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 تاَمعتنطلح
 تنفاقثلاو ىوقلا تزرتلا ةرازو

  

 ةمالعلا خيشلا تيلأت

 خنخكحنايعسدمحتندييعسزبدمحجت حصأ

 لوألا

م ٩٨٥ ١ _ ه ٤٠٦





 ميمرلانةرلاساب
 . نيحو تقو لك ف لكوتن هيلعبو « نيعتسن هبو

 هنع هللا ىضر ديعس ىبآ خيشلا ماكحأ نم ديغم أ عماجلا باتك ١ ذهمف

٠ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلا و ةالصلاو





 ملعلا بلط ىق

 ءاملعلا ثحو « هميلعتو مل_هلا بلط ىلع قلع هللا لوسر ثح دق

 ث ةرابعلا نسحو نبسلألا حالصا ىلع اروثحو كلذ ىلع هدعب نم
 ٠ « هناسل نم حلصأ آرما هللا محر » : رتل لاقو

 ملعت نآ .: هيلع .هللا تاولص نارمع نب ىسوم ىلا هللا ىحوأ : ليقو

 نعو ج مهروبق ق نوشثحوتسي ال هملعمو ريخلا: ملعتم نا ٢ هملعو ريخلا

 اوبلطا.و » : رخآ ربخ قو ث « نيصلاب ولو ملعلا ا!وبلطا نآ » : فلع ىبنلا

 ٠ ) نيطسلف وأ نيصلاب ملعلا

 هتركاذ ذمو ك ةيسثخ هيف مهفتلااو ةدابع مل علا بلط نآ ». : لع هنعو

 وهو ٢ ةبرق هب لعي نمل هلذبو ن ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو حيبست
 ء ةولخلا ف ثد_حملااو ى ةبرغملا ىف بحاصلاو ى ةءثحولا ف سينألا

 . : مهراثآ صقتو مهرون سبتقت س ة_ متأو ةداق مهلعجيف اما:وقآ هب هللا 7

 مهحسمتو ث مهتلخ ف ةكئالملا بغرتو ك مهيأر ىلا ىهتنيو مهلاعفأب ىدتقت
 ث هماعنآو ربلا عابسو , ى هماوهو رحبلا ناتيح مهل رفغتستو ك تننج

 «٠ نيملاعلا بر قلخ نم سبايو بطر لكو

 ندبلا ةرقو 7 نم رصبلا رونو « لهجلا نم بلقلا ةابح ملعلاو

 ا_ يندلا ف ىلعلا تاجردلاو س رارحألا لزانم ديبعلا غليب ٠ فعضلا نم

مامآ وهو 0 مارحلا نم لالحلا فرعيو 7 ماحرألا ل_۔صوت هب س ةرخآلاو
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 ةكئالملا ناو ث ءايقشألا همرحيو ى ءادعسلا هللا همهلي ث هعبات لمعلاو لقعلا
 ففخت الو دبع لعتنا امو ى بلطي امل اضر « ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل

 ٠ هتيب باب ةبتع ودغي ثيح هل هللا رفغ الا مل_علا بلط ف ودغيل

 نم ريخ ملع ف ليلق لمعو ، ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلطو
 بحآ : ليقو ّ ململا ةيلط مه نوحئاسلا : ليقو 0 مل_ءع الي ريثك لمع

 دباعلا ىلع ملاعلا لضفو & ملصلا بلط ف ءابرغلا ىلاعت هللا ىلا دابعلا

 ٠ بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا ل_ضفك

 ءاملعلاو ، ىجل رحب ى ةلتك ملعلا بلط عم اهلك ربلا لامعأ نآ انغلبو
 « ىمعلا د۔ذع ءالدألاو « .ىجدلا حيباصمو ضرألا حلمو ّ ءايبنألا ة ةثرو و

 هؤا دهشو ح هبحو ىلع هللا ءانمأ مهو 4 ءامسلاو ضرلا ق نورومشملاو ,

 نم ريخ ةلأسم ظفحو : ةعكر فلآ نم لضفأ مل_هلا نم باب ميلعتو
 : ليقو ث ةنس نيعست : ليقو ات ةنس نيعيس : ليو س ةنس نيتس ةدابع

 ةدابع نم ريخ نمؤملا اهملعتي ةدحاو ةلأسم نأ : الع هنعاو ّ ةنس ةئام

 ةأرم ااو ؤ ملعلا بلاط ناو ف ليعامسا دلو نم ةيقر قتتع نم هل ريخو « ةنس

 ٠ باسح ريغب ةنجلا نولخدي : هيدلااول رابل! دولاو ء اهجوزل ةعيطملا

 نم. !ضيآ .يهاو . ملعلا بلط ضكا رغلا دعبي ءايشألا لضفأو

 ء سانلا ىف ركذل ءال ، تارا_مل الو ، ةاهابمل هبلط نكي مل اذا ضئارفلا

 ٠ كلاه رساخ وهم كلذل هبلط نمف ع هاج الو رذق مظعل الو

: ل۔ةفأ امهيأ ملعلااو نآرقلا ميلعت ف سانلا فلتخاو
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 .:٥هدعي. امو ليزنتلا و 6 ل_صذلا هنأل 7 لضفأ نآ رقلا ميلعت موق لاقف

 :.ك ......: .. .. .... ٠: : ٠ ليوآتو هل ريسفت

 تاقثلا نم ذخؤي نآرقلا نأل ع ىلو ملعلا ميلعت : موق لانو

 ضرف نا آ رقلا ميلعتو 6 تاقثلا نم الا ذخؤي ال ملعلاو > تاقثلا ريغو ٥

 ٠ "ةال_ صلا هي ماقت ام ضرفلا ن ناو 6 ةياقكلا ىلع

 ىنغتسا هنأ ىأر ااذاغ ى ملعتي مادام املاع ملاعلا لازي ال : ليقو
 . :و... ذ ٠ لهج د_ةف

 ملدلا بلاط ىلع ىلصت لازت ال ةكئالملا نأ « : ر ىبنلا نعو

 .نشرعلا مثا وق لبت ىتح اضعب .! .اهضعب بكربغ اهتحنجأب هنكتو ها محرتتقو

 ٠ ) ا'دىهش ه تام كلذ ىلع تام اذاو

 ...:ا توخ نيع 8

 :لالحلا بلطو لايخلا :ىلع داهجملا : هنع هللا ىشر ديعسن وبأ لئسو

 ؟ ةبسكملا كرت عم نااوخالاب لاصتالاو ميلعتلا مأ لضفأ

 ىلا بهذي مهنم لكف 5 هيف سانلا فلتخي ءىش اذه نآ ىعم : لاق

 ملعأ الف ةليضف هلك كلذ ناك اذا: هنأ الا « هضخي ام نصوضخم ف ىننغم

 .... ٠ ملعلا بلط نم لضفأ ائين

 ث ةلينذضفا ملعلا بلطو ء:ةضيزق شاعملا بلط ناك اذا امو
:نم اررد ىرجي هموي توق دبغلل حضصأاذاو ، ةليضفلا:نهأ ىلوأ ضزفلاف
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 هب توقي ام لاح يلا صلخ اذاف مويب اموي ناك ولو ع هفرعو هملع دق لاح
 ٠ ةليضف ملع بلط نم ىلوأ ىدنع كلذ ناك همدع فاخو 6 هلايعو 4 .ىىفت

 ىلع رد-ةي ال ناك اذا ةضيرف ,ملعلا بلط نم ىلوآ : لاقب دقو
 كلذ هب رضيو ث كلذ هتوق بلط نع اهي لغت ,شيف هترضح ف ةضيرفلا
 لاؤسلاب ةنونيدلا مم كلذ نم فاخي ام كلذ ىلع دعقي ,نأ هل ناك هتوق ى

 ٠ كلذ ىلع رد_ة ىتم همزلي امع

 : ةلاسم وبع

 ما رحلاو لالحلا ملعتي وأ 7 نيدلا ق لو_ صخلا ملعلا نم ملعتي نآ ملعلا نم

 ؟ ماكحألاو لئابسىملا نم

 لك نم ذخآي نآ كلذ نكمأ نا كلذ دحآ نم ىرعتي نآ بحأ الف

 نكمي ال ناك ناو ي ةجاحلل نامزلا اذ_ه ق “ىلأ بجعآ كلذ ناك اگه_ہش نف

 ف نوكي نآ الا ء ىلاا بحأ لوصألاف كلذ دحأل دارفنالا نم دب الو ي كلذ

 ض ملعلا رها وظ نم رثكأ هيلا هنامز لهآ نم ةجاحلا تناكلو « ةجاحلا عضوم

 ا_ہب هيلا ةجاحلا لهآ ةنوعم هداقتعااو ى ىنعملا اذ_ھ ىلع كلذ ميلعت ناك

 ٠ "ىلاا بحأ هيلا غلبو ة هنكمأ

 هلل ةدنلا دقع دعب ملعلل ملعتملا داقتعا كيلا بحأ امو : هل تلق

 ؟ هللا هجنولو

 ادأ دعتہسااو هلل ادعت كاذ ف هداقتعا نركم نآ “ىلا" ٩ : لات

همزل ا هل همزلي نآ لبق همزني املو ، هينعي نآ لبق ، كلذ نم هينعي امل
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 داسثر الاو ملعب روجحم ف لخدي الو ي لهجب ةعاط كرتي الئل ح هملعي نأ لبق
 ٠ هل_هآ نم هداشرا' ىلع ردت نم

 ءىدر نم ه ذفنتسي وأ ىده ىلا 7 دشرب نآ هنين ق هبلع ررق نممو

 4 دلا دصقي مزاللا ملعتم ١ نم . ملعلا ميلعت ليق هنأ بسحأ ٥ انعمو

 ندعب 4 ٠

 : لاقف ملعلا نع دتللط ىبنلا لئس : هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاتو

 ريسفت ملعلا نم هدعي امو ليزنتنا.و > ل_صذلا' وهاو نآرقلا هلك .اا «

 ٠٭' » ليوأتو هل

 ٠ ملعب عروت نمك ملعب عجشت نم : هنع هللا ىضر ديعس وبآ لاقو

 نأ ةمكحلاو مل_هلا بلاطل ىغبني : ليقو ٨٧ ىورب : ديعس وبأ لاتق

 : لاصخ ثالث ىد حا ىلع هدنع نوكي هناف ، ٥آر صخش لك ركاذي

 ٠ هحبر عضوم كلذ ىق نوكيف « هنم ملعأ وه نوكي نأ اما

 ٠ هتمينغ قفااو دق نركبف هنم مل_ءآ صخشلا نوكم نآ اماو

 تقدص ١ ذا ذ_خأمو ىطعب هتراجت غ ضوم نوكيف ء اوس انوكي نآ اماو

٠ كلذ ق هت_دن
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 باب

 همطمل ملعتملا ىلع بجي اميق

 ههطب نمل ملعملا ىلع بجي امو

 ا_هب لوطي ةريثك ء ايسشأ هملعمل ملعتم ١ ىلع .بجي ى ذلا نآ ملعا

 هب ىد تقيل افرط اهنم ركذن امناو ، باب اهيعوتسي الو س باتكلا
 ٠ هيلع فقاولا

 هدرف .مث ٢١ ةماع سلجملا لهأ ىلع ملسيب. نآ .هسلجم ىتآ :اذا : اهنمف

 : البقم هيلع ههجوبو ث اللذتم هيدي نيب سلجي مث , ةنصاخ مالسلاب

 لوآ نم هلآسي الو س هللجيو همظعيلو ٤ هل عضاوتيبو ء هيلا رظنلا لقيو

 { ركش هباجأ ناف ء ميلعتلا هلاسي مث ةرم دعب ةرم هدواعي لب س هيقل ام
 ءاربتسااو هرمأ فق ارظن ملاعلا نم كلذ نالك امبرف ، رذع هعنم ناو

 ٠ ه تبغ رل

 .ىف هل قفريلو ,ء هدارم ىف هرظنل رجضي الو ث ارباص هدواعيل مث

 : لاق هنأ رقع ىبنلا نع ىور دقف ع هلاعفأ ىف هيلا قلمتيلو ف هلاوقأ

 ددوتلا وه قلملاو « ملعلا بلط ف الا نمؤملا قالخأ نم قلملا سيل »

 : ه_ذم لعفلاو ص قلم .وذ نكلو : قلم نالف لاقي الو ڵ ديدشلا فطللاو

. ةجاحلا ثروي ىتح لاملا قافنا ةرثك قلملاو ث اقلمت قلمتي قلمت
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 تيع ىبنلا نع ءاج امك ملعلا بلط ف قلمتي نأ ملعتملا ىلع بجيو

 د_ةف املعتم مركأ نمو ايبن نيعب مركآ دقف املاع مركأ نم » : لات هنأ

 ٠ « هبر رقو دنف املاع رقوب نمو ااديهست نيعبس مركأ

 1 امهفتم هدواع ناف ء هيبجي نأ ملعتملا هلأس اذا ملاعلل ىغبنيو

 ناف ، ةرم لوآ ىف باوجلا هنع مهغي مل امبرف « هرجضي الو هيبليو هديقي

 هنع تمص الوأتم وآ ء ةصخر بلاط .وآ اتناع رأ اتنعتم هلأسي هنأ هل ناد

 فقي نأ ريدجف ى ناحتمالا دصقيو س ىذألا ديري تنعتملا ناف ، هبجي ملو

 نم ناف ع ةيقت مت نوكي نآ الا هنع لئس املع منكي الو س هباوج نع لرئسملا

 ٠ ران نم ماجلب هللا همجل هملعي املع متك

 رتل ىبنلا نع ىورو ث سانلا هوجو الو ى ءاينغألا هملعب ىرحتي الاو

 ريغ هاطعأآ وآ هل_ھآ همنتك وآ انمث هبلع ذخآو املع عاب نم « : لاتق هنأ

 : لاق هنآ تلم هنعو « كلذ نم بوتي ىتح هللا طخس ف لازي ال هلهأ

 ث « هملعي ال ثيح لهاجلا نم ملاعلل ليوب »

 ّ حبقأ ملاعلابو حيبق لكي هناف ے بجعلا ةبناجم ملاعلا ىلع بجيو

 هتقاط غلبمو ث هلاح ةقيقح ملعيلو ، هتسارفب ملعتملا مسوتي نآ هيلع بجيو

 ةحارتساو ى ملاعلل ةحار كلذ ىفغ ، هلهذيف هديزي الو هلمتحي ام هيطعيل

 ٠ ديلبلا ديزي الاو ء ىكذلا سخيب الو ى ملعتملل

ء نيمهفتملا راركتل المتحم نيملعتملل اقيفر اعضاوتم قلخلا نسح نكيلو
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 هنأل ، اقيفش اميرك اميلح س رجضلا ميدع ح ربصلا ريثك ؛ ردصلا عساو

 ٠ ضا رمألا جلاعي ىذلا بيطتملا لزنمب

 « ةنيك_ہسلاو راقولاو تمصلا ريثك نكيلو ، هتجلاعم ف قفرلا ىغبني

 . هقئالخ نوذخأيو ى هتقيرط نوذتحي هنع نيلمحتملاو هنم نيملعتملا ناف
 ىلع بجيو س اجارس لالضلا ىغ نمو س اجاهنم لاصخلا ىنسأ ىلا نكيلف
٠ كلذ ملعتملا ىلع بجي امك ، ملعتملا رقوي نآ ملاعلا
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 ةلبقلا لهأ ءامسأ ىفو املسم ءرملا هب نوكي اميف

 : فانصأ ةعبرأ ديحوتلا لهأ نا. : ليق

 ءامسألا هنع ةيفنم اهلك ةنسحلا ءامسألا نوقحتسمو نوزدحوم فنص

 مهتيمست لهج عسا وو ؤ ال اض ناك اهنم ءىشم مه امس نمف . ا_هلك ةحيبقل ١

 ٠ الاض ناك ةجحلا مايق دعب كلذ لهج نمف ء ةجحلا مايق لبق كلذب

 نود طقف قيدصتلااو رارقالاو ح ديحوتلا مسال نوقحتسم فنصو

 5 ىصاعملا نم ءىش مسا مهيلع عقاو ريغ « كلذ وحنو مالسالا و ناميالا مسا

 هامس نمف ث لال_ذلا اهف رهاظلا ، رادملا لهأ ىف ةلمجلاب رقملا كلذو

 الاض ناك اقداص وأ انسحم وآ ، رارقالا ىنعم ريغ ىلع املسم وأ انمؤم .

 هنبمست قف كشي وأ ‘ ىصاعملا ءامسأ نم ءىشب هامس نا كلذكو ة انتفانم

 بلاغلا دلب لكو ث هيف هيلع ةجحلا مايق دعب رارقتالاو قيدصتلاو ديحوتلاب

 هنم رهظي ىتح ت نيدحوملا مكح اهلخد نم مكح ناك ديحوتلا اهيف
 . ٠ ديحوتلا مسا هنع ليزي ثدح .

 عيمج مهيلع عقاو & قيدصتلاو ديحوتلا ءامسأل نوقحتسم فنصو
 نا۔هيالا نم ةنسحلا ءامسألا مهنع ىفنم ، كرشلا الخ ام ىصاعملا ءامسأ

 مهامس نمف { نوقفانملا مهوب ، كلذ وحنو ىدهلاو ربصلاو ء مالسالاو

٠ اقفانم ناك ع رارقالا ىنعم ريغ ىلع نيملسم :وآ نينمؤم
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 ق قيدصتلاو 6 رار_ةالاو ديحوتلا مسال نوقفحتسم فن۔صو

 عقاوو ك مهل ىوقنلااو مالسال او ناميال ١ مسا تايثا ق نوفلتخم 6 عامجال ١

 كلذو 6 عامجاب ههبسأ امو ةءاسالاو اطخلا و نايصعلا ءامسأ مهيلع

 ` ٠... بونذلا نم رئاغصلا عقااو اذا ىلولا

 ت دمحم ىبنلاب رقآ ١ ذا ىد وهيلا نع : : هللا همحر ديعس وبأ لئسو ٥

 ىف اذ_;ه لخدب له . نيبملا ق قحما اومهف هللا نع هب ءاج ام نآو ف ىبن هنأ

 ؟ هللاا الا هلا ال نأ ةداهش نود مالسالا

 5 هيتآيو هب نيدي هنأ فرع ام ىلا دحآ ىعدي ال هنآ ىعم : لاق

 ىق هكرت ام سيل ناك اذاف ب هكرتي وآ هدحجي هنآ فرع ام ىلا ىعدي امناو

 اود_حج امنا:و ص ىلاعتو كرابت هلما عم كارتشا مهل رهاظلا ةيدوهيلا نيد

 ىق لوخدلا مهل بجوي هب اودحج امب مهرارتااو هب ءاج امبو « تلل ىبنلاب ٠
 نيرقملا ةلمج ناك امك س مكحلا رهاظ ىف ىدنع نيرقملا ةلمج ف رارتنالا

 5 رارقالا: لهأ نيد فو ، رارقالا راد ىف اوناك اذا رارقالا مك_ح مهلاني

 ٠ ديحوتلا ةلمج فو

 : ةلاسم د

 ىف تلخد : لاق .وآ ، ملسم انأ : لاق اذا ىدوهيلا نع لئسو
 ؟ مالسالا ف لوقلا اذهب لخدي له « مالسالا

 : كلذ ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ناك امب رقي ىتح مالسال ا ىف لو قلا ااذهم الخدي ال هنل : لاق نم لاقف

. ٠ هكرش ق ٥ ركني



_ ١٥ _ 

 ٠ مالسالا و رارقالا كلذب [ 7 ذم هنا : لاق نم لاتقو

٠ ٠2 .٠ 
 0.٠ ٠ م

 ؟ ال مأ نصقنيو ديزي هرفكو ال مأ صقنيو ديزي ءرملا ناميا نع لئسو

 صقن اذا هنأل & صقني سيلو ديزي هناميا ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ناميالا نأ انموق نع دجويو ى صتنيو ديزب هرفك امآو ء هناميا بهذ هناميا

 صقنتو لامعألا ديزن نكلو ث ةناح ىلع نينمؤملا و ةكئالملا ناميا نأاو ديزي ال

 ٠ ىنعملا اذه وحن ىلع

 ٍ ؟ ناميال ١ نم وأ نامي ١ ىهف هلل ةعاط لك : هل تلق

 ه لئاسولا نم اهنأ ح ناميالا نم ىهف هلل ةعاط لك : ليق هنأ ىعم : لاق

 5 ارفك رصت مل اهي لمعي مل اذاو ، ناميالا نم تراص اهب لمع اذاو
 ٠ ارفك اهب لمعلا كرتو اهكرت ناكل اناميا تناك ولو

 : ةلاسم هج

 رعشي : لاق وأ ، ىردي : لاق: وآ مهفي .وأ لقعب هللا نا : لانت نمعو
 ؟ ااذه ريسفت فيك ى كلذ هبسثأ ام وأ :

 ٠ !ذه ريسفت جرخي فيك ملعأ هللاف

 نأ لبت ضرألا ىف قلخ هل ناك له ك ى ىلاعتو كرابت انبر نع لئسو إ
:` ؟ مالسلا هيلغ مدآ قلخي ٠



_ ١٦ 

 ة ءاشي امك قلخ هل نؤكي نأ ىرعتي الو ، كلذب ملعأ هللا : لات

 ضرألا ف نيدبعتملا نم هل ناك : ليق دقف نيدبعتملا نم ىنعت تنك نااو
 ةعاطلاب نيدبعتملا نم اوناك مهنا : ليقف « ناجلا دلو مهو ث مدآ ليق

 ، مهنم ناك سيلبا الا مهلك ىلاعت هللا مهكلهأف ك ءامدلا اوكفسو اوصعف

 ه مدآ لبق ضرألا ف نيذلا قنخلا كئلوأ نم ليق اميف ناجلا دلو نم وعلو

 لدي اذهف ( لبق نم هانقلخ ناجلاو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ نمو
 ٠ قلخ مدآ لبق ناك هنأ ىلع

 ؟ نيد مهل ناكو ء ايينأ مهل ناك لهو : هل تلق

 ئ ةلع مدآ دلو نم الا اإوناك ءايبنألا هنآ ملعن امف ءايبنألا امأف : لاق

 . نيد لصأ ىلع الا ةيصعملاو ةعاطلاب اودبعتي نأ نم زوجي الف نيدلا امأو

 ؟ مهنيد ناك امف نيد مهل ناك نا : هل تلق

 نيدب هللا عاطآ نم لكف ه مالسالا هللا دنع نيدلا نأ ىعم : لاق

 ،نيدلا نم مالسالا ىوسو مالسالاب الا هللا عاطي الو مالسالا نيد وه امناف

 انيد مالسالا ريغ غتبي نمو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل لطايو لالض وهف
 : ىلاعتو كرابت لاقو ( نيرساخلا نم ةرخآلا ف وهو هنم لبقي نلف
 ( نوملسم متنآو الا نتومت الو هتاقت قح هللا اوهتتا اونمآ نيذلا اهيآ اي )

 ٠ هرخآ ىلا رهدلا لوآ نم مالسالاب الا ةقيقحلا ىلع هللا دبعي الف

 : ةلاسم دهج

نأ لبق ىلاعتو كرابت هللا نيد ناك ام : لاقف ىنرظان رظانم نعو



_ .١٧ 

 قلخ نأ ىلا ع ضرألاو ءامسلاو ث راهنلاو ليللاو ، رمقلاو سمشلا قلخي
 ؟ هباوج امف مالسلا هيلع مدآ

 هرف فااتخا ال لدعلا رهو 0 لدبتي الو ريغتي ال هللا نيد نا : لاق

 هللا نيد نأ تبجأ ناغ ةبتمزألا نم نامز الو .0 لاوحذلا نم لاح ىلع

 ٠ ايفاك ايفاش اياوج ناك مالسالا

 هنيد نأل هتعاط : هل ليق ناو . ايزجم ناك هللا نيد نا : هل ليق ناو

 ٠ مالسال ا كلذ مساو »« هتعاط هنيدو لد_ءلا

 :ةلأسه وبع

 كرشلا نم ةءارملا نآ : هللا همحر ىلع ني ىسوم ةربس ق تدجوو

 ٠ السر نييبنلابو ى ابر هللاب رارقالا

 نيكرشملا دنهلا لخديب وهو بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبآ هعفر اميفو
 دههشآو هللا الا هلا ال نآ دهستأ لق : مهنم دحاو لكل لوقي مالسالا ىف

 دنع نم هللاا دبع نب دمحم هب ءاج ام عيمج نآو ث هللا لوسر ادمحم نأ

 & هتلمجب مالسالا ف تلخد دقو ى هللا دنع نم نيبملا قحلا وهف هللا

 5 هللا نود نم دربعم لك تعلخ د_ةو ث هتلمجب كرشلا نم تجرخ دتو

 ٠ هللا الا هلا الو

 اهب نومسي اوناك ىتلا مهءامسأ بلتاو ساجنألا اوقتا : مهل لات مث

 نيملسمل ١ ىآرو ك ناميلسو 6 اييتمو 6 احلاص و 6 ايدانه مه امسو : كرلا ق

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ٢ م )



_ ١٨ 

 نأو ث هللا لوبسر ادمحم نآو ك هنلا الا هلا ال نأ ةداهسث مالسالا نيد وه
 . هللاا دنع نم قحلا رهف هللا دنع نم هللا دبع ني دمحم هب ءاج ام عيمج

 ء هنعاط ىلع تامو هعاطآ نمل ى ةنجلا وهو بااوث ههبسني ال اباوث هلل ناو

 رصم وهو تامو س هتعاط نع عنتما نمل رانلا وهو باقع ههبسني ال ابانتعو
 ٠ هتيصعم ىلع

 ةالصلا ةماقا عم املسم راصو ع كرشلا نم جرخ دقف اذهب رقأ نمف

 ملحلاب ناضمر رهش مايصو , اهدنوبجسو اهعوكرو اهروهط نسحب اهتنتول

 نم مارحلا تيبلا جح نم مالسالا بسن نم دجوي ام عيمجو ، فافعلاو

 ديعس وبآ هلعج ىذلا بسنلا ىف دجوي امم كلذ ريغ ىلا اليبس هيلا عاطتسا

 هلالا الا هلا ال نأ ةداهسث ةلمجلا ريسفت نم نا : هيف لاق ىذلا هللا همحر

 هب ءاج ام ناو ء ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل هل كيرش ال هدحو

 5 هتمآو وه هب نيدي انيد هيف عرت هنآو س قحلا وهف هللا دبع نب دمحم

 هيلعو املسم راص دقف هب قدصو كرلا لهآ نم هلك كلذب رقأ نمف

 نأ هل زاجو ث ةبوطر نم هسمي كلذ لبن ناك ام عيمجو هبايثو ى هندب لسغ
 ٠ ةمل .ىلا جوزتي

 مهرمأ هنأ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا .وبأ هعفر اميفو
 ناحيس هللا ناحبس : مهتالص ق اولوقيو اولصي نأو ح تاساجنلا ءاقتاب

 ٠ مهتالص ا؛وملعتم ىتح هللا

 : ةلأسم هج

 نوكي ا_هف نآرقلا اذه لزني مل هللا نا : لاق لجر نع لئسو
؟ اكرشم وأ ارفاك هلاح



_ ١١ 

 ةمعن رفك رفكلا مسا هقحليو اتفانم نوكبي هنآ ىعم : لانت ٠

 ٠ ملعأ هللاو > هللام ذايعلاو ادحاج اكرشم نوكم : خسانلا لاق

 ' ؟ لوقي فيك مالسالا بسن هيلع ءىرق اذا لجرلا نع لئسو

 : كنيد ف كتمئأ بسنلا اذه نف نيبوسنملا ءالؤه نا. لاقي : لاق
 كلوقو ص مهنيد كنيدو ، مهودع كود_ءعو ى مهيلو كيلو ث كؤايلوأر

 ك_بهذمو ء مهملس كمل_سو 4 مهبرح كبرحو 0 مهيأر كيأرو 2 مهلوق

. مهبهذم



_ ٢٠ 

 ةءاربلاو ةيالولا ىن

 ضعب مالك نمو : هللا همحر ديعس نب دمحم دبعس ىبآ با وج نم

 : لزانم ثالت ىلع انعم قلخلا : ءاملعلا

 ريخل ١ ىل ١ هنعراسمو هربو هحالص انعم حص نم كلذ نم : ىلوأ ةلزنمف

 ٠ كلذ ىلع هانيلوت

 ٠ هنم انترب هملظو هرفك انعم حص نم : ةيناث ةلزنمو

 & اهرشو اهريخاو اهرمأ انعم حصي ملو اهملع انع باغ : ةثلاث ةلزنمو
 ليوأتو طئا اهيف انل لزانملا هذه لكو ت اهنع انفقوو هللا ىلا اهرمأ اهلكو
 هلل نيعيطملا ، تاملسملاو نيملسملاو ، تانمؤملاو نينمؤملا ىلوتن نأ انيلع

 رهاظملاو ، ةينالعلاو رسلا ىف قحلا هبجوي ام ىلع نيرخآلاو نيلوألا نم

 ٠ بئاغلاو دهاشلاو ے نطابلاو

 نيلوذلا نم نيصاعلا نيرفاكلا عيمج نم انتعاارب نوكت اذه ىلعف

 دحأل هنبمست ريغ ىلع ةلمجلا ىف اذهف قحلا مكح بجاو ىلع نيرخآلاو

 مك_ح ىلع هبسنو همساب د_حآ ى انيلع ةجحلا موقتو « ةنحملا مقت نآ ىلا
 وهاو س هنم ةءاربلاب ةجحلا تماقو ئه ةنحملا تعقو اذاف ث انيلا هنم رهظ ام

 نوكب نأ نكميو « كلذ ىف هتدح نم هتبوت انعم حصت نآ ىلا كلذ ىلع انعم

ش رهاظلاو ةريرسلاب هنع انفقوو اودع قحلا مكحب هنم انئرب ىذلا اذه



 اديعس نوكيو ث هب نحن ملعن ال ثيح هللا ىلا بوتي نأ زئاج هنأل ىلو وه

 طئارش ىلع هانيلوت اذا انيلو ف ةجحلا مايق انيلع سيلو ى لجو زع هللا دنع
 نيملسملل طورت ديعسلل انتيالو ق و ؤ ىقنلا و ديعسلا ق قحل ١ مك > ق

 هفلاخ امو قح وهف ى قحلا لوق انلوق قفاو امبف « ريثك اذه ىق لوقلا نم

 ٠ قيفوتلا هللابو « هنم ىلاعت هللا رفغتسن نحنف

 6 ةءارملا بجر ثد۔_حب ءا:دعسلا نم لجر نم ءىرب اذا ملسمللو

 ىذلل ودعو هنم آريي ىذلا ىتأو ء ة رخآلا ق دبعسلا كلذ الجر ىلوتو

 لصحأ هل ناك نمم ةمئألا نه ماما وآ ءا رمألا نم ريمآ نم ءىرب نمو { هالوت

 ؟ هالوت نم ىلوت وآ هالوت نمم ءىربو س رفكم ثد_حب ةماماو ةيالو

 كلذكو ا كله ةءاربلا هذه ف طرشو ةين ىلوتملا اذهل نكب مل ناف

 !صوصخ نوكت ةءاربلاو ةيالولا نأل س طرشو ةين ىلا جاتحي ىلرني ىذلا

 ء لض مومعلا مك۔.ح مضوم ق صوصخلا مكحب مكح نمو ت امومعو

 مكح اهل ةرهسثلاو ڵ لض صوصخلا مضرم فق مومعلا مكحب مكح نمو

 رفكم ةرهشلا ىف ثد۔ح ءاملعلا عم رهست اذاف 7 نيملسملا عم تافصو

 مهعم رهست ا_ مامالا كلذ نم !وئربو مهعم حصو ث ةمئألا نم د_حأ ف

 نم اوئرب د۔ة نيملسملا ءافعض نم لجر عمس مث ي رفكملا ثدحلا نم
 ٠ رفكملا هثدح نم مهعم رهش ا_هل لجرلا كلذ

 ءاملعلا ةءارب لجأل لجرلا كلذ نم ءىرب هنآ فيعضلا اذ_ه لاقف

ة_ذيب ماقآو حصو هعم رهش هنا لاقو رهش هنا : .!.رلاق ناو 6٨ هنم



 س ٢٢٣

 ةحصلاو ةرهسلا لاح ىلا لصي مل هنآ ملعي هللاو ، ةره_هكلاي ةجحلا
 ترهش ١ ذا كلذكو > هيآرب فيعضلا اذ_ھه لض دخفف ةءا:ريلاب بجوت ىتلا

 هنا : لاق مث 6 رفكملا ثدحلا ىف ةرهشلا ىه ىتلا ةحيحصلا ةرهشلا هعم

 ٠ لض دقف ةرهشلا مكحب آربي ملو حصي ملو هعم رهشي مل

 : ةلأسم وبع

 ملو ص لاوست لاله ىآر هنآ دهس نيملسملا مم ةيالو هل لجر نعو
 ىرت ام ىنم نيقي ىلع كلذ تلعف : لاقو ارطفم حبصآ هنآو هتداهسن مقت

 ؟ هنعنص ىلع ةموتقع همزلت لهو 4 هتيالو تويثئو لجرلا ااذه ق

 ملعأ هللاف رهظأ اذاف ىا كلذ رهظي الإو :ارس رطقب : ا!رلاق دقف

 ىف لوخد مهنع انغليب مل نيذلا ريم ىبنلا باحصآ ف لوقلا فيكو

 لوق مهيف انلوقف مهنم ةنتفلا كردأ نم امآو ع ةيالولا ىف مهف ث ةنتفلا

 نمو ص هنم ءىرب رفكلاو ةنتفلا ىف هلوخد ححص نمو نيملسملا نم انفلس

 اذلكوو هنع انفقو ارش انفلس مهنم فرعي مل نمو 1 ىلوت اهل هراكنا حص

 ٠ ىلاعت هللا ىلا هرمأ

 : ةلأسم وبع

 هل ىلو ىلا كلذ نع عجر مث ّ ةعدب ىلا وعدب ناك ماما نع هتلآسو

 هالوتي هيلا وعدم ناك امم بات هنآ هيب قئب نم ددحأ هربخآو && هد,دحلو

ىلا وعدنو ة رهش بوتي ىتح ةرشع مم بات ولو هنم ؟ريب لب : لاقف



٢٣ 

 نع ىورو ث هيبجصت ىلا ىعد امك ص هيلا وعدي ناك ىذلا نيدلا ليلضت

 : لاق هنأ نميلا ىلا هثعب نيح لبج نب ذاعمل هتيصو ف ةلع هللا لوسر

 . ةينالعلاب ةينالعلاو ةريرسلاب ةريرسلا ث ةبوت بنذ لكل ثدحآ

 : ةلأسم دج

 ؟ هنم آربي الو ىلوتب ال نمم وهاو رحسلاب سانلا ىمري لجر نعو

 ناك ناو 6 هنم ءىرب هدلع كلذ ققحتو املسم ىمرب ناك نا : لان

 ٠ الف بسحأ وأ نظأ : لوقي

 هنم آربآ ىلو رحسلاب ساانلا ىمرب ى ذلا لجرلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ هنم ءىرب الاو بان ناف هييتنسا:و

 ٠ هنم آرعح الف نيملسم ١ ريغ اماق هنم ء ى رب نيملسمل ١ ىم رب ن اك ١ ذ ١ : ل انت

 ؟ ال مآ هت زانج ىلع ح رخآ بتي ملو تام ناف : تلق

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق ى منأت مل تدعق نااو ة مثأت مل تجرخ نا : لاق

 ( اورجاهي ىتح ءىش نم مهتيالو نم مكلام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو )

 : لافنألا ف ىتلا ةيآلاب ةخلوسنم ةيآلا هذهو ث مهثاريم نم ريسفتلا ىفف
 ةيالولا : اولاق ( هللا باتك ف ضعبب ىلوآ مهضعب ماحرألا ااولوآرب )

 ٠ قتعلا واولا ةروسكم ةيالولاو ى ةوادعلا د_۔ض وارلا ةحوتفم

نولصي هتكئالمو هللا نا ) : ىلاعتي كرابت هللا لوق ريسفتو : لاق



_ ٦٢٤ _ 

 انهاه ةال_صلاف ) اميلست الوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ ام ىبنلا ىلع

 ٠ رافغتسال ا:و ءاعدلا ةكئالملا نمو “ هللا نم ةمحرلا و ؤ نينمؤملا نم ءاعدلا

 : ةلأ سسم دهب

 ةالصلا ف حالصلا الا هنم ىرب ال بحاص هعمو رفاسم لجر فو

 ؟ ءىن لك ىفو ءوضولا و

 هنأ ندمل _ہسىملا ة داهس هل نبينسبيو هنع لآسي ىنح هالوتي ال : لاق

 ٠ ذئنيح ٥ال وتيف مالسال ١ فرعي هنآاو 6 ملسم

 هاورو ث نيملسملا لوق فرعي ناك اذا ملعآ هللا : رثؤملا ويآ لاق

 نآ هيلع سيلو ى نيملسملا ىلاو وهف ء لمعلاو لوقلا ىف قد_۔صي اعرو

 . ا_هنم هيبتتسيف ةرفكم وأ ةبير هنم ملعي ىتح هالوتيو هنع لآسي

 : ةلأسم وج

 : لاقف لجر هنع لآسف لجر هيلع لخد امامض نأ ىلا عفر دقو

 ؟ نال_ف فيك

 ء ءوس لجر هناو هنع لآست هللا دبع ابآ اي : سلجملا نم لجر هل لاقف

 ٠ هنم آربآ انآ : لجرلا لاقف لجرلا نع لأسف ، مامض ضرعاف

 باتو هبر رفغتساو لجرلا عجرف % كنم هللا ءىرب : مامض هل لانتف

٠ لجرلا نم هتعارب نم



_ ٢٥0 

 هللا دبع ابآ ايب ىلع تلجع : لاقف ٠

 املف « كنم تقئربف ةيالو ىدنع هل لجر نم تئرب كتا : مامض لانف

 راثآ هذهف ث هذم ةءاربلا نع عجرو هتبوت مامض لبن لجرلا بات
 ٠ اه ومهفاف نيملسملا

 : ةلأسم وج

 عجر مت « نيملسملا نيد ىلا عجر مث ص رابجلا ىلوتي ناك لجر نعو

 ؟هنم آرببأ فع_ذفلااو كشلاب رذتع اف نيملسمل ١ نيد نع

 لبقب الو 6 ملعلا دعي كشلا هعسي ال 6 تف۔صو ام ىلع اذه : لات

 عجاري ىتح هنم 7 6 هيف ك_۔شئلا ىلا قحلا ملع نع عوجرلا هنم

 ٠ لدعلا

 م ملع رثؤملا وب انعم هتلاحو ث هنم ةءاردلا . د_ةأ ال ملعآ هللا : رثؤملا وىأ لاق
 اذاف 6 نوملىى ١ هنم ء ري نم ىلوتي .وآ نيملسم ١ نم آربب نأ ىلا فوقولا

 ٠ ه_ذم ءىرب كلذ لعف

 : ةلأسم دج

 ريغ ي نامع لهآ نم نيملسملا نيدب نيدي نامع لهأ نم لجر نعو
 له ء امهنم ةءاربلا تحص دت هنا : لوتيو دشارو ىسوم نم ربيب هنآ

 ءاوس امهيف الا ىنيد عيمج ىلع ىنقفاو اذا كلذ ىلع هالرنتآ نأ ىل زاوجي

؟ زوجي ال مآ



 س ٢٦

 ءىربنتملل لمتحا و ع ا.دشارو ىسوم ىلوتن نكن مل اذا هنأ ىعم : لاق

 نمتؤي نمم وهف ، كلذ حص د_ة هنآ قحلا هوجو نم هجوب لوقي ام امهنم

 نمع هقوقوو ث هالوتي نمل هتيالوو هنم ءىرب نمم هتءارب ىف هنيد ىلع

 اقحتسم ناك اذا هيف لخد ءىتت لطاب ملعي ىتح ةيالولا ىف وهاو ، هنع فقو

 عقت امنا بورحلا هذه نأل « اهدحآ وأ بورحلا هذ_ه لجآ نم ال « اهل

 ٠ غاولبلا قيرط نم نيد ماكحأل ىواعد

 : ةلأسم وج

 : لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع دجوب : لاق هللاا همحر ديعس وبأ انل ىور

 هعم ۔۔ى. لك نم عزن تلزن اذاف ن ءاملعلا الا اهرصبب مل ةنتفلا تلبقآ اذا

 مهعامسأ مهيلا تدر تربدأ اذاف ى ءاملعلا الا لكلا اهلخدي داكت ىتح هرصبو

 دعب اهيلع ميقمو ث اهيف لوخدلا دعب اهنم بئات مهنمف ، مهراصبآو
 ٠ ا_هل هراكنا

 ةنتف ىف لوخد سانلا نم دحأ نم فرع اذا هن : لوقلا ضعب قو

 هتيالو دقعنت ملرب لوني مل ٤ كلذ دعب ةبوتلا هنم تفرع مث تضرع دة

 اهيف لخدب مل ناو ٨4 فرع لخد ناف 6 اهلثم ةنتف ضورع هب رظتنب ىتح

 ٠ ةلز هنم كلتن نآ فرعو هتيالو ثنسح

 : ةلأسم دهج

 دنع مهؤامسأ ام اضعب مهضعب لتاقي نيملسملا نم نيتفئاط نع لئسو

؟ ضعب امهضعب لت فرعي نآ لبق نم نيملسملا



_ ٢٧١ . 

 نينعالتملا ىف لوقلا كلذكو مهنم ىغابلا فرعب ىتح نوملسم مه : لاق

 . نيملسملا ةيالو ىف امهنآ امهنم بذاكلا فرعي مل اذا

 ناتفئاطلا تناك اذا اذهو : هنا همحر ىبرع نب حور نب دمحم لاق

 امهضعمي لتقل ى واع دلا ق نبتتفاكتم اضعب امهضعب لتقف نيملسمل ١ نم

 ٠ مك_دلا ىق نبنعالتملا ىوعد ى اتناكو « ضعب

 ةيالولا ىف مهلك مهنآ ىلاعت هللا همحر ىلع نب ىسوم لوق ف اذه

 نع فرقولام اذ_ھ لثم ق لوقي هللا همحر بوبحم ني دمحم لوق امآو

 + هالاوننيف مهنم قحمل ١ حصب ىتح 6 مهتيال و

 ىرخألاو ّ مكلا ق ةيعدملا ىه نيتفئاطلا ىد حا: ناك اذا امأ و

 ىوعد حصي ىتح اهيلع ىعدملا تلتق اذا ةيعدملا نم آريب اهيلع ىعدملا

 لحتقسا اذأ ميرحتلاو ليلحتلا كلذكو ٤ ةقحم اهنآ ةلداع ةنييب ةلئاقلا ةبعدملا

 ىلوتب نآ فدع_فضلا ىلعف نوملسملا همرحي امارح نيتفئاطلا ىد_ حا

 ٠ ةيعدملا ةفئاطلا

 : ةلأسم د

 نمم وهو هتيالو لمح هب كيلع بجي ام هنم تفرع لجر نع لئسو
 % هنم ءىرب وأ الجر ىلوت رصي ال نمم -وأ ةءا ريلا'و ةيالولا ماك_حأ رصي

 ؟ لجزلا كلذ نع فقاو تنآو

 هالوتي وآ س هنيعب لجرلا كلذ نم هتعاربب هالوتي نآ هل له : هل تلق
؟ لجرلا كلذ نع فقاو وه و ث هنيعب لجرلا كلذل هتبالاوب



٢٨ 

 مل عي مل ام ٥ رمآب هلهجب هنع هفوتتو ن اك ١ ذ ١ كل ذ هل نأ ىعم : ل ات

 ٠ لطابب هنم ءىرب وأ ، هالوت هنأ

 ح ٠.٠

 و' ؤ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي نمم نيلجر ىلوتي لجر نعو

 ٠ ةءا ربلاو ةيالرلا ماكحأ رصقم ال

 ء نيملسملا ماما ىلع ىغب وأ نيملسملا ىلع ىغب انالف نأ امهعم رهشألاف
 س هنم ةءا ريلاا ىلع ١ رعمجآ دد نيملسمل ا نآ و 6 نيملسملا لتق انالف نأو

 امهتداهشب ةجحلا هيلع تماق دق نوكيأ س نالف نع فقو لجرلا اذهو
 ؟ امهعم رهش ام لثم هعم رهش ىتح وآ ةرهشلاب

 هب بجت امب ةرهشلا ىلع ةداهشلا زاوجت ال : ليق هنآ ىعم : لاقو

 هعم حص نم عم ةرهشلاب ثدحلا حصي ىتح ثادحألا نم ةءاربلا

 امب ةجح ةرهشلا ىلع ةداهشلا نوكت الو ڵ نيدهانشلا عم حصي امك س كلذ

 اهم هنآ ىعمو س دودحلا ماك_حآ هي_ہشت امم ةءاربلا نأل ، ةءاربلا بجوت

 ءىشلا هيسثآ امو دودحلا ق ةرهشلا ىلع ةداهشلا زاوجت ال هنآ هيلع قفتي

 ٠ هل_ثم وهف

 ةداه_۔ش ىه امنا ةءاربلا ىلع نيملسملا عامجا ىلع ةداهشلا كلذكو

 ٠ ىوعدلا ىلع ةداهشلا زوجت الوب ٠ ىوعدلا ىلع

 ىذلا ديز ثدح ةرهشب تاداهستلا هعم ترهالخت اذأ كلذكو : هل تلق

 ةرهشب تاداهشلا هجو نم ثدحلا هعم رهشو ث ةءاربلا هب بجوتسي

 ه_لع وأ ؛ ديز نم ةطبرشلاب ةءاربلا داقتعا بجي له س ديز ثدح نم
 ربب الو ث ةءاربلا داقتعا هيلع امنا وأ س ديز نم ةطيرشلاب ةءاربلا داقتعا
؟ اعطق هنيعي ددز نم



 ةداهسما ةرهست قيرط نم تحص امنا ةحصلا تناك اااذا هنأ ىعم : لاق

 امنا ةرهشلا لثم ةداهشلاب ةرهسلا تناك ، ثدحلا ىلع ةرهسلا ىلع
 ة رهشلا ىلع هيف ةنيبلا هتعمس ول هنآ هلوقب حصي ام ىلع ىوعدلا تده

 ٠ هل عامسلا لثمك هب ةرهملا كلذكو ك هب

 ثد_ح ةيالو ىعم هل سيل لجر ,نم هعم حص وآ هعم رهسن لجر نعو

 دتن هنأ اهيف كش وأ ةرهشلا لجف ء ةقيقحلاب ةءاربلا هب بجوتسي رفكم
 هنأ دقتعاف ةطيرشلاي ةءااريلااو ، ةقيقحلاب ةءاربلا هب بجت ام هعم رهن

 ؟ ةطيرشلاب ءىرب

 هعمس د_ة امب وأ س ةرهنتلاب ةجحلا هيلع تماق د_ة تناك نا هنأ

 % ءىرب هنم انآمف 4 ةءاربلا هي بجوتسي ام ا ذكو اذك لعف فق انالف نأ

 ٠: هنم ىنمزلي امع لئاس انو ح نيملسملا لوق هيف ىلوقو

 ةقيقحلا ةءارب هيلع تبجبو ولو داقتعالا اذهب املاس نوكيآ : هل تلق
 ؟ ةلزنملا هذهي لزن اذا هداقتعا نوكب امو ؟ ال مأ اهلهجف

 ناك اذا كلذ ف همزلي ام رصي مل ام اذه هعسي هنأ ىعم : لاق

 هلهج عسي امم هتيلب هب تلزن ى ذلا ىنعملا!و « هلهج هعسي امم ثد۔حلا

 ءا_هلع هنم ءىرب نمم ءىرب نم ىلوتي وأ س نيدب ثدحملا لوني مل ام
 مهنم دح ا نم اريم وأ ؤ نيدي وأ ىرب مهنم دحآ نع فقي وأ ث نيملسملا

 نيدب هنع فقي وأ نيملسملا ءافعض نم دحآ نم ريي وأ نيدب وأ ىأرب
٠ هنم هتعارب لجآ نم



_ ٣٠ 

 ثدحلا مكح لهج اذا ةءاربلا هي هيلع بجوي امم هيلا ىهانت ىذلا ناك ولو

 ام هميرحتي اونا د ام لهج ساانلا عسي ليق هنأل انعمو “ همزلي اهميق

 نم اروم رم ا:ذا ءاملعلا نم ا!وعريي وأ > هيار ا!ولوتي وآ 6 ٥هودكرب مل

 ٠.مهننع ااوفقي وأ ، هبكار

 ىلع ىغب ةيالو 4ه_ل لمحتن مل نمم انالف نأ عمس لجرف : هل تلق

 همي بجرزنسي ١ رفكم ات دح ث دحأ وأ َ نيملسملل ١ ماما ىلع ىغب وأ » نيمل ١

 ٠ ءىرب هنم انأف اذكو اذك لعف نالف ناك نا هنآ هسيفن ق دقتعاف ، ةءاربلا

 ؟ هداقتعا نوكي ام مأ ةطيرتلاا هذ_هب ىفتكيأ : تلق

 ةفصلا هذه ىلع هيزجيو ةطيرسثلا هذهب ىفتكي هنآ ىعم : لاق

 ةءاربلا هب بجت ام هيلا ىهانت ام دعب نيدب ثدحملا لوتي مل ام ىلوألا

 اذ_ه وحن ىلع مهنع فقي وأ ؤ هنم انوئرب اذا ءا_هلعلاا نم آربي وأ ، هنم

 ٠ ريسفتلا نم ىضم ام ىلع هلعل

 ىلوتي وأ ث نالف نم مهتعارب ىلع نيملسملا ىلوتي هنا : لوقي نمعو
 هتداهش ليقت ال و نالف نم ءىرب دق نوكب له { نالف نم هتع ١ ري ىلع انالخ

 ؟ ةءاربلا هبي تقس ا۔_ هيقف

 ءىرب د_ةف ، نالف نم هتعارب نم ىلوتملا ىلوت نم ليق دق ىعم : لاق

 ةقفاوملا قيرط نم ةمالسلا قيرط نم نيملسملل ةقفاوملا قيرط نم نالق نم

 اهيف نوكي ال ةءارب هنيعو همساب نالف نم ءىرب دق هنآ ، نيملسملل
 نم هجوب هيف هيلع هتداهش زوجت امب كلذ دعب دهشأ ٤ ايعادم الاو افذاق

هوجولا ٠



 س ٣١

 نم ةءاربلا ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإ : لاق نإ كلذكو : هل تلق
 له ، نيملسملا نيد نالف ف ىنيدو ص نيملسملا لوق نالف ف ىلوتو ت نالف

 بجوتسي امب هيف هتداهست زوجت الو « اذه ىلع نالف نم ءىرب دنت نوكي
 ؟ ةءاربلا

 هتداهش زوجت الو ، اذه ىلع نالف نم ءىرب دنن نوكي هنأ ىعم : لاق
 نم نالف نم ءىرب دق نوكي هنآ ىعم : لات ص ةءاربلا بجوتسي امب هيف

 زوجي ا_هيف هيلع هتداهش زوجتو ى ةمالسلا ةءارب نيملسملل ةنفاوملا قيرط
 ٠ هيف هيلع ةداهشلا هلثم نم

 : ةلأسم وبع

 : تلق ص انالف ىلوتتأ ٤ هنع لآسف ةيالولا لجرل دقتعا لجر نعو

 ؟ ةينات كلذ ىف قتي مل اذا هتيالو متكي نأ هعسيأ

 نوكي نأ الإ كلذ ىنبجعيو 0 كلذ نامتك هعسي ال هنآ ىعم : لان

 هل ةيالولا هعسي ال نأ هيلع فاخو ص هتيالوب هالوتي نآ لئاسلا نم ىنخي
 فوخ كلذ هنع رتسقف « لئاسلل ةجح هتيالو نوكت نأاو هفحضل ه ةيالوب

 اهب ديري ىتلا هوجولا نم اذه ريغ ىلع وآ س هيف هلل ةحصانم هكاله
 ٠ هللا ءاش نإ هع_سي نآ وجرأف ى ةحصاذملا

 : ةلأسم وبع

 ىفو ، نالفو نالف نع لاؤسلا نم همزلي امب نئاد هنآ ىاون لجر نعو
هيف دقتعب مل هنيعب لجرل كلذ نع لاؤسلا همزل اذاف ، هللا قلخ عيمج
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 دق ا_ه الإ © لاؤسلا داقتعا نم همزلي اميف هتلاهجل هنيعب لاؤسلا
 ٠ لاؤسلا نم همزلب امم ةلمجلا قف هدقتعا

 لاؤسلا داقتعا نم ائيش لهج !ذا كلذ هل ابفكم نوكي له : تلت

 ؟ هنيعب رمآ ى

 لاؤسلاب ا_ئاد ناك اذا ةلمجلا داقتعا ىف كلذ هيزجي هنآ ىعم : لاة

 ء هتمزل ىتمو ث همزلي ام عيمج نعو “ همزل دت ام عيمج نع ةلمجلا ق

 لاؤسلا داقتعاب هيف ملسيو : هلهج هعسي امم همزل دق ىذلا ناكو

 وأ ، كلذب ةجح هيلع مقت مل ام هل ايزجم ةلمجلا ف داقتعالا اذه ناك

 موقن ام دحأب كلذ ملع هيلا ىدأتيف ، هنيعب ءىش ف ةنحملا ىنعم هصخي

 ه_تيالو نم لاؤسلا داقتعا هعفني الو ى هرذع هب عطتنيو ى ةجحلا هيلع هب
 نم دحآ نع فاوتنو رأ ه امهدحأ ق نبدب هالوت نم ةيالو وأ 4 ثدحلا

 مهنم دحأ نم ةءارب وأ ڵ امهدحأ نم وأ ڵ امهنم هتعارب لجآ نم ءاملعلا

 ٠ ىدنع هريسفت نم ىضم اه وحن ىلع نيدبو ىأرب

 : ةلأسم ده

 ملع دقو س هنيعي لجر نم ةءاربلاب ةجحلا هيلع تماق لجر نعو

 ريغ ے هنم ةءاربلا وه رهظي ملو ث هنم نوعربي نيملسملا نم ةعامج نأ
 نيملسملا ىلوتي اوهو س مهنيد هنيدو ء نيملسملا لوق هلوق نإ : لوقي هنأ
 دت نوكبو “ ةيالولا هل لمحت .وآ س !ذهب املاس نوكي له ، هنم مهتءارب ىلع

 ؟ هيف هيلع ا_م لرقلا اذهب نالف نم ءىرب

هنم ةقفاوم هذ_هو هب هيزجي اذه نا : ليق دق هنأ ىعم : لاق
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 كلذ ىلع ىلوتيو هنيد ىلع نمتؤم وهو ث نالف نم ةءاربلا ىف نيملسملل
 كلذ ىف رظنيف ء هنيد رمأ ف بير وأ ةمهت ىناعم كلذ ف هقحلي مل ام
 ٠ هللا ءاش نإ

 : ةلأسم دهب

 ماكحأ رصيب نمم وهو ث سفنأ ةثالن وآ ةمئأ ةتالث ىلوتي لجر نعو

 نم مهدحآ آريبو ث اديز مهدحآ ىلوتيف رصيي ال نممو ص ةءاربلاو ةيالولا
 . ديز نع فقا,و لجرلا اذهو ت ديز نع مهحآ فقيو ش ديز

 ً سفنأل ا هذ_ه وأ لدعلا ةمئأل ١ ىلوتي نآ لجرل ا اذ 6 ا : ثلتق

 ؟ ديز ف هيلا اورهظي نآ لبق نم مهتي الاو هيلع تبجو د_ة ناكو

 ةأرب ف مهدحأ لطاب ملعي مل ام مهالوتي ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ فوقو وآ ةيالو وأ

 ؟ هتيالو ملع لهج كعسي له ، لمعلاو لوقلا ىف كتنفاو نمعو

 نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نيد ق له علاو لوقلا ق قفاو اذاف

 ٠ 4ه_ةيالر تيجو

 : ةلاسم دهب

 : ةيضابألا نيدب نيدي نمم نامع لهآ نم لجرل لات لجر نع لئسو
 ٠ ىعي ش هنا

( ١ ج ديفملا عماجل ا _ ٢٣ م )
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 هنم ةءارب ىلع مشو ئ بهذملا ااذ_هب هامر ىذلا هنم آربب له : تلتق

 لئاقلا نم رهظي ال ناكو ، اذهب هبذكو هيمر نم هبيتتسي ملو كلذ نم

 . تام نآ ىلا عوجرالو ةبوت كلذ هيف

 ؟ هليبس ام وأ هنم هنا رب ىلع اذ_ھه مم تيمل ااذه نوكيأ : تلق

 نيدب هنآ هلحن هنآ هجبو ىلع مسالا اذهب هامس اذا هنأ ىعم : لابق

 آرييو ، هنيح نم رفكي هنا : لين دقف أطخلاب ءىرب نمو ث هنم ءىرب دنف كلب
 مل ناا هنم آريب مث بانتتسي . ليقو . ةيالو هل تناك نا باتتسمب مث ه_ذنم

 ٠ اذه ىلع ةءارملا ىنعم تيثو ؤ ةباتتسالا دح ىضقنا دقف تام اذاف ى بتي

 : ةلأسم وبع

 ٠ حور نب دمحم نم ريخ هللا دبع نب ديعس ناا : كل لات لجر نعو

 ؟ هنم ريخ وه اذامب : هل تلتقو

 نم ديهشلاو ؤ ديهش وهو قحلا ةيار تحت لتق ديعس نأل : لاق

 ٠ ةنجلا لهأ

 رمأو حور نب دمحم نم ريخ هللاا دبع نب ديعس سيل : تنآ هل تلقو

 ٠ هللا ىلا ديعس ةداهش

 لهآ بهذم نم جرخ دقف ديعس ةاهش ىف كش نم : كمصخ لاقف

. قحلا نم هيلع مه ام لطبأ و س نامع



 _ _ ٣٥

 ؟ لطيملا نم لوقلا اذه ىف كدنع رظنلا رهاظ ىفف : هل تلق

 امع لوئسمو ى لاق اميف هملعب صوصخم مهنم الك نأ ىعم : لاش
 نإ هلوق ف كمصخ نأل ، باوصب هيلع الو امكنم دحاول دهشن الإو ، لاقت
 مه ام لطبأو 2 نامع لهآ بهذم نم جرخ دقف ديعس ةداهش ىف كسن نم

 نأ ديري هنأل ، الاح ؟وسأو ع الاقم شحو ىدنع اذهف ، قحلا نم هيلع

 هيف هل ناك ناو س كلذ ديري ,ناك نم ث ديعس ةداهسث ىف هملع هريغ مزلي

 عوجرم ءىش كلذف س ديعس ةداهش ىف كسن نأ كعسي ال هنأل ملع ةصاخ

 ٠ امكيف هللا ىلا هرمأ

 . هباهذ دنع بهذو ث هدعب ناك نمم هلاثمأاو ديعس نعو

 امو ؟ رهاسشب سيل مآ ةنجلا لهآ نم ءادهشلا نأ رهاش : تلق

 ؟ مهيف لوقلاو هدقتعا اميف ىدنع مهمكح

 نم لكو ى همكحب صوصخم مهنم الك نآ مهيف لوقلا نآ ىعم : لاة

 : هتيالو تبجو نمم ادحآ نآ ملعن الو ع هملعب مهنم لك ف صوصخم سانلا

 لتقلا رمآ نم ةداهشلاو ةمحرلا ىنعم هيف هانعم بجوتسي ريخ ىنعم قزرو
 ىلع الإ كلذ هل حص نالو ةنجلاب هل دمشي نمف ك هللا ليبس فق داهجلا ى

 مهنأو ، مهرهاوظك مهرئارس نيذلا نينمؤملا نم ناك نا ةطيرشلا ىنعم

 ٠ ناميإلا هب نوقحتسي امم مهنم رهظ دق ام ىلع اوتامو ارلتق

 ٠ كل ذ ملعآ الف كل ذ ريغ ىلع ا مآ و

لهآ نم هنا نبقرلخملا نم دحآ ق لوقب نأ ادحأ عمسي لهو : تلقو



_ ٣٦ _ 

 ىضر باطخلا نب رمعو ركب ىبآ ندل نم هب نيدي كلذ دقتعي نم وا ، هنجلا
 ءايلوألا الإ وآ هب لوغلا زوجي ال مآ ث اذه اننيح ىلا امهنع هنلا

 ملاس مآ كلاه وهأ هدتتعيو هلوقيو كلذ هنيدب نيدي ناك نااو ث ءايبنالاو
 ؟ هليبس ام وأ

 ةنجلاب سانلا نم دحأل دهسثي نآ زوجي ال : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 . داهجلاو ةقفاوملاو لضفلا نم ةيالولا هب بجوتسي ام هنم رهظ ولو
 ٠ ىبن وأ لوسر كلذب هل دهست وأ س كلذ هل حص نم الا هللا ليبس ق لتقلاو

 ٠ كلذ قيقحتب دهشي نأ هل زوجي الف الاو ي هللا بتك نم باتك وأ

 وهف كلذب نادو ڵ هجولا اذه ريغ ىلع كلذ قيقحتب هل دهن نمو
 اكلاه نوكي نآ فاخأو « هعسي الام ملعل س بيغلا ملع ىطاعتي ىدنع

 تام ناك ول نآ ةطيرشلا داقتعا ىلع الا روجلاب امكاحو ى روزلاب ادهاشو

 ةطيرشلا ىلع اذهو ء هتينالع لثم هتريرس ناكو س حص ام رهاظ ىلع
 ٠ هللا ءاسث نا مهفاف ةقيقحلا ىلع ال

 : ةلأسم د

 ناك بلاط ىبآ نب ىلع نا : لا_ةي سيلآ : كرظانم لاق نا : تلق

 ٠ نيملسملل اماما

 ٠ ىلب : تنآ هل تلق

 ؟٥0ال وت ال فيك : كل لاق

٠ قح ريغب ناورهنلا لهآ لتقت ةهج نم : تنأ تلق



 ۔ ٢٣٨٣٧

 ؟ هتماما ترهش مآ س ناورهنلا لهآ لتق كدنع رهس : لاق

 ٠ ةيالو اذه ليق هل ثلمح نكأ مل : تنآ تلتق

 لعجي وأ هولعجي نأ ىلع نيمكحلا ةموكحب ىضر لوقت سيلآ : لاق
 ةيواعم صاعلا نب ؤرمع تبثو ي سيق نب هللا دبع وهو هبحاص هعلخف ةيواعم

 تنأ :.!ولاققو ، كلذ !وبأف لاتقلاب دعب مهرمأ دقو س ةعدخ اذه سيلأ

 ةجحلا ,ههل تناك الإو بات ناف هويبتتسيب نآ مهيلع سيلفآ : لاق

 مكحي نأ هل نكب مل ىعمق ، هسفن علخب رمأي نآ هل نكب مل : تنآ تلتق

 حص ناو اثدحم ناك كاذ لعف ١ ذاو ك كلذم ىضرب الو 4 هللا باتك مكح ريغي

 ةعامجلاو هتبوت ملعت ىتح هيلع حص ا_هب هيلع امركحم ناك ثدحلا هنم

 همزلم ا_مم ةباتتسالاو ةجحلا دعم الا هوبراحب مل مهنأ ىلع نونومأم

 ٠ ةبوتلا ه .ذم

 ؟ال مأ هنم آريي له ةرونلا و لوبنتلا مضمي نميفو : هريغ نمو

 ٠ ملعأ هللاو راجحألا نم ةرونلاو ، لحي ال ةراجحلا لكاف

٠ عجر ملعآ هللااو ء هنم ءىرب الاو بات ناف : فلؤملا لاق



_ ٣٨ _ 

 : ةلاسم ده

 ٠ هودع لذآو هدساح هللا تبك س ىلولا ريغ ىلا بتكي نآ زوجي الو

 : ةلأسمم دهج

 نسحلا لاح ام : تلق دادم نب هللا ديع نب دمحم خيشلا نعو

 ؟ ىرصبلا

 ناينامثع ملعأ هللاو ، ىنرقلا سبيوأ كلذكو ، هنع فوقوم وه : لاق
 لتق هنأو ع ةيالولا ىف ىنرقلا اسيوآ نأ برغملا لهآ بتك ف تدجو ؟ال مآ

 ٠ ح 7 .شأ ١ باوج ىلا عجر نا ورهنلا لهآ مم

 هتبوت تحص دق هنآ دجويو ‘ هنع فوقوم هنآ دجوي كلام نب تلصلاو

 ٠ ملعأ هللا و هتيالو ق كش الو 6 ةيالرلا ةلمج ق لخدو

 3 انقيرط ىلع وه ام بليملاو ى نيدوجوم ريغ مهف جراوخلا امآلو
 علاطن اناف نايفس وبأو 4 دوسألا نم دادقملاو 6 ديلولا ني دلاخ امأو

 ٠ رثألا مهيف

 : ةلأسم وبع

 ه_سغفن دنع ناكو س ةنجلا لهآ نم انآ لوقي نميفو : هريغ نمو

٠ هسفن نم آربي نآ هل زوجي الو هيلع ءىشالف



_ ٣٨٩ _ 

 ؟ ىنم اريخ دحأ ايندلا ىف سيل : لاق ناو

 همايصو هؤوضو ضقتنا ءوضو ىلع ناك ناو ع كلذ ف مثأيو بذك دقف
 : لوقيف مهنم فاخي موق راد ق هبهذم نع 4 راسي نم ا_مآو امئاص ناك نا

 ٠ هيلع مثا الف هبهذم ريغ بهذم نم هنا

 \ ميق ال 4 ؤ هتلاسر ف ال و ؛ه دمحم ة وين ق كشم ملو 6 ملسو هيلع هلللا

 ؟ هللا دنع نم هب ء اج

 ٠ هتداهش لطبت الو هتيالاو طقست ال هنا

 ؟ امامح ںوبيلقني ةرحسلا ناو ف مدآ رنم مهنوري نجلا نا : لاق نمو

 .٠ هنم ءعى رب ال ١ د بات ناف % ب اتتتسح

 هذ_ھ نع كاسمالا بحتسي تدجوو > دعي ال كلذ نا : ةرغ لاقلاو

 ٠ نيملسملا لوق اهيف انلوقو ى اهيف فيلكتلا كرتو ء اهباب قالغاو س ةلآسملا

 ؟ باودلا ةروص ف نورظني نجلا نا : لاق نمو : اضيأ هنعو

باودلاو سنالا روصب نريب_ہشتي كلذ م۔هنم نجلا نأ ىعمف



. ٤٠ 

 ىنعم الو ح كلذب ملعأ هللا و 4 ريطلا روص ىنعم ىلع نوريطي مهنآو 6 رويطلا و

 ٠ هتلخبو هقلخلو هقلخ ف ءاسثي ام لعفي هللا نأل ى كلذ مدع ىلع لدي

 نوكي نمم رحسلا هيلا فاضي نمم سنالا ضعب ىف ىوري كلذكو
 نمم انسلو 6 مهيف الو 6 نجلا نم مودعمب كاذ سيلو % اذ_ه وحن هنتم

 ٠ كلذ ىنعم تبثي نآ الإ 6 ةقيقحلا ىلع هيفني الو 6 ةقيقحل ١ ىلع كلذ ىعدب

 : ةلاسم ديب

 ؟ لمح اهب ِهظو > جوز اهل سبلو > ةيالو اهل ةملسم آ رما نعو

 للعلا نم كلذ وحن وأ ةمئان ىهو تيتوأ اهنأ لثم ةلعب تلتعا ناف

 نم نوكت الو س اهنم كلذ لبقي هناف س للعلا نم اهب سانلا ىلتبي ىتلا

 ا_هثري وهو ٠ همآ ىلا بسني دلولاو ء ةمهتلا لهآ نم الو س ةبيرلا لهأ

٠ دبعس ىبأ باوج ىلا عجر ٠ هثرتو



_ ٤١ 

 باب

 اهيلع رارصإلاو رئابكلا ق

 ؟ ىه ا م رت ايكل ١ نع هنلآسو

 هللا ركذ ام رئابكلا : لاق هنآ دوعسم نبا نع انل ركذ : لاق

 نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : هلوق ىلا رونلا ةروس لوأ ف
 ، رارصا مم ةريغص ال هنآ نوملسملا عمتجا دقو : لاقو ( نوحلفت مكلعل

 ٠ رافغتسا عم ةريبك الو

 لات « نورصملا كله نورصملا كله » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 رفغيو هب كرشي نآ رفغي ال هللا نا ) : هللا لوقت نيأ هللا لوسر اي : لئاق هل
 « أرقي نم مكنم نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ ( ءا_ہشي نمل كلذ نود ام
 ىنإو ) : ةيآلا آرقا » : لاق آرقآ انأ هللا لوسر اي معن : بعك نب ىبآ لاق

 هبلع هللا ىلص لاقو « ( ىدتها مث احلاص لمعو نمآو بات نمل رافغل

 ٠ « ةئيشم لهآ ءالؤه » : ملسو

 ؟ كي روفك انآ : ريغص وهاو هدلول لانق لجر نعو

 نا و “. ىدنع هيلع ءىش الو : ةيف اج ةملك ىهف ىنعم هل نكب مل ن ا : لاق

 ٠ ىدنع كلاه وهق سيلباب سيل هنأ هدحجب سيلباب رفكي امك هب رفكي هنأ ىنع

رفكم ناك ناو 4 كلذم كلاه وهف هدلو سيل هنآ هدلو دحج نا كلذك



. ٤٢ 

 آريي !امك هانعم ق ه_ذم ءىرب ناو > ءىش ىدنع همزلم نكي مل هدلو رشي

 ٠ ىدنع كلاه وهف سيلبا نم

 : ةلآسم هج

 هسفن ىلع ىقلي نآ ىلا احئاىت ادهاز جرخ اذا لجرلا نع لئسو

 ؟ اكلاه كلذب نوكيآ اعوجو اسثطع كلهيو ابصنو ابعت

 لمحيو ‘ كالهلا ه_سقن ىلع فاخيب هنآ فرعيب ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 اذه ىق ةحايسلاو ىنعم ريغ ىف ىد_ذع كلذ هل نكي مل كلذ هسفن ىلع

 هنآ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىاوريو ي ىنعم اهل سيل ي نامزلا

 +: » دجاسملا ق دوعقلا وآ سولجلا ىتمآ ةحايس وآ ىتمآ ةينابهر « : لاق

 : ةلاسم ده

 ؟ هنم لبقي له هر!رصا لاح ف تانسحلاب لمع نمف : تلق

 ٠ نبقتملا نم هللا لبقم اصنا ال : لا_ة

 ؟ طيحت مآ هل تتبث ةيصعملاب لمع مش ؤ تانسحلا نم لمع نمف : تلق

 تكرشأ نئل ( : ىلاعت هللا لوقل ، لمعلا طيحت ةيصعملا : لاق

 ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو ) : ىلاعت لاقو ( كلمع نطبحيل
 ٠ ) نورعشت ال متنأو مكلامعأ طيحت نآ

؟ لمع اهعم لبقي ال ىتلا بورنذلا ا_هف : تلق



_ ٤٣ _ 

 اهعم لبقب ال رئاغصلا ىلع رارصالاو > رئابكلا باكترا : لاق

 هللا ىلص ىبنلا لاقو ( نيقتملا نم هللا لبقتب اهنإ ) : ىلاعت هلا لوقل لمع
 ٠ « نورصملا كله »: : ملسو هيلع

 ؟ رئابكلا امف : تلق

 ث نيدلاولا قوقعو « هللا مرح ىتلا سيفنلا لتقو س هللاب كرشلا : لاق

 ىماتيلا لاومآ لكآو ص ابرلا لكآو ڵ فحزلا نم رارفلاو ح ماحرألا ةعيطقو

 ض مراحملا باكتراو ع دودحلا كاهتناو ع لطابلاب سانلا لاومأ لكآو ع ا_ہلظ

 هيف بجنو ا_م لكو ص دمعلا ىلع رمخلا برشو ث ىنزلاو ، تانصحملا فذقو

 ..ه رئابكلا نم وهف ةرخآلا ف باذعو ايندلاف دح

 ؟ ىدمهلاف : تلق

 ( مهانيدهف دومث ا_مآو ) : هلوق مهل نيب نايبلا ىده ىدوهلا : لاق

 ىده نيذلا كئلوآ ) : ىلاعت هلوق ةداعسلا ىده ىدهلا نمو 2 مهل نيب ىآ

 ىمس ا_مك بونذلا ىلع رتسلاو ةيطغتلا ره نارفغلاو ( هدتقا مهادهبف هللا

 ٠ ارغغم عردلا

 َ .- آآا 7

 ىصاعمل ا مهنم تناك ءايبنألا نا 7 نآ زوجب له : ديعس ايآ تلأس

 ؟ال مآ دمعلا ىلع ا

 مهآرب امم نوعرييو “ مهيف هللا لاق ا_م ءايبنألا 1 لاةب هنا : لاق

. هتوفصو هللا ء ايلوآ مهنأ ملعيو ء هل اقيدصتو ‘ باتكلل اعابتا ء هنم هللا



_ ٤٤ 

 ىلع اوتومي مل مهنآو ، هيف ازوصع ام عيمج ىلع ةنجلا لهأ نم مهنأو

 ٠ ادبأ هللا ةيصعم

 ىضتقي ؛ مهنع هللا ربخآ ام رهاظ ىلع مهيف هللا لوقف : هل تلق

 مل ناو & همي هللا اوصع امو ح ا وئطخآ !__ دمعتلا' ىلع مهاياطخ مكح

 ا_ہي هاصع ا_هناف هلل صاع لك هنأل ح هللا ةيصعم دمعتلا ىنعم ىلع جرخي

 ٠ هب هللا ىصع امل دمعت

 ملعي ملو 6 ء ايينأل ا نم دحأ ةيصعم رك ذ اهبف ةيآ عمس نمق :: تلق

 ؟ هيف مكحلا نع لأسي نأ هيلع لهو ؟ كلذ ىف مزلي ام ىبن هنآ وه

 ء هللا لاق ا_مك قدص هنأ ملعي نأ مزل هللا باتك نم هنأ ملع اذا : لاق

 ىف كشلا عم لاؤسلا ف هل سفني الو ، كله هيف كش ناف ، هيف كشي الو

 & هليوأت هجو رصيب ملف ليوآتلا لمتحي اهم ائيسث نوكي نآ الا هللا باتك

 نآ الا هليوأت هجو ملعي ىتح كلذ هيلع قيضي الف & هليزنتب قدصو نمآو

 ةجح نم س هيف ةجحلا هيلع موقتو ، كشلا هيف عسي ال امم هليوأت نركي
 سيلو ء ىدنع هيف كشثلا هعسي مل هب دارملاو ، كلذ ىنعم فرعو ، لقعلا

 ٠ هملعب ءىزتجببو هريغل لاؤسلا باوصلا قفاو اذا هيلع

 : ةلآسم وج

 توراه ناو = هللا ىصع ةكئالملا نم ا دحآ نا : لاقي نأ زوجي الاو

 ك ةماعلا لوةت امك امهيف لوقلا سيلو " هللا اي_صعي مل تورامو

ث ةيصعملا ابكترا امهنا : لاقي نأ زوجيالو



_ ٤٥ _ 

 فسوي ةوخا نآ ىور دقو ءوسنا نظ مهيف نظي ال ءايبنألا كلذكو

 فصوي نأ زوجي الف اوئبنسي نآ لبق كلذ اولعف امنا : نورخآ لاتقو
 ىلع ةجح مهلعجو ؤ مهافطصاو هللا مهاضترا دتو ، ىصاعملا ءايبنألا

٠ مل_ءعآ هللاو ء ركنم ١ نع نوهنيو & هدابع



. ٤٦ _ 

 باب

 اهيف ءاج امو ةيقلا ى

 ؟ ةبيغلا نع هتلآسو

 & ريفاصعلا محل نم ذلأ هركي نميف ةيبغلا عامتسا ربخلا ف دجوي : لاق
 :ودع الو ىلر ف ةبيغلا عامتسا زوجي الو . نيحلاصلا لعغ نم كلذ سيلو

 ٠ قحلا هبجوي ا_هم الإ

 زو_,جت له « ناصهيالا لاح نم هتمهت هجرخت ىذلا مهتملاف : هل تلق

 ةيا_كحلا نم ركذي ام الإ لطابلا هيلع ققحي مل ام هب مهتي اميف هتبيغ
 ؟ كلذب ه_يدلع

 ٠ ةفصلا دذ_ه ىلع كلذ قيضي ال نأ وجرأ : لاق

 : ةلأسم وج

 هب ىنثدح لجر ثيدح نع لجر ىنلآس نا : لاق لجر نع هتلآسو

 ؟ كلذ ىف قدص هن ا : لوقأ نآ ىل زاوجب له ص ق داص وهو

 كلذ ىف هقدصأ ىنا : تلق نا نكلو ، كلذ زوجي ال نأ ىعم : لاة

 + كل ذ زاج

؟ ىل زربجي له 6 كل ذ ق ق د . - ٥ هنأ ىعم : هل تلق
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 زجي مل هب ثدح ىذلا هثيدح قيدصت ىلا دصق نا هنأ ىعم : لاق

 ٠' ىدنع كلذ زاج هلوق ق قدصم هنأ ىلا دصق ناو ٧ ىدنع كلذ

 : ةلاسم ه هج

 هلمعتسا مث ناظلا نظ اذا ( مثا نظلا ضعب نا )إ : ىلاعت هللا لوق ى
 ٠ هيلع مثا الف هلمعتسي ملو نظ اذا اماآف ؛نرنظمل ١ ق

 ىبنلا نعو ث مثا نظلا لك ىآ ( مثا نظلا ضعب ) ىنعم نا : لاقيو
 هللا ىلص هنع ليقو « نظلا ثيدحلا بذكأ نا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 فوج ىف قتاوعلا عمسأ توصب ىدان مث رهظلا ىلص هنا ملسو هيلع
 هبلق ىلا ناميالا صخلي ملو هناسلب ملسأ نم رشاعم ايو » : دودخلا

 هيخأ ةروع سمتلا نم ناف & مهتاروع اوسمتلت الو ، نيملسملا اوذؤت ال

 ٠ « هتيب فوج ف هحضفو هتروع هللا رهظأ ملسملا

 سانلا ضارعأ نع هناسل فك نم » : لاق هنآ مالسلا هيلع هنعو

 ٠ « ةمايقلا موي هترثع هللا لاتتأ

 ىذآ نمو ء ءايبنألا ىذآ دقف نيملسملا ىذآ نم : بعك لاق

 ليجنالااو ةاروتلا ق نوعلا وهف هللا ىذآ نمو 6 هللا ىذآ دقف ءايبنألا

 ٠ ناقرفلاو روبزلا و

نمؤملا ةبيغو س ا_,ةر رفغتسىلا نمو « قرغ باتغا نم : لاقي ناكو



 ۔ خ٨

 ملسمل ا هيبغ » : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امل ى بونذنا رتابيك نم

 ٠ «ءوضولا ضقنتو ؤ مئاصلا رطفت

 أ 1 قح

 اوعيذأ ». : ربخ ى مالسلا هيلع هلوقل عامجاب هل ةبيغ الف قفانملاو

 فو « هنم سانلا رذحيل » : ربخ فو « سانلا هفرعيل هيف امب قفانملا

 هفرعي هيف امي هوركذا قس اغلا ربخ نع ا وعيذت ال مكل ام «( : ربخ

 .٠ رصيو مهب عمس ى أ » رصبأو مهب عمسأ « ىلاعت لتو » ساانلا

 ىلص هب رمأ اميفف هب مهرصبأو س قحلا مهعمسا : لضفملا لاقو
 ىهن اهنا هنآ ىلع ليلد ص قفانلاو قسافلا ربخ ةعاذا ملسو هيلع هللا

 . قسافلا ناود نم نمؤملا ةيبغ نع

 : ةلآسم دج

 سيل امب بيغلا رهظب ملسملا ركذي نأ وهو ك نيغلا رسكب ةييغلاو
 امأو : هل باتغم وهف ث هل صقنلا هب ديري س هيف وه ابمب وأ « هيف

 قحلا لاتق هنأل ، هيلع ءىش الف س هل صقنلا دري ملو ، هيف امب هركذ اذل

 ٠ قد_صلااو

 هقحتسي ا_ہمب .هئارو نم نمؤملا ق لا_ةب نأ ةبيغلا : ب ربحم نبا لاق

 هيف لوقي نآ ناتهبلاو « هب لعفي اميو س مذلا نم ههجو ف هلوقي نأ

لهجل هل ةيالرال ىذلا !هآو 6 هنم آريح ىذللا ره هل ةبيغ ال ىذلا
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 كلذ حص نمل ةيالو الو ح قافنلا نم ةميمنلا لمحو 3 باتغي الف هلاح لهجل

 ٠ بوتي الف باتتسي نآ دعب هنم

 : ةلاسم هب

 ةيبيغلا نع مالسلا اهيلع ةشئاع تلأس : لات ىديعلا ميكح وبأ
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةأرما تلخد ء تطقس اهب ريبخلا ىلع : تلاتف
 ء ةريصق اهنأ الإ ةليمج ةأرما تناكو « اهتجاح نع هلأست تلعجف ملسو

 لاقف ةريصق ابهنأ الإ اهنم لمجأ ةأرما تيأر ام : تلق تجرخ املف
 « هيتركذف اهيف ام أوسأ ىلا تدمع كنا اهتبتغا » : ملسو هيلع هللا ىلص
 ةشئاع ايب ىفك ». : لاقف اهرصقأ ام هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ربخ فو

 ىلص لاتف اهيف ام تركذ امنا هللا لوسر اي : تلاقف « ةبيغلاو كايا
 ٠ « اناتهب ناكل كلذ الول ».: ملسو هيلع هللا

 - ةلا "

 عممس نمو 4 نيمباتغمل ا دحأ ةبيغلل عماسلا : ه ذع هللا ىضر رمع نعو

 ث لئاقلا كيرش عمتسملا باصتغا نمك ناك هيلع ركني ملف « انمؤم باتغي الجر
 ىبنلا نعو ث اهلئاق ىقش امك !_ھهدار دعسل لهاجلا ةملك تددر ولو

 ٠ « هباتغا نمل هللا رفغتسي نآ بايتغالا ةرافك » : ملسو هيلع هللا ىلص

 { ايندلا ركذ : ةقورصم هنع ةمحرلاف سلجم ق نكام ثالث : ليقو

 ٠ سانلا ق ةعيتقولاو ئ كحضلاو

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ٤ م )



 ٠ همحل ىق ةلكألا نم ملسمل ا نيد ىف عرسأ ةبيغلل هللااو : نسحلا لاقو

 .٠ قاسغفلا ةهكاف ةيبغملا : لاتقو

 ةبيغلاو كايا كحيو : لاقم الجر ركذي الجر نيسحلا نب ىلع عمسو
 ٠ رانلا بالك مادا ا_هناف

 وأ امذ هب دارأ اذاو ى ةبيغب سيلف هيف امب ناسنالا ركذا اذاو
 ٠ ةيبغ وهف ابيع وآ اصاقتنا

 وجرأ ام : لوقي ناك هنأ ميه ا:ريا نب دمحم هللا ديع ىبأ نع عفرو

 ىبنلا نعو ص مهنيب ةبيغلا ةرثك نم لافطألل الإ اننامز لهآ نم دحأل ةنجلا
٠ » هل ةبيغ الف ءايحلا بايلج علخ نم )ا : ملسو هيلع هللا ىلص
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 باب

 ةبوتلا ىف

 هرمع نم ىضم اميف هسفن ىلع افرسم ناك اذا لجرلا نع هتلأسو

 ملو ع هللا ضئارف نم هيلع بجي اميفو ع مهتاعيابمو سانلا تالماعم نم
 ء صالخلا هل نوكيو ع همزليو ى هيلع بجي ام بسح ىلع هلك كلذ ىتأي نكي
 نم ةبوت هلل ثدحي نأ دارأاو % صلختيو هنم بوتيف ائيس ث فرعي ملو
 ؟ اذه هتقو ىف هداقتعاو هتبوت فيك همزلي ام ت عيمج

 قوقح نم الو هللا قونتح نم هنيعب ائيس ملعي مل نا هنأ ىعم : لاق

 عيمج نم ةبوتلا ىدنع هيزجت اهنم جورخلا وأ ث هلدب همزلي ىتلا دابعلا
 هيلع دمعتو « هيسن .وآ هركذ . ةينو لمعو لوق نم هللا اضر هيف فلاخ ام

 ٠ هلهج وأ هملع { ٥آر وأ هي نا :د ك هي أطخأ وأ

 ىدنع اذ_هف س هدابع قوقحو هللا قوقح ءادآب ةنونيدلا داقتعاو

 لاؤسلا دقتعا ناو ، هنم جرخف ى هنيعب ائيش ملعي ىتح هتلمح ف هيزجي
 غ هللا قوقح نم همزلي ام ميمج نع هنع لاؤسلا هيف همزلي ام عيمج نع

 ء هتيوتو هداقتعا ىنعم فق ديكأتلا هيف نسحي امم كلذ ناف ع دابعلا قوقحو

 الا عطقلا ىلع لاؤسلا داقنعا هيلع سيلف س كلذ نم ءىشب ملعي مل اهلو

 ٠ هداقتعا ىف همزلي ام ىلع

 ردقي وهو ءاضقلا لمأتب ناكو « دحأل قح هيلع ناك نا تيأرأ : هل تلق

؟ ةلمجلا ىف ةبوتلا هيزجت له ، هيسن ىتح كلذ ف رصقف هيلع
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 ا_م هبونذ نم ائيسث ىسن اذا ةلمجلا ف ةبوتلا هيزجت هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيسن ىتح هميرحتب نيدب نيدي

 : ةلأسم وبع

 ري_ غ هيف لاح وه و 4 هبكر د_ق رمآ نع لاؤسلا هيق همزل لاح لكو

 نم هريغ ىلا ه_.ذع كلذ تناو لا!وزب وآ > هريغ ىلا هنم لاقتناب هنم جراخ

 ٠ هيلع ةجح كلذ ملع هل ربع نم لك ناكو ى تاقوألا

 نم جرخي ىتح ةردقملاب كلذ ملع بلط ىف جورخلا نم هل ةءارب الف

 هتلمج فف وأ ، هنيعب كلذ نم وه هللا ىلا بوتي وأ ، كلذ نم بكر ام لاح
 بات اذاف ث هنيعب كلذ ملع هيلع بجوت ىتلا ةرابعلا ةجح هيلع مقت مل ام .

 وأ كلذ ىق باوصلا قفاوق « هنم ةبوتلا هلقع ىف نسح ام هنيعب هنم .

 كلذ ىف هل رتبع :وأ ، ةلمجلا ىف هثدح نم باتف كلذ ىف ةرابعلا مدع

 امرحم كلذ ناك نا هتطيرش ف هنيعب هنم بات وآ ث هنيعب هنم باتف ربعم
 ، هتطيرش ىف كلذ نم باتف ث هقلاخل اهب ناد ىتلا هتلمج ماكحأ نم

 هيلع ادب ام لمع هييف همزلي ملو ى ةيوتلاب جرخ اذا هل ىزجم كلذ لكف
 ٠ هتلمج ق

 هيلعف ، هل نيربعملا نم كلذب ملع مث & هتلمج ىف كلذ نم بات اذاف

 ةبوتلا هنم همزلي ناك نا ث هتطيرش ق هنم بات اذا امآو هنبعب هنم ةبوتلا ٠

 كلذ مل_ءع اذا هنم هتبوت نع كلذ هيزجيو س كلذ نم بات د قف هتلمج ى

 ء ملعبو لهجب ثد_دملل هتيالوو هتداراو هتين ف نيدب هيلع اميقم نكي مل ام

هيلعو ى هيف لاحلا ثدحملا نم ويف ؤ ميرحت وآ لالحتساب ثحصلا ناك
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 ٠ ةجحلا هاقلت نأ ىلا كلذ ىلع هترد۔ة نم انفصو ام ىلع كلذ ملع بلط

 ص نيربعملا عيمجل كلذ ف لاؤسلا هيلعو ٤ نيربعملا عيمج كلذ ف هيلع ةجحلاو
 .بوتيف ث نيربعملا نم مدع وآ ة هنيعب هنم ةبوتب الا كلذ نم هل جرخم الو

 من ام كلذ ملع هل نيربعملا مدع عم هتطيرش ف كلذ نم بوتي وأ هنلمج نم
 ٠' هنم ةءاربلا ف ةطيرشلا ىلع داقتعا ىلع ثد_حملل هتيالو نكت

 ناكو ث ةعبسلا ىلا قيضلا دح نم جرخ ةطيرشلا ىلع ناك اذاف
 .هتريس ق باصأ ام هنع رد_هآ ث نيملسملا ىآرو نآرقلا مك_حب املسم

 ىلا هعوجرو هتبوت لبقتو ث هب نيديو ك هيلا .وعدي ناك ىذلا هنيدو كلت
 ناك اذا ة هعوجر نم اوأر ام ىلع هتعماجم نيملسملا عسوو ث لدعلا

 ايحملا ىف ةال_صلااو رافغتسالاو ةدوملا هلف هنيوت ىف اقداص اح_صانم

 ٠ تاهملاو

 اوعجرو هنع اارفقو 6 هلهأو مالسالاب افختسم اقمئانم ايا رم ناك ناو

 ٠ تاممل او ايحم أ ٤ ةال_صلاو رافغتسالا هنع اررفكلو ء هرمأ

 : ةلأسم ج

 ء توملاب رغرغتي مل ام هتبوت لبقتل دبعلا نآ : رذنملا نب ريستب نعو
 » ة رم نبعيس مريل ١ ق داع ولو رفغتس ١ نم رصآ ام » : لع ىبنل ١ نعو

 ٠ رافغتسا مم ةريبك الو رارصا عم ةريغ -ص ال » : دقع ه4 تعو

 ئ ةعاطلا ىلا ةعراسملا و ك ةدواعملا كرتو ئ مدنلا : ةبوتلا ةمالع نمو

٠ تاوهسشلا باذتجا و



_ ٥٤ 

 بنذلا ىلا دوعي ال نآ مزعلاو :د بونذلا نم بلقلا هيزنت ةيوتلاو
 نركيو ث ةعاطلا لمع ىلع بلقلا نيطوتو ، بنذلا رايتخا كرتو ث ادي

 & هباقع ميلأ و ، هطخس نم ارذحو ث ىلاعت هلل اميظعت بنذلا كرتل هرايتخا

 نم الو س سانلا نم ءانث بلطل الو ، سانلا نم ةبهرل الاو ، ايند ةبغرل ال
 ٠ كلذ ريغ وأ ضرم وآ رقف وآ 1 سفن فح ض لجآ

 هلمع ىردي ال بلقلا لجو نكيلو ث اهناكرآو ةبوتلا طئارش هذهف

 ءىش ملعلا نيبو دبعلا نيب سيل لاقيو 2 ههجو هب بورضم وأ هنم لوبقم

 ىلا ملدلا لزن بلقلا ىوقتلا نكس آذاف هبلق ىوقتلا نكسم نآ الا

٠ قيفوتلا هللايو س ىوقتلا ملعلا ءاعوو س ءاعو ءىش لكلو ث هئاعو
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 باب
 ٠ ٠

 تاينلا ىف

 ، هرمع ةيقب ىف هيزجي نأ ربلا لامعأ ميمج ف هليل ىف كلذكو « هراهن ةيقب
 ء اهلرحي مل ام اهيلع ناكو

 هتعاطو هلل ادبعت اهلمعي امناف ةعاط نم لمع املك هنأ دقتعت نأ ىهو
 ىلا بئات هنألو > همزلم ام عيمج ق هلعفل ضرعتل ١ همزلي ام عيمج 5 داب هل

 ث لبقتسي امم هاضر هبف فلاخ ام ميمج نم هللا

 : ةلاسم و

 نأ ىلع رد_ة ول ىوني نأ دبعلا ىلع نأ ىعم : لاق ديعس ىبأ نع
 اذهو ث هدي ىلع ذخآ الا دحآ هللا ىصعي ال نآو ث الدع ضرألا المي

 كلذل ةينلا لهج ناف هب دارملاو ، هانعم فرعو ع هلابب رطخ اذا ضرف هيلع
 ٠ كلذ هيزجي نأ وجرأف ث هيلع ردق اذا لد_هلاب موقي نأ هيلع نأ فرعو

 :ةلأسم ده

 ح ةلمجلا ىلع ةينلا داقتعا ف : ىنيعلا ناميلس نب دمحم خيشلا نع
 ىف تدقتعاو تيون دمت ىتا مهللا : ةلمج ةينلا دقتعي نأ دارأ نم لوقي
 ء اهتلعف ةضيرقو ي اهتيلص ةالص لك نآ ، هذه ىتعاس ق « آذ_ه ىماقم

 ء اهتقفنآ ةقفن وأ « اهتبطعأ ةيطع وآ ع هتمص موص وأ ى ضمارفلا عيمج نم

وأ هتلق لوق وأ ، هب هتركذ ىلاعت هلل ركذ .وآ ڵ اهب تقدصت ةقدص وأ



 ۔ ٥٦

 دوعق وأ مايق ىف تناك ، اهتكرحت ةكرح وأ « هتجرخ جورخ وأ ، هتلعف لعف

 لكأ وأ عمس وأ رظن وأ ةفايض وأ ، ةجاح ريغ وأ ةجاح ف ، ىشم وآ

 مزاللا نع لفاغت وآ ىهن وآ رمآ .وآ مود وآ عامج وأ ، برش وأ

 ىف هلوسرو لجو زع هب هللا رم؟ ام عيمج نم كلذ ريغ وأ بابحتسا وآ
 6 بابحتساو بدنو ه ةنسو ضرف نم ث تاعاطلا رئانسو س تادابعلا عيمج

 عيمج ىف هلوسرو هب ىلاعت هللا رمآ ام عيمج نم ، كلذ ريغو بدأو
 ٠ بدأو بابحتساو بدنو ، ةنسو ضرق نم س تاعاطلا رئاسو س تادابعلا

 ضرفلل ءادأ وهف اضرف هنم ناك ام هنآ تيبونو تدقتعا د_ةو

 ىلا_عت هلل ةبرقت .وهف اذه ىداقتعا ق هركذآ نكأ مل وآ 6 هتطرشو هتركذ

 ٠ كلذ ريغ ناك امو ء اباقع بجوي هيف

 اءاتع بجوي هيف امم تعنص وأ تكرت امو دارأ هلعل : فلؤملا! لاق
 ىق لخادو ث ىلاعتو هناحبس هللا ىلا بئات انأف اباسح بجوي هيف اممو

 داقتعالاو ى ةيذلا هذ_ه ق هتركذ ام لكل ىترشابم دنع ةينلا هذهل ىداقتعا
 تدقتعا دقف لاغتشا وآ ، ىتم ةلفغ لاح ق وآ ايهاس وآ ايسان تنك وآ اهل

 وآ ؤ ىل_هع عاطقنا ىلا ايندلا رد ىق ىنم نوكي وآ ناك ام ىلع ةينلا
 ٠ ميظعلا ىلعلآ هللابالا ةوق الو لوح الو ٤ ىلجأ ءاضقنا

 :ةلآسم دهج

 نكي نأ مهللا : دآدم نب هللا دبع ختبشلا طخب هنآ ركذي ةنونيد داقتعا

 ء نيبيثملا وأ انف ةبانآ كرتلا نكي نآو ع نبمدانلا: لوأ انأف ةبرت مدنلا

 ث نيرفغتسملا اطخ رافتتسالا نكي نأو

تنآو ، بوقثذلاو اباطختاب دآوعتا ملاظلا ءىسلا كدبع ىتآ مهللا



--- ٢٧ ٥ . --- 

 نآ ىرطخ نم غلبأ ك اياطعلاو ل_ففلاب داوعلا . ميحرلا فوءرلا انير

 ٠. كوفع ىنعسي ال نأ ىددع نه غلبا رر( كملح ىنعسي ال

 ريقفلا ريجتسبي لهو « ىو_ةلاب الا فيعضلا رصتني له مهللا

 ىنمحراف تآرتجاف كلضف تدوعتو تيد_عتف كملح ىنرغ ث ىنغلاب الا

 ىنغلا تنأف س كنعاط كرتب ىتتقمنت الف ك_تمحر ىلا ريقف انآف « ىالاوم اي

 ىنلجاعت ال ، ءىسملا ملاظلا رصقملا زجاعلا انأ ء براي كدابع ةعاط نع

 ، كنع ىهجو فالخا ةبرقع ىب ىفكو كتي_صع نا كرضآ ال ىناف ةبوقعلاب
 ٠ ىالوم اي ىنذخاؤت الف = ىنم تهرك ام ىلع ىنتيآر كناف

 : ةلأسم وبع

 : ةيقتل ١ ب اتك نم د اتتتع أ ظفل

 ء اهب ىنتقفوو « “ىلع اهي تننم ةعاط لك ىق ىداقتعاو ىتين مهللا

 . محر ةل_ص وأ س داهج وأ جح وآ مايص وأ ةاكز وآ ةالص نم

 ةقدص وأ ى مارح وأ لالح ميلعت وأ س ركنم نع ىهن ومل فلورعمب رمأ وآ

 ء حابملا وأ تاضرتغملا عيمج نم كلذ ريغ وأ قزر بلط وآ ةفامض رآ

 هيلع دمحم كلوسرلو كل ةعاط "ىلع هتضرتفا ام ءادأ هتيسن وأ كلذ تركذ

 ٠ مالسلا و ةالصلا ل_۔ففآأ

 : ةلآسم هبج

 : مصألا هللا ديع ىبآ نب نامثع نع داتتعا

 اهنم تملع ام ث اهلك ىبونذ عيمج نم هيلا بئاتو هللا رفغتسأ انأ
ةين وأ لمعو لوق لك نم هيلا بوتأو هللا رفغتسأ انآ 6 ملعأ مل امو
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 م۔-بيمج نو ىنيدو ح بااوصلاو قحلا هنم ءىش ق وأ % كلذ ف تفلاخ

 ٠ هتمآ نم ةماتتسالا لهآ نيدو ؤ تلع هلوسرو هللا نيد اهلك ءاي.ہشألا

 قل_خلا قلخ ا_4 ىلاعت هللا نأ دبعلا دقتعي نأ ثعبلا ف داقتعا

 ىزجيف ميمر مهديعب نآ ىلع ردا_ة كلذكو ص اعارتخا ءىش ال نم ؟دتبا

 سنالاو نجلا نم نيفلكملا عيمج نم ٤ تبسك امب سفن لك مهنم نيفلكملا
 بااودلااو نجلا و رشبلا و ةكئالملا نم حور ىذ ثك رشحي ىلاعت هللاو ، نيعمجأ

٠ ماوهلاو ريطلاو



 باب

 د_رعي مه ر ايخف : ةعبرأ سانل ١ نآ : هللا همحر دبعس وبآ انل ى ور

 مهطسوآ و ث اضرلا ديعب بضغلا عيرس مهرارشآو ؛ اضرلا بيرق بضغلا

 نمو ى رايخألاب هبسثآ وهو ، اضرلا ميرس بضغلا ميرس نوكي نأ كلذ نيب
 بيرق وهو & رارشألاب همسسشآ رهف اضرلا دبعي بضغلا ديعب ناك

 ٠ طسولا نم

:.. - 

 ءامسلا قلخ : ليق ( هقلخ ءىش لك نسحأ ىذلا ) : ىلاعت هللا لاق
 هتيزو نا_ستالا قلخو ث تابنلاب اهتنيزو ضرألا قلخو ؛ بكاوكلاب اهنيزو
 مكتآوس ىرااوب اسابل مكيلع انلزنآ دق مدآ ىنب اي ) : لاقو قلخلا نسحب
 : دهاجم لاق ، ليواقأ ةعبرآ سشايرلا ىفف ( ىاوقتلا سابلو اشرو
 : لوقو ك شاعملا : لرقو ك سابللاو ميعنلا : سابع نبا لاتو ك لاما

 م لامجلا وه

 . : ليواقأ ةعبس ئوقتلا سابل فو

 ص نسحلا توقلا : لوقتو ، حلاصلا لمعلا : لوقتو ع ناميآلا : لوق

 ٠ ةروعلا ةرتس : عباسلا لوقلا ء[_ يحلا : لوقتو ء هللا ةيشخ : لوقاو

 نكلو مكلاومآب سانلا اوعست نل مكنا »: : لاق تلع ىبنلا نع ىور
رهاطلا نيدلا اذه نيز : نيحلاصلا ضعب لاقو « قلخلا نسحب مهوعس
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 نم : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعل ليقو > حامسلاو قلخلا نسحي

 ؟ ديسسللا

 ةسلاجملا ميركلا ٠ لهجتسب نيح ميلحلا 5 لاسي نبح داوجلا : لاق

 ٠ هرواج نمل قلخلا نسحلا س هسلاج نمل

 ةينغ ال هنآكو ال ١ ره دلا ١ ٥ رت ال تينك : لاقف هل ٩[ لجر فصوو

 ناو 6 فبتذملا هنأكو 6 كينذ رفغ تنذأ ناو 4 جوحأ هنلا تنأو ح كنع هل

 ٠ ءىس ١ هنآكو » كنلا نسحأ هيلا تأسأ

 ةالصلا هيلع هنعو « قالخألا مراكم ممنأل تثعب » : ؛رلط ىبنلا نعو

 ىف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو قلخلا نسح » : مالسلاو
 كلم ديب مامز قلخلا نسح » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ص « رامعألا

 ناطيش ديب مامز قلخلا ءوسو ث ةنجلا ىلا هرجي ريخلاو ث ريخلا ىلا هرجي

 ه « رانلا ىلا هرجي رشلاو رشلا ىلا هرجب

 ث هللا نم حئانم قئالخلا هذه نآ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو

 ا_ةلخ هحئم اع وس هم دا رأ نمو انسح اقلخ هحتم اريخ هبي هللا دا.رآ نمق

 ٠ قازرألا ازونك قالخألا ةعس : ءامكحلا ضعب لاتقو « ائيس

 : لاق ٠ ىلب : اولاق ؟ ءادلا ؟وداب مكربخأ الآ : فنحألا لاقو

 رسعلا ىق هقئالخ تمرك نم لاجرلا ريخو ء ىذبلا ناسللاو ع ىندلا قلخلا
 نسحو ث رهدلا هريغي ملو ث رقفلا هلذب ملو ث ىنغلا هرطيب ملو ، رسيلآ و

ه دبعلا قزر ام ريخ قلخلا



_- ٦١ 

 باب
.٠ 

 سضناعلا تيمست ىف

 ؟ هل لوقي ام لجر هدنعو دحأ سطع اذا هتلاسو

 ، هدنع ىذلا لاق ث هلل دمحلا : سطع ىذلا لاق اذا هنأ ىعم : لاق
 : هدنع ىذلا لاتق ح نيملاعلا بر هلل دمحلا :: سطاعلا لانت ناو ت نيملاعلا بر
 ٠ هللا كمحري

 ؟ نيملاعلا بر هلل دمحلا لقي مل سطاعلا ناف : تلق

 ٠ هتيمست هيلع سيل ىعم : لاق

 ؟ تيمسشتنل ةنلا امو : هل تلق

 ٠ اتيمسشت ىمسي سضاعلا ىلع درلا نا : لاقف

 بيطخلاو ةعمجلا موي سطع اذا سطاعلا تيمست : نيملسملا ضعب لاق

 ٠ فالتخا هيقف بطخي

 ؟ هللا كمحري : هل لاقت نل سطاعلا لوقي امف : تلق

 ٠ مكلاب حلصيو هللا مكيدهي لوقي هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم دهب

 ؟ وه فيك سطاعلا تيمت نعو

٠ هللا كمحري هل لوقب نأ هتبمسشت سطع نا : لاق



 ۔ ٦٢

 ٠ ىلولا ريغو ىلولل كذ لاقي نآ زوجي : هل تلق

 ٠ ىلرلا ريغو ىلولل كلذ لاقي هنآ ىعم : لاق

 زوجي له ةعمجلا موي بطخي مامالاو سطاعلا سطع اذا : هل تلق
 ؟ هتىمم شت

 ٠ هتيمست زوجي ليق د_ة هنأ ىعم : لاق

 َ ٠ تمشي نأ هل بجتسي الو تمشي ال هنا : لاق نم لاقو

 دسفت له هتم_۔ش نا هتممشي نأ هل ىري ال نم لوق ىلعف : هل تلق
 ؟ ةالصلا هبلع

 ٠ هتالص هيلع دسفت ال هنآ ىعم : لاق

 : ةلأسم د

 نع لٹگ_۔ىف رخآل ١ تمشي ملو امهدحأ تمشثف نالجر هترضحي سطع

 هللا د_محي مل رخآلاو هتنمبشثف هللا دمح اذبه نا » : دنم لاقف كلذ

 ٠ [« هتمس 5 ملف

 د_محيلف مكدحأ سطع ١ ذا «. : لوقي تلع هنعمس : لاتق ىسوم ويآ

 رمع نع « هوتمشت الف دمحي مل ناو ، هوتمشف هلل أ دمح اذاف ص هللا

٠ هللا تدمح نا هللاا كمحري : لاقف لجر ساطع عمس هنأ هنع هللا ىخر



- ٦٣ 

 ه

 مالسلا اهيلع ةمطاف تلخدأ امل ةلع هثيدح كلذ ىلع ءاعد تمسلاو

 تمسو امهل اعدو امهانآف امكيتآ ىنح اٹبش انثدبحن ال : امهل لاق "ىلع ىلع

 ةثللع فرصناو 0 امهيلع ٠

 : ةلاسم ه

 تيمسختلا اضيآ لاقيو ث ىلاعت هنلا كمحري سضطاعلل كلوق تيمسستنلاو

 هلل دمحلا : لانتف مكدحأ سطغ اذا » : هنن ىبنلا نع سنا س نيسللات

 نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق اذاو ث نيملاعلا بر هلل دمحلا : ةكئالملا تلاق

 : لاقف ةع هترضحب سطع الجر نأ ىوريو « هللا كمحري : ةكالملا تلاق

 ٠ كفنآ فيسارس ميسئايخ خوفاي سطعم نم ءادلا جرخأ ىذلا هللا كمحري

 ٠ ملعأ هللاو س ءاد هؤاعدتساو ص ء:ود هتاذ نم ساطعلا جورخ : لاقيو

 هللا رفغ وه لوقي مث 4 هللا كمحري : هل لاقيف سطاعلا هللا دمح اذاو

 ء كلو انل هللا رفغ نيمآ لقف كل ايلو ناك نااو ، هللا كادهو : كلو انل

 ٠ ميقتسملا طارصلا كاياو انادهو

 مكيدهي : لاق هللا كمحري : هل ليقف سطع اذا تيع ىبنلا ناك : ليقو

 كاد_ه : ىبنلا لاقف ىدوهي هتمسشثف سطع هنا : ليقو ث مكلاب حلصيو هللا
 ٠ ىدوعيلا ملسأف ء هللا

 نطبلا ءاد نم فقاعي هلل دمحلاب ساطعلا قبس نم » : م ىبنلا نعو

 عجو نم فوع دمحلاب ساطعلا قبس نم : ليقو « سأرلا عادصو

 ٠ ايندلا نم جرخي ىتح اهوركم هبنجو هدسج ف ري ملر ع ةرصاخلا

 تعمس اذا نارمع نيا اي : مالسلا هبلع ىسوم ىلا هللا ىحوآ : ليقو

. رحبلا ءارو نم ولو هللا دمحاف اساطع
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 هيلع ابنذ ناك هتمشي ملو اساطع عمس نم : لاق ريبج نب ديعس
 . ٠ ةمايقلا مرب هالضاقني

 اذاف هسيلج هتمسنيلف مكدحأ سطع اذا » : تلع هنع ةريره ويآ

 : رمع نبا ثيدح فو « كلذ دعب هتمسني الف موكزم رهف ثالن ىلع داز
 دا رآف هتلاث سطع من : هتمسشف سطع مت ت هتمتف لجر هدنع سطع هنا

 مسالاو كوكعمو س موكزم ىنعي كوبضم هناف هعد : هللا دبع لانف هتمسشي نآ

 اهنم موكزمو كولممو ث كوبضم لجر : تاغل ثالث هيفو ء كابضلا
 ٠ ملعأ هللاو ع ءاود هناف ابلاغ ناك اذا ساطعلاو ةكملاو : كوبضلل

 ساطعلا : لاق سابع نبا" 6٨ هدنع .ںبطعي ام ثيدحلا .قدص : ليقو

 كديب عباصأ روهظ عضف تبءاثت اذاو ‘ ناطيشلا نم بؤاتنلاو ص هللا نم

 ٠ بؤاثتلل انيكست كيف ىلع ىرسيلا

 هللا نم اماهملا هلل دمحملا : لانف مالسلا هبلع مدآ سطع نم لوآ

 تراصف هي_ضغ هتمحر تقبسف 4 هللا كمحري هبر هل لاقف ڵ\ لجو زع

 هدسج ف ىرج حورلا مالسلا هيلع مدآ س اطع ناك ليقو . .ةنس

 ٠ ةسطع ترا_صف هميسثايخ نم تجرخف « سفنتف

 : ةلأسمم و

 & ةدحاو ة_ہسطعو اساطع ناتغل سطعيو سطعبن سطع : لاثتيو

 : لوقي نمل ةجح هذ_ھ كحضملاو عفرملاك ةحوتفملا ميملاب فنألا سضطعملا و

 حبصلا ىهس كلذلو 6 قلعت اذأ حبصلا نسطع : لانيو 6 رسكلاب سطعي .

٠ مل_ءآ هللاو 6 ا۔ثاطع



_ ٦٥ 

 باب

 مالسلا ق دو مالسلا در ق

 مالسلا بجي نم ىلع اسان اوقلف قيرط ف اورم ةعامج نع لئسو
 ؟ مهنم

 . فقاولا ىلع ملسي ىناملا ع رثكألا ىلع ملسي لقألا نآ ىعم : لاق
 ٠ دعاقلا ىلع ملسي مئاقلاو

 ؟ مل سي امهيأ افقاو بكارلا ناك ناف : هل تلق

 ٠ افقاو بكارلا ناك اذا بكارلا ىلع ملسي ىناملا نآ ىعم : لاق

 ؟ رحلا ىلع دنعلا و دبعلا ىلع ملسي رحلا : هل تلق

 ء دحاو امه قرف كلذ ىف نكي مل ملسي امهيآ ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ انفصو امك امهلببسو

 : ةلأسم وبع

 ؟ هيلع دري فيك ص نالف كيلع ملسي : لجرل لوقي لجر نع لئسو

 ٠ مالسلا هيلعو كيلع : لوقب هنآ ىعم : لاق

 نوكم فيك لجر ىلا لجر هلمح اذا مالسلا اذ_هف : هل تلق

 ؟ال مآ ةنامأ

! ١ .ج ديفملا عماجل ا _ ٥ م )



 ب ٦٦

 ءانتتنسا ريغب ليق اذا : ليقو . اهيدؤي نأ هيلعنو ةنامآ نوكي : لاق

 ٠ كلذ ىلع ردق ىتم اهيدؤي ةنامألا ةلزنمب نوكي

 : ةلأسم وبع

 ء رجافلاو رابلا ڵ سانلا عبمج ىلع مالسلا در كيلع بجاوف : تلق

 ؟ مهيلع كنم مالسلا ودب كلذكو ى ةين كلذ ىف كل لهو

 هصخ نمل الا ةلبقلا لهأ ىلع ةلبقلا له نم ميلستلا نا : ليق دقف
 نيح قف هيلع ملسي مل ركنم ىلع ناك نم هنا : ليق دقف أ كلذ هعسي رمأ

 هيلع ملس نم هنأو ث ةلبقلا لهأ نم ناك ولو ، هيلع فكاعلا كلذ هركنم

 متييح اذاو )إ : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ث هيلع ملسي نم ىلع ىدنع درلاف
 ءايحا ميلستلا كلذ ف ةينلا نأ ىعمو ( اهودر وآ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب
 ٠ ليق ام ىلع ةضيرفلا ءادأ درلا فو ى ةنسلا

 : ةلأسم وبع

 ( اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذاو ( : ىلاعت هللا لاق

 وأ ةيحتب مهيلع ملس نم ىلع مالسلا ازدري نأ نينمؤملا ىلع هللا بجوأف

 : لع ىبنلا نع ليقو ، أطخأ دقف لعفي مل ناف ، اهدر وأ اهنم نسحأ

 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : هيلع درف كيلع مالسلا ملسم كوخأ لاق اذا »

 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : لقف هللا ةمحرو كيلع مالسلا لاتق اذاف

 .٠ « هتاجك ردهو

 ل_ھأل اهودر وأ مالسالا لهأل اهنم نسحأب اويحف : لاق نسحلا

٠ كرشلا
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 : ملسملا لوقيف ملسملا ىلع ملس اذا كرشملا نأ تظفح : فلؤملا لاق
 ء حجر ٠ مالسلا كيلعو لوقي الو ع كيلعو

 .. : ةلأسم .

 كلذي دري ري مالسلا كيلع : لاني نأ .هركي مل ىعم : ديعس ويآ لاق
 مالسلا و ةيحتلا در كلذب ىنعي 0 مالسلا مكيلعاو : لوني نكلو ؤ ىلولل "ال ا

 مالسلا دارفا هب نأل ه نيملسملا ىلعو ، هعم نيذلا ةكئالملا نم ةظفحلا ىلع

 : لاقو ( نيلسرملا ىلع مالسو ) : لاق نينمؤملا هدابع هلوسرو هب هللا صخ امنا

 ىنع نا هنآ الا ( ايح ثعبب مويو ترمي مويو دلو موي هيلع مالسو )
 اهنم نسحأ وآ هايح نم اهب ىيحي نآ هللا رمأ ىتلا ةيحتلاو مالسلا درب

 ٠ كلذ هيلع قضي مل ع ةيحتلا در هجو ىلع

 رمآ نود ايندلا رمآ نم هب ديري ءىش ىلا كلذ فرصي نأ الا هيلع

 ٠ ةرخآلا

 : ةلأسم هبج

 أ مهنع ىزجأ دقف مهد_حأ درف ةعامجلا ىلع لجرلا ملس نا
 كلذ ريغ ليتنو ؤ مهنع ؟زجأ دقف مهد_حأآ ملسف ةعامج 'ا.وناك : ذا اذكو

 ., : ٠ ىلا بحآ اذهر

 هنع فقو ا تنآ نم وآ 6 هالوت نم كنلع ملس ١ ذا : هللا ديع وبآ لاق :-

ساب الف هللا ة همحرو مالسلا مكيلعو : تلقف



 : ةلأسم وبع

 مالسلا درف . مهيلع ملس ةعامجلا نم لجر : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ ال مآ نيغلابيل ا نع طقس دق ضرفل : نوكيأ مهنم ىبص

 . هيلع فيلكت ال نم درب نيفلكملا نع اطقاس ةيحتلا ضرف ىرأ ال

 : ةلأسم ذهب

 ؟ ال مآ مثأيآ لصم ىلع ملسي نميفو

 ٠ مثأي ملس ناو ع مالسلا عضوم اذه سيل : لاق

 : ةلأسمم دهي

 6 كلذ ظفحيلف ملسم هيلع ملس ن اف > ةذلصل ١ ق نم ىلع ملسي الو

 ٠ رضحي مل وأ مالسلا هيلع دري نأ هل بحتسيف هتالص ىضق اذاف

 ؟ ةلفان مأ ةضيرف وهآ مالسلا نع ىرااوحلا ىبأ باوج نمو

 ملسي ال : لاقيو 6 ةضيرف درلاو ةعاط مالسلا نا : اولاق دقف

 « ىبصلا كلذكو « سأب الف اهيلع ملس ناو ، تضرع اذا ةآرملا ىلع
 ٠ كولمملا كلذكو

 ةمارك الو ئ مهيلع ملسي الف ركنم ق مهآر ا:ذاف بيرلا لهأ امآو

٠ مهب ىلوأ مهنع ضارعالاو مهل تقملا لب ع مهل



_ ٦٩ 

 ىلع ميلستلاو مالسلا درو سانلا ىلع ميلستلا لهجي ىذلا نعو
 ح نيملسمل ١ نيد ق همزلي ام عيمجب هسفن ىق نقتا د وهاو انيي لخد اذا هسفن

 ؟ مالسلا درب مل وآ ساانلا ىلع وأ هسفن ىلع ملسي مل اذا املاس نوكي له

 ء ةضيرف درلاو ى ةعاط ةلبقلا لهآ ىلع ميلستلاف : تفصو ام ىلعف

 كرات وهف مالسلا كرت امأو ع هتلاهج ف هل رذع الف درلا كرت امأو
 ٠ لضفلاو ةعاطلا

 5 كورتم سانلا نم ريثك دنع اذهف هلهآ ىلعو هسفن ىلع هميلست امآو

 سأب الف هب هللا ه اصو 91 عيبضت داقتعا الب ةلفغ وآ ١ وهس هكرت نمف

٠ هللا ءاجث نا هدلع



_ ٧٠ 

 باب

 ماحرال ١ ةلص ق

 مهيلع بئاصملاو ةرسىلا لاح ق ماحرألا ةلص بوجو نع هتلآسو

 & حرفلاوب مغلا لاح ىف بجت ث مهتلص كلذ نا : ليق دق : لاق
 ٠ مهب ةثداحلا و

 باتكلا نم ذرخأم نيلاحلا نيذه ف ةلصلا هذه بوجوغ : تلق

 ؟ ةنسلا قيرط نم ليوأتلا وآ صنلاب

 ٠ صنلا بوجوب ةنسلا باتكلا حرشو هللا باتكك نم اهلصأ : لاق

 ؟ قيرطلا دعب اذا ماحرألا نم ضيرملل بجي مكف : تلق

 ةيفاك بولقلاب ةلصلا نا : ليق دقف ، اهيناعم و اهيف فلتخي : لاق

 رهظي نأ نود بولقلاب ةلصلا ءىزجت ال ليقو « نادبألأو لاومألا نع

 هجو ف مهيلع لخدي امب هلامب مهريبو هماحرأ ىلا هيشمب هتل_صاومب
 ٠ مهتلصااوم هيلع بجي امب ربلاو ةلصاوملا

 ىنعم ق جرخي ال هنآ ىعمو « عطقت دقف هلامو هسفن مطقت اذاه

 ريغل ةمزاللا ءايشألا ىلع لالدتسالاو ، بجاوب لك ىف ةرم نم رثكأ مزاللا

ةالصلاو ديحبوتلا هنم ضئارفلا مظعآ ىف كلذو ث ةيزجم اهنم ةرملا نأ ةياغ



_ ٧١ 

 & ةدحاو ةرم ضرفلاب مايقلا ف هيف ىزجي نيملسملا ةيالوو هيب ىبنلا ىلع
 ٠ كلذ قرف امو

 ىدنع ى رجي امم ا ذه وا لفنلا ىنعم ىلع الا لمعلاو هيف لوقلا جرخي الو

 ةالصلاو ديحوتلا لثم ىف ليق ام ضعب ف جرخي هنأ ىعمف س فالتخالا هيف

 هنآ مهتيالو دانتتعنا و .. تاملسملا و نيملسملل رافغتسالاو لع ىبنل ١ ىلع

 . هلابب رطخو اهركذب عمس املك داقتعالاب هديدجت بجي

 اهروطخ مم اهموزلو اهيرجو ىنعم ق ةلخا د ماحرألا ةل_.ص كلذكو

 ةياغ ال هنأل ت مهل ةلصاوملا ةلمج هيلع نوكي نآ اهركذلو ، اهل لابلاب
 ٠ ميهتعيلطتت الا هيوجو دعم كلذا

 :ةلاسم وج

 ةلص : لاتو : همحر عطق نم نوعلم : ةيااورلا عفرو زوجب ال : لاقف

 ٠ ميلستلابو ةيدولاببو سفنلاب ماحرألا

 ؟ مالا لبق نم وأ بألا لبق نم ماحرألا نع هتلأسو : اهنمو

 ١. مكلا لبق نم وأ بألا لبت نم اوناك ماحرأ ةبارقلا لك : لاقف

 ءاخرلا ف مهلصي ماحرألا ةلص نع هتلآسو : ىراوحلا ىبأ نع

٠.١. .. - ؟ دارأ املك وآ



- ٧٢ 

 ةيرق نم مهنم ددأ ء اج وأ ةيبصم مهتباصأ اذا مهلصي : لاقف

 ٠ مهل ضرعي ام لثم وأ

 مهعطتي الو « هنكمأ املك مهلصي امنا : لاقف ىلع ابأ اهنع تلأس مث
 نع ىورو ث مهعطقي الو ، بئاصملا دنع الو ى ةدشلا ىف الو ءاخرلا ىف

 ةل_صو ؤ نيتنس ةريسم نم ةمزال نيدلاولا ةلص » : لاق هنأ رتل ىبنلا

 لكو ذ_خأن هبو ، لوقلا وه !ذهاو « ةنس ةريسم نم ةمزال ماحرألا
 ٠ رصقي الو هل_صيلف همحر ةل۔ ص هنكمأ ام

 نوكي نكلو ى فورعم دودحم د_ح محرلا ةل_صل سيل : دمحم .ويآ لاق

 ردق نم ىلع ةلصلاو « ناك ىتم ردق اذا لوصولا و ةينلا ىلع ناسنالا

 مهيلع فاخ اذا هلام ىف هيلع بجي امناو س كلذ عاطتسا اذا هسفنو هلامب

 ٠ اعوج اوكلهي نأ

 لبق نم بسنلا ق ماحرألا ةلص بجت دح مك نمف : هل تلق

 ؟ مألاو بذلا

 ةعبرأ نم هيبأ لبق نم هماحرأل ةلصلا هيلع بجت هنآ ىعم : لاق
 ىلا لوقلا ضعب قو & لصا ولاب ءابآ ةعبرأ نم ه_مآ لبق نمو ع ءابآ
 لمع دقف ، لصاولا ذخآ كلذ ذخآ ىايو ، ل صاولاب ءابآ ةسمخ
 ٠ هللا ءاسث نأ باوصلاب

؟ . ايآلا ءالؤه لبق نم هجولا اذه ىلع بسنلا فيكو : هل تلق
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 ناوبأ برقي هنأ هيبأ لبق نم ءابآ ةعبرأ هجو ىلع هنأ ىعم : لات
 نم كلذكو ث عبارلا لصاولا و هيبأ ىبآ مآو ، عبارلا ل_صاولااو هيبأ

 ل_صاولاو همآ مآ مآ نوكي هصآ لبق نم ءابآ ةعبرأ هجو ىلع همأ لبق

 ض عبارلا لصاولاو همأ وباو ع عبارلا لصاولاو همآ ىبآ مو ، عبارلا
 ٠ عبارلا ل_ صا ولاو همآ مآ وبأو

 هناف لصاولا ءايآ ةعبرأ ىلا ةل_صملا نا : لوقي نم لوق ىلعف

 اولفس وآ اولع اوناك ام مهلوسن لسن امو ، دادجألا ءالؤه ل_صي
 ٠ ءابآ ةسمخ ىلا لصي هنآ لوقلا ضعب ىلعو ى رفسلا ى اودعب وآ آوبرق

 هذه ىلع همآو هيبآ لبق نم هيست فرعب ال لجرلا نام : هل تلق

 لآ_سيو 7 نآ همزليأ اتعب فرعي الو مهضعب فرعم وآ ء ةفصلا

 ؟ةلآدهىلا هيلع سيل مآ هلصيو هفرعي ال نمع

 نأ هيلعو ، هفرعي ال نمع ثحبلاو لاؤسلا همزلب ال هنأ ىعم : لاق
 ٠ هنم هيسن هعم حص نم ال ١ همزلب ال و هم اح رأ نم فرع نم لصي

 : ةلاسم دهب

 همزلي ل_ه ١ اهريغو مالا لثم ةعاضرلا نم ةبارق هل ناك نمو

 ؟ ال مآ مهتلص

 نم امآو 4 سسينتلا نم ةلملا امثأ'و ك مهل ةلص بوجو ملعن ملف

 لضف هلف مهلصاو نمو ، مهتعيطق دقتعي ال نأ ىغبنيف عاضرلا لبق
٠ موزل ريغب



_ ٧٤ 

 باب
٠ 

 رعشلا قلحو ةناعلاو براشلا ىف

 ٠ هلك هزج ةنسلا نم نأل « بيع نمؤمل ١ ق براشلا فح نا : هلللا

 ٠ عوبسأ لك هزج ةنسلا نم نا : رثؤملا وبآ لاق

 : ةلأسم دهج

 ؟ ةلع الب ةرونلاب هسآر قلحي لجر نع

 ٠ كلذ زوجيال : لاق

 وه امآو 6 هبلع كاذ قىضي ال هنأ ىعمق نب دلا ق امأ : ديعس وبآ لاق

 ٠ سانلا لاعفأ ريغ لعف د_ةف

 ليزي نآ هيزجي له ع ةرونلا لامعتسا هنكمي مل ىذلاا نع هتلاسر

 اهاامعنسا ه_ذكمآ ةرونملا نع هل ايزجم كاذ نوكي صقمب رآ ىسوم ةناعلا

 هجولا فيكو ى ناكمالا ىلع ةرونلا لامعتسا كرت زوجي ال مأ هنكمي مل مأ

 ؟ كلذ ىف

 بحن الو ص ةرونلاب ةناعلا قلح ىق تءاج د_ة ةنسلا نأ ىعم : لاق

٠ ةرونملا +_.جو ام كلذ ةفلاخم ىلا د صقي نأ هل



 ؟ ةروذلا ريغب كلذ ةلازا ىلا ملسملا جاتحاف دجي مل ناف : هل تلق

 , . . ٭ ىدنع ضقملا , مث ىسوملاب ةقالخلا كلذ هبسثاف : لاقت

 ._ ۔. -. .ي : , ن د 23 ن

 : : ةلاسم 3

 اذا هل له ، هندبو هيلجرو هردحصو هدي ف رعشلا ريثك لجر نعو
 ؟ اه دحو ةناعلا عضوم هيلع امنا وآ » هلك ٥ رحش قلحب نآ رونت

 تومث امأف كلذ .عيمج نم رهطتلاب رمؤي هنا ليق دق هنآ ىعم : لاق

 . امهب امو نيجرفلا عضوم قلح نم رثألا هي ءاج .امو ةدكؤم ١ ةنسلا

 ٠ اههنم برق امو

 ؟ ةناعلأ قلح ىلا نيجرفلا د_ح امو : هل تلق

 نم امهيلا لبقأ امنو ك امهنيي امو نيجرفلا عضوم هنآ ىعم : لات

 . ءوضولا ضقني هنآ رثألا هب ءاج امو س لجرلا نم نييثنألاو نيتيلألا

 ٠ ٠ ةناعلا قلحب ىدنع " آ د_ ھ تيبث ١ ذام 6 .و فولا

 د_ عم لسغ . همزلي ة رونلاب ةآرملا وآ لجرلا رونت . اذاف :هل تلق

؟ال مآ ةروذلا



 _ . _ ٧٦

 : ةلأسم وج

 ؟ ةراهطلا ق ةرونلاب اهتناع ذخآت ةآرملا نع لئسو

 ا_ههرلا لبقأ امو ناجرفلا 2 لجرلما ةناع لثم ليق هنأ ىعم : لاق

 ىنعم ىف اهمزل رعش هيلع اهندب رئاس نم حبق امو جمس امو ، امهنيب امو

 . نسحلا لاح ىلا حبقلا لاح نم جرختف ةراهطلا نم لجرلا مزلي ام ع كلذ

 ؟ رعش هب ناك نا: اهردص قلحتف : هل تلق

 رعش قلحت نأ ترمآ سيقلب نا : ليقو ء ىدنع اذكه : لاق

 ٠ اهيقاس

 امويب نيعبرأ ىلع لجرلاو ى اموي نيرشع ىلع اهتناع رعش ذخآت ةآرملاو
 ٠ ملعأ هللا و 6 ليق ام رثكآ

 : ةلاسم دهج

 هبف رمؤي ىذلا تقولا ىف فلتخا : لاق هللا همحر ديعس ىبأ نع

 نيعبرأ ىلع ىهو 4 ةناعلا قلح لىيس هم ىعارب : لاق نم لاقم

 ٠ ابموب

٠ رهش لك ىلع اهنا : لاق نم لاقتو
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 مغلا دح ف لخدو ةنسلا نع لضف اذا : لانت نم لاقو ٠

 عوبسأ لك ق : لاق نم لاقو .

 نيملسملا ىز نم جرخي دح ف راصو حبق اذا : لانت نم لاقو .

 هزجي ام .وهو زاجلاب زجي نكلو : اقلح قلحي الو هزجب رمؤي : لانو
 ٠ ههابسثآو صقملا ىنعم ىف جرخ

 : ةلآسمم وج

 ح زئاجف هنع براشلا فح كلذب ديري هبراسن فتن نم نأ تفرع اميف

 ٠ ايندلا ىف قفانملا باذع براسثلا فتن نا : لاق ضعبو

 ؟ براشثلا فتن هل هركي له لجر نع لئسو

 كلذ ىف عمسن ملف هلك هفتن اذاف هفتني نآ الا كلذ هل هركي معنف

 براشلا فتنب ايندلا ىف نيقفانملا بذع هللا نا ليق دقو ؤ ةيهارك

 ٠ ذ ينل برو

 : ةلاسم ده

 5 ةعاطلا لضفآ نم ناضمر رهش ق ةناعلا قلح نا : ديعس وبأ لاق

 ]\۔ فعرض ناضمر رهش ق ناك اذأف ‘ ناضمر رهش ق ةعاطلا نم ناك ام لكو

٠ ليق اميق رثكآ هنآ وجرأو افح_ض رع انثا : لاق هنأ بسحأ



- ٧٨ 

 : ةلاسم هب

 منأيو هتالص كلذ دسفيأ اهكرتو هتناع قلحي مل نميف تركذو
 ؟ ال مأ

 اهب هللا ىلتبا ىتلا ننسلا نم ةناعلا قلحف « تفصو ام ىلعف
 عفر ا اميف دجوي دقو ء اهتلحب ةنسملا تءاج دتو ؤ مالسلا هيلع هليلخ

 نمف ض ادمعتم اهكرتي الف اديدنت الوق اهكرت نع ىمنلا ق ةنيع ىبنلا نع

 ملو ض اهلوط نيح ىف هنكمي وهاو اهكرتن ىف هل رذع ريغ نم . اهكرت
 ٠ ةنسنا كرت ىف مثآو ةنسلا فلاخ دقف كلذ ف لمعي

 هنكمي مل اذا اهكرت ناو « هتالص ف هيلع لدب الف عجرو بات ناف
 اذهف ى ةنسلا عييضت الو فافختسا ريغ نم نيب رذع وأ هنكمي تقو ىلا

 ه هنكمي ام ىلع اهتلح ف لجعيو ع هللا ءاسث نا مثأي مل رذع هل ناك اذا
 ٠ ةمزاللا ننسلا عيضي الاو

 ٠ ملعأ هللاو ى ائبخم ناطيسثلا اهذختا تلاط اذا : اهلوط ف لاقي دةو

 طبالا فئنو 4 ةناعلا قلحو ء براشلا صق نع ىراوحلا ابأ تلأسو

 ؟ د > كلذ ق له 6 رافظألا ميلقتو

 مل عأ هللا و ڵ كلذ نم نكمآ ام ىلع الا د_ح كلذ ىف سيل : لاق

٠ مكحأ و



_ ٧٩ 

 باب

 نايبصلا ىف ملعملل زوجي امو نآرتنلا ةءارق ىف

 ءىضوتم وهاو « سجن بوث هيلعو س ميظعلا نآرقلا ارقي لجرلا فو
 ؟ فح_۔صم ريغ وآ فحصم ق

 ٠ نورخآ ههركو كلذ ءاهقفلا ضعب زاجأ : لاق

 ٠ كلذب سأب ال لوقلا رثكأ نأ ىعم : ديعس رايأ لاق

 ايرعتم ءاملا فوج ىف وهو نآرقلا ؟رقي نأ ناسنالل زوجيأ : هل تلق
 ؟ هبلع بايث ال

 ىنعمي الا ملكتي نآ ٥ ركبو ء هل زوجي ال ى رعتمل ا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ توك_ .سلا نم نسحأ مالكلا نوكم

 ؟ ىرعتملل مالكلا ةيهارك ىف ةلعلا امف : هل تلق

 نارظنم الو ناكلملا هنع ىضغ ايرعتم ناسنالا ناك اذا ليق ىعم : لاق

 نم مالكلا ه ركيف ناكلملا هيلا تفتلإ ناسنالا ملكت ا'ذاف « هللا نم ءايح هيلا

 ٠ لد_ علاو قحلاب ملعأ هللاو ، هجولا اذ_ھ

 : ةلأسم دهج

 آر_بقد نأ هل لبه ث همد رقي ملف حرج هياصآ لجر نع لئسو

؟ نآرقلا



_ ٨٠ _ 

 ءوضولا هيلع ىري ضعبف السرتسم مدلا ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ مميتلاو ءوضولا هيلع ىري ضعيو ص مميتي الو

 : ةل اسم وبع

 هد_نع ملعتي ىذلا ىبصلا نم ضبقي نأ هل له ملعملا نع هتلأسو

 زوجي له ث ناحرطلا كلذكو س كلذ ريغو رسبو بطر نم هيلا هب لصي ام
 ؟ ميتيلا ريغو ميتيلا ىبصلا نم كلذ ضبق ملعملل

 نم لوسرم هنأ فراعتلا جرخم كلذ جرخ اذا ليق دق هنأ ىعمف

 ناك ولو ى زئاج كلذ ناف « هفلكي نم ىصو وأ ليكو وأ بستحم وآ ةدلاو
 ملعي مل اذاو ث هلام نم فورعملا بسحب كلذ جرخ اذا امم فراعتلا ىف
 ٠ هب لوسرم هنأ فراعتلا ىف جرخ اذا' لاح ىلع زئاج كلذف هلام نم هنأ

 نم ريسيلا ءىنلا لثم ميني ىبص هل دام اذا ملعملا ريغ كلذكو : : تلق

 64 هنم ت_ضيق ١ ذا جرفي هنأ تملعو > كلذ ريغ و ةهكاف وأ رسي وآ بطر

 ؟حلصأ هكرت ىرن وأ هنم ضبقن نأ كل له

 بف ا وتل ١ اجرو رورسىىل ١ هيلع لخدب امم هضيق ناك : ليق هنآ ىعمغف

 هنم ل_ذضفأو 6 هلثمم هئفاكم هنأو 6 باستحالا . ىلع هذخآ اذا

 ريغ نم اهزنتم هكرت ناو اهزنتم هكرت ناو س كلذ زاج هعسي ام بسح ىلع
٠ هزنأاو ملسأ هنآ وجرأف ميتيل ا ىلع ررض لاخدا



_ ٨١ 

 باب
.٠ ٠ 

 تاراهللا ف

 : هسورض نم اسرض علق لجر نع : هنع هللا ىضر ديعس وبا لئسو
 ؟ ةرهاط ما ةسجن مدلا نم اهلسغ دعب اهمكح نوكي ام

 ٠ كلذ هبشأ امو رفظل او رعسنلا كلذكو 6 ةره اط اهنآ ىعم : لانق

 ل_بق لكأي نأ هل له ص طئاغلاو لوبلا نم ثدحأ اذا لجر نعو

 ؟ : ... : نآ

 ٥ريغ وأ ماعطل ريهطت ريغب دعتي نأ هل ه ركيو ى كلذ هل نأ ىعم : لانت

 ٠ كلذ هنكمأ اذا رهطتي ىتح

 ؟ بنجلا لثم وه مأ ىجنتسي نأ لبق دجسملا لخدي نأ هل لهف : تلق

 ء كلذ هنكمأ نا : رهطتم الا دجسملا لخدي نأ هركي هنآ ىعم : لاق

 ٠ ءاسفنلا الو ضئاحلا الو ىدنع بنجل ذج اك وه سيلو

 ء كلذ ف ةيهاركلاب ملع نآ دعب ادمعتم هلاوخد ناك ناف : هل تلق
 ؟ امثآ نوكب له

 ةنس ةفلاخمل ادمعتم نوكب نأ الا مشا هيلع نركب ال هنآ ئعم : لاق

 ٠ كلذ ق نيملسملا لوقو [

( ١ ج ديفملا عماجل ا ٦ م )



_ ٨٢ 

 هجارخا ىلع ردقي ملو 5 تامو لمج اهيف عقو رجزت رثب نعو

 اهؤام نوكيأ لمجلا نم فرعلا ريغنم اهؤامو ء اهرجز ولد اهحزني ال ىهو

 د_سف هفرعو همعطاو ءاملا نون ةساجنلا تريغ اذا هنأ ىعم : لاق

 ىراجلا هبش وهو هايملا نم حزني الام كلذكو ث ايراج ناك ولو ءالا
 بلغي ىتح اريثك ءاملا ناك اذا دسفي ال هنأ فرعلا ىف صخرو ى مهعم

 حزنت فرعلاب اهداسفب لوقي ىذلاو ى اهنول وأ ةساجنلا معط مكح هيلع

 ٠ ترهط دق مث ةحئارلاو فرعلا لوزي ىتح

 ؟ ال مآ بوثلا سجني هتمطخمب بوثلا سم اذا رونسلا نع هتلأسو

 ةبوطرب بوثلا سم اذا سجن هنا : لوقي نم لوق ىلع هنآ ىعم : لاق

 هسم اذا ءوضولا ضقني هنا لوقي نم لرمت ىلع ىعم اذ_ھ و % سجن وهف

 هنآ ىعمف ضقني ال هنا : لوقي نم لوق ىلعو س رونسلا مطخم

 ٠ هسسجنتح ال

 ٠ ءانال ١ رهلل ىفصي ناك هنآ ع ىبنلا نع ىورب : لاتقو

 : ةلأسم وج

 غرف اهحزن ناف ، ةساجن اهيف لجر دجو ءام اهيف ةكرب نعو
 ءاملا اذه ىف لعفي فيك جاتحم وهو 4 ةساجنلا اهيفف اهكرت ناو ث اهؤام

؟ هيف لعفي فيك مآ رهطي ىتح ءالما .اذ_ ھ حزني



 س ٨٣

 ءاملا ىف الو حزن كريلا ىف نوكي ال انباحصأ لوق ىف هنآ ىعم لاق

 امناف ى اذه لثم ق اهنم ءاملا سجنت اذاو : داوملا تاوذ ريغ عقنتسملا

 مت ء سجني ال ام رادقمب نوكي ىتح .رهاطلا ءاملا هطلاخي نا هتراهط

 اليلق ءاملا ناك ناف ء هايملا نم داوملا تاوذ حزنت امناو ، رهطي ذئنيح

 ىلع هكرتنو كلذب عفتنا هسفن هب ىيحي ام ىلا هنم جاتحا نا سجني امم

 ٠ سجن هنآ ملعي ىتح رهاط هلصأ ءاملا نأل ص هلاح

 ٥دنع همكح نركي هتساجن ملعي الو ءالا ىلا هدعي ىتأي ىذلاو

 ٠ هتساجنب ملعي ىنح رهاط

 نآ هل زوجي ءاملا اذ_ه ةساجنب ملع ى ذلا ق لوقت ام : هل تلق

 هييحي ام رد_ةب هنم عفتني امناو ؤ هماعط هنم جلاعيو زبخيو هب نجعي
 ؟ كلذ ريغ ائي_هن هنم ذخأب الو

 زبخلا نم هيلا جاتحي امل هنم نيجعلا ىلا جاتحا اذا هنأ ىعم : لاق
 ء زبخلا نم ةساجنلاب بهذت رانلا نا لوقي نم لرق ىلع زئاج كلذ نأ

 ىلع اهب ىوقيو اهيلع نمأيو ڵ هسفن هب ىيحي ام رادقمب اهنم عفتنيو
 ٠ هنمأم ىلا كلاهملا نم فاخي امم جورخلاو ضئارفلا ءادأ

 5 ىورت ىتح هباود هنم ىقسي نآ لجرلا اذهل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ ةكربلا ف هدري مأ هلاحب هكرتي ءىش ضوحلا ف لضف ناو

 راد_ةمب اهيقسي نأ هلف شطعلا نم هباود ىلع فاخ اذا ىعم : لاق
 ةكربلا ىلا ءالا نم ىقب ام در ناو ث اهيلع داسفلا نمايو ، اهحلصي
 هلاحب هكرت ناو س ىدنع كلذ هل زاج فلتي ال نآ ءاملا ىلع اطايتحا

٠ ىدنع كلذ هل زاج ءاهلل فالتا كلذ ىف نكي ملو ءاج نم هب عفتني



_ ٨٤٧ 

 معطلا ريغتم ءام اهيفو هكربلا هذه ىلا لجر ىتآ ناف : هل تلق

 كلذ مكح نوكي ام “ اهنيعب همثانف هساجن اهيف هل رهظي ملو ّ حيرلاو

 ؟ ةراهطلاو ةساجنلا مكح ء ءاملا

 ريعت نم ةسجچنل ١ ريغ نم نوكب نأ كلذ لمتحا اذا هنآ ىعم : لاق

 ناو س هتساجن حصت ىتح رهاط ءاملا مكحف ّ معطلا و نوللاو حيرلا

 هيلع بلغ ام مكح همكحف ةساجنلا نم ريغتم هنآ الا كلذ لمنحي مل

 ٠ ةراهطلا ماكح نم ها وس مكح هل لمتحي مل ام

 ؟ ال مآ دسفت ةريغص ةيبس اهيلع ىرجن ةيقاس ف ةتيم نع لئسو

 هد_سفي الو 6 هريثك الو هليلق نسجني ال ىراجلا ءاملا ىعم : لاق

 . هيلع بلغي ام الا ةساجنلا نم

 ؟ال مأ هدسفت اسثنلا ف تتام اذا ةرقلا نع لثسو

 . هد_,.ىفت اهنآ ىعم : لاق

 ء ةساجنلا هتباصآ اذا كلذكو اشنلا اذه ةراهط كردت لهف : هل تلق

 ؟املاخ وه ىقييو ءاملا هنم لطتسي ءىش لكو

 ءاه هيلع بص اذا ناك اذا هنأ ا.ذ_ ه لثم ق ليق هنآ ىعم : لاق

مث 4 رابتعالا ىف كلذ ةلمج ىلع ىتأي ام ىلع ةكرحلاو ءاملا غلب كرحو



 تارم ثالث كلذ هب لعف ىفص اذا لصيو “ هنم ءاملا .وفصي ىتح كرت

 ٠ هتراهط نوركت ا_هناف

 نم ءىش ىقبو لقلا لسغو ، لق ىف لسغ اذا سجنلا بوثلاف : تلق

 ؟ رهاط بوث هيف لسغو ضوحلا

 رهطي هنآ لوقلا ضعب ىف بوثلا ىلع ةراهطلا تتأ اذا هنآ ىعم : لاق

 3 ٠ ءا_امااو هيق رهط ى ذلا ءاتالاو برثلا

 تمث اذاف ه رهاط بوثلاو < نادساف ءانالاو ءاملا : لاق نم لاقو

 ٠ ءانالاو ءاذهلل اعبت ضرحلا ناك اذ_ھ ىنعم

 مث ث رهاطلا ءاملا هيلع بصو سرم مث سجنت اذا نيجعلاف : هل تلق

 ؟ بللا)و لفثلا رهطي له تاره ثالث كلذ هبف لعفب لصب

 ىلا ءاملاو ةكرحلا تغلب ءا_1ا مم كرح اذا ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ة اذه لثم هيق لعف اذا هتراهط ناك ع رابتعالا ق رلظنلاا هلك هب طيحي ام
7 

 : ةلاسم بج

 : هل لاقو ةرج لجر نم راعتسا رمخلا لمعب مهتم لجر نع لئسو

 نآ ةرجلا بحاص فاخي ناكو ث اهدر مث اهيف لمعف ، ال_خ اهيف لمعي هنا

 ى ةرمخلا نم ةرجلا هذه ةراهط هيلع نوكيأ ئ ارمخ اهيف لمع ةرجلا

 لمع هنآ ةرجلا راعتسا ىذلا هربخيو اذه ملعي ىتح هيلع سيل مأ

؟ ارمخ اهيق



_ ٨٦ 

 ةساجن اهب ملعي ىتح ةرجلا هذه ةراهط هيلع سيل نأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ق هقدصي

 : هل لاقف الخ اهيف لمعيل ةرجلا راعتسا ىذلا هربخأ ناف : هل تلق

 ؟ال مآ كلذ ىف هقدصي ارمخ ا هيغ لمع هنا

 هدر دعب هنم لوقلا ناك اذا هقحصي نأ هيلع سيل نآ ىعم : لاق

 ٠ اهيلا هدر لبت نم وأ

 % رمخلا لمعب مهتم لجر دنع نم لجر ىرتشا نا كلذكو : هل تلق

 ؟ ال مآ اهتراهط هيلع نوكي هملعي وهو

 ٠ كلذ هبلع سيل نا ىعم : لاق

 وآ ةعيابملا لبقت ارمخ اهيف لمع هنآ ةرجلا مئاب هربخآ !اذاف : هل تلق

 ؟ال مآ كلذ ف هتدصيأ اه دعي

 ناف . هلام ق اتد_صم نوكم عيبلا لبق هربخأ اذا هزآ ىعم : لات

 عيبلا دعب هربخآ ناو ث اهكرت ءاش ناو ، كلذ ىلع اهارتشا اذه دارأ
 ٠ هتد_ هي نآ هيلع نكب مل

 ةكرحلا مسا اهيف تي ةكرح هل ناك اذآ ءالا نا : ديعس وبآ لاق
 كر_علا ىلع ىرجي كاذ نآو ك ةساجنلا كلذب تلا زل كاذ لق ٣

 «» (ئ6دذع

٠ ةكرحب الأ آ رهطم نوكي ال ءا_آ : لاقو



_ ٨٧ 

 ىلع هتكرح لثم كلذف ءىشي كرحو ةكرح هل ناك اذا ءالا نا : لاقو

 '٠ هلوق ىنعم

 ؟ءاملا ءىشلا كرتن ىنعأ كلذ لاط ولو : هل تلق

 ٠ كلذك هنآ هانعم ناكف

 نكي ملو 4 كرحتي ملو : فقاولا ءاملا ف دعق اذا ٦ : هل تلق

 رعشلا لوصأ ءالا! غلبو هندب بطرتف هعوقو نيح ف الا ةكرح ءاملل

 ؟ هندب كرعي ىتح مآ رهطيو هيزجي ناكأ

 ىلعو & ةكرحم الا ىعم نوكب ال ءالا ىف هعوقو نأ ىعم :: لاتق

 اذا هيزجي كلذف ءاملا ةسامم مم ةكرحلا تصلخ اذا : لوقي نم لوق

 ٠ لسغلا دارآ

 فيك ضرألا وأ افصلا وأ ىصحلا ىف تعقو اذا ةساجنلا نعو

 ؟ لني

 ضرألاو ، كرعي افصلاو ، بلقي ىصحلا نا ليبق هنأب ىعم : لاق

 غلايي هناف تاذلا نم ةساجنلا نوكت نأ الا امص ءاملا اهيلع بصي

 ٠ اهريهطت ىف

 ف لعج وأ ك رونتلا فو ممحو بطخلا ق تناك ا ذا ةساجنلاف : تلق

؟ رمجلا كلذكو هيف زبخي نأ زوجيو ارهاط رونتلا نوكيف زبخلا ةابضملا



 ۔ همومح ف هعن ااوج ق زيخي نأ زوجيف رونتل ا امآ ليق هنأ ىعم : لاق

 اهنيعب ةمئاقلا ة_۔ساجنلا هتطلاخ اذا ليق هنأ ىعمف رمجلا امأو

 . سجن وهو هب عافتنالا زوجيال

 : ةلأسم دهج

 ؟ ال مآ اهسجنت ىاوطلا ىف تعقو اذا ةيحلا ةل_مقلا نع هتلأسو

 ٠ اهيف تتام اهنأ ملعي ىتح دسفت ال ىعم : لاق

 : ةلاسم دهب

 هل ليق معطلا ةبيط ىهو ةتيم ةرأف اهيف تدجو اذا ةكربلا نعو
 ؟ال مآ سجنت

 ٠ سجنت مل ةلق نيعبرأ اهؤام ناك نا هنآ ىعم : لاق

 ؟ ةل_ةلا راد_ةم مك : هل ليق

 ٠ انباحصأ ضعب لوق ف ىرج : لاق

 ٠ كياكم سمخ : ضعب لاقو

 ىرج ليق هنآ ىعم : هللا هظفح ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ لاق
 ٠ كلذ ريغ ةلقلا نا ليقو

 : ةلاسم دهج

 ةبلجلا كلت تىقسف ة ةيلج هي دمسو ريثك لوي هيف با :رتف نع لئسو

١ ؟ رهطت له 6 نيدآ وآ ادآ ءا اماي



_ ٨٩ _ 

 ٥ ايم ةثالث برشت ىنح ليقو > رهطت ليق د۔_ذ هنآ ىعم : لانت

 ٠ ةرهاط

 : ةلآسم وبع

 كلذ نم عقوف ةساجن روآ مد هسم اذا رهاطلا ءاملا نع هتلآسو

 ءا_ملا هيلع بصي نأ هيزجيآ سارف وأ ريصح وآ طاسب ىلع ءىش ءاملا

 لسغيو كرعي ىتح مآ ، رهطيو ةساجنلا تغلب ثيح مغليب ىتح رهاطلا

 ؟ كرعلاب

 نوكم نأ الا كرعلا نود ءا_1أ بص هيزجي ال هنأ ىعم : لاق

 كرعلا ماقم ةكرحلا كلت موقت ةساجنلا غلبم عضوم ىلع متو هل بصلا
 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ مهفاف : ةساجنلا كلت لثم رابتعالا ىف ليزي ىذلا

 : ةلاسم هه

 ةيلوز وأ نطقلا وأ فوصلاب اوشحم س شارف ناك نا تيآرأ :

 هنم ءىش لك لحيو ، هنم وشحلا ضقني نأ ريغ نم رهطيو لسغلا هيزجي

 ةساجنلا غلبم رابتعالا ىف ءاملا غلب اذا ضقني الو هلاحب لخي هيزجي مآ
 ىتلا تاكرحلا نم اذه هبشأ ام وأ ءىطو وأ رصع وآ كرحم نم ةكرح مم

 .,؟ هللا ءاش نأ اهيلا ديلا ةهجاوم نود وشحلآ ف ةساجنلا غلبم غلبت

 ٠ باوصلا الا هنم لمعت الو كاذ ق رلظناغ

 . ةلاسم وج

نم مدلا رمتأ ىتح هيسنقف هيدي ق حرج هباصأ لجر نع هتلآسو



_ ٨٩٠ 

 ، كلذ دعب رظن مث هبايث سبلو حسمتو رهط ىتح ءاملاب هلسغ مث حرجلا
 ٠ هنم تجرخ دق ةرمح هناك هلوحو ةرمح هيف حرجلا اذاف

 ؟ال مآ ةرهاط هبايث مكح ام : تلق

 لسخلا دعب تجرخ اذا ةردكلاو ةرفصلا ةرمحلا نأ ىعم : لاق

 ٠ هب سئاب ال هنآ ىرط حرج نم

 وأ ةرفص وآ لسغلا لبق ةرمح ىرط حرج نم جرخ ناو : هل تلق
 ؟ال مآ دسفم مدلا همدقتم ملو ةرد_ك

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ سجت هنا : لاق نم لاق

 ٠ رهاط هنا : لات نم لاتو

 هذ_ه ىلع مد لسغلا دعم حرجلا اذ_ھه نم جرخ ناق : هل تلق

 ؟ ال مآ ةرهاط هباش مك_ح نوك ام ةفصلا

 ىهف مدلا اذ_ھه ةسامم نم جرخم اهل بايثلا تناك نا ىعم : لات

 لمتحي اللو كلذ نم اهل جرخم ال ناك ناو س ةسجن اهنأ ملعي ىتح ةرهاط

 ٠ ةفصلا هذ_ه ىلع ناك ام وآ ةسجن ىهف جرخم ا_هل

 ةسامم نم هل جرخم ال ىذلا بوثلا نم مدلا رثآ بلط ناف : هل تلق
؟ هدجي ملف مدلا اذه



_ ٩١ 

 د_جي مل ناو ث اهلسغ اهدجو ناف ث ةساجنلا بلطي هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةساجنلا مكح هيلع تبث اذا هلك بوثلا لسغ ةساجنلا

 فوثلا ىلع تيث دقو ةساجنلا نول هنول بوثلا ناك ناف : ها تلق

 ؟ ةساجنلا ةسامم مكح

 اهنيعب تدجو ناف ص لاح لك ىلع ةساجنلا بلطي هنأ ىعم : لاق
 لسغ مضوم اهل دجلوب مل نأو تلسغ بوثلا نم عضوم ق

 ٠ هلك بوثلا

 : ةلآسم وج

 3 ةيدمب حئابذلا نم اهريغ وآ ةاشلا حبذ اذا لجرلا نع لسو
 ؟ اهريغ حبذ دارأ اذا ةيدملا لسغي نأ هيلع له

 ٠ هيلع سيل : ليقو ح كل ذ هبلع ليق هنآ ىعم : لات

 ؛ابذلا نم دارأ ام ةدحاو ةيدمب حبذلا هل زئاجف : هل تلق
 ؟ اهل_س{خب الو مدلا اهيفو

 ٠ لاتت نم لرق ىلع كلذ زئاج هنآ ىمم : لاق

 ٠ اهل ىغب : لاق نم لاتقو

 ؟ هب اهلس{خي ءام د_جي مل ناف : هل تلق

حباد نم حب ن ءاملا دجي ارارطضآ حباذلا نم حيذلا اذ_ه ناك اذا : لاق



_ ٩٢ 

 رايتخال ١ ىنعم ىلع ن اك ن ١ و & حب ذ املك ةيدمل ا برتي نأ ىدنع هل ناك

 ٠ اهلسغ هيلع نا لوقي نم لوق ىنعم ىلع ىل نبي مل

 : ةلآ ہسم دهج

 ؟ هب عافتنالا اهبحاصل اهنم زوجي ام ةتيملا نع هتلأسو

 ٠ ءىشب عافتنالا اهنم زوجي ال ليق هنآ ىعم : لاق

 نرقلاو نسلاو ى هيلع امو باهالاب اهنم عافتنالا زوجي : لاق نم لاقو
 نم دحآ لوق ف ىنعملا اذه ريغب اهنم عفتنب هنآ مل_ءعآ الو س فلظلا و

 ١ عب دل .

 ؟ غبدلا دعب الا هب عفتني ال لمجلا كسم : هل تلق

 . ىعم كلذك : ل اتت

 : ةلاسم ده

 دسقم نهرؤسو ىحامألا و ة زانخلاو .افلا رعي نع هتمآأآسسو

 ؟ كدنع

 : اهراعب؟و اهرارسأ ق فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ د_.ىقم : لات نم لات

٠ لاح ىلع دسقي ال : لاق نم لاقو



_ ٩٣ 

 > ةراهطلا نم هريغ هنكمأ ا ذا ةنكملا ىلع . دسفي : لاق نم لاقو

 ٠ هيلا رارطضالا لاح ىف دسفي الو

 : ةلأسم وهب

 ءاملا نم تجرخ ةرق هيف تعقوف اماعط لمع لجر نع لئسو

 ؟ال مآ د سسغفيآ ء هيف تنامف

 ٠ ءاملا الا اهيف تنام اذا تارهاطلا عيمج دسفت اهنأ ىعم : لاق

 ةيح هنم تجرخ من % رهاطلا نم ءىش ق ةرقلا تعقو ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ ٥د_.۔سفن

 ٠ هد سىفتال اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ال مأ دسفي ةرقلا رعب ف لوقت ام : هل تلق

 . : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ دسفي هنا : لاتق نم لاق

 ٠ دسفي ال هنا : لاق نم لانتو

 : ةلآصہسم دج

 ؟ اسجن مأ ارهاط نركي بوثلا باصأ اذا ىدولاو ىذملاف : هل تلق

 5 هنم لسغ كلذ نم بوتلا باصآ اهو سجن هنآ ىعم : لاق

٠ انباحصأ لوق ىف افالتخا هتساجن ف نأ ملعأ الو



. 
 نم ءىش هبوت ب اصصأ ملعي سيلو ٧ ىدو وآ ى ذمآ هياصا ام ردي ملف

 ؟ ءىش كلذ نم

 هسمي ال نأ لمنحاو بونلا سي نأ لمتحا اذا هنآ ىعم : لاق .

 دجي مل ناو ء هلسغ ائيش دجو ناف « بارتسملا عضوملا رظنيب نأ لبق
 ٠ هيلع الف ائيش

 اذه لثم هبيبصي ناك اذا لجرلا اذه لعفي امف : هل تلق

 ؟هب ىرديالو

 ء ةفرخب هيلع فليو « ليلحالا بقث ىف نطقب ىشتحي هنأ ىعم : لاق

 هينعي ام ردق ىلع دحاو لكو ء سجن نركي ابوث سبلي : لاق ضعبو

 .٠ هنم ق اعيب وآ كلذ نم

 ىردي الو ص هليلحا فرطب قزل هبوث ناك لجر دجو ناف : هل تلق
 ةالص ىف ناك هتنقو ىف رظني نأ هيلع له ال مأ ءىش كلذ نم هباصأ

 ؟ كلذ نظي نآ هيلع سيل مأ ، امهريغ وأ
 لمتحاو س ةساجن ريغب قزللا كلذ لمتحي ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 . ةساجنلا نم اجرخم دجي ال ىتح ى هتلاح ىلع وهف ةساجن سمي ال نأ
 ةساجنلا بوجو دعب بيرلاو ةساجنلا ماكحأ نم هقحل ام لسغي مث

 مث س بوثلا قوف نم هليلحا ىلع هديب برضي ةالصلا ىف ناك ناو ع هيلع
 ةال_لا عطقي هنآ ىعمف هذخف ىلع ةبوطر دجو اذاف : هذخف ىلع هلعجي
٠ ةالصلا ديعيو آاضوتيو



٩٥ 

 رظنف عجر مث ، هبايث ف مان مث ىجنتسا اذا لجرلا نع هتلأسو
 ءاملا نم وأ ىدو وأ ىذم س وه ام فرعي مل ءام ليلحالا بقث ف دجوف

 بوثلا مكح نوكي ام هسم نم هبوث عنتمي ملو 6 هنم ىجنتسا ىذلا

 ؟ سجن مأ رهاط

 ىذلا ءاملا اياقب نم ءاملا .ذه نأ لمتحي ناك اذا هنأ ىعم : لاة

 دح نم اجراخ نوكي وأ ، سجن دنأ ملعي ىتح هيف داسف الف « هب ىجنتسا

 نأ كلذ دعب نم لمتحي ال ناك ناو س ىدولاو ىذملل ههابسثآو ربغت ف ءاملا

 امم وهو ث ركذلا نم جراخ وه امنإ هنأ وأ ڵ رهاطلا ءاملا نم نوكي

 ٠ ءاملا كلذ ةسسامم ةساجنب هيلع موكحم بوثلا ةسسامم الإ لمتحي مل

 بجو 4_ذيعب ائيش دجي مل ناو ، هلسغ هنيعب ائيش دجو ناو
 ٠ بوثلا كلذ نم ةبارتسال!و ةمهتلا هيلع ىلوتسا ام لسغب طايتحالا

 هل نيب ملو ء ةسباي ةنطقلا دجوف ىشتحا اذا لجرلاف : هل تلق
 نوكتو س ةنطقلا هذه در هل له ص ةيناث ىشتحي نأ دارأو ةبوطر اهيف نأ
 ؟ ال مآ ةرهاط

 ىهف ث ةراهطلا عضوم ىلا لصت ا_هنا تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 تناك ناو ، ةساجن اهبف تثدح اهنأ ملعي ىتح ةرهاط اهنأ مكحلا ىف

 لسغت ىتح لمعتست ال نآ ىنبجعأ ع ةراهطلا هيلا لبت ام ىصقأ ىلا غلبت

٠ هتساجنب ا_هبلع مكح ريغ نم تجرخ اذا



- ٩٨٩٦ - 

 امف اهيلع ةرهاظ ةبوطرلاو ةبطر ةنطتلا تجرخ ناف : هل تلق
 برتلا نأ ملعي ىتح ارهاط ما اسجن نوكيآ س بوتلا اذه مكح نوركي

 ؟ هبوطرلا كدت نم ذخا

 مل اذاو ، رهاط وهف بوثلا ىلا ةبوطرلا غلبت ال هنأ ىعم : لاق
 بوتلاف س ةساجنلا نم ةبوطرلا كلن نوكن نأ الا لمنحا اذا هنا كلذ لمتحي

 بوثلا ىلا ةبوطرلا غلبت ال تسم امب قزلت ةبوطرلا تناك اذا سجن ىدنع
 ء ةساجنلا نم ةبوطرلا نوكت نآ الا لمتحي ملو كلذ لمتحي مل اذاو « رهاط رهف
 قزلت نأ ىلا تسم نيآ ردي مل ةيوطرلا تناك اذا سجن ىدنع بوثناف
 ٠ تسم اهن

 6 ةبطر ىهو ا_هب ىننحيو ةنطقل ١ هذ_ھ لسغي نأ زرجيف : ه_ا تلق

 ؟ ةنطقلا فجت ىتح مأ

 . ةساجنلا نم اهلسغا اذا اهب ىشتحي نأ كلذ هل نأ ىعم : لاق

 : ةلاسم دب

 ؟ سجتت له ع ركسملا ا_هيف عضو اذا ءارضخلا ةرجلا نعو

 ليق دقف ةنققشتم تناكو ؤ فشنب امم تناك اذا اهنأ ىعم : لات

 الف ققشت ا_هيف سيل تناك !ذا امآو ميقنتلاب الا رهطت ال امم اهنا
 « دحاو ماقم ىف ةساجنلا لسغ لسغت امناف ، فشنت ام ردقب فتنت

 ٠ ا_هب عفتنيو كلذ اهميزجيو

 وأ 6 .ةينلا هيلع عقو اذا ةساجنلا مك_ح هيلع عقو !ا_مم ركسملا نعاو

5 ؟ الخ ذيني مث اري صع ناك دقو س ثداحلا



 ت ٩٧

 ىف ناكو : ذيبنلا هب داري ريصعلا :اذه ناك اذا: ليق هنأ ىعم : لاق

 هيلع حقو دقف ةينلا هذه ىلع ناك اذاف ث ههاوفآ ىلع ثالملا ميدألا ريف
 .ليحتسي ام دح ىلأ ريضي نأ ىننا اه هنم ركسملا ميرحتب ةساجنلا مكح
 كلانه مث & ركسملا مكح هنع بهذيو ث لخلا لاح ىلا ركسملا لاح نم
 :7 لخلا دح ل هتلاحتساب ةراهطلاو ليلحتلا مكح لوقلا ضعب ف هقحلي

 ن ناضلأوا منغلا نم ههاوخأ ىلع ثالملا ميدألا ق ريصعلا اذح ناك ناو

 ليلحتلا مكح لوقلا ضعب ف هقحلي كلانه مث « ركسملا مكح هنع بهذيو
 ىلا ليحتسي الو © هجرو هميرحت نم ادبأ همكح ىلع .: لينو س ةراهطلاو
 'هقحلي لوقلا ضعب ف هنأ ىدنعف ركسملا دح ف رصي مل امف ، لخلا لاح

 اذلف ث مرحملا ركسملا مكح ف هنع لوزي نأ ىلا ةساجنلاو ميرحتلا مسا

 ُ هيف فلتخي امم اذهو ء ليلحتلاو ةراهطلا مكح ىلا عجر كلذ هنع لاز
5 

 ` . ر

 ماب أ نز : ةلاسم وبع

 .؟ ةساجنلا .ف لاوبألا نم طشنأ وه ناسنالا لوب نع لئسو

 . 7 نم ماعطلا نولكأي نيذلا ىدنع اذكه : لاق

 ؟ لاوبألا تاوذ نم كلذ دعب نم مث : : ليق

 ٠ هلك مر هم هنأ أ كلذ ولغ لنلدلازو ك درقلاو ريزنخلا هنأ ىعم : لاة

 : , 8 اهريغ نع طشنأ رشبلا ل؛وبآ نأ ف ةلعلا امف : هل ليق :

 ٠ ء أارطضالا لاح ىلع مهموحل لكا ز زوجي ال هنأ ىعم : : لا۔_ م

( أ ذيفملا :عماجلا ۔ ٧ :اا



_ ٩٨ 

 ؟ كلذ ملو هل ليق بلكلا مث : لاق .

 ء قافتالا ف سجن وهو 0 هدنج ىلع هارجم توبثل ىعم : لاق
 ٠ ىدنع هدلج ىف ةساجنلا ىنعم ف دازف عابسلا رئاس ىف هل ركذاو

 : ةلأسم وج

 هيلع ريطيف ث ةساجنلا نم جلفلا ف بوثلا لسغي لجرلا نع هتلأسو
 ؟ هئام نم

 هب راط امب سأب الف ابص ءاملا هيلع بصي ناك اننا : لاق
 ٠ ءالا نم

 لاسغلا ىلا هملسي ةساجن وأ ةبانج هب تناك اذا بوثلا نع هتلأسو
 ؟ سجن هنا : لاسغلل لاقو . هتساجنب ملع دقو س بوثلا هل ىذلا ريغ

 زاج اقدصم انومآم ةقث لاسغلا ىلا هملسي ىذلا ناك اذا : لاق

 ٠ هيف ىلصي نأ بوثلا بحاصل

 ؟ هدي مكح نوكي ام ال مآ ةساجنلا سم ملعي ملو بوثلا

 ىف ملعأ الو :ء ةساجنلا سم هنأ ملعب ىتح ةرهاط اهنأ ىعم : لاق

 ٠ افالتخا كلاذ

؟ هنم اهناكم اهنأ ريغ ةساجن برثلا ىق ناك ناو : هل تلق



7. 

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنأ ىعمف

 ٠ ال مأ ةساجنلا سم ىردي الو بوثلا سم اذا : لات نم لاق

 عضوملا نآ ملعي ىتح ةساجنلاب عضوملا ىلع مكحي هنا : لاق نم لاقو
 . رهاط

 ٠ سجن هنآ ملعي ىتح رهاط هنا : لات نم لاتقو

 ؟ كلذ نم كيجعي ا_همف : هل تلق

 . ريخم هل دجاولا و رثألا عبتي نأ بجااولاو بجعم هلك : لاق

 ؟ظفح ام عيمج زيجي لدعلا رصبملا نا : ليق لهف : هل تلق

 . اريخم نكي مل هلدع رصبي ناك اذا : لاقو

 : ةلاسم ب

 ؟ ال مأ دسفم ريطلا رئاسو طبلاو جاجدلا ضيب نع هتلأسو

 ٠ دسفم هضيبق هتزخ دسفآ ام لك نآ ىعم : لا۔ة

 : ةلاسم هب

 سيل قازبلا هيلع ضاف ىتح هقزبي ملف مد هيف نم جرخ لجر نعو
 ؟ اره اط 4_ہمف نوكيو ال مآ ٥ءوضو متيآأ همف لسغي ملف ‘ ةردك هيلع

ضمضم اذاو ى ءوضولا لوأ ةضمضملا نأل هء۔وضو متي ىعم : لا_ة .



_ . ١٠٠ 

 ٥ءوضو لبتنساو اعيمج .ةضمضنمل ااو غ هنراهط تنيت دقف رهطي ا_م ردقي هاف

 ٠ ارها_ط

 ؟ تتام مث تكرحتف ةيح تجرخأو ماعط ف تعقو ةرق نع هتلاسو

 , ..ب ااا ا... ,....- ي : هنا ىسم :لات

 نهقولح نم تعفدنا اذا لمجلاو ةرقبلاو ةاشلا ةرج نع هتلأسو

 اقيقر ناك سجني له س اهؤام:ليلق رئب وأ ءانا ف رهاط :ءام ف تعقوو

 ؟ :اريثك وآ اليلق اظيلغ وآ

 : ماعنألا ةرج ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 . ٠ ةسجن ::لاق نم لاقف

 .' ٠ ملعأ هللاو ، ةسجنب تسيل : لات نم لافو ا

 : ةلاسم دهج

 ؟ هقنشنف سجن ءامب ماعطلا خبط اذا : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 ٠ هتراهط ق .ةليح هيف سييلو ، هب عفتني الو نفدي ليق هنآ ىعمف

 حضوم ىلا غلبي ىتح لسلاب هبلع لاتحي هنا :. لاق نم لبقو .

٠ سنجنلا ءالا فشني ا_هك ن رهاطلا ءاملا فشن نم ةساجنلا هيلا تغلب ام



...١٠١ ". 

 7 ؟. ةلأسم وبع

 خ ..

 ةنيم ا۔هنم جرخي نآ دحأ 7 مل ىتح اهؤام داز اذا رئبلا نعو

 ل . . . ؟ ال مآ ة هتيم الو نبط جارخا الب حزنلا ا_هيزجي

 ريغتي ىتح دسفت ال : ليق دقف حزني ال اهؤام ناك اذا هنأ ىعم :, لاق .

 لوقلا ضعب ق . حيرب رآ معطب وأ نولي هيلع بلغتو ةساجنلاي اهؤام

 م_هطلاو نوللا ريغتب ءاملا د_سف اذاو ى حيرلا بلغ ولو دسفي ال هنأ

 ٠ ريغتلا اهنع لوزي ىتح تحزن

 ىل۔ء زيغتلا ريغب اهؤام دسيو حزنت امم ءاملا ةليلق تناك اذاوا
 ::ه ةنساجنلا نع لوزت ىتح اهنع حزنلا ىزجي الف « كلذب لوقي نم لوق

 ملع مث ؛ لوبلاب ملعي ملو ڵ نحطف بح ف لاب رونسلا نع لئسو
 ؟ هب لعفي فيك اقيقد راص دقو هب

 رافلا هتفزشنو رونتلا ف زبخ اذا : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق
 ٠ رهاط رهق « ةساجنلا فرع هنم هيف قيب ملو

 : ىصنلا زيخ وآ قدارحلا زبخ لثم اظيلغ اازبخ زبخ ناق : هل تلق

 .: .۔ ٢: ث .:؟ ارهاط نوكي له ، جيضن وهو رمجلاب وآ

 نآ ليقو روتتلاب زبخ اذا رهطي اهنا : :لوقي اضعب نأ ىعم .: لاق

 ةساجنلل هرق قي ملو اجي_ضن ١ زبخ ناك ! ىنيجعبو : ء إ وسن' هلك كلذ

٠ رهطي هنآ حير الو معط الو نول



١٠٢ 

 ردق زيخ وآ ةديصع لثم اماعط نيحطلا نم اذه لمع ناف : هل تلق

 ؟ ا رهاط نوكي له & ماعطلا نم كلذ ريغ وآ ىولح وآ

 ٠ رهطي هنأ اذه لثم ىف لاقت ادحأ نآ ملعأ ال : لاق

 نحطو ةساجنلا ا_هيف ىتلا ةالقملاب بحلا اذه ىلق ناف : هل تلق
 ؟اارهاط نوكي له اقينوس

 : فالتخالا هيف اه ىنعم ىنعم هبشي هنآ ىعم : لاق

 اك ةالقملا ىف بحلا عيمج رانملا جهو غليي ناك !!ذاا : لاق نم لاق

 ٠ ارهاط ىد_ذنع

 7 رهطب ال : ل ات نم ل اق و

 > سيحت مل اذا لامجلاو ريمحلاو لاغلا و ليخلا قرع نع هتلأسو

 ؟ال مآ دقفي له

 اداسف هيب ىرب ال ا ضعو » دسقي هنا لوقي اضعب نأ ىعم : لاقت

 ٠ داسف هب ملعي ىتح

 ؟ كيلا بحآ انم : هل تلق

 لوبلا لثم نهنطاعم ىف ةساجنلا قحلت دقف هبارتسالا ىف امأ لاقت

لكو ة ةره اط > باودلا نأل ح ره اطلا نم ىدنع وهف مكحا ف امآو ح 2 هريغو



_ ١٠٣ 

 رهاط رفيناو لامجلاو ريمحلاو لاغبلااو ليخلا قازيف : :هل تلق

 ؟ سجن مآ

 ا_ہآو « هم سأب ال ريمحلاو لاغبلاو لاخلا باعل 9 ىعم : لاق

 : هيف فلتخي هنآ ىعمف ةرجلا بااود س با ودلا نم ةرجلا

 ٠ سجن : لاق نم لا_ة

 ٠ ره اط : ل ات نم ل انقو

 ؟ ال مأ زهاط ةرجلا نم باودلا نم طقسي ىذلا ئونلاف : تلق
 ٠ . ' .ب ¡

 ج ةلاسم ةه

 د_ةو . , راذلا هم ىلغت نأ لمق محل اهيف ردق ق تعقو ةرق نعو

 ىفتكيو محللا لسىىغي له \ تتام ام نيح نم تجرخأو تتامو ءالملا نخس

 . ؟ ءاملاب رهط اذا رهظي الو سجنت دق وأ هلسخب

 هلثمب ءاملا محللا فشني !ايلغ رانلا هب لغت مل اذا هنأ ىعم : لاق

 لسخاا نم فج نآ دعب ءاملا ف لعجيو ، كلذب رهطيو هلسغ ىدنع زاج
 نآ دعي ءا_1! ق دعقت ناك نإ ، تام ذنم سجنلا .ءاغلا ق دعق اه ردقم

 ٠ لسغ اذا ىدنع هبزجيف الا:و « سجنت

 : ةلاسم ة
! | 

؟ كرع ريغب ءاملا ىف سم اذا رهطي له ةباد هيلع تلاب ساطرق نعو
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 ىتح ابص ءاملا هيلع بص اذا !ذه لثم ىف ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ص هرضي كرعلا نأ الإ ، كرعلا ريغ هيزجي هنآ لوبلا راص ثيح ىلا ريصي
 ةكرحلا عم ءا_ها غلب آ هيلع بصلا كرت نم ىدنع ءا ف هل ةكرحلا'و

 ٠ ررض هلسغ ف نأل « كلذ هازج لوبلا غلب ثيح

 ؟ ةلآسم ب

 اهوكرتو اهباحصأ اه رجهف ةرذع وآ ةتيم ا_هيف تعقو رئب نع لئسو

 ، ةماق نم رثكآ راصو رثكو !اهؤام باطو ثيغلا باصأ مث > انامز

 اوحزن نأ دعب اهنم ارقتسيو : اهنيط اورفحيو اهوحزني نأ اوردقي ملف
 ٠ او_لد نيعبرأ اهنم

 تاق ,0 نا ور « اهلوآ نم نبطلا رفحي ىتح ةسجن مآ ة ره اط نكتآ : تلق

 تراص اذا كلذ د_عب اهفج مهيلع له كلذ دعب ا.رقتسا ناو س كلذ دعم

 ؟ ا_هئام ةرثكل سجنب ال ام دحم

 وساجن ال_ف : تلق تعجر ناو ڵ ترهط دقو حزنت مل نا سلاب الف

 اهنع لوحتتو 4 اهنيعب ةساجنلا ن آ نم ءىش اهيف امئاقت نوكي ىتح اهيف

 . ١.٠ :.ك زاج هو_جو هلا نم هج ب ةساجنلا

 : ةلاسم وج

 ةلافطلا قو س ةلق نيعبرأ نم لت ءام ق ةلافط حرط لجر نع لئسو

 6 لجرلا بوت ق و رارش هتنم راط ءام1ا ق ةلافطلا تطقس نيحف > ةساجن

.. .:. :. ا ؟اابسجن مآ ارهاط زارشلا كلذ نوكب
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 ىف وآ .٢ ىراجلا ءاملا ىف تطقس ول اهنا ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اسجن اهنم رارشلا كلذ ناكل رحبلا

 اهعوقوب سجنتي ا_مم ءالا نركب ىتح اسجن نوكب اال هنا : ليقو

 ةل_ة ةعبرأ نم لقأ ناك اذا هنآ انباحصأ رثكأ لرق فق هنأ ىعمو : هيف
 ٠ هيلع بلغي مل ولو ع ةساجنلا نم هسمل هدسفأ

 راطف هريغ وآ ىراجلا ءالا ق طقس اذا بلكلا كلذكو : هل تلق

 ؟ اسجن نوكي اررش ءاملا ىف هتطقس نم

 ةلأ_۔ملا ىف لوقلا نم ىضم ام ىنعم هبشب ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ىلوألا

 ؟ ة[لآسم ويب

 ءىش ىف دجنو جضن املف ، اضيب هيف خبطو اماعط خبط نمع لئسو
 ,:: - . ؟ال مآ اسجن ماعطلا اذ_ه نوكيآ اخورف ضيبلا نم

 مكح رآ ةنياعم وآ .ملعب ةساجنلا .ةطلاخمب ملعي مل ا ام هنا : لاقت ..

 ناك اذا ناك ١ا_هم لصآ ىلع رهاط وهف { اهنم هل جرخم ال هنأ ةيا رتسا

 .ارهاط

 لسغ ةساجن هنم عضوم ق ناك ! !ذا رمتلا ةلتق نع ديعس وبآ لئسو

 ءا_م1ا نم ءىشم عقنتسا مث ؤ جرخم هل سيلأ ءا_ او ةساجنلا عضوم هنم

؟ اسجن مآ ارهاط لسغلا دعب غقنتسمملا ءالا اذه نوكيأ عضوم ق



 .۔ ۔١إ ٠٦

 ٠ ملعأ هللاو » رهاطلا ء ةرواجم ارهاط نوكي هنآ ىعم : لاقت

 مد رزئملا ىف تآرف ، هقوف صيمقو رزئم اهيلع ناك ةأرما نعو
 ؟ ال مآ ١ ره اط صيقملا نوكيآ ايش صيمقلا ف رت ملو 4 ا سيان ضيحلا

 بوقلاف هسمي ال نأ نكميو ى هسمي نأ نكمي امم ناك اذا : لاق

 ٠ ةساجنلا هذه سم بوثلا نأ حصي ىتح رهاط

 : ةلأسم ده

 ؟ رخآلا فرطلا كرحتي مل هفرط كرح اذا مئاق ءام لكو

 . ءىش هسجني الو ريثك هنآ رثألا ءاج دقف

 . رجلا ىهو ةلت نيعبرأ ردق ناك اذا : لات نم لاقو

 هب زجت مل سجن :وهف ةساجن هيف تعقوف نيتلق نم لقآ ناك اذا : ليقو

 ٠ ةراهطلا هبرجت مل سجن وهف حيرب

 هب زجت مل سجن وهف ةساجن هيف تعقوف نيلتنق نم لقأ ناك اذا : ليقو
 ٠ هريغت مل مآ هتريغ ةراهطلا

 هللاو ئ اريثك وأ اليلق ناك رهاط وهف ةساجنلا هريغت مل اذا و : ليقو

ملعأ ٠
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 > حزنت ال تناك اذا اضيأ ءىش اهسجني ال ءاملا ةريئيكلا رئبلا كلذكو

 اهدسفأ ام اهيقف عقوو ةفصلا هذه ريغ ىلع رئب تناك نا امآو

 ل_ذم ج رخي امم ناك نا هجارخا و هبلط ق دهنجاو ك اهنم كلذ جرخآ

 مش { اهولدب اولد نيعبرا دحاو ماقم ىف ا_هنم حزن وآ ث اهريغو ةنملا

 نأ ىلا طسو ؛ولدبف ولد اهل نكي مل ناو ، اضيآ ولدلا رهطو ترهط دق
 دقف ءىش ا_هيف قيب م-لو !_مهؤام غ رف ناف ث كلذ ليق اهؤا غرفي

 ملو ءاهلاب عبتت نويع اهيف ناك ناو ، ااولد نيعبرأ حزني مل ولو ترهط

 رهطو ترهط دت مث ا اهولدب اولد نيعبرأ اهنم حزن اهؤام غرفتسي
 ٠ ولدلا

 تناك اذا رئبلا هذه لثم ق ليق دق : هللا محر ديعس وبأ لاق

 خيشلا ناك دقو ع ىراجلا ءاملا ةلزنمب نوكت نأ ءا_ماب عبتت نويع اهل

 : ترهط دقف اولد نوعبرأ اهنم ىقتسا اذا رئبلا نأ ىري ىراوحلا وبأ

 !مت: .. . .. ٠ اقترفتم غزنلا ناك ولو

 : ةلاسم ده

 ةعبرأب عزني نآ زرجم له .{ دحاو ولد اهيلعو تسجنت رئب نعاو

 ؟ ءالد

 نأ الإ كلذ زاجل اولد نيعبرأب اهرحزن ولو ، كلذ زوجي معنف
 ارخآ جراخلا وهاو نيعبرألا ما۔مت هب ىذلا ولدلا الإ ةدساف ا_هلك ءالدلا
 ٠ د_۔ىقفم ال هناف ئ رئيلا نم

 ا۔هحزن مهل سيلف ريغص ولدو ريبك ولد ا_هيلع ركبلا تناك ناو
٠ كلذ زاج ربكألا ب:_سح ىلع رغصألاب اهوحزن ناو ع ريغصلاب
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 باسح ىلع ريبك .ولدب اهوحزنف اريغص اهيلع ولدلا ناك اذا كلذكو

 اهوحزن اه ولدي ءالد ةعبرأ نع ريبكلا ولدلا ناك ١ ذا الثم كلذ زاج ريغصلا

 ث كلذ مهفاف كلذ زاج اهولدب اولد نيعبرأ نع ريبكلاب ءالدأ ةرشع

 هنآ لوقلا ضعب ىف جرخي هنأ ىعم : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 امأو > ماكحألا ىناعم ق ىدنع حصأ زوه و ( ءالدلا نم طسوألا حزني

 ٠ رثكألاف طايتحالا

 ہ : ةلآسعم وبع

 كلذكلو ، ال مأ اهمف ىلع نم لدنجلا لسغي نآ تحزن رئب نعو
 717 ؟ ل_بحلاو ولدلا

 ةراجحلا نأل ٨ هلك كلذ رهط دقف رئبلا تحزن اذا ، تفصو ام ىلعف

 ولدلا امآو ، هنم عنتمي ال ءىش اذهف رئبلا ىق ءا_اا حجر تلسغ اذا

 ولدلا لسغيف ىأرلاب امآ : هللا همحر رثؤملا وبآ انل لاق دقف لبحلاو

 رلدلاو لبحلا لسغ نأ اذه ىذعف س لسغي الف سايقلا ىلعو ، لبحلاو

 ٠ سأب الف لسخخي مل ناوڵ سآب ال_ف

 ؟ رئب ف ةعطقتم ةتصم تدجو ناو

 هيلع ىرن الو ي ةتيملا اهيف رصبي نآ لبق اهءام سم نم قحلي الف
ناف :احير هل اومش وأ ، اريغتم ءاملا اومعط اونوكي نأ الا ةالص ضقن
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 ٠ ةعطقنم تعقو نوكب نآ نكمي. هناف. اهعيطقت ف رظني الو = هللا مهمحر

 اهنم ىقتسي رئب برق ءوضولا ءام اهيفو ئرجت ةعولاب تناك نااو
 ؟ ءوضلولا و برشلل

. . 
 . . .. ه ٠

-.. 

 معط ءا_ملا ق ١ دجويالو 3 عرذأ ةسمخ امهنيب ناك اذا : ليق دقف

 ا_ههتيب ناك ناو ٤ اهنم ءوضاولا ى زجي هناف . هنول ال ةحير الو ءىش

 ٠ ا_هئام ق ريخ الف رئدلا ءام ق همعطو لوبلا حير دجوب دقق رثكأ

۔۔ےئ



 باب

 هيناعمو فلتألا ىف

 دبال ىتل ١ تا رورذضلا ىنعم ق ه سىىفن مم ره اط هنآ ناتخلا كرت ق رذع

 ٠ موصلاو ةالصلا لنم ا۔هنم

 الا كسانملا نم كسنم هل تبثي له هيف لخد اذا جحلاف : هل تلق
 ؟ فاوطلا

 ٠ ضئاحلاب ههبسثو معن : لات

 رارق الا لهآ ماكحأ ىف ةلخادلا هلو هف ماكحألا تويثف : هل تلق

 ؟ هنم رارقالا ىنعمب ةتباث

 فاخ ولو ث هريغل الو هسفنل هتحيبذ زوجت ال : لاقو ء معن : لاقت

 : هريغل الو هل اهلكآ لحي مل اهحيذ مث ماعنألا نم ءىش نم ءىش ىلع

 ٭'ةرورضلا نم سيل هنأل

٠ ال مآ مات هنأ مملع ال اعهطةنم فلتألا باب تدجم اذكه
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 باب
٠ ٠ 

 ةبانجلا نم لسفلا ىف
 هبف بجي امو ؟ كلذ ةفص ام ىدولاو ىذملاو ىنملا نع هتلأسو

 ؟ هيف بجي ال امو لغلا

 ءاضيبلا ةظيلغلا ةفطنلا .وهو قفادلا ءاملا وه ىنملا نأ ىعم : لاق

 هبف بجي ىذلا وهو ء راسشتنالااو ىهشتلاو عامجلا دنع جرخت ىتلا

 ٠ لبسلا

 ىذلا ربغألا قيقرلا ءاملا وه : ليق هنأ ىدنع وهف ىذملا امآو
 اذه 1 بجي هنأ ملعأ الو ‘ نوكسلا دعب ىعم راشتنال ١ رثأ ىلع جرخي

 . ل

 ه ةيفطنلا هبشي ىذلا ضيبألا ءاملا ليق هنأ ىدنعف ىدولا امأو
 اضعب نأ ىعمو س بارطضا الو ي راشتنا الو ةوهش ريغ ىلع جرخي .وهو

 لوقلا نم رثكألا نأ ىعمو ث السغ هيف بجوي ال اضعبو ، لسخلا هيف بجوي
 .٠ هيف لسغ ال

 : ةلآسمم وج

 ام لسغل جرفل ١ ق اهعبصآ جلوت ن آ اهيلع له ةآرم ١ نع هتلأسو

 ؟ال مآ ةبانج وأ ضيح نم كلانه

 لسغل جلوت نأ ا_هنكمآ اذا كلذ اهيلع ن ا : ليق دق هنأ ىعم : لابق

٠ هب هرضت الو دلولا ىذؤت ال نأ رمؤتو ، ةحراج وأ اهعبصآ كلذ لان ثيح.
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 ، اهجوز اهعماجو اهلبق ىف ءاود ةلمتحم الماح تناك ناف : هل تلق

 اهيلع له ء لسغلا ىف تغلابو ع هدجت ملف ءاودلا تبلطو لسغت نأ تدارأو

 وأ ى هدعب وأ عامجلا لبق هتلمتحا ىذلا ءاودلا كلذل اهلسغب داسف

 ؟اضيح تقو ف

 : ةنكملا نم هب رمن ام وحن ىلع لسغلا ف غلابت اهنأ ىعم : لاق

 بوذي امم ناك نا ىدنع نكمي امم كلذ نأل ي دجت مل ام اهيلع سيلو

 ٠ لاوحألا ضعب ف جرخي نأ نكمي ناك ناو بوذي نأ

 تناك نأ دعب ةبانجلا نم لسغلا دعب ءاودلا اذه جرخ ناف : هل تلق

 ؟ لسلا ةداعا اهيلع له ، تلستغا دق

 ٠ ةداعا اهيلع نأ ملعأ الو & مات اهلسغ نأ ىعم : لاقت

 : ةلأسم دهج

 ىلوآ نم امه دحأ لسغ ىنكي ءام ا_مه دنعو 4 تيم هدنعو بنج لجرو

 ١ ؟ امهنم ل .غلاب

 ءالا ناك . ناو 6 هب لستغا -بنجلل ءاملا ناك نا هنآ ىعم : لاقت

 ٠ هي رهط تيملل

 : بنج ميفو تيم مهيفو احابم هالا نم اودجو موقلا ناف : هل تلق
 ؟ هب رهطتي نآ ىلوآ ا_ههيبآ ے ا_مهدحأ هب لسخي نم ليلق ءاملاو

٠ هب لستغي بنجلا نأ ىدنع ناك احابم ءاملا ناك اذا هنآ ىعم : لاق



 ١١٣ان

 هيف-ةعسضز الو ،تيملاو:بنجلا :نيب ةكرش ءاخملا ناك ناف ::هل تلق

 مهبحاص ةصحب تيملا-ةثرول .نمضيو بنجلا٫هب لسغي هنأ نعم ::لاق
 ٠ ءاملا نم

-. 

 ةياورلا ملع بتك .آربةي نأ هل زوجي له .بنجلا .لجرلا .ن لئسو
 . ؟ اهسميو اهخسنيو اهلك بتكلا رئاسو رابخألاو

 الف .همو هتء ارقو ك فحصم ١ ىروس زئاج كلذ نأ ىعم : لاقت

 39 .٠ هسم الو هتءا رق ضناحلاو بنجلل زوجي

 ، ملتحي ملو ةبانج ةسوبي هذخف ىف دجوف هتسفن نم ظقيتسا لجر نعو

 مآ ءوضول ١ و كلذ لسغ هيزجي مالتخال ١ و ع امجل ا نم ءىشب لقع الو

 ىدتع::كلذو © لسملا هيلعف ةبانج تناك نإ : ليق هنأىعم : لانق

 :ق: لسغ اةيف سيلا ةتيم ةبانج نوكي نأ نكمي دق هنأل ، طايتحالا ىلع
 ٠ لوقلا ضعب

 : ةلأسم هبج

 ؟ لبخلا .ا_هميلع له .ن ةأرماب ,ىنزت.ىتلا ةآرلبا نعو
...( ١. ج ديفملا عماجلا۔_::٨ م )
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 .امك ى قفادلا ءاملا اتفذق اذأ لسغلا امهيلع نأ ىعم : لاق
 ٠ عامجلا دنع فذقت

 عامجلا نم لجرلا ىري ام مانملا ف ىرتو ملتحت ةآرملا ىف : ليقو

 ؟ لسغ اهيلع « تفذق ىتح

 : كلذ ىف فلتخا دتتف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو ، كلذ نم لسغلا اهيلع : ليقيف .
 ٠ لسلاب اهرمأ

 ٠ امهيلع لسغ ال : ليقو

 ىرأ ىناف ةوهشلا تدجوو ءاملا تفذق اذا : ةيواعم وبآ لاتقو

 ٠ لسغلا اميلع

 تثبع وآ س .وه اهجلاعو جرفلا نود اميف اهجوز اهب ثبع ناو : ليق
 ؟ قفادلا ءاملا تفذق ىتح اهسفنب ىه

 ايبث نوكت وأ ، عامج نم الإ اميلع لسغ ال نأ دجويو لسغلا اهيلعف
 . ٠ اهجرف ىلع ءاملا بصيغ

 : ةلأسم دهج

 لجرلا فذق نآ : ةآرم ١ ىلع عامجلا هبشي اممو : ديعس وبآ لاقت

 عامجلا ىنعم نم هيف جلو اذاف ، هيف جنليف ، اهجرف ىلع قفادلا ءاملا
اهجرف فق ةفطنلا لازنال دمعت اذا هنا ليق ام ىنعم ق عامجلا هبشيف
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 ء لسخلا هيلع بجي ، هيف عامجلاب نوكي ثيح عامجلا عوضوم ف تجلوف
 ٠ دمعلا ليبس ىلع اعماچم ناك اضتاح تناح ناو “ا سسعلا اهيلع ناك

 الشف لسغلا امأو ، هيلع دسفت اهناف هجوزب تسيل تناك نإو
 ٠ صوصنم ف)النتخ ١ هيف ىنرضحي

 ء دحلا هب بجي هنآ انعم تيت دسفي ءطو ا ذ_ه نأ بجو ا ذإو

 ٠ ماكحالا عبمج ق اثالث ةقلطم ١ لحنتو > ةدعلا هي مزلتو

 عيمج فو ث فالتخالا هيف هبسنآ قافتالا كلذك نكي مل نأ املف
 ةعجر اهل نوكي ال نأو ث هيلع اهداسفو ةآرملا ىلع لسغلا نم هماكحأ
 ٠١ دحاو هلك اذ_ه ه ايسآو ةدعلا ىف اهيلع هل

 االنف ء امهيلع دصلا بوجوو ى اثالن ةقلطملا لالحاو ، ةدعلا امأو
 فالتخال ١ ى دنع كلذ هبشي الو > فالتخال ١ 'او ق زافنال ا ق ليق امم هملعأ

 ٠ فالتخالا هيف نسحي هناف س ةدعلا ق الإ هدق

 ةدعلا اهيلع ناك كلذ ىلع هنم تلمح ول هنآ كلذ هيشي اممو

 اهتوبثل فالتخا هيف ىل نييب الو : اهلمح عضت مل ام اهكردأو ص هنم

 ء هيلع دسفت اهنأ لوقلا رثكأف ، هيلع دسفي اميف كلذكو \ هنم الماح
 `٭ ملعأ هللاو ك ١ داسف بجوي ا_ةطو ١ ٥ ربع ال ضعبو

 : مانملا ىف ىرت ةأرملا ىف انباحصأ فلتخا

٠ لسغلا ا_هبلغ :لرقف



 ٢١٦٢'د

 -. « .ضيحلا.:نم لسخلاب لضهدبعن. هللا نأل ۔ ايهييلع۔ لسغ ال ۔: لوقو

 رايتخاب كلذ نوكي :ىنح ء مالتحاو ضيح + ناضرغ. انيلع عمتجي الف
 ٠ جالعو اهنم

 رايتخاب تلزن اذا لننتلا اهيلع بجوي رظنلاو : دمحم وبأ لاق

 ٥. جالع ريغو جالعبو ي رايتخا ريغو جالعيو « رايتخا ريغو

 لوسر اي : تلاف ملسو هيلع هنلا ىلص ىبنلا ثلأس ةأرما نأ ىورو

 ةالصلا هيلع لاقف 3 ,لجرلا ىري ام مونلا .ىف ىرت ةأرملا افخملا جرب هللا

 د .ه هيبتلزنأ اذا لسخلا :اهيلع » :: مالسلاو

 هئاسن نم ةأرما نآ ةياور فو « ءاملا تأر اذا معن » : لاق ليقو

 هب بجونست ام ةآرملا نم نوكي وأ ::تلاق ماللاو ةالصلا هيلع

 تبرت امهذلو نذإ اههبسث ملف » .: ملسو هێعل هللا ىلص لاقف ، لسخلا

 دي ١ ك <( ٠

 هللا ىلص ىبنلا .ىلا ةملس مأ.تءاج : مالسلا اهيلع ةشئاع تلاقو
 .:لليلا. تأرف .اهب :نلعفي هنأ مانملا قن ةأرملا :تأر اذا :: تلاقف مليسو هبلع

 .:: ؛وئارحلا . تحضف.ميلس :مآ اي غ ةننئاع تلاقف ؟ اهعمسي ملف لستختأ

 هبلع هللا" ىلص لاقف ، هنلآسأل هللاو « قحلا نم ىحتسي ال هللا نا : تلاق

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ث ةلأسملا هيلع تداعأف ؟ تلق ام : ملسو

 :ه « لستغت معن »

ةدبيعع .وبآ ناكو ] مالتحالا نم لسغلا ةآرملا ىلع ىرب ال عيبرلا ناكو



_ ١.١٧ -. 

 نم :نوكيام اهنه.نوكينإال اننأل كلذك هللا دبع وبأ .لاق .كلذب لرقي ..

 ه لاجرلل ملحلاو ءاسنلل ضيحلا و.ء.لجرلا....

 : ةلأسم دهج

 ءاذنمو.. ردصلا نم “تمارتلا:.نم جرخي وه و 72 قيقرا: رفصأ ةآرمل أ ا :ءامو.. ّ

 ٠ ةآرملا بئارتو : لجرلا بلص ديري ( بئا رتلاو

 ؟ قفمادلا ءاملا تلزنأ اهريغ اهب ثبع وآ اهسفنب ةآرملا تثبع اذإاو

 ّ عامج نم الإ اهيلع لسغ ال : لوقو ث لسلا اهيلعو بنج ىهف

 لازنالا ىنعمل امأو ث ناناتخلا ىقتميو ، جرفلا ف ةفشحلا بيغت نآ وهو
 لازناب لسغلا اهيلع : ليقو : مانم الو ةظقي ق اهيلع لسغ الف

 ٠ مانملا نود ةظقدلا ىف ةفطنلا

 ا_همزل قفادلا ءاملا تفذتف ثيعلا دنع ةوهشلا تدجو نا : لوقو

 5 قفادلا ءاملا فذقت ىتح للبلا نم ا :مزلي مل فذقت مل ناو ه لسخلا

 . هرهاظ ىف وآ جرفلا نطب ف ءاملا كلذ ناك
, 

 ٢ د ٠ “۔ ,
. ٩ 

 ٠ ةيي٭أل

 ضيحلا ىأر اذإو ء ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلا ىثنخلا ىلع : ليقو
 ٠ لسىتغا رهط اذاف ۔ ىلصو ةالص لكل اضوت

همكح تيتا اذإ س ىثنخلا رمآ ىف اذه نسحي : ديعس. وبآ لاق



 :ب ١١٨ _

 ءامهمكح نم هيلع عمتجي اميف ركذلا مكحو ىثنألا مكح همزلي هنآ ىثنخ مكح

 هيلعف عامج ريغب مانم وآ ةظقي ف ىثنألا قلخ نم ىنملا هنم جرخ ناف
 ٠ ىثنألا ىلع كلذب لوقي نم لوق ىلع لسخلا

 ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم جرخ ناو ةآرملاك هيلع سيل : لوقو

 ىلع تباث كلذ نأل ث هيلع لسغلا توبث جرخ هريغ وا مالتحاب هجو ىأب
٠ ملعآ هللاو افالتخا كلذ ف ملعآ ال ناك هجو ىأ نم ركذلا



_ ١١٩١ 

- 7 
 ٠ ه .

 !. هيناعمو ءوضولا ىف

 اضوتي وهو لجر ىلع ىضم هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىاور
 اجث ءاملا الوجثت ال ».: ملسنو هيلع هللا ىلص لاقف ث اريثك ءاملا لمعتسيو

 ٠ « اثب هوثبو انس هونسو

 : ةلأسم وبع
 ` يس -- ٠

 ف ةنابرع ةأرما ىلا زظن لجر نع : : هذنع هللا ىضر دبعس وبآ لئسو

 ؟ ال مآ هءوضو ضقتنبآ اهريغ ىه ااذاف ء هتجوز اهنأ ىلع ءا[ما

 : افالتخا اهيف نآ ىعم : لاق

 ٠ ٥هءوضو ) رضقتني هتنب : لاق نم لاق

 ٠ ىلا بحأ اذه ف ضقنلاو : هءوضو ضقتني ال : لاق نم لاقو

 هتجرز ىه ا ذاف 7 هتجوز ريغ امنأ ىلع اهيلإ رلخن ناف : هل تلق..

 . ؟ال مآ هءوضو ضقتنيأ ::

 ٠ فالتخال ١ ىنعم هي_دشم هنآ ىعم : لاق

 ٠ !ذه لثمب هءوضو ضقتني : لاق نم لاق

! : ٠ ضقتني آل : لاق نم لاقو



١٢٠٤ . 

 ضقننيأ ءعىضونم ره و > ءالا ف وه و مرحم ىلا رظن لجرف : هل تلق

 ؟ ال مآ ٥ءوضلو

 ق هيلا هرظنك مرحملا سفننىملا۔ءاحا 3 رظنلا نآ ىعم : لاقت

 ٠ ءاملا ريغ

 ىف رظنلا كلذكو ع ءالا ىف هلايخو جرفلا :لظ نف نظنلا :: هل :تلق ٠6
 ؟ ءوضولا ضقني ث اهلايخو ةآرملا

 : ه_يف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ضقنتيتن لاق. نم .لاقت

 ضقتني ال : لاق نم لاقو

 : ةلاسم ةهج

 همف ىف دجو غرف املف س ركس بصق صم ءىضوتم ف لوقت ام

 ؟ َضقتنه مآ مات هءوضو.“ ال مآ مد هننم۔جرخ هی رجي :الو. اررقع۔

 مد جورخ نيع روقعلا هذه. لثمل نوكب نآ لمتحا ا ذا ۔.:ئعم 7 لالق

 نا 3 نضقنلا ۔نم-هنبغ۔هل جرخم الامب هضقت ملعي ىتح هلاح ىلع ٥ءاوض وق

 ٠ ءوضولا ةداعإ هيلع ناك هلثم ضقني ا_مم مدلا جورخب الا لمتحي مل

 : ةلآسم ايج
! 

 حسمتق 6 روهطلا حضوم نم عضوم ق مد هن دي ق ناك لجر نع هتلآسو

؟ ىلص مث > ايسسائ هلسغ د مل و



_ ٨٢٢ + 

 هنيلع ناك. تضوت ىتح مدلا عضوم لسخي مل نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةالصلاو ءوضولا ةداعإ

 : ةلاتسم دهج

 هريد ف هعبصأ لخدب نآ هبلع له ىجنتسا اذا لجرلاف : هل تلق

 نم لسغين نآ كيلع امخلو٫ ا . كلل.:هيلع ؛سيل ليت-دق. هنأ عم . لابق . ..

 :7 هساوح هتكردأ ام جراخ نم اهيلي امو ة رهالظلا ةقلحلا

 ؟ القت ىف- اهنبصآ-لخدت نأ اهيلع تجنتسا اذا ةأرملاف : هل تلق

 نم: جوغلا" ىق.اهغبصآ لخدت نآ اهيلع بيثلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 اهيلع سييلف:ةلوبلإ .نم .تجنتسا اذا .امآو ج ةبانجلاو عامجلاو. ضيحلا

 ٠ اهحيص - آ.كخدت 1 33
! 

 ؟ ىجنتست ركبلاف : هل تلق

 ٠تا:راهظلا عيمج ف جن رفلا"نم رهظ اه لسخنت :لاتق

 ؟ ةلأسم دج

 ف وهو جرفلا . نسم . ى ذلا. غورضولا .دحننآ :.٠ هللا ةمحر-ديعسخ وبأ ل 5 7

. اهنم لفش امو ةغصرلا نم ءوضولا ضقتنا ةالصلا



_ ١٢٢ 

 ملع مث 6 ةالصلل حسمتو ةبانجلا نم لستغا لجرلا نع هتلآسمو

 4_يرلع مآ لوأل ١ ٥هءومضو متي له & هلسف لسغ هبيصي مل اعضوم نأ

 ؟ ءوضولا ةداعا

 ملو اصوت مث 6 هندم عيمج نم ةساجنلا نم رهطت اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هءوضو متي ليق هنأ ىعمف ي ءوضولا دعب هجرف سمي

 5 لسغلا هبصي ملف هتوضو دودح نم كلذ ناك نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ ءا ورس نركي له

 ٠ ءاو س هنآ ىعم : لاتق

 ج ةلسم ةه

 هبلع ضاف ىتح هقزيب ملف مد هيف نم جرخ لجر نع هتلآسو

 همف نوكيو هءوضو متيآ همف لسغب ملف « ةردك هيلع سيل ث قازبلا

 اذامف ء ءوضرولآ لوآ ةمضمضخملاا نأل هءوضو متي هنآ ىعم : لاق

 ء اعيمج ةضمضملاو س هتراهط تتبث د تف رهطي "ام رد_ةب هاف ضمضم

 ٠ !ارهاط اءعوضو لبقتسا و

 ؟ةلآاسم دهج

 نم ءىش ىلا مرحمب تسيل ةآرم! ىلا رظن :اذا ءىضوتملا نع لئسو

؟ هءوضو دسفي له ص رظنلل ادمعتم اهندب



_ ١٢٣ 

 اذه ف فلتخي هنآ ىعم : لاق :

 ضقتني هنا : لاق نم لاق وضوءه٥ ٠

 هءوضلو ضقتني ال هنا : لاق نم لاقو ٠

 ؟ فالتخالا هقحلي له « ادمعتم تيب ف ىهو اهرظن ناق : هل تلق

 ٠ فالتخالا هقحلب هنآ ىعم : لاق

 :ةلاسم وج

 مل مأ ؟آاضوتأ ىردي الو كث مث ، ةالصلا ف لجر نع لئسو

 ؟ 1 ضوتيو اهكرتي مآ هتالص ف ىضميآ آ_ضوت

 : فالتخا هيفف هتالص متي مل ام : ليق هنأ ىعم : لاق

 ءا ةالصلا ف لخد اذا كش هيلع سيل هنأ دجوي هنا : لاق نم لاق

 ص اهنم هيلع ىقبو ، ةالصلا متي مل ام هنا : ليق ام ضعب قو
 ءوضولا ةداعا هيلعف كش مث ، اهماكحأ نم هب الا زوجي ال امو دح ولو

 ٠ ضوتب مل هنآ هلك ؟ ءوضولا ق ج ءا'ذا اذهف ك ةالصلاو

 اذاف ى دودحلا نم دح ق ةش هنأ الا 7 وت هنآ ملع اذا امآو

 « كلذ نم ائيش كرت هنآ نقيتسع ىتح ه ةداعا هيلع سيل ن .آ ةالصلا ق لخد

: فالتخا كلذ ىفف ة ةالصلاف لخدب مل اموأ



 _ ٦١٢٤٣ ۔

 نم هريغ .ىلا.هيف.كسش.ىذملا. دحملا . ىدعت اذا هنا : لوقي ضعبف

 هنأ نقيتسي نأ الا ، هيف كش اذا ةعجر هيلع نكي مل ءوضولا دودح

 ٠ كلذ كرت

 ٠ هلك :ءوضولا نم غرف.نكي مل ام عجري نآ هيلع نا : ليقو

 ٠ ةالصلا ف لخدم ملا ام عجري نآ هيلع نا . ليقو .

 دحلا ىلإ عجريآ ءوضولا , نم" !ادح كرت هنآ نقيتسا ناف : تلق

 ؟ هلك ءوضولاب ىتأي وآ هكرت ىذلا

 نكي مل ام كرت ام د_ بيعي نآ هيلع امنا : ليق دشت هنأ ىعم : لاق

 ٠ هءوضو .فج .

 ٠ ةالصلا فق لخدي مل ام كرت امب ىتأب نأ هيلع امنا : ليقو

 ٠ ةالصلا متي مل ام كرت امب ىتأي نآ هيلع نا : لبقاو

 ء اهديعي ةالصلاو لاح ىلع كرت امب ىتأي نآ هبلع امنا : ليقو
 ٠ كلذ ىلع ةالصلا متأ نآو

 : ةلأسم دج

 ء ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءوضولا حاتفمو حاتقم ءىش لكل : لينو

 ىلع هللا مسأ" ركذي ال نمل ءوضو ال ا + مالسلاون ةالضلل ةيلع هلوقل
 ءوضولا دارأ اذانف. ث هلعفيو اءوضو كلذم ديري ناك ناو « هگوضو:.

اذاف. ء ءانالا .نق . ةدي .عرشي :نأ ليق ميحرلا .نمحرلا هللا مسب : لاقف ؟ديف



 ل ٨١٢٥

 ال ١ رهطي .مل مي مل ذاو 7 هدتسج حتيمج ۔رهط::هللا ۔متسب : -حىضخملا لاق

 ٠ ءاملا ه ہسم ام

 ناك:دقو :ع هدتسج زهطي ملو:هءوضو غبسأ مني مل نم : نضعب لانتو

 . ۔ه۔یمسعب نأ ۔ىسضش اذا .ءوضولا دبعي ء اهقفلا ضعب

 نانسلا ركذف « بلقلاب ز كذو « ناسللاب ركذ : نيبرض ىلع ركذلاو
 -نأل ى هللاا ركذ تبث دقف هبلقب ىلاعت هللاةزكذ نمف ث بلقلا ةركذ عبتي
 : ۔ئضوتملا. نوكي نآ يلي داراف {.تادازالاب:الا ىدؤت ال ةضيرف ءوضولا
 .. ہ.حصقي .ملو ه . هب۔هدبعت۔امم-اجراخ..نوكي- هنأل ۔ءتةدايعلا . .دافنال .ادصاق

 ٠ هلعف ىلا

 الو ءوضولا لامك ال ديري « ءوضو ال » : قلع هلرق نا : لوقو

 ثنمل ناميا ال : رمع لاق كلذكو ن هيلع هللا مسا ركذي نمل ءوضو ةليضف
 ٠ ناميالا لا_مك ديري “ جحي

 ض لقعلا لمكتسمب سيل نوديري خ هل لقع ال نالف : نولوقي سانلاو
 ٠ نيدلا لمكتسمب سيل ىأ .هل نيد الاو

 ح ةلأسم :دج

 دنع ةيمنتلا بوجو ف ملعلا لهأ فلتخا : فارشألا باتك فو

 ٠ هتوضو ءا دتبا دنع رم ا هللا ىمسي نآ .مهنم ريثك بحتساف & ءوضولا

 افالف احضهاع':هكرت .نا : ىآرلا.. باحصأو ::دمحآو ىعفاشلا لاقف
. . : , ٠ هيلعىش



_ ١٢٦ 

 6 هداعأ دمعن !اذاو هيلع ءىش الف ايهاس هكرت نا : قاحسا وبآ لانق

 ٠ هيلع ءىش ال : ركب ربأ لاق

 ح عفا دي ال امم ءىش َ ذف ةالمحلل ةراهطلا تويث امآ : دبعس ربآ لاق

 عامجااو مالسلا و ةالصناأا هيلع هيين ةنسو هللا باتك نم كلذ توبثو

 ٠ هيف هل ةجح ال ءىش ىف ةفلاخملا كرت ريغ ىف ذشامالا ةمألا

 عم ءوضولا داتعتا ف فلتخاف س ءوضولا ىلع ةيمستلا كرت امأو
 هنع كلذ ةحص معمو : هلعفو كلذب رمأ هنأ رتل ىبنلا نع ربخلا ةحص

 ىلع دتعني هناف ابدأ ناك ناو ، ابجاو ناك نا دقعني ال نأ دعيي الف
 كلذ لجأ نم هلعلف بوجو رمآ هنأ ربخ هيف تأي ملو ى هكرت
 .٠ هيف فلتخا

 : ةلأسم بج

 6 همسا ركذ دقف هب دارآو ؛ هتوضو ىلع هبلقب هللا مسا ركذ نميف

 ء ةينلا ىلع ديكأت تلل هنع لوقلا اذهو

 رصبن الو هل ىغبني ال ام كرت دقف ءوضولا دنع هللا مسا كرت ناو
 ٠ هءوضو ضقني امم كلذ

 ٠ هيلع ضقن الو ءاسأ د_ة : لوقو

 ىلع كلذ ناك اذا ءوضولا ضقني دمعتلا ىلع هكرت نا : لرتقو

6 كلذ هكرتل دمعت اذا دمعتلا ىلع جرخي هلعلو ڵ ةنسلا ةفلاخل دضقلا



_ .١٢٧ 

 مل ١ ذا هللا مسا كرتب هتوضو داسف ىنعم جرخي هنآ بسحأو

 .وهو ، كرتملا كلذ وهف : ديعنلا نم هب بطوخ ام ىلع هلل هئلوضرب دصقي

 ةينلا مدقت عم كلذ ىلا دصتنل نايسنلا ىف رذلا جرخي دقو ، نسح

 ٠ ملعأ هللاو ك ديعتلا ةلمج ق

 : ةلأسم 3

 هيف دكؤمو الا لالحلا نم وأ ، ةعاطلا نم ائيس ملعن الو : لاقو
 ءىش لكف ، كلذل لهآ وهو ح ىلاعت هللا مسا ركذ ةلع ىهنلا نع ةنسلا

 هب كردي الو حالص ىنعم هل ىجري الف ث هيلع الو هللا مسا هيف ركذي مل
 ٠ ملعأ هللاو ئ حالف الو حاجن ىنعم

 :ةلأسم ويج

 غرف نآ دعي اهركذ مث . هثوضو دودح نم ةحراج لسغ ىسن نمو

 ٠ اهدحو اهلسغ داعأ

 : كلذ ف نوفلتخم سانلاو : لاق

 ٠ فنآتسا ٥ءوضو فجو اضوت نم : بوبحم لاق

 ٧. فجو ىلص دق ناك اذا ٥ءوضو لديب : رفعج ني ١ نع 4 هريغ لاقو

 . ىلصو ىسن ام داعأ ىلص نكي مل ناو ء فجي مل وأ

 ، همامت نع رمآ هلغست مث ؤ هئوضو ضعب آضؤوت نم : دمحم وبآ لاق
 د_ة ام لسب هل رمألاو ا ففجم مل .وآ فج لوألا ٥ءوضو ناك هيلع ىنب

٠ ليلد ىلا جاتحم هل .ىغ



 ل ٠٨١٢٨

 نأ مهتافتل هضعب-ففج ناو.حسملل .ةزاجا ..انلق اإم.نێلع .ليلدلا و : لاق

 :. روضح تقو ئلا ضفبلا. زخآو ڵ حضعب".لسغ ١ن ةبانجلا .نم لطنتخملا

 :"ةللاو 0كلذ ق 'مطععن فالخ البآكلذ هازجآ ىقابلا لا سغنلمث ،!ةالص

 ٠ ملعأ

 :ةلأسم وج

 ...هيلع نأ هءوضو:بفج ىتح هسأر حسم ىسن نميف : :هللا -دبع ئبآ نع

 -,هيلع امناف فجي مل:ناك :ناو ؛ ىلص دق:ناك:نا"ةالتضلاو .ءوضولا ةداعا

 هنآ رم هيب حسم هنم ذخأف ءام هتيحل ف ناك نا و ؤ هسنآر حسمي نأ

 ٠ ها زجآ

 ح ءاملا هبصي مل عيضوم هءوضو دودح نم ةحراج ى ناك نا .كلذكو

 ٠ هازجآ كلذ بطرف ءاهلا نم ءىش هندب ى ناكو

 6 هسأر : حسم :ىقن :الا ! يزجي ال . كل ذ نآ : بوبحم ني دمحم نعو

 . هريغ ءامب ديعي نأ الا هيرجي الف ءوضولا حراوج نم كلذ ريغ امأو

 ٠ ةلأسم وع

 هب ءىجي ملف ءاهب هئيجي نم ثعبف ءاملا هب ضقنو اضوت اذاو
 ناو.= هحسبم.ىلع ىنب زاظتنالا .ريغب لغاشتي ملو ء .لوألا حسملا سبي ىتح

۔ 3٠ ةراهطلا آدتبا هريغب لغتشا ناك



_ ١٢٦٩ 

 ءىضونملا هلمعتسا دق ىذلا ءاملا لامعتسا ف فالتخا انباحصأ نيبو .

 : ىرخآ ةحراجب وآ ، هيسن امل

 زرجي الو ى لمعتسم ءاملا كلذ نا : هنع دجوي اميف ى هيواعم وبآ لاق

 دسجلا نياب برضف : نيبرض ىلع لمعتسملا لعج هزوج نمو ث هلامعتسا
 نبابي ملا ام هلامعتسا زوجي ىناثلاو « ريهطتلل ةينات هلامعتسا زرجي ال

 ىلع هيزجي مث ؤ ةحراجلا ضعبل هلمعنسا ىذلا دحاولا ءاملاك دسجلا

 ندبلأو ةيحللا نم لمعتسملا ءاملا زاجأ نم هب قلعت ىذلا اذهف اهرئاس

 .ملعأ هللاو 6 هين امي

 ؟ هسآر حسم ىسن نمو

 ٠ دسجلا نم ةيحللااو هحسميو هتيحل نم ءاملا ذخأي نأ زاج

 مث هفكب ءاملا ذخأي حسمتملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو : نسحلا وبآ لاق

 ىذلا لمعتسملا نيب قرفلا اذهف ڵ، هب الساغ هددريو هدسج ىلع هيرجي
 نع ةبانجلا نم لسغلا كلذكو ى هب زوجي ال ىذلا لمعتسملاو ، هم زوجي
 ٠ هسآرب حسم للب هتيحل ىق ناك نا هريغو عيبرلا

 ٠ كلذ زجي ملف ةيواعم ويآ امأ.ر

 هنم ذخأ ءام لاق وآ للم هتيحل ق 'ناك ن : مشاه ني دمحم لاتنو

 ةالحملا كات رغ ءوضرلا كلذب 5 نا: الو 6 ىلصو هسأر حسمو

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ٩ م )



 _ _ ١٣٠

 ؟ ةيرطر هندب ىف ناك نااو : ليق عضوم فو

 حسمي ام رادقمي ءام ىقاب ناك نا امأو : ملعأ الف ةبوطرلا امأ : لاق

 . لبق زوجي ال : ليقو ى زوجي : ليقف هب

 ؟ سئرلا لثم كلذب حسمي له هجولا وأ لجرلا وآ ديلا لثم ىسن ناف

 هنأل .ء لوقلا رثكأ وهاو زوجي ال ليقو ، كلذ ليق هنأ بسحأ : لاق
 ٠ ءامب الا نركي ال لسغلاو لسغ

 لبي وآ ىه ىلوآ ءام ةبوطر دجوو ءام دجي مل ناف : ليق

 ؟ هقيرب

 هحسم كددي مل اذا مميتيو 2 ةبوطرلا نم هنكمأ امب ليي : لاق

 ٠ ءالام

 ؟ ىلصو مميتو قيرلاب لب ناف : لينو

 > هتالصو همميت متي ال نأ فاخأف مئان مكح ءام هل ناك نا : لاق

 امكح نأ ىل نيبب الف مئاق مكح هل ءا_ه نكب مل ناو ةداعالا ىنبجعيو

 ٠ ملعأ هللاو ، قيرلا هب فرعي

 7 ةلاسم 3

 اراق هنم ءوضولا عضوم فق رظن مث ، ىلصو ؟ضوت نمو

؟ هبراقأ



_ ١٣١ 

 ءوضرللا ةداعا هيلعف ربكأ وآ رفظلاك راقلا عضوم ناك نا بوبحم نعف

 نم لقأ راقلا ناك ناو 6 هحضوم ءىضويو رانلا جرخيو ‘ ةالصلاو

 ٠ همات هنال_صف رفظلا

 ؟ ابنج ناك ناو

 كلذ ق هريغو بنجلاو > اذهب راقلا ق ءاج دق : هللا ديع وبأ لاق

 دق كمس ةرشق ىلص نأ دعب دجو بنج ف ىلع نب ىسرم نعو « ءاوس
 ءوضولا هيلعو س اهعضوم ريهطت هيلع نأ اهعضوم ءاملا بصي مل تقلع
 ٠ ةالصلاو

 : ةلأسم وج

 ؟ اهب ملعي ملو حسمتو ع ءوضوملا ىراجم ف ةطفس هب تناك نمو

 : ةلأسم وه

 ىلع نتيت۔سي مل ولو ث هازجأ دنف اثالث ءىضوتملا حسم ام لكو
 6 هنممع نك اذا وضعلا معت -ال ةحسم لك تناك ولو . هلك هبلع رم دق ءاملا

 هنأ ملع اذاو ، ءاملا همع دق هنآ نظلا ىلع بلغ اذا ريثكلا مكحلا نأل

 ٠ هيلع ةداعا الف ىلص ام دعي هسمي مل ليلق ءىش و_ ضعلا نم ىقب

 َ ةل ا ههه وبع

5 ؟ راتت هرفظ ىلعو 1ضوت اذاو



_ ١٣٢ _ 

 مل ناو ث ةداعالا هيلعف ىلصف هلك رفظلا ىنشغ دقو جرخي مل ناف

 ٠ هيلع ةداعا الف هلك هشغي

 : فالتخا هسنآ ز حسم ىسن ى ذلا ق : ديعس ربآ لاق

 ملو 7 ء وضاو ناك ولو & ءوضولا فنأتسي نأ هيلع : لوق

 ٠ ءىش هتنم فجي

 هلك هءوضو فج ولو س هدحو هسأر حسم ديعي نآ هيزجي : لوقو

 ٠ ةالملا ق لخدب مل ام

 حسم ديعي نأ هيلع امناف ركذ مث ةالصلا ف لخد ولو : لوقو

 .٠ هدحو هسأر

 ثبخ هيمدق ىف دجو مث ، هيمدق ىلا ىمتنا ىتح آضوت نمو

 ٠ الطاب ناك لوألا ه٥ءوضو ناف 6 ءوضولا ددجي مث ك امات الغ هلسغيلق

 ّ ةلاسم وبع

 ، هيلع ءالا ىرجف هلسغ ىسنو ص هتوضو حرارج نم مد هيف ناك نمو
؟ ح.ىملا كلذب مدلا : رخو



 س ١٣٣ ب

 ء ةال_ملل حسملا لبق مدلا ءاملا لزب مل اذا منت ال هنال۔۔. ناف

 ةال_۔ملا كلت لدبيو .& ٩ذنم ةلازا الي ةالصلا حسم مم مدلا جرخ امناو

 ٠ ملعأ هللا:و . ءوضولا دعب اه >_ حو

 ءوضول ضمضمتق ث هريغ وأ مدب اسجن هوف ناك نمف : ديعس وبآ

 ؟ ةساجنلا لسغ لبق ةالصلا

 ، ةنس ةضمضملاو ى ةضيرف ةساجنلا لسغ نأل ، هءوضو تيثي هنأ

 ىف ةساجنلا تناك ولو ، اضمضمتم ص همغل ارهطتم مفلا ناك ةراهط توبثو

 ايسان ةضمضملا كرت ,:ه ةلزنمب وهف قشنتسا مث « قاشنتسالا عضوم

 دمعتم وآ ١ ٠

 وآ :ايسان قشنتساو ضمضمتق ههجو ف ةساجنلا تناك نا كلذكو

 ، ءوضولا ف هجولا لسغ هل تبث دقف فلن ىتح ههجو لسغ مث ادمعتم

 ا_ه ىلع نايسنلاو دمعلا ىلع قاشتتسالاو ةمضمضملا كرات ةلزنمب وهو
 سيل هنآ اهيلا لصو .ىتح حسمف هعارذ ف ةساجنلا تناك ناف ، ىضم

 ىدؤي .نآ لبق تعقو ةضيرف هجولا لسغ نأل ، دساف هءوضلوو ك لوألاك
 زوجي ال ءوضولا نا لوقي نم لوت ىلع ااذهو ث ةساجنلا لسغ ضرف
 ٠ بيترتلا ىلع الا

 كلت اءو_ضو متي هناف بيترتلا ريغ ىلع هزيجي نم لوق ىلع امآو

 ح نيلجرلا حسمو سأرلا حسم هل تبث ىرسيلا ديلا تناك اذا ةحراجلا

تناك ولو 4 قاشنتسالاو ةضمضملاو ىقميلا ديلاو هجولا لسغ ةداعا هيلعو



_ ١٣٤ 

 كرت نم ةلزنمب رهف قشتتساو ضمضمتف قاشنتسالا عضوم ف ةساجنلا

 ٠ ادمعتم وآ ايسان ةضمضملا

 ايبسان قشنتساو ضمضمتف ههجو فق ةساجنلا تتاك نا كلذكلو

 ف هجولا لسغ هل تبث دقف فظن ىتح ههجو لسغ مث ، ادمعتم مآ

 نايسنلاو دمعلا ىلع قاسشنتسال؟و ةضمضملا كرات ةلزنمب وهو ءوضولا

 ' ٠ ىضم ام ىلع

 :ةلاسم دهج

 نم ةراهطلا لامكب الا ءوضولا لامكل ةراهطلا تبثت الو : ديعس وبأ
 حراوج دحأ ىق تناك .ول هنأ هريغ وآ هنم تناك ، ةثداحلا تاساجنلا عيمج

 هلسغ ةساجنلا م_ضاوم ىتآ اذا ىتح هبف ىهو ع آضوتف ةساجن ءوضولا

 مات هء۔وضو نأ هسمي مل هنأ الا اهريغ وأ رجحب وه هلسغ وآ ، هريغ هل

 ٠ اهرخآ الو هحرا'وج لوآ ىف ناك هنآ ركذي الاو

 دمع ريسفت ركذي الو ، ىرسيلا همدقت ىف ناك ولو زاج تبث اذاو
 هبشيو ث هل رثألا ميلست ىلع دمعلا ىلع ىرعتي الو ، نايسن الو كلذ ف

 ءوضولا دعب كلذ هيف لعفف ، ءوضولا عضاوم ريغ ق ةساجنلا تناك ول نأ

 هءوضو متيو ، ءاوس كلذ نآ هنسمي ملو .وه هلسغ وآ 4 هريغ هل هلسغو

 عضوم ىف كلذ ىف قرف ال هنآ الا اذ_ه ىق لوقلا توبث دنع ديعب كلذو

 ح ءوضولا عضاوم ريغ ىف وآ ءوضولا عضوم ىق ةساجنلا تناك ءوضولا

 ٠ د شآ ءوضولا عضاوم ف لب

مل هئوضاو عضا:وم ريغ نم هجرف سم ول ليق امك ذسفي نأ ىلوآو



. .١٣٥١ 

 سم ولو كلذكو & ضقتنا هءوضو مضاومب هسم اذاف < ضقتني

 هجرفب هسم ولو ، ضقتني مل ءوضولا عضاوم ريغب هتيرس وآ هتجوز جرف

 ٠ جرفلا ىف ةفشحلا بغت مل ام

 ءوضولا عضاوم ف ةساجنلا نم ءىش ىلع تبث ءوضولا نآ تبث اذاو
 هندي ق ةساجنلا نم ءىش هسم اذا ءىضوتملا نوكب نأ رعتي مل هريغو

ه هيف قرف ال هنأل هلثم نركي نآ



_ ١٣٦ 

 باب

 هيناعمو مميتلا ىف

 6 . ءا_ 1 ١ نع دعيبو توبلا ىنجب ه نمع . : هللا همحر ديعس ويآ لئسو

 كلذكو 6 ةالصلا هتكردأ اذا مميتي نآ هل له ك ةال_ صلا تقو رضحيو

 عوشلا ىنجي د ىذلاو « دارجلا بلط ى جرخي ىذلاو ، صانقلااو باطحلا

 ارايتخا جرخ وأ 6 هل ةيسكم كلذ ناك !ذا اهريغو منغلا و ليالل ىعارلاو

 ؟ ةجاح رغ نم كلذل هنم

 ىلع فاخي اللو توقلا هتيسكم ىلع فخي مل اذا هنا ىعم : لاق

 ءاملا ىلا ىضمو ث ةالصلا تناح اذا عضوم ررضلا ناكو هتسشيعم

 كلذ نم بستكا دق نوكي نأ الا كلذ هيلع ناك ے ةالصلا تقو ىق هكردأ

 هلام عيضي نآ هيلع سيلف ص هكرت اذا بهذيو س توفلا هيلع فاخي ائيش

 ٠ هلام ظفحيو ىلصبو مميتيو ع اريثك وآ اليلق هنم ناك ام

 ؟ هكرت نا هتشيعم ف ررضلا عقيو هتبسكم اذ_ه نم ءىش ناك ناو

 ةالصلا تقو ف ءاملا كردي ناك نااو ؛ ىلصيو مميتي هنا : ليقف

 ح اريقف وآ اينغ ناك هلام عيضي نآ هل سيلف ىعارلا امأو ، هيلا ىضم

 ىلصيو مميتيو هيلع فاخ اذا هلام ظفحي نآ هلف ، اريثك وآ اليلق ناك

 ها حلصي ام هجو ىلع هتقايس هنكمي ملو هكرتو ، ىضم نآ هبلع فاخ اذا

٠ كلذ ق هلا_الاو



 7 ةلآسم وج

 ملو 5 ةيرق ىف حبصلا هكردأ مش ن ليللا ىف اد_غ رفاسم نع هتلآسو

 ؟ ةعامج ٥ دنع او هدحو ناك ريسيو مميتي نآ هلآ ءاملا عضوم فرعي

 عضومب الهاج ناك اذا رفاسملا ىنعم ف ليق دق هنأ ىعم : لات
 لالدتسالاو } ّ ءاملا بلط ىلا ادغ اذا هرقس ىف ةقشملا هيلع لخدت ناكو ء ءاملا

 هرمأ رفاسملا 7 ‘ اهريغ 7 ةيرق ق كلذ ن اك ءاوسو 6 هرقسل ىضميو

 : ٠ را_ضملاو قاشملا هيلع لخدتو ميقملا ريغ

 نم بلطي نآ هيلع له اولد دجي ملو ارئب دجو ناف : هل تلق
 ؟ هب ىقتسي اولد ةراحلا و ةيرقلا

 هقوعي الو ء ةرضم الاو ةقشم كلذ ق هقحلت مل اذا هنآ ىعم : ل ات

 كلذ هيلع نكي مل تركذ ام هقحلي ناك ناف ة كلذ هيلع ناك هرفس نع

 ٠ ىدنع

 :ةلاسم دج

 نمتؤملاو بقل رلاو فالا لثم مهلاومأ سانلل ظفحي ىذلاف : هل تلق
 ه_ ذم بيرق ءام ااو . ءام هيف سيل عضوم ناك ح ةرجأ .7 وآ ةرجأب

 > هتنامآ, ىلع هنمتأب دحأ هنكمي ملو > ةالصلا تقو هرضحو 3 ديعب وآ

 ؟ هناكم ىلصيو مميتي نأ هل له 2 باهذلاو ةقرسلا اهيلع فاخو

 هجوب هظفح همزل دق ام ىلع وأ هلام ىلع فاخ اذا. هنأ ىعم : لاق : ن

مل نا مميتيو ح كلذ ق رذعلا هل نا : لبق هنآ ىدنعف 0 ه٥وجرلا نم



_ ١٣٨ 

 دجي مل نمك فئاخلا نا : لوقيب نم لوق ىلع نمأي ثيح ءام دجي
 .ءاملا

 ىلع هنمتآف ةقث ريغ وآ ةقث هفرعم ال ناسنا هرضح ناف : هل تلق

 رركي له س هنمتئا ام نيمألا ناخف س كسنل َآاضلوتي ىضمو س هتنامأ

 ؟ نامض هبلع

 هناخ ام همزل هناخف نمتؤي ال نم هتنامأ ىلع نمتئا اذا هنآ ىعم : لاق

 هفرعي ىتح هتنامآ ىلع 4_نمتأب نآ هلا سيلف هفرعي ال ناك ناو > اهيف

 ٠ ةقثلاب

 ؟ ال مآ نامض همزلي له ص هناخف نيمآ هدنع ناك ناق : هل تلق

 نمم نيدلا مكح ف انيمأ هتنامأ ىلع نمتئا اذا هنآ ىعم : لاق

 نيمألاو هتنامأ ىلا كلذف « هتنامأ نيمألا ناخف ث كلذ لثم ف هتنامأ تتبث

 نيمألل نا : لوقي نم لوق ىلع !ذه ىلع نامض الو س ىدنع نماض

 ٠ هريغ هتنت امآ ىلع نمت ؤب نأ

 هتحلب نآ ةفاخق ث دربلا ديدش ءام ىلأ صو رفاسمق : هل تلق
 لسغي الو ىلصيو مميتي نآ هل له ع هيق لسغ نآ ءاملا ةدورب نم ررض
 ؟ء!ا_1ااذ_ه ق

 هندب نم ًلسمتيو ة كلذ هنكمأ نآ ئتألا مضوم ةستي هنآ ىعم : لاق
 ررضلا فاخني ام لست كرتيو ث هلست ق ررضلا نم نمآ ا , 2 هلسغ هنكمأ ام

 كرتو مميتي هحراوج عيمج ل ىغ نم ررضلا . فاخ ن » ء مميتيو هنم

٠ لستغي مث هسفن ط . ىتح لسغلا



_ ١٣٩٧٩ 

 لسغل ا هنكمأ مث ء ةفصلا هذه ىلع مميتل اي ىلص ناف :. هل تلق

 ٠ ؟ال مأ ةالصلا لدب هيلعأ لسغف

 لسغو . تقولا تافو رذع نم مميتلاب ىلص اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلع لدب الو هتالص تمت دقف دعب

 ؟ ةلآ_ہسم دج

 ء عضاوملا ضعب وآ قاوسألا ضعب ف هل الامح حرط لجر نع لئسو
 ءا_1! ىلا بهذ نأ فاخو ءوضو ىلع وه سيلو ع ةالصلا تقو رضحلو

 له > هلام ىلع هنمتا ادحأ دجع ملو ح كلذ هلامح عيضي 7

 دجي ملو ع فلتلاو عايضلا هلام ىلع فاخ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ءالا دجي مل نمك فئاخلا نأ : ليق دقف هيلع هنمتآي هب قثي نم

 : ةلآسم

 ؟ هوجولا نم هجوب ءام دجب مل اذا بنجلاو

 وآ انمآ ث ارفاسم وآ اميقم ء اضيرم وأ احيحص ناك مميتلا آزجأ
 مدع دنع بنجلا مميت اذالو س افالتخا هيف ملعأ الو اذ_ه ىق قرف ال افئاخ

 ٠ امميت ةال_صللو س امميت لسغخلل مميت ءاملا

 ح ةالصللو ث ةبانجلا نم لسلل هااون اذا هيزجي دحاو مميت : لرقو

ء مهلتاق نآ هيلع سيلف سان هيلعو ءام دجو نااو « طوحآ لوألاو



_ ١٤٠ 

 ىرعتي ال ثيح ابناج لستغاو هنم لمح ءاملا ىلا اليبس دجو نا نكلو
 مهلتاق مل هسفن ىلع هنم فاخي الاتق هولتاق ناف ڵ سانلا نم دحآ دنع

 نآ الا لسغلا نم نكمتي ال هنأ الا ء نع سانلا هعنمي مل نا و ؤ مميتيو

 وه ام حيبت س ىرعتي الو مميتيلف ن ءاملل مداعلا ةلزنمب وهف مهب ىرعتي
 ٠ هل_۔ىغ كرتيو 6 هنروع ءا دبا نم 7 مرحم

 ردق ناو ث ةرافكلا هيلعو ، رذعي مل سانلا نم ءايح هكرت ناو
 لستغيو ڵ سانلا نع لزتعيو ك هلمح هيلعف هريغ وأ ءاعو ىف ءاملا لمح ىلع

 ليبسلا دجي وهو لسغلا كرت نأو = مميتي الو ةروع هنم نوري ال ثيح
 ىف ملعأ هللااو ى لدبلا هيلعف ىلصو مميتو ي سانلا نم ءايحتسا ءاملا ىلا

 د_ق ذا مميتلاب ىلصملا نع ةرافكلا طقسأ مهضعب نأل ث هيلع ةرافكلا

 . نيتراهطلا دحاب ىلص

 : لاقف ىنع كرصب ضغ : رجازلل لاقف ةرجازلا نم ءاملا دجو ناو
 ؟ لستغا و كبايث قلاف ى كارأ ال ىنا لستغا

 ه_ يخآ ةروع رظني ال ةقثلا نأل 5 كلذ هل زاج ةقث رجا زلا ناك ناف

 ىلا هتروع ءا دنال هسفن ضرع هنأل ملسي مل ة هقت ريغ ن ,اك نا و ؤ ادمعتم

 ٠ ٥>نذئع اهءادما هل لحب ال نم

 ضرف هنع طقس دقف ، سانلا نيب ةبانجلا نم لسغلل ىرعت نمو

 نكمتي مل اذاو س كلذ نم ةبوتلا هيلعو ث هتروع ءادبا ىف مثآ وهو لسغلا
 نم هدسج ىلع ءالا بصي هنا ليق دقف ىرعتي نأ الا لسخلل بنجلا

٠ كلذ هيزجيو صيمقلا قوف



 س ١٤١

 ةلاسم هه

 ؟ ءاملا اهنم فرغي نأ عيطتسي الوو ، ةريغص انيع ىنأ نمو
 . هريغ ىلعو هسفن ىلع اهدسفيف اهيف عقي الو مميت : ليقف

 نمك وهف © ءاملا نم اعونمم ناك :اذا كلذك وهو : دمحم وبأ لاق

 لسخي نأ ىمن هنأ هنيع ىبنلا نع ىورو ، بارتلا هتراهط ضرفو % همحع

 ٠ مئادلا ءاملا ىف بنجلا

 بوتب ءاملا ذخأي نأ هنكمآ ناو ى ههني مل هدسفي هيف هلسغ نأ الاولف

 & هالوس ام دجي مل نا كلذ لعف لستغي وآ آضوتي وأ ىجنتسيو هرصعيو

 بوثب ذخأي نأ هل ىغبني الف ءاعو نم بوث ريغب ءاملا ذخأ هنكمأ نااو

 ىون ءاملا هب ءاعو دجي مل نا نكلو س لمعتسملا ءاملاك ريصيف هرصعيو

 ٠ طوحأ وهف ءاعولا ةلزنمب بوثلا نوكي نأ بوثلاب هلمحب

 :ةلأسم ده

 ؟ ءاملل دجاو ريغ وهو هتجوز لجرلا ءعىطو ناو

 ه هيلا رطضم ريغ وهو كلذ لعفي نأ هل بحأ الو ساب الف

 :ةلاسم دج

 ص بيطلا ديعصلاو ء دصقلاو & ةينلا : لاصخ عبرأ مميتلا ضرفو

٠ نيديلل ةبرضو ع هجولل ةبرضو



١٤٢ 

 ةلأسمه وج :

 لاصخ رشع دوجوب الا نوكب ال مميتلا و: هريغ نمو :

 دقو ث ادعاصف نيخسرفلا نم رفسلا نوكي نأو ث رفسلا : امهلوأ

 مدع دنع رضحلا ىف زوجي مميتلا نأل ث مميتلا طورش نم رفسلا سيل ليق
 ةلع ىف ملآ وأ ةلع ةدايز نم فوخلا دنعو ، تقولا تنوف فوخو ص ءاملا

 ٠ رضحنا ىف ءاملا لامعتسا هنكمي ال نمل كلذ ريغ وأ

 ٠ ةظحالملا'و ۔ بلطلا دعب ءا مدع : ثلاثلاو ىناثلا طرشلاو

 . بيط بارت ىلا دصقي : عبارلاو

 ء ههجو امهب حسميو هيديب بارتلا ىلا برضي نأ : سماخلاو

 ٠ هازج؟ بارتلا هسمي مل ءىش ههجو نم ىقب ناف

 لك حسميو ث هيديب بارتلا ىلع ىرخآ ةبرض برضي نآ : سداسلاو

 هارجأ اذا هآزجآ دقف بارتلا هب قلعي مل ءىش ىقب نااو ث اهتبحاصب دي

 . هيفك عيمج ىلع

 ةضيرفلا ةالصلاو س ثدحلا عقر همميتب ىوني نأ : عباسلا و

 ٠ مميتلل هئادتبا تقو دنع

 تقو ا تقولا لوخد دعي همميتو ن ءا_هلل هبلط نوكب نأ : نماثلاو

عمجب نآ زوجيف ّ عمجلا ديري نأ الا ي ا_هل مميتي نأ ديري ىتلا ةالصلا



_ .١٤٣ 

 مميتب ىلصي نآ زوجي : ليقو ث لدبلا كلذكو ڵ دحاو مميتب نيتالصلا
 ٠ مميتلا ضقني ام ثدحي مل ام تاولصلا نم ءاش ام دحاو

 ٠ ءاملا دوجو لبق ةالصلا نم نكر رخآ نم غرفي نآ : عساتلاو

 . ملعأ هللاو ء لوق ىلع المعتسم بارتلا نوكي ال نأ : رشاعلاو

 ٠ بيترتلاو , ةيمستلاف : مميتلا ف ننسلا امأو

 : ةلأسم دب

 لستغت ءام دجت ملو ضيحلا نم ترهط ا ذا ضئاحلا ف فلتخا

 ٠ اهأطو اهجوزل زرجي : لوقف

 ٠ ءاملاب لستغت ت لسىتتغت ىتح اهأطو هل زرجي ال : ليتو

 وحن راس مث ، ءام همادق نوكي نأ عمط مث ىلصيل مميت رفاسم

 ؟ هب ىلصي له ص ءاملا نم سئيف خسرف

 اعمط ىشم مث ث ةرضاحلا ىلصيل ةالصلا تقو ف مميتي ناك اذاف

 ناو ك اثد_ح ثدحأ نكي مل ن .رأ مميتلا كلذم ىلصي نأ هل زاج ءااام

٠ انيلا بحاف مميتلا داعأ



 س . ١٤٤4

 مميتملا عضوم فو كلذ هل زاج عضرم ف ىلصو عضوم ف مميت نمو

 ؟ هيف ىلصي رخآ عضوم ىلا لقتني نآ هل له

 ٠ سأب الف دعيب الو كلذ لواطتي مل اذا : اولاق دن : لاق

 ؟ فقوف اعارذ نيرشع لقتنا ناف : ليق

 ٠ ةمات هتالص : لاق

 : ةلأسم دهب

 لمرلاو ڵ بارت هنل س ديلاب قلع اذا ردملاو بارتلاب مميتلا زئاجو

 نم نيفكلاب قلع اذاو ؛ بارتلا ريغب زوجي الو س بارتلا هنم هب زوجي امنا

 نأ الا هب مميتلا زئاج خبسلاو ث مميتلا هب زئاجف رابغ ءاحطبلاو لمرلا
 ٠ حلملا لثم هجولا ملؤي اخبس نوكي

 هناف ضرألا ىلع نوكي امم نيطلاو بارتلا نم هب مميتي ءىش لكو
 كلذب مميتف ةراجح وأ ةاصح وأ طئاح ىلع مميتملا برض ولو ، ىزجي
 هريغ وأ هيدي ىلع نيطلا نم برضي هناف انيط الا دجي مل ناو ت هازجآ

 نآ الا هيلع دجسي ال نيطلا نأل س ءاميالاب ىلصيو مميتي مث فجي ىتح
 ٠ ىلصيو س ءوضولا وأ مميتلا ردقيف فجي نآ لبق تاوفلا فاخي

٠ ملعأ هللا و > ىوملا ف هيدبي برضي لوقو



_ ١٤٥ 

 باب

 إ!هيف مزلي امو اهفضتني امو ةالصلا ى

 همزلي له &{&© هيلا رظانملا اذه هطبغف ىلصي الجر ىآر لجر ص لئسو

 ىش كلذ ى

 امناو ؛ ةلئاز اهنأل ء دسح الو ةطبغ ايندلا فا سيل نآ ىعم : لاق

 ةعاطناا لاحب سيلف ةعاطب المإع ىأر ول هنأل ، لوزي ال اميف ةطبغلا

 . هيلع ؛باثيو هنم لبقتي امم ليبحألا ف اهب لماعلا نوكي نآ الا ةطبغ
 ٠ ايندلا ىف بيصن لماعلا ىلع نلك الاو ةرخآلا ىف ةطبغلا تلصح امناو

 ةماقتسالا ريغ ىلع وهو ث هللا ليبس ف لتاقي ىذلا لجرلا كلذكو
 ةبوجع هل نوكب للذغ 2 ةبوتلا ههف همزلي امم ةبوت ريغ ىلع .وآ هنيد رمأ ف

 ٠ هبرحو هلاتق ف هينعت كلذكو ك لتق نا ةلجعم

 : ةلأسم وج

 ؟ ضرف نم ةالصلا ف مك لئسو

 ٠ ةضيرف مارحالا ةريبكت اهنم : ضئا رف تس : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةضيرف ةءارقلاو

 ٠ ةضيرف مايقلاو

 . ٠ ةضيرف عوكرلااو
( ١ ج ديفملا عماجلا _ ١٠ م )



 س ١٤٦.

 ٠ ةضيرف دوجسلاو

 ٠ ةضيرف دوعقلاو

 ؟ ةنس نم ةالصلا ف مكو : تلق

 : اهيف ثوخدلا دعب ننس تس اهنأ ىعم : لاق

 ٠ ةنس ةذاعتسالا

 . ةنس دوجسلاو عوكرلا يتلاو ا
 ء ةنس حيبستلاو

 .ةنس هدمح نم هللا عمس لوقو

 ٠ ةنس دمحلا كلو انبر : لوقو

 ٠ ةنس تايحتلاو

 | : اهنم : ناتنس اهيف لوخدلا لبق ةالصللو

 . ةنس ةماتالا
 ٠ ةنس هيجوتلاو

٠ ةنس ميلستلا ةالصلا العمهو



 س ١٤٧

 ةريبكت ىلصم ١ ريك ١ ذأ ةالصل ١ ف لوخدل ١ امنا : ديعس ويآ لاق

 7 ةالصلا ق لخد دقف ما.رحالا

 ىلع راهنلا ةالص ف ةروس باتكلا ةحتاف عم ارق لجر نع لئسو
 ؟ ال مآ هتالص متت نابسىىنل ١ ليبس

 نايسنلا ليبس هجو ىلغ نيتعكر وآ ةعكر ى ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠.. هيلع لدب الو ء مهولا .دوجس لوقملا ضعب ف هيلع ناك

 ؟ اهلك وأ هتالص نم رثكألا ىف آرق ناك ناو

 نا : لوقلا ضعيو ، ءاوس :وهو ، هيلع لدب ال لوقلا ضعب ىفيف

 تقولا توف دعي ناك ناو ك لدبلا هيلع نآ ةالسملا تقو ف كلذي ملع

 . ه هيلع لدب الف

 :ةلأسم دهج

 هتالص هتبكر تعقن ىتح هلجر ىخراف ىلصي لجر نع لئسو

 ؟ ال مآ ةمات

 ساب الف هتبكر عقني ىنعم كلذب دصقي مل ا ذا هنأ ىعم : لاتق

٠ : ىدنع كل ذم



١٤٨ 

 هيدي لثم هحراوج د_حأ ىلع دمتعاو ىلص اذآ لجرلا نع لئسو

 ؟ ال مآ كلذ هلآ ى دجاس ؛وهو ىرخألا نود هنم ةحراج وأ هتبكر وآ

 ء ىرخألا نود هحراوج نم ءىش ىلع دمتعي ال ليق هنآ ىعم : لاق

 ةالصلا ىف نوكم ىنعمب حراوجلا هذه دحأ ىلع هدامتعا نوكبي نأ الا

 ٠ اهلك هحراوج ىلع ايقلتسم

 ؟ داوجلا ف هيدي عضي نياف : هل تلق

 ءا ذؤح امهعضي لبقو . هدوجس عضوم ا ذبح امهعضي هنأ ىعم : لاق

 .٠ هم رمؤي ىذلا اذهو > هينذأ

 : 4 آا . .

 نييرخألا نيتعكرلا ىلا ماق ملس املف ء برغملا ةالسمه ىملبيص نمعو

 هذه ىلع هل نامتيآ 3 مايقلا ةريبكت الاو > مارحال ١ ةريبكت الم دمحلا ؟رقف

 ؟ لديب هيلع لهف امتم مل ناو ؟ال مآ ةفصلا

 بجي امم ة الملا نم ائيش تان الو ناتيجاو امهنأ ىعم : لاق

 ةريبكتب الا امهتاليص هزجت مل هيلع اتبجو اذاف ؛ مارحالا ةريبكتب الإ
 ٠ ما حالا

 7 ةلأسم وع

تايحتلا ةءارتنو ے ناتعكر برغملا ةالص ف سيل نأ لهج نمعو



_ ١٤٩ _ 

 ةرخآلا تايحتلل دعقو ص امايق برغملا ةالص ىلصي ناك امنا٫و « نيترم

 ؟ نيتنس وأ ةنس كلذ ىلع ىلص دقو همزلي ام ى كلذب الهاج ميلستلل

 كلذ ق ملعآ الو ح ةالصلا دودح نم ادبح كرت لق هنأ ىعم : لاق

 هيلعو س ةالصلا دودح نم دح كرتب دسفت هنآ انباحصأ نيب افالتخا

 ٠ ةرافكلا و لدبلا

 لدبأ ناك ناو ث ةمات ةعكر لهجي ىتح لدبلا هيلع امنا : ليقو

 ٠ طايتحالل ىلا بحآ ناك كلذ ىلص ام عيمج ىف ةدحاو ةرافك رفكو

 ؟ةلأاسسم 7

 نم ىلع مالسلا ف هتين نوكي ام هتالص نم ملسي ىذلا نعو
 ؟ ملسي

 ىلعو هللا ةكئالم ىلع مالسلا ف ةينلا دقتعي هنا ىعم : لاق |

 . نينمؤملا

 رضحي نأ هيلع ؛وآ ةالصلا دقتعي ام لوآ ف هيزجت ةينلاف : هل تلق
 ؟ ةالسم لك نم ملسي نآ ذارأ املك ةينلا

 هميلست تقو ىسن مث ، ىضم اميف ةين هل ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ هأزجآ ةينلا رضحي نأ كلذ

 ةعكرلا ىف ل_ صغملا نم آ؟رقي نأ هل له ةضيرفلا ىلصب لجرلا نعو
؟ رثكأ وآ لقأ وآ ائالث وأ روس عبرأ



١٥٠ 

 كرابت هللا نأل « كلذ ةعس ىنعمل ناك اذا زئاج كلذ نأ ىعم : لاق

 ليلقلا نم رسيت امف ) نآرقلا نم رسيت ام اوعرقاف ) : لاق دق ىلاعتو

 ٠ كلذ ف طسوتلا ىغبنيو « دحاو ىنعمب وهف ث ريثكلاو

 :ةلأسه 7

 ؟ هيلع ناملجقيرله ىلصملا ىلع نارمي ضئاحلاب بنجلا نعو
 ىفصملا مامأ ارملا اذا ضئاحلاو بنجلا نا ليق دق ةنأ ىضم :لانق :اا
 هيلع اعطق اع ا٫ررذ رشع ةسمخلا نود امهنيب دو هنيبي د لوحت هما دق ةرتس الو

 ٠ هتالص

 7 . ضئاحلا مشو : لقي ال ال بنجلا ن نا : لاق نم لاقو

 ... ..... ::., ؟ ناعطقيالاامهلك : لاق نم لاقو , ٠

 , :ةلبس «
 '؟: كلذ :اهل .نوكي لهن ء حرسم اهرمو ىلصت :رملا نعو

 ؟ .

 تناك اذنا ! اهري الف اهرعشل ةقراف تناك اذا اينآ ىعم : : لاقأ

 ٠ اهريغو ةال_۔ملڵا ف نسحآ ٥ رفضو > ٣ هحرسم

 ؟ سأرلا ةفوشكم تناك اذا ا_هأو

اهت لوقلا ضعب فو ٬ اهتالض متت ال هنأ لوقلا ضعب ف هنأ ىعمف



 ب ١٥١

 الغ هبل جربتلا اهل زوجي ال نم اهاري ال ثيح :وأ اهلزنم ف تناك اذا

 ٠ اهتالص ف اميلع سأب

 | : ةلاسم وج

 . . . ؟. برغملا ةالص. دب ملكتي نا رأ هل ا زوجي هخ , ىلصملا ن نعو

 انميق : '١ولاق مهنأ ال ١ أ نيتعكرلا ليجعت هل بحتسي هنأ : لاقأ
 لثمو > قيرشتل ١ ريبكتو مهولا ىتدجس لثم ةالصلا ريد ق هلعف نم نوكم

 ٠ لذأ ريغم لاغش ١ نم لضفأ نيتعكرل ١ ق هليجعت ميلستل ١ دعي هلعف م زل ام

 :::: ةلاسم وه هج

 ىتح ه_ٍلع زربت ت ملف ؛ 6 , ةرجاهلا ,تقو لجر اهيلع لخد ةأرما نعو

 . و اميلع ىزت ام م لجرلا ز ربز ك ءرضعلاب نذا

 تقوم: :: تملع دقو. > ةالضللا ؤوويلل .ا انهكرت ناك ا اذا ٣ ىمم :: : لاق

 الو تثبهس ريغل وآ ءايح ةال_صلأا تكرتو > تقولا توفم تملعو ئ ةال_۔حلا

 ٠٠. ةرافكلا اهيلع ليق دقف ، ةالصلا كرتل دمعتلا هجو ىلع رذع

 ىذلا بينسلا عفادتو : اهنتقؤ ق ةالنضلل موقت نآ جزت انناك نإو :.. ..,

 انم :وآ :اذه :ىلع :تناك ىتح 2 ةالنمصلا: تاوف نم فوخ بغ هيف ىه

 ( ؟ ههبشي

 افورعم م عنصت نأ 7 بحتسي : : ليقو » اهيلع ةرافك ال : ليقت د_ةف

 امو ‘ نيكاسم ةرشع ماعطا و مايا ة ةرشع : موصت ، اذه هنىشي اميف ا

٠ فورعملا نم اهل حتف



. ١٥٢ 

 ٢ ةلأاسم. ج

 ؟ كلذ هل هركي مآ لدب هيلع هتالص قف تفتلا نعو

 دقف هتافتلا ف ةلبقلاب ربدي مل ام هنا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ىلع كلذ ناك ااذاا : كليق دقو ف هتالسسض ىف ضقن الو هيلع لدي الو ح ءاسأ

 هيسشي هنأل ةداعالا هيلعف ٤ ىنعم الو رذع ريغ نم دمعتلا لىسس

 : ةلأسم ج

 ةدعقلا لبقو ث نييرخألا نيتعكرلا دعب هتالص ف دازا اذا لجرلا نعو

 ؟ ةداعالا هيلع مآ . مهولا اتدجس هيمزجتأ ةرخآلا

 ٤ مه ولا اتدجس هيزجت الو ى هتالص هيلع دسفت هنأ ىعم : لاق

 ء ةرخآلا ةدعقلا دعب ةعكرلا ةدايز ناك اذاو « ةالصلا ةداعاا هدعو

 .ه هتالص دسفت ال هنأ ىعمغف ٤ هتالص مامتو

 : ةلأسم ة .

 عجرو ركذ مث ى امئاق ةالصلا ف تايختلا ١رقو ىسن اذاا لجولا نعو

 ؟ال مآ هتالض متتأ أرقف ع ةءارقلا لاح ىلا

 ٠ ةمات هتالص نآ ىعم :لاق

 حبسو عكرو ربك ىتح امئاق تايحتلا !رق هنآ ركذيب مل ناف : هل تلق

؟ هتالص دس ىقت مآ ؟رقيو مايقلا ىلا عجريآ ‘ نيترم وآ ةرم



_ ١٥٣٣ 

 ةءارقلا كرتف > ةءارقلا هيف بجت مايق ق ناك :انذأ هنآ ىعم : لامت

 ةءارقلا ىلا عجري نأ .: هل لوقي ضعبو ع هتالص هيلع دسفي ضعبف ، عكرو
 .6 هتالص متيو عكري مث & آرقيف

 ؟ ةءارقلا هيف هيلع بجت ال مايق ىف ناك ناو

 ها هيلع ء ارم الو ى هتالص ىلغ ىضمي هنآ ىعمف

 ةءارقلا هيف بجت ال ىذلاو ةءارقلا هيف هيلع بجت ىذلاف : هل تلق

 ؟امهام

 - _ رصعلاو رهظلا نم نيسرخالاا نيتعكرلا نا لوقي اضعم نآ ىعم : لاق

 ءاشعلا ةالص نم نييرخألا نيتعكرلاو ‘ برغملا ةالص نم ةريخألا ةعكرلاو

 7 ةءارقلا نود حيبستلا امهيف ىزجي

 رخقب ماقا اذا هنع ؟زجآ آرميي ملو خبنمي مل ولو : لاق نم لاتقو

 ٠ تاحيبست ثالث

 :ه: كلذ عيمج ا باتكلا ةحتاف ةءا رق هيلع : لاق نم لاقو

 : ١7 م

 ء ةروسو باتكلا ةحتاف اميف ارقي ةالص ىلصي ناك اذا لجرلا نعو

 عجريأ ح ةءا رقلا ىسن هنأ ركذ غرف املف 3 عكرف ىسنو باتكلا ةحتاف ارقف

؟ لوألا عوكرلاب ءىرتجيو ةروسلا ؟رقي وأ ، عكريو ةروسلا آ؟رقي



. ١٥٤4 

 ىلع لمع امي دعتسي الو « عكريو ارقي عجري ليق هنا ىعم : لاق

 فو ي هلمع عيضي الو لمع امب دعتسي هنأ لوقلا ضعب فو «. نايسنلا
 5 ٠ دح ىلا !دح ىدعت ١ ذا هتالص دعقت هنأ لوقلا صعم

 ٠ , , .!,ه .ه. ,: ٠: ! ٠ :: : ةلا رهج

 نيتعكر ةالص لك ىلصت تناكف . رولا ةالص .تلهج ةآرما نعو

 دقو تاطخآ اهنأ تفرع م مت ك . نيتعكر ا اضيأ نفرغمل ١ ىلصتو ئ هله اج

 :!. ., : َ !, .ث !.ي 'ةريكك 'تااولصنا كلذ نلع ةتلتملتة

. . ٠. ١٩ : 
. 1 . ]: , !٠. . ٠ 7 : -. . : .-... . 

 ا ذا 1 رتولاو برششملا تلص ام لديا 7 مذمه 77 .ىعم . : لاق !:

 اهرذعي اضعب لعلو ك . .ةرابفكلا. .لوقلا, ضعب ف اهمزلبو 3 ةرفاسم تناك

 لم 1 ضعب ىفف ةرافكلا تتمث !ذاو ى رفسلا ةالص اهنأ كلذ تلمأت اذا

 ٠. ةدحاو .ةرافك تلنص ام عيمجل .نا لوقلا صعب ققنو ة ةزافك ةاللنض .لكل نأ ٠

 ةلاسم وبع : .

 ٦: . ., ١ ه. !...؟ [! :.ل . , ء ..

 ؟ ةال_ ملا 7 ىف امنغ ىنب ىتل ١ ىه ام ز دسل ١ هسل نمعو

 آ هرذْص ودبي السرم هيبكنم وأ هسأر ىلع ىخري هن هنآ ىعم : لاق

 .. .. ...: ,.. ر : .. لوقلا ضعب ف مرجب رثكل ,
 ... ... . .. . . .٠: . :. 1 م. ., {.. . . :-. !.ت .

 ريغ نم هتالص تدسف مهرد ردق هردص نم جرخ ٢ : ضباق
٠ ر دع



 س ١٥٥.

 ٥ ردص فشكيو > هسار ىلع هبوث حفري ' نأ لجرلل ز زوجيف : -هل تلق

 : ؟ال مآ ة ةالصلا ريغ ف هندب رثكأ وأ

 , ٠٠. ٠: . رذع نم الا كلذ هل هركم ىمم : لاق

 ."؟ هيلع :ركنن كلذ لعف نم : هل تلق

 ىز ىلا رتسلاو حالملا 'ىفهأ أ ىز نم جزخ ' نا. هنآ ىعم : :. لاق .:,

 :م . . . ., . : ٠٠2... ." ٨٢ 7 . ؟ : هنلع. ركنأ رذع رغ نم لاهجلا

 : ةلاسم ز

 تعلط ىلص:نا ...فاخف ارنفسم :ةالنضصلا :ئلا :ماق لجر نع:لئسو : .:. ..

 ؟ سمبشلاهيلع .علطت ىتح ربصي مأ ىلصيآ ى ةالصلا ف وهو سمشلا هبلع

 . ءىش ةالصلا:تقو نم ايهاب ناك اذا رظني .الو ىلصي ىعم : لاق

 هتالص متتآ -ةالصلا ىف وهاو & سمشلا تعلطو ىلص ناف : هل تلق

 ؟ ىلصي مت امعوللط تنسب ى ىتح ريصعو ةالصلا 2 عطقي .

 ىنب سمشلا عولط ىوتسا اذاف ه ةالصلا .نع: ع. كسمي هنآ :ىعم : : لاق ..

 سمشلا عولط ( ىوتسا اذامف كسمي هنا .ليقو 7 .هتالص كلذ. دسفي ملو . اهيلع

 ةالصلا هبق زوجت ال 'ىذلا ت تقولا نأل ‘ اميلع نيي ملو ةالصلا آدتبا

 . :... ٠ هيلع عطق دق ..

 عؤلظ. متتسا : ىنقح. ا_نهنحع' كنم هي .ملو هتالص ٠ ق ىضم .ناف : 'هل تلق ¡

ث ؟اه دفغن مآ هتالص منتتآ هتالص نم :وه غرفو ّ سمشل ا



. ١٥٦ 

 نا هنأل حسمتي الو ىلصيو ممتي له غ تقررلا توف فاخ ناف : تلق

 ؟ تقولا تافقلو سمشل ١ هبلع تعلط ءام اي حسمت

 : افالتخا هيف نأ ىعم : لاة

 ٠ تقزلا تؤف فاخ اذا ىلصيو ممتي : لاق نم لاق

 فاخ ناو 1 ىلصيو ةل انكمم ءالا ناك اذا حسمتي : لاق نم لاقو

 ٠ تقؤلا ىن انكمم ناك ولو ىلصو مميت تقولا توغ

 : ةلاسم ج

 همزمب ا_ه ربلا ف راس نأ ىلا بكوملا ف هتالص ئحن نمع لئنتو

 . . ؟ ربلا ةآلنه ممأ ةنيفسلا ةالييه

 : ربلا ىا هسفن ةالص مايقلاب ىنلضي هنأ ىعم : لاق

 : ةلا : . "

 هدنعو ، هيف ىلصي بوث هعم سيلو ىلصي نآ دارأ لجر نع لئس

 ة_تئلاو ن هال وتف ال نمم مهيفو ى ةالوؤتن نه مهيف ا ةلبقلا لغأ نم ةعاهج

 : ؤ ةقثريغ ناك نا'و مهنم 27 لصي نأ هل له 0 ةقثلا ريغو

 كهتنم نمم ناگ نأو ء كلذ زاج ةلبقلا لهآ نم ناك نا هنأ ىعم : لاق

 ملعي ملو وه الا هريغ :دجم مل نا.. ء هردغ دجبو نأ كلذ هل بحأ الف تانسجانلا

ء ةساجنلاب هفورعملا سجنلا بوثلا نه بحأ وهف ةساجن هب



 ب ١٥٧

 : ةلأسم ذه

 وا بلسي نأ برضي الجر دجوف ، ىلصي ديري ىضم نمع هتلأسو
 ق ءعاميالا لهجو ض ةالصلا هتتاف نآ ىلا: هبنع ةعفا دملاب لغسشاف س لنقي

 ؟ كلذ ىف همزلي ام ع تقولا

 ء تقولا ىف ىلصيو كلذ لغش نم غرفي نأ وجري ناك نا هنأ ىعم : لاق

 هيلع ءىش ال ليق دق هنأ ىعمف ح ةيجرلاا نم تاف نآ ىلاا كلذ ىلع لزي ملف

 ىلصي ن رآ هيلع ناك هنأل ث ةرافكلااو ةالصلا هيلع : ليقو ث ةالصلا الا

 : ٠ ءاميالا ىلع رد قي ناك اذا ءاميالاب

 نم هل هللا حتف ام وآ مايأ ةرشع مايص افورعم عنصي : ليقو
 ٠ فورعملا

 هتالص امهب نوكت ىتلا ةده اجملااو ةفيابسسىمل ا دح ىلا كلذ غلب ناك ن و

 ؟ ريبكتلاب

 لهج اذاف & افالتخا كلذ ف ملع الو هيلع ةرافك ال : ليق هنأ ىعمف

 ٠ كلذ هبشآ ام وآ براحم وأ ضيرم وأ قيرغ نم ريبكتلا لاح ىف ةالصلا

 : ةلسم ةهج
.١ 

 حبصي يبص اهعمو ىلصت نآ ثدارأ ةآرم ا نع ديعس ويآ لئسو

 ؟ ةالصلا ليق هكسمتف هي ؟دبت مآ > ىلصتو حيصي هكرتت نآ اهلآ > اهيلع

 ء ررضلا هيلع تفاخ وأ ص اهتالص ظفح نع اهلغش اذ٣ ىعم : لاق

٠ ةالسحلا. ق هعض رتو هلمحت نآ اهل ناك



_ ١٥٨ 

 هل نذاف ناسنا نذاتسا مث ئ ةضيرفلا ىلصي نك لجر نع لئسو .

 ؟ ال مآ ةمات. هتالصأ ث ايسان ةالصلا ف وهو

 ٠ ةضقتنم هتالص نآ ىعم : لاق

 ؟ ةيناثلا وأ ةمكر لواف ,لجل نذاو ايفان ناك ناه : تل
 ٠ ٠ هتالص ديعت نآ ىنبجعي : لاا

 . : .م ةلاسبه وم

 ذيعتسي نأ ةالصلا ف ةذاعتسالا ى هم هي رومأم ا : ديعس وأ : لاق

 . ٠... ميجرلا ناطيبشلا.نم هللاب .ذوعأ : لوقيف

 ؟ ةالصلا ف وهو قازبلا هئيجي ىذلاو : هل تلق .

 زو وجي امم ناك نا ىدنع تاكرحلا برقأ وهو هطرسم هنآ ىمم : : لاق

 ٠ هطرس

 ٣ ةلآسم =

 ةالصلا ى وهو هسسأز ىلع هبوث لعجي ن .آ هل له : لمتشم ١ نعلو

؟ ال مآ رحلاو دربلا نع



. . ١٥٨٩ 

 رحلاو دربلا فاخ اذا كلذ هل ليق هنأ ىعم : لاق .

 نأ دارأف ، ةالصلا ف وهو هبوث حيرلا تلمح اذا لجرلا نع هتلآسو

 ؟. كلذ هل له 6 هتالص متيو ٥ ذخأي هيلا ىضمي

 هدلع لمتشا هي ىزجم ام ةوسكلا نم هيلع ناك اذلا: ىعم : لاق

 ٠ ىلصو

 ؟ همزلي ام لعف ناف : هل تلق

 هتالص .حلاصم ىلا ىشمي ام ردقم كلذ دعتما ارذا هنآ ىعم : : لاق

 ٠ هتالص متتو ,كلذ هعسي نأ توجر

 هيلا ىثمت فيكف : هل تلق

 ٠ ةالصلا ف ىشمي امك افحز فحزي : لاق

 :: ؟ ةالصلا ريغ ف ىشمي امك هيلا ىشم ناف : هل تلق

 ٠ ةمات هتالص نأ وجرآو « رصق دق هنآ ىعم : لاق

 : .: ةلآتسم

 هتالص ةساجن هنم عضاوم فاو «. رصح ىلع ىلصي لجر نع لئسو
؟ ال مآ ةمات



_ ١٦٠ _ 

 هتالصف ريصحلا ف هفلخ ةساجنلا تناك اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةمات

 ؟ ةسباي ىهو هبايث تسمو هفلخ ةساجنلا تناك ناف : هل تلق

 هتالص ف اوهو ةساجنلا هتسيبم : اذا .ةدساف هنالص نآ ىعم : لاق

 . هبايث تسم وأ

 هنيمي نعو ت همادق وآ هفلخ هب ةريدم ةساجنلا تناك ناف : تلق

 ؟ ةسياب ىهو امهنم ءىش هسمي الو ريصحلا ىلع ىلصي وهاو { هلامشو

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ا۔ميف ةيساجنلا نم همامآ ناك ابيل هتالص دسفت هنا : لاق نم لاق

 ٠ ١ اعا رة رشع ةسمخ نود

 ٠ عرذأ ةثالث نود اميف : ليقو

 ىف نوكي وآ هبايث نم ائيسث .و ت مل 9 هيلع دسفت ال : ليقو

 : ٠ ٨سبيت مل ولو هتالص مضوم

 : ةلاسم و

 ؟ تيم ريط وآ ةتيم ةدا رج هبوث فاو ىلصي لجر نع لئسو

 هنأ ىدنعف ريطلا امأو ء اهب سأب ال ةدارجلا .نأ ىعم : لاق

٠ زوجيال



.١٦١ 

 ةلأسم . وبع :

 نم ولخي الو ةجليلها وآ ةنابل ةمف فاو ىلصي لجر نع لئسو
 سيلو & ةفصلا هذه ىلع هتالص زوجتأ ح هترغيو همف ف قيرلا عامتجا

 . ؟ ال مآ ريبكتلاو حيبستلااو ةأرقلا نع هعنم

 امب عافتنالاو هنمف ف اهجاليا كلذب ديري ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ناو ى ةالصلا ىأ لمعلا ىدنع هبسثآ دقو ح كلذ زوجي الف اهنم دمتسي

 هجو ىلع كلذ امناو > كلذي عافتنالا ىلا دصخغي الو اذه رغ ىلع ناك

 ٠ زئاج ىدنع كلذف هتالص نع هلغشت ملو 6 اهلمح

 : ةلاسم :ج

 الإ جرخي ال ءىش هردص نم جرخي مث ةالصلا ىف لجر نع لئسو

 ؟ ةالصلا ىف وهو هحرطي نأ هل له « ةجلاعمب

 ريغب هظفل نم ةردقم ىلع ناك !ذا هنيلع سأب ال ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠. هربغ الاو حنحنتت ةجلاعم

 ؟ ةالصلا ف فقو مك : دبعس وبآ لئسو

 ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع فقرعي ىذلل فوقولا دكؤأ ىعم . : لاق

 "ارقت نم هم رمؤب ىذلا فوقو نا مم :رسي ةذاعتسالاو مارحالا ة ةريبكت دعم

' ( ١ ج ديفملا عماجلا _- ١١ م )



 ب. ١٦٢.

 ةحيبست ردقب فوقولا لقأ : اولاقو كلذ ردقب لفقو ناك ، باتكلا ةحتاف

 ٠ ةروسلا ةءارق نم هغارف دعيو مالكلا نبب

 ملو كلذ لعفي مل نمف : هل ليق .دوعقلا نم :وآ دوجسلا نم ماق ١ ذاو

 ؟ال مآ هتلص دسفت لجعتسااو عضا ومل اهذمه ق فقي

 هف بدالا جرخم جرخي هبنأ ىعمو هتالص . دسفت هنآ ملعآ ال : لاق

 عضوم ىلع دجسو { ريصح ىع ىلصي ناك اذا ىلصملا نع لئسو

 !ذاو ء ضرألاب قزل هيلع دجس اذاف هدوجس عضوم نع مفترم وهاو هنم
 مضوملا اذه هيلع دوجسلا هل :زوجي له ، ريصحلا عفترا هسأر عفر

 ؟ ريصحلا نم

 نا ريصحلا نم مضومل ا ااذه ريغ ىلع دجسي نأ رمؤي هنآ ىعم : لات .

 !نيمي هدوجس ف ليمي الو ، هدوجس ىف رخأتي .وأ مدقتي نآ كلذ هنكمأ

 ٠ هلامست نعو هنيمي نع دجسي هل نا ليق دقو ث الامش الو

 مآ ةمات هتالصأ عفترملا عضولا اذه ىلع دجسمو ىلص ناف : تلق
 ؟ 7 . . ٠

 قزل هيلع دجس اذا ريصحلا ناك اذا: لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

كوتقلا ضعب ف نآ ىعمو ى ةمات هتالصنف هتهبج الا ةجلاعم ريغب ضرألاب



 ب ١٦٣

 رذع نم ال ١ هيلع دوجسلا زجي مل ادع اص نيعبصأ ضرع ناك ا:ذا هنآ

 ٠ عباصأ عبرأ ضرع ضعب : لاق رثألا ق تدجاوو ك هريغ اعضوم دجب ال

 : ةلاسم ج

 اهضعب تايحتلل اهيذخف تقزلآو تايحتلل تدعقو تلص ااذا ةآرملا نع

 ؟ ةضقتنم ما ةمات اهتالصآ قرف امهنيب سيلو « ضعيب

 > اضعب امهضعب سمي الو اهيذخف نيم .رتسىت نأ رمؤي هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهتالص ق اداسف اميلع ملعأ الف تلعف ناف

 هئوضو مض ١ وم نم اعضوم هجرف عدسو دجسو ىلص نمف : هل تلق

 ؟ هتالص ضقتنت له هريغ وآ ةبقع لثم

 هنيب رتسي ملو هسم هنآ ملعي نأ دعب هنكمأ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ٠ هتالصو ه٥ءوضلو دسف هنع بوثلاب هلزعب وآ ةحراجلا نيبو

 ركذلا سم .اذا اطخلاو دمعتلاب لاح ىلع هءوضو دسفي هنا : ليقو

 ٠ ءوضولا عضوم

 ؟ أطخ وآ ادمع اهجرف ةآرملا بقع سم ناق : هل تلق

 ٠ !كلذ لثم ف لجرلاك ةآرملا نأ ىعم : لاق

 ةالصلا ف ىهو ريصحلا ;وآ ضرألا ةآرملا جرف سم ناف ث هل تلق

؟ ال مآ اهتالص ضقتنتأ :



 س ١٦٤

 ىدنعف دمعلا ىف امأو ضقن أطخلا ف اهيلع سيل ليق هنأ ىعم : لاق

 ىلا بايثلا ادب ام لثمك وهف ء ضرألا ىلا ةروعلا نم ادب ام ليق هنأ

 دودح نم كلذ ىلع ىضم اذا ضقنلا هيلعو ص سابللا نم ضرألا ريغ
 ٠ هتالص تدسف ةالصلا

 . ضقتني هنأ ملعآ الف ءوضولا امأو

 بوثلا قوف نم هكحي له ث ةالصلا ىف وهو هجرف ىختنا ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ هتالص متتو

 ء ىش نم ال ١ كلذ ىل ١ دصقي ال نآ ىنبجعيو 2 كلذ هل نأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىلا هنم ةجاح الب ءىشلا سمي هنأك ء هنم دبال

 ؟ هكحي نأ هل له « ةالصلا ىف وه و هندب ىختنا ناف : هل تلق

 ٠ هتلازا ىلا تاكرحلا برقاب هكحي نأ هل نا :. ليق هنأ ىعم : لاق

 دهشنو ، تايحتلا متأ ىتح ىلوألا تايحتلا ىف ىسن لجر نع لئسو
 ادمحم نأ . دهبنأ : لاقو داعف ىلوألا تابيحتلا ىف هنآ ركذ مث اعدو

 ؟ هتالص ف هلوسرو هديع

 ملع مث اعدو ايسان ىلوألا تايحتلا ىف دهشت اذا امآ ىعم : لاق

 ىعمف ث هلوسرو هدبع ادمحم نآ دهشآ : لاقو داعو ىلوألا تايحتلا ىف هنآ

ل_ذم ف : لبق لقف ا رذع الو بيس ريغم هدىدرتو كلذ رركتل دمعت هنآ



١٦٥ 

 د ناح ناو ٠ هتالص دسفت .اذه. ىن نم ىنعمل وأ ةملكلا تتبث ىنعمل ناك :احعملا نم ,رن :

 ٠ ٢اميلع ىنبيو ةمات هتالصف رذعلا هيف نوكب

 : ةلاسم%م اه

 عطقي لهآ نم ملحلا غلبي مل ىذلا ىبصلا نع لئسو ةالصلا عطق ةفذلا
 ؟ ال مأ

 . ةالصلا عطق ق مهئابآل عبت مهنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم ج

 سانلا نم هع : ء اهم الوملعي نأ لجأل ةأرملا تحتساف : 7 ا ٢ امج ا لام ك ا اومل نآ لجأل ةا تتاف ٠ نالا هيلع ا ايتأ مث
 رسحناو ؛ سمسثلا تعلط املف « تلصو ةآرملا تحسمت س ذا : ءاملا نع سانلا

 ا١لصصلا كلت ق اهمزلم ام \ تلستغا ؟ 5 كات ىف ١

 ٠ ةرافكلا ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةرافكلا اهيلع ااذ_ھه لثم فق : لاق نم لاق

 ن نظتو كلذ ق ا همزلم امي ةله اج ثن إك اذا : لاق نم ل ات اذ . آ : 8. ١, ..٠!.

 .- 1 ٠

٠ ةرافك اهبرل اع ) سيلف ُ اهل زئاج



 م ١٦٦

 بلطف ى راج ريغ وأ راج ءام مهدنعو موق ىلا لصو لجر نع لئسو

 ناك ناف ع انيلع ربصا : اولاقف ىلصيو حسمتيو ؤ مهئام ف لستغي نأ مهيلا

 مهيلع ربصف « انعام قلطت ال انيلع ربصا : اولاقو ، انوقحم ءاملا اذه

 باغ دق سمنشلا' ىلا رظن نآ املف ، ىلصو حسمتف « هل الونذآ نآ ىلا

 ؟ كلذ ف لوقلا ام ىوط نم اذه ريغ ءام دجي اذه ناكو ءىش اهنم

 ىلصيو ةراهطلا ىلا غلبي نآ وجري هسابتحا ى ناك اذا كيق دق : لاق

 ىلصو تقولا تاف ىتح كلذ ىلا لصي .ملف . رطاخمب سيلو & تقولا ىف

 اذهو ص هيلع ءىش ال ليق هنآ ىعمف ، ةفصلا هذه ىلع تقولا ريغ ىف

 ق مايآ ةرشع مايص افورعم عنصي ليقو ص ةرافكلا هيلع ليقو ، طرفملا هيسشي

 ىف ليق ام طسوا اذه لعلو & نيكاسم ةرشع مامطا وأ اذه لثم

 ٠ .اذه لثم

 : ةلسم ةه

 ؟ 2 سمشلا نرق

 سمشلا :نرق نم ءىش ١ بيغم كلذ نوكي هنا : لبق هنآ ىعم : لاق

 نم ءىشب ىرااوتي ال ىذلا عضوملا ف ، سمشلا بيغم عضوم ف هسضن
 ٠ اهعضوم نم اهطقسص الا كلذ هايىشأو لابجلا نم اهل تاضراعملا

 : ةلاسم م

؟ همف ىلع هدي لعجي نآ هل ه « ةالصلا ف بعاثتي لجر نع لئسو



 س ١٦٧

 ضعبو & همف ىلع ىرسيلا هدي افق لعجي نأ رمأي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ هنع ىمني ضعيو ص هل هركي

 : ةلاسم :ه

 هديب هيتفش وأ همف نم ةظفللا جرخآ نا : ىلصم اا ىف دبغس .ويآ لاق

 ؟ اهاقلأ
 ا; ... :, : . . ::

 ٠ دسفت ال : ليقو ، دسفت : ليقف : هتالص ضقن ف فلتخي هنأ ىعمف
. ٠. . .:. . ٩:03 . 

 . ث :..ا .ث ١ 7 - ..:: .. ."! . ..:.
.. .. 

 ؟ هبوث وأ هندب نم اهجرخأ نمف : هل تلق

 ٠ ثيعلا ىنعم ىدنع هيشي وهاو > ء اوس ىدنع هلك ىعم : لاق

 عضوملا اذالف دجسي نأ دارأ املف ء ةالصلا ىف لخد لحر [ نع هتلأسو

 قلعو هاذآ هيلع دجس نا ث هيلع ىلصي ىذلا ريصحلاب قزل كمس هيف
 ؟ هلامسث نع :وآ هنيمي نع وأ ث رخآتي وأ مدقتي نأ هل له ، هبايث ف هتحئار

 دلوتي ام ألا تقول ق هتالص نغ هزرحي ال ناك اذا هنآ ىعم : لاق
 رمآ نم سيل اذه نأل . ح كلذ .ىدنع . هل نكي مل. هبايث ىف فرعلا نم

 ظفح رمأ نم ءىش نع كلذب لغتشي فاخي ناك ناو . هتالص :

 هنع حسفناو هتع. مدقت وأ رخأت ناف ء هتالص رمأ:نم وأ هتالص

 ازيجي اضعب نأ ىدنعف ؟ فحنز ؛ نيتتوطخلااو ةوطخلا دعب الامشوآ انيمي

. ةالصلا رمآ ىناعم ف كلذ



 _ ه١٦١٨ _

 تاولصلا رثكأ وأ لقأ .وأ ةثالث وأ نيرهش :وأ ارهش ىلص نمع هتلأسو
 ؟ همزلي ام ى كلذل هبنم ذاهج هتالص ف مرحي نكي ملو ‘ ضكتارفلا

 . مرحي ملو ىلص اذا ةمات ريغ ةضقتنم هتالص نأ ىعم : لاق

 ؟ كلذ ىف همزلي امف : هل تلق

 : كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هبلع ةرافكلاو لدبلا همزلي : لاق نم لاق

 ٠ ةرافكلاو لدبلا همزلي : لاتق نم لاقو

 ةرافك هيزجت ةرافكلا هيلع نا ىريو لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ٠ةدحاو

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ همزلي امف مارحالا ةريبكت كرتل دمعت ناف : هل تلق

 ٠ دمعلا ىلع ةالصلا كرتل دمعت نمك نوكي هنآ ىعم : لاق

 ؟ ةدحاو ةرافك هبزجت وأ ةالص لكل ةرافكلا هقحلتف : هل تلق

: هيق فلتخي هنآ ىعم : لاق



. ١٦٩١ 

 ةدحاو ةرافك هيزجت : لاق نم لاق ٠

 ملعأ هللاو ء ة رافك ةالص لكل : لاق نم لاتو ٠

 ث ةلا 7

 تسعنف غ ءاشعلا ةالص دعب هحضرت اهل نبا ىلع تعجضنا ةآرما نعو

 ىتلا ةالصلا تلص مث ء اهتلفان تلصف تماق مث ء ةالصلا تتاف ىتح

 ؟ اهمزلي ام اهتقو ىف تناك

 ىتح هعض رت اهدلو ىلع ةمتعلا ةالص نع تمان ىتلا امآ : لاق

 ةالصلا ىلا مايقلا ةين ىلع تناك اذا : ليق هنأ ىعمف « تقولا تاف
 عنصت اهنا : ليق دق هنآ ىعمف ت تقولا تاف ىتح مونلا اهب بهذف

 ناو ث ةثالث وآ انيكسم معطت وآ ص ةثالث وآ نيموي وأ اموي موصت افورعم

 فورعملا ىف فلتخي هنآ ىعمف « اهتقو تاف ىتح برغملا ةالص نع اهمون ناك
 امك افورعم تعنص نأو ث ةمتعلا ةالصك اهيف دكؤملاب سيلو ، اهيف
 . ةرافك امي ملعأ الو اشعلا ىلصتو ث هللا ءاسث نا نسحف كل تفصو

 : ةلآسىم ج

 بايذ وآ 6 هعحسلب نآ فاخ ىبد ههجيو ق راط ١ ذ ١ ىلصم ١ نع هتلأسو .

 وأ ، هبايث ؛وأ هندب ىلع تسمه ةباد وأ ههجو ىلع وآ ، هنيع ىلع عقي

 هنع كلذ فرص جلاعي نأ هل له ح هنذأ ف لخدت .وآ هص رقت نآ فاخ ة رذ

؟ هتالص ق وه و



_ .. ٧٠ ١ 

 تايذؤم ا نم هضراع ام عيمج هسفن نع آردي ليق هنآ ىمم : لاق

 ٠ لمع الو جالع الب تالغشملا

 ؟ زوجي ال ىذلا جالعلا امف : هل تلق

 ةيحلا ف ءاج ام الإإ لمعلاا نم ىعم كتقلا نأل 2 لتقلا هنآ ىعم : لاق

 . هتالص ىلع ىنييو نالتقي امهنا ليق دقو ، برقعلا و

 : ةلاسم .

 5 . تيتا : _تووق
 عباصأ ٢ ى رخألا ا امه دحآ آ هيدي عباصا عقنل لجر نع هتلأسو

 ىتح ه تعقر ساحو ه - هلجزو هندب نم هلصافم عقنأ وآ > امهعياصأب ٥ دي .

 ح ١ ةالصلا قف ق .وه و 1 'المعالم : ايساث مقن ىتح هرهظن ىنطمت وأ > (: تعقن

 : .., ؟ال ةداعالا هبلع نوكيل

 ايسان وأ ادماع ةالصلا ف هعباصأ عقني نميف ليق دق ة هنا ىعم : لاق . .

 . تركذ امم عباصألا لثم ىدنع وهف ىقي امو 2 ةداعإلا هيلع نأ ,

 :الصلا ف وو متاخلا اميف ىتلا ءديب هتاخ كرح ناف : هل تلق `

 ٠ هبلع ضقن الو ، ءاسآ دق ليق دق هنأ ىعم : لاق

 الهاج كل تركذ امك هلصافمو هعباصأ عقنآ دق ناك ن :هاف : ' هل تقل

 . ؟ هتالص نم ىخم اميف هلاخ نوكي امه كلذ ف همزلي امب

٠. د شآ لهجلاو نايسنلا ف ضقنلا هيلع ليق دق هنا : لاق



 س ١٧١

 نوكي ام ةفصلا هذه ىلع ىلص مك فرع نكب مل ناف : هل تلق

 ؟ هلاح

 امعفخ م 4 ىقن ىلع > صقتسن ى ىتح لديبو هسفنل د طاتحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىضم اميف هتالص نم هيلع ضقتنا هنآ فاخي

 ىلصي او < اهنقو ف اهلثم ةالص لك مم كديم نآ هل زوجيف : هل تلق

 . . ؟ دخاو :تقاو وآ دحاو مدي ف كلذ ٣

 . رذع .نم الإ كلذ عدي :الو 2 راهنلاو :كيللا .نم تاقوألا نم ةالصلا .

 : ةلأسم ةب

 ةجحلا حبصلا ةالص ف ) دحآ ةللا وه لق ( ةءارق ةدامهز نع هتلأسو

 ؟ رمآ و أ .. نآرقلا ق قالطإلا ةهج ههج نم اهيف

 اهيف رماللو ةءارقلل قالطالا نم اعيمج ناينعملا هقحلي هنأ ىعمف
 : : .:: ه اهتءارق كذضفلأ

 روم رشع ؟رقاف قالطالا ة ههج نم ناك : كرظانم لاقت ن : تلق

 ؟ كتجح ام

 عنمي ىذلا ليلدلا ام رون رشع :تأرق نا : هل لوقي كتجح نأ ىعمف

. هيلع رسفي ملو ءئراقلا ىلع رسيت ابمم ناك نا لذ



_ ١٧٧٢ 

 ادمعتم ءوضولا دنع ءاملا هينيع برشي ملو ىلص لجر نع هتلأسو

 ؟هتالص متت له & ىلصف

 « ادكؤم ائي_۔ث هيف نأ ملعأ الو 0 هتالص ديعي نأ ىنبجعي : لاق

 هينيع لخد اغباس السغ ههجو لسغا هنا : ءاهقفلا ضعب نع ليق دق هنأل

 ةين ىلع باوجلاو = هيلع ةداعا الف ىنعملا ااذه ىلعف ىلصف ءاملا
 ٠ ادمعتم برشي مل هنأ لاؤسلا

 نم ةلزنمب كدنع نانوكي كلذ تبث اذا ، اهكرت ىنعمف : هل تلق

 ؟ قاشتس ااو ةضمضملا كرت

 ٠ كلذ ىنعم هيسشي اذكه : لاق

 « هدحو ىلصي وآ امومأم وآ اماما ناك اذا ىلصملا نع هتلأسو

 آ الهاج دمحلا كل انبر لوقي ال هدمح نمل هللا عمس : لاق اذا ناكو

 مزلب ام ةريثك تاولص ىلص د ةو لعف نمل نيبت مث ؤ ادمعتم وآ ايسان

 ؟هلعاف

 « ةمان هتال_۔ص نا : ليق دقف دمعتلا ىلع ناك اذا. هنأ ىمم : لاق

 هبلع ليق دق هنأ ملعأ الف نايسنلا ىلع امآو ث ةداعالا هيلع نا : ليقو

4ذ_,ھ لثم ى لهاجلا ف لوقب اضعب نأ ىعمف لهجلا ىلع امآو 4 ةداعالا



١٧٧٣ 

 ةداعالا هيلع نوكي ال نأ ىنبجعيو ىسانلاك هنأ بهذي ضعبو س دمعنملاك هنا

 ٠ نايسنلا ف الو لهجلا ف

 :ةلاسيم ده

 : ؟ لاجرلا لثم مامتلاب ةالصلا ةماقا نهيلع له ءاسنلا نعو

 . لاجرلا لثم كلذ مامت نهيلع سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ( ٠ ة_ماقا نهيلع سيل : ليقو

 ٠ هللا لوسر ادمحم نآ دهشأ ىلا نمقي : ليقو

 . هللا الا هلا: ال ربكأ هللا ربكأ هللا : نلقي مث اذه ىلا نمقي : ليقو

 دمحأ لوق ف حالفلا ىح ةالصلا ىلع ىح : لوق نييلع نأ ملعأ الو

 . ه نيملسملا نم ملعلا لهأ نم

 ؟ لصي مل مآ ىلص ةالصلا ف كسث لجر نع لئسو

 هنأ ىعمغف اهل صب مل مآ اهالص اهتتتو ق اهيف كش اذا ىعم : لاق

 ٠ اهالص هنآ ملعي ىتح اهيلصي نأ هبلع : ليق

 مل هنأ ملعي ىتح ىلصي نأ هيلع سيلف اهتقو تاف دق ناك ناو

اهبل_صيل ىضم وآ ةالصلا ف كلخد هنأ ملعي مل نا كلذلو ے لصي



١٧٤ 

 لدب ال هنآ ىعمف & اهلصي مل وأ اهالص اهيف كسثو 2 كلذ ىلع نقيتساو

 ٠ هيل ١ ىضم ام لصي مل وآ هيق لخد ام مكحي مل هنأ ملعي ىتح هيلع

 : ةلابسم 3

 نأ دارأف ةالصلا ق قازمبلا هبرك اذا ىلحملا ف : ديعس ويآ لاق

 :ةلاسم :چ

 تقولا ف مان اذا ةمتعلا هتالص ف هب ليق ىذلا فورعملا ناا : لاقو

 ىتح مونلا:هب بهذف تقولا لبقو ، ىلنضيأ تقولا ف موقي نأ ىلع
 7 تقولا تاف

 ق نأ ىعمغ ‘ ئلصيو موقي ةنأ وني ملو تقولا ق مان نا امآلو

 ماني ىتح هيلع ةرافك ال لوقلا ضعب فو 2 ةرافكلا هيلع نآ لوقلا ضعب
 +: تقولا ىف ىلصي موقيال هنآ ىلع

 ؟ هب ليق ىذلا فورعملا امف : هل تلق

 ٠ نيكسم ماعطا .وأ موي موص هنا : ليقت هنآ ىمم : لالت

 . نينيكسم ماعطا وأ نيموي موص : لوقي ضعبو

٠ نيكاسم ةئالث ماعطا' وأ مابآ ةثالث موص : لوقي ضعبو



_ ١٧٥ 

  .3ةلاسم ّ

 دربلا فوخ هيمدق ىلع هرازا ىخريو ىلصي لبجر نع لئسو
 . ؟ كلذ هل له > ضوعبلاو

 ، هنم ءاليخ ريغ نم قح رذع ىنعمب كلذ ناك :اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ برحلا ف كلذ لعف هل .زج ام وحتك زئاج هنآ ىعمغ

 :ةلأسم :

 هيلع نولصي سانلاو جوراصلاب هتحرس ةجوجصم دجسم نع لئسو

 . ؟ال مأ مهتالص زوجت ريصح ىلع

 ٠. ضرألا تتبنآ امم هنأل كلذ زوجي ليق هنآ ىعم : لات

 : ةلاسم ادج
. ١ : 

 ملو = تبجو :دق ىتلا ةالصلا تقو ف ماني مث ارمخ برشي نمعو .
 ةالصلا كلت ىضقنت ىتح هبتني الو ، ريغتم هلقعو ناركس وهو مني
 كرت ىلع دفعت نمم نوكي كله ء هبتني مث ؛ اهدعب ىرخآ ةالصو
 ٠ا ةرافكلا و لدبلا همزليو ةالصلا

 الديلا همزلي نم كيبس هليببس نوكي ركس ريغ نم مان ناك !اذاو
 ١ ؟ ةرافك الب

 ح لدبلاو ةرافكلا هتمزل ةالصلا كرت ىلع دمعت اذا هنأ ىعم : لاق
: ليق هنأ ىعمف تقولا تاف ىتح مقي ملف موقي نآ ىوفي وهو مان اذاو



_ ١٧٦ 

 فورعملا امنا : ليقو ث افورعم عنصيو لدبلا هيلع : ليقو ع لدبلا هيزجي

 : فالتخاب فورعملا هيلع نا : ليقو « ةمتعلا ةالص ف

 ٠ نيكسم ماعطا وآ موي مايص : لاق نم لاقف

 . نينيكسم ماعطا وأ نيموي مايص : لاق نم لاقو

 : ٠ نبكاسم ةثالث ماعطا وأ مايآ ةئالث مايص : لاق نم لاقو

 لدب هيلع نوكي ىلص ال وأ ىلص فرعي ملو ركس ناف : هل تلق

 3 - ؟ همزلي امو ةرافكو

 لدبلا هيلعف ركسلا لج نم لصي ي مل اذا ليق هنأ ىعم : لاق
 ٠ هل ; رذع الو ةرافكلا و

 دوجسلا نم هسآر اهب عفري ىتلا ةريبكتلا .ىسن لجر نع لئسو

 ؟ هتالص متت له« اهكرتف ةءارقلا ىف وهو ركذ ىتح

 ٠ ةمات هتالص نا ليق هنآ ىعمغ

 ؟ ادمعتم اهكرت ولف : تلق

 ةداعا ال : لوقي ضعيو .ث ةداعالا هيلع نا. : لوقي اضعب نا : لاق

٠ ةريبكتلا كرت ىف هيلع



 س ١٧٧

 ١ دجسملا ف ىلصي نأ ىلع ىضمو ةداصلل حسمت هت لجر نع لئسو ،

 لصي مل هنأ ركذ مث ث ةالصنا تقو تاف نا ىلأ اهلو ء قوسلا لخدو

 ؟ كلذ ف هيلع بجي ام

 نم نرق باغ دق نوكي نآ الا ركذ ىتم ىلصي هنأ ىعم : لاق
 ٠ اهبورغو اهعونط متتسي ىتحف ‘ نرق اهنم علط رآ ڵ سمشلا

 : ةلأسم دهن

 ركذ مث ؤ دجس نآ ىلا ةءارقلا نع هتالص ىف اهس لجر نعو

 ؟ عنصي ام

 : فالتخا كلذ ى : ليق هنأ ىعم : لاق

 ءعىدتبي هنآ ركذ مث هريغ ىف راصو كلذ كرن اذا : لوقي ضعبف

 ٠ هتالص

 هناف هيف رصي مل امف ؛ ثلاث دح ىلا ريصي ىتح : لوقي ضعبو

 ٠ هتالص ضقننت الاو هكرت ام ىلا عجري

 ٠ هكرت ام ىلا عجري هناف س ةمات ةعكر لصي مل ام : لوقي ضعبو

 ٠ هتالص رثكآ ىلصي مل ام : لوقي ضعبو

 ائيش لمع دقو ليو اقتأل ادحأ ىلع ٥ رك ذ ام ىل ١ عجر ناف : هل تلق

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ١٢ م )



_ ١٧٨ 

 ؟ كلذ هل متيو هكرت ام ىلا

 همتيف كلذ دسفي ال ىذلاف ء فالتخا كلذ ىف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ىذلاو ڵ كلذ هعفنيو هنالص ىلع ىنبيو هكرت ام ىلا عجري لوقي هل

 ٠ هلوق ىنعم ىلع كلذ هل ءىدنيي هنا : لوقي

 :ةلأسم وج

 هدرجس عضوم نع هفرصيو ه رظن عفري نآ هل له ىلصملا نع لئسو

 متت قيرطلا ىف بهذيو ءىجي نم فرعي ىتح ههجو ءاقلنو همامأ رظنيف

 لعف ناف س هدوجس عضوم قورف هرظن ىدعتي نأ هل هركي ىعم : لاق
 كلذ هل هركي هنا : ليق دقف اهفرعيل ءايشألا نم ءىشب هرظن فرص ريغ ىلع

 ٠ ءامسلا ىلا رظني وأ ةلبقلاب ربدي مل ام هيلع داسف الو

 ٠ هسآر قوف نم : لات نم لاتقو

 ٠ ههجو ءاقلت : لان نم لاقو

 اد_معتم اعارذ رثع ةسمخ قوف هرظن دم اذا : ليق هنأ ىعمو

 ٠ هتالص ثدسسق

 ائيش اهفلخ نم ىرب الو هتماق عفري ة رتس همامآو ىلص ناف : تلق

 ىلا رظنل ةرت_س رغ تناك ول ام را دتمي ههجو ءاقلت نم هد 1 رظنف

؟ لدب هيلع له ڵ ءامسلا



١٧٩ 

 هجولا اذه ىلع لدب هيلع سيل نأ ىعم : لاق ٠

 فقسلا ىلا رظني هسأر عفرف فقسم تيب ىف ىلصي ناك ناف : هل تلق
 ؟ لدب هيلع له « هسأر ىلع نم

 هرظن الو س تيبلا فقس ىلا هرظن ىف هيع لدب ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ناك اذا اعارذ رشع ةسمخب لوقي نم لرق ىلع هنأ الا ةلبقلا طئاح ىلا

 ٠ ف)ااتخالا ىنعم هقحل إاعا رذ رشع ةسمخ ىلع ديزي تيبل ١ فقس

 :ةلأسم وبع

 ؟ ىلوألا لبت هتتاف نهيأ لدبي فيك نيترم

 مث ء رهظلا ىلصي مث ء نيترم رجفلا ىلصي نأ ط ايتحال ا : لاق

 لدبي مث ث نيتيلاوتم نيترم رهظنا ىلصيو « نيترم امامت رجفلا ىلصي
 ٠ طايتحالا ىلع هنأ ىدنع لدبلا وه نوكي هلبقتسا امو « ءاش فيك رجفلا

 مت ء رجفلا لد بلا ىلا دصق اذا اذه دعب ىلصي نأ بجاوو

 ٠ رجفلا نم ىقب ام : صي مث ء رهظلا مث ء رجفلا مث ڵ رهظلا

 ؟ نيتالصلا فرعم ملو ناتيلاوتم ناتالص هتناف ضيرم ق لاقو

 ح اهب آدب ىتل ١ ىلصي مث ح تايل ١ رتم تا ولص سمخ لديب هنأ

تاولص ثالث هتتاف ول كلذكو س بيترتلا ىلع طايتحالا ىنعم هل تبث د_ةقو



 س ١٨٠

 ؛ بيترتلا ىلع اهب آدب ىتلا ىلصي مث سمخلا آديي اهدنع هنأ تايلاوتم
 ناك اذا لدبلا نوكي اذه ىلعو ح تاولص ثالث هتناف تناك اذا ةيناثلاو

 ٠ ايلارتم

 :ةلأسم "

 نم طقسي نأ دارأ ىلصي ناسنا هبرقو ىلصي لجر نع لئسو
 ؟هتالص متت له & هكسسمأف 0 ساعنلا

 حالصا ىلا الا ءىش ىلا كلذل بهذي مل ناو غ كلذب اهدسفي ضعبو
 ٠ هيلع هتالص هب متت امم كلذ نأ ملعأ الف رخآلا ةالص

 قافأ مث اسعان هبنجل عقوف ةالصلا ف ساعن هباصأ ناف : هل ليق
 ؟ ءىدتبي م هتالص ىلع ىنييا

 هتالص دسفت ساعنلاب دسفت : لوقي نم لوق ىلع هنآ ىعم : لاق

 ٠. هلوق ىنعم ىلع

 ؟ هتالص متت له ن هينيع دس ىلع ساعنلا هبلغ ناف : ليق

 ٠ هلوق ىنعم ىلع س اعنلا ىنعم هانعم كلذ نأ ىعم : لاق

 ؟ كلذ لعفو كلذ ىلع بلغي ناف : هل تلق

 هتالص داسف ىلا بهذي هنأك هتيآرو ، افالتخا كلذ ف نأ ىعم : لاق
٠ هلرق ىنعم ىلع



_ ١٨١ 

 ءىش هردص نم جرخي مث ةالصلا ق بحنب لجرلا فق : هل تلق

 ؟ةالصلا ف وهو هحرطي له « ةجلاعمب الا جرخي ال

 هظفل نم ةردقم ىلع نكي مل ام هيلع سأب ال ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هريغ الو حنحنتب ةجلاعم ريغب

 :ةلأسم وه

 هرضح مث ك مرحأف ىلصي ماقت مث ةالصلل مميتب لجرف : هل تلق

 ؟ءال اي حسمتيو ةالصلا عطقي مآ هتال_ص متيآ ء ا ١

 ء ٦ضوتي مث ةالصلا عطقي هنآ انباحصآ لوق ف هنأ ىعم : لاق

 ٠ هتالص ىف ىضميف ةالصلا توف فاخي تقو ق نركي نأ الا ىلصي مث

 لخد وأ امهادحا ىلصو مميتف نيتالصصلا عمجي ناك ناه : هل تلق

 ؟ ؟ضوتيو اهعطقي مآ اهمتيآ ءاملا هرضح مث 6 ةيناثلا

 لدب الاو س ىلوألا هتالص تمت دقو ، آضوتيو اهعطقي هنأ ىعم : لاق

 ممتي اذا بنجلا كلذكاو ، اهل ةداعالا هيلع نآ لوقلا ضعب قو ٤ هيلع

 لسغيو اهعطقي مآ هتالص ىلع ىضميآ ى ءاملا هرضحو اهيف لخدو ةالصلل

 ؟ ىل_ص هب مث آاضاوتيو

ةالصلا عطقي نآ هلف هيلع اعساو تقولا ناك نا : ليق هنأ ىعم : لاق



 س ١٨٢

 لستغاو هتالص ىلع ىضم تقولا تاوف فاخ ناو س ىلصي مث آاضرتيو

 ٠ كل ذ > عي

 مث 6 ىلصو مميتف ءاملا عضومب لهاج رفاسم لجرف : هل تلق

 هيلع مآ هتالص هيزجت له 6 ةالملا تقو ف ءا_ما با۔صآو ديعي ريغ ىشئم

 ؟ ءاملا دجوي ةداعالا

 ناك ناو 6 هلعف هازجأ ءالا دوجوب الهاج ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 رثكأ نأ ى دئع و ؤ هنال_۔ص ق فلتخي هنآ ىعمقف هعضومو ءا ملل ايسسان

. لهاجلا نم دشثآ ىسانلا نأ لوقنلا



 س ١٨٣

 باب

 اهبناعمو ةعامجلا ةالصلا ق

 ىف وهو هيجوتلا ف ىضمو ةالصلا ماقأ اذا مامالا نع هتلأسو

 اهرسي ةءارقلا ق وهو 4 هفلخ نم هل حبسف ةءارقلام اهيق رهجي ةالص

 ؟ اهب رهجي مل مآ مارحالا ةريبكتب رهج ملعب ملو ث ةءارقلاب رهجف

 ٠ اهربكي مل وآ رهجي هنأ ملعي ىتح ةمات هتالص نآ ىعم : لاق

 . اهربكي مل وآ رهجي مل هنآ ملعب ىتح ةمات هتالص نآ ىعم : لاق

 ؟ ال مأ ةمات هتالص نع هفلخ نيذلا لآسي نأ هيلعف : هل تلق

 ٭: هيلع سيل نآ ىعم : لاق

 هنآ هفلخ ىلصي نمم رثكآ وآ نالجر وآ لجر هربخآ ناف : هل تلق

 ؟ال مآ ةداعا هيلعآ ما رحال ١ ةريبكني رهجي مل وأ ربكي مل

 هعم ىلصي نمم دحا و ٥ ربخآ ولو 6 ةجح هبلع مهلوقت نآ ىعم : لاق

 ة_صقان اهنا : اهبف لوقي هنآ ةالصلا ىق امهتم نكب مل ام ةال_صلا كلت

 ٠ ةتث هربخآ ىذلا نركي ىتح ضعبو ي ةمات ىهو

 ةالصلا ى مامالا كش اذا اهمامت ىف ةجح نونركي كلذكو : هل تلق

؟ ا همامت نع مهلأسي مث



_ ١٨ 

 ٠ امهتم نكي

 ىتحف هعم ىلصي نمم نكي مل اذاو ث ةقث نوكب ىتح : لاق نم لاقو

 ٠ هلأ_س اذا ةقث نوركم

 ، اهمامتي لوقي امهدحأ هعم ىلصي نمم نالجر هل لاق ناف : هل تلق

 ؟ هعم لصي مل نمم نالجرلا ناذه ناكو 0 ةمات ريغ اهنا : لوقي رخآلاو

 ىف آفاكت :اذاف ڵ هلوق لبقي نمم اعيمج اناك اذا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ن ىعمو 0 ىسن نمم د_حأ لوقب ىلصي الاو ٠ هكش لاح وهف امهلرق

 . مهيلع لدب الو « ناصقنلا نم ىلوآ مامتلا نأب لوقلا ضعب ىف

 : ةلاسم زج

 ةعامج دجسملا ىف ىلصي نأ بجيو ، هندب ف ضرم نم ةلع هب لجر نعو

 ٠ هيف ىتلا ةلعلا ةهج نم ةعامج دجسملا رامع ضعب هب ىذأتي هنأ الا

 ٠ دجسملا رامع

 ؟ هل لضفآ هدحو ىلصيو دجسملل ا رامع نم وه ناك ولو : هل تلق

 امناو ، دجسملا رامعب هنم عقي ررض كلانه نكي مل ام هنآ ىعم : لاق

 هسفن مزلي الو ، ةالابملا ةلقو فافختسالا ليبس ىلع ىذأتي نم هب ىذاتي
 ىلع هرك نم هرك ولو ، ةعامجلا مزلي نآ هب ىلوأ اذهف ، هراكملا ىلع ربصلا

. هيلع هللا ريداقم لبق نم ىهو . هلبق نم تسيل ةيذألا نأل ، هجولا اذه



. ١٨٥ 

 ىتح ةرضملا هيف مهيلع لخدي امب دجسملا رامع ىلع ررضلا عقي ناك ناو
 نأ لجرلا اذهل ناف ، دجسملا ةرامع اوكرتي وأ ةرضملا مهسفنأ اومزلي

 ء ررضلا لمتحي نأ اما : نيينعم دحاب دجسملا رامع ىلع ررضلا لخدي ال
 ٠ هلجآ نم دجسملا برخي نآ امااو

 هجوب دجسملا رامع ىلع ررضلا لاخدا ضيرملا اذ_ه نم نكي مل امو

 كلذب د_صق اذا باوثلا كلذ ف هلو ث هبلع مثا ال نأ وجراف هنم رايتخالا
 ٠ هتلم ىضف ءاغتباو مزاللا ءا دآ ف

 ؟ مثأم ضيرملا !ذهب نوذآتي نيذلا قحلي لهف : تلق

 رغ ىلع ضيرملا اذمب ىذأتي نمم ىذآأتلا ن .راك اذا هنآ ىمم : لاق

 .٠ هم ىذأاتلا ىف رقحت 5 ام قيرط نم كلذ ق مثالا هيلع ىشخأف {© هم عقي ررض

 :ةلاسم ةه

 م

 موقلل هريغ ماقتنأ ناف ئ نذؤملا ميقي نآ هم رمؤي ىذلا ىدنع : لاق

 ةيهأ رك الف باغ ناو 4 رضح اذا ىدنع اذ_ھو ح ةمات مهتالصف اولصو

 .٠ ىدنع كلذ ى

 ؟ ةلأسم وچ

 ف مامالا لخدي مث ٤ سجن هبوثو ةالصلا ميقب لجر نع لئسو
؟ ةمات ىه مآ مهتالص ضقتنت ذتة؟ك له اوه ك جرخيو ة ةال ١ا



١٨٦ 

 ه ةمات موقلا ةالص نأ وجرأ : لاق

 :ةلأسم وه

 دعم نإ هجوي مينآ حص اذا نيدلا ف انل نيفلاخملا ءال ه نع لئسو

 ؟ متت ال مآ مهفلخ ةال_صلا متتأ اومرحي نأ

 ، ةالصلا ىف تونقلا ةلزنمب كلذ نأ لوقلا ضعب ف نأ ىعم : لاق

 مهعم ىلص مث ّ مهفلخ ىلصي نأ لبق كلذ نولعفي مهنآ ملع اذا'و

 ىلص نم ىلع بجوي الو س كلذ ف صيخرت لوقلا ضعب فو ع ةداعالا هيلعف
 ةمئأ دجو اذاو ث ىلوأ ةقثلاب ذخألاو ث ةداعا اذه ىلع مهفلخ

 ٠ كلذ ىق رظانلا ىلصملا ناك اومدع ناو ٤ ىلا بحأ ةوعدلا لهآ

 :ةلاسم ةمي

 مامأ رضحي هتالص نم هغارف دعبو « دجسم ق ىلصي لجر نعو

 ق ىل_ صملا لجرلا اذه فصيف ث ةعامجب ةالصلا ىلصي دجسملا كلذ

 اذا مهتالص مهيلع ضقنيأ ث مهعم ىلصي مامالا فلخ ىلصي نم ةلمج

 ؟ مهيلع ضقني ال مآ هراسيو هنيمي نع ارناك

 ى ةمات مهتالصو مهتالص مهيلع دسقع ال ليق د_ هق هنأ ىعم : لاق

 ، ةمات همتالصو فصلا بناج ق نوكب 9 هل بحتسو كاذ ٥ ركب ضعبو

 ةجح ريحت نم كلذ ةيه ١ رك بجوم هلعلو . افالتخا كلذ ق ملعأ الو

 تيثآ دت هنآ دنلل ىبنلا نع تبث دق كلذ ناف س ىدنع كلذل ىنعم الو

 قفاوف ءاج مث هدجسم ق وأ هلحر ق مكدحأ ىلص اذا »" : هلوقب كلذ

. همالك نم اذهف وحن وآ « ةلفان اهلعجيلو مهعم لصيلف ةعامجلا



١٨٧ 

 ؟ ةلأسم وبع

 ىقبو امهح_حأ ةالص تضقتناف ماما فلخ نايلصي نيلجر نعو

 ؟ عنصي فيك رخآلا

 ٠ رخآلا ملسي ىتح هللا ركذي هنآ ىعم : لاق

 ؟ ةضيرفلا ف سانلا مؤي نآ هل زوجي له س ديقملا نعو

 ةهج نم كلذ لعلو ى هلثم ديقمب الا مؤي ال هنا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ناك نا: هنا ليق دقو ص ادوعق هنم متآ قلطملا نأل ى درد_دحلا ماكحأ

 ٠ هفلخ ةال_هلا زوجتاو ؤ ديقلا هرضي الف ةالحملا دودح متب

 د_هقي نآ ر ردقي ال هنأ ريغ دودحلا متي ناك ن راف : هل تلق

 َ ؟ ايعتم الا
 ۔ ن . . . ت ۔س۔. . - ٠ ٠

 ادحأ نآ ملعا تسلو ع ةالصلا ف ديقملا مؤي نآ هركي هنآ ىعم : لاق
 هاتبكر نوكيو ه ةيلا ث بنجي , هابقع ع نري ىعقملا ن رآ ىعمو 6 ةالصلا دسفي

 ٠ ١ ضرألا ىلع

 : ةلأسم دهج

 هقحليو ى ىمعألا ليبس ليللاب هليبس نوكي يللاب ىشعب ىذلا نعو
؟ فالتخالا هقحلب الو نوهأ وهآ ليللاب سانلاب هنالص فق فالتخالا



_ ١٨٨ _ 

 لزن دق هنأل غ ىمعألا ليبس ليللاب هليبس نا ليق هنأ ىعم : لاق
 ال مآ حسميآ ملعي الو > نيفخل ١ ىلع حسمل اب نيعم نمع هتلآسو ى هتل زنمم

 ؟ رقسل ١ ف وأ رضحل ١ ق ن اك \ هفلخ ىلصي

 - : . نمه ن نآ الا ةزئاح هفلخ ةالصلاف ةلبقلا لهآ نم ناك اذا هنا : لاق

 نيفخل ١ ىلع حسمل ١ ق ره ه ا ريب نم الاح ق امآو ‘ نيفخل ١ ىلع حسم هنآ

 ةلأسم وج

 ص كريغ هلا ال : هلوق ىلا هجوف مامالا هقبسي نأ لجر فاخ ناف

 ؟ مامالا عم عكريو مرحيو

 : فالتخاب كلذ ف ليق د_ة هنآ ىعم : لاق

 نأ لبق هجوف ةالصلا ف مامالاو دجسملا ىلا ءاج لجرف : ليق

 ؟ كلذ هل له فصلا ق لخدي

 اذا : ليقو هجوب مث > فصلا ق لخديب ىتح ليقت هنآ ىعم : لاق

 ٠ دجسملا لخد اذا ليقو ی فصلا نم هعضوم فرع

 > ةلا 7

 هريخب مد ةلطتن مامالا بوث ق ىآرم مامالا مم ىلصي لجرو

؟ ال مأ



 ۔ ١٨٩

 اذاو 6 همي هربخي نأ هيلع ناك تسمفي امم ناك نا ليق هنآ ىعم : لاق

 ةرمحلا هذه نأ مامالا بوث ق ىآرو > مامالا فلخ ىذلا اذه فرعي مل

 ىنح هربخي نأ هيلع سيلف .أ هتالص هي دسفت ال مد ةرمح اهآر ىتل ١

 ٠ ةالصلا هب دسفت مد هنأ ملعي

 : ةلأسم ده

 ء اهفصن دمحلا ةءارق كردأ :اذا ةالصلا ف مامالا مم لجرلا نعو

 ؟ ةءارقلا نع هيزجي له 0 مامالا عكرو

 ٠ هيزجي هنآ ىعم : لاق

 :ةلأسم دهج

 نأ هل له ملس مش ؤ هتالص ف مامال ا هقبسي ىذلا نع هتلأسو

 ؟ مامالا فرحي نآ لبق ةالصلا نم هتاف ام ىضقي مرقي

 ٠ مامالا فرحي نأ لبق موقي ليق هنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم دهج

 ح هعم عوكرلل اذ_ه ًطآطتف عكا ر وهو مامال ا كردآ لجر نع لئسو

 ؟ عوكرلل اكردم نوكي له ص عوكرلا نم هسأر عقر ٢ مامالا ذخأو

 ذخأب نآ لبق هطاطحنا ناك اذأ هنآ لوقلا ضعب ق نأ ىعم : لاق

ناك % طاطحنالا اذ_هو 1 مايقنا ف اذه اقفتا ولو 3 مايقلا ق مامالا



_ ١٩٠ 

 عركرلا نم مامالا عافترا ناك ناو ث مامالا عم عوكرلل كردم هنأ هليبس
 ٠ ىدنع اكردم نكي ملو ى مايقلا نم وه هطاطحنا نيت

 مرحآو اذه هجوف س مايقلا ىف وهو مامالا كردآ ناف : هل تلق
 ؟ ةءارقلا متي مأ هعم عكريأ اهلمكي ملو ائيش باتكلا ةحتاف نم أرقو

 اهدحو باتكلا ةحتافي الا آرقي ال ةالص فق ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 . مامالا عوكر ف عكريو « مامالا عم آرق ام هيزجت هتعارقف

 ٠ باتكلا ةحتاف رثكأ آرقت نأ الا هيزجت ال : ليقو

 هيلع ناك الاو ء ا_هھلك باتكلا ةحناف رقي نأ الا هيزجي ال : ليقو

 . مامالا ملس اذا لديلا

 حم عكر اذاف ؤ ةروسو باتكلا ةحناف اهيف أرقي ناك ناف : هل تلق

 متي رأ هعم عكريأ مامالا عكرو ث باتكلا ةحتاف نم ائيش آرقي مل مامالا
 ؟ باتكلا ةحناف ةءارتت

 امف نآرقلا نم مامالا ةءارق نم ةيآ كردي مل نا هنأ ىعم : لات

 هيلعو 7 باتكلا ةحناف نم رق امب عفتني الف ك همارحا دعبي نم اهتوف

 ٠ مامالا ملس اذا ةروسلاو باتكلا ةحناف ةداعا

 ؟ مامال ١ ملس نأ دعب ؟رقي ملو كلذ لهج ناف : هل تلق

 اذا هيلع لدب ال : ليقو ؤس هتالص لدب هيلع : ليق هنأ ىعم : لاق

٠ عركرلا كردآ



1 ١٩١ 

  :3ةلأمصم :

 ء هنم اوهس وآ ايسان مامالا لبق مارحالا ةريبكت ربك لجر نع لئسو
 :دعي ربكي دعي مل مث ء ةاذاصل ا ف لخدو مامال ١ ربك نآ دعي ملع مت

 ؟ هنالص لاح ام مامال ١ مم هناالص متا ىنح ما رحال أ ةريبكت مامال أ

 ىلع مامالا لبق مارحالا ةريبكت ربك ىذلا امأف ڵ تفصو ام ىلعف
 ٠ كلذ ىلع هتالص متأ اذا ةداعالا هيلع نأ ىعمف ، هذه كتفص

 مامال ١ ربك مث آرقو 1 م امالا لبق م ١ رحال ا ةريبكت ربك نا كلذكو

 ؟ ما رحال ١ ةريبكت ربكي مث هيجوتلا ءى دنيي مآ ربكي دوعيأآ

 ليق هنأ ىعمغ ‘ آرق نا دعي هريبكتب ملعو مامال ١ ربك اذا امآف

 مارحالا ةريبكت ربكي نأ هيلع امنا ليقو ى مارحالاو هيجوتلاو ةالصلا ديعي
 ء كلذ دعب ملع مث عوكرلا ف لخد نكي مل ام هيجوت ريغب

 مامال ١ مم ىلصي ناك لجر نع ث هللا همحر ديعس ايآ تلآسو

 ح ماقف تايحتلا آرقت د_ ح مامالا نآ نظف تايحتلل مامالا دعقف 4 هقيسف

 ىلع ىضملو مامالا ملس مث ةروسلا ضعب ؟رقف ئ مقي مل مامالا اذاو

 ؟ هتالص متت له ح هنالص

 لثم هلعجي اضعب نأ ىلع اذه ىلع ماق اذا ليق هنآ ىعم : لاق
 عجري هنا : ليق هنآ الا هتالص متب رخآ اد_ح دعتي مل امف ى نايسنلا

 المع نكي مل كلذ لمع نيح هنأل س اهنم ؟رق ام لوأ نم ةالصلا ءىدتيبف

٠ هتالص ءعىدتببي هنا : ليقو ح هل عقب



_ ١٩٢ 

 ؟ هلعف ام ددعي الو ةمات هنالص نا ليق لهف : هل تلق

 كلذ ملعأ الف انباحصأ لوقت ىف امأ : لات ٠

 :ةلأسم هه

 ء نالجر وآ لجر هبنج ىلا فصلا ف ىلصي ىبصلا نع لئسو

 ؟ نيلجرلا وآ لجرلا ىلع ضقنيا فصلا متآو

 ٠ ةجرفلا ةلزنمب سيل هنأل ضقني ال : لاق

 :ةلأسم وج

 كلذ ف ةعامج اولصف ماما هيف دجسملا ىلا اورضح ةعامج نعو
 ك مامالا مهفلخو اوفرصناو 6 دجسملا ماما نوكم ثيح مهماما و > دجسملا

 ؟ نيلوألا ةعامجلا ةلص ف ىرت ام « ةالصلا كلت ةعامج ىلصو نذأف

 لوقل ا ضعب ف و ؤ ةمات عيمجل ا ةالص نا : لوقي اضعب نأ ىعم : لات

 ٠ ةدسساف نيلوألا ةالص نأ

 مث 6 مهنم ماما مهب ىلص اذا دجسملا رامع ق تدجو : هريغ نمور

 ىف رظنلا دعب اولص نا : ضعب لاقف ث ةعامجلاب ىلصف دجسملا ماما ىتآ

 ىلص نمو مامالا ةالصو ص ةمات مهتال_صف هيف ىتاي درع ى ذلا تقولا

. ملعأ هللاو ب ةضقتنم



 _ . ٨١٩٧٣

 ؟ ةلأسم ج

 رضحآ نمب رامعلا دحآ مدقت رضحي مل ماما هيف دجسم نع لئسو

 اذه ىلصف س هرظن مهيلع هل بجي ام ىلع مامالا راظتنا دعب هعم

 ءاج مث ۔ مامالا ةالصب هتالص هيف زوجت عضوم ىف مامالا لبق لجرلا

 هتالصو مهتالص زوجت عضوم ف دجسملا لوأ ف موقب ىلصف مامالا
 ؟ عيمجلا ةالص نوكي ام

 : اميف فلتخي مامالا لبق ىلصملا ةالص نا : لاق

 زوجت عضوم فق مامالا فلخ ىلص وه ذا ةدساف اهنا : لوقي ضعبف

 : ٠. هتالصب هتالص

 ٠ ةمات هتالص : لوقي ضعبو

 فالتخالا نوكي له ث مامالا رظتني نآ لبق ىلص ولف : هل تلق

 ؟ دح ! ك

 .٠ ادحاو نوكي نآ هانعم ناكف
- 

 مامالا ىلص ثيح دجسملا لوآ ف لجرلا ىلص ول تيآرأ : هل تلت
 ٠ هلوتت ينعم ىلع مامالا ةالص ف فالتخالا ناك

 ؟اذه ةالص ف كبجعي امف : تلق

 ٠ ةمات نوكت نآ ىنبجعي : لاق

( ١ ج ديفملا عماجلا ۔ ١٣ م )



_ ١٩٤ _ 

 لاق ةروسسلا نم مامالا غرف اذاف ؤ مامالا فلخ ىلصي ىذلا نعو

 هعمسي امم رسلا قوف ق وأ امهب ملكتي ارس نيتملك اهرخآ نم هفلخ ىذلا
 لوقيف ( ثدحف كبر ةمعنب امأو { : مامالا لوقي نأ لثمك ث هيلي نم

 لهمف :) : لوقي نأ لثمو (( ثدحف كبر ةمعنب ) وأ ( ثدحف ) : وه

 هتالص ضقتنت له ( اديور مهلهمأ ) : لوقيف ( اديور مهلهمآ نيرفاكلا
 ؟ هتداع كلت تناك اذا

 ناك نالاو س هتالص ضقتنت الف نايسنل اذه ناك اذا ىعم : لاق

 ىف هنآ ىعم س هيف رهجي اميف مامالا فلخ نآرقلا ةءارق ىلع دمعتلا ئلع

 ٠ ةداعال! هيلعو « كلذ هل سيل نآ انباحصآ لوق رثكأ

 ىنصي وهو ءاوضو ىلع وهؤ . ادمعتم هثيدح ق بذكي لجر فو

 ٠ ةبوتلا دارأ مث ، نينس هتداع كلتو ، هءوضو ديعي نآ الب سانلاب

 الدبلا هيلع مآ ، ةرافكلاو لدبلا هيلع مآ رافغتسالا هيزجي له : تلق
 ؟ هفلخ ىلص نم ةالص اف مزلي امو ع ةرافك الب

 . ةرافك الإو هيلع لدب الو ةبوتلا هيزجت : لي دت هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلع ٣ رافك الو لدبل ١ هيلع : ليقو

روهطلا ضقني بذكلا نأ ملعي ناك اذا ة رافكلاو لدبلا هيلع : ليقو



_ ١٩٥ 

 نأ لوقلا ضعب ف نأ وجرأف هفلخ ىلص نم ةالص امآو ك بذكيو

 ٠ مهيلع لدب ال

 هكلذك ناك ١ ذاو > ءوضو ريغ ىلع وه ناك !ذا لدبلا مهيلع : لبقو

 ٠ كلذ هنكمأ نا مهملعي نأ 7 بجو

 ؟ ةلأسم وبع

 ؤأ هنطب فصن ىلا ءاملا هرمغيف عساولا جلفلا لخدي لجر نعو

 ع بجاو ريغ نم هلاستغا:و ع هيلع رتس الاو فوسكم عضوم ىف ردصلا ىلا
 ءالا نم موقيو سانلا نم دجح:؟ هكردي نآ فاخي وهو ءاملا ىف آاضونتف

 ؟ هتداع اضيآ كلتو سانلاب ىلصيف ي كلذ هئوضورب

 > هفلخ نم ةالصو ك ل دم وآ ة ر افك وآ هتالص ق ضقن هيلع : تلق

 رتتسم ريغ عضوم ىف ايراع اسخوتي نأ هل سيل ليق هنآ ىعم : لاق
 ملدلا هيم نوكي نأ نبجميم اذه ىلعف ه ءوسو متي مل اطش نا
 رظنااو ، هيلع ساب الف آضوتي نيح دحآ هري مل ام هنأ لوقلا ضعب فو

 ءوضو ريغ ىلع مهب ىلص ول البق دق هنأل ع هفلخ نم ةالصو كلذ ىف
 ٠ ةمات مهتالصو ةدساف هتالص تناك

 :ةلأسم دهب

 هفص فلخ دجسملا ق هتضرف ىلصي نأ دارأ لجر ق : لاقر

؟ ناضمر رهش مايق .وآ ةلفان ىلصب مامال او



_ ١٩٦ 

 : .اولاقو ث ةمات. هتالص نآ مهراثآ ىفو انباحصأ لوق ضعي ىف هنأ

 ٠ ضرقفلا:و لفنلا دسفي ضرفلا و ي ضرفلا دسفي ال لفنلا

 ةضيرف ىلصي مامال ا:و ةضيرف ىلصي نأ دا رأ نا امآو : لاق

 ء ةفصلا مدقم ؟ .مامالاو دجسملا جلاو ق نوكي نأ الا كلذ متي الف

 ٠ ىلصملا فلخ بابلا نوكيو ث لوألا بابلا امهنيباو

 :ةلاسم 7

 مم الا :ةالص القت ةالصلا تميقأ ااا : هللأ همحر ايعس ويآ . لاقو

 تمقأ ىنعمو 4 رجفل ىتعكر ٦الا! : ثيدحلا ضعب ق دجويو { مامال ١

 ٠ ؛تلزي ىبنلا نع ةيااورلا نا : لاقو ةالصلا تماق اذا ةالصلا

 ةضيرف تماق دقف ةماقالاب ةالصلا ىتعم تبث .!ذاا هنأ ىعمو : لاق

 ٠ اهلهأو 'دخسممل اب ىلوآ ةمامالا نأل > لوقلا ىنعم ىلع ةلفان وأ

 ٢ ةلأسم وبع

 موقت نيح كاري ىذلا ) : ىلاعت هللا لوقل ةضيرف ةعامجلا ةالصو

 نم رذع ريغ ىلع ءاهقفلا نم ديحت اهكرت ىفو ( نيدجاسلا ف كبلقتو
 ٠ اهل كراتلا

 ىزجي رصملا لهأ نم ضعبلا مايق نأ لوقلا ضعب فو ث ةعامجلا مايق
٠ ضعبلا نع



 س ١٨٩٧.

 ةالص .ني وفاسم بغ اناك اذا نينثالا مزلت ال .هنا ليق .لهف : هنل تلق

 ؟ دجسملا ريغ ق اناك اذا ةعامجلا

 نيبطاخملا ةعامجلا مايقب مالسالا لهآ ىلع باطخلا تبث اذا : لاق

 دنع اهل ءادذلااو اهب مايقلا تبثي تبثي ةعامجلابف ء ةالصلا ضرف ءادأب

 . لوقنلا ضعب ىنع اذهو « ةعامج ,ىدنع نانثالاو ۔ڵ .كلذ ىلع :ةردقلا

 ةالصلا تقو هيلا نورضحي ةيرقلا ق دجسم مه دنع موقو : تلق

 آ؟رقي نه مهيف > ىدارق .رثكأ أ .لقأ .> ةمبرذلاو ةثالثلاو ,نانثال ا نولبصيف

 ؟ نآ رقلا

 مل .وآ ةعامج .ىلببعي .نم - ةيرقلا ق ,ناك كلذ .مهعسبي .له : ؛تعلق

 ؟ اهي نكب

 ٠ ةعامجلا ةالصب هترامع ىلع اوردق اذا مهنأ ىعمف

 نم كلذ ريغ ىلع ةيرقلا قف ناك هكلذ عيبضت مهعسي ال : ليق دقف

 ىلصي نم ةيرقلا قا ناك اتا : كيق دق هنآ ىعمو ٤ نكي مل وآ ةعامجلا

 ٠ كلذ ىل .نبيي الو رذعلا ىلا بهذي هلعلو > نوهآ وهف ةعامج

 « ةعامجلا ف لصي مل نم ااورذع فيك بجعلا لك بجعلا : ليقو

 .ناكو ع ااريرض ناكو « ةعامجلا ةالص نع موتكم نبا رذعي مل ب ىبنلاو

 تلع ىبنل ا لاس دق ناكو ى دجوي ام ىلع داوو لخن دجسملا نييو هنيب

 ٠ كلذ ىف رظنيف“ كلذ ق مالك امهنيب ناكو ، كلذ نع

.ء هنع هللا ىضر باطخنلا نب رمع صح ىبأ نينمؤملا ريمآ نع ءاجو



_ ١٩٨ 

 هيلا جرخف ي هب توصف هلزنم ىتأف ى ةالصلا ف الجر دقف هنأ

 ٠ لجرلا

 ٠ ةالصلا نع كسيح ام : رمع لاقف

 وأ تجرخ ام كتوص تعمس ىنأ الول نينمؤملا ريمأ اي ةلع : لاق

 ىدانم ىنم كيلع .بجوأ ناك نم ةوعد تكرت دقل : رمع هل لاقف
 ٠ ةالصلا ىلا هللا

 هءاج : لاق سابع نيا نع ، دهاجم نع كا نايفس انثدح : لاتقو

 ةعامج الو ةعمج دهشي الو ليللا موقيو راهنلا موصي لجر نع لاسف لجر
 ٠ رانلا ف : لاقف ارهش هلأس ث رانلا ىف : لاقخ

 مو_ةي اراج ىل نا : لاقف هلأسي لجرو سابع نبا تدهش : هنعاو

 ٠ ةعمج الو ةع امج ق ىلصي الو. راهنلا موصيو ليللا

 ٠ رانلا لهأ نم كلذ : لاتق

 رذع ريغ نم ناك اذا .كلذ « .لعلو باتكلا اذه ف : رظانلا لات
 ٠ تاه ىتح بتي ملو

 اذه ىلع الا ىدنع جرخي الف سابع نبا نع ةياورلا تحص ناف
٠. باوصلا قفاو ام الا هنم ذخؤي الو كلذ ف رظنيف 4 ىنعملا



_ ١٩٩١ 

 : لاقو اجر ىبا نع ؤ ديبع نب ىلعي انثدح : لات ىبحي انربخآو

 ٠ .:. (( ٠ بات نمو بنذب الا توفت ال ةعامج قف ةالصلا نآ ىنغلب

 لبق رجفل 1 ةالص دعم ىلصو > رصعل ا ةالص دعي ىلص نم امأو

 ، باتتسي هناف ، رذع الب ادمعتم ةعامجلا ةالص كرتو ‘ سمشلا عولط

 ٠ ةنسلا كرت هنأل 6 هنم ءىرب الاو بات ناف

 رذع الي ةع امجلا ةالص كرت نم امأف : نسحل ١ ىبآ عماج نماو

 ٤ هنم آريب الو باتتسي : ليق ' حقو ] هنم آريم الو > ةلزنم سيسخ وهف

 ٠ هنم ءىربالاو بات ناه

 ىلا رمعلآ دعبو ، قورشلا ىلا رجفلا ةالص دعب ىلص نم امأو
 هل ةالص ال ريسفت ليقو & هنم ى ري الاو كلذ نم باتتسي هناف » بورغلا

 ٠ ةعامجلا ق هل ةالص الو هل فيعضت ال ى آ

 : ةلسم وبع

 . وأ دوج 1 ق هحضو ,وآ مامال لبق هسأر عفرف ىسن نمو

 ؟ كلذ

 دمعت ناو 0 مامالا عبتي ىتح هيف ناك ىذلا دحلا ىلا حجري هناف ه

 ء ضقنلا هيلع ناا ليقف كلذل

 نيرشع دوجوب 'الا ةلمحلا ىق اماما نوكم ال : قاحسا وبأ : لاق

 : ةلصخ

 : ( ١ ) لصالاب ضايب ٠



_ ٠.٠ ٢ 

 77 ءاسني ةأرما تلض نا « اركذ نوركي نآ : اهادحا

 . سب الف

 ٠ اغلاب نوكي نأ : ىناثلا

 سأب ال : ليقو ، زاج دبعب دبع ىلص ناو ع ارح نوكي نآ : ثلاثلا
 ٠ دبعلا ةماماب

 ةماما زوجت ال : ليق :كلذكو ث ديحوتلا لهأ نم نوكي نآ : عبارلا

 ةالصلا ف تأب مل !ذا لوألا لوقلا ىلع لمعلاو ، ديحوتلا لهأ نم رجافلا

 ٠ اهضتتح . ام

 ٠ لقعلا : سماخلا

 ٠ ةيبرعلاب احيصف نوكي نأ : سداسلا

 . زاج هلثم سرخاب سرخآ ىلص ناف « اغيلب نوكي نآ : عباسلا

 ٠ "اهريغ ةبآ و باتكلا ةحتافل اظفاح نوكي نأ : نماثلا

 'ؤوجي ال ىتلا اهننسو ةالصلا ناكراب افراع نوكي نأ : عساتلا

 ٠'اهيبترت .ىلع ادمع اهكرت

 { دوجسلاو عوكرلاو دوعقلااو مايقلل اعيطتسم نوكي نأ : رشاعلا

. زاج هلثم ءیمومب ءیموم ىلص نلف



 ۔ ١.

 ، زاج هلثم :نايرعب نايرع ىنلص ناف 2 ارتاس نوكي نآ .: رشع ىداحلا

 ٠ مهطسو مهماما نوكيو

 مميتمب .مميقم ىلص ناف ث ءاملاب ارهطتم نوكي نآ : رثع ىناثلا
 ٠ مميتملا ةماماب سأب ال ليقو ع زاج هلثم

 ونجنلاو لوملا .سنلسك هتا راورضلا نم املسم .نوخي .نآ : رثع ثلاثلا

 ٠ زاج هلثمب ىلص ناف « هوحنو حيرلاو

 : زاج هلثم ىععاب .ىحعآ ىلص ناف ازنيصب نؤكي نآ : .رشع .عيارلا

 ." " ىمعألا ةماماب يسب ال ليقو
 ء زاج هلثمي ىلص ناف > ايصخ نوكم ال نأ : رشع سماخل ١

 ٠ ىمصخلا ةمامام ساب ال : ليقو

 ٠ الكشم ىثنخ نوكي ال نآ : رشع سداسلا

 : ليقو ث زاج هلثمب ىلص ناف ء اديقم نوكي ال نآ : رشع عباسلا

 . ديقملا ةماماب سلب ال

 ، ةضيرفلا ف ةقفتم مومأملاو مامالا ةالص نوكت نأ :.رشع نماثلا
 +: زاج ضرتنفم :فلخ فتنم ىلص ناف

 هلثمب,ىلص ناف ص .لوقلا ضعب ىلع ىنز :دلو نوكي ال :رشع عساتلا
 . قافتاب زاج

: ليقو ء زاج :هلثمب ىلص تناو =< !رفاسم نوكي ال نآ : نورشعلا



 ۔ ٢٠٢ _

 مكتالص اومتأ : هتالص نم غرف اذا لوقي نكلو ث رفاسملا ةماماب سأب ال

 ٠ لمعت هيو رفاسم ىنا ىدارف

 ىلص دق لجرل اماما مامالا نوكي نأ رضي ال : ليقو : هريغ نمو
 ىلصي لجر حم ةالصلاب رهجي نأ بحأ الف انأ امآو ، ةالصلا كلت

 ٠ هريغ 4مصم نوكم نأ الا ةلفان

 ىلص دق نمب ىلص :اذا كلذ : ليق دق هنآ ىعمو : هريغ لاق

 زوجي الو ث .زاج :دجسم ى اماما نوكي امثيح هتلص نأ ةالصلا كلت
 ٠ كلذ ريغ

 ٠ المجم زئاج كلذ نا : ليقو

 ىلص دق لجر هدنع . :قفصي نآ .زئاج كلذ : . حبسملا نه دمحم لاق

 ٠ ةال_صلا كلت
 ۔ . !

 مل لج ر - ىلص دق لجر فصي نآ زئاج هنا : اضيأ لاقو

 ٠ مامالا فلخ ىلصي لجر مم _ ةشسمت فو لصب

 ظفاحو ث ملحلا قهار دق مالغ وأ دبع لجرلا عم فصي نأ كلذكو
 عم امه دحآ ناك وأ _ نيتخسن فاو _ امهدحأ ناكو & ةالصلا ىلع

 ، هعم ناف_صي لجر ناك وآ ع'هعم نافصي لجر نكي ملو ، هنيمب نع مامال

 { .مامالا فلخ نم لجرلا ىلص مامالا ةالصب نايلصب ةآرماو لجر ناك وآ

٠ كيدلا فرعك ليق لجرلا فلخ ةآرملا



 چء٣ :

 مامالا نيمي ب ىلع لجرلا ن 77 رثكأ ام ىلا ناتأرما تناك ناو

 ٠ كلذ فلخ ءاسيتلا نفعضو

 : نهقوغخص ف فلتخي ىعم : لات : هريغ نمو

 ٠ لاجرلا لثم فوفصلا : لاق نم لاقف

 ريغو دجسملا ف ىنبجعيو & فوفص نميلع سيل : لاق نم لاقو
 ريغو دجسملا ف لفاونلا ف ىنبجعيو ك نفغصي نأ ضئارفلا ف دجسملا

 نيلصي نم فلخ نك ام ثيح 6 إمامال 3 ةالصب هب نيلصي ن رآ دجسمل ١

 :ةلأسم دهج

 ؟.نهنم ماماب, ةبوتكملا ةالسص نيلصي نآ ءاسنلل له : هل تلق ا

 ٠ انباحصأ لوقأف زئاج كلذ ملعأ الو ، كلذ نييب ال : لاق

 له ةآرما نعو : نسحلا ني دححم نب 'ذمحأ باوج نم :هزيغ نمو

 ؟ ةلفان وأ ةفيزنلا ىف ءاسنلا مؤت

 . ٠ كلذب نه مآ 1 7 ىبنلا ن نع انغلب دقو ك نهط_ زو

 . ؟ هيحاصل ماما امه دحأ نينثال ا مم ثلاث ءاج اذاو

نأ دارأ ىذلا هبحاض :ىلا لجرلا رخأتي نكلو 3 مامالا محقتي الف
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 عم لجر ىلص اذا : اليتاو ك سأب الف مامالا مدقت ناو { امهعم لخدي

 . .هبلع ضقن الف الهاج وأ امسسان ناك ناف 1 هراسي نع ناكف مامالا

 ٠ حبسملا نب :دمحم لوق وهو & لجرلا ةالص تدسف كلذل دمعت ناو

 ثلاث ءاجو ء مامالا .نبمي ,نع لجر ,ىلص ناو ةمات : ليق دقو

 ؟ مامالا راسي نع ىلص وآ امهفلخ نم ىلصف

 ٠ .ايضقن رصين الو أطخأ 77

 هتالصف .مامال ا زاسمي نع ىلص ىذلا : حبسم ا نب دمحم لاق

 ٠ هتالص لديب نأ بحأف هفلخ نم ىذلاو 0 ةمات

 ىل_ ف ثلاثلا ءاجو ، مامالا نيمي نع لجر ىلص اذا : لاق نم لاقو

 مامالا نيمي نع ىذلا نيمي نع ىلص ىذلا ةالص نآ كجرلا .نيمي نع
 .ه كلذ ق رظنف مف ، ٩4 ضقتنم

 لجر,ىلص .ناو { ةمات .هتالسم نأ : ليق دمتو : ۔لاق :. هيغ نمو

 رخأتي ملو » هكلجرلا كلذ فلخ .ابوف_ہصف موق ءاج مث » مامال ١ نبمي نع

 ه هتالص تدسف كلذ ريغ .ةنسلا ,ملع .نآ دعم كلذل دمعت ناو ح رخأتي نأ

 نع .وأ ، هفلخ نوكيف « مامال ا فلخ ىلصي ىذلا ىف فلتخا : ليقو
: هراسم نوع ىذلا راسم ع .وآ 74 هنيمه نع ىذلا نيمي نع وآ هراسي



_ ٢٣٠٥0 

 لاح لك ىلع ةدساف مهتالص : لاق نم لانف ٠

 لاح لك ىلع ةمات مهتال_ص : لاق نم لاقو ٠

 نايسنلاو لهجلا ىلع مهتالص زوجت : لانت نم لانو ٠

 ىلع زوجت الو ث نايسنلا ىلع مهتالص زوجت : لاق نم لاقو

 ٠ لهجلا

 هتالص ناف ةن_سلا فالخ دارآ نم الا مهتالص زوجت : لاق نم لاقو

 ٠ ةنسلا فال خ دارأ اذاو ء ةدساف كلذ ىلع

 افق نع فصي هنآ ماما وهو هدحاو ناك الجر نأ ول دجويو

 نب دمحم هللا دبع وبأ انغلب اميق كلذ زاجأ نمم ث لوقلا ضعب ف مامالا

 حور نم دمحم هللا دبع وبأو 2 نسيمخ نب تلبصلا رثؤملا :ويآو ك بوبحم
 ٠ هللا مهمحر

 مامالا فلخ ناك نا. دحاولا نأ < ىراوحلا ىبآ نع دجوي كلذكو

 خسفني نآ الا هتالص ضقتنت مل مامالا نم ءىش همادقو هعم ىلصي

 ٠ اعارذ رشع ةسمخ مامالا

 ىلع ىبأ نع دجوي كلذكو : نسحلا نم دمحم نسحلا .ويآ لاق

 ٠ هللا همحر ىلع نب ىسوم

ىلص مامالا نيمي نع فصي نأ نسحي ناك نا : لاق نم لاقو



_ ٠٦ ٢ 

 كلذ انظفحو ع هل زئاج كلذو ، هافق نع ىلص نسحي مل ناو ، هنيمي نع

 . هنع هللا ىضر ديعس ىبآ نع اه افش

 ٠ مامال ا نيمي نع فصي نأ الا كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 : ةلاسم شه

 نآ ىغبني ىذلا ناكملا ف ىلصملا هيلا رجي ال نأ لخادلا رمؤيو

 ةالصلا ف لخد دقف ، هعم فصيف مرحيو هرجي مث ع هجوي ىتحالا هرجي

 ىف الخاد لجرلا اذه نوكي نأ لبق مدقتملا رخأتي نأ امم نسحأ

 .ةالصلا

 صيخرت كلذ ف رثؤملا ىبأ نع دجويو .2 زئاج هلك : هللا دبع وبآ لاق :
 مل ام ةمات اعيمج امهتالصف مرحأ ام دعي وآ مرحي نأ ليق هرج ول : لاق

 ٠ هتئيه ىلع ىشم ول نآ الجر ماقم مامالا نيبو .هنيب رورجملا نكي

 :ةلأسم وج

 دق : لاق هللاا همحر هللا دبع ىبأ نعو هلعل س ىراوحلا ىبأ نعو

 هيلعف هسأر وأ ؛۔ هيبكنم ءاذح مامالا فلخ ىذلا لجرلا دجس اذا : ليق

 ءاذح دجس اذا هتالص ضقتنت ال نآ نحن بحن ىذلاو ضقنلا

 ٠ ه دبكنم

 فلخ هدوجس نوكي ليق دقف قيض مضوم اف اوناك اذا : لاقو

٠ مامالا ىتبكر ءاذ_ح مامالا



 س ٢.٧

 ٠ هسأرو هيبكنمب مامال ١ مهقبسي ىتح : لاق نم لانو

 لوقلاو ى ذخأن هبو ىلا بحآ لوألا لوقلا : هللا دبع وبآ لاقو

 +: هب سآب الو ص اندنع عسوأ رخآلا

 . هتالص تزاج ءىشي مامالا هقيس اذا : حبسملا نب دمحم لاقو

 0 هتال_۔ص تزاج مامال ١ سأر ءاذح دجس ولو : ليق دقو : لاق

٠ ملعأ هلل ا و



_ ٢:٠٨ 

 باب

 رفبسلا ةالص ف

 ملو > ةالصلا تقو هرضح رفاسم. نع : هللا . همحر درعسسص وبأ لئسو

 ء ضرألا ىف هنكمي امك هتالص ىلصي وأ اولصي نأ هباجصأ لهمتي

 ؟ هلمحم ىف ىلصي نأ هل له

 ٠ ايك .ر ىلصي الاو ء ءاش ام ىلع ىلصي هنأ ىعم : لاق

 اذا باحصألا ه وقيسي نأ فاخ اذا : باتكلا اذه ف رظانلا لاق

 ىلا مرحي هنكلو % هنكمآ امك ايكا ر هلمحم ف . ىلصي هناف ء اشام ىلص

 ٠ ملعأ هللا:و ء نيملسملا راثآ نم هتدجو اذك ةلبقلا

 :ةلاسم ج

 ةلامجلا اهلزني ملو ةالصلا ترضحو ي المج ةبكار تناك ةرفاسم نعو

 ملف ، اوضمو اهوكرتف ى ةالصلل اهيأرب لزنت الأ ىه تبهذو 2 ةالصلل
 ىلوألا تتاف دقو ى ةالصلا هيف متت ىذلا دلبلا تلخد ىتح ةبكار لزت

 ؟ اهتالص ف اميلع ام ةرخآلا تلخدو

 بجي ناك دقف فلوخلا نم رذع نم كلذ ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 وآ الاجرف متفخ ناف ( : لوقي ىلاعت هللا ناف ئ ةبكا ر ىلصت نآ اميطع

 وجرتو نظت تناك ناف س ةالصلا تقو تاف ىتح لصت مل اذاف ( انابكر

تاف نآ ىلا كلذ ىلع لزت ملق تقولا ف ىلصتو دلبلا غلبتو لزنت نأ
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 ف هسيف فلتخي امم ىدنع اذهف ، ةيجرلا ليبس ىلع ىهو تقولا

 ٠ ةراغكلا

 وهف ؤ ةالحسصلا كرتب كلذل ةنايخلاو كمغتلاا ليبس ىلع تناك ناو

 لوق ىف ةلاهجلا نم ةرافكلا ف برقآو كلذ ىف .دكآ دمعتلا فاو ٤ دشأ

 نوكي ال نأ بحأف لاح ىلع هلوأت و هنظت ببس مث اذاو ث انباحصأ

 ٠ ةالصلاو رافغتسالا اهيزجي ةرافك اهيلع

 ةوجاهلا ىلحي ماقو ث ةرجاهنا هترضح رفاسم لجر نع لئسو
 نأ هتين لوح مث > رصعلاو ة رجامهل ا ةالص ىق عمجلا هتينو & رصعلاو

 ؟ كلذ هل له ح اهدحبو رصعلا ىلصي وآ س ارصق اهدحو ةرجاهلا ىلصي

 . :ازتاج كلذ هل ناليه هنأ ىعم : لان

 6 اهتقو ق ةالص لك رصقلا ىلصن هنآ ىلع مرحأ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له { ةيناثلا اهيلا عمجي نأ دارأ ىلوألا ىلص املف

 : فالتخا هيف ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ هل : ل اقت نم ل اق

 ء كلذ هل سيل نآ لوقلا رثكأو = كلذ هل سيل : لاق نم لاتو

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ١ م )



 _ ٢ا٠ _

 : ةلأسم ههج

 ملف ةالصلا تقو رضح دقو : ارفاسم هدلب نم جرخ لجر نعو
 امامت ةالصل ا ه ذه ىلصي ام ‘ رفسل { .لح ىل ١ راص ىتح لصي

 ؟ ارصق مأ

 : كلذ ف فلتحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ارصق ةيناثلا اهيلا رجيو امامت ةالصلا هذه ىلصي : لاق نم لاق

 ارصق ةيناثلا اهيلا فاضأ دارأ ناو & ارصق اهيلصي : لاق نم لاقو

 ٠ عمجلا دارأ نا

 :ةلأسم وج

 .دمس لهأ نم مهو ىكزآ ةيحان نم رقس نم اومدق موق نع هتلأسو
 هللا همحر نسخلا نب دمحم خيسلا ربق دنع مهضعب ىلصف ، ىوزن

 لاعس ىداولا لفسأ ف ىتلا ءاملا ىحر ءاذحب مهضعب ىلصو خ ارصق
 ؟ كل تخصوام ىلع ةمات مهتالص نوكت له 4 امامت

 بارخ ةعقب ىف ىلصف ، هرفس نم مدق اذا رفاسملا ن آ ىعم : : لاق

 : ليق هنأ ىعمغ { هلامش نع وآ هنيمي نع: وآ 0 هلامشو هنيمي نع رامعلاو

 لخدي مل ام هرفس نم امداق وأ ارفاسم ناك اذا رصق عضوم اذه نا

 ٠ هفلخ راهعلا نوكيو ص رامعلا طسو ف

 .نع رامعلا نوكم عضوم ق راص اذا : لوقي اضعب نأ ىعمو

+. مامتلاو رصقلاو ةالصلا رمآ ى رامعلا ةلزنمب .وهف ، هلامش نعو هنيمي



 -س ٦٢١١

 ىنعم ىلع همزلي ام مامتل ١ حضوم ق ارصق ىلص نمف : هل تلتق

 ؟ هلامشو هنيمي نع رامعلا نأ لوأت وأ لهجلا

 لدبلا هيلع نآ تدجو ىذلا هريغ نمو ٭ قفاو اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ص هيلع ةرافكال : ليقو « ةرافكلا و

 : ةلأسم ج

 لاعسو دمسو ىوزن نا: : ليق هنأ ىعم : هللاا همحر ديعس وبآ لاق

 اذاو ، ةدحاو ةيرق اهنآ مامتلاو ع رصقلا ىف رفاسملل ةالصلا ىنعم ف

 نع وآ ث هنيمي نغ رامعلاو هيف ىلصف بارخ عضوم ىلا رفاسملا لصو

 . بارخ عضوم فق وهف « ههجو ءاقلتو هفلخ دعب نكي ملو ث هلامش

 : كلذ ف فلتخي هنأ ىعمف

 رامعلا امناو ؤ هلامست نع الو هنيسم نع رامعلا نكي مل اذا امأو ء امامت

 ٠ ههج و مامآ

 كلذ ق ملعآ الو . با رخ ق وهو ارصق ىلصي : ليق هنآ ىعمغ

 ٠ افالتخا

 : ةلأسم ده

 هذه نيميقم موقب ىلص مث ، هتالص ىلص رفاسم لجر نع هتلأسو
 هذ_ه ىلص هنأ مهملعي ملو رفاسم هنآ اوملعو © اهالص ىتلا ةداصلا

؟ال مآ ةمات مهتالص نوكت ام ةالصلا



 س ٢٢٢.

 ء ةضقننم ىهف رفاسم هنآ اوملع !ذا انباحصأ لوق ىف هنآ ىعم : لاق

 ٠ مكصلا ىف مهب ىلوأ ممامتلاف ه رفاسم ريغ وأ رفاسم هنآ اوملع مل اذاو

 نآ همزلي له ى لاخلا اذه ىط متهن ىلحت اذاه : هل تلق

 مهعسي آل ام ةالصلا ف هعم اوتأي اوناك اذا :: ليق هنأ ىعم : لاق

 ، مهمالعا هيلع نوكي نأ ىدنع هبشآ مهيلا هنم كلذ ناكو ح عامجالا ف
 ناك دقةو “ رفاسه هنأ نوهلعب مهو كلذ ىلا هوعد نيذلا مه ااوناك ناو

 ه كلذ لعفي ال نآ هل ىغبني

 مه اوناك اذا جورخ هيلع ىنعملا اذه ىلع ىل نبي مل لعف ناف
 ىدنع وه ناكو ٤ كلذ ىلأ مهل ىعاادلا وه ناك نااو ، كلذ ىلا هل نيعادلا

 فلتخي ال ام ىتأ اذا مهمالعا ف جورخلا هيلع نوكي نأ هيلع تفخو دسشأ

 نأ هب نونيديو هنوري اميف مهبهذم نوكي نآ الأ نيملسملا لوق نم هيف
 مالعا هيلع ىل نبي مل مامتلاو ء رصقلا نيب ريخم كلت هتلاح ف رفاسملا

 ةبوتلا هيلعإو ، مهبهذم كلذ نأل ؛ هريغ الو باتكب مهل هجولا اذه ىلع

 . هبهذم ىف هعسي ال اميف مهعم لخد اميف

 ةالصلا نورفاسملا داراف ماما ىلا نورفاسم موق ىتأ ناف : هل تلق

 مثيلص اذا : لجر مهل لاقف = مهتالص فيك اولاسف ث مامالا ةالصب

 نوملستو هتالص مامالا متي ىتح مكلاح ىلع ااودعقاف رفسلا ةالص

 هذه ىلغ ةمات مهتالصض نوكت له ، مهرمآ امك اولغفف ا هميلستب

؟ال مآ ةفصلا
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 افالتجا! كلذ ف ملعأ الو كلذ ىلع مهت ال : ليق دبي هنأ ىعم : لاق

 ه انباجيصآ لوق نم

 ؟ مهل رمألا اذه نم مزلي امف : هل تلق

 رمألا نم ههه فلتخي الامه يتأ اذا ةبوتلا همزلت ; ليق هنآ ىعم : لاق
 ىلع كلذ ؛ےنم نوكي نأ الا مهملعي نآ هيلع اميه مدنع هبمآو نيدلا ف
 ل مهني د وأ مميا ر

 ؟ رمألا اذه مزلي اه تام دق مهنم اجح؟ ناف : هل تلق

 ٠ ربخا مدع اذا ةبوتلا هيزجت ليق دمت هنأ ىعم : لاق

 ؟ مهمالعا ىف هسفنب جرخي نأ هيلعف : تلق

 ملعي ملي ؛ هبف فلتخي ال امم ناك اذا ; ليق دق هنأ ىعم ; لام
 اذعم نيدلا نف مبسب ال ايبل هنم مهلوبق ناكو ء ,مهيأر الو مهبهذم هنأ

 همزلي ام ىنعم كلذ ىلع رجسق ذخا اذه لثم ف جورخلا هيلع نأ ليق ام
 ةجبصو قيرطلا نامأو « ةلجا رلااو انزلا درجو نم تامزاللا ى جورخلا

 ٠ نحبلا

 !٢ولص نيذلا موقلا نم اادببحا:و لجرلا اذه دجو ,ناف : هل تلق

 نمض اذا نيرخآلا ملعي نآ هملعيو همالعا هبلعأ لوقعم ةالصلا هذه

 ؟ كلذب هبمل

.نأ `١لا كل نم هئربي الف مهمالع ١ هيلع تيث اذا هنآ ىعم : لاق
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 لدع ىدهاشب مكحل !! ىف كلذب هنع موقت ةجح ةحص وأ ب ميملعي

 ٠ ادعاصف دحاولا ةقثلا نم هنيدصت زوجي نمل ةنانئمطالا ق وأ

 :ةلأسم دهج

 اهذختاف « ىوزن ىلا هنآرماو روه جرخ تولس نم لجر نع هتلأسو
 تفلختو ، تولس ىلا: ىوزن نم جرخ لجرلا نا مث ، ةالصلا امتأو انطو

 هذه ىلصت ام ىوزنب ةالصلا رصقف تولس نم عجر مث ى ىوزنب ةآرملا
 نأ ىلا ةالصلا ف اهمامت ىلع نوكت ؛وأ ، اهجوز ةالصك ارصق ةأرملا

 ؟وه جرخ امك ىوزن نم جرخت

 مامتلا اهمزل ثيح نم جرخت ىتح لوقلا ضعب ف ليق هنأ ىعم : لاق
 ىلع اهتود تعجرو ء نيخسرفلا زواجت مل امو « نيخسرفلا ةزولجمب

 ٠ مامتلا لاح

 اهجوز لوحت اذا رصقلا ىلا لوحتت اهنأ ىدنع : لوقلا ضعب قو

 نكي ملو ث هتينو هببسب مامتلا اهمزل امنا ناك اذا دلبلا كلذ ىف رصقلا ىلا

 ارتشا اذا دبعلا لثم لوقلا اذه بحاص دنع ىهو ح اهسفن لبق نم كلذ ا

 ٠ كلذ نيح نم هديسل عبت وهف رصقي وآ متي نم ا

 هيف رصقي اوه ناك دلب ق ةالصلا متت ىهو اهجوزت ناف : هل تلق
 ؟ اهتالص نوكت ام . ة »)صل ١

 تناك ام ىلع ة ةالملا متت هنأ ىعمو > ىلوألا ريغ ى دنع هذه : لاق

 ىلا دلبلا كلذ نم جرخت { ىتح اهسفن لبت نم مامتلا ا همزل اهنأل 46 7

نيخسرفلا ةزواجم.



. ٢١0٥ 

 ةالصلا رصق ف اهجوزل اعبت ذئنيح تناك تعجر اذاف ٠

 ض ةالصلا هيف رصقي ناك ىذلا دلبلا ف جوزلا تام ناف : هل تلق
 ء هنم ةدعلا ىف ىهو امامت ىلصت نآ اه اهل له ى هتالصب هيف ف ىلمت تناكو

 تكلم دة اهنأل ئ مامتلا اهيلع ن راك ماقملا تون اذا اهنآ ىعم : : لانتو

 ٠ اهيلع هل لييس الو . اهسىفن

 ةالص اهتالصف اهسفنب كلمآ تناك اااذا لاح لك ىلع ةأرملاف : هل تلق

 : ؟ هل عبت ىهف ابمب كلمأ جوزلا ناك لاح لكاو ث اهسفن

 ٠ ىعم اذكه : لانت

 ىدعتي ارفس ديري هدلب نم جرخ لجر ف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ىدعتي نآ لبق تقولا باغف ، ةالصلا تقو ناح د_ةو ٤ نيخسرفلا

 ؟ نارمعلا

 ناو && افالتخا كلذ ى .ملعأ الو ح مامتلاب ةالصلا ةداعا هيلعق

 ٠ اضيأ امامت اهالص ت تقولا ق دعي وهاو ناا رمعلا ىدع

 نا رمعلا ىدع نأ . دبعي تقولا تابف ناو ؛ 6 ارصق : لاق نم لاق دقو

٠ اضيأ مامتلاو رصقلا هل زاج



 : ةلأسم وبع

 < ء الل ١ لصي نآ ىلا ةالصلا هتوفت نأ فاخ رفاسم نع هتلأسو

 دحآ تقو ق ءاملا ىلا لصو مث ٤ مميتلاب ىلصف هناكم فرعيب رهاو

 لدب هيلع له 3 امهنم ىلوألا تقو تافو > امهتم ةرخآلا نيتالصلا

 ؟ عيمجلا

 ٠ 7 ك دي ال هنآ ىعم : ل اق

 :ةلاسم ه

 رصقم جوز اهلو ةالصلا مقي دلب : اج يسم ناك اذا ةمألا نعو

 ؟ اهجبوز لثم رصقت مآ اهديس لثم ىه متتآ ةالصلا

 . ةالصلا ىنعم ف هبشأ كلملا ةعاط نأ ىعم : لاق

 ةعطقنم جوزلا عم ىهو اهمدختسي ال : ديسلا: لاق ول تيأرأ : تلق

 ؟ اوب هلكا راونلاو كليللا

 ٠ فرعآال انإو س ىلوألا: لثم هنآ ىدنع هبشي : لاق

 ىنعم ق جوزلا مكح ىلا لقتتي له © ديسلا اهقتعآ ناف : هل تلق

 ؟ اهنيح نم ةالصلا

 هنأ ىعمف ع دلبلا كلذ ىف هجوب مامتلا اهل تبث اذا هنأ ىعم : لاق

ارفس رفاسي ىتح رصقلا ىف ةالصلا ىنعم ق ةيجوزلا مكحب لقتني ال



 ذ ٢١٧

 ىعمف ٤ عيبلا مكح ريغ رصقلا هب بجوي ام ىنعممي وآ رصقلا هيف بجي

 ٠ مقي هتآ

 : ةلأسم وجج

 { نيخسيرفلا ىدعتي نآ ديري هتجاح ىف هدلب نم جرخ لجر نع لئسو
 ارصق ىليا ةالصلا تقو رضحو & نيخسرفلا نود هتجاح ىقلف

 ؟ امايمت مأ

 ء نيخسرفلا !ادع نكي مل ام امامت ىلصي نأ ىدنع هبشي : لاق

 - ةاليصلا متي نيخسرفلا ف هنأل

 ؟ ارصق وا امامت ىلصي نيخسرفلا سأر غلب اذاف : هل تلت

 رصقلا مكح فق اوفلتخاو > ةقض ةلآسم اهنا : ليق هنأ ىمم : لاق

 : نيخسرفلا سأر ف مامتلااو

 ٠ اهنيعب ةلع كلذ ى فرعآ الو س كلذ ف هيبشلا نم عمقي امرف كلذ

 نآو > نيخسرفلا نم جرخي ىتح امامت ىلصب هنا : لاق نم لاقو

 ٠ هلك هتليازم دعب الا هنم جورخلا هل لصحي ملو هنم ءىشلا سأر

 جرخي ث نيخسرقلا ةزواجم ديري ىذلا ق فلتخي هنا : لاق نم لاقو
 ٠ هدلب ىلا ةعجرلا هل ودبت مث ؛ رصقلا ىلع ىلصيو نارمعلا نم

٠ ريجقلا نم زهالص ام ىلع هتالص تمت دقت : لاقت نم لاقف
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 نم جرخ دق وهو اهتقو تاف ناف ص ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو .

 امامت اهيلصي نآ هيلعو ث ةينلا كلت تمدهنا دقف لصي ملو ث نارمعلا

 ٠ ىدنع اميف

 ديري ال وهو نيخسرفلا ىدعت ىتح ةيرقلا لوح راس نمف : هل تلق
 ؟ ارصق مآ امامت ىلصي ام امهيدعي. نأ

 ىدنع اميف رصقلا هيلعف ارئاس نيخسرفلا ادع اذا هنآ ىعم : الاق

 ٠ ليق اميه

 بارخلا ىف كلذ هيسثم فا نيخسزفلا ىدعت ىون نا تيأرأ : هل تلق
 لعجي هتيآرو س نارمعلا نم جرخي ام نيح رصقي نأ هل له ، ةيرقلا لوح
 ٠. كلذك اذه

 : ةلآسسيما وبع

 ولو ، هدلب ىف وهو ّ ةالصلا تتقو هرضحيو ارفس ديري لجر نعو .

 ؟ عمجي نآ داراف ‘ هدلب نارمع ى وهلو اهتقو لخد

 امتقو لخد دق ىتلا ىلوألا ىلصف عمجف هدلب نارمع هنع عطقنا ناف

 3 حبسملا نب دمحم كلذ لعف ارصق ةيناثلاو ، امامت هدلب نارمع ف رهو

 ميمت نب نازع مامالا عم نيدسشاح ديرن ليامس نم رهاو نحن انجرخ د_ةو

 نم لبجلاب انرس املف ث ةيرقلا ىف نحنو رهظلا تقو رضحف ح هللا همحر

 لخنلا عاطقنا دعب ىلعأ نم .لخنلا نع.انب مدبقت اهالعأ وهوب ليامس
 امامت رهظلا انب ىلصف رهظملا ةالص تقو لوأ ف كلذو ٤ لبجلا عرش نم

. ٠ انرس مث ى اهانعمج ارصق رصعلا و



 س : ٢١٩

 : ةلأسم ج

 هلزنم نم جرخو ك ةالصلا تق تقو لخدف ارمس ديري لجرلا جرخ ١ ذاو

 دح ى راض ىتح اهلصي ملف، هدلب نارمع ف وهو اهتقو لخد وأ
 ؟ رفسلا

 ٠:ارصق اهيلصي : نورخآ:لاقو ث امامت اهيلصي : ليق دقف

 . ؟ تنآ لوقت. ام : هل تلق

 كلذ هل , نا نيتالّصلا خمجي نأ دا رأ .: ناو ك رصقل ا ىنبجعي : : لاق

 اهتقو لخد ىتلا . امامت ىلوأل ١ ىلصي هنكلو < رثألا كلذب ٠ ء اج دقو 6 زئاج

 , ٠ . ارصق ةيناثلا اهيلا عمجي مث ء امامت مامتلا دح ٢ وهو هيلع

 ، امامت اهالص رصقلا عضوم لخد ام دعب اهتقو تاف نا كلذكو
 . ٠ رصقلا عضوم لخدي نآ ليق تاف تقرلا نألا ح ةرافكلا هبلعاو

 ؟ عمجي نآلأ : تلق

 ملف رفسلا دح ف وهؤ ةالنصلاا تقو رضح اذاو ع معن : لاق
 ىق اذهو امامت اهيلصي هناف !_يتنقو ىف وهو هدلب لخد ىتح اهلصي ,

 لخد اذا امامت اهيلصي هنأ ::لوقن هبو س هيف فلتخي ال لوخدلا

 اذه ىف هيف ملعن ال هبلع بجاولا كلذو درفيو ص اهتقو ق هرفس نم هدلم

 ٠ افالتخا

 وهو هدلب اب لخدي ب نا لبقت نم رصقملا دح ف دعب وهو اهتقو تاف نااو
؟3ة همامت عضوم لخد ىتح عمجي ملغ ةيناثل ] ئلا اهعمجي 4 نأ ديرب
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 ديح ىف وهو هتتاف اذا هتمزل امك ارصق ىلوألا ىلصي نأ هيلعف

 ٠.اماصت ةيناثلاو رصقلا

 ىف دعي اوهو اهتناو تاف ىتلا ىلوألا ىف ةرافك هيلع لهف : هي تلق
 ؟ ىرخألا تقو ف هدلب لخد ىتح اهلصي ملف رصقلا دح

 ث ةرافك هيلع رپ مل هنآ : هللا همجر ربصلا نهب نازع نع :¡ ليقف

 دح ف :وهو ، ىلوألا تقو تاف نآ دعب هلعل تاف ىتح هدلب لخد اذاو

 ةيناثلا اهيلا عمج وآ ارصق اهالص هدلب لخد ىتح اهلصي ملف رصقلا
 .هيلع ةرافكالو .ت امامت

 > درفأو امامت اهالص ىلوالا تقو ف ٥ دلب لخد اذا : مهضعب لاقو

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعن الو > بجاو هيلع كلذو

 امتقو تاف يتح اهل_صي مل ىلوألا تقو ف هدلب لخد ناف : هل تلق

 ملو © تفت مل برغملا ةالصو هدلب لخد هنآ كلذو ، هدلب هلوخد دعب

 ؟ ةراينك هبلج لهو > همزلي ام اهتقو تاف ىتح اهلصي ملف قفشلا بغي

 لخديب نآ لبق برغملا ةالببص :تتاف دبقو ك هجلب لخد ناو معن : لاق

 عمجيو ع ريقلا ةيبج ىف هتتاف ديجت ىتلا برغملا ىلبصي هناف ؛ دلب نارمع
 :٠ هيلع ةرافك الو ء امامت ةرخآلا ءاسملا اهيلا ا

 ىتح اهلصي ملف رصقلا دح ف .وهو رهظلا ةالص هتتاف اذا كلذكو
 ؟ هدلب لخد

. هيلع ةرافك الو ؛ امامت رصعلا اهيلا عمجو ارصق اهالبص
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 ؟ ةلاسم وع

 تقو هيلع لخد نم نأ : مشاه نع = دايز ىبآ نع ث رثؤملا وبآ ظفحو

 لبق رتخقلا دح ف راصف ارهس ديري جرخ مث ، هدلب ىف وهو ةالصلا
 ٠ رصقلا هيلع بجي هنآ ةالصلا تقو ىضقنب نأ

 ىرب ناگ هللا همحر ىلع نه ىسوم ىلع ايأ نا : دايز وبآ لاتقو

 ٠ اذه لثم ق ماهتلا

 هذم ىف أمامت ىلغ ىبأ فلخ مسأ ىلص دق هنا : دايز وبأ لانو

 ٠ اميمج نازئاج ث ةلأسملا

 لخد نآ دعب ةيرقلا نم جوخ دقو رصقلا ىون نم : دايز .وبآ لانو

 ناك نم ىآرو ع كلذ ف اوجتحا ميث صقلا ىآرو ، ةالصلا تقو هيلع

 رصقلا دح ىف راصف جرخ مث ، ةالصلا تقو هيلع لخد دق هتيرق ف

 ٠ هنلع ام لثم : هل اااولاقفف رصقلا هيلع نا : اهتقو ءاضقنا لبق

 ف مامتلا هنلع ناك & تقولا بهذي ىتق راتس وه ناو : منمثاه لاق

 كلذ ىف عمجلا هلؤ & هذلب ىف ؤحاو اهنتو رضح دشو جرخي هئأل ، دليلا

 لخد دت ىتلا ىلرألا ىلصف رثألا كلذب ءاج :دقو ى نيتالتصلا عهجي نآ

 ٠ ارصق ةيناثلا اهيلا عمجب مث % امامت مامتلا دح ق .وهو اهنتتو

 ؟ ةرافك هيلع لهف : تلق

.٠ ال : لاق
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 ةالصلا تقو هيلع لخدف هرفس نم لبقأ ناك ناو : دايز وبآ لاق

 ؟ تقولا ىف وهو هدلب لخد ىتح لصي ملف ء رصقلا دح ىق وهو

 . رصقلا نم هل ام لثم مامتلا هيلع تيجو دقف

 ق دعب وهو اهتقو تاف دقو هدلب لخد ناف : دايز ىبآ ريغ لاق

 ٠ ىلوألا فن هيلع ةرافكالو امامت ةيناتلا

 وهو & ةالصلا تقو رضح ديقو جرخ اذا رفاسم نع مشاه لئسو

 ؟ رصقلا عضوم ىتآ ىتح راس مث . ةبرقلا ق

 ناو ث ةالصلا تقو ىف مادام ةالصلا رصقي هنا : انباحضأآ لاقف

 دارأ 7 عمجلا هل هريغ نمو تقولا رضحلا دقو جرخ هنأل > لديلاو

 وهو اهتنتو لخد ىتلا ىلوألا ىلصب هنكلو . رثألا كلذب ءاجو > عمجلا

 ٠ ةرافك هيلع سيلو ارصق ةيناثلا اهيلا عمجيو “ امامت مامتلا دح ف

 ّ ةلاسم وبع

 لخدني نأ لبق رفسلا ف ةالصلا تقو رضح !اذا : مشاه ريغ لاتو
؟ اهتقو ف دعي وهو هلخد مث . هدلي



 ن ٢٢٣٣

 تاف دقو هدلب لخد ناو ك درفيو مامتلا همزليو مامتلا هيلع .ناف

 ئ امامت ةيناثلاا اهيلا عمجو 0 ارصق اهالص رصقلا دح ىا وهو اهننو

 ٠ هيلع ةرافك الاو

 جورخلاو لوخدلا ق هيلع ام لثم رفاسملل نآ : : ىلصوم ا ركب ىبآ نعو

 حضوم ل لخدي ىتح ىضم مث ة ةالصلا تقلو لخد دقو ص هتيب نم جرخ ن ١

 ٠ رصقلا هيلعف رصقلا

 نيتالصلا عمجي نأ دازآ ناو ث اهتقو ف مادام رصقلا : لاق نم لاقو

 تانأ ىتح اهلصي ملف اهتقو ف رصقلا دح لخد ناو ع ارصق امهعمج ارصق
 وأ هدلب ىف اهتقو رضح دتو جرخ دق هنأل ع مامتلا هيلع ناك اهتقو

 ةرخآلاو امامت ىلوألا ىلصي رثألا كلذب ءاج دق عمجي نآ هلو « هتيب

 .. ا رصق

 عضوم ىف ةالصلا تقو لخد دقو هدلب لخد ناو : ركي :ويأ

 | ؟ لصي ملف ؤ ح .رصقلا

 ٠ “ىلا بحأ ركم ىبأ ىآرو . مامتلا هيلعق

 اهتقو ف وهاو هدلب لخد نا: نوكي نأ ىغبني : ىراوحلا ىبأل تلق
 & هتمزل امك ارصق اهالص رفسلا ف اهتقو تاف ناو ع امامت اهكلص

 ةالصل ا ثق تقو رضح اذا و امامت ةيناثلا ىلصو ىلوأل ١ رصق عمج ن او

 هدلب ىدعت وآ هدامب نارمع ىدعت ىتح جرخ مت . هدلي ق وه و

 ؟ رسع ءىثدب

هدلب نارمع لدعت نااو & دعي اهتقو ق ناك ا.ذا ارصق اهيلصي هناف



 س ٢٢٤4

 ملف عمجي نأ ديري وهو ث نارمعلا ىدعت ام دعب نم ةالصلا تتافو

 ؟ ىلوأل ١ تقو تاف ىتح عمجب

 { امامت رصقلا دح هلوخد دعب اهتقو تاف ىتلا ىلوألا ىلصي هناف

 ٠ اررصق ةيناثلاو

 وهو ىلوألا تقو رضخ ناو ث تويبلاو لخنلا نارمعلا دح : لاق

 هدلب لخد مث رصقلا دسح ىف ؛وهو اهتقو تاف ىتح لصي ملف رفسلا ف

 ىلمصيو ىلوألا رضقيو عمجي هناف مجلا ىوني ناكو ةرخآلا تقو ف
 ٠ اطماسمت ةرخآلا

 :ةلاسم وه

 اهرخؤي نت هل زوجيف ء ةالصلا تقو رضح دقو هدلب نم جرخ نمو
 ؟ عمجلاب اهدعب ىتلااو « اهيلصب مث رصقلا دح لخدي ىتح

 3 اهتوف فخي مل ام معنف عمجي نآ كلذ ىف هتدارا ناك اذا : لاق

 ٠ مل مآ هللا.و > مامتلا مض وم ف وهو

 : ةلاسم وج

 لصي ملف هدلب نارمع نم جراخ وهاو ةالصلا هترضح رفاسم نعو

 هدلب نارمع فق اهالصف ةالصلا تتاف دقو ث هدلب نارمع لخد ىتح

؟ كلذ ىف همزلي ام ح لعف امب الهاج



_ "٢٢٥ _ 

 هدلب نخدف اهتقو تاف ىتح ىلوألا لصي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ ارصق رفسلا د_ح ف اهتقو تاف اذا ىلوألا ىلصيو ءاسا دقف ةرخالا تقو

 ماص نا .و 0 كلت ,نم ٠ هير زفغتسيو «. امامت اهنقو ف ةرخآلا ىلصيو

 ٠ ىلا بحآ افنورعم مايأ ةرشع

 .: ةلاسم وج

 همزلي ام لضفأ هنأ هنم اداهتجا امامت هرفس ىف ىلص لجر نعو

 ؟ كلذ ىف

 تافو ى هيلع دمتعيو هيلا بهذي ىأرب وأ نيدب ناك اذا هنا : لاق
 امنا ناك ناو ع هيلع لدب ال : ليقف نيملسملا ىأرب ملعي نأ لبق تقولا

 امامت ىلص نيملسملا نم رصقلا ىري نم ىآر هيآرو همزلي امب لهاج وه
 : لوقلا ضعب ى هنآ بسحاف ص هرظن داهتجاب هل زئاج كلذ نأ نظي هنآ ىلع

 ٠ ةرافكلاو لدبلا هيلع نأ

 ٠ هيلع ةرافك الو لدبلا هيلع نأ : لوقلا ضعب فو

 : ةلأسم ده

 قيرطلا ضعب ىلا لصوف رفاسم هنأ ىلع جرخ اذا لجرلاف : هل تلق

 ء نينخسرفلا زواجي نآ لبقت هدلب ىلا مجر .مث ، امهعمجف نيتالصلا ىلصف
 ؟ هتلص ىلصي مآ ةمات هذه هتال_۔ص نوكت

 عجر اذا ۔۔ .لوقلا ضعبف ةمات هتالص نا .: ليق هنأ ىعم : لاق

 . نيخسرفلا هيف زواجتي ارفس ديري ناك اذا نيخسرفلا نود نم

:( :ا ج ديقملا عماجلا _ ١٥. م )



 ۔ . ۔ے۔ ٢٢٦,

 . ىلصي امف ميقم .رخآلاو رفاسم امهدحأ .نيلجرل دبعا نع لئسو ,
 ؟ ميقملا ةالص وأ رفاسملا ةالص ى دبعلا اذه

 ةالص ىلص هعم رفاسملاو ميقملا دلب ىف دبعلا ناك اذا ىعم : لاق

 ديعلا ناك ميقملا ديسلا نم اضرب رفاسملا مم ديعلا جرخأ ا.ذاف > ميقملا

 . ء رفاسملا ةالصتتلصي

 ؟ ىلصي فيك ارهش امهنم دحاو لك مدخي ناك ناف : هل تلق

 +: امامت ىنبجعيو هسفن ةالض ىلي هنأ ىعم : لاق أ

 5 ` - ؟اةلأسضم هج

 مظعآ مالسالا ننس ءايحا فو ث ةنس عمجلا : ليقو : هريغ نمو
 زوجي الو ء غمجنا ليج زوجي : يقو هج ىبنلا عمج دقو 2 باوثل
 هيف ىدعتي ارفس متي ثيح نم رفاس نمو ع ةضيرف هنأل ، رصقلا لهج
 ٠ رصقلا همزل هيف متي ىذلا هدلب نارمع نم كلذل جرخ اذاف ع نيخسرفلا

 ٠ امهتزواجم دا رآ ولو 6 نيخسرفلا ا ىدعتي ىتح : هرينغ لاتو

 ٠ عارذ فلآ رشع ىنثا لق مخ خسرفلاو

 ..عماجلا دجسملا نم سايقلا نوكي :'لاق نم لاقو

. نارمعلا نم سايقلا : لاق نم لاقو



 77 .. ؟ال مآ نيخسرفلا ى د_ءأ هيلع هبتنا نمو .

 ' ه نيخسرفلا زواج هنا نقيتسي ىتح امامت ىلصي هنآ ةيواعم ىبأ نعف

 ىرمعلا عارذ فلأ رقع ىنثا خرفلا سأيق نوكي : هل تلق
 ؟ ساانلا . عارخب مأ

 .. دان عارذ مويلا س ءاتلا عارذ : : .لوقأ أنأآو ى ًئزمعلاب س ضب : لآ

 كام وهو عمج نمو 4 ة لضفأ هل رصقلا ناك ثيل نمو ى عمج راس نمف
 ولخي :نأ ىلا :سمنلا ,برغت ذم ةرخآلا ءاشعلاو برغملا.عمجو.ث سأب الف

 .لخدي ىتخ هيلع ةرافك الف ليللا فصن ؤزلخي نأ ىلا .رخأت نمف ث ليللا ثلث

 ىلوؤألا ةالصو ؤ ةالصلا كلت ةرافك هيلع نوكي مث :ه ئناثلا فصنلا

 . رصعلا تقو رخآ ىلا سمدنلا لوزت ذم رصعلاو

 ‘ ءاش نا ث رينيو نسمنقلاا تلاز اذا عمجي نآ ءاسث نا رفاسمللو
 ٠ تقولا رخأ

 ا : حبسملا | نب دمحم لان ةرخالا ءاشعلا 0 برغملا عمج ق كلذكو :

 عمجي نأ ىلا بحأف 73 رننضي نآ ذا زأؤ > ىلوأل ١ تقو رضحو ال زان ن راك

 ٭.ريسي مث

 ، لزنو ةزخآلا .تقو ىلاا اهرخا ىلوألا تقو رضحو ارئاس ناك ناو
 ك زئاج هلكف كلذ طسوت .ن او . كاج كلذ نم. لعف ابهو ؛ ءاش نا عمجيف

 ' ٠ هللا ءاش نا

تقولا لوآ ف خمج نا اضيأ كلذف تق تقو ىلا ذلب ف ميقملا امأو



٢٢٨ 

 طسوتي نأ هل بحنو ‘ء هللا ءات ن | اسأب هيلع ى رن الف . ٥ رخآ !وأ

 ٠ تقولا

 4 اهنتو رخآ ف نيتالصلا لوآ ىلصف عمج نا : لاق نم ل اقو

 ٠ هل نكمأ نمل لخغأ اذهف اهتقو لوأ نف ةيناثلا ةالصلااو

 دقعيو . ة رخآلا تقو ىلا ىلوأل ا ريخأت ف ةينلا 77 ال هنأ دجويو

 . ملعأ هللاو ى ةرخآلا تقو ىلا ىنلوألا رخؤي هنأ ةينلا

 ةالصلا رصقيو . رفاسص وهف .ماقملا وني .مل ماد ام رفاسملاو

 .ىلع مزع نأ `>صعيم نم داع ناف > مامتلا همزل ماقملا اون اذاف { ممجيو

 ٠ جرخي ىنح مانملا ةين لاحل امامت ىلصي همامت ىلع وهف جورخلا

 رصقلاب ىلص نارمعلا نم جرخ املف ع رفسلا ديري هدلب نم جرخ نمو

 ؟ هناكم ىلا ةعجرلا ةين ثدحأ مث

 ء نيخسرفلا ىدع نكب مل اذا ناكملا كلذ ف امامت ىلصي عجري هناف

 ىتح هيلع ناك ام ىلع متي هناف رفسلا ىلع .كلانه نم مزع اضيأ داع ,ناو

 ٠ ةالصلا رصقي مجري مث ارفاسم هدلب نم جرخي

 اعبت نكي مل غلب اذاف س غليب ىتح ةالصلا ىف هدلاول مبت ىبصلاو

 ٠ ةالصلا ق هالومل عبت ديعلاو » هل

 عضوم .ف ىنكس طرش اهل نوكي نآ الا ةالصلا فق اهجوزل عبت ةآرملاو

 ا_هجوز عم تجرخ ثيحو ي اهطرسش ثيح متت ىهف ث حاكنلا ةدقع دنع
.٠ هصعم. ماقملا نىونت وآ .اهطرش عدت نأ الا وه متآ نا و .ه رصقت ىهف



 ہ ٢٢٩ _

 اهل اوطرشو ةآرملا جوزت اذا لجرلا نأ : ناورم .ىبأ نع دجاويو

 هدلب ىلا هعم ىه تجرخ.ناو.« مامتلا هيلع ناف ث اهدلب ىف نكسلا هيلع
 . ةالصلا اهيف اتآ ىه اهدلب ىلا اعجر اذاف ةالصلا تمتأ

 ؛ عجري نآ.هل ادب نيخسرفلا نود راص املف ح ارفاسم .جرخ نمعو
 ؟ عمجي نآ هتين نأل ع ىلوألا هتتاف دقو

 ء اعبرأ رصعلا ىلصي اليلق رظتني.مث ةعبرأ ىلوألا .ىلصي : لاق
 نم ةعجرلا ىون اذا امأو.ع تقولا توفي نأ لبق ةعجرلا ىون اذا كلذو
 ٠ نيتعكر رهظلا ىلصي هناف تقولا تاف نآ دعم

 : ةلاسم وه

 وهو ، ةالصلا اهيف متت ىتلا اهدلب ىف ةآرملا لجرلا جوزت اذاو

 تزواج اذاف = نيخسرفلا ةزواجم اهدلب نم جرخت ىتح متت اهناف

 . نكس طرش نكي مل ام اهيف ترصق اهدلب ىلا تعجر مث نيخسرفلا

 ؟ اهيف رصقت ىه و ىه آه دلي ق متب وه ناك اذا او

 : ليقو اهلجاع اهافوآ اذا متت : ليقو ى ةالصلا تمتآ اهيف لخد اذاف

 ٠ مامتلا اهمزل اهكلمو اجوز هب تيضر اذا

؟ اهتعجر هيف كلمي امتالظ اهقلطت اذااو
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 ا_يهلاخ و اثالث اهقلط ناو 4 عمجلا ئلا تعجر اهتدع تضقنا اذاف :

 . . ماقملا ىونن نأ الا ‘ عمجلا ىلا تعجر .

 نم ةآرما جوزت نميفو ةلأسملا هذه ىف رظنلا بحأ : فلؤملا لاق

 ؟ فورعم نطو اهلهأل نكي ملاو ث اهلهآ عم اهنكس تطرشو ةادبلا

 اذاف ؤ متت ىهف اهلهأ مم تما دامو 5 ضقتنم طرش اذه : لاق

 ٠ مهيلا تعجر ا اذا كلاذكو 3 اهجوزل عبت ىهف اهجوز مم تجرخ

 ناو . تباث ث طرشلاف ايداي اهجبوز ناك اذا. : .حيسملا نب دمحم ه لاقو

 ضقتنم طرشلاف ارضاح ناك
. .... 

. ` .« 

 ةتباث ىهو 4 ةل رهجم اهلك جيوزتلا طورش نأ : ئراوحلا ىبآ نع دجوي

. مك_حأو ملعآ هللا و ارضح وأ ا دمي ١ وناك



 ۔ : ٢٣١

 باب

 ح رهطلاو ةالصلل ةكرحلاو ةلعلا هيلع تدتشا ضيرم نع لئسو

 ناك ث ةلملا هيلع تدادزاو ةكرحلا هيلع تدتشا اذا هنآ ىعم : لاق
 ٠ نيتالصلا عمجب نأ هل

 : ةلاسم 7

 ءانتلت نم عربت لجر وأ ، هلوسر وآ هالوم هدرو بره دبع نع لئسو

 لتقي وأ رفي الئل لولغم وأ طمقم دبعلا اذه نآ ريغ ، هالومل ةمارك هسفن

 ق لغلاو طامقلا اذه عم هتالص ىف ىرت ام 0 اتنولطم ن .راك اذأ هالوم

 اذه ىف باوصلا فيكو ّ حسستي 'فيكو 3 ىلصي فيك « هقنع ىلا هدب

 ؟ةرخآلاو اي ايندلا ى هرش 5 عجري ىتح دبعلا

 فيك رهطتيو ث ه_ذكمآ امفيك ذبعلا اذذه ىلصي هنآ ىعم : لاق

 هلالحا همزلي مل هب ىذلا !ذه هنع لح ن ا افوخم ناك .ناو رهطتلا هنكمآ ام

 هسفن ىلع هفاخ اذا هنم قثوتسي نآ هدنسلو ء ةالصلا ىنعمل ىدنع

 رظنيف ى هيغ كشي ال افوخ بهنم .انقيتسبم كلذ ناكو « برهي وأ هلتقي نأ

 لجر نم هطمقو هدر نم ناكو ىنعي هلعل ك هديس لثم ىعم وهف هيف
 ٠, . ;`؟ : ٠. ك .

:! ٠. - ! :. -. .: ؟ : ٠ هلوسر وا عربص



 _ ٢٢٣٢٣ ۔

 : ةلاسم وج

 ؟ ىه فيك ةفياسملا ةالص نع هتلأسو

 : لوقي اضعبو %ڵ تا ريبكت سمخ : لوقي اضعب نآ ىعم : لاق

 ٠ تاريبكت تسس.

 ةالصل تاريبكن تسو تاريبكن سمخب اولاق هجو ىأ نمف : هل تلق

 ؟ فياسسملاو ضيرملا

 دودح ةماقا ىلصم ١ مدع ال هنآ ةهج نم هنأ ىعم : لات

 ىذلاف . ةريبكن دح لك نع هيبزجي ناك .ريبكت اهانعم تيثلو 0 ةالصلا

 > تاريبكت سمخ ةالصلا لعجي الودح ةسمخ اهيق ةال_ملا نا : لوقن

 ٠ تاريبكت تس ريبكتلا لعجي دودح ةتس اهيف ةالصلا نا : لرقي ىذلاو

 ؟ دودحلا هذ_ه لثم ةال_ملا ق دلاود_حلاف::.تلق.

 درجسلا و. ٤ دح عوكرلاو 6 د_ح> ما رحالا ةريبكت نأ ىعم : لاتق

 ٠ ةسمخلاب لوقن نم لورق ىلع دودح ةسمخ ه ذهف | دح

 ٠ اد_ح ةدجس. لك دوجسلا لعجي ةتسلاب.لوقي نم لوق ىلعر

 ؟ ميلست هيلع ريبكتلاب ىلصي ىذلاف : هل تلق

 ٠ هيلع ميلست ال ليق هنأ ىعم : لاق

. ميلستلا هيلع : لاقت نم لاقو



٢٣٢٣ _ 

 ١ ذام ك اهعسو الا اسسفت هللا فلكي الو : هنكمآ امك ىلصي ضيرملاو.

 ٠ ادعاق ىلص :هتلع هي. دتشم امم كلذ ناك وأ امئاق ىلصي نآ رد_ةي مل

 اذا دجسي هنا : ليق دقف هيلع ىلصي ىلصملا ىلا لصي ناك ناف
 هئاميا نم ضفخأ دوجسللل :هؤاميا :نوكيو ءىموي هناف الاو .6 ادعاق ىلص

 ٠عوكرلل

 راص .أ ذاو ءىموبد ك مئان وه و ىلص ١ دعاق ةالصلا هنكمي مل ناو .

 نبتالصلا عمجي هناف .ؤ اهنم. ءوضولا هبلع . دتشم ةلع وآ فعضلا دح ىلا

 ٠ امه ان ىلصبو ,

 ردقي الو اهظفحي.الو ةالصلا .ىلع رعقي ال دح.ىلا راص ناو

 سمخ ةالص لكل ربكي هناف اهعطقي ام ضعبب عطقني نأ فاخي مامت ىلع
 ء كلذ هتكمآ.اذا ىل_ص اذا ةلبقلا لبقتسيو ريبكتلاب غمجي:نأ هلو تاريبكت

 ح هعبتاو كلذب مكلت. هعبتب دحااوب الا ةالصلا هنكمي ال ناك ناف

 ٠ هل ربكي نآ هيلع سيلف ريبكتلا ظفحي مل ناو ، تاريبكت سمخ رتولل ربكيو

 : ليهو ح ريبكتلا لقعب مل اذا كلذو : دمحآ نب نسحلا ىلع وبآ لاق

 ىلوألاب رلتنا ناو ، عمجلا اف ىلوألا ىلا ةرخآلا ةالصلا رجي ضيرملا
 ٠ اي.الفا ىلوألا ىلص دقلو افخ حجو ناف 4 ةرخآلا ىلا اه رجب ىتح

؟ مايقلا ىلع ةوق دجو مث آدعاق وآ امئان ىلص نمو



 :ن ٢٣ _

 وو نبتالصحلا د دآ ىلص ن .ا كلذكو > ةالصلا فنأتسي هناق

 لع اهالص ىتلا ةالصلا تمت دقف افخ دجو مث « ريبكتلاب وأ مئان

 نا اهتنتو ىلا اه رخؤيو هل نكمأ ام ىلع ةيناثلا ىلصيو > ىنلص ام َ

 ٠ ىلوألا دح ق

 ةأرما نم ربكم .هل ربكي نآ ريبكتلاب ملكتي نأ ردقي ال نل بحتسيو

 اضيأ مهفي مل ناف ث هبلقب عبتي وأ ردق نا هناسلب عبتي وه ، لجر وأ ا
 هنم ليسي ىذلا لجرلاو ةاحتسملل زئاج اضيأ عمجلاو ك هل ربكي الف

 ىف عهجلا هل زوجيف هنع عطقني الف ن هريغ وآ فاعر وأ حرج نم ع مدل

 ع كلذب رثألا ءاج دقو'× مبزآ ميقملا ةالص نآ ريغ'ة زئاج :ريطملا مؤينلا
 دجسملا ف نيتالصلا عمج نم عمج ذقؤ ءارقل ىبنلا :نع انغلب دفو

 ٠ هنالنص:فثمت دقف ضيرملا قافآ وآ ثيغلا عفترا مث نمف ث رطملا دنع

 ؟ لزني .نأ هبلع لقثيف لمحملا ف نوكي ضيرملا ف : مننثاه نغو ا

 ناف .ء لمحملا ف +ىموي .ةقشم ى ردق. لوزنلا 'هشغفت ىلع لمح ؛ناف .. . .

 . ٠٠ ... , ٠ د ٠ : رينتسي. هللا نيد

 ١ . . . ٠... !.., ...! }. ه ١ .' . . ... ! . . ٠٠

 ؟ ةلبقملا لبقتسي نآ هيلع قشي شارف ىلع هناف : هل تلق

 .- ١١ ... .] ٠! ٠٠١ 6'ب .د , 7 م _

 ٠ هللا هجو مثف . ههجو ناك د ثيحف ,دقي مل ن راق : لاق

 ؟ كمتشي ال نول : : هلات .

. ٠ اسمخ زريكيو مميتي : لاق



:٢٣٥ . 

 نأ الا ىلصيو مميتي : لاق كسمتسي ال نوطبم ىف مشاه نع دجويو

 ٠ اسمخ ربكي هناف ى ةالصلا متي ىتح كسمتسي ال نوكب

 هيلع مطق ولو 4 السرتسم ناك ولو س ىلصيو مميتي : هريغ لاقو

 ىلصي الو ص اهيف بصني ةبخ رفحيو اذعاق ىليو رذع كلذ نأل ، كلذ

 ث لوبلا هب لسرتسملاو ةضاحتسملا ةلزنمب وهو 3 ىلصم الو دجسم ف

 ء انيلا بحأ لوقلا اذهو ى اذه ليق دةو ةلسرتسملا حورجلاو
 !ه ملعأ هللاو

 ىدؤي نآ :: لوقي هنأكف ،أةرانهطلا لاوزلا ةجح هل لوقلا ناك ناو

 هقوحل ضرفلا ضعب لاوزلو ع ةال_صلا اهيف هنكمي ىتلا ةراهطلاب ةالصلا

 ٠ عطقني الو هنم جرخف . هل لسرتسم كلذو ء ةراهطلا ضرف لاوزب

 تيب ق ةغامج مهنم ناك"نيملسملا نأ : ىورعلا هللا دبع وبآ ىورو
 عضومل ١ ىلع حرطف سانل ١ رثكف : هيف نرلصي اون ;اك فيظنتب سيل همدقتم

 ٠ كلذ يلولا ابآ بجعأف ا . اولصف .ابوث فيظنتب نسيل ىذلا

 ه_ذع ةرحتلا هب دتناو رها ريغ شارف ىلع ناك نا : ليق دقو
 ردقي الو ءوضولل ضيرملا ىلع ةكرحلا تدتشا اذااو ث هيلع وه امك ىلص

 ردقي مل اذاو 2 عمجلا هل زاج ةالص ىلا ةالص نم هءوضو ظفحي نأ
 ري_غ وآ ارهاط سئارفلا ن راك ث هناز ىلع .ىلص :هشارف نع لوحتي: نأ
 .. ..... . . .رها

 ه دلع ىلمي ال هنأ : :ليق دققم . هبشا:رمث نع. لوحتي -نأ. زدلننق اذاو .!

,٠- پ ٠ ارهاط نوكب ىتح
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 ةلأسم ولع َ

 ؟ ادعاق ىلصي ىتم ضيرملا نعو

 ىلع ا_هرغ: تأي. ملو . هتلصح ق لجمتسي امئاق . ىلص اذا :. لاق.

 ٠ ىلا بحأ الهمتم ادعاق ىلصب وهف « ىغبني ام

 آاضوتب نآ ردقي مل اذأ ضيرمل ا تآ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 ٠ ميتي نأ هل ناك هسسفني

 ىتح مميتي نآ: هل سيل هنلا : هللا همحر. رقصلا نب نازع لاتو
 ٠ ءاملاب هئضوب نم دجويال

 > هنيعي ولو هتالص لقع ام ءىموب ضيرملا لا ره ال : مشاه لاقو

 .. ريك اهعطقي مملا اذاف

 هنكمي ملو ءاميالا لقعي مل اذ؛ ضبرملا نأ تفرع .دقو .:. هريغ لاق

 هسقن ىف ةالصلا ردقي هناف ، كلذ ريغ وأ هناسل لاقتعا نم ريبكتلا

 ٠ كلذ ق رظنيف مل_ءآ هللا و( كلذ هنكمأ نا

 "ةلآسم وج

 ةريبكت امأو ث هيجوت هيلع سيئ ريبكتلاب ىلصملا نآ انفرع ىذلاو
 : افالتخا كلذ ف انفرع د_ةف مارحالا

 تس كلذف .مارحالا ةريبكتو.2 اسم ةالملا: ريبكت :لاق نم لاقف

« تاريبكت



 ٠ ، انفرع اذكه اسمخ ربكي امناو ، مارحا هيلع سيل : لات نم لاتو
 رثكآ . اندجوو . اندجو ام بسح ىلع نيملسمل اا ءاهقف لوق نم كلذ لكو

 ٠ لوقلا

 ٠ هللا ءاس نا لمعن هبو اسمخ ربكي هنأ انظفح كلذكو

 ؟ ضئاح وأ بنج ريبكتلا هنقليو ضيرملل ربكي نأ زوجي له : تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ,بكتلاو ةءارقلاب ةالصلا ىلع ردقي ناك اذا ضيرملاو : هل ليق

 ؟ ريبكتلا هل زرجي له ص هيلع قشي هنأ الا ...ء ايالاب

 نيد نأل ، هيلع قش اذا ريبكتلا هيزجي لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ ريسي هللا

 جرخي ىنتلا. :ةقشملا ىدنع جرخيو ردقيال نآ الا زوجي ال : ليقو
 ء هلغسشيو هلمنحي ال املأ كلذ هلؤي نآ اهيف ىعمف « رذعلا اهيف

 ٠ كلذ لمتحا ومل نآو ةرضملا هنم.قاخي .ؤآ ، هيف وه ام ىنحم نع هلمتحا ولو

 لاح نم كلذ ف نتثي ئذلا ضيرملا لاوحأ عيمج ف اذهف : تلتو
 كلذ ريغ وأ عمجلا ىلا اهتقو ةالصلا لاح وأ مميتلا ىلا ءاملاب ءوضولا

 ٠ كل ذك هنآ ىعم : ل ات

ادنتسم الو ادعاق ةالصلا ىلع ردقي ال ناك اذا ضيرملاف : هل تلق



...- ٢٢٣٨ 

 ن أ هل . ناك .هسفنب ردقي مل ١ !ذا .دنسي : نآ هيلع له دنسي نآ ال ا هسفني

 ؟ امئان ىلصي
 . . - ٠

 `م -٠ ب > م

 : كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 :: ةنشني عملأو ةنوق الا كلف ف هيلع ىريال ض

 نم مزاوللا نم ءىش ىلع هناعأ نمم ةناعتسالا هيلع ىري ضعبو
 . . :, . ٠.اذه لبق نم اهب صوصخم ١

 هبلع له . دننسي نأ ال ا ١ دع اهت ىلصي ن 1 ردبقي مل ١ ذاف : هل تلق .

 .. دنتسي نآ ردق وآ دنسم ا .دبجو ط ذ ا ادعاق ىلضيو دنتسي د نأ

 ؟ هسفنب

 أ ه افالتخآ كلذ قأ ملعأ الوة كلذ هيلع نأ ىعم :لاق أ

 ؟ كلذ بلطي نأ الا ءاملا ىلع ردقي مل اذاف : ليق

 ىنعأ 6 ة_يرف هبلع وهو ءاملا بلطي نآ هيلع نأ ىعم : : لاق

 ` بلطي نأ هيلع كلذكو ، ةنضيرف هنأل ث افالتخا اهيف ملعأ الو ص بلطلا

 . ه ءاملا لثم مميتلل بارتلا

 , :ةلاسم دهج

 مهنم. ةفئاط لكل نانعكرف ودعلا ةفقاوم دنع برحلا ةالص امآو

 تهجوو 4 ةفئاط هعم تماقو مامالا ماقت ةالصلا تميقأ اذاو 6 ةد_حاو ةعكر

: ه. اعيمج ومرحأ وأ وهجوو ؤ ودعلا :وحن مههرجوو مهنم ةفئاط



 ۔.۔۔= ٢٣٨.

 تلص ىتلا ةفئاطلا تفرصنا نيتدجسلا نم هسأر مامألا عفر اذاف
 تلصف لصت مل ىتلا ةفئاطلا تعاجو ء لصت مل ىتلا ةفئاطلا ماقم ىلا
 ودعلا هجو وحن ف نيذلا كئلوأ ىلع سيلو ث ةيناثلا ةعكرلا مامالا عم
 مامالل نوكيف ملسو مامالا غرف !ذا نوفلسي مهنكلو ، دهشت الو تايحت
 مامالا فلخ ناتعكر ةفئاط لكل نكمأ .ولو ث ةعكر ةفئاط لكلو ، ناتعكر
 ٠ ةعكر ر مينم ةفئاط لكل الا مهل كلذ زجي ي مل

 . ٤4 اهريغو برغملا .ةالص. لكل .ناتعكر ةفقاوملا برحلا ىف ` ةالصلاو

 ةالصو ، هدحو دحاو لك رتوي نكلو ث ةعامج رتولا نولصي الو
 ةفاخم .لوزنلا بكارلا عطتسي مل اذاو ث ءاؤس رفسلاو رضحلا ف برحلا
 ، بلطلا فلخ اذا ههجو ناك ثيح ارئاس وآ افقااو هتباد ىلع ىلص وددلا
 ٠ .ايغاب .نكي ملو

 ىلص ابولطم امزهنم ناك ناو غ هتالص ىلص بلاطلا ؤه ناك اذاو
 لاققلا ةالص نأل ث ةالص لكل ع تاريبكت سمخ ةفياسملا ةالص
 نيتالصلا عمجي هنآ عمسن 7 ههجو ناك ثيح ى تاريبكت سمخ بارضلااو

 نكي مل اذا بولطملا همد ىلع. فئاخلل ريبكتلا امناو ؤ . بارضلا دنع ريبكتلاب

 . ث ةمات ةالصلأ هبيلع ناآليق دقف ةاغبلا نم ابيغاب ناك اذاف ث ايغاب
٠ ملعأ هللاو 5 ريبكتلاب ىلصي قيرفلا اندنع كلذكو



 مايقفلا ةالصو رتولا ةالص ىف

 ىلوخلا . تانحتلا أرق املف > تاعكر ثالث ةمتعلا رتو ىلص لجر نعاو

 هجوف 6 ماقو ملسف 6 نيتعكر وآ ةعكر ىلص مك هنأ ردم ملف كش

 :8 كلذ هيزجي له ، ملسو ةدحاو ةعكر ىلصو مرحآو

 ٠ ةدحاو نوكيو 6 كلذ:هيزجي هنأ ىعم : لاق

 اثالث ىلص مك فرعي ملف ةرخؤملا تايحتلا ف كش ناف : هل تلق
 ؟ كلذ هيزجيأ ةدحا و ةعكر ىلصو مرحآو هجو مث ملسف ح نيتعكر :وآ

 ٠ هللا ءاش .نا هازجأ ةدحاو ةعكرب زتوأ اذا نوكي .هنأ ىعم : لاق

 كشلا هضراعق .تاعكر ثالثب رتويب نأ ةيتلا دقتعا ناف .: هل تلت

 ىلصيو ى ةينلا دقتعيو ىلوألا هتين لمهي نآ هلآ ڵ كل تفصو ام ىلع

 د_قة ىذلا هرتنو ىلع الا نوكي ٦ال لاح ىلع جرخ اذا هنآ ىمم : لاق

 ىلع رتولا ءادتبالاو ث لدبلا لاح ىلع عجر ، سابتلالا كشب هيف لخد
 ٠ ثالثلاو ةدحاولا ق هعسي ام

 ةريبكتب رتولل موقي نأ ةضيرقلا نم هغارف دعب هيزجي لهف : تلق

؟ هيجوت ريغ نم مارحالا



 دح _ ٢٤١

 : ؛ ) ٠. كلذ قف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ا... .. ٥ :ةلاسم ده

 لك ىلصي .ن رآ هيزجي له > .ناضمر رهش مايق يلصي نمع هتلأسو

 . ؟ دحاو هيجوتب ةال۔
٠ : : ٠ . 

- . .-. . , ٠ \ ٠ . - ٠ . . ٠ 

.. [ . .. . ٠ . 
٠ 

 كلذ ق ,ىلصي .ام .عيمجل ء هدقتعا كلذ هيزجي ليق هنأ ىعم : : لاق .

 هيشم ام هالو ٤ 6 ةالضل | ,ة نم ١ سيل : مالكب ملكتي وأ ةلبق اب ريدي مل ا ام تقولا

 ٠ ءاعدلا نم كلذ

 ؟ كلذ هبزجي له ىلصي ام عيمجل كلذ دقتعي ي مل ناف : هل تلق

 نم جرختو . > .ةليقلام رهدم مل ا ام هفقوم ف .ناك ام هنأ و وجرأ : لاقت

 ٠ مالكلاب ةالصلا د_ح

 ؟ ةضيرفلا هيجوتب ناضمر رهش مايق ىلصي نآ زوجي لهف : هل تلق

 ربدي مل ام هماقم ىف دعب ناك اذاا كلذ هيزجي ليق دق هنأ ىعم : لاق
 ٠ لمعب 9 مالكب ةالصلا دح نم جرخيو 2 ةلبقلاب

 'ه كلذ هيزجي : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ناضمر رهش مايق ف : ليق كلذكو ، كلذ هيزجي ال : لاق نم لاقو
 : فالتخام

) 1١ جح ديفملا عماجلا ٦ م (



 ب ٦٢٤٢

 ٠ ةضيذفلا هيجوتب ىلصي نأ هيزجي : لاق نم مهنم

 ٠ كلذ هىزجي ال : لاقت نم مهنمو

 لكل هجويب موقي مث ، ناضمر رهش مايق ىلصي .نميف : هل تلق
 ؟ ال مآ هجوب نأ هفلخ ىلصي نم ىلع له ء ةحيورت

 نالو ، اوهجو اوعاسث ناف اذه ف هل اعبت نونوكي ال مهيأ ىعم : لاق .

 نم جرخي وأ ةلبقلاب مهدحأ ربدي مل ام الوالاهيجوتلاب اولص اوعاش
 ٠ ةاا١لصلا ىنعم

 ىف موقب ىلصي ىذلا نعو : هللا همحر ىلع نب ىسوم باوج نمو

 ؟ هيجوت الي ىلصي ماق ةضيرفلا ىضق املف ح ناضمر رهش

 ٠ هللا ءاسث نا لوألا هيجوتلاب ىزتجي هناغ

 : ةلاسم ه

 لكل هجوي همزلي ام ناضمر رهس ف مايقلا ىلصي ىذلا نعو
 :6 .؟ال مآ عفش

 هللا ديع .ويآ هي :ذخأم :ناك ىذلاو « .فالتخاب كلذ ىق ليق دقف

 اذاف س ماقت ملسو نيتعكر ىلص ام لك مث 5 ةلفانلا ؟دتبا اذا هجوي ناك هنأ
 اماما ناك ى ذاعتساو لوألا هيجوتلاب آزتجاو امرحم ربك امئاق ىوتسا

٠ ماما ريغ آ



_ ٢٤٣ 

 ؟ ةعكر لك ف رقي مك ناضمر رهش ىف مايقلا ىلصي ىذلا نعو

 > طسو وهف تايآلا ةليوط ةروس نم تايآ رشع آرق .ذا هنأ ى رأف

 ٠ تايآ سمخ أرقي ام لتأو

 رهش ىف سانلاب أرقي ناك ىدلاو نأ ىنغلب : هللا دبع وبأ .لاقو
 . ةيآ نيثالثب ناضمر

 ف ةءارقلا ليطي نابفس ايآ نا 'و رمع ايأ اي : عيبرلل لاتق نم لاقو

 ٠ ةيآ نيثالث ةعكر لك

 ٠ ةيآ نيسمخ ةعكر لك ق آرقيا مامض ناك : عيبرلا لاقف

7" 

 ميجرلا نمحرلا هللا مب ب ارقي : مايقلا ةالص ف هللا ديع وبآ لاقو

 كرت بانتكلا ةحتاف آرقو هدوجس نم رم ماق ا ام لك امأف ك .ةروملا تمت 5 اذا

 ٠. ميحرلا نمحرلا هلما ملسيب ةعارق

.٥ 

 ةعكر < ق 1 رقم ناك ىلع نيا ىسوم امآ :: حاضولا نم دايز لاقو

 ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب مايقلا نم

 : ةلآتسم وع

؟ ملسو دعق مث ةعكر ,رلصق 4 مايقلا ةالص ىف اهس ماما نعو



_ ٢٤٤ 

 كلذل هبتني مل ا.ذا نوملسم مث ةعكر نوديزيف هفلخ نيذلا موقي : لاتف

 ء مهب موقيف

 : ةلاسم وج

 ءعىنثب سيلو ةتسلا نم ةرخآلا ءاشعلا دعب ناضمر رهسث ف مايقلاو
 ٠ نآرقلا ظفحي ال مامالا ن ٠ اك , ْ ناو ح ةعامج نولصيو 6 هللا حتف ام الا فورعم

 لكو ساب الف ٥ ددرف ن ١ آ رقلا نمع : :اگيسش ظفح .. ن او . سأب الف فحصم قأ رنف

 ٠ ٤ زئاج كلذ

 : ةلاسم ده

 هل لضفأ ليق هدحو هتالصف ماماب سيلو ء نآ رقلا ظفح نمو

 ٠ مايقلا ف كلذو مامالا مم هتال_ص نم

 نم لضفأ مامالا عم هتالص نآ رثألا ف دجوي دقو : هريغ لاق
 ةع امجل ١ :اص كرتم نأ هل بحتسي ال و ةع امجلا. لضفل ٠٧ ٥هد`>دحو هتالص

 نأ بحأ ن نا مث > ةضورغلا نم هللا حتف ام مهعم ىلصب نكلو 6 مايقلا ق

 ىلص مش مهمايق ةال_ص مهعم متأ نأو 4 نسحف ٥هد_حو ىلصب جرخي

 س اماما نكي ملل اذا كلذو : ثثضفأ ناك ةعامجلاب لوتب ملو هدحو

 : ملعأ هللا ,

 : ةلاسم اهت

 ىلص مش ناضمر رهش ق ةعامج ةمتعلا ةالص موقب ىلص نمو

 هدعي نم موقلا ماقو فرصتأ مث ء ةمتعلا رثآ ىلع ةعامج رتولا مهب

؟ مايقلا نولصي
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 هريغ ىف زوجي الو ، ناضمر رهش ىف زئاج كلذف ٠

 ةلاسم دج :

 كلذ ريغ وأ رشعلا ىلايل وآ ةعمجلا ةليل وآ ديعلا هليل ىلص نمو ١

 ركسعملا ىف رطفلا ةليل سانلاب ىلص ةفيذح ابآ نا : ليقو زئاجف .

 ةلسم ةدج :

 اوناك ناسا رخ لهآ نم نيملسمل ١ نم اموق نأ مشاه نع انغلبو

 ٠ بجر رهش نوموقي

 :جسم ىف مامالا ثراولاب تيلص ::لاق ديلولا نب دلخم نا : ليقو

 ٠ ةفرح ةليل : لاق وآ ةيورتلا ةلدل

 ٠ ةعمج ةليل لكو معن : ل اق كل ذ نع ن امثع نم ناميلس لئسو

 : ةلاسم :ج

 ليقت ناك ناف « رسيلاب مه ذخأيلف ناضمر ف ساانلا مآ نم : ليقو

 ة منخف نيتعارقلا نيي هتعا رق تناك نار 4 ةمتخ مهب متخيلف ةءارقلا

 . نيترمف ء ١ رقلا عيرس ناك نااو ك فصنو

 ةا_يل هب ؟رقي ام لجرلا عم ناك اذا : لاق بيسملا نب ديعس نعو. .
. همهم ام رركيو فحمملا ىف آرقي الف



 س ٢٤٦

 - ةلأ 7

 ن اضمر رهش ف مايقلا نعو : هللا همحر بويحم ني دمحم نعو

 ؟ هدنع ةعكر نم كلذ ددع مو ، هيف لمعلا فيت

 مم مهل هللا حتف ام نولصي مهنأ ال ١ دودحم د_ح كلذ ف ن دنع امف . 8

 نمو 0 كلذ لضف هل ناك ةالصل ١ نم رغكأ نمف . مه دج اسم ق مهتمأ

 . ناضمر رهش ى ةعامج رتولا نولصيو سأب هيلع نكي مل مهنم نتآ

 1 3 ' ؟ هل لذضخأ اهو . ‘ هدحو مأ ن رانلا

 ل_ضفأآ ةعامجلا ىف اندنع ةالصلاو ء هللا ءاش نا زئاج كلذ لكف

 6 هب لصيلف نآرقلا رهظتسا نم : ليق دقو ء هدحو مايقلا نم هل

 مكتال_ص نم اظح :مكتوێبل اولعجا » : لاتف هنآ قلع ىبنلا نع ءاج دقو

 ٠ « ةكربلا هب نوتبت

 نا : لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع : اضيآ ليقو

 ةعامجلا ىف ةالصلاو ى هل زاج لعف كلذ ىأف س رون هتيب ىف لجرلل ةالصلا

 وآ ةعامج نم لصيلف ةالصلا ف هل طشنأ ناك ثيحو ث انيلا بحأ
 ٠ 4 :7 ق

 َ ةلأ سد دج

 لخدف 6 ,ناضمر رهش مايق ق عوكرلا ضعبب م مامالا . هقيس نمو

ىلصيآ مامالا مم لخا دلل لضفأ كلذ ىأ ممال غلب ىتح مامألا ممح
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 لور+ب بق فيك م ا 7 كلذ د دعم رتولا ى لجي مش م امال ١ هم هتبس ام ىل۔۔۔ي `

 ب . .. ٠ ؟ كلذ ف ؛ ويمل سيملا

 نم هب هقيس ام. متأ هعم لخادلا ماهت مامالا ملس :اذا٠.اندنع ىذلاف . .. :

 ةالص مامالا مم لخديو ملسي مث :لزتعم الاو :كلذ هماقم ق هتالض /

 .ىفب هنم هقبس دق رتولا ةالص ف,هعم لخذ امنأ ن راك ناق 5 رلولأ ا

 ' ٠.٠ مامالا متأااذا هب ةقب ام متأ

 : .. ه ٠: 'ما ,.:. !.:. .م ,

 درب هل شل ناك امبر ك مئاع وهو ناضمر رهب رهبش ث ىق رقس ف ن زاك نمو . 1

 مايقلا ىلمي :نآ ل زوبجيأا نيلاجل ! .جم نا اك وأ 6 دندسش رح آ آ ديدش

 ؟ ٥ رفس لجأ نم "نوملسم ١ مكري ناك نمم ضعبب و ا هريغب

-٠ .. 

.٠ 

 وأ ضرألا ىلع كلذ نم هللا حتف امو هل نكمآ امك مايقلا لصيلف

 ىلصي ناك. هلت هللا لوسز نآ:انغلب دقو :كلذ :زوجب هناف ے هتياذد ىلع:

 ٠ ضئارفلا شيل ةنغفاألا. ق كلذو 75 "مانن . وه ؤ هنبا د ىنلع ابكار

. + ٠- . 

 ناك اذا لحرلا ن رأ : نيملسملا نم ءاهقفلا نع رثألا ىف ءاج دقو
 ك هموخ > لوزنلا هل نكمي ملو ث هتباد ىلع بكار وهو افئاخ

 مرحيل دار رأ اذاف ء هتبا د ىلع بكار وه و ةضورفملا ىلصي نأ هل زاج .

 ّ اهريسبم ق هتباد د ةهجنوو و ههجو ناك ى ثبح ىليل مش ؤ ةلبقلا .لبقتسم وهو

 ٠ هللا اىش نا ةمات هنالصف ةلبقلاب ربدأ ولو

٠ 

 أ ٠:
. 7 ٠ ٠ ` ٠ . ٠ . 

 ىتلا ةبعصلا ةبادلا هتحت نوكت رفاسملا لجرلا ىف : اضبيآ ليقو

 اهنع لوزتلا هنكمي الف س ةالبصلا .تقو هرضحيف اهنع لوزنلا هنكمي ال :

هل :زال ةالصلا توف فاخ اذاف ، اهنم فاخي امو ٠ اهنبوعص لاحل
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 ح . ىلوألا ةلآل ١ ف تفصو ام .وحن ىلع .اهيلع بكا ر وو ىلصي نأ .

 ٠ ءاميالاب هتالص نوكت اهناو

 اسسأب هيلع ري مل ناضمر رهش ف مايقلا رفاسملا لصي مل ولو
 مايقلاف ء مايصلا نم ةضيرفلا كرت ىف هل صخر دقو ع هللا ءاش نل

 مايقلا نس امناو ء ةضيرف ريغ هنأل ى هكرت هل زوجي نوكي نأ ىرحأ
 ٠ هب ذوخام عبتم اوهف هنع ءاج امو ى هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ٠ ناضمر رهش ق مايصلاو مايقلا كرت ١ ذا هل بحتسم دقو

 ىلصي ناضمر رهش ف مايقلا نم هتاف ام لدبي نأ رضحلا ىلا غجر مث
 ٠ بجاوب كلذ سيلو ض هل هللا حتف ام ليللا ق

 ناو ، هتالصب رهجي نآ انيلا بحاق مايقلا هدحاو ىلص نمو :

 اهئاق ىلصي نآ مايقلا ىف مامالل حلصي الو ، ساب الف رهجي مل
 . سولج سانلاو

 .7 :ةلآ سمه . و .

 ء هتوص اوعمس اذا مامالا مم مايقلا ساانلا ىلصي نأ سأب الو

 ٠ قيرط مهنيبو هنيب نكي مل ام طئاح راد هنيبو مهنيب ناك ولو

 : ةلاسم دهب

 ةالص نم ةعكر لك ق ؟رقن نأ رمؤي مك : هللاا همحر دبعس ايأ تلأسو

؟ ناضمز رهش ق مايقلا
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 {. اههابسثآو ةرقبلاو ءاسنلا تايآ نم تايآ رشع نوءرقي اوناك : لاق

 ٠ ملعأ هللااو > ىعم اميق كلذ مهدنع ام لقآ وه و

 لك ىف نوكي نأ ناضمر رهش ف مايقلا ف هب روماملاف : هل تلق

 ؟ ةذاعتسااو هيجوت ةحيورت

 ةحيورت تيمس امناو ع لصألا كلذ ىلع ناك هنأ ىدنع اذكه : لاق

 وأ ، !ودارأ نا نوعديو 2 ةالصللا نوعمجتيو اهيف نوحيرتسي مهنأل

 مث ء هباحصأ 'حيريو حيرتسيو حورتيو . برشلا ىلا جاتحا نم برشي

 ف مايقلا ف ليق اميف ةالصلا تناك اذه ىلع ةحيورت ىلصيو هجوي

 ؟ ةذاعتساو دحاو هيجوت نم ةعامجلاو مامالل لضفأ لهو : هل تلق

 ةحيورتلا ىف هجبوي نأ بحن الو ع ةنسلا ءايحال ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ةدحاو ةرم الا

 ؟ ليللا رخآ وأ ةرخآلا! ءاشعلا دعب مايقلا ف ةنسلاف : هل تلق

 ٠ ليللا لو ف ناك امنا : اولاق مهنأ بسحأ ع هللا همحر

 مهتداع رثكأ ىرجت ام ىلع ,مهتنسف نامع لهآ نم انباحصأ امآو

. هرخآو ليللا لوآ ف مايقلا
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 ةعامج ف مايقلا نولصي هباحصأو يقب ىبنلا ناك لهف : هل تلق

 ؟ ناضمر ف

 ة ره اظلا ةنسلا امآو 1 هعامج نونصب اوناك : .ليق دق هنأ ىعم .- : لاق

 : ليتق اميف رمع مايآ ىمف ئ راصمأل ١ ىلا اهب . بوتكم امب رومأم

 نآرقلا ظفحل اولاق بسحأ اميف سانلا ىلع كلذ نس هنا

 ءا_هشعل ا دعب دعب مايقل نولصي هباحصأو ة :نلا ن : : هل تلق 7
 هلوأ نف ليلل نم ناك تقو ىآ ف نولصي اوناك مأ رمع اهنس امم ةرخآلا

 : ؟ ليللا رخآ وآ اهدعيو . ةرخالا ءاشعلا لبق هرخآو 7

 ي ىبنلا ناك : !ولاق دق مهنأ الا اصن كلذ ف دجأ الف

 لديو مالكلا زاجم ىف مايقلا ىنعم بسحأ ن ناضمر زهش ق هباحضأو

 ركذلا ىف ىلاعتو كرابت هللا نع ىوري اميخ تلع هنع ىوري ام كلذ ىلع:

 اهيفو رثإ دمحم ةمآ لضفو ، ناضمر رهشو ث رطفلا موي لضفو
 : ةكئالملل لوقي هنا ىلاعتو كرابت هللا نع لاق هنأو ، رطفلا موي ف نوظعي

 ىلا امالك كلذ نم ناكف هلمع نم هغارف دننع ريجألا ءازج ام ىتكئالم »

 مايقلا مهل تننسو اوماصف مايسملا مهيلع تضرف ىديبع ءالؤه لات نآ
 نكي مل ةنس تناك اهنأ الولف ، يقلح ىبنلا نع ىوري اذهو « اوماقف
 ن هل ىبنلا نع كنذ

 برغملا دعب ناضمر فق ةعامج مايقلا ىلصي نأ زوجي له : تلت
؟ ةرخآلا ءاشعلا لبق
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 نأ الا مهتفلاخم بحأ الو ٠ نيملسم ا لاعفأ نم كلذ ملعأ الف : لاق

 لضفلل كلذ ١ ومدققف ئ ةالملا دعب ةالنملا رمآ نع فوخ ابيس مهقوعب

 ٠ كلذ مهمسي نآ وجراف ؛ هعبوم ف هتوفي الئل

 ؟ مهل . طشنأ ناك هنأ الا , مهقامع رمآ .رپخب كلذ, .ناك ناف : . هل تلق

 أ ناو ك كلذ .كرت رم مهل ب حا مل كلذ ىلع .نو ردقي ١ ونوكي مل نا

 نم الا مابقلأا مإهقم كلذ موقب نأ بحآ الغأ عنام كلذ نم مهتم الا ناك

 . مل_ءآ هللااو ك رذ_ع

 ١ ٤ هيم < ؟
 ٨٢ ل . -

 ا ! ! ١ ٠. ٠ . ١

 - م ١ ٤ . أ « .[ ١
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 باب .

 اهيناعمو ةضمجلا ةالص ىف

 ةالص ترضحو مامالا تام اذا : هللا همخر ديعس وبأ لئسو
 ةعمجلا نولصي ب فيك ناث ماما ةماقا .ىلا اليبس اوحجي ملو ةعمجلا ١

 ؟ آرصق وآ امامت

 : هيف فلتخي ىعم : لاق

 . رصمم رصم رغ ف اوناك !اذا تاعكر عبرأ نولصم : لاق نم لاتق

 ٠ ارصق لاح ىلع اولص رصمم رصم ىف اوناك اذاو

 مه دي تناك اذأ مامال ١ عضوم ق ارصق نولصي : لاتق نم لاقو

 ٠ ايلعلا

 : ةلأسم هج

 رصم ىف الا ةعمج ال هنآ انباحصأ لوق ىف جرخي : ديعس وبأ لاق
 رصم ىق الا ةعمج ال » : لاق هنآ لع ىبنلاا نع ءاج < كلذ وحقو عماج

 عمتجي ىتح ةعمج ال هنأ ثيح_حلا ضعب ىف نأ بسحأو « ماماو عماج

 ٠ ربنمو ث ماماو ، عماج رصم : ةثالث اهل

 ربنملاو ، هنيعب مامالاو ، هنيعب رصملا نأ حصي : ةياورلا ىنعمو
٠ ثالثلا هذ_هب الا ةعمجلا متت الو & ةبطخلا وه
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 دلب ق ماقأو > لبج ماما ناك اذا هنأ : مهلوق ىناعم ضعي فاو

 دودحلا . .هيف ,ماقت رصمل ١ نأل > هي رصم مضوم ناكو > ةعمجلا هعم ناك

 ٠ :ارصم ناك ك دود_حل ا تميقأ ثيح نم

 ضرألا نأو % برعلا راصمأ الا رصم ال هنأ : مهلوق ىناعم فاو

 ٠ ةعمجلا: ىنعم ىف رصم مسا اهيلغ" عقيأ ال ة برغلا رانصمآ ريغ اهلك

 راصمآ نم ةرضمملا زاضمللا: نآ ا , ميلو ا ىناعم ىف :تبث د_ةو

 . ةكم راجم ة ةعبس :باطخلا ا نب رمع اهزصم هنأ : ليقت ىتلا برعلا

 ، ةرصبلاو  ةفوكلاو ا . : مأسشلاو % نميلا نم دنجلا دجسمو ء ةنيدملاو

 نارصم .امهنإ ضعب فو ::د حار .رصم امهنإ مهلوق اف نامعو . نيرحبلاو

 . راحصب ا_ههنم ةعمجلا نا : مهلوق ىنعم ىفف اعمتجا اذاف

 ء رمملاب اهتوبث ىنعم ىلع راحصب ىمه امنا نامع ف ةعمجلا كلذكو
 اميقم ناك ام ثيح لدعلا مامالاب ةعمجلا نا : لوقي نم لوق ىلعو

 : ليق دقو ٤ هماقم حضوم ىف ةعمجلا هيلعو هلف ،:كدهلاب مكحي الداعا
 " ه "هريغ مسوأ ندعلا مامالا عم مزلتو ، راصمألا ف اهتوبثب

 ناطل _ س ال ناكا ١ ذا او .ه .اهمجو ىلع اهب ماق أنذا روجلا ةمئأ نم

 . لاح لك ىلع ةعمجلا هيف نا : ليمتو ؛ ةعمج هيف نكي مل هكلمي رملاب

 ح تمزلو هم تماق رصملا ق اهتويثل هيف ةيعرلا نم اهب ماق نمو

 ٠ رصمم رصم ق لدع ماماب الا موقب ال : ليقو

مامالا عم مزلت اهنا.: مهلوق ىناعم ف ىدنع عامجالا عضوم اذهو
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 ث مهلوق ىناعم هيف فلتخمف كلذ ىوس امو ، رصمملا رصملا ىق .لحملا

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 : ةلأسم وع

 ؟ ىرقلا نم اهريغ فو ىلهبب ةبجاو ةعمجلا نع هتلأسو

 د راحصي مامالا مم نامعب ىه امناف ةضورفملا ةبجاولا ةعمجلا امأف

 بحآ الو > نيملسملل ةنس ىهو « تاعكر عبرأ ىمف ى رقلا رئاس امآو

 ىلصت نكلو ، دجاسملا لطعت ال : ليق دقو ع كلذك معن : هريغ لاق

 ٭ هيلا عمتجا نم مم دجسملا مامالو ح مهدجاسم ف ةمئألا

 ج ةلاله بج

 ىف وأ رصم ى الا ةعمجلا زوجت ال :.هللا همحر دمحم ىيأ عماج نمو .
 ٠ مامالا ةماقا مضه

 كلذ ىلع راصف ح .ةعمجلل .راصمألا رصم رمع نأ لجالف رمملا امأف
 .هلعفا ق دحل هبلغ فلاخ ملو ك ئ قافتالا

 فالتخالا و ةجح قافتالاف > راصمألا هذه ريغ ق اوفلتخاو
 : ه 1 : ٠ 7 -٠. ١: هيف ةجح ال

 ةعمجلا ىلص هنأ هنع وري مل تلع ىبنلا نأ هب ةجحلاف ةماتالا امأو

' ه ٠ ةزيثك ىرق ىلع هرورم ناكو ئ هرافسأ نم ءىش ف
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 ء اوبتوع ةعمجلا اوكرت ىتم راصمألا لهأ نآ كلذ ىلع ليلدلا
 ناطلس وذ الا اهميقي الو ، ىرقلا لهآ نآ كلذك سيلو 0© مهتيالو تطقسو

 9 ةعمجلا طورش طوقس ذعب الا طقسي ال رهظلا ضرف نأل ث هرمأب وآ
 نع ىور ام ىرت الآ ص هرمأي ماما وأ ث قلطملا مامالا اهطورش فو

 مث سانلاب ىلصي الجر رمآ نأ تممه ديقل » : لاق هنا ةلع ىبنلا

 ٠ « مهتويب ةعمجلا نع نوفلختي لاجر ىلع قرحأ

 ثيحو [ ةمكئألا ىلع قح ةعمجلا ةالصو : رفعج نب ا عماج نمو

 ٠ دودحلا ماقت

 : ةلأسم ده

 ةروشم نع ةمامالا ذخأ لدع ماما نامعب ناك اذا.و : باتكلا نمو

 ةعمجلاف > ةمامالا هنع ليزي اثدح ثدحي ملو . ةوعدلا مالعأو ءاملعلا

 ٠ ةضيرفلا لطعم اهل لطعملاو > ةمزال هعم

 ٠ اهكرت نم ىلع ساب الف ةربابجلا ىديأ ق تناك اذا : ليقو

 ناطلسلا عم ةمزال ةعمجلا ناف راحصب الا : حبسملا ني دمحم لاق
 ٠ رثآ هيفو 4 دلبلا نم لجر ناطلس رغ . .وآ 6 ال داع وأ ١ رئاج

 ٠ ةغمج مجاعألا ضرأ نم ءىش ف ىري ال ةديبغ وبأ ناك : ليقو

 تميقأ برعلاو ةمذلا لهأ ضرأ نم ضرأ لك : لوقي مامض ناكو
 ٠ اميف ممج دودحلا اهيف

١ 

اهرصم ىتلا راصمألا نآ انعمس : هللا همحر . هللا ديع وبأ لاقو



_ 7 ٥٦ ._ 

 ، ةفوكلاو ، ةرضيلا « ةنيدملاو ء ث ةكم : هنع هللا ىضر باطخلا ني رمغ

 راحصب ةتباث : ةعمجلاف ز رصم نامعو 0 نيرحبلاو 1 نمێلاو . ماشلاو

 ة_عمجلاق فوجلاب .امأو ّ مامالا تام ول < امئاق نيملشملا رمأ ناك ام

 ٠ تاعكر عبر دعب سانلا ىلض رفس وآ . تام ناف ّ مامالا مم

3 ٠ :. 

 ّ ةلأسه وج

 انباحصأ لوق ىناعم ف جرخي هنآ ىعم : هللا همحر ذيعس وبأ لاق
 بجب ىذلا دلبلا نم عماجلا دجسملا ق الا نوكت ال ةعمجلا ةالص نأ

 . ٠ ةعمجلا هيف

 نأ الا رايتخاب عماجلا 'دجسىملا. رسغا ق 'نوكي :ن .نآ زوجي الا هنأ عمو ٠

 ةنسلا تءاج .امنا هنأل ح ةعمجلا نع رذغ كلذ عنم ضراع ضرغ

 مامالا راتخاو ىنعم ف لوطب انلما ناك هنأ 1 . دجاسملا ق ةعمجلا تويثئب

 ىنعمل هراد ف وأ ئ هل ضرع ا_ذ ! عماجلا .نود دجسم ىف هعمجلا ةال_ص

 ٠ رذعلا

 لطعت الئلا ، ىننعملا اذه. ىلع كلذ ةزاجاب لوقي نم لوق ىنبجعا
 :ال_صب ةالصلا ةزاجا انباحصأ لوقت ىناعم ىف جرخي هنأ ىعمو ى ةعمجلا
 نم ةهبتسشه دجسملا ف نكي مملا ولو ، ذجسملاب لصتم ناك اذا مامالا
 هنيب لاح اذا هنا مهلوق نم ىدنع جرخي هنأ الا ، اهريغإو دجسملا ماحز
 زوجت ال هنأ 7 هرتسي دجسمل ا ف طئاح مامالاب فوفصلا لاصتا نييو

 +: كلانه هتال_صب ةالصلا

لصتت نآ الا مهرظني ناك ولو ؛ قيرظ مهنيبو هنيب تلاح نا كلذكو



_ ٢٥٧ 

 ىف جرخي هنأ ىدنعف ، ىلصي نم اهيف نوكي وأ ، قيرطلا ىف فوخصلا
 ٠ قيرطلاب فوفصلا تل_صتا اذا قيرطلا فلخ ىلصي هنآ مهلوق ىناعم

 ىفف 0 كلذ ىن اعم ى نوفلتخي مهنأ ىدذنعف تيب رهظ ىلع امآو

 مهولعو هولع ىنعم ق هنآ بسحأو ‘ ولعي الو ىلعي ال مامالا نا : مهلوق

 ٠ ادعاصف رابسنآ ةتالث ةرتسلا ىدعم

 ٠ ىنعملا اذ_ه بسحب ىلعيو ولعي ال : لاتق نم لاتقو

 الع اذا مهلوق ضعب ق بسحأو 6 ولعي الو ىلعي : لاق نم ل انتو

 تزاج هتال_صب ىلصي نمم هريغ هعم ناك ن ناو > زجي مل هدحو هفلخ نم

 . نم نورظني وآ مامالا نورظني هفلخ نم نيذلا ناك اذا مهلك مهتالص

 ف نميلا نمو ث مالا نم قشمد ىف نوكت ةعمجلا نا : ليقو
 ٠ راحص ىفف &{& نيرحبلا و نامع نمو ص ءاعنص

 .. ا_«يف اضيأ ةعمجلا تناك لدع ماما نيرحبلا ىف ناك نا : ليقو

 ؟ اسعحلاب وآ ةليحلاب وآ رجهب ةعمجلا نوكت نيآ : هل ليقو

( ١ .ج ديفملا عماجلا _ ١٧ م )



٢٥٨ 

 ريع ك نيرضاحلا ناركذلا رارحألا نم نيغلابلا مزلت ةعمجلاو

 قوف ناك نمو & ةعمجلا ىلا نيخسرفلا نود مهنم ناك نم ، نيرفاسم

 ٠ هيلع ةعمج الف نيخسرفلا

 ؟ مهنم زجع نمف : هل تلق

 ىف زجع نا امآإو ع .زجع نم زجع ااذاا روذعم وهف زجع نم : لاق
 ٠ زجاعتلا ف هل رذع الف زجاعلا

 ؟ زجملا امو زجاعتلا امف : هل تلق

 زجعلاو ‘ هريغب الغاشت هكرتف كلذ ىلع ارداق ناك اذا زجاعتلا : لاق

 ٠ هقوعم !وآ كلذ نع هلغش ببس وآ ةهاع هل اضراعم نوكب نأ

 ىلا ىضميو ابوث ريعتسي نأ هيلع بوث هدنع نكي مل ناف : تلت
 ؟ ال مآ ةال للا

 ٠ ةلذ ىلع ردق اذا كلذ هيلع نأ ىعم : لاق

 ع ةعمج نيرفاسملاو ديبعلاو ءاسنلا ىلع سيلو : دمحم ىبآ عماج نمو
 ٠ ةمألا ع امجاب هضرغ نع هتزجأ اهالصو مهنم اهرضح نمف

ل_ضفآ اهعدخم ق ةآرملا ةالص » : لاق هنآ ررم ىبنلا نع ىورو



 ۔- _. ٨ ٢٥.

 هف اهتالص نم لضفأ اهراد .ف اهتالصو .اهراد .نحص .ف اهنالص نم

 بجت .مل :اذا .ةعمجلا .نألو { ةعمجلا اهيلع بجت .مل كلذلف « ةعامج .دجسم

 ةيآلاو .ء مهيلاول رصملا نأل ء اهلهآ نم دبعلا سيلف راصمألا لهآ ىلع الا
 موي نم ةالصلل ىدون اذا ) : ىلاعت هلوق ىلا ىرت الأ ، رارحألا ىف

 ام الا عيبلا نم دبعلل سيلو ( عيبلا اورذو هللا زكذ ىلا لوعساف ةعمجلا
 . مك_خأو ملغآ هللاو : كلذ هل نميف ةيآلاو ، مميلاوم هيف مهل نذأ

 ؟ ةلأسم هبج

 ىلا زكببملا نأ انباحضآ لوق ف جرخي هنأ.ىعم : ديعس وبآ لاق

 ىدمهملاك :اهيلا ركبملا نآ تلت ىبنلا نع كلذ ىاوريو ڵ لضفأ ةعمجلا
 ,ثدهملاك اهل كردملاو \ اذه وحن وآ ةاش ىدهملاك رهظملا بسحأو ى ةندب

 اذكهو لضفأ ا_هل قباسلا نآ تيث اذا كلذ تبثف اذه وحنو ةضيب

 ٠ لئا_ضغلا و لوصألا ىنعم ق جرخي

 .: ةلأسم وبع

 مبرآ ةعمجلا ةنسو > ءادنلااو ةيطخلا .و تقولا .ةعمجلا ,ضئارف .نمو

 ٠ ةبطخلل تاصنالا و ع روكبلا ء ى بيطلا سمو ، لسغلا : لاصخ

 : ةلاسم بع

 موي نم ةالصلل ىدون اذا اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعت هللا لات

 موي نم سمشلا تلاز اذاف ( عيبلا اررذو هللا ركذ ىنلا ازعساف .ةعمجلا

ركذلا وهو بطخو ث هيدي نيب نذؤملا نذؤيو ، ربنملا مامالا دعص ةعمجلا



 ۔_ ٢٦٠

 دعب انل سيل هنأل « ملعأ هللا و ح هيلا ىعسلاب ىلاعت هللا رمأ ىذلا

 ليلد هيلا ىعسلا بوجوو ، هيلا ىعسلا بجي ركذ ةعمجلا موي ناذألا

 ٠ هديكأتو هبوجو ىلع

 : هبحاصل لجرلا لاق اذا » .: لاق هنأ ةلع ىبنلا نع ىور ام كلذكو

 ٠ «ا_غل دقف بطخي مامالاو تصنأ

 ىدنع جرخي انباحصأ نم قافتالا ىناعم ق جرخي 77 وبأ لاق

 ىناعم لاوزلا لبق جرخي هلعلو ، ريظلا ةالص ىه امنا ةعمجلا ةداص نأ
 دعي الا نوكب ال ثلاثلا ناذألاو 6 لاوزلا ليتق نيناذألا ق صيخرتلا

 ٠ افالتخا مهنيب ااذ_ه ىناعم ق مل_ءعآ الاو 6 لا وزلا

 لبق بطخ ايلع نآ ىورو : هللا همحر دمحم ىبأ خيشلا مماج نمو

 عامجإل لاوزلا دعب الا ةبطخلا زوجت ال هنآ هيلا بهذي ىذلاو س لاوزلا

 ةال_صلا بوجو لبق ةبطخلا ميدقت نم ىلع نع ىورو ؛ كلذ ىلع لمعلا
 لعفو حص ناو ى رذعلا اهب عطقني ىتلا رابخألا ءعىجم ربخلا دري مل

 ةبطخلا زوجت الو س هديؤن ةجحلا نأل ، عبتي نآ ىلوأ ةباحصلا نم هريغ
 ٠ سلجي ملو امئاق بطخ ايلع نأ ىور دقو ، مئاق نم الا

 : ةلأسم دهج

 ىور امل امهقوف امف نينثاب دقعنت ةعمجلا نا : ليقو : هريغ نمر
 ناذه » : لاقف نايلصي نبلجر ىأر هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 ىلع لديو ئ نينئاب دقعنت ةعامج لك نأ ليلد ريخلا اذ_ھ ىفف (_( ةعامج

٠ ةعامج عمج نينثالا نأ



 س ٢٦١

 رثكأ اوتوكي ىتح نينناب دقعنت ال اهنا : انباحصأ نم رثكألا لاقو
 : ليقلو ع ةعبرأب دقعنت : ليقو ث نانومأمو ةثالث اولان ام لقأو ع كلذ نم
 رصم ف الجر نيعبرأ اوناكو ة ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا بجت

 9 ٠ ةممج دقعنت الف لقأ اوناك ناو ، ةيرق وآ

 اذا : ليقو ى هالوم هل نذأ اذا ةعمجلا هيلع بجي دبعلا نا : ليقو

 3 هيلع بجت ةعمجلاف ، هتيبرض نع ةعمجلا هلغشت ملو هتبيرض هديس هاطعا
 ٠ ملعأ هللا.و

 : ةلاسم وجج

 امهيف مامال ١ رهجي ناتعك ر ةعمجلا ةالصو : رفعج نبا عماج نمو

 ٠ هريغ نمو نآرقلا نم !رق امو > باتكلا ةحتاف ةءا رقي

 ةلصتم ص ةماقالاو نا ذألاي ةلصتم ةبطخلا : ةعمجلا ف ةنسلا نمو

 نكت مل اذا : ليقو ، امهنيب قرف ال ڵ ةماقالاب ةلصتم ةالصلاو ، ةبطخلاب

 ٠ ةعمجلا مزلت ثيح ةعمجلا موي ةبطخلا نم دبال و .- اعىسرأ ىلص ةيطخ

 رفغتسيو ئ يع ىبنلا ىلع .ىلصيو هللا دمحي نأ كلذ لقأو
 ٠ ةبطخب ى دنع سيلف ١ دذ_ه نود ناك ام ئ تانمؤملل ١ ث نينمؤملل

 هدحو ىقبو مرحي نآ لبق مامالا نع سانلا بهذ ناا : ليقو
 ىلص ةالصلا ىف لخدو مرحأ نآ دعب هنع اوبهذ نااو & تاعكر عبرأ ىلص

. رثكأ ام ىلا دحاو هعم ىلص ناك نا كلذكو ك ةعمجلا ةالص نيتعكر



 ن . ٢٦٢

 نورفاسم وأ نايبص ولا ديبع وأ ءاسن الا هعم نكي مل نا : لاق نم لاتقو
 ٠ كلذ ق رظنلا بحأو ئ مهيلع ةعمج ال ءالؤه نأل 6 تاعكر عبرأ ىلص

 : ةلاسم دج

 ٠ كلذ رغ اهيف ملعأ الو ء امئاق الا ةعمجلا موب ةيطخلا زاوجت الو

 ؟ مهعم لصي ب ملو مهب بطخي خي نآ زوجي : هل تلق

 هل ضرع اذا .مهدنع ةالصلا رضحي مل ول زئاجف ةعامجلا امآ : لاق

 نمل الا ىنيجعبي الف نيديعلا امأو . كلذ ريغ .وآ اء وضو ضقن نم ىنعم

 ٠ لوأي الا ةالصلا مامت نوكي الو . ةالصلا مامت هنن ، ةالصلا رضح

 ؟ ةداعا مهيلع ىرت ا وفرصنااو كلذ ا ولعف ناف : تلق

 ٠ ة داعال ١ بحأو 6 نيذديعلل : مهتالص متت ال اهنأ ىعم : لاق

 ضرع رذع ريغم ثفزصنا ا:ذلا ةعمجلا موي بيطخلا . كلذكو : هلا تلق

 ؟ ةداعالا مهيلع مه ارتآ هريغ مهب اصو هل

 ريغم جرخ اذا ٥هد_حلو هتالح دسىفتو ئ كلذ ىل نيعم الف : لاق

 لديو كردأ ام ىلصيف ۔ مامالا عم ةلصلا ءىدتعمم نأ الا رذع

 ٠ ةصمجلا ةالص نم تاف ام

 :ةلاسم دج

 : ةعمجلل بطخب مامال ١ و ملكت نميف انباحصأ فلتخا : دبعس ريأ لاق

مث س دجسملا نم جورخلاب هنورمأيو هتالص دسفت : مهضعب لاتغا



_ ٢٦٣ _ 

 د_رقو & تقولا كلذ ى نيلخادلا مكح همكح نوكيل رخآ باب نم لخدم

 ٠ ااميلا نيقياسللا رجآ هتاف

 ءاعدلا نم هيلا برقي امو > هللا ركذي ملكت اذا : مهضعب لاقو 2

 ٨5 ىوع ة اندنع لوألا ة هجحو 0 ايغال نكم ملو 65 هتعمج دسفت مل حيبستلا و

 ٠ مل_ءأ هللا٫و

 ضقني نأ زبجم ناك هنأ ىلع ىبآ نع نا ورم وبأ ظفح : تدجوو

 ٠ ةعمجلا موي بطخي مامالاو ملكت نم ةالح

 ناسنال لاقف ةماننالا دنع ةالصلا رمآ نم ءىشب ملكت نم : ليقو
 ٥ ركيو سأب الف ؟ كلذ: وحتو فصلا مدقتب رمأ وآ . رخآتب وآ مدقتب

 ٠ ةال_.۔.ملا تقو لبق كلذ ملكتي نآ ن

 مل اذا ةالحملا ضقني ىذلا وه مالكلا .نم وغللا نا لاق نم لاقو

 ىرأ الو عسوأ ىأرلا اذ_هو ك لخديف عجرب مش . دجسملا نم ملكتم 1 جرخي

٠ اسأب هب ذخآ نم ىلع



 س ٢٦٤

 باب

 اهيف ءاج امو نيديعلا ةالص ق

 ركذو ٠ ىكزت نم حلفأ دلق ( : لجو زع هللا لاق دمحم ىبآ عماج نمو

 > ديعلا ةالصو رطفلا ةقدص ف تلزن اهنا : ليق ) ىلصف هبر مسا

 ٠ ملعأ هللاو

 رمأو اهيلع صرحو ديعلا ىلسح قلي ىبنلا نأ ةرتاوتم ةيااورلاو
 ناكل ضرقي تسيل اهنأ عامجالا الولو ك اهيلا ءاسنلا جورخب رمآ ىتح اهب

 ٠ اهضرف بجوب ديكاتلا ١ ذ_۔_ھ

 نآ رتير هللا لوسر انرمآ : تلاق نيح ةيطع ماا ةياور نأ ىرت الآ

 نلزتعي نأ ضيحلا رمآو ، روخحلا تاوذو قتاوعلا نيديعلا ى جرخت
 .نم لضفآ ديعلا ريغ ى اهتيب ىف ةأرملا ةالصو ث نيملسملا ىلصم

 ٠ ةعامجلا

 ىرقلاو راصمألا ىف ةنس نيديعلا ةالص نآ نوملسملا اهيف عمجأ

 ىلع راصمألا لهآ نم مرق عمتج! ولو ، كرتت نأ ىغبني الو 2 ةعامجلاو
 وآ دحاو هكرت ولو ، هيف نومثأي ابجاو ارمآ الوكرت دق اوناكل اهكرت

 نم وهاو & نيموثأم اونوكي ال نأ انوجر مهريغ هب موقي نأ دعب ةعامج

٠ ضعبلا نع ضعبلا هيف ىنكي ىذلا بجا ولا



_ ٢٦٥ 

 & نيملسملا ةيالو ف هل ظحالف ث هنم ةنايد نيديعلا ةالص كرت نمو

 وآ ىحتست ركبم ىنعمل اهكرت ناو ، هتيالو نع فكي هب عنصي ام لقأو
 ربصقتل ىحتسي ٫وآ ث نابجلا عضوم هيلع دعبي وأ 2 هلزنم ظفحي لجر
 نيديعلا ةالص كرتي ال نآ هنسحتسن ىذلاف ص اهكرتب نيدي ال هسابل

 رحقي مل هنأ بوبحم نب دمحم نع ىور دقف لعفي مل ناف ردق ام
 ٠ هتيالو كرت ىلع مد_ةي

 ٢٤ ةل اسم ويج

 نسحف اعبرأ وأ نيتعكر ىلص ناف ص ديعلا ةالص ىلا بهذي مل نمو

 هيلعف ديعلا ةالص ىف اهس نمو & هيلع ساب الف لعفم مل ناو 2 هللا ءاش نا

 . ٠ مهولا اتدجس

 ؟ ةلاسم وبع

 ةكم له؟ نم جحي مل نم امآو : ديعلا ةالص ىلصي الف جح نمو
 ٠ دجسملا ف ىحضألا موي ديعلا ةالص نولصي مهناف

 ّ ةلأسم وبع

 . اهدعب الو ديعلا ةالص لبق ةالصلاب ساب ال : ليقو

 ٠ اهدعب ىلضيالو اهلبق ىلصب لاق نم م لاقو 3

 اهلبق لصي مل يتي ىبنلا نأ موق ئور : : نسحلا ىبأ عماج فو
٠ اه دعي ال ل



٦٢٣٦٦ 

 ىلصي : لات نم لاقو بعمدها.٠

 ةالص دهب ىلصي الو رطفلا ةالص دعب ىلصي : لاق نم لاقو
 ٠ هكسن ىضقي ىتح « رحنلا

 سمشلا تلاز اذاف ء لاوزلا ىلأ الا اوهرك مهرأ مل : لات نم لاقو .

 .٠ ءاش ام ل_صبلف

 : ةل 7 وبع

 نامع نم ه ةدلم لك ق ىلصت نيديعلا ةالصف : تلق نسحلا .ي أ

 .. ؟ ةضمجلاك ىه مآ ‘ ترغص وأ ترمك

 ف ىلصت ا اهنأ ءاهقفلا نم هب رومأملاو سانلا ل لمع هيلع ىذللا : لاق

 ؟ ال مأ كلذ مهل زوجي نيعضوم ف دلب ىف اولص ناف : تلق

 . هب رومأملا ريغ زئاجلا و زئاج مهل كلذ معن : لاق

 ، ةعمجلا ةالصو ث ديعلا ةالص ىف : ديعس ىبآ لوق ىنعم نم
 يلا روضحلا بجي نم ىلع اهلاح ىلع ديعلا ةالص تناك اتعمتجا اذا

 © ة_ضيرفلا هيلع بجت نم ىلع ةتباث ةعمجلا ةالصو ةنسلا توبث ىنعم
 نع رذع مث بجي نوكي نآ الا رخآلاب امهنم دحاو ىنعم طحني الو.
٠ هللا هرذع نم روذعملا ، اعيمج امهنع وآ امهادحا روضح



_ ٢٦٧٣ 

 ىدنع ةعمجلا تناك ةعمجلا كرتب:الا ديعلا روضح قفتي مل اذاو

 { : رطقلا ةليلاريبكتلاا بحتسيو ى ةنس ديعلا ةالصو : ةضيرف اهنأل ىلوأ

 ) مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو ةدملا ااولمكتلو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل

 حطتي من هن هنا ةرس ت ىبنلا نع ةياورلل ريبكتلاب نيرهاج ىلصملا ىلا نودغيو

 . ىلحملا غلبب ىتح ريبكتلا

 ّ نص .ىلعملا ١ ىلأ 4 هيذضم ىخ ربك نمو : ءايضلا باتك نمو

 . هيلع سأب الف هكرت نمو

- . .. . ..“ . .! .. 
 . ... . .. . . ده

 ّ ةل اسم وع
 ه > { : ٥ أ

 س :. ذ “ حد ۔.۔۔_ ٠ ٩7٠. . ٠.
` ` ` ... 

 نامألا و ئ هنكملا دنع نايجلا ق نيديعلا ة٦الاص نوكت ن -ا بحتسملاو

7. 

 ف "نوكت نآ نم لضفأ اهيآو ة حايرلااو راطمألا ى ذآو 6 قئا وعلا نم

 . :...ي ه ا:2:أ, ثير ::: ء.ةننسلا توبثل ءاهقفلا رمآ كلذبو:: دجاسملا

 . ذ . .. . ٠١ : !
 ٥ .د ٠ ء ٠. .. . : ٨ ه

 بحتسي , نابجلا دعبف . س كوجنولا ا نم هجوت رذع وآ قئاع مث ناك ناف

 دجسمف ف كلذ نكي مل نأ نأو ع ةرومعملا دجاسملا نم عماجلا دجسملا ىف نوكب نأ

 وآ تيبأ قف اولص ناف ع ةزومعملا دجاسملا ريغ نم انيلا بحأ ، رومعم
 ىف .زاربلا_نه 4ذيلا بحأ تيبثاو :ازئاج ناك ةالصلا زوجت ثيح هريغ

 . ىلصم الو دجسم الو تيب ريغ ىف ةيرقلا

 ٠ ۔.۔.:.٠ ه ' - ةلأسم وجج

 د_هم راهنلا نم لوالا عبرلا ف ديعلا ةالص ىل_۔۔ب نأ بحتسو

ءاضقنا رخآ و راظتنالا ىأرلا بجربي مل ا ام لضفأ امليجعتو 6 سمشلا



_ ٢٦٨ 

 سمشلا تلاز اذاف ك فيص وآ ءاتش ف لاوزلا ىلا ديعلا ةالص تقو

 ٠ ا هتقو .... ١ د قف

 ةالصلا ااورخآ سملا لارز دعب لالهلا حص اذا : ليق دقو

 َ ٠ دغلا ىلا

 لوقلاو ، ىشعلاب ولو :اوزرب لالهلا حص ىتم : لاق نم لاقو

 ٠ ١ انيلا بحأ لوألا

 مل ام نوزربي ليقو ، سمشلا بغت مل ام نوزريب : لاق نم لاقو

 ٠ رصعلا اولص اونوكي

 :ةلاسم وج

 : بحتسيو ث رطفلا ديع ف ىلصملا نلا ودغلا لبق لكألا بحتسيو
 ريخأت بحتسي كلذكو { رحنلا ديع فق ةالصلا نم عوجرلا دعب لكالا

 نولغتسشم سانلا نأل ، رطفلا ديع ةالص ف اهب راظتنالاو ةالصلا

 ٠ . رحنلا ديع ى اهليجعت بحتسيو ةرطقلا جارخاب

 :؟ ةلاسم ده

 ريبكتلا ىف اوفلتخاو ، ناتعكر نيديعلا ةالص نأ ىلع سانلا قفتا

 : امهيف

 0 اسمخ ريك مرحأ اذاف ةريبكت ةرشع ثالثب ربكي : مهضعب لاقف

ةحتافلا ؟رقت مث 6 دجسو عكر مث ٤ نآرقلا نم رسيت امو ةحتافلا ؟رق مث



_ ٢٦٨٩ :- 

 دمحلا كل انبر : لاق اذاف ع مكر مث اسمخ ربك مث ، نآرقلا نم رسيت امو

 ٠ ةريبكتب اد_ح اسرخ مث ي اثالث ربك

 دمب ةيناثلا ةعكرلا ىف مث اعبس ةءارقلا لبن ربك نا : مهضعب لانو
 ٠ كلذ هازجأ اس ربك ةءارتلا

 ربك مث & اتس مارحالا دعب ريك ءاسن نا : . حبسملا ني .دمحم لاقو

 ٠ اعبس ةيناتلا ةحكرلا ق ةءارقلا دعم
٣ 

 ةءارقلا دعم ربك مت . اينامث مما رحالا دهعي ريك نا : هريغ لاقو

 ٠ :. ٠: كلذ زاج اسمخ ةيناثلا ةعكرلا ق

 ةمكرلا ىف مارحالا دعب ربك ةريبكت ةرشع ىد_حا ىناثلا هجولاو

 ملعأ الو ء اسصخ ريك ةيناثلا ةعكرلا ق ةءا.رقلا نم غرف اذاف ات_.س ىلوذنا

 ٠ ا.ذ _ ھ ربغ هجولا اذ.ت ق ليت

 مأ رخالا ةريبكت ربك اذاف اعنست ربكي نأ دارأ اذاف اعست ثلاثلا هجولاو

 ءاش ناو 6 اسمخ ريك ةيناثلا ةعكرلا نم ةءارقلا دعي مث > اهعمرأ ربك

 ٠ اثالث ةيناثلا ةعكرلا و ةءارقلا دعي ربكو ث اتس ما رحالا دعي ربك

 دارأ نااو 5 هجولا ااذ_حد ٢ رثكآ عامتجالا هيلع لوقلا اذ_ه لعلو

 ةعكرلا نم ةءارقلا دعب. ربكو ث اعبرأ مارحالا ةريبكت دعب ربك اعبس ربكي نأ
 ٠ اثالث ةيناثلا

وهو س سماخ هجوب نيديعلا ةال_ص ريبكت ىف كلام ىبأ نع ليقو



 ۔_ ٢٧٠

 عبسو 4 ِ ىلوألا ةعكرلا . ق مأرحال : . ةريبكت جعي حبس .. ةريبكت ةرشع : عبس

 ةعكرملا .نف دمحلا كل انبر ناوق .دعب ثالثو ع ةيناثلا ةعكرلا ى ةءارقلا دعب

 . ملعأ هللااو ئ باوص نيملسم ١ لوق لكو 6 ةريبكت ةرشع عبس كلذف ى ةيناثلا

 َ ةلأ .دم وه

 !ولص مامالا عم ةثالث وأ نانثا ديعلا موي عمتجا اذا : ليقو أ

 ٠ ةعامج

 ٠ ةسمخ ااونوكي ىتح : لاق نم لاقو

 ٠ ةحبس اونوكي ىتح :نورخآلاو

 نآ دب الف ةعامج ا!ول_ص اذاو ث ةرسع اونوكب ىتح : نورخآ لاقو

 مامالا رضحي مل ناو ث مالكلا نم هللا حتف امب مهنم لجر مروب ملكتي

 . .بطخيو ديعلا .ةالبص مهب ىلصي نآ بحأف ديبع وآ ءاسن الا

 َ ةلأسم وبع

 نا ريبكتلا نم مضوم قا ةريبكت صقن ؛وآ ةريبكت داز نميف : ليقو
 ٠ نايسىىنلا و لهجلاو دمعتلا ىلع ةدايزلا القت .هت «٧)ضص .

 د_معتلاو لهجلا ىف نا_صقنلاب دسفتو ةدايزلاب دسفت ال : ليقو

! -.٭ نابسننلاو



 نآ ىنبجعيو 0 اهناصقنب الو ةريبكت ةدايزب هتالص دسفت ال : ليقو

 لاوقأ دحأ قفاوب مل اذا ةنسلا فالخل دمعتلا ىلع هتالص دسفت

 ثالث صقنت ىتح هتالص دسفت ال نأ بحف لهجلا ىلع اامآو , نيملسملا

 داز اذاف ح ريبكتلا عضاوم نم دحاوب عضوم ىف اهديزي .وأ تاريبكت

 نم ادح داز هنآ كلذو ، لاح ىفك ىلع ديعي نآ بحاف اهصقن وأ ائالئ

 دعم ةرشع ثالث هجو وهو ةا ةلصلا هوجو دحأ ىق ةالصلا دودح

٠ هللا ءاسث نا دسثرت كلذ مهفاف ب عوكرلا



_ ٢٧٢٢ 

 باب

 لفنلا ةالصو رهسلا ىتدجسو نآرقلا دوجس ف

 ىتدجس دجس اذا لجرلا ف : هنع هللا ىضر دنعس وبآ لئسو

 - ؟ ميلستلا هيلع لح 6 نآرقلا نم ة دجسلا كلذكو > وهسسل

 . ميلست هيطع

 ؟ ميلستلا لبق هدوجس دعب لوقي نأ ىغبني امف : هل تلق

 ، كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي نآ هل بحتسي ليق هنآ ىعم : لاق

 ح اه رك ال اعوط تدجس كل مهنلا كناحبس ء تنآ الا هلا ال مهللا كناحبس

 ك_ببن ةنسل اعابتاو 2 كباتكب اقيحصتو & كدهعب ءافوو س كب اناميا

 ٠ م ؟ ه مث ى دوجس ليتتااو رفغ اف ع دمحم

 : ةلأسم ع

 دجسي نأ هيلع له & ىثمي وهو ةدجسلا آرق اذا ءىراقلا لجرلا نعو

 ؟ همجو ناك ثيح

 ٠ دجسي هنا : لاق نم لاق هنآ ىعم : لاق

 هل_۔مح عضو اذا لامجلا مزلي هنأ ىعمو 0 ءعىموب : لاق نم لاقو

٠ دجسي نآ



 ىلع هتهيج عضي نأ هيزجي له را دجلا مامآ ناك ن ٬راف : هل تلق

 : ؟ مئاق وهو رادجلا

 دوجسببلا امآف ۔ رادجلا ضرع ىلع دجسي نآ هيزجي هنآ ىعم : لات

 . ىدخ .هيزجي الف مئاق وهو ههجو ءاقلت همامأ رادجلا ىلع

 ؟ةنس مآ ةضيرف ةدجسلل ديوجسلاف : هل تلق

 « ةتس اهنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم وج

 لبقو ث نيتعكرلا ليق رجفلا عولط دعب ةلفانلا زوجت لهف : هل تلت
 ؟ ناذألا دعي برغملا ةالص ليقو ئ ناذألا دعي رصعلا ةالح

 بسحف اهتقو رضح دقو رصعلا ةالص لبق ةالصلا امأ ىعم : لاق

 كلذب رمؤي لوقلا ضعب فقو ى ةجح ريغ نم كلذ ةيهارك لوقل ضعب ف نأ

 3 هركيالو كلذب رمؤي ال هنآ : لوقلا ضعب فو ع لفنلا ف ننسلا نم هبجويو
 ٠ هيلا بحأ كلذ كرتو

 دابعلا هلعفو { ‘ ءاملعلا هكرتيىو دايعلا هلعفب كلذ نآ لوقلا ضعي قو

 ءاملعلا هكرتو

 نآ بحتسي هنآ بسحاف رجفلا ةالص لمق رجفلا ةالص دعي امأو

 نم مهيلا بحأ ت تقولا كلذ ق 4 هنا ركذ ناو > رجفلا ىتعكر الا ىلصي ال

 بحتسا ليللا فق دهجتلا هتاف هنآ لوقلا ضعب ق هنأ بسحأو ث ةالصلا

( ١ ج ديفملا عماجلا _ ١٨ م )



 ۔ ٢٧٤

 ليللا رخآ ة الملا نم ائيش كردأ دق ناك. ناو ٠ كلذ هل هركم ملو . هل

 ٠ رجفلا ىتعكر الا ة لصملا كرتيو هللا ركذب هرمآ

 نأ بسحاف ‘ سمشلا بورغ دعي برغملا ةالص ةالصلا لبق امآو

 ٠ كلذم رمآ . ادحأ نآ ملعأ الو هه رك اضعبو 2 كلذ زاجآ اضعمي

 تاقوألا ىف ال. :تاقوألا رئاس ف زوجيف ضئارفلا لدب نم ناك ام املو

 سمشلا عولط تقو تقولا كلذ نآ ىعمو ى ةالصلا اهيف زوجت ال ىتلا

 تراص اذاو ، اهبورغ ىوتسي ىتح اهبورغ تقوو ث اهعولط ىوتسي ىتح
 ٠ ءىف اهل نكم مل !اذا رحلا مايأ ق ءامسلا دبك ىف

 [ 3 ةلاس ٥ دهج

 هتالص نم غرف مت ٠ . ةدجسلا عامتسا ىلا ىنصآ اذا لجرلا نعو

 ةدجسلا دوجس لبق مهو لل دجب ,مهو ولا" ىنعم هيلع ن ناك ا:ذا ىعم : : لاقت

 اذا او { ةدجسلملل ه. هدوجس لبق ىدنع ناك هنم طايتحا مهولل هدوجس اذا.و

 ٠ اهدعب مهولل دجس مث ةدجسلل دجس هيلع قلعتي ىنعم ريغل هدوجس ناك

 : ةلأسم هج

 قلعت اذا ة دح او ةدجس هيزجت له هالص ىف مهولا همزل نميفو

 ؟ مهاولا ه_دلع

هنأ للع ىبنلا نع رثألا ىف دجوي هنأل س ناتدجس الا هيزجت الف



 س . ٢٧٥

 لوسر اي هل ليق ملس :نأ دعب نمف كت تاعكر سمخ رصعل ! وآ رهظل ١ ىلض

 ؟ةالصلا ىف ديزأ هللا

 دجس هنا : ليقف ، اسمخ تيلص كتا : اولاقف كلذ امو ال : لات

 هتالص ق اذ_ه لثم هانع نمف رم انآ امن ١ « : لاقو ٥ نيندجس

 ٠ « ا:ذكه لعفيلف

 نآ هيلع بجوي له .6 نيبتدجسلا و نبيتالصلا نيب . مالكلامغ : هل تلق

 : ؟ اهلثم ةالص ىلا امه رخؤم

 3 ايندلا رومآ نم مالكب ملكتي مل ام هيآ ليق اميف نآ ىعم : : لاق

 ٠ امهدجسي ,نآ هلم هلف ةلبقلاب ربدي وآ

 وأ ايندلا رمآ نم ءىشب همالك نم هيلع اهعطقي ام هنم ناك اذاو

 1 ذا ا_ھدعب امه دجسي اهلثم ةال_۔ص ىلا امه رخؤي نآ هلف ك هلبقلاب رابدالا

 ٠ ةلفان وأ ة ةضيرف تناك

 ةالص ىف مهولا هيلع ناكف هتالص ق ( مهولا همزل ناف : هل تلق

 ةرضاحملا هذ_ه هتالص مهاول دجسيآ ث اهلثم ةلفان وأ ةضيرف اهلبق

 ؟ ةرضاحلا هذهل ىلوألا مآ ةتئافلا ةالصلل مث

 ف ىتلا ةرضاحلا ةالصلل مهولا ىتدج دجسي هنأ ىعم . :: لاق

٠ ةتئاقلا ةالصلل مهولا ىتدجس دجس مش ئ اهتنتو



 س ٢٧٦

 هرخؤيو كلذ هيلع عطقيأ ةرضاحلا لبق ةتئافلاب ادب ناف : هل تلق .
 ؟ ىرخأ ةالنص ىلا

 كلذ هازجأ امه رثآ ىلع دجس ناو 4 هيلع دسفي ال كلذ نأ ىعم : لاق

 ٠' ١ هللا ءاش نا

 ةالصلا دعب وهسلا ىتدجس نع هنع هللا ىضر ديعس ابآ تلأسو .

 ك. هقحل اوهس ريغ نم هتالص ق امهدجس نمو > ةلفان وأ ةنس اهمهآ

 ؟ امهب عفتني لح

 امهنا نوكم ام مضاوم فو ‘ امهموزل مضوم ف ةنس امهنآ لات ١

 هيف افلتخم نوكي ام عضوم ىفاو س قافتالاب امزال كلذ نوكي ناتمزال

 ٠ نيدلا رمأ نم تاعاطلاو مزاوللا رئاسك فالتخالاب امزال نوكم

 نم ادحأ نآ ملعن الو ح ا رمأو العف زر ىبنل ا نع دنس دقو

 نيتمزال نانوكي ام امهبوجو ف الو امهيف نوفلتخي ث انموق نم الو ي انباحصأ
 ٠ نبيتيجاو

 ۔ ناطيشلل ,ناتمغرملا نايمسي امهنا : ري ىبنلا نع ليق دةو
 ١ ذا امهنأ ناطيشلا رمأ نم بيس كلذ بسحآو > ةالصلل ناتحلصمل ١

 كلذ ءاس هلل ةعاطلاو ةدابعلا نم هب رمؤي ام ىلع ناسنالا امهدجس

 . ناطيشلا

 رمؤي مل اذ_ھ هاليواب : لوقيو بارتلا هسأر ىلع رثع هنا : ليقو

هيف ىصعو ث هب رمآ ىذلا دوجسلاب وه رمأ امك ابجاو اموزل دوجسلاب



_ ٢٧٧٠ 

 هيط لخدتف هب رمؤي مل اميف اذه صعي ملو ، هب رمآ اميف وه ىصعف
 ٠ ناطيشلل ناتمغرم امهنا ليق ام بيس اذهو ليق اميف ةديدش ةءامسم

 رمأي امنا هنأل ى ناطيشلل مغرم ره ةعاطلا نم ؛وه .ءىش لك كلذكف .

 ٠ عاطي الو هللا ىصع نأو ء اشحفغلا و ءوسلاب

 : ةلأسم وبع

 امايق ةلفانلا ىلصي نأ ىدنع زوجي : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 ةالص ى طئاح ىلا دنتسي ناك ول كلذكو « رحقي ناك ولو ، امونو ادوعقو

 ٠ ةعاطلا ىلا ةوقلا ىلا برقأو 2 ةلفانلا
٦ 

 ٠ كلذب الا ردقي ال ناك اذا : ةضيرفلا ىف ليق هنأ ىدنع كلذكو

 ىلا ليللا فصن نم ليللا ىف عوطتلا ةالص لفضفآ : ليقو ١

 ةالص نا : لاقيو ، رصعمللاو ىلوألا ةالص نيب ام راهنلا فو 0 هرخآ
 9 ٠ لاصفلا ت_ضمر اذا. نيبا وألا

 ةالص نآ انعمس ى ذلا : ةكرم نه دمحم نب هللا ديع دمحم وبأ لاقو

 ةئشان نأ: ) : ىلاعت هللا لوقل ، لضفأ ليللا نم لرألا فصنلا ىف عوطتلا
 ٠ ىحضلا ةالص دعب ءاوس اهلك راهنلا ةالصو ( ًائتطو دشأ ىه ليللا

 ىذلاف ، لاصفلا تضمر اذا نيبارألا ةالص نا : هلوق امأو
 لج هللا لوقل اهيلا هللا بذن ىتلا ىه نيباوؤلا ةلص نأ اندنع
٠ ٠ ملعأ هللاو 6 ) قارشالاو ىشثعلاب نحيسمي ( : هؤانث



 م ٢٧٨

 ىلص نم نأ : رثألا قنو ‘ نيتعكر ىلصي ن .آ ليللا ءايحا : لاقير .

 ١ ٠ ) امايقو ٫دجس مهبزل نونيم نيذا و ( : ةيآلا ىنعم ه_ةحل نبنعكر ةليل لك

 : ةلأسم دهب
.٠ 7 ٠ 

 : ع ١ رج 1 ةثالث

 هللا ركذلو س تاولصلا نم ضئارفلا ءادأ ىف نونوكي لوألا ءزجلاف

 ٠ هيلا نرجاتحي امو

 ٠ هبف نوماني طيسولا ثلثلاو

 ى ليق هنآ بسحآ اميف ةدابعلا و ركذلل هيف نوموقي رخآلا ثلخلا و

 ٠ ملعأ هللااو

 : ةلأسم ده .

 ؟ سانلا ىلع تقو ليللا ةالص اف له : ريشب لئس.و

 نم نأ انظفح ام كيفكي لئاسلل لزانم : لاقف اتقو فرعن ال : لاق

 نم نكي مل ةيآ ةئامب ىلص نمو 0 نيمئاقلا ا نم ناك :1 نيغبرأب ىلص

.ا مل_ءأ هللااو « نيدهتجملا نم ناك هنا ةيآ ىتئامب ىلص اذاو ع نيلفاغلا



_ ٢٧٩ _ 

 نم مش ..( .موقي ام لو فا .بحاو :هيجوت عوطتلا ف ىزجي : لبقو

 رمدم .ملو . ءاعدلاو هللا .ركذ ريغي ملكتي منو .هماقم 1 ماد ام. كلذ دعم

 ٠ هتالص ف ؟اشنو مرحأ امئاق ىوتسا املف . ةليقلام

 ةالصلا لوصو دارأو امئاق امهب أشنو رييكتلام ماق نا ٠را : هريغ لاقم

 نوكب ال منا رحالااو . كلذ هل ٍ .زاج ملرحالاو :هيجوتلا" هبلع تخي :مل اخ

 : ٠ امئاق الا

 ذيجتسنم نأ بحآ ىن اف ة رم لوآ ذاعتسا دق ناك ناف ةذاعتسالا امأو

 اعدو ‘ نلع ىبنلا ىلع ىلصو هللا ركذلو دهي_۔تت نااو 6 نينعكر لكل

 . ٠ ةذاعتسالا نم دنال هنآ :ىرأ ىناف 6 تايحتلا :ىضغ نا دبعي .

 ةذاعتسالاب أزتجااو: تايختلا :دعبأ اعدو هللا ركذ ولو : رثؤملا وبأ لاق
 سأب الف ىلوألا

 له ، لفتني نآ دارأو ةضيرفلا ىلص اذا لجرلا .نع هتلاس

 ؟ هيجوت ريغب ربكي نآ هيزجي

 . ةلبقلاب ربدي وأ ملكتي مل ام معن : لاق
 ؟ كلذ هماقم نع ىحتن ١ ناف : تلق

 ساب ال : لاق هنأ : ناليغ نسم مشاه نع ؛ دمحم نب ديعس لاق : لاق

. طخي مل ام نيعارذ وآ عارذ وحن كلذ هماقم نع ىحتنا اذل



_ ٢٨٠ 

 كلذ دعب ملع مث ملعي ملو : سجن بوثب ةلفان ىلص نمو
 ٠. قافتاب لديلا هيلعف هجح دسنف ملت ةلفان جح نمو “ هيلع لدي الف

 راهنلا لوأ لص مدآ نبا: ».: لجو زع هبر نع تلع ىبنلا نعو
 ٠ هرخآ كيفك تاعكر عبرأ راهنلا لوآ لص ةخسن فو » ٥ رخآ كيقكأ

 امبرأ الو ، رتولا ىجس ةعكري عوطتي نأ دحأل زوجي الو
 راهنلاو ليللا ةالص » : يتيإ ىبنلا لوقل نيتعكر نيتعكر لب ، اثالث الو

 ٠ اعبرأ ضعب زاجأ دقو « ىنثم ىنثم .

 دعبو رصعلا لبنو ، رهظلا دعبو رجفلا لبق نيتعكرلا نآ اوعمجاو
 ٠ هكرت ءاش نمو. لعف ءاش نم هلك اعوطت ناضمر رهش مايقو > برغملا : ,

 . هنم رثكأ زوجي الو ء ىنثم ىنثم عوطتلا لضفأ : ىعفاشلا لاقو

 راهنلا ىق دا زع نأ زوجي الو ئ اعبرأ .اعبرأ لضفألا : ةفينح وبأ لاق

` ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو « تاعكر ىنامث ىلع ليللابو ع عبرأ ىلع



٠ 
 ..: باب

 اميناعمو ةزابنجلا ةالص ق

 ةزانجلا نم لضفآ ةعمجلا ةالنص نا : هنع هللا ىضرأ ديعس !وبآ لاق
 ٠ اهب موقي نم ةزانجلا ف ناك اذا

 اتيم وآ ايح جرخ اذا قلخلا ماتلا طقسلا نا : هنع هللا ىخر لاقو
 ٠ هيطع ةالصلا ف فلتخي هنا

 ؟ هب ىلوأ ام كلذ نكمآو اتيم وأ ايح جرخ فرعي ملل ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ريغ حصي ىتح كردأ ام ىطع وهف : اتيم كردآ اذا هنآ ىعم : لاق .

 : ةلسم دج

 ء ةزانجلا ةالصو 2 ةضيرفلا ةالص هترضح لجر نع لئسو

 ء ررضلا تيملا ىلع فاخي نآ الا ، ةضيرفلا ةالصب اديب : لاق

 ٠ ةزانجلا ىلع ىلص ةعس تقولا ق ناكو

 ؟ ديب امهيأب ةزانجلا ةالصو ديعلا ةالص هترضح ناف : هل تلق

 6 ررضلا تيملا ىلع فاخي .نآ الا. ديعلا ةالصي ديم ىعم : لاق

 هيلع ةالصلاب ؟ديب ليق هناف ةزانجلا ىلع ىلص ةعس تقولا ى ناكو

٠ ررضلا لبق هنفدل
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 زوجي تيملا رادحا دنع ربقلا ىلع دوعقلا ىف لوقت امف : هل تلق
 ءايلوأل بحتسي امناو ث هيلع وثحلاو بوثلا كاسمال كلذ دارأ نم هيف
 ؟ مهريغ نود تيملا

 ناك لضفلا كلذم ديري ناك ناو > هي رمؤيو زئاج هنأ ىعم . : لاق

 : 1 ه .كلذ هنلا

 ىتح مأ ربقي نأ ليق ماما مدقي تام اذا مامالا نع لئسو

 ؟ ربقي ,.

 ىلصي ال هنأ اليبيس كلذ ىلا >دبجبوو. كلذ نكمأ ١ ذا لفق هنآ ىعم : لاق 5

 ٠ هل دوقعم ماما الا تيمل ١ مامإلا ىلع

 ا د_ھ ىلع ىلصب نم اليبيس كلذ ىلاإ اودجي مل ن رأف : هل تلق

 57 : -٩؟ تيملا مامالا

 .٠ رصملا ىضاق هيلع ىلصي : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 تقولا ىف ايضاق نكي مل وأ ارضاح رصملا ىضاق نكي مل ناف : تلق
 ؟ هيلع ىلصي نم

 هنآ لبق ىدعملاو ، ىد عملا هيلع ىلصي : ليق دق هنأ مم : لاق

 ٠ هدلب ىف مامالا رضحب ماكحألا ىلب ىذلا ؤه

؟ ارضاح ىدهملا نكم مل ناف : هل ليقو



. ٢٨٣ ... 

 ا نب دلا ق رصمل ١ مالعا دضفف لضأ هيلع ىلمي هن هنأ ىعم : : لاق .

 | ءاملعلا نم ارضاح

 : ةلأس»ه وج

 دقو ةربقملا ىلا لصوف ع ةزانجلا رثأ ىف جرخي لجر نع لئسو

 ؟ هربق ىف نفد دقو تيملا ىلع ىلصي نآ هل له ، تيملا نفد

 ل_هھآ نم تيمل ا .ناك.ا.ذا هلا ةزئاج ةاللبصلاو: .« كلذ .هل نآ ىعم : لاق : .

 اك ولو ء .تيملا ىلع .ةالنبصلا هتين نوكتو س ربقلا ىلع .موقيو ةيالولا
 ١ ٠هلىلص دمت

 ؟ ة ةبقل آ طسو 7 ءزاتجلا ىلع :الصلا 1 زوجتف : هل تلق

 اولصو نام . لا بحأ ناك ةريقملا ريغ, .ااوودجو نا مهنأ ىعم . : لاق

 ٠ كلذم ساب ال هنآ ىدنعف اهيف ة ٥ زانجلا ىلا

 جرخي , نأ لجرلا نكمب هلو . ةيالولل لا نمم ناك اذا تيملاف : هل تلق -
 ؟ هتىم ف ره و هيلع ىلصي نأ هل له » ة ز زانجل ا ع

 نوكيو ء دجسمل ا .ق وأ هتيب ف دارأ را امنيح ىلصي نأ . هل ..نآ ىعم .. : لاق . .

 ٠ . هنيعب تيملا كلذ ىلع ة ةالصلا ى هتيت

 دعب ةعامج ربق دذلو { تنلا ىلع ىلصي نأ زوجي لهف : تلق

٠ ربقب نآ دعبو « ربقي نآ لبق رئاج هنآ ىعم : لاق
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 نأ ةرم اذه ىلع ىلص دق ىتلا ةعامجلا هذهل زوجيف : هل تلق

 ؟ ٥هدعم .وأ مويلا كلذ ق ةيناث ةرم هيلع اولصي

 تبثيو مهب ىسأتي نأ كلذ ف !اوفاخي مل ام كلذ مهل نأ ىعم : لاق

 ٠ مهب ىسأتي نمم ااوناك اذا ةمزال ةنس كلذ نوكيو ، كلذ

 ٩ : ةلأسم ج

 نعو ث هنيفكتو هلسغ دعب نم تيملا ىلع ةالصلا مالسالا ننس نمو

 ضعبلا نهب ماق ناو ، نهكرت ىلع عمتجا اذا نرفكي ثالث : لات مشاه
 : داهجلاو ٢ زئانجلا ىلع ةالصلاو س ةعامجلا ةالص نيقابلا نع نطقس

 نب رمع ىلو املف ، اعبرأو اسمخو اتس زئانجلا ىلع نوربكي ارناك : ليقو
 نم عمتجا متعمتجا ناا : لاقف هباحصأ عمج هنع هللا ىضر باطخلا

 ٠ تاريبكت عبرآ ىلع مهيأر عمتجاف ى اوفلتخا متفلتخا نالو ء مكدعب

 مدقت نم الا زئانجلا مدقتي الو زئانجلا فلخ ىشملا بحتسيو
 نهربكرتآ : لاقف ةزانج فلخ ابكار ىأر ءاهقفلا ضعب نا : ليقو 0 اهلمحل

 . " ١ - © . نوشمي هللا ةكئالمو

 ك رخاتيو مدقتي ةزانجلا عم ىشاملا نآ انعمس : رثؤملا .وبآ لا

 فلخ مالكلا هركيو مدقتي الف بكارلا امأو ، اهفلخ نركي نآ انيلا بحأو

 ٠ تيملا ىلع ىلصي ىتح ةزانجلا

 ٠ ربقلا لخدي ىتح : مهضعب لاقو

. تيملا رمآ نم هيلا جاتحي ال الا نفدي ىتح : مهضعب لاقو
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 :: ليقو :0 تيملا نفدي ىتحف الاو هل كلذف ىلص اذا فرصنا نمو .

 ٠ . ٠ تيمل ١ ىلو نذاتسا هف رصني نأ دارأ نا

 ء تومي ال ىذلا ىحلا هللا الا هنا ال : ةزانجلا فلخ لاقي نآ بحتسيو

 ى جوزلا مث ، بألا ةزانجلا: ىلع ةالصلاب ىلوأو & نسح هللا ركذ لكو

 صوم ىصوآ ناو ج برقألاف برقألا مث ع معلا .مث ، خألا مث ح نبالا مث

 : ليقو:۔ ىصولا نم ىلوآ .هيلو نا : ليقف نالف هيلع ىلصي نآ
 ٠ ىلوآ ىصولا نا

 توف فاخ نمو ث هيلع لدب .الو كردآ ام ىلص ةزانجلا هتقبس نمو

 رم ناو ث فالتخا كلذ فو ةيرقلا ىف ناك ولو ، ىلصيو مميتي ةزانجلا

 ىلص ناو ث اهعطقي مل ةزانجلا ىلع ةضيرفلا ةالص عطقي امم ءىش
 فرصنا مث ةءارق الب تايلاوتم تاريبكت عبرأ ربكف ةزانجلا ىلع مامالا

 ٠ تيملا نفدي مل ام ةالصلا اوديعيلف

 مامالا موقي نأ بحتسي ليقو ، اذه وحن نم نوكي ام كلذكو
 ىلي امم ةآرملا ةزانج ىلعو س ردصلا ىلي امم لجرلا ةزانج ىلع
 ريك لقتساو اثالث مامالا ريك ناو ك سآرلا نم برق ام وآ ئ سأرلا

 . ةعبارلا هفلخ رم

 كلذكو 2 مهلضفآو مهؤرقأ ةلبقلا وحن مدق ةزانجلا تقفتا ناو.

 ص ناركذلا ديبعلا مث ع ناركذلا نايبصلا مث ى لاجرلا مدقي ربقلا ىف
 نم نايبصلا مث & رارحألا ءاسنلا مث ء ناركذلا دربعلا نايبصلا مث

: ليقو 0 ءا_مالا نم نايبصلا مث .ء ثانالا ءا_مالا مث ؛ را:رحألا ثانالا



 س ٢٨٦.

 ىلع كلذك ةلفقلا ىلا ه هيلب ىذلا من مامالا ىلب . :امم لضفألا نوكي

 ً ٠ لوالا بيترتلا

 : ةلانم .3

 : لوقيو ، ةالصلا هيجوت هجو تيملا ىلع ةالصلا ىلا ماق نمو

 ؛ ربكي مث ث هللاا ىلاعتو ع هللا الا: هلا الو ، هلل .دصحلاو . هللا ناحبس

 ةحتاف رقي مث « ةيناثلا ربكي مث ، باتكلا ةحتاف آرقي مث ء ذيعتسي مث

 . هلزج ىبنلا ىلع ىلصيو هللا دمحي مث ةثلاثلا ربكي مث ، باتكلا
 ٠ . تانمؤملاو . نينمؤمللو هينذلا رفغتسو

 ممسضعبو ٠٨ ءاعدلا نم هللا حتف امب هل اعد ةيالو تيملل ناك ن . ااو

 ةنس د_ختيف && فورعم د۔ح ء اع دللا .كلذل .نركب نآ بحأ : لوقي

 ٠ هللا حتف ام ٦إلا

 كتمآ نيا كدبع نبا كدبع انالف نا .مهللا : .لوقي راثآلا . ضعب قو .

 ٠ هدعب انتيقبأاو هت هتيفوت

 3 ه رمق ق هل حسشأو ك ل 6 .ك دمحم هرون هقحلأو ئ هينذ هل رفغا" مهللا ا

 .٠ هدعم انلضت الاو .1 انمرحت الو 6 هتجرد عفراو . هردق مظعو

 ال_هھآو هرارق نم اريخ ارارقو هراد نم اريخ اراد هل لدبأ منهللا

 ا_ذنيي عمجا ود ؤ نيحلاصلا ح ا ورأ ق هحور دعصو . هل_ھآ نم ارمخ

 ‘ بوغللا و بصنلا !هلهآ نع فه ذيو > ةيحصلا هيف ىقبت راد ق هننييو

ربكي مث « دا رآ امب هسخنل ,وعدي مث 2 ءاعدلا اذ_ه نم هللا حتف ام وآ



_ ٢٨٧ 

 همجو اهب حفصي ةفيفخ ةميلست هفلخ نم ىلع ملسي مش ، ةعبارلا

 : . هبرق ف ناك نمالا اهعمسي ال الامسثو انيمي

 اذاف ©. ءاعدلا الا ةدحااو ةالصلاف هل ةيالو ال تيملا ناك ن

 ن تملسو ةعبا' رلا تربكو كسفنل توعد { تانمؤملل ١ و نينمؤملل ت رفغتسا

 : ةثلاثلا ةريبكتلا دعب تلق تئش نااو

 ةرخآلا ف دمحلا هلو ث ىعجرلا هيلا.و ث ديملا هنم ىذلا هلل دمحلا

 لكي وغ و 15 نطابلاو رهاظلا و > ..وخأآلااو لوثلا هلل دصحلاو 6 ىلوألاو

 ن ٠. : ,... ٠ مهيلع ءىش

 ىف نم ثعبيو ث ىتوملا ىبحيو ث ءايحألا تيمي ىذلا هلل دمحلا
 اوعبتاو اوبات نيبذلل رفغاف ، املعو ةمحر ءىش لك تعسو انبر ) روبقلا

 مهتدعو ىتلا ندع تانج مهلخدأو انبر ٠ ميحجلا باذع مهقو كليبس
 . ميكحلا زيزعلا تنأ كنا مهتايزذو مهجاوزآو مهئابآ نم حلص نمو

 زوفلا وه كلذو هتمحر :دقف ذئموي تائيسلا قت نمو تائيسلا مهقو

 تانمؤملا ,نينمؤمللو كبنذل رفغتست مش هل ىبنلا ىلع ملسي مث ( ميظعلا

 : + ملست مث ةعبارلا ربكت مث

 :ةلاسم ويج

 حايصب هتايخأ نيبتت نأ هلالهتساو هيلع ىلص لهتسا اذا دولوملاو

 هنم نكت ملو مجر ناف ص هيلع ىلص ابئات ءاج اذا موجرملاو س هريغو

 ىلصي الف تامف كرشم دلوو حلا و هل ناك نمو & هيلع لصب منل ةبوت

أب الف ةزانجلا فلخ ىضمي :نآ دارأ اذاو س هربق ىلع مقي الو ى هيلع



. ٢٨٨ 

 ء اسسنلاي ةآ رما ةزانجلا ىلع ىلصت نأ زوجي هنآ هللاا ديع ىبآ نعاو

 ٠ نهطسو موقتو ةأرما وأ لجر تيملا ناك لجر نكي مل اذا

 َ ةلاسم :.

 ملعي ىتح هيلع ىلصي ال هنآ الوتقم دجو نميف : تدجوو
 ٠ كرشلا لهآ ريغ نم هنأ

 هيلع ىلص مالسالا لهآ نم برعلا راصمأ ف ناك اذا : لاق نم لاقو

 ضرآ 1 ناك ااذا امأو 6 لوقلا اذه ىنبجعيو . كرشم هنآ ملعي ىتح

 ٠ ملسم هنآ ملعي ىتح هيلع لصي مل كرشلا

 :ةلأسم :

 جرخ اذا قلخلا ماتلا طقسلا نا : .هنع هللا ىضر ديعس .بآ لاق
 ٠ هيلع ةالصلا ق فلتخم اتيم

 .؟ اتيم وأ ايح جرخ فرعي مل اذاو : هل تلق

 ٠ بابلا لوأ تمدقت دق ةلأسملا هذه

 ؟ ةزانجلا ىلع هىضوتملاب ىلصي مميتملا نع هتلأسو

 ٠ معن : لاقت

؟ هيلع اولصي ملو اتيم اوربق موق نع لئسو



 ۔. . ٢٨٨٩٨

 ٠ رثألا اوفلاخ دقو ةبوتلا مهيلع : لاق

 : ؟ هيلع اولصي نأ مهيلعف : تلق

 . معن : ل اقت

 ؟ اوناك ثيح مآ ربقلا ىلعف : تلت

 ىشاجنلا ىلع ي ىبنلا ىلص دقو ح !اوناك ثيح مهنأ ىعم : لاق
 ٠ ةستيحلا ضرأب وه و

 ؟ عيمجلا نع زجأ ادحاو ىلض ناو : تلق

 .. ٠ تيملا ىلع ىلص دق هنآ ىدنع : لاق

 ؟ ةالصلا اوفرعي مل ناف : تلق

 ىلع ىلصي نم اودجي منل موق نع هتلأسو ، ااوملعتي نأ مهيلع : لاق

 اويبصي نآ: ىلا هيلع اولضي نآ لبق هوربقي نأ مهل زوجي له، تيملا

 ١ : ؟ هيلع ىلصي نم

 نم هجوب اررض ااوفاخي نآ ال! كلذ مهل زوجي ال هنآ ىعم : لاق

 53 : ٠ هوجولا

 هربق عضوم ريب ف ربق اذأ هيلع اولصي نأ زوجيف .: هل تلق
 ؟ كلذ اولمأتيو ح ةفاسملا تدعب ولاو

:( ١ ج ديفملا عماجلا ١٩١ م )



 . ٢٩٠ ۔

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 اولمأتبو هيلع اولصي نأ زوجيأ دعب تيملا ربقي مل ناف : هل تلق

 ٠ كلذ زوجي ال هنأ ىعم : لاق

 ؟ هربق ف تيملا باغ اذا كلذ امناو : هل تلق

 ٠ ىد_ذنعا ذك ه : لات ١

 ؟ رذع ريغب .وآ رذج هيلع اولصي مل ناف : هل تلق

 كلذل مآ مهيلع هقلعتب كلذل ةباغ الو هيلع ١ ولصي نأ مهيلعف

 ؟ دح

 : فالتخاب كلذ ىف ليق د_ة هنأ ىعم : لاق

 ةالصلا بوجو مهنع طقس مايآ ةثالث ىضقنا اذا : لاق نم لاقم

 ٠ ةيلضفالا مهيلع سيلو ى هيلع

 ىضقنا اذاف ء رهش ىضقني ىتح كلذ مهنع طقسي ال : لاق نم لاقو

 ٠ ةلح_ضف الا مهنع كلذ موزل طقس رهش

 اولصي نآ مهل رذع الو ا.ديآ مهنع كلذ 7 ال : لاق نم لاقو

٠ هلع



_ ٢٨٩١ _ 

 باب

 اهيف زوجي الامو اهيف زوجي امو اهانعمو ةاكزلا ىف

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقحصلا امنا ) : ىلاعت هللا لاق

 ليبسلا نباو هللا ليبس فو نيمراغلاو باقرلا فو مهبولق ةفلؤملاو اهبلع
 نيذلا نيملسملا ءارقف : ءارقفلا نآ ريسفتلا ىفف ( هللا نم ةضيرف

 . سانلا نولأسي ال

 ٠ ساانلا نرلآسمب نيذلا : نبكاسل ااو

 .: تاقدصلا نوبجي نيذلا : اميلع نيلماعلا و

 ىف اولخدو ث برعلا ةداق نم الجر رشع انشا : ليق : مهبولف ةفلؤملاو

 نم مهيطعي يقلم ىبنلا ناك ، برح نب نايفس وبآ : مهنم اهرك مالسإلا
 نأ الا مويلا ةفلؤملا نقح عطقنا د_ ةو 4 مالسالا ىلع مهفلأتل ةقدصلا

 !_هب اوفلآتيل تاقدحضلا نم هوطعآ اوملسأ اذاف ، مهتلزنمب موق لزني

 ' .ث مالسالا ىلا ةاعد اونوكيو ى كلذب مالسالا ىلع

 . نوبتاكملا مهو : باقرلا فو

 ٠ داسف ريغ ف مرغ همزلب لجرلا وهو : نيمراغلا و

٠ دامجلا ىنعي : هللا ليبس قاو



 ب ٢٨٩٢:

 ٠ ريقف وأ ىنغ رفاسملا ىنعي ةخسن فو 6 رفاسملا وهو : لريسنلا نباو

 ءارقفلا مه نيكاسملاو ؤ ةفلؤملا مهس اهنم بهذف مهسأ ةينامث هذهف

 اهيف ىآرلاف لدع مامأ ن ,اك اذاف ْ مهسل ة ةتسن ىقب س دحاو مهس مهلو

 لك ةقدص م سىقياو ؤ كلذ نم هنوقحتسي ب ام اهيلع نيلماعلا ىطعي هيلا

 ٠ ةيرقلا كلت لهأ ءارقف ىلع ةيرق لكو و حضوم

 مهيطعي ٠ مهنع لضف نع الا اهريغ ىلا ءىش اهنم جرخي ال : ليقو

 لاملا ىف ناك نا لباق نم اهلثم ىلا مهتبسكو مهماعط نم مهيفكي ام

 همسقف مهيلا ىرقلا برقآ ىلا هجرخأ ءىش كلذ د_عي لضف ناو ء ةعس

 ٠ مهت ١ رقف ق

 فيعضلا لضفيو هدجو ام مسق ةعس لاملا ىف نكي مل ناو

 لهأ نم ناك نمو ث مالسالا ف لضفلا لهأو ، لايعلا اذو ح زوجعلاو

 : مدقي ىتح هبيصن هل عفري هناف هريغ وأ جح ف ابئاغ ةقدصلا

 اونوكي مل وأ ، ماهسلا كلت لهآ نم دحأ مامالا رضحي مل اذاو

 ء نيكاسملاو ءارقفلل ةقدصلا تناك ليبسلا نباو نيمراغلاو نيلطاعلا لثم
 هدنع ىقابلا ظفحيو ىري ام ىلع مامالا مهاطعأ كئلوآ نم د_حآ ناك ناو

 رمأ نم هب ىوقي نآ جاتحي املو ص ماهسلا هذه لهأ نم هيلا بلط نمل

 فورعملاب رمألاو س ودعلا ةدهاجمل موقي نم ىلع هقفنيف مالسالل ةوعدلا

 اوجرخأو س نوملسملا كلذ لعف دقو ح هل زئاج كلذف ، ركنملا نع ىهنلاو

 اهذضبقي ناثلثلاو ، مهيلع اهوحم سقو ث تاقدصلا نم ثلثلا ءارقفلل

 دعلا ةدهاجمل اهلك ةتدصلا ىلا اضيآ مامالا جاتحا ناو مامالا

٠ اههجبو ىف ةقدصلا لعج دقو ث هل عساو كلذف ، ةلودلا زعو



_ ٢٩٣ _ 

 ىلا اهذافنا ديري ىذلا وه ةقدصلا بحاص ناكو ماما نكي مل ناو

 بحأآو .. اهنم ءىرب :دقف ماهسلا هذه لهآ نم اهاطعأ نمف % اهلهأ

 نم اوناك اذا ماحرألاو عرولا لهآ رفويو ، ءارقفلا اهب ءعىزنجي نأ

 7 - ك . : ءارقفلا نانجلا كلذكو . ءارقفلا

 : ليقو ، تلق ناو ث زيذبت ىنهف هللا قح ريغف ةقفن لك :ليقز
 ح دجنم ءانب الو 0 :تنم نفك نق الو ، تيم نيد ف ةقدصلا نم ىطعي ال

 : رفاسم ريغ ىنغل الو 3 ز كولممل الو ث جح ىق الو ، فحصم ءارش الاو

 ةقدصلا نم رجأتسي الو & هتجوزو راغضتا هدالوأ نم ىنغلا هلوعب نمل الو

 . اهلمأ ىلا اهذأقنا ف

 اهجرخآ اذا هيلع ىه ىذلا كلذ لعفي ال هنأ كلذ ف ىدنع ىنعملاو
 - ٠ ةمات اهلهآ ىلا لصت نآ الا

 اي :ر .. ف 0 . ., ٠ .] :ء !," . . ٠

 ملعتي افحصم هب ى رتشىؤ ه ةاكزلا ١ .نم ذخأي نأ لجرلل له : تلق [

 . .؟ نآرقلا هنم
 . فن

 اذا امأو ، كلذ نع اينغتسم ناك اذا كلذ هل سيل ليق هنأ ىعم : لاق
 ٠ كلذ هل زوجي نآ ینبجعيف ىنبجعيف هرقفل هذخآ

 وأ 3 ملل .بتك,ىرتشيو { ةاكزلا نم ذخأي نأ هل لهف : ل تلق
 ؟ مل_هلا هيف خسني ا ساطرق

٠ كلذ ليق دق هنآ ( ىعم : لاتق



_ ٢٩٤٩ 

 امنا هلكو . فحلاو سلطرقلاو بتكلا نيب قرفلا امف : تلق

 ؟ ميلعتلا هم دارآ

 بسحأف دكآ كلذ ف ىدنع فحصملااو ، كلذ ىف ىدنع قرف الف : لاق

 ۔ افحصم ةاكزلا نم ىرتشي ال نأ ى المجم ءاج اميف كلذ ىف ىنعملا امنأ

 اذه نذل ، كلم ريغل فوقوم فحصم كلذ نوكي امنا ادجسم اهنم ىنبي الو

 . ٠ راثآلاو فحاصملا فقوت اهعماوج فو راصمألا ف نوكي

 اذه فيث ناو “ اذمه ىلع جرخي هنآ ىدنعف ا ذه جرخ ناف

 © هلثم ساطرقلاو بتكلا ىف ىدنع تبث هنيعب ناسنالا ف فحصملا ف ىدنع

 ٠ جحيو ة اكزلا ذخأب نآ هل نأ ريقفلا ق تفرع دقف جحلا ف هلوق امأو

 ٠ كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 َّ ةلأسم وج
1 

 ؟ جحيو ةاكزلا نم ذخاي نأ هل له ريقفلا نعو

 امناو ، جحو جحلا ىلا هب غلبيؤ ةنسل هتوق ذخأ اذا هنأ ىعم : لات .
 هب جحي ام ذخاي امناو ، اينغ ناك !اذا ةاكزلا نم جحي نآ هل سيل
 ٠ ىنغ وآ ءانع .وذ الا ةاكزلا نم جحي ال : ليق دقو ( ةصاخ

 ءانعلا وذو ، نيملسملا رومأ ىف ىنغلا هب ىذلا هيقفلا ىنغلا وذ : لاق
 مايأ ىف كلذ امنا : ضعب نع ليقو ء ةقدصلا ضبق ف ءانعلا هل ىذلا

١ 

 ٠ تقو لك ف كلذ د ليتو > ةلودل ]

 رقتفا رقتفا ىتح جحي ملو هلام ف جحلا هيلع تبجو ناك ن ,اف : هل تلق

. ۔ - ١ - ةصاخ جحلل ةاكزلا نم ذ۔- خاب نأ هل لح



 ب ٢٩٥

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ىمم : لاق

 هنيد ء اضقل هتوم دعم نم ريقفلا ىطعي نآ زوجي له : هل تلق

 . هيلا جاتحا اذا كلذ هل نا ليق د_ة هنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم وج .

 لمجر زوجي له : هللا هدعأ ذيعس نب دمحم ديعش ابآ تلأس
 ٠. ؟ كلذل ذخأمو ع 5 اكزلا نم احالس ىرتشي نآ

 ...ه ذاهجلا دارأ اذا:كلذ هل زئاج هنأ يدنع : لاق

 ؟ هني د ىضقي

 نم ىنغلا هلومي ن الو و عماجلا ىف هلوت اماف كلذ هل نآ ىعم : لاف
 م . ٠.٠ ٠ هتجوز زالو 4 راغصلا . ٥ هدالوا :

!.: 

 راغخضلا هدالوأو هتجيوز ئنغلا ىطعي نأ زوجي له : تدجو دقف

 ؟ كلذب ءىرييبو هتاكز نم

 : فالتخاب كلذ ى هنأ ىعم : لاق

 هدالوآ يطعي ن 1 دحال زجي مل اي امنغ دلاولا ن .اك اذا : : لاق نم لاقف

٠ مهلوع همزلب هنأل ‘ هتجوز الو راغصلا



_ ٢٨٩٦ _ 

 هنجبوزو هدالوأب موقي ال دلاولا نأ ملعي ناك اذا : : لاق نم لاقو

 ٠ كلذ ىزجو > ةاكزلا نم اوطعي نآ زاج مهل همزلي امم هيلع بجب ام ىلع

 نم ىزجتو 0 لاح ىلع ةاكزلا نم اوطعي ن را زوجي : لاق نم لاتقو

 . هانغ مهرضي الو مهل ىنغ ال مهنأل مهاطعأ

 ىلا اهذافنا ف ةقدصلا نم رجأتسي الو : عماجلا ف هلوق املو

 اهتقاوسثو ةعارزلا حالصا ف ةرجألا ف : ديعس وبآ لاق دقف اهلهأ

 ىف ملءأ الو ع مسقلا لبق سأرلا نم ةاكزلا هيف كلذ نأ كاردلا لبق .

 ٠ هتمذ ىف ابهل رجاتسملا ىلع ةرجألا نامض هنأل ث افالتخا كلذ

 ريصتف سادت نأ ىلا ةعارزلا تكردأ ذنم ةرجألا نم ناك ام امأو

 بابرأا ىلع ةاكزلا هيف ىآر نمف : نيملسملا نم فالتخا ىدنع هيفف ابح
 ةلزنمب ىه سيلو ى ةمذلا ى ةاكزلا:نا لوقي نم لوق ىلع كلذو ةعاززلا "

 5 . ءاكرشلا لثم اهيلع مرغ الف كيرشلا

 . :كيرشلا ةلزنمب ةاكزلا نأل ، ةاكز ةرجألا كلت ىف ري مل نم مهنمو
 ) ء اكرشلا عيمج ىلع ةرمثلا سأر نم ىهف ةرمثلا حالص ف ةرجأ لكو

 ٠ ءاكرشلا لثم كيرش ةاكزلاو

 ناف ے كلذ ىف رظنيف زازجلا ىف لامعلا اهذخأي ىتلا ةمعطلا امأو
 عيمج ىلع ةرمثلا نم ىقبي اميف ةاكزلا اهيفف مهل تبث دقف ةنس تناك
 دقف ةاكزلا جرخم جرخت كلذ ناك ناو & هتصح ردقب لك ءاكرشلا

٠ فالتخالا لوقلا ىضم



 ةتباثلا تاراجالا نأ انباحصأ لوق ىف جرخي هنأ ىعم .: ديعس وبآ لان
 توبث ف مهلوق ىناعم ف ىدنع: فلتخي هنآ الا ، نويدلا ةلزنمب ىه
 ؟ فورعم ءىش وآ ةنس .وآ نينس ةرجأل ا تناك اذا ءا ركلا

 اقحتسم لاملا ناك ةع ةحيحص ةرجألا تناك نا هنآ مهلوق ضعب ىفف

 تعقو ىتلا ةدملا ىضقنت ىضقنت ىتح مهلوق ضعب افو ةرجألا تعقو نيح نمأ

 اذاف ث هترجأ رجؤملا قحتسي ذئنيح مث ، نكسلاو لمعلا نم ةرجألا اميلع

 ةرد_ة ىلع ناك ناف ء يدنع .الاح الام تناك نيهجولا دحاب اهقحتسا
 ردقي ال ناك ناو ث ذاوجوملا نيدلا ةلزنمب ىدنع اهيف لوقلاف اهذخأ نم

 ٠ هنم سيلا نيدلا ىف لوقلا .اهيف لوقلاف اهذخأ ىلع .

 بيس ف ف نوكي نآ ل نويدلا - ريغ . قرف د ةرجلا ف ل نبيب الو

 :ه ملعأ هللا و \ هيلع فقآ ملا

 را ديقم ملسيو > الينس همسقيو هعرز دصح نآ عرا. .زلل : هل تلق

 ؟ال ما ةاكزلا !نم همزلي ام ,املسم نوكيو البنس هنم ةاكزلا

 هيلع سيلف 2 طايتحا و مكحب هيع بجي ام ملس ا ذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ نم رتكأ

 ىف عرزلا بحاص ىلع نوكي ساودلاو باقرلاو فاوشلاف : تلق
 . ١ .. . ؟ ال مآ ةاكز ءالؤه ةرجآ :

 تمجنو اهنأل مئاقلا ٣ ( عرزل فاقلا "ةرحلا ةاكز هيلع نأ ىعم : لاتق

5 زازجلا ةرجأ لثم هنآ ىعمف بامقرلالو سا ودلا اماف . ةاكزلا لحم لبق



٢٨٩٨ 

 لبنسلا نولمحي نيذلا ةرجأ كلذك ء فالتخالا نم ىضم ام ىلع هيف لؤقلاو

 ٠. دحااو لوقلاف ضبقلا ىلا ىحارضذلا نم

 :ةلأسم وه

 ةعارزلا فلتتف ةاكزلا هلام ف همزلت ىذلاف : هل تلق .هللا همحر هنعو

 ؛ كلذ هتقو ف اريقف ناك اذا إ هنم هسفن ءىربي نأ هل له ، اهليك ادعب

 < كلذ هل نآ ملعأ ال : لاق

 مت « ىنغ وهو اهفلتأمف هانغ لاح ق ةاكزملا نم ىطعأ ناف : هل تلق

 ؟ ةاكزلا كلت نم هيلع بجبو امم هسفن ءى ريب نأ هل له ، رقتفا

 وجمهو ءارقفلل هتمزل اذا فالتخاب كلذ ق ليق +ق هنأ وجرأ : لاق

 ٠ \ منم صالخلا ىلع رد_ةي ملو ث ريقف

 : ٭ ,, : . 51 . ٠
 نودرب نيذلا لاؤسلا ءالؤه لجذل هتاكز نم .ائيسث .سبح لجرف : ثلق

 هبزجي له ء اه ذفنأ ىتح دحاولا دعي د_دااولا مهيطعي ناكو ؤ هتيب ىلا

 ؟ كلذ

 لئاسلل ) : ىلاعت هللا لاق ةو هللا ءاش نا ىدنع كلذ هيزجت : لاق
 . .. { { ٨, لئاسلا نم ىدنع اذ_هف ( مورحملاو

 اهذخأف تكسو رونجلأ بناج ف اهلعجو هتاكز زيم لجرف : هل تلق
 ؟ مهلعغب ىضر اذا هبزجي له ي ء ارقفلا

: فالتخاب كلذ ق ليق د_ة هنآ ىعم : لاق



 ب ' ٢٩٨

 ٠ ضري مل وأ ىضر كلذ هنع ىزجي : لاق نم لاقف

 كلذو ث هنع زجي مل ضري مل ناإو ، آزجا ىضر نا : لاق نم لاتو
 ٠ ةاكزلا نم هنأ ىلعو ‘ ةاكزلا هجو ىلع هوذخأ نا

 ؟ بصخلا ليبس ىع هوذخ ناغ : هل تلق ا
- : 

 ٠ افالتخا هيف ملعأ الو هيزجي ال هنأ ىدنع : لانت

 ليبس ىلع ءارقفلا ىلع اهترفو إ اهذخا ناطلسلا ءاج ناف : تلق
 ٦5 ,؟ىلوألا لثم نوكت 7 ةاكزلا

' . 
 . . - .ء 4 : ..
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_ ٣٠٠ 

 باب

 . كشلا موي ىفو ناضمر رهش ىف مايصلا ف

 مكيلع ىمغ ناف هتيؤرل اورطأو لالهلا ةيؤرل اوموص : ليقو

 ٠ اموب نيثالث ةدهعلا ااومتأف

 ؟ ناضمر رهش نم نيرشعو رعستل لاوش لاله ىآر نمو

 حص نوكي نآ الا هريغ ى دتقيف كلذ رهظي نآ هل شيلو رطفي نأ هلف

 ىلعف كلذب دهشو ةقث لالهلا ىأر ىذلا دحاولا ناك ناو ث هريغب لالهلا

 . هلوقب ١!ورطقغي نآ مهل سيلو 6 هتداهشم اوموصب نأ سانلا

 ةداهہشم الا رطفي الو ء لد_ع دحاو ةداهشب ماصي كلذكو

 ٠ نيلدع

 سيل كلذ نأل ء دحاوب رطفيو : د_حاوم ماصي : لاق نم لاقو

 .ف ةجح نوكب امك هللا قوقح ىف ةجح ةقثلا لوقو 0 دابعلا قوقح نم

 . مايصلا لاح ف رجفلاو ليللا عولط

 .ىتح دحاولا ةداهسثب موبلا كلذ موصي ال هنا : لئاق لاق ناف

 ؟ ناضمر رهش نم هنأ نيلجر ةد اهشب حصي

 دحاولا ةداهشب ماصي هنآ كلذ ىف ءاج امل هنم كلذ ليقع مل

> ةرافك همزلت هنآ الا ةءا.رب ىلا هم غليب نأ الب ةسيسخ هتلزنمو



_ ٢٣٠١ 

 ىذلا مويلا ريغ اموي نيثالث ةقثلا دحاولا ةداهشب سانلا ماح اذاو

 ٠ نورطفي لااوسث لال_ه حصي نآ الا هب دهش

 .:: ةلاد وج

 ةداهشب الو ، ةلدع تناك ناو ةآرما ةداهشب سانلا موصي الو

 ٠. مهنيد ف .ال ودع اوناك ناو ةمذلا لهأ

 ةمألاو دبعلاو ، ةلدلا ةآرملا ةداهسث زوجت هنآ رثؤملا ىبأ نعو

 زوجي الف .لاوش لاله امأو ث الاودع اوناك اذا ناضمر رهش لاله ىلع

 ٠ لدع ىدهاسشب الا راطفالا

 " ةلأسم : ٤ . = ,6‘

 ادمعتم هآرو > ةرافكلا ق هيلع . ددشف ضعبو > مثالا هرغف مكحلاف

 ٠ راطفالا ق

 لجر لاوش لال_ه ىآر اذاو { ك هنع ةطقاس ةرافكلا و مثآ وه : لوقو

 > هل وقي ١ ورطغم نآ سانلل زوجي د الو ك ريخي نآ هبلع سيلف نيملسملا نم أ

 هيلعو ث ةرافك مهيلع تناك هلوقب !ولكأ نااو ث هراظفا رهظي نآ .هل سيلو
 بات ناق 6 باتتسب هناف . ةيالولا هل تناكو ك هراطفا رهلنآ نا ةموتلا وه

 ٠ ملعأ هللا و > ة ريزس .رطفم نأ هل نكلو ك هنم ءىرب الاو

. ' هتيالو تطقسو هتموقع تبجو هراطفا رهظأ نا : ليقو



_ ٣٠٧٢ . 

 لالهلا نا" : مهل ليقو ناضمر رهش ق نيفكتعم موق ناك ١ ذا¡و

 هبرض اوحمسو اورطفأو ديعلا اولص دق ساانلا نأو > ةحرابلا لهآ دق

 ةيؤرب لدع ادهاش مهدنع : دهشي ىتح راطفالا مهل زوجي الف

 . لال ملا

 "ة ةلا ننم "

 ّ جرخملا ن نم سانلا راشتناو ربخلا رتاوت لالهلا ىف ةرهشلاو
 ٠ ملعأ هللاو

 ىلع بلغف ٤ تاقث ريغ اوناك ولاو لالهلا ةيؤرب رابخألا ٹزثك اذاو
 . ىرا .وحلا نم لضفلا نع نظأ اذك موصلا ما رحقف نوقداص مهنأ نظلا

 :ةلأسم ج

 ؟ اروز ادهش امهنأ حص مث { امهتداهشب سانلا رطفا نميف

 تبث دق مكح كلذف سانلا رطفأو امهلوقب ةجحلا تتبث اذاف
 اروز اودش امهنا : الاقو كلذ نع امجر ولو ، هضقن حصي الو

 اممسفنآ ىلع نامتكيو ث رافغتسالا ىنعم امهتبوت سيلو امهنم لبقي ملو
٠ عوجرلا امهنم لبقي ال هنأل



 ہ _ ٣٠٣

 ؟ هب ادهش ىذلا رهشلا كلذ ىضقني

 وي ق هلاله ىلع 1 دمسش نااو ‘ نيلدع اناك ١ ذا ةلوبقم امهتداهسشف

 ناك ک نييلدع اناك ولو . امهتدامشث لبقت مل رهشلا ىضقنا دقو & ٥ ايمس دق

 ٠ هريغ فو ناضمر رهش ىف كلذ

 ' ؟ هدعيو لاوزلا لبق نابعش نم نيثالثلا موي لالهلا ىأز نمو

 ه ةنيبلاب الا حلضي أل موصلا ةا مويلا كلذ موص هل لصحي مل

 هل نكي مل لااوزلا دعب ناصضمر نم نيثالثلا موي لاوش لاله ىآر اذاو
 : تلم هلوقل رطفأ لاوزلا لبق لالهلا ىأر اذا ةمألا قافتال راطفالا

 لاوش لاله انيآر تقو ىاف « هتيؤرل اورطفآو لالسلا ةيؤرل ااومجص »

 تماق دقو ث ليلد هنم انعنم اعضوم الا ربخلا رهاظب راطفالا انل زاج
 كلذ ملسف لاوزلا دعب هانيأر اذا رطفن نأ قافتالا قيرط نم ةلالدلا

 ٠ لاوزلا لبق هيف اوعزانتو مهعامجال

 ريخلا رهاظم راطفالا بجو لالهلا 7 مم عزانتلا ناك اذاف

 ٠ ملعأ هلل ١ و

: راهنلاب لاليلا ةيؤر ف فلتخاو



 ۔ ٣٠٤

 رصي ن راو ك ةيناثلا ةليل لاله :وهف سمشلا مامأ رصيأ ن را : لوقق

 اضيآ فلتخمو > ةيتالا هليللا لالم رهف قرشم ١ ىلي امم سمشلا فلخ

 5 5 ٠. . هدعبو لاوزلا لبق راهنلاب لالهلا ةيؤر ف

 لاوز دعب رصبأ نآ هيف ىآرلاف راهنلا فصن .رصبآ نا : : عضاوم فو

 >`د_ عب راطفال ١ هل زوجي الو . 6 .ةلبقتسم ! ةليللا لالم وهف « سمنلا

 ١ وزل ١ ل ٠

 سأب الو ، ةيضاملا ةليللا لاله وهف لاوزلا لبق رصبأ ناو
 نآ نيثالثلا موي لاوش رهش لاله ىأر نم نأ عضوم فو & راطفالاب

 . هموي لدب هيلع لوقف ث هل زوجي هنأ هنم انظ رطفاف سمشلا برغت

 ٠ هموص نم ىضم ام لدب : لوقو

 اركاب نيثالثلا موب لالملا لا ىار ن ا ةرانفكلااو لدبلا هيلع : لوق

 ٠ ةرافكلا هيلعف لكاف 6 راهنلاب

 ؟ لكاف راهنلا رخآ ىار ناو

 . ملعأ هللاو ، هموض دنسفآ ضعبو ، هموي لدب هيلع : لوق

 : ةلأسم ديج

 ۔ لبق نم امئاص ناك نمل الا كشلا موي مايص هركي : ليقو

نم ناك نا هنآ ىلع مئاص همام ناو ك هيلع ساب الف هماص ناف



. ٣٠٥ 

 مويلا كلذ ف ريخلا حص ناف .هماص دقف ناضمر نم وهف ناضمر

 ٠ لدب هيلع نكي ملو هموص هل عت دقف ناضمر رهست نم هنآ ىلع

 لوأ وه ى ذلا مويلا كلذ ءاضتنا دعب رهنلا ق حص ناو

 ربخلا حص ناو ع كسشلا ىلع هماص ىذلا مويلا كلذ لدب هيلعف رهنلا

 ٠ لدب اضيأ هيلع نكي مل رهنلا ءاضنتنا دعب

 ىأرلاو كشلا ىلع هماص هنأل ، لاح لك ىلع هلديي : لاق نم لاتقو
 ح ناضمر ءاضتنا دعب ريخلا حص ناو . ذخأن هبو . ى دنع ١ رثكأ لوذلا

 ٠ هيلع لدي الف مويلا كلذ ماص نكي ملو

 هب ررمأملاو لدبلا هيلعف رهشلا ءاضتنا لبق ربخلا حص ناو

 ٠ ىحضلا تقو ىلا كشلا موي لكألا نع كاسمالا

 زئاجف لالهلا حصي مل ناو ع مايصلا متأ لالهلا حص ناف

 ح نيملسملل افلاخم ناك تقولا كلذ ىلا لكألاب رظتني مل نمو ث راطفالا مهل

 كاسمالا هيلعف لكأ نأ دعب لالهلا ربخ حص ناف ، اسسأب هيلع ىرأ الو

 ٠ مايصلا متيو لكألا نع

 ناضمر راهن ىف رطفآ نمك وهف ةحصلا دعب لكألا ىلع دمتعا ناف

 رفاسلاك لكآ دق هنأل هيلع مرحي ال لكألا نأ نظو ث لهج نوكي نآ الا

 .. ضئاحلاو

( ١ ج ذيفملا عماجلا _ ٢.٠ م )



_ ٢٣٠٦ 

 هلهجب رذعي : لاقت نم لاقتو ٠

 ةلسم ده :

 نم هنأ ريخلا ء اج ناف م امصل ا دقع ىلع كسثل ١ موي حبصأ نمو

 ٠ هي دنع ١ مويل ا كلذ ىف ناضمر رهش

 . مويلا كلذ ق ريخلا ءىجي مل ناو 4 لاح لك ىلع هلدي هيلع : لوقو

 6٧ هب دتعي مل ناضمر نم ناك مويلا كلذ نأ رهشلا ق وأ ،ڵ دلا نم ءاجو

 مويلا كلذ نآ رهشلا ءاضتنا دعي ريخلا حص ناو . هلدب هيلع ناكو

 هيلع لدب ال نأ لوقلا رتكأف ناضمر نم ناك كشلا ىلع هماص ىذلا

 ٠ لاح لك ىلع لدبلا هيلع لوقتو

 ىضقنا ىتح ساانلا هم_صت مل اذا : كسشلا موب ق ديعس ربأ لاقو

 همصي مل نم ىلع : لوقف % هنم هنأ رهشل ا ءاضتنا دعب حص مث 6 رهشلا

 هيلعف هنم هنأ ناضمر رهش ف حص ناو ئ هيلع لدب ال : لوقو . لدبلا

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعأ الو ح همايص

 اصوصخم نوكي ادحاو الا مهلك دلبلا لهآ مم حص ناف : ليق

 ؟ دح ولا ق صاخ وه هنأ مهلاله موق لكل لوقلا نوكيو 1 هملعب

 .٠ ىدنع اذكه : لاق

 ةلأسم وبع

ء اضرف ناضمر نم ناك نا هنآ ىلع كسشلا موي ماص نم : ليقو



_ ٣٠٧ 

 . هتين لبق هلمع مدق لجر اذ_هف ّ اعوطت ناك نابعش نم ناك ناو

 ٠ تاينلا اهمدقتي ىتح زوجت ال لامعألاو

 ىزجي ال كشلا موي موص ن : كلام ىبآ خيشلا نع ىظفح فو

 راهنلا ردص ف ناضمر رهش لوخد ةحصب ربخلا ءاج ولو ي هماص نمع

 ناك كلذ لاتقو & ءادتبالا ىف نيقي ريغ ىلع هدقتعا ناك اذاو ى هرخآ وآ

٠ ملعأ هللاو ڵ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ لوق



٣٠٨ 

 سرهفلا

 ملعلا بلط ى باب

 هملعب نمل ملعملا ىلع بجي امو ملعتملا ىلع بجي اميف باب

 ةلبقلا لهآ ءامسأ فو املسم ءرملا هب نوكي اميف باب

 ةءاربلاو ةيالولا ىف باب

 اهيلع رارصإلاو رئابكلا ىف باب

 اهيف ءاج امو ةبيغلا ف باب

 ةبوتلا ف باب

 تاينلا ف باب

 قلخلا نسح ق باب

 سطاعلا تيمسثت ىف باب

 مالسلا قو مالسلا در ق باب

 ماحرألا ةلص ق باب

 رعشلا قلحو ةناعلااو براشلا ىف باب

 نايبصلا ف ملعلل زوجي امو نآرقلا ةءارق ف باب

 ةحفصلا

٠ ١ 

١٣ 

٢٠ 

٤١ 

٤٦ 

٥١ 

٥٥ 

٥٩ 

٦١ 

٦٥ 

٧٤ 

٧٩



٢٣٠٨٩ 

 , تاراهطلا ف اباب

 .! .ز 7 .. .. . 2 غ .. ; - . ;}. . َ ةيناعمو فلقألا ق باب

 ". ةبانجلا نم لسغلا ف“بأب

 هيناعمو ءوضولا ف باب

 هيناعمو مميتلا ىف باب

 اهيف مزلي امو اهضقني امو ةالصلا ف باب

 اميناعمؤ ةعامجلا ةالص فق باب

 رفسلا ةالص ف باب

 ديقملاو ضيرملا ةالص ف باب

 مايقلا ةالصو رتولا ةالص ىق باب

 اميناعمو ةعمجلا ةالص ف باب

 امهيف ءاج امو نيديعلا ةالص ف باب

 لفنلا ةالصو وهسلا ىتدجسو نآرقلا دوجس ق باب

:٨ :- 6 

١١٠ 

"٩١١ 0 ٠ 

١١٩ 

١٣٦ 

١٤٥ 

١٨٣ 

٢٠٨ 

٢٣١ 

٢٤٠ 

٢٥٢ 

٢٦٤ 

٢٧٢



. ٣١٠ 

 اهيناعمو ةزانجلا ةالص ف باب

 اهيف زوجي الامو اهيف زوجي امو اهانعمو ةاكزلا ىف باب

 كشلا موي قاو ناضمر رهش ف مايصلا فق باب

٢٨١ 

٢٩١





 ١٩٨٥ ةنسل ٧٠٩٨ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




