
  

  

      
  

            





 ر ناج زنطحلس
 ر ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

  

  

 ئدتكنلا متمهاراإندَمحجفلاعلا

رم ١٩٨٥ ۔- ھ١ ٤٠٥





 لوألا بابلا

 رباج يبأ باتك نم ةاكزلا ف

 بجوأو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوميقأ » ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ، رصبلا لهأ اهب صخ ةمحرو ةركفو 0 هللا نم هناو & هاضرو هتنج اهلهأل

 © اليزج هقزر نم هاطعأ مث 0 ايح اقلخ هللا هنوكف ائيش نكي مل دبعل

 نم اءزج هضرقتساف ةاكزلاب هربتخا مث { اليضفت هقلخ نم ريثك ىلع هلضفو
 ملو . رمأ ذا هللا نع ىلوتو & رفك نم يقشلاف © هاطعا امم ةريثك ءازجأ

 رانلا الا هل الو ، ةرخا الو هل ايند الف ، هربتخا نيح هللا نم حتسي

 يذلا اذ نم » ؛ ىلاعتو كرابت هللا لوق يف سابع نبا نع ليقو 0 ةرعسملا
 ةنسح فلأ فلأ لاق . هةريثك افاعضأ هل هفعاضيف ًانسح اضرق هللا ضرقي

 . ةدايزو

 هللا هجو نوديرت ةاكز نم متيتا امو » : ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 ىلا ةرشع نم دحاولاب فعاضي ىنعي : لاق . «نوفعضملا مه كللواف

 . اياطخلا نم لسغو . رانلا نم كاكف ةقدصلاو ، ادعاصف ةئايعبس

 © لاسغلا ءاج : لاق نيكسملا ءاج اذا لوقي مهضعب ناكو :: ليق

 لزي ملف ، لوتقملا ءايلوأ هذخاف مدب بلط لجر لثم ةقدصلا لثم : ليقو

هللا ليبس ىف اوقفناو » : ىلاعت هللا لاقو . قتع ىتح ريثكو ليلق نم يطعي



 ةقدصلا نع اوكسمت ال لوقي هللا هةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلت الو

 . اوكلهتف

 . اوكلهتف داهجلا نع اوكسمت الو : ضعب لاقو

 بكتري دبعلا وه ۔ هللا همحر ۔ : هللا دبع وبأ لاقو { هريغ نمو

 هعقويف ةبوتلا لجعي الو ، ةيصعملا يف ىدايف © ريبكلاو ريغصلا بنذلا
 . كلذ نع ىهنف . طونقلاو سايالا هبش بكترا امم مظعأ وه ايف كلذ

 ةضفلاو بهذلا ن و زنكي نيذلاو » ىلاعت هللا لاقو . (عجر)
 لام هل ناك نم : ليق . هميلا باذعب مهرشبف هنلا ليبس ي اهنوقفني الو

 هللا قح الو { هتاكز دؤي ملف { ةاكزلا هيف بجت اهنطب يف وأ ، ضرألا قوف

 هرسينسف ىتسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم اماف » : هلوقو 5 زنكلا وهف هيف

 نم رفن ةعست ىرتشا ۔ هنع هللا ىضر ۔ قيدصلا ركب وبأ وه ليق ههىرسيلل
 مهنم . كرشلا ىلا مهودريل ٦ مهنوبذعي ةكم رافك ناك ، نيملسملا

 ليقو . مهقتعأو ركب وبأ مهارتشا { ةلي هللا لوسر نذؤم حابر نب لالب

 يف لاملاب لخب برح نب نايفس وبأ ، ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب يذلا
 . هللا هدعب _ ةخسن ىفو هللا هدعبأ ، بذكو هللا نع ىنغتساو 0 هللا قح

 © ةقدصلا يف ينعي هين وقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو » : ىلاعت هللا لاقو

 . مهيف اوضمغت نا الا هيذخأب متسلو » : لاقو . يدرلا ىلا اوضمغت الو

 © هسفن ىلع لمحي نا الا هذخاي مل رخآ ىلع مكدحأل قحلا ناك ول ىنعي

 تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا) : لاق توملا هرضح امل هةيتَي يبنلا نا : ليقو

 له شرعلا اذاي) : لاق مث (نيميلا تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا نيميلا

 لهأ هللا ىمس دقو . ايندلا نم جرخ ىتح اهدعب ملكتي ملف (تغلب

 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا ج : لاقف . تاقدصلا

- ٦-



 ةضي رف ليبسلا نباو هللا ليبس ىفو نيمراغلاو باقرلا يف و مهبولق ةفلؤملاو
 نيذلا نيملسملا ءارقف ءارقفلا نأ ريسفتلا يفف . هه ميكح ميلع هللاو هنلا نم

 اهيلع نيلماعلاو ، سانلا نولأسي نيذلا نيكاسملاو & سانلا نولأسي ال

 ةداق نم الجر رشع انثا ليق مهبولق ةفلؤملاو ، تاقدصلا نوبجي نيذلا

 يبنلا ناكو ، برح نب نايفس وبا مهنم { اهرك مالسالا يف اولخد برعلا
 ةفلؤملا قح عطقنا دقو { مالسالا ىلع مهفلاتيل ةقدصلا نم مهيطعي ةي

 { ةقدصلا نم اوطعا اوملسا اذاف كئلوا ةلزنمب موق لزني نأ الا © مويلا

 © نوبتاكملا مهو باقرلا يفنو { مالسالا ىلا ةاعد اونوكيو & كلذب اوفلأتيل

 . داسف ريغ ي مرغ همزلي لجرلا وهو نومراغلاو

 نم وهف تايدلا ريغ نم ناك امو تايدلا ريغ ىف : هريغ لاقو

 نباو ، داهجلا ينعي هللا ليبس يفو ، كلذ ريغ همزل اذا 0 نيمراغلا

 ةين ايث هذهف © ريقف وأ ينغرفاسملا وهو ةخسن يفو رفاسملا وهو & ليبسلا
 مه ءارقفلا معو . نيكاسملاو ، ةفلؤملا مهس بهذف . مهسأ

 . دحاو مهس

 ىلع مهمحل تبني نيذل ا ءارقفلا مه اضيأ دجويو ث هريغ نمو .

 . رقفلاو ةنكسملا

 ( ح جر )

 يصعي هيلا اهيف يأرلاف ، لدع ماما ناك ناف © مهسأ ةتس يقبو

 ؤ عضوم لك ةقدص مسقتو ؤ كلذ نم هدنع نوقحتسي ام اهيلع نيلماعلا

 ىلا ءيش اهنم جرخي ال ليق دقو { ةيرقلا كلت لهأ ءارقف ىلع ةيرق لكو
 مهماعط نم مهيفكي ام مهيطعي . مهنع لضف نع الا ، اهريغ

 كلذ دعب لضف ناف ث ةعس لاملا ف ناك نا لباق نم اهلثم ىلا ى مهتوسكو

 ۔ ٧



 يف نكي مل ناو . مهئارقف يف همسقف 0 اهيلا ىرقلا برقأ ههجرخإ ءيش

 لهأو لايعلا اذو ، زوجعلاو فيعضلا لضفيو ، دجو ام مسق ةعس لاملا

 . مالسالا ف لضفلا

 هل عفري هناف 5 ةرمع وأ جح يف ابئاغ ةقدصلا لهأ نم ناك نمو

 ملو ، ماهسلا كلت لهأ نم ذخأ مامالا رضحي مل ناو { مدقي ىتح هبيصن

 ءارقفلل ةقدص تناك ش ليبسلا نباو نيمراغلا وأ نيلماعلا لثم اونوكي

 كلذو ىري ام ىلع مامالا مهاطعا كئلوا نم دحأ ناك ناو . نيكاسملاو

 هدنع يقابلا ىقباو 5 ءارقفلا ىلع ةقدصلا نم ائيش مامالا مسق ناف { هيلا

 ةوعدلا رما هب يوقي نا جاتحي املو { ماهسلا هذه لهأ نم هيلا بلط نمل

 يهنلاو فورعملاب رمالاو ودعلا ةدهاجمب موقي نم ىلع هقفنيو { مالسالاو

 ثلثلا ءارقفلل اوجرخاو كلذ نوملسملا لعف دقو هل زئاج كلذف ركنملا نع
 جاتحا ناو { مامالل هضبقي ناثلثلاو & مهيلع اهومسقو {& تاقدصلا نم

 عساو كلذف { ةلودلا زعو ودعلا ةدهاجمل اهلك ةقدصلا ىلا اضيا مامالا

 بحاص ناكو ماما نكي مل ناو & اههجو يف ةقدصلا لعج دقو . هل

 هذه لهأ نم اهاطعا نمف . اهلهأ ىلا اهذافنا ديري ىذلا وه ةقدصلا

 . ءارقفلل اهب ازجتت نا بحاو { اهنم ءىرب دقف ماهسلا

 © ءارقفلا نم اوناك اذا ماحرالاو عرولا له أ رمؤيو : هريغ لاقو

 . ءارقفلا ناربجلا كلذكو

 ) س جر )

 ليقو: & تلق ناو ث ريذبت يهف هللا قح ريغ يف ةقفن لك ليق دقو

 دجسم ءانب الو & تيم نفك ىف الو ، تيم نيد يف ةقدصلا نم ىطعي ال
 هلوعي نمل الو رفاسم ينغل الو كولمملا الو جح يف الو ،۔ فحصم ءارش الو

 ۔٨-۔



 ىلا اهذافنا يف ةقدصلا نم رجأتسي الو هتجوز الو راغصلا هدالوأ نم ينغلا

 اذا هيلع يه يذلا كلذ لعفي ال هنا كلذ ىف اندنع ىنعملاو 0 اهلهأ

 . ةمات اهلهأ ىلا اهب لصي نا هيلع نأل 0 اهجرخا

 الصا ةاكزلا نم ىرتشي ال ۔ هللا همحر ۔ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هب ىذلا هيقفلا ىنغلا وذ : لاق 3 انع وذ وأ ينغ وذ الا ، اهنم جحي الو

 دقو © ةقدصلا ضبق ىن انعلا هل ىذلا انعلا وذو & نيملسملا رومأ ىف ىنغلا

 . تقو لك يف كلذ ريغ ليقو { ةلودلا مايا كلذ امنأ : ضعب نع ليق

 مث ، هلام نم ءيش يف اهطلخيف ةاكز همزلت نميف لاقو : ةلأسم

 هجو ىلع اهملسيو . اريقف ناك اذا ، كلذ هل زوجي هنا © ءارقفلا اهيطعي

. ةاكزلا نم اهنا هملعي مل ولو © هل زوجي ام





 ن اثلا بابل ١

 ةاكزلا جرحي ال نميف

 ملع نمعو ، حور نب دمحم هللا دبع يبا ريغ لئاسم قسن ىلع

 هنم الفاغت ةاكزلا جرخي ال هنا ۔ كيرش ريغ وأ كيرش وأ نيرق ريغ وأ نيرقب

 كلذ ملع نم ىلع سيلو ، ىرخا رزو ةرزاو رزت ال هنا ملعاف . اهل
 سانلا ىلع ركني نا هل سيلو ، ةحيصنلاو راكنالا ىف همزلي ام الا

 © قيضلا ىلا ةعسلا نم اوجرخ دق مهنا ملعي نا الا ، مهنيد يف مهعسي ام

 نيدي نا كلذ يف ةعسلا نمو . ةاكزلاب نيدي الا كلذ يف قيضلا نمو

 لضفب الا دحأل لمع الو لما متي الو ، اهجارخا لمأتيو ث ةاكزلاب

 . هوفعو هللا

 : لاق . نوملسملا هيلا اهبلطف ةاكز هيلع لجر نعو " هريغ نمو : ةلأسم

 قلطم تام ناك ناف & صوي ملو تام مث ةنس كلذ يف صبرت مث معن

 ةاكزلاب رقي نمم ناك ناو { هنع فوقولا هرما نم نوكي ام نوهأف . ناسللا

 تذخأ ةأجافم وأ ناسللا كسمم تايف & يناوتلاب يلب هنا ريغ اهب نيديو

 هل تناك يتلا هتيالو نع لوجي نا ىلا هب غلبي ملو © هلام نم ةاكزلا

 . لبق نم

 نا هرماو هتاكز جرخي ال نا . هرمأو هلام يف الجر لكو لجر نعو : ةلأسم

۔ ١١ ۔-



 اذاف ؟ اذه ىلع هيف لخدي نا هل زوجما . مهاردلا وأ ماعطلا ةلمح ف اهكرتي

 ةلمح ف اهكرتي نا هرمأو ةاكزل ١ جرحي ال هلكو يذل ا نا ملعي ليكول ا ناك

 ضعب نع : ليق دقو 0 ةلاكولا هذه ف هل لخدي الف 6 مهاردلا وأ ماعطلا

 . هلهأ حبقو ، ىكزي ال الام هللا حبق ءاهقفلا

 انيمأ نوكي نا ةنايخ ءرملاب ىفك : لاق هنا ةياورلا ىف دجويو : ةلأسم

 لام هل ناك نم ليقو دجويو : هريغ لاق . انئاخ هنيما نوكي وأ . نئاخ

 نم ذخاي نا هلف 9 رقتفا ىتح ةاكزلا يدؤي نكي ملف 5 ةاكزلا هيف هيلع بجت

 ضعب ؟ دجوي دقو : لاق ى هتمزل دق يتل ١ ةاكزل ا نم همزل ام يدؤيو : اكزل ١

 قوقح عيضيو 7 هتاكز فلتيو ز هسفن ىلع افرسم ءرملا ناك اذا هنا موق

 ىجريو 0 هللا قوقح نم نايض همزلي ال هنا ، كلذ دعب نم بات مث ©. هللا

 . ةبوتلا دعب هنع كلذ ءادأ ىلع ردقي ناك ولو . هنع هللا وفعي نا هل

 ناو 0 هيدؤي نا كلذ ءادأ ىلع ارداق ناك اذا هنا ينبجعي : هريغ لاق

 . كلذ يف رظنيف ملعأ هللاو © روذعم زجاعلاف هئادأ نع زجع

 ، هيلع ةاكز ال هنا ركناو مالسالاب رقا نمو رباج يبا باتك ۔ نم

 . ةلمجلاب رقم هنال ، ىضم امل ةاكزلا هيلع ناف & بات مث كلذب نادو

 عم تناك اه ىصوأو . كله ىتح ة اكزل ١ عيض نمو : ةلأسم

 . هتيالو ىلع وهو { هلام ثلث ىن اياصولا

 © لبق بات ناف { هلل ةجحلا هيلع ميقا ةاكزلا دجح نمو : ةلأسم

 ناف © هيلع جتحا اهيطعي نا هركو ةاكزلاب رقأ نا كلذكو . لتق لتاق ناو

 عنم هنا ريغ لتاقي ملو ةاكزلاب رقا اذا لوقو ٨ لتق اهيطعي نا عنتما

 . ةاكزلا ىدؤي ىتح سبحي نكلو لتقي الف .0 ةاكزلا

۔ ١٢ ۔-



 ةرمث عيب زوجي ال لوقف { ةاكزلا جرخي ال هنا ملع نميف فلتخا : ةلأسم

 دنفي : لوقو 0 اهراشعأ هعنم زوجي امتاو 0 ةاكزلا هيف ببحت ىذلا هلام

 همتا نا بيع هيف عيب هنا لوقو ةدحاو ةقفص يف ىرتشم هنال { هلك عيبلا

 ءاش نا رايخلا قدصمللو زئاج هنا & لوقو ، ضقتنا الاو & مت يرتشملا

 . لالحلا ردقب زوجي لوقو 0 ةرمثلاو نمثلا نم ذخا

 . ةاكزلا اهيف ببي لجر ىلع مهارد اهل ناك ةأرما يف ليقو : ةلأسم

 : لاق ؟ ايهريغ وأ نيميتي اهل نيدلول مهاردلا تريص ةاكزلا تبجو املف

 ىلع اهل ردقي ملو تسلفأ وأ { ةأرملا تتام ناف { اهلام يف ةاكزلل ةنماض اهنا

 دق ةاكز كلت نأل 0 اهنم ةاكزلا ذخؤت نا بحأف 0 ةمئاق مهاردلاو ءيش

 قحب كلذ تربص تناك ناو ، اهعيضت نا اه نكي مل ٥8 تبجو تناك

 ۔ ةاكزلا نم تذخا ام لثمب اهيلع عجر . هيلا هتريص

۔ ١٣ ۔





 ثلاثلا بابل ١

 سانلا نم بجت نم ىلع ةاكزلا ىف

 ناك وأ . غلاب ملسم لك لام يف بجت ةاكزلا دمحم يبأ عماج نمو

 نا ترما) : يي هللا لوسر لوقل . لقاع وأ هلقع ىلع ابولغم غلاب ريغ
 نا : لئاق لاق ناف . (مكئارقف يف اهدرأو مكئاينغأ نم ةقدصلا ذخا

 نم ىلع ةبجاو ةاكزلا نوكت فيكف ث غلاب لقاع ىلع الا عقي ال باطخلا

 بجي قح اهدحأ . ناينعم اهيف ةاكزلا : هل ليق ؟ ةبطاخملاب هقحلي ال

 نم باطخلا هنع لاز نمف . ءاينغالا ىلع بجي قح رخآلاو { ءارقفلل

 ناف { هلام يف هريغل بجو امل الطبم هنع ضرغلا لاوز نكي مل ث ءاينغالا
 اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم اوذخ . : هللا لاق دقف : لاق

 3 هملع ىلا لصوي ال ءيش اذه : هل ليق 0 هلام ذخا هرهطي ال لفطلاو

 هل يلوتملا يصولاو 0 مامالا جرخا امب غلب اذا لفطلا هللا عفني نا زوجي دقو

 دضعب تذخا ةأرما نا ىور ام كلذ ىلع ليلدلا . هغولب لبق هلام نم

 : لاق ؟ جح اذها هللا لوسر اي : تلاقف . ةلي يبنلا ىلا هتعفرف يبص

 دحاو ةيآب تبجو اهلك ةاكزلا نا لقن مل اناف دعبو (رجأ كلو . معن)

 اوتآو ةالصلا اوميقأو » : هركذ لج هللا لاق . اهمكح ىلع قلخلا لمحنف

 ذخ » : لاقو ، ملحلا غلاب لقاع الا باطخلا اذه يف لخدي الف هةاكزلا

۔ ١٥ ۔



 نم الا ةيآلا هذه يف لخدي الف هاهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم

 لكف (مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترما) : ةلي يبنلا لاقو . هل ةراهط اهذخأ

 ناك القاع 0 اريبك وأ اريغص نيملسملا نم ينغلا مسا هيلع عقو نم

 هذه يف لخدي ال كرشملاو { هلام نم ةاكزلا ذخأب رومأم مامالاف 5 انونجم وأ

 نم ةاكزلا ذخآ نا ترمأ : هلوق نم ميملاو فاكلا نأل { ةلمجلا

 نا ذاعم رما ةلي يبنلا نا ىلع . كلذب نيملسملا ىلع ةعجار © مكئاينغا

 © هللا لوسر ادمحم ناو . هللا الا هلا ال ناب اورقي نا دعب اذه مهل لوقي

 نأل & طلغف . ةاكزلاب ةالصلا هبش نم اماو © قيفوتلا هبو ملعأ هللاو

 يف موقي نيد ةاكزلاو & قح هيف دحأل سيل © ندبلا ىلع لمع ةالصلا

 اذا اهلهأ ىلا مامالا اهجرخيو { هرمأب هريغ اهجرخيو وه اهجرخيو { هلام
 قح نم هدنع تبثي امم مكحي مكاح مامالا نأل { هيأر ريغب اهعنم وأ باغ

 . ملعأ هللاو عنتمملاو } رضاحلاو بئاغلا ىلع

 ةشئاعو بلاط يبا نب يلعو باطخلا نب رمع ناكو -باتكلا _ نمو
 لام يف ةاكزلا نوبجوي . دوادو يعفاشلاو كلامو اطعو يبعشلاو رمع نباو

 مهنا هنعو . مهنع ةياورلاف { ةباحصلا نم هريغو سابع نبا امأو ، ميتيلا
 . ةالصلا هيلع بجت ىتح ميتيلا لام يف ةاكزلا بجت ال : اولاق

 ةاكز هيلع بجوأو ةاكزلا ميتيلا لام يف بجوي ملف ث ةفينح وبأ امأو
 تيمسو . ةدايزلاو ءانلا وهو ءاكزلا نم ةذوخأم ةغللا ين ةاكزلاو ، ناضمر

 اذا & ةعقبلا تكزو عرزلا اكز لاقي { هنمو 0 لاملا يمنت اهنال & كلذب

 ىأ ةيكازو » هةيكز اسفن تلتقأ » : ىلاعت هللا لوق { هنمو اهيف كروب

 ليدعتلاب مهعفر هنأل ، دوهشلل يضاقلا ةيكزت 0 هنمو . ةديازو ةيمان

 )١( ةيكاز ةءارق يف .

 ۔ ٦١۔



 ةاكز ليق مث ، رهطأ يأ © نالف نم ىكزا نالف : لاقيو . ليمجلا ركذلاو

 : ىلاعت هللا لوق ، هنمو . عضوملا اذه يف ةقلخلا ةرظطفلاف . ةرطفلا

 سانلا لبج يتلا هلبجلا ةقلخلا ىأ هماهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف »

 . اهيلع

 لها نم اهب بطاخ ىلع الا ةاكزلا بجت الو ۔ باتكلا ۔ نمو
 يتأت كنا) : هل لاقف . نميلا ىلا هثعب امل ، ذاعمل ةي يبنلا لوقل . مالسالا

 لوسر ادمحم ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش ىلا مهعداف باتكلا لهأ نم اموق

 نم ذخؤت مهلاوما ةاكز مهيلع ضرف هللا نا مهملعاف كوباجأ مه ناف هللا

 اهب بطوخ امنا ةاكزلا نا ىلا اهب ةي يبنلا نيبف (مهئارقف يف درتو مهئاينغا
 . ناميالا مسا قحتسا نم

 نب رمع نع يوراامل ، ةبجاو ميتيلا لام يف ةاكزلاو باتكلا _ نمو

 يبا نب يلع نع ةياورلا تفلتخاو © ةشئاعو رمع نب هللادبعو باطخلا

 لاق ناف ، ةبجاو ميتيلا لام يف ةاكزلا نا اولاق مهنا ، كلذ يف بلاط

 نم ىلع الا بجت الف ، ةالصلاب بطوخ نم اهب بطوخ ةاكزلا ناف : لئاق
 نا متركنا اذا كلذكو ث هيلع ةالص ال ميتيلاو { ةالصلا هيلع بجت

 نم اهذخآ نا ترما) : ةلي يبنلا لاق امل هل لاقي هيلع ةاكزلا ببحت ال

 { رابكلاو راغصلا هيلا عجري نميف .ناكف (مكئارقف يف اهدراو مكئاينغا

 كلذ ىلع لدي . ارابك وأ اوناك اراغص ءاينغالا نم ذخؤت نأ بجت كلذكف

 . مهيلع اهتيالو قحب اهيخأ دالوأ نع جرخت تناك ، ةشئاع نع يور ام

 عامجال { ةاكزلا اهيف نيملسملا دالوأ لاوما رايثو - باتكلا ۔ نمو

 بلاط يبأ نب يلع نع يور امناو & كلذ ىوس يف فالتخالاو . سانلا

 . ماتيأ مهو . يي يبنلا ىلوم عفار يبا ينب لاومأ نم ةاكزلا جرخي ناك

۔ ١٧ _۔



 ةاكز نوكي نا لمتحيو & ثرح ةاكز نوكي نا لمتحي : ةفوكلا لهأ لاقف

 ةاكزلا طاقسا يف انيلع ةجح نكي مل كاذو اذه لمتحا اذاو ، ةيشام وأ نيع

 وه بلاط يبأ نب ىلعو : اولاقو { نيبطاخ ريغ مهنال © ماتيالا لام نم

 ىتح يبصلا نع 0 ةثالثلا نع ملقلا عفر) يف : ةلت يبنلا نع ربخلل عفارلا
 لوق نم ناك دقو (ظقيتسي ىتح مئانلا نعو قيفي ىتح نونجملا نعو غلبي
 : اولاق . ةاكزلا وه ليولاب هعنام ىلع هللا دعوت ىذلا نوعاملا نا : يلع

 ربخلا نأب مهيلع ةجحلاف { ديعولا هيلا هجوتي ال نمم يبصلا نا انملع دقف

 يعدلملاف ، عفار يبأ ينب لاومأ نم ةاكزلا جرخي ناك ايلع ناب درو

 ىلع هؤارجا بجاولاف درو اذا ربخلاو ، ليلدلا ةماقا هيلع ربخلا صيصختل

 لوق نم هب اوجتحا ام ناك ولف اضياو . ةجحب الا صخي الو . همومع
 هلوق عم ث هلام نع ةاكزلا طقسي & يبصلا نع ملقلا عفر نم ةلي يبنلا
 وهف . لام اذ ناك اذا يبصلاف . (مكئاينغا نم اهذخآ نأ ترما) : ةي

 ناكو { ةلي يبنلا لوق رهاظل 3 ةبجاو هلام يف ةاكزلاو ينغلا مسال قحتسم

 نا اوعمجا دقو ، همون لاح يف ملقلا عافترال هلام نم ةاكزلا طقست مئانلا

 . هتظقيو همون لاح ىن هلام ىن ةاكزلا

۔ ٨١۔-



 عبارلا بابلا

 اهبحاص نادا دقو جرخت ضرألا ركذ يف

 هضرأ عرز نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق ۔ فارشالا باتك نم

 يكزيو هنيد يضقي : ةفئاط تلاقف . هيلع هبحاص نادأ دقو ث ابح
 سابع نباو رمع نب هللادبع لوق اذه 0 ةاكزلا ىقبي ايف ناك اذا { يقب ام

 روث وبأو هيوهار نب قاحساو كيرشو ىروثلا نايفس لاق هبو & لوحكمو
 يف ةفئاط تبجوأو ، ةصاخ هترمث ىلع قفنا ام يكزي ال لبنح نب دمحأ لاقو

 . يرهزلا لوق اذه ث هيلع نادأ امم ائيش هنع طقسي ملو رشعلا كلذ

 هبشي وهو حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يعازوالاو سنأ نب كلامو
 يبهذملا عمجي الو '» انه كنإ لاق هلوق نم روهشملاو & يعفاشلا بهذم

 . هاوعد لبقي مل هلوقب الا ملعي ال ناك ناو 0 هيلع ةقدص الف

 لوقلابو & برقأ نيبهذملا نم جورخلا ىلا اذهو : ركب وبآ لاق
 . لوقأ لوألا

 ةاكز نا { انباحصأ لوق ةماع يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىف هيلع نيدلاو لاملا سأر نم ةاكزلا ناو ث اهيلع نويدلا اهطحت ال رامثلا

 ف ٠ لوقلا ضعب ف جرخي هنا . يعمو .. اهيلع نادأ ام عيمج ف هتمذ

 لصالاب ضايب )١(

 ۔ - ١٩



 لبق هيلع لحف { اهسنج نم نيدلا ناك نا هنا مهلوق ىنعم ضعب
 ريغ نم نيدلا ناك ناو . اهيلع هتوبث ىنعمب ةكلهتسم تناك . اهبوجو

 هنع طحي مل اهسنج نم ناك ولو 0 هيلع اهبوجو دعب نم هيلع لح وأ اهسنج

 كلذ هنيد ناك نا هنا مهلوق نم جرخي هنا } يعمو . اهنم ءيش الو اهتاكز

 نم ناك ام ناك كلذ ريغ يف ناك ناو 5 ةاكزلا نم هل اعوفرم ناك هلايع ىلع

 نم هنع طحي نا تبث اذا نيدلا دعب نم يقب ام امأو ، هنع طحي مل اهسنج

 هيف بجي امم ناك ةاكزلا نم يقب ايف هنا يدنع مفوق ضعب يفف { ةاكزلا

 جرخي امم يقابلا ناك اذا { ةاكزلا ةرمثلا ةلمج يف بجو ، بجي ال وأ ةاكزلا

 هنم ةاكزلا عفر بجو اذا : موق ضعب يفو ث ريساكت ريغ نم ةاكزلا هنم

 © هريغ نمو . ةاكزلا هيف بجت ام ىقبي ىتح 0 ةاكز يقب ايف هل نكي مل
 اهنم حرطي ال راهثلا نم ةاكزلا نا : ليق ام ضعب يف جرخي هنا ىعمو

 هللا ءاش نا كلذ لعف ناو ، نيدلا لبق رايثلا نم ةاكزلا ىدؤت ناو © نيدلا
 وهف ث هلايعأ يف هنع هللا ىضر كلذ يف قفاوو 0 هللا دنع ام ءاغتبا

 منغلاو رقبلاو لبالا هعم نوكي لجرلاف : تلق ةيشاحلا : ةلأسم

 ف هل سبحي نا بلطف © نيد هيلعو ض هيلع لولا لوجي © ةمئاس

 . ةراجتلا نم الا هنع حرطي ال : لاق . يقابلا نم ذخؤيو { هتيشام
 نم باصا اذا كلذكو © هنيد هنع حرطي الف }© ةمئاسلا ةيشاملا امأو

 . هنع حرطي الف 0 هنيد هنع حرطي نا بلطف . ةاكزلا هيف بجت ام هتعارز

 هدي ىف ةيشاملا - ةخسن ۔ يف ةمئاسلا هذه نوكت نا الا 0 ةاكزلا هيلعو

 تبجو ام اهنم يقابلا ةميق نم ذخؤيو . هنيد حرطي هنا لوق اف . ةراجتلل

. ةاكزلا اهيف



 لجرلا يف سابع نبا نع رباج نع دجوي امم رثألا نمو : ةلاسم
 امب أدبي : رمع نبا لاق . هترمث ىلعو ، هلهأ ىلع قفنيو رشرقتسي

 ضرقتسا امم يضقي : سابع نبا لاقو يقب ام يكزي مث هيطعيف ضرقتس

 . يقب ام يكزي مث 6 ةرمثلا نم ةرمثلا ىلع

- ٢١





 سم اخا بابل ١

 رايثلاو بوبحلا يف ةقدصلا غلبم ركذ يف

 اشرلاب يقسي ام نيبو راهغألاب يقسي ام نيب قرفلاو

 ايف نس ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔نم

 فصن حضنلاب ىقسي ايفو ، رشعلاب ايرثع ناك وأ ، نويعلاو ءايسلا تقس

 يعفاشلاو ىروثلا نايفسو سنأ نب كلام لوقلا اذه ةلمجب لاقو ، رشعلا

 انيورو يأرلا باحصأو روث وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو
 جرخي هنا ، يعم ديعس وبأ لاق . لوقي هبو نيعباتلا نم ةعامج نع كلذ

 انباحصأ لوق يف قافتالا يناعم هبشي ام وحنب يكح ام وحن ىلع اذه

 ايرثع ناك امم جرخي هنا وجراو . هب ناك ام فرعأ الف 0 ايرثع ناكو هلوق الا

 . ةاكزلا هيف نوكي الام لاومألا يف نا كلذو ةاكزلا هب دارأ هنيعب هلام ى

 نم ءيفلا ىنعم هيف تبثي وأ ءيفلا جرخ جرخيو . ةاكزلا هيف نوكيأ

 هنيعب لام ىف تبثي كلذ نوكي وأ ارشع ىمسي الو رشعب كلذ سيلف ةيزجلا

 وهو لوحتي ال كلذف لاحم ال رشعلا هيف نا ىلع حص وأ ةنسلا هيف تبث دق

 . كردا ءيش يأ ىلعو يقس ءيش ىأب رشع وهو هلاح ىلع

 ايرثع ناك وأ نويعلاو ءيسلا تقس ايف يي يبنلا نع رمع نبا نع ةعايجلا ىور )١(
 . ىرخا ةياور يف لعبلاب ىمسملا وهو يقس ريغ نم هقورعب برشي يذلا وه ءاثلاب يرثعلاو . رشعلا

 ۔ ٢٣ -





 س 2 اسل ١ بابل ١

 ولدلاب ضعب و ءامسلا ءامب نامزلا ضعب ىقسي عرزلا ركذ يف

 رظني حابر يبأ نب ءاطع ناك : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك نم

 ناك ام يروثلا نايفس لاقو . كلذ ىلع هتاكز تناكو . نييقسلا رثكأ ىلا

 افصن جرخا افصنو افصن ناك اذا كلام لاقو . هقدص هيلع بلغو رثكأ
 يعفاشلا لاقو . رشعلا فصن رخآلا فصنلاو مات رشع كلذ فصن نم

 نيفصن اهب شاع ناك نا هنأك كلذ نييقسلاب شاع ام ىلا رظني نا سايقلا

 يف جرخي هنا ، يعم ديعس وبأ لاق . ىنعملا اذه ىلع رشعلا عابرا ةثالث ذخا
 ىلع لوقلا ضعب ى هنا ةاكزلا نم لصفلا اذه ىف انباحصأ لوق يناعم
 نم لاقو . كردأ ام ىلع لاق نم لاقو . هسرغ يدنع ايف هسيسأتو سسأ ام

 هيلع ناك نا كلذ نم رثكألاب لاق نم لاقو . كلذ نم رثكألا ىلع لاق

 رهشالا نم عرزلا هيلع ابر امم نامزلا نم ءازجالاب : لاق نم لاقو . كاردا

 فلؤملا لاق . كردا ايف الا ةاكز ال هنا بجوي رظنلاو . هايملا نم مايألاو

 ىنعم هيف اتباث كردي نا لبق نكي مل هناو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل

 مكح نوكي يدنع كردأ ام ىلع نوكي نا يناعملا ىنعم هبشأف " ةاكزلا

 هلاوحا نم لاح ىف ةاكزلا هيف بجي ال هنا قافتالا يف بجوي نأ . هتاكز

 هكاردا لبق كلاملا ريغ ىلا لقتنا ولو & فلت وأ اهيلع عيب ول نا ، كلت

 ىلع الومحم ناك هكلم يف كردا مث { هل هكلم اهب تبث © هوجولا نم هجوب

۔ ٢٥ _۔



 . كلذ لبق هكلم نم لاز نم ىلع ةاكز الو 0 هلام

 هنا ۔ هللا همحر يلع يبا باوج نمو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 : باتكلل فلؤملا لاق . رايثلا هيلع تكردا ام ىلع اهنا 5 ةاكزلا يف ذخؤي
 رثكألا ىلع هنا ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع بسحأو ، ذخان لوقلا اذهبو

 - هللا همحر رثؤملا يبأ نعو رثكألا وهف © هريغو رجزلا نم هيلع تيقس امم
 نوكي صصخحلاب راهثلا هيلع تيقس ام ىلع صصحلاب هنا بسحا ايف
 لاقو ، تسسا ام ىلع : نيملسملا ءاهقف نم لاق نم لاقو .0 ةاكزلا

 . هيلع تكردا امب ذخأي ناك هللادبع ابأ نا هنع دجوي ايف دايز وبأ

 © جلفلا سبي ءام هل يقب الف ، جلف ىلع عرز يف ليقو : ةلاسم

 { ةرجازلا ىلع ىقسي ءاملا كلذ ىلا جاتحي ناك نا : لاقف . ةرجازب يقسف
 هاقسف ءام هل يقب مث © ةرجازلا ىلع عرز اذا كلذكو ، رشعلا فصن هيفف

 . رشعلا هيف نا ، ثيفلا

 ةلخن نع هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبا نع بسحا : ةلأسم

 نوكت ام ترمثا ىتح 4 اهيف هللا كرابف { موق تيب يف تتبن وأ تلسف

 ريغ ىلع رمثت تناك اذا : لاق ؟ ةاكزلا هيف بجت امم هل ناك اذا 3 اهترمث
 ناو . الماك رشعلا اهيفف { ءالدلا عزنب رئبلا نم جرخي يذلا ءاملا يقس

 © رشعلا فصن اهيفف 0 ءالدلاب فزني امم يقسلا ىلع الا ، رمثت ال تناك

 تعرز اذاف ، رجزلاب عرزت يتلا ضرألا يف يتلا لخنلا يف لاق كلذكو

 هذه عرزي مل ولو & يقس ريغ ىلع رمثت تناك نا { ةلخنلا تيقس ضرألا

 & لخنلا هذه رمثت ال تناك ناو ، لماك رشعلا لخنلا هذه يفف ضرألا
 . رشعلا فصن اهيفف © ةعارزلا نم يقسلا اذهب الا

 نوكي يقسلاب اهنا ريغ & يقس ريغب لمحت لخنلا هذه ناف : هل تلق

 اذه ريغب رمثتو لمحت تناك اذا كلذ يف رظني ال : لاق ؟ ريخأو رثكأ اهل
 © ةعارزلا لثم اذه يف لخنلا نا : هريغ لاقو . لماكرشع اهيفف 0 يقسلا

۔ ٦٢۔



 © رشعلا فصن اهيفف ث رجزلا ىلع اهكارد ناكو & لخنلا هذه تكردا ناف

 يف تبرش مك بسحي : لاقو ، لماك رشعلاف ، رجز ريغ ىلع تكردا ناو
 ةاكزلا تمسق 0 رثكأ وأ لقأ وأ ، ةنسلا فصن تبرش تناك ناف 0 ةنسلا

 ةصحو . رشعلا فصن ةنسلا نم تبرش ام ةصحف . كلذ باسح ىلع

 ىتح ةلماك ةنس يف ضرألا هذه قست مل ناف ، لماك رشعلا ، برشت مل ام

 فصن لخنلا هذه ةاكز نا راثألا يف دجويو & لماك رشع اهيفف ، تدصح

 . جلفلاب ىقست نكي مل اذا ، لاح ىلع رشعلا

 غلبي ىتح ، حيسلاو برغلا نيب عمجي ال لاقو \ هريغ نمو : ةلأسم

 . هلاح ىلع امهنم دحاو لك

 ثالث ةرجازلاب اهاقساف هل ةعطق عرز لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تكردأو ، جلفلاب رهشأ ةثالث يف تابرش ثالث اهاقسو ، رهش يف تابرش

 رشعلا ليق دقف ؟ هلك رشعلا وأ رشعلا فصن هيلع بجأ . جلفلا ىلع

 فصنو ؛ اهعابرا ةثالث رشع ليقو ، رشعلا فصن ليق دقو ، لماك

 . اهعبر رشع

 ةسمخ لاملا لخنلا بحاص ىقس اذا لخنلا يقس نعو : ةلأسم

 مدهي امو ، كلذ تقو ام : تلق ؟رشع ةسمخ ىلا ةرشع ىلا داز وأ

 ىلع ذخؤت ةقدصلا نا انعم يذلاو & تقو كلذ ىف انعم سيلف ؟ رشعلا

 تكردا هبو ث رجزلا حالصب اهحالصو اهلمح امنا ناك ناو & تكردا ام
 ` ... رشعلا فصن اندنع وهف 0 اهرما متو

 ىلع تكردا تناك نا : لاق نم لاقو اذه ليق دق : رثؤملا وبأ لاق

 ىلع تكردا تناك ناو ، رشعلا فصن اهيفف رثكأ رجزلا ناكو © رجزلا
 لاقو ، ذخان لوقلا اذهبو © رشعلا اهيفف { لقأ رجزلا ناكو ث رجزلا

 مل امو ، رجزلاب يقس ام بسحي رجألا ردق ىلع ةاكزلا نا : نورخأ

۔ ٢٧ ۔



 . ةاكزلا هنم جرحيو ءازجالاب بسح مث {} رجري

 يف- امهنع هللا يضر ناورم يبأ ىلا يلع يبأ باوج نمو : ةلاسم
 { مهلحن اورضح اذا نوقسي ةنطابلا لهأ نا . ةاكزلا هنم ذخؤي ىذلا

 مث رثكاو لقاو © نيرهشلا مهروضح دنع كلذو مهنم ىقس نم وأ

 ىتح { يقسلاب تبنيو لمجي اهلاحب يهو 4 مفزانم ىلا نوعجري

 نوعجاري مث ، ةرمثلا تكرداو . اهناولأب لخنلا تفرع دقو ، اورضحي

 عرزي نم مهنمو 0 يقسلا لاحل عرزب هلخن يطعي نم مهنمو © يقسلاب

 لاحل عرزي هلخن يطعي نم مهنمو ، دصحي نا ىلا لخنلا يقسيو افيص
 انرظن دقف . صقت مل تكرت ول ، مهلخن نم اريثك نا تلقو . يقسلا

 لخنلا تفرع دقو ، رضحملا يف هلخن ىقس نم اماف & كلذ يف يخأ اي
 دق يتلا ةنسلا هذهل ةقدصلا نم هيربي ال كلذف & تكرداو اهناولأب

 تراص دق هذه نأل © اضيأ ةلبقملا ةرمثلل يقسلا كلذ هيربي الو & تكردا

 عرز نم امأو 0 امات رشعلا الا هارن ال & لوحلل ظيقلا يقسو كارد دح يف

 فيصلا يقس نا لوقن ايف ، هدصحي نا ىلا ، عرزلا ىقسو عرزف افيص
 © يقسلا كلذ نم تلمحف ترمثأ اهنا ملعي نا الا } رشعلا لطبي
 ىقسي ىذلا ةلزنمب اندنع وهف ، يقسلا لاحل عرزن ةلخن ىطعا نم اماو

 امتا ناك ناو ، رشعلا فصن اهيف ناف يقسلا ىلع اهكارد ناك نا ،© هسفنل

 {& يقسلا ىلع اهكارد نوكي نا الا ، امات هارنف اظيق وأ افيص ىقسي

 . ترمثاو تلمح كلذ لبق هتيقس يذلاو & يقسلاب نا ملعي وأ

 © رجزلا ىلع تكردا اذا اهنا ةعارزلا:نف:رئؤملا وبا :لاقو ::: .ةلأسم
 ۔ رجزلا ىلع تكردا تناك ناو ، رشعلا فصن اهيفف ث رثكأ رجزلا ناكف

 : نورخآ لاقو ، ذخان لوقلا اذهبو { رشعلا اهيفف { لقأ رجزلا ناكو
 بسحي مث ، رجزت مل امو ، رجزلاب يقس ام بسحي ءازجالا ردق ىلع
 . ةاكزلا هنم جرختف ءازجالاب

۔ ٨٢۔



 رجزي الو { رهنب يقسي ال لخن لكو-فارشألا باتك۔نم : ةلأسم

 ارجش تلسف وأ ، لخنلا كلت ىف ةعارز تعرز ناف .0 اهترمث يف رشعلاف

 هيف ناف ، كلذ ىلع اهترمث تكردا ىتح تبرشو رجزلاب كلذ يقس وأ

 هاقس وأ 0 راجنالاو رجزلاب رايثلا هذه نم ىقست امو ، رشعلا فصن
 كلت ةقدص : مهضعب لاقف { هتقدص يف هقفلا لهأ فلتخا دقف { ثيغلا
 هيلع ام ىلع اهتقدص لب : مهضعب لاقو . تسسأ ام ىلع ةرمثلا

 نم تبرش مكرظنيلو { ةمساقملاب اهتقدص لب : مهضعب لاقو & تكردا
 يقس نم رجزلا ريغب ناك امو { رجزلاب كلذ نم ناك ام رظني مث 0 ةبرش
 ©} رثكأ وأ لقأ وأ عبر وأ . ثلث وأ فصن هنا ملعيف ، راهنالا وأ ثيغلا

 رشعلاو راهنالاو ثيغلاب تبرش يذلا ءزجلا نم كلذ ىلع ةقدصلا ذخؤتف
 © يلا بحا يأرلا اذهو ، رشعلا فصن رجزلاب برش يذلا ءزجلاو 0 مات

 ةجح ءارالا هذه نم ىأر لكلو 0 ليمج نسح ءايلعلا يأر لكف

 سمتلاو لدعلا دارا اذا سأب الف { كلذب ينع نم هب ذخأ امبو ك بهذمو

 . باوصلا

 تراصو .ث رجزلا ىلع تلسف اذا لخنلا نعو { هربغ نمو : ةلأسم

 ؟ ةلماك ةاكزلا مأ ةاكزلا فصن © اهيف بجي ام اهنع يقسلا عفر مث ، الخن

 فصن اهيفف ، رجزلاب تيقس يتلا ةرمثلا كلت اماف ك تفصو ام ىلعف

 © رجزلاب يقسلا اهنع عفر دقو ، كلذ دعب لخنلا ترمثا اذا اماو ، رشعلا

 . مات رشعلا اهيفف

 رشعلا . ةكولمملا نيضرالا رايث يفو۔دمحم يبأ عماج۔نم : ةلأسم

 فصن هيفف يقاوسلاو حضاونلاب يقس ايفو ،. نويعلاو ءايسلاب تبرش اذا

 تقس ايف) : لاق ةيتي يبنلا نارمع نب هللادبع نب ملاس ىور امل ، رشعلا
 فصن يقاوسلاو حضاونلاب يقس ايفو رشعلا العب ناك وأ نويعلاو ءايسلا

 . (رشعلا

۔ _٢٩



 هللادبع يبا خيشلا باوج نم ۔ ةيافكلا باتك نمو : ةلأسم

 - هللا كمحر ۔ انتفأ ك نسحلا نب ناعم ىلا ۔ هللا هظفح ميهاربا نب دمحم

 ىلع ةريشك نينس اهرمثو ، رجزلا ىلع ةنطابلا يف الخن لسف لجر ين
 امم رو ةرجاز ريغب لمحت تناكو 0 ةلخن ينعا اهقسي مل دعب هنا مث ، رجزلا

 لخنلا هذه نوكتا : تلق . ثيغلاب برشت ال وأ ثيغلاب برشت ةنسلا ىف

 تسسأ ام ىلع : لوقي نم مهنم ؟ عرزلا ليبس ةاكزلا يف اهليبس

 : لوقي نم مهنمو تكردا ام ىلع : لوقي نم مهنمو . ةعارزلا

 نا لوقي نم لوقي لخنلا بحاص ذخأو & كلذك ناك ناو ، ةصصاحللاب

 . هب ذخالا ازئاج الوق اذه نوكي له & تسسا ام ىلع كلذ ىن ةاكزلا

 تكرت مث © رجزلا ىلع تلسف اذا لخنلا نا تفرع يذلا ؟ ال مأ لمعلاو

 اذا اماو ، رشعلا اهيف ةاكزلا & نارجز ريغب لمحت تراصو ث رجزلا نم

 فلتخا دقو & عرزلا ليبس اهليبس نا ليق دقف & ثيغلابو رجزلا تبرش
 . هيلع قضي مل نيملسملا ليواقا نم لوقب ذخا نمو ، كلذ يف

 يذلا دحلا مكف { عرزلل ةفلاخ كلذ يف لخنلا تناك ناف : تلق
 مأ ةعبرا مأ ةثالث رشعلا لاح ىلا عجري ءام نم { ةنسلا يف برشت مل اذا
 8 ادح كلذ يف . فرعأ ملف . هللا ءاش نا فرعأ امب اباثم كلذ ؟ نيئام

 اهيف ةاكزلا نكت مل 5 رجزلاب الا لمحت ال تناك اذا هنا يدنع ىذلاو

 هللاو } رجز ريغب لمحت تناك اذا ، رشعلا اهيف ةاكزلا نوكت امناو ، رشعلا
 اهيف ةاكزلا تلمحل اهيف عرزت مل ول يتلا لخنلا يف : ليق دقو . ملعأ
 فصن اهيفف ةعارزلا نم يقسلا اذهب الا رمثت ال تناك ناو ث رشعلا
 © رجزلا ىلع تكردا ناف { ةعارزلا لثم اهنا : لاق نم لاقو © رشعلا
 فلؤملا لاق . رشعلا اهيفف رجز ريغ ىلع تكردأ ناو ، رشعلا فصن اهيفف
 ناف ث ةنسلا يف تبرش مك بسحي ليقو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل

 هيفف ةنسلا نم تبرش ايف ، رثكأ وأ لقأ وأ ةنسلا فصن تبرش تناك

۔ ٣٠ ۔



 ةاكز نا ليقو 0 رشعلا هيفف ةنسلا نم هيف ڵ برشت مل امو { رشعلا فصن

 . ملعأ هللاو جلفلاب قست مل اذا ، رشعلا فصن لاح ىلع لخنلا هذه

 نأ لبق وأ لبس الف ، اعرز عرز ناك نمع هتلأسو : ةلأسم

 اهعاب ناف تلق . ال : لاق ؟ ةاكز هيف هيلع بجأ ي مهاردب هعاب { لبسي

 تناك ناف تلق . هتاكز جرحي : لاق ؟ هعابو . هلبنس ف ابح تراص دقو

 . ابح هتاكز جرخيو { عرزلا ليكي : لاق ؟ ةاكزلا اهيف لصت ال مهاردلا

 نم لكو ، فياشلاو ساودلا دعب نم ةاكزلا هيف بجت يذلا بحلاف : تلق

 . بحلا بحاص ىلع هلك كلذ : لاق ؟ ركب هيف لمع

-۔٣١۔





 عب اسلا بابل ١

 رشعلا هيف اهنم ن وكي امو ضرألا جرخت امم ةقدصلا ين

 لاق مالس نب مساقلا ةديبع يبأ فيلأت لاومألا باتك نم

 يفو 0 ءايسلا تقس اهف ةاكزلا ضرف هنا ةلي يبنلا نع يور : ةديبع وبأ

 { رشعلا فصن يقاوسلا تقس اهيفو ، رشعلا نويعلاب تقس ايفو لعبلا

 تقس ايف نا نميلاب وهو & لبج نب ذاعم ىلا ةي هللا لوسر بتك : ليقو
 : ليقو . رشعلا فصن برغلا ىقس ايفو © رشعلا العب _ يقس وأ ءايسلا
 هيقست وأ ايرثع ناك ام ةقدصلا يف رمع باتكو . ةلي يبنلا باتك يف ناك

 ىقسي ناك امو { رشعلا هيفف لعب نم ىقسي ناك امو ث راهنألا وأ ءامسلا
 . رشعلا فصن هيفف حضاونلاب

 ةفلتخم ثيداحألا هذه يف تركذ يتلا ءاقسألا هذهف : ةديبع وبأ لاق

 ءاس يقس ريغ نم هقورعب برشي لخن نم ناك ام اهنم لعبلاف & يناعملا

 وه يدنع لوألاو { ءايسلا هتقس ام هنا : مهضعب لاق دقو ، اهريغ الو

 3 هيف مهنيب فالتخا ال 0 ءايسلا هتقس ايف يرشعلا امأو ، ريسفتلا

 ايهو ، ىنقلاو مياطالاو راهنألاو نويعلا ءايك راج ءام لكف ليغلا امأو

 © احتف يمس امناو © ليغلا لثم وه حتفلا كلذكو & ىنعملا يف ناب راقتي

 ءاقسالا اهلك هذهف ، برشلل اههاوفأ حتفو ، ضرألا يف هراهنا ققشتل

۔ ٣٣ -



 © نيضرألا برشتل اهيلع ىقسي يتلا لبالاف & حضاونلا امأو © ةرشعلا

 ١ حضانلا ريعبلا ولد وه امنا { برغلا كلذكو . اهنايعأب يقاوسلا يهو

 ةروعابلا كلذكو ، اجرألا اهريدت يتلا راغصلا ءالدلا ىهف ةيلادلا امأو

 يف كلت غلبم نع تصقن امناو ، رشعلا فصن ءاقس اذهو { اهلثم يهو

 فصن وأ رشعلا اذه يف بجي امناو { اهلهأ ىلع ةنوئملا نم هذه يف امل ةقدصلا

 تءاج كلذب } ادعاصف قسوأ ةسمخ ضرألا جرخت ام غولب دعب رشعلا

 قسوأ ةسمخ نود ايف سيل) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ليقو { راثآلاو ةنسلا

 سمخ نود ايف سيلو ، ةقدص دوذ سمخ نود ايف سيلو ، ةقدص

 . (ةقدص قاوأ

۔ ٣٤ ۔



 نم اثلا بابل ١

 مهيبأ لام ىلع مهلام لمحو دالوألا ةاكز يف

 هنا هي هتينو } ةضفو بهذ ىلح راغصلا هدالوأ لحن لجر نعو
 اذه لمحي نا هيلعأ : تلق . هتجاح ىضقو هذخأ هيلا جاتحا ناف { مهل

 هدي يف ام ىلع لمجي هنا ، يعم : لاق ؟ال مأ هيكزيو هدي يف ام ىلع يلحلا
 . هل زاج هنم هاكز ناف ز هجولا اذه ىلع هيكزيو

 مهعمو نونب هل لجر نعو .0 هللادبع يب أ نع © هريغ نمو : ةلأسم

 اذا : لاقف ؟ ةقدصلا ف مهيبأ ىلع نولمحي له ، يلح مهيفو ؤ مهارد

 اوباصا ناف : تلق . هرجح يف اوناك اذا هيلع اولمح ةقدصلا جرخي ناك

 مهف هريغ نم اوباصا ناو : لاق ؟ هريغ نم مهاردلا كلتو يلحلا كلذ

 هدالوأ نم هرجح يف اوناك اذا غلبي مل نمو ، مهنم غلب نم هيلع نولمحي

 مل هريغ دنع نم اودافتسا امو ©، هدنع نم اودافتسا ام هيلع لمح نيغلابلا

 . هيلع اولمحي

 هدلول هيلع نوكي دلاولا نعو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 { هتقدص يف اهبسحي نا هيلعو هلام ىهف ؟ هتقدص يف بسحي له 0 مهارد

 اهنم هسفن أربا ناف { ةقدصلا لحم لبق نم هسفن اهنم دلاولا ءيربي نأ الا

 ربا وه ناو { ةقدصلا يف بسحي ملو ، ءيش دلولل نكي ملو { اهنم ءىرب

۔_٣٥۔



 عم هيلع بسحت اهناف ز دلاولا ىلع ةقدصلا تبجو امدعب اهنم هسفن
 . اهنم دلاولا ءىرب دقو { هتقدص

 ةقدص ىف اهجوز ىلع ةلومحم ةأرملاو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 ىن اوناك اذا ، هدالوأ لجرلا ىلع لمحيو 0 نيضوافتم اناك اذا 5 ةعارزلا

 ف فلتخيف . مه اردلا ةاكز ام و © هريغ نمو . نيغلاب اوناك ولو © هرجح

 هيلع لمحي لجرلاو 0 هريغ نمو . اولمحي ال مهن ا : لوقلا رثكأو . كلذ

 ٠ نيغلاب اوناك ولو © هرجح ف اوناك اذا . هدالوأ ۔ ةخسن ۔ هتانبو هونب

 ناك اذاو . وه هدنع نم يلحلا ناك اذا . ضعب ىلع اضيأ مهضعب لمحيو

 ٠ ضعب ىلع مهضعب لمحي الو } هيلع اولمح ٨ هريغ لبق نم هدالوأل يلحل ١

 ايهنم دحاو لك ىلع غلب اذاو ، ةقدصلا مهنع يدؤي ام هدنع نكي مل اذا

 . هنم تذخا ةقدصلا

 . هلام نم ةاكزلا ءاطعا ىلوت ، يح هدلاو يبص ناك ناو : ةلأسم

 نع ادترا دق ناكرشم هادلاوو { ملسم يبص ناك ناو : ةلأسم

 . هيدلاو دحأ ملسأ نا كلذكو . ةاكزلا هلام يفف ، لام هلو ، مالسالا

 . ةاكزلا هلام يف هيلعو 5 ايهنم ملسأ نمل عبت وهف

 © هلقع باهذ لبق هنع ناب دق غلاب هوتعم دلو هل ناك نمو : ةلأسم

 & هيبأ يأرب الا ، ةاكز يبص نم لبقي سيلو . ةاكزلا يف هيبأ ىلع لمحي الف

 . ليكو هل ميقا ايتي ناك ناف

 يلح اهعمو .3 اهمأ عم يهو © تكردا دق يتلا ةيراجلا نعو : ةلأسم

 لام ىلع احلام لمجي له { اعيمح اهيدلاو نمو . اهدك نم ةراهحت املو

 ةلحن نم اهتدلاو لبق نم ناك ام اهتدلاو لام ىلع لمحي ليق دقف ؟ اهتدلاو

۔ ٣٦ ۔



 لام ىلع لمحي الو ، كلذ يف اهتدلاو لبق نم بسني ام لك نم 0 ةيطع وأ
 ، هريغ وأ اهدك نم اهتدلاو ريغ لبق نم هتقحتساو هبستكا ام اهدلاو

 اذا هلام نم كلذ جارخا اهدلاو ىلع لهو & كلذ لثم وهف . رايثلا كلذكو

 وهف الاو ، هتجرخا نافاغلاب تناك اذا ؟ اهب صاخ كلذ وأ يه هجرخت مل
 . جرخي نا هيلعف غلبت مل ةيبص تناك ناو هيلع

 . اهعرزف اضرأ هريغ وأ هنع نئاب وهو هدلو حنم نمو ةلأسم

 اهيف ةقدصلا تغلب ناف ، ضرألا بحاص :ىلع ةعارزلا كلت لمحت الف

 ىلع لومحم وهف { هدلاو رجح يف دلو نوكي نا الا اهجرخأ . حنتمملا ىلع

 . هتع ار ز

۔ ٣٧ ۔





 دالوألا ةاكز يف

 يف ناك لجر يف ۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ

 هفيضي امم ءيش الو باصن وه هل سيلو & هرجح يف مهو ، يلح هدالوأ

 . ةدئافلا يف ةاكز ليبس اهليبس نوكيأ { اهتقو نع مهتاكز رخاو { مهيلا

 نا بحأ الو { ائيش كلذ يف ظفحا مل ؟ قرف امهنيب مأ ، هدنع لصحي ايفو

 . ملعأ هللاو } مهل هدنع نم يلحلا نوكي نأ الا 5 هلام كلذ ليبس نوكي
 . دعب اهقلا ملف اهنع لأساو ث رثالا نم اهبلطا تبتك دقو

 3 ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 دحأ فاضنا مث هومسقو 3 الام اعيمج اوثروو نادلو هل يذلا لجرلا اماو

 : تلق ؟ هيبا لام نع زيمتم هلام نأ ريغ { ةشيعملا يف هدلاو ىلا نيدلولا
 لومحم هلام ناف ، يبصلا اماف ؟ ال مأ ةاكزلا يف هيبأ لام ىلع هلام لمجيأ

 ةاكزلا يف هيبأ ىلع لمح هيبأ رجح يف ناك اذا غلابلا امأو { هيبأ لام ىلع

 . ملعأ هللاو ى عماجلا يف دجوي اذكه

 لجر نعو 0 هللادبع يبأ نع ةيواعم يبأ ظفح نم بسحأ : ةلأسم

 اذا هدلاو ىلع دلولا لام لمحي لاق ؟ لام مهلك مهلو 3 دلو هدلولو دلو هل

۔ _ ٣٩



 ىلع كلذ لك لمجي ىتح هيلع اضيا هدلو لام لمحيو © هرجح ف ناك

. دجلا ىلع هدلو لام لمجي مل اتيم طسوالا ناك ناف 7 ربكألا بألا



 رشاعل ١ بابل ١

 دبعلا لام اكز يف

 نب دمحأو ىروثلا نايفس ناك : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك۔نم
 وهو 0 هالوم ىلع دبعلا لام ةاكز : نولوقي قاحساو يعفاشلاو لبنح
 ىلع الو { ءيش هيف هيلع سيل : نورخا لاقو . ىأرلا باحصأ بهذم

 لبنح نب دمحأو كلامو ةداتقو يرهزلاو رباجو رمع نبا لوق اذه . هالوم
 نع لوقلا اذه انيورو . ةاكزلا دبعلا ىلع ةفئاط تبجوأو 5 ديبع وبأو
 . رمع نبا نع كلذ يورو ى روث وبا لاق هبو اطع

 لام نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبا لاق

 هنأل ، كلذ ةاكزب دبعتم وهو { ةاكزلا يف هيلع لومحم هناو © هديسل دبعلا
 ىلع انومأم دبعلا ناك اذا هيكزي نا دبعلل نذا ءاش ناو هاكز ءاش ناف 0 هلام
 كلذ يناعم يف مهنيب ملعأ الو { لدعلا هجو ىلع هذافنا ىلعو ، كلذ

 نم هجوب هديس هايا هكلم وأ ، هبسك ام عيمج نم هل لام تبث ايف افالتخا
 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق ، هنمو . هوجولا

 . بتاكملا لام ىف ةاكز ال نا ىلع

 لاق نممو “© روث يبأ ريغ © قتعي ىتح بتاكملا لام ةاكز ف : ةلأسم

- ٤١



 زيزعلا دبع نب رمعو رمع نباو ث هللادبع نب رباج لوقلا اذه ةلمجب
 يعفاشلاو يروشلا نايفسو سنأ نب كلام لاق هبو & قورسمو ءاطعو

 لام يف : روث وبأ لاقو 0 يأرلا باحصأو 0 ديبع وبأو لبنح نب دمحأو

 يف ةاكز ال : ركب وبأ لاق . رحلا لام يف بجحت امك ةاكزلا ، بتاكلل
 . بتاكملا لام

 هبجوي ام انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا 3 يعم : ديعس وبأ لاق

 ةاكزلا هيفو ، رح لام هلامو & بتاكي نيح رح بتاكملا نا 0 قافتالا مهعم

 . ةلبقلا لهأ نم ناك اذا

 اذه ىلوملا لوقي 0 ديبعلا يلح نعو { باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 ىلع هيلع لمحي : لاق . هيف ىل ءيش الو ، اهريغ وأ ةيصو نم ممح

 . لاح لك

 سيلو . هديسل هل اف كولمملا امأو . رباج يبأ باتك ۔ نمو : ةلأسم

 3 هالوم لبق نم كلذب دبعلا موقيو ، ىلوملا ىلع ةاكزلاو 0 ةاكز وه هيلع
 . هدي يف ام ةاكز جرخي ىتح

 هل الخ دق ، ريثك لام هدي يفو دبعلا قتع اذاف 0 هنمو : ةلأسم

 ىتح . دبعلا ىلع هيف ةاكز الف © دبعلل ىلوملا هريصو ةاكز هنم دؤي مل نونس
 هنال . ىضم ام ةاكز ىلوملا ىلعو . هل راص ذم ، لوح هيلع لوجي

 . هل ناك

 هدي يفو قتع اذا دبعلاف : هل تلق ۔ ةيافكلا باتك ۔ نم : ةلأسم

 3 يعم : لاق ؟ بلطي مل وأ هديس هبلط هديس ىلا هدري نا هيلع له © لام

 { دبعلل وهف هقتعا نيح ديسلا هنثتسي مل ارهاظ لاملا ناك اذا : ليق دق هنا

۔ ٤٢ ۔



 ديسلا طرتشي ىتح ديسلل هلك : لاق نم لاقو . ديسلل وهف ارتتسم ناك ناو

 اذا © ديسلا هطرتشي ىتح ى دبعلل هلك هنا : ليق دق هنا & يعمو . دبعلل
 لاح ىتح دبعلا دي يف لاملا ناك ناف : تلق . ذبعلا ينعا . هل لام تبث

 دبعلا ىلع له . ةاكزلا هيف بجت امم ناكو . ةاكزلا هنع دؤي مل لاوحأ هيلع

 طرتشي ىتح هل هنا لوقي نم لوق ىلع نينسلا نم ىضم امل لاملا يكزي نا

 نا : لوقي نم لوق يف كلذ هيلع بجي هنا & يعم : لاق ؟ ديسلا هيلع

 يف ديسلا ىلع ةاكزلا نا : لوقي نم لوق ىلعو { هلام يف دبعلا ىلع ةاكزلا

 قتع ذنم لبقتسي امو © هيلع بجو اذا { ديسلا ىلع ىضم امم & دبعلا لام

 لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . هتاكز هيلعف ©. ةيرحلاب لاملا هل تبثو دبعلا

 هيلع له { لام دبعلا دنع نا ملعي مل اذا ، دبعلا لامل ديسلا ىلع ةاكزلا نا

 هيلع سيل مأ © قتعلا دعب وأ { ةيدوبعلا لاح يف كلذب ديسلا ربخي نا
 هملعي هيلعف { ةاكزلا هيف بجت لام هدي يف ناك اذا هنا & يعم : لاق ؟ كلذ

 كيرشو .{ ةنامأ ةاكزلا يف نا تبث اذاو ، هدي ى ةنامأ يه يتلا ةاكزلا دؤيل

 راص ىتح 0 نينسلا نم ىضم امل دؤت مل لاملا يف ةاكزلا نا دبعلا ملعو ناث

 هنأل © ىنعملا اذه ىلع ىدنع ةاكزلا هيلع نوكي نا هبشأ ناك 0 هتاكزب هيلا

 ةاكز نأ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . كلذ ملع اذا ةاكز هيف نا ملع دق

 ديسلا ناك اذا هتاكز نم هديس يطعي نأ هل زوبي له { هيلع دبعلا لام

 نا هل زوجي الو { هديس نود لام هل سيل دبعلا نا ، يعم : لاق ؟ اريقف

 . ديسلل لام هنأل © ةاكزلا نم يطعي

۔ ٤٣ ۔





 رشع ىداحلا بابل ١

 ةاكزلا ف ةضوافملا ف

 ةرمثلا طلخي نا اهدح لاق ؟ اهدح ام نيجوزلا نيب ةضوافملا نعو

 . ضعب ىلع اهضعب لمح ، ءيش ىلع هبساحت الو ءيش نع هلآست ال مث
 يف اهلام هتضوف اذا : لاق ؟اهبساحو وه اهلأسو هلأست مل ناف : تلق

 3 وه اهبساح ولو ضعب ىلع ايهضعب لمح .0 هعم اهترمث طلخو . هدي

 اتئام هعم ناك ايهدحا نا ولو . هيف ةضوافم ال قرولا ناف قرولا الا

 ةسمخ الا نيتئاملا يف ناك ام & رخآلا عم اهطلخ مهارد ةسمخ الا { مهرد

 . ةاكز اهيقف { مهارد

 مملامو لام مهل ةوخا نعو { يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 مهل لمعي الماع اوذخاف {. هدح ىلع هضرا مهنم دحاو لكو ث موسقم

 ةعارزلا هذه يف له { مهتنؤمو ، مهماعط يف اوضوافت اوساد اذاف { مهلك

 ءاملاو رذبلا ناك اذاف &ك تفصو ام ىلعف ؟ ةاكزلا اهتلمج يف تغلب اذا ةاكز

 ؟ ءاملا نم هيلع بجي امو ‘ رذبلا نم هيلع بجي ام مهنم دحاو لك ىلع

 ىتح ماعطلا مهعمج ولو ، مهيلع ةاكز الو ، نيضوافتمب ءالؤه سيلف
 كلذ دنعف { ءاملاو رذبلا يف نيضوافتم ادحاو رذبلاو { ادحاو ءاملا نوكي

۔ ٤٥



 يلي وه جوزلا ناك اذاو 5 ةاكزلا مهيلع بجتو ، ضعب ىلع مهضعب لمحي
 يأر ريغب ءاش ام هيف لعفيو { هيهنو زئاج هيف هرماو { اعيمج لاملا رمأ

 يتلا ةأرملا تناك ناو ، ضعب ىلع اهضعب نالمحي { ةضوافم اذهف { ةأرملا

 بجي ام ايهنم دحاو لك ناكو & ضعب ىلع اهضعب لمحي مل اهلام رمأ يلت
 ريغ نمو . نيضوافتم اناك اذا . اهل عبت لماعلاو 0 ةاكزلا نم هيلع

 ضعبف ، فالتخا لماعلا يف ديعس يبأ نع ظفحا يذلا : لاق & باتكلا

 اعبت لماعلا ناك . ةاكزلا هبحاص ىلع بجو اذا لاملا برل عبت هنا لوقي

 بيصي نا الا ، لاملا برل اعبت لماعلا نوكي ال : لاق نم لاقو { هل

 ىلع بجت ذئنيحف { عاص ةئام ثالث ةاكزلا هتصح يف بجي ام لماعلا

 لاق ۔ هللا همحر - رقصلا نب نازع نع لوقلا اذه يورو . لماعلا

 بحا ال لاق نكلو . هب لمعلاو هب لوقلا هبجعي لوق هنا : ديعس وبأ
 . انباحصا نع ءاج ىذلا نم ذخؤي امم رثالا ةفلاح

 اهضعب لمحي اهجوزو اضيا ةأرملاو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم
 نا : لاق نم لاقو ، نيضوافتم اناك اذا 3 راهثلا ةقدص ىف ضعب ىلع

 . هدارا ام هيف لعفي هدي ىن اهلام نوكي نا 0 ةضوافملا

 ةموسقم اضرأ هل اعرز نيوخا يف۔ هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم

 غلب ةعارزلاو لمعلا عمج اذاف ، لمع اهيف ايف ىرخا ضرأ اهلو 0 اهنيب
 لمعلا عمج ناضوافتم ايهو ةطولخم امهتعارز ناك نا : لاق ؟ رشعلا هيف
 نم هتصح دحاو لك فرعي ناك ناو . ةاكزلا هنم ذخأو . ةعارزلاو

 غلبت ىتح كلذ اهيلع عمجي الف ، هنالكأيو & كلذ دعب هناعمجيو ةعارزلا

 . ةاكزلا ايهنم دحاو لك ةصح يف

 ةرمثلا نم هتجوزو جوزلا لام نع كلام يبأ نعو : ةلأسم

۔ - ٤٦



 هيف رمأيو { هدي ين اهلام ةكرات نيضوافتم انوكي ىتح اعيمج لاملا لمحي ال

 { ءاشت ام هيف لعفتو اهلام ةلغ فرعت تناك اذاف ، هضبقيو ، ىهنيو

 . هلام ىلع اهلام لمجي الف

 ناف 0 ةرعبأ ةعبرأ هل اهجوزلو ريعب اهل ةأرما نعو 3 هنمو : ةلأسم

 . ةقدصلا اهيلعف & نيضوافتم ناك

 المج نا هتجوزو لجرلل زوجي : تلق { ميهاربا يبأ نعو : ةلأسم

 يلحلا امأو 0 ةرمثلا ىف . معن : لاق ؟ ةاكزلا يف ضعب ىلع ايهضعب

 ريغت ملاهلام عاب اذا : لاق ؟ ةضوافملا ايف : تلق . كلذ زوجي الف قرولاو

 . هيلع

 : ارعش هناويد نم بوتكم ديزي نب يدع لاقو : ةلأسم
 اعجاوف تاقراط ايانملا تملع ةثيكن ريغب يلام مهضوافا

 : خسانلا لاقو ، مهلام عم يلام لعجأ يأ & يلام مهضوافا

 اوضوافي مل ناو يلام مهضوافا لزأ ملو يدو 0 دولا لهأ ضوافا

 يأ عجاوف 0 ردغلا ةثيكنلاو { ايلام اطلخ ناذللا ناكيرشلا ناضوافلملا

 لبق نم ةاكز هيلع لجر نعو { يراوحلا يبأ نعو 5 ةرغ ىلع ايانملا انيتات
 اوملعاف { رثكأ وأ ليقاثم ةرشع لصي { ةضفو بهذ يلح هتجوزلو 0 ةرابحت

 © نيضوافتم اناك قرولا يف ضعب ىلع اهضعب لمحي ال نيجوزلا نا
 يذلا اذهف © نيضوافتم اناك اذا رايثلا يف كلذ امناو ، نيضوافتم ريغ وأ

 . هيلع مهانكرداو . نيملسملا لوق يف فرعي

 دقو {، اهدحأ تومي وأ اقرافتي نيجوزلا ىف ةيشاحلا نم :. ةلأسم

 دصح اذاف { امهتايح يف اهلام يف نيضوافتم اناك ناف .0 اهلامو هلام يف عرز
 لبق اقرتفا مث نيضوافتم اناك ناو ث ةاكزلا اهتلمج يفف ةضوافملا ىلع ةرمثلا

۔ ٤٧ ۔



 انوكي نا الا { ةضوافملا تلطب دقف . اهدحأ تام وأ ةعارزلا داصح

 . اهلك ةعارزلا يف نيكرتشم

 ذفني ال امهنا الا ، نيضوافتم نيجوز يف يراوحلا وبا لاق : ةلأسم

 لحلا وحن ىلع ايهرمأ امناو 5 هنذاب الا هبحاص لام نم ائيش ايهنم دحاو لك

 { ةقدصلا ىلع اعيمج لمح هيف زييمت ال اطولخ ناك اذاف & ضعب ايهضعبل

 لك ىلعف 0 هلام ةرمث امهنم دحاو لك فراعو . ةزيمم ةرمثلا تناك ناو

 . نالمحي ال هسفن ةاكز اهنم دحاو

 يف اضوافت اذا نيجوزلا نيب ةضوافملا نع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 ايهنم ةحابالا ةلزنمب اهنا ، يعم : لاق ؟ ةضوافملا هذه نوكت ام 0 امهلام

 . ماكحالاب لخادو { مالكلاب هلك اذه نأل { ةيمستلا يف اضعب ايهضعبل

 بر نم لعفلا قيرط نم تسيل اهنأل ، لالدالا جرخ يدنع جرخت اهنكلو
 يهف 0 هلبق نم هلح بولقلا ةنانئمطا جرخت ام ىلع هكرت نم وه امناو { لاملا

 . ملعأ هللاو © يدنع لالدالا جرخ ةجراخ

 مأ © رايثلاو عورفلاو لصالا ةلازا يف ةضوافملا عقتف : تلق

 هيفو هيلع عقو ايلك : لاق ؟ لوصألا يف عقت سيلو عورفلا يف ةضوافملا
 جرخ جراخ وهف ، عرف وأ ، لصا ةلازا نم بولقلا ةنانئمطا مكح

 لالدالا عقي امناو 0 لالدالا جرخم جرخت اهنا ةلأسملا لوأ يف © ةضوافملا

 ناضوافتملا هيف جاتحي مالك ةضوافملاف : تلق . بولقلا ةنانئمطا مكحب

 بولقلا ةنانئمطا ىلا كلذ امنا مأ 5 هب الا ةضوافملا ايهب تبثت الو 0 هيلا

 لاحب ةحابالاو لحلاب & يدنع نيينعم ىلع عقت ةضوافملا : لاق ؟ مالك ريغي

 الام ىلع ةملاسملاو ، ةكراتملاب وأ لوقلا نم ةضوافملا ليبس ىلع يتات ىتح

 . سفنلا ةبيط نمو & ضعب مهضعب نم ءاجرلا ىلع بولقلا كشت

۔ ٤٨ ۔



 دعب سانلا نم ادحا هتجوز لامب جوزلا ضياق اذاف : هل تلق

 ضياقملل كلذ زوجي له ث ركنت الو ريغت ال ةرضاح يهو ث ةضوافملا

 يف لعف ام لثم 7 اهلام يف ةضوافملا تتبث اذا هنا & يعم : لاق ؟ جوزلل

 . هريغ هنال ، سانلا نم هريغك وهف الاو & كلذ زاج ةضوافملا مكح اهلام

 هب يمسيو هتجوزو وه هتضوافمو © جوزلا ةضوافمي ملع نمف : هل تلق

 ثاريم مأ 3 ةجوزلل لاملا كلذ مكح نوكي ام & جوزلا كلهو 3 هرمثبو

 ىتح ةجوزلا لام ىلع لدي وهو ضوعلل لاملا مكح : لاق ؟ جوزلا ةثر
 ةضوافمب ملع دق ، الجر جوزلا ضياق ناف : تلق . كلذ ريغ حصي

 ملو & كلذ ةجوزلا تركنا نيلاملاب اضياقت ايلف } اضعب ايهضعبل نيجوزلا
 ريغو ضقتنم وهف { مكحلا ين امأ : لاق ؟ ضايقلا ضقتني له © هب ضرت

 كلذ زاج ايهتضوافمب ضياقملا ملع اذاف & لحلا يف امأو ، مكحلا يف تباث

 . هريغ نمو . هللا نيبو هنيب ايف هل

 لزنم يف ايهو 0 هيبأ لزنم يف ايهو هنبا جوز لجر نعو : ةلأسم
 ىلع غلبي ملو ، فورعم لام ايهنم دحاو لكلو ، دحاو ايهماعطو دحاو
 © رخالا ىلع غلبت ملو { ةاكزلا ايهدحا ىلع غلبو . ةاكزلا ايهنم دحاو

 . ةاكزلا قح هيلع غلب نم ىلع ةاكزلا امناف

 ةسمخ هيفف ، مهرد اتئام هتأرماو لجرلا دنع ام غلب اذاو : ةلأسم

 . مهارد

 ايهضعب لمحي ال بهذلاو قرولا نا : لاق نم لاقو ث هريغ نمو

 . نيضوافتم اناك ولو & هيف ضعب ىلع

 حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو ث هريغ نمو : ةلأسم
 { اهدلبب لام اهلو ةجوز هدنعو . هدلبب لام هل لجر نعو ۔ هللا همحر ۔

- ٤٩ _



 يهو { ةاكزلا هيلع بجت ال هدلب ىف لام وه هلو { ةاكزلا هيف اهيلع بجت ال
 © اعيمج اهل لاملا قفر ناكو نيضوافتم اناك اذا اهنا ملعاف { هل اهلام ةحيبم

 يف بجو ث ةضوافملا ىلع اعيمج ايه وأ 0 ايهنم دحاو اهب موقي لاملا ةنؤمو
 ىف ةبجاو ةفصلا هذه ىلع ةاكزلاف { ةاكزلا ايهترمث تعمج اذا نيلاملا
 . اهلاومأ

 تبث ام ةاكز لجرلا ىلع نالوقي ىسومو لئاو ناكو لاق : ةل سم

 سيل : ريشب لاقو . ةضوفم ةأرملا تناك اذا هتأرماو ث هتيب نم هنأب هيلع
 . هتأرما يلح هيلع

 بلجي دلو هلو ، ةقدصلا اهيف بجت ةعارز هل لجر نعو : ةلأسم
 ىلع 5 هريغ لام يف بلج يذلا هدلول ناك ام.لمحي له ، سانلا لاوما نم
 لمح ، بالا رجح ىف دلولا ناك اذا : لاق ؟ ةقدصلا هنم دجويو هل ناك ام
 . هدلول ناك ام هيلع

 لماع ىلا مهضرأ تعفد 0 مهتدلاو مهلفكت ماتيأ نعو : ةلأسم

 ةنايض ىماتيلا ىلع سيل : لاق ؟ اهتلمج يف ةاكز مهيلعأ 3 اهعرز طلخف
 . ةاكزلا ايهنم دحاو لك بيصن يف غلبت ىتح

 { لمحتو . ةاكزلا اهب ببحت لوقف ةضوافملا يف فلتخا : ةلأسم

 لوقو ، ةرمثلاو لصالا ىف ةكراشملاب الا لمحي الو ، لمح اهب بجت ال لوقو

 سيلو ث دارأ ام جوزلا اهيف لعفي ةطلتخم رايثلا تناك اذا ةضوافملا نا

 نا الا } هلصأ دحاو لكلو ، رايثلا يف ةضوافملاو { يأر كلذ يف ةجوزلل

 يف اضوافت ناف © هلعف زوجي الف لوصالا اماو ، لاملا ىلع مئاق جوزلا

. هيف اضوافتي مل امو ، ضعب هضعب ىلع هيف اضوافت ام لمح لاملا ضعي



 هيف بجو ةضوافملا هيف يذلا هبيصن ىلا هعمج اذا ام هنم دحاو لكل عقو ناف

 . ملعأ هللاو { هيف ةاكز الف الاو 0 ةاكزلا هيفف ةاكزلا

 يف ضعب ىلع ايهضعب لمحي له . نينثالا نيب ةضوافملا نع هتلأسو

 : لاق ؟ ةضفلاو بهذلاو ريناندلاو مهاردلا نم اهريغو رايثلا يف ةاكزلا

 يدنع امهريغو ، ءيش لك يف نالمحي ليق دق هنا { يعمف نيجوزلا يف امأ

 بهذلا يف نالمجي ال : ليق هنا & يعمو . ةضوافملا تتبث اذا امهلثم

 اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق . ةيشاملاو رايثلا يف نالمحيو ، ةضفلاو
 ١ قرفتم نيب عمجي الو ، ءيش يف نالمحي ال : ليقو . ذخأن لوقلا

. ةقدصلا لجأ نم عمتجم نيب قرفي الو





 رشع ين اثلا بابلا

 ءارشلا ة كز يف

 . ةاكزلا هيف بجت لاملاو © هكيرشل اهكرتف لام يف ةصح هل لجر يف

 هاطعا يذلا لجرلا ىلا هلك لاملا ةاكز ملسي نأ ةكرشلا هل يذلا داراف
 ةرمثلا كارد لبق كرتلا ناك اذا : باوجلا ؟ ال مأ كلذ هل زوبا . ةصحلا

 وهف ارارقا ناك ناو { عاشملا هيطع تبثي نم لوق ىلع زئاج كلذف اهزاحو

 هللاو {ك ىدنع كلذ زوجي الف كاردلا دعب ناك اذاو . دكا

 . باوصلاب ملعأ

 لام هل لجر نعو & حور نب دمحم هللادبع يبأ نع لئاسم : ةلأسم

 ىلعو هيلع بجت له . ءاكرشلا عيمج ىلا عمج اذا الا 5 ةاكزلا هيف بجحت ال

 بجو © عاص ةئامثالث عطقنم ءاكرشلا ناك اذا هنا ملعاف ؟ ةاكزلا هئاكرش

 عاص ءاكرشلا نم دحاو لكل عقو ولو . ةاكزلا اهيف اهلهأ عيمج ىلع

 نيب عمجي الو © عمتجم نيب قرفي الو { ةاكزلا يف ةنسلا هب زاج امل ء دحاو
 دحأ ىلع نكي مل ، عاص ةئامثالث ءاكرشلا لام لصي مل اذا اماو © قرتفم

 ةصحو هتصح تلمح اذا ز هريغ لام هل نوكي نا الا 3 ةاكز كلذ يف مهنم
 كلذ لصوف { ةكرشلا هذه نم هتصح نم مهلمع نم مهل عقي امم لامعلا

۔ ٣٢٥۔



 يف ةاكزلا لايعلا ىلعو { هيلع بجو { عاص ةئامثالث رخآ هل لام ةرمث عم

 صصح نم مهصصح يب ةاكز لاعلا ىلع بجي ملو اصوصخ { كلذ

 . نيقابلا ءاكرشلا

 غلبف ، فصنلاب امالغ اهايطعأ ضرأ امهنيب نالجرف تلق : ةلأسم

 هل لام ىلع تلمح اذا } هتصح يف ايهنم دحاو لك ىلع غلبف ، كوكم يتئام

 لماعلا نم هتصح هيلع لمحي : لاق ؟ هلام يف هيلعأ ، غلبت مل اذهو ، رخآ

 لك ناك اذا هنا الا . ملعأ هللا لاق ، هريغ نمو . هيلع غلب نا هنم ذخؤي مث

 ضرألا هذه نم هل عقو امم هتصح لمح اذا { لصألاب نيكيرشلا نم دحاو

 ةاكزلا كلذ عيمج يف هيلع بجو & لصا هلرخآ لام نم ىرخا هل ةصح ىلع

 هلام لصأ يف نيكيرشلا دحأ غلبي مل ولو . ةاكزلا لماعلا ىلع نوكيو

 ىلع لمح اذا © ةفصلا هذه ىلع هلام ىن ةاكزلا هيلع بجت ال رخآلاو .0 ةاكزلا

 لاملا هل يذلا ةصح نم هل عقي ايف ةاكزلا لماعلا ىلع امناف { هلام لصا
 . ةاكزلا هيف هيلع بجت ىذلا

 ةوخا ةثالث نعو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 ه نيرخآ موق نم ىرخا ارئب اوذخاو { اهوعرزو 9 نمثلاب ارتب اوذخا
 يتئام ىرخالا تءاجو 0 عاص ةئامثالث اهادحا تءاجف اهوعرزو

 8 مهيلع كلذ ىرأ . معنف ؟ ىرخالا ىلع ايهادحا لمحت له & عاص
. اهتلمج نم ةقدصلا مهنم دجويو



 رشع ثلاثلا بابل ١

 كرتشملا لاملا ةاكز

 اذاو { ةاكزلا ةلمج اهترمث يف بجت ، ةكرتشم موق نيب ضرأ نعو
 اهترمث يف نوكي له . ةاكزلا دح ىلا دحاو لك ةصح يف لصت مل تمسق
 يف دجوي دقو 0 انباحصأ لوق ىف ، يعم ىدنع اذكه : لاق ؟ ةاكزلا

 دحاو لكل لصي ىتح مهيلع ةاكز ال هنا 5 راثآلا ضعب يف لوقلا ضعب
 بجتف ، رخا هل لام ىلع هتصح لمجي وأ . ةاكزلا هيف بجي ام مهنم
 . ةاكزلا هيف

 نم اوباصأ اميأ ىلع اوطرتشا ، رفن ةثالث نع لئسو : ةلأسم

 ىنعمب { ةيحان لمعي مهنم دحاو لكو 0 ةكرش مهنيب وهف { مهلمع
 عمج ولو { ةاكزلا هيف هيلع بجي ال ام ، هلمع نم مهنم دحاو لك راصأف

 كلذ تبثي الو { ةاكز كلذ يف مهيلع يدنع سيلف . ةاكزلا هيف تبجول

 نادبالا ةكراشمو 0 نادبالا ةكراشم ىنعمب جرخي كلذ نأل { مهتكرش نم

 . تبثت ال

 املف . ةقدصلا اهتلمج يف لمكي لخن مهنيب موق نع تلأس : ةلأسم

ابطر هلكا مهضعبف { لخنلا سوؤر ىلع اهومسق { لخنلا تمعطا



 . ابطرو ارسب هتصح لكأ نمف ؟ اسباي هتصح مرص مهضعبو 5 ارسبو

 الف ، ضعب ىلع اهضعب تسبي ىتح اهكرت نم امأو { ءيش هيلع سيلف
 اذا هنا : لاق نم لاقو ث هريغ نمو . هنم تذخا ةقدصلا يقب ايف غلب

 © ضعب ىلع اهضعب لمحيو { ةاكزلا كلذ يفف { ارسبو ابطر ةرمثلا تلكأ

 © ملعلا لهأ ضعب نع انغلب دقو ء تكردا دق اهنال { ةاكزلا اهنم جرخيو

 نم دعباو طوحأ وه لوقلا اذهو 0 ارسبو ابطر هلكأ ام جرخي ناك هنا

 . ملعأ هللاو ، ةهبشلا

 نوكي ، اهمسق فلتخي ضرأ مهنيب نوكي موق نع تلأسو : ةلأسم
 © دحأو مسق ىلع ىه سيل ، ضرأ عبرو ضرأ ثلثو ضرأ فصن لجرل

 لجرل صلخت الو . ةقدصلا هيف لمكت ام ، مهنم دحأ ضرأ يف سيلو
 مهضعب لمكأ نهعمج اذاو { ةقدصلا هيف لمكي ام نهنم هتصح مهنم

 ين ءاكرش اوناك اذا لوقلا نا . ملعأ هللاو انيأرو : كلذ يف لوقاف ؟ اضعب

 عطقلا عيمج يف نوكرتشي ال اوناك ناو { ةاكزلا مهيلع نا ، عطقلا عيمج

 ضرألا عيمج يف نوعمتجي ال ءاكرشلا اوناكو { ةاكزلا اهعيمج يف غلب يتلا

 ناف { ةاكزلا ةعطق لك يف غلبت نا الا ةاكز الف 5 ةاكزلا اهعيمج يف غلب يتلا

 . اهنم جرخت مل غلبت مل ناو 5 اهنم جرخا ةعطقلا يف غلب

 لهأ نم هظفح نم لوقلا اذه ظفح دق : لاق _ باتكلا ريغ ۔ نمو

 لك ةصح يف غلبت مل اذا ةاكزلا مهيلع سيل : لاق نم لاقو . . ملعلا
 هنا ليق اذكه ، ةعاشم ضرألا تناك ولو 0 ةاكزلا هيف بجت ام مهنم دحاو

 لاقو يراوحلا يبأ نع بسحأ باوج نمو ث نيملسملا راثآ يف دجوي
 اذه عم اذه عرزو ث ةعارز يف اكراش نيلجر يف۔ هللا همحر _ يراوحلا وبأ

 لك باصاف ، سمخلاب هل اضرأ اذه عم اذه عرزو ، سمخلاب ضرأ يف

۔ -_ ٥٦



 دحاو لك ىلع بجت : لاق ؟ابرج نيرشعو ةسمخ ايهنم دحاو
 . ةاكزلا ايهنم

 عم اذه نأل : لاق ؟ ةاكزلا اهيلع تبجو ملف : هل تلق : ةلأسم

 اهنم دحاو لك عم لمكف 3 ةبرجأ ةسمخ اذه عم اذهلو © ةبرجأ ةسمخ اذه

 ةسمخ ىلع ايهنم دحاو لك جرخي امناو ، هبحاص عم هلامب ايرج نيثلث
 لاق . هبحاص دنع نم اهذخأي يتلا ةسمخلا ىلع جرخي الو ، نيرشعو

 يتلا ةسمخلا نأل { ةاكز ايهنم دحاو ىلع سيل ليق دق هنا ، يعمو : هريغ

 © هبحاص هنم اهذخأي يتلا امأو 0 هنم اهلثم ةطقاس هبحاص نم اهجرخي

 يدؤي هنا لوقلا ضعب يفو & نورشعو ةسمخ ايهنم دحاو لك دي يف امناو

 . هيلع رجالا ةلزنمب لمعلا لعلو © نيثلث نع دحاو لك
 ءاكرش نيب ةعاشم نوكت ضرألا ىف : ديعس يبأل تلق : ةلأسم

 : تلق ث ظفللا نم اذه وحن كوكم ةئامثالث ءعيجيف © ةعاشم اوعرزيو

 هتصح يف هيلع بجي ام دحاو لكل نوكي ىتح مأ { ةاكز كلذ يف بجأ

 اذا ، ةاكزلا مهيلع بجي هناف هظفحأ يذلا يظفح يف امأ : لاق ؟ ةاكزلا

 صنو . مهيلع بجي هنا راثآلا ىف دجوي دقف وه امأ {. ةلمحلا يف بجو

 هتيأر هتظفح ىذلا لوقلاو ى مهنم دحاو لك يف بجت ةاكزلا نا لوقلا

 . هيلا بهذي

 يف ءاج سانال ةكرتشم ضرأ لكو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم
 ءاكرشلا نم دحاو لك نكي مل ناو ةقدصلا اهيفف & عاص ةئامثالث اهتعارز

 نودب تءاج ناو ، مهل عبت لماعلاو هل يذلا يف ةقدصلا هيلع ببحت

 اذا اذه ريغ ةعارز هل نم ءاكرشلا ىف ناكو © ةقدصلا ةاكزلا هيف بجحت ام

 هيلعف ، رثكأ وأ عاص ةئامثالث تمت ، كلت ىلع هذه نم هتصح تلمح

۔ ٧٥۔



 . هل عبت ةصحلا هذه ىف هلماعو ، هدحو هتصح ىف ةقدصلا

 اوباصأف ، هلصأ ىف ءاكرش نيب لام ناك نا كلذكو { هنم : ةلأسم

 كلذكو ، هتصح ردقب دحاو لك ىلعو { هيف ةاكزلاف ، عاص ةئامثالث هنم
 © هعيمج ىف تبجو ناو ، ةقدصلا هيف : لاق نم لاقف ؟ اقوذع اهومسق نا

 تكردا نا دعب نم الصأ هومسق نا كلذكو & فيعض مسق كلذ نال

 لخنلا اومسق ناو { ةقدصلا اهيف تغلب اذا ، هعيمج ىف ةقدصلاف 5 ةرمثلا

 دحاو لك ىلع غلبت نا الا كلذ يف ةقدص الف { ةرمثلا كارد لبق نم

 هذه نم باصأ ام لمح & كلذ ريغ لام هل ءاكرشلا دحأ ناك ناو © مهنم

 ىفو اهجرخيف {. ةقدصلا تغلب ناف & كلذ ريغ نم هلام.ىلع ةكرشلا

 نيذلا ءاكرشلا ةعايحجل لمعي ىذلا لماعلا ناك ناو 3 اهجرخا نيتخسن ۔

 وهو . هتلمج نم هتصح ردقب هل اعبت _ ةخسن يفو ةاكزلا مهيلع لصت مل
 نم لماعلا ىلع نوكيو { مهنم ةقدصلا هيلع بجحت يذلل عبتو ، مهل عبت

 . هلمع نم هتصح ردقب كلذ

 كلت يف اضيأ كيرش وهو لماع ناك نمو : ةلأسم . هنمو

 هذه بحاصل ناكف . ةقدص كرتشملا عرزلا يف بجت ملو { ةعارزلا

 لماعلا ةصح تلمح . ةقدصلا همزلت ام ردقب ك ىرخا ةعارز 0 ةعارزلا

 . ةكرشلا نم هل ىذلا يف ةقدص همزلت الف { ةقدصلا يف هلمع نم هيلع

 ايهنم دحاو لك باصأ . ةعطق ايهنم دحاو لكل نيلجر يف ليقو 0 هنمو

 { لمعلا يف سمخ هبحاص عم دحاو لكلو 0 اكوكم نيسمخو نيتئام
 لك لمعو اضرأ اعرز نيلجر يف ليق دقو ث هريغ نمو 0 اذه يف ةاكز الف

 { لمعلا نم سمخ اهنم دحاو لكلو ، هضرا يف هبحاص عم ايهنم دحاو

 بجت ال ةقدصلا نا اولاقف . اعاص نيسمخو نيتئام ايهنم دحاو لك باصاو

۔ ٥٨



 ١ كلذ يف۔ ةخسن ۔ يفو . اهيلع ةقدصلا بجوأ نم مهنمو 0 اذه يف

 . نيرشعلاو ةسمخلا نع ايهنم دحاو لك جرخي امناو

 نوكي لجر نعو { يراوحلا يبأ نع باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هيف بجت ال ام هتعارز نم بيصيف 0 هءام ينطيو اضرأ دعقيو ث ةعارز هل

 هتعارزو وه عمتجا اذا ام هءام ينطو . هضرأ ةداعق نم بيصيو . ةاكز

 اذاف ۔ تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ اذه ىلع هتعارز يكزيا 5 ةاكزلا هيلع بجو

 . هتعارز ىلع كلذ لمحي مل ، فورعم ليكب هضرا دعقاو هئام ىنطأ ناك

 بيصنب هضرا دعقاو هءام ىنطأ نوكي نا الا © ةاكز هيلع نكي ملو

 جرخا ةاكزلا هيف غلب نا هتعارز ىلع بيصنلا كلذ لمح ، فورعم

 . ذخان لوقلا اذهبو : باتكلا فلؤم لاق . ةاكزلا

 ىلع ةاكزلا بجت ملو ، ترمثا امدعب الخن اومسق موق نعو : ةلأسم

 تمسق اهنال ةاكزلا مهيلع : لاق ؟ مهيلع تبجو تعمج ناو & دحاو لك

 . اهترمث تكردا امدعب

۔ ٥٩





 رشع عب ارل ١ بابل ١

 يلصملاو يمذلا نيب كرتشملا لاملا ةاكز يف

 اذا ينارصن نيبو هنيب هتعارز تناك اذا يلصي لجر نع لئسو

 يلصملا ىلعأ ةاكزلا غلبت مل هبيصن يلصملل لصح اذاف { ةاكزلا اهيف تعمج

 ىلع لاق نم لاقف هيف فلتخي هنا ، يعم : لاق ؟ال مأ ةاكز هتصح يف

 كيرش هنال 0 ةاكزلا ةرمثلا ةلمج ىف تبجو اذا ، هتصح يف ةاكزلا ملسملا

 يف بجت ىتح 4 هيف ةاكز ال هنا لوقلا ضعب ىف هنا { يعمو . هتصحب

 . ةصاخ هتصح

 © ساب ال : لاق ؟ ةبراضم نيكرشملا نم ذخؤي له لئسو : ةلأسم

 ابجاو اهيف مهارد ذخأي نا هركي امنا : لاق . نوكزي ال ، مهناف تلق كلذب

 . ةاكز مهيلع سيلف نوكرشملا اماف { اهوكزي الو 3 اهلهأ ىلع

 نم وأ ايمذ ضرالا يف هكيرش ناك نمو رباج يبأ باتك نمو
 ىف هيلع ةقدص الف & كلذ وحن وأ ةيفاص نم ةقدصلا هيلع بجحت ال

 يف متت ىتح 0 ةقدصلا هيف بجت امب اهلك ضرألا تءاج ولو { هتصح
 اهب نيدي ال هنا الا } ةقدصلا همزلت نمم كيرشلا ناك نا اماو ، وه هتصح
 يمذ ناك اذاو ، همزلي ام هتصح نم جرخي نا اذه ىلعف { اهجرخي الو
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 عقي ىتح اضعب ايهضعب ىلع نالمحي ال لوقف & ثرح يف نيكرتشم ملسمو
 اذهبو ضعب ايهضعب ىلع نالمحي لوقو . ةاكزلا هيف بجت ام دحاو لكل

 هيلعو © ةعارزب رخآلا اهذخأيو { ايهدحال ضرألا نوكت نا الا & لمعن

 عقي ىتح ، ضعب ىلع ايههضعب لمحي الف & فورعم بيصنب رذبلاو ءاملا
 . افالتخا اذه يف فرعنالو 0 ةاكزلا هيف بجت ام دحاو لكل

 © رشعلا ضرأ نم تناكو يمذلل ضرألا تناك اذا : هريغ لاق

 تناك ناو & يلصملل تناك نا كلذكو ، ىلصملاو يمذلا ىلع ةاكزلا اهيفف

 اهيف تبجو اذا اهنا ليق دقف & رشعلا هيف بجت ال امم يهو & يمذلل

 { ةاكزلا هيلع بجت ال لوقو . ةاكزلا هتصح ىف يلصملا ىلع ناك .{ ةاكزلا

 هذه ريغ نم هلام ىلع هلمحيو . ةاكزلا هيف بجت ام هتصح نم بيصي ىتح

 5 اهيف ةاكز ال ضرأ اهنال {& لاح ىلع ةاكز هيلع سيل لوقو { ةصحلا

 . ةيزجلا اهيفو

 تءاجف . ايمذ هكيرش ناك نمو ۔ ءايضلا باتك ۔ نم : ةلأسم

 8 يمذلا ىلع ءيش الو ، هسفن يف ملسملا ىلعف © عاص ةئامثالث ةعارزلا

 ناك ناو . عاص ةئامثالث هتصح متت ىتح 4 هيلع ءيش ال : موق لاقو

 متي ىتح هيلع ءيش ال : موق لاقو ، ىلوألا لثم يهف { هيفاص يف اكيرش

 . كلذب ملعأ هللاو { ةقدصلا وه هتصح يف

 يف يدوهي وأ يمذ كيرش لجرلا ناك اذاو © هنمو : ةلأسم

 ىتح ، هتصح يف ملسملا ىلع ةاكز الف © عاص ةئامثالث هءاجف { ةعارزلا

 نيملسم اناك ولو . قسوأ ةسمخ يمذلا هكيرش ريغ اهنم هدي يف هل لصحي

 . ةئايثالث تناك ولو { ةاكزلا اهيف ايهيلع بجول
 يف ملسم لجرو ينارصن و أ يدوهي كرتشا اذاو 0 هنمو : ةل اسم
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 يف ةاكز ملسملا ىلع ىرأ ال : يلع وبأ لاق ؟ ابرج يثلث اباصأف 3 ةعارز

 . ةقدصلا هيلع غلبت ىتح ، هتصح

۔٦٣۔





 رشع سم اخا بابل ١

 ماتيألا لام ةاكز ف

 كلذ هبشأ امو . كلذل بستحملاو يصولا جارخاو

 اذا 5 هتوم دعب مهيبأ نم مهيصوو 0 مهلاومأ يف ىماتيلا ليكو نعو
 © كلذب مهربخا اوغلب املف © اوغلب ىتح اهالوتي يتلا مهلام ةاكز فرعي مل

 كرت اذا هنا } يعم : لاق ؟ هنمضي وأ كلذ نايض نم ءيرب وه نوكيو

 رثكأ هيلع نوكي ال نا وجراف . كلذب مهربخأو © هكرت هعسي ىنعمل كلذ
 نمالا ، كلذ كرت يغبني الف ، رذع ريغ نم هكرت اذا امأو ك كلذ نم
 : لاق ؟ نيملاس ريغ وأ نيملاس اونوكي هوقدصي مل نإ مهنا تلقو . رذع

 نم مهيلا راص امناو { ةاكزب مهيلع هيفرقأ ام مهيلا ملس اذا ليق هنا ، يعم

 رظنيو { لاملا يف مهل ةجح ناك ايك 0 ةاكزلا يف مهيلع ةجح هلوق ناك هدي
 نا اوملع دقو { ةاكزلا هيف بجت لاملا ناك اذا { يدنع كلذكو & كلذ يف
 ةاكزلا هنم يدؤي نكي مل هنا : لاقف ؟ مهل اكلم ناك تضم يتلا نينسلا
 . ةاكزلا هنم ىدأ هنا حصت ىتح . ةاكزلا هيف مهيلع نوكي نا يدنع هبشا

 ةثرولا مزليا { ةثرولا ربخاف { ةثرو مهثروو ماتيالا تام نا : تلقو
 ماتيالا تام اذا هنا ، يعم : لاق ؟ مهيلع نايض ال مأ { نايض هربخي

 ناو { ةثرولل هربخب { ادحاو هيف يدنع ىنعملا ناك ، غولبلا لبق ىماتي
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 نكميو . ةاكزلا ءادأب دبعتلا ىنعم مهمزلي ام { دعب اوغلب دقو 0 اوتام

 3 ةاكزلاب اوصوي مل مث هنا اوملعيو { لاملا مهيلا ريصيو 0 اهل مهؤادأ

 ٠ نايضلا وه همزلي لهو : تلق . لوألا لثم اذه نوكي ال نا ينبجعأ

 اذا وه هنايض يف لوقلا ىضم دق هنا ، يعم : لاق ؟ مهغولب لبق اوتام اذا

 هقحأام ، هل زوجي رذع ريغل ةاكزلا لطبأ اذاو &، رذعل هكرت

 . نايضلاب ىدنع

 جاتحاف ٠ يصو الو ۔ بستحم ميتيلل نكي مل ناف تلق : ةلأسم

 ةميقب ميتيلا لخن نم ائيش موقي نا داراف & لخنلا ىنط نم ءيش ىلا لجر

 © اذه ىلع هسفن ينطيو ، هسفن ىلع ىنطلا بستحيو اهذخايو . ةلداع

 حلصأ كلذ ناك اذا : لاق ؟ كلذ هل له { هلامو ميتيلا حالص يف هذفنيو

 : تلق . الف مكحلا يف امأو ث ةنانئمطالا مكحب كلذ زاج 0 ميتيلل
 مل دعبو ، ةلخن ىنط نم ميتيلل اهلعج يتلا مهاردلا هذه نوكت امو

 اهنا يدنع : لاق ؟ نايض هيلع يه ةنامأ ميتيلا حالص يف اهذفني
 . هيلع نايض

 دق : لاق ؟ اهنم ميتيلا ىلع عقو ام ةاكز جرخي نا هيلعف : هل تلق

 ضبقي 5 ميتيلا لام ىلا هنايض نم تجرخ اذا لوقلا ضعب يف كلذ ليق
 هلام ىف ةنومضم تمادام امأو { هنايض نم اهليزي ىتح ليكو وأ بستحم
 { اهيكزي نا ينبجعي الو . ةاكزلا هيلع بجي ناك نا 0 ىدنع هيلع اهتاكزف

 لاقف . ميتيلل بستحملا يف فلتخا : لاقو ، هنايض يف دعب رصت مل اهنال

 . هلام يف بجت يتلا ميتيلا لام ةاكز جرخي نا هلو هيلع : لاق نم
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 تلق . هيلع الو هل ال : لاق نم لاقو . هيلع الو هل : لاق نم ل اقو

 . . اهلثم يه . معن : لاق ؟ لاملا ةاكز لثم { ةرطفلا ةاكز كلذكو : هل

 . ءاوس اهيف فالتخالاو
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 رشع سد اسلا بابل ١

 ميتيلا ةاكز ركذ يف

 ي ةاكزلا بوجو ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 نع لوقلا انيورو 0 هلام ىف ةاكزلا ببحت : ةفئاط تلاقف . ميتيلا لام

 مأ ةشئاعو هللادبع نب رباجو رمع نباو بلاط يبأ نب يلع لاق هبو ، رمع

 هبو © نيريس نباو دهاجمو ديز نب رباجو ءاطعو يلع نب نسحلاو نينمؤملا
 لبنح نب دمحأو نسحلاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو ةعيبر لاق

 ميهاربا لاقو ، ثارح نب ناهلسو روث وباو . ةديبع وباو قاحساو
 ميتيلا لام يف سيل : ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلاو لئاو وبأو يعخنلا
 رهش موصيو ةالصلا رضحي ىتح يكزي ال : بيسملا نب ديعسن لاقو 5 ةاكز

 ريغ 0 ةاكزلا هلام يف : زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوالا لاقو & ناضمر

 نع يكزيل هملعا غلب اذا نكلو ، هيصحي نكلو ، هجرخي ال يلولا نا
 اهادأ نا يصولا نكلو . ةاكزلا هلام ىف : يليل يبأ نبا لاقو . . هسفن

 بهذلا ميتيلا لام يكزا ال : لاق هنا ةمربش نبا نع انيور دقو ، نمض

 باغ امو { هتيكز لام نمرهظ امو & لبالاو منغلاو رقبلا نكلو ، ةضفلاو
 ايف الا ۔ لفطلا لام يف ةاكز ال : يأرلا باحصا لاقو 3 هبلطأ نل
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 نود هضرا تجرخا ايف هيلع ةبجاو ةقدصلا ناف ، هضرا تجرخا

 . هلام رئاس

 ي ةاكزلا نا ث انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبا لاق

 { ةيشاملاو رايثلا نم ناك اذا ، ةلبقلا لهأ نم ناك اذا يبصلا لام

 مل اذا هنا الا } هلام نم جورخ هناو ، رخؤي كلذ نا مهلوق يف ملعا الو

 هذافنا ىنعم يف افالتخا كلذ يف لعلف { هلام نم دلاوو يصو كلذ يلي نكي

 لاقو ، هيلعو هل كلذ نا : لاق نم لاقف . يصولاو دلاولا ريغ نم هلام نم

 5 هيلع الو هل ال : لاق نم لاقو . هيلع سيلو هل كلذ نا : لاق نم

 3 هاكز لاملا يلو نم لك نا لاملا ىف ةاكزلا ىنعم تبث اذا & كلذ هبشأ امو

 لاق دقف ةضفلاو بهذلا ىف امأو { هنم قحلا ذافنا ىلع رداقو هدي يف ناك اذا

 : لاق نم لاقو . كلذ ةاكز نم هيلع بجو ام ذفني يصولا نا : لاق نم

 هنا اولاقو 5 هربخأ غلب اذاو . كلذ بسح ءاش ناو ، كلذ ذفنا ءاش نا هنا

 . لاملا ىلع انيمأ ناك اذا كلذب هملعا اذا ةجح هيلع

 انبا كرتو يفوت لجر نع هتل اسو : ةلأسم ۔ ةرفص يب ا عماج ۔ نمو

 لكات نا امل له . اهلوعي تخأ هل تناك دقو 0 لام هلو . هما دنع اريغص
 : تلق . ال : لاق ؟ هما اه تنذا دقو . ةجاتحم يهو . اهيخأ لام نم

 . معن : لاق ؟ هلام يكزت نا امف لهف

 فرعي ال ميتيلا يلح نعو - هللا همحر _ ةيواعم يبأ نع : ةلأسم
 نم ال م ا رسكيأ ىلح هلو ؟ ة اكزل أ هنم جرحي ىتح ، هيف عنصي فيك 0 هنزو

 . وهام ملعي ىتح رسكي نأ ىرأف . ملعي ال ناك اذا ؟ ةضفو بهذ

 . رسكي الو موقي ليق دقو 5 هريغ نمو . ملع ىلع هتاكز يطعيو
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 مهل ليكو عم ةعومجم مهرد ةئايسمخ مهل ىماتي ةثالث نعو : ةلأسم

 تناك اذاف ؟ ال مأ ةاكزلا اهيف ، لوح اهلالخ ىتح .0 اهريغ وأ 5 ةلغ نم

 غلبي ىتح . ةاكز اهيف مهيلع سيلف © اهريغ مهف سيلو 2 ءاوسلاب مهنيب
 نم اهوثرو مهاردلا هذه نوكت نأ الا & مهرد يتئام مهنم دحاو لكل

 ىتح . ةاكزلا مهاردلا هذه يف ناف { ةاكزلا هيلع ىربحت نمم ، مهدلاو

 . مهغولب لبق نم مهليكو مهنيب اهمسقي وأ اوغلب اذا اهومسقي

 دق ميتي اهف ةأرما نعو © تاباوجلا ضعب نمو © هريغ نمو : ةلأسم

 هلام ةاكز جرخي نا ىلع هلوازتف & فينو مهرد فلأ لام هلو . ملتحي نا اند

 جرخيو كلذ ىلع ربجي نا كلذ يف ييأرف & كلذ نع ينلأست ، تبتكف هركيف

 هرجح يف الجر نا تيأرأ رباجل تلق ينا كربخاو { هل ريخ وهو . هلام ةاكز
 . هيلا ترظنف . هكزيلف . معن : لاق ؟ هلام ةاكز جرخيا لام هلو ۔ ميتي

 يبنلا جوز ةشئاع نا ينغلبو {© ثيبخ هتاكز جرخت ال الام نا : لاقف

 © هيكزت لام هل ناكو { ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا اهرجح يف ناك : ة

 . هيلع اوردق اذا ميتيلا لام نوكزي نيملسملا ةمئا ناكو

 كزي ملو { ماتيألا لام هعم لجر نع هتلأسو 0 هريغ نمو : ةلأسم
 سيلو { نينس مهلام كزي مل هنا © مهملعيلف اوغلب اذا : لاق ؟ نينس هنع
 ءاش ناو ، هاطعا ءاش نا يصولا ىلا كلذ : ركب وبا لاقو ، ءيش هيلع

 . مهملعيف اوكردي نا ىلا رخا

 دي ين ام ةاكزب ذخاؤم ميتيلا يصوو۔رباج يبا باتك نم : ةلأسم

 هركو { هتفرعم هنع بئاغ لام وأ { هيف مك فرعي ال يلح ناك ناو ، ميتيلا
 اذا ميتيلا ملعيو ، كلذ يف هيلع ساب الف ، ميتيلا غولب ىلا هل ضرعتي نا

 نكي مل هنا ميتيلا غلب امل ، يصولا لاق نا كلذكو 0 ةاكزلا يدؤي ىتح غلب

۔_٧١۔



 لاملا كلذ نم جرخي نا هيلعو 0 هيف ةبجاو ةاكزلاو ، ىضم امل ةاكزلا جرخا

 . ىضم امل

 هذه نا : لاقف يلاولا ىلا ةاكزب لجر ءاج ناو : ةلأسم . هنمو

 لبقي الو ، هنم اهذخا { اروهشم لاملا كلذ ناكو & يدنع ميتي نع ةاكزلا

 لقأ وأ نينس رشع هل الخ دقو . ميتيلا نالفل لاملا اذه نا : لوقي نم لوق

 لاحأ اذاف { ميتيلل هرارقاب لاملاب رقملا ذخؤي نكلو { ةاكز هنم دؤي مل رثكأ وأ

 يصو نا : لوقو 0 هيف تغلب اذا ةاكزلا هنم تذخأ هب رقأ ذم لوح هيلع

 © هغولب ىلا اهكرت ءاش ناو ، هنع ةاكزلا ىدأ ءاش نا { رايخلاب ميتيلا

 © كلذ ف يصولا قدصي نأ غلب اذا ميتيلا ىلعو ، ىدؤي ىتح هملعيو

 . ميتيلا لام يف اهعدي الو . ةاكزلا جرخي نا يصولا ىلع لوقو
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 رشع عب اسلا بابل ١

 ميتيلاو بئاغلا ةاكز يف

 فلا هدي يف ناك لجر نعو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو

 ميتيلا غلب ىتح ؤ ةنس لك اهتاكز جرخي ناكو ، بئاغ وأ { ميتيل مهرد
 له : تلق { هل يذلا بلاطف { مهرد يتئام اهنم كردأف ك بئاغلا مدق وأ

 ىلعف ؟ ةاكزلا نم مهمزل ام ةاكز نم ىدأ ايف بئاغلل وأ ميتيلل مرغ اذه مزلي

 . هلام يف هل اليكو وأ ميتيلل ايصو اذه ناك ناف { ميتيلا امأف ، تفصو ام

 © بئاغلا امأو © هللا ءاش نا ، كلذ يف هيلع مرغ الف { هلام ةاكز جرخأف

 ىتح هتاكز جرخي الف الاو ، مهاردلا كلت نم هلام ةاكز جرخي نا هرمأ ناف

 . هلام يكزي وأ 5 ةاكز هيلع نوكي ال ام ثدحي هلعل بئاغلا نأل 3 مدقي

 3 مدقي ىتح هلاحب لاملا عديف ، باغ مث هل لاملا كلذ نا هعم رقا ناك ناف

 مل هنا رقأف كلذ يف همكاح ناف 0 هتاكز يدؤي ال الام نمضي نا يغبني الو

 هيلع ناك . هلام ىكز وأ هلام يكزي وه هناو 3 هذه هلام ةاكز جارخاب هرمأي
 . هيلع مرغ الف 5 هلام ةاكز ذافناب هرما ناك ناو { مكحلا يف مرغلا

 اهرقاف لجرلا اذه دي يف مهاردلا هذه تناك نا لوقت ام : تلقو
 يتئام ىلا تعجر نا ىلا ، ةاكزلا اهنم ضبقف ؤ نيملسملا ةالو نم لاو عم

۔ ٧٣ -



 . ايلام بلطف بئاغلا مدقو ث ميتيلا غلبو ث يلاولا اهذخأ دقو . مهرد

 ميتيلا لام امأف ؟ اهتاكز ذخأ نيملسملا ىلاو نأرقأ اذا امهل همزلي ام : تلق

 قح وهو ، دحأ ىلع كلذ يف مرغ الف 7 هلام ةاكز نيملسملا يلاو ضبق اذا

 هلام ةاكز ذخأ ىلع ىلاولا مدقتي الف بئاغلا امأو { هللا قح نم ذخا هللا

 ىتح قرولا نم هلام ةاكز ذخؤت ال بئاغلا نأل & بئاغلا مدقي ىتح

 ذخؤتف رايثلا امأو 5 ةاكزلا هنع ليزي امم ثادحالا هل ثدحي هنأل 5، مدقي

 . هلام نم ةاكزلا

 ميتيلا وأ هسفنل لجرلا اذه دي يف مهاردلا هذه تناك اذاو : تلقو

 له تلق ، جرخت مل نينس رشع ةاكز اهيف نا يلاولا عم رقأف © بئاغلا وأ

 لام يف هبرقا ام امأف تفصو ام ىلعف ؟ نينس رشع ةاكز ذخاي نا يلاولل زوب

 نع ميتيلل ايصو ناك ناف 0 ميتيلا امأو ، هتاكز يلاولا ذخأي كلذف هسفن

 © ىلاولا ىلا وه اهعفدو كلذب رقأف نيملسملا نع اليكو وأ 0 هلام ىف هيبأ

 اذا الا ، هرارقاب نينس رشع يف ةاكزلا ذخأ ىلاولا ىلوتي الو يلاولا اهضبق

 © مدقي ىتح هلام عديف بئاغلا امأو ، يلاولا ىلا ليكولا وأ يصولا اهعفد

 © قرولا نم هلام ةاكز جارخاب هرمأو 5 هلام يف بئاغلل اليكو نوكي نأ الا

 تبجو اذا ، ةاكزلا اهنم ذخؤيف رايثلا نم بئاغلا لام امأو { زئاج كلذف

 نيح نم ذخؤي { ميتيلا لام يف نينس رشعب رقأ ىذلاو ، لاح لك ىلع اهيف

 ملس ناف ، رشعلا امأو { ةلبقتسملا ةنسلا يف يلاولا لبقتسي اهف لاملاب رقأ ام

 هللاو ، ةاكزلا نم هيلا ملس ام ضبق ليكولا وأ يصولا هيلا

 . باوصلاب ملعأ

 لام ةاكزب بئاغلا ليكو ذخؤي ال نا بحاو { هريغ نمو : ةلأسم
 بئاغلا نأل 0 هيأرب وه ىطعاو كلذب هرمأ بئاغلا نوكي نأ الا ، بئاغلا

۔ ٧٤ ۔



 . هتنامأ نم ةاكزلا جرخي نا هيلع سيل © نمتؤملا كلذكو © هتجح فرعت ال

 فيك : تلقو ، بسحا ايف ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 ىلعف ؟ ليكو هل نكي مل اذا } دوقفملاو بئاغلا لام نم ةاكزلا ذخؤت
 بحاص وأ يلاولا نم ملعب ةعارزلا يف ةاكزلا تبجو اذاف & تفصو ام
 . ابئاغ وأ ارضاح لاملا بحاص ناك لاملا نم اهذخأ اهضبقي ىذلا ةقدصلا
 ىلع ربجي ال مامالا ناك ناو { ةاكزلا ىلع ربجي لاح يف مامالا ناك اذا
 هليكو وأ لاملل بحاص يأر نع الا ث ةاكزلا ضبق نوكي الف 5 ةاكزلا
 مل ةاكزلا يف بوجولا يلاولا نع باغ نا كلذكو .& كلذل هلعج يذلا
 هليكو دي نم وأ لاملا بر دي نم الا ةاكزلا ضبق ىلي نمل الو & يلاولل نكي
 نم هنا 3 هدي ىف ءيشب سانلا نم دحأ رقي وأ & كلذ هل زاجا يذلا
 . اذه ىلع هضبقي يلاولا ناف { هاكز هنا وأ © ةاكزلا

 تفصو ام ىلعف لماع الو . تيبلا ف نوكت ةأرملا كلذكو : تلق

 . دوقفملاو بئاغلا لثم ةأرملاو ك باوجلا ىضم دقف

 ميتيلا غلبو . بئاغلا مدق اذا ، ميتيلاو بئاغلا نعو : ةلأسم

 مك فرعي ملو ، ىكزت نكت مل اهنا هربخأو { مهرد فلا لجر هيلا ملسف
 هذه ةاكز يف ميتيلاو بئاغلا لعفي ام : تلق .3 ةاكزلا اهيف تبجو 0 ةنس

 مل ، نينسلا نم ىضم مك فرعي مل اذاف & تفصو ام ىلعف ؟ مهاردلا

 نع امهطايتحاب اجرخا دق ايهنا ايهعم نوكي ىتح { كلذ ىف طايتحا كزت

 ©، كلذ يف ايهقدص هللا ملع اذاف . كلذ ريغ ايهيلع سيلو ؤ ىضم ام ةاكز
 . هللا ءاش نا © ايهصالخ كلذف ةدارالا هحصن

 ؟ مهلاومأ نم ذخألا زوبي لهو . ماتيألا لام يف تركذو : ةلأسم

'_۔ ٧٥



 اذاف ، بايغألاو ث ماتيألا لاومأ يف ةبجاو ةاكزلا نا ۔ هللا كمحر ملعاف

 ءاش نا ، اهضبق زاج هل بستحي يذلا بستحملا وأ ميتيلا يصو كيلا ملس

 © لماع مهل ناك اذا ، بئاغلاو ميتيلا لام يف بجت ةاكزلا كلذكو .ث هللا

 . كل اهضبق زوجي نا توجر { اهضبقا ةاكزلا هذه مهل لاقو

 لجرلاو { نايعب مهارد هل لجر ين : اضيأ لاقو : ةلأسم

 ةاكز هنم بلطيف ليكولا ىلا بهذي يكزملا نا ، نايعب ليكو هلو ، ةرصبلاب
 { ةاكز هيلع سيلف . انيد بئاغلا ىلع نا الا ، هتاكز ذخأيو بئاغلا لام

 نأل © لاملا بحاص نع هلأسي نا يكزملا ىلع سيلف 0 ائيش لقي مل اذاف

 تذخا هنع ءيشب جتحي مل اذإف © لاملا بحاص ماقم مئاق وه ليكولا

 . ةاكزلا هنم

 نب صفح مامالا نع . اضيأ ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ باوج نمو

 ةاكز اوجرخي نا مهل له . ميتيلاو بئاغلا لامل لايعلا كلذكو : تلق دشار

 نا ليق دقف مامالل بجي مل اذاف ؟ باستحالا هجو ىلع مهلاومأ نم رامثلا

 ىلا ميتيلاو بئاغلا لام نم لاملا ةاكز ملسي نا كيرشلل زوجي كلذ

 . هريغ نمو . مكحلا يف كلذ هل بجي مل ولو ث مامالا ىلا وأ ث ءارقفلا

 بئاغلا رضحي ىتح فقوي : لاق نم لاقف . فالتخالا هيفف بئاغلا امأو

 . كلذ يف رظنيف 0 هيلع ام جرخي مث

 نم هلام ىف ةاكز الف بئاغ لكو رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 ةاكز تلاز ؛ ببسب نيد هل ثدح هلعل . هدنع ام فرعي ىتح قرولا

 ىذلا يف لاح لك ىلع ةبجاو اهنال ، اذهب ساقت الف رايثلا امأو © قرولا

 مزلي ام عفري الو { رايثلاو ضرألا نم اهريغ وأ لخنلا نم هيف ببي
 ءادأ يف كلذ يف هماقم موقي ميتيلاو بئاغلا ليكوو { نيدلا نم اهبحاص

۔ - ٧٦



 © اليكو هل مكاحلا ماقأ { ليكو الو هل يصو ال ميتي ناك ناو ث هلام ةاكز

 لض يذلا خيشلاو هوتعملاو مجعألا كلذكو { هلام نم ةاكزلا جرخاو
 . مهلاومأ نم ةاكزلا يدؤيو ، ليكو مه ماقي 5 هلقع

 هب موقي وهو ، بارعا موقل لام هدي يف لجر۔ ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ناك نا : لاق ؟ هدنع نم لاملا اذه ةاكز ذخأ زوجأ {. هترمث ضبقيو رمأيو

 ىنعمب كلذ زاج هلهأ يأرب الا هلعفي ال هنا & كلذ لثم ىلع انومأم
 ذخؤي نأ ينبجعي مل كلذ هلثم ىلع نمؤي ال وأ ايهتم ناك ناو . ةنانئمطالا
 نا ىدنع زاج 0 لاملا اذه ةاكز نع وأ 0 لاملا نم هنا ملع اذا هنم كلذ

 . كلذ ملعي وأ لاملا نم هنا هبرقي مل ام ، هدي يف ام هنم ضبقي

 لبقي له ، بئاغ ايهدحا ، نيكيرش ىف هللادبع يبأ نع : ةلأسم

 هنمأي ىتح : لاق ؟هتصح ةاكز ىدأ دق هنا رضاحلا هكيرش لوق

 ( . كلذ ىلع

 دق هنا : كيرشلا هل لوقيف ةاكزلا نم وه همزلي ايف امأ : هريغ لاق

 ناك اذا هيزجي اذا هيزجي لوقو { ةقث نوكي ىتح ، كلذ هيزجي الف هنع ىدأ

 © لاملا يف كيرش وهو هتصح ةاكز نم كيرشلا همزلي نميف امأو . انيمأ

 لثمك هكيرش ةاكز ىف هيلع لبقو 0 ناك ام هكيرش ىلع كلذ سيل : ليقف
 . لصالا ىف امهل ةنامأ اهنال & فالتخالا ىلع هلمع ام

 { ةاكز مارحلا لاملا يف له : تلقو ۔ ةيافكلا باتك نمو : ةلأسم

 تبجو اذاف & تفصو ام ىلعف ؟ ةاكزلا هنم اوذخأي نا نيملسملا ىلع لهو

 ناك ولو ث ةلبقلا لهأ لام نم نات اذا ةاكزلا هنم ذخأ ةاكزلا هنيعب لاملا يف
 لام نأل . كلذ مهفاف { ابر هجو نم وأ يوبر باب نم اذوخأم وأ ابصتغم

۔١٧٧ ۔



 © ةاكزلا ىلع ربجي مامالا ناك اذا لاح لك ىلع ةاكزلا هيف ةبجاو ةلبقلا لهأ
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 نم هيف بجو دق ميتيلا لام نأ تنأ تملع اذا ميتيلا لام كلذك

 نم ذخأت نأ كلذ كل زاج 0 ةيعرلا نم ربجلاب ةاكزلا ذخأت تنكو . رامثلا

 © كلذ ملعي مل اذا اماو { هيف تبجو دق ةاكزلا نا تملع اذا 5 ميتيلا لام

 ملو ، يصو ميتيلا اذه لام نم ةاكز اذه نا كلذ لوقي يذلا ناك ناف

 ايصو نكي مل اذا امأو { ةاكزلا هنم ذخات نا كل زاج 7 هتنايخ ملعي نكي

 اذه نا اذه رقأو { ميتيلا لام يف ةاكزلا بوجو ملع كنع باغو 0 ميتيلل

 © كلذ لبقي مل هيف تبجو ةاكز نم وأ ، هيف تبجو . ةاكز ميتيلا لام نم

 اذه نا وه رقا نا كلذكو ، كلذ يف قدصم ةقثلا ناف ةقث نوكي نأ الا

 ٨ هنم ةاكزلا تنا تذخا يه نيا نم رسفي ملو . ةاكزلا نم وأ 0 ةاكز

 . ملعأ هللاو { كلذ مهفاف

۔٧٨۔



 + . ۔اه

 هلام نم ءيش ةاكز جرخيف كش مث هلام ةاكز جرخي نميف

 مث ، هتاكز جرخي لجر نعو هللا همحر _ يراوحلا يبأ باوج نمو
 . هنع جرخا دق هنا وجريو 5 ةاكز هنع جرخي مل هنا هلام نم ءيش يف كشي

 . هتاكز تقو ناك ناف ك تفصو ام ىلعف ؟ هيلع سأب الف { هيكزي عجريا

 ىضقنا دق ناك ناو 5 هاكز دق هنا ملعي ىتح هيف كشي ام جارخا هيلعف

 . كزي مل هنا ملعي ىتح ةاكز هيلع سيلف 0 تقولا

۔_٧٩۔





 بوبحلا نم ضرألا تجرخأ ام ةاكز يف

 نا ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 بوجو ين اوفلتخاو & بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا يف ةبجاو ةقدصلا
 هذه يالا ةقدص ال : ةفئاط تلاقف . رايثلاو بوبحلا رئاس يف ةقدصلا
 يبعشلاو نيريس نب دمحمو يرصبلا نسحلا لوق اذه .ث ءايشالا ةعبرالا

 كرابملا نب هللادبعو حلاص نب نسحلاو يروثلا نايفسو ىليل يبأ نباو
 فانصالا ىلا تلسلا مض وهو ناث لوق هيفو { ديبع وبأو مدآ نب ىحيو

 ناف ، ريعشلا نم عون تلسلا نا : ليق . رمع نبا لوق اذه { عبرألا
 ىلا ةرذلا مض وهو : ثلاث لوق هيفو ، ءالؤه لوقل قفاوم وهف اذكه ناك

 هيفو ، يعخنلا ميهاربا لوق اذه ، تلسلاو بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا

 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا يف ةقدصلا بابحا وهو : عبار لوق

 لوق هيفو { سابع نبا نع لوقلا اذه انيور . نوتيزلاو تلسلاو

 لوق اذه { اهلك بوبحلاو بنعلاو لخنلا يف ةقدصلا بابيا وهو : سماخ
 © نايلس يبأ نب دامحو زيزعلا دبع نب رمعو لوحكمو حابر يبأ نب ءاطع

 © يعازوالاو سنأ نب كلام لاق هبو ، رشعلا يناطقلا يف يرهزلا لاقو
 رخديو ،} سبيبو نويمدآلا هعرزي ام عيمج وهو : سداس لوق هيفو

-_ ٨١۔



 يناطقلاو . ةقدصلا هيفف { انحط وأاقيوس وأ ازبخ الوكام 0 هب تاتقيو

 لوقبلا بوبح الو ءاثقلا الو ، تقلاو ريزابالا ىف سيلو . ةاكزلا اهيف

 لخنلا الا ، ةقدص رجشلا نم عيش نم ذخؤي ال } ةقدص سوسلا الو

 يكحف لبنح نب دمحأ نع هيف فلتخا دقو . يعفاشلا لوق اذه { بنعلاو

 هيف ىقبيو رخدي ءيش لك : لاق هنا هنع يكحو " ديبع وبأ لاق ايك هنا هنع

 يديا يف ىقبي امم وهف بحلا مسا هيلع عقو ام لك : قاحسا لاقو { ةاكزلا

 بح وهو . موقل اماعط ةرورضلا دنع ةنمزألا ضعب يف ريسي امم & سانلا

 صمحلاو زرالاو ريعشلاو ةطنحلا يف : روث وبأ لاقو { رشعلا هنم ذخؤي
 بيبزلا نم رمتلاو ، رخديو لكؤي امم كلذ عيمج لك . ةرذلاو ضدعلاو

 لاقو ، ةقدص كلذ هبشأ امو . مظطرقلاو ايبوللاو نخدلاو تلسلاو

 ةرذلاو نوتيزلاو نيتلاو ةبلحلاو ريعشلاو ةطنحلا ىف : يأرلا باحصأ

 ضرأ يف ناك اذا ، اهلك بوبحلا عيمجو زرالاو مسمسلاو بيبزلاو
 . رشعلا ةقدصلا

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 وهو ، فانصأ ةتس يف ضرألا تتبنأ امم ةاكزلا نا { مهلوق نم قافنالا

 ىنعم ىف اوفلتخاو & تلسلاو ريعشلاو ةرذلاو ربلاو بيبزلاو رمتلا

 مهنم اذه تبثي يذلاو ، رشقالا ريعشلا هنا : لاق نم لاقف . تلسلا

 3 فانصألا هذه ريغ ، ةقدص ضرألا تتبنأ ام بوبحلا رئاس يف ىري ال

 سانلا يديأ ىف ىقبتسي امم بوبحلا رئاس وه تلسلا نا : لاق نم لاق

 © كلذ عيمج يف ةلبنسلا ىنعم ريغ ىلع ناك امو { لبنس وه امم ، هب تاتقيو

 8©“ بجحلا مسا هيلع عقو ام عيمج تلسلا نا : لاق نم لاقو 0 هيف ةاكز الف

 ناك امو . كلذ هبشأ امو ايبوللاو ألقابلا لثم . انورق وأ ةلبنس ناك امم

_ ٨٢۔



 جرخي اذه بسح ىلعف & كلذ هابشاو زرالاو نخدلا لثم وهف 0 ةلبنس
 ناك ولو 3 ةاكز مهعم فونصلا هذه ريغ يف ملعأ الو ، يدنع مهلوق ىناعم

 . هب تاتقي ناك ولو ، كلذ هابشاو لصبلاو موثلا لثم سانلا يديا يف ىقبي

 ١ ضرألا تتبنأ امم ءيش يف بجحت ةاكزلا نا : مهلوق رادم ملعأ الو

 ملعأ الو { ةاكزلا نطقلا يف نا مهضعب نع دجوي دق هنا الا ، لوكأملا الا

 ملف مهضعب ىلع ضرع هنا دجوي دق هنأ الا { ةمئالا هب لمع امم كلذ

 كلذ دارأ ام ملعأ هللاف ال : لاق هيلع برضافا : لئاسلا هل لاقف . هتبثي

 . رظن هيف هل ناك وأ ، لطابلا ىنعم ىلا هعم جرخي مل هنا

 © نم ةئامثالث نطقلا غلب اذا رخآ يأر هيفو : باتكلل فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو © ةاكزلا هيفف

 رمتلا يف رايثلا يف ةقدصلاو - رباج يبأ باتك ۔ نمو : ةلأسم

 يف رمتلا ىلع لمحي بيبزلا نأ دايز يبأ نعو © هريغ نمو . بيبزلاو
 اهدحأ يف بجت مل اذا رمتلا ىلع بيبزلا لمحي الو { هريغ نمو . ةقدصلا

 . رقبلا ىلع ليالا الو ليالا ىلع رقبلا الو { ةاكزلا

 . ملعأ هللاو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 ( عس جر )

 ريعشلا وه تلسلا ليقو ث ةرذلاو تلسلاو ريعشلاو ةطنحلاو
 مسمسلا يف اضيأ ةقدصلا : ءاهقفلا نم اضيأ لاق نم لاقو . رشقألا
 : لاق نم لاقو . رجرجلاو ايبوللاو شاملاو نخدلاو قسردلاو سدعلاو
 . اهلك بوبحلا ىف ةقدصلا

 ةديبع يبأ فيلأت ۔ لاومألا باتكب فورعملا باتكلا - نمو
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 هللا لوسر نأ ىوري : ديبع وبأ لاق ةقدصلا باب نمو . مالس نب مساقلا

 ةطنحلا نم ةقدصلا ذخأي نأ نميلا ىلا هثعب نيح لبج نب ذاعم رمأ ةلي

 رمتلا نم لاق وأ ىوريو : ديبع وبأ لاقو ، بنعلاو لخنلاو ريعشلاو
 لاق . ريعشلاو ةطنحلا ةقدصب بايثلا ذخاي ناك هنا : لاقو . بيبزلاو

 ريعشلاو ةطنحلا ىف الا رشعلا ىري ال ناك هنا نسحلا نعو : ديبع وبأ

 لوقلا اذهبو : ديبع وبأ لاق . نيريس نبا نع ىوري كلذكو & بيبزلاو
 ءيش يف بجت ال ةقدصلا نا دعس نب نايفسو ث ىليل يبأ نبا ذخاي ناك

 © هللا لوسر نس ام ىلع فانصأ ةعبرالا هذه يف الا ضرألا نم جرخي امم

 ىوس ةمئأ موق لاق دقو : ديبع وبأ لاق . رمع نبا لاق مث { اذاعم هب رمأو

 سابع نبا داز نممف ، اوصقنو فانصألا هذه ىف اودازو . لوقلا اذه

 نب كلامو يعازوآلاو يرهزلاو لوحكمو زيزعلا دبع نب رمعو ميهارباو

 © ايلوقب لاق نممو & نايفسو ىليل يبأ نبا ريغو © قارعلا لهأو ، سنأ
 . يبعشلاو حيرش مهنم صقن ناك نممو

 ةطنحلا يف ةقدصلا : لاق هنا سابع نبا نع يورف اوداز نيذلا اماف

 نع ىوريف ناصقنلاب لاق نم امأف & تلسلاو ةرذلاو بيبزلاو ريعشلاو
 يف ىري ال ناكو 7 رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ةقدصلا ذخؤت : لاق حيرش

 3 ءالؤه بهذم ناكو ث هلثمب يبعشلا نع ىوري كلذكو . ةقدص بنعلا
 . اهتاوقا نم فرعي امب اهتاقدص يف برعلا ىلع مكح امنا : ةلي يبنلا نا
 ةثالثلا هذه الا نكي ملف . اهتيدابو اهترضاح يف اهل ماعط وه ام
 لهأل رمتلا ناكو { ردملا لهأل ريعشلاو ةطنحلاب تناكف & فانصألا

 . ىنعملا اذه نم بيبزلا جرخو 0 ربولا

 مهل ةايح ال ايف ءاينغألا ىلع ءارقفلل ةقدصلا تبجو امناف : نولوقي
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 اهصخ يتلا ، منغلاو رقبلاو ليالاك مهعم اوشيعيل ، مهب الا هللا دعب

 3 ريمحلاو لاغبلاو ليخلا مئاوس عيمج نيب نم ةقدصلاب ةي هللا لوسر
 بجو كلذلف ، هذه نود نم سانلل اشاعم اهموحل و كلت نابلا هللا لعجف

 . ىرخالا نود ةقدصلا كلت ى

 ريعشلاو ربلا ماعطلا نم ةثالثلا فانصألا هذه كلذكو : نولوقي

 يذلا : ديبع وبأ لاق . برعلا دنع مهشاعمو سانلا توق يف نه . رمتلاو
 فانصألا ين الا ةقدص ال هنا : ةللتيهللا لوسر ةنسل عابتالا كلذ نم راتخا
 مث © نيعباتلاو ةباحصلا نم هلاق نم لوق عم اهبسنو اهايس يتلا ةعبرألا

 هذه صخ نيح ةي يبنلا نا كلذو { ةينيع نب نايفسو ىليل يبا نبا راتخا
 جرخت امم الاومأ سانلل نأ ملعي ناك دق { اهاوس ايع ضرعاو { ةقدصلاب

 ةقدص نع هوفعك هنم اوفع اندنع كلذ هكرت ناكو ، ضرألا

 . قيقرلاو ليخلا
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 ن و رشعل ١ بابل ١

 بوبحلا نم ضر ألا تجرخا ام ةاكز ركذ ف

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هللا لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك۔نم

 زع لاقو }4ضرألا نم مكل انجرخا اممو . متبسك ام تابيط نم اوقفنا

 رشعلا : لاق هنا سابع نبا نع انيورف هيهداصح موي هقح اوتاو » : لجو

 لاق هبو 5 هليك ملعيو ، لاكي موي ةاكزلا هقح نم : لاقو . رشعلا فصنو

 . ةداتقو سوواطو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو ديزي نب رباج

 ىقلا هلخن ذجأ اذاو ، لبنسلا نم مهل ىقلأ هعرز دصح اذا دهاجم لاقو

 . هاكز هلاك اذاف ، خيرايشلا نم مهف

 { ةيكم ةروسلا هذه نأل ، ةاكزلا لبق اذه ناك : ةفئاط تلاقو

 . رفعج وبأو يعخنلا ميهاربا ةخوسنم ةيآلا نا : لاق نممو

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 ةاكزلا اهيف بجي ال هنا يدنع ايف مهدنع ام تبثاو { فالتخالا يناعمب

 هيلع نا هداصح موي هقح اوتاو » : هلوق ىنعم يف ليق دقو { ليكلاب
 ىف بجي هنا : لاق نم لاق ىتح © فورعملاب ةاكزلا ريغ اقح داصحلا ىنعمب

 [ ملعأ هللاو { ةاكزلا الا ميتيلا لام يف سيل : لاق نم لاقو ، ميتيلا لام
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 نم افلع عابو ، كوكم يتئام هترذ نم باصأ لجر نعو : ةلاسم

 : لاق ؟بحلا ىلع فلعلا لمجأ 0 اهكارد لبق © كوكم يتئامب ةرذلا

 ٠ أ ذه ف ائيش هيلع ىر ا ال

 6 دارأ ام هاطعأف 6 هيأر ريغب لجر ضرأ عرز لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ةعارزلا هذه ةاكز ضرألا بحاص ىلعأ & هسفنل دارأ ام ذخأو

 هيف تبجو اذا هتاكز يطعيف ، بحلا ذخأ ىلع ردقي نا الا . ال : لاق

 . ةاكزلا

 . رثؤملا يبأ باتك نمو 0 هريغ نمو
 هلام نم لجر هيطعيف { ةاكزلا هيف غلبت لام هل لجر نعو : ةلاسم

 سيلف ، هرمث هاطعأ ناك اذا : لاق ؟ ةاكزلا هيلع تبجو عمتجا اذا ام

 5 ةرمثلا كارد لبق ةيطعلا تناكو { الصا هاطعا ناك ناو 0 ةاكز هيلع

 . هيلع ةاكز الف ث ةرمثلا تكردأ دقو هتيطع تناك ناو . ةاكزلا هيلعف

 عرزف عطق هل لجر ، نسحلا نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 عطقلا كلت نم اعرز بهو & تسبيو تكردا الف & ةطنح عطقلا كلت
 كلذ ةاكز بجت نم ىلع { ةاكزلا عرزلا يف غلبف ك دصحو ناسنال

 ضبق اذا : باوجلا ؟ هل بوهوملا ىلع وأ ، بهاولا ىلع ، عرزلا

 . ملعأ هللاو © هيلع ةقدصلاف ةبهلا هل بوهوملا
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 ن ورشعلاو يداحلا بابلا

 لخنلا ةرمث ةاكز ى

 ابطر ريقفلا اهلكاف { هتاكز نم اهنا ىلع ةلخن اريقف ىطعأ لجرو

 : لوقي نم لوق ىلع هتاكز نم اهرادقم حرطي نأ هيزبي له . ارسبو
 ابطر هتاكز يدؤي ناك نإ هنا } يعم : لاق ؟ ةاكزلا هيفف ابطرو ارسب لكأ ام

 هتاكز ىدؤي امناو & كلذ ىلا بهذي ال وه ناك ناو . كلذ ىزجا ارسبو

 . كلذ طحي نا كلذ هزجي مل ارمت

 الخن الجر ىطعا لجر ىف هللا همحر : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هدنع كلذ نا ؟ رمتلا ةاكز نم همزليأ 5، هيلع امم هيلع اهسبحو ارسبو ابطر

 ىلع اسباي ارمت ريصي ىتح ، لوقلا ضعب ىلع هيزبجي الو & ضورعلا ةلزنم
 3 هتاكز نم اهبسحو هلخن نم ةلخن الجر معطأ لجر نعو . هلوق ىنعم

 يزجي له { ةينايثوأ ةرفقا ةعست اهبسح { ابارج اهترمث لصت نا اجر اذا
 دقف ؟ كردت مل يهو اهداصح لبق هتاكز موقي نا زوجي لهو ض هنع كلذ

 . هنع يزجي كلذ ناف { هتاكز نم اهبسح وأ اريقف ةلخن ىطعا نميف ليق
 . . اهكارد دعب بسحي امناو ، اهكارد لبق بسحي الو

 . ةاكزلا هلام يف هيلع لجر نعو هللا همحر_ديعس يبأ نع : ةلأسم
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 ؟ كلذ هيزبجي له : تلق . ةاكزلا نم هيلع بجي امع اريقف ةلخن ىطعا
 © ابطرو ارسب ةلخن هاطعا اذا { افالتخا كلذ ىن انفرع دقف تفصو ام ىلعف

 رسبلاو بطرلا يف نا : لوقي نم لوق ىلع كلذ هيزبت : لاق نم لاقف

 اهرمت وأ اسباي ارمت اهضبق اذا اماو ه كلذ هئزجي ال : لاق نم لاقو . ةاكزلا

 . ةاكزلا نع كلذ هأزجأ دقف 5 هدي ىن ارمت هيلا تراصو

 ةاكزلا هنم جرخي ملو هرمت زنك يذلا اماو هنعو © لسعلا يف : ةلأسم

 هنا } يعمف ةاكزلا هنم جرخي نا دارأ مث ، لسعلا هنم جرخو ، رمتلا دضنف

 كشي ال ىتح طاتحاو . ةاكزلا جارخا ةفرعم ىلا غلبو ث رمتلا ريغتي مل اذا

 يف سيل رمتلا يف ةاكزلا امناو ، زئاج يدنع كلانه همزل لام ىدأ دق هنا

 هجوب رمتلا ريغت ناو ، نسحف قرولاب نزولاب هنم جرخا ناو & لسعلا

 هنع زجي مل ، ةاكزلا بوجو نيح هيلع ناك يذلا هلاح نع هوجولا نم
 همزل يذلا رمتلا لثم © ريغتم ريغ ارمت يطعي نأ هيلع ناكو ، كلذ

 . ةاكزلا نم

 اهنم لكؤي الف 0 اهترمث تنيعت اذا لخنلا يف اضيأ لاقو : ةلأسم
 ايف سيلو 0 هنم لكؤي : لاق نم لاقو . ةاكزلا هيف نأل ©& ليكب الا ءيش

 لاق نم لاقو اذه ليق دق . معن : لاق { هريغ نمو { ةاكز هنم لكؤي

 5 ليك ريغب لكأ امو { ةاكزلا هيف بجو هلك كلذ نم ليك ام : اضيأ
 بطرلاو حاطصملا نم لكؤي : لاق نم لاقو { هريغ نمو . هيف ةاكز الف
 ايف اضيأ ليق دقو : لاق نم لاقو 0 هريغ نمو . هيف ةاكز الف ى لمحلاو

 . هيف ةاكز الف لكأ ام : لاق نم لاقف . فالتخالاب حاطصملا نم لكأ

 هيفف ليكب لكاف ليك ام : لاق نم لاقو . ةاكزلا هيف : لاق نم لاقو
 . هيف ةاكز الف لاكي مل امو . ةاكزلا
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 هيف هيلعف { ءيشب وأ كمس وأ لقبب بطرلا نم عاب ناو : ةلأسم

 كمسلاو ءالقابلا لثم هلايعل ىرتشا ام ليق دقو : لاق 0 هنمو . ةاكزلا

 . ةاكزلا هيف لاق نم لاقو 0 هيف ةاكز الف ، مهمادا يف لخدي امم ههابشأو

 ىلع اذه امناف & بطرلا امأو © هريغو حاطصملا نم سبايلا رمتلا يف كلذو

 . ةاكزلا هيف نا بطرلاب لوقي نم لوق

 : لاق ؟ رمتلا نم مأ ارسب هتاكز جرخا خوبطملا رسبلا نعو : ةلأسم

 ناكم ناك نا سأب الف { اهنم وه يتلا ةلخنلا ةرمث نم هتاكز تجرخا اذا

 . ارمت رسبلا

 ١ ضرف رمت يف ةاكز هيلع بجو نمو ۔ ةيافكلا باتك نم : ةلأسم
 لضف جرخيو 0 هيزبي لوق ىلعف { هنم لقأ وأ هلدب جرخاف ؤ نيصم وأ

 هيف بجي ام لك نم : نورخآ لاقو & كلذ لمكي ىتح كلذ نم ارمت ةميقلا

 . هطسق هنم جرحي

 . اينغ وأ اريقف معطأ لجر يف ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 ابطر هبهذأ وأ ارمت راص ىتح هكرت هلاح ام . ردي مل مث © ابطر دحأل عاب وأ

 جرخيف { ةاكز بطرلا يف سيل ليق هنا : لوقي نم لوق ىلع هنا } يعمف
 نوكي وأ { ارمت راص هنا ملعي ىتح هيف ةاكز ال هنا { مكحلا يف يدنع

 هنا ىدنعف ، كلذك ناك اذاف { هيرتشم دنع ارمت ريصي هنا كلذ نم بلغالا

 . هيف ةاكزلا ىف فلتخي

 ءيش لك : لوقف ٠ رمتلا ةاكز ف فلتخا ى ىراوحلا وبأ : ةلأسم

 بهذ ايف 0 حاطصلملا عمج ايف الا ةاكز ال : لوقو . ةاكزلا هيفف رمتلا نم

 لكأ امم ، بذ اذا . هيف ةاكز الف حاطصلملا ىلا لصي نا ريغ نم
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 . ةاكزلا هيفف ، كلذ ريغب وآ ، مهاردب اعيب عيب نوكي نا الا ، هيطع وأ

 نم الا 0 هيف ةاكز الف ، هريغو رجرجلا لثم مادالا هب ىرتشا ام امأو

 يف سيلو ث ةاكزلا هنم عيش لك يفف رمتلا حضن اذا : لوقو ، حاطصلملا
 8 حاطصملا ىف اضيا هعمجو ابراخ احير نوكي نأ الا . ةاكز طاقللا

 ناك . ةاكز الف المحم بطرلا نم لكأ ام : هريغ لاق . راحشلا كلذكو

 . هريغ وأ ليكب
 نم فشحلاو : مشاه لاق . ةاكز فشحلا يف سيل ليقو : ةلأسم

 ليك ريغب لكأ اذا هيف ةاكزلا يف فلتخي هنا & يعمف لاكي نأ لبق رمتلا

 قح بوجوب كلهتسم وه هنا { يعمف كلذ يف ةلعلا امأو { لايعلا هلكأ وأ

 نم بجوأ يدنع لايعلا قحو 0 نيدلا يف اكلهتسم ناك ايك 0 هيف لايعلا
 . نيدلا قح

 راصو سبي اهف الا اندنع ةاكز الو { رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 هعمج ايف ةقدصلا امنا لوقلا ضعب يفو { ةقدصلا هيف غلب اذا 3 ارمت

 ايف : لاق نم مهنمو . يلا بحأ وهو ، طوحأ لوألا لوقلاو & حاطصلملا

 . هيف ةاكز الف لاكي مل امو 0 ليك

 يصحأ اهنم لكأ ايف & لخنلا سوؤر يف رمتلا سبي اذاو : ةلاسم
 مل امو ث ةاكزلا هيفف . ليك نا هناف © مراصلا معطي ام امأو 0 ةاكزلل هلك

 دقو : هريغ لاق . هيف ءيش الف لكي مل وأ ليك نا : رخآ لوقو . الف لكي

 . ةاكزلا هيفف لكي مل وأ ليك نا ليق

 السع هنم جرخف ] هرمع عم ه دضنو هرمت ةاكز جرخا لجرو : ةلأسم

 ريغ ىلع اذكه هيطعي وأ { ةين نع ءارقفلا يطعيو لسعلا رادقمب جرحي ماقف
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 هيزجمأ { جرخ ام رادقمب جرخا ىتح ش ةاكزلا لسع نم هنا ىلع وأ 0 ةين

 نا هنا وجرأو 5 ةاكز لسعلا يف نا يل نيبي الف ؟ ال مأ ايدؤم نوكيو كلذ
 . ةاكزلا نع هيزججي رمتلا نا كلذ هرضي وأ هلاح نع رمتلا ةميق صقني مل

 ةيطعلاو {} ةقدصلا نم وأ ةاكزلا نم هلعج طايتحا اذه نا { يعمو

 ناك اذاف ؟ ال مأ ايدؤم نوكيا { ءاطعلا دعب كلذ دقتعا : تلقو . ءارقفلل

 هيزبجي ال هنا ، يعمف هقفنا مث ةاكزلل هب دصق دقف 0 هنيعب زيمم ريغو امزال

 . ةاكزلا نع

 نم جرخي اممو ، هلسع نم ةلمج لسعلا نم ىطعا ول : تلقو
 دعب لسعلاو { ةاكزلا ةرمث نم جرخي ام رادقمب ةصاخ -رمت نم وأ . ةاكزلا

 ةين ريغ ىلع وأ { ةاكزلا لسع نم هنا ةين ىلع ءارقفلا ىلا هملسف جرخي

 ذخأو ، نيرخآ ىلا رمتلا ملسو مهيلا هملسف { كلذ دعب ىون مث 3 ءيشل
 اذا هنا ، يعمف ؟ ال مأ ايدؤم نوكيأ 0 ةاكزلا رمث نم جراخلا يقابلا وه

 هنا . ةاكزلا هيف تبجو ام لاح نع لسعلا جورخ هصقني ال رمتلا ناك

 ىنعمل ةاكز هيف تبجو ناو { ةاكز هيف يل نيبي ال لسعلاو 0 ةاكزلا نع هيزجي
 نا زوجي ال هنأل . يدنع كلذ هأزجا رخآ نع الوأ جرخاف ، يدنع اذه

 ءيش لك نم يطعي الو } هنم لضفأ وأ اهلثم ةاكزلا نع تطعي

 . هتاكز هنيعب

 ضعبلو ورمعل ةاكزلا نم ارمت لجر ىلا ملس لجرو : ةلأسم
 ارمت يلا عفد انالف ناف © ورمعل لاقف ديز رمف ث هيلا هملسي وأ هضبقيل

 ءاجف ، كرمت عم كل هدصت وأ هلمحي نم هيلا هجوت وأ هايا كغلبا ، كل

 لاق ام لعف هنا الا & ضبقلا يف هل ةين الو & هرمت عم هزنكف رمتلا ذخاف اذه

 هضبق لوألا ناك نا هنا ، يعمف ؟ال مأ ورمعل راص دق نوكي نا هل

۔٩٣۔



 ناو ، لوقلا ضعب ىلع . يدنع هلام نموهف & ورمع كلذ متأو ، ورمعل

 © هضبقي ىتح ضبق كلذ نا يل نيبي الف } هملسيل هيلا لوسر وه امنا ناك
 ىضريو ديز هضبقي مل ام هل رصي مل ناك نا : تلقو . ةاكزلاب ترمأ ايك

 بر عم ةقث ديزو ةرضم رمتلا يف عقوف هريغ وأ ، هضبقب هرمأي وأ كلذب

 تفصو ام لعفو 0 لاملا بر وأ ديز ىلع ، نم ىلع ةرضملا نايضف لاملا

 ناضلا هيلع نمآ الف ، ةرضم رمتلا يف هلعف نم عقوف { لسرملا رمأ ريغب
 ورمعل هضبق دق نكي مل اذا ، ديز رمأ ريغب كلذ لعف نأل ، كلذل

 ثرحلاو : مشاه لاق { ةاكز فشحلا يف سيل ليقو { هنم ورمع هضبق الو

 نم طعيلف رمتلا نم فشحلا جرخا نمف ى ةاكزلا ثرحلا يف لوقو 0 هلثم

 جرخا ام بسح ىقنم ريغ رمت نم ىطعا ناف & فشحلا هنم صلخ ىذلا

 . هنم ىطعأو { فشحلا نم رمتلا نم

 رمتلا يف غلبي ملف ، رمتلا نم فشحلا زيم نميف دايز لاق : ةلأسم

 . ةقدص هيف سيل : لاق . غلبل هيف طلخ ولو ، ةقدصلل

 نا لبق فشحلا نم هرمت يقتني يذلا يف : ديعس وبأ لاق © هريغ نمو

 نا لبق اهادأ ناو ث ىقتنملا رمتلا نم ةاكزلا يطعي نا هيلع نا 0 هيكزي

 يل نيبي الف { هتلق وأ & دسافلا هترثك يف كلانه ناك هنا ملعي ملو © يقتني

 عقو دق ايف دسافلا زيمي نأ نمآ الو & كلذ نم يسفن يفو ز نايض هيف هيلع

 3 ديز وأ لاملا بر ىلع ناك نا تلقو 7 هريغ نمو . اهرضيف ةاكزلا يف
 © رمتلا نم همزل امم نماضلا رباو { رمتلا ضبقف فيعضلا ورمع ءاجف

 3 هل ديز ضبقي رمتلا راص دق ناك ناف ؟ ال مأ أربيو كلذ ورمعل زوجيأ

 بحاصل وه امناو 3 هيلا رصي مل ناك ناو ، ديز نم أربي نا زوجي هنا متاو
 ةاكزلا نع ىدؤي نا لاملا بر ىلعو 0 لاملا بر ىلا كلذ رمأ امناف { ةاكزلا

۔ _ ٩٤



 . ريقفلا ىلا ريصي نا لبق ث رمتلا صقن ام ردقب

 كلذ عم ناكو ، رمتلاب كلذ رضاف لسع رمتلا نم جرخ نا : تلقو

 دق نوكيأ . هريغ وأ ورمع هاطعاو 0 ةاكزلا رمت نم جرخ ام رادقم ىرحتف

 رصت مل ام اديز نا يعمف ؟ ال مأ كلذ ذخأ زوجيو ، لاملا برو ديز ملس

 نا هيلعو .0 هيلا هلك كلذ رمأو لاملا برل وهف & كل تفصو ام ىلع ورمعل

 كلذ لعف ناو © هريغ وأ ، ورمع ىلا ةاكزلا يف رمتلا نم صقن ام ىرحتي
 . يدنع كلذ زاج ةاكزلا بر هل مت اديز لعفو { لاملا بر رمأب ديز

 وهو هضبقف ؤ ةساجن هضبق لبق هيلع عقوف مهئزجي ناك نا : تلقو
 ؟ ال مأ © عيمجلا ملس دق نوكيأ } ايبص اديز هاطعاو رادقمب وأ & سجن

 . اذه لثم يف لوقلا يدنع ىضم دقو © عيمجلا ةمالسب ملعا هللاف

 هلثم السع يطعي نأ صالخلا نوكيف 3 مهئزجي ال ناك نا : تلقو

 نا ، اذه لثم ىف ىدنع لوقلا ىضم دقف ؟ هتميقب وأ 3 هريغ وأ اورمع

 بسحب لمعاو كلذ يف رظناف ، الوسر ناك وأ ، ورمعل ضبق ديز ناك
 . لوقلا نم كل ناب ام باوص

 ىطعي وأ { املاس عيمجلا نوكيا ،} كلذ دعب رمتلا فلت ول : تلقو

 © اذه لثم ىف ىدنع لوقلا ىضم دقف ؟ هتميق وأ هلثم ارمت هريغ وأ ورمع

 اديز ىطعاف ث ائيش ديز مزلي الو ، لاملا بر ىلع نايضلا ناك نا تيأرأ

 يزجللا لاملا بر ملعي ملو ث هتميق وأ السع وأ 0 ارمت ةرضملا ردقب
 يف يدنع ىضم دقف ؟ ال مأ لاملا بر مزلي هنا ملع ذخالا زئاجو 0 عيمجلل

 ال نماض لاملا برو ث لاملا برل رمتلاف الوسر ديز ناك ناف ، اذه لثم

 ريغب هلام نم ذخأ امم لاملا برل نماض ديزو { ةاكزلا نم رمتلا نم صقن

۔٩٥۔



 متأف { ةاكزلا يف لاملا برل همزل ام ىدأو ، ديز كلذ ىلع لعف ناف 0 هرما

 زوجي الف ، كلذ هل متي مل ناو 0 هل زوجي هنا ، يعمف . لاملا بر كلذ هل

 كلذ هل متأو كلذو © ورمعل اضباق ديز ناك ناو {، هنمض دق ايف يعم هل

 © يدنع كلذ ورمع ىلا ملسي نا ديزل سيلو ، ورمعل ىدنع كلذ عيمجف

 . كلذ هل متي وأ لاملا بر رمأب الا هنمض نا دعب هريغ ىلا الو

 امناو ، دضنلا كلذ هب رضاف ةرمث عم ةاكزلا رمت دضن ول : هل تلقو

 ىطعأ مث ، الوسر وأ اضباق هريغل وأ هل لاملا ناكو © هعفنل كلذب دارأ

 املاس نوكيو ، كلذ هيزجيأ & اموق رمتلا ىطعاو 0 اموق لسعلا رادقم

 هلام يف لعفي نا هل زاج اهادأ لاملا بر ناك نا هنا ، يعمف ؟ال مأ

 نم صقن ام يطعي نكلو . ةاكز لسعلا يف نأ ىل نيبي الو 0 ءاشي ام

 كلذ متأو اضباق ناك ناو ، لاملا بر كلذرمأف الوسر ناك نا امأو 2 رمتلا

 . ىدنع هل ضوبقملا ىلا كلذف ث هرمأب هل هضبق وأ ضوبقملا

 ىضري هنا ةنانئمطا ىلع اهضبقو ورمعل ةاكز ديز ملس ول : تلقو

 كلذ نوكيأ ©٠ هضبقي هرمأي وأ ءيش هيلا لصي نأ لبق تفلت مث ٨8 رسي وأ

 ىضم دقف ؟ كلذب هربخي ىتح 0 ال مأ هل راص دق نوكيو . عيمجلل ايزجع

 وجراو . ضبقلاو ةلاسرلا رمأ ف هيلع لدتساو 3 اذه لثم ؟ يدنع لوقلا

 . لاملا بر نع يزجي كلذ ذخا فلت دق ناك ولو & كلذ متأف هل ضبق هنا

 هل راص دق نوكي له . ةاكزلا نمورمعلرمتلا اذه ناكول : تلقو

 هنا } يعمف ؟ ضبقلا ماقم موقي ام وأ ضبقب الا هل نوكي ال مأ © هتلاقم

 بر أربي الو ، ضبقي مل وأ ضبق © لاملا بر رارقاب مكحلا يف هل نوكي
 . ضبقب الا ىدنع ةاكزلا نم لاملا

۔_٩٦۔



 نم ديزل اذه لمحأ وأ { ةاكزلا نم ديزل اذه لاق ول : تلقو

 ةاكزلا نم اذه : لاق وأ ، ديزل اذه ضبقأ وأ ، ديزل اذهرثكأ وأ 5 ةاكزلا

 امب الا هل ةين الو ، هل اضبق كلذب ديري وهو { اذكو اذك هل لعفا . ديزل

 ضبقب الا هل نوكي ال مأ ديزل هذخأب راص دق كلذ نوكيأ . لاق

 © هلوق عيمجب مكحلا يف ديزل هلك كلذ نأ © يعمف ؟ هماقم موقي اموأديز

 هل نوكي ال نا بحأ يناف { ةاكزلا نم ديزل اذه ضبقا هلوق يف يدنع اذه

 ناك ناف { لاملا بر امأو . ديز كلذب هرمأ دق نوكي وأ 6 كلذ متي ىتح

 ضبقب الا ، ايزجم هل يدنع كلذ نوكي الف { اذهب هتاكز ملس دق

 . مامتا وأ

 ةسمخ ةعارزلا نم هل ناك ام لصو نمعو ىراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ملعاف ؟ ةاكزلا باصا ايف هيلع بجأ { مويلا كوكملا اذهب ابرج نورشعو

 يبنلا عاصب ابرج نيثلث بحلا اذه ناك ناف { ةي يبنلا عاصب ةاكزلا نا

 . كلذ ملعي ىتح ةاكز الف & كلذ ملعي ال ناك ناو { ةاكزلا هيلعف 5 ة

 { ةاكزلا اهيف بجو 3 عاص ةئايثالث تغلب اذا ليق دقو : هريغ لاق

 ( . هلهج هعفني الو كلذ نع لاؤسلا هيلعو

 عاص ةئامثالث ةرمثلا تغلب اذاو - رباج يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم

 ءيش ةرشعلا نود سيلو ، عاص عاوصأ ةرشع لك يفف ث لوألا عاصلاب

 ءاهسلا هتقس ايف رشعلا كلذو © عاص ةئامثالث متي نا دعب { ةرشع متي ىتح

 تمت اذا هنم ذخؤي امناف 0 يلاودلاو حضاونلا ىلع يقس ام امأو 0 راهنألاو

 فصن ةرشعلا نمو ،} دحاو نيرشع لك نم ، رشعلا فصن ةقدصلا

 . عاص فصن وهو ح دحاو

_٩٧۔



 نم ةقدصلا ذخؤت له © رجزت يتلا ةعارزلا نعو 0 هنمو : ةلأسم

 نيرشع متي ىتح رسك اهنال ، ءيش ةرشع نم سيلف ؟ كيكاكم ةرشع
 كاكمأ ةرشعلا نود نم ذخؤي ال راهنألاب ىقسي ايف كلذكو 5 اكوكم

 ريغ نمو ، كوكم فصن اهيف رجزلا نم ةرشعلا نأرخآ عضوم يفو { ءيش
 . ساب الف كلذب ذخأ نمو ، كوكم رجزلا

_٩٨۔



 ن ورشعلاو يناثلا بابلا

 ءاملعلا فالتخا ركذو لخنلا ةرمث ةاكز ىف

 ديجلاو ءىدرلا رمتلا جرخي لخنلا يئ

 نيذلا اهيأ اي » : هركذ لج هللا لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔نم

 اومميت الو ضرألا نم مكل انجرخا اممو متبسك ام تابيط نم اوقفنا اونمآ

 نولو فورجلا نع ةلي هللا لوسر ىهنو . ةيآلا هين وقفنت هنم ثيبخلا

 . ةفلتخملا ةرمثلا هل لجرلا ىف اوفلتخاو 3 6 ةقدصلا يف ىطعي نا قيبحلا
 ذخؤي امناو ، ههبشأ امو ءيدرلا نم ذخؤي ال نالوقي يعفاشلاو كلام ناكف

 نم لاقو . اهريغو لاخسلا اهيف نوكي منغلاب كلذ هبشو { رمتلا طسو نم

 . حصأ اذهو : ركب وبأ لاقو { هردقب لك نم كلذ رشع ذخؤي : لاق

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لك نم يدؤي نأ لاملا بر ىلع بجي هنا ، رخآلا لوقلا ىنعم قافتالا ىنعم

 هنا { يعمف . هل كلذف ، لضفأب لضفي نأ الا ، هنم رمتلا نم سنج

 . هنم لضفأ هيلع سيلو 3 مهلوق نم قافتالا ىنعم هبشي ايف هنع يزجي
 ذخا لجر يف : حاضولا نب دايز لاقو _ باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 . ءيدرلا رمتلا نم عون )١(

- ٩٩_ 



 ملف رمتلا لاك مث ، رمتلا نم فشحلا زيمف ، فشح اهيفو © هلخن ةرمث

 سيل : لاق . ةقدصلا هيف غلبل فشحلا هيف طلخ ولو . ةقدصلا هيف غلبت

 . ةقدص هيلع

 هيفف الح نا دعب هفاشحا ناك اذا فشحلاو : باتكلل فلؤملا لاق

 دعب ثرحأ ناك اذا ثرحلاو © الف . رم فشح امأو { رمتلا هب متيو ةاكزلا

 . ةاكزلا هيفف ، لح نا

۔ _ ١٠٠



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هدعب وأ هكاردا لبق عرزلاو لاملل عيبلا ةاكزو ىنطلا ةاكز يف

 نأ لبق ةعلس ةرمثلا نمثب ىرتشاو {} هل لخن ةرمث ىنطأ لجر نعو

 نم هيلع بجو ام جرخي نا دارا هنا مث { اريثك وأ اليلق اهيف حير اهيكزي

 & يعم : لاق ؟ هيلع بجي ام { ةراجتلا يف تداز دقو ث ةرمثلا نمث ةاكز

 ، لوحلا لوحي نا الا ، ءيش داز ايف هيلع سيلو ث ةرمثلا ةاكز هيلع نا

 . قرولا ةاكز هيلع بجيو

 ةلأسملاو © راثلا نم ةاكزلا نم هيف هيلع بجو ام كلذكو : هل تلق

 سيل هنا { يعم اذكه : لاق ؟ ةرمثلا ةاكز الا هيلع بجي الف اهلاح ىلع

 نم ءيش وأ ةضف وأ بهذ ىلا ةرمثلا لقتنت مل اذا ، ةرمثلا ةاكز الا هيلع

 . ةراجتلا هب داري ماعط وأ ضورع ٠0 هريغ

 ةرمثلا تناكو { اهترمثو الخن عاب لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىلع اهنا انباحصأ لوق يف هنا & يعم : لاق ؟ ةرمثلا ةاكز نم ىلع 0 ةكردم

 . ىرتشملا ىلع لوقو © عئابلا

 ىلع طرتشاو هضرأ ةرمث عاب نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . هب قثي نم الا هتاكز يلوي نأ هوركم كلذف 3 اهتاكز يطعي نا يرتشملا

۔- ١٠١_۔



 كلذف ةاكزلا ىلع ةقثلا ةهج نم كلذ ناك نا : لاق نم لاقو 0 هريغ نمو

 عيبلا عقو ناف . عيبلا ضقني ال كلذف طرشلا ةهج نم ناك ناو & كلذك

 نأ عئابلا ىلع ناك الاو . ىرتشملا دنع ةقث لجرلا ناك ناف ، تبث

 . ةاكزلا يدؤي

 ملف ، مهرد ةئايثالثب هلخن ةرمث ىنطأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 يكزي مث اهرشع جرخي ام ، هدي يف يهو ، لوحلا لاح نأ ىلا اهرشع جرخي
 © يعم : لاق ؟ عيمجلا يكزي مأ © رشعلا ىنطلا يف بجو اذا رشعلا دعب

 ضعب ف و © يقب ام يكزيو . ة اكزلا هيف بجو ام حرطي لوقي اضعب نا

 . مهاردلا يف ةاكزلا تناك اذا كلذو ، عيمجلا نع يكزي هنا : ليق ام

 رشعلا ىنطلا يف بجوو ث امهرد نينايثب اهانطا نا تيأرأ : تلق

 ةاكز اهيف هيلع له 0 هدي يف يهو ، لوحلا لاح نا ىلا ، هرشع جرخي ملف

 ىضم دقف 0 مهاردلا يف ةاكزلا تناك اذا : لاق ؟ ىنطلا ةاكز ريغ

 ىلعف : هل ليق . اهلاحب مهارد هذهف رمثلا يف ةاكزلا تناك اذاو © لوقلا

 اذكه : لاق ؟ ىنطلا ةاكزو 0 مهاردلا ةاكز هيلع نوكي ةفصلا هذه

 . اقرف كلذ يف ملعا الو . ىدنع

 . ائيش هلام نم انطاف ةاكزلا هلام ىف هيلع بجي لجر نعو : ةلأسم
 ؟ عمج وأ لكأ ، هلاح ام ملعي ملو ؟ ابطر لكؤي هنا هماكحأ نم بلغالا

 لوق ىلع هنا ، يعم : لاق ؟ ارمت عمج هنا ملعي ىتح هنم ةاكزلا كرت هل له
 ىتح هيلع ةاكز ال هنا { ةاكز بطرلاو رسبلا يف هيلع بجي ال هنا لوقي نم

 . ارمت عمج هنا ملعي

 3 هيف هيلع بجي ام 3 هعبر وأ ارمت هثلث عمج نا تيأرأ : هل تلق

۔ ١٠١ ٢۔



 عمج ولو { هيلع بجي ال مأ 5 ةاكز همهارد نم كلذ ردقب هيلع بجت لهو
 ىف ناك ينطملا دي ين ارمت هنم راص ام ليق دق هنا © يعم : لاق ؟ ارمت لكلا
 رمتلا نم راتخا ناو © نمثلا نم ةاكزلا قدصملا راتخا نا 0 ةاكزلا هنمث

 . نمثلا ردقب ينطملا ىلع ىنطملا عجري

 : لاق { ءارقلل تناكو ةاكزلا ضبقي دحأ نكي مل نإف : هل تلق

 بر ىلع رظنلا نوكي نا هبشا ةقدصلل رظني نم نكي مل اذا هنا ك يعم

 . رظنلا ىف داهتجالاب رفوالا كلذ نم رظنف 9 لاملا

 عجري ، كلذ ىنطا دقو نمثلا ىف رفوألا رظن دق ناك ناف : تلق
 هل مأ ، كلذ ىلع ردق نا { هلثم ارمت يرتشي مأ ةاكزلا ردقب ينطملا ىلع

 ةاكزلا نم فلتأ امل نماض هنا ليق دق هنا ، يعم : لاق ؟ كلذ يف رايخلا

 هتصح ردقب عيبلا نم تبثي امنا ليقو اهلثم ىدؤي نأ وه هيلعو . عيبلاب

 هريغ لامو هلام عاب هنال ، دساف عيبلا نا ليقو ث ةاكزلا تبثت الو ، وه

 . لطاب وهو . ةدحاو ة ةقفص

 رفوأ رمتلا ناكو 0 ارمت طعي ملو ، نمثلا نم ىطعا ناف : هل تلق

 يذلا لوقلا اذه ىلع كلذ ىل نيبي ال : : لاق ؟ كلذ هيزبي له ث رظنلا يئ

 . رظنلاب داهتجالا هيلع نا : لوقي

 رمتلا نا رظنلا يف ناك ولو ، كلذ يف ريخ ليق هنا كدنعف : هل تلق
 . كلذ ليق دق هنا وجرأ : لاق ؟رفوأ

 ابطر هلام نم ىنطأ اذا كبجعي وأ كدنع جرخي لهف : هل تلق

 ٠ ملعأ هللا : لاق ؟ ارمت عمج ولو 3 هرادقم يف هيلع ةاكز ال هنا 0 ارسبو

 . انباحصأ نم كلذ لاق ادحا ملعأ سيلو
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 ] ةاكزلا قدصملا بلطو ٠ لجأ ىلا هلخن ىنطأ نميف : ةلأسم

 لوقو { دقنلاب ةرمثلا ةميق هنم ذخأي لوقو & لجألا لحم ىلا رظتني لوقف
 . هرظتني الو ءانطلا ةاكز هنم ذخاي

 . ملعأ هللاو ذخأن لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 ركذي ملو ؤ ةعلسب هلخن ةرمث ىنطأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 دجوي هنا ، يعم : لاق ؟ ارمت وأ ةعلسلا نم وأ مهارد يكزي ام . مهارد

 اذه ىلعف رمتلا نم وأ ، نمثلا نم ءاش نا رايتخالا كلذ يف لعجي اضعب نا

 . ارمت ةاكزلا جرخي وأ 5 هتاكز جرخيو . مهارد ةعلسلا موقت هنا ، لوقلا

 هيلع بجي ام لعجو . اريقف هل الخن ىنطأ ناف 5 هل تلق : ةلأسم

 نع كلذ هيزبي له ؤ لخنلا هانطأ يذلا ريقفلا كلذل ةاكزلا نم اهيف

 فلتخي هنا وجرأ : لاق ؟ ةاكزلا رادقم نمثلا نم كرت اذا 5 ةاكزلا جارخا

 هصصاق اذا هنا وجرأ : لاق ؟ كلذ نم كيلا بحأ ايف : هل تلق . هيف

 . هصصاقي ال نا ىلا بحأ هيأرو & فالتخالا ىنعم هقحل كلذب

 ىلا هتجاحل ةيرقلا نم ءانط صخرأ هلخن ةرمث ىنطأ لجر : ةلأسم
 لمحي نا هيلع له 0 كلذ ىلع هلام ةاكز جرخاو & فوخ لبق نم ىنطلا
 عيمج يف ةدايزلا نم لمتحي ءانطلا نا ملعي ام ردقب ةاكزلا يف هسفن ىلع

 رشع لثم ارمت ةاكزلا جرخي اذهف { تفصو ام ىلعف ؟ هئانط يف وأ 5 هترمث
 غلبا دق هنا ىري ام ردقب داز كلذ ىلع فقي مل ناف ، لخنلا نم ىنطأ ام

 . هللا ءاش نا كلذ هأزجا رمتلا ىف وأ مهاردلا يف داز ناف 0 ةاكزلا يف

 يف اوأرف اوعمتجا خايشالا نا ظفح هنا رفعج يبا نع ليقو : ةلأسم
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 سيل هنا 0 بطرو رسب يهو ةفآ اهيلع تتأ مث © ةلخن ةرمث ىنط لجر

 . ةاكز اهيف هيلع

 اهب تبهذ تسبي املف هترمث لجرلا ىنطأ اذاو © هريغ نمو : ةلأسم

 سأر يف رمتلا سبي اذاو . ءيش ةرمثلا كلت يف هيلع سيلف ١ حيرلا

 هناف © مراصلا معطي ام امأو { ةاكزلل هليك ىصحأ اهنم لكأ ايف ، لخنلا

 لكي مل وأ ، ليك نا رخآ لوقو ث الف لكي مل ناو ث ةاكزلا هيفف ليك نا

 . ةاكزلا هيفف لكي مل وأ ليك ليق دقو : هريغ لاق . هيف ءيش الف

 غلبف ‘ كردأف هباودل افلع اعرز ىرتشا لجر نعو : ةلأسم {&= هنمو

 ةاكزلا نم ىلعو { هيف ةاكز ال مأ { هادؤم ةاكز هيف له { ةاكزلا هيف غلبو

 طرتشي نا الا ، عئابلا ىلع ةاكزلا ؟ ةاكزلا هيف يرتشملا ىلع مأ © عئابلا ىلع

 . هتاكز كيلعف نمثلا هيف نوكي ءيش هنم يقب نا هنا يرتشملا ىلع عئابلا

 أ لجرل هعابو 5 ارسبو ابطر هلخن نم فرخ لجر نعو : ةلأسم

 ىرن الف { ارمت راص ىتح سمشلا ىف هلعج ىرتشملا ناو & نمثلا ىفوتساو

 . ةاكز هيف هيلع

 فرع ناف 0 اسباي ارمت ناك اذا ، عاب نم ىلع ةاكزلا : رثؤملا وبأ لاقو

 . مهارد ىكز ليكلا فرعي مل ناو © ارمت جرخا هليك

 © باصنلا عئابلا لام ىن ام غلب اذا اذه : باتكلل فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو ، هيلع ةاكز الف { باصنلا عئابلا لام يف غلبي مل اذا امأو

 ايف الو 5 ةاكز ارسب لكأ ايف وأ ، عاب ايف لجرلا ىلع سيلو : ةلأسم

 . ديعس يبأ نع بسحأ { ةاكز انريفقب ريفق ةئامو نيسمخ غلبي مل

 ترمف نمثلا هنم نزتاو { الخن الجر ىنطأ لجر نعو : ةلأسم
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 ىله } لخنلا سوؤر نم ةرمثلاب ترمف رطملاو حيرلا لثم ةحئاج لخنلاب
 : لاق ؟ لخنلا اذه اهب ىنط ىذلا مهاردلا يف ةاكز لخنلا بحاص ىلع

 هيف بجي ارمت دصحي نأ الا ، نيملسملا ضعب لوق ىف ةاكز هيلع سيلف

 . ةاكزلا مهاردلا نم انطلا يف بجحت كلانهف . ةاكزلا

 نم يقب اهف ةاكزلا : لاق ؟ ضعب يقبو ضعب فلت ناف : تلق

 { هلام نم هدي يف يقب اذا فلت ام كلذ نم هنع طحيو 0 ىنطلا نم ةميقلا

 رمتلا نم هلام ةلمج نم قبي مل ناو ، رمتلا يف ةاكزلا هيف بجت ام ىنطأ اممو

 . هيف ةاكز الف ةاكزلا هيف بجت ام

 ٨ ابطرو ارسب هلكأ ينا ينطملا لاقو { الام لجر ىنطأ ناف : تلق

 تناك اذا اولاق دقف : لاق ؟ هلوق يف قدصي له . ةقث ريغ ينطملا ناكو

 ينطملا ىلع سيلف 5 ارسبو ابطر لكؤت اهنا اهرمأ نم بلغألا . . لخنلا
 ناك اذاو © ةاكزلا هيف بجت ذئنيح مث 0 ارمت تعمج اهنا ملعي ىتح ةاكز اهيف

 ابطر تلكأ اهنا ملعت ىتح . ةاكزلا اهيف ارمت عمجي اهرمأ نم بلغألا

 لزي مل & بلغألا هجولاب ةاكزلا تبجو اذاو 3 ةقث نوكي نأ الا { ارسبو

 مكح لاز اذاو ، ةقث نوكي نأ الا ، ارسبو ابطر اهلكا هنا ينطملا لوقب

 ةقث نوكي نأ الا { ارمت اهعمج هب ينطملا لوقب تبثي مل بلغالاب ةاكزلا

 . هيلا كلذف كلذ ىف هقدصي وأ

 يف عابف ، هلام ىف ةاكزلا هيلع بجت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع له { ارمت يرتشملا دي يف راص يردي ال ابطر لاملا كلذ نم قوسلا
 ىلع ناك ناف هرومأ نم بلغألا ىلع هنا © يعم : لاق ؟ال مأ ةاكز هيف

 ابطر لكؤي هنا بلغالا ناك ناو & كلذ ناك ارمت ريصي هنأ هرمأ نم بلغألا

 نودب قوسلا يف ائيش هنم عاب نإ تيأرأ : تلق . كلذ ىلع وهف ارسبو
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 : لاق ؟ ال مأ مهارد هرمت نم لضف ام هنم يكزيف ابطر هعابو {&© هموي رعس

 ىلع نمثلا نم لصح ام ةاكز هيلعف بلغألا ىلع ارمت راص اذا هنا { يعم

 عيب وأ ارمت يرتشملا دي يف لصح ناف ، كلذ يف رييختلا هل لعجي نم لوق

 ىلع ديزي نا اماو هردقب ارمت جرخي نا امأ ، يدنع هيلع ناك ى رعسلا نودب

 © كلذ هيلع كلذكو { ةاباحم عيب ناك اذا ، رعسلا لدعي ريصي نآ ىلا رمتلا

 . ابطرو ارسب راص ايف ةاكزلا هيلع نا : لوقي نم لوق ىلع

 نم قوسلا يف هيلع هتبيرض نم هنم ناطلسلا ذخأ ايف : هل تلق

 هنا & يعم : لاق ؟ عيمجلا نم جرخيو هتاكز ىلع كلذ لمحيأ 2 رمتلا

 . كلذ هل ضرعملا وه ناك اذا كلذك

 يف عيمجلا ىلع كلذ لمحتأ ، قوسلا ىلا هلمحي رجتا ايف : هل تلق

 بجت هنأ هانعمل ناكف 0 ةرمثلل حالصب يدنع كلذ سيل : لاق ؟ ةاكزلا

 . ةرمثلا نم فارخلاو دادجلل رجا ايف ليق امناو : لاقو ، كلذ يف هيلع

 هنأ اما } يعمو . فالتخاب هيف هنا كلذ يف ليق هنا ىلا بهذي هتيأر ينأكف

 كلذ يف رظنيو . اذه لثم يف ةرجالا يف فالتخاب كلذ ىف ينباجا دق ناك

 نود . ةاكزلا هيف بجت ام هلام نم قبي مل اذاف : هل تلق . اذه لجأ نم

 ىلع هنا : لاق ؟ ةاكزلا هب ربجيو هيلع لمحأ 9 عاب يذلاب الا عاب دق ام

 . ةاكزلا هب ربجي الو © ةاكز هيف سيل هنا لوقي نم لوق

 هنا مث ©، لخنلا نم هلام ةرمث يف ةاكزلا هيلع بجت لجرو : ةلأسم

 اذه بلطي ملو هئاضق نع ىناوت لجرلا نا مث الجر هلام نم اعضوم ىنطا

 نم ءيش كلذ يف هيلع بجي له ءيشب هل صوي ملو لجرلا تام نا ىلا هنم
 . ةفصلا هذه ىلع يدنع ةاكزلا هيلع بجت اهنا { يعم : لاق ؟ ةاكزلا لبق
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 لماتي ناكو { اذه هئانط ردقب نيد هيلع ناك ولو تيأرأ : هل تلق

 ةاكز طخنت له 5 ائيش ذخاي ملو { تايف هاطعا اذا كلذ نم هءاضق
 ةاكز اماو ، قرولا ةاكز يف فلتخت وه امنا كلذ نا & يعم : لاق ؟ كلذ

 . اهيف ملعأ الف راثلا

 مهارد يف ةاكز ال هنا : لوقي نم لوقب ذخا نمع لئسو : ةلأسم

 زوجي له ، داصحلا لبق تبهذف ةرمثلا ىلع ةحئاج تتأ اذا ءانطلا
 . داصحلا دح يف رصي مل ام . كلذ هل زوجي هنا { يعم : لاق ؟ كلذ هل

 كرداف هباودل افلع اعرز ىرتشا لجر نعو . هريغ نمو : ةلأسم
 ىلع ةاكزلا هيفف ؟ يرتشملا ىلع مأ عئابلا ىلع { ةاكزلا هيف تغلبو © غلبف

 هيف نوكي ءيش هنم يقب نا هنا ، يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نا الا © عئابلا

 ىلع ةاكزلا نا ليق دقو : لاق ، هربغ نمو . ةاكزلا كيلعف © نمثلا

 لبق هقحتسا دقو 0 لوقلا ضعب ىف هل هنال & تكردا اذا ، يرتشللا

 نم ةحنملا ةلزنمب وهف ، كردا ىتح هلام يف عئابلا هاقبا كانهو ث كاردلا
 8 لاح ىلع عئابلا ىلع وه : لاق نم لاقو ، يرتشملل ضرألا بحاص

 هل لاملا راص دقو كلذ هل متا ناو ايئاق هل راص . هضقن نا ؤ ضقتنم هنال

 3 ةكردم ةرمث عاب وأ الخن ىنطا اذا هنا : لاق نم لاقو ث هيلع ةاكزلاو

 8 عئابلا ىلع عيبلا دسفي ال كلذ نا ، يرتشملا ىلع ةاكزلا طرتشاو

 . ىرتشملا ىلع الو

 ىلع ةاكزلا نوكتو عئابلا نع يزجي كلذ نا : لاق نم لاقو

 نم لاقو ، كلذ هسفن ىلع بجوأ هنأل ، عئابلا ىلع ءيش الو ، يرتشملا
 يرتشملا نوكي نأ الا 5 هيلع ةاكزلاو عئابلا نع يزجي ال كلذ نا : لاق

 . ةقثلاو ةنامألا قيرط نم هيزججي هناف © ةقث
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 ةاكزلا هنع ىدأ دق هنا وه ملعي ىتحف ةقث ناك ولو : لاق نم لاقو

 . ةرمثلا كلت يف بجت يتلا

 6 لجرل هع اب و ارسب و ابطر هلخن نم فرخ لجر نعو : ةل اسم

 ٠١ سبيو ارمت راص ىتح سمشل ١ ف هلعج ىيرتشلملا ن او 6 نمثل ١ ىئوتس او

 راص اذا 0 ةاكزلا هيف نا ليق دقو : لاق { هريغ نمو . ةاكز هيلع ىرت امف
 ف هيلع تبجو اذا ى عئابلا ىلع ةاكزل ١ نوكتو . ارمت يرتشللا عم

 . ةاكزلا هلام

 . ملعأ هللاو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 كاياو هللا انافاع : يلع وبأ لوقي & يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 © لخن نم طئاح هل لجر نع لأست كباتك لا لصو . ةيفاعلا عسوأب

 © مهرد ةئايسمخب رخآ لجر نم ىنطاو 5 اظيق قبي ملو مهرد فلأب هانطا
 ابطر ىنطا ام هونبو لجرلا لكأ دقو ، فلألا ةاكز قدصملا هيلا بلطف

 دقو 3 اهتاكز لاطبا ىلع ىوقن ايف ؟ ةئايسمخلا ةاكز هنع حرطي نا بلطو
 ىنطا ام راض اذا : هريغ لاق . هريغ نم لكأو 3 هنم لكأي ملو هلام ىنطا

 ابطر هلكاو { اظيق هلك هب ىنطأ ولو { هنمث يف ةاكزلا هيلعف ارمت هلام نم

 . ءانطلا ىف ةاكزلا هيلعف © ارسبو

 هيلا بلط مث ، مهرد فلاب ىنطأ لجر نعو . هريغ نمو : ةلأسم
 ةاباحم هنع طحي مل ناك ناف ى مهرد يتئام هنع طحف . هنع طحم نا ينطللا

 . نيتئاملا نم ذخأي نا قدصملا بحي نا الا نيتئاملا نم ذخؤي نأ ىرأ امف هل
 ناو ث رمتلا نم ذخا ءاش نا ، رايخلاب قدصملا : هريغ لاق . لصألا وهف

 هل سيل ةاكزلا همكح لام كلذو .0 ءانطلاب ةقفصلا هيف تعقو امب ذخا ءاش
 . هطحي نأ
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 . ملعأ هللاو & ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 ايف هيلع سيلف اظيق هلكاو ايهرد نيثالثب ىنطأ لجر نعو : ةلأسم
 نم تذخأ 7 ارمت ناك ول ةاكز ىنطا ايف بجت تناك ناف & ءيش ابطر لكأ
 . الف الاو 3 ةاكزلا نيثالثلا

 نب دمحم نب رهزالا يلع يبا نع هنا بسحأ & باوج نمو : ةلأسم

 اهريغ مهارد هل سيلو { مهرد يتئام ارسب انطا لجر نعو 3 رفعج
 © قرولا ةاكز جارخا تقو رضح اذا قرولا ىلع لمحت هذهف ، لخن الو

 نا جاتحيف ث رمتلا نم اهلصأ يهو ، قرولا مهارد ىلع اهلمجي نا جاتحي

 ينطملا عجريو ، لصالا هنأل ، رمتلا نم ذخا ءاش ناو & كلذ ىلا رظني

 ناو { ةاكز اهيف نكي مل . اهكارد لبق ةفآ تبهذ ناو ، هانطا نم ىلع

 مكو { رمتلا رعس ريصي مكو ث اهنم بيصا مك ملعي ملو 3 اهرما باغ
 ىلع ةقدصلا جرخأ هرهبأ هثلث ناك ناف 0 راهب نم مهاردلا هذهل لصت
 رثكأف . كلذ ىلع ينطملا اهلكأ ارسبو ابطر تلكا ناو { كلذ باسح

 رجاهم يبأ يأرب اوذخأو اورحت دق اوناك مهنا الا ، اذه يف ةاكز ال هنا لوقلا

 هيف بجت ام اهنم بيصي كلذ ريغ لخن هل ناك اذا امأو . اذه يف يمرضحلا
 يف ةاكزلا نوكتو . هل يقب ام ىلع لمحي هنا كشال اذهف . ةقدصلا

 لكأ ام الا ، رمتلا نم وأ مهاردلا نم ذخأي رايخلاب قدصملاو .0 عيمجلا

 . هيف ةاكز ال هنا لوقلا رثكأ هنا كتملعأ دقف ش ارسبو ابطر

 اهيف بجت له © تلق ابطر لكؤتل ةلخن ينطي يذلا نعو : ةلأسم
 نم هقزر يطعي نأ رينملل بتك هنا { مامالا نع ميهاربا وبأ ىورف ؟ ةاكز

 زاجأ دقو .3 هنم اهذخأف ،ك بطرلا ةاكز نم اهنا هملعيو ،. بطرلا ةاكز

 . ميهاربا وبأ كلذ
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 ن ورشعلاو عبارلا بابلا

 لخنلا ءانط هيلا جاتحي ايفو ههبشأ امو ءانطلا ركذ

 لاقف . هيف اوفلتخا دقو 3 هلايعو لاملا بر لكأ ايف اوفلتخي ملو

 هنا ابطرو ارسب مهمعطاو { هيف ةاكز الف ، ارسبو ابطر لكأ ام نا مهضعب

 هبحاص ىلعف ، ىنطأ ام مهضعب لاقو © ىنطأ ام وأ 5 هلام نم هيف ةاكز ال

 " رجاهملا نب مشاه نع نايثع نب نايلس نع كلذ اوورو . هيف ةاكزلا
 هيفو ، ةمئا كلذ ىلع تضمو ناطلسلا ىلو نم هتذخاف 3 رجاهملا وبا وهو

 طاتحا دقف ءاهقفلا هيف فلتخا ايف طايتحالاب ذخأ نم نأل { طايتحالا

 يذلا ريثكلا لاملا لجرلل نوكي دقو & عرولاإلهأب ىلوأ ةطيحلاو & هسفنل
 نوذخأي مهنا ءانطلا ذخا نم هب اولمع ام ىلعف { هيف بجت ةاكزلا نا كشال

 نم امأو © ايهرد مهارد ةرشع لك نم 0 هلام ىف ةاكزلا بجحت نم ىنطا امث

 اذا ينطملا ىلع الو { انطا اهف هيلع ةاكز الف { هلام يف هيلع ةاكزلا بجت ال

 وه لكأ ام هيلع بسحي الو 0 ارمت عاص ةئامثالث غلبي ال هلام عيمج ناك

 يقب ام ىلع ىنطا ام لمجي امنا ، ىنطا ام ىلع ارسبو ابطر هلام نم هلايعو
 ةئامثالث بيعي امو ىنطا ام غلب ناف 5 ةاكزلا هيف تبجوو { بيعي امم هعم

 . ءيش هيلع نكي مل غلبت مل ناو { ءانطلا يف ةاكزلا هيلعف & عاص

 نوكي دقو © ملعأ هللاو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

۔١١١۔



 غلبت مل اهرمث رظن اذاف ، بطرلا ةيلاغ اهنا الا 5 ةليلقلا لخنلا لجرلل

 اهترمث غلبت ال تناك اذاف 5 ةريثكلا مهاردلاب اهالغل انطو . عاص ةئامثالث
 نأل © ةريثك مهاردب تينطأ ناو { ةاكز هب تينطا ايف نكي مل ث ةاكزلا

 غلبف اهرمث عمج ول هنا ايك 5 ةاكزلا هيف بجت يذلا رمتلا نمث يف بجت ةاكزلا

 هيف نكي ملو © عاص ةئامثالث غلبت ملو ث رثكأ وأ لقأ وأ عاص يتئام

 نمثلا لمحي نا الا { ةاكز هنمث يف سيلف ةاكزلا هيف نكت مل ايف ©. ةاكزلا

 . الف لخنلا ةاكز لبق نم اماف { ةاكزلا اهيف نوكيف . ىرخا مهارد ىلع

 ىنطأ ام بنعلا كلذكو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 ناو & هنمث يف نكي مل بعي ملو . ةاكزلا هيف ببت سيلو { ابطر لكأ وأ
 اولفغ وأ هوكزي ام يردي الو & بنعلا ءانط نع نولأسي مهعمسي مل اوناك

 بجحت ملعي ملو { ارمت وأ ارسبو ابطر هرمث نم فلتأ ايف : ليق دقو 3 هنع

 ناف ، رمتلا قوس رظنيو 0 هب عابي يذلا نمثلا رظني هنا ، الوأ ةاكز هيف

 غلبت اهيف رمتلا كلذ اهب عيب وأ اهب ىنطأ يتلا مهاردلا كلتب نوكي ناك
 ذخؤي مل ، عاص ةئامثالث غلبت مل ناو { ةاكزلا اهنم ذخأ © عاص ةئامثالث

 عيب وأ ، ارسبو ابطر تلكاف ، الخن ىنطأ ول كلذكو ، ءيش مهاردلا نم

 لثم ناك الو { ةاكزلا هيف بجت امم كلذ عيمج غلبت ام ملعي ملف ارسبو ابطر

 ذخا © عاص ةئامثالث غلبت ام مهاردلا كلتب رمتلا قوس ىلع غلب نأ لوألا

 مل ، عاص ةئامثالث مهاردلا كلت ةميق غلبت مل ناو { مهاردلا كلت نم

 اطئاح لجرلا نم لجرلا لبقي امبر هنا : اولاق دقو & عيش نمثلا نم ذخؤي

 مهنا مهلوق ىلعف ث هتلغ عيمج هل نا ىلع ث نيفلاب وأ مهرد فلاب ةنسلا

 هيف كشي ال ام اهيف ناك ناف 0 اهلمحو لخنلا هذه رظنب ءانطلا نم نوذخأي
 ناف © ةاكزلا هيلع بجيف هيلع لمحي لام اهب هل وأ ، ةاكزلا اهيف بجت هنا

۔ ٢١١۔



 اهتميق رظني وأ اهتاكز ذخأيو بيعي ىتح اهلاحب اهكرتي نا ينطملا ىلع مهل
 ةاكزلا هنم نوذخايف ، سانلا نيب ءانطلا ردق ىلع لودعلا ىأرب ىنطلا يف

 ةلغ نم نمثلا مك رظن ول هنال { نيد . اهريغ هجو ال هنأل { كلذ ىلع

 نكلو 0 ةاكزلا لطبي مل هبيصي ام لثم ةرجش ةلغ تناكو 0 ناتسبلا رجش

 ةاكز امنا ، ءيش يف رجشلا نم قدصملا سيلو © لخنلا ىف . ةبجاو ةاكزلا

 هتدجو نا 2 رثالا اهيف بلطاو اهيف رظناو { ابطر وأ ارمت تغلب ام لخنلا

 مارحلاو ، مارح اذه لوقي نأ انالف لعلف & هب ذخف نيملسملا نع

 اهبحاص لعلو { ةاكزلا نم اهيف ام لخنلا ةفرعم بلط اذه اماو ، زوجي ال

 لدتسي اهجو اهل ىرأ الو ، اهتاكز فرعي الف ، ارسبو ابطر اهلكأي

 . اهيلع هب

 : لاق نم لاقف © لخنلا ءانط اماو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو .0 اهناولأب تفرع اذا زئاج هنا . ءاهقفلا نم

 ريصت ىتح : لاق نم لاقو © حضفلا لخنلا ىلع بلاغلا نوكي ىتح

 يابو هانط زوجي مث ، دسفي ملو رمتا اهنم قذعلا رسكنا اذا دح ىلا ةلخنلا

 . ساب الف & كلذ ىلا جاتحا نم ذخأ ءارآلا

 يف حضفلا رهظ اذا ليق دقو ۔ هللا همحر ۔ : هللادبع وبأ لاقو : ةلأسم

 . اهتعامج يف رهظت مل ناو { اهتماع يف رهظ اذا { اهءانط زاج لخن ةعطق

 { هللادبع يبا توم دعب ةسايد نب دمحم ينربخاو 0 اهلك اهانط زوجي الف

 هل له } ضقنلا ينطملا بلط نا : هل لاقو { ةلأسملا هذه نع هلأس هنا

 ملو ؤ هؤانط زاج ام هيلع تبثو 0 هانط زوجي ال ام ضقن هل : لاق ؟ كلذ

 . اذه ريغ رسفي

 فرعت مل 9 رثكأ وأ ةلخن طئاحلا يف ناك اذاو : ةلأسم © هريغ نمو

۔ ١١٣ _۔



 ضقنتني الو © اهانط زاج ةرمحلاو ةرفصلا ةرمثلا يف بلاغلا ناكف 0 اهناولأب

 . كلذ اهدحأ بلط اذا

 ىواسي ام مهرد فلأب هب هانطاأف لجرل نيد هيلع نميف : ةلأسم
 رمتلا نيب رايخلاب قدصملاو كلذ هسفن مزلا وهف . مهرد ةئايسمخ

 ناو رايخلاب قدصملاف } لاح قحلاو يلم ىلع اما : هريغ لاق . مهاردلاو
 هدي ىف عقو ايف ةاكزلا هيلع امناو { ةدئافلا نم هذخأن امناف هيلع رداق ريغ ناك

 © هذخأ ىلع رداق وهو ، هقح لحم لبق ناك ناو . مهارد هتميق وأ رمت نم

 & رفوأ ناك ايهيا & ةعلسلاو لاملا سأر ىف ةاكزلا لوقف . رداق ريغ وأ

 . هتميق وأ رمتلا ىف هيلع امنا لوقو .{ رايخلاب قدصملاو

 كلذ ريغ هلو ، اريثك وأ اليلق هلام نم ىنطأ نمف (باتكلا ىلا عجر)

 5 ىنطا ام الا هل نكي مل ناو { انطا ايف ةقدصلاف { ةقدصلا هيف بجت ام

 ذخأ ءاش نا 0 رايخلاب قدصملاو 0 عاص ةئايثالث غلبت ىتح هيف ةقدص الف

 ةيقب نم ىنطأ ام ىلع لمحي امناو © مهاردلا نم ذخأ ءاش ناو ى رمتلا نم

 دعب هعم ىقبي ام ناك ناف ، بطرلا وأ رسبلا نم بهذاو 0 لكأ ام دعب هلام

 ىنطأ يذلا يفف . عاص ةئامثالث غلبي ىنطأ يذلاو { ةرمثلا نم كلذ

 ىف هيلع بجت ةقدصلا تناك نا كلذكو 3 هيلع ةقدص الف الاو {. ةقدصلا

 8 عاص ةئام هنم باصا ام مهاردب ىنطأ نا { ىنطأ ام ريغو 0 هلام

 نم وأ رمتلا نم ذخأي نا .{ رايخلاب قدصملاو 0 هل ةمزال هيف ةقدصلاف

 ملو ، عاوصا ةرشع هنم باصي ام مهرد ةئامب انطا ول كلذكو ، ةضفلا

 5 كلذ يف ةقدص الف . عاص ةئايثالث هب متي ام لاملا بحاصل نكي

 ةقدصلا بوجوو . ةرمثلا لصأ ىلا اذه يف عجري امناو { رثكأب ىنطأ ولو
 ةئايثالث هنم تبيصا اذا هتلزنم بنعلا كلذكو 3 لاملا بحاص ىلع اهيف

- ١١٤



 © رجزلاب ىقسي نوكي نا ال ، دحاو ةرشع لك نم ، ةاكزلا هيفف & عاص

 قدصلملاف ، ينطملا كلذك باصأف ينطم هانطا ناو ، رشعلا فصن هيفف

 . بنعلا نم ذخا ءاش ناو ، مهاردلا نم ذخا ءاش نا رايخلاب

 ابطر ينطملا هلكاف ، لخنلا نم ىنطأ ايف ءاهقفلا فلتخا دقو

 بحاص ةلزنمب وهو هيف ةاكز ال : لاق نم لاقف . كلذك هعاب وأ © ارسبو

 مهنم لاق نم لاقو . ءايلعلا ةماع هيلعو 0 رثكألا وه ىأرلا اذهو ث لال

 لاملا بحاص ناك اذا { ارسبو ابطر ينطملا هلكا ولو ، ءانطلا يف ةقدصلاب

 هيف غلبي ءانطلا اذه ناك وأ { ةقدصلا هيف بجي ام رمتلا نم هدنع يقب دق

 رجاهملا نب مشاه دجويو ، رجاهم وبأ اذهب لاق نممو :© عاص ةئامثالث
 لوألا يأرلاو ، نايع لهأ ةمئا اذهب لمعو ءاهقفلا نم ناكو ، يمرضحلا

 . باوص نيملسملا يأر لكو 0 يلا بحأ

 ملو } الخن ىنطأ نم : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو 5 هنمو : ةلأسم

 © ارسبو ابطر ينطملا هلكاو ، اهنم بيصا ام باغو اهريغ اهبحاصل نكي

 نمث نم يه يتلا مهاردلا رظنيو ، كلذ يف ةقدصلا ىري نم لوق ىلع هناف
 ناك ناف 0 رمتلا قوس رظنيو ، لخنلا كلت هب تينطا امو 0 رمتلا كلذ

 كلت نم ةقدصلا تذخا رمتلا نم عاص ةئايثالث مهاردلا كلتب نوكي

 كلت نم ذخؤي مل } عاص ةئامثالث غلبت مل ناو ، مهاردلا
 . ةقدص مهاردلا

 ةنس لخن نم اطئاح لجر لبقي ول اضيا ليقو 0 هنمو : ةلأسم
 لخن وأ ، ةاكز هيف تسيل امم ارجش وأ الخن ىنطأ وأ © ةفورعم مهاردب

 مهيفو { مهنم دحاو لك لام نمث فرعي نأ الب ةعاشم اهونطأ ةدع سانل

 لاق نم لاقف . ةقدصلا هيلع بجت ال نم مهيفو { ةقدصلا هيلع بجت نم

۔ ٥١١_۔



 اهرمت نكي ىتح لخنلا هذه كرتت نا اذه يف هجولا نا : ءاهقفلا نم

 ةميق فرعت ىتح اطسو ةميق موقي نأ 0 اهنم باصي ام نيبيو & داصحلل
 مث } لخنلا كلت باحصا نم دحاو لكل ام ةميقو ، رجشلا نم لخنلا

 ملعأ هللاف {. باوصلا نم هجو وهو .3 هيلع تغلب نمم ةقدصلا ذخؤت
 . هنع لأساو كلذ ىف رظنيو { باوصلاب

 اهلمعي لماعل ةصح اهيفو لجرل لخن تناك ناو { هنمو : ةلأسم

 ارسبو ابطر اهلكأو ، هتصح لماعلا سبحو . هلام لاملا بحاص ىنطأو
 ىلع ةلومحم يهو { ارمت تراص ىتح اهسبح ناو { لكأ ايف هيلع ةاكز الف
 جرخي نا لماعلا ىلعف ، هيلع ةبجاو ةقدصلا تناك ناف 3 لاملا بحاص
 © لاملا بحاص ىلع ةبجاو ةقدصلا نكت مل ناو 3 رمتلا كلذ نم ةقدصلا
 © دحاو ىنطأ اذا ، لصألا ىف ءاكرشلا كلذكو ، لماعلا ىلع ءيش الف

 . لماعلا ىف انفصو ام ىلع ارسبو ابطر هلكأ & هتصح رخآلا كسمأو

 كيرش هل لجر ىفو ۔ هللا همحر { هللادبع وبا لاقو © هنمو : ةلأسم

 لخنلا ىقس ام ىلع رصاحملا قدصملا هبساحو & بئاغ لخنلا ى

 بساح ام ىلع بئاغلا هتصح نم ذخأي نأ سأب ال هنا ، ةمساقملاب

 . هكيرش هيلع

 . اهضبقو رثكأ وأ مهرد يتئامب هلام ىنطأ نمو . هنمو : ةلأسم

 كلت يف ةاكز الف ك بطرو رسب يهو . ةرمثلا كلتب تبهذف ةفآ تتأف

 © ةاكزلا اهيفف { ارمت تراصو تكردا نا دعب ةرمثلا تبهذ ناو { مهاردلا

 © ةاكزلا اندنع مهاردلا يفف © عاص ةئايثلث باهذلا دعب اهنم يقب ناو

 © ةقدصلا هيف متت ام اهريغ لاملا بحاصل نكي ملو ، كلذ نم يقب ناو

 ةاكز الو & بهذ دق لصألا نأل { ةقدص مهاردلا كلت يف يدنع سيلف

۔ ٦١١۔



 . رمتلا لثمك ث ةاكزلا هيف متا ىلغي وأ خبطي نا الا رسبلا نم ناك ايف

 ىنطأ لجر نعو ۔هللا همحر _ يلع يبا باوج يفو 0 هنمو : ةلأسم

 © مهرد يتئام هنع طحف © هنع طحي نأ ينطملا هيلا بلط مث ، مهرد فلاب

 ذخاي نا قدصملا بحي نا الا ، ذخؤي نأ ىرن ايف { ةاباحم هنع طحي مل ناف

 . لصالا وهو © رمتلا نم
 وه ىنطا مث ، مهرد ةئاهثلثب هلام ىنطأ لجر نعو 0 هنمو : ةلأسم

 ءالؤه اهذخأ يتلا مهردلا ةئاملا نم اوذخأي نأ بحأ ايف هظيقل مهرد ةئام

 نيتخسن يفو ، لخنلا ءانط نم ذخؤيو © هدنع عمتجت يتلا ةرمثلا نم

 . لجرلا
 مهردب هلام نم ةلخن ىنطأ نم اماو - باتكلا ۔ ريغ نم : ةلأسم

 ٨ لوقلا ضعب ىفو . اهيف ةاكز الف ، ارسبو ابطر تلكا ناف ث رثكأ وأ

 جرخيو ، هلام ىلع كلذ لمجي ارمت تراص نا اماو 0 اندنع هب لومعملا وهو

 8 هملع نإ رمتلا نم ءاش ناو ، نمثلا نم ءاش نا . ةاكزلا هنم

 تراصو ارسب وأ ابطر تلكأ فرعي مل نا اماو & هسفن ىلع هيف طاتحاف الاو

 ١ فالتخالا ىلع ةاكزلا نم هل جرخ الف ةاكزلا يف مكحلا يف اماف 7 ارمت

 ىلع اماو ، فالتخالا ىلع كلذ ريغو 0 ارسبو ابطر تلكا اهنا ملعي ىتح

 ىتح مكحب كلذ ي هيلع مكحي الف { رمتلا يف الا ةاكزلا ىري ال يذلا لوق

 مهنأب لوقلا طسوا نم كلذ نم انفرع يذلا اماو 3 ارمت راص كلذ نا ملعي

 عمجت اهنا فرعي الو { ارسبو ابطر لكؤي امم ةلخنلا هذه تناك نا : اولاق

 تراص اهنا ملعي ىتح . هيلع ةاكز الف & كلذ لمتحي الو & لاح ىلع ارمت
 ىتح ةاكزلا هيلعف 5 ابطر لكؤي اممو 3 ارمت عمجي امم تناك نا اماو . ارمت

 . ارسبو ابطر تلكا اهنا ملعي

۔ ٧١١۔



 ٨ ةكردم لخن ةرمث عيبي نا الجر رما لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 بطرلا يف ةاكز ال هنا : لوقي نم لوق ىلع اهتاكزب مكحي ارمت ريصت نا لبق

 نمثلا ديز ىلا ملسي نا لاملا بر رماو { ةرمثلا هذه رومأملا عابف { رسبلاو

 يرتشملا دنع سبي اذا ، ةاكزلا نايض نم ءيش عئابلا ىلع له 0 لعفف

 عاب نيح هنأل ، كلذ يف نايض عئابلا ىلع يل نيبي الف ؟ ارمت راصو رمتلا

 ١ يرتشملا دي يف ةرمثلا تسبيا اذاف 5 ةاكز اهيف نكي مل اهبر رمأب ةرمثلا

 اذه ناك ناو { عيبلاب رمآلا لاملا بر ىلع ةاكزلاف { ةاكزلا اهنم بجوو

 يدنعف { اهيف ةاكزلا بوجوو { اهمارص تقو يف ةرمثلا هذه عاب © عئابلا
 8 هعسي ام ىلع اهذفني نا الا { هيلع ةاكزلا نايض موزل يف فلتخي هنا

 : لوقي نم لوق ىلع كلذو & كلذ وه ملعيو 0 لاملا بر اهذفني وأ

 سيلف © عيبلاب رمآلا هكيرش فصنا كيرشلا نأ ملع اذاف ، كيرش ةاكزلا

 فاخأف ي عئابلا ىلا نمثلا ملسو & كلذ ملعي مل ناو نايض نمرمآلا ىلع

 © كلذ نع ةاكزلا ىدأ دق لاملا بر نا ملعي ىتح نايضلا نم أربي ال نأ

 رصبأ الف ، ممذلا يف نويدلاك . ةنومضم ةاكزلا نا : لوقي نم لوق ىلع

 . هللا ءاش نا ، كلذ يف انايض عئابلا ىلع

 هلام نم ىنطأ ناف : هل تلق ، بسحا ايف ديعس يبأ نع : ةلأسم

 مهاردلا يف هيلع بجي له ، عاص ةئامثالث هلام نم باصاو 0 مهرد يتئام

 يف تبجو اذا 0 ةاكزلا ءانطلا نمث نم يتلا مهرادلا يف هيلعف لاق ؟ ةاكز

 نمثلا يف ةاكزلا هانطأ يذلا لاملا يف بجي مل ناف . ةاكزلا هانطأ يذلا لاملا

 ةئامثالث لاملا اذه نم ينطملا باصأ ناف 0 ةاكزلا مهاردلا يف هيلع بجي مل

 هل نكي مل اذا اذهو { ةاكزلا مهاردلا ةلمج يف هيلعف ، عاصأ رشعو عاص

 ةاكزلا هيف تبجو دق ىنطا ام ريغ لام هل ناك اذا اماو ، ىنطا ام الا لام

۔ ٨١١۔



 ينطملا هباصا ام عيمج ف مهاردلا ىف ةاكزلا هيلع بجت هناف & تركذ ام ىلع

 ابطر ينطملا هلكأ ام ةميق مهاردلا ةاكز نم هنع طحنيو 0 رمتلا نم

 ناف { ةاكزلا هيف هيلع بجي ايف ينطملا دي يف ارمت رصي مل اذا © ارسبو

 عاصأ ةرشعلا نود اموأ ، اعاص ةرشع ةعستو عاص ةئامثالث هنم باصأ

 طحنيو ءانطلا نم رمتلا ةلمج نم © عاص ةئايثالث ةميق يف ةاكزلا هيلعف
 ةعستلا ةميق وهو { ءانطلا ةلمج نم رمتلا نم ةاكزلا قحلي مل ام ةميق هنع

 وه هباصأ يذلا رمتلا يف نوكي نا الا ،.ةاكزلا اهيف بجي مل يتلا عاصأ
 هيلع نوكي هناف { ءانطلا اذه نم ةلضفلا هذه ىلع اهلمحف . ريساكت

 رمتلا نم ينطملا دي ىن ام هدنع ام ريساكتلا ربج اذا ث ةلمجلا يف ةاكزلا
 . عاصأ ةرشع

 نم لقأ ينطملا باصاف مهرد يتئامب هلام ىنطأ ناف : هل تلق

 سيلف ؟ مهرد يتئاملا يف ةاكز لخنلا بحاص ىلع له 3 عاص ةئايثالث
 . رمتلا ةاكز هجو نم هيلع

 ةئ ايثالث هلام نم باصأو { مهرد ةئامب هلام نم ىنطأ ناف : هل تلق

 ةاكز ىف ةاكزلا هيلع . معن : لاق ؟ ةاكز مهرد ةئاملا يف هيلع له . عاص

 . مهاردلا نم رشعلا فصن وأ رشعلا ف رمتلا

 لوقف 3 ةاكزلاب يرتشملا نمضو 3 ةكردم ةرمث عيبي نميف : ةلأسم

 لوقو 0 ةقث يرتشملا نوكي نا الا هيزبجي ال لوقو ، كلذ عئابلا يزجي
 . ةاكزلا ىدأ دق هنا ملعي ىتح © ةقث ناك ولو يزجي ال

 ملعي © الخن الجر ينطي نا دارا لجر نع لئسو © هنعو : ةلأسم

 هنا ىدنعف ۔ دفرقلا اما : لاق ؟ همالعا هيلع له .ش ةدفرقم وأ ةحلقم اهنا

_١١٩۔



 هنأل 0 حلقل ١ ف ينبجعي كلذكو . ل ال ا ىنعم نم جراخ هنال & بيع

 لخنلا هيلع يتأي ام ىلع يتأي الو ، لخنلا كارد يف كردي ال بيع

 . ايركز يبأ ماكحأ نمو 0 اذه لع بيع يدنع وهف حيحصلا

۔ ١٢٠ _۔



 ههبشأ امو ىنطلا ةاكزو قدصملا ضبق ف

 ضعب يفف 5 ةاكزلا قدصملا بلطو لجأ ىلا هلخن ىنطأ لجر نعو
 ةميق نم ذخأي هنا : لاق نم لاقو & لجألا لحم ىلا هرظتني هنا لوقلا
 . دقنلاب ةرمثلا

 الخن هبحاص دنع نم اهدحأ ىنطأ نيلجر نعو : ةلأسم

 نم هيلع بجي ايع لاؤسلا لاملا بر بلط ةرمثلا دصح املف & مهاردب

 ناف { ارمت ةاكزلا لصأ : لاق ؟ ارمت نوكي مأ مهاردلا يف نوكيأ { ةاكزلا

 رمأ هيلع يفخ ناو 5 ةرمثلا جرخي نا هيلعف 5 ةرمثلا غلبم ملعو ينطملاب قثو

 ناك اذا ، مهاردلا رشع هيلعو مهاردلا ىلا عجر ، ينطملاب قثي ملو كلذ

 . رجزلا ىلع ناك نا رشعلا فصنو .ث رهنلا ىلع

 نا ىلا هيلع ربصي هنا ينطملا عمط دق لاملا بحاص ناك ناف : تلق

 © نافصن امهنيب ناك ءانطلا ىف لاملا سأر ىلع دارأ ام هنا ىلع ث رمتلا عيبي

 نم هيف بجي امو © ينطلا نوكي ام & ينطلا دقع دنع كلذ ركذي ملو

 © ينطملل ةرمثلاف ، دقعلا عم نكي ملو ينطملا عمط اذا : لاق ؟ ةاكزلا

 ىف اهنا ، ةاكزلا يف باوجلا ىضم دقو & عيبلا داسف يف حدقي امم كلذ سيلو

۔ ١٢١١ ۔



 . هتناماو ينطملا ةقث يف كل تفصو ام ىلع ةرمثلا

 3 ءانطلا عم وأ © ءانطلا لبق كلذ هيلع طرش ناك ناف : تلق

 ةرمثلاو كتفرع اك ةاكزلا : لاق ؟ ةاكزلا نم هيف بجي امو & كلذ نوكي ام

 هجو نم وهو . عيبلا دسفي طرش اذه نأل ءانعلا ينطمللو ، ينطملل

 تناك ىتم ةبراضملا نأل ، مهاردب الا ةبراضملا نوكت الو { ةبراضملا

 بحاصل حبرلاو انعلا براضملل ناك تدسف اذاو أ تدسف ضورعب

 . انطلا لبق طرشلا ناك نا امأو © عيبلا دنع طرشلا ناك اذا اذهو ث لاملا

 ىلع ةاكزلاو © ينطملل ءانطلاو ث ءانطلا داسف يف حدقي امم كلذ سيلف
 . لاملا بحاص

 مكحلا ايف ناك امب ينطملا كسمتو فالتخا كلذ يف جرخ ناف : تلق

 لاملا بحاص ىلعو . هدي ىف ام ىلع ينطملا لوق لوقلا : لاق ؟ ةاكزلا يف

 . عيبلا داسف نم هيعدي ام ىلع ةنيبلا

 لاقف . هنم ةاكزلا بلط رمثلا رضح امل قدصملا ناك ناف : تلق

 يف مكحلا فيك مأ ، هلوق لوقلا نوكي له . هانطأ هنا لاملا بحاص

 ناو ، رفوأ كلذ ىأر اذا ارمت ذخا ءاش نا قدصملل رايخلا : لاق ؟ كلذ

 . لاملا بحاص ىلع ينطملا عجرو . رفوأ كلذ ىأر اذا { مهارد ذخا ءاش

 © رمتلا غلبم فرعي نأ لبق ينطملا دي نم ةرمثلا تفلت ناف : تلق

 اذا لطبت ال ةاكزلا : لاق ؟ هيلع ءيش ال مأ ةاكز مهاردلا يف هيلع بجي

 لامل ريفوتلاو ، طايتحالا قيرط نم كلذ انلق امناو ، ضوع ةرمثلل ناك

 . مهاردلا يف ةاكزلاف ، نيملسملا

 ‘ ارسب و ابطر اهع اب و ا ئ ارسب و ابطر ينلطملا اهلكأ ناف : تلق

۔ ٢٢١۔



 نوكي ال ينطملا نا ليق دقو { ةبجاو ةاكزلا : لاق ؟ ال مأ ةاكز اهيف مزليا

 ىلع ءيش ال نا ادحاو اعيمج اهمزلا دق نم مهنمو © لاملا بر ليبس هليبس

 . لاملا بر ىلع الو 0 ينطملا

 هزنك ىتح 7 رمتلا ةاكز لاملا بر الو ينطملا جرخي مل ناف : تلق

 نزوي نا ينبجعي : لاق ؟ ليكلا مهيلع يفخ دقو { ةاكزلا زيمي فيك

 . نافقلاب

 ةئامثالث غلب اذا رمتلا نا راثآلا ضعب يف تدجو : باتكلا فلؤم
 . ملعأ هللاو © ةاكزلا هيف تبجو & عاص

 ( عس جر )

 رواشيو 7 ةاكزلا جارخا ىف ىرحتلابف : لاق ؟ نافقلا اومدعا ناف

 . كلذ ف مامالا

 مهاطعأف رمتلا هل نوعمجي ءارجأ لاملا بحاص ذخأ ناف : تلق

 . ةاكزلا هيف نوكي نأ ينبجعي : لاق ؟ال مأ ةاكز هيف نوكيأ 3 ارمت

 ىرحتي : لاق ؟ ءارجالا هذخأ ام رادقم فرعي مل ناف : تلق

 . ةقيثولاب هسفنل ذخأيو & فلتا امم لدعلا

 ناك ناف ؟ رصت مل لخن ةرمث ىرتشا ىدوهي نع هتلأسو : ةلأسم

 يف الا ةقدص هيلع ىرن الف ، دادجلا لبق ارسب اهمرصف ارسب اهارتشا
 عم يهف الاو © هقرو هيف يكزي يذلا هنامز يف هترمث عاب ناك ناو ، قرولا

 3 ارمت ريصت ىتح لخنلا يدوهيلا كرت ناو { هقرو ىكز اذا اهيكزيو هقرو
 نأ الا © رمتلا ةقدص اهنع يدؤي نأ ضرألا بحاص ىلعف 0 ارمت تمرصو

 ۔ ١٢٣ _۔

 



 سيلو 0 ارمت اهتمرص نا { ةقدصلا كيلع نا يدوهيلا ىلع طرتشا نوكي

 دنع اهتقدص ىدؤي نأ طرش ىلع الا ، لخنلا ةرمث عيبي نا ةرمثلا بحاصل

 دسفي ال كلذ يف طرشلا نا ليق دقو . معن : لاق ©، هريغ نمو . دادجلا

 يرتشملا نوكي نا الا ، لاملا بحاص نع كلذ يزجي ال هنا الا 43 عيبلا

 6 زوجي ال كلذ نإف ، ةاكزلا ىدأ دق هنا لوقيو & كلذ ىلع انومأم ةقث

 . ةاكزلا عئابلا ىلعف الاو

 اهلبق هدنعو . مهاردب هلخن ةرمث ىنطأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تناك نا : لاق ؟ انطلا مهارد يكزي فيك . ةاكزلا هيلع غلب دق مهارد

 ىدأ دق نوكي نا الا ، رشعلا اهنمث يف هيلعف ، رشعلا هيلع غلب امم ةرمت

 ناك اهنع جرخا ناو 0 ةنسلا يلاوح ىلا ائيش اهيف ىري سيلف © اهرشع
 اهيكزي مهارد لجرلا عم تناك اذا . رشعلا اهيلع ىري مهضعبو . لضفأ

 . همهارد ةقدص ىف ةقدصلا اهيلع ىربحت اضيأ

 { انباحصأ لج هيلعو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو

۔ ١٢٤ ۔



 ن و رشعل او سداسل ١ بابل ١

 ةاكزلا هيف تبجو لاملا هغلب اذا يذلا دحلا يف

 ةنالث ناصقنلل ةاكزلا كرتت ال : لاق هنا ردتقملا دبع نع تركذو

 عاص ةئامثالث نع صقن ول : رثؤملا وبا لاق . ةاكزلا جرخيو ، كيكاكم
 هنا ةي يبنلا نع ثيدحلا لاقو © عاص ةئامثالث متت ىتح جرخي مل دحاو

 نم قاوأ سمخ نود ايف سيلو ةقدص دوذلا نم سمخ نود ايف سيل) : لاق

 . (ةقدص بيبزلاو رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود ايف سيلو . ةقدص قرولا

 مهرد يتئام نود ايف سيل) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىوري رخا ثيدح يفو

 قسولاو ايهرد نوعبرأ ةيقوألا نأل { مهرد يتئام قاوأ ةسمخو (ةقدص
 . اعاص نوتس

 نع هاور امو ، ذخان اذه ىف : رثؤملا وبأ لوقي : باتكلا فلؤم لاق

 . ملعأ هللاو . باوص وهف ةي يبنلا

 تطختن منغلاو دعجلا ةلاخس نم ناك ام : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . اهنع ةاكزلا جرخاو { دعجلاو منغلا عم تدع اهتاهمأ راثا ىلع يداولا

 مدق دقو يعازخلا يلع يبأ نب دمحم ينثدح : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 ةفارظلا نم ءيشب فصوي ناكو ، راغصلا برح يبأ ينبل اليكو ةرصبلا نم

۔ ١٢٥ _۔



 : تومرضح لهأ ىلا بتك ةلي يبنلا نا ثيدحلا عفرو انثدح 0 ةرصبلاو

 . ةلهابعلا لايقالا ىلا هللادبع نب دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 ةاش ةعيتلا يفو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو هللا ىوقتب مكيصوأ يناف دعب امأ

 ىبرأ دقف ىبجأ نمو قانش الو طارو الو طالخ الو { اهبحاصل ةميتلاو
 نوعبرأ ةعيبتلاو ، نيتقدصلا نيب ام قانشلا : رثؤملا وبأ لاق . (مالسلاو

 نمو © قرتفم نيب عمجي الطالخلاو { اهنوفلعت يتلا ةفيلعلا ةميتلاو { هاش
 . اهكارد لبق راثلا عبت : مهضعب لاق .. ىبرأ دقف ىبجأ

 اهيلع لاحو 0 امهرد الا مهرد اتئام هعم ناك لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ةاكزلا هيلع له . هلاع نم مهرد هلخد ةاكزلا تقو ءاج املف . لوحلا

 اهيلع لاح اذاف 3 هنزو مهرد يتئام هدي يف ام ىلع لوحي ىتح ال : لاق

 . ةاكزلا هيلعف . مهرد اتئام هدي يلو لوح

 اهفياش وحن 3 عاص ةئامثالث هتعارز تغلب لجر نعو : ةلاسم
 ةاكزلا اهيف . معن ؛ لاق ؟ ال مأ ةاكز اهيف همزلي له . اهراديبو اهسيادو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، لوقلا رثكأ ىلع

 بتك هنا ةلي يبنلا نع يور - دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لايقالا ىلا هللا لوسر دمحم نم) : هموقلو يمرضحلا رجح نب لئاول
 ماقإو هللا ىوقتب مكيصوأ يناف { دعب امأ تومرضح لهأ نم ةلهابعلا

 يفو اهبحاصل ةميتلاو ةاش ةعيتلا ىلعو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ۔ هلعل ۔

 دقف ىبجأ نمو راغش الو قانش الو طارو الو طالخ الو سمخلا بويسلا
 ملعأ هللاو ث انيلا ىهتنا ام ىلع . كلذ ريسفت . (مارح ركسم لكو ىبرأ

 اكلام نوكي ليق مهدحاو ، مظعألا كلملا نود 9 نميلا كولم لايقالا
 ‘ مهكلم ىلع اورقا نيذلا ةلهابعلاو & هرجحمو هفلاخو © هموق ىلع

۔ ٦٢١۔



 نم نوعبرأ ةعيتلاو ةاش ةعيتلا ىلعو مالسلا هيلع هلوقو © هنع نولازي الو
 ةضيرفلا غلبت ىتح نيعبرالا ىلع ةدايزلا اهل لاقي ةميتلاو { منغلا
 { ةمئاس اهبلجي هلزنم ىف اهبحاصل نوكت ةاشلا اضيأ : لاقيو & ىرخالا

 يف سيل ءاهقفلا ضعب لاق : لاقو & بئابرلا نهعمجا اضيأ ىمستو
 كلذ دنع لاقف اهحبذف اهمحل ىلا اهبحاص جاتحا امبرو ، ةقدص بئابرلا

 . ةاكزلا بويسلاو 0 ةأرملا تمأتاو لجرلا مايأ

 وه لاقي ةيطعلا وهو ، بيسلا نم ذخأ الا هارأ الو : ةديبع وبأ لاق

 نيب نوكي هناف طارو الو طالخ ال : هلوق امأو ، هؤاطعو هللا ببس
 يهو { نوعبرأ رخآللو نونايث ايهدحأل 5 ةاش ةئامو نورشع نيكيرشلا
 در ، نيتاش ايهنم ذخاف قدصملا ىتأ اذاف © ةموسقم ريغ اهنيب ةعاشم

 ةاش هيلع نوكيف ، ةاش ثلث نيعبرألا بحاص ىلع نينامثلا بحاص
 ةئامو نيرشعلا نم قدصملا ذخأ ناو . ةاش اثلث رخآلا ىلعو 0 ثلئو

 نوكيف { ةاش يثلث نيعبرالا بحاص ىلع نينايثلا بحاص در ةاش 0 ةاش

 لوسر بجوأ امناو ، ثلثلا رخآلا ىلعو { ةاش اثلث نينايثلا بحاص ىلع
 © عاشملاو طيلخلا ىف اذهف © ةدحاو ةاش . ةاش ةئامو نيرشعلا ىف ةي هللا

 ىرخا ةياور ىفو ، طالتخالا ىنعم وهو & كلذ ىلع لدي ةنسلا رهاظ نأل

 نم ناك امو) : مالسلا هيلع هلوق وهو { اذه ىلع لدي ام { ةي يبنلا نع

 نيب عمجي ال : هلوق لثم طارو الو (ةيوسلاب نادارتي امهناف نيطيلخ
 ناف (قانش ال) : مالسلا هيلع هلوقو . عمتجم نيب قرفي الو & قرفم

 3 رشعلا ىلا سمخلا ىلع لبالا نم داز ام وهو ، نيتضيرفلا نيب قنشلا
 { ءيش كلذ نم ذخؤي ال لوقي . رشع ةسمخلا ىلا رشعلا ىلع داز امو

 ودبي نا لبق ثرحلا عيب ىبجالا (ىب رأ دقف ىبجأ نم) : مالسلا هيلع هلوقو

۔ ١٢٧ ۔



 لاق . زاجحلا لهأو © قارعلا لهأ نيب فالتخا نيطيلخلا ىفو & هحالص

 © ةعاشم دحاو عار عم نيلجر نيب ةاش نوعبرا ناك اذا : قارعلا لهأ

 ىتح } ءيش ايهنم دحاو ىلع الو ، ءيش اهنم ذخؤي الف . ةعاشم ريغ وأ

 © يعارلا نوربتعي زاجحلا لهأو 3 ةاش نوعبرا ايهنم دحاو لكل نوكي
 ةقدصلا ذخؤت ال : سنا نب كلام لوق اذه ناك دقو { لاملا نوربتعي الو

 ركب يبا لوق وهو . ادعاصف ةاش نيعبرأ دحاو لك كلمي نأ دعب الا

 . ملعأ هللاو } نظا ايف يلصوملا

 هعمجو © قنشلا كلذكو ، نيتضيرفلا نيب ام صقولا : رمع وبأ لاق

 8 ةصاخ رقبلا يف صاقوالا لعجي ءاهقفلا ضعبو ، قانشاو صاقوأ

 . نيتضيرفلا نيب ام اعيمج ايهو ، ةصاخ لبالا ىف قانشالاو

 بجي الو رشعلا عبر ةقرلا يفو) : ةلي يبنلا لاقو © هنمو : ةلأسم

 نورشع نيعلا نمو .. مهرد اتئام قرولا نم وهو (باصنلا غلبت ىتح

 ايف سيل) : لاقو . ةلي يبنلا نع ىردخلا ديعس وبأ ىور اذكه الاقثم

 ايف سيلو . ةقدص قاوأ سمخ نود ايف سيلو . ةقدص دوذ نم سمخ نود

 نوعبرأ ةيقولاو © لبألا نم سمخ 0 دوذلاو . (ةقدص قسوأ سمخ نود
 يف ةقدصلا نوكت نا بجول عامجالا الولو ، اعاص نوتس قسولاو . ايهرد

 يف سيل 0 رشعلا عبر ةقرلا ينو ؤ ةضف وأ بهذ مسا هيلع عقو ام لك

 يتئام نود ايف الو 0 الاثم نيرشع نود ايف ةقدص ال نأ ىلع لدي ام رهاظ

 ةضفلاو بهذلا ن و زنكي نيذلاو : ىلاعت هللا لاق دقو 0 مهرد

 بجوي باتكلا رهاظف . هميلا باذعب مهرشبف هنلا ليبس ين اهنوقفني الو
 نايب (رشعلا عبر ةقرلا يفور : يت يبنلا لوق ايهقافتا وأ 0 ايهنم قافنالا

 . جرخي نأ بجي يذلا رادقملل

۔- ١٢٨ -



 نم رشعلا عبر جرخي نأ بجي ال هنا ناث نايب ىلع ةمألا تعمتجا

 الاقثم نورشع وهو . هيلع اوعمجأ ىذلا رادقملا لمكي ىتح 0 لاملا اذه
 ىتح اهيف ةاكز ال 5 ةيشاملاو ، ةضفلاو بهذلا يف ةدئافلاو { مهرد اتئامو

 . لوحلا اهيلع لوجي

 ٨ ةيشامو قرو ريغ ىف لوح ةاكز اهنم { هوجو ىلع ةاكزلاو : ةلأسم

 بيصنلاف { رادقملا امأف ، كلاملا ةفصو كلملا رادقم اهيف ىعاري كلتف

 ثرح ةاكز اهنمو ، باطخلا موزلو مالسالاف ، ةفصلا امأو ، لوحلاو

 . كلام الو & تقو اهب ىعاري الو & كلملا يف بجب

 . ةاكز اهنم جرخي مل ، مهرد اتئام هل ناك لجر نعو : ةلأسم

 نم داز ايف سيل هنا { هللادبع يبأ نعو . هريغ نمو . مهارد ةسمخ : لاق
 نود امب عاص ةئامثالث ىلع داز ايف ، رشعلا فصن هنم ذخؤي ايف رسك
 ةرشع : رصن لاق . اعاص نيرشع ةدايزلا غلبت ىتح . اعاص نيرشعلا

 نم لاق . فالتخا اذه يف ديعس يبأ نع ظفحأ يذلا : لاق . عاوصأ
 : لاق نم لاقو . ةاكزلا نم ءيش همزلي الو { ةدايزلا يف ةاكز ال : لاق

 اذا فالتخالا نم & كلذك وه رشعلا هيف ناك ام اضيأ كلذكو . هنم ذخؤي

 لجرلا نعو { هنمو . ملعأ هللاو { ةدايزلا لاملا لصأ يف بجو دق ناك
 هدي يف ىقبيو 6 مهرد يتئام قرولاو بهذلا نم هعم غلبتف هتقدص بسح

 رثكأ وأ لقأ وأ ،ك| فصنو مهرد عابي ام لثم 0 ءيدرلا يلحلا نم ةضف

 بسحي : لاق ؟ اهيلع بساحي فيك 3 ايهرد نوعبس كلذ نم هعم نوكي
 يف سيلو & فرص ةميق وأ { ارسك مهرد.اهنم ذخؤيف نيمبرالا
 . ءيش نيثلثلا

 ةاكزلا ضئارف ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نم ةاكزلا ضئارف يف : ةلأسم

۔ ٩٢١_۔



 لايكتساو { كلملا رارقتساو & باصنلا لايكتسا : لاصخ ثالث

 نود ايف سيل) : ةي يبنلا لوق . باصنلا لايكتسا يف ةجحلا . لوحلا

 نود ايف سيلو . ةقدص قاوأ سمخ نود ايف سيلو . ةقدص دوذ سمخ

 ايف سيلو . ةقدص ارانيد نورشع نود ايف سيلو . ةقدص قسوأ ةسمخ
 هيلع هلوق لوحلا لايكتسا يف ةجحلاو . (ةقدص مهرد يتئام نود

 مالسلا هيلع هلوقو . (لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيل) : مالسلا

 ذخ مث الوح لاومألا باب راب رظتنا) : نميلا ىلا هثعب نيح لبج نب ذاعمل
 . (هب كترمأ ام مهنم

۔ ١٣٠ _۔



 ةمذلا لهأ لاومأ نم ذخؤي ايف

 نم ةمذلا لهأ نم ذخؤي ايف اوفلتخاو _ فارشألا باتك نم

 ةمذلا لهأ نم ذخؤي نأ مأ هنأ باطخلا نب رمع نع انيورف ث ةراجتلا

 لوقب لاقو ، روشعلا برحلا راد لهأ نمو © هب نوفلتخي ايف رشعلا فصن

 نب كلام ناكو ، يأرلا باحصأو ، يروثلا نايفس باطخلا نب رمع
 مهنم ذخؤي © نيملسملا دالب ىف اورجتا اذا ةمذلا لهأ ةرابت يف لوقي سنأ
 ظفحي نم عمجأو ، هيف اوفلتخا اذا تاراجتلا نم نوريدي ايف { روشعلا
 نم ءيش يف . ةمذلا لهأ ىلع ةقدص ال هنا { ملعلا لهأ نم مهنع
 ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ امأ : لاق . نيميقم اومادام ، مهلاومأ
 لهأ مكح هل تبثي نمم 3 هب قلعتم نيد هل نمبو ، سوجملاو نيئباصلاو
 ىنعم ىلع { ةيزجلا مهسوءر يف مكح مهيلع تباثف ةيزجلا يف ، باتكلا
 انباحصأ لوق يناعمف ، نيملسملا راصمأ لهأ نم اوناك ناف ، تبث دق ام
 نم هومس ام ردق ىلع ةيزجلا رهش لكل مهنم ذخؤي هنا & مهنم يدنع جرخي

 . ةيزجلا ماكحأ
 . يناعملا هذه هل تبثت مل نمو ، برحلا لهأ نم كرشلا لهأ امأو

۔ ١٣١ -



 نم روشعلا مهنم ذخأي اضعب نا : انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعمف
 دالب يف مهنم ذخؤي : لوقي ضعبو ث نيملسملا ىلع اومدق اذا مهلاومأ
 © مهيلع اومدق اذا & نيملسملا نم مهضرأ كلم ذخأي ايك نيملسملا

 اذه لعلو {} لقأ وأ رثك ناو © رشعلاف رشعلا ناك ناو . اذكه

 . رثكأ لوقلا

 © نيملسملا ضرأ يف اونوكي مل اذا { دوهيلا يف مهلوق يف ملعأ الو

 لهأل ام مهل نوكي نا ينبجعيو © ينرضحي ءيش اومدق اذا مهنم ذخؤي ام

 نم دحأل ةمذ لهأو ةلبقلا لهأو © نيملسملا راصمأ يف ناك ام باتكلا

 برح لهاب اوسيل برحلا راد يف اوناك ناو . ةلبقلا لهأ نم نيملسللا
 رشعلا فصن مهنم ذخؤي نأ ينبجعا ، باتكلا لهأ ماكحأب نيكسمتم

 مهل تبثي مل اذاو & برحلا لهأ ىنعمب 0 مهقحل اذا { انه اه لاق ام ىلع

 ذخأي هنا : لاق نم لاق اذاو ث ةلبقلا لهأ نم دحأ عم مالسالا لهأ ةمذ

 ايف اذهو ، مهيف فصنب ءالؤه : اولاق دق اذاو ، رشعلا برحلا لهأ نم
 ىنعم ىلا مهمكح يدنع لاحتسا نييباتك مهنا ىلع اونطوأ ناف 3 هب اومدق

 دالب يف اودقف اذاف . يدنع ةيزجلا هابشأ مهنع لازو ، مكحب ةيزجلا

 . ةيزجلا مهيلع ناك ةيزجلا مهيلع هب بجي ام نيملسملا

 هومحي ثيح ارهش يمذلا دعق اذا انباحصا ضعب لوق يفو

 ذخؤي رهشأ ةثالث دعقي ىتح مهلوق ضعب يفو 0 هتيزج اوذخأ نوملسملا
 برحلا لهأ نم ميقي يذلا يف ينبجعيو . رهشأ ةثالث ىضم امل ةيزجلا هنم

 مهكلم ذخأي ام هنم اوذخأي نا . نيملسملا ةيامح ين ةرابحت هدي يف ريدي نامأب

 اذاو ، مهترابت يف هعم مهتماقا يف نيملسملا دالب لهأ مدق اذا دارأ هلعل

 . ىدنع ةنسلا دعب ناك لوقلا ضعب يف رشعلا مهيلع

۔ ١٣٢ -



 بجو رشاعلا ىلع يمذلا رم اذا ىذلا رادقملا يف اوفلتخاو © هنمو
 لك نم نيملسملا نم ذخا هنا باطخلا نب رمع نع انيورف . هنم ذخألا
 ةسخ مهرد ةئام لك نم ةمذلا لهأ نمو “ مهارد ةسمخ مهرد يتئام

 لك نم ةمذلا لهأ نم ذخؤي نا بتك هنا زيزعلادبع نب رمع نعو © مهارد
 . ريناند ةرشع غلبت نا ىلا كلذ باسحبف صقن ايف { رانيد ارانيد نيرشع
 نايفس ناكو { اهيف ءيش الف رانيد ثلثب ريناند ةرشع نم تصقن ناف

 ةسمخ هنم ذخا مهرد ةئام هب غلبي ام رادقم ناك اذا : لوقي يروثلا

 برحلا راجت نم اورم اذاف { هيلع ءيش الف ةئام نم لقأ ناك ناو ، مهارد

 ةديبع وبأ لاق هبو . مهارد ةسمخ هنم ذخأ امهرد نيسمخ غلبت ءيشب

 ىتح يبرحلاو يمذلا نم ذخؤي ال : ىأرلا باحصأو حلاص نب نسحلاو

 سنأ نب كلام ناكو ©} ادعاصف مهرد يتئام ايهنم دحاو لك عم ام غلبي

 كلذ يف دحجي ملو { هب نوفلتخيو نوديزي ايف رشعلا مهنم ذخؤي : لوقي

 . نوديزي ايف رشعلا فصن يمذلا نم ذخؤي : روث وبأ لاقو . ادح

 لوق نم يبرحلا ىلع هيف بجي امم دح ينرضحي ال : ديعس وبأ لاق

 . رشعلا هيلع بجي : اولاق مهنا بسحأ هنا الا ، ادكؤم ءيشب انباحصأ
 هيف بجي ام ينعي © نيملسملا ىلع رشعلا توبث ىنعم هكلم ف هب ام سي امناو

 نم هضرأ كلم ذخاي ىبرحلا نوكي نا الا & نسح يدنع وهو . ةاكزلا
 اذه ىلع ينبجعي . لوقلا كلذ نم لقأ نم هيلع اومدق اذا ، نيملسملا

 نم يباتكلا امأو ، هضرأ كلم نم ذخؤي ام رادقم هنم ذخؤي نأ 0 ىنعملا

 8 هتماقا يف كلذ يف لوقلا ىضم دقف هل تبثي نمو { ةمذلا لهأ
 لهأ نم ناك اذا رشعلا فصن توبث ىنعم هيلع تبث اذاو 0 همودق وأ

 ىلع ةاكزلا هيف بجي ام لقأ نم كلذ نوكي ال نأ ينبجعأ ، برحلا

- ١٣٣_



 يتلا هذه دجأ الو & كلذ يف نيملسملا ماكحأ يناعم هبشأ 3 نيملسملا

 كلذ لقأو & كلذ يف لدعلا ةمئاق يناعم هيبشت نم اهانعم جرخي اهركذ

 نا كلذو . نيملسملا مزلي ايف رشعلاب لدعلا هبشي امل اقفاوم هدجأ اسسأ

 نيرشع وأ © ادعاصف مهرد يتئام يف الا ةاكزلا مهمزلت ال نيملسملا
 نم نوكي نأ هبشا اذكه تناك نا املف ، رشعلا عبر اهيف مث { الاقثم

 © ةاكزلا هابشا يف هانعم ىف رشعلا توبثل ، رشعلا ىنعم بجي امهرد نيعبرا

 راهنألا هتقس ايفو ، رشعلا عبر ةضفلاو بهذلا يف نيملسملا ىلع ةاكزلا نأل

 تاجلاعملا نم كلذ ريغ ىلع يقس ايفو © رشعلا رايثلا نم اههبشأ امو
 نوقفاوي ام ىدنع هبشأ رشعلا ىنعم تبث اذاف ، رشعلا فصن ءالدلاب

 رمخلا يف اوفلتخاو { هنمو . مهلاومأ نم كلذ غولب ين هانعم يف نيملسملا
 رشعي الو رمخلا رشعب يأرلا باحصأ لاقف . رشاعلا ىلع هب رمي ، ريزنخلاو
 3 روث يبأو ديبع يبأ لوق اذهو { نارشعي ال : ةفئاط تلاقو { ريزانخلا

 باطخلا نب رمع نع بهذملا اذه يورو . انباحصأ ةماع لاق هبو

 باحصأو 0 روث وباو ديبع وباو قاحسا ناكو . زيزعلادبع نب رمعو

 روشعلا هيلع مالسالا راد ىلا داع مث هدلب ىلا فرصنا اذا : نولوقي يأرلا

 . ناك ام انئاك

 نم مهل قح توبث انباحصأ لوق يف يل نيبي ال : ديعس وبأ لاق

 نم لوقو 3 مارح مهدنع ريزانخلاو رمخلاو ، مرحم يف هريغ الو { رشع
 انباحصأ لوق نم هنيعي هيف فرعا ال ينأل ، يلا بحأ هيف رشع ال : لاق

 ههبشأ نم وأ ، ىبرحلا نم اراصتنا رشعب كلذ ىنعم تبث نا هنا الا 5 ائيش
 ىنعم ىلع تبث نإف ، هب اومدق ام لك نم نيملسملا نم نوذخأي ذا

 هناو لالح هل هنا فرتعي ناك ذا ، يمذلا نم كلذ ةميق ذخأ راصتنالا
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 ناك ةحكانم قيرط نم كلذ نم قح ةملسمل هيلع تبث دق هنألو & كلم

 . ريزانخو ارمخ اهيطعي نا ردقي الو ©، كلذ ىلع ربجي اهل كلذ ةميق هيلع

 ٨ هنمو . هلك اذه يف رظنيو © ىنعملا اذه ىلع ىدنع اذه هبشي كلذف

 جرخ نم سنأ نب كلام لاقف ؟ ارارم رشاعلا ىلع رمي يمذلا يف اوفلتخاو

 © رشعلا هيلعف قارعلا ىلا ماشلا نمو { ماشلا ىلا رصم لهأ نم مهنم
 اهالعا يف ترصم ةدلب يف ماقا ناف © ارارم دحاولا ماعلا يف اوفلتخاو

 لاقو . هدلب ىلا هدلب نم جرخي نأ الا ، هيلع رشع الف ، اهلفساو

 رشاعلا ىلع اورم اذا ةمذلا لهأ نم ذخؤي ال : روث وباو ىأرلا باحصأ

 ةرملا ي هنيعي هب رم ىذلا لاملا ناك اذا ديبع وبأ لاق هبو © ةدحاو ةرم الا

 لهأ ىف هتركذ ام لك : ركب وبأ لاق . هنم ذخا هاوس الام ناك ناو 3 ىلوألا

 ين اولاق : ملعلا لهأ نم ةعامج لاق . بلغت ينب ىراصن ىوس ةمذلا
 يروشلا نايفس لوق اذه { ةقدصلا مهيلع فعاضت بلغت ينب ىراصن

 رابخأ كلذ يف هوورو { يأرلا باحصأو { ديبع يبأو يعفاشلاو ىليل يبأو

 . مهفلاخ مهريغ ملعأ الو & باطخلا نب رمع نع

 نم يمذلاو ىبرحلا يف لوقلا ىضم دق هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 بسح هنم ذخؤي هنا : لوقي نم لوق ىبرحلا ىف ينبجعيو 0 باتكلا لهأ

 8 هتماقا يف وأ ، ةنسلا يف ةرم دعب ةرم هددرت يف هدلب كلم ذخأي ام
 لاق اموحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا { يعمف برعلا ىراصن امأو

 وجراو { مهلاومأ نم نيملسملا نم ذخؤي ام ، فعضلا مهيلع فعاضي هنا

 ذخؤي امم فعضلا بسح ىلع ةاكزلا هيف بجت امم كالمالا عيمج يف كلذ نا

 هنا لوقلا ىنعم يف جرخي هنا وجراو & كلذ نم ءيش لك يف نيملسملا نم

 نم ةاكزلا هيف بجت ام كلذ نم مهكالما غلبي ىتح الا { مهيلع ءيش ال
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 برعلا دوهي يف ليق هنا يعم اذكهو { مهيلع فعاضي مل نيملسملا لاومأ

 امناو ، بلغت ىراصن يف هملعأ الو ، برعلا نم ةيدوهيلاب مهنم تبث نم

 ىنعم هل تبث نمو & برعلا ىراصن يف تبث اذاف & برعلا ىراصن يف وه

 . ىراصنلاب اهيبشت كرشلا يف

 يف غلب اذا ، ةاكزلا هتصح يف ناك يمذ عم يلصم لمع ناو : ةلأسم

 نمو 0 ةمذلا لهأ نم لازام كلذكو { هل اصلاخ ةاكزلا هيلع بجت ام هلام

 ىلا لازامو ، سمخلا هيفف { برعلا نمو ، ىراصنلا ىلا مالسالا لهأ

 هيلعف 5 ةاكزلا هيف هلصأ نكي ملو ، برعلا ىراصن نم ةمذلا لهأ

 . ةمذلا لهأ مكحب همكح نع لقتني ال ةلاحب هنأل آ سمخلا

 يف الو ةمذلا لهأ ةعارز يف سيلو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 مهنم ذخؤي مهنإو { نيملسملا ءاينغأ ىلع ةقدصلا امناو 0 ةقدص مهرامث

 . نيملسملا نيبو مهنيب دهعلا نم هيلع اوقفاو ام

۔ ١٣٦ ۔



 ن و رشعلاو نماثلا لابلا

 دوهيلاو برعلا ىراصن لام يف

 ةأرما ىلا تلاز اذا سمخلا اهيف يتلا برعلا ىراصن لام ىف لاقو

 لصأ سمخلا نأل ، تلازايثيح سمخلا اهيف نا يلصم ىلا وأ ، يمذ ىلا وأ

 لصم اهعرز نا : اولاقف سوءرلا ىلع وه سيلو 3 لاملا يئ
 . سمخلا اهيفف

 نا { ةالصلا لهأل نا يلصملا لام ىرتشي يمذلا ين اولاقو : ةلأسم

 نع هللادبع وبا ظفحو ، ةعفش هيف مهل نكي مل ناو ، ءاش نا هنم هوذخأي

 نب رهزألا نع هللادبع وباو ناورم وبا ظفحو . كلذ بوبحم نع ةرفص يبأ

 نوكي نا الا هوذخأي نا مهل سيل : لاق نم لاقو ، كلذ هيبأ نع ىلع

 . هذخأ ةعفشلا بحاصلف ، دحال ةعفش

 © هعرز سودي وهو يمذلاب راتخا اذا ىلصملا نع لئسو : ةلأسم

 هلام اما ليق هنا ، يعم : لاق ؟ال مأ ةقدص هنم ذخأيأ هلخن ذجي وأ

 ناك . ةلبقلا لهأ لاومأ نم هدافتسا ام اماو 5 ائيش هنم ذخأي الف لصألا

 كلذ يف ملعأ الو ، نيملسملا ماكحأ ليبس ىلع ةاكزلا مكح هيف هيلع
 . افالتخا

۔ ١٣٧ _۔



 مملاومأ نم ذخؤي : لاق ؟ برعلا يكرشم نع تلأسو : ةلأسم
 فعضلا ذخؤي امنا : ةيواعم وبأ لاق . نيملسملا لاومأ نم ذخؤي ام فعض

 . برعلا ىراصن نم

۔ ١٣٨ _۔



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ وحنو ةيزجلا نم ةمذلا لهأ نم ذخؤي ايف

 اهدقع ناك دق ةمذ لهأ اهيفو ، نيملسملا ضرأب مامالا رفظ اذاو

 نكي مل ث مامالا لبق اهيلع ىلوتسا دق ناك يتلا ضرألا كلت رابج مهل
 ناك نا كلذكو © مهل اهدقع ام هيلع لحيو { رابجلا ةمذ ضقني نا مامالل

 كلت ىلع هئاليتسا لاح يف تضقنا دق ماوعال ةيزجلا مهنم ذخأ دق رابجلا

 . دهعلا يف مامالا لعفك رابجلا لعف متلعج ملف : لئاق لاق ناف . ضرألا

 : ةي يبنلا لوقل : هل ليق ؟اهذخأ قحتسي ال نا مكدنع ةيزجلا ذخأو

 بجوي ربخلا اذهف (مهاندأ مهتمذب ىعسي مهاوس نم ىلع دي نوملسملا)
 . ملعأ هللاو ، نيملسملا ىندأ وه نم اهذخا نا دعب ى مهنم ةيزجلا طاقسا

 نايبصلاو ءاسنلا نع ةطقاس ةيزجلاو - باتكلا ۔ نمو : ةلأسم

 خيشلا الو ىنمزلا ىلع بجت الو : انباحصأ لاق . ةمالا عامجاب ديبعلاو
 ذخأ بجوي رظنلاو ، كلذ ىلع مهيفلاخن ضعب مهقفاو دقو ث ينافلا

 : هباتك يف ىلاعت هللا لاق . عامجالا نم جرخ نم الا & مهنم ةيزجلا
 هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هناب ن ونمؤي ال نيذلا اولتاق »

 ةي زجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو

۔ ١٣٩ ۔



 نابهرلا نم ةيزجلا ذخأ بجوي ةيآلا رهاظف . هه&ن ورغاص مهو دي نع
 . ملعأ هللاو ، عامجالا هصخ نم الا { مهريغو خويشلاو ىنمزلاو

 ملسملا قتع اذا : لاق نم لاقو رفعج نب عماج ۔ نمو : ةلأسم

 . كلذ يف رظنيف { هيلع ةيزج الف { اينارصن وأ ايدوهي ادبع

 ىتح » : هللا لاقو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 : لاق ؟ هدي يطعي فيك : تلق . همون ورغاص مهو دي نع ةي زجلا اوطعي

 ملعأ هللاو ، اهب نولبقي ةرغص اهب نوشمي مهنا ليوأتلا يف اندجو

 . هباتك ليوأتب

 لهأ ىلا هللا همحر رباج يبأ نب ىسوم باتك نمو : ةلأسم

 ٠ مهلاومأ يف ةاكز يسوجملاو ينارصنلاو يدوهيلا ىلع سيل هنا ، ىوزن
 اينغ ناك ناف ، رهشلا يف . نايهرد لجرلا ىلع . ةيزجلا مهيلع امناو

 يف هل ةلغ الو نيدلاب لكأي انيكسم ناك ناو ى مهارد ةعبراف ارسوم

 3 ءاسنلا ىلع الو { ءيش مهيلع سيلف ث ةرابت الو ديبع الو & ضرألا

 . ةيزج ةيرذلا ىلع الو

 3 مهلاومأ لوصا يف ةاكز مهيلع سيل ليق امنا هنا ، يعمو : ةلأسم

 اهيف ترج دق يتلا ةالصلا لهأ لاومأ نم مهيلا لقتناو دافتسا ام امأو

 . ةاكزلا هيقف . ةاكزلا

 : لاق ؟ ال مأ ةيزج ١ مهيفعأ © ربيخ دوهي نع لئسو : ةلأسم

 مهنع تلاز هجو يأ نم : هل تلق . ةيزج :مهيلع سيل ليق هنا & يعم
 : هل تلق . ةيزحجلا مهنع طح ةلي يبنلا نأ ليق هنا ، يعم : لاق ؟ ةيزجلا

 اك اولعفيو . رانزلا وهو 0 ءاسكلا اوطبريو . مهس ابل اوريغي نا مهيلعف

_۔ ١٤٠ -



 نا ، يعم : لاق ؟ نيملسملا يز نع © مهيز ريغ نم ةمذلا لهأ اولعفي

 . ةمذلا لهأ نم اندنع ةمذلا لهأ عيمج ىلع اذه

 كلذكو ث ةيزج كيلامملاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلو : ةلأسم

 يف ىراصنلا نم مهنم هسفن سبح نمو ث ينافلا خيشلاو ، ىنمزلا
 3 ةيزجلا مهيلع نوسايشلاو ، ىراصنلا دابع نابهرلا مهو © عماوصلا
 انيكسم مهنم ناك نمو & مهران تيبو مهسئانكو . مهعيب ىلع ماوقلا مهو

 نمو ث اضيأ هيلع ةيزج الف ةيزجلا ىلع ردقي الو © هرقفو همدع رهظ دق
 هترشب ترهظ نمو { مهردرهش لك يف هنم ذخؤي هناف { ءالؤه ريغ نم ناك
 . ارثكم اناقهد نوكي ىتح & نايهرد رهش لك ىف هنم ذخؤي هناف ، مهنم

 نم رثكأ مهنم ذخؤي الو { مهارد ةعبرأ رهش لك يف هنم ذخؤي كلذكف

 رهشلا لالهاب هنم ذخؤي امناو ، مهرد نم لقأ ذخؤي الو { مهارد ةعبرأ
 وهف ، لصالا نم اهتميق وأ مهرد فلا نيعبرا يمذلا كلم اذاو ى يضاملا

 ، ربيخ دوهي ىلع ةيزج الو & كلذ نم لقأ : لاق نم لاقو & ناقهد يدنع

 تناكو ©، نامعب لايع وأ لام يمذلل ناك اذا ليق دقو & كلذ نابتسا اذا

 نينسلا نم ىضم امل ، ةيزجلا هنم تذخا مدق مث ، كرشلا دالب ىلا هتبيغ

 لام ناهعب هل نكي مل ناو { ةيزجلا ىطعأ نكي مل اذا © اهيف باغ يتلا

 © مالسالا ضرا ىلا هتبيغ تناك ناو } ىضم امل هنم ذخؤي مل © لايع الو

 نا الا } لامو لهأ اهب هل ناك ناف ، نايع ىلا عجر اذا ةيزجلا هنم ذخؤي مل

 . باغ امل هنم ذخؤي امناف ةيزجلا ىطعأ نكي مل هنا رقي

 نكي ملو ، ناكو اسم كلانه كرشلا دالب يف ناك يمذ نعو : ةلأسم

 ىتح ةيزج هنم ذخؤي الف { ةيزج هنم ذخؤت نكي ملو ، نايع نم هجورخ
 ىف اذه . فنأتسي ايف ةيزجلا هنم اوذخأ مث ؤ رهشأ ةثالث مكدنع ميقي

۔ ١٤١۔



 . ارهش ميقي ىتح رخآ يأر يفو { انيلا هللا همحر هللادبع يبأ باوج

 . ىلا بحأ ىأرلا اذهو

 نب ناهلس نا انغلب لاق ۔ هللا همحر _ : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 . نيملسملا ضرأ ىلا عجر اذا ةيزجلا ذخؤت ال : لاق ۔ هللا همحر نايثع

 الو ، رهشألا ةثالثلا هذهل ةيزجلا اوذخ مث © رهشأ ةثالث مكعم ميقي نأ الا

 ذخا انا هللا همحر _ : بوبحم نب دمحم لاق . مكعم اوماقا نا فنأتسي

 . لوقلا اذهب

 © ةمذلا لهأو دوهيلا امأو ۔ هللا همحر - ديعس يبأ نع : ةلأسم

 دح يف نوملسملا فلتخا دقو . مهفزانم ردق ىلع ةيزجلا مهنم ذخؤتف

 امل مهنم ذخؤي مث { رهشأ ةثالث اولخت ىتح : لاق نم لاقف . مهنم ذخؤي ام

 مهنم ذخأ ارهش مهومح اذا : لاق نم لاقو ، رهشأ ةثالثلا نم ىضم

 . رهشلا كلذل

 ذخؤت فيك ديعس وبأ لئسو رفعج نبا عماج ريغ نمو : ةلأسم
 امنا ليق هنا ، يعم : لاق ؟ مهنم ذخؤي نممو ، باتكلا لهأ نم ةيزجلا

 يف نيد انعم هقحلي الو ، لاجرلا نم مهنم نيدلاب لكأي ال نمم ذخؤت

 مهطاسوا نمو & مهرد رهش لك ح ريقفلا ةلزنمب ريصيو هلاوحا يف هتشيعم

 . مهنيقاهد نمو . نيمهرد دحاو لك نم 0 كلذ قوف وه نمف

 نع ال ، مهسوؤر نع مهارد ةعبرأ رهش لك يف ، ىنعملا يف مههبشأ امو

 كلذف اهوملس اذاو & كلذ نم مهل راغص ,ليأ نع كلذب مهل ةلذ مهلاومأ

 . كلذب اورمأ نم وأ © مهئالكو وأ مهيدياب اهوملس { ةلذلاو راغصلا وه

 . ديدحت روهشلا ىنعمب ةيزجلا مهيلع بهي يذلا تقولل لهو : هل تلق
 اذا ليق هنا ، يعم : لاق ؟ نيقوستم وأ نيرفاسم وأ ، دلب يف نينطوم اوناك

۔ ١٤٢ ۔



 مهرب يف مهلدعو مهظفح مهيلع ىزبجي & تبجو نيملسملا دلب يف اوناك
 ايف ةيزجلا مهنم ذخا ، رهشأ ةثالث نيميقم اوناك وأ نيرفاسم مهرحب وأ
 نم ىضم امل ، مهنم ذخؤي رهش لك اولبقتسا مث ، رهشأ ةثالثلا نم ىضم

 : لاق نم لاقو 5 ارهش اوميقي ىتح اولبقتسا امل مهنم ذخؤي الو ، روهشلا
 . رهشأ ةثالث مهب رظتني الو 5 هنم ذخأ ارهش اوماقا اذا

 ةيزج ةمذلا لهأ نم ذخؤي الا لوقي نم ةلع ىف كعم امو : هل تلق

 لك نع مهنم ذخأي هنا مهلوق نم هيلع ةلعلاو ، رهشأ ةثالث مهف يضمي ىتح

 © هلوق ىنعم يطاوم هبشي الو © ةلع دجأ ال : لاق ؟ ةمولعم ةيزج رهش

 نوكي الو ، رخآلا لوقلا اذه ىنعم يف يدنع يناعملا هبشاو © ملعأ هللاو

 ماق اذا ملسملا نا بجوي قافتالا ىنعم نأل ، نيملسملا نم ةمرح مظعأ

 . دبعتلا يف هيلع اهتوبث ىنعمب { ةاكزلا هيلع بجو ةنس

 : لاق ؟ هنم دبعتلا ىنعمب ةيزجلا هنم ذخؤت نم ةفص امو : هل تلق

 نوكي نا يبصلا ىلع هملعأ الو ، ادعاصف نيغلابلا نم ليق هنا ؤ يعم

 اذا ينبجعيو ، مهدنع ينافلا خيشلا يف فلتخي هنا يدنع مث ناف 3 اخيش

 لوزي هنال ، هيلع نكي مل { ربكلاو فعضلا نم لباقي ال نم دحب راص

 . مهراغصو مهلذ ىلا دصق نيذلا ةلتاقملا يف تبث ام ىنعم هنع

 مأ نينسلاب يهأ 5 ربكلاب ةيزجلا طقس تبجوأ يتلا ةلعلاو : هل تلق

 يل نيبي ال : لاق ؟ تافاسملاب مأ نينسلابف 5 رابتعالاب ناك ناو 2 رابتعالاب

 نم دح يف ناك اذا نوكي نا ينبجعيو . رابتعالاب وه امناو & نينسلا يف

 . ينافلا دح يف نكي ملو } هعضوم يف براحيو لتاقي
 ؟ قافتالاب وهأ 0 نايبصلا نع ةيزجلا طوقسك كعم لوقلا ايف : هل تلق

 اذا : لئاق لاق ناو { افالتخا كلذ ىف ملعأ الو & ىدنع اذكه : لاق

۔ ١٤٣ ۔



 © غولبلا ماكحاب هيلع مكحي نمم غولبلل ةقهارملا نم ةبراحملا دحب اوراص
 . كلذ يدنع دعبي مل ء فالتخالا ىنعم يف ةيزجلا هيلع تبثي

 رقاو ، قهارملا دحب ناك اذا مالغلا يف لوقلا سيلا : هل تلق

 فلتخي كلذك هنا .ي يعم : : لاق ؟ هب رقا ام مكح هيلع تبثي ٹي هنا غولبلاب

 هنا يدنعو © غولبلا نم هبرقا ام . لاحلا كلت ين هيلع تبثي ضعبف 0 هيف

 غولبلاب رقي مل اذا ى كلذ ريغ ليق دق
 همزلي هنأل : لاق ؟ كلذ يف قدصم هنا لوقي نم ةلع امو : هل تلق

 مأ غولبلا هيلع تبثي هبشلابف تلق ث نيغبلل ههابتشال نيغلابلا ماكحا

 غولبلا ماكحأ يناعم هبشلاب هيلع تيثي هنا . يعم : : لاق ؟ رارقالاب

 . نيغلابلا نم تباث هنأل 6 رارقالا هيلع تبثي رارقالابو

 ؟ رارقالا وأ هبشلا نيذه دحأب غولبلا ماكحأ تبثت لهف : هل تلق

 نكي مل ام © نيغلابلا ماكحأ هيلع تبثي تبثي غولبلاب رارقالاب هنا & يعم : لاق

 . رابتعالا ىنعم ف مودعمب رقي ناو . رظنلا ىنعم ف الاح هرارقا

 ناو . غولبلاب هيلع ةجح نوكي ىذلا هبشلا ىنعم ايف : هل تلق

 غلبي وأ . رظنلا ف نيغلابلا دحب ريصي هنأ ى يعم : لاق ؟ غولبلاب رارقالا

 نم وه نم وأ هنم رغصأ وه نم غلبي وأ . هلثم هب غلبي ام نينسلا نم

 ىنعم ف نيغلابلا ىنعم اهم هبشي هنا ليق دق اهلك لاوحالا هذهف . هبارتا

 نم لاقو . دوقلاو صاصقلا نم اههبشأ امو دودحلا نود ‘ ماكحالا

 يف باتري ال نم دحب ريصيو . رقي وأ هغولب حصي وأ غلبي ىتح : لاق
 مكح هيلع بجي كلانه مث 3 رظنلا ىنعم يف غلاب ريغ هنا لاحبو هغولب
 . اهريغو دودحلا باجا ف . غولبلا ماكحأ ف قافتالا

۔١٤٤ -



 ةمذلا لهأ نم نايبصلا نع ةيزجلا طوقس ىلع قافتالاف : هل تلق

 3 ادكؤم ائيش كلذ ىف ملعأ ال : لاق ؟ ةباحصلا نم وأ ةنسلا نم

 . ملعأ هللاو

 . كلذ ملعأ ال : لاق ؟ ةيزج ةمذلا لهأ ءاسن ىلع لهف : تلق

 : لاق ؟ ةمذلا لهأ نم ةيزجلا يبجن ليق وأ كعم فيكو : هل تلق

 تدرأ تنك نا ةيزجلا مهنم اوبج ارهش نوملسملا مهامح اذا مهنا { يعم

 © برعلا نم ةمذلا لهأ ىلع بجاو ةيزجلا توبثف : تلق . لصفلا اذه

 لهأ نم مجعلا يف كلذ امنا ليق هنا يعم : لاق ؟ مجعلا يف كلذ امنا ما
 ١ مهيلع تبثي باتكلا مكح نمف باتكلا لهأ امأو . سوجملاو باتكلا
 اذا ليق هنا يعمف برعلا امأو ، ةنسلا نم ليق هنا & يعمف سوجملا اماو

 فعض مهلاومأ نم ذخأ هوجولا نم هجوب ةمذلا مهل تتبثا دق تناك

 . ةيزج مهيلع ملعأ الو { .نيملسملا نم ذخؤي ام

 دقو { ةيزجلا يف مجعلا نم ةمذلا لهاب اوقحلي نيأ نمو : هل تلق

 لهال هبشلا يف نوفلاخحم مهنأ ، يعم : لاق ؟ ةمذلا لهأ دهع مهيلع تبث

 { هبشلا يف برعلا نم مالسالا لهأ مكحب نوهبتشمو . مجعلا نم ةمذلا

 مهب نتسي ملو 0 نيملسملا ىلع ام فعض راغصلاب مهيلع ناك

 . مجعلا ةنس

 نيكرشملا نم دحأ ىلع بجي هنأ كدنع جرخي وأ ليق لهو : هل تلق

 ؟ ءالؤه يناعم دحاب قلعت نم وأ & سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ريغ ةيزجلا
 دق نوكي نأ الا } مجعلا نم كرشلا لهأ رئاس يف . كلذ ملعأ ال : لاق

 مهنيب حلصلا نم تبث دق ام مهيلعف { نيملسملا ةحلاصمب مهيلع كلذ تبث

 . كلذ ريغ وأ سمخ وأ { ةيزج نم نيملسملا نيبو

۔ ١٤٥ ۔



 ريغ نيكرشملا نم برحلا لهأ ةحلاصم نيملسملل نوكيف : هل تلق

 نيملسملل سيل هنا & يعم : لاق ؟ سمخلا نم رثكأ ىلع باتكلا لهأ

 8 كلذ ىلع مهحاورأ بهذت وأ { هللا رمأ ىلا اوئيضي ىتح مهتحلاصم

 ىلع مهوحلاصي نا مهلف { هلهأو مالسالل حلصا مهحلص نا اوري نا الا

 . يدنع اهلك مهلاومأ ىلع ولو { اوؤاش ام

 ؟ باتك مهل سيلو سوجملل ةمذلا دهع تبث ناك فيكو : هل تلق

 يف اونس) : لاق هنا ةلق يبنلا نع ليق هنا يعم كلذ ىنعم اماف : لاق

 ىنعم ىلع ةيزجلا ىنعم كلذب دارا بسحا (باتكلا لهأ ةنس سوجملا
 هللا لوقل © كرشلا لهأ ةلمج نم مهجارخا يدنع هبشي دقو { لوقلا

 سوجملاو ىراصنلاو نيئباصلاو اوداه نيذلاو اونما نيذلا نا » : ىلاعت

 ناو ، كرشلا لهأ ةلمج ىنعم ريغ يف مسا مهل ناكف . هماوكرشا نيذلاو

 دوهيلا لثم مهدرفي مسا مهل ناف كرشلا مهقحلي ناك

 . سوجملاو ىراصنلاو

 3 مالسالا ىلا سوجملا اعد ةلي يبنلا نا تملع ناك لهو : تلق

 © ينغلب ام ىنعم يف كلذ ملعأ الو : لاق ؟ هللا باتك يف ليلد كلذل لهو

 ىتح سانلا لتاقا نا ترمأ) : ةي يبنلا لوق نم هيف اولخد ام ةلمج يف الو

 كرابت هللا لوقو (مهءامد اهب اونقح اهولاق اذاف هللا الا هلا ال اولوقي

 لهأ ةلمج يف نولخاد سوجلملاو هةفاك نيكرشملا اولتاق » : ىلاعتو
 سوجملاو ه نيقفانملاو رافكلا دهاج ج : ىلاعتو كرابت هللا لاقو . كرشلا

 . رافكلا ةلمج ىف نولخاد

 ةمذلا لهأ نم ةيزجلاب اوذخأي نأ نيملسملل تبثو زوجي : هل تلق

 © اصن كلذ فرعا الف : لاق ؟ دقنلا نم مهيلع بجي امب ابهذ وأ اضورع

۔ ٦٤١۔



 كلذ زاجو ، ضورعلا نيملسملا نم ةاكزلا نم اوذخأي نا تبث اذا هنكلو

 هسفنب بجاو قح هنأل { كلذ ةزاجاب هبشا نكي مل نا اهلثم يدنع ةيزجلاف
 اهنا لوقلا ضعب يفف 3 اهيف فلتخي دق ةاكزلاو { فالتخا الب ةمذلا يف

 عنم يف فالتخا يل نيبي الو { ةمذلا يف اهنا : لاق نم لاقو . كيرش

 ٨ لاملا برو { مهقافتا نع ةاكزلاب اضورع اوذخأي نا { نيملسملا . كلذ

 كلذ عفد اذا © فالتخالا ىنعم ىل نيبي امناو ؤ مهريغل سيل مهل قحلا نأل

 . ربقف نود ريقفل سيل قحلا نأل .7 ءارقفلا ىلا

 نمث نم ةيزجلا نم مهيلع بجي ام ذخاي نأ زوجي لهو : هل تلق
 مل ريزانخلاو رمخلا نمث نم هنا كلذ حص اذاف : لاق ؟ريزانخلاو رمحلا

 نم ةيزجلاب مهوذخأي نا مهلو نيملسملا ىلع مهل كلذ نوكي نا يل نبي
 يل نبي مل ، مهيلع قحلا نم تبث امل ةيزحجلا نم كلذ اوذخا ناف 2 هريغ

 . فالتخالا ىنعم هيف . يدنع هبشاو قافتالا ىنعم 0 كلذ مارح

 نم همزل ام عفدي نأ ةمذلا لهأ نم دحأ ىبأ نا تيأرأ : تلق

 هنا } يعم : لاق ؟ كلذ دنع هيف اولعفي نا نيملسملل نوكي ام 0 ةيزجلا

 يدؤي نا ىلا هيف لازي الف ، سبحلاب هوبقاع هيلع بجي امب عنتما اذا
 . هيلع لتاقيف ابرح نوكيف & كلذ ىلع براحي وأ

 هنم اوذخأي نم عانتما دنع مهل تبثي وأ نيملسملل زوجي لهف : تلق

 كلذ يف رايخلا مهل نا © يعم : لاق؟ هلام نم ةيزجلا اوذخأي نأ { ةيزجلا
 . رغاص وهو هدي نع اهيدؤي ىتح & هوسبح اوؤاش ناو اهوذخا اوؤاش نا

 هيلع بجي لهف 0 هلام نم اوذخأي نا زاجو مهل تبث ناف : تلق
 نم ىري ام ىلع كلذ يف ريخي مامالا نا : لاق ؟ اهئادأل هعانتماب سبح

۔_١٤٧-۔



 اذا سبحلاب اوبقاعي نا ، يدنع كلذب نوقيقحو . عانتمالا يف مهتبوقع
 يدنع ليلقف 0 نورغاص مهو دي نع اودؤي نأ مهيلع تبث دقو اوعنتما

 . مهل كلذ

 برض مهف سبحلا بوجوو هعانتما يف هيلع بجي لهو : هل تلق
 مهنال . مهل مامالا رظنو . مهيف كلذ دعبي ال هنا . يعم : لاق ؟ بدأ

 . نورغاص مهو لدي نع كلذ مهيلع اماو . مالسالا لهأك اوسيل

 عيب اذاف ، ةمذلا لهأل تاعارزلاو لخنلا عيب زوجي ليق : ةلأسم

 . بجت : لوق ؟ فالتخا مهيلع ه اكزل ا بوجو يفف مهيلع

 . بجت ال لوقو

 ‘ و هللا لوسر ىلع يلصيو يربيخ هنا : لاق يدوه : ةلأسم

 يدهاشب الا هلوق لبقي الو { ةيزجلا هيلع معنف ؟ ةيزجلا هنم ذخؤي الأ

 نيملسملا ةمئا نم دحأ نا هنيب ميقي وأ يربيخ هنا { ةالصلا لهأ نم لدع

 . ةيزجلا هنع عفري كلذ ناف ، ةيزجلا هنع عفر مهتاضق وأ

۔ ١٤٨ _۔



 ن ونالثل ١ بابل ١

 رشعلا ضرأ نم اضرأ عرزي يمذلا ركذ يف

 عرزي يمذلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك ۔ نم

 نايفسو سنأ نب كلام ناكف ، كلم ريغ وأ كلمب ، رشعلا ضرأ نم اضرأ

 . ءيش كلذ يف هيلع سيل نولوقي ديبع وبأو كيرشو يعفاشلاو يروثلا
 لاقو ، جارخ ضرأ تلوحت اضرا يمذلا ىرتشا اذا : نامعنلا لاقو

 لاق 5 هلاح ىلع رشعلا هيلع : دمحم لاقو ، رشعلا هيلع فعاضي : اضيأ
 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ

 لك نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ةمذلا لهأ يديا يف تبثي ملو 0 نيملسملا نم دحأ ىلع ةاكزلا هيف تتبث لام

 مكح توبث نع همكح لقتني الف © نيملسملل كلم هيف حصي ال ام
 كلمب ،} ةمذلا لهأ نم دحأل ةعارزلا تناك .0 ةاكزلا هيفو © هيف مالسالا

 لاومألا نم لصفلا اذه { ماكحاونةرجأ وأ ةحنم وأ ةكراشمب ، كلم ريغ وأ
 . افالتخا كلذ يف مهنيب ملعأ الو . ةاكزلا توبث يف نيملسملا لام همكح

 نم عاتبا نيملسملا نم لجر نع لئسو -باتكلا ريغ۔نمو : ةلأسم
 8 كلذب سأب ال : لاق ؟ ةقدصلا هيف يرجت .. . الام ةمذلا لهأ نم لجر

۔ _ ١٤٩



 . اهيف ةقدصلا : هللادبع وبا لاق . ةرمثلا ةقدص هيلع طرتشيو

 ۔رباج يبأ باتك نم برعلا ىراصن نم ذخؤي ايف : ةلأسم
 © ةقدصلا نم نيملسملا نم ذخؤي امم فعضلا مهنم ذخؤي برعلا ىراصنو

 غلبت ىتح مهلام يف ةقدصلا بجت الو ، مهيلع ةيزج الو ، سمخلا وهو
 ذم لوحلا قرولا ىلع لوحيو . ةالصلا لهأ لاومأ يف غلبي ايك هيف
 همزلي ىذلا ىراصنلا لماعو { اضيأ برعلا دوهي لاق كلذكو ش هوكلم

 ينفو ث رشعلا هتصح يف هيلع امناف ، مالسالا لهأ نم ناك اذا & سمخلا

 ءاسنلاو مهنم لجرلا لام نم ةقدصلا ذخؤتو & سمخلا ىراصنلا ةصح

 فعضلا مهيلع نا الا ، مالسالا لهأ لاومأ نم ذخؤي ام ىلع { نايبصلاو

 © هوجولا نم هجوب مهيلا راص وأ هورتشا وأ هوثرو لام لكو 3 ةقدصلا يف

 ضرألاو لخنلا نم يمذلا ىرتشا امو . ةقدصلا نم فعضلا مهيلع هيفف

 ناك اذا & يمذ دعب يمذ اهلوادت ولو ، نيملسملا ضرأ نم . رقبلاو منغلاو

 هيلا تراص © ةمذلا لهأ ىلع ةاكزلا اهيفف © نيملسملا لام نم اهلصأ
 تناك اذا كرشلا ضرأ ىلا نيملسملا ضرأ نم ةيشاملاب اوجرخي نا مهل سيلو

 برعلا ىراصن لاومأ نم نوملسملا ىرتشا امو { ةقدصلا اهيف ىرب
 . رشعلا هيف نيملسملا ىلع امناف & مهدنع سمخلا هيف ىرجت ناك يذلا

 لصأ سمخلا نأل ، سمخلا ليق دقو : دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق

 اذا : لوقو ، سمخلا اهيف نا يلصم وأ يمذ ىلا تلاز اذا لوقو 0 تباث

 3 سمخ هيلع نوكي ال يلصملا نأل { ةاكزلا اهيفف نيلصملا ىلا تلاز

. ةاكزلا هيلع ناك ء ىلصملا ىلا ةمذلا لهأ لام لاز اذا كلذك & ةيزج الو



 ن ونالثلا ىداحلا بابلا

 بلفت ينب ىلع رشعلا ف

 لاق . مالس ني مساقلا ةديبع يبأ فيلأت ۔ لاومألا باتك ۔ نم

 نم ذخأي نأ دارأ هللا همحر باطخلا نب رمع نا يور : ةديبع وبأ
 لاقف 0 مورلاب اوقحلي نا اودارأو اهنم اوفناف ةيزجلا بلغت ينب ىراصن

 نم نوفنأي برع موق بلغت ينب نا نينمؤملا ريمأ اي : ةعرز نب نامعنلا
 فعضا نا ىلع رمع مهحلاصف { مهب كيلع كودع نعت الف { ةيزجلا
 نم ىأر امل ، ةيزجلا كرتو ىوري ايف اهزاجتسا امناو © ةقدصلا مهيلع

 كلذ طاقسا نم نيملسملا ىلع ررض ال هنا ملعو 3 اهنم مهفناو مهرافن
 يف ناكف { ةقدصلا مهيلع فعاض نيح مهنم اهافوتساو © مهنع مسالا
 © مهباقر نم نيملسملا قوقح ءافيتسا عم & مهعنم نم فاخ ام قنر كلذ

 ناسل ىلع قحلاب برض هللا نا » : ةي يبنلا نع هيف يور ايك اددسم ناكف
 نيب اكلم نأكو الا طق رمع تيأر ام : هيف هللادبع لوقكو ‘ « هبلقو رمع

 ناسل ىلع قطنت ةنيكسلا نا دعبن انك ام : يلع لوق لثمو ث هددسي هينيع
 رومألل دعا دق هدحو جيسن دوجأ هللاو ناك : هيف ةشئاع لوقكو . رمع

 . اهغارقأ

۔ ١٥١



 هنساحم نم ريشك يف دعأ يتلا هذه هتلعف ناكف : ديبع وبأ لاق

 نم ، فعضلا برعلا ىراصن نم ذخؤي : ديعس وبأ لاق . ىصحت ال

 ملعأ الو & برعلا دوهي كلذكو & ةضفلاو بهذلاو ةراجتلا

 . "» كلذ ريغ

 3 هيلع ةقدص الف © ينارصنلاو يدوهيلا ةرمث ىرتشا نمو : ةلأسم

 نا لوقو ، مهتعتمأو مهيشاومو مهباودو ث ةمذلا لهأ ةرمث يرتشي نأ هلو

 ٥5 ىرتشملا ىلع تناك ثيح نم اهيف ةاكز الف اهكارد دعب ةرمثلا ىرتشا

 ليق ايف هيف ةاكزلا هيلعف . هدي ف تكردأف . هجوب كاردلا لبق تراص ناو

 . تناك امثيح نم

 لك نم رشعلا مهنم ذخؤي لوقف مهلام مدق اذا كرشلا نم برحلا لمهأ اماو ةخسن ىف ةدايز )١(

 . ةرشع

 ۔ _ ١٥١٢



 ن ونالثلاو يناثلا بابلا

 زاكرلا دجي دبعلا ةاكز ركذ يف

 ىروللا نايفس لاق : ركب وبا لاق _ فارشألا باتك ۔ نم
 © هلك ىطعي الو { هل خضري ازاكر دبعلا دجو اذا : ديبع وبأو يعازوألاو

 نع روث وبأ ىكحو ، سمخلا دعب هل وه : روث وبأو يأرلا باحصأ لاقو
 لوقو ، لوقن هبو : ركب وبأ لاق . ىنفوكلاو . هلاق يذلا يعفاشلاو كلام

 ريصي دبعلا دي ىف راص اذا كلذ نا : رصمب هلاق يذلا يعفاشلا

 . هديسل اكلم

 { ءيش اذه ين انباحصأ لوق يناعم نم ينرضحي ال : ديعس وبأ لاق

 ركسع يف ناك اذا ، باصا امم دبعلل خضرلا ىنعم يدنع بجوي نكلو

 هل دجاولا وه ناك اذا اماو © هل خضر كلذ نم انغم باصأو 0 نيملسملا

 هيفو ، هديسل هلامو 8 هنم باستكا يدنع وهف . دارفنالا ىلع هدحو

 اهريغ وأ { ةمينغ نم كلذ نم هل خضر امو ، هديسل يقب امو ؤ سمخلا

 . هديسل هبسكو . بسك وهف

۔ ١٥٣ ۔





 ن ونثالثلاو ثلاثلا بابل ١

 زاكرلا نادجي ةأرملاو يبصلا ف

 باحصأو يعازوألا لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا .باتك ۔ نم
 روثوبا لاق كلذكو 0 ايل وه زاكرلا نادجي يبصلاو ةأرملا يف : ىأرلا

 ناكو ، يعفاشلاو كلام لوق هنا ركذو ، بتاكملا يف : يأرلا باحصأو
 . ايل هبجوي ثيدحلا رهاظ : ركب وبأ لاق . اهف نوكي ال : لوقي يروثلا

 ريغ يف كلذ ناك اذا 0 اولاق ام ىنعم يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 يبص وأ ةأرما نم هل وهف هدجو نم لكو ث ةمينغلا الو برحلا ىنعم
 . هديسل دبعلا بسكو ©٨ دبع وأ رح وأ بتاكم وأ

_ ١٥٥ _





 نونالثلاو عبارلا بابلا

 هرغ كلم ف ءرملا هدجم زاكرلا ركذ ف

 يف ازاكر دجو نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 © دجاولل وه ، روث وبأو حلاص نب نسحلا لاقف . هضرأ وأ & لجر راد

 هيف كلمي يذلل وه & دمحم نامعنلا لاقو & كلذ بوقعي نسحتساو
 ناف ، هعدي مل ناو ،لاملا بر هاعدا نا : يعفاشلا لاق كلذكو . رادلا

 دجوف ، يراد يف يل رفحي نا ترجأتسا اذا يعازوألا لاقو & لبق هل تناك

 تيمس . زنك ذخا ءاجر انه اه يل رفحي نا ترجأتسا ناو 3 ىل وهف ازنك

 ( . دجو ام ىلو 3 هرجأ هلف

 ىنعمب ةيلهاجلا زونك نم زنك تبث اذا هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 هنأل ، هريغ وأ تيبلا بر نم هدجو نمل هنأ همكح جرخف كلذ بجوي ام
 تجرخأ امب الو ، ضرألا تاذ نم وه سيلو ، بيغلا ةلزنمب ةمينغ

 هبشي هلعلو ، يدنع مكحلا ىنعم يف لاملا برل مكحلا يف نوكيف ، ضرألا

 نا ىدنع كلذ نيبأو { اذه وحن يف انباحصأ لوق يف فالتخالا ىنعم

 ناك اذا رفحللرجؤملا ىنعم يف يدنع جرخيو 9 لاملا كلمب هيلع عقت كالمالا

 ناو {. هترجأ ريجأللو { رجاتسملا ضرألا بحاصل زنكلا بلطل رجؤتسا

۔ ١٥٧ _۔



 رفاحلل زنكلا مكح ىنعم يدنع جرخ . كلذ ريغل هرجأتسا ناك

 . هل دجاولا

 { هب قحأ وهف ازاكر دجو نم امأو۔ دمحم يبأ عماج ۔نمو : ةلأسم

 هجو ىلع ارهاظ هدجو ناو 0 ةيلهاجلا نفد وهو 0 فيرعت هيف هيلع سيلو
 اهنال ، ةطقللا ليبس هليبس نوكي نا بحاو .0 الوق ظفحأ الف & ضرألا

 زاكرلا فصول ةفلاخم اهنالو 0 لاومألا نم سانلا نم طقسي ام ةلزنمب ىدنع

 . ملعأ هللاو ، زنك وه ىذلا

 نم ازنك لجر ضرأ يف دجو لجر نعو . هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 ناك اذا سمخلا هيفو ث انطاب وأ ارهاظ هدجو نمل وه لاق ةيلهاجلا زونك

 . الهاج زنكل ناك اذا كلذو ، ةضف وأ ابهذ

 موق ضرأ يف ايداع ازنك دجو لجر نع هتلأسو ث هريغ نمو : ةلأسم

 دقو : لاق © هريغ نمو . ضرألا بحاصل لاق ؟ لاملا نوكي نمل نيرخآ

 بحاصل وهف نصح نم ناك نا : لاق نم لاقو ، هباصا نمل هنا ليق

 . هباصا نملوهف ، ةنوصحم ريغ ةحابم تناك ناو ، ضرألا

۔ _ ١٥٨



 ن ونالثلاو سماخلا بابل ١

 برحلا راد يف دجوي زنكلا ركذ يف

 ١ برحلا راد يف دجوي زنكلا ىف كلام وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔نم

 نيب يقابلاو ك هسمخ هنم ذخؤي : يعازوألا لاقو . نيشيجلا نيب وه

 نامأب لخد نا : نامعنلا لاقو . هدجاول وه : يعفاشلا لاقو ، شيجلا

 هيف سيلو هل وهف ءارحص ىف ناك ناو 0 هيلع هدر لجر راد ىف ازنك دجوف

 © هدجو نمل وه روث وبأ لاقو ك سمخلا هيف دمحمو بوقعي لاقو ، سمخ
 . هل نوكيف رادلا برل نوكي نا الا

 اذه ين انباحصأ لوق يناعم ىف ينرضحي هنا ملعأ ال : ديعس وبا لاق

 عيمجل ةمينغ نوكي نا فالتخالا نم هلاق ام ينبجعي هنكلو { ءيش

 غلبي مل هل دجاولا ناك نا كلذ بحاو {، هدجو نمل نوكي وأ ، شيجلا

 اذه ريغ ناك ناو ، ةمينغ ناك ركسعلا عضومب الا ، لاح ىلع كلذب

 نا ، يعمف لاح لك ىلعو { اصلاخ هل رابتعالا ىنف ناك رابتعالاف 3 ىنعملا

 يف لاق ام ينبجعيو 0 ةمينغ وأ صاخ نم هل تبث نم عيمجب سمخلا هيف

 ناك & نكسلا ىنعم هيلع عقي تيب يف كلذ دجو نا ادمعتم هذخا يف ىذلا

 . مهل هلاموهو ، كرشلا ماكحا ةلمج يف لخاد كلذ نأل ، تيبلا برل الام

۔ _١٥٩



 © تاحابملا ناكسالاب كالمالا هيلع عقي ام هريغ وأ ءارحصلا يف هدجو ناو

 نيملسملا لثم يدنع برحلا لهأ نم كرشلا سيلو & هل نوكي نا ينبجعا

 . ملعأ هللاو { مهناكسا نم ذخؤي ايف

 هعسي مل ازاكر لجرلا باصا اذا روثوبأ لاق : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 هعسي ىأرلا باحصأ لاقو . مامالا هنمض لعف نإف { هسمخب قدصتي نأ

 . حصأ اذه : ركب وبأ لاق & كلذ

 انعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ةمينغلا توبث ىنعمب يدنع نكي مل اذا { ةيلهاجلا زونك سمخ يف فالتخالا

 هنا : مهلوق ضعب يفو { ءارقفلل هنا : مهلوق ضعب يفف { هركسعم لهأل

 هنال © ءارقفلل هنا لوألا لوقلا ينبجعيو 0 ةمينغلا مسق ليبس ىلع مسقي

 . لاجر الو ليخب فاحيإ الو & برح ريغ نع ذخا

۔ ٠٦١_۔



 ن ونالثلاو سداسلا بابلا

 ةاكزلا تقو يف

 ف اهجرخي ناكو . ةاكز هيلع تناك نمعو . يراوحلا يبأ نعو

 لاح اذاف ، اهجرخي ملف ، لوالا عيبر هيلع لخد ىتح اهرخاف 3 مرحلل

 © لبق نم اهجرخي ناك ايك مرحملا يف اهجرخي عجر مث ، لوحلا هيلع
 يف اهجرخي امناو " مرحملا رهش يف هتقو لب © لوألا عيبر يف اهجرخي عجري دا
 . مرحملا رهش

-۔١٦١۔





 ن ونالثلاو عباسلا تابلا

 ربنعلاو رهوجلاو ؤلؤللا نع ةاكزلا طاقسا ىف

 . ربنعلا ىف بجي اهف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم
 زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو هيف ءيش ال : لاق هنا سابع نبا نع انيورف

 حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو
 : يرصبلا نسحلا لاقو ، دمحمو نامعنلاو ديبع وبأو روث وبأو يعفاشلاو
 نباو ىروثلا نايفسو سنأ نب كلام لاق كلذكو {، كمسلا ديص يف سيل

 نب رمع نع انيور دقو ، دمحمو نامعنلاو حلاص نب نسحلاو ىليل يبآ

 يرهزلاو نسحلا لاق كلذكو ، سمخلا رشعلا ىف : لاق هنا زيزعلادبع

 ءاطع ناكو رشعلا ىف قاحساو دمحمو بوقعيو ، سمخلا هنم جرخي
 لاقو . ةقدص صوصف الو توقاي الو دجربز ىف الو ؤلؤل يف سيل : لوقي
 { ةراجتلل رادي ايف الا { ةاكز ةقدص ؤلؤللا يف سيل : دمحم نب مساقلا

 نايفسو كلام لوق اذهو { رهاوجلاو توقايلا يف ةمركع لاق . كلذكو
 . دمحمو يعفاشلاو يروثلا

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 بهذلا رهوج ىفالا ، رهاوجلا نم ءيش يف ةاكز ال هنا ، قافتالا ىنعم

۔ ١٦٣ ۔



 © اهريغ ةاكز رهاوجلا نم ضرألا تجرخا ام رئاس يف سيلو ، ةضفلاو

 نيذلاو » : ىلاعتو كرابت هللا لاق كلذكو ، رحب الو رب نم جرخ ام الو

 نم . اهيف ةاكزلا امنا همها ليبس ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا ن و زنكي

 هيف هناف 0 ةراجتلا ىنعم ف كلذ عيمج نم لخد ام الا } رهاوجلا عيمج

 . انباحصأ لوق يف افالتخا كلذ ىف ملعأ الو { ةراجتلا ةاكز ىنعمب ةاكزلا

 نم بيصملا باصأ اهف ةاكز الو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 بسحيف { ةراجتلا نم نوكي نأ الا ، ضوع نم ربنعلاو رهوجلاو ؤلؤللا
 هلمحيف بهذ وأ مهاردب هعيبيو { ةراجتلا نم هل ناك ام عيمج دنع هتميق

 نمث نم مهرد يتئام ىلع لوحي ىتحف يدؤي ال نمم ناك ناو 0 هتقدص ىلع

 . ةاكزلا هيف بجي مث ، الوح رثكأ وأ كلذ

 نم ىلع هيف ءيش ال ؤلؤللاو ربنعلاو ۔ ةيافكلا باتك نم : ةلأسم
 ؤ لوحلا هيلع لوحيو 0 ةضف وأ ابهذ هنمث ريصيو 0 هعيبي ىتح هباصا

 ربنعلاو ؤلؤللا نمث مضيف 0 هتاكز جارخا بجو دقو 3 لام هل نوكي نأ الا

 . اضيأ هنم جرخيف هعاب اذا

۔ ١٦٤ ۔



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 هكاوفلاو رضخلا ىف ةقدصلا طاقسا ركذ ىف ۔ ةاكز هيف سيل ايف

 باطخلا نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 لاق هبو ، ةقدص تاورضخلا ىف سيل : الاق ايهنا . بلاط يبأ نب يلعو

 دعس نب ثيللاو . يعازوألاو يروثلا نايفسو ىليل يبأ نباو كلام

 يعفاشلاو ديز نب ثيللاو . زيزعلادبع نب ديعسو حلاص نب نسحلاو
 ريثكلاو ليلقلا باطرلاو لوقبلاو نيحايرلا يف : نايعنلا لاقو & روث وبأو

 بوقعي لاق . رشعلا فصنو رشعلا هريثكو هليلق يف درولاو نارفعزلاو
 { ةيقاب ةرمث هل ناك ام الا { ةاكز اذه نم ءيش يف سيل : دمحمو

 نوكي ام وأ قسوأ ةسمخ هنم جرخ اذا هناف { نزوي امم هوحنو نارفعزلا الا

 نوكي ال : دمحم لاقو ، بوقعي لوق ىلع اذه ، رشعلا هيفف © هتميق نم

 ركسلا بصق ىف دمحم لاقو 3 نانما ةسمخ نوكي ىتح 3 ءيش نارفعزلا يف
 لاقو { نارفعزلا يفام رشعلا ضرأ ىف نوكيو ، ركسلا هنم نوكي يذلا

 غلبو 0 تعيب اذا اجناينا ىكزت نكل تاورضخلا يف ةاكز ال : نورخا
 بهذم اماف } يرهزلاو يرصبلا نسحلا لوق اذه 3 مهرد اتئام نمثلا

 ىلع لوحي ىتح اهنايثا يف الو اهيف ةقدص الف ، يروثلاو يعفاشلاو كلام
 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق . اهكلام كلم ىف لوحلا اهناهثا

۔_١٦٥ -



 ىف الو اهيف ةاكز ال : لوقي نم لوقب ذخأ انأ : باتكلل فلؤملا لاق

 هل نوكي وأ © مهرد اتئام وهو { نمثلا ىلع لوحلا لوحي ىتح . اهنامثأ
 نم ءيشب هعيبي وأ ةضف وأ بهذب هعاب دق ةراجت وأ قرو نم لام

 3 هتاكز تقو لحي وأ ، لوحلا هيلع لوحيو { ةراجتلا هب ديري & ضورعلا
 {. ةراجتلاو قرولا ةاكز ىف هلام ةاكز ىلع لمحي هناف لوحلا لحي مل ولو

 . ملعأ هللاو

 يف ةاكزلا هيف تبثت ام يناعمب لوقلا ىضم دق هنا : ديعس وبأ لاق

 : لاق نم لوق . . ليواقألا هذه نم يدنع كلذ قفاويو 0 انباحصأ لوق

 اتئام وهو ، نمثلا ىلع لوحلا لوحي ىتح لاحب اهنايثأ ىف الو اهيف ةاكز ال

 ةضف وأ بهذب هعاب دق ةراجت وأ قرو نم لام هل نوكي وأ . مهرد

 8 لوحلا هيلع لوحيو . ةراجتلا هب ديري ضورعلا نم ءيشب هعيبي وأ

 ىف هلام ةاكز ىلع لمحي هناف . لوحلا هيلع لحي مل ولو . هتاكز تقو لحي وأ

 . ةراجتلاو قرولا ةاكز

 { ملظعلا نع هتلأسو ۔ جرفم نب دمحأ نب درو هيقفلا نع : ةلأسم

 . ال : لاق ةاكز هيف له

 نطقلاو ركسلا امأو & حاضو نب حلاص هيقفلا باوج نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو { دحأ هب لاق الو { هيف ةاكز الف } رجشلا عيمجو { ناتكلاو

 ضعب ناك : لاق . سدعلاو صمحلاو ايبوللا نع هتلأسو : ةلأسم

 ناكو ، رمتلاو بيبزلاو ةرذلاو ريعشلاو ربلا يف الا ةاكزلا ىري ال ءاهقفلا
 © ملعأ هللاو ، رشعلا هيف نا { رخديو لكؤي ام بوبحلا يف ىري مهضعب

 ةديبع وبأ ناكو ث ةاكز هيف سيلف ، نامرلا بحو موثلاو لصبلا امأو

۔ ١٦٦ _۔



 ةسمخ ريعشلاو قسوأ ةسمخ ربلا نوكي ىتح ريعشلا الو ربلا طلخي نا ىري ال

 ىلع اهدحأ لمحي اضيأ ليق دقو { دحاو عون لك نم ةاكزلا لحتف قسوأ

 : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك ۔ نم روشعلا ركذ . ملعأ هللاو { رخآلا

 . مهلاومأ نم ءيش يف نيملسملا ىلع روشع ال نا ىلع ملعلا لهأ عمجا
 . مهيضارأ تجرخا ام ضعب ىف الا

 ىلع رشع ال هنا : لاق ام ىنعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 ىنعم يف مزال كالمألا نم مهيديأ يف تبثي ايف ةلبقلا لهأ عيمج نم نيملسللا
 مهيضارأ تجرخا اهف الا ، رشعلا ةاكزلا بابسأ نم مهمزلي ام راشعا

 } راطمألاو سوجبلا ىلع ناك وأ { راهنألا هتقس امج مهبانعاو مهليخنو

 رشع ال ىدنع كلذك وهو ، تاجلاعملاو حضاونلاب ىقسي ال ام عيمجو

 نأل اذه دكأ امنا ةلعلاو & مهلاومأ نم فنصلا اذه يف الا مهيلع

 . مهلاومأ يف رشعلا نم كرشلا لهأ ىلع تبثي نا ديري امب » مههبشي ال

 : لاق هنا ي يبنلا نع يورو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 اذا : نورخا لاقو © مومع اذه : موق لاقف (ليخلا ةقدص نع مكل يفع)

 . ةراجتلل نكي مل

 )١( موهفم ريغ وهو لصالا يف اذك .

 _۔ ١٦٧ -

 





 ن ونالثلاو عساتل ١ بابل ١

 نوتيزلا ةاكز ركذ ى

 : رصمب لاق مث ، كلام لوقب لوقي يعفاشلا ناكو فارشألا باتك۔نم

 ناكف } ذخؤت فيك هتقدص ىف اوفلتخاو { نوتيزلا يف بجت اهملعأ ال
 دعس نب ثيللا لاق هبو ، ايفاص اتيز ذخأيو ، انوتيز صرخي يرهزلا
 نوتيزلا غلبو رصعي نا دعب رشعلا ذخؤي كلام لاقو 0 يعازوألاو
 . قسوا ةسمخ

 نوتيزلا يف ةاكزلا تابثا انباحصأ لوق ىف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 . ارصع الو ابح

۔ ١٦٩ ۔





 ن وعب رالا بابلا

 لسعلا ةقدص ف

 ةقدص يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 يعازوألاو ىسوم نب نايلسو لوحكم ث رشعلا هيف ىأر نممف & لسعلا
 ىف لسعلا ناك اذا : نامعنلا لاقو {} ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو

 ايف سيل : بوقعي لاقو ، رشعلا هريثك وأ لسعلا ليلق يفف ، رشعلا ضرأ
 ىليل يبا نباو كلام لوق يفو . ةقدص لسعلا نم قسوأ ةسمخ نود

 انيور دقو { هيف ةاكز ال : يعفاشلاو حلاص نب نسحلاو يروثلا نايفسو

 بوجو يف سيل : ركب وبأ لاق . زيزعلادبع نب رمعو رمع نبا نع كلذ
 . هيف ةاكز الو عامجا الف 0 ةي يبنلا نع تبثي ىتح ءيش لسعلا ةقدص

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 . لوقلا ىف ركب وبأ لاق امب قافتالا ىنعم

۔- ١٧١ ۔-





 ن وعب رالاو يداحلا بابلا

 افوصا ةسبحملا رايثلا ىف ةاكزلا بوجو ركذ ىف

 طئاوحلا يف سنأ نب كلام لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 لاق هبو ، ةقدصلا مهنم ذخؤت مهنايعأب موق ىلع وأ هللا ليبس يف ةسبحملا

 هنا لوحكم نعانيور & قسوأ ةسمخ نوكي © ةفوقوملا ةقدصلا ىف يعفاشلا

 : لبنح نب دمحأ لاقو ؤ سوواط نع كلذ يورو . اهيف ةاكز ال : لاق
 لجرلا فقوي نا الا رشعلا اهيف ىرأ ال ، نيكاسملا ىلع اضرأ فقوأ اذا

 اذا : ديبع وبأ لاقو { ةقدصلا اهيفف قسوأ ةسمخ لجرلا بيصيف هدلو ىلع
 موق ىلع ناك ناو { اهيف ةاكز الف & جارخلا لهأ ىلع ةقدصلا تناك
 . ةقدصلا هيفف . مهنايعأب

 يف جرخي هنا & يعم :ديعس وبأ لاق . نسح اذه : ركب وبأ لاق
 نيكاسملا ىلع وأ { ءارقفلا ىلع فقولا ناك اذا انباحصأ لوق يناعم

 هللا ليبس نم ليبسل وأ قالطالا هجو ىلع ، ليبسلا نبا وأ هللا ليبس وأ

 اذه نأل { هيف ةاكز ال هلك اذه نا لئاضفلا نم ءيشل وأ 3 ىلاعتو كرابت

 مهفقو مكح لوزي نمم نيفورعم موقل ناك ناو 5 ةاكزلاب بطوخ نمم سيل
 كالمأ ىلع عقي هنا الا ، ثيراوم ىلا لقتني مل ولو { فورعم كلم ىلا

۔ ١٧٣ ۔



 تبث اذا 0 ةاكزلا مكح نيدبعتملا نم كالمالا باحصأ ىلعف 0 ةفورعم

 نا كلذكو & كلذب لوقي نم لوق ىلع 0 عاشملا يف ةاكزلا ىنعم

 . ةاكزلا هيف بجت ام هتصح يف مهنم دحاو لكل بجوف . هومستقا
 نم هجولا اذهو ش ىنعملا اذه ىف ةاكزلا بوجو ىف كلذ ىف فالتخا الف

 . فوقولا

 ةاكز نعو ۔ هللا همحر دايز يبا باوج يفو & باتكلا ريغ نمو
 ىلع ةاكز ال : لاق نم لاق : ةثالث ليواقأ اهيف انغلب ايف ليقف ، يفاوصلا
 تغلب اذا : لاق نم لاقو ش ابرج نوثالث دحاو لكل غلبت ىتح لامعلا

 . ةاكزلا هتصح نم مهنم دحاو لك نم ذخأ . ابرج نيثالث لايعلا ةصح
 ةاكزلا ةيفاصلا يف غلب اذاف ، ةدحاو ةعطق ةلزنمب يفاوصلا : لاق نم لاقو

 . ةاكزلا رثك وأ لقأ امم لايعلا نم ذخأ

 هلل اهلصا نأل ، ىفاوصلا ىف ةاكز ال : لاق نم لاقو © هريغ نمو

 . . ةاكزلا هيف بجت لام سيل
 ىلع ةسبحملا طئاوحلا يف سيلو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 . سانلا يف نيعم اهيلع كلام ال اهنأل 0 ةاكز ءارقفلا

 ٥ ليبسلا لخنو دجسملا لخنو ۔ ةيافكلا باتك ۔ نم : ةلأسم

 . يفاوصلا الو فوقولا يف ةاكز الو . ةاكزلا تغلب ولو اهيف ةاكز ال

 © ابيرج نيثالث مهتلغ تغلب اذا ةاكزلا اهيف : ضعب لاق . اهيف فلتخو

 ةاكز اهيف سيل موق لاقو 0 ابرج نيثالث دحاو لك ةلغ غلبت ىتح ينعي

 لاقف © مكاح نكي مل ناف ، مكاحلا ىلا كلذو © كلذ نم رثكأ اتغلب ولو
 . ةاكز اهيف سيل : ضعب لاقو 0 ةاكزلا اهيف مهضعب

۔ ١٧٤ ۔



 ن وعنرالاو يناثلا بابلا

 جارخلا ضرأ يف رشعلا بوجو ىف

 بوجو يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك نم

 رشعلا : ملعلا لهأ رثكأ لاقف . بحلا نم جارخلا ضرأ جرخت ايف ، رشعلا

 نب ةعيبرو زيزعلا نب رمع لاق كلذك . ضرألا ىلع جارخلاو { بحلا ين
 نايفسو يعازوألاو سنأ نب كلامو يراصنألا ىحيو يرهزلاو نمحرلادبع

 يعفاشلاو كرابلملانب هللادبعو ىليل يبأ نباو حلاص نب نسحلاو يروثلا

 ةليلق ةفئاط تلاقو . ديبع وبأو ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو
 لاق . رشعلا فصن الو رشعلا جارخلا ضرأ تجرخا ايف بجحت ال : اهددع

 باتكلا ىف اماف ، ةنسلاو باتكلا ةلئاق فلاخ لوقل ىنعم الف : ركب وبأ
 سيل) : ةي يبنلا لوقف { ةنسلا امأو هداصح موي هقح اوتاو » : هلوقف

 زع هللا لوق يف : كرابم نب هللادبع لاق . (ةقدص قسوأ ةسمخ نود اهف

 . 4ضرألا نم مكل انجرخأ امو » : لجو

 ىنعم يف جارخلا ضرأ تبثت ىنعم جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق
 اهلهأ اهذخأو } نيملسملا ةيفاص تبثت يتلا ضرألا يف اذه موق

 ىوري ام وحن ىلع { هللا لاق ام ىلع جارخلاب نولوقي مهنال ، جارخلاب

۔ ١٧٥



 تبث اذاو & فورعم جارخا ىلع ضرألا ىلع حيس ام هنا باطخلا نب رمع
 يف انباحصأ يف انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعمف . ناك نا اذكه ىنعملا
 © نيملسملا لام ةلمج يف نيملسملل ةعارزلا تناك نا هنا ، ىناوصلا
 نا كلذكو . افالتخا مهلوق نم لصفلا اذه يف ملعا الو اهيف ةاكز الف

 . اهترمث ةلمج يف مولعم مهسب اهنم ءيش ىلع نيملسملل ةكراشملا تناك
 ةدحاولا ةعارزلا تغلب اذا ، رثك وأ لق نيملسملا مهس يف ةاكز الف

 ةاكزلا ماكحأب نيدبعتملل تبث امو { ةلمجلا تغلب وأ غلبت مل وأ . ةاكزلا

 سيل ةفورعم ةرجأ جارخلا ناك ناف 5 ةعارزلا ىنعم ىلع ةيفاصلا ةرمث نم

 نا © قافتالا ىنعم يف يدنع جرخيف & مهل نيملسملا نم فورعم مهسب

 اهقحتسا دق هل لام اهنال ، ةاكزلا وحنلا اذه ىلع يفاوصلا هذهل عرازلا ىلع
 ناك نا . هيف فلتخم هنا © يعمو . هعم نيملسملل ةكرش الو . ةرجألاب

 ضعب يل هنا & يعمف . ةعارزلا نم مولعم مهسب هءاكرش نوملسملا

 : لوقلا ضعب يفو ، لاح ىلع ةعارزلا يف مهكيرش ىلع ةاكز ال : لوقلا

 لام نم مهيديأ يف ام ةلمج ناك اذا . لاح ىلع ةاكزلا مهكيرش ىلع نا
 نكي مل اذاو ، لصفلا اذه يف الماع ناك اذا ةاكزلا هيف بجي ام 3 هلللا

 يف بجت ىتح مهل اعبت نوكي الف ش ةكراشم ببسب هيف الخاد ناكو الماع

 ةاكزلا ةصاخ هلام ىف هيلع بجت ىتح لوقلا ضعب يفو 0 ةاكزلا وه هتعارز

 مل ، ةدحاو ةعارزلا تناك ولو ث دارفنالا ىلع ءاكرشلا نم دحاو . لك

 : ةعارزلا تناك اذا هنا لوقلا ضعب يفو & ضعب ىلع مهضعب لمجي

 اولمحو مهيلع بجو . ةاكزلا هيف بجت ام ءاكرشلا عيمج بيصن . ةدحاو

 . مهضعب ىلع

۔ ٦٧١_۔



 اهيف تغلب اذا ةيجارخلا ضرألاو _ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 نأل 03 ةاكزلا نم ائيش جارخلا طقسي الو . لكلا ف ةاكزلا تناك ةاكزلا

 . ةيجارخ ضرأ تسيل نايع ضراف ء ضرألل ةراجالا ةلزنمب جارخلا

- ١٧٧





 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 يفاوصلا ةاكز يف

 ه حك اف ت هز 2 اهعرزو ةينص مامالا قا بلط لحر نعو

 لاقو . هيلع ةاكز ال ليق دق هنأ 0 يعم : : لاق ؟ ةاكز هيلع له ئ ةاكزلا

 . ةاكزلا هيلع : لاق نم

 اذا اماو ، ملعأ هللاو ، ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 كلذ يف ملعأ الو { اهيف ف ةاكز الف © مالسالا حلاصم ةلمجل مامالل تعرز

 هيلع ةاكز الو { اهلهأ مهنأل 3 افالتخا

 . ملعأ هللاو . ذخان لوقلا اذهبو : باتكلل فلؤملا لاق

 ؟ ةاكز مهيلع له © يناوصلا لايع يف : اضيأ لاقو : ةلأسم

 لصالا نأل { مهيلع ةاكز ال لاق نم لاق : ليواقا ةثالث اهيف اولاق : لاقف

 هنم ذخا ©، عاص ةئامثالث دحاولا لماعلا باصا اذا : لاق نم لاقو ث ءيف

 تغلب اذا : لاق نم لاقو . كلذ نم لقأ ىن هيلع ةاكز ال ، باصأ ام ةاكز

 . اريثك وأ ناك اليلق باصأ ام ةاكز هنم ذخأ © عاص ةئامثالث ةيفاصلا
 . ذخأن هبو . انيلا بحأ طسوألا لوقلاو

 ٠ لاق نم اضيأ لاقو {© هلك اذه ليق لق . معن : لاق . هريغ نمو

۔ _١٧٩



 . ةاكزلا هتصح ىف هيلع لاملل لماعلا ناو } دحاو لام اهلك ىفاوصلا نا

 هيلعف © لاملل عبت لماعلا نأل © عاص ةئامثالث يفاوصلا عيمج نم باصأ اذا

 . ةاكزلا هتصح يف

 نم لاقو . ملعأ هللاو ، لوقلا اذه ينبجعيو : باتكلا فلؤم لاق

 . ةاكزلا مهصصح يف مهيلع بجت ام ةيفاصلا نم لماعلا باصأ اذا : لاق

 ٥ عاشم لام هنأك ، مهصصح يف ءاكرش اوناكو أ ضعب ىلع مهضعب لمح

 رئاسو لايعلا لمحي : لاق نم لاقو ث لامعلا ريغ ءاكرشلا رئاس كلذك

 ةعاشم مهتعارز تناك اذا ۔ ضعب ىلع مهضعب ةيفاصلا ةعارز يف ءاكرشلا
 ناك مهصصح تناك . ةاكزلا مهصصح يف مهيلع تبجو دقف { ةكرتشم

 يف سيل هنأل ، ةيفاصلل هقحتست ام مهنع حرطيو 0 اهيف تبجو ةكرش اهل
 { ةاكزلا مهلام عيمج يف غلب اذا ةاكزلا مهنم ذخؤي مث ، ةاكز ةيفاصلا ةصح

 ىلع الو ، لماع ىلع ةيفاصلا يف ةاكز ال لوقو ث همزل ام مهنم دحاو لك

 لامعلا نم دحاو لك باصأ ،ك بجت مل وأ © ةقدصلا اهيف تبجو 0 هريغ

 نم ةاكزلا ءاكرشلا عيمج ىلع لوقو ،“ بصي مل وأ ةقدصلا هيف بجت ام

 لصألاو ، لصألا قحتسا هنأل 0 مامالا ةصح الا ، كيرش وأ لماع

 .هيف ةقدص ال

 . ملعأ هللاو ، ذخا هبو لوقلا اذه ينبجعيو : باتكلا فلؤم لاق

۔- -_ ١٨٠



 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 اضعب اهضعب ىلع لاومألا لمح يف
 ضعب ىلا اهضعب مض زوجي يتلا لاومألا فونص ركذو

 لهأ هنع ظفحي نم لك عمج : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك نم

 رقبلا نا ىلعو ث رقبلا ىلا الو ، منغلا ىلا مضي ال لبألا نا ىلع ث ملعلا

 اهنم فنص لك نع ةاكزلا طاقسا ىلعو { منغلا ىلا الو لبألا ىلا مضت ال

 يف مهفالتخا نم انركذ امم اهنم ةقدصلا ذخا بجت يذلا رادقملا غلبت ىتح

 . بيبزلا ىلا رمتلا مض زوجي ال كلذكو . رقبلا ةقدص

 وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذو هربغ ىلا ماعنالا نم ءيش مضي ال هنا ، قافتالا هبشي ام ىنعمب لاق ام

 ناو { اهريغ ىلا رقبلاو اهريغ ىلا منغلاو { ماعنالا نم اهريغ ىلا لبالا لثم

 ىنعم جرخي هنأ« يعمو أ ضعب ىلع اهضعب لمحي ال ةثالثلا فانصألا هذه

 ناو { افالتخا كلذ يف ملعأ الو { زعاملا ىلع لومحم نأضلا نا مهلوق

 لوقلا رثكأو © رقبلا ىلع ةلومحم سيماوجلا ناو لبألا ىلع ةلومحم باجنلا

 : ةفئاط تلاقف بوبحلا رئاس مض يف اوفلتخاو 0 هنمو . يل عقي ايف مهدنع

 عون لك نم لمكت ىتح ةاكزلا اهيف بجي الو ، عون ىلا عون اهنم مضي ال

۔ ١٨١ ۔-



 يعازوألاو لوحكمو حابر يبأ نب ءاطع بهذم اذه . قسوا ةسمخ اهنم

 ديبع يبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كيرشو حلاص نب نسحلاو يروثلاو
 يناطقلا فاضي الو ، ريعشلا ىلا حمقلا مضب : ةفئاط تلاقو . روث يبأو

 . هطنحلا كلام لاق & سنأ نب كلام لوق اذه . ريعشلاو حمقلا ىلا
 صمحلا وه يناطقلا { دحاو فنص ريعشلاو تلسلاو ءاضيبلاو ءاسمشلا
 قسوأ ةسمخ كلذ نم لجرلا دصح اذاف ، نالجلجلاو ايبوللاو سدعلاو
 . ريعشلاو حمقلا ىلا يناطقلا مضي الو : يرهزلا لاقو © ةقدصلا هيفف

 نا وهو : ثلاث الوق ةمركعو سوواط ناصن حمقلا يرصبلا نسحلا لاقو
 : ركب وبأ لاق . عرشلا بحاص لوق وهو نايب بحاص عمبت بوبحلا

 نم فنص فاضي ال نا هب لوقن يذلاو 3 هلمحي لاق ادحا ملعن الو

 وهو (اعاص نوتس) : لاق هنا ي يبنلا نع ءاج © هريغ فنص ىلا بوبحلا

 . ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك لوق اذهو © ةبرجا ةتس

 ريعشلا مض يف انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 . ضعب ىلا ضعب لومحم هناو { مهلوق يناعم رثكأ يف ةاكزلا يف ةطنحلا ىلا

 موق ىنعم يف عقي الو هريغ ىلا هنم ءيش فاضي ال : لاق نم لاقو

 بيبزلا امأو ، بوبحلا رئاس ىلع لومحم رشقالا ريعشلا نا الا & فالتخا

 اهنال ، كلذ يف فالتخا مهلوق ىنعم يف جرخي هنا وجراف ، رمتلاو

 ۔ رخآلا ىلع اهدحأ لمحي ال هنا لوقلا رثكأ نا بسحاو 0 ناهباشتي

 اهضعب عيمج لومحمف اهؤايساو اهفونصو اهناولا فلتخا ناو لخنلا امأو

 نم ىقب ام بوبحلا رئاس يف ملعأ الو & بانعالا يف كلذكو & ضعب ىلع

 ىنعم يدنع هبشي هنا الا ح ضعب ىلع هضعب لمحي نا هيف حرصي ىنعم
 كلذ نسحيو & ضعب هضعب ىلع هلبنس هنم ناك ام لمحي نا كلذ ىف لوقلا

_١٨٢۔



 اهبتشم انورق هنم ناك امو 0 هبتشا اذا ، ريعشلاو ربلا يف مهلوقب يدنع

 اهناولا تفلتخا ناو ةرذلاو ، كلذ ىف رظنيو & فالتخالا ىنعم هيف نسح

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو أ ضعب ىلع اهضعب ةلومحمف اهؤايساو

 هبشك بوبحلا نم ءيش اههبشا ناف { اههبشي بوبحلا نم ائيش اهل ملعأ الو

 ىلع لمحي له . رقبلاف هل تلق فارشألا باتك۔ريغ نمو : ةلأسم

 لك نم هعم نكي مل اذا . ال : لاق ؟ ةيشام اهلك اهنال ، منغلا ىلعو لبألا

 تناك اذا امأو ، ةمئاس تناك اذا هيلع ةاكز الف 0 ةاكزلا هيف بجي ام عون

 . ضعب ىلع اهضعب ةلومحم اهلك ةموقم اهناف { ةراجتلل
 . رقبلا ىلع سيماوجلاو . سيماوجلا ىلع رقبلا لمحت لهف : هل تلق

 ىلع اهضعب لمح دحاو سنج نم تناك نإ : لاق ؟ ةقدصلا اهنم ذخؤتو

 . لبالا نم بجنلا ةلزنمب رقبلا نم اهنا لاقي دقو {ك ضعب

 : لاق ؟ نأضلا ىلع زعملاو زعملا ىلع نأضلا لمحت لهف : تلق

 . معن

۔ ١٨٣ ۔





 ن وعب رالاو سماخلا بابلا

 ةفلتخم تناك اذا ضعب ىلع اهضعب رايثلا لمح ف

 نم مدقا اهضعب ءايسأ اهلو ةفلتخم ةعارز ةرذلا عرزي نميف بوبحم

 ناف ، رهشأب اهدعب كرديو { اهلكأيو ضعب لبق اهضعب دصحيف & ضعب
 هضعب كردي ىتح ءيش هيلع سيلف ةاكزلا هيف بجت ال الوأ دصح ىذلا ناك

 ىلا هدي يف ىقب امو {، ءيش هيلع سيلف فلت وأ عاب وأ لكأ امو ، اضعب
 8 سنج نم ناك نا هاكز مث اعيمج ايهعمجي مث ، ىرخالا ةعطقلا داصح

 مسق ناف ، لوألا مسقي نا لبق هداصح كردأ ام ايهنم لمجي امنا لوقو

 لبق كردأ ام لمجي امنا : ليق دق هلعلو & لمحي مل رخآلا كارد لبق لوألا

 ١ ةدحاو ةرمت تناك لوألا دصحي نا لبق رخآلا كردأ اذاف أ دصحي نا

 . ةتوافتم تناك الاو

 ىلع لوألا لمح رهشأ ةثالثلا نود اهف كردأ ام : يراوحلا وبا لاق

 & لمح لوألا دصحي نا لبق رخآلا رضحا اذا : سماخ لوقو ، رخآلا

 لمكي له . ارارم نامزو ةنس ىف نوكت ةرمث نع هتلأسو ، لمجي مل الاو

 ىف ةرمثلا هذه تناك ناف ؟رخآلا لوألا قحلي مل ولو . اضعب اهضعب

 ةعارز ىف كلذو © اضعب اهضعب قحلي مل ولو . ةاكزلا اهيفف ةدحاو ةعارز

۔ _ ١٨٥



 ىلع هضعب لمحي كلذف ، اهرخاو اهطسيوا ابراقم اهلوأ نوكيف عرزت
 تكردأف ىلوألا تكردا ناك ناف ، دحاو نمز ف ثدح دق هنأل ك ضعب

 دق تناك ناو . ةقدصلا اضيأ اهيفف ى مسقت مل ةسوبحم ىلوألاو ، ةرخآلا

 . رخآلا ىلع لوآلا عمجي نا ىرن الف & تلكاو تمسق

 ةثالث نيترمتلا نيب ناك اذا ءاهقفلا ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاق

 : اولاقو & مسقت مل اهتكردأ ولو ، ىلوألا ىلع ةرخآلا لمحت مل رهشأ

 ، اهفوصا نم ترظن يتلا ىلوألا ىلع لمجي الو . ةيناث ةرمث رظتنملا
 . ذخان اذهبو مسقت مل اهتكردا ولو

 نم لقأ ةرظتنملاو ، ىلوألا ةرمثلا نيب ناك اذا : باتكلل فلؤملا لاق

 © لكؤت مل وأ نيترمثلا ىدحا تلكأ رخآلا ىلع لوألا لمح ، رهشأ ةثالث

 . ملعأ هللاو ، ذخا هبو © لوقلا اذه ينبجعيو . مسقت مل وأ تمسق

 نميف لوقت ام تلقو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ملو تكردا ةئيطب ةرذ هلو ، ايرج نيرشع اهنم باصأف { ةعيرس ةرذ عرز .

 ةرذلا تكردأ وأ ايرج نيرشع ةئيطبلا نم باصأو . ءيش ةعيرسلا نم قبي

 ىلع لجرلا اذه ىلع بجت له . ةاكزلا هيف متي ال ام ةلوألا نم هعم ةرخآلا

 باوج نم اذه يف انفرع ىذلاف & تفصو ام ىلعف ؟ ةاكز ةفصلا هذه

 لوقي هللا همحر رثؤملا وبأ ناك دق : لاق هللا همحر ۔ يراوحلا يبأ خيشلا

 اهضعب ىلع المجي مل ، رهشأ ةثالث امهنيب ناك اذا بوبحم نب دمحم نع
 اذهب ذخأن نحنو .0 ةاكزلا اهيف ناك كلذ نم لقأ ناك نا . ةاكزلا يف ضعب

 اعيمج هللا مهمحر هللادبع يبأ نع هعفري رثؤملا يبأ نع عفر ام ىلع لوقلا
 . اعيفر افرش مهعفرو

 . ةقدصلا ىف رمتلا ىلع لمحي بيبزلا نا دايز يبأ نعو : ةلأسم

۔ -_ ١٨٦



 يف بجي مل اذا { ةقدصلا يف رمتلا ىلع بيبزلا لمحي الو © هريغ نمو

 . رقبلا ىلع لبالا الو . لبالا ىلع رقبلا الو 0 ةاكزلا اهدحا

 © ذخآ هبو & لوقلا اذه ينبجعيو : باتكلل فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو

 ىلع رايثلا نم عيش لمحي الو رباج يبا باتك نمو : ةلأسم
 لاق نممو 0 ربلا ىلع لمجي هنا لاق نم لاق دقف { ريعشلا الا ضعب اهضعب

 نم هللا ءاش نم لاقو ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ كلذب

 اذا هب ذخأ نمل عساو ءايلعلا يأر لكو & لمحي ال هنا ءاهقفلا

 . لدعلا ىرحت

 ريعشلا لمحي ال هنا لاق نم لوق ينبجعيو : باتكلل فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو © ذخآ هبو ربلا ىلع

 ءيش يف غلبت ال ىتش ىرق يف ةقرفتم ثورح هل لجر نعو : ةلأسم

 اهنم ناك ام نا ىرنف ، دحاو عون ثورحلاو عمجي نأ الا . ةقدصلا اهنم

 © ةدحاو ضرأ يف كلذ جرخي نا هنا تركذو © ةقدصلا هتعامج يفف & عون

 يف اهجرخأ ءاش ناو ، اهارق ىف اهقرف ءاش نا اسأب كلذب ىرن الف

 . ةدحاو ةيرق

 يتأي يذلا رظنلا نا : لاق نم لاقو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 ردقب اهنم ائيش تكردا اذا ، ىلوألا ةرذلا ىلع هترمث لمحت ةرذلا لوصا نم

 ةرذلا ىلع رظنلا لمجي ال : نورخآ لاقو © عاص ةئامثالث نانوكي ام

 : بوبحم نب دمحم لاق : هيف بجت ىتح ةقدصلا هنم ذخؤت الو ، ىلوألا

 5 لمجي ال هنا : لاق نم لوق ىلا تعجر مث ، لمحي هنا لوقي نمم تنك

 . انيلا بحأ لوقلا اذهو

۔ _١٨٧



 ىلع رظتنملا لمجي هنا لوألا لوقلا ينبجعيو : باتكلل فلؤملا لاق

 8ذخأ هبو رهشأ ةثالث نم لقأ امهنيب ناك اذا ، ىلوألا ةرذلا

 . ملعأ هللاو

 ىف انباحصأ فلتخا . ةكرب نب دمحم نب هللادبع نعو : ةلأسم

 لمحي نيسنجلا دحا نا ريعشلاو ربلا وحن دحاو تقو ىف تكرادت اذا رايثلا

 بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ لوق وهو { ةاكزلا هب متيل ، رخآلا ىلع
 امناو ، رخآلا ىلع اهدحا لمجي ال : انئاهقف نم هريغ لاقو ۔ هللا همحر _

 سنج لك نم عاص ةئايثلث لصح ناف 0 هنيع يف ايهنم دحاو لك ةاكز
 ةئايثالث نيسنجلا نم لصح ناو 0 هنم ةاكزلا جرخا ةلي يبنلا عاصب

 دحاو لك نم لصحي ىتح رثكأ الو { ايهنم دحاو لك يف بجحت مل ، عاص
 ىلع جرخي هنا بوبحم نب دمحم لوق هجوو ث ادعاصف عاص ةئامثالث
 (ةقدص قسوأ ةسمخ نود ايف سيل) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىور ام

 نم وأ دحاو سنج نم ناك ءاوس ث لايكملا ةلمج ىلع لمتشي قسولاو

 تناك 0 دحاو اهتقوو ةدحاو ةاكز تناك امل اهناف اضياو هللا ةفلتخم سانجا

 { ليكلا كلذكو ء ضعب ىلع اهضعب لمحي 0 ريناندلاو مهاردلاك

 . ملعأ هللاو

 ربلا ىلع ريعشلا لمح يف اوفلتخاو _ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 رخآلا ىلع ايهدحا لمحيو ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق ، ةقدصلا ىف

 لمحي ال ناكف بويأ نب لئاو امأو 0 ايهنم جرخي مث © ةقدصلا هب متيل

 {. نيتتوافتم نيترمثو نيفلتخم نيسنج اهارو . ةقدصلا يف ربلا ىلع ريعشلا

 } رخآلا ىلع لمحي ايهدحا نا ىأرو ث رباج يبأ نب ىسوم همايأ يف هفلاخو

 . قيفوتلا هللابو

۔_١٨٨ -



 8 ذخأ هبو بويأ نبا لوق ينبجعيو : باتكلا فلؤم لاق

 ىثنالا نعرقبلا نمركذلا ذخأ زوبي ال بوبحم نب دمحم ناكو ث ملعأ هللاو

 ناكم نوبل نبا ذخا زاوج ىأرو كلذ زاوجب عمسأ مل لاقو ، ةقدصلا ىن

 سايقلا كرتف 5 اهيلع قفتم ةنس اذهف { ةقدصلا ىف لبالا نم ضاخم تنب

 . ةنسلا بوجو عم

_١٨4٩۔





 ن وعبرالاو سداسلا بابلا

 ةاكزلا اهنم تجرخ اذا راهثلا ف

 لوحلا هيلع لاحو بحلا عيب وأ لوحلا اهيلع لاح مث

 لام هعم ناك نمع هتلأسو ، بوبحم نب دمحم نب ريشب نع هنا وجرا

 مادام يكزي دوعيأ ، ةنسلا تلاح ىتح هلزنم يف هلعج مث 5 ةاكزلا هيف بجت
 بجأ 7 ةيناثلا ةنسلا هيلع تلاح ىتح هسبحف ابح ناك نا تيأرأ ؟ هعم

 ةنسلا ىف ةاكز اهيف هيلع بجت الف بوبحلا امأ : لاق ؟ ةاكزلا هيف هيلع

 اذا ةراجتلاو ، هدي يف ناك ام هيلع هناف & قرولاو نيعلا امأو . ةيناثلا

 لاق . هنم تجرخا ةاكزلا هيف تبجو اذاف { عاتملا موقي عاتملا يف تناك

 " لاق ايك وهف ةعارزلا نم بوبحلا تناك نا ۔ هللا همحر : يراوحلا وب
 . ةنس لك اهاكز ةراجتلا اهب ديري ةعارز ريغ نم تناك ناو

 ىف لاقو ۔ هللا همحر ۔ ليحرلا نب بوبحم نع اهنا بسحا : ةلأسم

 © مهاردب بحلا عاب مث ، هتاكز جرخأف هتعارز ساد وأ هلام انطا لجر

 هلخن ةرمث ةقدص جرخ يذلا يف هيلع سيل هنا & همهارد ةاكز تلحو

 رثكأو { مهاردلا كلت نم جرخت مث ، ةنسلا لوحت ىتح ءيش . هرب ةرمث وأ

 © قرولا ةاكز تقو ءاج اذا © قرولا ىلع لمجي اذه نا اندنع لوقلا

 .ذخأن هبو

۔١٩١-۔





 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 صر لا يف

 ىلع صرخ ةي هللا لوسر نا : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم
 دوهيلا ىلا يراصنالا ةحوار نبا ثعبو ، ىرقلا يداوب امهل ةقيدح ةأرما

 صرخلا ىري ناك نم رمتلا لوأ بيطت ثيح & لخنلا مهيلع صرخف
 مكحلا نب ناورمو ةمثيخ يبأ نب لهسو ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع
 يرهزلاو حابر يبأ نب اطعو يرصبلا نسحلاو دمحم نب مسقلاو

 يعفاشلاو سنا نا كلامو قرايملا يبأ نب ميركلادبعو رانيد نب ورمعو
 نع كلذ يور © ةعدب مويلا صرخلا : نورخا لاقو ، روث وبأو ديبع وبأو
 لهأ لماع : ةي هللا لوسر نا تبث دقو : ركب وبأ لاق . يبعشلا رماع

 صرخي اصراخ ةحاور نب ثعبو © عرز وأرمت نم جرخي امبرطش ىلع ربيخ
 © كلذ ركنا هناف { نايعنلا الا ، ملعلا لهأ ماوع لوق اذهو 3 ربيخ ىلع

 رمتلا نم جرخي امرطش كلذ نم لماعلل نا ىلع ةلماعم الخن عفد نم لاقو
 لخنلا ىف ةلماعملا اوزاجاف { هباحصأ هفلاخو . ةدساف ةلماعم ىهف

 لوقو . ةي هللا لوسر ةنسل افلا ادرفم نامعنلا لوق يفف © راجشألاو
 . ملعلا لهأ

 ۔١٩٣۔

 



 نا لاق ام ىنعم انباحصأ لوق يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 دحأ هب لمع الو . هب اولاق امم هملعن ال ةعدب هنأل & تبثي ال صرخلا

 هيف تبثي مل ام لكو ، مكحلا هيف تبثي هجوب هتوبث انعم جرخي الو ، مهنم
 كلذ ىرن نأ الا & ناطلسلاو نيملسملا نم هيف ةعبتلل ىنعم الف . مكحلا

 ىلا اوناك ةاكزلا تبجو اذاف & كلذب مهيلع ةمدقتلا يف ةاكزلا ىلع رفوا

 اراقو كلذ يف رن ملو { رظنلا اذه ىلع اهجو اذه ناك & كلذ يف مهتناما

 ناكو { هنمو . ىنعم مهيلع صرخلل نكي مل لاح ىلع ةاكزلا ىنعم ىلع
 تقو نا نوري 0 يعفاشلاو سنا نب كلامو نيريس نباو حابر نب اطع

 نب لهسل باطخلا نب رمع لاقو { اهعيب زاجو اهحالص ادب اذا صرخلا
 مهل عديف { موق اهصرخ دق موق لك ىلع تبلا اذا : ةمثيخ يبأ

 ةيوهار نب قاحساو بينح نب دمحاو دعس نب ثيللا لاق هبو ، نولكأي ام
 دازف انومأم صراخلا ناك اذا : لوقي سنأ نب كلام ناكو 0 ديبع وباو

 ىلا ةدايزلا دري : نيريس نبا لاقو ك صرخ ام ىلع زئاج وهف & صقن وأ

 عيمج اوصحأ مهنأ رمتلا لهأ ركذ نا : لوقي يعفاشلا ناكو & قدصملا

 تناك ناف © مهغايثأ عم مهنم لبق { رثكأ مهيلع صرخلا يف ناكو 0 هيف ام

 ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجاو © هب اورقا ام هنم اوذخأ ةدايز

 ناك اذا هيلع ءيش ال نا ةحئاج هتباصا مث © رمتلا صرخ اذا صراخلا

 سنأ نب كلامو حابر يبأ نب اطع لوق اذهو 3 دادجلا لبق كلذ

 . مهريغ نم ةعامجو { يعفاشلاو يعازواألاو

 نم رظنلا داهتجاب صرخلا انعم تبث اذا هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلع ةاكز ال هنا لاق ام قافتالا انعم هبشيف 0 ةاكزلا ىلع ريفوتلل مامالا

 نم اوباصأ ايف مهتنامأ ىلا مهناو { ةحئاجب بهذي ايف { لاومألا بابرأ

۔ ١٩٤ ۔



 اذا فلجي هنا : نيملسملا نم لاق نم لاق دقف مهنم مهتا نمف { مهلاومأ

 ىلا مهو 0 كلذ ىن هيلع نيمي ال : لاق نم لاقو 0 هتاكز ةنايخ يف مهتا

 © كرتشم لاملا نأل ، مهيلع نيمي ال نا مكحلا يف يدنع هبشيو . مهتنامأ

 ١ هنمو . رومألا عيمج نم اذه هبشي ايف ناميالا لاز اكرتشم ناك اذاو

 نا دعب عابي رمتلاو ، همايكا يف عابي عرزلا ةاكز هنم ذخؤي نميف اوفلتخاو
 يروثلا نايفسو يعازواألاو سنأ نب كلامو نسحلا لاق . هحالص ودبي

 ىلع هنا } دعس نب ثيللا لاق هبو 0 عئابلا ىلع ةاكزلا : لبنح نب دمحأو

 هنأل ، دساف عيبلا نا وهو : ناث لوق هيفو © عاتبملا هطرتشي نا الا عئابلا

 . كلمي ال امو & كلمي ام عاب

 وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ذخأ ءاش نا رايخلاب قدصملا نا : ثلاث لوقو { اعيمج نيلوقلا نم يكح ام

 دي نم اهقحل ءاش ناو .0 هب لاملا عاب يذلا نمثلا نم لاملا بر نم

 هنم تذخأ يتلا ةاكزلا نمثب عئابلا ىلع يرتشملا عجرو اهذخأو { يرتشملا

 . لاملا نمث ةلمج نم

 ۔ ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا عماج نمو : ةلأسم

 اهل لاقف . اهل ةقيدح يف ةأرما ىلع رم هنا : زي يبنلا نع يور ام اماف

 تءاج مك) : لاق اهيلا عجر املف (اهنم جرخي ام يصحا) : ةلي هللا لوسر
 امم سيلو ريدقت اذهف . ةلي هللا لوسر اي طسقأ ةرشع : تلاق (كتقيدح

 © تلاق ايف ةنيمأ اهناو { اهيلا رمألا لعج ةي هللا لوسر نأل { ائيش بجوي

 { ةاكزلا ىف ةنيمأ اهنأل { اهلوق لوقلاو { اهيلا ءاصحالا لعج هنا ىرت الا

 بحاص لاق ناف . هترمث غلبمو هلام ةاكز يف نمتؤم لك ثيدحلا اذه ىلعف

 . ملعأ هللاو 5 هلوق لوقلاف { ةحئاج اهيلع تتأ وأ تقرس اهنا : ةرمثلا

۔ _١٩٥





 ن وعب رالاو نماثلا بابلا

 ةاكزلا طاقسا ركذ ى

 راهثلاو بوبحلا نم ةاكزلا هيف امم قسوا ةسمخ ن ود امع

 : لاقي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 نب رباجو رمع نبا لوق اذهو . (ةقدص قسوا ةسمخ نود ايف سيل)

 نسحلاو زيزعلادبع نب رمعو . فينح نب لهس نب ةماما يبأو هللادبع
 { يعخنلا ميهارباو لوحكمو ديز نب رباجو حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا
 نم هعقاو نمو ، يروثلا نايفسو ةنيدملا لهأ نم سنأ نب كلام لاق هبو

 نب هللادبعو حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يعازوألاو قارعلا لهأ

 . ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو كيرشو كرابملا

 اذه فلاخ ادحأ نا ملعن الو ، دمحمو بوقعيو . روث وباو ديبع وباو

 ملعلا لهأو هباحصا هيلع ام فالخ الوق ثدحا هناف { نامعنلا ريغ لوقلا

 كلذ ليلق ، ضرألا هتجرخا ام لك ةاكزلا نا معزو . راصمألا ءايلع نم

 هل سيل ىذلا رجشلاو شيشحلاو يسرافلاو بصقلاو فرطلا الا ريثك وأ

 . ههبشأ امو رمسلا لثم © رمث

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

۔ ٧٩١_۔



 بجت ام عيمج نم ضرألا تتبنا امم ءيش ىلع ةاكز ال هنا ، قافتالا يناعم

 ،۔ قسوا ةسمخ نم لقأ ايف مهدنع كلذ يناعم تفلتخا ناو 0 ةاكزلا هيف

 ريغ نمو . اعاص نوتس قسولا نأل " ةلي يبنلا عاصب عاص ةئامثالث يهو

 فصن هنم ذخؤي اهيف رسكلا يف سيل هنا هللادبع يبأ نعو . باتكلا

 غلبت ىتح ، ءيش اعاص نيرشع نود امب عاص ةئايثالث ىلع داز اهف . رشعلا

 . اعاص نيرشع ةدايزلا

 اذه يف ديعس يبأ نع ظفحا ىذلا : لاق & باتكلا ريغ نمو

 : لاق نم لاقو 0 ةاكزلا نم ءيش رسكلا يف سيل : لاق نم لاق افالتخا

 وه . ةرشعلا متي مل اذا عاوصألا ةرشعلا هيف ناك اضيا كلذك هنم ذخؤي

 . ةاكزلا لاملا لصا يف بجو دق ناك اذا ك فالتخالا نم كلذك
 . ملع أ هلللاو

۔- _١٩٨



 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 اهعرزي و ءرملا اهرجأتسي ضرألا ركذ ىف

 اهرجأتسي ضرألا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك۔نم

 نود عرزلا كلذ ىلع ةاكزلا : ةفئاط تلاقف { ابح جرختف اهعرزيو ءرملا

 نب هللادبعو كيرشو يروثلا نايفسو سنأ نب كلام لوق اذه . لاملا بر

 باحصأ لاقو . يعفاشلا نع كلذ روث وبا ىكحو 0 روث يباو كرابملا

 لاق . ءيش رجاتسملا ىلع سيلو ، ضرألا بر ىلع رشعلا : يأرلا
 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا © يعم : ديعس وبأ لاق
 اذاف ، افالتخا مهنيب ملعأ الو ، لوألا لوقلا انعم قافتالا يناعم

 . ةرجألا تتبث

 دعقاف ضرأ نم لام هل لجر نعو © باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 ىلع بجت ملو ةاكزلا اهعيمج يف تبجوف ىتش اسانا ةقرفتم عطق يهو هضرأ

 ىف ةاكزلا دعقأ ىذلا لاملا بر ىلع لاق ةاكز هتعارز يف نيدعتقملا نم دحأ

 نال . ةاكز هتصح يف لصت مل ناو ةاكزلا لاملا عيمج يف تبجو اذا هتصح

 مكحلاو عيمج مهل كيرش وهف لاملل عماج وهف . هلام عرز يذلا لاملا بر

۔ _ ١٩٩



 تناكف مهعيمجل كيرش هب مهكراش يذلا ببسلاب ةاكزلا نم وه همزلي ايف
 ,ىتح ةاكز هيلع سيل لاق نم لاقو . ةدحاو ةعارز وهو همزلي ايف ةعارزلا

 يف ءاكرشلا دحأ بيصي وأ ةاكزلا اهيف هيلع بجي ام اهقرتفم نم وه بيصي
 نا كلذو ةاكزلا هنم هتصح ىف هيلع نوكيف ةاكزلا هيف بجي ام ةعارزلا

 ةقرفتم اهداصح نيح اهاندجوف اهداصح نيح ةاكزلا اهيف بجت امنا ةعارزلا

 ةعارزلاب الا ةاكزلا ىلع انيبم لصألا سيلو لصألا هعمج ام الا ةعمتجم ريغ

 . ةاكزلا بوجو يف اعم

 نم دحاو يف بجي ال ىتش سانل اضرأ لجر ىرتكا اذاو : ةلأسم

 ةاكزلا ناف لاق . ةاكزلا اهيف بجو اهتعارز تعمج اذاو ةاكز ضرألا كلت

 يف ةاكز يركملا ىلع سيلو . ضرألا هذهف ىرتكملا ىلع ةعارزلا هذه يف ببت
 نا الا ذخأ هبو لوقلا اذه ينبجعيو باتكلا فلؤم لاق . هضرأ ةرجأ

 اذا ةاكزلاف رثك وأ لق ءازجألا نم ءزج ىلع مهكراش ضرألا بر نوكي

 . ملع أ هللاو هئاكرشو ضرألا بر مزلت تبجو

 جرخي وأ اهقيرفتب مهرمأيو ةاكزلا مهنع جرخي لامعلا نعو : ةلأسم
 دمحم نب ىسوم كلذ نع تلأس دقف ..يقابلا مسقي مث عيمجلا نع رشعلا

 : يراوحلا وبأ لاقو 0 اهتاكزب هتصح لماعلا يطعي نأ ري ملف همايأ

 3 اهقرفي نا هرماو 0 اهتاكزب ةلماك هتصح لماعلا ىلا ملسي هللا همحر _

 باحصأ ضعب ىل لاق كلذكو . ةقث ريغ وأ ةقث لماعلا ناك . ءىرب دقو

 3 كلذب لوقي هللا همحر رذنملا ابا نا دلاخ نب دمحم يل لاقو 0 رثؤملا يبأ

 ةثالث متنا : هل لاقو & كلذ نع عجر هنا دلاخ نب دمح ركذ . عجر مث

 لاق } اهنم هتصح رخآلا ككيرش ذخأو & كل يذلا تنا تذخا ، ءاكرش

 نيلوق ليواقألا هذه عم لماعلا رمأو ث ةاكزلا يف انظفح ىذلاو . معن يل

- ٢٠٠



 هملعي نا هيلع سيلو { هتصح لماعلا ىلا ملسي : لاق نم لاقف . نيرخا

 © ةاكزلا نم وه همزلي امب دبعتم هنأل { كلذب وه ملع اذا ةاكزلا هيلع نا

 . اهيف اهتاكز نا هل لوقيو هتصح هيلا ملسي : لاق نم لاقو

 مهتصح نوطعيف لامعلا امأو ، يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . مهعم مهتاكز نا مهملعيو . مهتاكرزب

 - هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نب ريشب نع هنا دجوي اممو : ةلأسم

 ةاكزلا هيف بجت ىذلا بحلا نابيصيف لجرلا كراشي لجرلا نع هتلأسو

 ناف : تلق . ةاكزلا هيلا ملسي ال { ةاكز هيف بجت مل مسق اذاف ؤ ةلمح

 : ىراوحلا وبأ لاق . ءارقفلا ةاكزل نماض وه : لاق ؟ هيلا اهملس

 . هتصح ةاكز هيلع امنا ۔ هللا همحر _

 زوجأ { ةاكزلا هترمث يف بجو ث لام يف ءاكرش ةثالث نعو : ةلأسم

 نينيما ريغ ايهو { ةاكزلا نم ايهتصح اهيطعيو { ايهمساقي نا ملسملل
 هيكيرش ىلا ملسيو هتصح ذخأي نأ ملسملل زوب . معنف ؟ ةاكزلا ىلع

 . كلذب ىلوأ ايهف { ايهتاكزب اهتصح

 ملسي نا لاملا برل نا ليق له . مهسب لماع نع لئسو : ةلأسم

 ةاكزلا بوجوب نيملاع اناك اذا } هتصح نم ةاكزلا جارخاب هرمأي الو هتصح

 . كلذ ليق دق هنا ك يعم : لاق ؟ لاملا يف

۔ ٢٠١





 ةحنم ريغ وأ ةحنمب مومرلا ةاكز يف

 نع تلاسو ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج نم عضوم يفو
 © مرلا لهأ نم ةحنم ريغب مرلا لهأ ريغ نم يكزا لهأ مر يف اوعرز نيذلا
 لهأ نم اونوكي مل اذا ، ةقدصلا مهيلع ىرأ يناف ؟ ةقدص مهيلع له

 . موقلا اوطعا ناو 5 مرلا لهأ نم ةحنمب مرلا يف اوعرز اونوكي ملو 5 مرلا
 دق دحأ نموأ 3 موقلا ةهج نم نوكت امنا ةحنملاو ، ءيشب كلذ سيلف

 . هيف مهنيعي امب مايقلاو ةعارزلا رمأ يف ، مرلا لهأ هماقأ

 يأر الب مرلا يف عرز نم ليقو ۔ رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 ةئامثلث غلبي مل ولو ١ باصأ ايف ةقدصلا هيلع نا ، مهنموه سيلو 3 هلهأ
 ناو © مهل عرزلا نأل } ةقدصلا مهيلع غلبت مرلا لهأ ناك اذا & عاص

 {| ةحنمريغوأ | ةحنمب عرزف هلهأ نم وه ناك وأ 3 هلهأ يأرب عرز

 نب دمحم لوق اذهو . عاص ةئاهثلث غلبت ىتح { ةعارزلا هذه يف ةقدص الف

 نم ةقدصلا ذخؤت ال هنا هللا همحر _ ىلع يبأ نعو ۔ هللا همحر _ بوبحم

 . مهيأر الب موق مر يف عرز يذلا

 موق نع ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحمل باوج نمو : ةلأسم

۔ ٢٠٢٣ ۔



 يف بجت الف & سدسلاب اهنوطعي مهينب مر يهو { رجزب ىوطأ نوعرزي
 ةئامثلث نم رثكأ غلبيف مهسدس ةيرقلا لهأ عمجيو { ةقدصلا ىوطالا

 مهيلع ىرأ . معن : لاق ؟ اهومسق اذا كوكم ناسنا لكل عقي & كوكم

 هذهف © كوكم ةئايثلثب عرزت اهوطعأ ناف ث اهيف ءاكرش مهنأل . ةقدصلا

 كلذ سيلو .ةقدص اهيف اهلهأ ىلع سيل تاراجالاو ةراجا

 . ةكراشملا لثم

 لكل عقي ىتح مهل مر نم موقل مهارد ي ةاكز الو 0 هنمو : ةلأسم

 كلت هيلا تراص ذم ك لوح هيلع لوحيو . مهرد اتئام مهنم ناسنا

 . مه ار ذلا

۔ ٢٠٤ -



 ققحملا ةملك

 نايب باتك نم رشع عباسلا ءزجلا قيقحت هقيفوت نسحو هللا دمحب ىهتنا دق
 هفلأ يذلا عاض دقو ةاكزلا ماكحأ ثحبت يتلا ةثالثلا ءازجألا دحأ ءزجلا اذهو عرشلا

 نب هللا دبع نب دادم ةمالعلا خيشلا ءزجلا اذه فيلأتل درجتف ميهاربا نب دمحم خيشلا

 . ةرجهلل عساتلا نرقلا يف باطخلا نب رمع مامالا ةلود يف ملعلا باطقأ دحأ دادم
 دحلا ىو ةاكزلا هيلع تبجوو نيد هيلع نميفو ةاكزلا ضرف ةلدأ ءزجلا اذه ثحبيو

 اهيف بجت يتلا ةكرشلا ةفص يفو ةراجتو عرزو رمتو بوبح نم ةاكزلا هنم بجت يذلا
 ميتيلا ةاكز يفو . ةاكزلا يف اهجوز ىلع ةجوزلاو مهيبأ ىلع دالوألا لمح يفو ةاكزلا
 دجوي زنكلاو زاكرلا يفو بلغت ينب ىراصن ركذ ىفو ةمذلا لهأ لاومأ يفو بئاغلاو

 يفو فوقوملاو لسعلاو نوتيزلا ةاكز يفو رحبلا نم جرخي ام ماكحأ يفو برحلا رادب

 ضرالا ركذ يفو صرحلا ركذ يفو ضعب ىلا اهضعب يضارألا مضو رايثلا لمح

 . كلذ يناعمو مومرلا ةاكز يفو عرزلل لجرلا اهرجاتسي

 : قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس مرحملا رهش نم عساتلا : دحألا موي يف همامت ناكو

 طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم . م ١٩٨٣ ةنس ربوتكأ رهش نم رشع سداسلا
 طخب ةيناثلا ةخسنلاو ه ١٣١٩ ماع اهنم غرف يرسدملا دمح نب سيمخ نب ملاس

 . ةيرجه ٥٧١١ه اهنم غرف ةليفغ نب دمحم نب فلخ نب فيس

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس

 ھ ١٤٠٤ ةنس ل وأل ١ عيبر ٢٨

 م ١٩٨٤/١/١

۔ ٢٠٥





 باوبألا بيترت

 : لوألا بابلا

 رباج يبأ باتك نم ةاكزلا يف

 : يناثلا بابلا

 هللادبع يبأ ريغ لئاسم قسن ىلع ةاكزلا جرخي ال نميف

 ٠ حو ر نب لمحم

 : ثلاثلا بابلا

 سانلا نم بجت نم ىلع ، ةاكزلا يف

 : عبارلا بابلا

 . فارشألا باتك نم اهبحاص نادا دقو جرخت ضرألا ركذ ف

 : سماخلا بابلا

 راهنألاب ىقسي ام نيب قرفلاو رايثلإو بوبحلا يف ةقدصلا غلبم ركذ يف
 . فارشألا باتك نُم اشرلاب ىقسي ام نيبو

 ١ بابل ١ سداسل :

 نم ولدلاب ضعبو ءايسلا ءامب نامزلا ضعب ىقسي عرزلا ركذ يف
 . فارشألا باتك

 : عباسلا بابلا

 باتك نم رشعلا هيف اهنم نوكي امو ضرألا جرحت امم ةقدصلا يف
 مالس نب مساقلا ةديبع يبأ فيلات لاومألا

 ۔ ٢٠٧ ۔

١١ 

٥ ١ 

١٩ 

٢٣ 

٢٥ 

٣٣



 : نماثلا بابلا

 مهيبأ لام ىلع مهل ام لمحو دالوألا ةاكز يف

 : عساتل ١ بابل أ

 هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ 0 دالوألا ةاكز ى

 : رشاعلا بابلا

 فارشألا باتك نم دبعلا لام ةاكز ى

 : رشع يداحلا بابلا

 ةاكزلا يف ةضوافملا ي

 : رشع يناثلا بابلا

 ءاكرشلا ةاكز يف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 كرتشملا لاملا ةاكز ىف

 : رشع عبارلا بابلا

 يلصملاو يمذلا يف كرتشملا لاملا ةاكز يف

 : رشع سماخلا بابلا

 . كلذ هبشأ امو كلذل بستحملاو يصولا جارخاو ماتيألا لام ةاكز يف

 : رشع سداسلا بابلا

 فارشألا باتك نم ميتيلا ةاكز ركذ يف

 : رشع عباسلا بابلا

 ميتيلاو بئاغلا ةاكز ف

 ۔ ٨٠٢_۔

٣٥ 

٣٩ 

٤١ 

٤٥ 

٣ 

٦١ 

٦٥ 

٩ 

٧٣



 : رشع نماثلا بابلا

 ٧٩ هلام نم ءيش ةاكز جرخيف كش مث هلام ةاكز جرخي نميف

 : رشع عساتلا بابلا

 ٨١ فارشألا باتك نم بوبحلا نم ضرألا تجرخا ام ةاكز ف

 : نورشعلا بابلا

 ٨٧ فارشألا باتك نم بوبحلا نم ضرألا تجرخا ام ةاكز ركذ ف |

 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ٨٩ لخنلا ةرمث ةاكز يف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 رمتلا جرخي لخنلا يف ءايلعلا فالتخا ركذو لخنلا ةرمث ةاكز يف

 ٩٩ . فارشألا باتك نم ديجلاو ءيدرلا

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ١٠١ هدعب وأ هكاردا لبق عرزلاو لاملل عيبلا ةاكزو ىنطلا ةاكز يف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ١١١ . لخنلا ءانط هيلا جاتحي ايفو هبشأ امو ءانطلا ركذ يف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ١١١ ههبشأ امو ينطلا ةاكزو قدصملا ضبق ىف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 ١٢٥ ةاكزلا هيف تبجو لاملا هغلب اذا ىذلا دحلا يف

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ١٣١ فارشألا باتك نم ةمذلا لهأ لاومأ نم ذخؤي اهف

۔ ٢٠٩ _۔



 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 دوهيلاو برعلا ىراصن لام ف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ وحنو ةيزجلا نم ةمذلا لهأ نم ذخؤي ايف

 : نوثالثلا بابلا

 فارشألا باتك نم رشعلا ضرأ نم اضرأ عرزي يمذلا ركذ ف

 : ن وئثالثلا ىداحلا بابلا

 ةديبع يبأ فيلات لاومألا باتك نم بلغت ينب للع رشعلا ف

 مالس نب مساقلا

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 فارشألا باتك نم زاكرلا دبي دبعلا ةاكز ركذ ىف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 . فارشألا باتك نم زاكرلا نادي ةأرملاو يبصلا ف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 فارشألا باتك نم هريغ كلم ف ءرملا هدب زاكرلا ركذ ف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 فارشألا باتك نم برحلا راد يف دجوي زنكلا ركذ يف

 : نونالثلاو سداسلا بابلا

 ةاكزلا تقو ف

- ٢١٠_ 

١٣٧ 

١٣٩ 

١٤٩ 

١٥١ 

١٥٢٣ 

٥ ١ 

١٥٧ 

١٩ 

١٦١



 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 فارشالا باتك نم ربنعلاو رهوجلاو ؤلؤللا نع ةاكزلا طاقسا يف

 : ن ونالثلاو نماثلا بابلا

 باتك نم هكاوفلاو رضخلا يف ةقدص طاقسا ركذ يف ةاكز هيف سيل ايف

 فارشألا

 : نونالثلاو عساتلا بابلا

 فارشألا باتك نم نوتيزلا ةاكز ركذ ىف

 : نوعبرألا يداحلا بابلا

 ءارقفل او ف اوصل ١ لثم الوص ١ ةسبحملا ر اهثل ١ ف ةاكزل ١ بوجو ركذ ف

 . فارشألا باتك نم كلذ هبشأ امو ةيجارخلا ضرألاو دجاسملاو

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 فارشألا باتك نم جارخلا ضرأ يف رشعلا بوجو يف

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 يلفاوصلا ةاكز يف

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 مض زوجي يتلا لاومألا فونص ركذو اضعب اهضعب ىلع لاومألا لمح يف
 فارشالا باتك نم ضعب ىلع اهضعب

 : نوعب رألاو سماخلا بابلا
 ةفلتخم تناك اذا ضعب ىلع اهضعب رايثلا لمح ىف

- ٢١١ 

١٦٣ 

١٦٥ 

١٦٩ 

١٧١ 

١٧٣ 

١٧٥ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٥



 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 بحلا عيب وا لوحلا اهيلع لاح مث ةاكزلا اهنم تجرخ اذا راهثلا يف

 لوحلا هيلع لاحو

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا

 فارشألا باتك نم صرخلا ركذ ىف

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 بوبحلا نم ةاكزلا هيف امم قسوأ ةسمخ نود امع ةاكزلا طاقسا ركذ يف
 . فارشألا باتك نم راهثلاو

 : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 فارشألا باتك نم اهعرزيو ءرملا اهرجاتسي ضرألا ركذ يف

 ١ ن وسمخل أ بابل :

 ةحنم ريغ وأ ةحنمب مومرلا ةاكز يف

 ۔ ٢١٢۔

١٩١ 

١٩٣ 

١٩٧ 

١٩٩ 

٢٠٢٣




