
    

      
             





 ناخ :زلس
 ةفاتثلإو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

  

  

رم ٤٠٦ ١ھ - ١٩٨٦





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوالا بابلا

 ةاكزلا ليجعت ركذ ي
 ( فارشالا باتك نم )

 دعب لاملا يف بجت ةاكزلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 ءىزجي كلذ نأ ، هيلع هبوجو دعب كلذ ىدأ نم نأو . لوحلا لوخد

 صخرف . لوحلا لبقو ، هبوجو لبق كلذ جرخأ نميف اوفلتخاو . هنع

 نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يعخنلا ميهارباو يرهزلاو ريبج نب ديعس

 . يأرلا باحصأو روث وبأو ديبع وبأو قحساو ، لبنح

 نب ثيللاو كلام هركو . اهلجعي الأ لإ بحأ يروثلا نايفس لاق
 . اهتقو لبق اهليجعت دعس

 ؟ اهلجعي ملو نيريس نبا لاقو

 . ةالصلاك داعأ تقولا لبق ىكز نم يرصبلا نسحلا لاقو

. لجع نإ هئزجت ال ركبوبأ لاق



 فالتخالا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم ديعس وبأ لاق

 مل لعف نإو كلذ زوجيال : لاق نم لاقف اهبوجو لبق ةاكزلا ءادأ ليجعت ين

 رهشلاب هلولح لبق كلذ لعف اذإ كلذ هيزبجي : لاق نم لاقو . لاحب هزجي

 نم هدي يف ناك اذإ هئزبي : لاق نم لاقو . هتجاح تقو ىأرو نيرهشلاو
 ةنسلا لوخد لبق ىدأ نإو كلت هتنس يف هنع ىدأو ةاكزلا هيف بجت ام لاملا

 نم لاقو . مهنيب افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو & لاح ىلع هنع زجي مل

 ناك نإو ، لولحلا لبق كلذ هأزجأ مامألا ىلإ كلذ هؤادأ ناك نإ مهنم لاق

 ناك ةاكزلا تبجو و لوحلا هيلع لاح اذإ مامالا نأل ث هزجي مل ءارقفلا ىلإ

 مل تام ول هنألو ىنغ ىلإ رقف نم هرمأ ليحتسي ال هنألو 5 هريغ نود اهب ىلوأ

 ىلع اهضبق اينإو . اهضبق نم نم هيف هل بجي ام لاح نع اليحتسم نكي
 . هسفنل الو هرقف لاحل ال ، هلل اهضبق قحتسي ام ىنعم

 لجرو ، هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 هترمث دصح مث فيعض وهو { ةرمثلا داصح داصحلا لبق ابح الجر ىطعأ
 ةرمثلا تكردأ اذإف {،] تفصو ام ىلعف ؟ ةاكزلا نم كلذ بسحي نأ هلأ تلقف
 لبق ناك نا امأو . كلذ زاج هتاكز نم هبسحو 0 اهبح لثم ابح ريقفلل مدقف

 اذإو كلذ حصي الف هتاكز نم كلذ دعب نم هيلع امم هبسح مث ةرمثلا كاردإ
 . اهكاردإ تقو ناح دقف © جضن دق ةرمثلا رثكأ ناك

 هيلع بجت نميف تركذو ؛ هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل زوجي له تلق ." ةثالث وا نيرهشب هتقو لبق هتاكز يطعيف ةاكزلا

 اف ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع . كلذ زاج ةجاح ءارقفلا نم ىأر اذا معنف

 © يعمف كردت نا لبق ةرمثلا نع ةاكزلا نم يطعي يذلا امأو أ بسحا

۔ - ٦١



 ةرمثلا نم ةاكزلا نم يطعي نا زوجي ال : لاق نم لاق ، كلذ يف فلتخي هنأ

 رهشلاب كاردالا لبق كلذ زوجي لاق نم لاقو . ةاكزلا اهيف بجتو كردت ىتح

 كلذب لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا نم كلذ هاطعأ اذإو ، ةجاحلل نيرهشلاو

 ` . هيلع تبجو اذا كلذ هنع طحناو ةاكزلا تذفن

 دقو موقب رم ريقف يف رثألا يف ءاجو { رباج يبا باتك نم : ةلأسم
 ء

 نم هوبسحيو مهماعط نم هوطعي نأ مهل نا ، اهودصحي ملو مهعورز تغلب

 . انيأر كلذكو ؛ الف مهارد هوطعأ نإ امإو 0 مهعورز ةاكز

 ئ هتاكز لحم لبق قررلا ةاكز مدق نم هنإ لاق نم لاقو 6 هريغ نمو

 ملعلا لهأ لوق رثكا ىنعم وهو كلذ ليق دقف © هنع طقست ال هنا

 . نيرهش وا رهشب هتاكز لحم لبق ناك اذإ هئزجي هنإ : ليق دقو

 الو 3 اهوجو لبق دؤت لو هيلع تبجو ةضيرف هنأل زوجحم ال هنا انعمو

 مث هتمزل ةضيرف نكت ل كلذ ىدأ مويو 0 اهبوجو دعب الا ضئارفلا ىدؤت

. اهدؤي ملف هتمزل





 يناثلا بابلا
 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت يف

 هيلع بجت تناك لجر نع هتل اسو { ديعس نب دمحم نع ليق اممو

 ئ هطسو نم موي ف هتقو ن اكو رهشل ١ لو ا لخدف ئ فورعم موي ف ة اكزل ١

 ن اك ي ذلا هموي لبق هيطعي ن ا هل له ش ة اكزل ١ ل ١ جاتحي ريقف هدنع ن اكو

 . هتجاح تقول همدقي نا كلذ هل : ليق دق هنا آ ىعم : لاق ؟ هيف ىكزي

 يكزي ناك يذلا هموي تقو قأي ىتح كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 نإو 3 ةاكزلل اقحتسم ىطعملا ناك اذإ كلذ زاجأ نم لوق ينبجعيو
 . هتاكز يدؤي نأ هيلع ناك ةاكزلا نع نغتسم ىطعملاو هتاكز تقو لخد

 نأ هلجأ نم ةاكزلا بحاص ىلع بجح يذلا هئانغ ف فلتخا دقو

 . هيلا ملسا ام هئزجي الو هتاكز يدؤي

۔ -_ ٩



 هيلإ اهملس يتلا ةاكزلا ببس نم كلذ هانغ ناك نإ : لاق نم لاقف
 اهريغ نم هانغ ناك نإو © هصص اقي ن ا كلذ هئزجحمو هنم ءانغ كلذ نكي ل

 . هثزجي الف

 . هثزجي الو لاح لك ىلع ىنغ هنإ : لاق نم لاقو

 قحتسم ىطعملاو هتاكز تقو هيلع لخدو كلذ هاطعأ اذإف : هل تلق

 ةاكزلا نم همزلي امم هيلإ راص يذلا نأ ةينلا دقتعي نأ هئزبجي له كلذل

 ؟ هيلع ةصصاقم الو

 نأ ةينلا ىلع هاطعأ اذإ هيلع ةصصاقم الو كلذ هئزج هنأ يعم : لاق

 . هتمزل اذإ ةاكزلا نم همزلي ايع هيطعي يذلا اذه

 هصصاق هتاكز تقو لخد نإ هنأ ىلع كلذ هضرقأ نإف : هل تلق

 ؟ كلذ هئزبجي له كلذب

 هيلع تبجو اذإ هب هصصاقي ىتح كلذ هئزبي ال هنأ : يعم لاق

 . يدنع كلذ هئزججيو . ةاكزلا

 كلذ نإ : لاق نم لاقف & ةصصاقملا يف فلتخا دق هنأ يعمو

 . اهب هصصاقي ذئنيح مث مهاردلا هيلع دري نأ الإ هئزجي ال

 . اهب هصصاق اذا كلذ هئزجي : لاق نم لاقو

۔ ١٠ ۔



 اهيلع لاح اذإ ةاكزلا اهيف بجت مهارد هعم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 زوجي له 0 اهيكزي مولعم تقو هلو . ةنس لك كلذ لبق اهيكزي ناكو لوحلا

 تقو ىلإ كلذ بسحيو هتاكز تقو لحم لبق مهارد ءارقفلا يطعي نأ هل

 ؟ هتاكز لحم دنع الإ كلذ هل سيل مأ ةاكزلا نم يقب ام جرخيو { هتاكز لحم

 لبق هتاكز يدؤي نأ هئزجي ال هنا انباحصأ لوق ضعب يف هنأ © ىعم : لاق

 هتاكز مدقي نأ بحأ وأ ةجاح تقو ىأر اذإ هنإ مهلوق ضعب يفو . اهلحم

 هتاكز لحم لبق ىطعملا تمي ل اذإ كلذ زاج نيرهشلاو رهشلا لبق

 . ينغتسي و ا

 بحاص مزليأ ؛ هتاكز لحم لبق ىنغتسا وأ ىطعملا تام نإف هل ليق

 : لاق ؟ ال مأ هجرخيو هتاكز نم هيلإ ملس ام نايض هاطعأ يذلا ةاكزلا

 ؛ هئزجي ال ام ناك اذإف & تمي وأ نغتسي مل اذإ هئزجي امنإ ناك اذإ هنأ & يعم

 . هؤادأ هيلعو نماض لصالا يف وهف

 . ائيش كلذ ف رسعي الو . المج هئزجي كلذ نإ : لاق نم لاقو

 وأ تام هاطعأ ناك يذلا لاح ملعي ملو ةاكز بلط نإف : هل تلق

 لحم لبق ىنغتسا وأ تام دق ناك نإف ؟ هنع لأسي نا همزليأ © ىنغتسا

 هئزجيو هنع ةلأسملا همزلي ال مأ . هيلا ملس امل نايضلا هيلع ناك 0 هتاكز

 ينغتسي ال نا الإ أربي ال هنا هيلع اقلعم ناك اذا هنأ يعم لاق ؟ كلذ

 هب زا كلذ ملعي ىتح هل ةء ارب ل نبي الف { ة ةاكزل ١ لحم لبق تومي و ا ربقفل ا

 هر أربي يذل ١ هرمأ هل حصي ىتح هنع ل أسي ن ا هيلع ن اكو نغتسي لو تمي ل

 . اهنمضو هيلع تبجو دق يتل ا ةاكزلا نم

۔ - ١١



 لك اهيلإ فيضيو ةنوزحم ةنوزوم مهرد فلأ هعم لجر نعو : ةلأسم

 ريصت ىتح اهيكزي الو { ةريثكلا نونسلا كلذل ولغيو ، رهش لك وأ ةنس
 مل مث ، مهرد فلأ يهو اهفرعو اهنزو امنإو اهيكزي نأ دارأ مث ، مهرد يفلأ

 مل وهو رادقملا اذه ىلإ نينسلا لوط يف تراص مث ةنس لك يف اهتدايز فرعي
 كلتل نيفلأ ةاكزو . اهلك نينسلل فلألا ةاكز همزلي هنأ 3 يعم لاق ؟ اهكزي

 يفو ىضم امل دافتسا امل ةنس لك يف ةدئافلا كلت يف طايتحالا هيلعو ، ةنسلا
 كلذ جرخي الو 3 اهلمكا يتلا ةنسلا هذه ىلإ دئاوفلا نم داز امل ةنس لك
 . تفصو ام ىلع طايتحالاب الإ يدنع

 نأ ديريف ةاكزلا اهيف بجت مهارد هدنع لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ هئزجي له نيرهش وأ رهشب لوحلا اهيلع لوحي نأ لبق اهتاكز لجعي
 . كلذ يف فلتخي هنا . يعم لاق ، ةاكزلا لحم لبق اهجرخأ اذإ ؟ ال مأ

 بجتو لوحلا هيلع لوحي ىتح كلذ هئزججي ال يدنع لوقلا ضعب يفو

 . ةاكزلا هيلع

 كلذل اعضومو ةجاح تقو يف ىأر اذإ كلذ هل زوجي لوقلا ضعب يفو
 . نيرهشلاو رهشلا لبق كلذ مدقي نأ

 دعب اهاكز نكي مل وأ لبق اهنم جرخأ دق ناك هنأ ول تيأرأ : تلق
 لوحي نأ لبق كلذو ةاكزلا اهيف لجعي نأ ديري يتلا ةنسلا يف اهبستكا امنإو
 كلذ يف يل نيبي ال هنأ يعم لاق ؟ قرف كلذ نيب له هدنع لوحلا اهيلع

 . كلذ دعبو أدتبملا يف لوحلا عم الإ بجت ال ةاكزلا نأل قرف

۔ - ١٢



 هيكزيو قرو وأ ةرابحت ةاكز دنع ناك نم كلذكو : هل تلق : ةلأسم

 دقف ؟ نابعش وأ بجر رهش يف هترابحت ةاكز جرحي ن أ هلزوجي له ناضمر يف

 . كلذ اوزاجأ

 . اذه ليق دق هربغ لاق

 . ةاكزلا لحم دعب الإ زوجي ال : لاق نم لاقو

 موي يف يكزي ناكو ةاكزلا هيلع بجت تناك لجر نعو : ةلأسم

 ن أ هل له ©. ة اكزل ١ ل إ جاتحم ريقف هعم ن اكو . فورعم رهش نم فورعم

 تقول همدقي نأ كلذ هل نإ ليق دق هنأ يعم لاق ؟ مويلا كلذ لبق هيطعي

 . هتجاح

 . هيف يكزي يذلا هموي تقو يتأي ىتح كلذ هل سيل : لاق صعبو

 اذكه : لاق ؟ نيرهشلا وأ رهشلا يف هلبق نإك نإف : هل تلق
 . ىدنع

.٥ 

 ۔ : افالتخا

 ىطعملاو ةاكزلا تقو لخد اذإ لإ بحأ ةاكزلا ةمدقت زاجأ نم لوقف

 ٥ اكزل ١ نع نغتسم وهو ة اكزل ا تقو لخد نإو { ة اكزلل قحتسم وأ ريقف

 . هيلإ ملس ام هئزبجي الو هتاكز يدؤي نأ اذه ىلع ناك (ىطعملا ينعأ)

۔ - _ ١٣



 نأ هلجأ نم ةاكزلا بحاص ىلع بجت يذلا هانغ يف فلتخا دقو

 ببس نم ناك نإ هنإ : لاق نم لاقف 0 هيلإ ملس ام هئزبجي الو هتاكز يدؤي
 كلذب هصصاقي نأ هئزبيو . هنم ىنغ كلذ هل نكي مل هيلإ اهملس يتلا ةاكزلا

 . هئزجيالف اهريغ نم هانغ ناك نإو

 . كلذ هئزجي الو لاح ىلع ينغ هنإ : لاق نم لاقو

 قحتسم ىطعملاو هتاكز تقو هيلع لخدو كلذ هاطعأ اذإف : هل تلق

 ةاكزلا نم همزلي امم هيلإ راص يذلا نأ ةينلا دقتعي نأ هئزجي له كلذل

 اذه نأ ةينلا ىلع هاطعأ اذإ كلذ هل نأ يعم : لاق ؟ هيلع ةصصاقم الو
 . كلذ هئزبيو هتمزل اذا ةاكزلا نم همزلي ايع هنا هيطعي يذلا

 هصصاق هتاكز تقو لخد اذإ هنأ ىلع كلذ هضرقأ نإف : هل تلق

 هئزجي ال هنأ © ىعم : لاق ؟ هيلع ةصصاقم الو كلذ هئزج له ؛ كلذب

 . هيلع اذه نأل & هصصاقي ىتح كلذ

 وهو يدنع نم كيلا راص ام تلعج دق : هل لاق نإف : هل تلق

 نأ ، يعم : لاق ، معن : رخآلا لاقف 3 ةاكزلا نم ينمزلي ايع اذكو اذك
 . كلذ هئزجيو ةصصاقم اذه

 كلذ نإ : لاق نم لاقف ؛ ةصصاقملا يف فلتخا دق هنأ يعمو

 . مهارد مهاردلا هيلع دري نأ الإ هئزج ال

 . هئزجي كلذ نا : لاق نم لاقو

۔ - ١٤



 لعجي نأ هئزبجي لهف عيب ) رصرف نم ىح هلع ك تلق
 ٥٠ « ر ِ - ٠

 رو نم ي , هصص اقب ة اكزل : 7 1 كل ز اح ا نم لوق ىلع و ( : | ١

 نا 4 يعم : لاق؟ ةصصاقمل : . كلذ هل ن . |

۔ - ١٥





 ثلاثلا ب ابل ١

 رثكا ىطعأ وأ ةيقن قب اهنم يقبو هتاكز ضعب ىدأ نميف

 هتاكز جرخي مل وا ةنسل اهسبحو هتاكز نم

 بسك هلو اهجرخي ملف ةلخن ينط نم مهارد ةاكز هيلع تبجو نمعو

 يف ةاكز هيلعأ ةاكزلا هيف بجت ام هبسك نم عمتجي الو اهقفنيو مهارد هسمتلي

 ةاكز يف كلذ مزلي اينإ ؛ ال : لاق ؟ ينطلا ةاكز نم رخأ ام ببسب هبسك

 . ةعوفدملا مهاردلاو ةراجتلا

 ىلا عفدف ةاكز هيلع تبجو لجر يف لوقت ام : هل ليق : ةلأسم

 ىطعا دق وه اذإف رظن مث ةنسلا هذه هتاكز نع اهنأ ىلع مهارد ءارقفلا

 هيلع بجي امع هتاكز نع لضف ام لعجي نأ دارأف هيلع بجي امم رثكا ءارقفلا

 ناك نإ هنأ © يعم : لاق ؟ هيلع بجي مل وأ هيلع بجو ٍءىشل لبقتسملا يف

 هل لضف ام هل عفدي نأ كلذ هئزبجي ال هنا ةنسلا هذه نع مهاردلا هذه ىدأ

 الب ةاكزلا نم همزل ايع مهاردلا هذه ىدأ ناك نإو همزلي وأ همزل ءيش نع

 . مدقت ايع كلذ هئزبي هنا ًائيش دحي نا

۔ - ١٧



 لوحلا اهيلغ لاح دقو مهرد اتئام هدي يف ناك لجر نعو : ةلأسم

 هيلع مك مهرد ةئامعبرأ هدي يفو . ناث لوح اهيلع لاح نأ ىلإ اهكزي ملف
 نورشع وهو نيتنس ةاكز هيلع نوكي هنأ ؛ يعم : لاق ؟ ةاكزلا نم

 ناك ناو ؛ يناثلا لوحلا لبق اهدافتسا اذإ هنأ : هلوق ىنعم ىلعامهرد

 نينسلا هذه يف هنأ ؛ يعمف . ىكز نكي مل هنأ الإ لوحلا دعب اهدافتسا

 . امهرد رشع ةسمخ اعيمج

 دافتسا مث لوحلا اهيلع لاح دقو اهكزي ملو مهرد اتئام هدي يف ناك نإف

 3 مهرد ةئامعبرأ هدي يفو ىناثلا لوحلا هيلع لاح مث اهقفنأو مهرد ةئامعبرأ

 يناثلا لوحلا هيلع لاح ىتح ائيش قفني مل نإو { امهرد نورشعو ةسمخ اهيفف
 .: امهرد نوثالث اهيفف اهلك مهرد ةئايتس هدي يفو

۔ - ١٨



 عبارلا بابلا

 اهبر نم عفد ريغب تذخأ اذإ ةاكزلا يف
 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت يفو

 اهيلع عقوف هتزوح يفو هدنع يهو اهزيمو هتاكز جرخأ لجر نعو

 : تلق ؛ هلزنم ربغ نم وأ 0 هلزنم نم هرمأ ريغب اهوذخأف ءارقفلا نم ةعامج

 للدتلا هجو ىلع ءارقفلا اهيلع عقو اذإف ؟ اهنم ربيو ةاكزلا نم صلختي لهف

 اهنأ ملعو & كلذ مهل متأو هجولا اذه ىلع اهذخأ ىلإ اودصقو ةاكزلا ذخأل

 اهوذخأ اذإو ، لوقلا ضعب يف ةاكزلا نم يدنع ءىرب 0 مهيلا تراص دق

 . ةاكزلا نم هئربي كلذ مهل همامتإ نأ يل نبي مل ةقرسلاو صصلتلا هجو ىلع

 . ةاكزلا وه هيلعو ، نايضلا مهيلعو

 ةين ىلع ءارقفلا ىلإ اهملسي ىتح أربي ال هنا لاح لك ىلع ليق دقو

 هفرصي نأ هل نألو ؛ هللا لام كلذ نألو ، هيلع ةنومضماهغأل { ةاكزلا عفد

 ةاكزلل انماض ناك كلذ فلت ول هنألو {. ءاش ام هلام نم هب لدبيو ءاش ايف

۔ -_ ١٩١



 : لاق ؟ زوبي له ةرمثلا كارد لبق ةاكزلا ةمدقت نع لئسو : ةلأسم

 جري ملو ةرورضلا لاح ىأرو ريقفلل حلصأ كلذ نأ ىأر اذإ هنأ . يعم

 نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دقف { ةرمثلا كاردإ لبق ىنغ ريقفلل
 . لخنلا لمجي وأ ةعارزلا عرزت ذنم وهو باصنلا لصحي ذنم زوجي : لاق

 . نيرهشب ةرمثلا كارد لبق كلذ هل زوجي : لاق نم لاقو

 دح هنأ ملعأ الو ةرمثلا كارد برق يف : لاق نم لاقو : ةلأسم

 . ادح

 . هلوق ىنعم اذهو كردت ىتح كلذ روجم ال : لاق نم لاقو

 ريقفلا مدق نإف & لصحي مل ولو جاضنلا وه ةرمثلا كارد نإ : لاقو

 ناك ةرمثلا كارد لبق ىنغتساو ةرمثلا كارد لبق كلذب لوقي نم لوق ىلع

 . ةاكزلا ةمدقت ىلع هضبق اذإ لاملا برل كلذ نايض ريقفلا ىلع

 اذإ هتاكز نم هل هعفدي هنأ ىلع هلام نم الجر مدق لجرو : ةلأسم

 بجت نأ اجر وأ ةاكزلا هيلع بجت تناكو كلذب لاق نم لوق ىلع اهتقو ناح
 ءيشب تأي ل وأ ةاكز هيف بجت ءيش هنم تأي ملف ةفا هلام ىلع تتأ مث هيلع

 ؟ ال مأ ءيشب هاطعأ ناك يذلا فيعضلا ىلع عجري نأ هلأ ، هيف بجت ال

 كلذب ملع فيعضلا نكي مل نإو كلذ هلف طرشب كلذ ناك نإ هنأ © يعمف

 لعفي نأ الإ & هل فيعضلا ىلع كلذ يل نيبي ال كلذ ننم وه ىون ام الإ

٠ هسمقن تاذ نم كلذ



 طعي ملف هيطعي نأ رخآلا ىلع ناكو 8©“ كلذ هل ناك نإ : تلقو

 نم هرادقمب عفر رخآ ءىش نم وأ رخا تقو هتاكز تقو ناح الف . ائيش

 نم كلذ عفدي هنا : لاق ادحأ نأ ملعن الف ؟ ال مأ كلذ هل نوكيأ هتاكز

 نم يدنع ذاش وهف ليق كلذ ناك نإو ث ايهنم ضارتو ةصصاقم ريغب هتاكز

 . لوقلا

۔ _ ٢١





 سم اخا ب ايل ١

 هنم ءىش وأ ناطلسلا هذخأ اذإ كردملا ةاكز يف
 تافآلا ضعبب فلت وأ فلت اذإ

 هب بهذ اميف ةاكز الف هلام يف امرغ ناطلسلا هيلع مرغ لجر نعو

 موق وأ مهاردب هترمث ىدفف ريثك لام اذ ناك نإ تيأرأ : لاق ؟ ناطلسلا

 وأ ةرمث نم ناطلسلا هب بهذ ءيش لك : لاق مهارد همرغ ناطلسلا هيلع

 . اهيف ةاكز الف ةرمث هاطعأ نإ هيف هيلع هاكردأف ةرمثلاب هيلع اهموق مهارد

 وأ مهاردلاب اهادف يتلا ةرمثلا كلت يف ةاكز الف ةرمثلاب مهارد هاطعأ نإو

 . ناطلسلا مرغ دعب يقب اميف ةاكزلا اينإ ؛ مهارد هيلع تموق

 لاق امو ةاكزلا رمأ يف تركذو 0 هللا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو

 اذإ هلوق نم ناكو كلذ يف لوقي رثؤملا وبأ ناك ام كملعأ ينإف رثؤملا وبأ اهيف

 ةرمثلا بحاص عابف ريناند وأ مهارد هترمث لجر ىلع صرخ ناطلسلا ناك

 رثؤملا وبأ ناكو ريناندلاو مهاردلا نم هيلع مرغ يذلا ام ناطلسلا ىلإ ىدأو

 يقب ام ةاكز هيلع امنإف اهنم عيش اهبحاص دي يف ةرمثلا نم يقب نإ : لوقي

 نم لاق نم لوقب جتحاف كلذ يف هانرظانف صرخلا دعب نم هرمث نم هدي يف
 لداع ريغ ناطلس اهتاكز ذخاف رمث وأ بح نم ةرمث هل ناك نميف ءاهقفلا

۔ ٢٣



 ذخأ ام دعب نم هترمث نم هدي يف يقب ام يكزي نأ ةرمثلا بحاص ىلع امنإف
 جتحي رثؤملا وبا ناكو ، نيملسملا نم ءاهقفلا ضعب اذهب لاق دقو ؛ ناطلسلا

 & ءايلعلا راثا يف دوجوم فورعم لوق وهو. ناطلسلا رمأ يف لوقلا اذهب

 نم ةاكزلا ةرمثلا بحاص ىلع نا كلذ يف لوقي ناهبن هللا دبع وبأ ناكو

 ىلع اهمدخ دق ناك اذإ . ناطلسلا ذخأ ايف هل رذع الو { كلذ عيمج

 ؛ ناطلسلا ىلا اهاداو هترمث ةرمثلا بحاص عابف ريناند وا مهارد اهبحاص

 ناك اذإ كلذ يف هل رذع الو عيمجلا يف ةاكزلا هيلع : لوقي ناهبن ناكو

 ناك نأو ، ناطلسلا ىلا اهعفديو اهعيب يلي يذلا وه ةرمثلا بحاص

 نم ناكو ةرمثلا بحاص ىلع ةاكز الف اهعيبيو اهفرصي يذلا وه ناطلسلا
 بح نم ةرمث هل ناك نميف ءاهقفلا نم لاق نم لوقب & كلذ يف ناهبن ةجح
 ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف هلمتحاف ليسلا ءاج مث هليك فرعو هلاكو رمت وا

 ل نإو هليك ملع دق ناك اذإ قراسلا ذخأو ليسلا لمح اميف ةاكزلا هيلع َنا
 اهيلع تتأ وأ ليسلا اهلمتحا ىتح اهليك ملع الو اهلاك ةرمثلا بحاص نكي

 . كلذ يف هيلع ةاكز الف 0 اهب تبهذف ةفا

 اذكه لوقي ناهبن ناكو { ءاهقفلا نع دوجوم وهو فورعم لوق اذهو

 باتك هدي يفو اموي ناهبن ىلع تلخد ينإ مث رثؤملا يبا لوق نم بجعتيو
 دقو ، ةاكزلا رما يف رثؤملا وبأ لاق ام انه اه يل لاقف نيملسملا راثآ نم هأرقي
 . هلوق نع عجر ناهبن نأ ملعن ملو نيملسمل راثآ يف رثؤملا وبأ لاق ام اندجو

 الإ ؛ هللا ءاش نإ قحلا ىلع امهالكو . هلوق نع عجر رثؤملا ابأ نأ ملعأ ملو

 ىلإ اهعفدو اهعاب يذلا وه ةرمثلا بحاص ناك اذإ ةاكزلا هيلع نإ لوقن انأ
 ملعأ هللاو هللا ءاش نإ هل عساو وهف رثؤملا يبأ لوقب ذخأ نمو © ناطلسلا

 . باوصلاب

_ ٢٤ -



 يف بجت امم ةريثك يهو الخن هل ناطلسلا بصغ يلا يفو : ةلأسم

 تلق له ‘ رمت اهنم هيلإ عجر مث اهنم دصح ام ملع هنع باغو ةاكزلا اهترمث
 بلغألا ناك اذإف ؟ هيلا راص ام ةاكز رمتلا نم هيلا راص اميف هيلع بجت له

 بلغألا ىلع وهف هيف كشي ال ام ىلع ةاكزلا اهترمث يف بجت اهنأ اهرومأ نم
 ةاكزلا هيفف هيلا راصو اهترمث نم هيلع ردق اميف ةاكزلا اهيفو اهرومأ نم

 5 كل تفصو ام ربدت 0 هيف هيلع ةاكز الف اهنم هنيبو هنيب ليح امو 0 اهيدؤي

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو

 عمج لجر يف ةرفص يبا ظفح يفو ث رباج يبا باتك نمو : ةلأسم
 لكي ل امو هنم لاك ام هلك هذخأف رئاج ناطلس ءاجو هضعب لاكو هاقنو هعرز

 . همزلي الف لكي امو لاك ام ةاكز همزلي هنإف

 ؟ اهذخأو اهعابف ةاكز اهيف لجر ةرمث ىلع بثو رئاج ناطلس : تلق
 . كلذ يف هيلع ةاكز ال : لاق

 ةاكز هيلع : لاق ؟ مهارد ناطلسلا ذخأو وه اهعاب نإف : تلق

 نم هيلع بجح ام فرعو اهلاك دق ناكو . هليكو وأ وه اهعاب اذإ ةرمثلا كلت

 . ةقدصلا

 لبق نم ( ةخسن ) هذخأف هيأر الب هبيعن نمم لجر اهعاب نإف : تلق
 . انيأر كلذكو هيلع ةاكز الف : لاق ؟ ناطلسلا

 هتعارز لاك يذلا امأو 6 وجرأ بسحأ اف ديعس يبأ نع : ةلأسم

 نم تفلتف ةحئاج اهيلع هفلخأف اهلمجي نم اهل سمتلي رمف رونجلا ف

 ةاكزلا هيلعف فلت مث هلاك اذإ هنإ ليق دق هنأ ، يعمف ؟ هريغ وأ ناطلس

۔ -_ ٢٥



 ةاكز الف بحلا فلت ىتح ةاكزلا جارخإ نم رصقي مل اذإ ليق دق هنأ { يعمو
 هقحلي كلذكو تفلتف هتيب ىلإ اهلمح نإ كلذكو . ةنامأ اهنأل . هيلع

 . لوألا لثم فالتخالا

 لجر نعو ى ( نئاهرلا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهملسو كترمث لك بهذا : هل ليقو . يطعأ مث هترمث هيلع تبصتغا
 همزلت © معن : لاق ؟ اهتاكز همزلت هنم تذخأو روبجم ريغ وأ اروبجم اهلاكو

 هيلعف ةمذلا يف تناك نإف & بصاغلا ىلإ اهملسو اهلاك دق هنأل اهتاكز

 دق امو ، رابجلا ىلإ مهتصح ملس دقف ءاكرش ءارقفلا ناك نإو 5 اهجارخإ

 . نمضي نأ هل زوجي الف اروبجم ناك نإو ، نمض

 تغلبف ؟ هرمأ ريغب وأ هرمأب هترضحب هبح ليك نمعو : ةلأسم :

 اهيف همزلت مل هرمأ الب بصتغملا اهلاك اذإ : لاق ؟ ةاكزلا تبصغ مث { ةاكزلا

 . اروبجم كلذ ناك ولو . ةاكزلا هتمزل هليكب رمأ وأ هلاك نإو ةاكزلا

۔ ٢٦ _



 س د اسل ١ ب ابل ١

 كلذكو . اهبر ىأر ريغب ةاكزلا اوذخأ اذإ ءارقفلا ىف
 . كلذ هبشأ امو اهمر ىأر ريغب اهقرف اذ إ ن اطلسلا

 هراك وهو ناطلسلا اهذخأ مث هلام نع هتاكز ربم لجر نع لئسو

 : لاق ؛ ناطلسلا لعف ايب كلذ دعب يضر مث هراك وهو ءارقفلا ىلا اهملسف

 بر كيرش اهسفن ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلعو ةاكزلا نم أربي هنأ ، يعم
 . لاملا

 اهراك هيلع ةبجاولا ناك وأ اريقف هتاكزل ذخآلا ناك نإف : هل ليق

 . أربي ال هنإ : لوقي ضعب ، يعم فالتخا هيفف : لاق ؟ اهل ريقفلا ذخال

 ناو أربي هنا لوقي ضعبو . ءارقفلا نم ءاش نم ىلا ملسملا وه نوكي ىتح

 . اهنم ءىرب دقف اهل ريقفلا ذخاب ايضار ةاكزلا بحاص ناك

 نأ ةياعرلل زوجي الف ةاكزلا امأو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ام دعب نم اهذخأ نإو مهنع نغي مل ليكلا دعب اهذخا نإف رابجلا اهوطعي

 ذخأ ام ةاكز مهيلع سيل هنا : لاق نم لاق دق هنأ الا . هتاكز مهيلعف هولاك

 . ءارقفلل يقب ام ةاكز مهيلعو مهاومأ نم

۔ ٢٧ ۔-



 هنأ اذه يف فرعن يذلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبا لاق هريغ نمو

 مرغ مهيلع سيلف { هوليكي نا لبق مهرمت وا مهبح رئاجلا ناطلسلا ذخأ اذإ

 ابصغ ناطلسلا هذخأ امو ، مهيديا يف يقب ام ةاكز مهيلع امنإو 3 هتاكز يف

 اهيف بجت ةعارزلا تناك اذإ انفرع اذكه هيف مهيلع ةاكز الف هوليكي نا لبق

 . نسحلا نب دمحم لوق نم درلا اذه ةاكزلا

 ناك اذإو برغملا لهأ ىلإ هنم باوج يف بوبحم نب دمحم لاقو

 مهدنع نكي مل نإو { مهئارقف يف مهتاكز اودأ برحلا ضرأ يف نوملسملا
 امل ايدؤمو ايزجم اباوص كلذ ناك لدعلا ةمئأ نم دحأ ىلإ اهم اوثعب ءارقف

 اذهو . اهلهأ يف اهلعجيو اهلبقي نأ ماماللو اهئادا نم مهيلع هللا بجوأ

 . رثؤملا يبأ لوق هلك ىضم يذلا

 ىلإ لصت نأ لبق تفلت نإف كلذ ليق دق ، معن : ديعس وبأ لاق

 . هيلع نايض ال : ليقو . اه نماض هنا ليق دقف مامإل

 تكسو دونجل ا بناج ف اهلعجو هتاكز زيم لجرف : هل تلق : ةلأسم

 ليق دق هنأ ، يعم : لاق ؟ مهلعفب يضر اذإ هئزبت له . ءارقفلا اهذخأو

 . فالتخاب كلذ يف

 . ضري ل وأ يضر كلذ هنع ءىزجت : لاق نم لاقف

 . ضري مل وأ يضر ءىزججي ال : لاق نم لاقو

 . هنع زجي مل ضري مل نإو هنع أزجأ يضر نإ : لاق نم لاقو

 . ةاكزلا نم هنأ ىلع ةاكزلا هجو ىلع اوذخأ اذإ كلذو

۔ - ٢٨



 كلذ هئزج ال يدنع : لاق ؟ بصغلا ليبس ىلع هوذخأ نإف : تلق
 . افالتخإ كلذ ف ملعأ الو

 ليبس ىلع ءارقفلا ىلع اهقرفو اهذخأف ناطلسلا ءاج نإف : تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ ىلوألا لثم نوكي له ةاكزلا

 هزوح يف يهو هدنع يهو اهزيمو هتاكز جرخأ لجر نعو : ةل اسم

 : تلق ؟ هلزنم ريغ نم وأ هلزنم نم هرمأ ريغب اهوذخأف ةعامج اهيلع عقوف

 للدتلا هجو ىلع ءارقفلا اهيلع عقو اذإف ؟ اهنم ربيو ةاكزلا نم صلخي له

 دق اهنأ ملعو كلذ مهل متأو هجولا اذه ىلع اهذخأ ىلإ اودصقو ةاكزلا ذخأل

 ىلع اهوذخأ اذإو © لوقلا ضعب يف ةاكزلا نم يدنع ءىرب مهيلإ تراص

 . ةاكزلا نم هئربي كلذ مهل همامتإ نأ يل نبي مل ةقرسلاو صصلتلا هجو

 . ةاكزلا ءادا وه هيلعو 5 هل نايضلا مهيلعو

 ةين ىلع ءارقفلا ىلإ اهملسي ىتح أربي ال لاح لك ىلع هنا ليق دقو
 نأ هل نألو ، ىلاعت هللا لام كلذ نألو ، هيلع ةنومضم اهنأل ةاكزلا عفد

 انماض ناك كلذ فلت ول هنألو { ءاش ام هلام نم هب لدبيو 5 ءاش اميف هفرصي

 ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ عسي رخآلا نأ وجرأو ، ىوقأ يدنع اذهو . ةاكزلل

 . كيرش ةاكزلا نإ لوقي نم لوق

 ةاكز ىلع رابج بئلو نإف لاق ناف : دمح يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ءارقفلا ىلإ اهعفدف هسقن نم بيطب الو اهبحاص يأر ريغب اهذخأف لجر
 لوزي الو أربي ال : هل ليق ؟ اهناض نم أربي له كلذ ىري وهو 03 هترضحب

 . نايضلا هنع

۔ - _ ٢٩



 : هل ليق ؟ ءارقفلا ىلإ تراص دقو نايضلا هنع لزي مل لو لاق نإف

 اهنايض هيلع ناك هنم اهذخأ ىلع ايدعتم اهذخأو رابجلا اهيلع بثو امل

 . هنع لئاز ضورفلاو اهنايض اهبحاصل نوكي نأ زوجي الف { اهبحاصل

 مهيلإ اهعفدي نأ ريغ نم ةدوجوملا ةاكزلا ذخأ ءارقفلل لهف : لاق نإف

 . ال : هل ليق ؟ يكزملا

 موقل يه تسيلو ءارقفلل يه : هل ليق ؟ مهل يه سيلوأ : لاق نإف

 لوزي اين إو . هربغ نود مولعم ء يش ل ا نم يه الو . ضعب نود مهنم

. اهجارخإ ىلإ دصقي نأب اهبحاص نع اهضرف



 عب اسلا ب ايل ١

 ةين ريغبو ةينب ةاكزلا عفد يف

 يزجي ال امو كلذ نم يزجي امو

 ( نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم )

 ةين ريغ ىلع ةقرفتم اهجرخي مث هبح ةاكز جرخي نأ وني مل نمعو : تلق
 تقو يف ةاكزلا ةين ىلع اهجرخأ اذإ آلإ { ال : لاق ؟ كلذ ءىزجي ةاكزلا

 . اهجارخإ

 . ةيزجم اهنإ : لاق ضعبو

 ةعامجو وه همسقيل دحاو ىلإ هتاكز نم اعاص عفد لجر : ةلأسم

 مهيطعي نأ هيلعو زوجي الف الإو ث زئاجف ؛ ةقث ضباقلا ناك نإف 3 هعم
 . تاقث ريغ اوناك اذإ ةكرش

 نعو ؛ شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا نع : ةلأسم
 نم وأ . ةاكزل ا نم هب يوني مث © هلام نم ءىشب ناسنال بتكي لجر

۔ - ٣١



 كلذ يف ةينلا هعفنتو هنع طقسي هنا كلذ هيلإ عفدي مث اهريغ وأ ناميأ تارافك

 . ( ملعأ هللاو )

 مهنمو اهنم بلطي نأ الإ ةاكزلا نم ىطعي ال لئاسلا : لاقو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو ازئاج كلذ ىأر نم

۔ - ٣٢



 نماثلا بابلا

 ءارقفلا ىلإ اهردقب هلام نم جرخيو ةاكز هيلع بجت نميف

 كلذ هبشأ امو ةاكزلا نم اهنأ كلذ دعب دقتعي مث ةين ريغب

 اذكه اهنم يطعي ماق مث اقرو وأ ابهذ تناكو هتاكز ىرحت لجر نعو

 جرخأ ىتح ةاكزلا نم همزلي ايع الو ةاكزلا هب ديري الو ةقدصلا هجو ىلع

 ل وأ ةاكزلا نم همزلي امع دقتعا مث ءاطعالا دنع ةين هل نكي ملو اهردقب

 هئزجت الف اهزيمي مل نإ ؛ يعمف : لاق ؟ ال مأ ايدؤم نوكيأ : تلق ؛ دقتعي

 يهو اهنيعب اهذفنأ مث اهزيم نإو . ةاكزلا نم كلذ دارأ هنأ يوني ىتح

 ( . ةاكزلا ريغ اهب يوني ىتح هأزجأ ةزيمملا

 ءارقف هنيعب ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا نم طعم ىطعأ ولو : ةلأسم

 ىدأ دق ناك هيف ةاكزلا بوجو دعب نم ةاكزلل دصق ريغ ىلع امهرد نيعبرأ
 لعجي نأ زوجي الا ليحتست ةين ريغ ىلع ريقفلا يف لعج اذإ امهرد هتاكز نم

 هربو © هتلص وأ 0 هل ةبهلا وأ ، هيلع ةقدصلا ىلإ كلذب دصق ولو ةاكز اهيف

 35 كلذ نوكي نأ . هجو ريغ ىلع الصاو هيف نوكي هوجولا نم هجو ىأب

۔ ٣٣ ۔-



 لاملل ةأفاكملل ةلصاوملا هب ديري امم وأ همزلي امم هل امل وأ هسفنل هبح عقيو

 هلك كلذ نإف . ةاكزلا رمأ نم سيل كلذ ٹا دصقلاب ةاكزلا رمأ نع هليحيو

 . ملسو ىطعأ ام ةاكز هلام ةاكز نم مهردلل ايدؤم نوكيو ةاكزلا عقوم عقي

 هعم ناك نميف هللا همحر يرع نب حور نب دمحم هللادبع يبأ نع دجوي

 ام عيمج نع مهارد ةسمخ همزلي امنإف امهرد نيعبرأ نم لقأ وأ مهرد اتئام

 نوكي هجولا اذه ىلع كلذك {} اصوصخ نيتئاملا نع ال مهاردلا نم كلمي

 3 ةاش نوعبرأ هعم نمك ماعنألاو رامثلا يف ةقدصلا همزلت يذلا ىلع داقتعالا

 ىلإ ةاش نيعبرأ نم رثكأ هعم نوكي نم كلذك ةاش ةاكز همنغ عيمج يف هيلعف

 نيعبرألا يف ةاشلا كلت هيلع سيلو { ةاش كلذ عيمج يف هيلعف نيرشعو ةئام

 عيمج نع ةاشلا كلت لعجي نأ هيلع لب ء نيعبرألا ىلع داز ام نود اصوصخ

 هلمحل كلذ يف ةينلا دقتعي تاوكزلا عيمج نم اذه هبشي ام كلذك 3 همنغ

 ام ءادأ هأزجأ يسنو هبلق ركذي مل نإو ؛ ةينلا هذه دقع هبلق ركذ اذإ هل ام

 يسانلا نأل كلذب داقتعالا ىسن نإو { قحلا مكح يف كلذ نم همزلي

 مه ام ىلع مهلاوحأل كلذ نوكي لكو . لقعلا بهاذك مئانلاو { مئانلاك

 نم ملاس لقع ةدارإب قح نع لوحتي ىتح & لطاب وأ قح ةلزنم نم هيلع
 ةبوت ةداراو قدصب لطابلا نع لوحتي وأ & نايسنلا وأ نونجلا وأ ساعنلا

 . قدصو ملاس لقعب قحلا ىلا هنع

۔ ٣٤ ۔-



 عس اتلا ب ابل

 اهقحتسي نم ىلإ هتاكز عفدي نميف

 ؟ اهب عفنتني نأ كلذ دعب هل زوجيأ

 مهارد الجر يطعي لجر نع هتلأسو 3 هلللا همحر يراوحلا يبأ نعو

 هيلع ضرعف هيلع اذه لخدف 3 اماعط اهب يراديف رخآلا بهذيف هتاكز نم
 هعسي ال : لاق ؟ ماعطلا كلذ نم لكأي نأ هعسي له { ماعطلا كلذ نم

 . هتاكز نم لكأي نأ

 اذإ هنإ : نيملسملا ضعب كلذ يف لاق دق لاق & باتكلا ريغ نمو
 نم تلوحف نيعلا ةمئاق هنم اهضبق تلا يه نكت لو اهنيعب ةاكزلا تربغت

 يرود امنإ كلذ نأ ملع ولو & كلذ نم لكأي نأ هل نا كلذ ريغ ىلإ عيش

 . ةاكزلا نم ضبق ام

 -همعطأ مث © نيعلا ةمئاق تناك ولو اهنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 اهضبق نيح اهنأل اهب عفتنيو اهنم لكأي نأ هل نا ةيطعلا وأ ةبهلا هجو ىلع اهنم
 لبقي نأ هل نأ لصألا يفو { اهنم اذه ءىربو © هل الام تراص دقف رخآلا

 هللا ةيصعم يف نكي مل اذإ دارأ نمل هلام بهي نأ رخآلو هل بهو نمم ةبهلا

 . ( ملعأ هللاو )

۔ _ ٣٥



 طلغف . هكرتو هعم هزنكو هتاكز نم ارمت الجر ىطعأ يذلاو : ةلأسم

 . هناكم هيطعيو كلذب سأب الف هذخأو رمتلا بحاص هب

 . هللا ءاش نإ اضيأ زئاجف هل هعاب نإف ؟ هل هعاب نإ : تلقو

 ىلا هتاكز ملس لجر يف ركذت كباتك درو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 : تلق ؟ كلذ نم ريقفلا همعطأ نإ ائيش لكأي نأ هل زوجي له تلق ءارقفلا

 نم وأ مهضبقي نأ لبق هنأ يعم ؟ ءارقفلا نم اهيرتشي نأ هل له كلذكو

 يف فلتخا دقف ةبهلاو ماعطالا امأف تفصو ام ىلعف . اهايإ مهضبقي نأ دعب

 . كلذ

 لقن ل لعف نإف كلذ نم هزنتل ا بحو زئاج كلذ نإ : لاق نم لاقف

 فلتخا دقف ضبقلا لبق ءارشلا امأو ، هيلع نايض الو هل زوجي ال ام لكأ هنإ

 . هيف

 . زوجي : لاق نم لاقف

 . زوجي ال : لاق نم لاقو

 مامالا لماع وا مامال! اهل ضباقلا نوكي نأ الإ زوب ال هنإ : انلوقو

 . كلذ زيجي نم لوقب اذه يف ذخان انإف كلذ ناك نإف

 بحنو ، ضبقلا دعب اهئارش يف اضيا فلتخا دقف ضبقلا دعب ام أو
 وأ امامإ وأ اريقف اه ضباقلا ناك نم انئاك ضبقلا دعب كلذ زاجا نم لوق
 . مامالا يلاو

۔ ٣٦ ۔



 . ةليوط ةلأسم نم ارصتخم اذه تدجو : ةلأسم

 اهيلحب تطاتحا ول ةأرملا هذه نإ : نيملسملا لوق ضعب يف ليق دقو

 هقحتسي نم هتطعأو نينسلا نم الخ اميف ةاكزلا نم اهمزل دق ايع هلك اذه
 مث ث ةاكزلا نم اهمزل دق امب اهيلع هقحتساو كلذ ريغ وأ محر وأ جوز نم

 نم صخر نم كلذ ي اه صخر دقف ةيطعلا هجو ىلع اهيلع هدر

 { اهلام ال اهيلع هقحتسا دق يذلا وه هلام اهيلع در امنإ هنآل © نيملسملا

 اهيلع قيضي الف ىنغلا لاح ىلإ يطعملا جرخي امم ىلحلا نكي ملو هنم هتلبق اذإف
 هذه رضي الو { مهفاف انفرع اذكه نيملسملا لوق ضعب يف هللا ءاش نإ كلذ
 اهيلع هدري نأ اريقف هنم ائيش وأ اذه اهيلح تطعأ اذإ اهسفن ي هتنكأ ام ةأرملا

 نم ذخأت الو &] كل تفصو ام ربدت ملعأ هللاو . طرش كلانه نكي مل ام

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق

 هتقدص ناسنالا يرتشي نأ سأب الو ؛ رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 هتقدص ذخأي نأ هل زوجي كلذكو { اهضبق يلي نم ىلإ تراص وأ اهزيم اذإ
 هاطعأ مث يلاولا اهاطعأ اذإ نيملسملا عم همايقو هئانع نم هريغ وأ ماعطلا نم

 . اهايإ

 نم ىلإ ربصتو اهنيبي نأ لبق نم هئارش وأ هئانعل هتقدص ذخأي نأ امأو

 . كلذ بحأ الف اهضبق ىلي

 . اهلكأ هل هركو هتاكز يرتشي عجري ال هنإ : ءاهقفلا ضعب لاق دقو
 . لإ بحأ لوألا يأرلاو

۔ -_ ٣٧



 ةقدصلا نم لكأي نأ ينغلل زئاجو ؛ دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 انباحصأ نم عنم نمو ، ( رقفلاب هريغ اهعاب اذإ ةخسن ) هريغل تراص اذإ
 لكأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل طلغ دق هنأ آ يدنعف كلذ زاوج نم

 اهدنع نم انلو ةقدص اهيلع وه ) : لاقف ث ةريرب ىلع هب قدصتو ماعط نم
 . ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقالاو ( . ةيده

 ةاكزلا ريقفلا ضبقف هتاكز نم اريقف الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 اهضبق نأ دعب اهنم لكأي نأ اهبحاصل زوبي له . اهبحاص اهنم معطأ مث
 هنا © يعم لاق ؟ هتاكز نم هيلإ اهملس يتلا ةاكزلا نم اهنأ ملعي وهو ريقفلا

 . كلذ يف فلتخي

 دقو اهضبق دق ريقفلا ناك اذإ كلذ هل زوجي هنإ : لاق نم لاقف

 . هل تراص

 اهيرتشي وأ قحب اهايإ هيطعي نأ الإ كلذ هل زوب ال : لاق نم لاقو
 . امل هضبق دعب هنم

 نأ الإ قحب ناك ولو . اضيا كلذ هل زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو

 . ثاريمب هيلإ عجري

 . هلوق ىنعم ىلع لاح ىلع هل زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو

 نم ريقفلا هاطعأ ايب هلام نم ائيش ةاكزلا بحاص طلخ نا كلذكو
 فالتخالا ىنعم هقحل هالكأو كلذ ىلع ايضارتو اهضبق نأ دعب ةاكزلا

 . لوألا

۔ - ٣٨



 رشاعلا بابلا
 رخا الام ديفتسي ىتح اهنم ائيش وأ هلام ةاكز زيمي نميف

 . كلذ وحنو تعاض ىتح هنم اهضبقي نم دجي مل وأ

 دافتسا مث مهارد ةرشع يقب ىتح هلام ةاكز جرخأ لجر نع هتلأسو

 امو قفنتسا ام بسحي : هللادبع وبأ لاق ؟ اءزج هلام نم قفنتساو الام

 . ءيش هعم ةاكزلا نم يقب اذإ هتاكز جرخي مث دافتسا

 مث هلزنم اهلخدأو اهسادو اهدصحف ةعارز هل لجر يف ليقو : ةلأسم

 ىلع ثرو ام لمحي ال هنإ ؟ دصحت ملو سدت مل ةعارز كلاهللو اثاريم ثرو
 دعب دصحت ملو تجضنو ةرضخ ةمئاق يهو اهثرو نوكي نأ الإ هل ناك ام

 . ةرمث ثرو اذإ كلذكو ث هل ناك ام ىلع ةلومحم يهف

 نم ذخأ مث مهارد هيلع يقبو هقرو ةاكز جرخأ لجر نعو : ةلأسم

 انإف ؟ ةاكز اهيف هيلع له اهقفنأو امهرد نيثالثو ةعست وأ نيعبرأ همالغ ةلغ

 . ةاكزلا اهيف هيلع ىرن

 . هدي ل ةاكزلا نم ءيش هيلع يقب اذإ اذهو : ديعس وبأ لاق

۔ ٩



 نم ةاكزلا يدؤي نميف مكحلا نب ناميلس لاق ى هريغ نمو : ةلأسم
 يف اهيف لوقلا مدقت يقب دقو نينس ةاكزلا هنع تعطقنا مث ةضفلاو بهذلا

 . اهعضوم

 ملف قرول ا ةاكز هيلع تبجو نمو رباج يأ باتك نم : ةلأسم

 نم دافتسا ءيش لكف هلهأ لإ هدؤي ل ريثك وأ ليلق اهنم هيلع يقب وأ اهجرخي

 اهيف هيلع نإف ، هوجولا نم هجوب وأ ةبه وأ ةلغ وأ لصأ نم هلخدو قرولا

 لوحي ىتح دافتسا ام لك يف هيلع ةاكز الف ةلمج هتاكز ىدأ اذإف . ةاكزلا

 دافتسا ء يش لكف اهجرخي ملف قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو . هتاكز تقو

 ةاكز الف هتاكز ىدأ ناك نإو 3 اهيلع لومحم وهف ةبه وأ ةلغ وأ قرو نم

 . دافتسا ايف هيلع

 لوق ةجحلاو لوحلا اهيلع لوحي ىتح ةدئافلا يف ةاكز ال ليق دقو

 . ( لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 انطلا ةاكز جرخأف ءانط ىنط وأ هلصأ نم عاب ول كلذكو : عجر

 عطقت مل ام اضيأ قرولا نم ةاكز تقو دنع تناك اذإ مهاردلا كلت تلمح

 . كلذ لبق ةاكزلا عطق نكي مل ام ةخسن يفو . ةاكزلا

 مهارد هعم ترضحو يلح يف ةاكز هيلع لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 هيلع نا ىعم : لاق ؟ ةاكزلا لكلا نم جرخي نآ هيلع له . اهدافتسا

. كلذ



 رشع ىداحلا بابلا

 ةاكزلا اهيف ىتلا تاقوالا

 ف ارشال ١ باتك نم

 نأ لوحلا هيلع لاح اذإ لاملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 . دئاوفلا يف اوفلتخاو ؛ بجت هيف ةاكزلا

 اذه يور . لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال مهنم ريثك لاقف

 رمع نباو ، بلاط يبا نب يلعو ۔ هللا همحر ۔ قيدصلا ركب يبا نع لوقلا
 يعخنلا ميهارباو هللا دبع نب ملاسو زيزعلا دبع نب رمعو ءاطعو ةشئاعو

 . روث يباو يعفاشلاو

 نم دافأ اييف لاقف لاومألا رئاس نيبو ةضفلاو بهذلا نيب كلام قرفو
 نمو . اهدافأ موي نم لوحلا اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكز ال ةضفلاو بهذلا
 باصن هل نوكي نأ الإ لوحلا هيلع لوحي ىتح هيلع ةاكز الف ةيشام دافأ

 ةيشام دافأ مث كلذك ناك اذإف } ةقدصلا هيف بجت ام باصنلاو 5 ةيشام

 اهدافأ يتلا ةيشاملا ىلع لحي مل نإو { اهقدص نيح اهقدص هتيشام عم

 . لوحلا

۔ - ٤١



 لاملا نم ومني ام نيبو & ثاريم وأ ةلص نم ةدئافلا نيب دمحأ قرفو

 ناك امو ، لوحلا هيلع لوحي ىتح امهيف ةاكز ال : ثاريملاو ةلصلا يف لاقف

 لاق هبو 3 هيكزيو هموقي هنإف ةاكزلا هيف تبجو ءيش نم ءاين نم
 . روث وبآو هيوهار نب قحسإ

 لاملا نم ةدئافلا نم : يرهزلاو يرصبلا نسحلاو سابع نبا لاقو

 . هديفتسي ىتح ةاكزلا هيلع

 ىلإ ةدئافلا مض الام دافأف رانيد اتئام هدنع تناك اذإ : نامعنلا لاقو

 . امهاكزف لاملا

 لوحلا هيلع لوحي ىتح ءرملا هديفتسي لام ىف ةاكز ال : ركب وبأ لاق

 بجت امم تاهمألا تناك اذإ يشاوملا جاتنو عرزلاو راهثلا ةاكز نم ناك ام الإ

 بابرأ ىلع بجت كلذ ةاكز نإف ، لوحلا لبق اجاتن نوكيو ةاكزلا هيف

 . يشاوملا

 ىنعم هبشي ام انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 لاح دقو ةيشام وأ ةضف وأ بهذ نم هيكزي لام ءرملل ناك اذإ هنا قافتالا

 نم دافتسا اميفو هلوح لاح اذإ ةاكزلا هيفف ةاكزلا هيف بجت وهو لوحلا هيلع

 حبر وأ هوجولا نم هجو وأ ةبه وأ ءارش وأ ثاريم نم دافتسا هوجولا يأب هلثم

 مهدنع بجتو مهعم ءاوس كلذ لكو ، ىشاوملا يف ءامن وأ جاتن وأ ةراجتب هنم

 ةاكزلا هيف بجت اميف هل اكلم تراصو . اهدافتسا اذإ ةاكزلا ةدئافلا عيمج يف

 كلذ لك يكزي نأ لبق لوحلا دعب وأ لوحلا لبق ةدئاف ريغ تناكول نا

 . فالتح ا اذه نم ءيش ف ل نيبي الو . ء اوس

۔ ٤٢ ۔-



 نم لجرلا ىلع ةاكزلا لحت : هللادبعوبا لاقو ؛ باتكلا ريغ نم
 . رهشلا كلذ لخدي نأ ىلإ لاملا هيف دافتسا يذلا رهشلا

 هلام نم هتاكز ىدأ لجر نع هللا همحر ديعس ابا تلأس : ةلأسم

 هلام فلتي مث ، هيف يكزي دوع يذلا هلوح يف ةاكزلا هيف هيلع ىرجت يذلا

 ةاكز هيلع لمحت نأ الا { ةاكزلا هيف بجت ال الام دافتسا مث 0 ةاكزلا عم هلك

 دوع ىذلا هلوح لاح اذإ كلذ يف ةاكز هيلع له لوألا لاملا نم هيلع ةيقابلا

 . هل سيلو هيلع كلذ نأل ؛ كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ هيف يكزي

 فلت مث هلام نم اهزيم دق اهنيعب ةمئاق ةاكزلا تناك نإف : هل تلق

 يف اهيف بجو لوألا نم ةزيمملا ةاكزلا اهيلع لمح نإف ةدئاف دافتسا مث لاملا

 ةدئافلا يف ةاكز هيلع له . ةاكزلا اهيف غلبت مل اهلمجي مل نإو { ةاكزلا ةدئافلا

 يذلا لاملا نم ىقبي ام ةلزنمب نوكيو هيف يكزي دوع ىذلا هلوح لاح اذإ

 مل ام لاملا نم تناك ث لاملا نم تناك اذإ : لاق ؟ ةاكزلا هيف بجت دوع

 اذإ ةاكزلا هيف بجتو ىدنع هل لام اذهو ةنومضم هيلع ةاكزلا نأل 3 اهذفني

 . هتاكز تقو ءاضقنا لبق هدافتسا لاملا ناك

 اهزيم دقو اهذفني ملف ةاكزلا هيف بجت هلامو هلوح لاح نإف : تلق

 ملو يناثلا ذفني ملو © يناثلا لوحلا ةاكز ذفناف ناث هيف بجت لوح لاح ىتح

 هيف بجت ام لوحلا لبق دافتسا مث هلك هلام فلت مث { ةزيمملا الإ ةاكزلا ذفني

 ةاكز هيلع له ةاكز همزلت مل اهلمحي مل نإو هيلع ىلوألا ةاكزلا لمح نإ ةاكزلا

 . اهذفني ىتح هل لام يدنع هنأل ةاكزلا هيلع : لاق ؟ هلوح لاح اذإ

 رهش يف ةنس لك اهيكزي مهرد اتئام هدنع ناك نإ تيأرأ : هل تلق

۔ - ٤٣



 كلت ف د افتس او هلوح لعب رهش الح ىتح كزي لو هلوح ل احف فورعم

 ةاكز ذفني مل ام عيمجلا يكزيو نيتئاملا ىلع اهلمحي نأ هيلع له ةدئاف رهشألا

 . ليق هنأ يدنع اذكه : لاق ؟ نيتئاملا

 ايلاحب ناتئاملاو ناث لوح لاح ىتح دفتسي مل نإ تيأرأ : هل تلق

 نيتئاملا نم جرخي نأ هيلع له { امهيف لوألا لوحلا ةاكزف ناصقن الو ةدايز ال

 اذكه : لاق ؟ يناثلا لوحلا نم ةسمخو لوألا لوحلا نم ةسمخ مهارد ةرشع

 مهارد ةسمخ لوألا لوحلا ةاكز هيلع امنإ : ليق دق هنأ يعمو ليق هنأ يدنع

 ائيش دفتسي مل اذا ةاكزلا :يهو مهارد ةسمخ ةصقان اهغأل ةاكز .هيف سيل يناثلاو

 . تقولا اذه ىلا هلاوحا ضعب يف مهارد ةسمخ هب ربجي ام ردقب

 لاحف هيلإ جاتحي اميف هبهذيو هتنس يف ديفتسي ناك نإف .: هل تلق
 ةاكز جرخي نأ هيلع له نيتئاملا الإ عيش ةدئافلا نم هدي يف سيلو لوحلا

 هدي يف ةيقابلا تناك ول نا ةاكزلا هب ربجي امم ةدئافلا تناك اذإ اعيمج نيلوجلا

 . كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ لوحلا لاح ىتح

 لاح ىتح كزي ملف هيف يكزي دوع يذلا لوحلا لاح نإف : هل تلق

 ةاكزلا نوكت له ث لوألا نع كزي ملو يناثلا لوحلا نع ىكزف ناث لوح

 دعب ةدئافلا نم ديفتسي اميف ةاكز هيلع نوكي الو اهادأ ىتم هيلع انيد ىلوألا

 نوكتو كلذ هيلع هل لوألا لوحلا ةاكز ببسب يناثلا لوحلا ةاكز جرخي نأ

 اذإ هنأ يعم : لاق ؟ هتاكز جرخي مل ماد ام دحاو لوح ةلزنمب ةدئافلا هيف

 ةاكز لوخد نم ىضم ام ماكحأ هنع عطقنا هيف وه يذلا لوحلا ةاكز ىدأ

 . ةيضاملا دئاوفلاو ةيضاملا ةاكزلا نم هيلع ام الإ دئاوفلا

۔ - ٤٤



 اهجرخي ملف ناضمر رهش يف ةاكزلا هيلع تبجو لجر نعو : ةلأسم

 نم اهلك هتنس يف دافتسا اميف ةاكز هيلع بجت له ؛ لوحلا هيلع لاح ىتح
 ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ناويحلا نم ءيش وأ ديبع وأ رمت وأ بح عيب نمل
 . ةاكزلا هقحلت هلك كلذ

 املف هتاكز جرخأ نكي ملو ناث لوح هيلع لاح نإ تيأرأ : هل تلق

 هيلع بجحت له اهيف وه يتلا ةنسلا هذه ةاكز جرخأ يناثلا ناضمر رهش يف ناك

 نيد هيلع ةيضاملا ةنسلا ةاكز نوكي وأ ث ايهيلك نيتنسلا يف ةدئافلا ةاكز

 نأ دعب ةاكزلا جرخأ نأ ىلإ ةيناثلا ةنسلا يف ةدئافلا نم ةاكز هيلع بجت الو

 هتنس ةاكز دافتسا اميف هيلع بجي ال ، ةيضاملا ةنسلا نم ةاكزلا جرخأ

 نم دافتسا اميف اهدؤي ملف ةاكزلا هيلع تبجو نم نأ يعم : لاق ؟ ىلوألا

 اهيف نإ : ليق هنا كلذ لوقي نم لوق ىلع مزال نيد نم ةكلهتسم ريغ ةدئاف
 نم هيلع بجي ام ةاكز جرخأ اذإف ؛ ةاكزلا جرخت نأ ىلإ © غلب ام اغلاب ةاكزلا

 هنأ ل يعمف . اهتدئاف نع الو ىلوألا ةنسلا نع دؤي ل ولو ث ةيناثلا ةنسلا

 ىلإ ، دئاوفلا نم ةيلاتلا ةلبقتسملا ةنسلا نم ةاكزلا ماكحأ هنع تعطقنا دق

 . نيد هيلع ةاكزلا كلت نأ { يعمو . هتاكز تقو لحي نأ

 وأ ارمت وأ ابح عاب مث اهدؤي ملف هتاكز تقو لح نا تيأرأ : تلق

 : لاق ؟ هنع يكزيو ةدئاف كلذ نوكي له لجأ ىلإ نيدب هلام نم كلذ ريغ

 ةراجتلا نم ةمعطالاو ةعتمالا نم ةاكزلا هيف يرجت امم عاتملا كلذ ناك نإ اما

 بوجو دعب هعابو هنيعب هيف ةاكزلا لح دق هنأل لصألا يف يدنع ةاكزلاف

 هنا يعمف 3 اعاتم هيف بجي ال يذلا هلام لصأ نم ناك ام امآو . هيف ةاكزلا

 . فالتخالا هيف يرجي امم

٤٥ _



 جارخإ دنع لجأ ىلإ ناك ولو هيف ةاكزلا هيلع ىرب اضعب نا بسحاف

 . هتاكز

 نوكي و أ لحي و أ هضبقي ىتح ة اكز هيلع ىري ال اضعب نا بسح و

 . ىضم امل هيف ةاكزلا هيلع كلانه مث هذخأ نم ةردقم ىلع

 . الجأ نونس هيلع ىضم ناك نإ ةنسل : لوقي ضعبو

 لبقتسي اميف الإ هيف ةاكز الو دافتسم لام هنأك لوقي اضعب نا بسحأو
 . هتاكز ةلمج يف هنع ىدأ هتاكز تبجو اذإ الإ

 لجر نعو ۔ هللا همحر _ زرحم نب ديعس نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 ةاكزلا نم هيلع اذإف { هباسح يف رظنف ناضمر رهش يف ةاكزلا هيلع تلح

 اهطعي ملف ةرشع هيلع يقبو 3 ةرشع ةاكزلا بحاص ىطعاف امهرد نورشع

 يتلا ةرشعلا حرطيو نيتنس يكزيأ ؟ هلام يكزي فيك ناضمر رهش ءاج ىتح

 ةاكز يطعي امنإ وأ ةرشعلا عم هتاكز يطعيف هلك لاملا حبر بسحي وأ اهاطعأ

 اناف { ةرشعلا هنم ذخأو ةاكزلا بحاص هبساح ناك نإف ؟ ةدحاو ةنس هلام

 مل ناك نإو . ةيئاهنلا ةنسلا يكزيو ةرشعلا الإ هيلع نوكي ال نأ وجرن

 هللاو) نيتنسلا ةاكز بسحي لوقن اناف ضعب يقبو اضعب ىطعاف هبساحي
 . ( ملعا

 ىلوألا ةنسلا ف هيلع بجو ام يكزي : ليق لقو : لاق . هريغ نمو

 هنأل ؛ ةيناثلا ةنسلا تلاح نأ لإ حبر ام حبر نع يكزيو هلام لصأ نع

 دافتسا ايف ةاكزلا هقحلت هنإف دحاو مهرد اهنم يقب ولو اهلك ةاكزلا جرحي ل ام

۔ - ٤٦



 اذإ فالتخالا انإو ، لاملا كلذ ريغ نم دافتسا ام كلذكو 0 ةدئاف حبرلاو

 هعفني الف اهلهأ ىلإ لصت ل ام : لاق نم لاقف اهعفدي لو ةاكزلا زيم
» 

 . اهزييمت

 ي هيلع ةاكز الو ةاكزلا يهف هلام نم ةاكزلا زيم اذإ : لاق نم لاقو

 . ةدئافلا يف ةاكزلا هيلعف هلام نم ةزيم ريغ ةاكزلا تناك اذإ امأ . ةدئافلا

 دلب يف وهو هتاكز تقو رضح لجر نعو هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 ؟ عنصي فيكف لدع مامإ هيف الو ، نيملسملا ءارقف نم دحأ هيف سيل

 اذإف هلام نم اهجرخيو اهزيميو اهفرصي مث هدي يف ناك ام ةاكز بسحي : لاق

 نإف مهيلإ اهملس لدع مامإ وأ نيملسملا ءارقف نم دحأ هيف اعضوم غلب

 ٨ دافتسا ايف ةاكز هيلع نكي ل اهزيمو هلام ةاكز لزع دعب نم الام دافتسا

 . اهزيم ناك اذإو اهلهأ ىلإ هتاكز ملس نكي مل نإو

 هيلعف اهزيم ناك دقو اهلهأ ىلإ اهملسي نأ لبق نم تفلت نإ : لاقو

 . ةاكزل ١ نم هزيم ناك امل ناضل ١

 ( ةخسن ) فلتي ن أ لبق نم لام نم دافتسا اميف هيلع سيل : لاقو

 زيم ام دعب نم لاملا دافتسا ناك نإ ءىش اهزيم ناك يتلا هتاكز فلت لبق نم

 . ةاكزلا

۔ ٤٧ ۔-





 رشع يناثلا بابلا

 اهسنج ريغ نم جرخأف ةاكز هيلع تبجو نميف

 ريقفل ١ هرمأ ثيح اهذفن أو ريقفل ا اهضبقي ل و ]

 اريقف نمثلاب ىسكو مهاردب هتاكز ةرمث عاب نميف لوقت ام : هل تلق
 ؟ ال ما هنع ىزجيو كلذ نم أربي ريقف ةحلصم يف هذفنأ وأ انيد هنع ىضق وأ
 يعمف هضبقيف هيلإ ريصت نا لبق ريقفلا يأرب كلذ ناك اذا هنأ يعم : لاق

 اميتي نوكي نأ الإ كلذ ينبجعي الف هرما ريغ ىلع ناك اذاو ، هيف فلتخي هنا

 ريصيو ريقف وهو ةاكزلا نم همعطي نأ الا { هلقع ىلع ابولغم وأ مجعأ وأ

 هيأر نع ناك ولو . ملعي ملو زئاج هنإ :ليق دق هنا ؛ يعمف . هلكأي هيلا

 هرمأب الإ زوجي ال : ليقو © كلذ ةزاجإب : ليق دقف هايإ هاسك اذإ كلذكو

 اهذفني امنإو اهريغ ةاكزلاب يرتشي نأ لاح ىلع زوجي ال : ليقو 0 هيأرو
 . فنص لك نم اهلثمو . اهنيعب

 ءارقفلا ىلع اهقرفي مهارد وأ ةاكز نم مهارد هعم ناك نمو : هل تلق

 قرفملا وأ يكزملا اذه هل لاقو جارخلاب هل بجي نم ضعب بلوطو ةيصو نم
 نأ ديرت تنكام : لاقف ؛ ادحاو امهرد وأ مهارد كيطعأ انأ ةيصولل

۔ _ ٤٩



 ىتح هنع ىزج ال م أ 0 رييو كلذ هنع ىطعيف جارخل ١ ف هطعأف هينيطعت

 هرمأب ناك اذإ كلذ يف فلتخي هنأ يعم : لاق ؟ هضبقيو هديب كلذ هضبقي

 ةثرولا رمأب ناك اذإف { ةثرولا رمأب الإ اهريغ يف ينبجعي الو ، ضبقي نأ لبق

 نأ هل زوجي له بح ةاكز هيلع تبجو لجر نع لئسو : ةلأسم

 فالتخالا يف ليق ام ىنعم هبشي هنا يعم : لاق ؟ مهارد اهتميق نع يطعي

 . لوألا ف

 رمتل ١ جرخيو بحل ١ زبخيف بح وأ رمت ةاكز هعم لجر نعو : ةلأسم

 كلت نم اربي : تلق 7 ةاكزلا مهل بهت نمل هيلع اولزن دق افويض معطيو
 . أربي ليق دق هنا يعم : لاق ؟ال مأ ةاكزل ١

 . هملعي ىتح أربي ال : ليقو

 نوقحتسي نمم اوناك اذإ هيزبي نا بحأو © لاح ىلع هيزجي ال : ليقو
 كلذ ناكو ، لاح ىلع ةفايضلا مهل هسفن مزلي نمم نكي ملو 5 ةاكزلا

 . مهل ةحلصم

 هاسك ابوث ريقفلل ىرتشاو رمتلا وأ بحلا كلذ نم عاب نإ : تلقو

 ؟ ال مأ اربيو كلذ زوبي له تلق ث رطفلا يف ايل وأ اهيحضي ةاش وأ هايإ
 . ماعطالا يف ليق ام وحنك فالتخالاب اذه لثم يف ليق دق هنإ يعم لاق

 دلب يف ءارقف هل ماحرا ضعبل هل ةاكز نم لزعي لجر نعو : ةلأسم

 دق ايب مهل يرتشي نأ هيلإ نولسريف مهفرعي كلذ مهيلإ لسريو هدلب ريغ
ائيش لمحي وأ بوث ءارك وأ عنص رجا يف هيطعي وأ ائيش هتاكز نم مه لزع



 ؟ ال مأ ةاكزلا كلت نم ربيو كلذ زوجي له : تلق ؛ كلذ لبق هيف لمعي

 ةلاكولا زيجي نم لوق ىلع هيزجي نأ وجرأو اذه لثم يف فلتخي هنا يعم : لاق

 . كلذ ىف رمألاو

 نم الجر هتاكز يطعي نا بحأف ةاكز هعم لجر نعو : ةلأسم

 نأ بحأ ينإف : هل لاقف ، بوث ىلإ اجاتحم لجرلا كلذ ناكو نيملسملا

 لجرلا ىلإ بوثلا ريصي ىتح لعفي نأ ىرت فيك 3 ايوث كل لمعتسا
 ابوث هل لمعتسي نا هل زوجي ال اذهف ؟ كلذ زوجيو ةاكزلا نم هبسحي نوكيو

 مث هضبقيو هتاكز نم هيطعي نأ ديري يذلا هيلإ ملسي نأ آلإ هتاكز نم
 ضبق اذإ ، ءاش ام كلذ دعب هل لمعتسيو .& ءاش ام كلذ دعب هب هل يرتشي

 . هايإ هيطعي نا ديري يذلا

 . افالتخا اذه ف انفرع يذلا : لاق & باتكلا ريغ نمو

 . ةاكزلا نم هيلع ام بسحو بوثلا لمعتسي نأ هل : لاق نم لاق

 ةاكزلا نم هيلع بجح امم هنمث هل عفدو ئ دلبلا رعسب اماعط هاطعا نإ كلذكو

 . زئاج كلذف

 ةاكزلا هيلإ ملسي نأ الإ اذه نم ءيش زوجي ال : لاق نم لاقو

 . هللا همحر نسحلا يأ نع اذه هبشي ام دجويو . اهنيعب

 لجر نع تلأس ] يراوحلا يبأ باوج نم © هربغ نمو :: ةلأسم

 . انايرع وأ ايتي وأ افيعض ىريف رمث وأ بح لثم ةاكزلا نم ءىش هعم نوكي

 ام ىلعف دلبلا يف رعسلا نوكي ايك رمثلا كلذ نم يطعيو ابوث هل ذخأيف

 وأ هريغ نم بوثلا يرتشي ةاكزلا هيلع بجت يذلا اذه ناك اذإف تفصو

۔ _ ٥١



 زئاج وهو كلذب سأب الف هريغ جاسنلاو 0 جاسنلا ءارك هدنع نم يطعي

 . لوقلا ضعب يف زئاج هنا كلذ ليق دقو كلذ ءاوسو ؛ هللا ءاش نإ

 بوثلا لمعي يذلا وه نوكي وأ هدئع نم بوثلا يطعي ناك نا امأو

 . كلذ زوجحم الف هتاكز نم كلذ بسحو هدنع وأ

 نم هبسحو ابوث اريقف ىطعا نا : لوقلا ضعب يف اضيا ليق دقو .
 - هللا همحر ۔ لبج نب ذاعم نع يور اميف ارئاج كلذ نا : ليق دقف هتاكز

 . ( ملعأ هللاو)

 كلذ ءاوسو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو { هئطخن مل كلذ لعف نمو

 لوآلا لوقلا يف كل تفصو ام ىلع قرولاو رمثلا وأ بحلا نم ةاكزلا تناك

 رشي مل وأ كلذب ريقفلا ىلع راشا كلذ ءاوسو 0 هللا ءاش نا اندنع زئاج وهف

 . هيلإ راصو ريقفلا هضبقو ، هملعي مل وأ كلذب هملعأ وأ . هيلع

 نباو ءارقفلا همعطأو هزبخو ةاكزلا بح نم نحط نإ اضيأ كلذكو
 كلذب مهملعي الو زئاج كلذف اميتي ناك نإ كلذكو 0 كلذ زئاجف ليبسلا

 ناك كلذ ءاوسو . هللا ءاش نإ هنع كلذ ىزجأ دقف هوضبقو مهيلا راص اذا

 . دبعلا ريغ يف وأ دبعلا ي

 ةيحضا هل ىرتشا وأ هتاكز نم ديعلا موي يف ايحل هل ىرتشا ول كلذكو
 . هربغ دنع نم هيرتشي اذه لكو © كلذ هل زاج هتاكز نم ىحض ألا موي ف

 ضعب يف هل زوجي الف هتاكز نم هنمث بسحو هدنع نم هيطعي نأ اماو

 زئاج كلذ ناف لبج نب ذاعم نع يور اےيف اماو © هب ذخأن ىذلا لوقلا

 . باوصلل كايإو هللا انقفو هريغ دنع نم وأ هدنع نم ناك

۔ ٥٢



 ملسي نأ الإ ءىش هلك اذه نم زوجي `ال . ليق دقو لاق هريغ نمو

 ىرتشا نإف { كلذ دعب ءاش ام ةاكزلا يف ريقفلا لعفي مث ريقفلا ىلا ةاكزلا

 . كلذ زاج هيأرب كلذ دعب اهب هل

 هيلع تبجو نإ لوقت امو دمحم نب ىسوم باوج نم ؛ هريغ نمو
 نم كل عقي ام لدب ينم ذخأت : هاتأ اذإ ريقفلل لاقف اهجرخأو ريعش ةاكز

 يذلل لاقف . اهقرفي نأ دارأو رب ةاكز هيلع تبجو وأ ةرذ ريعشلا اذه ةاكز

 ريقفلا كلذ لعفف اريعش ربلا ةاكز نم كيطعأ يذلاب ينم ذخأت : هيطعي

 ىلع كلذب سأب الف ايهيأرب كلذ العف نإف ؟ ةفصلا هذه ىلع ريي هارتأ
 . رعسلا

 . زوجحم ال كلذ نإ : ليق لقو ك هريغ نمو

 نم هل هيلع زوجي ايب ريقفلا عفادي نأ زوجي هنإ : ليق دقو ؛ هريغ نمو
 ريقفلا ضرتعي نأ زوجي كلذكو ؛ كلذ نم ربيو ةاكزلا نم همزلي امم نيدلا

 . هيلع اوقفتا ام ىلع اضورع مه اردلاب ةاكزلا بحاص نم

 هيلإ ملس نمل كلذ زاج ةاكزلا هل ضبقي اليكو ريقفلا ماقأ اذإ : ليقو

 . ةاكزلا نم

 . لاح ىلع كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 . ليكولا دي نم ريقفلا ىلإ راص اذإ كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 زاج هذافناب هرمأي ٹيح ريقفلا رمأب ليكولا هذفنأ اذإ : لاق نم لاقو

 . كلذ

۔ _ ٥٢٣



 ةاكزلا نم نيدلا نم هيلع ايب ريقفلا عفادي نأ زوجي ال : لاق نم لاقو
 . ةاكزلا بحاص نم مهارد ضورعلاب الو اضورع مهاردلاب ذخأي الو

 . هزاجأ نم كلذ زاجأو

 نم هريغو بوثلا ضرتعي ن اك ۔ هللا همحر _ لبج نب داعم نإ : ليقو

 دهع ىلع ةمأل ١ هيقف ن اكو ئ نميل ا ىلع ل او وهو _ تاوكزل ١ نم ضورعل أ

 . ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كسمي لجر يف تركذو ۔ هللا همحر ۔ دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ملعاف .3 هلام ريفوت كلذب ديري اهنم همعطي فيض هب لزني نيح هتاكز
 نإف ةأفاكم الو لاملا ريفوت اهب داري ال ةاكزلا نأ انظفح يذلا نا ۔ هللا كمحر

 لبق نم هتاكز نم اهنأ هفرعو اهنم همعطاف ةاكزلا قحتسي نمم دحأ هب لزن
 . هللا ءاش نا مرغ هيلع نوكي ال نأ وجراف همعطي نأ

 ةفلتحم بوبح يف ةاكزلا هيلع تبجو نميف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . كلذ ف فلتخا دق هنا : طسوو ةئيدر

 ديجلا نع ايهتميقب طسولا وأ ءيدرلا ىطعي نأ زوجي : لاق نم لاقف

 لعف نتإف { ايهتميقب ديجلاو { طسولا نع هتميقب نودلا نم جرخي وأ هتميقب

 . لوقلا اذه ىلع زاج كلذ

 { كوكمب كوكم ديجلا نم ءيدرلا نع الإ زوجي ال : لاق نم لاقو

 ةميقلا زوجي الو & هنم لضفأ وأ نودلا نع ىطعي هنأل {| طسولا نم كلذكو

 . ( ملعأ هللاو ) ليق هنأ يعم اييف لوقلا اذه بحاص عم

۔ ٥٤



 نم ءيش هعم ناك لجر نع ۔ هللا همحر _ ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ هل زوبي له { اهلدب يطعيو اهذخأ دارأ ةاكزلا

 ءاش نإ رايخلا هلف هذفنأ نكي ملو هيدؤيل هزيم امنإو هلام ةاكز نم كلذ ناك

 يف ريغت نكي مل نإو هذفنأ ءاش نإو { هنم لضفأ هناكم ىطعأو هكسمأ

 هل سيلف اهقحتسي ال ةاكز وأ هريغب وهو ، هوجولا نم هجو نم وأ هل هكاسمإ
 . ةاكزلا بحاص يأرب الإ يدنع كلذ

 هنم ركأ هنأ الإ نودأ وه ام لدبأو هدنع نم ةاكزلا تناك نإف : تلق

 اهنم لضفأ وأ ةاكزلا نم الثم نكي مل اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ءاوس نوكي له

 . ليق ام ضعب يف ضورعلا ىنعمب جرخ

 ةميقلاب ضورعلا نم مزلي ام ريغ نم ةاكزلا ءادأ فلتخي هنأ يدنعو

 . مهضعب زبجي ملو ضعب كلذ زاجأف ى ماعطلا نع مهاردلاو ريناندلا نم

 نأل ؛ ( نيملسملا ناطلس ينعأ ) اناطلس كلذل ضباقلا نوكي نأ الإ

 اوءاش نإو 5 اهوذخأ اوءعاش نإف مهريغ نود مهل ناك اذإف هتصاخ مهل ةاكزلا

 . لوقلا يناعم يف ريقفلا كلذك سيلو ، اهريغ نم اوءاش ام اهب اوذخأ

 هنأ الإ ةاكزلا سنج نم ءاطعلا ناك اذا هنا لوقلا ضعب يف هنأ يعمو

 اضورع ناك ولو { ةميقلا يف جرخ اذا ضورعلا ةلزنمب عقي مل بجو ام نودا

 سانجألا فالتخا ريغ سنجلا نم نودلا كلذكو { فالتخالا قحلم قحل

 . لوقلا ضعب يف عاونألا نم

 ابطر الخن الجر ىطعأ لجر يف ۔ هللا همحر _ ديعس وبا لاقو : ةلأبسم

ةلزنمب هدنع كلذ نإ . رمتلا ةاكز ةاكزلا نم هيلع اهبسحو ارسبو



 ىنعم ىلع اسباي ارمت ريصي ىتح لوقلا ضعب ىلع هيزبجي الو ك ضورعلا
 . هلوق

 كلذ هل زوجي له هتاكز نم ةلخن لجر ىلع مرحي لجر نعو : ةلأسم

 . تكردأ دق ةلخنلا تناك اذإ ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف

 نأ ىأر ناكم يف قرولا نم ةقدصلا بحاص ناك نإو : ةلأسم

 ىلع هقرفو اماعط هتقدصب ىرتشاو ءارقفلا ىلع هقرفي نأ حلصأ ماعطلا

 كلذ قرفيو مهاردب ماعطلا نم هتقدص عيبي نأ امأو ؛ سأب الف ءارقفلا

 ديريو { اهريغو . "اربإ لثم عضوم يف نوكي نأ الإ ينبجعي الف ءارقفلا ىلع
 هنمث قرفيو داهتجالاب هعيبي . هنكمي ملف . ءارقفلا ىلإ ماعطلا لمحي نأ

 . هلثمك اماعط هنمثب يرتشي وأ { ءارقفلا ىلع

 ةاكز هتمزل نميف لاقو وجرأ اميف هللا همحر _ ديعس يبأ نع : ةلأسم

 هيزبجي ال : لوقي اضعب نإ . اهنم نودأ اهريغ نم يدؤيف ةطنح بح

 هيف تبجو يذلا نم اهتلمجب ةاكزلا جرخي ن أ هيلع نوكيو ؛ كلذ عقي الو

 . لضفأ وأ

 هتميق نم صقن ام م امت هيلع .نوكيو كلذ هل تبثي : لاق نم لاقو

 نإ : لوقي نم لوق ىلع ١ ذهو هيلع تبجو يتل ا ة اكزل ا نم هيلع تبجو يتل ١

 . ضورعلا ةلزنمب راص دق اذه نأل اضورع ةاكزلا نع يدؤي نأ هل

 )١( ريبك قوس اهيو ةيقرشلا نادلب نم دلب .

 ۔ - ٥٦



 لدبلا جارخإ زاوج ىلع سانلا عمجأو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 . بجاولا نع ةميقلا عفد يف اوفلتخاو & ةاكزلا نم بجي ايع

 نم ءيش هعم نوكي لجر نع تلأسو يراوحلا يأ نعو : ةلأسم

 نم يطعيو ابوث هل ذخأيف انايرع اميتي وأ افيعض ىريف رمت وأ بح لثم ةاكزلا
 يذلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف ؟ دلبلا ف رفسلا نوكي اك رمتلا كلذ

 . جاسنلا ءارك هدنع نم يطعي وأ هربغ نم بوثلا يرتشي ةاكزلا هيلع يجت

 . هللا ءاش نإ زئاج وهو كلذب سأب الف © هريغ جاسنلاو

 . لوقلا ضعب يف زئاج هنأب كلذ : ليق دقو

 بوثلا لمعي يذلا وه نوكي وأ هدنع نم بوثلا يطعي ناك نإ اماو

 . كلذ زوجحم الف هتاكز نم كللذ بسحو هدبع وأ

 نم هبسحو اريقف ابوث ىطعأ نإ : لوقل ١ ضعب ف اضيأ ليق دقو

 ملعأ هللاو ) لبج نب ذاعم نع يور اميف زئاج كلذ نا ليق دقف هتاكز
 . ( كلذب

 تناك كلذ ءاوسو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو هئطخن مل كلذ لعف نمو

 زئاج وهف لوألا لوقلا يف كل تفصو ام ىلع قرولاو رمثلاو بحلا نم ةاكزلا
 . هيلع هب رشي ملوأ كلذب ريقفلا ىلع راشأ كلذ ءاوسو 0 هللا ءاش نإ اندنع

 . هيلإ راصو ريقفلا هضبق وأ ، هملعي مل وأ كلذب هملعأ وأ

۔ _ ٥٧



 نبا وأ ريقفلا همعطأو زبخو ةاكزلا بح نم نحط نإ اضيأ كلذكو
 كلذب مهملعي الو { زئاج كلذف اميتي ناك نإ كلذك { كلذ زئاجف ليبسلا
 يف كلذ ءاوسو ث هللا ءاش نإ كلذ هنع ىزجأ دقف هوضبقو مهيلإ راص اذا
 3 هتاكز نم ديعلا موي يف ايحل هل ىرتشا ول كلذكو 0 ديعلاريغ وأ ديعلا موي
 اذه لكو ، كلذ هل زاج هتاكز نم ىحضألا موي يف ةيحضأ هل ىرتشا وأ

 . هريغ دنع نم هيرتشي

 يف كلذ زوجي الف هتاكز نم هنمث بسحيو هدنع نم هيطعي نأ اماو
 . هب ذخأن يذلا لوقلا

 وأ هدنع نم ناك زئاج كلذ ناف . لبج نب ذاعم نع ىوري ايف اماو

 يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو باوصلاو قحلل كايإو هللا انقفو هريغ دنع نم
 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسل او . ملسو هلاو

 ةرضاح مهارد هدنعو ةرابت نم ةاكز هدنع تناك نمعو : ةلأسم

 الف ؟ كلذ هل ىرت له مهاردلا رعسب بحلا نم ائيش هتاكز نع ىطعأف

 ىلع اهقرفيو ابح مهاردلا يرتشي نم صخر نم صخر ايناو & كلذ هل ىرن
 نوكي نأ الإ كلذ ملعن الف ابح هدنع نم يطعيو اهسبحي نأ اماو . ءارقفلا

 . اعاص اعاص نيعبرا لك نم يطعي هناف ابح هترابت

 له مهارد اهنم قرفو هتاكز عابف رمثلا نم ةاكز هتمزل نمعو : ةلأسم

 ىتح عابت ال ةاكزلا نأل ؛ مرغلا هيلعو { أربي الف تفصو ام ىلعف ؟ أربي

 اماعط مهاردلاب ىرتشا نإ : لاق نم لاق دقف 0 قرولا ةاكز الإ ضبقي

 . كلذ هل زاج ءارقفلا ىلع اهقرفو

۔ _ ٥٨



 نم همعطي نأ هل له فيضلا هب لزني لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم

 نم هل بحلا كلذ نحط يف هريشتسي هنأ انعمس دقف تفصو ام ىلعف ؟ هتاكز

 هنيعب مئاق هنأل رمثلا نم همعطأ امل قحتسم هنأ ملع اذإف رمثلا امأو ؛ ةاكزلا

 . 7 هللاو ادح هيف ثدحي نأ ىلإ جاتحي ال

 ةأرما نعو ، رفعج نب دمح نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هتاكز جرخت فيك . هثرو فرعت ال { رباك دعب رباك نع اهتثرو يلح اهل
 جرختو ربخلا كلذب ذخات اهنأ يدنعف ؟ ةقث نع ةقث اهتدلاو ربخ هيف اهدنعو

 . هرسك اهيلع سيلو ةطاحتسالا ىلع ةاكزلا

 مكب هربخت نأ هيلع اهتاكز نم ابوث فيعض ىلإ تعفر نإ : تلق
 راتخا نإف ةاكزلا نم مهاردلا نم ديري ام نم هل نيبت . معنف ؟ هربختو هيطعت

 نكي مل مهاردلا هتطعأ نإو ث هللا ءاش نإ تفتكا كلذب بوثلا ذخأي نأ

 . هل نيبت نأ اهيلع

 . هيأرب نوكي ىتح نيبتف كلذ ريغ ناك اذإ امأو

 نأ هل زوجي له هلام نم لجرلا اهجرخي ةاكزلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . ربق نمث يف وأ ، نفك نمث يف يطعي وأ ءارقفلل ةوسك اهضعبب يرتشي
 هركيف هسفن لاملا بحاص امأ : لاق ؟ نيملسملا نم جاتحم لجر لزنم ءانبوأ
 هيلإ كلذف ءارقفلا نيب اهقرفيو تاقدصلا ضبق ىلي يذلا امأو { كلذ هل

 ؛ هيف لسف ، ربقلا نمث وأ تيملا نفك امأو ، ةوسكلا يف هيأر كلذ يف ىري
 ريقفلا ىطعيف هتيب برخ وأ هلزنم قرتحإ لجر امأو { ةقدصلا نم ىطعي الو
. سأب الف ةقدصلا نم



 يلي يذلا نإ : لاق ؟ ةاكزلا نم نوسكي له . ءارقفلا نع هتلأسو
 زئاج لك رفاسملا نيعيو ، فيضلا يرقي وأ وسكي نأ سأب هيلع سيلف كلذ
 . هل

 يرتشي ن ا هل روجم له ة اكزل أ هيلع تبجو لجر نع هتل اسو : ةل اسم

 هتاكز نع كلذ هيزجيو هيلإ هملسيو :باستحالا هجو ىلع ريقفل ابوث اهنم

 . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يعم : لاق ؟ ال مأ

 يطعي نأ هل له مهارد ةاكز هيلع تبجو لجر نع لئسو : ةلأسم

 زوجي هنأ كلذ ليق دق هنا يدنع : لاق ؟ رفوأ ناك اذإ ابح اهتميقب ءارقفلا

 . هربغ دنع نم يرتشي وأ كلذ ةميقب هدنع نم

 ناك ولو هريغ دنع نم الو هدنع نم كلذ زوجن ال : لاق نم لاقو

 . رفوأ

 نم يطعي نأ زوبي الو هريغ دنع نم يرتشي نأ زوجي : لاق نم لاقو

 . رفوأ ناك ولو هدنع

 ءاوس هيف لوقلا نوكي له ناويح ةاكز هيلع تبجو ول تيارأ : تلق

 ةاكزلا نم اهنم هيلع بجو ام ةميق نع اضورع وأ مهارد يطعي ن أ هلو

 . كلذ ىنعم تبث اذا ءاوس هنا يعم : لاق ؟ ةقنش وأ ةضيرف

 اذإ ةضيرفلا نا يعم : لاق ؟ ةقنشلا امو ةضيرفلا ايف : هل تلق

 ٤ اهلثم انغ منغلا نمو ،&© اهلثم ارقب رقبلا نمو 0 اهلثم البا لبالا ف تبجو

 . اهربغ نم لبالا 2 رقبلا نع انغ تبجو اذإ اهغا يعمف . ةقنشلا.امأو

۔ - ٦١٠



 نأ دارأو & فانصألا هذه دحأ لجرلا ىلع بجو اذإ : هل تلق

 ةميقلا نا يعم : لاق ؟ ءادن ريغ وأ ءادنب هموقي هتميق نع هريغ نم يطعي

 . عيبلا ف كلذ اناو ؟ ءادنلاب نوكت اهملعأ الو . رظنلاب يرجت انإ

 : لاق ؟ هريغ هعم نوكي وأ هرظنب كلذ وه موقي نأ زوجيف : هل تلق

 الإو ، دلبلا رعس نم هيف كشي ال ارظن ةميقلا رظني وه ناك اذإ هنا يعم

 . هرظن حصي نمم كلذ رظني نمم ىلوت ناك

 طسوألا ىلع وأ مهداهتجا يف رعسلا نم رفوألا ىلع هموقيف : هل تلق
 بجو يذلا ءىشلاو 5 دلبلا رعسب : ليق دق هنا يعم : لاق ؟ رعسلا نم
 رفوألاب طايتحالا يف نا يعمف راعسألا تفلتخا نإف . هلثم يف ةاكزلا هنم
 . كلذ ىنعم تبث اذإ & طسولا رعسلا يدنع هيزجيو

 : لاق ؟ رثكأ وأ ةميقلا يف دحاو هعم نوكي نأ هيزجيف : هل تلق

 م اذإ هلوقب لدتسيو كلذ لثم يف هرظن يف كشي ال يذلا دحاولا نا يعم

 . يدنع كلذ هأزجأ هيف لخد ام لدع قف اوو هرظن 1 كشي

 رصبت نمم تناك اذإ اهنا يعم : لاق ؟ ةأرمإ تناك نإف : هل تلق

 . اهروضح هأزجأ هداهتجا عم كلذ لدع

۔ _ ٦١





 رشع ثلانلا ب ابلا

 رقفلا دح يف

 نيب عمج نم : لاق ؟ هدح ام رقفلا تيأرأ : تلق رثؤملا يأ نع

 هنا يأرب لوقأو : لاق ؟ تظفح كلذكو . ةاكزلا نم طعي مل رمثلاو زبخلا

 . نيميلا ةرافك هل بجتو ، ةاكزلا هل بجت ىذلا ريقفلا

 ةاكزلا نم طعي مل رمثلاو زبخلا نيب عمج نم كلذ دح امف : هل تلق

 ةلغ نم رمثلاو زبخلا نيب عمج نم هنا يأرب لوقأو : لاق ؟ تظفح كلذكو

 الو { اريقف هارأ الف مئاق هلام سأرو هترابحت نم وأ { ةرمث ىلا ةرمث نم هلام

 . ناميالا ةرافك نم الو { ةاكزلا نم يطعي هارأ

 يف رمثلاو بحلا نيب عمج نم هنا هلوق انعم جرخي هنا يعم : هريغ لاق

 يف ينغ وهف هلام سأر ريغ نم هترابت وأ هتعانص نم وأ هتلغ نم هتشيعم

 يف بجي امب هنأل هعضوم لجأ نم هلثم مدأب الإ يدنع متي الو { هتشيعم
 كلذك نكي مل امو ، هتوسك كلذ لثم نم هنكمي ىتح كلذكو ، ضئارفلا

 هنم هل دب ال امم هيلإ جاتحا ام ىلإ ريقف وهف اينغ نكي مل نمو . ينغب سيلف

- ٦٣ _



 : ركب وبا لاق نيكاسملاو ءارقفلا ركذ فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 هلوق ىنعم ىف اوفلتخاو . نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ هركذ لج هللا لاق
 : يرهزلا ةمركعو دهاجم لاقف . هه نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اينا

 هب يذلا ريقفلا : ةداتق لاقو . نيملسملا ءارقف ءارقفلاو نيفاوطلا نيكاسملا

 : لاق هنا كاحضلا نع انيورو . جاتحملا حيحصلا نيكسملا { ةنامز

 . اورجاهي مل نيذلا نيكاسملاو ، نيرجاهملا ءارقف ءارقفلا

 ةفرح الو هل لام ال نم ريقفلا نا : ۔ ملعأ هللاو _ وهو عبار لوق هيفو

 نم نيكسملاو ؛ افيعض وأ ناك الئاس © نمز ريغ وا ناك انمز اعقوم هنم عقي

 اذه لئاس ريغ وأ ناك الئاس هينغي الو اعضوم هنم عقي ال ةفرح الو هل لام ال

 . يعفاشلا لوق

 . نيكتسيو عشخي يذلا نيكسملا نا وهو : سماخ لوق هيفو
 . ءىشلا لبقيو لمحتي يذلا ريقفلاو

 هل ىذلا ريقفلا : ةملسم نب دمحمو نسحلا نب هللادبع لوق اذه

 يذلا نيكسملاو ؛ كلذ نم لفسأ وه نم ىلإ مداخلاو هنكسي نكسم

 . هل لام ال

 ال يذلا نيكسملا : لاق ةغللا لهأ ضعب هلاق . عباس لوق هيفو

 . شيعلا نم ةغلبلا هل يذلا ريقفلاو هل ءعىش

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

 . يهس مهل لعج دق هللا ناكو ةنكسم لهأ باتكلا لهأ نم اموق اوناك

۔ - ٦٤



 نيكاسملا مهسف رقفلا مسا هقحلي مهنم ناك نم ةلبقلا لهأ ءارقف ءارقفلاو
 ةاكز ف ةمذلا لهأل ءيش الو نيملسملا ءارقف لإ ةمسقلا ماكحأ ف لقتنم

 . ةفلؤملا يف ليق ام وحنك حورطم وهو . نيملسملا

 ءارقفلا مه نيكاسملاو . نيكاسملا مه ءارقفلا نأ مهلوق ضعب يفو

 4 انيكسم نيتس ماعطإ » : هلوق وحنك دحاو مهيلع يربحي يدنع مهلكو
 ىنعم ف فلتخم ال نكاسملاو ءارقفلا مهف . : نكاسم ةرشع ماعطإ « و

 . اذه

 ىنغ هل نكي ملو ةنكسملا ىلع ىدغ نم نيكاسملا نأ مهلوق ضعب يفو
 هبشي يدنع اذه لكو هئانغ دعب رقتفاف ىنغ هل ناك نم ءارقفلاو هنع رقتفاف

 حورطم مهمهس ناو باتكلا لها نم نيكاسملا نا : مهلوق الا اضعب هضعب

 . هريغ ىنعم ريغ اذه ىنعمو

 ىناعم يف يدنع لخاد وه هنع ىكح نم ليواقا نم يكح ام لكو

 . اضغب هضعب هيف ىنعملا براقتي هن ألو انباحصا لوق

 ةفرح هلو لام هل نكي مل نم ةفرحلا يف هلوق ىنعم يف جرخي هنا بسحاو
 هنأك اعقوم هنم عقي ةفرحل او . لمعل ١ ف هسمفن دهجم وهو هتحلاعمو هتعنص ف

 . دهتجي الو لمعي ال

 نم قزري يذلا عناصلا نأل مهلوق يناعم ضعب يف يدنع ناك اذكه
 وحنو هل ايب ىنغلا يناعم هبشل ةفرحلا هيلع عقي الو هبسك هيلع رديو هتعانص
 يبنل ةقدصلا لحت ال ) ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع دجوي { كلذ
 . ( يوس ةرم يذل الو ينغل الو يبن لال الو

۔ ٦٦٥



 هدسجب اهيلع يوق ةعنص يذ 35 ( يوس ةرم يذ ) انعم جرخيف

 نكي مل ولو ينغ وهو هلاوحأ نم فراعتي اميف هلام هينغي ايك هينعي ام اهنم جرخيو

 . ينغلا ةلزنمب هتعنصو وهو ؛ هموي توق الإ لام هدي يف

 نايفس ناك : ركب وبأ لاق ئ ىنغلا لح نم رقفلا لح ركذ هنمو

 دمحأو نسحلا نب هللاديبعو حلاص نب نسحلاو كرابملا نب هللادبعو يروثلا

 نوسمخ هل نم ةاكزلا نم ىطعي ال : نولوقي هيوهار نب قاحسإو لبنح نب
 . بهذلا نم اهتميق وأ امهرد

 . ( امهرد نوعبرأ ةيقوألاو ) ةيقوأ هل نم ىطعي ال : ديبع وبأ لاق

 . ينغ وهف امهرد نوعبرأ هل نمو : لوقي يرصبلا نسحلا ناكو

 عم فلألا هينغي الو لام لجرلل نوكي دق : لوقي يعفاشلا ناكو
 . هلايع ةرثكو هتقفن يف هفعض ٍ

 لحت الو مهرد يتئام نم لقأ هل نم ذخأي نأ ساب ال : نامعنلا لاقو

 . ادعاصف مهرد اتئام هل نمل ةاكزلا

 ليواقألا هذه نم اهلك يناعملا هذه جرخت هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 دنع ليواقألا هذه هبشأو & باتكلا نم مدقت اييف كل تفصو ام ىنعم ىلع

 هب اينغ نوكي ام ردقب دحاو لكل رظني امنإ هنإ : يعفاشلا لوق انباحصأ

 هقح يفو ، لايتحإ وأ لام نم اينغ هب هلثم نكي مل ولو ىنغلا مسإ هل تبثيف

 . هتحلصم ىف هب هل رهظتسي ام يناعمو هتلوع ةلقو هتنوؤم
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 كلذ يف نأ وجرأو ، ىنغلاو رقفلا يناعم يف ءاوسب سانلا لك سيلو

 . هتداعإ نع ةيافك

 لاقف ةاكزلا يف انركاذت دقو : ريشب لاق باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ىنعي هنأ بسحأ هنكل مهرد اتئام لجرلا دنع ناك اذإ : رقصلا نب نازع

 ذخأي ال نأ ديري هنا انا تننظ مالكلا نم اذه وحن وأ اهقفني الو اهبهذي ال

 . كلذ نمرثكأ هدنع نوكي نأ الإ رادقملا اذه هدنع ناك اذإ ةاكزلا نم

 ريغ ماعط ةرمث ىلإ ةرمث نم هيفكي ام هدنع لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن : ل اق ؟ ةاكزل ١ نم هطعأ نأ ل له هتنوؤمو هتوسكل ل اتح هز ا

 مهرد اتئام لجرلا عم ناك اذإ : رقصلا نب نازع لاق : ريشب لاق

 هدنع ناك اذإ : هريغ لاق . ةاكزلا نم ىطعي الف اهقفني اهب هل سيل ةعوضوم

 . ةاكزلا نم ىطعي ال اهتميق وأ امهرد نوسمخ

 . كلذ يف فلتخا دق ؛ معن : هريغ لاق

 هتقفن نم هل ايع ةنوؤمو هتنوؤم دعب هعم ن اك اذا : لاق نم ل اقو

 نم ذخأي ل © هتنس ف انيد لمحتي الو هلايعب كلذ رضي الو هتنسل هتوسكو

 . هتعانص وأ ةرابحت وأ ةفارح وأ ئ ةرمث نم كلذ ناك . ةاكزلا

 . امهرد نوسمخ كلذ دعب ىقبي ىتح : لاق نم لاقو

 اهيلإ جاتحي ال { مهرد اتئام كلذ دعب هعم ىقبي ىتح : لاق نم لاقو

 نوكي نأ بحنو 0 اذه يف انل نيبي ام ىلع كلذب هرمأ ىلع راهظتسإ اذهو
 امل هتنسل هب رهظتسي ام هتيافك دعب هعم نوكي ىتح ةاكزلا نم ذخأي نأ هل

 . هتنسل هدعأ دق يذلا هتلوع توقو هتوق ىلع هتنس يف ثداوحلا نم فاخي

۔ - ٦٧



 نم ذخأي نأ هل زجي مل هيلإ راص ناك اذإ يذلا دحلا ايف : هل تلق : ةلأسم

 ىتح دح كلذل سيل مأ دجولاو ىنغلا نم هيلإ اهملس يذلا ربي ملو ةاكزلا

 نم جرخيو اينغ نوكي نا كلذ يف دحلاف لاق ؟ هيف كشي ال ايب هؤانغ رهظي

 هيلإ جاتحيو همزلي ام عيمج يف هيف هبشي الو كلذ يف ركانتي ال ايب رقفلا لاح
 . مهحالص همزلي نمو 0 هلايع حالصو هحالص نم

 نأ بجأ رايثلا هلاومأ تفلتو ةاكزنا هيلع بجت نمف : تلق : ةلأسم
 . ريقف اذه . معن : لاق ؟ ائيش ةاكزلا نم ىطعي

 ؟ ةاكزلا ذخا هل لحي مل هيلا راص نم يذلا ىنغلا دح مكف : تلق

 وأ لام نم زجم توقو . ةقاف ةيافك هعم ناك نم اولاق ام لقأ : لاق

 . ة اكزل ١ ذخأي ل ةكرح

 ذخأي ل اهتميق وأ مهرد اتئام هعم ناك اذإ : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . ةاكزلا

 اهنع ينغ وهو ةضئاف مهرد اتئام هعم ناك اذا : نورخا لاقو

 ترمأ » : ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لوقب جتحاو . ةاكزلا ذخاي الف

 . « مكئارقف يف اهعضأو مكئاينغأ نم ةقدصلا ذخا نأ

 . نيمسق مهمسق : لاق

 ذخأ هل لحي ال ةقدصلا اهيف بجي مهرد اتئام هعم ناك نمو : لاق
 . ةقدصلا

 . مهرد فلا كلمي نأ ىلإ ةقدصلا ذخاي : لاق نم مهنمو
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 هعم لضفيو ةرمث ىلا ةرمث نم هغلبي ام هعم نوكي نا : نورخآ لاقو
 ذخأ اذه نم لقأ ناك نإو ، ةقدصلا نم ذخاي ال مث امهرد رشع ةسمخ
 . ةقدصلا

 ذخأي مل ، ةرمث ىلإ ةرمث نم هيفكي ام هعم ناك اذإ : لاق نم مهنمو
 . ةقدصلا نم الو ةاكزلا

 ذخأ نمف ى ةاكزلا ذخأي ال مث ةنسل ينعا هيفكي : لاق نم مهنمو

 . نماض وهف ةنسلا ةيافك دعب

 نكي مل اذا امهرد نيسمخ كلم نم ةقدصلا ذخأي ال : نورخآ لاقو

 . لايع الو نيد هيلع

 ذخأي ال مث امهرد نوثالث ةيافكلا نع لضفي ىتح : نورخآ لاقو
 . ةقدصلا

 نأل : لاق ، دودحم دح اندنع ةقدصلا ذخأل سيل : لاق نم مهنمو

 ذخاي اذهف : لاق هتكرح هيزجت ال نم مهنمو 3 هأزجأ توقلا بلطو هيف

 نأ هل زاج ةقدصلا ذخأل اقحتسم راص اذاو . هيلا جاتحي امل ةقدصلا

 . دودحم دح اندنع كلذل سيلو رثك وأ لق . اهذخأي

 يا نع : لاق ؟ نيكاسملا نم ىطعي نم ناميالا ةراقك نع « هتلأسو

 زع هللا لوقل ةمذلا لهأ ءارقف ىلا عفدت ناميالا ةرافك ناك هنال ةديبع

 . « ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرض » : لجو

 عفدت ةرافكلاو ىنعملا اذه يف ةديبع يبا فالخ ىلع نوملسملا عمجاو

 . ةالصلا لهأ نيكاسم ءارقف ىلإ

 ةلأسمو { ناميالا ةرافك ف ماعطالا هيلع بجح ال نم ةفص ام هتلأسو

 . هذه ىضتقت ةاكزلا
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 نيكاسم نعو ] هريغو ىلع يا نع هنا دجوي امم هريغ نمو : ةلأسم

 . اهنم مهل خضري : لاق ؟ ءيش ثلثلا نم مهل له ث ةمذلا لهأ

 امأو ، ةغلبلا هدنع يذلا وهريقفلا . دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 نكسا نالف ينب يف ام ): ليق كلذكو { هعم ءىش ال يذلا وهف نيكسملا

 . لاحلا ءوسو رقفلاو ةنكسملا ةدش كلذب داري ث ( نالف نم

 ىلع لديو 6 نيكسم لب : لاقف ؟ربقف تنأ : يبارعال ليق دقو

 يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأو » هركذ لج هللا لوق كلذ

 ةدشو مهلاح ءوس نع رابخالا ۔ ملعأ هللاو كلذ يف دارملا ه رحبلا

. مهرقف



 رشع عب ارل ١ ب ابل ١

 مه اطعو ةفلؤم ١ ف

 ىطعا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نا بتكلا ضعب يف تدجو

 نب عرقالاو { ةئام مازح نب ميكحلاو { ةئام ةيواعمو ث ةئام نايفس ابأ

 ورمع نب ليهسو .0 ةئام ةرهزو .0 ةئام ةثراح نب ءالعلاو ، ةئام سباح

 فوع نب كلامو { ةئام ةيما نب ناوفصو ث ةئام ماشه نب ثرحلاو { ةئام

 ماشهو { ةئام يحمجلا بهو نب ورمعو © نيسمخ لفون نب ةمزخو 3 ةئام

 سادرم نب سابعلاو ك نيسمخ عوبري نب ديعسو ، نيسمخ رمع نب

 . ةيام ردب نب ةفيذح نب نصحو ، نيسمخ

 هللا لاق مهبولق ةفلؤملا ف ۔ ( فارشالا ) باتك نم _ : ةلأسم

 ةفلؤم او اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا انا ء : ىلاعت

 . ( ةيالا ) هه مهبولق

 . مهبولق ةفلؤملا مهس يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 يف نولخدي نيذلا مهبولق ةفلؤملا : لوقي يرصبلا نسحلا ناكف
 . مالسالا

۔ _ ٧١



 . ىري ام ردق مامالا مهيطعي مهس مهل : روثوبا لاقو

 هيلع هللا ىلص ۔ هتلا لوسر دعب ةفلؤملل مهس ال ةفئاط تلاقو

 . ۔ ملسو

 يبنل ا دهع ىلع كلذ ناك انإ : اولاق يأرل ا باحصأ لوق اذه

 . الف مويل ا امأو ملسو هيلع هللا ىلص _

 اوناك ةفلؤملا نأ انباحصأ لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نم الو .ث رقفلاب ةقدصلا يف هل قح ال نمم ءاسؤرلاو ءاينغألا نم اماوقأ

 اذإ مالسالا ىلع نوفاخي اوناك مهنأ الإ { اهيلع نيلماعلا نم الو ، نيمراغلا

 نم مهبولق فلأتي ايههس مهل هللا لعجف داسفلا مهنم رهظي نأ اوطعي مل

 . هل مهتنوعم دادمتسإو مالسالا نع مهتكوش رسك يف مالسالا

 هللا ىلص ۔ يبنلا ناك امناو حورطم ءالؤه مهس نا : لاق نم لاقو
 () ملسو هيلع

 يف نيملسمللو مامالل ناك مهتلزنمب دحا لزن نا : لاق نم لاقو

 . ةنيل يبنلل ام داهتجالا ىلع كلذ

 لزني نمل نوكي نأ كلذ هبشأف هودع ىلع هراهظاو 3 هتكئالمب هل هللا هرصنو

 )١( ) لصالا يف اذكه . اروتبم مالكل اودبي ( .

 ۔ - ٧٢



 ىجري ال نأو . هلها ءايحاو هرصنو نيدلا زازعإ ىنعم يف هريغ ةلزنملا كلتب

 . رصنلا نم قوأ ام ىتؤي الو هماقم دحأ موقي نأ

 : لاق ؟ مه نم مهبولق ةفلؤملاف : تلق ديعس يبا نعو : ةلأسم

 نب ةنييعو ، سباح نب عرقألاو ، ةيمأ نب ناوفصو { برح نب نايفس وبا
 { سادرم نب سابعلاو © ماشه نب ثرحلاو ، ردب نب ةفيذحو ، نصح
 . مازح نب ميكحلاو

۔ ٧٢٣ ۔





 رشع سم اخلا ب ابل

 اهيلع نيلماعلاو نيمراغلاو باقرلا مهسأ ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اننإ « : ىلاعت هللا لاق

 . ( ةيآلا ) ه نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو

 . باقرلا مهس يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 5 يرصبلا نسحلا لوق اذه . ةبقرلا اهنم قتعي : ةفئاط تلاقف

 نب قاحساو © لبنح نب دمحاو © رمع نب هللادبعو ،ك سنا نب كلامو

 . روث يبأو { ديبع يبأو 35 هيوهار

 © نيبتاكملل كلذ لعجي انا ةلماك ةبقر اهنم قتعيال : ةفئاط تلاقو

 . ىعفاشلا لوق اذه

 . نوبتاكملا اهنم ناعي نأ ينبجعيال : كلام لاقو

 . يعفاشلا لوقك دعس نب ثيللا لوقو

٧٥ _-



 نم قتعي ال : ال اق اےهخ ١ ريبج نب ديعسو يعخنل ١ ميه ارب ١ نع انيورو

 هنم قتعيو ةبقر ف هنم ىطعي نكلو : يعخنل ١ ل اقف . ةلم اك ةقر ة اكزل ١

 . ابتاكم

! 

 . مالسالا يعدي نمم بتاكم لكل فصن

 نم همالسإ مدقو ماصو ىلص نمم باقر هب ىرتشي يناثلا فصنلاو
 . نوقتعي ىشنأ وأ ركذ

 . قرلا نع باقرلا حيرستو قتعلا ىنعم يف صاخ وه امنإ باقرلا

 ةقدصلا يف هل نإو هنيح نم رح بتاكملا نأ مهلوق يناعم يف جرخيو
 رئاسل ايهس ميرغلل نا ايك ءارقفلا مهس نود ةبتاكملا نم همزل امل يهس

 ام عضاوم يف ىلاعتو كرابت هللا هنابا اذه اينإو { ءارقفلا مهس ريغ نويدلا

 يف صصاحي نأ ناكلو 3 اهلك ماهسلا هذه ضرف هنأ الإ ةاكزلا هيف لعجي

 © ثيراوملا ماهس ةلزنمب ثروي كلذ ناك كلذك كلذ ناك ولو 0 ةاكزلا

 قبس دحأ ىلع ماهسلا لهأ نم ادحأ لضفي نأ دحأل زوجي ال ناكلو

 . ليضفت ريغب دحاو ىنعمب لضفلا

 دعبي مل تقتع دق ةبقرل هجولا اذه يف اهنم لعجي نأ زوجي هنأ تبث اذإو
 ةبتاكملا توبثل اهل عضاوم كلذ ناك اذإ قتعيو . باقرلا اهنم يرتشي نأ

۔ -_ ٧٦



 نيبو هنيب ةتباث بتاكملا ةبتاكم نا فلتخي ال هنالو اهيف بتاكملا قحلو

 ماكحأ ف اجراخ كلذ ناك هربغ ظفلب هربغ هل هبتاك نا كلذكو . هديس

 . ةبتاكملا

 هبشي ايب كلذ ىنعم جرخي هقتعل اهنم دصقلاب ىرتشا هبتاك اذإ كلذك

 نأ لجرلل نإ انباحص أ لوق ف كلذ دجوي دقو ؛ ب اقرل ا مهس ىنعم

 . هتاكز نم وأ هقتعيو هتاكزب دبعلا يرتشي

 هديس نم هسفنل هيرتشي نأ دبعلا رمأب كلذ نوكي نأ كلذ ينبجعيو

 . همزل اميف ةاكزلا نم ىطعيو نايضلا همزليو قتعي ىتح

 نإ كلذكو . يدنع كلذ زاج هقتعاو ةاكزلاب يرتشملا هارتشا نإو

 كلذ ناك . هيف ةاكزلا يدؤي هنأ داقتعإو قتعلا ىلإ دصقلاب اذه ىلع هارتشا

 اينإو هتمذ يف كلذ نايض همزل دق ذإ & فالتخالا ىنعم هيف هبشي امم يدنع

 . ةاكزلا هيف يدؤي نأ هتين داقتعا ناك

 . هلام يف وه همزل دق اقح كلذ ناك داقتعا ريغ ىلع هارتشا ولو

 لصفلا اذه يف ىل نيبي الو © هيلع ة اكزل ا نم وه همزل ام يدؤي ن أ زوجي الو

 . فالتخا

 ينبجعيو ةقدصلا 1 قح هل مراغل او . دمحح يأ عماج نم : ةلأسم

 . مراغ ريغ لصالا يف هنأل { ةنيبي الإ مراغلا لوق لبقي ال نأ

 . ةنيبب الا هبتاك هديس نا هاوعد لبقتال دبعلا كلذكو

۔ -_ ٧٧



 نم هيلا عفدي يذلا مراغلا ف سانلا فلتخا : باتكلا نمو

 . ةضورفملا ةقدصلا

 . هربغ نم مرغ همزل يذل ا وه : موق لاقف

 مس او ، هريغ نعو هسفنل انيد لمحت نم لك مر اغلا : مهضعب لاقو

 . هيلع عقي مراغ

 هؤاضق همزليف 0 فارسا ريغ نم انيد لمح نم : مهضعب لاقو

 . همرغو

 © هاضق دبع الو نيدلا هيلع يذلا وه مراغلا نا يدنع بجوي رظنلاو

 ف مرغلاو . نيدلاب الغتشم ناك ناو . مراغ ءاضقلا دب ل نمل لاقي الو

 . نارسخلا ةغللا

 هيلعو ،© هحبر هل يأ همرغ هيلعو همنغ هل : نهرلا يف ليق هنمو

 كلذلو حبرلا منغلاو ة هكاله يأ ) ةخسن يفو ( . هكاله وا هنارسخ

 . مهيلا هلقنو نيملسملا هللا هءعافأ امو حبر اهنأل مئانغلا تيمس

 ءيش ال يذلا وهف نيكسملا امأو . ةغلبلا هدنع يذلا وهف ريقفلا امأو

- ٧٨ -



 رشع سد اسلا ب ابل

 ةاكزلاو ءىفلا قفني اذاف

 ( ميهاربا يبا خيشلا نع ر

 هنم ىرتشيو تيللا نيد ف لعجيو . دجاسملا هنم ىنبي ءيفلا نا ليقو

 ال ةقدصلا نأل { ةقدصلا نم كلذ نوكي ال اينإو ، هنم جحيو فحصلل

 . كلذ يف لعجت

 دحأ يف هذخأ يذلا كلذ لصح مث هرقفل ريقف ةاكزلا نم ذخأ نإف

 . ةاكزلا بحاصل كلذ زاجو هل كلذ زاج باوبالا هذه

۔ _ ٧٩





 مزلي ال امو ةاكزلا نم ىطعملا مزلي اےيف

 اذإ ام هلام نم لجر هيطعيف ةاكزلا هيف غلبت ال لام هل لجر نعو

 { ةاكز هيلع سيلف ةرمث هاطعأ ناك نإ : لاق 3 ةاكزلا هيلع تبجو عمتجا

 . ةاكزلا هيلعف ةرمثلا كاردإ لبق ةيطعلا تناكو © الصأ هاطعأ ناك نإو

 . هيلع ةاكز الف ةرمثلا تكردأ دقو ةيطعلا تناك نإو

 ةسمخ طقليو . رمت ةبرجأ ةرشعب ء يجي لخن هل لجر نعو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ ةاكزلا هيلع بجي له ةبرجأ

 هعمح ول ام هلخن نم مهريغو .ع ارقفل ١ يطعي لجر نعو .: ةلأسم

 ةاكز ال : لاق ؟ هيكزيو كلذ بسحي نأ هيلع له . ةاكزلا هيف هيلع تبجول

 ظفحأ اذكه : لاقو . هتيطع ىف ةأفاكملا طعي مل امو ةأفاكم طعي مل ام هيلع

 هاطعأ نم ىلع نكي ل ارسبو ابطر ىطعأ يذلا لكاف ةأفاكمل هاطعأ نإف

 . ةاكز

۔ _ ٨١



 . هنم هل ةيده لجر ىلإ هلخن ةرمث عفد لجرف : هل ليق : ةلأسم

 هيف فلتخي : لاق ؟ هيلإ يدهملا ىلع مأ اهتاكز لخنلا بحاص ىلع نوكيأ
 3 تضم دق دي ةأفاكمل نكي مل اذإ هنإ لوقلا يناعم ضعب يف جرخي هنأ يعمو

 ةاكز الف ، ريقف وأ ينغ يف هلل كلذ ناكو هلام نع اعفد الو اهوجري ديل الو

 . هيلع

 هيلع ناك ينغ يف تناك اذإو 0 هيلع ةاكز الف ريقف يف تناك اذإ ليقو

 . هجولا اذه ىلع ةاكزلا

 عقوم عقي كلذ نأل ةاكزلا كلذب ديري ىتح ةاكزلا هيلع نا ليقو
 . بجاولا هب دري مل اذإ لفنلا

 ءارقفلا اومعطأ اميف مهيلع ةاكز الو 5 رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نوكي نأ الإ اضيأ كلذ ىطعأ نم ينعي مهيلع ةاكز الو رمتلاو بطرلا نم

 ناك نإو . ةقدصلا ببس نم نكي ملو . ةأفاكمل هاطعأ كلذ ىطعأ يذلا

 . مهيلع ةقدص الف ةقدصلا لبق نم

 ةاكز الو ، هيف مهيلع ةاكز الف ارسبو ابطر مهلخن نم لكأ ام امأو

 { ةأفاكمل هاطعأ كلذ هاطعأ يذلا نوكي نأ الإ اضيأ كلذ يطعأ نم ىلع

 الإ هيف ةقدص الف ةقدصلا لبق نم ناك نإو . ةقدصلا ببس نم نكي ملو

 معطيف عاص ةئايثالث بيصي لجر لثم كلذو . هب متي ةقدصلا نوكي نأ

 اميف ةاكزلاو معطأ اميف ةاكز الف رثكأ وأ لقأ وأ عاوصأ ةرشع اهنم ءارقفلا

 . ةقدصلا هيف غلب اذإ ارمت راصو مرصو سبي اميف الإ اندنع ةاكز الو . يقب

۔ ٨٢ ۔-



 لوألا لوقلاو ، حاطسملا هعمج اميف ةقدصلا امنإ : لوقلا ضعب يفو

 . طوحأ

 ةلخن اناطلس وأ ناطلس نوع ىطعأ نم امأو © هريغ نمو : ةلأسم

 { ةيقت هاطعأ امنإ ناك اذإ ةاكزلا هيلع اذهف ارمت اهدج ىتح اهكرتف هلام نم

 هيف اذه لكف . هلام هنع ةنحل وأ ةأفاكم وأ ةيقتل يطعأ ام لك : اولاق مهنأل

 . ةاكزلا

 نع لمجي نأ الإ هيف ةاكز الف ءارقفلا ليبس يف هلل ىطعأ ام امأو

 اريقف ىطعأ لجر لثم كلذو . ةاكز هيف سيلو ث ةاكزلا هب بجت ىتح ةرمثلا

 رشع ةعبرأ هلام ةيقب نم يطعملا باصاو رمت نم ابارج اهنم باصأ ةلخن
 يتلا ةلخنلا نم يذلا رمتلا نم بارجلا كلذ لمحيف ريفقلاب رمت نم ابارج

 رشع ةعبرالا ةاكز جرخي مث هل ىتلا ابارج رشع ةعبرالا ىلع ريقفلا اهاطعأ

 ريفقلاب اريفق رشع ةعبرأ وهو ابارج رشع ةعبرالا ةاكز جرخي مث هل ابارج
 اهاطعأ ىتلا ةلخنلا نم ريقفلا هباصأ يذلا بارجلا كلذ ةاكز هيلع سيلو

 . هايإ

 اريقف ةلخن ىطعأ نم تلقو { بسحأ اميف ديعس يبأ نع : ةلأسم
 ةلخنلا هذه تراص اذإف & تفصو ام ىلعف ؟ ةاكز اهيف هيلع له ريقف ريغ وأ

 كلذب هسفن نع عفدي نأ ريغ نم هلل اهب داري كلذ يف هل هنم ةيطع ريقف لل
 هيف سيل كلذف هلامل ةنج اهلعجي الو ؤ اينغم هسفن ىلإ كلذب دجي وأ امرغم
 . ريقفلا دي يف ارمت تراص اذإ ةاكزلا اهب ربجي نكلو . ةاكز

 . ةاكزلا كلذ ين هيلع : لاق نم لاق دقف ريقفلا ريغ اهاطعأ اذإ امأو

۔ -_ ٨٣



 داري لي ذاختا الو ةأفاكم هب داري ال هلل كلذ ناك اذإ : لاق نم لاقو

 ٨ كلذ يف ةاكز الف اصلاخ هلل كلذب دارأو 73 هلامل ةنجوأ ةأفاكملا كلتب

 . ةهبشلا نم أربأ لوألا لوقلاو

 . هللا ءاش نإ عساو وهف لوألا لوقلاب عستا نمو

 نع رثؤملا يبا تلأسو ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يبا نع دجوي امم : ةلأسم

 اهكرت وأ ابطر وا ارسب ىطعملا اهلكأف ، هلخن نم الخن الجر ضبق لجر

 : لاق ؟ ىطعملا ىلع وأ ةقدص اهيف يطعملا ىلع له اهدجو ترمثأ ىتح

 © هلل اهدارا يطعملا ناك اذا ىطعملا ىلع الو يطعملا ىلع ةقدص اهيف سيل

 اهكرت اذإ يطعملا ىلع ةقدصلا اهيفف اهيلع ءىفاكيل وأ ةافاكمل اهدارا ناو

 . هيلع ءيش الف ىطعملا امأو 3 ترمثأ ىتح ىطعملا

 3 عاص ةئايثالث نع هيف ام تصقنف هلل اهدارا يطعملا ناك ناو

 هلخن ةرمث نم هدي يف يقب ام ىلع اهلمحو اهب قدصت يتلا لخنلا كلت تبسح

 ةاكزلا جرخأ عاص ةئامثالث تمتأ ناف & ترمثا ىتح اهكرت ىطعملا ناك اذإ

 . ةاكز هيف هيلع سيلف هب قدصت امو 0 هدي يف يقب امم

 : لاق ؟ ةاكز ىطعملا ىلع له اينغ ىطعملا ناك نا تيأرأ : تلق

 ىلع ةاكز الف اهيلع أفاكي نأ دارأ الو © ةأفاكمل اهاطعأ يطعملا نكي مل نإ

 ءارقفلل يطعملا مزلي هنا انركذ يذلا هجولا ىلع الإ ىطعملا ىلع الو يطعملا

 . هيف ةاكزلا

 ىطعملا اماف 0 اهيلع افاكيل وأ ةأفاكمل اهدارا يطعملا ناك ناو

 ىتح ىطعملا اهكرت اذا ةاكزلا اهيف هيلعف يطعملا اماو ، هيلع ةاكز الف

۔ -_ ٨٤



 ناك يطعملا ىلع ةاكز الف ابطر وأ ارسب اهلكأ يطعملا ناك نإو © ترمثأ

 . اريقف وأ اينغ ىطعملا

 سيلف هوجولا نم هجول وأ اهيلع افاكيل وأ ةفاكمل يطعملا اهدارا ولو

 هيلع نكي مل عاص ةئامثالث ةلخن ةرمث ةيقب متي مل ولو ةاكز اهيف ىطعملا ىلع
 ل اذا هلي ف يقب يذلا ف الو ابطر وأ ارسب لكأف 6 هاطعأ يذلا ف ةاكز

 . عاص ةئاثالث هدي ف يقب يذلا متي

 ىتح اهكرتف لخن ةرمث ىطعأ ينغ وأ ريقف لجر نعو : ةلأسم
 . ةاكز هيلع سيل : لاق ؟ ةاكز هيلع له عاص ةئامثالث اهنم ةجو ترمثأ

 نعو ۔ هللا همحر يلع يبا نم باوج نم هنا دجوي امبو © هريغ نمو .
 { ةقدصلا ةعامجلا يف غلبتف ةلخن لجر لك ةيرقلا لهأ هيطعي لجر

 اريقف نوكي نأ الإ لخنلا لهأ ىلع ةقدصلا ناف ؟ ةقدصلا هيلع له

 لهأ ىلعف مهحيطاسم نم ارمت هوطعأ ناف { ةقدص مهيلع الو هيلع ىرن الف
 . ةاكزلا نوطعي نمم اوناك اذإ ث .اوطعأ ام ةاكز حيطاسلملا

 نيذلا ىلع الو مهحيطاسم نم اوطعأ نيذلا ىلع سيل رثؤملا وبا لاق

 اوطعأ وأ اوأفاكيل اوطعأ .أ ةأفاكمل اوطعأ نوكي نا الإ ةقدص لخنلا اوطعأ

 . ةأفاكملا كلذب اوبلطي نأ الإ اينغ

 هب دري ملو © هللا هجو هب ديرأ اذإ هيف ةاكز ال ليق لقو : لاق هريغ نمو

 هب ربجت هنأ الإ كلذ ىف لاومالا لهأ ىلع ةاكز الف ايندلا ضارغأ نم ائيش
. ةاكزلا



 . ةاكزلا هب ربجت الو هيف ةاكز ال : لاق نم لاقو

 ةاكزلا هب ديرأ ام الإ ةاكزلا نع ىزج ال هنإ ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 نع هب ديري نأ الإ { للا هجول ةقدصلا هب دارأ ولو هاطعأ ايف ةاكزلا هيلعو

 . هل مزاللا

۔- - ٦ ٨



 رشع نم اثلا ب ابل ١

 هرقف لجأل هتاكز ءارقفل ١ نم ىطعي نأ زوجي نم

 كلذ هبشأ امو ةاكزلا قفنت اذاييفو

 لإ لسرأ ليحرلا نب بوبحم نع ثيدحلا يف لإ عفر : رثؤملا وبأ لاق
 . ارامح يناطعاف هتيتأف . هيتآ يذلا مويلا يف موصأ الو هيتا نأ () عيبرلا

 نم ناك نم يل بتكاو ةرصبلا ءايحأ يف فطو . رامحلا اذه بكرا : لاقو
 ىلع ناك نم جرختسأ تلعجو رايحلا تبكرف : بوبحم لاقف 0 نيملسملا
 تدجوو . ةئاينايث اوغلب ىتح مهبتكأو ةرصبلا ءايحأ نم نيملسملا يأر

 نهعم اماتيأ اوفلخو اوتام دق انموق نم لاجرب نجوزت دق نيملسملا نم ءاسن
 الف مهيف هيار ىريل مهتزيمو مهتبتكو ءيشب مهيف ينرمأ عيبرلا نكي مل
 ةمحر انموق دالوأ نم نيذلا ىماتيلا كئلوأ ىطعأ هتفرعو هيلإ تعجر
 . ملعأ هللاو ثيدحلا يف لإ عفر اذكه { مهتاهمأل

 هربقو نايعب ةنطابلا نم ىول ةيالو نم هلصأ يديهارفلا يرصبلا بيبح نب عيبرلا ناك ( ) ١

 ةديبع يبأ دعب اهب ةيضابألا عجرم راصو يناثلا نرقلا لئاوأ يف ةرصبلا ىلإ رجاه فورعم روهشم اهب

 اهجراخو ةرصبلا يف اهيقحتسم ىلع اهقرفيو اهتيضابأ نم ةقدصلا ذخأل ثعبي ناكو

_ ٨٧ ۔ .



 . مهلوع نم مهمزل امل مهتاهمأ لضفيو ائيش مهل لعجي ال نأ بحأو

 ائيش ةقدصلا نم ذخأي نمع بوبحم نب دمحم تلأس : ةلأسم

 لوقأو انع اذ وأ ىنغ اذ نوكي نأ الإ . ال : لاق الام هب يرتشي وأ هب جحيف

 نكي مل اذإ امأو لدع مامإ مامالاو ، نوعمتجم هيف نوملسملا تقو يف كلذو

 ىلإ اهنوعفديف مهقروو مهرايث نم مهتاكزو مهتاقدص نوملسملا ناكو مامإ

 نم ائيش اهب يرتشي نأ مهنم اهذخأي يذلل سيلف مهنيد لهأ نم مهئارقف

 يفو هلايع ةنوؤمو { هتوسكو هتقفن يف اهعضي نأ الإ اهب جحي الو لوصألا

 . هنيد ءاضق

 نمم هنيد لهأ نم لجر ىلإ هتاكز يدؤي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ اهنكسي نمم الو ، هتيرق لهأ نم سيل هنأ الإ ، نيملسملا نيدب نيدي
 نيدب نيدي نمم ادحأ دجي الأ الإ اهريغ ىلإ ةيرق ةاكز جرخي ال : لاق

 . س ب الف نيملسمل ١

 . ال : لاق ؟ مرغلا هيلعف لهاج وهو كلذ لعف امنإف : تلق

 اذه : لاق ؟ هيلإ اهلمحي ملو ، هتيرق نم ةاكز هيلإ عفد نإف : تلق
 . هيلع سأب الو { زئاج

 © بيرغ وهو ةاكزلا نم لإ بلطي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةيلع انكردأو ظفحن يذلا : لاق ؟ أربأو هيطعأ نأ لإ هيلع وه ام يردأ الو

۔ - ٨٨



 لدع مامإ نكي ل اذإو ى مهتاكز هيلا اوعفد لدع مامإ ناك اذإ هنا ءاهقفلا

 . مهنيدب نيدي نم ىلإ اهوعفد

 ؟ هيلع وهام يردأ الف ىماتيو لمارأو فاعض ناريج لف : تلق

 وه ام ىلع وهف هيأر ملعت ملف نيملسملا نيدب هفرعت مهنم ناك نم : لاق
 نيدب نيدي هفرعت ال تنك نإو { ةاكزلا نم هيلإ ملسي اييف سأب الو ، هيلع
 هيلإ عفدت الف . نيملسملا يأرل فالخ هنم رهظ ةنتفلا تعقو املو نيملسملا

 . كتاكز

 اكز هيطعأ نأ تدرأ اذإ نيملسملا نيدب هفرعأ ال نمف : تلق
 . معن : لاق ؟ هنحتمأ

 الام دقتعي وأ جحي نم ىلع سأب ال : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 . ىنغ اذوأ انع اذ ناك اذإ نيملسملا يف مامالا هيطعي امم

 نم ىطعت ال اهنا : ةضفوأ بهذ ىلح اهعم ةأرما يف لاقو : ةلأسم

 الإ } اهتنس مامت اهيفكي ام يلحلا كلذ نمث دعب نم هيلا جاتحت ام آلإ ةاكزلا
 رفكيو اهنيد هنم يضقت نا ديرت اهنا : لوقنف ىنعم كلذ يف اهل نا لوقت نا

 ربلا نم ءيش يف هذفنت وأ © اهسفن هب رهطت وأ ةجحب هيف يصوت وأ اهغاهيا هنم
 . ةاكزلا نم ذخأت نا اهل زوجيو ةاكزلا نم اهاطعا نمل زوجي هناف

 هناف ةلزنملا هذهم ىهو ةاكزلا نم ائيش اهاطعأ دق دحأ ناك ناف : لاق

 . اهقدصي ناك نا اهلأسي

 ناف : لاق ؟ مرغ هيلع سيلف انركذ امم ائيش هب ديرت اهنا تلاق ناف

 ةاكزلا نم اهاطعأ نمل ةنماض ىهف ةلاحلا هذهب ىهو ةاكزلا تذخأ تناك

۔ -_ ٨٩



 ةنيمأ تناك اذإو : لاق . ةاكزلا نم هدنع نم تذخأ ام هيلع درت نا اهيلعو

 يذلل كلذ زاج مهريغ وأ اهدالوا نم ءارقفلا همعطت يه اها : تلاقو

 . ءارقفلل همرغ وه هيلعو ملست نا اهيلعف آلو { ةاكزلا نم اهاطعا

 نم هلايع يفكيو هيفكي ام ذخأ اذإ ةاكزلا نم ذخأي يذللو : لاق

 بتكي اساطرق ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا نم ذخأي امم يرتشي نأ ةرمث ىلإ ةرمث

 هيفكي ام دعب نم ةاكزلا نم ذخأي نا اماو . افحصم هنم يرتشيو ملعلا هيف

 . كلذ هل سيلف كلذ هنم يرتشيو هلايع يفكيو

 نم ذخأي نأ هلايع يفكيو هيفكي ام هعم نوكي يذلل لهف : هل تلق

 : لاق ؟ هسفن كاكف وأ 3 همزل دق جارخ نم هسفن ءادف يف يطعيو ةاكزلا

 امناو اريقف ناك هلايع هب توقي ام عاب ول هنأل كلذ هل امناو كلذ هل © معن

 . هلايع توقو هتوق هب ىذغتي ام ذخأي

 نم كيرشلا ىطعي نأ زوجي له : تلق ۔ ةيشاحلا نم : ةلأسم

 زيجي ال يذلاف ، هيف اوفلتخا دق اذه : لاق ؟ اريقف ناك اذإ لاملا كلذ ةاكز

 فوجلا لهأ ضعبو اهنم ذخألا هل سيلو . ةاكزلا ءاداب دبعتم هنإ لوقي كلذ

 امم هتاكز جرخي نا دحاو لك ىلع ناك ةرمثلا اومسق اذإ كلذ لثم زاجأ دق

 نم هباع نم مهيلع كلذ باعو ث زاج هكيرش هاطعأ ناو 3 هدي يف
 . نيملسملا

 ناك اذإ لخنلا كلت ةاكز نم ىطعي عرزلاو لخنلا لماعف : تلق
 ىلع نحنو © دحاو اهلكو باوجلا مدقت دق : لاق ؟ هدالوأو هتأرمإ وأ اريقف

_ ٩٠ _



 . مهريغ نم الو هدالو أ نم لوعي نم الو لم اعلا يطعي ال يذل ١ لوقل ا

 . ( عجر )

 نم هلام ةاكز نم هيطعي نا هديسل له © دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ يف يل نيبي ال : لاق ؟ فالتخا كلذ يف كدنع لهف : هل تلق
 . فالتخا

۔ -_ ٩١





 جحلا يف ةاكزلا ءاطعإ ركذ

 ) فارشالا باتك نم (

 نع انيورف جحلا يف ةاكزلا ءاطعإ يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 . جحلا ي هتاكز نم لجرلا ىطعي نأ اسأب ىري ال ناك هنأ سابع نبا

 . هللا ليبس نم : لاق هنا رمع نبا نعو

 : جحلا يف كلذ نم ىطعي : لبنح نب دمحأ لاقو

 ي اهنم ىطعي ال : نولوقي روث وبأو يعفاشلاو يروثلا نايفس ناكو
 . ةرمع الو جح

 . يفوكلا نع كلذ روث وبأ ىكحو

 . لوقأ اذكه : ركب وبأ لاق

۔ _ ٩٣



 ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 عضاوم نم هلوق ىنعم يف جحلا سيلو جحلا يف ىطعت ال ةاكزلا ناب قافتالا

 همزل نإ هنا مهلوق يناعم ضعب يف جرخي هنا الإ 5 اهيلع هللا لد يتلا اهماهس

 همزل دق اميف ةاكزلا نم ناعي نأ انيد هيلع بجو دق جحلا ناكو رقتفا مث جحلا

 يف هيف همزلي ال يذلا هلام يف مراغ هنأك اذه ناكو . جحلا بوجو نم

 ةاكزلا نم ذخأي ناكو امرغ هيلإ راص اذإ همزل امنإو . جحلاب هعبت لصألا

 . نيمراغلا ىنعمب

 ىتح اهدؤي ملف ةاكز همزل ول كلذكو كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 نيمراغلا مهس توبث قيرط نم فالتخالا ىنعم هبشأ انيد هيلع تراص

 يتلا ةمارغلا يف نكلو . جحلا يف الو ةاكزلا ين ىطعي ةاكزلا نأ قيرط نم ال

 © هعيبي ال نأ مراغلل زوبي ناك يذلا ءرملا اهيف عابي نأ بجوو . هتمزل دق

 . هتلغ يفو هيف اينغ نكي مل اذإ هنيد ءاضقو هتنوؤم يف ةاكزلا نم ذخأيو

.۔ _ ٩٤



 نورشعلا بابلا

 ليبسلا نبا مهس يف

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو

 . هه ليبسلا نباو

 اذإ رفاسملاو فيضلا وه ليبسلا نبا : ةداتق لاق : ركب وبأ لاق

 . ءىش هعم سيلو هر عطق

 . ةاكزلا نم ىطعي ليبسلا نبا وه هب عطقنملا جاحلا : كلام لاقو

 نإو رفاسملا وه ليبسلا نبإ : ديعسوبأ لاق : يأرلا باحصأ لاق

 يف لزن اذإ هنطو ي اريقف وأ اينغ ناك هرفس ىنعمل ايهس ةاكزلا يف رفاسملل
 ىلإ هرفس يف هتجاح ىنعمل ةاكزلا نم عيش ذخأ ىلإ ةجاحلا ةلزنمب هرفس

 ميف قرف كلذ يف يدنع سيلو © ةجاحلاو ةرورضلا نم هسفن ىلع نمأي نأ
 لهأ ناعي نأ ينبجعي ال هنإف 5 هللا ةيصعم يف نوكي نأ الإ { رفاسملا ناك

 © كلذل مهرفسو مهدصق ناك اذإ هللا لام نم مهتيصعم ىلع هللا ةيصعم

۔ _ ٩٥



 اينغ ناك ولو هتمزل دق يتلا هتجاح يف نادي نأ رفاسملا مزلي نأ يتبجعي الو

 . نيدلا موزل يناعم يف ضراوعلاو ثداوحلا ام يردي ال هنآل { هنطو يف

 ىلإ هرفس يف هتجاحل ةاكزلا نم ذخأي نأ دجو اذإو { :هل نوكي نأ ينبجعيو

 ليبسلا نبا قح ىنعم تبث اذإ نيدلا دجو ولو 5 هانغ دح ىلإ عجري نأ
 نباو نيكاسملاو ءارقفلل لاق ذإ تباثلا وه كلذو . ريقفلا ىنعم ريغل اذهف

 . ريقفلا ريغ ليبسلا نبا ىنعم ناكو ليبسلا

 نبا نوكي مك ةريسم نم ليبسلا نبا نعو © هريغ نمو : ةلأسم

 زواج نم اندنع رفاسملاو ليبسلا نبا اندنع وهف ارفاسم ناك اذإو ؟ ليبسلا

 . هرادو هلزنم نم نيخسرف

 زواج نم لاق هنا لضفملا نب رمع نع ةبقع نب حاضول ا ظفحو

 . ليبسلا نبا وهف هدلب نم نيخسرفلا

۔ _ ٩٦



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةقدصلا نم ءارقفلا ىطعي يذلا ردقلا ركذ

 ( فارشألا باتك نم

 ةاكزلا نم لجرلا ىلإ عفدت ال : لوقي : يروثلا نايفس ركب وبا لاق

 . امراغ نوكي نأ الإ امهرد نيسمخ نم رثكأ

 . امهرد نيسمخ نم رثكأ اهنم ذخأي ال : لبنح نب دمحا لاقو

 افلأ وأ هيلع نكي مل اذإ مهرد يتئام ىطعأ : يأرلا باحصأ لاقو
 نيد هيلع نكي ل اذإ مهرد ىتئام هب غلبي نا نوهركيو كلذ هأزجأ جاتحي وهو

 . لايع هلو

 فعضلا مسا لوزيو ىنغي ىتح ةقدصلا نم ىطعي : روث وبأ لاقو

 هنا كلذو © كلذ نم رثكأو فلألا ريقفلا ىطعي نا سأب الو ، ةنكسملاو

 . يعفاشلا نع كلذ يكحو . ريقف

۔ _ ٩٧



 بسح ىلع ليواقالا هذه يناعم جرحي هنا يعم : ديعسوبأ لاق

 دح وه كلذ نا اهلهأ نم دحاو لك ىأر دق ام ماعلاو صاخلا مكح

 . اهبحاصل راهظتسالا

 ىطعي : لاق نم انباحصأ لوق يناعمب هبشأو يدنع كلذ تبثأو

 ىنعمل هعنمي ىنعم الف اريقف ماد امو ينغتسي ىتح ريقف هنأل ىنغي ىتح ريقفلا
 نيب سيلو ث رقفلا دح نع لقتني يذلا ىنغلا دح ىلإ ريصي ىتح هرقف
 . ءارقف مهلكو مهرقف يف نوفلتخي ءارقفلا نأ الإ 5 ةثلاث ةلزنم ينغلاو ريقفلا

 . ءاينغأ مهلكو مهانغ يف نوفلتخي ءاينغألاو

۔ -_ ٩٨



 نورشعلاو يناثل ١ بابل ١

 مداخو راد هل نم ءاطعإ ركذ

 ( باتكلا نم )

 نأ ىلع ملعلا لهأ نم مهنع ظفحن نم لك عمجأ : ركب وبأ لاق
 نأ يطعمللو . ةاكزلا نم ذخأي نأ ايبنع ينغتسي ال مداخو راد هل نم

 يرول ا نايفسو يعخنل ا ميه اربإو يرصبل ا نسحلا لوق اذه . يطعي

 . روث يبأو يأرلا باحصأو ديبع يبأو لبنح نب دمحأو

 . تعيب نإ لضف اهنمث يف سيلف تناك اذإ : لوقي كلام ناكو

 تعيب نإ لضف اهنمث يف سيل هراد تناك نإ هلعل : فيضملا لاق

 نإو ؛ ىطعي نأ تيأر اهيف شيعي ال ةلضف تلضفو اراد اهنمث نم ىرتشاو
 طعي ل اهيف شيعي لضف هل لضفيو انكسم يرتشي ام اهنمث يف هراد تناك
 . كلذ لثم مداخلاو 3 ائيش

 هيلع سيل هزا انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ةرمث وأ ةلغ هلام نم لوصالا يف نكي ل اذإو { هلام نم لوصالا عيبي نأ

۔ _ ٩٩



 هدي يفو اريقف ناك اذإ هنأل ةاكزلا نم ذخأي نأ هل ناكو 0 اريقف ناك اهنيعب

 ناك اذإ لاملا لثم ف ةلغخملا ناويحلا كلذكو . لغملا دبعلا كلذكو

 . لوصالا ةلزنمب ناك هلام نم كلذ

 هنا : ناسارخ لهأ نم انباحصأ لوق يف : ديعسربأ لاق : ةلأسم

 يف اوجتحإو ء نمض يلولا ريغ ىطعأ نإف لو الإ ةاكزلا ىطعي نأ زوجي ال

 مامالا مدعأ نإف . نيملسمللو هل تناك لدع مامإ ناك اذإ هنا كلذ

. مهاوس نم ىلع دي ووذ مهنأل نيملسملل تناك نوملسملاو



 نورشعلاو ثلانلا بابلا

 هانغ نيبتيو ائيش رقفلا رهاظ ىلع ىطعي ريقفلا ركذ

 ( فارشألا باتك نم

 . هرقف رهاظ ىلع ةاكزلا نم ريقفلا يطعي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . هيزجحم : نولوقي ناعنلاو ديبع وباو يرصبلا نسحلا ناكو . هانغ ملعي مث

 . هيزجي ال : بوقعيو حلاص نب نسحلاو يروثلا نايقس لاقو

 : نالوق اهيف يعفاشلا لاقو

 . نمضي هنا امهدحأ

 . نمضي ال هنا رخآلاو

 . نمضي نأ كلذ حصأ : ركب وبأ لاق

 حص اذإ هزا انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ حص اذإ هيلإ ملس ام نمضي هنا لاحب اهضبق هل زوجي ال ينغ هنا كلذ

 . اهعضوم ريغ ف تراص ذق اهنأل

۔ _ ١٠١١



 نأ رهاظلا مكحلا ىلع اهملس اذإ هنا فالتخالا يناعم هبشي دقو

 . مكحلا كلذ توبثل نايضلا ىنعم ىلإ ليحتسي ال

 ةاكز هدنع لجر يف : ديعسوبأ لاق © باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 نم هنأ هفرعي الو كلذ نم هيطعيف ، لئاسلا هدريف نيمي ةرافك نم اهريغ وأ

 نم هقحتسي نم ىلإ هملس اذإ كلذ هيزبي هنا { اهريغ نم الو . ةاكزلا

 هرضحي نم معطأو هتاكز نم هسود يف دونجلا نم جرخ اذإ كلذكو . ءارقفلا

 هتاكز نم كلذ مهيطعي امنإو كلذب مهربخي الو . ءافعضلا وأ ءارقفلا نم

 . ةينلا عم ميلستلا هيزجي هنإ ةاكزلا ريغ هنيح نم ءيش يف هقحلي الئل

 ملعتيو ٨5 افحصم يرتشيو ة اكزلا نم ذخأي نأ لجرلل لهف : تلق

 نع الإ اينغتسم ناك اذإ كلذ هل سيل ليق دق هنا يعم : لاق ؟ نارقلا هنم

 . كلذ

 . كلذ هل زوجحم نأ ينبجعيف هرقفل هذخأ اذإ امأو

 ملعلا بتك يرتشيو ةاكزلا نم ذخأي نأ هل لهف : هل تلق

 . كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق ؟ ملعلا هيف خسني اساطرق وأ

 داري اينإ هلكو فحصملاو بتكلاو ساطرقلا نيب قرفلا ايف : هل تلق
 بسحأو دكا يدنع فحصملاو كلذ يف يدنع قرف الف : لاق ؟ ميلعتلا هب

 اهنم ىنبي الو © افحصم ةاكزلا نم يرتشي آلأ المج ءاج ايف ىنعملا نأ

 ف نوكي اذه ن ل كلام ريغل فقوم فحصم كلذ نوكي اين . ا لحسم

 نإف © ىرتشيو رابآلاو فحاصملا فقوت اهعماوج يفو راصمالا ف سانلا

۔ ١٠١



 ناسنالا يف فحصملا يف اذه تبث نإو اذه ىلع جرخ اذه يدنع جرخ

 يدنع هلثم بتكلل ساطرقلا يفو يدنع هلثم بتكلا يف تبث هنيعب
 . ملعلا نم

 هل نأ ريقفلا يف تفرع دقف © ( جح يف الو عماجلا يف ) : هلوق امأو

 . جحلو ةاكزلا نم ذخأي نأ

 . كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 له مجعألا نعو ۔ خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔: ةلأسم

 اغلاب ناك اذإ . زئاج : لاق ؟ مالكلا حصفي ال ناك اذإ ةاكزلا نم ىطعي

 نم جورخ هنم ملعي ل ام ةاكزلا نم ىطعأو ريقف وهو نيملسملا دالوأ نم

 . ( عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ). ةلملا

 : ۔ فارشألا باتك نم نيمراغلا يف : ةلأسم

 اهيلع نيلماعلاو نكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا انإ « : ىلاعت هللا لاق

 دهاجم ناك : ركب وبأ لاق . ه نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو

 وه هلام قرتحاو 0 هلايع ىلع نادأو ليبسلا لجرلا لام بهذ اذإ : لوقي

 . نيمراغلا نم

 . داسف الو ريذبت الو قالمإ ريغ يف نيلا هقرغأ اذإ : ةداتق لاقو

 : نافنص نومراغلا : ىعفاشلا لاقو

 اوزجع مث { هتيصعم نعو فورعمب وأ ] مهتحلصم يف اون اد فنص

 . مهمرغ يف نوطعيف 0 ةقفنلاو ضرفلا يف كلذ نع

۔ _ ١٠٣



 ضاتعي نأ صورع ملو فورعم نيب تاذ تالامح 1 اون ادأ فنصو

 الو قسف ريغ يف مهنيد ناك اذإ كلذو مهضورع نوفزؤتو ءالؤه ىطعيف مهب

 . ةيصعم الو ربذبت

 ؟ ةاكزلا نم هنيد يف ىطعي نيد هيلعو تومي لجرلا يف اوفلتخاو

 ىطعي ال : يأرلا باحصأو لبنح نب دمحاو يعخنلا ميهاربا لاقف

 . هنفك ف الو تيم نيد يف

 كرابت هللا نأل { ةاكزلا نم هنيد تيملا نع ىضقيو : روث وبأ لاقو

 . اهس اهيف نيمراغلل لعج ىلاعتو

 عفدت ال : ديبعوباو قاحساو لبنح نب دمحاو يروثلا نايفس لاقو
 . فحصم ءارش الو دجسم ءانب يف الو ينغ ىلا

 نفك يف اهنم ىطعي ال : يأرلا باحصأو سنأ نب كلام لاقو

 . انركذ امم ةاكزلا نم ، يعفاشلا لوق يف & ىطعي نأ زوجي الو ، تيم

 ىنعم نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعسوبأ لاق

 نم لتقلا يف الإ قح هيلع تبثو 3 مرغ هقحل نم لك هنا نيمراغلا ةفص
 نع كلذ نكي مل اذإ مرغ كلذ رئاسو داسفلا نم ناك امو ، تايدلا قيرط

 . هتيانج هعسي ال ءيش وأ ك ضرألا يف داسف

 لبق نم همزل اييف ىطعي نأ زوبي هنا مهلوق ضعب يف جرخي دقو
 . كلذ يف مثآ الو دسفم ريغ وه ذإ كلذب نوبهذي مهنظأ ، اطخلا

۔ ١٠٤ ۔-



 ةيد يف مهمزلي امل ةلقاعلا يف ىطعي نأ زوجي هنا هبسحأ كلذكو

 مكح تبث اذإو . نيمراغلا ىنعم يف امراغ ناك . لوقلا اذه ىلع اهلك اطخلا

 لام مراغلل ناك ام هنا : لاق نم لاق دقف ةاكزلا يف ايهس مهل ناو نيمراغلا

 ناك نإ كلذكو ث لام هل ىقبي ال ىتح هلام هل رفوي الف همزل ام هنم يدؤي

 ام نع الضف ناك اذإ دكا ضورعلاو ، لوقلا اذه ىنعم يف ضورع هل

 . هتبقر يف هنيعبو هب عفتني

 اينغ ناك ولو ةمارغلا ىنعمب ةاكزلا يف قح هل هنا لوقلا ضعب يفو
 ( نيمراغلل )و : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ىنعم ال هنآل 0 ةاكزلا هل زوجيف

 يف هلزوجي ام الإ هتمارغ يف هل زوب ال ناك ولو ث ( ءارقفلل ) لاق نا دعب

 ريغ اقح هتمارغ قحل هنكلو . نيمراغلا مكح ىلإ اجاتحم نكي مل 3 هرقف لاح

 . هرقف قح

 هرفس يف جاتحا رفاسمل الإ ينغل ةقدصلا بجت ال : ليق هنا كلذ نمو

 اهيف ينغلل نا تبث دقف { همرغل اهنم ذخأي نأ جاتحا مرغ همزل دق نمل وأ

 . امهانعم يفو ايل اقح نيينعملا نيذهل

 هنم هنيد ىضق هلام نم عاب ول ام لاملا نم هل ناك اذإ ينبجعيو

 هلوع همزلي نم لوعو 0 هتوقل هتلغ هيفكي ام لاملا نم هدي يف يقبو . هتمارغل

 ءاضق دعب ىنغ اذه نأل { ةمارغلا ىنعمب ةاكزلا يف قح هل نوكي الأ هتنس يف

 . هتعانصو هترابت يف هلثم كلذك هلام نم هنيد

 نع ادرفم هتوبثل لاح ىلع نيمراغلا يف يهس مهل نا لئاق لاق نإو

 . ديعبب يدنع كلذ نكي مل ؤ رقفقلا لاح

۔ _ ١٠٥



 يعم : لاق ؟ جحيو ةاكزلا نم ذخأي نأ هل له ريقفلا نعو : ةلأسم

 نم ذخأي نا هل سيل اينإو . جحو جحلا ىلإ هب غلبتو هتنسل هتوق ذخأ اذإ هنا

 : ليق دقف ، ةصاخ هب جحي ام ذخأي امنإو { هتوق يف اينغ ناك اذإ ةاكزلا

 . ءانع وذ وأ ىنغ وذ الإ اذه ىلع ةاكزل ١ نم جحي ال

 جحي ملف هلام يف جحلا هيلع بجو ۔ دق ۔ لجر ناك نإف : هل تلق
 هنأ يعم : لاق ؟ ةصاخ جحلل ةاكزلا نم ذخأي نأ هل له رقتفا ىتح
 . كلذ يف فلتخي

 هيف دلب ىلإ ارفاسم جرخ لاملاو ىنغلا لهأ نم لجر نعو : ةلأسم
 ائيش هيطعي نأ نيملسملا نم دحأل له هسبحو ناطلسلا هلقتعاف & ناطلس

 هنا هفرعي نأ ريغ نم ةاكزلا نم همزليو هيلع امم هبسحيو مهاردلاو ماعطلا نم

 يف ةجاحلاو رقفلا لاح ىلإ راص اذإ لاق ؟ ال مأ كلذ نم ربيو ةاكزلا نم

 نم هيطعي نمل زاج نيملسملا ءارقف نم ناكو هلام ىلع ردقي الو & كلت هلاح
 . كلت هلاحو هرقف ىلع هناعأو هتاكز

 رثكأ اذهو . ةاكزلا نم هنأ هربخي الو هيطعي نأ زاجأ نم زاجأ دقو
 . هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع هانفرع ام

 لاق دق هنا يعمو هرمأ رهاظ يف رقفلا لاح هيلع ىأر اذإ هنا يدنعو

 . . . رثكأ لوألاو ةاكزلا ذخأي ال هلعل هربخي نأ هيلع نا : لاق نم

۔ - ١٠٦



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نيملسملا تاقدص يمذلا عنم ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 نا ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : ركي وبأ لاق

 { رمع نبا كلذ هنع ظفحأ نممو . ائيش لاومألا ةاكز نم ىطعي ال يمذلا

 6 سنأ نب كلامو 6 ةداتقو 6 يعخنلا ميهارباو 6 يرصبلا نسحلاو

 " روثوبأو ، ديبع وبأو © لبنح نب دمحاو ، يعفاشلاو ، يروثلا نايفسو

 . نامعنلاو

 ىنعم يف جرخي لب . ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ ةقدصلا ميلست ىنعم ىلع قافتالا

 كرابت - هللا لوقب جتحي كلذب لاق نمو . كلذ ف فالتخالا مهلوق

 ىنعم توبث ىلع ةقدصلا ىنعمب هم مه اده كيلع سيل 3 : ۔ ىلاعتو

 ذئموي ىراسألا ناكو 4 اريسأو اييتيو انيكسم » : هلوقو . ةقدصلا
 . كلذ ريغ ملعن ال نيكرشم الإ نونوكي ال

 ناك ناف { مزاللا وأ لضفلا ىنعم يف الإ ماعطالا توبث نوكي الو

 اضرف ناك نإو ٠ ريسألاو ٠ نيكسملاو ] ميتيلا نيب ىواس دقف الضف

۔ _ ١٠١٧



 نم اهلعجي نأ هسفن ةاكز يلي ناك اذإ ملسملل بحتسي هنا الإ & كلذكف
 ولو 0 هتلحن له أ نم هتقفاومو هتيالو له أ نم 0 نيملسملا نم لضفلا له أ

 . ةيالو مهل نكت مل

 . هميرحتب نونيدي ام نوكهتني نمم اوناك ولو 9 هتوعد لهأ يف مث

 . هتفلاخمب نونيدي اوناك ولو هتلبق لهأ يف مث

 . هلثم نودحججي اوناك ولو هنيد لهأ يف مث

 لاح ءرملا ىلع يتأي ال هنأل هلك اذه مدع اذإ هبرح لهأ ءارقف يف مث

 قيطي ال ايب دبعتي نأ ىلإ مكحلا ليحتسيف . هتاكز عفد اهيف عنمي

 . همزلپ الو

 يف لوقلا ىضم دقو 0 مامالا ىلإ اهعفد هيلعف مامالا ناك اذإ امأو

 . اذه لثم

 . اهبسكل ةوق هل نمو ةقدصلا عنم ركذ : ب اتكلا نمو

 . ديبع وبأو . روث وبأو 5 قاحساو . يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق

 . باستكالا ىلع اهب ردقي ةوق هل نم ةاكزلا نم ىطعي ال : نولوقي

 نم ذخأي نأ هلف مهرد يتئام كلمي مل نم يأرلا باحصأ لوق يفو

 . بستكم الو يوق ريغ و ا ابستكم اتوق هيطعي ن ا يطعمللو ] ة اكزل ١

 . ءعىزجي نأ وجرأو & حيبق : بوقعي لاقو

 . لوقأ يعفاشلا لاق ايك : ركب وبأ لاق

۔ - ١٠٨



 زوجت ةاكزلا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 ناو ، ءارقفلا ةلمج يف لخدو رقفلا مسا هقحل اينغ نكي مل نم هناو ث ءارقفلل

 رقتفا نمم ناو اينغ ناك لايتحا وأ لامب © هؤانغتسا هجو يأب ىنغتسا نم

 هنا لايتحا وأ لام اذ ناك هليبس ناك هجو يأ نم ةجاحلاو رقفلا ىنعم همزلو

 . هيزبجي ام هعم نكي مل نم هنا انباحصأ لوق نم جرخي ام ةماع يفو ريقف

 يل اهنع مهل ىنغ ال يتلا ، مهتنوؤمو © مهتقفنو ، مهتوسكل هتلوع ىزجيو
 . هتراجت وأ هتعنص نم هيلع ردي اميف وأ © هترمث ىلإ هترمث نموأ ث هتنس
 نأ دارأ نملو { ةاكزلا نم ذخأي نأ هلو ، ريقف وهف هسفنل هلايتحا عيمج وأ

 لاح ىلإ رقفلا نم لاقتنالا لاح ىلإ هذخأو هتيطعب ربصي مل ام هيطعي

 . ىنغلا

 هتنس يف هنع لضفي ءيش هدي يف ناك ول هنا مهلوق ضعب يف جرخي دقو

 نكي مل ام ةاكزلا نم ذخأي نأ هل ناك 0 هتنؤم همزلت نم ةنوؤمو هتنوؤم نع

 ىنعم ىلع اهب رهظتسي نأ نونعي مهنأك { امهرد نيسمخ هدي يف يذلا لضفلا
 . هدي ي اميفو هتشيعم يف ثادحألا

 يل يل نيبي الو مهرد اتئام هعم الضاف نوكي ىتح : لاق نم لاقو

 . هل اهولعج يتلا ةلضفلا ىنعم يف هل راهظتسالا اودارأ مهخأ الإ ىنعملا اذه

 نود هيلع يدنع كلذل نكي مل راهظتسالا ىنعم تبث اذإو
 ناك ثدح هدي يف ايب ثدح نا ، هتنسل هيفكي ام لثمب رهظتسي نأ

 اذإ هنأل ، هتيطع نم وجري ام لاح عاطقن ا دنع هتنس يف هئزبي ايب ارهظتسم
 هب رهظتسي ام ىلإ ارقتفم رظنلا يف ناك ثدحلا هيلع ثدح مث كلذ بهذ

 . هل هوذخأ امم

۔ _ ١٠١٩



 نوكي نا اذه لثمو ٠ نبتئ آ او نيسمخل ف كلذ جرحي نا ينبجعيو

 . ملعأ هللاو كلذ يف رظنيو 0 ةنسلا يف ىزجي ام لثمب راهظتسالا

 دعب نم ريقفلا ىطعي نا زوجي لهف : هل تلق 3 هربغ نمو : ةلأسم

 جاتح ااذإ كلذ هل ليق دق هنا يعم : لاق ؟ هب جوزتي ام هنيد ءاضتو هتنوؤم

 . هيلإ

 هللا يضر ۔ ديعس نب دمحم ديعس اب أ تلأس . هربغ نمو : ةلأسم

 كلذل هذخأيو 5 ةاكزلا نم احالس يرتشي نأ هل زوجي له لجرلا نع۔ هنع

 . داهجلا هب دارأ اذإ كلذ هل زئاج هنا ىدنع : لاق ؟ال مأ

 نأ يكزملل زوجي له نيد ريقفلا ىلع ناك ناف : هل تلق : ةلأسم

 . كلذ هل ليق دق هنا يعم : لاق ؟ هنيد ءاضقل هيطعي

 اهليك دعب ةعارزلا تفلتف ةاكزلا هلام يف همزلت يذلاف : هل تلق

 ف اريقف ناك اذإ هتعارز ف : اكزل ١ نم هيلع بجو امم هسفن ءىربي ن أ هل له

 . كلذ هل هنا ملعأ ال : لاق ؟ كلذ هتقو

 مث ئ ينغ وهو هفلتأف هانغ تقو ف ةاكزلا نم ىطعأ ناف : هل تلق

 ؟ هانغ لاح ف اهفلتأ ىتلا ةاكزلا كلت نم هسمفن ءعىري نا هل له رقتفا

 ملو & ريقف وهو ءارقفلل همزل اذإ & فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا وجرأ : لاق

 . اهنم صالخلا ىلع ردقي

۔ - ١١٠



 اينغ نوكي نأ الإ ، رفس الو رضح يف ينغلل ةاكزلا زوبحت الو : ةلأسم

 ةاكزلا نم هرفس يف هرقف لاح يف هل زوجي هناف ، هرفس يف اريقف هرضح يف
 ناف 3 نيمراغلا الإ هرفس يف هانغ وأ هرضحو هانغ عضوم ىلإ هب غلبي ام
 نم مهيلع ام ءاضق ين ءاينغأ وأ ءارقف اوناك ةاكزلا نم مهس مهل نيمراغلا

 . ارفاسم وأ ارضاح ناك داسف الو فارسإ ريغ يف مزاوللاو نويدلا

 اهنم ادحأ معطي هل له . ةاكزلا ذخأي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 لوق ىلع امأو زئاج نايع لهأ لوق ىلع : لاق ؟ هتقفن يف اهبهذي وأ ائيش
 . كلذ نوزيجي الف ناسارخ لهأ

 جوز اهل ناك نإو ةقدصلا نم ىطعت ةريقفلا ةأرملا : لاقو : ةلأسم
 اينغ اهجوز ناك اذإ ىطعت آلأ ةأرملا يف انأ بحأو . اهتقفن هيلع نباو رسوم
 . ةجاحلا دح ىلإ هيف عجرت انعم هلبق نم اهينعي نا الإ

 ةاكزلا ىطعت ةربقفلا ةأرملا : لاقو ، ( ناطحق يبأ ) باتك : ةلأسم

 اهجوز ناك اذإ ةأرملا ىطعت ال نأ انأ بحأ يذلاو { ارسوم اهجوز ناك نإو

 نم ىلوأ ةبارقلاو . ةجاحلا دح ىلإ عجرت رمأ هلبق نم اهينعي نأ الإ 3 اينغ
 . مهريع

 © ةيلاغلا بايثلا سبلي نأ ةاكزلا نم ذخأي يذلل نا ليقو : ةلأسم

 . ةقدصلا نم ذخأيو اهلذتبيو اهسبلي يتلا بايثلا ريغ ةنيزلل بايثلا رخديو

 ءاينغأ اوناك ولو هناوخإ ةلصلاو ةماركلا هجو ىلع معطي نأ هل : ليقو

 . كلذ هل زاج هسفنل ةاكزلا ذخأ دق وه ناك اذإ

 هتجوز يلحي نا هل نا ةاكزلا نم ذخأي يذلا يف ليقو : ةلأسم

۔ _ ١١١



 اهيلحي نأ هل زاج ةرقحم اهيلع لخدي الو .، اهرقحي ال نأ دارأ اذإ فورعملاب

 . ةينلا هذه ىلع

 ىلع قح هلو ةرابحت هدنع تناك نمعو 0 يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 زاج كلذ لعف اذاف ى يتاكز نم كيطعا انأو ] ىقح ىنطعا هل لاقف لجر

 . ةاكزلا لهأ نم قحلا هيلع يذلا ناك اذا هللا ءاش نا هل

 أربي معنف ؟ هتاكز نم أربي له هملعي ملو هتاكز لجر ىلا عفد نمعو

 . كلذ هملعي نا هيلع سيلو 0 هتاكز نم

 لها نم اسيل امهو ةريقف ةأرما وأ ريقف لجر ىلا هتاكز عفد نمعو

 مرغ الو ءاسأ دقف كلذ لعف اذاف ؟ هتاكز نم أربي له 3 نيملسملا ةقفاوم

 . هللا ءاش نا أربي نا وجرنو هيلع

 . اهلثم هذهف جاتحم ريقف هنا ريغ ًاقفآنُم الجر هتاكز ىطعا نا كلذكو

 يطعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا راثآلا يف دجوي دقو

 يبنلا نع احيحص اذه ناك ناف { مهقافنب ملاع وهو ةقدصلا نم نيقفانملا

 تناك اذا نيملسملا لوق نم هفرعن يذلا . انأ الا هيف & كش ال قحلا وهف

 نم الأ ةماع ءارقفلل ةقدصلا تناك ةرهاظلا يهو . نيملسملا ةوعد ةوعدلا

 طعي مل ةرهاظلا يه رفكلا ةوعد تناك اذاو ؛ نيملسملل فالخ هنم فرع

 لوق نم هفرعن يذلا اذهف © نيملسملا ةقفاوم هنم فرع نم الإ هقدصلا نم

 لوقب لوقي سيل نا فرعي وهو هتقدص نم اريقف ىطعأ نمف نيملسملا

 . هيلع مرغ الو ءاسا دقف { نيملسملا

 نم دجوي مل ناف . نيملسملا ءارقفل ةقدصلا نا راثآلا يف دجوي دقو

 دحأ انموق ءارقف نم دجوي مل ناف . انموق ءارقف يف تناك دحأ نيملسملا ءارقف

۔ - ١١٢١



 لهأ ءارقف نم دجوي ل نإف © دهعلا لهأ نم باتكلا لهأ ءارقف نم تناك

 لهأ نم باتكلا لهأ ءارقف ف تناك 0 دهعلا لهأ نم دحأ باتكلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو نيملسملا راثا يف اذه اندجو دقف { برحلا

 زوجي له نيدب لوصألا نم ائيش ىرتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 زئاج كلذ نا : ليق دق هنا يعم : لاق ؟ هيضقيو ةاكزلا نم ذخأي نأ هل

 . مر اغ هنأل هل

 حبروأ هلام ةلغ لجر نعو { ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ملعتي نأ لجرلا اذه داراف هتنوؤم همزلت نم ةنوؤمو هتنوؤم هيفكي هلام سأر

 هلهج عسي امم وأ ال وأ هنع لاؤسلا هيلع بجوأ 5 هينعي الو هينعي امم ملعلا

 رابخألاو راعشألا وأ ضئارفلا وأ © ملعلا نونف عيمج نم هلهج عسي ال وأ

 . هايند وأ هنيد رومأ نم هربغ وأ () ذيوعت لثم ساطرقلا ىلإ جاتحي ام عيمجو

 ؟ ال مأ كلذ هلأ : تلق خسنلا وأ لاؤسلل ةاكزلا نم ذخأي نأ داراف

 رمأ ىلع نيعي امو ةمكحلاو نيدلا مولع نونف عيمج يف كلذ هل نأ © يعمف

 رمأ يف الإ يل نيبي الف هايند رمأ امأو ، كلذ ريغو رابخألاو راعشألا نم هنيد
 هيلإ جاتحي اميف هلايع لوعو هلوع

 هماحرأ ضعب وأ 5 هلوع نيمزتلم هادلاو وأ هدلاو ناك نإ : تلقو

 نم ذخاق لوعم الو { هل ءيش ال ناك اذإ { مازتلا ريغ نم هيلع نوقفنيوأ
 نم هريغ وأ يل تفصو امم هديري يذلا كلذل ذخأو . هتنسل هئزجي ام ةاكزلا

 كل تفصو يذلا كلذ هب يرتشي ساطرقلا ريغ نم هايند وأ هنيد رمأ

 ايف كلذ هل هنا } يعمف ؟ ال مأ كلذ هلأ ، رثكأ وأ هتنسل هينغي ام لثمك

 زورحلا يهو ذيواعتلا )١(

۔ - ١١٣



 ريغ امآو 5 هنيد رمأ نم هل زوجي ييف ساطرقلا رمأ نم كل تركذ اميفو هلوعي
 . ائيش هيف لوقأ الو { هفرعأ الف هركذي مل امرمأ نم كلذ

 ذخأف هرقفل الإ ةصاخ كلذل ذخأي نأ هعسي ال ناك نإ : تلقو

 { هايند رمأ نم هربغ وأ تفصو يذلا كلذ هب يرتشي هنأ هتين يفو هرقفل

 اذإ هنا يعمف ؟ ال مأ كلذ هل ذخاف جاتحا مث هب ىرتشاف هانغأل هكرت ولو

 ذخأ اذإف ، هرقفل نوكي ىتح هذخأ هعسي ال هنإ هعسي ال ام ذخأ نيح ذخأ

 يف جاتحاف مرحي ال امم هترخا وأ هايند رمأ نم هذافنا هعسي اميف هذفنأف هرقفل

 . يدنع هل زوبي كلذ نا هتنس مايتل هتجاحل ذخاف هتنس

 ١ كلذ لعف مث هل ةين الو هتنسل هيزجي ام هرقفل ذخأ ول : تلق

 . هتنس ةيقبل هئزجي ام ذخأي نأ هل نا { يعمف ؟ ال مأ ذخأي نأ هلأ جاتحاف

 ام ( : لاق دالت هللا لوسر نإ : ليق : هللا دبع وب أ لاق : ةلأسم

 . ( |امهعفرأ ترتخا الإ نيرمأ نيب تربخ

 نأ نم لإ بحأل وفعلا يف عىطخأ نأل » : باطخلا نب رمع لاقو

 ءىطخأ نأ نم لإ بحأ ةقدصلا كرت يف عىطخأ نألو ةبوقعلا ين عىطخأ

 . « اهذخأ يف

 هضبق دعب وهأ تلق 7 هينعي لام هتنسل ذخأ اذإ لجرلا نعو : ةلأسم

 رئاسك وهو . ةيصعم يف نكي مل ام ثيح هفرصي نأ هلو ، هلام ةلزنمب الام

 ذخأ اذإ مأ ، هيلإ جاتحا ام ذخأ هل ناك هتنس يف هريغ ىلإ جاتحا ولو { هلام

 ليق دق هنا & ىعمف ؟ كلت هتنس يف ذخأي نأ هل زجي مل هتنسل هينغي ام لثم

 . ةيصعم يف نكي مل ام ءاش ثيح هفرصي نأ هلو هلام ةلزنمب هنإ

۔ - ١١٤



 يف هيلع صقن نإف ةاكزلا ي زوجي اميف الإ هلعجي نأ هل سيل هنا ليقو

 ذخأي نأ يدنع هلف كلذ باوبأ نم ةاكزلا يف زوجي اميف هقفنأ دقو هتنس

 هلعجي نأ دعب كلذ ىلإ جاتحا اذإ هيلع كلذ رجح يل نيبي الو هيلع صقن ام

 . ةاكزلا لعجي نأ زوجي اميف

 هيطعيو ءارقفلا نم دحاولل هتاكز يطعي لجرل ا نع تل اسو : ةلأسم

 كلذ اوزاجأ دق : لاقف ؟ ىنغلا دح ىلإ رقفلا دح نم هلقني الام
 هفعيو هينغي ام اهنم دحاولا ريقفلا ىطعي نأ ءاهقفلا ضعب بحتسا دقو

 ائيش اهنم دحاو لكل ىطعي امم مهيلإ بحأ كلذ نا اولاقو ث رقفلا نع
 . هينغي ال

 . اهل نيقحتسملا ءارقفلا ىلع كلذب رمأ ضعبو

 . هريغ نود دحأ ىلع نمؤي امج هيلإ بحأ كلذ نا ىأرو

 توقو هتوق هعم ناك ولو ةاكزلا نم ذخأي نأ زوجحم هنا ليقو : ةلأسم

 . امهرد نيسمخ ىلإ لضفو هلايع

 . مهرد ىتئام ىلإ لاق نم لاقو

 . ثداوحلل طايتحالا هل اودارأ مهنأ بسحأو

 . صنلا اذه ىلع هل نوكي نأ ينبجعيو

 ناك ولو ةنس هلايع توقيو هتوقي ام ةاكزلا نم ذخأي نأ > بهذلاو

 توقل ارهظتسم نوكي ىتح مهاردلا نم ةنس هلايع توقيو هتوقي ام هعم

۔ _ ١١٥



 هلايعل هرقف يف اهيلإ جاتحا نإ هنأ هنم داقتعا ىلع رومألا ثداوحل هتنس

 . ءارقفلا ىلع اهقرف الإو هيلإ جاتحي امو

 ىلع هنإ لوقأو . ائيش هيف مهيلع ءانثتسا الف مهلوق نم لوألا امأو

 نوكيو هتنس هلايع ينغيو هينغي ام ةاكزلا نم ذخأيو هل لام مهلوق بهذم

 نم هفيرصت هعسي اميف هفرصيو ثاريم وهف ‘ ثدح هب ثدح نإ هل الام

 . رييغت الو فارسإ ريغب قحلا

 يدنع فارسالا : لاق ؟ كلذ يف فارسالا دح امو : هل تلق

 لاقثم ناك ولو هيف فلتخي ال امم اذهو لطاب هجو يف هلعجي نأ هيلع عمتجملا

 اهيف مهنم لك ىتش لاوحأب هيلع عمتجملا اذه دعب نم سانلا امأو ، ةرذ
 ةحصانملا كرت يدنع عيمجلا ىلع كلذ دنع مارحو اهل دئاقو هسفنل قئاس

 ةمالس نم هوجري ام برقأ ىلإ اهادف هسفن دبعلا حصان اذإو ، مهسفنأل

 ، سبل وأ يرعوأ . عوج وأ عبش نم كلذ لثم ىلع اهقاسو & هسفن

 ىلإ تفتلي ملو هبرل هب راس . هبلق هيلإ نامطاو 3 هسفن هيلع تحلص امو
 سوفنلا نمف 0 نظلا نسح ىلع الو . مهيف نظلا ءوس ىلع هريغب سانلا
 نمو . ۔ سابللا نم نيللاو شياعملا نم تابوطرلاو ةعسلا ىلع حلصت ام
 . ولعتو ، ربكتي وأ وسقيو ، كلذ ىلع دسفي ام سفنألاو بولقلا

 © اهفعضل ةلزنملا هذه ىلإ نكسي ام بولقلاو سوفنلا نم كلذكو
 ١ تباذ تافوفجلاو تانوشخلل تضرع اذإو اهلاح حلصأ اهيف نوكيو

 مئاقو { اهل قئاسو .3 اهل دهتجيو . هسفنل رظ ان دبعل او . اهيلع فيخو

 ريخ الو حلاصملا عيمج يف قفوملا وه كلذ دعب هللاو . اهب ملاعلا وهو © اهيلع

 . هبو هنم آلإ

۔ - ١١٦



 نم هتنس نم رثكأل ذخأي يذلا لوقن يذلا لوقلا ىلعف : هل تلق

 هينغي امل ذخأي نأ هل زيجي ، هيلإ جاتحي نامزلا ثداوحلل هدقتعا اذإ ةاكزلا

 هلعل اهرخديو هلل ةحصانملاب اهيف قدص اذإ ةينلا هذه ىلع ةنس نيرشعل

 يدنع هيلع قيضي الأ : لاق ؟ نيملسملا اهب نيعيف نيملسملل دي نوكي

 . كلذل {} نيقحتسملا ةصاصخ نيملسملا يف ري ملو { ةينلا هذه ىلع كلذ
 . ثاريم اهيعدي الو اهثروي ال هدي يف ةنامأ يه امنإف هجولا اذه ىلع ناك اذإو

 . اهب يدنع ةيصولا هيلعو

 رخا عضوم ف ديعس يا نع تدجو دقو : فيضملا لاق هربغ نمو

 نوكيو ، ببسلا اذهو { ةينلا هذه ىلع اهذخأي نا هل زوجي هنأ تبث اذإ هنأ

 هنأل هملعك ملع ولو & يدنع هلثمك كلذ يف هل ىطعملاف . ةنامأ هدي يف

 ضباقلل زجي ل امو زوجي ام ليبس ناك اذإ . عفادلل زاج ضباقلل زاج ام

 . عفادلل زاج

 هيطعي نأ هيلعأ ةصاصخ نيملسملا نم دحأ يف ىأر نإف : هل تلق

 . اهيلع اهذخأ هل زاج ىتلا ةينلا ىلع هتزوح يف تراص دق تناك اذإ اهنم

 هيف فلتخي ال امم ناك اذإ مثالا هيلع نمآال : لاق ؟ ايثآ نوكيأ هطعي مل نإو

 لزني نا هعسي مل عوج وأ يرع نم هل ةساملا هتجاح ملعو ث ايهس اهيف هل نا

 . ةمالسلا هيف وجرأف اذه ىوس ام امأو & كلذ ىلع ردق اذإ هسفن هيف

 هيلع اهكرتي نأ هسفن هتجاح يف وه هعسي ال ىتلا لاحلا امو : هل تلق

 هنا يعم : لاق ؟ هنطب عبشيو يستكي ام هدنع وهو عوج وأ يرع نم

 دربلا نم هيلع ةفوخملا راضملا نم هسفن ّنكيو هتروع رتسي نأ آلإ هعسي ال

_۔. ١١٧ -



 ىلع هب نمأيو 0 هللا ضئارف ءادأ ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأيو 5 رحلاو
 . كلذ ل ا هل برقم ا ررضل ا دلوت نم هسفن

 مث ، ضئارفلا ءادأ ىلع هب ىوقيو هينغي ام لكأ اذإف : هل تلق

 هل زوجيأ . ةرضملا هيلع ديازتت نأ هنم لكأ نإ فاخ اماعط هيلع هل خأ ضرع

 يعم : لاق ؟ ماعطلاب فلكتيو هيلع رورسلا لاخدإ دارأ اذإ هدنع لكأي نأ
 ناك نإف ، كلذ هل زجأ مل ةرضم هنا فراعتلا يف عقي ةرضملا فاخ اذإ هنا

 ينبجعي مل باوثلا هيف اجر عضوم يف رورسلا لاخدإ داراو ةلزنملا هذهب سيل

 . ةلصاوملا نم باوثلا هيف ىجري اميف ةدعاسملا تببحأو { عانتمالا هيف

 عوطتلل ايئاص ناكو ، ةلصاوملا نم باوثلا وجري ناك ناف : هل تلق

 هنا يعم : لاق ؟ لكألا يف هدعاسي مأ ، همايص ىلع متي نأ هل لضفأ ام

 عانتمالا ناك ايبرف . ةدهاشملا بسح ىلع هيف وجري امم هل عقي ام هسفنل رظني

 . كلذ ىلإ برقأ ةدعاسملا تناك امبرو 0 هل رتسلا. ىلإ برقأ راذتعالاو

 . باوصلل قفوملا هللاو دحاو ىرجم يربحت يدنع نطاوملا لك سيلو

 ةوسإ هيفو © رطفأف يعدف ايئاص ناك هنا ةلي يبنلا نع ىوري دقو

 . قمحب اهب هبشتو © قسفب اهناخ نمل ال ، قدصب اهعبتا نمل ةنسح ة

 .زم ذخأي يذلا يف ديعسوبأ لاق 3 ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 © مهيلي الو هدالوأل كلذ نم غوصي نأ هل زوجي ال هنا : هتنس توقل ةاكزلا

 كلذب وجريف ، هيلع اهنم روج وأ 0 هيلع اهل قحأ ىنعمل الإ هتجوزل الو
 نأ وجراف ، هريغ ال هنيد حلاصم يف ىنعم كلذ نم لصح اذإ اهرمأ حالص

 . كلذ اهل لعفي

۔ - - ١١٨



 هتنس يف هيفكي ام ذخأي نأ هل نإ : لوقي نم لوق ىلعف : هل ليق

 اذإو ؟ هدلول وأ هتجوزل نيتئاملا كلت غوصي نأ هل له & مهرد يتئام ةميقو
 اهنم يرتشي نأ زجي مل كلذكو . كلذ زجي ملف هحلاصمل ذخأ كلذ ىلإ جاتحا

 . ةرخآلل نيتئاملا كلتب ريناند

 . كلذ رب ل هنا نسحلا يأ نع يورو

 اهرجاتسي نأ هلف ةاكزلا نم ريناند هدي يف عقي نأ الإ : ديعس وبأ لاقو

 . اهلاحب

 يذلا دح ىلإ ريقفلا راص اذإو © ( نئاهرلا ) باتك نم : ةلأسم

 ام الإ كلاملا فرصت اهيف فرصتي نأ هلام تراصو اهضبقو ةقدصلا ذخأي
 . لاومألا اهب دقتعي هنا : اولاق

 اهب يرتشي الو ..لاومألا ءارش اهل دقتعي ال دارأ هلعل : فنصملا لاق

 . لصالا

 ريغ ال مهتقفنو هلايع ةنوؤمو هتنوؤمل الإ هل زوجي ال : لاق نم مهنمو

 . كلذ

 زوجي له : هل تلق ، لجرلا نعو & ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نارفعزلا لثم رطعلاو غبصلا هتجوزل يرتشيو ةاكزلا نم ذخأي نآ هل

 هنا : يعمف ؟ توقلل الإ كلذ زوجي ال مأ { اذه لاثمأو دوعلاو ناروشلاو

 رمأ هيلع دسفي نأ فاخو كلذ الإ هنم لبقت ملو كلذ لهأ نم تناك نإ

 بهذلا امأو { فارسإ ريغ نم يدنع كلذ هل ناك كلذ لعفو . اهلبق نم

 الف & بجي ال امو بجي ام يناعم يف جوزلا ىلع كلذ ملعأ الف ةضفلاو

۔ -_ ١١٩



 . اهملظ فاخيو كلذ هيلع لمحي نأ الإ ةاكزلا نم كلذ نوكي نأ ينبجعي

 ىلإ عجر ) هوجولا نم هجوب وأ اهلطاب نم اهب ىدتفي ةيدفلا كلذ نوكيو

 . ( عرشلا نايب باتك

 ءيش لزنملا يفو مهدحأ ءاجف لزنم يف نونكسي ءارقف نعو : ةلأسم

 ىلع هذخأف نيرخآلا نود هل وأ هيلإ هنا هبلق نأمطاو هنم هعم بلغألا عقوف

 ىتح كلذ هلأ ائيش نورخآلا هل لاق الو { ائيش ثعابلا هل لقي ملو ، كلذ

 ببس كلذل ناك نإف ؟ هيلإ ثعب هنا ملعي ىتح مأ هريغ ىلإ ثعب هنا ملعي

 نإو هريغ نود هل كلذ صوصخ نم تركذ ام ىلإ ةنانئمطالا مكح بجوي

 . ىلوأ هريغ ىلإ كلذ كرتف ةهبش كلانه تعقو

 ناك وأ هلزنم يف لوسرلا هعضو اذإ ءيشلا اذه كلذكو : تلقو

 نأمطاو . ءاينغأ وأ 5 هلثم ءارقف هريغو وه وأ هدحو هنكسي هريغل لز

 اهريغ وأ ةاكزلا نم هنا بلغألا وأ هلوأ هيلإ هنأ بلغألا عقو وأ 3

 نم بلغألا عقو اذإ هنا ، يعمف ؟ هضبقي ىتح ال مأ هل راص دق ,
 ناك نإو هضبقي ىتح هل كلذ نوكي سيلف ى هل ةاكزلا نم هنا كلذ رمأ

 نم هيف ةهبش ال ايب هريغ نود هل هنا كل تفصو ام عقو اذإ هل كلذف ةيده

 . كلذ بابسأ

 هل لاقو ، رخا عم ةاكزلا نم ائيش لجر ل ثعب لجرو : ةلأسم
 بحلا نم ةاكزلا نم اذكو اذكب كيلإ تثعب دق ينإ هيلإ بتك وأ لوسرلا

 لاكف اذه ماقف وه ام فرعاو هضبقا وأ © هضبقاو مك فرعاف { 3 مهاردلا وأ

 مهاردلا كلذكو ، عيمجلا ضبقف ليياكملا يف لمتحي ةدايز دازف بحلا

 دعب هضبق وأ كلذ لبق هضبق دق ناكو ، نيزاوملا يف لمتحي ةدايز تدازف

۔ - ١٢٠



 & دلبلا ليياكم نم جراخ كلذ نأ ملعي مل ام ةدايزلا هذه ذخأي نأ هنإ كلذ

 نم هل لوقي ال مأ كلذب هملعأ ال مأ ءيشب لاملا بر هبلاط © دلبلا نيزاومو

 : لاق امنإ هنأل لاملا بر رمأب الإ كلذ هل سيل نأ © يعمف ؟ ال مأ ةاكزلا

 3 هتدايزو ليكلا ناصقنف & كل تثعب دق : لقي ملو كيلإ تثعب دق

 . مكحلا يف هيلعو لاملا برل نزولا يف كلذكو

 هملعأ هلوقل هذخأ هل له دلبلا ليياكم نم جراخ هنأ ملع ول : تلقو

 نم ناك اذإ ، ال مأ كلذ دعب ءيشب هبلاط ةاكزلا نم هنإ ؟ال مأ كلذب

 نأ وجراف ةاكزلا نم هنإ : لوقي وه انإ هلوق ناك اذإ هنا ىعمف ؟ ءارقفلا

 . يتاكز نموأ يلام ةاكز نم لاق اذإو 5 ةنانئمطالا مكح يف كلذ هل نوكي
 . هل كلذ مامتإ وأ هرمأب الإ كلذ ينبجعي الف

 تقو رضحيو ، نيكرشملا ضرأ يف نوكي لجر يف لاقو : ةلأسم

 ءارقف ىلإ هتاكز عفدي هنإ : نيملسملا ءارقف نم ادحأ دبي الو ؤ هتاكز

 . نيملسملا ءارقف نم ادحأ دبي مل اذإ نيكرشملا

 زوجيأ هب براضي لام سأر هل ناك اذا رجاتلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةنوؤمو هتنوؤمل هيفكي ال هلام سأر دعب نم هحبر ناك اذإ ةاكزلا نم ذخأي نأ
 . كلذ يف فلتخا : لاق ؟ هلايع

 دعب نم هحبر هفكي مل اذإ ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوجي : لاق نم لاق

 . هلوع همزلي نم لك ةنوؤمو هتنوؤمل هلام سأر

 ةنس هيفكي هلام سأرو هحبر ناك اذإ كلذ هل زوجي ال : لاق نم لاقو

 . هلوع همزلي نم لكو ى هلوعل

۔ -_ ١٢١



 اهتنوؤمل اهانغأل هتعاب ول ام ىلحلا اهيف ناك اذإ ةأرملا يف لاقو : ةلأسم

 رهش ةرطف ث ةرطفلا نم الو { ةاكزلا نم ىطعت ال اهنإ ةنس اهتوسكو
 . ةاكزلا ذخأت نأ امل الو ] ناضمر

 فورعم وه امنإ هنآل © ىنعم هل سيل ىلحلا نا اولاق : لاقو : ةلأسم

 ؟ هنم وأ هيضقت نأ ديرت نيد ىلحلا هذه ةبحاص ىلع نوكي نأ الإ ةنيز هنإ

 . هيف هب يصوي نأ ديري هتين هلعل : فيضملا لاق

 قرولا ةاكز نم ريققلا ىطعي نأ زوبي مكو : تلقو : ةلأسم

 امأ لاق : لاق ؟ يكزملا دارأ ام هيطعي وأ 7 طقف هتنسل هينغي ام بهذلاو

 . ليق ايف يدنع هتنسل هينغي ايف هتنوؤمل

 هيطعي نأ يكزملل زوجي له نيد ريقفلا ىلع ناك نإف : هل تلق

 . كلذ ليق دق هنا يعم : لاق ؟ هنيد ءاضقل

 ؟ هب جوزتي ام هنيد ءاضقو . هتنوؤم دعب ىطعي نأ زوجي لهف : تلق

 . هيلإ جاتحا اذإ كلذ ليق دق هنأ يعم : لاق

 ىنب وأ لوصألا نم ائيش ىرتشإ نمع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 رجأ ىضقيو . ةاكزلا نم ذخأي نأ هتينو ك نكسلا هب ديري ائيش وأ ادجسم
 اذه ىطعأو ةاكزلا نم ذخاف هارتشإ يذلا لصألا نمثو لزنملاو دجسملا ءانب
 اذإ ةاكزلا هيلع يذلا يزبيو . كلذ هل له . انيد هيلع راص نأ دعب هلك

 نمم ناك اذإ هنا يعم : لاق ؟ كلذ ىلع هاطعأ مث هيطعي نأ لبق كلذ ملع

 هنأل ةينلا هذه هعسي ال هنا دجسملا يفو ، لصألا يف كلذ هل زوجي ال

 . زوجي ال ام دقتعا دق

۔ ١٢٢ ۔-



 . هتدارإ اذه ناك اذإ كلذ هنم ملع نمل زوجي ال هنا يعمو

 اذإ كلذ هنم ملع نمل الإ ، كلذ زوجي ال اينغ وأ اريقف ناك : هل تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ دحاو كلذ يف لوقلاف ةينلا مدق ٠

 تراص نأ الف ةين الب كل هتفصو يذلا اذه لعف نإف : هل تلق

 هل زوجي له كلذ يضقيو ةاكزلا نم ذخأي نأ دارأ نمثلاو ةرجألا هيلع

 ام ضعب يف كلذ هل نأ وجرأ : لاق ؟ كلذ هنم ملع اذإ هيطعي نملو . كلذ

 لوق ي لوقت ايف : ديعس يبأل تلق ى ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مايأ يف { انعلاو ةاكزلا نم جحلاو لصألا ذختي نأ زوجي هنا : نيملسملا

 كلذ يف ليق دق : لاق ؟ ةلودلا مايأ ريغ يف كلذ زوبي له . ةلودلا

 . فالتخإب

 . ةلودلا مايأ يف الإ كلذ نوكي ال : لاق نم لاقف

 . ةلودلا مايأ ريغو ةلودلا مايأ يف : لاق نم لاقو

 & يعم : لاق ؟ ءاوس ملعلا لهأ نوكي لوقلا اذه ىلعف : هل تلق

 هتقو يف ةلودلا حلاصمل انعلا هب نمل كلذ زوجي امنإو ءاوس نونوكي ال مهنإ

 . عرفملاو رصعو

 ايتفلا يف مهتقو يف مهيلإ جاتحي ءايلعلا نم عيمجلا ناك نإف : هل تلق

 مهنم رهظي ناك اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ ءاوس نونوكيأ 3 نيدلا يف

 كلذ ىنعملا تبث دحاولا انع تبث ثيح نمف اولضافت نإو . ءانعلا

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر ) . يدنع

۔ - _ ١٢٣



 الصأ ةاكزلا نم يرتشي ال ۔ هللا همحر _ ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 . ءانع وذ وأ ىنغوذ الإ اهنم جحي الو

 . نيملسملا رومأ يف ىنغلا هب يذلا هيقفلا ىنغلا وذو : لاق

 . ةقدصلا ضبق ف ءانع هل ىذلاءانعلا وذو

 لك يف كلذ ليقو ةلودلا مايأ يف كلذ امنإ كلذ نا : ضعب نع ليقو

 . تقو

 هتاكز نم هاطعأ ناف هجئاوح يف ناسنالا ففختي يذلا امأو . هنعو

 هلامل ةياقو الو { كلذب هسفن نع هعفدي . مزال ريغ نم كلذ نم قحتسي امل

 همزلي ام ميلست امأو هللا همحر _ ديعس يأ نع اها بسحأ : ةلأسم

 3 هيف فلتخي هنا يعمف ةاكزلا نم كلذ نا هملعي الو ث ريقفلا ىلإ ةاكزلا نم

 يف فلتخي هنا يدنع كلذكو . هيزجي هنا ليق ام يناعم رثكأ نا وجرأو

 هنا وجراف ؟ اهنم مزلي اميفو امل ذخألا ناك اذإ ةاكزلا يف ذخأت له . ةاكزلا

 ذخأ اذإ امأو ؟ ال مأ همزلت يتلا ةاكزلل ةاكزلا نم ذخأي نأ ، كلذ يف فلتخي

 ينعأ هتمزل دق ىتلا ةاكزلا يف :كلذ يدؤي نأ دارأ مث هتجاحو هرقفل كلذ

 . كلذ هل نإ ليق ام رثكأ يف نا وجرأف ؛ ريقفلا

 ' هابشأ وأ هتالص وأ هتمزل اذإ هناميإ ةرافكل اهل هذخأ يف فلتخي كلذكو

 . دابعلا قوقح نم ال هللا قوقح نم كلذ

 ذخأ نم هل زوجي ام لاح يف هتجاحو هرقفل كلذ نم ائيش ذخأ اذإ امأو

 هنا يدنع ام رثكأ يف يدنع هل اذهف اذه نم ءيش يف كلذ ذفنا مث كلذ

۔ - ١٢٤



 امم ةايحلا يف كلذ ميلست ناف مهل مزلي امو براقألا ةيصو امأو

 نم ائيش ذخأ ناف ، كلذ مزل اذإ توملا دنع يدنع هبوجو امأو ، فلتخي

 لبق ىطعي هنا لوقي نم لوق ىنعم ىلع كلذ ميلست دارأ مث 5 هرقفل كلذ

 هرقف يف كلذ نم ذخأ املكو . اضيأ كلذ يف فلتخي هنا وجراف & توملا

 نإ هب هفرصيو هعفانم نم ءاش فيك هفرصي هلام لثم يدنع وهف هتجاحو
 ىتح . ءيشلا نع هنم ءيشلا يضقيو عيبيو يرتشي وأ © لدابيو .3 ءاش

 نم كلذ ناك اذإ 3 هريغ ىلإ كلذ كسمي مث هدصق يذلا رمألا كلذ ذفني
 وجري امم كلذ ناكو ز هيلع طرش ريغ ىلع كلذ ناك اذإ 5 هعفانمو هبابسأ
 هجو ىلع كلذ نم ائيش ذخأي ناك نا امأو ، كلذ يف عفنلاو ريفوتلا هيف

 وجرأو { ةنامألا هدي يف نوكتو { كلذ زوجي هنا لاق نم لاق دق ىتلا ةنامألا
 هعيب زوجي ام عيب نم هل يعارلا دي يف لاملا تيب ةلزنمب هدي يف كلذ نوكي نأ

 نم كلذ يف دهتجي ام ىلع ريفوتو 0 هب ءارشلا هيف حلصي امل هنم ءارشلاو
 . هحالص

 هيلإ جاتحي ام عيمج يرتشيو ةاكزلا نم ذخأي نا هل ليق دق هنا يعمو

 هابشأو ةيحضلاو ةحينملاو اهبكريل ةبادلاو يناوألا نم هب سانلا عفتني امم
 . يعمف لصألا ءارش آلإ هتنس يف هرقف نع هينغي ام هدي يف ناكولو { اذه

 يناوألا لثم هرخديل هنا الإ ةجاح ريغل كلذ ىرتشا ولو كلذ يف فلتخي هنا

 نأ هل نا : ليق دق هنا & يعمف انيد نمثلا كلذ هيلع راصف كلذ هابشأو
 . اذه لثم يف كلذ يف ةاكزلا نم ذخأي

 نمث همزل مث اذه ىلإ دصق ريغ ىلع لوصألا نم ائيش ىرتشا ولو
 © كلذ لثم يف نيمراغلا مهس نم ذخأي نأ هل ناكو ث اييرغ ناك انيد كلذ

۔ _ ١٢٥



 . عيبلا ف ةقفص يدنع ناك ىرتشم ءيش 1 كلذ نم ءيش فرص زاج اذاف

 يلع يأ نع ىوري هنا : ۔ هللا همحر ۔ ذيعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ءىشب يلح اهعم ةأرمال ةقدصلا بحاص رمأ هنإ هللا همحر _ يلع نب ىسوم

 © كلذ نم لقاب ءيش اهعم ناك هنا ركذي لو اهريغل رمأو {&© ةقدصلا نم

 نم كلت { معن : يلعوبأ هل لاقف ، ءيش اهعم كلت يلع ابأ اي : هل لاقف

 . اهل رمأ ىلا ينعي تاروتسملا نم هذهو . تاراودلا

 ىطعت نأ زوجي يلح اهعم ناك اذإف : ۔ هللا همحر _ ديعس يبأل انأ تلق

 . فالتخإب كلذ يف ىعم ليق دق : لاق ؟ ةاكزلا نم

 . اهدي نم كلذ دفني ىتح لاح ىلع ىطعي ال هنإ : لاق نم لاقف

 ةميق عم هينغي ام كلذ ردقب ىطعأ ةنس هينغي ناك اذإ هنإ : ليقو

 هعم ى ذلا

 ةعبت هيلع قلعتي نأ افوخ كلذ ناك اذإ لاح ىلع ىطعي هنا : ليقو

 ةاكزلا نم مهاردلا لثم كلذ اولعج كلذل هكزاتف هيلع قلعتم وأ

 ةنوؤمو هتنوؤم دعب هعم لضفيو هتنسل هينغي ام ىطعي هنإ : ليقو
 . هنامز ىلع اهب ارهظتسم نوكي مهرد اتئام هلايع

 . ارهظتسم نوكي نأ امهرد نيسمخب ليقو

 هردق يف ارهظتْسم نوكي ام هعم نوكي انإو كلذل ةياغ ال ليقو
 . ادح كلذل دحن الو

۔ - ١٢١٦



 نكي مل ةاكزلا ضبقل اقحتسم ريقفلا راص اذإ لاق نم مهنمو هريغ نمو
 هتنوؤمو هتقفن نم هيلإ جاتحي ايف بهذاو ىطعأ كلذ نم ذخأ امو دح كلذل

 نم ادح او ءالجر اهب صخف ةاكز هيلع تبجو لجر نعو : ةلأسم

 خيشل ا نم تعمس دقف ؟ صلختيو كلذ هيرجح أ ك ارقف نيملسمل ا

 هيلع تبجو ةاكز يف هل ركذ 0 دلبلا لهأ نم الجر نأ ركذي وهو ميهاربإ يأ
 ميلستب راشأف اريفق رشع ةعست ة اكزل ا تن اكو 6 بسحأ اےيف هعرز جلف ف

 رشع ةعستلا ملسف { ةاكزلا ذخأي نمم رتسلا لهأ نم تيب لهأ ىلإ كلذ

 . جلفلاو عرزملا كلذ ةاكز مهيلإ اريفق

 الو نيراوس وأ نيتربإ يلح امهل نوكي ىتلا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 له . ائيش اهيلح نم عيبت الو توقلاب اهدي دك نم لكأي نمم يهو اهل لام
 ةأرملا هذه ىطعت نأ بجي سيل : لاق ؟ اهيلإ ملس نم ربيو ةاكز امه ىرت
 كلذ عم ةينغتسم يهو ث ناتربإ وأ ناراوس اهدي يف ناك اذإ ائيش ةاكزلا نم

 . اهدي ةجلاعمب

 : فالتخا اهيلع ناضمر ةرطف بوجو يفو

 . ةديبع يبأ لوق ىلع اهايإ اهمزلي ضعبف

 . كلذ اهمزلي ال ضعبو

 هنيعيو همدخي الجر هتاكزب صخي نأ لجرلل لهف : تلق © هريغ نمو

 نم ةاكزلا نم ائيش هيطعي نأ هل سيل : لاق ؟ اريقف ناك اذإ هجئاوحب موقيو

 نإو 0 ءارقفلل هاطعأ ام مرغ كلذ لعف نإف هجئاوحب همايقو هايإ هتعفنم لجأ

۔ - ١٢٧



 ةرثكو هفعض نم فورعملاب هصخو هتجاحو هرقف لجأ نم هايإ هتيطعب ىون
 هفرعي نأ هل بحن يذلاو ، كلذب سأب الف مالسالا يف هلضف وأ . هلايع
 ىطعا اذإ هل لوقي هانركذ يذلا هجولا اذه ىلع وهو . هتاكز نم هاطعأ اذإ

 . هب ينعفني ام لجأ نم سيل ةاكزلا نم كل اذه هتاكز نم كل اذه

 جيز اه ناك نأو © ةقدصلا نم ىطعت ةريقفلا ةأرملا : لاقو : ةلأسم
 . اهتقفن هيلع نبإ وأ رسوم

 لك ذخأ مث © ةعارز يف ةاكز مهيلع تبجو ءاكرش نعو : ةلأسم

 نأ داراف ، بحلا مسقي نأ لبق ةاكزلا نم هيلع بجي ام بحلا نم دحاو

 يطعي نأ كيرشلا رخآلا دارأ كلذكو { ةعارزلا يف رخالا هكيرش اهيطعي

 . هيلع بجي ام رادقم ذخأي امنإو & بحلا مسق لبق ليبسلا اذه ىلع رخالا
 مهضعب نم اوملع ولو ةاكزلا نمأربيو ىطعمللو يطعملل كلذ زوب له
 هقح نم هذخأي وأ ضرقلا هجو ىلع هذخأ اذإ هنا ، يعمف ؟ ال مأ ضعب
 هذخأ يذلا لاملا نكي ل ام كلذ عسي نأ توجر . همزلي ايع هملس مث

 . هتصح هيف ةاكزلا نم هيلإ هملس يذلا هكيرشل

 قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو &ك كل تفصو ام يدلو ربدت

 . باوصلاو

 اهنا هتين يفو ةاكز لجر ةجوز ىلإ ملس لجر يق لوقت امو : ةلأسم
 ةأرملا اهتفلتأف & نالف كجوزل ةاكزلا هذه ناةأرملا ربخي نأ يسنو 0 جوزلل

 هل زوجأ : تلق ، كلذ هتقو يف ىسن هنأل ةاكزلا بحاص اهل لوقي نأ لبق

 . ةاكزلا ذخأ هل زوجي نمم ةأرملا هذه تناك نإف ، باوجلا ؟ ال مأ كلذ
 اذإف © كجوزل ةاكزلا هذه نأ اهربخي نأ يسنو اهجوزل اهنأ ىلع اهيلإ هعفدو

۔ - ١٢٨



 وجرأف ةاكزلا بحاص اهل متأو { ةاكزلا اهيف فلتت نأ اهل زوجي اميف اهتفلتأ

 اهتجاح نبح اهتلكأ وأ اهل نيد يف اهتضق اهنأ تلاق اذإ ، هللا ءاش نإ أربي نأ

 . هللا ءاش نإ ءىرب دقف ،} اذه هبشي ام وأ اهلكأ ىلإ

 نم لجر نعو 3 هنم باوج دعب يراوحلا يبأ نع اهنا وجرأ : ةلأسم
 نم هنيد لهأ اهيطعي نأ هب ىلوأ ام هلام يف ةاكز هيلع بجت فالخلا لهأ

 ىلوأ يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ نيملسملا ءارقف يف اهلعجي مأ ، فالخلا لهأ

 ىلإ عجريو فالخلا نم هيلع وه يذلا نيلا اذه نم هدي ف ام عدي نأ هب

 نيملسملا نم لجرلل زوجي لهو . نيملسملا يف هتاكز لعجيو ، نيملسملا نيد
 هل زوجي ال : لاق نم لاق دقف ؟ هنيد لهأ ريغ نم لجر ةاكز نم ذخأي نأ

 . كلذ

 اهذخأ هل زاج هنيدب نيدي الو هالوتي ال هنأ هفرع اذإ : لاق نم لاقو

 . انيلإ بحأ وه لوقلا اذهو & كلذ ىلع هنم

 نم هنيد فالخب نيدي وأ © هنيدب نيدي نم هتاكز ىطعأ دق ناك نإو

 كلذك هيلع مرغ الو هنع كلذ ىزجأ دقف . ةلبقلا لهأ نم نايدألا

 . بتي ملوأ هنيد نم بات { اندجو

 نافرعي الو املاومأ يف ةاكز امهيلع بجت ةأرمإ وأ لجر نعو : ةلأسم
 سانلا ةماع نم ريقفلا اذه نايطعيف اهب ىلوأ نم الو & نيملسملا ءارقف

 ءارقف يف كلذ ناك اذإ ايهنع ءىزبي كلذ نإف ؟ ال مأ ايهنع كلذ ءىزجيأ

 . ةلبقلا لها

 زوجي له 0 نيملسملا ىلإ هتاكز عفدي انموق نم لجر نعو : ةلأسم
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 هملعت نأ الإ ال : لاقف © ايلسم كلذ نع لأس هنأ معز ؟ نيملسملل كلذ
 . اهس قحأ مهف هنيد له أ ف اهلعجت و أ ء يرب هنم كنا

 ةاكزلا نم مهارد هيلإ راص ريقف لجر يف ، نسحلا وبأ : ةلأسم

 تقو هتين نكي مل وأ ، لصألا نم ائيش يرتشي نأ هل زوبي له .3 اهكلمو

 هل ةجوز دنع نم لصألا نم ائيش اهب ىرتشا مث الصأ اهم يرتشي هنا هذخأ

 هللا كدعسأ - باوجلا ؟ اهيلع ةاكز نم اهجوز ىلإ هتدر مث هتجوز هتضبقو
 اهذخأي امنإو & لوصألا نم ائيش هب ىرتشي ال ةاكزلا ذخأ نأ تفرع يذلا

 نيدب كلذ نم ائيش ىرتشا دق نوكي نأ الإ هلايعو هتنوؤم نم هيلإ جاتحي امل
 . ةاكزلا نم ءيشب كلذ هنيد ىضق مث نيدلا هيلع راص دقو ، هسفن ىلع

 . نيدلا يف اهاضق هنألو كلذ لثم زوجي نأ ىسعف

 : لوقيو كلذ زيجي نأ ىسعو كلذ ةزاجإ يف ضراعي يقاتسرلا ناكو

 فرصت كلذ يف فرصتيو . الامو هل اكلم تراصو ةاكزلا ضبقي يذلا نإ

 امأو . هيلإ جاتحي اميف ءارشلا هل زاج كالمألا فرصت فرصت اذإو ، كالمألا

 اهب ىرتشي ال ةاكزلا نأ نيملسملا لوق رثكأ نأل كلذ بحأ ملف انا

 . لوصألا

 ناف اهب قدصتي نأ ىون اذإ : ۔ هللا همحر رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 ابوث اجاتحم اريقف اهنم اسك نإو ، هيلع ءيش الف ضمي مل ناو نسحف ىضمأ
 . هيلع سأب الف

 بلطلاب فرعي نم هيلإ بلطيو ةاكز همزلت نميف لوقت امو : ةلأسم

 محل فيرعت ريغب هتاكز نم مهيطعي نأ هل له ، مهريغو فاعضلا نم

 اذه دنع لئاسلا اذه ناك اذإف ؟ ةاكزلا نم هايإ مهيطعي يذلا اذه نأ
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 هفرع هيف كش نإو ، فيرعت ريغب هيطعي نأ هل زاج رقفلا لاح يف يطعملا

 ام الإ هنم ذخأت الو كتفرع اميف رظناف 0 ةاكزلا نم هيطعي يذلا اذه نأ

 الإ ىطعي ال : لاق 0 ناميالا ةرافك نم ىطعي نمع لئسو : ةلأسم

 نيميلا ةرافك سيل : لاق . ءارقفلل يهو 7 ةاكزلا لثم نيملسملا فاعضل

 . اعيمج ءارقفلا ىطعي نأ هلو ةاكزلا لثم

 مهئارقف يف مهتاكز اودأ روجلا ضرأ يف نوملسملا ناك نإو : ةلأسم

 اباوص كلذ ناك لدعلا ةمئأ نم دحأ ىلإ اهب اوثعب ءارقف مهدنع نكي مل نإو

 اهلبقي نأ ماماللو . اهئادا نم مهيلع هللا بجوأ امل ايدؤم ى مهنع ائزجم

 . اهلهأ يف اهلعبيو

 نع هتلأسو ، بوبحم نب دمحم نبريشب نع اهنا بسحأ : ةلأسم
 نيسمخ وأ اكوكم نيرشع ناك نإ : لاق ؟ نيملسملا نم لجرلا ىطعت ةاكزلا

 : لاق ؟ هتنس ضعب ةقفن هدنع لجر ناك نإف : تلق . سأب الف اكوكم

 . اهذخأي كلذف © ةنسلا لوح ىلإ هلام ةلغ هيفكي ال ناك اذإ

 اهب اورقأو ةوعدلا لهأ نم اوناك اذإ : لاق ؟ هتبارق اهيطعيف : تلق
 . اهنم اوطعأ

 . ال : لاق ؟ أرييأ اهنم يطعأاف يسوجع محر ل ناك ناف : تلق

 نم ناك ريقفلا ىلإ ةاكزلا تراص اذإ : ليق دقو : لاق هريغ نمو
 دقف 0 سوجللا وأ كرشلا لهأ نم وأ باتكلا لهأ نم وأ انموق وأ نيملسمل ا
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 ولو . اكولمم و أ اينغ يطعي نأ ال إ مرغي الو هيلع مرغ الو كلذ لعف نم ء اسأ

 . نيذه دحأب أربي ال هنإف اريقف هالوم ناك

 مل مالسالا يف ةيالولا هل يذلا يلولا ريغ ىطعأ اذإ : لاق نم لاقو

 ةوعدلاب نورقي نيذلا ةوعدلا لهأ ءارقف ىطعأ اذإ : لاق نم لاقو

 نيملسملا نوئطخي انموق نأل . انموق نم تاقثلا يطعي نأ امم لضفأ وهف

 . نيملسللا بوصي اذهو

 ديري هنا ربغ هب نيعتسي ءيش هعم ناكو 0 مدق يف ناك نمعو هنمو

 ناك اذإ ذخأي : لاق ؟ ال مأ ذخأيأ ائيش هوطعاف ءيشب هلايع ىلع دوعي نأ

 8 ينرذعاو اذه ذخ : لاق نإف : تلق . كلذب سأب ال هلايع ىلع هب دوعي

 اننوفلاخي اوناك اذإ مهنع هتلأسو . كلذب سابال : لاق ؟ اذه ذخ : لاق وأ

 الف ؟ انيأر لهأ نم متنأو انناوخإ نم متنأ لوقي نأ زوجيأ مهيأر ضعب يف

 . اننوفلاخي مهو & بوبحم نمو ، نيملسملا نم نوأربي مهنأل كلذ زوب

 صخي نأ هل زوبي له . ةاكزلا هلام يف هيلع بجت لجر نعو : ةلأسم

 نيد ىلع اوناك اذإ ئ معن : لاق ؟ هماحرأ نمو هناربج نم ءارقفلا هتاكزب

 يلإ بحأ نيملسملا ءارقف نم اهب مع ايف ةجاح تقو يف ناك نإو . نيملسملا

 . ةعس هتاكز ف ناك نإ

 )١( دلب .
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 موقيو هعفنيو همدخي الجر هتاكزب صخي نأ هل له : هل تلق

 لجأ نم ةاكزلا نم ائيش هيطعي نأ هل سيل : لاق ؟ اريقف ناك اذإ هجئاوحب

 ىون نإو ءارقفلل هاطعأ ام مرغ كلذ لعف نإف { هجئاوحب همايقو هايإ هتعفنم

 ةرثك وأ ، هفعض نم فرعي امل هصخو { هتجاحو هرقف لجأ نم هايإ هتيطعب
 . كلذب سأب الف مالسالا يف هلضف وأ 0 هلايع

 ىلع وهو هتاكز نم هاطعأ اذإ هفرعي نأ هل بحن ىذلاو 3 هريغ نمو
 نم سيل ةاكزلا نم كل اذه هاطعأ اذإ هل لوقي نأ هانركذ يذلا هجولا اذه

 . هب يننيعت ام لجأ

 ءارقف اهنم ىطعي الو نيملسملا ءارقفل يهف لاومألا ةاكز امأو هنعو

 . نيملسملا ءارقف نم دحأ ىلع ردقي ال نأ الإ ءىش موقلا

 ٠ ةلبقلا لهأ نم وهو هبهذم فرعأ ال لجر يلإ ءاج نإف : تلق

 نإ سأب كلذب نوكي ال نأ وجرأف ؟ ةاكزلا نم ىطعي نأ زوجي له

 . ىلوأو قحأ نيفورعملا نيملسملا ءارقفو { هللا ءاش

 © ىلوأو قحأ وهف نيملسملا نم هوبأ ناك نإف ميتيلا كلذكو تلقو

 . هللا ءاش نإ اسأب كيلع رأ مل هتيطعأو هابأ فرعت مل نإو

 ين اتيب ينبي نأ دارأ لجر نع ۔ هللا همحر ۔ ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ذخأي نأ هل زوجي له ءيش هنكمي ملو { هتايح وأ هسفنل اهايإ يطعأ ضرأ
 ةاكزلا ذخأ اذإ هنإ 3 يعمف : لاق ؟ تيبلا اذه ءارك يف ىطعيو ةاكزلا نم

 هسفن يف هنع هل هب ىنغ الو لزنم هل سيل ذإ هنكسي الزنم اهب ىنبف رقفل
 . ىدنع هل زوجي كلذ نأ هلايع وأ
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 هرقفل اهذخأي ملو دصق كلذ ىلإو تيبلا ءانبل اهذخأ نإف : هل تلق

 ام هدي يف نكي مل اذإ هنإ يدنعف : لاق ؟ هل لام ال اريقف ناك اذإ ىرت له

 نوكي نأ وجرأف هنكسي اتيب هسفنل ينبي ام ردقب هنع لضفيو هتنس ف هيزجحي

 . كلذ هل

 بحأ هنأ الإ { هلوع همزلي نمو وه هنكسي لزنم هل ناك نإف : تلق

 وأ ، ةرخآلا ةركاذمل هيلع لخدي وأ هب لزني نمل هلعجي نأ ديري اتيب ينبي نأ
 ازئاج هارت له هسفنب هتولخ دنع هللا لضف هيف بلطيل هيف ولخيو . هيف ىلصيل

 لوزنلا امأف : لاق ؟ هنكسل رارطضإ ريغ نم اذهل ارايتخإ هينبي امنإ ناك اذإ

 ىلع ةناعتسالاو ةركاذملاو هللا ةعاط يف ةولخلا امأو & كلذ ىل نيبي الف هيلع

 يعمف . هلثمب الإ كلذ هنكمي الو هرمأ يف ادئاز كلذ ناك اذإف { ةرخآلا رمأ

 . هلايعب موقي ام هعم سيل كل تفصو ايك ناك اذإ زئاج كلذ نأ

 مل اذإ دفريو ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوبي له دفرتسا اذإف : هل تلق

 ذخأي نأ هتين ايناو اريقف دفرتسملا ناك اذإ & يعمف : لاق ؟ دفري ام هدنع نكي

 دفرتسملا ملعي نأ بحأو 5 هللا ءاش نإ كلذ هل زاج اعم هرقفل هيلإ ملسيو

 . ةاكزلا نم اهلصأ نأ

 ۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع دجوي امج هريغ نمو : ةلأسم

 اهثروي مراف ةقدصلا نم يطعي ناك ام مه ارد كرتو يراوحلا وبأ يفوت : لاق

 . قرفت نأ اهم ىصوأو

 هديس ناك اذإ ةاكزلا نم دبعلا ىطعي نأ زوجي له تلقو : ةلأسم
 يطعي ناك اذإ كلذ زوبي ال هنأ يعم : لاق ؟ كلذب هديس نذأو اريقف
 هسفنل
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 زوجي ال دبعلا ةقفن نم ديسلا نع طحني كلذ ناك اذإف : هل تلق

 . يعم كلذ زوجي ال هسفنل ناك اذإ : لاق ؟ لاح ىلع كلذ

 هل اهضبق ىن هلكوأ اذإ : لاق ؟ هديسل اهضبقي نأ زوجيف : هل تلق

 . ةاكزلا ضبق يف يدنع ةلاكولا زيجي نم لوق ىلع كلذ زاج

 هنا تفرع يذلا دمجأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ةبسكملا ىلع ردقي يوقلا وهو يوس ةرم يذل الو ىغل ةقدصلا تسيل

 . ملعأ هللاو

 : لاق ؟ ةطيحلا ىلع ةاكزلا هيلإ عفدي نأ بجي نمع هتلأسو : ةلأسم

 . اهل نيقحتسملا ءارقفلا ىلع

 نم ىلإ ةاكزلا عفدت ال : لاق ؟ركسملا نوبرشي اوناك نإف : تلق

 . هللا ةيصعم ىلع اهب ىوقتي هنأ ملعت

 ةوعد لهأ نم اهل نيقحتسملل عفدت اهنإ نيملسملا لوق رثكأو

 . نيملسملا

 نيملسملل افالخ مهنم ملعي مل ام ءارقفلا ىلإ عفدت : لاق نم مهنمو
 . مهنيد يف

 ثلث عفد ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ : نيملسملا نم موق لاقو

 يف رظانلا وهو نيثلثلا مامالا ذخأو دلبلا لهأ نم ءارقفلا عيمج ىلإ ةاكزلا

 يفو نيمراغلاو { هللا ليبس يفو ، نيلماعلا نم هقحتسي نم ىلإ هعفدو كلذ

 . نوري ام ىلع & باقرلا
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 ىلعف ، رهاظ ركنملاو ، ةروهقم نيملسملا ةوعد تناك اذإ امأو

 . ةقفاوملا لهأ نم نيملسملا ىلإ اهعفدي نأ ةقدصلا بحاص

 ريغ ىلإ ائيش اهنم عفد نمو ءارقفلا عيمجل ةاكزلا نإ : نورخآ لاقو
 . هركذن مل نيملسملا لوق نم فالتخا اهيفو : لاق . ءىرب دقف لدع

 نآل . ال : لاق ؟ ةاكزلا نم باتكلا لهأ ءارقف ىطعي لهف : تلق

 . انئارقف يف اهلعجن نأ رمأ ةلي يبنلا

 حيحص غلاب لجر نعو ۔ هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 قفر يف هدلاو عم وهو هيلإ لكو وأ هتنوؤمب موقي ال عيش الإ هل لام ال لقعلا

 ىلع لجرلا اذهف 5 هدلاو نع هدلاو ىلع هتقفن بوجو مكح لاز دقو هدلاو
 الو } هلام نم هل نكي مل اذإ هلصي ام ىلإ ريقفلا مكح هيف مزل دق تفصو ام

 . هتجوز ةنوؤمل كلذكو 0 هتوسكو هتنوؤمل هتنس يف هتوقي ام هدي لمع نم

 هتوق نموأ هلام يف هلك كلذ نوكي ىتحف ةدلاو اضيأ هل ناك نإو

 هللا ىلوت دقو رهظ اييف قحتسي ام هلصي ام ىلإ هنم رهظ اميف ريقف وهف الإو
 . رئارسلا

 قرفتت هنأل قحتسي ام ردق ىلع مهنم ريقفلا ىطعي ءارقفلا ءالؤهو
 © بلاطملا نم ريثك نع عرولا هرجحيو ةبسكم هل سيل نم مهنمف مهبساكم
 هتجاحو هتقاف ردق ىلع لصوي لضفلا هل اذهف { هبهذم حص دقو { ةفع هلو
 . هتبسكم ةلقو

 اذهف عرولا ليلق هنأ الإ هتبسكم ف ريقف وه نم كلذ ريغ مهنمو

 . مرحي الو ىطعي
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 امم رثكأ اهنم ريقفلا ىطعي الو . هللا لاق ايك ءارقفلل يه تاقدصلاو

 رمأ هل موقي ال امو . هتنوؤمو هبسك نم لايع هل ناك نإ هلايعلو هل ةنس هتوقي

 لهأ نم عزويو كلذ ردق ىلعف الإو ، ةعس لاملا يف ناك نإ هتنس يف هب الإ

 الإ هنم لبقي الو انبتك ام رظناف اهيلإ مهتجاح دنع اهنم نومرحي الو ، ررضلا
 . عرولاو رصبلا لها لاؤس نم ددزاو . هباوص حضو ام

 { ءافعض ناريج هلو { ةاكزلا هيلع تبجو لجر نعو : ةلأسم

 لهأ نم ناك نمل ةبجاو ةاكزلا نا خأ اي ملعاف { ماتيأو 2 لمارأو ؤ لاجرو

 قح ال هنإف اهيلع نيلماعلا الإ ، يقتريغ وأ ايقت ناك تاقدصلا يآل ةفصلا

 ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك ماكحألو { لدعلاب اهيلع اولمعي ىتح اهيف مهل

 . ةلي هللا لوسر ةنس ماكحأبو

 قحلا ةوعد لهأ ءارقف ناك اذإ يغبنيو اهيلع نيلماعلل عبت ةفلؤملاو

 نم دلبلا ينكاس نم مهريغ نود دلبلا ينكاس نم اهب اوصخ اريثك نيدوجوم
 { ةنونيد ال 0 ةاكزلا هيلع يذلا نم ارايتخإ مهنيد يف نيملسملل نيلصملا

 مهفرعي الو { مالسالا نم ةقيقح مهل سيل نيذلا ءارقفلا نم ناك نمو

 . ةاكزلا نومرحي الف 3 ةنونيد ةئطختب مهنيد يف نوملسملا

 نإ هنا رثألا يف دجوي اميف : لاق نم لاق دقو : لاق باتكلا ريغ نمو
 نم أربي ملو ، كلذ هزجي مل نيدوجوم اوناك اذإ ةيالولا لهأ ريغ اهاطعأ

 . ةاكزلا

 { ةاكزلا نم ىطعيف اعطقنم ناك اذإ انموق نم ليبسلا نبإ امأو هنمو

 لهأ نم تملع اذإ كلذكو © نطولا لهأ ليبس ريغ ليبسلا نبإ ليبس نأل

 بجت يتلا ةرورضلاو ةلبقلا لهأ نم مهو ، نيملسملل فالخلا نم نطولا

۔ _ ١٣٧



 مهل عيبت نأ كيلع بجيو ، نوجاتحي ام كلام نم مهضرقت نأ اهيف كيلع

 نوأربي اوناك ولو ، لاحلا هذه يف كتاكز نم مهيطعت نأ كلف نيدلاب ةئيسنب

 هللا نكلو مهاده كيلع سيلإ : لوقي لجو زع هللا نأل نيملسملا نم

 . هيلع قدصتي نميف تلزن لاقي هذهو همعاشي نم يدهي

 تسيلف اهلبقي مل وأ اهلبق اهضبقي مل ايف دحأل اهب تلمأت ةقدص لكو

 تقدصت نإ حانج كيلع سيلو 5 هريغ ىلع وأ هيلع اهب قدصتي نأ هيلعو هل

 رفوتو هرمأ نع هل اهعيبت نأ كل سيلو . اهضبقي مل ام اهلبق ولو هريغ ىلع اهب

 . اهايإ هضبق دعب الإ اهنمث هل

 نأ هل : ليق دقو ةاكزلا ةقدص يف جرخي اذه نا يعم : هريغ لاق

 . اهنمث ريقفلا يطعيو اهعيبي

 ريغ كتدارإ ىلع فقأ ملف ؟ ةاكزلا هنع عطقي نم ةفص امو : تلقو

 هلوعي نم يفكيو ئ هيفكي يوس ةرم وذ وأ ينغ ةاكزلا هنع عطقي يذلا نأ

 . هدي ةعنص وأ هلايتحإ

 . ( عجر ) لاق ام نسح : هريغ لاق

 ناك اذإ هديس ىطعيو اجاتحم ناك ولو ةاكزلا نم ىطعي الف كولمملاو

 ىطعت الف ءايلوألا اهب دارأ اذإ ةيصولاو . لام هنأل وه ىطعي الو } اجاتحم

 ىصوأ اذإ امأو . نيملسملل نايلو همأو هوبأ اريغص وأ اميتي وأ ءايلوألا
 . ملعأ هللاو ةالصلا لهأل يهف ةيالولا لهأ اهب دري ملو نيملسملل

 نم ةقفاوملا لهأل تناك نيملسملل ىصوأ اذإ : ليق دقو هربغ لاق

 . قحلا لهأ ةوعدل هتقفاومب ةيالولا قحتسي

- ١٣٨ _-



 اوناك ولو هينب نم ادحأ هتاكز لجرلا يطعي نأ ببحت سيلو . هنمو

 نوكي نأ الإ هلوع مهيلع يرجيو هرجح يف اوناك اذإ اثانإ وأ اناركذ نيغلاب
 ناركذلا نوكي وأ & تاغلاب نهو نهجاوزأ عم تانئاب تاجوزتم ثانالا

 نم هتاكزب ىلوأ اوناكو { هتاكز نم مهيطعي نأ هلف ملحلا نيغلاب هنع نينئاب

 . مهتبارقل هرثا الإ مه رقف ةرورضل ةقدصلاب مهرنؤيو ، نييبنجألا ءارقفلا
 يف كل تلمجأ دقو . ةبارقلا ركذي ملو ةقدصلا ةيا يف ةقدصلا ركذ هللا'نأل

 كلذ يف هنع ينتلأس ايب طيحم هنأ وجرأ ام باوجلا نم . ةقدصلا لئاسم رمأ

 . هللا ءاش نإ هيف كلئاسم كل صقنأ مل نإو

 نمو كلذ هعسو هتوم لبق ناد اذإ جحلا لثم اندنع ةقدصلاو

 تامالع نمو « جحلاو ةقدصلا ريخأت هنيد ف دبعلا نم ريصقتلا تامالع

 . هسفن نع كلذ ذافنإ ه كلذ ليجعت هداهتجا

 ؟ اهنم ذخأي نأ هل له لايع هلو مهرد ةئام هل لجر نعو : ةلأسم

 . اهنم ذخأي نأ هلو قح اهيف هل معن : لاق

 ىطعي دق : لاق هنإ رباج يبأ نب ىسوم نع دايز وبأ ظفح هريغ نمو
 . لاملا هل نم ةقدصلا نم

 . سانلا ةفايضب ىلبي يذلاو : رثؤملا وبأ لاق

 هتاكز ىطع أ نميف تركذو ۔ هللا همحر _ نسحلا يب ا نع : ةلأسم

 ىطعم ١ ١ ذهف . م ارحل ١ نم هيلع رمي ء يش نع حجرحتي ال وهو هرقفل اريقف

 لوق نم فالتخا اهيف ةاكزلا نأل © هيلع مرغ الو ءاسأ دق اذه هتاكزل

 اريقف اراج هتاكز ءاطعإ نا تركدو . لصأل ا ف ءارقفلل ىهو ءاهقفلا

۔ _ ١٣٩



 . هيلع مرغ الو } لو ألا ىلع اهباوج ا ذهف . هنم أربي وهو هرقفو هر اوجل

 . ء ارقفلل ىهو نيقس افلا هت اكز هتيطع ف ءاسأ دقو

 نم هل ناكو . هتاكز اميتي ايبص ضبقي نميف لوقت ام : تلقو

 . كلذ زاج كلذ ىلع هنمأو هلوعي نم هل ىطعأ ناف تفصو ام ىلعف 0 هلوعي

 ١ نيغلابلا ظفح هظفحيو ىطعي ام كسمي نمم وهو هدحو ميتيلا ناك نإو

 ىطعيف ىطعي ام عيضي ناك نإو 0 هاطعأ نمل كلذ زاج كلذ يف مزح هلو

 ىلإ هتجاح نيح يف اهنم ىسكيو اهنم هل زبخيو اهنم معطي وأ 3 هلوعي نم هل

 دنع نم ميتيلل ةاكزلا بحاص اهيرتشي ةوسكلا نوكتو ، ةوسكلا ىلإو ماعطلا
 . هزاجأ نم ضعب كلذ زاجأ دقف هسفن دنع نم اهذخأي الو هريغ

 لهأ الإ ةاكزلا ىطعي نأ زوجي ال هنإ : لوقي نميف لوقت ام : تلقو

 © نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف تفصو ام ىلعف ؟ ةبوت همزلت له ةقفاوملا

 نم ءىطخيو انيد كلذ ذختي نأ الا همزلي الف ةاكزلا رمأ يف مهفالتخا يفو

 باوصلا أطخ دقف ءارقفلا رئاس ىطعأ نم أطخ اذإف { ءارقفلا رئاس ىطعأ

 . ةبوتلا همزلتو

 ارايتخا ءاهقفلا نم كلذ لاق نم لوق ىلع هب لمعو كلذ لاق نإ امأو
 ريثك فالتخا ةاكزلا يفو بيصم وهف هلوق ريغب هلمع نم طخي ملو كلذل هنم

 لمع نم ءىطخي الو هب لمعي نأ لوقب ذخاو لك عسيو . ءاهقفلا لوق نم
 . ةبوتلا هتمزلو ليبسلا نع داح دقف { باوصب لمع نم اطخ اذإف هاوسب

 كسمي لجر يف تركذو ۔ هللا همحر _ دمحم يبأل باوج نمو : ةلأسم

 ملعاف ، هلام ريفوت كلذب ديري اهنم همعطي فيض هب لزني ىتح هتاكز
 نإف ةأفاكم الو لاملا ريفوت اهب داري ال ةاكزلا نأ انظفح يذلا نأ هللا كمحر _

۔ ١٤٠ ۔-



 لبق نم هتاكز نم اهنأ هفرعو 3 اهنم همعطأو ةاكزلا قحتسي نمم دحأ هب لزن
 . هللا ءاش نإ مرغ هيلع نوكي ال نأ وجراف ، همعطي نأ

 نم هاطعأ يذلا نأ ىطعلملا فرعي الو هتاكز يطعي نمعو : ةلأسم

 اهنأ هفرعي ملو هيلإ ملس ام تقو يف ةاكزلا قحتسي هنا افراع ناك اذإف ةاكزلا
 . ۔ هللا ءاش نإ ۔ كلذ هنع ىزجأ 7 ةاكزلا نم

 هفرعيف . هل ببت ال مأ ةاكزلا هل بجح نمم وهأ فرعي لو هلأس اذإ امأو

 هتاكز هيلإ ملسو ةاكزلا نم اهنأ هفرعي مل نإف ةاكزلا نم اهغأ هيلإ ملس اذإ

 ىلع سيلف رقفلا لاح ىلع هرمأ رهاظ ناك اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو
 هرقف لاح نم رهظ ام ىلع هيطعي انإو هرمأ نم رتتسا ام ةاكزلا بحاص
 فرعي ملف هرمأ رتتساو رقفلا لاحب نكي مل اذإ كلذ امنإو . رقفلاب قحالو

 لهأ نم هنأ هربخأف هلأس اذإ هب ةربخلا لهأ نم وه سيلو 5 رقفب الو ءانغب

 تالاح يف ناك اذإف ، ىنغلا ةلاح هيلع رهظي مل ام كلذ زاج ريقف هنا وأ رقفلا

 ذخأي هنأ وأ ةاكزلا ذخأ هل زوجي هنإو 5 ريقف هنإ هلوقب طعي مل ىنغلا بابسأ

 ةئيهلا يف ىنغلا لاح يف نوكي دق هنأل 3 انومأم ةقث نوكي ىتح . ةاكزلا نم

 . ةاكزلا ذخأ هل زوجي ام ةنوؤملا وأ نيدلا نم هيلع نوكيو ث يزلاو

 نم هيلع بجي يذلا نم هلماع يطعي نأ ديري لجر نعو : ةلأسم

 اناك نإ كلذكو " اريقف لماعلا ناك اذإ زئاج كلذف . هل لمع اميف ةاكزلا

 . زئاج كلذف هتاكز رخآلا دحاو لك ىطعأف نيلماع

 له نيملسملا نعو۔ رثؤملا يبأ نع هنأ بسحأ - باوج نمو : ةلأسم
 عرولاو ةنامزلاو مهنم ةفعلا لهأ نم مهموق ءارقف ىلإ مهتاكز اوعفدي نأ مهل

۔ _ ١٤١



 مهنأ ريغ مهنيد يف قسف لهأ مهو ةوعدلا لهأ ءارقف ىلإ اهعفدي وأ هنيد يف
 دجو ام انموق ءارقف نم دحأ ىلإ هتاكز عفدي الف ؟ نيملسملا ةوعدب نورقم
 لهأ نم فعضلاو هقفلاو مالسالا يف لضفلا لهأو ةوعدلا لهأ نم ادحأ

 اقساف ناك ولو ةوعدلاب ارقم ناك نم مث . مهريغ نم اهب قحأ مه ةوعدلا

 الو لضف لهأ اوناك ولو 3 انموق ءارقف نم نيملسملا ةاكزب قحأ مهف هنيد يف

 وهو مهلوق قدصيو مهلضفب فرتعيو نيملسملا ةيالوب نيدي نم ىوس
 نيملسملا ةوادعب نيدي نمو ، بونذلا نم بيصي ام ةمرحب قدصم

 الو ، نيملسملا تاقدص يف ءالؤهل قح الف مهتوعدل راكنالاو مهليلضتو

 . ةوعدلا لهأ نم دحأ دجوي ال نأ الإ اهيف مهل ءيش

 نم موقو ةيالولا لهأ نم ريقف لجر دلبلا يف ناك نإ تيأرأ : متلقو
 ملسملا ريقفلاو . ةنامزو ةنكسم لهأ مهو مهل ةيالو ال مهنأ ريغ ةوعدلا لهأ

 ريقفلا ملسملا اذه ةقدصلاب ىلوأ نم ادسج ىوقأو الاح مهعم نسحأ

 نأب سأب الف ةوعدلا لهأ نم اعيمج اوناك اذإف ؟ متركذ نيذلا ءالؤه وأ

 لضفيو ، ملسملا ريقفلا لصيو ث ةقدصلا نم اوطعيو اعيمج اهب اومعني
 . ملسملا ريقفلا

 وه اهنع ىنغلا دح يف نكي مل اذإ ملسملا يلولا : ليق دقو : هريغ لاق

 . هللا ةعاط ىلع ىوقيل هشاعم رمأ ىلع ةيوقتلاب ىلوأ

 ؟ ةاكزلا هيلع بجت نم ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 . لاحلاو ةلزنملا يف ةاكزلا هلثم ىطعي لاح يف وه نم : لاق

 نأ هل زوجيو هتنسل هيفكي ام ردقب ةاكزلا نم ىطعي نأ هل زوب له

۔ -_ ١٤٦٢



 . ةاكزلا نم هيلع بجو دق امم قحتسي ام همرحي ال هنا ىعم : لاق ؟ ذخأي

 . هيلع تبث ام هيلعو . مالسال ا ف هل تبث ام هلو

 نيذلا ءالؤه لجأل هتاكز نم ائيش سبح لجرف : هل تلق : ةلأسم

 هيزبي له اهذفنا ىتح دحاولا دعب دحاولا مهيطعي ناكو هباب ىلإ نودري
 : ىلاعت هللا لاق دقو . هللا ءاش نإ يدنع كلذ يزجي : لاق ؟ كلذ

 . لئاسلا نم يدنع اذهف . ه مو رحملاو لئاسلل

 نم رهاظلا يف ةلاهج هنم فرعي الو ذيبنلا برشي نمعو : ةلأسم

 ةاكزلا نم ىطعي ال هنا يدنع : لاق ؟ ةاكزلا نم ىطعي نأ زوجي له هرومأ

 © ةيصعملا ىلع انمدم ناك اذإ هللا ةيصعم ىلع هب ىوقي ام داوم هيلع عطقيو

 ىمس نمل ةقدصلا اينإو ، كلذ ىلع هنم علطاو ، ةريرسلا يف وأ رهاظلا يف

 ين ابرض نوعيطتسي ال هللا ليبس يف اورصحأ نيذلا ءارقفلل و> : لاقف هللا

 نولأسي ال مهاييسب مهفرعت ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحي ضرألا

 . عضوملا اذه ريغ يف لعجي نأ بحأ الف . هه افاحلا سانلا

 لضفأ امو : تلق ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ نع اهنا بسحأ : ةلأسم

 مهتوق ىلع نوردقي نيذلا فافعلا لهأ اهيطعي وأ ءارقفلا ةاكزلا ىطعي نم

 مهنيد رمأ يف مهحلصت يتلا جئاوحلا نم كلذ ريغ ىلع نوردقي الو
 ةعاط نع هبلط مهلغشي ال يذلا مهتوق ىلع اوردق اذإ : لاق ؟ مهايندو

 نمم ررضلا مهريغ ىلع فيخو 0 هللا ةعاط يف مهحلاصم رمأ نع الو 0 هللا
 يف هيلع فاخي يذلا اذه ةصاصخ دست نأ ىنبجعأ {. هللا ةوادع رهظي ال
 هذه ىلع اذه لثم مرحي ملو ، كلذ نم هللا حتف ام وأ © هموي توقب هسفن

 كلذ نوكي نيذلا حالصلا لهأ يف لعج اذه لثم نع لضف امو © ةفصلا

۔ _ ١٤٣



 نيدل ةحلصم هنم مهحلاصمل غرفتلا نوكيو { مهنيد حلاصم ىلع ةوق مهل
 مايقلا نم قحلا حلاصمو 3 نيدلا حلاصمب مهمايق يف هللا ةعاط لهأو هللا

 مايقلاو ، اهل غرفتلاو & تاداهشلاب مايقلاو ، دجاسملا ةرايع نم تاعاطلاب
 موقت ال يتلا مالسالا حلاصم نم اذه لاثمأو ، ملعلا ميلعتو ، ىتوملا رمأب

 هلثمو اذه رذعتو { مهحلاصمو مهشاعم بلط اوجرخ اذإو 0 مهلثمب الا

 اهيف لعجي ةلزنم لك نم بجوأو لضفأ اذه ناك هيلع اوردقي ملو ، مهنم

 اب هللا نيد رمأب ماوقلا مه ءالؤه الا حلاصملا عيمج نم ةنوعملاو ةاكزلا

 هللا نيد رمأ نم هب اوماق ام رمأ ىلع اوناعي نأ بجاولا قحلا مهلف اوعاطتسا

 ناعي نأ بجاولا قحلا مامالا ايك ، مهزجعل هلك هللا نيد رمأب اوموقي مل ولو
 رمأ نم هيلع ردق ام وأ هيلع ردق اذإ هلك هللا نيد رمأ نم هلمحت ام رمأ ىلع

 مه مهنأل © مامالل فلخ مامالا مدع دنع نوملسملاف مالسالا حلاصم

 . مالسالا حلاصم رمأب ماوقلا

 راغصلا هدالوأ نم ينغلا هلوعي نمل الو عماجلا يف : هلوق اماف :. ةلأسم

 . تدجو دقف هتجوز الو

 نم راغصلا هدالوأو ينغلا ةجوز يطعي نأ دحأل زوجي لهف : هل تلق

 . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا ، يعم : لاق ؟ كلذب ربيو هتاكز

 هدالوأ يطعي نأ دحأل زجحم ل اينغ دلاولا ناك اذإ : لاق نم لاقن

 . محوع همزلي هنأل { هتجوز الو راغصلا

 ىلع هتجوزو هدالوأب موقي ال دلاولا نأ ملعي ناك نإ : لاق نم لاقو

 . كلذ يزجيو . ةاكزلا نم مهوطعي نأ زاج مل مزلي امم هيلع بجي ام

۔ - ١٤٤



 نم ىزجيو لاح ىلع ةاكزلا نم اوطعي نأ زوجي : لاق نم لاقو
 . مهرضي ال هانغو مهل ىنغال هنأل ؟ مهاطعأ

 هل زوجي ال يذلا اندنع ينغلا دحو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم

 مهتنوؤم هتقفن همزلي نم ةقفنو 5 هتقفنل هلايع يفكي ام هل نوكي نأ ةقدصلا

 ةقفنلا نوكتو ، ىنغلا دح يف وهف ، كلذ نم لوحلا ىلإ مهتوسكو

 . ةقدصلا نم ذخأيو ريقف وهف كلذ نود ناك نمو 1 فورعملاب

 ىلإ هيفكي ام هعم قبي ملو ، هيلع نيد يف هتلاع ىطعأ نإ كلذكو

 . ريقف وهف هلوح

 وهف جاتحاو ث هلام ىلإ لصي ملو لالا بحاص باغ نإ كلذكو
 . ريقف وهف هنيبو هنيب ليح وأ هايإ هدحج نم ىلع هلام ناكو . ريقف

 ةرضاح هترسيو رناند وأ مهارد هلام ناكو ، لصأ هل نكي ل نم امأو

 بج ال ليلق ءيش هدي يف يذلا نوكي نأ الإ ةقدصلا نم ذخأي الو ينغ وهف

 ريقف ناك نإو ، ةقدصلا نم ذخأيو ث ريقف هيف فيعض وهف ةقدصلا هيف

 . ةقدصلا نم ايهنم يطعأ نيدلب نكسي

 { هتنسل هيفكي ام بحلا نم باصأف هديب عرز نمو هنمو : ةلأسم

 كلذ باصأ ولو { ريقف ريغ وهف سانلل لمع وأ ، هريغ ضرأ يف عرز امنإو

 . ةقدصلا نم ذخأي ال نا بحأف { هلام ةلغ نم هبصي لو © هدي دك نم

 قحتسم يف انباحصأ فلتخا ( دمحم يب أ ) عماج نمو : ةلأسم

 . ءارقفلا نم ةاكزلا

۔ _ ١٤٥



 ذخأ هل زاج مهرد فلأ نود لجرلا كلم اذإ : مهضعب لاقف

 . ةاكزلا

 . ةاكزلا ذخأي مل مهرد يتئام كلم اذإ : نورخا لاقو

 اهنع نغتسم يأ ةضئاف امهرد نوسمخ هدي يف ناك اذإ نورخا لاقو

 . ةاكزلا ذخأ هل زجي مل

 . ةاكزلا ذخأ هل زاج ىرخأ ةرمث هترمث كردت مل اذإ : مهضعب لاقو

 هلايع يفكيو هيفكي ال ام لاملا نم هدنع ناك اذإ : نورخآ لاقو

 . ة اكزل ا فخأ هل زاجو اينغتسم نكي ل هدنع لضفيو © هتلغ

 ىنغلل يدنع سيلو 5 داهتجالا قيرط نم اهولاق ليواقألا هذه لك

 هلايتحاو هبسكو هتكرحل دحاو مهردب دحاو ينغتسي دق هنآل & دح رقفلاو

 هنأل كلذ فاعضأب ينغتسي ال رخاو 3 ةبساكملا هوجوب هتفرعمو هبارطضاو
 . فرحلا ريثك ةليحلا ليلق

 نم قحتسي مل هديب اهنم بسكتي ةعنصب اينغتسم لجرلا ناك اذإف
 ةقدصلا لحت ال ): ةلي يبنلا لوقل © ينغلا مسا هقاقحتسا ائيش ةقدصلا

 . ةوقلا ةرملا ىوس ( ةرم يذل الو ينغلل

 لصألا نأل ث رقفلاو ةنكسملا هئاعدا يف لوبقم ناسنالا لوقو

 . هل كلم ال

 رهاظلا يف هنأل هدلب نع زجاع هنأل ، ليبسلا نبا لوق لبقي كلذكو
 . هلع رداق ريغ

۔ - ١٤٦



 . ةقدصلا ف قح هل مراغلاو

 ريغ لصألا ف هنأل . ةنيبب الإ مراغلا لوق لبقي ال نا يبجعيو

 . مراغ

 . ةنيب الإ هبتاك هديس نا هاوعد لبقي ال ، دبعلا كلذكو

 : اهلكأو ةاكزلا ذخأ اذإ ينغلا يف ملعلا لهأ ضعب لاقو : ةلأسم

 . اهدرب الإ هل ةبوت الو لحلا كلذ يف هل زوجي سيلو اهدر هيلع نا

 ؟ ءارقفلا ىلإ وأ هدنع نم اهذخأ نم ىلإ اهملسي نم ىلإو : هل تلق
 اهملس اذإ كلذ نم أربي ال هنأل } هدنع نم اهذخأ نم ىلإ اهملسي : لاق

 . ءاينغألا ىلإ

 ؟ ءارقفلا ىلإ اهملسي نأ هيزبجي له { اهلهأ مدعأ ناف : هل تلق

 . ءارقفلا ىلإ اهملس اهلهأ مدعأ اذإ ، معن : لاق

 يزرتبجم له . ءارقفلا ىلإ اهملس هنإ لاقف ئ ةقث وه ناك نإف : تلق

 . معن : لاق ؟ ةاكزلا بحاص كلذب

 اهذخأو ريقف هنا ىلع ةاكزلا بحاص هاطعأ اذإ هنإ : ديعس وبأ لاق

 ءاش نإ رايخلا وه هلو 0 ةاكزلا نم ةاكزلا بحاص ءىرب دقف ينغ وهو وه

 وهو اهضبق نإو ؛ ءارقفلا ىلإ اهملس ءاش نإو ؛ هملعأو اهبحاص ىلع اهدر

 ناو ، اهنم صلختي ىتح هيلإ اهملسيو هل انماض ناكو هزبجي مل ينغ هنا ملعي

 بر هلحأ نا لحلا كلذ ىف زوجيو زاج ءارقفلا ىلإ اهملسي نأ كلذ هل متأ

 . كلذ نم لاملا

- ١٤٧ _



 هانغ نيبت مث هدنع اريقف ناك اذإو ( دمحم يبأ ) عماج نمو : ةلأسم

 عفدي نأب هدبعت امنإ ىلاعتو كرابت هللا نأل ، عفد ام مرغ هيلع نكي مل
 ال رقفلا ةقيقح نأل { هبيعم ملعي نا فلكي ملو ، هدنع ريقف ىلإ ةقدصلا

 ىلع ردق نإ هنم اهذخأ هدي يف ةمئاق اهدجو نإف 0 هللا الإ اهملعي

 . هريغ ريقف ىلإ اهملسيو { هريغ وأ مكاحب اهعاجرتسا

 اريقف ناك اذإ هراج مرحي نأ دحأل بجي امو باوجلا نمو : ةلأسم
 ةبطخ يف لاق هنا ةي يبنلا نع ىوري هنأل 5} اقساف ناك ولو ةاكزلل اجاتحم

 نم نوعاملا عنم نمو ) : لاق هنا هرمع رخآ ةنيدملا يف اهب بطخ يتلا عادولا

 هسفن ىلإ هلكو نمو © هسفن ىلإ هلكوو هلضف هللا هعنم هيلإ جاتحا اذإ هراج

 . ( بوتي نأ ىلإ هرذع هللا لبقي الو كله

 نا نيملسملا ىلع بجو امو . ةضورفملا ةاكزلا اندنع نوعاملاو

 . هدنع قحلا ليوأتب ملعأ هللاو مهيلإ جاتحا نم ىلع مهلاومأ نم هب اولضفتي

 . ۔ هللا همحر حور نب دمحمل باوجلا اذه نا دجويو

 ينغ وهو ةاكز لجر نم ضبق لجر ف تركذو . هريغ نمو : ةلأسم

 اناو هرقف نيح يف اهضبقي نأ هل زوبي له : تلق رقتفا نأ ىلإ هدي يف تناكو
 نإ كلذ هل زوجحم معنف ؟ ىنغ هنا اذه هري ملو ريقف هنا هيلإ ملس لجرلا ناك

 . هللا ءاش

 ةاكزلا نم ذخأي نا لجرلل زوجي لهف : هل تلق ث هريغ نمو : ةلأسم
 . كلذ زاج تنعلا فاخ اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ جوزتيو

۔ - ١٤٨



 برحلا ضرأب ملسم لجر ناك اذإو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم
 هاطعأ دحاو ولو نيملسملا نم ءارقف هلبق ناك ناف & ةاكز هيلع تبجوو

 © لوحلا ىلإ هتوسكو هتقفنل هيفكي امم رثكأ كلذ نوكي نأ الا ، هتاكز

 . لوحلا ىلا هتنوؤم ةيافك دعب يقب ام ءارقفلا هنع سبحيف

 ةاكزلا ضبقل اقحتسم ريقفلا راص اذإ : لاق نم مهنمو 3 هريغ نمو

 هتقفن نم هيلإ جاتحي ييف بهذاو . ذخأ كلذ نم ىطعأ ام دح كلذل نكي ل

 . ۔ هللا ءاش نإ ۔ كلذ يف رظنيف رثكأ وأ هتنس يف ناك . هتنوؤمو

 ءارقف نم ناكو نيملسملا ءارقف نم دحأ هلبق مهنم نكي مل ناو : عجر

 مل ناف نيباتكلا لهأ ءارقف يف هقرف مهنم دحأ نكي مل ناف © مهاطعأ انموق
 ءارقف يف هقرف مهنم دحأ نكي مل ناف ، سوجملا ءارقف يف هقرف مهنم دحأ نكي
 لهأ ءارقف يف هقرف مهنم دحأ نكي مل ناف ، نيكرشملا نم دهعلا لهأ
 . برحلا

 ءارقف ىلإ اهثعبي نأ بحأ : لاق ۔ هللا همحر _ بوبحم نبدمحم نعو

 . سأب الف كلذ لعف ناف نيملسملا

 ضرأ نم اهب بهذف هتاكز الجر ىطعأ نإ هنا ةرفص يبأ ظفح ىفو

 ةاكزلا بحاص اهثعب نإ ينعي ، ءيش امهدحأ ىلع سيل نا تفلتف ضرأ لإ

 هللا دبع يبأ نع كلذكو ٦ نيملسملا ءارقف لإ كرشلا ضرأ نم

 . -ه هلل همحر -_-

- ١٤٩ _



 ءارقفلا ىلع اهقرفي نأ هرمأو نيملسملا نم لجر ىلإ هتاكز عفد اذإ اماو
 . هللا ءاش نإ هنع تزجأ دقو . ناض امهدح-أ ىلع سيلف - زاف

 كرشلا ضرأ نم نيملسملا نم ةقث ىلإ اهجرخأ اذإ يدنع كلذكو
 لثم يدنع اذه سيلو { امهدحأ ىلع ءيش ال هنأ تفلتف اهلهأ يف اهلعجيل

 لسو مامالا ىلإ وأ يلاولا ىلإ مالسالا ضرأ يف هتاكزب هلسري يذلا لوسرلا
 . كلذ نع

_ ١٥٠ _



 نورشعل او سماخ ١ بابل ١

 هماحرأ نم ةاكزلا نم هيطعي نأ ناسنالل زوجي نم

 قفني هتيب يف هتخأو همأ هعمو ةاكزلا هيلع تبجو لجر نع هتلأسو

 اهيطعي نأ سأب الف تخألا امأ : لاق { هتخأو همأ ىلإ اهعفدي له امهيلع

 امأو . ائيش هنم وه لكأي الو 3 هيلإ تجاتحا امو اهنيدو 5 اهتوسك يف هلعجي
 همزلي ال نم دحب تناك نإو ، زوجي الف اهلوع همزلي نم دحب تناك ناف همأ

 . اهيلإ عفدي نأ سأب الف اهلوع

 ةفيعض ةنمز نوكت نا : لاق ؟ اهلوع همزلي يذلا دحلا امو : تلق

 . ربكل ا نم جيوزتلل د ارت ال نم دحب وأ

 همأل زاج فيكو هلوعت نم كتاكز نم ىطعي ال : لاقيف : تلق

 ةجوزلاو مالاو نألاو دالوألا : لاق ؟ هلوع همزلي نم ءىش ةاكزلا نم هتخأو

 اذإ نيغلابلا روكذلا دالوألا نإ : اولاقو & كل تفصو ام ىلع تناك اذإ

 مهجرخأ ناو 5 ةاكزلا مهيلإ عفدي مل هلزنم يفو هلايع نم مهوبأ مهلعج

 . هتاكز مهيطعي نا مهل زاج هلايع نم مهنابو

۔ _ ١٥١



 ةقدصلا اهيلع تبجو ةأرما نعو ىلع نب ىسوم ىلع يبأ نع : ةلأسم

 امل زوجي ىسعف ؟ اهايإ مهيطعت نأ اهل زوبيأ ، ىماتي نونب اهلو مهارد ةسمخ

 . نوجاتحم مهو ءيش مهل نكي مل نإ كلذ

 مهيطعت نا اهل زجي مل مهلوع اهمزلي ناك نا : يراوحلا وبأ لاق

 . اهتاكز

 اهمزلي ال ام ردقب مهيطعت نأ اهل زوجي : لاق نم لاقو هريغ نمو

 مهيطعت نأ اهل زوجي الو اهتاكز نم كلذ يف مهمعطتو مايألا نم هيف محلوع

 . ملوع نهيف اهمزلي يتلا مايألا ي اهتاكز نم كلذ يف

 ىلع مكحي نا الإ مهلوعت اهنأل مهيطعت نا اهل زوجي ال : لاق نم لاقو ا

 نم مهيطعتف © مهنوفصني الو هب نوموقي الو كلذ نوعيضيف مهلوعب اهريغ

 . مهلوع اهريغ ىلع ضرف دقو 0 نهيف اهمزلي ال يتلا مايألا كلت ين اهتاكز

 منوعب اهيلع مكحي مل ام اهتاكز نم مهيطعت نأ اهل نإ : لاق نم لاقو

 يطعي نا دلاولا ىوس نمل اوزاجأ دقف راغصلا هدلوو دلاولا ىوس اييف كلذو

 هناف دلاولا الا هيلع مكحي مل ام هيلع مكح ول نا مكحلا يف . هلوع همزلي نم

 يف ملعن الو ، هيلع مكحي مل وأ هيلع مكح هتاكز نم راغصلا هدلو يطعي ال
 . افالتخا دلاولا

 هناوسكي هيدلاو رجح يف ناك اذإ غلابلا دلولا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ امهيلع تبجو نإ امهلام ةاكز هيطعي نا ايل زوجي له 7 هيلع ناقفنيو
 . كلذ ام زوجحم ال : ليق دقف هانيبي لو الايع نم ناك اذإ : لاق

۔ - ١٥٢



 ىلإ ارفس دارأ وأ هتأرمال قح وأ ةقفن وأ نيد دلولا مزل ناف : هل تلق

 وأ هتأرمال ةقفن وأ قح نم همزلي امل ةاكزلا نم هايطعي نا ايهه زوجي له ةيرق
 هعسي كلذ نا وجراف : لاق ؟ اهيلإ عجري نأ ىلإ هرفس يف هتوسكو هتقفن

 يدنع ةدلاولاو . هيف هعم نوكي يذلا نم سيل كلذ نأل 0 ايهنم هعسيو

 نأ الإ & لاح ىلع هلوع اهمزلي سيل هنأل اغلاب ناك اذإ هيطعت نا اهل زئاج

 . اهلوع ىلع هب ىوقتي امم كلذ نوكي

 اذإ هتاكز هينب ينب يطعي نأ هل زوجي له دجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلعو 5 مهثراو وهف راغص مهو لام مهل سيل ناك اذإ لاق ؟ اتيم مهوبأ ناك
 عيب ولو ءارقف هيف اوناكو لام مهل ناك ناو { هتاكز نم مهيطعي الو & مهلوع
 كلذك مث } مهتنس يف هتاكز نم مهيطعي نأ هل ناك مهتنس يف مهلوعب ماق

 . لام مه م اد ام

 يف يهف اهينب ينب ةثراو لاح يف تناك اذإ ةدجلا كلذكو : هل تلق

 تناك اذاف : تلق ؟ مهلاوحأ عيمج يف مهيف دجلا ةلزنمب اهنم اهثاريم رادقم

 اك وهو { ال : لاق ؟ هتاكز نم مهيطعي نأ مهدج زوجي ةيح مهتدلاو

 . مشوع نم مهتدلاو ثرت ام ردقب الإ كل تفصو

 اهيلع غلب ةأرما نعو 2 ۔ هللا همحر ۔ ىلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 ىسعف ؟ اهايإ مهيطعت نأ اهل زوجأ { ىماتي نونب اهلو مهارد ةسمخ ةقدصلا

 . نوجاتحم مهو ءيش مهل نكي مل نإ كلذ اهل زوجي

 نم مهيطعت نأ اهل زجي مل مهلوع اهمزلي ناك نا : يراوحلا وبأ لاق

 . اهتاكز

۔ _ ١٥٣



 اهمزلي ال ام ردقب مهيطعت نأ اهل زوجحم : لاق نم لاقو . هربغ نمو

 نهيف اهمزلي يتلا مايألا يف اهتاكز نم كلذ يف مهمعطتو مايألا نم هيف مهلوع

 ىلع مكحي نأ الإ مهلوعت اهنأل مهيطعت نأ اهل زوبي ال : لاق نم لاقو
 نم مهيطعتف مهوفصني الو 0 هب اوموقي الو كلذ اوعيضيف . مهلوعب اهريغ

 . مهلوع اهريغ ىلع ضرف دقو . نهيف اهمزلي ال يتلا مايألا كلت يف اهتاكز

 اهيلع مكحي ل ام اهتاكز نم مهيطعت نأ اهل نإ : لاق نم لاقو

 . هدلوو دلاولا ىوس اميف كلذو & مهلوعب

 هل لجر نعو ةلأسم هذه لبق ىتلا ةقرولا ف مدقت لق & ةلأسملا مامت

 اوناك اذإ : لاق ؟ هريغ نمو . هتاكز نم مهيطعي ءارقف تخأ وأ خأ

 . هلام نم مهلضفي نأ هيلعو هتاكز مهاطعأ اهل نيقحتسم

 امأ الو ابأ ىطعت ال : لاق . اهيطعي نم ةاكزلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نمو { نئابلا دلولاو مألاو خألا اماف . مهتقفن هيلع نأل هرجح ف ادلو الو

 . ةاكزلا نم مهيطعي نأ هلف . مهتقمل همزلي ال

 نعو ، بسحأ اميف ۔ هللا همحر ۔ يلع يبأ نع باوجلا نمو : ةلأسم

 له اهيكزي مهارد خألللو { هاخأ اهنم يطعي مث 3 هقرو ةاكز يطعي لجر
 بجي نم هتاكز يطعي نأ هل بجي امو يطعي هناف 5 ائيش هوخأ هاطعأ امم جرخي

 نم هل سيل ةاكزلا هيلع بجت يذلا ناك اذإ : رثؤملا وبأ لاق ؟ ةاكزلا هيلع

 كلذ هدي يف هنا الإ جاتحم وهو . هلايع يفكيو هيفكي ام هتراجت نم الو هلام

١٥٤ -



 اسأب ىرأ الف { هلايع يفكي ال وهو ث ةاكزلا هيف هيلع تبجو يذلا ءيشلا
 ام بسحي هناف قرولا نم ائيش ةاكزلا نم ىطعأ ناف ةاكزلا نم ىطعي نأ

 . هتاكز جرحيو هدي ف ام ىلع ىطعأ

 وأ خأ هل لجر نع هتلأسو 3 نيملسملا ر اثا نم هريغ نمو : ةلأسم

 ‘ مهاطعأ اهل نيقحتسم اوناك نإ : لاتق ؟ هتاكز نم مهيطعي ءارقف تأ

 . هلام نم مهلضفي نأ هيلعو 3 هتاكز نم مهلضفو

 نعو ۔ هللا همحر _ ىلع يبأ بتك نم هزا دجوي امم هريغ نمو : ةلأسم

 ؟ هتاكز نم مهيطعي نأ هل نوكي له ىرخأ يف وهو ةيرق يف نوبرقأ هل لجر
 . هتاكز يف مهيباحي نأ هل نوكي الو ؛ كلذ هل نوكي معنف

 يف فلتخا دق هنا ىعم ۔ هللا همحر _ ديعسوبأ لاقو : ةلأسم

 . نيدلاولا

 . نيربقف اناك اذإ هتاكز نم ايهيطعي نأ امهدلول : لاق نم لاقف

 . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 اهتقفنب هيلع مكحي ىتح هتاكز نم هتدلاو يطعي نأ دلولل نا : ليقو
 نم اهيطعي ال كلذ دنعف لع قفنا : هل لوقت هيلإ يه بلطت وأ : لاق مث
 . هتاكز

 نم دحب اريصي مل ام هتاكز نم ايهيطعي نا كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 . ايلوعو امهتقفنب هيلع مكحي

 . اهتقفنب هيلع مكحي مل ام دحلا كلذب اناك ولو :.لاق نم لاقو

۔۔ _ ١0٥٥



 نم هدلاو هنبي مل اذإ غلابلا دلولا يف فالتخالا انفرعو : ةلأسم

 سيل هنأل { هتاكز نم هيطعي نأ كلذ كلذ ةزاجإ ىلإ ضعب بهذف 0 هلايع

 . هيلع ةبجاو هتقفن

 ىضمي ناو هيطعي نأ هل زوجي الف هلوع مزتلا اذإ هنا ىلإ بهذ ضعبو

 يف كلذ جرخي الف مكحلا يف امأو . هزنتلا ىلع اذه جرخيو هسفن مزلأ ام ىلع

 ف اذه نا وجرأو ۔ هللا همحر _ ديعس يأ خيشلا نع تفرع اےيف عامجالا

 . دالوألا نم ركذلا

 هتاكز ىطعأ يذلا امأو آ بسحأ اميف ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 ضعب يف ليق دق هنا يعمف . ةلاهجب مهفرعي الو ةفعب مهفرعي ال ماحرألا

 زوجي الو 5 ةيالولاو ةقفاوملا لهأ الإ ةاكزلا نم يطعي نأ زوجي ال هنا : لوقلا

 . كلذ ىوس ام

 هنم فرعي ملو رتسلاب فرعي نم يطعي نأ زوبحي : لاق نم لاقو

 ىلع هب ىوقتي نكي مل اذإ ةيالولا لهأ نم نكي مل ولو ةلاهج الو { لطاب
 . هللا ةيصعم

 دهتجيو هسفنل رظني لكو ةلبقلا لهأل ةماع ةاكزلا نا : لاق نم لاقو

 زوجحم الو . مهريغو ماحرألا ف كلذ ءاوسو . باوصلل هءايلوأ قفوملا هللاو

 . مهل ةرثالا ةهج نم مهيلإ اليم هماحرأ نم دحأ ىلع ريفوتلا ىلإ دصقي نأ

 هلل مهيلع رورسلا لاخداو مهمحرل هنم هللا ىلإ ابرقت كلذ لعف ناو

 هيف ىدأو امحر لصو اذإ باوثلا كلذ يف هل ناكو ث هللا ءاش نإ كلذ زاج

 ىتح هنم داهتجالا هيلعو ؛ نيبجاو ىدأ اذإ رجألا كلذ يف هل ناك ابجاو

۔ -_ ١٥٦



 هللا لاق دقو { لطابب هيلإ اليم الو ، همحر قحل اريصقت هنم هللا ملعي ال

 اوملعاو هورذحاف مكسفنا يف ام ملعي هللا نا اوملعاو 3 : ىلاعتو كرابت

 . هك ميلح روفغ هللا نا

 اوناك اذإ ءرملا ةقدصب قحأ ةبارقلاو ( دمحم يأ ) عماج نمو : ةلأسم

 . ءاينغأ هب مهف مهتقفن همزلي براقأ الإ الهأ اهل

 هتجوز ةاكز نم ذخأي نا جوزلل نا : ليقو هريغ نمو : ةلأسم

 . اريقف ناك اذإ اهتاكز نم هيطعت نا هتجوزلو

 املو اهوسكيو هيلإ إ تر اص اذ دإ إ اهت اكز نم اهيلع قمني نا هل نا : ليقو

 . قحلا اهيلإ هدر كلذ نأل اهاسك اذإ ىستكتو هنم قفنتست نا

 ةاكز هدنعو اينغ ناك اذإ رفاسملا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ةرفاسم يه ذإ هتاكز نم اهيطعي نا هل له ئ ةغلاب تنب لثم لوعي نم هدنعو

 هل زوجي الف اهلوع هيلع نا لوقي نم لوق ىلعف تفصو ام ىلعف ؟ هلثم

 كلذ هل زوجيف اهلوع هيلع سيل تغلب اذإ : لوقي نم لوق ىلعو . كلذ

 . هللا ءاش نإ باوص نيلوقلا نيذه الكو & هلايع نم اهبسح ل ام

 نم لاقف نيدلاولا يف فلتخا دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . نيربقف اناك اذإ هتاكز نم ايهيطعي نا امهدلول : لاق

 دلاولل لام هنأل دلاولل زوجي الو ةدلاولل زوجي : لاق نم لاقو

 . جيوزتلل داري نم دحب تناك اذإ ةدلاولل زوجي : لاق نم لاقو

 . لوعي نم هتاكز يطعي نا هل زوجي ال : لاق نم لاقو

۔ _ ١٥٧



 . جيوزتلل داري ال نم دحب تناك ولو . زوجي : لاق نم لاقو

 مكحي نم دحب اريصي مل ام هتاكز نم اهيطعي نا زوجي : لاق نم لاقو

 . ايلوعو امهتقفنب هيلع

 امأو . ايهتقفنب هيلع مكحي مل ام دحلا كلذب اناك ولو : لاق نم لاقو

 ملعن الو مهيطعي نا هل زاج هنع اوناب اذإف ، ناركذلا نم نوغلابلا هدالوأ

 . مهلوعي هرجح يف اوناك نا مهيف اوفلتخاو . افالتخا كلذ يف

 . لوعي نم هتاكز يطعي نا هل زوجحم ال : لاق نم لاقف

 هيلع مكحي الو هل مزالب سيل مهلوع نأل كلذ زوجي : لاق نم لاقو
 مكحي ال هنأل ، كلذب هيلع مكحيو . هلوعي نا همزلي اييف كلذ ايناو ، كلذب

 . ةنامزلا دحب اوريصي نا الإ افالتخا كلذ يف ملعن الو مهلوعب

 . هتاكز نم مهيطعي نا هل زوجي ال : لاق نم لاقف

 هل مهلوعف هتجوزو هديبع اماو مهلوعب هيلع مكحي مل ام : لاق نم لاقو

 يطعي نا هل زوجي الو . افالتخا كلذ يف ملعن الو زئاجلاو مكحلا يف . مزال

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو ئ هتاكز نم هديبع

 ال ايف هتاكز نم اهيطعي نأ زوجي : لاق نم لاق دقف 3 هتجوز امأو

 . هب اه ذخؤي ال يذلا قحلا نم اهل همزلي

 . هلوع نم اهنأل كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 . نهلوع همزلي ال : لاق نم لاق دقف 0 غلبل ا ثانالا هدالوأ اماو

۔ - ١٥٨



 . نجوري ل ام : لاق نم لاقو

 ناو نهتبسكم دعب نهتنوؤم نع صقن ام همزلي : لاق نم لاقو

 ىلع نهل ةقفن ال نا نيبو جيوزتلا نيب نهريخ نهئافكا نم جيوزتلل نبلط
 . هتاكز نم نهيطعي نا نهلوع همزلي ال لاحلا يف زوبيو ، نهدلاو

 عامجالاب كلذ جرخي الو . مهلوعو مهتقفن همزلتف راغصلا هدالوأ اماو

 . مهلام يف مهتقفن ناك لام مهل ناك اذإ هنا : لاق نم لاق دق هنأل نيدلاب

 . مهلام ذافنا دعب الا عيش دلاولا ىلع نكي ملو

 ءاش ناو مهلام نم مهيلع قفنأ ءاش ناف مهتقفنب ذخؤي لاق نم لاقو
 . هلام نم

 فالتخالا تبث اذإف . مهلام مهل رفويو مهتقفن هيلع نا لاق نم لاقو

 مهيف لخدي نا يدنع دعبي مل لام مهل ناك اذإ هنع مهتقفن لاوزب مهيف
 عامجالا عقوم عقي كلذ نا لوقأ الو © مهل لام ال ناك اذإ فالتخالا

 قحلا قفاو ام الإ ذخؤي الو . نيملسملا لوق هلك اذه نم ىلوقو ث نيدلاب

 فالتخالا هيف لصألا ناك اذإ فالتخالا يناعم هيف تبثي امناو . باوصلاو

 ءايشألا نم نأل انيد بصنيو هب نادي الئل فالتخالا يناعم ىلع جرخيو

 سبتقاو ربدتو ربتعا اذإ فالتخالا هيف لصألاو { هيلع رصملا لهأ عمجي ام

 . هلك اذهب ملع هللاو كلذ رصبي نمم ةنسلاو باتكلاب

۔ _ ١٥٩





 نورشعلاو سداسلا بابلا

 تابارقلاو نيدلاولا ىلإ ةاكزلا عفد ركذ
 ( فارشألا باتك نم

 ىلإ اهعفد زوجي ال ةاكزلا نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 . ةقفنلا ىلع مهيلإ كلذ عفدلا زيجي يذلا لاحلا يف دلولاو نيدلاولا
 . تابارقلا رئاس ىلإ ةاكزلا عفد يف اوفلتخاو

 ديبع وبأو كيرشو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو يروثلا نايفس ناكف

 . ائيش اهنم ىطعي الف هتقفن ىلع ءرملا ربجي نم : نولوقي

 اهعفديلف نوجاتحم ةبارق هل تناك اذإ : لوقي سابع نبا ناكو

 . حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو مهيلإ

 نم هتب ارقب ةب ارق وذ ىطعي ال : سوواطو يرصبل ١ نسحل ا لاقو

 . ائيش ةاكزلا

 انباحصأ لوق نم قافنالا يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . همزل دق اقح هلام نع اهب عفدي اهيطعي نا هل زوجت ال ءرملا ةاكز نا

۔ - ١٦١



 نا ىنعملا اذه ريغ ىلع جرخ امو { عفدلا كلذ ببسل الإ هنع لوحتي ال
 ناك ا ذإ كلذ عنمي ل لضف وأ ] مكحل ١ ىنعم ف هلال ةيقت اهعفد نوكي

 نم اذه نم لاح لكو ض هوجولا نم هجوب ماهسلا لهأ نم هيلإ ةعوفدملا
 ىلإ اهب دصقي ملف هفلاخ نم لكو .0 هيلع هعفد عونمم وهف لاوحألا عيمج

 . يدنع مهلوق ىنعم يف كلذل اعونمم نكي مل ، هلامل ةياقولا

 هتجوز ماكحألا يناعم يف لاحب هتقفن هنع ليحتسي هنا ملعأ ال نممو

 توبث يناعم يف يرجي ءالؤه ىوس نمو لام مهل نكي مل اذإ ، راغصلا هدالوأو

 . فالتخالا مهماكحأ

 ىنعم يف هلوع همزلي نم يطعي نا هل زوجي ال هنا : لوقلا ضعب يفف

 ١ بلاطي مل وأ ، كلذب بلوط { مكحي مل وأ ، كلذب هيلع مكح مكحل
 . هنع عفدلاو هلامل 3 ةياقولا عقوم ةيطعلا عقت لصألا يف هنأل

 هيطعي نا هل ناك همزلي ايكح هتقفنب هيلع مكحي مل ام : لاق نم لاقو

 . هتاكز نم

 تبثو . هلاوحأ ضعب يف هتقفن ضعبب هيلع مكح ولو : لاق نم لاقو
 يف هل كلذ همزلي ال يتلا مايألا ىنعمل هيطعي نا هل ناك كلذب مكحلا هيلع
 . مكحلا

 ىنعم ف امهريغ وأ نيدلاولل ناك ءاوسو كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 . لوقلا اذه

 . ةاكزلا نم ايهيطعي ال ةصاخ نيدلاولا يف : لاق نم لاقو

۔ - ١٦٢



 ناك ام فيك لاح ىلع هتاكز نم هيطعي ال دلاولا يف : لاق نم لاقو
 ذخأي الو { هدلاول هل ام نا لوقي لوقلا اذه بحاص لعلو ، لاوحألا نم
 نا هل زاج اهلوع همزلي ال نم دحب تناك اذإف ةدلاولا اماو . هسفن ةاكز

 داري ال نم دحب تناكو { ةريقف تناك اذإ اهلوع همزلي نم دحو 3 اهيطعي

 . شاعملا بلط اهعنمت ةنامز وأ ةلع اهب وأ ربكلا نم جيوزتلل

 . هتقفن ىلع ءرملا ربجي نميف اوفلتخاو : ةلاسم

 . ديبع وبأو روث وبأو . يرونلا نايفسو سنا نب ١ كلام ناكف

 . نيجاتحم اناك اذإ هيدلاو ىلع قفني نا ىلع لجرلا ربجي : نولوقي

 . نينمز اناك اذإ هيدلاو ةقفن ىلع لجرلا ربجي : يعفاشلا لاقو

 . امل لام الو

 . دحلا يف اوفلتخاو

 . هدج ةقفن ىلع لجرلا ربجي نا ىري ال كلام ناكف

 هدج ىلع ةقفنلا ىلع لجرلا ربجي ال : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناكو

 . هل لام ال مهنم ناك نم ىلع كلذ بجوي اين ا يعف اشلا ريغ

 دلو دلولا مهتقفن همزلي يذلا : لوقي سنا نب كلام ناكو

 3٨ نجوزتي ىتح ءاسنلا يفو اوملتحي ىتح روكذلا يف همزلي انيد . بلصلا

 . اهيبأ ىلع اهل ةقفن الف 5 اهنع تام وأ اهقلط ناف نهجاوزأ نه م لخديو

 . اهتقفن اهيبأ ىلع ناك ءانبلا لبق اهقلط ناف

۔ _ ١٦٣



 ىتح هدلو ىلع قفني نا ىلع لجرلا ربجي : لوقي يعفاشلا ناكو

 كلذ يف ءاوس ءانمز اونوكي نأ الإ مهل ةقفن ال مث ملحلاو ضيحملا اوغلبي

 بأ مهل نكي مل ام اولفس ناو 3 هدلو دلوو هدلاو ءاوسو ، ىثنالاو ركذلا

 . مهيلع قفني نا ىلع ردقي هنود

 ناو دلولا ةاكزلا نم ىطعي ال : هيوهار نب قاحسإو دمحأ لاقو

 . عفترا ناو دا ىطعي الو ؤ لفس

 مهثري نيذلا هماحرأ يوذ ىلع لجرلا ربجي : يروثلا نايفس لاقو

 . هتقفن ىلع ربجي مل هثري مل نمو . هثاريم ردق ىلع

 هدلاو وأ هدلو وأ هتأرما الإ ريقف لك هتاكز يطعي . نامعنلا لاقو

 . هتجوز وأ

 ام كلذ ركذ نم ىضم دقف ةاكزلا عفد يناعم اما : ديعس وبأ لاق

 ين هل مهس ال هنا ىنثتسم نمم لاح ىلعو ث هللا ءاش نا ةيافك هيف نا وجرأ

 كلذ يف ملعأ الو ، ءارقف مهيلاوم ناك ولو ديبعلا هتيطع زوجت الو 0 ةاكزلا

 هيلع اقفتم هملعأ الف ءرملا ىلع ةقفنلا ىنعمب ةقفنلا توبث اماو . افالتخا

 نكي مل اذإ راغصلا هدالوأو ث ةريقف وأ ةينغ تناك ةجوزل الإ هيف فلتخي لب
 اوناك هكيلامبو هيلع مهتقفن يف فلتخا دقف لام مهل ناك اذإ اماو . لام مهل

 . افالتخا ءالؤه يف ملعأ الو . مهتنوؤمو مهتقفن هيلعف 3 ارابك وأ اراغص

 كرابت هللا لوقل © ثاريملا ىنعمب الإ هيلع ملعأ الف مهاوس ام اماو

 . هه كلذ لثم ثراولا ىلع وأ » : ۔ ىلاعتو

۔ - ١٦٤



 نكي مل اذإ هثري نم ةقفن ثراو لك ىلع نا : ليوأتلا ضعب يف ليقف

 . كلذ ف هل تضرع دق ةه اعو أ ةن امز ببسل اهم ىنغتسي ةبسكم الو لام هل

 ىلع امنا عاضرلا يف كلذ امناو ؛ ةقفنلا ثراولا ىلع : لاق نم لاقو

 . ةعاضرلا قسن يف كلذ ناك ذإ لام هل نكي مل اذإ هثري نم ةعاضر ثراولا

 ىلإ اجري مل لام ايل نكي مل اذإ ةصاخ نيدلاولا يف : لاق نم لاقو

 . اهتقفن دلولا ىلع ناكو ث لايتحالا

 هيلع نا نغلب اذإ ثانالا نم هدالوأ ف : لاق نم لاق دق كلذكو

 . نهجاوزأ ىلع نهتقفن تتبثو ؤ نجوزتي نا ىلإ نهتقفن

 © نقلط مث نجوزت اذإف © نغلب اذإ نمه ةقفن ال : لاق نم لاقو

 اذهو { هيلع نهتقفن توبث يف فلتخي هنا ىعمف " نهجاوزأ نهنع تام وأ

 . ةهاعلا الو ةنامزلا ريغب

 ةاكزلا نم اهجوز ةأرملا ءاطعا ركذ هنمو

 نم هتجوز يطعي ال لجرل ا نا ىلع ملعل ١ لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 . هانغب ةينغ يهو هيلع بجت اهتقفن نأل ةاكزلا

 . ةاكزلا نم اهجوز يطعت ةأرملا يف اوفلتخاو

 . ةاكزلا نم هيطغت نا زئاج : نالوقي ديبع وبأو روث وبأ ناكف

 . اهتقفن ىلع ربجي هنأل ةاكزلا نم هيطعت ال : نامعنلا لاقو

۔ -_ ١٦٥



 هنع ىكحو ، هيطعت ال : لاق هنا لبنح نب دمحأ نع رثألا ىكح دقو

 . هيطعت : لاق هنا رخا

 . ءارقفلا ةلمج نم وهو ريقف هنأل هيطعت نا زئاج : ركب وبأ لاقو

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

 يئ يدنع كلذ جرخيو 0 هتاكز نم اهجوز اهيطعي الو & كلذك اهنا ةجوزلا

 نم هيف فلتخي امم هملعأ الف { اهجوزل ةجوزلا ةيطع اماو ، مكحلا ىنعم

 . اهتاكز نم هيطعت ال نا اهتقفن ىلع وه هربجي ىنعم الو ؛ انباحصأ لوق
 بحأ الف كلذ ىلإ دصقت نا الإ .. مكحلا ىنعم ي اهلام ةيقب سيل كلذ نأل

 لصتل هيلع اهل يذلا قحلا بجاول اهتاكز ءاطعإ ىلإ دصقت نا كلذ اهل

 يف يل نيبي الو ؛ فالتخالا ىنعم اهمزلي نا نما مل كلذ تلعف ناف . هيلإ

 . هنيعب كلذ نم اهل همزلي يذلا اهيطعي نأ روبجم ريغ هنأل مكحلا يف كلذ

 . ءاش امبو ءاش ايف هفرصي نا هلو

 نم اهجوز يطعت نا ةأرملل زوجيو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم
 . اريقف ناك اذإ اهتاكز

 لجرلل زوجحم كلذكو . كلذ نم ءيشب يه عفتنت ال : لاق نم لاقو

 اوناب دق نيذلا رابكلا هدالوأو هيدلاو نم لوعي ال نم هتقدص نم يطعي نا

 . ءارقف اوناك اذإ هنح

 اموكحم اوناك اذإف ءارقف مهو .ث هتبارق لوعي يذلا اماو هنمو : ةلأسم

 هنم اباستحا كلذ نلعفي ناك ناو . هتاكز نم مهيطعي الف مهتقفنب هيلع

۔ - ١٦٦



 نم ىلوأ ءارقفلا ةبارقلاو © هتاكز نم مهيطعي نا هلف بجاو ءىش الب مهيف

 : هريغ نمو . مهريغ

 اناك هتاكز نم هيدلاو يطعي نا ءرملل زوجي : لاق نم لاقو ةلأسم

 . لوعلاب هيلع مكحي مل ام نييوق وأ نينمز

 تناك اذإ هتدلاو يطعيو هدلاو يطعي نا زوجحم ال : لاق نم لاقو

 . جيوزتلل داري نم لاحب

 . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

۔ ١٦٧ -





 نورشعلاو عباسلا بابلا

 وأ ؟ هل زوجي فيك ةاكزلا هيلع بجتو نيد هيلع نميف
 كلذ وحن وأ اهدعب وأ هتاكز لحم لبق هدي ين ايب الام ىرتشا

 نيد هيلعو ريناند وأ قرو هعم ناك نم : بوبحم نب دمحم لاقو : لاق

 كلذ نم ةنسلا كلت يف هنيد يضقي نأ ديري ناك ناف ، هدي يف ايب طيحي

 هنم ذخأ ةنسلا كلت يف هيضقي نأ ديري ال ناك ناو . هيلع ةاكز الف ث لاملا

 . ةاكزلا

 : ليق لقف & ةاكزل ١ هيف يبت لام هلو نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . هلام نم يقب امم يكزي مث لاحلا هنيد هنع يقلي

 . ءاش فيك يدؤيو ةاكزل ا هيلع : ليقو

 يف ءاضق دري مل ناو هنع يقلا هتنس يف ءىش ءاضق دارأ نا هنا : ليقو

 . اهلك ةاكزلا هيلع ناك هتنس

 نيدلا نم هيلعو ةاكزلا هلثم يف بجت لام هدي يف نم ركذ : ةلأسم
 . ۔ ( ف ارشال ا ) باتك نم ۔ . هلثم

۔ -_ ١٦٩



 هلثم يف بجت ام ردق هيلعو لام هديب نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . هلثم نيدلا نم هيلعو ز ةاكزلا

 ١ يرصبلا نسحلاو . حابر يأ نب ءاطعو . راسي نب ناےيلس ناك

 نب ثيللاو ، يروثلا نايفسو ث نارهم نب نوميمو { يعخنلا ميهارباو

 ةاكز ال : نولوقي روث وبأو { هيوهار نب قاحساو ، لبنح نب دمحاو { دعس
 . هيلع

 يف املك يكزي : ةعيبرو © ىليل يبأ نباو ، ناميلس يبأ نب دامح لاقو
 . هلب

 ةرم لاقو ، يروثلا لوقك ةرم لاقف . هيف يعفاشلا لوق فلتخاو

 . ىليل يبأ نبا لوقك

 بجواأف ةضفلاو بهذلاو كلذ يف ىشاوملا نم نيب ةفئاط تقرفو
 بهذلا نم ةاكزلا تطقساو ى نيد اهبحاص ىلع ىتلا ةيشاملا يف ةاكزلا

 كلام بهذم اذه . هلايب طيحي نيد اهبحاص ىلع ناك اذإ عاتملاو ةضفلاو

 . يعازوالاو

 ضرألا تجرخا اميف ةقدصلا نوبجوي مهنإف ، يأرلا باحصأ اماف

 رئاس نع ةقدصلا نوطقسيو 0 لايب طيحي نيد اهبحاص ىلع ناك ناو

 . هلايب طيحي نيد هكلام ىلع ناك اذإ ، ىشاوملاو ةضفلاو بهذلا نم لاومألا

 نم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعسوبأ لاق
 اذإ هنا مهلوق ضعب يف نأ & يعمف ههبشي ام وأ يكح ام وحن فالتخالا

۔ - ١٧٠



 نم هدي يف ام سنج نم ناكو { ةاكزلا لولح لبق لح دق هيلع نيدلا ناك

 . نيدلا يف كلهتسم هناو { هيف ةاكز ال هنا لاملا

 نيبو هنيب ام كلت هتنس ي هءاضق دارأو كلذك ناك نا : لاق نم لاقو

 . ةاكزلا هيلع ناك هتنس ف هءاضق دري ل ناو ؛ ةاكز هيلع نكي ل ] لوحلا

 { هيلع نيدلاو © لاح ىلع هيلع ةاكزلا نا : لوقلا ضعب يفو
 ذإ هنأل ، لاملا برل كيرش ةاكزلا : لاق نم لوق ىنعم يدنع اذه هبشيو

 هبشي الو & قح نم وه هيلع ام هكيرش لام كلهتسي مل كيرش اهنا تتبث
 هيلع تلح ىتح لح دق نيدلا نكي مل اذإ هنا افالتخا مهلوق يناعم يف يدنع
 هيلع ةاكزلاف 5 ةاكزلا تلح ىتح هيلع يذلا لح دق نكي مل اذإف 5 ةاكزلا
 لوقلا اذه ىنعمب لاح ىلع ةنسلا كلتل

 اماو ٠ ةصاخ ربناندلاو مهاردلا ف اذه انا هنا مهلوق ف هنأ ى ىعمو

 الو ةاكزلا هيفف دوقنلا نم ال اضورع نوكي امم كلذ ريغو ةضفلاو بهذلا
 . نيدلاب ةاكزلا هنع طرت

 . ع اوس هنا : ل اق نم ل اقو

 نم هتراجت ىكز نا رجاتلا نا : مهلوق يناعم يف جرخي هنا © يعمو

 ناك ناو 3 هيلع لح دق ناك ولو © نيدلا هنع عفري ل ءازجألاب ضورعلا

 يناعملا هذه تتبث اذإو { هنيد هنع عفر ريناندلاو مهاردلا نم ةميقلاب اهاكز

 رعتي ملو { ةاكزلا اهيف ةبجاولا يشاوملا يناعم كلذ قحل ضورعلا هبشي اميف
 © فالتخالا يناعم نم يدنع دعبي ال رايثلا يف كلذكو & فالتخالا نم

 . ريناندلاو مهاردلا يف انباحصأ لوق رثكأ ناك ناو

۔ - _ ١٧١



 . امهريغ ف فالتخالا ين اعم هبشي ام مهضعب نع دجوي دقو

 مهارد ةاكز هيلع نوكي دلاولا نعو .0 هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 نا الإ هتقدص يف اهبسحي نا هيلعو { هلام يهف هتقدص يف بسحي له هدلول

 وأ اهنم ءىرب اهنم هسفن أربأ ناف ةقدصلا لحم لبق هسفن اهنم دلاولا ءعىربي

 امدعب اهنم هسفن آربأ وه ناو { ةقدصلا يف بسحي مل ءيش دلولل نكي م

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

 هيطعي نا ديري ال لاح نيد هيلعو قرو هدنع يذلا نعو : ةلأسم

 . هنم

 . يطعي نا هيلع نا : ةرزع نب يلع خيشلا لاقف

 . هيلع ةقدص ال : نايثع وبأ لاقو

 . ائيش هيلع ري مل هنا : نايثع يبأ نع حبسم ىورو

 دعب نم الإ ائيش هيلع ري مل هنا ، ريشب نع ةوعس نب دلاخ ىورو
 . نيدلا

 . اذه ليق لق معن : لاق هريغ نمو

 يف كلذ هلام نم نيدلا نم هيلع اهءاضق دري مل اذإ : لاق نم لاقو
 ملف ، هنيد ىضقي نا ىلع ةنسلا كلت كزي مل ناف ةاكزلا هيلعف ، كلت هتنس
 ةنسلا كلت ةاكز ةاكزلا هيلع تبجو هضقي ملو لوحلا هيلع لاح ىتح هضقي

 يف ىذأ اذإ ةاكزلا هنع لوزت امنا هنأل 5، اهيف ؤي ملو تلح يتلا ةنسلا ىلإ

- ١٧٢ -



 نيدلا دعب يقب ام اماو 5 نيدلا هقرغتسي اميف ةاكزلا هنع لوزت امنإو . هتنس

 . ةاكزلا هيفف

 . امهرد نوعبرأ يقب ١ دإ 6 يقب اف ةاكزل ١ هيلع : ل اق نم ل اقف

 . هيف ةاكز الف نيدلا دعب نم مهرد اتئام قبي ل اذإ : لاق نم لاقو

 . باوص كلذ لكو

 همحر ۔ زرحم نب ديعس باوج هنا دجوي اےيفو ] هريغ نمو : ةلأسم

 نمثلا هنم ذخأي نأ عئابلا ىلع طرشو نابعش يف ائيش ىرتشا لجر نعو هللا

 الو هنم ذخؤي م أ نيدل ا هنع حرطيأ ٠٥ ناضمر ف هتاكز لحمو ٠ ناضمر ف

 تقو بجوو عقو امنإ نيدلا نأل { هيلع ةاكزلا نا انيأرف ؟ نيدلا هنع حرطي

 . نيدلا لح

 هنع حرطيأ ١٨ ناضمر رهش ف هتاكز تقو ف الام ىرتشا ول : تلقو

 . هدعب نم نيدلا ىطعيو لاملا عيمج يف ةاكزلا نا انيارف ؟ ىرتشا ام نمث
 . قرولا نم لام هدنع ناك نمو ( رباج يبأ ( باتك نم : ةلأسم

 . ءاهقفلا نم فالتخا كلذ ىمف ، نيد هيلعو ةقدصلا هيف غلبتو

 . هنيد نع هدنع لاملا نم لضف اميف الإ ةاكز هيلع ىري ال نم مهنمف

 هيلع ةاكز الف هتنس ف هنيد ىضقي ديري ناك اذإ : لاق نم مهنمو

 . هنيد دعب نم يقب اميف الإ

 الو هدي يف يذلا لاملا اذه نم ةاكزلا جرحي نا هيلع : لاق نم لاقو

 ©& هتنس ف هنم هنيد نع يضقي نا ديري نوكي نا الإ هنم ءىش نيدلل عف لي

۔ ١٧٣ ۔



 اذه يف رثكأ وه يأرلا اذه لعلو . هيضقي نا ديري يذلا نيدلا هل عفري هناف

 يأر لكو ةمئألا نم ذخأ نم ذخأ يأرلا اذهبو هللا ءاش نإ زئاج هلكو

 ةاكزلا لحم لبق لاملا بر ىلع بجو اذإ نيدلا اماو . هريغ نمو

 . فالتخا كلذ يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخيف

 يقب ام الإ نيدلاب كلهتسم هنأل ، لاملا يف ةاكز ال مهلوق ضعب يف

 . نيدلا دعب

 ةاكز الف كلت هتنس يف نيدلا ءاضق دارأ نإ هنا لوقلا ضعب يفو

 . ةاكزل ا هيفف كلت هتنس ف نيدل ا ءاضق دري ل ناو ث هيلع

 لاملا نم ءزج ةاكزلاو © لاح ىلع ةاكزلا هيلع نا : لوقلا ضعب يو
 . لاملا بر نيد كلهتسي الو . نايدلا مهيلع لخدي الو ءارقفلل

 ف حصأ يدنع اذهو ث لاملا ةلمج نم ءزج هلل ةاكزلا نآل : هريغ لاق

 ةنومضم تسيل ث لاملا نم ءزج اهناو ، لاملا ةلمج نم ةاكزلا توبثل لصألا
 دعب هلام رئاس يف وهف ، لاملا بر ةمذ يف نومضم نيدلاو لاملا بر ةمذ يف

 ءارقفلا لامو هللا لام يف ال ميرغلا لام يف نايدلا لخدي امناو 0 ةاكزلا

 . ملعأ هللاو

 رايثلا نم ةاكزلا نا : ليق ام ضعب يف جرخي هنا يعمو : ةلأسم

 كلذ لعف ناو نيدلا لبق رايثلا نم ةاكزلا ىدؤت ناو ، نيدلا اهنم حرطي ال

 وهف هلا عأ يف هنع هللا ءاضر كلذ ف قفاوو . هللا دنع ام ىغتبا هللا ءاش نا

 . يدنع لضفأ

۔ - ١٧٤



 مهرد فلأ هيلع لجر يف ءاهقفلا نع ةرفص يبأ ظفح يفو : ةلأسم

 يف يتلا فلألا ىلع مهرد فالآ ةرشع هتميق لصأ لام هلو مهرد فلأ هلو

 . مهرد فلأ هيلع نأل . ال : لاق ؟ ةاكز هدي

 . ةفاضملا ةدايزلا نم

 لجرلا جرخأ اذإ : لاقو شيرق نب ديعس نع ( خايشألا ) باتك نم
 اهلمحي الو 3 اهيف ةاكز الف لوحلا لاح نأ ىلإ جحي ملف جحي نأ ىلع هتجح
 . ةاكزلا يف هلام ىلع

 هذفني ملو ليبسلل وأ ءارقفلل هب ىمسو الام لعج ول كلذكو : تلقو
 . معن : لاق ؟ هيف هيلع ةاكز الف لوحلا هيلع لاح ىتح هلعج اميف

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 هيكزي ريناند وأ قرو لام هدنع لجر نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 هلجأ الام ىرتشا نابعش يف ناضمر لوح لبقف ؛ ةنس لك ناضمر رهش يف

 نأ يكزي نأ دارأو ناضمر لخد اذإ هل له ؛ نمثلا هيلع لجي مل لاوش رهش

 ملعا ال : لاق ؟ ةيقبلا يكزيو هيلع يذلا نيدلا ردقب هقرو نم عفدي

 تقو هيلع لاح ام هيلع يذلا نيدلا نم عفدي ليق هنا يدنع اناو ح كلذ

 هيلع لاح ام اماو . هيلع هبوجوب هلام هكلهتسا دق هيلع لاح وهو . هتاكز

 نيدلاو ةبجاو ةاكزلاف هنيد هيلع بجي نا لبقو { ةاكزلا هيلع تبجوو لوحلا

 . رخآلا امهدحأ لزي مل ناقح امهو { اعيمج بجاو

۔ - ١٧٥



 نيدلا ردقب عفري نا هل . ةاكزلا لحم لبق نيدلا لح اذإو : هل تلق

 : لاق ؟ دري ل وأ هتنس يف هنيد ىضقي نأ دارأ ناك ءاوس هيلع لح دق يذلا

 . كلت هتنس ف هءاضق ديري ىتح ليقو © المع كلذ ليق دق هنا ى يعم

 هرهش دعب يه ايف هنيد يضقي نا ديري ىتلا هتنس دحو : هل تلق

 زاج كلذ نيب اميف هنيد ىضق ىتم هيف يكزي يذلا هلوح ىلإ هيف يكزي يذلا

 ىلع جرخي هنا ، يعم : لاق ؟ هنيد اهيف يضقي يتلا هتنس دح مأ ، كلذ هل
 كلت يف هيضقي نأ ةاكزلا تقو يف اديرم ناك اذإ ةنسلا لوح ىلإ هنا ىنعملا

 ةنسلا لوح ىلإ كلذ هلف ةين كرت ، ريغل وأ ىنعمل كلذ هنكمي مل ولو . ةنسلا

 كلذ ةاكز هيلع بجي : ليق هنا يعمف { دؤي ملو تقولا لاح ناف هتقو لوح
 يف هل ام ةيناثلا ةنسلا يف اضيأ نوكيو هتنس يف ةؤي مل هنأل ، ىضم امل نآلا

 جرخي اميف لوقلا اذه ىنعم بسح ىلع ةينلا هذه عم هيلع ام هيلعو ، ىلوألا

 . ىدنع

 ناو هتنس يف هادأ ولو ، كلذ هل سيل هنا بهذي اضعب نا ، يعمو

 نع نيلا بوجو هعفني الو هتلمجب هنيد يدؤيو 3 هتلمج نم ةاكزلا هيلع
 ايهنم لكو دابعلل قح اذهو .3 هلل قح اذه : ناقح اهنأل { ةاكزلا بوجو

 لعلو { هتقاطب هدوهجم لذب هيلعو 0 هتيدأت هيلع بجيو 0 هنيعب هنع لوئسم
 ٥ كيرشلا ةلزنمب لاملا ةلمج يف ةاكزلا نأل ، ىلوأ ةاكزلا ىلإ بهذي اضعب

 نيع وأ ةرمث يف لام يف كيرش هل ناك ول هنأل 0 ميرغلا نم ىلوأ كيرشلاف

 8 هكيرش لام يف هئامرغل قح ال هنا عامجالا ناك نيد هيلعو 0 قرو وآ

 لام يدؤي نا هنيدب هلام في مل ولو ، هكيرش ىلع هل قح ال هناو كلذ

 . هنيد يف هكيرش

۔ - ١٧٦



 يف ةكرشلا جرحم جرخت يه امنإ ، بهذملا اذه ىلع ةاكزلا كلذكو

 . هكيرش ءامرغ نم هلايب ىلوأ كيرشلاف لاملا

 دافتسا نا هنيد ردقب عفدي نا هل زيجي يذلا لوقلا ىلعو : هل تلق

 كلت يف هيلع بجي له نيلا دؤي ملو لوحلا لاحف . اهفلتأف هتنس يف ةدئاف

 كلذ ناكو هيلع بجي ام ىلع نيدلا دؤي مل اذإ هنا يعم : لاق ؟ ةاكز ةدئافلا

 © هل بجو ام كرتو { هيلع بجو ام ةعاضإو ، هسفن يف هلعف ءوس نم
 . كلذ ةلمج يف ةاكزلا همزلت هنا يعمف

 لجر يف سابع نبا نع ث رباج نع دجوي امم رثألا نمو ۔ : ةلأسم
 ضرقتسا يب ادبي : رمع نبا لاق ؛ هترمث ىلعو هلهأ ىلع قفنيو ضرقتسي

 . يقب ام يكزي مث ، هيطعيف
 مث ةرمثلا نم ةرمثلا ىلع ضرقتسا ام يضقي : سابع نبا لاقو

 . يقب ام يكزي
 يل ادكؤم اذه ملعا ال : لاق ؟ اذه يف لوقت ام : ديعس يبأل تلق

 . نيدلا نم عيش نم حرطي هنا انباحصأ لوق

 . نيعلاو قرولا ف كلذ انا .: اولاقو

 . اضيأ فالتخاب كلذ يف اولاقو

 ل هيف ةاكز ال هنا لاملا كالهتسا ىنعمب كلذ تبث اذإ هنأ 9 ىعمو

 دحاو ىنعملاو ، نيدلا يف ةكلهتسم اهنأل & يدنع رايثلا ةاكز نم اذه دعبي

 يدنع هبشأف { نيدلا يف اكلهتسم لاملا هيف نوكي لاح يف ةاكزلا تبجو اذإ

۔ ١٧٧ _۔



 هب الإ مقت ملو { اهيفو ةرمثلا حالص ىلع كلهتسا ام دحأ ناكو ؤ امهانعم
 دعبو ، يقب امم نوكيو & لاملا سأر نم كلذل عفرلا ىنعم ىلإ برقأ هنأك
 حداوف نم نيذلا نكي لو 8 مهيلع نادتسم لايعلا هكلهتسا ام كلذ

 نم ةقفنلا مهل عفرت لايعلا نأ دجوي دق هنأل ، لاق ايب هيبش وهف ، ىرخأ

 امل هتنسل مل عفريو 3 ةاكز مهل كرتي اميف نوكي الو & نولبقتسي امل لاملا

 يئ اكلهتسم كلهتسا ام نوكي نا دعبي مل اذه ىنعم تبث اذإف ، نولبقتسي

 . ةاكزلا ىنعم

 - هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاقو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم

 نيع هدنع مهرد فالا ةرشع هلو نيد مهرد فالا ةرشع هيلع لجر ف

 © لقأ وأ رثكأ وأ نينس رشع نايع نم رصملا نم جرخو باغو نامعب اهكرتو
 مهرد فالا ةرشعلا يف هل يتلا مهرد فالآ ةرشعلا كلت يضقي نا ديري نأك

 امل لاملا ةاكز قدصملا هنم بلط نامع مدق الف 0 هتبيغ ف يقبف © هيلع ىتلا

 هللا دبعوبأ لاق ، نيدلا كلذ هب يضقي نأ دارأ ناك هنا جتحاف ، ىضم

 هب ىضقي نأ دارأ هنا : لاق ثيح . لاملا اذه يف هيلع ةاكز ال ۔ هللا همحر

 . اذه هنيد

 لجر نع لئسو ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع اهنا بسحأ : ةلأسم

 ىتم ميتيل ١ يطعي نأ دارأ مهرد اتئام هدنعو 3 مهرد اتئام ميتيل نيد هيلع

 : لاق ؟ مهاردلا هذه يف ةاكز هيلع له هضبقي أربي ميتيلل ضبقي نم ردق ام

 نم ىلع ردق ام ىتم وأ هتنسل وأ مويل ا يف هنيد ءاضق ىون اذإ هنا يدنع

 لوق ىلع . مهاردلا هذه يف هيلع ةاكز ال هنا كلذل ةياغ ال ميتيلل ضبقي

 . ةاكز هيف هيلع بجت الو { هنيد هل عفدي هنا : لوقي نم

۔ -_ ١٧٨



 له ميتيلل ضبقي نم مدعل ائيش ضبقي ملو ةنسلا تلاح اذإف : تلق
 . لوقلا اذه ىلع هيلع ةاكز ال هنا يدنع : لاق ؟ ةيضاملا ةنسلا ةاكز هيلع

 لوحلا لاح اذإ هيلع ناك اذإ ميتيلاو غلابلا نيب قرفلا ايف : هل تلق

 غلابلا يضقي نأ دارأ يذلا ردقب ةاكزلا هاون دق يذلا هنيد غلابلا ضبقي ملو

 © غلابلا ىلإ نيدلا نم هيلع ام ءادأ ىلع ردقي اذه نا © يعم : لاق ؟ هقح

 رذعلا ببسل امهانعم قرتفاف روذعم رخآلاو 5 هنم يناوتلا ناكو لعفي ملف

 . يدنع جرخي اذكه رذع عاطقناو

 ةأرما رقع وأ ‘ لتق ةيد نم ناسنالا مزل نيد لكو هنمو : ةلأسم

 نأ ديري ناك اذإ ، هتاكز نم هل عوفرم وهف اذه وحن وأ اهسفن ىلع اهرباك

 . هتنس يف هدي يف وه ىذلا هلام نم نيدلا كلذ يدؤي

 رهش يف هيكزي لام هدنع لجر يف ليقو { هريغ نمو : ةلأسم
 . عيبلا دنع لاوش يف هيطعي نا طرشو نابعش يف الام ىرتشاف ، ناضمر
 ام يكزيو لحي مل هنأل ، ءيش نيدلا كلذ نم هل عفري ال هنا : لاق نم لاقف

 دنع دجوي اميف لوقلا اذه ىوريو ، هلك ناضمر رهش لخد اذإ هدي يف

 . ۔ هللا همحر ۔ ةبقع نب حاضولا

 يف هيلع لحي يذلا نيدلا ردقب قدصملا هل حرط نا : لاق نم لاقو

 نع دجوي اميف لوقلا اذه ىوريو & كلذ يف قدصملا مثأي مل ، لاوش

 . ۔ هلللا همحر _ زرحم نب ديعس

 ىلعو { مهرد فلأ اهيديأ يفنو نيكيرش نيلجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ةئامعبرأ هيلع يذلا ىلع سيل 2 لاقف ؟ مهرد ةئامعبرأ نيكيرشلا دحأ

 . ةاكز نيد هيلع سيل يذلا كيرشلا ىلعو 0 ةاكز مهرد

۔ _ ١٧٩



 هل ناك اذإ ىقب اميف ةاكزلا هيلع ليق دق هنا .ى يعمو : هربغ لاق

 . كلذ باسح ىلع امهرد نوعبرأ

 رقأو كله لجر نع هتلأسو ،ك نسحلا يأ نع اهنا وجرأ : ةلأسم

 ملف هب رقأ يذلا هنيد هب طيحي ام بهذلا وأ قرولا نم الام كرتو & قوقحب

 هل ناك نا : لاق ؟ لوحلا هيلع لاح ىتح ثراولا وأ نويدلا يصولا ضقي

 اذإف ، قرولاب طاحأ امناو ، كلاهلا نيد ءاضق نع لضفي ام لصألا نم
 تجرخ اذإ هنيدل ءافو هيف نوكي ام هلصأ نم كلاهلا لام نم لضفي ناك

 ناكو . هنيدل ءافو هل نكي مل ناو ةاكزلا قرولا يف ناك © قرولا نم ةاكزلا

 هلام يف ناك نا كلذكو : لاق . هيف ةاكز الف هنيد ءاضق يف رذع يصولل

 بهذلا نم ةاكزلا تجرخ اذإ { هنيد ءاضق يف رذع ىصولل ناكو هنيدل ءافو

 ةنسلا هذه يف نيدلا اذه ىضقي هنا : ثراولا وأ يصولا لاقو . ةضفلاو

 ١ . كلذ يف يجلا لام ةلزنمب وهو { ةاكز هيف سيلف

 مهنا اولاقو ، نيدلا اذه ضقي ملو رخآ لوح لاح نإف : هل تلق

 © مهتلا عقتو { انهاه نوقدصي ال : لاق ؟ اضيأ ةنسلا هذه يف نوضبقي

 .يف فلحي مهضعب ناكو : لاقو & يحلا لام كلذكو 3 ةقدصلا اهنم ذخؤتو

 اذام : لاق { ةنسلا هذه يف نيدلا اذه ىضقي هنا كلذ هل لوقي ةنس لوأ

 جرخي هناف كلاهلا لام هلعجي ملو { هلام نم هبسحأو هسفنل لاملا ثراولا لعج
 وأ لصألا وأ قرولا نم كلاهلا لام ةلمجب طيحي نيدلا ناك ةاكزلا هنم

 . هب طيحي ال

 لحت نا لبق الام ىرتشا هناو قرولا ةقدص هيلع لجر نعو : ةلأسم

 ايف ، ناضمر رهش رطف دعبو ظيقلا هجو يف وأ فيصلا ف هيلع ةقدصلا

۔ _ ١٨٠



 هيلع رخات امو هيلع كلذ بسحأ اميف هيلع ةقدصلا لحم لبق الام هب ىرتشا

 رادوأ ضرأ نم ىرتشا ام كلذكو 0 نيدلا يف هنع حرط لاملا نمث نم

 نم هب ذخأ ام امأو ، هلواي الو © عاتبيو هكاسمإ ديري امم & مداخوأ
 ةعتمالا ةميق نم هيف متفلتخا امو . ةقدصلا لحم موي موقي وهف . ةراجتلا

 . لودعلا ةفرعمو { دلبلا رعس ىلإ كلذ يف نوهتنم متناف وهو متنأ

 لحم دعب هريغ وأ لام ءاوسو هلك كلذ نم نادأ امو 0 هريغ نمو

 نم فلتأ ام هنأل كلذ هل عفدي الو ، هل بوسحمب كلذ سيلف ث ةقدصلا

 . ةاكزلا اهيف تبجو دقو اهتاكزب اهفلتي امناو ، ةقدصلا لحم دعب مهاردلا
 لبق نادأ نا املف . ةقدص كلذ يف نكي مل ةقدصلا لحم لبق اهفلتأ ولو

 . ةقدصلا لحم لبق لاملل هنم افالتإ كلذ هنيد ناك ةقدصلا

 5 هتنس يف هيضقي نا ديري ناك كلذ ىلع بساحي هنا : لاق نم لاقف

 كلذ يف مكحلا هذخأ ول هل الام كلذ سيلو © هفلتأ دق هنأل هيضقي دري ملوأ
 . ءامرغلل كلذ ناك تاموأ

 كلذ ىضقي نا ديري نا الإ ةقدصلا هنم ذخؤت هنا : لاق نم لاقو

 لحم دعب نم هلايعو هسفن ىلع هلام قفنأ هنا ول كلذو . ةنسلا كلت يف نيدلا

 هذفنأ دقو ةقدصلا كلذ يف هيلع ناك © ةقدصلا يدؤي نا لبق نم ةقدصلا

 اهليزي الف ةراجتلاو قرولا يف ةقدصلا تبجو اذإف & زئاجو بجاو هل وه اميف

 . اهلهأ ىلإ اهؤادأ الإ اهبوجو دعب

 ىلإ هللا همحر مامالا هللادبع نب ناسغ باوج نمو : ةلأسم

 نا تجتحا اهناو يلح اهل كلبق ةأرما نا تركذ كناو رئاس نب هللاديبع

 مهاردلا ةلزنمب تسيل يلحلا نا ملعاف ؟ كتوفي ال نا تببحأف انيد اهيلع

۔ -_ ١٧٨١



 كلت اهتجح ف رظنت الو ئ ىلحل ا ةاكز اهنم ذخ نكلو . اهنيد ف اهل عف لي

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو هللا ءاش نا

 يضقت نا مهاردلا ةلزنمب اذه يف ىلحلا نا : لاق نم لاقو هريغ نمو

 . ملعأ هللاو كلذ نم اهل عفديو اهنيد هنم

 معزف . انيد مهرد اتئام هيلعو مهرد يت ام كرت لجر نعو : ةل اسم

 . ةقدص اهيف هيلع سيل هنا

- ١٨٢ -



 نورشعل او نمانل بابل

 ةاكزلا نم هسفنل ىبصلا ضبق ف

 كلذ نم هل هريغ ضبقو ةرافكلاو

 ةاكزلا بحاص ربيو 3 ةاكزلا هيلإ ملست له يبصلا نع لئسو

 . فالتخاب كلذ ف ليق دق هنا يعم : لاق ؟ال مأ

 ىلع نمأ اذإ ةنانئمطالا ىلع هيلإ ملسي نا زوجي هنا : لاق نم لاقف

 . كلذ

 ..لاح ىلع كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 كلذ هل زوجي له . ةاكزلا نم هل هدلاو ىلإ ملسي نا هل لهف : هل ليق

 تبثي ةاكزلا يف ةلاكولا تبثي يذلا نا اذكه : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 . هدلول تبث لق قح هزأل © ةقث ريغ وأ © ةقث كلذ ناك ه ول دل اول ١ ضبق

 نوكي نا الإ كلذ زيجي ال ةلاكولا زيجي ال نم لوق ىلعف : هل ليق

 . يدنعا ذكه : لاق ؟ ةقث

۔ -_ ١٨٣



 يبصلا ىطعي نا قافتالا ىنعم يف كدنع جرخيف : هل تلق : ةلأسم

 نوكي نا ينبجعيف ةاكزلا امأ : لاق ؟ ةرافكلاو هدلاو هل ضبق اذإ ةاكزلا نم

 نا لصألا يف نأل { قافتالا يف يدنع كلذ جرخي الف ةرافكلا امأو ، كلذ

 اهيف هل قح ال هناو ث ةرافكلا نم يبصلا ىطعي ال هنا : لوقي اضعب

 ةقدصلا نم ىطعي عضرملا يبصلاو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم
 اذإ راغصلا هدالوأ ةقدصلا نم لجرلا يطعيو . اريقف ناك اذإ هيوبأ عم

 ةضيرف مهل هيلع نكي مل نإف ، هريغ عم ةضيرف هيلع مهل ناكو ث هعم اوناك

 يطعي الو 7 ءارقف اوناك اذإ مهنومي نم مهل ىطعأ هعم اونوكي ملو
 . رابكلا هدالوأل

۔ - ١٨٤



 نورشعلاو عساتل ١ بابلا

 ريغ نم ةاكزلا ميلستو نيلا ةصصاقم ف

 ملس اذإ ريقفلا نم هقح لجرلا نضبقو اهسنج

 طرش ريغب وأ طرشب هتاكز هيلإ

 ۔ هللا كمحر _ تركذو هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نم 0 هريغ نمو

 ةريثك ةاكز هيلع تراصو هيلع تعمتجا ذق بهذو مهارد ةاكز هيلع لجر ي

 جاتحم هنا ملعي يذلا وعدي نا هل زوجي له : تلق . اهنم صالخلا دارأو
 ىلإ جاتحت لهف © اهنم كيطعأ نا بحأو ةاكز يلع نا : هل لوقيو ةاكزلا ىلإ

 راص نا املف هعيابيف .. معن : هل لوقيف كعيابا ىتح رمتلاو بحلا نم ءيش

 لوقيف ؛ معن : لوقيف 0 مهرد اذكو اذك كل يدنع : هل لاق { نمثلا هيلإ

 اذهف تفصو ام ىلعف ةفصلا هذه ىلع : هل تلق ؟ يتاكز نم كل يه : هل

 . زوجي ال ذخأن اميف انعم

 . لوقلا ضعب ىلع كلذ زوجي ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 نم كيطعأ : نملا هيلع راصو هعياب امل هل لاق نا تيأرأ : تلقو
 مث ٠ هتاكز نم ريناند وأ مهارد هاطعأف . معن : لوقيف ؟ ي ذقتو قاكز

۔ -_ ١٨٥



 زوجي له : تلق . رمتلاو بحلا نم هنم ىرتشا ناك ام هيلع هل يذلا هاضق
 . طرشل ا ىلع زوج ال ا ذهف تفصو ام ىلعف ؟ ةفصلا هذه ىلع

 اهنم كيطعأ نا ديرأو ةاكز ىلع نا : هل لاق نا لوقت ام : تلقو

 & دلبلا رعسب ارمتو ابح ينم ذخأت وأ مهارد كيطعأ نا كيلإ بحأ اهيأف

 . زوجي ال هنا اذه يف نحن هب ذخأن يذلاف ؟ اماعط ذخأي نا راتخاف

 . كلذ زوجي ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 .نم كلذ ريغ وأ ةاش وأ ابوث هيلع ضرع نا كلذكو : تلق

 يزجي له هاطعأو . مهاردلا ىلع ضورعلا هذه راتخاف ، ضورعلا

 لوقلا ىلع تركذ ام عيمج نع كلذ انعم يزجي الف تفصو ام ىلعف ؟ كلذ

 نم لوق يف انفرع انلق ام بسح ىلعو . لدعلاب ملعأ هللاو هب ذخان يذلا
 . انذخأ هنع

 نا هتين يف ضورعلا وأ ماعطلا نم ائيش هعياب نا لوقت ام : تلقو

 قحلا هيلع راص املف . كلذ ىلع هيلع عابأ يذلا علطي ملو 3 هتاكز نم هبسحي

 يه : هل لوقيف 0 معن : هل لوقيف . امهرد اذكو اذك يل كيلع : هل لاق

 ىلع اندنع كلذ يزجي الف ؟ ةفصلا هذه ىلع هل زوجي له . يتاكز نم كل

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةاكزلا نم نويدلا عفدت الف تفصو ام

 . كلذ زوجحم : ليق دقو ٠ معن : ديعس وبأ لاق

 نم نيديلا كلذ بسحي نا دارأف نيد هيلع هل ناك ناو : تلق

 نم نويدلا عفدت ال هنا هذه لبق كانملعأ دقف ؟ كلذ هل زوبي له 0 هتاكز

 . نحن هب ذخأن يذلا يف ةاكزلا

۔ - ١٨٦



 هتملعأ تناك ناف ةاكزلاب ةعطقلا لجرلا تطعأ ىتلا امأو : ةلأسم

 نم حلصأو يفتكي نا وجرأف كلذب ةعطقلا هتطعأ دق اهناو يه مك ةاكزلا

 ىهف هتطعأو اهاطعأ مهاردلا ترضح ناف اذكو اذكب ةعطقلا عيبت نا كلذ

 . ةاكزلا نم اهيلع امم هيلع ايب هتصصاق الإو & يغبني يذلا

 ةاكز اهيلع ىتلا امأو ، دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 امأف 5 اهيلع يتل ا ةاكزلا نم هل اهتلعجو مه ارد ةرشعب ةلخن ريققل تعابو

 . كلذ اهيزجي نا وجرأف انأ

 مهارد ةرشعلا اهيلإ ملسي ىتح يزجي ال كلذ نا : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو
 كلذ ءاضق هتاكز نم هيطعيف لجرل نيد هيلع نوكي يذلاو : ةلأسم

 . ةاطاوم ايهنيب نكت مل ام لوق ىلع زئاج : لاق ؟ هل هيلع يذلا نيدلا

 هللا همحر هكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يأ خيشلا نع عفرو

 . زوجي الف هقح ىلع لاتحي ةاكزلا ملبس يذلا ناك اذإ هنا

 هيلع يبت لجر نع هتلأسو {©= ديعس يأ نع اهغا بسحأ : ةلأسم

 ازب هنم ذخأي ملو هل هجسن ريقفل ابوث ذخأو & بايثلا جسني دبع هدنعو ةاكزلا

 له كلذب هملعي ملو 5 هبوث زب نم ةاكزلا نم هيلع بجي امم هتين يف هعفارو
 اعفارت ناو ليق اميف أربي ال هنا يعم : لاق ؟ ةاكزلا نم أربي . كلذ هل زوجي

 . أربي ال ليقو 5 أربي ليق دق هنا يعمف
 زب نم كيلع اب كتصصاق دق : لوقي أربي هنا لوقي نم لوق ىلعو

 كلتعفار دق لاق ناو 5 ةاكزلا نم يلع بجي ايب مهارد ةعبرأ وهو بوثلا اذه

 . ةصصاقملا يف ليق ام ىنعم ىلع يدنع ايف كلذ زاج

۔ ١٨٧





 نوث الثلا ب ابلا

 اهضبقب ريقفلا رمأ اذإ ةاكزلا يف
 هيلع نيد يف ىضقت وأ

 نم اذكو اذك كل ىدنع هل لوقيف اريقف ىقليف ةاكز هعم لجر نعو

 كلذ ملنسف { انيد يلع هل ناف نالف ىلإ اهملس : ريقفلا هل لوقيف . ةاكزلا

 : لاق ؟ ال مأ اذه ىلع ةاكزلا كلت نم أربي يكزملا : تلق . هرمأ نم ىلا

 ةلاكولا ىلإ بهذي نم لوق ىنعم ىلع لوقلا ضعب يف كلذ هئربي هنا وجرأ
 . هل ضبقي نم رمأي وأ هل ضبقي نم لكوي نا ةاكزلا ضبق يف

 وأ نالف ىلإ ريقفلا هل لاق اذإ ريقفلا ىلإ ةاكزلاب لوسرلا يف : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ اضبق نوكيأ كدي نم اهعض

- ١٨٩ _





 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 رسعملا ىلع نوكي نيلا يف

 ( فارشألا باتك نم )

 . ةاكزلا نم هبسحي رسعملا ىلع نوكي نيدلا يف اوفلتخاو ركب وبأ لاق

 نب ءاطع نع كلذ انيورو 0 هتاكز نم هبسحي : نسحلا لاقف

 حابر يأ

 مسقيو هيلع ام ضبقي هتاكز هنع عضي : دعس نب ثيللا لاقو

 . كلذ زوجحم ال : ديبع وبأو دمحأ لاقو

 لهأو رثألا نم كلذ ريغ لاق ادحأ ملعأ الو : ديبع وبأ لاقو

 . ىأرلا

 هيلع هب قدصت مث هاضق ناو هيزبحي ال : يأرلا باحصأ لاقو

 . هازجأ

 لوق يناعم نم لوقلا رشكأ يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

۔ _ ١٩١



 هل يذلا قحلاب ريقفلا صصاقي نا ةاكزلا بحاصل زوجي ال هنا انباحصأ

 . هيلع امم ةءاربلا هجو ىلع هل هعضي الو 0 ةاكزلا نم هيلع

 نإف كلذ ةزاجإ ىنعم تبث اذإو ، كلذ هل زوجي هنا : لاق نم لاقو

 هيلع هل ىذلا قحلا هاطعأ اذإ امأو ك هضعب ءاش ناو . هلك هل هعضو ءاش

 هاضق مث هيلع يتلا ةاكزلا نم ريقفلا وه ىطعأ وأ ةاكزلا نم هايإ هاطعأ مث

 نيبي ل 5 محلوق يناعم يف يدنع زئاج كلذف هل يذلا قحلا نم كلذ ريقفلا

 دصق يف هزنتلا قيرط نم امأو ، مكحلا قيرط نم فالتخا كلذ يف يل
 كلذ ينبجعي الف & كلذ هيطعيل ةاكزلا نم ريقفلا ةيطع ىلإ ةاكزلا بحاص

 ىنعم ىلإ اذهب دصق ناك هنأل { هل عفدي الو هصصاقي ال لوقي نم لوق ىلع

 . ينبجعي الف كلذ هيطعيل هيطعي ذإ عفدلاو ةصصاقملا

 ةقثريغ الجر رمأ نمعو ( نئاهرلا ) نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اذإ : لاقف ، نمثلا هيلإ ملسو © اهعابو اهضبقف لجر نم ةاكز هل ضبقي

 . آربي لاق ضعبف ضبق هل ضبقي نا هرمأ

 . أربي ال لاق ضعبو

 يف ليكولا ضبق زيجي ال يذلا : لاق ؟ ةقث رومأملا ناك ناف : تلق
 . هتاكز لاملا بر ىلعو {©ك هيف ىدعت ام ليكولا نمضيف نمصيف ف ةاكزلا

 يف هل الام ينطي هل اخأ رمأ نمعو ( خايشألا ) باتك نم : ةلأسم

 خألا ناك لاملا كلذ ةاكز ذخأ دق هنا : هل لاقف ريقف وهو هتاكز ذخأيو 0 دلب

 لاقو 3 هلام عيب ىلع هنمتئا هنأل ءىرب دقو هل زئاج : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث

 اذإ عىرب ذخأو هرمأ اذإو هسفن شغي ال ءرملا نأش نمو . هسفنل ذخأي هل

 . هسفنل طاتحيف هنيختسي نا الا هربخأ

۔ ١٩٢ ۔ -



 ةاكزلا ذخ : هل لاقف © اذكو اذكب كلام تينطا دق : هل لاق ناف

 ذخأ دق { معن : لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع آربي له لعفف يقابلا لإ ملسو

 . ءىرب دقو رمآلا نم ةنيب

 نم ديعس نب دمح ميهاربا يبأ ىلإ يراوحلا يبأ نم باوج : ةلآسم
 هتمعن كيلعو انيلع هللا متأ دعب امأ & كيلع هللا مالس يراوحلا يبأ هيخأ

 ف ينع كربخأو كيقل لجر يف تركذ تناو ث هيلع رداقلاو كلذ يلو هنا

 ءارقفلا ىلع عابف ءارقفلا ىلإ عجري مث ث هيلع نيد وأ ةاكز هيلع ناك لجر

 كلذ نا ةاكزلا نم مهاردلا كلت مهل لعج مث 3 مهاردب هلام نم ائيش

 لجرلا كربخأ ام ىلع وهف 5 نيدلا هيلع يذلا كلذب صلختي الو زوجي ال
 نمم هنع انظفح نمع تظفح كلذك ينأل ، لوقأ هبو كلذ ىلع انأو ؤ ينع

 © هريغ نعو { هسفن رثؤملا يبأ نع هتظفح ينا يعم يذلاو © هنع ذخأن انك

 . هريغ ىلإ كلذ كراتب تسلو

 . كلذ يور دقف بلغا ةيصو يف لاق امو رثؤملا يبأ نع تركذ ام اماو

 © ناسغ يبأ نب دمحم كلذ هنع ديقي ناك اميف هنع اديقم كلذ تدجو دقو
 داهتجالاب لاقو ، كلذ ىلع مزع مث ؤ ربديو كلذ يف رظني ناك دق هناو

 هيلع انأ يذلا هنع تذخأ يذلاف 0 انأ اماف & كلذ يف ةغلابملاو ةميقلاو

 نع يور اك هاقلأ ىتح كلذ نم اوعفر ام لباقب الو كلذ نع عجارب تسلو

 نع هذخأ هناو . فرصلا نم اوركذ اميف ۔ هللا همحر _ ديز نب رباج

 كلذ نع عجر دق سابع نبا نا هوربخاف ث هنع هللا يضر . سابع نبا

 تعجر ام دهاش ةئام يعم دهش ولو سابع نبا نع هتذخأ دق : رباج لاقف

 تزاجل كلذ ي ةزاجالاب اولاق دق يذلا اذه زاج ولو ى هاقلأ ىتح كلذ نع

۔ - _ ١٩٣



 امهرد نورشع ةاكزلا نم لجرلا ىلع نوكيو ، قوقحلا يفو ةاكزلا يف ةليحلا

 ةينآلا نم كلذ هابشأ نم ائيش وأ ابوث ريقف ىلع عيبيف كلذ نم رثكأ وأ
 هنأل كلذ ذخأي هنا ريقفلا يريف امهرد نيرشعب نيمهرد وأ امهرد يواسي ام

 يناو . هنيعب ريقفلا اذهف بجاوب سيل اذه نأل كلذ هريغ هاطعأ هذخأي مل نا

 باحصأو { نيبرقألا لثم هودعي الو ةلاحم ال هل بجاو وه نمل كلذ زوجي
 © قوقحلاو نيبرقآلا نم قحلا بحاص ءاش امب ءاش ام يطعيو 0 قوقحلا

 هاطعأف ى مهارد ةرشع هل تبجو دق نيبرقألا نم دحاو ناك اذإ كلذ نأل

 ول هنآل ، كلذ زاجل ةرشعلا كلتب ىون نم اسدس وأ بح نم اسدس اذه

 . اهنيعب هترشع ذخأ دارأ

 نم ءارقفلل بجت ىتلا قوقحلا كلذكو . رخأ هذخأ ىبأ اذإ ريقفلاو

 امهرد نورشع ةاكزلا نم هيلع بجي اضيأ كلذكو . ةاكزلا ليبسف نيدلا

 يواسي برجلاو لوحلا ىلإ امهرد نيرشعب بح نم ابرج هل عيبيف 2 رثكأ وأ
 نويدلا نمو ث هتاكز نم كلذ هل عفد لوحلا لاح املف . نيمهرد وأ امهرد

 . ءارقفلا ىلإ عجرت يتلا تانامالاو { هيلع يتلا

 ليبسلا كلذ ىلع ءالكولا ءالؤه نم لعفي نم لعفي ناك كلذكو
 نيمهرد وأ امهرد يواسي هلعلو { امهرد نيرشعب ءانإ وأ الفق ريققلا ىطعي

 سيق نب ثعشالا ناك دقو . ةثروللو ءالكولل احبر كلذ ناكو ، لقأ وأ

 املف ث رثؤملا وبأ لاق ام ىلع ضورعلا يطعي ناك اياصولا ضعب يف لعف
 يل ركذو & سيق نب ثعشالا ىلإ لصوو . هيلع كلذ در هترمأ لا لصو
 مهنا يباسح يفو هل تلق ام ليق دق هنا يعم ناكو كلذ لبقأ ملف © ركذ ام

 . كلذ نع اوعجر دق

۔ ١٩٤ ۔-



 ولو هنم ءافولا لاني ال نيد سلفم ىلع وأ ريقف ىلع هل ناك نم كلذكو
 . كلذ زج مل ةاكزلا نم كلذ هل عفدف هسيلفت لاحل هيلع مكحي مل همكاح
 ءافولا ىلع رداقلل زوجي ال كلذكو { اذه زجي مل اذإف { كلذ هنع ىزجي الو

 هلوقب لوقن ال انكلو ؛ هئطخن انسلف كلذ لاق دق رثؤملا وبأ ناك ناو . هنم
 . كلذ يف ليحلا نم كتفرع امل

 نم نيجراخب انسلف نيملسملا نم كلذ تفرعو تنأ تركذ ام امأو

 يذلا انأو } مهنم كلذ فرع نمل عستم نيملسملا لوق يفو ، نيملسملا لوق

 نم ءاقل نم ةهفاشملاب هتذخأ انإو ، يسفن نع الو . ييأرب سيل هب لوقأ

 . هنع ذخؤي

 . هيأرب هلاق امنا رثؤملا وبأ هلاق يذلا نا { يعم يذلاو

 . ةاكزلا هيلع بجت رخآل نيد هيلع ريقف لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هاطعاف ، كل لع يذلا كنيد :كيضقا ىتح كتاكز نم ينطعا : لاقف

 هيلإ ملس اذإ يدنع : لاق ؟ طرشلا اذه ىلع اعيمج امهيزجي له 5 هاضقو
 . هللا ءاش نا كلذ ايهيزجي نا وجراف طرشلا ىلع هملسي ملو هنم لوؤسملا ىلغ

 هلوؤسم لح ال هاطع او هلأس كدنع وه كدنع لوؤسم اف : تلق

 لاق ئ كنيد نم هايإ ينيطعت كنا ىلع : هل لاقو ة كلذ هضبق اذإ طرشلاو

 . يدنع اذكه : هل

 ىلإ ةاكزلا بحاص كلذب دصقو هلوؤسم ىلع هاطعأ اذإف : هل تلق

 : لاق ؟ كلذ ايهعسي له هنيد ءاضق ىلإ هلوؤسمب اذه دصقو . هتنوعم

 سيلو همزاول ءادأ ىلع هنيعي امل ةلأسملا هيلع رجحي ال اذه نأل 8 يدنع اذكه

 . همزاول ءادأ ىلع مراغلا ةنوعمو لئاسلا ةيطع رخآلا ىلع روجحمب

۔ _ ١٩٥



 هنيد نم هايإ هيضقي نأ ىلع طرشو كلذ هاطعأف هلأس ولف : تلق

 ةبوتلا ايهيزجتو ىضم اميف كلذ ايهيزجي له طرشلا ىلع هيلإ درو ميرغلا هضبقو
 نم كلذ داسف رصبأ ال : لاق ؟ ةدسافلا ةينلاو ، دسافلا طرشلا نم

 ءاضق ميرغلا رخآلا ىلعو هتاكز ءادأ ةاكزلا بحاص ىلع نأل 3 ايهلعف

 رصبأ مل العف نا اهنأل & لاح ىلع كلذ يف طرشلا لوخد ينبجعي الو . هنيد

 اذإو © اهيف فلتخا دقو . ةصصاقملا نم نوهأ يدنع اذهو 0 كلذ داسف

 نأ الإ كلذ ضباقلل نكي مل هنيد يف هيضقي نا ىلع هتاكز نم ائيش هيلإ ملس

 ضعب ىلع جرخيف . عويبلا يف طرشلا ىنعملا اذه هبشأ هنيد يف هملسي

 . طرشلا تبثي الو هلام نوكيو ث هل عقي ضبقلا نا لوقلا

 هنيد يف هاضق ناف ، طرش ام ىلع طرشلا نا لوقلا ضعب يف جرخيو

 . ملعأ هللاو كلذ يف ىنعملا هبشأ نا يدنع جرخي اذكه هيلإ هدر الإو

 يل له ، يتاكز نم مهارد هتيطعاف نيد هيلع يل ريقف نعو : ةلأسم

 يناطعأ نا اهنم يقح ذخآ وأ 5 اهايإ هضبق دعب اهنم يقح هيلإ بلطأ نأ
 ةلباقم بلقلا نم سجاوهلا هذه دنعف تفصو ام ىلعف ؟اهنم بلط الب
 ضبق كرت يف الايتحا هل ليحي الو 0 ةاكزلا هيطعي نا هل يغبني الو & سوفنلا

 ام جاتحم ريقف وهو ةاكزلا همرحي نا هل يغبني الو & هسالفإ لجأ نم هنم هقح

 هرقف لجأل ةاكزلا هيطعي نكلو & هقح ذخأل ةبحملا نم هبلق يف رودي

 يف ام ملعي » : لجوزع هئلا لاق دقو . هيلع هل يذلا هقح لجأل ال

 . هه ميلح روفغ هللا نا اوملعاو هورذحاف مكسفنأ

 ىلإ كلذب دصقي نا هل هتيطع هتين نوكي نا ينبجعي : هريغ لاق

 { هئادأ نع زجع دق ام ءادأ ىلع هب هنيعيو . هل هيلع لصح دق امم هصالخ

 . كلذ يف رظنيو

۔ - ١٩٦



 ةاكزلا هيلع بجت لجرو ، بسحأ اميف ديعس يبأ نع : ةلأسم

 الف ، هيلع اضرق هلعجو امهرد ريقف ىلإ ملسف & فورعم تقو يف هلام يف

 . هلحأو كلذ نم ريقفلا أربأو هتاكز نم مهردلا كلذ بسح هتاكز تقو لح

 لثم يف ملعأ الو كلذ هيزجي ال هنا 8 يعمف ؟ كلذ هل زوجي له : تلق

 . افالتخا اذه

 يدنع كلذ هيزجي الف كلذ وه لعفو باغ وأ ريقفلا تام ول : تلق

 ىلع كلذك ناك اذإ هذه كتلأسم يناعم ى هتركذ ام عيمج ىلعو ، لاح ىلع

 هيزجي هنا ملعأ الف ، كلذب لوقي نم لوق ىلعو ، ةصصاقم وأ ميلست ريغ

 . ةاكزلا نم أربي الو كلذ

 نا لجر هدعوو ابوث ىرتشا لجر نع ديعسوبأ لئسو : ةلأسم

 نم هل ضبقي الجر يرتشملا لكوف { هبوث نمث يضقي هتاكز نم هيطعي
 تلح مث هدعو يذلا ةاكز لحم لبق لكوملا تايف . تلح اذإ ةاكزلا بحاص

 هنا يعم : لاق ؟ تيملا نع نيلا ىضقي ليكولا ىطعي نا هل له . هتاكز

 اهذخأف اريقف ليكولا ناك نا نكلو . هنيد يف ىضقي نا زوجي الف تام اذإ

 . كلذ زاج تيملا نع ىضقو بستحاو هسفنل

 لجر ىلع بجوو نيد ريقفلا ىلع ناك اذإف : هل تلق : ةلأسم

 هل لع انيد مهرد ةئام انالف ينع ضقا ةاكزلا بحاصل ريقفلا لاقف 3 ةاكز

 ايهيزجي له ث ربقفلا اهضبقي نأ لبق ةاكزلا بحاص لعفف ، كتاكز نم
 نا ةاكزلا ضبق يف ةلاكولا زيجي نم لوق ىلع هنا يعم : لاق ؟ اعيمج كلذ
 موقي يدنع رمالاو © ليكولا ماقم موقي ميرغلا رمأي هنيد نم ةاكزلل ضباقلا
 . ةلاكولا ماقم

۔ -_ ١٩٧١



 نم ضبقي نا نيدلا هل يذلا ميرغلا ريقفلا رماي مل نإف : هل تلق
 هل يذلل لاق ةاكزلا بحاص نا الإ ةاكزلا هيلع تبجو يذلا لجرلا
 نم هيلع كل انيد مهرد ةئام كيلإ ملسأ نا ينرمأ انالف نإف : نيدلا

 ٥ اكز نم كميرغ نع ءاضق مهاردلا هذه كيلإ تملس دقو { يتاكز

 ضبقي نا نيدلا بحاص ميرغلا رمأي ىتح يزجي ال مأ كلذ ايهيزجي له

 نم لوق ىلع عيمجلا يزبي كلذ نا يدنع : لاق ؟ ةاكزلا بحاص نم

 نع ةاكزلا بحاص نم نيدلا بحاص هضبق اذإ ةلاكولا ضبق ةزاجإب لوقي
 رمأي نا ةاكزلا بحاص ميرغلا رمأي نا يدنع كلذ ىوقأو . هميرغ

 نوكيل هنيد نم مهرد ةئام ةاكزلا بحاص نم هنع ضبقي نا نيدلا بحاص

 . ملعأ هللاو كلذ زيجي نم لوق ىلع ةلاكولا ماكحأو ةنانئمطالا يف ىوقأ

 .ضقأ ميرغلل نيدلا بحاص لاق اذإ هنا تفرع كلذكو 3 هريغ نمو

 كلذ يف ضبقلا دعب ريح هنأل زئاج هنا ةاكزلا نم هايإ كيطعأ انأو ىنيد

 ملعأ هللاو . هطعي مل ءاش ناو هاطعأ ءاش نا

۔ _ ١٩٨



 ن ون الثل او ف اثلا ب ابل

 ةاكزلا هيلع ةبجاولا ريغ جارخإ ي

 نم اهنوجرخي مهيلع اهبجواو هدابع اهب هللا دبعت ةدابع ةاكزلا
 هلعف ىلإ اودصقي ل نم رمأب مهنع ةدابعلا طقست نا بحن الو : مهلاومأ

 . هب اورمأ الو

 الإ دحأ نع دحأ جارخإب طقست ال ةاكزلا نا دارأ ايناو فيضملا لاق

 . دبعتلا همزل نمم ةينو دصقب الإ طقست ال ةدابعلا نأل كلذب هرمأي نا

 . قيفوتلا هللابو

_ ١٩٩-۔





 ن ون الثل او ثلاثلا ب ابل

 هيلع ةبجاولا نع ةاكزلا هجارخإب طقسي ايف

 هنع هجارخإ يزجي ال امو

 اهنع جرخأ هنا مث يكزي نا لبق اهبح هتجوز هل تبهو لجر نعو

 : لاقف ؟ اهتاكز هيلإ تضوف كلذ لبق تناكو اهل هنا ىونو ةاكزلا اهجوز

 ؟ سادي مل عرز يف ةاكز هيلعو دلب ىلإ جرخ نمع هتلأسو : ةلأسم
 . هنيمأ هنع قرفي : لاق

 . انيمأ هعم ناك اذإ ، معن : لاق ؟ ةقث ريغ ناك ناف : تلق

 ؟ يتاكز تقرف دق لاق ناف ؟ عرزلا يف كيرش يل ناك ناف : تلق

 . تنا هنمتأت ىتح لاقف

 اوكرتشا موق نعو - هللا همحر يراوحلا يأ باوج نمو 0 هريغ نمو

 ؟ مهنع اهقرفيل مهنم لجر ىلإ مهتاكز اوملسي نا مهل زوبحي له ةعارز يف
 ةقث لجرلا كلذ نوكي نا الإ كلذ مه زوبي الف ةقث ريغ وأ ةقث ناك ءاوسو

 هونمأ اذإ كلذ مهل زاج هنونيختسي الو كلذ ىلع انيمأ ناك ناو . انومأم

 . كلذ ىلع

۔ _ ٢٠١



 نعو ، ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ نم باوج نم اهنا بسحأ : ةلأسم

 صلخي ملو لجرلا جرخف . عاتم هيلع لفك يذلا ىلعو لجر ىلع لفك لجر
 هيلعأ اكشو ملستساو هركف عاتملا ةقدص ليفكلا ىلإ متبلطف هلبق ناك ام

 لثم عيب دقو نمثلا فرعي مل اذإ ؟ هيلع ةقدص ال مأ لجرلا عاتم ةقدص
 مهلف عفديو عاتملا عابي نا ىلع نمض يذلا ناك نإف فورعم نمثب هعاتم
 ىلع سيلف ث عاتملا بحاصلوأ عاتملاب الإ نمضي مل ناو ، هيلع كلذ
 . لجرلا امإو عاتملا امإ هل نمض ايك الإ ليفكلا

 هنع تجرخأ يذلا نا يعم ۔ هللا همحر ديعسوبأ لاقو : ةلأسم

 متأف هيلع تبجو ةاكز لكل هنم مدقتم حابم نذإ الو رمأ ريغب هتاكز هتجوز
 متأ اذإ يه اربتو ز هلللا ءاش نا هيزبجي هنا تلاق ام ىلع ةنومأم يهو كلذ

 نمضتو : ليق هنا يدنع اميف ةاكزلا نع كلذ هيزجي الف متي مل ناو اهلعف

 . هنذإ الو هرمأ ريغب كلذ هيف تلعف اذإ هل يه

 هتأرم ا تءاجف اهزيمف هتاكز جرخأ لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 همتأو اهل كلذ زاجأ اهتقرف دق اهنا هتربخأ الف اهقرفت نا اهرمأي لو { اهتقرفف

 . اهل همتأ اذإ هيزجي ، معن : لاق ؟ كلذ هيزبي له

 نوجسملا لجرلا نعو ( نئاهرلا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نا هل زوجي هتاكز ىلع مهب قثي ال موق ٥ الوتي لام هلو . نوجسم ١ ريغو

 هتاكز جارخإ ىلع يلوي نا هل زوجي ال : لاق ؟ ال مأ ةاكزلا جارخإ يف مهبتاكي

 . هلام يف همزلت يتلا ةاكزلا نم أربي مل كلذ ريغ لعف ناف ءانمألا تاقثلا الإ

 نم اهريغ وأ هتجوز ةاكز جرخي نميف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 اماف هيكزي ال هبحاص نا ملعي ناك اذإ هبحاص يأر ريغب رايثلاو قرولا

_ ٢٠٢ _



 هيلع كلذو جرخي نا هلف { اهلام جوزلا ىلإ ةضوفم تناك اذإ ةجوزلا

 اهتاكز جرخي نا هل سيلو © اهيلع اهتاكزف ةضوفم ريغ تناك ناو & بجاو

 ناو ث هللا نيبو هنيب اييف كلذ هعسو اهيأر الب كلذ لعف نإف . اهيأرب الإ
 سانلا ةاكز جرخي نا هل سيلف ةجوزلا ريغ امأو . مرغلاب هيلع مكح هتمكاح

 هل زاجأ ناف ، مرغلا هيلعف لعف ناف 0 انيما وأ اليكو نوكي نا الإ مهيأر الب

 . ( ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ) . لاملا بحاص نع ةاكزلا تزجأ

۔ _ ٢٠٣





 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 اهداصح ين ةرمثلا نم قفنأ ام ةاكز يف

 ةرجألا يف له لاكي نا ىلإ نزوت ذنم ةعارزلا يف هب رجؤتسا ايع لئسو
 زازجلا ةرجا لاكي نا ىلإ ادعاصف زازجلا عقي ذنم امأ : لاق ؟ ةاكز نم

 لوق نم فالتخا هيفف ، لاكي نا ىلإ كلذ ريغو باقرلاو ساودلاو لاحلاو

 . انباحصأ

 . ةاكزلا هيف : لاق نم لاقف

 . ةاكز هيف سيل : ليقو

 نم ةاكزلا هيف كلذف زازجلا ىلإ عرزت ذنم ةراجالا نم ناك ام امأو
 . كلذ هابشأو ريجانملاو رقبلا ةرجأ

 له . رثكأ وأ لقأ وأ فصنلاب سانلل لمحي رجتؤي لجر نعو : ةلأسم

 نا لوقأف ؟ لبنسلا نم طقل اميف رجألا ةصح رجتؤا يذلا ىلع لمحي

 . اهنع لسو هتصح يف ةقدصلا ريجألا ىلعو . ةلمجلا ف ةقدصلا

۔ _ ٢٠٥



 ىلع ةقدص الو هل لومحملا ىلع ةقدصلا نا : ليق دقو 3 هريغ نمو

 بوجو دعب نم وه اينإ كلذ نأل ث ةرمثلا نم ةصحب لمح ولو ، لماحلا
 نم هجوب اهكارد لبق نم ةرمثلا نم اءزج قحتسا ولو ةرمثلا كاردو ةاكزلا

 . هتصح يف ةاكزلا هيلع ناك تكرداف 3 هوجولا

 ىلإ اهذافنا يف ةقدصلا نم رجأتسي الو عماجلا يف هلوق اما : ةلأسم

 حالصا يف ةرجالا ىف ۔ هللا همحر _ ديعسوبأ لاق ك تدجو دقف اهلهأ

 8 مسقلا لبق سأرلا نم ةاكزلا هيف كلذ نا كاردلا لبق اهتفاوشو ةعارزلا

 . هتمذ يف اهل رجأتسملا ىلع ةرجألا نايض نأل 7 افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 ابح ريصتو سادت نا ىلإ ةعارزلا تكردا ذنم ةرجألا نم ناك ام اماو
 : فالتخا يدنع هيفف

 ىلع كلذو . ةعارزلا بابرأ ىلع ةاكزلا هيف ىأر نم نيملسملا نم
 مرغ الف ، كيرشلا ةلزنمب يه سيلو { ةمذلا يف ةاكزلا نا : لوقي نم لوق
 . ءاكرشلا لثم اهيلع

 ةلزنمب هدنع ةاكزلا نأل . ةاكز ةرجألا كلت ف ري ل نم مهنمو

 عيمج ىلع ةرمثلا سأر نم يهف ةرمثلا حالصا يف ةرجأ لكو ، كيرشلا

 لايعلا اهذخأي يتلا ةمعطلا اماو . ءاكرشلا لثم كيرش ةاكزلاو © ءاكرشلا

 ىقبي ايف ةاكزلا اهيفف مهل تتبث دق ةنس تناك ناف & كلذ يف رظنيف زازجلا يف

 ةرجألا جرحم جرحي كلذ ناك ناو . هتصحب لك ءاكرشلا عيمج ىلع ةرمثلا نم

 . فالتخالاب لوقلا ىضم دقف

۔ - ٢٠٦



 اوجرخاف ىرخأ ةيرقب هلهأو ةيرق يف عرز عرازو .3 هريغ نمو

 . ءاركلا نم اهتصح ةاكزلا ىلعف ءاركب .هولمحو { هتاكز

 نيذلا ةراجا عفدن نا ىرن سيلو ( رباج يبأ ) باتك نم : ةلأسم

 . تاراجالا عيمج لبق ةلمجلا نم ةاكزلا جرختو ةرمثلا نودصحم

۔ _ ٢٠٧





 نونالثل او سماخ ١ بابل ١

 كلذ هبشأ امو رضاحلاو ةرمثلل طقاللا ةاكز يف

 نم ىلع ةاكزلا هيف تبجوف هيأرب ارمت لجر لخن نم طقل لجرو
 طقتلملا ف يدنع باوجلا ؟ طقاللا ىلع م لخنل ١ بحاص ىلح هتاكز نوكت

 : ناعم ىلع جرخي هريغ لخن نم ارمت

 نوكت نا ينبجعيف . لخنل ا ظفحل ةرجأل ا ىنعم ىلع جرحي ناك ناف

 . لاملا بر ىلع كلذ ةاكز

 طقاللا ناكو { هتاكزب هنا ةين ميدقت الب ةقدصلا ىنعم ىلع جرخ ناو

 ةينلا يف ناك ناو { يدنع ةاكزلا لاملا بر ىلعو هيف ةاكز ال ليق دقف { اربقف
 ملعأ هللاو افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، لاملا بر ىلع ةاكز الف هتاكزب هنا

 . باوصلاب

 اهنم طقتليو } لصألا نم ةصح اهيف هل الخن رضحي نمعو : ةلأسم

 ؟ ةاكز هيف هيلع له : تلق . حاطسملا يف هلعجو ، لخنلا نم طقلي ام لثم
 . ةاكزلا اهيف تغلب نا كلذ نم هتصح ردق يف هيلع ةاكزلا نا يدنعف

 ةاكزلا تغلب اذإ هعيمج نم ةاكزلا جرخيو هل يذلا رئاس ىلع :كلذ لمحيو

 . ةاكز هيف هيلع رصبأ الف هريغل يذلا نم طقل ام اماو . هيف

۔ _ ٢٠٩



 - : ٠ ايف ةاكز ال هنا طقل

 عس وبأ لاق ِ : لىعس ايفو هتصح ىف لاق ايك ىعم وه
 . طقل

 ( : - , > اهنم طقلف الخز رضح رقف اسم ! ىتح .

 1 : ٥.

 ز الف هل لحي يذلا هجولا . هيلع ةاكز الف "

 ِ ہسك ناك ءاوسو : تلق جسي ناك ام لبق نم هبسك ن سانلا عم(١)رجسي : فرخيو ساان

 ل اكو كل ذل هوطعيف دح - اق دصتم ) سيل 6 معي : ل اق ؟ طقلب 9 هلع مهعم :
 | . ٠ ٠. -و

 هلك كلذ نم ع يش ؤ ةاكز هيلع

عون رجستلا ( ) ١ . لخنل ا ةمدخ نم ,



 نونالثل او سداسل ١ بابل ١

 ( فارشألا ) باتك نم دلب ىلإ دلب نم ةقدصلا لقن يف

 . دلب ىلا دلب نم ةقدصلا لقن يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق

 8 سواط بهذم اذه { كلذ لعفي ال نا ملعلا لهأ رثكأ بحتساف

 لاق هبو ، ريبج نب ديعسو © يعخنلا ميهارباو ، زيزعلادبع نب رمعو
 © يعفاشلاو ، دعس نب ثيللاو { يروثلا نايفسو ، سنأ نب كلام

 اهجرخأ ناف ، يأرلا باحصأو 9 ديبع وبأو { قاحساو { لبنح نب دمحأو

 باحصأو يعفاشلاو دعس نب ثيللا لوق يف زئاج وهف هدلب ريغ يف اهقرفو
 . يأرلا

 لا ناسارخ نم تلح ةاكز در هنأ زيزعلادبع نب رمع نع انيورو

 . ناسارخ ىلإ اهدرف 5 ماشلا

 دلب نمةاكزلا لقن اهرك ايهنا يعخنلاو يرصبلا نسحلا نع انيورو
 . ةنيدملا ىلإ هلام ةاكزب ثعبي ةيلاعلا وبأ ناكو . ةبارق يذل الإ 0 دلب ىلإ

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

 نا الإ هيغ دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لمحت ال نا نوبحتسي مهنأل قافتالا

- ٢١١ _ -



 جرخي كلذ ملعأ الو . ةاكزلا مهدنع قحتسي نمم دلبلا كلذ ءارقف ينغتسي

 اذإ نايضلل مهيلع ةرطخلا قيرط نم الإ كلذ نوعونمم مهنا مكحلا يناعم يف

 . تفلتو ةاكزلا لصت ل

 . لاح ىلع لمحت ال اهنا : ليق ام ىنعم ضعب يفو

 يئ هلثم دجوي ال نم ىلإ الإ لمحت ال اهنا : ليق ام ىنعم ضعب ينفو
 . لضفلا يف هنم لمحي يذلا دلبلا

 لماح اهلمح ول هنا مهلوق نم يدنع جرخي اميف قافتالا يناعم يفو
 ف ملعأ الو } هيلع نايض ال هنا ماهسلا لهأ نم اهلهأ لإ اهادأو تملسو

 . انباحصأ لوق ىنعم ىف افالتخا كلذل هنيمضت

 اهيف بجت مهارد هل نمعو يراوحلا يبأ نع بسحأ باوج نمو
 هتيرق يف يكزي اذهف ؟ ىرقلا نم ءاش ثيح مهاردلا ةاكز يطعي له ةاكزلا

 ىلإ اهب ثعبيف ةاكزلا قحتسي ال نم هتيرق يف نوكي نا الإ اهريغ نم ىلوأ

 نم دحأ هتيرق ريغ ةيرق يف ناك ناو هتيرق ريغ يف ناك ولو { اهقحتسي نم

 كلذ زاج هلضفل هيلا ثعبي نا دارأ ناف & لضفلا لهأ نم نيملسملا

 . هللا ءاش نا

 زاج هدلب ريغ يف هتاكز جرخأ ناف هرفس يف وهو هتاكز رهش لخد ناو

 . ةاكزلا قحتسي نم دجو اذإ ناك ام كلذ هل

 نم هتعلس لمح اذإ رجاتلا نا : ۔ هللا همحر ۔ هللادبعوبأ لاق : ةلأسم

 ناك ناو { هيلإ جرخ يذلا دلبلا كلذ يف ةعلسلا كلت ىكز رخا دلب ىلإ دلب

 . هدلب نم يكزيف هنوعيابيف هدلب ىلإ هيلإ نوئيبي سانلا

۔ - ٢١٢



 لهأ نم لجر لإ هتاكز نم وأ هتاكز يدؤي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نمم الو } هتيرق لهأ نم سيل هنا الإ نيملسملا نيدب نيدي نممو هنيد

 نيدي نمم ادحأ دجي ال نا الإ اهريغ ىلإ ةيرق ةاكز جرخي ال : لاق ، اهنكسي

 . سأب الف نيملسلملا نيدب

 . ال : لاق ؟ مرغلا هيلعف لهاج وهو كلذ لعف ايناف : تلق

 اذه : لاق ؟ هيلإ اهلمحي ملو هتيرق نم هتاكز هيلإ عفد هناف : تلق

 . هيلع سأب ال زئاج

 رخآ دلب ىلإ اهلمحيف دلب يف ةاكزلا هيلع بت نمع لئسو : ةلأسم
 يف ملعأ الو { هئزجي هنا يدنع : لاق ؟ كلذ ىزجي له ءارقفلا ىلع اهقرفف
 . اهعضوم ىف دلب ةاكز لك قرفي ناو كلذب رمؤي ال هنا الإ { افالتخا كلذ

 نمضي له قيرطلا يف تفلتف اهزيم دقو ةاكزلا تفلت ناف : تلق

 نمضي هنا ليق هنا يعم : لاق ؟ هلام نع اهزيم اذإ هنع ءىزججي مأ ةاكزلا

 نوكي ال نا الإ دلب ىلإ دلب نم اهلمح اذإ همزلي هنا افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 يف فلتخي هنا يدنعف اهلهأ ىلإ اهلمحف لاح ىلع اهقحتسي نمم كلذ يف
 . اذه ىلع تفلت اذإ كلذ

۔ _ ٢١٣





 نونالثلاو عب اسلا ب ابلا

 لاملا ى داصتقالاو ةاكزلا يف فورعملا يف

 : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ثيدحلا يف انيلإ عفر : رثؤملا وبأ لاق

 ركذف . ( ةيآلا ) 4 تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أشنأ يذلا وهو
 ناك { يي هللا لوسر بيطخ يراصنالا سايش نب سيق نب تباث نا انل
 ىتح الئاس اهنم دري ال نا فلح مث بابلا حتف مث اهدجف ةلخن ةئايسمخ هل

 هللا لزنأف ائيش اهنم هلايعل قبي ملو اهقفنأ دقو ىسمأف & باجحلاب تراوت
 هنم مركلا وه اولاق 4 تاشو رعم ريغو تاشو رعم تانج أشنأ يذلا وهو

 افلتخم عرزلاو لخنلاو 3 هقاس ىلع مئاق وه ام هنمو هل ىشح شورعم وه ام
 نم اولك هباشتم ربغو اهباشتم نامرلاو نوتيزلا أشنأو » : لوقي 3 هلكأ
 . همي رمثأ اذإ هرمث

 بنعلاو بطرلا لخنلا رمث نم اولك لوقي نيرسفملا ضعب تعمس
 راصو عنيأ اذإ 4 هداصح موي هقح اوتآو » : لاق مث . ةبطرلا ديقانعلاو
 يف نورسفملا فلتخا دقو . اسباي ابيبز بنعلا راصو اسباي ارمت بطرلا
 . : هداصح موي هقح ط

 . ةضورفملا ةاكزلا : مهضعب ر لاق

۔ _ ٢١٥



 لخنل ا م ارص دنع ىطعي : اكزل ١ ريغ قح وه لب : مهضعب لاقو

 . نزوي الو ليكب ىمسي سيل اخوضرم ائيش عرزلاو بيبزلاو

 ميتيل ا لام ف ٥ اري نكي ل هنا الإ كلذ ىري بوبحم نب دمحم ناك دقو

 . بئاغل ا لام ٢ الو

 سانلل لمعي ناك يلع نب هللادبع نا ينثدح نم ضعب ينثدح دقو

 نا بحأ نمو محرلا ينيتأي دق : هل لاقف فورعملا نع خيشلا اريشب لأسف

 . فورعملا وهو ربلا زازج يف نيطبضلا ىلإ طبضلا نم : ريشب لاقف . هقفرأ

 زجي نا دارأ املف © ىماتيلل آلام لمعي ناك رحج نب فلخ نا انل ركذو
 ريشب هل لاقف ىماتيلا لام نم فورعملا ءاطعإ ي هنذأتساف ريشب ىلإ لصو

 ةاكزلا هيف ىماتيلا لام نا : لوقأو & فورعم ىماتيلا لام يف سيل : خيشلا
 مث ، مهلاومأ يف مهريغ ىلعو & ىماتيلا ىلع ةاكزلاو ، ةاكزلا هيف تبجو اذإ
 عيمج قفنت الو لوقب ه اوفرست الو » لعف امو سيق نب تباث يف لزنأ
 8 لوعت نمب أدباو & كلايعلو كسفنل قبأو كلايعب كلذ رضيف . كلام

 اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو » _ لجو زع ۔ هللا لوقك وهو

 رذبت الو هذكب كتيطع لعجت ال لوقي هم اروسحم امولم دعقتف طسبلا لك
 . كءاطع

 ناكو اورتقي لو اوفرسي ل اوقفن أ ا ذإ نيذلاو 5 : رخآ عضوم ف لاقو

 ءاطعلاو ريذبتلا ينعي : « نيفرسملا بحي ال هنا » . ه اماوق كلذ نيي
 . هللارغل

_ ٢١٦ -



 ربخأ دقو . هللاب كرشلا عضوملا اذه يف فارسالا لب : نورخآ لاقو

 4 ابيصن ماعنالاو ثرحلا نم أرذ امم هلل اولعجو » : لاقف نيكرشملا نع هللا

 هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك ايف { انئاكرشل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف

 هللا قحب اوفختسيف . نومكمي ام ءاس مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو
 هللا لاق . () مهرفك عم ارفك اودادزاف مهئاكرش قح اورفوي الو هورئؤي الف

 ينعي ، 0" نيفرسملا بحي ال هنا اوفرست الو اوبرشاو اولكو : ىلاعت
 . ملعأ هللاف نيتيآلا ريسفت انعمس دقف نيكرشلملا

 اوتاو ل ىلاعت هللا لوق نع ۔ هللا همحر ۔ ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 . كلذ ليق دق هنا يعم : لاق ؟ اهريغ وأ ةاكزلا وهأ : هداصح موي هقح

 زازجلا وه داصحلاو ٥8 هداصح موي فورعملا هنا : لاق نم لاقو

 . سودلا دنع ىدؤت امنا ةاكزلا نأل & يدنع

 نا ( رفصألا ) باتك يف دجوي : دمحم نب ديعس مساقلا وبأ لاق

 دارأ ام هلوق نم اذه وحنو محر وأ مركي نمل نيطبض وأ اطبض يطعي زاجلا
 . كلذب

 دق هنأل مهنامز يف سانلا لاوحأ لضافتل كلذ نا يدنع : لاق

 محرل هقح مظع نم هريغ ىلع لضفي نا قحتسي نم ءارقفلا نم نوكي

 ينعأ لاملا بر هل لعج اذإ اذهف : هل لاق ، مالسالا يف هل نوكي لضف وأ

 ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا راد ٣٣١ ماعلا مقرلا ى ب ٨٠ صاخلا مقرلا دحاو مقر ةخسن عرشلا نايب )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 . فارعالا ةروس نم ٣١ ةيآلا )٢(

۔ -_ ٢١٧



 مهمعطي نا زئاج كلذ نا ليقو . كلذ ليق دق هنا يدنع : لاق

 . لاملا بر يآر ريغب

 فورعملا تبث دق هنأل ، اضيأ ميتيلا لام نم زئاج كلذ نا اولاق دقو
 . هلوق نم ىنعملا اذهو كلذ لوقي نم لوق يف

 موي هقح اوتأو » : ىلاعتو كرابت هللا لوق نعو هريغ نمو : ةلأسم
 موي هنا انغلب « نيفرسملا بحي ال هنا اوفرست الو » : ىلاعت هلوقو ه هداصح
 . هليك

 © فارسإ هيف سيلف هلام لجرلا قفنأ ول يتغلب : قاحسإ لوقيو
 نكلو ، ةقدصلا يف هل قح ال نم اوطعت ال ه اوفرست الو » هريسفت نكل
 يف نيطبضلاو طبضلا نم ريسي فورعملا نا دجويو . ةقدص عضوم وه نم
 . فورعملا وه ربلا زازج

۔ -_ ٢١٨



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ءاملا وه : لاقي لاقف ؟وه ام نوعاملا نع تلأس ليحرلا نب بوبح

 . ملعأ هللاو

 . ةضورفملا ةاكزلا وه : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . رانلا بهل نوعاملا : لاق نم لاقو هريغ نمو .

 . كلذ هابشأو ولدلاو ةرزنجلاو سأفلا نوعاملا : لاق نم لاقو

۔ - _ ٢١٩





 ن ون الثل او عس انل ١ - ايل ١

 ةقث ربغ وأ ةقث ىلإ هتاكز عفدي يذلا يف « -ج

 ريغ وأ ةقث عم هتاكز نم ائيش لجر ىلإ ثعبف ةاكز هدنع ناك نمعو
 هل زوجي له . هيلإ اهتملس دق : هل لاقف نالف ىلإ اهملس : هل لاقو ث ةق
 هجو ىذلا لأسي نا هيلع سيلف ؟ هيلإ اهب هجو ىذلا لأسي نا ريغ نم كلذ

 ١ . هيلإ اهب

 ةقث عم اهلهأ لإ هتاكز ثعب نمو ( رب اج يبأ ( باتك نم : ةلأسم

 ناك ناو . اهلصوأ دق هنا هملعيف ةقثلا هيلا عجري مل ناو اهنم ءىرب دقف

 . اهلهأ ىلا تلصو دق اهنا ملعي ىتح اهنم أربي الف ةقث ريغ عم اهثعب

 ثلث نم كلذب ماوقلا نم ءارقفلا ىلع ةقدصلا قرفي يذلا امأو

 كلذب ىرأ الف" همهتي ال لوسر عم هل ناك ام ريقف ىلإ ثعب ناف ث هريغ وأ

 هيلإ لصي مل هنا : ريقفلا لوقي ىتح نولعفي سانلا ىرأ كلذكو . اساب
 امف ةقث ريغ ناك ناو © هراكنإ يف رظني مل ةقث لمح يذلا ناك نإف ، ءيش
 . ةقثلا ريغو يذلا مرغي نا الإ بحأ

۔ _ ٢٢١



 ةاكز ملس لجر يف انباحصأ فلتخا ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ةاكزلا عيضيف ةقث هدنع وهو اهلهأ ىلإ هنع اهيدؤي ماوعلا نم لجر ىلإ هلام
 ةقث ىلإ اهجرخأ اذإ : مهضعب لاقف .{ ءارقفلا اهلهأ ىلإ لصت نأ لبق

 دعب اهعايضف 0 ءارقفلا ىلإ لصت نأ لبق اهنايض هنع لاز دقف هنم اهضبقو

 يعاسلا ىلإ هلام ةاكز عفد لجرك اولاق 0 نايضلا هيلع بجوي ال كلذ

 نايض الف مامالا ىلإ اهلصوي نا لبق عيضت مث مامالا رمأب ةاكزلل ضباقلاو

 . () مامالا بحاص يف قافتا اذهو 0 هنم تذخأ نم ىلع

 ىلع نايض الف تفلتف مامالا بحاص ىلإ اهعفد اذإ : نورخا لاقو

 ىلعف ءارقفلا ىلإ لصت نا لبق تفلتف هدنع ةقث ىلإ اهعفد اذإو { مهدحأ

 اذهو ، هدي يف دعب اهنأكف . هل نيمأ ىلإ اهعفد هنأل ، نايضلا اهب لسرملا

 يف هل ليكو وهف هتقث ىلإ اهعفد هنا كلذو ، سفنلا ىلإ برقأو هبشأ لوقلا
 هسفن نع وه هيدؤي ناب الإ قح نم هيلع ام هنع لوزي الف هيلع ام ءاضق

 . هليكو هنع هيدؤي وأ

 نم تفلت اذإف ةاكزلا نم مهقح ضبق يف ءارقفلا ليكو وه مامالاو
 نال يكزملا نع نايضلا لاز دقف . هضبق وه هضبق يذلا هلوسر دي وأ هدي

 . ءاوس لكوملاو ليكولا ضبق

 نم أربي له ةيعرلا نم قساف وأ رابج ىلإ اهعفد ناف : لاق ناف

 ناك نا : هل ليق ؟ مهيلإ رصت ملوأ مهيلإ تراص اهنا تملع اهنايض
 نايضلا لاز دقف هنع اهودأ دق مهنا ملعف ءارقفلا ىلإ اهب هل السر مهلعج

 . هيلع قاب نايضلاف ملعي مل ناو . هنع

 يموقلا ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا راد ٧٢١ ماعلا مقرلا ب ٨٠ صاخلا مقرلا ٤ ةخسن عرشلا نايب )١(
 . ةفاقثلاو

۔ -_ ٢٢٢



 نم بيطب الو اهبحاص يأرربغب اهذخأف رابج اهيلع بثو : لاق ناف

 ليق ؟ اهنايض نم أربي له كلذ ىري وهو هترضحب ءارقفلا ىلإ اهعفدف هسفن
 . نايضلا هنع لوزي الو أربي ال : هل

 اذإف ، هدنع ةقث دي ىلع اهجارخا ةقدصلا بحاصلو { باتكلا نمو

 © هنع ضرفلا طقسو هتمذ تئرب دقف اهقحتسم ىلإ اهجرخأ دق هنا هربخأ

 يف ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع لديو ، ةجح لمعلا بجوي اميفةقثلا لوق نأل

 انرمأ املف ه اونيبتف أبنب قساف مكءاج نا اونمآ نيذلا اهيأ اي » : هباتك

 ربخ ريغ ربخ دنع نيبتلا كرتب انرمأ دق هنا انملع قسافلا ربخ دنع نيبتلاب

 نكي ملو ، قسافلا ريغو قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمأ ناك ول هنأل ، قسافلا
 . ىنعم هريغ نود قسافلا ركذل نكي ل لضف قسافلا ريغو قسافلا نيب

 نيقي ىلع نوكي هنأل ، هسفنب اهجارخا ىلوتي نا ةقدصلا بحاصل بحأو

 ١ . اهئاداو اهجارخا نم

 لجر يفو ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ءاينغأ لثم مهنع ءىزجي ال نم ىلع اهقرفف 5 ةاكز مهنع قرفي نا موق هرمأ
 يذلاف ؟ لاملا باحصأل وأ ءارقفلل ناضلا همزلي نمل ملع مث ديبع وأ

 . هيلع نايض ال هنا دبع الو ينغ هنا ملعي ملو دبعل وأ ينغل ملس اذإ ينبجعي

 زوجي كلذ نا نظو ينغلاو دبعلا ىلإ ملسو كلذ لهج اذإ اماو ، نيمأ هنأل
 . ملعأ هللاو نايضلا هيلع ىشخأف

 هرمأي ملو اهجارخا وأ هتاكز ضبقب ةأرما وأ رخآل لكوتم لجر : ةلأسم

 اذإ اهقرفي ملو اذه نم تفلت ىتح لاملا بر اهكرت مث اهقرفي الو 3 اهذخأب

۔ _ ٢٢٣



 يل نيبي ال هنا ريغ ، هتمالسب ملعأ هللاف ؟ ال مأ املاس اذه نوكيأ هرمأي مل

 ىلع نايضلاو هرمأ دعتي مل اذإ ، لاملا برل الو { ةاكزلل نايض كلذ يف هيلع

 . ل 01 ١ بر

 هرمأ وأ هيلإ اهبلط مث اهيلع هنمأي ال وهو اهجارخاب هرمأ ول : تلقو

 هيلإ ملسي نا اذه عسيأ . ال مأ ريقف وه اذه هفرعي ال رخآ ىلإ اهعفدي نا

 هنا يعمف ؟ اهيلع هنمأي وأ قحتسم انالف نا ملعي ىتح . ال مأ نالف ىلإ وأ

 ل ام هرمأ ايك هيلإ ملسي نا هلف هتاكز نم هيلإ ملسي نا هنيعب دحأب هرمأ اذإ

 . هتاكز رمأ ريبدتب ىلوأ وهو ، لطاب كلذ نا ملعي

 يف همزلي ام ةيقت ريغ وأ ةيقت لعف دقو كلذ هعسي ال ناك نا : تلقو

 نايضلا نم كلذ يف هيلع ءيش الف هلام ةاكز تناك اذإ هنا يعمف ؟ كلذ

 اهملس نوكي نا نكمي هنأل ، ينغ ىلإ اهملسي نا هرمأ ولو ، رومأملا ينعأ

 . هريغل هيلا

 رمأ لجر نعو ( نئاهرلا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مو هب جرخي ملو اهفرعي ملف ةاكزلا نم ائيش ةروتسم ةأرما ىلإ ملسي نا الجر
 ملسيل اهيلإ ملسي اهب قثي ةأرما دجو نا : لاق ؟ اهيلإ كلذ ملسي ةقث دبي
 هسفنب وه اهلمح ةأرملا هل زربت ةقث الجر الو ةقث ةأرما دجي مل ناو 5 هتاكز اهيلإ

 هل نذؤتساو اهبابب فقوو © لجر وأ ةأرما نم هنيختسي ال نمو هعم نمو
 هفرع اذإو ، بابلا ءارو نم & هترضحب كلذ ملسو ةرجحلا لخدف اهيلع

 يأرب هسفن تنكسو ءيش هعم هيلإ جرخو 7 اهيلإ ملس دق هنا لوسرلا

 لصو ناو . اهيلإ هعبتي نا جتحي مل اهيطعي ةقث دجو ناف ، لكوملاو ليكولا
 ءىرب هنم تضبقو { اهاوس كانه نا بتري ملو ، بابلا ءارو نم اهيلإ ملسو

۔ -_ ٢٢٤



 نوكسب مهل يزجي انرارطضالو انرصع يف ءايشألا هذهو 3 هبلق نوكسب

 اولازي مل نيملسملا نا هللا كديأ ملعاو & كلذ ملعاف تاقثلا مدعل سفنلا

 . كلذ عفدب هنونمتأي نم عم تاروتسلملا لمارألا لإ مهتاكزب نوثعبي

 اينا ۔ باطخالب مهءارو نم نوفلكي اوناك مهنا ةمئألا ةالو كلذكو

 لصو دق هنا ىلإ هسفن نوكس هجوب هل قحتسملا ىلإ عيشلا لصوي هدارم

 نم ديب كلذ اوزاجأ دقو { عيابتلا نم صالخلاو عيابتلاو لاومألا لصوك

 . هللا ءاش نا هيلع هونمتئا

 ةقث ريغ رمأو ، بحو رمت نم ةاكزلا هيلع تبجو لجر نعو : ةلأسم
 تبجو يذلا لاملا بحاص أربي له ءارقفلا ىلع اهقرفيو هلام نم اهجرخي
 ىلإ تراص اهنا ملعف 0 هترضحب نوكي نا الإ . ال : لاق ؟ ةاكزلا هيلع
 اذكو اذك نالفو نالف ىلإ تعفد دق ينا : رومأملا لاق ناف : تلق . ءارقفلا

 لك رقأف ، مهيلإ عفد هنا ركذ نيذلا ءالؤه لاملا بحاص لآسف 7 ةاكزلا نم

 عقت اينا ؛ ال : لاق ؟ ةاكزلا هيلع يذلا أربي له © عفادلا لاق اب دحاو

 تضقنا ) . هلام ريغ نمو هاطعأ يذلا ريغ عفد هلعل هب قثي ناك اذإ ةءاربلا
 . ( ةفاضملا ةدايزلا

۔ _ ٢٢٥





 ن وع ر ال - ابل ١

 وأ هسفنل ذخأف ءارقفل ا ىلع ناميا وأ ةاكز ةقرفقتب رمأ نميف

 هرغو يصو نم كلذ هبشا امو هلوعي نمل

 ءارقفلا ىلع اهقرفي نا هرمأو هتاكز لجر لإ ملسي لجر نع هتلأسو

 هنا يعم : لاق ؟ هلوع همزلي نم ىلإ ةاكزلا هذه نم ملسي نا هل زوجي له

 . كلذ هل زوجي

 همزلي نم ىلا ةاكزلا نم ملسي نا هعسي . ال اولاق فيكف : هل تلق

 نع اهذافنا ىلوت اذإ هسفن لام ةاكز يف صاخ كلذ نا يعم : لاق ؟ هلوع

 . هلوع همزلي نم ىلإ اهنم ملسي نا هل زوجيف هريغ ةاكز اماو { هسفن

 اهنم قرفف ءارقفلا ىلع اهقرفي مهارد هيلإ تملس لجر نعو : ةلأسم

 وهو © مهرد يتئام وأ مهرد ةئام هسفنل اهنم وه ذخأو 0 ءارقفلا ىلع قرف ام

 املاس هارت له © كلذ ىلع تامو رثكأ وأ ذخأ ام لثم نيدلا نم هيلعو ريقف

 هل نا : ليق دق هنا يعمف ؟ هسفن يف افيفع ذخأ ام لثمل اقحم ناك نا هلللا دنع

 هسفنل ذخأي نا هنيعب ءارقفلا نم دحأ ىلع هقرفي نا هل دجي مل اذإ اذه لثم يف

 اينغ نوكي ال ام ردقب ذخأ اذإف : لوقلا اذه ىلعو . ءارقفلا ىلع قرف اذإ

 . هدنع هتمالسب ملعأ هللاو كلذ هعسو ث رقفلا لاح نم هجرخيو

۔ _ ٢٢٧



 يفرظناف كلذ هل زبي مل ضعبو . ءاهقفلا ضعب كلذ هل هرك دقو

 مهارد ةرشع ذخأو اهقرفي نأل 3 مهاردلا هيلإ ملس يذلا ناك كلذ ىنعم

 مهرد ةئام اهنم ذخأي نا مهاردلا هيلإ ملس يذلا هرمأ هناو رثكأ وأ لقأ وأ

 © كلذ لثمل اقحتسم يطعملا ناك اذإ كلذ امهل اعساو هارت له . رمأ ايك

 مهاردلا ملسملا رمأب كلذ ملس اذإف ؟ريقف وهو كلذ لثم نيدلا نم هيلعو

 عضوملا اذه يف يل نيبي الو ، يدنع هل زئاج كلذف لاملا بحاص وهو

 هيف ىنعملاف ، هريغ لام نم مهاردلاو ايصو هيلإ ملسملا ناك ناو ، فالتخا

 . لوآلا لوقلا ىنعم ىلع يدنع جرخي

 وأ ميتيلا ليكو ناكو { ةاكز ميتيلا لام يف تبجو اذإ تلقو : ةلأسم
 اهتنوؤمل هتلغ ايهيزجي ال لام اهل وأ اهل لام الو ةجوز هلو هل لام ال هيصو

 يطعي وأ هسفنل ميتيلا ةاكز نم ذخأي نا هل زوجي له : تلق . ايهتوسكو

 إ بحأ هتجوزل هتيطعو زئاج كلذ لكف ؟ كلذ زوجي ال مأ تلق هتجوز
 . بلقلل اربو

 لجر نع هتل اسو ۔ هللا همحر _ ديعس يأ نع اهن ١ بسحأ : ةلأسم

 له انالف اهطعأ يتاكز نم مهاردلا هذه : هل لوقيو ، مهارد الجر يطعي

 كلذ يدنع سيل : لاق ؟ اهيلإ اجاتحم ناك اذإ هسفنل اهذخأي نا اذهل زوجي

 . ملسملا نذإ ث هنذإب الإ

 له ، هسفنل اهذخأف كلذ هعسي هنا نظو كلذ لهج ناف : هل تلق

 . ملسملل اهمرغ هيلع نا يعم : لاق ؟ اهمرغ هيلع

 يل اهقرف ةاكزلا نم لع بجي امم مهاردلا هذه : لاق ناف : هل تلق

 اذإ هسفنل اهلك اهذخأي نا اذهل زوبي له .© ىل اهقرف لاق وأ 0 ءارقفلا ىلع

۔ -_ ٢٢٨



 وه ام قيرفتلا فرعن الو ، كلذب هل مكحي الف اهقرف اما : لاق ؟ اريقف ناك
 اهنم يطعي : ليق دق هنا يعمف { ءارقفلا ىلع اهقرف : لاق اذإ اماو { يعم

 ليق اميف هل زاج كلذ دعب اهنم ذخأي نا بحأ ناو . ادعاصف ءارقف ةثالث
 اهلهأ ىلع اهذفني نا ىلإ بهذ هنا نأمطا اذإ ( اهقرف ) هلوقو هيلع رجحي الف
 . كلذ يدنع تبثي الف مكحلا يف اماو & كلذ زاج

 طعي ملو هسفنل اهلك وه اهذخأف ءارقفلا ىلع اهقرف : لاق ناف : تلق

 نيبي ال : لاق ؟ اهنم ءىش وأ اهمرغ هيلع له 7 ائيش ءارقفلا نم ادحأ اهنم

 مهنيعب ءارقف نم ةيمست هل يمسي وأ دحأل ادح اهيف دحي مل ام اهمرغ هيلع ل
 نا ءارقفلا ىلع اهقرفي نا هدنع هلوق ىنعم ناك اذإ هجو نم وأ. نيدودعم

 . اهلهأ ىلع اهذفني

 لجر نع هتلأسو ۔ هلللا همحر _ ديعس يأ نع اها بسحأ : ةلأسم

 ةاكزلا كلت ذخاي نا هل زوجي له ريقف وهو ، مهتاكز نم سانلا هدنع لعجي

 اولعج اذإ : لاق ؟ ةاكزلا باحصأ كلذ هل زجي مل ولو اريقف ناك اذإ هسفنل
 . ادح هل دجي ملام كلذ هل زيجأ دق هنا يعمف اهلهأ ىلع اهذفني نا كلذ هل

 اجاتحم وه ناكو هسفنل اهنم ذخأي ال نا هيلع اورجح ناف : هل تلق

 : لاق ؟ كلذ هيلع اورجح ولو هتجاح ردقب اهنم ذخأي نا هل زوجي له

 . مهلاومأ تاوكز تناك اذإ كلذ هل يعم سيل

 اذإ مهيأر ريغب هلوع همزليو لوعي نم يطعي نا زوبي كلذكو : تلق
 . ةقدصلا ضبق هل زوجي نمم ءارقف اوناك اذإ : لاق ؟ كلذ هيلع اورججي

۔ _ ٢٢٩



 ةيصو نم هريغ ةاكز نم اهنا هيلإ اهملس يذلا اهب رقأ ناف : هل تلق

 اهنم ذخأي ال نا اهملس يذلا هيلع اورجحو ،© كلذ ريغ وأ اهب ىصوأ

 ؟ كلذ هيلع اورجح ولو اهنم ذخأي نا هل زوج له اجاتحم وه ناكو . هسفنل

 اهبر دي يف ةنومضم لام ةاكز يه انا ناك اذإ كلذ هل سيل نا يعم : لاق

 وأ نيملسملا لام نم ةاكزلا تناك نا اماو . اهيلع نومأم وأ اهيف يصو وأ

 كلذ دعب هيلع اورجح مث 5 ةاكزلا نم وأ اهنم ارارقا ةاكز تناك اهنا اهب رقأ

 ام ضعب يف ةنيب ةجح هيف نكت مل اذإ ءيشب يدنع كلذ يف هلوق نكي مل

 . كل تمصو

۔ _ ٢٣٠



 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 ةقدصلا نم هللا لام يف

 هلماع ىلإ هللا همحر _ ىمحي نب هللادبع مامالا دهع نمو

 ءارقفلا نيب تمسق تاقدصلا تعمتجا اذإف . دمحم نب نمحرلادبع

 ىلع فصنلا مهلف ليبسلا نباو & باقرلا يفو © نيمراغلا يفو نيكاسملاو

 اهيلع نيلماعلاو دنجلل فصنلا عفديو ث ةجاحلاو ةقافلا نم مهلزانم ردق

 . سانلا رمأو دلبلا رومأ نم يلي امو ، جئاوحلا نم بوني امو ةدربلاو

 نم ثلثلا ءارقفلل نا نيملسملا ءاهقف ضعب ىأر دقو : رثؤملا وبأ لاق
 يطعيو 3 سانلا رومأ ىلع ايهب ىوقتي مامالا ىلإ ناعفدي نيثلثلاو تاقدصلا
 . ليبسلا نباو ، باقرلاو ، نيمراغلا نم نمأي نم هدنع نم

 تاقدص نم يطعي نا هل سيل مامالا نا : لوقأو : ةلأسم

 الو قح هل بلاطلا ناف ، مهنم بلاط هيلإ بلطي نا الإ ءاينغألا نيملسملا

 . ائيش هطعي مل بلطي مل اذإ اماو ؛ فورعملاب طعيلف هانغ ام يردي

 لهاتسي ام ردقب ناسنإ لك يطعيو ريثكلا اياطعلا يطعي ال : لوقأو

 . هحبص اصخو هتجاح ردقب

۔ _ ٢٣١



 . نيملسملا نم ملعلا لهأ يأرب الإ كلذ نم ائيش لعفي ال : لوقأو

 ءيفلا نم ةعس يف تنأ : مامالا هل لوقي لجر نعو : ةلأسم

 © فرع اذإ هلف ؟ كلذ هل زوجي له يلام نم ةنسل تئش ام لك ةقدصلاو
 ىلع ةاكزلا نم كدنع لصحي ام رشع قرف مامالا هل لاق اذإ يلاولا كلذكو

 ملسي نا هل زوجيأ ةاكزلا اهنم ضبق يذلا دلبلا ريغ نم ريقف هدصقف ءارقفلا

 . ملعأ هللاو ليق ام ىلع هل زوجي هنا تفرع دق : لاق ؟ ال مأ كلذ نم هيلإ

 هنم ضبق يذلا دلبلا ريغ نم ةالو ىلاولا اذهل ناك ناف : تلق

 . هل زوجي : لاق ؟ كلذ نم مهيلإ ملسي نا هلأ ءارقف مهو { ةاكزلا

 ابايث وأ اديبع اهب ىرتشاف ةقدصلا ضبق اذإ يلاولاف : تلق : ةلأسم

 ؟ كلذ هل زوبيأ كلذ مامالا هل متأ مث مامالا يأر ريغب الاومأ اهب ىرتشا وأ

 نا دارأ ول نا هل زوجي ناك ام الإ هللا لام هل زيجي نا مامالل زوجي ال : لاق

 لثم يف هل مامالا ةزاجإ زوجي الو & كلذ لاح يف هايإ هاطعأل هايإ هيطعي
 . يدنع زب مل مامالا هل هزاجأ ولو ، كلذ

 رمتو بح ةاكز نم ضبق ام ثلث قرفي نا يلاولل زئاجو : ةلأسم

 . ةاكزلا هنم ضبقي يذلا دلبلا يف مهاردو

 تومرضح لمهأ ىلإ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم ةريس نمو : ةلأسم
 نم ةقدصلا.ضبقاو ث ةرمثلا لوخد روضح دنع هللا ةكرب ىلع مهب رس مث

 سبحت الو { مهتاقفن مهيلع رجاو 3 مل كلذ لذباف { ةيشاملاو رايثلا

 { ةلودلا ةماقاو { ءارقفلا ىطعأ نيح اذه سيلف ، ائيش كلذ نم ءارقفلل

۔ - ٢٣٢



 نوملسملا كلذ زاجأ دقو { نيكاسملا ءاطعا نم هللا ىلإ برقأ نيدلا ءايحاو

 ىلإ نوجاتحي اوماد ام يفاوصلاو تاقدصلا عيمجب اونيعتسي نا مهريس يف

 لهأ لالذإو 0 هنيد هللا زازعإو 0 هتنامأب ءافولاو { هللا رمأ ةماقإ يف كلذ

 . هتداحم

 هيلإ مهتجاح دنغ هوقفناو هللا لام نم نوملسملا هب ناعتسا ام اهنمو

 نا مهيلع سيلف 7 اهيلع مهفوخ تقو يف ةوعدلا زازعإو نيدلا ةماقإ يف

 نمأو اهرازوأ برحلا عضوو رمألا نوكس دعب ائيش كلذ نم ءارقفلل اومرغي

 فنأتسا اميف كلذ نم ىأر ام مامالا مهيطعي نكلو & مهفوخ نم نيملسملا

 ةماقإو { مهيلع ةنهو الو ،} نيملسملا ةوق كلذ يف نا ملعي ام ردق ىلع

 اذإ ءارقفلا ءاطعا نم ىلوأو قحأ مهتضيب نع بذلاو نيملسملا ركاسع

 نم بذلاو { اهتمرح كهتنيو { اهودع اهيلع رهظي نا ةلودلا ىلع فيخ

 . ءارقفلا ىلع هتقرفت نم ىلوأو قحأ هللا لامب اهئارو

 اماو ، برح نب ذاعم ىلإ رفيج نب انهملا مامالا ةريس نمو : ةلأسم
 تاقدصلا نم انيلإ ريصي امم ءارقفلا نم كلبق ناك نم ةاساوم نم تركذ ام

 نم انعم حصي اميف تاقدصلا نا ملعاف { بجاو مهل قح كلذ نا معزيو

 ناك ولو 3 اهنم ءيش اهنع باغ نمل سيل اهمسق رضح نمل يه امنإ راثآلا

 لهأ ءارقف كلذ بجوتسي نا كل تركذ اك { انيلع ابجاو انل امزال اذه

 ةمسقلا نورضحي نيذلا ءارقفلا بان املف ، زاجحلاو نميلاو ماشلاو قارعلا
 نيبئاغلل كلذ رفوأ ناكلو ، لقألاو كلذ نم رسيألا الإ مهل تبلط نيذلا
 . نورثكألا مهأل هنع

 انغلب دقو { دهاشلاو بئاغلل نوكتف ثاريملا ةلزنمب تسيل ةقدصلاو

 ثعب ۔ هناوضرو هيلع هللا ةمحر ۔ باطخلا نب رمع نا كغلب ناك نا

۔ -_ ٢٣٢٣



 77 نب ريمع فرصنا الف ] راصمألا ضعب ىلع ايلاو دعس نب ريمع

 اهتذخأ ؟ كاذو تنأ ام : لاقف . ةقدصلا نع رمع هلأس رمع ىلإ عجرو

 افلاخم ريمع لعف يذلا نا رمع ىأر يلف { اهلهأ يف اهتمسقو اهعضاوم نم

 © مكلبق نم مهقوقح اوعنم ءارقفلا موقلا نا كباتك يف تركذ دقو

 اندنع مه لب ملظلا باب يف مهلخدي نا ىسعو { مهل نيعناملا تثعبو

 نيب نم مهتاقدص مهجارخاو مهل هللا ضرف ام مهايإ مهمرحل نوملاظ

 محلو ابتاع كئلوأ ىلع تنك ناف © مهل مهنم ةاساوم ريغب مهريغ ىلإ مهرهظأ

 ذإ هلعف نم هب تبع اميف لوخدلا يايإ كؤاعدو يلإ كبلطم دسف دقف ايلظم

 مهريغ ىلإ كلذ لاصيإو مهمرحو يترضحب نيذلا قوقح جارخإب ينرمأت
 نمل ميقتسي الو لوقلا نم حصي ال ام اذهف 3 ءانغتسا الو مهنم ءافتكا ريغب

 . هلعف

 ريغ ىلإ تاقدصلا جارخا كلبق نم ناطلسلا ىلع دسف ثيح نمو

 . مهريغ ىلإ انرصم لهأ ةقدص جارخا انيلع دسفي كلذك كرصم ءارقف

 ىدتقملا مهيأرب ذوخأملا ةمئألا نم نيضاملا نع هرثأن يذلا نا ملعاو

 © مهئارقف ىلع مسقت مث عمجت ةيرق لك تاقدصلا نا ذخأن هبو { مهادهب

 نا هيف نوجري هبو مهعمجي هيلإ يذلا رشعلا ةماقإو 0 مهبراحي نم ةبراحم
 نبا مهسو { باقرلا مهسو . اهيلع نيلماعلا مهس هيفو مهرمأ نوكي
 بير الو هنم كش يف كنألف كل هتنيبو رم ألا كل تحضو أ دقف . ليبسل ا

 . هللاب الإ ةوق الو هلضفو كلذ لدع فرعأو

- ٢٣٤ _-



 كرابت هللا لاق ( فارشألا ) باتك نم اهيلع نيلماعلا ركذ : ةلأسم

 ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا انا : ىلاعتو

 . ةاعسلا مه : لوقي يرهزلا ناك : ركب وبأ لاق . 4 مهبولق

 . اهنوبجي نيذلا اهتابج مه : ةداتق لاقو

 . اهضبقل نولوتملا : يعفاشلا لاقو

 . انباحصأ لوق يف دحاو ىنعم هلك جرخي هنا يعم : ديعسوبأ لاق

 لمعلا مسا هقحلو ، لمع هجو يأب لماع وهف هسفنب اهيف لمع نم لكو
 مهئانع ىنعم فلتخا ناو ، ىنعملا اذه الو وحنلا اذه فلتخي الو 3 اهيلع
 . نولماع مهو { ءاوس مهلكف بعتلا ةرثكو ةفاسملا دعبب مهتياعسو

 . تاقدصلا ىلع لماعلا هقحتسي ام ردق يف اوفلتخاو هنمو

 مهلاثمأ روجأ ردقب اهنم نوطعي : يعفاشلا لاقف

 ركب وبأ ركذو { هداهتجاو مامالا ىلإ كلذ اينا : سنأ نب كلام لاقو

 . ديبعوبأ لاق هبو قارعلا لهأو يروثلا نايفس لوق اذه نا

 . ىرب ام ردق : نسحلا نب دمحح لاقو

 . نمثلا نم رثكأ ناك ناو مهلثم هلاع مهيطعي د : روث وبأ لاقو

 مهس نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : لاق ديعس وبأ لاق
 لام تيب يف ةمولعم ضئارف اهل ضرف دق مامإ نكي مل اذإ اهيلع نيلماعلا

۔ _ ٢٣٥



 لهأ ىلع ةروشملاو رظنلا داهتجاب مامالا هآر ام اهنم نوطعي انإف { هللا
 ةلقو مهلوع رثكو مهرقفو مهلضف يف نيلماعلا لزانم فالتخاو ، رصبلا

 لوق يف جرخي ملعأ الو ، رظنلاب الإ يدنع جرخي ال امم اذه لكو 0 مهئانع

 اذإ يدنع دعبي الف ، ىنعمل مامالا كلذ ىري نا الإ ةرجألا ةلزنمب انباحصأ

 ةرجأب لمعتسي مل اذإ ريجألا ةرجأ ةلزنمب ابجاو كلذ لعجأ الو رظنلا هبجوأ

 اهلك كلذب رظنلا بجو اذإ اهلعجي نا مامالل نا اولاق دق مهنأل ث ةفورعم

 بجوأ اذإ ائيش ماهسلا باحصأ رئاسل اهنم يطعي الو هتماقاو هللا ليبس يف

 . كلذ رظنلا

۔ - ٢٣٦



 وعبر ال او يف اثلا باللا ن

 , نمو مامالا لعفي اےيف ةاكزلا ف هتلزنمب وه ن

 ٠ رصعب ىأر دق | " [ 7 نا نيملسملا ءاهقف نم ض نم ثلثلا ءارقفلل ن

 ىلع ايهب ىوقتي مامالا ىلإ ناعفدي ناثلثل " دصل

 هدنع نم ىطعيو ليبسلا نباو باقرلاو نيمراغلا نم ا . ,ايبسلا :رباو باق . _

 مهضعب لاقو ١ ءارقفلل نا : - . فصنل

 . ذخان لوألا لوقلابو

 .ع ب ناكو : لاق رفي ىحي نب هللا دبع باحصأ :لا نوقرم نوعفريو فصنل

 . فصنلا هيلا

۔ _ ٢٣٧





 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 هللا ليبس مهس ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا انا + : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 نباو هللا ليهس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو
 . هللا ليبس مهس يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . ه ليبسلا

 لوق اذه ، اينغ ناك ناو { اهنم يزاغلا ىطعي : ةفئاط تلاقف

 . روث يبأو { ديبع يبأو © قاحساو . يعفاشل او ؤ كلام

 . ليبسلا يف ةاكزلا نم لمحي : لبنح نب دمحأ لاقو

 . هللا ليبس ف يزاغلا ىطعي ال : بوقعيو دمحمو . ناعنلا لاقو

 . اعطقنم نوكي نا الإ

 باتكلا اماف { ةنسلاو نارقلا رهاظ فالخ اذهو : ركب وبأ لاقو

 ةقدصلا لحتال ) : ةليم يبنلا لوقف ةنسلا اماو هم هلا ليبس يف » : هلوقف

 . ( هللا ليبس يف زاغ وأ ) اهرخآ ( ةسمخ الا ينغل

۔ _ ٢٣٩



 هنأ : لاق ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 نا الإ هللا ليبس يف ايزاغ ناك ولو ، ينغلا ةاكزلا نم ىطعي نا زوجي ال

 ليبس يف اهلعجي نا هل زوجي هناف ءاش ثيح اهلعجيف { مامالا اهضبقي نوكي

 مسقلاب اهعفد نوكي ام لاح يف ةاكزلا بابرا اماو { ريقفلاو ينغلا يف . هللا

 . ءارقفلا ىلا الا اهنوملسي الف

 نكت ملو ، هيف نيجراخلا نم هللا ليبس انعم تبث اذا : لاق نم لاقو

 اذهو ، ءاوس هلك كلذ ناكو ث مامالاو ةاكزلا برل كلذ ناك ةهبش هلل انه

 تاقثلا ىلا ملسي نا الا اذه يدنع حصي ال هنأ الا هبشا يدنع لوقلا

 ليبس يف اهنوقفني نيذلا مه مهنأو هللا ليبس يف اهولعي نا نونمؤي نيذلا
 . مهسفنأ ىلع هللا

 يف ةمئالا نذإ ريغب مهسفنأ ماوقأ لمعتساف رينلا نب رينم ةريس نمو

 اهقح ريغبو اهقحب تاقدصلا تذخاو . اهعمج ىلع صرحلاو ايندلا بلط
 ءارقفلل تاقدصلا انإ و : ىلاعت هللا لاقو © اهلهأ ريغ يف تمسقو

 يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو
 دق هنا ريغ . هك ميكح ميلع هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس

 لهأ نم نيكاسملا مهسو ث مهبولق ةفلؤملا مهس كرت ىلع ثيدحلا ماقتسا
 نم ذخؤي يذلا ءزجلا لهأ نم مهيلع دري نا ةلي يبنلا رمأو ، باتكلا
 : مهسأ ةتس ىلع تاقدصلا مسق ماقتساو { مهئاينغأ

 مهسو ، ليبسلا يف مهسو { اهيلع نيلماعلل مهسو .ث ءارقفلل مهس
 نيترمثلا نيب اييف ةقدصلا دهش نمف ، باقرلا يف مهسو ث ليبسلا ءانبأل

 مهمرغ ردق ىلع اوطعا ةبقر كف يف عراسم وأ مراغ وأ ليبسلا نبا نم

۔ - ٢٤٠



 كارد ىلإ ءيش ةثالثلا ماهسلا هذه نم لضف ناو © مهيعس دعبو مهفعضو

 : ةثالث ىلع مسقف لضفلا در ىرخأ ةرمث

 . ناهس ليبسلا يفو 8 مهس ءارقفلل

 بهذو هباتك يف هللا ضرف ام ريغ مهسأ ةثالث يف عمجو كلذ كرتف

 يفو { نيمراغلاو ليبسلا نباو ءارقفلا اهمرحف ، اسأر رحبلا ةقدصب
 ةدايزلاو ةيافكلاو ةيايحلا ريغ ىلع لحت ال لحاوسلاو رحبلا ةقدصو ث باقرلا

 . هللا ىمح نع

 بورغو ةرصبلا نيب اييف رحبلا ليبس اوعطق نيبكرم يف اجلع نوسمخو

 مهعفانمو مهشاعمو مهيصايص نم مهوجرخأو ربلا برس اوساجو 3 نايع
 هنم نوذخأيف مهل افص ام نورظتني ايناو { مهف ادصر تاقدصلا يف ةاعسلاو
 . ائيش اهنم ودعلا بلس دقو { مهيلع ردك ام نوكرتيو ةقدصلا

 مهبلط يف قفني الو ء يهتم مهل ايهتي الو بلاط مهبلطي ال : ليقو

 نم لخاوسلا ةعيضم باكر الو ليخ هيلع فجوي الو ةوق هيف لذبت الو لام

 عمج يف لمعلاو دهجلا امنا . هنع داذي نا هللا ىمح نم نيملسملا ركاسع

 دحاوو ، رهش لك نيثالث قزري رخاو . اهقح ريغب لكوتل تاقدصلا

 .اهيلع دازي ال ةرشع دحاو لك ةيقبلاو ةرشع رخاو نيرشعو

 يأرريغب اهنم لكأي نا مامالل ةقدصلا ضباقلل له : تلق : ةلأسم
 نوكي ال هنا : كلذ يف ليق دق : لاق ؟ هضبق لاح يف هباحصأو وه مامالا
 . هنذإب الإ كلذ نم ء يش

۔ - ٢٤١



 ل ام اهنم نولكأي مهنأ ةيضام ةنسلاف كلذ ىلإ هثعب اذإ هنا : ليقو

 . :لوقل ا اذه يبجعيو هرجحم ل ام كلذ مهل لعجي ل ولو ٠ مسقت

 ل دلبلا كلذ ةاكز ضبقل دلبلا لهأ نم ايلاو مامالا لعج اذإ اماو

 . مامال ١ يأرب الإ كلذ نم لكأي ن أ هل بحأ

 مل . لمع هل قبي ملو اهصلخو اهضبقف اهضبقيل هثعب اذإ كلذكو
 ىنغلا دح نم جرخ دق هنأل كلذ ريغ الو ةقفنل اهيف هدي لخدي نا هل بحأ

 نم ةقفنو هتقفنل ذخأو اهيف ىنغل ا دح نم جرخ اذإف : هل تلق

 هيلع له هلوع همزلي نمو وه اهضبق ىلع هناعأ نم ءاطعإ كلذكو . هلوعي
 ضبق يف لعج امناو ايلاو نكي مل اذإ ينبجعي : لاق ؟ كلذ نم ذخأ ام مرغ

 . ىنغلا لاحل

 نيملسملل نكي ملو نيملسملا ماما بهذ اذإف ايلاو ناك اذإف : هل تلق

 : لاق ؟ ءارقفلا ىلع هقرفي كلذ نايض هيلع اقلعتم نوكي له لام تيب

 . هل بجح ال اف هذخأ ا دإ ءارقفلا ىلع كلذ نوكي نا ينبجعي

 ؟ ةيصو كلذ يف هيلع له توملا هرضحو هقرفي مل ناف : هل تلق

 . كلذ ىنبجعي :: ل اق

 ؟ كلذ ناض نم ةمالسلا هل ىجرت له تامو صوي ل ناف : تلق

 يف مهتجاحو مهرقفل اوذخأ انا هباحصأو وه ءارقفلا نم ناك ناف : لاق

۔ _ ٢٤٢



 اذه ىلإ اودصق اذإ نيكلاه اونوكي الو كلذ هعسي نا وجرأف © تقولا كلذ

 كلذ يف مهعسي ببس ريغل هولكاف ءاينغأ اوناك ناو 2 ءارقفلا لاح اوقفاوف
 . ملعأ هللاو كلذ مهعسي الأ فاخن 6 هركذ مهنع باغ ايف

 برغملا لهأ ىلإ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 يعاسلاو مامالا نع انغلب يذلا نع مكباتك يف مكايإو هللا انمحر متلأسو

 © هللا اهضرف ام عيمج يف نيملسملا لاومأ ةاكز مهنم دحاو ىلإ تلصو اذإ

 ةلود هولعجو 3 ةلكأم هوذختا يقابلا فصنلاو { ءارقفلا ىلع اهفصن اومسق

 ؟ ازئاج كلذ ىرت له ، مهصاوخو مهتدوم لهأو مهرئاشعو مهتابارق يف

 مهبر نيدب اوكسمت نيذلا مهئاهقفو نيملسملا لئاوأ نع هانلبقو انغلب يذلاف

 ركنملا اوركناو ، مهبر لبحب اومصتعاو ةي دمحم مهيبن ةنس ىلع اوماقتساو

 ىلع اهلهأ اوقرافف . مهيبن دعب ليدبتلا لهأ نم ثادخألا تثدح نيح

 اماهتئا ةلي هيبن ةنسو هباتك يف هللا مهلزنأ ثيح نم مهايإ مهلازناب مهثادحأ

 هللا يضر رمعو ركب يبأ نيكرابملا نيتفيلخلاو ةي هللا لوسرل اعابتاو نآرقلاب
 هللا ضرف نيذلا هلهأ مرحو . ءاينغألا نيب لاملا ليدأ نيح هدعب نم ايهنع

 ركناو . 4 مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك ث : هللا لوق كلذو مهل

 لزانلا باتكلا فالخب هلهأ نود هذخأو هلادأ نم ىلع لاملا ةلادإ نوملسلا

 مهورمأو مهيلع اوجتحا نا دعب مهوللضو مهنم اوئربف ةي هلوسر ىلع
 هللا قحل اوعنتما املف { ةيم هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلإ ةعجرلاو ةبوتلاب

 . مهولتاقو مهوقراف هللا هلعج نم ريغل هولعجو

 وهف هريغل وأ هسفنل هذخأو هلهأ ريغ ىلع هللا قح نم ائيش لادأ نمو

 ىتح اليدم اهل املاظ نوكي ال ناك ولو { ةلي هيبن ةنسو هللا رمأل فلاخم ملاظ

۔ ٢٤٣ ۔



 لام ةلادإ ىلع نايثع نب نايثع نوملظي نوملسملا ناك امل هللا لام عيمج ملظي

 نوملسملا هيلع ىضم يذلاو 0 هللا لام عيمج ىلع أي ىتح هتبارق نيب هللا

 . عزانت الو فالتخا هيف مهنيب سيل

 كلذ نا الولو رفك اهيلع رصأ مث ادمعتم اهقوف ايف ةبح ملظ نم نا
 لهأ ةجح نع مكلأسن هيف مكفالسأ لوق يف هللا ءاش نا مكيلع بهذي ال
 زئاج اندنع هومتفصو ام ىلع يعاسلا وأ يلاولا وأ مامالا اذهف 5 هيف مالسالا

 لزنأ ايب مكحي مل نمو ئ : هللا لاقو { هللا لزنأ امريغب مكاح هللا مكح نع

 مكحالو ، ( نوقسافلاو ) & ( نورفاكلاو ) & ه نوملاظلا مه كلوف هللا

 . هللا لزنأ ام ريغب مكح نمل مكح الو . هلل الإ

 اهكرت ىلع اوقرافو اهيلإ سانلا نوعدي يتلا نيملسملا ةوعد هذه

 نيدلا يف للزلا نمو ، ناطيشلا نتف نم مكايإو هللا انذاعأ لمعلاو لدعلاب

 كلذ لعف ناف © هباوثو هثلا ىضر نم الدب اهب ىضرلاو 3 ايندلا ىلإ نوكرلاو

 ىلع هتلزب هيلع لجعي ملو هتبوت تلبق مثو عجرو بات ناف ، بيتتسا ماما
 اودع ناكو 3 هنع اهقحو ةمامالا مسا لاز عنتماو رصأو ىبأ ناو هتءارب

 رمأ ىلإ عىفي ىتح لتوق عنتما ناو ، مامالا نم هعلخ نولحتسي نيملسملل
 مهنم هللا مرح ام ميرحت ةلبقلا لهأ نم ةاغبملا نم هللا لحأ ام نأل . هللا

 . هللا ءاش نا هيف نيملسملا ةريسو هملع مكيلع بهذي ال ام كلذو

 ىلوأ ركنملاب اولمع نيذلا ناك هنود هتاعسو هلايع يف كلذ ناك ناف
 اوبوتي مل ناف ش هب اولمع نيذلا ةباتتساو كلذل راكنالا هيلع ناكو . هب

 حصف مامالا ىلإ كلذ عفد اذإف نيملسملا عمو هعم علخلاو ةءاربلا اوقحتسا
 يف اوبراح نيذلا اوباتتسا نيملسملا نم لدع يدهاشب وأ هملعب هعم كلذ

۔ ٢٤٤ ۔-



 ناف } كلذ الإ هيلع نكي ل لعف ناف 0 مهيلإ لزنأ ام ريغب اومكحو مهتنامأ

 نإو ، قحلا كلذ لإ يعد نيرئاجلا روج ريغي لو هركني ملف كلذ هعم حص

 { ةمامالا مسا نم جورخلا نم مكل انفصو تلا ةءاربلاب لزن عنتما وأ رصأ

 . هعلخو هق ارف نيملسمل ١ ىلع بجوو ةمامالا قحو

 دعب انتلبق لهأ قارتفا ندل نم . انفالسأو انلئاوأ ىضم اذه ىلع

 اننيد ين انتداقو انتمئأ نع هانلبقو اذه انموي ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص مهيبن
 نيب لزني مل مهريغو مهتمئأ يف هب اونادو © مهلئاوأ هيلع ىضم امب ءايلعلا
 . فالتخا هيف مهنم دحأ

 كلذ نم لكأ ام عيمج يدؤي نا هيلع لهف مهنم دحأ بات ناف متلقو

 نيملسملا تاقدص ىطعأ ناف ؟ ةرثالا هجو ىلع هاطعأ امو 5 هلايعو هسفنل

 مهراثآ نم اوقبأ اييف اولاق نيملسملا نأل هلهأ ىلإ كلذ در هيلعف اهلهأ ريغ يف
 ايندلا يف باذع هللا نم هب هيلع لحي ائيش بكر نم نا اونادو اهب اوراس يتلا
 هيلع هولتاقو . هيلع هب اومكحي نأ نيملسملا نم هقحتسي لاكن وأ مسإ نم

 لتوق ايب هذخأ ناكو 5، ةوعدلا دعب هللا رمأ ىلإ ءعىفي ىتح لتوق عنتما ناف

 ناف 3 هيلع هولتاق ام در هيلع نكي مل ولو ، هيطعي ىتح . اقح هئاطعإ ىلع

 يذلا هللا مكح ىلإ عوجرلا ةئيفلاو 5 هللا رمأ ىلإ ءعىفي ىتح لتوق عنتما
 نم فلتأ ام ةر اندنع اذه ىلعف نيملسملا ىلع هب هذخأ ناف © هيلع هب مكح

 . اهلهأ ىلإ اهيلع هونمتئا يتلا نيملسملا تاقدص

 مهتمامإو نيملسملا ةالو نم هلمعبو هلعفب جرخي يذلا كلذكو

 . مهنع كلذ لطعي ل وأ اوعجرو اوبات اذإ هب اوذخأ الدع هب مهدحأ ناك امو

۔ _ ٢٤٥





 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 ةاكزلا ف مهتا نم ىلع بجح ام

 ةاكزلا لولغب مهتا نم : نيملسملا ضعب لاق كلذكو رثؤملا يبأ نع

 . فلحتسا

 مهتانامأ ىلإ كلذو ةاكزلا ىلع دحأ فلحي ال : مهضعب لاقو

 . ذخأن لوألا لوقلابو

 نم اورهظأ ام ىلع لاومألا بابرأ فالحتسا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . تاقدصلا

 نوفلحتسيال : لبنح نب لرح او 6 يروثل ١ ن ايفسو {©=نسوو اط ل اقف

 . مهلاومأ ىلع نونمتؤم مهغأل

 : نايعنلاو . روث وبأو ٦ يعفاشلاو ٦ سنأ نب كلام لاقو

 . اومهتا اذإ نوفلحتسي

 . فالتخالا نم اذه يف

۔ -_ ٢٤٧



 بحاص لاق نا تيأرأ : تلقو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ينغلب هنا : يعاسلا لاقف ةضيرف وأ ةاش الإ لع سيل : يعاسلل ةيشاملا

 هسبحف فلحي نا ىبأف ،“ فلحاف نيتضيرف لاق وأ © :نيتاش كيلع نا

 وهو ىطعاو © نيميلا نم وأ سبحلا نم ىدتفاف فلحي ىتح يعاسلا
 سبح فلحي نا هرك ناو فلحتسا امهتم ناك اذإ هنا انظفح دقف ؟ ملظتم

 ىتح كسبحن انا هل لاقي اينا يطعي ىتح سبحي سيلو ، فلحي ىتح

 ذخؤي الو ، هسبح لاطو سبحي نا هرك ناف . مهتم اندنع كنأل ة فلحت

 . اهيلإ رظني ىتح لبالا ىلع يعاسلا فقوي نا هيلع هنا هب رقأ ام الإ هنم

 وهف هيلع هتقدص لكوو فالحتسا ريغب هكرت نمو & اهردق ىلع هنم ذخايو
 ضعب نأل ةقدصلا رمأ يف هللا ءاش نإ مثأي الو © ةعبتلا نم دعبأو هل ملسأ

 ملعأ هللاو مهتم ريغ الو . مهتم ىلع انيمي ةقدصلا يف ري مل ءاهقفلا

 . باوصلاب

 ىلع ىسيع نب دمحم ىضاقلا اهطرتشا ىتلا طورشلا نمو : ةلأسم

 . مهتلا ىلع سبحلاو لمعلاب سانلا نم ةاكزلا اوذخأت الو © يلع نب دشار

 اذكب الإ كنم لبقي ال نا ةاكزلا نايتكب هنومهتت نمل اولوقت ال ناو
 . ةمهتلاب مكحلا نيملسملا عم زوجي الو } مكح هناك اذهف ث اذكو

 يف مهولكوتل تاقثلا ريغ سانلا نم ةاكزلا بلط يف اوثعبت ال ناو
 اميف مكمدخ ىلع اوديزت نا زوجي ال اذه نا ليق دق هناف { مكيلإ اهميلست
 . دلبلا رعس فالخ مهتمدخ ةرجأ نم مهوطعت

 نيد بحاص هلعفي ال اذه ناف باسح ريغب مكتايطعأ اوذخأت الو

 . هللا ءاش ام الإ ايند الو

۔ - ٢٤٨



 ةاكزلا ىلع نيميلا { دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . ةقدصلا راذح هلل بجي هتيشامو هقروو هترمث نم ائيش رتس ام فلحي

 نم : لاق هللادبع ابأ نا نيملسملا ضعب نع اضيأ ركذ : ةلأسم

 ةاكز هعم ام فلحتسي نكلو . هيلع سبح الف ةاكزلا ناےتكب مهتا

 ةدايزلا تضقنا ) . فلحي ىتح سبح فلحي مل ناف .0 نيملسملل

 . ( ةفاضملا

 ةاكزلاب مهتملا نيمي هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو { باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ىلا عجر ) . ةقدصلا نم هلام يف نيملسملل بجي اقح مهمتك ام

 . ( باتكلا

۔ _ ٢٤٩





 نوعبرالاو سماخلا بابل

 هريغل هب رقأو لام هعم ناك نم ةاكز ف

 يمذل وه : لاقف هتقدص هيلإ تبلطو 3 هنع لأسف لامب مدق لجر

 "مهتي ال نمم نوكي وأ ةنيب ميقي نا الإ قدصي ال هناف

 رحبلا ةاكز باب يف ديزم اهل يتأيسو )١(

۔ -_ ٢٥١





 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 مامالا مايأ يةاكزلا جارخا ف

 ملسي نا ةقدصلا بحاصل زوجي له امئاق مامالا ناك اذإف : هل تلق

 ؟ مامالا ىلإ الإ اهعيمج ميلستب الإ زوجي ال وأ راج وأ محر ىلإ ائيش اهنم
 ماما ناك اذإ هنا مهريس يئ ؤ وأ مهراثآ ف انباحصأ نم انفرع ام رثكأ ام : لاق

 . هلايع ىلإ وأ © هيلإ ةقدصلا ميلست الإ هل زجي مل لدع
 ىنعملا اذه ىلع لجرلا اذهل زوجي نا كدنع نسحي لهف : هل تلق

 : لاق ؟ مئاق مامالاو هتاكز نم ائيش ريقفلا اذه ىلإ ملسي نا هتركذ يذلا

 : لاق هنا ةلي ىبنلا نع دجوي دقو . نيملسملا ةفلاخم ىعم نسحي ال

 مل 9 ةي هنع اذه تبث اذإف ، اذه وحن وأ ( ناطلسلل ةقدصلاو ةعمجلا )
 . وه الإ زجي

 مامالاو ريقفلا اذه ىلإ هتاكز ينعا اهنم ائيش وأ اهوملس ناف : تلق

 ءىزجت ال اهنا يعم يدنع اذكه : لاق ؟ اهنمضي هنا كدنعف مئاق لدعلا

 زجي مل اذإ اضيأ هنم اهلبقي نا ربقفلل زوجي الو : لاق ، لوقلا اذه ىلع هنع

 نا ةنانئمطا ىنعم ريقفلل عقي نا الإ ناطلسلا ىلإ الإ اهملسي نا الإ وه هل
 . هتروشم وأ مامالا يأر نع كلذ

۔ _ ٢٥٢٣



 وه دارأ نم ىلع اهقرفي نا ةاكزلا بحاصل مامالا نذأ ناف : هل تلق

 نمم هدارأ نم ىلع هتاكز قرفي نا ةاكزلا بحاصلو مامالل كلذ زوجي له

 ؟ يه ام الو يه مك مامالا فرعي مل ولو كلذب مامالا هل نذأ اذإ اهقحتسي

 اهقحتسي نم ىلع اهقرفي نا ةاكزلا بحاصل نا : ليق دق هنا يعم : لاق

 ناك اذإف مامالا امإو يه مك مامالا فرعي مل ولو ، كلذب مامالا هل نذأ اذإ

 هل نذأي نا هل زوجي هنا يعمف اهذافنإ ىلعو اهيلع انومأم ةاكزلا بحاص

 هيلع نأل }©. يدنع كلذ مامالل زوجي الف نومأم ريغ ناك نا امإو { اهذافنإب

 . اهعضاوم يف اهلعجيو & وه اهضبقي نا

 نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ ى ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . هيلإ ةاكزلا ميلست دحأل زجي مل ةءاربلا لاح يف ناك اذإف مامالا اماو © دمحأ
 نيملسملا ضعب نأل { ملعأ هللاف فوقولا لاح يف ناك اذإ اماو هئالو ىلإ الو
 الإ ىري سيلو } مهرصمو مهرصع يف ناك اذإ ةمئألا نع فوقولا زيجي ال
 . هحرش لوطي ريسفت اذه يفو ةءاربلا وأ ةيالولا

 : لاقو ث اهلحم لبق ةاكزلا ذخأ ةلي يبنلا نا يور : ةلأسم

 . ( انوضرقا )

 ارصم كلم اذإ مامالا يف لاقو . نظأ اميف ديعس وبأ لاق . ( عجر )

 ليق ام ضعب يف هنا مهلاومأ يف مهتاكزو اوكزي مل لاوحأ هلهأ ىلع لاح دقو
 يتلا ةيحلاب ةقدصلا نم مهيديأ يف ام ضبق ىلع مهربجي نا هل زوبي
 رايثلا ةاكز كردأ ول لوقلا ضعب يف هنأل ، مهنم ةقدصلا ةيابج اهب بجوتسي

 . اهيلع مهربجي نا هل ناك سودلا يف تناك ولو ، جرخت نا لبق

۔ ٢٥٤ ۔-



 ىلإ ةرمثلا سرغ ناوأ ذنم رايثلا يف مهيمحي ىتح : لوقلا ضعب يفو

 ةاكز ضبق ىلع مهربجي ذئنيح مث ةنس قرولاو ةيشاملا يفو 0 اهكاردا
 الإ مهامح نكي ايف مهل هربج ىنعم تبثي ل اذه ىلع ناك اذإف . مهلاومأ

 . مهسفنأ ةبيط نع اوملسي نا

 نم موق تبلغ اذإو : ركب وبأ لاق ( فارشألا ) باتك نمو : ةلأسم
 0}ه ضايب اماوعأ ةاكزلا دلبلا كلذ لهأ دؤي ملو دلب ىلع جراوخلا

 اوماقأ ناف اوملسأ برحلا راد (" ضايب يعفاشلا بهذمو

 "} ضايب اك نأل مالسالا راد ىلإ اوجرخ مث نينس

 . ىلوألا يف هباوجك ةلأسملا هذه يف روث يبأ باوجو

 . لوقن كلذكو ركب وبأ لاق

 ارصم كلم مامإ يف ةلأسملا هذه انعم جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم يف يدنع جرخيف مهلاومأ يف مهتاكزو اوكزي مل لاوحأ هلهأ ىلع لاح دق
 ةقدصلا نم مهيديأ يف ام ضبق ىلع مهربجي نا هل زوجي هنا ليق ام ضعب

 لوقلا ضعب يف هنأل { هنم ةقدصلا ضبق ةيابج اهب بجوتسي يتلا ةيامحلاب
 نا هل ناك ، سودلا يف تناك ولو اهتاكز جرخي نا لبق راهثلا ةاكز كردأ ول

 . اهيلع مهربجي

 ناوأ ذنم رايثلا يف مهيمحي ىتح : يدنع لوقلا يناعم ضعب يفو

 . اهكارد ىلإ ةرمثلا سرغ

 لصالا ف ضايب (٢م لصالا يف ضايب )٢١( لصالا يف ضايب( )١

۔. _ ٢٥٥



 مهلاومأ ةاكز ضبق ىلع مهربجي ذئنيح مث ةنس 0 قرولاو ةيشاملا ينو

 ةاكزلاو ى مهيلع قحتسا اميف مهل مهربج ىنعم تبثي ل اذه ىلع ناك اذإف

 . مهسفنأ ةبيط نع مه اوملسي نا الإ مهامح نكي مل اميف

 رهظي نا لبقو ، هناطلس ريغ يف اثدح ثدحم ثدحأ ول : ليق دقو

 قحلا هنم ذخؤي نكلو ، كلذ هثدح ىلع ةبوقع هل نكت مل دالبلا كلميو

 اهب بقاعي نا هل سيلف ةبوقعلا امأو . ثادحألا يف مكحلا يف بجي يذلا

 . هناطلس يف ثدحأ نمل الإ

 اهيف دالب نع هتلأسو ث راثآلا ضعب يف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ ىلإ لصو مث لجر ىلإ اهتيالو رمأ مامالا لعجو . ميقم ركسع مامالل

 اورداصو اهيف لماوعلا اولتقو دلبلا يف اوقرحاف يغبلا لهأ نم ركسع دلبلا

 دعب دلبلا نم ةاغبلا فرصناو 3 اهنع عنم ركسعلل نكي ملو 3 اهيف اسانأ

 تفرع يذلا ؟ دلبلا اذه نم فصولا اذه ىلع ةاكزلا ضبق عسي لهف هذه

 مهنم ذخأ هوطعأ اذإ : لاق ضعبو . ةاكزلا ذخأ هل : لوق ىلع هنا

 . ( عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ) . ملعأ هللاو

 ملعُي ملو لدعلا مايأ يف ةاكزلا هيلع تبجو نمع هتلأسو : ةلأسم

 اهقرفيو مامالا نع اهرتسي نا اذهل زوبي له . هتالو نم ادحأ الو اهل مامالا

 مامالا قحتسا اذإ كلذ هل سيل : ليق دق : لاق ؟ هتبارقو هناريج ءارقف ىلع

 . هيف فلتخي ال ايب اهضبق

 : لاق ؟ كدنع هيف فلتخي ال ايب ةاكزلا مامالا قحتسي ىتمو : هل ليق

 ةاكزلا نا افالتخا ملعأ تسلف ةنس هلك رصملا ىمح اذإ هنا : ليق دق

 . هل ةبجاو

- ٢٥٦ _-



 ؟ ةاكزلا قحتسي له نيرهش وأ ارهش رصملا ىمح ناو : هل تلق

 . عامجالا يف كلذ ملعأ الف : لاق

 دقف راهثلا ةاكز ين امأ : لاق . فالتخالا هيف لخديف : هل تلق

 لوقلا اذه ىلع يدنع رمتلاو . كلذ هل نا ناضبقلا يف اهكردأ اذإ : ليق

 . دبي مل ام

 لخنلا تبنت ذنمو عرزي ذنم اهمجي مل ام : لوقي اضعب نا بسحأو
 اميف ةنس اهيمحي ىتحف ةيشاملاو قرولا يف امأو . مكحلا يف كلذ هل سيلف

 نم عضاوملا نم يمحي اميف مهفالتخا الإ . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، ليق

 كل تفصو ام ىلع رايثلا يفو قرولاو . ةيشاملا نم هتاكز هل ناك رصملا

 . فالتخالا نم

 . هلك رصملا يمحي ىتح : لاق نم لاقو

 امأو } رصملا نم ( رطقلا وهو ) ةروكلا ىمح اذا : لاق نم لاقو

 . الف ناتيرقلاو ةيرقلا

 وهف اريثك وأ اليلق هنم ىمح . ةاكزلا هل ناك هنم ىمح ام : ليق دقو

 . كل تفصو ام ىلع

 نكي م اذإ دوقفملاو بئاغلا نم ةاكزلا ذخؤت فيك : تلقو : ةلأسم
 يلاولا نم ملعب ةعارزلا يف ةاكزلا تبجو اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ليكو هل

 ارضاح لاملا بحاص ناك لاملا نم اهذخأ اهضبقي يذلا ةقدصلا بحاصو

 ربجي ال مامالا ناك ناو { ةاكزلا ىلع ربجي لاح يف مامالا ناك اذإ { ابئاغوأ
 ىذلا هليكو وأ لاملا بحاص يأر نع الإ ةاكزلا ضبق نوكي الف ةاكزلا ىلع

 . كلذل هلعج دق

۔ _ ٢٥٧



 يلاولل نكي مل لاملا يف ةاكزلا يف بوجولا يلاولا نع باغ نا كلذكو
 هل زاجأ دق يذلا هليكو دي نم وأ لاملا كردي نم الإ ةاكزلا ضبق يلي نمل الو

 . ةاكز هناو ، ةاكزلا نم هنا هدي يف ءعىشب سانلا نم ادحأ رقيوأ ، كلذ

 . اذه ىلع هضبقي يذلا يلاولا ناف

 لقف تفصو ام ىلعف ؟ لم اع املو تيبل ١ ف نوكت : أرمل ا كل ذكو تلق

 . دوقفملاو بئاغلا لثم ةأرملاو باوجلا ىضم

 هنم اوذخأي نا نيملسملل لهو ؟ ةاكزلا مارحلا لاملا يف له : تلقو

 اذإ ةاكزلا هنم ذخأ ةاكزلا هنيعب لاملا يف بجو اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ةاكزلا

 . ابر باب نم ًاذوخام وأ ابصتغم ناك ولو . ةلبقلا لهأ لام نم ناك
 لك ىلع ةاكزلا هيف ةبجاو ةلبقلا لهأ لام نال كلذ مهفاف ،ابر هجو نم وأ

 لام كلذكو & باوصلاب ملعأ هللاو ةاكزلا ىلع ربجي مامالا ناك اذإ لاح

 تنكو 0 راهثلا نم ةاكزلا هيف تبجو دق ميتيلا لام نا تنأ تملع اذإ ميتيلا

 اذإ ميتيلا لام نم ذخأت نا كلذ كل زاج ةيعرلا نم ربجلاب ةاكزلا ذخأت

 لوقي يذلا ناك ناف كلذ ملعت مل اذإ امأو ، هيف تبجو دق ةاكزلا نا تملع

 نا كل زاج هتنايخ ملعت نكت ملو يصو ميتيلا لام نم ةاكز اذه نا كلذ

 بوجو ملع كنع بدغو ميتيلل ايصو نكي مل اذإ امأو 5 ةاكزلا هنم ذخأت
 هيف تبجو ةاكز ميتيلا لام نم اذه نأ اذه رقأو . ميتيلا لام يف ةاكزلا

 . كلذ يف قدصم ةقثلا ناف { ةقث نوكي نا الإ كلذ لبقي مل

 يه نيأ نم رسفي ملو ةاكزلا نم وأ ةاكز اذه نا وه رقأ نا كلذكو

 . ملعأ هللاو كلذ مهفاف هنم ةاكزلا تنا تذخأ

۔ - ٢٥٨



 ين وأ هللا اهركذ ىتلا فانصألا ىلع تاقدصلا قيرفت ركذ : ةلأسم

 . ( فارشألا ) باتك نم اهضعب

 يتلا فانصألا يف ةقدص قرف نم ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 4 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امينإ : هلوق ةءارب ةروس يف هللا اهركذ

 ضعب يف كلذ قرف نميف اوفلتخاو { هيلع ضرف امل دؤم هنا . ( ةيآلا )
 . ضعب نود فانصألا

 نع لوقلا اذه يور & كنع ىزجأ اهتعضو اهيأ يف : ةقرف تلاقف

 8 يعخنلا ميهاربإو ، يرصبلا نسحلا لاق هبو { سابع نباو ةفيذح
 ‘ يروثلا نايفسو © ريبج نب لديعسو ئ كاحضل او > حابر يبأ نب ءاطعو

 . يأرلا باحصأو © ديبع يبأو

 . دحاو فنص يف هيزجيو لإ بحأ قرفي : لبنح نب دمحأ لاقو

 ياف مامالا نم داهتجالا هجو ىلع كلذ نوكي : سنا نب كلام لاق
 . فنصلا كلذ ىأ رذعلاو ةجاحلا هيف تناك فانصألا

 اذإو 5 هل هنا هللا ىمس نم ىلع ةمسق مامالا همسق اذإ : روث وبأ لاق

 نا توجر فانصألا ضعب لجرلا هاطعأ ناف مهلاومأ ىلع سانلا همسق

 . يزجي

 يف هقرف اريثك لاملا ناك اذإ : لاق عبار لوق يعخنلا نع يور دقو

 . ادحاو افنص ىطعأ اليلق ناك اذإو فانصألا

۔ _ ٢٥٩



 هللا ىمس ىتلا فانصألا يف اهقرفي نا بابحا وهو سماخ لوق هيفو
 . ىعفاشلاو ةمركع لوق اذه

 اهقرف اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ يف باوصلا دصق ىنعم ىلع ماهسلا يف اهلعج ثيح نمف لاملا بر
 يف هيف اهلعجي نا زوبجي نميف اهلعج اذإ افالتخا كلذ يف ملعأ الو 3 هأزجأ

 هلايع ىلإ وأ هيلإ اهميلست ناك لدع ماما رصملا ىلع ناك اذإ كلذ ، هنيح
 نم اهلعجي ناو ، اهمسق يف رظنلا داهتجا مامالا ىلع ناكو { هرمأ يوذو

 زاج ىأرلا لهأ نم هرضح نم ىأرو هرظن داهتجا ىأر ثيح نمف اهلهأ
 . هللا ءاش نإ كلذ

 © ءاش ام هرصح ل نمل سبحو ماهسل ١ لهأ عيمج ىلع اهقرف ن او

 . كلذ يف مامالا ىلع نايض الو ، كلذ هل زاج كلذ ىأرو

 مهضعب نم ماهسلا لهأ نم هيطعي نم دجو اذإف لاملا بر اماو
 نم جرخت مل اهنأل اهعّيضي مل ولو تفلت نا نماض هنا يعمف { مهريغل سبحف
 . هن امرض نم الو هتمذ

۔ - ٢٦٠



 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 ةقدصلل ماكحلا ضبق ف

 ىلع نوكي ىتح ةيفاص الو ةيزج ذخأن الو نيملسملا ضعب ةريس نمو
 اهيف يرجيو اهمحن لو اضرأ نوبجي انتابج ثعبن الو . م اكح س انلا

 . ناودعلاو ملظلا نم انيبج نم عنمنو & انمكح

 ةدايسلا نم عنمن مل نم رشع ذخان الو : نوملسملا لاق دقو : ةلأسم

 . 0}) رحبلاو ربلا يف

 مل نم ةقدص اوذخأي نا مهل سيل نا : نايع لهأ لوق يفو : ةلأسم

 نم ةاكزلا اوذخأ مهرامث اومحو مهومح اذإف مهتلود تقو كلذو 3 هومج

 ةنس رصملا اوكلميو مهومحي ىتحف ةيشاملاو نيعلاو قرولا اماو ى رايثلا

 . ةنسلاب كلذو

 مهيلع جرخ مث روجلا لهأ يديأ يف تناك نايع نا ولو : ةلأسم

 اوكلمي ىتح هوبجي نا مهل نكي مل ، قرشلا وأ ماوت وأ راحص يف نوملسملا

 . دحاو رصم اهنأل { اهيف مهماكحأ يرجتو { اهلك نايع

 ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا راد ب ٨٠ صاخلا © ٢٣٥ طوطخملا لصأ مقر ةدرفم ةخسن عرشلا نايب )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا

۔ _ ٢٦١



 ةيشاملاو يلحلا ةاكز يبجي هيباج لسري نا مامالل زئاج : لاق : ةلأسم

 هتغلب دق ةاكزلا هنم بلطي يذلا ناك اذإ ، لوح هتكلممل لوحي نا لبق

 هبلق نم ةبيطب ملس ناف { لوحلا دعب الإ هيلع ةاكز ال هنا فرعو { ةجحلا

 . هنم ضبقلا زاج

 هلماع ىلإ ۔ هللا همحر - ىيحي نب هللادبع مامالا دهع نمو : ةلأسم

 : دمحم نب نمحرلادبع

 ف ةاكزلا لعجي ناو دالت هللا لوسر نس ىتلا ةنسلا ىلع ةاكزلا ذخو

 زوابحت الو مهفلحتست الو ] سانلا ةنامأ لإ ةضفلاو بهذلا يفو ساانلا رايث

 . مهتانامأ ىلإ كلذ لعجت نا

 ةاكزلا لولغب مهتا نم هنا : نيملسملا ضعب لاق دقو : رثؤملا وبأ لاق

 . فلحتسا

 مهبلاطيل هعضوم ىلإ سانلا وعدي نا هل له يلاولا نعو : ةلأسم
 ؛ نولوقي ام رظنيل مهوعدي نا هل زوجي هنا تفرع يذلا : لاق 0 ةاكزلاب

 . اهعضوم نم اهضبق يلاولا .ىلعف رايثلا اما : نيهجوب ةاكزلا يف اولاق دقو

 نيهجولا الك ىلعو { يلاولا ىلإ اهب اوتأي نا اهباحصأ ىلعف مهاردلا ةاكز اماو
 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ يف مهرضحتسي نا هل

 نيملسملا نع رفعج ابأ تلأس رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ىرج اذإ: معن : لاق ؟ مهنيح نم ةقدصلا نوذخأي دالبلا ىلع اورهظ اذإ

 ةزاجملا ةعقو تناك ىتح اوذخأي ملف نايعب نوملسملا جرخ لاقو . مهمكح

 . ةقدصلا اوذخأف ، لامعلا اوثعبف ىوزن نم دشار برهو ناضمر يف

۔ - ٢٦٢



 ىتح رصم الو موق ةقدص يبجي نا رهظ اذإ مامالل سيلو : ةلأسم

 نم مهعنمي ملو مهتاقدص ذخأو لعف ناف { مهيلع رابي نا نم مهيمحي
 نا زوجي الو ، مهيلع راج نم نيبو هنيب قرف الو © مهيلع راج دقف روجلا
 . همحي مل نم ةقدص ذخأي

 ريغب ةقدصلا نوذخأت ل ينالعجلا رينلا نب رينم ةريس نمو : ةلأسم

 ريغ ىلع سانلا نم اهنولحتسي ملو ؟ اهعضوم ريغ يف اهنوعضت ملو ؟ اهقح
 ريغ الو ؟ نيملسملا ميرح نع بذلاو ةيافكلاو ةيايخلاو ضرألا يف نامثالا
 يف مهينعت يتلا رومألا ماكحإ دعب اهقحب اهوذخأ لب هللا ىمح نع ةدايزلا

 اهلهأ ىلع اهومسقو { اهعضاوم يف اهوعضو مث ةيعرلا لهأو ث هللا نيد

 . ميكح ميلع هللاو { هللا نم ةضيرف نآرقلا مكحب

 رحبلا ةقدصب اوضفري نا مهيأر هيلع ماقتسا يذلاو مهنع انغلب مث .

 مهيلع لجدلا نم نوفوختي امل مهل اولعفي نا مهف سانلا سفنأب باط ام الإ

 . هومحي مل ذإ ليبس يف

۔ ٢٦٢٣ _۔





 نوعبرالاو نماثلا بابلا

 ءارمألا ىلإ ةاكزلا عفد يف

 ( فارشألا باتك نم )

 ةلي هللا لوسر ىلإ عفدت ةاكزلا نا ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق
 ىلإ ةاكزلا عفد يف اوفلتخاو 3 هيلإ اهعفدب رمأ نم ىلإو 5 هلايعو هلسر ىلإو
 : ءارمألا

 وبأو ، يردخلا ديعس وبأو ، رمع نبإو ، صاقو يبأ نب دعس ناكف

 ٦ يبعشل ا رماعو ٠ يرصبلا نسحلاو ، نينمؤملا مأ ةشئاعو . ةريره

 يعفاشل او 0 يع ازوال او 0 نيزر وبأو {| ريبج نب ديعسو يلع نب دمحمو

 . ءارمألا ىلإ عفدت : نولوقي

 . اهعضاوم يف اهوعضو اذإ مهطعأ : ءاطع لاقو

 . اهعضوم اهوعضي مل اذإ مهيلإ ةاكزلا عفدت ال : سوواط لاقو

 ائيش مهطعت الو مج ذك او مهنخو مهل فلحا : يروثل ا نايفس ل اقو

 . اهعضوم اهوعضي مل اذإ

۔ . ٢٦٥



 نود اهعضوم مهلاومأ ةاكز لاومألا بابرأ عضو يف اوفلتخاو

 : ناطلسلا

 ميه ارب إو } رببج نب ديعسو لوحكمو . يرصبل ا نسحل ا ناكف

 . اهعضوم يف اهعد : نولوقي نارهم نب نوميمو 0 يعخنل

 . هريغ هلام ةاكز يلوي نا دحأل بحأ ال : يعفاشلا لاقو

 . لإ بحأ وهو قرفت : لبنح نب دمحأ لاقو

 هن ذأي لو اهعضوم اهعضو اذإ هيرح الو كلذ هعسي ال : روث وب أ ل اقو

 . ناطلسلا

 وأ ءارمألا ىلإ اهعفدي مل نا : ةضفلاو بهذلا ةاكز يف ديبع وبأ لاقو

 اهقرف ناو ، ةمئألا الإ اهيلي ال رايثلاو بحلاو ىشاوملا يف لاقو ؛ هيزبجي اهقرف

 . ةداعالا هيلعو هز مل

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

 جرخيو 5 هلايع ىلإو هيلإ ةاكزلا ضبق ناك لداع مامإ وأ لداع ريمأ رصملا ىلع

 لهأ مهو مهيلإ اهعفد اذإ مهيلإ عفادلل يزجي كلذ نا قافتالا ىنعم يف

 اهعفدي مل نا : مهلوق يف فلتخي هنا يعمو " اهيلع ةنامألاو لدعلا نم كلذل

 . ماهسلا نم اهلهأ ىلإ اهملسو & لدعلا لهأ مهو هلايعو مامالا ىلإ عفاد

 ( . نماض وهو كلذ هيزجحي ال : لاق نم لاقف

۔ - ٢٦٦



 . اهلهأ لإ تراص اهنأل كلذ هيزبح : لاق نم لاقو

 نا الإ هزجي مل كلذ هولأس نا هنا مهلوق ضعب يف جرخي هنا يعمو

 . نمضي مل اهايإ هولأسي مل ناو مهيلإ اهملسي

 ةربابجلا نم اوناكو لدع ةمئأ الو لدع ءارمأ نكي مل اذإ اماو : ةلأسم

 يف جرخي هنا يعمف } لالضلاب نيدي نمم وأ هميرحتب نيدي ام كهتني نمم وأ
 اهملسي نا هل ناو ، مهيلإ اهعفدي نا لاح ىلع هيلع بجي ال هنا مهلوق يناعم

 اونوكي مل وأ اهمسق ىلع نينومأم اوناك هسفنب اهمسق يليو ، ماهسلا يف

 . حصيو مهنم رهظي اميف نينومأم

 اهمسق ىلع نينومأم اوناك نا مهنا : مهلوق يناعم يف جرخي هنا يدنعو

 اونوكي مل ناو ، كلذ هل زاج مهيلإ اهملسف اهلهأ ىلع اهمسق اهلهأ ىلع
 ىلع اهمسق ىلع هنمأي مل نم ريغ ىلإ اهملسي نا لاح ىلع هل زبجي مل نينومأم

 اذإ هيلع كلذ باجا مهلوق يناعم يف ملعأ الو { اهلدعب اهيف ةريسلاو اهلهأ

 . هتريس عيمج يف الداع ناطلسلا نكي مل

 . جراوخلا ىلإ ةاكزلا عفد ركذ هنمو

 ريبزلا نبا قدصم نع لئس هنا رمع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق
 ؟ كنع ىزجأ ةاكزلا تعفد ايأ : لاقف ةدجن قدصمو

 . ةدجن لإ ينعي هتقدص عفد هنأ 0 عوكألا نب ةملس نع انيورو

۔ -_ ٢٦٧



 . يزجي : نولوقي روث وبأو { دمحأو { يعفاشلا ناكو

 ةاكز اوذخأو موق ىلع اورهظ اذإ : جراوخلا يف يأرلا باحصأ لاقو

 رم اذإو © ةقدصلا نم هب مهل اوبستحا مهيلع مامالا رهظ مث مهلاومأ

 . هتاكز نم هيزجي الف هورشعف جراوخلا ركسع ىلع ناسنالا

 نم ىلع : لاق نم لاقف ةاكزلا نوذخأي : جراوخلا ؟ ديبع وبأ لاقو

 . ةداعالا هنم اوذخأ

 نم يدنع جرخي ام ىلع لوقلا ىضم دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 جراوخلاو ، ارئاج وأ الداع ناك اذإ ، ناطلسلا يف انباحصأ لوق يناعم

 ٨ لالضلاب نيدي نمم رئاج ناطلس مهنا انباحصأ لوق بهاذم يف اندنع

 نومأم ريغ ناكو ، نيملسملا نم دحأ ىلع ىلوتسإ دق مهنم دحأ ناك اذإف

 ةقدصلا ميلست زجي مل اهعضاوم يف اهعضوو اهلهأ ىلع ةقدصلا مسق يف

 لوق يناعم نم جرخي ام رثكأ يف ؤ ربجلا ىلع الو رايتخالا ىنعم ىلع مهيلإ
 اهيلع نونمؤي ال رئاج ناطلس مهو هتقدص اوذخأ نم ىلعف : انباحصأ

 لدعلا مامإ رهظ اذإ هنا انباحصأ لوق يف يل نيبي الو ، هلذبو هتقدص نايض

 هروهظو هتقو لبق ةقدصلا نم ىضم اميف ةيعرلا ىلع ناطلس هل نوكي نا

 مل ام مهنع طحي نا هل سيلو 0 مهيلإ كلذو مهعفاري ال وأ ةاكزلاب مهعفاريف

 . مهيلع نومضم وه امم مهنع هللا طحي

۔ - ٢٦٨



 هيلإ ميلست مهنم نكي ملو ةقدصلا ذخأ ىلع ةيعرلا ناطلسلا ربج امأو

 ىلع نايض ال هنا يعمف { اهذافنإ ىلع ةيعرلا ردقت نا ريغ نم اهذخأ الإ

 ىتح اهوذفني ملف اهذافنإ مهنكمأ ناو & لصفلا اذه يف ةاكزلا يف ةيعرلا

 . نيملسملا لوق نم كلذ يف فلتخي هنا يعمف 3 اهذخأو ناطلسلا اهبصغ

 مهيديأ اولخدأ اونوكي مل اذإ مهيلع نايض ال هنا : لوقلا ضعب يفف

 ةنامأ يف هدي لخدي نا نيمألل زوجي ال ايب هيف ةاكزلا بوجو دعب لاملا يف

 . اتباث انيمأو اكيرش ةاكزلا ىري نم لوق ىلع كلذو هكيرش

 اهجرخت ملف اهجارخإ ىلع ردقف ةنومضم اهنا : لوقي نم لوق ىلعو
 . نايضلا همزلي هنا يعمف

 مهيلإ اهملسف اهذخأ ىلع هوربجأ هنا اذإ لوقلا ضعب يف دجوي دقو
 هيف يهو هلام مهيلإ ملس وأ ، اضغب مهيلإ اهملس اذإ هيلع نايض ال هنا

 كلذب يدفي هنا ىنعم يف جرخي كلذ لعلو © ميلستلا نم كلذ ىلع هوربجأو

 . هانعم تبث اذإ لوقلا اذه جرخي ام ملعأ هللاو هلام ال هسفنب

 مث ةدقعلا تباث هنا نظي وهو مامإ ىلإ هتاكز ملس نمعو : ةلأسم

 ناك نا : لاق ؟ ةاكزلا نم ملس ام هل تبثي له 3 هتدقع داسف هدنع حص

 ىلعف ليوأتب ىطعأ دقو أطخلا هل نيبت مث لعف امل الحتسم هتعاطب انئاد

 مث نظلاو طلغلا هجو ىلع ناك نا اماف ، هيلع نايض ال لحتسملا نا : لوق

 . ملعأ هللاو هلهأل هجرخي كلذ لثم نمضي هناف أطخلا هل نيبت

۔ -_ ٢٦٩



 اولوتسا اذإ نيملسملا نع لئسو ( رفعج نبا ) عماج نمو : ةلأسم

 : لاق ؟ قزولاو ةيشاملاو رايثلا نم تاوكزلا اوذخأي نا مهل له رصم ىلع

 لبق اهيلع مهروهظ ناك تدصح اذإ اهنم مهتاقدص نوذخايف راثلا امأ
 . اهداصح عم وأ اهداصح

 سيلو ، مهنم اهنوذخأي مث ةنسلا لوحت ىتحف قرولاو ةيشاملا امأو

 © كلذ لبق هتقدص نم هيلإ عفد نم الإ ائيش كلذ لبق مهنم اوذخأي نا مهل

 . الف اهايإ هيطعي نا ىلع هربجي نا اماف هذخأي نا هلف

 ركب وبأ لاق كلذكو قرولاو ةيشاملا يف يه امنا ةنسلا لاقع : لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هوطعأ امم الاقع ينوعنم ول : ۔ هللا همحر

 اذإ رصملا لهأ ةاكز اوذخأي نا مهل امنإو ث هللاب قحلا وأ { هيلع مهتدهاجل

 . مهماكحأ هيف ترجو هيلع اولوتسإ

 اوهركف ةفوكلاب وأ ةرصبلا يف تجرخ لدعلا نم ةجراخ نا : ليقو
 كلت يف مهمكح ىرج ام دعب نم مهيف لدعلاف . ةاكزلا مهيلإ اودؤي نا

 اذإ ةاكزلا ىلع مهؤربجي نا ةاكزلا مهيلإ اودؤي نا اوهركف اهدودحو ضرألا

 . مهيلع نيملسملا مكح ىرجو لدعلا رهظ

 ماقأ اذا مامالل زوبي له : تلقو : رفعج نب دمح لاق : ةلأسم

 دلب لك نا : لوقنف ؟ اهلهأ ةاكز ضبقي نا ةدحاو ةيرق كلمو قحلا

 ةقدص ضبقي نا هلف اهيف هماكحأ ترجو اهلهأ ىمحو اهكلمو اهقحتسإ

 دالب لك كلذكو . مهتقدص ضبقي نا هل سيلف كلذك نكي مل امو ، اهلهأ

 . نيتعكر ةعمجلا اهيف ىلصو اهيف ماقأو 3 دودحلا اهيف ماقأو اهكلم

۔ - ٢٧٠



 ضبق يلاو يف تركذو ، ديعس يبأ باوج نمو هريغ نمو : ةلأسم
 هرمأ نم ىلإ وأ مامالا ىلإ ريصت نا لبق نم ءيش اهنم فلت وأ تفلتف ةاكز

 ىلع نايض الف تفصو ام ىلعف ؟ نايض هيلعأ : تلق { اهملسي نا مامالا

 نيمألاو { نيمأ يلاولا نأل { ةاكزلا بر ىلع اضيأ نايض الو كلذ يف يلاولا

 هتنامأ ةبلاطم نيمألا ىلعف هتنامأ ذخأ نم يلاولا ملع اذإو © هيلع نايض ال

 اهل ذخآلا ناك هسفنل يكاح كلذ يف نوكي الو {& اهجارختسا ىلع ردق نا

 ناك نا بحأ الو { مامالا يأرب اهذخأ نوكي نا الإ ايلاو هريغ وأ يلاولا

 كلذب يلاولا هبلاطي نا ةنامأ وأ ةقثب نيملسملا عم ببس هل نم وأ لاو اهذخأ

 مامالا كلذ لعف نمل مامالا كلذ زاجأ ناف كلذ يف مامالا ةعلاطم دعب الإ

 . ذئنيح هبلاط الإو

 هل نكي مل اذإ دوقفملاو بئاغلا لام نم ةاكزلا ذخؤت فيك : تلقو

 يلاولا نم ملعب ةعارزلا يف ةاكزلا تبجو اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ليكو

 لاملا بحاص ناك ث لاملا نم اهذخأ اهضبقي يذلا ةقدصلا بحاص وأ
 ال مامالا ناك ناو { ةاكزلا ىلع ربجي لاح يف مامالا ناك اذإ ابئاغ وأ ارضاح

 هليكو وأ لاملا بحاص يأر نع الإ ةاكزلا ضبق نوكي الف ةاكزلا ىلع ربجي

 . كلذل هلعج دق يذلا

 يلاولل نكي مل لاملا يف ةاكزلا يف بوجولا يلاولا نع باغ نا كلذكو

 هل زاجأ يذلاو هليكو دي نم وأ لاملا بر دي نم الإ. ةاكزلا ضبق ىلي نمل الو

 ناف . ةاكز هنا وأ ةاكزلا نم هنا هدي يف عىشب سانلا نم دحأ رقي وأ . كلذ

 ` .... اذه ىلع ضبقي يلاولا

۔ -_ ٢٧١



 دقف تفصو ام ىلعف ؟ لماع اهلو تيبلا يف ةأرملا كلذكو : تلق

 . دوقفملاو بئاغلا لثم ةأرملاو باوجلا ىضم

 هنم اوذخأي نا نيملسملل لهو ؟ ةاكز مارحلا لاملا ين له : تلقو

 اذإ ةاكزلا هنم ذخأ ةاكزلا هنيعل لاملا يف بجو اذإف تفصو ام ىلعف ؟ ةاكزلا

 هجو نموأ ابر باب نم اذوخأم وأ ابصتغم ناك ولو ةلبقلا لهأ لام نم ناك
 مهفاف ةاكزلا هنم ذخأ ةاكزلا هنيعب .لاملا يف بجو اذإف تفصو ام ىلعف ابر

 مامالا ناك اذإ لاح لك ىلع ةاكزلا هيف ةبجاو ةلبقلا لهأ لام نأل . كلذ

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةاكزلا ىلع ربجي

 هيف تبجو دق ميتيلا لام نا تنأ تملع اذإ ميتيلا لام كلذكو

 ذخأت نا كلذ كل زاج ةيعرلا نم رجلاب ةاكزلا ذخأت تنكو راثلا نم ةاكزلا

 كلذ ملعت مل اذإ امإو ء هيف تبجو دق ةاكزلا نا تملع اذإ ميتيلا لام نم

 نكت ملو & ميتيلل ايصو ميتيلا لام نم ةاكز اذه نا لوقي يذلا ناك ناف

 . ةاكزلا هنم ذخأت نا كل زاج هتنايخ ملعت

 لام يف ةاكزلا بوجو ملع كنع باغو ميتيلل ايصو نكي مل اذإ اماو
 تبجو ةاكز نم وأ هيف تبجو ةاكز ميتيلا لام نم اذه نا اذه رقأو ميتيلا

 . كلذ يف قدصم ةقثلا ناف { ةقث نوكي نا الإ كلذ لبقي مل هيف

 يه نيأ نم رسفي ملو ةاكزلا نم وأ ةاكز هذه نا وه رقأ نا كلذكو
 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ مهفاف ةاكزلا هنم تنأ تذخأ

 ةاكزلا بحاص ىلع سيلو : هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نيبي ال : لاق ؟ كلذ ريغ وأ ةيشاملا نم وأ قرولا نم ناك مامالا ىلإ اهلمح

. ٢٧٢ -



 مودق تقو ىلإ اهزيميو هلام نم اهجرخي نا هيلع سيلو : هل تلق ، كلذ يل
 . هيلع كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ هيلإ يعاسلا

 كلذب ملعي نا هيلع تبجو اذإ ةاكزلا بحاص ىلع لهف : هل تلق

 ينبجعي اذكه : لاق ؟ ةيرق نم ناك نا هيلإ بتكي وأ هيلإ لسري وأ مامالا

 . كلذ هل لعج اذإ مامالا ماقم موقي يلاولاو © كلذ هيلع نوكي نا

 نم هنع ذفني نا هتوم دنع اهب ىصوأو مامالا ملعي مل ناف : هل تلق

 تناك : هل تلق ةيصولا تناك فيك : لاق ؟ ءارقفلا وأ مامالا اهب ىلوأ

 : لاق ؟ هتوم دعب هلام نم هنع ذفني اذكو اذك ةاكز هيلع نا : لاق ؟ ةيصولا

 . كلذ ريغ ىنعم اهيف حصي نا الإ هلامع وأ مامالا ىلإ ملست اهنا يعم

 ىنعم فرعت ل ١ دإ اهن ١ يعم : لاق ؟ ةاكزل ١ ةلزنمب يهو ٠ هل تلق

 . ةاكزلا لثم يهف ةاكز تيمس دقو اهب ديرأ ام

۔ _ ٢٧٢٣





 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 لولحلا دعب ىعاسلا اهنع رخأتي ةقدصلا ركذ يف

 ( فارشألا باتك نم )

 كله ىتح يعاسلا اهنع رخأتي ةيشاملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 هبو 0 ءىش كله اميف هيلع سيل دجو ام ةقدص ذخأي : كلام لاقف

 ملف ٠ نيكاسملا ىلإ وأ قدصملا ىلإ اهعفد هنكمأ اذإ يعفاشلاو روث وبأ لاق

 قاحسإو لبنح نب دمحأ بهذم اذه . كله امل نماض وهف لعفي

 . لوقن كلذكو : ركب وبأ لاق

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 يعم نكلو . هريخاتو يعاسلا يف مهلوق نم صنلا ريغ ىلع فالتخالا نم
 يفف لاملا كله وأ { لاملا نم عيش كله ىتح اهجرخي ملف ةاكزلا تبجو اذإ

 مل ام كلذل ادقتعم ةاكزلاب انئاد ناك اذإ ، هيلع نايض ال هنا مهلوق ضعب

 © هعييضت قيرط نم كلهيف هعيضي وأ هفلتي اثدح هيف ثدحي وأ لاملا فلتي

۔ -_ ٢٧٥



 يف ةنامأ اهناو كيرش ةاكزلا نا : لوقي نم لوق ىنعم يدنع هبشي اذهو
 نايض الف نايضلا اهيف همزلي ام اهيف هقحلي وأ هتنامأ عيضي مل ايف ؤ هدي

 . هيلع

 اهجارخإ ىلع ردق اذإ © نايضلا هيلع نا مهلوق ضعب نم نا يعمو

 ةاكزلا نا : لاق نم ىنعم يدنع اذه هبشيو {& كلذ لعفي ملف اهذافنإو

 نم ةاكزلا يدؤيو ءاش ثيح هلام فرص هل نأل ةمذلا يف ةنومضم

 .. ءاش ثيح

 نا هل سيل مايأ يف كلذ ناك اذإف كلذ يف قرفي مهضعب نا يعمو

 وهف مهيلإ اهلمح هيلع سيل ذإ مهل ارظتنم ناك ناطلسلا ىلإ الإ هتاكز عفدي
 اقلطم ناك ناو ، رذع هل اذه نأل { هيلع ةاكز الف لاملا فلت نا ىلإ كلذ يف

 هيلعف تفلت ىتح اهئادأ ىلع رداق وهو اهدؤي ملف ءارقفلا ىلإ هسفنب اهادأ هل
 . لصفلا اذهو ىنعملا اذه ينبجعيو 0 ناضلا

 اهلصأ يف بجي ال : ةيشاملا يف كلام لاق : ركب وبأ لاق : ةلأسم
 بجت ام اهددعو قدصملا ءاجف مويب قدصملا يتأي نا لبق تدلاوتف ةقدصلا
 . هيلع ةقدصلا هيف

 ‘ روث وبأو ئ هيوهار نب فاحسإو . لبنح نب دمحأو ] يعفاشلا لاق

 ريصت موي نم لوحلا اهيلع لوحي ىتح هيلع ةاكز ال : يأرلا باحصأو

 . لوقن هبو ةاكزلا هلثم ف يجت الصأ

 ضعب يف هنا يعمف هيلإ لصو اذإ قدصملا نأش يف امأو ، ىكح ام ىلع الا

۔ - ٢٧٦



 هيف بجت اعمتجم لاملا دجوف اهتقو يف ةقدصلل جرخ اذإ هنا انباحصأ لوق

 . كلذ نع لأسي ملو . هذخأ ةقدصلا

 ذخأي نا هلف لوحلا هيلع لحي ل حص ولو مهلوق ضعب يف نا بسحأو
 . عمتجملا نم ةقدصلا

 ذنم لوحلا هيلع لوحي ىتح كلذ هل سيل هنا : مهلوق ضعب يفو

 لاملا بر نم رارقإب الإ كلذ هل بيطي الو ةاكزلا هيف بجت ام تغلب

 . لوقلا اذه ىنعم ةحصب وأ

 ةنسلا لاقع نعو ، رفعج نب دمحم زباج يبأ نع هريغ نمو : ةلأسم
 . قرولاو ةيشاملا ةقدص هنا : ليق دقف

 ىمح اذإو ، لاقعلا وه اذه نا كلذ ليق دق © معن : لاق هريغ نمو

 لبق بجي الو { ةيشاملاو قرول ا ةقدص اوبجوتس ا ةنس مهتيعر نوملسم

 . نوملسملا لعف كلذك مهسفنأ ةبيط نع الإ كلذ

۔ _ ٢٧٧





 مهريغو قاسفلا نم دالبلا يمحي نم ىلإ ةاكزلا عفد يئ

 مهل نكي مل اذإ نيملسملل زوب له : تلقو : رفعج نب دمح لاق
 نم مهتاقدص نم اوعمجي نا داسفلا لهأ نم مهدلب عنم اودارأو مئاق مامإ

 اهنورجيو ةقدصلا كلت نم مهومعطيو . اناوعأ سانلا نم اوذختيو ةاكزلا

 ٨ مهريغ نمو مهناوعأ نم اوناك نمم ءارقفلل مهتاكز نا : لوقنف ؟ مهيلع

 . مهتاقدص نم كلذ مهوطعي الف ةراجإ مهورجتأ اذإف

 نم ةراجإ مهتاقدص نم اوطعي نا اسأب ىرأ ام : رثؤملا وبأ لاق
 نيذلا ناك ولو { ماما مهل ام نكي مل نا دلبلا نع مهودع لاتقل هورجأتسا
 ف هللا لاق دقو سانلا نم ناك نم وأ ةمذ لهأ وأ ءاينغأ اورجأتسا

 ملعأ هللاو ه هللا ليبس يفو » : تاقدصلا

 مكرصع ي ادلب لوتم لجر يف نسحلا نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 3 هيلع نورودي وأ راشعأ نوذخأيو دلبلا لهأ نم سانأ هدنعو اذه
 هوذخأ يذلا هيزبي وأ هلام يكزي دوعي هرشع مهاطعأ نميف لوقت ام : تلق

 ذخآلاو يلوتملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف ؟ هباحصأ نم ا دحأ هاطعأ اذإ

 نورهظيو . دابعلا نع ملظلا نوعفديو . دلبلا يف قحلاب نولمعي

۔ ٢٧4٩ _۔



 ىلع وأ ءارقف مهو هتاكز مهيلإ ملس نمف ث داسفلاب نوعسي الو { داشرلا
 & ءارقفلل ةاكزلاف ءارقف اوناك ناف { هنم ةينلاب اهميلست ناكو هللا ليبس يف هنا

 ه هللا ليبس يفو > : لوقي هللا نأل } مهس مهلف هللا ليبس يف مهمايق ناو

 . هللا دابع نع هللا ءادعأل داهجلا هللا ليبسو

 ارشع اهنوذخأيو ارهقو ابصغ مهلاومأ سانلا نوبصغي ءالؤه ناك ناو

 . مهيلإ ىدأ نمم دحأل هارن الف ى مهئاضر ريغ نعو 3 اهلهأ ىضر نع

 نم رجأتسي نا زوجي هنا اندجو اميف ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو
 . هللا ليبس ف كلذو اهنم اوطعيو . ملظلا نم دالبلا يمحي نم ةقدصلا

 . .١ركلذ زاج ءارقفلا نم 5 ناك نا : لوقي انضعب لعلو

 نم ريقفل قلطأ ةمامالا تباث ريغ ناك اذإ مامالاف : تلق : ةلأسم

 باحصأ نم نالف ةاكز يف اهلعجو ابح وأ امهرد اذكو اذك نيملسملا لام

 اهذخأي لجرلا ناكو . ةاكزلا بحاص نم اهضبقي نا هل لعجو لاومألا
 نوكي له . مامالا اذه رمأب الإ كلذب لاملا بحاص ملعي نا ريغ نم هرقفل

 هتمامإ توبث لصأ ناك اذإ تفرع يذلا : لاق ؟ بيطلا لالحلا نم

 ثدحلا اذه ناك ناف . هتمامإ نالطب بجوي اثدح ثدحأ مث © ةحيحص

 نا الإ ةاكزلا ضبقي نا هل زبي مل 3 هل ةقولطملا ال هيلع ةقولطملا عم ارهاش

 . هرقفل اهغا نيبي

 لصالا يف اذكه )١(

 ۔ - ٢٨٠



 نا زاج هيلع ةقولطملا نود هل ةقولطملا هملعي اينا ثدحلا ناك ناو

 ةقولطملا هثدحب ملع دق ناك ناو . هيلع ةقولطملا ملعي الو ث هرقفل ضبقي
 . هل ةقولطملا نود هيلع

 ذخأ مهل نيذلا ةيناثلا دحأ نم هنا وأ هل ةقولطملا رقفب املاع ناك ناف

 ال ناك ناو كلذ نم ءىشب هملعي الو 3 هايإ هضبقي نا هل زاج . ةقدصلا

 . ء ارقفلل كلذ مرغ هيلعف . هوجول ا نم هجوب اهقحتسم هنا ملعي

 ايب مالعاب الإ ايهنيب كلذ زجي مل عيمجلا دنع ادساف لصألا ناك ناو

 . ضرتفملا طوقسو ناضلا نم ةمذلا ةعارب بجوي

 مهرمأب ال ، يرقفل اهذخا امنا ينا لاملا بحاص ملعأ نا كلذكو

 بحاصو . اهضبقا مل الإو { ةفصلا هذه ىلع كتاكز ينضتقت تنك ناف

 نكي مل الإو { ةاكزلا هذهب لجرلا اذهل مامالا اذه هرمأ دق هنا الول لاملا

 ٨ هريغ ىلإ اهعفدي نا ديري وأ هلام ةاكز يدؤي ال الهاج ناك . هيلإ اهعفدي

 زوجي ال هنا تفرع يذلا : لاق ؟ ال مأ ةقدصلا هذه ضبق ريقفلا اذهل زوجي

 . ملعأ هللاو ةقدصلا باحصأ دحأ نم هنأل كلذ هل

 ىلع نيملسملا نم ريقف لجرل مامالا اذه لوقلا قلطأ نا : تلق

 مهارد وأ ارمت وأ ابح لجر تيب نم يلاولا هيلإ ملسف ةيابجلا بحاص هيلاو
 ؟ ال مأ يلاولا اذه دنع نم اهضبق هل قلطأ يذلا اذه دنعو ،. لجر دنع نم

 : نيملسملا نم افالتخا اذه يف نا تفرع يذلا : لاق

 ؛ اريقف ناك اذإ كلذ هل زاجأ نم مهنم

 . ملعأ هلل او كلذ هل زجح ل نم مهنمو

۔ -_ ٢٨١





 هيف رمأيو هب موقي وهو بارعأ موقل لام هدي يف لجر نع لئسو
 اذه ىلع لجرلا اذه دنع نم لاملا اذه ةاكز ذخأ زوجيأ 3 هترمث ضبقيو

 الإ هلعفي ال هنا ، كلذ لثم ىلع انومأم ناك اذإ هنا يعم : لاق ؟ ليبسلا
 نمؤي الو امهتم ناك ناو © يدنع ةنانئمطالا ىنعم ىلع كلذ زاج هلهأ يأرب
 " لاملا نم هنا ملع اذإ هنم كلذ ذخؤي نا ينبجعي مل ؤ كلذ لثم ىلع

 نا يدنع زاج لاملا اذه ةاكز نم وأ ةاكزلا نم هملسف هدي يف ناك نا اماو

 . كلذب ملعي وأ لاملا نم هنا هب رقي مل ام هدي يف ام هنم ضبقي

 يصولا يف لوقت امو 3 دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 هالو نمل زوجي لهف 5 ميتيلا لام يف فرصتي وهو © ةياصولا .هل تبثت مل اذإ
 الب ةاكزلا مامالل ناك ناف ؟ ميتيلا لام ةاكز هنم ضبقي نا لدعلا مامالا

 اذإ اماو 0 ةاكزلا هيف تبجو دق لاملا نا ملع اذإ هنم اهضبق زاج فالتخا
 ميتيلا ىلع كلذ لبقي مل ، ميتيلا لام يف تبجو دق ةاكزلا هذه نا ىعدا

 . ملعأ هللاو ةقث نوكي نا الا

۔ ٢٨٣ _۔-



 ىلع ايلاو ناك اذإف اهيف لوخدلا لجرلا زيجتسي ال يتلا لاومألاو

 نم لاومألا هذه نم هضبق ام ذخأي نا هل له اهنم ضبقو ةقدصلا ضبق

 اذه نم ةاكزلا ضبق هل زيجي نم لوق ىلعف ؟ اهضبق هل زاج دق ذإ هبجاو
 . ملعأ هللاو اهنم فرصتلاو اهذخأ هل زئاجف لاملا

 دوقفملا لام يف سيل نا : ليقو ميهاربا يبأ نع اهنا بسحأ : ةلأسم

 . بئاغ هنأل ةاكز قرولا نم

 لام نم ذخأي نا هريغ وأ لاو نم ةقدصلا بحاصل سيل هنا : ليقو

 هيلإ ملسي نا الإ هدنع ام يردي الو & بئاغ هنأل ةقدص قرولا نم بئاغلا
 اذه ىلع هنم ةقدصلا ذخأي نا هل زاج كلذ ناك ناف ، بئاغلا ليكو

 نم ذخأي ايك كلذ وه ذخأي وأ كلذ ىلع ليكولا ربجي نا اماو . هجولا

 لام يف سيل ليقو بئاغلا عم ام يردي ال هنأل . الف رايثلا نم وأ رضاحلا

 بحاصل كلذ زاج امناو هدنع ام يردي ال هنأل قرولا نم ةقدص بئاغلا
 . ليكولا نم ةقدصلا

۔ -_ ٢٨٤



 نوسمخ او ىناثل ١ بابل ١

 - هللا همحر ۔ ةرفص يأ عماج نم هنا دجوي امم ةفايضل يف

 رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) : لاق ةي هللا لوسر نا انغلب

 اماو . ( هراجل هقلخ نسحيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو هفيض مركيلف
 هللاب نمؤي ناك نمو . ةقدص وهف كلذ قوف ناك ايف مايأ ةثالث فيضلا

 . تكسي وأ اربخ لقيلف رخالا مويلاو

 هيلع هلوسرو هللا قدص _۔ هللا همحر _ يبرع نب حور نب دمحم لاقو

 لام تيب يف هلايع ىلعو ناطلسلا ىلع ةفايضلا ايناو . لاق ام لك يف مالسلا

 اماو . تاقدصلا يف اقح ليبسلا نبال لعج ۔ لجو زع ۔ هللا نآل ث هللا

 موق ناك ناف { مهلاومأ ةاكز نم الإ ةفايض مهيلع ىرن سيلف سانلا رئاس

 نا مهيلعف ةاكز مهعم سيلو ث ةقواسم هيف سيل عضومب نيملسملا نم

 ءيش ليبسلا نبا عم نكي مل اذإ ليبسلا ءانبا نم مهيلع درو نم اومعطي
 . دفر وأ ةفايض وأ ضرق وأ © عيبب

 مهعم نكي ملو ، هومعطي ملف ماعطلا نع اموق لأس نم نا : ليق

. هتيد مهيلعف مهضرأ يف اعوج تامف ماعط



 هفيضي نمعو ( خايشألا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ١ ذإو {© اقح فيضلل نا ليق دق : لاق ؟ ال مأ كلذ هعسي مهفيضي ملف موق

 مايأ ةثالث : ليق دق : لاق ؟ موي نم ةفايضلا قح مكو : تلق

 ال : لاق ؟ ال مأ كلذ مهعسي ةثالث نم رثكأ هوفاضتسا ناف : تلق

 ثالث دعب ناك ام : ليق دق هنا الإ انايض الو امثإ كلذ يف مهيلع نا ملعأ

 . ملعأ هللاو ةقدص ناكو ةفايض نكي مل

 اوقرفي مل : لاق ؟ ال مأ كلذ مهل زوجي افعضم هوفاضتسا ناف : تلق .

 فيضملا دبي مل ناو ث ةليع يذ الو مهلوق يف تملع فعضم الو ينغ نيب

 هنا ةأَي يبنلا نع ةياور راثآلا ضعب يف تدجو دق ينا الإ اروذعم ناك

 ( مثأيف همعطي هعم ءيش الو هعم ميقي هاخأ مثؤي نا دحأل لحي ال ) : لاق

 . ملعأ هللاو

 لي يبنلا نا انل ركذو : رثؤملا وبأ لاق ( جاتلا ) باتك نم : ةلأسم

 اولمعو فيضلا اورقو ةنامألا اودأ اذإ نيموحرم ضرألا لهأ لازي ال ) : لاق

 تسيلو ربولا لهأ ىلع ةفايضلا ) لاق هنا ةي يبنلا نع يورو 0 ( قحلاب
 ةالو دنع نم يه : لاقف ؟ ةفايضلا نع هتلأسو هنمو . (ردملا لهأ ىلع

 نم رثكأ هل زئاجف ريقفل الإ زوجي ال كلذ قوفو مايأ ةثالث زوبي نيملسملا
 دعب هل زوبجي الو ةالولا دنع نم هل زوجيو مايأ ةثالثف ينغلا اماو ، كلذ

 . ( عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ) . ثالثلا

۔ - ٢٨٦



 نوسمخلاو ثلاثل بابل

 هتاكز نم ىطعيف هلام نم ائيش لأسي نميف

 اذك كدنع نم يندفرا : هل لاقف لجر هءاجف ةاكز هدنع لجر نعو

 لوقأف ؟ هملعي وأ هملعي الو هتاكز نم هيطعي نا زوجي له : تلق . اذكو

 هملعي مل اذإ اماو & يدنع كلذب ساب الف كلذ قحتسي نمم وهو هملعأ نا

 : لاق هنا بسحأو ، كلذ ينبجعي الف هدفري هنا هدنعو ةاكزلا هاطعأ امناو

 . لعفي ال

 اذك كلام نم ينساو وأ كلام نم ينطعا : هل لاق نا : تلقو

 ةاكزلا قحتسي نمم هنا بتري مل اذإف ؟ هتاكزو هيطعي نا هل زوبي له 7 اذكو

 ناو ، ليق ام ضعب يف هملعي مل ولو { زئاج هنا يعمف اذه ىلع هاطعأف

 هلام نم لأسو اهلأسي مل اذإ ةاكزلا نم هيطعي نا بحأ الف هرمأ يف باترا

 كلذ يف هيلع نا يل نبي مل ريقف هنا هعم وهو لعف ناف & كلذب هملعي ىتح
 . سأب الو انايض

 هنع يزجي له { يطعملا نم لهج ىلع هملعي ملو هاطعأ نا : تلقو

 ىلإ كلذب دصقو اريقف يطعملا ناك ناف ؟ ةبوتلا هنع ىزجيو ؤ ىطعأ ام

 اهلهأ ىلإ تراص دقو ، سأب الو نايض همزلي ال نا بحأف ىضمو ةاكزلا

 . لوقلا ضعب يف ليق ام ىلع
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 نوسمخلاو عبارل ١ بابل

 ةقدصلا ةالولا ضبق يف

 نوعمجي ىرقلا يف نيذلا ةالولا نع تلأسو بوبحم نبا نع بسحأ
 هيف نوعمجي يذلا تقولا ف مهمدأو مهتقفنب ءارقفلا نوبساحم ةقدصلا

 سأرلا نم مهتقفن نوكت نيأ نمو ثلثلا نم مهنوبساحي فيكف ث ةقدصلا
 اوماد ام مهتقفن نوكت { معنف ؟ نيثلثلا نم نيملسملا صلاخ نم وأ
 مهتقفنو مهمدأ نم ءارقفلا ىلع نوكيو . سأرل ا نم ةق دصلا نوعمجي

 نوكي ايناو ٠ مدالاب ال نيمهرد نم مدألاب ءارقفلا بساحي اناو ئ ثلثلا

 ءاش ناف . ةقدصلا عمج ءاضقنا ىلإ ةقفنلا ثلثو نيمهردلا ثلث مهيلع

 يقب ام ثلثلا ءارقفلا ىطعأ مث © ةقدصلا غارف ىلإ سأرلا نم لكأ يلاولا

 ةقدصلا عمج ىضقنا اذإف نيملسملا صلاخ نم مهمدأو مهتقفن تناك ناو

 . مهمزل ام ردقب مهٹلث ذخأيو ى مهمدأو مهتقفن نم ءارقفلا مزلي مك رظن

 مأ نيملسملا ةصح نم هنوطعي نيأ نم ليبسل ا نبا مهب رم نا تلقو

 . هل عساوف نيملسملا صلاخ نم وأ عيمجلا نم هاطعأ ناف ؟ عيمجلا نم

 نم دلبلا لهأ نم لجر قحتسي امم رثكأ ءارقفلا ثلث نم هيطعي الو
 . ءارقفلا
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 ؛ ثلثلا مسق ىلي امم ةيرقلا لهأ نم موق هيلإ لصو ناف : تلقو

 ناك ناو . مهيأرب هيطعي ؟ اذكواذك ثلثلا نم لجرلا اذه طعا : اولاقف

 ثلثلا نم هيطعي نا اوبلطف فيعض وهو ةيرقلا لهأ نم وأ ابيرغ لجرلا
 لجرلا ناكو كلذ كل اولاق اذإف ، ةمسقلا لبق نم هريغ ىلع هرثؤيو اليزج

 لجر قحتسي امم رثكأ هوطعت نا مكعسي ال هنا : مهل لقف دلبلا لهأ ريغ نم

 يف ضعب ىلع مهضعب لضفي دق ءارقفلا ناف { ةيرقلا لهأ ءارقف نم
 . ةنامزلا لهأو © فافعلا لهأو ، مهنيد يف لضفلا لهأ لضفي ةقدصلا

 . ءارقفلا نم مهريغ ىلع لايعلا وذو

 ةقدصلا ضباق نع ۔ هللا همحر ديعس ابأ خيشلا تلأسو : ةلأسم

 دق بح هدي يف لجر ىلإ ءاج اذإ ةاكزلا مامالا قحتسا اذإ { مامالا مايأ يف

 الإ هتاكز ملسأ الو نالفل بحلا اذه : لاقف ةاكزلا هيف بجتو هساد

 بحاص رضحي ىتح كرتي له ليكو وأ لماع لثم هدي يف بحلاو 0 هترضحب
 راظتنا الو ريخأت اهضبق يف سيلف ةاكزلا هيف تبجو اذإ : لاق ؟ بحلا

 نأل ، نيملسملا ةمساقم بحلا هدي يف نم ىلع نا ليق هنا يدنعو & بئاغ

 اهضبقي امناو هسفنل دارأ هلعل ، اهضبقي ال ضباقلا نأل ك بجو دق مكحلا

 . مكحلا هبشي هن أكف {. نيملسمللو هلل

 هيلع مكحي له ةمساقملا ةاكزلا هدي يف يذلا عنتما ناف : تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ كلذب

 . ليق ايف يدنع اذكه : لاق ؟ سبحي له عنتما ناف : تلق

 ذخأيو ئ بحلا ليكي نا ضباقلل له & ةمساقملا عنتما ناف : تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ ةمساقملا نع بحلا هدي ف يذلا عانتما لعب ةاكزلا
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 دق ذإ بحلا رئاسل انماض نوكي له ، همسقو هلاك ناف : تلق

 . كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ هلاك

 الو ىل نيبي ال : لاق ؟ ةنامألا ليبس ىلع هظفح همزلي لهف : تلق

 ؛ ةاكزلا ريغ ءاكرشلا رئاس لثم اهتمساقم يف انه اه ةاكزلا اولعج مهنا ملعأ

 . ليق ايف ةنامألا ليبس ىلع هظفح الو & كلذ نايض نيملسملا مزلي الو

 ضباقلا نمضي ناك ولو بصاغلا دي نم ةاكزلا ذخؤت هنا : ليق دقو

 . كلذ ن اض ل نبي ال هنكلو & ن اضل ١ قلعتب بصتغملل ةمساقملا

 وأ بايغأ ءاكرش هيف بحلا اذه نا جتحأ نا : تلقو نظأ اميف هنعو

 . هضبقي هل بستحم وأ ميتيلا يصو وأ ، بئاغلا رضحي نا ريغ نم ماتيأ

 تدجو ثيح لاملا سأر نم ذخؤت ةاكزلا نا كلذ : ليق دق هنا { يعمف

 نألو { لاملا سأر نم ةاكزلا نأل ، مهؤالكو الو لاومألا بابرأ رضحي مل ولو .

 سيلو ، هلل هيف مكحلا نأل { ماكحألا نم مكح عقي مامالا يأرب اهضبق

 نيملسملا نم دحأل الو يلاولل ال & هسفنل اهذخأي نوكيف ، مامالل يه

 . كلذ مهفاف مكحلا ةلزنمب مامالا نم ضباقلا نم عقي امناو هنيعب

 ادلب ىلو نميف لوقت امو يلخنلا لضفلا نب ةدجن نعو : ةلأسم

 اهنم ذخأي نا هل له ، اهيف لوخدلا زيجتسي ال لاومأ دلبلا يفو . مامالل

 اذإ { مهدعب نم ءارقفلل مث نيملسملل قحةاكزلا نا تفرع دقف ؟ ةاكزلا

 ناك ثيح نيملسملا قح ضبقي نا ماماللو © لدعلاب ماوق نكي مل
 . كلذ نع لسو .. ملع أ هللاو
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 مالعا هميقي يذلا مامالل دايقنالا مهيلعف ةيعرلا اماو © هنعو

 . اهريغو ةيابجلا نم هيف مهيلإ جاتحي اييف ةنواعملاو هل ةعاطلاو مهرصم
 . هماقأ نملو هل اديلقت هيلإ ةاكزلا ىداو هل لمعلاو

 اذإ هلايع ىلإ اهوعفد يتلا تاوكزلا نم مهتءارب يف ءايلعلا فلتخاو
 . هتمامإ داسف مهدنع حص

 لهأ ىلإ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ ةريس نمو : ةلأسم

 هارف ةوعدلا لهأ ةالو نم رلاو ىلإ هلام ةاكز عفد اذإ لجرلا نعو ، برغملا

 هيلع هللا بجوأ ام هيلإ عفدي نا هعسي له . ةلأسملا يف متركذ ايب اهيف لمعي
 ؟ ةيناث يكزي نا هيلع مأ هلام يف هيلع هللا قح نم كلذب دتعيو قوقحلا نم

 نا هيلعو { هيلإ اهعفد هعسي ال هناف متركذ ام ىلع . اهيف روجلاب هملعأ اذاف

 ىزجأو قوقحلا هيلإ ىدأ عجرو بات ناف . هبيتتسي نا الإ ةيناث هيطعي
 ةاكز ءادأ نيملسملا عسي ملو هعسي ملو ةءاربلا قحتسا رصأو ىبأ ناو © هنع

 مهتاوكزو لاومالا تاوكز كلت نكت مل اهايإ مهبصغ ناف . هيلإ مهلومأ

 . مهل هللا اهبجوأ نيذلا لدعلا ةمئأ ىلإ اهودؤي ىتح مهيلع

 اميف هنع هللا ىضر ۔ ديعس يبأل باوج نمو 0 هريغ نمو : ةلأسم

 يلاولا لصوو . دلبلا ىلع ايلاو ىلو اذإ مامالا نا انفرع يذلاف هنع دجوي
 كلذ يف لوآلا ىلع كلذكو ث ةعاطلاو عمسلا هل ةيعرلا ىلعف ، مامالا دهعب

 ملعي ىتح دهعلا نم يناثلا يلاولا مامالا هيلع دهع ام ذفني نأ دلبلا نم

 يلاولا كلذ ملع اذإف { هتنايخ وأ هب رفكي ام يناثلا يلاولا نم لوألا يلاولا

 نيذلا تاقثلا نم هريغ ىلإ اهملسيو هتنامأ هيلإ عفدي نا هل سيلف لوألا

 هب رمأ ام ىلع يلاولا ىلإ ةقثلا هملسي ىتح يناثلا يلاولا يف هملعك نوملعي ال

 . كلذ مهفاف هتنايخ ملعي ىتح مامالا
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 ثادحألا ىلع سبحلا لهأ نم لوألا يلاولا دي يف ناك ام امأو

 ىتح مهل مايقلاب يناثلا يلاولا رمأيو أ سبحلا يف مهلاح ىلع مهف قوقحلاو
 . كلذ يلاولا فرع مهتلا لهأ نم ناك ناو 7 هتنايخ ملعت

 كيلع الف كلذ ىلع يلاولا مهسبح ناف قوقحلا باحصأ كلذكو

 دعب دهاش وه امنإو { يناثلا يلاولا ىلع وهف مهقلطأ ناو كلذ يف تنأ

 . كلذ ملعاف { لزعي نا دعب لبقي الو هلازتعإ

 ٨ نافع نب نامثعل ايلاو ناك ادايز نا بتكلا ضعب يف تدجو انأ تنكو

 لاقف دايز ىكبف 0 هبراقأ ىلع فاحصلاب هقرفي نايثع لعجف لامب اموي هاتأف

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ مهاردب اموي تئج : هل لاقف ؟ كيكبي ام نايثع هل

 رمع ىرجف هب ىرجو 7 امهرد هبراقأ نم يبص ذخأف ۔ هللا همحر باطخلا
 ناك كلذ : نايثع لاقف ، ينم كشلا هيف نم وأ هنم هعزتنا ىتح هرثأ يف

 حرطف 9 هللا دنع ام ءاجر يبراقأ يطعا انآو { هللا دنع ام ءاجر هبراقأ عنمي

 هل تلمع ال هللاو ، مكحيتافم مكاه : لاقف ، نيملسملا ىلإ حيتافملا دايز

 . دعب اهدعب

 مالكلا تبلق وأ تصقن وأ تدز دق يلعلو تدجو ام ىنعم اذه

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظنيف

 نم ال ةيدهلا لوبق ةقدصلا لماعلو ، دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 يلإ يدهأ ول : لاقو { ةيدهلا لبق هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ، ةوشرلا قيرط

 . تلبقل عارذ

 لبق ايراج كلذ هنيبو هنيب ناك نم الإ ةيدهلا لوبق نع لامعلا ىهنو
 . ةيالولاو مكحلا
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 يف لوقت امو ئ ركب يبأ نب دمح نب دمحأ ركب يبأ نع هربغ نمو : ةلأسم

 نا تفرع ؟ اهنم صالخلاب هل فيك هيلع تبجو اذإ ةاكزلا ضبق يذلا

 . ملعأ هللاو هنم اهضبقي نم رمأي مامالا

 زوجيف : تلق ( نئاهرلا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 قفنيو مهوسكيو هلايع ىلع قفنيو ىستكيو ةاكزلا ينعي اهنم لكأي نا يلاولل

 ىلع قفنيو . مهنويد مهنع ي دؤيو مهوسكيو هعم ني ذلا ة ارشل ١ ىلع

 ام الا تفصو يذلا . كلذ نم ءيش مهل زوجي ال : لاق ؟ اهنم مهتالايع

 ناف . كلذ ريغ ال ةقفنلاو ءاطعلا نم مهل ضرف امو ؟ لدعلا مامإلا هب رما

 ام لعفيف هل تسيل اهنأل ، كلذ يف ىدعت ام نمض كلذ ريغ ىلإ ىدعت

 ( . ةنامأ يه اينإ { تركذ

 ناض ال نا : يحنملا دمحأ نب دمحم نب رمع لاق هريغ نم : ةلأسم

 اههجو ىلع اهاداو اهيلع رصاو ةيصعم عقاو دقو ةاكزلا ىبج اذإ يلاولا ىلع
 . لوق ىلع

 دق ةاكزلا نا لاقو 0 لاملا تيبل وأ ءارقفلل كلذ نمضي هنا : لوقو

 . ىلاولا ةيصعمب هتلاهجل اهملسي نم نع تطقس

 اذكه لاقو ، هيلع نايض ال : لوق ىسيع نب راتخملا ةزمح وبأ لاق

 مزلي يذلا لوقلا اذه تدجو دقو : دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق

 ضعبل لوق هنا وجرأو { ةبوتلا لبق اهضبقو ةيصعملا عقاو اذإ نايضلا يلاولا
 نيمضت ىلع ىوقأ الو ةلأسملا هذه لدع فرعأ يندجأ الو نيرخأتملا

۔ -_ ٢٩٤



 ملس يذلا نع هتيصعم ترتتساو { اههجو يف اهلعجو اهضبق اذإ اهبحاص
 اماو { هل زوجي ال اميف اهفلتأف هسفنل اهذخأ اذإ ةاكزلا نمضي امناو " هيلإ

 ةدايزلا تضقنا ) . كلذ ريغ يل نيبي امو ةيصعم نم ةبوتلا هذه

 . رظنلا ىنعم ىلع زئاج كلذ لكو ث ( ةفاضملا

 اذإ لجرلا يف لوقت ام نيملسملا راثآ نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 رمألاو تاركنملا نع يهنلاو تاقدصلا ضبق هلأ هسفن ىلوتي ال ناك

 ةيالو نا بتكلا ضعب يف تدجو دق ؟ ال مأ كلذ هل لعج اذإ & فورعملاب

 ىلع ميقم ناك اذإف ، نيع ةفرط بنذلا ىلع ميقي الأ يه اينا هسفنل ناسنالا
 ايلاو ناك اذإ سانلا نم ةاكزلا ضبق هل سيلف بونذلا ىلع رارصالا

 . ملعأ هللاو

 ضبق هل سيلف بنذلا نم ةريبكلا بكترا اذإ يلاولا نا تظفح دقو

 اهملسو هجولا اذه ىلع اهضبق ناف 3 هبكر يذلا هبنذ نم بوتي ىتح ةاكزلا
 . نايضلاب ملعأ هللاف اهقحتسم ىلإ

 اريمع ىلو دق ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع ناك هنا ثيدحلا ءاج دقو

 لاغبلا ىلع هللا لام تيب ىلإ لاملا هنم عفدي ليق اميف ماشلا ناكو ماشلا ىلع

 ىلإ عفتراو { ءارقفلا ىلع هلك لاملا قرف ريمع هيلو نا الف ، لامجلا ىلعو

 نم هانذخأ : لاقف 5، لاملا نع هلأسف { لاملا نم ءعىش ريغب نينمؤملا ريمأ
 ملف يأرلاو كلذ هعم رظنلا بجوأ هلعلو 3 مهئارقف يف هانلعجو مهئاينغأ
 . هعضوم يف لاملا لعج دق ناك اذإ نينمؤملا ريمأ كلذ يف هفنعي

 نم ةعامح هرصح لقو" آ ريمعل هحدم ف هنع ىوري ام صعب ف لاقو

 تاعاطلا نم ءىشب ينمتلا مهنم دحاو لك رهظأف نونمتي ام هباحصأ

۔ _ ٢٩٥



 لثم وأ ريمع نول نم انسم وأ ءافولا بسحأ اذكو اذك ىنمتأ نكل : لاقف

 . يتنامأ ىلع مهب ىوقتأ ريمع

 لعلف . مامالا ةرواشم نود هيأرب كلذ لعفي نا ىلاولل بحن الو

 ىأرلا هبجوأ رمألا كلذ لثم لعف ناف ، كلذ ريغ هعم يأرلا بجوي مامالا

 . هلهأ ف هلعج لق هزأل هل اهبشو ريمع لعف نم يرور ام لثم انعم كلذ ناك

 باوج اذه نا بسحأ تدجو دقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم ناكف يلاولا لزع اذإ مامالا نا تفرع يذلا . دمحأ نب نسحلا يلع يأ

 يذلا هيلإ كلذ ملسي نا هل ناك هرمأب ةاكزلا نم ائيش ضبق.دق مامالا ةالو

 . هلدعو كلذ يف رظنتف هتفرع يذلا اذهو . هلزع دعب هرمأب هضبق

 نا هلأ مك ردق ملعي ملو نايض همزل اذإ يلاولاو : تلق هنم : ةلأسم

 البلا يف نكي مل يتلا مايالا يف هل هتقفن نم هنا دقتعيو هسفن ىلع طاتحي

 لام يف ةمدقتم ةقفن هل ناك ناف ؟ ال مأ هلام نم نهيف قفنتساو . هتيالو

 . هللا ءاش نا كلذ هيزجي نا توجر اهنم كلذ دقتعاو نيملسملا

 هلأ ةقفنلاو نيملسملا لام نم لكألا هل لعج اذإ يلاولا نعو : ةلأسم

 سيلف ؟ ال مأ مادألا نم كلذ ريغو نيملسملا لام نم محللا يرتشي نا

 ةفورعملا ةقفنلا امناو كلذ هل لعجي نا الإ ةقفنلا يف نوكي امم محللا فرعأ

 . ملعأ هللاو سانلا مداتي امم مدألاو رمتلاو زبخلا

 ] رامح وأ سرف هدنعو نيملسملا لام نم هتفايض بم نم لصو اذإف

 ةبادلا بحاصل هقلطي هتين نوكت فيك نيملسملا لام نم ارمت هيشعي نا دارأو

۔ -_ ٢٩٦



 نا اذه هل زاج نيملسملا لايب زوجي امم ؟ كلذ يزجت ةينلا وأ { هعم هضبقيو

 . نيملسملا حلاصم نم كلذ ناك اذإ رايخلاو سرفلا بحاصل هقلطي

 سانلا لمعتسي نا بحأ ام : نيمدختسملا يف لاقو 5 هنم : ةلأسم

 اهميلستب الإ اري ال ةاكزلا بحاصو { كلذ ىلع هنمأي نم الإ اذه لثم يف
 اهضبق قحتسي نم ىلإ تراص دق اهنا هدنع حصي نا الإ هنمأي نم ىلإ
 . ملعأ هللاو

 . اهيلع نمؤأ يتلا هتنامأ يف ةقث نوكي نا نيمألا ةفصو

 نع افقاو ناكو مامالا ىلوت نمف : تلق ( خايشألا ) باتك نم
 ةحص قاقحتسال لالحتسا الو ةنونيد ريغب ةاكزلا سانلا نم ذخأيو هتماما

 مهنم ذخأ ام لاومألا بابرأل نماض اذه : لاق ؟ هيف كاش وه انإو ةمامالا

 هلل نادو هلحتسإ مهنم فرع نم وأ ميلست وأ لالحتسإب مهيلإ صلختيف

 راهظإك هتبوت رهظيو هقح نم هيلإ جرخ هملع ىتم هملعي ال نل ص الخلاب

 . قيفوتلا هللابو هتدج

 نم يلاولا هيلا جاتحي ام : لاقو شيرق نب ديعس نع هنم : ةلأسم
 نذأي نا الإ : تلق ؟ نوكي يلاولا لام نم هبايث لسغو خسنلل ساطرقلا

 . نيملسملا لام نم كلذ ذخأي مامالا هل

 هتجوز ةقفنو هتقفن نم هيلإ جاتحي ام : يراشلا لاقو : ةلأسم

 . كلذ ىلإ اجاتحم ناك اذإ مامالا ىلع هيلإ جاتحي امو

 يلاولا باحصأ نم تركذ ام امأو رخآ عضوم يف هنمو : ةلأسم
 لثم ل اولا يأر ريغب ةنوؤملا نم اوبهذي نا ةقدصلا نوعمجي مهو مهعسي امو

۔ -_ ٢٩٧



 ىلع كلذ لكو & ساطرقلاو خسنلاو بايثلا لسغو نهدلاو لحكلا

 نا مهل زوجي الو ، كلذ يف مهعسوي نا الإ مهلاومأ نم يلاولا باحصأ

 نايب باتك ىلإ عجر ) . هيأر ريغب نيملسملا لام نم كلذ نم ًائيش اوذخأي

 . ( عرشل

 لوتم لجر يف ۔ هللا همحر - نسحلا نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 اراشعأ نوذخأيو دلبلا لهأ نم سان هدنعو اذه مكرصع يف ادلب

 . هيلع نوروديو

 هيزجي وأ 5 هلام يكزي دوعي هرشع مهاطعأ نميف لوقت ام : تلق

 ناك ناف & تفصو ام ىلعف ؟ هباحصأ نم ادحأ هاطعأ اذإ هوذخأ يذلا

 لوقلا مدقت دق ملظلا نوعفديو دالبلا يف قحلاب نولمعي ذخآلاو يلوتملا اذه

 . ةلأسملا هذه يف

 ةقدص اوذخأي نا نيملسملل سيلو ئ رباج يأ باتك نم : ةلأسم

 ةاكز هنم اوذخأ ةنس هومح نإو {© مهرصم نم رطق يف اوناك ولو هومحي مل نم
 اوذخأ مهيلع تلخد ىتح مهرايث اومحو مهومح اذإف راهثلا ةاكز امأو . قرولا

 . كلذ ةقدص

 ريغ يف اوناك ولو هتيالو لهأ ةقدص ضبقي نا هل زوبحي يلاولاو هنمو

 عفد ناف ، لزع دقو اهلهأ نم ةقدصلا ضبقي نا يلاولل زوجي الو { هتيالو
 امأو . اهبحاص اضيأ ءىرب دقف اهلهأ ىلإ اهريصف ةقث وهو هتقدص دحأ هيلإ

 امنإ مهنأل ؤ لزع ولو هضبقي هناف ، ةقدصلا نم هتالو يديأ يف ناك ام

 . وه هتيالو يف كلذ اوضبق

۔ - ٢٩٨



 الف ةمامالا نم هب جرخي اثدح مامالا ثدحأ اذإو ث هنمو : ةلأسم
 نم نوكي نأ الا اهريغ الو ةيقت دح يف هاطعا نم أربي الو 5 ةاكزلا ىطعي
 نم هجورخ هعم حص ناف 7 هتاكز هيطعي نا هل ناف . ةمامالاب هل نيدي

 ايف هيلع مرغ الو { لبقتسي اميف هيطعي الف لوألا هيأر نع عجرو . ةمامالا
 . ةمامالاب هل نيدي وهو ةنايدلاب هاطعأ

 ىأرو ءارقف مهنا ليق موق رضحو ةقدصلا يلاولا مسق اذإو 3 هنمو

 . ىري ام مهيطعيو ءارقف مهف مهيلع رقفلا ةمالعو كلذ ةيلح

 بجت نميف ةخسن ىفو نمم مدقت ناك دقو ( رباج يبأ ) باتك نم
 ىلع لاح له مهلأست : ناورم يبأل تلقف { مهريغو مانغأ ةاكزلا هيلع
 ةفورعم ةاكزلاو تغلب دق ةوعدلا نأل مهلأست ال : لاق ؟ لوح اذه مهلام
 ةجحلا كلتب وه جتحا ناف هنم اهانلبق اهاطعأ ناف { ةاكزلا هيلإ بلطت امناو
 . هانكرت ةاكزلا لطبت ىتلا

 نم ضبق اذإ يلاولا يف تركذو ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ نع : ةلأسم

 ام ىلعف ؟ ةنسلا لوح دعبو ةنسلا لوح لبق ةيشاملاو قرولا ةاكز نم سانلا
 نكي ملو نيملسملا ةلمجل مهيلإ هبلطمب ةنسلا لوح لبق ضبق ام اماف تفصو
 ريغ نم كلذ هوطعاف نيملسملا ةنوعمل مهاسي ناك ايناو { اصلاخ هل كلذ
 دعب ضبق ام اماو } هيلع نايض الف اهيلع مههركا الو & كلذل مهنم ةيهارك
 © ةنسلا لوح

 نا هل زاج ةنس رصملا نم اعضوم مامالا ىمح اذإ : لاق نم لاقف

 . كلذ ىلع ربجيو ةيشاملاو قرولا ةقدص ذخأي

۔ _ ٢٩٩



 نم انفرع اذكهو مهسفنأ ةبيط نع الإ كلذ زوجي الف لوحلا لبق اماو

 . ۔ هلل ا همحر نسحل ١ يب أ خيشل ا لوق

 قرولا ةاكز طعي مل .نمف ةنسلا تلاح اذإ هنا : مهل يلاولا لوق اماو

 ليواقأ نم لوق كلذو . ءىش كلذ يف هيلع سيلف كلذ ىلع هسبح ةيشاملاو

 لوق نم كلذ انظفحو . رفعج نب دمحم نع كلذ اندجو دقو نيملسملا

 نا مامالل نا نيملسملا لوق نم انفرعو . ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ خيشلا

 ين اهكردأ ولو راثلا ةاكز ذخأ هامحو رصملا نم ائيش كلم اذإ رايثلا ةاكز ذخأي

 ىلإ ريصيو انعم ضبقي مل ام كلذكو . راثلا يف كلذ هل ناك سودلاو نابجلا

 يف هيلع ةعبت الو اهذخأي نا مامالل ناك ث مامالا رهظي نا لبق ءارقفلا

 بحاص سفن ةبيط نع الإ كلذ نوكي الف ةيشاملاو قرولا اماو . كلذ

 يف مهل يلاولا وأ مامالا نم لوؤسمب وأ مهسفنأ تاذ نم كلذ ناكو ةاكزلا

 سيل كلذ نا مهيلإ رهظأ اذإ نيملسملا ةلمجل وه اينا كلذ ناك اذإ كلذ

 هنأ لبق نم اذه ىلع ضبق ايف مهسفنأ ةبيط نع كلذ مهلأسي امناو مهيلع
 نإ هل زئاج كلذو كلذ يف هيلع نايض الف اهيلع ةاكزلا لهأل هربج بجي
 . هللا ءاش

 نب صفح مايأ يف ناك نمف : تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اهابج ىتلا ةاكزلا ذخأف اريقف ناكو ، هتمامال لحتسم وهو ةاكز ىبجو دشار

 هل لعج يذلا هئانعب اهذخأ ناك نا : لاق ؟ كلذ هل زئاجأ هسفنل همايأ يف
 لحتسيو هالوتي نمم وهو هنع لصفي ملف هل همسرو هللا رحو هتقفن نم مامالا

 بجي ال ام هديل ذخألاو يدعتلا ىلع ناك ناو . كلذب هرمأ اذإ زئاجف هتماما

 . هذخأ ام درو .ةبوتلا هيلعو هل لحي ملو هتنامأ انئاخ ناك هل

_ ٢٣٠٠



 صلخت هايإ هتيلوو هذخأف لدع ماما ناك نا : لاق ؟ هدري نم : تلق

 مامإ ريغ ناك اذإف { هل نيقحتسملا هلهأ ىلإ مامالا هعفدي ىتح كلذ نم هيلإ

 . هبابرأ ىلإ هدر لدع

 همزلي ل اريقفو الحتسم ناك نا : لاق ؟ هبابرأ ملعي ل ناف : تلق

 ينغلا اماف { ةبوتلا الإ لحتسملا ىلع انايض بجوي مل نم لوق ىلع ءيش

 همزلا نم لوق ىلع . فالتخالا نم كلذب جرخيو ءارقفلا يطعي نا بحاف

 . قيفوتلا هللابو اينغ وأ ناك اربقف نايضلا هيلعف مرحملا اماو . نايضلا

 ةاكز دشار نب صفح باحص أ هدنع عفر لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 : لاق ؟ ملسي نم يلاولا اهيف لمعي ام اوفرصنا مث سانلا نم اهوبج اوناك

 . مهنم ةذوخأملا اهبابرأ فرعي ال هنأل ؛ هيلإ اهملسي نم ىللإ

 ناك نا : لاق ؟ اهيف عنصي فيك هيلإ اهملس نم دجي مل ناف : تلق

 نيملسمل رما بهذ دق ناك ناف عفدي هرمأي وأ هيلاف مئاق لدع مامإ مامالا

 فيس نم ناك ناو { ءارقفلا يف فرص فلتي اماعط وأ ابح ناك نا كلذف
 مايقلا ىلإ ليبسلا مهل نوكيف داهج عقي نا الإ نيملسملا ىلإ عفر مهارد وأ

 . ( ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ) . ملعأ هللاو

۔ _ ٣٠١





 رجحبلا ةاكز ى

 ( رباج يبأ باتك نم )

 ةاكزلا لثم رحبلا نم مدقت يتلا نيملسملا لاومأ يف ةاكزلا نا ملعاو
 نع هيف لوحي اهجو اهل رحبلا ثدحي ملو ، ربلا يف ةميقم يه يتلا مهلاومأ يف

 ىتلا لاومألا هذه نا الا اهيف هللا ضرف ايك صقنت الو هيف ديزي الف اهتاقوأ

 نمف اهيف يأرلا فلتخا ءايشأ اهيف كرشلا ضرأ نم نايع لهأ ىلا مدقت

 نوملسملا ىأرف ، برحلا لهأ دالب نم مالسالا ضرأ ىلا مدقت لاومأ كلذ
 لهأ ضرأ ىلا نيكرشملا نم برحلا لهأ لاومأ تلصو اذا اهنم اوذخأي نا
 تلصو اذا نيملسملا لاومأ نم برحلا لهأ ناطلس ذخأي ام لثم مالسالا
 . برحلا ضرأ للا مهيلا

 اوناك مالسالا لهأ دالب نم اهريغو قارعلا لهأ نم نورخآ موقو

 لهأ دالب ىلا مهلاومأب اومدق مث برحلا لهأ نمأ نيكرشملا ضرأ يف راجت
 ري ملف . سرافو قارعلا ىلا اوضم مث نايع يف مهلاومأب اولزنف { مالسالا
 © مهلاومأ يف ةبجاو ةاكزلا تناك ولو ةاكز مهلاومأ نم اوذخأي نأ نوملسملا
 وهو اوهتنا اهيلا يلا دالبلا يف الو اوجرخ ثيح نم مهومحي مل اذا كلذو

۔ _ ٣٠٣



 كلذ دعب نم اوأر مث . ةنس اومجي مل نم نوذخأي ال مهنأ مهدنع يأرلا

 ناميع يف ءابرغلا ءالؤه لاومأ تماقا نا هنا مهدنع هب لومعملا وه ناك ايآر

 نايع يف ةراجتب هذه مهلاومأ اوبلق نا كلذكو { ةاكزلا اهنم اوذخا ةنس

 . ةاكزلا مهنم اوذخا اومدق ايثيح نم اهريغ اهب اورتشاو اهوعابف

 دق هنا اورقاو كلذ ريغو ةضفو بهذ نم لاومأب نايع ىلا اومدق ناو

 ىأرف . اهوعيبي ملو ءابرغ مهو ةاكز اهنم اوجرخي مل نونس هذه مهلاومال الخ

 مل ناو ، مهنم اولبق مهيأرب مهتاكز مهيلا اوعفد ناف ث رايخلاب مهنا نوملسملا

 . اهتاكز ذخأ ىلع مهوربجي مل مهسفنأ نم ةبيطب مهيلا اوعفدي

 نا تفرع يذلا .ديعس نب دادم ناييلس يبا باوج نم هريغ نمو

 اهيف .ةاكز ال نايع ىلإ مالسالا لهأ ىلإ كرشلا دالب نم لصت يتلا لاومألا
 . لوحلا لوحي ىتح

 ىلا اولصو اذاف كرشلا لهأل كرشلا دالب نم لصت ىتلا لاومألا امأو

 . تقولا ف ةاكزلا مهنم تذحأ ئ راحص ف هوعابو مهعاتم اولجنو ناع

 ناميع ىلا كرشلا دالب نم اهب نولصي نيذلا ةالصلا لهأ لاومأ امأو

 : نالوق اهيفف

 اهنم ذخؤي مث . نايعب لوح اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكز ال نا لوق
 . ةاكزلا

 اهيف اوعابو مهعاتم اولجنو نايع ىلا اهب اولصو اذا مهنا : لوقو
 تذخا كرشلا ضرأ نم هب اولصو يذلا ريغ رخا عون يف اهوبلقو اورتشاو

 امأو & لوحلا لوحي ىتح اهيف ةاكز الف مهاردلاو ريناندلا امأو . ةاكزلا مهنم

 . هارجم يرجتو عاتملا ليبس اهليبسف ةبورضم ريغ يتلا ةضفلاو بهذلا

۔ -_ ٣٠٤



 ةاكزلا هنم تذخاو عاتملا نمث ىلع كلذ لمح نمثب مهعاتم اوعاب اذاف
 كرت قحلا فلاخ امو هب انلمع قحلا قفاو ام لكف ۔ ملعأ. هللاو _ لوق ىلع

 . ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو هللا ءاش نا هب لمعي ملو

 ماقأف اهربغ وأ ةراجتلل لايب مهنم جرخ نمف نايع لهأ امأو : عجر

 ىلا كلذ هلايب مدق مث ، كرشلا ضرأ ربغوأ كرشلا ضرأ يف نينس هلامب

 دؤي مل ىتلا نينسلل ةاكزلا نامعب هنم نودخأي مهاف هتاكز ىدأ نكي ملو نامع

 . ًاعيمج ةاكزلا اهيف

 نايع ىلا مدق لجر يف لاق دق هنع هللا ىضر ۔ بوبحم نب دمحم ناكو

 اضيأ كرشلا ضرأ ىلا عجر مث هتاكز تذخاو هعابف كرشلا ضرأ نم لامب

 ىلا اذه هلايب غلب ام لك : لاقف ، رهشأ ةعبرأ يف نايع ىلا كلذ هلايب داعو
 نع نحن انظفحف . ةاكزلا هنم تذخا مالسالا ضرأ ىلا داع مث كرشلا

 غلب ولو { ةدحاو ةرم الإ ةنس يف هيلع ةاكز ال : لاق هنا مكحلا نب ناميلس

 . ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم فقوف كرشلا ضرأ ىلا ًارارم هب

 ضرأ نم اهريغ وأ ةراجت يف نايع ىلا اهلهأ اهب مدق لاومأ لك امأو
 هذه باحصأ ناك ناف . لبيدلاو ندعو سرافو قارعلا لثم مالسالا

 اهيف بجت امناو نايع نم ربلا يف يتلا مهلاومأ لثم يهف نايع لهأ نم لاومألا
 اعاتم هذه مهتراجتب نايع ىلا اومدقف ءابرغ اوناك ناو © ةنس لك يف ةاكزلا

 مهنم ذخؤت مل نامع يف هب اورجحتاو اذه مهعاتم اوعابف مالسالا دالب ضعب نم
 نكي مل ثيح كلذ امناو ، نايعب وهو لوح اذه مهلام ىلع لوحي ىتح ةاكز
 لهأ ناكل ماشلاو زاجحلاو قارعلا ىلا مهناطلس غلب ولو نامعب الا مهناطلس

 . بيرغ مهيف نكي ملو نايع لهأ لثم اهلك عضاوملا هذه

۔ ٣٠٥



 نيصلا نم نايع ىلا مدق نيملسملا نم ًامداق ناك ول اضيأ هجوو

 . نينس كرشلا دالب يف ماقا ناك دقو { برحلاو كرشلا دالب نم اهريغ وأ

 ابيرغ ناك ةاكزلا هنم تبلط املف هب ربحتاو هعابف نايع ىلا هب مدق مث هلام هعمو
 ةاكز جرخا دق هناو ةنس لك افورعم تقو هتاكزل نا جتحاف 5 نايع لهأ نم وأ

 هضرأب وهو رهش ذم ناك هتاكز نا جتحاو 5 ءارقفلا هاطعاو هتقو يف اذه هلام

 هتقو ىلع لوحي ىتح هيلع انيأر امل ءارقفلا اهاطعأو هتاكز جرخأف هوحن وأ

 نم ناك ثيح هتاكز نم جرخا دق هنا لاق امو . هتاكز هيف جرخي يذلا هلوح

 . كلذ يف زئاج هلوقف نايع لهأ ناطلس نم اهبسن ىتلا دالبلا

 ةليلق وأ ةريثك لاومأب كرشلا دالب نم مداق مدق ولو ، ( ةخسن ) يفو
 لهأ نموأ بيرغ وهو نامعب اهعابف هتراجتب ةخسن يفو ةراجت نم ةعتمأو
 لاومألا هذه نم كلمي نكي مل هنا جتحا 5 ةاكزلا هنم تبلط املف نايع

 هذه هلاومأ يف ةاكز هيلع انيأر ام كلذ وحن وأ رهش ذم اهكلم امناو 5 ًائيش
 ضرأ نم همودق نأ ىلع ليلد اذهو ، اهكلم ذم ةنس هيلع لوحي ىتح

 هيلع بجوي ام لثم الا ةاكزلا نم هيلع بجوي مل رحبلا نموأ كرشلا
 . ربلا يف

 اجرخو اهاطلخف مهرد ةئايب ايهنم دحاو لك ءاج نيلجر نأ ولو
 & مهرد ةئايثالثب هاعابف عاتمب امدقو & كرشلا ضرأ ىلا ةراجت يف نيكرتشم

 اتئام دحاو لكل عقي ىتح ةاكز ةئايثالثلا يف انيأر ام ةنس ةئايثالثلا ىلع لاحو

 . هل تراص ذم ةنس اهيلع لوحيو رثكأ وأ مهرد

 هنم تبلط املف ميظع لايب كرشلا ضرأ نم مدق الجر نا ولو
 يدوهيل هدي يف يذلا لاملاو ملسم هنا : لاق وأ ، يدوهي هنا : لاق 0 ةاكزلا

 نب نالفل هدي يف يذلا لاملا نا : لاق ولو 0 ةاكزلا هنم ذخؤت نأ انيأر ام

۔ - ٣٠٦



 هنم ذخؤت نأ انيأر ام ماشلا ف وأ . ناسارخ ف ملسم لجرب ىمسي نالف

 هلام نم هيضقي نأ ديري انيد هيلع لعلف . لجرلا كلذ لاح ملعي ىتح ةاكز

 . ةجح هيف هلوأ اذه

 ناك دق عاتمو قيقر نم ميظع لايب مدق نايع لهأ نم الجر نأ ولو
 ذخؤتو مدق ةعاس هعاتم موقي نأ هيلع ناكل ةاكزلا هيلا تبلط املف هتراجت نم

 كلذكو 3 هتمدخل مهسبحي ديبعلا نم اسأر نيسمخ نأ جتحاو { هتاكز

 ةينآلاو مادالاو ماعطلا نم ناك ام كلذكو { هتوسكل هسبحي ربلا نم ناك ام

 . ةاكز كلذ نم ءيش يف هيلع ىرن الو هل كلذف اهب عفتنيل اهسبح

 الف كلذ نم سبح ناك ام عاب مث اهتقو ىضقناو هتاكز هاطعا ناف

 هتاكز تقو ءيجيو مهارد راص ذم ةنس هيلع لوحي ىتح ةاكز هيف هيلع ىرن

 . اهيف لخديف

 وحنب كرشلا ضرأ نم رحبلا نم مدق الجر نا ولو هنمو : ةلأسم
 ةاكزلا هنم تبلط املف 0 مهرد فلأب هعاتم نم نامعب عابف . مهرد فلأ ةئام

 © نايعريغ ىلا هعاتم ةيقب لمجي هناو 3 هيلع نيد يف فلآلا ىضق هنا جتحا

 . ةاكز هنم ذخأن نأ انيأر ام

 ليبجنزلاو لسعلاو ، ليجرانلا نم ةنيفس ةنحشب مدق الجر نا ولو

 ليجرانلا كلذ نا جتحا { ةاكزلا هيلا تبلط املف ميظع لايب هعابف زرألاو

 لوحي ىتح هعاب اذا ةاكز هيف هيلع انيأر ام هضرأ ةعارز نم يقابلاو ةلخن نم

 . ةنس هنمث نم مهاردلا ىلع

 . ( رظن ا) ةاكز هيف هيلع ناك ام ةريثك نينس هسبحو هعبي ل ول كلذكو

۔ _ ٣٠٧



 كلذ وحنو روفاكو دوعو ؤلؤلو ربنعب نيصلا نم مدق الجر نا ولو
 نا جتحاف ةاكزلا هنم تبلطف نايع لهأ نم وهو مهرد فلأ ةئام يواسي

 رجشلا نم هجرخأ مقبلاو دوعلاو روفاكلاو رحبلا نم هطقل ربنعلاو ؤلؤللا
 بيرغ هب مدق يذلا ناك ناو نينس هسبح ولو . ةاكز كلذ ف هيلع انيأر ام

 يتئام ىلع لوحي ىتح اضيأ هيلع ةاكز الف ةجحلا هذهب جتحا مث 9 هعابف

 . ( ملعأ هللاو ( ةنس هنمث نم مهرد

 لوحي ىتح ءىش هنم ذخؤي ال ملسأ مث لامب يبرح مدق ناو : ةلأسم

 ماعط نم يبرحلا هب مدقي ام عيمج ذخؤيو ، ملسأ ذنم لوح هلام ىلع
 . نوذخأي ام لثم ذخؤيو { موقت ةنيفسلا فرطو عاتمو ديبع وأ

 اهريغ وأ ندع لثم مالسالا ضرأ نم ضرأ ىلا يبرحلا لام مدق ناو
 لام مدق اذا ناك ناف رظنيف نايع ىلا لاملا كلذب مدق مث ؤ مهنم اوذخأف

 ذخؤي نأ بح اف 3 هب ىضم كلم لك مهنم ذخأ برحل ا ضر ا لا نيملسملا

 فورعم مهنم مئاق اهيف رخآلا ىلوتي ةدحاو ةرم نوذخأي امنا اوناك ناو
 . كلذك الا مهنم ذخؤي ل

 اوناك ناف باود مح ترمن وأ ناعب راصف لام مه بصغ نا كلذكو

 اوذخا ام لثمك مهنم ذخا هنم ذخألا اوأر مالسالا لهأل هيلع اوردق لام لك

 لثمك مهيلا تمدق اذا مهلاومأ نم نوملسملا ذخأي نا مهيف رثالا ءاج امناو

 . نيملسملا لاومأ نم مه نوذخأي ام

 لهأ ذخأي ام ال . مهناطلسو مهكولم ذخأي ام ىلا كلذ يف ىنعملاو

 . مهماوع نم بصخلاو قرسلا

۔ _ ٣٠٨



 & امهرد نيرشع نم لقأ نم مهنم ذخؤي ال : لوقي ناورم وبا ناكو

 كلذ نم لقأ ناك امو ى مهذخا نم فورعملا ناك وه كلذ لعلو ( مهرد )

 نم اوذخأ ول مهنا دجويف راثآلا يف امأو ، مهنم هلعف نمم يدعتلا ىلع هنأكف

 يف لام مهل مدقو ى مهكلم لاز نإو كلذك مهنم انذخأل ( ًامهرد ) نيمهرد
 ناك ام ىلع لاملا كلذ نم ذخؤي نأ بحأف كلم مهل نكي مل يذلا تقولا

 ذخأي لدع ماما نايعب سيلو يبرحلا كرشملا لام مدق ناو : ةلأسم

 نكي مل ولو هنم اوذخأ مهدلب ىلا نيملسملا لام مدق اذا اوناك ناف 0 مهنم

 يف مهب ىدتقملا نيملسملا نم دحأ مهنم ذخألا ىلوت ناف © ناطلس مهدنع

 يف مهنم ذخأي ام لعجو ماما نكي مل اذا نايع نم هيلا نومدقي يذلا رصملا

 لسو هللا ءاش نا نسحف 3 مالسالاو ةلودلا نعو نيملسملا ءارقف
 . كلذ نع

 مهل نكي مل اذا نايع نم ةمذلا لهأ يف ةيزجلا يف يدنع كلذكو

 نيكرشملا نم برحلا ضرأ يف ناك نم ليبسو . كلذ نع لسو ث ناطلس
 لام مهل لصوو © مهيلا اوعجر اذا ءاوس ةمذلا لهأو مالسالا نع نيدترملا

 . برحلا لهأ لايك وهف
 ىرق نم اهريغوأ نايع ىلع ةفطاخ لايب يبرحلا ةنيفس تضم ناو

 ىلا اذه يف عجري نا بحاف مالسالا راصمأ نم رخا ارصم ديرت مالسالا

 مل ولو . مالسالا لهأل اهوكردا لاومأ لك نم نوذخأي اوناك ناف { مهلعف
 اوناكو © نوذخأي ايك ةنيفسلا هذه نم نوملسملا ذخأ مهدنع هب لزني

 نأ بحن ًاضيأ كلذكو . مهدنع هلايب لزن نم الا نوضراعي ال
 . مهب لعفي

۔ _ ٣٠4٩



 اضيأ عجر مث برحلا ضرأ ىلا جرخ مث يبرحلا لام نم دخا اذاو

 هنم ذخأ برحلا ضرأ نم هلايب مدق ايلكف © ةدحاو ةنس يف ارارم ولو لامب
 © مدق ثيح هنم ذخأ نأ دعب نايع يف نينس هلام يقب اذاو . نوذخأي ايك

 ةيزجلا ليبسك اندنع مهنم ذخؤي ام ليبسو . كلذ ريغ هنم ذخؤي الف

. ملعأ هللاو يناوصلاو



 نوسمخلاو سداسلا بابلا
 راحصب لحاسلا بحاص لعفي اذام

 مدقي نم ةاكز ذخأي يذلا راحصب لحاسلا بحاص هب لعفي ام لوأو
 اهيف ناكف هدنع نم هل انيما هجو ، تلبقا دق ةنيفس عمس اذا هنا رحبلا نم

 لك لام بتكو . هدنع هبتك الا دحأل اعاتم الو ًاقيقر اهنم ددحي الو اهظفحو

 بحاص ىلا بهذي نأ هرمأو براقلا بحاص اهاطعاو همساب ةعقر لجر

 . هدنع اهيف ام بتكيو 3 ةعقرلا هيطعيف ناك ثيح لحاسلا

 عيبي نأ ىلا هسفنب ليفك هيلع ذخأ ًابيرغ عاتملا بحاص ناك نإو

 لمح ناو هتاكز تذخأ عاب ناف . صلختي ىتح ليفكل ١ ل ١ هدريو هعاتم

 هلخديو هاري ىتح لحاسلا بحاص ىلا هب ءاج هعاتم لوح هجوتو هعاتم
 . هيدي نيب رحبلا

 هلزنم ناك ايبر هنأل ةديدش ةقشم عاتملا بحاص ىلع ىرأ تنكو

 ىتح ديدش جوم يف ناك ايبرو ، رطخلا ىلع هل امو هسفن لمحيف ( بتوعب )

 نم عجري مث ناك ثيح وأ ركسعلاب وهو &، لحاسلا بحاص هب بهذي
 هعاتمو وه ىقبيف ليفك ىلع ردقي الف ًابيرغ ناك امبرو هلزنم ىلا كلانه
 نب ناييلس تلأسف & كلذ ضعب ينشحواف ليفك ءيجي ىتح اسوبحم

۔ ٣١١ ۔



 ؟ ليفك ىلع بيرغلا اذه ردقي مل ناف تلق . هيأر كلذ ناكو 3 مكحلا
 كلذ دعب ردقي مل ناف . ليفكلا هيلا بلطيو هيدي نيب ىلاولا هسبحي : لاق

 كلذ الولو ناورم يأ لوق يف ناك هلعلو { هعدوو همسا بتك ليفك ىلع

 ىلا نفسلا باحصأ ردحنا ول هنآل ، لاق امم بيرق وهو ةاكزلا تعاضل

 ناك نم ءابرججن سانلا نم قئالخ مهو ضعب يف مهضعب طلتخاف ضرألا

 امل قحلا ىلا قيفوتلا هلأسن هللاو يلاولا ىلا مهدريف مهفرعي وأ مهلاومأ فرعي

 . ةمالسلا هيف

 كرشلا دالب نم هب مدقي يذلا لاملا اذه بحاص نامعب عاب ام لكو

 لحاوسلا يف غلبي ام ةاكز هنم ذخا نايع دودح لخدي ذنمف ًابيرغ ناك اذا

 لهأ ةالو نم دحأل سيلو ز ةقدصلا هيف بجت ام هدنع ناك اذا لصي نا ىلا

 لحاسب نوكي يذلا فورعملا يلاولا الا رحبلا لهأ ةاكز ذخأي نأ نايع

 كلت نم هتيالو يف ىضم نم ضعب ةاكز اهنم ذخا ناك دقو ،} راحص

 نم لحاسلا بحاص لبقي ملف . ىنهملا رصع يف راحص لبق لحاوسلا
 درو ، هنم ذخا يذلا ىلع وه عجر ىتح هتاكزب هذخأو & لاملا بحاص

 . لحاسلا بحاص ىلع كلذ مامالا

 تلقف اهريغو مانغأ ةاكزلا هيلع بجحت نميف مدقت ناك دقو : ةلأسم

 نأل مهلست ال : لاق ؟ لوح اذه مهلام ىلع لاح له مهلأسي ناورم يبأل

 اهاطعا ناف ةاكزلا هيلا بلطت اناو © ةفورعم ةاكزلاو تغلب دق ةوعدلا

 :. هانكرت ةاكزلا لطبت يتلا ةجحلا كلتب وه جتحا ناو 3 هنم اهانلبق

 ةمحر ۔ ةيواعم يبأو هللا دبع يبأ ىلع ضورعم هنا دجوي اممو : ةلأسم

 دالب اولخد اذا مهنم ذخؤي ام برحلا لهأ نع هتلأسو ۔ايهيلع هللا

 . رشعلا مهنم ذخؤي نأ ىرن : لاق ؟ نيملسملا

۔ - ٣١٢



 : لاق ؟ رشعلاب لاق نم لوق كدنع جرخي ام ىلع : ديعس يبأل تلق
 نع انموق هيوري امم لوقلا ضعب يف دجوي دق هنا الا ءالصأ اذه يف ملعأ ال

 . يأر كلذ لعلو ، رشعلا مهنم ذخؤي كرشلا لهأ نا ملعلا لهأ ةماع
 نم مهكلم ذخأي ايك مهنم ذخؤي نأ وهف انباحصأ راثآ يف ءاج ام امأو

 ناو » : ىلاعتو كرابت هللا لوقب هبشأ اذه لعلو ث هيلا اومدق اذا نيملسملا

 . ه هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع

 ةنسلا يف رارم كرشلا دالب نم مدق نيملسملا نم الجر نا ولف : تلق
 يف وهو ، لوح لوحي نا الا ذخؤي ال مأ مدق املك هلام نم ةاكزلا هنم ذخؤتأ

 هيلع ةاكز ال : ليق دقف ًابيرغ ناك اذا هنا يعم : لاق ؟ نيملسملا ىمح

 . مهرحب وأ مهرب يف مهتيامح يف وهو لوحلا لوحي نأ الا

 وه امناف هلهأو هلام هيفو دالبلا لهأ نم ناك اذا : ليق هنا ىعمو
 ملام باغ دق ناك ولو مهيلا هلام رضح اذا ةاكزلا هنم ذخؤت هناو { رفاسم ¡

 ٠ .. مهتامح هلانت ال ثيح هقيرط يف ةاكز نكي

 هرفس نم مدق ايلك ةاكزلا هنم ذخؤت هنا كدنع ليق لهف : تلق

 : لاق 5 هكرتو رفاس يذلا هلام نود ةراجتلا نم هب مدق امم هتراجتب

 . كلذ ملعأ ال

 ملعأ الف ةنيفسلا فرط امأو : دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع : ةلأسم

 ىلع كلذ امناو © نيملسملا نم هنم ةاكزلا ذخؤت الو نيملسملا ىلع موقت هنا
 . ملعأ هللاو مهنيطالس لعفي ام ىلع سيل نيكرشملا نم برحلا لهأ

۔ ٣١٣



 نب رهزألاو يلع نب ىسوم يلع يبأ باوج نمو هريغ نمو : ةلأسم
 نأ لئاسملا نم هانيأر امو ث هللا مهمحر ديمح نب كلملا دبع مامالا ىلإ يلع

 دنهلا دالب ىلا نايع نم زهجت ةدع نينس ذم ةرصبلا لهأ نم راجتلا نم الجر

 ىلإ عجري مث . ةاكزلا لجعيو هعاتم عيبيف { نايع ىلإ دنهلا دالب نم عجريو
 دارأ 0١١ هباسح ىلع ةنيفس يف دنهلا دالب نم ةنسلا هذه مدق ىتح دنهلا دالب

 هنبا اهيف هجوف اهنمثل جرخأ ةرصبلا يف نوكي نأ اجرو 3 هل قفتي ملف اهعيب

 ريغ . هيلع ةاكزلا نأ هيلع انرشأ نمم انرضح نمو انيأر دقف { نامعب ماقأو

 ةرصبلا يف اكز تيدأ دق : لاق ناف ، لجرلا لأسي نا افوخ ركذ ىسوم نا
 متنأو كلذ دري نأ هتبحمف 3 يتنيفس تلحنو {} يعاتم تعب ثيح

 . ةاكزلا يقب نم يأرو ، كلذ يف نورظانلا

 { دودوملا اباو © رشبملا نب ديعس نا ناورم وبأ لاقو : ةلأسم

 نب ناسغ مامالا دنع اوعمتجا & بيعش نب مساقلاو ، ناليغ نب مشاهو

 فيك ةراجتب مدقي دنهلا دالب نم مدقي نمع مهلأسف ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع

 هنم ذخف هعاتم عاب اذاف ، نايع ىلا لصو اذا : اولاقف ؟ ةاكزلا هنم ذخؤت

 مث عابي ايك هعاتم مؤق لوحلا لوحي ىتح عاتملا عبي مل ناو هنيح نم . ةاكزلا
 عاتمب . فاريسو ةرصبلا نم مدقي نم امأو . ةدحاو ةنس ةاكزلا هنم ذخ

 ةاكزلا هنم تذخا لوحلا لاح اذاف . لوحلا لوحي ىتح ةاكزلا هنم ذخؤت الف

 . عبي ملوأ عاب
 كرشلا لهأ ضرأ نم مدق نم لك يف اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق

 . عبي مل اذا لوحلا دعبو © عاب اذا هنيح نم هنم ذخؤي هنا نيملسملا نم

 راد ذ ب ٨٠ صاخلا مقرلا . ٤٧٩ ماعلا مقرلا )٣( ةخسن )١٩( عرشلا نايب ۔ نايح : ةخسن يئو )١()

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا

۔ -_ ٣١٤



 لوحلا دعب الا هيلع ةاكز الف مالسالا لهأ ضرأ نم مدق نم لكو

 . عبي ملوأ عاب

 ندعب رمف . كرشلا لهأ دالب نم لايب مدق كرشم نعو : ةلأسم
 : تلق ؟ نوذخأي ايك هنم نوذخأت مكيلا مدق مث 3 دارأ ام اهريمأ هنم ذخأف

 . نولعفي مهنا كفغلب كلذكو

 نا هنم متبلط املف كرشلا دالب نم مكيلا مدق نا تيأرأ : تلقو

 هنا جتحا مث ملسا مكل كلذ بجو دقو { نوذخأت ايك هلام نم اوذخأي

 يذلا امأف ، نيكرشملا نم ذخؤي اك . هنم ذخؤي ال نا بلطو 3 ملسم

 لخد اذا مهدالب يف اوناك ناف مكيلا مدقف مدق مث © ندع ريمأ هنم ذخأي
 اضيأ هنم ذخؤيف يناثلا دلبلا لخدي مث مهنم ذخأ ادلب مالسالا لهأ نس دحأ

 مل ناف ندع ريمأ ذخأ ولو { اوذخأت نأ مكلف ةيناث ةرم كلملا كلذ دلب يف

 نوكي نأ الا هيلع مكل ليبس الف ائيش ةيناث هنم ذخأي نمم نوذخأي اونوكي
 ملسأ ناو { اهنم يقب ام نوذخاتف ةيفاو نيملسملا ةاكز ذخأي مل ندع ريمأ

 . لوحلا هيلع لوحي ىتح هلام يف ةاكز الف الكملا يف راص نا دعب كرشلملا

 ضعب نم لام ثعب لجر نعو ناورم يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ردقب لاملاو لاملا كلذ نم زهجيو 5 ابكرم هب لمعي نا هيف بتكو نادلب
 لاملا كلذ ىلع لاح اذا . ةقدصلا لاملا كلذ يف نورتأ هزاهجو ، بكرملا

 ةقدصلا هيف تبجو ةعتمالا نم عيب ام كلذكو ؟ عيبف ًاعاتم ناكو لوحلا
 نابأ دق هانيأرف كلذ يف انرظن دقف ؟ لوحلا هيلع لوحي ىتح مأ عيب نيح
 نم ببس يف هلعجو . هلام نم مهارد وأ عاتم نم هنم ناك ام لاملا كلذ

 نال } لاملا كلذ نم ةقدصلا ذخأ ىلع مدقي نأ رن ملف هللا ليبس بابسأ

 نا كلذ يف رظناف تناو { هيف ةقدص الف هليبس يفو هلل ناك دودحم ءيش لك
 . هللا ءاش

۔ ٣١٥ ۔



 هب هل رتشي ملف ةدقع هب هل يرتشيل ةرصبلا ىلا الام هجو لجر نعو
 ناهعب لاملا ةقدص هنم ذخؤتأ . ملاس لاملا هيف يدؤي يذلا هرهش لخد ىتح

 هنم ذخؤت نأ رن ملف كلذ يف انرظن دقف ؟ ةرصبلاب لاملاو اهلهأ نم وهو

 هيف هيمحي ال دلب ىلا راص دق هنال اسفن كلذب بيطي نأ الا ةقدصلا

 نا سأب الو & نومحي ال ام ةقدص نوذخأي ال نوملسملاو & نوملسملا

 هجرخي مأ كيأرب انه اه لاملا كلذ ةقدص جرخت تنأ هل لاقيف لجرلا لأسن

 باجأ ناو هيلع كلذ لكف ةرصبلاب هتقدص جرخا انا : لاق ناف ؟ ةرصبلاب

 . اهيف رظناو ملعأ هللاو هيأرب كلذ ناكو . هنم ضبق نامعب هتقدص جرخي نا

 هنم بلطتف نامع ىلا دنهلا دالب نم مدقي لجر نعو هنمو : ةلأسم

 هنم ذخؤي الف مالسالا نم هجورخب هل ىفك : لاق يمذ انأ : لوقيف ةاكزلا

 . ةقدصلا هنم ذخؤتف يمذ ريغ هنا حصي نأ الا عيش

 . هللا رفغتسي : لاق ؟ يمذ انأ : هلوقب عيش هيلع لهف : تلق

 لهأ نم مهو رحبلا نم مهلاومأب نوئيجي نيكرشملا نع لئسو : ةلأسم
 3 رشعلا : لاق ؟ مهلاومأ نم ذخؤي ام نيملسملا ضرأ ىلا نولخديف برحلا

 اينإو رشع الو ةقدص مهلاومأ نم ذخؤي ال هناف نيملسملا دهع لهأ امأف

 . ةيزجلا مهيلع

 هيف يذلا عاتملاو عاتملاب نايع ىلا مدق اذا بكرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 عاتم نم اوذخأي نأ نيملسملل زوجي اذام دادغب وأ ةرصبلا نم ملسم لجرل

 هبحاصو ةرصبلا نم بكرملا ناك اذا : لاق ؟ رشع وأ ةاكز نم بكرملا اذه

 ةاكزلا هيف مث مهامح يف وهو ، نايعب لوحلا لاملا ىلع لوحي ىتحف ةرصبلا يف
 . قحلا هبجوي ام ىلع

 ىلا وأ ةرصبلا ىلا جرخ مث نايع نم هبحاص ناك ناف : هل تلق

۔ -_ ٣١٦



 قحتسي ام عاتمو قروو لاومأب مدق مث رحبلا ءارو ، راصمالا ضعب
 ناك اذا : ليق هنا يعم : لاق ؟ هقروو بكرملا اذه عاتم يف نوملسملا

 هنم ذخؤت هناف هلام رفاسي وأ رفاس هنا الا ، ميقم اهب وهو نامعب هلامو © هلهأ

 اعم هتقول لاملا اذه ءاج ناف ، ىضم اميف هيف يدؤي ناك يذلا هلوحل ةاكزلا

 . هدي يف يذلا هلام لصا عم اهلك ةاكزلا هنم ذخأ

 بئاغلا ناك ام ةاكز هنم ذخا رفسلا ين هلامو هتقو ىضم دق ناك ناو

 نم ذخا مث 3 هتقو لوح ىلا كرت لاح دق هتقو نكي مل ناو مدق اذا هلام نم

 ربلا ماكحأ فلتخت ال ربلا ةاكزك رحبلا ةاكزو ث هليبس اذهف ةاكزلا هلام

 . هركذ انع باغ اميف كلذ صخ دق اميف الا رحبلاو

 لمحف نايع نم وهو 0 مهرد افلأ لجرلا اذهل ناك اذاف : هل تلق

 فلالا اذه ىكزف هلوح لاحف 0" هب هل ىرتشيل هجَرخو مهرد فلأ
 ةتسلا نع يكزيأ ، مهرد فالآ ةتس ةميقب لوحلا دعب هلام مدقو } رضاحلا

 نع جرخا نكي مل اذإ هنا يعم : لاق '} ؟ فلآلا نع يكزي مأ اهلك فالآ

 نع ةاكزلا جرخي نأ هيلعف { اذه ىلعف ةاكزلا اهيفف تعقو ةدئاف لكو فلألا
 . اهلك فالآ ةتسلا هذه ةلمج

 ةدئافلا عقت نأ لبق ًاعيمج نيفلالا نع جرخأ ناك نا تيأرأ : هل تلق
 هجو ام فاعضأ عاتمب لوحلا دعب مدق مث اهتاكز ىدأ هلوح لاح ام تقو يف

 ةاكز كلذ يف سيل هنا يعم : لاق ؟ مداقلا عاتملا اذه نع جرخي نأ هيلعأ

 . لوحلا لوحي ىتح لوألا لاملا نع جرخأ دق ناك اذا

 عاتملا نع جرخي ملو نيفلالا نع جرخأف لوحلا لاح نا تيأرأ : تلق

 راد & ب ٨٠ صاخلا ، مقرلا ٤٧٩ ماعلا مقرلا )٣( ةخسن )١٩( عرشلا نايب هب يرتشيل : ةخسن يف )١(
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا

 . ( فلالا نع ر اتملك ةققحملا ةخسنلا يف تطقس ثيح قباسلا عجرملا سفن )٢(

۔ _ ٣١٧



 ةاكزلا ىدا ناك ناف ربتعي يعم : لاق ؟ هيزبي له مدقي نا لبق دافتسملا
 هيلعف ةاكزلا جارخا لبق ةدئافلا تناك ناو . هنع ىزجا دقف ةدئافلا لبق

 . ًاضيأ ةدئافلا نع جرخي نا

 اولاق دق مهنا الا يعم اهانعم فلتخي ال ربلا ةاكزك رحبلا ةاكز : لاقو

 . اعاتم ىرتشاف كرشلا دالب ىلا جرخ اذا ، نايع ريغ نم ملسملا لجرلا يف

 نم ةاكزلا هنم ذخؤت هنا هدالب يف تقو ام فرعي لو © نامعب هعابف هب مدقو

 هيفف نيملسملا ىمح يف وهو ، لوحلا لاح ىتح هعبي مل ناو ، هعاب اذا هنيح

 . هيف ةاكز الف لوحلا لبق امأو ث ةاكزلا

 . لوحلا لوحي ىتح كلذ يف سيلف ريناند وأ مهارد هب مدق ناو

 له { ناميع نم ًاعاتم اهب ىرتشاو ريناندو مهاردب مدق ناف : هل تلق
 مهاردب هعاب اذا عاتملا لثم ريناندلاو مهاردلا لوح دق ذإ ةاكز عاتملا يف

 مهاردلاو ريناندلاو مهاردلاب هارتشا اذا كلذ يف ةاكز ال : لاق ؟ريناندو

 . يدنع اذه يف قرف امهنيب ريناندلاو

 دالب ىلا رفاس نايع نم يذلا ملسملا لجرلا اذه ناك اذاف : هل تلق

 هنم ذخؤيأ كرشلا دالب نم عاتمب نايع ىلا مدقي ةرم رهش لك يف كرشلا
 لوح لك يف مدق اذا هنم ذخؤت ال مأ مدق ةرك لك يف مدق عاتم لك نم ةاكزلا

 ٥ عجري اهيلاو نايع نم رفاسيو نايع لهأ نم ناك اذا هنا يعم : لاق ؟ ةرم

 لاح اذا ةاكزلا هيلع ايناو © يدنع مالسالا دالب ىلاو كرشلا دالب ىلا هرفسف

 . ةاكزلا هيف بجت ام ليبس ىلع هلوح

 لجر نعو 0 ناورم يأ ىلا لع يبأ باوج نم اهنأ وجرا : ةلأسم

 بهذلا نأب رقأو عاتملا كلذ نم عابف ، عاتمو ةضفو بهذب رحبلا نم مدق

 رقأ يتلا ةقدصلا بحاصل ىرتا ةاكز هيف دؤت مل لوحلا هيلع لاح دق ةضفلاو

۔ - ٣١٨



 جرخ لجرلا ناك ناف ، مكحلاب الا هنم ذخؤي نا ىبا ناو { اهبحاص اهب
 مكدالب ريغ نم أدب ناك ناو ث ةاكزلا هنم ذخا عجر:اهيلإو مكدالب نم

 هتاكز يدؤي نأ هب رمأن ىذلاف كرشلا دالب يف ناكو كرشلا دالب ىلا جرخف

 . مكدنع هل ام لوحي ىتح كلذ ىلع ربجي نأ بخن امو

 هبساحو لحاسلا بحاص هظفحف عاتم هل مدق نامعب ميقم لجر نعو

 دق ىتش سانا ىلع نيدو نيع هل رهظو لجرلا كله مث مولعم رهش يف هيلع
 لاملا اذه رهظف . ةلداعلا ةنيبلاب مهيلع حصو . ءامرغلا ىلع ناتنس هل الخ

 . هيدي يف يذلا

 مث نيعبرا هبساحي مل امو هبساحف ايح ناك ول نا تيأرأ : تلقو
 مل مهاردلا كلت نا هدنع حصف هباسح ىلع تقتلاو بعت الب الام دافتسا

 هيلع سيل مأ دافتسا ام ةاكز هيلع نوكيأ { هسفنل لأس مث اهتاكز طعي

 ىلع هل رهظ ايف ةاكزلا نا انيأرف كلذ ف انرظن دقف ؟ نيعبرالا ةاكز الا

 نم تفصو ام الا ةاكز هنم اوذخأي مل مكباحصا ناك نا كلذ نم سانلا

 . فورعم ءيش ىلع هايا لحاسلا بحاص ةبساحم

 ذخا اذاو لوهجم ءيش هيف لخدي مل ركنأف هنع لأسي ناك نا فورعملاو

 ملعأ هللاو ) ةاكزلا يف هل عبت نيعلا نم هدجو يذلا نمل انيأرف نيدلا ةاكز

 . ( اهيف رظناف

 . ناورم يبأ ىلا لع يبأ نع ۔ بسحا اميف- باوج نم : ةلأسم
 ةسمخ ةميق رحبلا نم هيلع مدق ربلا يف ةقدصلا هيلع بجت رجات لجر نعو
 ةعبرأ لك ىلعف ربلا يف ةقدصلا هيلع ناك ناف .؟ ةسمخلا نم ذخؤيأ 0 ريناند

 ةعبرأ غلبت ىتح ءيش سماخلا يف هيلع سيلو رانيد رشع هيلعف تقحل ريناند

۔ _ ٣١٩



 ةعبرا لك ىلعف مهارد وأ ريناند ريصي ىتح ءيش عاتملا ىلع سيلو & ىرخا

 . ) مهرد ( امهرد نيعبرا لك ىلعو ئ رانيد رشع ريناندلا

 نم ابئاغ ناك اع ذخؤي لو هتاكز ىدأ هنا انعم اذهو : لاق هربغ نمو

 . ةاكزلا ًابئاغ ناك اميف هيلعف كلذ دعب قحل مث هلام

۔ _ ٣٢٠



 نوسمخلاو عب اسلا ب ابلا

 لجو زع هلل ةقدصلا يف

 كلذ هبشا امو فاعضلا ةيطع يفو

 كلذ يف سيل : ليق دق هنأ يعمف ى هلل وأ هللا هجول ةقدصلا امأو

 اهلبق نإ ةقدصلا تتبث دقف { ةقدصلا هيلع نم ىلع قدصت اذا زارحا
 . هللا هجول ةقدصلا تناك ناو . اهدر اهلبقي مل ناو . هيلع قدصتلا

 . هتثرو ىلا وأ قدصملا ىلا عجري : ليق دقف

 اهذفني نكلو . قدصملا ىلا عجرت الو هل نكي مل اهلبقي مل اذا : ليقو

 . ةقدصلا لهأ نم هريغ ىلع

 تام اذا هدعب نم هتثرولو { هل اهيلعو هيلع قدصملل اهنا : ليقو

 . هتثرول نوكتف تومي وأ اهضبقيو 3 اهلبقي ىتح هيلع ةفوقوم يهو
 اذه ىلعف ، لاح ىلع هيلع قدصملل اهنا : لوقي نم لوق .ىلعف

 يف ةلاهجلاب اهيف ةعجر قدصملل نوكي نا يل نيبي الف ىنعملا
 . مكحلا ىنعم

 نب رمع نا : لاق رمع نب هللا دبع نا عفان ينثدحو : ةلأسم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمحف اسرف هللا ليبس يف لعج باطخلا

- ٣٢١ _



 لجرلا نا : هللا لوسرل رمع لاقف هعيبي رمع هدجوف الجر سرفلا كلذ ىلع
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هيرتشاف هعيبي هتدجو سرفلا ىلع هتلمح يذلا

 . ( كتقدص يف دعت الو هيرتشت ال ) : ملسو هيلع

 ليبس يف وأ هلل وأ هللا هجول ءىشب قدصتملا نأ يعم : ديعس وبأ لاق
 ءيشب هتقدص نم دشأ نوكي ال كلذ ناو © دحاو ىنعم ىلع جرخي هنا هللا

 يفو هدابع ىلع اهضرفو هللا اهبجوا يتلا ةبجاولا ةاكزلا لثم مزاللا نم
 . ةقدصلا لثم جراخ يدنع وهف اذه لثم نم ناك ايف . هليبس

 ثاريم هيلا هدري نأ الا كلذب عافتنالا هل زوجي ال : لاق نم لاق دقف

 . الف كلذ ريغ امأو عيب وأ

 هلثم وه امم كلذ ريغو ةبهلا امأو ، ءارشلا وأ ثاريملاب هب عفتني : ليقو

 . كلذ ريغ زوجي الف

 ةبه وأ ةحابا وأ هيطعي هيلا راص هجو يأب كلذ هل زوجي : ليقف

 . ثاريم وأ ءارش وأ

 هضرم يف وأ هتحص يف لاق لجر نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ين هلام نم ائيش وأ هذه ىتلخن تبهو وأ تيطعا وأ تلعج وأ تقدصت دق

 تام ىتح زارحا عقي ل وأ هيلع زرحأ ناف ، هماحرأل وأ ءارقفلل وأ هللا ليبس

 يف هلعج امنا هنال هلعج ايك وهو ، كلذ يف ةعجرلا هتثرول سيلف عجري ملو
 لجرل وأ ربلا باوبأ ريغ ءيش يف هلعج اذا كلذ زوجي ال امناو 5 رب باب
 مل اذا ةحصلا يف الو ضرملا يف زوجي ال اذهف ريقف ريغ وأ ريقف نم . هنيعب
 زارحا هيلع نوكي ال نمل زوجي هنا هانلق يذلا اذه زوجي ايناو ، زارحا نكي

 . كلذ وحنو ءاذشلاو ءارقفلاو ليبسلا لثم ةحصلا يف

۔ _ ٣٢٢



 نوكي نا الا ضرملا يف زوجت ال ةقدصلا : هللا دبع وبا لاقو : ةلأسم

 . نويد وأ قحب مهل رقا

 . هيلع اهب قدصت نمل يهف ةيضام ةقدص اهلعج ناك نا : هريغ لاقو

 . اهب كلما وهو { ةيصو يهف توم ةيصو اهم دارأ اينا ناك ناو

 همحر ۔رباج يبأ نب ىسوم نا ۔ هللا همحر _ نسحلا وبأ ىروررو : ةلأسم

 تداراف ةأرما تءاج ذا سانلا هلوحو ز هريرس ىلع ًائان اضيرم ناك ۔ هللا

 - هللا همحر يلعوبا لاقف . اهعنم نم اهعنمف . ةلأسم نع هلآست نا

 نأ انيلع بجاو : لاقو 0 اهيدؤن نأ انيلعو اهانلمح ةنامأ هذه ناف 53 اهوعد

 . اهيدؤن

 ىلع هب تقدصتف اهل مداخ ىلع تبضغ اهناف تلاق نا : ةلأسملاو

 . كمداخ يذخ يبهذا بضغ ف ةقدص ال : ىسوم ال لاقف اهتدلاو

 هللا هجول وأ ءارقفلل وأ نكاسملل ةقدص هلام لعج نم امأو : ةلأسم

 كلذ نأل 5} ءيش هيلع سيل هنا : كلذ يف ليق دقف اهب فلحي نيمي ريغ نم

 برقتل ا نم يمس ام ذفني نا رمؤيو تضبق دق دحأل ةقدص الو نيميب سيل

 . هللا ىلا

 ءيش يف نيميلا كلذب دارأ ناو ، نسحأ دقف هلام رشعب قدصت ناو

 . هلام رشع هيف هيلعف هيف ثنح

 ٨8 ةقدص هلام لعج دق هنال { هلام رشع ةميق هيلع : لاق نم لاقو

 . رشعلا كلذ نم هيلع بجيف هفلتا دقو

۔ ٣٢٣ ۔-



 هلعج دق هنال 3 هلك هلاب قدصتي نأ هيلع بجي هن ا : لاق نم 7

 بضغ هجو ىلع نوكي نا الا ائيش هنم لكأي الو ، هللا هجول ةقدص
 . بضغ يف ةقدص نوكي الف ، ظيغ وأ

 اهل لاقف ماعطب اهنم وه نم ضعب اهيلا ثعب ةأرما نعو : ةلأسم
 لف ةقدص كيلع وهف امهل ناك نا : تلاقف . كل اذه ةنالف اي : لئاق

 : لاق كلذ ليق كلذب تملع نكت ملو { اهل ماعطلا اذا تيبلا ىلا تلصو

 . اهل ماعطلا نأ تملع دق نوكت نأ الا كلذ اهمزلي ىرأ ال

 طرتشاف هللا هجول ةلخنب لجر ىلع قدصت لجر نعو : ةلأسم

 . هطرش هلف ةنس اهلكأي نأ قدصتلا

 اهنم لكأيلف ةقدصب هدلو وأ هدلاو ىلع قدصت نم : لاقو : ةلأسم

 ريغل كلذ نوكي اينا ، اهلهأ ىلع مرحي يتلا ةقدصب تسيل كلت ناف اهثريو
 . دلولاو دلاولا

 لكاي نأ هل زوب له لايب هتأرما ىلع قدصت لجر نعو : ةلأسم
 ىلاعت هللا اهب داري ةقدص لك : نيهجو ىلع نوكت ةقدصلا نا : لاق ؟ هنم

 ةلص ديري قدصت نم امأو ، ءيش اهنم لكؤي نأ يغبني الف هريغ اهب داري ال
 . كلذ لكأب سأب الف رجألا يونت كلذ يف تنأو . مهريغ وأ هلهأ

 ةقدص هلام : لاق ناف : ليق بوبحم نب هللا دبع يبأ نع : ةلأسم ¡

 . هلام رشعب لاقف . مسق ريغ يف نيكاسملا ىلع

 قدصت لجر نعو سيق نب ثعشاللا لع يب ا باوج نمو : ةلأسم

 نم لكأي نأ هل لحي لهف هتيطع تبثي نأ دارأ اناو هللا هجول ةقدص هلايب
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 كلذ هركا ايناو © هللا ءاش نا ًاسأب هنم هلكأ يف ىرأ ام : لاقف ؟ ئيش كلذ
 . هللا هجو اهم داري ةيطعلا تناك اذا

 ىلع قدصت نمو ( خايشالا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هفرعي اولاقف سجن بوثب ريقف

 هركو هل لايب لجر ىلع قدصت لجر نع هللا دبع وبا لئسو : ةلأسم
 هجو ةقدصلا هذهب دارا اينا ناك نا : لاقف ةقدصلا هذه لبقي نا قدصتلا
 ةرمث لاملا اذهل ناك ناف { اهلاحب اهعديو اهيف عجري نا هل سيلف هللا

 هذه هيلا عفديو هيلا اهعفديلف ةقدصلا هذه رخآلا لبق ناف ، اهظفحيلف

 ةقدصلا هذه لبقي نا لبق نم هيلع قدصتملا تام ناو 7 ةرمثلا

 . هتثرول يهف

 . ال : لاق ؟ ءارقفلا ىلا اهعفدي الو : تلق

 هنا الا لوبقم هلوقف اذه لاق هللا دبع وبا ناك نا : يراوحلا وبا لاق

 ىلا اهملس اهضبقي ملو هيلع قدصتلا اهلبقي مل اذا لوقنو كلذ اندنع حصي مل

 . ءارقفلا نم هريغ

 ةفدص يلام : لاق ناو هللا همحر _ يراوحلا يآ نع دجويو : ةلأسم

 ىلع هلايب قدصت اذاف تفصو ام ىلعف ؟ هلبقي نأ هركف هللا هجول نالف ىلع
 قدصت نمك اذهو هبحاص ىلا عجار لاملاو رب دقف ةقدصلا هل زوبحت ال نم

 هلامو ءيشب كلذ سيل : اولاق دقف ةقدصلا هل زوجت ال نم ىلع هلامب

 . هيلا عجار

 نع هرمع رخآ يف ىسوم تلأسو ( رفصالا ) باتك نمو : ةلأسم
 تبضغف كلذ نيبو اهنيب اهما تلاحف اهمداخ برضت نأ تدارا ةأرما

۔ . ٣٢٥



 نا تلاقف اهتنبال لحلا اهما تبحأف تمدن مث اهما ىلع هب تقدصتف

 ىلع دلو وأ 3 هدلو ىلع دلاو وأ ريقف ىلع ينغ نم الا نوكت ال ةقدصلا

 دلو وأ ىنغ ىلع ريقف نم اماف . هللا هدارأ محر وأ ةبارق يذ ىلع وأ كهدلاو

 ىلا ةعجار يهو ةقدص كلت سيلف بضغ يف دلو ىلع دلاو وأ دلاو ىلع
 لكأي نأ هل يغبني ال يتلا كلتف هللا هجو هب ديرا ام ةقدصلا امناو 5 اهلهأ

 . ةأرملا ىلع ةيراجلا درو ثاريمب هيلع اهدري نا الا اهنم

 . اذه ليق دق لاق هريغ نمو

 اذا اهلبقي نأ هلو اهلكأيو اهيرتشي نأ هل نا : لاق نم لاقو

 . هل تبهو

 . ةبه وأ عيب وأ ثاريم هيلا اهدر ولو اهلكأي ال لاق نم لاقو

 . الف ةبهلا امأو عيبلا هيلا اهدر اذا اهلكأي : لاق نم لاقو

 . الف ةبهلاو عيبلا امأو ثاريملا هيلا اهدر اذا اهلكأي : لاق نم لاقو

 . هللا هجو هب ديرا اذا اذهف

 ىونو ءاعو يف ًائيش فيعض ىلا زربا نمع ديعس وبا لئسو : ةلأسم

 ذخأي نا هل زوبي له © فيعضلل ءاعولا نا دقتعي ملو فيعضلا ءيشلاب

 نكي ل ام هءاعو ذخأي نأ هل هنا ىعم : لاق ؟ فيعضلا هضبق اذا هءاعو

 . ماعطلا يف نوكي ال . فراعتلا ىلع اذه نأل ماعطلا ىون ايك هاون

 ؟ ةنامالا بحاص هبلاط اذا كلذ در فيعضلا ىلع لهف : هل ليق

 . هل هنا هل لاق نكي مل ام كلذ هيلع نا يعم : لاق

۔ -_ ٣٢٦



 ر كذ

 ءارشب هتقدص ف ءرملا عوجر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ لاق : فارشالا باتك نمو
 ىف آلجر ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع هيلع لمح ناك سرف يف لاق ملسو
 . ( كتقدص يف عجرت الو اهعتبت ال ) : هل لاقف . هللا ليبس

 . عوكالا نب ةملسمو هللا دبع نب رباجو رمع نبا كلذ هرك نممو
 نب دمحأو { يعفاشلاو سنا نب كلامو { نسحلا نب هللا دبعو { سوواطو

 ىرتشي نأ ءرملل ى يعازوالاو ةعيبرو ةمركعو نسحلا هيف صخرو

 . اهب قدصت ىتلا هتقدص

 . حصأ لوألا : ركب وبأ لاق

 يكح ام وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . فالتخالا نم

 . هللا هجو ديري هب قدصت اميف عجري ال هنا مهدنع لوقلا رثكأ لعلو

 هضميلف ثاريم هيلع هدر ولو : كلذ يف مهنم : لاق نم لاقو
 . هب عفتني الو

 ۔ - ٣٢٧

 



 هيلا هدري نأ الا هيلا عجري نأ هل سيل : لوقلا ضعب يفو : ةلأسم

 هيلع تبثا ايك هتبثا دق هللا ماكحأ نم مكح اذه نأل 3 ثاريم

 . ةقدصلا مكح

 . ةبه الو ةيطعب هب عفتني ال هنا : مهلوق يناعم ضعب يف جرخيو

 ين ةتباث ماكحالا هذه نال & كلذب سأب ال نا : مهلوق ضعب يفو

 يف ةيطعلا تتبثو ، اهعضوم يف ةقدصلا تعقو دقو ، اهعضاوم يفو اهيناعم

 نم ءيش صقني الو ، هعضوم يف ثاريملاو & هعضوم يف عيبلاو { اهعضوم
 . هريغ ماكحالا

 ضعب وأ هدلو وأ هتأرما ىلع قدصت نم هتركذ يذلا امأو : ةلأسم

 ةبيطب هيلع قدصتملا هيلا اهدر اذا هنم اهلبقي نا هل له هلام نم ةقدصب هلهأ
 لجرلا قدصتي نا : لوقي ناك ارباج نا كربخا ؟ كلذ هركب وأ هسفن نم
 تدر ناف ةيطع هيطعي نكلو . هثراو وه دحأ وأ هتأرما وأ هدلاو وأ هدلو ىلع

 3 كلذ هركي ناك هناف اهيف ةعبت ال ىتلا ةقدصلا امأف { اهذخا اهثرو وأ هيلا

 اهلوا تلعج ثيح اهرخآ لعجاف ثاريم يف كيلا تعجر اذا : لوقي ناكو

 هجو اهب داري يتلا ةقدصلا هجو اذهف اهرتشت الو اهلبقي الو ةقدصلا ثرت الو
 تنا هتيرسل لاق لجر نم تركذ يذلا امأو { اهيف ىنثتسي ال ىتلاو © هللا

 لاق ًارباج نا كربخا ؟ كلذ دعب اهجوزتي نأ هل زوجي له ى هللا هجول ةرح
 : ناتقاتع ةقاتعلا

 . ءيشب اهنم عفتني الو ، اهجوزتي الف هللا هجول قتعا نم اماف

 . عفتنيو اهجوزتي هناف ايندلل قتعا نم امأو

 كجوزتآل كتقتعا : لوقيو اهتمارك ديري ةيرسلا لجرلل نوكي دقو

 . هب سأب ال كلذف كمركاو
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 نأ لبق تام مث ةقدص جرخأ وأ ةيده لجرلا ىدها اذاو : ةلأسم
 نيكاسملا يف ةيصولا دنع هعضوم يف كلذ لعج ولو { اثاريم اهتلعج اهذفني

 . هب ىصوا هنال ، ضبقي مل ناو ثلثلا نم كلذ تأزجا ةقدص

 . هتوم دعب هلعجي مل ام هيف فلتخي امم اذه : هريغ لاق

 ىلع ةقدصلا ىنعمب ةيصولا كلذب دارأ اذا هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . لاق ام يدنع هبشا ةيصو تاقدصلا نم جرخي ام ىنعم

 كلذ يف جرخي امم هنا وجرأف ةيطعلا ةقدص كلذب دارأ اينا ناك نا امأو

 ىل ا يدنع تعجر تبثي ل اذاو 0 هتوم دعب ةيصو اهتوبث ف فالتخالا ىنعم

 ةقدصلا ىلا هدي نم لضفي لو © هب قدصتيل هجرخا ام كلذكو ئ ةثرولا

 . ةثرولا ىلا اعجار يدنع ناك

 بجوي مسا هيلع عقو الو هدي نم لضفي ل ناك نا يذهلا كلذكو

 . هيدهيل جرخا امناو ةيدهلا مسا هيلع

 . اهنع اهب قدصتي مهرد ةئايب تصوأ ةأرما نع رباج لئسو : ةلأسم

 ؟ تكرت مك : لاق ؟ لوألا اهباتك ريغ ثدحي ملو تتام مث اباتك ال تبتكو

 . اهتقدص اوضما : لاق . مهرد فلأ : اولاق

 ريغ هل سيلو يفوت مث هلك هلايب هنع قدصتي نأ ىصوأ لجر نعو

 . هثلثب هيلع قدصتيلف : لاق ، لاملا كلذ

 ذاع نم ( : لاق هنا هيلع هللا ىلص يبنلا نعو رفعج نبا عماج نمو

 . ( عاطتسي ال آرمأ لأسي نأ الا هوطعاف هللا هجوب لأس نمو . هوذيعاف هللاب

 . اذه ريغ لاق نم لاقو
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 ماحرأ ريغ وأ هماحرأ يذل هللا هجول هضرم يف قدصت لجر : ةلأسم

 ملوأ هضرم يف ةقدصلا تضبقو ينغوأ ريقف وأ ثراو ريغ وأ ثراو وأ

 نغ ىلع الو اريقف ناك ولو ثراول هضرم يف هتقدص زوجت ال : لاق ، ضبقي

 . هلثم هل قدصت ام لثمب يبنجألا ريقفلا ىلع هتقدص زوبت الو

 اذا هتقدص يرتشي نأ ءرملل زئاجو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ًاثراو ناك اذا هثرو تام ناو لحلا هطلاخ ناو اهضبقي نم ىلا تراص

 . اهذخا هل ناك هتقدص ثاريملا هيلا در نم نأ اوقفتا دقو

 يبنل ١ ىتأف هما تتاف ئ هتيراجب همأ ىلع قدصت الجر ن ا يرور لقو

 كيل ١ درو هللا ىلع كرجأ عقو لق ( : ل اقف . هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص

 . ( كتيراج

 هما تايف هل ضرأب همأ ىلع قدصت راصنالا نم الجر نأ يورو

 درو هللا ىلع كرجأ عقو دق ) : لاق هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف

 . ( تئش ام اهب عنصاف كضرا كيلا

 قدصت نم :: انباحصأ ضعب لاقو دمحح يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . هدنع نم اهلكأيو هنم اهيرتشي عجري الف ةقدصب ريقف ىلع

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا يور ام اولوأت مهنا يدنعو

 هنا يدنعف ربخلا اذه ىلع اودمتعا اوناك ناف ( كتقدص ىيف دعت ال ) : رمعل

 مث ؤ هللا ليبس يف سرف ىلع الجر لمح رمع نا كلذو 3 ليواتلا يف طلغ
 ملنسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتساف قوسلا يف عابت كلذ دعب اهدجو

 دعت ال ) : لاقو كلذ نع هعنمف ىلاعت هلل اهجرخا ناك دقو ، اهذخأي نأ
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 يف عجارلا ناف ) { هرخآ ربخلا اذه نا تاياورلا ضعب يفو . ( كتقدص يف

 . ( هئيق يف دوعي مث ءعيقي بلكلاك هتبه

 ةقدصلاي كلم دق ريقفلا نال كلذ زاوج ىدنع بجوي رظنلاو

 انلق ام ىلع ليلدلاو 3 هكلم يف فرصتي نا اكلم كلام لكلو غلا هكلم ام
 زاجل هيلا ثرالا در مث ئيش هثري نمم ريقف ىلع قدصت ول لجر نأ مهعامجا

 هيلا اوبهذ يذلا ينعملا ينغلا وه اذه سيلو . هتقدص يف داعو . هل
 . ملع أ هللاو

۔ _ ٣٣١





 نوسمخلاو نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو لاؤسلا يف

 مهنم بلطي انموق عم هسفن لخدي وهو رفس يف نوكي نمع هتلأسو
 همحر لوقي مهيأر لهأ نم هنا مهمهويو فيطللا مالكلاب مهيراديو قفرلا
 كلذ زوجي ال : لاق ؟ كلذ يف ىرت ام ، رخآ لجرل ينعي وهو انالف ۔ هللا
 . مهنم فاخي نا الا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم
 لجرو موق نيب ةليحب لمحي لجر ةثالثل الا لحت ال ةلأسملا نا ): لاق هنا

 ماوق وأ شيع نم ًادادس بيصي ىتح لأسيف هلام تحاتجاف ةحئاج هتباصا

 نم ءاجحلا لهأ نم ةثالث هل دهشي ىتح(ةقاف هتباصا لجرو شيع نم
 نم كلذ ىوس امو . ( ةلأسملا هل تلح دق هنا ةقاف هتباصا دق هنا هموق

 . اتحس لئاسملا

 5 نيسلا رسكب دادس وهف للخ هب تددس ءىش لك دادسلاو

 حتفب دادسلا امأو اهسأر دسي هنال اهماض وهو ةروراقلا دادس ىمس كلذكو

 . رقفلا :ةقافلا
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 . هريبدتو هقطنم ف دادس وذل هنا : لاقي ‘ قطنملل ةباصالا هناف نيسلا

 . ربخلا اذهب ةلأسملا رصح ىف هنال ةلأسملا يف ديدشتلا ىلع لدي ربخ اذهو

 . ةثالثلا ءالؤمل صخرو

 : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا قيرط نمو

 عمد ۔ ةخسن مدو عطقم مرغوأ عقدم رقف نم الا ةلاسملا لحت ال )

 . ملعأ هللاو ةفلتخم ظافلالا نأ الا دحاو نيربخلا ىنعمو © ( عجوم

 نع سانلا لأس نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو

 ( ههجو يف ًاحودك وأ ًاشومخ وأ ًاشودخ ةمايقلا موي هتلأسم تءاج ىنغ رهظ

 نم املدعوأ امهرد نوسمخ ر : لاق ؟ هانغ امو هللا لوسر اي ليق

 لأس نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح يفو . ( بهذلا

 يرصبلا نسحلا نع يورو . ( ًافاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوا هعمو سانلا

 يف دحي ملو عماجلا لثاتملاو ( الام لثاتم ةاكزلا نم ىطعي ال ) : لاق هنا
 . ملعأ هللاو ادح رادقملا

 نا ثيدحلا يف لا عفر : رثوملا وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ًانيصخ هل ىرتشاف يوق تنأ : لاقف ًائيش باطخلا نب رمع لأس الجر

 . اذهب بطحا هل لاقف نيمهردب

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نأ انل ركذ : لاق ةداتق : ةلأسم

 ءىذبلا شحافلا ضغبيو ففعتسملا يبحلا ميلحلا بحي هللا نا ) : لوقي

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر ) . ( فحلملا لئاسلا

۔ -_ ٣٣٤



 نوسمخلاو عسانتل بابل

 ةقدصلا نم بجي اميف
 ةاكزلا ريغ نم جيواحملا ءارقفلا ىلع

 عوجلا مهب رضا دق ءارقف اننيب ناك نا لئاق ناف دمحم يبأ عماج نمو

 مهانكرت نحن ناو ةاكزلا ريغ مه انمزلي له ةاكز انم دحأ ىلع نكي ملو دربلاو

 نم مهوساوت نأ مكيلع بجاولا : هل ليق ؟كلذب نومثآ نحن له
 متنك الاو مهب يذلا ررضلا مهنع اوعفدتو ةاكز مكيلع نكي مل نا مكلاومأ

 . نيمثا

 هرتسي ام هيلع سيلو ًافشكنم ًأدرجتم مهنم دحأ ناك نا كلذكو

 عفدو هرتس نيملسملا ىلع بجيف هيراوي بوث كانه نكي ملو هيف يلصيو
 . نيمثآ اوناك الاو هيف يلصي ام

 ليق ؟ ءارقفلل ةاكزلا ريغ اقوقح سانلا ىلع متبجوأ ملو : لاق ناف
 سيل » : لوقي ةاكزلا ريغ ًاقوقح سانلا ىلع بجوأ هركذ لج هللا نإ : هل

 مويلاو هللاب نما نم ربلا نكل برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نا ربلا
 ىماتيلاو ىب رقلا يوذ هبح ىلع لاملا ىتاو نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا

 ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأو باقرلا ينو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو
 سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو اودهاع اذا مهدهعب نوفوملاو
 ىقتت رانلاو رانلا اوقتا مهنا . ه نوقتملا مه كئلواو اوقدص نيذلا كئلوا

۔ ٣٣٥ ۔



 يفو . ةاكزلا ريغ لاومالا يف ءايشأ بوجو ىلع لدي اذهف ضئارفلا ءادأب

 تاب نم نمؤمب سيل ( : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرل أ نع ةنسلا

 . ( ايواط هراجو ناعبش

 وهو لاحلا ءوسب ءارقفلا نوكرتي ال نيملسملا نا ىلع لدي اذهف

 ءوسو فرعي تقو هل ضرفلا نال ضورفملا ريغ نم مهلاح رييغت ىلع نوردقي
 . فرعت ال ةفلتخم مهلاوحا ءارقفلا لاح

۔ ٣٣٦ ۔



 ن وتسل ١ ب ابل ١

 هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ًاموق نأ انغلب : لاق ءاكبلا ىيحي نع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعب لاقف دهجب اوسما ملسو هيلع

 مهاتأ املف مهيلا هب اوثعبف ماعطلا اذه مهيلا اوثعباف دهجب اوسما نالف لآ نا

 يذلا موقلا ىلا عجري ىتح مهيلا اوثعباف انم دهجأ نالف لآ نأ انغلب اولاق

 . مهدنع نم جرخ

_۔ ٣٣٧ -





 نأ يغبني ال ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنا بسحأ

 ليق دقو . ( اقح كلذل ناف هلبقاف كاطعا وأ كيلا يدها اذا يدايالا درت

 عارك ىلا تيعد ولو هتلبقل عارك لا يدها ول ) : لاق هنا ةي يبنلا نع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىسأتي نأ يغبنيف ( تببحال ( عارذ هلعل )
 . ملسو

 ۔ ٣٣٨٩ ۔

 





 اه تل اق

 7 0 لولح لبق
 ركشلاب . اوردابف ةردتسم معنل ٠ متي :أر اذا : بلهمل 7

 لاقو
 ب اتكلاب ملعل او ركشل ٠ اب معنل :لا اوديق : ه . ب

۔ ٣٤١





 ا صف

 جرخأف فيض هب لزن يسرافلا ناملس نا : ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم

 هاتاف حلمب هل الابرس نايلس نهراف ًاحلم ناك ول فيضلا : لاقف اماعط هل
 هركشت وأ هللا دمحت تنكول تبذك نالس لاقن هلل دمحلا : لاق لكأ الف هب

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر ) . انوهرم يل لابرس ناك ام

 ۔ ٣٤٣ ۔





 . ءاسنلا بح ف . ثالث ف لجرلا كاله : اولاق : ذيعس وبا لاق

 . ةسايرلا بحو . مهردلاو رانيدلا بحو . لاملا بحو

 7 سيلو حبصأ نم هنا ىوري اميف ليق دق : ديعس وبا لاق

 نمؤي ناك نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو : ةلأسم

 . ( تكسيل وأ ًاربخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب

 ۔ ٣٤٥ ۔-





 « ققحملا ةملك »

 عرشلا نايب باتك نم رشع عساتلا ءزجلا هقيفوت نسحو هنلا نوعب ىهتنا دق
 ليجعتو ةاكزلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو يدنكلا ميهاربا نب دمحم خيشلا فيلأت

 . ضعب يقبو اضعب ىدأ نميفو اهجارخا

 دنع ةينلا راضحتسا مدع يفو اهبحاص يأر ريغب تذخأ اذا ةاكزلا يفو

 دح يفو { اهسنج ريغ جارخا يفو { ةاكزلا اهيف جرخت يتلا تاقوالا يفو & اهجارخا
 يفو { نيد هيلعو ةاكز هيلع نميفو . ةاكزلا يطعي نم ماهس ماسقأ يفو { رقفلا
 يفو إ هيلع بجاولا سنجلا ريغ سنج جارخا يفو . ةاكزلا نم نويدملا ةصصاقم

 نمل ةاكزلا عفد يفو ، نكي مل وأ ۔ جوحا سانا اهيف دلب ىلا دلب نم ۔ ةاكزلا جارخا
 . اهجارخا ىلع ركشلاو دمحلاو رحبلا ةاكز يفو { قاسفلا نم دالبلا يمحي

 قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس عيبر رهش نم عباسلا ءاعبرالا موي يف همامت ناكو

 . خسن ثالث ىلع ًاضورعم م ١٩٨٤ ةنس رياني رهش نم رشع يداحلا

 ماع اهنم غرف يروبخصلا لاله نب دمحم نب ريشب نب دمحم طخب ىلوألا
 ه ١١١٣ ماع اهنم غرف يليعامسالا عفان نب دمحأ نب برعلب طخب ةيناثلاو ه ١٣

 . ه ١٢٧٢ ماع اهنم غرف لوهجم طخب ةثلاثلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يثراحلا ناميلس نب رمح نب ملاس

 ه ٤ ٠ ٤ ١ ةنس رخآل ١ عيب ر رشاع

۔ ٣٤٧ ۔-





 باوبألا بيترت

 لوألا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) ةاكزلا ليجعت ركذ يف

 يناثلا بابلا

 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت يف

 ثلاثلا بابلا

 هتاكز نم رثكأ ىطعأ وأ ةيقب اهنم يقبو هتاكز ضعب ىدأ نميف
 هتاكز جرخي ل وأ ةنسل اهسبحو

 عبارلا بابلا

 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت يفو اهبر نم عفد ريغب تذخأ اذإ ةاكزلا يف

 سماخلا بابلا

 فلت وأ فلت اذإ هنم ءىش وأ ناطلسلا هذخأ اذإ كردملا ةاكز يف

 تافآلا ضعبب

 ۔ ٣٤٩ ۔

١٧ 

١٩ 

٢٣



 سداسلا بابلا

 اذإ ناطلسلا كلذكو اهبر يأر ريغب ةاكزلا اوذخأ اذإ ءارقفلا يف

 كلذ هبشأ امو اهبر يأر ريغب اهقرف

 عباسلا بابلا

 ىرج ال امو كلذ نم ىرجم امو ةين ريغبو ةينب ةاكزلا عفد ف

 ( نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم )

 نماثلا بابلا

 ةين ريغب ءارقفلا ىلا اهردقب هلام نم جرخيو ةاكز هيلع بجت نميف
 كلذ هبشأ امو ةاكزلا نم اهنا كلذ دعب دقتعي مث

 عساتلا بابلا

 ؟ اهب عفتني ن أ كلذ دعب هل زوجأ اهقحتسي نم ىلا هتاكز عفدي نميف

 رشاعلا بابلا
 مل وأ رخآ لام ديفتسي ىتح اهنم ًائيش وأ هلام ةاكز زيمي نميف

 رشع ىداحلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) ةاكزلا اهيف يتلا تاقوألا

 رشع يناثلا بابلا
 ريقفلا اهضبقي مل وأ اهسنج ريغ نم جرخأف ةاكز هيلع تبجو نميف
 ريقفلا هرمأ ثيح اهذفناو

 ۔ _ ٣٥٠

٢٧ 

٣١ 

٣٣ 

٣٥ 

٩ 

٤١ 

٤٩



 رشع ثلاثلا بابلا

 رقفلا دح ف

 رشع عبارلا بابلا

 مهئاطعو ةفلؤملا ف

 رشع سماخلا بابلا

 باتك نم ) اهيلع نيلماعلاو نيمراغلاو باقرلا مهسأ ركذ
 ( فارشألا

 رشع سداسلا بابلا

 ( ميهاربا يبأ خيشلا نع ) ةاكزلاو ءيفلا قفني اذاييف

 رشع عباسلا بابلا

 مزلي ال امو ةاكزلا نم يطعملا مزلي ايف

 رشع نماثل ١ بابل أ

 قفنت اذاهيفو هرقف لجأل هتاكز ءارقفلا نم ىطعي نأ زوجي نم

 كلذ هبشأ امو ةاكزلا

 ) فارشألا باتك نم ) جحلا ف ةاكزلا ءاطعا ركذ

 نورشعلا بابلا

 ليبسلا نبا مهس يف

 ۔ _ ٣٥١

٦٣ 

٧١ 

٧٥ 

٧٩ 

٨١ 

٨٧ 

٩٣ 

٩٥



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) ةقدصلا نم ءارقفلا ىطعي يذلا ردقلا ركذ

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ( باتكلا نم ) مداخو راد هل نم ءاطعا ركذ

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 باتك نم ) هانغ نيبتيو ائيش رقفلا رهاظ ىلع ىطعي ريقفلا ركذ
 ( فارشألا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) نيملسملا تاقدص يمذلا عنم ركذ

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 هماحرأ نم ةاكزلا نم هيطعي نا ناسنالل زوجي نم

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) تابارقلاو نيدلاولا ىلا ةاكزلا عفد ركذ

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 الام ىرتشا وأ ؟ هل زوجي فيك ةاكزلا هيلع بجتو نيد هيلع نميف

 كلذ وحن وأ اهدعب وأ هتاكز لحم لبق هدي ف ايب

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 كلذ نم هل هريغ ضبقو ةرافكلاو ةاكزلا نم هسفنل يبصلا ضبق ي

 ۔ -_ ٣٥٢

٩٧ 

٩٩ 

١٠١١ 

١٠٧ 

١٥١ 

١٦١ 

١٦٩ 

١٨٣



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 لجرلا ضبقو اهسنج ريغ نم ةاكزلا ميلستو نيذلا ةصصاقم يف

 طرش ريغب وأ طرشب هتاكز هيلا ملس اذا ريقفلا نم هقح

 نوثالثلا بابلا

 هيلع نيد يف ىضقت وأ اهضبقب ريقفلا رمأ اذإ ةاكزلا يف

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) رسعملا ىلع نوكي نيلا يف

 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ةاكزلا هيلع ةبجاولا ريغ جارخا يف

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 يزجي ال امو هيلع ةبجاولا نع ةاكزلا هجارخإب طقسي اميف

 هنع هجارخا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 اهداصح يف ةرمثلا نم قفنا ام ةاكز يف

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 كلذ هبشأ امو رضاحلاو ةرمثلل طقاللا ةاكز يف

 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) دلب ىلا دلب نم ةقدصلا لقن يف

 ۔ _ ٣٥٢٣

١٨٥ 

١٩ 

١٩١ 

١٩ 

٢٠١ 

٢٠٠٩ 

٢١١



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 لاملا يف داصتقالاو ةاكزلا ين فورعملا يف

 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 اهلهأ ىلا اهملسيل ةقث ريغ وأ ةقث ىلا هتاكز عفدي يذلا يف

 نوعبرالا بابلا

 نمل وأ هسفنل ذخأف ءارقفلا ىلع ناميا وأ ةاكز ةقرفتب رمأ نميف
 هربغو يصو نم كلذ هبشأ امو هلوعي

 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 ةقدصلا نم هللا لام ف

 نوعبرالاو ناثلا بابلا

 ةاكزلا ف هتلزنمب وه نمو مامالا لعفي ايف

 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 ( فارشألا باتك نم ) هللا ليبس مهس ركذ

 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 ةاكزلا يف مهتا نم ىلع بجي ام

 ۔ ٣٥٤ ۔

٢١٥ 

٢٩ 

٢٢١ 

٢٢٧ 

٢٣١ 

٢٣٧ 

٢٣٩ 

٢٤٧



 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 هريغل هب رقأو لام هعم ناك نم ةاكز يف

 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 مامالا مايأ يف ةاكزلا جارخا يف

 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 ةقدصلل ماكحلا ضبق ٢

 نوعبرالاو نماثلا بابلا
 ( فارشألا باتك نم ) ءارمالا ىلا ةاكزلا عفد يف

 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 باتك نم ) لوحلا دعب يعاسلا اهنع رخأتي ةقدصلا ركذ يف

 ( فارشألا

 مهريغو قاسفلا نم دالبلا يمحي نم ىلا ةاكزلا عفد يف

 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 اهبرريغ نم ةاكزلا ضبق يف

 ۔ هللا همحر _ ةرقص يبأ عماج نم هنا دجوي ام ةفايضلا ف (

_ ٣٥٥ _ 

٢٥١ 

٢٥٢٣ 

٢٦١ 

٢٦٥ 

٢٧٥ 

٢٧٩ 

٢٨٢٣ 

٢٨٥



 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا
 هتاكز نم ىطعيف هلام نم ائيش لأسي نميف

 نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ةقدصلا ةالولا ضبق يف

 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ( رباج يبأ باتك نم ) رحبلا ةاكز يف

 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 راحصب لحاسلا بحاص لعفي اذام

 نوسمخلاو عباسلا بابلا

 كلذ هبشأ امو فاعضلا ةيطع يفو لجو زع هلل ةقدصلا يف

 م

 ءارشب هتقدص يف ءرملا عوجر

 نوسمخلاو نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو لاؤسلا يف

 نوسمخلاو عساتلا بابلا
 ةاكزلا ريغ نم جيواحملا ءارقفلا ىلع ةقدصلا نم بجي اييف

 ۔ - ٣٥٦

٢٨٧ 

٢٨٩ 

٣٠٢٣ 

٣١ 

٣٢١ 

٣٢٧ 

٣٣٢ 

٣٥ 



 نوتسلا بابلا

 ةقدصلا يف تاياورلا

 نوتسل او يداحل ١ بابل ١

 ركشلاو دمحلا يف

 ل دمئ ا دصقف

 ل دد

 ققحملا ةملك

 ۔ _ ٣٥٧

٣٣٧ 

٣٩ 

٣٤١ 

٣٤٣ 

٣٤٥ 

٣٤٧ 

  



 م.م.ش اهتبتكمو نامع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقلا

 نامع ةنطلس حرطم

۔ھ ١٨٩٨٦ _ ه ١٠٦




