىدنع لوقلا وه اذهو
 . هيلع ردق اذا بولطملا ذخآ بجوي بلطلا نأل

 : هعيبب ارمأو دبع اهيلا عفد اذا رومأملاو ليكولا ف اوفلتخا كلذكو

 نمثلا ضبق هل امنا نمثلاب فراصي نآ ليكولل سيل : مهضعب لاقف
 . اهب هل نذؤي ولو ةيناث هعيب ةفراصملا نأل هل عاب ىذلا

 هركف قحلا ف مصخلا هنأل نمث وه امب ضاتعي نأ هل : مهضعب لاتو
 ٠ ملسملل لحي ال عيب زا وج نم هي نيدي آ ىم ذلا ملسمل ١ لكوي نأ انباحصأ

 اطلخو 4 امهل الجر فلسأف ماعط فلس ق نيلجر لجر لكو ١ ذا و

 : ميلستلا دنع مها ردلا

 ٠ ليكولا نمضي : انباحصأ ضعب لاقف

 مل ماعط ةرص ىرتشا ول ىرتشملا نأل نمضي ال : مهضعب لاتو

 . نامضلا بجوت ال ةعقاولا ةكرشلا تناك املف

 وهف لصح امق فلسلا ىف كرتشملا ماعطلا رئاس ىف ةكرشلا كلذكو
 ٠ امهنييق فلت امو 6 امهم

ء برحلا رادب قحلو مالسالا نع دترا مث الجر لجر لكو اذاو



_ ٢٧٣ _ 

 فو لعفي ام ف ليكولل ةحابإ ةلاكولا نأل هتلاكو ىلع وهف هلقع بهذ وأ
 هنع لطبب ال و ؤ هل حيبأ ام ل امعنس ١ نم هعنمي ال هلقع ب اه ذو ء هل نذأ ام

 ٠ةحابالا كلذ

 مت هيلع ىمغأف هماعط لكأ لجرل حابأ ول الجر نأ : كلذ ىلع ليلدلا

 لكو ام ف فرصتب نأ هل ناك قافأ اذا اذكو اذك لكأب نأ هل ناكو قافآ

 . ملعأ هللاو هيف

 لقأ هنأل ظفحلا الا هل نكي مل ( كنلكو دق ) لاق امك طقف ظفحلا
 . ملعأ هللاو هئارسن ىلع لدي ام هظفل ىف سيل ذا ظفللا ىف ىضتقي ام

 (مويلا اهضبقا) لاقف لجر دنع هل ةعيدو ضبقي الجر لجر لكو اذاو

 ٠ هنم رضحمب ه الا ىرنب نأ هل

 هيلا اهعفدي نآ الجر لكوو ث ةنفدصب نيلجر ىلع لجر قدصت اذاو
 ىلا هعفارف هبلع اهب قدصتملا ىلا اهعفدي نأ ليكولا عنتماو قدصتملا باغف

 ربجي مكاحلا ناف هيلا اهعفدب لكو لاملا بر نأ ةنيبلا ماقأو ء ىضاقلا
 ىف قح هل تبث دق هيلع اهب قدصتملا نأ لبت نم هيلا اهعفد ىلع ليكولا
 : انلق كلذلف ڵ ضبقلا هيف هل كلملا لوصح وهو ص ليكولا نع كلذ ضبق

 . عفدلا ىلع هربجي مكاحلا نا

 ىلع ناك ميلستلا نم عنتما ول ميبملا ميلستب ليكولا نأ ىرت الأ

( ٢ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٨ م )



٢٧٤4 

 هلثمو ضبقلاو عيبلا ىف هكلم عونتو ةهج نم ةقدصلا باب ىف كلذكو
 ٠ مل أ 4 الاو

 امهدحأ هيلا عفدف هيلا بوهوملا ىلا ةبهلا عفدب بهاولا لكو اذاو

 .ازئاج كلذ نناك رخآلا نود

 ةبهلا ضبق ىلع هل بوهوملا طلس دق ةبهل بهاولا نأ ىلع ليلدلا
 . زئاج هيلا امهنم دحاو عفد ريغ نم هسفنب اهضبن ول هنأل

 : انلق كلذلف عيمجلا دنع هضبقب هنع نامضلا لاقتنا : رخآ ليلدو

 ٠ ملعأ هللاو زئاج امهدحأ عفد دنع هضبق نا

 عفدف لكوملا كلذ ق نذا هل نكي مل هريغ اليكو ليكولا لكو اذاو

 . انركذ امل كلذ زاج ليكولا ليكو هيلا

 مدقت ال زجي مل امهدحآ ضبقف ضبقلاب نيلجر بوهوملا لكو اذاو
 ٠ لعفلاب نينثالا ةلاكو نم هل انركذ

 لكوي نأ ليكولل نكي مل ةبهلا ىف عوجرلاب الجر بهاولا لكو اذاو
 بوهوملل ناك ثيح نم مكاحلا ىلا ةمصاخملا ىضتقي كلذ نآ لبق نم هريغ
 . مكاحلا مكحي ال هيلع ةبهلا در نم عانتمالا هل

 اذه انلق كلذلف قافتاب هريغ لكوي نأ هل سيل ةموصخلاب ليكولاو
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو



. ٢٧٥ 

 موي هعادف ادغ ةعمجلا موب ق ىمالغ عبب ق كنتلكو دق : لاق اذاو

 هئاضقنابف طقف ةعمجلا موي هلكو هنأل الطاب هلعف ناك هيلي ىذلا تبسلا
 ىضقنت الوكللة٠

 ٠ هلعف مني ملو قدصب مل تلعف دت ةلاكولا ءاضقنا دعبي لاق اذا و

 ئ الطاب هلعف نوكب ناك ةعمجلا لبق لوقلا دعب لعف ول هنآ ىرت الآ

٠ ة عمجل ١ موب دعي هلعف كل ذكو



_ ٢٧٦ 

 ثلاثلا ءزجلا سرهف

 ماكحالا ىف حاضيإلا نم

 ةحفصلا متر عوفضؤلملا

 ه لاملا مكاحلا فيقوت ف باب

 ١٥ ماكحألا ىف باب

 ٢٧ خيراتلا ىف باب

 ٣٤ كلذ ىف تقولاو ةقدصلاو ةبهلاو ءارشلا ىف باب

 ٤١ هدي ىف اهنأ ىعدي لك : ىوعدلا ىف باب

 ٤٨ جاتنلا ىف ىوعدلا ىف باب

 ٦٠ بسنلاو ةدالولا ىف باب

 ف ىهو نانثإلاو ةثالثلا اهيعدب رادلا ق ىوعدلا ق باب

 ٦٤ ةفلتخم مهاوعدو امهريغ دي ىف وآ امهيديأ

 ٦٨ طئاحلا ىف ىوعدلا ىف باب

 1 ناميألاو مكحلا نع ىلوتلا ف باب
 ٠٢٣ ١ نايدولا ىف ثدحلا ىف باب

 ١٠٨ بئانلا ىلع مكحلا ف باب

١١٨ هيلع مكحلاو دوقفملا رمآ ىف باب



 _ _ ٢٧٧

 عوضوملا

 نيهجو نم دحاو ءىنن ىف ىوعدلا ىف باب

 دلولا ىف باب

 سرحلا ف باب

 ريزعتلا ىف باب

 ةمهتلاب سبحلا ىف باب

 نجسلا لهآ ةقفن ىف باب

 ديبعلا ىف باب

 اضيأ ديبعلا رمأ ىف باب

 سانجألاب ثراوتي نم ف باب

 ةلاكولا ىف باب

 هحفصلا مقر

 ٥٢ ١

 ٥٦ ١

 ١٦٤

 ١٧٥

 ١٨٣

 ٢٠١٦

 ٢٦٢٤

 ٢٣١

 ٢٦٠

٢٦٤



١٩٨٤ ةنسل ٥٠٠٠ عاديالا مقر




