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 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو
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 رتعنماشلا ءزجلا

رم ١٩٨١٥ ۔ ھ١ا ٤٠٥





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوآلا بابلا

 رمثلاو عر زلاو ةضفلاو بهذلا ف ءاكرشلا ركذ ف

 يف لوقي ملعلا لهأ نم ريثك : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 نوكي ىتح { مهيلع ةاكز ال & ةضفلا نم قاوأ ةسمخ مهنيب نوكت ةعايجلا

 نايفسو كلام لوق اذه . ةاكزلا هيف بجت ام مهنم دحاو لك ةصح يف

 & روث يبأو ديبع يبأو قاحساو لبنح نب دمحأو يعازوألاو يروثلا
 لاق مث { ءالؤه لاق ايك لوقي . قارعلاب وه ذا ، يعفاشلا لاق كلذكو

 لاقو . ةضفلاو بهذلا يف هفلاخو { رمثلاو بحلا يف ةاكزلا مهيلع : رصمب

 ةقدص ال . قسوأ ةسمخ ناك اذا ى عرزلا يف نيكيرشلا يف : كلام

 . ةقدصلا اهيف : قاحساو يعفاشلاو يعازوألا لاقو { امهيلع

 ىنعم يف هلك فالتخالا نم هاكح ام انعم جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 هيف ةاكز ال هنا مهلوق رثكأف © ةضفلاو بهذلا يف اماف { انباحصأ لوق

 © ةاكزلا اهيف نا مهدنع لوقلا رثكأ ناف رايثلا امأو { ةكراشملابو عاشملاب

 . ةموسقم ريغ عاشملاب ةعمتجم يهو ةرمثلا تكردا اذا

٥



 3 مهرد اتئام ايل نيلجر نع لئسو ۔ باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 مهرد اتئام ايهنم دحاو لكل غلبت ىتح ال : لاقف ؟ ةاكز اهيف امهيلع له

 نمرثكأ وأ نينثا نيب ناتئاملا تناك ول : ريشب لاق . ابهذ الاقثم نورشع وأ

 اتئام ايهنم دحاو لكل غلبي ىتح : ناشع وبأ لاقو 0 ةاكزلا اهيفف & كلذ

 . ابهذ الاقثم نورشع وأ مهرد

 ةاكز ال ، مهاردلا ين ناكيرشلاو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نيد هيلع اهدحا ناك ناو . مهرد اتئام اهنم دحاو لكل متي ىتح اهيلع

 . كلذ ىلع ةاكز الف ، هيضقي نأ ديري & كلذ ردقب

 هكيرش ناك نمو ۔ نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 © هتصح نم ةرمثلا نم ةاكزلا جرخي هنإف ميتيلا اماف ، هريغ وأ اهتي لاملا يف

 ٠ فالتخالا هيفف ، بئاغلا امأو ، كلذب امئاق وه ناك اذا ميتيلا ةصحو

 فقوي : نورخآ لاقو 5 ءاكرشلا نم رضاحلا ةاكزلا جرخي لاق نم مهنمف

 رمأي وأ 5 هيلع ام جرخي مث ، ءاكرشلا نم بئاغلا رضحي ىتح كلذ

. كلذ ىف رظناف 7 هذافناب



 يناثل ١ بابل ١ ٠١ ه

 ءاكرشلاو نيعطاقملا ةاكز ف

 ةرجا اهيف روثلل نا 3 اهيف ةكراشملا ليبسب ناك اذا رئبلا يف ليقو
 هل لمعو { ارقب ضرألا بحاص اهيف زرباف ، اذكو اذك موي لكل ث ةمولعم

 هرقب ةرجا هجو نم رئبلا بحاص قحتساو ، ةاكزلا تبجوف 3 لايعرثبلا يف
 هقحتسا ام هجو نم . ةاكز هيلع سيلو 0 كلذ هل نا ث ةعارزلا نم ائيش

 رقبلا هقحتسا ام ةاكز عيمج لايعلا ىلعو هيلع نكلو . رقبلا ةرجاب
 وه هيلع نوكي ال ، عيمجلا ىلع ةعارزلا سأر نم كلذ نوكيو 0 ةرجالاب
 . ةرجالاب كلذ هقاقحتساب ةصاخ كلذ

 اومسق لام مهنيب ءارجأ ةثالث نعو { يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 لك ناك اذاف ، تفصو ام ىلعف ، هتصح مهنم دحاو لك فرعو ث مهلام

 { ةرمثلا اوطلخ مث ، هدنع نم هل ام نوميو ، هدنع نم رذبي مهنم دحاو

 لمعلاو دحاو يقسلاو ادحاو رذبلا ناك ناو .0 اهيف مهيلع ةاكز الف

 . ةاكزلا مهيلع بجتو عمتجم اذهف © دحاو

 نا ث ةاكزلا هيف بجت امب تءاج . ءاكرش نيب ةرمث نعو : ةلأسم

 ردقب دحاو لك ىلع 0 ةرمثلا كلت نم ةاكزلا مهيلع له . دحاول تناك ول
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 نع ىوريو ث ةلمجلا يف ةاكزلا اهيف مهيلع نا & يعم : لاق ؟ هتصح

 يف لهف : ليق . قرفتم نيب عمجي الو ، عمتجم نيب قرفي ال هنا ةلي يبنلا

 . كلذ ملعأ الف ك هظفحا يذلا يظفح اما : لاق ؟ فالتخا كلذ

 دحاو لكل عقي ىتح { ةاكزلا مهيلع سيل نا { راثآلا يف دج دقف وه امأو

 مهرد يتئام اثرو ناكيرشف : هل ليق . ةاكزلا هتصح يف هيلع بجت ام

 اهيف اهيلع بجت له ، لوح اهيلع لاح ىتح اهامسقي ملو اهاكرتف
 ريسفت ايف : تلق . ةاكزلا اهيف امهيلع بجت ال هنا : يعم : لاق ؟ ةاكزلا

 : لاق ؟ (قرفتم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي ال) : ةل يبنلا لوق
 هيف تبجو ىتح عاجالاب ةاكزلا هيف بجي ام اعمتجم ناك ام هنا ، يعم

 ناك ام كلذكو { هيف ةاكزلا بوجو دعب عفني ملو هقارتفا رضي مل 5 ةاكزلا

 دقو 0 ةاكزلا هيف تبجو عمتجا اذا ناك ولو 0 هعاهجا رضي الف 0 اقرفتم

 يدنع جرخي اذه ىلعف ث اعمتجم ناك ول نا . ةاكزلا هيف بجت ام هل الخ

لوقلا ريسفت ىنعم



 ثلاثلا بابل ١

 ءاكرشلاو نيعطاقملاو لايعلا ةاكز ىف

 مل هنا الا ، ةكراشملا ليبس ىلع الام هل لمعي لجرل لاق لجرو

 نوكت نم ىلع { ائيش اهنم هاطعا ةرمثلا دصح نا املف 0 ائيش هيلع طرتشي
 ىلع ةاكزلا تناك . هئانعب ةرجألا هل نا تبث اذا هنا { يعم : لاق ؟ ةاكزلا

 ةاكزلا نم هيلع لعجي ث دلبلا ةنس هل نا تبثي نم لوق ىلعو { لاملا بر
 . باصأ ام ردقب

 © طرشف الخن هل لمعي الجر لخدا ، لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىلع نوكي له : تلق { لمعلا يف ةصحو ةلخن عضوم ةرمث لماعلا هيلع

 لخد كلذ ىلعو 0 لماعلل اهلعج يتلا لخنلا ةرمث ةاكز لخنلا بحاص

 يتلا لخنلا ةرمث ةاكز لخنلا بحاص ىلع سيل : لاق ؟ هلمع ىف لماعلا

 كلخن ةرمث نم ىل نا ، لماعلا هيلع طرش نوكي نأ الا {، لماعلل اهلعج

 هلمعتسا كلذ ىلعو & ةصاخ هذه كلخن ةرمث يلو ، سدسلا اذه

 عطاق يتلا لخنلا اذه ةاكز لاملا بحاص ىلع نا ىرن انإف ، لاملا بحاص

 ١ لخنلا اذه ةرمث هل نوكيو ث ةلخن هل لمعي نا ىلع . اهيلع لماعلا

 لماعلا ىطعا لاملا بحاص ناك ناو ، لخنلا اذه نم يقب ام سدسو
 . ةاكز اهيف هيلع سيلف 0 هل ةيطع لخنلا كلت ةرمث
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 : لاق . ةاكزلا ىلع لجر دنع نم الام نمضتم لجر : ةلأسم

 ىلع ةاكزلا نا ، كلذ ف فالتخا الب دسفت ةعطاقملا تناك اذا هنا ، يعم

 ؟ ءانع هل له ، لهجلا ىلع كلذ يف الخد نا تيارا : هل تلق . لاملا بر

 نم ىلع هذخأ ام ةاكزف : هل ليق . كلذ يف هانعو هتقفن هل نا ، يعم لاق

 . لاملا بر ىلع هنا ى يعم : لاق ؟ نوكت

 يف ، ءاكرشلا رئاس ريغ هنا : لماعلا يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 لصأ يف ةاكزلا هيلع تبجو اذا ىرقنهلا نا : ليق هنا كلذو { ةاكزلا ىنعم

 ٠ لاملا بحاص نيبو هنيب يتلا ز هتكرش يف لماعلا ىلع تبجو 0 هلام

 هنا } يعمو : ليق هنا يعم ايف { ةاكز امهنيب يتلا ةكرشلا يف بجت مل ولو

 لماعلا نيبو ث لاملا بحاص نيب يتلا ، ةكرشلا يف بجت ىتح ليق دق

 يف الو & لوصألا ين ءاكرشلا رئاس كلذك سيلو ، ةصاخ ةاكزلا

 . هوجولا نم هجو يف زوجي الو & جارخلا ةكرش يف الو 5 ةعارزلا
 نيسمخو نتئام هتعارز نم باصا 0 لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةاكزلا هيلع بجت له © اعاص نيسمخ هروث ةراجا نم باصأو 0 اعاص

 © ةرجالا نع ىمسم بجي ناك اذا هنا ، يعم : لاق ؟ ةرجالا هذه ماب

 نم ىمسم مهسب ةرجالا تناك ناو © ةرجالا يف ةاكز ال ليق دقف

 . ةاكزلا هيف ناكو ، كيرشلا ةلزنمب ناك ث ةعارزلا
 سفنأ ةثالث يف هنع دجوي اهيف 0 ناورم وبا اضيا لاقو : ةلأسم

 هيف مهف © مهيديا لمعب اوباصا ءيش لكو ، مهيديا لمعب اوكرتشا
 : لاق ؟ ةاكز مهيلع له ث ةطنح عاص ةئايثالث مهلك اوباصاف 5 ءاكرش
 ، دحاو لجرل . ةدحاو ضرأ يف تسيل مهتكرش ن ال } مهيلع ةاكز ال

 تسيل ضرأ يف الو ۔ لصأ مهنيب ايف اجنولمعي يتلا ضرالا الو
. مهيدياب لايع مه امناو & ةموسقمب



 يف ، مهنم دحاو لك لمعي نا ىلع اوكرتشا اذا : ديعس وبأ لاق
 اذهف 5 اعيمج مهل يهف © لامعألا هذه نم اوباصا ايلك نا ىلع ، عضوم
 اهيف اوناعتو ، اهلك لامعألا اعيمج اولمحت ول كلذكو { ةاكزلا هيفو ، عاشم
 . مهنيب اعاشم ناك . ةكراشملا هذه ىلع

 نا الا ، ةاكز مهيلع نوكي ال نا بجي : اضيا ديعس وبأ لاق

 بجي اذهف 0 مهف اهلك اهنا ىلع ، اهيف اونواعتيو & مهلك لامعألا اوردابي
 © هيف اوكرتشاو ، لمع هل دحاو لك ناك اذا اماو 0 ةاكزلا هيف نوكي نا
 تبثي نا بجت الف 07 هيف ءاكرش مهو 3 هلمع لمعي دحاو لك نا ىلع

 . هيف ةاكز الو ء كلذ

 نب لمح نب رهزألا يلع يبا نع هنا بسحا ٠ باوج نمو : ةلأسم

 ةعطق اهنم دحاو لك عرزف ث هل اضرا نيلجر دعقا لجر نعو ث رفعج
 هل ةع ارزلاو . ايرج رشع ةسمخ اهنم باص أف © هسفنل ضرألا كلت نم

 هيف بجت ام دحاو لك بيصي ىتح . ةاكزلا هيف ىرأ ال اذه ىلعف & ةصلاخ

 . ةاكزلا

 عقي ايف امأو © نيكيرشلا ىلع كلذو ، معن : لاق © هريغ نمو

 هضعب ىلع لومحم هلامو ، لك هلام هنال . ةاكزلا هيلعف ، لاملا بحاصل
 ةاكز ال : لاق نم لاقو ، لوقلا ضعب ىلع ةقدصلا هيف بجي ايف ؤ ًاضعب

 . ةقدصلا هيف بجي ام لاملا عيمج نم هل عقي امم بيصت نا الا 0 هيف
 نم هتصح ىف هيلع نوكتف . ةقدصلا هيف بجت ام نيعرازملا دحأ بيصي وأ

 بجو . ةقدصلا هلام نم ءيش ىف هيلع بجو اذا ، لاق نم لاقو ؤ كلذ

 . ةقدصلا كلذ يف بجي مل ولو { ةقدصلا هلام نم باصا ام عيمج يف
 © ةقدصلا هيف { هتعارز نم نيدعتقملا نيذه دحأ بيصي نا ام لثم كلذو
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 هذه يف ، ةقدصلا اذه ىلع بجو دقف { ةقدصلا رخآلا ةعارز يف لصت الو

 هتصح ىلع هلمح اذا ناك ولو ، رخآلا ةكراشم نم باصأ امو 0 ةعارزلا

 نم باصا ايف ةقدصلا هيلع : لاق نم لاقف . ةقدصلا هيف بجت ال هذه نم

 . ةقدصلا هيف تبجو دق يذلا اذه هلام ىلع لمحيو { هلام

 مزل اذا لاملا بحاصل عبت لماعلاو۔رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 هيلعو © ريثك وأ ليلق نم لمع ايف هل عبت لماعلاف { ةاكزلا لاملا بحاص

 لماعلا نا : رخآ الوق اهيف نا : لاق نم لاقو ، هريغ نمو ، هتصح ردقب

 يتلا ، لخنلا يف هيلع بجت ىتح ةاكزلا هيلع بجت مل { اكيرش ناك نا

 لمعلا هيلع لوألاو . هترجا يف ةاكزلا همزلي مل اريجا ناك ناو { اهلمعي

 . كلذ ىف رظناف © هيلع سانلاو 3 رثكأ

 عم امهنم دحاو لك لمعو { اضرأ اعرز نيلجر يف ليق دقو : ةلأسم
 لك باصاو . لمعلا نم سمخ امهنم دحاو لكلو 0 هضرا يف هبحاص

 . اذه يف بجت ال ةقدصلا نأ اولاقف ، اعاص نيسمخو نتئام ايهنم دحاو

 جرخي امناو & كلذ يف ۔ ةخسن يفو ۔ 0 امهيلع ةقدصلا بجوأ نم مهنمو

 . نيرشعو ةسمخلا نع ايهنم دحاو لك

 ضرأ يف هل انمغ ضب رأ لجر يف : يأرلا لهأ ضعب لاقو : ةلأسم .

 باصاو ، هتصحب ايرج رشع ةسمخ امهنم باصأف ، فصنلا هلو ، لجر
 يف ىرن انإف ، تفصو ام ىلعف 3 ايرج رشع ةسمخ ةصاخ هل ضرأ نم

 رشع ةسمخلا ىلع اهنال } ةاكزلا هضرأ نم باصأ يتلا ايرج رشع ةسمخلا

 ىلع لمحي هلمع ناف . لماعلا امأو ، همنغ ضيبرتب اهذخا يتلا

 { ةاكزلا هنم ذخأ © عاص ةئايثالث تغلب ناف { هسفن ةعارز نم بيصي ام

 يطعي نا هيلع امناف & مهل لمع يذلا عم لمعلا ةاكز ىطعا دق ناك ناف
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 مهيلع نكي مل ، مهل لمع دق يذلا ناك ناو { هل ناك امب كلذ دعب ىقب ام
 . كلذ ةاكز ىطعأ ، عاص ةئامثالث لمعلا نم وه باصأو 0 ةاكز

 ۔ اضرأو الخن ، ىتش سانال الخن لمعي ، لجر نعو : ةلأسم

 هلامعأ نم ، وه هدي يف عمتبجي نكلو { ةاكز مهل لمعي نيذلا ىلع بجت الف

 . ةكراشمب مهعم لمع اذا : لاق . ةاكز هيلع بجت له © عاص ةئامثالث
 . هيلع ةاكز الف 0 ةراجاب لمع ناو 0 ةاكزلا هيلعف

 ةداعقلا تناك ناف ، ضرألا ةداعق 0 ةداعقلا ةاكز نعو : ةلأسم

 ىلع تبجو وأ . ةاكزلا ضرألا يف تبجو اذا 0 ةاكزلا اهيفف آ بيصنب
 نكي مل © مولعم رجأب ةداعقلا تناك ناو ، ضرألا كلت ريغ نم اهبحاص
 . دعتقملا ىلع ةاكزلا تناكو .ث ةداعقلا هل ىذلا ىلع ةاكز ةداعقلا ىف

 عبر ث اذكو اذكب ضرألا هذه هدعقي هنا ىلع دعقملا طرش نا : تلقو

 { ةاكز الو ، ةنوؤم كلذ ىف هيلع سيل نا ىلع " رثكأ وأ لقأ وأ ةنوؤم وأ

 ةاكزلا امأو & تباث طرش اذهف 0 ةنوؤملا امأف ، دعقتسملا كلذب لبقو

 . هبيصن نم ةاكزلا جرخي نا دعقملا ىلعو 5 اهيف طرشلا تبثي الف

 يمهو هضرأ دعقاأف & ضرأ نم لام هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىلع بجت ملو 5 ةاكزلا اهعيمج يف تبجوف © ىتش سانا نيب ، ةقرفتم عطق
 هدعقا يذلا لاملا بر ىلع : لاق . ةاكز هتعارز يف نيدعتقملا نم دحأ

 هتصح يف لصت مل ناو { ةاكزلا لاملا عيمج يف تبجو اذا ، هتصح يف ةاكزلا
 مف كيرش وهف ث لاملل عماج وهو . هلام عرز يذلا لاملا نأل 0 ةاكز

 كيرش هب مهكراش يذلا ببسلاب ةاكزلا نم وه همزلي ايف مكحلاو 5 اعيمج
 : لاق نم لاقو { ةدحاو ةعارز وه همزلي ايف ةعارزلا تناكو { مهعيمج

 . ةاكزلا هيف هيلع بجت ام اهقرفتم نم وه بيصي ىتح . ةاكز هيلع سيل
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 يف هيلع نوكيف . ةاكزلا هيف بجي ام ، ةعارزلا يف ءاكرشلا دحأ بيصي وأ

 نيح ةاكزلا اهيف بجت امنا . ةعارزلا نا كلذو . ةاكزلا هنم هتصح

 هعمج ام الا . ةعمتجم ربمغ ةقرفتم اهداصح نيح اهاندجوف . اهداصح

 بوجو يفاعم ةعارزلاب الا . ةاكزلا هيلع اينبم لصالا سيلو . لصالا

 . ةاكزلا

 © ةوخأ ةثالث نعو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 © نيرخآ موق نم ىرخا ارئب اوذخاو ، اهوعرزو 0 نملثلاب ارئب اوذخأ
 يتئامب ىرخالا تءاجو ، عاص ةئايثالثب اهادحا تءاجف 0 اهوعرزف

 © مهيلع كلذ ىرأ معنف ؟ ىرخالا ىلع ايهادحا لمحي له { عاص

 . اهتلمج نم ةقدصلا مهنم ذخؤيو

 رذبلاو ، كيرش روثلا : لاق ، ديعس يبأ نع اهنا وجرا : ةلأسم

 . ةعارزلا نم فورعم مهسب كلذ ناك اذا ، كيرش لماعلاو ، كيرش

 ةئايثالث تءاجف { ةاكزلا مهلك ءاكرشلا ةصح يف تبجو اذا : لاقو

 . ةاكزلا مهيلع نأ ليق دقف ، عاص

 لمعب هل روث ىلع ، اماوقا كراش لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 له . ةاكزلا هيف بجت الام مهنم دحاو لكل بيصيف 0 ىتش عرازم محل

 دحاو لك بيصي ىتح . ال : لاق ؟ { ةاكزلا هروث لمع ىف وه هيلع ببحت

 هيف بجت ام هروث لمع نم بيصي وأ " ةاكزلا هيف هيلع بجي ام مهنم

 . لماعلا لثمك ض لاملا برل اعبت نوكي الو . ةاكزلا

 هل اهنوعرزي الايع اهاطعا ، ضرأ عطق هل لجر نعو : ةلاسم

 اهدحو ةعطقلا كلت يف غلبت مل هل ةعطق يف لمعي لماع مهنم 0 ىتش
 سيلف ؟ ال مأ . ةاكزلا لجرلا لام ف غلب نيح ل اعلا نوطعيفا . ةاكزل ١
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 يف لاملا برل عبت لماعلا : لاق نم لاقو ، هريغ نمو ث لامعلا ىلع

 لاق . ةاكزلا لاملا بحاص لام يف تبجو اذا ةاكزلا هيلعو . ةاكزلا

 . ملعأ هللاو ذخا هبو ، لوقلا اذه ينبجعيو : خسانلا

 نيرشع هلام نم باصأ لجر نعو 0 هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 كلت تءاجف ، ثلثلاب هل اهلمعي الجر هل اضرأ اضيأ ىطعاو . ًابرج

 يتلا نيرشعلا ىلع فزنملا نم هتصح لمحيأ تلأس ث ةبرجأ ةرشعب ضرألا

 تفصو ام ىلعف ؟ عيمجلا نم ةاكزلا ذخؤت وأ © ةاكزلا هنم ذخؤي مث 0 هل

 هل الماع ناك ناو { الماع هل فزانلا ناك اذا 2 عيمجلا يف ةاكزلا ىرأ يناف

 3٥ لمعلا نم ضرألا بحاص ةصح لمح رذبلا نم ءيش يف اكيرشو .© هديب
 بحاص ةصحب هلمع ردقب ةاكزلا لماعلا نم تذخأ مث { هل ناك ام ىلع

 هنا انعم ىذلا لاقو { هريغ نمو ، لماعلا ةصح هيلع لمحي الو ، لصألا

 امناف ، رذب ةصح لصألا بحاص عم هل يذلل لماعلا لمحي الو 0 دارا

 © رذبلا ةصح امأو { لماعلا لام لمعلا ةصح لصألا بحاص ىلع لمجي

 يف غلبت نأ الا { ةاكز كلذ يف هيلع سيلف & صصحلا نم كلذ ريغو

 . ةاكزلا اهيف لمع يتلا ضرألا
 رهزأ يضاقلا نا حاضولا ركذو ۔رعصالا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 ةعطق نم باصاو { ًابرج رشع ينثا لجرل هلمع نم باصا لجر نع لأس
 ؟ ةاكز هيلع له © ةعطقلا هل لمع لماعو ، وه ًابرج رشع ةينايث هل
 هيلع سيل ليق دقو : لاق ث هريغ نمو . ةاكزلا ةارشلا هنم ذخا دق : لاقف

 . ةاكزلا هيف بجت ام هلمعو ، هضرأ نم هل اصلاخ بيصي ىتح . ةاكزلا
 . ةاكزلا اهنم هتصح يف هيلع نوكيف . ةاكزلا هيف بجحت ام هضرأ غلبت وأ

 ضعب ىلع ةاكزلا هيف هيلع بجتو ، اهيلع هلمع نم باصأ ام لمحيو

 ىلع هدي يف ايف هيلع ببي ىتح ةاكزلا هيف بجت ال : لاق نم لاقو { لوقلا
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 يف ايف بجت ىتح { ةاكزلا هيف هيلع بجت ال : لاق نم لاقو ، لوقلا ضعب
 بجوم اذا ، هضرأ نم باصا ايف هيلع بجت امناو 3 ةاكزلا هل اصلاخ هدي
 . ةاكزلا اهيف

 دعتقي لجر نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يطعي مث ةاكزلا جرخيا ث ايرج نيثالثب ةعارزلا ءعيجتف & فصنلاب اضرأ

 يذلا وه يكزيو فصنلا هيطعي وأ . يقب امم فصنلا ضرألا بحاص

 هتصح ضرألا بحاص ذخأيو 3 اهلك هتصح نم ةاكزلا نوكت مأ 3 هل

 ةاكزلا تناك { ةاكزلا ضرألا هذه يف غلب اذاف آ تفصو ام ىلعف { ةمات

 . هكيرشل لوقيو © كلذ هل زاج هاكزو هبيصن ذخأ اذاف ، بحلا سأر نم
 مسقي مث ، بحلا عيمج نم ةاكزلا جرخا ءاش ناو & كعم كتاكز ناف

 يف ةاكزلا امناو & هتصح هكيرش يطعيو هتصح ذخأيف & كلذ دعب يقب ام

 . ايرج نيثالث غلب ذا ۔ بحلا عيمج

 هيلع طرتشيو 0 هلمعب اراكا هيطعي لام هل لجر نعو : ةلأسم

 يف ةنوؤملاو ، يقسلا لماعلا ىلع نوكيو ، لخنلا يف عرز امو © اسمخ
 يف الا ةاكزلا ىرن ايف ؟ ةاكزلا غلبم نع زجعف ، عرز نم عرز ام رجزلا

 . اهيفرظناو } اهنع لسو © عيمجلا غلبم

 بر باصأ ناف & تفصو ام ىلع اهطرش ناك نا : رثؤملا وبا لاق

 ناك ناو ض هيلع ةاكزلا هيفف . ةاكزلا هيف تبجو اذه ىلع لمح نأ ام لاملا

 {. ةاكز باصا ايف سيلف ، لخنلا يف سمخلا هل لعجو ، ضرألا هحنم

 نمو 0 لاملا بحاص ىلع لمحي الو ، ايرج نيثالث باصا اهيف غلبت ىتح
 ضرأ ةرمثب هلام هل لمعي ش الماع يطعي نميف دجوي دقو : لاق ث هريغ

 هيف لماعلا ىلع نوكي كلذ نا ليق دقف 5 ةفورعم لخن ةرمث وأ 3 ةفورعم
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 ©{آ1تبفورعم ءيشب سيل كلذ نأل . ةاكزلا لاملا بر باصأ اذا . ةاكزلا

 { لاملا بر لع كلذ ةاكز : لاق نم لاقو . لوهجم وه امناو . ةرجأ الو

 . ملعأ هللاو . ةدودحملا ةرجالا ةلزنم هنأل

 { اكوكم نيتسو كوكم يتئام هلام نم بيصي لجر نعو : ةلأسم

 ىذلا لجرلاو { اكوكم نيثالثو ةتس هل لمعي ناك لجر دنع نم ابيصنو

 عبرأ ، ناصقن لماعلا ىلع لخدف ،.ةقدصلا هيلع بجت نمم { هل لمعي

 ىرأ . معنف ؟ نيتسو نيتئاملا يف ةقدص هيلع له ث نيعبرالا نم كئاكم

 5 نوعبرا هل ناكو & تمت دق اهب هنم ذخؤت يتلا ةقدصلا نأل & كلذ هيلع

 نيتئاملا ةقدص بهذت ال كلتو ، اهتقدص كئاكم عبرا هنم بهذف

 . كوكم ةئايثالث هل مت دق هنأل { نيتسو

 هل ةعطق الجر ىطعأو 0 ادم نيتئام باصأ نميف : ةلأسم

 زرحم نب ديعس لاق . دم ةئام اهنم باصأف { اهضرا هنمو لكأيو { اهيقسي

 . هاطعا يذلا باصأ ام هيلع بسحيو ةاكزلا جرخي . مشاه نب دمحمو

 اذه هل يقسي نا هرجأتسا له ةرجألا هبش هنأل . معن : هريغ لاق

 ةلوهجم ةرجا ةرمثلا تناكو 0 ةرمثلا نم ضرألا هذه نم باصأ امب لاملا

 { ةاكز ةحنملا يف غلبت ملو . لمع ريغي كلذ هحنم هتاكز يف لاملا بر ىلع

 . ةاكز اهيف نكي ملف
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 عبارلا بابلا

 ةضفلاو بهذلا نبب عمجلا ركذ ف

 نيب عمجلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نم

 كيرشو حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نبا ناكف ، ةضفلاو بهذلا

 ىلا بهذلا مض نوري ال ، روث وبأو ديبع وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو
 هيف بجت ام اهنم دحاو لك نم كلمي ىتح . ةاكزلا نوبجوي الو 0 قرولا

 نسحلا لاق كلذك © ةضفلا ىلا بهذلا مضي : ةفئاط تلاقو { ةاكزلا
 اوفلتخاو ، يأرلا باحصأو يروثلاو يعازوألاو كلامو ةداتقو يرصبلا

 يعازوألا ناكف ؟رخآلا ىلا ايهدحأ مضي فيك { امهنم ةاكزلا جارخا يف

 نمو 7 رانيد عبر بهذلا نم مهرد ةئامو ريناند ةرشع تناك اذا : لوقي

 { ريثكلا ىلا ليلقلا مضي يروثلا نايفس لاقو {“ فصنو نايهرد ةضفلا
 ىلا اهمض الاقثم نيرشع تناك ريناندلا ىلا مهاردلا تمض اذا تناك نإف

 اذه ىلع اهكزي مهاردلا ىلا ريناندلا مض يف لوقلا كلذكو . ريناندلا

 اربت ليقاثم ةرشع هل نوكي لجر يف : ىأرلا باحصأ لاقو & باسحلا

 رشع ةسمخ هل تناك نإ كلذكو { ةاكزلا هيلع 3 مهرد ةئامو ريناند وأ

 ةسمخو { ايهرد نوسمخو مهرد ةئام هل ناك وأ { ايهرد نوسمخو ارانيد

 . ةاكزلا هيلع بهذ ليقاثم

١١



 ناف ث ةاكزلا هيلع . مهرد ةئامو ريناند ةرشع تناك اذا كلام لاقو

 اذه يف رظني امنا © هيلع ةاكز الف ى مهرد اتئام اهتميق ريناند ةعست تناك

 نإف © لوألا نامزلا يف تناك ام ىلع . مهارد ةرشعب رانيد ءعىناكي ددعلا

 ذخؤت © ةاكزلا اهيف تبجو . مهارد ةرشعو مهرد ةئامو ريناند ةعست تناك

 . اهرشع عبر ةضفلا نم

 هنا آ يعم : ديعس وبأ لاق . . حيحص لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق

 لمحب 0 مهلوق نم قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي
 لمح امأو { ةاكزلا يف بهذلا ىلع ةضفلا لمحو © ةضفلا ىلع بهذلا

 هنأ ، يعمف © اضعب اهضعب ىلع اهلمح ىلع مهقافتا عمرخآلا ىلع ايهدحأ
 بسحأو ، ةضفلا ىلع بهذلا لمحي اضعب نأ بسحأو ، كلذ يف فلتخي
 ىلع ايهنم لقألا لمحي : لاق نم لاقو { دقنلا يه ذإ كلذ ىف بهذي هن أ

 رفوأ ناك ام ، كلذ يف رظني : لاق نم لاقو 0 ةميقلا ىنعم يف 0 رثكألا

 مهلوق نم ملعأ الو { ةاكزلل رفوالاب رخآلا ىلع ايهدحأ لمحيف { ةاكزلل
 ىلع ةميقلاب كلذ نولمحي امناو ددعلا ىلع كلذ نم ائيش نولمحي مهنا

 عيمج ناك ةضفلا ىلع عمج اذا ناك ناف ، بهذلا ةميق يف رظنيف ، فرصلا
 نع يدؤي : لوقلا ضعب ي مث ؤ ةاكزلا اهيف ناك . مهرد يتئام كلذ

 لمح ام ىلع : لوقلا ضعب يفو ، ابهذ بهذلا نعو 0 ةضف ةضفلا

 بهذلا نم هعم ناك ناو ، هجولا اذه يف ةضفلا نم وهو 0 هيلع

 نيرشع كلذ قحل & فرصلاب بهذلا ىلع ةضفلا لمح اذا ام ، ةضفلاو

 لوقي يذلاف ىضم ام ىلع ميلستلا يف لوقلاو { ةاكزلا هيف ناك 5 الاقثم
 بهذلا لمح اذا { نيينعملا دحأ يف ةاكزلا بجت مل اذا ، ةاكزلا ىلع رفوالاب
 ىلع بهذلا لمح اذا . هيف ةاكزلا تبجوو ث ةضفلا ةميقب ةضفلا ىلع
 . ةاكزلا رفوالا يف ناك بهذلا ةميقب ةضفلا
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 ليق هنا ، يعم ۔ هللا همحر _ : ديعس وبأ لاقو _ باتكلا ريغ نمو

 جرخا ث دارفنالا ىلع دحاو لك © ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا تبجو اذاو

 نأ لاملا بحاصل نا : لاق نم لاقو ، ةاكزلا نم هيف بجت ام دحاو لك نم

 المح اذا الا ايهدحأ يف بجت مل ناو ، نيعمجلا نع ءاش امهيأ نم يطعي

 بهذلا لمحي : لاق نم لاقو 0 رثكألا ىلع لقألا لمحي : لاق نم لاقف

 زوجي : لاق نم لاقو . كلذ نم رفوالا ىلع : لاق نم لاقو ، ةضفلا ىلع

 نم لاقو ث ابهذ ةضفلا نع يطعيو 0 ةميقلاب ةضف بهذلا نع يطعي نأ

 ةضفلا نع يطعيو 0 ةميقلاب ةضف بهذلا نع يطعي نا زوجي ال : لاق

 نعو ، ةضف الا ةضفلا نع يطعي نا زوجي ال : لاق نم لاقو 3 ابهذ

 : لاق ؟ نوكي فيك ى رفوالاب لوقي يذلاف : هل تلق 0 ابهذ الا بهذلا

 ةسمخ اهتميق ريناند ةرشع هدنعو { ايهرد نونايث هدنع ناك هنا ىدنع

 هتعمسو © كلذ زوجيو { ذئنيح بهذلا ىلع ةضفلا لمح رانيد لك & رشع

 © بهذلا ىلع ةضفلا لمح نا هيلع لمح امم يطعي لوقي ًاضعب لعل : لوقي
 . ةضفلا نم جرخا ، ةضفلا ىلع بهذلا لمح ناو & بهذلا نم جرخا
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 سم اخا بابل ١

 اضعب اهضعب ىلع ةضفلاو بهذلا لمح ف

 ليلقلا ناك ولو ، ةضفو ابهذ يلحلا ناك ذاو رباج يبأ باتك ۔ نم

 تجرخاو ، فرصلا يف ضعب ىلع ايههضعب ةميق لمح 0 ايهدحا نم
 مث ، ابهذ ةضفلا بسحي نأ ءاوس هلكو ث هيف تغلب اذا 0 هنم ةقدصلا

 بهذلا بسحي وأ 0 الاقثم نيرشع ةميقلا تغلب اذا بهذلا نم نم ذخأي

 لثم كلذو . اهتاكز تذخأ مهرد يتئام تغلب اذاف ، ةضفلا ىلع ةضف

 لاقثملا ىلع ليقاثملا بسح نإف . مهرد ةئامو بهذ ليقاثم ةرشع هل لجر

 تراصف . مهرد ةئام ةضفلا نم هدنعو . مهرد ةئام نمثلاف ةرشعب

 يواسي امنا لاقثملا ناك ناو . مهارد ةسمخ { ةقدصلا تبجوف . نيتئام

 © رعسلا كلذ ىلع ابهذ مهرد ةئاملا تبسح . رثكأ وأ لقأ وأ مهارد ةسمخ

 ةرشع هدنعو 0 الاقثم نورشع . مهارد ةسمخب لاقثملا ىلع مهرد ةئاملاف

 ةديبع يبأ ىأر اذه لبقو & بهذلا يف ةقدصلا تبجوف . ابهذ ليقاثم

 نأ ءاهقفلا نم هللا ردق نمو ث اضيأ ةفينح يبأو هللا همحر ريبكلا ملسم

 غلب اذاف ، رخآلا فرصب دارأ ايهيأ بهذلا وأ & ةضفلا قدصملا بسحي

 نم ذخاف © عجر هيف تبجو دق ةقدصلا نا ملعو 5 ةقدصلا هيف بجت ام

 فرصلا يف ةدايزلا لاحل ناكملا اذه يف ةضف ةضفلا نمو ابهذ بهذلا

 عب ر ةلأسملا هذه ف انركذ يتلا ليقاثم ةرشعلا هذه نم ذخأيف & ناصقنلاو
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 ١ قدصملا قفتي نأ الا ، افصنو نيمهرد ةئاملا نم ذخايو 0 لاقثم

 ناك اذا اذهف ك فرصلا ىلع ةضف وأ ابهذ هلك ذخاي نأ . يلحلا بحاصو

 نمو فرصلا يف ضعب ىلع ايهضعب لمحي نا الا امهيف غلبي ال ابهذو ةضف
 بسحي نأ قدصملل نأ : ءاهقفلا نم : لاق نم لاقو ىرخا ۔ ةخسن

 بجت ام كلذ غلب اذإف & فرصلا نوكي ام ىلع ةضف بهذلاو ابهذ ةضفلا

 بجت ام ةضفلا نمو 0 هيف بجت ام بهذلا نم ةقدصلا ذخأ ةقدصلا هيف

 امنا لاقثملاو & مهرد ةئامو ليقاثم ةرشع هل نإ ةلأسملا هذه يفو © هيف

 تطقس . مهاردلا ىلع كلذ تبسح اذإف ، مهارد ةرشع نم لقأ يواسي

 هيف بجت ام بهذلا نم هل راص © ابهذ ةئاملا تبسح ناو . ةاكزلا

 عبر ليقاثم ةرشعلا نم ناكملا اذه نم قدصملا ذخأي نأ بجيف { ةقدصلا
 نا يلحلا بحاصو وه قفتي نا الا © افصنو نيمهرد ةئاملا نمو ، لاقثم

 هللاو ، اهيلا كلذف ك فرصلاب بهذلا نم وأ ، ةضفلا نم كلذ ذخأي

 . (عجرر) باوصلاب ملعأ

 يف مهرد يتئام غلبت ، ةصلاخ ةضف تناك اذا امأو : ةلأسم

 عابي ام ىلع هثمي وأ اهلثم نم وأ اهنم { مهارد ةسمخ اهيفف © نزولا
 © لاقثم فصن هيفف الاقثم نيرشع ناك اذا ، بهذلا كلذكو © غلب ام
 ردقلا نم رثكأ ةضفو ابهذ ناك اذاو { نيمهرد ىواسي لاقثملا ناك ولو

 ىلع هضعب لمح اذا & فرصلا يف ةقدصلا هيف بجت ام لقأ وه ىذلا

 وه ىذلا رذعلا نم .0 رفوأ وه امي رظني نأ كلذ بحاصل بحأف ، ضعب

 بحأف ، ضعب ىلع هضعب لمح اذا & فرصلا ىف ةقدصلا هيف بجت ام لقأ
 هيف بجت ام لقأ وه ىذلا ددعلا نم رفوأ وه امب رظني نا كلذ بحاصل

 ىف رثكأ ناك & فرصلا يف ضعب ىلع هضعب لمح اذا & فرصلا يف ةقدصلا

 { ابهذ بهذلا نم جرخي نأ { رفوألا ناك ناف & كلذ ىلع هجرخا ةقدصلا

 اذاو & كلذ لعفيلف & دحاو لك ىف بجحت ام ردق ىلع ، ةضف ةضفلا نمو
 . كلذ ريغ هيلع سيلف © ةضف ةضفلا نمو 0 ابهذ بهذلا نم جرخا
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 © شفلا هيف امم اهريغو ةفيزملا ةضفلا يف ةاكزلاو © هنمو : ةلأسم

 { اهيف ةاكز ال مث © هريغ وأ 6 رفصلا دح ىلا ةضفلا دح نم بهذي ىتح

 رح نم هلوقب قثي نمم دحأ هربخأ ناف © هعم ىذلا يلحلا نزو فرعي مل نمو

 نكي مل ناو ، هلوق فالخ فرعي مل اذا © هربخب ىزتجا هيف امب كولمم وأ
 ىفتكا هتاكز جرخي مث ، رثكألا ىلع هردقي ىتح وه طاحتساف هربخي دحأ

 . هللا ءاش نإ هنزو نع اضيأ كلذب

 نورشع هدنع ناك اذا ، لجرلا نع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 جرخي رمؤي فيك . لوحلا اهيلع لاحو ، ةضف مهرد ةئامو ابهذ الاقثم

 © لاقثم فصن بهذلا نع يدؤي رمؤي هنا { يعم : لاق ؟ كلذ نم ةاكزلا

 ةرشع هدنع ناك نإ تيأرأ : تلق . افصنو نيمهرد مهرد ةئاملا نعو

 ؟ لوحلا هيلع لاح اذا { ةاكزلا هيلع ببحت له & مهرد ةئامو ابهذ ليقاثم
 ةرشعلاو ، ليقاثم ةرشع ةميق مهرد ةئاملا تناك اذا هنا ©، يعم : لاق

 بهذلا لمحي نإ لهف : هل تلق . ةاكزلا اهيفف & مهرد ةئام ةميق ليقاثم

 ليقاثم ةرشعلا يف تبجو اذا عيمجلا نع ةضفلا نم جرخيو ، ةضفلا ىلع
 ليقو ى رثكألا ىلع لقألا لمحي ليق دق هنا & يعم : لاق ؟ ةاكزلا ةئاملاو
 رخآلا ىلع ائيش لمح اذا هنا ، يعمو . ةاكزلا رمأ نم رفوألا ىلع هلمحي

 ىدأ ءاش ناو ، هيلع لمح امم ةاكزلا ىدأ ءاش نإ 0 رايخلا هل نأ بسحأف

 ةرشع ةميق ةئاملا غلبت مل ناف : هل تلق . هيف ببحت ام فنص لك نع
 صقنو ايهدحأ غلب وأ ث ةئاملا ةميق غلبت مل © ليقاثملا كلذكو © ليقاثم
 ىلع ةاكز هيف هيلع بجت ال هنا : يعم : لاق ؟ ةاكز هيلع له . رخآلا

 . الاقثم نورشعو ةثالث بهذ هدنع ناك نإ تيأرأ : هل تلق . لبق ام
 ؟ ةاكز ةعلاطلا ليقاشملا ةثالثلا يف هيلع له © ةضف مهرد ةئامو 3 ابهذ
 ىلع ةضفلا امأ . اهيكزيو © ةميقلاب عيمجلا ىلع لمجي . معن : لاق

 كلذكو : هل تلق . ةاكزلا جرخيو ، ةضفلا ىلع بهذلا وأ { بهذلا
 اهنيب مأ © ةاكزلا يف بهذلاو © ةضفلا ةلزنمب يه ريناندلاو . مهاردلا
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 نورشع هدنع ناك نإ تيأرأ : تلق . ءاوس ىدنع وه : لاق ؟ قرف
 نيعب رأ نم لقأ ةضف مهارد هدنعو 5 ةاكزلا اهيف بجت بهذ وأ ريناند الاقثم
 نم ةاكزلا جرخيو ريناندلا ىلع مهاردلا لمجي نا هيلع له . ايههرد

 يف بجو دق هنأل اذه لثم لمجي ال ليق . لق نا & يعم : لاق ؟ عيمجلا

 ىلع كلذ لمحي : لوقي نم لوق ىلع لمحي ليق دق هنا وجرأو 2 هنيعب اذه
 رفوأ اهتاكز تجرخ 3 مهاردلا ىلع تلمح اذا ليقاثملا تناك اذاف © رفوالا
 اذا ، لمحي ال نأ ينبجعيو ، لمجي هنا ليق دق هلعلف © ليقاثملا ةاكز نم
 ةاكزلا هيف بجت ام ، رخآلا يف بجت ىتح الا { ةاكزلا ايهدحأ ىف بجو
 . امهرد نوعبرأ وأ ٥ ليقاثم ةعبرأ وهو © هسفنب

 لقأ تناك اذا 9 مهاردلا لمحي ال هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ةاكز يدؤي نأ هل زوجي له ، الاقثم نيرشعلا ىلع ايهرد نيعبرا نم

 نيرشعلا يف بجو يذلا ، لاقثم فصنلا ةميقب ، مهارد الاقثم نيرشعلا
 نأ الا كلذ ينبجعي الو 5 هيف فلتخي امم كلذ نأ . يعم : لاق ؟ الاقثم

 اهنع جرخي نأ هل زوبي ، ةضفلا كلذكو : هل تلق . ةاكزلل رفوا نوكي
 يدنع ايف ءاوس كلذ نأ © يعم : لاق ؟ بهذلا ةلزنمب ةضفلا نوكت ابهذ
 . ليق هنا
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 س 2 اسل ١ بابل ١

 هلصأ ىف بجت ال يذلا لاملا ةاكز ركذ ىف

 ةاكزلا هيف هيلع بجت ايف رادقم وهو لوحلا هيلع لوحي و

 تناك اذا : لوقي كلام ناك : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 هيف بجت ام تغلب ىتح ث لوحلا اهيلع لاحف اهيف رجتاف 0 ريناند ةسمخ هل

 كلذ يف بجت ال : يروثلا لاقو ، كلذ لثم منغلا يف لاقو 3 اهيكزي ةاكزلا
 { ةاكزلا هيف بجت الصأ راص موي ذنم لوحلا اهيلع لوحي ىتح . ةاكزلا

 يبأو ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ملعلا لهأ لوق اذهو

 . لوقا هبو : ركب وبأ لاق . روث يباو ديبع

 رثكأ يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعمش : ديعس وبأ لاق

 ببت لصأ وهو & لوحلا هيلع لوحي ىتح 0 هيف ةاكز ال هنا ، مهنع ءاج ام

 =©٠ باتكلا بحاص نم لوألا لوقلا اذه وحن دجوي هلعلو .0 ةاكزلا هيف

 . المع مهنم هيلع ملعأ الو

 نب كلملادبع ناك : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نم : ةلأسم
 مل ناو { ةثرولا زاوج زوجت : ريناندلاو مهاردلا يف لوقي نوشجاملا

 ينفو باصنلا اهيف غلبي مل تمسق اذاو باصنلا اهيف غلب تعمتجا اذا اهنا كلذ يف ىنعملا )١(
 . بارطضا مالكلا
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 فقاحساو يعفاشلا ناكو 0 كلام لوق اذهو : لاق . ةاكزلا هيفف انزو نكي

 . لوقأ هبو : ركب وبأ لاق . ةبح تصقن ناو . كلذ يف ةاكز ال : نالوقي

 هبشي ام انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا . يعم : ديعس وبا لاق

 ف تزاج ولو ٠ نزولا مامت ف الا قرولا ف ةاكز ال هنا ، قافتالا ىنعم

 . مهرد يتئام ماقم تماق دوقنلا نم ءيش ىنعم

_ ٢٨



 عب اسلا بابل ١

 يلحلا ةاكز ركذ ى

 ىف ةاكزلا بوجو ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق فارشألا باتك۔نم

 © رمع نب هللادبعو باطخلا نب رمع نع انيورف ، ةضفلاو بهذلا يلحلا
 نب ديعسو دوعسم نباو سابع نب هللادبع لاق كلذك . ةاكزلا هيف الاق ايهخأ
 نارهم نب نوميمو ديسأ نب هللادبعو . ريبج نب ديعسو ءاطعو بيسملا

 باحصاو يروثلا نايفسو يرهزلاو ديز نب رباجو دهاجمو نيريس نباو
 ةاكز يلحلا يف سيل لاق نممو & يلحلا نع ةاكزلا ةفئاط تطقساو © يأرلا

 رماعو ركب يبأ تنب ءايساو ةشئاعو هللادبع نب رباجو رمع نب هللادبع

 نب كلامو رمعو دمحم نب مساقلاو بلاط يبأ نب يلع نب دمحمو يبعشلا

 ناك دقو روث وباو ديبع وباو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو سنأ
 امم اذه لاقو ، رصمب هنع فقو مث ، قارعلاب وه اذه : لوقي يعفاشلا

 نسحلا لاقو . ادحاو اماع يكزي : كلام نب سنا لاقو 0 هيف هللا ربختسا

 نب دمحأ لاقو . ةداتقو ةبيتع نب هللادبع لاق هبو ، هتيراع هتاكز يرصبلا

 ةبجاو ةاكزلا : ركب وبأ لاق 0 هيف ةاكز ال ةرم لاقو © اذكه ةرم لبنح

 . لصفلا لوا يف اذه تركذ دقو { ةنسلاو باتكلا رهاظل . هيف
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 هبشي ام انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم ىلع ،} ةضفلاو بهذلا نم يلحلا يف ةاكزلا بوجو قافتالا ىنعم

 نعو © باتكلا ريغ نمو ، ةضفلاو بهذلاو مهاردلاو ريناندلا يف اهتوبث
 © طرقلاو متاخلا بسحب مهرد يتئام غلب اذا 5 ةاكزلا هيف ناف ةأرملا يلح

 نا ملعاو ، كلذ نود ايف ةاكز الو & مهارد ةسمخ هيفف نيتئاملا غلب ناف

 هللا ليبس ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا ن و زنكي نيذلاو » : لوقي هللا

. هتاكز اوجرخاف ، ةضفو بهذ يلحلاف همميلا باذعب مهرشبف



 نم اثلا بابل ١

 قرولاةاكز ي

 { يعم : لاق ؟ ةاكزلا اهنم جرخي مك مهرد اتئام هل ناك لجر نعو

 مث { مهارد ةسمخ مهرد يتئايلل قرولا ةاكز ين انباحصأ لوق يف دجوي هنا

 ةتس اهنم جرخي مث ،© مهرد يتئامو ايهرد نيعب را ريصت ىتح ةاكز اهيف سيل
 تداز املكو {، ايهرد نيعبرا ديزي ىتح ةاكز اهيف سيل مث {& مهارد
 اهيف سيل نا لاقي امنا ربغ . مهرد ايهرد نيعبرالا كلت نم ناك ، نيعبرا

 مامت ىلا كلذ قوف امو 0 مهرد يتئاملل مهارد ةسمخلا ةاكز نأل 0 ةاكز

 مث ، نيعبرالاو نيتئايلل ةاكز ةتسلا تناك ، نيعبرالا متأ اذاف ، نيعبرالا

 بجت ذنم هنأل { ةاكزلا يف لوقلا نوكي اذه ىلع 0 اهقوف املو { اهل ةاكز يه

 ةاكز لوألا ةاكز نوكي هنا الا { ةاكزلا هيفف دازايف & لوألا يف ةاكزلا

 . دئازلل

 اهيف بجت مهارد ةأرما ىلا ملس لجر يف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 فرعي ملو لوحلا لاحف 0 اهجوزتيو اهسفن حلصت نا ىلع ى ةاكزلا

 اهريغو بايثلا لثم { ةعتما ىلا اهلوحت مل تناك ناف 0 اهلاسيف ، تلمع ام

 ىلا اهتلوح ناو .0 ةاكزلا هيلع ناك & كلذ ىلا اهتلوح ناو 0 ةاكزلا هيلعف

 . ةاكزلا هيلع ناك ء ةضفلاو بهذلا نم غوص

 . هدالوأ اهب يلجي ، ةارغم حاحص مهرد اتثام هل لجر نعو : ةلأسم
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 . ةاكزلا كلذ يف هيلع بجتو { اهب مهيلحي © اضيا ةارغم ارانيد نورشعو
 : لاق ؟ال مأ ًاربيو كلذ زوجي & اروسك مهارد كلذ ةاكز هاطعا اذا

 نم وأ ، هنم ةاكزلا هيف بجت امم عيش لك نع يكزي امنا : ليق دق هنا ، يعم

 ىكز نا هنا الا & كلذ هئزبي الو هنود هنع يكزي الو ، هنم لضفأ وأ هلثم

 يف يدنع زئاج كلذف 0 اهتميقب اهلثم نع فرصب اروسك مهارد اذه نع

 © دلبلا رعس يف ءاوس اهلك حاحصلاو روسكلا تناك ناو {، لوقلا ضعب
 © ءاوس هلك نوكي يذلا تقولا اذه يف حاحصلا نع روسكلا جرخاف
 مل افلت ناك ناو ث ءاوس هلك دقنلا ناك اذا ، هيلع نايض ال نا وجراف
 همزلي امل ةميق نوكي ام ردقب ةميقلا يف ديزي نا الا & يدنع هزجي

 . ةاكزلا نم

 قرولاو بهذلا نم هعم غلبتف هتقدص بسحي لجرلا نعو : ةلأسم

 مهرد عابي ام لثم يذلا يلحلا نم ةضف هدي ف ىقبيو 0 مهرد يتئام

 فيك 0 ايهرد نوعبس كلذ يف هعم نوكي 0 رثكأ وأ لقأ وأ ك فصنو

 هتميقو ارسك مهرد اهنم ذخؤيف نيعبرالا بسحي : لاق ؟اهيلع بساحي
 . عيش نيثلثلا ف سيلو ء فرص

 نيت يبنلا بجوأ يتلا ةقرلا اماو ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ةضفلا يهو (رشعلا عبر ةقرلا يفو) : مالسلا هيلع هلوقب ةاكزلا اهيف

 نوكت ىتح « اقرو ىمسي ال ةرسكملا ةضفلاو . ةرسكم و أ تناك ةبورضم

 نا ةياورلا يفو © اقرو تيمس ةبورضم مهارد تراص اذاف . ةبورضم

 قرو نم افنا غاصف { عئاقولا ضعب يف هفنا عطق ةباحصلا نم الجر

 ةحصب ملعأ هللاو ك بهذ نم افنأ ذختي نا ي يبنلا هرمأف © هيلع نتناف

 فرعي اذكه 0 ةبورضم ريغ وأ ةبورضم ةقرلا يهف ةضفلا امأو 7 ربخلا

 . ةغللا يف
 هدنع لجر يفو . دمحأ نب نسحلا هبسحا يلع يبأ نعو : ةلأسم
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 اهب ةاضق لجألا كلذ لح املف ، لجأ ىلإ مهرد يتئامب لجرل اهعاب ةعاضب
 سيلو ، لوحلا لاحو . مهرد ةئام ثالثب لجأ ىلا عابملا عابف © اعاتم

 اذاف ؟ ال مأ ةاكز همزلتأ & لجاع ءيشو © لجآ ءيشب هل نيد الا عيش هدنع

 نم اهضوع وأ . مهرد اتئام هدي يف راص نا دعب لوحلا هيلع لاح

 . ملعأ هللاو { ةاكزلا هيلع ناك 0 ةراجتلا

 نونس هل الخف & باصنلا هيف بجي الام بستكا لجر ىفو : ةلأسم

 نوكي فيك ، نينسلا نم هل الخ مك الو ، هبسك رهش يأ يف فرعي مل
 هنأ وجري ام ىلع هسفنل طاتحي نأ ينبجعي ىذلاف { تفصو ام ىلعف ؟ هتاكز

 رهشلا رخآ يف كلذ نوكيو { ةمولعم ةنس وأ { مولعم رهش يف همزلي

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأي الو & كلذ ىف رظنيف 3 ةنسلا وأ

 يطعي لاق مث { اقرو وأ ابهذ تناكو 0 هتاكز فرع لجرو : ةلأسم

 نم همزلي ايع الو .0 ةاكزلا هب ديري الو . ةقدصلا هجو ىلع اذكه اهنم

 هنا دقتعا مث ءاطعلا دنع ةين هل نكي مل وأ 3 اهردقب جرخا ىتح . ةاكزلا

 . يعمف ؟ ال مأ ايدؤم نوكيأ : تلق . دقتعي مل وأ { ةاكزلا نم همزلي ايع

 ناو 5 ةاكزلا نم ، كلذ دارأ نيح يوني ىتح ، هيزبجي الف اهزيمي مل نا هنا

 . ةاكزلا ريغ اهب يوني ىتح هأزجا ةزيملا يهو { اهنيعب اهذفنا مث اهزيم

 نمعو .3 ينايسبلا نسحلا يبأ نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لحم لبق ىضق ناك ناف 0 ةاكزلا نم ارارف مويب هتقو لبق هنيد يف هلام ىضق

 هنيد يف هلام ىضق ناك ناو . ةمزال هل ةاكزلاو ، زوجي ال كلذف مويب قحلا

 ارارف كلذب دارأ اذا هتين يف مثآ وهو 3 هيلع ةاكز الف { مويب ةاكزلا لحم لبق

 نأل { ةاكز الو هيلع مثا الف { ةينلا كلت ريغب ىضق نا اماف 5 ةاكزلا نم
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا نيدلل لاملا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 هيلع تبجو دق يذلا لجرلا اذه عم تناك ناف 0 هل تلق : ةلأسم

_ ٢٢٣



 يف زوجت مهارد تيقبو { افيزم اهيف ناك ام عيمج جرخأ دق { مهارد ةاكزلا

 نم همزل ايع اهجرخي نأ هل له . هدلب يفو هتقو ىفو سانلا نيب ةلماعملا
 ءاقن ةطلتخ مهارد نوكي ىتح . مهاردلا هذه هنع يزجت الو { ةاكزلا

 نع مهاردلا نم فنص لك نم يدؤي هنا ليق دق هنا يعم : لاق ؟ اهريغو

 لضفأ وه ايع هيطعي الو .0 هنود وه امعو . ةاكزلا نم هيف بجت امم 7 هتاذ

 هنا : لوقلا ضعب يفو & فرصلاب لوقي نم لوق ىلع فرصب الا 0 هنم

 هنم لضفأ وه يذلا فنصلا نم الا يطعي الو فرصلاب يطعي نأ زوجي ال

 3 هنم لضفأ وه امم وأ هنم هنع جرخي & بهذلا كلذكو 0 هنع مهاردلا نم

 . كلذ زيجي نم لوق ىلع فرصلاب الا 0 هنود وه ام هنع جرخي الو

 لجر نعو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ باوج نأ دجوي اممو : ةلأسم

 اهعابف ةعلس وأ . اماعط اهب ىرتشاف اهيكزي ناك ى مهرد ةئايسمخ هعم ناك

 مهرد ةئاسمخلا ةاكز يطعيأ 3 مهرد ةئام ةنس لك هل لحي « مهرد فلأب

 ذخأ الك حبرلا نم يطعيف عجري مث ٥ نينس سمخ يضقني ىتح لاملا سأر

 ماعطلا اذه موقي : لوقأف ؟ هل لجي امم الا يطعي ال مأ 0 مهرد ةئام

 تقو ءاج اذا ، مهرد ةئايسمخلا هذهب اهارتشا يتلا 3 ةعلسلا هذه وأ
 . كلذ اضيا هيلع موق لوحلا ءاج اذاف © كلذ ةميق ةاكز ذخؤت مث © هتاكز
 يضاملا ماعلا يف { ةاكزلا يف هنم ذخأ.ناك ام هنم ذخأ مث { ةعلسلاو ماعطلا

 ىف تناك ناو ، ذخأ ام ةاكز هنع تحرط ذخأ ام فلتا ناك ناو ، ذخا ام

 لحي ىتح . ةنس لك يف اذكهف { ىقب امم ةاكزلا تذخا مث هيلع تلمح هدي
 . يلم ىلع ناك اذا & لجألا

 اذا لجرلاف : هل تلق ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم
 ىذلا لوحلا لاح مث ، مهاردب هعاب مث { هلام نم هباصأ ىذلا هبح ىكز

 ةرمثلا نم ىكزملا بحلا نمث مهارد لمحي نأ هيلع له .© هقرو هيف ىكزي
 : هل تلق . كلذ ليق دق هنا ، يعم : لاق ؟ عيمجلا ىكزيو 0 هقرو ىلع
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 {© يعم : لاق ؟ فالتخالا هقحلي وأ ى عامجالا جرح كدنع جرحي كلذف

 نم هلعل ذاشلا ىلع الا .ي عامجالا هبشي هنا ىدنعف انباحص أ لوق ىلع اما

 3 مهارد راص ذنم ، لوحلا لوحي ىتح : لاق اضعب نا بسحأ . مهلوق

 . ةاكزلا ىدأ دق هنال

_ ٢٥ _





 عس اتلا بابل ١

 ةراحتل أ ة اكز ق

 8 جاسن ةعنص هدي يفو & ةمدخلل ادبع ىرتشا لجر نع هتلأسو

 هلام ةاكز ىلع اذه لمحي له .0 هدي ف يتلا ةعنصلا لجألو ء كلذ ريغ وأ

 اذا : لاق ؟ ةصاخ ةراجتلل ءارشلل هدصق نوكي ىتح مأ { ةميقلا ىف

 : تلق . هنم لغتسا ام الا ةراجتلا ىلع لمحي مل يدنع ى ةلغلل ىرتشا

 اذه هكرتف ، هريغ ىلع هكرتف تام مث ث ةراجتلل هارتشا الجر نأ ول تيأرأ

 هكرت اذا هنا ، يعم .: لاق ؟ ةاكزلا ىف هلام ىلع لمحي له . ةلغلا هب ديري
 . كلذ ين هيلع ءيش الف 0 ةلغلا هب ديري

 ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم : : ةلأسم

 نممو ، لوحلا اهيلع لاح اذا ةاكزلا ، ةراجتلل دازت يتلا ضورعلا نأ ىلع

 نباو نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نباو باطخلا نب رمع لوقلا اذه انيور

 نب مساقلاو راسي نب نايلسو بيسملا نب ديعس © ةعبسلا ءاهقفلاو سابع

 ريبزلا نب ةورعو ديز نب ةجراخو ماشه نب نمحرلادبع نب ركب وباو دمحم
 3 ىرصبلا نسحلا لاق هبو ، دوعسم نباو ةنييع نباو هللادبع نب هللادبعو

 : لاقو ، يعخنلا ميهارباو نارهم نب نوميمو سوواطو ديز نب رباجو
 يصفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلام لوقلا اذه هلمحي
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 روث وباو ديبع وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو سيردا نب دمحم

 . هباحصأو ناهعنلاو

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

 هيف سيل ام عيمج يف ، لصفلا اذه يف يكح ام وحن ىلع 0 قافتالا يناعم

 تباث هنا ةراجتلا يف تلخد اذا اهنا 0 ءايشألا عيمج نم ةاكز لصألا ىف

 { ةاكزلا هلصأ يف ءايشألا نم ناك ام اماو . ةراجتلا ةاكز مكح اهيلع

 لوق نم يدنع هيف قفتي الف 0 ةراجتلا هب ديري ةراجتلا يف لخدم هلخداف

 هتاكز : لاق نم لاقف . هيف فلتخي لب . ةراجتلا ةاكز هيف نأ انباحصأ

 5 لاح ىلع ةراجتلا ةاكز هيف : لاق نم لاقو 0 ةراجتلا ةاكز ىلا لوحتت ال

 ناو ©۔ ةراجتلل عبت وه ناك . ةاكزلا ةراجتلا يف تبجو اذا : لاق نم لاقو

 دنع ميقت ضورعلا ركذ . هنمو { هسفن ةاكز هيف ناك 0 ةاكز هيف نكت مل

 لجرلا دنع ميقت ضورعلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . نينس لجرلا

 جرخيو . لوحلا هيلع لاح اذا هموقي ، ةفئاط تلاقف 0 اهعيبي مث © نينس

 نايفس بهذم ىلع وهو ، يعفاشلا لوق اذه 0 ةنس لك يف هتاكز

 روث يباو ديبع يباو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو { يروثلا

 © ةدحاو ةنسل هيكزي : لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناكو ، يأرلا باحصأو

 . سنأ نب كلام لاق هبو

 ناك نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 لك هيف ةاكزلا نا 0 ةاكزلا اهيف ناكو . ةراجتلا ةلمج ىف الخاد ضرعلا

 لمحي ىذلا ةاكزلا هلام يف تناك وأ { ةاكزلا اهيف ةراجتلا تناك ام 0 ةنس

 اذه يف يل نيبي الو ، ةضفلاو بهذلا نم هتراجت ىلع هلمحيو ، هيلع هترابت
 . هنمو . فالتخا مهنيب لصفلا
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 رشاعل ١ بابل ١

 ةراجتلا بابسأ نم ةاكز هيف سيل اهف

 ةينلا نوكتو . اهيف اهب عفتنيل ةراجتلل ىرتشت يذلا ةينآلا نعو
 اهيفف حبرلا اهب ىون ناف { اهيف ةاكز ال هنأ حبرلل نوكي الو ، اذكه
 ليق . ةاكزلا ترضح اذا { ةاكزلا هيفف حبرلا هيف يون ام لكو . ةاكزلا
 له . هب عفتني هنا هتين لوح مث ؤ ةراجتلل هنا ىلع ائيش ىرتشا ناف : هل

 داع ناف : هل تلق . ةراجتلا هيف تبجو نكي مل اذا { ةاكزلا هيف هيلع بجت

 له . ءارشلا عقو موي ذنم لوحلا لاحو { ةراجتلل هديري هنا هتين لوحف
 ليق دق هنا & يعم : لاق ؟ ةاكزلا هتلمج يف بجت ناك اذا ةاكزلا همزلت

 لوحتي مل . ةراجتلا ىلا ةينلاب هلوح مث ، ةراجتلا لاح نع لاحتسا ام

 ةضف يف وأ { ةراجتلا هب ديري { هريغ يف هلوحي ىتح " هتلاح ىلع وهو ةينلاب
 . به د و ا
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 رشع يداح ١ بابل ١

 ةميقلا ىلا ةراجتلل ناك ام فرص ىف ةعلسلا بر لوحت ركذ ىف

 عابي اهف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 هاون مث ، ةراجتلا ريغل هعاتبا وأ © سانلل هلعجف هل ادب مث { ةراجتلل

 روث وبأو يعفاشلاو ىروشلا نايفسو سنأ نب كلام لاقف . ةراجتلل

 نم : هيوهار نب قاحسا لاقو 0 ةاكز هيلع سيل نا : ىأرلا باحصأو

 نم وأ . ةراجتلا ىلا اهفرص دارأ اذا ى يشاوملا ةمئاس يف ملعلا لهأ نيب

 . ةمئاس يهف ةراجتلل تناكو 0 ةمئاس اهاون اذا ، ةمئاسلا ىلا ةراجتلا

 . (تاينلاب لاميعألا) : ةلي يبنلا لوقب جتحاو

 لوح اذا هنا 5 انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 اذا ةينلاب لوحي { ةينلاب ةمئاسلا ىلا ، ةراجتلل ةيشاملا نم هارتشا ناك ام

 بايثلا نم لوح ام كلذكو 0 ةراجتلل هيف ةاكزلا بوجو لبق ناك

 ناك اذاف . ةلغلل وأ ةمدخلل قيقرلا نمو . عفانملل ةينآلا نمو { ةوسكلل

 اذه ىف ملعأ الو . ةراجتلا ىنعم ىف لوحلاب هيف ةاكزلا بوجو لبق كلذ

 عفانملل ةراجتلا ىنعم ريغل اذه نم عيش تبث اذاو ى افالتخا مهنيب لصفلا

 ىلا ةينلاب هلوحف 5 هوجولا نم هجوب وأ © كلذ ىلع ءارشب وأ ، هنم لوحتب
_ ٤١



 ملعأ الو . هل تبث دق يذلا هلصأ ىلع ناكو { ةينلاب لوحتي مل { ةراجتلا

 لا لوحتي ال اولاقو . ملعأ هللاف . افالتخا لصفلا اذه ف مهنيب

 . ةراجتلا كلذب ليري 0 لادبا وأ عيبب هريغ ىلا هلقني ىتح 4 ةراجتلا

 نم لقأب لجرلا هيرتشي ضرعلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : ةلأسم
 لاقف . ةاكزلا هيف بجت ام يواسي وهو ث هيلع لوحي مث ، مهرد يتئام
 . ةاكزلا هيف امم هعابتا نوكي ىتح ةاكز هيف هيلع سيل : يروثلا نايفس
 © ةنسلا لوأ يف هتميق ىلا رظنا الو ، ضرعلا كلم موي نم ةاكز
 . هرظتني الو

 هيف ةاكز ال هنا ، انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 هب داري ناك اذا & مهرد اتئام هتميق وهو . لوحلا هيلع لوحي ىتح

 ف يدنع ناك مهرد يتئام يواسي وهو . لوحلا هيلع لاح اذاف . ةراجتلا

 لعلو 5 مهرد يتئام نم لقأب هارتشا ناك ولو { ةاكزلا هيف مهلوق ضعب
 مل ام & ضورعلا: يف ةميقلا لوحت يف رظني ال هنا : مهلوق ضعب يف جرخي
 هيف ببحت وهو ، لوحلا هيلع لوحيو { ةاكزلا هيف بجت امم لصألا يف نكي
 3 ةنس مهرد يتئام هتميق نوكي يتلا لاحلا هل متي نأ كلذو .{ ةاكزلا

 نم ءيش يف هتميق تطحنا مث { مهرد ينئام هلصأ ناك نإ كلذكو

 ناك ، مهرد اتئام هتميق وهو { ةنسلا تلاح مث { مئاق باصنلاو 5 ةنسلا

 ىلعو } ةرمثلا نم لصألاب نوكت ةاكزلا نا : لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا هيف

 اذا ث ةاكز هيف ىل نيبي الف © ةميقلا يف ةاكزلا امنا هنا : لوقي نم لوق

 ةاكزلا هيف بجت ال لاح ىلا ريصي ىتح { ةنسلا نم ءيش يف هتميق تطحنا

 بهذ نم هريغ هيف بجت ام هعم نكي مل اذا اذهو ث ةنسلا نم ءيش يف

 . ةراجت وأ ةضف وأ
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 & لصأ نم ةراجتلل ناك ايلكو رباج يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم

 نم كلذ ريغ وأ ضورع وأ ، بايث وأ ، ماعط وأ ، باود وأ 0 ديبع وأ

 { هموي رعسب هنم ةاكزلا جرخا هعبي ملو { هيف ةاكزلا تبجو اذاف ؤ ةعتمالا

 ناك نإو . هتاكز تلح موي موق حبر هيف ناك نإ : لاق ةرفص يبأ ظفح يو

 هتاكز لحم لبق هعاب نإو { ةاكزلا نوكت هلام سأر نمف ةعيضو كلذ ىف

 . هدي ى امم الا } ةاكز هيلع نوكي الف ةعيضوب

 هل لجر نعو ۔ هيلع هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يف بجت ، اهدصحو يوط يف ةعارز ىلع اهنم قفنا مث { اهيكزي مهارد
 يف مهاردلا هذه قفنأ ناك ناف { تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ ةاكز ةعارزلا هذه

 اهقفنا ناك ناو { ةراجتلا ةاكز اهيفف { ةراجتلل اهتعرزو . ةعارزلا هذه
 يف ةاكز الف & بحلا ةاكز ةعارزلا ىف ببحت ملو { ةراجتلل تسيل ةعارز يف

 نود ةصاخ ةاكزلا اهيفف { اهيف ةاكزلا لحم دعب مهاردلا قفنا ناو ةعارزلا

 ةعارزلا يف اهقفني ملو همهارد ةاكز لحم لبق اهقفنا ناو 0 ةعارزلا

 . اهيف ةاكز الف 0 ةراجتلل

_ ٤٢٣





 رشع يناثلا بابلا

 اهسنج ريغ نم ةراجتلا ةاكز ى

 اهبرجتي ةعاضب هعم لجر ف تركذو { يدنع اهف نسحلا يبأ نع

 مهاردلا نم لصح ام ةاكز جرخاف { ةعاضبلا كلت هيلع تدسكف

 ؟ هنم هتاكز عون لك نم جرخي نأ هيزبجي له : تلق . ةيقابلا ةعاضبلاو

 كلت نم اءزج ث اءزج نيعبرأ لك نم جرخأ ناف © متفصو ام ىلعف
 تلغ . دقنلاب اهموي رعسب ةاكزلا موي اهتوق ءاش ناو 5 هأزجأ عاونألا

 . كلذ ريغ هيلع سيلو ، كلذ ىلع اهتاكز جرخاو & تصخر وأ

 لاق _ فارشألا باتك نم ۔ ضورعلا ةاكز جرخي فيك ركذ : ةلأسم

 يف ضورعلا هب ىرتشا يذلا هنمث يف وأ هيف بجي ايف اوفلتخاو : ركب وبأ
 لاقو ، هب ىرتشا يذلا نمثلا ىلع يكزي : لوقي نسحلا ناكو 0 هتميق

 لاقو . اهيف هرجتا يتلا تلخ موي هنمث نم وحنب هموقي : ديز نب رباج
 ىذلا هنمث اكز ءاش نا : يعازوألا لاقو ، ذئموي هتميقب هموقي . ةداتق

 يذلاب هموقي : يعفاشلا لاقو ، ةميقلاب هاكزف هعاتم موق ءاش ناو 5 هارتشا

 ريناند ، هلام سأرب هموقي : روث وبا لاقو ك ضورعلا هب ىرتشا ناك

 . ءاش كلذ ىأب هيكزي ناك هنا { نايعنلا ىكحو 0 مهارد وأ
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 يناعم اذه لثم يف مهلوق يناعم يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 لاقو ، دقنلا نم اهيف تبثي امب ةراجتلا نم ضورعلا يكزي هنا ، فالتخالا

 ردقي ةميقب : لاق نم لاقو ، ةطسو ةميق اهيف بجت موي اهتميقب : لاق نم
 : لاق نم لاقو . دقنلا ةاكز لصألا يف هيلع امنا هنال { دقنلاب هعيب ىلع اهب

 { ةميقلاب ءاش نا وأ ، رجتي امم ضورعلا سفن نم ىكز ءاش نا . رايخلا هل

 . ملعأ هللاو { كلذ ىف ريخ وهو

_ ٤٦



 رشع ثلاثلا بابلا

 ةدنافلا ةكز ىف

 جرخاف { اهيكزي مهارد هعم لجر نع ۔ هللا هيضر۔ديعس وبأ لئسو
 نمث نم مهارد دافتسا هنا مث 0 ءارقفلا ىلا اهملسي ملو 3 اهزيمو هتاكز

 هنا © يعم : لاق ؟ال مأ ةاكز ةدئافلا يف هيلع نوكيأ 0 ةلغ وأ ، لام

 هيف هيلع ىذلا تقولا ناك نا ، راتخا نم راتخاو ، كلذ يف فلتخي

 هذه بحاصل ارظتنم ناكو ث لداعلا ناطلسلا ةاكزلا ضبق يلي 0 ةاكزلا

 ىلا اهملسي نا هل سيل ذا ، ناطلسلا ناوعأ نم ث هنم اهضبقي نا ةاكزلا

 بوجو يف هرذعأ هجولا اذه ىلعف { اهب جرخي نأ هيلع سيل ذاو { مهريغ
 ناك اذاو { هيلع ةسوبحم يه امناو © هلعف نم سيل هنأل { ةدئافلا يف ةاكزلا
 © اهملسي ملو اهلهأ دجوو { ءارقفلا ىلا اهذافناو اهجارخا يلي تقو يف

 . هجولا اذه ىلع ةدئافلا يف ةاكزلا بوجو دنع رذعي مل

 لجر دنع هلو 0 اهيكزي مهارد هل تناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هذه يسنو { هدي يف ىذلا هلام يكزي اذه ناكو { ةبراضم لام سأر مهارد

 مث ، ناتنس وأ ةنس اهيلع ىضم نأ ىلا & ةبراضم تناك يتلا مهاردلا

 هذه ىكز نكي مل ذا ث دافأ ام عيمج يف ةاكزلا همزليأ & كلذ دعب اهركذ

 هيلع نا { يعم : لاق ؟ اهنيعب مهاردلا هذه ةاكز هيلع اما وأ . مهاردلا
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 ناك امناو ، لاملل مدعلا هنع طحي ام يدنع هنع طحي نايسنلا سيلو 5 ةاكزلا

 ةاكزلا يدنع هيلع تبجو ركذ اذاف ، نايسنلا قيرط نم هفلك دق امب اروذعم

 : هل تلق . هلك كلذ ليبس نم هيلع دلوت امو 5 ةدئافلا ىف وأ يسنملا ىف
 : لاق ؟ هيلع بجت ام مهاردلا هذه ركذ نا ىلا دافا ام عيمج صحت مل ناف

 نم جورخلا هيلع ناك ، مكحلاب اهملعي مل ةاكز هيلع بجو اذا هنا { يعم
 هذه تناك ناف : هل تلق . دافا امل هنم ىرجي ام ىلع ش طايتحالاب كلذ
 {. ايهرد نيعبرأ لصت ال 0 هتاكز ةلمج يف اهيصحي نأ يسن يتلا ةبراضملا

 لقأ ةلمجلا يف لضفي هلام اكز اذا ناك هلعلو . دافأ ايفو ؟ ةاكز اهيف همزليأ

 نم لوق ىلع هنا : يعم : لاق . اهيكزي ال ناكو { ايهرد نيعبرأ نم
 يتئاملا ىلع داز امم نيعبرالا ىف بجت امناو ، رسكلا يف ةاكزلاب لوقي ال

 ايهرد نيعبرالا نود ايف ىري ايف 3 ةاكزلا اهيف بجي ام ىلع وأ ، مهرد
 هتنس يف اهاكز يتلا ريس ةاكزلا نم هدي يف لصعب نوكت نأ الا { ةاكز

 ذئنيحف © ايهرد نيعبرالا غلبتو { ايهرد نيعبرالا هب رجتي ام 0 كلت
 هيف بجت مل ماع لكو ث ةاكز لصفلا اذه عم مهاردلا كلت يف ببت

 . ةاكز لوحت نا ىلا ، كلذ ةماع نم ةدئافلا يف هيلع سيلف 0 ةاكزلا

 رجأتسي ناكو 0 مهارد ةاكز هيلع تبجو لجر نع لئسو : ةلأسم

 هذه نوكت له ، اضورع مهترجاب مهيطعيو المع هل نولمعي ءارجأ
 هذه ىف هيلع ةاكز ال هنا & يعم : لاق ؟ اهيف ةاكزلا همزلتو 0 ةدئاف ةرجالا

 . هل وه سيلو ث هيلع نيد اهنأل { هل ةدئاف يعم سيلو 0 ةرجألا

 كزي مل هنا مث ، مهرد اتئام هعمو { لوحلا لاح ناف تلق : ةلأسم

 مك { لوحلا لاح مث { مهرد ةئامتايث لوحلا لبق دافتساو لوحلا لاح ىتح

 نع ، عيمجلا ةاكز نع ايهرد نيسمخ جرخي هنا { يعم : لاق ؟ يكزي

 لوحلا ىفو ايهرد نيرشع ةدئافلا نعو & لوح يف مهارد ةسمخ نيتئاملا
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 هنأل { اهرد نيرشع ةدئافلا ىلعو ى مه ارد ةسمخ نيتئاملا نع يناثلا

 تعقو نا ايلف { مهارد ةسمخ هيف ناك © لوألا لوحلا نيتئاملا ىلع لاح امل

 ىف تعقو اهنأك ، نيتئاملل اقحل ةدئافلا تناك © ايهنع يكزي نأ لبق ةدئافلا

 نع ةاكزلا يدؤي مل ام ةدئافلا نأل ك لوح لوأ نم نيتئاملا كلم نيح هدي

 لاملا ىلع لاح ام اهيلع لحي ملو { لوألا لاملا ةلزنمب يهف ث لاملا لصا

 . . لوألا

 رخآ يف ، ةاكزلا اهيف بجت ةدئاف دافتسا لجر نع لئسو : ةلأسم

 لوح نم رهشلا كلذ لوأ لخد نا ىلا هدي ىف تناكو ، فورعم رهش

 ملام هنا : يعم 5 لاق ؟ ةاكزلا اهيف هيلع بجت له 5 اهقفنا مث 5 ةنسلا

 هيلع نكي مل ، هموي لوح لبق ذفناو 0 اموي هذختي ناك نا هموي هيلع لحي
 رهشلا لخدف اتقو هلك رهشلا ذختا نإو & كلذب لوقي نم لوق ىلع ةاكز

 . هتقو وهف

 رهش يف ةاكزلا اهيف ببحت مهارد هعم ناك لجر نع لئسو : ةلأسم

 رهش لوح لبق دافتسا مث ، تضقنا نأ ىلا اهنم قفنأ مث ، ناضمر

 هنا : يعم : لاق ؟ ةاكزلا همزلي له . ةاكزلا هيف بجت ام هب متي ام ناضمر

 . ةاكزلا هيف بجت مل ، دعب لوح هيلع لحي مل اذا

 هلام نم ىنطاف { رمتلا ىف ةاكز هيلع بجو لجر نع لئسو : ةلأسم

 اهنم ةاكزلا عم مهاردل ا تبهذو { هتاكز جرخي ملو ، عيشي ةنسلا كلت نم

 . ةاكز ةدئافلا هذه يف هيلع له { كلذ دعب ديفتسي ناك مث ث ًكزي ملو
 بجت نكي مل اذا 5 ةاكز كلذ يف هيلع نوكي ال مأ 0 ةاكزلا جرخي مل ام

 لبق نم كلذ امتا ناك نا هنا ، يعم : لاق 5 ةاكز اهسفن ةدئافلا يف هيلع
 نم ناك اذا { اريثك وأ اليلق تناك { ةدئافلا ىف ةاكز هيلع سيلف 0 ةدئافلا
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 5 قرولا ةاكز نم كلذ ناك نا تيأرأ : هل تلق . ةاكزلا كلت لبق

 يف هيلع نا { يعم : لاق ؟ ةاكز ةدئافلا ىف هيلع بجت له { اهلاحب ةلأسملاو

 ناك نإ تيأرأ : تلق . هيلع تبجو يتلا ىلوألا ةاكزلا عم ةاكزلا ةدئافلا

 هدي يف لضفي الو { اهنع ينغتسيالو اهقفنيو { ةدئاف ةنس لك ىف ديفتسي

 يف هيلع بجت له . ةريثك نونس كلذل الخ ىتح . هيلع يتلا يطعي ام
 ةنس لك ةدئاف نا ليق هنا & يعم : لاق ؟ اذه ىلع ةاكز ةدئافلا هذه عيمج

 بجت ناك اذا كزي مل مادام ، ىكز نكي مل اذا © ةنسلا لام ىلع ةلومحم

 لام ىلع ةلومحم ةنس ةدئاف لكو ث يكزي الف { ةنس لك يف ةاكزلا هيلع

 هدؤي مل وأ هادأ © ةنسلا هذه مكح هنع عطقنا © ةنسلا تلاح اذاف © ةنسلا

 هيلع سيلف ث هيكزي لام هعم سيلو 0 ةنسلا تلاح اذاف 0 هيلع انيد راصو

 ةاكز هيلع ناك ولو ©، هنع ةاكزلا مكح عطقنا دقو ، ءيش ةدئافلا ين

 . نينسلا نم ىضم ام

 هتاكز بسحف 0 مولعم رهش يف هيكزي لام هل لجر نعو : ةلأسم

 ةدئافلا هذه ىف هيلع له . هريغ وأ عيب نم ةدئاف دافتساو { اهلزعو اهزيمو

 ىلا ريصتو ةاكزلا قرفي ملام 0 ةاكزلا هيلع نا { يعم : لاق ؟ ةاكز

 نكي مل . هلام ةاكز اهجرخا دق هنا دصقو 3 اهزيم اذا هنا ليقو 0 اهلها

 نيقدصملا مايا يف وه امنا لوقلا اذه نا : ليقو . ةاكز ةدئافلا يف هيلع

 ىتح هتاكز ذافنا نم رايخلا لاملا بحاصل سيلو 0 مهلوصو رظتني نيذلا

 مل اهعفدي نا هل سيل ذا ، قدصملا ارظتنم هتاكز زيم اذاف ، قدصملا لصت

 عفدي يذلا وهو ، ريختلا مايا يف ناك اذا امأو ، ءيش ةدئافلا هيلع نكي

 . ةدئافلا يف ةاكزلا هيلعو ث ائيش زييمتلا هعفني الف & ءاش نم ىلا هتاكز

 عاب هنا مث ، ريسي ءيش اهنم يقب ىتح هتاكز قرف ناف : هل تلق اهذفنيو

 هذه تناك اذا هنا } يعم : لاق ؟ ال مأ عيبملا نمث يف ةاكز هيلع نوكي اعيب
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 ىف ىضم امك هيف لوقلا ناك ، لاملا ةلمج نم { ةلوزعم ةزيمم ةاكزلا نم ةيقبلا

 ريغ ةاكزلا نم ةيقبلا هذه تناك ناو & فالتخالا يناعم نم ىلوألا ةلأسملا

 ىتح & باسحلاب فرعت تناك امناو ، لاملا يف يهو ث ةلوزعم الو 0 ةزيمم

 ةدئافلا يف هيلع ناك 0 ةدئافلا هذه دافتساو 0 ةاكزلا نم ةيقبلا هذه تيقب

 ةدئافلا يف تبثي نم لوق ىلع ، افالتخا كلذ ي ملعأ الو { ةاكزلا

 . ةاكزلا

 { ةاكزلا هذه هيلع تبجو دق ىذلا لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

 . ائيش اهنم قرفي مل وأ 0 اهنمرثكألا قرف . اهزيمي مل وأ اهزيم دق ناك مث

 ضبقي مل هنأريغ ، لجأ ىلا عبي مل وأ ، مولعم لجأ ىلا اعيب اهنم عاب مث
 اتقو دحي ملو } رخآ تقو ىلا { نمثلاب هيلع ربصلا يرتشملا هلأسو ث عاب ام
 نا ليق هنا ، يعم : لاق ؟ ال مأ ةاكز عيبلا اذه يف هيلع نوكي ام 0 امولعم

 يف ةاكزلا هيف نا هيف جرخيف . ةدئاف هنا ىنعم هيلع تبث اذا هنم لجألا

 لحأ اذاف { هلجأ ىلا ةاكز هيف سيل هنا لوقو © هنع يدؤي نأ هيلعو . هتقو

 8 هتدم تلاط ولو ةاكز هيف سيل هنا لوقو . ىضم امل ةاكز هضبقو هلجأ

 ناك ناو 0 هتاكز تقو ءيجيو هدي يف ريصيو { ةاكز هيف هنا لوقب هبشي الو

 . ةاكزلا هيف نا ، يعمف . هكرت نم وه لعفي ام الا هذخأ ىلع ةردقب الاح

 مل امو { هكرتو هنع ىحز ءاش ناو هذخأ ءاش نا ، افالتخا هيف ملعأ الو

 . ةاكزلا رمآ يف لجاع يعم وهف { الجاع الو الجا مسي

 ةاكز هيلع تبجو لجر نع ۔ هللا هيضر ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ىلا ةئيسن اعيب عاب وأ ، اضرق ضرتقا مث { ءارقفلا ىلا اهجرخي ملو & قرو
 ؟ اهنع ةاكزلا جارخا هيلع بجت يتلا ةدافتسالا نم اذه نوكي له 0 لجأ

 ةدئافلا ىنعم نأل { يدنع ةدئاف وهف لاملا نم ضرتقا ام هنا ، يعم : لاق

 كلذ ىف ةاكزلا بوجو اماف © هوجولا نم هجوب كلم نم هل ثدح ايلك
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 ءاضق وه هيلعو . ةاكزلا هيف نا لوقلا ضعب يف جرخي هنا ك يعمف ضرقلا

 بجت نكي مل © هتنس يف هيضقي نا دارأ نا هنا لوقلا ضعب ىفو 0 هنيد

 ةاكز هيلع سيل هنا لوقلا ضعب يفو 3 يقب ام يكزيو . ةاكز هردق ى هيلع

 مل ضرقلا اذه نأل © نيدلاب هلام كلهتسم هنأل { لاح ىلع هردق ىف

 عاب ام امأو { اكلهتسم يدنع راصف 7 هلثم نيد هيلعو الا ، هدي يف لصحي

 ضورعلا لثم .0 ةاكزلا هيلع بجت امم هعاب ىذلا ناك اذاف 5 هلام نم ةئيسن

 بوجو دعب نم هفلتأ هنأل { لصألا نم عاب ايف ةاكزلا هيلعف {. ةراجتلا نم

 يتلا ةمعطألا وأ ضورعلا لثم 0 هيف ةاكز الامم عيبملا ناك اذاو © هيف ةاكزلا

 هوجو ريغ نم يتلا هوجولا نم وأ لاملا نم 0 رايثلا نم ةرجالا نم نوكت
 . ةاكزلا مهاردلا يف بجتو { مهارد ريصت ىتح 7 اهيف ةاكز الف 3 ةراجتلا

 اذه ناك نإف هل تلق . ةراجتلا هب داري ، ضورعلا نم ءيش ىلا لقني وأ

 ملعي ملو . هدلب ريغ دلب يف لام هل قرولا يف ةاكزلا هيلع بجت يذلا

 نم هرضح ام يكزي نأ هل له . ةقرو ةاكز لحم تقو يف هنم هل لصحي ام

 هلام نم مهاردلا نم هل لصحي ام ملع نم هنع باغ امو { هتقو ي هلام
 لجأل ءيش دافتسا ايف هيلع نوكي الو & كلذ ملعي ىتح هفقوف { بئاغلا

 ةاكز هيلع نوكي مأ ، هنع باغ يذلا هلام يف ةاكزلا نم هيلع بجت ام ريخات

 هلام نم هل لصحي ايف هيلع بجي ام ةاكز جرخي ىتح . دافتسا ام عيمج

 هيلع ناك . ةاكزلا هيف بجت الام هل نا ملع اذا هنا & يعم : لاق ؟ بئاغلا

 نأ لبق وأ . ةاكزلا بوجو لبق هكلم يف كلذ ناك دق ناك اذا { ةاكزلا هيف

 يدنع ناك . ةاكزلا ىنعم هيلع تبث اذاو & كلذ هعم حصو . ةاكزلا يدؤي

 ىلع يتاي طايتحا نع وأ ، ملع نع ةاكزلا يدؤي نأ ىلا ةدئافلا يف هيلع

 نم هيلع بجت امم لقأ طايتحالا ناك ناف { لاملا كلذ ىف هيلع ةبجاولا ةاكزلا

 ىف ةاكزلا هيلع ناكو . اهلاحب يدنع ةلأسملا تناك ، بئاغلا هلام ين ةاكزلا
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 ىلع يتأي اطايتحا ناك ناو & كلذ هعم حصو ملع اذا ث دافتسا ام عيمج

 دق ناك ث هيلع ةدايزو بئاغلا هلام يف ةاكزلا يفف ث هيلع بجو دق ام

 ناك اذا ، يدنع جرخي دقو 0 ةدئافلا نمو ث لاملا نم ةاكزلا نم ءىرب

 ةاكز هدنع حص مث { رذع نع هكرت امناو ، لاملا كلذ ةاكز ءادا يف اروذعم

 هنع ةاكزلا كرت هنأل { ةاكز ةدئافلا يف هيلع نوكي ال نأ هنع بئاغلا لاملا

 . هللا ءاش نا كلذ ىف رظنيو © رذعل

 هيف هل يذلا ، دلبلا كلذ ىف ليكو لجرلا اذهل ناك ناف : هل تلق
 تقو ناك اذا هل لاقف © هقرو ةاكز تقو هفرعو اذه هليكو رمأف 0 لاملا اذه

 8 مهارد نم كدنع ناك ام ةاكز جرخاف { ةنس لك نم © اذك رهش نم اذك

 اهقرفو اهجرخاف 0 ةنس لك يف رايثلا ةاكز نم يلام يف تبجو ام كلذكو
 ٥ ليكولا اذه لعفب 0 لاملا اذه بحاص ءىزتجي له . ءارقفلا ىلع

 لأسي نأ هيلع نوكي الو { هتاكز تقو يف { هلام نم هل لصحي امب هربخي الو

 نأ هرمأ ولو ، كلذ ةحص بلطي نأ هيلع وأ & لعف ايع 0 ليكولا اذه

 ىلع انومأم هعم كلذ يف نيمألا ناك اذا هنا ، يعم : لاق ؟ هل هدح ام لعفي

 هل عقو اذا ، لاملا بر عجر نإ ةنانئمطالا مكح يفف 0 كلذ نم هب رمأ ام

 يف امأو ، كلذ هعم حصي وأ 3 دؤي مل هنا هربخي ىتح ؛ رومأملا يف ةقثلا

 هنا } يعمو { اهؤادا حصت ىتح . اهلاحب ةاكزلا نا يعمف { مكحلا ىنعم

 نأ يدنع جرخيف لاملا بر نود هسفن ىلع كلذب رومأملا نمضي مل ام

 نأ الا 5 ةاكزلا هيلع بجت ةنس لك ىف كلذ نع هل لاؤسلا لاملا بر ىلع

 . كلذب موقي هنا } اهيف كشي ال ةنانئمطالا ىنعم هل عقي

 ملو } هرهش يف هتاكز جرخأ اذا © رجاتلا نع هتلأسو : ةلأسم

 دق ام ىلع حبر امم لمحي له ث احبر ىكز امم حبر ىتح { ةلمج اهجرخي
 دق ناك وأ } اهنم ائيش كزي مل ناك اذا ، كزت مل يتلا هتراجت ىلع هاكز
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 . ةدئاف هاكز دق امم حبرلا لاقف { اهلهأ ىلا اهملسي ملو . ةاكزلا جرخا

 ايلك يكزي هنإف { اهلهأ ىلا ةاكزلا ملس نكي مل اذا دافتسا ام هنإ ليق دقو

 هيف هيلعو ث ةدئاف وهف © ىكز دق امم حبر امو { هلام ىلع هلمحيو { دافتسا

 دافتسا ىتح هيلع سيلف 0 ةاكزلا زيم اذا : لاق نم لاق دق هنا الا ، ةاكزلا

 . ءارقفلا ىلا اهملسي مل ولو ث هلام نم اهجرخاو هتاكز زيم اذا { ائيش

 . دافتسا ايلك يكزي هناف 5 ءارقفلا ىلا اهلمسي مل ام : لاق نم لاقو

 ةضفلاو بهذلا يف ةدئافلاو - دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 خيشلا عفر دقو . لوحلا هيلع لوجي ىتح . اهيف ةاكز ال 0 ةيشاملاو

 ۔ بوبحم نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع ۔ هنع هللا يضر ۔ كلام وبأ

 ، لوحلا اهيلع لوحي ىتح . ةاكز ةدئافلا يف سيل : لاق هنأ هللا مهمحر

 يبأ ىأر ناك : لاق هنا تككش دقو ، يندملا سنأ نب كلام لوق اذه نإو

 هجو ىلع هركذو © كلام لوق وه لاق وأ { هل هتقفاومل كلامل هركذو { دمحم
 يور امل ، لوقلا اذهب ذخألا ىدنع بجوي رظنلاو & كلام بهذم ةياكحلا

 { ةدئافلاو (لوحلا هيلع لوحي ىتح لام ىف ةاكز ال) : لاق هنا ةي يبنلا نع

 ٥ باصنلا يف هباطخك . ةاكزلا بوجوب اهيف اهبحاص بطاح لام

 ىلا جاتحم { ةاكزلا لولح دنع هرهش دعب { ةاكزلا ةدئافلا يف بجوملاو

 ةاكز لولح دنع لصألا عم ةدئافلا يف ةاكزلا بجت : انباحصأ لاقو { ليلد

 . قيفوتلا هللابو ، باصنلا تقو ريغ اتقو ةدئافلاب نوربتعي الو ، لصألا

 يتلا 0 يرقلا نع دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلأسم

 لجأل ، اهعطق ىلا نوبغريو ، سانلا ىلع ةقدصلا بجتو { ةالو اهيف سيل
 نكي ملو ض مامألل ةبجاو ةقدصلا تناك اذاف ؟ نوعنصي فيك . ةدئافلا

 ةدئافلا يف هيلع نكي مل & قدصملا راظتنا يف ناكو ، قدصملا هترضح
 . ملعأ هللاو } ءيش
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 رشع عب ارل بابل

 كلذ هبشأ امو ةبراضملاو فلسلاو نيدلا نم ةاكزلا ىف

 نأ ، هئاضق ىلع ردقي ينغ لجر ىلع نيد هل لجر نع لئسو
 ىلع اذه لمحي له { هتاكز تقو لحو { ائيش هطعي مل هنأريغ ، ءاضق ول
 ٨ ءاش ىتم هذخأ نم ةردق ىلع ناك اذا ليق هنا & يعم : لاق ؟ هدي يف ام

 : هل تلق . هتاكز ىدأو هكرت ءاش ناو هذخأ ءاش ناف 3 هتاكز هيلع ناك

 ىلع مأ 7 هيلا هبلطي نا هيلع نوكي له ، لجر ىلع لجرل نوكي نيدلاف
 نأ نويدملا ىلعو ، هبلط هيلع سيل نأ . يعم : لاق ؟ هيطعي نأ نويدملا

 . هيلع ردقو 0 هيلع بجو اذا 0 هنيد هيلا ملسي

 فلا لجر ىلا ملس لجر يف ۔ هللا همحر : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . هيف هيلع نايض الو ، هلك هحبر كلو ، رتشاو عب هل لاقو ، مهرد
 ىلع ينعأ ، نايضلا هيلعو ، طرشلا كلذ تبثي ال : ليق هنا & يعمف

 ؟ براضملا ىلع مأ ، عفادلا ىلع كلذ ةاكزف هل ليق . لاملا برل براضملا

 ليق دقو ، انيد هيلع نومضملا ناك ، نايضلا ىنعم تبث اذا & يعم : لاق
 { ةاكزلا هيلع ليقو ث هلام نم يقب ام يكزي مث هيلع لاحلا هنيد هنع ىقلي

 مل ناو { هنع ىقلأ هتنس يف ائيش دارا نا هنا : ليقو & ءاش فيك يدؤيو

 . اهلك ةاكزلا هيلع ناك هتنس ىيف ءاضق دري

٥0



 نم ءيش ىف سانلا ىلع فلس هل ناك اذا ، رجاتلا نعو : ةلأسم

 نأ ىلا هفلس هل جرخي الف ، هتاكز لحم لبق فلسلا لجأ لحيو 7 رامثلا
 ىلع هل يذلا فلسلا كلذ ةميق ةاكز اضيأ هيلعأ : تلق . ةاكزلا هيلع لحت

 ؟ كلذ ىن هيلع ةاكز ال مأ { اهب فلسأ يتلا مهاردلا ةميق ةاكز مأ { ساانلا

 ةردق ىلع ناكو ، لح اذا فلسلا نع يكزي : ليق دق هنا ، يعم : لاق

 . هضبقي مل ام لاملا سأر نع يكزي : ليقو © هذخأ نم

 : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نم ۔ نويدلا ةاكز ركذ : ةلأسم

 : ةفئاط تلاقف © كلذ نع ذوخأملا نيدلا ي ةاكزلا بوجو ىن اوفلتخاو

 نب ناهيثع لوق اذه 0 ةنس لكل هذخأ ىجري ام ىلع هنم ناك ام ةاكز يدؤي

 نب رباجو يعخنلا ميهارباو سوواطو هللادبع نب رباجو رمع نباو نافع
 يبأ نب دامحو ةداتقو نارهم نب نوميمو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو ديز

 اذا هيكزي : ةفئاط تلاقو 5 ةديبع يبأو قاحساو يعفاشلاو دامحو نايلس

 بيسملا نب ديعسو حابر يبأ نب ءاطع لاق كلذك 5 ةدحاو ةنسل هضبق

 اذا هيكزي : ةفئاط تلاقو ، سنأ نب كلامو دايز وبأو يناسارخلا ءاطعو

 لبنح نب دمحأو يروثلا نايفس لوق اذه . نينسلا نم ىضم امل . هضبق
 نأ دعب ةيناثلا ةنسلا يف يكزي اولاق مهنأ ريغ 3 يأرلا باحصأو روث يباو
 نع ارابخا انيور دقو ث ىلوألا ةنسلا يف بجو ام ةاكز رادقم حرطي
 هيلع لوعيو © هبحاص هضبقي ىتح نيدلا يف ةاكز ال : اولاق مهنأ لئاوألا

 ءاطعو نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نبا نع اذه & هضبق موي نم لوحلا

 . ةمركعو

 نيدلا يف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 نا ، هذخا نم ةردقم ىلع هبحاص ناكو ، ىفولا يللا ىلع ناك اذا ، لاحلا

 ىكز ءاش ناو ز هاكزو هضبق ءاش ناف { هضبقي مل وأ هضبق ةاكزلا هيف
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 مهنيب لصفلا اذه يف ملعأ الو & هذخأ نم ةردقم ىلع ناك اذا 5 هنع

 هناف } ةضفلاو بهذلا نم لجاعلا قادصلا ىف الا نويدلا نم ى افالتخا

 جوزلا اهب لخد { مهلوق يناعم يف ضبقي مل ام فالتخالا ىنعم هيف هبشي

 هنا ىتح مهدنع ةاكزلا هيف هنا ، يعمف نويدلا رئاس اماو & لخدي مل وأ

 هيلع عفر اذا ناكو ، يفو ريغ يلم ىلع ناك ول هنا ، يدنع مهلوق يف جرخي

 يف جري هنا ، هذخأ ىلع ردقي مل همكاحي مل ناو { ةمكاحملاب هقح كردأ
 هنأل هيلع ةاكز ال ، مهلوق ضعب يفو { ةاكزلا هيلع نا { مهلوق ضعب

 هبشاو ، لصألا يف دارأ نا ، هنع اعوضوم ناك امب الا هذخا ىلع ردقي ال

 مل ام ، ةمكاحملاب هيلع ردقي ناك اذا ةاكزلا هيف تتبث اذا & مهلوق يف يناعملا

 . ررض وأ ةيقت كلذ ىف هيلع لخدي

 : ركب وبأ لاق . هنم سوؤيملا نيدلا ةاكز ركذ { هنمو : ةلأسم

 . هضبق اذا ىضم امل هيكزي : ةقرف تلاقف .. هنم سوؤيملا نيدلا يف اوفلتخاو

 لاقو . ىضم امل هيكزي : نالوقي لبنح نب دمحأو يروثلا نايفس ناك
 يعازوالاو دعس نب ثيللاو . يرصبلا نسحلاو زيزعلادبع نب رمع

 يذلا لاملا ىف : سنأ نب كلام لاق كلذكو & ةدحاو ةنسل هيكزي : نولوقي

 لاملا يف ةاكز ال : لوقي ةداتق ناكو 0 هيلع در مث نينس هملظ وأ هبصغ

 ناضلا ديبع وبأو روث وبأو هيوهار نب قاحسا لاق هنم وحنبو ينايضلا

 نا ايهدحأ نالوق اهيف : يعفاشلا لاقو { يكزي ال يذلا بئاغلا ىلع

 ، هبحاص هضبق موي نم لوحلا هيلع لوحي ىتح & ىضم امل هيلع ةاكز ال

 هيلع بلغي لاملا يف : يأرلا باحصأ لاقو ، ىضم امل ةاكزلا هيلع نوكي وأ

 يف جرخي هنأ ، يعم : ديعس وبأ لاق . هيف هيلع ةاكز ال ءرملا هضبق وأ ودعلا

 ضعب يفف ، فالتخالا نم ىكحام وحن لصفلا اذه يف انباحصأ لوق

 امنا : لاق نم لاقو 0 اريثك وأ ناك اليلق نينسلا نم ىضم امل هيكزي هنا موق
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 لاقو 5 هلوح لاح اذا هيكزيف هتاكز تقو لبقتسي مث 3 ةنسل ىضم امل يكزي

 ؤ هضبق نا دعب نم هلوح لوحي ىتح 7 ةاكز هيف هيلع سيل : لاق نم
 يعفاشلا نع يكح ام ىدنع هيف هبشيو . ةدافتسا ةدئاف هنأك هعم جرخيو

 ايع يكزيف هتاكزب هنا اماو { ةدئافلا ةلزنمب هنا اما ، نيينعم دحأ نم

 كيرش ةاكزلا نأ : لوقي نم لوق ىلع ماكحالا ىنعم هيف هبشاو ، ىضم

 لاملا دجو ىتمف ، هتاكز هيف هنا ملع دق هنأل ، ىضم امل ةاكزلا هيف نوكي نا

 ىتم هناف ، مدعلل ةاكزلا ءاداب ادبعتم نكي مل ناو وهف 3 هتاكزب هدجو

 ىتمف ، هريغلو ، لام هل ناك ول هنا اك 0 هتاكزب الام ناك هيلع ردقو هدجو

 ىلع نايضلا ناك نا لوقي نم لوق ىلعو © هكيرشل ناك هيلع ردقو هدجو

 مكح هنع لاز ةاكزلا ءادأ عطتسي مل اذا هنا & ىدنع هيف هبشيف « اهمر

 لام هنأك ناك هدجو اذاف { مدعلا لاح يف ناك اذا ىضم امل . ةبطاخملا

 لام هل نوكي نأ الا هيف اهب لمعت ناك يذلا هلاوحأ تضقتنا دقو 5 دافتسم

 ىف ىل نيبي الو ، انباحصأ لوق ىن هتاكز تقو ناك اذا هيلع هلمحي هناف هريغ

 يأ نم ةاكزلا تقو ىف لاملا ىلع ةلومحم اهنا الا ، فالتخا مهلوق ين ةدئافلا
 . ةدئافلا تناك هجو

 3 قارف اهجوز نيبو اهنيب ىرج ةأرما نعو © هريغ نمو : ةلأسم
 لبق احلطصاف ، ىدؤت تناك دق يلح اهلو 0 مهرد ةئاعبرأ ىلع احلطصاف

 رذتعاف اهقلطم ىلا تبلطو 0 اهتقدص تءاج مث ، اهتقدص لحم

 نأ تهرك اهنكلو ، تفوتسا هيلع تعفر نا اهنا ريغ رسعم وهو { ةرسعلاب
 هيف ةاكزلا اهيلع خيشلا ىأرف ، اهطعيو رسوي نأ ىلا هتكرتو { هيلع عفرت
 ايف ةاكز اهيلع سيل هنا ، اذه لثم ىف ليق دقو © هريغ نمو . اهيلح عم

 نم ةردق ىلع تناك نا الا 0 ةاكزلا اهيلع سيل ليق هنأل ، اهل قلطملا ىلع

 عفرت نا الا ، هسفن نم اهفصني مل اذا اذهو 5 هتذخأ تءاش ىتم هذخأ
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 دقو } اهقح ذخأ نم ةردق ىلع كلت الو & فاصناب كلذ سيلف 0 هيلع

 . اهقح ىلا تلصو تعفر اذا تناك نا ةاكزلا : اضيأ هيف ليق

 نيعبرا ىرتشاف { مهارد لجرل ةبراضم هدي يف لجر نعو : ةلأسم

 ١ لوحلا اهيلع لاح ىتح هدي يف منغلا تيقبف ، حبرلا اهب ديري ةاش
 منغلا موقي : لاقف ؟ منغلا نم مأ ، مهاردلا نم ةاكزلا نم هيلع ىرت ام

 ةميق تناك ناف : تلق . ايهيأر وهو ش مهاردلا نم ةاكزلا يطعي مث
 . عيش اهيف سيل : لاق ؟ مهرد يتئام نم لقأ منغلا

 غلبت مل ناو { ةاش اهيفف { ةاكزلا اهيف غلب نا : هللادبع وبا لاقو
 نمث ىلع مهاردلا تلمح مث ، انمث منغلا تموق 3 اهزيغ مهارد هل ناكو

 . ةاكزلا اهيفف نيتئام تغلب ناف . منغلا

 مل هنا : لاق ىسوم نأ هغلب : لاقو ك ىسوم نع ىوريو : ةلأسم

 كلذو { معن : لاق ، هريغ نمو ، هضبقي مل ام ةاكز اهدقن يف ةأرملا ىلع ري

 لاق دقف ، هذخأ نم ةردق ىلع تناك اذاف & هذخأ نم ةردق ىلع نكي مل اذا

 . لوألا لوقلاب ليق دقو © ةاكزلا هيف اهيلعو نيدلا ةلزنم هنا : لاق نم

 موق ىلع كل نيد نع ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نيدلا اذه يف كيلع له تلاس ث مهيلا هبلطت تنأ الو 5 هايا كوطعي ال

 هطعي ملو { نياد يذلا وه كدلاول ناك نيدلا اذه امناو : تلق ؟ ةاكز

 له © مهيلا هتبلط الو } ائيش تنأ كوطعي مل مث & تام ىتح نايدلا
 ىراف © مهيلا هتبلط اذا هذخأ نم ةردقم ىلع تنك ناف ؟ ةاكز هيف كيلع

 ١ فاصنا ىلا لصت الو ، هذخأ ىلع ردقت ال تنك ناف . ةاكزلا هيف كيلع
 . ةاكز هيف كيلع © سيلافم ءامرغلا نوكي وأ

 ٥ سلفم ىلع نيد هل تناك نمو ۔رباج يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم
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 يطعي مث ، هضبقي ىتح 0 هيف هيلع ةاكز الف { هنم هوجري ال نم ىلع وأ
 © رحب وأرب ىن هلام بهذ نا & كلذكو { ىضم امف ةاكزلا نم هل همزلي ام
 يتثام نم لقأ هعم ناك وأ ملعي ملو ؤ عضوم يف هل ناك وأ هدجو مث

 جرخي هناف . هيلا داع اذاف ، رخآلا بهذ اذا كلذ ةاكز جرخي ملف 3 مهرد

 لاقو ، بابلا اذه نم ناك ام لك اذه ىلعو { ,ىضم امل هتاكز نم همزل ام

 بحأو ، رثكألا وه لوألا ىأرلاو ؤ ةنسلالا هيف ةاكز ال : ضعب
 . هنمو ث ىلا

 ةئايسمخ هعم ناك لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هللادبع ابا تلأس : ةلأسم

 © نينس رشع ىلا مهرد فلأب هعابو ث اعاتم اهب ىرتشاف 0 اهيكزي مهرد
 دقو 3 هتاكز تقو ءاج اذاف لاق © مهرد ةئام ، فلألا نم ةنس لك هل لحي
 { مهرد ةئام ذخا املك مث { اهتاكز جرخا ، مهرد ةئام هقح نم هل لح

 ناف © هلام سأر يه يتلا مهرد ةئايسمخلا ىنوتسي ىتح .0 اهتاكز جرخأ

 مل ، مهرد ةئايسمخلا فلتأ دقو ، حبرلا نم مهرد ةئام ذخاف لوحلا ءاج

 يهو & لوح اهنم مهرد يتئام ىلع لوحي ىتح . ةاكز ةئاملا ىف هيلع نكي

 لاملا سأر يه يتلا ، مهرد ةئايسمخلا تناك ناو 0 هل اتلح دقو 5 هدي يف

 لوحي ىتح اهذخأي يتلا ةئاملا يف هيلع ةاكز الف & كلذ لبق اهيكزي نكي مل

 نعرخا عضوم يفو { هيلغ هل اتلح وأ اهضبق دقو & لوح اهنم نيتئام ىلع
 يتلا ةعلسلا وأ ماعطلا اذه هيلع موقي الف { ةلأسملا هذه ىف هللادبع يبأ

 ةميق ةاكز ذخؤي مث ، هتاكز تقو ءاج اذا & مهرد ةئاسمخلا هذهب اهارتشا

 مث ، ةعلسلا وأ ض ماعطلا كلذ اضيأ هيلع موق لوحلا ءاج اذاف © كلذ

 ناك نا او.ذخا امو ، يضاملا ماعلا يف ةاكزلا هنم ذخأ ناك ام هنع حرطي

 مث ، هيلع تلمح هدي يف ناك ناو © ذخا ام ةاكز هنع حرط ذخا ام فلتا

 . قحلا لحي ىتح ث ةنس لك ىف اذكه يقب امم ةاكزلا هنم تذخا
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 ةأرما قادص نم لجأ نيد الا هل نكي مل نم لكو . هنمو : ةلأسم

 ، لح ذم لوح هيلع لوحي مث & لحي ىتح 0 هيف ةاكز الف . . كلذ ريغو

 ىلع ةأرمال لجآ قادص ناك ناو { هيف تغلب اذا ةقدصلا هنم ذخؤي مث

 عبرأ دعب هلام مسقو ، نوملسملا هتاماو هنم تدتعا اذاف 5 دوقفم اهل جوز

 اذا ، ةقدصلا هيف تبجو تقولا كلذ نم لوحلا اهيلع لاح اذاف ، نينس
 . هيف غلبت تناك

 رهش يف هلام ةاكز يدؤي نميفو ؤ بسحا ايف ديعس يبأ نع : ةلأسم

 جرخي نأ هيلعا ك تقو ءيجيف 3 ةبراضم لام سأر الجر ىطعيف فورعم
 ةمالس ملع اذاف ، تفصو ام ىلعف ، هتاكز عم لجرلا ىلا ملس ام ةاكز
 كلذ ناك ولو 0 كلذ ةاكز نع جرخي نا هيلع ناك & براضملا دي ين هلام

 لاوز يف لخد انه اه براضملل سيلو & براضلملا عم لوحلا هيلع لحي مل

 ملاس هنا ملع ناف 3 هلام نم لاز لاملا اذه امناو © اهبوجو الو . ةاكزلا

 ملع اذاف © هتمالس ملعي ىتح 0 هنع يدؤي نأ هيلع سيلف الاو ، هنع ىدا

 ٠ ادئاز مويلا كلذ ناك ام ىلعو © هيلع وه ام ىلع هنع ىدأ هتمالس

 ةبراضم مهارد الجر ىطعا اذا كلذكو : تلق . كلذ مهف ؤ اصقان وأ

 براضملا ىلع سيلف { ةاكزلا اعيمج اهيلع ىرتأ حبرو اهب براضق .
 ىف وهو { لوحلا كلذ ىلع لوحيو 0 مهرد اتئام هل ىذلا غلبي ىتح .} ةاكز

 مهاردلا كلت نم لاملا بر هقحتسا ام امأو . مهرد يتئام غلب ذم هدي

 © هلام ةلمج ىلع كلذ عيمج لمح هتاكز تقو ءاج اذاف ؤ لام سأرب وأ حبرب
 { اريثك وأ اليلق براضملا عم لاملا ثبل ، كلذ بسح ىلع ةاكزلا ىدأو

 . باوصلاب ملعا هللاو { كلذ مهفاف

 . هنع اهنا وجراو ئ ناورم يبأ يلا ىلع يبأل باوج لعب : ةلأسم
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 لجاعب لجر اهجوزتف 0 مولعم رهش ين اهتاكز يدؤت ةأرما نع تلأسو
 اهدي يف ام ىلع لجاعلا لمحيأ & لجاعلا ذخأ نم ةردق ىلع يهو {، لجآو

 نبساحي ءاسنلا نأ فرعن الو سانلا انكردأ انأ ملعاف ؟ قرو وأ يلح نم

 . هنيطعت نا لبق نهقادص لجاع ىلع

 الجر حرج لجر نع ۔ هللا همحر يلع يبأ نع بسحأ اممو : ةلاسم
 بلطي مل حرجلا بحاص ناو ، شرأ حرجلا ضرفو 7 ةنيبلاب حرجلا تبثو
 هيلع لاحو ، مهارد حرجلا شرأ ضرف اذاف & لوحلا هيلع لاح ىتح هقح

 ١ ضورعلا ىف ةاكز الف ، ضرع نوكي نا الا ، ةقدصلا هيفف ، لوحلا

 ذخأ اذاف ، ذخؤي موي ىلا ةاكز الف ، اسلفم شرالا هيلع يذلا ناك ناو

 . ةاكزلا هيفف

 3 حنم لهأ نم الجر فلساف 0 يكزا ىف رجتي لجر نعو : ةلأسم

 يف بحلا عابو ، هاضاقتف حنم لهأ نم الجر هيف لكوو قحلا لحو . ربب

 نأ الا & يكزا يف يطعت بحلا كلذ ةاكز نا لوقاف { ةقدصلا لحم تقو

 ١ حنم يف لوحلا هيلع لاح ناك ناف ، حنم يف لوحلا لاح هيلع نوكي
 . حنم يف هتاكز جرخأ

 هل لاق مهرد فلأب الجر بلطي ناك لجرو & باوج نم : ةلأسم

 هيلا بلطيف 0 مهرد فلاب هنم ذخاف { كقحب يترمث نم نطأ ، بولطللا
 3 مهرد ةئايسمخ رمتلا يرسي لاقف © فلألا مهاردلا نم ةاكزلا قدصملا

 كلذ مزلأ وهف { ارمت كتقدص ذخ كنكلو هبلطأ ينأل ، هنم تضرتعا امناو

 لاق . مهارد ذخأ ءاش ناو ث ارمت ذخأ ءاش نا 2 رايخلاب قدصملاو هسفن

 سيلف © هلام ذخأ نم ةردق ىلع ناك اذا كلذ نم ديعس ابأ بسحأ : هريغ

 . ةاكزلا لحم دعب كلذ ذخاف اغل وه
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 هلو } هيكزي لام هدي يف ناك نمو رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم
 هنيد لحي نأ الا هنيد نم ذخؤي ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف { لجا نيد

 ٥ لجالا هنيد نمو 0 هدي ف امم ةاكزلا ىطعي : لاق نم لاقو 0 هتاكز عم

 اذه لثم ىف ةرفص يبأ ظفح ىفو © ناهثع وبأ انغلب ام ىلع كلذب لاق نممو

 اذا : لاق نم لاقو 5 هتاكز عم لجآلا هنيد لام سأر نم ةاكزلا جرخي هنا

 . هتقو يف هتاكز جرخا ث هنيد لحم لبق قرولا نم هتقدص لحم تقو ناك

 هرزع نب يلعو يلع نب ىسوم لوق وهو .& هتاكز جرخا هنيد لح اذإف
 . ذخأن هبو

 8 ضبقي ىتح هلام سأر نم الا 5 هيف ةاكزالف فلسلا امأو : ةلأسم

 وه لوألا ىأرلاو ، ةاكزلا هضبق هنكمأو لح اذا : لاق نم لاق دقو لح ولو
 بهت اموهو ىون ريغ ىف الاح ناك اذا هناف ۔ فلسلا ريغ نيد امأو 5 رثكلا
 . ضبقي مل ولو ، هنم تجرخا { ةاكزلا هيف

 نمو 0 هنكاسم ءاركو © هدسع ةراجا نم ءرملا هكلمي امركذ : ةلأسم
 امب هنكسم يركيو هدبع رجؤي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق . باتكلا
 كلذ نم ءيش ىف بجت ال : لوقي سنأ نب كلام ناكو ى ةاكزلا هيلع بجي

 مل اذا : نامعنلا لاق هبو هضبقي موي نم لوحلا هيلع لوحي ىتح . ةاكز
 رثكأ وأ ايهرد اهنم ضبق اذا : دمحمو بوقعي لاقو & كلذ ريغ لام هل نكي

 . انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم ، ديعس لاق روث وبأ لاق هبو © ةاكز
 يناعم ىف يدنع فلتخي هنا الا { نويدلا ةلزنمب يه ةتباثلا تاراجإ نأ

 . افورعم ائيش وأ ةنس وأ نيتنس ةرجألا تناك اذا © ءاركلا توبث يف مهلوق

 نم اقحتسم لاملا ناك ، ةحيحص ةرجألا تناك اذا هنا : مهلوق ضعب يفف

 اهيلع عقو يتلا ةدملا يضقنت ىتح : مهلوق ضعب يفو 0 ةرجألا تعقو نيح
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 اذاف & هترجأ رجؤملا قحتسي ذئنيح مث ، نكسلاو ، لمعلا نم ةرجالا

 نم ةردق ىلع ناك ناف & يدنع الاح الام تناك 0 نيهجولا ذخاب اهقحتسا

 ، اهذخا ىلع ردقي ال ناك ناو ، دوجوملا لوقلاك اهيف لوقلاف ، اهذخا

 ريغ قرف رجألا يف يل نيبي الو هنم سوؤيملا نيدلا يف لوقلاك اهيف لوقلاف
 . ملعأ هللاو © هيلع فقأ مل ، تيسن مث نوكي نأ الا ، نويدلا يناعم

 ركب وبأ لاق . هبتاكم ةباتك ديسلا ضبق ركذ 3 هنمو : ةلأسم

 يعفاشلاو سنأ نب كلام ناكف . هبتاكم نم ديسلا هضبقي ايف اوفلتخاو

 ءيش يف هيلع ةاكز ال : نولوقي يأرلا باحصأو روث وباو لبنح نب دمحاو
 يروثلا نايفس لاقو ، هضبقي موي نم لوحلا هيلع لوحي ىتح ، كلذ نم
 : يعازوألا لاقو ، هنع باغ امل ةاكزلا ىدأ هضبق اذا هيوهار نب قاحساو

 ةاكز الف ارسعم ناك ناو 0 هاكز رسوم وهو 0 اهرخاف هموجن تلح اذا

 . هيلع

 نم عيب ةبتاكملا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 ىلا ةبتاكملا تناك ناف ، هقتع هديس نم هسفن بتاكملا ىرتشا ناو ، عويبلا

 ريغ ىلا اهنم ناك امو . لجأ ىلا اهنم ناك ام وأ 0 اهلاجآ اهلحمف لجأ

 اذاف ء دحاو انعم ىدنع اهلكو . قوقحلا نم لاحلاو ، لاح وهف . لجأ

 ٠ دوجوملا لاملا ىنعمب { ةاكزلا هيف ناك هلحم دعب هذخأ نم ةردق ىلع ناك

 ىضم دقو { هنم سؤيملا لاملا ىنعم هانعمف هذخأ نم ةردق ىلع نكي مل امو

 . اعيمج امهيف لوقلا

 هيلعو . مهرد يتئام كرت لجر نعو . باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 . ةقدص اهيف هيلع سيل هنا معزف ، نيد مهرد اتئام

 ىلا هللا همحر _ بوبحم نب دمح هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
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 ىلع ةيد هل تناك لجر يف ۔ هللا كمحر _ تركذو ، كلام نب تلصلا

 ادب مث } ةريثك نونس هل الخ نا ىلا هركف & اهضبق ىلا هنوعدي اوناكو 3 موق

 اوناك 0 ةيدلا مهيلع نيذلا ناك ناو : تلق . اهذخأف ، اهضبق هل

 ناف { هنم هقح ذخأف اودفر وأ { اراسيو ثاريم مه عقو نا ىلا ، سيلافم

 هشرا هل ضرف مكاحلا ناك ناو ث اهيف هيلع ةاكز الف البا ذخأ ناك

 ذم © ةاكزلا هيلعف . مكاحلا ضرف اك 4 مهارد اهبحاص اهذخأف . مهارد

 . تضبق موي ىلا الخ امل تلح موي

 ىلا { تلح موي ذم ةاكزل ١ هيلعف ز سلفملا نم اهضبق اذا كلذكو

 ةنس لك هنع حرطيو رثكأ وأ 5 مهرد يتئام تناك اذا . اهضبق موي

 . ىلوألا ةاكزلا نم © هيلع بجو ام

 يف ةاكزلا هيلع امنا اذهو : لاق ديعس وبا هنا وجرا © هريغ نمو

 © مكاحلا اهب هل مكح موي ذم ، مهاردلا تلخ موي ذم © مهاردلا
 . مهارد مكاحلا اهب مكحي نا الا ، اهيف ةاكز ال البا ةيدلاف الاو

 فصن ةاكز ىلع بساحت ةأرملا نا © هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 اهيلع ناك . اهجوز اهب لخد اذاف ، اهجوز اهب لخدي مل ام 0 اهلجاع
 . عيمجل ا ةاكز

 يف 0 ديعس يبأ نع تدجو ىذلا لاق & باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 . ةاكزلا ىلع بساحي لاق نم : لاقف هنم در هيف باتك ىف { افالتخا اذه
 نيد هل نم ةلزنمب نوكتو 0 اهتاكز تقو ءاج اذا . الاح قادصلا ناك اذا

 ىتح . هيف هيلع ةاكز الو ، هيلع بساحي ال : لاق نم لاقو © هريغ ىلع
 . ملعأ هللاو & ىضم ام ةاكز تجرخا هضبق اذاف { هضبقت
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 خيشلا لاقف ةنسلا تءاج مث { ةنس ىلا ارمت عاب لجر نعو : ةلأسم

 . هيلع ةقدص ال : حبسم

 ىتح ، لجالا ىف هيلع ةقدص ال : ليق دقو . معن لاق 5 هريغ نمو

 © ةقدصلا هيف هيلع : لاق نم لاقو ، لح ذم لوح هيلع لوحي مث ، لجي

 . هلحم ىلا ، لوح لك هنع اهيدؤيو

 ٠ نيدلا لحم ءاج اذا ، ىضم امل ةقدصلا هيلع : لاق نم لاقو
 ىتح هيف اهيلع ةاكز ال : لاق نم لاق . ةأرملا قادص ىف { ةاكزلا كلذكو

 . ةاكزلا اهيلعف ، هذخأ نم ةردقم ىلع تناك اذا : لاق نم لاقو

 ىلع تناك ولو & فصنلا ةاكز اهيلع امنا ليق دق هنا © يعمو ؤ هريغ لاق
 يف ةاكزلا اهيلع ناك 7 اهب لخد اذاف 5 اهب لخدي مل ام هذخا نم ةردقم
 باوج ، كلذب لوقي نم لوق ىلع هذخأ نم ةردق ىلع تناك اذا ، عيمجلا

 نيد هيلع هتجوزلو 0 نايعب كله لجر نعو 0 ناورم يبأ ىلا يلع يبأ
 هتجوزو . دوهشو باتكب هسفن ىلع اهتبثا دق { مهارد وأ { ريناند

 ، نونس نيدلا كلذل الخ دقو & كلذرهظ كله املف { اهريغب وأ ةرصبلاب

 © ةيضاملا نينسلا يف ةاكزلا نع تلأسف . اهيلع نيد ال ةجوزلا نأ ملعو

 ضرعتي نأ بحأ الف ، ةبئاغ تناكو { ةجحب اهيلع نيد هنا ةجوزلا تلاق

 . اهل ناك امل

 ۔ هللا هظفح ۔ : هللادبع يبأ نب نايثع دمحم وبأ خيشلا لاق : ةلأسم

 بحاص وهو ، ضقانتي فيك . دمحم يبأ لوق نم بجعلا يخأ اي رظنا
 {. ءاسنلا تاقدص ةاكز باب يف ءايضلا يف ليق هنا كلذو . ةغلابلا ججحلا

 ملو ، اهيلع جوزت مث مهرد ةئايعبرأ قادص اهجوز ىلع اهل ناك ناف
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 { نينسلا ىف ةئايعبرالا ةاكز اهيلعف نونس الخ ىتح . قادصلا هيلا بلطت

 . ةاكز هذه ىلع ىرأ ال : دمحم وبا لاق . اهيلع جوزت ذنم تلخ يتلا

 يف ليق دقو ث هلاحب وهف هبلطت مل ناو 0 هتبلط نا لاح اهل هنا ليق هنأل

 : دمحم وبأ لاق . لجألا لح اهب لخد اذا هنا لوق : ليواقأ ةثالث لجألا

 ةثالثلا بجعا لوقلا اذه ناك ناف ؟اذه فيكف يلا مهبجعا وهو

 ىلع ىرأ ال لاق ملف ، لوألا لوقلا ين ةاكزلا اهيلع لعجف . هيلا ليواقالا

 فيكف 0 لوألا وه باوصلا هلوق ناك ناو ؟ لوألا لوقلا يف ةاكز هذه

 { هبجعي ناك اذاف ؟ هبجعي هنا لوألل فلاخملا يناثلا لوقلا اذه يف لوقي

 © بجعلا وهل اذه نا ؟ ةاكز اهيلع ىرأ ال لوألا لوقلا يف لوقي فيكف

 لقي مل هنأل ، دحاو » ىندا دمحم وبا باتكلا ىف هركذ يذلا ناك نا

 . امهئاباب امهنيب قرفي نا بجي ناكف ث نينثا انوكي ناف & طقف دمحم وبا الا

 . ىضقنا

 )١( لصالا يف اذك .
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 رشع سم اخا بابل ١

 هيف بجت ملف صقن مث هيف بجت ةاكزلا تناك اذا لاملا يف
 كلذ هبشأ امو هيف تبجوف داز مث

 ف هكلهتسا مث . مولعم تقو ف ٨5 هيكزي لام هل ناك لجر نعو

 تقو لحم لبق ٨ الام دافتسا مث © دحاو مهرد هنم يقب ىتح 4 كلت هتنس

 معنف ؟ لاملا كلذ ف ةقدص هيلع له . مايأ ةرشع وأ نيموي وأ © مويب هتاكز

 . هتاكز تقو لبق نم دافتسا اذا انظفح كل ذكو ، ةقدصلا هيلع

 اذاف ، لاملا دفتسي ملو هتاكز تقو عقي مل اذا . معن : هريغ لاق

 ذنم لوحلا هيلع لاح اذا 5 دافتسا موي نم هتقوف كلذ دعب لاملا دافتسا
 لاملا نم يقابلا نوكي ام لقأ مك : تلقو . ةاكزلا هيف بجت ام ، دافتسا

 اذا : ليق امناو ، دودحم دح اذه يف سيلف ث دافتسا ىذلا هيلع لمحي يذلا

 يف هدافتسا ىذلا هيلع لمح { اريثك وأ ث اليلق ناك ءيش لوألا نم يقب

 هناف 3 هتاكز تقو زواج نا دعب نم لاملا اذه دافتسا اذاو & كلت هتنس
 © دافتسا امب & مهرد ةئام هعم مت ذم ، الوح لوحي ىتح ٠0 هيلع ةاكز ال

 اهنم يقب اذا ةفصلا هذه ىلع 5 منغلاو لبالاو رقبلا يف ةقدصلا كلذكو
 نا لبق نم . ةقدصلا هيف هغلبت ام ردقب 3 ائيش اهنم دافتسا مث © ةدحاو
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 يقب ام ىلع لمجي اهنم دافتسا ىذلا ناف { اهنم هتاكز تقو زواجي

 . لوألا نم

 ىقبي ام لقآو كلذكف . منغلاو رقبلاو لبألا امأ : هريغ لاق

 وهو 0 ايهرد نوعبرا ىقبت ىتح : ليق دقف ى مهاردلا اماو {. ةدحاو

 نم لاقو ، مهرد هعم ىقبي ىتح : لاق نم لاقو { ةاكزلا هيف بجت ام
 . ءاوس وهف يقب ام : لاق

 تبهذ اهاكز الف 0 اهيكزي مهارد هدنع ناك لجر نعو : ةلأسم

 هيلع له . ةاكزلا هب مت ام دافتسا ، تقولا لوح لبقف { تقولا دعب
 . ءيش اهنم قبي ملو & اهلك تبهذ اذا ليق هنا يدنع : لاق ؟ ةاكزلا

 ناو ث ةدئافلا تعقو ذم 0 لوح اهيلع لوحي ىتح 0 ةدئافلا ين ةاكز الف

 هيلعف هلوح لاح اذا : لاق نم لاقف 7 رثك وأ لق ءيش ىلوألا نم يقب

 . ايهرد نوعبرأ ىلوألا نم ىقبي ىتح : لاق نم لاقو . ةاكزلا

 هللاو & تعقو ذنم اهيلع لوحي نا الا : لاق نم لاقو 0 هيلع ةاكز الف الاو
 . باوصلاب ملعأ

 هكرت مث © هيكزي لام هعم ناك لجر نع لئسو ث هريغ نمو : ةلأسم

 دعب رخا الام دافتسا مث ، هنم ءيش هدي يف يقبو © لاملا كلذ بهذ ىتح

 يف ةاكزلا جرخي نا هيلعف © لوألا نم ءيش هعم يقب دقو 3 نيتنس وأ ةنس

 اذا ليق دقو : لاق ، هريغ نمو 0 هيكزي ناك ىذلا لوألا لاملا ةاكز تقو

 دقف { ةاكزلا هيف بجت ام لاملا نم هدي يف سيلو 5 هتاكز تقو هيلع لاح
 كلم ذنم ، لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكزلا هيلع سيلو ، كلذ هيفو عطقنا

 هدي يفو & لوح اهيلع لوحي ىتح هدي يف ىقبيو .0 ةاكزلا هيف بجت ام
 . هلك دافتسم لام هنأك اذهو ء كلذ هتقو عطقنا دقو ض ةاكزلا هيف بجت ام
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 نم ةاكزلا يدؤي نميف : مكحلا نب نايلس لاق © هريغ نمو : ةلأسم

 كلذ نم هدي يف يقب دقو 0 نيتنس ةاكزلا هنع تعطقنا © ةضفلاو بهذلا

 . الام دافتسا مث ، لقأ وأ © مهارد ةرشع ةاكزلا هنم يدؤي ناك يذلا لاملا

 نم هيف يطعي ناك ىذلا رهشلا يف ةاكزلا يطعي نا هيلعف & هدي يف راصو

 يذلا ، هرهش لاح اذا لوقا انا يناف ، اهنع لس : دايز وبا لاق . لبق
 ةرشعلا الا هعم سيلو ، كلذ هرهش ىضقنا مث © هلام ةاكز هيف يدؤي ناك

 موي نم لوحلا لوحي ىتحف . ةئامو نوعست اهيلا عمتجا اذاف { مهاردلا
 . تعمتجا

 3 لاملا نم هدي يف سيلو 0 هتقو ىضم اذا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 لاح اذا { ةاكزلا هيلع امناو ، كلذ هتقو عطقنا دقف 5 ةاكزلا هيف بجت ام
 { ةاكزلا اهيف يتلا ، ةلمجلا اهب بجو يتلا 0 ةدئافلا موي نم لوحلا هيلع

 نأ ول : ليقو ، تقولا كلذ ىلع لاح اذا هيف يكزي يذلا تقولا كلذف

 3 هيف يدؤي ناك يذلا لوحلا لبق بهذ { ةاكزلا هنم يدؤي ناك يذلا هلام

 تقو هتقو ناف 0 الام دافتسا مث © ايهرد نيعبرا نم لقأ هعم يقب ىتح

 يه نيمبرالا نأل ، ايهرد نوعبرا هدي ىف ىقبي نا الا { هيف دافتسا ام

 . ةقدصلا عضوم

 " الام دافتسا مث ، مهرد ولو ؤ هدي يف يقب اذا : لاق نم لاقو

 لقأ وأ ، هريعش يقب ولو : لاق نم لاقو 0 هيف يدؤي ناك يذلا كلذ هتقوف

 يذلا وه هتقوف { الام دافتسا مث ، هنم ناك ام انئاك لاملا كلذ نم رثكأ وأ

 . ةاكزلا لبق © هيف يدؤي ناك

 قرفي مث ، فورعم رهش ىف هلام ةاكز يدؤي يذلا نعو : ةلأسم

 ينب مث . رهشلا كلذ ىضمو . ةاكز هيف بجت الام يقب ىتح هدي ف ىذلا
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 نا ملعأف { ةاكزلا اهيف بجت يذلا لاحلاب تراصف . مهاردلا كلت ىلع

 اهدافا مث © ايهرد نوعبرا يقب نا : لاق نم لاقف { هيف فلتخا دق اذه

 تقو يف هتنس ددحت : لاق نم لاقو 0 هيف جرخي ناك يذلا تقولل جرخا
 . ةدئافلا

 لاحف . ةاكزلا اهيف بجت مهارد هدنع ناك نمع هتلأسو : ةلأسم

 ؟اهنم ءيش هدي يف قبي ملو ، بابسألا ضعبب تفلت 3 اهاكزو هلوح
 لاح مث ى ةاكزلا هيف بجت ام دافتسا ، رهشب هلوح لوحي هنا : لبقف

 ؟ كلذ ىف ةاكزلا هيف بجت امم ناك اذا . ةاكز دافتسا ايف هيلع له . هلوح

 يف ةاكزلا هيلع : لاق نم لاقف . يدنع ايف فلتخا دق هنا : يعم لاق
 هيلع لوحي ىتح ث يدنع جرخي اهف هيلع ةاكز ال : لاق نم لاقو & كلذ

 هذه هيف يكزي دوعت ىذلا هرهش لبق دافتسا ولو : تلق . دافتسا ذم لوحلا

 ىلع ، هلوح لاح اذا ، اهتاكز هيلع نكي مل ث موي وأ 5 مايا ةرشعب ةدئافلا

 رهش هل ناك اذا هنا & يعم اذكه : لاق { ةاكزلا اهيف نا : لوقي نم لوق

 بجي ام دافتسا اذاف 0 اتقو هذختا دق © هيف يكزي فورعم موي وأ فورعم

 نا ، يعمف ةعاس وأ .۔ مويب هموي وأ هرهش لوخد لبق . ةاكزلا هيف هيلع

 5 كلذب لوقي نم لوق ىلع هرهش وأ ، هموي لخد اذا 0 ةاكزلا هيلع

 كلم ذم © لوحلا هيلع لوجي ىتح . ةاكز هيلع نوكي نا ينبجعي الو

 { ةدئافلا دافتسا ناف : هل تلق ، لوألا لاملا عطقنا دق ناك اذا { رخآلا

 هقحلي له { هموي وأ ، هرهش لوخد لوأ يف ةاكزلا اهيف بجت يتلا
 : هل تلق . كلذب لوقي نم لوق ىلع & يعم اذكه : لاق ؟ فالتخالا
 ةنسلاب اهلك تفلت مث ، هرهش يف ةاكزلا اهيلع يرجت يتلا همهارد ىكز اذاف

 هموي هيلع لوحي نا ليقف 0 ايهرد نوعبرا اهنم ىقب ىتح 3 رهش دعب
 : لاق ؟ ةدئافلا ةاكز هيلع له .:ةاكزلا هيف هيلع بجت ام دافتسا 3 هرهش وأ
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 : تلق . افالتخا كلذ يف ملعأ الو 0 ةاكزلا هيلع ليق دق هنا { يعم

 3 هرهش وأ 5 هموي لبق دافتسا مث ٥ ليلق عيش ةلوألا نم يقب نا تيأرأ

 نا لبق ، هيف يكزي دوع يذلا .هرهش وأ © هموي ف ةدئافلا ةاكز هيلع له

 هيلع نا : ليق هنا } يعم : لاق ؟ اهكلم ذنم ةدئافلا ىلع ، لوحلا لوجي
 ٠ كلذ ةاكز هيلع سيل ليقو & يكزي . دوع ام تقو ين ةدئافلا يف { ةاكزلا

 مهاردلا نم يقب نكي مل ام ، اهكلم ذم ، لوح ةدئافلا ىلع لوحي ىتح

 . كل تفصو امك . ايهرد نوعبرأ ىلوألا

 هيلع لاح اذا ، ىلوألا مهاردلا ةيقب يف { ةاكز هيلع لهف : تلق
 ىلع ، ةاكزلا هيف بجت ام © هدي يف ناك اذا ، هيف يكزي دوع يذلا 0 هموي

 يهو {، لوح اهيلع لوحي ىتح ةدئافلا ةاكز هيلع سيل نا : لوقي نم لوق

 . كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ هدي ين

 © هيف يكزي دوع يذلا هرهش ىف ةقرو ىكز لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 مث ، ةنسلا يف رهشلا دعب وأ ، ىكز نا دعب { هرهش يف همهارد تفلت مث

 بجت ام ديفتسي ، كلذك لزي ملف ، فلت مث { ةاكزلا هيف بجت ام دافتسا
 دافتسا مث ، ءيش هدي يف سيلو ث هرهش لاح ىتح فلتتو ۔ ةاكزلا هيف

 ةاكز هيلع له . ةاكزلا هيف بجت ام { هنم موي رخآ يف © ةاكزلا هيف بجت ام

 هيف بجت ناك يذلا © هلك هلام عطقنا اذا هنا ، يعم : لاق ؟ ةدئافلا يف
 هنا يدنع ام ضعب يف عطقنا دق { هتقو نا ءيش هنم قبي ملو ث ةاكزلا

 هيف بجحت ام ، هتقو لحم لبق دافتسا اذا : ليق دق هنا بسحاو ث ليق
 ايف ، لوقلا اذه ىنعم ىلعو ، تقولا يضقني مل ام : هتقو وهف ث ةاكزلا
 جارخا ز هلك هيف ادمتعم 0 هل اتقو هلعج دق يذلا تقولا يضقني مل
 مل ام ، هرخآ وأ هلوأ يف ءاوس هنا & يدنع جرخيف 3 هتاكز جرخيف { هتاكز
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 © لوآلا يف كل تفصو اك دافتسا ناف : هل تلق . هتاكز تقو & صقعي

 يف ، فالتخالا هقحلي له ، رهشلا نم موي رخآ يف سمشلا بورغ دعب
 ىلوتسي ىتح 7 راهنلا مكح همكحف ليللا علط اذا هنا : لوقي نم لوق

 ىلع فلس هل ناك ناف : هل تلق . كلذ يل نيبي ال : لاق . مالظلا هيلع
 يف ام ىلع هفلس لمحي نا هيلع له . هتاكز تقو ءاجو لجي مل ، سانلا

 85 فلسلا يف كلذ ليق دق هنا & يعم : لاق . عيمجلا يكزيو 0 هدي

 { لاملا سأر نع يدؤي امناو ، فلسلا يف سيلو ث لاملا سأر يف : ليقو

 © فلسلا نم ىدأ هضبقو لح اذاف ، هلجأ ىلا وه © ليق دق هنا & يعمو

 ، هلوح لاح ناف : هل تلق ، هلجأ ىلا الا ، هضبق ىلع ردقي ال هنال

 هيف بجول هلمح ول لجأ ىلا فلس هلو { ةاكزلا هيف بجت ام 5 هدي يف سيلو
 ىكز فلسلا لح اذاف { هتاكز تقو ين هدي ىف ام يكزي نأ هيلعأ . ةاكزلا

 جرخي : لاق ؟ فلسلا لحي ىتح . هدي ىن ايف ةاكز هيلع سيل مأ . هنع

 نا هيلع نا ث ةاكزلا فلسلا يف همزلي هنا . لوقي نم لوق ىلع يدنع

 85 فلسلا ةاكز ينعأ ، يقابلا نوكيو .3 هدي يف امم & هدي يف ام يكزي

 { ةاكزلا هيف بجو { هدي ىف ام ىلع هلمح ناك اذا { لاملا سأر يف كلذكو

 ف عيمجلا نع ىدأ .0 ةلمجلا يف بجو ناف 0 اذه ىلع يعم كلذ ربتعيف

 نم لوق ىلع يدنع جرخيو & ضعب ين هدي يف ايعو ، لوقلا ضعب
 يف عمتجاو فلسلا لح اذاف فلسلا لحي ىتح . ةاكزلا كلذ يف بجوي ال
 ىنعم ىلع يدنع 0 عيمجلا يف ةاكزلا همزلت كلانهف ، هيف بجت ام هدي

 . لوقلا اذه ىنعم ف { يدنع جرخي ام

 ۔ اهنع يكزي ةرابت هدنع تناك نمو۔رباج يبأ باتك۔نم : ةلأسم

 دافتسا مث { ريثك وأ ، ليلق ءيش هعم يقب ىتح كلذ بهذ مث © قروو

 مل ناو ، هيلا راص اممو ، هدي يف يقب امم ةاكزلا ىطعأو . ةاكزلا هب تمت ام
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 ىتح( هيلا راص ىذلا ف ٨5 هيلع ةاكز الف { الصا ءيش لوألا نم هعم قبي

 . ةاكزلا هيف يبت وهو . لوح هيلع لوحي

 نا : هلوق نم ناك ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نأ انغلبو : ةلأسم

 . مهارد راصا مث 6 اهتاكز يدؤي ناك يتلا ٠ مهاردلا هنم تبهذ نم

 نوكت مت ‘ اهرد نوعبرا لوألا نم هعم ىقبي ىتح 4 هيلع ةاكز الف

 ىتم « ةقدصلا هيف يبت ام مت اذا © دافتسا ايفو © هعم يقب ايف ةاكزلا

 ةقدصلا تناك يتلا . ىلوألا مهاردلا نم ءيش هعم ىقب اذا هدافتسا ام

 . اهيف ءيربت

 نيعبرا نم لقأ ولو ، ءيش اهنم هعم يقب ام : لاق نم لاقو

 . ليلق ءيش ىلوألا نم يقب نا ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاقو ، ايهرد

 كلت نم هتاكز تقو ءاضقنا لبق © ةقدصلا هب متت ام دافتسا مث ؤ ريثك وأ

 امناو . ءيش اهنم يقب وأ ، اهلك ىلوألا تبهذ ناو . ةاكزلا هيلعف 0 ةنسلا
 نم هتاكز تقو ءاضقنا دعب © ةقدصلا اهب تمت يتلا ةدئافلا هدي يف تعقو

 لوحي ىتح . ةقدصلا هنع تعطقنا دقو 03 هيلع ةاكز الف { ةنسلا كلت

 هدنع هب تمت ام ىلع ةخسن يفو 0 ةاكزلا هب تمت ىذلا ىلع لوحلا

 . يلا بحأ يأرلا اذهو ث همزلي مث { ةقدصلا

 © كلذ نم رثكأ وأ تارقب سمخ هدي يف ناك ناف : تلق : ةلأسم

 ةدحاو الا نفلت مث } ةقدصلا نهنم جرخاو } لوحلا نهيلع لاحو

 بجت له ث اعبرا دافتسا ، رهشب كلذ لبق وأ لوحلا ءاج املف ، نهنم
 دفتسي ملو ، لوحلا ىضم ناف : تلق . معن لاق ؟ ةاكزلا نهيف هيلع

 ؟ اعبرا هل بهو وأ ، كلذ دعب ىرتشا مث ء ةدحاو الا هعم سيلو ، ائيش

 ، نهدافتسا ذنم ، لوحلا نهيلع لوحي ىتح نهيف هيلع عيش الف : لاق
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 مث ، ةدحاو الا هعم سيلو ؤ ائيش دفتسي ملو ، لوحلا ىضم اذا هنال
 ىتح ، نهيف هيلع ءيش الف : لاق ؟اعبرا هل بهو وأ كلذ دعب ىرتشا

 . لوألا تقولا هنع خسفنا هيف يكزي دفتسي ملو لوحلا نهيلع لوج
 لوحي نا لبق { هتنس يف اسمخ دافتسا مث اعيمج تارقبلا تفلت نإف : تلق
 . اعيمج نفلت دق نك اذا هيلع ءيش الف لاق 0 هيف يكزي دوع ىذلا هلوح
 . معن : لاق ؟ اذه يف مهاردلا لثم ةاشلاو لبالاو رقبلاو : تلق

 3 مهرد اتئام هعم لجر نعو هللادبع يبأ نعو ‘ هريغ نمو : ةلأسم

 نيرشع حبرو نوعبراو ةئام ايه اذاف ، ةنس ايهسبحف اهيكزي دوعت

 يفو { ايهنم ىقب ايف امهيف ةاكز هيلع له & لجا ىلا اتحيف 0» 5 ايهرد
 لوحلا لوحي ىتح ال : لاق ؟ هيف يكزي دوعت يذلا ، هرهش لح اذا اهحبر
 . يكزي مث ايهحبرو . اهلحم موي ذم

 )١( لصالاب اذك .
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 رشع سد اسلا بابل ١

 اهيف نايضلاو حبرلاو ةاكزلاب ةبراضملا يف

 نم هدنع امب رجتي كرشلا دالب ف لجر ف ٠ ةرفص يبأ ظفح يفو

 سيلف فلت ن او . مهلف حبر نا : لاق ؟ نيملسملل هتراجت ف ةاكزل ا

 وه : هللادبع وبأ لاقو ، نيمألا هبش وهف 5 تبهذف هعم تناك ناو 0 هيلع

 © نيملسملل حبر الو هل حبرل او . اهزيم و ا اهطلخ نا . ة اكزلل نماض

 . ذخأن هبو يلا بحأ ىأرلا اذهو

 { هل حبرلاف 5 هضرتقا نيملسملا لام نم ءيشب رجت نمو : ةلأسم

 كلذ نمم دحاؤ وأ ئ لاو وأ ماما هايا هضرقا اذا ث لاملا سأر ن اض هيلعو

 لوقب ذخاو & كلذ نم سفن يفف © هدي ف امم وه هضرتقا ناو . هدي ف

 هيلع نايضلاف ، ضرق الب رجت نا اماو ث هيلع نايضلاو هل حبرلا لاق نم
 . حبرلا ف هيلع ن اض الو . نيملسملل حبرلاو { لاملا سأر ف
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 عويبل ١ ةاكز ف

 ىرتشا لجر نعو ۔ امهيلع هللا ةمحر _ حبسمو مشاه باوج نمو
 ىلع ةاكزلاو ، ةاكزلا هيف : الاقف . ةاكزلا هيف غلبو © كرداق هباودل افلع
 نوكيو { ءيش هنم يقب نإ هنا يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ الا ، عئابلا
 © كردأ دق رمثلا ناك نا : لاق ىلع يبأ نعو { هتاكز كيلعف { ةرمثلا هيف
 . يرتشملا ىلع ةاكزلاف ، اكردم نكي مل ناك ناو ، عئابلا ىلع ةاكزلاف

 ىرتشا لجرو ث دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحا : ةلأسم
 نم ، عئابلا وأوه عيبلا ضقن نيتنس دعب مث { هنمث ملسو 3 اضقتنم ءارش
 نوملسملا دريو ، تفرع ام وحن ىلع 0 عئابلا ىلع ةاكزلاف ؟ ةاكزلا مزلت
 نع دجوي ام وحن ىلع } مهاردلا ةاكز نم هنم اوضبق ام يرتشملا ىلع
 . ملعأ هللاو {| بوبحم نب دمحم
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 رشع نم اثلا بابل ١

 اهريغ وأ ةراجت ف ةاكزلا هيلع بجت نميف

 هتنوؤمو هتقفنو هتوسكل هلام نم كرتي ن أ د ارأو

 بلطف 7 هل نيد ةاكز ىلع بسوح لجر نعو . هللادبع يبأ نعو

 نوكي نأ الا ، هتقفن تفصو ام ىلع هل كرتي الف { ةقفن نم حرطي نا

 ماعط هدي يف ناك ناف 3 هدي يف ةراجت هلام امناو ، لصألا نم هل لام ال

 نم هدي يف رضح امم 0 لباق نم هتاكز تقو ىلا { هتقفن هل تكرت ، رضاح
 سانلا ىلع ماعطلا نم هل ناك ام الا ، ماعط هدي يف دجوي مل ناو © ماعطلا

 . ءيش هل كرتي الف © هريغو

 مهرد فلأ هتقلطم يهو . هدالوأ مأ ىلا ملس لجر نعو : ةلأسم

 ةقفن عفري : لاقف رهشب كلذ دعب هتاكز تقو رضح مث © ةنس هدالوأ ةقفن

 . اهيلا ملس امم يقب ام ةاكز جرخي مث ، رهش

 بحاص نعو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كلذ يف رظنيف { ةنس لك يف ةاكزلا هيلع بجت يتلا ةراجتلاو { فلسلا

 نم هيلع لزني فيضو .7 هلايع ةنوؤمو { هتنوؤم ةيافكب موقي هنا { ملعي ام
 نهدلاو ةبرصلاو & كمسلا ءارشو { لكأملل رمتلاو ةرذلاو ربلا { بحلا
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 . هدي يف يقب ايف ةاكزلا جرخي مث 7 هتنسل كلذ لزعيف ، حلملاو ضرحلاو

 ىلع ، كلذ هل زوجي له : هل تلق . ةاكز فلسلا نم ةراجتلا هذه نم

 هنا { ءاهقفلا نع اذه يف اندجو ىذلاف { تفصو ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه

 © مهلوق يف كلذ فرعن ملف ، فيضلا امأو { هلايع ةقفنو هتقفن عفري

 © هترابت نم هدي يف نوكي امم { رمتلاو بحلا يف اذهو { يقب ام يكزيو

 . هريغو فلسلا نم رمتلاو بحلا هلخديو

 هل لصحيف . ظيقلا نامز يف يرتشيو عيبي لجرلا نعو : ةلأسم
 هبسحي هلام سأر يف الا { هيلع ةاكز الف ؤ باوجلا ؟ ال مأ ةاكز هيلعأ 3 رمت

 . ملعأ هللاو { اباصن ناك نا

 هدي ىف ءيش لك هيلع موقي رجاتلاو رباج يبا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 كرتيو ، هيف وه يتلا دلبلا رعس ىلع طسو ةميق 0 ريثك وأ ليلق نم ةراجتلل
 ةرمث ىلا & لوعي نم لك يفكيو .0 هيفكي هنا لوقي ام ماعطلا نم هل

 : لاقف 0 ةوسكلا اماو : لاق ۔ هللا همحر _ يلع يبأ نع كلذك ، ىرخا

 3 مهارد الا نكي ملو { ماعط نكي مل ناو & ءيش اهيف اندنع سيل

 ائيش سبحي هنا لوقي نأ الا { ءيش هتقفنل كلذ نم مه كرتي مل ضورعلاو

 ائيش وأ { هتمدخل ديبعلا نم ائيش وأ ، هتوسكل 0 هدي يف يتلا . بايثلا نم
 لبق ةراجتلا نع سبحي هنا لاق ام لكف هتيبل عاتملاو ، هتعيضل باودلا نم

 يدؤيو . هيف هيلع ةاكز الف 0 ةاكزلا جرخا نكي مل ام 3 اهدعب وأ هتاكز

 3 هترابت يف هلخديو ، سبح ام دري نا كلذ دعب دارأ ناف ، يقب امم ةاكزلا

 . لباق نم هتاكز تقو ءيجي ىتح 0 هيلع ةاكز الف

 هرهش ءاج مث 5 اماعط ةنسل هلايع ةقفنو هتقفن جرخا نم : ةلأسم

 . ةاكز هاحن يذلا كلذ نم جرخي ال هنا ، همهارد هيف يكزي يذلا
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 هتنس ةقفن ىحن اذا مهاردلا اماو ، ماعطلا يف اذه هلام ىلع هلمحي الو
 © هلام ىلع 0 هتقفنل مهاردلا نم هاحن ام لمجي هنا هرهش ءاجو . مهارد

 . ماعطلاو مهاردلا نيب قرفو . ةاكزلا هنم جرخيو

 ضرأ لجر دي يف هللا همحر ۔ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 اهيفو 0 ينف دق ام اهيف ضرألاو { اهايإ هتلكأم ىلع ةنيبلا ماقرأو { اهلكأي
 لكاي ىذلا عم سيلو ، هل ناك اهلصا نا . ةنيبلا لجر ماقأو 3 قاب وه ام

 نا ، لدع ادهاش هل دهش ناف 0 هتلكأمب الا ، هريغ الو ارس © لصا لاملا

 ايهنع الازا هدلاو الو هنايلعي الو 0 هيبأل وأ هل تناك لخنلاو ضرألا هذه

 ىلا تفتلي الو " هل ةتباث لخنلاو ضرألا ناف © هوجولا نم هجوب لاملا اذه

 اهيلع لدع ةنيب رضحي نأ الا & ضرألاو لخنلا هذه هدي يف ىذلا هلكام

 ، لخنلاو ضرألا هذه لكأي هنأ نادهاشلا هل دهشي وأ 3 هنم ةبه وأ ءارشب

 وهو ٠ هدلاول لاملاب نادهاشلا دهش امنا ناك نا هدلاوو اذهو 3 اهعديو

 امم ءيشب لدع ىدهاش ماقا اذاف ، هركني الو & كلذ ريغي الو هاوعدب ملاع

 . هتلكامو هدي ين امب ىلوأ ناك & كل تفصو

 نا هيلعأ 5 ةراجتلا هب ديري ليخ سأر هدنع لجر نعو : ةلأسم

 معنف ، باوجلا ؟ ال مأ ، ةاكزلا هنم جرخيو ، لوحلا هيلع لاح اذا هموقي

 كلذكو . ملعأ هللاو ب باصنلا وه غلبي ناك وأ 0 ةرابت هل نكي نا موقي

 هيلعأ { هتاكز تقو هرضحو . رهشأ ةسمخ وأ ، رهشا ةعبرا هدنع دعق نا

 . ملعأ هللاو ، هيلع © معنف ؟ هموقي نا
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 املف ، دفراف 3 هنيد ءاضقل دفرتسا نميف ميهاربا يبأ نع تظفحو

 موقلا فرع نأ دفرلا نم يقب ام : لاق ؟ عيش دفرلا نم يقب هنيد يضق
 ٨ نويدم ءاضق يف هاطعا مهفرعي مل ناو © مهيلع دريلف هودفرأ نيدلا

 امنا هنأل { ال : لاق ؟ هلكأ هل لحي لهف : تلق . ءارقفلا ىلع هقرفي وأ
 ناك ، معن هدفرأ نم لاقف . يل اذه لاق دفرأ اذا نكلو ث هنيد ءاضقل دفرأ

 يف يطعيل دفرتسا اذا بتاكملا نعو ، بسحا ايف هنعو . كلذ هل
 . رخا ابتاكم هيطعي : لاق ؟ ىطعا امم ءيش هتبتاكم نم يقبف 0 هتبتاكم

 بيرغ ريقف لجرل عمج لجر نعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 نأ لبق وه نم الو 3 وه نيأ نم فرعي ملو 5 لجرلا باغ مث . مه ارد

 يعم : لاق ؟اهنم ةصالخ نوكي فيكو ؟ نوكت نمل & مهاردلا هضبقن

 { رايخلا هل ناك هيلا اهملسي هنا ىلع اهضبق اذاو . هل تناك اهضبق اذا هنا

 ناف : هل تلق . هل اهسبح ءاش ناو 0 هنم اهضبقي نم ىلا اهملس ءاش نا

 نا 0 يعم : لاق ؟وه نيأ نم الو ء همسا فرعي ملو . هل اهنا ىلع اهضبق

 قرفتو هل اهب يصويو 0 ادبأ هل الام تناكو © هيلع اهكرت ءاش نا رايخلا هل

 ردق ىتمف 0 هيلا هغولبو ©، هتفرعم نم سيأ اذا } ءارقفلا ىلع اهقرف ءاش نا
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 ناف : تلق . يدنع مرغلا ءاش ن او ‘ رجأل ١ ءاش نا . رايخلا هل ناك هيلع

 هتدارا تناكو ،ارضاح وه نكي ملو ، بيرغ لجرل سانلل هتلأسم تناك
 . هل هنا هتدارا تناك اذا ءاوس هنا 0 يعم : لاق ؟ هل
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 ن و رشعل ١ بابل ١

 ةراجتلل لخنلاو ضرألا ءارش ركذ ى

 لخنلا رمثتنو ضرألا عرزتف

 يرتشي ءرملا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 نايفس ناكف ، لخنلا رمثيو ضرألا عرزيف { ةراجتلل لخنلاو ضرألا

 اذا هتميق هموقي : نولوقي هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يروثلا
 ناك ناف { ةاكز كردأف ةراجت ريغل هارتشا اذا روث وبأ لاقو { هاكزف هيلع لاح

 هيلع . اهعرزف ضرأ ناك اذا : ىأرلا باحصأ لاقو ك نمض كلذ لبق

 موقيو ، عرز ام ةاكز هيلع : روث وبأ لاقو { ةراجتلا ةاكز هيلعو © رشعلا
 ريغ اسارغ تناك اذا يعفاشلا لاقو 5 اهيكزيو لوحلا سأر دنع ضرألا

 . ةراجتلا ةاكز اهاكز ةطنح ريغ عرزو . لخن

 ضرألا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعسوبأ لاق
 ةلمج يف لخاد هنا ث ةراجتلل ىرتشا اذا هنا اهنم لصالا ةصاخ لخنلاو

 نإف { ةاكز اهسفنب اهيف سيل يتلا لوصألا عيمج كلذكو © هسفنب ةراجتلا

 ترمثا ام يدنع جرخي كلذكو . ةراجتلا يف هسفنب لومحم عونلا اذه

 ةميق لثم وهف 3 رايثلا ةاكزب ةاكز اهيف سيل يتلا © رايشلا عيمج نم لوصالا
 اهيف بجت ةرمث ةراجتلا نم عونلا اذه رمثأ ام امأو ث هل عبتو لوصألا
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 : لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنا ، يعمف { رايثلا نم ةنسلاب { ةاكزلا

 لقتني الو ، راثلا ةاكز هتاكز : لاق نم لاقو . ةراجتلا ةاكز هيف ةاكزلا

 لوقلا اذهو ، ىنعملا اذه يف رايثلا نم هلام ىلع لمعو { ةراجتلا ىنعمل

 { ةراجتلا ةاكز هيلع لخدي مث ، راهثلا ةاكز يكزي : لاق نم لاقو & يدنع

 ةاكز هيف نا تبث اذاو { ةراجتلا يف اضورع تتبثو { اهتاكز تقو ءاج اذا

 يقب ناو 0 هيف ةاكز الف { رايثلا ةاكز ىكز اذاف ، لوقلا كلذ ىف 0 راهثلا

 هقحلي هناف ، ةضف وأ بهذب عابت وأ © هريغ ىلا ةراجت ىلا لقتنت ىتح

 . ةراجتلا هب دري مل ولو 5 ةاكزلا ماكحا

 ٠ ةراجتلا هب ديري الص ا ىرتشا نا كلذكو & تلق : ةل اسم

 © كلذل ةرمثلا ةاكز هيلع نأ ىدنع : لاق ؟ هنع يكزي نأ همزليأ 0 رمثاف

 . هنمو افالتخا كلذ ف ملعأ الو

 © مارحلا نم ائيش ىرتشا نم لكو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم
 مارحلا يف سيلو ث هلام سأر يف ةاكزلا امناف & هيف حبرف ث ةراجتلل ابرلا وأ

 محل وأ ، اهقارهأ ارمخ تناك ناو { هلهأل وهو { هل زوجي ال هنأل { ةاكز

 ؤ ىنمب رحنتو ندب هب ىرتشي لامب ثعب نمو 0 هنمو . هنفد ريزنخ
 ١ كلذ يف ذفني نأ لبق هتاكز تقو ءاجو . ءارقفلا ىلع عزوي وأ ةبعكلا وأ

 مامت لدب اهبحاص دري نأ بحأف . اهنم تجرخ ناو { ةاكزلا اهيفف

 بجاو ءيش نوكي نأ الا © هيلع مرغ الف لعفي مل ناو .7 هل اهذفنا ام

 مل ناو { اهيف هتقدصف ، لوح اهيف هيلع لاح دق دلب يف لام لكو { هنم

 عم هتقدصف © لوح كلذ نم هيلع لحي مل نمو . اهنم لاملا بحاص نكي
 . هدالب ين هبحاص ةقدص

 ءاجف & فورعم رهش ىف ةاكزلا هيلع ببحت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 بح هعمو .7 ةاكزلا هيف بجت ام مهاردلا نم هعم سيلو . هتاكز تقو لحم

 ءاج اذا : لاق ؟ ةاكز هيلع له . ةراجتلا هب ديري ، كلذ ريغ وأ 5 رمت وأ

 نم هعم ام موق 5 ةاكزلا هيف بجت ام مهاردلا نم هعم سيلو 5 هتاكز تقو
 . ةاكزلا هيف غلبت هتميق تناك اذا 5 ةاكزلا هنم جرخاو ، رمتلاو بحلا

 . ةاكزلا هعيمج نم جرخيو 5 ةميقلا ىلع © مهاردلا نم هعم يقب ام لمحيو

 نأ هيلع له . دعب لحي مل ، سانلا ىلع نيد هل ناك ناف : تلق

 هيلع سيل : لاق ؟ ةاكزلا هنم جرخيو & همهارد عم وأ 0 ةميقلا عم هبسحي

 هنم جرخا هضبق تقو ءاج اذإف 5 هتقو لحي مل يذلا نيدلا يف ةاكز

 نيدلا ناك ناو ، هضبق نم ةردقم ىلع ناك اذا هضبقي مل ولو ث ةاكزلا

 © ةملظم فاخي نم وأ ، رسعم ىلع وأ ، بئاغلا ىلع { هتقو لح دق ىذلا

 © افلس نيدلا ناك ناف : تلق . هنم ضبق ام الا 0 ةاكز هيلع نكي مل

 نم هل سانلا ىلع هل ىذلا هلام سأر بسحي له . هتاكز تقو ءاجو

 بحلا نم ةاكزلا جرخي هيلع مأ { ةاكزلا هنم جرخيو ث هعم ام ىلا ، فلسلا

 نم ةاكزلا جرخأ ءاش نا : لاق ؟بحلا ضبق اذا { فلسلا نم ىذلا

 وهف ث رفوأ كلذ نم ناك امو & بحلا نم اهجرخأ ءاش ناو ث هلام سأر

 نيد هيلعو { ةاكزلا هيف بجت لام هل نميف لوقت ام : تلق . انيلا بحأ

 ىون نأ : لاق ؟ ةاكزلا هيف بجت ام هعم قبي مل هنيد يضق نإ { هلامب طيحي

 يف هنيد ءاضق يوني ال ناك نأو 5 ةاكز هيلع نكي مل هتنس يف هنيد ءاضق

 . هلام عيمج ىف ةاكزلا هيلعف 0 هتنس

 دقو ةاكزلا اهتميق يف بجت اهيكزي ةراجت هل لجر ىف لاقو : ةلأسم

 ةضفو بهذ نم هعم ناك ام عيمج لمحي نأ هيلع نأ ةاكزلا اهيف هيلع تبجو

 كلت هترابت ىلع ةدئاف نم دافتسا ام عيمج وأ هتلغ نم دافتسا ام عيمجو يلحو
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 نم ءيش اهيف الو ةضفو ابهذ كلت هترابت نكت مل ولو اهتقو رضح اذا
 ةضفلاو بهذلا نم هدي ف ام عيمج لمجي هناف ةضفلا نم يش الو بهذلا

. ةاكزلا اهتلمج نم جرخيو كلت هتراهحت ىلع مهاردلاو رناندلاو



 ن ورشعلاو يداحلا بابلا

 نداعملاو زاكرلا باوبأ ركذ ف

 ىف لاق ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 روث يبأو يعفاشلاو سنأ نب كلامو يرهزلا لوق اذهو سمخلا زاكرلا
 هناف يرصبلا نسحلا الا كلذ فلاخ ادحأ نا ملعن الو هباحصأو نايعنلاو

 هيف سمخلا بجواف برعلا ضرأو برحلا ضرأ يف هنم ذخؤي ام نيب قرف
 ثيدحلا رهاظب : ركب وبأ لاق . ةاكزلا هيفف برحلا ضرأ ىف دجو ام اذا

 هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق . لوقن

 ناك نا ةيلهاجلا زونك نم ناك ام مهعم وهو سمخلا هيف نا قافتالا يناعم

 . سمخلا توبث يف فلتخي هنأ يعمو . ةيلهاجلا زونك ىنعم زاكرلاب دارا

 هب تءاجو ةلي يبنلا هبجوأ ام امأو _ دمحم يبأ عماج ۔نمو : ةلأسم

 زاكرلا انباحصأ لاق . سمخلا زاكرلا يف لاق هنا مالسلا هيلع هنع ةياورلا

 قارعلا لهأ امأو . زاجحلا لهأ كلذ ىلع مهقفاوو ةيلهاجلا زونك

 زاكرلا مسا ناك 0 انباحصأ هلاق ام يدنع لوقلاو 0 نداعملا هنا مهدنعف

 ىلع مهقفاو نمو انباحصا ةقيرطو ، هلصأ تبثاف حمرلا زكرا نم ذوخام
 . ملعأ هللاو ، هريغ يفو اذه يف مهفلاخ نم ةقيرط نم ىدهأ كلذ
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 ناك ، رثكأ وأ © لقأ وأ ازاكر دجو نمو ۔ باتكلا ۔ نمو : ةلاسم

 { ةيلهاجلا نفد زاكرلاو { مامألا مدع اذا { ءارقفلا ىلا هجرخي سمخلا هيلع

 دري ملو ، هيف ءيش الف © قيناود ةسمخ نم لقأ ناك نا : انباحصأ لاق

 ىلاعت هللا مسا هيلع نكي مل ام وه ىلهاجلا ةفصو . رادقم ديدحتب ربخلا

 مهنا ، كلذ ةفرعمو ث رافكلا ءايساو رفكلا ةمالع هيلع ناكو 0 ابوتكم

 . مالسالا مهارد نم رثكأ نوكيو 0 هللا مسا ركذ هيلع نوبتكي ال

 ىلا وأ مامالا ىلا سمخلا عفدف ايلهاج ازنك دجو نمو : ةلأسم

 ناك ناو ، لوحلا دعب ةاكزلا هدي يف ام ىلعف { ماما نكي مل نا ءارقفلا

 فرعت ةيلهاجلا زونكو . ءارقفلل وهف هبر فرعي ملو 0 ايمالسا

 قرف الو 0 ةبوبرم ريغ وأ ةبوبرم ضرأ يف هدجو نمل زاكرلاو © مهتامالعب
 هدجي نا نيب قرف الو ، كرشلا راد يف وأ ، مالسالا راد يف هدب نأ نيب

 هذخا هدجو نمل زئاحو { اريبك وأ اريغص وأ ارح وأ ادبع وأ ًايمذ وأ ًايلصم
 . ةمألا عامجاو ةنسلاب يمذ هدجو ثيح

 هذخأ لحي الو 0 ةغللا ىف ازاكر ىمسي ال مالسالا نيفدو : ةلأسم

 لاقو © ةطقللا يف لعفي ام هيف لعفي مث { الوح هفيرعت هيلعو هظفل نوكيو

 . ( مت ) هدجو يذلل اكلم راص لوح ىضم اذا : موق

 - هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو رفعج نبا باتك هريغ نم : ةلأسم

 ارهاظ هدجو نمل وه : لاق ث ةيلهاجلا زونك نم ازنك ضرأ يف دجو لجر ىف
 زنكلا ناك اذا كلذو ، ةضف وأ ابهذ ناك اذا & سمخلا هيفو . انطاب وأ
 . باتكلا ىلا عجر ۔ . ايلهاج

_ ٩٢



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 زاكرلا : ىرصبلا نسحلا لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 نب كلامو . يعفاشلا لاق هبو ، نداعملا نود 0 ةيلهاجلا نفد ، نوفدملا

 يرمزلا لاقو . روث وبأو يعازوالاو . حلاص نب نسحلاو سنأ

 {© سمخلا اعيمج امهيفو ث اعيمج ندعملاو نوفدملا لاملا زاكرلا : ديبع وبأو

 نأ الا © رشعلا عاب نا { ةاكزلا نداعملا نم ذخأي زيزعلادبع نب رمع ناكو

 . يعازوالاو كلام بهذم ىلغ اذه . سمخلا هيفف 0 ةاكز نوكي

 نإ : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 لوحي نأ الا { هيف ةاكز ال ۔ بستكم بسك وهو . ةاكزلا اهيف امنا نداعملا

 & سمخلا اهيفف 0 ةيلهاجلا زونك نم تتبث اذا زونكلا اماو ، لوحلا هيلع

 ماكحأب هبشأ وهف { هبر فرعي ال يذلا لاملا يف ةمينغلا ىنعمب جرخت اهنأل
 تجرخا اممو . هللا قزر نم وه امناو . هل بر ال لام اذهو . ةمينغلا

 . ضرألا

_ ٩٢٣





 ن و رشعلاو ثلاثلا لابلا

 ندعملا ضرا نم جرخي ايف بجت ام ركذ يف

 نم جرخي ايف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 { ارانيد نيرشع ندعملا نم جرخي ام غلب اذا : لوقي كلام ناكو © ندعملا

 . ءرملا ضرأ هجرخي عرزلاب كلذ هبشو 5 هناكم ىكز ، مهرد يتئام وأ

 { مهارد ةسمخ نيتئام لك نم نداعملا نم ذخأي زيزعلادبع نب رمع ناكو

 بجوأو ، روث وباو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ لاق كلذكو

 8 سمخلا نداعملا نم جري اهيف ، ىأرلا باحصأو ديبع وبأو يرهزلا

 اذاف © لباقلا نم.إايندلا نم ةدئاف ندعملا نم جرخي ام : ةفئاط تلاقو

 . ةاكزلا هيفف ، لوحلا هيلع لاحو . ةاكزلا هيف بجت ام رادقم هنم عمتجا

 . لوقأ هبو : ركب وبأ لاق . يعفاشلا لوق اذه

 لوق يناعم نم لوقلا رثكأ يف جاتحي هنا ك يعم : ديعس وبأ لاق

 3 لوحلا هيلع لوحي ىتح هيف ةاكز ال هنا { رخآلا لوقلا ىنعم انباحصأ

 هنا : لوقلا ضعب يف نا يعمو . رانلاب جلاعي اربت وأ ةضف وأ ابهذ جرخ

 © لبقتسي ايف هلوح مث ، تقولا يف ةاكزلا هيف ناك ةضفو ابهذ جرخ ام

 { هيف ةاكز ال بستكملا ةلزنمب وهف . رانلاب جلاعي يذلا بارتلا نم ناك امو

_ ٩٥ _



 رانلاب جلاعي اهف يل نيبي الو ، هلام ىلع لمجي نا ، لوحلا دعب الا

 . ةاكزلا ىنعم ىف ، فالتخا

 يبأ نع دجوي ايف © هريغ نمو۔ فارشألا باتكريغ۔نمو : ةلأسم

 نم نداعملا نم جرخي ايع لئس ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع
 نيح نم سمخلا هيف : لاق . رانلاب جلاعي ال يذلا ، ةضفلاو بهذلا

 لك نم هيف نم ، لوحلا هيلع لوحي ىتحف . رانلاب جلاعي ام امأو ، جرخي
 . ةاكز هيف سيلف © رفصلا نم ناك امو & مهارد ةسمخ مهرد يتئام

 نم جرختسا اهف ةاكز ال كلذكو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نم باصا اذاف & ةضفلاو بهذلا يف الا &، ضورعلا عاونأ نم نداعملا

 باصأ ام امأو . هتاكز ىطعا لوحلا هيلع لاحو .7 ةاكزلا هيف بجت ام كلذ

 هتاكز كلذ ىلعف { اضيأ ةضفلاو بهذلا نم رانلاب جلاعي يذلا بارتلا نم
 هدنع اهيلع لاحو . مهرد يتئام باصأ اذا ى مهرد امهرد نيعبرا لك نم

 . مهارد ةسمخ ةاكز هيلعف © لوح

٩٦



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 زاكرلا نم سمخلا هيف بجي ىذلا رادقملا ف

 زاكرلا رادقم ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق فارشألا باتك ۔ نم
 زاكرلا نم سمخلا جارخا بجي : ةفئاط تلاقف & سمخلا هيف بجت يذلا

 كلام نب سنأ نب كلام لوق اذه . ربخلا رهاظ ىلع 0 هريثكو هليلق

 © يأرلا باحصأو ديبع يبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو

 رهاظب هبشا قارعلاب وه ذا : لاقف . بابلا اذه ىف يعفاشلا لوق فلتخاو

 اذا لجر ىلع هبجوأ نأ ىل نيبي ال رصمب لاقو © لوقلا اذهو & ثيدحلا

 ٥ ثيدحلا رهاظل ىلوأ لوألا : ركب وبأ لاق . ةاكزلا هيف بجت امم لقأ ناك

 . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو

 ريسفت نم انباحصأ لوق نم ينرضحي هنا ملعأ ال : ديعس وبأ لاق
 ىف دجوي نأ الا { هريثك وأ ، كلذ ليلق نم بجت ايف ، فورعم ءيش اذه

 يف ليق دقو { ةمينغلا ماكحأ هبشي وهو ث ةمينغلا هبشي هنا : مهلوق ىنعم
 قيناود ةسمخ نم بجحت اهناو ، ةسمخ نم لقأ يف نوكت ال اهنا ، مهلوق ىنعم
 © ةضفلا نم قيناود ةسمخب اذه ىف مهلوق ىنعم نأ بسحأ 3 ادعاصف

 . ةيلهاجلا زونك ىف لوقلا اذه ىنعم ينبجعيو

_ ٩٧



 { ةيلهاجلا زونك نم باصأ ام امأو ۔رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نم سمخلا هيف بجت ام لقأو { ةمينغلا مسقت ام ىلع سمخلا كلذ يفف
 يف نوكي نأ . ةيلهاجلا زنك ةمالعو { قيناود ةسمخ ةيلهاجلا زونك
 مالسالا لهأ زونك فرعت كلذكو 3 مهتمالع هيلع نوكي وأ { مهتيعوأ
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 كلذ ريغو ساحنلاو ديدحلا زاكر يف سمخلا بوجو ركذ يئ

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك ۔ نم

 يف اوفلتخاو { مهنع هتركذ ام ىلع © ةضفلاو بهذلا زاكر يف بجي سمخلا

 تلاقف . اهريغو ديدحلاو { رهوجلا زاكر نم دجوي ايف سمخلا بوجو

 يبأو قاحساو لبنح نب دمحأ لوق اذه {“. سمخلا كلذ يف بجت : ةفئاط
 . اهلبق ةلأسملا يف هلوقك اذه ىف يعفاشلا لاقو © ىأرلا باحصاو ديبع

 هيف فلتخاو . اسان هلك كلذ نم سمخلا هذخأب ىرأ ام : يعازوألا لاقف

 : ركب وبأ لاق . ملعلا لهأ رئاس هيلع ام هيلوق حصأو 0 كلام نع

 . لوقأ لوألا لوقلابو

 دجو اهف { انباحصأ لوق نم ينرضحي هنا ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 اذا هنكلو ، كلذ بوجوب افورعم ائيش رهاوجلا نم 0 ةيلهاجلا زونك نم
 نال { اهلثم نوكي نأ كلذ يناعم هبشأف { ةمينغلا ىنعم نم هنا تبث

 سمخلا اهيف بجت ةميق تناك اذا ، مئانغلا عيمج يف ةمينغلا نم سمخلا

 . ةمينغلا مكحب

_ ٩٩ _





 نورشعلاو سداسلا بابلا

 زاكرلا دجم يمذلا ركذ ف

 لهأ نم هنع ظفحي نم لك لاق : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔نم

 © سنأ نب كلام لوق اذه ، سمخلا هدجي زاكرلا يف يمذلا ىلع © ملعلا

 مهريغو يأرلا باحصأو قارعلا لهأو ، يروثلاو نايفسو ةنيدملا لهأو
 : ركب وبأ لاق . قارعلا لهأ نم مهعبت نمو ، يعفاشلاو يعازوألاو
 ليبس هليبس سيل 0 زاكرلا سمخ نا ىلع لدي اذهو ، لوقا كلذكو
 . ءيفلا لام ليبس هليبس امنا ، هيلع ةاكز ال يمذلا نأل & تاقدصلا

 ف انباحصأ لوق يناعم نم ينرضحي هنا ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 . لاق ام مكح يدنع بجوي هنكلو ، يمذلا ىلع همكح يف ءيش اذه
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 ن ورشعلاو عباسلا بابلا

 ند ملا ف

 .داراو ، ةماعلا ضاقي ملو 8 مهضعب هيلع يضاق ندعم لهأ نعو

 فلح اذاف : تلقف . رخآ الماع مهضعب ىطعاو 0 مهناميا لماعلا

 ءاوس ، هفلخ نم ةصح بجوتسا ةصحلا لهأ نم دحأ فلح وأ { لماعلا
 8 مههابج فلح اذا مأ ك هضاقي مل هنأ فلح نم ةصح هنم لوزي وأ

 © هلمع ىلع اوضاق مهنا مههابج ترقا اذا لوقأف ، هلك ندعملا جرخ

 هركنا اذاف } ةمات ةاضاقم هذهف ، لدع ادهاش كلذب مهيلع ماق وأ

 اودارأ نا مهنا الا . ةاضاقملا هذه تلطب دقف . مهفلحتساف ّ مههابج

 يتلا { ةاضاقملا هذهب اوملع ام مهنم ادحاو وأ 3 ةماعلا اوفلحتسي نأ

 هفلحي نا كلذ هل نأ دارأ هنا انعم ىذلا : هريغ لاق . نالفو نالف اهاضاق

 اذا هنا © اهمسقو ندعملا مهارد ف لاق نم لاقو ۔ رفعج نب عماج ۔ نمو

 جورخ دعب تام نم كلذكو 0 هيف دولوملا ةصحف رهوجلا نم عيش جرخ

 لاملا بسحو مسقلا عقو اذاو { رانلاب لمعتسي مل ناو ، رهوجلا نم ءيش
 © همهس مهنم ذخا نم ذخأو © ناسنا لكل عقي مك فرعو ث ماهسلا ىلع

 حصي يذلا ريبكلا كلذكو { لبقتسي ايف هل نوكي امناو © دولوملا كردي مل
 . مسق ام كردي هنارصبن الو ، فناتسي ايف لخديف & مسقلا دعب همهس

_ ١٠٢٣ 

 



 {. اهلمع نم ائيش اهب نولبقتملاو نداعملل نوذخآلا لمع اذا : لاقو

 ىلع ، مهيديا يف ةتباث يهف اهرفحو ث اهلمع نم ءيش يف مهيديأ اوبرضو
 مهطورش تناك ولو & ضرألا كلت لهأو مه . هيلع اوطراشت ام

 لام يف براضملا لجرلا لثم ، تبثي ام ةلوهجملا طورشلا ى نأل 0 ةلوهجم

 حبري ال هلعلو ، هحبر مك يردي الو ، حبرلا نم ةايسم ةصحب لجرلا
 3 ةبراضملا ةيانع نم ءيش ىف لخد اذا ، تباث وهو لوهجم اذهف { ائيش

 نم ءيش يف براضملا لوخد لبق نم © هبحاص ىلع ايهدحا عجر نأو
 لخد ام لاحل ةبراضملا تخسفناو © ةعجرلا هل تناك ث ةبراضملا ةيانع

 اوبلطو ، اهب نولبقتملا عجر اذا { نداعملا كلذكو { ةلاهجلا نم اهيف

 يف لخدي الا ضرألا بابرأ بلط وأ & ضرألا بابرأ كلذ هركو 0 اهكرت

 ءيش يف مهيديأ اهب نولبقتملا برضي نأ لبق نم © مهنم اهب نولبقتملا اهلمع
 . ةلاهجلا نم اهيف لخدي ام لاحل ةعجرلا مهف تناك ه اهلمع نم

 اذا امأو ، ءيش اهنم جرخي الا ، ضرألا كلت نم مهل جرخي ام يردي الو

 دقو ، مهيديأ نم مكاحلا اهجرخي مل اهرفح وأ { اهلمع يف مهيديأ اوبرض
 تلق . مهيلا كلذف & مهيأرب اهوكرتي نأ الا ، مهلاومأ اهيلع اوقفنا

 مهطورش نم لوهجملا لاحل ، ضرألا لهأل اهكرتب مهيلع مكحي الو
 . ال ; لاق ، لودعلا يأرب مهئانع ةميق مهيلع ضرألا لهأ دريو 0 اهيف

 . مهيلع كلذ سيلف ، لودعلا ةميق نمرثكأ مهلاومأ نم اوقفنا ىسع هنأل

 ٨ فورعم مولعم تقو ىلا اهنولمعي مهطورش يف نكي مل ناف : تلق
 الجا مهطورشل ناك ناف : تلق . معن : لاق ؟ ادبا مهيديأ ىف تبثيا

 اولمع ام نداعملاب نولبقتملا لمع دقو ، لجألا كلذ ىضقناف { افورعم

 نأ ضرألا بابرأ بلطف . اوبيصي مل وأ 0 ارهوج اهيف اوباصاو 0 اهيف
 ةميق مهيلع اودري الو : تلق . معن : لاق ؟ كلذ مهلا ، مهضرأ اوذخاي

_ ١٠٤



 مهنال ، مهانع ةميق مهل ىلب : لاق ؟ ائيش اوبيصي مل ثيح 0 مهئانع

 عفديو { مهيديأ نم عزني ملو ، مهل ناك { اريثك ارهوج اهنم اوباصأ ول
 . مهئانع ةميق مهيلا

 اذا هنا : لاق نم لاقف 5 مرلا نم ندعملا مهارد مسق امأو : ةلأسم

 تام نم ول كلذكو 7 هيف دولوملا ةصحف ندعملا نمرهوجلا نم عيش جرخ

 { مسقلا عقو اذاو { رانلاب لمعتسي مل ناو ، رهوجلا نم ءيش جورخ دعب

 ذخا نم ذخاو © ناسنا لكل عقي مك فرعو . ماهسلا ىلع لاملا بسحو

 كلذكو { لبقتسي ايف هل نوكي امناو { هيف دولوملا كردي مل ، همهس مهنم
 هنا رصبن الو ، فنأتسي ايف لخديف ى مسقلا دعب همهس حصي يذلا ريبكلا

. مومرلا نم اذه وحن ىلع ناك نم لك كلذكو ، مسق ام كردي





 ن ورشعلاو نماثلا بابلا

 رقبلاو لبالا نم لماوعلا يف ةقدصلا يف

 ةقدصلا بوجو ف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 . بلاط يبأ نب يلع نع انيورو 0 لبالاو رقبلا نم ث لماوعلا ين
 نب رباج لاق هبو { لماوعلا رقبلا ىف ةقدص ال الاق ايهنا ، لبج نب ذاعمو
 نب ءاطعو يرصبلا نسحلاو دهاجمو يعخنلاو . ريبج نب ديعسو هللادبع

 زيزعلادبع نب ديعسو دعس نب ثيللاو . يروثلا نايفسو حابر يبأ

 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو حلاص نب نسحلاو

 لبالا يف : ةفئاط تلاقو ، يأرلا باحصاو . روث وباو ديبع وبأو

 نب كلام لوق اذه © ةقدص ثرحلا رقبو ، يناوسلا رقبلاو ، حضاونلا

 تعيب اذا اهنايثأ يف : ناپلس يبأ نب دامح لاقو . ةداتقو لوحكمو سنا

 ىن) : ةلي يبنلا لوقل © ةقدص لماوعلا ىف سيل : ركب وبأ لاق . ةقدص
 ىف 5 ةاكز ال نا ىلع ليلد هيفو . (نوبل ةنبا ةمئاسالبالا نم نيعبرأ لك
 نا . ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجاو . ةمئاسلا ريغ

 نب كلامو يعخنلا ميهارباو يرصبلا لاق كلذك ى رقبلا ةلزنمب سيماوجلا
 . كلذك ىأرلا باحصاو { قاحساو يعفاشلاو . يروثلا نايفسو سنا
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 اهنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : يعم : ديعس وبأ لاق

 . يعم امرثكأ وهو { اهريغو لماوعلا 5 رقبلاو لبالا عيمج يف ةقدصلا بجت
 نع ليق دق هنا الا & لاح لك ىلع اهيف ةقدصلا نأ : مهلوق نم هنا

 نم ةاكزلا اهلمع نم باصا ايف غلبف © اهيلع لمع اذا هنا . مهضعب

 { اهلمع ين ةاكزلا بوجو ىنعمب . ةاكزلا اهنع طحنت هنا { ثرحلا

 ٨ هب لاق نمع مهبهاذم يف هدعبيو . لوقلا اذه ىلا بهذي ال مهرثكاو

 ىلع رقبلاو لبالا يف ةقدصلا توبثل { لوألا لوقلا ىنعم ينبجعيو

 ةقدص يف دامح نع هاكح ام اماو . دارفنالا ىلع ثورحلا يفف 0 دارفنالا

 عابي نأ الا ، انباحصأ لوق ىنعم يف كلذ يدنع جرخي الف { لماوعلا

 هيلع بجي لام هل نوكي وأ 3 لوحلا اهنايثا ىلع لوحيف 3 ةضف وأ بهذب
 © يه اهانعمل اهنايثا يف تقولا ىلع ام امأو { هيلع لمحيف . ةاكزلا هيف
 . كلذ ىل نيبي الف

 ؟ ةاكزلا اهتعامج يف له ث رجاوزلا رقبلا نعو { هريغ نمو : ةلأسم
 ربخلا يف دجوي 0 هنمو . اهنم ةاكزلا جارخا طوحالاو © فالتخا هيف لاق

 : لاق هنا رخآ ربخ ىفو (ةقدص ةراجلا يف سيل) : لاق هنا ةلي يبنلا نع

 ربخ يفو ، اهيلع لمحي يتلا { ةبتقملا لايجلا يهو (ةقدص ةبوتقلا يف سيل)
 اهيلع قاست يتلا & باودلا رئاس يهو (ةقدص ةعسكلا يف سيل هنا) : رخا

 © ةقدص لماوعلا يف سيل لاق هنا { انباحصأ لوق ضعب يفو ، لامعألا يف

 ىيف تلزن ةقدصلا نا : رخآلا لوقلاو ، لماوعلا يف ةقدص ال اذه ىلعف

 . كلذ يف ةقدصلا اوبجواف { كلذ ةلي يبنلا رسفو . ةلمجم رقبلاو لبألا

 . اوفلتخا انه اه نمف

 نم لماوعلا يف انباحصأ فلتخا ۔ دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم
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 يف ةاكزلا : مهضعب لاقف . منغلا نم تويبلا يف ينتقا امو ، لبالاو رقبلا

 يف) : ةي يبنلا لوق مومعل اباصن اهنم سنج لك غلب اذا & كلذ عيمج

 ي ةاكزلا مهضعب بجوي ملو(ةاش ؛لبألا نم سمخ يفو ةاش ؛ةاش نيعبرا

 لبالا نم سمخ يفو ةاكزلا منغلا ةمئاس يف) : ةي يبنلا لوقل ، لماوعلا

 ةبوتقلا يف سيل) : لاق هنا ، ةياورلا ةحص بجوي اذهو (ةاش ةاكز ةمئاس

 © بانقالا اهرهظ ىلع يتلا ةبوتقلاو (ةقذص ةراجلا لبالا ىف الو ةقدص
 طقست ةمئاسلا ركذ نا ©، ملعأ هللاو يدنعو . اهتمزأب رجت يتلا ةراجلاو

 دحأو ، رخآلا نع نايب هيف نيربخلا دحأ نأل { ةمئاسلا ريغ يف ةاكزلا

 طاقسا بحن الو ، رخآلا اهظفحي مل ةظفل ةدايز يوارلا هيفظفح نيربخلا

 رئاس يف لمعن اذكهو ى رخآلا ربخلا يف سيل ىنعم اهيف نأل .. ةدايزلا
 مل اذا) : لاق هنا ةلي يبنلا نع سابع نبا نع يورو 0 اذه وحن رابخالا

 يبنلا نعرمع نبا قيرط نم يورو . (نيفخلا سبليلف نيلعنلا مرحملا دبي
 ىلا ناعجري نيربخلا ناكف (نيبعكلا نم لفسأ ايهعطقيلف) : لاق هنا

 بجوأ نمو ث نيلعنلا مدع دنع & مرحملا سبلي ايع نايب هنأل { دحاو ربخ

 ناف : لئاق لاق ناف . نيربخلا دحأ كرت نم دبالف { ةاكزلا لماوعلا يف

 أي يبنلا مالك جرخف { يناوسلا نع سانلا يطعي ناك : ةلي يبنلا نامز
 لاق ايف هلثم كيلع ناك امزال اذه ناك ول : هل ليق { مهنيب هنوفرعي ام ىلع

 هجورخو هلوخد طرشلا اذه نا (نيملسملا نم دبعو رح لك ىلع) : ةلي

 لهأ ديبع رثكأ نأل ؛ هنوفراعتي ام ىلع ةلي يبنلا مالك جرخيف 0 ءاوس
 يف بجي نا بجيف © نيملسم ةتَي يبنلا نامز يف ذئموي اوناك ةنيدملا
 . ةاكزلا ديبعلا نم نيكرشلملا

 { لماوعلا ريغو ، لماوعلا يف انباحصأ فلتخاو _ باتكلا ۔ نمو
 زوجت له ث منغلا نم ةمئاسلا ريغو { ةمئاسلاو منغلاو رقبلاو لبالا نم
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 بجت ال : مهضعب لاقف . ضعب نود هضعب يف وأ ، هعمج يف ةاكزلا

 يف ناك اذا : مهضعب لاقو . ىعرت يتلا يهو ث ةمئاسلا يف الا ةاكزلا
 اهيفف 0 ةاكزلا لمعت ايف بجت مل ناو .0 اهيف ةاكز الف 0 ةاكزلا اهلمع

 يف ةاكزلا بجت : نورخآ لاقو . ةاكزلا هلثم يف بجت اددع ناك اذا {. ةاكزلا

 8 ةمئاس تناك اذا . ةاكزلا هلمع ىف نوكي امم لماوعلا ريغو { لماوعلا

 : ةلي يبنلا لوق وهو ث ربخلا رهاظب اوقلعتو & كلذ يف ءالؤه دنع قرف الو
 (ةاش ةاش نيعبرأ ىفو . ةاش رقبلا نم سمخ ىفو ةاش لبألا نم سمخ ىر

 نم لمتحا ام وأ . مسالا هيلع عقو ام هب دارملا نوكي نا لمتحي اذهف

 هيلع عقو ايف بجت ةاكزلا نا يدنع بجوي رظنلاو ۔ صيصختلاو ليوأتلا
 ىرأ الف & لمعتساو ينتقا ام اماو ، ةمئاسلا يف ةاكزلا بوجو نم عامجالا

 يف بجوي مل هنا) : ةلق يبنلا نع يور امل . ملعأ هللاو } ةبجاو هيف ةاكزلا

 امناو © ريمحلاو رقبلاو لبالا نم لماوعلا يه ةعسكلاو (ةقدص ةعسكلا

 عرضلا برضي نأ عسكلاو ، برضت يأ عسكت اهنال ، ةعسك تيمس

 هنا ةت هنع ثيدحلا ىفو { نبللا دعصيل درابلا ءاملاب حضني نا دعب 3 ديلاب

 © ملعأ هللاو اهتمزأب ربت يتلا ةراجلاو (ةراجلا لبالا يف ةقدص ال) : لاق

 اذا } رماع ضرأو 0 متاك رس . لاقي ايك ، ةرورجم ىنعم يف ةراج تيمسو

 بتك زيزعلادبع نب رمع نا يورو . هلعاف ىنعم يف ةلوعفم ءاملا اهرمع
 ةبوتقلا يف الو & راطقلا لبا يف الو & لماوعلا لبالا يف سيل : لماع ىلا

 موقلا ةبوكر لاقي ايك { اهرهظ ىلع باتقالا عضوت يتلا ةبوتقلاو ةقدص
 {،= ىعرت يتلا يهو 4 مئاوسلا يف ةقدصلا دارا امتاو 0 مهتلومحو

 . ملعأ هللاو

 ةمئاس اباصن تغلب اذا ث ةبجاو لبالا يف ةقدصلاو & باتكلا نمو

 يور امل ۔ ضرغلا لوأ هب مزلي ىذلا وه باصنلاو 0 ةمئاس ريغ وأ تناك
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 (ةاش ةاش نيعبرأ يف منغلا يفو) : لاق ةلي يبنلا نا بلاط يبأ نب يلع نع

 يبنلا نا ةشئاع تورو { ءيش اهيف سيلف © نيثالثو ةعست الا نكي مل ناف
 طقسلملاف ، اهريغ نم ةمئاس صخي ملو (ةاش ةاش نيعبرأ ىف) : لاق ةلو

 يفني ال ةياورلا يف ةمئاسلا ركذو { ليلد ىلا جاتحم ةمئاسلا ريغ نم ةق

 ةدايزلا نم اهيف امم نيربخلاب ذخالا نأل { ةمئاسلا ريغ ىف ةقدصلا بوجو

 . اهدحا طاقسا نم ىلوأ

 : لاق ؟ ةاكز اهيف له © ثرحلا ىقست ىتلا رقبلاف تلق : ةلأسم
 ىلا غلب اذا : نيملسملا نم لاق نم لاق دقو ، حضاونلا اهل لاقي كلت
 . نهيف ةقدص الف ، ةاكزلا زيوبحت

 ايف غلب اذا هنا لاق اضعب نا انع هنا يعم ىذلا : ديعس وبأ لاق

 نأ نيملسملا نم : لاق نم لاقو { نهيف ةاكز ال ديري هلعلف { ةاكزلا نثرحي

 ةماع هيلع لوقلا اذهف { ةاكزلا نثرحي ايف غلب ناو { ةقدصلا نهيف

 اهل لاقي كلت : لاق ؟ ثرحلا يقست يتلا لبألاو : تلق .{ ءاهقفلا

 نهتعارز يف غلب ناو ث رثكأ وأ اسمخ نك اذا ةقدصلا نهيفو ث يناوسلا

 لاق } هريغ نمو ، حضاونلا رقبلا يف فالتخالا انعمس امناو { ةاكزلا

 © هلثم يناوسلا لبألا يف تبث رجاوزلا يدنع رقبلا يف تبث اذا : ديعس وبأ

 © ةنسلا توبث يف ةاكزلا نالطب هيف نأل & يعم حصي ال لوقلا اذه نأ الا

 { دارفنالا ىلع ثرحلا ةاكزو © هضايح ىلع رقبلا ةاكز تتبثا ةنسلا نأل

 ىف طقاسو هعضوم يف تباث كلذ لكو { هبحاص كلذ نم ءيش لقتني الو

 : تلق ۔ باتكلا ۔ نمو . هريغ هطقسي الو هسفنب طقس اذا ، هطوقس

 نهو { نهيلع يراكب فيعض ريغ وأ آ فيعض لجر عم نك اذا لباألاف
 . معن : لاق ؟ لوحلا نهيلع لاح اذا ةقدص نهيف له ، رثكأ وأ سمخ
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 ؟ اهيلع لمعيو ] اهيلع نحطي يتل ا لبال ا نع لئسو . ةلأسم

 . هيف ةقدص الف عرزل ا هيلع يقس امو ، ةاش سمخ لك ف : لاق

 : لاق ؟اهدلو بسحيأ ك تجتن اذا ةقانلا نع لئسو : ةلأسم

 . قدصملا هدع ىداولا ادع ام
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 ن ورشعلاو عساتلا بابلا

 ةمئاس نوكت نا ىوس ةراحتلل ىرتشت ةيشاملا ركذ ف

 { ةراجتلل ةيشاملا ىن اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك۔نم

 اهيكزي ال : لوقي يروثلا نايفس ناكف { ةمئاس نوكت نا اهبحاص يوني

 : روث وبأ لاق . كلذكو ، ىون موي نم لوحلا اهيلع لوجي ىتح
 نآ هل ادبف 5 ةمئاس منغ هدنع تناك ناو : نايفس لاق { يأرلا باحصأو
 ةاكز اهتاكز نم اهقدصي ىتح ةراجتلل نوكت الف . ةراجتلل اهلعجي
 هل ادب مث © ةراجتلل لبألا ىرتشا اذا : يأرلا باحصأ لاقو 0 ةمئاسلا

 موي ذنم هل امناو { اهارتشا موي ذنم لوحلا اهيلع لاحف 3 ةمئاس اهلعجف

 هيلعف ، رهشأ ةتس اهل تضم اذا ةاكزلا هيلعف © رهشأ ةتس ةمئاس اهلعج

 لاقو . ةمئاسلا ةاكز هيلعف ةمئاس اهلعج موي ذنم ةنس امل تضم اذا ةاكز
 لاق هبو . ةمئاسلا ةاكز ىكز ةراجتلل ةمئاسلا ىرتشا اذا : يعفاشلا

 ةاكز اهلوحل اهاكز ةبه وأ ثاريمب ةمئاسلا كلم اذا يعفاشلا لاقو : روث وبأ
 . ةمئاسلا

 ىرتشا اذا هنا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق
 هل ن ا 6 ةراجتلل هتاكز لحم لبق ةمئاسلل ةينلاب اهلوح مث ئ ةراجتلل ةيش املا
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 اهيلع لاح اذا ةمئاسلا ةاكز اهتاكزو . ةمئاسلا ىلا لوحتيو & كلذ

 ةاكزلا بوجو دعب اهلوح ناو 0 ةراجتلا ةاكزب اهيف هيلع ةاكز الو ، لوحلا

 هنا وجراو { ليق ام ضعب يف ةراجتلل اهتاكز هيلع ناك 0 ةراجتلا ةاكزب اهيف

 لوألا ىف ملعأ الو { ةمئاسلل اهتاكزو . ةراجتلل اهيف هيلع ةاكز ال ليق

 لصألل ةمئاسلا ةاكز اهتاكز امناف ةراجتلل اهارتشا اذا ليق دقو 0 افالتخا

 ةاكزب اهيف ةنسلا ليزي ال ةراجتلا ىلا اهليوحت نأل { اهيف تبث ىذلا

 نا ليقو . ةراجتلا ىف اهل ةينلاب الا ةراجتلا ةاكز اهتاكز ليقو ، لصألا

 تناك ناو 0 ةمئاسلا ةاكز يه اهتاكز تناك ةاكزلا اهيف بجت هترابت تناك

 ىن ةاكزلا اهب دجي ىتح ةراجتلا ىلع تلمح ةاكزلا اهيف بجت ال هترابحت

 مث ، هوجولا نم هجوب هدي يف تناك وأ ةمئاسلل اهارتشا اذا اماو & ةراجتلا

 اهتاكزو { ةينلاب لوحتت ال ليق دق هنا يعمف { ةراجتلا ىلا ةينلاب اهلوح
 نم اهريغ وأ دوقنلا وأ ضورعلا نم اهريغ ىن اهليزي نأ ىلا & لصألا ةاكز

 . ةراجتلا كلذب ديري ز ناويحلا
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 ١ بابل ١ ونالثل :

 اهليوحتو ةراجتلا ىلا يشاوملا نم ةمئاسلا ةاكز ليوحت يف
 ةراجتلا نع

 كلذ هبشأ امو اهريغ ىلا ةراجتلاو ةعاضبلا ليوحت ىف كلذكو

 اهيف يرجت ، ةمئاس رقب وأ ، ةمئاس منغ هدنع تناك لجرف : تلق

 اهب ىون 3 رثكأ وأ لقأ وأ ارهش لوح هيلع لوحي نا : ليقف ؟ ةقدصلا

 بجت الوأ 5 ةاكزلا هيف هيلع بجت { ةقدصلا اهيف بجت ةراجت هلو 5 ةراجتلا
 ف يهو . لوحلا لاحف 0 ةمئاسلا هذه نم ىون ام الا هل ةرابحت ال وأ اهيف

 ةاكز وأ ، ةمئاسلا ةقدص اهيف له . ةراجتلا اهب ديري وهو ى هدي

 ملام { ةمئاسلا ةقدص اهيف نأ لوقا : لاق ؟ اهيف ءيش ال وأ 0 ةراجتلا

 ريغ وأ ارقب وأ ، ىرخا انغ اهب امهلدبي مهارد وأ ، ىرخا ةعاضب اهلوحي
 ةلزنمب يهف اهلوحي مل امو { هتراجت يف اهسبحيف انغ اهلوحي مل اذاف { كلذ

 . ةنس لك اهتقدص يطعيو . ةمئاسلا

 © منغلا هذه هعم تناك ناف : تلق . يدنع اذكه : ديعس وبأ لاق

 لقأ وأ رهشب لوحلا اهيلع لوحي نا ليقف { ةراجتلل رقبلاو لبالا وأ
 ىرأ ال : لاق ؟ ةراجت لوح اهيلع لاحف . ةينلاب ةمئاس اهلوحف . رثكأ وأ
 هنع خسفنتو { ةمئاسلا اهب ىون ذنم & لوح اهيلع لوحي ىتح ى ةاكز اهيف
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 نوكت لجرلاف : تلق . ملعأ هللاو . لوألل فلاخ يعم اذهو . ةراجتلا

 3 نيد هيلعو ، لوحلا اهيلع لوجي ، ةمئاس منغلاو لبألاو رقبلا هعم

 لاق ؟ ةيشاملا نم يقابلا نم ذخؤيو { هتيشام ىف هل بسحي نأ بلطف
 . ةنيد هنع حرطت الف ، ةمئاسلا امأو © ةراجتلا نم الا هنع حرطي ال

 هيلع لاحف . ةراجتلل هارشب ىوني ال اضرع ىرتشا ولو : ةلأسم

 ةاكزلا هيف هيلع نكي مل © ةراجتلا هب ىون مث ، هيلع لحي ملوأ ، لوح

 © لاق نم لاقو 5 هريغ نمو . لوحلا هنمث ىلع لوحيو هعيبي ىتح © لاحي
 هل ناك وأ { ةاكزلا هيف بجت امم ناكو 0 ةراجتلل هاون اذاف ، تاينلاب لايعألا

 : لاق نم لاقو ، ىلوأ وه لوألا لوقلاو 0 ةاكزلا هيف ناك . هيكزي لام

 مل ولو . ةاكزلا هيفف © اهريغ وأ { هلام ةرمث نم هدي يف امم ةراجتلل هاون ام

 باصأ اهف كلذ سيلو 0 دافتسا ايف كلذ : لاق نم لاقو 0 هريغ ىلا هلوحي

 لقأ الا كلمي ال ناك ولو . هنمو . هب ذوخأملا وه لوألا لوقلاو { هلام نم

 عابف . ةراجتلل اضورع اهب ىرتشاف ارانيد نيرشع وأ مهرد يتئام نم

 ىكز ث ةاكزلا هيف هيلع بجت امب هلبق وأ ، لوحلا هيلع لاح امدعب ضورعلا
 ىرتشا ولو & مهاردلا كلم موي نم ال ، ضورعلا كلم موي نم ضورعلا
 : لاق نم لاقو © هريغ نمو . ةاكزلا هنم تطقسا ارانيد نيرشعب اضرع

 ريناندلا وأ ، مهاردلا نم لوح هدي يف ام ىلع لاح اذا ةاكزلا هيلع بجت امنا
 { ةراجتلا هب ديري امم ةميقلا نم وأ ، قرولا نم ةاكزلا هيف بجت امج

 موي ذنم لوحلا هيلع لوحيو { قرولا نم ةاكزلا هيف بجت امب هبرتشي وا
 قرولا نم ةاكزلا هيف بجت ام وأ ةاكزلا هيف بجت ام ةميق وهو 0 هارتشا

 اهب ىرتشا مث ، ارهش رشع دحأ رانيد ةئام كلم ولو 0 هنمو . بهذلاو
 مهاردلا يف الو ؤ ةرخآلا ريناندلا يف ةاكز الف . مهرد فلأ وأ رانيد ةئام

 نم ث ةمئاس ىرتشا اذا اذكهو 0 اهكلم موي نم لوحلا اهيلع لوحي ىتح
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 . رخآلا اذه يف رظني : هريغ لاق . مهارد وأ ريناندب منغ وأ رقب وأ لبا

 نم ماعط هدنع ناك نم لك كلذكو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نا داراف ، ةراجتلل نكي مل امم س بايثوأ باود وأ مدخ وأ 3 هتعارز
 لخدت الو { ةراجتلا لبق نم ةاكز هيف هيلع ىرأ الف { ةراجتلا يف هلخدي

 مث ، بهذ وأ مهاردب هعيبي وأ ، رخآ عون يف هبلقي ىتح . هترابت يف
 . هيلع تبجوأ اذا كلذ لك نم ةاكزلا يطعي
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 ن ونالثلاو ىداحلا لابلا

 رقبلا ةقدص يف

 لوحي نا لبقف ، نهدافتسا © تارقب عبرأ لجرل ناك ناف : تلق

 ىتحال : لاق ؟ ةقدص هيلع ىرتأ © ةرقب نهنم بهذ 0 لوحلا نهيلع

 ذنم لوحلا لوحم ىتحف . هدي ف نك ناف . هل تارقب سمخ ىلع لوحي

 . نهنم ةسماخلا دافتسا

 © كلذ نم رثكأ وأ ، تارقب سمخ هدي ىف ناك ناف تلق : ةلأسم

 ةدحاو الا نفلت مث ، ةقدصلا نهنف جرخاو ، لوحلا نهيلع لاحو

 بجت له © اعبرأ دافتسا ، رهشب كلذ لبق وأ لوحلا ءاج املف ، نهنم

 . ائيش دفتسي ملو لوحلا ىضم ناف : تلق . معن : لاق ؟ ةاكزلا نهيف

 : لاق © اعبرا هل بهو وأ © كلذ دعب ىرتشا مث { ةدحاو الا هعم سيلو

 هنأل ©، نهدافتسا ذنم ، لوحلا نهيلع لوحي ىتح ، نهيف هيلع ءيش الف

 ناف : تلق . لوألا تقولا دنع خسفنا هيف كزي ملو ، لوحلا ىضم اذا

 يذلا هلوح لوحي نآ لبق هتنس يف اسمخ دافتسا مث ث اعيمج تارقبلا تفلت

 : تلق . اعيمج نغلب دق نك اذا { هيلع ءيش الف : لاق ؟ هيف يكزي دوع
 ناك ناف : تلق . معن : لاق ؟ اذه يف مهاردلا لثم ةاشلاو لبألاو رقبلاو
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 8 قدصملا هتأي مل لوحلا ءاج ءايلف ، ةقدصلا نهيف بجت رقب هعم لجر

 له ث اسمخ تارقب دافتساو ، هلوح دعب نارهش وأ .رهش هل الخ ىتح

 ؟ لئاوألا سمخلا نلمحي

 سمخلا ىلع نلمحي له ى دارا هنا ، يعم ىذلا : ديعس وبأ لاق

 قرولا ىف اذه امنا { ال : لاق ؟ اعيمج ةقدصلا نهنم ذخؤيو © لئاوألا
 ىلا قرولاو بهذلا نمأ مهتاكزب اوتأي نا سانلا ىلع نأل ك بهذلاو

 مهرقب ةقدص مهنم ضبقي سانلا ىلا يتأي نأ قدصملا ىلعو © قدصلملا

 . اقرتفا كلانه نمف { مهمنغو مهلباو

 قدصملا رظتنا ناف : تلق . لاق ام يدنع نسح : ديعس وبأ لاق

 اهيف هيلع ىله { اهلك تفلتف هلوح دعب ث ةرقب ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ارهش
 رظتنم ناك اذا 03 اهيف هيلع ةاكز ال : لاق ؟ تقرس وأ تتام دقو ةقدص

 ةدحاو نهنم تايف اسمخ نك ناف : تلق . لدعلا يف قدصملا ءعيجلملا

 نهو قدصملا ءاجو ، سمخ نهو © لوحلا نهيلع لاح نا دعب ناتنثا وأ

 هيفف يقب امو { هيف ةاكز الف فلت ام لاق ك لقأ وأ ثالثوأ عبرا

 ثلث يقب ناو . ةاش سامخأ ةعبرأ هيلعف عبرأ يقب نا دارأ هنأك . ةقدصلا

 . . ملعا هللاو & سايقلا كلذ ىلعف { ةاش سامخا ةثالثف

 نأ لبق ةدحاو نهنم تفلت ناف : تلق . نسح : ديعس وبأ لاق
 ةقدصلا هب متي ال ام يقبف ةدحاو نهنم تفلت اذا : لاق لوحلا لوحي
 . لوحلا لبق تفلت اذا هيلع ةقدص الف

 ةقدصلا بوجو ىلع سانلا عمجأو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . اهيلع عقاو رقبلا مساو ، ةقدصلا مكح يف رقبلاب اهقاحلاو سيماوجلا يف

 . رخآلا ىلع اهدحا لومحم . زعملاو ناضلاك رقبلا ىلع ةلومحمو
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 ن ونالثلاو ين اثلا بابل ١

 ؟ رقبلا ةقدص جرخي سأر مك يف

 ىف لاق هنا ةلي يبنلا نع انيور : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نم
 (ةنسم ©نيعبرا لك نمو ،ةعيبت وأ عيبت ةرقب نيثالث لك يف) :رقبلا ةقدص
 يعخنلا ميهاربا : لوقلا اذهب لاق نممو ، ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو

 نايفسو دعس نب ثيللاو سنأ نب كلامو يبعشلاو يرصبلا نسحلاو

 بوقعيو روث وباو قاحساو نوشجاملا كلملادبعو يعفاشلاو يروثلا
 لوق هيفو { مويلا هيف نوفلتخي سانلا ملعأ ال لاقو 5 ةديبع وباو دمحو
 ثالث ةرشع سمخ يفو. ناتاش رشع ىفو .ةاش ؛سمخ لك ىف نأ وهو :ناث

 سمخ ىلا ةرقب نيرشعو سمخ يفو هايش عبرا نيرشع يفو 7 هايش
 لك يفف تزواج اذاف 5 ةئامو نيرشع ىلا ناترقبف تزواج اذاف { نيعبسو
 ةبالق يبأ نع ىورو . بيسملا نب ديعس لوق اذه 0 ةرقب . ةرقب نيعبرا

 غلبت ىتح ةاش & .سمخ لك يف : لاق هنا هنع يورو & كلذ لثم يف لاق

 يف نا وهو : ثلاث لوق اهيفو © عيبت اهيفف نيثالث تغلب اذاف ، نيثالث
 باسحبف نيسمخ تغلب اذاف ، ةنسم نيعبرا ىفو ، ةعذج وأ اعذج نيثالث
 © كلذك ةنييع نب مكحلا لاقو { ناهلس يبأ نب دامح لوق اذه ، كلذ
 باسحبف نيعبرالا ىلع داز ايف نامعنلا لاقو ، ةنسم . نيسمخ لاق هنا الا
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 ؛نمتو، ةنسم ؛نيعب راو سمخ يف لاق ، هلوق نم كلذ روث وبأ رسفو & كلذ

 ميهاربا ناكو . رثك وأ لق داز ام كلذكو . عبرو ةنسم ؛ںبسمح يو

 8 نيسمخ يفو ةنسم & نيعبرا يفو ، عيبت ، ةرقب نيثالث يف لوقي يعخنلا

 هللا لوسر نع يور امب ركب وبأ لاق . ناتعيبت ، نيتس يفو ؤ عبرو ةنسم
 . لوقن ةلي

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

 باتك ىف اهلثم اهنال ، لبالا ةقدص لثم رقبلا ةقدص نا { قافتالا يناعم
 يفو ناتاش رشعلا يفو . ةاش مهعم رقبلا نم سمخ يفف { ىلاعتو كرابت هللا

 نم ةقدصلا نود امو ، ةقدص اهيف مث ، نيرشعو سمخ ىلا ةاش.سمخ لك
 ىلا كلذ ىلع داز امو نيرشعو سمخ يفف { هقنش مهعم وه رقبلاو لبألا
 © لبالا نم مهدنع ضاخم تنب نس يهو ةعدج :اهيفف ، نيثالثو سمخ
 لبالا ةقدص . انعم بيترت ىلع مث ث رقبلا نم ةينث نيثالثلاو تسلا يفو

 يف موقت اهنا يدنع رقبلا نم ةعدجلاو 0 رقبلا ةقدص بيترت انعم نوكي
 ماقم موقي عابرلاو ث نوبل ةنبا ماقم موقت ةينثلاو & ضاخم تنب نس عضوم
 3 اهباسح يرجي اذه ىلعو . لبالا نم ةعدجلا ماقم موقي سدسلاو © ةقح

 . باتكلا ريغ نمو
 همحر ديز نب رباج لئس دقو 0 راثآلا ضعب يف دجوي اممو : ةلأسم

 نم ذخؤي ام لثم اهنم ذخؤي ، لبألا ةلزنمب يه : لاق رقبلا ةقدص نع ۔ هللا

 . ةرقب نيرشعو سمخ لك نم ذخأ 0 ترثك . . اذاف ةقدصلا نم لبألا

 بويسلا ىلا ةينثلا نم ةاش ،“ تارقب سمخ نم رقبلاو : ةلأسم

 . رابكلا عم تدعو . ءاملا تبرشو رجشلا تلكأ اذا رقبلا نم راغصلاو

 قنرلا يف يهو . ىعرت الو برشت الو & لكأت ال اودغ نوكي نا الا

 ةرغص ٠
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 نم ذخؤي ام لثم اهنم ذخؤت رقبلا ةقدصو . رباج يبأ نم : ةلأسم

 3 ةرشع سمخلا ىفو ، ناتاش ، رشعلا يفو ، ةاش ، سمخلا يف لبألا

 نيرشعو اسمخ رقبلا تغلب اذاف 3 هايش عبرأ ، نيرشعلا يفو هايش ثالث

 اهيفف نيثالثو اتس تغلب اذاف ۔ ضاحم تنب نس يهو ث ةعدج ةرقب اهيفف

 ةقحلا نس ةيعابر ةرقب اهيفف نيعبرأو اتس تغلب اذاف { نوبل تنب نس ةينث

 { لبألا نم ةعدجلا نس سدس اهيفف نيتسو ةدحاو تغلب اذاف ز لبألا نم

 هيلع يرجي ام ىلع يرجت مث © رقبلا نم ناتينث اهيفف نيعبسو اتس تغلب اذاف
 لبالاو ، ءيش نيعبرالا نود اهيف سيلف ةئامثالث تم اذاف لبألا ةقدص

 . اذه لثم ىلع ةقدصلا نهيف ، نحاوطلاو رجاو زلاو لماوعلا رقبلاو
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 نوثالثلاو ثلاثلا لابلا

 ادعاصف نينثا نيب ةكرتشم تناك اذا رقبلا ةاكز ىف

 سمخ هل لجر نع ۔ هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ابا تلأس
 عبرأ هل لجرلا كلذو ، لجر عم ةسداس ةرقب هلو { هدي يف تارقب

 ؟ سمخ امهنم دحاو لك دي يفو ، اعيمج لوحلا نهيلع لاحف 3 تارقب
 تارقب عبرا هل يذلا اماو ، ةاش هيلعف تارقب تسلا هل يذلا امأ : لاق

 طبرملاو بلحلا ناك اذا انباحصأ لوق يفف { ةسماخ ةرقب رخآلا هدي يفو

 ىطعا ىذلا رخآلا ىلع لهف : تلق . ةاش سامخا ةعبرا هيلع نا ، ادحاو
 © ةدحاو ةاش الا نهيف بجت ال . ال : لاق ؟ يقابلا سمخلا سمخ نع ةاش

 . دحاو لجرل نك اذا ىتش سانا ىديا يف تاقرفتم نك ولو

 بحاص ىلع لوقي اضعب نا ، يعمو اذكه وه : ديعس وبا لاق
 بحاص ىلع ةاشلا كلت تبجو . هترقب ببسب هنال ، ةاش سمخ تسلا
 اهنيبو © ةصلاخ تارقب عبرا ايهنم دحاول ناك ناف : تلق 0 هنمو رقبلا
 ؟ اعيمج لوحلا نهيلع لاحو . ةعبرالا عم ايهدحأ دي يف ، ةدحاو ةرقب

 ةعست هكيرش نيبو هنيب ةدحاوو 0 هل عب را سمخلا هدي يف يذلا ىلع : لاق

 . ةاش رشع رخآلا ىلعو 0 ةاش راشعا
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 عبرأ هل لجر ناف تلق . ةاش رشع رخآلا ىلعو : ديعس وبا لاق

 فصنب الا هل رقي ال هكيرشو { هكيرش عم ةرقب رخآ لجرلو هلو { تارقب
 امناو ةرقب يف ةقدص لجرلا ىلع ىله 0 ةرقبلا نمرثكأ وأ لقأ وأ 0 ةرقبلا هذه

 نا الا ، هيلع ةقدص ال : لاق ؟ ثالث وأ ناتنثا وأ فصنو عبرا يه

 ىلعو ، ةاش هيلعف ةرقب عم تناك ناف ، ةعمتجم ةرقب عم ةرقبلا هذه نوكي

 . ةاشلا نم هتصح رادقمب هكيرش

 يف هدنع نم ةينق يه امنا { ةرقبلا هذه نوكت نا الا : ةيواعم وبا لاق

 يف يهو & عبرلا وأ ثلثلاب وأ ك فصنلاب ةنس اهايا هانقأ هنأك ، رخآلا دي ٠

 هيلع نا : لوقأ يناف . ةصلاخ تارقب عبرا اذه دي يفو { اهل ينتقملا دي

 ىلع الو ، هيلع سيل كلذ ناف . ةرقبلا يف هكيرشل عقي ام ردقب الا © ةاش
 . ملعأ هللاو { هكيرش

 ىلع & يشاوملا نم ةكرشلا لمحي اضعب نا ، يعم : ديعس وبا لاق

 © عاتجالا مكح هيف نكي مل ولو ث ةاكزلا رمأ يف يشاوملا نم صلاخلا

 يف الا } ةاكزلا يف ىشاوملا رمأ يف صلاخلا ىلع ةكرشلا لمحي ال ضعبو

 نيكيرشلا نيب نوكي وأ ث عاتجالاب لوقي نم لوق ىلع عاتجالا
 يذلا مهكرتشمب ةاكزلا هيف بجت ام ، اكرتشم يشاوملا نم ءاكرشلا وأ

 ةينقلا مكح يف بجت امب مكحلا يف تبث اذا ، ةكرش يدنع ةينقلاو { مهعمجي

 فورعملا لجالل يتتقملا اهقحتسي مل ام هنا يدنعو ث ينتقملا اهقحتساو

 يف هيلع ةلومحو . اهلك ينتقملا لام نم يهف { ينتقملا هيلا اهقحتسي يذلا
 لوقلا ناكو & ةكرش ذئنيح تناك ينتقملل ةصحلا تبجو اذاف . ةاكزلا

 يف تارقب عبرأ لجرل ناك ناف : تلق . هنمو . ةكرشلا يف لوقلاك اهيف

 دحأ دي يف سيل ةرقب اهنيبو & هدي يف تارقب عبرا رخآ لجرلو 0 هدي
 سمخ دحاو لكل متي مل هنأل 0 ال : لاق ؟ ةقدص ايهدحأ ىلع له 0 ايهنم
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 هعم رخآ لجرلو ، كلذ نمرثكأ وأ تارقب سمخ هل لجرف : تلق . تارقب
 هدي يف يذلل نكي مل اذا : لاق ؟ قنسلا نم اهيف مك & تارقب ثالث

 ىف ةاش اعيمج رقبلا هدي يف يذلا ىلعف ، ثلث رخآللو سمخ الا { رقبلا

 الوق ليق دقو { ةاكزلا اهيف مت دق ةرقب نأل ، عيش رخالا ىلع سيلو ى ةرقب
 ىلعو { ةاشلا ناهثا ةسمخ سمخلا بحاص ىلع ةاش اعيمج امهيلع نا : رخا
 امهالكو 5 لوألا لوقلا ينبجعي اناو { ةاشلا نايثا ةثالث ثالثلا بحاص
 . نيملسملا لوق نم

 تارقب سمح لجرل ناك اذا هنا يعم ىذلا : ديعس وبأ لاق

 لوقلاف ، عاتجالاب ارشع متت ال امم رقبلا نم ءيش هدنع لجرلو 0 ادعاصف

 اذك هبحاصلو { سمخ نم لقأ هل ناك ناو & فالتخالا نم لاق امك هيف

 تبثي نم لوق ىلع فالتخا كلذ يف سيلو . ةاشلا يف ناصصاحتم امهف

 {. ةاشلا ف ناصصاحتي اهف دارأ هنأ يدنع ىذلا : هربغ لاق . عاجالا

 لاق باتكلا ۔نمو . عاتجالا تبثي نم لوق ىلع فالتخا كلذ يف سيلو

 ناف ، ثلثرخآللو { تارقب عبس رقبلا هدي يف يذلل ناك ناف : ةيواعم وبأ

 هنا يدنع هريغ لاق ةاش سمخو ةاش عبسلا بحاص ىلع نيتقنشرقبلا هذه يف

 . ةاش سامخأ ةثالث ثالثلا ىلعو . ةاش اسمخو

 بحاص ىلعو ةاش اسمخو { ةاش عبسلا بحاص ىلع : ديعس وبأ لاق

 . معن : لاق منغلا كلذكو : تلق .3 هنمو . ةاش سامخا ةثالث ثالثلا

 اهيلع لاحو 3 ةعمتجم ةاش نوعبرا ايهدحأ دي ىف نيلجرل ناك ناف : تلق

 نا لوقيف ةعمتجم اهنا ىري نم لوق ىلع اما : لاق ؟ اهيف مك اعيمج لوحلا

 : يلصوملا ركب يبأ لوق ىلع امأو 3 نافصن ايهيلع يهو { ةدحاو ةاش اهيف
 ىلع نا ىرنف ، عمتجم ريغوهف { عاشم ريغ ناك امو عاشملا وه عمتجملا نا
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 : لاقو . كلذ ف اريحتم هتيأرف كلذ ف كلوق ايف : تلق . ةاش دحاو لك

 . كلذ لدعب ملعأ هللاف } ةعمتجم اهنا انباحصأ رثكأ هيلع ىذلا

 نونامث اهنا ةلأسملا زاجم ىنعم ىلع جرخي يعم هذه : ديعس وبأ لاق

 يذلاف 0 اهيلع لاحو ث ةاش نوعبرا ايهنم دحاو لكل نيلجرل دي يف ةاش

 { ةاش فصن ايهنم دحاو لكل ث ةاش ايهيلع لعجي { عاتجالاب لوقي

 داز ايف كلذكو 5 ةاش ايهنم دحاو لك ىلع لمحي عاتجالاب لوقي ال يذلاو

 . ناتاش هيف بجي ام نوكي نأ ىلا

 ٥ تارقب عبرأ هل لجر يف لاقو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نا لوقيف © امهنيب ةسماخلا تناكو ، تارقب عبرأ هل لجرل ةدحاو ىتفاف

 ىلعو { ةرقب فصن ردقب دحاو لك نع طقسيو 0 ةاش ايهنم دحاو لك ىلع
 تارقب سمخ هل يذلا عاب نإ امأف & بابلا اذه نم نوكي ام يرجي اذه

 8 هتقدص تقو لبق رخآل لق ولو اهنم اءزج ش لبألا نم سمخ وأ

 لاز امنا لاز يذلا كلذو . هل لصألا نوكي نأ الا ، هيلع ةقدص الف

 يف كلذ عيمج ، كلذ ىرتشا نا دعب يرتشملا نوكي وأ © هتينق ببسب

 نم ءزجلا بحاص ىلعو & عمجلا لبق نم ةقدصلا نوكتف اذه 3 هتيشام

 . هتصح ردقب ةقدصلا
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 قيقرلاو ليخلا نع ةاكزلا طاقسا ركذ ىف

 : لاق تي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 . ليخلا ةقدص يف اوفلتخاو (ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل)
 بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه انيور ، ةقدص ال : مهنم ريثك لاقف

 يرصبلا نسحلاو حابر يبأ نب ءاطعو يبعشلا لاق هبو رمع نباو

 يروثلا نايفسو ةنييع نب مكحلاو يعخنلا ميهارباو زيزعلادبع نب رمعو
 ةفينح وبأو روث وبأو ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 اذه رهاظب مهجتحم جتحاو ، دمحمو بوقعيو . ةبيش يبأ نب ركب وبأو
 © مهدوقع بتك يف نكل قيقرلاو ليخلا نع توفع : لوقيو ، ثيدحلا

 مهرد يتئام لك يف تلعجف مهارد اهموق ببس ناو 5 ارانيد سرف لك ردق
 . بلطي يتلا ةاكزلاو 0 مهارد ةسمخ

 هيف ام ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ىف الو { لاغبلا يف الو } ليخلا ىف الو ، ديبعلا يف ةاكز ال هنا © قافتالا
 ديبعلا ةاكز يتما نع يفع) : لاق هنأ ةت يبنلا نع كلذ ىوريو . ريمحلا

 اذه ىف انباحصأ نيب ملعأ الف ، ريمحلا ةهبجلا : ليقو (ةهبجلاو ليخلاو

 { ةراجتلا ةاكز ةلمج ىن ةاكزلا هيف ناف ةراجتلل كلذ نوكي نأ الا { افالتخا
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 ف ةاكزلا ىنعمب ةيشاملا ف ةاكزلا امناو . مهنيب افالتخا كلذ ف ملعأ الو

 . مئاهبلا نم ءيش ف . ءالؤه ريغ ناويحلا نم ءيش ف ال ماعنالا

 . ةراجتلا ةاكز ىنعمب نوكي نأ الا . هددع رثكو . كالمالا هيف ترج ولو

 ةهبجلا يف سيل) : ةلي يبنلا لوق ۔ ةيافكلا باتك نم لصف
 ةخنلاو . ليخلا ةهبجلاو (ةقدص ةعسكلا ف الو ةخنلا ف الو . ةقدص

 . ريمحلا ةعسكلاو 5 قيقرلا

 { لماوعلا رقبلاب اهورسفو نونلا عف ١ ةخنلا : هريغو يئاسكلا لاق

 . ريمحلا للع عقي مسا وهو ناتغل ةخنلا : ليلخلا لاقو

 نوكي نا الا ، ةاكز ريمحلاو لاغبلاو ليخلا يف سيل ليقو : ةلأسم

 . مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم ةاكزلا كلذ يفف 6 ةراجتلل

 هيلع لاحو ‘ ةراجتل مهرد يتئام أ دبع ىرتش ١ لجر نعو : ةلأسم

 هتميقو لوح هيلع لاح نا : لاق ؟ال مأ ةاكزلا هيف ببتأ © هدنع لوح

. هديس ىلع ةاكزلا تبجو .0 ةمئاق



 ن ونالثلاو سماخلا بابلا

 منغلاو رقبلاو لبألا نم ةقدصلا يعاسلا ضبق يف

 لوجي نأ لبقف © نهدافتسا تارقب سمخ لجرل ناك ناف : تلق

 ىتح . ال : لاق ؟ ةقدص هيلع ىرتأ { ةرقب نهنم بهذ ، لوحلا نهيلع

 لوحلا لوحي ىتحف 3 هدي يف نك ناف { هل تارقب سمخ ىلع لوحلا لوجي
 ؟ كلذ نع هلأسي نأ هيلعفا جرخ اذاف : تلق . نهنم ةسماخلا دافتسا ذنم

 اذهب جتحي نا الا } هدنع نم ذخأ لجر دي يف تارقب سمخ دجو اذاف : لاق

 هيلع ةقدص الف ، نيرهش وأ رهش ذنم ةسماخلا دافتسا هنأ ربخي وأ 5 ربخلا

 ضرتعي نا يعاسلل نأ ، نايثع نب نايلس نع ليق دقو : لاق . نهيف

 نب دمحم ديعس يبأل : انا تلق . ةيشاملا نم هدي ى امم ذخأيف 0 ةيرق يعار

 يف ةعمتجم يه ذا ةيرقلا منغ نم ذخأي نأ يعاسلل زاجأ فيك ديعس
 دي يف هدجو اذا يدنع زاجف اذه تبث اذاف : ديعس وبأ لات ؟ ىعرملا

 { هدافتسا ذنم لصألا ى اذه رظني الو . ةاكزلا هيه بجت امم وهو & دحاو

 يعاسلا ىفم اذا هنا { اذهب لوقي نم بهذم ىلع اذهو . هعاتجا ىتم الو

 ، هنم ذخأ اددع ةاكزلا هيف بجت ام هدي ىفو ، ةيشاملا بحاص ىلع

 اذا هنا لوقي ضعبو 0 كلذ نع هلأسي الو ، هدافتسا ىتم ىف رظني الو
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 نعالا ذخأي الو { عاتجاب وأ كلمم لوحلا هيلع لاحو { اعمتجم هدجو
 . كلذل ةفرعمو ثحبو لاؤس

 كلذ وأ ؟ مولعم تقو يف ةيشاملا ةاكز ذخؤت فيك تلأسو : ةلأسم

 نا ملعأ هللاو : لوقنف ؟ هذخأ ذخأي نا ءاش ةنسلا يأ ىف قدصملل حابم

 يف نيملسملا ماكحأ ترج موي نم هتقوو { مولعم رهش يف جرخي قدصلملا
 ىف ذخألا مكحي نأ ردقي ال قدصملاو & تقولا كلذل ذخالا امناو 0 دلبلا

 يتأي ىتح قدصتي مث } رهشلا كلذ يف جرخيو يرتشي نا هلف ، دحاو تقو
 هيلع بجحت ال ام ىلع رمف ، قدصملا جرخ اذاو { قدصت ام عيمج ىلع

 . لباق نم هجورخ تقو ىلا هيلا عجري نا قدصملل سيلف " ةاكزلا

 ىأرف © اقانع نوعبرا هعمو ، قدصملا هيلع رم لجر نعو : ةلأسم

 توبث ىنعم ىدنع دقعني ال : هريغ لاق . ملعأ هللاو ، ةاش هيلع ىلع وبأ

 ايف ليق دقو ث ةنسلا يف كلذ توبثل 0 ةينث ةاش اهنم ةاكزلا نوعبراو 0 اذه

 . يلا بحأ لوقلا اذهو ، كلذ يف رظنيو { اقانع اهيف نا يدنع

 © ناورم يبأ ىلا يلع يبأ نع هنا بسحأ ،“ك باوج نم : ةلأسم

 لوح اهعم لاح اذا © يعارلا عم عمتجت يتلا منغلا يف انيأر انأ خأ اي ملعاو

 . اهنم ذخؤي مل اهيلع لحي مل امو ث نبللا ةعمتجم اهنأل اهنم ذخأ 5، هعم

 تناكو تعمتجا اذاف { هريغ عمو 0 لبألا نم هعم عمتجا ام كلذكو

 ىذلا رقبلا اماو ، ةقنش وأ ةضيرف اهنم ذخأ الوح تلاحف 0 نبللا ةعمتجم

 اهنم ذخا {. ادحاو اهطبرمو ادحاو اهنبل ناك ناف 0 ةرخآلل تركذ

 . هترقب دحاو لك فرع ولو اهطبرمو انبل عاتجالا لاحل ، قنشلا
 تركذ ىذلا عاحرلا اماو ، دارا هنا اندنع جرخي ىذلا لاق . جاجدلا امأو

 قدصملا هكردأف 3 اهب عيبلا ديري دقو 0 اهتاكز دارأف مهاردب منغلل يرتشي

 ،٥ ناضمر رهش ف وأ نابعش ف منغلا هذه ىرتشا هنا جتحي ىعداف جتحاف
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 ايف هيلع ىرن الف { منغلا هذه نم ةقدص تيدا دقو © رجات هنا جتحا وأ

 هيلع لوحي ىتح اهنم سبح امو { ةقدص عيبلل ةراجتلل منغلا نم ىرتشا

 . انيأر وه الوح

 ىلا قرولاو بهذلا مهتاكزب اوتأي نا سانلا ىلعو : ةلأسم

 مهلباو مهرقب ةقدص مهنم ضبقي سانلا يتأي نأ قدصملا ىلعو & قدصلل

 . مهمنغو

 ١ قدصملا رم هنا يأرلا ضعب يفو رباج يبا باتك نم : ةلأسم

 اهيلع لحي مل ولو { اهتقدص ذخأ 5 ةقدصلا اهيف غلبت ةيشاملا دجوو

 لوح لاح ىتمو 0 انيلا بحأ لوألا ىأرلاو { كلذب ذخاي الو & لوح

 لمعي ناك ىذلاو . اهتقدص تقو وهف { اهيف ةقدصلا تمت ذم ةيشاملا ىلع
 وه رظن وأ © هريغ وأ 5 اهبر نم اهعاب ةضيرفلا ذخا اذا { قدصملا نا هب

 هيف ناك نا ، عضوملا كلذ ءارقفل اهثلث جرخاو { اهسبح نا اهتميق

 يفو © ىرقلا اهيف يتلا عضوملاو هايملاو { هيلا ءارقفلا برقاف الاو 5 ءارقف
 اهعاب مث ، ةضيرفلا ضبق يذلا يف انيلا ۔ هللا همحر هللادبع يبأ باوج

 هل لاق نمثلا هنم ىضتقا املف ، هريغ ىلع وأ 0 هنم اهذخا ىذلا ىلع

 ىطعا نم ريغ امأ لاق { ءارقفلا ىلع هتقرف دقف ثلثلا اما : ىرتشللا

 نا هرما ىلاولا نوكي نا الا { هنم ثلثلا ذخؤيو 0 هنم لبقي الف { ةضيرفلا

 ىطعا هنا : لاق اذاف 3 اهارتشا مث ةضيرفلا ىطعا يذلا اماو © هقرفي

 نعي مل ةقث ناك ناف { هلوق زاج . ءارقفلا هتضيرف ، ثلث نم هيلع ام

 هفلحي مل ناو { هفلجي نا هلف ، يلاولا همهتاو ةقث ريغ ناك ناو ، ريخب الا

 ةيشاملا بحاص ىلع ٠ ثلثلاب ءارقفلا قدصملا لاحا ناو : لاق ى مثأي مل

 هنا اولوقيف ، هيلع اوعجري نا الا 5 املاس نوكي نا وجراف ، كلذب اوضرو

 . هذخاي عجريف © مهطعي مل
_ ١٢٢





 ن ونالثلاو سداسلا بابلا

 ةقدصلا ذخأل منغلا قيرفت ركذ يف

 باطخلا نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 مث } انالث اهومسناف { ةيشاملا متقدص اذا هل لاقف ادعس ىقل : هنا
 نع انيورو 0 نييقابلا نيثلثلا نم اوراتخا مث ؤ ثلثلا منغلا بر راتخي

 لاق هبو ، طسوألا ثلثلا نم قدصملا راتخي : لاق هنا زيزعلادبع نب رمع

 قرفي : يروثلا نايفسو ةنييع نب مكحلا لاقو { مساقلا وبأو يرهزلا
 . لوقي هبو هب ءافولا لاملا بر ىلع بجي : يعفاشلا لاقو ، نيتقرف

 نأ انباحصأ لوق ىنعم يف جرخي هنا {، يعم : ديعس وبا لاق

 يأل { لاملا بر راتخي مث ، نيفصن منغلا نايسقي لاملا برو ، قدصملا
 ذخاي نأ هل زوجي امم 0 ةاش يقابلا فصنلا نم قدصملا راتخي مث ، نيفصنلا

 : لاق نم لاقو & يفوتسي ىتح ةاش لاملا بر ةاش قدصملا مث ، منغلا نم

 نيفصنلا دحا نم راتخي نا ، لاملا برل رايخلا ناك نيفصن تمسق اذا

 ضعب يفو ، قدصملا يفوتسي ىتح اذه ىلع مث ، قدصملا مث © ةاش

 { نيتقرفب عدصتيف اهيف حاصيف ، ةمسق ريغب منغلا يف لخدي نا : مهلوق
 اهنا مهلوق نم ملعأ الو ، كل تركذ ام ىلع رايخلا يف فالتخالا نوكي مث
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 لاملا بر ىلع تبث اذا هنا : ركب وبا لاق ام يسفن يف ولحيو { انالا مسقت

 ريغ ، اهنانسأب ةدوجوم.تناك اذا { ءاش فيك همنغ نم اهرضحا ضئارفلا

 هنكلو . انباحصا لوق نم هملعا مل تنك ناو ©، زوجي ام ةفص نم ةجراخ

 مسقتو لاملا نم ءزج يه امنا ةاكزلا تناك ولو يدنع دعبي مل لدعلا هبشا امل

 . رظنلاب مسقلاب الا زاج امل ةمسق
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 ن ونالثلاو عباسلا بابلا

 مننلا ةقدص ف

 ةقدص ال نأ ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبا لاق ۔ فارشألا باتك۔نم
 نيرشع ىلا ةاش ةاش نيعبرا يف نأ اوعمجاو ، منغلا نم نيعبرالا نود اهف
 غلبت نا ىلا ناتاش اهيفف 3 ةاش ةئامو نيرشع ىلع تداز اذاف . ةئامو

 . كلذ بجوا هنا : ةيم هللا لوسر نع تبثو ، نيتئام

 : ركب وبأ لاق . ةئام ثالثلاو نيتئاملا ىلع ديزت منغلا ركذ : ةلأسم

 باطخلا نب رمع ناكو { ةئايثالثلاو نيتئاملا ىلع ديزت منغلا يف اوفلتخاو

 ترثك اذاف { ةئامثالث ىلا ثالث اهيفف © نيتئاملا ىلع ةاش تداز اذا : لوقي

 هيوهار نب قاحساو يعفاشلا لاق اذكهو . ةاش ةئام لك يف ، منغلا

 تغلب اذا هايشلا نأ ، لبج نب ذاعم نع انيور دقو ، نايعنلاو روث وبأو
 نيعبرا تغلب اذاف " ةاش يتئامو نيعبرا غلبت ىتح اهبرقي مل ث نيتئام

 نع اهبرقي مل © ةئاينالث تغلب اذاف { ةاش ثلث اهنم ذخا 3 ةاش يتئامو

 . عبرا اهنم ذخا كلذ تغلب اذاف { ةئايثالثو نيعبرا غلبت ىتح اهضرف

 يبعشلا نأل { ذاعم نع ثيدحلا اذه تبثي سيلو : ركب وبأ لاق . هايش

 . هقلي مل وهو ، هنع يور
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 وه ام انعم : لي يبنلا نع هاكح ام هبشي هنأ يعم : ديعس وبا لاق

 اهيف لاق امنا هنا ، نيتئاملا ىلا منغلا ةقدص يف انباحصأ لوق نم هيلع قفتم

 اهيفف ةاش يتئاملا ىلع تداز اذا هنا : موق ىنعم يف جرخي مث ، ناتاش

 هايش ثالث يه مث { افالتخا لصفلا اذه يف مهنيب ملعأ الو { هايش ثالث

 اهنا : موق ضعب ين جرخي مث ، افالتخا كلذ ي ملعأ الو {. ةئايثالث ىلا

 ١ عبرا اهتاكز يهو . ةئايعبرا ىلا © هايش عبرا اهيفف ةدحاو تداز اذا

 . ةئام ةدايزلا غلبت نأ ىلا اهتدايز يف ةاكز الف ةئايعبرالا ىلع تداز اذاف

 5 ةاش ةئام لك يف اهتقدص توتسا دقف .0 ةئايعبرا ىلع منغلا تداز اذاف

 ضعب ىنعم يف جرخي هنا & يعمو ث ناصقن الو ةدايز الب تناك ام 0 ةاش

 مث ، هايش ثالث ، ةدحاوب نيتئام ىلع داز ام منغلا ةقدص نا : مهلوق

 ةئام لك يف ناك ام اهتقدص توتسا مث { ةئامعبرا ىلا داز ايف ةدايز ال

 . كلذ يف رظنيو . ةاش

 غلبت ال ام ذخؤت ال منغلا ةقدص ۔ باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 اهيفف © نيعبرالا تغلب اذاف ، نيعبرالا غلبت ىتح 0 ثيش اهنم نيعبرالا
 اهيفف . ةاش ةئامو نيرشعلا ىلع تداز اذاف ، ةئامو نيرشع غلبت ىتح ةاش

 اهيفف ، ةدحاو ةاش ث هاش يتئاملا ىلع تداز اذاف { نيتئام غلبت ىتح ناتاش

 لك نم ناك . ةئامثالثلا ىلع تداز اذاف 5 ةئايثالث غلبت ىتح ، هايش ثالث
 اعست تغلب ناو { ءيش ةئام ىلع ةدايز نم ذخؤي الو & ةاش اهنم ةئام

 اهنم ذخؤي الو . ةئامثالث ىلع منغلا ديزت نا دعب ةئام غلبت ىتح نيعستو
 ؤ عمتجم نيب قرفي الو & قدصملا ءاش نا الا ركذ الو ،ء هعدج الو ، همره

 . ةقدصلا راذح قرتفم نيب عمجي الو
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 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ةفدصلا يف زعاملاو نأضلا ركذ ىف

 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك _ نم
 يف اوفلتخاو { ةقدصلا يف ناعمتجي ، ناضلاو زعاملا نا ىلع © ملعلا لهأ
 رثكأ نم ذخؤت : لاق هنا ةمركع نع انيورف ؟ ذخؤت نيفنصلا ىأ يف ةقدصلا
 انوتس نأ : الاق هيوهار نب قاحساو سنأ نب كلام لاق هبو © نيددعلا

 لك نم ذخأي نأ سايقلا يعفاشلا لاقو ، ءاش نيددعلا دحأ نم ذخأ

 . نسحا اذه : ركب وبأ لاق . هتصح ردق فنص

 يف جرخي ام 7 اعيمج نيلوقلا يناعم هبشي هنا ىنعم : ديعس وبأ لاق

 يدنع نسحف ، يعفاشلا نع ركب وبا هنسحتسا ام يدنعو انباحصأ لوق
 " . ىنعملا اذه ىف

 زعملا نأضلا لمجي لهف : تلق۔فارشألا باتكريغ۔نمو : ةلأسم

 ةاش نورشع زعملا نم ناك اذاف : تلق . معن : لاق ؟ نأضلا ىلع زعملاو

 { ةاشلا كلت ام { ةاش اهيف بجوف { ةدعاج نورشع نأضلا نمو
 فصنلا نم ةاش يف اضيأ رايخلا هل مث { فصنلا يف لاملا برل رايخلا مأ
 ىف لعفي فيك { دعجلا الا اذإ ىقبي الف ،٠ قدصملا راتخي مث ؤ رخآلا
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 لاملا بر راتخيف ، نيفصن عدصت نيرشعلا منغلا نا لوقأ : لاق ؟ كلذ

 كلذ دعب قدصملا راتخي مث { ةاش رخآلا فصنلا نم راتخي مث ، افصن

 دعجلا نم اهفصن . ةلماك ةاش هل متتف © اهفصن هل نوكيف 0 ةدعاج

 زعملا ناك اذا ينبجعي : ديعس وبأ لاق ، هريغ نمو . منغلا نم اهفصنو

 منغلا تعدص الا لضافت اهتميق يف ناك ناف © نيفصانتم نأضلاو

 ةاش رخآلا نم راتخي مث ، نيفصنلا نم افصن لاملا بر راتخا مث © نيفصن

 ناك ناو ، هقح كلذو ، نأضلا نم وأ زعملا نم ناك امم ةاش قدصملا راتخي

 بر راتخي مث { دارفنالا ىلع دحاو لك زعملاو ناضلا يف اذه لثم لعف هيف

 نم ةاشو زعملا نم ةاش راتخي مث & كل تفصو ايك فصنلا اذه لثم لاملا

 هل نوكيف ، نأضلا نم ةاشو زعملا نم ةاش قدصملا راتخي مث ، ناضلا

 نم هيلع ناقفتي ام رخآلا ىلع ايهدحأ فيضيو 0 هذه فصنو هذه فصن

 ناف : تلق ۔ باتكلا ۔ نمو . امهنيب نمثلا مسقو اهعاب الاو { ةميقلا

 نا اضيأ كلذك : لاق ؟ كلذ يف لعفي فيك { دعجلا وأ رثكأ منغلا تناك

 . ةدعاج عبرو ةاش عابرا ةثالث هلقأ رشع دعجلاو { نيثالث منغلا تناك

 اثلث هلف : لاق ؟ نيرشع دعجلاو { ةلماك نيعبرأ منغلا تناك ناف : تلق

 . ملعأ هللاو { هللا ءاش نا . كل تفصو ام ىلع ةدعاج ثلثو ةاش

 نب ديعس نع ۔ خايشالا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 هينث ةاش ذخأف ، منغ وأ رقب نم ةاكز ةاش هيلع تبجو لجر نعو 0 شيرق

 . ةاشلا كلت هنع يضقت ال لاق ؟ هنع يضقي له ث نيريقف ىلا اهعفدف

 لاق . يضقي مل كارتشالا دجو نمف . ةاكزلا يف كارتشالا زوبيي الو
 كلذ ًأزجأ ةاكزلا نم نيريقف ىلا منغ سأر ملس اذا : شيرق نب ديعس

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) يطعملا نع
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 نيح نم ىكزف ، ةاش نوعبرا هعم غلب لجر نع لئسو : ةلأسم
 لاق ؟ لبقتسي اهف هنع كلذ ىزجي له ث ةاش نوعبرا هعم راص ام

 لاقو 0 هيزجي هناف { هيلع بجحت امم لبقتسي امل ىكز ناك نا : ديعس وبا

 هدنع لمكي نيح هيأر ناك هنا سابع نبا نع يورو ث هيزبجي ال : ضعب
 لوحي ىتح : اولاقف ملعلا لهأ نم هريغ اماو { ةاكزلا هيف بجت باصنلا
 يأرلا اذه ناكو { ةاكزلا هيف بجت مث ك باصنلا لمك ذم لوح هيلع

 . هب لومعملا

 منغلا نم ذخؤت ال منغلا ةقدصو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 لاح اذا { ةاش اهيفف نيعبرا منغلا تغلب اذاف ، نيعبرا غلبت ىتح & ءيش

 نيرشعو ةدحاو غلبت ىتح اهتدايز يف ءيش ال مث ، لوح نيعبرالا ىلع
 ةدحاو غلبت ىتح ؛ اهتدايز يف ءيش ال مث ٠ ناتاش اهيف مث {. ةئامو

 غلبت ىتح اهتدايز يف ءيش ال مث {، هايش ثالث اهيف مث { نيتئامو

 غلبت ىتح . ءيش اهتدايز يف سيل مث { هايش عبرا اهيف مث © ةئامعبرا
 نميف © ةرفص يبأ ظفح يفو 0 هنمو . ةاش ةئام لك ىف مث 5 ةئام ةدايزلا

 اهقدص جرخا دق انغ لجر هل بهوف . ةقدصلا اهنم يرجت منغ هل تناك

 تناك ناو { ةمنغ عم اهقدصي نأ اضيأ هيلع : لاق ؟ رهشب هل اهبهي نأ لبق

 هل بهو ىذلا نا ولو : لاق . كلذ قوف وأ رهش ىلا ةقدصلا همنغ ىف لحت

 . اهتقدص جرخي نأ هيلع نكي مل ، ةقدصلا هيلع لحت ملو { اهبهو منغلا

 انيأر كلذكو { همنغ عم اهتقدص جرخي نا الا ، هل تبهو يذلا ىلع الو
 دافتسا مث 0 اهب متت ةقدصلا تناك يتلا هتيشام ضعب بهذ ناو 0 اذه يف

 { هنمو . هيلع ةقدصلاف ، هتقدص تقو يضمي نأ لبق ةقدصلا هب تمت ام

 {. ةقدصلا هب تمت ام دافتسا مث ، ةنس يف هنع ةيشاملا ةقدص تعطقنا نمو

_ ١٤١



 دق ةنس هيلع لوحي ىتح 0 ءيش ىلوألا نم يقب ولو . هيلع ةقدص الف

 . هدنع تمتو دافتسا

 اذا 5 ةبجاو لبألا يف ةقدصلاو ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لوأ هب مزلي يذلا وه باصنلاو . ةمئاس ريغ وأ تناك ةمئاس اباصن تغلب

 منغلا يفو) : لاق ةلي يبنلا نا بلاط يبأ نب يلع نع يور امل ۔ ضرفلا

 . ءيش اهيف سيلف نيثالثو ةعست الا نكي مل ناف (ةاش { ةاش نيعبرالا يف

 ةمئاس صخي ملو (ةاش ةاش نيعبرا يف) : لاق ةلي يبنلا نا ةشئاع تورو

 ركذو © ليلد ىلا جاتحم ةمئاسلا ريغ نم ةقدصلل طقسلملاف 0 اهريغ نم

 ذخألا نأل © ةمئاسلا ريغ يف ةقدصلا بوجو يفني ال ةياورلا يف ةمئاسلا
 . اهدحا طاقسا نم ىلوأ ةدايزلا نه ايهيف امم نيربخلاب
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 ن ونالثلاو عساتل ١ بابل ١

 قدصملا ءيجم لبق تدلاوت اذا ةيشاملا ىف

 ةاكزلا اهيف تبجوف مويب

 لاق ۔ هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ربغ نم - فارشألا باتك ۔ نم

 لبق تدلاوتف ةقدصلا اهلصا يف بجت ال : ةيشاملا يف كلام لاق : ركب وبأ
 . هيلع ةقدصلا هيف بجت ام اهددعو قدصملا ءاجف ، مويب قدصملا يتأي نأ

 باحصأو روث وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق

 بجت الصأ ريصت موي نم لوحلا اهيلع لوحي ىتح { هيلع ةاكز ال ، يأرلا

 . لوقن هبو { ةاكزلا هلثم يف
 هيف ملعأ الف © دبعتلا يف مزاللا ىنعم يف امأ : ديعس وبأ لاق

 . هيلا لصو اذا قدصملا نأش ىفامأو ك يكح ام ىلع الا ، افالتخا
 دجوف اهتقو يف ةقدصلل جرخ اذا هنا : انباحصأ لوق ضعب يف هنأ ك يعمف

 نا بسحاو © كلذ نع لأسي ملو ؤ هذخأ ةاكزلا هيف بجت اعمتجم لاملا يف

 ةقدصلا ذخأي نأ هلف ، لوحلا هيلع لحي مل هنا حص ولو { مهلوق ضعب يف

 ذنم } لوحلا هيلع لوحي ىتح كلذ هل سيل هنا : مهلوق يو ، عمتجملا نم
 لاملا بر نم رارقاب الا كلذ هل بيطي الو 5 ةاكزلا هيف بجت ام تغلب
 . لوقلا.اذه ىنعمب ةحصب وأ

_ ١٤٢





 ن وعب رالا بابل ١

 ةيشاملا يف عمتجملا نيب قرفلاو قرفتملا نيب عمجلا يف

 لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 نيب قرفي الو قرفتم نيب عمجي ال): منغلاو لبألا تاقدص هركذ دعب

 نب يلع نع هلثم يورو رمع نع كلذ تبثو ،(ةقدصلا ةيشخ عمتجم
 نب كلام ناكف اذه هلوق ىنعم ىن اوفلتخاو { رمع نب هللادبعو بلاط يبأ

 دحاو لكل منغلا قلطي يشاوملا باحصأ كلذب دبعت امنا : لوقي سنأ
 . اهوعمج قدصملا مهبلطا اذاف ، ةقدصلا مهيلع تبجو دقو نوعبرا مهنم

 لاق هبو 0 كلذ نع اوهنف ةدحاو ةاش الا اهيف مهيلع نوكي الئل
 يبجي يذلا ىلع نأ وهو . ناث لوق هيفو ، يروثلا لاق هانعمبو يعازوالا
 اذا ةيشخ ةئامو نيرشع ىف ةثالث نيب قرفي ال لاومألا بابرأو { ةقدصلا

 . ةاش ةئام رخآو ةئام هل لجر قرفتملا نيب عمجي الو ، نوكي نأ مهنيب عمج

 ثالث اهيف تناك اتعمج اذاو { ناتاش اهيف تناك امهقارتفا ىلع اكرت اذاف
 . اهيف ءيش الف تقرتفا اذاف { ةاش نوعبرا ايه نالجرو . هايش

 نأ لاملا بر ةيشخو ةقدصلا لقت نأ يلاولا ةيشخ ةيشخلاو : ةلأسم

 هلوق ى : ديبع وبأو روث وبأ لاقو { يعفاشلا لوق اذه { ةقدصلا رثكت

 لاقو يعاسلا ىلعو لاملا بر ىلع عمتجم نيب قرفي الو قرفتم نيب عمجي ال
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 ، ةاش اهيفف ةاش ةئامو نورشع لجرلل نوكي . عمتجم نيب قرفي ال ن اععنلا

 © قرفتم نيب عمجي ال : هلوقو { ةاش اهيفف { نيعبرا نيعبرا تقرتفا اذاو

 مل اهقرف ناف © ةاش امهيف ناك اتعمج ناف { ةاش نوعبرا امهنيب نالجرلاو

 ايهنم دحاو لكل نيلجر ىف لوقي لبنح نب دمحأ ناكو 0 ةاش اهيف نكت

 يف نييعارلا دحا ناك . ناتاش هيلعف اهنيب ام دعي نأ ، ةاش نوعبرا

 ءيش الف نورشع ةفوكلابو {، ةاش نورشع دادغبب هل ناك ناو ، ةرصبلا

 . هريغ نع اذه ظفحن ال : ركب وبأ لاق . قرفتم نيب عمجي ال هنأل © هيلع

 لوقل © ليواتلا هيف نسحي ام ىلع يدنع جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 وهف (ةقدصلا راذح عمتجم نيب .قرفي الو قرفتم نيب عمجي ال) : ةلي يبنلا
 . انباحصأ لوق نم جرخي ال ام هيف ملعأ ال 3 نسح ليوات

 اذا نيكيرشلا يف انباحصأ فلتخاو { دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 كلذكو ةاكزلا اهيف : مهرثكأ لاقف لوحلا اهيلع لاحو { ةاش نيعبرا اكلم

 ةصح نم هتصحب افراع ايهنم دحاو لك ناك اذا 0 نيطيلخلا ي اولاق

 ةقدصلا نأ ، ةاش نيعبرا ايهمنغ تغلب اذا . ةاكزلا امهيلع نأ هبحاص

 : يلصوملا ركب وبأ لاقو { امهنيب ايف لضفلا نادارتيو ةلمجلا نم ذخؤت
 ةكرشلا تناك 0 ةاش نيعبرا كلمي ىتح ث ايهنم دحاو ىلع ةاكزلا بيت ال

 - هللا همحر - كلام يبا خيشلا نع تظفح اذكه . ةعاشم وأ ةطلخ

 دهشتو هديؤت ةنسلا رهاظو { لمعلا هيلعو 0 رثكألا وه لوألا لوقلاو
 اهبوجوب صخي ملو (ةاش ةاش نيعبرا يف) : ةلي يبنلا لاق . هتحصب

 نادارتي نيطيلخ نم ناك امو) : ةلي هلوقو اهكلمب ةدرفنم الو & ةكرش

 . كلذ ىلع لدي (ةيوسلاب ايهنيب لضفلا

 لوقف : تلق . خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 : لاق ؟وه ام (عمتجم نيب قرفت الو قرفتم نيب عمجي ال) : ةلي يبنلا

 دنع اهبحاص ، كمنغ قرفت ال كنا 0 يلصوملا ركب ابا ينعي يدنع

 نمم ذخأتف ، قدصم اي تنأ عمجت الو & كيلع بجت ال ىتح ةقدصلا

 بلجلاو ىعرملاو برزلا يف نهعاتجا يف رظني الو هدح يذلا كلمت ال
 . ۔ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا -
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 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 طلخلا ةاكز ركذ ىف

 لاق ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك ۔ نم

 . ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو ، قرفتم نيب عمتجي ال): هلوق دعب

 لهأ فلتخاو { (ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي اهناف { نيطيلخ نم ناك امو
 امهنيب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ نم ناك امو : هلوق ىنعم يف ملعلا
 : يعازوالاو سنا نب كلامو يراصنالا ديعس نب ىيحي لاق { ةيوسلاب
 : يعفاشلا لاق . ناطيلخ امهف { ادحاو حارملاو لحفلاو يعارلا ناك اذا
 . نيطيلخ نانوكي اجناف ايهتلوحف تطلتخاو { اعم ايقسو احرسو احار اذا

 لوق ضعب يف © اذه ىنعم ىف لاق ام نسح : ديعس وبأ لاق

 لاقف . حارملا يف يعفاشلاو سنأ نب كلام فلتخاو 5 هنمو . انباحصأ
 © نيطيلخ انوكي مل ، لاصخلا هذه نم ةلصخ يف اقرتفا اذا : يعفاشلا

 . ةقرف هذه نيبملا اهقرف نا كلام لاقو { اهركذب انأدب يتلا لاصخلا ينعي
 افرع اذا ؛ سوواطو حابر يبأ نب ءاطع لاقو ،ءاطلخ ايهف ةقرف هذهو
 نأ زئاج ريغ ذا { ةلفغ هذهو : ركب وبأ لاق . نيطيلخب اسيلف امهلاومأ
 . هبحاص لام نم هلام ايهدحا فرعي ال امهنيب لاملاو { ةيوسلاب اعجارت
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 هنا : انباحصأ لوق يناعم رثكأ يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 © بلحلاو ىعرملاو ءاملا هعمج ام الا ةقدصلا توبث ىف ناطيلخلا نوكي ال
 نم لاقو ، ىعرملا فلتخا ناو {. بلحلاو ءاملا هعمج ام : لاق نم لاقو

 مل اذا هنا مهلوق رثكأو © عمتجا دقف بلحلا هعمج اذاف . بلحلاب : لاق

 ءاملا نم لقأب اعمتجم نوكي هنا مهلوق نم ملعأ الو ، عمتجمب سيلف هعمجي

 : مهلوق ضعب يلو © اعمتجا هبحاص نود امهدحأب ملعأ الو } ىعرملاو

 اذاو ، ىكح نم ضعب نع ىكح ام ىلع عاشملاب الا اعمتجم نوكي ال هنا
 تذخا اذا ، ةقدصلا بجاو نع نيطيلخلا نم ددارتلا موزلو ىنعملا تبث

 عاتجالا نوكي ال هب لاق نمم ةلقعلا هبش اهنا : لاق ام انعم تببث

 © عاشملاب لاملا يف نيكيرشلا نيب وه امنا ددارتلا ناك ول هنأل . عاشملاب الا
 ةددارم اهنيب نكي ملو . لاملا سأر نم ناك تذخا اثيح ةاكزلا تناك

 . رخآلا ىلع ايهدحأل نايض الو

 لكل سيلو ث ةيشاملا ايهنيب نوكي نيلجرلا يف اوفلتخاو : ةلأسم
 تلاقف 7 ةاكزلا هيف تبجو طيلخ ريغ ادرفنم ناك ول ام لاملا نم ايهنم دحاو
 يباو يروثلا نايفسو سنا نب كلام لوق اذه : امهيلع ةاكز ال : ةفئاط

 لاق هبو ض ةاكزلا امهيلع : لوقي يعفاشلا ناكو ث قارعلا لهأو روث

 : ركب وبأ لاقو 0 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو دعس نب ثيللا
 . حصأ لوألا

 نيلوقلا ىنعم نم هاكح ام يناعم هبشي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 امناو © ةقدصلا اهيف ةيشاملا نم عاشملا نا : ليق هنا يدنع امرثكاو 5 اعيمج

 اعيمج امهنيب رقبلاو لبالا نم عبرا ايهدحال ناك ول هنا : ليق هنا يدنع

 نم لاقو 0 نادارتيو ةقدصلا اهيلع اذه ىف : لاق نم لاقف © ةدحاو
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 يف دعبي مل اذه يف فالتخالا ىنعم تبث اذاو { اذه لثم يف ةاكز ال : لاق

 ىف يعفاشلاو كلام فلتخاو 3 هنمو . هيف ةاكز ال نوكي ال نأ هلك عاشملا

 : كلام لاقف 5 ةثالث وأ نيرهشب لوحلا لبق { امهتيش ام ناطلخي نيلجرلا

 ىتح نيطيلخ نانوكي ال : لوقي يعفاشلا ناكو ، طلخلا ةاكز نايكزي
 اهدحا نانوكي نيلجرلا يف اوفلتخاو ، اطلتخا موي ذنم لوح لوحي

 : يعفاشلا لاقف . لقاع غلاب رح رخآلاو © هوتعم وأ يبص وأ ، بتاكم

 اينارصن اطلخ ناف ، نيملسم انوكي نا الا ، ءاطلخلا ةاكز نوكي ال

 ١ بتاكملا اطلاخ اذا روث يبأ لوق ىفو 5 درفملا ةقدص قدص ابتاكم وأ

 . ءيش ال لاق هنا يفوكلا نع يكحو .{ ةاكزلا هيف تبجو

 تناك اذا هنا : انباحصأ لوق يف جرخي هنا { يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ هبشيو 0 هوتعم وأ يبص لثم هنم الو ، هيلع ةجح ال نمم ةطلاخللا
 ءاطلخلا ةقدصب كلذ ف مهيلع يضقي الو ، اذه لاثماو . مجعالا يدنع

 هدلاو نم طلاخملا رجح يف ميتيلا ناك اذا : لاق نم لاقو 0 عاتجالاب

 ناك مهحلاصم يف ازئاج كلذ عاتجا ناكو { اذه لثم وأ { بستحم وأ
 © عاهجا هيف نكي مل اذهريغ ىلع ناك اذاو © ةقدصلا بوجو كلذ ىنعمب

 © مجعالاو هوتعملا يدنع هبشا اذه ىنعم تبث اذاو ، لوقلا اذه ينبجعيو

 امأو ، تناك ذنم ةطلاخملا مكح هيف يرجت انباحصأ دنع بتاكملاو

 . هيلع ةاكز ال هنأل © ةطلاخملا ىنعم هب عقي نوكي نأ يل عقي الف & يمذلا

 . ةاكزلا لهأ نم نيطيلخلا ىلع ةطلاخملا تبثت امناو

 © يراوحلا يبأ نع لئاسم رثأ ىلع - باتكلا ريغ ۔ نمو : ةلأسم

 ٠ نوثالثو ةعست رخآلو . ةاش نوعبرا ايهدحال نيوخا ىف لاقو

 تبجوف : لاق . ةاش نيعبرالا بحاص عم نيثالثلاو ةعستلا بحاصلو

 هل يتلا ةاشلا لجأ نم نيثالثلاو ةعستلا بحاص ىلع { اعيمج امهيلع ةاكزلا
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 © هيلا اهمض يتلا هيخأ ةاش لجأ نم نيعبرالا بحاص ىلعو 0 هيخا عم

 انعم ىذلا : لاق © هريغ نمو .0 ةاكزلا اهيلع تبجو ةاشلا هذه لجأ نمف

 عم نيعبرالا بحاصل نا دارا هنا انعم امناو ، لاق ايك سيل طلغ اذه نا

 نم ةاش نيعبرالا بحاص ىلع تبجوف 3 نيثالثلاو ةعستلا بحاص
 بحاص ىلع تبجوو . ةاش نيعبرالا ددعل هنيمي تكلم امم نيعبرالا

 تراصف ، هيخا دنع نم هيلا اهمض يتلا ةاشلاب ةاش { ةاش نيثالثو ةعستلا

 ىلعو { ناتاش امهيلعف { نيميلا كلم سيل ، عاتجالاب ةاش نوعبرا هدنع

 ١ هنيمي كلمب نيعبرالا ددع نم هلام لبق نم ةاش نيعبرالا بحاص

 اهب يتلا ، هتاش لبق نم هيلع عقي امب نيثالثو ةعستلا بحاص صصاجيو
 نم لاقو . ةاش عبر رشع كلذ نم هيلع نوكيف . ةاكزلا هيخا ىلع بجو

 نيثالثو ةعستلا بحاص ىلعو .{ ةاش ةاش نيعبرالا بحاص ىلع امنا : لاق

 ةاشلا نم هنع طحي ةاش عبر رشع وهو 0 ةاش نم هيلع بجي ام الا 0 ةاش

 . ةاش نيعبرالا بحاص عم ناك اذا اماو { هعم نيعبرالا بحاصل يتلا

 5 ةاش ةاش نيعبرالا بحاص ىلع امناف ، ةاش ةاش نيثالثو ةعستلا بحاصل

 هيلع بجو ام هنأل { ءيش ةاش نيثالثو ةعستلا بحاص ىلع سيلو

 هنا : لاق نم لاق دق هنا الا & نيميلا كلمب ددعلاب الو ، عاتجالاب

 نوكيف ، كلت هتاش نم هيلع بجي امب ةاش نيعبرالا بحاص صصاحي

 © ءيش هيلع سيل : لاق نم لاقو ، ةاش نم اءزج نيعب راو دحاو نم هيلع

 امناو ، ةاش نيعبرالا بحاص ىلع بجو . ةاشلا ةاشلا ببسب سيل هنأل

 سيل انه اه عاجالاو & هسفن ببسب 0 ةاش نيعبرالا بحاص ىلع بجو

 © هصصاحيف ةاكزلا هيلع بجو هببسب نوكيف { نيعبرالا بحاصل ةرضمب
 يف ةاكزلا لاح لك ىلع هيلع ابجاو وه ناك ث ةاشلا هعم نكت مل ول هنأل

 بحاصل ناك نا هنا الا & باوصلاب ملعأ هللاو { انفرع اذكه 0 هلام
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 بحاص عم 0 نيثالثو ةعستلا ريغ ، ىرخا ةاش ةاش نيثالثو ةعستلا

 ةعستلا بحاص ىلعو . ةاش ةاش نيعبرالا بحاص ىلعف 0 نيعبرالا

 امب } ةاش نيعبرالا بحاص صصاحيو 0 ةاش نيعبرأل ةاش ةاش نيثالثلاو

 نم لاقو { هيلع يتلا هتاش عم ةاش نيعبراو دحاو نم ءزج نم هيلع عقي
 . همزل امم ءيش ىف صصاحي الو { ةاش اذه ىلعو { ةاش اذه ىلع : لاق

 . ررض هيلع لخدي مل هنأل

 هيلع بجتأ 5 ةرقب ميتيل هعمو ، تارقب عبرا هل لجرف تلق : ةلأسم
 : لاق هليكو : تلق . ميتيلل طلخ نم۔ال : لاق ؟ اطيلخ هارتو ةاكز

 دحاو دنع نمف ، عرز يف اكرتشا نالجرف : تلق : هل طلخي الو هليكو ال

 لاحل كلذو ، برزلاو ىعرملا ىف ةنس اطلتخاف { نيترقب رخآو تارقب ثالث

 . ال : لاق ؟ اطيلخ هارتأ © ةعارزلا يف ايهتكرش

 3 ةاش نوعبرأ رخآلو { ةاش نولالث هل لجرف تلق : ةلأسم

 ىرأ : لاق ؟ ىرت اذام ، نيثالثلا بحاص عم رشع هل نيعبرالا بحاصف

 عابرا ةثالث نيثالثلا بحاص ىلعو ةاش { ةاش نيعبرالا بحاص ىلع

 لوحلا لوجي نا دعب نم كلذو ، نيعبرالا بحاصب هطالتخال . ةاش

 . اهيلع

 ةنسلا لوحت مث 3 اعيمج ةنس لك نايدؤي نيطيلخلا نعو : ةلأسم

 اعيمج امهنم ذخؤيأ قدصملا ايهيلا لصي نأ لبق ناقرتفيو © ةقدصلا بجتنف

 رمي نا لبق نم اقرتفاف فورعم ءيش ايهنم دحاو لكل ناك اذا : لاق ؟ ال مأ

 . اهيلع ءيش الف & قدصملا ايه

 نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي الو۔رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 نالجرلا نوكي نأ عمتجم نيب قرفي ال هلوق يعم : لاق ، هريغ نمو قرفتم
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 ىلع ايهنم ذخا هنا ملعيف قدصملا يتأيف ةاش نونامث ايه ، نيطيلخ نيعمتجم
 قرفي نا هل سيلف © نيتاش ذخا اهنيب قرف ناو ، ةاش ذخا نيطيلخ

 © نيقرفتم نالجرلا نوكي نا قرفتم نيب عمجي ال : هلوق ىنعمو 0 امهنيب
 قدصملا ءاج اذا ةاش ايهنم دحاو لك ىلعف ، ةاش نوعبرا ايهنم دحاو لكل

 . ةاش . اعم امهيلع نوكيل 0 اهافخا

 ( عس جر )

 لكل ناك ولو . ةنس تعمتجا ةيشاملا نم اهريغو منغ لك كلذو

 ىلع ةصحلاب ءاكرشلا عيمج ىلع ةقدصلاو { ةقدصلا اهيفف 3 ةدحاو ناسنا

 هيف تبجو نا دعب قرفي نا زوجي الف اعمتجم ناك ايف ، مهل يذلا ردق
 © ةنسلا نم عيش ىيف اقرفتم ناك امو ، ةقدصلا لاطبا لاحل ةقدصلا

 اذا اعمتجم نوكي امناو ، ةنس عمجي ىتح عمجا ولو { ةقدصلا يف عمجي الف

 8 ضبرملاو بلحلا ىف ةنس عمتجاف ، نوغلاب ءاسنو لاجر مهو هلهأ هعمج

 ناف ، ةنس ضبرملا هعمجي ىتحف . ناركذلا نم ناك وأ بلجي نكي مل امو

 .بابسالا ضعبلا لزنو © اهيلع رفسي رفس يف امايا بهذت اهنم ةباد تناك

 امم كلذ سيلو © ةعمتجم اذه ىلع يهف { فورعملا ضبرملا كلذ ىلا عجرتو

 رثكأ وه عاتجالاو © عاجالا يف ةقدصلا ىرن ال لوقلا ضعب يفو { اهقرفي
 هل لجر يف ۔ هللا همحر _ ىلع يبأ نع . هنمو . ذخان هبو اندنع لوقلا

 نوعبرا هل لجرل ©، نيعبرالا اهب متت ةاش هدنعو 0 ةاش ريغ ةاش نوعب را

 نيثالثلاو عستلا بحاص نع حرطيو . ناتاش اهيف لاق . ةاشلا كلتب ةاش
 لجر يف لاقو { هنمو . نوعبرالا اهب متو ، هل تسيل يتلا ةاشلا ردقب ةاش
 نا ، اهيلع لوحلا لاحو 0 ةاش نورشع هدنع رخآلو 0 ةاش نوعبرا هل

 لكل متي ىتح همنغ هيلع تغلب دق اهنأل & نيعبرالا بحاص ىلع ةقدصلا
 . ةاش دحاو لك ىلع نوكت مث نوعبرا ايهنم دحاو
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 نوعبرالاو ىناثلا بابلا

 زوجي ال امو ةيشاملا ةاكز نم هذخأي نا يعاسلل ز وجي اهف

 يمو . ابرلا ذخأي نأ ةقدصلا بحاصل زوجي ال : رثؤملا وبأ لاق

 زوجي الو ، اهلخسو اهذخا هل زوجي ال هنأل © اهلخس عضرت يتلا عضرملا
 هيلا عفر 5 ةليتيهللا لوسر نا انيلا عفر دقو { اهلخس نم اهلزي اهذخأي نأ هل
 لأسف ث رقتست الو ، ربدتو لبقت نهنم ةأرما ىأرف ث ايابسلا نم ءاسن

 نيبو اهنيب قرفي يتلا ءاهلولاو { ءاهلو اهنا ، هللا لوسر اي اولاقف 0 اهنع
 كيلا ثعبأ هللا لوسر اي : هل ليق ةي هللا لوسر نا انل ركذ دقو 0 اهدلو
 . (ءالو اهلعجت ال) : ةلي هللا لوسر لاقف ؟ ةيده هندبب

 بتك يف اندجو : ناسغ يبأ نب دمحم هللادبع وبا لاق : ةلأسم
 شبك زاركلاو . زاركلا ذخاي نا يعاسلل زوجي ال امو { زاركلا بيرغلا
 . هداز يعارلا هيلع لمجي

 . ةميتلا الو ، لحفلا ذخأي نأ يعاسلل زوجي ال اممو : ةلأسم

 سيلو © اهحبذي نأ لاملا بر ديري يتلا © ةفيلعلا ةاشلا يه ةميتلاو
 تاذ يهو . راوعلا تاذ الو ةمرهلا الو } ةعدجلا ذخأي نأ يعاسلل
 . بويعلا
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 8 ةعدج الو ةمره ةقدصلا يف منغلا نم ذخؤي الو : ةلأسم

 قرفتم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي الو ح قدصملا ءاشي نا الا . ركذ الو

 . ةقدصلا راذح

 ةقدصلا يف منغلا نم زوجي الو دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 كلذب & قدصملا ءاشي نأ الا ي منغلا سيت الو ، راوع تاذ الو { ةمرهلا

 مئارك ذخأ نع اذاعم ةلي يبنلا ىهنو . ةلي يبنلا نع ةياورلا تءاج

 نأ تبث : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نمو { ةقدصلا ىف لاومألا

 سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف ذخؤت ال) : لاق ةلي هللا لوسر

 كلذ انيورو & باطخلا نب رمع نع كلذ تبثو (قدصملا ءاشي نأ الا
 يف ذخؤي ال : لاق هنا دوعسم نبا نع انيورو ، بلاط يبأ نب ىلع نع

 لاقو ، ةاشلا نم راوع تاذ الو عدج الو . ةمره الو 3 ركذ ةقدصلا

 هل ريخأ ةمرهلاو © منغلا سيت راوعلا تاذ نا قدصملا يأر نا : كلام

 تاذ وأ لباهم تناك اذا هيف اوفلتخاو ، يعفاشلا لاق كلذكو { اهذخأ

 قدصملا اهنم ذخأ ءابرج اهلك تناك اذا : لوقي كلام ناكو & بيع

 ذخؤي : لاق ادمحم نأ الا & دمحمو بوقعيو يعفاشلا لاق هبو ، ةدحاو

 © اهذخا ةحيحص ةضيرفلا تناك ناف : يعفاشلاو كلام لاقو { اهلضفأ

 ذخأي : يعفاشلا لاقو ، هبيصنب هل ىرتشي ابشه تناك اذا : كلام لاقو

 . ةدحاو اهنم

 ىلع سيل : انباحصأ لوق ف جرحي هنا 35 يعم : ديعس وبأ لاق

 سيلو ، ةعدج الو ، راوع تاذ الو { ةلوزهم الو ةمره ذخاي نأ قدصملا

 سيتب لاملا بر نذأ نإ.: مهلوق يف يدنع جرخيو { منغلا سيت ذخأي نا هل

 جرخي كلذكو { كلذ زاج لضفأ وأ ، ةضيرفلا لثم كلذ ناكو ث منغلا
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 سيل يتلا نانسالا كلت نم ءيش يف ناك نا هنا : مهلوق ىنعم يف يدنع
 هل ناك ز رظنلا ىف ةضيرفلا نم ةاكزلا يف لضفا اهذخاي نا قدصملا ىلع
 برل هيلع لومحم كلذ ىأ هيلع سيل وه امنا اذه يف ىنعملا نأل & كلذ

 هجو الف ، ةفدصلا ىف لضفأ كلذ ناكو ، لاملا بر كلذ ءاش اذاف © لاملا

 هيلع سيل ناك اذاف ، كلذ هيلع سيل لوقلا ىنعم يف ناك ناو & كلذ عنمي

 هيلع بجي هنا لوقلا ىنعم هقحلي هلعلف هريغل قحلا ناكو ، كلذ
 ةلزنمب لاملا يف وهو { هريغل لاملا نأل ©} ةضيرفلا ىف زوجي ام ال ذخاي ال نأ

 . نيمألاو ليكولا

 نبتسي مل يتلا راوعلا تاذ نعو ۔ باتكلا ريغ ۔ نم : ةلأسم

 اهذخا هعسيأ ، مايا دعب كلذ هل نابتسا ىتح اهذخأ موي اهبيع يعاسلل

 ناك ناو ، اهدري نا هل سيلف ةلاس يهو ©} اهذخا ناك ناف ؟ال مأ

 عم اهل كلذ ري مل اذا اهدر هري ملو { اهيف راوعلا كلذو ، اهذخا

 . اهبحاص

 اركذ ذخأي نا قدصملل سيل ليقو رباج يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم

 ءاروع ذخأي نأ اضيأ هيلع الو ، لاملا بر ءاشي نأ الا اضخام الو

 {} هقح قدصملا ىلا لاملا بر لصوا ناف ةمره الو { ةعدج الو ءابرج الو
 نا لاملا برل ليقف 0 منغلا ىلع افقو افلتخا ناو {. كلذ يف قدصملا وهف

 يناثلا فصنلا نم راتخي مث { دارا نيفصنلا يأ راتخي مث ، نيفصن اهعدصي
 ٥ لاملا بر راتخي كلذ ىلع مث ، ةاش قدصملا اضيأ راتخي مث ؤ ةاش اضيأ

 . يفوتسي ىتح قدصلملا راتخي مث
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 نوعب رالاو ثلاثلا بابل ١

 ةقدصلا هنم ذخؤي و راغصلا يشاوملا نم دعي ايف

 نالصفلا ةقدص ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نم

 نم © ةفص لك نم تاقدصلا ذخؤت : لوقي يعفاشلا ناكف . نالمحلاو
 : كلام لاقو ، بوقعيو قاحساو يعازوالا لاق هبو 3 هنم دحاو اذه

 © منغلا نم ةينث وأ ، ةعدجب يتأي نأ لاخسلا نم نيعبرالا بحاص ىلع
 ةقدص كلذكو ث روث وبأو ديبع وبأ لاق هبو { ءيش راغصلا نم ذخؤي الو

 نامعنلا لاق اذكه اهيف ءيش نا وهو : ثلاث لوق هيفو ، لبالاو رقبلا

 نأوهو : عبار لوق ةلأسملا هذه يفو ، يروثلا نع كلذ يكحو { دمحمو

 ةريغصلاو ةنسملا نيب ام لضف لاملا بر ىلع دري مث { ةنسم قدصملا ذخأي
 نايفس ناكو ، يروشلا نايفس نع لوقلا اذه يكح . هتيشام يف يتلا

 يف نولوقي بوقعيو دمحمو نامعنلاو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا

 ( . ةنسملا نم ذخؤي © ةنسم اهيف المح نيعبرا

 اهلك ليواقألا هذه نم يكح ام يناعم هنا 3 يعم : ديعس وب أ لاق

 نيلوق انعم مهلوق نم جرخي ام تبلاو { انباحصأ لوق يف يدنع جرخي ام
 دعبي الف } اهلضفأ نم لئاق لاق ناف . اهنم هيلع نا لوقي ىذلا ايهدحا

. ١٥١١٩ _



 ىلع اهنم ءازجألاب لاق ناو ك دعبي مل طسوألا نم لاق ناو ء هدنع

 ناك ةقدصلا اهيف تبث اذا هنا ، يناثلا لوقلاو ، اضيأ دعبي مل 5 ردقلا

 سيل : هلوق امأو & نأضلاو زعملا يف ادعاصف ةينثلا يهو ، ةضيرفلا اهيف

 نم نوكي نأ الا . موق ىنعم يف يدنع كلذ جرخي الف { ةقدص اهيف

 كلت نم تناك اذاف 5 ماعنالا دالوأ نم ةقدصلا يف دعي ال ام ةفص
 ىنعم هدنع ناح ض ةيشاملا عم اهدعي ال يذلا لوقلا بحاص عم 0 ةفصلا

 : ليواقا مهلوق يف اذهلو ، لصفلا اذه يف 3 اهيف ةاكز ال هنا : لوقلا اذه
 { ةليللا كلت ناك ولو ، ادعاصف جوتنم لك ةيشاملا نم دعي هنا ايهدحأ

 : لوق اهنمو & نبللا عم رجشلا طلخ ام الا دعي ال ام اهنمو ، قدصملا وأ

 عطق ام : لاق نم لاقو 5 همأ رثأ ىلع ايعار يداولا عطق ام الا دعي ال هنا
 اذه قوف ملعا الو { همأ نع ىنغتسا ام : لاق نم لاقو ، اذكه يداولا
 ىلع ةقدص اهيف سيل اذه هلوقب ، ملعأ هللاو ، دعي الا ائيش لاحلا
 . انباحصأ دنع يناعملا هذه دحأ ىلع الا يدنع جرخي الو ، جرخي ام

 اهيفف تلاح اذا : ليجاجعلا يف لاقو ۔ باتكلا ريغ ۔ نمو
 © ةقدصلا هيفف نيرهش وأ رهشب ةقدصلا لحم لبق جتنا امو . ةقدصلا
 اذاو ، ةقدصلا هيفف نيرهش وأ ارهش ةقدصلا لحم لبق منغلا نم جتنا ايلكو

 . رجشلا تلكاو يداولا تطخت اذا منغلاو © ةقدصلا هيفف همأ ليصفلا عبت
 بسحي وهف منغلا نم دولوم لك ، لاق نم لاقو 0 اذه ليق دق : هريغ لاق

 . جتني ام نيح يف ةقدصلا ىف

 موي يف ةرقب هل تجتنو & تارقب عست هل لجرف تلق : ةلأسم
 لاق ، هريغ نمو 0 ناتاش هيلع : لاق ؟ هلوح رهش ىف وأ 0 هلوح

 3 جتن ذنم ارهش ليحي ىتح ليق دق هنا ك يعمو اذه ليق دق : ديعس وبأ
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 طلخي ىتح ليق هنا بسحاو 5 جتن ذنم نيرهش ليحي ىتح ليق هنا بسحاو
 . همأ عم ايعار جرخي ىتح ليق هنا بسحأو { نبللا عم رجشلا

 : لاق ؟ ةجوتنملا هتصح هنع حرطي لهف : تلق ۔ باتكلا ۔ نمو

 ليق دق : لاق ؟ ةقدصلا اهنم ذخؤيو { ةلاخسلا بسحتفا : تلق . ال

 هنا انمهو هيلع عقي يذلا : يلع وبأ لاقف 0 رثألا ءاج كلذب يداولا عطق ام

 مل ناو 0 دع يداولا عطق ام لوقأ انأ : لاق . ايعار يداولا عطق ام

 ناك اذا : لاق ؟ رشبلا وأ لبالا وأ منغلا عم هلهأ هلسري مل ناف تلق . عري

 اذه تلق . اعيمج نهنم ذخاو 0 هتاهمأ ىف { دع ىداولا عطقي نم دح ى

 . معن : لاق ؟ منغلا يف

 هيف فلتخا دقف « اهدالوأ نم هدعت ام ةيشاملا نعو : ةلأسم

 طلخ ام : لاق نم لاقو { همأ نع دلولا ىزتجا ام لاق نم مهنم ث يأرلا

 : لاق نم لاقو ، يعرلل ىداولا اطخ ام : لاق نم لاقو . رجشلاو ءاملا

 نيح نم منغلا ةلاخس بسحت اهنا ليق دق : هريغ لاق . دولوم لك
 ىف نوكي دقو ث لدعلا ىلا برقأ اذه تلقو . هنمو 3 ةاكزلل تجتن ام

 وهو © يعاسلا اهدعي دقو ، تيبلا حربت ال يتلا © ةضيرملاو ةمرلا لاملا
 نا اذه ين هيأر نا : ناورم وبأ لاقف .اهنم يجرأ ريغصلا لخسلا نا ىري

 نب تلصلا مامالا دهع يفو { يداولا عطق ام ةيشاملا بحاص ىلع دعي

 نم هنم كلدي ام الا كتيالو ىن ائيش عاتبت الو ، ديلخ نب ناسغ ىلا كلام

 © ائيش كنم يرتشي نا ادحأ رببت نا ريغ نم تاقدصلا ماعط نم ةعيبت

 ٨ مهل كنم اهاركتسا دلب ىلا دلب نم اماعط لمحي نأ ىلع ادحأ رببت الو

 نيرشعو ةدحاو امامت جتنتوء ةاش ةئامو نورشع هل لجر نعو ملعأ هللاو

 ءيش هنم ذخويأ { لايلب هلبق وأ جتنت قدصملا ىوآ ةليل { ةاش ةئامو
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 . يداولا جتني ام عطقي ىتح . لوألا يف هلوق لثم اذه يف هلوقف ؟ ال مأ

 ةئامو نورشع هل لجر يف۔ هللا همحر _ يلع يبأ باوج يفو : ةلأسم

 متت كلت نأ لوقت ايف & قدصملا ىوا ةليل ةلخس هل تجتنو . ةاش

 تصطق اذا : ليقف & لاخسلاب هتقدص متت امنا ناك ام امأو } ةقدصلا

 . ةقدصلا اهب تمتو ، ددعلا يف تلخد { ةيعار يداولا

١٦٢



 نوعبرالاو عبارلا بابلا
 ىشاوملاب ةلدابملا ركذ ف

 لداب نميف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق فارشألا باتك۔نم

 ناكف ، ةقدصلا نم ارارف رخآلا ةيشام ىلا { لوحلا لوح لبق 0 هتيشامب

 دحاو لك ىلع ةاكز ال : نولوقي يأرلا باحصأو روث وبأو . يعفاشلا

 . هارتشا موي نم ىرتشي ام ىلع لوحي ىتح { هبحاص نم ضبق ايف { ايهنم
 ناكو { ةقدصلا نم رارفلا ركذي مل هنا ريغ ، كلذك يروثلا نايفس لاقو

 © ديبع وباو ، هيوهار نب قاحساو كلملا دبعو يعازوألاو سنأ نب كلام

 . ةقدصلا نم ارارف ناك اذا ، ةاكزلا كلذ يف نوري

 لصفلا اذه يف انباحصأ لوق يناعم ىف يعم سيل : ديعس وبأ لاق

 ايهنم دحاو لكل نوكي نا { اعيمج نالوقلا ينبجعي هنا الا ، دكؤم ءيش

 ، لوحلا دعب الا هيف ةاكز ال : لوقي نم ىنعم امأف & هب تبثي ىنعمب قلعتم

 ىف ةاكزلا بجت امناو 0 ديدج لام اذهو { هلك هكلم نع لقتنم لام هنأل
 لقتنا امنا هناف " رخآلا لوقلا ىنعم امأو ؤ لوحلا هيلع لاح اذا ث لاملا

 © هكلم نم هنع لقتنملا يف ةبطاخملا لثمب هيف بطاخ هلثم لامب هدي نم لاملا
 ىف رظنتو ، ملعأ هللاو ، ةقدصلا ىنعم لطبي ام ريغ ىلا لحتسي ملو
 . هلك كلذ
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 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 صاقو ألا ركذ ف

 : نولوقي ملعلا لهأ رثكأ : ركب وبأ لاق فارشألا باتك ۔ نم

 يروثلا نايفسو كلام نب سنأ لاق كلذك {ك صاقوألا ىف ءيش ال

 © دمحمو روث وباو هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو . . حلاص نب نسحلاو

 هيف ءيش ال : يعفاشلا لاقو ، لوألا بابلا يف نامعنلا لاق ام انركذ دقو

 ألم هللا لوسر ينرماي مل : لاق هنا ذاعم ثيدح يفو 5 لوقي كلذك

 . ءيشب اهيف

 وجراو { انباحصأ لوق يف اذه وحن جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 نم داز ايف سيل لوقي هنأك 0 نيتيضيرفلا نيب ام صاقوالا ىنعم نا

 ىلوألا ةضيرفلا ةاكز نا لوقي ضعبو ، ءيش ةضيرفلا ىلا ةضيرفلا
 امناو . اهيف ةاكز ال لاقي الو 0 هل ةاكزو 0 داز ايف اهمكح ىنعم ةلخاد

 يتات ىلوألا ةاكزلاو 0 ةاكزلا يف ةلخاد ىنعملاو { اهيف ةدايز ال ىنعملا

 . حصأ ىدنع اذهو .‘ اهيلع
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 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 لاملا ف بجي ىذلا نسلا دجوي مل اذا اف

 يذلا لاملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 ميهاربا ناكو 3 هقوف وأ كلذ نود دجوو ، بجي يذلا نسلا هيف دجوي ال

 مهيلع در ، نس قوف انس ذخا اذا : نولوقي روث وباو يعفاشلاو يعخنلا
 نيرشع هيلع اودر ، نس نود انس ذخا اذاو { نيتاش وأ ايهرد نيرشع

 لاقو { ءالؤه لوقك ةرم لاقف قاحسا نع هيف فلتخاو { نيتاش وأ امهرد
 6 بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه انيور { نيتاش وأ ، مهارد ةرشع ةرم
 ةميق ذخأي نأ وهو : ثلاث لوق هيفو 5 ديبع وبأو يروثلا نايفس لاق هبو
 لوق هيفو ، يعازوألاو لوحكم لاق اذكه . هيلع بتك ىذلا نسلا

 لوق اذه 0 هل بجت ىذلا قدصلل عاتبي نأ لاملا بر ىلع نأ وهو . عبار

 دجوي يذلا نسلا ذخؤي نا وهو : سماخ لوق هيفو & سنأ نب كلام
 تناك ناو ، ذخأي يذلا نسلا ةميقو اهتميق نيب ام لضف يطعيو .© هدنع

 يبأ نب دامح لوق اذه { نيتميقلا نيب ام قدصملا هيلع در لضفأ هدنع يذلا

 . نايلس

 ةماعل قفاوم نايلس يبأ نب دامح ىلا فاضملا لوقلا : ديعس وبأ لاق
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 بجو يتلا ةميق ذخاي : ىأرلا باحصأ لاقو .7 هنمو . انباحصأ لوق

 . مهارد لضفلا تذخاو ] اهنود تذخا تئش ناو ئ هيلع

 : ركب وبأ لاق ، هنمو . دامح لوقل قفاوم اذهو : ديعس وبا لاق

 : ركب وبأ لاق . كلذ لاق هنا ةلي يبنلا نع تباثلل . لوقأ لوألا لوقلاب

 تنب هدنع دجوي مل اذا ، لبالا نم نيرشعو تس يف هيلع نأب لاق نممو

 ي اوفلتخاو ، مهريغو يروثلاو يعفاشلاو كلام ركذ ©نوبل نبا ضاخم

 نسلا دجوو 0 اهيلي يتلا الو © هدنع دجوي الف & نسلا هيلع بجت لجرلا
 بسحي ال : لوقي يروثلا نايفس ناكف . هيلع بجو ام يلي يذلا

 نينس عفترا نا : لوقي يعفاشلا ناكو . ةميقلاب ذخؤي نكلو ، كلذب
 هداز اثلاث انس عفترا مث ، ايهرد نيعبرأ وأ هايش عبرا لاملا بر هاطعأ

 نب قاحسا لاق كلذبو . ايهرد نيتس وأ هايش تس هاطعأف نيتاش

 . ثيدحلا ين ام زواجي ال : ركب وبأ لاق . هيوهار

 اذا هنا ، انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 بر ذوخأم هنا : مهلوق ضعب يفف { ماعنالا نم هل بجي ام قدصملا دجي مل

 سيل كلذكو هعاتبيو هرضحي نا هيلعو 0 ةاكزلا نم هيلع ىذلا نسلاب لاملا

 نالو ، ايل نكي مل & كلذ ريغ ىلع اقفتا ناو ، هريغ ذخاي نا قدصملل

 نسلا نود ام ذخأي نأ قدصملل نا : لوقلا ضعب يفو & ايه سيل قحلا

 كلذكو 0 نيتميقلا نيب ام ةميقلا لضف لاملا بر نم دادزيو 0 هل ىذلا

 ١ قدصملا نم ديزيو 0 هيلع بجو يذلا نسلا قوف ام عفدي نا لاملا برل

 نوكي ال : لوقلا ضعب يفو { داز ايف كلذك مث ، نيتميقلا نيب ام لضف

 لاملا برل كلذ نا : لوقلا ضعب يفو . ايهنم قافتالاب الا مهل كلذ

 ىلع هلام عيب يف هل نوذام لاملا بر نأل & قدصملل كلذ سيلو { ةصاخ
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 عيبي هنأل { اهضبق لبق ةقدصلا عيب ف هل نوذأم قدصلا سيلو . قدصلا

 © اذه ىنعمب لوقلا جرج يناعملا هذه وحن ىلعف ئ هريغ ىلع انومضم

 { رثكأ وأ © نيتجرد وأ { ةجردب نسلا عافترا يف مهلوق يف يدنع قرف الو

 ممفوق يناعم نم جرخيو © دحاو هيف ىنعملاو ٠ كلذ دعب هطاطحننا ف الو

 يه امنا . ةدودحملا تادايزلا كلت نوكت نأ & باتكلا يف يكح ام ىلع

 رظنيو 0 مومعلا ىنعم ىلع ال . تقولا ف هب ةميقلا عقي ام صوصخم ىلع

 . هللا ءاش نا كلذ يف
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 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 هلبق وأ لوحلا لوخد دعب عابي لاملا ركذ يف

 نا دعب لاملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك ۔ نم

 ةقدصلا قدصملا ذخأي : لوقي روث وبأ ناكف { عابي ، لوحلا خيلع لوحي

 : نالوق اهيف : يعفاشلا لاقو ، عئابلا ىلع يرتشملا هب عجريو . اهنم
 : يناثلا لوقلاو ، هكلمي ال امو هكلمي ام عاب هنأل ، دساف عيبلا نا ايهدحأ
 باحصأ لاقو . عيبملا زيجي وأ عيبلا دري نا نيب 0 رايخلاب ىرتشملا نا

 ءاش ناو { ايهتقدص ىدؤي ىتح عئابلا ذخأ ءاش نا رايخلاب وه : ىأرلا

 . ىرتشملا دي ف امم ذخأ

 يكحام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ك يعم : ديعس وبأ لاق

 اهدحأ : نالوق ةاكزلا يف مهعم جرخي هنا كلذو ، ىنعملا يف فالتخالاب
 لوق ىلعف ، لاملا بر ةمذ ىف ةنومضم اهنا ايهدحاو ، لاملا يف كيرش امنا

 © يرتشملا ىلع عئابلل ةجح الو تبثي ، ةمذلا يف ةنومضم اهنا لوقي نم

 . هتمذ يف تناك اهنال ، عئابلا ىلع ةاكزلاو ش عئابلا ىلع يرتشملل الو
 عيبلا نا ايهدحأ : نالوق عيبلا يف جرخيف كيرش ةاكزلا نا : لوقي يذلاو
 تبثي هنا ايهدحاو { ةدحاو ةقفص ين هلامو { هريغ لام عاب هنأل } لطاب
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 نا 7 رايخلا اذه ىلع قدصملل نوكيو . ةاكزلا عيب لطبيو { هتصح عيب

 ناو ، عئابلا ىلع نمثلا يرتشملل ناكو ، يرتشملا دي نم هلام قحل ءاش

 ىلع يرتشملل قح الو يرتشملا ىلع هل قح الو & نمثلاب عئابلا قحل ءاش
 . عئابلا

 ةيشاملا يرتشي يذلا يف ليقو - فارشألا باتك ريغ ۔ نمو : ةلأسم

 لوحيو ، عئابلا هطرتشي وأ ث رايخلا طرتشيو 0 منغلاو رقبلاو لبالا نم
 ىرتشملل وأ هل رايخلا ناك 0 عئابلا ىلع ةاكزلا نا رايخلا مايأ ىف لوحلا

 . ملعأ هللاو { اعيمج ايهه وأ

 ١ لوحلا لبق هتيشام عاب نمو دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 هيلع بجي ال عايجلا نم عنتمملا نا ايك { ةاكزلا نع ارارف نوكي ال

 . لسغلا يه يتلا ةدابعلا نم ارارف كلذ بجوي ال & لسغلا
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 نوعبرالاو نماثلا بابلا

 ةقدصلا هنم جرخت نأ لبق لوحلا هيلع لوحي لاملا ركذ يف

 اهيلع لاح ، لبالا نم سمخ ىن اوفلتخاو _ فارشألا باتك ۔ نم
 لاق هبو © هنع ديبع يبأ ةياكح ىف ناتاش اهيف : كلام لاقف ، نالوح

 : لاقو ، هنع قارعلا لهأ هاكح ايف ، يعفاشلاو لبنح نب دمحأو ديبع وبأ

 لاقو { ةاش هيلع نا رخآلاو { ءالؤه لاق اك اهدحأ نالوق اهيف رصمب

 © منغلا نم عبرأ هيلع ، نالوح اهيلع لاح لبالا نم رشع يف : روث وبأ

 ىلوألا ىف هيلع لاق هنا يفوكلا نع يكحو يعفاشلا نع كلذ يكحو

 لاق ايك ، كلام لوق كلذ ىنعمو . ةاش ةيناثلا ةنسلا ىفو ، ناتاش

 اهيلع لاح لبالا نم نيرشعو سمخ يف : يعفاشلا لاقو & روث وبأ
 نم عبرأ ةيناثلا ةنسلا يفو ، ىلوألا ةنسلا يف ضاخم تبثت ، نالوح

 . ىفوكلا نع كلذ يكحو . منغلا

 تناك اذا هنا : انباحصأ لوق يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق

 نم ةضيرفلا نكت مل ام 5 ةقنشلاو رقبلاو لبالا نع ةقنش يه امنا { ةاكزلا
 . اهنع ةقنش يه امناف { منغلا نم اهيف ةاكزلا تمادايف { رقبلاو لبالا

 {© ةصقتنم ريغ يهو © هلاحب قنشلا اهيف ناك لوح اهيلع لاح املكو
 { افالتخا هيف انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي لصفلا اذه يف ملعأ الو
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 صقن اهنم ذخا اذا © اهنع قنشلا تناك اذا كلذ دعبي ال نا ينبجعيو
 © اهنع ةاكزلا دؤي مل ول ، لاملا بر نأل { ةاكزلا هيف بجت ايع { اهددع

 امناو ، لام ضرتعي الو ، ليبس هيلع ةيشاملا ريغ يف هلام يف يدنع بجت مل

 نا.دعبي مل قلعتم قلعتملا اذهب قلعت اذاف { هيف بجو ام سفن يف ةاكزلا
 هيلع لخدي كلذ ناك اذا ، رصمب يعفاشلا نع لاق ام ىنعم هيف تبثي

 اذاو لاملا نم ، ةضيرف وه امنا ةاكزلا نم ناك ام اماو ، ددعلا صقنب

 كلذ يف انباحصأ لوق ىنعم نم يدنع جرخي هنا لاحم ال تصقن تذخا

 ةاكزلا نا : مهلوق ضعب يفف © فورعم ءيش كلذ نأل ، فالتخا

 ةاكزلاو ©، هيلع يهف © لوحلا اهيلع لاح املكو ، اهبر ىلع ةنومضم
 تناك اذا ، هريغ نم ىطعاو .0 هلك هلام فرص ءاش ول هنأل 3 اهلاحب

 اهيف بجوف ، لوحلا اهيلع لاح اذا : لاق نم لاقو 5 ةمات ةضيرف

 نم ةيشاملا ددع ىف هل اكيرش ةقدصلا تراص دقف اهصقنت يتلا © ةقدصلا
 : دعبي مل ىنعملا كلذ تبث اذاو ، لوح لوأ يف الا 0 هيلع ةاكز الو 0 لام

 نأل © ةطلاخملا قيرط نم هقحليف 0 اهيف ةاكز ال 0 ةاكزلا نأل { لاق ام

 ملعأ هللاو ، عاتجالاب ددعلا قيرط نم الو { هيلع ةاكز ال هطيلخ

 نوعبرا هل لجر ىف : ىأرلا باحصأو يعفاشلا لاقو 3 هنمو ، باوصلاب

 . ةدحاو ةاش اهيف دزت ملو . ىتش اماوعا اهقدصي مل . ةاش

 هيلع سيلو ، ةضيرف ةاش نيعبرالا نم يعم ةاشلا : ديعس وبأ لاق

 يف كيرش ةاكزلا نأب : لوقي نم لوق دايق ىلع ةدحاو ةاش الا ىدنع

 بجتف ، كلاملا ةمذ ىف لاملا يف ةاكزلا نأب لوقي نم لوق ىلع امأو 0 لاملا

 . ةاش اهيلع لاح ماع لك يف هيلع نا : هلوق دايق يف
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 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 منغلا ةقدص نم ذخؤي يذلا نسلا ركذ ىف

 باطخلا نب رمع نع انيور : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك ۔ نم

 دارأ هنا } يعم : هريغ لاق . ةينثلاو ةعدجلاو قانعلا در : هلماعل لاق هنا

 زاجحلا لهأ يمسي دقو { منغلا نم صاخ يف كلذ جرخيو © قانعلا ذخ
 © يعفاشلا لاق هبو { منغلا رايخو زعملا نيب لدع كلذو 0 انغ نأضلا

 . ةقدصلا يف زوجي ام ةيحضألا يف زوجي : لاق هنا رمع نبا نع انيورو

 ديبعوبأ لاق هبو 0 ينللاو عدجلا الا زوجي ال : سنأ نب كلام لاقو

 © منغلا ةقدص يف ةعدج ذخؤت ال : ميهاربا لاقو { روث وبأو قاحساو

 . يأرلا باحصأ لاق هبو

 اهنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 . ةينثلا نود ، ةضيرف تتبث اذا ،} زعملا نم ةاكزلا ةضيرف يف ذخؤت ال

 ةتملا نع ، ةيحضألا ىف زوجي ال ايك 0 اينث تتبث دق اهنال ، ادعاصف

 ىف كلذك هنا بسحاو 0 ادعاصف زعملا نم ةينثلا نود . مزاللا يدهاو

 هبشي دق هلعلو © اضيأ نأضلا نم ةينثلا الا نوكي ال هنا : مهلوق ضعب

 { حراقلا نيمسلا ناضلا نم عدجلا ةضيرفلا يف زوجي نا : ليق ول ىنعملا
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 يشلا الا نوكي ال هنأ 0 هب لومعملاو ىنعملا نا الا ، كلذ زوجي نا

 نود وأ . اعادج اهلك منغلا نوكي نأ الا 3 نأضلاو زعملا نم ادعاصف

 ضعب يف لعلو . اهنم الا فلكي ال هنا : لوقلارثكأ ين هنا يدنعف . كلذ

 . ءاش ثيح اهب صخيو . ةينث الا نوكت ال اهيف ةنسلا توبثل هنا : لوقلا
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 منغلاو رقبلاو لبالا نم ةقدصلا عاونأ عامج يف

 عمجأ : ركب وبأ لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسب _ فارشألا باتك نم

 تناك اذا ، منغلاو رقبلاو لبالا يف ةقدصلا بوجو ىلع ملعلا لهأ

 لوسر نأ تبثو ، لبالا نم سمخ نود ايف ةقدص ال نأ اوعمجاو { ةمئاس

 سمخ يف نأ ىلع لهأ عمجأو (ةقدص دوذ سمخ نود ايف سيل) : لاق ةليلم هللا

 يفو ، هايش ثالث ةرشع سمخ ىفو & ناتاش رشع ىفو ث ةاش لبالا نم

 تنب نكي مل ناف ، ضاخم تنب نيرشعو سمخ يفو & هايش عبرا نيرشع
 تنب اهيفف ةدحاو تداز ناف ، نيثالثو سمخ ىلا ، ركذ نوبل نباف ضاخ

 ىلا ةقورط ةقح اهيفف ةدحاو تداز ناف { نيعبراو سمخ ىلا & نوبل

 تداز ناف ©، نيعبسو سمخ ىلا ةعدج اهيفف ةدحاو تداز ناف ث نيتس

 ىلا ناتقح اهيفف ةدحاو تداز ناف نيعست ىلا نوبل ناتنبا اهيفف ةدحاو

 يبأ نب يلع نع اذه حصي الو { هيلع عمجم اذه لك { ةئامو نيرشع

 . نيرشعو ةسمخ يف هنع يور ام ، بلاط

 هركذ ىذلا اذه نا . يعم : ينامعلا ديعس نب دمحم ديعس وبا لاق

 لوق نم ءيشب ىنعمل فالتخا هيف يل نيبي الو { انباحصأ لوق يناعم هبشي
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 لاق . ةئامو نيرشع ىلع ديزت لبألا ركذ ، هنمو . اذه ىف انباحصأ

 . ةئامو نيثالث ىلا ةئامو نيرشع ىلع ديزت لبالا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ

 : هللاديبع وبأو لبنح نب دمحأو ىزاغملا بحاص قاحسا نب دمح لاقف

 كلملادبع نع يكحو . ةئامو نيثالث غلبت ىتح ءيش ةدايزلا يف سيل
 فاحساو يعفاشلا لاق . ءالؤه لوقك لاق هنا كلام نع نوشجملا

 لوق هيفو { ةئامو نيثالث غلبت نأ ىلا ، نوبل تانب ثالث اهيف : روث وباو
 رشع ىفو { ةاش سمخ ىف ةئامو نيرشعلا ىلع داز ايف هنا وهو : ناث

 اذاف ، هايش عبرأ نيرشع يفو ، هايش ثالث ةرشع سمخ يفو ، ناتاش

 ةئام تغلب اذاف { منغلا نم عبراو ناتقح اهيفف { نيعبراو ةئام تغلب

 اهيف مث 5 ةئامو نيسمخ غلبت ىتح ، ضاخم تنبو ناتقح اهيفف نيسمخو

 . اهلوأ يف تفنؤتسا ايك ، ضئارفلا تفنؤتسا تداز اذاف ، قئاقح ثالث

 يبأ نب دامح لاق عبار لوق ةلأسملا هذه ينو ، يعخنلا ميهاربا لوق اذه

 . ضاخم تنبو ناتقح ةئامو نيرشعو ةسمخ ىف : ناهلس

 لوق نم قافتالا يناعم هبشي امم هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 اذاف © ةئامو نيرشع هلوق غولب ىلا لوألا لصفلا يف يكح ام : انباحصأ
 ىلا اهتدايز يف ءيش ال هنا مهلوق نم نا ، يعمف ةئامو نيرشع لبالا تغلب

 © نوبل ناتنباوةقح اهيفف 0 ةئامو نيثالث تغلب اذاف { ةئامو نيثالث غلبت نأ

 نيسمخ تغلب اذاف { ةئامو نيسمخ غلبت ىتح ءيش اهتدايز يف سيل مث
 دادزا ايلك : موق ىنعم اذه ىلع مث & قئاقح ثالث اهيفف . ةئامو

 نيسمخ لك يفو ،نوبل ةنبا ،نيعبرا لك يف © ليزنتلا اذه تلزنا نيرشع
 . همح

 نعو ، حبسمو مشاه نع دجوي امم _ باتكلا ريغ ۔ نم : ةلأسم
 ديق لبالا بحاص ىلع له { لبالا بحاص نم هتضيرف ذخأ اذا قدصملا
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 © رقبلاو لبالا نم ةيشاملا ةقدص ىف . ال : اولاقف ؟ هب داقت لبح وأ

 © رقبلاو لبالا يف ةقدصلاو ، رباج يبأ باتك نم : كلذ هبشأ امو

 نهتقدص سيماوجلاو رقبلاو لبالاف ، نأضلاو منغلاو سيماوجلاو

 سمخلا نود امم ذخؤي الو ، ةدحاو نأضلاو منغلا ةقدص كلذكو { ةدحاو

 ثالث ةرشع سمخ يفو 0 ناتاش اهيفف اسمخ تغلب اذاف { ءيش لبالا نم

 اهيفف ، نيرشعو اسمخ لبالا تغلب اذاف ، هايش عبرا نيرشعلا يفو 5 هايش

 ه ركذ نوبل نباف ضاخم ةنبا لبالا يف دجوي مل ناف ، لبالا نم ضاخم ةنبا

 اتس لبالا تغلب اذاف ، نوبل ةنبا اهيفف نيثالثو اتس لبالا تغلب اذاف

 تدازو ، نيتس لبالا تغلب اذاف & لحفلل ةقورط ةقح اهيفف نيعبراو

 © عضوملا اذه يف الا 0 ةعدج اهيف سيلو { ةعدج اهيفف كلذ ىلع ةدحاو
 ىلع تدازو نيعست تغلب اذاف ٤نوبل ناتنباواهيفف نيعبسو اتس تغلب اذاف

 كلذ ىلع تدازو ةئامو نيرشع تغلب اذاف { ناتقح اهيفف ، ةدحاو كلذ

 ايف سيلف كلذ نم رثكأ تناك اذاف ، نوبل تانب ثالث اهيفف . ةدحاو

 هباسح ىلع قدصملا ذخاي مث ، رشعلا غلبت ىتح ، ءيش اهنم رشعلا غلبت ال

 ىفو ، نوبل ةنبا نيعبرألا يفف © ارشع لبالا تداز الكو 0 كلذ

 هذه نم ذخأ قدصملا ءاش نينسلا نيتاه ىأ نمو ث ةقح نيسمخلا

 © ةقدصلا راذح © قرفتم نيب عمجي الو ، عمتجم نيب قرفي ال ضئارفلا

 نسلا كلت نم راتخي نأ لاملا برل : لاق ؟ قدصملا ذخأ نس يأ نمو

 اهبر نم ةضيرفلا عاب قدصملا ءاش ناف { اريعب قدصملا راتخي مث 0 اريعب

 . اهفرع اذا اهضبقي نأ لبق

 يف دجي ملف © ةعدج لبالا بحاص ىلع ناك اذاو { هنمو : ةلأسم

 لضف لبالا بحاص دريو اهذخأي نا هلف ، هقح دجوو { ةعدج لبالا
 درو 5 ةعدجلا ذخا ةقحلا دجوت ملو ، ةعدجلا دجو نا كلذكو © ةعدج
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 وهف وحنلا اذه ىلع ناك امو { هللا ءاش نا هل لضف ام لبالا بحاص ىلع

 . ةميقلاب ضورعلاو منغلاو مهاردلا نم دري نا هل ىري يذلاو 0 هلثم

 هيلع تناك لجر ىف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع 0 هنمو : ةلأسم

 هلبا يف يقبو . هتقدص لبق اهنم ادحاو عابف 3 ةرعبأ ةسمخ يف ةقدصلا

 هكرت هارتشا ىذلا نوكي نا الا هنم ذخؤي ال هنا { ةقدصلا تقو ءاج ىتح

 . الوح هعم

 © تابجاولا تاقدصلا يف لخدي ال لبالا نم ليصفلاو : ةلأسم

 هناف ، يناثلا لوحلا يف لخد اذا امأف & لوح دعب هما نع لصف ىذلا وهو

 ضئارف يف نسلا اذه لخديو ، ضاخ ةنبا ىثنالاو & ضاخم نبا نوكي

 9 ةقدصلا يف سيلو 0 الف هنود امأو ، نانسالا نم هدعب امو { ةقدصلا

 نع يهن امم يهو ، لماحلا يه لبالا نم ةفلخلاو & ءيش ةعدحلا قوف

 نا الا } اهذخأ نع يهنلا يف تلخد دقو ءارشع اضيأ ىمستو 0 اهذخأ

 مئارك ذخا نع ةلي يبنلا ىهن دقو { ةقدصلا يف اهعفد لاملا بر ءاشي

 . اهبر ءاشي نا الا لاومألا

 ( لبالا نانسا يف لصف )

 عدجو . ثالثل قحو .0 نيتنسل نوبل نباو ©، ةنسل ضاخم نبا

 . ن اثل لزبلاو . عبسل سدسلاو 5 تسل عاب رو . سمخل ينثلاو عب رأل

 ماع لزاب لاقي نكلو © نس فالخالا دعب هل سيلو . عستل فلخلاو

 . داز ام كلذكو { نيماع فلخو ماع فلخو ©، نيماع لزابو

 ذخؤي ام لثم 5 اهنم ذخؤي & لبألا ةلزنمب ةقدصلا ىف رقبلاو : ةلأسم

 اسمخ تغلب اذاف . هيف ةقدص الف & سمخ نم لقأ اهنم ناك ام لبألا نم

 ىتح دازاهف ءيش ال مث ، ةاش هيلع ناك { اهبر دنع لوحلا اهيلع لاحو
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 مث ، ةرشع سمخ ىلا اهتدايز يف ءيش ال مث 9 ناتاش اهيف مث ، ارشع غلبت

 عبرا اهيف مث } نيرشع ىلا اهتدايز يف ءيش ال مث © هايش ثالث اهيف

 نانسا ىلا لوحت مث ٥ نيرشعو سمخ ىلا اهتدايز ىف ءيش ال مث { هايش

 اذاف ۔ ضاخم تنب نس يهو © ةعدج نيرشعو سمخلا يف نوكيف { رقبلا
 اتس تغلب اذاف ، نوبل ةنبا نس يهو . ةينث هيفف نيثالثو اتس تغلب
 ىدحا تفلب اذاف ، لبالا نم ةقحلا نس ةيعابر ةرقب اهيفف نيعبراو

 5 نيعبسو اتس تغلب اذاف ، لبالا نم ةعدحجلا نس سدس اهيفف © نيتسو

 رقبلا نانسا ، لبالا ةقدص ىرجم ىلع يرجت مث ث رقبلا نم ناتينث اهيفف

 سدسو © عب رال عابرو 0 ثالثل ينثو { نيتنسل عدجو ۔ ةنسل عيبت

 ةنس علاض لاقيو 0 رقبلا نانسا ىصقأ وهو ك تسل علاضو . سمخل

 . داز ام كلذكو ، نيتنس علاضو
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 نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 مسقي ملو ةاكزلا هيف بجت لام هلو تومي نميف
 ةاكزلا هنم ذخؤت فيك

 يف۔ هللا ايهمحر يلع نب رهزالاو يلع نب ىسوم نع : اضيأ لاقو
 نم ذخؤت له ث ةرصبلاب ثراو هلو ، نامعب لام هلو & نايعب تام لجر

 نع لأسي الو { ةاكزلا هنم ذخؤت : ىلع نب رهزألا لاقف ؟ ةاكزلا لاملا

 ىتح 7 ةاكزلا هنم ذخؤت ال : يلع نب ىسوم لاقو 0 ال مأ نيد هيلعا هثراو

 نكي مل ناو { ةاكزلا هنم ذخؤت مل © نيد هيلع ناك ناف 5 هثراو نع لاسي

 لاملا ناف رهش لبق تام اذا : دايز وبا لاق . ةاكزلا هنم ذخأ ، نيد هيلع

 نكي مل ناف ، نيد هيلع هلعل . هثراو نع لأسي ىتح ءيش هنم ذخؤي ال

 . ةاكزلا هنم ذخا © نيد هيلع

 كرتو ، تام لجر يف ميمت نب ةدعسم نع : اضيا لاقو : ةلأسم
 ةاكز لوحت ىتح فقويو .0 هلاحب لاملا لازي الف { هتاكز لحم لبق نم الام
 مث 9 ةاكزلا تقو لبق نم 5 قيقر ريغ وأ قيقر ةثرولا نم عابيو ، كلاهلا
 هتاكز ذخؤتو ، كلاملا كرت ام ىلع عيب ام لمجي هنا . ةاكزلا تقو ءاج

 . اعيمج
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 جرح يدب ںسه ىبع تلد نمت لمح هلام نم ءيش وأ ةثر هل ناك ناو

 نم لاق نم لاق كلذكو . ةاكزلا عطقني ىتح ةخسن يفو 0 هتاكز

 © ملعلا لهأ ضعب هيف رظانأ تنك دقو & كلذ نم يسفن يفو . ءاهقفلا

 . هيف رظنلا بحأو

 لجر يف۔ هللا همحر۔ : يلع وبأ لاقو۔رباج يبأ باتك۔نم : ةلأسم

 ىتح . هدحو هيف ةاكز الف لاملا ةثرولا مسق نا 5 هتاكز تقو لبق تام

 ىتح مسقي مل اعمتجم يقب ناو . ةاكزلا هيلع بجتو & دحاو لك ىلع لوحي
 نا لاقو ، ةقدصلا هنم تجرخا ةقدصلا هيف بجتو ، تيملا ةاكز تقو ءاج

 ماعطلا نم مهتنوؤم ةثرولل جرخا . ةراجتلل اماعط تيملا كرت يذلا ناك

 هلايع ةقفنو © هتقفن ماعطلا نم رجاتلل كرتي هنا : رخآ عضوم يفو { ةنسل

 هلام ىلع لوجي نا لبق لاملا اذه بحاص تام ناو { ىرخا ةرمث ىلا

 نينس يقب ولو ، هيف ةاكز الف & كلذ نم ةاكزلا يدؤي نكي ملو ١ لوح

 لوحيو ، مهرد اتئام ةثرولا نم دحاو لكل لصي نوكي نا الا ، مسقي مل

 اذه نم هل ناك ايف ، قرولا نم ةاكزلا يدؤي نمم نوكي وأ ، لوح اهيلع
 يفو & كلذ لك نع هتمزل ذم .0 هتاكز تقو يف هعم ام ىلع هلمح قرولا

 تام اذا : ءاهقفلا ضعب لاقو & كلذ نم هلام ةاكز جرخاف ةخسن

 . هيف يزجت ةقدصلا تناك دقو الام كرتو ©، هتقدص تقو لبق تيللا

 : لاق نم لاقو ض هيلا راص نم دنع & لوح هيلع لوحي ىتح هيف ةقدص الف

 يأرلا اذهبو ث ةقدصلا هيفف { هتقدص تقو ءيجي ىتح اعمتجم يقب اذا

 ! هبحاص تام مث ، لبق نم ةقدص لاملا كلذ يف رجت ملاذا امأو ، ذخأن
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 ضعبب هيلا راص يذلا ىلع بجت ىتح . هيف ةقدص الف ث ةثرولل راصو
 لوحلا هيلع لوحي ىتح : اعمتجم يقب ولو هيف { ةقدصلا همزلت يتلا هوجولا

 . تيملا ىلا راص ذم

 . هيف ةاكز ال هنا لام يف موق مصتخا نا ليق دقو © هنمو : ةلأسم

 ةاكزلا نم هيف همزل ام يدؤي ةخسن يفو 0 يدؤي مث ، حصي نمل ملعي ىتح
 . ىضم امل

 لجر ى لاقو 5 هيف ةاكز الف هل ثراو ال لام لكو { هنمو : ةلأسم

 ىتح ى لاملا كلذ يف ةاكز الف { اكولمم ادبع ادلوو الام كرتو & تام

 هيلع لوحيو 0 لاملا هيلا ريصيو ث دبعلا قتعي ىتح هلعل دبعلا يرتشي
 ةاكز الو { هيف ةاكزلا نوكت مث ؤ ةاكزلا هيف بحت امم وهو & هكلم ذم لوحلا

 ةخسن يفو { ةاكزلا يدؤي لاق دق نوكي نأ الا ، نينسلا نم ىضم اهف هيلع

 تقو ءاج ىتح اعمتجم يقب مث ، لاملا كلذ نم ةاكزلا يدؤي تيملا نوكي الا

 . (ىضقنا) ةثرو هل ناك اذا ةقدصلا هيفف . هتاكز

 هناف . دصحي مل عرز هل لجر تام اذا : هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 تبجو دقف داصحلا دعب تام ناو { ارجش مسقي نأ الا } ةاكزلا هيف بجت

 لجر تام ناف { هراشعا ةعست الا هنم ثراولا كلمي ملو { ابح ةاكزلا هيف

 نيدب ىصواف {© هسودي نا لبق همرص دقو تام وأ ك هعرز دصحي نا لبق

 & رثكاو عاص ةئامثالث غلب ةثرولا هساد الف 0 هتعارز نم ىضقي نا هيلع

 ايف ةبجاو ةاكزلا لاق 5 ةاكز مهيلع بجت مل هثاريم دحاو لك ذخأ اذاو

 . (بابلا ىلا عجر) تيملا فلخ
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 نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 هيلع ةاكزلا بوجو دعب ءرملا ةافو ركذ ي

 توم يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 نويدك . هلام نم جرخي : ةفئاط تلاقف 5 هيلع ةاكزلا بوجو دعب لجرلا
 يرهزلاو ةداتقو يرصبلا نسحلاو حابر يبأ نب ءاطع لوق اذه ، نييمدآلا
 لوقن هبو : ركب وبأ لاق . روث يبأو قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 ناك اذا 5 اياصولا رئاسك هلام نم جرخي كلذ نأ وهو يناثلا لوقلا

 نيريس نبا لوق اذه 5 هلام نم كلذ جارخا هتثرو ىلع سيلف 5 اهب ىصوأ
 دنه يبأ نب دوادو نايلس يبأ نب دامحو يعخنلا ميهارباو يبعشلا رماعو

 ذخؤي : يعازوالاو دعس نب ثيللا لاقو ، يروثلا نايفسو ليوطلا ديمحو
 ذخؤي : كلام لاقو ، اياصولا ىلع أدبي ثلثلا زواجي الو © هلام نم كلذ

 ةرم لاقو © نيدلا ةلزنمم كلذ ناو 5 اياصولا لهأ ىلع أدبيو ش هلام نم

 © ذفنت نا رماو اهب ىصوأ ناك نا ىأرلا باحصأ لاقو ، ثلثلا زواجي ال

 ملو 9 اوصاحت ةفلتخم اياصوب ىصوأ ناك ناو ، ثلثلا نم كلذ انلعج

 نأ مهمزلي سيلف تيملا اهب رمأي مل ناو { اهريغ ىلع ةاكزلاب اوأدبي
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 اذا هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ حصو & تبجو دقو 0 هنم اودؤي مل 5 ةاكز هنيعب لاملا اذه نا حص

 نم لوق ىلع يدنع مهلوق يناعم يف جرخيف " ةنيب وأ لاملا بر نم رارقاب

 وهف يقب امو { اههجو ىلع ةجورخ لاملا يف ةتباث كيرش ةاكزلا نا : لوقي

 اهنا : لوقي نم لوق ىلعو & صوي ملوأ كلذب ىصوأ . ةثرولا ىلع
 © فالتخا انعم كلذ يفف 0 اهذافناب ىصوأ ناف 0 هيلع ةمذلا يف ةنومضم

 مل ناو & ثلثلا نم : لاق نم لاقو ، لاملا سأر نم تبثت : لاق نم لاقف

 لاملا سأر نم اهنا لوقي يذلاف { هيلع تحص اذا كلذكو 3 اهب صوي

 لوق ىلعو 0 هيلع قلعتم نيد هنأل 5 اهب يصوي مل وأ اهب ىصوأ هيلع ىهف
 يف دجوي دقو © كلذ ذافناب يصوي ىتح هلعلف 0 ثلثلا نم اهنا لوقي نم

 © مزاوللا نم اهلثم وه ام الا اياصولا رئاس لبق ةمدقم اهنا : مهلوق ضعب

 نم لاقو { اهنم مزاوللاب أدتبا ثلثلا نم تصقنو اياصولاب ىصوأ اذا
 . اهلك ثلثلا نم تتبث اذا & ثلثلا يف اياصولا لك : لاق
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 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 اياصولا ىف ةاكزلا يف

 هب ثدح نا هاصواو { مهرد فلا لجر ىلا عفد لجرو . رثألا نمو

 دنع اهسبح لاطف ، سفنا ةرشع لا مهاردلا هذه عفداف 3 توملا ثدح

 . اهنع يدؤي نأ هيلع سيل : لاق ؟ ةاكز اهنع ىدؤيأ هتوم دعب يصولا

 اهلام ةقدصب تفلح ةأرما نعو © ناليغ نب مشاه نعو : ةلأسم

 ىف ةاكزلا اهيلا بلطو . مهرد اتئام ةميقلا يف اهيلع عقوف & تشنحف

 عفري الف الاو .7 اهيلع امم مهرد ةئاملا يطعت تناك نا : لاقف . اهيلح
 اهنأل © ةمذلا يف نيد يه امنا ةرافكلا نا ىلع لدي اذه : هريغ لاق ى اهل

 . ةاكزلا هيف تبجو امل ارشع لاملا نم ءزج ناك ولو © لاملا نم عيش

 نع ۔ هللا همحر ۔ ليحرلا نب بوبحم تلأس 3 هريغ نمو : ةلأسم

 هيلع له © نينس رشع يصولا دنع ثكمف . لامب جحلل ىصوا لجر

 دقو : لاق © هريغ نمو 0 ةاكز عوضوم لام لك ىلع معن : لاق ؟ ةاكز

 هيف نكي مل 7 ربلا نم ءيش يف هب ىصوي هنيعب نيعم لام ناك اذا هنا ليق
 . ةاكز

 اهب ىصوي لخن نعو ث ناورم يبأ ىلا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
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 { ةرمثلا اهيف تعمتجا اذا ، ةقدصلا اهيف بجت 0 نيبرقالا وأ 0 ءارقفلل

 8، ضرعتي بحا امو } ائيش كلذ ىف لوقأ الف 0 ءارقفلل ناك ام امأف

 يف هلام يف ةاكزلا هيلع غلبت مهنم لجر ناك ناف 0 نيبرقالل ناك ام امأو

 بجت امم ناك اذا ، هتصح نم ذخا ةيصولا هذه نم بيصا امو { ثرحلا

 . ةاكزلا هيلع

 نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 كلاملا دودوم نب دوعسم هب ىصوأ ىذلا هيف ركذت كباتك لصو 0 دلاخ

 كناو 3 نيدلا اذهب مهل ىصوأ ذم الوح لاح دقو { نيدلا نم هدالوأل

 نأ كل ىرأ الف & كلذ يف ييأر ةفرعم تببحأو . مهنم ةاكزلا تذخا

 . هوضبقيو هيلا اولصي ىتح 0 ةاكز مهنم ذخأت

 هلام نم عاب هيصو ناو { هلام نم ةجحب ىصوا لجر نعو : ةلأسم

 ىتح © لجرلا اهب جحي ملف 0 اهب جحي لجر ىلا اهعفدف مهرد ةئامعبرأب
 ناك اذا { ةاكز اهيف ىرأ الف ؟ ةاكز اهيف له .{ ةثالث وأ نالوح اهيلع لاح

 نالوح اهيلع لوحي ىتح لجرلا اهب جرخي مل ناو 0 اهب جحي نم اهاطعأ دق
 . اهيف ةاكز الف . ةثالث وأ

 - هللا همحر ۔ نسحلا يبأ نع اهنأ وجرأ لئاسم قسن ىلع : ةلأسم

 عابف ، هلام نم دودحم ءيش ىف اهلعجو . ةيصوب ىصوأ لجر نع هتلأسو
 ، لوحلا هيلع لاح ىتح هدي ىف يقبو 0 ةثرولا وأ { ءيشلا كلذ يصولا

 ريغو ، براقألا ةيصو نم 0 اهلكربلا اياصو نم ناك اذا ةاكزلا كلذ ىف نا

 . ةدودحم مهارد لعج نم ةلزنمب كلذ سيلو : لاق . ربلا اياصو نم كلذ

 كلت نأل ، كلذ ريغ وأ & جح يف اهلعجو . اهزيمو . ةيصو اهلعجو
 نا : هريغ لاقو ث اهزيم اذا { ةاكز اهيف هيلع سيلف اهزيم اذا مهاردلا
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 . ىصوملا اهزيمي يتلا مهاردلا ةلزنمب ةدودحم ةيصو يهو ٠ ةاكز اهيف سيل

 8 ةجحب ىصوأو كله نم اماو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 كلاهلا زيم اذاف { ءارقفلل وأ اذشلل وأ & نيملسمللربلا باوبأ نم اهريغ وأ

 . ذفني مل يقب ام كلذ ىلع يقبو رثك ولو ؤ هيف ةاكز الف { هتوم لبق كلذ
 يقبو 0 ناطلسلا وأ يصولا وأ 0 ةثرولا هزيمف هلام ىف هب ىصوا نا امأو

 هيفف ةاكزلا هيف بجت يهو { لوح هيلع لاح ىتح يقب ام كلذ ىلع
 نأ ةثرولا ىلعو { ةاكزلا هنم تجرخأ رخآ لوح هيلع لاح ايلك مث ث ةاكزلا

 . اياصولا يف ثلثلا ذفن ناف ،كلاهلا لام ثلث نم ناصقنلا كلذ اودري
 نكي ملو كلذ ةاكز قدصملا ذخأ ناف { اهريغ ىف الو { ةجحلا يف ةاكز الف

 ذخأ نا دعب هلك لاملا فلت ناف & كلذ دري نأ قدصملا ىلعف 0 هنم دري ثلث

 اياصولا لام ثلث نم صقن ام يقب هل تبجو ام تقو ىف ةاكزلا قدصملا

 تقو يف ةاكزلا ذخأ هنأل ، در قدصملا ىلع نكي ملو © هناصقن ىلع

 اهايا هنمضو . اهب جحي لجر اهضبق دق ةجحلا تناك ناو & هل تبجو ام

 ضبق ايف وأ ، اهيف مهيلع ةاكز الف ، كلذ يلي نمم ، مهريغ وأ ةثرولا
 اذا ، كلذ نم هل راص ام ةاكز ةفصلا هذه ىلع ضبق يذلا ىلعو 3 اهنم

 نايضب اهذخأي مل ناك ناو 5 ةاكزلا هيف متي وهو ، لوح هدنع اهيلع لاح

 ناو ، هوطعا جح اذا وهو جحي وهو . ةثرولل هدنع اهنا ىلع اهذخا امناو

 ىلع ةاكزلاو 0 اذه ىف وه هيلع ةاكز الف { اهضبقي مل مهدنع ةجحلا تناك

 . ةلأسملا لوأ ىن انرسف ام ىلع ةثرولا

 © ايصو تلعجو 0 ةيصوب تصوأ ةأرما ىف لوقت ام : ةلأسم

 ةيصولا ذافنا قفتي ملف © ةضفلا وأ بهذلا نم ائيش يصوملا دي يف تلعجو

 ىلع وهو " رثكأ وأ نالوح وأ ، لوح ةضفلاو بهذلا ىلع لاح نأ ىلا
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 يصولا ىلعأ ةاكزلا هيف تبجو ناو ؟ال مأ ةاكزلا هيف بجتا ز ةكرشلا

 كلذب مهربخأ نا ةثرولا نمأي ال يصولا ناك ناو ؟ ةثرولا ىلع مأ اهجارخا

 © ههبشي ام وأ جحلا لثم ةيصوب ىصوأ نم نا تفرع ىذلا ؟ عنصي فيك

 كلذ يف نكي مل . ةيصو هلعجو . هتايح يف هب ىصوأ يذلا يصوملا زيمو
 كلذ يف ناك ©، هتوم دعب ةثرولا هزيمو هلام يف كلذب ىصوأ ناو . ةاكز

 ىلع هولمح ةثرولا ةاكز تقو ءاج وأ ، لوحلا هيلع لاح اذا . ةاكزلا

 لام ثلث نم ةيصولا نم صقن يذلا كلذ اومتي نا مهيلعو ‘ مام

 هللاو ، ةاكز كلذ يف نكي مل ءيش قبي ملو © ثلثلا ذفن اذاف 2 كلاهلا

 . ملعأ

 يف لجرلا ىصوأ اذا هنا { ةبقع نب حاضولا دايز وبأ ظفحو : ةلأسم

 سيلف . اهنايعأب يتجح يه ةعوضوملا مهاردلا هذه : لاقف ةجحب هلام

 اهيفف ، سانلا ىلع نيدو © هب ىصو امم رثكأ مهارد تناك ناو { ةاكز اهيف

 © ةجحلا ءاطعا يف طرف هيلا يصوملا ناف : تلق . هنع جحي نا ىلا ةاكزلا

 ؟ دجي وهو اطيرفت هنم كلذ ناكو ، مهارد ةاكزلا يف اهنم بهذ نأ ىلا

 لثم ، ةجحلا يف داز ، لضف تيملا لام ثلث ىف ناك ناف رظني : لاق

 . مراغ هيلا يصوملاف & ذفن ثلثلا ناك ناو 0 ةاكزلا يف اهنم بهذ ام

 نب نايلس نع رهزالا نب دمحم ظفحو 3 هريغ نمو : ةلأسم

 نزوو ۔، هلام نم مهارد جرخاو 0 هلام ف ةجحب ىصوأ نميف ى مكحلا

 © تيقب امو ، هتوم دعب نم اهيف ةاكز ال هذهف { هلام نم اهزيمو مهاردلا

 { هتوم دعب نم تيقبف اهزيمي ملو { اهايسو هلام يف ةجحب ىصوأ اذاو

 3 ةاكزلا لبق نم ةجحلا نم صقن ايف ، تيقب ام ةنس لك اهيف ةاكزلاف
 اهيفف ، تيقب مث { هتوم دعب نم ةثرولا اهزيم ناو { هلام يف ناصقنلاف
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 ثلث اياصولا تغرفتساو ثلثلا نم ةجحلا تناك نا : لاقو ى ةاكزلا

 : لوقي هنا الا } ثلثلا نم ةجحلا نا ىأرو { ةجحلا يف ةاكز الف ث لاملا
 نأل } ةجحلا ىن ةاكز الف { لاملا ثلثب ىصوأو 0 ةجحلا تغرفتسا اذا
 : تلق . لاملا ثلث اياصولا يه تغرفتسا اذا ةاكزلاب صقنت ال ةجحلا

 ىطعت : لاق ؟اهب جحأ ةجحلا ذخآ انا ةثرولا نم دحاو لك لاق ناف

 اهذخأ ىذلا عم تيقب ناف : تلق . يبنجالا نم اهب قحأ وهف ى مهقثوأ

 ةاكزلا هيلع : لاق ؟ نونس كلذل الخو { هنيد اهب ىضق وأ ةعوضوم

 تفصو ىذلا هجولا ىلع تيملا لام نم ةاكزلاو ، ةنس لك هعم تيقب ام
 مهنم مهاردلا ذخأ ولو ، هريغ نمو ، ةجحلا هدي ىف ىذلا عضومبو ؤ كل

 ناو { ةاكز اهيف هيلع سيلف مهاردلا فلتأ ناف { ةجحلا ىلع هوعطاقو

 ىلع وهو . ةاكزلا هيفف 0 لاملا اذه ةاكز تقو لخد ىتح هدي يف تيقب

 يف لاملا امناو ، ةرجالاب لاملا قحتسي مل هنأل ، كلاهلا لام ثلث يف ةثرولا

 ذنم لوحلا هيلع لاح ناف { مهاردلا قحتسا جحلا يضق اذاف { ةناما هدي

 ةاكز تقو ءاج ناو 0 ةاكزلا هيلعف مهرد اتئام وهو . لاملا قحتسا

 © ةثرولا ىلع الو 0 هيلع ةاكز الف & مهاردلا وه قحتسا دقو ، مهاردلا

 . لوحلا لوحي ىتحالا

 فالآ ةرشع مهمأ قادصب هدالوأل ىصواو & تام نميفو : ةلأسم

 لوحت ىتح 7 ةاكزلا مهنم ذخؤي ال نأ انيأرف آ قادص ريغ نيد وأ ؤ مهرد

 يف مهنم دحاو لك ىلع ةاكزلا مث ، مهل ىصوأ نأ دعب ، الوح مهاردلا
 . هتصح

 تناك ناف 0 ءارقفلل امهل ةعطق ةرمثب تصوأ ةأرماو : ةلأسم

 تبجو نكي مل ناو 3 ذئموي اهيف ةاكزلاف { اهترمث تكردا دقو {، تصوا

 ةيصولاف © تكردا دق ةاكز اهيلع سيلف أ تصوأ مث ث ةاكز ةعطقلا يف
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 ةيصولا زوجت الو & كيرش ةاكزلا لوقو . يصوملا لام يف ةاكزلاو . ةزئاج

 تناك ناو 0 اهلهأل يهف تبجو اذاف . ةاكزلا امأو . يصوملا ةصح يف الا

 نع ، هريغ نمو ى رثالا ءاج اذكه { ءارقفلا لام ىف زوبحت الف ةكردم ريغ

 ةيشاملا ةقدص هنا : ليق دقف ةنسلا لاقع نعو © رفعج نب دمحم رباج يبأ

 © لاقعلا وه اذه نا كلذ ليق دق . معن : لاق { هريغ نمو © قرولاو

 © ةيشاملاو قرولا ةقدص اوبجوتسا 0 ةنس مهتيعر نوملسملا ىمح اذا وهو

 . نوملسملا لعف كلذك . مهسفنأ ةبيط نع الا & كلذ لبق بجت الو

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر)
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 ن وسمخلاو عبارلا بابل ١

 هتاكرل كراتلاو نيدلاو يسنملاو بئاغلاو بهاذلا لاملا ةاكز ف

 بهذ مث 5 ةنس لك ىب اهتاكز ىدؤي بهذو . مهارد هل لجر نعو

 هل الخ نأ ىلا 7 هيلع ردقي ملف 3 هلام ةلمج يف هتاكز يدؤي ناك امم ءيش

 ىفم امل هتاكز همزلتا ، كلذ دعب هدجو مث ، نينس عبرا وأ ةثالث وأ ناتنس

 يفف 7 هيف فلتخي هنا ، يعم : لاق ؟ كلذ هيلع سيل وأ نينسلا نم

 : لوقلا ضعب ىفو ، نينسلا نم ىضم امل ةاكزلا هيلع نا : لوقلا ضعب
 يفو ٧ لاح اذا هتقول هتاكز لبقتسي مث © هتنسل ىضم ايف ةاكزلا هيلع امنا
 ىف نوكي ام ليبس ىلع ةاكزلا هيلعو ز دافتسم هنأك هنا : لوقلا ضعب
 . هتاكز تقو لوحي ىتح ءيش هيف هيلع سيلف ةدئافلا

 ىتح اهيكزي مل ، مهرد اتئام هدنع لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 : لاق ؟ همزلي ام اهصقن الو ، اهريغ دافتسا امةنس نوسمخ هل الخ
 مهاردلا ةنس لك ةاكز هيلع : لاق نم لاق ، فالتخاب هيف ليق هنا ، يعم

 نم لاقو 3 ةاكزلا هيف بجت ايع صقنت وأ 3 اهتاكز فرعي مل ام ، ةمات
 اذا هنأ يأرلا اذه بحاص ةجح نأل 5، ةدحاو ةنس ةاكز هيلع امنا : لاق

 ةاكز الو . مهرد يتئاملا نع تصقن دقف © ةنس ةاكزلا اهنم تجرخ
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 هيلع يرجي ، نايع لحاوس ضعب يف رجات لجر نعو : ةلأسم
 ةئام رحبلا يف لام سأر يل لاقف .ث هتراجت ةاكزب ذخاف { نيملسملا مكح

 ذخؤت مأ { هلوق ىلع رحبلا يف ىذلا هلام ةاكز هنم ذخؤت له . مهرد فلأ

 هنا © هنع ابئاغ لاملا ناك اذا ليق هنا ، يعم : لاق ؟ ةصاخ هدي ىن ام ةاكز

 ذخؤي : لاق نم لاقو ، كلذ هنم ذخؤي : لاق نم لاق . كلذ يف فلتخي

 . يدنع هيف فلتخي بئاغلا لاملاو { هدي ىن ام هنم

 كمحر ۔لوقت ام ۔ هللا هظفح ۔ ناپلس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ١ ضورعلا نم 5 اهريغ وأ بايث لثم ، ةعاضب الجر ىطعأ لجر يف۔ هللا
 فلخ بئاغ لجرلاو { هتاكز لحم تقو ءاج مث { امداخ هل يرتشي نأ ىلع

 ةعاضبلا كلت ةاكز رخاف ال مأ هرمأ ام اهب ىرتشا ناك ردي ملو رحبلا

 لجرلا يقل هنا مث ، هرمأ ام ىرتشا دقو & لجرلا مدق 0 هلام ةيقب ىكزو

 هتاكز لحم لبق كلذ'ناكو هفرعف . مداخلا ىرتشا نيح ىأ هلأسو

 ناك نا & كلذكو ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك ، هلوق لبقي له .3 هدعب وأ
 امنا ، ةعاضبلا بحاص ناكو 0 ةعاضبلا كلتب ةيراج وأ امالغ ىرتشا

 نع يكزي مأ ، مالغلا نمث ةميق مويلا يكزيأ هتيب ةمدخل ةيراجلا ديري
 ناك ام ، هلام ىكز هتاكز تقو لحم ءاج اذاف & تفصو ام ىلعف ؟ عيمجلا

 هنع باغ ام رما لكشا اذا ةاكز هنع باغ ايف هيلع سيلو هنم هيلع ارداق

 دعب هلام هيلا عجر ناف 4 فلت دق مأ © ملاس هلاح ام فرعي ملو ، هلام نم

 هعم حصو 0 ةمدخلل ديبعلا نم هنم ناك امو 0 هيكزي نا هيلعف ث هتاكز لحم

 هنم ناك امو . ةاكز هيف هيلع سيلف 0 هتاكز لحم لبق هل ىرتشا هنا

 © ةيراجلاو دبعلا ىف لوقلاو © هلام سأر نع ةاكزلا هيف هيلعف 5 ةراجتلل

 . باوصلاب ملعأ هللاو ، ايهيف يرتشملا هلاق ام
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 © ماعط وأ عاتم هدنع ناك نمو ۔ رباج يبأ باتك ۔ نم : ةلأسم
 هنع يكزي هناف هعم وهو 5 هتاكز جرخي ال نينس يقبف ؤ ةراجتلل كلذ ريغ وأ

 هرعس ةميقب ةنس لك هتاكز جرخا الاو هرعس ىوتسا ناف ؟ نينسلا كلتل

 نميف انباحصا فلتخا ۔ هللا همحر : ديعس وبا لاق ، هريغ نمو . اهيف

 : لاق نم لاقف . ةنس نوسمخ الخ ىتح اهكزي ملف ، مهرد اتئام هعم ناك

 { ءيشب عبتي الو اهذفني : لاق نم لاقو { ةدحاو ةنس ةاكز الا هيلع سيل

 . هيلع نومضم هنأل 3 نينسلا نم هيلع لضف امب عبتي هنا : لاق نم لاقو

 فلتخاو { ةكرب نب دمحم نب هللادبع عماج يف دجويو : ةلأسم
 . هنفد نيأ هبحاص ملعي ملف { هناكم يفخ اذا { لاملا ةاكز يف انباحصا

 دقو { ةريثك نينس دعب هدجو مث { هايا هعدوتسا ناك نم ةفرعم لهج وأ
 وهو ، كلذ لبق هيف يرجت ةاكزلا نكي مل وأ 3 هيف يرجت ةاكزلا تناك

 ثعبي رحبلا يف نوكي لاملا يف مهلوق كلذكو ، كلذ نمرثكأ وأ مات باصن

 مث © هدعب هبحاص وجري ال نامز هيلع يتأي ىتح . ةراجتلل هبحاص هب
 © هبحاص هوجري ال سلفم ىلع نوكي يذلا نيدلا كلذكو .0 هيلا عجري

 نم هليبس اذه ناك امو { هيلع فلح وأ & هدحج نم ىلع وأ ريقف ىلع وأ

 : مهضعب لاقف © كلذ دعب اهبابرا ىلا عجرت مث ©ىجرت ال يتلا رومألا
 لاقو ، نينسلا نم ىضم اهف هيلع ةاكز الو { ةدحاو ةنس ةاكز هيلع

 غارفتسا جارختسالا يف ناك ولو 5 اهتاكز تضم ةنس لكل هيلع : مهضعب
 يتلا ةاكزلا رادقم الا أ تلخ ةنس لك ةاكز هيلع : نورخآ لاقو ، عيمجلا

 مث ، باصنلا دح ىلا ريصي نأ ىلا 5 هيف ءارقفلل قح اهنأل { اهيف تبجو
 . يسفن ىلا قيشا لوألا لوقلاو & كلذ دعب هيف ةاكز ال

 حبصي ىتح هيف ةاكز الف © هنع بئاغ لام هل ناك نمو : ةلأسم

 هعماج نمو) 0 ةاكزلا يطعيف 0 هتاكز هيف هتمزل دق تقو ىف هتمالس هدنع
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 بتك : زيزعلادبع نب رمع نأ يور دقو . (مدقتملا لصفلاب لصتم اضيأ
 ىلع اهدري نا ، لاملا تيب يف تناك ملاظم نارهم نب نوميم هلماع ىلا

 نم رايضلاو 3 ارايض الام ناك هناف 5 اهماع ةاكز اهنم ذخايو ث اهبابرأ
 اذهو ، رايضب سيلف يجر اذا : ديبع وبأ لاقو & ىجري ال ىذلا وه لاملا

 يذلا بئاغلا لاملا ىلع ىري ناك هنا ىلع لدي رمع نع يورملا ربخلا

 . ملعأ هللاو { هبحاص ىلا عجر اذا ةدحاو ةنس ةاكز ىجري ال

 تلأسو ۔ هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو .3 هريغ نمو : ةلأسم

 مهرد اتئام هدي يف قفني نأ الا ، لام هل سيلو © هديب لمعي لجر نع

 لك وأ ، مهارد ةسمخ الا مهرد يتئام اهنم عفرف & ايهرد نورشعو

 ةسمخلا رهش لك بيصيو لمعي لعج مث 0 ايهرد نيرشعلاو ةسمخلا
 ءيش لك هلايعو وه هلكأي . رثكأو لقأو . مهارد ةرشعلاو . مهارد

 هنأ الا { اعفار ناك ام لثم بسك دق هلعلو 3 ةنسلا تلاح ىتح 3 هباصأ

 كلت عفر رهشالا يأ يردي الو { ايهرد نوثالثو ةسمخ هدي يف لضف
 مهاردلا ةنسلا جرخا مث ؤ هيلع فقي الو 3 وه مك يردي الو { مهاردلا

 ناف ، تفصو ام ىلعف . ايهرد نيعبراو نيتئام جرخأ ارهش نيرشع نع
 هيلع بج ىذلا نا ملعي ىتح ، يزجم هتاكرب مهاردلا نم هجرخا ىذلا

 هنأل ، هيلع بجي يذلا جرخا © كلذ ملع اذاف & جرخا امم رثكأ ةاكزلا نم

 3 هيلع مرغ الف { ةلاهجلاب هتاكز لكأ نم هنا : ءاهقفلا ضعب نع ليق دق

 هيلع ىرن الف : لوقلا اذه ىلعف & كلذ نع رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو

 ىلعف ، كلذ نمرثكأ هيلع بجو دق هنا ملعي نا الا ، جرخا دق ناك ام الا
 . ةاكزلا نم هيلع قاب هنا ملع ام جرخي نا هيلعف 5 مرغلا هيلع نأ ىري نم

 ٠ جرخا دق ام هنع يزجي هناف 3 امرغ هيلع ىري ال نم لوق ىلعو
 . اذه مهفاف
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 هل لجر يف هللا هحر بوبحم نب دمحم لاق 3 هريغ نمو : ةلأسم
 باصأ مث ز نينس قحلا هيلع يذلا سلفأ مث { سلفاف { لجر ىلع لام
 . ةقدص هيلع : لاق . هنم هقح وه ضبقو 0 هراسي

 اذه ىف ديعس يبأ نع تظفح ىذلا : لاق ، هريغ نمو : ةلأسم

 هنا : لاق نم لاقو { الخ ام ةقدص هيلع نا : لاق نم لاقف . فالتخا

 همزلت 1 لوحلا هيلع لوحي ىتحف اذه ىلعف ، هتنس ىن هدافتسا لام ةلزنم

 . ملعأ هللاو } هتنسل كلذ نم ةاكزلا جرخي نا

 اهيكزي نأ يسن ، مهرد اتئام تيبلا يف هعم لجر نعو : ةلأسم

 دقو ةنس نع وأ ، نينس ثالث نع اهيكزي مك نعركذ مث ، نينس ثالث
 . ةنس ةاكز الا هيلع سيلف ث ةاكز اهيف عقي ال مهارد ةسمخ دعب نا ملعي

 ريغ نمو { مهارد ةسمخلا جارخا دعب نيتئاملا مامت هعم نوكي نأ الا
 اذه يف ديعس نب دمحم ديعس يبأ نع انظفح ىذلا : لاق ۔ باتكلا

 سيل هنا { ةريثك نينس نيتئاملا ةاكز كرت اذا هنا : لاق نم لاقف 0 افالتخا

 اهكرت يتلا لاومألا ةاكز هيلع : لاق نم لاقو & دحاو لوح ةاكز الا هيلع
 ةاكزلا نأل { ةلمج ةاكزلا اهتغرفتساو نيتئاملا نع تصقن ولو { اهكزي ملو

 . لدعلاب ملعأ هللاو ، جرخي مل ام اهيف ةقلعتم

_ ١٩٩





 نوسمخلاو سماخلا بابل ١

 لاملا كله ىتح لعفي ملف ةاكزلا جارخا نكمأ اذا ةاكزلا ركذ يف

 هيلع لوحي لاملا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشألا باتك ۔ نم

 ؟ لاملا عاض ىتح ، لعفي ملف { نيكاسملا ىلا اهعفد ءرملا نكميو { لوحلا

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو حلاص نب نسحلاو سنأ نب كلام لاقف

 قرفو © هيلع نيد يهو { ةاكزلا نمضي : روث وباو هيوهار نب قاحساو

 اهيف بجت ال ةيشاملا ىف : لاقف لاومألا رئاس نيبو ى يشاوملا ةاكز نيب كلام

 © هئيجم لبق تفلت ناف ، قدصملا ءيجي ىتح لوحلا لاح ناو . ةاكزلا

 . هيلع ءيش الف

 دقو : لاق ام يناعم انباحصأ لوق ىف هبشي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ناك اذاو ث هيلع هب لدتسي نا وجرا امب لصفلا اذه لبق هيف لوقلا يضم

 ةاكزلا ءادأ ىلع ردقو ث لاملا بر نم ءارقفلا ىلا ةعوفدم هتاكز لاملا

 كلذ يف فالتخالا ىنعم تبث 0 اهئادأ ىلع ةردقلاو اهلهأ روضحب

 قرو الو { ةيشام نم ةاكزلا نم ءيش ىنعم فلتخي ملو ، يدنع

 { ةيشاملا سنج ريغ نم افنص نوكي ام ىنعم الا & بوبح الو بهذ الو
 هبشي دقو { نيعلا نم ناك اذا ، لاح ىلع كلذ نايض ىنعم قلعتي دقف
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 اماو { اهريغ نم يدؤي نا يدنع روبجم ريغ وه ذا لاملا رئاسل ههابتشا انعم

 ذا 3 مهبحاصل ارظتنم ناك . ناطلسلا ىلا الا زوجت ال ةاكزلا تناك اذا

 لصألا ى عونمم هنأل ، نايض كلذ يف يل نيبي الف هيلا الا عفدلا زوجي ال

. هريغ ىلا كلذ عفد



 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 اهلهأ ىلا ريصت نأ لبق تفلتف هتاكز زيم نميف

 لجر ىلا اهملس مث هلام ةاكز زيم اذا لجرلا نعو

 نأ لبق هنم ةاكزلا تفلتف ءارقفلا ىلا اهملسيل

 ؟ نايض اهبحاص ىلع له . ءارقفلا ىلا اهملسي
 © هنم تفلتف اهقرفيل هيلا اهملس اذه ناك اذا هنا & يعم : لاق

 ةعامج هماقا نيملسملل نيمأ وأ ، لدعلا مامالا هماقا ةاكزلل ضباقلاو

 ١ نايض ةاكزلا بحاص ىلع يدنع نكي مل { هدي نم تفلتف { نيملسملا
 ريغ وأ ةقث لوسرلا ناك هنيعب دحأ ىلا هتاكزب وه هلسرأ الوسر ناك نا امأو

 . ىدنع ناضلا هيلع ناك . هدي نم ةاكزلا تفلتف ةقث

 ىذلا نع هتلأسو هللا همحر _ نسحلا يبأ نع . هريغ نمو : ةلأسم

 نأ لبق كلهيف ، يلاولا ىلا وأ 0 هيلا اهملسيل ربقف ىلا { ةقث هتاكزب ثعبي

 لصت مل ام 3 اه نماض وه : لاق ؟ يلاولا وأ مامالا وأ { ءارقفلا ىلا ريصت

 { اهلهأ ىلا اهملس هل لاقو 0 ةقث الجر هتاكز ىطعا ناف : تلق . مهيلا

 له . ةقثلا دي يف كلهف ماما ريغ وأ ، ماما رصع يف وهو { كلذ ىلع هنمأو
 ناك نا امأو : لاق . هنع تزجا دقو 5 مرغ هيلع سيل : لاق ؟ مرغ هيلع
 دي نم تعاض مث ، لوسرلا اهضبقف يلاولا وأ 3 مامالا لوسر ىلا اهملس

 هيلع نايض الو 3 هتاكز نع هيزجت اهناف { مامالا ىلا لصت نا لبق لوسرلا
 . كلذ ىف
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 ضراب وهو . ةاكزلا هيلع تبجو لجر نع تلاسو : ةلأسم
 ىلع ارداق كلذ نيح ىف ناكو 0 هلام نع اهزيمو هتاكز جرخاو 0 مالسالا

 لهأل بجت اهنا لوقي نم لوق يف اهميلست مدعب أربي له اهلهأ ىلا اهميلست
 له تفلتف هتيرق ريغ ةيرق يف رخآل وأ هتبوأ وجري بئاغل اهرخدف ةلبقلا
 ناف : تلق . رذع هل نكي مل نا امه نماض هنا © يعم : لاق ؟ اهنمضي

 لوق ةماع يف اما : لاق ؟ رضاح ايلو دجي مل هنأل ، يلول اهرخدا امنا ناك
 بهذ ام امأو 5 اهلهأ ىلا اهعفدي نا لبق تفلت اذا نمضي هناف : انباحصا

 هناف ، يلو ىلا الا عفدت ال اهنا & ناسارخ لهأ نم . انباحصأ هيلا

 هيلع تبجوف 3 برحلا لهأ يف ناك نميف : ليق دق ايك ، نمضي ال
 وهو ، تفلت ىتح . هيلا اهملسي نم نيملسملا ءارقف نم دجي ملف 0 ةاكزلا
 ضرأ ىف ناك نا تيأرأ : هل تلق . هيلع نايض ال هنا ؤ برحلا ضراب
 ىتح . اهلهأ نم هيلا اهعفدي نم دبي ملف 5 هيلع تبجوف ث مالسالا
 ؟ تفلت ىتح . دبي ملف برحلا ضراب ناك يذلا ةلزنمب هارتأ { تفلت
 . يعم اذكه : لاق

 ؟ نمضي له 0 تفلتف هدلب يف اهزيم ناف : هل تلق : ةلأسم

 ©}= خ تفلتف لدعلا مامال ١ ناوعأ وأ . مامال ١ اهم رظتني 3 يدنع

 & هترضحيب اونوكي مل اذا ©} افالتخا كلذ ف ملع أ الو . هيلع ناض الف

 نم لوق ىلعف : تلق . مهراظتناب الا ، مهيلا اهميلست ىلع ردقي ملو
 ىلولا اهب رظتني اهزيمف ، يلو ىلا الا اهملسي نا هل زوجي ال هنا : لوقي

 { افالتخا كلذ ف ملعأ الو ، هيلع نايض ال هنا يدنع : لاق . تفلتف

 نم اهب قحأ مه ءافعض اهب رظتني ناك ناف : تلق . لوقلا اذه ىلع
 اذا هنا & ىدنع : لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا نمضي له { نيرضاحلا
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 ىف فلتخي هنا ، يعمف ؟ تفلتف اهرخأاف ، نيرضاحلا ىلا اهميلستب أربي ناك
 . هيلع نايض ال ليقو ، نايضلا هيلع : ليقف & كلذ

 اهثعب وأ { ءارقفلا وأ ، يلاولا ىلا اهعفديل هتاكز زيم نمو : ةلأسم

 اهملس ناو { مراغ نماض اهل وهف ، كلذ لبق تفلتف مهيلا هل لوسر عم

 . مهدنع نم تفلت ولو 2 اهنم ءىرب دقف { هلوسر ىلا وأ ، يلاولا ىلا
 هبح لاك نمعو ۔ نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 أربي ليس وأ قرح وأ بصغب فلت مث { اهزيمو هتاكز لاكف . ةاكزلا غلبف

 اهلاك اذا : لاق نم مهنم { ريثك فالتخا ةلأسملا هذه يف : لاق ؟ ال مأ اهنم

 لاقو ،© كلذ نم هل تبجو نم ىلا اهئاداب الا أربي الو اهجارخا همزل

 © ىدعتي وأ ، كلذ ىف طرفي ملام هيلع أربيو 3 هيلع ءيش ال : نورخآ

 لاقو ، عضوم يفو ، نمض ىدعت ناف 9 نيمأ هنا : نورخآ لاقو
 لاقو ، نمض تعاضف هلزنم ىلا اهلمجي نا ىلع اهلاك اذا : نورخآ

 مل '» { رونجلا يف هبح كرت نا تيأرأ : تلق . هيلع نايض ال : نورخآ
 تفلت مث 5 ةاكزلا بجت هلثم يفو { هلكي مل ابيبص حاطصملا يف هرمت وأ هلكي

 © عيمجلا فلتو هلكي ملاذا ، هيلع ةاكز ال : لاق ؟ ال مأ كلذ ةاكز همزل

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ةاكز كلذ نم هيلع بجو مك ملعي ملو

 )١( رشقلا نم عرزلا هيف ىفصي يذلا عضوملا .
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 نوسمخلاو عب اسلا بابل ١

 هنم عيضتف ءرملا اهجرخي ةاكزلا ركذ يف

 : ةداتقو ىرصبلا نسحلا لاق : ركب وبأ لاق ۔ فارشألا باتك نم

 نايفسو دامحو مكحلاو ىرهزلا لاقو ، هنع ىزبت تعاضف اهجرخا اذا

 اهعضي ىتح اهل نماض وه : ديبع وبأو لبنح نب دمحأو يروثلا
 تطقس وأ 0 هنم تقرسف اهلحم دنع اهجرخأ نا كلام لاقو ، اهعضاوم

 تقرس وأ تطقس مث 0 مايأب كلذ دعب اهجرخا ناو 5 هنع ةيزجم اهارا

 ناك ناف ، تلخ ام دعب هلام ةاكز جرخا اذا : يعفاشلا لاقو ، اهنمض

 ناف . هلام نم يقب ام ىلا عجر © طرفي مل ناو { انماض اهل ناك اهيف طرف

 نا 5 روث وبأ لاقو ، هكزي مل ةاكز يقب ايف نكي مل ناو © ةاكز يقب ايف ناك

 ناك © طرفي مل ناك ناو . عيمجلا ةاكز هيلع ناك . ةاكزلا ءادا يف طرف ناك

 لوحلا لاح اذا : يأرلا باحصأ لاقو . لاملا نم هيلع يقب ام ةاكز هيلع

 مهرد اتئام يكزي نكلو © كله ام يكزي نا هيلع سيلف ، هضعب كلهف
 مهرد يتئا ىقبي ذمو & لوحلا لوح دعب كلهي لاملا يف ملعلا لهأ ضعب

 { اهتاكز ىدأ . مهارد ةرشع الا قبي ملو كله ناو . مهارد ةسمخ اهيف

 : ركب وبأ لاق { يقب اهف نيكيرش نانوكي لاملا ضعب فلتي نيكيرشلا لثم

 . حيحص اذه
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 يف يدنع جرخي ام { هلك لاق ام يناعم هبشي هنا عم : ديعس وبأ لاق

 يف جرخيو . ةاكزلا رمأ ى مهنم فالتخالا يف : انباحصأ لوق يناعم

 © اهجارخا هيلعو { ةمذلا يف ةنومضم تبجو اذا ةاكزلا نا : مهلوق يناعم

 { هلام فلت وأ تفلت ىتح اهجرخي مل ناو ، هسفن نع ىدأ اهجرخأ ناف

 نماض وهو { اهجرخي الف اهجارخا ىلع ردقي نا دعب 0 اهزيمي مل وأ اهزيم
 نم الا } اهجارخاو اهنع هكاسما ناك هجو يأبو 0 اهفلت ناك هجو ياب اهل

 فلت وأ تفلت ىتح اهجارخا هنكمي مل اذا هناف ، هيف اهجارخا هنكمي ال رذع

 © فلت اهف هيلع ءيش ال هنا 5 مهنيب افالتخا كلذ يف ملعأ الف { هلام
 بجي ردقب هنم فلت ام فلتو ةاكزلا هيف بجي ناك امم هلام نم يقب ام امأو

 ناك اذا ، لاملا نم يقب ام نا انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخيف 0 هل

 {. ةاكزلا هيف بجت ال ناك ناو ، لاح ىلع ةاكزلا هيفف . ةاكزلا هيف بجت امم

 لوقلا ضعب يفو { هيف ةاكز ال هنا : مهلوق نم جرخي امم لوقلا ضعب يفف
 لوقلا اذهو { مهدنع ةاكزلا هيف بجت امم ناك اذا 0 ةاكزلا يقب ايف نا

 يف ةاكزلا نوكت ال لوقي يذلا . مهدنع ايهدحا : نيينعم يضتقي

 ةرشع ىفو © ادعاصف ايهرد نيعبرا ىف الا ، يقب ايف نوكي الف ، رسكملا

 اذاف & كيرشلا ةلزنمب لاملا عيمج يف ةاكزلا نا : لوقو ث راثلا نم عاوصأ

 كيرشلل نوكي ال . انعم . ةاكزلا بوجو دعب نم اثدح لاملا يف ثدحي مل

 ىف هيلع نايض الف ةاكزلا ءادال هداقتعا ىلع ، لاملا فلتي ىتح هكيرش نود

 عيضت هيف زوجي ال ام ىنعمب هعيض وأ اثدح هيف ثدحأ ناو 0 كلذ

 جرخي ، نيلصفلا نيذه ىلعف ، نماض وهف © فلتف هيف طرف وأ { ةنامالا
 ملو { اهزيمف ةناما اهانعم جرخ اذاف { ةاكزلا يف لوقلا يناعم يدنع

 3 هيلع نايض الف { اهقحتسي نم ىلا تراص وأ 0 ةزيمب تفلت ىتح عيضي

 اهنم ًربي الف { ةنومضم نوكي ام هجو ىلعو { ةنامألا يف ءاضقلا اذكه هنأل
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 اهيف ثدحي الو { هجوب اهئادا ىلع ردقي ال نا ىلا اهزيم ولو 3 اهئادأب ال
 . كلذ يف لوقلا ىضم دقف 0 اثدح

 هأزجا ءارقف هترضحب ناكو 0 هتاكز زيم لجرف هل تلق : ةلأسم

 © تفلتف ، كئلوأ نم لضفأ ءارقف اهب رظني اهكرتف { هتاكز مهاطعأ ول

 رظني ناك ناف . افالتخا كلذ يف نا { يعم : لاق ؟ اهنايض هيلع له

 عفدي نأ هيزبي ال نمف { مامالا نع ةقدصلا رمأ يلي ادحأ وأ اماما كلذب

 ناك ناف : هل تلق يدنع ءيش كلذ يف همزلي مل ، تفلتف هريغ ىلا كلذ
 : لاق ؟ تفلتو ايلو هترضحب دجي ملف { ىلوألا اهيطعي ال نم لوقب ذخأي

 . هيلع نايض ال هنا & يعم
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 اهكاردا ف و اهداصح ف نواهت اذا راثلا ةاكز ف

 تفلت ىتح اهبحاص اهدجي ملف { تعنيأ لخن نع . ادايز تلأسو

 يف هيلع نايض ال هنا ؟ لاكي نأ لبق تفلتف حاطصم يف تناك وأ

 اهذاذج نم ةردق ىلع ناك اذا ليق دقو : لاق ، هريغ نمو { ةقدصلا
 © ةاكزلا هيلع هيفف © هعنمي رمأ ةاكزلا ءادأ نيبو هنيب لجي ملو اهليك وأ

 كلذو 5 ءاشي ام هلام ىف لعفي نا هلو { هعنمي نا هل سيل 5 هللا قح كلذو
 ٨١ كيرشب تسيل ةاكزلا ناو 0 ةاكزلل نماض هنا : لوقي نم لوق ىلع

 نايض الف } هذخأيو كلذ لكي مل ايف ، ناث كيرش اهنا لوقي يذلا اماو

 . ةاكزلا يف هيلع

 جضن اذا 3 ةاكزلا هيف بجت ىتم 7 عرزلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةاكزلا هيف بجت هنا © يعم : لاق ؟ ابح راصو سيدو دصح اذا وأ { كرداو

 بحاص مزلي له © باودلا هتلكاف عرزلا كردأ اذاف : هل تلق . كردأ اذا

 هيلع تبجو اذا هنا } يعم : لاق ؟ باودلا تلكأ ايف ةاكزلا نايض عرزلا

 زوجيف : هل تلق . ةاكزلا نم عيض ايف ناضلا هيلع ناك ، اهعيضف ةاكزلا
 يف عديو ، هقح رادقم ذخأيو عرزلا مسقي نأ } عرزلا بحاص لجرلل

 ؟ عيمجلا دصحي نأ هيلع مأ 0 ةاكزلا رادقمب هكاردا دعب عرزلا نم ضرألا
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 نأ هل لهف : هل تلق . اهلهأ ىلا هتنامأ يدؤي نا هيلع نا ، يعم : لاق

 ىلا البنس هنم ةاكزلا رادقم ملسيو 0 البنس همسقيو عرزلا اذه دصحي

 هنا } يعم : لاق ؟ ال مأ ةاكزلا نم همزلي ام ايلسم اذهب نوكيو 0 ءارقفلا

 نم رثكأ يدنع هيلع سيلف 3 طايتحا وأ ، مكحب هيلع بجت ام ملس اذا
 . كلذ

 نب يقشمد ىلا ۔ هللا همحر ۔ ديعس نب دمحم باوج نم : ةلأسم

 ىلا بسني امم 0 اهريغو ةرذلاو ربلا 2 ةعارزلا كارد ةفص ام تلقو ، دشار

 نم رثكألا كردأ اذاف © ةرذلاو ربلا كارد امأف ك تفصو ام ىلعف ؟ ةعارزلا

 & هكاردا كلذف © كردملا ايهترمث نم رثكألا ناكو . ةرذلاو ربلا ةرمث

 هترمث تناك ام لك امأو دحاو تقو ى مرصنت هترمث تناك ام لك كلذكو

 امناو . دحاو تقو يف ةلمجلا ىلع كاردلا عقي الف { ءيش دعب ائيش يتات

 ناجنذابلاو نطقلا لثم . هنم كردا ام لك ىلع كلذ نم كاردلا عقي

 ىلع هيف لوقلاف 0 رايثلاو راجشألا نم كلذ رئاسو جرتالاو . ءاثقلاو
 ىتح كرتي 0 رايثلاو . راجشألا نم هربغ وأ نطقلا نوكي نأ الا ، اذه

 ىلع & كل تفصو امك هيف لوقلاف & قحاليو & دحاو تقو نم هلك كردي
 . باوصلاب ملعأ هللاو { انفرع اذه بسح

 ©. هكاردا دعب فلت عرز ىف لاقو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 { ةاكز اهلثم يف بجحت ال { ةيقب هنم يقبو 0 ةاكزلا هتلمج هيف بجت ناك دقو

 . (عرشلا نايب باتك ىلا عجر) كلذ لق ولو ةاكزلا اهيف نا
 نم هتعارز دصح ىذلاو : بسحا ايف ديعس يبأ نع : ةلأسم

 دصق اذا هنا } يعمف . البنس اهتاكز جرخف . امهريغو ارب وأ 5 ةرذ

 كلذ ىف همزلي ام ىلع ىتأو © همزلي ايع هنم ىدأ امب هتاكز ءادأ ىلا كلذب

 . هيزبجي كلذ نا .3 طايتحالاو ى مكحلاب
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 © ليكلا لبق تكله اذا رايثلاو - دمحم يبأ عماج ۔ نمو : ةلأسم

 ملو تليك ناو 3 اهيف ةاكز ال هنا ، عمجت نأ لبق وأ ، ةعومجم تناكو

 ةاكز الف 5 اهنم ةاكزلا ضبق قحتسي نم وأ © ءارقفلا نم ةرضحلاب نكي
 ىلع ةاكزلا تبجو دقف تليك اذا : انباحصأ رثكأ لاق © اهببسب اهبابرا ىلع

 نا بجوي رظنلاو { ةاكزلا ريخأت يف طيرفت مهنم نكي مل ناو . اهبابرأ
 مهيلع نايض الو { ءارقفلا نم مهئاكرشل ءانمأ مهنأل © مهيلع ةاكز ال
 . ريخات وأ عنمب مهنم نوكي ةنايخب { اهيف يدعتلاب الا
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 ققحملا ةملك

 هلاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . ملسو هبحصو

 نم رشع نماثلا ءزجلا قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دقل
 ءاكرشلاو نيعطاقملا يف ةاكزلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا نايب باتك

 ضعب ىلع اهضعب سانجالا رئاسو ةضفلا ىلع بهذلا لمح يف و لايعلاو
 فلسلاو نيدلاو ةدئافلا ةاكز ىفو ةراجتلاو قرولاو يلحلا ةاكز يف و

 ةاكز ىفو ندعملاو زاكرلاو ةراجتلل لاومألا ءارشو دفرلاو ةبراضملاو

 لام هلو تومي نميفو كلذ يناعمو اهريغو ةمئاس نم اهعاونأو ةيشاملا

 ةاكزلا جارخا نع ن واهتي يذلا يفو بهذلا لاملا ةاكز ىف و ةاكزلا هيف بجت

 . كلذ يناعمو لاملا بهذي وأ تومي ىتح

 مرحملا رهش نم رشع عساتلا ءاعبرالا موي هخسن نم غارفلا ناكو
 ربوتكأ رهش نم نيرشعلاو سداسلا قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس

 . ثالث ىلع لبوقو ضرع.. م١ ٩٨٣ ةنس

 اهنم غرف رجنخ نب دمحم نب فلخ نب فيس طخب ىل وألا ةخسنلا
 . .ه ١٥٥ ماع

 اهنم عرف يبيعشلا فيس نب نافلخ نب فيس طخب ةيناثلا ةخسنلا

 . .ه ١٢٨٢ ماع
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 غرف يديعسلا ديعس نب سيمخ نب ملاس طخب ةثلاثلا ةخسنلا
 ه ١٠١٤٥ اهنم

 نيماعل ١ بر هلل دمحل او

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس

 ھ ١٤٠١٤ ةنس يناثلا عيبر ٢

 م ٦/,١/ ١٩٨٤
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 باوبألا بيترت
 : لوألا بابلا

 باتك ۔ نم رمثلاو عرزلاو ةضفلاو بهذلا يف ءاكرشلا ركذ يف .

 ۔ فارشألا

 : يناثلا بابلا

 ءاكرشلاو نيعطاقملا ةاكز يف

 : ثلاثلا بابلا

 ءاكرشلاو نيعطاقملاو ل اعلا ةاكز يف

 : عبارلا بابلا

 ۔ فارشالا باتك ۔ نم ةضفلاو بهذلا نيب عمجلا ركذ يف

 : سماخلا بابلا

 ضعبلا ايهضعب ىلع ةضفلاو بهذلا لمح يف

 : سداسلا بابلا

 وهو لوحلا هيلع لوحيو هلصأ ف بجت ال يذلا لاملا ةاكز ركذ ف

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم ةاكزلا هيف هيلع بجي ايف رادقم

 : عباسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم يلحلا ةاكز ركذ يف
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 : نماثلا بابلا

 قرولا ةاكز يف

 : عساتلا بابلا

 ةرابجتلا ةاكز يف

 : رشاعلا بابلا

 ةراجتلا بابسأ نم ةاكز هيف سيل ايف

 : رشع يداحلا بابلا

 ةميقلا ىلا ةراجتلل ناك ام فرص يف ةعلسلا بر لوحت ركذ يف

 : رشع يناثلا بابلا

 اهسنج ريغ نم ةراجتلا ةاكز ىف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 ةدئافلا ةاكز يف

 : رشع عبارلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةبراضملاو فلسلاو نيدلا نم ةاكزلا ىف

 : رشع سماخلا بابلا

 مث هيف بجت ملف صقن مث هيف بجت ةاكزلا تناك اذا لاملا يف

 . كلذ هبشأ امو هيف تبجوف داز

 : رشع سداسلا بابلا

 اهيف ن اضلاو حبرلاو ةاكزلاب ةبراضملا ف

 : رشع عباسلا بابلا

 عويبلا ةاكز يف

_ ٢١٨ 

٣١ 

٣٧ 

٣٩ 

٤١ 

٥ 

٤٧ 

٦٩ 

٧٧ 

٧٩



 : رشع نماثلا بابلا

 نم كرتي نأ داراو اهريغ وأ ةراجت ف ةاكزلا هيلع بجت نميف

 هتنوؤمو هتقفنو هتوسكل هلام

 : رشع عساتلا بابلا

 دنرلا :

 : ن و رشعلا بابلا

 لخنلا رمثتو ضرألا عرزتف ةراجتلل لخنلاو ضرألا ءارشركذ يف

 : ن و رشعلاو يداحلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم نداعملاو زاكرلا باوبأ ركذ ىف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم زاكرلا ريسفت يف مهفالتخا ركذ يف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم ندعملا ضرأ نم جرخي ايف بجت امركذ يف

 : ن و رشعلاو عبارلا بابلا
 ۔ فارشألا باتك نم زاكرلا نم سمخلا هيف بي ىذلا ردقملا يف

 : ن و رشعلاو سماخلا بابلا
 كلذ ريغو ساحنلاو ديدحلا زاكر يف سمخلا بوجو ركذ يف

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم

 : ن و رشعلاو سداسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم زاكرلا دبي يمذلا ركذ ىف

_ ٢١٩١ 

٨١ 

٨٥ 

٨٧ 

٩١ 

٩٣ 

٩٥ 

٩٧ 

٩٩ 

١٠١



 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ندعملا ف

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 . فارشألا باتك ۔ نم رقبلاو لبالا نم لماوعلا ف ةقدصلا ف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 نم ةمئاس نوكت نأ ىوس ةراجتلل ىرتشت ةيشاملا ركذ ىف

 . فارشألا باتك ۔

 : نوثالثلا بابلا

 نع اهليوحتو ةراجتلا ىلا يشاوملا نم ةمئاسلا ةاكز ليوحت يف
 اهريغ لا ةراجتل ١ نم ةعاضبلا ليوحت يف كلذكو ةراجتل ١

 كلذ هبشأ امو

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 رقبلا ةقدص ف

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ۔ فارشالا باتك نمرقبلا ةقدص جرخي سأر مك يف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ادعاصف نينثا نيب ةكرتشم تناك اذا رقبلا ةاكز يف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم قيقرلاو ليخلا نع ةاكزلا طاقسا ركذ يف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 منغلاو رقبلاو لبالا نم ةقدصلا يعاسلا ضبق ف

٢٢٠ 

١٠٣ 

١١٣ 

١١٥ 

١١٩ 

١٢١ 

٢٥ ١ 

١٩ 

١٣١



 : نولثالثلاو سداسلا بابلا

 ۔ فارشالا باتك نم ةقدصلا ذخأل منغلا قيرفتركذ يف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم منغلا ةقدص ىف

 : ن وئالثلاو نماثلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم ةقدصلا ىف زعاملاو نأضلا ركذ ىف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ةاكزلا اهيف تبجوف مويب قدصلا ءيجع لبق تلللاوت اذا ةيشاملا يف

 . فارشألا باتك ۔ نم

 : نوعبرألا بابلا

 ةيشاملا ف عمتجللا نيب قرفلاو قرفتملا نيب عمجل ١ ف

 . فارشألا باتك ۔ نم

 : نوعبرألاو يداحلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك نم طلخلا ةاكز ركذ ىف

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا

 زوجي ال امو ةيشاملا ةاكز نم هذخأي نأ يعاسلل زوجي ايف

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 رم ةقدصلا هنم ذخؤيو راغصلا يش اولا نم دعي ايف

 . فارشألا باتك ۔

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا
 فارشألا باتك ۔ نم يشاوملاب ةلدابملا ركذ ى

٢٢١ 

١٣٥ 

١٣٧ 

١٣٩ 

١٤٣ 

١٤٥ 

١٤٩ 

٥ ١ 

١٩ 

١٦٣



 : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 - فارشألا باتك __ نم صاقوألا ركذ ف

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم لاملا يف بجي يذلا نسلا دجوي مل اذا ايف

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ۔ فارشالا باتك نم لبق وأ لوحلا لوخد دعب عابي لاملا ركذ يف

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 نم ةقدصلا نم جرخت نأ لمق لوحلا هيلع لوحي لاملا ركذ ف

 ۔ فارشألا باتك

 : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم منغلا ةقدص نم ذخؤي يذلا نسلا ركذ ىف

 : نوسمخلا بابلا

 نم منغلاو رقبلاو لبالا نم ةقدصلا عاونأ عامج يف

 ۔ فارشألا باتك

 : نوسمخلاو يداحلا بابلا

 ذخؤت فيك مسقي ملو ةاكزلا هيف بجت لام هلو تومي نميف

 ؟ ةاكزلا هنم

 : نوسمخلاو يناثلا بابلا

 - فارشاأل أ باتك ۔ نم هيلع ةاكزل ١ بوجو دعب ءرملا ةافو ركذ ف

 : نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 اياصولا ف ةاكزلا ف

٢٢٢ __ 

١٦٥ 

١٦٧ 

١٧١ 

١٧٣ 

١٧٥ 

١٧٧ 

١٨٣ 

١٨٧ 

١٩



 : نوسمخلاو عبارلا بابلا
 هتاكزل كراتلاو نيدلاو يسناو بئاغلاو بها ذلا لاملا ةاكز ف

 : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 لاملا كله ىتح لعفي ملف ةاكزلا جارخا نكمأ اذا ةاكزلا ركذ ف

 . فارشألا باتك نم

 : نوسمخلاو سداسلا بابلا

 اذا لجر نعو اهلهأ ىلا ريصت نأ لبق تفلتف هتاكز زيم نميف
 ةاكزلا تفلتف ءارقفلا اهملسيل لجر ىلا اهملس مث هلام ةاكز زيم
 ؟ نايض اهبحاص ىلع له ءارقفلا ىلا اهملسي نا لبق هنم

 : نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك ۔ نم ث هنم عيضتف ءرملا اهجرخي ةاكزلا ركذ يف

 : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 اهكاردا يفو اهداصح يف نواهت اذا راهثلا ةاكز يف

 ققحملا ةملك

 تسرهفل ا

 ۔ فارشألا باتك ۔

_ ٢٢٢ _ 

١٥ 
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 م .م .ش اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقلا
 نامع ةنطلس ۔ حرطم
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