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 ناخجة:نلس

  

  

  

 بفقيبلاتب

 يدنكلا متهاربإنبدَمحجراَعلا

 نورشعلاو يداحلا ءعزرحلا

م ١٩٨٧ ۔۔ ه ١٤٠٨





 لو ألا ب ابلا

 كلذ ريغو موصلا يف لسغلا نع يناوتلا ردق يف

 : لاق نم لاقف ءام ناخساإ وأ لسغ قدلوأ

 قدل هسابتحا نكي لو ءايحلا نم لسغلا هل قدي ام ردقب ىناوت اذإ

 سأب الف لسغلا قد ردقب الا ناوتي مل اذاف ءايحلا الا ءام ناخسإ الو لسغ

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف كلذ نم رثكأ ناف . هيلع

 هلاغتشاك ءايحلاب هلاغتشا سيلو رذع ءايحلا يف سيل : لاق نم لاقو

 . لسغلا قدب

 لسغلا قد يف هسابتحا ناف لسغلا ريغب لسغلا زوجي دق ناك ناو

 . ءايحلل هدوعق ريغ لسفغلل

 ءام ناخسإ الو لسغ قدب رمأي نأ هل سيل : لاق نم لاقو

 ديدشلا دربلا نم هسفن ىلع فاخي نأ الا هلوق ىنعم ىلع كلذ نع ىناوتي الو

. رسعلا مج ليري الو رسيلا هدابعل ديرب ىلاعت هللا نأل



 رهش يف اراهن ةبانجلا هتباصأ نمو . نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 ءيشب ىناوت وأ دعق وأ مان عجر ناو هيلع سأب الف هنيح نم لسغف ناضمر

 لغاشت نوكي نا الا هموص نم ىضم ام هيلع دسف دقف لسغلا رمأ ريغ

 سأب الف } هل نخسي ءام وأ { هل قدي لسغ وأ هلسغي ءاعو وأ هذخأي بول

 . هيلع

 رتسا وأ هنم نخسأ وه رخآ دروم ىلإ ىطخت مث دروم ىلا ىضم ناو

 ملسي نأ الا هلسغ رمأ ريغ ءعيشب هريغ الو مالكلاب ىناوتي الو ، سأب الف

 . هيلع جرعي الو . ضام وهو دحأ هيلع

 ءاملا ىلإ لصي نأ رسج ملف ناضمر ٢ اليل بنجأ نمو : ةلأسم

 هلصوي نمب ناعتسا كلذ ىلع ردقي مل ناف هللا ىلع لكوتيو بهذيلف
 . ءاملا ىلإ

 لمحي نأ هيلع سيلف ءاملا ىلإ هلصوي نم دجي مل ناف رثؤملا وبأ لاقو
 ٠. هوركملا ىلع هسقفن

 . هيف هل نوذأم كلذف هل نخسي ءام وأ هل قدي السغ رظتنا ناف

 . هيلع سأب الو

 . هيلع تفخ سبتحاو هلأسيو هملكي ناسناب لغاشت ناو

 اناكم بلطيلف الجر ثدحيو رظتني دعقف الغتشم لستغملا دجو ناو

 هراظتنا ناك اذإ رظتنيلف ولخي هريغ عضوم ىلا لصي نأ لبق ناك ناو . هريغ

. هيلع سأب الف ثيدحلل ال . عضوملل



 رهطتال ينع اولزتعا موقل لاقف ناضمر يف اراهن بنجأ نمو : ةلأسم

 يف اوددش امناو ، لسغلا ىنعمل ملكت هنأل مالكلا اذه يف هيلع داسف الف
 . لسغلا ريغ ىنعمل ناك اذإ مالكلا

 منم نلا ىمانت ام لع انزيلع عجا دمحم يبأ عماج نمو ز ةلأسم

 . ًارطفم حبصي هنا ناضمر يف بنج وهو لسغلا ريخأتل دمعت نم نا

 ( ًارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم ) : لاق هنا ةي يبنلا نع ةريره وبأ ىور

 . ةضيرف ناضمر نم موي لك نا لوقي نم لوق ىلع اذهو ادحاو ًاموي

 نم لوق ىلع ١ ذهف هرهش نم ىضم ام ءاضق هيلع : مهضعب ل اقو

 اهعوكر عيمجب ةالصل اك لح او ضرفو ةدح او ةد ابع ن اضمر ن ١ ىلإ ته ذ

 . ربخلا رهاظب اوقلعتو اهرئاس دسف اهضعب دسف اذا ةدحاو ةدابع

 كته هنا ىلع اوقفت ا دق مهلكو . هرهش ءاضق هيلع : مهضعب ( ل اقو

 هرهش ء اضق هيلع بجو أ مهضعبف ةر افكلا نم همزلي اےيف اوفلتخ او

 . راطفالل دمعتلا ةرافكو

 . هل ةرافك كلذ لعجو هرهش ء اضق هيلع بجو أ مهضعبو

 هيف حبصأ يذلا هموي ءاضق هيلع : مهضعب لاقف يسانلا يف اوفلتخاو

. نورخآ هنع ءاضقلا طقساو ربخلا رهاظب اوقلعتو ارطفم



 ابطاخم راصف اهب ملعي مل هل لاقي الو هيلع مول ال هتبانجل يسانلا لاقو
 . لسغلا ريخأت ذئنيح هل سيلو راهنلا يف اهب ملع ناف ، لسلاب

 . مكحلاب لهاجلا ىلع ةرافكلا طاقسا ىلع اوقفتاو

 يبنلا نا ةشئاع تور دقو © كلذ متلق مل نيفلاخم نم لئاق لاق ناف

 ليق ؟ مالتحا ريغ نم عامج نم ةبانج نم لستغيف ايئاص حبصي ناك ةا
 يذلا تقولا يف يذلا لسغلا رخأ وأ هتبانجل ًايسان نوكي نأ لمتحي : هل
 ريخأتلا نوكي نأ لمتحيو ، حبصأ ىتح مونلا هبلغف هيف لسغلا ريخأت هل ناك

 حبصأ ابنج حبصأ نم ) : ةلي هلوقف دمعتلا ىلع ريخأتلا نم هيلإ متبهذ ام

 قيرط نم هومتيور يذلا ربخلا ريسفت هيفو . مومع وه اذه ( ًارطفم
 اننيب رظنلاو هيلع مول ال يسانلا نأ ىلع مكاياو نحن انعمتجا دقو 5 ةشئاع
 نأ ىلع انعمتجا املف نايسنلاو دمعلا ىضتقيو مومع انربخف دمعلا يف

 هدارأ يذلا دمعلا وهو انلق ام وهو ربخألا هجولا بجو هيلع ءيش ال يمانلا

 . هنع ىهنو ةي يبنلا

 ريخأتل ًادمعت هتبانج رخأ هنا مكدنع سيل ذا . يعفاشلا يلوق دحأ اذهو
 . قيفوتلا هللابو مكتضراعم داسف ىلع ليلد هانيب اميفف حبصأ ىتح لسفلا

 لوق نوكي نأ متركنا ايف ةغللا يف ًابنج ىمسي عماجملا نا : لاق ناف
 يف دوهشمب سيل اذه هل ليق ؟ اعماج يأ ) ابنج حبص أ نم ) ةني يبنلا

 نيمسا ىلع لمتشي بنجلا ذا كنود انل وهف اهيف ازئاج ناك ناف . ةغللا

 . ليلدلا ةماقا هيلع ناك صيصختلاب ىعدا نمف مومعلاب انقلعت نحنف
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 ليللا رخا ىلا عايجلاو برشلاو لكألا حابأ ىلاعت هللا ناف : لاق ناف

 تقو رخا ىلا احيبا دق عامجلاو لكألا ناك اذاف عايجلا نم لسغلا بجوأف

 لبق ؟ ليللا دعب هتقو نوكي نأ بجيف عايجلا نم لسغلا بجوأ دقو ليللا

 نم ) هلوقب ةي دمحم هيبن ناسل ىلع لسلا ريخت نع انرجز دق ناك اذا هل

 " . ( ًارطفم حبصأ ًابنج حبصأ
 مكح يف انيلع هرظح ام زيح يف هلخدأف انل هحابا ناك ىذلا تقولا اذه

 راهنلا يف هليلق نمو« هنم انعنم يذلا عايجلا ماكحأ نم لسغلا ذا . راهنلا

 . ملعأ هللاو

 يفو هيف اهعقوي اهتقوب اهب دبعتملاف رخاو لوأ امل ةالصلا نأ ىرت الأ

 نم ًاتقو ةراهطلل صخ دقف ةراهطلاب الا زوجي ال كلذ عم مث . هنم تقو ىأ

 هتاقوأ نم تقو هل صخ عامجلا نم لسغلا كلذك . ةالصلا تاقوأ

 . ملعأ هللاو

 اهريخأتب دمع ريغ نم مئاص وهو هتبانجب حبصأ نمو : باتكلا نمو

 هنا ةريره يبأ قيرط نم ةلي يبنلا نع يور ام . هموي ءاضق هيلع ناك

 . ( ًارطفم حبصأ ًابنج حبصأ نم ) : لاق

 نب ءاطعو ريبزلا نب ١ ةورع نع انيور : دواد نب دمح ركب وبأ لاقو

 حبصأ نمل ءاضقلاب نورمأي اوناك مهغ -أ يعخنلاو يرصبلا نسحلاو حابر يبأ

 . اذه انباتك نم عضوملا اذه ريغ ف ةلأسملا هذه انركذ دقو ابنج

 ايف الا موص هل حصي ال بنجلا نأ انباحصأ عمجأ : باتكلا نمو

 كلذ ىلع ليلدلاو . كلذ ف طيرفتلا كرتو نايسنلا وهو ةمئال هيف هقحلي

 . لازنالا لوصح ىلإ هيف ءاصقتسالا وهو هنمو جاليالا وهو هليلق نم ىنعملا ) ( ١
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 ناكو ةراهطلا مدعل ةالص الو موص اهنم حصي ال ضئاحلا تناك امل هنا

 موصل ب اب ف ايوتسي ن أ بجوو ةر اهطل ا م دعل ةالصلا هنم حصي ال بنج ا

 ملعأ هللاو

 ليللا يف ةبانجلا هتباصأ اذا مئاصلا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 لبق رجفل هيلع علطف ن اوتي لو ١ لسفغلل رداب ملع نيحف حبصل ا اند دقو

 اذا ليق هنا يعم : لاق ؟ هيلع ءيش ال مأ هموي لدب همزلي له لستغي نأ

 . هموي لدب هيلعف لستغي ن أ لبق حبصل ا هكردأ

 . ناوتي ل اذا ء يش هيلع سيل : ليق هنا يعمو

 نأ ىونو مانو اهب ملعف ليللا لوأ يف ةبانجلا هتباصا ناف : هل تلق

 نم ىضم ام لدب هيلع ليق هنا يعم : لاق ؟ هموص يف اس أب هيلع ىرت

 . هموص

 ينبجعيو انباحصأ لوق يف كلذ ريغ يل نيبي الو هموي لدب : ليقو
 . هموي لدب

 ؟ هيلع ءيش ال هنا لوقلا ضعب ىلع كدنع جرخي لهف : هل تلق

 . انباحصأ لوق يف كلذ ىل نيبي ال : لاق

 يدنع اذكه : لاق ؟ انموق لوق يف كلذ كدنع جرخيف : هل تلق

. مهضعب نع ىوري ام ضعب يف جرخي كلذ نا



 نأ لبق لستغاف بهذف حبصلا دنع ةبانجلا هتباصأ ناف : هل تلق

 دعب ءاذمألا هبش وأ . ةبانج هنم تجرخ مث حبصلا هكردي نأ ةفاخم لوبي

 جرخ نا اما ؟ لسغ هيلع له رجفلا علطي نأ لبقو لوبي نأ لبق لسغلا

 لوق يف كلذ ريغ ىل نيبي الو لسغلا هيلع : ليق دق هنا ىعمف ةبانج هنم

 ` . انباحصأ

 . هيلع لسغلا بوجو ىف هيف فلتخي هنا بسحأف ءاذمالا ىن امأو

 ناوتي ملو يناثلا لسغلا لسغي نأ لبق رجفلا هيلع علط ناف : هل تلق

 نوكي الأ بحأو . لوألا لثم هنا يعم : لاق ؟ هموي لدب هيلع ىرت له

 . ناوتي مل اذا لدب هيلع

 دق هنأل رذع هل ناك اذا هموي لدب هيلع نوكي نأ بحأ ناف : تلق

 . هنظو كلذ ىلا ىضم نا لسغ

 لوب هبرك دقو هنم ابيرق حبصلا لبق ةبانجلا هتباصأ اذاف : هل تلق

 هيلع علطي نأ رذاحم وهو طئاغلاو لوبلا نم سفنتي نأ هل له . طئاغ وأ

 مل اذا كلذ هل نا يعم : لاق ؟ لستغيو كلذ نم غرفي نأ لبق . رجفلا

 . هلمتحي ال ايب هنم ررضلا فاخ وأ هكاسما ىلع ردقي

 همزلي مل لستغي نأ لبق كلذ يف وهو رجفلا هيلع علط ناو : هل تلق

 اذا رذعلا هل لعجي نم لوقي نم لوق ىلع يدنع اذكه : لاق ؟ هموي لدب

 . حبصأ ىتح ناوتي ل

 ىونو مانف ريثك ليللا نم هيلعو ةبانجلا هتباصأ نا كلذكو : هل تلق

 لغاشت وه نأ فاخي تقو يف حبصلا لبق ماقف لسغي حبصلا لبق موقي نأ
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 فاخ وأ كلذ هبرك اذا رجفلا هيلع علط ولو طئاغلا وأ لوبلا نم سفنتي

 مل اذا هنا يعم : لاق ؟ لدبلا هيلع ىرت مأ هموي لدب همزلي الو . ررضلا

 ةلازا الا هلسغ رمأ لمهي ملو ررضلا هنم فاخ وأ كلذ كاسما ىلع ردقي

 . ملعأ هللاو رذع هل كلذ نا وجراف كسمي ال ام وأ كلذ نم فاخي ام

 نيح هتبانجب ملعف هيلع رجفلا علط دقو ماق نا كلذكو : هل تلق

 سبيي ىتح لوبلا نم يربتسي وأ طئاغلاو لوبلل دعقي نا هل له . كلذ

 كلذ هل بحأ الف : لاق ؟ كلذ يف هموي لدب همزلي الو كلذ دعب لستغيو

 نا امهدحأ وأ هب نارضي نيذللا لوبلا وأ طئاغلا هنع لاز اذا هل بحاو

 ءاربتسالاب الغاشت كلذ لعف ناف © كلذ دعب أضوتيو يربتسيو لستغي

 . هلسغو هتراهط ماكحا ىلإ هنم ًادصق أاربتسا ناو هموص داسف هيلع تفخ
 كلذ لواطتي مل ام هيلع ءيش ال نا وجرأف هلسغل داقتعالا اذه ىلع وهو

 . يزجملا رهطملا ءاربتسالا لاح نم جرخيو

 هل له . راهنلا يف مئاص وهو ةبانجلا هتباصا اذا كلذكو : هل تلق

 سبيي ىتح ءاملا نع اجراخ لوبلا نم يربتسيو طئاغلاو لوبلل دعقي نأ

 هل بحأ الف : لاق ؟ همزلي ام وأ هموص يف هرضي الو كلذ دعب لستغيو
 كلذكو . يلا بحأ ناك كلذ دعب نم ىربتسي مث لستغي نأ هنكمأ نا كلذ

 رمأ يف هل يدنع مزحا ناك طئاغلاو لوبلا قيري نأ لبق لستغي نأ هنكما نا

 . هموص

 ناك ءىش هنم جرخي مل ناو لسغلا داعأ ةبانج كلذ دعب هنم جرخ ناف
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 ناوتي ملو لسغلا لبق أربتساو طئاغلاو لوبلا قارا نا تيأرأ تلق

 ىرت له كلذ دعب لسغ مث هلسغل لامها ريغب هلسغ حلاصمل ناك امناو ءيشب

 ريغ يف ناوتي مل اذا هنا وجرأو كلذ هل بحأ ال لاق ؟ هموص يف اسأب هيلع

 . هيلع دسفي ال هناف هحلاصم هيف لخدي ام وأ هلسغ حلاصم ىلإ دصقلا

 لوبي نأ هل له . ءاملا يف لوبلا هءاجف لسغلا يف ذخأ ناف : تلق

 كلذ هرضي الو كلذ دعب لستغي ءاملا ىلا لخدي مث يربتسيو ءاملا نم ًاجراخ

 نأ ينبجعيف هكاسما ىلع ردقي مل اذا هنا يعم : لاق ؟ ال مأ هموص يف

 هلسغل حلاصم نوكي ال ءيش يف ناوتي ملو لعف ناف ددع نم الا جرخي ال
 . يدنع كلذ هعسي نأ وجرأو كلذ دصقيو

 ملع امنيح ليللا يف ةبانخجلا نم لسغلل ماق اذإ مئاصلاف : هل تلق

 ؟ هيلع علطي رجفلا نأ فاخ اذا لسغي أدبي نأ هيلع ام لسغي ءاملا محتقاف

 . يدنع زاج هجرف مث هسأرب أدب ناو هسأر مث ةحرفب أدبي هنا يعم : لاق

 هيلع علط مث هيدي مث هيلجرب مث هجرفب أدبو لعفي مل ناف : هل تلق
 هسأرو هجرفب أدبي نا هيلع نا ملع دقو . رجفلا دعب هسأر لسغ مث رجفلا

 ناو هجرفو هسأر لسغ هيلع نا ملع اذا هنا يعم : لاق ؟ هموص يف همزلي ام

 كلذ يف ارطاخغ هريغ ءىشب ادماع هموص زارحا نع لغاشتف هموص زرحي كلذ

 مل رطاخ ريغ ناك ناو هموص داسف هيلع نما مل حبصلا هكردأ ىتح هموصب

 . ةفصلا هذه ىلع هموي داسف هيلع نمآ

 هسأر لسغ هزبحي مأ ةبقرلاو هجولاو سأرلا لسغي نأ هيلعف : هل تلق

- ١٣ _



 يف يدنع سأرلا وه هنأل ةبقرلا ادع ام ههجوو هجرفو . هلك هسأر لسغي

 . ىنعملا اذه

 رعشل ا لص او ثيحو هدحو هس أر لسغو لعفي ل ناف : هل تلق

 هسأر لسغي مل اذا ليق هنا يعم : لاق ؟ هموص يف همزلي ام لهاج وأ ادمعتم
 لسغي م هنأك هنا ليق دقف لسغلا ىنعم يف سأرلا يف مسالا هيلع عقو يذلا

 ءاوس دماعلاو موصلا ىنعم يف يدنع كلذ يف لهاجلاو . هموص دسفيو

 . هيف طيرفتلاو هئادأب نيدي ام عييضت ىلإ دمعت ذا شحوأ دماعلا نأ الا

 : لاق ؟ سأرلا لسغ نم هب رمؤي امم رثكألا لسغ هيزجي الو : تلق

 . ملعأ هللا

 . رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هرمأف لسخغيل رمف ًاراهن ناضمر رهش يف ًابنج ناك نمف : هل تلق
 هدلاو ةعاط يف كلذ لمعي نأ هيلع له . ايندلا رومأ نم رمأب هدلاو

 لدبيو هدلاو ةعاطل كلذ لعفي نا ءاش نا ال : لاق ؟ هموص دسفي الو

 هنكلو هدلاو ةيصعم دقتعي الو هلسغل ىضمي نأ ءاش ناو هموص نم ىضم ام

 جرخي نأ لثم توف هيف رمأب هرمأي نأ الا هدلاو رمأ ىلا عجريو هلسغل يضمي

 هلف توفيو ررض هيف عقي امم ًائيش وأ عرز نم ةباد وأ قرغ وأ قرح نم ًائيش
 . هموص يف هيلع ضقن الو كلذ لعفي ن أ

 ىضم ام لدبأو هدلاو عاطأ ءاش ناف توفي ال امم ًائيش ناك اذا اماو

 ةيصعم كلذ سيلف هلسغل ىضم ءاش ناو باوثلا كلذ يف هلف هموص نم

 . هللا ءاش نا هدلاول

۔ _ ١٤



 . هدلاوو لجرلا لثم اهجوزو اهيف هلوق ىنعم يف ةأرملا كلذكو

 هرمأو ناضمر رهش ىف ًابنج ناك اذإ دبعلاف : تلق 3 هنم : ةلأسم

 نم لسغي لاق ؟ هتبانج نم لستغيوأ هديس رمأل ىضميأ رمأب هديس

 , هتبانج

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر ) ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

 اهندب رئاس وأ ناضمر رهش يف اهجرف اهجوز سم ةأرما نعو : ةلأسم

 اهنم تجرخف اهل زوجي كلذ نا نظت كلذ ىلع هتدعاسو ناضمر رهش ىف

 اهيلع له . اهريغ مأ ةفطن ةبوطرلا كلت ام ردت مل ةضئاف كلذ عم ةبوطر
 ةسامم وأ ةجلاعمل ناك اذا لسغلا اهيلع ليق هنا يعم : لاق ؟ اهموص يف عيش

 نكي مل ةجلاعموأ ةسامم ريغ نم كلذ ناك ناو ةفطنب سيل هنا ملعت ىتح
 . ةفطن هنا ملعت ىتح لسغ اهيلع

 ةوهشلا عم ءاملا جورخ نوكي ىتح اهيلع لسغ ال : ليق هنا يعمو

 . لجرلا ةلزنمب

 ةعواطم اهنم ناك اذإ هنا يعم : لاق ؟ اهموص لدب اهمزليف : تلق

 . اهموي لدب اهيلع نا ليقف ةوهشلا الو ةفطنلا لازنا درت ملو

 ةفطنلا ىنعم تبث اذإ كلذو . اهموص نم ىضم ام لدب : ليقو
 . مكحلاب

 اهيلعف اهل كلذ نا تنظ ولو تناوت اذاف لسغلاب لوقي نم لوق ىلعو

 . اهموص نم ىضم ام لدب

۔ _. ١٥



 لدب الف اهتوهش نم ىنمأف ةأرما ىلا ناضمر يف رظن نمو : ةلأسم

 . هيلع

 رطفأ نمك وهف اراهن ناضمر يف ىنمأ ىتح هركذب ثبع نمو : ةلأسم

 موي يف ارارم كلذ لعف ناو ةفطنلا لازنال دمعت اذا ةرافكلاو لدبلا هيلعو

 . ةدحاو ةرافك الا هيلع ىرأ الف دحاو

 دري لو هشتي لو ثبع ناف فذق ىتح هركذب ثبع نمو ، هربغ نمو

 همزل ةفطنلا لازنا دارأو ىهشتو ثبع ناو ث هموي لدب هيلعف ةفطنلا لازنا

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 ةداعا هيلع نوكت هناف ةوهشل ا ءاضقل ادمعتم هركذ سم نمو

 . انيكسم نيتس م اعطا و أ © نيعب اتتم نيرهش موصو رهشل ١ نم ىضم ام

 لدب هيلعف لزنأف ناضمر يف هديب هسمي نا ريغ نم هركذ ظعن نمو

 مئان وهو اراهن هتجوز هركذب تثبع ناو هدري ملو كلذ جلاعي مل اذإ مويلا كلذ
 ثدحأ نم ةلزنمب وهو كلذ لعفي مل اذا لسغلا الا هيلع سيلف ىنمأ ىتح

 . مئان وهو

 . ع اضقلا هيلعف مث وهو لزن ف صصح نمو دجويو

 . ( عرشلا نايب باتك ىلا عجر)

 نظي وهو ادمعتم مان مت هتأرما سمال وأ ةبانجلا هتباصأ نمو : ةلأسم

 . فدالتخ ا هيفف . ن اضمر ف وهو حبص أ ىتح ظقيتسي ملف ظقيتسي هنا

۔ - ١٦



 موصي نأ لإ بحأ وأ رهش مويلا كلذ لدب موصي : لوقي نم مهنمو
 . لماك ارهش

 الف لدبي مل ناو لضفأ وهف لدبا ناف ًاعوطت همايص ناك ناف

 . هيلع سأب

 . ةر افكل او ءاضقلا هيلع بجو ء طول اب هموص دسفأ نمو : ةلأسم

 ناك ء اوس ةرافكل او ءاضقلا ًاضيأ هيلع بجو رخا ًاموي دسفأ اذ او

 . هريغ وأ ءطولاب هموص دوسفملا ىلي ىذلا مويلا

 ةرافك الو هموص دوسفمل ١ ىلي يذل ١ مويل ١ موصي لدسفملا نا لئاقل او

 . ليلد لا جاتحي هيلع

 ريخأتل دمعت نم نأ مهنع انيلا ىهانت ام ىلع انؤايلع عمجأ : ةلأسم

 ةريره يبأ نع يور امل . ارطفم حبصي هنا ناضم رهش يف بنج وهو لسغلا

 ايف اوفلتخاو . ( ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم ) : لاق هنا ةي يبنلا نع

 . ءاضقلا نم هيلع بجي

 . ًادحاو ًاموي ىضقي : مهضعب لاقف

 . هرهش ىضم ام هيلع : مهضعب لاقو

 . هرهش ءاضق هيلع : مهضعب لاقو

 . ة ةرافكلا نم همزلي ايف اوفلتخاو

۔ -_ ١٧



 . راطفالل دمعتملا ةرافكب رهش ءاضق هيلع بجوأ مهضعبف

 . هل ةرافك كلذ لعجو رهش ءاضق هيلع بجوأ مهضعبو

 . يسانلا يف اوفلتخاو

 . ًارطفم هيف حبصأ يذلا هموي ءاضق هيلع : موق لاقف

 لهاجلا ىلع ةرافكلا طاقسا ىلع اوقفتاو نورخا هنع ءاضقلا طقساو

 . مكحلاب

 رهش يف لستغت ملف اهجوز اهئطو ةأرما يف هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 اهجوز نا ملعت مل تناك نإ : لاق ؟ ال مأ لسغلا اهمزل ملعت ملو ناضمر

 لسغلا اهيلع نا ملعت ملو هئطوب تملع تناك ناو اهموي لدب اهيلعف اهئطو

 ةرافكلا اهيلعو . رهشلا نم ىضم ام لدب اهيلعو هلهج اهعسي ال اذه ناف

 نيتس ماعطاف عطتست مل ناو { نيعباتتم نيرهش مايصف دبحت مل ناو ةبقر قتع

 . انيكسم

 هندب لسغ لبق هبوث لسغب أدبف ناضمر يف اراهن بنجأ نمو : ةلأسم
 . هيلع لدب الف لسغل ا نع لغاشتي ل ناو . هرهش نم ماص ام لدب هيلعف

 . كلذ هموي لدب موق لاقو

 ءاملا بلط لثمب مالكلا نم عونمم ريغ وهف ًابنج حبصأ نمو : ةلأسم

 هر لغاشت ناف لسغلا نع هب لغاشتي ال يذلا اذه وحبو مالسلا درو

 . ةرافكلا هيلعف ًادمع هريغب وأ

۔ -_ ١٨



 الف مميتلا لهجو لستغي عدي ملو ناضمر يف بنجأ نمو : ةلأسم

 مهنيب ىرعتي نأ ايحتساف اسان هدنع دجوف لستغيل ءاملا ىلإ جرخف كرت رفسأ
 اذاو . هموص نم ىضم ام هيلع دسف دقف سمشلا تعلط ىتح لستغي ملف

 هنكمي مل نا هنأل اذه كرتب هرذعن الو ةالصلل ةرافكلاو ةالصلا هيلعف مميتي مل

 . ىلصو مميت مهدنع ىرعتي نا

 ردقي ملو دراب ءام هدنعو حيحص وهو ناضمر ي بنجأ نمو : ةلأسم

 سمشلا تعلط نأ ىلإ ىلصو حسمتو مميت الو لستغي ملف ءام نيخست ىلع
 ةالصلا لدب يفو . ةالصلا لدب هيلعو هموص نم ىضم ام هيلع دسف دقف

 . فالتخا اضيأ

 يدتبي الو يرتشي الو عيبي الف اراهن بنجأ اذا مئاصلاو : ةلأسم

 رمأ نم ءيشب لغاشتو ىناوت ناو هلسغ رمأ ريغل جرعي الو مالسلاب ادحا

 . ملعأ هللاو هيلع سأب الف كلذ نم ائيش لعفي مل نإو ، هموص دسف هايند

 ملعي مل نمو هيلع ملس نم ىلع مالسلا دريو هايملا نع لأسي نأ هلو

 هنيح نم لسغف ةبانج هركذب دجوف لوبيل ىضمو سانلا ملكو هتبانجب

 . كلذ نيح لسغ مث اهار ىتح هتبانجب ملعي مل اذإ هيلع ءيش الف

 ضرحو لسغ قدو ءام نيخستب لغتش اف ًار اهغ بنجأ نمو : ةلأسم

 . لضفأ كلذ ليجعتو اسأب ىرأ الف ةعرسب كلذ ناكو

 كلذ يفو ءاملا ناخسا لعب نم لسغلاو . ضرحلا بلط ناك ناو 1

 ضرحلاو لسغلا بلطو ءام ناخسا نوكي نأ الا كلذ بحأ ايف اضيأ

۔ -_ ١٩



 هنيح نم لستغي مل اذا بنجلا ىلع اينا ليق دق هنا تدجو : ةلأسم

 رثكأ هنا يدنع اميف لوقلا توبث ىنعم يف يدنع كلذ ىدعتي الو هموي لدب

 . كلذ اهموي داسف ءاسفنلاو ضئاحلا ينعأ لصفلا اذه يف اهيلع امناو لوقلا

 رهش نم موي لك نا لوقي نم لوقل مهلك مهنم كلذ يدنع دعبي سيلو
 نوثالث هناو ةدحاو ةضيرف هلك وه سيل هناو دارفنالا ىلع ةضيرف ناضمر

 . ملعأ هللاو رابتعالا ىلع ىنعملا يف تباث كلذف ةضيرف

 جورخ مكح ىنعم تبني مل ام هنا يعمو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم

 ناضمر رهش يف ناكو طايتحالا ىنعمب لسغلا موزل ناك امناو قفادلا ءاملا

 ةبانجلا ىري هناالثم لسغ هيلع سيل نأ نظي امل كلذ هانع نم لسغي ملف
 لوق يف يدنع جرخيف ًاعامج ىأر نكي مل اذا لسغي الف هندب يفوأ هبوث يف

 كرت نمك هنا لايتحالاب ارذع كلذ يف هل لعجي الو هل لسغلا همزلي نم
 . ًادماع لسغلا

 لدب هيلع نا : مئاص وهو ًادماع لسغلا كرت نميف ليق دقو
 رذعي : ليق دق هنا ىعمو ةلاهج لاب رذع هل نوكي نأ الا هموص نم ىضم ام
 . يناعملا نم ىنعمب لسغلا كرت ف ةلاهجلاب

 اميف هل رذع الو هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا ليق دق هنا يعمو
 . اذه لثم ى ارذع اهيف هل نا بسحي يتلا نونظلا نم نظي

 ليوأتلا هيف هل يذلا اذه لثم ف انا هنا لوقلا ضعب ف هنأ 3 يعمو .

 ناظلاو لوأتملا سيلو لهجي وأ ادمعتم كلذ كرتي مل ام هموي لدب نظلاو
. لهاجتملا الو لهاجلاك



 يف هيلع ءيش ال هنا اذه لثم يف لوقلا ضعب يف جرخي هنا { يعمو

 هتالص يف ةرافك اهيلع مل ةلزنم لكو هتالص يف ةرافك هيلع نكت مل ايك هموص

 توبث يف موصلا ىنعم يف اذه لثم يف ناكو كلذب ىلص اذا اذه لثم يف

 كرت وه امناو . راهنلاب عماجي مل اذا هموص يف لسغلل كراتلا نأل ث لدبلا

 لدب هيلع نا ليق ام رثكأف مالتحا وأ عامج نم ةحيحص ةبانج نع لسغلا

 . هموي لدب هيلع امنا هنا هقحلي دقو هموص نم ىضم ام

 ناو لوقلا نم ذاش هلعلو ةرافكلا هقحلت هنا ىنعم هبشي اميف ليق دقو

 ىناعملا هذه نم كل تركذ ايك كلذ يناعم قحليو لمتحي لب ذشي ال ناك

 اذا لهجلا ىلع ةالصلا يف ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلع يدنع همزلي امم
 يدنع نوهأب موصلا سيلف الهاج ابنج وأ الهاج ةساجنب يلصملا اهالص

 ىلع ةالصلا موقت ال اك ةبانجلا ىلع موقي ال هنا تبث اذا ةالصلا نم

 . ةساجنلا

 ةرافكلا هيلع ناك الهاج هيلع ةالصلا موقت ال امم ىلص اذا ناك اذاو

 نا الهاج ةالصلا هب موقت ال ام ىلع ماص اذا موصلا يف يدنع كلذ هشأ

 . ةرافكلا هقحلت

 ناضمر رهش يف ليللا يف ةبانجلا هتباصأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هبايث بيطرت هلزنم نم جرخ اذا فاخف ةليللا كلت باصأ دق ثيغلا ناكو

 رجفلا هيلع علط ىتح ثيغلا عفري ملف ثيغلا روتف رظتني دعقف ثيغلا نم

 هنا هتينو ثيغلا روتف راظتنا هلزنم يف هدوعق ناك نا : لاق ؟ هيلع ىرت ام

 فاخي ناك ناو كلذ هموي لدب الا هيلع ري مل رجفلا هيلع علط ىتح كلذك

۔ - ٢١



 هسفن ىلع فاخي نكي ملو ثيغل الا هسابتحا نكي ملو رجفلا هيلع علطي نا

 . هرهش نم ىضم ام لدب هيلعف ثيغلا ةبوطر الا

 ىتح هسفن كاله ىلع افوخ ثيغلا نم هلزنم ف سبتحا ناك ناو

 . هموص نم ءيش لدب هيلع نكي مل رجفلا علط

 ىلع اهربج ةمزال ةرافك ةمئاص يهو هتأرما ء ىطو لجر نعو : ةلأسم

 يف اهيلع ضقنلا لاخدال اهؤطو هيلع روجح هنا يدنع : لاق ؟ كلذ

 . فالتخا هيف ناك ربجلا ىلع اهئطو اذاف موصلا

 . اهموي لدب اهيلع : لاق نم لاقف

 . اهيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 . ىلوألا لثم اهنا يدنع : لاق ؟ هلثم ناضمر كلذكو : ليق

 هنا يدنع : لاق ؟ امزال اهموص ناك اذا جوزلا ىلع بجي ايف : تلق

 .. رافغتسالاو ةبوتلا الا همزلي ال اهيلع ءيش ال لوقي نم لوق ىلع جرخي

 ييف ناضلا هيلع قلعتي : ليق هنا & يعمف اهمزلي نم لوق ىلعو
 . اهموص اهيلع دسفيو اهيلع قلعتي

 نوكي نا ينبجعي : لاق ؟ نايضلا نم وه هيلع قلعتي ايف : هل ليق

 نأ يدنع هبشي هلعلو ءيش همزلي نا ينبجعي الف وه اماو اهموي لدب اهيلع
 . اهموي لدب يه موصتو انيكسم نيتس ماعطا هقحلي

۔ ٢٢ _۔-



 ناضمر رهش يف ةمئاص يهو اهجوز اهيلع عقو يتلا امأو : هريغ نمو

 نم اهمزلي ام جوزلا ىلعو كلذ لدب ةأرملا ىلع : ليق دقف كلذ ىلع اهبلغو
 دحاو لك ىلعف ةأرملا هتعواط ناو ايئاص ناك نا ةرافكلا وه همزلتو . ةرافكلا

 . ةرافكلا اهنم

 يدنع : لاق ؟ ىذمأف هتجوز سل اذا مئاصلا نع لئسو : ةلأسم

 . هموي لدب هيلعف ىذمأف ةوهشلا سمللاب دصق اذا : ليق هنا

 . هيلع ع ىش ال : ليقو

 كلذ : لوقي نم لوق يف لدبلا بجو يذلا يذملا ىنعمف : هل تلق

 ىنعم الو ةوهشلل سمللاب ليق هنا يدنع : لاق ؟ ةوهشلل سمللاب مأ
 . يذملل

 اهرظن وأ اهلبق وأ اهجلاع وأ ةوهشل هتجوز مئاصلا سم اذا : ليقو

 . هموي لدب هيلع : ليق هنا يعمف

 |ك هنم دلوتو عاجل ازج امو عامجل ا عونمم هن ال هيلع لدب ال : ليقو

 سمللا نم ناك ام لك يف ليق اميف يدنع ءعىضوتملا كلذكو : لاق

 هناف هديب اهجرف هسمالا موصلا لثم هنا رظن وأ اهلبق وأ هجرفب هتجوز جرفب
 نم ىضم ايكف موصلا امأو ءوضولا دسفي هنا الا افالتخا (هيف) اهيف ملعا ال

 . فالتخالا

۔ ٢٣ _۔



 ةبانجلا هتباصأ وأ ناضمر يف ابنج حبصأ لجر نع لئسو : ةلأسم

 نأ هل له رتس عضوم وهو ءاملا برق عضوم يف لسغي نأ ايحتساف راهنلاب
 دحأ هب ىردي نأ بحي مل اذا ةريثك عضاوم زواج ولو هريغ ىلا كلذ زواجتي

 يف ذخأيو ءايحلا عدي نا رمؤي هنا يعم : لاق ؟ ةبانجلا لجأ نم لسغي هنا

 . هادعتي الو هيف لسغلا هعسي ثيح لسفلا ميدقت ف هل مزاللا

 . لمهمب وه سيلف هل ةدارالاو . لسغلا ىنعم ىلع كلذ لعف ناف

 ناوتي ملو لسغلا بلط يفو لسغلا ةين ىلع ناك ام اذه ىلع يدنع لسغلل

 بيعلا يفني نا هل نأل كلذ هرضي الو مات هموص نا يعمف ىنعملا اذهل الا

 كلذ ريغب ناوتيوأ لسغلا نع هتين لمهي مل ام هيف مثأي نكي مل ولو هسفن نع
 . هموص دسف كلذ ريغب ىناوت ناف اريثك وأ اليلق

 اهيف نكمي يتلا عضاوملا زواجي الو ءايحلا ليبس ىلع ناك اذا امأو

 . ملعأ هللاو ةحلاص ةداراو كلذ يف ىنعم هل ناك اذا لسغلا

 ةوهش ريغ وأ ةوهشل هتأرما جرف ىلا رظنف ايئاص ناك نا تلقو : ةلأسم

 متي له فذقت لو ةفشحلا بيغت نأ لا اهئطو وأ هجرمب وأ هديب هسم وأ

 . هموص خسو دقو { متي : ليق دقف ؟ اراهن ناك اذا هموص

 عماجملاك وهف ةفشحلا بيغت ىتح اهئطو ناك اذا امأ : هريغ لاق

 () . ضقنلا هيلع نا افالتخا ملعأ الو

 ناضمر رهش مئاص وهو جرفلا يف ةفشحلا جلوا نم ىلع نا ةلأسملا هذه يف رظانلا انل لاق )١(
 . ملعأ هللاو هنم ىضم ام ليقو رهشلا لدب كلذ يف دمعلا ىلع هموص هيلع ضزتفلملا

 ۔ ٢٤



 هسفن ىلع فاخف . عابسلا هيف عضوم يف ناك لجر نعو : ةلأسم

 يف عبسلا نم فاخف ليللا يف ةبانجلا هتباصأف ناضمر رهش يف ناكو . اهنم

 لهجو . ليللا يف مميتلاب هموص زرحي ملو حبصأ ىتح لسغلا رخاف ليللا
 ىلع فاخي ناك اذا اذهف تفصو ام ىلعف ؟ ليللا يف مميتلا بجي له كلذ

 ملف كلذ لهج اذاف هموصل ليللا يف مميتلا هيلع بجو عابسلا نم هسفن

 نم ىضم ام لدب هيلع : ءاملعلا نم لاق نم لاقف ، حبصأ ىتح لعفي

 . هلهجب رذعي لو هموص

 نا رخا الوق اهيف نأ بسحأو كلذ هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 هموي لدب هيلع نوكي نأ اذه يف بحن يذلا نأ الا مات هموصو هيلع ءيش ال

 . هللا ءاش نا باوص نيلوقلا الكو كلذ

 رن ل هلهجب هرذعو هيلع ءيش ال لاق نم لوقب ذخأ نم كلذكو

 وهف ىضم ام لدب طايتحالاب ذخأ نم كلذكو . هللا ءاش نا اسأب كلذب

 . ةهبشلل دعبأو ةجحلل عطقأو طوحأ

 وهو ابنج حبصأ اذا مئاصلا يف ليق دقو : لاق هريغ نمو : ةلأسم

 رم ىتح ملعي ل اذإ هنا : لاق نم لاقف كلذ دعب ملع مت هتبانجب ملعي ال

 . هموي ل لب هيلعف هلك مويل ١

 يف ناوتي ملف راهنلا يف ملع اذا امأو © هيلع لدب ال : لاق نم لاقو
 . هيلع لدب الف لسغلا

 ملع ام ىتمف ملع مث ملعي ال وهو ابنج حبصأ اذا : لاق نم لاقو

 ناك ولو موصلا هل دقعني الو ابنج حبصأ هنآل . لسفخلا هيلعو ةداعالا هيلعف

۔ -_ ٢٥



 هيلعو مثا ريغ وهف ملعي ال وهو هتساجنب ىلص ول هنأل هتبانجب موصلاب
 يذلا يف ديعس يأ خيشلا لوق نم انفرع يذلاف ةبانجلا كلذكو . ةداعالا

 © ناوتي ملو لسغف راهنلا يف ملع مث ةبانجلاب ملعي الو مئاص وهو ابنج حبصي
 . دايز يبأ نع اذه دجويو 6 لاح ىلع هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف

 . مويلا رثكأ ضمي مل ام هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . بنج وهو هلك مويلا ضمي مل ام هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 هنال . هيلع لدب الف بنج وهو هلك مويلا ىضم ولو : لاق نم لاقو

 هيلعو . بيغلا ملع فلكي الف ةبانجلاب ملعي ملو ةنسلا ىلع هماص دق
 راهنلا يف ةبانجلا هتباصا ول هنا ايك هملع الا فلكي الو ملع اذا لسغلا

 بانتجالا مكح هل لصح دقو { لدب هيلع نكي مل ملع نيح نم لسغف
 نع لسغلاب الا اهؤادأ موقي ال يتلا ةضيرفلا ءادأ دنع لسغلا ضرف بجوملا

 هيلع رن مل لوقلا اذه بحاص هنع ملعي مل امل اذه كلذكو . ةبانجلا كلت

 لسغي نأ لهجف ةبانجلاب ملع ولو . هل هملعل ةلاهجلاب روذعم هنأل الدب
 ةلاهج هذه نأل ةلاهجلا هعفنت مل ةالصلا ىلا لسغلا ريخأت هعسي هنا نظو

 ١ كلذ يف بجاولا ملع هل نيربعملا نم ةلالدلاب هملع كردي ام ملعل

 . ملعأ هللاو اندنع ةلاهجلا هذه ريغ ةساجنلا دوجوب هملعل مدعلا ةلاهجو

 هيف رظنيف هدحو خيشلا نع فالتخالا اناو اندنع نم حرشلا اذهو

 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخؤي الو هلك

 . هرهش لدب هيلعف سم ناو هموي لدي هيلع : لاق ، ىنمأف ناضمر رهش يف

۔ -_ ٢٦



 ناضمر يف مئاص وهو هتأرما ىلا رظن اذا هنا انظفح : رثؤملا وبأ لاق

 ديري ال وهو ىنمأف ةوهشلا هتقبسف اهسم اذاو هموي ناكم موي هيلعف ىنمأف

 ناو . كلذ هموي عم رهشلا لوأ نم هموص نم ىضم ام هيلعف ةوهشلا ءاضق

 . ملعأ هتناو عماجملا ىلع ام هيلعف هرظن وأ هسمب ةوهشلا ءاضق دارأ

 اهسمي لزي مل اذا هنا وجرأ اميف يلع نب ىسوم نع دجويو : ةلأسم

 . رهش موصو مويلا كلذ لدب هيلعف لزنأ ىتح ةوهش ريغ ىلع

 . ال ٠ رهشل | : 9 اق نم ل اقو

 نع ۔ هللا هيضر ۔ ديعس نب دمحم ديعس يبأ ىلع ضرع امم : ةلأسم

 هكردي ىتح مانيف ناضمر يف ةبانجلا هبيصت وأ هلهأ نم بيصي لجرلا
 : لاقف ريثك ليللا نم هيلعو كلذ هباصا ناك نا : لاق لسغي ملو حبصلا

 لعف ناف © سأب الف حبصلا هكردأف لستغا مث روحسلا وندي ىتح مانا

 ىضم ام هيلع دسف دقف حبصأ ىتح ىناوت وأ مانف حبصلا نم ابيرق كلذ

 . هموص نم

 ي ةبانحجلا لجرلا تباصا اذا ۔ هللا همحر هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 اذا ةأرملل زوجي ايك هل زئاج كلذ نا نظو لكأو لستغاف اراهن ناضمر رهش
 . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف تضاح

 رهش ف اهجوز اهئطو ة رم ١ ف لاق هنا ديعس نب لمح : ةلأسم

 ملو تحبصأ ىتح ةبانجلا نم لستغت نأ تهركو تبضغف ليللا يف ناضمر
 مايص ةالصلا كرتب اهيلع : لاق هنا دمحم معزف ةالصلا تتاف ىتح لصت

- ٢٧٢ _



 كلذب ارهش ناضمر رهش ف تحبص أ ىتح ةدماع لسغل ا كرتبو نيرهش

 . اهموص نم ىصم ام اهيلع دسميو مويلا

 . لاق ام نسحأ ام مشاه لات

 لدبو اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع ليق دق : ديعس وبأ لاق
 هبشأ هنأل لا بحأ وهو ةالصلا كرتل دمعت مل اذا ةلهاج تناك نا ةالصلا

 . انباحصأ بهاذم لوصاب

 ادمعتم اركاذ ناك اذا امارح ناضمر رهش ىف ىنز ىذلا امأو : ةلأسم

 نيرهش موص ةرافكلاو رهشلا نم ىضم ام هيلعف رفاسم ريغ ارضاح
 ةرافكلا يف اذه ريغ ليق دقو كلذ يف ريح ةبقر قتع وأ انيكسم نيتس ماعطا وأ

 . لوقلا رثكأ هيلع ام اذهو

 اهب ظقيتساف ناضمر رهش يف ليللا يف ةبانجلا هتباصأ نمو : ةلأسم
 ةفرعم ىلع همون ناك ناف حبصأ ىتح ايسان ناضمر يف هنا بسحي ملو مان مث

 . هموي لدب هيلعف ايسان ناك ناو هموص نم ىضم ام لدب هيلعف

 . هيلع ء ىش ال يس انل ١ ف ليق دقو 1 هربغ نرمو

 مويلا كلذ يف رفاس مث ادمع ناضمر يف هتأرما عماج لجر نعو

 . ةرافكلا اهيلعف ضيحلا ىف اهاتأو

 يتأيف راهنلا يف ةبانجلا هبيصت لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 ىتح رظتني فقيف اناسنا هيف دجيف هيف لسغي نأ ديري رتتسم عضوم ىلا
 . سأب ال لاق غرفي

۔ _ ٢٨



 رهاطب سيل ءايب لسغ لجر نع بوبحم نب دمحم تلأسو : ةلأسم
 همزليو بنجل ١ ةلزنمب هزا ى أرو ائيش كل ذ هلسغ ري ملف ملعي ال و ا ملعي وهو

 . مئاص وهو راهنلا يف لسغلا يف ىناوت اذا بنجلا مزلي ام

 . ا ذه ليق دلق معن : ل ق هربغ نمو

 وهف سجن هنا ملعي وهو سجنلا ءاملاب لستغا اذا : لاق نم لاقو

 ناوتي مل هنال هيلع سيلف سجن هب لسغ يذلا ءاملا نا ملعي مل ناو . كلذك

 . سجن هب لسغ يذلا لوألا ءاملا نا ملعي نأ ىلإ هنم لسغ اذا كلذو

 . هموي ل لب هيلع : لاق نم ل اقو
 ھ

 ةبانجلا هبش هبوث يف رصبأ لجر نع ۔ هتلا كمحر ۔ تلأسو : ةلأسم

 ىلعف . هتباصأ ىتم ملعي الو اراهن ناضمر رهش يف ةحيحص ةبانج وأ

 ناو مات همايصف لستغا ةبانجلا هذه رصبأ ام نيح نم ناك ناف . تفصو ام

 دحأب ىلص ناك ناو هموص نم ىضم ام لدب هيلعف لسغلا نع ىناوت ناك

 نا كلذكو ث لدبلا مهيلعو هفلخ ىلص ناك نم ةالصو ةدساف هتالصف

 ءيش الف ةبانج اهنا نقيتسي مل ناو ةبانج اهنا نقيتسا اذا اذهو هدحو ىلص

 . ةبانج اهنا ملعي ىتح هيلع

 ءاملا لازنا دري لو ةفطح اهسم وأ ةمطح هتأرما ىلا رظن نرمو : ةلأسم

 . هيلع ءيش الف ىنمأف

 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

۔ _ ٢4٩



 . اهسم اذا نيرهش مايص هيلع نا لضفملا نب رمع نعو

 اهيلعو ةرام ةأرما مسوت اذا هنا رباج يبأ نب ىسوم رباج يأ نعو
 . ينملا لازنا دري مل اذا هلك اذهو 5 هموي لدب هيلعف ىنمأف اهبايث

 لدب هيلعف ىنمأف ةفطخ سم وأ ةفطخ رظن اذا هتأرما ريغ يف امأو

 . هموي

 . هرهش نم ىضم ام : لاق نم ل اقو

 ريغ ناك ناو هموي لدب هيلعف ىنمأف هتأرمأ سم نم : لاق نم لاقو

 . هموص نم ىضم ام لدبف هتأرما

 تاروع نم تاروجحملا نم ءيش ىلا رظن اذا هنا ديعس يبأ نعو

 ىتح هيلع دازف كلذ نع عجر مث ادمعتم ءاوس كلذ يف هريغو جرفلاو ءاسنلا

 لدب هيلعف اهيلا رظني لزي ملو كلذ نع عجري مل ناو هموي لدب هيلعف ، لزنا
 . ىضمام

 . رظنلا لثم هدنع سملاو عماجملاك وهف ةفطنلا لازنا .دارأ ناو

 ةوهشلا هيلع تدازف دمعت الو مارحلا ةدارا ريغ نم ةفطخ رظن ناو

 نا ةدارا ريغب هنم ةبانجلا تجرخ ول هنا تفرع دقو . هيلع ءيش الف ىنماف

. هموي لدب هيلع



 . لعف الو ةدارا كلذ يف نكي مل هنال هيلع ءىش ال : لاق نم لاقو

 ىنمأ ىتح يهشتيو هرظني لزي ملف ةأرما جرف ىلا رظن نا : ليقو

 . رهشلا نم ىضم ام لدب هيلعف

 لدب لضفملا نب رمع نعف اهجلاعي وهو ىنمأف هتأرما جلاع نا : ليقو
 . رهشلا

 . ىضم ام لدب هيلع نا ديلولا وبأ عفرو

 لوقلا اذهبو ارهش ماصو ةمسن قتع ىنمأف اهجلاعو اهسم اذا : ليقو

 . ىضم ام لدب هيلعف ىنمأف اهاهشتف هبرقب ةأرما ترم اذا : ليقو

 . موي لدب : لاق نم لاقو

 . سملل لمعتي ل اذا هيلع ءىش ال : لاق نم لاقو

 بجت الو هلل قح ةرافكلا نأل ةرافكلا يف ءاوس لجرلاو ةأرملاو : ةلأسم

 تبجو امنا ةرافكلا نألو هيف ناكيرش ايهنا مث كلذك مثأملا مظع عم الا

 اهيلع ةرافكلا نع ل يبنلا توكس نع يور ام اماو . موصلا داسفال

 رغ نوكت نا كلذ عمو اهايا هبوجو ىلع لدي هايا هبوجو ناف لجرلا همازلاو

 يف تضاح ةأرما يف اولاق دق انباحصا نا ىرن ال وأ ةنونجم وأ ةمئان وأ ةغلاب

 ةالصلا اهكرتل مهضعب اهمزل أف ناضمر بهذ ىتح لستغت ملف ناضمر رهش

 اهجوز اهئطو يتلاو نيرهش ةرافك مايصلا اهكرتلو نيرهش ةرافك
 . لسغلا تكرتف

- ٣١ _



 هيلعف اهرشابي نأ ديري ناضمر رهش ف هتأرماب ل ا لجر نعو : ةلأسم

 ءاوس كعم وهأ اهجلاعي وهو لزنأ مث لازنالا ديري ال ناك نا تيأرأ مات رهش

 . رهش لضفملا نب رمع لاق : هللا دبع وبأ لاق ؟ فلت وأ

 . الخ ام لدب : لاق نم لاقو 6 ديلولا وبأ لاقو

 ةبانجلا هتباصأ لجر نعو . زرحم نب ديعس نم هنا دجوي امم هريغ نمو

 اوماق اذا هنوظقوي هباحصا نا نظو مانف داع مث هبتناف & ناضمر رهش يف

 نع ناورم وبا لاق . حبصلا حبصأ ىتح ظقيتسي ملو هوظقوي ملف روحسلل

 . هموي ل لب هيلع نا : ريشب نع مش اه

 هبتناف رفاسم وهو ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصأ لجر نعو : ةلأسم
 مش اه نب دمحح لاق = ءام هدنع سيلو حبص أ ىتح مميتي لو ليلل ف

 . هرفس يف ىضم ام هيلع : لاق نم لاقف هريغو ردتقملا دبع تلأس

 . ناضمر رهش نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقو

 لدب هيلع نا لاقف . يناسارخلا مشاه اهنع لئس : دايز وبا لاقو
 . هموي

 . هلك كلذ هيلع ليق دق معن لاق © هربغ نمو

 . هموي ل لب هيلع : ل اق نم ل اقو

 . م ات هموصو هيلع غ يش ال : لاق نم ل اقو

۔ ٣٢ _۔



 هتأرما رمت لجر نع هدنع اناو لجر هلأسو ناورم يأ نعو : ةلأسم

 . ماص ام ديعي لاق مئاص وهو لزنأف اهاهشتف هبرقب

 . هموي لدبي : ليق دقو لاق هريغ نمو

 لمعتي ل اذا ء يش هيلع سيلف كلذ ىلع بلغ ١ ذإ : ل اق نم ل اقو

 . سمللا

 سيلف اهب ىدامتف ةبانج هتباصأف ناضمر لدبب ماص نمو : ةلأسم
 . مويلا كلذ لدب الا هيلع

 نعو ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 نأ يمعو ةالصلل مميتف ءام دجي ملو ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصأ لجر

 همميتب ىزتجيو هللا ءاش نأ هل مات وهف ؟ همايص هل متت له مايصلل مميتي

 راهنلا يف مميت ناك ناو { ليللا يف مميت ناك نا همايصلو هتالصل كلذ

 . ناوتي ملو ةبانجلا نم هباصأ ايب ملع اينيح مميتف

 ليللا ف ناك اذا هموصل مميتلا هيزجح ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . اهتقو لوخد لبق مميت اذا ةالصلل هيزجي الو

 هتباصا نمع هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يأ نع دجوي امو : ةلأسم

 ؟ تقولا يف ةرطاخم يفوهو لسخلا يف ىناوتف ليللا يف ناضمر رهش يف ةبانجلا
 هكردأ مث . ةبانجلا نم هدسج سم امو سأرلاو نيجرفلا لسغ ناف : لاق

 هيلعف هسأر لسغي ملو جنتسي ملو حبصلا هكردأ ناو . هيلع ءيش الف حبصلا

 . هموص نم ىضم ام

۔ _ ٣٢٣



 ليللا نم ةعس هيلع نا ىري وهو لسغلا يف ىناوت ناف : هل تلق
 لو حبصلا لبق ة لستغي نا هتين ناك نا : لاق حبصلا لبق لسغي نأ هتينو

 . مويلا كلذ موي ناكم موي لدب هيلعف لسغلا كرتل دمعتي

 لدب هيلع : لاق ؟ حبصأ ىتح ادمعتم لسغلا كرت ناف : هل تلق

 . هموص نم ىضم ام

 مث حبصلا نم ابيرق ناك ىتح ادمعتم لسغلا كرت ناك ناف : تلق

 . هيلع ءيش ال : لاق ؟ حبصلا هكردأ مث هسأر لسغو ىجنتسا

 لستغاف اليل ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصأ نمع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هلسغ نكي مل هدسج نم عضوم اذاف حبصأ ام دعب نم رظن مث ىلصو
 اذه همايص يف هيلع ءيش الو . ةالصلا ديعيو عضوملا كلذ لسغي : لاق

 . هلل ١ همحر رثؤم ١ اب أو روهمجل ١ نب لمحم هنع لئس امم دجوي ام

 ىأر هنا مث ، ناضمر رهش يف ايئاص حبصأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لسغي ملف عامجلا ري مل اذا كلذ يف لسغ هيلع سيل نا نظو ةبانج هبوث يف
 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق ؟ همزلي ام

 رخآ وهو عضوملا اذه ريغ يف هنع تظفح دق : لاق هريغ نمو
 . هموي لدب هيلع نا هنع تفرع ام

 يل اهجوز اهعماجي ةأرملا نأ انعمس : دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 دسفت ال كلت نا ةفطن راهنلا يف اهمحر يف ىقبيف لستغتف ناضمر يف ليللا

 . رخآ السغ اهل ددجحت الو اهموص اهيلع

۔ -_ ٣٤



 ءام هدنع نكي ملو حبصلا لبق اليل ةبانجلا هتباصأ نمو : ةلأسم

 - هللا همحر ۔ يلع يبأ نعف حبصأو لهج ناف . هموصل حبصلا لبق مميتف

 . ىضم ام لدب هيلع نا

 اولاق مهنأل مميتلا لهج اذا هيلع لدب ال : لاق نم لاقو 5 هريغ نمو

 . مميتلا لهج عسي

 . مميتلا لهج عسي ال : لاق نم لاقو

 رصبأف لجر مان ناف : هل تلق بسحأ اميف ةيواعم يأ نع : ةلأسم

 اهطابر نم اهقلطأ وأ ةرقب طبرف اراهن هتباصأ دق ناضمر رهش يف ةبانجلا

 اذا هموي لدب اذه لك يف هيلع : لاق © هعم فقو وأ هملكف اناسنا يقل وأ

 ( . نهنم ةدحاو لعف

 . هموص نم ىضم ام هيلع دسفي : ضعب لاقو

 نيح نم لسفف راهنلا يف ةبانجلا هتباصا اذا مئاصلا يف ليقو هريغ نمو
 لوق نم افالتخا كلذ ف ملعن الو . مات هموصف ناوتي لو ملع ام

 ملع امنيح لسغلا ىلا ىضمف ليللا يف ةبانجلا هتباصا نا امأو . انباحصأ

 . هيف فلتخي امم اندنع اذهف لسغي نا لبق رجفلا هيلع علطف ناوتي ملو

 . راهنلا لثم اذه سيلو 5 هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف

 . ناوتي مل ام ءاوس هلك : لاق نم لاقو

۔ _ ٣٥



 فاخ اذا ءاملا دجي ال ثيح رفاسملا نا ايك هزرحا دق هنال . هيلع لدب الف

 . هموص ز ارحال ليلل ا ف مميت رجفل |

 ىضقنا دقو راهنلا يف ةبانج هبوث ىف ىأر لجر نع لئسو : ةلاسم

 . ملعي مل اذا هيلع ءيش ال : لوقي اضعب نأ يدنع : لاق ؟ هلك مويلا

 . هموي لدب هيلعف بنج وهو هلك هموي رم اذإ : لاق نم لاقو

 راهنلا نم رم . بنج وهو كلذ هموي ٢ حبصأ اذا : لاق نم لاقو

 . لدبلا هيلعف ريثك وأ ليلق

 اهنساحح ف هتأرما ف رظني لجرلا نع |آشاه تلأس هربغ نمو : : ةلأسم

 هموي ناكم اموي هيلع ىري ناك ىسوم نا : لاق ؟ فذقي ىتح ناضمر يف

 . ةدحاو ةلزنمب ىهف هتأرما ريغ ةأرما رصبأ اذاف كلذ

 ناو هموي لدب هيلع ناك هتأرما تناك اذا هنا ناےلس نع حبسم ركذو

 . كلذ هموي ناكم ارهش ماص هتأرما ريغ٠تناك

 رهشلاب لاق يذلا ىضم ام لدب : لاق نم لاق دقو لاق هربغ نمو

 ناضمر رهش ف اهسم و أ هتأرما لبق نميف ةيواعم يب ا نع : ةلأسم

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا ىنمأف

 وهو ةفطنلا لازنا دري ل اذا كللذو رهش مايص هيلع : لاق نم لاقو

 . لوألا لوقلاب ذخأي

۔ -_ ٣٦



 . موي لدب هيلع : لاق ؟ ىنمأف هتأرما ىلا رظن ناف هل ليق

 امه : لاق ؟ ىنماف اهاهشتف هتأرما ريغ ةأرما ىلا رظن ناف : هل ليق
 . موي لدب هيلع امنا هتأرما ريغو هتأرما ءاوس يدنع موصلا يف

 ةبحم وأ هتأرما ةوهشل اهسم اذا هتأرما يف ليق دقو : لاق هريغ نمو

 لزي ملف هتأرما سم ىهتشي هنا الا ةفطنلا لازنا كلذب ديري الو هتأرما سم

 لازنا دارأ ناو ۔هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا © ىنمأ ىتح كلذ ىلع

 . ةرافكلاو لدبلا هيلعف كلذ يف ةفطنلا

 ربعي ام ةفطنلا لازنا دري مل نا سملا لثم كلذك وهف كلذك رظن ناف

 هيلعف ةفطنلا لازنا دارأ ناو آ ىضم ام لدب هيلعف هتأرمال رظنلا ةبحم نم هب

 ىتح كلذ هيلع ديازتو كرت مث سم وأ ىضم مث رظن نا امأو ةرافكلاو لدبلا

 ةوهشل هتأرما ريغ رظن وأ سم ناو 5 هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف لزنأ
 . ةرافكلاو لدبلا هيلعف ىنمأ ىتح اهجرف ىلا رظنو

 يف ةبانجلا هبيصت ةيرقلا يف ناك اذا مئاصلا كلذكو : ليق : ةلأسم

 نخسأ جلف ىلا بهذيف كلذ نم ررضلا فاخيو ادراب اجلف دجيو ليللا
 ناف ، هموص زارحال مميتي نأ هيلع نا رجفلا هيلع علطي نأ فاخيو 53 هنم

 نأ لبق رجفلا هيلع علط ولو هموص هل مت هموص زارحال رجفلا لبق مميت
 . هموص زرحأ دق هنال لسغي

 . فالتخا كلذ يف ناك زرحي ملف لهج ناف ليق

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاق

۔ _ ٣٧



 . هموي ى لب : ل ق نم ل اقو

 . هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 دجي ال يذلا رفاسملا ةلزنمب رذعلا بوجو اذه يف هل نأل : هل ليق

 . كلذ ىف رظنيو ءاملا

 تناك ةأرما نعو ، بسحأ اميف يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اهيلع عقوف ةدقار يهو اهجوز اهيلع لخدف ناضمر نم اهيلع امايا ةمئاص
 همزلي ام اهبلغف اديدش الاتق هتلتاقف اهبذاج ىتح هب تلفح امف اهعماجيل
 ىلع اههركتسا اذا مويلا كلذ لدب اهيلع : لاق نم لاق دقف ؟ اهمزليو

 ناف { مويلا كلذ لدب اهيلعف ةبلغلا دعب الا اهسفن نم هنكمت ملو . كلذ
 اهمايص لطب دقف هعنمت نا عيطتست يهو هتعداو مث اهبلغ ىتح هتتلتاق
 . لعف اميف ةبوتلاو مدنلا جوزلا ىلعو هلوأ نم مايصلا يدتبتو

 ىلع اهبلغو ناضمر رهش يف ةمئاص يهو اهجوز اهيلع عقو يتلا امأو
 ةرافكلا نم اهمزلي ام جوزلا ىلعو مويلا كلذ لدب ةأرملا ىلع : ليق دقف كلذ

 ايهنم دحاو لك ىلعف ةأرملا هتعواط ناو ايئاص ناك نا ةرافكلا نم وه همزلي امو

 . ةرافكلا

 مث راهنلا يف ةبانجلا هبيصت مئاصلا نع يراوحلا ابا تلأس : ةلأسم

 رضي مالكلا اذه لسغلا ديري فطاخ وهو ملكتف لسغلا ديري رمي

 . ال : لاق ؟ مئاصل

 اناسنا هيف دجيف لسغي نأ ديري رتتسم عضوم ىلا تأي هناف : تلق

 . سأب ال : لاق ؟ غرفي ىتح هرظتني فقيف

- ٣٨ _



 هيلع له ىذمأف ثبع ريغ نم هلهأ ثدحي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ مويلا كلذ لدب

 ءاج اذكه نمي مل ام هيلع لدب ال 3 ال : لاق نم لاقو {. هربغ نمو

 . ۔ هللا اهمحر _ بوبحم نب دمحم نع رثالا

 ملف ناناتخلا ىقتلا ىتح هتأرما ىشغ مئاصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 لدب موصيو ةبقر قتعي وأ انيكسم نيتس معطي وأ نيرهش موصي لاقو فذقي
 . موصي لب ، ال لاق ؟ رهشلا نع اضيأ معطي لهف : هل ليق 5 ارهش مويلا

 يفوهو ةنطابلا يف ةبانجلا هتباصا هنا : مشاه نب دمحم لاق .: ةلأسم

 ، رجفلا هيلع علط ىتح كلذك لزي لو رئبلا نم سمتلي جرخف ء ارحصل ا

 . رهشلا نم هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقف

 . هرفس نم ىضم ام لب : نورخا لاقو

 . مويلا كلذ لدبب ىزتجي : يلع وبأ لاق

 مانيف ليللا يف ةبانجلا هبيصت يذلا يف فلتخا دقو لاق : ةلأسم

 نا ىون هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاق ى حبصي ىتح ةين الب

 . وني ملوأ ليللا يف لستغي موقي

 . وني مل وأ كلذ ىون هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 هموي لدب هيلع امناف ليللا يف لستغي موقي نا ىون نا : لاق نم لاقو

 . هموص نم ىضم ام هيلعف وني مل ناو

۔ ٣٩ _۔



 هكردأف ماقف ليللا نم ةحسف يف ةبانجلا هتباصا نا : لاق نم لاقو

 حبصلا هكردأف مانف ليللا نم قر يف هتباصأ ناو © هموي لدب هيلعف حبصلا

 . هموص نم ىضم ام هلعل فنصملا لاق ، هموي لدب هيلعف

 مث ةفطنلا لازنال ىهشتي وأ ناضمر يف ءطولل دصق نمو : ةلأسم

 دصقي ملو عايجلا دارأ ناو © ءاضقلاو ةرافكلا هيلعف ءاملا هقبسف كلذ ىلع مدن

 . ةرافك الو موي لدب هيلعف ةفطنلا هتقبسف كلذ نع عجر مث ءاملا لازنال

 دري ملو هشتي ملو ثبع ناف فذق ىتح ناضمر يف هركذب ثبع نمو
 لازنا دري ملو ىهشتو ثبع ناو هموي لدب هيلعف ةدارا الب هتقبسف ينملا لازنا

 ءاملا لازنا دارأو ىهشتو ثبع ناو هموص نم ىضم ام همزل هتقبسف ةفطنلا

 . ةرافكلاو ءاضقلا همزل هلازنال هتدارا عم ينملا لزنف

 كرتل دمعت اذا بنجلا نأب املاع ناك ناف ابنج حبصأ نمو : ةلأسم

 الوأتم الهاج ناك ناو { ةرافكلا همزل رطفأ نم ةلزنمب هنا مئاص وهو لسغلا

 ناك اذا هتلاهجل ةرافك همزلت نا ىغبني الو . ةرافك الف هل زئاج كلذ نأب

 . ملعأ هللاو الهاج

 ليلل ١ ف هيلع لسغل ١ بوجوب ملعل ١ عم دمعتم نيهجو ىلع دمعتم او

 هيلعف مكحل ١ بوجوب ل اع ريغ لدمعتمو ء ةر افكل او ءاضقلا همزلي ١ ذهف

 . ةرافك الب ءاضقلا

 لاق نمو . هموص نم ىضم ام لدب انباحص أ ضعب دنع ءاضقلاو

 هيلع بجو اهضعب دسف اذا ةدحاو ةدابع هلك ناضمر نا لا بهذي كلذب

نا لوقي نم بهذم اذهو دحاو موي ءاضقلا نا مهضعب دنعو . اهتداعا



 مهضعب دنعو اهت داعا هيلع بجو اهضعب دسف اذا ةدح او ةد ابع هلك ن اضمر

 لك ةدابع نوثالث ناضمر نا لوقي نم بهذم اذهو دحاو موي ءاضقلا نا

 . ملعأ هللاو هموصل ةينلا ديدجت هيلعو ةضيرف موي

 افالتخا كلذ ف ملعأ الو موي ءاضق هيلعف ايسان عماج نمو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع ناك كلذل دمعت ناو

 لسغلا كرتف ليللا يف ناضمر رهش يف هتأرما عماج نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا همزلت الو هموص نم ىضم ام ةداعا هيلعف ادمعتم حبص أ ىتح

 ناوتي ملو مان مث ناضمر يف هتجوز ءعىطو نمو رخا عضوم يف لاقو
 نم ىضم ام لدب هيلعف لسغي نا لبق حبصلا هكردأف حبصلا لبق لسغب
 هموي لدب هيلعف حبصل ا هكردأف حبصل ا لبق لستغي نا ىون ناو . هموص

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف لستغي مث حبصي نا ىون ناو

 يذملا هبش ىلع هل () فرعال ائيش هركذ ىلع دجو نمو : ةلأسم

 هيلع لسغ الو ىذمأ هار ام ىلع كلذف عماج الو ملتحي لو ةبانج وه سيلو

 . اراهن ناك نا ادحأ ملك نا هرضي الو ةبانج هنا ملعي ىتح هيف

 رخآ ماقف ناضمر يف اليل بنجأ نمو 5 ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 لسغلاب أدب نا رحستي نأ لبق حبصلا هكردي نأ فاخف لسغلا ديري ليللا

 هيلع دسف دقف لسغي نأ لبق رجفلا هيلع علطف رحستو لسغلا رخأف
 فرعي ال وأ ليلل ا رجفل ا فرعي نمم ناك نا نكلو {©|هموص نم ىضم ام

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ - ٤١



 حبصلا هكردأف رحستو لسغلا رخأف رجفلا لبق لستغيو رحستي نا اجرف

 . هموي لدب هيلع ايناف لسغي نأ لبق

 ى أر مت حبص ا ىتح ملعي لو اليل ناضمر ف بنجأ نمو : ةلأسم

 . هموي لدب هيلع : ضعب لاق هبوث ي ةبانجلا

 . هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 لبق حبصلا هكردأف ليللاارخا ناضمر يف هتأرما عىطو نمو : ةلأسم

 يف ناوتي ملف رجفلا لبق لستغي نأ وجري وهو اهئطو ناك ناف لستغي نأ
 ملاع وهو هرخأ ناك ناو . ءىش همزلي الو هيلع ساب الف رجفلا علطو لسغلا

 نم ىضم ام هيلعف حبصلا هب ديري لسغلا هريخأت يف همزلي امب

 . ةرافكلاو هموص

 ليللا رخا موقي نأ ىونو ناضمر يف ليللا لوأ بنجأ نمو : ةلأسم

 لدب هيلعف اراهن اهركذ ىتح لستغي ملو ةبانجلا يسنو ليللا رخآ ماقف لستغيف
 . مويلا كلذ

 مميتي نأ ىمعو ةالصلل مميتف ءام دبي ملو بنجأ نمو : ةلأسم

 مميت اذا ةالصلل كلذ مميتب ىزتبي الو . هللا ءاش نا مات همايصف موصلل

 ىناوتي الو ةبانجلاب ملع نيح مميت راهنلا يف كلذ ناك ناو { ليللا يف
 . هللا ءاش نا مات همايصو

 نا لوقلا رثكأف ناوتي ملو بنج وهو رجفلا هيلع علط نمو : ةلأسم

 . هموي لدب هيلع

۔ _ ٤٢



 قرف ناضمر ين هتأرما باصا نم لوقي ناك نايح نأ انغلب : ةلأسم

 . ادبأ ناعمتجي ال اهنيب

 ء

 مات هموصف هتوهش نم ىنمأف ةأرما لا رظن نمو : ةلاسم

 . هيلع لدب الو

 . مويلا كلذ ضقيلف ةفطنلا لزنأف هتأرما ىلا رظن نمو : ةلأسم

 هيلع ضقن الف ليللا يف انز وأ مئاص وهو رمخلا برش نمو : ةلأسم

 . اضيأ لدب الو . هيلع ةرافك الو ةبوتلا همزلتو هموص يف

 . دوعي الو سأب الف جرفلا جرفلا سمف هلهأو وه مان نمو : ةلأسم

 نع بوبحم نب دمحم لاق ى ىنمأف ناضمر ف هلهأ ملك نمو : ةلأسم

 . هيلع لدب ال : لاق لئاو امأو ، مويلا كلذ لدبي هنا عيبرلا

 غارفلا هنكمي تقو يف الا هتأرما أطي نأ لجرلل ىغبني الو : ةلأسم

 لسخلا هنكمي ال هنا ىري اتقو ليللا يف عماج ناو © رجفلا لبق لاستغالاو
 نم ىضم ام هيلع دسف لسغلا لبق حبصلا هكردأ مث حبصلا دعب الا

 يذلاو هدسج رئاس لسغي ملو هسأر لسغ دقو رجفلا هكردأ نإو ، هموص

 هنم رذقلا عضومو هجرف لسغ اذا هنا ءاهقفلا نع كلذ انغلبو ، لوقي

 . هللا ءاش نا هموص داسف هيلع نكي مل هسأر لسغو

 موي ءاضقلا هيلعف ايسان عماج نم . دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . افالتخا كلذ يف دحأ نيب ملعأ الو

۔ _ ٤٣



 ناف ةبقر قتع ةرافكلاو ةرافكلا عم ءاضقلا هيلع ناك كلذل دمعت ناو

 كلذك انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي مل ناف نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل

 تكله ينا هللا لوسر اي لاقف هءاج الجر نا ) ةيَي يبنلا نع ةياورلا يف
 رهش مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو : لاقف ؟ كنأش امو : لاقف إ تكلهاو

 موصت نا عيطتست لهف : لاق 5 ال لاق ةبقر قتع دجت له : لاقف © ناضمر

 . انيكسم نيتس معطت نا عيطتست لهف : لاق { ال لاق . نيعباتتم نيرهش

 نع قدصتو اذه ذخ : لاقف رمتب هدنع نم ةي يبنلا ىتأف 5 ال لاق
 ةي يبنلا كحضف ينم رقفأ () اهتيبال نيب ام هللا لوسر اي لاقف . كسفن

 . ( كريغ ادحأ ىزججي الو كلهأ همعطأو هذخ : لاقف

 وهو ماعطالاو مايصلاو قتعلا نب ةرافكلا ف ربح وه انباحصأ لاق

 . اضيأ كلام لوق

 . ارهش يضقي بوبحم نب دمحم لاقف ؟ وه ام ء اضقلا ئ اوفلتخ او

 ءاضقلا نا اذه ربغ لوق مهل دجوي دقو ىضم ام : هريغ لاق

 . دحاو موي

 . حيرش نع كلذ اوعفرو ةنس يضقي مهضعب لاقو

 ةرافكف هلك ناضمر لكأ اذا ارهش نيثالث يضقي ديزي نب ءالعلا لاقو

 ءاضق وهو بوبحم نب دمحم لوق انباحص أ لمع هيلع ام رثكأو نيرهش

 . ةرافكلاو رهشلا

 ايهنم دحاو لك ىلعف نايئاص امو اهجوز ةأرملا تعواط اذاو : ةلأسم

 هتعواطف رطفم وهو رفسلا نم مدق دق اهجوز ناك ناو . ءاضقلا عم ةرافكلا

 . لصالا يف اذكه )١(

 ۔ _ ٤٤



 ثودح لجأل اهنع ةرافكلا طقست مل اهموي ةيقب يف تضاح مث اهئطوف

 ةأرملا تماص اذاف 3 اهيلع ضيحلا نايرط لبق كلذ نع ةيهنم اهنال ضيحلا
 اذا اهموص ىلع تنب اهيلع ضيحلا عطق مث ناضمر نم لدبلاو ةرافكلا
 . كلذ يف سانلا نم دحأ نيب افالخ ملعأ الو ترهط

 يعاود نم اهنال مئاصلل ةلبقلا هركاو ى باتكلا نمو : ةلأسم

 . ةلقل ا كرتب مئاصلل ط ايتحاف موصلل 77 ءطول او . عامجل ا

 : هل ليق ؟ مئاص وهو لبقي هللا لوسر ناك دق : لئاق لاق ناف

 هللا لوسر نم هبرإل كلمأ مكيأو ) : ثيدحلا سفن يف ةياورلا تءاج دق

 . كلذب ضيرعتلا هل زوجي ال هتدارا كلمي ال نم نأ ىلع كلذ لدف ( ةلي

 . خيشلل اهم سأب الو باشلل ةلبقلا هركأ : لوقي سابع نبا ناكو

 : هباحصأل لوقيو مئاص وهو لبقي ناك ةاتع يبنلا نا ةشئاع تورو

 . ( هبرإل مككلما انا )

 انا ) : ةي يبنلا لوقل مئاصلل ةلبقلا انباحصأ هركو : باتكلا نمو

 . ) هبرإل مككلما

 تششمه ينا هللا لوسر اي يي يبنلل لاق باطخلا نب رمع نأ يورو
 تضمضم ول تيأرا ) : مالسلا هيلع يبنلا لاقف © تلبقو مئاص انأو

 ىلع لدي رمع ربخو ( كاذ . كاذف ) : لاق سأب ال : رمع لاقف ( ؟ كاف

 . عامجلا يعاود نم اهنأل اهنم فيخ اذا هرك نم هركو . مئاصلل ةلبقلا زاوج

۔ _ ٤٥



 . ءطولا يعاود نم اهنال مئ اصلل ةلبقلا هركاو : : باتكلا نمو

 يف سانلا فالتخال ةلبقلا كرتب مئاصلل طايتحالاف موصلل دسفم ءطولاو
 . كلذ

 هني ملو ةلي يبنلا هلعف ال ضيرعتلا كرتب هل تزجأ مل : لئاق لاق ناف

 دق : هل ليق ؟ مئاص وهو لبقي ناك هنا ةلي هنع ةتباث ةياورلاو { هريغ هنع

 ( ةيم لوسر نم هبرال كلمأ مكياو ) : ثيدحلا سفن يف ةياورلا تءاج

 . كلذل ضيرعتلا هل زوجي ال هتدارال كلمي ال نم نأ ىلع كلذ لدف

 . خيشلل اهب ساب الو باشلل اههركا لوقي سابع نبا ناكو

 نم لسغلا رخأ نم نا ىلع انباحصأ عمجأ : باتكلا نمو : ةلأسم

 ءاضق هيلع نا : مهرثكا لاق . لطبي هموص نا ناضمر رهش يف ةبانجلا

 ةدابع هموص ناو ةدحاو ةضيرف ناضمر رهش موص نأل هرهش نم هماص ام

 . هعيمج دسف ءيش هنم ضقتنا اذاف ةدحاو

 ىلع مهل ليلدو . ةضيرف هنم موي لك ناضمر نا : مهضعب لاقو
 يبنلا رما ناو { يناثلا مويلا موصل ةينلا ديدجت بجوي ليللا لكا نا كلذ

 يأرلا اذه باحصأ دنعو { رخآ ضرفل ةينلا ديدجت ىلع لدي روحسلاب
 يبنلا نا ةريره وبا ىور دقو ، دحاو موي لدب لسغلا ريخأتب رطفملا ىلع نا

 ريبزلا نب ةورع ناك دقو ( هل موص الف ابنج حبصأ نم ) : لاق ةلي

 يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلاو حابر يبأ نب ءاطعو

 بتك ين تدجو اذكه 3 يضقي حبصي نا ىلا لسفغلل رخؤملا نورمأي
 . مهل ءاهقفلا فالتخا

۔ ٤٦ _۔



 حبصي ناك ةيم يبنلا نا ةشئاع تور امل انوفلاخم هب قلعت ام امأو

 ورت مل اهنال كلذ يئ انيلع مهل ةجح الف مالتحا ريغ عافج ةبانج نم لسغيف
 لمتحا اذاو ، ادمعتم كلذ لعف الو ، ادمعتم حبصأ ىتح لسغلا رخأ هنا

 حابملا مويلا ناو هكردأ حبصلا نوكي ناو حبصأ ىتح ادمعتم رخأ نوكي نآ

 دعب نم حبصلا لبق هيف لسغي ناك يذلا تقولا هيلع تافا ليللا يف هل

 ةريره يبأ ربخ ىلا عوجرلا ناكو 3 ليوأتلا يف نيهجولا نم لمتحا امل ربخلا

 . قيفوتلا هللابو هل ضراعم ال اذا

 نوكي نأ بجيف ادمعتم لسغلا رخأ نم دري مل ربخلاف : لئاق لاق ناف

 ىسني وأ ، حبصأ ىتح مونلا هبلغو دمعتي مل نمو هل ريخأتلا دمعت نم
 باجياب ربخلا درو امل : هل ليق ؟ متركذ ام ىلع همزلي ءاضقلا نا هتبانج

 نا لمتحاو امئان وأ ايسان نوكي نأ لمتحاف هتبانجب حبصأ نم ىلع ءاضقلا

 ل مل يسانللو ؟ ظقيتسي مل ملإ مئانلل لاقي نأ بحي ملو ادمعتم ريخأتلا نوكي

 نوكي الا بجو ريخأتلل دمعتملا ركاذلا ىلا هجوتي اينا موللا ناكو ؟ ركذتي

 نيربخلا ليوأت نم انباحصأ هيلا بهذ ام ىلع دمعتملا ىلع الا ءاضقلا

 . ملعأ هللاو

 ناف اراهن ناضمر رهش يف هتأرما لجر ءعىطو اذاو : باتكلا نمو

 كلت ريغ هيلع سيلف اثلاث وأ ايناث اموي رطفأ ناف ةرافكلاو ءاضقلا هيلع

 مل ل : لئاق لاق ناف ) . انباحصأ لاق اذكه ركفي مل ام ةدحاولا ةرافكلا
 لعجي نم مكباحصأ يفو يناثلا مويلا ريغ لوألا مويلاو ةرافك موي لكل اولعجت

 ارجز ةرافكلا لعج ۔ هركذ لج ۔ هللا نا : هل ليق ؟ اضرف موي لك موص

 اهنا دحاو سنج نم تعمتجا اذا دودحلا نا ىرت الا © مهل اعدرو هدابعل

 ملام دحاو سنج نم لعفلا ناك اذا ادحاو ادح يناجلا ىلع ماقت لب رركت ال

۔ _ ٤٧



 دح هيلع ديعا دحلا هيلع ميقا نا دعب لعفلا ىلا داع ناف { دحلا هيلع مقي

 ؟ ةيناث ةرافك همزل راطفالا دواع من اهرفك اذا ةرافكلا ئ انلق اک ناث

 له ىرخا ةنس نم رخا اموي رطفا ىتح زفكي مل ناف : لئاق لاق ناف
 وهو لوآلا ضرفلا ريغ ضرف ةنس لك نأل : هل ليق ؟ ةدحاو ةرافك هيزبحت
 لعفلاك اهيف لعفلا راصف ةيناثلا ةنسلا ريغ ىلوألا ةنسلا نأل رخآلا سنجلاك
 . نيسنجلا ي

 ليق ؟ اهئطو يتلا ىلوألا ةأرملا ريغ اهئطو يتلا ةأرملا ناف : لاق ناف
 . دحاو رهش هلك كلذ |ك ءطو هلك اذه : هل

 هدعب هرطفأ يذلا مويلا ريغ هرطفأ يذلا لوألا مويلا ناف : لاق ناف

 يه يتلا دودحلاك اذه : هل ليق ؟ لوألا ضرف ريغ ضرف ايهنم موي لكو
 هللابو ةلأسملا هذه ف رظنيو اعدرو ارجز تناك ناو ةفلتحح تابوقع

 . قيفوتلا

 ناضمر رهش يف عماج نم امأف & نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 مدهو هلح ريغ يف عماج هنأل 3 هل رذع الو ةرافكلاو لدبلا هيلعف اراهن

 © ( ةبقر قتع عماج نم ىلع ) : لاق هنا ةي يبنلا نع يور دقو ، هموص

 ناضمر رهش يف هلهأ عماج لجر يف لاق هنا ةي يبنلا نع تدجو دقو

 نيتس ماعطاف عطتسي مل ناف نيعباتتم نيرهش مصيلف ) : راهنلا يف ادمعتم

 يف رذعي مل ادمعتم لكأ نم كلذكو { عماجملا مزلي هلك اذهف ( انيكسم

 . كلذ لثم ةرافكلا

 ليلد هم مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا ث : هللا لاق دقو

 { ءاضقلا راهنلاب عماج نم ىلع بجو كلذ نمف . راهنلاب هميرحت ىلع
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 ليللا ىلا مايصلا متي مل نمف هه ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث » : لاق كلذكو

 . ةرافكلا نم مزل ام همزليو موص هل تبثي ل لكأو

 لكأ ناو ، هموي لدب هيلعف ناضمر رهش يف ايسان عماج نمو

 ثيدح اهيفو هاقسو همعطأ هللا نأل هيلع لدب ال : ليق دقف ايسان برش وأ

 . اذه وحن ىلع

 . هموي لدبي : موق لاقو

 دمعت اذا ةرافكلاو لدبلا هيلعف ىنمأ ىتح ادمعتم هركذب ثبع نمو

 . هيلع ءيش الف ائيش لزني ملو ىذما ناو ةفطنلا لازنال

 ناضمر مئاص وهو مارح جرف ىلا رظنلا دمعت نمو { باتكلا نمو
 . هموي لدبي : موق لاق

 . هموص ىلع ضقن ال : نورخا لاقو

 ىنمأ ىتح ىهشتيو اهيلا رظني لزي ل ناك ناف ىنمأف ةأرما رظن نمو

 ىنمأف ةفطخ رظن نا اماف اهسم نا كلذك . ةرافكلاو ىضم ام لدب هيلعف

 دمعت اذا اماف ةفطنلا لازنا دري مل اذا ؤ انباحصأ لوق ىلع موي لدب هيلعف

 اذا ا ذهو ٨ ىضم ام لدبي اهريغ يفو اموي لدبي هتأرما ف : موق لاقو

 . عماج نمك وهف دمعت اذا امأف ةفطنلا لازنا دري مل

 هيلعف مانف ناضمر رهش يف اليل ةبانجلا هتباصأ نمو ، باتكلا نمو
 ىتح هبتني ملف لستغيف ليللا يف موقي نا ىلع ماني نا الا ىضم ام لدب

۔ _ ٤٩



 ابولغم ناك اذا رذعلا هل اولعجو انباحصأ لوق يف هموي لدب هيلع ايناف حبصأ

 . كلذ لامها ين رذعي ملو

 هيلع ايناف حبص أ ىتح هبتني ملف ليللا ف موقي ن أ ىلع مانو عماج نمو

 . : لاق هزا 7 يبنلا نع ةريره وبأ هاور ام كلذ ف مف ةجحلاو هموي لدب

 . ( رطف ا دقف ( لاق وأ ) ارطفم حبص أ ابنج حبص أ نم (

 لدب مهضعب نعف لهج ناو حبصلا لبق مميت ءام هدنع نكي مل نمو

 . هموص دسفي مهضعبو 0 هتلاهج لاحل موي

 كرت ناو ليللا يف لستغي نأ هل يغبني ةبانجلا دعب عبتلا هبيصي يذلاو
 لسغ ناو ، هموص نم ىضم ام هيلع دسف دقف حبصأ ىتح لسغلا

 هكردأ ناو هيلع سأب ال : مهضعب لوق ىلعف هجرفو هسأر ةبانجلا بحاص

 . طرفي مل اذا هموي لدبأ هجرفو هسأر لسغي نأ لبق حبصلا

 نم لسغ ملع ايلف حبصأ ىتح هتبانجب ملعي مل نمو ، باتكلا نمو

 نم لسغف ناضمر رهش يف اراهن ةبانجلا هتباصا ناو 9 هيلع لدب الف هنيح
 دمعت نمل ماص ام داسفاو دمعتي مل نمل رذعلا اولزنا دقو هيلع ءيش الف هنيح

 لوق لوأتو . ليللا ف عامجلا حابأ هللا ناب لواأتو هيلع ءيش ال هنا جتحا

 ناك هلعلو ، ( راهنلا يف عامج ةبانج نم لسغي ناك ) ةي يبنلا نا يف ةشئاع

 . هتبانجل ايسان

 . ايسان عماج نميف انلق دقو طوحأ كلذ بجوأ نم لوق انيآرو

 لاقف . ادمعتم ناضمر ف هتأرما عماج نميف فالتخالا اندجو دقو

لوق اذهو 3 انيكسم نيتس ماعطا وأ نيرهش مايص وأ ةبقر قتع : انباحصأ



 تعقاو تكلهاو تكله :لاقف لجر هاتأ ةلي يبنلا نا ىور نم لوق قفاوي

 ؟ ةبقر قتعت ام دجت له ) ةي هلا لوسر هل لاقف : ناضمر رهش يف يتأرما
 . ال : لاق ؟ نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف : لاق . ال : لاق

 سلجا : لاق . ال : لاق ؟ انيكسم نيتس معطت نأ عيطتست لهف : لاق

 غلبي ال قذعلاو ( هب قدصتف بهذا ةي يبنلا لاقف رمت هيف قذعب ىتأف
 . ملعأ هللاو انيكسم نيتس

 لاق دجأ ال لاق ةبقر قتعا ) : هل لاق ةلي هللا لوسر نا ةشئاع نمو

 هيف قذعب هللا لوسر ىتأف عيش يدنع سيل لاق انيكسم نيتس معطا هل

 . يزجي ال قذعف ( اعاص نورشع

 سأرلا قلح يف ةرافكلا يفو انيكسم نيتس ماعطا ةرافكلا يف ليق دقو
 قذعلا امأف { ةرافكلا يف هلثمو اذهف عاص فصن نيكسم لك ةطنحلا نم
 . كلذب ملعأ هللاف

 دقو . ناضمر رهش يف رطفا نم مزلي يذلا ين فالتخالا ءاج دقو
 . قيفوتلا هللاب ةنسلا ةقفاوم نم هب انوجر ام انلق ام انلق

 بجت الو هلل قح ةرافكلا نأل ءاوس ةرافكلا يف كلذ يف لجرلاو ةأرملاو

 موصلا داسفال تبجو ةرافكلا امناو هيف ناكيرش ايها مث مثأملا مظع عم الا

 هايا هباوج ناف اهيلع ةرافكلا ىلع ةلي يبنلا توكس نع يور ام اماف
 ةنونجم وأ ةمئان وأ ةغلاب ريغ نوكت نا زاوج عمو اهايا هباوج لدي ال

 ملف ناضمر رهش يف تضاح ةأرما ي اولاق انباحصا نا ىرت الا . ةيباتكوأ
 ةرافك ةالصلا اهكرتل مهضعب اهمزلأف . ناضمر رهش بهذ ىتح لستغت

 . لسغلا تكرتف اهئطو يذلاو . نيرهش ةرافك مايصلا اهكرتلو & نيرهش

۔ _ ٥١



 ارهش نيثالث مايص هيلع نا ناضمر رهش لكأ يذلا يف مهضعب لاقو
 . نيرهش كلذل ةرافكو ارهش موي لك لعج هنأك نيرهش ةرافكو

 نع يور دقف مئاصلل اهيف فلتخا دقف ةلبقلا امأو ، باتكلا نمو

 هنكلو تلاقو ) مئاص وهو لبقي ةنيع هللا لوسر ناك ( : تلاق اهغا ةشئاع

 . هبرال مككلما

 أي يبنلا تلأسف مئاص اناو اموي تلبق : لاق هنأ رمع نع يور دقو

 . لاقف كلذ نع

 . كاذ كاذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ءاضقلا هيلعف ينملا لزنأف لبق نمو : ةلأسم

 ناضمر يف هتجوز جرف يف هعبصأ لخدي نأ لجرلل هركيو : ةلأسم
 . هريغو

 هل يغبني الو مئاص وهو هتأرما جرف سمي نأ باشلل هركيو : ةلأسم
 ةللا رفغتسيو ءىش هنم ءىجي نا الا هيلع ءىش الو اذه لثمب ضرعتلا
 . دوعي الو

 . ينملا ةفاح هتأرما سمي نأ ىتفلل هركيو : ةلأسم

 مميتي ملو اليل هبتناف رفاسم وهو ناضمر ي اراهن بنج أ نمو : ةلأسم

 . فالتحلا هيفف . هدنع ءام الو حبصأ ىتح

۔ _ ٥٢



 . هرفس ىف ماص ام لدب هيلع : موق لاق

 . ناضمر نم ىضم ام لدبي : موق لاقو

 دجوي اميف هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع ديعس وبا عفرو : ةلأسم

 صقتن ا ةوهشل اهم ايث قوف نم اهرظنف : رم ١ مسوت الجر ن أ ولو : لاق © هنع

 . همايص

 لزني نا الا ةبوتلا الا هيلع ءىش ال هنا اضيأ دجوي دقو : هريغ لاق

 . هموي ل لب هيلع ليق دقف ةفطنل ١

 وجرأو هموي لدب هيلع اناو 6 ءاوس كلذ ف هتأرما ريغو هتأرما نا ليقو

 . هتأرما ريغ يف ىضم ام لدب همزلي دجوي هنا

 عقي الو هيف ريخ الف سانلا ملكو لزني ملو ايبص ءعىطو نمو : ةلأسم
 . لدبلا لسغي مل اذا هيلعو هموص يف هل

 همزلي ام لقأف ىنمأف ناضمر ىف اهجلاع وأ هتأرما لبق نمو : ةلأسم

 لدبلا هيلعف ىنملا لازنال دمعت ناف فالتخا هيفو هموص نم ىضم ام لدب

 ملعأ الو كلذ هل يغبني الو هموص خسو دقف ىذوأ وأ ىذما ناف { ةرافكلاو

 ىلع داسف الو هل زوجي ال امل هضرعتل هباوث ضقنت نكلو هموص ضقن هيلع
 . هتأرمال الو هسفنل جالع ريغ نم يذملا جورخ يف مئاصلا

 . هب ذخا الو كلذ نم يسفن يفو ١ موي موص لدبي : ليقو

۔ ٥٢٣ د



 دري لو ناضمر ف هت أرم | جل اع نميف ةبقع نب حاضول نعو : ةلأسم

 دارأ اناو 6 اجراخ فذقف جرخو اهكرت فذقي نا فاخ الف احاكن كلذب

 . ارهش موصي نأ ناضمر رهش ىضق اذا هيلع اجالع

 الف مئاص وهو هنم مرحخ تاذ ةأرما ندب نم ائيش ىأر نمو : ةلأسم

 همزلا نم مهنمف فالتخالا مهنيب عقت كلانه جرفل ا رظني ىتح هيلع ضقن

 . هموي لدب

 . ائيش همزلي مل نم مهنمو
 . هموي لدبي نأ بحاف اهندب نم ائيش وأ ةيبنجأ ةأرما جرف رظن ناف

 . هيلع ءيش ال اولاق دقو

 . هموي لدب وهو لدبلا همزلأ نم مهنمو

 اهيلا رظني لزي مل ناك ناف ىنمأف ةأرما جرف رظن نمو : ةلأسم

 امأو ، اهسم دق ناك نا كلذكو . ىضم ام لدب هيلعف ىنمأ ىتح ىهشتيو

 لازنا ديري الو ةفطخ سم نا كلذكو موي لدب هيلعف ىنمأف ةفطخ رظن نا

 . اهريغو هتأرما يف ءاوس كلذو هبلغف ءاملا

 تناك ناو & ىضم ام لدب هيلعف ىنمأف هتأرما ريغ سم اذا : ليقو

 كلذل دمعت اذا امأف { ةفطنلا لازنا دري مل اذا اذهو هموي لدب هيلعف هتأرما

 . عماج نمك وهف

 سيلو هموص دسفي ال هنا : ليقف ادمع ةأرما جرف رظن نمو : ةلأسم

 . ءوضولا لثم موصلا

۔ _ ٥٤



 راهنلاب ىنمأ ىتح مئان وهو اهجوز ركذب ةأرما تثبع اذاو : ةلأسم
 وهو بنجأ نم ةلزنمب وهو لقعي ل اذا لسغل ا الا هيلع سيلف ن اضمر 1

 . ۔ هللا همحر ۔ ىلع يبأ نع دجوي كلذكو مئان

 هكرتل دمعتف ليللا يف ناضمر يف بنجأ نم : دمح وبا لاق : ةلأسم

 ف بنجأ اذا كلذكو { هيلع ةرافك الو لدبلا هيلعف حبصأ ىتح لسفغلا

 . اهلثم يهف لسغلا كرتل دمعتو راهنلا

 ةالصلا ءوضو أضوتف ناضمر رهش يف اراهن بنجأ نمو : ةلأسم

 ىلص ولف ةالصلا امأف مات همايصف ؤ هدسج رئاس نود هجرفو هسأر لسغو

 . ةدساف ةالصلا تناك كلذ ىلع

 هيلع بجو ةفشحلا تباغف اهجرف يف هتجوز عماج نمو : ةلأسم
 . لزني ل وأ لزنأ ةرافكلاو ءاضقلا

 ةمئاص يهو ةوهش هتأرم ا نم يضقي نأ لجرلل يغبني الو : ةل اسم

 اهيلع داسف الف ناناتخلا ىقتلا الو عيش اهنم لزني ملف لعف ناف ناضمر لدب

 . نيمثا نانوكيو اهموص يف

 هتباصا اذا مئاصلا لجرلا نا ديعس يبأ باوج يف تدجو : ةلأسم

 هنا هعسي كلذ نا نظي ادمعتم حبصأ ىتح لسغلا عيضيف ليللا يف ةبانجلا
 ملعا ينا بسحأ الو هموص نم ىضم ام لدب هيلع : ليق دقف هباوج يف لاق

. انباحصأ لوق يف افالتخا اذه يف



 ناضمر رهش ءاضق يف عماج نم ركذ ، فارشألا باتك نمو

 . ناضمر رهش يف عماج نميف اولتخاو : ركب وبأ لاق

 نب كلامو ءاطع لوق اذه . موي ناكم موي هيلع : ةفئاط تلاقن

 ىأرلا باحصأو روت يبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوالاو سنا

 . مهعبت نمو

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع : ةداتق لاق

 . لوقا ءاطع لاق اك ركب وبأ لاق

 عماجملا ىلع نا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 ناك اليلق لدبلا نم ىضم امل هموص داسف ادماع ناضمر رهش لدب ف

 نم ناضمر رهش ف لدبلا نم همزل امل هموص لابقتسا هيلعو اريثك وأ

 . دحاو رهش

 دسفي اناف رثكأ وأ نيرهش نع لدبلا ناك نا مهلوق يناعم ف جرحيو

 كلذ ريغل ماص ام لدب هيلع دسفي الو روهشلا نم هل مئاص وه ام لدب هيلع

 . كلذ لبق هموص ىضم دق ناك اذا روهشلا نم رهشلا

 ناضمر رهش نم موي دعب اموي هتجوز ءعىطو نم ركذ 3 هنمو

 ىتش مايأ يف ناضمر رهش يف ارارم هتأرما عماج نميف ركب وبأ لاق

 هيلعف ءعىطوف داع مث رفك ناف رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلع ةفئاط تلاقف

 . يأرلا باحصأو يعازوألاو يرهزلا لوق اذه ىرخأ ةرافك

 . عامجلا يف مهباوجك برشلاو لكألا يف يأرلا باحصأ باوجو

۔ - ٥٦



 نب ثيللاو سنأ نب كلام لاق كلذك . ةرافك موي لكل ةفئاط تلاقو

 . روث وبأو يعفاشلاو لعس

 لاق هبو . ةرافك ناضمر نم رطفي موي لك يف هيلع : ءاطع لاقو

 . لوحكم

 . لوقأ كلذك : ركب وبا لاق

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

 . هلك فالتخالا نم يكح ام

 ةهركتسم وأ ةمئان ىهو ًأطوت ةمئاصلا ركذ {© هنمو

 نايفس لاق ةه ركتسم يهو ًأطوت ةأرملا ف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . اهيلع ةرافك الو ءاضقلا اهيلع : يأرلا باجصأو يعازوألاو يرونلا

 . يرصبلا نسحلا نع كلذ يورو

 لوق يفو اهنع ةرافكلا هيلعو ءاضقلا اهيلع : سنأ نب كلام لاقو

 . اهيلع ةرافك الو ءاضقلا اهيلع ةمئان ىهو تعموج اذا كلام

 يهو اهاتأو اههركتسا اذا ةرافك الو ءاضق اهيلع سيل : روث وبأ لاقو

 . ةمئان

 . نيتلاحلا يف ائيش لعفت مل اهنأل لوقن كلذكو : ركب وبأ لاق

 موي ل لب انباحص ا لوق ىنعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وب ا لاق

 ٢ مهنم فالتخالا نكلو ةرافك يه اهيلع ملعأ الو كلذ ريغ ملعأ ال

 اهيلع ةرافك ال نا يدنع مكحلا يناعم حصأ وهو هيلع اهترافك توبثب لوقلا

 . هيلع بقاعتف لعف يه اهنم نكي مل هنال
۔ _ ٥٧



 راهنلا رخا ضيحت مث موصل ١ ف عم ايحت ةأرمل ١ ركذ .© هنمو

 تضاح مث اهعماج اذا : لوقي سنأ نب كلام ناك : ركب وبأ لاق

 مث راهنلا لوأ يف أطي لجرلا كلذكو . ةرافكلاو ءاضقلا اهيلع راهنلا رخا يف

 كلملا دبعو دعس نب ثيللا ل ق هبو . ةرافكلا هيلع راهنلا رخا 1 ضرمي

 . نوشجلملا

 روث وباو هيوهار نب قاحساو ىليل يبأ نباو زيزعلا دبع نب ديعس لاقو
 اهيلع ةرافك الو ءاضقلا اهيلعف تضاح مث تعموج يتل ا ف كلام لاق اك

 . ةرافكلاو ءاضقلا لجرلا ىلعو

 ةأرملا ىلع نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ يف قرفا الو ةرافكلاو ءاضقلا نم لجرلا ىلع ام ةعواطم تناك اذا

 نكي مل رذع ثودحب اهبجوي ةمرحم ةحابتسالا ىنعم ليزت ةجح تبني الو

 . هلثم يهو ةرافكلاو ءاضقلا اهيلع نا لاق ايك يدنع لوقلا حصأو لزن

 راهنلا رخا صرم مث موصلا راهغ يف عماج نم ركذ .© هنمو

 لبنح نب دمحأو نوشجاملاو سنأ نب كلام ناك ركب وبا لاقو

 كلذ هموي نم ضرم مث موصلا راهن يف عماج اذا نولوقي روث وباو قاحساو
 . ةرافكلا هيلع

 . هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلع : يأرلا باحصأ لاقو

 نأل ةرافكلا هيلعف رفاس مث عماج نا يعفاشلاو يأرلا باحصأ لاقو

 . هثدح ءيش رفسلا

۔ _ ٥٨



 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا & يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةرافكلا ىنعم ليزي يذلا رذعلا نم سيل اذه نا قافتالا ىنعم هبشي امب

 رطفملا نم ناك اذا هنا اذه يناعم هبشي ايب مهلوق ضعب يف دجوي دق هنا الا

 هل حيبيو رذعلا هل بجوي ءيش هموي رخا يف ناضمر رهش يف عماجملا وأ

 نبي ال ىصم ال ءاضقلا ىنعم هيلع تبثو ةرافكل ١ ىنعم هنع ل از راطف الا

 لثم يف هموي لدب همزلي امنا هنا مهلوق نم ملعأ الو & فالتخا كلذ يف يل

 ملعأ هلل او اكح ليزي الو رذع بجوي ءيش مكحل ١ ىنعم ف اذه سيلو اذه

 . ةصخرلا ىلا غولبلاو رذعلا لوزن لبق ةمرحلا ةحابتسا لصح دق هنال

 ناضمر رهش ف ىنم أ ىتح هركذب ثبع نمو عم ال ١ نمو : ةلأسم

 يفو . ةفطنلا لازنال دمعت اذا ةرافكلاو لدبلا هيلعو رطفأ نمك وهف اراهن

 . هقاحل اهيف بوتكم ةخسن

 هيلع ىرأ الف ؟ دحاو موي ف ارارم كلذ لعف نا ىذلاو . تلأسو

 . ةدحاو ةرافك الا

 نم ىنملا لزنا ىتح هركذ ظعن نمو . ةرفص يبأ ظفح يفو : ةلأسم

 . مويلا كلذ لدب هيلعف اراهن هسمي نا ريغ

 هدري ملو كلذ جلاعي مل اذا هيلع لدب ال ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع وبا لاقو

 . هيلع ءيش الف لزني ملو ىذما ناو

 مل ناك نا ليقف ىنمأف ةأرما جرف ىلا رظن نم اماو هريغ نمو : ةلأسم

 . رهشلا نم ىضم ام لدب هيلعف ىنمأ ىتح كلذ ىهشتيو اهيلا رظني لزي

۔ _ ٥٩



 دمعت اذا ةرافكلا هيلع نا اذه ريغ : لاق نم لاقو 3 هربغ نمو

 هيلعف ىنمأف ةفطخ رظن نا اماو اضيا اهسم ناك نا كلذكو ةفطنلا لازنال

 . هموي لدب

 دري لو ةفطحخ سم ناك نا كلذكو . هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . اهريغو هتأرما يف ءاوس كلذو هموي لدب هيلعف ءاملا لازنا

 . ا ذه ريغ ل اق نم ل اقو

 ةفطح سم اذا هيلع عيش ال هتأرم ف : لاق نم لاقو اهربغ نمو

 . كلذ هموي لدب هيلع هتأرما ريغ يفو 0 هيلع ءىش الف ةفطخ رظن وأ

 . ىضم ام لدب : لاق نم لاقو

 لدب هيلعف ىنمأف هتأرما ريغ سم اذا : لاق نم لاقو : ( عجر )

 نكي مل اذا اذهو هموي لدب هيلع امناف ، هتأرما تناك ناو رهشلا نم ىضم ام

 . هيلع لدب الف لزنأف اهنيعب ةفطنلا يهو ةفطنلا لازنا ديري

 . عماج نمك وهف كلذل دمعت نا امأو

 هتجوز ىلا رظن نميف انعمس يذلا : رثؤملا وبأ لاق هريغ نمو : ةلأسم

 كلذ ةرظنب دارأ ناك اذاف ناضمر رهش مئاص وهو ءاملا لزنأ ىتح اهمسوت

 ءاضق دري ملو اهسم نا كلذكو . عماجملا ىلع ام هيلعف ، لزنأف ةوهش ءاضق

 ىلا رهشلا نم هموص نم ىضم ام هيلعف ةفطنلا لزنأف ءاملا هقبسف . ةوهش

 . مويلا كلذ

 ةفطنلا هتقبسف ةوهش ءاضق ديري ال وهو اهمسوتو اهيلا رظن ناك ناو

. هموي ناكم موي هيلعف



 نع ةبقع نب حاضول ا دايز وبا ظفح ۔ ةخسن ف تدجو .3 هريغ نمو

 مايص هيلعف ىنمأف اراهن ناضمر رهش يف هتأرما سم نم هنا لضفملا نب رمع
 . هموي لدب هيلعف ىنمأف اهيلا رظن ناو رهش

 لجر يف رباج يبأ نب ىسوم نع ناليغ نب مشاه نع دايز وبا ظفحو
 . هموي لدب هيلعف ىنمأف اهبايث اهيلعو . ةرام ةأرما مسوت

 ءاسنلا تاروع نم روجحملا نم ءيش ىلا رظن نا : ديعس وبأ لاق
 ةفطنلا لازنا لبق كلذ نع عجر مث ادمعتم كلذ يف ءاوس هريغو جورفلاو
 ملو اهيلا رظني لاح ىلع لزي مل ناو . هموي لدب هيلعف لزنا ىتح هيلع دازف
 يف هسفن ىلع ناعا ناو هموص نم ىضم ام هيلعف لزنأف ةفطنلا لازنا دري

 رظن ناو رظنلا لثم يدنع سملاو . عماجملاك وهف ةفطنلا لازنا دارأو كلذ
 لازنا دري لو ةوهشلا هيلع تدازف دمعت الو مارحلا ةدارا ريغ نم ةفطخ

 . هلوق نم ىنعملا اذهو هيلع ءيش الف لزنأف ةفطنلا
 مجر

 ىتح لسغي ملف ناضمر رهش يف اليل ةبانجلا هتباصأ نمو : ةلأسم
 ليللا يف موقي هنا ىلع مان نوكي نا الا هموص نم ىضم ام لدب هيلعف حبصأ

 لسغف حبصأ ىتح هبتني ملف كلذ دارأ ناك اذاف مونلا هب بهذف لستغيف

 . هموي لدب هيلعف هنيح نم

 . ىضم ام ل لب هيلع : دمحم نب رمع نع دمحم نب ىسوم لاقو

 حبصأ ىتح هبتني ملف ليللا يف موقي هنا ىلع مانو عماج نا كلذكو

 لثم اذهو ءاملا لا هنيح نم بهذو هبتنا اك لستغا اذا هموي لدب هيلع اناف

 . ىلوألا

۔ -_ ٦١



 ءام هدنع نكي ملو حبصلا لبق اليل ةبانجلا هتباصا نمو : ةلأسم
 يلع يبأ نعف مميتي ملو حبصأو كلذ لهج ناف هموصل حبصلا لبق مميتف

 . ىلوألا لثم هذهو هتلاهج لاحل هموي لدب الا هيلع ىري ال هللا همحر _

 ام لدب هيلع نا انعم ينعي : لاق : هريغ لاق ( ةخسن يف تدجو )

 . ىصم

 مميتلا لهج اذا هيلع لدب ال هنا كلذ ريغ : لاق نم لاقو هريغ لاق

 . مميتلا لهج هعسي نولوقي مهنال

 . مميتلا لهج هعسي ال : لاق نم لاقو

 . عجر

 مانف ناضمر ئ ةبانجلا هبيصت وأ هلهأ نم بيصي يذلا نعو :: ةلأسم

 ليللا نم هيلعو كلذ هباصا ناك نا : لاق . لستغي لو حبصلا هكردأ ىتح

 هيلع لدب الف حبصلا هكردأف لستغا مت روحسلا وندي ىتح مانا لاقف ريثك

 . هموص نم ىضم ام هيلع

 لزنيف ناضمر ف هلهأ ريغ وأ هله أ نم وندي لجر نعو : ةلأسم

 . هموص نم ىضم ام هيلع دسمي : ل اق

 . هموي ل لب هيلع : هريغ ل اق

 ىضم ام موص هيلعف لزنأف ةوهش رظن وأ هلهأ ريغ نم اند نم : لاقو

۔ -_ ٦٢



 ةبحم اهسم وأ هلهأ نم اند اذا : ليقو ۔ هللا همحر _ : ديعس وبا لاق

 لازنا ديري ال هنا الا لزنا ىتح كلذ ىلع لزي ملف ةوهش وأ كلذل هنم

 ةوهشلا ىضقو ةفطنلا لازنا دارأ ناو هموص نم ىضم ام لدب هيلعف ةفطنلا

 نع فعو كلذ نع عجر مث سم وأ رظن ناو ، ليق اييف عماجملا ةلزنمب وهف
 نع اع وهو لزنأ ىتح هيلع تدادزاو ةوهشلا هتبلغف كلذل ةوهشلا ةبحم
 ريغو ءاوس مهريغو هلهأ نا { يعمو ، هموي لدب هيلع اينا ليق دقف كلذ
 . مثالا يف دشأ هلهأ

 يغبني ةبانجلا دعب عبنلا هينعي يذلا كلذكو 3 موصلا يف ں عجر

 لهج ناف . كلذ عاطقنا يف رظتني الو هموص زرحيو حبصلا لبق لسغي نآ هل

 ىضم ام هيلع : ليق دقف ، حبصأ ىتح عطقني ملف كلذ رظتني يقبو كلذ

 . هموص نم

 يف وأ ليللا يف لسغلا يف طرف نم لدبلا مزلي اينا : لاق هريغ نمو

 . هيلع ءيش الف راهنلا يف وأ ليللا يف طرفي مل نم امأو راهنلا

 . اذه ىف هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 . هموص نم ىضم ام لدب : لاق نم لاقو

 هحلاصمو لاستغالا رمأ يف ناك هنأل هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نع كلذو

 هتباصأف دمحيلا لبج لثم لبج ىلع تاب لجر نعو : عجر

 ىلع لمح ناف داو يف لبجلا لصا يف ءاملاو ، ناضمر رهش يف ةبانجلا هلعل
 هل زوبي له ليللا يف ءاملا ىلا لصوو تايحلا نم رطخلاو بعتلا هسفن

 . مميتي نا هلف ؟ مميتل

- ٦٢٣ _-



 حبصلا رجفنا مث هجرفو هسأر ةبانجلا بحاص لسغ اذاو : ةلأسم

 هموي 9 لب هيلعف هجرفو هسأر لسغي ن أ لبق حبصل ١ هكردأ ن او هيلع س ن الف

 . طرف نكي مل اذا

 . طرفي ال نم ىلع لدب ال : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 هنيح نم لسغ حبصأ املف حبصأ ىتح هتبانجب ملعي مل نمو : ةلأسم
 . هيلع لدب ال نأ وجرأف طرفي لو

 اهب ملعي مل اذا هنا هريغ نم هللا دبع يأ باتك نم ةخسن يف تدجو

 هيلع : لاق نم لاق دق : لاق هبوث يف ةبانجلا ىأر مث حبصأ ىتح
 . هموي لدب

 . ء يش هيلع سيل : ل اق نم ل اقو

 مل ناو نسحف اموي لدبا نا : لوقا : لاق ؟ تن أ لوقت ايف : تلق

 . سأب الف لدبي

 نم لسغ ناف اراهن ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا نمو : ةلأسم

 ىناوتو دعق وأ اهب ملع نأ دعب لغاشت وأ مانف عجر ناو هيلع لدب الف هنيح

 لغاشت نوكي نا الا هموص نم ىضم ام هيلع دسف هريغ ءيشب لسغلا نع
 اذا هل نخسي ءام وأ هل قدي لسغ وأ 3 هبلطي هلسغل ءاعو وأ هذخأي بوثب

 . اذه وحن وأ اديدش ادرب ناك

 نخسأ وأ هنم رتسا دروم ىلا ىطخت مث دروم ىلا ىضم نا كلذكو

۔ -_ ٦٤



 وجرن هوحن وأ اذه لكو هيلع جرعي ال هلسغل ضام وهو هملكيف دحأ هملك
 . هموص نم ىضم ام هيلع دسفي آلأ

 لك ىلعف ادمعتم اراهن ناضمر رهش يف هتأرما عماج نمو : ةلأسم

 نيرهش مايص وأ ةبقر قتع ةرافكو مويلا كلذل رهش مايص ايهنم دحاو

 لدب هيلعف كلذ ىلع اههركتسا ناو { انيكسم نيتس ماعطا وأ نيعباتتم
 . كلذ ي اهيلع ءيش الو اهمزليو همزلي ام

 . موي لدب اهيلع : لاق نم لاقو

 لدب الو ةبوتلا هيلعو هسفن ةرافك الا هيلع سيل : لاق نم لاقو

 . اهيلع

 . اذه ربغ لاق نم لاقو

 . اهيلع ةرافك الو ىضم ام لدب يه اهيلع : ليق دقو 3 هريغ نمو

 عيض اذا بنجلا يف هللا همحر _ ديعس وبآ لاق هريغ نمو ى عجر

 . لسغلا كرتل ادمعتم ءيش راهنلا نم الخ ىتح ناضمر رهش يف لسغلا

 ترهط اذا ةأرملا نا هللا همحر - بوبحم نب دمحم لوق ىلع ليق هنا { يدنعف

 اهيلع نا لصت ملو لسغت ملو تحبصأ ىتح لسغلا تكرتف ضيحلا نم
 رثكأ امأو ىلوأو دشأ يدنع ةبانجلاو موصلل ةرافكو ةالصلل ةرافك نيترافك

 هبشي ال لسغلا كرت نألو لدبلا هيلع ايناو ةرافك همزلت ال هنا انباحصأ لوق

 . عامجلاو لكألا

 : لاق . ناضمر رهش ف هتأرما رشاب لجر ف حيرش لاقو : ةلأسم

 اندنع لوقل ا طسوا ن ارهشو رهشو كلذب ذخ نحتو. ارهش رشع انثا هيلع

 . كلذ لثم ىف
۔ _ ٦٥



 ئ ىأر هنا مت ناضمر رهش ف |ائاص حبص أ نمع هتلأسو : ةلأسم

 لسغي ملف عامجلا ري مل اذا كلذ يف لسغ هيلع سيل نا نظف ةبانج هبوث
 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق ؟ همزلي ام

 . هريغ نمو

 . سمتلي ملو اضوتو لازنالا ىأرو عايجلا ىأر نمع لئسو : ةلأسم
 دجي ملف سمو لازنالاو عايجلا ىأر ناو ، لسغلل طايتحالا ينبجعي : لاق
 : ليق دقف لازنالا الو عامجلا ري ملو للبلا دجو ناو 3 هيلع لسغ الف ائيش

 . ةبانج اهنا ملعي ىتح هيلع لسغ ال هنا

 . لسفلا هيلع ليقو

 ةبانج قرع دبي مل ناو لسفلا هيلعف ةبانج قرع دجو ناف همش ليقو
 ملعي ىتحف مكحلا امأو . طايتحالا يف نم هلك اذهف 3 هيلع لسغ الف

 . ةبانج اهن

 ةشحاف ىتأ يذلا نع حبسملا نب دمحم هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 ؟ ةرافك هل له رثكأ وأ ةعبارو ةثلاثو ةيناث عجر مث اراهن ناضمر رهش يف

 نيملسملا نع ءاج ام اماو . ناضمر لضف كردا ام رهدلا ماص ول اولاقف

 كلذب ينربخا : لاق ، هموصي رهش . ةشحاف هيف ىتا موي لك يف هيلعف

 كلذ لثمب بيبش نع يلوعم نع لضفملا نب رمع نع ةبقع نب حاضو
 ةبقر قتع ةرافك بوبحم يأر وهو يلوعملا نع حاضولا ينربخأ اميف هيلعو
 ىلا بوتيو هبر رفغتسيو نيعباتتم نيرهش مايص وأ انيكسم نيتس ماعطا وأ

 . ميحر روفغ هللا نا هللا

۔ ٦٦ ۔



 ىرخأ ةنس يف ناضمر رهش يف ةشحاف ىتأف عجر ناف : تلق

 . انركذ ام ىلع ةرافك رهش لكل هيلعف ؟ ةنس دعب ةنس ةرم دعب ةرم نينس وأ

 ديعي : لاق ىنمأ ىتح اهجلاعو هتأرما سم لجر يفو : ةلأسم

 ىضم ام داعا ينملا جرخ ناف ةداعا هيلع سيل : هللا دبع وبا لاقو

 يأر اذه لاق هرطف موي هيف يذلا مويلا ىلا هموص نوكيو هرهش نم
 . سانلا ضعب

 ارهش موصيو سفنلا ةمسن . . ةمسن قتعي نا يأرلا بحا : لاقو

 نب دمحم نب ىسوم نب دمحم رباج وبأ ذخأي ناك لوقلا اذهبو ، رهش ناكم

 . هللا همحر ۔ يلع

 مئان وهو ناضمر رهش يف راهنلا يف ةبانجلا هتباصأ لجر نعو : ةلأسم

 ىتح مهرظتني نا ىلع ءايحلا هلمحف ذوعق موق تيبلا باب ىلعو تيب ف

 ناك نا : لاق ؟ لسغف جرخ مث ةعاس مهرظتني هناكم دعقف اوجرخي

 هيلعف كلذ نم رثكأ ناك ناو هيلع سأب الف لسغلا قدي ام ردق هسابتحا

 ٠ هموص نم ىضم ام لدب

 ىأر حبصأ ايلف ناضمر رهش يف ايئاص حبصأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 نم ةالصلا لدب هيلعو . هيلع لدب الو هنيح نم لسغي هناف ةبانج هبوث يف
 وهأ ردي ملف كشف ائيش هبوث يف ىأر ناو . بوثلا كلذ يف مان همون رخآ
 ف لدب الو . هيلع لسغ الف ناضمر رهش ف مئاص وهو كلذ ريغ مأ ةبانج

 . ارقيتسي ه ىتح هتالص

۔ _ ٦٧



 اهار هنا الا هتباصا اهنا ملعي الو ةبانج هبوث يف نا نقيتسا نا : لاقو

 كلذ يف مان ناك اذا ماص ام لدب هيلع ناف لسغلا نع ىناوت مث هبوث يف

 . هريغ دحأ هسبلي لو بوثلا

 راهن يف ايسان هتجوز ءعىطو نم ركذ ، فارشألا باتك نم : ةلأسم

 موصلا راهن يف ايسان هتجوز ءعىطو نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . موصلا

 نايفس لاق هبو هيلع ءىش ال : الاق اها يرصبلا نسحلاو دهاحم نع انيورف

 . يأرلا باحصأو روث وباو هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو . يرونلا

 دعس نب ثيللاو يعازوالاو كلامو حابر يبأ نب ءاطع ناكو

 . ءاضقلا هيلع : نولوقي

 . ءاضقلاو ةرافكلا هيلع لبنح نب دمحأ لاقو

 . هيلع ءيش ال : ركب وبأ لاق

 لكأ اذا : يأرلا باحصأو روث وباو يعفاشلاو سنأ نب كلام لاقو
 ةرافك الو ءاضقلا هيلع نا ادماع عماجف هرطفا دق كلذ نا نظو ايسان
 . هيلع

 . لوق ١ هرو : ركب وب أ لاق

 لوق يف جرخي هنا يعمف نايسنلا ىنعم ىلع عامجلا امأ : ديعس وبأ لاق

 ىنعم هيفو ايسان برشلاو لكألا ىنعم جرخي ام بسح ىلع انباحصا
 ةرافك هيلع ملعأ الو كلذ نم رثكأ هيف ملعأ الو هموي لدب نم فالتخالا

 . ايسان ءطولا ىنعمب

۔ -_ ٦٨



 ين هل ناو هرطفي كلذ نا نظي ادماع ءطولا كلذ دعب ءىطو اذا امأو

 يف سيل هل رذع ال هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعمف © ارذع كلذ

 موق ىنعم ضعب يف نا وجراو { ةرافكلا هيلع نا مهلوق ضعب يفو
 يف هل ناك اذاو & ءطولا ىلع دمعتي مل اذا هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا

 . ةرافكلا توبثب يدنع مهلوق يناعم هبشأف ببس كلذ

 ةبانجلا نم لاستغالا بنجلا ) ةءانا ةحابا ركذ هنمو

 ناضمر رهش يف رجفلا عولط ىلا

 ناضمر رهش يف ابنج حبصأ نميف ملعلا لهأ فلتخاو : ركب وبأ لاق
 يرونلا نايفسو سنأ نب كلامو نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نبا ناكو

 متي : نولوقي 0 يأرلا باحصأو روث وبأو ، لبنح نب دمحأو يعفاشلاو
 . هيلع ءيش الو هموص

 يباو تباث نب ديزو دوعسم نباو بلاط نب يلع نع كلذ يورو

 . سابع نباو رذ يبأو ءادردلا

 هموص متي : لاق هنا هيلوق رخا يرصبلا نسحلا نع انيور دقو

 . هللا دبع نب ملاس نع كلذ يور . هيضقيو

 : لاق هنا ملعلا لهأ دنع هيلوق رهشاو ةريره يبأ نع هيف فلتخا دقو

 . هيلع موص ال

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔- _ ٦4٩



 ملع ناك اذا : لاق . ةريره يبأ نع كلذ يرور ثلاث لوق هيفو

 مئاص وهف حبصي ىتح ملعي مل ناو رطفم وهف حبصأ ىتح مان مث هتبانجب
 . ريبزلا نب ةورعو سوواط نع كلذ يور

 ف هيرح كل ذ ن ١ وهو اعب ار الوق يعخنل ١ ميه ارب ١ نع انيور دقو

 . ضرفلا ف يضقيو . عوطتلا

 ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يف جرخي هنا ، يعم : ديعس وبأ لاق

 امأو . ضقتني هموص نأ رذع ريغ نم ملاع وهو ابنج حبصأ اذإ هنا قافتالا

 ضعب يفف بنج هنا ملع مث حبصأ ىتح هتبانجب ملعي ملو الهاج ناك اذا

 هموي رثكأ ضمي مل ام مهلوق ضعب يفو . ضقتنم هموص نا مهلوق
 . م ات هموصف

 مل اذإ مات هموصف بنج وهو هلك هموي ضمي مل ام :: مهلوق ضعب يئو

 مو ابنج هلك هموي ىضم ناف نيلوقلا يف ملعي ام نيح نم لسغلا يف دصقي
 . هموص دسف كلذب ملعي

 ملع اذإ امأو . ةبانجلاب ملعي مل اذا لاح ىلع هيلع داسف ال : ليق دقو

 موقي نا ىلع مان نا : مهلوق ضعب يفف حبصأ ىتح مان مث ليللا يف هتبانجب
 . هموي لدب هيلع ايناف مونلا هب بهذف ليللا ين لسغي

 مان ناو ليق ام رثكأ يدنع هموي لدبو ىضم ام لدب : لاق نم لاقو

 اذا لوألا يف لاق ام وحن ىلع هيف فلتخي هنا يعمف حبصأ ىتح هتينل المهم

. هموص نم ىضم امو . هموي ضقني ةينلا ىلع مان



 هموص نم ىضم ام ضقن هيلع نا اذه يف لوقلا رثكأ نا { يعمو

 اهمايتب الا اهموزل انعم عقي الف ةلفانلا اماو لسغلل هتين لامها ىلع مان اذا

 هنال ةلفانلا ف هيرجحم هنا ليق نمع ليق ام ىنبجعيو رجفلا لدعب اهداقتعاو

 . كلذب يدنع دبعتلا همزلي ال

 مئاصلل ةلبقلا ركذ {&© هنمو

 نم ريثك اهيف صخرف مئاصلل ةلبقلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . ملعلا لهأ

 سابع نباو ةريره يأو باطخلا نب رمع نع اهيف ةصخرلا انيور
 . نينمؤملا مأ ةشئاعو

 نب دعس ناكو . قاحساو دمحأو يرصبلا نسحلاو رماعو ءاطع لاقو

 . اسأب مئاصلل ةرشابملاب ىري ال صاقو يآ

 : ل اق هنا دوعسم نب ١ نع انيورو . كل ذ نع ىهي رمع نب ١ ن اكو

 تحاب او ن اضمر ف ب اشل او خيشلل ةلبقل ا كلام هركو . هناكم اموي يضقي

 نبا نع لوقلا اذه يورو ، باشلا ىلع كلذ ترظحو خيشلل كلذ هقرف

 ضقني الو هتكرح كلذ ةيهارك دارأ هلعل كلذ هركي ىعفاشلا ناكو . سابع

 . هموص

 . لا بحأ اذه نع هزنتلا : يروثلا لاقو

 . ءىش هنم تأي نا فاخي ال ناك اذا : لبنح نب دمحأ لاقو

 . هل ضرعتي مل هريغ ىلا ىدعتي ال نا هيلع ناك اذإ : روث وبأ لاقو

 يف فالتخالا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

۔ -_ ٧١



 هنيعب سيل ظفللا ناك ناو ىكح ام وحنك ةيهاركلاب مث اصلل ةلبقلا ىنعم

 ضقنلا هيلع مهضعب ىريو ، دشأ باشلا نم كلذ نا مهلوق ضعب يفو

 . كلذ ريغ هنم نكي مل ولو ةلبقلا ىنعمب

 هركي كلذ ناك ناو اهل ضرعيف ةوهشلا الو هتعبت ةوهش ربغل كلذل ضرعتي

 وهف ةوهشلا ىنعمل ناك ناو اهوركم ال انسح اندنع كلذ ناك ةليسو ءاغتبا وأ

 . قافتالا يناعمب موصلا ضقن يتأي ام ةوهشلا بابسأ نم كلذ نأل هوركم

 دقف ىذما ىتح ناضمر رهش يف هتأرما بعال نم : لاقو : ةلأسم

 . ةبانجلا ىنعم يف هيلع لدب الو هموص خسو

 اذا هفلخي نم هتيبل بلطي وأ هباب قلغي وه امنا هيناوت ناك ناف : تلق
 هئربي ارذع اذه يف نأ يل نيبي ال لاق ؟ ال مأ رذع هل نوكي له هيلع فاخ

 يف رذعلا هل ليق امناو هبابسأو لسغلا رمأ نم سيل هنال لدبلا بوجو نم
 . لسغلا بابسأ نمو لسغلا رمأ نم ءيش يف هيناوت

 ليللا ف ناضمر رهش ف ةرانحلا نم لسغ يذلا امأو : ةلأسم

 . لدبلا هيلع : ليق دقف ةبانجلا نم ءىش هيف حبصأو

 . ل | بحأ وهو هيلع ل لب ال : ليقو
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 يناثلا بابلا
 رطفلاو موصلل روحسلا ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 يف ناف اورحست » : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق
 . « ةكرب روحسلا

 ىلع اوعمجأ لوقل ا كلذ ىلعو ضرف رمأ ال بذن رمأ : ركب وب ا 9 اق

 . هكرت نم ىلع مثأم الو ، بحتسم هيلا بودنم كلذ نأ

 لاق ام وحن انباحصأ لوق ىناعم ف جرحي هنأ ؤ ىعم : ديعس وبأ لاق

 موصلل ةينلا ديدجتل لوقلا ىنعم ىلع مهدنع كلذو روحسلا بابحتسا نم

 . برش الو لكأ ريغب ةينلا ديدجت أزجا كلذ ىنعم تبث اذاو

 ناكو موصلا ىلع هب ىوقتي امم روحسلا نأب هسفن فرعي ناك نمو

 هرضي هنا هسفن فرعي ناك نمو { لئاضفل ١ نم موصل ١ نم مزالل ١ ىلع هتيوقت

 كلذ يف سانلاو لئاضفلا نم هسفن ىلع ةرضملا لاخدإ هل نكي مل روحسلا

 . مهلاوحأ فلتخت
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 موصلا ةحئار رثأ ىلع رطفي نا مئاصلل بحتسيو : ةل اسم

 . كلذل ميرحت الب روطفلا لنع كاتسي الو

 مئاصلل ماعطلا رضحو برغملا ةالص ترضح اذإ : ليقو : ةلأسم

 . ةالصلا توف فخي مل ام ماعطلاب أدبي هناف

 ثيدحلا يفف ةالصلا لبق رطفي سابع نبا ناك : ليقو 5 هريغ نمو
 . ليللا يف كلذ لكو روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت بحتسي هنا

 ليللا يف ةبانجلا هتباصأ نميف هللا همحر _ ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 رجفلا هيلع علط لكأ ناو لكأي نأ لبق حبصلا هكردأ لستغا نا فاخف
 ىلع ردقي ال ناك اذإ هنا ينبجعي : لاق ؟ لكألا مدقي نأ هل له لسغلا لبق

 . لكألا مدقي نأ ينبجعأ لكألاب الا موصلا

 هبعتي وأ اهلمتحي ةرضم هنا الا موصلا ىلع ردقي ناك ناف : هل تلق

 فاخ ولو لكأي نا هل نا يدنع : لاق ؟ لسغلا لبق لكأي نأ هل له موصلا

 لبق لكألا مدقي نأ يدنع هلف موصلا هبعتي نأ فاخي ناك وأ اهلمتحي ةرضم

 الف لسغلا لبق رجفلا علط ناف 0 لكأيو هموص زارحال مميتي نكلو لسغلا
 هلكو هلك رسي هللا نيدو يدنع هل رذع اذه نأل مات هموصو ءيش يدنع همزلي

 . هللا ءادعأ ىلع ةقشم

 أدبي نأ هراطفا دنع مئاصلا رمؤيو ،. دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 تقو قيض فاخي نأ الا نئمطم غراف بلقب اهيلا موقيل ةالصلا لبق لكألاب

 هللا لوسر نأ ةشئاع تور امل ةلي هنلا لوسرب ءادتقا اهتوف فوخو ةالصلا

 مسا ءاملا ىلع ىرجأف .7 ءاملاو رمتلا نيدوسألا ىلع رطفي ناك مالسلا هيلع

 ءاشعلاو ءاشعلا رضح اذإ » : لاق هنا ةلي هنع يور دقو هل هترواجمب رمتلا

 . ( ءاشعلاب اوأدباف
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 . ملعأ هللاو روحسلا ريخأتو روطفلا ميدقت هنأش نم ناك هنا : ليقو

 : ةم هللا لوسر لوقل روحسلا مئاصلل بحتسيو ، باتكلا نمو

 سيل روحسلاب رمألا نأ سانلا عمجأو . « ةكربلا روحسلا يف ناف اورحست »

 مهعفن هيلا لوأت اميف مهل ابيغرت ةلي هتمأ كلذب رمأ هنا يدنع يذلاو ضرفب
 ىلع ديكأتلاو لفاونلا لعف نم هراتخا امو ضئارفلا ةيدأت ىلع ةوقلا نم هب

 . ةدودحملا ةينلاب باوثلا ميظع نم نولاني امل موصلل ةينلا

 © « روحسلا رخؤيو روطفلا مدقي ناك » ةلي يبنلا نا ةياورلا يفو

 تءاجف مهيلع امرحم روحسلا ناك باتكلا لهأ نأ رخآ ىنعم روحسلا يفو

 بجيف افيفختو هنم ةمحر مالسلا هيلع دمحم ةمأل ىلاعتو كرابت هللا نم ةحابالا

 . قيفوتلا هللابو رفكلا لهأ ةفلاخمو هيف مهيلع هللا عسو امل هلامعتسا

 يذلا تقولا ىلا هلك هليل يف لكألا مئاصللو & باتكلا نمو : ةلأسم

 دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح ل هباتك يف ىلاعت هللا هركذ

 . ؛“ي رجفلا نم

 نع هل لئاسلل لاقف كلذ يف سابع نبا نع ةياورلا يف فلتخاو
 . كشت ىتح لك : لاقف مئاصلا ىلع هيف لكألا مرحملا تقولا

 ليوأتلا يف امهانعمو © كشت ال ىتح لك رخآل لاق هنا ىوريو
 . دحاو يدنع

 تقولاو دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا نع ةلي ىبنلا لئس دقو
 اوعمست نأ ىلإ اولكف ليلب نذؤي لالب نإ » ؛ لاقف هيلا لكألاب امهنيب يذلا
 . (( موتكم مأ نبا ناذأ
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 قيدصلا ركب ابأ نأ اوور مهناف تباوثلا نم ثيدحلا باحصأ ناكو

 . حبصلا انأجفي ال بابلا لع قثوأ رحستي وهو همالغل لاق

 امهدحأ لاقف ءاملا ينايقسا هيمالغل لاق هنا سابع نبا نع اوورو

 نأ ىلا برشا يناف ينايقسا : لاقف 3 ال : رخآلا لاقو تحبصأ

 . احلطصت

 هملعن امو اهملعو امهدهزو ايهعرو عم سابع نباو ركب يبأل اشاحو
 لضف ىلع ربصلا ةلقو سفنالا ةهارش اهيف نوكت نأ امهب سانلا ءادتقا نم

 نم افوخو هاضر بلطو هللا ةعاط ىلع ناربصي الو . ءام برشو لكأ
 عم اذه انرصع لهأ ءاهفس هيلع رساجتي لعفلا اذه نا ملعن امو 3 هباقع

 هذه لثمو انركذ نم ةجرد نع مهتاجرد طاطحناو مهرادقأ ةساسخ

 انيلا رابخألا نم هنولقني امو اهلثم يف مهل ابيذكت انسفنأ يف دكؤت ثيداحألا

 بجوي عامجا الو ةنس الو باتك نم هيلع انل ةلالد الو هتحص ملعن ال امم

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو هيف مهقدص

 نم موصلا مهيلع هللا بجوأو . نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اذإ » : لاق ةلي يبنلا نع يور دقو { ليللا ىلا مايصلا مهف رسيت اذا رجفلا

 ليللا ءاج دقف سمشلا تبرغ اذإ هانعم « راطفالا بجو صرقلا طقس

 . راطفالا بجوو

 نيلاقع تعضو 7 هللا لوسر اي : ةي يبنلل لاق اضعب نا : ليقو
 ضيبألا طيخلا ىنعم امنا » ةلي يبنلا لاقف ، دوسأ رخآلاو ضيبأ امهدحأ

 ضرتعملا ءوضلا ليللا داوس نم راهنلا ضايب رجفلا نم دوسألا طيخلا نم
 . « قفالا لبق نم
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 ءادوس اطويخ نوعضي نيملسملا نم لاجر ناك ليقو ث هريغ نمو
 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مهل نيبت اذإ لكألا نع اوهتنيل ءاضيب اطويخو

 تحت تلعج ينا : هللا لوسر اي لاقف متاح نب يدع ءاج : ليقو . دوسألا
 ناك نا ةت ىبنلا هل لاقف دوسأ امهدحأو ضيبأ امهدحأ نيلاقع يداسو

 ` . ليللا داوس نم حبصلا ضايب وه امنا . اضيرعل كداسو
 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ن : ىلاعت هللا لاقو & باتكلا نمو

 يف حابم برشلاو لكألاف هم رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا
 . هللا لاق ايك رجفلا نيبتي ىتح ليللا

 ريخأتو روطفلا ليجعتب ةلي هللا لوسر رمأ دقو { باتكلا نمو

 . ةنسلا عابتا بجيف روحسلا

 ىتح لكا : هل لاق الئاق نا سابع نبا نع ليق دقو { باتكلا نمو

 ىلاعت هللاو . كشت ىتح رخآ ثيدح يفو . كشت ال ىتح لك لاقف كشا

 . ه مكل نيبتي ىتح » : لاق

 امنا يبنلا هل لاقف نيلاقع تلعج ينا هللا لوسر اي يبارعأ لاق دقو

 . ليللا داوس نم حبصلا ضايب كلذ

 ماعطلاب أدبي هناف مايقلاو ماعطلا رضح اذإ : ليق دقو { باتكلا نمو

 . « ءاشعلا لبق ءاشكلاب اوأدباف ءاشعلاو ءاشعلا رضح اذإ » هلوقل

 يف كلذ لكو روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعتب رمأ ةي هنا : ليق دقو
 . ليللا
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 : تلقف .ةشئاع ىلع قورسمو انأ تلخد : لاق & باتكلا نمو

 رخؤي امهدحاو ةالصلاو راطفالا لجعي امهدحا دمحم باحصأ نم نالجر

 : تلاق . دوعسم نب هللادبع انلق ؟ لجعي ايهأ تلاق . راطفالاو برغملا

 كرتي الو روحسل ١ لجؤيو روطفل ١ لجعيف هلل ١ لوسر عنصي ن اك ا ذكشه

 . كاكشالا تقو الا روحسلا

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح » : ىلاعت هللا لاقو
 . هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح عقو نم نأل كشي ىتح لكأيو ه دوسألا

 راهنلا ربدأو ليللا لبقأ اذإ » : لاق ةلي يبنلا نا ثيدحلا ضعب ينو

 اذإ » : لاق ، رخآ ثيدح يفو { « مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغو

 موصلا ضرف نم جرخا ىنعم ث « مئاصلا رطفأ انهه نم سمشلا تباغ

 © ملعأ هللاو رطفم وهف لكأي مل وأ لكأ ليللا يف ليق ايك رطفلا هل لحو

 . كلذب مكحأو
 مايصلا ةليل عامجلاو بارشلاو ماعطلا نيملسملل هللا لحأ : ةلأسم

 . رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم

 رهش يف مئاصلا نعو ۔ هللا همحر ۔ رئؤملا يبأ نع دجوي امم : ةلأسم

 هل زوجي ىتم ث ال مأ لخدا ليللا يف كشم وهو سمشلا تبرغ اذإ ناضمر

 ماتق هيف سيل ايقن وجلا ناكو ةيوتسم ضرأ يف ناك اذا امأ : لاق ؟ رطفي نأ

 علط برغملا يف اهلك تبرغ اذإ سمشلا ناف بجحلا ضعب رظنلا بجحي
 ناك اذإ امأو . ةالصلا مزليو راطفالا لحي ذئنيحو قرشملا نم ليللا داوس

 دعب برغت ملو اهرتسي ام ضعبب تراوت يبر سمشلا ناف لابج تناك وأ ماتق

 باحس ناك ناو ، قرشملا نم علط دق ليللا داوس ىري ىتح رطفي الف
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 كشلا ىلع رطفي نأ هل سيلو هيلع نرقيتسي دو ليللا مالظ هيلع ذخأي ىتحف

 نأ هيلعف ه ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث » : ىلاعت هللا لاق . نقيتسي ىتح
 . لخ 2 دق ليلل ١ ملعي ىتح موصي

 برق ليللا رخآ يف ناك مث بارشلاو ماعطلا هل لحو رطفأ اذإ : تلق
 علط يردي ال كشم وهو حبصلا هبشي قرشملا يف ًاءوض ىأرف رجفلا عولط
 يف هنا نقيتسا اذإ بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا همزلي ىتمف ال مأ رجفلا
 ؟ راهن مأ وه ليل هيف كشي تقو ناك اذإو 7 راهنلا

 حبصلا هبشي ضايب ناك ناف قرشملا يف ءوضلا كلذ ىأر اذإ اما لاق

 امأف ، مايصلا همزل دقف حبصلا ءوض ناك ناو . برشيو لكأي ليللا يف وهف

 ذق راهنلا نا ملعي ىتح . برشيو لكأي نأ هل ناف اءوض ىري ال ناك اذإ

 : لاق هللا نأل ليللا نم رجفلا فرعي نمم ناك اذإ مايصلا همزلي مث لخد

 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ن
 رذعي ال هناف حبصب سيل هنا نظو هفرعي لو حبصل ا ىأر ناو . : رجفل

 ةلزنمب وهف رجفلل هلهج ىلع رجفلا ةيؤر دعب لكا ناو مايصلا همزليو كلذب

 هل سيلو رجفلا ةيؤرب ةجحلا هيلع تماق دق هنأل ادمعتم راهنلا يف لكأ نم

 رجفلا هتيؤرو مايصلا هيلع نكلو برشيو هلهجب لكأيف هآر ام دعب هلهجي نأ

 ىلع ادر تدجو : فيضملا لاق { رثالا نم ةفاضملا ةدايزلاربغ نمو

 ىلع لكأ امناو حبصلا يف لهج اذإ هنإ رثألا يف دجوي دقو ةلاسملا هذه رثأ
 . ليللا يف هنا
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 لكالل دمعتي ملو ليللا يف هنا نظ اذإ كلذ هموي لدب : لاق نم لاقو

 زوجي ال لكألا نا لهج ولو . حبصلا يف دمعتملا ىلع ةرافكلا ايناو حبصلا يف

 ىتح إ لاق دقو . حبصلا فرعي لك سيلف حبصلا امأو & كلذ هعفني الف

 سانلا ىلع سيلو هي رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي

 . ةرطاخملا ىلع لكأن نا بحن الو مهملع الا

 لكأ نم ىلع ةجح نوكي هناف ةقث نذؤملا ناك اذإ : لاقو : ةلأسم
 لكأ اذإ : لاق ، ليللا فرعي ال لكأ يذلا ناك اذإ حبصلل نذؤي نأ دعب

 . ةرافكلاو لدبلا لكآلا ىلع ناك نذؤملا نذا نأ دعب ليللا فرعي ال وهو

 حبصلا يف نذؤي ةرمو حبصلا لبق نذؤي ةرم نذؤملا ناك ناو هل تلق

 نم ىضم ام لدب : لاق ؟ هيلع نوكي ام نذؤملا كلذ نذا نأ دعب لكأ مث

 . ارطاحم لكأ هنأل هموص
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 ثلاثلا بابلا

 ايسان وأ ادمعتم ناضمر ف راغلا ف لكأ نميف

 ةلخن فرخأ تنك : لاق نايح نب ةرايع نا انل ركذ رثؤملا وبأ لاق

 ايسان اهبطر نم لكآ تلعجف . ناضمر رهش يف مئاص انأو ديز نب رباجل
 ىتح تيسن ينا تلقف ؟ كنأش ام : رباج ىل لاق تعجرتسا تركذ املف

 يبا نع عفري يذلا نا بسحأ يذلاو . كيلع ساب ال : لاقف تلكأ
 . هموي لدب هيلع ىري هنا ةديبع

 دق لاقف ادمعتم ناضمر رهش يف لكأ نمع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم

 . كلذ يف فلتخا

 . حصو يح ام هلك ره ذلا موصي : ل اق نم ل اقف

 ايف ردتقملا دبع لوق وهو رهشأ ةثالث موصي : لاق نم لاقو

 . يل يور

 رهشلا لوأ نم هموص نم ىضم امو نيرهش موصي : لاق نم لاقو
 . انيلا عفر اميف نايثع نب ناميلس لوق اذهو هيف لكأ يذلا مويلا ىلا
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 بيبش يضاق ةريغم نب لوعم نع لضفملا نب رمع نع انل يور دقو
 اوناكو ارهش هيف لكأ يذلا مويلا نع موصي : لاق ةيطع نب بيبش نع

 . لكألا نم دشأ عامجلا نا : نولوقي

 كلذ لكأ اذإ لكألاو عامجلا يف رهشأ ةثالث هيلع نا : لوقأ يذلاو

 . هموص نم ىضم ام هيلع سيلو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو ادمعتم

 ناضمر رهش ف الجر تيأرأ : تلق 0 ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ لدب هيلع له ايسان برشو لكأ

 . موي لدب هيلع : لاق ؟ ايسان عماج ناف : تلق

 : لاق ؟ هيلع ام نايسنلا ىلع مئاص وهو برشو لكأ نمعو : ةلأسم

 . هيلع ع ىش ال : ليق لق

 . هموي ل لب هيلع : لاق نم ل اقو

 . فارشألا باتك نم : ةلأسم

 موصلا راهن ي ايسان لكأ نم ركذ

 . ايسان موصلا راهن يف لكأ نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو ركب وبآ لاق

 يبأ نب لع نع لوقلا اذه يورو - هيلع ءيش ال : ةفئاط تلاقف

 نايفسو يعخنلا ميهارباو سوواطو ءاطعو رمعو ةريره وبأ لاق هبو بلاط

 روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو ىليل يبأ نباو يروشلا
 . ىأرلا باحصأو
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 . ءاضقلا هيلع سنأ نب كلامو نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر لاقو

 . زيزعلادبع نب ديعسو كلام لوقب تبجعو

 ايسان برشو لكأ نمل ةلي يبنلا لوقل 5 هيلع ءيش ال : ركب وبأ لاقو
 . لماك مات موص وه هناف هموص متي لاق اذاو هموص متي

 وحن انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنأ 93 يعم : ديعس وبأ لاق

 ضعب يو { هموي لدب هيلع نا مهلوق ضعب يفف فالتخالا نم يكح ام

 توبثل همويل هيلع لدبلا مهلوق رثكأ يف جرخي هنأ وجرأو { هيلع لدب ال مهلوق

 . هنم لكألا

 لدب هيلعف عماج وأ برش وأ لكأ ىتح سن نم كلذك : ةلأسم

 . مويلا كلذ

 . نايسنلا يف هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 لدبلاو رباج لوق وهو نايسنلا يف هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . لا بحأ

 ىف هتأرما عماج لجر نعو ، ىسيع يأ ةلاسر يف تدجو هريغ نمو

 ناضمر يف عايجلا نا : بوبحم نب دمحم لاق : لاقف ايسان ناضمر رهش

 لبق ماص يذلا هموص دسف دقف ايسان براشلاو لكآلاك سيل ايسان
 . ملعأ هللاو هموي لدب هيلع نا انعم يذلا : لاق { عايجلا

 امايأ تماصف ناضمر رهش نم مايأ لدب اهيلع ناك ةأرماو : ةلأسم
 نم تلسغ ترهط نا املف ناموي وأ موي اهيلع يقب دقو ضيحلا اهءاج مث
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 سأب الف اهنم انايسن تبرش وأ تلكأف تيسنف ةمئاص تحبصأف ليللا

 . اذهريغ لاق نم لاقو . اهيلع

 هنا حص مث ناضمر رهش نم موي رخا ف رطفأف دمتعا اذإو : ةلأسم

 دقو ةرافك الو لدب الو ةبوتلا هيلعو هتينب ذخؤيو هلعف يف ءاسأ دقف رطفلا موي

 . هنع هللا افع ائيش دارأ

 هانيورو ناضمر رهش نم اموي رطف أ نمك هنا : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . ل ١ بحأ لوألاو ۔ هللا اهمحر ۔ بوبحم نب دمحم نع

 ناضمر رهش يف رطفأ نم مزلي يذلا يف فالتخالا ءاج دقو : ةلأسم

 نيرهش مايصو ىضم ام لدب هيلع : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف . ادمعتم

 . موي لكل ةرافكو

 . ليق ام صخرأ اذهو نيرهش مايص هيلع : لاق نم لاقو

 نيرهش مايصو رهشلا كلذ لدب رهش مايص هيلع : لاق نم لاقو
 . ةر افك نيعب اتتم

 اهلك اهنا ليقو اهلك ليواقألا هذهب ليق دقو لاق 9 هريغ نمو
 . باوص

 لوقلا اذهو ناضمر رهش نم هيف رطفأ موي لك يف كلذكو ، عجر
 . ذخأن هبو اندنع رثكألا وه

 ىلع : لاق هنا هللا همحر - ديعس يبأ خيشلا نع دجويو 0 هريغ نمو

 نم اعباتتم دمعتلا ىلع لكأ امل لدبلا انفرع اميف انعم ناضمر رهش يف لكآلا
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 كلذ نم ةبوتلاو . عباتتم هنا نيملسملا ءاهقف عمجأ كلذ ىلع موصلا

 . رافغتسالاو

 . كلذ لعب ةرافكلا نم همزلي اےيف فلتخا دقو

 نمو . نسحف "» تلقأ ناو هلك رهدلا موص هيلع : لاق نم لاقف

 اموي ىقلي ىتح رهدلا موصي نا هيلع نا كلذ يف لوقلا اذه بحاص لوق

 هنأكف ادبأ كلذ ىقلي الو لاق . ناضمر رهش ف هيف لكأ ىذلا هموي لثم

 . ادبأ هقحلي ال اموي لكأ هنأل ًادبا هلك رهدلا موصي نأ كلذ ةرافك نا لوقي

 نم » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ركذو 3 هريغ نمو

 . « هلك رهدلا موص هزجح مل هللا اهصخر ةصخر ريغ يف ناضمر رهش يف رطف أ

 . ادحاو اموي لكأ نم اذه يف انلق ايناو & ةنس هيلع : لاق نم لاقو

 نم ليق ام لقأ ١ ذهو ةرافكلاو لدبلا رهش موص هيلع : لاق نم لاقو

 . تارافكلا

 طايتحالاب رمأنو اليصأت اذه ركذن امناو ةرافك الو لدبلا هنا ليق دقو

 . ملعأ هلل او هسفن ىلع ءرملل يرحتل او داهتجال و

 كلذ يف ليق ام دشأ تبتك امناو اذه يف ريثك فالتخا هنع دجويو
 . ملعأ هللاو هللا ءاش نا كلذ يف رظنيف ليق ام صخرأو

 حاضولا نب دايز تيأر هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع لاقو : ةلأسم

 رهش لكأ نميف العلا ( ةخسن يفو ) ديزي نب لع ىلا بتك ۔ هللا همحر

 . حسن ثالث يف اذك )١(

 ۔ _ ٨٥

 



 نوكي نأ ىأر هنأك نيرهش ةرافكو ارهش نيئالن مايص هيلع ىأرف هلك ناضمر

 . رهشلا عيمجل هيزبجي ةدحاو ةرافك وأ رهش موي لكل

 هيلع : هلك ناضمر رهش ف رطفأ نميف اضيأ مشاه لاقو : ةلأسم

 . رهش موص

 . اذه ربغ لاق نم لاقو . رهش موص هيلع : رمع لاق : حبسم لاق

 . هيلع لدب الف ايسان هرطفأ ناك نا : لاق نم لاقو

 ناضمر رهش نم نيثالث موي لاوش لاله ىأر لجر نعو : ةلأسم
 تلق . هل عساو كلذ نا نظو مويلا كلذ يف لكاف نيرشعو ةعست وأ

 . هموي لدبي : ليق دقف ؟ كلذ يف همزلي ام

 . هموص نم ىضم ام لدبي : ليقو

 . ىضم ام لدب بحاو ةرافكلاو لدبلا : ليقو

 ناضمر رهش ف راهنلا لوأ ف تلكأ ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا اهيلع : لاق راهنلا رخا يف تضاح مث رذع ريغل ةدمعتم

 - هللا همحر هللادبع يبأ نع ۔ هللا همحر ۔ ةيواعم وبأ لاقو : ةلأسم

 كلذ نأ ربخلا ءاج مث ناضمر رهش نم موي رخا يف ارطفم حبصي لجر يف
 نم لاقو . ةرافكلا هيلع نا اولاق دق هللادبع وبأ لاقف لاق لاوش نم مويلا

 . هيلع ةرافك ال لاق

 يفو ر امهرد علتبا لجر يف۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم
 . كلذل دمعت اذإ ةرافكلا نم هئربت امف ابابذ وأ اقناد وأ ارانيد ( ةخسن
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 : لاق } ادمعتم ناضمر رهش لكأ نمع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم
 . كلذ يف فلتخا

 . حصو يح ام رهدلا موصي : لاق نم لاقف

 . رثك فالتخا كلذ يفو . ةنس : لاق نم لاقو

 ةثالث مايص هيلع : لاق ادمعتم ناضمر رهش نم موي ف لكأ ناو

 رهش ىضقنا اذإ ةرافكلل نارهشو مويلا كلذ يف هلكأ امل رهش رهشأ
 . ناضمر

 ردتقملا دبع ىلا هعفري بوبحم نب دمحم نع ظفحي هنا : رثؤملا وبأ لاق

 . دايز وبأ انربخأ ام لثم

 مويلا كلذل رهشأ ةثالث مايص هيلع : ليق دقو : لاق 3 هريغ نمو

 . ةرافك نارهشو

 برشي وأ ادمعتم لكأي مث ناضمر رهش موصي نميفو : ةلأسم

 هيلع ناك ةضف وأ ارجح وأ ابابذ لكأ ناو . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف عماجي وأ
 هيلع : لاق ادمعتم هلكأيف محللا هنانسأ يف ناك ناو . ةرافكلاو ءاضقلا
 . ةرافكلاو ءاضقلا

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ىوقتلا كلذب ديري ادمعتم ءاق نميفو

 ضقتنا ميقم وهو رطفأف هيلع لظ الو اسوبحم ناك نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا هيلعو هموص
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 هيلعف ادمعتم هلكأف محللا مئاصلا نانسأ يف ناك اذإو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 هيلع ناك ةضف وأ ارجح وأ ابابذ لكأ نمو ديزي يبأ نعو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 ارهش نيثالث هيلع نا هلك ناضمر لكأ نميف ديزي يبأ نعو : ةلأسم

 عيمجل ىزجت ةدحاو ةرافكو ارهش موي لكل نوكي نأ ى أر هنأك نيرهش ةرافكو

 . رهشلا

 . رهش موص هيلع هلك ناضمر رطفأ نميف مشاه لاقو

 . ةالصل ١ ةرافك نم دكوأ ناضمر رهشل ةرافكل ا : ريشب ل اقو

 رضحلا ف وهو ناضمر ف ادماع حكن وأ برش وأ لكأ نمو : ةلأسم

 . انيكسم نيتس معطي وأ ةبقر قتعي وأ نيرهش موصيو رهشلا لدب هيلعف

 . ريخمب وه سيلو معطلا مث مايصلا مث . قتعلاب ادبي ضعب لاقو

 اهربج ةمزال ةرافك ةمئاص ىهو هتجوز ءعىطو لجر نعو : ةلأسم
 يف اهيلع ررضلا هلاخدال اهؤطو هيلع روجح هنا يدنع : لاق . كلذ ىلع

 . فالتخا هيف ناك ربجلا ىلع اهئطو اذاف موصلا

 . اهيلع ءيش ال : لاق نم لاقو . اهموي لدب اهيلع : لاق نم لاقو

 . ىلوألا لثم اهنا يدنع : لاق ؟ هلثم ناضمر كلذكو هل ليق
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 يدنع : لاق ؟ امزال اهموص ناك اذإ جوزلا ىلع بجي ايف : هل تلق

 ةبوتلا الا همزلي ال ؛ اهيلع ءيش ال لوقي نم لوق ىلع جرخي هنا

 قلعتي اميف نايضلا هيلع قلعتي هنا يعمف اهمزلي نم لوق ىلعو 3 رافغتسالاو
 . اهموص نم اهيلع دسف أو اهيلع

 نوكي نأ ينبجعي : لاق ؟ نايضلا نم وه هيلع قلعتي ايف : هل ليق
 نا يدنع هبشي هلعلو ع يش همزلي ن ا ينبجعي الف وه ام او اهموي ل لب اهيلع

 . اهموي لدب يه موصتو نيكسم ماعطا هقحلي

 اذإ اهناف تضاحف ةرافك وأ الدب ةمئاص ةأرما تناك اذإو : ةلأسم

 ريغ كلذ ىلع ةبولغم اهنال اهيلع كلذ دسفي الو اهموص ىلع تنب ترهط
 اهيف دبعتملا ناك ىلاعت هللا لبق نم تادابعلا يف رمألا ناك اذإو . هل ةراتحم

 . اروذعم

 نميف سانلا نيب فالتخالا ايناو . سانلا نيب كلذ يف فالخ الو

 هموص هيلع دسفأ ضعبف رذع ريغ نم ارات لدبلاو تارافكلا يف رطفأ
 زاجأ ضعبو راطفاب كلذ نيب عطقي نأ ريغ نم الصتم مايصلا ةداعا همزلأو
 . باوصلل قفوملا هللاو . مايآلا ةدع لايكب اقرفتم موصلا هل

 نا اهل زوبي له ناضمر رهش نم مايص اهيلع ةأزما نعو : ةلأسم

 نم ناك اذإ . الف كلذ اهئزجيو مايصلا نع قرفت نا تينع ناف ؟ قرفت
 تءاش ناو نيرهش تماص تءاش نا ةريخ يهف ةرافكلا نم ناك ناو لدبلا

 . انيكسم نيتس تمعطا
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 اذإ هذهف ضيحلا اهكردأ مث اهيلع ام ضعب تماص يه نا تلقو

 . الصوم موصلا نم اهيلع ىقب ام تمأ ترهط

 برشيال ام برش وأ هب ىذغتي الامو هب ىذغتي ام لكأ نمو : ةلأسم

 . هموصل ادسمفم ناك

 . هموصل دسفم هناف هلكأف ماعط هنانسأ نيبو حبصأ نمو : ةلأسم

 ةماجحلا نأل ةرافكلا هيلعف ادمعتم لكأ مث مجتحا نمو : ةلأسم

 فوجلل لخدي امم الا دسفي ال موصلا ذا موصلا داسف يف ةهبش بجوت ال

 . جرحي ام نود

 نم ناك موي ف ناضمر ف مدلا ءيجمب ةأرملا تسحأ اذإو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا اهيلعف ترطفأف اهتداع

 رهش ف راطفالا يوني حبصأ لجر يف هلل ا دبع وبا لاقو : ةلأسم

 نم رافغتسالاو هموي لدب هيلعف . ليللا ىلإ ائيش لكأي ملو ميقم وهو ناضمر

 همزلي نكي مل رفكي ملف رفكي نأ ىونول هنأل . هللا ىلا ةبوتلاو كلذ
 ١ ال ١ ر افغتس ال .

 اراهن ناضمر رهش يف مئاص وهو ايسان بذك وأ لكأ نمع : ةلأسم
 نع كلذ ىوريو . هيلع ءيش ال : ءاهقفل ١ صعب لاق 2 همزلي ام

 . ديز نب رباج

 همحر ۔ ةديبع يب ا نع كلذ ىوريو . هموي ل لب هيلع : لاق نم ل اقو

 . لكألا نم نوهأ ايسان بذكلاو ۔ هللا
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 زوج ناك هنا سابع نبا نع يور دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 انباحصأ زاجأو . هقلح لخدي مل ام ردقلاو لخلا معط قوذي نا مئاصلل

 ماعطلا قوذ مئاص وهو . ناضمر رهش ف ةمعطألا جلاعي نمو تاخابطلل

 . هناسلب

 نأ مئاصلل نازيجي اناكف يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا امأو

 . يبصلل ماعطلا غضمي

 زوللاو نيطلاو ىصحلاو صجلا لكأ يف ىري ال ناكف ةفينح وبأ امأو
 لكألا نأل هلئاق نم أطخ اذهو مايصلا ضقن ىرجملا اذه يرجي امو رملا

 نود ةيذغالا نم عنمي موصلا ناك ولو اهريغو ةيذغالا ىلع عقي عماج مسا

 وهو ةغللا يف فرعي يذلا موصلاب اندبعت انك الو ةنسلا يف كلذ نيبل اهريغ

 قحتسم الو كسممب سيلف ةيذغالا ريغ نم لكأ نمو . فكلاو كاسمالا

 لكا مسا قحتسا نم لكف مئاصلا ىلع لكألا هللا مرح دقو . مئاص مسا

 . لطاب هموصف

 هللا نا » ةي يبنلا لوقل هيلع ءيش الف ايسان برشو لكأ نمو

 الولو ايسان لكآلا رذع نع رابخإ و يبنلا نم لوقلا اذهو « هاقسو همعطأ
 هيلع انباحصأ ضعب لاق دقو . مئاص ريغ هنال هموي ءاضق هيلع بجول ربخلا

 هب رذع يذلاب مثالاو ةرافكلا هنع تطقس اناو 0 مئاص ريغ هنأل موي ءاضق

 همعطأ يذلا وه موصلا هيلع بجوملا نأل رظنأ لوألا يأرلاو . نايسنلاب

 . ملعأ هللاو ناث رمأب الا موص ةداعا هيلع بجي الف هاقسو

 ناضمر رطفأ لجر يف ناليغ نب مشاه نع دجويو ، باتكلا نمو
 ةرافك هيلع بجوي لو هلعف نم هللا ىلا ةبوتل او هرهش ءاضق هيلع نا ادمعتم
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 ماكحألا باب يف ابجاو هارن الو سايقلاب لوقي ال نمم ناك هلعلو اهريغ الو
 هنا ادمعتم ناضمر رهش يف ءعىطو نم نأ ىلع اوعمجأ سانلا نا ىرت الا

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعو رطفم

 ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف اضيأ لكأ نم : سايقلاب لاق نم رثكأ لاقو

 كرتو ناليغ نب مشاه ةرافكلا بجوي مل الو رطفم عماجملا نا ايك رطفم هنأل

 . ملعأ هللاو . سايقلا ىري ال نمم ناك هنأ اننظ عضوملا اذه يف سايقلا

 هيلع نا لكألل ناضمر رهش يف مئاصلا دمعت اذإو © باتكلا نمو
 . ةفينح وبأ لاق كلذك . ءاضقلا كلذك . ءاضقلا عم ةرافكلا

 اذإ عضرملاو لماحلا ىلع اهبجوأو هنع ةرافكلا طقسأف يعفاشلا امأو

 موي لكل نيكسم ماعطا ايهنم ةدحاو لك ىلعو هرمأب اترطفأ ايهيدلو ىلع اتفاخ
 ةرافكلا نم ائيش ارطفأ اذإ رفاسملاو ضيرملا ىلع بجوي ملو امهراطفال ةرافك
 نأ مهدنعو ضعب نود ضعب ىلع ةرافكلا فيكو عيمجلا صخر دقو

 . راطفالا يف صخر دق عيمجلا

 راطفالاب رمأ نمف هدنع هيلع ةرافك ال راطفالاب يصاعلا ناك اذإو

 . قيفوتلا هللابو هيلع ةرافك ال نأب الوأ هل صخرو

 دمتعا مث لكأف يسن ايئاص نا ولو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . ناضمر رهش يف ادمعتم رطفأ نم ىلع ام هيلعو كلذب رذعي مل لكألا ىلع

 ردقب برشو لكأف هسمقن ىلع هنم فاخو هانع نم ال رطفأ يذلاو

 هنم فاخ رمأ ريغ نم مويلا كلذ ف راطفالا ىلع دمتعاف عجر مث هايحأ ام

 . هيف ةرافكلا ف فلتخم رمأ اذهو كلذب رذعي ل

۔ -_ ٩٢



 ملحلا غلب يذلاو ناضمر رهش نم موي يف هكرش نم ملسي يذلاو
 لاله حص ناو . هيلع ةرافك الف لكأ ناو هموي ةيقب لكأي نأ هل سيلف

 دمتعم دمتعا ناف . لكألا نع كاسمالا سانلا ىلعف لاوزلا لبق ناضمر

 ةرافكلا يفو ادمعتم ناضمر رهش ىف رطفأ نمك وهف ةحصلا دعب لكألا ىلع

 . هل لدب الف لدبلا امأف فالتخا

 . هيلع ءاضق الف ايسان برش وأ لكأ نم ليق دقو { باتكلا نمو

 ءاضق الف ايسان برش وأ لكأ نم » : لاق ةي هللا لوسر نإ ليق امل

 . « هيلع

 نينالث مايص هيلع نا ناضمر رهش لكأ ىذلا يفو . باتكلا نمو

 . نيرهش كلذل ةرافكو رهش موي لكل هنأك نيرهش ةرافكو ارهش

 رخا اموي رطفأ ىتح رفكي ملف ناضمر رهش نم موي يف رطفأ نمو

 ناك ناو . ىرخأ ةرافك هيلعف رطفأف داع مث رفك ناو ةدحاو ةرافك هيلعف

 مظع ىلع بجت اهنأل رفكي مل وأ ىلوألا رقك ناترافك هيلعف نيناضمر يف كلذ
 نع يور ام ىلا ىرت الا ةميظع ناضمر رهش ةمرحو هلاوزب لوزتو مثأملا

 تقلغو ةنحلا باوبأ تحتف ناضمر رهش لخد اذإ » : لاق . ةلي يبنلا

 . « نارينلا باوبأ

 هيلعف دمعت مث ايسان عماج وأ برش وأ لكأ نمو .© باتكلا نمو

 لوق ىلع الوأ هلكأ يف همده دق هموص نأل ةهبشلا لاحل ةرافك الو ءاضقلا

 . فالتخا هيفو ملعلا لهأ ضعي

۔ ٩٣ _۔



 نا هل نا نظف ناضمر يف بنجأ نمو . ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 . هموي لدب هيلعف برشف ضيحلا يف ةأرملل ايك لكأي

 نكلو ضقتني هموص نا ملعأ الف مارح ماعط ىلع رطفأ نمو : ةلأسم

 . مارحلا نم لكأ ام نايض هيلعو موصلا كلذب هل باوث ال

 سأرلا نم ردحني يذلا طاخملا الو عاخنلا يف ضقن الو : ةلأسم
 ن أ لعب هطرسيو هغيسيف عاخنل ١ نم هر دصو هفوج نم ء يش دعصي ن أ الا

 رصي مل اذا همايص يف هيلع ءىش الو كلذ هموي لدبيف ادمعتم هناسل ىلع ريصي
 سأب الف هسأر نم اضيأ ناك ناو هطقل ىلع ردقي ال ام هناسل ىلع عاخنلا
 . هيلع

 لكأ نم ىلع ملعلا لهأ فالتخا ركذ ، فارشألا باتك نمو

 . موصلا راهن يف برش وأ

 لاقف ، ادماع ناضمر رهش يف لكأ نم ىلع بجي اميف ركب وبأ لاق

 ناميلس يبأ نب دامحو نيريس نب دمحو يعخنلا ميهارباو ريبج نب ديعس

 . هيلع هرافك الو ءاضقلا هيلع : لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 يعازوألاو يروثلا نايفسو يرهزلاو يأرلا باحصأ لاقو

 . ةراقكلا نم عماجملا ىلع ام هيلع : روث وباو هياوهار نب قاحساو

 . يرصبلا نسحلاو حابر يبأ نب ءاطع نع كلذ انيورو

 . رهش موص هيلع : بيسللا نب ديعس لاقو

۔ _ ٩٤



 دجي مل ناف ةبقر ريرحت هيلع نأ وهو اعبار الوق ءاطع نع انيور دقو

 اموي رطفأ نميف نيكاسملا همعطي ماعط نم اعاص نورشعوأ ةرقب وأ ةندبف

 . ةلعريغ نم ناضمر رهش نم

 هللا نأل اموي رشع ينثا موصي نا هيلع نا وهو : سماخ لوق هيفو

 . هم ارهش رشع انثا هلا دنع روهشلا ةدع نإ ت : لوقي زعو لج

 . هتجح هذهو نمحرلا دبع نب ةعيبر لوق اذه

 . موي فالآ ةثالث موص : لاق هنا يعخنلا نع انيور دقو

 رهش موص وأ ةبقر قتع هيلع نا سابع نب هللا دبع نع انيورو
 . انيكسم ()نيثالنث ماعطا وأ

 رهدلا ماص ناو ادبأ هضقي ال : الاق اهنأ هللا دبعو يلع نع انيورو

 . هلك

 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 رطفملل نا انباحصأ لوق ضعب ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . افالتخا مهنيب ملعأ الو عماجملا لثم برش وأ لكأب ادماع

 لكألا يف هلثمف عماجملا يف ةلي يبنلا نع ةرافكلا ىنعم تبث اذاو

 اوغتباو % : هتلا لوقل ايهئاوتسا ىنعمل كلذ عنم ىلع قافتالا ذا برشلاو

 طيخل نم ضيب ألا طيخل ١ مكل نيبتي ىتح اوب رش او اولكو مكل هللا بتك ام

 . ؛ ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا

 )١( لصألا يف اذكه .

 ۔ _ ٩٥

 



 . ءاوس نهدحأب راطفالاو ءاوس لاصخلا هذه نع مايصلاف

 ضعب يف ءاج دقو يدنع مهلوق يف ةرافكلا ىنعم ركذ ىضم دقو

 هلك رهدلا ماص ول هنا مهلوق ضعب يفو ، ةنس موص كلذ ةرافك نا مهلوق

 مويلا كلذ لثم ىقلي ال هنأل هنع ىزجأ اموأ مويلا كلذ نع ةرافك ناك ام

 ماعطا الو ةندب مهدنع يزبحت نا اذه يف ةرافك مهلوق يف ملعأ الو ادبأ

 اميف مهلوق نم يدنع ليق ام لقأ امناو اموي رشع ينثا موص الو انيكسم نيال

 . هيف ماعطا الو هركذ ىضم دق ام ىلع رهش موص هب الومعم ليق هنا وجرأ

 دمعتف عجر مث لكأف يسن ايئاص نا ول امأو 5 رباج يبأ باتك نمو
 يل زوجيو ترطفأ دق ينا تلكأف تيسن ثيح ينا تننظ ينا لاقو لكآلا ىلع

 رطفأ نم ىلع ام هيلعو ائطخم ناكو كلذ يف لهجلاب رذعي مل راطفالا مامت

 دقب هسفن ىلع هنم فاخ رمأل رطفأ نا كلذكو ، ناضمر رهش يف ادمعتم

 . هنم فاخ رمأ ريغ نم مويلا كلذ يف راطفالا ىلع دمتعاف عجر مث هايحأ ام

 : ليق دقف كلذ نم هبيجي ام ىلع برشلاو لكألا ىلع داز اذإ امأو

 . رهشلا نم ىضم ام لدب هيلع

 . ىضم ام لدبيو هرذع نم لوألا رذع دقو : لاق هريغ نمو

 هل

۔ - ٩٦



 عب ١ رل ١ ب ايل ١

 مئاص وهو ليللا يف هنا ىري وهو راهنلا يف لكأ نميف
 ليلل ١ ف هنا ىرب وهو حبصل ١ ف لكأ وأ كلذ هبش امو

 نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح ل هللا لزنا امل هنا انل ركذ دقو

 ءا دوس اطويخ نوعضي نيملسمل ١ نم ل اجر ن اك : رجفل ١ نم دوسأل ١ طيخل

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مهل نيبت اذا لكألا نع اوهتنيل ءاضيب اطويخو

 . دوسألا

 يداسو تحت تلعج ينا هللا لوسر اي لاقف متاح نب يدع ءاج ليقو

 ناك نا » : ةي يبنلا هل لاقف . دوسأ امهدحأو ضيبأ امهدحأ نيلاقع

 . ليللا داوس نم حبصلا ضايب وه اينا « اضيرعل كداسو

 دق سمشلا نا نظف ليللا يف هنا ىلع لكأ نم لاق نمو : ةلأسم

 ل لب هيلع : ليق هنا يعمف راهغل ا هل نيبتو كلذ دعب ترهظ مث تراوت

 . هموص نم ىضم ام

 نيبو هيلع ءيش ال هنا ليق هنا ملعأ الو هموي لدب : لاق نم لاقو

 . قرف راهنلا يف هنا ملع مث ليللا رخآ يف هنا هدنعو لكأ يذلاو اذه

۔ _ ٩٧



 هيف مرحي يذلا تقولا ركذ {} ( فارشألا باتك نمو ) : ةلأسم

 . مايصلا ديري نم ىلع بارشلاو ماعطلا

 باحصأو روث وبأو يعفاشلاو سنأ نب كلام ناك : ركب وبأ لاق
 قفأ يف رخآلا رجفلا ضارتعا دنع بارشلاو ماعطلا مرحي : نولوقي يأرلا

 لاق هبو سابع نباو باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه ىنعم انيور ءايسلا

 . راصمالا ءايلع ماوعو حابر يبأ نب ءاطع

 نيح لاق هنا بلاط نب يلع نع انيور : ناث لوق بابلا اذه ينو
 . دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبت . ريخألا رجفلا ىلص

 ىنعم يورو ىلص مث رحست رجفلا علط امل هنا ةفيذح نع يورو

 رجفلا نودعي اوناك اينا مكرجف رجفلا نودعي نكي مل قورسم لاقو
 لوقلا ىلا ليمي هيوهار نب قاحسا كلذكو ، قرطلاو تويبلا ألمي يذلا
 يف ةصخرلا اولوأت نيذلا ىلع نعطي نا ريغ نم : لاق نم لاق مث . لوألا

 ةصخرلا نم انيب يذلا تقولا يف لكأ نم ىلع ءاضق الو انيب يذلا تقولا

 . ةرافك الو

 لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مارح مايصلا يف ناك ام عيمجو برشلاو لكألا عنمو مايصلا بوجو نا لوألا
 رجفلا عولط وهو دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا نيبت اذا هلك كلذ بجي
 مهنيب كلذ يف مهنيب ملعأ الو { ليللا ءاضقناو راهنلا لوخد هب بجي يذلا
 طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ل : ىلاعتو كرابت هلوق وهو افالتخا

۔ _ ٩٨



 اناو . ه ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا

 ةالصلا يناعم يف احبص دعي ال هنا لوألا حبصلا يف لوقلا ىنعم جرخي

 هل ههابتشالو حبصلا نم هبرقل احبص يمس امنا حبصب كلذ سيلو موصلاو
 حبصب سيل كلذف باذكلا رجفلا هيمست برعلا ضعب نا ليق يذلا وهو

 هيف زوجي الف راهنلا نم وه يذلا حبصلا امناو موصلا الو :الصلا هب ببحت

 . موصلا ىنعم يفو فالتخالا ىنعم يدنع

 رجفلا عولط يف كشي وهو لكآلا ركذ هنفو

 رجفلا عولط ف هنا كشي وهو لكأ نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . حابم برشلاو لكألا : ةفئاط تلاقف

 . رجفلا عولطب نقوي دارأ ىتح دارأ هنا انعم : هريغ لاق

 لبنح نب دمحأو يعازوالاو حابر يبأ نب ءاطعو سابع نبا لوق اذه
 . يأرلا باحصأو روث وبأو

 . رمع نباو قيدصلا ركب يبأ نع كلذ انعم يورو

 هازجأ دقف الاو هاضق دقف هيلع ناك ناف ىضقي : سنأ نب كلام لاقو

 . هللا ءاش نا

 . حصأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق

 . حبصلا ف كشي الو حبصي ىتح برشيو لكأي نأ مئاصلل نا لوألا

۔ -٩



 ىتح لكا لاقف كلذ نع لئس لقو . سابع نبا نع ليق دقو

 قالطالا ىنعم نوكي ن أ يغبنيو كشت ال ىتح لك : : لاقف ؟ كشا

 . افراع هر ناك نمو حبصلا ةفرعم هصخ نم الا نوكي ال

 هل سيل اذه فرعي الو حبصي ىتمو حبصلاب هل ملع ال نم امأو
 هلهج ولو هفرع نم دنع حبص وه يذلا حبصلا ىري نا دعب لكأي نا ةجحب

 . يدنع هلهج عسي ال ام اذهو . وه

 فرعي ل ناف حبصلا ف لكألا نع كاسمالا كلذ لهج نم . ىلعو

 . كلذ نم هبيري ال ام ىلا هبيري ام عدي نا طايتحالا ىنعم همزل كلذ

 ملع مث رجفلا عولطب ملعي ال وهو لكأ نم ركذ هنمو

 مث رجفلا عولطب ملعي ال وهو لكأ نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . هب ملع

 نع لوقلا اذه يورو هناكم اموي يضقيو هموص متي : ةفئاط تلاقف

 يروثلاو سنأ نب كلام لاق هبو ، ريبج نب ديعسو نيريس نب دمحم

 باحصأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو
 . يأرلا

 : اولاق 2 ريبزلا نب ةورعو حابر يبأ نب ءاطعو دهاجم نع انيورو

 . هيلع ءاضق ال

 انيل أ بحأو ٣ ءاضق ال : لاق هنا هيوه ار نب قاحس نع يكحو

. هيضقي نأ



 يسانلاو هنالو ايسان لكأ نم ةلزنمب كلذ لوقلا اذه لعج نم لعجو

 . حابم هل هدنع لكالاو انم دحاو لك لكأ

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 . فالتخالا نم

 هعم حبصي نأ لبق وأ حبصلا ىري ال وهو برش وأ لكآلا لكأ اذاو
 يف لكأ هنا هعم حص مث رذع هيف نوكي ىنعمل وأ حبصلا يف هتبيغل حبصلا

 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف حبصلا

 .هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 نسحي دقو هلكأ ةحصل لدبلا ىنعم ىلع جرخي مهلوق يناعم رثك أ لعلو ِ

 . راهنلا هعم حبصي ىتح مكحلا ىنعم يف ليللا ف هنال هيلع لدب الأ

 هموصب رطاخم وهو لكأ نا هنا مهلوق ضعب يف جرخي هنا بسحأو
 حبصلا يف ناك هنا كلذ دعب هل نيبتف حبصلا هكردي نا هسفن ىلع فئاخو

 هيلعف هل نيبتف هموص ىلع انمآ ناك ناو . هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا

 . هموي لدب

 تباغ نكت ملو تباغ دق سمشلا نا ى ري وهو رطفأ نم ركذ هنمو

 سمشلا نا ىري وهو رطفأ نميف ملعلا لهأ فلتخا : ركب وبأ لاق
 يور . هناكم اموي يضقي ملعلا لهأ نم ريثك لاقف تباغ نكت ملو تباغ

 حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو نايفس يبأ نب ةيواعمو سابع نبا نع كلذ

 يعفاشلاو يروثلاو سنأ نب كلامو يرهزلاو دهاجو ريبج نب ديعسو
 . يأرلا باحصأو روث وباو لبنح نب دمحأو

- ١٠١ _-



 هيلع ءاضق ال نالوقي هيوهار نب قاحساو يرصبلا نسحلا ناكو

 . اموي يضقي : ل اق ب اطخ ا نب رمع نع انيور دقو

 . ضقي ملو : لاق هنا هنع انيورو

 هنا مهلوق نم ملعأ الو هموي لدب هيلع نا اذه يف قافتالا ىنعم يدنع

 يف هنا لكأ نميفو اذه يف مكدنع قرفلا امو هيلع لدب ال هنا : ليقو
 هعم حصي ىتح راهنلا ماكحأ يف اذه نا حبصأ دق هنا هعم حص مث ليللا

 راهنلا لوخد هعم حصي ىتح ليللا ماكحأ يف رخآلاو ، ليللا لوخد

 هبشي دقو أطخلا هجو ىلع هنكلو { نايسنلا ىنعم ىلع اذه يدنع جرخي الو
 انعم هبشي الو لعافلا نع مئالا ةلازا يف ءايشأ يف نايسنلا ىنعم أطخلا ىنعم

 ىنعم نم اولاق ام ىنعم هبشا اذه يف لاح يدنع دعبي الو لعفلا مازلا

 . مثالا ةلازا ىنعم تبث اذا فالتخالا

 : هل لاقف ؟ كشأ ىتح لكآ سابع نبال لئاق لاق : ليقو : ةلأسم

 . كشت ال ىتح لك

 مث حبصلا يف هنا كشي ال ىتح برشيو لكأي نأ مئاصللو : ةلأسم

 لكألا ىلع دمعتي ال نا هل بحنف حبصلا فرعي مل نم امأو { كسمي

 ( ةخسن ) ينو نقيتسي ىتح حبصلا عولطو راهنلا لوخد مهوت اذا برشلاو

 راهنلا يف وه اذاو ليللا يف هنا ىري وهو:لكأ نمف كلذ ىلع نقيتسي ىتح
 . مويلا كلذ لدب هيلعف

۔ ١٠٢١ _۔



 لجر يف لاق نايثع نب ناييلس نا ناييلس نب هللا دبع معزو : ةلأسم

 يف لكأ هنا ملع جرخ املف تيبلا يف وهو ملعي الو لكأي وهو حبصلا هكرد أ
 . الدب كلذ يف هيلع ري مل هنا ليللا ريغ

 . هموي لدب هيلع : لاق ردتقملا دبع نب صاعلا معزو

 حبص هنا ملعي الو حبصلا ىري وهو لكأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . كلذ هموي لدبي : لاق حبصلا يف كلذ هلكأ نا ملعو

 نوكي نذؤملا نع هتلأسو & بسحأ اميف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ليللا نأ ىريو تبرغ دق سمشلا نا ىريف ناضمر يف باحسلا نم ىمغلا

 ناو سمشلا هل نيبتست مث هناذأب رطفأ نم رطفيو نذؤيف هتقو يف لخد دق

 . ليللا هل نابتسا نا ةيناث نذؤي عجري : لاق ؟ دعب راهنلا

 كلذب لكأ نم : لاق ؟ ملعي ملو كلذ هناذأب لكأ نمف : هل تلق

 نا هيلعو مويلا كلذ لدب هيلع وه كلذكو 5 مويلا كلذ لدب هيلعف ناذألا

 نا ىلع ردقي ملو باغ نم مالعا هيلع سيلو همالعا ىلع ردق نم ملعي
 . هملعي

 هنا ىلع لكأي مئاصلا يف 5 ۔ هللا همحر ۔ : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 هيلع نا ىري اضعب نا يعمف حبصلا يف لكأ هنا هل نيبتف ليللا ف

 . هموي لدب

 نا نظي ليللا يف هنا ىلع لكأ ناف . هيلع ءىش ال : لاق نم لاقو
 : ليق دق هنا يعمف راهنلا هل نيبتو هلكأ دعب ترهظ مث تراوت دق سمشلا

 ( . هموص نم ىضم ام لدب هيلع

۔ _ ١٠٣



 نيبو ، هيلع ءيش ال ليق هنا ملعا الو هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 . قرف لوألاو اذه

 . _ هللا همحر ۔ رثؤم يبأ نع دجوي امم : ةلأسم

 ليللا يف كشي وهو سمشلا تبرغ اذا ناضمر رهش يف مئاصلا نعو
 . رطفأ سمشلا بورغ نقيت اذا : لاق ؟ رطفي نا هل زوجي ىتم ال ما لخد

 لبق ليللا يف هنا ىلع لكأ اذا مئاصلا ين فلتخا ليقو : ةلأسم

 هيلع لدب ال : لاق نم لاقف . ليللا ريغ نم لكأ هزا ملعف رظن مث حبصلا

 . هلوق ىنعم ىلع مات هموصو

 . نايثع نب ناييلس نع لوقلا اذه ىوريو

 . ردتقملا دبع نع لوقلا اذه ىوريو هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 وه اذاو ليللا ف هزا ىلع لكأ نمو نسحلا يأ عماج نمو : ةلأسم

 . كلذ هموي لدب هيلع امناف دمعتي ملو دعب سمشلا اذاف هيلع ىمع مالظل

 دق تيبلا ىأرف اعوطت وأ ةرافك وأ ةضيرف ايئاص ناك نمو : ةلأسم
 ترهظ مث كلذ دعب باحسلا عشقنا مث رطفأف ليل داوس هنظف ملظأ

 . هناكم اموي لدبيلف سمشلا

 تنظ تهبتنا املف اهتيب يف ناضمر ىف ءايمع ةأرما تمان ناو : ةلأسم

 سمشلا رح تدجو اهترجح ىلا تجرخ املف ءام تبرشف تسما دق اهنا
 . مويلا كلذ ناكم اموي موصت اهناف

۔ _ ١٠٤



 ىري وهو ناضمر ىف اموي رطفأ ۔ هللا همحر رمع نع يورو : ةلأسم
 هيضقي ال : رمع لاقف ةعلاط سمشلا اذاف رظن مث تبرغ دق سمشلا نأ

 وهف لئام لكو هملعن نحنو اندمعت الو هيلا انلم ام لوقي مثال انفناجحت ام

 . اليم : لاق( افنج صوم نم فاخ نمف »» : ىلاعت هلوق هنمو
 . ملعأ هللاو اموي لدبي هنا انباحصأ دنعو رصقي ملو لاق هنا هنعو

 ىتح لكا سابع نبال ليق : لاق ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 ىتح لك هلوق ريسفت ايف تلق : لاق . كشت ال ىتح لك : هل ليق ؟ كشأ

 . ليللا يف كنا كشت ال ىتح لك : لوقي لاق ؟ كشت ال

 : ىلاعت هللا لوقل علط دق حبصلا نا ملعت ىتح لك : لاق:نم لاقو

 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ن
 : لاق ىلاعت هللاو كشت ىتح لك سابع نبا نع رخا ثيدح يفو : رجفلا

 . ؛“ مكل نيبتي ىتح ت

 بورغ نم ليللا نا ملعإ : مويلاو راهنلاو ليللا دح ف : ةلأسم

 لاق ايك ليللا ىلا رجفلا عولط تقو نم مويلاو رجفلا عولط ىلا سمشلا
 . اهبورغ ىلا سمشلا عولط تقو نم . راهنلاو لجو زع هللا

 4 مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي » : لجو زع هتنا لاقو
 . هه تادودعم امايأ ت ( ةيآلا )

 )١( ةيآلا ١٨٢ ةرقبلا ةروس .

 



 : ىلاعت لاقو . هه رخا مايأ نم ةدعف ل : لجو زع هللا لاقو

 يف مايأ ةثالث مايصف ت : لاقو ، ه مكناميا ةرافك كلذ مايأ ةثالث مايصف

 . ريثك نآرقلا يف اذه لثمو 5 ه متعجر اذا ةعبسو جحلا

 مايصلا هيف ضرتفا يذلا مويلا لخدي تقو يأ لجو زع انفرع مث
 دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ت : لاقف

 ربخ ردقلا ةليل » : ىلاعت لاقو { هم ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا نم
 رجفلا وه » : ةلي هللا لوسر لاقو 0 ( ةيآلا ) همه رهش فلا نم

 ليللا لخد دقف سمشلا تباغ اذا » : لي هللا لوسر لاقو ، « ضرتعملا

 مكل لعج يذلا وه > : راهنلا ركذ يف لجو زع لاقو 3 «راطفالا لحو

 . () هي ارصبم راهنلاو هيف اونكستل ليللا

 )١( ةيآلا )٦٧( سنوي ةروس نم .

 ۔ _ ١٠٦١



 لضفن

 راطنالل سمشلا طوقس ي
..- 

 رظناف برغملا ةالصلو راطفالل سمشلا طوقس فرعت نأ تدرا اذا
 نيب يقب اذا هناف كلذ كموي يف سمشلا برغم لايح يذلا قرشملا ىلا

 قرشملا نم داوس أدتبا نيعلا يأر يف عارذ رادقم بيغت نا نيبو سمشلا

 اليلق ولعي مث قفألا لفسأ يف ضرتعم دوسا ةباحسلاب هبشي ءايسلا لفسأ نم
 هضرع وهو داوسلا كلذ عافترا راص قفألا ءاذح سمشلا تغلب اذا ىتح

 قوف قرشملا يف ةرمح ترهظ سمشلا نرق فصن باغ اذاف © حمر رادقم

 ىشف ءىش اهنم قبي ملف اهلك سمشلا تباغ اذاف ةباصعلا لثم داوسلا كلذ
 دق ةرمحلا تيأر اذاف اهريغو اهطلاخف ةرمحلا كلت يف داوسلا كلذ

 مئاصلا راطفا لح دقف ءيش اهنم قبي ملو داوسلا اهيلع بلغو تلحمضا

 . برغملا ةالص تلحو

 الف اردك قفالا نوكيف كلذ ريغ وأ حير نم ةلع ءايسلا يف ناك ايبرو

 . ةرمحلا رهظت

 رظناف ةرمحلا نم عنمت ةلع تناك اذاف رهظي نا نم دبالف داوسلا امأو

 تفتلي الو هترثكو ءوضلا ةدش ىلا تفتلت الو هفرعتل اعيمج ةرمحلاو داوسلا ىلا

 . بهذت نا ثبلت ال اهناف برغملا يف نوكت يتلا ةرمحلا ىلا

 ةماع ودبت نا ىلا باحس مث ناك اذا برغملا ف ةرمحلا تيقب ابرو

 . موجنلا

۔ _ ١٠٧١





 لصن

 قفشلا ةبوبيغو رجفلا عولط يف

 تقو نم نا ملعاف قفشلا ةبوبيغو رجفلا عولط ملعت نا تدرا اذاو

 عولط ىلا رجفلا عولط نيب ام ردقب قفشلا ةبوبيغ ىلا سمشلا بورغ
 . ليللا لوطو ليللا رصقو راهنلا لوط يف ليلق فالتخا هيفو ، سمشلا

 قرشملا نم سمشلا علطم نم ليللا علطمو راهنلا علطم نا ملعاو
 علطم عضوم ىلا ايرثلا عولط عضوم نم رجفلا عولط وهو راهنلا علطيف
 علطم ىلا رادا اييف سمشلا علطم نم ليللا علطمو رادا اميف سمشلا

 . ليهس

 سمشلا تباغ اذا رظناف هتملظو ليللا علطم ملعت نا تدرا اذاو
 رحبلا ىلع ةضيرع ةملظ ىرت كناف هعلطم ىلا ةعاس دعب ةعاس تفتلاف
 ىرت كناف رجفلا علط اذاف قبطني مث سمشلا برغم ىلاوت ال ىتح دادزت

 . هللا نذاب ايندلا عيضت ىتح برغملا يف بيغي ليللا

  

۔ -_ ١٠٩





 لضن

 رجفلا علطي ىتم فرعت نأ تدرأ اذإ

 علط اذا هناف كسفن نم دقفتف رجفلا علطي ىتم ملعت نا تدرا اذاو
 ىلا نميألا رخنملا نم ىوقأ رسيألا رخنملا نم ناسنالا سفن نوكي رجفلا
 نميألا رخنملا نم ناسنالا سفن ناف قفشلا باغ اذاف قفشلا بيغي نا
 . رسيألا رخنملا نم ىوقأ

 . ةفرعملاو ملعلا لهأ اذهل نطفي امناو

3 

۔ - ١١١





 لصن

 رمقلا يف رظني ناك نم

 لوأ يف الا رجفلا عولط هيلع لكشي ال هناف رمقلا يف رظني ناك نمو
 بيغي ىتمو علطي ىتم رمقلا ىلا رظني يلايللا رئاسو ، رهشلا رخا وأ رهشلا
 علطي نيرشعو ىدحا ةليلو ، ليللا فصن بيغي عباسلا ةليل رمقلا ناف
 . ليللا فصن

 هزه

۔ __ ١١٣





 لصن

 راهنلاو ليللا يف

 نورشعو ةعبرأ ةليللاو مويلا يف راهنلاو ليللا : مدا نب ىيحي لاق
 موي لك نم هبحاص نم ايهنم دحاو لك ذخأي ةريعش نوثالث ةعاسلاو ةعاس

 . سمشلا لزانم كلذكو } رهش يف ةعاسلا اهلمكتست ىتح ةريعش

 جيبلاو ارهش جرب لك يف ثكمتف اجرب رشع انثا سمشلل : ىحي لاق
 ةريعش موي لك يف سمشلا ديزت ةريعش نيعلطم لك نيب اعلطم نوثالث
 لوحتي مث 3 اموي نيثالث يف ةعاسلا لمكتست ىتح ةريعش موي لك يف صقنتو
 . رخآلا جربلا ىلا جربلا كلذ نم

 . روثلا مث © لمحلا اهلوأ رشع انثا جوربلا هذه ءايسأو : ىيحي لاق

 مث ، دسألا مث ، ناطرسلا مث }“. فيصلا موجن هذهف ث ءازوجلا مث

 © سوقلا مث © برقعلا مث { نازيملا مث ، ظيقلا موجن هذهف ث ةلبنسلا

 موجن هذهف ، توحلا مث 3 ولدلا مث ؤ يدجلا مث ، عيبرلا موجن هذهف
 . ءاتشلا

 . نامز اهنم ةثالث لك اجرب رشع انثالا هذهف : ىجي لاق

 . دمحم يبا عماج نمو © رجفلا ةفرعم يف : ةلأسم

 هقوف ضيبألاو اهقفأ يف رمحألاف ءايسلا يف ضيبألاو رمحألا ناقفشلاو

 نيبو رمحألا قفشلا ةبوبيغ نيبو هلحم يف ضيبألا ريصيو رمحألا بيغيو
 رمحألا قفشلا ةبوبيغ ىلا سمشلا ةبوبيغ نيب ايك & ضيبألا قفشلا ةبوبيغ
 . ملعأ هللاو انعمس اميف

۔ -_ ١١٥



 يتلا ةعاسلا رادقم ليللا نم يقب اذإ علطي رجف : نارجف رجفلاو
 بنذك ءايسلا عبر ىلا لواطتيف . نيتعاسلاو تقولا نم سانلا اهليطتسي
 . رجفلا اذهو بيذلا دلو ناحرسلاو ةلي يبنلا نع يور اذكه ، ناحرسلا
 ىقبيو قرشملا ىلا طحني مث داوس هلفسأ نوكيو لفسأ هضايب نوكي ال
 يف رابغلاو طوطخلا هبشأ ودبي مث اليوط نيعلا يار يف حمرلا ديق لثم هلصأ
 طلتخي مث داوسلا ضايبلا كلذ بلغي ىتح . هنم لفسأ يذلا داوسلا

 هب ماعطلا مرحي يذلا رجفلا وهف ةرسيو ةنمي ضرتعيو يناقوفلا ضايبلاب

 . راهنلا ةالص بجويو

 سمشلا عولط هنم علطي عضوم يف فقف كلذ فرعت نأ تدرأ اذاف

 كلذ يف تفقو ةيناثلا ةليللا تناك اذا مث عضوملا كلذ تملع تعلط اذاف

 عرذأ ةعبرأ وأ ، عرذا ةثالث رادقم ىلع هترسي نع رجفلا تبلطو عضوملا

 . ىلاعت هتلا نذاب نيرجفلا نم كل تفصو ام كل نيبتيف نيعلا يار يف

 تناك اذا هتفصو ايك اديج كل نيبي سيل هناف رمق ةليل تناك اذاو

 دحأ نكي لو تنك نامز يأ يف سمشلا لاوز فرعت نأ تدرأ اذاو

 نأ لبق ضرألا نم وتسم عضوم يف تفقو لاوزلا كفرعي نم كترضحب
 هنع يحنت مث كسأر هيف غلب يذلا عضوملاو . كيمدق ملعتف سمشلا لوزت
 دازف هناصقن ىهتنا اذاف ةدايزلا يف راهنلاف صقني لظلا ماد ايف 3 هيلا دوعت مث

 لك لظ راص اذاو قاب نامزلا لوأ يف ءيفلا نأل سمشلا تلاز دقف اليلق

 . رهظلا تقو رخآ وهف لاوزلا عضوم نم هلثم عيش

- ١١٦ _-



 اذاف هناصقن دعب لظلا داز يذلا عضوملا نم ءيفلا ملعي نا بحنو

 تقو لخد دقف لاوزلا داز يذلا عضوملا نم فصنو مادقا ةتس ىلع داز

 . نايعلاب هتقو كردي سمشلا بورغو ، رصعلا

 قرشملا ىلا ترظن قرشملا نيبو اهنيب لئاح وأ ميغ ءاسلا يف ناك اذاف
 اهبورغ عضوم نيبو اهنيب ىقبي ىتح تطحنا اذا سمشلاو اهئاذحب يذلا

 باغ اذاف نيعلا رظن يف هماقم رادقمو قرشملا نم داوسلا أدتبا عارذ رادقم

 اهلك سمشلا بيغت ىتح ةباصعلاك ةرمح داوسلا ىلع راص سمشلا ضعب
 تباغو ريسي ءيش الا ةرمحلا نم قبي ملف ةرمحلا كلت يف داوسلا كلذ ىشف

 لئاح سمشلا نيبو كنيب نوكي ال يذلا مويلا يف كلذ كل نيبتو سمشلا

 . هللا قيفوتب كل تلق ايب لدتستف

 لئاح وأ ميغب ؛ هتقو يفخ اذا رمحألا قفشلا لئالدلا دحأ نا ليق دقو

 باغ دقف ترثكو تنابو ، راغصلا موجنلا ترهظ اذا هل بلاطلا نيبو هنيب

 ىلا ناسنالا هيلا دصقي ايب هتحص ىلع لدتسي نأ يغبنيو ز رمحألا قفشلا
 هتفرعمل بلاطلاو قفشلا نيب لئاح الو اهيف ميغ ال ىتلا ةليللا يف كلذ بلط
 . قيفوتلا هللابو

 يذلا لكشملا وهو لوألا امهدحأ : نارجف رجفلاو باتكلا نمو
 ادعاص قدتسم وهو & بذاكلا هيمست برعلا تناكو هلحي الو ائيش مرحي ال

 هسأر يف ناك اذا لاجرلا نم طمشألاو { طمشألاك وهو ضارتعا ريغ يف
 . لوألا رجفلا كلذك 5 ضايبو داوس

 يف رشتنم هنأل اريطتسم يمس امناو ريطتسملا وهف يناثلا رجفلا امأو
 © قداصلا رجفلا وهو اريطتسم يمس ضرألا يف رشتنا عيش لكو ضرألا

 . : ريرج لاق

۔ _ ١١٧



 اراطتساف يبلق عدص اوجاهف ينونرحيل نونعاظلا دارأ

 4 ارطتسم هرش ناك اموي ن وف امح ل : ل اعتو كر ابت هللا لوق هنمو

 . ارشتنم يأ

 اناو قدصملاو قداصلا هيمست تناك برعلا ناف ريخألا رجفلا امأو

 . هنيبيو حبصلا نع قدصي هنأل قدصملاو قداصلا هتمس

 : بيؤذ وبأ لاق
 عزفي قدصملا حبصلا ىأر اذاف هداؤف تابراضلا بالكلا فغش
 ىشعألا لاقو

 رانا طيخ حبصلا نم حالو ةفدس انل تءاضا املف

 . رهظو ادب ءوض ةفدسلاو

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح 3 : نيرسفملا ضعب لاقو

 . ليللا داوس نم راهنلا ضايب وه : لاق ه رجفلا نم دوسألا

 نأ لبق نيرجفلا نيب هنأل ءاذغ روحسلا ةلي يبنلا لعج كلذكو

 . كرابملا ءاذغلا هيمسي يي ىبنلا ناكو 3 رثكيو ءوضلا رشتني

 ضيبألاو برغملا يف ىري ضايب رخآلاو رمحأ امهدحأ ناقفشلا امأو

 وفطي مث ةعطاسلا ةلظلاك ايهنيب نوكي داوس دعبو رمحألا قفشلا دعب نوكي

 . نيقفشلا نيب ام رادقم يف نوفلتخم سانلاو . يناثلا قفشلا نوكيف برغملا

 : موق ل اقف ى ةرحخ آل ا ءاشعلا ةالص بوجو تقو يف ء اهقفل ا فلتح او

 © قفشلا ةبيغب بجت ةالصلا نأل :٢×اصلا تبجو لوألا قفشلا باغ اذإ

 . ءايسألا لئاوأب لاق نم لوقب اوقلعتو مسالا بوجو يعارن نحنو
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 انرما انأل يناثلا قفشلا ةبيغ لعب الا ةالصلا بجت ال : نورخا لاقو

 بيغي ىتح ةالصلا نم نوعونمم نحنف امئاق قفشلا ناك امو ةبيغ دعب اهلعف
 . نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو

 ةرطاحم هيف لوألا لوقلاب ذخألاو طايتحا يناثلا لوقلاب ذخألا يفو

 . قافتالا هيلع يناثلا لوقلاو فالتخالل

 نع اهطاطحنا وه رهظلا ةالص ضرف هب بجي يذلا سمشلا لاوزو

 اهطاطحنا دنع لوقي لاوزلا تقو هيف موقت يذلا اهطسو اهدبكو ءايسلا دبك

 . سمشل ا تغ ازو تل امو سمشل ا تل از

 مايصلا : نالوقي حلاصو رباج ناكو {. ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 . ليللا لا ليللا نم

 لصحي راطفالا نأل روحسلا مكحل فلاخم همكح راطفالاو : ةلأسم

 هل لضف ال روحسلاو . لكأي ل وأ ماعطلا لكأ ليللا لوخدب مئاصلل

 باهذو ليللا لوخدب مئاصلل لحي راطفالاو ، قرف ايهنيبف لكألاب الا

 بجاو راطفالاو { ليللا باهذو راهنلا لوخدب هيلع مرحي روحسلاو 3 راهنلا
 ماعطلا ىلع ردق نمل ليللا يف لكألا كرت وهو لاصولا نع ةي يبنلا يهل
 . ةمألا قافتاب بجاو ريغف روحسلاو

 ىلع يتما لازت ال » : لاق هنا ةي يبنلا نع ىوري : رثؤملا وبأ لاق

 . مهروحس اورخأو مهر اطفا اولجع ام ةرطفل ا

 روحسلا ريخأتو راطفالا ليجعت ءايبنألا قالخأ نم اثالث نا لاقيو
 . دوجسلا لوط
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 . هدحو لجرل ا ىلص اذا عوطتلا ٢ دوجسلا لوط : لاقيو

 . ءايشألا لحأ اذه : لوقيو عايجلا ىلع رطفي ناك رمع نا يورو

 موصلا نم ةحئارلا رثأ ىلع رطفي نأ مئاصلل بحتسيز : ةلأسم

 . كلذل ميرحت الب روطفلا دنع كاتسي الو

 مث حبصل أ هنا كشي ال ىتح برشيو لك أ ن أ مث اصللو : ةل 7

 لكألا ىلع ىدعتي ال نأ هل بجيف حبصلا فرعي مل نم اماو {| كسمي

 . كلذ نيبتسي ىتح عولطلاو راهنلا لوخد مهوت اذا برشلاو

 ءىدب م اعطلا رضحو برغملا ةالص ترضح اذا : ليقو : ةل اسم

 . توفلا فخت ل ام ماعطلاب

 يفو . ةالصلا يف ءاسملا فخي مل ام هب لوقي يذلا عضوم ينو

 . ليللا يف كلذ لكو روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت بحتسي ثيدحلا

 اليل هيلع نا نظف رظني جرخي ملو ناضمر يف رحست نمو : ةلأسم
 رحستي دوعي الو مويل ا كلذ ةداعا هيلعف رجفل عولط لعب لكأ هنا ملعف

 . رظني ىتح

 نأ بحأف ةالصلل ن ذؤملا م اق ذا رحستي وه امنيبف م ايصلا ىون نمو

 « بطر ىلع رطفي » : يي يبنلا نع ةياور { اموي لدبيلو هموص ىلع يضمي

 ىلع رطفا كلذ دبي مل ناف رمت ىلع رطفا بطر نكي مل اذاف بطرلا تقو يف
 . ةكم ءام
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 رطفلا ديع يف ينعي ىلصملا ىلا ودغي نأ لبق لكأي ةيم يبنلا ناكو
 . تاوسح ءاملا نم انسح نكي ل ناف تارمتف نكي ل ناف تابطر

 موقيل ةالصلا لبق لكألاب أدىي نأ هراطفا دنع مئاصلا رمؤيو : ةلأسم

 بحتسيو اهتقو توفو تقولا قيض فاخي نأ الا نئمطم غراف بلقب اهيلا
 . رانلا هسمت مل ام ىلع راطفالا مئاصلل

 لجرلا برشي ناو مئاصلل راطفالا دنع ةضمضملا هركيو

 يبنل ا لوقل روحسلا مئاصلل بحتسيو برشل ا لبق هاف ضمضمي الو

 . « ةكربلا روحسلا يف ناف اورحست » : اي

 مويل ١ كل ذ ع اضق هيلعف اليل هنظي وهو احبصم رحست نمو : ةل اسم

 : لاق نم مهنمو هموصي : لاق نم مهنمف هيف فلتخمف اعوطت ناك ناف

 . هلدب هيلعو هموصيذف ارذن ناك ناف هرطفي

 ىتح برشيو لكأي نا ليللا فرعي ال يذلا مئاصلل زوجيو : ةلأسم

 . حبصلا هل نيبتي

 كلذ سيلو ةينلا ديدجتل ةليضف ةنس روحسلاو : ةلأسم
 . ةبجاو ةنس

 عولط هل نيبتي ىتح رشابيو برشيو لكأي نأ موصلا ديرملو : ةل اسم

 لصا ىلع وهف رجفلا عولط يف موصلاب دبعتملا كش اذاو . ريخألا رجفلا

 ىتح ةرشابملاو برشلاو لكألا هيلع روظحم ريغف هنقيت دق ليللا نأل ةحابالا

 ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح إ : ىلاعت هللا لوقل رجفلا عولط هل نيبتي

 . « رجفلا نم دوسألا طيخلا نم
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 مل اذا اموثأم نكي مل رجفلا عولطب ملعي ال وهو لكأ نمو : ةلأسم

 رجفلا هل نيبت مث اهغضمي ةمقل همف يف ناك ناف 3 هب هللا هرمأ ام دمعتي
 رجفلا هل نيبت مث رجفلاب ملعي ملو ءعىطو اذا كلذكو . اهظفل هيلع بجو

 ةرافك الف هجارخا يف لزنا ناف جارخالا ةكرح الا كرحتي نأ هل نكي مل

 هموصل ادسفم ناك رجفلا عولطب ملعلا دعب جرفلا يف هلعف ناو 5 هيلع

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعو

 . هيلع مثا الف تباغ دق سمشلا نا هدنعو رطفا نمو : ةلأسم

 ينقزرو تمصف ينناعا يذلا هلل دمحلا : لاق رطفأ اذا ذاعم ناكو

 . ترطفأف

 ىلعو تمص كل مهللا : لوقي رطفأ اذا مثيخ نب عيبرلا ناكو

 . ترطفأ كقزر

 حبصلا رصبأ ذا لكأي وه امنيبف ناضمر يف رحستي ناك نمو : ةلأسم

 نا هيلع سأب الو لكألا نع كسمي مث اهقرغي الو اهجرخيلف ةمقل همف ينفو
 حبصأ ىتح همف يف ماعطلا ضعب يقبف ناضمر يف رحست نمو 0 هللا ءاش

 هيف يف ام قليلف ءيشب سيل مفلا يف ايف رحست ىتح ضمضمتي ملو
 . هيلع لدب الو

 راطفالا ليجعت ءايبنألا قالخا نم اولاق : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . روحسلا ريخأتو

 ليجعت يدنع : لاق ؟ كلذ ريسفت كدنع جرخي ام ىلعف : هل تلق
 . ةينلاب راطفالا
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 تبرغو راهنلا ربداو ليللا لبقا اذا » : ةي يبنلا نعو : ةلأسم
 لبقا اذا » : لاق هنا مالسلا هيلع هنع يورو « مئاصلا رطفا دقف سمشلا

 . « مئاصلا رطفأ دقف انهاه نم راهنلا ربداو انهاه نم ليللا

 . رطفم وهف لكأي مل وأ كلذ دعب لكأ مئاصلا نا ربخلا اذه ةدئافف

 رخؤيو ءاج اذا راطفالا لجعي ناك هنا ةلي ىبنلا نع ةياور : ةلأسم

 روحسلاب راهنلا مايص ىلع اونيعتسا » : لوقي ناكو ريخألا ىلا روحسلا

 بطرلا تقو يف بطر ىلع رطفي ناكو « راهنلا فصن ةلئاقب ليللا مايق ىلعو
 . ءام ىلع رطفأ كلذ دجي مل اذاف رمت ىلع رطفأ بطر نكي مل اذاف

 . ءايشألا لحأ وه لوقيو عاجلا ىلع رطفي ناك رمع نأ يورو

 رثأ ىلع نوكي ناو رانلا هسمت مل ام ىلع راطفالا مئاصلل بحتسيو

 . هموص

 دنع مئاصلا رمؤي كلذكو . ةالصلا لبق رطفي سابع نبا ناكو

 نا الا نئمطم غراف بلقب اهيلا موقيل ةالصلا لبق لكألاب أدبي نا هراطفا

 . اهتقو توفو تقو قيض فاجي
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 سماخلا بابلا
 هنع يهن امو مايألا نم هيف مايصلا زوجي ال ايف

 ( فارشألا باتك نم )

 ةجحلا يذ رهش يف ناضمر رهش ءاضق ركذ

 رهش مايص نم هيلع ام ناسنالا ءاضق يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 وباو قاحساو لبنح نب دمحأو بيسملا نب ديعس ناكف ةجحلا يذ يف ناضمر

 لوسر ىجن يتلا مايألا الا يعفاشلا بهذم وهو { زئاج كلذ : نولوقي روث

 . اهيف ىضقي ال هناف اهموص نع ةي هللا

 نسحلا لاق هبو ا كلذ هرك هنا بلاط يبأ نب ىلع نع انيورو

 . يرهزلاو يرصبلا

 مايأ نم ةدعف » : هلوق رهاظ ىلع زئاج كلذ : ركب وبأ لاق .
 . هنع يهنم كلذ ناف قيرشتلا مايأو رحنلا موي نوكي نأ الا . هه رخأ

 لاق ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبآ لاق
 رطفلا مويو رحنلا موي يف الا ناضمر رهش ءاضق موصب سأب ال هنا ركب وبأ
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 وه اينا قيرشتلا مايأ مايص نع يبنلا نا انباحصأ لوق ينو مايألا عيمج نم

 . ميرحن يهن ال بدا يبن
 ىجن ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق : فارشألا باتك نمو

 . ىحضألا مويو رطفلا موي موص نع

 . هنع يهنم نيمويلا نيذه موص نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو

 . قيرشتلا مايأ موص نع ىجن ةلي هللا لوسر نأ تبثو

 . قيرشتلا مايأ موصي ناك هنا ريبزلا نع كلذ انيورو

 . سنا نب كلامو ٠ ديزي نب دوسألاو رمع نبا نع كلذ انيورو

 . () ىحضا وأ رطف موي الا رطفي هتيأر ام ليق : ةحلط وبا ناك

 . نيمويلا كلذ ريغ رهدلا موصب اسأب ىري ال نيريس نبا ناكو

 ركبوبأ لاق قيرشتلا مايا موص ناهركي يعفاشلاو كلام ناكو
 . لوقن هبو

 ةلي يبنلا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 جرخي هنا يعمف رحنلا مويو رطفلا موي امأف ةنسلا نم مايأ ةتس موص نع ىهن

 ايهموص ناو ميرحت يهن كلذ نع ىهن هنا قافتالا يناعمب مهلوق يناعم يف

 ريغ ىلع برشلاو امهيف لكألا كرت امأو © ايهموص دقتعي نأ ايهموصو مارح
 .اموص نوكي ال كلذف موصلا داقتعا

 )١( لصالا يف اذكه .
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 دقف نابعش وأ ناضمر رهش نم هنا هيف كشي يذلا كشلا موي موصو

 ريغو روجحم هنم جرخيو هموص يهن انعم جرخت هجو يأب كلذ ريسفت ىضم
 . ةينلاب دصقلاب روجح

 نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعمف { قيرشتلا مايأ موص امأو
 ىلع لاقيو « برشو لكأ مايأ نهنا » : لاقو نهموص نع ىجن ةيم يبنلا

 نا ملعا الو نهموصل ميرحتلا ىلع ال نهيف برشلاو لكألا قالطالا يناعم
 راطفالاب هرمأي الو رجحلا هجو ىلع نهموص نع ىهن انباحصأ نم ادحا

 . موزللا ىنعم ىلع نهيف

 موصي نأ الا ةعمجلا موي موص نع ىجن ةيم هللا لوسر نا تبث هنمو

 موصي نا الا هموص نع ةقرف تهنف هموص ف اوفلتخاو . هدعب و أ هلبق اموي

 لبنح نب دمحأو ةريره يأو يرمهزل ١ لوق اذه هلدعب اموي موصي وأ هلبق اموي

 . هيوهار نب قاحساو

 نع ىهن هنا ل نبي ال : يعف اشلا ل اقو . سن أ نب كلام صخرو

 . رايتخال ا ىلع الا ةعمحل ١ موي موص

 ىنعم انباحصأ لوق يناعم ف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مهدايعا نم ديع موي هنال هموص ىلا دصقلا ىلع ةعمجلا موي موصل ةيهاركلا

 . ءاسنلا عم ةولخلاو برشلاو لكألا مايأ نم وه ديعلا مويو

 ىنعمل راطفالا اهيف بجاو هزا نيحيحصلا نيديعلا ف تبث كلذك

 . ةليضف بحتسي امناو مثا ةيهارك هوركم الو مرحم كلذ نا ملعأ الو موزللا
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 هنا مهضعب نع ءاج دقو ىنعملا اذه ىلا كلذ ىلا دصقلا ناك اذا

 لضفأ هموص ناك لضفأ مويلا ناك ام لك نأل هلضفل موصلاب هدصقي ناك

 ىلع برشلاو لكألاو مايقلاو موصلا نم هيلا دصقو ىون ام هل نوكي نأ

 . ةليضفلا ءاغتبا ىنعم

 ف اوفلتخ او موصل ا ف ل اصول ا نع ىمن لتم هللا لوسر نا تبثو هنمو .

 . موصلا يف لاصولا

 نب كلام هركو نالصوي اناك امهنا ميعن يبأ نباو ريبزلا نبا نع انيورف
 يف لاصولا قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروغلا نايفسو سنأ

 . رحس ل رحس نم لص اوي نم ناهركي ال قاحساو دمحأ ناكو ئ موصلا

 نع يبنلا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 يف كلذ زوجي الو راهنلا موصب ليللا موص لصي نا لاصولاو موصلا لاصو

 ناو . « ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث ه : ىلاعتو كرابت هللا لوقل مهلوق ىنعم
 . راهنلا يف الا نوكي ال موصلا

 هموص ىلع عامجالاو ناضمر رهش موص توبثب ليللا ىلا ليللا نمو

 توبث دنع ه رخأ مايأ نم ةدعف ت هللا لوقلو © ليللا ىلا ليللا نم هنا

 هنا كلذ ليو ت جرخف « موص ف لاصو ال » : ةلي يبنل ا لوقلو موصل ا

 ماعطلا كرتب ال ةينلاب وه اينا موصلاو ، ليللا موصب راهنلا موص لصوي ال
 ىلا برقت ىنعم وأ كلذ ىنعمب بارشلاو ماعطلا كرات كرت ناف بارشلاو

 نكي مل موصلا داقتعا ةين ريغ ىلع وأ راطفالا داقتعا عم هسفن ةضايرب هلا

 ليللا هرضح اذا مايصلا رهش يف ماعطلا دبي مل نم نا ليق دقو . اموص كلذ

۔ -_ ١٢٨



 مايصلا داقتعا ماعط ريغب موصلل هيزجت روحسلا ةينو هيزبحت راطفالا ةينف
 . هدنع راطفالاو

 موص مصيلف ىراصنل ١ موص هسفن ىلع لعج نمعو : ةلأسم

 . نيملسملا

 . هيلع ءىش ال

 هركيو هوركم : لاق . كشلا موي موصل ١ نع اش اه تل اسو : ةلأسم

 دعب مايأ ةثالث هدعبو ىحضألا مويو رطفلا موي ، مايأ ةتس ةنسلا يف موصلا

 اماف ، ناضمر نم هيف كشي مويو ىنمب قيرشتلا يلايل نهو ، ىحضألا
 . ةكمريغ يف اهيف موصلاب سأب الف قيرشتلا مايا

 ملعأ هللأ : رثؤملا وبأ لاق

 هوركم ةنسلا يف مايأ ةعبرأ نا هظفحنو اندنع يذلا نا ريغ

 نابعش نم وهأ يردي الو هيف كشي موي وهو نابعش نم موي رخآ : نهمايص
 . همايص نيملسملا ضعب هركف ناضمر نم وهوأ

 نأ بحتسيو رهدلا ماص نمل همايص يف سأب ال : مهضعب لاقو
 . هراطفا دنع ناضمر رهش يدتبي ناو مئاص موصي ال

 نا سأب الف ةرافكلل ايئاص أدتبا دق ناك نا هنا : لاق نم لاق دقو
 نم هنا حص ناو هترافك نم وهف نابعش نم ناك ناف كشلا موي موصي

 نم حبصيو رطفلا موي لكأيف رطفأ اذا ةرافكلا متتو ناضمر نم وهف ناضمر

 . هترافكل همايص مت دقو ةرافكلا نم هيلع يقب امل امامت ايئاص ةلئاقلا

.آ



 رهشل همايصو ناضمر لبق نم هموص نم ىضم ام لدب هيلع سيلو

 ءيش ةرافكلا نم يقب ناو ناضمر لبق نم هترافكل ماص ام لطبي ال ناضمر

 . هترافك نم ماص ام لطب رخذلا موي رطفأ ناف . رطفلا موي دعب همتيلف

 ىحض ل ١ مويو رطفل ١ موي موص م ارح بوبحح نب دمحم ل اقو : ةل اسم

 رذن وأ ةرافكل الا نهيف موصلا 7 . قيرشتلا مايأ ف لكالا بحتسيو

 . نيملسملا لوق يف

 © نيموي يف مايص ال » : ةا يبنلا نع ءاج : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 نمو ى املاظ اثآ ناك اعوطت اهماص نمو عامجا هيفو « رحنلا مويو رطفلا موي

 . هنع اينغي مل ةرافكل ايهماص

 اهلك قيرشتلا مايأو رحنلاو رطفلا ماصي ال هللا دبعوبا لاقو : ةلأسم

 مايأ رذنلا ف ينعي هلعل اهنيعب يه اهموصي نا رذن نم الا رذن الو ةرافك نع

 . هريغو رذنلا يف ايهمايص مارحف ناديعلا امأو . قيرشتلا

 نم مايأ ةتس موص نع ىهن هنا ةلي يبنلا نع ربخلا يف : ةلأسم

 موص ميرحت ىلع اوقفتاو كشلا مويو قيرشتلا مايأو نيديعلا : ةنسلا
 . قيرشتلا مايأو كشلا موي موص يف اوفلتخاو نيديعلا

 . موصلا اذه يف هنع ىهن ام عيمج يف ميرحت يهن هنا : ضعب لاقف

 بدأ يهن وه اناو ةيصعم ىلا هب غلبي ال يهن هنا : نورخآ لاقو

 . ميرحتب سيلو برشلاو لكألا يف بيغرتو

۔ -_ ١٣٠



 همدقتي نا الا اعوطت ةعمجلا موي موص نع ةلي يبنلا ىهنو : ةلأسم

 بدأ ىهن هنال قسفلا هتفلاخمب بجومب سيل يدنع يهنلا اذهو 3 موص

 ملعأ هللاو

 نيب نم ةعمجلا ةليل اوصخت ال » : لاق هنا مالسلا هيلع هنع يرورو
 . « مايصب مايألا نيب نم ةعمجلا موي الو مايقب يلايللا

 زاج الك هموصب امولعم اموي هموصب لجرلا دصقي نأ هرك : ةلأسم

 . هب سأب ال هنا يدنع كلذ

 ةعمجلا أدبي نأ هرك هنا ةلي يبنلا نع ةياورل ةعمجلا موي موص هركو

 ةولخ مويو نيملسملا دايعأ نم يهو لبق نم موصي ناك نمل الا موصب
 . هلهأب لجرلا

 . عضوم لك يف هركي لاق ضعبف هوركم ةفرع موي موص ن أ يورو

 نع ناسنالا فعضي الئل تافرع ىف هموص هركي اينا : نورخا لاقو

 . لا بحأ اذهو عضوملا كلذ يف موصلا يف مايقلا

 يور امل افعض شحم لو ردق نمل ةفرع موي موص بحتسيو : ةلأسم

 هلبق تلا ةنسلا رفكي ةفرع موي موص ) : لاق هنا ةلي يبنلا نا ةداتق وبأ

 . (( هدعب ىتلا ةنسلاو

 ىحضألا موي موصو رطفلا موي موص مارحلا موص نا ليق : ةلأسم

 نامزلا موصو . هنع انيهنو هب انرمأ كشلا موي موصو قيرشتلا م ايأ ةثالثو

 موصو ث مارح تمصلا موصو 3 مارح ةيصعملا رذن موصو 2 مارح
 . مارح رهدلا

۔ ١٣١ ۔



 . زورينلا موي موصب رمأي ال ةديبع وبأ ناك ليق : ةلأسم

 هللا ضرتفا ام الا تبسلا موي اوموصت ال » ةلي يبنلا نعو : ةل اسم

 ٠ « هغضميف رجش احل وأ بنع دوع الا مكدحأ دجم ل ناف مكيلع لجو زع

 . نينثالاو دحألاو تبسلا رهشلا نم موصت ةشئاع تناكو

۔- ١٣٢ ۔



 سداسل ١ بابل ١

 امهو اراهن اهئطوف ناضمر رهش يف هتجوزو وه رفاس لجر نع هتلأسو
 ؟ اهمزلي ام نايئاص

 نم ىضم ام همزلي : مهضعب لاقف . نيلوق ىلع كلذ يف ءاهقفلا لاق
 ناضمرو لوقلا اذه بحاص دنع هموص نم ىضم امل دسفم هنآل هموص

 . ةدحاو ةضيرف هدنع

 . هموي لدب الا همزلي ال : نورخا لاقو

 ةمرح كته هدمعت عم اذه نع ةرافكلا تطقسا نيأ نم تلقو

 ؟ فالخ الب هيلع ةرافكلا ناضمر ةمرحل كتالاو ناضمر

 . هيلع ةرافكلا باجا عنمت ةهبشلا : لاق

 ؟ هيلع ةرافكلا بابحا نم ةعناملا ةهبشلا امو : تلق

 عم زئاج هل راطفالا ناكو موصلاو راطفالا نيب اريخ ناك امل : لاق
 تناك ؛ ليللا نم ةينلا تابثل دصق ريغ نم رطفأف ليللا نم ةينلا ميدقت

 تاهبشلاب دودحلا اوأردا » : يي يبنلا لوقل دحلا اردت ةهبش هذه

۔ _ ١٣٣



 ةهبشلا هيف ضرتعت ال اذه لثمل لعافلا نأ ىرت الأ 3 « متعطتسا ام

 ةرافكلا يف امهنيب اووس ولو رفسلا ماكحأ نم رضحلا ماكحأ فالتخال

 داقني الو سايقل ساتقي ال ام اذهو مكحل ا يف ايهنيب ةيوستلا يف مهمزلل

 . قيفوتلا هللابو هتنوؤم ىفكو هسفن مصخحل هب مصتعاو مصتعم

  
۔ - ١٣٤



 عباسل ا بابلا

 كلذ ريغو هارطفأ يذلا ضيرملا موص يفو رفاسملا ءاضق ف

 ( فارشألا باتك نم )

 ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف ل : هركذ لج هللا لاق : ركب وبأ لاق
 نم مايأ ءاضق هيلع نميف ملعلا لهأ فلتخاو . همي رخأ مايأ نم ةدعف رفس
 . ناضمر رهش

 . اعباتتم هيضقي : ةفئاط تلاقف

 نسحلاو رمع نبا لاق هبو بلاط يبأ نب ىلع نع كلذ يورو
 . ريبزلا نب ةورعو يعخنلا ميهارباو ‘ يرصبلا

 تاعباتتم هم رخأ مايأ نم ةدعف » تلزن نينمؤملا مأ ةشئاع تلاقو

 . تاعباتتم تطقسف

 نبا لاق كلذك ةدعلا ىصحا اذا هموص قرف ءاش نا ةفئاط تلاقو
 . كلام نب سنأو ةريره وباو سابع

۔ _ ١٣٥



 نم ةعامج لاق هبو . جيدخ نب عف ارو لبج نب ذاعم نع انيورو

 يعازوألاو سنأ نب كلامو & يروثلا نايفسو ريبج نب ديعسو نيعباتلا

 نأ ريغ ، يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو لبنح نب دمحأو
 . اعباتتم هيضقي نا بحتسا مهضعب

 . لوقن لوقلا اذهب : ركب وبأ لاق

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

 دحاو ىنعم يف راطفالا ناك اقرفتم مزل هجو يأب رهش لك نم لدبلا قافتالا

 . اعباتتم وأ

 كلذك . رذع ىنعمل الا عباتتم لصألا يف عباتتم هنع لدب موصلا نا
 . رذع ىنعمل الا عباتتم هلدب موص

 هرفس يف ناضمر رهش يف رطفأ نميف ليقو : رباج يبأ باتك نمو

 نم تام ىتح حصي مل اضيرم يقب وأ رفسلا كلذ نم تام مث هضرم ف وأ

 نيذه ىلع لدب ال هنا ناضمر رهش نم نهيف رطفأ ناك يذلا ضرملا كلذ
 . اهنع كلذ ىضقي الو ارطفا اناك اميف

 مايألا كلت هضرم نم ضيرملا حص وأ هدلب ىلا عجر رفاسملا ناك ناو
 مايألا كلت لدب هيلعف نهنم ءيش وأ ناضمر رهش نم نهيف رطفا ناك يتلا

 ائيش ناك ولو نمهربغ هيلع سيل 6 هرقس نم عجر و أ احيحص نهيف ناك يتل ١

 . نهيف رطفأ ناك ىتلا مايألا نم

 . موصي مث مايصلا ىلع ردقي ىتح هراطفا ىلع نوكي نأ ضيرمللو

۔ -_ ١٣٦



 هصرم ف تام ولو مايصلا ضيرملا ىلع ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . كلذب يصويو

 . كلذ هضرم نم حصي نأ الا كلذ هيلع سيل : لاق نم لاقو

 ناضمر رهش لعب رطفأ ىتلا مايألا ردقب حصي ىتح : لاق نم لاقو

 . اربثك وأ اليلق كلذ يف ةحصلا مسي لو

 رهشلا دعب نهيف رطفأ ىتلا مايألا ردقب حصي ىتح : لاق نم لاقو

 . لدبلا هيف قاطاو رهشلا دعب هيف حص ام ردق لدبأ كلذ نم ءيش وأ

 ىضقنا ايلف ناضمر رهش يف رطفي ضيرملا كلذكو ( عجر )
 رفس هانع امايأ ماص الف ناضمر رهش يف رطفأ ام لدبي ذخأ ناضمر

 مدغي وأ حصي ام نيح نم هموص ىلع ينبيو مات هموصف ء صرم وأ

 . هرفس نم

 . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تقولا ىأرف اعوطتم وأ ةرافك وأ ةضيرف ايناص حبصأ نمف : تلق

 ترهظو باحسلا معشقنا مث رطفأف ليللا داوس هنا نظف ملظأ دق

 ؟ سمشلا

 . هن اكم اموي ل لبي : ل ق

 . عرشلا نايب باتك ىلا ( عجر )

 رمأ ريغ نم نايئاص امهو راهنلا يف ضيرملاو رفاسملا رطفأ ناف : ةلأسم
 . ايهموص نم ىضم ام لدب اهيلعو ايه زئاج كلذف ايهسفنأ ىلع هنم نافاخي

۔ _ ١٣٧



 . اذه ريغ : لاق نم ل اقو

 رمأ الب رطفأ اذا هرفس يف ماص ام لدب رفاسملا ىلع : لاق نم لاقو

 . هنم فاخ

 نم ىضم اميف هيلع لدب ال رفاسملا نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ناك اذا هل كلذ نأل هيف مئاص وه يذلا مويلا نم تقو يف رطفأ ولو هموص

 نوكي نا بحأو هل زئاجف كلذب ذخأ نمو هموي لدب هيلع امناو رفسلا يف

 . اضيأ ضيرملل كلذ

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 ثبليو . حصي مث هضرم ف ام ايأ رطفي ضيرمل ا كل ذكو : ةلأسم

 دحأ هنع ماص ناف ؟ هيلع ام ضقي ملو تام نأ ىلا احيحص ناضمر دعب

 . زاج هتبارق نم

 . مايألا ددعب حص لق هنأل موصلا هيلع : لاق نم لاقو

 لاح ىتح يقب مث رطفأف ضرم ةديبع ابا نا انغلب كلذكو : ةلأسم

 ةقدص هل لاقي الجر معطأو يناثلا رهشلا ماصف ردق مث ناضمر رهش هيلع

 - هللا همحر _ ةديبعوبأ رطفأ املف هروحسو هئاشعب موي لك هيلا ثعبي ناك

 ١ . :يضاملا ناضمر رهش ىضق يوقو

 هدح ناف ؟ هدح ام راطفالا هل زوجي يذلا ضيرملا : لاق : ةلأسم

 . ماعطلا ضيرملا هتشي مل اذا

 . برشيو لكأي رطفي نا هل زاج رمتلاو زبخلا وه : لاقو

۔ -_ ١٣٨



 . موصي نا ردقي ال ىتح : ل اق نم ل اقو

 اذا رطفي نأ هل نا وهو ثلاث لوقو ۔ هللا همحر _ : ديعس وبأ لاق

 . هيهتشي ناك ولو هب مايصلا ىلع ىوقي ام ردقب ماعطلا نم لكأي ردقي
 . هلوق نم ىنعملا اذهو موصلا ىلع هب ىوقي ام هنم لكأي الو

 رهش لخد ىتح هضرم ىلع ضيرملا يقب اذا اضيأ ليقو : ةلأسم
 . طرفي ل هنأل ماعطالا هيلع سيلف يناثلا ناضمر

 هل زوجي يذلا هضرم دح فيك مئاصلا نع ايشاه تلأسو : ةلأسم
 ؟ لدبلا هيلعف ماص نا يذلا هموص دح فيكو رطفي نأ

 اذا ديعي مث رطفي نا هل زاج ماعطلا ةوهش تبهذو عجي مل اذا : لاق

 اذا هنا انعم يذلا حص اذا اضيأ داعا كلذ ىلع ماصو رطفي ملأ ناو حص

 ولو برشي ملو لكأي مل مث مايصلا ةين ىلع هلقعل اتبثم لقعلا حيحص حبصأ

 . هللا نم ةصخر ضرملا ف راطفالا اناو مات هموص ناف راهغلا ف هلقع ريغت

 © رطفيلف موصلا قطي مل اذا ضيرملا يف دلاخ نب دمحم ظفح : :ةلأسم

 هيلع نكي مل فاعي مل ناو لدبأ يفوع ناف . نيكسملا ماعطا هيلع سيلو

 هناف امايأ ماص مث امايأ رطفأ مث نهماصف امايأ موصي نا ردق ناف . ماعطا
 معطي اناو . كلذ ريغ هيلع سيلو رطفأ ام لدبيو . ماص ام بسح
 اهناف موصلا ناقيطي ال ناذللا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا نيكسملا

 . اروطفو اروحس انيكسم ناهعطي

 ح
 ۔ -_ ١٣٩

 





 نماثلا بابلا
 هلجأ نم مئاصلا رطفي يذلا ضرملا ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 . هلجأ نم مئاصلا رطفي يذلا ضرملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . رطفأ بلغ اذا : لبنح نب دمحأو ءاطع لاقف

 . رطفأ بلغي نأ يشخ اذا : يعفاشلا لاقو

 مايصلا هيلع قشي ضرم هباصأ اذا تعمس يذلا : كلام لاقو

 . رطفي نأ هلف هنم غلبيو . هبعتيو

 هيلع ءىش الف هسفن ىلع يشخف دهجلا هكردأ اذا : يعازوآل ا لاقو

 . ىضقيو ءام برشي نا

 ناو رطفأ ةنيب ةدايز ةدش ضيرملا ضرم داز اذا : ىعفاشلا لاقو
 . رطفي مل ةلمتحم تناك

۔ ١٤١ _۔-



 هيلع دادزي نا رطفي مل نا مئاص وهو لجرلا فاخ اذا : نايعنلا لاقو
 . رطفأ ةديدش ىمح وأ عجو

 يكحو رطفأ فلت وأ ةدش ضرملا دادزي نأ فاخ اذا : روث وبأ لاقو

 . ينوكلاو يعفاشلاو كلام نع كلذ

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

 يعمف . ناضمر رهش يف راطفالا هيف عسي يذلا ضرملا ةفص يف فالتخالا

 موصلا قطي مل اذاف موصلا هيلعف موصلا قاطا نم هنا مهلوق ضعب نم نا

 نم يكح اميف ةريثك يناعم هبشي لوقلا اذهو رطفأ ضرملا كلذ نم
 ( . ليواقألا

 ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأي نأ قطي مل اذا هنا مهلوق ضعب يفو
 يناعم هبشي يدنع اذهو . ضرملا كلذ لجأ نم راطفالا هل ناك موصلا

 . ررضلا فرص

 ىلع هب ىوقي يذلا لكألا ىلع ردقي مل اذا هسفنب رضي ال هنا
 . مايصلا

 هل هنم ةوهش ىلع هنم لكأيف ماعطلا هتشي مل اذا هنا مهلوق ضعب يفو

 هل ناك هب يذلا ضرملا لجأ نم مايصلا ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم
 . ةرضم فخ ل ولو هسفن نع تاقشملا فرص يدنع هبشي اذهو . راطفالا

 انباحصأ لوق نم اذه يناعم يف لخدي ىكح ام يناعم نا وجرأو

 . اهليوأت نم جرخي الو

۔ _ ١٤٢



 توبثل تاقشملا فرص ىنعم هبشي ام ليواقألا هذه يناعم هبشأو
 ىنعمل الا راطفالا يف رابتعالا ىنعم يف جرخي الو رفسلا يف راطفالا ةزاجا

 . ةالصلا ف ہصقلا كلذكو تاقشملا فرص

 ىون رطفي نأ ضيرملا وأ رفاسملا دارأ اذاو رباج يأ باتك نمو

 فاخي رمأ مئاصلا ينعي نأ الا ارطفم حبصأو لبق نم وأ ليللا نم راطفالا

 . هرغ وأ شطع نم هسمن ىلع هنم

 مث هسفن هب ييحي ام ردقب برشي نا هل ناف ىرخ أ ةخسن ف دجويو

 رف اسملا كل ذكو . هدحو مويل ا كلذ ل لب هيلعو هموص متيو كللذ نع كسمي

 . اضيأ حيحصل او ميقملاو ضيرملاو

 نا هلف ضيرملا امأو ، ردق اذا لدبلا هيلع ناك ضيرملا رطفأ اذاف

 دقو لاق هريغ نمو وني مل وأ ليللا يف ىون موصلا ىلع ردقي مل ام ىتم رطفي
 . هسفن هب ييحي ام ردقب الا ليللا يف يوني نأ الا رطفي ال ليق

 نا .هل ناف شطعلا فاخم يذلل صخر تءاجو : ( عجر (

 مويل ا كلذ ل لب هيلعو هموص متيو كلذ نع كسمي مت هب ايحم ام برشي

 . حيحصلاو ضيرملاو ميقملاو رفاسملل كلذو هدحو

 دارأ ناو . مايصلا ىلع ىوقي ىتح راطفالا ىلع ضيرملاو : ةلأسم

 ضيرملا رطفأ ناو . ليللا نم راطفالا ايون ارطفي نأ ضيرملاو رفاسملا

 ناييحي ام ردقب الكأف ايهسفنأ ىلع هنم نافاخي رمأ ريغ نم راهنلا يف رفاسملاو
 ليللا نم راطفالا رفاسملا وأ ضيرملا ىون ناو ايهموي نالدبيف نابرشيو هب
 ضيرملا حصو رفاسملا عجر اذإ كلذ نايضقيو ايل زاج نيرطفم احبصأو
 . موص الو مهيلع معط ال انباحصأ دنعف ايصوي مل ناو ايهنع معطا اتام ناف
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 ثلاثلاو يناثلا يف اضيرم يقب مث هضرم يف رطفأ نمو : باتكلا نمو
 رضاحلا نع موصي هناف يناثلا رضحو حص ناف . ماص حص اذاف رطفي هناف

 ذخا دق اذهو . انباحصأ لوق يف دعب نم هلدبي مث لوألا نع معطيو

 . امهالك نينثالا يف طايتحالاب

 راهنلا يف رطفأ ناو ليللا نم ىون راطفالا دارأ اذا ضيرملاو : ةلأسم

 نم ىضم ام هيلع ضقتنا ليللا نم وني ملو هسفن ىلع هفاخي رمأ ريغ نم

 برشو هسفن هب ىيحي ام ردقب لكأف هسفن ىلع فاخ ناو . هموص

 . هموي لدبف

 . ماص مايصلا ىلع يوق ىتمف اليلق هضرم نم يفوع نمو : ةلأسم

 ىلع ربصي الو لقأ وأ ةفغرأ ةسمخ لكأي ضيرملا ناك ناو : ةلأسم

 . موصي نأ هيلعف لكألا

 حور نب دمحم نع نسحلا نب دمحم نع : ديعس وبأ ىور : ةلأسم

 يف تامو رطفأف ناضمر رهش يف ضرم نميف هللا مهمحر يراوحلا يبأ نع
 . ناضمر رهش نم رطفأ ام هنع ماصي نا يصوي نا هيلع نا هضرم

 يفوأ هرفس يف يقب مث رفاس وأ ضرم مث ناضمر رهش يف رطفأ نمو
 ماص موصلا ىلع ردق نا هناف يناثلا ناضمر رهش هيلع لاح ىتح هضرم

 ماص رهشلا اذه نم رطفأ اذاف ىضاملا رهشلا نم انيكسم موي لك نع معطاو

 . اضيأ لوألا رهشلا

 رهش ىضقنا ايلف ناضمر رهش يف رطفي ضيرملا كلذكو : ةلأسم

 ضرم هانع امايأ ماص املف ناضمر رهش يف رطفأ اييف لدبي ذخأ ناضمر
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 . هرفس نم مدقي وأ حصي ام نيح نم هموص ىلع ينبيو مات هموصف رفس وأ

 نم وأ ليللا نم هاون راطفالا ضيرملا وأ رفاسملا دارأ اذاو : ةلأسم

 . ارطفم حبصأو لبق

 يف ىون موصلا ىلع ردقي مل ام ىتم رطفي نأ هل ضيرملا نأ ليق دقو
 هب يحي ام ردقب الا ليللا يف يوني نا الا رطفي ال ليقو . هوني مل وأ ليللا

 سفن ٠

 معطا نا هنا هيلع ىشغف مجتحا لجر يف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 ناو هموي لدب هيلعف برش وأ وه لكأ وأ هسفن هر ىح ام را دقمب يقس وأ

 . هرهش نم ىضم ام لدب هيلعف ىوري ىتح برش وأ عبشي ىتح لكأ

 . مويلا كلذ راطفالا متا اذا ةرافكلا هيلع ليق دقو : ةلأسم

 نأ اندنع هيف رطفي يذلا ضيرملاو . نسحلا يأ عماج نمو : ةلأسم

 لكأي ن أ ردقي الو راطف الا ل ١ جاتحيو موصل ا نع فعضي دو صرم هينعي

 . ليللا ىلا هغلبي ام

 رطفأ اذا رفاسملاو . دمحأ نب نسحلا يبأ نعو : ةلأسم ۔ باتكلا نمو

 هيلع لاح ولو رفسلا كلذ يف ناك ام ءاضق هيلع سيلف تامو هرفس يف

 ناك ام نينسلا ميقيو ىرقلاو قاوسالا ىلاو ةكم ىلا جرخي نم لثم ناضمر

 ثبال ريغ ناك ام بحاو ؟ ادح كلذ يف ظفحا ملف ؟ دح هل مأ كلذ يف

 . ملعأ هللاو كلذكف رثألا امأو . رئاس وه امناو

 اد

] 
 آ

 ۔ _ ١٤٥
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 عس اتلا ب ابلا

 ضيرملا موص يئ

 يف تام مث ناضمر رهش يف ةأرما وأ لجر لتعا اذا : رثؤملا وبأ لاق

 هيلعف هضرم نم حص ناو . هنع ىضقي نا يصوي نا هيلع نكي مل هضرم

 هنع لدبي نا يصوي نا هيلعف ةافولا هترضح ىتح لدبي مل ناف لدبلا

 نم ىطعيو هنع موصي نم هل رجتؤأ الاو هتثرو هنع ماص ناف . مايصلا
 . اياصولا عم لاملا ثلث نم مايصلا ةراجا نوكتو . هلام

  
۔ ١٤٧ ۔





 رشاعلا بابلا
 لدبي نأ لبق تومي مث رطفي يذلا ضيرملا ركذ يئ

 ) فارشألا باتك نم )

 ناكف هتلع يف تومي مث رطفي ضيرملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 نيريس نب دمحمو حاب ر ي أ نب ءاطعو يرصبلا نسحلاو سابع نب

 : نولوقي يأرلا باحصأو يعفاشلاو سنأ نب كلامو يرهزلاو يبعشلاو

 . هيلع ءيش ال

 كلامو يروثلا نايفسو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباج لاقو
 ءيش ال هرفس يف توميو رطفي رفاسملا يف يأرلا باحصأو يعفاشلاو
 . هيلع

 . هنع معطي حصي نأ لبق تومي ضيرملا ف ةداتقو ءاطع لاقو

 . ضيرملا ىلع الو انركذ يذلا رفاسملا ىلع سيل : ركب وبأ لاق
 . ءاضق هيلع سيل د ارأ هن ١ يعم : هريغ ل اق
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 رفاسملا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 يف هضرم يف تومي ضيرملاو هيف رطفا دقو ناضمر رهش يف هرفس يف تومي
 ىلع نا مهلوق ضعب يف نا يعم ، فالتخالا ىنعم هيف رطفأ دقو ناضمر

 دقو ايهيلع تبث دق ءيش هنال . كلذب ةيصولا امهيلعو ايهنع ءاضقلا ايهتثرو

 هجو ريغ ىلع نكي مل ام ربيختلاب الا اهل اقلطم نكي ملو ايهتمذ يف ايهمزل
 . رييختلا

 هب ايصوي نا الا ايهنع كلذ ءاضق ةثرولا ىلع سيل مهلوق ضعب ينو

 . ايهنع هؤاضق مهيلع ناك هب ايصوأ ناف

 دعب عقي اينا لدبلا نأل لدب يف ايهيلع ةيصو ال مهلوق ضعب نا يعمو

 مايألا نم رضاحلا موصل هيف نيريخ اناك امناو هيف ايهتومل عقي ملو رهشلا
 اذه ىلعو ايهبنع كلذ لاحتسا دقف اهتقو ءاضقنا دعب نم ايهلدبو امهراطفا وأ

 ةيصولا نم لفنلا ىنعم ىلع اجراخ كلذ ناك كلذب ىصوا ول ىنعملا

 . مزاللا ال

 اضيرم مكنم ناك نمف ئ : ىلاعتو كرابت هللا لاق رباج يبأ باتك نم

 اذا رطفي نا اهلبق نمل ةزئاج ةصخر هذهف هي رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ
 . لضفأ وهف موصلا ىلع ردق نمو . ضرم اذاو رفاس

 موصلا نع فعضي ضرم هينعي نا اندنع هيف رطفي يذلا ضيرملاو

 . مايصلا ىلع ردقي الو راطفالا ىلا جاتحيو

 مايصلا نع فعضو ماعطلا لكأي نا هتشي مل اذا : لاق نم لاقو

. كلذ عضومل



 . موصلا قيطي ال نأ كلذ دح نا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأي نأ ردقي ال ناك اذا : لاق نم لاقو

 . مايصلا

 نم يفوع اذا ضيرملا تيأرأ تلق ةرفص يأ عماج نمو ( عجر )

 ؟ موصي نأ غلب اذا تقوي دح هل له اليلق ةضرم

 لكألا ىلع ربصي الو لقأ وأ ةفغرأ ةسمخ لكأي ناك نا تيأرأ : تلق

 ؟ موصي نا هيلع له

 . معن : لاق

 له عوجلا يف ربصلا عيطتسي الو مايصلا يف ذخأ نا تيأرأ : تلق

 ؟ دح هل

 . ماص يوق اذا : لاق

 دقف مايصلا ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأ اذا : ديعس وبأ لاق

 هتوم لبق هاضق ناف يدنع انيد هيلع راصو ماكحألا ف لدبلا هيلع بجو

 . ةيصولا هيف هيلع تناكو هب ىصوأ الاو

 هيلع لدب الف تام ىتح موصلا نع فعض لاح ف لزي ل ناو

 اذا هب ىصوأ ام هنع ذفنا ةيصولاب كلذب طاتحي نا الا مكحلا يف ةيصو الو

 . هلام ثلث نم جرخ
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 ةديبع ابا نا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبا لاقو : باتكلا نمو

 افيعض اعيجو لزي ملو ناضمر رهش موصي نا ردقي ملف ىكتشا ۔ هللا همحر _

 ايف ناك الجر ةقدص معطاف موصلل ةوق دجوف رخا ناضمر رهش هكردأ ىتح

 هيلا ثعبي ناك . ىضم يذلا ناضمر رهش نع همعطأف دمحيلا لزني انغلب

 يذلا ناضمر رهش ۔ هللا همحر ۔ ةديبعوبأ ماص مث . هروحسو هئاشعب

 دتعي مل ىضم يذلا ناضمر رهش ماص يوقو هنم غرف املف لبقتسا

 . معطا امب

 رهش ءاج ىتح موصلا قطي مل اذا جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ماعطالا نم هيلع ءيشال هنا ناضمر نم لدب هيلع ناك دقو يناثلا ناضمر

 ملو . مصي ملف موصلا ىلع ردق نم ىلع انعم ماعطالا امناو رصقي مل هنال

 عوطت انهاه ةديبع يبأ لعفو همزل دق يذلا موصلا نع هقوعي رذع هل نكي

 . ةرافكلا ماقم موقي ال ةليسوو

 مث مايصلا ىلع ردقي ىتح هراطفا ىلع نوكي ضيرملاو : ةلأسم

 رشع ةسمخ هنم رطفأف ناضمر رهش يف ضرم ضيرم نعو : ةلأسم

 ىتح ناضمر رهش نم هيلع ام ضقي ملف ناضمر رهش دعب حص مث اموي
 ددعب هرحسيو هرطفي انيكسم موي لكل معطي هناف . ناضمر رهش هيلع لاح

 ىضق رطفأو ناضمر رهش ىضقنا اذاف ريثك وأ ليلق نم رطفأ يتلا مايألا
 1 . هيلع ام

 ليلق نم مايألا نم تناك ام وأ اموي رشع ةسمخ اهددع مايألا موصف

 . موصلاب مايألا مايص ءاضق نع هنع ءىزبجي ماعطالا سيلو ريثك وأ
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 نع نسحلا نب دمحم نع ۔ هللا همحر _ : ديعس وبأ ىورو : ةلأسم

 رهش يف ضرم نم : لاق هنا هللا مهمحر ۔ يراوحلا يأ نع حور نب دمحم

 نم رطفأ ام هنع ماصي نأ يصوي نا هيلع نا هضرم يف تامو رطفأف ناضمر

 ( . ناضمر رهش
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 رشع ىداحلا بابلا

 هيضقي نأ لبق تايف ناضمر موص هيلع نم ركذ

 ( فارشألا باتك نم )

 لبق تايف ناضمر رهش نم موص هيلع نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 :نسحلاو نينمؤملا مأ ةشئاعو سابع نباو رمع نبا ناكف . هيضقي نأ

 . نيكسم موي لك هنع معطي نكلو هنع ماصي ال نولوقي يرهزلاو يرصبلا

 نع دحأ موصي ال يأرلا باحصأو ىعفاشلاو سنأ نب كلام لاقو

 لك نع هنع معطي لوقي سابع نب ا ناكف هنع معطي اف اوفلتخاو . دحأ

 . يروثلا نايفس بهذم وهو عاص فصن نيكسم موي

 نع ماصي نأ ةفئاط تأرو موي لكلا دم يعفاشلاو يرهزلا لاقو

 . روث وبأو ةداتقو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو سوواط كلذ ىأر نحنو تيللا

 معطي ناضمر رهش نم ناك ام : لاق هنا سابع نبا نع يور دقو

 38 لبنح نب دمحأ لاق هبو هنع ىضقي لدبلا روهش نم ناك امو هنع

 . هيوهار نب قاحساو
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 ماصي هنا تام ىتح هلدي ملف ناضمر رهش نع لدب همزل اذا هنا قافتالا

 . اماعطا ال . الدب هيلع تباث كلذ نأل ماعطالا هنع ىرزجح الو . هنع

 همزل امو . افالتخا اذه ف مهنيب ملع أ الو م ايصل ا هنع ىضقي كل ذكو

 . اماعطا هذافناب ىصوأ اذا اماعطا ناك هانعم يف ةرافكلا نم

 ىصوأو تام ىتح هيف هرذنب فوي ملف موصلاب رذنلا نم ناك ام امأو

 هلام نم هنع ذقنا اموص هب ىصوأ نا هنا مهلوق يناعم يف جرخي هنا يدنعف هب

 . هنع موصي نم هلام نم هل رجتؤيو ىصوأ ايك اموص

 صيخرتلا هل ناك دق هنأل ىصوأ ايك هنع ذفنا اماعطا هب ىصوا ناو
 . لوقلا ضعب يف هتايح يف كلذ يف

 نأل موصلا قيطي ال ىتح معطي نا كلذ يف هل صخري ال ضعبو

 يف هل صخري نا ناضمر رهش لدب يف كلذ لثم سيلو موصلاب عقو رذنلا
 يدنع هنع زجي مل نيكسم فلا موي لك نع ولو هنع معطي نا لاحلا نم لاح

 الدب تبثيو ةيصولا نم اليحتسم كلذ ناك اماعطا هب ىصوأ ولو مهلوق يف

 . ملعأ هللاو

 هثري نم نع موصي نا ثراو لكل اندنع كلذكو رباج يبأ باتك نمو
 . ناضمر رهش نم موص هيلعو تام وأ يح وهو ربك نم موصلا قطي مل اذا

 اذا مث . هثاريم ردقب مهنم دحاو لك موصي اومعطيو هنع اوموصي نأ هتثرولف

 رخالا ىلع ضقتنا ناف . اعيمج اوموصي الو موصلا رخآلا فنأتسا رطفأ
 نم ىضم ام هيلع ضقتنا هسفنل موصي يذلا هلعف اذا ام لثم يف همايص

 . مهدحا ىلع ضقتنا نا كلذكو © هموص
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 مايصو هموص ضقتن ا ىصم ايف هموص مه دحا ىلع ) ةخسن ) يفو

 اوموصي نا اوهرك ناو دحاو موص هنأل بابلا اذه يف ةثرولا نم هلبق ماص نم
 . كلذب مهيلع مكحي مل اضيأ

 . هلام يف كلذب ىصوأ نا هنع معطيو ىرخأ ( ةخسن ) يفو

 هلام نم هنع موصي نا هل رجأتسي هنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 . ماعطا اذه ف سيلو

 نم اومعطا مايصلا ىلع اوقفتي ل نا : لاق نم لاقو ( عجر )

 . هلام يف كلذب ىصوأ نا هنع اومعطيو تيملا لام

 . كلذ موصب يصوي نأ الا مهيلع سيل هنا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 هنع اوموصي نأ مهيلع ناك ناضمر رهش يف تام اذا : لاق نم لاقو

 . هب صوي مل ولو

 نأ الا كلذ ةثرولا ىلع سيلو هللا قوقح نم كلذ نا : لاق نم لاقو

 اورجأتسا الاو موصلا ىلع اوقفتا ناف مايصلا مهمزلو هب ىصوأ ناف هب يصوي

 . موص لدب وه اناو ةرافك

 هتايح ف هنع معطي نا ربكل ا الو ريغصل ا ىلع سيل : ليق دقو

 لوألا مايصلا يف ةيدفلا امناو هنع لاز ضرفلا نع وه زجع اذا هنع ماصي الو

 . خوسنم كلذو

 نا مهنع ءاج اميف نيملسملا نع انظفح كلذكو : لاق هريغ نمو
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 نم هدنع وه امناو لوألا مايصلاب خوسنم ناضمر مايص يف ةيدفلاو ماعطالا
 انهاه ماعطالل سيلو رفسلا يف راطفالاو رظحلا يف زجعلا دنع رخأ مايأ

 ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف إ : هلوقل ىنعم
 يف موصلاو راطفالا نيب كلذل هنم رييختلا ىلع . ه رخأ مايأ نم ةدعف رفس
 ىلع رفسلاو ضرملا يف موصلا لدب يف بابيالا ليبس ىلع ال ضرملاو رفسلا

 يبأ خيشلا لوق نم انظفح اذه وحن ىلعو انباحصأ لوق نم يكح ام وحن
 .. هلللا هيضر ديعس

 مل اذا هثري نم لك نع موصي نا ثراو لك ىلع نا اندنعو : ةلأسم

 اومعطي نأ هتثرولف ناضمر موص هيلعو تام وأ يح وهو ربك نم موصلا قطي
 رخآلا فنأتسا رطفأ اذا مث هثاريم ردقب دحاو لك موصي . اوموصيو هنع

 اذا ام لثم يف همايص رخآلا ىلع ضقتنا ناف اعيمج اوموصي الو مايصلا

 ضقتنا نا كلذكو . هموص نم ىضم ام هيلع ضقتنا هسفنل مئاصلا هلعف

 ةثرولا نم هلبق ماص نم مايصو هموص ضقتنا ىضم اميف هموص مهدحا ىلع
 . دحاو موص هنأل بابلا اذه يف

 ناو هموصل اذه داسفاب هموص رخآلا ىلع دسفي ال هنا مشاه نعو

 كلذب ىصوأ نا هنع معطيو كلذب مهيلع مكحي مل اوموصي نا اضيأ اوهرك
 . هلام نم

 رهشلا ةيقب هنع ماصي نا صوي ملف ناضمر يف تام نمو : ةلأسم

 . كلذ هتثرو مزلي الف

 اوموصي نأ هتثرو داراف لدب هنم هيلعو ناضمر يف تام نمو : ةلأسم

 نم هنع معطا اولعفي مل ناو . مهنم دحاو هنع موصي نا مهل كلذ ناف هنع

 . انيكسم موي لكل هل ام

۔ -_ ١٥٨



 لدعب همصي لو . موص هيلعو تام نمو دمحم ي أ عم اج نمو : ةلأسم

 ىلع وهو هموص نيغلابلا نم هتثرو ىلعف هلدب ىلع ارداق ناكو ناضمر رطفأ نا
 ىلع ناك اوفلتخا ناو . نيقابلا نع طقس مهنم ضعبلا هب ماق اذا . ةيافكلا

 . اعباتتم الا مهيلع هموص نوكي الو هثاريم رادقم مهنم دحاو لك

 رهش نم مايص هيلعو تام نميف انباحصأ فلتخا : باتكلا نمو

 . ناضمر

 . هرمأب ةثرولا هنع موصي : مهضعب , لاق

 اذهو . نيكسم موي لك نع هنع معطا هب ىصوأ اذا : مهضعب لاقو

 ةفينح وبأو كلام نيفلاخملا نم هيلع قفاويو هزاوج يبلق ىلا قيشأ لوقلا
 . ىعفاشلاو

 . ماعطالاب لوقي الو ةثرولا ىلع موصلا بجويف دواد امأو

 لو هرفس وأ هضرم ف تام نمو . نسحل ا يأ عماج نمو : ةلأسم

 . هيلع ءىش ال هنا انباحصأ دنعو

 مزلي مل صوي ملو ضقي مل ناو يضقي نأ هيلعف عجر وأ حص نا اولاقو

 عابتال لا بحأ معطلاو موصلا ىرأو هلام ف مزل ىصوأ ناو . ةثرولا

 . ةنسلا

 ليللا نم راطفالا رفاسملا وأ ضيرملا ىون ناو : باتكلا نمو

 . ضيرملا حصو رفاسملا عجر اذا كلذ نايضقيو ايل زاج نيرطفم احبصأو

۔ _ ١٥٩



 . موص الو مهيلع معط ال انباحصأ دنعف ايصوي ل ناو اهنع معطا اتام ناف

 نم تام ىتح حصي ل اضيرم ىقب وأ هرفس يف تام نمو : ةلأسم

 نايضقي الو ارطفا اناك اييف نيذه ىلع لدب الف هيف رطفأ ىذلا هضرم

 . اهنع كلذ

 ضقي ملف حص ناك ناف يضقي نا لبق هضرم يف تام نمو : ةلأسم

 معطيف مهدح أ نكي ل ناف مهرك أ بحتسيو هتيب نم لجر هنع موصي هن اف

 . هيلع كلذ

 ىلا ضرملا هب دتما مث هيف رطفأف ناضمر يف ضرم نمو : ةلأسم

 مث هيف رطفأف ناضمر يف ضرم ناف . ةثرولا ىلع الو هيلع ةعبت الف تامزا

 ىتح هضقي ملف هاضقل هيضقي نأ ءاش ول ام ردقب كلذ دعب هضرم نم حص
 ةرافك نم هيلع ناك ايب صويلف ةافولا هترضحو ءاضقلا يوني ناكو تام

 . ةثرولا هنع موصي : موق لاق هيف فلتخاو

 ىطعي وأ نيتلكا انيكسم هيف رطفأ موي لكل نومعطي : ضعب لاقو

 . هيزجح ام ماعطلا نم

 وهف كلذ ىلع تامو ءاضقلا وتي لو هضرم نم حص يصوملا ناك ناو

 دنع رذعلا هل ىجري هناف توملا هبلغف ةيصولا ىون نوكي نأ الا . كلاه

 . ىلاعت هتا

۔ ١٦٠ ۔-



 : ني هللا لوسر لاق : لاق رمع يأ نب عفان نع يرور : ةلأسم

 عاص فصن موي لك هنع معطيلف هضقي ل ن اضمر موص هيلعو تام نم ]

 . (( رب نم

 لك ناكم هنع معطيلف ناضمر موص هيلعو تام نم هنا يور دقو

 هتايح ف هلام نم ثيدحلا اذهل هنع معطي هناف ربك نم لكو . نيكسم موي

 . ةنسلاب هبشأ اذهو موصلاب ليق دقو هتافو دعبو

 . موصلا وأ معطلاف يحلا امأو { موصلا هنع زئاجف تيللا امأو

 هنع ماعطالا بحأ يناف هرقس وأ هضرم ف تام نمو : ةلأسم

 . هيلع ءيش ال هنا انباحصأ دنع وه هنع معطي هنا ءاج يذلا ثيدحلل

 مزلي مل صوي مل ناو ضقي ملو ىضقي نا هيلعف عجر و أ حص نا لاقو

 . ةنسلا عابتال لا بحأ معطلاو موصلا ىرأو هلام ف مزل ىصوا ن او ةثرولا

 لاق ناضمر نم موص هيلعو تام نميف انباحصأ فلتخا : ةلأسم

 نع هنع معط ١ هب ىصو ا ا ذ ١ مهضعب ل اقو . هرم أ ةثرول ا هنع موصي مهضعب

 . هزاوج يبلق ىلا قيشأ لوقلا اذهو . نيكسم موي لك

 موصي هنا ناضمر رهش نم مايأ موص هيلعو تام نميف مشاه نعو

 . هونب هنع

 ىضق اذاف لوألا موصي اوصاحت الاو هينب ربكأ هنع ماص نا : لاق

 مهدحا ىلع دسف ناف مهموص نيب قرفي الو ايئاص يناثلا حبصأ هيلع ام
 . رخالا ىلع دسفي ل هموص

۔- _ ١٦١١



 اهيلعو تتام امهل تخأ نع موصت نأ ةأرما رمأ هنا ةي يبنلا نعو

 ةشئاعو سابع نبا نع يور امب هيلو نع مايصلا بجوأ نم جتحاو . مايص

 ماق نمو . « هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم » : لاق هنا ة يبنلا نع

 . ةيافكلا ىلع هنال نيقابلا نع طقس ءايلوألا نم هب

 امل هازجأ هئايلوأ ريغ نم هنع ماصف عربتم عربت اذا انموق ضعب لاقو

 ناضمر رهش هيلعو تام نم » : لاق هنا ةي يبنلا نع ةريره وبأ هاور
 . هازجأ دقف هنع ىضقف

 . هزجي مل هنبا هنع ماص ناو هيلع ءيش ال : ضعب لاقو

 نم جتح او ه ازجأ هيلو هنع م اصف هنع م اصي نأ ىصوأ اذا : موق لاقو

 « هيلو. هنع معطا مايص هيلعو تام نم » : ةي يبنلا لوقب كلذ زب مل

 . موصلاب ماعطالا هنع طقسي الو ماعطالا بجواأف

 رهش نم مايأ ةسمخ مايص هيلع نا هتيصو يف ىصوأ نميف : ةلأسم

 . ةثرولا ىلع الو يصولا يف هيلع ءيش الف ناضمر

 نم ىنع هوذفنا ناضمر رهش نمو ارذن مايأ ةسمخ مايص ىلع لاق ناف

 . نوملسملا هبجوأ ام ىلع يلام

 . هطسقب لك موصي نأ ةثرولا ىلع نوكي : مهضعب لاق

 ماص اماتيا ةثرولا ناك ناف نيكسم موي لك نع معطي : نورخآ لاقو

 . ةثرولا ىلع موصلا بجوأ نم لوق يف مهؤايلوأ مهنع

۔ _ ١٦٢



 متي نأ لبق تامو ناضمر رهش نم فصنلا ؟ صرم نمو : ةلأسم

 . ضرملا لبق ناك ام لدب همزلي الف رهشلا

 وهف موصلا ةيقبب صوي ملف ناضمر يف توملا هرضح نمو : ةلأسم

 . هيلع ءيش الو روذعم

 ةافولا هترضحو رذن وأ ناضمر نم مايص هيلع بجو نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا نم همزلي ايب صويلف

 ركذ ناو ينع اومعطا وأ ينع اوموصف اموي اذكو اذك موص ىلع لوقي

 ركذي ىتح هنع كلذ ذافنا ةثرولا مزلي مل ةرافكلا ركذي ملو مايصلا هتيصو يف

 . هتيصو يف ةرافكلا

 نم مهنمف . ماعطالا وأ هنع موصلا يف رايخلا مهل ةثرولا يف فلتخاو

 . هب ىصوي ام هنع نورفكي لاق نم مهنمو رايخلا مهل لاق

 تصوأن نيناضمر مايص اهيلع ناك ةأرماو : فيضملا لاق : ةلأسم

 ارهش اهينبا نم دحاو لك مصيلف تعيض تناك ناف ةنباو نبا اهلو امب

 تتام ىتح ةضيرم لزت مل تناك ناف . ادحاو ارهش اوموصي نأ بحا امو

 ي اعمتجي آلا بحاف دحاو رهش يف اعيمج آدب ناف اهيلع موص الف
 . دحاو رهش

 هرضح مث هضرم يف ناضمر نم امايأ رطفي يذلاف : هل تلق : ةلأسم

 . رطفا ام لدبب ىصوي نا هيلع له ناضمر ف تلروللا

 . هلثم وأ هيف فلتخم هنا يعم : لاق

۔ _ ١٦٣



 مث هضرم ىلع ناضمر دعب ثبلف ناضمر ىضقنا ناف : هل تلق

 اهطحو . هيلع ةيصولا يناعم يف لوألا لثم اذه نوكي له توملا هرضح

 . هنع

 . موصلا ىلع ردق نكي ل اذا كلذ يدنع هبشي : لاق

 له مايأ ةرشع هيلع ناكو زجع مث مايأ ةسمخ يفوع ناف : هل تلق
 ؟ نهيلع ردق يتلا مايألاب يصوي نأ هيلع

 ٠ طرف 1 ةيصولا هيلع نا ىعم : لاق

 اذا هب ىصوي نا هيلع له هيلع ضقتناو لدبلا ماص ناف : هل تلق

 كلذ لا هدصق الو هلعف ريغ نم ضقنلا هضراع اذا هنا يعم : لاق

 ردقي وهو هلعف نم ضقنلا هيلع لخد ناك ناو فالتخالا هقحلي هنا يعمف

 . هيف طرفف موصلا ىلع ردق ام ردقب ةيصولا هيلع نا يعمف هفرص ىلع

 اوموصي نأ ةثرولا بلاطف هنع ماصي نأ كلذب ىصوأ اذاف : هل تلق

 مهريغ هنمأي نم اورجأتسي نأ هعنم مل له كلذ ىلع يصولا مهنمأي ملو هنع

 ؟ كلذ مهل سيل مأ

 هتياصو تتبث اذا اياصولا ذافناب ىلوأ ىصولا نا يدنع : لاق
 . ثلثلا نم تجرخو

 نذاب تيملا نع موصي نا ةقث ادبع ربتأي نا زوبي لهف : تلق

 . هديس

۔ -_ ١٦٤



 بوجو نم هسفن يف ةضيرفلا هب موقت دق هنأل زوجي نأ ينبجعي : لاق
 . هتقو ف كلذ رصح اذا هيلع

 نع موصي نأ موصلا ىلع انومأم ايبص رجتأي نأ زوجي لهف : تلق

 ؟ تيللا

 يف موقي الو ةضيرفلاب دبعتم ريغ هنأل كلذ زوجي ال نأ ينبجعي : لاق

 . يدنع زوجيف لجرلا نع موصت ةأرملا امأو

 تفاخف ناضمر نم لدبلا اهيلع بجو ةأرما يف لوقت ايف : هل تلق
 ةرافك الب لدبلا اهيزجي له ناضمر لاح ىتح عاضرلا ةلق اهدلو ىلع

 ؟ ماعطا الو

 ردقب موصلا يف تناوت نكت ملو رذعب هتكرت اذا اهنا يعم : لاق

 ماعطا الو ةرافك اهمزلي ال ةروذعملا نا يدنعف لدبلا نم اهمزلي ام

 . لدبلا ريغ

۔ _ ١٦٥





 رشع يناثلا بابلا
 ناضمر رهش نم مايص هيلعو تام نميف

 دقو تامو امايا رطفأف صرم مث امايا ناضمر رهش نم ماص نمعو

 . صوي مل وأ هنع اوموصي نأ هتثرو ىصوأ

 دحأ موصي نا بجي لهو هنع اوموصي نا بجي له : تلق

 ؟ دحأ نع

 الام فلخو هنع ماصي نأ ىصوأ تيملا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 مل ناو صصحلاب مهثاريم ردق ىلع هنع اوماصف هنع اوموصي نأ ةثرولا دارأف

 هللا ءاش نا هل زئاج كلذف هنع موصي نم هلام نم هل اورجتئاو هنع اوموصي

 هنع اوماص ناف هنوثري الام كرتي مل ناو { رثألا يف اندجو ام بسح ىلع

 فلخي م اذا هنع اوموصي مل ناو . نينسحملا رجأ عيضي ال هللا ناف اباستحا

 نم هب ىصوأ ام نأل ثاريم ريغ نم مهيلع بجوي كلذ سيلف هنوثري الام
 . باوصلاب ملعأ هللاو هلام يف وه ايناف مايصلا

 هنع م اصي نا صوي لو هضرم نم حصي ملو هضرم نم تام نا امأو

 ٠ .. كلذ باوصب . ملعأ هللاو اندنع هيلع مايص الف

۔ ١٦٧ _۔.



 هنع ماصي الف كلذ هضرم نم تام اذا هنا رثألا ين اندجو دقف

 هللا اهمحر يراوحلا يبأ ىلا هعفر هنا بسحاو هركذ هللادبعوبا ناك لوق الا

 دجن ملو كلذب ملعأ هللاف هضرم يف تام ولو هنع مايصلا ركذ هنا بسحاو

 . ذخأن هبو لوقلا الا لوألا يف

 نم كل انفصو ام ىلع ؛ معنف ؟ دحأ نع دحأ موصي له كلوق ام أو

 . هلام نم تيمل ا نع موصي نم رجأتسي نم وأ ةثرول ا رمأ

 ىلع هدالوأ موصي : ليق دقف ناضمر موص هيلع بجو نمو : ةلأسم

 . مهنثيراوم ردق

 . ىزجا مهدحأ ماص اذاو موص مهيلع سيل : لاق نم مهنمو

 . اوموصي مل صوي مل ناو اوماص ىصوأ : لاق نم مهنمو

 نوكيو مهيبأ ىلع قح هنا اوملع اذا نوموصي : لاق نم مهنمو

 . الصتم مهموص

 ن ل كل ذو . هب ىصو ا ولو اوموصي نا مهيلع سيل : لاق نم مهنمو

 ةمذ ف لقتني ال هتمذ ف ناك ام ن ل مهسفن ا ف ةيصو ٥ ذهو هلام ف ةيضول ١

 ماص ول ام رادقمب ةلعلا نم حص اذا وه اينا اذهو . هلام ف لقتني اناو هتثرو

 . هيلع ناك ام ىضق دق ناك

 ناكو ناضمر رطفأ نا دعب همصي ملو موص هيلعو تام نمو : ةل اسم

 هب ماق اذا . ةيافكلا ىلع وهو هموص نيغلابلا نم هتثرو ىلعف هلدب ىلع ارداق
 يدؤي نا مهنم دحاو لك ىلع ناك اوفلتخا ناو . نيقابلا نع طقس ضعبلا
 . اعباتتم الا مهيلع هموص نوكي الو هثاريم ردقب

۔ -_ ١٦٨



 رشع ثلاثلا بابلا

 )١( ريغلا نع ناضمر رهش ءاضق ين

 نسحلا نب دمحمل تاباوج رثأ ىلع باوج بوتكم باتك يف تدجو
 ىصوأ دقو تامو امايأ رطفأف ضرم مث امايأ ناضمر رهش نم ماص نمعو

 . صوي مل وأ هنع اوموصي نأ هتنرو

 نع دحأ موصي نا بجي لهو هنع اوموصي نأ بجي له : 0» تلق
 الام فلخو هنع ماصي نأ ىصوأ تيملا ناك ناف تفصو ام ىلعف ؟ دحأ

 مل نا صصحلاب مهثاريم ردق ىلع هنع اوماصف هنع اوموصي نا ةثرولا دارأف

 ىلع هللا ءاش نا زئاج كلذف هنع موصي نم هلام نم هل اورجتئاو هنع اوموصي

 . رثألا يف اندجو ام بسح

 رجأ عيضي ال هللا ناف اباستحا هنع اوماص ناف هنوثري الام كرتي مل ناو

 كلذ بجوي سيلف هنوثري الام فلخي مل اذا هنع اوموصي مل ناو . نينسحملا

 هللاو هلام يف وه ايناف مايصلا نم هب ىصوأ ام نأل ثاريم ريغ نم مهيلع

 . باوصلاب ملعأ

 هنع ماصي نأ صوي ملو هضرم نم حصي ملو هضرم نم تام نا امأو
 . كلذ باوصب ملعأ هللاو اندنع مايص الف

 )١( ) هلام نم تيملا نع موصي نم رجأتسي نم وأ هلوق ىلا هنع اوموصي نأ بجي له : تلق (

 . رشع يناثلا بابلا يف هركذ درو

 ۔ _ ١٦4٩

 



 هنع ماصي الف كلذ هضرم نم تام اذا هنا رثألا يف اندجو دقف

 ايهمحر - يراوحلا يبأ ىلا هعفر هنا بسحاو هركذ هللادبع وبأ ناك لوق الا

 ملعأ هللاو هضرم يف تام ولو هنع مايصلا ركذ هنا بسحأو ۔ هللا

 . كلذ باوصب

 . ذخأن هبو لوألا لوقلا الا لوألا يف دجن لو

 انفصو ام ىلع معنف ؟ دحأ نع دحأ موصي نأ زوجي له كلوق امأو

 . هلام نم تيملا نع موصي نم رجأتسي نم وأ ةثرولا رمأ نم كل

 ايهأ ةنباو نبا امهلو ناضمر لدب رهش موصب تصوأ ةأرما : ةلأسم

 . موصلاب ءادتبالاب ىلوأ

 ىلوأ نبالاو دحاو تقو يف امهالك ائدتبي نا بحا ام : لاق
 . ءادتبالاب

 . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ ال مأ ايئاص هنع موعطملا نوكي مايصلا يف هنع معطي نم : تلق

 مئاص ريغوأ ايئاص ناك نا زئاج هنا تفرع يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو

 ؟ كلذ فيك مأ ماعطلا بحاصل وأ هل نوكي مئاصلاف : تلق

 ىلعف موصلا امأو . ارطفم وأ ايئاص نوكي هنا تفرع يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو تقولا يف هظفحا الو مئاصلل هنا نظأ ام

۔ ١٧٠ _۔



 )٢) ١) ريغلا نع ناضمر رهش ءاضق ف

 نيرهش مايص اهيلع ةأرما نع هتلأسو ( ةرفص يبأ عماج نمو )
 وهو تصوأف نيناضمر نيرهش ( ةخسن ) يفو تصواأف نيعباتتم نيناضمر
 لدب يف ادحاو ارهش اعيمج اهنع ناموصي له تنبو نبا اهلو اهامزل دق نارهش
 . نيرهشلا

 ارهش اهينبا نم دحاو لك مصيلف تعيض تناك اموصي نا لاق
 سيلف تتام ىتح ةضيرم لزت مل تناك ناو ، ادحاو ارهش نأ بحا امو
 . موص اهيلع

 ؟ ءادتبالاب ىلوأ نوكي نم دحاو رهش يف اعيمج ادب نا تيأرأ : تلق

 . دحاو رهش ف اعمتجم الأ لا بحأ : لاق

 سأب الف اهنع ارهش موصي ايهنم دحاو لك ناك اذا : ديعس وبأ لاق

 ءاش ام اهنم لح او لك مصيلو دحاو موي ف امهالك اموصي نا ي دنع كل ذب

 . رهشلا مامت رخآلا مصيل مث همزل ام وأ

 . كلذ ىلا .راشالا تبجو اذل نيلصف يف ناونعلا رركت )١(

 ۔ -_ ١٧١

 





 رشع رس اخا ب ايل ١

 ناث رهش لخد ىتح لدبي ملف ناضمر رهش لدب هيلع نميف

 هلدب يفو لدبلا رخا نميفو

 نيرهش مايص هيلع ناك لجر نع هتلأسو ( ةرفص يبأ عماج نمو )

 . رخآ ناضمر رهش هكردأو ننناضمر

 ءاضقل رخآ ارهش موصي رطفأ اذا مث هكردأ يذلا وه موصي : لاق
 ىون ن او رخا ناضمر رهش ءاضقل رخا ارهش موصي مث رخآ ن اضمر رهش

 . انيكسم نينالث معطيو كل ذب سأب الف نيرهشل ١ لصوف

 نم ناضمر لكل انيكسم نيتس معطي هنا يعمو : ديعس وبأ لاق

 هلدبي مل ناضمر لدب هيلعو ناضمر هيلع ىضم اذا انيكسم نيثالث نيناضمر

 ىضم دق يذلا ناضمرلا اذه ريغ ناضمرلا هيلعو ناث ناضمر هيلع ىضمو

 . همصي مل دحاو ناضمر ناكو ناناضمر هيلع ىضم ناك ناو . هيلع

 هيلع ىضم ناضمر لكل انيكسم نيتس ماعطا هيلع لوقي اضعب نا يدنعف

 نيتس معطا لوألا ناضمرلا هيلع ىضم ىتح هلدبي مل يذلا رهشلا هيلعو

 . انيكسم

۔ _ ١٧٣



 ناكو ناضمر رهش نم ءيش مايص هيلع بجو لجر نعو : ةل اسم

 ناك اذا كلذ هل له . موصلا نوه ءاتشلا مايأ ىلا هرخأو . رحلا يف كلذ

 ؟ ال مأ هدصق اذه

 هيلع رسيأ ام ىلا هدصق اماو كلذ ىلا هريخأت يف رصقم هنا ىعم : لاق

 . هلوق ىنعم ىلع ةيهارك هيلع يل نيبي الف نوهاو

 لدب هيلع لجر نعو . هللا هيضر ديعس يأ نع ديق اممو : ةلأسم

 نيب عطقي نأ دارأف نهريغب طاتحي نأ بحيو نهفرعي ناضمر رهش نم مايأ

 ؟ ماص ام هل متيو كلذ هل له مزاللاو طايتحالا

 همزلي امم هسفن دنع أربي ال طايتحالا ناك اذا هنا ىعم : لاق : ةلأسم

 . اعباتتم الا يدنع موصلا حصي ل هب الا موصلا نم

 جرخ اذا هلصف ءاش ناو هلصو ءاش ناف عوطتلا هجو ىلع ناك ناو

 . عوطتلا ىنعم ىلع

 ؟ مات هموص نا ليق له هقرف ناف : هل تلق

 . انباحصأ لوق يف كلذ ملعأ الف ناضمر رهش لدب ناك اذا : لاق

 ضيرملاو رفاسملا ف مهفالتخا ركذ فارشألا باتك نم : ةلأسم

 . لباق نم موصلا رهش يتأي مث ءاضقلا يف ناطرفي مث نارطفي

 يتأي ىتح نايضقي الو نارطفي ضيرملاو رفاسملا ىلع اييف اوفلتخاو
 . ءاضقلا مهنكم ١ دقو لب اق نم ن اضمر رهش
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 دحاو لك نع معطيو ايهكردأ يذلا رهشلا ناموصي : ةفئاط تلاقف

 . امايص لوألا نايضقيو اهيف ارطفأ تلا مايألا نم موي لك نع ايهنم

 دمح نب مساقلاو اطع لاق هبو سابع نباو ةريره يأ نع اذه انيور

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلاو كلامو يعازوألاو يرهزلاو
 . هيوهار نب قاحساو

 هكردأ ىذلا رهشلا موصي يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا لاقو

 . ماعطا هيلع سيلو امايص لوألا ىضقيو

 انركذ ام ىلع ةرافكلا بجوا نم عم سيل ايهقفاو نم ضعب لاقو
 . عامجا الو ةنس نم ةجح

 ةريره وبا ناكف معطي نا بجي ام ردق يف هيلع بجوأ نميف فلتخاو

 لك نع معطي نولوقي يعفاشلاو سنأ نب كلامو دمحم نب مساقلاو

 . ادم موي

 . موي لك نع عاص فصن معطي يروثلا نايفس لاقو

 موصلا رهشو رطفأ يذلا رهشلا نيب حصي مل نا بجي اميف فلتخاو

 نولوقي ةداتقو ريبج نب ديعسو رمع نباو سابع نبا ناكف لباقلا ماعلا نم
 . هيلع ءاضق الو ىضم امع معطيو هكر دأ ي ذلا رهشلا موصي

 ناےيلس يبأ نب دامحو سوواطو يعخنل او يرصبل ١ نسحل ١ ل اقو

 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو سننأ نب كلامو

 . موصب لوألا يضقيو ساانلا عم هكردأ يذل ا رهشلا موصي

۔۔ _ ١٧٥



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

 نم حص ضيرملا نا مث . موصلا نم اهمزلي ام لدب يف اطرف اذا ضيرملاو
 رهش رضح ىتح رذع ريغ نم موصلا ايهنكماو هرفس نم رفاسملا عجرو هضرم
 هيلع لدب بئاغلا رهشلا ناو رضاحلا ناضمر رهش موص امهيلع نا ناضمر

 لكل معطي نا مهلوق يناعم يف جرخيو هلدب هنع لحني ال الدب هموص هيلعو
 مهلوق يناعم يف ملعأ الو انيكسم موي لك نع بئاغلا رهشلا نم موي
 . هجولا اذه ىلع لدبلا اذه يف اطرف اذا . افالتخا

 ىتح هصرم نم ضيرمل ا حصي الو هرفس نم رف اسملا عجري ل نا ام أو

 ىنعمب رضاحلا موصي هنا مهلوق يناعم يف جرخي هنا يعمف رهشلا هيلع لاح

 . مهلوق يناعم يف هنع طحي الو هنع الدب بئاغلاو هتقو يف قافتالا

 هنكما امو هضرم نم ضيرمل ا حص الو هرقس نم رف اسملا عجري ل ولو

 هنا يعمف هتاوفب هنع ماعطالا امناو هنع اماعطا ال اموص همزل هقاطا وأ كلذ

 . هنع ماعطالا يف فالتخا مهلوق يناعم يف جرخي

 ىلع الدبي مل اذا انيكسم موي لك نع ايعطي نأ اهيلع : لاق نم لاقف

 . ن اضمر رهش ل اح ىتح ل اح

 رفاسملا عجر نا دعب نم اطرفي مل اذا ايهيلع ماعطا ال : لاق نم لاقو

 ينأل نيذه ىلع ماعطالا ينبجعي الو هضرم نم ضيرملا حصي وأ هرفس نم
 هضرم نم ضيرملا حص وأ هرفس نم رفاسملا عجر نا دعب نم اطرفي مل
 : لاق نم لوق ينبجعيو .. اطرفي ل اهن ال ني ذه ىلع م اعطالا ينبجعي الو

 ايهيلع سيلو اطرفي مل وأ اطرف اذه يف ماعطا ال هنا ليواقألا نم يكح امم

 اهيلع بجوي ايهيلع لوحلا لوح سيلو اهيلع هللا لعج ايك ءاضقلا الا

 . هملعا الو ليلدب الا ةرافك مكح
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 امازلا كلذ مزلي نا ينبجعي الو ةنس الو باتك نم : لئاقلا لاق اك

 . ةنونيدلاب كلذ مزلي الو مكحلا ىنعمب

 نم مايأ هيلع نوكي ىذلا ف فلتخا : ليقو © هربغ نمو : ةلأسم

 . م اعطا هنكمي لو . ناضمر لاح ىتح مصي ملف ناضمر

 همزلي الو معطأ هيلع ردق ىتم انيد هيلع نوكي هنا : لاق نم لاقف

 . لاوحا هيلع لاح ولو لوح الا

 موي لكل مايألا كلت ددعب همزل هيلع لاح لوح لكل : لاق نم لاقو

 . نيكسم ماعطا

 نا هل زاج كلذ نم همزل امل معطلا هنكمي مل اذا هنا : لاق نم لاقو

 . اموي نيكسم لك نع موصي

 هطيرفتل ماعطا همزلي ال نا ينبجعيو اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق

 سيلو راطفالا هل احابم ناك هنأل يناثلا ناضمر لاح ىتح لدبلا موص يف

 . ليجعتل ١ بحتسيو اريقف وأ اينغ ناك هموص ف تقو هيلع

 اذهو . هللا ءاش نا كلذ مهنم لوبقم اولاق ام مهيلع دري الو فالتخالا ىلع

 . هلوق ىنعم ىلع

 دبال ربخ هاتأ مث ناضمر رهش نم هيلع ائيش يضقي نمعو : ةلأسم

 له هرفس يف رطفاف جرخف رفس هانع وأ هيف جورخل امايأ هيف جورخلا نم هل
 . ءاضقلا اذه نم هلهأ يف ماص يذلاب بسحي

۔ _ ١٧١٧



 . هموصب دتعيو ه دلب ف يضقي ناك اذا بسحع معن : لاق

 مث يناثلا مث ناضمر رهش يف هضرم ىلع يقب اضيرم نا ولو : ةلأسم

 كلذ نم ىضم ايع معطأو هرضح يذلا رهشلا ماصف ردق مث ثلاثلا

 نيب اميف رطفأ ناف اعباتتم رهش لك موصيو دعب نم كلذ ىضق مث . اضيأ
 ناضمر رهش لدب مايأ لدب نم نوكي ام كلذكو . سأب الف روهشلا
 . اعباتتم الا نوكي ال

 لدب نم نهموصي ىتلا مايألا موصي يذلا ىلع ضقتنا ناف

 كلذ هرضي الو ل دبلا مايأ هيلع ضقتني ايناف اهريغ وأ ةبانج نم ن اضمررهش

 . رهشلا ةيقب ف

 نم ءيش لدب هيلعو اعوطت ناسنالا موصي نا هركي ليقو : ةلأسم

 مل ضقي ملو ناضمر رهش نم ءيش لدب هيلعو مئاص ماص ولو ناضمر رهش

 هنكمأ نمل . ناضمر رهش لدب ليجعت يف ديكأتلا اذهو . سأب هيلع نكي

 . دودحم دح كلذ يف نوكي نا الب ليجعتلا كلذ

 رهش ءاضقنا دعب ناضمر رهش نم هيضقي هيلع الدب رخأ نمو

 كلذكو ) ةخسن ( يفو ءاضقلا كلذو . رثكأ وأ نيرهش وأ رهشب ناضمر

 . رقس وأ ضرم وأ ضيح نم ءاضقلا

 رهش لدب يضقت تناك ةلي يبنلا جوز ۔ هللا اهمحر ةشئاع نا ليقف

 . ضيحلا نم ينعي نابعش ف ناضمر

 ن اضمر هرضح من اهضعب ىضقف ن اضمر نم م ايأ هيلع نمو : ةلأسم

 موي نم دغلا نم موصل أ لبقتسي مث هرضح ي ذلا ن اضمر موصي هناف رخآ
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 لوألا ناضمر نم هيلع يقب ام ردقب انيكسم هرحسيو الجر معطيو رطفي
 كلت ةيقب موصي نأ رطفأ اذا اضيأ هيلعو يناثلا هكردأ ىتح همصي مل يذلا

 . لاوش يف مايألا

 متأ دق هنا نظف اموي نيرشعو ةعست ناضمر نم ماص نمو : 7

 اموي نيرشعو ةعست ماص امنا وه اذاف بسح مث امايأ رطفأف اموي نيثالث

 . هكرت يذلا مويلا كلذ لدب اموي مصيلف

 ثلاث ناضمر مايص هكردأو نيناضمر مايص هيلع ناك نمو : ةلأسم

 ناضمر رهش ءاضقل رخآ ارهش ماص رطفأ اذاف هكردأ يذلا اذه مصيلف

 نيثالث معطيو . كلذب ساب الف نيرهشلا لصوف يوق ناو . رخا

 ضئاحلا لثم ناضمر لدب هيلع نميف ةيواعم وبأ لاقو : ةلأسم

 هنال كلاه هنا لوقأ الف تام ىتح لدبي ملف لدبلا ةين ىلع ناكو ضيرملاو

 لدبي ايناو تقولا كلذ يف الا لدبلا هيلع قيضي . تقو كلذل نكي مل

 . ةدودحم ريغ رخأ مايأ ىلا ىلاعت هللا نم هعسويو رذعب كلذ نم كرت ام

 ديري وهو ىناوتف ناضمر نم لدبلا همزل نم : بوبحم نب دمحم لاقو

 . كلاه وهف مايصلا ىلع ارداق ناكو تام ىتح مصي ملو موصي نا

 مث ضرم نم رطفأ نم ىلع ددش نايثع نب ناميلس ناكو : ةلأسم

 . كلذ نع مهدرف يلصوملا ركب وبا ءاج
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 يق ي نا هيلع بجو ناضمر نم ء اضقلا هيلع بجو نمو : ةلأسم

 . ناكمالا تاقوأ لوأ كلذب

 مويب هؤاضق ءىدتبي الف هنم ءيش وأ ناضمر ءاضق هيلع بجو نمو

 نا هل بحتسملاف رطفلا موي ىضقنا اذاف . هموص نع ةيم ىبنلا ىهنل رطفلا

 دقو همزل ذق ضرف هن ل موصل ا ىلع ارد اق ناك اذا رطفل ا موي بيقع هب ت ن

 . هريخأت ف هل صخري لو هتقو لخد

 نم رطفأ مث ناضمر نع لدبلا فنأتسا نميف مشاه لاقو : ةلأسم

 نم هيلع دسفي الو هلدب نم ىضم ام الا هيلع سيل هنا رذع ريغ

 . ءيش ناضمر

 . هيلع ةرافك الو ءاسأ دقف رطفأ مث ناضمر لدب ماص نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا هيلع بجوأ ضعبو

 برش وأ لكأ نمو بجاو ناضمر نم لدبلا نع لدبلاو : ةلأسم

 ةرافك الو لدبلا يف ةرافك الو لدبلا عيمج هيلع دسف ناضمر لدب يف ادمعتم

 . عامجاب ةرافكلا ف

 مئاص وهو لاوحأ هيلع لاح ىتح لدبي ملف لدبلا همزل نمو : ةلأسم

 فالتخا معطلا يف تلق ايناو . كلذ ريغ ال رطفأ ام لدب همزلي ايناف لدبلا

 . معطي مل ولو هل زجم لدبلاو لدبلا يف ال

 ىضقنا الف ناضمر نم مايأ ةسمخ مايص هيلع ناك نمو : ةلأسم

 نظو ايسان اموي رطفأ مث مايأ ةعبرأ ماصف مايأ ةسمخلا مايص يف ذخأ ناضمر

 همصيلف هركذ نيح نمف ايسان هكرت اينا ناك اذاف ةسمخلا لمكأ دق هنا

 . مات ةعبرألا مايصو
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 مايصو رذنلا موصي نا هلف ناضمر نم مايأ مايص هيلع نمو : ةلأسم

 . ةرمعلا

 ىضم ام ىضقي مهضعب لاقف ءاضقلا يف انباحصأ فلتخا : ةلأسم

 ٠. ةرافكلا عم هموص نم

 ءالؤه دنع ناضمر ن أل ةرافكلا عم ارهش ىضقي : مهضعب لاقو

 . هعيمجل داسف ضرفلا ضعب داسفف ةدحاو ةضيرف

 عم هموي هيلعف . ةدح ىلع ةدابعو ةضيرف موي لك : نورخا لاقو

 . ةرافكلا

 امأف اعباتتم رطفأ ام ماص رفاسملا مدق وأ ضيرملا حص اذاو : ةلأسم

 . هيزجي ناك ول هناف طوحأ اذهو كلذب ذخأن مل اناف اقرفتم لدبلاب لاق نم

 . هنع ىرحاو هماص دقف اعباتتم ماص نا هناف

 رطفي هناف لتعاف رفاسف ناضمر نم الدب ايئاص ناك نمو : ةلأسم

 . هضرم نم يوق وأ هرفس نم عجر اذا هموص لصويو

 . زاج اقرفتم ناضمر نم لدبأ نا هنا لوق هيفو

 . قرف ام هنع يزجي الو ايلاوتم ناضمر ىضقي هنا رثألا يفو

 هديري ارتاوتم ناضمر ءاضقب سأب ال ةريره وبأ لاقو : ةلأسم

 نيب ةعطقنم هانعمف ه ىرتت انلسر انلسرأ مث ط لجو زع هللا لاقو

 . نامزلا نم ةهرب نيلوسر لك

۔ - ١٨١



 : رعاشلا فيدس لاق

 تاتشلاب ينذأو كايند شيع ىعناف ةميما اي رشلا رضح

 تاهيه اننامز ميعنو ىرتت كروط نامز ميعنا

 . رخآ ءيجي مث ةئينه نوكي مث ءيش ءيجي نا رتاوتلا يعمصألا لاق
 ةقتشم ةرطقملا كلذ نمو . دحاو قسن ىلع ءيش ىلا عيش نوكي نأ رطاقتملاو

 . ضعب ىلا مهضعب امومضم دحاو راطق ىلع اوناك اهيف سبح نم نأل

 ىضقنا دق لدبلا نا مهوتف ناضمر نم لدب هيلع ناك نمو : ةلأسم

 لدب هنظف ملعلا دعب لكألا ىلع دمعتف ضقني مل هنأب ملع مث لكأف

 . هلك كلذ

 نم ماص هيلع ضقتنا ناضمر نم لدب هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا

 هسفن ىلع طاتحي هناف اهددع يردي الو انينس رطفأ نمو : ةلأسم

 نومفلتخ كلذ ةرافك يف سانلاو ءيش لدبلا نم هيلع قبي ل هنا ملعي ىتح

 . كلذ هازجأ نيرهش ةرافك رهش لكل ماص اذاو اريثك افالتخا

 أدبي هناف ةرافك نم لدبو ناضمر نم لدب هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا نم ماص ام هيلع ضقتنا ناضمر لدبب أدب ناف ةرافكلاب

 ه افول أ هترصحو ر ذن و ا ن اضمر نرم م ايص هيلع تجو نمو : ةلأسم

 ينع اوموصف اموي اذكو اذك موص ىلع لوقي . ةرافكلا نم همزلي ايب صويلف
 ذاقنا ةثرول ١ مزلي ل ةراقكلا ركذي لو م ايصلا هتيصو ف ركذ ناو . اومعط او

 . هتيصو ف ةرافكلا ركذي ىتح هنع كلذ

۔ _ ١٨٢



 نم مهنمف ؟ ماعطالا وأ هنع موصلا يف رايخلا مهلأ ةثرولا يف فلتخاو

 . هب ىصوي ام هنع نورفكي : لاق نم مهنمو . رايخلا مهل : لاق

 نظت ةرطفم تحبصاف ناضمر نم ىضقت ةأرما تناك اذاو : ةلأسم

 ضقن الف تركذ نيح تماص نا اهناف هتركذ مث اهمايص تلمكا دق اهنا

 ترطفا تداز اذا لدبلا اهيلع دسف ملعلا دعب ترطفأ ناو اهلدب يف اهيلع

 . مويلا كلذ

 عطق مث ناضمر نم لدبلا وأ ةرافكلا ةأرملا تماص اذاو : ةلأسم

 نم دحأ نيب افالخ ملعأ الو ترهظ اذا اهموص ىلع تنب ضيحلا اهيلع
 . كلذ يف سانلا

 ترطفا مث اهموص ضعب ناضمر لدب نم ةأرما تماص اذاو : ةلأسم

 . تماص ام اهيلع ضقنتني ال هناف . اهنم اطلغ

 مايأ ف ةدمعتم ترطفأ مث ناضمر نم لدب اهيلع ناك نمو : ةلأسم

 . لدبلا نم تماص تناك ام اهيلع دسفيو . كلذ لدب اهيلعف لدبلا

 رهشلا ىلوف رذعل ناضمر رهش لكأ نمع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 يذلا رهشلا صقنف لالهلا ىأر ام موي لوأ ماصف هءاضق دارأ مث اموي نينالث

 ؟ ناضمر رهش نع هيزبجي له اموي ناضمر رهش نع هاضق

 . هيزجي : ليق دق هنا يعم : لاق

 . هيزبي ال .: ليقو

۔ _ ١٨٣



 ء اضقلل هم اص ي ذلا رهشل ١ ىفوو ن اضمر رهش صقن ن اف : هل تلق

 ؟ ناضمر رهش ن اك اك اموي نيرشعو ةعست موصي م أ همامت هيلع ا

 ل نيبي الو صقن و أ ىفو . هلك رهشل ا موصي : ليق هنا يعم : لاق

 . فالتخا اذه يف

 هيلع ضقتناو وه هلدبي يذلا صقنو ناضمر رهش ىفو ناف : هل تلق

 نورشعو ةعست هل لمكي ىتح نهدحو مايألا لدبي نا هل له مايأ هنم

 هيلع ضقتني مل ول نا كلذب لاق نم لوق ىلع رهشلا ناك ام ىلع { اموي
 ؟ ء ىش هنم

 رهش ناك اذا . اموي نيثالث موصي نا هيلعو هيزجي ال هنا ىعم : لاق

 . اموي نيثالث ناضمر

 رطفي نا هل له هضقتنم مايأ رهشلا اذه يف هيلع ناك ناف : هل تلق

 ؟ ناضمر رهش ةلزنمب نوكيو كلذ دعب نهلدبي مث رهشلا متأ اذا

 كلذ نيب قرفي الو اعباتتم هلدب هيلعف لدب اذه نأل ال : لاق

 . راطفالاب

 ؟ هلك لدبلا رهش هيلع ضقتنيا لعف ناف : هل تلق

 . لوقلا ضعب يف مهيزجي ال كلذ ليق دق هنا يعم : لاق

 دارأف ناضمر رهش يف رطفأ اذا رفاسملا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 هل له ناضمر رهش ف هراطفا ف كللذ ريغ وأ رذن وأ نيمي ةرافك موصي نأ

 ؟ كلذ

۔ -_ ١٨٤



 . هلوق ىنعم ىلع هل كلذ ملعأ ال : لاق

 1 ناضمر رهش ف هراطفا ي ماصو كلذ لعف ناك ناف : هل ليق

 ؟ كلذ هيزجم له كللذ هل زوجحم هنا نظ وأ ارذن وأ ةرافك هرفس

 . كلذ هيزجي ال نا ينبجعي : لاق

 ؟ ناضمر رهش نع رفسلا يف هماص يذلا كلذ هيزجي لهف : هل ليق

 . هريغ ىلا ةينلا فرص اذا كلذ هيزجي نأ ىل نيبي ال : لاق

 رهشلا ءاج الف ناضمر موصي ال هنا قالطلاب فلح نمو : ةلأسم

 قلطت الو رهشلا ريغ لدبلاو ثنح ال هناف هلدب ماص مث هرقس ف رطفأو رفاس

 . هتأرما

 أدبي هناف ةرافك نم لدبو ناضمر نم لدب هيلع ناك نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا نم ماص ام هيلع ضقتنا ناضمر لدبب أدب ناو ةزافكلاب

 ناضمر رهش ءاضق هيلع بجو نمو . دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 اذاو هموص نع ةي يبنلا يبنل رطفلا موي هءاضق ءىدتبي الف هنم ءيش وأ

 ىلع ارداق ناك اذا رطفلا موي بقع هب يتأي نأ هل بحتسملا رطفلا موي ىضقنا

 . اعباتتم هب يتأي نا هيلع بجاولاو موصلا

 هنأل هئادأ نع رخأتي الو هيلع هتردق تاقوأ لوأ هر تأي نأ هل ىغبنيو

 ضرف لك كل ذكو . هربخأت ف هل صخري ملو هتقو لخد دقو همزل لق ضرف

 . ناضمر ءاضق يف سانلا فلتخاو . الجؤم هرخآ لعجي ملو السرم بجو
 . رفسلاو رضحلا يف اقرفتم هيضقي مهضعب لاقف

۔ _ ١٨٥



 وهو انباحصأ لوقي لوقلا اذهبو اعباتتم الا هيضقي ال مهضعب لاقو

 . ريبزلا نب ةورعو يبعشلا رماعو بيسملا نب ديعسو بلاط يبأ نب يلع لوق

 ضرم وأ ةأرملا وأ لجرلا رفاس اذاف نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 رمؤيو اعباتتم رطفأ ام ماصف هرفس نم رفاسملا مدق وأ ضيرملا حص مث رطفاف
 ناضمر رهش مايصو ه رخأ مايأ نم ةدعف > : لاق هللا نأل ليجعتلاب

 طوحا اذهو كلذب ذخأن مل اناف اقرفتم لدبلاب لاق نم اماف مايألا عباتتل عباتتم

 . هنع ىزجاو هماص دقف اعباتتم ماص نا هناف هيزجي ناك ول هنأل

 موصي هناف مايألا ضزتعاف لدبلا ديري ماص نمو :: باتكلا نمو

 لالحلا ىلا ماص ولو . اموي نيرشعو ةعست اوماع سانلا ناك ناو اموي نيثالث
 . اموي نيرشعو ةعست ماص ولو لالحلا ل ا الا همزلي ل

 ناو لالهلا نمف موص همزل نم لكو ءاسفنلاو ضئاحلا كلذك
 . رخأ مايأ ددعف مايألا ضرتعا

 ءاضقلا تقو اوركذي مو اوتام ناو زاج رهطلاو ةحصلا دنع اوماص ولو

 رهطلاو ةحصلا دعب دحاو مهنم مصي مل ناو . مهيلع ءىش الف هموزل لبقو

 رضح يذلا رهشلا اذه دعب لوألا ءاضق هيلعف رخا ناضمر رهش ءاج ىتح

 . هيلع ةرافك الو تقو نود اتقو ناضمر ءاضق صخي مل هللا نأل

 . نابعش يف ناضمر ىضقت تناك اهنا ةشئاع نع يور دقو

 نأل قيرشتلا مايأو رطفلا مويو رحنلا موي يضقي الو : باتكلا نمو
 اهنا » قيرشتلا مايأ يف لاق . مايألا هذه يف مايصلا نع ىهن ةي هللا لوسر
 . « برشو لكأ مايا

۔ -_ ١٨٦



 تلمكا دق اهنا ىلع ةرطفم تحبصأ ةأرما يف ليقو : باتكلا نمو
 . موي لدب الا اهمزلي مل تملع امنيح تماص ناف لمكت مل اهنا اهل نيبت مث

 مث نيتمئاص اتناك ايهنا ةشئاعو ةصفح نع يور دقو : باتكلا نمو

 . هناكم اموي الدبا ىبنلا لاقف اترطفأ

 تربخأف ترطفاف دهج اهباصأف ةمئاص تناك ةشئاع نا ثيدحلا يفو

 . عوطتلا يف كلذو هناكم اموي ىضقت نا اهرماف ةي يبنلا كلذب

 نبل نم ءاناب نيلك هللا لوسر لع لخد : تلاق يناه مأ نع يورو

 تهرك ينكل ةمئاص تنك هللا لوسر اي : تلق مث تبرشف ينلوان مث برشف
 . كروس درأ نا

 ريغ ناك ناو هناكم اموي يضقاف ناضمر ءاضق نم :ناك نا : لاق

 لوقن يذلا امأف . هضقت ال تئش ناو . هضقاف تئش ناف ناضمر ءاضق

 . لوق ىلع ءاضقلا بجوأ ربخلا اذهل هيف فالتخالاو عوطتلا يف كلذ ناف هب

 ناف ناضمر امأف . ءاضق هيف همزلي مل ضعبو ريخلا لاحل هيف طاتحاف

 لدبلا عيمج دسفي اندنع يذلا ناف لدبلا يف ادمعتم برشيو لكأي يذلا

 رذنلاك هؤاضق بجي امم لدبلا يف ةرافك الو ناضمر ضقنتني الو هؤاضق مزليو

 . تارافكلاو . ةعتملا موصو

 نيمأ عوطتملا » : لاق نا هللا لوسر نا ء ىن اه مأ نع رخآ ربخ يفو

 1 كل ذ ن ا انلق ام ىلع اذه ل لف . (_ ماص ءاش ن او . رطفأ ءاش ن ١ هسفنل

 . اعباتتم ةرافكلا ف موصلا بجوأ هللا نا ىرت الا هريغ نود عوطتلا

۔ ١٨٧



 يفو . ةبوت نيعباتتم نيرهش لاق لتقلا يفو . نيعباتتم نيرهش لاقف

 عباتتم هؤاضقو عباتتم كلذف تاعباتتم دوعسم نبا لوق ف مايأ ةثالث ناميالا

 . موي لدب ريغ بجوي ال دمع ريغ ببس نم نوكي نأ الا

 رفاسملا مدق مث ناضمر رهش يف ارطفأ اذا رفاسملاو ضيرملاو : ةلأسم

 ردقب هضرم نم ضيرملا حصو رفاسملا مدق مث ناضمر رهش يف رطفأ اذا
 مايألا نم لقأ يفوع ناف . توملا دنع ىصوي نأ هيلعف اهرطفأ ىتلا مايألا

 . رفاسملا كلذكو . هيلع ءيش الف هيلع تناك يتلا

 دعب وهو ناضمر هيلع لاح مث ناضمر رطفأ اذا ضيرملاو : ةلأسم

 ماصو حص ناف ماعطا نكي ل موصلا قطي ل اذا هيلع ماعطا الف ضيرم

 . ماعطالا هيلعف

 مايألا ضرتعاف لدبلا هب ديري هلك ناضمر رهش ماص نمو : ةلأسم
 أدتبا نمو اموي نيرشعو ةعست اوماص سانلا ناك ناو اموي نيثالث موصي هناف

 ةعست ناك ولو رهشلا كلذ ماص رهشلا لوأ نم موصلا ذخأو لالحلاب

 . رهش هيلع امناو رهشلا وه هنأل اموي نيثالث سانلا ماص ولو اموي نيرشعو

 لدب همزل نم : ليق هنا يعم ۔ هللا همحر ۔ ديعس وبأ لاق هريغ نمو

 نوثالث متف لالهلاب ادب مث اموي نيرشعو ةعست ناكو هلك ناضمر رهش

 كلذ يف ملعأ الو اموي نوثالث هلك رهشلا موصي نأ هيلع نا . اموي

 . افالتخا

 كلذ يف ليق ذقف لدبلا رهش صقنو ناضمر رهش قَو نا امأو
 . فالتخاب

- ١٨٨ _



 . هئزجي : لاق نم لاقف

 . اموي نوثالث الا هترجح ال : لاق نم لاقو

 يف يقب مث رفس وأ ضرم نم ناضمر رهش يف رطفأ نمو : ةلأسم
 ىلع ردق نا هناف ىناثلا ناضمر رهش هيلع لاح ىتح هرفس يفوأ هضرم

 نم رطفأ اذاف يضاملا رهشلا نع انيكسم موي لك نع معطاو ماص موصلا

 . اضيأ لوألا رهشلا ماص رهشلا اذه

 اهيلع ىضقناف مايأ ةرشع ناضمر نم الخ دقو تدلو ةأرماو : ةلأسم

 ىلا ناضمر رهش نم اهيلع ام ءاضق رخؤت نأ تبحأو ترهطو اموي نوعبرأ
 اهنيح نم يضقت نأ اهيلع مأ كلذ اهل زوجيأ مايصلا اهيلع نوهي تقو

 ؟ كلذ ف ؟ رذع الو

 اهيلع ام ءاضق ترخأ ناو ثدحلا ةفاخم ليجعتلا ال بحتسي : لاق

 . اهيلع سأب الف

 ةكرب نب لمح نب هللا لبع نع هنا بسحأ ] هربغ نمو : ةلأسم

 مث اهموص ضعب تماصف ناضمر رهش لدب تماص ةأرما نع هتلأسمو

 ؟ تماص ام اهيلع ضقتني له اهنم اطلغ ءيش اهيلع يقب دقو ترطفأ

 . ال : لاق

 ؟ اهموص تقرف دق تيأرأ : تلق

 ماصف مايصلا ف ذخأف ناضمر رهش ءاضق هيلع ناك نمو 3 هربغ نمو

 لدب هيلعف ركذ مث ارطفم حبصاف رهشلا متأ دق هنا نظو اموي نيرشعو ةعست

 . مويلا كلذ ناكم موي

۔ - _ ١٨4٩



 ةرطفم تحبصأ مث ناضمر رهش نم يضقت ةأرما يف ليقو : ةلأسم

 نم تماص نا هذهف لمكت مل اهنا تركذ مث اهمايص تلمكأ دق اهنا تنظو

 اهموص دسف ملعلا دعب ترطفا ناو اهلدب يف اهيلع ضقن الف تركذ ام نيح

 . مويلا كلذ دعب ترطفأ تداز اذا لدبلا اهيلعو

 لكألا ىلع تداز اذا اهموص نم ىضم ام لدب اهنيلع : لاق نم لاقو

 . ملعل ا دعب

 لدب هيلع لجر نع هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 نهيضقي فيك هرخآ نم مويو هطسوأ نم مويو ناضمر رهش لوأ نم موي
 . ةيلاوتم اهيضقي لب : لاق ؟ ةقرفتم اهاضق نا هيلع سأب ال وأ ةيلاوتم

 . هنع ءعىزججي ال : لاق ؟ ةقرفتم اهاضق نا : تلق

   3 

۔ _ ١٩٠



 رشع سد اسلا ب ايل ١

 لوح لاح ىتح لدبلا يف6» رطفملا مزلي اميف

 لدبي ل مث ناضمر نم لدب هيلع نوكي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نأ هيلع له : تلق . هسفن ىلع طاتحي مث ةريثك نونس هيلع يضمي ىتح

 . مايصلا هئزجي مأ لاوحألا هيلع تلاح يذلا يف انيكسم موي لكل معطي

 ؟ اريقف وأ اينغ ناك

 . انيكسم موي لكل لاوحألا نم هيلع لاح ام لكل هيلع : ليق دقف

 يدنع كلذو . لدبلا هيلعو دحاو لوح يف هيلع كلذ اينا : ليقو

 هيلع سيل : ليق دقف ماعطالا ىلع ردقي ل اذاف . ماعطالا ىلع ردقي ناك اذا

 . ردقي ىتح يش

 . اموي نيكسم لك نع موصي : ليقو

 مصي ملف ناضمر نم مايأ هيلع نوكي يذلا يف فلتخاو : ةلأسم

 ؟ ماعطا هنكمي لو . ناضمر لاح ىتح

 معطا هيلع ردق ام ىتم . انيد هيلع نوكي هنا : لاق نم لاقف

 . لاوحألا هيلع لاح ولو لوح الا همزلي الو

 . ( طرفملا ) ةخسن )١(

 ۔ _ ١٧٩١

 



 موي لكل مايألا كلت ددعب همزل هيلع لاح لوح لكل : لاق نم لاقو

 . نيكسم ماعطا

 موصي نا هل زاج كلذ نم همزل امل معطلا هنكمي ل اذا : لاق نم لاقو

 . اموي نيكسم لك نع

 رفس وأ هباصأ ضرمل ناضمر رهش مصي ل نمع هتل اسو : ةلأسم

 يذو اموي نيثالث ناضمر ناكف ةدعقلا يذ لاله لبقتساف هيضقي نا دارأف

 ؟ مرد نيرشعو ةعست ةدعقلا

 . رهشلا الا هيلع ى هل : لاق نم لاقف

 اموي نيثالث رهشلا متأ ام اموي نيرشعو ةعست ناضمر ناك ناو : لاق

 . انعمس كلذك

 نمو هللا دبع يبأ باوج نم هنا دجوي امبو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 نا ردقي وهو معطي ملو . ناضمر رهش مايص عطتسي ملف انينس ضرم لجر

 هزواج ناضمر رهش لكل معطي نا همزلي ناك دقف ؟ ةرافك هيلع له معطي

 ةليل لك يف انيكسم معطي يناثلا هيلع لخدي ىتح همايص ىلع ردقي ملو

 مل رهش لكل معطي نا هيلع ىرأو ةرافك همزلأ ايف لعفي مل ايف رطفيو هرحسي

 كلت مايص معطي نا هل تب الو انيكسم نيثالث ماعطا همايص ىلع ردقي نكي

 . اهمايص ىلع ردق نكي مل يتلا رهشألا

 هيلع سيلف ضرم نم موصلا قطي مل اذا : ليق دقو ث هريغ لاق
 رضح ىتح مصي ملف لدبلا نم موصلا قاطا نم ىلع ماعطالا ايناو ماعطا

 نيتس ماعطا اماف انيكسم موي لكل معطي ليق دقف ناضمر رهش

۔ _ ١٩٢١٢



 كلذ يف تام مث هضرم ين وأ هرفس يف رطفأ لجر نعو : ةلأسم

 رطفا ناك يذلا ضرملا كلذ نم تام ىتح حصي مل اضيرم يقب وأ رفسلا

 نايضقي الو ارطفأ اناك اميف نيذه ىلع لدب الف ناضم رهش نم هيف
 . اهنع كلذ

 كلت ردقب هضرم نم ضيرملا حصو هدلب ىلا عجر رفاسملا ناك ناف
 كلت لدب هيلعف . نهنم ءيش وأ ناضمر رهش نم نهيف رطفأ يتلا مايألا

 ولو نهريغ هيلع سيل هرفس نم عجر وأ احيحص نهيف رطفأ ناك يتلا مايآلا

 . رطفأ ىتلا مايألا نم ائيش نك

 نم عجر مث هرفس يف امايأ رطفأف . ناضمر يف رفاس نمو : ةلأسم

 هيلع ام ضقي ملو تام نا ىلا اضيأ () رف رفسو هدلب يف هللا ءاش ام ثبلف هرفس

 . كلذب صوي مل ناو هنع ىزجا هنع ماص ناف

 نيكسم ماعط هيلع لجر يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 كلت هنع ءعىزجتا هبحأ ال : هل لاقن هرحسيل هاعد ليللا رخا ناك الف هرطفف

 ؟ ال وأ ةلكألا

 ر لق هيطعي ن ١ لعفي ل ١ ذ ١ يبجعيو روحسل او روطفل ١ تفرع ي ذل ١

 . هروحس

 . ملعأ هللاو ةمودأم ةلكأ ىزجم هزا لوقلا ضعب ١ يف دجوي دقو

 )١( لصألا يف اذكه .

 ۔ _ ١٩٢٣



 همزل ىذلا يف باوجلا . ينايسبلا نسحلا يبآ نع اهنا يدنع : ةلأسم

 لدب همزلي ايناف لدبلا مئاص وهو لاوحأ هيلع لاح ىتح لدبي ملف لدبلا

 لدبلاو لدبلا يف ال فالتخا معطلا يف تلق امناو . كلذ ريغ ال رطفأ ام

 . معطي مل ناو هل ءعىرجع

 ناضم رهش نم ءاضق ةيقب اهيلع ناك سورع ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىف اهمزلي

 . اهجوز لجأ نم كلذ رخؤت ال نا اهل يغبني : لاق

 زاج هل ةاضرم تداراو اهجوز ًربتل كلذ ترخا نا : ديعس وبأ لاق

 ةرضاح ةضيرف هتعاطو هرب نأل كلذ يف باثت نا وجراو . يدنع كلذ اهل

 . هيف ةعسوم موصلا نم اهيلع ام لدبو

) .0١ ٥ 

۔ _ ١٩٤



 لفاونلا مايصو مايصلا ةليضف يف

 يبنلا ىلا ءاج الجر نا ثيدحلا ف لا عفر : لاق رثؤملا وبأ انثدح

 مايأ ةثالث مايص : دوعسم نبا لاقف ؟ موصا اذام هللا لوسر اي : لاقف ةلي
 . رودصلا لغ وأ رودصلا سواسو نبهذي رطفلا رهش ريغ رهش لك نم

 . ةي يبنلا لأسا اينا لأسا كايا تسل : هل لاقف

 . دوعسم نبا قدص ةلي يبنلا لاقف

 . كلذ ىلع ةقاط ي نا هللا لوسر اي : لجرلا لاقف

 . « سيمخلاو نينثالا مص » : هل لاقف

 . كلذ ىلع ةقاط يب نا { هللا لوسر راي : لجرلا لاقف

 . « اموي رطفاو اموي مص دواد يخأ مايص مص » ةلي يبنلا لاقف

 . كلذ ىلع ةقاط يب نا هللا لوسر اي : لجرلا لاقف

 . « اماصم نيمئاصلل دواد كرت ام » يي هللا لوسر لاقف

۔ _ ١٩٥



 موصيو عوطتي ن ا د ار ا نمع هنع هلل ١ يضر ليعس وب ١ لئسو : ةل اسم

 ؟ مايألا نم لضفأ ام

 لازو باوثلا هل يجرو ةينلا تحلصو طشن اذا ليق هنا يعم : لاق

 . رطفأ راطفالا هل عقو اذاو . ةنسحلا ىنعم هقحليو ةدباكملا هنع

 ضيبلا مايا رهش لك نمو بجر مرحلا رهشأ نم : ليق هنا يعمو
 . هنم فصنلا يهو

 رشع ةعبراو رشع ةثالث موي ضيبلا موي نا : ليق دق 0 هريغ لاق

 . رشع ةسمخو

 نمو هنمو . رشع ةعبراو رشع ةثالثو رشع ىنثا موي : لاق نم لاقو

 نم ضيبلاو ةلي يبنلا موص ناك ىوري امم وهو سيمخلاو نينثالا عوبسأ لك

 مايأ ليق اييف يعم نه رشع ةسمخو رشع ةعبراو رشع ةثالث موي رهش لك

 . يي يبنلا نهموصي ناك يتلا ضيبلا

 ركب وبأ لاق . هل بودنملا موصلا ركذ فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 . مكيلع نكي مل لاقو ءاروشاع موصب رمأ ةلي هللا لوسر نا تبث

 وه : لاق هنا سابع نبا نع انيورف ءاروشاع موي موص يف اوفلتخاو
 . عساتلا موي

 نباو سابع نبا لاق كلذك رشاعلاو عساتلا موصي : نورخآ لاقو

 . قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو نيريس نباو ةريره يبأ بحاص عفار

۔ - ١٩٦



 ةيم ىبنلا نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 رهشل ١ نم رشاع موي موص وهو ع اروشاع موي ةنسل ١ نم هموصب رمأ اممو

 اميف هموصب ةي يبنلا رمأ دقو ةفرع موي وهو ةجحلا يذ رهش نم عسات موي
 . مرحملا رهش نم عسات موي موصب ملعأ هللاو انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 : ل اق هنا انيورو ةفرع موي رطف ا نيع هلل ١ لوسر ن ا تبثو : ةلأسم

 نين يبنلا همصي ل رمع نب : لاقف ةفرع موي موص ف اوفلتخا

 . هموصا ال انأو . ناثع الو رمع الو ركب وبأ الو

 . رطفي نا نابحي يروثلا نايفسو سنأ نب كلام ناكو

 نع لوقل ا اذه يورو ةفرع موي ناموصي ةشئاعو ريبزل ١ نب ا ن اكو

 ىلا ليمي هيوهار نب قاحسا ناكو صاعلا يبأ نب ناهثعو باطخلا نب رمع

 . فيصلا ف موصأ الو ءاتشلا ف موصأ : لوقي ءاطع ناكو . موصلا

 يعفاشلا ناكو ءاعدلا نع فعضي مل اذا هب سأب ال : ةداتق لاقو

 ىلع هيوقيل رطفي ن ا ل ١ بحأف جح نم امأف جاحل ١ ريغل ةفرع موي موص بح

 . ءاعدلا

 ام ىلع انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ركذلاو لضف هيف ءاعدلا نأ الا ةفرع موي موصب رومأم هنا كل تفصو

۔ -_ ١٩٧١



 جثلاو جعلا ليق اييف جحلا لضفأف جحلا يف ةضيرف موي هنال ةصاخ جحلا

 . هنطاوم يف ءاعدلاو ةيبلتلاب تاوصألا عفر جعلاف

 هيف . راطفا مهنم بحتساا نم بحتساا هنا مهلوق ضعب يفو

 . موصلا نم لضفأ ركذلاو ركذ ءاعدلا ناف ءاعدلل هسفن ممجيل

 . هلضفلو هب رمألل هموص مهنم بحتسا نم بحتساو

 نع هفعضي كلذ نكي مل نا هموص مهنم بحتسا نم بحتساو
 ركذلاو ءاعدلا يف بلقلا ممحي امم هيلع يوقلل موصلا ناك امبرو ءاعدلا

 رظني نا يغبنيف اهضئار وهو هل ةيطم هسفن نأل اذه لثم يف هسفنل رظان ءرملاو

 سيبلملا نم ةنويللاو ةنوشخلاو راطفالاو مونصلا ىنعم يف اهل حلصي ام اهل

 . رفطت اهب هيلعو حلصت هيلع اهب وجري امو لوكأملاو بورشملاو

 دبال ىتلا مزاوللا يف الا هاوس دحأ يف هل سيل نمؤملا نا : ليق دقو

 . هنيد رمأ ف هسفن هل حلصي ايب صوصحم وه اين او اهنم هل

 ىلا هوعدف اماعط نولكأي مهو موق ىلع لخد لجر نعو : ةلأسم
 . مئاص ان أ : لاقف مهم اعط

 ؟ مئاص تنأ ام : اولاق

 . مهب بذك وه امناو ًابئاص نكي ملو مايأ ةثالث مايص ىلع : لاقف

 ىلعف ؟ م ايأ ةنالثت م ايص كلذ هلوق ف ء ىش همزلي له : تلق

 : لوقي نا الا كلذ ف ءيش همزلي الو هبر ةغتسيو ةب ذك هذهف -فصو ام

 ىلع لاق نيح كلذ ىونيوأ ايئاص نكي ملو مئاص ينا مايأ ةثالث مايص لع

۔ -_ ١٩٨



 نكي ملو اذه ىلع ناك ناف اذهف مئاص هنا كلذ عم ىونف مايأ ةثالث مايص

 . كلذ مهفاف مايأ ةثالث مايص هيلعف ايئاص

 ف رم هنا نيم يبنلا نع يورو : دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 ؟ مويلا اذه يف مايص مهلاب ام لاقف ءاروشاع موي امايص دوهيلا ىأرف ةنيدملا

 نأ هباحصأ رمأو ماصف « ىسوم يخأ ثراب قحأ انأ » : لاقف

 . اوموصي

 نأ الا اعوطت ةعمجلا موي موص نع ةلي يبنلا ىهنو : باتكلا نمو

 بجوي يهنب سيل يدنع يبنلا اذهو مويب هدعبو مويب موص هلبق مدقتي

 . ملعأ هللاو بدأ يهن هنأل قسفلا هتفلاخمل

 اا ةصفحو ةشئاع نع يرور دقو 6 نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . « هناكم اموي الدبا » يبنلا لاقف اترطفا مث نيتمئاص اتناك

 رخآ يف ةصفح اهتأرف ةمئاص تناك اهنا ةشئاع نع ثيدحلا يفو

 ؟ ةمئاص تنك تسلأ تلاقف هجولا ةقرش راهنلا

 يبنلا كلذب تربخأف ترطفاف دهج ينباصأ ينكلو . الب : تلاقف
 . عوطتلا يف كلذو هناكم اموي ىضقت نا اهرمأف ةلي

 نبل نم ءاناب هللا لوسر لع لخد : تلاق يناه مأ نع يور اعو

 تهرك ينكل ةمئاص تنك هللا لوسر اي تلق مث تبرشف ينلو ان مث برشف

 ؟ كروس درأ نا

۔ _ ١٩٩



 ريغ نم ناك ناو هناكم اموي يضقاف ناضمر ءاضق نم ناك نا : لاق

 هب لوقي يذلا امأف هيضقت ال تئش ناو هيضقاف تئش ناف ناضمر ءاضق

 لوق ىلع ءاضقلا بجوأ ربخلا اذهل هيف فالتخا الو عوطتلا يف كلذ ناف

 يذلا ناف ناضمر امأف . ءاضقلا هيف همزلي مل ضعبو ريخلا لاحل هيف طاتحاو

 لدبلا عيمج دسفي هنا اندنع يذلا ناف لدبلا يف ادمعتم برشيو لكأي

 . ناضمر ضقتني الو هؤاضق همزليو

 نا هسفنل نيمأ عوطتملا » : لاق ةايم هللا لوسر نا يناه ما ربخ يفو

 . « ماص ءاش ناو رطفأ ءاش

 رهدلا ماص نم » : لاق هنا ةي يبنل ا نع يور دقو : باتكل ا نمو

 . ( رطف الو م اص ال

 يبعشلا نع ثيدحلا يفو . رهدلا ماص نمل موص ال هنا : ليق دقو

 يف ناو . هب يزاجا انأو ىل موصلا ) : لوقي هللا نا ةلي يبنلا لاق : لاق

 دئاوم مل عضت ةمايقلا موي ناك اذاف . نيمئاصلل نايرلا هل لاقي ارهغل ةنجلا

 . ( هيلع سانلا ام نوملعي ال باسحلا يف سانلاو اهيلع نوسلبج

 نيظفاحلاو تائاصلاو نيمئاصلاو : : هؤانث لج هللا لاق دقو

 ةرفغم محل هللا دعا تاركاذلاو اريثك هنلا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف

 . هه اييظع ارجاو

 نم فصنلا ناك اذا » ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ : ةلأسم

. ناضمرل موصلا نع اوكسماف نابعش



 بلقلا نم دسحلاو لغلا نبهذي ضيبلا مايأ مايص : ليق : ةلأسم

 مايصو . موي فالا ةثالثب يناثلا مويلا مايصو . موي فلأب موي لوأ مايص
 . موي فالا ةرشعب ثلاثلا مويلا

 موي نمو ضيبلا مايأ مايصب ةي هللا لوسر انرمأ : لاق كلملا دبع
 . رهدلا ةبعك نه : لاقو رهشلا نم رشع ةسمخو ةرشع ةعبراو ةرشع ةثالث

 . «رهدلا مايص كلذف ضيبلا مايأ ماص نم » : ةي يبنلا نع

 رشع ةسمخو ةرشع ةعبراو ةرشع ةثالث ةليل ضيبلا مايأو : ةل 77

 . قيفوتلا هللابو مايا ةثالث

 . رشع عب ارو رشع ثل اثو رشع ين اث يه : س انلا ضعب لاقو

 . زورينلا موي موصلا نع لئسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هب انرمأي ال ةديبع وبأ ناك : لاق

 . عرشلا نايب باتك ىلا ( عجر )

 رشع هراطفا دنع هلو نيمئاصلا نم بتك اقداص اموي ماص نم : لاقو

 . تاباجتسم تاوعد

 ماص نمو . اقيدص نيرشع رجأ يطعا اقداص نيموي ماص نمو

 بجو دق يدبع يتكئالم اي ةكئالملا ىلا ىلاعت هللا ىحوأ اقداص مايأ ةثالث

 . رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغيف لع هرجأ

 نوري مهأك مايأ ةثالث رهش لك نم موصي : لاق نم لاقو : ةلأسم

 رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ل ىلاعت هللا لوقل مايأ ةرشع نع موي لك نا
 . « اهلاثمأ

۔ -_ ٢٠١



 نوموصي نيذلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا تلخد » ربخلا يف : ةلأسم
 . ( ضيبلا مايأ

 نينثالا موي موص نع مالسل ا هيلع يبنل ا لأس هنا رمع نع : ةلأسم

 موص نع ةيم يبنلا ىهنو هيف ةوبنلا لع تلزناو هيف تدلو موي كاذ : لاقف
 . رهدلا

 يهن يتلا مايألا رطفي ال نا وه رهدلا موص نا : سانلا نم ريثك لاقو

 كشلا مويو قيرشتلا مايأو رحنلاو رطفلا موي رطفأ ىتمو . اهيف موصلا نع
 . موصلا درسي لو رهدلا مصي ملف

 اموي موصي ناك دواد مايص هللا ىلا مايصلا بحا ( لم هللا لوسر لاق

 . « اموي موصيو نيموي رطفيو

 ماص ال » : لاقف رهدلا مايص نع لئس هنا ةي يبنلا نع يورو

 . « رطفأ الو

 ؟ موي راطفاو موي مايصف : لاق

 . « مالسلا هيلع دواد هللا يبن كاذ © مايص كلذ » : لاق

 ؟ نيموي راطفاو موي مايصف : لاق

 . « كاذ انا ينا تددو » : لاق

 ؟ رهش لك نم مايأ ةثالث مايصف : لاق

 . «رهدلا مايص كلذ » : لاق

۔ ٢٠٢ ۔ -



 ؟ نينثالا موي مايصف : لاق

 . ( هيف تدلو يذلا مويلا كاذ ( : لاق

 ؟ سيمخلا مايصف : لاق

 . « لامعألا هيف ضرعت موي كاذ » : لاق

 نينثال ا ىرحتي نع هلللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع تورو

 . نينثالاو دحألاو تبسلا رهشلا نم موصت ةشئاع تناكو . سيمخلاو

 . سيمخلاو ءاعبرالاو ءاثالثلا يناثلا رهشلا نم موصتو

 نم تسب هعبتاو ناضمر ماص نم » : لاق ةلي يبنلا نعو : ةلأسم

 نم ) : لاق الع يبنلا نع بويأ وبأ ىرور اك . ( رهدلا ماص نأكف لاوش

 . « اهلك ةنسلا ماص امنأكف لاوش نم تسب هعبتاو ناضمر ماص

 هللا ضرتفا ام الا تبسلا موي اوموصت ال » : مالسلا هيلع هنعو

 () « هغضميلف رجش ءاحل وأ بنع دوع الا مكدحا ديح ل ناو مكيلع

 رايخلاب هيف هبحاص ىذلا موصلاف . مارح رهدلا موصو : ةلأسم

 . نينثالاو سيمخلاو ةعمجلا موي موص

 دقف ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرالا موي موصب مكيلعو : يرونلا نابفس

 موصب مكيلعو . هبر ةلاسر غلب يبن رجأ هل هللا بتك اهماص نم هنا انغلب

 مكيلعو . ناضمر عم ةنس موص وهو رطفلا دعب مايأ ةتس موصو نينئالا
 »٨( لبقتسملا { لبقملا ةنسو يضاملا ةنس موص هناف ةفرع موي موصي

 . همصيلف ( ةخسن ) )١(
 . لصألا يف اذكه )٢(

 ۔ ٢٠٣ ۔



 موصو مالسل ا هيلع م دا موص وهو اهلك ءايبنألا موص هن اف ءاروشاع موصو

 . نايدألا لهأ نم انلبق ناك نم

 مايصل ا عنمي نا ةفاح تافرع ف ةفرع موي مايصل ا هركيو : ةلأسم

 . ءاعدلا نم

 نا الا . لضفلا هيفو . ةفرع موي يف مايصلاب سأب ال : رثؤملا وبأ لاق

 . ءاعدلا نع فعضي

 ةفقاو يهو ةفرع موي ةمئاص تناك ديزي تنب تلصلا ما نا تركذو
 اهرمأف كلذ نع هلأسي نم عيبرلا ىلا تلسرأف ءاعدلا نع تفعضف تافرعب

 . وعدتو رطفت نا عيبرلا

 . مويلا كلذ مايص لدبت لوقا انأو : رثؤملا وبأ لاق

 . ءاش نا نهماص ىنمب نكي مل نمف ىنمب قيرشتلا مايأو رطفلاو

 وه : لاق هنا سابع نبا نعف . ءاروشاع موي يف فلتخا : ةلأسم

 . عساتلا مويلا

 . رشاعلا مويلا . نسحلاو بيسملا نبا لاقو

 . رشاعلاو عساتلا مويلا موصي : نورخآ لاقو

 ؟ لضفأ ةقدصلا يأ هلا لوسر اي ليق : لاق سنا : ةلأسم

 . ناضمرل اييظعت نابعش يف ةقدص : لاق

_ ٢٠٤ ۔ "



 ؟ ناضمر رهش دعب لضفأ مايصلا يأ يي يبنلا لئسو : ةلأسم

 . بجر ىعدي يذلا مصألا هللا رهش : لاق

 هيف فعضتو ةمرحلا ميظع بجر رهش » : لاق ةلي هنع انغلبو

 ةعبس هنم م اص نمو . ةنس م اص نمك ناك بجر م اص نمو . ( ت انسح ١

 . ءاش اهأ نم لخدي ةنحلا نم ب اوبأ ةينايث هل

 همزلي هنا ملعأ الف ثالث وأ نيتنس بجر رهش ماص نمو : ةلأسم

 مالسلا هيلع هلوسر الو هيلع هللا هبجوي ل ءىش ادحأ مزلي الو ماع لك هموص

 . ةرافك الو رذن ربغ نم

 مرحلا رهشأو مرحلا رهشأ رهشألا نم موصلا لضفأ : ليقو : ةلأسم

 . ةدعقلا يذو مرحملاو هيلع سانلا قافتاب بجر

 . لاوشو ةجحلا يذ يف سانلا فلتخاو

 . مرحلا نم لاوش : موق لاق

 . مارحلا رهشلا نم نهرشعلا نأل لاوشو ةجحلا وذ : نورخآ لاقو

 . ملعأ هللاو مرحلا نم ةجحلا اذ نا انباحصأ لوق نظاو : لاق

 ماص ال ره دل ١ ماص نم ( لاق هنا ةنع يبنل ١ نع يورو : ةلأسم

 ا رطف أ الو

 . رهدل ١ ماص نمل موص ال هنا : ليقو

۔ -_ ٢٠٥



 موصو م ارح ةيصعملا رذن موصو م ارح ن امزل | موصو : ةلأسم

 . مارح رهدلا موصو مارح تمصلا

 . زورينلا موي موصب رمأي ال ةديبع وبأ ناك : ليقو

 لوسر اي لجرل ١ ل اقف . رهش لك نم ثالث موص بحتسيو : ةلأسم

 . كلذ ىلع ةقاط يب نا هللا

 . « نينثالاو سيمخلا موي مص » : هل لاقف

 . كلذ ىلع ةقاط يب نا : لاقف

 رطفاو اموي ماص دواد يخا مايص مص » ةلي هللا لوس هل لاقف

 . ( اموي

 نيمئاصلل هيلع هللا ىلص دواد كرت ام » ةلي هللا لوسر لاق

 . « اماصم

 رطفيو اموي موصي هيلع هللا ىلص دواد نع ينور ايك موصل ا لضفأو

 . اموي

 بجر مرحلا رهشأو مرحلا رهشأ رهشألا نم موصلا لضفا نا : ليقو

 . هيلع سانلا قافتاب

 رهش دعب لضفأ موصلا يأ لئس هنا ةلي يبنلا نع ثيدح يفو
 . مرحملا هللا رهش )» لاقف . ناضمر

۔ -_ ٢٠٦



 داسجألا ةاكزو ةاكز عيش لكل » : لاق هنا يي يبنلا نع : ةلأسم

 . موصلا

 جرخ ةمايقلا موي ناك اذا » : مالسلا هيلع لاق هنا هنع سنأ

 كسملا نم بيطأ مههاوفا مهمايص حيرب نوفرعي مهروبق نم نومئاصلا
 يورو .. متشلعع دقف اوبرشاو . سانل ١ عبشو متعج دقف اولك مه لاقيف

 . « سانلا حارتساو متبعت دقف اوحيرتساو . سانلا

 . باسحلل فوقو سانلاو نوحيرتسيو نوبرشيو نولكأيف : لاق

 نع مشاه نع ةبقع نب حاضولا نع هنا دجوي اممو رثألا نم : ةلأسم

 ناو . هيلع لدب الف رطفأ مث اهس ملكتي لو ةينب اعوطت ماص نم : لاق ريشب

 . لدبلا هيلعف ةينب ملكت

 . ملكتي وأ ملكت هيلع لدبلا : لاق ىسوم نع مشاه نع هنعو

 موصأ ليللا لوأ ف لاق لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ هؤاضق هيلع ليللا رخآ يف هضقنف هل ادب مث . ادغ

 . هناسلب ملكت اذا مويلا كلذ ءاضق هيلع : رثؤملا وبأ لاق

 اعوطت ناك نا : لاق ؟ بنج وهو حبصلا هكردأ نمع لئس : ةلأسم

 . هناكم اموي داعاو رطفأ

 رهش ريغ طق ارهش ةي هللا لوسر مصي مل : تلاق اهنا ةشئاع نعو
 . حابصلا ىتح ةليل ماق الو ناضمر

۔ -_ ٢٠٧



 رطفأ نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو - فارشالا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 اذه ءاضق رطفأ نم ىلع رت ملو ةفئاط هيف تصخرف عوطتلا يف مايصلا يف

 ي راطفالاب نوري ال رباجو رمع نباو دوعسم نبا ناكو سابع نبا لوق
 . اسأب عوطتلا

 . هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 نسحلا عوطتلا ف راطفالا هركو . يضقي نا للا بحا : يرونلا لاق

 روث وب أو كلام ن اكو هيضقي : ل اقو . يعخنل او لوحكمو يرصبل ١

 . يفوكلا بهذم وهو . هاضق رذع ريغ نم رطفأ اذا : نالوقي

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 وحنب هيف لخدي نا دعب عوطتلا موص نع راطفالا يف فالتخالا نم

 نكي مل . ايئاص حبصاو هيف لخد اذا هنا يدنع مهلوق ضعب يفف يكح ام

 لعف ناف . هموص نم لضفا هنا وجري لضفل وأ رذع نم الا رطفي نا هل

 . لمعلا يف هلوخدل هلدب هيلعف كلذ

 هل بحتسا رطفا ناف كلذ هل بحتسي ال هنا مهلوق ضعب ينو

 . مزالب سيل لصألا نال هيلع هبجوي الو . لدبلا

 ىلع كلذ هل بحتسي الو كلذ لدب هيلع سيل هنا : مهلوق ضعب ينو

 هيف وجري ىنعمل الا رطفي ل ماص اذا هناو . اثبع موصلا ذختي نا لاح

 . كلذ مامت نع هقوعي ببسل وأ رذع ىنعمل وأ لضفلا

 هللا لوق موصلا داقتعا ريغل راطفالا يف ددشي نمم لوأت نم لوأت دقو

 لوسرلا اوعيطأو هلا اوعيطأ اونما نيذلا اهيأ اي » : ىلاعتو كرابت

۔ _ ٢٠٨



 ريغل هلطبي نا هل سيل هيف لخد دق لمع اذه لاقف . ه مهلامعأ اولطبت الو

 يف لخادلا نا مهقافتاب جتحي موزللاب هيف جتحيو هتبثي يذلا لعلو ىنعم

 ىنعم ىلع لاحب هكرت هل سيلو . همتي نا قافتالا ىنعمب هيلع نا جحلا

 نا ىلع مهقافتالو ه هل ةرمعلاو جحلا اومتأو ت : هللا لوقل قافتالا

 فاكتعا يف ءعىطو ول هناو همامت هيلع تبث فاكتعالا يف لخد اذا فكتعملا

 . فاكتعالا يناعم هبشي موصلا كلذكو مثألا هيلع ناك لفنلا

 لاق دقف ؟ مويب ناضمر رهش لبق رطفي رهدلا موصي لجرو : ةلأسم

 . لاصولا هركي هنا : لاق نم

 رهش لبق رطفي الا رهدلا موصي نم ىلع سأب ال : لاق نم لاقو
 . ناضمر

 نع مهجل ١ نب مشاه ل ركذ : دايز نب ن اورم لاق : ةلأسم

 مث اعوطت ايئاص حبصأ نميف ميمت نب ةدعسم نع فيرطلا دايز نب فسوي

 : ارعش ث هيلع لدب ال هنا رطفأ

 اناسحا نمحرلا هب يزبجي موصلاف ابستحم مايألا نم اموي ماص نم

 هرضحو موصل ١ ةين ىلع حبص أ اموي اعوطت موصي لجرو : ةل اسم

 ؟ ال مأ مويلا كلذ لدب همزليا لكاف ماعط

 . اعوطت ناك اذا هيف لدب ال هنا ىعم : لاق

 . ل لب هيلع : لاق نم ل اقو

 رذع هل جرحي ببس هل نكي ل اذا هنا الا هيلع ءىش ال : ل اق نم ل اقو

 . هلمعل هلاما نم هبر رفغتسي نأ هل بحأف هوجري باوثو

۔ _ ٢٠٩



 لبق لسغلل موقي هنا ةين ريغ ىلع مانو ةبانجلا هتباصا ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ مويلا كلذ لدب همزليا لستغا مث حبصأ ىتح مانو . رجفلا

 لوقلا نم ىضم ام وحنك فالتخالا ىنعم ىلع جرخي هنا يعم : لاق

 . لوألا ٢

 يف لكأ مث اعوطت ةمولعم امايا موصي هنا ةينلا دقتعا ناف : هل تلق

 ؟ مويلا كلذ لدب وأ هموص نم ىضم ام همزليا رذع ريغ نم مايألا نم موي

 يف كلذ هموي لدب همزلي امنا لدبلا همزلي يذلا نا يعم : لاق

 . عوطتلا

 رطف أ مث اعوطت موي موص ف لخد نمو دمحم يب أ عم اج نمو : ةلأسم

 برشف بارش هءاج هنا ةلي يبنلا نع يناه مأ تور امل . هيلع ءاضق الف

 تلق مث تبرشف ةمئاص تنكو ةلي هللا لوسر در تهركف يناقس مث هنم

 . كروس در تهركو ةمئاص تنك ين ا هللا لوسر اي

 اعوطت ناك ناو لدبلا كيلعف ناضمر نم ءاضق ناك نا : لاقف

 . كيلع لدب الف

 هنأل هموي لدب عوطت موص نم رطفأ نم ىلع انباحصأ ضعب لاق

 . ربخلا نوفعضي مهلعلو موصلا هسفن ىلع هلل بجوأ نم ةلزنمب

 هناف هيف هلوخد لعب رطف ا مث ةلفان موي موص ف لخد نمو : ةلأسم

 . كلذ ف انب احص ا فلتخ او . كلذ هل هركي

 . ةداعالا هيلع : مهضعب لاقف

_ ٢١٠ -



 ةلأسملاو عوطتلا ةالص يف كلذكو هيلع ةداعا ال : مهضعب لاقو

 . دحاو باوجلاو

 . هناكم اموي لدبيلف رطفأف مئاص وهو ماعط ىلا يعد نمو : ةلأسم

 لدب الف رطفأ مث اهب ملكتي ملو ةينب اعوطت ماص نم : ريشب لاق
 ملكت لدبلا هيلع : ىسوم لاقو . لدبلا هيلعف ةينب ملكت ناو . هيلع

 . ملكتي ملوأ ىون وأ

 1 مايصلا هيلعف مئاصب سيلو مئاص ينا : لاق نمو : ةلأسم

 . () لس

 ناضمر نم م ايص هيلعو اعوطت لجرل ١ موصي ن أ هركيو : ةل اسم

 . نيمويلاو مويلا الا

 ةمادا هتداع ناك نم الا عوطت موصب ناضمر لابقتسا هركاو : ةلأسم

 . موصلا

 سمشلا تبرغ ىتح ملعي الو بنج وهو اعوطت ماص نمو : ةلأسم
 . مويلا كللذ ديعي ليقف

 هيلع ةداعا الف ركذ نيح لسغلا يف ناوتي مل ناك نا : رثؤملا وبأ لاق

 . ناضمر يف ناك ولو

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ -_ ٢١١





 لضن
 ل ايللاو م يآلا لئاضف

 فلتخي الو لضفب تافورعم لايل عبسو مايأ ةعبس ةنسلا يف نا : ليق

 © بجر نم ةليل لوأو ، مرحملا نم رشعلا نم ةليل لواف يلايللا اماف نهيف
 ةليلو ، رطفلا ةليلو ناضمر رهش نم ردقلا ةليلو { نابعش نم فصنلا ةليلو
 اهيف ةدعقلا يذ نم نيرشعو ةسمخ مويف مايألا امأو . رحنلا ةليلو © ةفرعلا

 ىلا ءايسلا نم تلزنا ةمحر لوأ يهو . مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لزنا

 نم موي لوأ يفو ةنس نيعبس هبونذل ةرافك ناك مويلا كلذ ماص نمق ضرألا

 ةرافك ناك مويلا كلذ ماص نمف ةلي نمحرلا ليلخ ميهاربا دلو ةجحلا يذ

 مويلا يفنو ةنس نيتس هبونذل ةرافك ناك ةفرع موي ماص نمو . ةنس هبون ذل

 اك هل هئلا باجتسا مويلا كلذ ماص نمف هبر ايركز اعد مرحملا نم ثلانلا
 هللا ىلص مدآ هبوت هللا لزنا مرحملا نم رشاعلا مويلا يفو . ايركزل باجتسا

 فسوي هللا ىجن اهبو . يدوجلا ىلع ةنيفسلا توتسا اهيفو ملسو هيلع
 . بجلا نم

 نهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام : لاق سابع نبا نع : ةلأسم

 ين داهجلا الو اولاق رشعلا مايأ ينعي . مايألا هذه نم هللا ىلا بحأ
 . هللا ليبس

۔ ٢١٢٣ ۔



 . عجري ل مث هلامو هسفنب جرخ نم الا : لاق

 ةجحلا يذ نم ةرشع ثالث اوناك : لاق يدنكلا رمع يأ نع

 نم لضفأ اهنوري ناضمر نم رخاوألا رشعلاو مرحملا نم لئاوألا ةرشعلاو

 . اهلك ةنسلا

  

    

 ۔ ٢١٤ ۔-



 7 . ماه

 قيرشتلا مايأ مايص يف

 ف ىدانف ميحس نب ريشب داع هللا لوسر رمأ : لاق ثيدحلا يفو

 لكأ مايأ هذه ناو نمؤم الا ةنحلا لخدي ال هنا قيرشتلا مايأ ف سانلا

 . اوموصت الف برشو

 . قيرشتلا مايأ موصي : لاق رمع نب عفان نعو

 قيرشتلا مايأ مايص ف انباحصأ لوق ف انعمس : لاق هربغ نمو

 ابجاو ناك نمل بحنو . نورخا هزجي ملو . نهمايص ضعب زاجأف . افالتخا

 رطفي الو قيرشتل | م اي ا موصي نأ ديعلا هيلع عطقو ةر افكلا موص هيلع

 هللا دنع اهفرشل مايألا هذه ماصت نأ بحن الف لفنلا اماو . رحنلا الا

 . دايعألا ةلزنمب سانلا نيب فرعلا يف اهنأل اهميظعتو

 ديع اهنا كلذو ةعمجلا يف راطفالا بحتسي هنا اضيأ انعمس دقو

 مايأ يف هللا اوركذاو ت لجو زع هلوق يف فلتخا : ليقو : ةلأسم

 . : تامولعم

_ ٢١٥ _



 مايأ نه تادودعملاو ؛ رشعلا نه تامولعملا : لاق نم لاقف

 . قيرشتلا

 . قيرشتلا مايأ نه تامولعملاو تادودعملا : موق لاقو

 . قيرشتلاو رشعلا مايأ نه تادودعملاو تامولعملا : موق لاقو

 نم تادودعملاو رهشلا لوأ نم عبس تامولعملا : لاق نم لاقو

 . قيرشتلا مايأ يف رشعلا

 وذو لاوش : دهاجم لاقف هه تامولعم رهشأ جحلا » : هلوق ينو

 . ةحمللا يد نم رشعو ةدعقلا

 . هلثم رباجو ميهاربا نع

 . ةجل ا يذ نم اموي رشع ةثالثو ة دعقلا و ذو ل اوش : ضعب ل اقو

 زع هلوقو . ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش : لاق رمع نبا نعو

 . ؛ه؛ جحلا نهيف ضرف نمف » : لجو

 . لالهالا وه ضرفلاو : لاق دهاجم نعف

 . هلثم ةداتقو يرهزلا نعو

 . لالهالا وه مارحالاو مارحالا وه ميهاربا نعو

 . ةيبلتلا وه : لاق اطع نعو

 . ءاسنلا نايشغ : لاق ثفرلا يف دهاجم نعو

۔ - ٢١٦



 جحلا يف ثفرلاو عايجلا مايصلا يف ثفرلا : لاق سابع نبا نعو

 . )١) هر ءارغالا

 . عايجلا سيسملاو سامتلا لوخدلا : لوقي ناكو : لاق

 تايلكب هبر ميهاربا ىلتبا ذإو » : ىلاعت هلوق : ةلأسم

 . جحلا كسانم : لاق سابع نبا نع . ه ("}) نهمتأف

 . مكنيد نم اهناف جحلا كسانم اوملعت : لاق ءاطع نع

 سانلا ملعأ ءاطع نا ملعلا لهأ ضعب لاق : لاق ثيدحلا يفو

 . جحلاب

 مهل عفانم اودهشيل ت : ىلاعت كرابت هلوق يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 اوركذاو حص : لاق . رشعلا نه «0"}” تانولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو

 . رشعلا نه تامولعم رحنلا موي دعب ثالثلا نه لاق تادودعم مايأ يف هللا

 نه لاق 4 (٤) تادودعم مايا ف هللا اوركذاو ط هللا لوق ٢ لاق

 ةرافك يف قيرشتلا مايأ ماص نم : اولاق : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . نهمايص هنع ىزجي نأ ىرأ الف ةعتملا ةرافك الا لاق . كلذ هازجأ

 لزني ل نيموي مايص اتم هللا لوسر مرح : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . ايهموصب رمأي الو ايهميرحتب نآرقلا
 . عاجلاب يأ ١(

 . ةرقبلا ةروس نم ح ٤ ا ) ,

 )٣( ةيآلا ٢٨ جحلا ةروس نم .
 )٤( ةيآلا ٢٠٣ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ - ٢١٧



 لوسرلا مكاتا امو > : هللا لوقل . ايهميرحتب ةنسلا تتبثف : لاق

 . رحنلا مويو رطفلا موي امهو ه () اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف

 لكالاب رمأو . رحنلا موي دعب نم مايأ ةنالث مايص نع ىهنو : لاق

 اوناك ةيلهاجلا لهأ نأل لاق . كرشلا لهأ ىلع افالخ نهيف برشلاو

 . اتوق الا نمهيف لكألا نوري ال

 يف لكألا نوري الو ةارع تيبلاب نوفوطي ةيلهاجلا يف اوناكو : لاق
 لك دنع مكتنيز اوذخ مدا ينب اي » : هللا لزنأف . اتوق الا قيرشتلا مايأ

 لوقي هم اوفرست الو اوبرشاو اولكو » سابللا انه اه ةنيزلاو . ه دجسم
 نومرحي نيذلا > لوقي . نيفرسملا بحي ال هنا هللا لحأ ام اومرحت الو

 هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق ل لاق مث . ه هلا لحأ ام

 . ه ايندلا ةايحلا ين اونما نيذلل ىه لق . قزرلا نم تابيطلاو

 موي محل ةصلاخ يه لوقن ةمايقلا موي ةصلاخ مهل : نوذام لوقي

 . رفكلا لهأ ةرخآلا يف اهيف مهكراشي ال ةمايقلا

 ةبيرلا هيف ناك اذا نابعش نم موي رخا مايص نوملسملا هرك دقو : لاق

 . ناضمر نم الو نابعش نم وه ىردي ال

 مويلا كلذ ماص رشبملا نب ديعس نا هب قثا نم ىنربخأ دقو : لاق

 . ناضمر رهش نم مويلا

 )١( ةيالا ٧ رشحلا ةروس نم .

 ۔ ٢١٨ ۔-

 



 . ناضمر رهش اذهو ناضمر اذه لاقي نا زئاج : رثؤملا وبأ لاق

 موي الا نسح اهلك مايألا مايص نا ىرب ملسم ناكو : ةلأسم

 . ءاش نا نهماص ىنمب نكي مل نمف ىنمب قيرشتلا مايأو رطفلاو ىحضألا

 . اهريغو ىنمب قيرشتلا مايا ماص ةنس مايص هيلع ناك نمو

 نهيف موصلا هركيو قيرشتلا مايأ ف لكأل ا بحتسيو : ةلأسم

 . نيملسملا لوق ىف رذن وأ ةرافك الا

 اهلك قيرشتلا مايأو رحنلاو رطفلا ماصي ال هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 . اهنيعب يه اهموصي نأ رذن نم الا رذن الو ةرافك نع

 . بجاولا الا قيرشتلا مايأ موص موق هركو : ةلأسم

   : 

۔ _ ٢١4٩





 ) ١ ( ن اضمر رهش ةرطف يف

 دبعلاو رحلاو ىثنالاو ركذلا ىلع رطفلا ةاكز ةلي هللا لوسر نس
 ربوأ رمت نم . سأر لك ىلع عاص يهو نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو

 ليقو بوبحلا نم ةاكزلا هيف تبجو امم ليقو . نبل وأ بيبز وأ ةرذ وأ ريعش وأ
 ةرافك رطفلا ةاكز نا لاقي . ريقفلا اهذخأيو ينغلا اهيطعيو لكأي امم يطعي

 . ملعأ هللاو صقنلاو وغللا نم مايصلا يف لخد امل

 ةجاح يوذ اوناك اذا رطفلا ةاكز يف قح مهل نودهاجملاو : ةلأسم

 . لضفأو نيملسملا نم مهريغ ةلزنمب اهيف مهنم

 نبللا ناك ناف نولكأي ام بارعألا ىلع ناضمر رهش ةاكز : ةلأسم

 امم نوطعي موق لكو & اعاص هنم نوطعيف ارجش ناك ناو اعاص هنم اوطعأ

 اصلاخ انبل ىطعأ رطفلا ةاكز 1 نبللا ىطعأ نمو 4 مهتالايع هر نولوعي

 . هيف فلتخو > ءام هر طلخ ال

 . ملعأ هلل او . ضحم : موق لاقو ] بيارل ١ نم : موق لاق

۔ - ٢٢١



 . راغصلا هدلوو هلايعو هسفن نع ةرطفلا لجرلا جرخيو : ةلأسم

 عاصلا وهو دادمأ ةعبرأو ي يبنلا دمب دادمأ ةعبرأ دحاو لك نع عضرملاو

 لجرل دادمأ ةعبرأ ءاش ناو نيدم ءاش نا اهعفد ءاش فيكو عاص عبر دملاو

 لجرلا جرخي نا زوجي ال هنا مساقلا يبأ نع تدجوو . كلذ هيزبجي دحاو

 اعاصو ارمت اعاص يطعي نا اما ارمت عاص فصنو ابح عاص فصن

 . بح نم

 ادحاو انيكسم هلايعو هسفن نع رطفلا ةقدص ىطعأ نمو : ةلأسم

 نمف . « ةلأسملا نع مويلا اذه يف مهونغا » : ةيم يبنلا لوقل كلذ هازجأ

 ائيش انيكسم يطعي نا نم غلبأ كلذ ناك ادحاو انيكسم كلذ ىطعا

 نع لصفي لو « دبعو رح لك نع اود أ » : لاق هنا هنع هتيور اممو . اربسي

 . رثكأ وأ دحاو

 حلفأ دق » : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ةلي يبنلا نع انغلب : ةلأسم

 مهرا ملو رطفلا ةاكز يف تلزن امنا . هم ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم

 كمس الو نبل الو ايبول الو القاب الو نخد الو قيقد عاص اهنع نوجرخي
 هيلع ام يزبي كلذ نا لوقا الو هب نورمأي الو مادألا ضعب الو محل الو

 . مهعم يزجي هناف نبللا عاص يف اولاق ام الا

 هريغ نم جرخأ ناف لكأي امم ناسنالا جرخي نا بحتسملاو : ةلأسم

 { هللا رمأ ايك لضفأ كلذ ريغو هللا ءاش نا كلذب لاق نم لوق ىلع هازجأ

 كلذ نا القابو ازومو ازبخو عاصلا لدب رمت نيونم دحاو لك نع عفد نمو

 هنم ةمعطألاو فونص بحلاو ، بح وأ رمت نم عاص امناو ، ةرطفلا يف ءاج

 فصن يزجي الو ليكلا مدع اذا رمتلا يف نزولاو نبللا يف ليقو ، بيبزلاو

۔ ٢٢٢ ۔-



 ىلا تعفد ناو 3 ملعأ هللاو هنم لقأ ال ماعط نم عاص ةعبتملا ةنسلاو عاص

 . كلذ ريغ ليقو ةاكزلا لثم يزجت اهنا ليق دقف دحاو

 نوكي ثيح اهجرخي نأ ناسنالا ىلع ةبجاو ناسنالا ةاكزو : ةلأسم

 ف بجت اهنأل لاملا نوكي ثيح لاملا ةاكزو . هسفن نع اهيدؤي هنأل هندب

 . نيعلا ناك ثيح اهيدؤيف نيعلا

  
۔ ٢٢٢٣ _۔





 نورشعلا بابلا

 )٢( ناضمر رهش ةرطف ي

 ةاكزلا ليبس اهليبس نوكي له ناضمر رهش ةرطف نع هتلأسو

 ءارقفلا ىلا اهملس ناف اهب قحأ نوملسملا : لاق ؟ نيملسملا ىلا عفدت ال

 . ةاكزلا لثم اهسيلو زئاجف

 ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 نم اعاص وأ رمت نم اعاص دبعلاو رحلاو ىثنألاو ركذلا ىلع رطفلا ةاكز ضرف

 انظفح نمبو . ضرف رطفلا ةقدص نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأو . ريعش
 كاحضلاو ةيلاعلا وبأو { نيريس نب دمحم ملعلا لهأ نم كلذ هنع

 يروثلا نايفسو { ةنيدملا لهأو سنأ نب كلامو حابر يأ نب ءاطعو

 وه : قاحسا لاقو & يأرلا باحصأو قاحساو روث وبأو يعفاشلاو

 . ملعلا لهأ نم عامجألاك

 بوجو توبث انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبآ لاق

 يف مهنيب ملعأ الو ةي يبنلا نع ةتباث ةنس اهناو اهتوبث عضاوم يف رطفلا ةاكز
 . افالتخا كلذ

۔ ٢٢٥ ۔-



 تلق رثألا نم . باتكلا ةيشاح نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هلأس ولو ناضمر رهش ةرطف هنع جرخي نا هدلاو لأسي نا ءرملا ىلع سيلو : هل

 . كلذ هيلع سيل : لاق ةقشملا هيلع لخدي نا فاخي هنا ريغ هل لعفل

 . فارشألا باتك ىلا عجر

 ءارقفلاو ءاينغألا نم رطفلا ةاكز هيلع بجت نم ركذ هنمو

 وهف سانلا ىلع رطفلا ةقدص ةلي هللا لوسر ضرف : ركب وبأ لاق
 نم ىلع ءيش ال نا ىلع اوعمجا دق مهناف هل ءعىش ال نمالا سانلا عيمج ىلع

 ةيلاعلا وبأ لاق هبو . ينغلاو ريقفلا لع هاري ةريره وبأ ناكو . هل ءىش ال

 نب كل امو روث وب أو نبربس نب دمحمو حاب ر يب أ نب ء اطعو يبعشل ا رماعو

 توقو ءرملا توق ىلع لضف اذا ىعفاشلاو كرابملا نب هللادبع لاقو ، سنأ

 نب دمحأ لاق هبو يدؤي نا هيلعف رطفلا ةاكز رادقم هتوقي نا هيلع بجت نم

 ةقدص ةقدصلا هل لحت نم ىلع سيل : يأرلا باحصأ لاقو . لبنح

 . رطفلا

 رطفلا ةاكز نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . اهجارخا ىنعمب لايعب اهيف رضي ملو نيدب اهلمحتي ال نم ىلع بجت

 يف لايعلاب رارضالاو نيدب اهلمحت ليوأت يف فلتخي هنا يعمو
 . اهجارخا

 اهجرخأ اهب اينغ ناكف كلذ هموي يف هلايعب رضي ل ام : لاق نم لاقف

 . هنكمأ ام هنكمي ملو اهيلا جاتحا نم ىلا

 . رهش ىلا هلايعب رضي ل نم : لاق نم لاق دقو

۔ ٢٢٦ ۔-



 ريقفلا نا مهلوق يناعم يف رثكأ وه اذه لعلو ةنس ىلا : لاق نم لاقو
 هتنس ىف هلوعي نم لوع الو هلوع هرضحي الو هتنس يف جاتحي ناك نم مهدنع

 اذه هابشاو هتراجت لضف نم هيلع لخدي ام وأ هتعنص قاسيتساو هتلغ نم
 قوقحلا تامزال عيمجو هتاعبت مزاولو هنيد ءاضق دعب هيلع كلذ اولاق اناو

 . افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو هيلع

 رطفلا ةقدص ةليكم ركذ هنمو

 رهش نم رطفلا ةقدص ضرف ةي لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 رمتلاو ريعشلا نأ ملعلا لهأ عمج ۔أو . ريعش وأ رمت نم اعاص ناضمر

 عاص هنم يزجي ربلا نأ اوعمجأو { عاص نم لقأ امم دحاو لك نم يزبحي ال
 سنأ نب كلام ناكف . عاص فصن ربلا نم جرخأ نميف اوفلتخاو { دحاو

 يعفاشلاو امهريغو هملس نب دمحمو نوشجاملا نب كلملا دبع هباحصأو

 نسحلا لاق كلذكو ، عاص نم لقاربلا نم يزجي ال نولوقي قاحساو دمحأو

 . يرصبلا

 نم يزجي ةفئاط تلاقو ديز نب رباجو ةيلاعلا يبا نع كلذ يورو

 بيبزلاو ريعشلاو رمتلا لثم ءايشألا رئاس نم يزجي الو عاص فصن ربلا

 هناف نامعنلا ريغ ةفوكلا لهأ رثكأو رثكاو يروثلا نايفس لوق اذه عاص نم لقأ

 . ةطنحلا يف لاق ايك عاص فصن بيبزلا نم يزجي : لاق

 نيعباتلا نم ةعامجو ةي هللا لوسر باحصأ نم ةعامج نع انيور دقو

 . يزجي ربلا نم عاصلا فصن نأ اوأر مهنا

 كلذ تيثي سيلو نافع نب ناثعو قيدصلا ركب يبأ نع انيورو

 . اهنع

۔ _ ٢٢٧



 نب رباجو دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ انيورو

 هبو ءايسأو نايفس يبأ نب ةيواعمو ريبزلا نب هللا دبعو ةريره يبأو هللا دبع

 نب رمعو دهاجمو حابر يبأ نب ءاطعو سوواطو بيسملا نب ديعس لاق

 . زيزعلا دبع

 ةملس يبأو ريبزلا نب ةورعو ريبج نب ديعس نع كلذ يورو
 فلتخاو . ديعس نب بعصمو دادش نب هللا دبعو ةبالق يأو (') نمحرلا دبع

 . يبعشلاو سابع نباو بلاط يبأ نب يلع نع هيف

 . اعيمج نالوقلا مهنم دحاو لك نع يورو

 لوكأملا نم وأ ماعط نم عاص نم لقأ رطفلا ةقدص نع ىزجي ال هنا قافتالا

 ةمعطألا نم كلذ ريغ وأ اربعش وأ ارب ناك هلايعو هسمن ءرملا هب توقي يذلا

 . جرحي نأ ىرجي امم

 رطفلا ةاكز يف جرخي ام ركذ

 ةرم الا رمتلا الا رطفلا ةاكز جرخي ال رمع نبا ناك : ركب وبأ لاق

 ىلا ناليمي لبنح نب دمحأو سنأ نب كلام ناكو . اريعش جرخأ هناف ةدحاو

 جارخا بحتسي روثوبأ ناكو . هنم ةوجعلا جارخا كلام بحتساو رمتلا

 . ربلا جرخي نأ لا بحا قاحساو يعفاشلا لاقو ، ريعشلاو رمتلا

 رطفلا ةاكز نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . هلايعو هسمفن هب توقي امم ءىرما لك نع جرخت

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ ٢٢٨ ۔



 سيلو هلاوحأ نم بلغألا ين هلايعو هسفن هب توقي امم : لاق نم لاقف

 . هلاح نم صاخلا ىلع

 كلت ةلاح يف هلايعو هسفن هب توقي امم جرخي نأ هيلع : لاق نم لاقو

 . هلايع توقو هتوق هلاوحأ نم بلغألا نوكي ىتلا رايثلا نم لاوحألا نم

 . لاوحألا نود ناضمر رهش ين هلايعو وه لكأي امم : لاق نم لاقو

 هدلب لهأ ماعط نم بلغألا هيلع امم يتح جرخي هنا لوقلا ضعب يف نا وجراو

 . م اكحأل ١ ىنعم ف مومعل ١ مكح ف هتوبثل اذه ينبجعيو . هعضومو

 ركاش هللا ناف لضفألا غلب املكو هيلا كلذف رايتخالا ماكحأ امأو

 . ميلع

 هيلع بجت ال نمو رطفلا ةقدص هيلع بجت نم ركذ

 ةي هللا لوسر هيلع ضرف نم ةلمج يف لخاد يودبلا : ركب وبأ لاق
 © ىثنا وأ اركذ اريبك وأ ادبع وأ ارح نوكي نأ ولخي ال هنأل رطفلا ةقدص

 يرهزلاو حابر يبأ نب ءاطع ناكف يودبلا ىلع كلذ بوجو يف اوفلتخاو

 ةيرقلا لهأو مه نورخآ لاقو ، رطفلا ةاكز مهيلع سيل نولوقي ةعيبرو
 كلذ يورو يعفاشلاو سنأ نب كلامو بيسملا نب ديعس لوق اذه . ءاوس

 . ريبزلا نبا نع

 . لوقن هبو : ركب وبأ لاق

 كلذ توبث انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 يودبلا ين كلذ يف مزاللا توبث يناعمو ةلبقلا لهأ نم هريغو يودبلا ىلع

۔ _ ٢٢4٩



 يزجي ام ركذ مهسفنأ هب نولوعي ام فلتخا نا مهنطاوم يف ىرقلا لهأ لثم

 ناكف هنم يودبلا يزجي اميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق رطفلا ةاكز نم يودبلا

 نا مهيزجي : نولوقي هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمح و سن أ نب كلام

 . طقا نم اعاص اوجرخي

 اولعف نا اوديعي نا ل نيي الو كلذ بحا ال : ىعفاشلا لاقو

 . كلذ

 اعاص نوطعي ريعش الو رب الو رمت نكي ل نا هنا نسحلا نع انيور دقو

 . نبل نم

 اعاصف اطقا نكي مل نا : لاق هنا يعفاشلا نع روثوبأ ىكحو

 . نبل نم

 يف يزجي هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 هيلعو مهماعط نم ناك اذا يدنع كلذ ليوأتو { نبل نم عاص رطفلا ةاكز
 ريغ مهماعط نم بلغألا ناك نا طقإ مهيلع لمحي الو مهتوق نم بلغألا

 توق ناك اذاو نبللا نم مهتوق ناك نا بحلاو رمتلا مهيلع لمحي الو طقألا

 دارفنالا ىلع زوجي ام ماعطلا عون نم ىتش عاونأ نم لاوحأ يف ةنس يف ءرملا
 . لضفألا نم جرخي نأ هيلع : لاق نم لاقف

 . طسولا نم جرخي نا يزجي : لاق نم لاقو

 عاصلا نم ءزج ءيش لك نم ءازجألا نم جرخا نا : لاق نم لاقو

 . هل زاج

۔ . _ ٢٣٠



 هعضوم لهأل اتوق ادغ وه يذلا ماعطلا نم جرخأ ام : لاق نم لاقو

 يف اذه ىنبجعيو ناك ماعطلا يأ نم هلاوحأو مهلاوحأ بلغأ يف

 . مكحلا يناعم

 اهنم الدب ةليكملا جارخا ركذ

 ناكف اهنم الدب رطفلا ةقدص ةميق جارخا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . كلذ نوزيجي يأرلا باحصأو يروثلا نايفس

 . يرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمع نع مهلوق ىنعم يورو

 . هنم لدبلا زوبجي ال . دمحأو يعفاشلاو كلام لوق يفو

 . ةرورضلا دنع الا كلذ زوجي الو : روت وباو قاحسا لاقو

 . لاحب كلذ زوجي ال : ركب وبأ لاق

 يزجي ال هنا انباحصأ لوق يناعم يف هبشي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 ماعطلا الا يزجي الو ضورعلا نم هريغ الو دوقنلا نم هتميق كلذ نع
 لوق يف لطب ملسملا ىلع ةرورضلا تعقو اذا هنأل ةرورض كلذ يف ملعأ الو

 وجرأو ماعط ةنسلا هب هل تءاج امناو هلايعب رضي ال هنأل هيلع اهتوبث انباحصأ
 توبث يف يل نيبي الو { ةميقلاب كلذ يف صيخرت مهلوق ضعب يف ءاج دق هنا

 تقولا يف اماعط دجي ملو ماعطلا نمث هنكمي اينغ ناك ناف ماعط هب ةنسلا
 ىتم ماعطلا نم ةنسلا ىلع هيدؤي ىتح هيلع انيد نوكي نأ ينبجعا هجرخي ام
 يف ماعطلا دبي مل اذا ينغلا يفف مزليو ىزججي نا هبشا ناو ماعطلا دجو ام
 ضورعلا نمو ادقن ماعطلا ةميق جرخي نا يدنع اذه لمتحيف تقولا

 . دلبلا لهأ ةلماعم نم دقنلا هبشي ام

۔ _ ٢٣١





 نورشعل او يداحلا بابل

 لاملا ةاكز نم ىطعي نأ ءىزجي ام ركذ ىف
 ةمذلا لهأ رطفلا ةقدصو

 نم ىطعي نأ ءيزجي ال نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق
 رطفلا ةقدص نم ةمذلا لهأ ءاطعا يف اوفلتخاو © ةمذلا لهأ نم دحأ ةاكزلا

 نب ثيللاو سنأ نب كلام رطفلا ةقدص نم ةمذلا لهأ ىطعي ال لاق نمف

 . يعفاشلاو لعس

 . كلذ ينبجعي ال : لبنح نب دمحأ لاقو

 . كلذ بحن ال : روث وبأ لاقو

 ةمذلا لهأ ىطعأ ناف ملسملا الا اهنم ىطعي ال يأرلا باحصأ لاقو

 . ىزجأ

 ىنادمهلا ةرمو ، ليبحرش نب رمعو نوميم نب رمع نع انيور دقو

 . نابهرلا اهنم نوطعي اوناك مهنا

۔ _ ٢٣٢٣



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

 ىلع ءارقفلل يه امناو اولاق ام ضعب يف لاومألا ةاكزك تسيل رطفلا

 . ءاينغألا

 عنم بجوي ام جرخي الو { اهماهس عضوم هللا نيب دق لاومألا ةاكزو

 . ةلبقلا لهأل قحلاف ةمذلا ىنعمب مهل قحلا نأل اهنم ةمذلا لهأ ءارقف لهأ

 نم لضفلا لهأ هترطف ةاكزب صاخ صخف ةعس لاحلا يف ناك دق هنا الا

 لهأ نم لضفأ يدنع ةلبقلا لهأ مث لضفأ يدنع ناك مهنم نيملسملا

 نكي مل ولو ةوعدلا لهأو ءارقفلا ةلمج يف نولخاد يدنع ةمذلا لهأ مث ةمذلا

 يف جرخي ملعأ الو ةلبقلا لهأ نم فالخلا لهأ نم يدنع لضفأ ةيالو لهأ
 نم ادحأ هلام ةاكز نم ىطعا ام نيمضتب قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق

 . مهلوق يف يدنع كلذ يف فلتخي لب ةمذلا لهأ

 نادبألا ةاكز يه ناضمر رهش ةرطفو : رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 نيد الب اهيلع ردقو اهب رسيأ نم لك اهيطعي اهب لومعم ةبجاو ةنس يهو

 هرجح يف هل دولوم لك نع يطعيو هسفن نع هيطعي عاص يهو اهيف هلمحتي
 ينغلا كلذ جرخي ماعط نم اعاص دحاو لك نع يطعيو همدخي هل دبع وأ

 ةرذ لكأ ناو ربلا جرخأ ربلا لكأ نا لكأي امم اهجرخي امناو ريقفلا هذخأيو

 . ةرذ جرخأ

 اذه نم عون نم هتقفن ناك اذا نبللاو رمتلاو زرألاو ريعشلا كلذكو

 هتقفن يف طلخي ناك ناو . لكأي امم دحاو لك نع يطعي نا هلف هلايع ةقفن وأ

 امناف رمتلا نم ىطعا نا اذهو اذه نم يطعي نأ هلف ةرذلاو ريعشلاو ربلا نم

 . رمتلا دمب يطعي

۔ ٢٣٤ ۔-



 رمتلا نم وه مك نابرقلا يهو رطفلا ةاكز يف تركذو .3 هريغ نمو

 عاصب يطعي : ضعب لاق دقو {،ك بحلا لثم هنا ذخأن هبو اندنع يذلاف

 . هللا ءاش نا باوص كلذ لكو ربكألا رمتلا

 : لاق باتكلا لهأ نيكاسم رطفلا ةاكز ىطعا لجر نعو : ةلأسم

 . ةلبقلا لهأ نم الو ملسم ىلع ردقي ال نا الا كلذ هئزبي ال

 نا اهيلع له ةقسف :د الو أ اهرجح ف ةملسم ة رم ا نعو : ةلأسم

 . اهجوز ءايلوأ ىلا اهعفدت معن : لاق عاصلا مهنع يدؤت
 . ملعأ هللاو رظن اهيف : فيضملا لاق

 اهجارخا ىلع ردق نمل ةرفكم ةنس يهأ رطفلا ةاكز نعو 5 هريغ نمو

 رثألا يف ءاج دقف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ اهجارخا هكرتب رفكي اهجرخي مل مث

 دقو . ةلي يبنلا نع ةتباث ةنس اهنا ةلبقلا لهأ نم هيلع عمتجملا كلذ يف

 هنا انعم لوقلا رثكأ وهو اهلهج عسي ال هنا نيملسملا ضعب نع رثألا ءاج

 . اهلهج عسي ال

 ةجحلا اهب هيلع مقت مل ام اهلهج عسي هنا : لاق نم لاق دقو

 . اهملعي

 . اهلهج عسي ال نوكي نا بحن نحنو اهملعبو ( ةخسن ) يفو

 نم هيلع عمتجملا لاحلاب وهو اهجرخي ملف اهلهج ىتمف ضرغلاب ةقحال اهناو

 الف كالهلا امأو & كلذ لهج عسي الو ث انعم كلذ يف هل رذع الف اهموزل

 تام هب صوي ملو تام ناف كلذب صوي ملو تمي مل ام كلذ يف هيلع قحلي

 صوي مل وأ ىصوأ كلاه وهف هفالخب نادو كلذب ندي مل نا كلذكو . اكلاه

۔۔ -_ ٢٢٣٥



 ناك كلذب مقي لو اهلبقي ملف ةجحلا هتيقل نا كلذكو اهكرتب انئاد تام اذا

 ملو ةجحلا دريف كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت ملو كلذ لهج نا امأو { اكلاه

 تام ناف كلذب صوي ملو تومي نا الا انعم كلاه ريغ وهف كلذ ىلع تمي

 . اكلاه تام كلذب صوي لو

 ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم تلأس دقو : لاق هريغ نمو : ةلأسم
 ؟ رطفلا ةاكز جرخن امهيأ نمف رمتلاو زبخلا لكأن انا : هل تلقف

 . مكازجأ متجرخا ايهيأ نم : لاق

 ةرذلاو ربلاو رمتلا نم لكأي ناك اذا بوبحم نب دمحم لوق ىلعف : لاق

 . كلذ ىزجأ رطفلا ةاكز جرخأ اهيأ نمف

 نم جرخيلف رمتلاو ربلا نم لكأي ناك اذا هنا هب لوقأ يذلاو : لاق
 سرخ هيف سيل بيطر رمت كوكم فصن رمتلا نمو كوكم فصن ربلا

 . هيزجحم كلذو فشح الو

 ةرذلا وأ ربلا اهلك هتنس يف لكأي ام دايتعالا ناك اذا لوقاو : لاق

 بحأ كلذو . هنم جرخأ هتنس رثكأ هنم لكأي ناك نجأ رمتلا وأ

 . لا

 اعاص اريبك وأ ناك اريغص سفن لك نع جرخيو : لاق ( ةخسن ) يفو

 . هتنس ىف هلكأم دايتعا هيلع اممو نبل وأ رمت وأ ةرذ وأ رب نم

 ةرذلا ىطعا ناو & دجوي ام ىلع نسحلا يأ باوج نمو 3 هريغ نمو

 ىزجو { هللا ءاش نا هيلع مرغ الو لضفل ١ نع بغر ١ ذهف ربل ١ لكأي وهو

۔ -_ ٢٣٦



 ناو . لضفأ وهف اهلك عاونألا يف ربلا نم ىطعا نا : ليق دقو

 يأ نم ىطعا ناو & هنع ىزجأ لكأي ناك ام ىلع اءزج عون لك نم ىطعا
 نا هل بحتسيو هب رمؤي ىذلا هنا الا هنع ىزجا عاونألا هذه نم ءيش

 ناك ىتلا عاونألا دحأ نم ىطعا ناو ناضمر رهش يف لكأي ناك امم يطعي

 .رثألا عابتا يغبنيو هنع ىزجا اهلكأي

 الئاس نا ۔ هللا همحر ةديبع يبأ نع انغلب دقو 5، هريغ نمو : ةلأسم

 همحر ۔ ةديبعوبأ هل لاقف نايلاغ نابوث لئاسلا ىلعو رطفلا ةاكز نع هلأس

 جرخاو امهريغ لاق وأ . ايهنود رتشاو نيذه كيبوث عبف بهذا انغلب اميف - هللا
 . ۔ هللا همحر ۔ ةديبع يبأ نع يذلا اذهف رطفلا ةاكز

 لوصألا عيب هيلع سيل : ليق دقف تاعارزلاو لصألا يف امأو

 . هتعارز ىلع نيدب لمحتي الو

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةديبع وبأ لاق ام ىلعف ىلحلاو ةوسكلا امأو

 : لاق مهارد ناضمر يف هسفن نابرق نم ىطعا لجر نعو : ةلأسم

 اوناك سانلا نا لوقي ناك ربلا نم لضفأ وه ناك ناو كلذ هركي مايض ناك

 لبق ماعطلا هبجعي روعألا ناك دقو . نولكأي امم ريعشلاو رمتلاو ربلا نوطعي

 . ماعطلا نم ريخ مهاردلا نا لاق نا هيأر نم هل ادب مث مويلا

 رطفلا ةاكز ف تركذو 7 هللا همحر يراوحلا يأ باوج نمو : ةلأسم

 لاق دقو بحلا لثم هنا ذخأن هبو اندنع يذلاف رمتلا نم وه مك نابرقلا وهو

 . هللا ءاش نا باوص كلذ لكو رثكألاب رمتلا ىطعي : ضعب

۔ _ ٢٣٧





 ىطعي فيكو رطفلا ةاكز نم ىطعي نميف

 نم دحاو نم رثكأ وأ نيريقف ىلا ةرطفلا نم عاصلا عفد ناف : تلق

 ؟ ال مأ كلذ هيزجا هلايع

 ريغ ليقو ةاكزلا لثم تزجا دحاو ىلا تعفد اذا اهنا ليق دق : لاق
 . كلذ

 نالف نع هنا ةينلا ترضحا ريقف ىلا عاصلا تعفد اذاو : ةلأسم

 . لجو زع هللا ىلا ابرقت همزلي امم ادحاو ينعي

 ب

 ۔ _ ٢٣٩

 





 ادحاو انيكسم يطعي نا يزجي ام ركذ

 ( فارشألا باتك نم

 ناكف ةعامج ةاكز ادحاو انيكسم ىطعا نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . كلذ يزجي نولوقي يأرلا باحصأو روث وبأو سنأ نب كلام

 . وجراف ةجاحلا ىنعم ىلع ىطعا نا : لبنح نب دمحأ لاقو

 لاملا ةاكز هيلع مسقت ام ىلع رطفلا ةاكز مسقي : يعفاشلا لاقو

 . كلذ ربغ زوجي ال

 رصي مل ام هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نملو ذخأي نا هلف ىنعمب اهذخا هل زوجي ال يذلا ىنغلا ةلزنمل اهب ذخألا

 هنا الا مزالل ١ ىنعم ىلع هملع ادح كلذ ف اودحم لو هيطعي نا ىطعي

 ىطعي نم ةلزنمب الا دحاولا ىطعي ال نأ ةماعلا نم ةجاحلا تقو ف ينبجعي

 اهنا ليق هن أل ةماع ءارقفلا هب ينغتسي ىتح م اعط نم عاص وهو هسفن نع

۔ -_ ٢٤١



 ف ءاينغألا عم ءارقفلا يتغتسيل ءارقفلل ءاينغألا ىلع ةنيع يبنلا اهضرف ةنس

 نود ضعب ترهاظت اذا ةجاحلا تقوب اهنم صخي نا بحأ لاق . مويلا كلذ

 . اذه نم رثكأب ضعب

 . اهجرخي نم رطفلا ةاكز ذخأي ال اولاق : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 . اهجرخي ال نم رطفلا ةاكز ذخأي لوقاو : لاق

 يهو اهجرخي ل وأ اهجرخأ ربقفلا اهذخأي ليق دق : ديعس وبأ لاق

 . اهذخأي نا ينغلل سيلو ينغلا ىلع

 نم ادحأ رطفلا ةاكز جرخي يذلا دجو نا لوقاو : لاق هنمو : ةلأسم

 كلذو ءارقفلا اهاطعا دجي مل ناو . لضفأ وهف اهايا هطعيلف هنيد لهأ ءارقف

 . هللا ءاش نا هيزجم

 لاومألا ةاكز نأل لاومألا ةاكز نم نوهأ يدنع رطفلا ةاكزو لاق

 مهيلع ردقي لو مهدبحي ل اذاف مهدجي ال نا الا نيملسملا ءارقف الا اهيطعي ال

 . هيزجي كلذو . الوق هنم فرعي ال نيذلا ءارقفلا اهاطعا

 . كلذ هازجأ ءارقفلا اهاطعا نا رطفلا ةاكزو : لاق

 عم هنابرق عمجي نا لجرلا عسي له : تلقو 3 هريغ نمو : ةلأسم

 نم عم هنابرق عمجي نأ بحا ايف هب قثي ال وهو ءارقفلا ىلع هقرفي لجر
 هعفدي نا ءاش ناو لعفيلف ءارقفلا ىلع هقرفي نا وه ءاش نا نكلو هب قثي ال

 . هعفد هب قثي نم ىلا

 ةاكز هنع جرخي نأ هالوم ىلع له قبآلا دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ ين اقبآ ناك اذا رطفلا

۔ -_ ٢٤٢



 هنا ملعي ىتح ةايحلا ماكحأ دعب هنأل كلذ هيلع : لاق نم لاقف

 . تام

 فالتا هيلع لمحي الو هتوم نكمي هنأل كلذ همزلي ال : لاق نم 9 اقو

 مل هتاكز تقو لخد ىتح هدجي ملف هلام بهذ ول هنا ايك مزال نع الا هلام

 . وه نيأ فرعي ال هنأل هتاكز ءادأ هيلع نكي

 موي دعب مدق نا كلذ همزلي ال هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 . يعم اذكه : لاق ؟ هنع جرحي نأ همزلي له رطفلا

 يزجيف : تلق . نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . ههابشأو مسمسلا ةرطفلا يف جرخي نا

 ريغ ةرطفلا يف يزجي الو ماعطلا نم مسمسلا نا ملعأ مل : لاق

 . ماعطلا

 زئاج انباحصأ دنعو فالتخا ةرطفلا يف زرألا جارخا يفو : ةلأسم

 اعاص رتشيلف ةضف الا هنكمي مل نمو ةرطفلا همزلت مل قبنلا الا كلمي مل نمف

 . جرخيو ماعط نم

 نموأ بح وأ رمت نم عاص ناسنا لك نع رطفلا ةاكزو : ةلأسم

 فصنو نيونم نزولا ناك ًازونكم ارمت ناك ناف ةفوصوملا سانجألا رئاس

 نمو فصنو عاص بطرلا نم ارسب وأ ابطر يطعي نأ زئاجو . قاوأ عبرأو

 ديزي مث زنكي نا لبق هنزوو عاص رادقمب رمتلا نم ىطعيو نيعاص رسبلا
 . اقيقد ةرطفل ا ف يطعي الو ءاملا نم هيف د از ام لضف هيلع

۔ _ ٢٤٣



 هنم ىطعا اقيقد ىطعاو بحلا ىلع ردقي مل نم نا رخآ عضوم ينو

 رمت نم اعاص هلوق كلذو ةرطفلا يف رييختلا يف اوقفتاو : ةلأسم
 . ربلا يف اوفلتخاو قافتالاب ريعش نم اعاص وأ

 . عاص فصن : موق لاقف

 عنم نمو : ةي هللا لوسر ريخ ايك اهؤادا بهي عاص : موق لاقو
 . ةنسلا فلاخ دقف اهيف رييختلا

 . طقا : موق لاق نبللاو موق هري لو قيقدلا ف اوفلتخاو

 . ماعطلا زوجي امناو حمقلا ري مل نم مهنمو . نبل : نورخآ لاقو
 : موق لاقو . ةنس يهو نادبالا ةاكز يه رطفلا ةاكزو : ةلأسم

 نا لبق ناضمر يف رطفلا ةقدصب رما هنا ةيم ىبنلا نع يور دقو ةضيرف

 املف اريعش عاص وأ رمت عاص دبعلاو رحلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع ةاكزلا ضرفت

 رطفلا ةقدص نا الا » : لاق هنا ةلي هنع ي ورو انهني ملو انرمأي مل تضرف
 مل كلذك ناك اذاف « كلذ ىوس امم عاصو حمق نم دم ملسم لك ىلع قح

 . ماعطلا نم عاص نم لق أ زجي

 نا ىلع ةقفتم اهلك تاياورلاو . نبللا يوذل نل نم عاص : ليقو
 عاص فصن هنا ربلا يف مهضعب لاق ام الا ماعطلا نم عاص رطفلا ةقدص

 . ملعأ هللاو

 نم اعاص نينثا لك نع اودأ » : لاق هنا ةلي هنع يور دقو

 . ( م اعط

۔ _ ٢٤٤



 امات اعاص دج ل نم هنا ىلع لومحم اذه نا : انموق ضعب لاقو

 . ملعأ هللاو

 . لكأي امم انباحصأ دنع جرخي ايناو عاص طايتحالاب نبللا يف انذخأو

 يف : لاق نم لوقب ذخأن الو عاص نم لقأ نوكي ال هنا انباحصأ قفتاو

 سايقلاو عاص : لاق نيلم يبنلا نأل عاص عبر الو عاص فصن نبللا

 . كلذ يف صنلا عفدي ال

 ردقي ل نم رخآ عضوم يفو . اقيقد ةرطفلا 1 يطعي الو : ةلأسم

 هناصقن رادقمب عاص نم رثكأ هنم ىطعا . اقيقد ىطعاو بحلا ىلع

 ٠. بجحلا نم

 هرفس ىف اريقف ، هرضح يف اينغ ناك اذا رفاسملاو : هل تلق : ةلأسم

 ف رسيأ وأ هدلبو هلام مدق اذا هيلع له رطفلا ةقدص نع يدؤي ام دبجح لو

 ؟ . رطفلا ةاكز نم ىضم ا جرحي نأ هرقس

 رذع هنا الا ىنغلا ىنعمب ةاكزلا هيلع قلعتت ناك اذا هنا ىعم : لاق
 . هيلع بجو هنأل ىضم 1 جرحي نا ي دنع هيلع ناك م دعلل هتقو ف

 ؟ مهارد يطعي نا هل له هرفس يف اماعط دجي مل ناف : تلق

 اماعط دجي ىتح نيد هيلع نوكي نكلو كلذ هل سيل نا يعم : لاق

 يف دجوي دقو . لي يبنلا نع ةتباث ةنس ةرطفلا ةاكز نا : هريغ لاق
 . ةضيرف اهنا انموق نع فارشالا باتك

۔ _ ٢٤٥



 نم ىلع اهجارخا بجي هناو ةتباث ةنس اهنا دجويف انباحصأ نع امأو

 . كلذ هموي يف هلايعب اهجارخا ين رضي ملو نيدب اهلمحتي مل

 . رهش ىلا هلايعب رضي مل نم : لاق نم لاقو

 نم مهدنع ريقفلا نأل لوقلا رثكأ اذه لعلو ةنس ىلا : لاق نم لاقو

 هتلغ نم هتنس ف هلوع همزلي نم لوعو هلوع هرضح الو هتنس ٢ جاتحي ناك

 اولاق امناو اذه هابشأو هتراجت لضف نم هيلع لخدي ام وأ هتعنص قاسيتساو

 اناف هيلع قوقحلا تامزال عيمجو هتاعبت مزاولو هنيد ءاضق دعب هيلع كلذ

 نم لقأ هنع ةرطفلا ةاكز جارخا مزلي نمم دحاو لك نع جرخي نأ يزمي ال
 ىتلا ةمعطألا نم كلذ ريغ وأ رمت وأ ةرذ وأ ريعش وأ رب نم ماعط نم عاص

 . ةرطفل ا ة اكز هنم جرحي نا زوج امم {. هل ايعو هسفن ءرمل ١ اهم توقي

 بيبزلا نع ءعيزجي هنا مهنع رثألا يف اندجو ام ىلع انموق فلتخاو

 . هدحو ربلا نم الا عاص فصن يزجي ال : مهضعب لاقو . عاص فصن

 ةفوكلا لهأ رثكأ لوق هناو . هلثم ءايشألا رئاس نم عاص فصن ءيزجي الو

 يبأ نب يلعو ، نافع نب نايثعو قيدصلا ركب يبأ نع كلذ زاوج ىوريو

 يف هددع نمم ريثكو ةريره يبآو هللا دبع نب رباجو دوعسم نب هللا دبعو بلاط
 . انه هركذأ مل فارشالا باتك

 ضعب لاقو . بحلا لثم هنا لوقلا رثكأو رمتلا يف انباحصأ فلتخاو

 دجوي دقف . هيلع تبجو نم رطفلا ةاكز جارخا دارأ اذاو ربكألا رمتلا عاصب

 كلذكو ةرذ لكأ ناو ربلا لكأ نا . لكأي امم اهجرخي هنا رباج يأ باتك يف

 ضعب ةقفن وأ اذه نم عون نم هتقفن ناك نمف ربلاو رمتلاو زرألاو ريعشلا

 . لكأي امم دحاو لك نع يطعي نا هلف هلايع

۔ ٢٤٦ _۔



 ءاش امم اهجرخي نا اهجارخا همزلي يذلا نا هريغ نع تفرع يذلاو

 ماعطا يف ءيزبجي ام بسح ىلع هعضومو هدلب لهأ ءاذغ نم رثكألا هيلع ام

 لوق نم قافتا اذه ناو فاك ءعيزجم اذه ناو تارافكلا نم نيكاسملا

 ليبس ىع وه اينا اذه ريغب لوقلاو مهنيب فالتخا الو . انباحصأ
 . لضفلا بلطو تارايتخالا

 هتنس يف لكأي ام مهنم دحاو لك نع ىدؤي هنا مهنم : لاق نم لاقف

 ضعب ف هنم لكأي ام تاصوصخح هيلع سيلو . هتشيعم نم بلغألا هيلعو

 . هلاوحأ

 وجرأو . ناضمر رهش يف لكأي امم يطعي نا هيلع نا : لاق نم لاقو
 يف ةفلتحم ءايشأ نم لكأي ناك ناف هموي يف لكأي امم لوقلا ضعب يف نا

 . كلذب لاق نم لوق ىلع هرهش يف وأ . هتنس

 كلت نم ءاش ثيح نم ةرطفلا ىدؤي نا ربح هنا : لاق نم لاقف

 . ةشيعم اهلك اهنأل هتشيعم يه ىتلا عاونألا

 نم ءازجألاب وأ كلذ نم طسولا نم يطعي نا هيلع : لاق نم لاقو

 ادحأ نا ملعأ الو لضفأ يدنع ناك لضفألا نم جرخأ ناو عاونألا كلت

 . كلذ همزلي

 ربلا نم ىطعا نا : ليق دقو نسحلا يبأ نع هنا وجرأ اييف دجوي اممو

 لكأي ناك ايف اءزج عون لك نم ىطعا ناو . لضفأ وهف اهلك عاونألا يف

 هب رمؤي يذلا نا الا هازجأ عاونألا هذه نم ءاش ايا ىطعا ناو هازجأ

 . لضفألا نم يطعي نا هل بحتسيو

۔ ٢٤٧ _ ۔-



 جرخي نا لجرلا ىلع نا : ليق دقف هنع ةرطفلا جارخا مزلي يذلا امأو

 نعو 3 هرجح ي مهو مهل لام ال نيذلا راغصلا هدالوأ نعو هسفن نع

 نم مه نيذلا نيرضاحلا هكيلامم كيلامم نعو ، هدنع نيرضاحلا هكيلامم
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو . مهنع جارخالا مزلي ءالؤه لكف هبسك

 ةاكز يف اوفلتخا دقف نوبصتغملاو نوقبآلا هنع نوبئاغلا هديبع امأو

 . مهنع ةرطفلا

 نيبئاغلا ةايح هدنع حص ناف . مهنع جرحي ال : لاق نم لاقو

 باصتغالا مهنع لاز ناف نوبصتغملا امأو . مهنع جارخالا هيلعف نيقبآلاو

 قحلي هنا تفرع ام ىلعف . نوبصتغم مهو نونس مهل الخ دقو هيلا اوعجرو
 يدنع اميف نينسلا نم ىضم امل . مهنع رطفلا ةاكز جارخا ين فالتخالا

 . ملعأ هللاو

 . ةرطفلا مهنع جرخي : لاق نم لاقف ةراجتلل نيذلا ديبعلا امأو

 يف وأ ةراجتلا يفو مهنايثا ف ةاكزلا يبت تناك نا : لاق نم لاقو

 ناك ناو مهنع ةرطفلا ةاكز جرخت مل ةراجتلا نم مهريغ ىلع اولمح اذا مهنامثا

 نورتشم امنا اوناك نا امأو . مهنع رطفلا ةاكز تجرخا ةاكز كلذ يف بجت ال

 ةرطفلا ةاكز جرخا مهيف مهنايثأ يف حبرلل نيرتشم اوسيلو ةراجتلا ةمدخل

 ف مهتوسكو مهتقفن نا ليق دقف لام محل نيذلا راغصلا هدالوأ امأو . مهنع

 . مهلام

۔ _ ٢٤٨



 نيذلا مهديبع نع ةرطفلا ةاكز جرحي نا مهدلاو ىلع : لاق نم لاقو

 ىلع نا : ليق دقف لام مهل نكي مل نا امأو . مهلام نم مهل مهكلم تبث دق

 هبشي هنا : مهضعب لاق هلام نم . مهديبع نع ةرطفلا ةاكز جارخا دلاولا

 . افالتخا مهدلاو ىلع مهنع ةرطفلا ةاكز توبث يف يدنع

 ةينغ تناك اهنع ةرطفلا ةاكز جارخا هيلع : لاق نم لاقف هتجوز اماو

 . ةريقف وأ

 . ةريقف وأ ةينغ تناك اهنع جارخا هيلع سيل : لاق نم لاقو

 ةينغ تناك ناو . اهنع جرخي نا هيلعف ةريقف تناك نا : لاق نم لاقو

 نم ىلع رطفلا ةاكز نا : لاق نم لاقف رايخلاب هدبع عاب ناو . اهنع جرخي مل

 . رتشم وأ عئاب نم رايخلا هل

 . هيلع ةرطفلا تناك يرتشملا يضر ناف كلذب رظتني : لاق نم لاقو

 . هيلع هنع ةرطفلا جارخا ناك عئابلا ىلا دبعلا عجر ناو

 لزي مل هنال هيلع رطفلا ةاكزف عئابلل رايخلا ناك نا : لاق نم لاقو

 امأو . مهنع ةرطفلا جارخا اهجوز مزلي الف هتجوز ديبع امأو . هكلم نم
 باحصأ نم اينغ مهدلاو ناكو ءارقف اوناك ناف روكذلا نوغلابلا هدالوأ

 مهلوع هيلع نا : ليق دقف سانلا ةمدخ هدالوأب نسحت ال يذلا لاومألا

 . اثانا وأ اروكذ اوناك نيغلابلا هدالوأ لوع دلاولا ىلع سيل نا : ليقو

 ىلعف تاجوزتم ريغ نك اذا روكذلا نود ثانالا لوع : لاق نم لاقو

 مهنع ةرطفل ا ةاكز جارخ ا يدنع هيلعف مهنم دحأ لوع هيلع بجوي نم لوق

 مهيلع الضفتم دلاولا اينا ناك اذاف ملوع هيلع بجوي ال نم لوق ىلعو

۔ _ ٢٤٩



 غلبلا هدالوأ امأو . مهنع ةرطفلا ةاكز جارخا يدنع مزلي الف مهل هلوعب

 مهديبع الو مهنع ةرطفلا ةاكز جارخا الو مفوع يدنع همزلي الف ءاينغ ألا

 . هدالوأل مهكلم تبن اذا هريغ دنع نم وأ هدنع نم اوناك

 ةارشلا نم هنا ريغ لام هل سيلو نيد هيلع سيل لجر نعو : ةلأسم

 له تلأس هلايعو وه هتوق هيفكي امم كلذ نم بيصيف هديب لمعي نم وأ

 يراشلا ىطعي الف ؟ تاقدصلا يف ةاكزلا نمو ةرطفلا ةاكز نم هلايع ىطعي

 عمج نمم نوكي نأ الا هلايع يطعي نكلو ةرطفلا ةاكز نم الو ةقدصلا نم
 . ءارقفلا نم دحاو ذخأي ام ردقب هل خضريف ةقدصلا

 يذلاف . رطفلا ةاكز جاحلا ريغ يف رفاسملاو جاحلا يطعي نم : تلقو

 . هنع اوطعي نأ هلهأ ىصوأ دق نوكي نأ الا رطفا ثيح اهيطعي نا هل بجي

 لخدي نمو مهريغو باتكلا لهأ نم ةمذلا لهأ ءارقف نعو : ةلأسم

 نم مهريغو جراوخلا نم انموق ءارقفو نامأب نيكرشملا نم نيملسملا ضرأ
 نمو رطفلا ةاكز نم مهنابرق نم نوملسملا مهيطعي له فالخلا لهأ

 نم نيملسملا ينعي امم وأ ناميالا رئاس نم هريغ وأ راهظلا نم ناميالا تارافك

 مهو مرحلا يف وأ لحلا يف رجشلاو ديصلا نم نوبيصي اممو جحلا يف ءازجلا

 اوناك اينا تيمس نيذلا ءالؤه لكف ؟ مهسفنأ نم نوبيصي امب نومرحم
 نودهزيو اهنوذخأي الف . نيملسملا ءارقف ىلع ضرعي كلذ ناك اذا نوطعي

 اهنوفرعيو مهيلع ضرعي اهب قحأو ىلوأ نيملسملا ءارققف مويلا امأف . اهيف
 تلأس نيذلا ءالؤه نم مهريغ ىلا تدر اهوعفد ناو مهيلا تعفد اهولبق ناف

 نيكرشملا نم دهعلا لهأ الا نيملسملا ءارقف نم نوكي لضف نم وأ . مهنع
. اوطعي نأ بحأ الو ائيش مهيف عمسأ مل كئلوأف ةيزجلا لهأ نم



 هسفن نع جرحي لجر نع هتلأسو نسحلا يب أ نع اهغا وجرأ : ةلأسم

 لجرل دادما ةعبرأ ءاش ناو نيم نيدم ءاش فيك اهعفديل لاق ناضمر ةاكز

 . كلذ هيزجي دحاو

 ردقو لاملا ىلع ةعس ءارقفلا يف ناك نا بحتسي دقو : لاق : ةلأسم

 موقي وهف نيدم ىطعا ناو يراش ةقفن ادم ادم رطفلا ةاكز ىطعي نوكي نا

 ىلع ءارقفلا ىلع اهقرف ناو رمتلا ماقم دمو بحلا ماقم لم رمتلاو بحلا ماقم

 . ءارقفلا ىلا تراص اذا كلذ زاج رثكأ وأ كلذ نم لقأ

 هيلع بجو نمع رثؤملا ابأ تلأس ۔ هللا همحر رنؤملا يبأ نع : ةلأسم

 ؟ هدح نع دحاو لك قرفي مأ هطلخمأ ةرذو . رب نابرق

 ىلع بجاو وهأ نابرقلا نعو . زئاج وهف لعف ام كلذ يأ : لاق

 ؟ سانلا

 يي يبنلا نع دجوي دقو . هب نورمأي انخايشأ انكردأ يذلا : لاق

 . « ليخلا ةاكز يتما نع يفع (

 نا الا قيقرلاو ديبعلاو ليخلا ةاكز دارأ هنا ىعم 3 هريغ نمو : ةلأسم

 ىلع كلذف ديبعلا ىلع اضورعم ناك اذاف . رطفلا ةاكز مهيلع قيقرلا

 هيلع ردقي وهو هكرت نمو عبتي نأ قحف ةلي هللا لوسر هب رمأ امو رارحألا
 . ةيالو انعم هل سيلف

 همحر _ ةيواعم يبأ نع دجوي دقو معن : لاق ئ هريغ نمو : ةلأسم

 . اهلهج عسي الو ةنس اهغا ۔ هللا

۔ -_ ٢٥١



 كرت الو اهلهج هعسي مل اهملعب ةجحلا هتغلب اذا هنا : لاق نم لاقو

 . اهب لمعلا
 ملعل ا هغلبت لو اه دؤي لو تمي ل اف ة اكزل ا ةلزنمب اهنا : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو ملاس وهف اهكرتب ندي مو هب ةجحلا هيلع موقتو اهب

 ؟ نابرقلا يطعي نم دح ايف : تلق ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نعو

 ىذلا اذهف نيدب هلمحتي الو هلايعب هجارخا رضي لو هدجم نم : لاق

 . نابرقلا هيلع انعمس

 . هذخ نم لح اف : تلق

 نأ الا هذخأي مل نابرقلا ىطعا نمو . هيطعي ريقف لك هذخأي : لاق

 . هيلع بجي ال نم هيطعي

 . هذخأي الو هيلع بجي ال دحأ نوكي له : تلق

 هلف هيلع بجح ل نمو ه اطعا هيلع بجو نمو كلذ فرعن ال : لاق

 . هذخأب نأ

 ؟ جرخت عون يأ نمف : تلق

 امج عون لك نم ء اش ن او لح او عون نم ء اش نا لكأي ام جرحي : ل ق

 . لضفأ وهف دوجأ ناك امو هنع ىزجأ لعف كلذ يأ ءاش لكأي

 اهيأ نمف رمتلاو بحلا نم لكأن انا بوبحم نب دمحمل تلق : لاقو

 ؟ رطفلا ةاكز جرخن

- ٢٥٢ _



 . مكازجا متجرخأ ايهأ نم : لاق

 ؟ هجرخي نا هل زوجي ىتمف : تلق

 . هللا ءاش نا هنع ىزجأ ناضمر رهش يف هجرخا

 رثك بح هعمو ناب رقل ا تقو ق أ ىتح هيلع فدصت نمعو : ةلأسم

 ؟ نابرقلا جرخيأ

 لايعب رارضا الو نيد ربغب نابرقلا جرخي ام هعم ناك اذا : لاق

 . ءاوس وهف اهربغ وأ ةقدص نم ماعطلا نم هعم يذلا ناك ولو هجرخا

 رهش ةرطف نا هللا همحر _ ديعس يبأ خيشلا نع دجويو : ةلأسم

: 
 هللا دنع هردق مظعو هقح بوجوو هلضفل ءاينغألا عم ءارقفلا مويلا كلذ

 توف يف ةاكزلا يناعم نم دشأب اهيناعم يدنع جرخي الو مويلا كلذ ىنعا

 يف اهئادا بوجوو اهملع لهج يناعمو . اهئادا تقو دارأ هلعل اهتقو
 يي يبنلا نا حص دق ناك ناو هنأل ةاكزلاب ةهيبش يدنع يهو . ديدحتلا

 جرخي كلذكف رطفلا موي يف مويلا كلذ يف هلعل اهب ءارقفلا ءانغتسا ىنعمل اهنس
 هدابعل هنم ادبعت ةاكزلاب دارأ امنا ىلاعتو كرابت هللا نا ليوأتلا يناعم يف

 كلذ نم ملع دق ام بسح ىلع ءاينغألا عم ءارقفلا ينغتسيلو . كلذب

 . ىلاعتو كرابت

 ةاكزلا يف لاومألا باحصا رب ول هنا ثيدحلا ضعب يف ليق دقو

 يف ىنغتسا الا ريقف نكي مل اهبوجوو اهليبس ىلع اهتلمجب ءارقفلا ىلع اهوثبو
 . ةيانغلا نم هل زوجي ام ىنعم

۔ -_ ٢٥٢٣



 ءادألا يف ءاينغألا بهاذم كلذ يف قدص ول كلذكو هنا ىعمو

 ليق امل اهيبش يدنع كلذ ناكل ةقفنلا يف داصتقالاو ضبقلا يف ءارقفلاو
 مهسفنأ ءارقفلا الو اهئادأ ين مهسفنأ ءاينغألا فصني ال هنا يدنع نكلو

 كلذ نم لدعلا هجو ةباصا يف رصقم يدنع مهنم لكو . اهقافنا ي

 نم ىرأ ام ينال لقألا لقألا يدنع مهو هقلخو هدابع نم هللا ءاش ام الا

 ةنايخ الو ريصقت ريغ نم اهئادأ يف ءاينغألا نم هسفنل فاصنالا هيف ىجري

 بسحب اهنم ذخأي ام قافنا يف ادصتقم الو . هماداو كلذ هيلع هللا متا الا

 بسح ىلع هيفكيو هينغي داكي ام كلذ هل هللا حتفو الا داصتقالاب ةنراقملا

 نيفصنملا نيدصتقملاو نيرصقملا لاومألا بابرأ ناك ام لثم هتيانغ نوكت ام

 . مهلاومأ يف كلذ وحنب مهسفنأل

 لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا يعمف 3 اهنم يطعي ام امأو

 يذلا نا لضفلا بلطو تارايتخالا ليبس ىلع هيف فلتخي ام الا انباحصأ

 ماعطلا نم هدلب لهأ ءاذغ نم رثكألا هيلع امم ءاش امب اهيدؤي نا اهؤادا همزلي

 ماعطا يف يزجي امبسح ىلع هعضومو هدلب لهأ نم ةماعلا ماعط وه يذلا

 لوق نم قافتالا يناعم هيف يزجي ام بسح ىلعو . تارافكلا نم نيكاسملا

 يذلا ماعطلا نم ناك ام لك نم هيف مزلت نمع ىلع رطفلا ةاكز نا انباحصأ

 كلذ يف مهلك سانلاو ناصقن الو ةدايز هيف سيل اعاص هنم ىطعي نا زوجي

 . ءاوس هيلع ردق نمم مهؤاينغاو مهطاسوا

 . هتنس ف هنم شيعي امم دح او لك نع يدؤي هنا : ليق دق هنا ىعم

 ضعب يف لكأي ام تاصوصحغ هيلع سيلو . هتشيعم نم بلغألا هيلعو

 رهش يف هنم شيعي امم يطعي نا هيلع نا لوقلا ضعب يف هنا يعمو هلاوحأ

 . هببسب ة اكزل ١ هيلع تبجو ى ذل ١ . ن اضمر

۔ ٢٥٤ ۔



 يو . هتنس ي ةفلتحم ءايشا نم لكأي ناك نا هنا : ليق دق هنا يعمو

 دحأ يف انلق امم فالتخالا نم جرخي ام بسح ىلع . هتشيعم اهنمو هتقفن

 نم ءاش ثيح نم ةرطفلا يدؤي نا ريح هنا لوقلا ضعب يف جرخي هنا يناعملا

 . ةشيعم اهلك اهنأل هتشيعم يه ىتلا عاونألا كلت

 ءازجألاب وأ كلذ نم طسولا نم يطعي نا هيلع نا : ليق هنا يعمو

 نأ ملعأ الو لضفأ يدنع ناك لضفألا نم جرخا ناو هنم ءىش لك نم

 . كلذ همزلي ادحأ

 ةثالث هرايع نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعمف عاصلا امأو

 ليق اميف . يقارعلاب نالطر وهو يكملا لطرلا وه نملاو . نملا ثلث الا نانما
 نا الا شاملاب الا رياعي الو هربغب رياعي الو هربغ نم هملعأ الو . شاملا نم
 لاطرا ةسمخ نوكي شام ثلث الا نانما ةثالث وه رظنلا يف هلثم ءيش جرخي

 ةاكزلا هب بجت يذلا عاصلا وهو لوألا لوقلا يف لاق ام ىلع ىرصبلاب ثلثو

 ماكحألا توبث هيلعو . ناميالا ةرافكو نادبالا ةاكز هب يدؤتو . رامثلا يف

 اهومس ولو مهليياكم يف سانلا فالتخا سيلو نادملا تاتباث يف جرخت يذلا

 يأ نم عاصلاب همكح تباثلا نيدلا ماكحأ يف صقني وأ ديزي امم اعاص

 . ناك هجو

 بجت يذلا نع ۔ هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 ةاكز نم ىطعي نا زوجي له ةاكزلا هل بجت لاح يف وهو رطفلا ةاكز هيلع

 ؟ ال مأ رطفلا

 اهجرخي نم اهاطعي ال اهنا رطفلا ةاكز يف ليق دق هنا يعمف : لاق

 . لوقل ا نم لمجم يدنع ا ذه 9

۔ _ ٢0٥٥



 يف وأ هموي يف اهيلا جاتحي نم دح يف وهو السوت اهجرخا نا هنا يعمو
 تبجو تناك ناو . هل بجو ام لسوتلا كلذ همرحي الف هتنس يف وأ هرهش

 ىلع ريقفلل يه اناو ينغلل زوجي الف اهجرخي مل وأ اهجرخأف ىنغ نم هيلع

 ءارقفلل ءاينغألا ىلع مويلا كلذ اهنس يي يبنلا نا رثألا ءاج اذكه ينغلا

 يف ينغلا قاقحتسا هيلع عقو نمف . مويلا مظعل ينغلا عم ريقفلا ينغتسيل
 . ةرافكلا نم الو ةقدصلا نم ذخأي نأ هل زجي مل ملعلا لهأ لوق

 ةاكز لضف هعمو هتنسل هيفكي ام هعم هموي يف ناك اذاف : هل تلق

 ؟ فالتخا الب رطفلا ةاكز هل امزال هارت له ةرطفلا

 نم همزلي ام ءادأو هتاعبتو هنيد ءاضق لعب نم يدنع اذكه : لاق

 فراعتي اميف هلايع الو هسفن ىلع ةرطاخم الب هتنس ين هدابع قوقحو هللا قوقح
 . يدنع ةنسلل رطفلا ةاكز هيلع بجت ىنغلاو يدنع ىنغ اذه نا هدنع

 نا هناو . ةرطاخملا يف رطفلا ةاكز همزلت ال لاحب لزن اذاف : هل تلق

 هب عقو ناو . رطفلا ةاكز همزلت لاحب ناك ةرطاخملا ىلع هدي يف ام هل ملس

 نم ىطعي نا هل زوجي له ةاكزلا هيلع بجت مل هلام ىلع فوختي وه ام
 ؟ ةاكزلا

 . رطفلا ةاكز : لاق

 الف اينغ نوكي هنا فراعتلا يف نوكي لاح يف ناك اذا هنا يعم : لاق
 هيلع هيلعو هل اميف هموي ماكحأ هماكحأو كلذ دعب هلايب هب ثدحي ايف رظنا

 دحب ناك ناو همكح همزل ىنغلا دحب ناك ناف هموي يف كلذ ربتعيو . يدنع

 . همكح همزل رقفلا

۔ -_ ٢٥٦



 يف ناكو ىنغلا مكح همكح كلذ هموي لوأ يف ناك ناف : هل تلق

 ؟ رطفلا ةاكز ذخأ هل زوجي ىرتا رقفلا مكح همكح مويلا كلذ مكح هرخا

 نا هل ناك اهرخا وأ مويلا:لوأ يف هرقف لاحيف ىطعا نا معن : لاق

 . هيطعي نا ىطعي نمل ناكو هذخأي

 ملعي الو ىنغلا دحب وهو رطفلا ةاكز نم يطعم هاطعأ ناف : هل تلق

 ؟ هلكأ هل زوجي له رقفلا دحب ناك نأ ىلا هدي يف ىقبف ىطعملا كلذ يف

 ىلع وهو هذخأو هنم أربي لاحيف يطعملا نم عقو اذا هنا يعم : لاق
 ضعب ىلع هل هنا رقتفا نا ىلا هدي ف تتبثف ةلاهج ىلع وأ اهيف ملس هتين

 . هب عافتن الا ليق ام

 زوجي هارت له رقتفا نأ ىلا هدي يف يقبف يطعملا هب ىربي ام ةلاحو هسفن يف يطعملا نم ملعي الو هل زوجت ال ةين ىلع هذخأ نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ هلكأ هل

 لاح نع لاح دق هنال لوقلا ضعب ىلع كلذ هل نا ىعمف : لاق

 نا املاعو ءانغل رطفلا ةاكز ذخأ هعسي ال هنأب املاع ناك ناف : تلق

 قرفلاو ىنغلاو رقفلا ماكحأب ملاع يطعملا نا ملعي الو ينغ هنا ملاع يطعملا

 ؟ رقفلا دحب راص نا ىلا هدي ىف يقب نا هلكأ هل زوجي له امهنيب

 هيلع اقلعتم كلذ ناك هانغب ملع اذا هنال . كلذ يل نيبي ال : لاق

 يدنع هل هذي ف انومضم ناك هيلع اقلعتم ناك اذاو هنم أربي لو ليق اےيف

۔ _ ٢٥٧



 ىطعا اذا ريقفلاو ينغلا مكح لهج نأ الا رقفلا نم ىنغلا هل بجي ام لصأ

 0)) نيريعملا نم هكردي كلذ ملع نال هل تبثي ال اقح كلذ ىلع

 ىلع عقو ضبقلا ناكو هنيعب يطعملا دي يف امئاق ناك ناف : هل تلق

 متأف رقفلا دحب ىطعملا راص نا ىلا اغلاب ىنغلا يف يطعملاو يطعملا نم ملع

 ؟ هل ازئاج هارت له ىطعملا هل كلذ

 . امل ازئاج كلذ نا يعم معن : لاق

 . نيعيمج اناك كلذ ىلع هنما اذا هضبقي هرمأ امئاق ناك اذا : تلق

 يف هدي يف امئاق ناك لاملا نأب هملع دعب كلذ هل متأ ناف : هل تلق
 بلق نأمطاو هدي يف دعب قاب هنا يطعملا ىعداف هنع باغ مث رقف لاح

 كلذ مكح نم همزلي ايع ايدؤم ازئاج ه ارتأ . هضبقب هرمأف هلوق ىلا يطعملا

 . ةنانئمطالا مكح ين

 ىطعملا دي يف هنيعب لاملا نياع ىطعملا نكي مل نا تيأرأ : هل تلق
 ةيطعلا هل متأف هدي يف قاب هنا يطعملا لوق ىلا هبلق نأمطاو هرقف لاح ىف

 بجو ام ميلست يطعملل تباثو اهل ازئاج هارت له هضبقب هرمأ و أ لوأل ا

 ؟ هيلع

 عسو يطعملا كلذ يزجي نا ةنانئمطالا مكح يف كلذ ينبجعي : لاق

 . اقداص ناك اذا يطعملا

 لاملا فلتأ دق ناكو هلوق يف ابذاك يطعملا ناك نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ) طعملل همزلي اذام هلدي نم فلت وأ

 )١( لصألا يف اذكه .

 ۔ - ٢٥٨



 دعب لالحتسالا وأ هنم صالخلا يطعملل همزلي هنا يعم : لاق

 أربي هزا لاح ىلع ىنبجعيف هيلا هملس ناو . هضمق موي اينغ ناك هنا هل هملع

 . كلذ نم ءىرب دق هنا ىري لاح هدنع لمتحي هلعل هنأل كلذ نم

 عسي له ءىرب دق هنا ىطعملا دنع يطعملل لمتحا اذاف : هل تلق

 ؟ املاس نوكيو ىطعملا ملعي الو ريقف ىلا عيشلا كلذ عفدي نأ يطعملا

 لهج هنا الا ينغ هنا هنم املاع ناك اذا هنا كلوق ىلع يعمف : لاق

 عيمج نم همزلي ام نع لاؤسلاب يدنع دبعتم هنآل كلذ ينبجعي الف همكح

 عفدف هانغب ملعي ىطعملا نأ ملعي ال يطعملا ناك ناف : هل تلق

 ريقف هنا املاع وأ ىطعملاب الهاج يطعملا ناكف ريقف ىلا عىشلا كلذ يطعملا

 اذا يطعملا كلذب ربيو . ربقف ىلا هعفدي نأ يطعملل زوجي له اينغ ناكف
 ؟ كلذ دعب يطعملا ىنغب ملعي مل

 دحل هيلا هملس اننا هنا مهرمأ نم بلغألا ناك اذا هنا ىعمف : لاق

 ںومضم وهف ينغ وهو هضبق اذا هنا ليق دق هنا كلذ لع اذه هضبقو هرقف

 هيطعي نأ هجولا اذه ىلع ناك اذا هل زاجأ دق اضعب نأ وجرأو ىطعملل هيلع

 ىطعملا ىلا هعفدي نا بحاو كلذ ينبجعي الو هنم يطعملا ةءارب عضوم اريقف
 نم هنا هجولا اذه ىلع هملعي نأ يدنع هيلع سيلو . هنم هيلا صلختي وأ

 . لا بحأ ناك كلذ لعف ناو ةاكزلا

 نيدب اهلمحتي مل ام ةرطفلا جرخي هنا انظفح : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 هلايعب رضي نا فاخف رطفلا ةاكز جرخا نا لوقأو : لاق لايعب اهيف رضي وأ

 . ام جارخا هيلع ىرأ الف مهتنوؤم نم رمثلا مهنع صقنيو

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ _ ٢٥٩



 يطعت الف ةقدصلا امأو هجرخي نم نابرقلا نم يطعي دقو : ةلأسم

 . اهجرخي نم اهنم

 ناك اذا اهجرخي نم ةقدصلا نم ىطعي ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 . هترمث وأ هتعبص وأ هترابحت وأ هتلغ نم هتنس ف هلايعو هتزبح ال كلذ

 هلو رطفلا ةاكز جرخي ام هدنع سيلو رطفلا هكردي لجر نعو : ةلأسم

 هتعارز يف نيدب كلذ لمحي نا هيلع بجأ ناويحو لام هلو كردت مل ةعارز

 هدنع نوكي ىتح كلذ همزلي الوأ هلام نموأ هلام نم عيبيوأ هلام ةلغو

 ائيش الو رطفلا ةاكز يف هلام عيبي نأ همزلي ال هنا : ليق دقف رضاح ماعط

 . هلايعب رضي الو نيدب اهلمتحي نا هيلع الو ناويحلا نم

 رهش هيلع لخدي مث رمتلا اهلك هتنس يف لكأي لجر نعو : ةلأسم
 نم وأ رمتلا نم رطفلا ةقدص جرخي امم رطفي ىتح زبخلا هيف لكأيف ناضمر
 اهيأ نم . ةرذ ناضمر رهش يف لكأ مث ارب هتنس يف لكأ ول كلذكو . بحلا

 ؟ رطفلا ةقدص جرخي

 ناك امم جرخي نا هل بحتسي هنا نيملسملا لوق نم انظفح يذلاف

 كلذ لبق لكأي ناك ام ىلا رظني الو . ناضمر رهش يف هلايعو وه لكأي
 مث ربلا ناضمر رهش يف لكأي ناك نا هنا الا كلذ دعب لكأي ناك ام ىلا الو

 ناك ناو هللا ءاش نا كلذ هأزجا ةرذلا بح نم جرخأف كلذ دعب ربلا هزجعأ

 . هللا ءاش نا كلذ هأزجأ رمتلاو بحلا جرخي نأ دارأف زبخلاو رمتلا لكأي

 : اكز هيلع بجت ي ذلا ف تلقو نسحل ١ يب أ ب اوج نمو : ةل اسم

 يذلاف . كلذ دعب وأ كلذ هموي يف هلايعب رضي مل اهجرخا اذا يتلا رطفلا

۔ -_ ٢٦٠



 ءاينغ ألا نم يه اين ا اهن ال مهتوقو مهتنوؤم نم مهتنس ف مهبرضي هنا انعم

 . ءارقفلل

 نامالغ و أ مالغ هلو . هنكسي نكسم هل لجر نع هتل 77 : ةل اسم

 نعو هنع ناضمر رهش ةاكز جرحي نا هيلع له نيد هيلعو همدحم مداخ هلو

 ؟ ال مأ همالغ

 . هيلع ةاكز الف ةاكزلا ذخأ نم لك : لاق

 ءارقفلل تاقدصلا امنا : عيبرلا لاقو نايفس وبأ لاق ( ةخسن ) يفو

 اوناك اذا ناضمر رهش ةاكز هلايعو هسفن نع هيلع سيل ريقفلاف مهيلع تسيل

 . ءارقف نيجاتحم

 يبنلا نم رثألا ءاج نيأ نم رطفلا يف نادبألا ةقدص نعو : ةلأسم

 ؟ نيتفيلخلا نع ءاح لهو هلدعب نم مأ ك

 . زايت يبنلا نع ةنس اندنع يه : رثؤملا وبأ لاق

 نميف تركذو هل باوج لعب نسحلا يبأ نع هنا وجرأ ام : ةلأسم

 . ةر ذ و أ ارمت ع ارقفلل يطعيو ارب ن اضمر رهش ف لكأي

 يطعي نا هل بحتسي هنا انفرع يذلاف ؟ كلذ هنع ينغي له : تلق

 الاو لضفأ كلذف لضفأ وه امم لكلا ىطعا ناف . ناضمر رهش يف لكأي امم

 ىلع هيف رمت ال عضوم ريغ يف هدحو رمتلا نم ىطعا ناو ءازجألاب طعيلف

 ىلا بحأ رمتلا نوكي لاح يف نوكي نأ الا ىزجيو امرغ هيلع نكي مل رمتلا
 نع هب ىزتجي ثيح لحاوسلا لثم اعضوم وأ هنع ايزجع كلذ انيأر ريقفلا

۔ - ٢٦١



 نع بغر اذهف ربلا لكأي وهو ةرذلا ىطعا ناو هنع ايزجم كلذ انيأر رمتلا
 هللا رمأ ام عابتا يغبنيو هنع ىزجو . .هللا ءاش نا هيلع مرغ الو لضفلا

 . بيغلاب ملعأ هللاو مهراثا ىفتقتو هب نوملسملاو

 ىطعا ناو لضفأ وهف اهلك عاونألا يف ربلا نم ىطعا نا : ليق دقو

 نم ءاش ام يأ نم ىطعا ناو هنع ىزجأ لكأي ام ىلع اءزج عون لك نم

 رهش يف لكأي امم ىطعي نا هل بحتسيو رمؤي هنا الا هنع ىزجأ عاونألا هذه

 عابتا يغبنيو . هنع ىزجا اهلكأي ناك يتلا عاونألا دحأ نم ىطعا ناو

 . رثألا

 له ريثك بح هعم عمتجي ىتح نابرقلا ذخأي لجر نعو : ةلأسم

 ؟ نابرقلا يطعي نا هيلع

 ذخأ ناف هتنسل هيفكي امم رثكأ نابرقلا نم ذخأي نا هل سيل : لاق

 سيلف هذخأ هل زوجي ناك اذاف وه امأو . هدري نأ لا بحأف كلذ نم رثكأ

 دادزي ال نكلو هتنس يف هلايعو وه هيفكي ام هعم عمتجا ولو هيطعي نا هيلع

 . ائيش كلذ ىلع

 رحلا ماعط نم اعاص دولوم لك نع نابرقلا جرخيو لاق : ةلأسم

 . ءاوس ىغنالاو ركذلاو ريبكلاو ريغصلاو دبعلاو

 وه هل ةفرتم لجرل لمعي لمع ةعارز هل نوكت ريقفلا لجرلا نعو

 ىلع فلستي وأ ابح ضرقتسي نا هيلع له بح هعم سيلو نابرقلا رضحيو
 ؟ نابرقلا جرخيو هتعارز تكردأ ام اذا { اهنم يطعيو هتعارز

 . كلذ هيلع سيل : لاق

۔ -_ ٢٦٢



 ؟ اه ىلوأ نم رطفلا ةاكز نعو : ةلأسم

 سأب الف اهنم انموق ءارقف ىطعا ناو اهب قحأ نيملسملا ءارقف : لاق

 . ناييالا ةرافك كلذكو كلذب

 . رطفلا ةاكز همأ نطب يف نينجلا مزلي الو

 ىنغلا دح ام رطفلا ةقدص نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىلا ةرمث نم هلايعو هيفكي ام هعم ناك اذا رطفلا ةقدص هيلع بجت ىذلا

 . اهذخا هل زوب يذلا ريقفلا دح امو . ةرمث

 رضي الو نيدب اهلمتحي ال نم ىلع بجت رطفلا ةقدص نا : اولاق دقف

 زوجي يذلا ريقفلا امأو . هتقاطب ملعأ وهو هسفن ىلع نيمأ ناسنا لكو هلايعب
 نم صقني لام هلو لمع الو ةراجت نم ىنغ الو هل لام ال ناك اذا اهذخا هل
 ةقدصلا ذخا هل زوجي يذلا اذهف ةرمثلا ىلا ةرمثلا نم هتنوؤمو هلايع ةنوؤم

 . رطفلا ةاكزو

 رهش ةاكز هسفن هنع جرخي لجرلا نع هتلأسو ث هريغ نمو : ةلأسم
 دادما ةعبرأ ءاش ناو نيدم ءاش نا ءاش فيك اهعفديل : لاق ناضمر

 . هللا ءاش نا كلذ هيزبي دحاو لجرلاو

  

    

 ۔ - ٢٦٣

 





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةجوزلا نع رطفلا ةاكز يئ

 مهضعب لاقف . ةجوزلا لبق نم رطفلا ةقدص يف انباحصأ فلتخا

 ةقدصو اهنيد نم ءيش جوزلا ىلع بجت ال نورخا لاقو . جوزلا ىلع بجت
 ناك ةقدصلا ضرف نأ يأرلا اذه بحاص ةجحو . اهنيد نم يه رطفلا

 نا لوقلا اذه بحاص ةجحو . اهجيوزتب اهنع لقتني ال ضرفلاف اهيلع
 رحلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع رمع نبا قيرط نم رطفلا ةقدص بجوأ ةلي يبنلا
 . نيملسملا نم ىثنالاو ركذلاو دبعلاو

 . نونومت نمم اومعطا : لاق ةلي يبنلا نا دمحم نب رفعج قيرط نمو
 اهب ذخألاو رابخالا يف ةلوبقم ةداي زلاو لوألا ىلع ادياز زبخلا اذه ناكف

 . ملعأ هللاو بجاو

 ىلع ةقدصلا بجوي مل ةيم يبنلا نا هتجح لوألا يأرلا بحاصو

 نمم : لاق امناو . نونومت نمع لقي مل ةي يبنلا نأل ةيجوزلا لبق نم جوزلا
 . نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو نونومت

 تبجو تجوزت اذاف اهسفن نومت جوز اهل نكي مل اذا ةأرملاو : ةلأسم

 يدنع لوقلا اذهو نومت نمم اهنال اهتقدص هيلع تبجوو اهجوز ىلع اهتقفن

۔ -_ ٢٦٥



 . « نونومت نمم » : لاق ةيم يبنلا نا كلذو جاجتحالا باب يف ىوقاو رظنا

 بجت الو اهعاضر ين اهتنوؤم جوزلا ىلع بجحت نمم هعضرملا ناف اضيأو
 هيلع بجت الو اهتنوؤم همزلي لماحلا ةقلطملا كلذكو قافتاب اهتقدص هيلع
 اهتنوؤم هذه ةقلطملاو ةعضرملا لاقف جتحم جتحا ناف . اهنع ةرطفلا ةقدص

 ىلع بجت اهتنوؤم ةقلطملاو . اهنطب يف يذلا هدلو لجأل لجرلا ىلع بجت
 تسيل ةجوزل او نيربجأل اك امهو هعصرت ي ذلا نبلل او ٥ دلو لجأل لجرل ا

 . كلذك

 عم هتمزل ا ام طوقس ك انير ف ةنوؤمل ١ بوجو هيلع تلعج : هل ليق

 . ةنوؤملا بوجر

 ةرطف ةجوزلا ىلع سيلو ةجوزلا ةرطف جوزلا ىلع نا راثآلا ضعب ينو
 . جوزلا

 ؟ هتجوز نع ةرطفلا ةاكز همزلي له لجرلا نعو : ةلأسم

 . ةريقف وأ ةينغ تناك هتجوز نع رطفلا ةاكز همزلت هنا : لاق نم لاق

 تناك ناف ةريقف وأ ةينغ تناك اهنع كلذ همزلي ال : لاق نم لاقو

 . وه همزلي ملو اهمزلي مل ةريقف تناك ناو يه اهمزل ةينغ

 الو اهسفن نع رطفلا ةاكز يه اهمزل ةينغ تناك نا : لاق نم لاقو

 . اهنع رطفلا ةاكز يدؤي نا همزل ةريقف تناك ناو . كلذ جوزلا مزلي

۔ -_ ٢٦٦



 ؟ لضفأ فيك وأ ؟ريثك وأ ليلق ىطعي فيك نابرقلا ةيطع نعو
 لعف ام كلذ يأ : لاق ؟ ةدحاو سفن ىلا هنابرف عفدي نأ دحأل لهو

 ةعبرأ ىلا ءاش ناو ةثالث ىلا ءاش ناو دحاو ىلا هعفد اذا هللا ءاش نا يزجأ

 . كلذب سأب الو

 مالسالا يف لضفلاو فعضلاو رقفلا لهأ هب ىرحتي نأ لا بحأو

 . ةفعلا لهأو ()ةنامزلا لهأو

 نا هل زوجي ليبسلا رباعو ۔ هللا همحر ۔ يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 هدلب يف لام هل ناك ولو هرفس يف كلذ ىلا اجاتحم ناك اذا ةاكزلا نم ذخأي

 زاج هرفس يف امدعم ناك اذا لاومألا ةاكزك رطفلا ةاكز كلذكو . هب ينغتسي

 . كلذ ذخأ هل

 . يلع يبأ باتك نمو ةيواعم يبأ نع ضورعم باتك نم : ةلأسم

 ؟ ةمذلا لهأ نيكاسم رطفلا موي ةقدص ىطعأ لجر نعو

 )١( لصألا ىف اذكه .

 ۔ _ ٢٦٧



 . ةلبقلا لهأ نم الو ملسم ىلع ردقي ال نا الا هيزجي ال : لاق

 ءارقفلا اهس ىلوأ رطفلا ةاكزف : هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ مامالا وأ

 مامالا ضبق يف ةاكزلا ليبس اهليبس نا ضعب يف ليق هنا ىعم لاق

 اهنأل ءارقفلا ىلا اهملسي نا مامالا ىلع نا جرخي يدنع لوقلا اذه ىلعو اهل

 . ةنسلا يف ةصاخ مهل

 كلذ اونغتسيل ءارقفلل ءاينغألا ىلع ةي يبنلا اهنس هنا ليق ام ىلع

 . مويلا

 مامالا ىلا سيلو ءارقفلا ىلا ملست لوقلا ضعب يف اهنا يعمو

 . فخأ يدنع لوقلا اذهو . اهرمأ

 وهو اطايتحا رطفلا ةاكز ىطعأ نمو . خايشألا باتك نم : ةلأسم

 ؟ رطفلا ةاكز نم ذخأي نأ هل له . ريقف

 اهايا هتيطعف اهاطعا ناو ذخأي نا هل زاج اريقف ناك اذاف : لاق

 . هرقفب هقحتسا ام هعنمت ال

 ىلع مهعباتو انباحصأ لاق اك ةبجاو اندنع رطفلا ةاكزو : ةلأسم

 لوسر نا رمع نب هللا دبع قيرط نع يور امل . مهيفلاخم نم ريثك كلذ
 لك ىلع ريعش وأ رب نم اعاص ناضمر رهش نع رطفلا ةاكز ضرف ةنيت هللا

 نأل اهلعف هيلعف اهيلع ردق نم لكو . ريبكو ريغص ىثناو ركذو دبعو رح

 ردق اذا هلعف ىلا ةعراسملا همزل نم ىلعو هيلع ردق نمع لوزي ال ضرفلا

 مل هنأل هيلع بجت مل اهتقو جورخ دعب ردقو اهيلع ردقي مل اذاو . كلذ ىلع

 . اهئادأ تقو ءادأ يف اهب بطوخ نكي

۔ -_ ٢٦٨



 نورشعل او سداسل بابل

 رطفلا ةاكز هيف جرخت يذلا تقولا ف

 ؟ ال مأ كلذ هيزبجي ناضمر يف ةرطفلا جرخا ناف : تلق

 اهيلا ءارقفلا ةجاحل اهمدق ناو رطفلا ةادغ اهجارخا بحتسي : لاق

 . هللا ءاش نا كلذ زئاج

 لاق رطفلا ةاكز جارخا تقو ركذ ، فارشألا باتك نم : ةلأسم

 . ىلصملا ىلا سانلا جورخ لبق اهجرخأ ةي هلا لوسر نا تبث : ركب وبأ
 اذه ىلا لامو . ةالصلا لبق اهجارخاب نارمأي سابع نباو رمع نبا ناكو

 نب قاحساو نادرو نب ىسومو سنأ نب كلامو حابر يبأ نب ءاطع لوقلا

 . يأرلا باحصاو هيوهار

 . ساب كلذب

۔ -_ ٢٦٩



 هب نورمأي اميف انباحصأ لوق رثكأ يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 ىلا رجفلا عولط ذم هلايعو هسفن نع رطفلا ةاكز ءرملا جرخن نا هنوبحتسيو

 مهرما نم هيف فلتخي ال امم يدنع اذهو . ديعلا ةالصل ىلصملا ىلا جرخي نا

 . لضفلاو رمألا قفاو دقف هلعف اذا هنا

 اذهو . رطفلا ةليل نم ليللا علطي ذم اهجارخا زوجي : لاق نم لاقو

 ريغف دعب اهرمأب اهربخأت اماو قافتالا يف ليللا عولطب اهتوبثل يدنع تباث

 همزل ام ىدأ دق ناك كلذ دعب اهادا مث لعف ناف رذع نم الا هب رومأم

 ىضق ىتمف نيلا ةلزنمب اهنأل . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هنع ىزجأو

 . ريثك وأ ليلقب رطفلا موي دعب ولو هازجأ هنيد

 ىلا كلذ جارخا بحتسي ليقو : رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 ةجاح ءارقفلا نم ىأر ناو . ىلصملا ىلا جرخي نا لبق رطفلا ةادغ ءارقفلا
 . ساب الف كلذ لبق اهمدقف

 لكأن انا هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحمل تلق 3 هريغ نمو : ةلأسم
 ؟ ةرطفلا ةاكز يطعن ايهيأ نمف رمتلاو بحلا

 . مكازجأ متجرخا اهيأ نم : لاق

 ؟ هجرخي نا هل زوجي ىتمف : تلق

 . هللا ءاش نا هنع ىزجأ ناضمر رهش ىف هجرخا

۔ ٢٧٠



 بوبحم نب دمحم ىلا تبتك لاقو رثؤملا يبأ نع اهنا بسحأ : ةلأسم
 رهش ي وأ رهشب ناضمر رهش لبق رطفلا ةاكز جرخأ نمع هلأسا هللا همحر _

 هدعب وأ ناضمر رهش ىف هجرخأ نم امأ لا بتكف رهشب هدعب وأ ناضمر

 . هنع يزجي ال هناف رهشب هلبق جرخأ نم امأو ، هنع يزجأ دقف رهشب

 ىتح رطفلا موي رطفلا ةاكز رخا لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 ؟ يزجيو كلذ هل زوجي له . رطفلا موي ىشعلا ىلا وأ ديعلا ىلص

 جرخت نا اهرما ي ليق ام لضفأو هب رومأملا نا ليق دق هنا يعم : لاق

 زوجي ال : لاق دق اضعب لعلو . ىلصملا ىلا هجورخ ىا حبصلا نيب ام

 . كلذ لبق ىدؤت نا صخر دق اضعب لعلو . كلذ الا

 نيبي الو كلذ ينبجعي الو مويلا يف ناك ام كلذ دعب جرخي هنا يعمو
 . مويلا ف اهادأ ام قيض هيلع ىل

 نم حبص أو ليللا هيلع ىوا ىتح مويل ا يف اهدؤي ناف : هل تلق

 ؟ كلذ يف همزلي اذام دغلا

 رذع نم هل ضرع ىنعمل وأ لهجب كلذ ناك نا هنا يعم : لاق

 ةفلاخمل ادايتعا وأ افافختسا كلذ ىلا دصق ناو . هيلع سأب ال نا وجرأف
 مه

 . مثالا هيلع نمآ الف كلذ يف نيملسملا

 تامو اهاداو اهجرخاو مايأ الخ ىتح ادامتعا اهرخا ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هيزجي له

 . نيد هيلع تراص دق اهنأل هيزجحي هنا ىعم : لاق

۔ - ٢٧١



 لزعي نا كلذ هل له اهنم هل لزعي ناربقف هيلا بلط ناف : هل تلق

 ؟ اذه ىلع اهريخأت زوجي الو . رطفلا

 رطفلا موي يف اهقرفيو دغلا ىلا اهرخؤي نأ . كلذ ىنبجعي ال : لاق

 . نيملسملا نع ءاج ايك لا بحأ

 نا رطفلا لبق اهجرخي نا هل زوجي هنا : لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 ؟ كلذ هيزبي له ناضمر نم موي لوأ يف اهقرفو اهجرخا

 . ناضمر رهش يف اهجرخا اذا هيزبجي : ليق دق هنا يعم : لاق

 يف وأ رهشلا ف ىنغتسا وأ ناضمر رهش ف ىطعملا تام ناف : هل ليق

 نع كلذ يزجي له ةقدصلا ذخأ هل لحي ال نم ةلزنمب راصو . رطفلا موي

 ؟ يطعملا

 هءاج ناف هنع لوقلا ضعب ىلع هئزبي ال ليق دق هنا يعم : لاق

 . هيزبي يدنعف ةقدصلا ذخا هل لحي نم دجي وهو رطفلا

 ىطعملا تام اذا هيزبجي هنا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ ىطعملا ىلا ميلستلاب يطعملا نع ىزجا امنا لوقي ىنغتسا وأ

 ىنغتسا وأ ىطعملا تام اذا هيزجي هنا لاق ادحأ نا ملعأ مل : لاق

 . ارسفم كلذ لوقي

 نم ضبق ام نايض ىطعملا ىلع له يطعملا تام اذاف : هل ليق

 ؟ رطفلا ةاكز اهنا ملع اذا يطعملا

۔ ٢٧٢ _ ۔-



 . ناضلا هيلع نا يعم : لاق

 . ةثرولا ىلا هملسي وأ رطفلا موي ريقفلا ىلا كلذ ملسيف : هل تلق

 . ةثرولا ىلا هملسي هنا يدنع : لاق

 هيلع له . رطفلا موي موي ريقف ىلا اهملسو لهج ناف : هل تلق
 ؟ ةثرولا ىلا هملسي كلذ نايض

 . كلذ نايض هيلع نا يعم : لاق

 هل لزعي نا هيلا بلطف ريقف لجر هيلع مدق اذا لجرلاف : هل تلق

 هل بحتسي ال هنا ملع مث رخذل ا نم دغلا موي ل ا هل ل زعف رطفل ا ة اكز نم

 ؟ هريغ اريقف اهيطعي نا هل زوجي له . كلذ

 . كلذ هل نا ىعم : لاق

 له هل لزعي نا بلط يذلا اهيطعي نا لبق تفلت ناف : هل تلق
 ؟ كلذ نايض اهبحاص ىلع

 . يعم اذكه : لاق

 أربي له يل اهضبقي نالف ىلا اهملس : ريقفلا لاق ناف : هل تلق

 ؟ رطفلا موي دعب اهضبق ولو هل اهضبقي نا هرمأ يذلا يلا اهل ميلستلاب

 هنيد يضقتو رطفلا ةاكز نم ذخأي نا نيد هيلع نمل زوجي لهف : هل تلق

 ؟ هسفن نع ملسملا ىزجيو لاومألا يف ةاكزلا ةلزنمب نوكيو

۔ _ ٢٧٢٣



 هيف فرصت اميف فرصتو ةاكزلا ةلزنمب اهنا لاق اضعب نا يعم : لاق

 . ةاكزلا

 يف ةصاخ ءارقفلل يه امناو ةاكزلا ةلزنمب تسيل اهنا : لاق نم لاقو

 كلذ ىلع مهعبتو انباحصأ لاق ايك ةبجاو اندنع رطفلا ةاكزو : ةلأسم

 ةلي هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع قيرط نم يور امل مهيفلاحم نم ريثك

 ركذو دبعو رح لك ىلع ريعش وأ رب نم اعاص ناضمر نم رطفلا ةاكز ضرف
 لوزي ال ضرفلا نأل اهلعف هيلعف اهيلع ردق نم لكو ريبكو ريغص ىنناو
 اذاو . كلذ ىلع ردق اذا هلعف ىلا ةعراسملا همزل نم ىلعو { هيلع ردق نمع

 يف اهب بطوخ نكي مل هنآل هيلع بجي مل اهتقو جورخ دعب ردقو اهيلع ردقي م
 لام نم هنع اهجارخا هيلو ىلعف لفط وهو لام هل ناك نمو . اهئادأ تقو

 نأل هضرف نم هنع زجي مل هرما ريغب هنع دحأ اهجرخأف هتمزل نمو © لفطلا

 . ةينب الا لوزي ال ضرفلا

 ريخملا قدص اذا اهجارخاب رمأي مل ولو هنع طقسي : رثؤملا وبأ

 نأل نيدلا ريغ يهو نويدلا ليبس بوجولا يف اهليبس نا ىلا بهذي هب همل
 ولو نويدملا هنم ءىرب هل هضبق حصا اذاف سانلا نم نيعمل ناك اذا نيدلا

 . اضيأ هنم ءىرب ضبق ريغ نم هنم هاربا

 عفدي دوع نمم ءارقفلا نم ةعامج وأ اريقف نا ولو نيعم ريغل ةاكزلاو
 هيلع بجو نم نأ اضيأ ملعن الو قافتاب ربي مل اهنم هوربا ةاكزلا مهيلا
 دق ىنإ ريقفلا لاق ولو ءارقفلا ىلا اهميلست ىعدا نم لوقب الا هنع اهميلست

 هلكو ولو عفادلا ةين نع ربخأ هنأل هنم لبقي مل ةاكز نالف نم كنع تضبق

۔ _ ٢٧٤



 رمألا مدقت اذا ءىرب كلذ لعف دق هنأب هربخأو نيدلا عفدو . ةاكزلا عفد يف

 . هدنع ةقت ناكو كلذب هنم

 بلطي ءاج ول نيلا بحاص نا نيلاو ةاكزلا نيب نورخا قرفو

 رابخا لعب نويدم ةقث نم هضبقي ل هنا ركناو رخآلا ىلع هل ناك يذلا هنيد

 ولو . نيلا هيلع نمل ةجح الو هيلع ةجح ةقثلا لوق نكي ل عفدلاب ةقثلا

 لوقلا ناك لا ةاكزلا ميلست نم كلذ ركذ ام ىلع لا عفد نكي مل ريقفلا لاق

 نيدلا ليبس اهليبس ةاكزلا نا كل نيبي اذهو هربخ يف ةقثلا لوق

 . قيفوتلا هللابو

 لطر دملاو دادمأ ةعبرأ رطفلا ةقدص يف بجاولا عاصلا : ةلأسم

 . ثلثو

 يور ام ةجحلاو نالطر دملاو دادمأ ةعبرأ عاصلا : ةفينح وبأ لاقو

 . ثلثو لاطرا ةسمخ ناكو ةلي هللا لوسر عاص تريع : لاق هنا دمحأ نع

 ءاملا عاص ىلع لومحم لاطرا ةينامث ناك :اع يبنلا عاص نا يور ىذلاو

 . هب لسغي يذلا

 . ةاكزلا عاص ريغ ءاملل يي يبنلا عاص نا ىلع لدت رابخأ يور دقو

 عاص عبر وهو ءام نم دمب أضوتي ناك ةي يبنلا نا يور دقو

 لاطرا ةينامث عاصلاو نالطر دملا نا ثيدحلا اذه يفو عاصب لسغيو

 ملعأ هللاو

 . يقارعلاب لاطرأ ةسمخ ةفينح يبأ دنع عاصلاو : ةلأسم

 انباحصأ لوقي هبو ثلثو لاطرا ةسمخ : دمحمو فسوي وبأ لاقو

۔ _ ٢٧٥



 ربخ ىلا اوبهذو نالطر دملاو لاطرا ةينايث عاصلاو : قارعلا لهأ لاقو

 ةينايثب لسغي ناك هنا اوعمس مهناو عاصلاب لستغي ناك ةي يبنلا نا

 . ءام لاطرا

 لطر دملاو ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا نا مهعم زاجحلا له أ امأو

 فصن طسقلا امأو . ةرافكلاو كسنلا ةقدصو ةاكزلاب كلذ نوفرعي ثلثو

 . زاجحلا لهأ ليياكم هذه عاص

 نع ءاهقفلا ضعب زاجأ دقف ازونكم ارمت جرخي نا دارأ نمو : ةلأسم

 ليقنلا رمتلا نا يدنعو . ىعفاشلا لوقي هبو ثلثو لاطرا ةسمخ عاصلا

 . قيفوتلا هللابو نانما ةثالث هنم عاصلا نزو هوحنو(') قعلبلاك

 خ

 )١( ليخنلا عاونأ دوجأ نم نوينامعلا هربتعي ليخنلا نم عون .

 ۔ - ٢٧٦



 نورشعلاو عباس بابل

 له لجرلا نعو رطفلا ةاكز جرخي نمع
 هتجوز نع رطفلا ةاكز يدؤي نآ همزلي

 . اذه يف نوفلتخي انباحصأ : ديعس وبأ لاق

 ةينغ تناك هتجوز نع رطفلا ةاكز يدؤي نأ همزلي هنا : لاق نم لاقو

 . ةريقف وأ

 ناف . ةريقف وأ ةينغ تناك اهنع كلذ همزلي ال هنا : لاق نم لاقو
 . وه همزلي ملو اهمزلي مل ةريقف تناك ناو يه اهمزل ةينغ تناك

 اهسفن نع رطفلا ةاكز يه اهمزل ةينغ تناك نا : لاق نم لاقو

 . اهنع رطفلا ةاكز يدؤي نأ همزل ةريقف تناك ناو . كلذ جوزلا مزلي الو

 مهريغو كيلاملا نع رطفلا ةقدص يف لئاسم

 ( فارشألا باتك نم )

 رطفلا ةاكز ءادأ ءرملا ىلع نا ملعلا لهأ ماوع عمجأ : ركب وبأ لاق

 ىرتشملا دبعلاو . قبآلاو بوصغملا دبعلاو بتاكملا ريغ رضاحلا هكولمم نع

۔ _ ٢٧٧



 . ءالؤه نع ديسلا ىلع رطفلا ةقدص بوجو ىف اوفلتخا مهناف ةراجتلل

 ةاكز بوجو انباحصأ لوق يناعم ي جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . مهريبكو مهريغص نع لاق ايك نيرضاحلا هديبع نع رطفلا

 . هنع هل هديس ىلع ةاكز الو رح انباحصأ دنع عقي هناف بتاكملا امأو

 ديبع نم بوصخملاو قبأآلا امأو . رطفلا ةليل نم ليللا عولط لبق هبتاك اذا

 : لاق نم لاقف يكح اك . مهيف فالتخالا يناعم يدنع جرخي هناف ءرملا

 . رطفلا ةاكز مهنع يكزي

 فلتخي كلذكف ةراجتلل هديبع امأو . مهنع يكزي ال : لاق نم لاقو

 . رطفلل مهنع ةاكزلا بوجو يف يدنع

 . لاملا ةاكز مهيف نأل مهيف ةاكز ال : لاق نم لاقو

 . ديبعلاو رارحألا يف اهب ةنسلا توبثل ةاكزلا مهيف نا : لاق نم لاقو

 ل ناو مهيف ةاكز الف ةاكزلا هترابحت ؟ بجت ناك نا : لاق نم لاقو

 لوقلا اذه لعلو . رطفلا ةاكز مهيفف ةاكزلا هتراجت يف بجت نكت

 . هبشأو طسوأ

 ىرتشمل ٥ ١ دبع ف ديسل ١ ىلع رطفل ١ ةق و دص ب وج و ف مهف التخ ا ركذ

 ه احتلل
 ٠ ر ٠

 ىرتشملا دبعلا نع رطفلا ةاكز بوجو يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 يعفاشلاو يعازوألاو دعس نب ثيللاو سنأ نب كلام ناكف ةراجتلل

 رطفلا ةاكز ديسلا ىلع نوري روث وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو
 . ةراجتلا ةاكزو مهنع

۔ ٢٧٨ ۔



 . دبعو رح لك ةي يبنلا لوقل لوقن هبو : ركب وبأ لاق

 يرونلا نايفسو يعخنلا ميهارباو حابر يبأ نب ءاطع لوق يفو

 . رطفلا ةاكز مهيف ديسلا ىلع سيل نولوقي يأرلا باحصأو

 . مهنع ىدأ ةلغلل وأ ةمدخلل اوناك اذا يأرلا باحصأ لاقو

 ناك اذاو اذه ىنعم يف لوقلا ,يضم دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعمل مهب دصقي الو . ةراجتلل وأ لزانملل ةمدخلا مهب داري ةراجتلل مهؤارش

 مدخ مهو فالتخا مهيف يل نيبي الف مهيف ةرجاتمللو ءارشلاو عيبلاب ةراجتلا

 عيبلل ةراجتلل اوناك اذا مهيف فالتخالا يناعم هبشي ايناو . رطفلا ةاكز مهيفو

 . علسلا ةلزنمب اوناكو مهيف ءارشلاو

 بتاكملا نع رطفلا ةاكز ركذ

 هتاكم ف ديسلا ىلع رطفلا ةاكز بوجو ف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 نبا ةملس يبأ لوق اذهو . نيبتاكملا ىلع يدؤي ال رمع نبا ناكف

 نايفس بهذم وهو يأرلا باحصأو لبنح نب دمحأ لاق هبو . نمحرلا دبع

 . يرونلا

 . ةاكزلا هتبقر ف بتاكملا ىلع : يأرلا باحصأ لاقو

 لوقي حابر يأ نب ءاطع ناكو ةاكزلا مهيف هيلع : ةديبع وبأ لاق

 . روث يباو سنأ نب كلام لوق اذهو بتاكملا نع اهيدؤي
 . الف الاو هلايع نم ناك اذا هنع يطعي : هيوهار نب قاحسا لاقو

 نا ىغبني مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا نا لاق نم : ركب وبأ لاق

 . ةيدوبعلل هنع رطفلا ةاكز ىدؤت

۔ _ ٢٧٩



 ىنعم هبشي ام انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 اريثك الو اليلق هتبتاكم يف دؤي مل ولو هتبتاكم نيح رح بتاكملا نا قافتالا

 م اكحا همزليو رح وهو اهربغ الو ةرطف ف هيلع هل بتاكمل ا ىلع ةاكز الو

 . هسفن يف ةيزجلا

 ىدؤت نا نوري ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم رثكأ : ركب وبأ لاق

 . ملعي ملوأ هناكم ملع قبآلا دبعلا نع رطفلا ةاكز

 . هناكم ملع اذا هنع ىدؤي : قاحساو دمحأو يرهزلا لاق

 عبار لوق هيفو . مالسلا راد ف ناك اذا هنع ىدؤي : يعازوألا لاقو

 نايفسو حابر يأ نب ءاطع لوق اذه قبألا نع معطي نا هبلع سيل نا وهو

 . هنع ىكز هتعجر ىجرت ةبيرق هتبيغ تناك اذا وهو سماخ لوق هيفو
 ٤

 . كلام لوق اذه هيلع سيلف هنم سياو لاط دق هقابا ناك ناو

 ١ حصأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 ىنعم انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نم صيخرتلا توبث يف ىعم دشأ هلعلو قبآلا نع ةاكزلا يف فالتخالا

 ىنعم هلخديو توملاو هيف ةايحلا ناك ناو ةبيغلا ىنعم هلخدي هنال بئاغلا

 لوزي ىتح كلم هنأل فالتخالا نم ىرعتي الف لاح لك ىلعو هنم سايالا

 . تومي ىتحو

۔ _ ٢٨٠



 لكف هدعبو هقابا برق يناعم نم يكح نمع يكح ام فالتخاو
 ف ىنعملا هبشأو فااتخالا ىنعم تبث اذا يدنع هليزنتو هانعم نسح كلذ

 هلاوز حصي ىتح كلملا توبثل ةاكزلا بوجو نم ركب وبأ لاق ام مكحلا

 . هتوم حصي ىتح ةايحلاو

 سانلا نع رطفلا ةاكز ركذ

 ةاكز ضرف نا ةت يبنلا نع رمع نبا ثيدح يف : ركب وبأ لاق

 اوفلتخاو . نيملسملا نم دبعو رح لك ىلع سانلا ىلع ناضمر نم رطفلا
 . يمذلا نع ماعطالا ف

 نب كلام لوق اذهو ملسم لك ىلع رطفلا : هللا دبع نب دلاخ لاقف

 . روث يباو دمحأو ئ يعفاشلاو سنأ

 قاطأ دق ملسم لك ىلع قح : لاق هنا بلاط يبأ نب ىلع نع انيورو

 . معطي نا موصلا

 . ماصو ىلص نمع الا ىدؤي ال : نسحلاو نوشجاملا نبا لاقو

 ءاطع لوق اذه يمذلا دبعلا نع ىطعي نا بجي : نورخا لاقو

 يروثلاو يعخنلا ميهارباو ريبج نب ديعسو دهاجمو زيزعلا دبع نب رمعو
 . يأرلا باحصأو قاحساو

 ظفحن نم لكو ملسملا يف هلوقل . حصأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق

 . ملسملا دبعلا يف يمذلا ىلع ةقدص ال نولوقي ملعلا لهأ نم هنع

 . لام هل ناك اذا هسفن نع دبعلا يدؤي : روث وبا لاقو

۔- ٢٨١ _۔



 لوق نم فالتخالا يناعم يف تبثي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 توبثلا ىنعم يف يكح ام وحنب ملسملل ناك اذا يمذلا دبعلا يف انباحصأ
 هيلع تبث دقو هديبع ةلمج نم هنال هنع يدؤي نا هيلع نا : لاق نم لاقف

 . مهنع ةقدصلا كلذكف مهلوع مزلي ايكو هدالوأو هديبع ين

 عونمم هنأل نيكرشم اوناك اذا مهيف هيلع ةاكز ال : لاق نم لاقو

 . هكلم ف مهعدي ن ا هل سيل . بارعالا يف مهعيبب ذوخأم مهكلم

 . فالتخا كلذ يف يل نيبي الف يمذلا ىلع ملسملا دبعلا ةاكز امأو

 هيلع ةاكز ال ايك ملسملا يف يمذلا ىلع ةاكز ال هنا لاق ام يدنع هبشي وهو

 . نيملسملا هديبع عيبب ذوخأم ىمذلاو هسفن ف

 ذوخأم هنا لوقلا رثكأ يفف ثانالا ين امأو اوبلط اذاف ناركذلا يف اماف

 ىلع نيكرشملل لعجي نا لدعلا نم سيلو . نبلطي مل وأ نبلط . كلذب
 . جورفلا كلم نم مهيلع هللا مرح ام يناعمل اليبس نينمؤملا

 بئاغو رضاح لك نع رطفلا ةاكز جارخا ركذ

 رضاح هل دبع لك نع رطفلا ةاكز حرطي رمع نبا ناك : ركب وبأ لاق

 () نب ةملس يبأو بيسملا نب ديعس بهذم اذهو ةعرزم يف وأ بئاغ وأ

 يعفاشلاو سنأ نب كلامو يرهزلاو سوواطو راشب نب ءاطعو نمحرلا دبع

 . يأرلا باحصأو روث يباو لبنح نب دمحأو

 ةيشاملا يف نوكي دبعلا يف لاق هنا كلملا دبع نع انيور دقو
 . رطفلا ةاكز هيلع سيل "» طئاحلاو

 )١( لصألا يف اذكه .

 )٢( ةقيدحلا اهب دصقي .

 ۔ -_ ٢٨٢



 . دبعو رح لك نع ةي يبنلا لوقل حصأ لوألا : ركب وبأ لاق
 لوألا لوقلا ىضم دقو لاق ام يناعم هبشي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مدعي الو توملاو ةايحلا نكمت ام ىنعمب ةبيغلا تتبث اذاو . بئاغلا ىنعم ي
 بجوي قافتالاو ديعبب سيل كلذ نأل فالتخالا ىنعم نم ىرعتي الو كلذ

 . تيم نع ةاكز ال هنا

 نيكيرشلا نيب دبعلا ةاكز ركذ

 سنأ نب كلام لاقف نيكيرشلا نيب دبعلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 جرحي نسحلا نباو روث وباو قاحساو يعفاشلاو هللا دبعو ةملسم نب دمحمو

 . هنع رطفلا ةقدص فصن انم دحاو لك

 اهنم دحأ ىلع سيل : الاق اهنا ةمركعو نسحلا نع يور دقو

 . بوقعيو نامعنلاو يروثلا لاق هبو . عيش

 . حصأ لوألا : ركب وبأ لاق

 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم هبشي هنا ىعم : ديعس وبأ لاق

 . ملعأ هللاو مهنيب فالتخا ل نيبي الو لوألا لوقلا ىنعم

 هضعب قتعملا دبعلا نع رطفلا ةاكز جارخا ركذ

 هضعبل كلاملا جرخي هضعب قتعملا دبعلا يف كلام لاق : ركب وبأ لاق

 . ءيش هنم قتع اف ديعلا ىلع سيلو هتصح نع رطفلا ةاكز فصن

 اذا دبعلا ىلعو : الاق اك كلاملا ةصح ف روث وباو يعفاشلا لاقو

 . ةرطفلا ةاكز فصن ى دأ هسفن نع يدؤي ام هموي توق نع لضف

۔ ٢٨٢٣



 هيفو . هنع عاصل ا ىدأ هفصن كلمي يذلا ىلع : كلملا دبع لاقو

 ردقب هتمذ يف هيلعو هنع كلمي ام ردقب هديس جرخي نا وهو عبار لوق

 لوق اذه . هلك هتكرت نا هديسل تيأر لام دبعلل نكي مل ناف . هتيرح

 . ةملسم نب دمحم

 اذه هسفن نع يدؤي ن ا هالوم ىلع بجي ال نا وهو سماخ لوق هيفو

 . نامعنلا لوق

 نأ دبعلا ىلع : الاق . دمحمو بوقعي لوق وهو سداس لوق هيفو

 . هلك قتع دقف هفصن قتعا اذا رحجلا ةلزنمب وهو هسفن نع ىدؤي

 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 مهدنع زوجي الو هلك رح وهف ةريثك وأ ةليلق هتصح دبع نم قتعا اذا هنا

 هسفن مكح رحلا ىلعف ةيرحلا ىنعم تبث اذاو . قرلاو ةيرحلا ين كارتشالا

 ريغ وأ . انويدم وأ ناك ابتاكم اينغ وأ ناك اريقف هتيرح تتبث ام نيح نم
 يناعم يف هلك جراخ اذهو افالتخا لصفلا اذه يف مهنيب ملعأ الو كلذ

 . مهلوق

 نوهرملا دبعلا نع رطفلا ةاكز ركذ

 سنأ نب كلام ناكف نوهرملا دبعلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . نهارلا ىلع رطفلا ةاكز نولوقي روث وبأو يعفاشلاو

 لضفو نيدلا كلذل ءافو نهارلا دنع ناك اذا : نسحلا نبا لاقو

 ةقدص هيلع سيلف كلذ هدنع نكي ل ناو هيلع كلذ ناف مهرد ىتئام

 . رطفلا

۔ -_ ٢٨٤



 ىننلا رمأ نيذلا قيقرلا ةلمج يف هلوخدل ىلوأ ىلوألا : ركب وبأ لاق
 . مهنع ةرطفلا جارخا نيع

 يف صن ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف ينرضحي ال : ديعس وبأ لاق
 نهرلا نا نولوقيو ديبعلا يف نهرلاب نولوقي ال مهنأل ديبعلا نم نوهرملا ةاكز
 حيحص ناك اذا لاح لك ىلع هنا الا تباث ريغ ضقتنم فيعض ديبعلا ىف

 هللا بجوأ ام لاوز بجوي ىنعم الف هل نهرملا كلم نم لئاز ريغ . ةايحلا
 هجوب هكلم نع لقتني مل ام ةنسلا توبثل هيلع رطفلا ةاكز نم هيف

 . هوجولا نم

 هتبقرب ىصوملا دبعلا نع ةاكزلا جارخا ركذ

 ىصوملا دبعلا نع رطفلا ةاكز جارخا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 يأرلا باحصأو روثوبأو يعفاشلا ناكف هتمدخب رخآللو لجرل هتبقرب
 . ةبقرلا كلام ىلع رطفلا ةاكز نولوقي

 انامز ناك اذا ةمدخلا هل تلصح نم ىلع ةاكزلا : كلملا دبع لاقو

 . اليوط

 ءيش اذه ين انباحصأ لوق نم ينرضحي هنا ملعأ ال : ديعس وبأ لاق
 هل اكلام ناك ةيصولا دبعلاب هل ىصوملا لبق اذا هنا يدنع هبشي هنكلو هنيعب
 همزل اهلبق اذاف ةيصولا لبقي نا هيلع نكي مل هنال . رطفلا ةاكز هيلعو
 ىنعم الو دبعلا يف ةاكزلا مهيلع ناكو ةثرولل تناك اهدر ناو اهماكحأ
 يئ ةاكز الو ضوع ةمدخلا نأل ةمدخلاب هل ىصوملا ىلع ةاكزلا توبثل يدنع

 . يدنع ضوعلا

۔ ٢٨٥ ۔.



 بوصغملا ديعلا نع ةاكزلا جارخا ركذ

 ناكف بوصغملا دبغلا نع ماعطالا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 . هيلع ءيش ال روثوبأ لاقو هكلام ىلع هتاكز : لوقي يعفاشلا

 ركذ ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف تبثي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . فالتخالا نم

 ول هنألو . هل لام هنأل ديسلا ىلع ةاكزلا نا يدنع لوقلا ضعب ينفو

 . هكلم وهف . هذخأ هيلع ردق ولو . قتع هقتعا

 هنيبو هنيب لاحم هنآل ابوصغم مادام هيف ةاكز ال هنا لوقلا ضعب ينو

 دعب هيلع ردق مث هنع كزي مل نا لاح لك ىلعو . هب عافتنالا ىلع ردقي الو

 نم ىضم اميف ةاكزلا ين فالتخالا ىنعم هبشيف انينس هنع كزي ملو كلذ

 ةاكزلا سيل هنأل كلملا ةحصب هيف ةاكزلا تابثا بجوف مكحلا ىنعمو نينسلا

 ةاكز دلوي يذلا دولوملا يف نكي مل كلذك ناك ولو عافتنالا ىنعمل ديبعلا ين

 . هب عافتنا ال اذه نأل

 رايخلاب هاعيابت اذا دبعلا نع ةاكزلا جارخا ركذ

 عئابلل رايخلا ناك اذا لوقي سنأ نب كلام ناك : ركب وبأ لاق

 اذهو . عئابلا ىلع ةاكزلاف يرتشملا هدر مث رطفلا موي ىضمو امهدحأل وأ

 . يرتشملا ىلع هتاكزف يرتشملل رايخلا ناك ناو يعفاشلا لوق

 رطفلا موي رمف يرتشملل وأ عئابلل رايخلا ناك اذا : نامعنلا لاقو

۔ - ٢٨٦



 . هيلع ةقدصلاف يرتشملل رايخلا ناك اذا : يروثلا نايفس لاقو

 دالوألا تاهمأو . رجؤملاو عدوملاو راعتسملا دبعلا امأو : ركب وبأ لاق

 لوق يف مهف ديسلا ىلع رطفلا ةاكزف . لجأ ىلا ربدملاو مهنم قتعملاو
 . يأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلا

 اذا دبعلا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 رطفلا يف هيلع ةقدصلاف يرتشملل رايخلاب ناك نا هنا رايخلاب هيف عيبلا ناك

 درلا كلمي رايخلا بحاص نأل هيلع ةاكزلا ناف عئابلل رايخلا ناك ناو

 . مامتلاو

 ىلع ةاكزلا تناك يرتشملل رايخلا ناك اذا هنا لوقلا ضعب يفو

 . هكلم نم لقتني مل هنال عئابلا

 هكلمي ال هنأل عئابلا ىلع الو يرتشملا ىلع ةاكز ال : لاق نم لاقو

 هكلم نا هنكلو هل رايخلا توبثل يرتشملل اكلم الو هيف رايخلا توبثب عئابلا

 ةاكزلا تناك هدر ناو . راتخا اذا ةاكزلا هيلع ناك عيبلا وه راتخاو . عيبلا

 ىنعملا اذه ىلع لوقلا اذهو ذئنيح عئابلل ناك هنا انملع هنأل عئابلا ىلع

 نأ ينبجعا عئابلل رايخلا ناك اذا امأو . يرتشملل رايخلا ناك اذا ينبجعي

 هبشي وهو هل رايخلا نألو هكلم نع لقتني ل هنأل لاح ىلع هيلع ةاكزلا نوكي

 . هل كلاملا

 قتعي نا لبق لجأ ىلا قتعملاو رجؤملاو راعملا نم ركذ ام عيمج امأو
 ربدملا ىلع يدنع هتاكز ربدملا كلذكو . مهكلام ىلع يدنع مهتاكزف

 . ةبقرلا كلمي ىذلا وهو هتثرو وأ

۔ ٢٨٧



 ربدملاو لجأ ىلا قتعملا دبعلا ركذ

 يأرلا باحصأو سنأ نب كلامو دانزلا وبا ناك : ركب وبأ لاق

 نا هيلع يعفاشلا لاقو . رطفلا ةقدص مهيف ديبعلا ىلع سيل . نولوقي

 . مهنع جرحي

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

 نم ناك اذا هؤطو هل زوجيو هلامو هتبقر كلمي ربدملل دبع ربدملا نا قافتالا

 . ربدملا قتعي مل ام هدعب نم هتثرول وأ اهل ربدملل ديبع ةربدملا دالوأو ثانالا

 رطفلا ةاكز هكلام ىلع ناكو ادبعو اكلم ناك اهلك ماكحألا هذه تتبث اذاف

 . فالتخا كلذ يف ىل نيبي الو هيف

 ديبعلا ديبع نع ةاكزلا جارخا ركذ
 لماعلا اذه هنم نوكي ديبعلا : يعفاشلاو كلام لاق : ركب وبأ لاق

 يأرلا باحصأ لاقو لاملا بر ىلع ضارقلا مهس ةاكز ضارقلا لام نم

 . مهيف ةاكز ال

 . هديسل دبعلا لام نا

 مهو ءاوس مهديبعو ديبعلاف كلذك ناك اذاف هديسل ديبعلا ديبع نا

 رمأ ءاش ناو مهنع جرخأ ءاش ناف رطفلل مهلك مهنع ةاكزلا هيلعو ديسلل
 يناعم يف يل نيبي الو هلام يف هلك كلذو كلذ ىلع مهنما نا اوجرخي نا هديبع

 نا دبعلل زوجي ال اولاق دق مهنأل فالتخا اذه يف انباحصأ لوق نم قافتالا

 كلملا نأل ىرستيو يرتشي نأ كلذب هديس هل نذا ولو . نيميلا كلمب أطي

۔ _ ٢٨٨



 يف ملعأ الو جيوزتلاب الا ءطولا هل زوجي الو لاح ىلع هل معقي ال

 . افالتخا كلذ

 ادساف ءارتشا دبعلا ءارتشا ركذ

 ادساف ءارتشا ىرتشملا دبعلا يف روث وبأو يعفاشلا لاق : ركب وبأ لاق

 . هكلم يف هنأل عئابلا ىلع هتاكز

 ىلع هتاكز نا هقتعاف يرتشملا هضبق نا : يأرلا باحصأ لاقو

 . عئابلا ىلع ةاكزلاف هقتعا يرتشملا نكي مل نا مهلوق يفو يرتشملا

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

 عئابلل دبع هنا هتاكز عسي الو هيف ةماتملا زوجت ال ام قيرط نم ادساف عيبلا
 امأو . هيف ىنعملا حص اذا فالتخا كلذ يف يل نيبي الو هيلع هيف ةاكزلاو

 . هتاكز هيلعف هقتعأف يرتشملا هضبق نا يأرلا باحصأ نع هيف يكح ام

 ناك ناو هسفن نع هتاكزف قتعب ارح ناك نا هنأل لولعم لوق يدنع اذهف

 . لوآلا وهف كلاملا هديسو . هديس ىلع هتاكزف قتعي ال

 يف لوقلا لاطبا وهو نسح عئابلا ىلع هتاكزف قتعي مل ام هلوقو
 هجو نم ضقتنم ال بويعم وه امناو دساف ريغ عيبلا ناك نا امأو . قتعلا
 ىلا هضبق دق ناك نا يرتشملا ىلع هتاكز نا يعمف هيف اضقانت نا هوجولا نم

 . عئابلا ىلا عجرت وأ دوجولا نم هجوب عيبلا ضقنتني نآ

 ادبع مويب رطفلا موي لبق ىرتشا اذا : يأرلا باحصأ لاقو { هنمو

 . يرتشم ا ىلع ةاكزل اف بيعب رطفل ١ لدعب هدر مث احيحص ء ارش

- ٢٨4٩ _



 باحصأ لاقو . روث وبأو يعفاشلاو يروثلا نايفس لاق كلذكو

 ىلعو . دبعلا بر ىلع رطفلا ةاكز أطخ وأ ادمع ةيانج ىنجي دبعلا يف يأرلا

 . روث وبأو يعفاشلا بهذم اذه

 رطفلا موي رمف هضبقت مل وأ هتضبق دبع ىلع ةأرملا لجرلا حكن اذاو

 لوق يف ةأرملا ىلع ةاكزلاف اهب لخدي نأ لبق لجرلا اهقلطو اهكلم يف دبعلاو
 . روث يبأو يعفاشلا

 هضبقت مل ناو ةاكزلا اهيلعف هتضبق تناك نا : يأرلا باحصأ لاقو

 . اهيلع ةاكز الف

 . حيحص يعفاشل ا لوق : ركب وبأ لاق

 احيحص دبعلا يف ءارشلا ناك اذا هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 يرتشملا هدر ناو . يرتشملا ىلع رطفلا ةاكزف بويعلا نم هضراع ام الا

 . هيلع ةرطفلا تناك هيلع رطفلا بوجو دعب وأ رطفلا موي دعب بيعب

 مكاحلا هب مكحي مل ايف دمع وأ أطخ ةيانج يناجلا دبعلا يدنع كلذكو

 هب مكح ولو . هنع رطفلا ةاكز هيلعو . هديسل كلم وهف هيلع ينجملل
 . كلذ دعب هيلع ىنجملل

 اهب لخد هضبقت مل وأ هتضبقف هنيعب دبع ىلع تجوزت اذا ةأرملا امأو
 يعفاشلا نع يكح ام ىلع لوقلا هيف يدنع هبشيف اهب لخدي ملوأ جوزلا
 . رطفلا دعب اهقلط ولو اهيلع ةاكزلا نا

 اذه يف يدنع هبشيو هضعب اهل نوكي امناف كلذ لبق اهقلط نا امأو

 هنا اهدي يف انومضم هريصتو هضبقت مل ام يأرلا باحصأ نع لاق ام ىنعملا

۔ ٢٩٠



 رطفلا ةاكز فصن اهيلع نوكي نا دعبي ال هنكلو هتلمج ىف اهيلع ةاكز ال

 جيوزتلا ناك نا امأو . هنيعب دبع ىلع جيوزتلا ناك اذا هضبقت ملوأ هتضبق

 هنا يأرلا لهأ باحصأ نع لاق ام يدنع هبشي وهف نيعم ريغ دبع ىلع

 . هضبقت مل ام هيف اهيلع ةاكز ال

 حكنت نأ لبق ةأرملا نع ةاكزلا جارخا ركذ

 جرخت نا حكنت نا لبق ةأرملا نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 ركد لك ىلع هتقدص » : لاق ةلي هللا لوسر نا تبثو اهسفن نع رطفلا ةاكز

 . « ىتناو

 مهعامتجا دعب حكنت نا دعب اهنع رطفلا ةاكز هيلع بجي اميف اوفلتخاو

 . حكنت نا لبق اهيلع ناك هنا ىلع

 . لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ليعس نب ثيللاو سنأ نب كلام ناكو

 . رطفلا ةاكز اهنع جرخي نا اهجوز ىلع نولوقي روث وبأو

 نع معطي نا جوزلا ىلع سيل يأرلا باحصأو يروثلا نايفس لاقو

 . اهمداخ ىلع الو رطفلا ةاكز هتجوز

 ىلع رطفلا ةقدص » : لاق هنا ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق

 . ربخلا اذه هب ضراعي ربخ ةلي يبنلا نع حصي ملو « ىثناو ركذ لك

 . عبتيف عامجا هيف سيلو هكرت زوجي ال ثيدحلا اذه رهاظو

 ةاكز نم ةأرملا ىلع نا انباحصأ لوق يف يعم جرخي : ديعس وبأ لاق
 . رطفلا ةاكز هيف اهيلع بجت ام لام اهل ناك اذا لجرلا ىلع ام رطفلا

۔ _ ٢٩١



 ضعب يفف . هتجوز نع جوزلا ىلع رطفلا ةاكز توبث يف اوفلتخا دقو

 قافتالا ىنعمب هيلع اهلوع توبثل ةريقف وأ ةينغ تناك اهل هيلع كلذ نا مهلوق

 ةينغ تناك مهيف هيلع ام اهيف هيلع نا هديبعو راغصلا ةينب كلذ ي اههابشاو

 . ةريقف وأ

 . لوعي نمعو هنع ةاكزلا نا مهنع رثألا ين ءاج دقو

 دبعتلا توبثل ةريقف وأ ةينغ تناك اهيف هيلع ةاكز ال : لاق نم لاقو

 نيدبعتملا ةلمج يف ةلخاد يه ذا يه اهيلع صاخ كلذ ناو اهسفن يئ اهيلع

 ناو . اهسفن نع تجرخا ةينغ تناك ناف . نيدبعتملا نم نيفلكملا عيمج يف
 . اهيلع ءيش الف ةريقف تناك

 ةريقف تناك ناو اهيف هيلع ءيش الف ةينغ تناك نا : لاق نم لاقو

 هدالوأ ىنعم هبشي امب هلايع نم اهتوبثو . اهنع ةفلكلا لاوزل اهنع ةاكزلا هيلعف

 . هديبعو راغصلا

 كلذ وه يطعي نا لاح لك ىلع ينبجعيو لوقلا اذه ينبجعيو

 نوكتف فالتخالا يناعم اعيمج اهنع لوزي ىتح اهسفن نع جرخت نا اهرمأيو

 ليق دق ام اهنع وه ىداو اهيلع هنا ليق هنا ليق دق ام يه تدأ دق يه
 ' . هيلع هنا

 همأ نطب يف نينجلا نع ةاكزلا جارخا ركذ

 ىلع بجوي ال راصمالا ءايلع نم هنع هظفحن ام لك : ركب وبأ لاق

 كلذ هنع انظفح نممو همأ نطب يف نينجلا نع رطفلا ةاكز جارخا لجرلا

 كلذ بحتسي لبنح نب دمحأ ناكو يأرلا باحصأو روثوبآو كلامو ءاطع
 . انلق ام فالخ نايثع نع حصي الو هبجوي الو

۔ _ ٢٩٢



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

 . ةرطفلا يف همأ نطب يف نينجلا ىلع ةاكز ال هنا قافتالا ىنعم

 دولوم هل دلو نمع ةاكزلا جارخا ركذ

 نمع رطفلا ةاكز هيف جرخت يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 اذا نولوقي هيوهار نب قاحساو يعفاشل ١ ناكف اكولمم كلم وأ دولوم هل ذلو

 رهش نم موي رخا راهن نم ء ىش ف كولمم هكلم ف ناك و أ دولوم هل دلو

 . رطفلا ةاكز هيلع تبجو لاوش لاله ةليل سمشلا تباغف ناضمر

 , رطفلا ةاكز هيلع بجت مل رطفلا ةليل يف دولوم مهنم دلو ناو
 . هنع معطا مويب لالهلا لبق دولوم هل دلو اذا : يرونلا نايفس لاقو

 . هنع معطي ل مويب لالهلا دعب ناك ناو

 نب كلام لاقو ةاكز هيلع سيلف لالهلا لعب هل دلو اذا : دمحأ لاقو

 ةليللا كلت هعاب نا كلذكو . هتاكز جرخي رطفلا موي قتعي يذلا يف : سنأ

 . هتاكز جرخأ

 سيلف اهيف ادبع ىرتشا ناو . هنع ىدأ رطفلا ةليل دولوم هل دلو نمو
 ناو . رطفلا ةاكز هنع ىدؤي نا ىرأ يناف رطفلا ةليل تام نمو . ةاكز هيلع

 . هنع رطفلا ةاكز همزل رطفلا ةليل نم رجفلا قاقتشا لبق لجرلا دبع تام

 ادبع كلم نم لكف . رجفلا عولطب رطفلا ةاكز ةفئاط تبجوأو

 هرو يأرلا باحصأ لوق اذه . رطفلا ةاكز هيلعف رطفلا ةليل دولوم هل دلو وأ

 . روثوبأ لاق

۔ _ ٢٩٢٣



 عولط كردأ نم ىلع بجت رطفلا ةقدص : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 . ديعلا يلصي نا ىلا رطفلا موي نم رجفلا

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 رطفلا موي يف اكولمم كلم ول هنا مهلوق نم اضعب نا يعمو . فالتخالا نم
 . مهنع ةاكزلا هيلع ناك مويلا كلذ يف دولوم هل دلوو سمشلا بورغ لبق

 قتعا وأ رطفلا ةليل نم ليللا لوخد لبق تام نم هنا مهلوق ي ملعأ الو
 . رطفلا ةاكز هيف نا عيب وأ

 . رجفلا عولط لبق هارتشا اذا يرتشملا ىلع مهنم عيب نم ةاكزو

 لعب هل دلو نم كلذكو هنع الو هيف ةاكز ال تيملاو هسفن ىلع قتع نم ةاكزو

 . ةاكز هيف ملعأ الف هارتشاو رطفلا موي

 امداخ ىرتشا وأ دولوم هل دلو نمو © رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 قبا نم كلذكو . رطفلا ةاكز جرخي نا هيلعف كلذ لبق ام ىلا رطفلا ةليل

 . رطفلا ةاكز هنع جرخي نا هيلع سيلف رطفلا ةادغ هرما هنع باغ وأ هكولم

 . ةاكزلا هنع جرخا رطفلا ةليل تام نم : يراوحلا وبأ لاق

 يدوهي دبع هل ناك لجر نع هللا دبع ابا يناسارخلا تلأسو : ةلأسم

 ؟ رطفلا ةاكز هنع جرخأ

 . ءىش اهيف ىدنع سيل : ىناسارخلا لاق

 . ةراجتلا ديبع الا هديبع عيمج نع جرخي : هللا دبع وبأ لاق

 ةاكز هنع جرخيأ ةيمذ ةيراج وأ يمذ دبع هل نوكي لجر نعو : ةلأسم

 ؟ رطفلا

۔ ٢٩٤ ۔-



 . معن : لاق

 رطفلا ةاكز ةاكزلا نأل يمذلا نع جرخي ال ليق دق : ديعس وبأ لاق
 . نيملسملا ىلع نادبألا ةاكز يه اننا

 جرخي ايهنم دحاو لك ىلع اناف رثكأ وأ نينثا نيب دبع ناك ناو : ةلأسم

 هيلع سيلف ةراجتلل كيلامم هل ناك نمو . كولمملا ف ةصحلا ف هلام ردقب

 بيعش نب مساقلا بتك نم باتك يف دجو هنا : ةبوثم نب دايز لاقو

 ثرحلا نم مهلمع يف ةاكزلا تغلب اذا ديبعلا نا نايثع يبأ نع باتكلاو

 . رطفلا ةاكز مهيلع سيلف

 . ةنسلا توبثل رطفلا ةاكز هيلع ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 جرخي نأ هيلع له ةراجتلل مهديري ديبع هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ؟ رطفلا ةاكز مهنع

 يفو . كلذ هيلع لوقلا ضعب يفف هيف فلتخا دق هنا يدنع : لاق

 . كلذ همزلي ال لوقلا ضعب

 ةراجتلا ةاكز اهيف بجت مهتميق ناك نا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ةرطف الف ةاكزلا لاملا يف ناكو . ةراجتلا ةاكز هيف بجت ام ىلع نولمحي وأ

 . ةرطفلا ةاكز مهيفف ةراجتلا ةاكز مهيف بجت نكت مل ناو مهيف

 ناضمر رهش ةرطف امأو ديعس يبأ باوج نمو { هريغ نمو : ةلأسم
 . ةرطفلا هيف مزل دقف رطفلا ةليل نم ليللا هيلع لخد نميف همزلت ايناف

۔ _ ٢٩٥



 ةليل يف يح وهو حبصلا هيلع قشي نميف الا مزلت ال : لاق نم لاقو
 مهفاف هيلع ءيش الف كلذ دعب دلووأ كلذ لبق تام نمف دولوم رطفلا

 . كلذ

 يرتشملا نا رطفلا ةليل يف ادبع ىرتشا لجر يف اولاق { هريغ نمو

 . رطفلا ةاكز دبعلا نع جرخي

 ناف ناضمر رهش نم موي رخآ ين راهنلا ين هارتشا ناو ( ةخسن ) ينو
 . عيش يرتشملا ىلع سيلو رطفلا ةاكز دبعلا نع جرخي نآ عئابلا ىلع

 عئابلا ىلع ناك رطفلا ةليل ين هعاب اذا هنا انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 ناو . رطفلا ةليل يف هارتشا اذا همزلي ايف . فالتخا هيف .يرتشملاو ةاكزلا

 . يرتشملا ىلع ةاكزلاف ناضمر نم موي رخا يف هعاب

 ةاكز هنع جرخا ليللا لوأ رطفلا ةليل دولوملا دلو اذا كلذكو : لاق

 . رطفلا ةاكز هنع جرخت مل رطفلا ةادغ دلو ناو . رطفلا

 يف دلو اذا هنع جرخي نا هيلع ليقو اذه ليق دق معن : ديعس وبأ لاق

 . مويلا يضقني مل ام رطفلا موي

 رطفلا ةاكز هنع نوجرخيا ءاكرش نيب نوكي دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ دبعلا نع هتصح ردقب دحاو لك

 . معن : لاق

 ىلع سيلف ةرطفلا هنع جرخي نأ امهدحأ هركف نينثا نيب مالغ ناك ناو

 . هبيصن يف الا رخآلا

۔ -_ ٢٩٦



 رطفلا ةاكز هنع جرخي نا هديس ىلع ىله قبآلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ اقبا ناك اذا

 . هيف فلتخي امم اذه : لاق

 هنا ملعي ىتح ةايحلا ماكحأ يف دعي هنأل كلذ هيلع : لاق نم لاقف

 . تام

 . كلذ همزلي ال : لاق نم ل اقو

 هعمو رطفلا هيلع ىتأ نمعو حبسمو مشاه نع دجوي ام : ةلأسم

 ؟ ناضمر رهش ةرطف مهنع جرحي له مهكاسما درب لو . ةراجتلل قيقر

 . كلذ هيلع ىرن ال : الاقف

 . كلذ هيلع دجن اناف بتكلا ىف اماو : ديلولا وبأ لاق

 ةراجتلا ةاكز اهيف بجت مهتميق ناك نا ليق دقو : لاق : ةلأسم

 الف . ةاكزلا لاملا يف ناكو . ةراجتلا ةاكز هيف بجت ام ىلع اولمحي وأ

 . رطفلا ةاكز مهيفف ةراجتلا ةاكز مهيف نكي مل ناو . مهيف رطف

 يف همالغ عاب لجر نعو . حبسمو مشاه نع هنأ دجوي اممو : ةلآسم

 ؟ يرتشملا ىلع مأ عئابلا ىلع هترطف نم ىلعأ ناضمر رهش

 . عئابلا ىلع وهف رطفلا ةليل هعيبي نا الا : ديلولا وبأ لاقف

 ؟ ناضمر رهش ةرطف هيلع له ناضمر رهش يف تومي لجر نعو

۔ _ ٢٩٧



 سيل هللا دبع وبأ لاقو . هنع تجرخأ دقف انأ امأف : ديلولا وبأ لاق

 . رطفلا ةليل تومي ىتح لاقي ديلولا وبأ لاقو . كلذ هيلع

 رحلا ماعط نم عاص دولوم لك نع نابرقلا جرخيو : لاق : ةلأسم

 . ءاوس ىشنالاو ركذلاو ريبكلاو ريغصلاو دبعلاو

 هل دلو وأ هتجوز نابرق يطعي نا هيلع له لجرلا نعو : ةلأسم

 ؟ قبا هل دبع وأ

 تناك اذا اهنع يطعي نا انيلا بحاو فالتخا اهيفف هتجوز امأ : لاق

 نأ هيلع سيلف قبآلا هدبع اماو 5 اهسفن نع تجرخأ ةينغ تناك ناو ةريقف
 ىثنا وأ ناك اركذ هنع يطعي نا هيلع سيلف غلابلا هدلو كلذكو هنع يطعي

 . هنع جرخي نا بحأف . هلايع يفو هرجح يف نوكي نأ الا

 يطعي فيك غلابو ميتي مهنمف ءاكرش نبب مداخ نعو : ةلأسم

 ؟ هنابرق

 يطعيو . ءاوس غلابلاو ميتيلاو هتصح مهنم دحاو لك يطعي : لاق

 اريقف ءاكرشلا نم ناك نمو . هرمأب موقي بستحم وأ هليكو وأ هيصو ميتيلا نع

 . ءىش هيلع سيلف

 هليكو ميتيلا مداخ نع نابرقلا جرحي : هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 يفكت ال هتلغ تناك ناو . هتلغ هيفكت لام هل ناك اذا هلام نم هيصوو

 . نابرق هيلع سيلف هتنوؤمل

 هل لجر نع هتلأسو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةرطفلا مهنع همزلي ةبيرضلا مهيلع تضرف . ديبع

۔ ٢٩٨ ۔-



 دعب مهيديا تلضف ام مهنأل مهنع ةرطفلا ةاكز همزلت . معن : لاق

 اندنع لدعأ اذهو هب ذخؤي مل لوق اهيفو هكرت وأ هذخأ دارا نا هل وهف ةبيرضلا

 . ملعأ هللاو

 . هتقدص همزلت الو هتقفن همزلت دبعلا ةمدخب هل ىصوملاو : ةلأسم

 تضقنا . ةقدص لاملا تيب ىلع بجت الو لاملا تيب نم هتقفن ريقفلا كلذكو

 . ةفاضملا ةدايزلا

۔ _ ٢٩٩  





 نورشعلاو نماثلا بابلا

 رفاسملا ةرطف يف

 رطفلا هكردأ اذا رفاسملا نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ باوج نمو

 ىتم اهجرخي نأ همزليأ رطفلا ةقدص جرخي ام هعم نكي ملو رفسلا يف وهو

 ؟ هدلب ىلا عجر ام

 . مكلذ هيلع معنف

 ضعب وأ هدالوأ صعب وأ هل ليكو هدلب ف هنع اهجرخا نا : تلقو

 ؟ ال مأ هنع ايزجم كلذ نوكيأ هلام نم هبراقأ

 . كلذ هنع ءىزجحم ؛ معنف

 . ءاوس كلذ لكو صوي ل وأ كلذب ىصوأ كلذ ءاوس : تلقو

 صوي ل وأ هب ىصوأ ءاوس كلذ لكو دارأ هنا انعم يذلا . هريغ لاق

 جرخملا ناك ناف . كلذ ىلع هقدص اذا كلذ هنع ىزجا هنع جرخا نم هب

 هقدصو بئاغلا عجر اذاف هنم ذخأي نأ ىلع بئاغلا نع هلام نم هجرخأ

 كلذ يدؤي ىتح هنع زجي ل هيلا كلذ دؤي ل ناو . هنع ىزجأ كلذ ىدأو

 . هسفن ةاكز جرخي وأ . هيلا

۔ _ ٣٠١



 يف تركذو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبأ باوج نم . هريغ نمو : ةلأسم
 . ةرطفلا جرحي نا ديريو . بحلا هنكمي الو ةضفلا هنكمت رفاسم لجر

 ىلعف ؟ دلبلا ةميق رعسب ةضفلا يطعي نا هل زوجي له : تلق

 امم رطفلا ةادغ ةرطفلا هيلع بجت يذلا اذه ىف هب ذخأن يذلاف تفصو ام

 . ن اضمر رهش ف لكأي ناك امم يطعي ن ا بحتسيو م اعطلا نم هعم

 دقو جرخيو اماعط اهب رتشيلف ةضفلا هدنعو ةرطفلا هيلع بجت يذلاو

 . ذخأن اذهبو ماعطلا يئو ةضفلا ف اندجو

 هنابرق هلهأ هنع قرفيأ هرفس يف رطفلا هكردأ اذا رفاسملا نعو : ةلأسم

 ؟ هرفس يف رطفلا هكردأ ثيح وأ هدلب ين

 قرفي نا هيلع نكي ملو هنع اوقرف كلذب هلهأ ىصوأ ناك نا : لاق

 عيض ام قرفف وه داع هنع اوقرفي مل هلهأ دجوو هدلب ىلا عجر ناف وه ثيح

 ءيش هعم نوكي ال نأ الا رطفأ ثيح هنابرق وه قرف مهصوي مل ناو هلهأ
 هرفس يف هسفن ىلع هناصقن ىشخي ام الا هرفس يف وهو ءيش هعم نكي مل ناف

 هدلب يف راسي وأ لام هل ناك اذا اذهو هقرف كلذب رسيا اذا ةقرفتلا نع كسمأ

 نأ الا كلذ نم هيلع ناك ام قرفف هدلب ىلا عجر ىتح هرفس يف رسوي مل ناو

 مل اذا موقب ىزتجي هناف هنع اوقرف دق مهنا كلذ يف مهب قثيو هلهأ هربخي

 نم دجي ملو هب ىصوأ هرفس يف توملا فاخ ناو &، بذكب كلذ يف مهمهتي
 نا رذعي نا انوجر دهتجا دقو هنع طعي ملف تام اذاف كلذ بتك هدهشي

 . هللا ءاش

۔ _ ٣٠٧٢



 اذا رسوملا ينغلا لجرلا نعو . رثؤملا وبأ هنا بسحأ هنعو : ةلأسم

 له هنابرق جرخي ام هداز ىلع لضف هعم نكي ملو هرفس يف وهو رطفلا هكرد أ

 ؟ هنابرق جرخيو هعاتم وأ هتادازم عيبي وأ نيدب هلمحتي نا هيلع

 هيلا جاتحي الام هتادا وأ هعاتم نم عاب ناو نيدب هلمحتي ال : لاق

 هتادا نم هعيبي يذلا ناك ناو . رطفلا هكردأ ثيح نم هجرخيلو معييلف

 ناو ى نسحف هجرخأف ٥ ذلب ل ١ عجر ناف هعيبي الف هرفس ف هل ١ جاتحي

 . هيلع ٥ ارأ الف م دعم وهو رطفل ١ تقو رضح هز ل هيلع هبجو أ ل هجرحم

 نيدتيأ لاملا ريثك وهو ماعطلا مدعأف هدلب يف ناك نا تيأرأ : تلق

 ؟ هنابرق جرخيو

 هزا ماض نع يور لقف مهارد هعم نوكي نا الا هيلع سيل : لاق

 . مهاردلا نم جرحي : لاق

 . ماعطلا ةميق هنا لوقاو : لاق

 يرتشي نكلو مه ارد جرحي ال هنا : ليق دقو لاق . هرغ نمو

 ماعطلاب ةرطفلا يف تءاج ةنسلا نأل اماعط جرخيو اماعط مهرادلاب

 . كلذ ريغ ال

 ارانيد عاصلا لدب لجرلا ىطعا ولو : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 رحبو ارمت ىطع ا ارمت لكأ ن او ىطعم ا لكأي امج يطعي نكلو . زوجحم الف

 . هنم لكأن انال رمتلا نم عبر وحن بحلا فاضا اذا يطعن

 عاص وه هنا لوق اهيفو اريقف ينعي هعاصب رمتلا عاص : رباج وبأ لاقو
 . رباج وبأ لاق ام طايتحالاو ةنسلا تءاج اك

۔ _ ٣٠٢٣



 ةنوؤمو هتنوؤم نع ةلضاف امهرد نوسمخ هدنعو هل لام نم : ةل ًأسم

 ىتح هتنوؤم الو هلايعو هتنؤوم يف كلذب دعي مل ناو نوبئاغ هنع هلايعو هلايع

 نيد الب دجو نم اهجرخي اولاق مهنال همزلت ةرطفلا نا لوق ىلعف رطفلا ءاج
 نيد الب ةرطفلا هنم جرخي لام هدنع اذهو هلايعب اهيف رضي الو هلمحتي
 يطعي نأ بحأو مهب مئاق هريغو ث نوبئاغ لايعلا نأل تقولا يف لاتجي الو

 يطعي ال : ليقو . مهنع يطعي : ليق دقف لايعلا اماو © هسفن نع كلذ
 . همزلي ال لوقو هلايع همزلي لوق ىلعف بئاغلا نع

 ؟ هتجوز نع رطفلا ةاكز جرخيأ لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هلايع نم اهنأل رطفلا ةاكز اهنع جرخي معن : لاق

 نع اهلام نم جرخت اهناف لام اهل ناك ناف لام اهل نوكي نا الا : لاق

 . اهنع جرخي نا اهجوز ىلع سيلو . اهسفن

 افالتخا كلذ يف نا ديعس يبأ باوج نم تظفح يذلا لاق : ةلأسم
 . لاح ىلع رطفلا ةاكز هتجوز نع جرخي نا هيلع : لاق نم لاقف

 . لاح ىلع هيلع سيل : لاق نم لاقو

 نا همزل ةريقف تناك ناو ث همزلي مل ةينغ تناك نا : لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو اهنع جرخي

 هتجوز مداخ نع نابرقلا جرحي نأ جوزلا ىلع سيل : لاقو : ةلأسم

 ناو تردق نا اهتما نع جرخت هتجوز ىلع كلذو ةريقف وأ ةينغ هتجوز تناك

 . اهيلع سيلف ردقت ل

۔ _ ٣٠٤



 تلأس هتلا دبع نب دمحم نب ىسوم طخب رخا باتك نمو : ةلأسم

 هتخاو هتدلاو لثم عوطتي هنا ريغ مهلوعي نأ همزلي ال لايع هل لجر نع
 . هدلوو

 ؟ رطفلا ةاكز مهنع جرخي نأ همزلي له : تلأسو

 . اهتقفن همزلت هنال اهنع جرخيلف . اهل لام ال هتدلاو تناك ناف

 ؟ هتجوز نع رطفلا ةاكز جرخي نا لجرلا ىلع له : تلقو

 همزلي نمم يهو هلوعي نمع يطعي نا همزلي هنال اهنع جرحي نا هيلعف

 ىلع قادص اهل ناك ناف . مهنع جرخت يه امناف اهديبع امأو . اهتنوؤم

 ناو . كلذ اهل ناك اهديبع نع جرختو هنم ذخأت نا تدارأف الجاع اهجوز

 نع رطفلا ةاكز جرخت نا يه اهيلعو . اه كلذ همزلي الف الجا اهقادص ناك

 . هلوعت نا اهمزلي امم جرخت نا اهيلع كلذكو اهديبع

 اهنفكو هتجوز نابرق لجرلا ىلع لهو هللا دبع يبأ نع 5 هريغ نمو

 اهتثرو عيمج مزلي اهنفك ناف لام اهل نكي ل اذاف ؟ نمك اهل دجوي ل اذا

 . اهنابرق هيلع ىرأ الو

 سيل ليقو . ةصاخ جوزلا ىلع نفكلا ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 . اهلام نم الا مهيلع كلذ

 يدؤي نا ملسم لك ىلع قح هنا ةمركع معزو 5 هريغ نمو : ةلأسم

 ماعط نم اعاص رطفلا موي لك ريبكلاو ريغصلاو دبعلاو مهنم رحلا هدالوأ نع

. هسفن ملظ دقف كلذ كرت نمف كلذ ىلع ردقي نمم ناسنا لك نع



 مهنع جرحي نأ مهديس ىلعف ديبعلا هدالوأ امأ : ديعس وبأ لاق

 . يدنع ليق اميف هيلعف ريبكلاو ريغصلا هديبعو رارحألا امأو

 هنع يدؤيأ ناضمر ف عيب . سأر نعو هتلأسو ٠ هربغ نرمو : ةلأسم

 ؟ ةرطفلا

 رهش يف هارتشا يذلا يرتشملا ىلع هترطف : هربغ لاقو . معن : لاق
 . ناضمر

۔ _ ٣٠٦



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 لافطألا نم رطفلا ةاكز همزلت نميف

 ( فارشألا باتك نم )
 روث وبأو يعفاشلا ناكف لاومألا مهل نيذلا لافطألا يف اوفلتخاو

 كلذ روث وبأ ىكحو مهلاومأ نم مهنع رطفلا ةاكز جارخا بألا ىلع نولوقي

 لاقو . هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ لاق هبو دمحمو نايعنلا نع

 مهنع كلذ ىدأ ناف مهنع هلام نم يدؤي نأ بألا ىلع حلاص نب نسحلا

 . نماض وهف مهلاومأ نم

 نا دلاولا ىلع نا انباحصأ لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 هبشيو كلذ جارخا هيلع بجت نم ناك اذا رطفلا ةاكز راغصلا هدلو نع جرحي

 . لام ريغصلا دلولل ناك اذا مهلوق نم فالتخالا يناعم

 هلام نم هيف همزلي ام عيمجو هتنوؤمو هتقفنو هتوسك نا : ل اق نم ل اقف

 . هدلاو ىلع مث . هلام ذفني نا ىلا

 نم هذفنا ناف . هلام نود هدلاو ىلع هلك كلذ نا : لاق نم لاقو

 جرحي ال كلذ ناك ناو نماض هنا لاق ام يدنع ىرعتي يبصلا هدلو لام

۔ _ ٣٠٧



 ميتيل ا ىلع ةاكزلا بوجو ف اوفلتخاو هنمو

 لام هل يذلا لفطلا

 نولوقي بوقعيو نامعنلاو روث وبأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام ناكف
 . رطفلا ةاكز يصولا هنع يدؤي نا

 ناك اميتي رطفلا ةقدص يبصلا لام يف بجت ال : نسحلا نبا لاقو
 . ميتي ريغ وأ

 . ريبكو ريغص لك نع ةي يبنلا لوقب ىلوأ لوألا : ركب وبأ لاق

 هنا لوقلا يناعم توبث انباحصأ لوق ف جرخي هنا يعم : ديعس لاق

 . هنع رطفلا ةاكز ميتيلا لام يف بجاو

 كلذ يف ملعأ الو كلذل ةعس هلام يف ناك اذا هلام نم : ةديبع نعو

 هل نكي مل نا هنع جرخي نميف فالتخالا يناعم هبشي هنا الا . مهنيب افالتخا

 نم يدنع اميف هيلعو هل لب هيف فالتخا يل نيبي الف يصولا امأو . يصو
 كلذ هبشاو هنود اييف فلتخي هلعلو . ميتيلا لام نم كلذ جرخي هنا مهلوق

 هيلعو . بجاولا نم هلف يصول ا مدع دنع كلذ يلو نم لك نا يدنع

 . هيلعو يصولل ام

 يبصل ا قيقر ركذ

 ةاكز جارخا بألا ىلع .: يعفاشلا لاق : ركب وبأ لاق : باتكلا نم

 . ينغ هنعريغصلاب نوكي نأ الا . هل لام ال يذلا لفطلا قيقر نع رطفلا
 . رطفلا ةقدص هنع جرخيو هيلع قفني نأ بألا ىلعف

۔ _ ٣٠٨



 مهقيقر ةاكز دلاولا ىلعف لام يبصلل نكي ل اذا : لوقي روث وبأ ناكو

 . كلذ هيلع بجي ال بألا نا يفوكلا نع روث وبأ ىكحو اورسيا اذا

 بجوأ ٥ دلو دلو نع رحل ١ ىلع رطفل ا ة اكز بوجو ف اوفلتخ او

 . هيلع كلذ بجي ال يأرلا باحصأ لاقو . كلذ روث وبأو يعفاشلا

 ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 هكيلامم ديبعو هديبعو راغصلا هدالوأ نع جرخي نأ لجرلا ىلع نا قافتالا

 امأو . فالتخا كلذ يناعم يفف مهاوس امو . افالتخا ءالؤه يف ملعأ الو

 نا دلولا لام يف كلذ نا مهلوق يناعم يف يدنع جرخيف راغصلا هدالوأ ديبع

 يف يل نيبي الو هدلو لام نم مهنع جرخي هنا يدنع دلاولا ىلعو لام هل ناك
 ىلع فالتخالا ىنعم يدنع هبشيف لام دلولل نكي مل اذاو . فالتخا كلذ

 همزلي ال هنا يدنع كلذ هبشاو هلام يف دلاولا ىلع كلذ توبث يف يكح ام

 . هل كلمب سيل هنال

 ةاكزف لام هدلو دالوأل ناك اذاف . دجلا ىلع رطفلا ةاكز بوجو امأو

 . انباحصأ لوق نم افالتخا كلذ يف ملعأ الو . مهلام نم مهدنع رطفلا

 ىلع مهنع كلذ توبث يف فالتخالا ىنعم يدنع هبشيف لام مهل نكي مل ناو

 ف جرخي هلعلو مكحلا ىنعم ي ملوع همزليو محل ثراولا وه ناك اذا دجلا

 . مهنع رطفلا ةاكز كلذ يف همزلي ال هنا لوقلا رثكأ

 همحر ۔ هللادبع وبا لاقو . رباج يأ باتك نم هنا بسحأ : ةلأسم

 رضي نيدب هيلع لمحتي نا الا همدخ نعو ميتيلا نع نابرقلا جرخي ۔ هللا

 . هلايعب

۔ _ ٣٠٩



 ةاكز مهنع جرخت اهنا اهتوخا يف ةبستحم ةأرما يف دجويو 9 هريغ نمو
 . كلذ مهيلع سيل ليقو لوقلا ضعب ف مهلام ي ةاكزلا كلذكو . رطفلا

 ريغ وأ خأ وأ مع لثم هتبارق نم وهو ميتي هدي ىلع لجر ينفو : ةلأسم
 نم نابرقلا هنع جرخي له ابستحم هيلا همض هنا الا هتبارق نم هسيلو كلذ

 اذه ف ذيعس يأ لوق نم تظفح يذلا : لاق ٠ باتكلا ريغ نمو

 . افالتخا

 ميتيلا نع رطفلا ةاكز جرحي نأ بستحملا ىلع سيل : لاق نم لاقو

 . ميتيلا لام نم

 هيف وه ىذلا هدلب ربغ رخا دلب يف ريغص دلو هل لجر نعو : ةلأسم

 هل ةمزال هدلو ةنوؤم نأل هنع جرخي هنا لوقأف ؟ رطفلا ةاكز هنع جرخي له

 ؟ باوصلاب ملعأ هللاو

 نع جرخي له نابرقلا نع تلأسو . ةرفص يأ عماج نمو : ةلأسم
 هل ن اك اذا هل ام نم هليكو وأ هيصو هنع هجرحم معنف ؟ هلام نم ميتيل ا مد اخ

 . نابرق هيلع سيلف هتنوؤم ىفكت ال هتلغ تناك ناو . هتلغ هيفكي لام

 رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبأ باوج نمو 03 هريغ نمو : ةلأسم

 اين اف ؟ ن ابرقل ا هنع ىطعي له . هدل او هلوعي ال دلو اهرجح ف ةأرم ا نعو

 . ةدلاولا ىلع سيل اينغ ناك نا هدلاو ىلع كلذ

 . نيد الب مهكلمتو مهترضحب نيذلا مزلت ةرطفلاو

۔ _ ٣١٠



 هبراقأ ضعب وأ هتدلاو رجح يف وهو لام هل نوكي ميتي نعو : ةلأسم

 ريغ نموأ هبراقأ نم هيلع بستحي نموأ هتدلاو وأ ميتيلا ليكو ىلع له
 هلف ميتيلا ليكو امأف ؟ ميتيلا لام نم رطفلا ةاكز ميتيلا نع جرخي نأ هبراقأ
 نا اهلف اهدي يف هلامو اهرجح يف ناك اذا ميتيلا ةدلاو كلذكو زئاج كلذ
 . هلام نم ميتيلا ةاكز جرخت

 لام نم كلذ جرخأ ناف كلذ هل سيلف ميتيلا ىلع بستحملا امأو

 همزلي الو . هللا ءاش نا . اسأب كلذ يف هيلع نا لقن مل ميتيلا نع ميتيلا

 ةاكز كلذ ناك هلهأ ف هلعجو هعضوم نم هللا قح جرخا اين او كلذ ف مرغ

 هعييضتو قحلا كرت ىلع ةللا بذعي امناو هيف ةبجاولا لاملا ةاكز وأ رطفلا
 . هلهأ ىلا هئادأو قحلا ةماقا ىلع هللا بذعي الو

 مهل ءيش ال ءارقف مهو راغص دالوأ اهل ناك اذا ةينغلا ةأرملاو : ةلأسم

 . رطفلا ةاكز مهنع جرخت ن أ اهمزلي الف تيم مهوب و

 سيلو هشيعي نا هيلع امناو هيخأ نبا ةرطف لجرلا ىلع سيلو : ةلأسم

 . هلوعي نمم ادحأ الو هترطف نم هيطعي نا هيلع

 نم ةرطفل او ةاكزل جارخ ١ يصول ا ىلع ءاهقفلا ضعب بحأو ٠ ةلأسم

 . ميتيلا لام

 هفرعو هلام هيلا عفد ميتيلا غلب اذاف كلذ هل سيل : لاق ضعبو

 . كلذ

 ىصو هنا حص اذا هنع ةرطفل ا ة اكز جرحي ميتيل ١ ىصوو : ةلأسم

 . هنم اهلوبق زئاجو ليكو وأ

۔ _ ٣١١



 . فالتخا اهيفو ة اكزل ا ليبس اهليبسو ه ديبع نع اهجرخم كلذكو

 نم مهنمو هلام نم هنع اهجارخا يصولا ىلع بجوأ نم ءاهقفلا نمف
 . كلذ هفرعو هيلا هلام عفد ميتيلا غلب اذاف هنع اهجارخا هيلع سيل : لاق

  

 د

۔ ٣١٢ ۔



 ققحملا لاق

 هضقني ايف مايصلا ف نورشعلاو يداحلا ءزجلا مت

 نايب باتك نم مايصلا نم يناثلا وهو ةرطفلا يفو هضقني ال امو

 . عرشلا

 سماخلا ةعمجلا موي ف ( هخسن ) نم غارفل اناكو

 نيثالثلا قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو
 : خسن عب رأ ىلع اضورعم م ١٩٨٣ ةنس ربمسيد رهش نم

 يرحبلا فلخ نب دمحم فيلخ نب هللادبع 7 ىلوألا

 . ةيرجه ١٢٨٢ خيراتب

 . ةيرجه ١٣١٨ ماع اهنم غرف لوهجم طخب ةيناثلاو

 ةنس اهنم غرف يثراحلا ناييلس نب سيمخ طخب ةئلاثلاو
 ١٧ ةيرجه .

 يناوربلا ريشب نب سيمخ نب ديعس طخب ةعبارلا ةخسنلاو
 . ه ١١٢٢ ماع اهنم غرفو يثراحلا

 هققحح

 يثراحلا ناميلس نب لرح نب ملاس

۔ _ ٣١٣





 ع

 باوبألا بين :

 لوألا بابلا

 كلذ ريغو موصلا يف لسخلا نع يناوتلا ردق يف

 يناثلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) رطفلاو موصلل روحسلا ركذ

 ثلاثلا بابلا

 ًايسان وأ ادمعتم ناضمر ف راهنلا ف لكأ نميف

 مئاص وهو ليللا يف هنا ىري وهو راهنلا يف لكأ نميف

 ليللا يف هنا ىري وهو حبصلا يف لكأ وأ كلذ هبشأ امو

 لض
 راطفالل سمشلا طوقس يف

 ۔ _ ٣١٥

٧٣ 

٨١ 

٩٧ 

١٠٧



[ 

 قفشلا ةبوبيغو رجفلا عولط يف

[ 
 رجفلا علطي ىتم فرعت نأ تدرأ اذإ

[ 
 رمقلا يف رظني ناك نم

[ 
 راهنلاو ليللا يف

 سماخلا بابلا

 هنع يهن امو مايألا نم هيف مايصلا زوجي ال اميف

 (فارشالا باتك نم)

 سد اسل ١ ب ابل ١

 عب اسلا بابل ١

 كلذ ريغو هارطفأ يذلا ضيرملا موص يفو رفاسملا ءاضق يف

 (فارشألا باتك نم)

 ۔- _ ٣١٦

١٠٠٨٩ 

١١١ 

١١٣ 

١١٥ 

١٢٥ 

١٣٣ 

١٣٥



 نماثلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) هلجأ نم مئاصلا رطفي يذلا ضرملا ركذ

 عساتل ا ب ابلا

 ضيرملا موص يئ

 رشاعلا بابلا

 لدبي نأ لبق تومي مث رطفي يذلا ضيرملا ركذ يف

 (فارشألا باتك نم)

 رشع يداحلا بابلا

 هيضقي نأ لبق تايف ناضمر موص هيلع نم ركذ
 (فارشألا باتك نم)

 رشع ىناثلا بابلا

 ناضم رهش نم مايص هيلعو تام نميف

 رشع ثلاثلا بابل ١

 (١)ريغلا نع ناضمر رهش ءاضق يف

 رشع عب ارلا ب ابلا

 (٢)ريغلا نع ناضمر رهش ءاضق ىف

 ۔ _ ٣١٧

١٤١ 

١٤٧ 

١٩ 

٥ ١ 

١٦٧ 

١٦٩ 

١٧١



 ناث رهش لخد ىتح لدبي ملف ناضمر رهش لدب هيلع نميف

 هلدب يفو لدبلا رخا نميفو

 رشع سداسلا بابلا

 لوح لاح ىتح لدبلا يف رطفملا مزلي اميف

 لفاونلا مايصو مايصلا ةليضف ين

 لضفن
 يلايللاو مايألا لئاضف

 رشع نماثلا بابلا

 قيرشتلا مايأ مايص يف

 )١( ناضمر رهش ةرطف ؟

 نو رشعل ١ ب ابل ١

 )٢( ناضمر رهش ةرطف يف

 ۔ - ٣١٨

١٧٣ 

١٩١ 

١٥ 

٢١٣ 

٢١٥ 

٢٢١ 

٢٢٥



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 لاملا ةاكز نم ىطعي نأ ءعىزجي ام ركذ يف

 ةمذلا لهأ رطفلا ةقدصو

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ىطعي فيكو رطفلا ةاكز نم ىطعي نميف

 نورشعلاو ثلانلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) ادحاو انيكسم يطعي نا ءىزجيي ام ركذ

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةجوزلا نع رطفلا ةاكز يف

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ؟ ذفنت نم ىلعو رطفلا ةاكز ىطعت فيك

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 رطفلا ةاكز هيف جرخت يذلا تقولا يف

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 همزلي له لجرلا نعو رطفلا ةاكز جرخي نمع
 هتجوز نع رطفلا ةاكز يدؤي نأ

 ۔ _ ٣١4٩

٢٣٣ 

٢٣٩ 

٢٤١ 

٢٦٥ 

٢٦٧ 

٢٦٩ 

٢٧٧



 نورشعلاو نماثلا بابلا

 رفانسملارظطنف ف

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) لافطألا نم رطفلا ةاكز همزلت نميف

 ققحملا لاق

 ۔ ٣٢٠ _۔

٣٠٧ 

٣١٣





 م ٨٧ /١١ه٥ : عاديالا مقر

ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو : رشانلا





 م-م٠ ش اهتبتكمو نامع ةعبطم

 ٥٦٢٤٣٤ : فتاه _ مرقلا

نايع ةنطلس ۔ حرطم ٧٢٥٦٢ : ب.ص




