
: , : 1 - - : 
 : 1 :ر ٢ .م

 : ١ ير يجيي :
 هحبذ ح ۔_۔ج ۔.۔۔۔ب۔ .يت ةلاق 5 "

 ...جحم سرج حو دج . .جج جج :
. :: : __ 

 آ :
< 1 

 ر

 :يب

 «. ..ب

 .جص

 : -..جحجعجح ججح وضخجو حجنت جتحت ح ۔پپجي -= -

 .تحمح :تدب :دجمت رح ..م م .......مج : -: -ص. 4

1 

 . ١
 ج

: 

 2 & .نص : جج دجنو

 . .>> دمي دجميججتوتجوج ...عب -= , : .

 .جح حهسسحمعجح دوس دمصحح رجم : :يححرصحوصجحح نوجس

 ] ١ .: . بو خ

 : :): 2:0٠:
 - . ١ ١ ٠ , ٢

 7 ٣ : - - آ 1 _- -/+ ٩

 : . : .. . دك ع

 .نس 7- = :
 جج رج 7 -:

 --- . ::ترو .
 ..م : : :
 .:.. نحت اح . .

57 7 .- . 

 ..- دحج دجوجصجحمح + .> جججحج ججح -+ :تح .ج .حجرو يم.يح:۔مخح», .وجو ۔.دددك+ب+ةدجتحعح+ جب :-_ رتخ»و -... 3

 س ت --:

 .:ج + - .دججتجسحجججججس سج ج ... - ...سميج

: : 47 1 - . 

. : : . .. . : . 

 3 1 آ : . . - , : . : 7 : و . ز 7

 ,ناآ ررر ٣ ب .7 تت : بع جار ا
 [ : . : _ س تش . :.:. .

 :2 : : : ن
 : _ ۔ہےہرک ج ==-- -.. دجح ردس

 :- .يبيورسستميجبيو.م.بحخ۔۔.يييج.وسرسبيج.ووينجح

١ 
 /

 ب
:0 !إ(
 

1 0 1 : 
 ا

٣ 

٢ 

: 
 .ج- حجدح-ج .مج حجر ا

 :.. . .حدص :دحجت مججحججحروصحتحتجحح هححصو

 فلا
 الل

 زاللا
| 

10 
1 

. 
:
 

_ 
: 

, 
0 

: 
٨
 :
 

: 
/
 

٢ 
 ١

: 
: 

. 
" 

.
 

, 
, 

, 
1 

1 
 ت

 :ق
 ن

 ١
: 

1 
: 

 ا
& 

_ 
8 

 خ
ن
 

.
 

 .كؤلاا/وأااناا
: 

ا
ا
 

 ١
: 

ا
 

 زداب
 لراييكرنرتللا

 اناا
ن
.
 

 رر

 





  
 نورتبعلاو سداسلا ءزجلا

 م ١٦٩٨٨ - مر ١٨

 





 





 يبا نع هلعل حور نب دمحم نع نسحلا نب دمحم نع ديعسوبا ىوز

 , ىلع يرجت ناميألا : نولوقي انباحصأ : ديعسوبأ لاق . هللا مهمحر يراوحلا
 :نين

 | . ةيمستلاو ىنعملا ىلع

 . ناعم ةعبرا ىلع يرجت ناميألا نا : انموق نم لاق نم لاقو

 . ةينلاو فراعتلاو ةيمستلاو ىنعملا

 نسح وهو : لاق

  

 





 ىناثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ناميالا ظافلا يف

 ماعط ىلا الجر اعد ديز نب رباج نا ثيدحلا يف يل عقر

 :رباج لاقف لكأف لجرلا ءاجف نيتأتل تمسقا:لاقف لجرلا ىبأف

 ريشب نع كلذ وحن انل .ركذ دقو ينثنحت تدك

 هبتنا مث ءيشب انيمي فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 :لاق ؟نيمي هيلع له هناسلب اهب ظفلي ملو هبلق يف انيمي اهدقعف
 . ال

 ميا وا هللا معن : لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 هللا وا هللاب دهشا وا نلع هلل وا هللاب تمسقا وا هللا ذاعم وا هلا

 . نيمي اذه لك : ليق دقف دهاش لع

 اهنا لوقلا ضعب يفف هنم ةروسب وا نارقلاب فلح ناف

 . ةروس لك يق ةتبثم (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) نال .نيمي

 . نيميب هسيل : لاق نم لاقو

 : لاق نا امإو نارقلا ددعب ناميا ليق دقو : هريغ لاق

 اذه وحنو هللا تيب قحبو وا ةالصلاو وا ةبعكلاو وا مالسالاو

 وني ملو هلا مسا ريغ ىلع مسقلا عقواو (ةخسن يف) مسقلا عقوا

.انيمي كلذ ىرا سيلف هللاب مسقلا كلذب



 مسقلا كلذب دري مل اذا هللا لوسر قحو : لاق نا كلذكو

 . هللاب نيميلا كلذب ديري ىتح هللاب

 . نيمي وهف كلذ يف هللا ركذ اذا ليق دقو : هريغ لاق

 نكي ملو اذكو اذك لعفا ال نيمي علع لاق نمو : ةلأسم

 يف هيلع سيل ليق دقو :هريغ لاق .نيمي هيلعف ءيشب فلح

 لعفا ال تفلح لاق ناو .انيمي كلذب ديري نا الا عيش كلذ
 هللا ملعي : لاق نمو . هنم ةبذك يهف فلح نكي ملو اذك وأ اذك

 . ظيلغتلاب ةرافك هيلعف نكي مل هنا ملعي وهو اذكو اذك ناك دقل

 اذكو اذك لعف هنا(هللا ملعي)هلوق نا :لاق نم لاقو : ةلأسم

 لاقو . ظيلغتلاب :لاق نم لاقف فالتخا كلذ يفف لعفي ملو

 وهو اذكو اذك لعف هنا هللا ملع هلوق اماو لسرم :لاق نم

 نم لوق ىلع فالتخا كلذ يف سيلو . ظيلغتلا هيلعف بذاك

 . ظيلغتلاب ناميالا يف : لوقي

 . نيميب سيلف هللاب كرشا لاق لجر نعو : ةلأسم

 نا كلذكو .رفعج نبا عماج نم يلع يبا نع : ةلأسم

 نيمي وأ ةجح وأ ةالص فحصملا يف فرح لكب هيلع :لاق

 . هيف ثنح ام هيلعف ظلغم

 نا هما رهظك هيلع ماعطلا اه :لاق لجر يقو : 7

. كلذ يف رظنيو ظيلغتلا ةراقك هيلع



 نب ىسوم ىلإ بوبحم نب دمحم باوج نمو : ةلآسم
 اذكو اذك نلعفال هللا يف حالع لوقي يذلا نعو ىلع نب ىسوم

 -: ثنح مث هللاب نإعو

 رذن وهف ارذن كلذب دارا ناف هللا يف خلع :لاق يذلا اماف

 . نيمي ةرافك هتراقكو

 اذك لعفا نا هلل حإع :لاق اذإ :ليق هنا ؛ يعمو : ةلأسم

 . نيمي يهف اذكو

 . ظلغم : ليقو

 . لسرم : ليقو
 . هلل لثم يدنع يذلا يقو

 ةرشع ماعطا نيمي ةرافك يهف هللاب نلع :لاق يذلا اماو

 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ نيكاسم
- 

 رح
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 ثلاثلا ب ابل

 ا ضيأ نيميلا ظا فلا يف

 مث ءيش ىيف هينب ىلع بوقعي ذختا ام هيلع :لوقي نمعو

 هوطعا مهخ ال.ةظلغم نيمي ةراقك هيلعف . ؟هتراقك ام .هيف ثنح

 . هللاب اقثوم

 . هللا دهع هيلع لاق نمك هللا قاثيم هيلع : لاق نمو

 . معن : لاق هريغ نرمو

 هنال رثؤملا يب ١ نع كلذ دجويو ك عيش هيلع سيل : ليق دقو

 . هينب ىلع بوقعي ذختا ام يردت ام لاق

 رم الا نم لعفي ال هنا هيلع هلل او فلح لجر نعو : ةلأسم

 ديح ل ناف نيك اسم ةرشع م اعطا همزلي اذهف ثنح مت ١ ذكو اذك

 . مايا ةتالث مايصف

 ١ ذهف لعف مث ١ ذكو اذك لعف ا ال هلل او ال :لاق لجر نعو

 .اهلبق ىتلا ةلأسملا هذه لثم نيمي ةرافك هيلع اضيا

 . لوقلا وه اذه معن :هريغ لاق : ةلأسم

 ثنح ٨١ال هنا هللاو ىلبو هللاو ال : لاق اذإ هنا : ليق دقو

 . ثنح وأ بذك اذإ هب ىلوا ثنحلاو

 -_ ١٣۔



 تلأس :لاق ريشب نغ مشاه نع رفعج وبأ لاق : ةلأسم

 ؟ (نيمي) ؛ تقلح تلق : لاق ايلسم ةديبع ابا

 . ال :لاق

 ؟ (نيمي) تمسقا . تلق : لاق

 . هقلاف تئش ناف نيمي :لاق حون ابا نا الا ال :لاق

 ؟(نيمي) تفلح :لاق نميف :هل تلقف حون ابا تيتأف : لاق

 .ال :لاق

 ؟ نيمي تمسقا : هل تلق : لاق

 . معن :لاق

 .ديز نب رباج لاقو هللا باتك : لاق ؟لاق نمع هل تلق : لاق

 ١_© هنوتثتسي الو نيحبصم اهنمرصيل اومسقا ذإ : هللا لاق
 : لاقف تعجرف لكأي وهو ءاثعشلا يبا ىلع تلخد : لاقو

 . ينثنحت تدك دق الا :لاقف تعجرف نعجرتل تمسقا

 ةروسب اوفلحت ال»: لاق . ةي هللا لوسر نا انغلبو : ةلأسم

 ةيا لكل هيلعف هئلا باتك نم ةروسب فلح نمو«نارقلا نم

 هللاب عبرا ناميالا نا عيبرلا نع ضعب ىور دقو : ةلأسم

 . هللاتو هللا مياو هثلاوو

 : لاقف ؟اهل ةرافك ال نيمي يلع لوقي نمع هتلأسو : ةلأسم

 )١) ناتيآلا ٧ . ١٨ ملقلا ةروس نم .



 . ةظلغم نيمي ةراقك هيلع

 هيلع :لاق ؟لابجلا اهنع زجعت نيمي نلع :لاق ناف : تلق

 . نيمي ةراقك

 ام تالام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 نيمي ةراقك اهيف هيلع :لاقف ؟ثنح مث ضرألاو ءايسلا نيب

 . ةلسرم

 الإ هلإ ال لوقي يذلا يف انباحصأ لاق ريشب لاق : ةلأسم

 .انسح لاق ايك نكي مل اذإ نيمي كلذ نا اذه نسحأ ام :وه

 ذوعأ امأو .اذه لثم يف نيعي اضيأ هللا ناحبس لوق كلذكو

 . هللاب ذاعتسا وه امنإ هنأل الف هللاب

 نأ تدارأ ءيش ىلع يتايحو لوقت نأ تدارأ ةأرما. : ةلأسم

 تركذف .ير ةايحو :تلاقف تلزف هلعفت الئل هنع فلحت

 يبر ةايحو هلوق ىنعم يق هنأك ةرافكلا اهيلع ىأرف يراوحلا يأل

 تدارأ اهنا تلاق اذإ اهناسل للز يف اهرذعي هرأ ملو يبر قحو لثم

 . تلاق ام ريغ

 هنأل رذعلا كلذ ىف امهل لعجي اضعب لعلو :لاق ؛هريغ نمو

 أطخ لكو نيمي يف الو قالط الو قاتع يف نمؤم ىلع تلغ ال

 . نيملسملا نع عوفرم وهف لوقلا نم

 كل مهللا :لاق هنأ بيعش يبأ نع دايز وبأ انربخأ : ةلأسم

۔ _ ١٥



 : لاقف ردتقملا دبع لآس مث رمخلا برشأ دوعأ الأ لع

 . . ظيلغتلاب

 وأ كءاقل بحأ ينا ملعي هللا لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 : لاق ؟لاق اييف بذاك وهو كلذ وحن وأ كبحأ وأ كتلصاوم

 . ظيلغتلا ةرافك هيلع

 .اذه ليق دق ؛هريغ نمو

 . ةلسرم تيمي ةرافك هيلع :لاق:نم لاقو

 ئلع ام هللاو لاقو فلح نميف ميهاربا يبأ نعو : ةلأسم .

 لاقف قح عطق دارأ هنأ كلذو لاق اييف بذاك وهو نيد نالفل

 . ظيلغتلاب ةرافك هيلع ميهاربإ وبأ

 رباج وبأ لاق رهزألا نب دمحم يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 لاق وأ يسفن ىلع تيلا وأ تفلح لاق نميف رفعج نب دمح

 لعف تاف ىتح لعفي ملو اذكو اذك نلعفأل يسفن ىلع تمسقأ

 . لعفف اذك وأ اذك لعفأ ال لاق وأ كلذ

 مسقأ وأ هللاب ىلا هنأ وأ انيمي كلذب ىون ناك نإ : لاق

 هيلع كلذ يف رصبأ الف لوقلا لسرأ ناك نإو © نيميلا هيلعف

 ةرافك :لاق ؟هللاب تيلا وأ هئلاب تمسقأ ةرافك امو : تلق . ائيش

 . ةلسرم نيمي

 تمسقأ : ناسنال لاق ناسنا يف لاق نم لاق دقو : لاق

۔ - ١٦١



 . نلعفتل هثلاب كيلع
 انأ امأو ، ةرافكلا هيلعف ثنح ناف نيمي هنا :لاق نم لاق

 . هللاب هيلع مظع امنإ هنأل كلذ يف ةرافك هيلع ىرأ الف

 ؟ كيلع هللا قحب : لاق نإ كلذكو : تلق

 . معن : لاق

 تيلا وأ نلعفتل تمسقأ هسفن ينعي كلذ لاق نإف : تلق

 نلعفيل هللاب كلذب ىون وأ هلاب مسقي وأ نيميلا ىونو نلعفتل
 . ةراقكلا هيلعف ؟ ثنحف

 . ةلسرم نيمي ةرافك : لاق ؟ةرافكلا ايف : تلق

 ثنحف اذكو اذك نلعفأل لع هلل لاق لجر نعو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو انيمي الإ هيلع ىرن الف
 هيلعف ءعيشلا كلذ هتاف وأ ثنح اذإ .: حور نب هللا دبع لاقو

 . ةظلغم نيمي ةرافك .ةراقك

 . ةلسرم نيمي ةرافك نم رثكأ هيلع ىل نيبي ال :ديعس وبأ لاق

 : لاق ؟اقحو هلوقو كيلع تمسقأ لجرلا لوق يفو : ةلأسم

 . نيمي كلذ يف سيل

 امأو ۔ كلذك هنأ يدنعف اقحو هلوق امأ :ديعس وبآ لاق

 سيل ليقو؛نيمي هنا ليق دقف اذكو اذك نلعفتل كيلع تمسقأ

 يف مسقأ ناك هنا ربخي اينإ ناك هنآل نيميلا هب ديري نآ الإ نيميب

۔ - ١٧



 . مسقأ نكي ملف كلذ لوقي نم لوق

 اهدلول تلاق ةأرما يف دمحأ نب نسحلا يلع يأ نع : ةلأسم

 كدنع نم تلكأ نإ وأ تلكأ ال ينا يبر ةمحر وأ هثلا ةمحر لع

 ينأ الإ ائيش كلذ يف ظفحأ ملف ؟ال مأ انيمي هذه نوكيأ ائيش

 نأ امل يغبني ايب اهسفنل تعد اهنأل ائيش كلذ يف اهيلع ىرأ ال

 _ . هب امل وعدت
 نم ةغلاب انيمي تفلح ةأرما نع يراوحلا يأ نع : ةلأسم

 اولاق دقف تفصو ام ىلعف؟ تثنح مث ةرافك اهل سيل ءيشب ناميألا

 نيتس ماعطا وأ نيرهش مايص ةظلغم نيمي ةرافك اهيلع

 ثنح ءيش يف هثلا لوسر قحو : لاق نمع لئسو : ةلأسم

 هيلع لوقي اضعب نأ ؛يعم :لاق ؟نيمي هيلع نوكيأ هيف

 . هللا ركذ اذا نيميلا

 ال محلوق رثكأ نأ يعمو ءيش ةمزلي ال اضعب نأ ؛ يعمو

 . عيش همزلي

 اذكو اذك نلعفأل لع هللا :لاق نميف دايز وبأ لاق : ةلأسم

 . ملعأ هللا :رئوملا وبأ لاق ؟ظيلغتلاب وهف ثنح مث

 هللاو ةلسرم نيمي هنا اذه يف :ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 .ملعأ

۔ -_ ١٨



 اذكو اذك نلعفأل لع دهاش هللا :لاق لجر نع : ةلأسم

 . هيأر وهو نيمي ةرافك هيلع :لاق ؛ثنح مث

 . ةلسرم انيمي هيف ىرأ : رثؤملا وبأ لاق

 دمح رباج يبأ باوج نمو رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 الو دحأ ماعط لكا ال ينإ مهللا :لاق نمعو لا رفعج نبا

 ناو مسقلا دارأ اذإ ةرافك اذه ىيف هيلعف لعف مث اذكو اذك لعفأ

 . هيلع عيش الف ءاعدلا نم ائيش دارأ ناك

 ءيش لك نع لئسو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلأسم
 ىلع لعجو ىمس ام هيلع :لاق ؟اذكو اذك لع دبعلا هلوقي

 ١ . كلذ نم هجرخي ال هسقن

 . هلل نلع وأ لع هللا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . ةلسرم نيمي : لاق

 اشاح وأ هللاب ذوعأ : لاق لجر يف يلع نب ىسوم ىلع وبأ لاق

 . نيميلا ىلإ دصق ام الإ نيمي هيف سيل نأ هلل

 هنا هللا ذاعمو هلل اشاح هلوق يف :ليق دقو لاق : ةلأسم

 . نيميلا هب ديري نأ الإ نيميب سيل : لاق نم لاقو

 هللا ذاعم : لوقي لجر نع ث نزي ىنب فحصم نمو : ةلأسم

 .اذك وأ اذك تلعف نا

 .ةخسن نم رثكا يف اذكه )١(

 ۔ _ ١٩



 . هللاب ذوعأ هلوقك يه نيميب تسيل : لاق

 . نيمي اهنإ : هللا دبع وبأ لاق

 : لاق نإو ؛هنعو ىلع يبأ باوج نمو :هريغ نمو : ةلأسم

 الإ نيمي اندنع كلذ نوكي الف اذك لعفأ مل نا هللا الإ هلإ ال

 . هفلح انيمي هلعجي نأ

 ثنح نإف اذكو اذك نلعفأل هللا مسب :لاق نمعو : ةلأسم

 . نيميلا دارأ نإ انيمي رفك

 ام تأام وهالإ هلإ ال يذلا هللاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ةرشع ماعطإ هيلع :لاق ؟ثنح مث ضرألاو تاومسلا نيب

 مايصف دبي مل نإف كلذ يف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ نيكاسم

 . مايأ ةثالث
 نم ةرافكلا هيف مزلي يذلا : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 يذلاو كبرو يبرو هللا ميأ وأ هلاب وأ هللاو : لاق نم ناميألا

 . قحلا وه هللاو هللا هب دارأ اذإ قحلاو هثنابو كقلخو ينقلخ

 وهو ۔ ةرافك هيلع سيل : لاق ؟لدعلا قحلا دارأ نإف : تلق

 كتمرحو ةبعكلا قحو هللا لوسر قحو هللا دبع انآو هلوقك

 ةرافك الو رافغتسالا هيف اذهف مامالا ةمرحو مالسالا ةمرحو

. نيمي يه : لاق ؟هللا قحو هلوقف : تلق



 هب ديري ىتح نيميب سيلف كيلع تفلح هلوقف : تلق

 كتلأس هلوق الو نيميب سيلف هللاب كتلأس :هلوقو ، نيميلا

 امأو . مالسالا قحب كتلأس هلوق الو كنيبو ينيب يذلا محرلاب

 . نيمي وهف نيميلا كلذب دارأ اذإف نيمي نلع هلوق

 . نيميب كلذ سيلف فلح نكي ملف فلاح انآ:هلوقو

 يهف نيمي هيلع :لاق اذإ هنإ : ليق دقو لاق ؛هريغ نمو

 .اذكو اذك تلعف نإ نيمي لع لاق اذإ نيمي

 . نيميلا كلذب ديري ىتح : لاق نم لاقو

 لع لبق نم هسفن ىلع ليئارسا مرح ام هلوقف : تلق

 ؟ مارح

 ماعطا هترافكف هيف ثنح ءىش يف نيميلا دارأ اذإ : لاق

 . نيكاسم ةرشع

 . مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف : لاق

 ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 مث اذكو اذك لعف نإ لابجلا هنع زجعت ام هيلع : لاق لجر نع

 نإو © ةظلغم نيمي هيلعف نيمي كلذب ىون ناك نإ :لاق ؟لعف
 . هيلع ءيش الف انيمي كلذب وني ملو السرم ناك

 ؟لابجلا هنع زجعت نيمي لع : لاق نإف : تلق : ةلأسم

 . نيمي ةرافك : لاقف

۔ - ٢١



 هللابو هللا يف ىسوم نع نايثع نب ناميلس نع : ةلأسم

 .اهلك ناميأ هثلاتو

 كلذ يف ملعن الو نيمي يهف هللاو : هلوق امأو : لاق : ةلأسم

 . نيمي :لاق نم لاق دقف هللاب هلوق كلذكو ،افالتخا

 هلوق امآو نيميلا هب ديري نأ الإ نيميب سيل :لاق نم لاقو

 . نيميب وه سيلف الإو نيمي وهف انيمي دارأ نإف هللات

 .اذه ىلع نيمي هنا : ليق دقو

 : لاق نمع بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ تلأس : ةلأسم

 نكي ملو ةجح نيثالثب فلاح انأ :لاق وأ ديدش نيمي هيلع
 ال هنأ لعف مث اذكو اذك لعفأ ال نا انيمي اذه دقتعي ملو فلح

 . هيلع ةرافك

 . هبر اهنم رفغتسي ةبذك يه : لاقو

 .ةجح نيثالث هيلع نا ةجح فلح هنأ ربخأول كلذكو

 هنا هلعف نكي مل ائيش لعف هنأ ربخي نيمي هيلع :لاق ول كلذكو

 هسفن ىلع لعجي نأ ديري نيمي هيلع لاق نم الإ هيلع ةرافك ال

 . نيمي ةرافك هيلعف انيمي

 سيلف نيمي هيلع لاق نإ هنإ :ليق دقو :لاق ،هريغ نمو

 نإ نيمي هيلع لاق اذإ مسقلا ريغ ائيش يوني نأ الإ نيمي هيلع

 .اذكو اذك تلعف

۔ _ ٢٢



 :لاق هنأ ةديبع يبأ نع مشاه نع انل يورو : ةلأسم

 . هللاب تمسقأ لوقي ىتح نيميب سيل هنأ تمسقأو تفلح

 .(نيمي) تمسقأ : لاق هنا حون يبأ نع يورو

 : لاق لجر يف روهمجلا يبأ نب ةخيش نع يورو : ةلأسم

 ضعب نع ىور هنأ ناييلا نب ضيف نع يور هللا لوسر قحو

 . نيمي وهف انيمي هب دارأ اذإ هناوخا

 : لاق ؟هل ةرافك ال نيمي هيلع :لاق لجر نعو : ةلأسم

 . نيمي هيلع ةبقع نب حاضولا

 لأس هنا هللا قحو :لاق نمع بلهم انل ىورو : ةلأسم

 انيمي هيلع لعجف اهنع عيبرلا تلأس :لاق :لاقف ؟اهنع ابوبحم

 . اموي نيرشع مايص وأ نيكاسم ةتس ماعطإ

 ةتس مايص وأ انيكسم نيرشع ماعطا دارأ هلعل : هريغ لاق

 . نانيمي ناك اذإ ماعطالا مدع دنع لوقلا جرخي كلذك مايأ

 . ةلسرم نيمي ةدجاو نيمي : ليقو

 ديري هلل دمحلا :لوقي نميف بوبحم نع ةرفص وبآ لاق

 . نيمي هيلعف ثنح مث هللاب تفلح وأ نيميلا كلذب

 نع ۔ هللا همحر _ يلع يبأ بتك نم هنا دجوي امم : ةلأسم

 . هلل لع وأ لع هلل : لاق لجر

 . نيمي وه : لاق

۔ ٢٣ ۔



 يلع :لاق لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ باوج نفو

 ماعطا نيمي ةرافك يهف هللاب لع وأ اذكو اذك نلعفأل هللا يف

 ةثالث مايصف دبي مل نإف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع

 . مايأ

 . ظيلغتلاب هنا : ليق دقو :لاق ،هربغ نمو

 ةرافك هللاب لعو نيمي وهف هللا يف لع هلوق :لاق نم لاقو

 .ةظلغم نيمي ةرافك هلل لعو ث ةلسرم نيمي

 . ةلسرم نيمي ةرافك هلك : لاق نم لاقو

 لاق ؟ثنح مث اهل ةرافك ال نيمي لع لاق نمعو : ةلأسم

 . ظيلغتلاب اهترافك :رثؤملا وبأ

 نميف ليق كلذكو ث ةلسرم نيمي ةرافك : ليق دقو : لاق

 طيحتسي :لاق نم لاقف تناك ام ملعي مل مث انيمي فلح

 . ظيلغتلاب ةطاحتسالاو هسفنل

 كلذ ريغ ملعي ىتح ةلسرم نيمي ةرافك :لاق نم لاقو

 . نيقيلاب

۔ ٢٤



 عب ارل ب ابل

 زاوجلاو هب فلحي امم ءيش ءايس أ ريسفت يف

 رباج ييأ نم باوج اذه ؟رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 . ىلا رقعج نب دمحح

 اذإف : لاق ؟كلذ يف ربي ىتم هيلع نعفريل فلح نإو : تلق

 نم هيلع .عفري نأ نكمي ال لاح ىتأ ناك نإو شرب هيلع عفر
 نيصقتسيل فلح نإو ‘ثنح هيلع عفري مل وأ امهدحأ توم

 دقف دهتجاو هبلطم لك بلطو عفر نإف بلطملا يف هيلع

 . ىون امو وهف ةين هل نكي مل ناو ىصقتسا

 ىون امو وهف ةين هل ناك نإف ،كهسفن نفرعيل فلح نإ كلذكو

 فلح نإو هفرع دقف نالف هنأ هناسلب هسفن هفرع اذإف الإو

 امأو رب دقف هبقاع اذإف ةبوقعلا امأف هنبقاعيل وأ هنقثويل وأ هنعوسيل

 هنأ كلذ لاق اذإف الإو ىون ام هل كلذف ةين هل ناك نإف يقابلا

 .رب دقف لعف ام هعاس دق

 اذكو اذك نيبو هنيب نلوحيل هلوق امأو هنمرحيل هلوق كلذكو

 .رب دقف كلذ نيبو هنيب لاح اذإف

 ام اندنع ربلاف .هنربيسوأ انالف ن ربي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

۔ ٢٥ _



 وأ هنع ىضري ال فلح نإو ،لعفلا وأ لوقلاب عيش نم هب ربي

 بضغلا كلذكو ،هبلق يف اضرلا لخد اذإ كلذكو هنع نيضريل

 .اضيأ كلذ وحن ةبحملاو
 فلح اذإ وه ام ةيدابلا راوج نعو هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 ؟كدنع كلذ دح ام رضح وأ ةيداب مهو انالف روابي ال لجرلا

 كلذ زؤاج امف اتيب نيعبرأ .ىلع راوجلا نا :لاق نم لاق

 ردق ىلع مهنيب راوجلا نوكي نأ يعم ةيدابلاو ،راوجب سيلف
 . ةرماع ضرألا تناك ولو اتيب نيعبرأ ردقب كلذ

 توصلا عمسي ثيح نم ةيدابلا نأ وجرأ : لاق نم لاقو

 .رانلا سبقو هاعد اذا

 همحر _- بوبحم نب دمح هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىلإ هلخدي ال تيب وأ هلكأي ال عيش نع فلح نمعو ۔ هللا

 ىلإ ىنعي . ةرذلا ىلا وأ ءاتشلا ىلا وأ فيصلا ىلا وأ ظيقلا

 دقو ظيقلا ضعب ىلإ وأ ظيقلا رخا ىلإ :لاق وأ كاردلا

 سحي دقو .رخأتي ام اهنم رخأتيو مدقتي ام لخنلا نم مدقتي
 . هتقو ريغ يق دربلا

 امأف ادح هيف نودحي اللو الوق كلذ يف نومجنملا لوقي دقو

 لبق امأو ةماعلا عم ظيقلا كردي نأ ىلإ وهف ظيقلا ىلإ هلوق
 . ثنح ال كلذ

۔ ٢٦ ۔-



 رخا نم بطرلا ىنفي نأ ىلإ وهف ظيقلا رخآ ىلإ هلوق امأو
 . اريثك وأ ناك ليلق ظيقلا

 . بطرلا لوأ كارد ىلإ وهف ظيقلا لوأ لاق اذإ كلذكو

 نم ءيش رخا ىلإ وهف ظيقلا رخآ ىلإ :لاق اذإ كلذكو
 . بطرلا

 ظ ق ىضقنااذإوهف ظيقلاءاضقنا ىلإ :لاق اذإو

 . ةماعلا

 عم فيصلا كردي نأ ىلإ وهف فيصلا ىلإ :لاق اذإ كلذكو

 . سودلاو زازحجلا يف ةماعلا

 نأ ىلإ وهف .ةرذلا لوأ ىلإ :لاق اذإو ةرذلا يف كلذكو

 رخا ىلإ وهف ةرذلا رخا ىلإ :لاق اذإ : كلذكو .اهمدقأ كردي

 . ةرذلا يف عيش

 يقب ولو ةلخنلا سانلا دج اذإ وهف عبرلا ىلإ :هلوق امأو

 . كلذب دتعي مل ظيقلا ريخاوم نم ءىش
 تويبلا سانلا لخدي نأ ىلإ وهف ءاتشلا ىلإ :هلوق امأو

 لهأ باسح ىلإ كلذ يف رظنلا سيلو دربلا نم نورتتسيو

 هتقو ريغ يف دربلا سحأ ولو تاقوألا باسحو موجنلاب ةفرعملا

 سيلو ظيقلا يف دربلا دجو ابر هنآل ثنحي الو هب دتعي ال كلذف

 . ءاتشلا يف كلذ

۔ _ ٢٧



 ةالص نيلصيل فلح لجر نعو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 . ائيش صقني الو اهيف ديزي ال

 نإ رب دقف دزي ملو اهيف صقني مل هتالص ظفح اذإ : لاق

 . هللا ءاش

 : لاق لجر نعو ۔ هللا همحر يلع نب ىسوم باوج : ةلأسم

 رطفأ ادحاو ًاموي الإ بجر رهش ماصف بجر رهش موص لع هلل

 . نيمي ةرافك هيلعو رهش موص فنأتسي هنإف هيف

 هيلع اينإو ةرافك هيلع سيل :ليق هنأ ؛ يعمو :هريغ لاق

 نوكتف ثنحيف افورعم ارهش دحي مل هنأل اعباتتم رهشلا موص

 . ةرافك هيلع

 ضقتنم يمايصف اذكو اذك تلعف نإ : لاق لجرو : ةلأسم

 امم ءعيشلا كلذ ناك نإف السرم ناك وأ فورعم مايصب ىنعو

 ناو ضقتنم يمايصف تبذك نإ :لاق هنأ لثم موصلا ضقني

 اذه نم ناك ام وأ لاق ايك قداص وهف اذه هابشأ وأ تعماج

 هلعف نإ موصلا ضقني ال امم اذه ريغ ءيشل لاق نإف هجولا

 ۔ ضقتني ال هموص نأل ابذك يدنع جرخي اذهف ضقتنم همايصف

 ۔ نيميلا كلذ يف ينبجعأ هجولا اذه نم نيميلا كلذب دارأ نإو

 نإو ، نيمي بوجو هيلع يل نبي مل انيمي اذه لثمب دري مل نإو

 ايثإ مثأ هنأ ينعي ضقتنم هموصف اذكو اذك لعف نإ اذهب ىنع

۔ ٢٨ ۔



 لوق نم جرخي ام ىلع نيمي يدنع اذهف موصلا هب ضقتني
 ائيش كلذ يف جرخي ملو ظافلألا هذهل السرم ناك نإو انباحصأ

 ءيشب الإ اذه يف نيمي هيلع يل نيبي الف نيميلا ىنعم بجوي

 . ظافلألا نم نيميلا بجوي

 ال فلح لجر نعو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 ؟ال مأ ثنحيأ امالس هيلإ لسرأ وأ ةيده هيلإ ىدمهأف انالف لصي

 دق هنأل ثنحلا هيلع تيشخ الإو ىون امووهف ةين هل ناك ناف

 هنكمي نمل مالسلا بسحأ كلذكو ،ةلصلا نم ةيدهلا نإ ليق

 . ملعأ هللاو ةلصلا نم ليق دقف لوصولا

 هيلع تبجوو ثنحو جحي هنأ رذن نمو ؛هنعو : ةلأسم

 نأ رذن نم كلذكو دحاو جح هيزبجي له ةضيرفلا ةجح

 رذن نمو ؟هيلع الدب وأ ناضمر رهش هيف ماصف دلب يق موصي

 لوخد هيزبحي له نالف ينب تيب نأ رذنو هلخدي مل اتيب لخدي هنأ

 يف يلصي نأ رذن نم كلذكو اعيمج نيرذنلا نع تيبلا اذه

 ؟ال مأ كلذ هيزبجيأ ةضيرف ةالص هيف ىلصف عضوم

 ثنحلا ةجح نع .هيزجت ةضيرفلا ةجح نأ تفرع دقف

 ءيش يف .ةين رذن يذلل نكي ملام تركذ ام لك يف كلذ بحأو

 . ملعأ هللاو ليق ام ضعب ىلع هتين هل تناك ةين هل تناك نإف

 نب نازع نع رثألا ءاج رهزألا نب يراوحلا نع : ةلأسم

۔ _ ٢٩



 نب دمح رباج يأ ىلع هتضرع ينأ يعم اميف هللا همحر - رقصلا

 هلل لمحي وهف اذكو اذك لعف نا لاق لجر نع هتلأسو رفعج

 :لاقف .؟ةمايقلا م مو ىلا ط موب يف آربو قلخ نم لمعك هتعاطب

 . 3 ي .-.. .. قيطي الام هنفن .ىفع اذه لنح دق

 نم رثكأ همزلا ال : لاق ة ؟ةرافكلا نم هيلع ىرتايف : تلق

 ١ . ظيلغتلا
٥ 

 دبعلا هلوقي عيش ىلك نع لئسو ديزي نب ةنادغ باتك نمو
 هجرخي ال هسفن ىلع لعجو ىمس ام هيلع امنإف اذكو اذك ئلع

 . كلذ هنم

 يبآ باوج يف رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اذه مصي مل نإ : هتأرمال لاق لجر ي يلا رفعج نب دمحم رباج

 كلذ ماصف جحلا رهش وأ ةجحلا يذ رهش وأ لاوش وهو رهشلا

 ؟لاح ىلع مويلا كلذ يف ماص وأ رحنلا موي وأ رطفلا موي الإ

 نكلو هعفن ام هماص ولو ،ديعلا موي موصي ال هنا:لوقأف

 ثنح الو ‘، موي ناكم اموي موصيو هلدبيو ديعلا موي يف رطفي

 ال هنإف رحنلا موي وأ رطفلا موي موصي نأ فلح نإو شيلع

 . ثنحلا هيلعو مويلا كلذ يف مايص

 هذه ماص دقل فلحف ديعلا موي الإ ةنس ماص نإ : تلق

.ديعلا موي ناكم اموي ماص اذإ اثنح هيلع ىرآ الف ةنسلا



 نيملسملل ىلوت نإ رهدلا مايص هيلع : لاق لجرو : ةلأسم

 ىتح رهدلا مايص همزلي :لاق ؟همزلي ام مهل ىلوت مث . ةيالو

٠ 

 . تومي

 ءاش ام هنم رطفي نأ رهدلا مايص همزلي نأ هل ىرت لهف

 . كلذ هل سيلف ؟انيكسم موي لك معطيو

 مويلا نع معطأ اذإ كلذ هل ليق دقو : لاق ؛هريغ نمو

 .رطقي نأ لبق هرطفي نأ ديري يذلا

 . مايصلا نع زجعي نأ الإ كلذ لعفي ال : لاق نم لاقو

 هنيمي موصي نأ هلف هيلع نيمي ةرافك موصيأ : تلق ؛ هنمو

 . {, || .؟انيكسم موي لك نع معطيو
 اظلغم ناك نإ نيميلا نع معطأ ءاش نإو :لاق ؛هريغ نمو

 نإو هسفن ىلع لعج نم ىلع ماصو لتقلا وأ راهظلا ريغ نم

 . مايصلا هزجي مل ماعطالا ىلع ردقي نمم ناكو السرم تناك

 هثنح دعب وه اينإ سيلأ رهدلا مايص همزل اذإ : تلق ؛هنمو

 ثنح ام دعب الإ رهدلا مايص همزلي سيلف ءاوس همايص هيلعف

 مايصلا ىلع ردقي ال نأ الإ رفاس اذإ رطقي نأ هل سيل لاقو

 هرطفأ موي لكل هيلعف رذع نم رطفأ نإف راطفالا هل زوجيف

 ۔ نيكسم ماعطإ

 موي لك نع معطأ مايصلا عطتسي ملف ضرم اذإ كلذكو

۔ - ٣١



 هيلع سيلو ايهيف رطفي نأ هلف رحنلاو رطفلا موي امأو ،انيكسم

 .اهناكم معطي نأ

 ىتح موصي نأ مايصلا دحف ضرملا يف امأ :لاق ؛هريغ نمو

 اذإف رقسلا امآو ث مايصلا موزل يف كلذو ، مايصلا نع فعضي

 نم دشأب وه سيل انيكسم موي لكل معطيو رطفي نآ هلف رفاس

 . باوصلاب ملعأ هللاو ناضمر

 ىلوتيو ثنحي نأ نيملسملل ىلوتي نأ فلح نمل ىرت لهو

 ثنحي ال نأ انيلا بحاف ؟مهل ىلوتي الو ثنحي ال مأ لضفأ مهل
 ةوعدلا باهذ هكرت نا فاخي ةماعلا. مامإ نوكي نأ الإ

 ءاش نإ انيلإ بحأ ةمامالا يليو ثنحي هنإف ةعيبلا مادطصاو

 ط

 . هللا

 لك : هل اولاقف نولكأي موق ىلع لخد لجر يف ليقو : ةلأسم

 .انعم

 . مئاص ينإ : لاقف

 ؟ مايصلا اذه ام : اولاقف

 ىلو مايأ ةثالث مايص لع ناك وأ مايأ ةثالث مايص لع : لاقف

 مايص هيلع نأ راثآلا ضعب يفف هسقن ىلع لعجي نأ كلذب وني

 . هسقن ىلع لعجي نأ الإ هيلع سيل راثآلا ضعب يفو مايأ ةثالث

 : لوقي لجر نعو بوبح نب دمح هللا دبع يب ا نع : ةلأسم

۔ _ ٣٢



 قدص دقو ال : لاقف ؟ءيش هيلع له مسق ريغ يف هثلا دهع هيلع

 . هللا دهع هيلع

 هلخد نإ امارح هيخأ تيب هيلع لعج لجر نعو : ةلأسم

 نا امارح هيلع لعج مث هملك نإ امارح هسفن ىلع لعج مث

 ؟ ابوث هل سبل

 .دحاو سلجم يف ناك اذإ ادحاو انيمي هلك كلذ ريصي : لاق

 تيب هسفن ىلع لعج اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 همالكو ،هسبل نإ امارح هيلع هبوثو هلخد نإ امارح هيلع هيخأ

 كلذ نم عيش لكل نا هلك كلذ لعفف هملك نإ امارح هيلع

 .دحاو سلجم يف كلذ ناك ولو & نيمي ةرافك

 ولو ث ةققتم ظافلأب فلاحلا فلح اذإ ناميألا يف : ليقو

 لك يف اهيفف ثنح اذا دحاو سلجم يف دحاو ىنعم يف ترثك
 . ةراقك ظفل .

 تناك اذإ ناميألا ترثك ولو ةدحاو ةرافك هيلع اينإ : ليقو

 سلاجع وأ تاماقم وأ سلجع يف كلذ ناك نإو دحاو سلجم يق

 . ةرافك سلجم وأ ماقم لكلف

 هيلع انإف ةراقكلا تقفتا اذإف ظافلألا تفلتخا ولو : ليقو

 . تارافكلا تقفتا اذإ تفلتخاو ظافلآلا ترثك ولو ةدحاو ةرافك

 ن ا ال ا دح او ىنعم ق ناك ولو ةر افك كلذ نم ظفل لك ق ليقو

- ٣٣ _



 دحاو ىنعم يث دحاو سلجم يق ناك اذإف دحاو سلجم يف نوكي

 ةدحاو ةرافك يهف تارافكلا تقفتا ام ظافلألا تفلتخا ولو

 ظقفل نم سلجم وأ ماقم لكلف تاماقملاو سلاجملا تفلتخا ناو

 . تارافكلا تقفتا ولو ةرافك فلتخ

 نم قفتي اييف قفتي ايناو ظافلألا تفلتخا اذإ تارافكلا تقفتا ولو : ليقو

 . ترثك ولو اذه هابشأو هقلاخربو نمحرلابو هللاب فلحم نا لثم ظ فالا ىناعم

 تناك .لالح هل مارحلاو مارح هيلع لالحلاو هللاب فلح ولو دحاو ىنعملاف

 . اهيف تارافكلا تقفتا ولو { ةفلتخم ىناعمو ةفلتخم ظافلألا هذه

 نعلو هللاب فلح نإ نكلو ىنعملا يف قفتم هلثمو اذه : ليقو

 ..ةفلتخم يناعم هذه تناك ههجو حبقو هسفن

 نم حبقلاو نعللاو . هللاب نيميلا اذه يف فلتخي اينإ : ليقو

 الو تقملاو يزخلا يف ايهههبشأ امو ناقفتم امهو هللاب نيميلا تاغل

 ينارصن وأ يدوهي وه هلوقو تارافكلا تقفتا ولو كلذ هبشي

 . قفتم هلثمو كلذ يف كرشم وأ يسوجع وأ

 نع هتلأسو بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي امم : ةلأسم
 : لاق ؟ثنح مث ةقدص هلايف الإو اذك لعفي نا فلح لجر

 . هلام رشعب قدصتي

 رشعب هنم قدصتي : لاق ؟تارم رشع فلح نإف : تلق

۔ -_ ٣٤



 . تارم رشع ىلإ رشع دعب

 ىمس نإ هب ذخأن يذلا - هللا همحر - يراوحلا وبأ لاق

 . هيلع ءيش الف مسي مل نإو هلام رشع هيلعف ءارقفلل

 ايههمحر يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذك

 رشع هيلع امنإف دحاو ىنعم يف تارم رشع فلح ناو . هللا

 . دحاو

 يف هلام رشع هيلع :لاق نم لاق دق معن :لاق ؛هريغ نمو

 . هلك هلام بهذيو تارم رشع اذه

 .رشع دعب رشع هيلع :لاق نم لاقو

 دحاو ىنعم يف ناك اذإ دحاو رشع هيلع :لاق نم لاقو

 يف ناك نإو رشع ىنعم لكل هيلعف ىتش ناعم يق ناك اذإ امأو

 . فالتخا كلذ يف ليق دقف ةفلتخح لبس يف دحاو ىنعم

 هلامرشع :لاق نم لاق دقف ىون الو دحأب مسي مل اذإ امأو

 . (ءارقفلل تاقدصلااينإ) نوفورعم اهلهأ ةقدصلاو ءارقفلا ىلع
 ءارقفلل ةقدصلا نأ وه فرع اذإ رشعلا هيلع : لاق نم لاقو

 . ةقدصلا عضوم افراع ناكو ةقدصلا عضوم فرعو

 . مسقلا دارأ هنأل نيمي ةرافك هيلع :لاق نم لاقو

 . يوني وأ يمسي ىتح هيلع ءيش ال :لاق نم لاقو

 ةقدصلا نأ فرعي ناك اذإ :لاق نم لاقو رخا عضوم يقو

۔ -_ ٣٥



 ، نيكاسملاو ءارقفلل يهف ةقدصلاب فلح مث نيكاسملاو ءارقفلل

 . مسي مل ولو
 . هيلع ءيش الف الإو يوني وأ يمسي ىتح :لاق نم لاقو

 يف هللا ايهمحر ىلع نب ىسوم نع هللا دبع وبأ ظفح : ةلأسم

 . ةنعل فلأ هيلع :لاق لجر

 . ةدحاو ةراقك هيلع : لاق

 . دوهع ةسمخ هيلع : لاق لجر ىيف هللا دبع يبأ نعو

 ةرافك دهع لكل هيلعف هللا دوهع هيلع : لاق اذإ : لاق

 . معن : لاق هريغ نمو

 .اهلك دوهعلا يف هيزبت ةدحاو ةرافك : ليق دقو

 نورشع هيلع لوقي يذلا يف هللا همحر : يراوحلا وبأ لاق

 . ثنحي مث هللاب ادهع

 هيلع لوقي يذلا امأو ، ةلسرم انيمي نورشع هيلع : لاق

 . ةظلغم انيمي نورشع هيلعف ثنحي مث هلل ادهع نورشع

 هيلع لوقي يذلا رثؤملا يبأ نع : يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 . هللا دهع هيلع لوقي يذلا لثم اذه نا هلل

 لثم كلذ نوكيأ هللا قاثيم هيلع : لوقي يذلا يف : تلق

 . هللا دهع هيلع لوقي نم

۔ - ٣٦



 . معن : لاق

 لوسر دهع هيلع لاق نم هنا دارأ اذإ هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 قاثيم كلذكو هلا دهعك هللا قاثيمو هللا دهع هيلع لاق نمك هللا

 . يتبجعي كلذكو هللا لوسر

 همحر _ مكحلا نب ناميلس ناورم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 اذك تلعف نا ادهع هللا يطعأ ينإ لاق لجر نع تلأس ۔ هللا

 ةرافك هيلع لوقأ ينإف ثنح نإف ؟اذكو اذك لعفأ نا وأ اذكو

 نإف هل ليق اييف يراوحلا نب لضفلا نع دجوي امم : ةلأسم
 دهع اهيلع لوقت ىتش تويب يف ىتش عضاوم يف كلذب تفلح

 . ةرم دعب ةرم اهب نودعيل هللا

 ةرافك الإ اهيلع سيلف دحاو ىنعم يف كلذ ناك اذإ : لاق

 . تثنح اذإ ةدحاو

 معطي وأ قتعي ظيلغتلاب هللا دهع هيلع لاق نم ةرافك : لاقو

 آدبيو نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل اذإف انيكسم نيتس

 . هللا ركذ دق هنأل ماص دبي مل نإف البق قتعلا وأ ماعطالاب

 مث ائيش نلعفيل هللا دهع هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 مارح هيلع لاق مث هنلعفيل وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلح

 . ةدحاو انيمي رفكي :لاق ؟ثنح مث هنلعفيل

٣٧ _



 وه :لاق نميف ناورم يأ نع دايز وبأ ظفحو : ةلأسم

 . ثنح مث يسوجع وأ ينارصن وأ يدومهي

 دحاو ىنعم ىلع ناك .اذإ ةدحاو ةرافك ةلم لكل : لاق

 نا بوبحم نع هللا ديبع نب ناورم يبأ نع دايز وبأ ظفحو

 . ةدحاو ةرافك ثنحلا يف تقفتا اذإ تارافكلا

 ىلإ هعفري هللا همحر _- بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملا وبأ لاق
 . دحاو ظفلب تناك اذإ ةدحاو ةرافك هنإ هيبأ

 .اذه ليق دق معن :لاق ؛هريغ نمو

 دعاقم ىق هنأ الإ دحاو ظفلب ناميألا تناك ول : لاق نم لاقو

 . ةرافك دعقم لكلف ىتش

 سلجم يف تناك ولو ةرافك ةظفل لكل : لاق نم لاقو

 .دحاو

 الو اهيف ديزي ال ةالص نيلصيل فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ائيش صقني

 ءاش نإ رب دقف صقني ملو دزي ملف هتالص ظفح اذإ : لاق

 . هللا

 لبق الف اذكو اذك تلعف نإ : لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 نإ لاق يذلا عنصف عجرف يسن مث ةالص الو اموص يتم هللا

 . نيرهش مايص هيلع نأ ىأرف اذكو اذك تلعف

۔ ٣٨ ۔



 : لاق رهزأ نأ يورو ،۔يلع نب ىسوم نع كلذ يورو

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وأ مايأ ةثالث مايص هيلع

 كلذ لعف نإ هيلع ثنح ال : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 . ايسان

 نأ فلح نمع هتلأسو ۔ هللا همحر ۔ دايز يبأ نع دجوي امم

 موصي نأ هل لحي ال هنأل ثناح هنإ لوقأ : لاق ؟رهدلا موصي

 نم فلح نإ تيأرأ ، هلك رهدلا موصي هنا فلح دقو ديعلا موي

 اهسيلأ رطفأف ديعلا موي اهيف ءاجف اهموصي نأ ةنسلا يق ةليل لوأ

 يذ نم ةليل لوأ يف فلح نإ كلذكو رطفأ دقو ةنسلا نم

 يه سيلأ رطفأف رحنلا موي ءاجف هلك رهدلا موصي هنأ ةجحلا

 نأ هل لحي ال هنإ : تلقف ؟هلك هموصي هنأ فلح دقو رهشلا نم

 . هموص ىري الو ديعلا موي موصي

 ةنسلاو رهدلا نم ديعلا موي نآل ثناح هنإ لوقأ : لاق

 . ملعأ هللاو رهشلاو

 يف اذه لثم يف ثنح هنإ : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 .رذنلا يف فلتخيو فالتخا هيف ىل نيبي الو نيميلا

 ثنح ءيش يف نيرهش مايص هيلع : لاق نمعو : ةآسم

 زاجآ دقف ؟كلذ قرفي نآ زوبي له : تلق نيعباتتم لقي ملو هيف

 مايآلا قرفي ال نأ لوقلا رثكأ وه يذلا بسحأو زاجأ نم كلذ

۔ _ ٣4٩



 اعباتتم هموصي رهش لك ناك نإو ،ةعباتتم نوكت نأو اذه يف
 وجرأف رطفي مث اعباتتم رخآلا رهشلا موصي مث رطفأ ام رطفي مث
 . كلذ زوجي نأ

 مث ههجو حبق نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 عجر مث انبل موقل برشي ال نيرهش مايص هيلعف الإو :لاق

 ام الزنم مهل لخدي ال نيرهش مايص هيلعف الإو ههجو حبقف

 وأ دحاو سلجع يف اذه ناكو ثنح اذإ ةرافكلا نم هيلع ىرت

 ثنح ءيش لك يف اذه يق هيلعف تفصو ام ىلعف؟ىتش دعاقم

 نيرهش مايص هيلعف مهل انبل برش نإو هسفن ىلع لعج ام هيف

 لثم هيلعف اماعط مهل لكأ نإو مايأ ةثالث مايص ةحبقلل هيلعو

 سلجم يف اذه ناك كلذ لثم هيلعف الزنم مهل لخد ناو كلذ

 ىتش دعاقم يف وأ دحاو

 فلخ يلصي ال فلح لجر يف هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 الف ركذ هتالص نم غرف الف هفلخ ىلصف اموي يسن هنإ مث نالف
 . ثنحي : لاق ؟بنج وه اذإف رظن

 ىلص املف عىضوتم وهو ابنج نكي مل نا تيأرأ : تلق : لاق
 ؟كلذ يف يأرلا فيك عنص ام ركذ رثكأ وأ لقآ وأ ةلماك ةعكر

 : لاق نوكي نأ الإ ثنح ةالصلا نم ائيش هفلخ ىلص اذإ :لاق

ىتح ثنحي مل هاونو ةالص :لاق اذإف ةالص هقلخ يلصي ال



 . ةالص هفلخ ىلصي

 . ناضمر رهش ىف ةلفان هفلخ ىلصف ةالص :لاق نإف : تلق

 ةالص لوقي وأ ةين يوني نأ الإ ثنح نيتعكر ىلص اذإ :لاق

 . ةضورفم

 ةالص هقلخ ىلصي ال فلح اذإ :لاق نم لاق ،هريغ نمو

 ةلفان هفلخ ىلص نإو . ةمات ةالص هفلخ يلصي ىتح ثنحي الف

 هنأل ةايسم ةالص يلصي ىتح ثنحي ال هنآل نيتعكر ىلصي ىتحف

 . ناذالا متي مل مث هنم ائيش نذآو ناذالاب ادبف نذؤي ال فلح ول

 . ثنحي : لاق نم لاقف

 اذه يف فدالتخالاو كلذك ثنحي ال : لاق نم لاقو

 . هلاثمأو

  

۔ _ ٤١





 كرشملاو دبعلاو يبصلا نيمي يف

 يف ةلأسم تعقو :لاق دمحأ نب نسحلا نع : ةلأسم

 .كب جوزتي نأ ديري انالف نا ءاسنلا اهل تلاق ةأرما ىف سلجملا

 الو :اهل نلقف هب تجوزت ال ةجح فلآ هلل حلع : تلاقف

 . هريغ
 . هربغ الو ::تلاق

 فلآ هلل لع :تلاقف ؟تفلح فيك :كلذ دعب ال نلق

 . هريغ الو انالف تجوزت ال ةجح

 اهجيوزتب الإ ثنح ال اهنا ۔ هللا همحر _ : ىلع وبأ اهيف لاقف
.٠٥ 

 نيميلا تدقع انإ اهنأل اهيلع ثنح الف هريغ امأو .هدحو نالفب

 الو كلذ دعب امل نلقف تتكس مث وه هيلإ تدصق امنإو هدحو

 فيك اهل نلق مث .ءيشب اذه نكي مل هريغ الو : تلاقف هريغ

 . ادح مهربخت اهنأكف اذكو اذك تلق : تلاقف ؟ تفلح

 اهتديق :ركب ييأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ اهيف لاق كلذكو

 . ملعأ هللاو ىنعملا ىلع

 . باتكلا اذه نم بابلا لوأ ىلإ عجر

۔ ٤٣



 غلب هنإ مث ةريثك اناييأ ثنحو هغولب لبق فلح يبص نعو
 اوفلتخا مهنأ الإ ال :لاق ؟ثنحلا هيلع له ناميألا ركذو

 . غلب امدعب ثنح مث يبص وهو فلح نميف

 . ثنحلا هيلع : لاق نم لاقف

 . هيلع ثنح ال :لاق نم لاق

 لوقأ الو تظفح ام تيدأ :لاق ؟تنأ لوقت ايف :تلق

 . ائيش
». 

 يبصلا امأو رفعج نب دمحم رباج يبأ باتك نمو : ةلأسم

 . كلذ همزلي الو هيلع ثنح الف يبص وهو ثنحو فلح اذإ

 نأ دعب ثنح مث يبص وهو فلح اذإ يبصلا يف اوفلتخاو

 اذهو هغولب دعب ثنح اذإ ةرافكلا همزلي :لاق نم لاقف غلب

 . هل نيمي ال يبصلاو نيميب عقي اينإ ثنحلا نأل لا بحأ يأرلا

 . لا بحأ لوألا لوقلا : هريغ لاق

 لاق رهزأ نب دمحم نب يراوحلا لاق ؛هريغ نمو : ةلأسم

 وهو ثنحو يبص وهو فلح نم : ىسوم نب ىسوم يلع وبأ

 غلب نأ دعب ثنحف يبص وهو فلح نمو هيلع ءيش الف يبص

 . فالتخا هيف اذهف

 . ةرافكلا هيلع ىأر نم مهنم

 وهو ثنحو دبع وهو فلح نمو؛هيلع ةرافكلا ري مل نم مهنمو

۔ ٤٤ ۔



 كرشم وهو ثنحف كرشم وهو فلح نمو هيلع عيش الف دبع

 . هيلع ءيش الف

 دبع وهو ثنح اذإ دبعلا نا : ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 نإو ماعطالاب هديس يأرب الإ رفكي نأ هل سيلو ثنحلا همزل

 قتع ىتح رفكي مل نإو كلذ هنع زاج معطأ وأ هديس يأرب ماص
 هل نذأيو ةرافكلا هعنمي الأ هديس رمؤيو ،ةراقكلا هيلع ناك

 ةعيضب كلذ رضي ملو ماص نإف معطي وأ موصي ىتح كلذب

 هلعفي نآ مزال كلذ نأل هيلع مثإ الو هنع كلذ ىزجأ هديس

 ءيش الف كرشم وهو ثنحو ث كرشم وهو فلح نإف كرشملا اماو

 ۔ هيلع

 هنا يبصلا يف لوقي نم لوق ىلعف ملسم وهو ثنح ناو

 نأل ثنحلا مزلي نأ بجوأ ذهو ثنحلا اذه مزلي ثنحلا همزلي

 نكي مل يبصلاو . هب نيدي نكي مل هنأ ريغ كلذب ابطاخم ناك اذه

 . الالض كلذل هكرت ناك الو لاوحألا نم لاح يف كلذب ابطاخ

 انيمي فلح ملحلا غلبي ملو ملتحي مل مالغ نعو : ةلأسم

 هيلع له الجر راص نأ دعب نم وأ هغولب لبق اهيف ثنحو

 . ال : لاق ؟ةرافك

 هثنحو هغولب لبق هفلح ناك اذا اوفلتخا دق :رثؤملا وبأ لاق

 . هغولب دعب

۔ _ ٤0٥



 . ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقف

 . ذخأن هبو هيلع ةرافك ال : لاق نم لاقو

 ملف كرشم وهو قتعلاو ةقدصلاب فلح نمعو : ةلأسم

 ؟ همالسإ دعب ثنحعأ ملس أ ىتح ثنحي

 ثنحلا هيلعف هيلع فلح ام هسفن ىلع مرحي ناك نإ : لاق

 . هيلع ثنح الف هسفن ىلع همرحي ال ناك ناو

 فلح دبع يف ليحرلا نب بوبحم نايفس ابأ تلأسو : ةلأسم
 نأ ،هل زاج هالوم هل نذأ اذإ ؟ةرافكلا هيلع بجت له ثنحف

 ةرافك هيلعف دبعلا قتع نإو .هل زبي مل هل نذأي مل نإو رفكي

 مل نإو دبع وهو موصلا هيلع : مهضعب لاق : مشاه لاق

 زاج هالوم هل نذأ نإو ث ةرافكلا هيلعف ثنح اذإ : هريغ لاقو

 هيلعف قتعأ نإف . مصيلف هالوم هل نذأي مل نإف رفكي نآ هل

 دعيلف ارسعم ناك نإو معطيلف ارسوم قتعي نيح ناك نإ ةرافكلا
 . قرلا لاح يف ماص نا يذلا موصلا

 . دقف قرلا لاح يف ماص نإ : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 . هتراقك هنح يزبتو هموص متيو ءاسأ

۔ ٤٦



 سداسلا باللا

 كللذ هبشأ امو بيغلاب ناميألا

 . ثنح اهلك بيغلا ناييآو رفعج نبا عماج نمو

 نأ هتأرما قالطب فلح لجر نع هتلأسو ؛هريغ نمو

 هنا : لوقي وأ يدنع لوقي نأ الإ ثنحي :لاق ؟رانلا يف جاجحلا

 . ثنحي ال هنإف رانلا لهأ نم

 جاجحلا نا لاق اذإ ثنحي هنا :ليق دقو :لاق ؛هربغ نمو

 وهف هيلع ناك ام ىلع تام ناك نا لوقي نأ الإ رانلا لهأ نم

 رانلا لهأ نم هنا هيلع دهشي نأ زوجي ال هنأل رانلا لهأ نم

 . بيغلا ةداهش نم كلذو

 تيبلا يف الجر فلخ لجر نع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلأسم

 نالف نع هلأسف اناسنا كلذ دعب يقلف تيبلا نم جرخ مث
 .مه

 ىلع فلح هنأ كلذو ثنحي ال :لاقف تيبلا يف هنا فلحف

 . تيبلا يف هنأ ةفرعم

 اهنم دحاو لك فلحف اريط ايأر نيلجر نعو : ةلأسم

 افلح اذإف فرعي ملف راط مث اذكو اذك ريط هنا هتجوز قالطب

 هنإ : لوقي امهدحأ ناك نإو كلذك ناك ولو اثنح بيغلا ىلع

 . ثنح هيلع نكي ل فلح اك هنا نقيتس ا دق

- ٤٧ _



 يفو هرظن دق هناو رهزآلا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 نالف مدقي وأ مويلا ثيغلا لزني مل نإ هتأرما قالطب فلح لجر

 نوكي نآ مزعلا ىلع كلذ يف فلح نإف اذه وحن وأ تومي وأ

 اهنأك هنيمي ناك نإو بيغ ىلع فلح هنأل هنيح يف قالطلا عقو

 كلذ نكي ملف ءايشألا نم اذكو اذك نكي ملو اذكو اذك

 . قلطت مل ناك نإو تقلط

 لثم ىلع فلح نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 هناكم هنأ رحبلا لثم وأ دمحيلا لبج لثم ةتباثلا ءايشألا هذه

 ؟ اثناح نوكي له لازام

 . هنع بئاغ وهو افلح هاري ال ناك اذإ ثنحي : اولاق دقف

 يبأ باوج نم :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 البج نأ بيغ ىلع فلح لجر نعو ةلإ رفعج نب دمحم رباج

 نإو هنع بئاغ وهو فلح هنآل ثنحلا هيلع نأ يدنعف هناكم

 . بيغلا ناميأ نم اندنع اذه سيلف هلاحب ناك هنا فلح ناك

 لوزت ال اهنا لابجلا يف اهنا : ليق دقو معن :لاق ؛ هريغ نمو

 . ةمايقلا موي ىلإ اهتوبث ىلع فلح نم ثنحي الو

 . ثنحيو ءاشي ام لعفي هللا نإ : لاق نم لاقو

 . ثنح اهلك بيغلا ناميأو رباج يبأ باتك نم : ةلأسم

 لإ رباج ييأ باوج نمو :رهزألا نب دمحح نب يراوحلا لاق

۔ -_ ٤٨



 . ثنحي اذهف بيغلا ىلع فلح نمعو

 نب ىسوم يلع وبأ لاق رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 . ثنح هملكف انالف ملكي ال فلح نم : ىلع

 جرخي الو تومي الو ادغ نالف مدقي ال فلح نإف : تلق

 ادغ ةمايقلا موقت الو ادغ ةنالف لمحت الو ادغ ةنالف دلت الو ادغ

 . كلذ وحن وأ ةمايقلا موقت وأ

 . كلذب فلح نم ثنحيو هوحنو بيغ اذه : لاق

 ةمايقلا تماق وأ جرخ وأ ادغ نالف مدق نإ : لاق نإف : تلق

 هيلع لالحلا نأ رذن وأ نيمي هيلعف اذه وحن وأ ةنالف تدلو وأ

 . هبضغ وأ « هللا ةنعل هيلع وأ لالح هل مارحلا وأ مارح

 . كلذ نوكي ىتح ثنحي الو بيغب سيل اذه : لاق

 يبأ باوج نمو رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 مل نإ هتأرما قالطب فلح لجر نعو لإ رفعج نب دمحم رباج

 . سمأ اذكو اذك عضوم باصأ ثيغلا نكي

 فلح ايك عضوملا كلذ باصأ ثيغلا نأ حص نإ : تلق

 ىلع مزعلاب فلح نكي مل اذإف ؟قلطت ال مآ لاح ىلع قلطت

 نوكي ال نأ وجرأف اذكو اذك عضوم باصأ ثيغلا نأ ثيغلا

 باصأ ثيغلا نكي مل نإ لاق اينإ هنأل . تفصو يذلا يف اثنح

 . قلطت ال نأ وجرأف

۔ _ ٤٩



 نم لاقف فالتخالا ءاج دق اذه وحن ىلع معن : هريغ لاق

 . ثنح :لاق

 . ثنحي ال :لاق نم لاقو

 نإ ةين هل لعجو عضوملا اذه يف لاق ايك هنإ :لاق نم لاقو

 . ثنح كلذف باصأ دق هنا هنم مزعلا ىلع ىون

 كلذف بصي مل ناك وأ باصأ ناك نإ هنا هانعم ناك نإف

 . كلذ يف ةحصلا هيلع عقت ام ىنعم ىلع جرخي

 رباج وبأ لاق رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 . ةبح ةئام ةنامرلا هذه يف نأ فلح لجر يف رعفج نب دمحم

 : تلق ؟نولوقت ام وأ لوقتام : لاقف ةبح ةئام اهيف نكي مل ناو

 . ثنحو بيغ ىلع فلحف ةبح ةئام اهيف نا هلوق امأ

 رظن وأ ةبح ةئام اهيف دجو نإف ةبح ةئام اهيف نكي مل نإ امأو
 . كلذ ليق دق معن :لاق ؛هريغ نمو . هيأر هتيأرو ثنحي مل

 هنأل ةبح ةئام اهيف نكي مل نإ هلوق يف ثنحي :لاق نم لاقو

 . مزعلا نع جرخي

 . ةبح ةئام اهيف ناك نإ ثنحي ال : لاق نم لاقو

 ىلع ناك نإو ثنح مزعلا ىلع ناك نإ هتين هل : لاق نم لاقو

 نإو ، ةبح ةئام اهيف ناك نإ ثنحي مل ةبح ةئام اهيف نأ مزعلا ريغ

.ثنح ةبح ةئام اهيف نكي مل



 ال هاري هتيأرف ةبح ةئام نرم رثكأ اهيف دجو نإف : تلق ؛هنعو

 نإف : تلق ؟هرضت ةدايزلا ىري الو ةبح ةئام اهيف ناك اذإ ثنح

 ملو ةدحاو ضعب اهارف ةدحاو ةقزلم يهو ناتاون اهيف ةبح تناك

 . ةبح ةئاملا مامت يف نيتنثا اهري

 ىأرف ءاوس وهف بطرو سباي بح اهيف ناك نإف : تلق

 سيل قولخ بحو كردم بح اهيف ناك نإف : تلق ؟كلذ

 ؟ غلابي

 ناكول : تلق ددعلا يف هارف ابح راص دق ناك ام امأ : لاق

 . كلذ ىأرف 0_)ريفق يف اهنم ةبح اهيف
 اذهف :لاق ؛اهيف ام ملعي نأ لبق ةنامرلا تفلت نإف : تلق

 ليق ىتفتسا ناو الف ثنحلاب هيلع مكحي نأ امإفإ سبل هيف رمأ

 اهيف نكي مل نإو هيلع ثنح الف ةبح ةئام اهيف ناك نإ : هل

 . هسفنل هطايتحا كلذو ثنح ةبح ةئام

 اذك اهيف نأ فلح مث هديب ةنامر ذخأ لجر نع تلأسو :. ةلأسم

 اولاق : لاق مث معن : لاق ؟ ثنحي له لاق ايك اهدجوف اهقلفف اذكو

 سيلف قفاو مث اذكو اذك اهيف نكي مل نا لاق اذإ ثنحي سيل امنإ

 هانررح ام هباوصو برطضم وهو لوصألا ف اذك )١(

 ۔ ٥١ _



 ينعي ناك نإف كمسلا رحبلا يف نأ فلح نم امأو : ةلأسم

 ناييأ نم يدنع وهف تقولا كلذ يف هب طيحي ام ريغب هتقو ىف

 ام ىلع ناك نإو .اهلك ثنح اهنا ليق اييف بيغلا ناييأو بيغلا

 ثنح ال نأ وجرأف عطقلا ليبس ىلع ال ةداعلا هب يرجتو فراعتي

 رحبلا نم فورعملا وه اذه نأل هيلإ دصق اذإ اذه ىلع

. كمسلاو



 عباسلا بابلا

 ةيصعملا ىلع نيميلاو فلاحلل نيميلا زاوج

 قيناود ةعبرأ ىلع فلح ةديبع ابأ نأ انل ركذ :رثؤملا وبأ لاق

 . فلحف نيميلا هيلع درف اهايا هدحج لجر ىلع تناك

 لعفي وأ همحر لصي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام ةيصعملا

 يف عقي الو هنيح نم ثنحي هنا :ليق هنأ ؛ يعم : لاق

 فلح نم» :ةي يبنلا لوقل مزاللا نم هيلع ام لعفيو .ةيصعملا

 نمف « لعفيلو . هنيمي رفكيلف لضفأ وه ام ىأرف عيش ىلع انيمي

 . ثنح هنا : ليق انهاه

 . لعفي ىتح ثنحي ال :لاق نم لاقو

 الو> : لجو زع لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نفلحي الف لجو زع هللا زعف ""ةلئمكناييأل ةضرع هللا اولعبت

 .ابعال الو ابذاك همساب مكدحأ

 ةضرع هتنا اولعجت الوإ : ىلاعت هلوق ريسفت نا : ليقو

 باوثلا نم هلعف يف هلام نم عيش ىلع فلح نم نأ هه مكناميأل

 لتعي الو كلذ لعفي هللا ىلإ برقتيلو ثنحيلف . هللا دنع

 . ىوقتلاو ربلا نم هل يغبني ام لعف نع نيميلاب

 )١( مقر ةيآلا نم ءزج ةرقبلا ةروس )٢٢٤(.
 ٥٢٣ ۔



 3 مكناميأ يف وغللاب ها مكذخاؤي ال : ىلاعت هللا لاقو

 لوق يف كلذ :ليقو 0»هناييألا متدقع ايب مكذخاؤي نكلو
 يلع هلوق يف كلذب دقتعي الو همالك يف هللاو ىلبو هللاو ال لجرلا

 : ىلاعت لاق مث . هئ ناميألا متدقع ايب مكذخاؤي نكلو . نيمي

 مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكقإ

 اعيمج هلك اذه يف ريخملا وهف ".ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ
 . متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ مايأ ةثالث مايصف دبي مل نمفإل

 هنيمي ظفحيلف ثنح مث هللاب فلح اذإف ")هه مكناميأ اوظقحاو

 . ةلسرملا نيميلا ةرافك هذهف اهرفكي ىتح

 مرحي يتلا نيميلا يف يمه امنإ ةرافكلا هذه نا : لاق نم لاقو

 . ناميألا نم اهريغ ىلإ سيل ةصاخ هسفن ىلع هتجوز لجرلا اهب

 ةرافكف لجو زع هللاب اهب فلحي نأ يه ةلسرملا ناميألا نم امأو

 كلذ مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف نيكاسم ةرشع ماعطا كلذ

 فلح اذإف .هم مكناميأ اوظقحاو متفلح اذإ مكناميأ ةرافك

 . اهرفقكي ىتح هنيمي ظفحيلف ثنح مث هللاب لجرلا

 الو مكئاباب اوفلحت ال» : ةلي يبنلا نع ليقو : ةلأسم

 متفلح اذإف هللاب الإ اوفلحت ال نآ هتلا ىلا بحأ هنإف تيغاوطلاب

 . «اوقدصاف هللاب

 ةايحبو :لجرلا لوقي نأ نوهركي ءاهقفلا ناك : ليقو

 )٨٩(. مقر ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس (٢)ل )٨٩(. مقر ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس )١(

 )٣( مقر ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس )٨٩(.

 _ ٥٤ ۔



 ةبعكلاب فلحي لجرب رم هنأ سابع نبا نع :ليقو .نالف
 هريغب فلحأ نأ نم لإ بحأ ثنحأف هللاب فلحأ نأل :لاقف

 . قدصأاف

 يبأ باوج نم رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ناضمر نرطفقيل فلح لجر نعو ثًالإ رقعج نب دمحم رباج

 هتأرما نأطيل وأ ناضمر نم وهو . مويلا اذه وأ هنم اموي وأ هلك

 .اذه وحن وأ انالف نلتقيل وأ هيف

 نإو ۔ ثنحي مل كلذ لعف نإف . هنيح نم عقي ثنحلا : تلق

 نأ يوني الو لعفي الو رفكي نأ هب رمؤي يذلاو ،ثنح هلعفي ل

 يف رفاسي نأ الإ لعفي نأ لبق نيمثآلا نم نوكيف كلذ لعفي

 .راطفالا هنكميف ناضمر رهش

 همحر _ دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ باوج نمو : ةلأسم

 دارأ مث هل ملاظ وهو قح ىلع انيمي الجر فلح نميف ۔ هللا

 الو . هللا ىلإ ةبوتلا هيلع اينإف نيميلا دعب هقح هيلإ ملسو ةبوتلا

 اينإو كلذ ريغ وأ ةجح نيثالثب هفلح ناك ةرافك هيلع رصبن

 . كلذ نم هللا ىلإ ةبوتلا هيلع

 هنأ لي هللا لوسر نع هللا دبع نع عفان ينثدحو : ةلأسم

نا الأ ر لت هللا لوسر مهادانف بكر ق باطخلا نب رمح كردأ



 . هللاب فلحيلف افلاح ناك نمف مكتئاباب اوفلحت نأ مكاهن دق هللا

 . «تمصبيلف وأ

 . انباحصأ لوق يف اذه وحن ءاج دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 فلحي نأ وأ هللا ريغب دبعلا فلحي نأ نيهغ هنأ ةلي يبنلا نع هنأو

 يبنلا ةجوز ةشئاع نأ هغلب هنأ باهش نبا انثدحو .ابذاك هللاب

 هللا افع يتلا يه :تلاقف ةحازملا ناميأ وغللا اينا :تلاق ةلي

 يتلا دجلا ناميأ يف ةرافكلا اينإو . ةرافكلا اهيف ضرفي ملف اهنع

 . ةرافكلا اهيف يتلا كلتف اهكرتي وأ اهلعفي هنأ اهيلع دقع

 اوفلحت ال» :لوقي ناك ةي هللا لوسر نأ انغلبو : ةلأسم

 . قدصيلف هللاب فلح نمو هللاب فلحيلف فلح نمف مكتاباب
 ي هللا نم سيلف ضري ملف هتلاب هل فلح نمو ضريلف هللاب هل فلح نمو
 . «عيش

 عطتقاو هيلع الام اهب دحجف هللاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 . سومغلا نيميلا يه :لاق هذهف هسفنل الام اهب

 حرجح

  

  

۔ - ٥٦



 نماثلا باللا

 توملا بابسأ نم ءيش اهيف ناك اذا نيميلا

 يفو انالف طعي مل نإ وأ همالغ برضي نآ هللاب فلح نمو

 همالغ برضي ملف انالف يطعي هنأو همالغ برضي هنأ ةخسن

 . هتوم دعب هب رض هعفني الو ثنحي هنإف تام ىتح

 دعب هنم لكأف ةاشلا هذه نم ًايحل لكأي ال فلح نإ كلذكو

 ۔ كلذ ريغ اذهو ثنح هنا : ليقف ؟تتام نأ

 . ارظن هيف نإف هايشلا محل نع لئس دجويو ةخسن يقو

 . هلك هلكأي ىتح لوقي اضعب لعلو نسحلا يبأ عماج نمو

 رفعج نبا عماج ىلإ عجر

 يطعي نأ ةخسن يفو نيطعيل ةخسن يفو يطعيل فلح نمو

 . هيطعي نأ لبق تايف انالف

 . ثنحي مل هتثرو ىطعأ نإ : لاق نم لاقف

 . ثنحي : لاق نم لاقو

 .اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . ةثرولا هافوأف هيفوي وأ هيطعي : لاق نا كلاذكو : لاق

 هذه وأ ريطلا اذه برضي هنأ فلح لجر نعو : ةلأسم

 نم هحبذ وأ لتقلا لبق نم هحبذ مث هبرضف اهلتقي ىتح ةيادلا

۔ _ ٥٧



 هحبذ مث هب رض نإف تفصو ام ىلعف ؟ثنحي له هبرضي ن أ لبق

 دعب هبرض اذإ هلكأي الو ثنحي ال هنإف تام ىتح تومي نأ لبق

 . هلكأو ثنح برضل ا دعب هحبذ اذإو . حب ذلا

 ينعي :هل تلق رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 انالف برضي مل نإ هريغ وأ قالطب فلح نميف ىسوم نب ىسوم
 ؟كلذ لعفي نأ لبق نالف تايف هروزي وأ هملكي وأ هديقي وأ

 . هتوم دعب كلذ لعف نم ءيشب هنيميب ربي الو ثنح :لاق

 نآ لبق تايف هلمحي وأ انالف لسغي مل نإ فلح نإف : تلق

 ثنح اللو .هنيمي يف ربي :لاق ؟هلمح وأ هلسغف كلذ لعفي

 . هيلع

 يف كلذ لعفي ملف هتايح يف كلذب ينعي نآ الإ :هريغ لاق

 توملا دعب لعفلا نم نوكي دقو .لوقلا ضعب يف ربي مل هتايح

 ام هلثمب ربيو ربي ام لثمب كلذ يف ثنحيو ةايحلا لثم هب ربي ام

 انالف برضي ال فلح ولو .هقافتاو كلذ فالتخاب ثنحي

 هب رضي نأ فلح نإو كلذ يف ثنحي نأ ينبجعأ اتيم هبرضف

 .ربي ال نأ ينبجعأ هتوم دعب هبرضف

 نب ىسوم ىلع وبأ لاق رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

۔ -_ ٥٨



 فلح يذلا هلعقف توملا دعبو ةايحلا يف زوبي هلعف ناك امو يلع

 .رب توملا دعب هيلع

 ةاشلا هذه محل نم لكأي مل فلح نم هنأ كلذ ريسفتو

 وأ انالف لسغي مل نا فلح وأ توملا دعب اهمحل نم لكأف تتامف

 عيمج يف ثنحي مل كلذ هابشأ وأ هلمح وأ توملا دعب هلسغف هلمحي

 وأ نالف راد وأ ةنالف ةيرق لخدي ال فلح نإ كلذكو .كلذ

 لخدف ناتسبلا برخ وأ تمدهغاو ةيرقلا تفاسف كلذ هابشأ

 . كلذ هابشأو ثنحي ال هنإف ناتسبلا وأ رادلا وأ ةيرقلا عضوم

 . فالتخاب اذه يف : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 .ربي : لاق نم لاقف

 . توملا دعب ةاشلا محل لكأ يف ربي ال : لاق نم لاقو

 حرجح
  

۔ ٥٩ دھ«





 عس اتلا ب الل

 نيميلا عطق مث ملكت وأ فلح نميف
 اهمتي نأ لبق مالكلا وا

 : لاق نإ : تلق لإ رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو

 ججحب وأ نيمي فلأ وأ نيمي هيلع وأ هبضغ وأ هللا ةنعل هيلع

 لقي ملو تكس مث همأ رهظك هيلع يه :لاق وأ قلاط هتأرما وأ

 فلح ناك نإف هدارأ يذلا كلذ وه لعف مث اذكو اذك لعف نإ

 نيميلا مامت لبق هنع كسمأف هل ادب مث هدارأ يذلا عيشلا كلذب

 كلذبو همزلت نأ فاخأف قالطلا يف الإ همزلت نيميلا ىرأ الف

 . قالطلا يف ءانثتسالا نوري نيذلا ججحلا يف ليق

 اذك لعف ام وأ لعف هنأ اهب ديري انيمي فلح نمو : ةلأسم

 اذإف راهظلاو قتعلاو قالطلا الإ هيلع سأب ال هنأ كسمأ مث

 الف هللا همكبي نأ الإ همزل دارأ ام متي مل مث اهنم عيشب فلح

 قالطلا همزلي مل ملكتي ملف فنأتسا اييف مكب نإف ملكتي

 .راهظلاو قاتعلاو

 بهذا : لاق لجر نعو هللا دبع يبأ نع نظأ هذه : ةلأسم

 مث نالف لزنم نلخدأل هللاو:لوقي انالف نا :هل لقف نالف ىلإ

 ةعجر هذه نأ ىرأ ينإف بهذت ال :هل لاقو كلذ نع عجر

۔ - ٦١



 . هيلإ لسرأ نمل رومأملا لقي ملام هتعجر اهمدهتو نيميلا هذه يف

 لجر اهبلط ة أرم ١ نعو حبسمو مش اه نع دجوي امج : ةل اسم

 ةقدص نيكاسملا يف ال ايف ماعلا هتجوزت نإ :تلاقف اهجوزتيل

 . ماعلا دعب الو : تلاقف ماعلا دعبف : لئاق اهل لاقف تتكس مث

 هب جوزت نأ امهل ىرت له نيميلا نع تتكس نأ دعب كلذ تلاق

 نوكي نأ الإ نيميلا عطقنا دق تتكس نيح : اولاقف ؟كلذ دعب

 . ماعلا دعب الو اهلوق نم تقحلا ام ىلع نيميلا كلذ مامت تدقع

 حرجح
  

۔ -_ ٦٢



 رش اعلا ب الل

 ناميلا ىف ةينلا
 هم

 ليقو٬هيلعو كلذ هل:ليقو-فالتخاب ناميألا يف ةينلا يف ليقو

 . هل الو هيلع ليقوءهيلع الو هل

 سيلو هنم الظ رئاج ناطلس هفلحتسا لجر نعو : ةلأسم

 ام فلحف نجسلاو برضلا فاخ نكلو نيمي هيلع هل

 . هسقن يف ىنثتساو هفلحتسا

 ناطلسلا يف هللا همحر _ هنع هذهو ،هتين هل : يلع وبأ لاقف

 .رئاجلا

 انيمي هريغ وأ مكاح هفلحتسا اذإ اذه ريغ يفو : ةلأسم

 نيميلا نآل هعفني ال كلذ نا هسفن يف ىنثتساو هفلح ايب فلحف

 . فلحملل

 اهب هيضري لجرل انيمي فلح لجر يق ۔ هللا همحر - ؛ هنعو

 ينأكو هسفن يف ىنثتساو اقح اهب هل بهذي ملو كلذ هيلع سيلو

 . ىلوألا نم هعم دشأ هذه تيأر

 يف هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نع صخر نم اهيف صخر دقو

 . هلتقف تيبلا بحاص هبرضف هسأر لخدأف اتيب بقث قراس

 . هلتق هل زاجاق

۔ _ ٦٣



 نأ ينعي هل ايلظ هناسل كرحيو هلتق ام فلح نإف :هل ليق

 ناك دق هنآل هل املاظ هلتق ام ارس هناسل كرحيو هفلح يذلل فلحي

 . هلتق

 ام فلح يذلا نعو رقعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو
 اذإف رظن مث هاون الو :لاق مث تكس مث ماعلا اذكو اذك لعف

 توكسب وأ مالكب كلذ نيب اييف عطق دق ناك اذإف هاون ناك وه

 اذه قحتلا هنا ملعي نأ الإ هقحلي الو اندنع كلذ عطقنا دقف

 ىلع نقيتسا اذإف تكس هنا كش نا تلقو .نيميلا كلتب

 همزلي نأ فاخأف كلذ نيب توكسلا ىلع نقيتسي مل وأ لوقلا

 . توكسب كلذ نيب اييف عطق ناك هنآ ملعي ىتح

 ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 لجرلا ىلع لوخدب همهتا دقو انيمي لجر هفلح لجر نع لئسو

 كلذ فرصي نأ هل سيلو ثنح دقو فلح ام ىلع نيميلاف

 . هفلحتسا ام ىلع ثنحلا هيلعو .ةينلاب

 حور نب دمحم نب نسحلا نب دمحم ديعس وبأ ىور : ةلأسم

 . هللا همحر _ يراوحلا يبأ نع

 ىلع يرجت ناميألا نا :نولوقي انباحصأ ديعس وبأ لاق

 . ةيمستلاو ىنعملا ىلع نيينعم

 ناعم ةعبرأ ىلع يرجت ناميألا نا :انموق نم لاق نمع لاقو

۔ - ٦٤



 . ةينلاو فراعتلاو ةيمستلاو ىنعملا

 . نسح لوق وهو : لاق

 دق :لاق ؟ال مأ ةتباث ناميلا يف ةينلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . كلذ يف فلتخا

 . هنيمي يف ىون ام هيلعو هنيمي يف ىون ام فلاحلل : ليقف

 ىون ام هل الو هنيمي يف ىون ام هيلع سيل :لاق نم لاقو

 هريغل هيلع مكحلا عقي ملام هلك اذهو ث هنيمي يق ىون ام هل سيلو

 قاتع وأ قالط يف دبع وأ ةجوز نم هريغل مكحلا هيلع عقو اذإف

 ملو نيميلا نم رهظأ ايب هيلع مكح كلذ يف همصخ همكاحو

 ةينلا هل ىري نمم مكحلا ناك ولو ةينلا نم رسأ ام هاوعد هنم لبقي

 نيميلاب رقم هنآل كلذب مكاحلا ىلع هل همصخ لمجي نأ زاج ام

. ةينلا يعدم





 رشع يداحلا بابلا

 ىنعم ىلع تناك اذإ هللا دهعب نيميلا يفو ناميآلا يف

 اهترافك تقفتا اذإ ةفلتخم ناعم وأ دحاو

 كلذ هبشأ امو اهظافلأ فلتخاو

 ىلع ةدحاو نيميب فلح دحاو لكو رفعج نبا عماج نمو

 . ةدحاو نيمي وهف ىتش دعاقم وأ دحاو دعقم يف دحاو ءيش

 تفلتخاو ةخسن يفو مايآلا تفلتخا نإو كلذ نم رثكأ ولو

 اهب فلح مث عيش ىلع نيميلا كلتب فلح نم امأف ، ناميألا

 . نانيمي ايهف دحاو ناكم يق رخا ءيش ىلع

 ءيش ىلع دحاو مالك يف ةفلتخ اناييأ فلح نإ كلذكو

 . ةرافك نيمي لكل هيلعف ثنح مث دحاو

 . كلذ يف فلتخا دقو :لاق ؛هريغ نمو

 دعقم يف دحاو ظفلب ةقرفتم نايأب فلح نم : لاق نم لاقف

 نيمي لكلف ثنح مث دحاو ىنعم يف ىتش دعاقم و أ دحاو

 . ةرافك

 لح او ىنعم ف ناك ولو ةر امك دعقم لكل : لاق نم ل اقو

 . دحاو ظمقلب

۔ ٦٧ ۔-



 نيمي لكل نوكي مث ناميألا فلتخت ىتح : لاق نم لاقو

 ظقلب ناميألا تقفتا اذإف تاعاسلاو دعاقملا تفلتخا ولو ةرافك

 ىتح ةدحاو ةرافك هيف انإف ترثك نإو دحاو ىنعم يق دحاو

 ىنعم ىف ناميألا تناكو ، تارافكلا تقفتا اذإف ظافلألا فلتخت

 ةرافك هيلع هيف انإف دعاقملاو ظافلألا تفلتخا ولو دحاو

 . ةدحاو

 تقفتا ةرافك ىنعم لك يفف يناعملا تفلتخا اذإ امأو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو قفتت مل وأ تارافكلا

 نع تظقح كلذكو ۔ رقعج نباعماج _ نمو : ةلأسم

 ىلو ةنعل فلا هيلع :لاق نميف ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم

 ، هيلع ءيش الف فلح ايك هسفن يف كلذ ىون الو هئلا نم لقي

 نوكت نأ الإ ةنعل فلألل ةدحاو ةرافك هيلعف هللا نم دارأ نإو

 . ةين هل

 ةرافك هيلعف ثنح مث هللا دهع فلا هيلع :لاق يذلا امأو

 . كلذ وحن للع ماعطا وأ رهش يفلا

 هلوق يق ةلسرم ةدحاو ةراقك هيلع : ليق دقو : هريغ لاق

 . هللا نم وأ هللا دهع فلا هيلع

 الف كلذ ىون الو هلل لقي ملو دهع فلا : لاق نإو ؛هنمو

 . هيلع ءىش

۔ - ٦٨



 : لاق لجر نعو ث،رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو
 تلق ةجح فلا وأ ةحبق فلا وأ دهع فلا وأ ةنعل فلا هيلع

 . هب ثنح ام همزل ثنح اذإف ةجح فلا يف امأف٬هيلع بجي ام

 ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم نع يدلاو ظفح دقف ىيقب ام امأو

 . كلذ يوني وأ هثل هنإ :لوقي ىتح هيلع ءيش ال هنأ

 نورشع ملع :لوقي يذلا يف يراوحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 انيمي نيرشع هيلع نأ ثنحي مث هللا _ ةخسن ۔ هللاب ادهع

 . ةلسرم

 ثنحي مث هلل ادهع نورشع ىلع لوقي يذلا امأو : ةلأسم

 . ةظلغم انيمي نيرشع هيلع نأ

 ۔ هللا همحر ۔ حور نب دمح هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 مث دهع فلا هلل هيلعو .ةجح ةئام هلل هيلع : لاق لجر نعو

 ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبا نع ظفحا ينأ ملعاف ؟همزلي ايف ثنح

 انيمي نورشع هيلع ناك ثنح مث هلل ادهع نورشع لاق نم نأب

 . كلذ ليبس ىلع يعم دهع فلاو ةظلغم

 همحر _ ىلع نب ىسوم نع : هللا دبع وبأ. ظفحو : ةلأسم

 . ةنعل فلا هيلع : لاق نميف ۔ هللا

 . ةدحاو ةراقك هيلع : لاق

۔ _ ٦٩



 رباج وبأ لاق رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 هتيراج ةبقر يف ةيارلا نلعجيل فلح لجر يف رفعج نب دمحم

 اهنلعجيل فلح مث اهتبقر يف مايأ ةثالث اهنلعجيل فلح مث اموي

 يف اهعضي نآ لبق ةيراجلا تومب ثنح مث مايأ ةسمخ اهتبقر يف

 تناك نإو ةرافك نيمي لكل هيلع نأ كلذ وحن وأ اهتبقر

 اذإ ناييأ يف تاقوألا فالتخا عضومل ةظلعم وأ هلل اهلك ناميألا

 مايأ ةسمخ ىرخألا يفو مايأ ةثالث ىرخألا يفو موي نيمي يف لاق

 .اضيأ ناورم يبأ نع كلذ عفرو

 هنيمي يف رب هنأ ولو اذه : ليق دقو معن : لاق ؛هريغ نمو

 مويلا نأل اهلك ناميألا يف رب دق ناك مايأ ةسمخ اهقنع يف هلعجف

 نيمي يف رب اموي اهقنع يف هلعج ولو ةسمخلا يف ةلخاد ةثالثلاو

 نينيمي يف زب مايأ ةثالث اهقنع يف اهلعج ولو ،نينيمي يف ثنحو

 ناميألا يف ثنح ائيش اهقنع يف لعجي مل ايلف نيمي يف ثنحو

 ىلع جرخي ال ليدبتلا ىلع جرخي هنآل حيحص لوقلا اذهو ،اهلك

 . دحاو عيش ىلع ةفلتخ اناييأ فلح نمو اذه ريغ

 امأو 6 ةدحاو ةرافك هلك كلذ ف هيلع نا : يراوحلا وبأ لاقف

. ةرافك نمي لكل



 ةنعل فلا وأ نيمي فلا هيلع : لاق نإف ؛هربغ نمو : ةلأسم

 .دحاو ىنعم يق
 . ةرافك فلا هيلع : لاق نم لاقف

 . ةدحاو ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 : لاق نميف ظفحأ ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 ةنعل الإ هيلع سيل نأ هيف ثنحو ىنعم يف ةنعل فلا هيلع

 الإ ةدحاو ىلإ عجري ددري عيش يف عمسي ملو لاق .ةدحاو

 . ةجح فلا هيلع : لاق نميفو . ةنعللا

 . نيمي فلا هيلعف نيمي فلا هيلع : لاق نإ كلذكو

 . لاق اك دهع فلا هيلعف دهع فلا هيلع لاق نإ كلذكو

 . نيعباتتم نيرهش مايص : لاق ؟دهعلا ةرافك مكف : تلق

 فلا وأ دهع فلا هيلع لاق نإ : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ىلإ هلك كلذ دري انإف ةجح فلا وأ هللا نم ةحبق فلا وأ ةنعل

 . ةدحاو

 وأ ةندب فلا وأ يده فلا وأ ةجح فلا هيلع : لاق نإو

 نكي نإف لعفلا مدع دنع الإ هترافك نوكي الو لعفي امم عيش

 دحاو ىنعم ىلإ هلك عجريف ةراقك كلذ نم دحاو لكل هيلع

 . ةدحاو هتراقكو

 لاقف اماي آ ثبل مت هبوت سبلي ال فلح لجر نع : ةل اسم

۔ _ ٧١



 هسبلي ال هنا اضيأ فلحف كبوث سبلاو كنيمي رفك :لئاق هل
 لاقف ؟ةدحاو مأ نينيمي رفكيأ هسبلي نأ كلذ دعب هل ادب مث

 . ةدحاو انيمي

 . ناترافك : ىسوم لاقو

 . ةدحاو : ناهييلس لاقو

 اذكو اذك لعفي ال هللا دهع هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 مل نإو © نيمي ةرافك هيلعف انيمي كلذب ىون نإ :لاق ؟لعف مث

 . هيلع ءيش الف انيمي كلذب وني

 همحر _ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لزغ نم سبلي ال هنا ةنعل فلا هسقن نعل لجر نعو ۔ هللا

 مايص هيلعف ؟ةرافكلا نم همزلي ام تلأس ثنح مث هتأرما

 مالسلاو كلذ عيمجل انيكسم نيتس ماعطا وأ . نيعباتتم نيرهش

 . هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو كيلع

 لاقف امايأ ثبل مث هبوث سبلي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 مث هسبلي ال اضيأ فلحف كبوث سبلاو كنيمي رفك : لئاق هل

 ؟١”١دحاو انيمي لب :لاق ؟انيمي وأ نينيمي رفكيأ هسبلي هل ادب
 . ناترافك : ىسوم لاق

 . ةدحاو ةراقك : نايثع وبأ لاقو

 . لإ بحأ ةدحاو ةرافك : ديعس وبأ لاق

 .ةلأسملا ترركت )١(

- ٧٢ _ - 



 رشع اثلا بابلا

 الو مهارد انالف متك ام فلح نإو رقعج نباعماج _ نمو

 همتكف ريناندو مهارد :لاق نإو ‘ثنح امهدحأ همتكف ريناند

 . ايهيلك همتكي ىتح ثنحي مل امهدحأ

 ناكو ارانيد الو امهرد انالف متك ام فلح نإو : هريغ لاق

 . ةرافك يهف امهدحأ همتك دق

 عيمج همتكي ىتحف ارانيد الو امهرد همتك ام : لاق نإو

 . كلذ

 الف انالفو انالف ملكي ال فلح نإ كلذكو ؛هنمو : ةلأسم

 الكف انالف وأ انالف وأ لاق نإو ،اعيمج مهملكي ىتح ثنحي

 . ثنح ادحاو ملك

 همحر ۔ هللا دبع يبأ نع ۔ هللا همحر - رثؤملا وبأ ظفح : ةلأسم

 راد لخدي الو انالف الو انالف ملكي ال فلحي يذلا يف ۔ هلا

 ةثالث هيلعو ،“ثنحي هنا انالفو انالف ملكف رادلا لخد مث نالف

 ةدحاو نيمي ةراقك هيلعف ءالؤه نم ةدحاو لعف نإف . ناميأ

 نالف راد لخدي الو انالف وأ انالف ملكي ال فلح نإ كلذكو

۔ _ ٧٣



 كلذك وهف انالف الو انالف ملكي ال هلوق امأو : هريغ لاق

 كلذ يف ةين هل تناك نإف انالف وأ انالف ملكي ال هلوق امأو

 يناثلا لبق لوألا انالف ملك نإف انالف ملكي وأ يدنع يزجت الف

 يدنع كلذو يدنع ثنحي مل لوآلا لبق يناثلا ملك نإو ،ثنح

 لبق نالف راد لخد نإف نالف راد لخدأ وأ انالف ملكأ ال هلوقك

 لخدي نأ لبق انالف ملك نإو ، يدنع ثنح مل انالف ملكي نآ

 ناك انالف وأ انالف وأ انالف ملك نإ فلح نإو “ ثنح نالف راد

 الو انالف الو انالف ملكي ال هلوق يف لاق ايلثم يدنع اذه

 .انالف

 ثنح الف نالف راد لخدو انالفو انالف ملك نإ : لاق نإ

 . قالطلا يف كلذكو ءاذه عيمج لعفي ىتح هيلع

 الو انالف ملك نإ :لاق ول هنا يعم كلذك : هريغ لاق

 نأل .ادحاو اثنح يدنع ثنح امنإ هنإف هملكف انالف الو انالف

 . ءانثتسا انالف الو هلوق

 همحر _ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 رازالا اذه الو ءادرلا اذه سبلأ ال هللاو : لاق لجر نعو ۔ هنلا

 ايهسبل مث اعيمج ايهعمجو رازالا سبل هدعب نمو ءادرلا سبل مث

 سبلأ ال : لاق هنأل نيترافك هيلع نأ ملعأ هللاو هيف ىرن يذلاف

۔ ٧٤ ۔



 اذهو ءادرلا اذه سبلأ ال :لاق ولو رازالا اذه الو ءادرلا اذه

 . ملعأ هللاو ييأر كلذف ةدحاو ةرافك تناك رازإلا

 تملك نا قلاط تنأ : هتأرمأل لاق لجر يف ديعس وبأ لاق

 ناو قلطت اهنا مهدحأ تملكف هللا دبع وأ ارمع وأ اديز

 . ثالث قالط اهيلع عقو اعيمج مهتملك

 ررحت

۔ _ ٧٥





 رشع ثلاثلا بابلا

 اهكرتو قوقحلا ضبقب نيميلا
 كلذ هبشأ امو اهدر وا

 يبأ نع انأ تظفحو :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 ىلع هل اقح ذخأي ال لجرلا فلح اذإ رفعج نب دمحم رباج

 نا فلاحلا ىلع هل قحي الجر قحلا كلذ ميرغلا ىضقف لجر

 عفدلاب هرمأي مل اذإ قحلا هل هيلع يذلا هاربأ ولو ثنحي ال فلاحلا

 . هل هممتي ملو هيلإ

 يبأ باوج نم :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 فلحف لجرل قح هيلع ناك لجر نعو ،رقعج نب دمحم رباج

 . هقح ذخأ ىلإ جاتحا مث هنم هذخأي ال هنا بلاطلا

 رخآلا فلح نإ كلذكو : تلق ؟هنم ةليحلا فيك : تلق

 هذخأي ال فلح بلاطلا ناك اذإف صالخلا دارأ مث هيطعي ال

 هطعي الو هعضيو قحلا كلذب يتأيف هايإ هيطعي ال وه فلحو هنم

 نإو لاسرالا ىلع اعيمج آرب دقف هنم هذخأي ملو هضبق نإف هايإ

 ؟هايون ايف ائيش ايون

 اذه يف تدجو امم :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 .ال مأ ىخأ ظفح نم يردأ ال باتكلا

۔ _ ٧٧



 مهاردب الجر بلطي لجر نعو يلع نب ىسومل باتك نمو

 هيطعي نآ بولطملا ردقي ملف اعيمج الإ اهذخأي ال هنأ فلحف

 ام :لاق ؟اعيمج هقحب لجر ىلع هليحي نأ هل زوبيأ اعيمج اهايإ
 اهذخأي ال فلح امنإو هلثم نيد وه امنإو ءافوب هل ةلاحالا ىرأ

 ءافو هل كلذ ناك هلام نم هل ضرع ولو هنم ريي هارأ ايف اعيمج الإ

 .ىرأ اهيف

 ال هنا فلحف مهارد لجر ىلع هل لجر نعو : ةلأسم

 لجرلا حلاص مث الجر اهاطعاف اهايإ هيطعي الو اهيلع هحخلاصي

 . ثنحي الف ىطعأ وأ

 . ثنحي : ليق دقو :لاق ،هريغ نمو

 . هيلع كسمتي ال لجرلا كلذ نا ملعي هنإف : تلقو .هنمو

 . ثنحي الف نظلا نسح الإ طرش كلانه نكي مل اذإ : لاق

 لعجي الو ةيقاس هذه هضرأ يف هل ىرجي ال فلح نإف : تلق

 . اعيمج ضرألا هاطعأف ىرح اهيف هل

 . ثنح دق : لاق

 ةيمستلا امأو ىنعملا يف نسحيف ثنح هنا ، يعم : هريغ لاق

 .وه هل رجي مل هنآل ثنح ال هنإف

 هلا لعف يذلا وه لجرلا ناكف الجر اهاطعأ نإف : تلق

 ؟كلذ

۔ _ ٧٨



 .اثناح هرأ مل هل لعف مث لجرلا زرحأ اذإ : لاق

 ؟ ازارحإ هايإ هتيطع ىرن الف : تلق

 ادحأ يطعي نأ الإ زارحالا ىلع تعقو ةيطعلا نأل ال : لاق

 .زرحيو هلبق

 يدرت مل نإ ةجح نيمي هيلع هتجوزل لاق لجر نع : ةلأسم

 . كقح يل يكرتت وأ هيبأ ىلع كدلو

 . يعم يدلو سولجب يقح كل تكرت دق : تلاقف

 ىرأ سيلف؟اهعم اهدلو سولجب اهقح نم آربي له : تلق

 اهدلو سلج اذإ اذه ىلع اهقح امهل ىرأف تقصو ام ىلع اثنح

 . اهعم

 فلحف قح لجر ىلع هل لجر يف بوبحم نب دمحم لاق

 هيلع يذلا نإ مث هقحب بولطملا ذخأي ال هنأ قحلا بحاص

 الإ هيلع ثنح ال قحلا بحاص نإ مث هذخأف هقح هاطعأ قحلا

 هقح هنم ذخأي ال ينعي هقحب هذخأي ال هسفن يف ىون نوكي نأ

 . ثنح هايإ هاطعأ اذإف

 ذخألاب ثنح انإو ةيطعلا يف ثنح ال هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 ذخأي ال هنأ قحلا بحاص فلح نإو ،هاونو ذخآلاب ىمس اذإ

 ثنحي هنا قحلا كلذ هربغ هاطعأ وأ بولطملا هاطعأف هقح هنم

 . كلذ هقح ذخأي ال ىون ناك اذإ

۔ _ ٧٩



 . هلثم : دايز وبأ لاقو

 ال وأ هيلع عجرت ال اهنأ اهجوز اهفلح ةأرما يف لاقو : ةلأسم

 بلاط اوزاجأ نيملسملا ىلا دحأ اهل عفر نإفاقح هيلإ بلطت

 اهقح ذخأ ةأرملا تدارأ اذإ ،هلكوت مل نإو اهجوز نم اهل قحلا

 ىلإ اهقح اهل بلطي نم نوملسملا زيجي كلذ دنعف اهجوز نم

 زاوج الف يجوز نم يقح ذخأ ديرأ ال ةأرملا تلاق نإف ،اهجوز

 ىلع ثنح الو .اهقحب اهل عفري نأ اهل اهجوز ىلا بلط دحأل

 . لكوت ملو هرمأت مل اهخأل اهنيمي يف ةأرملا

 .اهقحب امهل ذخؤي نأ قيقحل هنا ملعأ هللا : دايز وبأ لاق

 ذخأ عيش هيلع دري مل نإ فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . هريغ هيلع درف يلاولا ىلإ نعفريل هنم

 . هربغ وأ وه دري نأ تيون دق : لاقو

 وأ وه دري نأ ىون فلحي نأ دارأ نيح ىون ناك نإ : لاقف

 . ثنح هتين هريغ هيلع درو وني مل نإو هعفنت هتين نإف عفر هريغ

 هرمأب هدرف هدري نأ رخآلا رمأ ذخآلا ناك نإ : رثؤملا وبأ لاق

 . ملعأ هللاو هيلع ثنح الف

 ذخألا دري مل نإ نيميلا ناك اذإ كلذو معن : لاق هريغ نمو

 رمأ نإ :رثؤملا وبأ لاق ايك وهف هل ذخآلا ريغ ءيشلا درف ءيشلل

رمآ ريغب ذخآلا هدرو هرمأي ل نإو رب دقف هرمأب هدري نآ هريغ



 نا نيميلا تناك نإو ،فلاحلا ربي الف عيشلل هدر ىلع فولحللا

 . لوألا لاق ايك وهف هلثم وأ هاورش هريغ درف هنيعب عيشلا درت مل

 هيلع در اذإف كلذ نم هقح ىلإ لصي نأ ةين هل تناك نإو

 اذه اهب لصي يتلا ءايشألا نم هدر هيلع بجي ام وأ هنيعب ءيشلا

 كلذ يف ةين هل نكي مل نإو رب دقف هيلع دقتعا امم هقح ذخأ ىلإ

 . هنيعب ء يشل ا دري ىتحف

 قح هل لجر يف ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 مث هقحب بولطملا ذخأي ال هنأ قحلا بحاص فلحف لجر ىلع
 ال قحلا بحاص نإف هذخأف هقح هاطعأ قحلا هيلع يذلا نا

 ذخأي ال ينعي هقحب هذخأي ال هسفن يف ىون نوكي نأ الإ ثنحي

 . ثنحي هنا قحلا كلذ ربغ هاطعأ وأ بولطملا هاطعأف هقح

 ةادغلاب هبح الجر يطعي نأ فلح نم نأ دجويو : ةلأسم

 هعفد اذإف هتأرما ىلإ هعفدي نأ هرمأو بحلا هل يذلا جرخ مث

 تلاق كلذكو ۔هلعفك هرمأو ثنح اللو رب دقف ةادغلاب هتأرمال

 . ءالعلا

  

۔- -_ ٨١





 مل لظلاب نيميلا

 الجر حبق لجر نع هتلأسو ۔ رثألا يف ةفاضملا ةدايزلا - نم

 ام هنا فلح هنإ مث لوقي نأ هل نوكي ال ايب همتش وأ هنعل وأ

 . معن : لاق ؟ثنحي له هملظ

 هجو ىلع ةبح هنم ذخأ وأ ةرعش هنم فتن ولو : هل تلق

 ام هنا فلح مث هل زوبي ال هجو نم وأ نازيملا سخب وأ ةقرسلا

 . معن : لاق ؟ثنحي له هملظ

 هيلع لهج ام هنا فلح ملظلا مسا هيلع عقو اذإف : تلق

 . معن : لاق ؟ثنحي له هيلع ىدتعا ام وأ

 مث هايإ هطعي ملف هيلإ هبلطف نيد هيلع هل ناك ولو : تلق

 .. هطعي
7 

 . هيطعي ام هعم ناك اذإ :لاق ؟ىنغلا دح امو : هل تلق

 ؟ثنحي له هيطعي نأ ردق هعاب اذإ لام هل ناك نأف : تلق

 . ثنحلا هيلع ىأرف

 ۔ -_ ٨٢٣





 رشع سماخلا بابلا

 ةنايخلاب نيميلا

 اهلام يف هتجوز وأ هتأرما نوخي ال فلح لجر نع هتلأسو

 نع هنم اهتذخأ تناك لجر ىلع دري مهاردلا نم ائيش هتطعاف

 . لجرلا ىلع هدرب جوزلا تهجوو اهيلع درف نيد

 ىرتشاف فصنلاب قفنف هيلع هتددر الإو ينم قفن نإ : لاقف

 ناك اذإ :لاق ؟كلذب ضرت مل اذإ اهناخ دق نوكي له ةعلس هب

 نأ الإ هل زوجي الام اهيأر ريغب هيف لعفو هتقحتسا دقو اه لاملا

 يذلا لجرلل لاملا ناك نإو اهلام يف اهل ةنايخ يدنع وهو هل متت

 .اهريغ لام يف ةنايخ يدنع كلذ هلعفف هقحتسي ملو اهاضق

 الإ عامجالاب دوقنلا يف دري ال هتدر يذلا ناك نإف : هل تلق

 لام نم وأ اهلام نم نوكيأ دلبلا رعس فالخ رعسب قفني هنأ

 ةلماعم ةماع هيلع يذلا دقنلا رعسب قفني مل اذإ هيلع دودرملا

 ؟ ساانلا

 عامجالا يف دوقنلا نم اجراخ ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 ۔ لصألا يف ىيضقملا لام نم هنا يعمف دقنلل ةلاهجب هضبقف

 نم هنا يعمف هضبقف فلتخي نآ الإ دوقنلا يف زوبجي امم ناك نإو

 . لصألا يف تباث وهو ،اهاضربو اهيأرب هضبق هنآل اهلام

۔ _ ٨٥





 رشع سداسلا بابلا

 ءاودلاب ناميالا

 وأ هلبق ق وأ هربد ف نقتحاف ىوادتي ال فلح يذلا امأو

 نإو ثنح دقف كلذ هانعم ق ىوادتف ةباصإ كلذ ق قفاو

 . ساب الف كلذ قفاوي ملو وادت ىلإ دصقي مل

 رح

۔ -_ ٨٧





 ١ او دل اب نج ميل -

 ال هنا فوص هيف اشبك ىرتشاف افوص يرتشي ال فلح نإف

 هيلع شبك لخدف ،ففوص هتيب لخدي ال فلح نإف ،ثنحي

 . ثنحي هنا يعمف فوص

 نم تيبلا يف فوصلا طقسي ملام ثنحي ال : ليق هنا ، ىعمو

 نأ لوآلا هبشيو ةيمستلا يف يدنع جرخي اذهو شبكلا ىلع

 . ىنعملا يف جرخي
 اذه فوص لخدي ال فلح يذلا يف : ليقو : ةلأسم

 ال فلح نإو ‘ثنحجي هنا شبكلا لخدف هلزنم يف شبكلا

 . ثنحي ال هنا شبك لخدف فوص هتيب لخدي

 باودلا ةرزو نم قعزي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةباد هيف +77 نا : لجرلا لاقف ةباد هرزو ي تعقوف

 هلعل هرزو ىلع هنم قارتحا : تلقف ؟كلذب ديرت ام لاقف

 : لاقف ةبادلا قعز لجرلا نآ ول بحنو يرزو ىلع ينم قرتحا

 . ةبادلا لجرلا قعزي نأ كلذب ديري هلعل لجرلل هلوق ناك نإ

 ۔. ثنح هنإ : ليق دقف

 نباو بوبح نع ةبقع نب حاضولا وبأ انل ظفحو : ةلأسم

 هقثوأو هأبخو هيلا يوأي ارزو هل لعج :هرزوأو ،رزاو وهف مثأو ةلقثملا ءايشالا نم هرهظ لقثيام لمح ث رزو )١(

 . )٢ج ٠ طيسولا مجعملا)

 ۔ _ ٨٩



 دق ةفورعم ةباد جرخي ال فلح لجر يف ۔ هللا همحر - نايثع

 . عرزلا يف ةبادلا ىأر مث هفرع دق عرز نم اهفرع

 . اهجرخأف مالغ هعمسف عرزلا يف ةبادلا : لاقف

 . ثنح دق هنإ : لاقف

 ىلإ هعبي ملف هل ارامح عيبي ال هنأ فلح يذلا امأو : ةلأسم

 ةلاح أي وأ رايخلا تمي ملام يدنع ثنحي ال هنإف رايخلا تام نأ

 مزع نإو ،هيلع ثنح الف هتفلح ىلع وهو ،هعيب ىلع ردقي ال

 اذإ هنيمي رفكيو كلذ هل ناك هنيد رمأ يف هعيب كرتو ثنحلا ىلع

 نمو هعسي امج ن اكو هنيد رم ا ق هعيب نم هل حلص ا هكرت ن اك

 له اشبك ىرتشاف افوص يرتشي ال فلح لجر يف هل ليق

 . ثنحي ال هنا ؛ يعم :لاق ؟ثنحي

 هلخدف فوص هتيب لخدي ال فلح نإ كلذكو : هل تلق

 الو ثنح هنا يدنع :لاق ؟ثنحي له فوص هيلع شبك هيف

. ةيمستلا ىلع فالتخا هيف يدنع جرخيو كلذ ريغ يل نيبي



 رشع نمانلا بابلا

 لتقلاو برضلاو ديقلاب نيميلا
 كلذ هبشأ امو

 وأ لبحب هديقف هل ةين الو انالف نديقيل فلح لجر نعو

 دقف تقصو ام ىلعف ؟ثنحي له ديدحلا ريغ نم كلذ ريغب هديق

 . هل ةين الو اديق نوكي ايب هديق اذإ هيلع ثنح الو رب

 هبرضف فيسلاب انالف نبرضيل فلح لجر نعو : ةلأسم

 اذإف تفصو ام ىلعف ؟هنيمي يف ربي له هدمغ يف وهو فيسلاب

 ناك اذا اذه نوكي اينإو ةيدملا كلذكو رب دقف ةين هل نكي مل

 .هدمغ يف فيسلا

 ربي مل هب هبرض مث ةبشخ يف فيسلا لخدأ ولو ةيدملا كلذكو
 . ةيدملا كلذكو ةديدحلاب وأ هدمغ يف فيسلاب هبرضي ىتح

 يلع وبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 . ثنح هملكو انالف ملكي ال فلح نم : ىسوم نب ىسوم

 هيلع هدجو ام ضعب يف همداخ برضب رذن يذلاو : تلق

 مداخو مداخلا لتتقا مث ةدهاعمل وأ هللا ةعاط وأ هتعاط ةفلاخم نم

 ىتح ةبرض مداخلا برضف ايهتني ملف امهاهنف هترضحب رخا

 . ايهلاتق نم اكراتت

۔ _ ٩١



 ىنعمو ةين هل نكي ملام ةرافكلا هيلع نأ يسفن يف عقي : لاق

 ١ ةد ار .

 وأ ةرذ لتقف اسفن نلتقيل فلح نمو ؛هربغ نمو : ةلأسم

 . هيلع ثنح الو رب دقف هنيميل السرم ناك اذإف ةباد و أ اطاقس

 .ربي مل رشبلا ىون ناك نإو

 يبأ باوج نم رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 ادالوأ تكرتو هتخأ تلتق لجر نعو ،ًةلإ رفعج نب دمحم رباج

 اهلتاق رقأ نا ةجح نيثالثو هللاب اهوخأ فلحف اراغص اروكذ

 ءاطعا لتاقلا بلط مث هدي نعطقيل هسفن نم قحلا هاطعأو

 ضعب يفف هنيمي نم صالخلاو حلصلا فلاحلا بحأو قحلا

 وجرأف هولتقي مث هتيد فصن هوطعي وأ ،ةيدلا هيلع نآ يأرلا
 ةأرملا هذه ةثرول ةيدلاب هسفن ىلع دهشأ وه نإ يأرلا اذه ىلع

 هاطعأو هرارقاب وه هضراعي الو همزل ام ىطعأو هللا ىلإ باتو

 دقف رخآلا يدعت الو ثنح اذه ىلع نوكي الف فلح ايك قحلا

 . ةبقر قتعيو & باوصلاب ملعأ هللاو صلخي ايب ىفتكا

 همالغ سبح نأ فلح لجر ق ناو رم وب ا لاق : ةل 77

 لق مالغل ١ نإ مت هديقو هسبحف مالغل ا ذحخأ مت & نيموي هديقيو

 . جرخو هسمقن نع قلطا

۔ _ ٩٢



 سأب هيلع نوكي ال نأ وجرأو هسبح دق : لاق

 مل اذإ فالتخالا اذه يناعم يف جرخي هنآ ؛ يعم : هريغ لاق

 اديقم يناثلا مويلا يف لخد دق ناكو اسوبحم اديقم نيمويلا متي

 .اسوبحح

 تومي ىتح ثنحي الف همالغ نب رضيل فلح نمو : ةلأسم

 ىتح وأ لوبي ىتح هنب رضيل فلح ولو ادح دحي وأ امهدحأ

 . لاق ايك هبرضي ىتح ربي مل هيلع ىشغي

 ال يتيب ىلع تلخد نئل هللاو : ةأرما وأ لجرل لاق نمو
 لخدف فيسلاب ةبرض كنبرضأل وأ فيسلا الإ يعم نوكي

 هتحفصب هبرضي نأ ىون ناك نإف فيسلا حفصب هبرضف هيلع

 . هنع يزجي الف هدحب هبرضي نأ ىون ناك نإو هنع ىزجأ

 فلح نم : تلق ۔ رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا _ نم : ةلأسم

 ىلع رفدلا :دمحم وبأ لاق ؟ثنحي له هرفدف اديز برضي ال

 ال كلذ لثمف هبحاص هنم ىذأتي الو ث ملؤي الام هنمف نيهجو

 ىذأتي ام نوكي وأ همؤيل هريغ ىلإ دصقي نم هنمو .ابرض ىمسي

 . ابرض ىمسي هوحنو اذهف هب

 هزكو مث هيلع ءعىطو وأ هلجرب هضكر وأ هديق نإف : تلق

 . معن :لاق ؟ابرض اذه نوكيأ

۔ _ ٩٣



 دارأو هيلإ دصق اذإ كلذك وه :لاق ؟هديب هبذج نإف : تلق

 .هظيغ يفشيو هماليإ

 هبرضي ىتح ه الوم ىل ا هوكشيل دبع ىلع فلح نمو : ةلأسم

 . ةياغ ىتح انهاه سيلو هنيمي يف رب دقف هبرضي ملو هاكشف

۔ _ ٩٤



 يعرل او ةل اكول او ةرج ل او لمعل اب نميل ١

 كلذ هبشأ امو

 عضوف الخن وأ اضرأ لجر عم لجرل لمعي ناك لجر

 يعم كمالغ لمعي ال رخآلا فلحف هل امالغ هناكم امهدحأ

 عجرو ،لمعلا نم هجرخأف هالوم ناكم الماع نوكي ال ينعي

 همالغب ىلوملا ءاجف اناوعأ لمعلا كلذ يف ناعتسا مث لمعي وه

 نوكي نأ الإ هيلع ثنح ال نأ وجرنف فلاحلا لمع لمعف

 . المع ىلوتي ال نأ فلح

 نب ىسوم يلع وبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 لخن وأ نالف ةلخن لمعي ال هريغ وأ قالطب لجر فلح اذإ ىلع

 نم لكأي الو اهدعصي الو نالفل الخن وأ نالفل وأ .نالف

 فلح ام دحي ملو لوقلا نم كلذ هبشأ امو اهيقسي الو اهرمث

 . ثنح هلخن وأ هتلخن يف هنع فلح ام لعف مث ،هنع

 هنع فلح اميف فلاحلا لعفف هلخن وأ هتلخن نالف لازأ نإو

 لخن وأ هلخن يف هنع فلح ام لعف نإو ثنح مل اهل هتلازإ دعب

 ءاوسو ثنحي مل هريغ نيب وأ هلخن وأ هتلختن نع فولحملا نيب

ال :لاق نإف .اهل هتلازإ دعب وأ اهنم هتصح هتلازإ لبق كلذ



 نم اذه هبشأ ام وأ اهينبي ال وأ اهيرتشي ال وأ هرود وأ هراد نكسي

 .اهلثم يهف لوقلا

 هبوث وأ هديبع وأ هباود وأ هدبع وأ هتباد يرتشي ال : لاق نإو

 فلح اميف كلذ لعفف ثلوقلا اذه هبشأ ام وأ هذه هبايث وأ

 لازأ دقو ،هيف هل كيرش ال وأ كيرش كلذ يف نالقلو ،هيلع

 عقيو هنيمي يف هدح هنآل ثنح هلزي مل وأ ءيشلا كلذ نالف

 ال هلوق يف ثنحلا عقيو ائيش لمع اذإ لمعي ال هلوق يف ثنحلا

 عيبلا هيلع بجو وه هبجوتساو نالف هيلع بجو اذإ اهيرتشي

 عقيو ائيش ةلخنلا نم دعص اذإ دعصي ال هلوق يق ثنحلا عقيو

 يف ثنحلا عقيو. ائيش اهنم لكأ اذإ اهترمث نم لكأي الو هلوق يف ثنحلا

 . نيلجرلا وأ هسأر اهلخد اذا اهلخدي ال هلوق

 نم رمأي له ةعيض لمعي ال فلح لجر نعو : ةلأسم
 .اهلمعي نم رمأي ال :لاق ؟اهلمعي

 هنأ فلح نا هل هب يذلا نأ ريغ ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 الإ ثنح دقف اهعطق نم رمأف هتلخن يهو ةلخنلا هذه عطقي ال

 هذه علطي ال فلح اذإو هديب اهعطقي ال هنأ ةين هل نوكي نأ

 . هيلع ثنح الف اهعلطف اهعلطي نم رمأ مث ةلخنلا

 نإف هل ىقسف نالف عم رجزي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 نوكي الأ وجرأف لسرأ نإو ثنح دقف هعم لمعلا دارأ ناك

۔ -_ ٩٦



 . فورعملا رجزلا وه رجزلاو هعم رجزي ىتح ثنح هيلع

 يتلا نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم
 مهتطعأو كلذب مه اوماقف حوبصب اهدالوآل موقت ال تفلح

 . تفصو ام ىلع اثنح كلذ ىف اهيلع ىرأ الف رازبألاو ءاعولا

 رباج يبأ باوج نم رهزألا نب دمحم نب يراوجلا لاق :ةلأسم
 فلح لجر يف رظن دق هنأ كلذ رهزألا يل لاق رفعج نب دمح

 . ثنح هلعف نم رمأ اذإف هلعف نم رمأ مث اذكو اذك لعفي ال

 . اثنح هيلع ىرأ الف هسفنل كلذ لعفي نأ ادحأ رمأ نإو

 فلح دق ناك عضوم يف لسغي نا رمأ لجر نعو : ةلأسم

 . هيف ثنح ال هلثمو اذهف هيف لسغي ال نأ

 نع فلح نميف رثألا ءاج دق ملعأ هللا : لاق ؛هريغ نمو

 . هب رمأف ء يش

 فلح يذلا كلذ لعفي نم رمأ اذإ ثنحي ال : لاق نم لاقف

 الو لعفي ال يوني نأ الإ هسفنب وه هلعفي ناك ام انئاك هلعفي ال نأ

 . رمأي

 . لمع وأ لوق نم
 .لاقملا يف ثنحي الو ثنحي لاعفألا يف ثنحي : لاق نم لاقو

 رجح امج هلعقي نم رم ف ع يش نع فلحا ذإ : ل اق نرم ل اقو

۔ _ ٩٧



 ال امب رمأ اذإ ثنحي الو ثنح ارض هنع عفري وأ ةعفنم هيف هيلإ
 . هرضي الو هعفني

 هلوقيال وأ هلعفي ال فلح دق امم هب رمأ ام لك : لاق نم لاقو

 هب رمأف كلذ نم ءيش وأ نالف ىلع ميلستلا وأ نالف مالك نم

 نيرهش اهتنبال اهمالغ ىعري ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 ىعري اهمالغ ةأرملا تلسرأف منغ ةأرمللو & منغ اهتنبال ناكو

 ثنحت له اعيمج نايعري اناكو منغلا نامالغلا طلخف اهمنغ

 ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟س سأب اهيلع سيل وأ ةفلاخحلا ةأرملا

 عضوم نم اهدر اهتنبا منغ نم ائيش ىعر ةفلاخحلا ةأرملا مالغ

 دقف يعارملا نم عضوم ىلإ عضوم نم اهقاس وأ عضوم ىلإ

 نمأي وه اينإ كلذ نم ائيش لعفي مل مالغلا ناك نإو .تثنح

 ىلع سيلو اثنح اهيلع ىرأ الف هتديس منغ ىعريو هتديس منغ

 . هتديسل ىعر هنإ لاق اذإ دبعلا قدصت نآ ةأرملا

 كلذك وهو اهتنبا منغ دارأ هنا انعم يذلا : ديعس وبأ لاقو

 يه ملعت نأ الإ كل تفصو امم اتيش لاق وأ { ةلأسملا يف انعم

 لاق اذإ ۔قدصي دبعلا نإف دبعلا قتعب تفلح نوكي وأ كلذ

 . باوصلاب ملعأ هللاو اهتنبا منغ ىعر دق هنإ

 عاب لجر نع هتلأس يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

۔ _ ٩٨



 دارأ مث هيطعي نأ فلح وأ ةادغلاب كيطعأ :لاقو ابح لجرل
 . كلذ هموي نم جورخلا

 . كيطعأ ىتح جرخت ال : هل لاقف

 ام ىلعف ةادغلاب ةأرملل هعفدف هتآرما ىلإ هعفدي نا هل : لاقف

 ةأرملا ىلإ هعفدف هتأرما ىلإ بحلا عفدي نأ هرمأ اذإف تفصو

 تلاق كلذكو ،هلعفك هرمأو ثنحي الو رب دقف لاق ايك ةادغلاب

 . ءاملعلا

 لمعي ال فلح لجر نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ؟ثنعحي له اهلمعف هريغ رمأف ةعيض

 اهلمعي ال هنا فلحف هل لمعلا ناك نإ هنا ؛ يعم : لاق

 ثنحي مل هب رماف هريغل لمعلا ناك نإو ، يدنع ثنح اهب رمأف

 .رمأ كلذ ىف هل سيل هنأل

 وأ اذك نالقل لمعي ال فلح نمع ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 .اذكو اذك يق هنعي مل نإ اذك

 . هنيعي نأ لبق هل لمعي ىتح ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق

 يلع يأ يضاقلا تاباوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دقف اذكو اذك لعفا : هل لاقف انالف مدختسي ال نأ فلح نمو

 . ملعأ هللاو كلذ رومأملا لعفي مل نإو “ثنحيو همدختسا

 رح تنأف رادلا تلخد نإ :هدبعل لجر لاق نإو : ةلأسم

۔ _ ٩٩



 مث اهلخدي مث هبهي وأ هعيبي هنإف ثنحي الو اهلخدي نأ دارأ نإف

 .ربلا يف ةليحلا هجو اذهو اهلخد نإ هرضي الو كلذ دعب هيرتشي

 تلخدف ليللاب الإ نالف راد لخدت ال تفلح ةأرما نإو

 . دعبو بيغملا لبق رجفلا عولط دنع وأ سمشلا بيغم دنع

 . تثنح رجفلا

 بيغت اهنإف اهجوز عم يحضت ال ةأرما تفلح ةأرما نإو

 . ليللا لوخد ىلإ سمشلا علطت ذم هلك ىحضألا موي هيلع

 لكوتي ناك لجر نعو نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نأ ىلإ كلذ ىلع ناكو مهنيب اييف يرجت تاعزانم رمأ يف سانلل

 ىلي امم دحأ ىلع لكوتي داع ال هنا ةجح نيثالثبو هللاب فلح

 ناك لجر ىلع لكوتف يلي نأ ىلإ كلذ ىلا عجري ملف ناطلسلا

 دعب نم هيلع اذه لكوتف هنع كرت مث هل يببيو ناطلسلل لمعي

 . لمعلا كلذ كرت ام

 نإف تفصو ام ىلعف ؟كلذ يف ثنح هيلع عقي له : تلق

 هنا فلحي نأ لبق اهدقتعا فلح اميف ةّين هل فلاحلا اذه ناك

 هلف مهلمع يق مادام هتين يف ناطلسلا يلي امم دحأ ىلع لكوتي ال

 ولو ، ناطلسلا يلي امم لجرلا اذه ناكو ةين هل نكي مل نإو هتين

 ناطلسلل نوكي دق هنأل ثناح وهف ةيابج ىلع مهل لمعي مل

 الإ مهتيابج الو مهتعياشم نم ءىش يف اوسيل مه ءايلوآو ناوعأ

۔ ١٠١٠ ۔



 بتارم مهلو مهجئاوحب نوموقيو مهرومأ يف نهغنولي امم مهأ

 دق ىتش بابسأب هيلي ناطلسلا يلي يذلاو ث مهلزانم يف مهنم

 هيليو مهقسف رهاظ ماوقأ هيليو نودبعتم نودهتجم ماوقأ هيلي

 مهتبغرو مهفوخو مهبحب ماوقأ هيليو مهجئاوحو مهيأرل ماوقأ

 ةين هل تناك نإف اهيف قرفلا عستي هذه هظفلو هنيمي يف اذهو

 ائيش كتملعأ دقف ةين هل نكي مل نإو ث هتين هلف ناطلسلا ىلي اييف

 . باوصلاب ملعأ هئلاو كلذ يف رظناف ناطلسلا ةالاوم نم

 نأ الإ هذه كتلاسم يف تركذ ام لك ىلع يتأي اذه انباوجو

 مل ملعي مادام ىون ناك نإف ىون ام هلف ةين فلاحلل نوكي

 نم لوقبوأدرت ال ةرهشب هعم كلذ حصو مهلمع كرت ام اذإف

 . هتلا ءاش نإ ثنحي الأ هل انوجر هلوق لبقي

 لمعلا يف مادام هيلع لكوتي ال هنا هتين تناك نإ كلذكو

 كرت اميف هيلع لكوتف كلذ هل نابو لمعلا كرت تقو هار اذإف

 هيلع ةلاكولا هذه كرتو لمعلا ىلا عجر ناف ‘ثنحي مل لمعلا

 وهف لمعلا نيح يف هيلع لكوت نإو “ثنحي مل هتعجر نيح يق

 . باوصلاب ملعأ هللاو ثناح

 ةعمج موي لك لمعي ال فلح نمع رباج ابآ تلأسو : ةلآسم

 موي لمع ايلك هنأ ْيأرف ةعمج موي لك ىونو ةعمج موي لمعي ال وأ

۔ - ١٠١



 ةعمجلا موي لمعي ال هلوق لثم هاري هرأ ملو هنيمي ةرافك هيلعف ةعمج
 ةعمج موي لك لقي ملو ةعمج لك وني ملو كلذب لوقلا لسرأ اذإ
 ةرم الإ ةرافكلا همزلي مل ةعمجلا موي لمع نا اذه يف ىأرو

 . لوألا هثنح دعب ةعمجلا موي لمع اميف ةرافك هيلع رن ملو ةدحاو

 يف تركذو ۔ هللا همحر _ نسحلا يأل باوج نمو : ةلأسم

 اذه لمعي ال هنأ لماعلا فلحف اضرأ لجرل لمعي لجر

 زوجي له فلح موي هلمع ناك يذلا هلمع ضعب ذخأف لمعلا

 لمعلا كلذ ىلع فلح اذإف ؟ثنحي الو هلمع ةيقب لمعي نأ هل

 كلذ لمع داع اذإ ثنح هيف لمعي داع مث دودحم وهو هنيعب

 . هنع فلح ىيذلا هنيعب لمعلا

 ت ءاجف اهل ابح ةأرما اهنحاطت ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟بحلا كلذ نم اهيفو ، ىحرلا ترادأو اهيلع تفلح ىتلا ةأرملا

 تون تناك نإو عيش اهيلع سيلف اهنحاطت الأ تون نإ :لاق

 دقف اهتكرح اذإ اهنأل تثنح دقف ائيش هنم اهعم نحطت ال

 . ىرأ اييف هبح تنحط

 وأ بحلا كلذ نحطت ىتح :ليق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 وأ هنم اهنحاطت ال ةين اه نوكي وأ ادودحم ناك اذإ هايإ اهنحاطت

 .ائيش هنم نحطت

۔ _ ١٠١



 نورشعلا بابلا

 جورخلاو باهذلاو ءىجللاب نيميلا
 هدلب ف يحضي ال فلح نميفو

 كلذ هبشأ امو رفسلاو ايهيف وأ هيف رطفي ال وأ
 نم مامإلا عوجر وهف ىحضألا ىلإ ائيش لعفي ال فلح نم امأو

 . دمعلا ةالص

 نالف باب وأ قوسلا وأ رهنلا ىلإ بهذ نإ فلح نإ كلذكو

 ناك اذإ ثنح ال هنا كلذ ىلع قيرطلا ناكو ةزانج ىلع جرخف

 . هيلإ دصقي ملو كلذ ىلع قيرطلا

 .اذه ريغ : لاق نم لاقو

 ىلإ ىضمف هلخد وأ قوسلا وأ رهتلا ىتأ نإ : لاق نإ امأو

 ةبعكلا تاي مل نا فلح نإو ،ثنحي هنإف هلخدو هاتاو ةزانجلا

 مل نإو ثرب دقف اهيلإ رظنو ةبعكلا ىتآ اذإف انالف تأي وأ

 . هسمي مل ولو انالف ىتأ نإ كلذكو ،اهلخدي

 اذإف هدلب يف يحضي ال فلح نميف لاق نم لاقو : ةلأسم

 ال فلح اذإف طاحتسا دقف اهمويو ىحضألا ةليل اهنم جرخ

 . ةين هل نوكي نأ الإ ييأر وهو اضيأ كلذف هدلب يف رطفي

 .رحنلا فالخ رطقلا : لاق نم لاقو

 ىلإ جرخف ةيرق ىلإ دلب نم نجرخي ال فلح نمعو : ةلأسم

۔ _ ١٠٣



 ؟تيب اهيف سيل وأ تيب اهيف ةفاسم

 . هتيرق ريغ ناك اذإ ثنح ال ةيرق ىلإ جرخ دق : لاق

 - هللا همحر - : ديعس نب دمح ديعس وب ا 9 اق : ةل اسم

 هتيرق ريغ دلب ىلإ جرخي هنا فلحي يذلا يف فلتخا هنا ؛ يعم

 .رذن وأ

 جورخلا ىلإ هنم دصقلاب اهجوتم جرخ اذإ هنا : لاق نم لاقف

 .رب دقف

 . هدلب نارمع نم جرخي ىتحف : لاق نم لاقو

 ينبجعيو ،نسح يدنع هلكو لصي ىتح : لاق نم لاقو

 . هب رذن يذلا دلبلا ىلإ لصي ىتح روذنلا يف

 ري نأ ينبجعأ اهجوتم جرخ اذإ هنا نيميلا يف ينبجعيو

 ىحضألا موي وهف ىحضألا ءاضقنا ىلإ ائيش لعفي فلح نإو

 . ءاوس ليللا ىلإ

 دلبلا اذه نم نجرخيل فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 دلبلا كلذ نود ىلإ جرخي نأ هعسي لهف رخا دلب ىلإ ىون
 ىتح ربي الف دلبلا كلذ ىلا لصي نآ ىون اذإف ؟رب دقو عجريو
 .دلبلا كلذ ىلإ لصي

 .رب دقف دلبلا نم جرخ اذإ ةينلا هرضت ال : لاق نم لاقو

 هلزنم ق سمشل ١ هيلع تب رغ ال فلح لجر نعو :: ةل اسم

۔ 1٤:١٠



 ناك هلخدي عجري مث سمشلا برغت ىتح هلزنم نم جرخ نإف

 نإف لزنملا يف وهو برغت الف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ كلذ هل

 كلذ ىون نإف ثنحي مل لزنملا نم جراخ وهو سمشلا تبرغ

 تبرغ ام ىتمف ةين هل نكت مل نإو مويلا كلذ سبتحيف مويلا

 . ثنح لزنملا يف وهو سمشلا هيلع

 ىلإ انالف ملكي ال فلح نميف : ليق دقو : لاق : ةلأسم

 .رطفلا

 زئاجف رطفلا ةليل نم سمشلا تبرغ اذإ : لاق نم لاقف

 . هملكي نأ

 .رطفلا موي نم رجفلا علطي ىتح : لاق نم لاقو

 كلذف ديعلا ةالص نم مامالا فرصني ىتح : لاق نم لاقو

 .رطقلا ةمالع

 هموصي عيش ناضمر رهش نم هيلع يقاب ناك ءاوس : ليقو

 نوكي نآ الإ رطفلا دح وه كلذف هيلع نكي مل وأ ببس همزل دق

 . ىون ام وهف ةين هل

 عوجر وهف ىحضألا ىلإ ائيش لعفي ال فلح نمو : ةلأسم

 . ديعلا ةالص نم مامالا

 اييف يراوحلا نب لضفلا دمح يأ نع هنأ دجوي امم : ةلأسم

 ىلإ اهيتراجب نودغتل هللا دهع اهيلع : تلاق ةأرما نعو : ليق

۔ _ ١٠٥



 اهب ادغف اهب ودغي نم ترمأو قوسلا ىلإ ةأرملا تدغف قوسلا

 .اهتعابف قوسلا يف اهب اهيقلو

 نإو ،“ تثنح دقف اهسفنب يه اهب ودغت نأ تون تناك نإ : لاقف

 الف .7 نم ترمأ اذاف . اهسفنب ونت لو اه ودغت نأ تون تناك

 . ترب دقو اهيلع ثنح

/ 

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

 ةيرقلا هذه يف رطفي ال فلح وأ رطفلا ىلإ انالف ملكي ال فلح لجر

 رطفلا ىلإ هملكي ال هلوق امأف ؟ كلذ دح امو جرخي ىتمو هملكي ىتح

 . ثنحي رطفلا ةليل هملك اذإو ناضمر رهش لمكي ىتح هملكي الف

 موي رخا ىلإ اهنم جرخيلف ةيرقلا هذه يف رطفي ال هلوق امأو

 اهدودح نم جرخ دقو & ليللا هيلع يتأي ىتح ناضمر رهش نم

 يف ةين هل نوكي نأ الإ رطفلا رمأ يضقني ىتح اهيلإ عجري ال مث
 . ىون ام وهف كلذ

 .رطفلا موي يضقني ىتح ۔ هللا همح ,_ يلع يبا نعو ٤ هربع نمو

 موي ىلإ هملكي ال هلوق يف : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 .رطقلا ةالص نم سانلا عجري ىتح هملكي الف رطفلا

 رطفلا ةليل اهنم جرخ اذإف ةيرقلا هذه يف رطفي ال هلوق امأو

۔ -_ ١٠٦



 دقف رطفلا ةليل وأ رطفلا موي اهيف ناك نإو رب دق رطفلا موي وأ
٠ 

 .ه

 . تنحس

 نعو بسح آ ايف رقعج نب دمحح نب رهز ألا نع : ةلأسم

 هيلع فوخل ١ نم هعم تجرخو ةطم ارقل ١ ق اه دلو جرخ ىل ١

 ىرأ الف مهماعط نم تلكأف فرعت ملو دهعلا اهيلع اوذخ ف

 . هللا ىلإ بوتتو اسأب كلذ يف اهيلع

 اذإ : لاق ث نبيغيل وأ نرفسيل فلح لجر نعو : ةلأسم

 دقو رقس دقف فلح ثيح نم ه للب نم نيخسرفل ا ىدعت

 دقف جرخ اذإ : لاق ؟ ىوزن ىلإ نجرخيل فلح اذإ امأو

 . هلزنم نم : لاق نم لاقو

 . هدلب نارمع نم : لاق نم لاقو

 ابهاذ نيتوطخ وأ ةوطخ اطخ اذإف نالف ىلإ نبهذيل هلوق امأو

 . هلصي ل ولو بهذ دقف

 هنم هنجرخيل فلح مث هلزنم الجر نكس ا نمو : ةل اسم

 نوكي نأ الإ هجارخا دعب هدري نأ هلف هيلإ هدر دارأ مث هجرخأو

۔ ١٠٧ ۔-



 .ادبأ هدري ال يوني

 دارأ نإف رح تنأف رادلا تلخد نإ : هدبعل لجر لاق نإو

 هدرتسي مث اهلخدي مث هبهي وأ هعيبي هنإف ثنحي الو اهلخدي نأ

 .ربلا يف هل ةليحلا نم هجو اذهو اهلخد نإ هرضي الو كلذ دعب

 تلخدف ليللاب الإ نالف راد لخدت ال ةأرما تفلح نإو

 دعبو بيغملا لبق رجفلا عولط دنع وأ سمشلا بيغم دنع

 . تثنح رجفلا

 موي هنع بيغت اهنإف اهجوز عم يحضت ال تفلح نإو

 . ليللا لوخد ىلإ سمشلا علطت ذنم هلك ىحضألا

 فلح نميف ىسوم نب ىسوم هنظأ : يلع وبأ لاقو : ةلأسم

 وحن وأ اهأطي وأ اهتأي مل نإ ةنالف ةيرق وأ ةنالف ضرأ لخدي ال

 ت ءاج نإو رب فلح امك اهئطو وأ اهاتأ وأ اهلخد نإف كلذ

 باهذ وأ هتوم نم اهأطي الو اهيتأي نأ الو اهلوخد نكمي ال ةلاح

 نأ هنكمي ال يتلا لزانملا نم كلذ ريغ وأ ةيرقلا وأ ضرألا

 . ثنح اهأطي الو اهلخدي الو اهيتأي الو اهلخدي

 نم لاق دقف فلالا توم ىنع ناك نإ : لاق ؛ هريغ نمو

 . ةرافكلاب يصويو تام ىتح لعفي مل اذإ ثنحي هنا كلذ : لاق

 نيلوقلا حصأ اذهو هتوم دعب هيلع ثنح ال : لاق نم لاق

۔ -_ ١٠٨



 . هللا قوقح

 اهلصي ملو اهتأي مل وأ اهلخدي ملف تقو هنيميل ناك نإو هنمو

 . ثنح تقولا ىضم ىتح

 اذكو اذك ةيرق وأ اذكو اذك ضرأ ىلإ جرخي مل نإ : لاق نإو

 اهيلإ جرخف اهيلإ هجوتي وأ يضمي وأ حوري وأ ودغي وأ بهذي وأ

 عجرف رمأ هل ضرع مث هجوت وأ ىضم وأ حار وأ ادغ وأ بهذ وأ

 وأ حار وأ ادغ وأ بهذ وأ جرخ دق هنأل رب دقو هيلع ثنح الف

 . هريغ ديري ال كلذ لعفو هجوت وآ ىضم

 اذك نالف ضرأ يف نالف تأي مل نإ فلح ناك نإ كلذكو

 وهف كلذ هابشأ وأ اهاطي وأ اهلخدي وأ اذكو اذك ةيرق وأ اذكو

 . كلذ وه لعفي مل نإ هلوق لثم

 وأ اذكو اذك ضرأ ىلإ نالف جرخي مل .نإ فلح نإ كلذكو

 هجوتت وأ يضمت وآ حورت وأ ودغت وأ بهذي وأ اذكو اذك ةيرق

 . كلذ وه لعفي مل نإ هلوق لثم وهف اهيلإ

 ىلإ وأ اهنبا وأ اهمأ ىلإ هتجوز تجرخ نإ : لاق نإ كلذكو

 راد وأ نالف ىنب ىلإ وأ اذكو اذك ةيرق ىلا وأ اذكو اذك ضرأ

۔ _ ١٠٩



 وأ تهجوت وأ تحار وأ تدغ وأ تبهذ وأ تضم وأ نالف
 . ثنحلا عقو دقف تهجوت وأ تجرخف قلاط يهف كلذ هابشأ

 . ثنحلا عقو دقف انالف تقحل وأ هتقحل نإ : لاق نإ كلذكو

 اذك عضوم ىلإ وأ كيبأ وأ كمأ ىلإ ينتقحل نإ : لاق نإو

 . قالط عقي الف لوقي ام مهفتل هتقحلف قلاط تنأف اذكو

 مث هنع فلح يذلا عضاوملا ضعب ىلإ هتقحل نإف : تلق

 . هغلبت ملو تعجر

 دقف عضوملا ديرت هتقحل اذإ هنآ انعم يذلا : لاق هريغ نمو

 . لوقلا ضعب ىلع ثنحلا عقو دقو . هتقحل

 .رثكأ وه لوألاو عضوملا لصت ىتح : لاق نم لاقو
 هتقحلف قلاط تناف ينتقحل نإ : هتجوزل لاق نإو ؛ هنمو

 . قلطت اهنإف لوقي ام مهفتل
 رطقي ال فلح وأ رطفلا ىلإ انالف ملكي ال فلح لجر نعو

 هلوق امأف ؟ كلذ دح امو جرخي ىتمو هملكي ىتم ةيرقلا هذه يف
 ةليل هملك اذإف ناضمر رهش لمكي ىتح هملكي الف هملكي ال

 يف اهنم جرخيلف ةيرقلا هذه يف رطفي ال هلوق امإو ثنحي مل رطفلا

 نوكي نأ الإ رطفلا موي يضقني ىتح ناضمر رهش نم موي رخا
 .ىون ام وهف ةين هل

۔ -_ ١١٠



 ؟ ثنحي له رب ام هتأرما قلطي ال فلح نإف : ةلأسم

 ىرجم يرجي علخ انباحصأ عم ناربلا نأل 3 معن : لاق

 . مهدنع ةقيلطت هولعج دقو قالطلا

 اهديب اهرمأ لعج وأ اهيربي وأ اهقلطي نم لكو نإف : تلق

 ثنحي الف اهاربأ وأ ليكولا قلطأ نإ : لاق ؟ ثنحلا عقي له

 ثنح هارأ الف اهسفن راتخت الو .اهسفن قلطت نأ اهرمأي مل هنأل

 ليكولا قلط اذإ ثنح قلطي وأ يربي نأ هرمأ اذإف ليكولا امأو

 هنم هنجرخيل فلح مث هلزنم الجر نكسأ نمو اهاربأ وأ
 نوكي نأ الإ هجرخأ نأ دعب هدري نأ هلف هيلإ هدر مث هجرخأف

 . ادبأ هدري ال نأ يوني

  

۔ ١١١ ۔





 نورشعلاو ىداحلا باللا

 انزلاو ءعطولاو جيوزتلا يف نيميلا

 مث اهجوزتف اهيلع جوزتي ال اهجوزت ةأرمال فلح لجر نعو

 يف اهبطخ مث اهتدع تضقنا ىتح اهكرت مث ةدحاو اهقلط
 هنأل ، معن : لوقأف ؟ ثنحي له اهيلع جوزت مث . باطخلا

 لوآلا يف اهيلع هجيوزتو .اهجوزت نأ دعب نم اهيلع جوزت

 . ءاوس رخآلاو

 مث اهتدع تضقناف اهقلط مث اهجوزت نا : رثؤملا وبأ لاق

 . هيلع ثنح الف دعب نم اهجوزتف عجر

 قلطف ةأرما هل الجر جوزت ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 ثنح الف هتأرما عجار مث اهب جوزت مث ةدحاو هتجوز لجرلا

 . ةأرما هل سيل الجر تجوزت اهنأل اهيلع

 اذإ رب دقف جوزتف ةأرما نجوزتيل لجرلا فلح اذإو : ةلأسم

 ىتح جوزتب يدنع وه سيلف ةيبصب جوزت اذإو ،زبي مل ولو كلم

 الو جيوزت وهف ةينارصن وأ ةيدوهيب جوزت اذإف ، ىضرتو غلبت

 . ثنحيو ربي ال :لاق نم لاقف ؟ ةمأب جوزت نإف ثنحي
 هيلع ثنح الو رب دق :لاق نم لاقو

 جيوزتلا ىلإ جاتحاو ةرحلا ىلإ الوط دبي مل نإ :لاق نم لاقو

۔ - ١١٣



 ءارآلا طسوأ يأرلا اذهو هيلع ثنح الو جيوزت وهف ةمأ جوزتف

 دتو ىلع اهأطيال هتجوز ىلع فلح نميف : ليقو : ةلأسم

 : لاق ىلاعت هللا نأل هيلع ثنح الو لبج ىلع اهأطوو

 مل فلح نإو .ةين فلاحلل نوكي نأ الإ 0)هاداتوأ لابجلاو

 . طاسب ىلع اهآطي ملو ضرألا ىلع اهئطوف طاسب ىلع اهأطي

 امم وهو ةماعلا عم ةفورعم طسبلا نأل ثنحي هنإ : ليقف

 نأ دحأ نكمي ال داتوألاو دتولاو هيلع هتجوز اطي نأ نكمي

 الو اداتوأ لابجلا هئلا ىمس دقو 5 اهنم عيش ىلع هتجوز اطي

 (٢) . اهنم عيش ىلع ءعىطو نإ ثنحي

 الإ ههاطاسب ضرالا مكل لعج هللاوإن:ىلاعت هللا لاق كلذكو

 .اذه يف كتملعأ ايب فلتخي ىنعملا نأ
 هلام هقدصب فلح مث هتقلطم در لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ال : لاق ؟ ثنحي له ةجوز هل هنا دوهشلا اهربخي نا لبق نم

 . هتجوز اهنا عمو ثنحي هنا ملعا

 رباج ابأ تلأس : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 جوزتت مل نا ةجح نيئالثب تفلح ةأرما : تلق رفعج نب دمحم

 .هل جوزت مل نإو انالف

 ال ةلاح هل تءاج اذا هل جوزت وأ هب جوزت مل نإ ثنح : لاق

 )٧(. مقر ةيآلا ابنلا ةروس )١(
 )٢( مقر ةيآلا حون ةروس )١٩(.

 -_ ١١٤ ۔



 . هل اهجيوزتو اهب هجيوزت نكمي

 نيمي امل نوكيو كلذ يف ثنحتو معن : لاق ؛ هريغ نمو

 تجوزت نإ كلذكو . ترب دق تناك هب تجوزت ول اهنآل ةدحاو

 .هب جوزت وآ هل جوزت مل نإ : تلاق اذإ ترب هل

 اهيلعف تام مث هب جوزت مل نو هل جوزت مل نإ : تلاق نإو

 . ناترافك

 جوزت مل اذإ هب جوزت مل نإو هل جوزت مل نإ : تلاق نإ كلذكو

 اهيلع تناك هب جوزت ملو هل تجوزت نإف .هب تجوزت الو هل

 . ةدحاو ةراقك

 جوزتي مل هنأ انيمي فلح لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 وأ ةيبصب جوزت وأ ةرح اهريغب جوزتي نأ عيطتسي وه ةمأب جوزتف

 ىلعف ؟ زجي ملو اكلم هجيوزت ناكو ثنح مأ آربي له انز نم ةدودحم

 ءاهقف نم زاجأ نم كلذ زاجأ دقف ةمألا هجيوزت امأف تقصو ام

 هللا همحر يلع نب ىسوم نع يور دق كلذ لعلو نيملسملا

 ال هنا : لاقو رثؤملا وبأ كلذ زاجأ دقف ةيبصلا جيوزت امآو

 اهلثم دودحم ىلع الإ اهجيوزت مارحف ةدودحملا امآو .رب دقو ثنحي

 هجيوزت زوجي نم امأو ربي مل هتنبا وأ همآ وأ هتخأ جوزت ول ايك ربي الو

 . رب لدقق لح لي ل و ا لخد

۔ ١١٥ _۔-



 اهيأايإ> : هللا لوقل نيملسملا ءايلع نم :لاق نم لاق دقو

 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا

 .اهسمي مل ولو احاكن هايس دقف 0') :ئ نهوسمت
 ىنثتساو فلح لجر نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 نم لكوي نأ هل زوجي اهيربي الو هتجوز قلطي ال ةجح نيثالثب

 . نيميلا نم املاس نوكيو اهيري

 . كلذ لعف نإ ثنحلا هيلعو ملسي ال : لاق

 مأ املاس نوكي كلذ ىلع رهقو اهيأرب اهيلع لمح نإف : تلق

 ضعب ىلع هنيمي يف ثنح الو قالط همزلي زلب ل رمق اذإ : لاق ؟ ال

 . لوقلا

 لاحلا اذه ىلع ربيأ لجر دي يف اهقالط لعج نإف : تلق

 ثنح اينإ هيلع ثنح الف اهقلطي نأ هرمأي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ

 . قلط وأ اهقلط وأ اهقالطب رمأ اذإ

 لاق ؟ نيميلا همزلي له اهدي يف اهقالط لعج نإف : تلق

 الو هلعبي نكمي هنأل ءيش همزلي مل اهسفن قلطت اهرمأي مل اذإ

 ثنح اهعلاخف هتجوز قلطي ال فلح لجر ؛ هنم : ةلأسم

 الف ديبعلا يرتشي الو ءاسنلا جوزتي ال هنا قالطلاب فلح نمو

 ءاسن جوزتي ال هنأ فلح اذإو . يرتشي الو جوزتي نأ هل زوب

 )٤٩(. مقر ةيآلا ءزج بازحالا ةروس )١(

 ۔ - ١١٦



 رثكأ امأو نيتنثا وأ ةدحاو جوزتي نآ هل زوجيف اديبع يرتشي الو

 .زوجي الف

 نم رثكأ يرتشي الو نيدبع وأ ادبع ىرتشا نإ كلذكو

 ءاسنلا نم ماللاو فلألا طوقس يف نيظفللا نيب قرفلاو . كلذ

 . كلذ نع لسو ديبعلاو

 يذلا نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم

 ام انزلا ايناو انزب اذه سيلف فذق ىتح هسفنب ثبعف ينزي ال فلح

 . دحلا هيف بجي

 هلعف نمو لحي ال كلذ معنف ؟ هللا دنع مثإ هيف له : تلقو

 تجوزتف جوزت ال تفلح ةأرما يف ىلع يبأ نعو : ةلأسم

 . جيوزتب سيل هنأ كلذب ملع مث ةعاضرلا نم اهيخأب

 عقي هنآل ثنحلا يف جوزت هنا : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 كلذف الف جيوزتلا ماكحأ يف امأو ناميالا يف جيوزتلا مسا هيلع

 .رثكأ وه لوقلا اذهو ةعاضرلا نم اهوخأ هنأ ملعت نكت مل اذإ

 اهنإ : لاق نم لاقف ةعاضرلا نم اهوخأ هنأ تملع اذإ امأو

 . ثنحت اال : لاق نم لاقو

۔ - ١١٧



 هنأ فلح نم كلذكو رثكألا وه ثنحت ال اهنا لوقي نمو

 . ثنحلا يف لوقلاك ربلا يف لوقلاف اذه ىلع جوزتف جوزتي

 . اهيلع جوزتي الف اهجوزت نإ ةأرمال فلح لجر نعو

 مث اهتدع تضقنا ىتح اهكرت مث ةدحاو قلط مث اهجوزتف

 معن : لوقأف ؟ثنحي له اهيلع جوزت مث باطخلا يف اهبطخ

 نم اهيلع هجيوزتو اهجوزت نأ دعب نم اهيلع جوزت هنأل ثنحي هنإ

 . ءاوس رخآلاو لوألا

 مث اهتدع تضقناف اهقلط مث اهجوزت نإ : رثؤملا وبأ لاقو

 . هيلع ثنح الف دعب نم اهجوزتف عجر مث اهريغ جوزت

 ةأرما يف رفعج نب دمحم نب رهزألا نع بسحأو : ةلأسم

 . كلذ يه ريغت ملو اهيلو اهجوزف نالفب جوزتت ال اههجو تحبق

 اجوز هتذختا نإ وأ هب تجوزت نإ اههجو هللا حبق : تلاق اذإف

 . تثنح دقف اجوز هب تيضر مث

 . ظيلغتلاب :لاق نم مهنم فالتخا كلذ يفو

 نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ ةلسرم نيمي ةرافك : لاق نم مهنمو

 .زئاج كلذ لكو مايأ ةثالث مايص وأ

 هنأ اناييأ فلح لجر نعو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةأرملا هعواطت ملو لزنأ ىتح اهسفن ىلع ةأرما لتاق مث ىنزي ال

 انزلا ينزي ىتح ثنحيال تفصو ام ىلعف ؟ثنحيأ دارأ ام ىلإ

۔ -_ ١١٨



 ١ هتين ناك ن إو فورعمل ١ انز ةحر اح لكل : ليق دقو انزل .

 دنع نم اهجوزتف ة ارم ١ جوزتي هنأ فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ نيميل ا هي ريي جيوزنتل ا اذه نوكي له : تلق ب ا اهلو اهيلو

 اذإ اهيبأ يأر ريغب ىنعم ةأرملا هبجيوزتل سيلف تفصو ام ىلعف

 هيأرب نوكي وأ بألا ىلع ةجحلا دعب الإ ءعيشب ارضاحم اهوبأ ناك

 زئاج يلو نود يلو لك : اولاق مهخأل نيميلا نم آربي الف الإو

 ةجحلا دعب الإ اهدلاو يآر الب ةأرما جيوزت زوبحي الف بألا الإ

 الإو نيميلا نم اذه آرب جيوزتلا متأ نإف جيوزتلا متي وأ هيلع

 . باوصلاي ملعأ هللاو اربي الف

 وأ هللا يضقي نأ الإ جوزت ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 ىرأ ال : لاق ؟ كلذ دعب نم تجوزتف هللا ىنبلغي وأ هللا نذاب

 .اثنح اهيلع

۔ -_ ١١٩





 نورشعلاو اثلا بابلا
 ةرشاعملاو تيبلاب و ساعنلاو نكسلاب نيميلا

 7 ظلاو ةعماجملاو

 مث تلوحت مث اهنب ١ وأ اهيبأ را د نكست ال تقلح ةأرما نعو

 : لاق ؟ ةثناح اهارت لهف تيبتو امايأ مهدنع دعقتف مهروزت

 الف مهترازو تلوحت مث الزنم اهذختت ال اهنأ ةين اهل تناك نإ

 ناك دقف تمانو اهيف تلكأف ةلسرم : تلاق نإو .اهيلع ثنح

 عامجلاو مونلاو لك آلا نا : لوقي ۔ هللا همحر _- بوبح نب دمحح

 . نكس

 مويل ١ سعني ن ا فلح لجر ق : ديعس وب ا ل اقو : ةل اسم

 مويلا كلذ مامت ىلا : لاق ام نيح نم سني ل هنا ةين الب اللسرم

 كلذف ةعاس مويلا سعني نأ ةين هل تناك اذإ امأو . ثنحي هنا

 . هتين ىلإ
 كلذ ريغ وأ ارمت وأ ازبخ مويلا لكأي هنأ فلح هنأ ول : اولاقو

 . يدنع رب دقف اريثك وأ اليلق كلذ نم لكأ ايف السرم

 اليلق هملك ا دإ ريي هناف انالف مويلا ملكي هنأ فلح ول كلذكو

 هلك مويلا كلذ ملكي وأ لكأي نأ اذه يف همزلي سيلو !ريثك وأ

 . هلوق ىنعم ىلع

 .خسنلا يف فالتخا )١(

 ۔ _ ١٢١



 لخدأ مث نالف راد لخدي ال فلح لجر نع لئس : ةلأسم

 ال : ليق دق هنا ؛ ىعم : ل اق ؟ثنح له هيلجر ى دحإ
 .مه

 - ثنح ٠

 هيلع عقي ذئنيح مث اعيمج اهلخدي ىتح لوخدلا يف : ليقو
 . ثنحلا

 جرخي ال وأ تيبلا اذه لخدي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 هب عقيو اجراخو الخاد هب نوكي يذلا لوخدلا دحام هنم

 . ثنحلا

 وأ هجرخأ وأ هسأر لخدأ اذإ : ليق هنا ؛ ىعم : لاق

 اعيمح هيمك لخد أ اذ ا كل ذو اعيمح و ا هيدي و ا هيلجر ى دحإ
.- ٠ 

 . هسأر وأ هيلجر وأ هيدي لخدي ىتح قافتالا هبشي يذلاو

 يف ناك نإف اعبصا لخدأ ولو : لوقي اضعب نأ ؛ يعمو

 اهب قلعتف تيبلا نم ةجراخو ةلخاد اهناصغأ ةرجش تيبلا

 نإو جراخ وهف . ةجراخلا ناصغألا ىلع ناك نإف اهيلع دعصو

 . لخاد وهف ةلخادلا ىلع ناك

 . هيلجر وأ هيدي وأ هسأر لخدي ىتح : ليقو : هريغ لاق

 ىتح هنأ جرخيو اهرثكأ جرخي وأ لخدي ىتح : ليق دقو

 . هلك جرخي وأ هلك لخدي

۔ -_ ١٢٢



 الوخد كلذ ناك اهجرخأ وأ هعبصا لخد ول هنإ : ليق دقو

 .اجورخو

 لخادب سيل تيبلا ىوه ىلع ناك اذإ : ناصغألا يف ليقو

 ايك تيبلا يف لوخدب سيل كلذ نا هاوه يف يه انإو هترايع يق

 انكس نوكي نأ الإ تيبلا نم سيل تيبلا رهظ نإ : ليق دق

 ةرايع هيفكي نصغلا ناك نإو &، كلانه نكسو رتس هيلعو

 . لزنملا نم ادعاصف ةرايع دح نم جرخي ال لزنملا

 تمدهاف رادلا هذه نكسي ال فلح لجر ىيف لاقو : ةلأسم

 اهنكس مث ةميخ اهيف ىنب وأ ةيناث ةرم اهانب مث نكس اهيف قبي ملو

 تبهذ دق اهنع فلح ىتلا رادلا كلت نأل ثنحي ال هنإف فلاحلا

 .اهريغ ءيش اذهو

 عجر مث اهفقس مدها ايناو ةمئاق اهردج تناك نإف : تلق

 هذه ىلع ثنحي هنإف فلاحلا اهنكس مث اهنم بهذ ام اهيف

 وأ اهنم ائيش نكسف نالف راد نكسي ال فلح اذإف .ةقصلا

 . ثنح هنإف هنكسف مدهني مل عضوم اهنم يقبف تمدبغا

 ىشمف اتيب نالقل لخدي ال فلح نميف : لاقو : ةلاسم

 . ثنحي ال هنإف هتيب رهظ ىلع

 ۔ هللا همحر _ ىلع يبأ نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 يف هاتأف ضيرم هيف ضرمف الزنم نكسي ال فلح لجر نعو

۔ -_ ١٢٣



 . نكسي ىتح اناح هرن ملف حبص ا ىتح هيف م انو ليلل ١ دو ا

 هرن ل ةحاح ق اهلخ لف ةيرق نكسي ال فلح ا ذإ كل ذكو

 . تاب نإو ًاثناح
 ء

 دقف اهب عماجو مانو لكأ نإ : مهضعب لاقو : ةلأسم

 . نكس
 نب دمحم لاق : رهزألا نب دمحم يراوحلا لاق : ةلأسم

 ةين ام ناك نإ هنا اهجوز عماجحت ال تفلح ةأرما يف : لاق رفعج

 هيف امم عيش يف هتعماجف ةين اهل نكي مل ناك نإو تون ايف

 . تثنح ةعماجلا

 ري ملو ابنم ءطولا ري ملو ةرشاعملا نم ةنكاسملاو : لاق

 . ةعماجملا لثم ةرشاعملا

 يبأ باوج نم رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 هربي ال وأ انالف ربي فلح لجر نعو ةيلإ رفعج نب دمحم رباج
 فلح نإو . لعفلا وأ لوقلا نم ءيشب هرب ام اندنع ربلا : لاق

 يف امإ ةفورعملا ةبحصلا يه ةبحصلاف هنبحصيل وأ هبحصي ال

 لثم اضعب مهضعب سانلا بحصت يتلا يناعملا يف وأ قيرطلا
 ناسنالا نوكي يتلا عيضلا وأ ناطلسلل ةبحص وأ جيوزتلا

 . ىون ام وهف ةين هل تناك نإو ، رخآللل اهيف ابحاصم

۔ ١٢٤ ۔



 رباج وبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اهل ناك نإ هنا اهجوز عمابت ال تفلح ةأرما يف رفعج نب دمحم

 نإ : لاق ؟ انالف بحاصت ال تقلح نإف : تلق تون ايف ةين

 . تثنح رضح وأ رفس ىيف هتبحص

 . ةبحصلا ىلع ادقاعتي نأ : لاق ؟ ةبحصلا امو : تلق

 ايشم نإو ةبحص كلذ نوكيأ قيرط نم اقفتا نإف : تلق

 . ةبحصلا ادقعي نأ الإ ال : لاق ؟هيف اعيمح

 هنع هلأسيل ءيش نع هباجأ نإ : لاق ؟هملك نإف : تلق

 . مالكلاب هأدبي نأ بحأ الو سأب الف

 فطاخ وهو هأدب ولو : لاق ؟مالكلاب هأدب نإف : تلق

 ۔. هنح

 نأ بحن : هربغ لاق ؟هملكو هدعاو وأ هقفاو نإف : تلق

 . تنح ٠

 اذإ ةأرملاو ۔ هللا همحر - نسحلا يبأ باوج نمو : "ةلأسم

 تنك دقف ةنيفسلا ىيف اناكف انالف اهجوز نكاست ال تفلح

 نم ةلأسملا هذه ريسفت نم ءعيشب باوجلا اذه ريغ يف كتبجأ

 يف ىرأ سيلو لوقلا كلذب ذخأت الف ةنيقسلا يف ةنكاسملا

 دح كلذ نأل اضعب مهضعبل سانلا رئاس ىلع ةنكاسم ةنيفسلا

۔ -. ١٢٥



 وهف ةنيفسلا يف اهعماج نإ ةصاخ جوزلا ىلع نكلو رفسلا

 .اهنم ةنكاسم يدنع

 هللاو رفس هنآل ةنكاسم هارأ الف سانلا نم امهريغ امأو ؛ هنمو

 . باوصلاب ملعأ

 نكاسي ال فلح لجر نعو نسحلا يبأ باوج نم : ةلأسم
 يف دلولا ناكو ةقرفتم تويب نكسلا كلذ يفو ةنس ىلإ هدلو

 عقي له ث هعم ماني الو هدلاو عم لكأي الو مانيو لكأيو نهدحأ

 فلاحلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ثنح دلاولا اذه ىلع

 هل كلذف هلزنم نم فورعم تيب يف هنكاسي ال نأ ةين هل سيل

 ال نآ هنيمي يف السرم ناك نإو {،© كلذ هنيمي دنع دقتعا اذإ

 يذلا هدلاو لزنم تويب نم تيب يف دلولا اذه ناكو هنكاسي

 دحاو باب اهل رادلا وأ لزنملاو هذه هراد يف لزنم يف هنكسي

 سيل اهتويب نكس يف اعرشو ءاكرش مهيلعو اهقلغي وأ اهعمجي
 يف هعمدلاولا لكأ اذإف دحاو نكس هلك اندنع اذهف زييمت كلانه

 ال نأ وجرأ اذهو ثنحلا عقو اهيف هعم مان و أ تويبلا كلت

 هيفو ةفص هيفو زنج هيف تيب هل نوكي لجرلا لثم كيلع بهذي

 وه هنكسي كلذ لكو ريبكو ريغص لزنم هيفو ءانف هيفو ةفرغ

 ىلع الإ نذالا همزلي اييف رخآلا ىلع مهنم دحاو نذأتسي ال هلايعو

 دلولا اذه ناك نإو .دحاو نكس اذهف ريبكلا جراخلا بابلا

۔ - ١٢٦



 نيلخادلل هباب نم هيلع لوخدلا زوجي ال نئاب لزنم ق اعطقنم

 الو هدلاو نكس نع نئاب لزنم اذهف نذإب الإ ربكآلا بابلا نم

 . هللا ءاش نإ اذه يف قرفلا مهفاف ثنحي

 كلذ نكسي دلولا ناكو لزنملا يف ناتسب ناك نإ : تلقو

 ناتسبلا ناك نإ هنا ملعاف ؟ثنحي الو كلذ زوجي له ناتسبلا

 لخدي امنإو لزنملا نصحك هيلع انوصحصو لزنملا عم هيلع اطاحم

 يف عرش همدخو هدلوو هدلاو لايع لكو لزنملا باب نم هيلإ

 ةلزنمب انعم اذهف مهلزنم يف مهرتسك هيف نورتتسي ال ناتسبلا

 ةين هل نكت ملو هيف هعم دلولا ناك اذإ نونكاس مهلكو تيبلا

 . لدعلاب ملعأ هلللاو هيف هنكاس نإ ثنحلا عقيو

 رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 نأ اهل يغبني هذهف ارهش اهجوز نكاست ال تفلح ةأرما نعو

 رمآ يف اهمزلي امو اهل نكمأ ام ىتم اهنيمي رفكتو اهجوز نكاست

 . نيميلا يف ثنحلا يف مزلي امم مظعأو دشأ اهجوز

 ال نأ اهجوز اهل نذأ نإ هنأ الإ اندنع اذكه : هريغ لاق

 مل نإو ، مثإ الو ثنح الو كلذ اهعسو ثنحلا لجأل هنكاست

 ةبوتلا اهيلعف هنكاست ملو كلذ يف رذع امف نكي ملو اهل نذأي

 .اهيلع ثنحالو

 نالف لزنم لخدي ال فلح لجر يف يلع يبأ نعو : ةلأسم

۔ ١٢١٧ ۔



 لخدي نأ الإ ال : لاق ؟ثنحي له رادلا رادج نم هيلع علطف
 ع

 . هسأر

 يبأ باوج نم : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 هرظن دق هنأ : هدلوو رهزألا يل لاق امم رفعج نب دمحم رباج

 عاسلا لظ ايهعمجف لظ انالفو هعمجي ال فلح لجرو

 لظ امأو اثنح كلذ يف هيلع ىرأ الف ءايسلا امأف باحسلاو

 . ثنحي نأ فاخأف باحسلا

 اهجوز نيبو اهنيب عقو ةأرما نع يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 لعفي ملف ةءاربلاو قارفلا اهجوز ىلإ تبلط ىتح بضغو مالك

 ىلإ تجرخف اهعم نوكت ال اهنأ فلحف تبلط امم ائيش اهجوز

 هلزنم ىلا تعجر اذإف هلزنم ىلاو اهجوز ىلا تعجر مث اهلهأ

 . ثنحلا اهيلعف

 تيب لخدي ال فلح لجر ىيف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 ربغ تيب ىلإ دصقي نأ الإ ثنح هنا هتيب قوف ةفرغ لخدف نالف

 . ةفرغلا

 لجر نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 تيبلا برخ ىتح هلخدي مل مث تيبلا اذه لخدي ال فلح

 ام ىلعف ؟ ثنحلا هيلع عقي له هعضوم لخد مث هعضوم ىقبو

 ثنح دقف عضوملا وهو ةصرعلل ىنع نإ : اولاق دقف تفصو

۔- -_ ١٢٨



 بهذ اذإف ىنعم هل نكي ملو تيبلا اذه : لاق اينإ ناك نإو

 باهذ دعب نم عضوملا لخد اذإ ثنحي مل ءيش هنم قبي ملو تيبلا

 . تيبلا

 عاب مث اهنيعب اراد نالف راد لخدي ال فلح نمو : ةلأسم

 .رادلا فلاحلا لخد مث هريغ ىلع كلت هراد نالف

 . فالتخاب : كلذ يف ليق هنا ؛ يعمفق

 فورعم لام نم هتجوز لام لكأي ال فلح ول كلذكو

 لكأ اذإ هيف فلتخي امم كلذ نإف قحب هيلإ لازف هب هل تدهشف
 فلتخي هنا يعمف ادعاق وأ ايئاق سعنف ماني ال فلح نإو . هنم

 . ثنح هيلع عقي ال ةيمستلا يفو ثنحي ىنعملا يفف اذه لثم يف

 يف ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ نعو : ةلأسم

 هنم جرخ نإ : لاقف هيف وهو تيبلا اذه نكسي ال فلح لجر

 هغارف دعب هيف دعق نإو ، ثنحلا همزلي مل همالك نم هغارف دنع

 . ثنحلا همزل همالك نم

 ىتحف نكسلا امأو هيف دعقي ال فلح اذإ اذهو : هريغ لاق

 هنعو؛هيف عماجي وأ هيف لكأي وأ هنكس دقتعي وأ هنيمي دعب هيف ماني

 . بسحأ اميف

 نآ لبق هحرط نإف هيلع وهو ابوث سبلي ال فلح لجر نعو
 . هيلع ثنح الف همالك نم هغارف دنع و أ همالك نم عرقي

۔ _ ١٢٩



 : لاق ؟ثناح وهف هيلع وهو همالك نم غرف نإف : تلق

 . ةرافكلا هيلعو معن

 شارفلا وأ طاسبلا ىلع ماني ال هنأ فلح نمو : ةلأسم

 ؟ثنحي لهف طاسب الو شارف ريغ نم ضرألا ىلع مانف السرم

 . ثنحي : ليق دق هنا ؛ يعم :: لاق

 . هيلع ثنح ال : ليق دقو

 نا فراعتلا ىلع ثنحي ال هنا هلوقب هثنحي يذلاو : تلق

 . يدنع اذكه : لاق ؟ريغ طاسبلا

 متأملاف نالف متأم لخدي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ةين هل نوكي نأ الإ هللا ءاش نإ كلذ دعب لخدي مث مايأ ةثالث

 . ىون ايك وهف

 يبأ باوج نمو : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اهمأ تيب لخدت ال تفلح ةأرما نعو لإ رفعج نب دمح رباج
 تثنح هنيعب لزنم ىلع تفلح تناك نإف اهلزنم اهمأ اهل تبهوف

 لزنملا لاز اذإو نيميلا تلسرأ تناك نإو .لاح ىلع هتلخد اذإ

 .اهيلع ثنح الف اهمأ نع

 مث هنيعب تيب ىلع تفلح ولو : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ال تفلح انإو تلاز دق ةليحلا نأل ثنحت مل اهمأ نع لاز

۔ ١٣٠ ۔-



 اينإو اهمأ لزنم كلذ سيلو اهمأ نع لاز دقف اهمأل وهو هلخدت

 . اهمأ لزنم نع تفلح

 . لوألاب : لاق نم لاقو

 نكست تناك اينإو لزنم اهمأل نكي مل نإ : تلقو ؛ هنمو

 يذلا هنيعب لزنملا كلذ نيميلا يف دحت مل نإف سانلا لزانم

 .اهلزنم يف الإ ثنحلا ىرأ الف هنكست

 اهلزنم وهف الزنم نكست تناك اذإ هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 ىلع فلح نمو ةيمستلا يف كلذ لثم يف ثنحتو ،ةيمستلا يف
 مونلاو عامجلاو لكألا هدح نكسلاف سولجلاو ماقملاو نكسلا

 هيف ىطاوت اذإف سولجلاو ماقأ دقف ةالصلا هيف متأ نإ ماقملاو

 . سلج دقف ادعاق

 وأ لقأ وأ ارهش هعم ثبلو هرازف انالف نكاسي ال فلح نمو

 ثنحي الف هلزنم يف مانو هعم لكآ ناكو كلذ لثم هفاضتساو رثكأ

 يوني يذلا نكسلا اينإو . فيضلا الو نكاسب سيل رئازلاف

 . هل هتنكاسم كلذب يوني ىتح ثنحي الو هتنكاسم

 اذه نكسي ال لجر فلح اذإو : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 . ارهش هنكسي الو هنيح نم هنم جرخيلف هيف وهو ارهش تيبلا

 : لاق ؟هرهظ لظب لظتساف تيب لظ هلظي ال فلح اذإو

 ۔ هلخادب لظتسي ىتح ثنح ال

۔ ١٣١ _۔-



 هارف هتيب رهظ ىلع ىشمف اتيب نالفل لخدي ال فلح نمو

 . ثنح دقو لخد دق

 مل ناك ام طاسب ىلع دعقف ضرألا ىلع دعقي ال فلح نإو

 ىلع اهب دعق اذإ ثنح سبل يتلا بايثلا ىلع دعق نإو ،“ ثنحي

 وآ هيلعن ىلع ىشمف ضرألا ىلع يشمي ال فلح نإو . ضرألا
 . ثنحي مل ناك ام طاسب ىلع ىشم نإو ،“ ثنح هيفخ

 هلخد ناك دقو تيبلا اذه لخدي مل نإ فلح نمو : ةلأسم

 . هيلع ثنح الف نيميلا دعب نم هلخد اذإف

 دنع جرخ نإف هيف وهو اذكو اذك تيب لخدي ال فلح نإو

 نيميلا نم هغارف دعب هيف يقب نإو هيلع ثنح الف مالكلا رخا

 .اذه وحن وأ هيلع وهو ابوث سبلي ال فلح نإ كلذكو

 لخد دقف هسأر لخدأف اتيب لخدي ال فلح نمو : ةلأسم

 لخدا نا كلذكو هسأر لخدا اذإ ثنح دقف ةخسن يف دجويو

 . هالجر تلخد نإ ةخسن يف دجويو هيلجر

 ثنح عبصا وأ لجرو دي هنم لخد ام : لاق نم لاقو

 .لإ بحأ لوألاو

 نيطلا نم تيب هلو نالف تيب لخدي ال فلح نمو : ةلأسم

 وآ ةميخ وأ ةبق لخدف نيميلا السرم ناك نإف ث هل ةبق لخدف

۔ ١٣٢ ۔-



 . ثنحي هنإف اشيرع

 ةبق لخد نإو & ثنحي مل نيطلا نم تيب ىلع هتين عقوأ اذو

 الو ةبق لخدي مل اتيب لخدي مل فلح نإو اشيرع وأ ةميخ وأ

 . ةبقلا لثم شيرعلاو اشيرع الو ةميخ

 يبأ باوج نم : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 نالف راد لخدي ال فلح نمعو ۔ لإ رفعج نب دمحم رباج

 ىف ناكام ثنحي ال هنإ لوقأف رادلا باب فقس تحت لخدف

 . لخدي ىتح رادلا لهأ ىلع هيف نذأتسي ال عضوم

 نوكي الف هنلخديل وأ رحبلا لخدي ال فلح نإ كلذكو

 ام وهف ةين هل تناك نإو رحبلا نم ءاملا لخدي ىتح الخاد

 . ىون

 هبوكر نوكي نأ بحأف ةنيقسلا يف بكر ناك نإ : تلقو

 . ملعأ هللاو هنم الوخد هيلع

 72ححع

۔ ١٣٣ ۔





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 4 ہطعلاب نا ميألا

 ىلع هدري نأ ىطعملا دارأف ائيش الجر ىطعأ لجر نعو

 هنمث هاطعأو هعاب نإف هذخأي ال نأ يطعملا فلحف يطعملا

 .ال : لاق ؟ال ما ثنح

 هل امداخ يطعت ال نأ هتأرما ىلع فلح لجر نعو : ةلأسم

 . ارمت الو ابح هيطعت ال نأ هتينو ائيش هتيب نم

 ىطعأ نإف قاتع وأ قالطلاب فلح نكي مل نإ هتين هل : لاق

 ؟كلذ هل زوبيأ هيلع فلح نم ريغ هاطعأ نم رمأ وأ مداخلا وه

 . معن : لاق

 نب ةملس رذنملا يبأ نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 ملف هل هبهوف نالقل هلام نم ائيش بهي هنآ فلح نمو ملسم

 الإ حصت ال ةبهلا نا : ليق دق : لاق ؟ ال مأ ثنعحيأ لبقي

 رب دقف ةبهلا لبقي مل اذإ هنأ اذه يف تيقل دق ينأ نظأو ضبقلاب

 . ملعأ هللاو تككش دقو ثنحع الو

 تحص اذإ هنيمي يف ربي : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 هنأ فلاحلا ىون نوكي نأ الإ يطعملا ضبقي مل ولو ةيطعلا

 . ملعأ هللاو اذه ىلع هنيمي يق ربي الو ىون ام وهف يطعملا ضبقي

 ۔ - ١٣٥





 ةرا تلا ف

 “بوكرلاو ةمسقلاو ةكراشملاو

 ةراجت نم لكأي ال فلح لجر يف بوبحم نب دمحم نعو
 انإو ثنحي له هنم لكأو هل ترهتاف هدنع نم اهاطعاف هتأرما

 هل ترجا اذإ ثنحي ال : لاق ؟ اهلام نم اهتراجت نم هلوقب ىنع

 ةصح هيف اهل امم لكأ نإف ، حبرلا نم ائيش ذخأي نأ ريغ نم

 وأ ةرابت يف هكراش نإ : لاق ؟ هكراشي ال فلح نإف : تلق

 . ثنح هيف كراشتي اهلكو لام وأ ةعارز

 ايطعأ وأ اهيلع قدصت وأ ثاريم ايهنيب عقو نإف : تلق

 هكراشي مل كلذف اعيمج هاثرو يذلا ثاريملا امأ : لاق ؛ هريغ نم

 ردقي ال هنآل افالتخا كلذ يف ملعن الو هيف هيلع ثنح الو وه هيف

 . هللا نم ءاج كلذو هسفن يف هعفدي الو كلذ دري نأ

 ةكرتشم ةيطعلا لبق اذإف لوبقلاب الإ نوكت الف ةيطعلا امآو

 . ثنح دقو هكرشأ دقف

 نم كلذو اهلبقي نأ هلو اهلبقي ال نأ هل ةقدصلا كلذكو

 )١( دحاو باب يف ايهجمدو نيباب يف فرصت .

- ١٣٧ _ 



 ريغ وهف عنص هيف هل سيلف هلعف ريغ نم ناك ءيش لكو هلعف

 .هيف ثناح

 . لاح ىلع هكراش اذإ ثنحي : ليق دقو : هريغ لاق

 يبأ باوج نم : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 وأ كلذب رمأف عيبي الو يرتشي ال فلح لجر نعو ،ةيلإ رباج

 . كلذ لك يف ثنحي نأ فاخأف لسرأ وأ بتك

 ال فلح نمو ۔ هللا همحر يلع يبأ باوج نمو ؛ هريغ نمو

 ائيش هنم يرتشي ال فلح وأ هنم ىرتشاف ائيش لجر نم عيبي

 . اثنح هيلع ىرن ايف ؟ ثنحي له هل عابف

 ىنعملا ىلع امأو ةيمستلا ىلع اذهو . معن : هريغ لاق

 لجر نعو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلآسم

 نأ دري ملو هماحرأ ضعب ىلع هضرعف هلام نم ائيش عيبي نأ دارأ

 همحر فلح ىتح امهنيب اميف افلتخاف لاملا كلذب ادحأ رثؤي
 ائيش هدنع نم : لاق وأ ائيش هنم يرتشي ال هنأ ةجح نيثالثب

 لاقف فلح دق يذلا فلاخحلا اذه ىلإ ءاج رخا الجر نا مث

 ؟ هنع تفلحو كيلع هعيب دارأ يذلا نالف لام ىوسي مك : هل

 نمثلا كلذب لاملا ىرتشاف اذه بهذف اذكو اذك : هل لاقف

 فلح دق يذلا فلاحلا هايإ هفرع يذلا

۔ ١٣٨ ۔-



 لاملا نمث دارأ امهرد اذكو اذك كلام نم ينضرقأ : هل لاقف

 ضرقلا دح ىلع هدنع نم مهاردلا ذخأو كلذ هل لعفف

 دي يف هعفد وأ فلاحلا دي يف لاملا عفدو لاملا نمث نم اهملسق

 كلذ نم لحلا بلطف كلذ دعب يرتشملا اذه عجر مث هدلو

 . هل لحأف ضرقلا :

 كلذ ءارشب رمأي مل فلاحلا اذه ناك اذإف تفصو ام ىلعف

 نم ائيش يرتشي ال هنع فلح ىيذلا اذهو ائيش ىرش ولو لاملا

 يرتشي نم رمأي وأ رتشي مل اذإ ثنحي مل هنم يرتشي ال وأ هدنع

 ۔. هدنح نرم

 يف لوقت ام : لاق لجر هلأسو هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 ال : لاق ؟همسقت ىتح هتأرما لام نم لكأي ال فلح لجر

 . همسقت ىتح لكأي

 اهمسق ىلع ردقي ال ءاوطآ يقب ىتح تمسق اهنإف : تلق

 . اريثك ءاكرش ءاوطأآلا يف اهل نأل

 الإ اه ناك امم ءاوطألاو ال ناك لام لك مسقت ىتح : لاق

 . هنيعب ائيش ىنع اهلام نم فلح نوكي نأ

 نمو خايشألا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 ةئام نم لقأب اهعابف مهرد ةئايب هل ةياد عيبي ال فلح

 ةئاملا نم وه اذهو ثنح دق : لاق

۔ ١٣٩ _۔



 ىلع هعابف هدبع عيبي هنأ فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ال مأ ثنحيأ عيبلا لجرلا لبقي ملو لجر

 لبقي مل مأ لجرلا لبق كلذب عقاو ثنحلا نا : ليق دق : لاق
 . ملعأ هللاو

 اهعابف مهرد ةئايب هل ةباد عيبي ال فلح نم ؛ هنم : ةلأسم

 ةئام نم لقأب
 هنأ فلح نمو 3 اهنع لسو ةئاملا نم هذهو ثنح دق : لاق

 دارأ نإو هعيبي ملف اعطاق اعيب دارأ نإف رايخلاب هعابف همالغ عيبي

 . عقو دق عيبلا مسا نآل رايخ هيف ناك نإو عيب وهف اعيب

 فلح نميف انباحصأ فلتخا دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 . هب لدابف نيعم ءيش عيب ىلع

 رظنلاو اثناح هريغ هري ملو ثنحي : بوبحم نب دمحم لاق

 نآل هللا دبع وبآ هيلإ بهذ ام ىلع ثنحلا عوقو يدنع بجوي

 كرابت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا عسوتلا ىلع اعيب ىمسي لادبلا

 ىمسف '” ههعىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأل : ىلاعتو

 نأ الإ ملعأ هللاو كلذب مهنم ءارش ناميالاب رفكلا مهلادبتسا

 نآ هبهذم نم نآل هلصأ ىلع اذه يف ضمي مل بوبحم نب دمحح

 يف لعجو ةعفش كلذ يف عيفشلل نكي مل لامب الام لداب ول اجر

 ضايقلاو اضايق ضرألاب ضرألا لادب ىمسو ةعفشلا عيبلا

 )١( مقر ةيآلا نم ءزج ةرقبلا ةروس )١٦(.

 ۔ ١٤٠ ۔



 ف بتحجروي رظنل او هيل ا بتثه ذام هحو ام ملع ا هثل او عيب ه دنتح

 . قيفوتلا هللابو عيمجلا دنع عيب.هنأل ةعفشلا ضايقلا

 هل يرتشيف ائيش انالف يطعي ال فلح ي ذلا ام و : ةل اسم

 . هل يرتشيف هيطعيف هرمأب

 : اولاق مهخآل ثنحي هنإف ةين هل هعم نكي مل نا هنآ ؛ يعمف

 لوقلا ضعب يف نأ وجرأو عفنلا هيف هل نوكي ايف لعافلاك رمآلا

 . هديب وه هيطعي ىتح ثنح ال هنا

 نعو خايشألا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 اوعطقو ةاشلا رظني نأ ىلعو ةروشم ىلع ةاش ىرتشا يذلا

 قالطب فلحف ةاشلا هتجوز تهركو طرشلا كلذ ىلع نمثلا

 ام نيح نم ىضم مث ةاشلا هذه كلمي ال هنأ اثالث هتجوز

 عيبلا فعض لاحل اقالط قالطلا اذه يف رأ ملف اهدرف فلح

 .اهب هكلم تبثي ال هنأو هيف طرشلاو

 هب ىمس ائيش بهو الو عاب ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ثنعحيأ ءيشلا كلذب رقأف

 نأ الإ ةبه وه امنإ رارقالا نآل ثنحي معن : ديعس وبأ لاق

 . لصألا يف هب هل رقأ نمل عيشلا كلذ نوكي

 :لاق ؟بهو الو عاب ال هنيعب ناسنا نع فلح نإف : تلقو

۔ - ١٤١



 . هريغل بهيو هريغل حيس نآ هل زوبي

 ىرتشاف انمس يرتشي ال فلح لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ثنحي لهف ادبز

 نمس الإ دبزل ١ امو ىنعمل ١ ىلع ثنحح هنا ؛ يعم : ل اق

 . ةيمستلا ىلع ثنحح ال هنأ ِ يعمو صلاخ

 ؟ثنحي له اضخ ىرتشاف انبل يرتشي ال فلح نإف : تلق

 . ةيمستلاو ىنعملا يف ثنحي هنأ ؛ ىعم : لاق

 همالغ عيبي ال فلح نإو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ؟ادساف ابيوزت اهجوز وأ ادساف اعيب هعابف هتمأ جوزي الو

 نأ اهنيب قرفلا حاكنلا يف ثنحي الو عيبلا يف ثنحي : لاق

 يرتشملا يضرف ةنياعملا وأ ةلاهجلا هجو نم ادساف ناك اذإ عيبلا

 ال هنإف ادساف ناك اذإ حاكنلاو اعيب ىمسيو زئاج هنإف كلذب

 . جوزلا هب يضر ولو زوب

 بكري الو ةقان بكرف المج بكري ال فلح اذإو : ةلأسم

 لاحلا نع فلح نإو ثنحي ال : لاق ؟انوذرب بكرف اسرف

 يرتشي ال فلح نإو .اهنم هنأل كلذ بكري مل ليخلاو السرم

 ةثالث يرتشي ىتح ثنحي مل نيدبع وأ ادبع ىرتشاف اديبع

 . ادعاصف

۔ ١٤٢ ۔



 جوزتأ الو ماعطلا لكآ الو ديبعلا يرتشأ ال : لاق نإو

 . كلذ نم ليلقلا لقأ يف ثنح هنإف ءاسنلا

 حر

۔ ١٤٣ ۔





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةرم دعب ةرم لعفي ال ايب نيميلا

 فلاحلا لعف ريغ نم لعفلا عقي ايبو

 دقو ةرم دعب ةرم لعفي نأ نكمي امم ائيش لعفي ال فلح نإو

 كلذ ناك نإو ، نيميلا دعب هلعفي ىتح ثنحي الف هلعف ناك

 . ثنح دقف كلذ لعف دقو ةرم الإ لعفي ال

 لصي مل نإ وأ ةاشلا هذه حبذي مل نإ فلح نم لثم كلذو

 اذه نأل ثنحي هنإف لبق نم ىلصو ةاشلا حبذ دقو ةالصلا هذه

 .ىرخأ ةرم دعب ةرم لعفي نأ نكمي ال

 هلخد ناك دقو كلذ وحن وأ تيبلا اذه لخدي مل : لاق نإو

 . هيلع ثنح الف نيميلا دعب نم هلخد اذإف

 كلت يلصي الو ةاشلا كلت حبذي ال هنا فلح نإ ؛ هريغ نمو

 اذإ ثنح هلعف دق ناك نإف كلذ لعف دق ناكو اهنيعب ةالصلا

 . ةين هل نكي ملو ةرم دعب ةرم لعفي نأ نكمي ال امم كلذ ناك

 ةبقر قتعي الو لام ىف انالف كراشي ال فلح نإو : ةلأسم

 نيبو هنيب اكرتشم لاملا حبص اف هوبأ تايف هميرغ قراقي الو

 الب ميرغلا رف وأ تقتعف اهريغ وأ ةمأ ثرو وأ هنع فلح يذلا

 ف اخأو . هلعف نم سيل هنآل هذه نم ع ىش ف ثنح ال هنإف هيأر

۔ ١٤٥ ۔-



 نأ الإ ثنحي نأ اهب ملع نأ دعب نم نالف ةكراشم يضر نإ

 . همساقي وأ كلذ نيح نم هل يذلا ليزي

 نعو خايشألا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 : لاق هنإو هريغل لمجلا يقبو لمج يف ةصح هل جوز اهل ةأرما .

 لمجلا اذه يف هكراشي ال وأ انالف كراشي دوعي ال قلاط هتأرما

 نم لمجلا نم هتصح لازاف هنيح نم ماق مث هيف هكيرشل ينعي

 .ريثكب وأ ليلقب هنيمي دعب

 دوعي ىتح ثنحي هارأ الف هكراشي دوعي ال : لاق اذإ امأف

 . هكراشي

 تيأر دقف لصألا يف هكيرش وهو هكراشي ال : لاق اذإ امأو

 وه هثروو اذه تايف انالف كراشي ال فلح يذلا يف راثآلا ىيف

 سيل اذه نأل هيلع ثنح ال : لاقف اهنيب لاملا حبصأو نالفو

 . هلعف نم

 نم لاملا لزي ملو هتكراشمب يضر اذإ هنا خيشلا ريبعت يفو

 لوخد نع فلح نميف هللا دبع يبأ نع تيأرو ثنحي هنإف هنيح

 . هيف وهو ناكم

 ثنحلا عقو الإو جراخ وهو همالك رخا دنع ناك نإ : لاق

 انالف هيلع تلكو نإ هتجوز قالطب فلح لجر يف هنع تيأرو

 لبق نم هيلع هتلكو دق تناكو

۔ ١٤٦ ۔-



 هعزان ولو نيميلا دعب هلكوت ىتح اثنح نوكي ال : لاق

 تفصو ام ىلع ةلأسملا هذه سقف نيميلا دعب ىلوآلا ةلاكولاب

 حبصأف هكراشي ال فلح يذلا ف لوألا ىأرلا بحأ انأو كل

 همساقي عجرو لمجلا لازأ ثيح امأو وه هيأر ريغب ثاريم امهنيب

 . ةكراشملا نم سيل كلذف هيلإ لاز يذلا ءاركلا

  

۔ - ١٤٧





 نورشعلاو سداسلا بابلا

 لازن عالاب نيميلا

 تقوي ملو هتأرما نع هتنبا نلزعيل انيمي فلح لجر نعو

 نأ هنع يزبي له اهلزعي ملو نونس تلخ ىتح ارفاسم ناكو

 لزعيأ اهلزع نوكي فيكو هتأرما ىلإ اهدري مث ارهش اهلزعي

 عمو هعم لكأتو نكسلا يف هتنبا لزعي وأ بارشلاو ماعطلا

 لبق(ةخسن)لصي نيح نم اهلزعي مل نإ هنا ىرأ : لاق ؟هتجوز

 . اهماعطو لزنم ىف اهلزعيلف اهلزع نإف ثنح دقف هرفس

 ةاشلا هذه حبذ نإ فلح نمعو يراوحلا يبآ نعو : ةلأسم

 له لكآ ناك دقو اماعط مويلا هذه لكأ نإ : لاقو لعف ناكو

 ةالصلا كلذكو ثنحي : اولاق دقف ةاشلا حبذ يف ام أف ؟ ثنح

 يف كل تفصو ام ىلعف ماعطلا امأو ىلص دق ناك اذإ ةامسملا

 . دودحملا

 ۔ ١٤٩





 نورشعلاو عباسلا بابلا

 دحاولا لوق هيف لبقي اميف
 هوحنو ناميالا نم ةقثلا

 اذهب تلصو دقو رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نم اذهو
 : هلوق اذه لاقو هسفن ىلع هتضرعو هيلإ باتكلا

 دعب امأ رفعج نب دمحم نم باوج ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ال هنأ عيش ىلع فلح لجر نع هنع تلأس اميف انرظن دقف

 يسنو فلح فيك ردي ملف بضغ ىلع هنيمي تناكو ث هلعفي

 يف ىنثتسا هنا هعمس دق ةقث هربخأف فلح نأ دعب نم كلذ

 كلذ ىضقنا دقو هتقو دق تقو ىلإ كلذ لعفي ال هنأ هنيمي

 نوكي الو هل لوقب ذخأي نأ كلذ يف هعسي نأ وجرأ ىنإف تقولا

 يذلا تقولا ءاضقنا دعب هيلع ثنح يذلا لعف اذإ ثنح هيلع

 - هللا همحر _- بوبحم نب دمحم لاق ام كلذ انسقو ةقثلا هب هربخأ

 تلاقو اهب قثي ةكولمم ةمأ هيلع تظفحف هتالص يف كش نميف

 .اهلوقب ذخأي نأ تمت دق كتالص نإ : هل

 ةقث الجر وأ ةأرما نأ ول ۔ هللا همحر - بوبح نب دمحح لاقو

 كلذ نأو هب هبلطي اقح ابئاغ الجر هنع ىضق دق هنأ الجر ربخأ

۔ ١٥١ _۔-



 قحلا بحاص ءيجي نآ الإ قحلا نم ربيو كلذ لبقيو ةبهب

 . هل وهف هقح بلطيو كلذ ركنيف

 هيلع تناك الجر نأ ول ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم لاقو

 كلذ هربخأو نيكاسملا ماعط ادحاو ةقث ىطعاف راهظ نم ةرافك

 الف هنع كلذ ينغيو كلذ لبقي هنأ مهيلإ هعفد دق هنأ ةقثلا

 يفتكيو ةيالولا هنع ذخؤي هنأ دحاولا ةقثلا لوق ءاهقفلا باجأ

 ةرافك نم ربيو هيلع اهظفح اذإ اهيف كاش وهو هتالصب يلصملا

 ربيو هنع اهادأ دق هنإ : هل لاق اذإ هلهأ ىلإ عجريو .راهظلا

 اهوفوتسا دق مهخا : هل لاق اذإ اهب هنوبلطي يتلا سانلا نويد نم

 ةقثلا هب هربخأ ءيش لك نأ انيأر كلذ دنعف اهنم هل اوعسو وأ

 ذخأي نأ هل لح دق هجو ىلإ راص دق هنا هللا ةنامأ نم دحاولا

 ىلإ عجر اذإ هنا سانلا عم زئاجلاو روهشملا كلذ لثمو هلوقب

 اذهو لاملا اذه هل ىرتشا دق هنا هربخأف ةقث هل لوسر لجر

 مهاطعأو نالفو نالف دنع نم باودلاو عاتملا اذهو دبعلا

 . لوسرلا نم كلذ لبقف نمثلا

 عم ملعن الو ةقثلا دحاولا اذه لوقب لاومألا هذه ذخأيو

 لبقي مل ولو سانلا عم زئاجلا اذهف لاومألا هذه مل تناك نيذلا

 ىلع ةحصلا دارأف تاقث لاجر ةرشع كلذب هربخأف دحاولا لوق

 بئاغ ىلع مكحي نأ الو هسفنل مكحي نأ هل ناكام مكحلا هجو

۔ _ ١٥١٢



 دحأل زاج ام اذه زجي مل ولو { ةنيبلا عمسيو رضحي ىتح هلام يف

 رضحي ىتح هريغ الو قوس نم ةعاضب هل يرتشي نم لسري نآ

 مصخ هيف عزان نإف ةركانم كلذ يف نكي ملام اذه لكو ؤ هسفنب

 نم رخا هجو اذهف لدع يدهاشب الإ مكاحلا عم تبثي

 ةالصلاو ءوضولا نم دبعلا ىلع هللا بجوأ اميف انرظنو ، كشلا
 . ضكئارقلا نم كلذ هبشأ امو ةاكزلاو

 دعب ولو هيضقي نأ هيلع نأ كلذ نم عيش يف طرف نإ هنا

 ةنس نيسمخ رمع لجر يف انرظنف كلذ يف هل رذع الو ةنس ةئام

 اييف ناضمر رهش نم ماصو ىلصو اضوتو سبلو لكأ اميف رظنف

 ماصو ىلص فيك الو سبلو لكأ نيأ نم ردي مل هرمع نم ىضم

 ايبو مالسالاب نيدي يذلا ملسملا نأ انيأرف كلذ يسن دق هنأل

 ۔ الالح الإ سبليو لكأي نأ لحتسي مل مارحلاو لالحلا نم هيف

 .اهادأ دقو الإ هتمزل يتلا ضئارفلا كلت تاقوأ بهذت ملو

 الكف أضوتي لجر يف ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم لاق دقو

 مل هنا اهلبق يتلا ةحراجلا يف كش ءوضو نم ةحراج لسغ

 هتالص نم دح يف لخد املكو اهيلإ عجري الو يضمي : لاقف
 . هلصي مل هنأ هلبق يذلا دحلا يف كش

 . هيلإ عجري الو يضمي : لاقف

۔ - ١٥٣



 هتقو يف هعدي ملف دحلا كلذب نيدي هنأ اندنع كلذ ىنعمو

 . هيف هيلع يذلا ىضقو همكحأ دقو الإ

 الف ةاش حبذ نميف ىسوم نعو بوبحم نب دمحم نع يورو

 ملع دقو اهايإ هحبذ دنع اهيلع هللا مسا ركذي مل هنا كش تتام

 ملع امل هنأ انعم يذلا نإف اهيلع هللا مسا ركذي نأ الإ مارح اهغأ

 كلذ ىضقنا دقو اهحبذ دنع هللا مسا ركذي نيدي اهحباذ نأ

 ركذي مل هنآ انيقي ملعي ىتح كشلاب اهمرحي ملو اهلحأف تقولا

 . هحبذ دنع اهيلع هللا مسا

 ايندلا ىلإ جرخ هنأ ملع دقو كاشلا لجرلا اذه يف انرظن مث

 مهدبعتسي ديبعو اهآطي ةيراجو ةجوز مويلا هلو ائيش كلمي الو

 يف رظن رمعلا هب لط الف باودو بايثو عاتمو ضرأو لخنو

 نم هل نكي ملو هكلم ناك فيك هدي تكلم امم ذخأو هلك كلذ

 دقعلا كلت نم اريثك يسنو هل لح ىتح هيلا راص فيكو & لبق

 ۔ اذه يف كشف عجرف هل لح ىتح اذه هل تريص يقلا هوجولاو

 نم ىضم دق ايب هانسقف اضيأ اذه يف انرظنف هلحتسي ناك دقو

 دق اييف اعيمج اذه يف كش دقو هتحيبذو همايصو هتالصو هقزر

 نيح هنأ ريغ هيلع ابجاو ناك دق هنأ انملعف هرمع نم ىضم

 هب نيدي ناك دق هنآل كشلاب هلدب هيلع نوملسملا ري مل ىضقنا

 يق وه يذلا اعيمج اذه نم لحتسا دق ناك ام نآ انيأرف هتقو ىيف

۔ ١٥٤ ۔-



 ائيش ذخأي ال نأ هتنايد لصأ نأل ىضم يذلا لثم هنآ مويلا هدي

 هكلم دق وهو كشلاب هيلع مرحي هنأ رن ملف امارح. اذه نم

 هنأ كلذ نيب قرفلاو . هنم مارحلا ميرحتب نيدي وهو هلحتساو

 الإ هعدي الو كشلاب هعدي الف هكلم يف هلحتسا دق ناك اذا

 نيدي ناك دق هذخأ موي هنأل امارح هذخأ موي هذخأ دق هنا نيقيب

 الو كشلاب هذخأي الف هكلم يف نكي مل اذإو ، هميرحتو هليلحتب

 تنأ تككش اينإ كنا ملعأ ال لالح هل هنا نيقيب الإ هذخأي

 هيف هتذخأ ىذلا تقولا ةفرعم كنع باغو ىضقنا ىتح هيف

 نم ىضم ام لثم مويلا كدي يف امل مكذخأ ةعاس هنيمي ناكف

 ىتلا هللا ضئارف نم ىضم اييف كمايصو كتالصو كئوضو

 ام اومرحوإ : لاقف اموق هللا باع دقو كيلع تبجو دق تناك

 ')ه نيدتهم اوناك امو {} اولض دق هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزر

 مهيلع سبلي نأ دارأ ناطيشلا نم اديدشت كلذ ناكو

 مهأجلاو كلاسملا مهيلع تقاض هباوبأ مهيلع دس اذإف لالحلا

 سابلا نم هب اوجرفي نأ نوملسملا ىأرف مارحلا باوبأ ىلإ

 هللا ىلع اولكوتو نيقيلاب مكنيد يف اودجو اوجرخاف ناطيشلا

 . نيبملا قحلاب

 ن اركس وهو فلح نرمعو ير اوحل ١ ي ا نع بسح ا : ةل اسم

 )١( ةيآلا ءزج )١٤٠( ماعنالا ةروس نم .

 ۔ _ ١٥٥



 لحي ايب فلح هنا ةقث هربخأف فلح فيك ىسنو ناركس ريغ وأ

 ىتح هقدصي نأ هل سيلف ؟ هقدصي ال ما هقدصيأ مرح وأ

 .رخ وهف ةهبشل ١ نع هزنت ناف رخا ةقث هعمو ةقث هدنع نوكي

  

_ ١٥٦ _



 نورشعلاو نماثلا بابلا
 فلحلا نع فلاحلا هب رذعي اميف

 روبجم ريغ ناك نإو

 الإ انالف ركذأ ال ينأ هقاثيمو هللا دهع لع : لاق لجر نعو

 . عوسي هركذف ريخي

 انيكسم نبتس ماعطإ وأ نيرهش مايص ثنحلا هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو هب هركذي نأ الإ هيلع فلح ام ريغب هركذ هنأل

 يف ناكو ةيقتلا عضوم يف روكذملا ناك نإ تيأرأ : تلق

 . نيملسملا ىلع داسف ريخلاب هركذ

 : هنيمي ىلع فلاحلا ميقيأ نيملسملا حالص ءوسلاب هركذ يفو

 حالص هيف ام ىخوتي : لاق ؟ال مأ ثنحلا نم ةءارب هل نوكيو

 ناك اذإ هلوق يف باثم وهو اثناح الو ابذاك نوكي الو ء نيملسملا

 . ملعأ هللاو محل ًاحالصاو نيملسملا حالص ديري

 لجرل ةاش ذحأ ار ايج يقل لجر يف كلذ لثم دجوي دقو .

 فلحف رابجلا دي نم اهبرل اهصالخ داراف هل املاظ كلذ هبشأ امو

 نا اهبحاصل هدي نم اهصلخي ىتح هل اهنأ رابجلا دنع اهيلع

۔ ١٥٧١ ۔



 . ملعأ هللاو انظفح اييف ثناح الو بذاك ال اهيلع فلاحلا

 الآ ةجح نيثالثب فلح لجر يف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 هبلغي وأ هيلع يضقي نأ الإ هللا هراكم نم ءيش ىلإ وندي دوعي

 ؟ كلذ لعفف ناطيشلا

 ىنثتسا دق هنأل هنيميل ةرافك هيلع ىرأ الو ءاسأ دق : لاق

 . هللا نم ءاضقب الإ كلذ لعفي ملو

 هل ًامحر ملكي ال فلح لجر نع هللا دبع يبأ نع : ةلأسم
 نأ هعسي تقو يأف © هعسو ام ادلاو وأ هل اخأ وأ هراج وأ

 هل سيلف قالطلاب فلح ناك نإو ؟هنيمي نم جرخيو هملكيال

 وهف هيف ثنحو هملك نإف دودحم دح دنغ هملكي ال نأ ةعسلا ق

 نم هللا فرغيو هبلقب هعطقي الف كلذ هنكمي مل نإو يلإ بحأ
 هحفاصيؤ هروزيو هنيمي لاحل همالك نع .ىمتحا اينإ هنأ هسفن

 . هللا ءاش نإ صالخلا كلذ يف هللا نم هل وجرأو هملكي الو

 فلح لجر نع مشاه انلأس : رفعج وبأ لاق : ةلأسم

 . لجرل

 : لاق وأ ادغ كيتا ينا قالطلاب فلح هنا هنظأ : لاق.

 ماعط هل ضرعف ردقلاو ءاضقلا ينسبحي نآ الإ اذكو اذك موي

 هسبحف ٠.

۔ ١٥٨ ۔



 .ردقلاو ءاضقلا نم كلذ : لاقف

 نلا يضقي نأ الإ انالف ملكت ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 . كلذ دعب نم هب تجوزتف هللا ينبلغي وأ هللا نذأي وأ

 .ًاثنح اهيلع ىرأ ال : لاق

  

۔ _ ١٥٩





 الف ةلخن ىلع نم هيف طقسف اتيب لخدي ال فلح لجر نعو

 . كلذ ىلع بلغ اذإ هيلع ثنح

 مل هلوخد ىلع هركأف نجسلا لخدي ال فلح نم كلذكو

 قح ريغب هركأ نإ ةخسن يفو اذه لثم نم ناك ام كلذكو

 . ثنح قحب هركأ ناك نإو

 هلخدأف نجسلا لخدي ال فلح لجر يف لاقو : ةلأسم
 ح

 . اربج
 . ثنحي : لاق نم لاق دق هنا

 . ثنحي ال : لاق نم لاقو

 . ثنحي ال لاق نم لوقب : لوقأ انأو لاق

 ديز راد لخدت ال نأ هتجوز ىلع فلح نإف : هل تلق

 : لاق ؟ثنحلا اهيلع عقي له اهيف تلخدأ ىتح اربج تيربجف

 . ثنحلا عقي هنا لوقلا زثكآو هيف فلتخي هنا يدنع

 ىلع ريجف هسفن لعف ىلع نيميلا تناك ول كلذكو : هل تلق

۔ - ١٦١



 ال هنأ يدنع لوقلا رثكأو هيف فلتخي : لاق ؟ثنحي له نيميلا

 هعسي وهو هيلع فلح ءيش لك : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 . فالتخا هيفف كلذ ىلع ربجف هلعفي نأ

 هلعقي ال فلح نأ دعب هيلع ربجف هكرت هعسي ال ناك ام امأو

 . باوصلاب ملعأ هللاو افالتخا كلذ يف ملعن الو ثناح اذهف

 اتيب لخدي ال فلح نمو رباج يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . كلذ ٠؛ىلع بلغ اذإ هيلع ثنح الف ةلخن ىلع نم هيف طقسف

 مل هلخدأ ىتح هركاف نجسلا لخدي ال فلح نم كلذكو

 .اذه لثم ىلع ناك ام كلذكو ثنحي

 يف ىنعملا ىلع ثنحلا هيلع لخدي : ليق دقو : هريغ لاق
 الو هلخدي الف ةيمستلا يف امأو ىنعملا يف هلخد دق هنأل اذه لك

 3 ثنحلا عقي اهب هوجو ةعبرأ ىلع اهلك ناميآلا : ليقو

 ء ةغللا نم ةفورعملا ةيمستلا ىلع نوكي ام اهنم ثنحلا لوزيو

 ةغللا لهأ عم يفاعملا لوصأ يف ىنعملا ىلع نوكي ام اهنمو

 . ةفرعملاو

 ام اهنمو كلذ ريغ ىلع رهظا ولو ةينلا ىلع نوكي ام اهنمو

 ثنحلا ماكحأ يربحت اذه ىلعف سانلا نيب فراعتلا ىلع نوكي

۔ -_ ١٦٢



 ىنعم ىلإ بهذي مهنم لكو ث ناييآلاب ملعلا لهأ عم ناميألا يف

 زئاج كلذ لكو لوصألا نم لصأ ىلع ىنبيو يناعملا هذه نم

 . ملعأ هللاو ملعلاو رصبلا لهأ لوق نم

 نجسلا لخدي ال فلح نميف بحي يلع ابآ تيآر : ةلأسم
 نإو هرذعي نأ ديريو . حرصي الو هتيأر نأكف المح لمح نإف

 . هرذعي مل هيلجرب ىشم

 ال فلحف لجر سبحب مامالا رمأ نإ كلذكو : تلق

 مل اروهقم لخد اذإ : لاق ؟لخداف سبحلا يف نجسلا لخدي

 ناك نإو ثنح قحب سبحلا ناك اذإ : ليق دقو .: هريغ لاق

 . ثنحي مل كلذ ىلع رهقو ملظ وهو قح ريغي

 نعو خايشألا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 تهركف تيبلا ىلإ هعم بهذت مل نإ هتجوز قالطب فلح لجر

 ىلع ىشمت يهو اهبحس ناك نإف تيبلا اهلخدأ ىتح اهبحسف

 قالطلا عقي ال نأ وجرأف . ةهراك اهنأ الإ تلخد ىتح اهيلجر

 . ملعأ هللاو

 رثأ ىلإ تيبلا اذه تئطو ول : لاق الجر نأ ول : ةلأسم

 لماحلا مزلي ناكأ تيبلا هلخدأو لجر هلمحف قلاط هتآرماف

 . معن : لاق ؟ هتأرمال همزل هيلع ام فلاحلل

۔ - ١٦٣





 نوثالنل بابل

 اهترافكب مكاحلا هيلع مكج

 لجر نعو ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمح هللا دبع يبآ نعو

 .هدحو وأ لاو وأ مكاح عم انيمي فلح

 ىلع ةقدص هرادف هذه هنيمي يف اذكو اذك ناك نإ : لاقف

 . ةارشلا

 يه : لاق وأ ليبسلا ىلع : لاق وأ نيملسملا ىلع : لاق وأ

 وأ لدع يدهاشب هذه هنيمي يف بذاك هنأ حص مث رحبلا ليبس

 هيف ثنحو هيلعل فلحام هنم ذخؤيأ هذه هنيمي يف بذاك هنأ رقأ

 رضح نم وأ كلذ يلي يذلا مامالا نوكيو هيلع كلذب مكحيو

 نم اوفلس نيذلا نع هرثأنو : انعم يذلا لاق ؟ نيملسملا نم

 اذإ هيلإ هتقدص دجو نمل هب ذخؤي الو كلذ ىلع ربجي ال هنأ انلبق

 نم ىلإ هيدؤي نأ هل مزال وهو هيلإ كلذ اينإو ابذاك ناك وأ ثنح

 . كلذ نود ايف هلام ثلث هتميق ردق ناك اذإ هيلإ ههجو

 نم ىلإ هعفدي رشع هيلع امنإف ثلثلا نم رثكأ ناك نإو

 هيلع بجو ام ىدأ دقف هسفن نع هادأ نإف ةقدصلاب هيلإ ههجو

 . هتيدأت ىلع نوملسملا هربجي الو هتعبتب ىلوأ ناك هرك نإو

۔ . ١٦٥



 ناليغ نب مشاه باوج نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا _ نم : ةلأسم

 يأ وأ نالف ىلع ةقدص يلايف اذكو اذك تلعف نإ :لاق نمعو

 . هيلع هب قدصت يذلا كلذ بلطو ثنح مث ، هنم عيش

 . هنيميب اذه يف ملعأ وه نكلو هل هيلع مكحي ال : لاقف

 ايب دبعلا ىلع مكحي ال : ليق دق ، معن :لاق ؛ هريغ نمو

 هلعفي نأ وه هيلع كلذو هلل قوقحلا هيف امج اذه لاثمأ نم ناك

 نم ضعب هعزان مث هلام ةقدصب مكاحلا هفلح وأ فلح نمو

 ذخؤي ال هنإف هنيمي يف بذاك هنأ هيلع ةنيبلا حبصاو كلذب موقي

 ءاش نإو هيدؤي نأ ءاش نإ وه هيلا كلذو هلهأ ىلإ هعفدو كلذب

 . هب ذخؤي هنإف قاتعلاو قالطلا الإ هيلع وهو هكرتي نأ

 جارخإ ىلع سانلا ربجي سيل هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 اينإو مهلاومأ ةقدص يف الو روذنلا يف الو ناميآلا يف تارافكلا

 . ةجوزلا تبلط نإ راهظ وأ قاتع وأ قالط يف مهيلع مكحي

  

۔ - ١٦٦



 نوثالثلاو ىداحلا بابل
 ائيش |إعفي الا فلخ مين

 كلذ هبشا امو مكاحلا هيلع مكحي نا الا

 مكحي نأ الإ الجر فيشي ال هللاب فلح لجر نع هتلأسو

 وبأ لاق ؟ًابوصنم امكاح ىون نكي ملو لعفي فيك مكاحلا هيلع

 اذكو اذك لعفي ال هنأ هللاب فلح نم نأ هظفحن يذلا : رثؤملا

 مكاح الإ هيلع مكحي ال هنإف مكاحلا هيلع مكحي نأ الإ

 . بوصنم

 نيملسملا ةعايجف بوصنم مكاح دلبلا يف نكي مل نإ لوقآو
 اذإف سفنأ ةسمخ ةعايجلاو . مكاحلا ماقم نوموقي دلبلا لهأ نم

 ءاش نإ ثنحي ملو مكاحلا ماقم اوماق نوملسم ةسمخ هيلع مكح

 كلذب هل ماق نمم دحأ وآ هلماع وأ هتجوز هل تفاش نإو . هللا

 هبح نم ىطعأ نإف فاشأ نم ةفاوشلا ثنحي ال هنإف فشي ملو

 . هلعف هل زجي ملام ًاثناح هرأ مل هنع فاشأ يذلا

۔ -_ ١٦٧١





 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 نم مكاحلا ىلا ناعفرلا يف نيميلا

 ( رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا )
 هل ناك اذإ: لاق ؟ لجر ىلع عفري نأ فلح لجر يق : لاقو

 ىلإ هيلع عفري نآ الإ ربي سيلف ةين هل نكت مل نإو هتين هلف ةين

 . سانلا هيلإ عفارتي نم وأ هدلب يف سانلا هيلإ عفارتي
 . معن : لاق ؟ربيآ رئاج ناطلس ىلا هيلا عفر نإ : هل تلق
 رئاجلا ناطلسلا همدق ضاق ىلإ هيلا عفر ناك نإف : تلق

 . معن : لاق ؟ربيأ

 عفر اذإ ربيأ سانلا هيلإ عفارتي لجر مهدنع ناك نإف : تلق

 . معن : لاق ؟هيلإ

 اذإ : لاق ؟حلاص لجر ىلإ هيلع عفر اذإ كلذك : تلق

 .رب هيلإ عفري نأ كلذل لهأ ناك

 نمل لاق اذإ : لاق ؟هيف ربي يذلا ناعفرلا دح امو : هل تلق

 . هنيمي يف رب دقف اذه نم يتفصنا هيلإ عفري

 يف ربي كلذ رن ملف هيفاوي نأ ىبأف ةردملاب هاعد نإف : تلق

 . هيلع عفري نم ىلإ رضحي نآ الإ هنيمي

 عفري ىتحف مكاحلا ىلإ هيلع عفري نأ فلح اذاو : لاقو

 . مامالا ىلإ وأ يضاقلا ىلإ هيلع

 ىلإ هيلع عفري ىتحف مكاحلا ىلإ هيلإ عفري نأ فلح اذإ امأو

۔ ١٦٩ ۔-



 عفر نم ىلإف هيلع عفري نأ فلح اذإ امأو مامالا ىلإ وأ يضاقلا

 . هيلع سانلا عفارتي نم ىلإ عفر اذإ هنيمي يف رب هيلإ

 اباتك بتكف يلاولاو مامإلا ىلإ نالف ىلع نعفريل فلح نمو
 . هنيمي رب دقف ناعفرلاب الوسر لسرأو

  

- ١٧٠ _-



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نيميلا يف ءانثتسالا

 ( رفعج نبا عماج نم )

 نيميلاب الصتم هللا ءاش نإ : لاقف هنيمي يف ىنثتسا نمو

 الإ ناميألا مدهي ءانثتسالاو ىنثتسا دق هنآل ثنح هيلع سيلف

 عبرألا ءالؤه نإف حاكنلاو قتعلاو راهظلاو قالطلاب يتلا ناميألا

 . ءانثتسالا نهمدهي ال

 اذإ هب "”عفتني اينا ءانثتسالا نأ ملعأو ؛ هنمو : ةلأسم

 هعفن ىنثتسا اذإ هنإ لوقلا رثكأف نيميلا مده فلاحلا هب دارأ

 لبق عقي نيميلاب الصتم ءانثتسالا ناك اذإف ائيش هب دري مل ولو

 أطي ال هللاب فلاح فلح ولو ءاوس كلذ لكف اهدعبو نيميلا

 . هتجوز

 .رهشأ ةعبرأ اهأطي ملف هللا ءاش نإ : لاقو

 الو هيلع ثنحي الو اذه يق عفتني ءاثنتسالا عقي ليق دقف

 . قالطلا لثم اذه سيلو ، هنع ةمدهنم نيميلا نأل ءاليا
 تاف دق ةخسن يفو هلعف دق رمأ ىلع فلح نمو : ةلأسم

 ءانثتسالا نوكي اينإو اضيأ ءانثتسالا هعفني مل ىنثتسا مث هلعف

 ةملك وأ ةتكسب ءانثتسالاو نيميلا نيب عطق نإف نيميلاب الصتم
 . ءانثتسا نكي ل كلذ ريغ نم

 )١( ةخسن نم رثكا ىف (عقي) . -_ ١٧١١ -



 نم ۔ هللا همحر - : ىلع وبأ لاق باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ولو ، نيميلا مدهي وهف نيميلاب الصتم هللا ءاش نإ : لاقف

 . نيميلا مده هئانثتساب وني مل .

 ىتح ءانثتسالا هعفني الف نيميلا لبق ءانثتسالا مدق اذإ امأو

 . نيميلا مده هب يوني

 راهظلاو قتعلا ءانثتسالا نهيف عفني ال عبرأ : لاقو

 . هلعف مدقت دق ء يشو ق الطلاو

 تكس مث اذكو اذك نلعفأل هللاو : لاق لجر نع لئسو

 . ىنثتسا مث ةعاس

 ةيصعم ناك نإو لعفيف ةعاط هلل ناك نإ : لاق ةداتق نع

 . ءيشب اهنيب ملكتي ملام هؤانثتسا هلو ، كلذ لعفي الف

 .انيأر اذه : لاق

 . راثآلا يف اذه دجوي :لاق ؛ هريغ نمو

 دعب ءانثتسا هل سيلف ةتكس تكس اذإ هنإ :لاق نم لاقو

 . كلذ

 ءيشب ملكتي وأ تكسي ل ام : ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 .رخا عضوم ف اذه دجويو

۔ -_ ١٧٢



 : لاقف فلح لجر نع هتلأسو راثآلا ضعب نمو : ةلأسم

 ريفكت هللا ءاش نإب ىون اذإ : لاق ؟ةرافك هيلع له هللا ءاش نإ

 . نيميلا هيلع دقع نم ىلع ةرافكلا امنإ هيلع ةرافك الف هنيمي

 : لاق ؟ هنع اريفكت اهب وني ملو هنلا ءاش نإ : لاق نإف : تلق

 .رقكي
 هللا ءاش نإ : لاقف ؟دهعلا هيلع لعج نإف : تلق

 . هيلع ءيش الف ىنثتسا اذإ : لاق

 ؟هنيمي ريفكت كلذب ىون اذا ىرخآلا لثم : تلق

 . ءاش اك نوكي نأ هللا ءاش دقف هللا ءاش نإ لاق اذإ : لاق

 . هيلع نيمي الف ءانثتسالا لصو اذإ : لاق

 انإف توكسلا دعب ىنثتسا مث فلح يذلا نعو : ةلأسم

 هتوكس نوكي نآ الإ نيميلاب الصتم عفني يذلا ءانثتسالا نوكي

 اذا امأو ء هرضي ال كلذ نإف ، هل ضرعي امم اذه وحن وأ مسنل

 الإ ىنثتسا نكي ملو مالكلا نم ءيشب عطق وأ ادمعتم تكس

 ولو ىونام هلف هنيمي يف ءانثتسالا كلذكو . هل نيميلا نوكي نآ

 . كلذ رهظي مل

 مث .هلعف تافو هلعف دق رمأ ىلع فلح نمو : ةلأسم

 نيميلاب الصتم ءانثتسالا نوكي امناو ءانثتسالا هعفني مل ىنثتسا

۔ -_ ١٧٣



 مل كلذ ريغ نم ةملك وأ ةتكسب نيميلاو ءانثتسالا نيب عطق نإف

 . ءانثتسا نكي

 عيمج يف ءانثتسالا نع هتلأسو رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . ةقدصلابو ةنعللابو هللا دهعب وأ هلاب فلح نمل ناميألا

 . نيميلاب الصتم ناك اذإ ءانثتسالا ناميألا يف عفني : لاق

 هلصو اذإ ءانثتسالا نأ وجرأ : يلع نب ىسوم لاقو لاق

 . همالكب لصتا اذا هعفن ىنثتسا مث هللاب فلح اذإ هنيميب

 ديري ىتح _ هللا همحر - بوبحم نب دمحم لاقو لاق

 . هنيميل ًامده ءانثتسالاب

 .اذه ليق دقو معن : لاق ؛ هريغ نمو

 نيميلا مده هب دارآو فلحي نأ لبق ىنثتسا اذإ : ليق دقو

 مث هللا ءاش نإو اذكو اذك نلعفأل هللاو ، هللا ءاش نا : لاقف

 دري مل نإو كلذ هعفن نيميلا مده دارأو ناميألا نم ءىشب فلح

 . كلذ هعفني الف ءانثتسالا مدقتو كلذب هنيمي مده

 دقف نيميلاب الصتم نيميلا دعب ءانثتسالا ناك اذإ امأو

 . ًاضيأ كلذ يف فلتخا

 ولو ءانثتسالاب نيميلا مده هب ديري ىتح : لاق نم لاقف

 . نيميلاب لوقلا لصتا

۔ ١٧٤



 الصتم ىتنثتسا وأ هنأ ليق اييف جرخي هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 لبق نم ينثتسي نأ ديري نأ الإ هعفني مل ءانثتسالا داراو هنيميب

 . هنمو ىنثتسي نأ هتينب فلح اينإو ؛ فلحي نآ

 . قالطلاو راهظلاو قتعلا يف ءانثتسالا زوجي ال : لاقو

 فلح لجر نعو ۔ هللا همحر - نسحلا يبأ باوج : ةلأسم

 يف ارس ىنثتساو هنيميب رهجو اذكو اذك انالف يطعي ال انيمي

 . نيميلا لدب ءانثتسالا هتينو هسفن

 يف رسأ نإف كلذ لثم ءانثتسالاف نيميلاب رهج اذا : لاق

 . عيشب سيلف هءانثتسا هسفن

 ءانثتسالا هناسلب حصف اذإ ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 . ءانثتسا وهف هينذأ هعمسأو

 همزلي قح ىلع فلحي مل اذإ ليق دق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 كلذب كرحي مل ولو هسفن يف زئاج هؤانثتساف نيميلا مكحلا يف
 . نيميلاب الصتم ءانثتسالا ىون اذإ هقعنت ةينلا هناسل

 نعو .لإ رفعج نب دمحم رباج يأ باوج نمو : ةلأسم

 ءاش نإ[ لاقو هايا هربخأ الإ اربخ ربخي ال نآ لجرل فلح لجر

 ناك نإف ؟ همزلي ام ثنح مث ةجح نيثالثبو هللاب لقي ملو هثلا

 هيلعف ثنحو ىنثتسا نكي مل نإو هيلع عيش الف ىنثتسا دق

 . هيلع فلح ام ةراقك

۔ _ ١٧٥



 يأ باوج نم :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 يف هرظان دق هنأ رهزألا هدلو يل لاق امم & رفعج نب دمحم رباج

 مث ةيناث كلذ لاق داع مث .اذكو اذك لعفي ال هللاو : لاق لجر

 . ةثلاثلا يف ىنثتساو ةثلاث

 ءانثتسالا كلذ دارأ نإ هنأ اذه لثم يف رثألا يف انيأر دقف

 . عفني ءانثتسالا نا اهلك ناميألل

 ناميألا تناك اذإ هعفني نأ بحأ انأو عفني ال : لاق نم لاقو

 .اهل ءانثتسالا دارأو ةلصتم

 هنأ دقتعي ىتح لوألا عفني ال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . باوصلاب ملعأ هللاو اهريغ يف ذخأي نأ لبق اهل ينثتسي

 مث . رذن هيلعو هللا دهع هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . هللا ءاش نإ : لاق

 (هللا ءاش نا) ب كردي ااإنإو ثنح اذإ كردي ال : لاق

 . مسقلا بحاص

۔ - ١٧٦



 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 هلعف ىلع ردقي ال اميلع فلح نميف

 ٥ر خ لعف 9 ا

 نب ىسوم يلع وبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 . ثنح هملكو انالف ملكي ال فلح نم : ىلع

 ءايسلا ىلإ ندعصيل وأ لابجلا نفسنيل فلح نمو : لاق

 يف ثنحي هنإف هيلع ردقي ال امم اذه وحن وأ ىتوملا نييحيلو

 هلللا نأل هنيح نم ثنحي ال : ليق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 . ءاشي ام لعفي ىلاعت

 نكمي الام ىلع رذن نم كلذكو ، لا رباج يبأ باوج نمو

 .رقكيو ثنحي هنإف

 نب ىسوم يلع وبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 هلعف ىلع ردقي ال ائيش نالفو وه لعفي نأ فلح نم :يلع

 برشي وأ ءايسلا ىلإ دعصي مل نإ فلح نا كلذ ريسفتو

 ثنحي هنإف اذه هابشأ وأ ىتوملا ييحي وأ لابحلا فسني وأ رحبلا

 . فلح ام نيح نم

 ۔ _ ١٧٧



 يبأ باوج نم : رفعج نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 نآو جحلابو هللاب فلح نمعو ‘ لا رفعج نب دمحم رباج

 الام وأ هيلع ردقي الام وأ ضرألا وأ لبجلا وأ ءايسلا هعم ججحي

 ججحيو لاق اميف امأو © هسفن مزلأ ام هيلعف فلح اذإف هنكمي

 .اثنح كلذ يف ىرأ الف اذكو اذك هعم

 يذلا يف ۔ هنلا همحر ۔ يلع نب ىسوم نع دايز لاق : ةلأسم

 ال ايب وأ لبجلا اذه لمحيو رحبلا اذه برشي وه لوقي فلحي

 .رقعج وبأ لاق كلذكو ةندب يدهي نأ هيلع . عيطتسي

 . هداراو ايده كلذب ىمس اذإ هن | ؛ يعم : هريغ لاق

 تلكأ نإ : لاق لجر نعو ۔ هللا همحر _ ىلع يأ نع : ةلأسم

 ايف لعف مث هللا تيب ىلا يسارضاب هلمحأ انأف ائيش نالف لزنم يف

 هيلعف كلذ لاق نإف . هلمحأ نأ لعف لوقي ىتح ائيش هيلع ىرن

 . ةندب

 . ثنح اذإ هنمث يدهي : ليق دقو :لاق ؛ هريغ نمو

۔ -_ ١٧٨



 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 ٠ ر لعف مث ائيش ةر ال ١ ٠ . ف

 كلذ هبشاامو هضعب لعف دقو ائيش لعفام وا

 الو ۔ هضعب فرعي ناكو نالف لام فرعي ال فلح نمو

 . هلك هفرعي ىتح ثنحي ال نأ وجرأف هلك هفرعي

 . كولمم يف ةصح هلو كولمم هلام فلح نم كلذكو
 . كلذ يف ثنحي ال هنا : لاق نم لاقف

 دعصف ةلخنلا هذه دعصي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 هناو ةاش بلحي ال فلح لجر يف ۔ هللا همحر _ لع يبأ نعو

 . بلحلا نع كسمأف هنيمي ركذ مث اهضعب بلح

 لكأي ال فلح نإ كلذكو اهلك اهبلحي ىتح ثنحي ال : لاق

 ىتح دعب نم هلكأ مث لق ولو عيش هنم بهذ نإ ثنحي الف ائيش
 . هلك هلكأي

 ام هضعب ظفحي وهو نارقلا ظفحي ال هنأ فلح ول كلذكو

 . هلك هظفحي مل هنأل ًاثناح هتيأر

 مث هريغ وأ ادبع يرتشي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 اذإف دبعلا امأف تفصو ام ىلعف ؟ ثنحي له هنم ًاعزج ىرتشا

۔ ١٧4٩ ۔-



 ادبع يرتشي ىتح ثنح ال هنا : ليق دقف هنم ١ عزج ىرتشا

 . امات

 اءزج ىرتشاف ابوث يرتشي ال فلح اذإ بوثلا لثم هريغ امأو
 . ثنحي هنإف ًاسابل ءزجلا كلذ ناك نإف هنم

 ال هنا : ليق دقف هلثم سبلي الو سابللا نم لقأ ناك نإو

 ىرتشا اذإف هيرتشي ال هنآ هنيعب بوث ىلع فلحي نآ الإ ثنح

 :اعيمج هيرتشي ىتح ثنح ل هنمأءزج

 نبل برشي ال فلح لجر نعو هللا دبع يأ نعو : ةلأسم

 اهضعب نم لكأو برشف منغلا هذه نبل لكأي الو منغلا هذه

 ام ىلع امأف ؟ عضوملا اذه يف ثنحي ال وأ ثنحي له :تلق

 اذا اهلك منغلا كلت نبل نم برشي ىتح ثنحي ال هنإف تفصو

 نبل نم برشيال فلح اذا نكلو ةدودحم منغ ىلع فلح ناك

 . ثنحي هنإف اهضعب نبل نم برشف منغلا هذه نم ءيش

 هذه نبل نم برشي ال فلح اذإ هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 كلذكو . ةدودحم نكت مل اذإ اهلك اهنبل نم برشي ىتحف منغلا

 برشي ىتحف اهلك منغلا هذه نبل نم ائيش برشي ال فلح اذإ

 اذإف اهنم عيش نبل نم برشي ال فلح اذإو اهلك منغلا نبل نم

 . ثنح اهنم عيش نبل نم ائيش برش

 اذه لسغأ الو قيقدلا اذه نجعأ ال : لاق نإف : تلق

۔ _ ١٨٠



 ىتح ثنحي هارأ الف مكحي ملو لعفف محللا اذه خبطأ الو بوثلا

 . هلك ءاملاب قيقدلا اذه نجعي

 .رانلا هيراويو خبطي ىتح محللا يف ثنحي ال كلذكو

 يف هسبل نم هيف امم ءاملاب هكرعي ىتح ثنحي ال بوثلا كلذكو

 . ثنح كللت هلاح

 ربخأف ربخب ربخي ال هنا هتارما قالطب فلح لجر يق : ةلأسم

 . هلك ربخلا متي ىتح قالطلا عقي ال هنا هضعبب

 مهاردلا كلت ىري ال هنا لجر ىلع فلح نمعو : ةلأسم

 اهلك اهاري ىتح ثنحي ال : لاق ؟اهنم ائيش ىأرو اهلك اهري ملف

 ىأر اذإ ثنحيف اهنم ائيش الو اهاري ال هنيمي دنع ىنعي نأ الإ

 اهوحنو ةبعكلا لثم أزجتي ال اميف امأو أزجتي اييف اذهو : لاق

 ثنح دقو اهار دقف اهنم ائيش ىأر مث ةبعكلا ىري ال فلح اذإ

 .اهلك اهري مل نإ

۔ ١٨١ ۔-





 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 امارح هيلع لالحلا لعج نميف

 الال - ما ةجحلا وا

 هيلع مارحلاو ، مارح هيلع لالحلا : لاق لجر نع هتلأسو

 . ءاوس اعيمج اهيف ةرافكلا : لاق ؟لالح

 وأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ ةرافكلاو :رئؤملا وبآ لاق

 . مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف ةبقر ريرحت

 اذك لعف نإ لالح هل مارحلا : لاق نإ هنإ : نورخا لاقو

 لوألا لوقلابو نيعباتتم نيرهش مايص هيلعف ثنح مث اذكو

 مارحلاو ء مارح هيلع لالحلا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 ماعطا ةرافكلا هيلع نإف هلعف مث اذكو اذك لعف نإ لالح هيلع

 . مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف نيكاسم ةرشع

 هسفن ىلع مرح نم لكو 3 رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ام نيح نم ثنحي هنإف اذكو اذك لعف نإ لالح هل وه ائيش

 وأ هلكأ نإ مارح هيلع ماعطلا اذه : لاق نوكي نأ الإ : لاق

 . لخدي وأ لكأي ىتح ثنحي الف هلخد نإ مارح هيلع اذه هتيب

 . هنيح نم ثنحي هنإف مارح هيلع وه : لاق نا امأو

 مرح نمو يلخنلا لضفلا نب ةدجن باوج نمو ؛ هريغ نمو

 ۔ -_ ١٨٣



 كلذ يف ةرافكلا نم مزلي ام ةجوز وأ كلم نم لالحلا هسفن ىلع

 ةراقك هيلعف هل هللا لحأ ام هسفن ىلع مرح اذا هنأ تفرع يذلا

 : لاق اذإ اوفلتخاو ، ال وأ عيش لعفل اينثتسم ناك لسرم نيمي

 . ثنح مث اذكو اذك لعف .نإ لالح هل مارحلا

 . ةلسرم نيمي ةرافك : موق لاق

 . باوصلاب ملعأ هللاو ظلغم : موق لاقو

 يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يأ باوج اذهو : ةلأسم

 اهدقعي نيمي نع لالحلا هسقن ىلع مرح نميف هللا هظفح اهيف

 لالحلا اذه نأ معز نمو . ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف ثنحي مث

 ةرافك الو هلوق نم ةبوتلا هيلعو ، هلوق يف بذاك وهف مارح هيلع

 . ملعأ هللاو هيلع

 وأ مارح هيلع لالحلا : لاق نمعو رقعج نبا عماج نمو

 هيلع لالحلا هلوقل كلذ يف هيلعف ثنح مث لالح هل مارحلا

 . مايأ ةثالث مايص وأ نيكاسم ةرشع ماعطا مارح

 مايص لالح هيلع مارحلا هلوقلو ؤ اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . ىلوألا فالخ اذهو انيكسم نيتس ماعطا وأ نيرهش

 هيلع لخدي الو ةرافكلا يف ىلوآلا لثم يه : لاق نم لاقو

 امم اهخأ نيميلا يف ىون نوكي نآ الإ هتجوز يف عيش كلذ يف

 . قالطلاب هسفن ىلع همرحي

۔ ١٨٤ ۔



 هيلعف > مويلا مارح يلع ماعطلا اذه : لاق نمو : ةلأسم

 . ثنح ل و ا ثنح نيمي ةر امك

 هلكأي ملف مويلا هتلكا نإ مارح لع ماعطلا اذه : لاق نإو

 . هيلع ةراقك الو ٠ رب دقف مويلا كلذ

 ائيش هسفن ىلع مرح نم لكو 3 رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نأ الإ لاق ام نيح نم ثنحي هنإف اذكو اذك لعف نإ لالح هل وه

 نا مارح هيلع هتيب وأ . هلكأ نإ مارح هيلع ماعطلا اذه لاق نوكي

 . لخدي وأ لكأي ىتح ثنحي الف هلخد

 . هنيح نم ثنح هناف مارح هيلع وه : لاق نا اماو

 هيلع وه هل لالح ء يشل لاق اذإ طلغ انعم اذه ؛ هربغ نمو

 . لعفي ىتح ثنح ل ١ ذكو اذك لعف ن ! م ارح

 دقف اذكو اذك لعف نإ لقي مل ولو مارح هيلع وه : لاق نإو

 . ةر افكلا هيلعو ثنح

 هل هللا هلحأ امم ائيش هسفن ىلع مرحي لجرلا نعو : ةلأسم

 هيلعف © كلذ هابشأ وأ همالك وأ مارح لع نالف ةنبا نا لوقي

 . ةلسرم نمي ةر امك

۔ _ ١٨٥



 ىتح نيمي هيلع نوكت ال هنا جرخي هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 . هملكي وأ هتنبا جوزتي

 نإ امارح هيخأ تيب هسفن ىلع لعج لجر نعو : ةلأسم

 نإ امارح هيلع لعج مث هملك نإ امارح هيلع لعج مث هلخد

 .ابوث هل سبل
 . سلجم يف ناك اذا ادحاو انيمي هلك كلذ ريصي : لاق

 نإ م ارح هيلع هيخأ تيب لعج اذا هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 هملك نإ امارح هيلع همالكو ، هسبل نإ امارح هيلع هبوثو هلخد
 ناك ولو نيمي ةرافك كلذ نم ءيش لكل نا هلك كلذ لعفف

 . دحاو سلجع يف كلذ

 مارح لع كرمت اهدلول تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 نيكاسم ةرشع ماعطا نيمي ةرافك اهيلعف تلكأ نإ : لاق

 . مايأ ةثالث مايصف دبحت مل نإف

 ولو اهسفن ىلع هتمرح امم تلكأ نإ اهنا ؛ يعم : هريغ لاق

 هنم ائيش وأ اهكلم تمرح تناك نإو تثنح اهريغ كلم ناك

 . لكأت مل وأ هنم تلكأ تثنح اهسفن ىلع
 همزليف هيف تثئنح دحاو ءيش ف تركذ يذلا امأو : : ةلأسم

 هلح۔أ ام :هلوق ق مايأ ةتالت مايص وأ نيكاسم ةرشع ماعطا

 . مارح لع وهف نوملسملا

۔ -_ ١٨٦



 ىلع ليئارسا مرح ام هلوق : تلق هتنا دبع يبأ نع : ةلأسم

 هلحأ عىش يف نيميلا دارأ اذإ :لاق مارح لع لبق نم هسفن

 . نوملسملا

 مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكف مارح لع وه : لاقف

 . مايآ ةتالت مايصف دجي

 يه : هتارمال لاق لجر يف نايع نب ناميلس نع : ةلأسم

 . ةقيلطتو ةرافك هيلع نأ قالطلا ةمرحك مارح هيلع

 نع ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمح هقلا دبع يأ نع : ةلأسم

 وهف كلام نم هتلكأ ام : لاق مث ائيش لجر لام نم لكأ لجر

 . مارح لع

 . اثنح هيلع ىرأ الف كلذ ىضقناو هنذاب لكأ ناك نإ : لاق
 ايك امارح هلكأ دقف : لاق ؟هيأر ريغب هلكأ ناك نإف : تلق

 . هدر الإ هيلع ةرافك اللو : لاق

 انفالسا راثا يف اندجو امم اذه نسحلا نب دمح لاق : ةلأسم

 وبأ لاق هللا همحر _ بوبحم نب دمحح هب ىتفأ امم _ هللا مهمحر

 وأ . مارح هيلع لالحلا : لاق لجر يف ۔ هللا همحر _ هلا دبع

 . ثنح مث لالح هل مارحلا

 نيكاسم ةرشع ماعطا اعيمج ايل ةدحاو ةرافك : لاق نم لاق

 . مايأ ةتالث مايصف دجي مل نإف

 . يدلاو لوق وهو لوقلا اذهب لوقأ انأو : لاق

 لالح هل مارحلا : لاق اذإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 . ظيلغتلاب نيرهش مايصخقف

۔ _ ١٨٧



 ةظلغم ريغ ةلسرم نيمي ةرافك مارح هيلع لالحلا : لاق اذإو

 . مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطا

 . ظفللا يف ءاوس هلو هيلع : لاق

 هل ةيبنجا ةأرماف اذكو اذك لعفأ مل نإ : لاق لجر نعو

 . ثنح مث لالح

 . ةظلغم نيمي ةرافك هيلع : لاق

 ؟لعف مث لالح هل همأف اذكو اذك لعف نا : لاق نإ هنعو

 . ةظلغم نيمي ةرافك هيلع : لاق

 ؟ثنح مث مارحلا لحأ وأ لالحلا مرح نميف : ةلأسم

 فالتخاب : كلذ يف ليق دقف

 لكف لالح هل مارحلاو مارح هيلع لالحلا :لاق نم لاقف

 . ظيلغتلا ةرافك هيلعو دحاو ىنعم كلذ

 . كلذ عيمج يف لسرملا ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 . ةلسرم نيمي مارح هيلع لالحلا هلوق يف :لاق نم لاقو

 كلذ لكو ظلغملا نيمي ةرافك لالح هل مارحلا : هلوق يفو

 . ءاهقفلا لوق رثكأ يف ةلسرم نيمي وهو انعم ءاوس

 هنيمي يف كلذ يوني ىتح هتأرما كلذ يف لخدت ال : ليقو

 كلذ يف ةلخاد اهب وني مل ناو هتأرما يف هيلع لخدي كلانه مث

 اهيوني ىتح ءيش هتأرما رمأ يف هيلع لخدي مل هتيب يف اهلزع الو

۔ -_ ١٨٨



 اهأطي مل نإف كلذ يف ةرافكلا هيلعف هنيمي يف اهاون اذإف هنيمي يف

 نع اذه وحن كلذكو ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرأ يضمت ىتح

 ىسوم نب ىسوم يلع يآو هللا همحر - رفعج نب دمحم رباج ييأ

 - هللا همحر _

 وهف ىل لالح لك : لاق ناك نإ : ليق دقو : لاق ؛هريغ نمو

 . كلذ يف هتأرما لخدت اهنأ مارح لع

 . يوني ىتح كلذ يف هيلع هلخدت ال : ليقو

 ماعطلا اذه : لاق لجر نع لئسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ثنح مث هنم لكأ نإ راهظلا ةمرحك مارح هيلع
 . ظلغم نيمي هيلع : لاق

 اذه لكأت مل نإ : رخا لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام مارح كيلع وهف بايثلا هذه سبلت وأ ماعطلا

 . نيمي ةرافك هيلعف لكأي مل ناك نإ رظنأ : هللا دبع وبأ لاق

 مل وأ لعف هنيمي ةرافك هيلعف الالح مرح نم : هريغ لاقو

 اذإو ءانثتسا ريغ ىلع همرح اذإ كلذ ؛ يعمو : هريغ لاق

 يفف نيميلا ىنعم ىلع ناك اذإو ءاسأ دقف هريغ ىلع مرح

 . فالتخا ةرافكلا

 هيلع لالحلا نأ فلح يف هسفن ىلع لعج لجر يف : ةلأسم

۔ _ ١٨٩



 . ثنح مث مارح

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : لاق

 ثنح مث لالح هل مارحلا : لاق نإو

 . ظيلغتلا هيلع : لاق

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : لاق نم لاق ؛ هريغ نمو

 امارح هسفن هيلع لعج نمعو : ةلأسم

 . ثنحي مل مأ ثنح رقكي : لاق

 امارح لالحلا نم ائيش هسفن ىلع لعج اذإ : ديعس وبأ لاق
 هنإف لعفي مل وأ لعف نإ هنا انيمي كلذ يف فلحي ملو ء اعطق

 هسفن ىلع مرح وه نإو نيمي ةرافك هيلع نوكيو هنيح يف ثنحي

 عقي الف اذكو اذك لعفي ملو اذكو اذك لعف نإ هلالح نم ائيش

 . ةرافكلا هيلع ناك ثنح اذإف ثنحي ىتح كلذ يف نيمي هيلع

 اذه : لاق نمعو دمحأ نب نسحلا نب ىلع يبا نع : ةلأسم

 نأ تفرع يذلا ؟ هلكأ اذإ همزلي ام ريزنخلا محلك هيلع ماعطلا

 نوكي نأ بحأو ةرافكلا همزلت نأ الالح هسفن ىلع مرح نم

 . ملعأ هللاو كلذ لثم اذه

 يبص وآ غلاب وهو هدلول لاق نمو بسحأ اميف هنعو : ةلأسم

 هلام هميرحت لثم اذه هلوق نوكيأ يسفن ىلع كلام تمرح دق

 هللاو ءاوس ايهف هلايك هدلو لام نأ ىري نم لوق ىلعف ؟ال ما

۔ _ ١٩٠



 . ملعا هللاو ائيش كلذ يف ظفحأ الو ملعأ

 نمعو ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يأ نعو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام لعف مث اذكو اذك لعف نا هيلع هتنا مرح لوقي

 . هللا ءاش نإ كلذ هيزبيو هبر رفغتسي نأ ىنبجعي

 فلح لجر نعو ء بسحأ اميف ميهاربا ييأ نعو : ةلأسم

 ؟ثنح مث مارح هيلع لالحلا نأ
 . ةلسرم نيمي ةراقك هيلع : لاق

 ثنح مث لالح هل مارحلا : لاق نإو

 . ظيلغتلاب ةراقك هيلع : لاق

 . مارح هيلع هتجوز لاق لجر نعو : ةلأسم

 نيكاسم ةرشع ماعطا وأ اينغ ناك نإ ةبقر قتع هيلع : لاق

 .اريقف ناك نإ مايأ ةثالث مايص وأ ابوث مهتوسك وأ
 : لاق نميف ليق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنأل تقولا يف ةرافكلا هيلعو رقكي هنا اذكه مارح هيلع لالحلا

 . هنيح يف ثنحي

 ةرافكلا هيلع نأ اذكه مارح هيلع هتجوز : لاق اذإ كلذكو

 مايصف دبي مل نإف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ

 . مايأ ةثالث

 اماو . ص اح مي رحتل ا نبمي ق ريرحتل ا نا : ليق دقو

۔ _ ١٩١



 ةثالث مايصف دبي مل نإف . نيكاسم ةرشع م اعطإ يهف ةرافكلا

 . مايا

 . هللاب نيميلاو ميرحتلا نيمي يف ماع هنإ : لاق نم لاقو

 م ارح هيلع هتارما : لاق لجر ف ناييلس نع : ةل اسم

 . ةقيلطتو نيمي ةراقك هيلع نا قالطلا ةمرحك

 لزني يذلا : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اذك لعف نإ هيلع هلك هلام مرح لجر يف ظفح هنا نأشلا دمس

 ءيشب ىمس نإو ثنحي مل مأ ثنح ةراقكلا هيلع : لاق اذكو

 . ثنح ىتح هيلع ةرافك الف ثنح ل نإف ح هدحو هلام نم

 نيهجولا الك يف ثنحي ال هنا : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 همزلي هنإف نيمي ريغ ىلع هسفن ىلع هلام مرحي نأ الإ لعفي ىتح

 لالحلا مرح اذإ مسق ريغب هسفن ىلع هلام نم مرح اميف ةرافكلا

 ناك اذإ امأو مسقلا ريغ ىلع ناك ولو ةرافكلا هيلعف هسفن ىلع

 .ثنحي ىتحف مسق ىلع
 لجر نعو دلاخ نب دمحم ىلإ ىسوم باوج نم ؛ هريغ نمو

 ةرافك هيلعف ثنح مث هلوسرو هلا مرح ام مارح هيلع : لاق

 دارأ اذإ مايأ ةثالث ماص ردقي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطإ نيمي

 . هسفن ىلع الالح مرح وأ نيميلا كلذب

۔ ١٩٢ ۔-



 ديري هلوسرو هتلا مرح ام هسفن ىلع هميرحت امأ : هريغ لاق

 . نيميلا كلذب

 قداص يدنع وهف نيميلا دري مل اذإو ةدارالاب نيمي هنإ : ليق

 ىلع نيميلا كلذب دارأ ولو نيميب سيل : ليق دق هنا ىدنعو

 ىلع انيمي نوكي ايب الإ ةينلاب دقعنت ال نيميلا نا لوقي نم لوق

 . ةيمستلا
 .ه

 لجر يف هنأ هنع دجوي اييف مشاه نب دمحم نحنو : ةلأسم

 . ثنحلا هيلع ناك هرذب نإو رفكي هنا مارح لع ىبح لاق

 . نوهأ وهف هرذبف بحلا اذه لكآ ال هللاو : لاق نإو

 مايأ ةسمخ ىلا بابلا اذه لوخد : لاق لجر نعو : ةلأسم

 همزلي مل تقو اذإ : لاق ؟ال مأ نيمي ةرافك همزليأ مارح لع

 يلع وهف ماعطلا اذه تلكأ نإ : لاق .لجر كلذ اينإ عيش

 لحأ ام هسقن ىلع مرح هنأل نيمي ةراقك هيلعف تقو ريغب مارح

 . هل هنلا

 مارح هيلع يهف مايأ .ةسمخ ىلإ اهسم نإ : لاق نإ كلذكو

 .اهسم تضقنا الف مايآلا كلت اهسمي ملف

 ناك مارح هيلع يهف اهسم نإ لاق ولو هيلع عيش ال : لاق

 . ةرافكلا هتمزلو هيلع اهمرح دق

 هيلع هتالص لوقي لجر يف نسحلا يبأ باوج نمو : ةلآسم
 مرح دق اذهف تفصو ام ىلعف لعف مث اذكو اذك لعف نإ مارح

۔ ١٩٣ ۔



 . هل هتلا لحأ ام هسفن ىلع

 مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطإ هيلعف

 هللاو ليبس ىلع ةالصلا انيأرف لالحلا مرح نميف انفرع كلذكو

 . باوصلاب ملعأ

 اذك لعف نإ مارح هيلع همايص لوقي نميف تركذو : ةلأسم

 هل هللا لحأ ام اذه مرح دقف تفصو ام ىلعف . لعف مث اذكو

 دبي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطإ ةلنرم نيمي ةرافك هيلعو

 . مايأ ةثالث مايصف

 هسفن ىلع مرح اذإ كلذ نوكي اينإ هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 هيلع هنآل هيلع عيش الا وجرأف السرم : لاق نإف موصلا

 . ةم

 اهجوزل لوقت ةأرما يف يلع يبأ نع بسحأ اممو : "ل

 . مارح كيلع انأو مارح لع تنأ

 . ةلسرم نيمي ةرافكف مارح لع تنأ : تلاق اذإ امأف

 كلذ اهلوق غلبي ملعأ هئلاف مارح كيلع انأ : تلاق اذإ امأو

 مرحي نأ ىلإ اهلوق دصقم ناك نا اهل بحأ ينأ ريغ .ال مأ انيمي

 .انيمي رفكت نأ الالح
 اذه نم برش نإ مارح هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . حدقلا نم ءاملا قرها مث حدقلا

 . ةراقك هيلع نأ : مكحلا نب ناميلس لاق

۔ ١٩٤ ۔-



 برشي نأ الإ ةرافك هيلع سيل : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . حدقلا ءام

 لالحلا : لاق لجر نع رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 .ثنح مث لالح هل مارحلاو مارح هيلع

 نيكاسم ةرشع ماعطا مارح هيلع لالحلا هلوقل كلذ يف هيلعف

 . مايأ ةثالث مايصف دبي مل نمف

 نمف نيكاسم ةرشع ماعطا كلذو اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . مايأ ةئالث مايصف دجي مل

 هلوقل هنمو ، ةلسرم نيمي ةرافك وهو حضوأ اذه : هريغ لاق

 هذه انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيرهش مايص لالح هل مارحلا

 . ىلوألا فالخ

 . ةرافكلا يف ىلوألا لثم يه : لاق نم لاقو

 . ىلوألاك ةلسرم نيمي يهو :لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 يبأ نعو هل باتك يف ۔ هللا همحر _ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . لعف نإ هيلع هلك هلام مرح لجر نع ظفح هنآ رفعج
 نم ائيش ىمس نإو ؟ ثنحي مل مآ ثنح ةرافك هيلع : لاق

 . ثنحي ىتح هيلع ةراقك الف هدحو هلام

 مرحي لجر يف نامثع نب ناميلس نع هيبأ نع دايز : ةلأسم

 . هسقن ىلع هتأرما

۔ _ ١٩٥



 اذإ هيلعو هسفن ىلع ائيش مرح نم رئاسك انعم تسيل :لاقف

 ةرشع وسكي مث دجي ال ىتح ةبقر قتعي نأ هسفن ىلع هتأرما مرح
 ائيش ءالؤه نم دجي ال ىتح نيكاسم ةرشع معطي مث نيكاسم

 . مايأ ةثالث مايص
 نإف معطي وأ قتعي وأ وسكي نيمي وه : حبسمو مشاه لاقو

 يلع نب ىسوم لاقو « مايأ ةثالث مايصف ائيش ءالؤه نم دبي مل

 . كلذ

 بوتكم ىسوم نب دمحأ دنع نم هتذخأ باتك نمو : ةلأسم

 نايلغ ةعبرأ هل لجر نعو ث هيفو ىسوم نب ىسومل هرهظ ىلع

 مالغلا فرعي ملو مارح لع كتمدخ : لاقف مهنم ادحاو ىأرف

 . ةدحاو :لاق ؟ ةدحاو وأ تارافك عبرأ همزلي ام

 مرح ولو ةراقك هيلع امنإ هنإ : ليق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 مهنم دحاو لك ةمدخ مرح ولو هسفن ىلع 7 هنايلغ ةمدخ
 نيمي ةرافك هيلع انإو .هيف ثنح دحاو ىنعم يق دارفنالا ىلع

 . ةدحاو

 رفعج نب دمحم نب رهزألا عم ناك باتك نمو : ةلأسم

 وأ مارح هيلع لالحلا : لوقي لجر نع (©١>نىنالهبلا نب ديعسل

 . لالح هل مارحلا

 لوقي هنأك لالح هل مارحلا هلوق نآل ةظلغم نيمي هيلع : لاق
 .. ۔۔_ . .. ۔۔۔۔۔صصأه

 . ةخسن نم رثك ١ ق اذكه ) ( ١

  

۔ -_ ١٩٦



 . هنيمي ظيلغت هيلع اوأرف لالح هل هنا

 . ةلسرم نيمي : ليق هنأ ج يعمو : هريغ لاق

 ةر افك هيلع ن ا هم آ رهظك هيلع 1 اعطل ١ ١ ذه : ل اق لجر ف ليقو

 . كللذ ف رظنيو ظرلغتل ہ تلا

 ةمرحك م ارح لع م اعطل ١ ا ذه : 9 ق لجر ف ل اقو : ةلأسم

 ؟ ىما

 نيرهش مايص وأ ،ةبقر قتع ةظلغم نيمي ةرافك هيلع : لاق
 هيلع ءايشألا لعج نم ا ذكه انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم

 . لاحلا نم لاح ىلع لحت ال اهنآل همأ ةمرحك

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : لاق ؛ هريغ نمو

 نمو دمحم نب هللا دبع دمحم يأ باوج نمو : ةلأسم

 لعف مث اذكو اذك لعف نإ هلوسرو هللا مرح ام مارح هيلع : لاق

 . ثنحلا هيلعف نيميلا كلذب دارأ ناك نإف

 ةرافكلاو .هيلع ثنح الف نيميلا كلذب دارأ نكي مل نإو

 . مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطا

 ص -

 ردنت

۔ _ ١٩٧١





 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ءاےسألا يناعم ىلع نيميلا يق
 ( ةفاضملا ةدايزلا نم )

 اذإ هنا ؛ يعمف لقاع وه وأ لقاع وه ام فلح نمو : تلق

 ىصع اذإف ، لقاع وهف تافآلا نم هلقع حصو ملحلا غلب

 جرخي هنأ الإ لقاعب سيلو لقعي ال لقاع وهف ةيصعم ىلع ماقأو
 . هل نيميلا تناك اذإ يدنع كلذ يف هتين هلو هلك كلذ هل

 ىلع ماقأ نم لهاجلا نأ ؛ يعمف لهاجلا كلذكو : تلق

 وأ لهجب هصعي ملو هللا عاطأ نم يدنع ملاعلاو ح هللا ةيصعم

 دقو هتيصعم ىلع ماقأو هللا ىصع نم يدنع ةلفسلاو ،ملع

 سيلف نيملسملا عم نيدلا يق ةيالو هل تناك نم : ليق دقو
 اذإ فيرشلا جرخي دقو عيطملا وهف يدنع فيرشلا امأو ةلقس

 وه يدنع عيضولاو سانلا تاهاجو برعلا هوجو نم ناك

 نم سانلا ةلفس نم ناك اذإ يدنع جرخي دقو ث هنل يصاعلا
 نع هحاكن دري نم لثمو ةئيدرلا تاعانصلا لهأو ىلاوملا

 جرخي دقو قحب هلذأو هللا هلذأ نم يدنع ليلذلاو تايبرعلا

 زيزعلاو ێايندلا يف زعلا هليازو لذلا هقحل نم فراعتلا يق

 زيزعلا قيرط نم يدنع جرخي دقو قحلا هزعأ نم يدنع
 . فراعتلا يف ليلذلاو

۔ _ ١٩٩





 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 اذكو اذك لعفي آلا هريغ ىلع فلح نميف

 معنب هباجأف هريغ فلح وأ

 . لعفي ملف لعفأ هللاب : لجرل لاق لجر نعو

 . نيميب وه سيل : لاق

 . انيمي الإ هارآ الف نلعفتل هللاب : لاق اذإو

 فلح لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع ابأ تلأس : ةلأسم

 ثنحي له لجرلا لعف مث اذكو اذك لعفيال (هلعل) لجر ىلع
 .اذكو اذك لعفي ال : لجرلا لاق اذإ : لاق ؟فلاحلا

 هنإف لجرلا لعف مث اذكو اذك لعفت ال كيلع هللاب .: لاق وأ

 اذك لعفت الا كيلع هللا قحب وأ هللاب كتلأس : هل لاق نإو

 . ثنحي ال هنإف : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف

 . ثنح : نورخا لاقو

 لك هللا قحب وأ كيلع هللاب : لاق لجر يف لوقت ام : تلق

 لكا ال هللاو : رخآلا لاقف زبخلا فيغرلا اذه

 . ءاهقفلا ضعب نع امهدحأ ىلع ةرافك ال : لاقف

 وأ اذه لكأت كنا لوقي نم ىلع ثنحلا عقي اينإو : لاق

 ىلع عقي ثنحلا نأ لعفي ملو رخآلا لكأي ملف اذك لعفت

 ...... فلاخا

۔ - ٢٠١



 هدنع نم نذخأيل لجر ىلع هللاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 لبقي نأ لجرلا هركف ةنس هملكي ال هناف الإو هيلع هضرع ائيش

 ىتح هلبقي نأ هيلإ بلطيو هملكي ال اذه يقبف هيلع هضرع ام

 . دعب نم لبق
 . اثنح هيلع ىرأ الف : ليق دق : لاق

 اماعط مهيلا برقف لجر ىلع اولخد موق نعو : ةلأسم

 الف وه لكأي ملو مهنم دحاو هلكأف هلكأن ال مهنم لجر فلحف

 هيلع ثنح الف اعيمج نولكأي ال هنيميب دصق نإو هيلع ثنح

 . هلك ماعطلا لكأي ىتح وأ مهلك اولكأي نأ الإ

 اولكأي ىتحف السرم ناك نإ كلذو معن : لاق ؛ هريغ نمو

 لكأي ال هنيميب دصق ناك نإو هلك ماعطلا لكؤي ىتحو مهلك

 . فلاحلا ثنح هريغ وأ وه لكأف ماعطلا كلذ نم مهنم دحاو

 ال ةعامج ىلع فلح لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 له نوقابلا هقذي ملو مهنم دحاو هقاذف ماعطلا اذه نوقوذي

 . اعيمج هوقوذي ىتح هيلع ثنح الف ؟ ثنحي

 هغلبي ملو ةجاحلا كلت يتنوغلبت مكنأ فلح نإ كلذكو

 . لوألا فالخ اذهف نوقابلا

 ةاش وأ ابوث وأ اران ينوغلبي ال : لاقو ةعامج ىلع فلح اذإو

 ليقثلا عيشلا لثم ناك نإو ثنح دقف مهنم دحاو هغلب اذإ اذهف

۔ _ ٢٠٢



 الإ هلمحي ال امم ريثكلا رمتلاو بحلا لثم ةعامج الإ هب موقي ال امم

 . ثنحي مل مهنم دحاو هايإ هغلبف مهنيب مسقي وأ ةعامجلا

 وأ دمس لخدف ىوزن لخدي نأ فلح لجر نع لئسو

 لخدي ال هنا ىون ناك نإ : لاق ؟ هرذنب ىفو نوكي لهف لاعس

 .هرذن ىفو دقف لسرم : لاق نإو ىون ام وهف ىوزن
 وأ دمس لخدي هنأ رذن وأ فلح الجر نأ ول : لاقو

 لاعس الو دمس نم اهسيل ىوزن نم لاعسو دمس نأل لاعس

 لخدف ةين ريغب السرم ىوزن لخدي هنا رذن وأ فلح ول كلذكو

 . هازجأ لاعس وأ ادمس

 تنكس نإ : هتجوزل لاق نمو ۔ ديعس يأ باوج ۔ نمو

 ىوزن نيلخدت موي وأ ىوزن تلخد نإو قلاط تنأف ىوزن

 نإو . ال مأ لاعسو دمس ىلع ىوزن مسا لمتشا قلاط تنأف

 ؟ ال مأ قالطلا نم ةملاس تناكو ثنحي مل ايهتلخد وأ اهتنكس

 نم ءيشب ىمس نكي ملو يناعملا هذه ىلع قالطلا همزل دںإف
 اهل زوجيو قالطلا نم ىقبي ايب اهدر هل لهو هنم عقي ل قالطلا

 ثنح اذه يف هقحلي الو لاعسو دمسو ىوزنب ىنكسلا

 ؟ كلذ دعب قالطلاو

 رثكأف لاعس وأ دمس وأ ىوزن تنكس اذإف تفصو ام ىلعف

 ىلع يدنع اهيلع عقيو دحاو دلب تايرقلا هذه نآ دجوي ام

۔ _ ٢٠٢٣



 تنكس اذإو مسي مل اذإ يوني نآ الإ ةدحاو ةقيلطت لوقلا اذه

 الو تنكس ام ثنح كلذ دعب اهرضي مل قالطلا اهيلع عقوو

 .رثآلا يف دجوي ام ىلع ةدحاو ةرم الإ قالطلاو ثنحلا هيلع عقي

 هل سيلو ةدعلا يف قالطلا ةيقبب ةعجر امهنيب تناك نإ اهدر هلو

 مث قالطلا اهيلع عقيو تفصو ايك نكسي وأ لخدي ىتح اهدر

 . كلذ دعب درلا هعفني ذئنيح

 نإ قالطلا نم عيش اهيلع عقي ال هنإ: لوقلا ضعب يفو

 . ةصاخ نكست ىتح دمس وأ لاعس تنكس

 اهرهظأ وهو انباحصأ لوق نم دجوي اميف لوألا لوقلاو
 . لوطي اذه ريغ ىرخأ يناعم يف مهنم لمعلا هيلع اندجوو

 امم اندنع وهو ريخألا لوقلا اذه لاق يذلا اذه نأ ؛ يعمو

 ةصاخ ىوزن ىلإ هانعم ناك نإو نيملسملا نم هلوقب ذخؤي

 ىوزن يف هسفن يف ةينلا مدق اذإ كلذ هل : ليق دق هنا اندنعف

 ةأرملا هتقدص نإف ةين ريغ نم لوقلا قالطلا نم دكآ وهو ةصاخ

 هقدصت مل نإو كلذ اهل زاج ةصاخ ىوزن دري مل هنأ كلذ ىلع

 يناعم ىلع اندنع نيميلا هيلع تناك هنيمي تبلطو هتين ىلع

 دمس يف ىنكسلا نيميلا دعب امهل زاجو اذه هبشي امم مهلوق

 .ريخألا لوقلا نم ليق هنأ اندنع ام ىلع لاعسو

 تابف رسلاب تاب نإ قلاط تنأ : هتأرمال لاق نمو : ةلأسم

۔ _ ٢٠٤



 نح ةلأسملا هذه ف تظط ةح ام . ملعأ هللا : لاق ؟ال ما

 ةين هل نكي ملو لوقلا لسرأ نإ هنأ يرظن هاري يذلاو انباحصأ

 عقي عض اومل ا هذه ن ل ق الطل ١ عقو تمص و اےف عضوم ق تب ايق

 .رسلا مسا اهيلع

 ف تيبي ال هنأ هر فلح ام تقو ق هب دصقو هلوقب دار أ ن إ و

 ةلأسملا هذه نع لسو كلذ هعفن تركذ اميف تابف ىقارعلا ةيرق

 ناك نإف كيلإ هب تبتك ايب ربدتف ظفح ريغب اهيف تلق ينإف

 . قحلا ةفلاخم نم هللا رفغتسن نحنو هب ذخف اباوص

۔ _ ٢٠٥





 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 كلذ هبشأامو هريغ ىلع فلح نميف

 اذك لعفت كنإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : لاق يذلا امأو

 كلذ لعفي ملف رخآل اذكو

 . نيميب سيل هنإ:لوقلا رهاظ يف هنأ ؛ يعمف

 نيميلاب لوقي نم لوق ىلع يهف نيميلا كلذب دارأ نإ امأو
 ماعطإ هيف ةرافكلا نإف ثنحلا تبث اذإو © رسلاب همزلت اها
 . ةلسرم نيمي ةرافك مايأ ةثالث مايصف دبي ل نإف نيكاسم ةرشع

 اذك ينع تيور : لجرل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ال : لاقف اذكو

 . هللا ةنعل كيلعف العاف تنك نإ : هل لاقف

 . هلعف ناك دقو 3 معن : لاقف

 . ثنح دقف : لاق

 نيتس ماعطإ وآ نيرهش مايص : لاق ؟همزلي ايف : تلق

 يلع جوزتت ال هللاو : اهجوزل تلاق ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 !؟ هل اهنم ماهفتسالا ليبس ىلع ةنالف

 ؛ يعم : لاق ؟ةرافك همزلي له اهب جوزت مث ، معن :لاقف

۔ _ ٢٠٧



 هلوقب وه هتين ناك نإف جوزتي ال هنأ يه اهنم نيمي اذه نا

 . ةرافكلا هيلع ناك نيميلا هب دارأ اهمالكل اباوج

 يش اولا ضعب يف ةدايز

 مل : لاق مث ، كنيمي ةرافك لع ثنحا : رخآل لاق لجر

 ؟ لجرلا ثنح نأ دعب طلغم هنأ ملعأ

 . همزلي : لاق

 يذلا باغ مث لع كقحو هكرتا : هل ميرغل لاق ول كلذكو

 . همزلي هنإف اذكو اذك هنأ ملعأ مل : لاقف قحلا هيلع

۔ _ ٢٠٨



 نوعبرالا باللا

 هتنم فاخ نم هتلاح ` ق

 ( كلذ هبشاامو ةجوز وا دبع وا صل لثم )

 رح ال هنأ هوفلحو ] صوصلل ١ هرب اك لجر نع ابوبحح تلأس

 ؟ضرألا ىلع مهءايسأ بتكي نأ هلأ مهفرعي وهو ادحأ كلذب

 الف برضلا وأ لتقلاب ددهت نمو مالك باتكلا لاقي ناك : لاق

 . هيلع نيمي

 لجر هرصعف جارخ هندب ضعب ف ناك لجر نعو : ةلأسم

 ال وهو اهقلطف كتجوز قلطت ىتح ككرت أ ال : لاقو هعجوأف

 . هتجوز تقلط : لاق لجرلا نم عانتمالا ىلع ردقي

 الو روبجم وهف عانتمالا ىلع ردقي ال ناك اذإ : ديعس وبآ لاق

 . قالطلا عقي

 حالسلا رهشأ لجرو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 اذإ ثنحت له اديز ملكت ال نأ نيميلا ىلع اهربجو هتجوز ىلع
 مأ سفن يف الو لام يف ةرضم كلذ يف اهيلع نكي مل اذإ هتملك
 ةفصلا هذه ىلع هتفاخ اذإف ؟ةربابجلا ليبس هليبس نوكي فيك
 . كلذ هرك اذإ هيصعت نأ امه سيلف يه امأو ء نيميلا اهمزلت مل

۔ ٢٠٩ ۔-



 نأ همزلي اييف نيميلا ىلع ناطلسلا ههركأ نم : ليق دقو

 يف ىشخي ناك اذإ كلذك هذه نوكت نأ ىشخأو ،همزلت نيميلا

. ملعأ هللاو هقحلت ةرضم (اهمالك هلعل) همالك



 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 'ااناطل ہسلا نا , أ ق
٨ 
٦ 

٠ 

 هم٠.

 لامب ملعي وأ لجرل الام هدنع نآ الاجر ناطلسلا مهتا اذإو

 ناكو هلايب ملعي ام هنأ وأ لام هل هدنع ام نأ ناطلسلا هفلحف هل

 فاخي ناطلسلا ناك اذإف لامب هل ملعي وأ لام هل هدنع لجرلا

 . هيلع ثنح الف لاملا كلذل بصخغلاو ملظلا هنم

 هنيمي يف ثناح وهف هفلحي نآ ريغ نم هسفن يآرب فلح نإو
 ال ناكو ةعاسلا كلت وه نيأ ملعي ام .هنيمي عم يوني نآ الإ

 . هيلع ثنح الف وه نيأ ةعاسلا كلت ملعي

 ثنح الف ، لتقلا وأ برضلا ةفاخخ فلح انإ ناك نإو

 . هيلع

 لام هعم حص ىتم هنأ ناطلسلا نم ملعي ناك اذإف : تلق

 لعف دقو ،هعفدي ملو هذخأ سانلا نم دحأ دنع لجرلا كلذل

 ام ىلعف ؟ لجرلا كلذ لام نم هل رهظ ايب كلذ ناطلسلا

 الإ فلحي نأ لجرلا اذه سيل نأ باوحجلا ىضم دقق تقصو

 الف هنم فاخو نيميلا هفلك نإف نيميلا ناطلسلا هفلكي نآ

 ةعطق لخدف ك۔صراخ هدلب لخد لجر نعو : ةلأسم

 ۔ - ٢١١

   



 لبق نم ةرذ اهيف ناك دقو ثرب اهيفو اهصرخف لجرلا كلذل

 . ربلا

 . ال : لاقف ؟ ةرذ تناك هذه : صراخلا هل لاقف

 . فلحاف : لاق ىلب : لاق

 . فلحأ ال : لاق

 نيثالثبو هللاب فلحاف ةرذ اهتصرخ فلحت مل نإف : لاق

 نآ ةفاخحن فلح ناك نإف ؟هيلع ىرت ايف لجرلا فلحف ةجح

 نأ بسحاف هلام نم ءيش ذخأب هيلع ىدعتي وأ هملظي

 ثنح ال انأ هب لوقأ يذلاو ءاذه يف اوفلتخا دق نيملسملا

 ريغ نم مهيلإ هسفنب ادب وه نوكي نآ الإ مهل نيمي الو هيلع

 ىرأ الف ،هيف هوقفاوف هعرز يف وه ناك نإو ثهيلإ اولسري نأ

 نم الجر رصبأ لجر يف نسحلا نب دمحم باوج : ةلأسم

 ىلع لبقأ مث مهل زوجي ال ايب هوربخيل سانلا فلحي روجلا لهأ

 هعفادو فلحي نأ ىبأف هفلحيل حالصلا لهآ نم وهو لجرلا

 نم رضح نم رضح املف جنزلاب اعدو ظاتغاو هرذعي ملف لوقلاب

 هقلحف هتيوقع نم عزفو هسفن ىلع لجرلا فاخ جنزلا

 . هلام ةقدصب وأ قالطلاب

 . نيكاسملا ىلع ةقدص هلام : لاقف

۔ -_ ٢١٢



 . كلذ ىلع دزي ل و آ ةقدص : لاق و آ

 رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف ؟لجرلا اذه مزلي ايف : تلق

 ثنحي ال روبجملا نأ رصبلا لهأ لوق نم

 فلتخا مث .نيمي يف ثنح بصتغم ىلع سيل : ليق دقو

 اذه نا مهضعب لوق نم انملع ام ىلع لوقن نحنو نوملسملا

 بضغ هرمأ فلاخ اذإ هنأ ملعي وهو هتبوقعب هدده اذإ رابجلا

 ةبوقعب هبقاعي ايب روبجملا اذه ملعي الو بقاع بضغ اذإو

 ل فلح اذإف ربجلا دح انعم اذهف هكرتب اهيف هللا نمي وأ ةكلهم

 فوخ فلح امنإ ناك اذإف اهتفصو يتلا ةفصلاو روبجملا ثنحي

 .روبجملا ىلع ثنح ال هنأل ثنحي الف ةبوقعلا

 نع ةعيبر نب هللا دبع نع مشاه نب دمحم ظفح : ةلأسم

 وا فيسلا هل زربأ اذإ ناطلسلا هفلحتسي يذلا يف بوبح

 . هيلع نيمي الف فلحف هددهي وأ طوسلا

 لجر نع لئسو هللا دبع يبأ ىلع ضرع امو : ةلأسم

 ام هللاب فلحف هلام ىلع وأ لجر ىلع هلديل ناطلسلا هفلحتسا

 ؟ هناكم ملعي وهو ملع هب هل

 رفاك الو ملسم لام ىلع هلدي الو رفكيلو فلحيلف : لاق

۔ ٢١٣ ۔-



 . لجر لام ىلع الو

 كتأرما قلط : لجرل لاق اناطلس نأ ول : هللا دبع وبأ لاق

 هلف ائيش حالسلا نم هيلع رهشو كلتلتق الإو كدبع قتعا وآ

 يف كلذ زوجي امنإو هدبع قتعي الو هتأرما قلطي الو لعفي نأ

 . لاعفألا يف زوجي الو مالكلا

 هيلع رهشو كتلتق الإو ةارملا هذهب نزا مق : هل ليق ولو
 . هلتق ولو ينزي ال هنإف حالسلا

 برشي الف ، ناضمر رهش يف برشا مق : هل لاق ول كلذكو

 . هلتق ولو ناضمر رهش يف

 ىلع ناطلسلا هفلح لجر نع هللا دبع وبأ لئسو : ةلأسم

 . ركنا مث هلعف ناك دقو ،هلعف ام قالطلاب فلحف هلعف لعف

 عقيو هل امزال هارا يناف لعف هنا لدع يدهاشب حص اذا : لاق

 هعست افوخ هسفن ىلع فاخ نوكي نأ الإ هتأرما ىلع قالطلا

 فلحي مل نم ىآر دقو كلذ ىطعاف برض وأ لتق نم ةيقتلا
 هنإف برض وأ سبح نم هسفن يف اناسنا ىأر وأ كلذ هباصأف

 . قالطلا همزلي الو . اروذعم كلذ دنع نوكي

 هتأرما تقلطو ثنح دقف لعف نأ دعب نم فلح هنأ رقأ نإو

 عقي الو هلوق لوقلاف فلح نأ دعب نم لعف : لاق نإو

 هنأ الع وأ امهدنع رقأ هنا لدع ادهاش دهشي نأ الإ هيلع قالط

۔ _ ٢١٤



 . فلحي نأ لبق نم لعف

 نيميلاب فلحتسي لجر نع هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 . ائيش هتلغ نم يدؤي ال هنا ةديدشلا

 نيميلا ىلع هربج هفلح يذلا ناطلسلا ناك نإ : لاق

 دق هريغ الجر ىأر وأ كتبرض وأ كتلتق الإو تفلح آلإ : لاقو

 لاحلا هذه ىلع فلح هنا مث كلذ ىلع برضف فلحي نأ ىبأ

 مث ءيش مهنم هبيصي ال هلعل يردي الو فلحي اينا ناك نإو

 . نيميلا هيلعف ثنحف فلح

 ىلع لجر هركتسا ارابج نأ ول : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 هيلع دح الو اهرقع هيلع نإف اهئطوف لتقلاب ةأرماعىطو

 . سانلا لاومأ نم هركتسا اييف كلذكو

 دق اييف قح نم ناكام هنع ردهيو هديب ىنجام هيلع : لاق

 . اطرتخم فيسلاب هيلع موقيو لعفي ال نم هيلع لتقي رابجلا ىأر

 ىلع رم لجر نع نسحلا نع ثعشالا نع ذاعم نب ذاعم : ةلأسم

 . هل كيلامم هعمو مشاغ
 . رارحأ مه : لاقف

 اذهو كلذ لوقب اسأب ىري ال ناكو هيلع عيش ال : لاقف

 .امولظم ناك اذإ اندنع

- ٢١٥ _



 نم ءيشب هأدبي نأ الإ نوقتعيو ثنحي : هللا دبع وبأ لاق
 . بوبحم نع اذهو ؤ“بقوع دق هريغ ىري وأ ةبوقعلا

 هيلع امم دؤي مل هنا ةنشخلا نيميلاب فلحتسي لجر نعو

 . نيميلا ىلع هربج هفلح يذلا ناطلسلا ناك نإ : لاق

 دق هريغ ىأر وأ كتبرض وأ كتلتق الاو تفلح آلإ : لاقو

 الف لاحلا كلت ىلع فلح مث كلذ ىلع برضف فلحي نأ ىبأ

 مهنم هبيصي ال هلعل يردي الو فاخي اينا ناك ناو هيلع نيمي

 . 0ا) نيميلا هيلعف ثنح مل فلح مث ءيش

 لجرلا فلح اذإ عيبرلا نع دايز يبأ عايس نمو : ةلأسم

 قلطت الف قلطف طايسلاب برضب وأ لتقب قالطلا ىلع هربجأو

 . مهيتأي نأ مهل سيلو ةأجافم ذخأ اذإ هتآرما

 فلحي نأ ناطلسلا دارا اذإو ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 فلحأ نأ ناطلسلا ينرمأ نإف فلحأ ال انأ : لاقف الجر

 هاركا ناطلسلا رمأ نأل ههركا دقف نيميلاب هرمأ اذإف تفلح
 . هلامو هسقن ىلع فاخ اذا

 روحل ١ له ا صعب ٥ ذحح ا لجر ف نسحل ١ ي ا ب اوج : ةل اسم

 لعفي ملف سانلا لاومأ ىلع مههلديل قالطلاب فلحي نأ هوفلكو

 .اهلبق ىتلا ةحفصلا يف ترركت )١(
 ۔ - ٢١٦

 



 الف هوب رضيل بشخب او ع اح و ا هوب رضو هوعرص و هو ذح ا ىتح

 كلذ نم دش آ وهام هبيصي ن أ هسفن ىلع فاخو كلذ نياع

 . ثنحو لعفي ملف هوفلك ام لعف نا ةظلغم انيمي فلح

 ملعاف تفصو ام ىلعف ؟ هتجوز يف هيلع ىرت ام : تلق

 لوقو نيملسملا راثا نم انفرعو انظفح يذلا نا هللا كمحر

 . ثنحي ال روبجملا نا مهضعب

 ثنح ال» :لاق هنا ٍةيَي يبنلا ىلإ عفري هنا بسحأو : اولاقو

 . «بصتغم ىلع

 اهضعب يفو ديدشت اهضعب يف ليواقأب ربجلاو :اولاق مث

 فرع دق هنا رابجلا يف رسيأ وه ايب اهنم نحن انذخأف صيخرت

 ريغو برضلاو لتقلا هتبوقع نمو بصغلا ىلع بقاعي نآ هنع

 هتلالدب هل سانلا ملظي نأ ىلع هلمحف لجرلا اذه ربجو كلذ

 لجرلا اذه فاخف كلذ ريغو هتجوز قالطب كلذ يف هفلحي ناو

 نم هسفن ريغ وأ هبقاعي اييف هسفن باهذ فاخأو هتبوقع
 . تركذ ام ىلع هل عقو اهلمحي ال يتلا ةكلهملا تابوقعلا

 ىلإ راص اذا هنيمي يف روبجملا اذه ىلع ثنح ال : لوقنف

 هللاو روبجملا ىلع ثنح الف رذعلا هيف هل نوكي يذلا لاحلا اذه

 . باوصلاب ملعأ

۔ _ ٢١٧



 قتعل اي فلح لجر نع هتل اسو راث الا ضعب نمو : ةلأسم

 . هلامو همد ىلع فاح فلح ل نا رمأ ىلع قالطلاو

 ىلإ رطضاو برهي وأ رفي نأ عيطتسي ال ناك نإ : لاق

 . قتع الو قالط هيلع سيلف نيميلا

 ز ناك مايأ ءاثعشلا ابأ تلأس : لاق اليمج نأ اومعزو

 قالطلاب سانلا فلحتسي ناكو ةرصبلا ىلع ايلاو كردم نبا
 . ءاثعشلا وبأ ينع ضرعاف : لاق قتعلاو

 .عدب نامزلا اذه يق سيل : تلقف

 . نيضم نهنم ىمسام بجاو قالطلاو قتعلا : لاق

 ىتح هقح ىلع هوفاخأو ناطلسلا هذخأ لجر نع لئسو

 اذإف رفكلا اهيف ىقتا ةلزنم ىلع قالطلا هسفن ىلع مهاطعأ

 ةلزنم ىف ناك نمف كلذ زاج ةلزنملا هذه ىلع قالطلا مهاطعأ

 نآ هل زوبي قتعلاو قالطلاب فلح اذإف { اجن رفكلا اهيف ىقتي

 . هتأرماو هقيقر كسمي

 وأ كلت ارم ١ نقلطتل : هل اولاقو موق هذخأ لجر نعو

 . اعيجو اب رض كنب رضنل

 . (رضنلا) ةخسن ))

 ۔ -_ ٢١٨



 . عيشب هقالط سيلف برضلا نم ائيش فاخ نإ : لاق

 هسفن ىلع هنم فاخي ابرض برضي نأ فاخ نإ : هريغ لاق

 . عىشب هقالط سيلف

۔ _ ٢١٩





 نوعبرالاو ىناثلا بابلا

 ةقدصلاب نيميلا
 اهجوز ىلع اهلو تثنحف ةقدصلاب تفلح ةأرما يف لاقو

 . لجاو لجاع قادص

 .اضيأ هترشع لجآلا تضبق اذإو لجاعلا رشعي : لاق

 نب ىدنلجلا ىلإ ىسوم باتك يف مشاه لاقو : ةلآسم

 تناك نإف تثنح اهلام ةقدصب تفلح اذإ ةأرملا نإ : دوعسم

 ال تناك نزو رشعلا هنم تجرخأ اهقادص ذخأ نم ةردق ىلع

 . عيش هيف اهيلع سيلف كلذ ىلع ردقت

 نب ىسوم لاق : ةبقع نب حاضولا دايز وبأ لاق : ةلأسم

 مث رشعلا جرخي هنإ : ةقدصلاب ناميا ةثالث فلح لجر يف ىلع

 .رشعلا دعب نم رشعلا مث رشعلا دعب نم رشعلا جرخي
 نيمي يف هلايب لجرلا قدصت اذا : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ىلا هلام ثلث نم لقأب قدصت نإف رشعلا هيلع ناك اهيف ثنح

 رثكأ ناك نإف ثنح نإ هلك هيلع نوكي : ليق دقف هلام ثلت

 . هلام رشع هيلع تبث دقف هلام ثلث نم

 . هب قدصت يذلا كلذ رشع هيلع تبثي : ليق دقو

 ملو هلام ةقدصب فلح نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . دحأل همسي

 .اهلهأ فورعم ةقدصلا : لاق نم لاقف

 ۔ -. ٢٢١



 . نيمي ةرافك هيلعف ثنح اذإ : لاق نم لاقو

 ءارقفلل هيمسي ىتح كلذ يف ءيش ال :لاق نم لاقو

 . يلا بحأ يآرلا اذهو ءارقفلل رشع نوكي مث نيكاسملاو

 . كلذ يف عيش الف نيطايشلا ىلع ةقدص هلام نا : لاق نإو

 ءارقفلل رشع نوكي : ليق دقو : هريغ لاق

 ىصحي ال ام ىلع وأ ءاينغألا ىلع وأ نجلا ىلع : لاق ناو

 يف هيلع سيل ءاينغألا نع لئسو ءارقفلل هلام رشعف ةرثكلا نم
 . ءىش ءاينغألا

 . ثنح مهيف سيل ءاينغألا ةخسن يفو

 . كلذ ربغ : لاق نم لاقو

 نأ هيلعف . ثنحف هلام ةقدصب فلح نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 ىلع قرفيف ارشع جرخي مث .ةطسو ةميق هلام لودعلا موقي
 . ءارقفلا

 ام رشعيو لجآالاو لجاعلا هنيد هل عفري : لاق نم لاقو

 . ىمب
 هم٠

 . لجاعلا نيدلا هل عفري : لاق نم لاقو

 لوقلاو لجالا الو لجاعلا نيدلا هل عفري ال :لاق نم لاقو

 . هلك هنيد هل عفري نأ انيلإ بحأ لوآلا

 . كلذك هنيح نم ىضقي : لاق نم لاقو

 نإو ،اهسبلي يتلا هبايث الإ هلك هلام موقي :لاق نم لاقو
۔ -_ ٢٢٢



 موي هلام موقي ايناو .هضبق اذإ رشع جرخأ لجا قح هل ناك

 هيلع سيلو رشع جرخي موي هتميقف كلذ فرعي مل نإف تنح

 هدي يف يتلا هتلغ الإ ىرخأ ةخسن يفو .ةلاغلا ةخسن يفو

 . ثنحي نأ لبق

 هلك كلذ جرخي نإف هثلث وأ هعبر وأ هلام سدسب قدصت نإو

 ايناو رشعلا ىلا عجر ثلثلا نم رثكأب قدصت نإو ،ءارقفلل

 . ثنحي موي ةخسن يفو هلام رشع جرخي

 . ذخأن هبو هتقدصب فلح ام رشع هيلع اينإ : لاق نم لاقو

 ثنحو لام هل سيلو ةقدصلاب فلح نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 نإو ؤ ثنحي موي ةخسن يفو ثنح موي هلام رشع جرخأ لام هلو

 . عيش هيلع سيلف لام هل سيلو ثنحو لام هلو فلح

 نأ هيلعف هللا ليبس يف وأ ليبسلا يف هلام لعج نم كلذكو

 ثنح رمآ يف ءارقفلل هلام ةقدصب فلح لجربهلام رشع جرخي

 هيطعيف هرشع جرخيف هلام موقي ،هلام رشع مزلاف لأس موي هيف

 هلايب هتجوزل دهشأف توملا هرضح ىتح كلذ ذقني ملو ءارقفلل

 . هيلع اهقتادصب

 هتجوز قادص نم لقأ هلامو هيلع اه قادصب ةخسن يقو

 . هلام رشع ةميق قرفي نأ ىصوأو

۔ ٢٢٢٣ ۔



 نم رثكأ وهو هايإ يناطعأ امم رثكأ .يقادص : هتجوز تلاقف

 ىطعأ ءيش نيدلا دعب لضف نإف لبق نيدلاب أدبي ناف ،هلام

 . ءارقفلل عيش الف الإو ءارقفلا

 هلام ةقدصب فلح نميف ": انئاهقف ضعب لاقو : ةلأسم

 .ديبعلل كلذف : لاق ديبعلا ىلع

 ىماتيلل : لاق نإف

 . ءاينغألا نود مهتم ءارقفلل ىماتيلل يه : لاق

 . مهنم ءارقفلا مهف نيكاسملل : لاق نإف

 اهاون اذإ اننيد لهأ نم ءارقفلل وهف نيملسملل : لاق نإف

 . نيملسملا نم كلذب ىنع نمل وهف نيملسملل هلوقو مهفل

 وأ كرشلا لهأو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلل : لاق نإو

 ءاسنلل وأ لاجرلل

 . ءالؤه نم هب ىمس نمل يه : لاقف

 مدا ينبل يه : لاق نإف

 . ءارقفلل يهف : لاق

 لافطالل يه : لاق نإف : تلق

 نوكي نأ بجي كلذكو ءارقفلا نم لاقطألل يه : لاق

 بحاصف ملعأ هللاف ديبعلا امأف مهنم ءارققلا نم ركذ نميف

 سيلو هسفن نع رفكي يذلا وه اهريغو ةقدصلا يق نيميلا

۔ -_ ٢٢٤



 مث ءارقفلل هلام ةقدصب فلح نمو كلذب هذخأي نأ مكاحلل

 رشعلا هيف همزل يذلا لاملا كلذ ةرمث نم ىرتشا هنا مث ةريثك
 موي هلام رشع هيلع امنإف تفصو ام ىلعف هلام رشعي نآ دارأ مث

 . ثنح

 رشعي انيل إ بحأ لوأل ١ لوقل او فلح موي / ل اق نم ل اق دقو

 ريغو نمثلا يف نيميلا نم هيف ناك ام لوصألا نم هلام عيمج

 .هندب ىلع ىتلا هبايث الإ لوصألا
 مث هلام ةق دصب فلح نميف هللا دبع يب ا نح ليقو : ةل اسم

 ةلغلا نم قمقن اام ال ا هتلغو هلام لص ا هيلع موقي هنا : ثنح

 .هيف هيلع ةميق الف ثنحلا لبق ناك نإو ةميقلا لبق

 ثنح موي هتلغ موقي هزأل هيف ةميقل ١ هيلع : لاق نم ل اقو

 .اهلك

 ةميق ةلغلا يف هيلع سيل : ليق دق هنا ؛ ىعمو : هريغ لاق

 ةلغلا نم اكردم ناك امو هيف ايب ثنحلا موي لصألا موقي هنال

 . ةميقلا هيفف لصألل اعبت نوكي ال امب ثنحلا موي
 هلك هنيد عفري هنا : نيملسمل ١ صعب ل اقو ث هللا دبع وب ا لاق

 . هلجاو هلجاع

۔ _ ٢٢٥



 ينيد هنم ىضقأ لوقيف هنيد فافك هلام ناك ناف : هل ليق

 هنيد رخأ نإو . كلذ هلف ةعاسلا هنيد هنم ىضق نإ الإو ةعاسلا

 . هلام رشعي هنإف يضقي هنا لمألا ىلع

 فلح نميف رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 يبأل تلق : لاقف تام وأ باغف فورعم دحأ ىلع هلام ةقدصب

 لعف نإ هقدص هلام لعج نميف : يلع ىسوم نب ىسوم يلع
 . لعفف اذكو اذك

 . هعم هيلع ءيش ال : لاق

 . ءارقفلل ةقدصلا هيلع : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 مهنايعأب ةيرق ءارقف :ىلع هلام ةقدصب فلح نمعو ؛ هنمو
 . اوتام وأ مهضعب وأ اوباغ دق مهدجو ثنح املف ةيرق ريغ وأ

 سبحيو تام نم ةثرو ىطعي مهل وهف ةقدصلا مهل نمم اوناك اذإف

 . هليكو عم هتصح بئاغلل

 هريغ ىلع ةقدص هلام لعج نم : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 هيلعو 3 هيلع بجاوب سيل كلذ نا مهنيعب سان وأ هنيعب لجر

 . نيمي ةراقك

 . هيلع عيش ال : لاق نم لاقو

 . ءعارققلل وه : لاق نم لاقو

۔ -_ ٢٢٦



 .هدعب نم هتثرولو هل وه : لاق نم لاقو

 يلع يبأل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاقو : ةلأسم

 ثنحنف ءارقفلا ىلع ةقدص هلام لعج نميف : ىسوم نب ىسوم

 ؟ةميقلا نع يطعيو هموقي وآ ائيش ءيش لك نم هلام نم جرخأ

 . ةميقلا نع يطعي : لاق

 لاق ؟نيملسملا نم هريغ وأ وه هموقي نوكي نمق : تلق

 . ةميقلا لهجي الو : نيملسملا نم هريغ

 . معن : لاق ؛ هريغ نمو

 ةميق نيملسملا نم نالدع هموقي هنا : كلذ يف ليق دقو

 . ةطسو

 . هصخر نميف : لاق نم لاقو

 . كلذ زاج دحاو هموق نا :لاق نم لاقو

 دارأ نإو كلذ زاج لدعلا ةميقب وه هموق نا :لاق نم لاقو

 © كلذ نم رثكأ هيلع سيلف هلام نم عيش لك نم يطعي نآ

 . كلذ زاج هتميق يطعيو ،هلام سبحي نأ بحأ نإو

 نأ الإ ثنح اذإ هجارخا ىلع ربجي الو : ىلع وبأ لاق ؛ هنمو

 . ءارقفلل الام هلام نم جرخأ نمعو هسفن تاذ نم هنم لعفي

 اذإف ؟ رشعلا نم مهيلع قرفي ىتح مأ كلذ هيزبيا : تلق

 هعيبي اليكو ءارقفلل مكاحلا ميقيو هيلع يذلا وهف رشعلا جرخأ

۔ -_ ٢٢٧



 . مهيلع هنمث قرفيو مهل

 هل سيلو ةقدصلاب فلح نمو رباج يأ باتك نمو : ةلأسم

 هلو فلح نإو ثنح موي هلام رشع جرخأ لام هلو ثنحو لام

 لعج نم كلذكو ، ءيش هيلع سيلف لام هل سيلو ثنحو لام

 . ثنح اذإ هلام نم رشعلا جرخي نآ هيلعف هللا ليبس يف هلام

 . كلذ يف فلتخا دق :لاق ؛ هريغ نمو

 موي هلام رشع هلام نم جرخي نآ هيلع : لاق نم لاقف

 . فلح

 ثنح موي هلام رشع : لاق نم لاقو

 رثكا فلح موي هلام رشع ناك نإ رفوألا ىلع :لاق نم لاقو

 . ثنح موي همق ثنح موي رثكأ هلام ناك نإو ،فلح موي هموق

 . نيملسملا لوق نم كلذ لك : ليقو

 يبأ نع اذه : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 انالف معطي ال هلام ةقدصب فلح نمو رفعج نب دمح رباج

 . هدح ائيش

 .هدح يذلا همعطي ىتح ثنحي ال : لاق

۔ -_ ٢٢٨



 . ثنحي مث زارحا يرتشملا ىلع نوكي ال عضومل

 نوكي ال عضومل احيحص ثنحلا لبق هملسي نأ هيلعف : لاق

 .ثنحي مث زارحا يرتشملا ىلع

 الف ملس نكي مل نإو ثنحلا لبق هملسي نأ هيلعف : لاق

 . هيلع س سأب

 نكي مل نمثلا يرتشملا ىطعأو نمثب لاملا عاب اذإ : لاق

 . هل لام الو ثنحي ىتح هيلع وهو .زارحا هيلع

 مث هلام عاب اذإ هنا انعم يذلا ملعأ هللا : لاق ؛ هريغ نمو

 هنم عيش ةقدصب فلحي نأ الإ نمثلا رشعي نأ هيلع ناك ثنح

 الف ثنحلا لبق عيبلاب لاز نإف هدحو هنيعب هتقدصبو .هنيعب

 نمثلا رشع هيلعف ثنح مث هلام ةقدصب فلح اذإ امأو

 اذه يف يرتشملا لام نم وهو هيف ضبق الو عيبلا يف زارحالاو

 . هنمو

 هسفن نم ةحيحص ةيطع اناسنا هلام ىطعأ نإف : تلق

 . معن : لاق ؟ثنحلا لبق زارحا هيلعأ

 لماع ىلإ لاملا ليزي نأ : لاق ؟كلذ زارحا فيكف : تلق

 رثكأ وأ اموي هرخؤي وأ اليكو هيف ميقي وأ المع هعيمج يف ثدحي وأ

 .زارحا كلذ عيمج نإف مولعم رجأب كلذ نم

۔ _ ٢٢٩



 مل ولو هزرحأ دقف الجر هرجأ وأ اليكو هيف ماقأ نإف : تلق

 هضعب يق وآ هعيمج يف ليكولا هرمأي ملو ءيشب رجأتسملا هنم عفتني

 ؟ءعيشب

 سفن ناك اذإ ايهنم كلذ نكي ملو زرحأ دق معن : لاق

 .ةحصلا هجو ىلع ةلاكولاو ةرجألا

 ةيطع هذه؛ال : لاق ؟عيبلا لثم وهأ لاملاب هل رقأ نإف : تلق

 زارحالاب ةيطعلاو هب هل رقيف هدي يف لصألا يف نكي مل هنأل

 نم ةقدص هقحلي ل ثنح .نإف كلذ لعف اذإ ذمتنيح مث ح عيبلاو

 . هلام

 فلح يذلا معطي ثنح نأ دارأ اذإ هل زوجيف : هل تلق

 . ثنح دق لكأ اذإف هنع فلح يذلا ملعي ال ثنح نم هنع

 معن : لاق

 .ثنح لكأ دق هنأ نالدع هملعأ نإ كلذكو : تلق
 . معن : لاق

 ربيو ثنحيأ لكأ دق هنا ةأرما وأ لجر نم ةقث هملعأ : تلق

 . معن ؟هلام هيلا عجر نإ هنيمي يف

 ؟هلك هلام لازأ دق ناك اذإ ثنحي ىتح معطي فيكو : تلق

 اذإ هنإف هنم همعطيف هلام ةلازإ دعب ائيش هللا ردق نإ : لاق

۔ ٢٣٠



 ثنحي همعطي ام ردقب هلام نم كسمت نا امإو ثنح اذه لعف

 . يقابلا ليزيو

 وأ بئاغ وهو ىلام نم ائيش بئاغلا انأ تيطعأ نإ : تلق

 ؟كلذ يف نيميلا ربيأ هنع فلح ىذلا هتمعطأ

 . ةيطعلا زوحي ىتح ال :لاق

 يلع يبأل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 ربيأ ثنح نإف هلازأف هلام ليزي نأ دارأ نإف : ىسوم نب ىسوم

 ةداهش ناك اذإ : لاق ؟ هثنحل ةليح دارأ انإو كلذب ربيو هنيميب

 . ثنح اذإ رب دقو زئاج كلذف ةيوق

 الو معن : لاق ؟ثنح نأ دعب لاملا هيلإ داع ولو : تلق

 . هيف هيلع عيش

 نب دمحم رباج يبأل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 .ةبح هلام نم لكأي ال فلح نإف :رفعج

 هلوقب دارأ نإو ،اهلكأي ىتحف اهنيعب ةبح ىنع نإ : لاق

 هلام نم ائيش لكأ نإف اهتلقل ةبحلا ركذف هلام نم ائيش ةبحب

 يفو .ةين هل نكي مل اذا ةيمستلاب ةبحلاب ثنحي : هريغ لاق

 نم لوق ىلع ادعاصف ةبحلا لثم هلام نم لكآ ام يدنع ىنعملا
 . ىنعملاب لوقي

۔ -_ ٢٣١



 اتوق ةيطعلا يف لصألا ناك اذإ دارأ نإ هنا ىعم : هريغ لاق

 . دوهشلل يطعملا نم داهشا الب يدنع زاج وحنو

 كلذ وأ وه لكأي ال هلام ةقدصب فلح نإ كلذكو : تلق

 لاسرإو ةينلا يف هلام يف هلوق لثم وهف هبح نالف لام نم لجرلا
 . لوقلا

 . معن : لاق

 دبع وأ رح ةأرما وأ لجر نم دحاو ةقث هملعأ نإف : تلق

 وأ ثنحي هيلع فلح ام لكأ هنإ : هل لاق وأ فلح ام لكأ هنا

 ؟ لدع ةنّيبب هعم حصيو كلذ وه ملعي ىتح

 نأ هل بحتسيو كلذ نم هل زوجي اييف امأ : لاق ؛ هربغ نم

 هيلعو هل اييف ةجح كلذ يف دحاولاف هيلع اميف ةقثلا قدصي

 ىتحف مكحلا يف امآو بولقلا نانئمطاو قيدصتلا ىلع ةجحو

 هيلع لعافلا لوق سيلو ةرهش وأ لدع ةنيب وأ هملعب هعم حصي

 . ملعأ هللاو ةجح كلذ يف

 دمح رباج يبآل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق
 ؟هلام نم ائيش لكأي ال هلام هقدصب فلح نإف : رقعج نبا

 ثنح رثك وأ لق هلام نم ائيش لكأ نإف : لاق

 ؟ هيأر ريغب وأ هيأرب لكأ ءاوسو : تلق

 . معن : لاق

۔ ٢٣٢ ۔



 لكأف ائيش نالف لام نم لكأي ال : لاق نإ كلذكو : تلق

 ؟ رثك وآ لق ائيش هلام نم

 معن : لاق

 الام ةقدصب تفلح اذإ ةأرملا يف ديزي نب ةنادغ باتك نمو

 اهجوز ىلع يذلا اهقادص يف اهيلع له : تلق نيكاسملا يف

 . هرشعت نأ اهيلعف لح اذإ : لاق ؟لجا وهو ةقدص

 هرشع اوجرخي نأ اهتثرو ىلعف : لاق ؟تتام نإف : تلق

 . اوعنتما نإ كلذ ىلع نوربجي

 نإ كلذ ىلع نوربجي ال : ليق دقو :لاق ؛ هريغ نمو

 . اوعنتما

 يصوت نأ الإ نوربجي ال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . ثلثلا نم جرخي ناكو كلذب

 ؟ اهجوزل هتبهو نإف : تلق

 اهلام نم هجرخي نيكاسملا يف اهقادص رشع اهيلعف : لاق

 . هتضبق دق تناك هتطعأ امل اهنأل

 هلو ثنحنف هلام ةقدصب فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هلام كله ىتح هلام رشع جرخي ملف لام

 نيد هيلع وه : لاق

 دمحم رباج يبأل تلق : رهزآلا نب دمحم نب يراوحلا لاق

۔ _ ٢٣٢٣



 . هلام ةقدصل نينيميب ىصوأ نم : رفعج نبا

 دعب ةدحاوب ثنح اذا يقب ام رشع مث هلام رشع جرخي :لاق

 . ةدحاو

 رشع مث ارشع مث ارشع جرخ أ ناييأ تناك نإ كلذكو : تلق

 ؟ ناميألا ذفنت ىتح كلذكو . ىقبام

 . معن : لاق

 نم لقأ لام هلو . اهنم ءىش ق ثنح نإ : لاق هنإف : تلق

 رشع مث لوآلا نيميلا ثنح موي هلام رشع جرخأ رثكأ وأ كلذ

 لبق ىلوألا ثنح دعب دافتسا ام رشع عم لاملا كلذ نم هلام

 ؟ ةرخالا نيميلا ثنح

 . معن : لاق

 ةثرولا كلذ ملعو ةيصو يف نيمي لك وه رشعي مل نإف : تلق

 ؟ مهملع ىلع هنوجرخيأ
 . معن : لاق

 ؟ نيلدع لوقب كلذ حص نإ كلذكو : تلق

 . معن : لاق

 ف فلح مث هلام ةقدصب دحاو ءيش ق فلح اذإ و : لاق

 مت كلذ لعب كلذك مث هلام ةقدصب ءىشلا كلذ ق رحا تقو

 ناميأ ةثالثب فلح نإو ةدحاو ةرم هلام رشع هيلع انإف ثنح

۔ ٢٣٤ ۔-



 هلام رشع جرخأ نيمي دعب نيمي يف ثنح مث ةفلتخغ ءايشأ .يف

 ام رشع مث ةيناثلا نيميلل هنم يقب ام رشع مث هثنح نيمي لوآلا

 هنيميل ةيناثلا هنيمي نم يقب ام دعبو ىلوآلا هنيمي نم يقب

 . ناميألا يضقنت ىتح كلذكو .ةثلاثلا

 رشع هلام ةقدص هيلع ةدحاو ةملكب عيش يف لاق نإو : لاق

 كلذكو : لاق تارم رشع هلام ةقدص هيلعف ثنح مث تارم

 يف دحاو ءيش يف ةظلغم وأ ةلسرم ناميأ ةرشع هيلع : لاق نإ

 وأ ةظلغم : لاق ايك ناميأ رشع ةراقك هيلعف ةدحاو ةملك

 . ةلسرم

 يف اذه يف ةدحاو ةرافك هيلع انإ : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . ملعأ هللاف ةقدصلا امأو ث ةلسرملاو ةظلغملا ناميألا

 ةدحاو ةرافك اهلعج نإف هسفن ىلع اهدقعي نيمي الإ يه امو

 . هللا ءاش نإ سأب كلذب ايف ةقفتملا تارافكلا ىنعم ىلع

 ءىش ف هلام ةقدصب مويلا فلح نإ : لاق كلذكو ؛ هنمو

 ىونو هلام ةقدصب ء ىشل ا كلذ ق كلذ دعب تقو ق فلح مث

 ةيناث ةقدص هيق

 ءيشل ا كلذ ف كلذ لعب هلام ةقدصب فلح كلذك مث

۔ _ ٢٣٥



 . ةرافك نيمي لكلف ثنح مث ىرخأ ةقدص اهنأ ىونو

 دحاو ءيش يف ةظلغم وأ ةلسرم ناميأب فلح اذإ كلذكو

 لكل هيلعف ثنح مث ىلوآلا ريغ نيمي اهغأ نيمي لك دنع ىونو
 ةدحاو ةملك يف تارم رشع هلام ةقدصب فلح نإو ةرافك نيمي

 ؟ هلام رشع جرخي فيك ثنح مث دحاو عيش يق

 . تارم رشع ةلمج هلام رشع هيلع : لاق

 .راشعأ ةرشع وه امنإ هنأل هلك لاملا بهذف : تلق

 فلح نإو ۔ هللا همحر _- : يراوحلا وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 . دحاو رشع هيلع امنإف : لاق ؟دحاو ىنعم يف تارم رشع

 يف فلح نإ كلذكو : تلق ؟ همزلي امم هيربي نمف :لاق

 نيمي اهخأ ةرم لك يونيو ةرم دعب ةرم هلام ةقدصب دحاو ءيش

 .ثنح مث ىرخأ

 ثلث نم كلذف تامو هتوم دعب هب ىصوأ نإو۔ معن :لاق

 . هلام

 عقر ناك دقو ةضف هتجوز هيلإ تبلط لجر نعو : ةلأسم

 دق ناكو اهب وه ملعي ملف ةضف هدنع ناكو اهملعت يه ةضف

 . اهيسن

 هذه يسنو فاعضلل يه ةروتسم هل ةضف لك : لاقو

 . لوقلا دنع ةضفلا

۔ - ٢٣٦



 هيف ثنح ءيش يف ةقدصلا هذهب دارأ نإ هنا ؛ يعم : لاق

 ةقدصلا مسا اهيلع عقو ىتلا ةروتسملا مهاردلا تناكو هنيمي يق

 اذإ اهلك ةقدص نوكي لوقلا ضعب ىلعف هنم لقأ وأ هلام ثلت

 . هلام ثلث رادقم نم رثكأ وأ هلام ثلث نم رثكأ ناك نإف ثنح

 . رشع ىلع ةقدصلا عقت اينإ : ليق دقف

 لوقلا اذه : لاق اينإو ،انيمي الو ةقدص كلذب دري مل نإو

 بجوي الو ، ةقدصلا بجوي ام ريغ ىنعمب هيلإ اجتلاو السرم
 ايك فاعضلل هنا ىون نوكي نآ الإ عيش هيلع يدنع كلذب

 . لاق

 مث ءارقفلا ىلع هلام ةقدصب فلح نمع هتلأسو : ةلأسم

 : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟هلام رشعي نأ هيلع له ثنح

 . انباحصأ نع دجوي ام رثكأ هلعلو هلام رشعي نأ هيلع

 اليلق ناك نإو هرشع اريثك هلام ناك نإ : ليق هنا ؛ يعمو

 . هعبس جرخأ اطسو ناك نإو هسمخ

 . هثلث جرخي :انموق لوق ضعب هنا ؛ يعمو

 هنا ىري يذلاو ۔ نيمي جرخي : موق ضعب يق هنا ؛ يعمو

 الجر نأ ةقدصلا يف لي يبنلا نع ىوري لوقب لتعي هثلت جرخي
 .ال : لاقف .هلك هلايب قدصتي نأ هنذآتسا

 . ال : لاقف ۔هقصنب : لاقق

۔ -_ ٢٣٧



 رثكأب ةقدصلا عنم امل هنأكف كلذ هل زاجأق هثلثب : لاقف

 عنم يف يور ام كلذ هبشي امو ثلثلا ىلإ هعجار ثلثلا نم

 رمآلا كلذ عنمف ربلا عيمجو ةقدصلاب ثلثلا نم رثكأب ةيصولا

 هعم در كلذ همزلي ىنعم ىلع هلايب اذه قدصت نا ايلف ثلثلا

 يق همزلي ال هنآل موزل ريغب ةقدصلا نا : ةي يبنلا لاق ام ىلإ

 ١. هلوق ىنعم يف سفنلا ةبيطو اضرلا دنع هعسي امم رثكأ نيميلا

 يضر دق ىلاعت هللا نا لوقي سمخلا ىلإ بهذي يذلاو لعلو

 هنآل سمخلا نم رثكأب ةقدصلا نوكت الف سمخلاب مئانغلا نم

 . بجاو قح

 ةاكزلا بجوأ هللا نأ بهذ هنأ يدنعف رشعلاب : لاق يذلاو

 راهغألا هتقس امم بوبحلا نم رشعلا اهنا ةنسلا يف تبثف اضرف

 جرخي دقو رشعلا نم جرخ ام ىلع ةاكزلا رفوأ اهلعلو اههابشآو

 . كلذ نم لقأ اهنم

 لعج ىلاعت هللا لوقي نيمي ةرافك اهنأ ىلا بهذي يذلاو
 مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطا هباتك يف هدح ام ناميألا ةراقك

 ةرشع ماعطإ وهف 0)ةوالتلا نإو مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف

 . مايأ ةثالث مايصف دبي مل نمف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وآ نيكاسم

 لكل : لاقن هك متفلح اذإ مكناييأ ةرافك كلذ » : لاق مث
 وأ ةنس وأ باتكب هب نيميلا تباث هنا فورعم عيش ريغب نيمي

 .ةخسن نم رثكا يف اذكه )١(
 )٨٩(. ةيآلا نم هزج ةدئاملا ةروس (٢ر

 - :-_ ٢٣٨



 ا

 .)ه متقلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذل هلوقب

 ةراقكلا هذه ىلإ ةعجار اهلك ناميألا نا : لاق نم لاقو

 هه مكناميأ ةرافك كلذ : لاق ذإ دكؤملا اذه ىلاعت هللا لوقل

 انيمي هذه تناك نإف ةظفللا هذه يف ةلخاد هعم اهلك ناييألاف

 ءاش ام هلام يف لعفيف هلايب قدصتي نأ دارأ نإو ڵاهترافك هذهف

 ةدارالا يف نيميلا ىنعم ىلع جرخي اهيف لصألاو .هعسي امم

 . هلام ةقدصب فلح لوقي هنآل ظفللاو

 دح هل نوكيأ اريثك ناك اذإ هرشعب لوقي يذلاف : هل تلق
 امم ريثكلا مسا هيلع عقي ام مأ ةمولعملا ةميقلا نم فورعم

 ؟كدنع كلذ فيك مأ ريثك وهف كلذ يف دلبلا لهأ هب لضفي

 ريثك وهف هقوف ايف مهرد فلأ ةميق ناك اذإ هنأ بسحأ : لاق

 . بسحأ اميف ليلق وهف قوف ايف مهرد ةئايسمخ ةميق ناك اذإو
 وأ هدنع اطسو ناك مهرد ةئايعبس ةميق ناك اذإ هنأ بسحأو

 .اذه وحن

 قدصتي نأ هيلع سيلو نيمي ةرافك لوقي يذلاف : هل تلق

 نسحيو قحلا نم الدع هارتأ ءارقفلل هسمخب الو هلام رشعب
 ؟ال مأ ىلتبملا نم هيلا جاتحا نإ عسوتلا دنع هب لمعلا

 نع اهلك ليواقألا تناك ول رظنلا داهتجا يف امآ : لاق

 )١( ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس )٨٩(.

 - _ ٢٣٩ ۔



 نم عيش الو دحأ لوق ريغ مدقتي ناك امل انباحصأ ءاهقف

 توبثل هلك اذه يف هتجح نم ىوقأ ةجح دحأل الو ليواقألا

 : ىلاعت هللا لوقل ناميآلا عيمج اهيف لخاد ةايسملا نيميلا ةرافك

 انيمي تناك نإ نيمي هذهو هه متفلح اذإ مكناييأ ةرافك كلذإلت

 ح ءاشي ام هلام يف لعفيف اهيف ثنح الف نيمي ريغ تناك نإو

 . لخاد ثنحلا نيميلا يف ثنحلاف ثنحلا بجو نإو

 . نيكاسملا ىلع ةقدص هلام : لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . كلذ يف فلتخا هنا يدنع : لاق ؟همزليام ظفللا اذهب

 . هيلع ءيش ال هنا : ليقف

 . هلام رشع هيلع : لاق نم لاقو

 ىمس ام يضميو هلك هلايب قدصتي نأ هيلع : لاق نم لاقو

 هسفن نم عربتم وه اينإو ‘ثتنح ىنعم ىلع نكي مل هنأل

 بهو ول هنأل زارحا اهيف سيلو ةفورعم ةقدصلاف هلايب قدصتيف

 اهتوبتو زارحا ةقدصلا يف سيلو ،تبث هيلع زرحأف هلك هلام

 ال بضغلا يف ةقدصلاو ‘بضغ ريغ ىلع قدصتلا لوصح

 ةقدصلاب هدصقب هيلع ةقدصلا تبثأ نم تبثأ انهاه نمف زوبت

 .هلام ىلإ

 .رثؤملا يبأ نع هنأ بسحأ لوألا لوقلا : لاقو

 . بوبحم نب دمحم نع:يناثلاو

۔ ٢٤٠



 . ۔اعيمج مهيلع هللا ةمحر - باطخلا نب رمع نع:ثلاثلاو

 الو زوجت ال بضغلا يف ةبحلاو ةيطعلاو ةقدصلا نإ : لاقو

 .افالتخا كلذ يف ملعأ.

 ةحصلاو اضرلاو بضغلا يف تباث هنا ؛ يعمف رارقالا امأو

 .ريغلل كلمب رقي هنأل

 مث ةقلتخم ناميأ يف هلام ةقدصب فلح نإو : تلق : ةلأسم

 ؟ هلام رشعي فيك دحاو تقو يق اهتلمج يف ثنح

 نأ انببحأف اباوج ةلأسملا هذه يف دجأ مل : لاق ؛ هريغ نمو

 ىلع هلام ةقدصب فلح اذإ هنا انعم يذلاو ةدئاف ريغب يضمي ال

 هلام ةقدصب فلح مث نجلا ىلع هلام ةقدصب فلح مث نيكاسملا

 كلذ لكو ،ةارشلا ىلع هلام ةقدصب فلح مث ليبسلا ءانبأ ىلع

 ىلع هلام رشعي هنإف لعف مث اذكو اذك لعف نإ دحاو ىنعم يف

 يف عقو ثنحلا نإ لاملا عيمج رشع نيمي لكل جرخي هلك اذه

 . دعب الو لبق ال دحاو ىنعم

 نم ىقبي امم لوألاف لوآلا جرخأ افلتخم ثنحلا عقو اذإو

 اذك لعف نإ ءارقفلا ىلع هلام ةقدصب فلح نإو لوآلا رشعلا

 كلذب اذكو اذك لعف نإ هلام ةقدصب فلحف داع مث اذكو

 ةدحاو ةرافك هيلع امنإف هلعف مث .عيشلا

۔ - ٢٤١



 . ءارقفلا ىلع ةقدص هلايف اذكو اذك لعف نا : لاق نإف

 مث نيكاسملا ىلع ةقدص هلايف عيشلا كلذ لعف نإ : لاق مث

 . ةدحاو ةرافك لوقلا ضعب يف هيلع امنإف ءىشلا كلذ لعف

 نيكاسملا مه ءارقفلا نا : لوقي نم لوق ىلع كلذو

 . ءارقفلا مه نيكاسملاو

 قرفي نم لوق لعلو ةرافك نيمي لكل عقي : لاق نم لاقو

 عضوم يف مهنيب هئلا قرف ام عضومل نيكاسملاو ءارقفلا نيب
 هللادبع وأ ًأاورمع وأ اديز ملك نإ هلام ةقدصب فلح ولو ، ةاكزلا

 ةملكب مهملك مث رشع اذه ىلع اذه نم اددع وأ ادمحم وأ

 تارم رشع هلام رشع رشعي هلك هلام رشع هيلع ناك .ةدحاو

 . هلام بهذي ىتح ماتلا رشعلا

 نإو رشع دعب ارشع هلام رشع دحاو دعب ادحاو ملك نإو
 . عمج ام لك هيلع ناك نإ دارأ ايلك هيلع مهنم دحأ عمج

 دحأل مسي مل هلام ةقدصب فلح نمو رباج يبأ باتك نمو

 .اهلهأ فورعم ةقدصلا :لاق نم لاق

 . نيمي ةراقك هيلع ثنح اذإ : لاق نم لاقو

 وأ ءارقفلل هيمسي ىتح كلذ يف ءيش ال :لاق نم لاقو

 . لإ بحأ يأرلا اذهو ءارقفلل رشع نوكي مث نيكاسملا

 كلذ يف ءيش الف نيطايشلا ىلع ةقدص هلام : لاق نإو

۔ ٢٤٢ ۔-



 ىصحي ال نم ىلع وأ ءاينغألا ىلع وأ نجلا ىلع : لاق نإو
 . ءاينغألا نع لسو ءارقفلل هلام رشعف ةرثكلا نم

 معن : لاق ؛ هريغ نمو

 . ءارقفلا ىلع نوكي كلذ : ليق دقو

 الف اهعضوم ريغ يف ةقدصلا لعج دق هنإ :لاق نم لاقو

 . ناك هيلع ءيش

 . هيلع ءيش الف ةقدصلا نم مسي ملو ةقدص : لاق

 مسي مل نم ةلزنمب وهو نيمي ةرافك هيلع :لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو ةقدصلا

 فلح نمعو رفعج نب دمح رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم

 رثكأو كلذ يف فلتخا دقف ةقدصلا نمل مسي ملو هلام ةقدصب

 . ىمسي ىتح هيلع عيشا هنإ لوقلا

 ىسوم ىلع يبأل تلقو : رهزألا نب دمح نب يراوحلا لاق هناو

 ؟ اذكو اذك لعف نإ ةقدص هلام لعج نميف : ىسوم نبا

 . هيف هيلع ءيش ال : لاق

 . ءارقفلل هرشعف هللا هجول لاق نإف : تلق

 . هيلع ءيش ال : لاق ؟نيطايشلل : لاق نإف : تلق

 . ءارقفلل هرشعف : لاق ؟ نجلل لاق نإف : تلق

۔ _ ٢٤٣



 هرشعف : لاق ؟ نالف ىلع ةقدص هلام لعج ناف : تلق
 . (١»ءارقفلل

 . مهل هرشعف : لاقف ؟ةارشلل : لاق نإف : تلق

 اذإ ، نايع ةارش :لاق ؟نايع ةارش وأ ايندلا ةارشف : تلق

 . نايع نم ناك

 ؟ مهلك مهل وآ هازجأ مهنم هاطعأ نمف : تلق

 مهنم اليلق ىطعأ اليلق لاملا ناك نإ لاملا ردق ىلع : لاق

 . مهنم هترثك ردق هاطعأ اريثك ناك نإو

 ةلأسملا هذه دجن مل : لاق ؟ةارش نايعب نكي مل نإف : تلق

 .اباوج

 ناميع ىلإ عضاوملا برقأ نم ةارشلل نوكي يذلا انعم يذلاو

 وهف الإو كلذ ىلع اهبحاص ردق نإ ةارش نايع يف نكي مل نا

 ةارشلا نم كلذ قحتسي نمم اهريغ وأ نايعب دجو نا ،هيلع نيد

 . هيلع يذلا ملسي مث
 هئابرقأ ءارقف مهف ءارقفلل : لاق ؟كلذكو : تلقو : ةلأسم

 . مهريغ نم هرضح نم الإ

 . معن : لاق

 هتلقو لاملا ةرثك ردق ىلع فورعملاب مهنم هاطعأ نمو : تلق

 . معن : لاق ؟كلذ هازجأ

 )١ ( ةخسن نم رثكا ىق (هل هرشعف) .

- ٢٤٤ _ 



 . ءارقف نايعب وآ هتيرق يف هل نكي مل نإف : تلق
 اذه يف اباوج ةلأسملا هذهف دجن مل :لاق ؛ هريغ نمو

 . عضوملا

 نإ هتيرق يف ةقدصلا نم هنيمي ةرافك يطعي هنأ انعم يذلاو

 مل نإف اهريغ ىلإ دعتي مل هتيرق يق ةرافكلا كلت لهآ نم دجو

 برقاف دجي مل نإف هرصم ىلإ ىرقلا برقالف مهنع لضف وآ دبي

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ هرصم نم راصمألا

 يف ءارقفلا ىلع هلام ثلث ةقدصب فلح نمعو : ةلأسم

 ثلثلا نم رثكا ناك نإف ثنح اذإ ءارقفلل وهف هيف ثنح ءيش

 .رشعلا ىلا عجر

 ثنح مث ثلثلا نود هلام نم ءيش ةقدصب فلح نمعو

 .رشعلا ىلإ عجر ثلثلا نم رثكأ ناك نإو ، كلذ جارخا هيلعف

 يلع يأل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اذكو اذك لعف نإ ةقدص هلام لعج نمف : ىسوم نب ىسوم

 ؟لعفف

 . هيف هيلع ءيش ال : لاقف

 ؟هلام نم ةعطق ةقدصب فلح نإف : تلق

 .لاق ايك ةقدص يهف نود ايف هلام ثلث تناك نإ : لاق

 .اهرشع جرخي نآ هيلعف هلام ثلث نم رثكأ تناك نإو

۔ ٢٤٥ ۔



 هلام رشع جرخأ ثنح مث هلام ةقدصب فلح نمف : تلق

 . ثنح موي : لاق ؟ثنح موي وأ فلح موي

 وأ ضورع وأ لصأ نم هكلمي لام لك رشع جرخي :لاق

 . هكلم ام لكو اهريغ وأ ةرابت وأ ناويح

 . هيلع يتلا هبايث الإ معن : لاق

 يتأي فيك هعم ام يردي ال بئاغ لام هل ناك نإف : تلق

 دافتسا ام الإ هيلإ لصو اذإ هرشع جرخي : لاق ؟هلام رشع يف

 . ثنحلا دعب

 فلت وأ فلت ىتح هرشع جرخي ملو لام هلو ثنح نإف : تلق

 . فلت اييف هيلع عيش ال : لاق ؟هنم عيش

 جرخي نآ لبق الام هيلإ دافتسا مث لام هلو ثنح نإف : تلق

 ايف هيلع ءيش الو ثنح موي هلام نم : لاق ؟جرخي مم هرشع

 . داقتسا

 لام هلو ثنحف ليلق لام هل وأ هل لام الو فلح نإف : تلق

 . معن : لاق ؟هرشع جرخي نآ هل وهو فلح امم رثكأ

 هلام فلت دقو ثنح مث لام هلو فلح نإف : تلق : لاق

 . هيلع ءيش ال : لاق .ثنحلا لبق

 يطعيو موقي وآ ائيش ءيش لك نم هلام نم جرخيلف : تلق

 ؟هتميق - 5 هشع نم

۔ - ٢٤٦



 . هتميق رشع يطعي : لاق

 ؟هريغ وأ وه هتميق يلي نمف : تلق

 . ةميقلا لهجي الو نيملسملا نم هريغ : لاق

 ثنحلا دعب انيد نادأف هلام ةقدصب فلح نمعو

 ؟ ال ما لوألا نيدلا لثم هلام نم مودهم وه : تلق

 ثنحلا لبق هل ناك يذلا هلام رثع بجو ثنحلا عقو اذإف

 . ملعأ هللاو نيدلا كلذ هل عفري الو

 بح هب ذخؤي وأ ريناند وأ مهارد رشعلا ةميق قرقي : تلقو

 هقرفيف ءارقفلا ىلع رشعلا قرفي نأ الإ عمسن سيلو قرفيو

 حلصأ كلذ ىأرو هقرفي ام اماعط هب ذخأ وأ ريناند وأ مهارد

 . هللا ءاش نإ سأب الف

 ىرقلا برقأ يف هقرفيف ءارقف هعضوم يف نكي مل نإف : تلق

 .انيأر كلذ معنف ؟ ىرقلا برقا مث

 3 معنف ؟ سراف يف هقرفيف ءارقف نايعب نكي مل نإف : تلق

 نم ءارقفلاف مهدجي مل نإف ءارقفلا ءالؤه نم دجو نم ىلع هقرفي
 . ةمذلا لهأف ءارقف دجي مل نإف مهريغ نم مالسالا لهأ

 وأ مهرد ةميق الإ لاملا نم قبي ملف هنيد عفر نإف : تلق

 . ناك ام هلام رشع جرخي معنف ؟ هرشع جرخي كلذ وحن

 اذه ىلعف ؟ادحاو اريقف هيطعي ليلقلا كلذ جرخأ نإو : تلق

۔ _ ٢٤٧



 . هللا ءاش نإ هازجأ ادحاو اريقف هاطعأ نإ

 ةيرق ريغ وأ مهنايعأب ةيرق ءارقف ىلع ةقدصلاب فلح نمعو
 نمم ناك اذإف ،اوتام دق مهدجو وآ اوباغ دق مهدجو ثنح املف

 بئاغلل سبحيو تام نم ةثرو يطعي مهل وهف ةقدصلا مه

 . هليكو عم هتصح

 ال مآ كلذ هيزبيأ : تلق ءارقفلل الام هلام نم جرخأ نمعو

 يذلا وهف رشعلا جرخأ اذإف ؟ رشعلا نم مهيلع قرفي ىتح

 . مهيلع هقرفيو مه هعيبي اليكو ءارقفلل مكاحلا ميقيو هيلع
 نم وه لعفي نأ الإ ثنح اذإ هجارخإ ىلع ربجي الو : لاق

 . هسفن تاذ

 نم وهو ، معن : لاق ؟هب يصوي نأ همزلي تام نإف : تلق

 .ثلثلا

 يلع يبأل تلق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اذكو اذك لعف نإ ةقدص هلام لعج نمف : ىسوم نب ىسوم

 ؟ لعفف
 . هعم هيلع ءيش ال : لاق

 ام الإ لام هل سيلو ةقدصلاب نيمي يف ثنح لجر : تلق

 ردق نم لقأ نيدلا نأ ريغ نيد تيملا ىلعو هثراو وه نم هقلخ

 ؟لاملا

۔ _ ٢٤٨



 هنم هل يقب نإف يضقي ىتح نيدلا يف فقاو لاملا : لاق

 لبق نيدلا نع ةلضف رشع جارخإ هيلع رن ملو هرشع جرخأ ءيش

 . نيدلا يف لاملا بهذي نأ ةثداح أت نأ فوخ نيدلا ءاضق

 فلاحلا ثراولا تام ىتح تيملا نيد ضقي مل نإف : تلق

 ءىش لاملا نم لضفو تيملا نيد ىضق نإف هنيمي ةرافكب يصوي

 . هلام ثلث نم كلذو معن : لاق ؟هنع جرخأ

 هلام رشع جرخي اذه هثاريم ىوس لام هلو ثنح ناف : تلق

 ؟ نيدلا يضقي ىتح رخالا رخؤيو
 .اهضرعأ مل تيملا نيد ركذ اهيف يتلا هذه معن : لاق

 نالف ىلع يلام :لاق لجر نع لئسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . هايإ هتيطعأ وأ ةبه وأ هللا هجول ةقدص

 نيكسمل هللا هجول هب ديرأ ام ةقدصلا اينإ ةيطع هلك : لاق

 الإ هبجوتسي الف تركذ ام امأف هللا هجو ديرأ امو ريقف وأ

 .زارحالاب

 نعو ۔ هللا همحر - ناليغ نب مشاه باوج نمو : ةلأسم

 ءيش وأ نالف ىلع ةقدص يلايف اذكو اذك تلعف نإ : لاق لجر

 . هيلع هب قدصت يذلا بلطف ثنح مث هنم

 . هنيميب ملعأ وه هنكلو هيلع مكحي ال : لاقف

 ايب بيغلا ىلع هيلع مكحي ال : ليق معن :لاق ؛ هريغ نمو

۔ ٢٤٩ ۔



 نآ وه هيلع كلذو . هلل قوقحلا هيف امم اذه لاثمأ نم ناك

 . هلعفي
 .ه

 اينغ ناك نإف هنيعب لجر ىلع هلام ةقدصب فلح نم امآو

 . ةقدصلا عطقي ال : ليق دقف

 . ثنح اذإ ءارقفلل نوكي : لاق نم لاقو

 لجرل ةقدص نوكت ال :اضيا ليق دقف اريقف ناك نا امأو

 . ىنغلا ىلا رققلا لاح نم لوحتي هنآل هنيعي

 . هل وهو كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 هلام لعج نم امأو ثءارقفلل وأ هل نوكي :لاق نم لاقو

 . نيمي ريغ نم هللا هجول وأ نيكاسملاو ءارقفلل ةقدص

 نيميب سيل كلذ نأل ءيش هيلع سيل هنا : كلذ يف ليق دقف

 نم ىمس ام ذفني نأ رمؤيو ڵتضبق هيف دحأل ةقدص الو

 دارأ هنإف نسحأ دقف هلام رشعب قدصت نإو ۔ هللا ىلإ برقتلا

 . هلام رشع هيف هيلعف هيف ثنح ءيش يف نيميلا كلذب

 هلام لعج دق هنأل هلام رشع ةميق هيلع : لاق نم لاقو

 . رشعلا كلذ نم هيلع بجيو هفلتأ دقو ةقدص

 دق هنأل هلك هلاب قدصتي نأ هيلع بجي هنإ : لاق نم لاقو

 هجو ىلع نوكي نأ الإ ائيش هنم لكأي الو هللا هجول ةقدص هلعج

 . بضخ ق ةقدص نوكي الف ظيغ و ا تبضخ

٢٥٠ _



 لام نم انالف تيطعأ ام : لاق لجر ف . ليق دقو : ةلأسم

 ةقدص وهف انالف هتيطعأ ائيش وأ نيكاسملل ةقدص وهف

 ىطعأ ءيش لكو ءاوس هنا هلك اذه يف :لاق نم لاق دقف

 ثلث نود كلذ ناك اذإ نيكاسملل ةقدص وهف هلام نم انالف

 ام رشع ىلإ عجر هلام ثلث نم رثكأ ناك نإو هلام ثلث وأ هلام

 . ىطعأ

 . هتميقب قدصتيو ةيطعلا زوجت : لاق نم لاقو

 حصت الو هنيعب ىطعم ا لام نم ةقدص نوكي :لاق نم ل اقو

 . هريغو عيبلا كلذكو ث ةيطعلا

 وأ تيطعأ ام امأو تيطعأ نآ هلوق يف اذه : لاق نم لاقو

 . هيلع ع يش الو نيميب كلذ سيلق تيطع أ ء يش لك

 تفلح ةأرما نعو هللا همحر _ ناليغ نب مشاه نعو : ةلأسم

 اهنم بلطو مهرد اتئام ةميقلا ف اهيلع عقوف تثنحف الام ةقدصب

 ؟ اهيلح ف ةاكزلا

۔ ٢٥١ ۔-



 اهيلا عفر اهيلع امو مهرد يتئاملا يطعت تناك نإ : لاقف

 ( .اهل عفري الف الإو

 يف نيد يه انا ةرافكلا نأ ىلع لدي :لاق ؛ هريغ نمو

 هيف تبجو لاملا نم ءزج ناك ولو لاملا نم عيش اهغأل ةمذلا

 . ةاكزلا

 نيكاسملا وأ ءارقفلا ىلع هلام ةقدصب فلح نمو : ةلأسم

 ةرم يف وأ ارارم كلذ يف ىمسو كلذ نم رثكأ وأ نيترم وأ ةرم

 ؟ ةكم ءارقف ةدحاو

 نم عم هثعبي نأ هلو هلام رشع ةميق هيلعف تفصو ام ىلعف

 اذإف .ةكم ءارقف ىلع هنع كلذ قرفيل رشعلا :كلذ ىلع هنمأي

 نإ أرب دقف هقرف هنا كلذب هرمأ نمم كلذ ىلع هنمأي نم هربخأ

 . هللا ءاش

 هيلع هلل فلح لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هباوج نم : ةلأسم

 ةكم لهأل وأ ةكم ءارققل هيلعو دهع فلأ هيلع وأ ةجح ةئام

 اذه يف همزلي ايف ثنح مث ةقدص لقي ملو ، ةقدص فالا ةرشع

 - يراوحلا يبأ نع تظفح ينا ملعاف ؟ةقصلا هذه ىلع دهعلا

 هيلع ناك ثنح مث هلل ادهع نورشع هيلع : لاق نم نأب ۔ هللا ةمحر

 ىلع ؛ يعم دهع فلأ وأ ظلغم دهع فلأ وأ ةظلغم انيمي نورشع

 . كلذ ليبس

۔ ٢٥٢ _۔



 ؟ ةقدص مهرد فالا ةرشع ةكم ءارقفل هيلع : لاق اذا امأو

 ىلع هدقعي نأ الإ اتباث هيلع رأ مل بضغ يف كلذ لاقف

 ءاضرو ارايتخا كلذ هسقن ىلع هلعجي وأ رذنلا دقتعي اك هسفن

 . فاكتعالا هسفن ىلع فكتعملا دقتعي اك كلذب هنم

 ريغ نم جحي نأ هيلع بجيف جحي نأ ردقف جحلاب فلح نمو

 هلعج نم نكلو مهيلع هللا ضرفي ملام سانلا ىلع بجوي نآ
 بحن امو كلذب ءافولا هل انببحأ ةعاطلا نم ائيش هسفن ىلع

 نب رهزألا ينربخأو كلذ ىلع ردق اذإ كلذ نع رصقي نأ هل

 ىلع لعج لجر يف بوبحم نب دمحم ىلإ بتك هنا رقعج نب دمحم

 هنم برشو هتيب ىلإ عجر شطع املك هناو ةجح فلأ ةئام هسفن

 ؟هتيالو كرتت له ةيالو هلو ثنح مث

 كرتت ال هتيالو نأب هباجأ بوبحم نب دمحح نأب : رهزألا لاقف

 نم برشف عجر شطع ايلك هلوق يف هيلعو اهلاحب هتيالو نآو

 . ةندب رحني نأ هلزنم

 ةقدص لقي ملو ةكم ءارقفل وأ ةكم لهأل هيلع : لاق اذإو

 نيبو هنيب اييف همزل اقداص ناك نإ رارقالا قيرط نم كلذ ناك

 هيلع حص اذإ دابعلا دنع مكحلا يف همزل ابذاك ناك نإو ء هللا

 . كلذ يف هيلع باستحالا هل ببي نمل كلذ

۔ ٢٥٢٣ ۔



 مل يسفن ىلع ةقدص كلذ تررقأ اينا : لاق اينإ : لاق نإو

 ذفني نأ رمؤي هنأ ريغ كلذ يف مكحب هيلع مكحي نأ مكاحلل رأ

 هيلع مكحي اينإو بضغ ريغ ىلع اهب قدصت اذإ ةقدصلا
 نم ىصوأ نم لثمك هيلع تبث ارارقا ناك اذإ كلذ لثم مكاحلا

 نم كلذ ذافنا نم هيلع بجي ام ىلع كلذب ةكم لهأل هتثرو

 . باوصلاب ملعأ هللاو لدعلا مكح يف هثرو يذلا لاملا

 ناك لجر نعو ۔ هللا همحر _ نسحلا ييأ باوج نمو : ةلأسم

 . هيلع ايب همغي نيدلا بحاص داراف هايا هبلطي نيد لجرل هيلع

 . ةكم ءارقف ىلع ىلام نم ةقدص نيدلا كلذ : هل لاقف

 ينم ارارقا ةكم ءارققل وه :لاقف

 ؟ يتافو دعبو يتايحج يف ينم ةيصو : لاق وأ

 ءارقف ىلع هقح لعج يذلا اذه ناك نإف تقصو ام ىلعف

 هيلع يذلا ىلعو ءارقفلل ءيش الو هقح هلف هنم بضغ ىلع ةكم

 هيلع سيلو قحلا هل يذلا لجرلا ىلإ قحلا يدؤي نأ قحلا

 . فلاحلا ىلع ليق كلذ ايناو عيش ةكم ءارققل

 فلاحلا ىلع كلذف ىضرلا دح يف فلاحلا لوق ناك نإف

 ىلا صلختي نأ فلاحلا ىلعو فلاحلا يطعي نا لجرلا ىلعو

 . هسفن ىلع لعج ثيح ءارقفلا

۔ -_ ٢٥٤



 : ةافولا هترضح امل ةايحلا يف وهو لاقف الجر لتق لجر نعو

 . مهل ينم ةيصو ةكم ءارقفل ينيد ثلث

 ناك اذا كلذو اهلبق يتلا باوجلاك هذه يف باوجلاف

 مل صوي مل ناك نا ءارقفلا عم نوبرقألا لخديو اطخ مدلا

 نإ مدلا ءايلوأل همد ناك يصوملا تام نإف دمعلا اماو ءيشب

 يف ىلوألاك باوجلا ناك يلا اوعجر ناو هنم ىرب هيلع اونمأ
 . بضغلا

 الام يرتشي نا : هل ليق لجر نع مشاه تلأس : ةلأسم

 . كلذ دعب هارتشاف نيكاسملل ةقدص وهف هارتشا نإف : لاق

 . عيش هرمأ يف همزلي ال : لاقف

 ۔ هللا همحر _ : هللا دبع وبأ لاق بوبح نب دمحح : ةلأسم

 فورعم ةقدصلا. نأ فلح مث مسي ملو ةقدصلاب فلح نم

 . هلام رشعب اهلهأ

 مل اذإ هيلع ءيش ال : لاق هنا هنع ظفحأ : رثوملا وبأ لاق

 . ذخأن هبو ث هبر مسي

 تنب ةمطاف نأ ۔ هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ييأ نعو

 ملف كدف نم ةلي هللا لوسر نم اهثاريم تبلط ةلي يبنلا
 . هيلإ اهلصوي

_ ٢٥٥ _



 ٍةيَي يبنلا نكي ملو ةقدص هلام لعج : ركب وبأ : لاقف

 . نمل ىمس
 «ةقدص انكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ» : ةلي هللا لوسر لاق

 . ءارقفلل اهنأ ركب وبأ ىأرف اهب مسي ملو

 ةأرما نع ۔ هللا همحر _- يلع يبأ نع بسحأ امبو : ةلأسم

 اهجوز ىلع قادص الو تثنح مث هللا هجول اهلام ةقدصب تفلح

 . ةقدصلا هيفف هتضبق اذإ اهنإ ملعأ هثلاو لوقنف ةضبقت مل

 ملعأ هللاو هنم جرخت نأ اهيلع لوقي اضعب نأ ينغلب دقو

 . باوصلاب

 هتلأسو ۔ هللا همحر _ دمحم نب ربشب نع دجوي امبو : ةلأسم

 قدصتي : لاق ؟ثنح مث ةقدص هلايف الإو فلح لجر نع

 . هلام رشعب

 دعب رشعب قدصتي : لاق ؟تارم رشع فلح نإف : تلق

 . تارم رشع ىلإ رشع

 هيلعف ءارقفلل ىمس نإ هب ذخأن يذلا : يراوحلا وبأ لاق

 . هيلع ءعيشالف مسي مل ناو هلام رشع

 ايهمحر ۔ يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذك

 رشع هيلع ايناف دحاو ىنعم يف تارم رشع فلح ناو ۔ هللا

 ىتش يناعم يف ناك اذإ امأو .دحاو ىنعم يف ناك اذإ دحاو

۔ _ ٢٥٦



 ةفلتخم لبس يف دحاو ىنعم يف ناك نإو رشع ىنعم لكل هيلعف
 . فالتخاب كلذ يف ليق دقف

 هلام رشع هيلع : لاق نم لاق دقف هاون الو دحأب مسي مل اذاو

 تاقدصلا امنإ : ىلاعت هلوقل نوفورعم اهلهأ ةقدصلاو ءارقفلل

 "ه نيكاسملاو ءارقفلل

 ءارقفلل ةقدصلا نأ وه فرع اذإ رشعلا هيلع : لاق نم لاقو

 . ةقدصلا عضوم افراع ناكو ، ةقدصلا عضوم فرع وأ

 . مسقلا دارأ دق هنأل نيمي ةرافك هيلع :لاق نم لاقو

 . يوني وأ يمسي ىتح هيلع ءيش ال :لاق نم لاقو

 دجوي اييف نيكاسملا ىلع هلام ةقدصب فلح نميفو : ةلأسم

 لك : لاقف فلح هنأ تركذو هللا همحر هللا دبع يبأ نع هنأ

 رودلاو يشاوملاو ناويحلاو ةضفلاو بهذلا لاملاف هكلمي لام

 . هريغ نمو ، ةراجتلاو لخنلاو ءاملاو ضرألاو

 يف هلام عيمجب فلح لجر نع ابوبحم تلأسو : ةلأسم

 ؟ ثنح مث نيكاسملا

 . ءارقفلا هيطعيف هلام رشع جرخي : لاق

 ةأرما هل تناك نإف : لوقي روصنم وبأ ناك : مشاه لاقو

 . ءايشألا رئاسل ةرافكو هتأرمال ةراقك نيتراقك رقكي نأ بحأف

 )١( مقر ةيآلا ءزج ةبوتلا ةروس )٦٠(.

 ۔ -_ ٢٥٧



 اذكو اذك لعف نإ : لاق لجر يف هثلا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 . ةبعكلل ةقدص هلاےف

 ىلإ سمخلا نيب ام هيلع ىرنو لاق ايك وهف ثنح اذإ : لاق

 وأ عبسلا : لاقي هلام ةيقب كسميو اهل هعضي هلام نم رشعلا

 اهرحنيو ايده اهب يرتشي ءاش نإ تيبلل هعضي يذلاو نمثلا

 . لضفأ وهف مدلا هنم غلب ام اهب بيط ءاش ناو ىنمب

 نمعو ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نع هنأ دجوي امبو : ةلأسم

 الام اذهف هيف ثنح ءيش يف هللا قلخ عيمج ىلع ةقدص : لاق

 رشع عفدي نكلو ث هللا قلخ عيمج ىلإ ةقدصلا هذه عفدي ردقي

 . هدلب لهأ نم ءارقفلل هلام

 نإ : لاق لجر يف هللا دبع يبأ نع ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ىرن الف ثنح مث نيكاسملا يف ةقدص ةندب هيلعف اذكو اذك لعف

 . هبر رفغتسيو ائيش هيلع

 - هللا همحر ۔ رثؤملا يبأ باوج نم بسحأ اممو

 ةقدص وهف يرمأ ريغب يلام نم تذخأ نإ : لاق لجر نعو

 ىلع ةقدص وهف يلام نم هتذخأ ءيش لكل لاق وأ مدخلا ىلع

 له ءىش دعب ائيش هرمأ ريغب هلام نم لجرلا ذخأ مث مدخلا

 ١ . ؟ ثنح هيلع بجي

 يلام نم تذخأ يش لك وأ يلام نم تذخأ ام هلوق امأف

۔ _ ٢٥٨



 نإ هلوق امأو ، نيميب سيل اذه نأل ائيش هيلع كلذ يف ىرأ الف

 اذإف . مدخلا ىلع ةقدص وهف يرمأ ريغب ائيش يلام نم تذخأ

 نإف ةرم لوأ يف ثنحلا هيلع عقو هرمأ ريغب ائيش هلام نم ذخأ

 ناك نإو فلح اك هلك ةقدص وهف كلذ نود وأ هلام ثلث ناك

 ام رشع ةقدص هيلع ناكو رشعلا ىلإ عجر هلام ثلث نم رثكأ

 نأ هيلع سيلو ةرم لوأ يف هرمأ ريغب هلام نم لجرلا ذخأ

 هنم ذخأ ىذلا نم ذخأي هنكلو كلذب هلام بلص نم قدصتي

 مل ائيش هيلإ عفدي نأ ىبأ نإف كلذ هيلا بلطيو هب قدصتيف

 . هيلإ عفدي ىتح ءيش هيلع نكي

 قدصتي اذكو اذك ىل نالف ىلع نأ ىصوأ توملا هرضح ناو

 هيلع ايناو ، هيلع بجي ام ردق اذكو اذك مدخلا ءارقفلا ىلع هب

 قدصت ادحأ مهنم دبي مل نإف مدخلا ءارقف ىلع هب قدصتي نأ

 . ءارقفلا رئاس ىلع هب

 مهرد ةئام لجر ىلع هل ناك الجر نأ ول متيارأ : متلقو

 له نيكاسملا ىلع ةقدص نالف ىلع يتلا ةئاملا هذه : لاقف

 هلو تبثت ةقدصلا هذه نأ ىرن الف ؟ةتباث ةقدص هذه نوكت

 هاضما نإف هايس دقو افورعم ىون اذهو اهذفني ملام اهيف ةعجرلا

 ضبقي ملام كلذ هل ناك عجر ناو هل لضفأ وهو نسح وهف

 . هنم

۔ _ ٢٥٩



 ىلع يتلا مهرد ةئاملاف اذكو اذك تلعف نا : لاق هنأ ولو

 ناكل هنع فلح يذلا كلذ لعف مث نيكاسملا ىلع ةقدص نالف

 . ةئاملا كلت يف اثناح

 اهضبق اذإ اهلك اهب قدصت كلذ نود وأ هلام ثلث تناك ناو

 نإف اهضبقي ىتح مرغلا همزلي مل اهايا هعنم ناو لجرلا نم

 نإف ىلوألا ةلأسملا يف فلل تركذ ايك اهب ىصوأ توملا هرضح

 يذلا هجولا ىلع ةئاملا رشعب قدصت هلام ثلث نم رثكا ناك

 . مكل تركذ

 نيميلا ةلزنمب نوكي : ليق دقو معن : لاق ؛ هربغ نمو

 ةقدصلا نيمي يف همزلي ام ليبس ىلع ةئاملا هذه ذفنيو ةقدصلاب

 ناك . رثكأ تناك نإو ةقدص تناك لقأ وأ هلام ثلث تناك نإ

 . نيكاسملا ىلع ةقدص اهرشع

 ةقدص يه : لاق ايناو اذكو اذك تلعف نإ : لقي مل ولو

 . نيمي ريغ نم ائدتبم

 هلك هلام تناك ولو نيكاسملا ىلع ةقدص اهغا : لاق نم لاقو

 زارحا الو نيكاسملا ىلع ضبق ال نيكاسملا ىلع اهذفني نآ هيلعو

 .اهيف هل ةعجر الو مهل تبث دقف ةيطع مهاطعأ نمو

 هلف اهكسمأ نإو ةقدص يهف اهذفنا نإ :لاق نم لاقو

.اهذفني ملام كلذ



 اذك تلعف نا : لاقف ناتلخن هل لجر نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . ثنحف ةقدص ىياتلخنف نف اذكو

 . ةقدص هاتلخن : لاقف

 ل ام تلثف ا ذكو اذك تلعف نا : ل اق لجر نعو : ةل اسم

 . ثنحف ةقدص كللذ نودام وأ هعبر وأ

 ةقدص هلام : لاق ناو هلام ثلث ىلا هيلع زوجي : لاق

 . هرشع جرخيف

 رجاهملا وبأ ناكف هيف ثنح رمأ ق ةقدص هلام : لاق نمو

 . اهلهأ فورعم ةقدصلا : لوقي

 . نيمي يه امنإف مسي مل نمو هلام رشع ثنحف

 . نيمي هنا ةقدص هلام : لاق نم لاق هنأ ىسوم نع يررو

 امأو هنع يور دق كلذ لك : نيكاسملل : لاق هنأ اضيأ يورو

 . انيمي اهاري ناك هنأ ىسوم نع نووريف نوينامعلا

 . معن :لاق ؛ هريغ نمو

 . هريغ نيمي اهنأل ء يشب تسيل اهنا :لاق نم لاق دقو

 نيكاسملل ةقدصلا نا فرعي ناك اذإ :لاق نم لاقو

 . مسي مل ولو نيكاسملاو ءارقفلل يهف ةقدصلاب فلح مت ءارقفلاو

۔ - ٢٦١



 . هيلع عيش الف الإو يوني وأ يمسي ىتح :لاق نم لاقو

 : لوقي لجر نع بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 ؟ءيش هيلع له مسق ريغ يف هللا دهع هيلع

 هلام : ليق ناف : ليق ؛ هللا دهع هيلعو قدص دقو ال : لاق

 . مسق ريغب نيكاسملل هقدص

 . هلام رشعي : لاقف

 وأ تفلح ةأرما يف ۔ هللا همحر - : ناورم وبأ لاق : ةلأسم

 . نيكاسملا ىلع ةقدص ىمسم هلام نم لاب لجر

 ثلث ىلا غلبي هيلع فلح يذلا ناك نإ : ناورم وبأ لاق

 .رشعلا ىلا عجر هلام ثلث ىلع ديزي ناك ناو هلك زاج هلام

 . معن :لاق ؛ هربغ نمو

 هلام رشع ىلإ عجري : ليق دقو

 . هتقدصب فلح يذلا ءيشلا ةميق رشع ىلإ عجري : ليقو

 يف مهرد ةئايب تفلح ينا : سانلل لاق لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ءيش هيلع له فلح نكي ملو اذكو اذك لعفي ال هنأ نيكاسملا
 مهرد ةئايب نيمي لع : لاق نوكي نأ الإ هيلع ءيش ال : لاق

 . همزل دقف كلذ لاق اذإف ، نيكاسملا يف

 اذك موي ىلإ كقح كضقأ مل نإ : هميرغل لاق لجر نعو

 : لاق فلحو ،‘ثنح مث هللا هجول ةقدص يل عيش لكف اذكو

۔ -_ ٢٦٢



 موقيو هرشع جرخيف هلام امأو رارحأ مهف مدخ نم هل ناك ام امأ

 . نيكاسملل هرشع جرخي مث لدع هتميق

 ةأرما نعو ناورم يبأ ىلا ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ال :لاق ؟ اهيلع ام تثنح مث نيكاسملل ةقدص اهرعش : تلاق

 . ائيش اهيلع ىرأ

 فلح لجر نعو ۔ هللا همحر _ اضيأ يلع يبأ نعو : ةلأسم

 سيلف ثنح مث هللا هجول ةقدص هلايف الإو اذكو اذك لعفي مل نإ

 . مايأ ةثالث موصي نأ الإ هيلع

 نسح وهف نيميلا كلذب دارأ نإ هنأ بسحأ : هربغ لاق

 . ةفورعم نيميلا ةراقكو نيمي هنآل يدنع

 اذكو اذك لعفأ ال ةقدص هلام : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . نيمي هيلع سيلف لعف مث
 نيكاسملا يف هلام ةقدصب فلح لجر نعو

 وأ ًابيرق ناك ةجاحلا يوذ ءارقفلا رشعلا طعيل :لاقف
 . ًاديعي

 مث هللا هجول نالف ىلع هلام ةقدصب فلح لجر نعو : ةلأسم

 . مايأ ةثالث مصيلف هلام كسمي نأ هل ادب نا ثنح

 ةقدص هلايف اذكو اذك لعف نإ : لاق لجر نعو : ةلأسم

۔ _ ٢٦٣



 ىلإ سمخلا نيب ام هيلع ىرنو لاق ايك وهف ثنح اذإ : لاقف

 وأ عبسلا : لاقيو هلام ةيقب كسميو هل هعضي هلام نم رشعلا

 . نمثلا

 نإو سمخل اف هلام اريثك ناك اذإ هنا دجوي : لاق ؛ هريغ نمو

 . تيبلل هعضي يذلاو رشعلاف اليلق ناك نإو عبسل اف اطسو ناك

 اهب بيط ءاش ناو ، ىنمب اهرحنيو اييده هب ىرتشا ءاش نإ

 .تسلا

 . لضفأ وهف مدلا هنم غلب ام امأف بسحأ اييف ؛ هريغ نمو

 هلام ةقدصب فلح لجر نع يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . هلام رشع جرخي نأ بحأو ثنح مث

 ام ىلعف ؟ هيلع قح لكو هتأرما قادص بسحي له : تلق
 هيلع نيد لك عفري : ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو

 نم يقب ام رشعي مث هريغ وأ هتأرما قادص نم هلجاع وأ هلجا

 نم كلذ ىوس ام رشعيو هيلع يتل ا هندب ةوسك هنع عفريو هلام

 . ةوسكلا

 عفري الو لجاعلا هنيد هنع عفري : ءاهققلا نم لاق نم لاقو

 . لجالا هنيد

 لوقلاو ء الجا الو الجاع عفري ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

۔ - ٢٦٤



 هذخأ ىلع ردقي سانلا ىلع نيد نم هل ناك امو انيلإ بحأ لوألا

 هرشع ءاش اذإ هذخأ ىلع ردقي ال ناك نإف هرشع جرخأ ءاش اذإ

 . هيلإ راص اذإ

 لاق لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع ييأ نع : ةلأسم

 ناك دقف ةقدص هلثم يلام نمه ليضو كعم عضو نإ : هتأرمال

 تفصو ام ىلع ةقدصلا هيلع بجوي ال ۔ هللا همحر - ىلع وبأ

 اذإ ةقدصلا همزلت كلانه مث دحأ ىلإ ةقدصلا هجوي ىتح

 يف ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نع دجو هنأ ةقثلا يورو ؛ هريغ نمو

 ةقدص وهف ىلام نم تذخأ ام لك : لجرل لاق لجر نع رثألا

 . ةقدصلا قحتسي نم ىلع وأ ءارقفلل

 . ةقدص وهف ىلام نم تذخأ ام : لاق وأ

 . ةقدص وهف ائيش ىلام نم تذخأ نإ : لاق وأ

 ام : هلوق يف ةقدصلا همزلي ال هنا هنع دجوي هنإ : لاقف

 ام لك : هلوق يف همزليو يلام نم تذخأ ام يف الو ىلام نم تذخأ

 وهف ائيش ىلام نم تذخأ نإ : هلوق يف همزليو ىلام نم تذخأ

 . ةقدص

 هب هبلاطي نأ ًائيش هلام نم ذخأ اذإ كلذ يف همزليو : لاق

 . هيلع ةقدص هلعج نم ىلع قدصتيو

 )١( لصالا يف اذكه .

 ۔- ٢٦٥ ۔



 ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمح هللا دبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 كلذ ىلإ هببت ملف اهلام نم ائيش هتأرما نم بلط لجر نع
 ةرمث نم اهيطعيل ءيشلا كلذ هتطعأ نإ هلام ةقدصب فلحف

 .اهطعي ملف ةرمثلا تءاجف هتطعأف هلخن

 له ابوثو هل ةعفش ةرمثلا كلت لضف نم ىرتشا هنا : لاقو

 - : هللا دبع وبأ لاق ؟ بوثلا كلذ وأ ضرألا كلت عيبي نأ هل

 اضرأ وأ اعاتم تعجرو اهلاح نع مهاردلا تلوحت نإ هللا همحر

 اهيلا عفدي مث ضرألا عيبي نأ هل زوبي الو ثنحلا هيلع عقو

 . مهارد

 ةلغلا كلت مهارد نم هعم يقب نإف : هللا دبع يبآل تلقف

 .اهقح غلبت ال اهنأ الإ ةيقب
 . ةيقبلا كل بهاو اهذخا انأ : تلاقف

 نم هيربي الو هعفني ال ۔ هللا همحر _ : هللا دبع وبأ لاقف

 . ءارقفلل هلام رشعي نأ هيلعو ثنحلا

 ثنحف نيكاسملل هلام ةقدصب فلح لجر نعو : ةلأسم

 يطعيو هسفن ىلع اهموقي نأ هل لقف هلام سدس نوكت هرادو

 ال اطسو ةميق لودعلا اهموقي نأ ىرنف .نيكاسملل اهنمث

 . هراد كسميو نيكاسملا ةميقلا يطعي مث نود الو اططش

 نيكاسملا يف ةقدص هلام فصن : لاق لجر نعو : ةلأسم

۔ -_ ٢٦٦



 اذإ : لاق نم مهنم كلذ يف فلتخا دقف ؟همزلي ام ثنح مث

 . ثلثلا كلذ نم زاج ةلمجلا نودب قدصت

 رشعلا هيف اينإف ثلثلا قوفب قدصت اذإ :لاق نم مهنمو

 . كلذ يف رظناو

 نيميب هلايب قدصت ىذلا هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 ثلث نم لقاب قدصت نإف ليق اييف رشعلا هيلع ناك اهيف ثنح

 . هلام رشع هيلع تبث دقف هلام ثلث ىلإ هلام

 . هلام رشع هيلع تبثي : ليقو

 نأ ينبجعيو هب قدصت يذلا كلذ رشع هيلع تبثي : ليقو

 . هب قدصت يذلا لاملا كلذ رشع هيلع نوكي

 نجلا ىلع ةقدص هلام : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . نيطايشلاو
 اماف نيكاسملا ىلإ دري هنأ دمحم نب يراوحلا يبأ نع ظفحف

 . نيميلا هيف اينا : لوقي لضفملا نب رمع تعمسف انأ

 : انباحصأ لوق نم انعمس دقف نحن امأ : ديعس وبأ لاق

 امأو سنالا ءارقفل كلذ ناك مهيلع ةقدصلاب فلح اذإ هنأ

 . ةقدص مهيلع عقت ال : ليق دقف نيطايشلا

 ةقدصلا هيلع عقي ال نميف قدصت نميف ليق دقو

 . فالتخاب

۔ ٢٦٧ ۔



 . نيميلا عقي الا : لاق نم لاقف

 . عقي : ليقو

 . ءارقفلل ةقدصلا : ليقو

 . نيمي ةرافك نوكي : ليقو

 معطي له ثنحف هلام ةقدصب فلح لجر نعو : ةلأسم

 . لوعي نم اهنم معطي الف ؟ همأو هابأ ةقدصلا كلت نم

 جرخي فيك ثنحف هلام ةقدصب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟عنصي فيك مأ مهاردب اماعط جرخيوأ ةدحاو ةميق هلام موقي وأ

 يطعي نأ بحأ نإو مهارد جرخي مث ةلداع ةميق هلام موقي هنإف

 دعب نم كلذو اسأب كلذب ىرن الف دلبلا قوس ردق ىلع اماعط

 . مهاردلا نم هيلع مك ملعي نآ

 هللا همحر _ يراوحلا يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي امو : ةلأسم

 ةقدصب فلح مث هاوس نيدو هتأرمال قادص هيلع لجر نعو -

 . اهقادص ةأرملا تبلط مث ثنح مث هلام

 . هيلع امم هجرخي هيلع بجاو رشعلا : لاق

 هيلع يذلا هنيد جرخي : ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبآ لاق

 . ءارقفلل هلام نم يقب ام رشع جرخي مث هلجاو هلجاع

 الو ءارقفلل مسي ملو هلام ةقدصب فلح لجر نعو : ةلأسم

۔ -_ ٢٦٨



 كلذ ىون الو دحأل مسي مل اذإ : ءاهقفلا ضعب لاق دقف

 ملعأ هللاو يوني وأ يمسي ىتح هيلع عيش الف ءارقفلل

 . باوصلاب

 ثنحي موي ةرافكلا هيلع اينا ناميألا فلاحلا : لاقو : ةلأسم

 هلام رشعي انإف هلام ةقدصب فلح نم كلذكو فلحي موي ال

 . ثنح موي

 ىلع ةقدص يديوأ ةقدص ينذأ : لاق لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ثنح مث اذكو اذك لعفأ مل نإ نيكاسملا

 ٩ . عيش همزلي الو عيشب كلذ سيل : لاق

 ةيفاص هلام : لاق نميف خايشالا باتك يفو فيضملا لاق : ةلأسم

 ؟ ثنح مث اذكو اذك لعف نإ

 :. عيش كلذ يف همزلي ال : لاق

 مث ءارققلا ىلع ةقدص هلام رثكأ : لاق لجر نع : ةلأسم

 ءيش هلام ثلث نم رثكا داز ام ىلإ رشعلا لخدي :لاق ثنح

 . ليلق
 ثلث نم رثكا ىلع دازام ىلع رشعلا لخدي دارأ هلعل : خسانلا لاق

 . ملعا هللاو ليلق ءيش هلام

 نيكاسملا ىلع هلام ةقدصب فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم
7 

 )١( لصالا يف اذكه .

 ۔- ٢٦4٩ ۔



 ؟ هلزنم ةينآ رشعيأ اضيأ هيف ثنح ءيش يف

 . هماعطل هلدبتي امم هنم دبالام الإ معن : لاق

 مويل اهسبلي اينإو اهعمج دق ىتلا ةوسكلا كلذكو : لاق

 . هرشع جرخي الف هبهتناو سانلل هلذتبا ام يذلا امآو . ةنيز

 كرتيو اذه سبليو اهلذتبي اباوثا سبلي ناك نإف : هل تلق

 ؟اذه

 . هرشع جرخي ال اذه معن : لاق

 ةأرملا كلذكو : لاق

 ءيش لك نع جرخأ ءيش لك هلام ةقدصب فلح اذإ : لاق

 . اهريغو ةوسك نم هلام نم هكلم

 . ينغ لجر ىلع هلايب قدصت نمع هتلأسو : ةلأسم

 امآف ريقف وأ ينغ نالفو نالف ىلع ةقدص هلام : لاقف

 . فالتخا اهيفف ينغلا ىلع ةقدصلا

 فلاحلا هبحاص ىلإ لاملا عجريو ؤزوجحت ال : لاق نم مهنمف

 ىلع ةقدصلا امأو ءارقفلل رشعلا يضمي : لاق نم مهنمو

 عفريو ةاكزلا نع اينغ هب نوكي ام لاملا نم ىطعيف هنيعب ريقف

 ىلإ يقابلا عجري هنأ فالتخا هيفو رشعلا نم يقابلا عجريو

 ءارقفلا

۔ _ ٢٧٠



 . مهرد ىتئام نم رثكأ ريقفلا يطعي نأ زاجأ نم مهتمو

 وهف ىلام نم اذكو اذك تعب نإ : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . ءارقفلا ىلع ةقدص

 هعيب تبث كلذ عاب نا : هلوقب نيميلا عضوم اذهف : لاق

 ىلإ كلذ ىنعم عفرو .هلام رشع فلاحلا ىلع ناكو ىرتشا نمل

 ىلإ عجر هلام ثلث نم رثكا ناك اذإ ۔ هللا همحر - نسحلا يبآ

 . هلك هجرخأ لقأ وأ هلام ثلث كلذ ناك ناو كلذ

 نعو خايشأآلا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 ىلع تجوزت مث نالفب تجوزت نإ اهلام ةقدصب تفلح ةأرما

 . قادص

 .الام ةميق يف هيلع تجوزت يذلا اهقادص لخدي : لاق

 . لخدي ال : مهضعب لاقو

 هيلع بجوتسا اهب لخدو قادص الب اهجوزت نإ : مهضعب لاقو

 . اهقادص رشعي مل ثنحلا دعب اهقادص

 ام نيكاسملا ىلع هلام فصن ةقدصب فلح نم : تلق ؛ هنم

 ؟ همزلي
 نايب باتك ىلإ عجر .هلام رشع فصن همزلي

 . عرشلا

۔ _ ٢٧١



 نإ ةقدص هكلمأ ام لك : اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 . تثنحو هتلخد مث ةنالف تيب تلخد

 ةقدصلا نأل ءارقفلا ىلع هتكلم ام رشع اهمزلي : ضعب لاق

 .اهلهأ فورعم

 اهنأل ةلسرم نيمي ةرافك اهيلع نأ : لوقلا ضعب يفو

 . ةفورعم ةقدصب اهب مست مل انيمي تفلح

 هب يمست نآ الإ اهيلع عيش ال هنا : لوقلا ضعب يفو

 . كلذ يونت وأ هب يمست دحأ ىلع وأ ءارقفلا ىلع ةقدص

 . تثنح مث نجلل كلمت ام ةقدص : تلاق نإف : تلق

 ءارقف ءارقفلا ىلع هقرفت “تتكلم ام رشعت اهنا : ليق دق لاق

 . سنالا لام يف ةقدص نجلل سيلو سنالا

 ؟ تثنح مث ءارقفلل ةقدص اهلام فصن تلعج نإف : تلق

 نإف ءارقفلا ىلع اهلام فصن رشعب قدصت اهنإ : ليق دق لاق

 مث اذكو اذك تلعف نإ ءارقفلا ىلع ةقدص اهلام ثلث : تلاق

 ؟ تثنح

 اذإ ثلثلا نود ام كلذكو اهلام ثلثي هنإ :ليق دق لاق

 . تثنحف هب تقدصت

 : ليق دقف اهلام ثلث ىلع داز ام امأو ةقدص هلك هنا : ليق دقف

 . اهلام ثلث ىلع ديزي ناك اذا هب هيلع تفلحام رشع اهيلع امنا هنا

۔ ٢٧٢ _۔



 ثلثلا ىلع ديزي اهلام نم دودحم ءيش ناك نإف : تلق

 هنا : ليق دق : لاق ؟ءاوس كلذ نوكيأ تثنح مث هب تقدصت

 الام ثلث دودحملا ناك نا كلذكو ، كلذ رشع اهيلع انإو ءاوس

 ؟ تثنحف هب تفلحف لقأ وأ

 . ةقدص هلك نوكي نأ : ليق دق

 الام كلمي فلح مويو هلام ةقدصب فلح لجر : ةلأسم

 هنأ كلذ نم لقأ ليلق لام هدنعو ثنح مث مهرد فلأ يوسي

 . كلذ يف فلتخي

 . ثنح موي هلام رشعي نا هيزبحي هنا : لاق نم لاقف

 تيب ىلإ يشملاب فلح ول كلذكو . فلح موي : لاق نم لاقو

 كلذ نم برقأ عضوم يفوهو ثنح مث هنع ديعب عضوم يف وهو . هللا
 . كلذ يف فلتخي هنا

 . فلح ثيح نم يشمي :لاق نم لاقف

 . ثنح ثيح نم يشمي :لاق نم لاقو

 ؟ . ثنح مث نايع لهأل ةقدص هلام : لاق نإف لاق : ةلأسم

 نأ ردق نإ ءاش ام هلام يف ءاشي ام لعفي : هل لاقي لاق

 .ردقي ام الإ هيلع سيلف الإو نايع لهآ ءارقف ىلع هب قدصتي

 فلح لجر يف ركب يبأ نب دمحم ميهاربإ ييأ نع : ةلأسم
 . هلام ةقدصب

۔ _ ٢٧٢٣



 . نيكاسملا ىلع : لوقي ىتح ءيش هيلع سيل : لاق

 رشعي :لاق ؟ همزلي ام نيكاسملا ىلع : لاق نإف : تلق

 . هلام

 ام نيكاسملا ىلع هلام ةقدص فصنب فلح نإف : تلق

 . هلام رشع فصن همزلي : لاق ؟همزلي

 : لاق ؟نيكاسملا ىلع هلام ثلث ةقدصب فلح نإف : تلق

 . نيكاسملا ىلع هلام ثلثب قدصتي

 هب قدصتي هلام ثلث نم لقأب فلح ول كلذكو : تلق

 . معن :لاق ؟هلك

 هتجوز ىذاح لجر نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ؟ رخا ابوث سبليو > ريتي نأ دارأف ةدعاق ةأرما هدنعو

 . هجرف ينعي يتجوزل ناك ام ىلإ اورظنت ال : لاق

 . ءارقفلا ىلع ةقدص ىل ناكام :"هتأرما تلاقف

 كلذ ناكو اهجوز جرف تون امنإو اهلايب ونت مل اهنا : تلاقو

 ام ىلعف ؟ ةبطاخملا تناك جرفلا يفو اكحضو ايبنيب احازم

 مسق انه اه سيلو هللا هجو اهب ديرأ ام ةقدصلا امنإف تقصو

 ۔ تفصو ام ىلع ةقدص اهلام يف اهيلع سيلو تون ايك وه انإو

 . ءاهقفلا لوق نم فرعن ام بسح ىلع كانبجا امنإو

 .(جوزتي) ةخسن )١(

 ۔ ٢٧٤ . ةخسن نم رثكا يف (ةأرملا) )٢(



 : لاق لجر نعو دايز يبأ ظفح نم ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . ةقدص هندب

 . ةبقر قتعي : سانلا ضعب لاق

 . ءاسأ دقو عيش هيلع سيل : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 ىلع هلام ةقدصب فلح نم : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 ءاش نإ هيلإ كلذو عيش هيلع سيل نأ ةارشلا ىلعوأ ةليبق وأ لجر

 نكم وبأ اهيف لاقو نيكاسملل يمسي نأ الإ كسمأ ءاش نإو ىطعأ
 . كلذ لثم

 ىلإ لجر عم ىشم هنآ دمحم نب يراوحلا معزو : ةلأسم
 . مسي ملو ةقدص هلام لعج لجر نع هانلأسف : لاق ناميلس

 ةقدصلا نأ الاق رجاهم نب مشاهو لئاو نأ انربخأف : لاق

 .اهلهأ فرع ام

 . انيمي رفكي الاق اريشيو ىسوم نأ انربخأف : لاق

 امهو ريشبو ىسوم لاق ىتح هب لزن ملو تكسف ؟ انرمأت ايف : انلق

 . ايلوقب اوذخ : نايع لهأ اخيش

 نب ىسوم نع كلذ بسحأو : ليق دقو :لاق ؛ هريغ نمو

 مسي مل اذإ:الاق ايهخا هللا ايهمحر - بوبحم نب دمحمو يلع

 دجوي كلذكو ،هيلع ءيش الف كلذ ىون الو دحأل ةقدصلاب

 )١( لصالا يف اذكه .
 _ ٢٧٥ ۔



 ملعأ هللاو انفرعو انظفح كلذكو ۔ هللا همحر - يراوحلا ييأ نع

 . باوصلاب

 قتعلا كلذب دري ملو رح هدبع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . ةقدصلا دري ملو ةقدص هلام : لاق وأ

 قالطلا دري ملو قلاط هتجوز : لاق وآ

 نأ الإ هللا نيبو هنيب اييبف كلذ نم ءيش همزلي ال هنإ : لاق

 يف بذاك وهو هيلع حص ايب ذخؤيف مكحلا يف كلذ هيلع حصي
 تقلط دق ةأرملا نوكت نأ الإ بذكلا نم هبر رقغتسيو كلذ

 . بذاك هنأ هقدصي ملف كلذ دعب

 دارأ مث هلل كلذب ةقدصلا ىلإ دصقلا كلذب دارأ نإ : تلق

 ؟كلذ هعسي له كلذ نع عجري نأ

 الو بضغ ريغ يف كلذ ناك اذإ : ليق هنا ؛ يعم : لاق

 . كلذ يف هللا دهاع دق ظيغ

 نم ثلثلاب قدصتيف :لاق ؟ةرضملا فاخ نإف : هل تلق

 . هلام

 جرخي نأ هيزجيف هلام نم ثلثلاب قدصت دق هنإف : تلق

 ؟. ةميقلاب هيف يصوي نأ هل يذلا هلام ثلث

 رشعلاب :: لوقي يذلا كلذكو كلذ هيزجي هنا ؛ يعم : لاق

 . ةميقلا رشع هيلع امنإف

۔ ٢٧٦ _۔



 > هيلع اي اصوب ىصوي ن ا د ار او ة افول ١ هترضح ن اف : هل تلق

 ؟ هلام ةيقب ثلث ف كلذ هل تبثيو ىصوي نأ هيزبح له

 ةلزنمب يدنع وهف قافتالاب امزال ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 ىنعم ىلع فالتخالا ىنعم ق ةمزاللا قوقحلاو ةاكزلاو جحلا

 . هلوق

 ةرشعلا هذهف اذكو اذك تلعف نإ : لاق نإف : هل تلق

 اهيف ثنحلا همزلي له ثنح مث ءارقفلا ىلع ةقدص مهاردلا

 لقأ وأ هلام ثلث ةرشعلا كلت ناك نإ هنا يدنع : لاق ؟اهلك

 انباحصأ لوق يناعم ىلع ةقدص تناكو اهلك اهيف ثنحلا همزل

 قدصت اذإ : انباحصأ لوق نم فالتخا كلذ يف ىل نيبي الو

 ضعب يفف هلام ثلث نم رثكأ ناك نإو اطباهف هلام رشعي

 ضعب يفو هدح يذلا ءيشلا كلذ رشع همزلي : لوقلا

 . دعب ءيش هيفو كلذ غلبي ناك نإ هلام رشع هنإ : لوقلا

 ريغب اذكه ةقدص ىلام لك :: لوقي يذل ا امأو : ةلأسم

 سيل : ليق دقف ةقدصلا كلذب دري مل اذإ هنا ؛ يعمف ،نيمي

 . هتدارإ ىلإ كلذف ائيش دارأ نإو ءعىش هيلع

۔ -_ ٢٧٧





 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 ججحلاب نا ميألا

 هنا ةجح نيثالثب فلح لجر نعو ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ نعو

 هبلغيوأ هيلع ىضقي نأ الإ هللا راكم نم عيش ىلإوندي دوعي ال

 . كلذ لعفف ناطيشلا
 ىنثتسا دق هنأل هنيميل ةرافك هيلع ىرأ الو ءاسأ دق : لاق

 . هيلع هللا ءاضقب الإ لعفي ملو

 عيطتسي ال ريقف وهو جحلاب فلح نم انأ تدجوو : ةلأسم

 لوقل . ملعأ هللاو لوقلا ضعب يف اذهف جحلا همزلي ال هنا جحلا

 ©)». ههاهعسو الإ اسفن هللا فلكي الإ : ىلاعت هللا

 . نيرهش ةجح لك نع موصي هنا : لوقلا ضعب يفو
 جحلا هيلعو & موص جحلا يف سيل نا : لوقلا ضعب يفو

 .ردق اذإ

 ردقي مل اذإ كلذ هيزبيو نيرهش موصي : لوقلا ضعب يفو

 . ملعأ هللاو جحلا ىلع

 .ثنح مث جحلاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 . فلح ثيح نم جحلا همزلي : مهنم لاق نم لاقف

 . ثنح ثيح نم : لاق نم لاقو

 )١( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس )٢٨٦(.

 ۔ ٢٧4٩ ۔

 



 . هرصم نم : نورخا لاقو

 ال ةجح نيثالثو هللاو : تلاق ةأرما نع تلأسو : ةلأسم

 تلكأف ۔اماعط يجوزل تلكأ

 نيثالثو : اهلوق رصبأ ملو ،ةلسرم نيمي ةرافك اهمزلي : لاق
 تثنح اذإف ةجح نيثالث اهسفن ىلع لعجت ىتح ائيش ةجح

 اهمزلي اضعب لعلو اهسفن ىلع تلعج ايك ةجح نوثالث اهمزل

 اهنأل كلذ اهيلع بجوأ نأ تفعض دق انأو ۔تثنح اذإ كلذ

 .اهمزلي مل ةجح نيثالثو : تلاق
 لجرو ۔ هللا ايهمحر ۔ هللا دبع نعو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ىلإ جحلا هيلعف الإو هللاب كرشموهو ث هللا ةنعل هيلع : هتأرمال لاق

 وهو هتءاج مث ةنس ىلإ يهجو يف ترظن نإ ةجح نينالث هللا تيب

 . هترظنف موق يف سلاج
 مايص هللاب كرشم وهو هللا ةنعل هيلع : هلوق يق هيلع : لاق

 . انيكسم نيتس ماعطإ وآ نيرهش

 لاق ايك لباق نم جحلا هيلعو ءاذه ريغ : لاق نم لاقو

 . ةجح نوثالث

 اريقف ناك نإف ةجح نوثالث لاق ايك جحلا هيلع ةخسن يقو

 ىلع ردق نإف ، نيرهش ةجح لكل موصيف جحلا عيطتسي ال

 ام بسحيلف مايصلا ىلع ردقي مل نإف ، جحيلف كلذ دعب جحلا

۔ _ ٢٨٠



 نإف ءاشعو ءادغ انيكسم موي لك نع معطي مث مايصلا نم همزل

 نأ هيلع نإف نايع نم برشي عجر شطع الك : هنيمي يف لاق

 ةيالو هل تناكو هذه هنيمي لثم رفكي ملو تام نإف ةندب يدهي

 ( . هتيالو طقست نأ ىرأ الف

 ىشملاب فلح نمو قاطي ال ءيش اذه : ىسوم لاقو

 جحي وأ نيترم ةجح لكل ابكار جحي يشمي نأ الإ اضيأ كلذكف

 . شمي مل اذإ ابكار

 الإ هلإ ال يذلا هللاو : لاقف هنيمي يف فلح نمعو : ةلأسم

 .ثنح مث ةجح نوعبس هيلعف الاو وه

 وأ مايأ ةثالث مايص وه الإ هلا ال هللاو : هلوق همزلي : لاق

 هيلع : هلوق امأو .اريقف ناك نإ نيكاسم ةرشع ماعطإ

 هنا رهزألا نع كلذ عفرو ،ميهاربإ يبأ نعف ةجح نوعبس
 . نيرهش مايص همزلي

 نيرهش ةجح لكل موصي نأ ينبجعيف انأ امأو : خيشلا لاق

 ناك يذلا مايصلا هزبي ملو جح اموي رسيأ نإف اربقف ناك نإ

 . هماص

 هيلع سيل : موق لاق هنا ينايسبلا دمحم نب يلع نأ دجويو

 هللاو جحلا هيلعف جحلا هسفن ىلع بجوأ اينإ هنأل مايص جحلا يق

 . ملعأ

۔ -_ ٢٨١



 ةجح نوثالث هلل هيلع : لاق لجر نع لئسو : ةل اسم

 . ثنحو

 جحيو جحلا ىلع ردقي نأ الإ ةرافك همزلت ال هنا يدنع : لاق

 الإ اسفن هلا فلكي الإ : هللا لوقل هيلع عيش الف ردقي مل نإو
 )١)

 . هماهعسو

 انأو هضرم نم انالف ي ربت براي : لوقي نميف : ةلأسم
 حص نإ رذن لع وأ حصي مهللا وأ ةجح نيثالث ةكم ىلإ جحأ

 هللاب وأ ةجح نوثالث خاعف حص نإ وأ ةجح نيثالث تججح

 . ظفللا ةقيقح فرعي الو ةجح نيثالث جحأ انأو حصي

 عيش الف حصي مل نإو ةجح نوثالث هيلعف حص نإف : لاق

 جحلا ردق نإو ، نيرهش ةجح لك نع ماص ردقي مل نإو ،هيلع

 . جح
 . نيرهش ةرافك كلذ لك نع هيزبحت : ضعب لاقو

 هتكئالمو هلسرو هئايبنأ قحب وأ هللا قحب : لاق نإف : تلق

 اهيلإ عجر نإف ،اهايس دق ةيصعم نع بئات هنا نارقلا قحب وأ

 ردقي ملو ثنح مث هلك رهدلا موصو ايشام ايفاح ةجح نوثالث هيلعف

 . فالتخا كلذ يف دجوي : لاق ؟ همزلي ايف كلذ ىلع

 . هسفن ىلع لعج ام هيلع : ليقف

 )١( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس )٢٨٦(.
 ۔ ٢٨٢ ۔

 



 نيرهش ةجح لك نع مايص جحلا ىلع ردقي مل اذإ هيلع : ليقو
 .لوقلا طسوأ اذهو جح جحلا ىلع ردق ىتمو

 امأو نيرهش مايص هيزبحي هنا ءايلعلا ضعب نع دجويو

 موص ةلسرم نيمي ةرافك هيزبيو دحاو هيف : لوقلاف مايصلا

 ةرشع معطأ ردق نإو ماعطالا ىلع ردقي مل اذإ مايأ ةثالث

 اذك لعف نإ : لاق نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 .ثنح مث جحلاب مرحم وهف ،اذكو

 . جحلا هيلعف جحلا رهشأ يف هلوق ناك نإ : ليقف

 هيلعف جحلا رهشأ يف ثنح نإ : ليق دقو : هريغ لاق

 . نيمي وهف جحلا رهشأ يف نكي مل نإف هنمو ، جحلا

 .ثنح مث جحلاب مرحم وهف اذكو اذك لعف نإ : لاق نمو

 . نيمي وهف جحلا رهشأ يف هلوق ناك نإ : ليقف

 .يأ يف هيلع وهف ثنح مث جحلا هيلع : لوقي يذلا امأو

 . كلذب فلح تقو

 هعم انأو لئاس هلأسو ۔ هللا همحر هللا دبع ييأ نعو : ةلأسم

 ىأرف ةرم نيثالث مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا هيلع : لاق لجر نع

 جحلا هيلع
 ةنس يف بهذيو ع يجي ةرم نيثالث ىون هنإف : لث اسلا هل لاق

۔ ٢٨٢٣ ۔



 .هدلب نم ىشم ةين هل نكي مل نإو ،ةين هل نأ ىأرف ةدحاو

 ۔ هللا دبع يبأ يدلاو نع تظفحو ةيشاحلا نمو : ةلأسم

 تيب ىلإ لقي ملو ةجح هيلع : لوقيو فلحي نميف ۔ هللا همحر

 هتفرع يذلا باوجلاف ؟ال مأ ثنح نإ جحلا همزليأ مارحلا هللا

 مارحلا هللا تيب ريغل هيوني ىتح فورعم جحلا نآل جحلا همزلي

 ىلإ عجر ؛ هيلع ۔ هللا همحر هنع باوج يف هتدجو اذكه ملعأ هللاو

 . باتكلا

 مث ةجح نيثالثب فلح نمع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 ؟ جحلا ىلع ردقي ملو ثنح

 مايص ةرافك هيلع : مكحلا نب ناييلس لاق :. لاقف

 . نيرهش

 اذإ ةرافكلا همزلت نيأ نم : لاقف ؟تنأ لوقت ام : هل تلقف

 ؟ جحلا ىلع ردقي مل

 يذلا هلاو : لاقو مفلح نميف ميهاربإ يبأ نعو : ةلأسم

 ؟ثنح مث ةجح نوعبس هيلعف الإو وه الإ هلإ ال

 وأ مايأ ةثالث مايص وه الإ هلإ ال يذلا هللاو هلوق يف همزلي : لاقف

 . اريقف ناك نإ نيكاسم ةرشع ماعطإ

 كلذ عفرو ميهاربإ يبأ نعف ةجح نوعبس هيلعف : هلوق امآو

 . نيرهش مايص هنا رهزأآلا نع

۔ -_ ٢٨٤



 نيرهش ةجح لكل موصي نأ ينبجعيف انأ امأو : خيشلا لاق

 ناك يذلا مايصلا هزبي ملو جح اموي رسيأ نإف اريقف ناك اذإ

 . هماص

 نب ناميلس نع ىوري دقو اذهو اذه : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو

 نع ميهاربإ وبأ عفر ام ىلع نيرهش مايص همزلي هنا مكحلا

 .رهزألا

 ىلع ردق نإف موص همزلي ال : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو

 هسقن ىلع لعج ام سيلو ردقي ىتح هيلع وهو . جح جحلا

 نم لوق يف ةردقلا دنع جحلا نم هيلع هثلا ضرف امم بجوأي

 . اعيمج نيلوقلا يف مايصلا همزلي

 هللاو مايصلا هيزبي الو جح جحلا ىلع ردق اذإ هنإ : لوقو

 . ملعأ
 وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : هنيمي يف لاق لجر نعو : ةلأسم

 هللا تيب ىلإ جحلا هيلعف الإو دمحم نيد نم عيرب وهف الإو

 ؟ثنح مث اذكو اذك لعف نإ مارحلا

 يف نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ مايأ ةثالث مايص هيلع : لاق

 ةرافك دمحم نيد نم عيرب هنإ : هلوق يف هيلعو ةلسرملا هنيمي
 نإف امدعم ناك نإ نيرهش ةرافك ججحلا يف هيلعو نيرهش

 .اضيأ جحلا ةرافك هيلعف هموص دعب الام بستكا

۔ -_ ٢٨٥



 نعو دجوي هنأ يدنع اميف ديعس يأ ىلع ضرع اممو : ةلأسم

 تلخدف ةجحب بڵلموهف نالف راد تلخد نإ : هتأرمال لاق لجر

 . تامولعم رهشأ جحلاو & سانلا عم جحيلف : لاقف

 . سانلا يبلي ثيح نم : لاق ؟يبلي نيأ نمف : تلق

 وهف جحلا رهشأ يف كلذ لعف نإ .: ليق دق :ديعس وبأ لاق

 ناك نإو . ليق اميف ناكام ثيح هماع نم جحيو 3 لاق ايب جحلاب مرح

 . كلذ لعف جحلا رهشأ ريغ يف

 ۔ لوقلا اذه ينبجعيو جحلا همزلي الو نيمي اهنإ : ليق دقف

 هلل هيلع وأ ةجح فصن هيلع هلل : لاق لجر نعو : ةلأسم

 ائيش ظفحأ مل ملعأ هللا : لاق ؟همزلي ايف موي فصن موص

 هيفرزظنأ { ملعأ هللاو أزجتي ال كلذ نأل همزلي نأ ىشخأو

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو

 ىلإ يشملاب فلحي يذلا يف فلتخا دق هنا : لاقو : ةلأسم

 . ثنحي مث ةكم

 . فلح ثيح نم يشمي : لاق نم لاق دقف

 . ثنح ثيح نم يشمي : لاق نم لاقو

 . سانلا مرحي ثيح نم :لاق نم لاقو

 نم اهيلإ يشمي نأ هنيمي دنع ةين هل نكي مل اذإ هنا ؛ يعمو

۔ -_ ٢٨٦



 وأ بيرق عضوم نم اهيلا ىشمف اهمأ اذإف عضاوملا نم عضوم

 . اهيلا ىشم دقف ديعي

 ۔ هللا همحر _ دمحأ نب نسحلا يلع يأ باوج نمو : ةلأسم

 ۔ نهيف ثنحو ىنعم ىلع رثكأ وأ ججح رشعب فلح لجر يف
 كلذ انل نيب ةدحاو ةجح ىلإ درت اهنا نيملسملا نم دحأ لاق له

 انل ىور ام الإ ائيش رثألا نم كلذ يف ظفحأ ملف ؟هللا ءاش نا

 راثآلا ضعب يف كلذ دجو ايركز ابا يضاقلا نا هب قثأ نم

 . ملعأ هللاو ةدحاو هنا كلذ كلإ عفر اضيا هنأ وجرأو

 هللف ودعلا اذه نم هللا يناجن نا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 ةجح جحي وأ اهب يزتبي له ةضيرفلا جح نكي ملو جحأ نأ لع

 . اهاوس

 ةجح هيلعف الاو ةضيرفلا ةجح هلوقب ىون ناك نا : لاق

 .:اهاوس

 لجر نع هتلأسو رثألا نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 موصي : لاق ؟همزلي ام جحلا ىلع ردقي الو ثنحو جحي نأ ديري

 . جح جحلا ىلع ردق اذإف نيعباتتم نيرهش
 اذإو انيكسم نيتس معطيأ موصلا عيطتسي ال هناف : هل تلق

 . جح جحلا ىلع ردق
 موصلاو قتعلا ىلع ردقيو جحلا ىلع ردقي ال هنإف : هل تلق

۔ -_ ٢٨٧



 ؟قتعي وأ معطي وأ موصي ام ماعطالاو

 . انيكسم نيتس معطيف عطتسي مل نإف نيرهش موصي : لاق

 . اقتع هيلع رن ملو جح جحلا ىلع ردق اذإو

 ىلع الو موصلا ىلع الو جحلا ىلع ردقي مل هنإف : تلق

 : لاق ؟ موصلاب مأ جحلاب يصوي مب توملا رضح اذإف ماعطالا

 . جحلاب يصوي

 رحب ةريزج يف لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلأسم

 كلت لحاس نم يشمي نيآ نمف هللا تيب ىلإ يشملاب فلحف
 هارن ال انإف . ةريزجلا يف وهو فلح ناك نإف ؟اهريغ مأ ةريزجلا

 امهدحأ وه ناك ءاش نإ نيبكار جحيلف عم يشملا ىلعردقي

 .رثألا ءاج كلذك فلاحلل سيل هعم جراخلا ةجح نوكتو

 مل نإ ةضيرفلا ةجح نع هيزبحت ةجحلا كلت نإ : لوقأف

 . جحلا هيف بجي ام كلذ لبق نم لام هل نكي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 ينربخأ يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع يبأ نع : ةلأسم

 لجر ي بوبحم نب دمحم ىلإ بتك هنا رفعج نب دمحم نب رهزآلا

 هتيب ىلإ عجر شطع املك هناو ةجح فلأ ةئام هسقن ىلع لعج

 ؟هتيالو كرتت له ثنح مث ةيالو هلو هنم برشف

 ال هتيالو نأب هباجأ بوبحم نب دمحم نا : رهزألا يل لاقف

۔ _ ٢٨٨



 برشي عجر شطع الك هنا : هلوق يف هيلعو . اهلاحب هتيالو ناو كرتت

 . ةندب رحني نأ هلزنم نم

 هب لصتم لصفلا اذه لبق حور نب دمحم هللا دبع يبأ نعو

 ريغ نم جحي نآ هل بحنف جحي نأ ردقف جحلاب فلح نم امأف

 لعج نم نكلو ، مهيلع هئلا ضرفي ملام سانلا ىلع بجوي نأ
 هل بحن امو كلذب ءافولا هل انببحأ ةعاطلا نم ائيش هسفن ىلع

 .ردق اذإ كلذ نع رصقي نأ

 مث اذكو اذك تلعف نإ .مرحم انأ : لوقي لجر نعو : ةلأسم

 لحي ىتح مارحالا همزل دقف جحلا رهشأ يف هثنح ناك نإف ثنخ

 . نيمي ةرافك هيلعف جحلا رهشأ ريغ يف ناك نإو .ةكمب

 انأ : لاق نم لاقو مشاه نب دمحم انل ىور ؛ هريغ نمو

 . جحي ىتح مرحم وهف جحلا رهشأ يف مرح
 . نيمي هيلعف جحلا رهشأ ريغ يف اهلاق نمو

 ناك جحلا رهشأ يف ثنح نإ : ليق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 امنإف جحلا رهشأ يف فلح ولو جحلا رهشأ يف ثنحي مل ناو امرحم

 نم ىور هنأ تركذو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو
 نب نازع ةيواعم يبآ نع نارهز نب مشاه نب دمحم نع ىور

 ال نمم وهو ثنح مث جحلاب فلح نمع ۔ هللا همحر - رقصلا

۔ _ ٢٨٩



 هيلع ببحي نم ىلع جحلا امناو هيلع ةرافك ال هنا جحلا هيلع بجحي
 انأ ظفحأ سيل يفأ ملعاف انلبق نم كلذ نايب تببحأف جحلا

 انناريج نم اذه وحن ةيواعم يبأ نحن ركذ نم اضيأ ركذ دقو كلذ

 . ءالؤه

 ليواقأ كلذ ىلع ردقي الو جحلاب فلحي يذلا يف ءاج دقو

 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي اللو هدابعب محرأ هللاو فالتخالاو

 كلذكو هايا ينفرعي نأ ةقث كلذ ظفح يذلا ناك نإ بحأو

 نيميلا اذه تبث اذإ نسح يدنع لوقلا اذه : هريغ لاق

 مل نإف جحلا وهو اهترافك ىلع ردق نم ىلع يدنع وهف جحلاب

 . ةرافكلا هيلع بجو ىنعم الف جحلا عطتسي

 وهف نالف راد تلخد نإ : هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 . تلخدف ةجحب بَلم

 . تامولعم رهشأ جحلا اينإف سانلا عم جحيلف : لاق

 . ىبلف ربأ نمف : تلق

 . سانلا يبلي ثيح نمف : لاق

 ىلإ نالف راد تلخد نا : هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 . رهشأ ةثالث لبق ةأرملا تلخدف ةجحب بم وهف رهشأ ةثالث

 . جحف كماع نم جرخت نأ تعطتسا نا : لاق

۔ ٢٩٠



 يف ثنح موي كلذ ناك نا : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 يف كلذ نكي ملو هماع نم جحلا هيلعو ةجحب بلموهف جحلا رهشأ
 . جحلا رهشأ

 . هيلع ءيش ال : لاق نم لاقف

 .ردق ىتم جحلا هيلع : لاق نم لاقو

 رهشأ ريغ يف كلذ ناك ناو كلذ يف ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . نيمي ةرافك هيلع امنإف جحلا

 مارحلا هللا تيب ىلا جحلا هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 نم دجسم ىلإ يشملا هتين يفو لعف مث اذكو اذك تلعف نإ

 مارحلا هللا تيب ىلا جحلا هيلعو كلذ ىرأ الف ةيرقلا دجاسم

 هللا تيب ىلا نوكي ايناو ىرقلا دجاسم ىلإ نوكي ال جحلا نأل

 . ةكمب يذلا مارحلا

 . هتين هل : هللا دبع وبأ لاق

 ةكم نم بيرق هدلبو يشملاب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟كلذ هل له جحي الو هدلب ىلا عجري نأ دارأ مث ةكم ىلا ىشمف

 . ارمتعم الإ لخدي نأ هل بحن امون جحي نأ هيلع نأ اندنع امف

 له الجر هعم لمحف ىشملا ىلع ردقي مل نإ تيآرأ : تلقو

 . اندنع دحاو امهرمأف لماحلا ىلع مرحي نأ لومحملا ىلع

 . هسفن نع مرحي لومحملا : رثؤملا وبآ لاق

۔ _ ٢٩١



 دارآ مث جحلا رهشأ يف نيرمتعم الخد نا تيآرا : لاق

 ىتح رمتعي ميقي ما كلذ هل له هدلب ىلا عجري نأ لومحملا

 . طرشب الإ ماقملا هيلع ىرأ ايف ؟هبحاص هعم جحي

 ءاش نإف جحلاب مرحي ملو يشملاب فلح اذإ : رثؤملا وبآ لاق

 , سيلف هلماح يآر ريغب عجر نإو جحي ىتح عجر ءاش نإو جح

 يضقي ىتح هلمحي لجرب جحلا متيلو هتعجر يف ةنوؤم هيلع هل

 . جحلا

 . اذه ليق دق : لاق ؛ هريغ نمو

 جحلا هيلعف مارحلا هللا تيب ىلإ يشملاب فلح نم : لاق نم لاق

 . ملعأ هللاو

 . مارحلا هللا تيب ىلإ يشملاب فلح نمع هتلأسو : ةلأسم

 . دحأ هفلحي ملو مارحلا تيبلا نع يتين تفرص : لاقو

 نع هتين فرص نإف هريغ الو مارحلا تيبلا ونأ مل : لاق

 وهف لسرأو هتين فرصي مل نإو دجاسملا ضعبل مارحلا تيبلا
 . مارحلا تيبلا

 يشملا قيطي ال وهو ثنح مث يشملاب فلح نميفو : ةلأسم

 .ابكار هب جحي هل لام الو

 جرخيل هدهج دهجي نأ هيلعو يشملا هرضي : هللا دبع وبآ لاق

 هسفن نع رجؤيف ةقفن هل نكي مل نإو رخا دلب ىلا دلبلا كلت نم

 . جحي ىتح هدهج دهجو
۔ _ ٢٩٢



 ىلوأ هللاف ةقداص .ةين هل ناك ىشملا قطي مل نإف : لاق

 .رذعلاب

 . جح كلذ دعب ردق نإف موصي : رثؤملا وبأ لاق

 نم أربت ال ةجح نيثالثب تفلح ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 يف ثنحتا ةيهاركلا اهيلإ لمحو اهجوز اهسبحف اهجوز ىلإ اهقادص

 ؟ اهسفن جوزلا اهل ي ربيو اهدلو اهقادص تطعأ نإو ال مأ اهنيمي

 . ةثناح يهف هنم جوزلا أربي ايك اهقادص اهدلو تطعأ نا : لاق

 ةءارب هب ديرت ال هيلا ةيطعلاب تدصقو اهسفن بيط نم هتطعأ ناو
 . هللا ءاش نا اهيلع ثنح الف هتطعأف هنم اهجوز

 اذكو اذك لعف نإ ةجح نوثالث هيلع : لاق نميف ليق : ةلأسم

 الو ثنح اذإ جحلا همزلي هنأ نينس جحلاب ينعي نينس هيلع نأ ىونو

 . نينسلا سيل جحلا وه جحلا نأل اذكه ةينلا هعست

 يضاقلا نع رخا باتك ف اضيأ تدجو : خسانلا لاق : ةلأسم

 نميف اوفلتخا نيملسملا نأ هللا همحر _ ديعس ني داده ناييلس يبآ

 . رثكأو ةجح ةئام لثم اهيلع ردقي الو ةريثك ججحب فلحي

 . كلذ ريغ هيزبجي الو جحلا هيلع : مهضعب لاقف

 . نيرهش ةجح لكل موصي : مهضعب لاقو

 . نيرهش كلذ عيمجل موصي : مهضعب لاقو

 )١( لصالا ىف اذكه .

 ٢٩٢٣ ۔



 هناحبس هللا نأل ةبوتلا الإ هيلع عيش ال : مهضعب لاقو

 ‘هئاهعسو الإ اسفن هللا فلكي الإ ىلاعتو

 كلذ ريغال مايأ ةثالث مايص ليواقألا هذه دعب تدجوو

 . ملعأ هللاو لاهجلا نع ةروتسم ةلأسم هذهو

 ليق دق معن : هللا دبع ييأ نب نايثع هيقفلا وهو هريغ لاق

 . ملعأ هللاو هلك اذه

"-» 

 )١( مقر ةيآلا نم ءزج ةرقبلا ةروس )٢٨٦(۔

 ۔ ٢٩٤ ۔



 نوعبرالاو عبارلا بابلا
 مايصلاو ةعاطلاو ةالصلاب نيميلا يف

 كلذ يشا امو

 رظنلا سايقو ربخلا رتاوتو رثألا ءاج : ديعس وبأ لاق

 مايص وأ رهدلا مايص هيلعف اذكو اذك لعف نإ فلحي يذلا يف

 ثنحي مث نيرهش مايص وأ ةنس

 . هسفن ىلع لعج ام هيلع : لاق نم لاقف

 ىلع لعج ام همزلي الو نيرهش مايص :لاق نم لاقو

 . هسفن

 . . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع :لاق نم لاقو

 ىلع لعجي نأ ليحتسم هنأل ءىش همزلي ال :لاق نم لاقو

 لوقلا اذه ةزاجا يدنع دعبي لو ، هيلع هللا هلعجي مل ائيش هسفن

 نيملسملا نم هنع انفرع نميف اصن فرعن ال انك ولو رخآلا

 ةرافك ماص نإ هناو نيرهشلاب : لاق نم اذه يق انبجعيو

 .هللا ءاش نإ كلذ هازجأ هسفن ىلع لعج امع نيرهش

 هنيعب ظفللا سيل : .هلوق نم ىنعملا اذه يق ايوتكم تدجو

 ۔ كلذ يف رظنيف

 فلح نميف : لاق نم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اهيف زوبي يتلا ةالصلا تاقوأ ىلصف هلك مويلا لصي مل نإ

۔ ٢4٩٥ _۔



 مل هنأل ثناح هنا ةالصلا هيف زوبت ال يتلا تقولا يف كسمأو

 ثنحي مل هلك مويلا ىلصف هيآرب لعف وه نإو هلك مويلا لصي

 . هيف رثألا فلاخ امم هبر رفغتسيو

 ةأرما جوزت دقل وأ ةزجالا ىلص دقل فلح نم امأو : ةلأسم

 ةرجالا ىلص دق ناكو هل هيلع ناك امهرد انالف ىفوأ دق وأ

 لكف افئاز امهرد هميرغ ىفوأ وأ هتخأ جوزت وأ ةضقتنم ةالص

 نوكي نأ الإ هنع زئاجب سيل كلذ نأل هيف ثنح هنأ اندنع اذه

 يف ىفوأو اهجوزت ىتلا ةأرملا كلت جوزتو اهالص يتلا ةالصلا

 . هيف ثنح الف مهردلا كلذ ىطعأو ةخسن

 . يسفن يف ىلحأ يأرلا اذه ناكو كلذ ريغ : ضعب لاق دقو

 لخد اذإف نالف فلخ ىلصي ال فلح ناو ؛ هنمو : ةلأسم

 اهمتي ملو هتالص تضقتنا نإو ‘ثنح دقف مرحاو ةالصلا يف

 ۔ هدنح

 نإ . ةمات ةالص هفلخ ىلصي ىتح : ليق دقو : هريغ لاق

 يلصي ىتحف ةلفان تناك نإو ،متت ىتح ةضيرف تناك

 . نيتعكر

 يلع : تلاقف اهتلاق ةملك ىلع ةأرما اهتبتاع ةأرما نعو

 له .اهتلاق تناك دقو ةملكلا كلت تلق ام ينا ةنس مايص

۔ - ٢٩٦



 ؟مايصلا نم اهسفن ىلع تلعج ام اهيلع

 . نيملسملا لوق ضعب يف اهسفن ىلع تلعج ام اهيلع : لاق

 يه نوكت نأ الإ ءانثتسا سيلو ربخ اذه : لاث نم لاقو

 ۔ لاح لك ىلع موصلا اهيلعف ءانثتسالا تدارا

 مايص هيلعف اذكو اذك لعف نإ فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟مايصلل ردقي مل نإف نيرهش

 ىفتكي معنف ؟ انيكسم نيتس معطي وأ ةبقر قتعي نا : هل تلق

 . كلذب

 . نيمي ةرافك الإ هيلع سيل : ليق هنا يعمو

 معطأ نإف قطي مل نإف قاطأ نا نيرهش موص هيلع : ليقو
 . هنع ىزجأ قتع وأ

 . قاطأ ىتم موصلا هيلع : ليقو

 تلعف نإ : لاق لجر نعو ديعس يأ باوج نمو : ةلأسم

 . لعف مث هلل لقي ملو نيرهش مايص لعف اذكو اذك

 : ليق دق هنا ؛ يعمف ؟نيرهش مايص همزلي لهف : تلق

 . همزلي

 نم موصي نأ ثنح اذإ همزلي مك مايص لع : لاق نإف : تلق

 3 موي مايصلا لقأف مايص : لوق الإ مسي مل اذا هنا ؛ يعمف ؟ موي

 .هب يزتبجي هنا عمو

۔ ٢٩٧ ۔



 موي نم مك دحي ىلو مايص يلع : لاقو هللا ركذ نإ : تلقو

 : ءاوس هنا ؛ يعمف ؟ثئح اذإ موصي ن أ همزلي

 اماي ا موصي هنأ فلح لجر نعو ديعس اب أ تل اسو : ةلأسم

 : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ موي نم موصي ن أ هيلع مك السرم

 . مايأ ةثالث

 مايأ ةرشع موصي نأ هيلع نا : ليق هنا ملعت لهف : تلق

 . باوصلا ىلع كلذ جرخيو

 رشعلا ىلإ ثالثلا نم مايآلا يف : ليق دق هنا ؛ ىعم : لاق

 هلعلو . ةيمستلا هيلع عقي ام ىلع ةرشع اهرثك أو ةثالث مايألا لق ف

 . كلذ يف ذخا هل ذخأ نإ طوحألاب هل ذخأي

 ؟ موصي نأ هيلع مك 1 موصي هنأ فلح نإف : تلق

 .اهئايسأب ةدودعملا مايألا عوبسالا : ليق هنا ؛ يعم : لاق

 ؟ موصي نآ هيلع مك مايأل ا هذه موصي نآ فلح نإق : تلق

 هل مكحلا ناكو . ىون ام هلف ةين هل ناك نإ هنا ؛ يعم : لاق

 عوبسألا ماص نإف ةين هل نكت مل نإو هسفن نيبو هنيب اميف

 هذه : هلوق نم هيرزجح ام ىلع يت 8 هنأ وجر أف هل لبقتسمل ١

 . مايألا

 نأ هيلع مك مايآلا ىصقأ موصي نأ فلح نإف : هل تلق

 نإو ىون ام هل نوكت نأ تببحأ ةين هل ناك نإف : لاق ؟موصي

۔ _ ٢٩٨



 امو . ةدع هيلع عقي عيش عضوملا اذه يف يل نيبي الف ةين هل نكت مل

 كلذ يف هل عقي هنأ وجرأف ادعاصف ثالثلا نم يدنع مايألا نم ماص

 . هيزجي ام

 مايألا لضفأ وأ مايألا لجأ موصي نأ ىون نإف : هل تلق

 ؟موصي نآ هيلع مك

 .ةعمجلا موي مايألا لضفأ نأ يدنعو ،ملعأ هللا : لاق

 . ةعمجلا موي اهلجأو
 . . ةفرع مويف : هل تلق

 . يل عقي اميف مايألا لضفأ ةعمجلا موي نا : ليق دق لاق

 ؟همايأ ىصقأ موصي نأ فلح نإف : هل تلق

 . مكحلا يف مايأ نم موي رخا موصي هنا ؛ يعم : لاق

 نأ هيلع عقيأ السرم عمج سمخ موصي نأ فلح نإف : هل تلق

 هيزبحي وأ نهنيب قرفي الو نهمتي ىتح ةعمجلا رثأ ىلع ةعمجلا موصي

 ؟ قرفي مل وأ نهنيب قرف عمج سمخ ماص اذإ

 مايألا لثم تايلاوتم نكي نأ همزلي هنأ ينبجعي : لاق

 .روهشلاو

 هيزبجي ال نأ كبجعيأ نهنيب قرفو لعفي مل نإف : هل تلق

 . ينبجعي اذكه : لاق ؟اهفنأتسي نآ هيلعو ىضم اميف

۔ _ ٢٩4٩





 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 "دجاسملاب نيميلا
 ةي يبنلا ربق وأ سدقملا تيب ىلإ ىشملا هيلع : لاق نمو

 . ثنح اذإ كلذ هيلع نإ : ليقف

 نيمي امهيتلك نأ ةخسن يفو كلذ هيلع سيل ؛ هريغ نمو

 . ةلسرم

 - هللا همحر _ يلع يبأ نعو .رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 مث ةي يبنلا ربق ىلإ وأ سدقملا تيب ىلإ يشملاب فلح لجر يف

 . هيلع فلح امم هي ربن ايف ثنح

 مث اذكو اذك لعف نإ ىشملا هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . هيلع ء يش ال : لاق

 دريو كلذ نم ءيشب مسي مل اذإ هنا ؛ يعمو ؛ هريغ نمو

 . كلذ يف همزلت ةينلا نا : لوقي نم لوق ىلع هب ونيو كلذ

 لعفي ال هنا ىشملا هيلعف الإو هثلاب فلح نمعو : ةلأسم

 هيلعف هللا تيب ىلا ىون ناك ناف هثلا تيب ىلإ مسي ملو اذكو اذك

 . نيمي هيلعف ةكمب يذلا هللا تيب ينعي نكي مل نإف

 الف ىشملا امآو ۔ ةرافك هيلع : ليق دق هنا يعمو ؛ هريغ نمو

 . ةعاط هيف نوكي ايشم يوني ىتح هيلع عيش

 )١( (سدقملا هللا تيب) ةخسن .

 ۔ - ٣٠١



 يشملا هيلع : لاق نميف هللا دبع يبأ نع دجوي امبو : ةلأسم

 نم ادجسم يونيو لعف مث اذكو اذك لعف نإ هللا تيب ىلإ

 دجسملا كلذ ىلإ يشملا هيلعو ،هتين هل ىرأ ينإف ةيرقلا دجاسم

 . هاون هنأ معز يذلا

 هللا تويب نم اتيب ىون نإف هللا تيب ىلإ يشملا نعو : ةلأسم

 . هتين ىلع وهف ادجسم يتعي

 ادجسم ىون ولو هعضوم فورعم جحلاف . جحلا هيلع : لاق نإو.

 . . هل

 وه نإف لام هل سيلو جوزتي ال فلح ريقف لجر نعو : ةلأسم

 ةوهشلا هتبلغو ربصي مل نإف الجار هللا تيب ىلإ يشملا هيلعف جوزت

 قيطي الو فلح ىتلا هنيمي لاح ام هسفن ىلع تنعلا ةفاخم جوزتف

 ؟ ابكار جحيف هل لام الو يشللا

 هدهج دهبجي نأ هيلعو يشملا ىلع ربصي : هللا دبع وبآ لاق

 هسفن رجؤيف ةقفن هل نكي مل نإف رخا دلب ىلإ هدلب نم جرخي ىتح
 هللاف ةين هل تناكو يشملا قطي مل نإف جحي ىتح هدهج دهبيو

 .رذعلاب ىلوأ

 ربق ىلإ وأ سدقملا تيب ىلإ يثملا هيلع : لاق نم لاقو

 سيلف هيف ثنح ءيش يف نيكرشملا داهج ىلإ وآ ةلي هلا لوسر

 هيف ثنحي ءيش يف هلوق عم هئلاب فلعي ىتح ائيش اذه يف همزل

۔ _ ٣٠٢



 ريغب فلح انإو هللاب فلحي مل هنأل هيلع ةراقك ال هنإف ثنح مث

 . ناميألا نم سيل اذه هلوق نأل هللا

 يف تدجو اممو : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 .ال مأ يخأ ظفح نمأ يردأ ال باتكلا اذه

 نعو ناييلس نب دمحم نب رهزألا هللا دبع يبأ باوج نمو

 هنأل هيلع ةرافك ال هنإف ثنح مث هللا لوسر قحو : لاق لجر

 . هللا ريغب فلح امناو هللاب فلحي مل

 يف سيلف هللا تيبو هللا شرعو هللا ضرأو : لاق ول كلذكو

 . ةراقك اذه

 هللا ركذ وأ اذهب فلح اذإ هنإ : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو

 . ةرافكلا هيقف اذه نم وحنب

 ضرألاو ءايسلا قح وأ شرعلا قح وأ يبنلا قحو : لاق ولو
 اذه يف ملعن الو اذه يف نكي مل تيبلا قح وأ ةبعكلا قح وأ

 .افالتخا

 : لاق لجر نع لئسو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلأسم

 ؟ اذكو اذك نلعفأل هللا ذاعم

 . هللاب ذوعأ : لوقك اذهو نيميب سيل اذه : لاق

 سيلف هللاب ذوعأ امأو نيمي هللا ذاعم : ليق دق لاقو ؛ هريغ نمو

۔ _ ٣٠٣



 . هللا رمعل ( هللا رمع ال) : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . ائيش اهيف ملعن الو هركي : لاق

 . هللا رمعل (رمعال) : هلوق يف دارأ هلعل : هريغ لاق

 مث اذكو اذك نلعفأل تمسقأ : لاق نمع تلأسو ؛ هنمو

 ؟ثنح

 نم مهنمو نيميلا هيلع ىري مهنم اذه يف فلتخا دق : لاق

 . انيمي هيلع ري مل

 . نيمي هيلع نوكي ال نأ بحأو : لاق

 ؟اهل ةرافك ال نيمي هيلع : لوقي لجر نعو : ةلأسم

 : هللا دبع وبأ لاق هيلعو ةرافك اهيلع ناميألا لك : لاق

 وأ هرأ مل : لاقف عيش نع لأس لجر نع لئسو : ةلأسم

 . اذكه تلعف دق : هل ليق

 : لوق نكي نإو بذاك كلذ :لاق .لعف دقو ال :لاق

 يف كلذ لاق نكي نإو هيلع ةرافك الف سانلا : لوقي ايك اذكه

 . ةرافكلا هيلعف هدحجي نأ ديري هيلع قح

 مث مداخ وأ هل نبا ىلع انيمي فلح لجر نعو : ةلأسم

 ءيش (هل ةرافك الر: هلوق يف هيلع سيلف هل ةرافك ال نيمي اذه : لاق

 . :هب ىمس ام ىلع فلح يذلا نيميلا هيلع اينإ

۔ _ ٣٠٤



 لجر نعو يلع يب ا نع بسح ا اممو رثأل ١ نمو : ةلأسم

 . يفن هنأل ائيش هيلع ىرن اف هللاب ذوعأ وأ هللا ذاعم : لاق

 . هيف فلتخا دقف هللا قحو : لاق نمعو : ةلأسم

 . ةظلغم نيمي : لاق نم لاقف

 . كلذ ريغ : ليقو

 . نالسرم نانيمي هنأ دجوي لق : لاق ك هريغ نمو

 . نيمي : ليقو

 ذختا ام هيلع : لاق لجر نع دايز وبأ ظفحو : ةلأسم

 ؟ ثنح مث ا ذكو اذك لعف ن ا هد الو أ ) ةخسن ) ه دلو ىلع بوقعي

 ام ملعي ال هنأل هيلع ءيش ال : لاق نم لاق : رثؤملا وبأ لاق

 الف مكب طاحي نا الإ هب يننتأتل» : اولاق مهخأل ةينب ىلع بوقعي ذختا

 . هللا نم اقثوم لقي مل هم مهقثوم هوتا

 . ةلسرم نيمي هزليام لقأ : لاق نم لاقو ٤ هريغ نمو

 نيمي : لاق نم لاق هنأ دجوي لقو ك معن : لاق ؛ هريغ نمو

 . ةلسرم

 . ةظلغم نمي ةرافك : لاق نم لاقو

 نوتؤت ىتح مكعم هلسرأ نل : : بوقعي لوق ف هللا لاق دقو

 كلذف ": هه مهقثوم هوتآ يلف مكب طاحي نا الإ هب يننتأتل هللا نم اقثوم
 . هللا نم قثوم

 )١( مقر ةيآلا ءزج فسوي ةروس )٦٦(.

. ٢٣٠٥ _ 



 رهظلا ةالص نالف ءارو يلصي هنا فلح لجر نعو : ةلأسم

 نم ةالصلا كردأ وأ نيتريخألا نيتعكرلا هعم كردأف مويلا اذه

 ةالص تضقتنا نييلوألا نيتعكرلا مامالا ىلص املف . الوأ

 نع اندجو تفصو ام ىلعف ؟فلاحجحلا ةالص تضقتنا وأ مامالا

 دقف مامالا فلخ مرحأ اذإ هنا هللا همحر - بوبحم نب دمح

 دقف هفلخ ىلصي ال وأ هفلخ يلصي نأ فلح اذإ هتالص يق لخد

 ١ . ثنحو رب

 دقف ةالصلا يف هفلح مرحأف هفلخ يلصي ال فلح اذإو

 .رب دقف هفلخ مرحأ مث هفلخ يلصي هنا فلح اذإو ثنح

 ىلص دقو فلاحلا ةالص وأ مامالا ةالص تضقتنا نا كلذكو

 . اهضقن هرضي الو رب دقف ةالصلا دعب موقلا

 يبأ باوج نم : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 وأ هيقتي وأ هللا فاخي هنأ فلح نمعو لإ رفعج نب دمح رباج

 اذإ هيلع هارأ الف ثنحلا اماو : لوقي نمف هوركم اذهف هل لمعي

 . كلذك هنا : لاق

 : لاق نمعو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ىمس ائيش لعف نإ ةرسح هيلع همايص وأ ةرسح هيلع هتالص

 مهيري كلذك : ىلاعت هللا لاق دقف تفصو ام ىلعف ؟ هلعف مث هب
(١( 

 ههرانلا نم نيجراخب مه امو مهيلع تارسح مامعأ هل ا

- 

 ۔= ٧ مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس )١(

 ۔ _ ٣٠٦



 هيلعف ثنح مث رانلا هيف هل بجت نيميب فلح نم لك ىلعف

 ةرافك ىف اندجو ام ىلع اذه لثم يف انعم كلذك ةظلغم نيمي ةرافك

 ظفحن ملو اهريغب اهانسق ينإو اهنيعب ةظفللا هذه نم تركذ ام ريغ

 . اهنيعب اهيف

 نميف تركذو ۔ هللا همحر _ نسحلا يبأ باوج نمو .: ةلأسم

 ةالص لكلو هماص مايص لك وأ همايص هيلع هللا ضقن : لاق

 ىنعملا امنإو ناميألا يف هب عمسن مل اذهف ؟ اذكو اذك لعف نإ اهالص

 ملو ناسنالا رفكي الو مايصلا صقتني دقو ناسنالا هب رفكي ام اذه يف

 طبحأ هيلع هللا ضقن ديري ناك نإ هنأ الإ ائيش اهنيعب هذه يف ظفحن

 . ةرافكلا هتمزلو همايص هنلا

 . انيمي رفك اذه لثمب ىنعول : لاق نم لاق دقو

 هتمزل ثنح اذإ اذهف همايص الو هتالص لبقي ال : هلوق امأو

 . هللا ءاش نإ هازجأ ةلسرم انيمي رفك نإ هنأ وجرأ ةرافكلا

 لجرلا نع تلأسو ۔ هللا همحر - ةيواعم ييأ نع : ةلأسم

 نم لمعك هتعاطب هلل لمعي وهف اذكو اذك لعفأ مل نإ : لاق

 . ةمايقلا موي ىلإ مويلا نم ربو أرذو قلخ
 . قيطي الام هسقك ىلع اذه لمح دق : لاق

 نم رثكأ همزلأ ال : لاق ؟ةرافكلا نم هيلع ىرت ايف : تلق

 . ظيلغتلا
 مم

۔ ٣٠٧ ۔



 ثنح ءيش يف نيرهش مايص هيلع : لاق نمعو : ةلأسم

 . نيعباتتم لقي ملو هيف

 زاجأ نم كلذ زاجأ دقف ؟كلذ قرفي نأ زوجي له : تلق

 ناو اذه يف مايآلا قرفي الأ : لوقلا رثكأ وه يذلا بسحأو

 مث رطفأ ام رطفي مث اعباتتم هموصي رهش لك ناك نإو ةعباتتم نوكت

 . اضيأ كلذ زوجي نأ وجرأف اعباتتم رخآلا رهشلا موصي

 هنيعب بجر رهش مايص هيلع هلل : لاق يذلاو : هريغ لاق

 . هنيمي رفكيو هناكم ارهش موصيف اموي الإ هماصف

 اموي الإ هماصف دودحم ريغ رهش موص : لاق ناك نإو

 . مات رهش موص فناتسيف

 نإ ضقن هيلع ماص ام وأ همايص : لوقي لجر : ةلأسم

 يذلا ؟همايص هيلع ضقني له لعف ناك دقو اذكو اذك لعف

 وهو كلذ : لاق نإو هيلع ضقن الف ماص دق ناك نإ هنا هتفرع

 . هموي مايص هيلع ضقتنا مئاص

۔ . ٣٠٨



 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 ناميالا يف دودحملا يف

 دمحم رباج ابأ تلأس : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 ؟هيفام دودحمأ فرظلا اذه يف لكأي ال فلح نمع رفعج نبا

 ملام دودحملا ريغو هنيعب هتفرع ام دودحملاو ،معن : لاق

 . هنيعب هفرعي

 ال فلح نمع : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 . دودحم هيفام معن : لاق ؟ دودحم وهأ فرظلا اذه يف لكأي

 دودحمأ رادلا وأ تيبلا اذه يفام لكأي ال فلح نإف : تلق

 . معن : لاق ؟كلذ

 رادلا وأ تيبلا اذه يفام لكأي ال فلح نإ كلذكو : تلق

 . معن : لاق ؟هريغو بح نم هيف امم ائيش لكأي ملو

 رن ملف ؟ بح نم ةيرقلا هذه يف امم لكأي ال فلح نإف : تلق

 . ادودحم كلذ

 : لاق ؟ بح نم نالفوأ نالفل ام لكأي ال فلح نإف : تلق

 ؟ دودحم كلذ

 .ال : لاق

 ةيرقلا هذه نم هترمث وأ نالف لام لكأي ال فلح نإف : تلق

 لدبأ نإ هنأ الإ هدح نم انالف نآل معن : لاق ؟دودحم كلذآ

۔ _ ٣٠٩



 . نالف لام وه هب لدبأ يذلا نآل ثناح وهف هب

 لاملا كلذ سيلف ةيرقلا هذه نم هلام لدبأ اذإ : هريغ لاق

 سيلف اهريغ هترمثب لدبأ نإ كلذكو وه فلح موي دودحملا

 . دودحم هنأ تبث اذإ هربغ كلذو هترمثب كلذ

 هنيعب بارج لثم ائيش لكأي ال فلح يذلا امأف : ةلأسم

 لكأي ال يوني نأ الإ هلك هلكأي ىتح ثنحي ال : ليق هنا ىعمق
 ممه

 يوني نوكي نأ الإ ثنح ائيش هنم لكأ اذإ :لاق نم لاقو

 . هلك هلكأي ال

 ملف بح نم ةيرقلا هذه يفام لكأي ال فلح نإف : تلق

 ملام دودحملا ربو هنيعب هتفرع ام دودحملاو .ادودح كلذ رن

 . هنيعب هفرعت
٠ 

۔ _ ٣١٠



 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 نالنف لام نم لكأي ال فلح نميف

 كلذ هبشا امو ائيش لكأي ال وا

 لاملا لازف نالف لام نم لكأي ال فلح نمو رقعج نبا عماج نمو

 .ادودحم نكي ملام هنم لكأ اذإ ثنحي مل هريغ ىلإ هنع

 هنأل ثنح مل ادودحم ناك ولو نالف نع لاز اذإ : ليق دقو

 . نالقل سيل

 هدح عضوم نم نالف لام نم لكأي ال فلح نإو : ةلأسم

 .دودحملا نم اذه نآل هلكأي الف نالف نع عضوملا كلذ لازف

 . نآلا نالقل وه سيلو هنم لكأي : ليق دقو : هريغ لاق

 لام نم دودحم ريغ عيش ىلع فلح نم ؛ هنمو : ةلأسم

 هيلإ تراصو ةيده هلام نم نالف هيلإ ىدهأف السرم نالف

 . نالف لام نم لاز دق كلذ نأل ثنحي مل اهلكأ مث اهضبقو

 هنأ ىرأف هلكأ ءيش لكف هلكأيل اماعط هيلإ برق ول كلذكو

 ( . هيلع ثنح اللو هل وهو هلكأو هل راصو لكآلا هضبق دق

 . كلذ يف ثنحي : ليق دقو : هريغ لاق

 نأ هلف هنم لكأي ال دودحم ءيش ىلع فلح نمو : ةلأسم

 . هنم لكأيو هنمثب يرتشيو هعيبيو هلدبي

 .ادودحم : لاق ولو ثنحي : ليق دقو : هريغ لاق

۔ - ٣١١



 . ثنح هناسلب قاذ اذإف قوذي ال فلح نمو ؛ هنمو

 يف دودحملا بحلا اذه لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 بارجلا نم لكأف بارجلا يف يذلا رمتلا اذه الو فرظلا اذه

 . هلك هلكأي ىتح ثنح ال هنإف هنم يقبو رمتلاو

 بحلا اذه نم الو رمتلا اذه نم لكأي ال فلح نإو

 نم لكأي ال فلح نإو ثنح هنإف اليلق هنم لكأ نإف دودحملا

 امهريغ اهب لدبأف ايهنم لكأي الو رمتلا اذه نم الو بحلا اذه

 . هيلع فلح يذلا ريغ لكأ هنآل ثنحي ال هنإف لدبلا لكأو

 راصو امهاطعأ وأ ايهعابف بحلا اذه نم لكأي ال فلح نإو

 الاز ولو ثناح هنإف ايهنم لكأ مث نيميلا موي لوألا كلاملا ريغل

 فلح ايك اهرمث ناكو ةلخنلا هذه رمت نم لكأي ال فلح نإف

 دودحملا نم انعم وهف دودحم مئاق هنأ الإ ردحأ دقو اهسأر ىيف

 . بارحجلا-رمت لثم
 هنم لكأي ال فلح نإو ۔هلك هلكأي ىتح هلكأي ال فلح نإف

 هيلع ثنح الف هلدب لكأو هلدبأ نإو هنم لكأ اذإ ثنح مث

 ةلخنلا رمث لكأي ال وأ ةلخنلا كلت رمث نم لكأي ال فلح نإو

 كلذ يف انرظن دقف هلمحت يذلا اهرمث نم لبقتسي اييف السرم

 اهرمت ءاوسو بارحلا ةفص لثم ةفص انهاه ةلخنلا نأ انيأرف

 . كلمب هل يه سيلو اهترمث هنآل هلمحت يذلا اهرمتو دودحملا

۔ ٣١٢ ۔



 . بارجلا رمت يف باوجلا لثم اهيف باوجلاف

 هل لام نم نالف لام نم لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 هريغ ىلإ لاز دق ناكولو هنم لكأ نإف ةفورعم ةعطق وأ دودحم فورعم

 نإو هريغ نم لكأ هنأل ثنحي مل هلدب لكأو كلذب لدبأ نإف ثناح وهف

 وأ نالف لام نم لكأ نإف هنيميل السرم نالف لام نم لكأي ال فلح

 . نالف لام نم عجر دق هلدب هنأل ثناح وهف هلدب نم

 مث ةبه وأ عيبب هكلم نم لازف لاز اذه نالف : لاق نإو

 اذه يف وه سيلو هكلم نم جرخ هنأل ثنحي ال هنإف هنم لكأ

 . ملعأ هئلاو دودحملا لثم الو بارجلا لثم عضوملا

 نم الو ناتسبلا اذه نم نالف لام نم لكأي ال فلح نإو

 رمت لثم ادودحم افقاو كلذ ناك نإف . بارجلا اذه نم نالف رمث

 . دحاو باوجلاو هلثم وهف بارجلا

 هذهف ،ناتسبلا اذه نم نالف لام يف نيميلا لسرأ نإف

 . بارجلا لثم يهو كلذ نم نالف كلمي ام ىلع عقت نيمي

 ناتسبلا كلذ نم نالف لام نم لكأي مل اذإ هنا عضوم يفو

 ءاوس هنأل ةلسرملا نيميلا هبشيو ثنحي مل كلذ ريغ هلام نم لكأ

 هذه نم وأ ناتسبلا اذه نم السرم نالف لام نم لكأي ال فلح

 تعقو امنإ ءاوس انعم اذه لكف ايندلا نم وأ نايع نم وأ ةيرقلا

 نم ءيش هكلم نم لاز اذإف هكلمي يذلا نالف لام ىلع نيميلا

۔ ٣١٣ ۔



 انإ هنا فلح ام دعب وأ هنيمي يف فلاحلا ثنحي نأ لبق نم هلام

 ثنح هنأ ىرن الف نالف كلم نع لاز دق يذلا لاملا نم لكأ

 لام نم لكأي ال فلح يذلا لثم عضوملا اذه يف انعم وهو

 . نالف

 ناك هنأ ىسوم نع ناليغ نب كلملادبع انربخأو : ةلأسم

 هعيبي نآ هلأ ىسوم لأسف هسبلي ال هلاعن نم جوز نع فلح

 . هنع هاهنو كلذ يف هل صخري ملف ؟ هناكم هنمثب يرتشيو

 ءاش نإ ءاش ام هناكم يرتشيو هعيبي : حبسملا نب دمحم لاق

 . بوث وأ ناتك نع فلح ول كلذكو 3 هريغ اجوز

 نع تفلح ةأرما يف ىسوم ىلإ بتك هنأ اضيأ مشاه انربخأو

 . هلثم هنمث ىأرف ؟ هلثم هنمثب يرتشتو هعيبتأ هيلإ بتكف ناتك

 . تعاش ام هنمثب ىرتشتو هعيبت : حبسمل ا نب دمحح لاقو

 سأب ال هنأ ىتفأف ىسوم لأس هنأ نسحلا نب دمحح انربخأو

 . لبق ناك هييأر يأ يردن الف هليدبو هنمثب

 لجر يق ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نع بسحأ اييف : ةلأسم .

 رمتلا نم ةاش هتأرما تفلعف هتأرما لام نم لكأي ال فلح

 . ًاساب اهلكأب ىرن الف ؟اهنبل نم برشيو اهمجحل نم لكأيآ

 . اذه رظني : هربغ لاق

 ال فلح نإ هنإف : تلق ىلع يبأ نع هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

۔ ٣١٤ ۔-



 ًاحولمم اكمس وأ ًاحولمم ازبخ ى رتشاف ًاحلم ي رتشي
 . ثنحم ال : لاق

 رباجوبأ لاق :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 هنإ كلذ ريغ وأ هتأرما قارفب فلح لجر يف :رفعج نب دمحم

 مث هلكأف لجر نم ًائيش ى رتشا مث هلمع نموأ نالف لام نم لكأي ال

 وأ هنع فولحملا لام نم هلمع وأ هلام فلح يذلا لجرلاو وه هاضق

 . ثنحم ال هنأ هلمع

 لوألا لوقلاو ثنحي : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 .يلإ بحأ
 هلكأي نأ لبق هارتشا نأ دعب كلذ نم ىضق نإو : لاق ؛ هنمو

 . فقو هلكأ مث

 نمثلا نم هاضق مث هسفن ىلع هارتشا اذاو : لاق ؛ هريغ نمو

 نآلا هنأل لبقتسملا يف دشا اذهو دحاو فالتخالاو دحاو لوقلاف

 كلذ يف سيلو ثنح هلكأ مث هب هارتشاف كلذ ذخا املو هلام لكأي

 يف قرفلا مهفاف ثنحيو رخآلل لاملاو ةقفص هب هارتشا اذإ فالتخا

 . هريغ نمو كلذ

 ال فلح لجر يف : يلع نب ىسوم بسحا يلعوبأ لاق : ةلأسم

 ىلع لمحي امم لكأف رمت وأ بح نم هتأرما رامح ىلع لمحي امم لكأي

 . كمس نوطب راحلا

 . ثنح : لاق

۔ ٣١٥ ۔-



 لكأي ام فلحي نا الا ثنحي ال هنإ : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 : لوقي وا رمت وا بح نم يمسي الو رايحلا اذه ىلع لمحي امم

 نوطب نم هيلع لمح امم لكا اذا ثنحي هنإف كمسلا نم

 . ثنح هنم لكاف هيلع لمحي امم ائيش دبي مل اذاو كمسلا

 ال فلح نإف : تلق “بسحا اييف ديعس يبا نع : ةلأسم

 ريغ ىلا دودحملا لاملا كلذ لازف ادودحم اذه نالف لام نم لكأي

 جرخيو ثنح هنا يعم جرخي :لاق ؟ثنحي له هنم لكأف نالف

 . ثنح ال هنا

 هدامتعا ناك اذا ينبجعي :لاق ؟اذه نم كبجعي امو : تلق

 ثنحي ال هنا نالف نع لازف نالف لام وه ذإ لكأي ال نا ةينبو

 نم لكأي ال دصق وه اينا ناك نإو نالف لام وه سيل هنال

 ذا ضرع هعم نالفل ناك ايناو نالفل وه ذا هنا سيل هنيعي لاملا

 . .لاملا وه هنال يدنع اذه ىلع ثنح هل لام وه

 نالف لام نم لكأي ال فلح لجر يف رهزألاو مشاه نع : ةلأسم

 ؟ هريغ ىلإ لاملا لوحت مث

 وهو لاملا ىلا هنيميب دصقو لاملا ىلا دمع نا : لاقف

 . فقوو سأب الو لكأي :رهزالا لاق

 . هلك هلكأي الف هنيعب لايلل دصق ناك نا :لاق نم لاقو

۔ - ٣١٦



 دمحم رباج ابا تلأس :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 ىلا هلازاف نالف بسك نم لكأي ال فلح لجر نع رقعج نبا
 ؟ هنم لكأي الف هريغ

 وني مل ناو لاز اذا هلكا هكلم يف مادام ىون ناك نا : لاق

 . لاز اذا الو هكلم يف هلكأي الف كلذ

 . معن :لاق ؟ثنح لكا اذاف : تلق

 معن : لاق ؛ هريغ نمو

 عمجلاو بسكلا يف اذه : ليق دقو

 ايف نالف بسك نم لكأي ال فلح اذا هنا :لاق نم لاقو

 هعمج كلذكو هريغ كلم الو هكلم يف هلكأي ال دودحم وهف بسك

 هعمج دق لام وهف هنع لاز اذا هلام ةلزنمب هنا : لاق نم لاقو

 يف هلكا اذا ثنحي الو هعمجو رخآلا هبسكو هنع لاز مث هبسكو

 وهف لزي مل وا هنم لاز هلكأف ةلمج لكأي ال فلح اذا اماو & هريغ كلم

 هنال هلك هلكأي ال فلح اذا دودحم هنا : هب لوقي يذلاو ثناح

 . دودحم

 لام نم لكأي ال فلح نمو رباج يبا باتك نمو : ةلأسم

 ىلع فلح ناو ،هنم لكا اذا ثنحي مل هريغ ىلا هنع لازق نالف

 لكأيو هنمثب ريشيو همتبيلو هب لدبي نا هلف هنم لكأي ال دودحم عيش

 . هنم

۔ _ ٣١٧



 ءىش نم لكأي ال فلح اذا :لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 لكأي ال فلح ناو ثنح هنمثب لكاو هعاب وا هب لدبف دودح

 ۔ ثنح ل هليدب وا هنمث لكاو هعاب وا هي لديق ادودح

 وا هنم لكأي ال فلح اعيمج اےهيف ثنحي ال :لاق نم لاقو

 . هنمث وا هليدب لكا وا هعاب وا هب لدب اذا هلكأي ال فلح

 نم ينعي هنبا ةلخن نم لكأي ال فلح لجر نعو ،هريغ نمو

 ال نا ىون اينا ناك ناف ،۔هلكأف ايل ةرمثلا نم ىرتشاف ةرمثلا

 ال ىون اينا ناك اذا اسأب هيلع ىرن ايف ايل ىرتشاف ةرمثلا لكأي

 .رمتلاو بحلا لكا وني مل ناك ناو ابح الو ارمت لكأي

 .اهسفن ةرمثلا لكا وني مل اذا هيلعف ةرمثلا :لاقو

 يف ۔ هئلا.همحر _ بوبحم نب دمحم هللادبع يبا نع : ةلأسم
 هعيبي وا هب لدبي نا هل له ماعطلا اذه نم لكأي ال فلح لجر

 . معن : لاق ؟هلكأيو اماعط هنمثب يرتشيو

 هللا همحر _- بوبحم نب دمح اهيف بتك ةلأسم هذهو : ةلأسم

 فلح لجر يف ۔ هللا ايهمحر - يلع وبا اهيف هباجأف يلع يا ىلا

 نالفل ناك لام وا نالفل وه ءيش وا نالفل وه لام نم لكأي ال

 © هريغ وا هنم هعاب وا لاملاب فلاحلا ىلع لاملا بحاص قدصتقف

 ؟ هنم فلاحلا لكأف

۔ _ ٣١٨



 ثنح فلاحلا هنم لكا اذاف نالفل ناك ام لك : هلوق اماف

 لاملا لاز اذاف نالفل وه ءيش وا نالفل وه لام لك : هلوق اماو

 انك دقو اندنع ثنحي مل فلاحلا هنم لكأف عطقنم رمأب هدي نم

 ثنحي مل هنع لاز اذا هنا انيأر مث اذه يف باوجلا نع لكن

 . هنم لكا اذا فلاحلا

 لكؤي ال بسكلاف نالف بسك لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 نالف ريغ ىلا راص اذا

 . بسكلا لثم ةرمثلا : لاقو

 هتأرما لام نم لكأي ال فلح لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ هنم لكأف اهلام هتأرما هتطعاف

 . ثنح اال : لاقف

 ؟ اثدح هيف ثدحي الو هنم لكأيل اهلام هتطعا ناف : هل لاق

 . ثنح هنم لكا ناف :لاق

 لكأف هما ماعط نم لكأي ال فلح نمع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةصح هيفاحل ماعط نم

 . ثنح :لاق

 ردقب لكا اذا ثنحي ال هنا : ليق دقو :لاق ؛ هريغ نم

 . مسقي مل وا مسق هبحاص يأرب اهريغ ةصح.

 .ثنح مسقي مل اذاو ثنحي مل مسق اذا :لاق نم لاق

۔ -_- ٣١٩



 مث امل ةلخن دعصي الو هما راد لخدي ال فلح ناف : تلق

 ؟ بيصن اهيف اهل ةلخن دعص وا بيصن اهيف اهل اراد لخد

 ماعطلا نال ماعطلا لثم اذه نوكي الو ثنحي ال : لاقف

 . هريثكو هليلق ضقتني

 اماو ۔ مسقنت اهنال رادلا يف : ليق كلذكو : لاق ؛ هريغ نمو

 الا مسقني الو صقتني ال يذلا اذه لاثماو ةلخنلاو دبعلا

 كلذ يف ملعن الو ملعا هللاو ثنح عقي الف هداسفو ررضلاب

 . مسقني مل اييف فالتخالا اماو .افالتخا

 ثروف نالف بسك نم لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 هبلطمو هلمع نم وه بسكي امم ىون ناك ناف ۔هنم لكأف اثاريم

 لسرا ناك ناو كلذ يف ثاريملا لخدي الو ىون ام وهف هلايتحاو

 . ثنحي نا فاحخاف لوقلا

 كلذ يف فلتخا دق : لاق ؛ هريغ نمو

 هبسك نم وهف هكلم ام :لاق نم لاق

 هتاحلاعم هجو نم هيلا راص ام هبسك ايتا :لاق نم لاقو

 .اهيف فرصتي يتلا هبساكمو

 . وهف فلاحلل هبهوف ائيش نالف بسك ناف : تلق ؛ هنمو

 ؟ هبسك نم اندنع

۔ _ ٣٢٠



 هنيمي تكلم ام لك هنا بسكلاب :لوقي ىذلا ؛ هريغ نمو

 انفرع اذكه هيسك دح نم جرخ هنيمي نم لاز اذا : لوقي

 . لاق ايك وهف رخآلا لوقلاب لوقي يذلاو

 لكاي ال فلح لجر يف :ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلأسم

 رذب ام لكأي نا هل زاج اهفرعي ةعطق ىلا دصق ناف ناسنا هتعارز نم

 ةيباع تناك نا ائيش لكأي نا هل زجي مل هتعارز فرعي ال ناك ناو اهبحب

 . ةعورزم وا

 وا اهنم دودحملا هتعارز لكأي ال فلح اذا :ديعسوبا لاقو

 نم لكأي ال فلح اذاو ثنحي مل هليدب نم لكأف دودحملا ريغ

 يفف هتعارز ليدب نم لكأف دودحملاريغو اهنم دودحملا هتعارز

 هيلع ىري ال ضعبو ثنحلا هيلع ىري ضعب فالتخا كلذ

 . ثنحلا

 ائيش اهجوز لام نم لكأت ال تفلح ىتلا ةأرملا اماو : ةلأسم

 تلكا اذا هنا يعمف ،هريغ دي ىلع ءيشب اهجوز اهيلا لسراف

 ناو فالتخا كلذ يف ىل نيبي الو ثنح اهنا هجولا اذه ىلع

 يطعملا دنع هنم يه تلكأف اهريغل اهجوز نم ةيطع كلذ ناك

 اذا يدنع كلذو اهتهج نم فالتخا : كلذ يق ليق دقف

 .اهعم حص وا تملع

۔ _ ٣٢١



 عاب مث اهنيعب اراد نالف راد لخدي ال فلح نمو : ةلأسم

 . رادلا فلاخحلا لخد مث هريغ ىلع كلت هراد نالف

 فلح نا كلذكو : فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعمف

 لازو هب هل تدهشاف فورعم لام نم هتجوز لام نم لكأي ال

 هنم لكا اذا هيف فلتخي امم كلذ ناف تباث قحب هيلا

۔ _ ٣٢٢



 نوعبرالاو نماثلا بابلا

 راثلا تقو ءا ضقنا تقو ىلا نيميلا

 يقبو لخنلا تعب رتف عبرلا ىلا اذكو اذك لعفي ال فلح نمعو

 . هيلع ثنح الف ؟ ثنح هيلع له لعف مث شق وا ضرف
 لاقف ؟ راوجلا دحام ؛ انالف رواجي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ راوجلا دح ام ةديبع وبا لئس : بوبحم نبا

 اهمامت ىلا هلزنم نم نوكت اتيب نيعبرا رادقم :لاقف

 ۔ الصتم

 ضرا تويبلا نيب اييف ناك ناو اتيب نيعبرا وا : هللادبع وبا لاق

 اضرا تناك ول كلذكو اهيف ةينبم تناك ول تويبلا لاصتا ردقبف حارب
 . اتيب نوعبرا اهلثم يف ناكو احارب

 ؟ تويب اهيف سيلو ضرالا نم ةالف يف اوناك ناف : تلق

 . بيرق نم سبقلا نوكي دق ملعا هللا :رثؤملا وبا لاق

 يفو ،حاربلا نم اتيب نيعبرا ردق هنا يعمف :هريغ لاق

 .راوخلا وه ىرقلا

 جاجفلا نم جف لك نم نيعبرالا ردق : ليق هنا ؛ يعمو

 .راوجلا وه اتيب نيعبرا ردق جف لكو ةعبرالا

 ۔ _ ٣٢٢٣



 يف رظني الو ارومعم اتيب نيعبرا يف نوكي ىتح : ليقو

 . ةرومعم اتويب نوكت ىتح بارخلا

 تفلح ىتح بضغ اهجوز نيبو اهنيب عقو ةأرما نعو : ةلأسم

 سيلو هعم جورخلا تهركو ةافسملا يف هعم يتشت ال اهنا اهسفن تنعلو

 اهيلعف ةافسملا يف هعم تتش ناف يهتني ام ىلا ءاتشلا تقو فرعت

 يف هيصعت نا امل سيلو انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش مايص ةرافكلا

 نا ءاتشلا تقوف اهل عسو ناف اهل عسوي نا الا ةافسملا يف هعم ماقملا

 نمف افورعم اتقو ونت مل تناك ناو هتون ام ىلع وهف يه هفرعت تناك

 . رحلا لوخدو دربلا ءاضقنا ىلا ءاتشلا ءادتبا

 بتكلا ضعب يف تدجو ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم ؟'ةلأسم

 يذلا دلبلا يف رثك وا لق بطرلا لوا عقو اذا ظيقلا لوأ نا

 ىقبي ال ىتح ظيقلا رخاو { راجشالاو قعلبلا كارد وه ظيقلاو هيف وه

 كلذف ريسي عيش يقب ولو دادجلا ةماعوه عبرلاو ، عيش ظيقلا نم

 عقي ام كلذ لواو سودلا وهف فيصلاو ةرذلا ىلا اماو ، عبرلا وه

 . زازجلا غارف دنع كلذف فيصلاو ةرذلا رخاو { زازجلا

 . ةجحلا يذ نم ىقبت ةعاس رخا ةنسلا رخاو : لاق

 : هلوق اماو - هللا همحر - بوبح نب دمحح هللادبع يا نع

 دربلا نم اورتتسيو تويبلا سانلا لخدي نا ىلا وهف ءاتشلا ىلا

 باسحو موجنلاب ةفرعملا لها باسح ىلا كلذ يف رظنلا سيلو

 نم ماع مقر ١٤٣٢. ٤٨٦. ٣٤٢ خسنلا نع بيترتلا ىف فالتخا بابلا ةياهن ىلا ةلأسملا ةيادب نم )١(
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو كالم

 ۔ ٣٢٤ ۔-



 ثنحي الو هب دتعي ال كلذف هتقو ريغ يف دربلا سحا ولو تاقوالا

 هنال ثنحجي الو هب دتعي ال كلذف هتقو ريغ يف دربلا دجو ايبر هنال

 ءاتشلا نم كلذ سيلو ظيقلا يف دربلا دجو امبر

 . خسنلا ضعب يف ةدايز ىهتنا عرشلا نايب باتك ىلا عجر

۔ ٣٢٥





 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 ضرالا تبنت ايب نيميلا

 : لاق ؟ ثنحيأ ةهكافلا نم نامرلا ام فلح لجر نعو : ةلأسم

 , . معي
 زع هللا لوقل ةهكافلا نموه سيل : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقو

 )هنامرو لخنو ةهكاف ايهيف»» : لجو
 وأ خيطبلا وأ بطرلا لكأف ةهكافلا لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 © ايهيف فلتخا دقف نامرلاو بطرلا امأف ، جرثالا وأ نامرلا وأ زوجلا

 . يدنع ثنحيف ةهكافلا يف ليق دق زوجلاو

 ةهكاف ليضفتل هنامرو لخنو ةهكافايهيف ل : هلوق يف ليقو
 هلسرو هتكئالمو هت اودع ناك نم : لاق ايك هريغ ىلع بطرلا

 ليئاكيمو لي ربج لضفتل هنم ريركتلا اذه ناكو 4 ليئاكيمو لي ربجو

 . ةكئالملا ةلمج يف نيلخاد اناك دقو ةكئالملا نم مهريغ ىلع

 : لاق ىلاعتو كرابت هللا نال ةهكافلا نموه لب : نورخا لاقو

 ملع دقو ههيليئاكيمو لي ربجو هلسرو هتكئالمو هت اودع ناك نم

 . هباتك يف ءعيشلا ركذ هللا ددري نكلو هتكئالم نم امبغا

 )١( مقر ةيآلا نمحرلا ةروس ٦٨ .

 )٢( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ٩٨ .

 ۔ ٣٢٧ ۔





 نوسمخلا ب اللا

 زبخلاو بحلاب نيميلا
 ؟ثنح هيلع له انيحط لكأف بحلا مضقي ال فلح نمعو

 . هيلع ثنح ال : هريغ لاق

 لكأي نا هل له زبخلا لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 يف امأو . ثنحي نا ينبجعيف ىنعملا يف اما : لاق ١١ ؟جنانكشخلا

 ثنح هيلع يل نيبي الف ةيمستلا

 هيف ارب لكأف اريعش لكأي ال فلح ناف : هل تلق : ةلأسم

 . ثنحي هنا يعم :لاق ؟ثنحي له ريعش

 هنا يعمف رب هيف اريعش لكأف ارب لكأي ال فلح اذا كلذكو

 ريعش هيف ارب ىرتشاف اريعش يرتشي ال فلح اذا اماو ،ثنحي

 هنا رب هيف اريعش ىرتشاف ارب يرتشي ال فلح ناو ثنح ال هنا

 فلح ام ريغ ىنعملاو ةيمستلا يف بلغالا ناك اذا ثنحي ال

 . هيلع

 بحلا كلذ رذبف هنم لكأي ال بح نع فلح نمو : ةلأسم

 يذلا كلذ ريغ اذه نال هيلع ثنح الف ؟ هرمث نم لكأيا تبنف
 _ ه فر

 . ثنحلا هيلع : لاق نم لاقو

 قتسفلا وا زوللاو ركسلاب ألمتو ةطنحلا قيقد صلاخ نم عنصت ةزبخ اهانعمو ةيسراف ةملك جنانكشخلا )١(
 . ىلقتو

 ۔٣٢٩۔



 ىرتشاف اريعش يرتشي ال فلح نمو رفعج نبا عماج نمو

 اذا ربلا ىلا ءارشلا يف هدصقم ناك اذا ثنحي الف ريعش هيف ارب

 . ةعارزلا نم ناك

 ديدح هيف اباب ىرتشاف اديدح يرتشي ال فلح ول كلذكو

 فلح وا بشخ اهيف اراد ىرتشاف ابشخ يرتشي ال فلح وا

 اذه لك يف ثنحي الف ةاون هيف ارمث ىرتشاف ةاون يرتشي ال

 لكاف اريعش لكأي ال فلح اذاو ،۔ هلثم وهف اذه لثم ناك ام لكو

 نا الا لوالل فلاخ اذهو ] ثنح هناف ريعش هيف هربغ وا ازبخ

 . ةعارزلا نم نوكي

 يف اريعش سيل اذه نأل ثنحي ال : ليقو ؛ هريغ نمو

 . ةيمستلا

 نا ةنالف زبخ نم لكأي ال فلح لجر يف :لاقو : ةلأسم

 هاوس كلذكو ازبخ رادتسا ىتح حلج ام وه زبخلا نا راثآلا يف

 يف حرطلا الو جيصتلا الو نيجعلا سيلو جلح الب نيديلا يف
 .رونتلا

 .ادحا اهيف ارظان نكي مل هنا :لاقو

 ملعن الو : لاق ايكف جيصتلاو نيجعلا نا : هريغ لاقو : ةلأسم

 . افالتخا كلذ يف

 ةدحاو تجلح ولو زبخلا نم هنا : اضيا هيف ليق دقف حرطلا اماو



 نيتزباخ اعيمج اتناك ىرخا اهتحرطو ةزبخلا ترادأو

 حراط زابخلا اينا : ليق دقو :هريغ لاق ؛ لاق ام ليق دقو

 . هريغ ىلع وا رونتلا يف ةزبخلل
 ال فلح لجر يف هللادبع يبا نع رثؤملا وبا ظقحو : ةلأسم

 ىدامج يف هتأرما تزبخف بجر رهش يف هتأرما زبخ نم لكأي

 هنع فلح ايناو بجر رهش يف هنم لكأي نا هل له ةرخآلا

 . السرم

 ىدامج يف تزبخام بجر يف لكأي ال : هللادبع وبا لاق : لاقف

 . ةرخآلا

 ال فلح لجر يف هللادبع يبا نع ناهبن ظقحو : ةلأسم

 اهريغ هزبخ ولو تزبخ اهنا زبخلا هتأرما تحفصف هتأرما زبخ لكأي

 . هنم لكا اذا ثنحيو

 . ثنح هتحفص دق انيجع لكا ولو : لاق

 لكا مث ردقلا يف هتزبخ ول كلذكو هلثم : ةيواعم وبا لاق

 . كلذ لثم : ةيواعم وبا لاق

 هللا همحر _ حور نب دمحم هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 يذلا اهدي زبخ هنيميب دارا ناف هتأرما زبخ لكأي ال فلح يذلاو

 ملام رانلا تدقواو هتنجعو هتنحط ولو { هيلع ثنح الف اهديب هزبخت

۔ ٣٣١ ۔



 ىصحلا وا خباطلا لثم ىلع هلعجتو اهتحارب وا اهدي غوصب زبخلا ريدت

 هيلع ناك اهدي زبخ كلذب دري مل ناو كلذ هابشاو لمرلاو زبخلا عضومو

 . هديب اهربغ هزبخ ولو ةأرملا هذه هكلمت زبخ نم لكا اذا ثنحلا

 ربلا طلخف ةرذلا زبخ لكأي ال فلح يذلا اماو : ةلأسم

 . ثنحي ال ةيمستلا ىنعم ىلع هنا يعمف هلكاو هزبخو ةرذلاو

 . هثنح يف فالتخالا نم ىرعتيالف ىنعملا ىلع اماو

 ريعشلا لثم زبخلاب ةفورعملا بوبحلا نم هريغب هطلخ نا كلذكو

 نم ناكام اماو ثزبخلاب ةفورعملا بوبحلا نم ههابشاو زرالاو

 نوكي نا فاخاف اهل اعبت نوكيو زبخلاب فرعتال يتلا بوبحلا

 . بلغالا يه تناك اذا اه مسالا

  

 )١( لصالا ىف اذكه .

 ۔ ٣٣٢ ۔

 



 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 نبلل او كمسلاو موحلل ١ لك ١ ق نميلا

 كلذ هبشا امو محشلاو

 هل زوجع ىتم يرطل ا كمسلا لكأي ال فلح لجر نع لئسو

 مسا هنع لاز اذا هنا ؛ يعم : لاق ؟ حلاملا كمسلا لكا

 . هلوق ىنعم ىلع هلكا هل زاج حلاملا مس ا هيلع عقوو . يرطل ١

 هنا ىوبو حلم اذا نوكي لهو فورعم دح كلذل لهف : تلق

 ينبجعي ال : ل اق ؟ ةينل اب هتقو نم لوحتي اجحلام هلعج

 . كلذ

 ىنعم ىلع كلذ ناك اذا ةليلو اموي كلذ نوكيام لق ا هنا ؛ يعمو

 . هلوق

 . نايدولا ديص لكأي نا هل لهف : هل ليق

 ٠ ةيمستلا ق ىعم اذكه : لاق

(١( 
 ريعش هيف ارب لكأف اريعش لكأي ال فلح ناف : هل تلق : ةلأسم

 . ثنحي هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنعحي له

 ٤ يعمف رب هيف اريعش لكأف ارب لكأي ال فلح اذا كل ذكو

 هيف ارب ىرتشاف اربعش يرتشي ال فلح اذا اماو .ثنح هنا

 ام ريغ ىنعملاو ةيمستلا يف بلغالا ناك اذا ثنحي ال هنا ريعش

 )١( خلا موحللا لكا يف نيميلا) ناونعلا راطا نع اهعوضوم ىف جرخ اهدعبامو ةلأسملا . . .(.

 ۔ ٣٣٣ -



 هيف اشبك ىرتشاف افوص يرتشي ال فلح ناو ،هيلع فلح

 لخدف فوص هتيب لخدي ال فلح ناو ثنح ال هنا فوص

 . ثنحي هناف فوص هيلع شبك

 نم تيبلا يف فوصلا طقسي ملام ثنحي ال : ليق هنا ؛ يعمو

 نا لوالا هبشيو ةيمستلا يف يدنع جرخي اذهو شبكلا ىلع

 نوكي ناو فالتخالا ىنعم يف يدنع دعبي الو ىنعملا .يف جرخي

 ريغ ىنعملاو ةيمستلا يف ناك اذا فالتخالا يناعم هبشي هلك اذه

 . هلك ءارشلاو لكالا ىنعم يف هارتشاو هلكا اذا هيلع فلح ام

 . جرخي يذلا خملا لكاف محللا لكأي ال فلح ناف :هل تلق
 ؟ سأرلا نم

 . ةيمستلا يق ثنحي نوكي

 ؟ اهلاحب ةلأسملاو محشلا لكا ناف : تلق

 ىنعملا يف اماو ،ةيمستلا يف ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق

 نم خملا كلذكو محللا نم محشلا نال ثنحي هنا يدنعف

 . خملا نم الو محشلا نم نوكي ال محللاو ، يدنع محللا

 اذكه ىنعملاو ةيمستلا يف ثنحي هنا : لوقلا ضعب يفو

 محللا لكأف خملاو محشلا لكأي ال فلح نمف .يدنع

 ىنعم هيف يدنع هبشيف صلاخلا محشلا لكا وا صلاخلا

 . ) . .. خل ا .. موحلل ١ لكا ف نميل ا ( بابل ا ن اونع راط او ةداملا تقستا انه نم ) ( ١

 ال نا ينبجعيو ي كدنح ىنعمل ١ ق ثنح هنا ؛ ىعم : لاق

 ۔ ٣٣٤ ۔



 : لوقلا ضعب يق هنال ىنعملاو ةيمستلا يف هثنح يف فالتخالا

 . ثنح هنم ءاج ام لكأف ائيش لكأي ال فلح نم

 لكاف محشلا نم لكأي ال فلح ناف :تلق ؛ هنمو : ةلأسم

 نم ايقن محللا ناك اذا هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له محللا

 ةيمستلا يف ال ىنعملا يف : ليق هنا يدنع اييف ثنحي مل محشلا

 الو ىنعملا يف ليق هنا يدنع اميف ثنحي مل محشلا نم ىقني ال ناك ناو

 هنا هرما نم بلغالا نا الا محشلا نم ىقني ال ناك ناو ةيمستلا يف

 | . ةيمستلا يف محل
 . ىنعملا يف ثنحيو ةيمستلا يف ثنحي ال :ليق هنا ؛ يعمف

 محللا لكأي هناف محشلا لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . محشلا نم صلاخلا

 . انيلا بحا وهو هلكأي : لاق نم لاقو

 اذا :ليق هنا ؛ يعم ۔ هللا همحر - : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 ىتح ثنح ال هنا دودحملا نم هنا هلكأي ال ةاش نبل نع فلح

 . هلك هلكأي

 . ثنح هنم لكا امو دودحملا نم سيل : لاق نم لاقو

 لكأي :لاق نم لاقف ؟محللا لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 محشلا

 . هلكأي ال : لاق نم لاقو

_ ٣٣٥ ۔ .



 نمسلا لكأي نا : هل ليقف نبللا لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 . نبلب سيل نمسلا نال

 نبللا لكأي ال هنا : ليقف ؟نمسلا لكأي ال هنا فلح نمو

 . نمسلا نم ولخي ال هنال

 . ذخان هبو نبللا لكأي :لاق نم لاقو

 زبخ نم لكأف ةاش نبل نم برشي ال فلح نمو : ةلأسم

 . هنيعب برشلا يوني نا الا ثنح هناف اهنبل نم هيف عوضوم

 . ثنحي ال : ليقو : هريغ لاقو

 - يدلاو نع ةرفص وبا انربخا : هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 ةاشلا هذه محلب نم لكأي ال فلح نم : لاق هنا ۔ هللا مهمحر

 محللا نم ءيجي اينا محشلا نال ثنحي هناف اهمحش نم لكأف

 ال محللا نال اهمحل نم لكأف اهمحش نم لكأي ال فلح اذاو

 .(١)محشلا نم ءيجي

 نا سأب الف ةاشلا هذه نمس نم لكأي ال فلح اذاو : ةلأسم

 . ابيلح اهنبل نم لكأي

 لكأف هنيعب ايل وا محللا لكأي ال فلح نا :تلقو : ةلأسم

 .اذه يف ثنحي نا فاخاف هنم هباذوح وا هقرم نم

 .اذه يف ثنحي ال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 )١( محشلا لكا محللا لكأيال فلح نم : ءاهقفلا ضعب لاق .

 )٦٢( لصالا يف اذكه .

- ٣٣٦ 



 يبأ باوج نمو : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 نعو : لاق هرظن هنإ هدلو رهزالا ىل لاق امم رقعج نب دمحم رباج

 كلذب ىون اذاف ايهيمسي نمسلا وأ دبزلا لكأي ال فلح لجر

 .رخآلا لكأ يف ثنحي الف هنيعب نمسلا وأ ةنيعب ادبز
 . ملعا هللاو نمس هنال دبزلا يف ثنح لسرا ناو :لاق

 هناف نمسلا يف هلوق يف لسرا اذا هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 لكأف دبزلا لكأي ال فلح ناو ‘ثتنح نمسلا وا دبزلا لكأي

 . ثنحي مل نمسلا

 فلح وا ريثعلا لكأف نبللا وأ نمسلا لكأي ال فلح نمعو

 . اثنح كلذ يف هيلع ىرا الف نبللا وأ نمسلا لكأف ريثعلا نع

 نبللا لكأي ال فلح اذا : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 . ةيمستلا يف ثنحي الو ىنعملا يف ثنح ريثعلا لكأف

 ۔ هجوب ثنحي ملف نبللا لكأف ريثعلا نع فلح ناو ؛ هنمو

 فلح ناو ،ثنحي ال نمسلا لكأف نبللا لكأي ال فلح ناو

 . ثنح نبللا لكاف نمسلا نع
 نبللاو ريثعلا يف الا هللا همحر _ يلع يبا نع دجوي كلذكو

 هيف دح ىلا رصي مل هنال ثنحي ال هنا : لاق نم لاقف بيلحلاو

 . ملعا هللاو نمسلا

۔ ٣٣٧ ۔



 مل نمسلا لكأي ال فلح نم : ليق هنا يعمو : هريغ لاق
 . نبللا كلذ ناك لاح يا يف ةيمستلا يف نبللا لكأب ثنعي
 نب ىسوم لاق : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 نمو .ثنحي مل دبزلا لكأف نبللا لكأي ال فلح نم : ىسوم
 مل نبللا نم ضيخملا لكاف نمسلا وأ دبزلا لكأي ال فلح
 . ثنح

 فلح لجر نعو ۔ هللا همحر - نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 فيسكلا وا عشاقلا يرتشي له هلكأي الو كمسلا يرتشي ال

 ` ` ؟ كمسلا نم امهو وا هلكأي وا

 ملو هنيميل السرم فلح اذا هنا انعم يذلا تفصو ام ىلعف

 اذاف كمسلا نم انعم فيسكلاو عشاقلا ناف ةين هل نكي

 ملعا هللاو ةين هل نكت مل هنا : لوقي ثنحو امهدحا وا امهارتشا

 . باوصلاب

 . الف ةيمستلا يف اماو ىنعملا يف يعم ثنحي : هريغ لاق

 ؟ فيسكلاو عشاقلا لكأيا كمسلا نع فلح لجر نعو

 . كمس وه : لاق

 له رقبلا محل هتينو محللا لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 يف ءاهقفلا فلتخا دق :ءالعلا لاقف ؟رقبلا محل ىوس لكأي

 . انيمي رقكيلف هاوس لكا نا : لوقأف انا اماف كلذ

۔٣٣٨۔



 ريغ نم فلح نم لك نا انظفح يذلا :لاقف حبسم اماو

 ناو هيلع سأب الف هاوس لكا ناف هنيمي يف هتين هلف فلحتسي نا

 الف هريغ لكاف رقبلا محل ىون نا : يراوحو مشاه لاقف
 كمسلا هتين لخداو هلك محللا لكأي ال فلح ناو هيلع سأب

 لكا ناف هتين يف هلخدا اذا كمسلا لكأي ال : مهلك اولاقف
٠ 

 .مه

 . تنح

 فلح ءيش ىلع هتين رضحاو فلح نم لك :رثؤملا وبا لاق

 ناك ناو فلحلا دنع اهدقتعا اذا هتين هيلعو .هتين هلف هنع

 . هعفنت الو ةينلا هرضت الف هدعب وا فلحلا لبق يوني

 ناو اهجو ةبرص نم لكأت ال تفلح ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ باصقلا نم ايل ذخا اهجوز

 لكأف نبللا اذه نم لكأي ال فلح اذا رثؤملا ابا تلأس : ةلأسم

 ؟ دبزلا

 ثنح : لاق

 دبزلا لكأي نا سأب الف هنيعب انبل دجي ملو نبللا لكأي ال فلح ناو
 . نبللا نم صلاخلا

 ؟ طقالاف : تلق

 . نبل هنال هلكأي نا هل سيل :لاق

 )١( لصالا يف اذكه .

 ۔ ٣٣٩ ۔

 



 معن :لاق : هريغ لاق

 دبزلا لكأي مل نبللا نم لكأي ال فلح اذا :لاق نم لاق دقو

 ، نبللا لكا دبزلا لكأي ال فلح ناو ،نبللا نم دبزلا نال
 نم سيل نبللا نال نبللا لكا دبزلا نم لكأي ال فلح ناو

 نبللا اذه نم لكأي ال فلح ناو نبللا نم دبزلاو دبزلا

 . هدبز نم الو هنم لكأي ال :لاق نم لاقف
 . هريغ هدبز نال هدبز نم لكأيو هنم لكأي ال :لاق نم لاقو

 دبزلا سيلف دبزلا هنم جرخ اذاف نبللا نم لكأي ال فلح امناو

 ال لجر فلح اذا : لوقي ناك ناهثع ابا نا : ليقو : ةلأسم

 . نبللا ريغ نمسلا نا اهنمس نم لكأف ةاشلا هذه نبل نم لكأي

 . نبللا نم وه : ىسوم لاقو
 لجر نع هدنع اناو لئاس هلأسو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 ولغي ال دبزلا نأل .ال : لاق ؟دبزلا لكأيا نبللا لكأي ال فلح

 . نبللا نم

 . رانلاب مح اذا نمسلا لكأي نكلو : لاق

 . محللا لكأي ال فلح لجر يف لاقو هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 . يرطلا كمسلا لكأي ال :لاق

۔٠٤٣۔ ا



 ال فلح لجر نعو {} رقعج نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 لكاو ىرخا اهب ذخاو ةاشلا كلت تعيبف انمث ةاشلا هذهل لكأي

 ىلا كلذف ةين هل نوكت نا الا ثنحي نا فاخأف ةيناثلا نمث نم

 ال هنا ؛ يعمف نمسلا لكأي ال فلح يذلا اماو : ةلأسم

 . نمسلا هنم نوكي ام لاح نم جراخ ابللا نال ابللا لكأي

 يتلا ةحفنلا لكأف نبللا لكأي ال فلح يذلا اماو : ةلأسم

 ثنحي ال هنا ةيمستلا ىنعم ىلع جرخي هنا ؛ يعمف .رطشلا يف

 لكأي ال فلح يذلا امإو ، ثنحلا هيلع فاخأف ىنعملا يق اماو

 يف يل نيبي الو اهرطش لكأي نا هل نا ؛ يعمف ةاشلا هذه نبل

 . فالتخا كلذ

 نبل لكأي نا هل له دعجلا نبل لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 يفو ثنحلا هيلع عقي ىنعملا يف هنا ؛ يعمف & مطايطلاو ناضلا

 كلذ عمجيو ايسا كلذ نم فنص لكل ناوجرا ينال ثنحي ال ةيمستلا

 . نأضلا مسا

 نميف دمحا نب نسحلا يلع يبا نع بسحا : لاق : ةلأسم

 نم لكاف حلم كمسلا يف ناكو ديز كمس نم لكأي ال فلح

 هيلع ثنح الف ؟ال ما اثناح نوكيا حلاملا كلذ نم حولمم ماعط

 . ملعا هللاو

-۔٣٤١۔



 ماعنالا محل لكأي ال فلح نمع ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 . ثنحي ال نا ينبجعي :لاق ؟ثنحي له لعو وا يبظ محل لكأف

 وا يبظلا محل لكأف منغلا محل لكأي ال فلح ناف :لاق

 ؟ لعولا

 . ثنح هنا ؛ يعمف

 نمو خايشالا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ماظعلا يف يذلا خملا لكأف محشلا الو محللا لكأي ال فلح

 لكأي ال فلح لجر يف :هللادبع وبا لاق ؛ هنم : ةلأسم

 سأب ال هنا هحبذ مث اهنبل نم يدج عضرف ةاشلا هذه نبل نم

 اضيا لكأي الو نبل نم هتحفنا يفام لكأي الو همحل لكأي هيلع

 . لسغي ىتح ةحفنألا

 نا هل زوجيأ اهلسغي نا لبق نم ،اهاوش ناف : تلق

 . ملعا هللاو ثنحي هناف لعف ناف اهلكأي ال : لاق ؟اهلكأي

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 وا اناجنذاب لكأف يوشلا لكأي ال فلح نم :ديعسوبا لاق

 وه هنال محللا يوش لكأي ىتح ثنحي ال هناف هريغ وا اكمس

 هنا يدنع اميف ىون امووهف ةين هل نوكت نا الا فورعملا يوشلا

۔٣٤٢۔



 الو .اهمحل نم لكأي ال ةاش نع فلح لجر نعو : ةلأسم

 . لكاو اهمحل نم لدابف هل ةين

 اهعاب نا كلذكو ،اهنم لدبلاف اهمحل نم :لاق اذا لاق

 . نمثلاو لدبلا لكا اهسفن اهمحل ىنع نوكي نا الا اهنم اهنمثف

 نمو ،۔خايشالا باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 هنال ماعنالا الو جاجدلا محل لكأي مل ريطلا محل لكأي ال فلح

 .ربطلا نم

 لكأف محشلا الو محللا لكأي ال فلح نمو ؛ هنم : ةلأسم

 . هيلع ثنح الف ماظعلا يف يذلا خملا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 مويلا ؛ يعم ىدغتت نا بحا : لجرل لجر لاق اذاو

 . مويلا كلذ دعب ىدغت نا هيلع سأب الف هعم ىدغتي ال فلحف

 فلحف . يعم لكأت نا بحا : لجرل لجر لاق اذا كلذكو

 . مويلا كلذ دعب هعم لكا نا سأب الف مويلا هعم لكأي ال

 جاجدلا ضيب الا بنجتي ال ضيبلا لكأي ال فلح نمو

 .ريطلاو
 ةاش محل لكأي ال فلح لجر نع نسحلا نب دمحم تلأسو

 ؟ثنحي له سيت محل لكا مث السرم الا كلذ يف هل ةين الو

 .ال :لاق

۔ ٣٤٣ ۔



 يف هل سيلو منغلا هتينو ةاش محل لكأي ال فلح ناف :تلق

 معن :لاق ؟ثنعحي له منغلا نم ىثنالا محل ىلا دصقم كلذ

 محل لكا مث ةاشلا محل لكأي ال فلح اذا كلذكو :لاق

 . منغل ا عيمج محل لكا اذا ثنحيو ثنحي هناف سيت

 ةلزنمب وهف منغلا محل لكأي ال فلح نا كلذكو :تلق

 ؟ ةاشلا

 . عماج مسا هنال معن : لاق

 . معن :لاق؟عماج مسا زعملا كلذكو :هل تلق

 اهروكذل عماج مسا دعجلاو نأضلا محل كلذكو : هل تلق

 ؟ اهثاناو

 . معن :لاق

 اهثانإو اهروكذل ةعماج رقبلاو لبالا كلذكو : تلق

 . معن :لاق

 ةقان محل لكاف لامجلا محل لكأي ال فلح نمف : هل تلق

 نود لبالا نم روكذلا صخي لاهجلا نال ال :لاق ؟ثنحي له

 . ثانالا

 ؟ نأضلا نم ناركذلا صخي مسا شابكلا كلذكو

 معن : لاق

۔ ٣٤٤ _۔



 نم هيلعو هل بجي ام ةاش ةئايب ةأرما جوزت لجرف :هل تلق

 لاهجلا يف : هللادبع يا لوق ىلع هيلع بجي :لاق ؟ءاضقلا

 منغلا نم ةئام وا هايشلا نم ةئام : لوقي ىتح ىثنا ةاش ةئام

 . ثانالاو ناركذلا نم ءاش امم يضقي نا هل ناك كلذ لاق اذاف

 ناركذلاق ةقان ةئام وا ةرقب ةئام وا ةدعاج ةئام : لاق ول كلذكو

 عقو ظفللا يف تعمتجا اذاف اهئايساب ثانالاو . اهئايسأب ةنئاب

 : .اعيمح ثنحلا اهيلع

 ايل لكأف ايحل هتيب لخدي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . محللا نم ءيش هسارضا يفو لخد مث هتيب نم اجراخ
 . هيلع س سأب ال : لاقف

 ؟ تيبلا يف هظفل مث للخت : تلق

 هيلع فاخا : لاقف

 ثنحي ال نا وجرا :لاق ؟هظفلي مل هقرغ مث للخت ناف : تلق

 . هللا ءاش نا كلذ يف

 ايرط لكاف ايل لكأي ال فلح لجر نعو دايزوبا : ةلأسم
 ؟ كمسلا نم

 . محللا ىون نوكي نا الا ثنحي ال :لاق

 كمسلا نال ثنح ال ۔ هللا همحر _- : بوبحم نب دمحم لاق

 . هتينب هيلا دصق نوكي نا الا محللا نم

۔٣٤٥۔



 . ذخأن هب :رثؤملا وبا لاق

 فلح نمع رقعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلأسم
 اهيف هل ةاش نبل نم لكأف هل يه ةاش نم الا نبللا برشي ال

 كلذكو ةصلاخ ةاشلا هل نوكت ىتح ثنحي هنا يدنعف اهفصن

 . ليكلاب نبللا مسق ول
 نبل نم لكأي ال فلح لجر ىيف :هللادبعوبا لاق : ةلأسم

 هيلع سأب ال هنا هحبذ مث اهنبل نم يدج عضرف ةاشلا هذه

 اضيا لكأي الو نبل نم هتحفنا يفام لكأي الو همحل لكأب

 . لسغت ىتح ةحفنالا

 ؟اهلكأي نا هل زوجيا اهلسغي نا لبق نم اهاوش ناف : تلق

 .ثنحي هناف لعف ناف اهلكأي ال :لاق

 نبل نم لكأي ال فلح لجر يف : هللادبعوبا لاق : ةلأسم

 معن : لاق ؟اهنبل نمس نم لكأي له هتأرما

 نبللا نم لكأي له نبللا اذه نم لكأيال فلح ناف .: تلق

 . نبللا نم نئاب نمسلا نال . معن : لاق ؟ هنمس

 يف نمسلا نم لكأي ال : ليق دقو معن :لاق : هريغ لاق

 . دودحم ريغ وا ادودحم ناك اعيمج نيهجولا

 ناك ناو دودحم ربغ ناك نا لكأي :لاق نم لاقو : ةلأسم

 . هنمس نم لكأي مل ادودحم انبل

۔٣٤٦۔



 لجر يف ۔ هللا همحر ۔ : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم

 تيبلا اذه نم هتأرما تذخا نا هللا دهع يلع :لاقف فلح

 . ثنحف ىحضالا هذه محل لكأي ال هنا ائيش

 . نيمي ةرافك هيلع : لاق

 ؟ اهمحل نم لكاو ةفرع مويل محلل ةاش حبذ ناف : تلق

 . ىحضالا موي لبق اهحبذ اذا زئاج : لاق

 نع ىلع يبا نع مشاه نب دمحم نع دجوي امبو : ةلأسم

 كسمأف هنيمي ركذو اهضعب بلحف ةاش بلحي ال فلح لجر

 .اهلك اهبلحي ىتح ،ال :لاق ؟ثنحي له بلحلا نع

 هذه نبل بلحيال : لاق نوكي نأ الإ ثنحي : هللادبعوبأ لاقو

 . اهلك اهبلحي ىتح ةاشلا

 اهنم بلح وا اهبلح اذا ثنحي هنا :ليق دقو ؛ ١ هربغ نمو

 اهعرض يف يذلا ةاشلا هذه نبل ىلا دصق نوكي نا الا اهنم ائيش

 . هلك هبلحي ىتح ثنح ال هناف دودحملا

 ال هنا يوني نا الا ائيش هنم بلح اذا ثنحي :لاق نم لاقو

 هل سيلف ةاشلا هذه نبل لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . هنم لكأي ال هنم برشي ال فلح اذا كلذكو هنم برشي ن ١

-۔٣٤٧۔



 سيلو ةيمستلا يف كلذ :هل ليق دق هنا ؛ يعمو :هريغ لاق

 . ىنعملا ىلع كلذ هل

 نم لكأف ةاشلا هذه محل لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . هللا ءاش نا سأب نوكي ال نا وجرا يناف كاهمحش

 نال كلذ هل سيل : ليق دق هن ا ؛ يعمو : هريغ لاق

 . محللا نم محشلا

 ىرا ايف ؟اهمحل لكأيا كاهمحش لكأي ال فلح ناو ؛ هنمو

 . محللا نم ائيش محشلا يف نا ملعي نا الا اسأب

 كلذ نم لكأي نا ينبجعيو هيف فلتخي امم اذه :هريغ لاق

 . ةيمستلا ىلع

 نع فلح لجر يف لاقو ناورم يبا نع بسحا امم : ةلأسم

 ىتح ةحفنالا لكأيالو معن : لاق ؟ ةحفنالا لكأيا نبللا

 ..لوقلا ضعب يف اهلسغي
 . ةيمستلا يف نبلب سيل كلذ نا : لاق نم لاقو

 نبل نبجلا نا : لوقي نم لوق ىلع نبل وهف ىنعملا يف اماو
 ةحفنالا دح ىلا ريصي نل هلاحب انبل نوكي نا الا ناميالا يف

 . نبل كلذف

 محللا لكأي ال فلح نميف :ءاهقفلا ضعب لاق : ةلأسم

 لكل نال محللا لكا محشلا لكأي ال فلح نمو محشلا لكا

۔٣٤٨۔



 .اذه لثم ناك ام لك كلذكو هب درفني افورعم ايسا ايهنم دحاو

 لكاف محللا لكأي ال فلح نميف فلتخا دق : هريغ لاق

 محللا لكأف محشلا لكأي ال وا محشلا

 . ثنحي :لاق نم لاقف

 . ثنح ال :لاق نم لاقو

 هلكأي ال نبللا نع فلح نمع يراوحلا ابا تلأس : ةلأسم

 : لوقلا ضعب يف دجوي هنا الا معن :لاق ؟ثنحي له هبرشف

 ثنخي ال دبزلا لكاف ،هبرشي ال نبللا نع فلح نم
 . ثنح هنا :رخا لوقو

 هلكأي ال قيوسلا نع فلح نم :رثؤملا وبا لاق : لاقو
 . ثنح هبرشف

 . ثنحي هنا :رثؤملا ييا لوق ىلع : لاقف

 ىف هنم ائيش لخداف نبللا لكأي ال فلح نم تلق : ةلأسم

 ناكو ءاودلا يف جزتما دق نبللا ناك نا :لاقف ؟ هبرشف ءاود

 ءاودلا هبلغي مل نبللا ناك ناو ثنحي مل بلاغلا وه ءاودلا

 يبا باوج نم :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 عم هطلاخف هبرشي وا نبللا لكأي ال فلح يذلا يف .لا رباج
 . هريغ

۔ ٣٤4٩ _۔



 كلذ هقرغف هريغ وا ءام يف نبللا نم عقو نا كلذكو :لاق

 . ثنحي ملو هنم برشو

 . ثنح لكا وا هبرشو هقرغي مل ناو هنم لكا نا كلذكو

 يف كلذ عضوف لفلفلا وا حزقلا وا لخلا نع فلح ناف : تلق

 . اهنم لكا نا ثنحي هنا ىأرف كلذ لثم هري ملف ردق

 يف اماو ةيمستلا يف ثنحي ال هنا : ليق دقو :لاق ؛ هريغ نمو

 ` .كنحيف ىنعملا

 وا نبل اهيفو اهنيعب ةاش نبل نع فلح ناق : تلق : ةلأسم

 نم اذه نا بسحف ؟ال ما دودحملا نم كلذأ اهيف نبل ال

 اهيف ناك هنع فلح اذا اهنبل نم لكأي نا ىرا تسلو دودحملا

 . . نبل نكي مل وا نبل هنيمي دنع

 هيلع فلحو هنيعب نبل اهيف ناك اذا : لاق ؛ هربغ نمو

 : ليقا دقف هنيعب نمل اهيف نكي ل اذا اماو دودحملا نم كلذف

 . دوذحملا ريغ نم هنا

 ةلخنلا ةرمث كلذكو دودحملا نم سيل اهنبل :لاق نم لاقو

 . هوحنو اذه وحن ىلع ضرالا ةرمثو

 اضيا كلذ بحا الف ،اهنمس نم لكا نا : تلقو ؛ .هنمو

 . باوصلاب ملعا هللاو

۔ _ ٣٥٠



 فلح نم :لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقو ؛ هريغ نمو

 . نبللا نم نمسلا نال اهنمس نم لكأي مل اهنبل نم لكأي ال

 . نبللا ريغ مسا هنال هنم لكأي :لاق نم لاقو

 . هنيعب نبللا نم لكأي ىتح :لاق نم لاقو

 .اهنمس نم لكأي نا ثنحيف : تلق ؛ هنمو

 لوقلا ىضم دق. ؛ هريغ نمو :لاق

 ؟ هنمث نم لكأيو هعيني وا هليدب لكأيو لدبيلف : تلق

 ةاشلا هذه نبل لكأي ال فلح اذا امأف :لاق ؛ هريغ نمو

 وا ادودحم ناك هيلع ثنح الو اهنمث لكأيوا لكأيو اهنبلب لدبي هناف

 . دودحم ريغ

 هليدب لكا هلكأي ال فلحف هنيعب انبل ناك اذا :لاق نم لاقو ب

 ليدب لكأي مل نبل اهيف سيل ناك ناو ،هنمث لكأيو دودح هنال

 لكأي ال فلح نم اماو هنمث كلذكو دودحمب سنيل هنال اهنبل

 ۔: دودحم ريغ وا دودحم نبل نم

 .. .هليدب نموا هنمث لكأي هنا :لاق نم لاقف

 هل كلذ لكو هليدب نم الو هنمث نم لكأي ال :لاق نم لاقو

 .زئاج كلذ لكف ةين هل نكت مل ناف هتين ىلا كلذ يف وهو ناعم

 لكأف هنيعب ايحل وا .محللا لكأي ال فلح نا .: تلقو ؛ هنمو

 . كلذ يف ثنحي نا فاخأف هنم نادوج وا اقرم هنم

۔ ٣٥١ -



 وا ادودحم ناك ثنح هنا : ليق دق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 . دودحم ريغ

 دودحملا ريغ يف ثنحي الو دودحملا يف ثنحي :لاق نم لاقو

 . دودحملا ريغ يف الو دودحملا يف ثنحي ال :لاق نم لاقو

 محللا نم وا محللا اذه نم لكأي ال فلح لجر نعو

 . دودحح ربغ وا ادودحم محللا ناك فالتخا هيف كلذ لكف

 ةلخنلا هذه ةرمثو ةاشلا هذه نبل نا : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . دودحملا نم هنا : ليق دق ضرالا هذه وا

 فلح نيح اهيف ءيش نم الا دودحملا نم سيل : ليق دقو

 هيف ثنح ال هنا هلكأي ال ثنح دودحم لك يف : ليق دقو

 . هلك وه هلكأي ىتح

 ال ةاش نيل ىلع فلح لجر نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 دبزلا لكأيا هبرشي

 فلح وا نبللا نم دبزلا نال دبزلا لكا هل زوجي ال :لاق

 نم قرملا نال ال : لاق ؟قرملا برشي له ةاش محل لكأي ال

 . محللا
 ال فلح نمع رقعج نب دمحم رباج ابا تلأسو : ةلأسم

 ؟ ثناح وهف هقرم نم لكاف كلذ خبطف محشلاو محللا لكأي

۔ ٣٥٢ ۔



 تيقب دق نوكي نا الا ثنحي مل ايهنيعب ايهلكا ىون نا : لاق

 ايهقرم نم عيش ايهنم

 هيف باذ دق قرملا نال ثنحجي هنا يأرف ؟ لوقلا لسرا ناو : تلق

 . ايهنم

 اذه : ليق دق معن :لاق ؛ هريغ نمو

 محشلا وا محللا نم لكأي نا الا ثنحي ال :لاق نم لاقو

 . هريغ وا قرملا نم ايهطلاخ امو ايهنم ءاج ام لكأي ال نا يوني وا

 هريغ وا ايل خبطو قرملا لكأي ال فلح ناف :تلق ؛هنمو

 دعب بطر وهو هريغ وا محللا كلذ لكأف هنم جرخا مث قرمب
 ؟ سبي نا

 . هيف قرملا نال ثنحي : لاق

 معن :لاق ؛ هريغ نمو

 محللا نع انئاب قرملا لكأي ىتح ثنحي ال : ليق دقو

 هريغ كلذك قرملا مسا هيلع عقي الف محللا اماف : هريغ لاق

۔٣٥٣ -





 نوسمخلاو اثلا بابلا

 رمت وأ بطر نم ناك اهيب نيميلا يف

 كلذ هشا امو

 الف ةرج يف الخ لمعف ذيبنلا برشي ال فلح لجر نعو

 ملسم ناك :لاق ؟اثناح هارت له اهنم برش ذيبنلا دح يف راص

 ريصي ىتح ذيبن وهف ذيبنلا دح يق ماد ام :لوقي ميهاربا نبا

 .الح

 ناو .لخ وهف الخ سسا ناك نا ةينلاب هنا : نورخا لاقو

 . ذيبن وهف اذيبن سسا ناك

 ثنحي ال ةينلاب : لوقي نم لوق ىلعف

 . ملعا هللاو ثنحي هناف لاوحالاب : لوقي نم لوق ىلعو

 . ثنحي مل رمتلا لكأف سبدلا لكأي ال فلح نمو

 هنال ثنح سبدلا نم لكأف رمتلا نم لكأي ال فلح نمو

 . سبدلا نم هسيل رمتلاو رمتلا نم

 نا دارأف هتأرمال ةلخن ةرمث لكأي ال فلح لجر نع لئسو

 ثنح الو ، كلذ هل معن : لاق ؟ كلذ هل له اهب ضياقيوا اهعيبي

 . اهنيعب ةدودحم ةفورعم ةلخنلا تناك اذا هيلع

 ارمت لكأي ال فلح لجر يف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم

 ۔ _ ٣٥٥



 . ثنحي ال ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له افشح لكأف

 ؟ثنحي له السبم لكأف رمتلا لكأي ال فلح ناف :تلق

 نا فاخأف ىنعملا يق اماو ةيمستلا يف ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق

 . نيهجولا دحا نم هيف نيبي الو ثنحي

 الا بارجلا اذه عيبي ال فلح لجر نع لئسو : ةلأسم

 : لاق ؟ثنحي له رثكا وا كلذ نم لقأب اهعاب مث مهارد ةعبسب

 ىنعملاو ةيمستلا يف ثنحي هنا يدنعف كلذ نم لقاب اهعاب نا اما

 اماو ةيمستلا يف ثنحي هنا ؛ يعمف كلذ نم رثكاب اهعاب ناو

 ناو ةين الب السرم ناك نا اذه يف يدنع ثنح الف ىنعملا يف

 . مكاحي نا الا ىون ام هلف ةين هل ناك

 الا سبدلاو لخلا لكا رمتلا لكأي ال فلح نفو : ةلأسم

 نم الو هلخ نم الو .هنم لكأي الف دودحم رمت نع فلحي نا

 . هلك هلكأي ىتح ثنحي الف هلكأي ال : لاق نوكي نا الا هسبد

 نمو ،رسبلا لكا بطرلا لكأي ال فلخ نمو : ةلأسم

 فلح نا ةخسن يف دجويو بطرلا لكأي مل رسبلا نع فلح

 . كلذ يف رظنيف بطرلا لكا رسبلا نع

 نم لكا ةلخن بطر نم لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 . اهبطر الو اهرسب لكأي الف اهرسب لكأي ال فلح ناف ث اهرسب

 يبا نم باوج اذه : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

۔ ٣٥٦ ۔



 ةلخنلا هذه رمت نم لكأي ال فلح ناو ؛ الارفعج نب دمحم رباج

 كلذ ناك ناو { اهرمت نم يدنع وهف اهسأر يف بجح رمت نم لكأف

 اهريغ يدنع وهف اهتحت نم ضرالا يف أشن دق

 ةرمث نم ناك اذا ثنحي ال :ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . بجحلا

 كلذ اندجوو انظفح كلذكو ةلخنلا ريغ هنا كلذ : ليقو

 . يراوحلا يبا نع

 لكأف رمتلا لكأي ال فلح نمو رباج يبا باتك نمو. : ةلأسم

 الو هنم لكأي الف دودحم رمت ع فلحي نا الا ثنح ل سبدلاو لخلا

 ىتح ثنجي الف هلكأي ال فلح نوكي نا الا هسبد نم الو هلخ نم

 . هلك هلكأي

 ريغو دودحملا يف ثنحي ال :ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 . دودحملا

 فلح ناف : تلق رفعج نب دمحم رباج ابا تلأسو : ةلأسم

 لكأف ردق يف اسيرم هنم سرم وا الخ هنم لمعف رمتلا لكأي ال

 . سرملاو لخلا كلذ نم
 . ثنحي ال :لاق

 هب رشو اذيبن هنم لمعف لسعلا لكأي ال فلح ناف :تلق

 . ثنحم ال : لاق

 . (هرظن دق هنا هدلو رهزالا يل لاق امع) ةخسن )١(

 ۔ ٣٥٧ _۔



 ثناح وهف هنم لكأي ال فلح ناو . افالتخا اذه يف لعل : لاقو

 . كلذ ميمج يف

 . هلك اذه يف ثنحي : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 يبا باوج وهو :رهزالا نب دمحم يراوحلا لاق : ةلأسم

 .هرظن دق هنا :هدلو رهزالا ىل لاق امم رفعج نب دمحم رباج

 نم لكأف ارمت مويلا لكأي هنا وا ارمت مويلا لكأي ال فلح لجرو

 . تفصو ام ىلع ناك اذا رمتلا نم لكا دقف رمتلاب ىلغ دق قرم

 .اذهب ثنحي الو ربي ال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 نب ىسوم يلعوبا لاق : رهزالا نب دمحم نب يراوجلا لاق

 ال فلح نمو ثنجي مل لكأف محشلا نم لكأي ال فلح نمو : ىسوم
 . ثنحي مل لخلا لكأف ذيبنلا برش وا لسعلاو لخلا لكأف رمتلا لكأي

 ال فلح ناف رفعج نب دمحم رباج ىبا باتك نمو : ةلأسم

 لكا رسبلا نع فلح نا كلذكو رسبلا لكا بطرلا لكأي

 ۔اهرسب نم لكا ةلخن بطر نم لكأي ال فلح ناو بطرلا

 الو اهرسب نم لكأي الف ةلخن رسب نم لكأي ال فلح ناو

 . اهبطر

 رسبلا لكأي ال فلح نمو : ىسوم نب ىسوم يلع وبا لاق

 خضفلا لكأيال فلح نمو ثنح مل حضفلا لكأف رضخالا

 لكأف رسبلا لكأي ال فلح نمو “ثنحي مل رضخالا رسبلا لكأف

۔ ٣٥٨



 مل رسبلا لكاف بطرلا لكأي ال فلح نمو ثنحي مل بطرلا
 اذا ثنحي مل لسبملا رسب لكأف رسبلا لكأي ال فلح نمو ‘ثنحي

 لكأف لسبملا رسبلا لكأي ال فلح نمو لسبملا ريغ هنيميب دارا

 . ثنحي مل خضفلاو رضخالا رسبلا

 له هنمث الو بارجلا اذه لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 كلذ هل سيل : لوقأف ؟ماعطلا كلذ لكأي وا اماعط هب لدبي

 السرم ناك اذا هنمث وه هب هلدبا يذلا نال هب لدب ام لكأي نا

 هب هلدبا ام لكأيو هتين هلف مهارد رمتلاب ىون ناك ناو شهنيميل

 هاون يذلا رمتلا كلذ نم هب هارتشا ام اضيا لكأي الو هاون ريغ

 . ثنحي هناف لعف ناف

 ال فلح لجر يف ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 ةرمث لقي ملو ةرمث اهيف وا ةرمث اهيف سيلو ةلخنلا هذه ةرمث لكأي

 : لاق ؟ثنحي له ائيش هنم لكا مث اهنم لكا يتلا ةلخنلا هذه

 ال فلحيف ءاهنيعب ةمئاق ةرمث ىلع فلحي نا الا ثنحي معن

 ىتح ثنح ال هنا ائيش اهنم لكأي مث اهيف يتلا ةلخنلا هذه ةرمث لكأي

 .اهلك اهترمث لكأي

 الو ةدودحم ةلخنلا هذه ةرمث نا : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو

 دحح ل و ١ ةفورعم ةرمث دح دق ناك اهلك اهترمث لكأي ىتح ثنح

۔ ٣٥٩



 ةأرملا هذه زبخو ةاشلا هذه نبل كلذكو ةدودحم ةلخن ةرمثف

 . .اهديب اهلزغ ينعي ناك نا ةأرملا هذه لزغو

 ائيش دحي ىتح دودحمب سيل هلك اذه نا :لاق نم لاقو

 . دودحملا مكح هقحليو ادودحم نوكي مث هنيعب امئاق هنم

 اذه لكأت مل نا هتأرما قالطب فلح يذلاو : ةلأسم

 نم لكأي ايناو مجعلا الو فشحلا لكأي نا هيلع سيلف بارجلا

 . سانلا نيب فرعلا يناعم نم اهلثم سانلا لكأي ايك كلذ

 نا ؛ يعمف ؟ هلكأي ملو نيميلا دعب لسع هنم جرخ ناك نا اماو

 ناك نا اماو . ربي مل كلذ لكأي مل ناو هلكا نيميلا يف مزلي امم كلذ

 . هيلع عيش الف نيميلا لبق جرخ

 ؛ يعمف رمتلا اذه نم لكأي ال فلح يذلا اماو : ةلأسم

 هيلع عقي ال امم هنم ءاج امو هذيبنو هلسعو هلخ نم لكأي هنا

 ارمت هنم لكأي ىتح ةيمستلا ىنعم يف هيلع ثنح الو رمتلا مسا

 السرم رمتلا لكأي ال فلح نا كلذكو رمتلا اذه :لاق ناك اذا

 نم ىضم ام وحن ىلع فالتخالا هيف يرجي هنا ؛ يعمف

 .لوقلا

 ةلخن علطف ةلخنلا هذه علطي ال فلح نمو : ةلأسم

 لزنو اهسأر ىقرتوا ةلخنلا سأر ىذاح ىتح ةرجش وا اهبنجب

۔ - ٣٦٠



 علط دقف ةين كلذ يق هل نكي مل نا هنا ؛ يعمف علط ثيح نم

 . ملعا هللاو ءيشلا ىلع ولعلا عولطلا نال

 نا يدنع دعبي الو اعلاط نوكي ال ةيمستلا ىنعم يق هلعلو

 .هيف فلتخي امم اذه نوكي

 ةلخن ةرمث نم لكأي ال هنا هتلاب انيمي لجر فلح اذاو : ةلأسم

 . هريغل اهعاب ولو اهرمث نم لكأي نا هل سيلف لجرل

 ةرمثل ١ ىونو لجرل ةلخن ةرمث نم لكأي ال فلح اذا : ل اقو

 . كلذ دعب ترمثا اذا اهترمث نم لكاو اهنم لكأي مل اهنيعب
 له تبطر اف ةرسبل ا هذه لكأي ال فلح لجر نعو : ةل اسم

 هنا : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟هيلع ثنح الو اهلكا هل زوجي

 ةدودحم اهغال اهلكا اذا ثنحي

 . ثنح ال هنا : لاق نم لاقو

 هذه ةرمث نم لكأي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ٤ يعم : لاق ؟ ثنح له اهنم لك أف ةلماح ةبجح اهيفو ةلخنلا

 . ثنح الل هنا

 ةرمث نم لكأف ةلخنلا هذه نم لكأي ال فلح اذاف : هل تلق

 . ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنتحي له ةبجحلا

 . ثنحي هنا :لوقلا ضعب يقو

۔٣٦١۔



 لكأف ةلخنلا هذه ترمثا امم لكأي ال فلح ناف :هل تلق

 .اهبجح ةرمث نم

 . افالتخا كلذ يق ملعا الو ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق

 نم لكأف ةلخنلا هذه تلغا امم لكأي ال فلح ناف : تلق

 . ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له ةبجحلا ةرمث

 . ثنحي هنا :لاق نم لاقو

 نم لكأف ةلخنلا هذه ىلعأ يف امم لكأي ال فلح ناف : تلق

 ؟ ةبجحلا

 . ثنحي ال ليق هنا ؛ يعمو . ثنحي هنا ؛ يعم : لاق

 بطرلا لكأي : لاق ةهكافلا نع فلح اذاو (ةيشاحلا نم) : ةلأسم

 خيطبلا كلذكو ةهكافلا نم ايهجرخا دق ىلاعت هللا نال نامرلاو

 نع فلح اذاو 3 ةهكافلا نم سيل كلذ هبشا امو زوجلاو جنرتالاو

 ام مدالا ايناو كلذ هبشا امو نبجلاو ضيبلا لكأي هنا : لاق ؟ مدالا

 . هب مدأتي

 سبدلا لكأي له رمتلا لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟هنم وه امم هريغو لخلاو

 رمت الو رمتلا اذه لكأي ال فلح اذاو ؛ كلذب سأبال : لاق

 هنال هنم ءاج ام الو هلخ الو هسبد الو هلكأي مل ةلخنلا هذه

 . دودح

۔٣٦٢۔



 معن :لاق ؛ هريغ نمو

 مل رمتلا لكأي ال فلح اذا لوالا يف ثنحي هنا :ليق دقو

 .ادودحم نكي مل ولو رمتلا نم ءاج ام لكأي

 .رمتلا ينعي ادودحم ناك ولو هيلع ثنح ال :لاق نم لاقو

 اهرمث لكأي ال فلح اذا ةلخنلا يف اوفلتخاو

 دودح هنا : لاق نم لاقف

 دودحم ريغ هنا : لاق نم لاقو

 ىتح ثنجي مل ادودحم ائيش لكأي ال فلح نم : لاق نم لاقو

 . هلك هلكأي

 . هلك هلكأي ال هنا يوني نا الا ثنح هنم لكا اذا : لاق نم لاقو

 هنم لكأي ال هنا يونيوا هلك هلكأي نأ الا ثنحي ال ::لاق نم لاقو

 نم ثنحي الف ادودح ةلخنلا رمث ناك اذاو هلكأي ال هنا هنيمي عم ائيش

 . هلك هلكأي ىتح اهرمت نم لكا

٥ 

 ع )١)

 لسعلاو لخلا لكأي له رمتلا لكأي ال فلح لجر يف ىلع يبا نع

 . هنم ءاج ام الو هلك هلكأي الف دودحح ء يش نع هنيمي

 )١( يميمتلا ةخسن .

 ۔٣٦٣۔



 ةأرما يف نايثع نب ناميلس نع عايس باتك نمو : ةلأسم

 ؟ اقذع اهل دحف اهجوز فارخ نم لكأت ال تفلح

 . فارخلا ربغ دادحلا : ناميلس لاقف

 ال فلح لجر : لاقف لجر هلأسو هللادبع يا نع : ةلأسم

 ؟ اهرسب نم لكأيا ةلخنلا هذه بطر نم لكأي

 . معن :لاق (

 ؟ تنرقا دق ةرسب ناك نا تيآرا : لاق

 الا ةرسبلا نم يقب ام لكأيو ابطرم اهنم ناك ام عطقي : لاق

 ولو ةبطر تناك ولو اهلكأي الف اهنيعب ةرسبلا هذه :لوقي نا

 . ةرمت تراص ولو اهلكأي الف اهنيعب ةبطرلا هذه لكأي ال فلح

 لخلا لكأي له رمتلا لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 فلح اذاو ، كلذب سأب ال :لاق ؟هنم وه امم هريغ وا سبدلاو

 هلخ الو هسبد الو هلكأي مل ةلخنلا هذه رمت الو رمتلا اذه لكأي ال

 ٠ رمح نب لمح ظمح اضي ١ كلل ذكو دو لح هز ال هنم ء اج ام الو

 )١)

 . يلع يبا نع مشاه نب دمحم نع يميمهلا

 لخدي ال فلح لجر يف راحصب رثؤملا ابا تلأسو : ةلأسم

 ؟ هتيب هلخدا مث الخ هلعجف رمتلا اذه هتيب

 )١( لصالا ىف يميمتلا .

 ۔ ٣٦٤ ۔



 . ةراصعلاو ىونلا هنم حرط دق هنال سأب ال :رثؤملا وبا لاق

 نم باوج اذه :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 لوا نم لكأي ال فلح لجر يف :تلقو ،لا رفعج نب دمحم

 هنم لكا نا ثنحي ال ؟ ناكم هيف له هرخآ نم الو بارجلا اذه

 وحنو رهشلاو بارجلا نا ملعاف اذه ريغ ءايشالا عيمج يف كلذكو

 رخالاو اهنم لوالا نيب قرفلا رصبن نا الا اهزييمت نيبتسي ال يذلا اذه

 لكأي ال فلحف تالخن ثالث نوكيف ءايشالا نم زيمتي ام لثم اماو

 يف نوكي ال نا وجرأف تالخنلا ينعي نهرخآ الو نهلوا هرمث نم

 . اذه وحن ىلع ءيجي امو بايثلاو لاجرلا يف كلذكو سأب طسولا

 الخ هنم لوازف رمتلا اذه قوذي ال فلح نمو : هريغ لاق

 . ةرافكلا هيلعف لخلا لكا اذا هقاذ دقف لخلا لكأف

 نع فلح نمو { لا رفعج نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 نا لبق ةفقاو ةعارز وا ةرمث وا كردت نا لبق ةفقاو ةلخن ةرمث

 جاتنلا ربكو تكرداو ةرمثلا تداز مث ةريغص ةباد جاتن وا كردي

 ما دودحملا نم وهو كلذ لدب لكأيو هعيبي وا اذهب لدبي نا هلأ

 هنمث لكأيو هعيبي وا هب لدبي نا هلو دودحملا نم انعم وهف ؟ال

 ضرالا يف ةعارزلا تناك اذا ،ملعا هللاو جاتنلا كلذكو

۔ ٥ ٣٦ _۔



 . تب اوصل اب ملع ١ هلل او هما هتحتن لق جاتنل او ةلخنل ١ ق ةرمثل او

 ةرمث وا ةاشلا هذه نبل نا : ليق هنا ؛ يعم كلذك : هربع لاق

 . دودح هنا : ليق لقف ضرالا وا ةلخنلا هذه

 فلح نيح اهيف ءيش نم الا دودحمب سيل : ليقو

 هيف ثنح ال هنا هلكأي ال هنا فلح دودح لك ف : ليق دقو

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا نعو : ةلأسم
 هرظن هنا هدلو رهزالا يل لاق امم ،لا رفعج نب دمحم رباج

 لكأف ارمت مويلا لكأي هنا وا ارمت مويلا لكأي ال فلح لجر نعو

 . تفصو ام ىلع ناك اذا رمتلا نم لكا دقف رمتلاب لح دق قرم نم

 كلذ نال ارمت كلذ نوكي ال : ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 ناميالا يف بهذي نم ىلع كلذ داع امناو رمتلا مسا نم جراخ
 .ارمت لكا نوكي ال ةيمستلا ىلع اماو ىنعملا ىلع

 اذه لك 0 ال فلح لجر نعو . هللا دبح يب ١ نعو : ةل اسم

 كلذ لكأي وا اماعط هب لدبي نا هل له هنمث الو بارجلا

۔٣٦٦۔



 يذلا نال هلدبا ام لكأي نا كلذ هل سيل : لوقأف ؟ماعطلا

 ىون ناك ناو هنيميل السرم وه ناك اذا هنمث نم وه هلدبا

 الو هاون يذلا ريغ نم هب هلذبا ام لكأيو هتين هلف مهارد نيميلا

 هناف لعف ناف هاون يذلا نمثلا كلذ نم هب هارتشا امم اضيا لكأي

 نكي مل اذاف ةلخنلا هذه بطر لكأي ال فلح يذلا اماو : ةلأسم

 ريغ رمتلا نال اهرمت لكأي نا هلف هيلا دصقي ادودحم ابطر كلذ

 نا هل ناك دودحم ريغ ارمت اهرمت لكأي ال فلح ول كلذكو . بطرلا

 وا هلسع لكأف يناجرج لثم ادودحم ناك اذا اماو اهلخو اهلسع لكأي

 اذاف دودحملا نم يدنع يناجرجلاو . هيف فلتخي امم كلذ ناف هلخ

 مهنمو ثنحلا هيلع ىري نم مهنمف هلسع وا هلخ لكأف هلكأي ال فلح

 . ثنحلا هيلع ىري ال نم

 نم لكأف ةلخنلا هذه رسب لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 ءيش يف هل نكي مل ام كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعمف ١0)اهلسبم

 همعطاف ىون هروث معطي ال فلح ناو ءيش نود كلذ نم

 ارمت

 ثنحي ال ةيمستلا ىلعف كلذ يف هثنح يف فلتخي هنا ؛ يعمف

 . ثنحي ىنعملا ىلعو يدنع

 . رانلاب يلغملا رسبلا لسبملا )١(

 ۔ ٣٦٧١ ۔



 وهف اهرمت نم همعطأف ةلخنلا هذه مجع : لاق نا كلذكو

 . عاوس يدنع

 هربد وا هلبق يف نقتحاف ىوادتي ال فلح ىذلا اماو : ةلأسم

 مل ناو ثنح دقف كلذ هانعم يف ىوادتف ةباصا كلذب قفاو وا

  

۔٣٦٨۔



 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 برشلاو لكألاب نيميلا
 اذيبن وا انبل وا ءام برشف اماعط لكأي ال فلح لجر نعو

 لخلاو ذيبنلاو ءاملا يف اثناح هارا ال يناف ،ارمخ وا الخ وا اسبد وا

 . ماعط ايهف سبدلاو نبللا اماو ، ماعطب سيل كلذ نال

 وهف هب شاعي عيش لك نال ثنح اشيع : لاق ناو : لاق

 . شيع

 ضعبب مدأتف نالف ماعط نم لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 هلمعي يذلا غبصلا نم وا نمس وا لخ وا تيز نم مادالا

 .رحبلا دنع ساانلا

 نم سيل هنال لخلا يف الا اثناح هارا :ءاهقفلا ضعب لاقف

 . ماعطلا

 مث الخ لمعف ذيبنلا برشي ال فلح لجر نعو : ةلأسم
 رصع ناف ،هيلع ثنح الف ذيبنلا يف راص ثنح مث هنم برش

 هرصع امل هنم برش مث ذيبن رمت
 . ذيبنلا يف ريصي ال ثنحي ال : لاق

 لكأف نالف عم اماعط لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 .ةققحملا ةخسنلا يف اذكه )١(

 ۔ ٣٦٩ ۔



 معنف ؟ اماعط كلذ نوكيو ، ثنحي له ناهدالاو مادالا نم هعم

 ""ه نيلكالل غبصو نهدلاب تبنتإ» : لاق ىلاعت هللا نأل ثنحي
 . مادالا نم هنا : ليق دقو

 نم لكأف نالف ماعط نم لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ نالف حلم

 الو ماعطلا نم سيل حلملا نا :ءاهقفلا ضعب لاق دقف

 . تفصو ام ىلع ثنجي

 اهمعطأف .اشيشح هتاش معطي ال فلح نمعو : ةلأسم

 . هطرخ ردس قرو

 شح ال :لوقي ىتح سأب ال ىسوم نع ظفحي هنا :لاقف
 .رجشلا نم قرولاو ارجش اهل

 باوج نم :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 نب رهزالا يلع يبا طخب وهو ىسوم نب دمحال رفعج نب دمحم

 مث ،هل ةين الو ابارش برشي ال فلح يذلا نع تلأس دمحم

 نم برش اذا ثنحي هنا ىرأف ءاملا فالخ ائيش وا الخ برش

 . برشي عيش لك

 ؟ ثنحي له كلذ رخأف هريغ وا انبل برشي ال فلح نا : تلقو

 . ثنحي مل ابولغم ناك ناو . ثنح هيأرب ناك ناف

 . )٢٠( مقر ةيآلا ءزج نونمؤملا ةروس )١(

 ۔ ٣٧٠



 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ربلا ديص نم لكأي ال فلح نمعو :رفعج نب دمحم رباج

 . كلذ ف ثنح ل ] ةيدوالا وا راهنالا ديص نم لكأف رحبلاو

 نم : تلات وا موق ماعط نم لكأت ال تفلح ةأرماو : ةلأسم

 تناك ناف احلم مهتيب نم تذخا وا ةرغم تلكأف مهشيع

 مهدنع نم تلكا اےهمف ائيش مهتيب نم لكأت ال تفلح

 نم سيل اندنع ةرغخمل اف م اعط نع تقلح اين ا تناك ناو ،كتثنح

 . حلملا كلذكو ماعطلا

 وا ماعطلا لكأي ال فلح نم : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 كلذك نيطلاو ةرغملا يدنع كلذكو ء ثنحي مل حلملا لك أف شيعلا

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوخلا لاق : ةلأسم

 ركسل ١ برشي ال فلح ي ذلا نعو : ل ١ رقمعج نب دمحح رب اج

 فلح نا هنعو . ركسل ١ مس ا هيلع يرجح ام ثنح هناق : لاق

 صيبخلا مسا هيلع يرجي ناك ايف ؟هل ةين الو صيبخلا لكأي ال

 هارا الف كلذ ريغ مسا هيلع ىرج ناو هلكا اذا ثنح ةين الو

 ءىش ىلا دصق ناف ىولحلا لكأي ال فلح ناو هلكا يق اثناح

 فلح ماعط لك و ثنح نا فاحأف لسرا ناو > كلذف هنيعب

۔ ٣٧١ ۔



 نوكي ال نا وجرأف هل ةين الو لقبلا لكأي ال فلح ناو .هيف

 رجشلا لكأي ال فلح ناو .فورعملا لقبلا يف الا ثنحلا هيلع

 هيلع يربي يذلا رجشلا عيمج يف ثنحي نا فاخأف هل ةين الو

 .رجشلا مسا

 لوقب نم لكأي ال فلح نا :ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ايف الاو ةين هل نوكت نا الا هيف ثنح ضرالا تلقبا ام لكف ضرالا

 نم لكأي ال فلح نا كلذكو ضرالا لوقب نموهو ضرالا تتبنا

 . هلكأ يف ثنح لوقبلا مسا هيلع ىرج ام لكف لوقبلا

 كمسلا لكأيا محللا لكأي ال فلح نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 لكأي ال فلح نم كلذكو . اثنح كلذ يف هيلع ىرا الف ؟ يرظطلا

 . يرطلا محللا

 لوقلا لسرا اذا كلذ لكف ؟يرطلا كمسلا لكأيا : تلق

 الو ريدقلا لكأي ال فلح ناف كمسلا ديري ىتح ءاوس يدنع

 وهف هاوش امو ريدق وهف هب لمعي ام ىلع رودقلاب لمع امف ءاوشلا
 ديدح وا رمج وا ةراجح ىلع ءاوشلا ناك ولو ث ملعا هللاو ءاوش

 . يوشلا لمع ىلع ناك اذا

 الا يوشلا يف ثنحي ال : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 محللا نم يوشلا اذه تبث اذاو ث ةينلا كلذو محللا ىوش نم

 . ةصاخ محللا ريدق يف كلذ هبشا ةصاخ

۔ ٣٧٢ -



 مل ةيبص ءعىطوف هل ةين الو ءاسنلا أطي ال فلح اذا ؛ هنمو

 . ملعا هللاو ثنحي نا فاحخأف غلبت

 وهف ناسنا ىلع وا ةنيفس يف بكرف بكري ال فلح ناو

 . ةين هل نوكي نا الا بوكرلا نم يدنع

 وهف هباينا نع رشك اذاف مسبتف كحضي ال فلح ناو

 . ملعا هللاو كحض

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 رهزالا يلع يبا طخب وهو ىسوم دمحال رفعج نب دمحم رباج

 ةين الو ابارش برشي ال فلح يذلا نع تلأسو : رهزالا دمحم نبا

 لك نم برش نا ثنحي هنأ ىرأف ءاملا فالخ ائيش وا الخ برش مث هل

 . برشي ءيش

 سيلف ةيمستلا يف اماو ىنعملا يف يدنع اذه :هريغ لاق

 . بارشب

 هبرش مث ءامو انبل بص ناف انبل برشي ال فلح نا : تلقو

 ىتح هيف كله ريثك ءام يف عقو نبللا نوكي نا الا ثناح وهف

 . هيلع ثنح الف بهذ

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 رئب نم برشي ال فلح لجر نعو :يلا رفعج نب دمح رباج
 كلذ وحن وا اردق وا ازبخ كلذ نم نجعف هنيعب ءام وا رهغ وا

۔ ٣٧٣ ۔



 . ثنحي نا فاحخأف الاو هنيعب بارشلا دارا ناك ناف هنم لكأف

 وجراف كلذ نم جلوع امم ههبشا امو زبخلا هلكا اما : هريغ لاق

 ناف كلذ نم رودقلا غابص اماو ةيمست الو ىنعم يف ثنحي الا

 فالتخالا ىنعم يدنع هقحل هلكا ناو يدنع ثنح هبرش

 يوني وهو ابارش برشي ال قاتع وا قالطب فلح نا : تلقو

 ثنحي الو .هتين اندنع هلف ىون ام ريغ نم برشف هنيعب ابارش

 . هبرش ىون يذلا برشي ىتح
 ىلع هل ناذللا دبعلا وا ةأرملا هتمكاح ناف ةمكاحملا يف اماو

 ىتح مكحلاب ثنحلا همزل هوقدصي مل ناو كلذ مهل زاج هتين

 . ىون ام حصي

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ابارش برشي ال فلح نمعو :يلا رفعج نب دمحم رباج
 وهف ةين كلذ يف هل ناك ناف انوخس وا اجوس وا اقيوس برشف

 . هبرشي بارش لك يف ثنحي نا فاخأف الاو ، ىون امو

 ييا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 نب رهزالا يلع يبا طخب ىسوم نب دمحال رفعج نب دمحم رباج

 مث ءام يف نبل بصنا دقو انبل برشي ال فلح نا : تلق : رهزالا

 ىتح هيف كله ريثك ءام يف عقو نبللا نوكي نا الا ثناح وهف هبرش

 . هيلع ثنح الف بهذ

۔ ٣٧٤ ۔



 هب لمع دق ءام هيف اذيبن برشف ءاملا برشي ال فلح نا : تلقو

 . اضيا ثناح وهف

 كلذ رخوف هربغ وا انبل برشي ال فلح نا : تلقو

 . ثنحي مل ابولغم ناك ناو ثنح هيأرب ناك ناف ؟ثنحي

 . يدنع ةيمستلا يف ثنحي الو ىنعملا يف ثنحي : هريغ لاق

 ۔اريصع وا اركس برشف اذيبن برشي ال فلح لجر نعو
 امم ناك نإو ثنحي مل ذيبنلا مسا هيلع يرجي ال كلذ ناك ناف

 . ثنح همسا هيلع يرجي

 دحاو سلجم يف ابارش نالف عم برشي ال فلح نا : تلقو

 ثنح دقف دحاو بارش نم

 لخدي ملو هناسلب هقاذف ابارش برشي ال فلح نا : تلقو

 ؟ ثناح وهف هفوج

 . ثنحي ال : ليق دقو :هريغ لاق

 ىرجا ىتح نامرلا صمف ابارش برشي ال فلح لجر نعو
 دح ىلا رصي مل هنال اثنح هيلع ىرا الف ىقب ام ىقلاو هءام

 هب رشف هل نيبت ىتح هيف يف هءام جرختسا دق ناك ناو بارشلا

 . ثنح نا فاحخأف

 وهف اليلق ائيش برشف ءام برشي ال فلح نا : تلقو

 .اليلق ولو هبرش اذا كلذ نم ءىشلا يف ثناح

۔ ٣٧٥ ۔



 هنم لكا ايف ماعطلا لكأي ال فلح يذلا كلذك :تلق

 ؟ - .

 ىتح نامرلا صمخف ابارش برشي ال فلح يذلا : هريغ لاق

 مت ءانا يف هرصع ناف ثنعحيالف هبرش مث هيف يف هؤام عمتجا

 . ةيمستلا ق ىعم كلذو ثنح هب رش

 هلماعي ال وا هب هكراشي ال وا هلكاؤي ال فلح ناو : تلق : ةلأسم

 لكا وا ءايشالا نم عيشب هلماعف ةين كلذ يف هل نكت مل اذا كلذ لكف

 . ثنح ابراشت وا وهو وه

 هناسلب قاذف قوذي ال فلح نمو رباج ىبا باتك نمو : ةلأسم

 . اتنحس

 لكأي ال فلح ولو ثنح لكأف قو ذي ال فلح ولو : ةل اسم

 ىلو هلك ي ملو هلكأي هنا فلحو قوذي هنا فلح ولو ثنح ل قاذف

 "» امهيلك هينيمي يف رب هلكا ولو نانيمي هيلع ناك هقذي

 رباج يبا باوج اذه : رهزالا نب دمحم يراوحلا لاق : ةلأسم

 دمحم نب رهزالا ىلع يبا طخب وهو ىسوم نب دمحأل رفعج نب دمحم

 مث هل ةين الو ابارش برشي ال فلح لجر نع تلأس ، رهزالا نبا
 لك نم برش اذا ثنحي هنا ىراف ؟ ءاملا فالخوا ائيش وا الخ برش

 برشي عيش

 . ةلأسملا ترركت )١(

 ۔ ٣٧٦ ۔

 



 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 رئب نم برشي ال فلح لجر نعو :لا رفعج نب دمحم رباج

 كلذ وحن وا اردق وا ازبخ كلذ نم نجعف هنيعب ءام وا رهخ وا

 . ثنحي نا فاخف الاو هنيعب برشلا دارا ناك ناف هنم لكاو

 نب حاضولا ىلا يلع نب ىسوم اهبتك لئاسم نمو : ةلأسم

 ىتح يسنف اماعط لكأي ال فلح لجر نعو اهيف هباجأف ةبقع

 ؟اثناح هارت له هيف نم هاقلأف ركذ مث هغضمو ائيش هنم كال

 ال فلح نم نا ينرضحي الو ظفحا تنك ينا هللا كمحر ملعاف

 مث عبشي ملو قاذ اذاف قوذي ال فلح نمو عبشي ىتحف لكأي

 لكأي ال فلح نمع مارحلا دجسملا يف لضفلا نب رمع تلأس

 هلللا ردق ام كلذ يف هتركاذف ثنحي ال ةخسن ثنحي :لاقف قاذف

 ريثك ريخو ظفح هعمو يناسارخلا هللادبع نب مشاهب ءاج هللا نا مث

 نمو غيسي ىتحف لكأي ال فلح نم : لاقف ينم رضحمب رمع هلأسف
 . انعم ناكو مشاه لاق ايكو ثنح مغسي ملو قاذ اذاف قوذي ال فلح

 لخدي ملو ناسلب هقاذف ابارش برشي ال فلح ناو : تلقو
 هيلع ثنح الف ؟ هفوج

 . هفوج لخدي ملو هناسلب هقاذف ابارش قوذي ال فلح نا : تلقو

 ؟ ثناح وهف

 . فالتخاب قوذلا ف ليق لقف ؛ هريغ نمو

۔ ٣٧٧ ۔



 ثنحي هناف ، قاذف لكأي ال فلح نم : لاق نم لاقف

 . هغيستسيو ةقلح لخدي ىتح : لاق نم لاقو

 . ثنح هلكأ ناو ك ثنح ناسلب قاذف قوذي ال فلح نمو

 يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 ناف يوري الو عبشي ال فلح نم ناو :رفعج نب دمحم رباج

 دادزي نا ىلا جاتحي وهو هسفن يهتشت نا لبق كرت مث لكأف هسفن ىنع

 . ملعا هللاو يرلا كلذكو عبشي لو

 لكأي مل هنا فلح لجر نع هتلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 هارا الف ؟ثنحي له انبل وا ءام برش دق ناك دقو ائيش مويلا

 .اثناح

 هنم برش نمف ةيالا هذه التو ثناح وه : روصنم وبا لاق

 ")ه ينم هناف همعطي مل نمو ينم سيلف

 الف ةيمستلا يف اماو ىنعملا يف ثنحي هنا ؛ يعم : هربغ لاق

 وا اماعط هايس تيب يف لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . السرم هنيمي ناك ام وا اذيبن هيف برش وا ةرغم لكا مث اشيع

 نم الو ماعطلا نم اسيلف نيطلاو ةرغملا اما : هتلادبعوبا لاقف

 نم اسيلف ءاملاو ذيبنلا اماو ، اهلكا نم ىلع ثنح الو ةشيعملا

 . اشيع لكأي ال فلح اذا ايهيف مزلي ثنحلاو شيعلا نم امهو ماعطلا

 )٢٤٩(. مقر ةيالا ءزج ةرقبلا ةروس )١(

 ۔ ..٣٧٨



 نب دمحم نب رهزالا ىلع يبا باوج هنا دجوي اممو : ةلأسم

 لكأف اماعط نالف لزنم يف لكأي ال فلح لجر نعو رفعج

 اذيبن وا اقيوس وا انبل وا انوخس برش وا يلقم ريغ وا ايلقم ابح

 .ذيبنلا الا كلذ لك يف ثنحي هنا يدنعف اقيقد فتسا وا

 قيقد لكا يف ثنحي :ليق دق هنا ؛ يعمو معن :هريغ لاق

 . ىلقملا ريغو بحلا

 . ثنحلا يف ماعطلا نم هنا ؛ يعم اميف جرخي هنا ؛ يعمو

 نم هملعا الف ذيبنلا الا ثنحلا يف ماعطلا نم هلك جرخيو

 . ماعطلا

 هللادبع نب مشاه هللادبع نع دايز وبا ظفح : ةلأسم

 هغيسي الو هقوذيف ءيشلا قوذي ال فلحي لجرلا يف يناسارخلا

 ناو قزبيو هاف ضمضميو هغيسي ىتح هلكأي ل نا ثنحم ال هنا

 ضمضميو ثنحي ال هناف هغسي ملو هقاذف هلكأي ال فلح

 . قزبيو

 . دايز يبا نع اذه ظفحاو اذه ظفحا : رثؤملا وبا لاق

 ملو قاذف قوذي ال فلح اذا هنا : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . غيسي ىتحف لكأي ال فلح اذا اماو 5 ثنحي هنا غسي

 قاذو لكأي ال فلح نم : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 ثنحي هنا غسي ملف

۔ ٣٧٩ ۔



 اذا ثنح لكأف قوذي ال فلح نمو . غيسي ىتح : ليقو

 . غاس

 لجر نم برق لجر نع يراوحلا ابا تلأسو : ةلأسم

 : لاق مث هنم لكأف عبشي ىتح هنم لكأي نا هيلع فلحو اماعط

 . معن :لاق ؟ثنحي الو عبش هنا : لاق نا قدصيأ تعبش دق

 . معن :لاق ؟اليلق هنم لكأي اينا ناك ولو : تلق

 اماعط هيف طلخف هنيعب اماعط لكأي ال فلح نم : ةلأسم

 . هيف طلخ يذلا هطيلخو وهو هلكأي ال

 انش اهنم لمعف اهنيعب ةبرق نم برشي ال فلح نمو : ةلأسم

 يفو ثنحي ىنعملا يفف اذه لثم يف فلتخي هنا ؛ يعمف هنم برشف
 . ثنح ال ةيمستلا

 فلح ي ذلا هلك م اعطلا لك ي ل ام هيف فلتخم هنا ؛ ىعمفقف هريغ

 . ماعطلا نم لسعلاو كمسلاو نبللا نا : لاق : ةلأسم

 ذيبنلا برشي ال فلح لجر يف : هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 الو رمتلا ذيبن برشي نا هل سيل هنا الاسرا هنيمي لسراو

 نامرلا الو ريعشلا الو ةرذلا الو زرالا الو بيبزلا الو لسعلا

 اهلمعي ىتلا ةذبنالا نم الو رسبلا الو ليجرانلا فارطا الو

 . ثنحي هناف اذه نم ائيش برش ناو ءايشالا عيمج نم سانلا

 راص املف هيف لمعيو لحي اميف ميدا ءاعو يف اذيبن لمع ناف : تلق

_ ٣٨٠۔



 يف راص نا دعب كلذ نم برشف الخ هلعجي نا هل ادب ذيبنلا دح يف

 : لاق ؟ ثنحيا هماعط يف هب مدأتوا ذيبنلا دح نم جرخو لخلا دح

 هناف الخ راصف حلملا هيلع لعج اذا رمخلا نم برش نا كلذكو معن

 لكأف اهفرع دق مهارد لكأي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ مهاردلا كلت نم ي رتشا ام

 كلت نم هارتشا يذلا ءيشلا كلذب لدب ناو ،ثنحي :لاق

 . ثنحي مل كلذ لكأف رخا ءيشب مهاردلا

 هنا فلح لجر يف ديعس يبا نع ظفح نم ظقحو : ةلأسم

 ابح طلخف ائيش نالف لام نم وا ائيش نالف بح نم لكأي ال

 نم اذه لكأف نازيملاب زبخلا مسقو زبخو نحطو نالفل ابحو هل

 هتصح

 فالتخا كلذ يف :ديعس وبا لاق

 الف لكأف هتصح هل نابو نازيملاب مسق اذا هنا : لاق نم لاق

 .هلام نم لكا هنال هيلع ثنح

 فلح يذلا لام نم هيف طلخ هنال ثنح هنا :لاق نم لاقو

 ىلا رخؤملاو نيميلا يف ةيمستلا ىلا بهذي لوالا لعلو هيلع
 كلذ باوصب ملعا هللاو ىنعملا

 ةأرملا نع تلأسو لا رقعج نب دمحم رباج يا باوج نمو

۔٣٨١۔



 يقب دقو يه نحطت مث ىحرلاب هل نحطتف هلام نالف اهيلع مرح ىتلا

 ترخب مث ردقلاب هل ترخب نا كلذكو هتنحطف هبح نم ىحرلا يف

 تملع اذا اهنا اذه لك يفف هلام نم تفلح تناك نا كلذكو اهسفنل

 ملعت مل ناو اهمزل اهل ناك ايف طلتخاو هل ناك امم عيش يقب دق هنا

 .اهيلع نوكي ال نا وجرأف

 بح نم لكأي ال فلح ناف : تلق ديعس يبا نع : ةلأسم

 مزج و ١ ليكل اب بحل ١ |ےسقف بتح ف ن اكي رش امهو نالف

 ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له هل عقي امم لكاو ايهقافتاب

 . دودحملا ىلع نيميلا تناكو نيهجولا دحأب مسقلا حص اذا

 اطلخف نالف بح نم لك ي ال فلح نا كل ذكو :هل تلق

 مزج وا ليك وا نزوب انيحط وا ازبخ هايسقو هانحطو ابح

 هنا جرخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له هل عقو امم لكأف امهقافتاب

 . ثذن 2 ال هزا جرخيو ” . 2

 اذا ثنحي ال نا ينبجعي : لاق ؟كلذ نم كبجعي ايف : تلق

 . هتصح ذخاو هلام لكا كلذ يف هدامتعا ناك

 ال فلح نمف :هل تلق ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 ؟ افورعم امدأ دح ملو مدالا نم ائيش لكأي

۔٣٨٢ -



 ائيش وا ضيبلا وا نمسلا وا زبخلا لكأي نا هل له : تلق

 نا الا مادالا نم اذه نا ملعا ال : لاق ؟ثنحي الو لوقبلا نم

 . يدنع ليق ام ىلع هلكأ اذا ثنحيف كلذ نم عىش ىلا دصقي

 . مدالا نم لخلاو تيزلا نا :لاق نم لاقو

 ؟ محللاو كمسلاف : هل تلق

 محللا اماو ليق ام ىلع مدالا نم هنا كلذ يل عقي ال :لاق

 نم هنا : ليق هنا ملعا الف نبللا اماو كشلا هيف ىتلخاديق

 . مدالا

 وا الخ هاطع ف ائيش انالف معطي ال فلح لجر : ةل 77

 ثنح الل هنا ءام هاقس

 . عرشلا نايب باتك لا عجر

  

۔- ٣٨٣۔





 نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ائيش يرتشي وا ائيش لكأيال فلح نميف

 هنع فلح امم ءيش هيفو هريغ ىرتشاف

 ۔ هللا همحر _ يلع ابا تلأس ۔ هللا همحر ۔ : هللادبع وبا لاق

 له ريعش هيف ارب ىرتشاف اريعش يرتشي ال فلح لجر نع
 الو ربلا ءارش ىلا هدصقم ناك اذا ثنحي ال : لاق ؟ثنحي

 . هسقن ريعشلا ءارش دصقي ىتح تنح

 اديدح يرتشي ال فلح اذا كلذكو ىلع يال تلق : لاق

 ؟ ثنحي الف ديدح اهيفو باوبا اهيفو اراد ى رتشاف

 . ثنح ال معن : لاق

 اهيف اراد ىرتشاف ابشخ يرتشي ال فلح ول كلذكو : تلق

 . ثنح ال هناف ؟ بشخ

 ؟ ارمت ى رتشاف ىون ي رتشي ال فلح ناف : تلق

 . ثنحم ال : لاق

 ازبخ ى رتشاف احلم ي رتشي ال فلح ناف : هللادبع يبال تلق

 ؟ احولمم اكمس وا احولمم

 . ثنح ال :لاق

 ؟ ريعش هيفو رب زبخ لكأف اريعش لكأي ال فلح ناف : تلق

۔٣٨٥۔



 . ءارشلل فلاخ يدنع اذهو . ثنحي :لاق

 ؟ ءام هيف انبل برشف ءاملا برشي ال فلح نا كل ذكو : تلق

 . ثنحح :لاق

 اذه لثمل برشلاو لكالا يف ثنح نا هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 لكال ١ ىنعم ف ٥ ارتش او هلكا اذا هيلع فلح ام ريغ ىنعمل او

 . هلك برشلاو
 : لاق ؟ ثنحي له ريعش هيف ارب لكأف اريعش لكأي ال فلح ناف

 هيف ارب ىرتشاف اريعش يرتشي ال فلح اذا اماو . ثنحي هنا ؛ يعم

 ال رب هيف اريعش ىرتشاف ارب يرتشي ال فلح ناو ثنحيال هنا ريعش
 ناف ، هيلع فلح ام ريغ ىنعملاو ةيمستلا يف بلغالا ناك اذا ثنحجي

 . ثنحي هنا ؛ يعمف فوص هيلع شبك لخدف افوص يرتشي ال فلح

 تيبلا يف فوصلا طقسي مل ام ثنحي ال : ليق هنا ؛ يعمو

 لوالا هبشيو ةيمستلا يف يدنع جرخي اذهو شبكلا ىلع نم

 نا فدابلتخالا ىنعم يف يدنع دعبي الو ىنعملا ىلع جرخي نا

 ةيمستلا يف ناك اذا فالتخالا يناعم هبشي هلك اذه نوكي
.٥ 

 ول فلح هنا مت لكأي نا ىبأف ماعط هيلا برق لجر نعو

 ىلع ثنح هنا ؛ يعم : لاق ؟اثناح نوكي له لكالا دارا

 . لوقلا ضعب

۔ _ ٣٨٦



 . سانلا نيب فراعتلا ىلع ثنحي ال :لاق نم لاقو

 رونتلا اذه زبخ نم لكأي ال هنا فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نم لكاف رونتلا ربد يف حرطي ملو هتعاق يف رمجلا ىلع هيف زبخف السرم
 يف اماو } ةيمستلا يف ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ ثنحي له كلذ

 . ثنحلا هيلع عقي نا فاخأف ىنعملا

 يف ىوشت ةيوش نم لكأي ال فلح نا كلذكو :هل تلق

 رونتلا يف تعضوو يطغو ردق يف ةيوشلا تعضوف رونتلا اذه

 يف يوش دق هنال ،ثنحي نا فاخا :لاق ؟ثنحي له هنم لكأف

 .زبخلا لثم اذه يف ىل نيبي الو ثرونتلا اذه

 وا اديدم هنم رصعف رمتلا اذه نم لكأي ال فلح ناف : هل تلق

 دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ثنحي له هنم لكاو ماعطلا نم ائيش هب لمع

 ثنح هنا هلثم يف : ليق

 . ثنح ال : ليقو

 نم ءيش هب لمعي نا لبق ديدملا نم برش ناف : هل تلق

 ؟ فالتخالا يف لوالا لثم وه وا ماعطلا

 ىنعملا ىلع فالتخالا هيف لخدي ال هنا ؛ يعم : لاق

 . ةيمستلاو

 لمعف دبزلا اذه نم لكأي ال فلح نا كلذكو :هل تلق

 له ىولحلا كلت نم لكاف ىولحلا نم ائيش هب لمع مث انمس

۔ ٣٨٧ ۔



 تفصو ام ىلع فالتخالا هيف يرجي هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي

 رمتلا نم كل

 نم ائيش هب لمعي نا لبق نمسلا لكا اذكو :هل تلق

 اذكه :لاق ؟فالتخالا يف لوالا اذه لثم نوكي له ماعطلا

 . يدنع

 لكاو ىولح هب لمعف لسعلا لكأي ال فلح ناف :هل تلق

 يف نمسلا لثم نوكي له ةين هل نكي ملو ىولحلا كلت نم

 يدنع اذكه : لاق ؟ فالتخالا

 لاحتساف هلكأي ال هنا فلح ءيش لك كلذكو :هل تلق

 : لاق ؟فالتخالا يف ءاوس هلك نوكي له لسعلاو دبزلا وحن

 . يدنع اذكه

 لحنلا لسع لكأف لسعلا لكأي ال فلح نا : هل تلق

 يدنعف الوكأم نوكي ام عضوم يف اما :لاق ؟ثنحي له السرم

 سيل عضوم يف ناك اذا اماف مومعلا يف الوكأم ناك اذا ثنحي هنا

 . فالتخالا هيف يرجي هنا يدنعف مومعلا يف لوكأمب

 عضوملا يف وه ناكو ايل يرتشي ال فلح ناف :هل تلق

 هيف حبذف نأضلاو زعاملا هيف حبذي نا هيف بلاغلا هيف وه يذلا

 كلذكو ۔ثنحي له رزجلا كلذ نم ىرتشاف لمج وا رقب رزج

 ؟ثنعحي له نأضلاو زعاملا نم ىرتشاف بلاغلا رزجلا ناك نا

۔٣٨٨۔



 اذا ثنح هناف ناك امم ماعنالا محل لكا اذا هنا ؛ يعم : لاق

 ىلع فالتخا كلذ يف يل نيبي الو محللا لكأي ال فلح

 . لاح

 اما ؟ثنحي له ماعنالا ريغ ايحل وا ايرط ناك ناف :تلق

 محل محللا اماو . ليق ام ىلع افالتخا هيف نا يدنعف يرطلا

 اييف يل نيبي الو ثنحي هنا : ليق هنا يدنعف ماعنالاو ديصلا

 . ثنحلا يف فالتخا ماعنالاو فورعملا ديصلا نم جرخ

 هميرحتو عابسلاو ريطلا نم همحل ةزاجا يف فلتخا ايف : تلق

 ؟ همحل لكا اذا فالتخالا هيف يرجي امم وها

 . يدنع اذكه : لاق

 سوؤرلا لكأي ال فلح نمع ديعس وبا لئسو : ةلأسم
 ؟ كمس وأ لصب سأر لكأف

 ثنحي ال هنا راثآلا يف دجوي اميف : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 الف سوؤرلا نم كلذ ىوس امو ماعنالا سوؤر لكأي ىتح

 لكأف سوؤرلا لكأي ال فلح ناو هيف ثنحلا هيلع بجوي

 ؟ كمسلا سو ؤر

 ناو ،ةفورعم سانلا دنع سوؤرلا نال ثنحي ال :لاق

 نم سأرلا مسا هيلع عقو امم لكا ايف اسأر لكأي ال فلح

 . يدنع ثنح كلذ ريغو ريطلاو رجشلا

۔ ٩٨٣۔.



 ؟ ثنحي له ةراغملا لكأف شيعلا لكأي ال فلح ناف : هل ليق

 ثنحي ال هنا ؛ يعم : لاق

 : لاق ؟ ثنحي له ةراغملا لكأف اشيع لكأي ال فلح ناف : هل ليق

 ثنحي ال اذه نا اضيا يدنعو

 ءام برشف اشيع وا شيعلا لكأي ال فلح ناف :هل تلق

 لكؤي ام ىلع فلح اذاو ،ثنحي نا ينبجعي :لاق ؟ثنحي له

 هب رشف هلكأي ال وا هلكأف هبرشي ال نا برشيو

 . لاح ىلع ثنحي : ضعب لاقف

 هب رشي ال هنا فلح ءام برشي ىتح ثنح ال : لاق نم لاقو

 . ملعا هللاو هلكأي ال هنا فلح ام لكأي وا

 هناف اهنمث لكأق مهاردلا هذه لكأي ال فلح نا كلذكو

 . ثنحي ال هنا اهنمث لكأف بارجلا اذه لكأي ال فلح ناو

 ؟ثنعحي له انبل لكأف ماعطلا لكأي ال فلح ناف : هل ليق

 ثنحلا يف اماعط نبللا اولعج دقو ،ٹتنحي هنا ؛ يعم : لاق

 اذكه : لاق ؟ ءاوس هلكأ اماعطو ماعطلا : هلوقف تلق

 له انبل لكأف شيعلا وا اشيع لكأيال فلح ناف : هل ليق

 . ثنحيال هنا يدنع اذكه :لاق ؟ثنحي

۔_٣٩٠۔



 ثنحي له هنم لكأف انيط لكأي ال فلح لجر : هل ليق : ةلأسم

 . يدنع اذكه : لاق ؟ ةين هل نكت مل نا

 السرم ةوالح لكأي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نكي مل اذا هنا ؛ يعم :لاق ؟ثنحي له اقبن وا ابنع وا انيت لكأف

 دق امم تركذ ام عيمج ةوالحلا نم لكا ام لكف ةوالحلا يف ةين هل

 . ثنحي هنا هتقحلو ةوالحلا ىلا لاحتسا

 كل تركذ ام لكأف ىولحلا لكأي ال فلح ناق : هل تلق

 لكأي ال هنا ةين هل نوكي نا الا ةوالحلا نع ىولحلا نال ليق

 . ةوالحلا عيمج

 ةلزنمب اذه لاثم او م ازل او جيضنل ١ زوم ١ كعمو ٠ هل تلق

 ؟ قبنلا

 اذه لثم يف يدنع اذكه :لاق

 ةوالح هيف نا مسالا هيلع عنقي عيشلا ناك ناف :هل تلق

 ؟ال ما ثنحيا كلذ لكأف هنم ىلحا هريغو ولحلا دحب وه سيلو

 مسا هيلع عقي ام لكأف ةوالحلا نع فلح اذا هنا ؛ يعم :لاق

 فلتخت ةوالحلاو ةوالحلا لكا دقف هنم ىلحا هريغ نا ةوالحلا

۔٣٩١۔



 ةرارم يهو اهترارم فلتخت ةرارملاو ،ةوالح يهو اهتوالح

 نم ىلحا اهضعب ةوالحلا كلذكو ضعب نم رما اهضعبو

 له نيتبح وا ةبح لكأف لكأي ال فلح ناف :هل تلق

 دح ملو نيتبح وا ةبح لكا اذا ثنحي هنا ؛ يعم :لاق ؟ثنحي

 .ادح

 : لاق ؟ لوالا لثموهأ بحلا لكأي ال فلح ناف : تلق

 . لوالا لثم هنا ؛ يعم

 انامر وا اتوب وا ابيبز لكأف بحلا لكأي ال فلح ناف : تلق

 هنال ثنحي ال هنا يدنعف ةيمستلا ىلع اما :لاق ؟ثنحي له

 . ثنحي نا فاخأف ىنعملا ىلع اماو . بحب سيل

 ةعقر هيف ابوث سبلف اريرح سبلي ال هنا فلح ناف : هل تلق

 نوكي ام ريرحلا نم سبل اذا هنا ؛ يعم :لاق ؟ثنحي له ريرح

 دق نوكي نا فاخأف نيعبصا ضرع سبل اذاو ‘ثنح اسابل

 الا ريرحلل اسبال نوكي ال نا وجرأف كلذ نود ناك اذاو سبل

 هيلع فلح دقو هنيعب هسبل اذاف ادودحم هنيعب ائيش نوكي نا

 . اريثك وا ناك اليلق ثنحي نا فاخأف

 ايل لكأف .رانلا هتسم ام لكأي ال هنا فلح ناف :تلق

 يف ثنحي هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له خبطي امم هريغ وا اخوبطم

۔ ٣٩ ٢۔



 اهرحب هتسم دق اهنال رانلا هتسم امم اندنع خوبطملا نال ةيمستلا

 ةسام تناك اهرحب سمشلا هتنسم ام نا ايك اهبهلب هسمت مل ولو

 )اهرمق هسمي مل ولو هل

 سمنف ادودحم بحلا اذه سمي ال اذه فلح ناف : تلق

 . هسم دق هنال ثنح هنا ؛ يعم : لاق ؟ثنحي له بحلا بناج

 برشف ءام لاق وا ءاملا برشي ال هنا فلح ناف : هل تلق

 ذا ينبجعي الف ءاملا برشي ال : هلوق اما : لاق ؟ ثنحي له درولا ءام

 راطمالاو روبلاو رابآلاو راهنالا نم بورشملا ءاملا برشي نا الا ثنح

 نم ناك ام برش اذا ثنحي نا ينبجعيف ءام هلوق اماو . كلذ هابشاو

 فاضملا ءاملا مسا هيلع عقي امم كلذ هابشاو درولا لثم ةفاضملا هايملا

 يف برشلا مسا هيلع عقي ال امو يناعملا يف بارشلا مسا هيلع عقيو

 . هيونيوا اذه لثمب الا ثنحي نا ينبجعي الف اهريغو ةيودالا

 يدنع كلذكو ثنحي : ليق دق هنا ؛ يعمف نبللا اما : لاق

 لسع امأو ، ماعطلا نم هنا : ليق دق هنا بسحأ لخنلا لسع

 امناو ءاذغلا يف دمتعي اماعط هملعا الو افالتخا هيف نا يدنعف لحنلا

 مصعي هناف لخنلا لسع اماو {. تاوهشلاو ةيودالا عقوم عقي

 نا الا رمتلا نم لخنلا لسع ناك اذا ثنحي نا ينبجعيو { دمتعيو

 لسع ناك اذا ثنجي آلا ينبجعيف ماعطلا نم ائيش ىون نوكي

 لحنلا لسع لثم نوكي نا ينبجعيف بصقلا لسع اماو . لحنلا

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف ۔ ءافلاب _ اهرمق .

 ۔٣٩٣۔



 اذهو ةمعطالا يف دمتعيو ماعطلا هب داري ايناو ءاودلا هب داري ال هنال

 ةيمستلاب ال يناعملاب ناميالا يف لوقي نم لوق ىنعم ىلع يدنع هلك
 . ثنحلا يف ماعطلا نم جرخي هلك اذه نا بهذي اضعب لعلو

 بطرلا لكأي :لاقو ةهكافلا نع فلح نمو : ةلأسم

 كلذكو ،ةهكافلا نم ايههجرخا دق ىلاعت هللا نال نامرلاو

 . ةهكافلا نم سيل اذه هبشي امو زوجلاو خيطبلاو جنرتالا

 امو نبجلاو ضيبلا لكأي هنا :لاق مدالا نع فلح اذاو

 . هب مداتي ام مدالا نال كلذ هبشي

 لكأف اماعط لكأي ال فلح نميف :ديعسوبا لاق : ةلأسم

 . ثنحي ال هنا راجشالا نم اذه هبشي ام وا الصب وا ءاثق وا القب

 . هب ىذغتي يذلا ماعطلا اناو ماعطب سيل هنال :لاقو

 هناف لكأف هنم لكأي الو هقوذي ال ءيش نع فلح ناف :لاق

 ناسللاب قوذلا نال نيمي لكاللو نيمي قوذلل نينيميب ثنح

 لثم كلذو ؛ هلكا دقف هغاس اذا لكالاو هولح نم هحلام قاذ اذا

 ىونلا فرعتي ىتح ثنحي مل ارمت لكأف ىونلا قوذي ال فلح لجر

 . ثنحي مث همعط دجيو

۔ ٣٩٤ ۔



 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 لاعنلاو بايثلاب نيميلا

 ناتك بوث سبلف ناتك بوث سبلي ال فلح لجر نعو

 . ثنحي ال نا ينبجعي :لاق ؟ثنحي له محلم نطقو

 هبايث نم سبلف نالف بايث سبلي ال فلح نمو : ةلأسم

 نم سبلي ىتح هنيميل السرم ناك اذا ثنحي ال هناف ادحاو ابوت

 . ثنحي مث باوثا ةثالث هبايت

 هل ابوث نالف عطقف نالف بوث سبلي ال فلح اذاو : ةلأسم

 ةعطقلا تناك ناف ،نيفصنلا دحا فلاخحلا سبل مث نيفصن

 نمم تناك ناو ،ثنحي هناف سابللا نم نوكت امج يه اهسبل يقلا

 اهب ممعتي ةمايع ةعطقلا كلت ذختا ناف ثنحي ال هناف اسابلوه سيل

 . ثنحي هناف

 ىتح اهريغ اهب لصوف سابل هيف سيل امم تناك ناف : تلق

 .ال :لاق ؟ثنحعأ هسبل مث ابوث راص

 ؟ثنحي مل امهيلع ماقف نيلعن سبلي ال فلح نمو : ةلأسم

 .ثنحي مل سبل الب هلمحف هسبلي ال فلح بوث كلذكو

 يبا باوج نمو رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 اهجو زل ل زغت ال فلحت ة ارم ١ نعو : ل ١ رقمعج نب دمحح رب اج

۔ ٣٩٥ ۔



 وا ايوث ىرتشا هل فولحملا ناو اهجوز ريغل ال وا هوسكت الو

 هب لداب وا اهريغ دنع نم وا اهدنع نم اهبايث وا ازغ نم الزغ

 . تفلح امك هوسكتو هل هلزغت ىتح ثنح اهارا الف

 ال فلح لجر نعو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلأسم

 . هقنع ىلع ايهب ىدرتف ليوارسلا هذه الو صيمقلا اذه سبلي

 . ثنح :لاق

 رباج ابا تلأس رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ابوث ةنالف لزغ نم سبلي ال فلح لجر نع رفعج نب دمحم

 سبلي ىتح اثنح هيلع ري ملف ،اهريغ لزغو اهلزغ نم سبلف

 .ازغ نم اصلاح ابوث

 نم ازبخ لكأف اهنيحط نم ازبخ لكأي ال فلح نا كلذكو

 . اهريغ نيحطو اهنيحط

 . معن :لاق

 ؟ اهنيحط نم لكأي الو اهلزغ نم سبلي ال فلح ناف : تلق

 . ازبخ وا ابوث ذخا اذا ثنحي هجولا اذه ىلع :لاقف

 رباج وبا لاق رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 لاملا اذه ةرمث نم سبلت ال تفلح ةأرما يف :رفعج نب دمحح

 اهيأرب وا اهيآر الب اهجوز عاب وا تعابف ةعطقلا هذه ةرمث نم وا

 ؟ هنمث نم تسبلو لاملا كلذ فصن

۔_٣٩٦۔



 نم وا هلك لاملا كلذ نمث نم سبلت ىتح ثنحي ال :لاق

 .اهلك ةعطقلا

 اهيأر الب ةعطقلا كلت وا لاملا كلذ جوزلا عاب ناف : تلق

 نا الا تثنح عيبلا تمتا نا :لاق ؟ثنحتا هنمث نم تسبلو

 .اهعاب يذلل ةعطقلا نوكت

 لثم وهف هنمث نم لكأت ال تفلح نا كلذكو : تلق

 . سابللا

 . معن : لاق

 نع فلح هنا ىسوم نع ناليغ نب كلملا دبع انربخاو : ةلأسم

 ي رتشيو هعيبي نا هلأ ىسوم لأسف هسبلي ال هنا لاعن نم جوز

 . هنع هاهنو ، كلذ يف هل صخري ملف ؟ هناكم

 نع تفلح ةأرما يف ىسوم ىلا بتك هنا اضيا مشاه انربخاو

 . هلثم كلذ ىأرف ؟هنمثب يرتشتو هعيبت له ناتك

 سأب ال هنا ىتفاف ىسوم لأس هنا . نب دمح انربخاو

 . لبق ناك هييأر يا يردن الو هلدب وا هنمثي

 نا هنمثو كلذ لدب ةزاجا انباحصا لوق رثكا نا : هربغ لاق

 .ادودح ناك

 تلزغف هتدلاو لزغ سبلي ال فلح لجر نعو : ةلآسم

 نا الا ال :لاق ؟هتوخا بايث سبلي نا هل له ابايث هتوخال

 )١( (نسح) ةخسن .

 ۔٣٨٩٧۔



 لزغلا كلذ ريغ نم سبلي نا هلف دودحم لزغ نع فلح نوكي

 . هيلع فلح ىيذلا

 لزغتو هتأرمال يه لزغت له اهلزغ نم فلح وه نا :تلق

 ؟ لزغلا وه ذخأيو 5 اهل ةأرملا

 . ال :لاق

 يه تلزغ اذا كلذب سأب ال :ليق دق :لاق ؛ هريغ نمو

 .امل هريغ لزغ وا هريغل

 ال تفلح ةأرما نعو دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلأسم

 . لزغت

 ۔ كلذب سأب ال معنف ؟كفنتو عزمتو دربت نا زوبيا : تلق

 . لزغلا بكتو ناتكلا طشمت كلذكو

 الف بدهي ملف بوثلا ىوسف بدهي ال فلح نم كلذكو

 . سآب

 زبخت ال تفلح يتلا كلذكو : تلق

 حرطلا الا ىقبي ال ىتح حفصتو خجلختو نجعت له : تلق

 ؟ رونتلا يف

 تحفصو تجلحخ اذا اذه كلذ فالخ اذه :ليق دقف

 . سأب ال ىوس نجعت نكلو تزبخ دقف ةزبخلا يوست ىتح

 ءاملاب (جلحتور ةخسن (١ر)

 ۔٣٩٨_۔



 فلح لجر نع رفعج نب دمحم نب رهزألا نع ؛هريغ نمو

 انطق هنم يرتشي ال ىنعي ،هنم ابوث الو بوثلا اذه سبلي ال

 هتلزغو انطق هنم تيرتشاو بوثلا هتأرما تعابف ابوث هنم هل لزغيو

 .اهسفنل ابوث

 كلذ ناك ناف ؟بوثلا كلذ سبلي نا هل زوبي له : تلق

 بوثلا اذه اه راص ىتح نطقلا كلذ اهل راصو اهل لوالا بوثلا

 لزغي مل هنأل هسبل اذا اثنح هيلع ىرا الو كلذ يف هتين هلف رخآلا

 . ىون ام ىلع هل

 حرطف هتأرما لزغ نم سبلي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 نم سبل دق لاق ؟ ضيرم وأ مئان وهو اهلزغ نم بوث هيلع
 . ازغ

 ال فلح لجر نعو دمحا نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم

 طيخملا بوثلا سبلو بوث يف اهلزغ نم طيخف هتآرما لزغ سبلي
 . ملعأ هللاو ثنحلا هيلع ىشخأو اتيش فرعأ ملف ؟ال مأ ثنحيأ

 ناك هنا ىسوم نع ناليغ نب كلملادبع انربخا : ةلأسم

 هعيبي نأ هلأ ىسوم لأسف هسبلي ال لاعن نم جوز نع فلح

 . كلذ نع هاهنو هل صخري ملف ؟ هناكم هنمثب ي رتشيو

 دودحم لعن نع فلح اذإ زوجي هنا : ليق دق :ديعسوبأ لاق

۔ ٣٩٩ ۔



 اذإ هسبليو هنمثب يرتشيو هعيبي وأ هلدبي نأ هل نأ هسبلي ال هنأ

 ال وأ هسبلي ال فلحف تالوكأملا نم وأ تاسوبلملا نم ناك

 لكأيو هنمث سبليو هليدب لكأي وأ هليدب سبلي نأ هلف هلكأي

 وأ رانيدلا اذه سبلي ال وأ رانيدلا اذه لكأي ال فلح ولو هنمث

 الو هنمث لكأي ال نأ دارأ هنأ انملع سبلي الو لكؤي ال امماثئيش

 هلكأي ال فلح دقو .۔هلكأف ائيش هب ىرتشا نإف هنمث سبلي

 ىرتشا نإف قرفلا مهفاف سابللا يف كلذكو ،ليق اييف ثنح

 . هلكأ وأ هسبلف هريغ دودحملا اذه هب ىرتشا امم

 كلذ نأل هتين كلذ يف هل نوكي نأ الا ثنحي ال :ليق دقف

 . فراعتلا لاح نم جرخ دق امم

(١ 
 نأ نسح نب دمحح نع مش اه نب دمحم انربخ او : ةل اسم

 ناك هييأر يأ ىردي الو هليدبب الو هنمثب سأب ال : لاق ىسوم
 ؟ الوأ

 يف :لاق هنأ نايثع نب ناييلس نع لضفملا نب رمع : ةلأسم

 :لاق ؟ ربل ا اذه لكأيالو بوثلا اذه سبلي ال فلحم لجرل ١

 . اربو ابوث هنمثب يرتشيو هعيبي

 ال هنا ناك نإ :لاق دودوم ابأ نأ مساقلا نب دمحم معزو

 . ساب الف هناكم هنمثب يرتشيو هسبلي

 . ةلأسملا ترركت )١(

 ۔٠١٠ ٤ -



 ىلإ دصق نإف هتجوز لزغ نم سبلي ال فلح نمو : ةلأسم

 نإو هب لدبي نأ هل زاج لزغلا اذه سبلي ال فلحف هفرعي لزغ

 . هب لدبي ام سبلي الو هسبلي نأ هل نكي مل ازغ سبلي ال فلح

 وأ ناك ادودحم اهلزغ سبلي ال فلح اذا : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 . ثنحي مل هليدب سبلف دودحم ريغ

 ادودحم ناك هليدب نم سبلو اهزغ نم سبلي ال فلح ناو

 . ثنح دودحم ريغ وأ

 نمو خايشالا باتك ننم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 هتأرما لزغ نم هيف ابوث سبلف ابوث هتأرما لزغ نم سبلي ال فلح

 ابوث وأ الماك ابوث اهلزغ نم سبل اذإف { مئان وهو هيلع حرط وأ ءيش

 . ثنحجي هنإف بوث هيف نوكيام رادقم اهفزغ نم هيف

 ناو هيف ثنحي ال هشرتفا ناو هيأرب هرثد وأ هيلع حرط نإ كلذكو

 . ثنح هريغ عم هسبل

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 هنأ ىسوم نع ۔ هللا همحر _ ناليغ نب مشاه انربخأ : ةلأسم

 .هسبلي ال هنأ لاعن نم جوز ىلع فلح ناك

 يف هل صخري ملو هنمثب هناكم يرتشيو هعيبي : ىسوم لاقف

 نب دمحم نع كلملادبع نب مشاه انربخأو هنع هاهنو اهليدب

۔٤٠١۔



 . هليدبب وأ هنمثب سأب ال :لاق ىسوم نأ نسحلا

 ال فلح لجر نعو هللادبع يأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 وأ هلمحيل هايإ هعضو ناك نإف هقتاع ىلع هعضوف ابوث سبلي

 . اثنح هيلع ىرأ الف عضوم ىلا عضوم نم هلقني

 هقتاع وسكي نأ كلذب ديري هقتاع ىلع هايإ هعضو ناك ناو

 . ملعأ هللاو اسبال هارأ ينإف رتسيل وأ

 . بوثلا ةلأسم نع فق : هللادبعوبأ لاق

 هذه يف هللادبع يأ ىلإ فاضي ام يدنع نسح : هريغ لاق

 . ةلأسملا

 هسبلي ملو بوثلا كلذ عطقف ابوث سبلي ال فلح لجر نعو
 . اهب ىبحتف سان وهو ةعطق هنم ذخأف عطق ىتح

 . هلك بوثلا سبلي ىتح هيلع سأب ال :لاق

 هارأف ائيش هنم سبل نا امأو"ابحلا ام ملعا هللا : رثؤملا وبأ لاق

 . اثناح

 هنم نوكي ام ردق هنم سبل نا : ليق هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 . ثنحي مل الإو ىنعملاو ةيمستلا يف ابوث

 هيقاس ىلع هرادا بوثلاب ىبتحا : لاقيو دنتسيل هنطب ىلا هيقاسو هيذخف مضو هتيلا يلع سلج ىبتحا )١(

 . هأ دنتسيل قبسام وحن ىلع سلاج وهو هرهظو

 ۔ ٤٠١٢ _۔



 ابوث سبلي ال فلح نميف رمع نب هللادبع ركذو : ةلأسم
 . يلعوبأ كلذ نسحف ثنحي ال هنا هقتاع ىلع هعضوو هذخأف

 هب دارأ اذإ امأو ،هلمح دارأ اذاو معن :لاق ؛هريغ نمو

 ؟ دصقي هسابل ىلإو سابللا

 . ثنح هنا : ليق دقف

 يدتريف هريغ سبلك بوثلل اسبال نوكي ىتح : لاق نم لاقو

 .هنمو ؛ هب سفكتي وأ فحتلي وأ لمتشي وأ ىدرتي هب

 : اولاق : لاق نايثع نب ناييلس نع لضفملا نب رمع : ةلأسم

 يرتشيو هعيبي هنا ربلا اذه لكأي الو بوثلا سبلي ال فلحي لجرلا يف

 .ابوث وا ارب هنمثب

 . معت : لاق . هربغ نمو

 هليدب لكأي نكلو هليدب الو بوثلا كلذ سبلي ال هنا : ليق دقو

 هليدب سبلي نكلو هليدب الو ربلا كلذ لكأي ال كلذكو . هنمثو

 ال فلح لجر يف لاقو هللادبع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 . هقنع ىلع ايهب ىدرتف ليوارس الو اصيمق سبلي

 هدي ىلع اهعضوف ةمك سبلي ال فلح نإو .ثنح دق : لاق

۔٤٠٣۔



 ةيوطم يهو هسأر ىلع اهعضو نإف : تلق

 . ثنح ال :لاق

 نيلعن سبلي ال فلح لجر نع هللادبع يأ نع : ةلأسم

 . ك ارشل ١ ف هيلجر لخ لي ملو سمشل ١ نم ٥ ايقيل اهيلع م اقق

 .اثناح هارأ ال : لاق

 اذه سبلي ال فلح نمو ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 . ثنح الف هسبلف ائيش هنم فذحف لعنلا

 . «عرشلا نايب» باتك ىلا عجر

 . ايسان هب ىبحتف ةعطق هنم ذختاف ابوث سبلي ال فلح نمو

 . هلك بوثلا سبلي ىتح هيلع سأب ال :لاق

 اثناح هارأف ائيش هنم سبل نا :رثؤملا وبأ لاق

 ۔٤٠٤۔

 



 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 كلذ هبشأ امو باتكلاو مالكلاب 0) نيميلا

 ال اهنإف دمحم همساو اهجوز مسا ركذت ال تفلح ةأرما نعو
 مسا سيل كلذ نأل يي دمحم يبنلا ىلع تلص اذإ ثنحت

 .ثنح اهنإف دمحم مسا ركذت ال تلاق نوكت نآ الإ اهجوز

 بوبحم نب دمحم نع ةبقع نب حاضولا انل ظفحو : ةلأسم

 اهفرع دق ةباد جرخي ال فلح لجر يف هثلا ايهمحر - نايثع يبأو

 ؟ عرزلا يف ةبادلا ىأر مث هفرع دق عرز نم

 .اهجرخأف مالغ هعمسف عرزلا يف ةبادلا نإ : لاقف

 . ثنح دق هنا : لاقف

 له هيلإ بتكف انالف ملكي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 : لاق لجو زع هللا نأل مالكب باتكلا سيل :لاق ؟ثنحي

 وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هلا هملكي نأ رشبل ناك اموإع

 6}» ههئعاشي ام هنذاب يحويف الوسر لسري

 اذا ثنحيأ ءارقفلا ملكي ال فلح نميف دجويو : ةلأسم

 . يدنع اذكه :لاق ؟ادحاو اريقف ملك

 فلح لجر نع ۔ هللا همحر ۔ هللادبع ابأ تلأسو : ةلأسم

 وأ هأرقف باتكلا كلذ هيلإ لصوف اباتك بتكف انالف ملكي ال

 . (كلذ هبشأ امو باتكلاو سملاو مالكلاب نيميلا) ةخسن )١(

 )٢( مقر ةيآلا ءزج ىروشلا ةروس )٥١( :
 ۔. ٠٥ ۔



 . معن :لاق ؟ثنحيو هملك دق نوكيأ هيلع هأرق

 : ىلاعت هلوق يفو مالكوهف ءىرق اذإ باتكلا نإ : ليق دقو

 عمسي ىتح ىيأ هتلا باتك وهف همهلا مالك عمسي ىتح هرجأفإ

 . نارقلا

 نأ الوسر هيلإ لسراف انالف ملكيال فلح لجر يف تلق

 : لاق ؟ثنحيا مالكلا كلذ لوسرلا هغلباف اذكو اذك هل لوقي

 . هيلع باتكلا ةءارق نم دشا يدنع اذه معن

 بتك وأ اذكو اذك هل لوقي نأ الوسر هيلإ لسرأ نإف : هل تلق

 ىلإ عفدت ال :لاقو لوسرلا ىلإ عجر مث لوسر عم اباتك هيلإ

 ائيش هل لقت ال :لاق وأ هيلإ عفدت نأ كترمأ يذلا يباتك نالف
 كلذ هيلإ عفدف لوسرلا كلذ بهذف هل هلوقت نأ كل تلق امم

 . معن :لاق ؟ثنحيأ . مالكلا كلذ هيلإ غلبو هأرقف باتكلا

 رمأف ابوث قوسلا نم يرتشي ال فلح اذإ كلذكو :تلق

 . ائيش هل يرتشي نأ لبق نم هيلإ عجر مث ابوث هل يرتشي نم

 . ال : لاق ؟ثنحي له ايوث هل يرتشي ال : هل لاقف

 موقب رمف انالف ملكي ال فلح نإف : تلق ؛هنعو : ةلأسم

 همالسب دصقي ىتح ال :لاق ؟ثنحيا نالف مهيفو مهيلع ملسف

 . مهيلإو هيلإ مالسلاب دصقيو هملكي ال فلح يذلا ىلإ كلذ

 )١( مقر ةيالا ءزج ةبوتلا ةروس )٦(

 ۔٤٠٦۔



 همالك يف ناكو مهيف نالفو ابيطخ ماق ول كلذكو :تلق
 ىلإ كلذب دصقي ىتح ال :لاق ؟ثنحيأ اولعفاو اولعفا : لوقي

 . نالف

 : لاق هتالص ىضق املف مهيف نالفو موقب ىلص ول :لاق

 ؟ هيلإ مالسلاب دصقي ىتح ثنحي الف . هللا ةمحرو مكيلع مالس

 . معن :لاق

 لجر فلح اذا :ليق ۔ هللا همحر _- ديعس وبأ : ةلأسم

 . مهيلع ملسف مهتم وهو ةعايجب رمف انالف ملكي ال نأ قالطلاب

 يف هلزعيو هريغ مهيلع مالسلاب يوني ىتح ثنحي هنا : ليقف

 ۔ هتىن

 هلخديو هتين يف ةعايجلا ميلستلاب ديري ىتح ثنحي ال : ليقو

 مهيلع مالسلا در اذإ هنأ ينبجعيو & ثنحي هنا المج : ليقو

 السرم ناك نإو & ثنحي هنا مهلك ةعايجلا ينعأ اعيمج مهدارأف

 هنإف هيلع ملسف هيقل اذا امأو . ثنحي ال نأ ىنبجعي هنإف م >»كلل

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ثنحي

 . هقطنمب هقطاني ال فلح نإف :تلق : ةلأسم

 . ثنح هملك نإف مالكلا وه قطنلا :لاق

۔٤٠١٧۔



 نمعو يلإ رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم
 انأ : هل لاقف ؟اذه نم هلأسف اناسنإ ىأرف انالف ملكي ال فلح

 الف هنع هريغ هلأس ناك نإف همالك نع فلح يذلا وهو نالف

 . هملك دقف هسفن نع هلأس ناك نإو هيلع ثنح

 انأ : فلامحلا هل لاقف ؟ اذه نم : هنع فولحملا لاق نإ كلذكو

 دقتعي مل نإف يردي الو مهيف وهو مهيلع ملسف موقب رم نإو هملك دقف

 . مهيف هنأ ملع ولو اثنح كلذ يف ىرأ الف كلذب ةينلا

 نب هللادبع دمحم يأ نع دجوي امم ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 اي ىدانف لجر ىلإ ههبشف اناسنا ملكي ال فلح لجر يف دمح

 فلح يذلا لجرلا وه اذإف هيلإ ههبش يذلا لجرلا مساب نالف

 اي لوقي نأ الإ هئلا ءاش نإ ثنح اذه يف هيلع سيلف هملكي ال

 ينإف هنع فلح يذلا لجرلا وه اذإف نالف هنأ نظي وهو لجر

 . ملعأ هللاو ثنحلا هيلع عقو دق نوكي نأ فاخأ

 . هريغ هنا نظي وهو هملك نإ كلذكو

 تناك ءاوسو ثنح دقف اذه وحن وأ تنا نم :هل لاقف

 . قالط ريغ وأ قالطب هنيمي

 .اضيأ لوألا يف ثنحي هنإ : ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 دمح رباج ابأ تلأس :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق

۔_٤٠٨۔



 .رقعج نبا

 ليق يذلا مالكلا كلذ :لاق نم هللا نعل :لاق نإف : تلق

 .اثنح هيلع رن ملف هلاق دق اذإف رظن مث

 ؟ هلاق دق هنأ ملعي وهو كلذ : لاق نإف : تلق

 . ثنح :لاق

 كلذب ىنع نا ىلوآلا ةلأسملا يف : ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 نإ ةنعللاب هسفن ىنع ناك دقو هلاق يذلا وه هنا ملع مث هسفن

 .ثناح وهف كلذ لاق دق ناك

 ل ولو ملكتملا وه ناك اذإ ثنحي هنإ :ليق دقو ؛ هريغ لاق
 .كلذب ملع نكي

 هيلع رن مل هلاق نمل هلوقي نم هللا نعل : لاق نإف : تلق ؛ هنمو

 هيلعف هسفن كلذب ىنع نإ :ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 . ثنحلا

 بوبحم نبا نع كلذ عفريو ءاعدلا نم كلذ :لاقو ؛هنمو

 . هرغو

ملعي وهو مالكل ا كلذ لاق نم هللا نعل :لاق نإف : تلق



 : لاق ؟ثنحيأ هضعب لكأ دقو ماعطلا كلذ لكأ نمو : تلق

 ناسنإ نيبو هنيب ىرج مالكب ربخي ال فلح نإف :تلق

 . هلك هب ربخي ىتح اثنح هيلع رن مل هضعبب ربخأف

 ضعب نع ۔ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم انل ىورو : ةلأسم
 نإف ةبطح هيلإ دمف انالف سمي ال فلح الجر نأ هنع ىور نم

 ۔ هلديب ةبشخلا لم انإ هنأل ثنح دقف الإو هديب ىون ناك

 لاقف ائان هدجوو نالف نع لأسي ال فلح نإو : ةلأسم

 لأس اذإ اندنع ثنح دقف هفرعي ملو هريغل وأ مئانلا اذه نم : هل

 ناضمر رهش رطفت ىتح انالف ملكت ال ةأرما تفلح نإو وه هنع

 . هملكت نأ اهل زاج لاوش لاله ،لالهلا تأر اذإف

 ؟ ثنحي له هيلإ بتكف انالف ملكي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 ءاش نإ كلذ يف رثالا نوبلاط نحنو ثنحي هنأ دجويف بتكلا يف امأف

 . هللا

 . اذه يف فلتخا دق : رثؤملا وبأ لاق

 ثنح هنإ : لاق نم لاقف

 اباتك بتك ول هنأل ذخا هبو ،ثنحي ال هنا :لاق نم لاقو

 وأ هناسلب ظفلي ملو مهرد فلأب لجرل هسفن ىلع هنم رارقاب

۔ ٤١٠ ۔



 ىتح باتكلاب هرارقاب هيلع مكحن مل بتك هوار مهنأ ةنيبلا تدهش

 . هناسلب ظفلي

 هنا هرارقاب بتك ول كلذكو ةغيص باتكلا امنإ اذه كلذكو

 اوملكتي ملو ، مهتداهش اوبتك دوهشلا نأ ول كلذكو قرس وأ ىنز

 مهتداهشب مكحن مل انتداهش هذه معن اولوقيف مهيلع ارقي ملو
 . هتالص نم غرفو مامإ وهو موقب ىلص ول كلذكو اوملكتي ىتح

 . دصقي ىتح ثنح الف هللا ةمحرو مكيلع مالس :لاق

 .ائيش اهنم يرتشي ةيرق ىلإ اجورخ دارأ لجر : ةلأسم

 . اربخ ينع ربخت ال : دحال لاقف

 . معن :لاق ؟ثنحي له يكزا ىلإ جرخ : نالف لاقف

 ىتلا ةأرملا هذه رما يف تركذف يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نوثالث اهيلعف دحأ كلذب اهربخأف ةنالف اهجوز ملك نإ تفلح

 : تلاق امنإو ةأرملا ملك هنأ هتجوز ربخأف ءاجو اهجوز اهملكو ةجح

 ؟ ربخملاو ملكملا وه ناكو اهجوز ريغ سانلا نم ينعي اهربخأ نإ

 اهلف هريغ اهربخأ نإ ةين ةأرملا هذه ناك نإف تقصو ام ىلعف

 كلانه اهل نكي مل نإو . هريغ اهربخي ىتح اهيلع ثنح الو اهتين

 تبجوو تثنح دقف اهربخأ اذإف الاسرإ لوقلا تلسرا امناو ةين

 . ةرافكلا اهيلع

۔ ٤١١ ۔-



 قالطب فلح لجر نع تلأس يراوحلا يأ باوج : ةلأسم

 يف ةوسن ىلع اهنع فولحملا ةأرملا ترمف ةنالف ملكت الا هتجوز

 . ابحرم : نلقف ؟ نتيسما فيك : تلاقف . ليللا

 ابحرم : اهملكت ال اهنااهيلعفولحملا تلاقف

 ؟ كلت نم : اهيلع فولحملا تلاق اهنع فولحملا تضم نا املف

 . ةنالف : اولاق

 امناف اهملكأ الأ يجوز لع فلح يتلا كلت كلذ دنع : تلاقف

 ؟ ليللا يف نتيسمأ فيك : تلاق

 ةوسنلاب تسم يتلا يه اهنع فولحملا تناك اذإف تفصو ام ىلعف

 هذهف ةوسنلا عم اهيلع فولحملا اهيلع تدرف ةوسنلا عم اهيلع فولحملاو

 وأ مالسلا اهيلع تدر اذإ كلذ يف كشال قالطلا عقوو تثنح دق

 اهب تملع قالطلا عقو دقف اهل امالك اهنم اهتعمس وا ابحرم اهل تلاق

 . اراهن وأ اليل ناك كلذ ءاوسو اهنع فولحملا يهاهنإ ملعت مل وأ

 ملسو ةعايجب رمف انالف ملكي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 مالسلا اضيأ لجرلا درو هنع فلح يذلا لجرلا مهيفو مهيلع

 . فالتخالا اهيف يتلا يه ةلأسملا هذهف

 مهعم هلخديو هيلإ مالسلاب دصقي ىتح :لوقي نم مهنم

 . ثنحي مث ةينلا يف

۔٤١٧٢۔



 ىلع ملس اينإو هيلإ مالسلاب دصقي مل اذا :لوقي نم مهنمو

 . ثنحي مل نيرخآلا
 كلذ ىلع ردق ام انالف ملكي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 تفصو ام ىلعف ؟ال مأ ثنحيأ سان وهو هملك ناو ردق ىتمف

 دق هنأل ،ايسان مأ اركاذ هملك هيلع ثنح ال :لاق نم لاق دقف

 الف كاسمالا ىلع ردقي ملف انالف ملك اذإف ردق ام ىنثتسا

 اماما ناكو انالف ملكي ال فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لجرلا غرف الو .هتالص نم ملسو مهب ىلصف ةالصلا يق

 الإ ثنحي ال : لاق ؟ ثنحي له موقلا دنع هنع فلح يذلا فولحملا

 . ميلستلا يف هانعمب هيلإ دصق نوكي نأ

 يلعوبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ناو ثنح هملكف انالف ملكي ال فلح نم :يلع نب ىسوم

 موق ىلع ملس نإو ثنح مالسلا هيلع در ناو ثنح هيلع ملس

 . هيلإ دصقي ىتح هيلع ثنح الف مهنم وهو

 ةين نم هجرخي ىتح ثنحي هنإ :ليق دقو لاق : ةلأسم

 . ةعامجلا رئاس ىلع ميلستلاب دصقيو ميلستلا
 نا الوسر هيلا لسرأ وأ اباتك هيلإ بتك نإف : تلق : ةلأسم

 . كلذ :لاق نم لاق دق :لاق ؟ثنحيأ الوق هنع هل لوقي

۔ ٤١٣ ۔



 امأو مالكب سيل باتكلا نا :ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 . مالك ليق دقف مالكلاب ةلاسرلا

 ىلا ملكملا نم مالكلا امنإ هنأ الإ مالكب سيل : موق لاقو

 . منكملا

 . مالك هنا : باتكلا يف ليق دقو

 يبا باوج نمو رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 وأ كلذب رمأف عيبي الو يرتشي ال فلح لجر نعو ،ةيلإ رباج

 . كلذ لك يف ثنحي نأ فاخاأف لسرأ وأ بتك

 دقو هملكي مل وأ هملك نإ كلذكو هملكي نا هملكي ال فلح نمو

 . نيميلا لبو

 ؟ ةمات ةملك هملكي مل نإ : تلقو

 . ةعطقنم تناك ولو ءاجهلاب فرعت ةملك يه ةملكلاف : لاق

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف (ثنح) .

 ۔ ٤١٤



 نوسمخلاو عباسلا باللا

 اعفي ملو عيش لعف ىلع فلح نميف

 تقو ىلإ فلح اذإف هلعفي ال نأ عيش ىلع لجرلا فلح اذاو

 اذإف ىضقني ىتح تقولا كلذ ىلإ لعفي نا هل نكي مل فورعم

 اتقو تقوي ل نإو .ء ىش هيلع نكي ل تقول ا ءاضقنا دعب هلعف

 . هلعف ىتم ثنح

ن ٥١٤_۔





 نوسمخلاو نماثلا بابلا

 هلعفي مل نا وا هلعفي نا هيلع ناسنال فلح نميف
 نب ىسوم ىلع وبآ لاق :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق

 مل محللا لكاف محشلا لكأي ال فلح نم :يلع نب ىسوم

 . ثنحي مل هلعفف هلعفي مل نا عيش ىلع فلح نم لك :لاقو

 نا الا مدعي ملو ءىشلا مادام ثنحي الو هيلع تقو ال :لاق

 . ثنحي هنإف هلعفي نأ لبق لجألا يضقنيف لجا ىلإ نوكي

 ءاليالا هيف عقي امو راهظلاو قالطلا نم ناك ام الإ :لاق

 . كلذ لعفي ىتح اطي ال هنإف

 اهنع فلح اهتيأ هتيرس وأ هتأرما هيلع تدسف ءعىطو نإف : لاقو

 تتأ ناو ءاليالاب هتأرما هنم تناب هلعفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم نإو

 . ثنح هيلع فلح ام لعف اهنم مدعا هلزنم

 حبذي وأ هسبلف بوثلا اذه سبلي ال فلح نم نأ كلذ ريسفتو

 لكأي ناوأ هبرضف مالغلا اذه برضي مل ناوأ اهحبذف ةاشلا هذه

 رمتلا اذه لكأيوأ اهجوزتف ةأرملا هذه جوزتيوأ هلكأف محللا اذه

 وأ بوثلا قرتحا ناو & ثنحي ال هنإف كلذ هابشأو هلكأف زبخلاو

 وأ رمتلا وأ زبخلا وأ محللا لكأ وأ ةأرملا وأ دبعلا تام وأ ةاشلا تحبذ

-۔٤١٧۔



 . هتعجر ىلع ردقي ال اباهذ بهذ دق هنأل ثنحلا مقو . كلذ هابشأ

 . هلعفي نأ هيلعف مدعأ ناو

 ثنح ال هنإف هلعفي ال هنأ ناسنالا فلح عيش لكو :لاق

 . هلعفي ىتح

 نأ ثنحلا نما الف هيف هلعف مدعي اباهذ بهذ ناو :لاق

 . هنيمي يف هيلع لخدي

 هيف نوكي امم عيش وأ راهظ وأ قالطب كلذ هنيمي ناك ناو

 عقيف لعفي ىتح اطي ال هنإف هتيرس وأ هتجوز يف ءاليالا

 راهظ وأ قالطب ناكو كلذ لعفي مل نا هنيمي ناك ناو ثنحلا

 نإف لعفي ىتح أاهاطي ال هنإف . ءاليالا هيف هيلع لخدي عيش وأ

 . هيلع تدسف ء ىطو

 & راهظلا وأ قالطلاب ىلا اذا كلذو 6 معن : لاق ؛ هريغ نمو

 هيلع دسفت الف عقي قالط الب ءطولا رجحي امم كلذ ريغب ناك اذإ امأو

 . نيميلا نم هسفن ىلع لعجام هيلغو ثنحلا عقيو هتأرما

 هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح أطي مل ناو ؛هنمو

 ىضقناف رهشأ ةعبرا لبق لجا كلذل ناك ناو ،ءاليالاب

 اييف ثنحلا عقوو راهظلا وأ قالطلا عقو لعفي نا لبق لجالا

 . هيف فلح امم هيف ثنح

۔ ٨١٤۔



 مل ناو وه لعفي مل نا كلذ عيمج يف هنيمي ناك ءاوسو : لاق

 ءيشلا لعف مدعأ ىتح نالف وأ وه لعفي ملف نالف لعفي

 رهشأ ةعبرا لبق اتقو كلذل دح ناك نا لجالا ىضقناو

 فلح امم ءاليالا هيف عقي ايفو راهظلاو ءاليالا لجأ ىضقناو

 . هيلع

 ۔ثنحي الف نالف لعفي ال وأ وه لعفي ال فلح نا كلذكو

 . ثنح هيلع فلح ام نالف وأ وه لعف نإف

 ةيرق وأ ةنالف ضرأ لخدي ال هنأ فلح نميف ىلع وبآ لاقو

 اهاتأ وأ اهلخد نإف ، كلذ وحن وأ اهأطي وأ اهتأي مل نا وأ ةنالف

 الو اهلوخد هنكمي ال ةلاح تءاج ناو رب فلح اك اهأطو وأ

 نم كلذ ريغ وأ ةيرقلا وأ ضرالا باهذ وأ هتوم نم اهيتأي نأ

 . ثنح اهأطي الو اهيتأي الو اهلخدي نأ هنكمي ال يتلا لزانملا

 نم لاق دقف فلالا توم ىنع ناك نا :لاق هريغ نمو

 . ةرافكلاب يصويف تام ىتح لعفي مل اذا ثنح هنا : كلذ لاق

 نيلوقلا حصأ اذهو ، هتوم دعب هيلع ثنح ال : لاق نم لاقو

 قوقح نم هتوم دعب الإ عقي ال ءيشب هتوم دعب دبعتم ريغ هنآل
 ١) هللا

 اهأطي ملو اهتأي ملو اهلخدي ملف تقو هنيميل ناك ناو ؛هنمو

 . ةلأسملا ترركت )١(

 -۔٤١٩۔

 



 الف راهظ وأ قالطب هنيمي تناك ناو . ثنح تقولا ىضم ىتح

 ناو تفلح اك اهأطي وأ اهيتأي وأ ةيرقلا لخدي ىتح اطي

 هيلع تدسف فلح ايك اهاطي وأ اهلخدي وأ اهيتأي نأ لبق عىطو
 رهشأ ةعبرأ لبق تقولا ناكو تقو هنيميل ناك ناو ،هتأرما

 ناك ناو & ثنح اهأطي ملو اهتأي ملو اهلخدي ملو تقولا ىضمف

 اهتأي ملو اهلخدي ملف رهشأ ةعبرا دعب اهتقو ناك وأ تقو هنيميل

 . ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهأطي ملو

 اذك ةيرق وأ اذكو اذك ضرا ىلإ جرخأ مل نا :لاق ناو

 . عضوملا اذه ريغ يف تبتك حوري وأ .ودغي وأ بهذي وأ .اذكو

 يلع وبأ لاق :رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاقو : ةلأسم

 . ثنح هملكف اناسنإ ملكي ال فلح نم : ىسوم نب ىسوم

 ال فلحي نا :لاق ؟وه فيك ناميالا يف ثنحلاف :تلق

 نالف الو وه هلعفقي ال وأ هلعفف نالف هلعفي ال وأ اذكو اذك لعفي

 اذه نلكأيل فلح ناو ،ثنحي هنإف نالف هلعف وأ وه هلعفف

 يضقنيف هدح دح ىلإ وأ مويلا نالف هنلكأيل وأ محللا اذه وأ زبخلا

 . ثنحي هناف نالف هلكأي ملو لجالا

 محللا وأ زبخلا اذه نلكأيل فلحي وأ كلذ هبشاام كلذكو : لاق

 هناف هنم ائيش وأ محللا وأ زبخلا كلذ لكأيف رخآ يتأيف نالف هلكأيو

 توفت يتلا ءايشالا نم كلذ هبشا ام كلذكو هيلعف تاف اذاو ثنحي

۔ ٤٢٠ ۔



 . ثنجي هنإف نالف تام وأ تايف نالف هنلكأيل فلح نا كلذكو لاق

 كلذ يف ملعن الو كلذك وهف ناالف توم اما ؛هريغ نمو

 هيفف تارف وه هلعف ىلع فلح دقو وه تام اذإ امأو ،افالتخا

 . فالتخا

 . ثنحي :لاق نم لاقف

 .لوقلا رثكأ وهو هتوم دعب ثنحي ال :لاق نم لاقو .

 يبأ خيشلا نع راثآلا ضعب يف تدجو دقو : فيضملا لاق

 . هتنسحتسا الوق ديعس

 لعف هنكمي ناك ام لاح يف توملا هتغب نا ينبجعي :لاق

 مل وا كلذ لعف هنكمي ناك دق لاح يف ةلعلا هب ديازت ملو كلذ

 وهو هلعف ىلع ردقي ال ام لاح ىلإ هلصوي نأ ىلإ ةلعلا هب ديازت

 نأ ىلإ للعلا هب تديازت ناو & هيلع ثنح الف دبعتلا لاح يف

 يف ثنح دق نوكي نأ تام مث . هلعف ىلع ردقي ال لاح ىلإ هتلصوأ

 . لاحلا كلذ

  

۔ ١٢٤۔





 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 كلذ هبشا امو مويلاو مايالاب نيميلا
 هذه لكأي ال فلح لجر نع هللا هدعسأ ديعس ابأ تلأس

 ؟ ثنحي الو لكأي نأ هل ىتم ائيش مايألا

 لبقتسي امم مايأ ةرشع ىلا لكأي ال هنا رثالا يف دجوي :لاق

 . ثنحي الو لكأي مث نيميلا دعب

 السرم مايالا هذه يف ارمت لكأي ال :لاق اذا اذه يف ينبجعيو

 لئاحلا دحالا موي ىلا لكأي ال دحالا موي كلذ ناكو ۔هنيميل

 . ثنحي الو لكأي مث

 وهف ةمولعم مايأ ىلا مايالا هذه ارمت لكأي ال : هلوقب راشأ ناو

 . هيلإ راشأ امو

 ؟ امادإ ارمت لكأي ال فلح ناف : هل تلق

 ثنح ال مث ،مايآ ةثالث هلكأي ال هنا اذه يف : ليق دق :لاق

 . مايالا ةثالثلا دعب هيلع

 ؟ مايأ مايص لع : لاق لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 . ةثالث وأ نيموي موصي :لاق

 . مايالا مايص لع :لاق ناك ناو

 . مايأ ةعبس موصي :لاق

۔- ٤٢٢٣ -



 . مايألا هذه مايص لع : لاق نإف

 .راهنلا لوأ نلعفي ال فلح ناو ث مايأ ةرشع موصي :لاق

 هنأل مايأ ةرشع : لاق ؟ ًامايأ انالف ملكي ال فلح ناو : ةلأسم

 مايألا هذه يف هيطعا : لاق نإ كلذكو مايألا ددع يهتني ةرشعلا ىلا

 . راهنلا لوأ نلعفي ال فلح ناو

 لاوزلا ذنموه ىشعلا كلذكو ث راهنلا فصن ىلإوه : لاق

 . ليللا ءاج اذإ ءاشعلاو

 هيف ناكو تيبلا اذه يف يسمي ال فلح نمو : ةلأسم

 هيف نوكي ىتح ثنحي مل سمشلا برغم لبق هنم جرخف يشعلاب

 ةيشعلاب تيبلا اذه لخدي ال فلح نإف سمشلا بورغ دعب

 . هنم جرخ مث رصعلاو رهظلا نيب اييف هلخدف

۔ ٤٢٤ ۔



 نوتسلا بابلا

 ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم تاقوألا ىلا نيميلا

 . نامزلاب كنيتآل هتناو : هميرغل لاق لجر نعو

 قورشلا دنع وأ راهنلا عافترا وأ ىحضلا وأ ةركب :لاق وأ

 اذإف ليجعتلاب سانلا دنع وهف نامزلا امأف ك قورشلا لبق وأ

 . هيلع ثنح ال نأ وجرأف راهتلا لوأ هءعاح

 سمشلا عفترت ذنم ىحضلاو راهنلا لوأ :اهيف اولاقف ةركبو

 لبقو . سمشلا عولط تقو قورشلا دنعو رهظلا لبق ىلإ

 . سمشلا عولط لبق وهف قورشلا
 ناف سمأ يلي يذلا مويلا وه سمأ لوأ نأ اندنع يذلاو : ةلأسم

 . ثنحي نا فاخأف كلذ لبق لعف

 يذلاف ةريهظ اذكو اذك لعفي ال فلح يذلاو : ةلأسم

 هلوأف راهنلا لوأ امأو سأرلا ىلع سمشلا تماق اذإ هنا يدنع

 تقو وه رصعلاو لاوزلا ذنم هرخاو ةريهظلا هطسوأو ةريهظلا ىلإ

 . رصعلا

 دقف .ءاسم اذكو اذك نلعفي ال فلح يذلاو : ةلآسم

 .لاوزلا وه يشعلاو ليللا وه ءاسملا نأ راثآلا يف تيأر

۔ ٤٢٥ ۔



 ةجحلا ىذ نم ىقبت ةعاس رخا ةنسلا رخاو :لاق : ةلأسم

 . هفصن دعب وه رهشلا رخاو يشعلا وه موي رخاو

 انالف ملكي ال فلح نمو ۔ خايشالا باتك نمو : ةلأسم

 هنأ فلحي نأ الإ ىحضألا ةليل يف هملكي الف ىحضألا موي ىلإ

 رطقلاو ىحضألا ةليل هملكي نأ هلو ك ىحضألا ىلإ هملكي ال

 . كلذ لثم

 ىنعم نأ تفرع ينأل يدنع اذكه : فيضملا لاق

 . ملعا هللاو تاياغلا ءادتبا (نم) ىنعمو تاياغلا ءاهتنا ] (للإ)

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

۔ ٤٢٦ ۔



 نوتسلاو يداحلا بابلا

 كلذ هبشأ امو روهدلاب نيميلا

 رهشأ ةعست ىلإ رهشأ ةتس نيحلا :رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 ءاملا برشي ال فلح الجر نأ ولو ث ةليلو موي نامزلاو ةنس رهدلا

 مل ةليلو اموي برش مث رهدلل الو نامزلل ةين هل نكت ملو انامز

 ؟ ثنح

 . معن :لاق

 ارهد انالف ملكي ال فلح ناو ءايضلا باتك _ نم : ةلأسم

 رهدلا هملكي ال فلح ناو ،ةنس ليق رهدلاف ،انيح وأ انامز وأ

 ةتس نامزلاو ادبأ وهف ماللاو فلالا تلخدأف ادبأ اندنع كلذف

 .رهشأ ةتس نيحلاو رهشأ
 نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت ىلاعت هللا لوقل ةنس : ليقو

 . ملعا هللاو ةنس كلذف ياهبر
 نإف هرهد نم اذه هاخأ ملكي ال فلح لجر نعو : ةلأسم

 . باوصلاب ملعا هللاو ىنع ام وهف ىنعم هل ناك

 رهدلا اماو ةنس نامزلا يف : ملعلا لهآ ضعب لاق :لاقو

 رهدب ىنع ام فلاحلا اذه لأسي نكلو ائيش هيف ظقحآ سيلف

 )١( مقر ةيآلا ءزج ميهاربا ةروس ٢٥

 ۔- ٤٢٧ ۔



 . باوصلاب ملعأ هللاو هانع ام ىلع ىنعم هل ناك نإف هرهد نم

 رهشأ ةتس نيحلاو ةنس رهدلا : ليق دقو :لاق ؛هريغ نمو

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةليلو موي نامزلاو رهشا ةعست ىلإ
 لجر نعو ‘ لإ رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ةعاسلا ىون وأ ةعاسلا لكأي هيلإ ءعىجي ال هنا فلحف ماعط ىلإ يعد

 ىون اذإف وه هيلإ ءىهجي ملو هلكأف ماعطلاب يتأ نإ كلذكو اهب ظفلي ملو
 يتأ ناو ، اهدعب ثنح هيلع نوكي ال نأوجرأف اهب ظفلوأ ةعاسلا
 ةعاسلاو ث هيلإ وه ءيجي ال دق هنأل ثنح هيلع نوكي ال نأ وجرأف هيلإ

 . فلح ام دح نم ىأر نم يأر ىلع

 .اهتقو يتلا ةعاسلا يه :لاق نم لاقو

 ال وأ ارهد هلعفي ال رمأ ىيف انيمي فلح لجر نعو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو اتقو نامزلل الو رهدلل ىرن ايف انامز

 ةأرما نعو نيملسملا خويش ضعب باوج نمو : ةلأسم

 : نيحلاو ةنس سانلا ضعب عم رهدلاف ارهد انالف ملكت ال تفلح

 . ةثالث هلعبي نم مهنمو رهشأ ةتس مهعم

 . نينس عبر أ : لوقي نم مهنمو

 انامز الو ارهد هلعفي ال عيش ىلع فلح لجر نعو : ةلأسم

 . كلذب ملعأ هللاو اتقو نامزلاو رهدلل ىرن ايف

۔ ٨٢٤۔



 اهتنبا ىلع تفلح ةأرما نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 تتكسف نيرهش اهنكاست ال ةعاسلا تكست مل نا حيصت تناكو

 تتكس اذا اربت اهنا ؛ يعم :لاق ؟ةفلاحلا أربت له اريثك وأ اليلق

 . اريثك وأ اليلق ةعاسلا كلت يق

 هتدجوف (اريثك وأ اليلق) ةعاسلا كلت يف اماف»: خسانلا لاق

 اذكه اهنا تمهوتف فرحالا نم بناوج تيقبو ةقرولا قارحناب ابهاذ

 ةدايزلا نم هتلا رفغتسا انأو نيقيلا ىلع ال كشلا ىلع هتبتكف

 . كلذ ىلإ رظانلا رظنيلف ناصقنلاو

 ليلقب نيميلا نع اهمالك عاطقنا دعب تتكس ولو : هل تلق

 ؟ هيف حيصت يذلا اهلسلجم يف تتكس اذا ريثك وأ

 كلذ تكرت اهنأ فراعتي اتوكس ناك اذا هنا ؛ يعم :لاق

 يذلا كلذ هابشاو اهمسن عاطقنا اماو تتكس دقف ةتكاس

 . ملعا هللاو ربلا بجوي توكس كلذ يل نيبي الف هنم سفنت

 حةرصنت

 )١( خسنلا ىف دري مل خسانلا مالك ١٤٣٢ و٤٨٦ و٣٤٤ ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو كالم نم .

 ۔ ٤٢٩ ۔





 نوتسلاو انلا بابلا

 طلغلاو نايسنلا ىلع لعفلاو مونلاو نايسنلا ىلع نيميلا

 ناكو بذاك وه اذاف قداص هنأ ىري وهو فلح نم دجويو

 دقو ارفاك كلذب نوكي الف هيلع فلح دقو ركذو كلذ يسن دق

 . هيلع نيميلا ةراقك ق فلتخا

 . ةراقكلا هيلع : لاق نم لاقف

 . هيلع ةراقك ال : لاق نم لاقو

 هدارأ عيش يف فلح لجرو . رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 كل لكا ال هتناو : لاق لجر لثم كلذو كلذ فالخب هناسل لزتف

 هنال فلح اذا ةرافكلا هيلعف الباق اماع دارا ايناو لوالا ماع الا اماعط

 . ظفللا يف ىنعملا رمضاو فلح دق

 يف طلغف رخا انالف دارأو انالف تملك ال فلح ول كلذكو

 نيميلا يف هانعمو هنم اطلغ هركذ انإو هملك دق ناكو لوألا مسا

 ثنح الو هتين هل نأ انيأرف فلح اك هملكي ملو رخآلا نالقل

 .اذه يف

 هلعفي مل هنأ هل ايسان عيش ىلع فلح نمف : هل تلق : ةلأسم

 هنإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ثنحلا همزلي له نيميلا لبق نم

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلعو ثنح

۔٤٣١۔



 . ثنح الل هنا : ليقو

 ثنحي له يسنف اذك لعفي ال هنا فلح نا تي رأ : هل تلق

 . هيف فلتخم هنا ؛ يعم : لاق ؟ ىلو ألا لثم نوكت م ا

 اذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ هتجوزل :لاق نإف : هل تلق

 . يدنع اذكه :لاق ؟ىلوألا لثم نوكي له لعفو يسن مث

 تيسنف اذكو اذك تلعف نإ هتجوزل :لاق نإف :هل تلق

 لثم فالتخالا هقحلي له هب اهيلع فلح ام تلعف ىتح

 نوكي الو قالطلا عقي هنا يدنع : لاق ؟قدالطلا عقي الو ىلوألا

 فولحملاو فلاحلا نم نايسن هلكو كلذ يف قرفلا ايف : تلق

 كلمي هنأل هريغل هلعف ريغ هسفنل هلعف نإ يدنع :لاق ؟هيلع

 دق هنأكف هربغ ىلع فلح اذاف هريغ نم كلمي الام هسقن نم

 نأل ادمعتم وأ ايسان هيلإ ملسملا لعف نا ءاوسف رمآلا هيلإ ملس

 . ائيش فولحملا لعف نم كلمي ال فلاحلا

 ىتح تبربجف ديز راد لخدت ال اهيلع فلح نإف :هل تلق

 نال هيف فلتخي هنا يدنع :لاق ؟ثنحلا عقي له اهيف تلخد ا

۔ ٤٣٢ ۔



 . ثنحلا عقي هنإ لوقلا رثكاو هلعفك سيل هريغ لعف

 ىلع ربجف هسفن لعف ىلع نيميلا تناك ول كلذكو : هل تلق

 هنأ يدنع لوقلا رثكأو هيف فلتخي :لاق ؟ثنحي له نيميلا

 . ثنح ال

 نعو ،الإ رفعج نب دمحم رباج يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يه تدعقف دحاو ناوخ يف نالفو يه دعقت ال تفلح ىتلا

 . ثنحت نأ فاخأف تماقف تركذ مث ةيسان وهو

 فلح نميف فالتخاب كلذ يف : ليق دقو :لاق هريغ نمو

 .ايسان هل لعفف اذكو اذك لعفي ال

 يف هب هللا ذخاؤي ال يذلا وغللا نم كلذ نإ :لاق نم لاقف

 نم اذهف «نايسنلاو أطخلا يتما نع يفع» ةي يبنلا لوقلو ناميالا

 . نايسنلا

 . هيلع مثإ الو ثنحي :لاق نم لاقو

 نيميلا لدب مثالا ةخسن يف نيميلا هيلع :لاق نم لاقو

 دقو لعف ام هنأ فلحف ىضم دق ناك اييف كلذ ايناو ثنحلاو

 . هلعف ناك

 . ةرافكلا هيلع :اضيأ لاق نم لاقف

 . هيلع ةراقك ال : لاق نم لاقو

 ال انيمي همون يف فلح لجر نع هللادبع يبأ نع : ةلأسم

۔ ٤٣٣ ۔



 كلت تناك نإف ؟همزلي ام ثنحف هبتنا مث اذكو اذك لعفي

 نإو هيلع سأب الف مئانلا ىري اييف فلحي هنأ ىأر اينإ نيميلا

 . ةرافكلا هيلعف ثنح مث هبتنم وهو هناسلب فلح

 اذكو اذك لعف هنا ملعي ام : لاقف فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ لعف هنا كلذ دعب ملع مث

 . هيلع ثنح اال : لاقف

 مث اذكو اذك تلعف ينا تملع ام ينا :هنيمي يف لاق ناو

 ؟ كلذ لعف هنا كلذ دعب ملع

 . ثنحلا هيلع : لاقف

 نم لكأي ال هنأ فلح نمو ۔ ءايضلا باتك _ نمو : ةلأسم

 هنإف ةعارزلا كلت نم لكأف ضرالا يف بحلا رذبف بحلا اذه

 . ثنح

۔ ٤٣٤ ۔



 نيرشعلاو سداسلا ءزجلا اذه قيقحت نيملاعلا بر هت دمحلاو ىهتنا دق

 تبني الامو اهنم تبني امو ناميألا ماكحأ يف ثحبيو عرشلا نايب باتك نم

 نايبصلا ناميا يفو . مزلي ال ىتلاو ريفكتلا اهيف مزلي ىتلا ناميألا عاونأ ينو
 جيو زتلاو باهذلاو ءيجملا يو ةعاطلاو يصاعملاب ناميألاو ؛ كيلامملاو

 يئو امارح لالحلا لعجو . ناميألا ين ءانثتسالا يفو كلذ يناعمو حاكنلاو

 ىلع اضو رعم نيملاعلا بر هت دمحلاو كلذ ىناعمو ننسلاو روهدلاب ناييألا

 ماع اهنم غرف يمايرلا ملاس نب رماع نب دشار نب دومح طخب : ىلوالا
 . ه ١٢٨

 ماع اهنم غرف يثراحلا رماع نب ناميلس نب سيمخ طخب : ةيناثلاو

 . ه ١٢٣

 اهنم غرف ةليفغ نب ديعس نب رجنخ نب دمحم نب فلخ طخب : ةثلاثلاو

 . ه ٥ ١١ ماع

 ماع اهنم غرف يسيمخلا رميوع نب سيمخ نب ملاس طخب : ةعبارلاو
 . ه ٥

 بر هل دمحلاو . هخسن ءاهتنا من خيرات الو اهخسان ركذي مل : ةسماخلاو

 . ملسو 9 دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو نيملاعلا
 ةنس ىلوألا ىدامج ٢٠ ي يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتك

 .م١ا٢٢/٢/٤٨٩ قفاوملا ۔ه ١٤٠٤

۔ _ ٤٣٥





 باوبألا بيترت

 ةحفصلا ناونعلا  
 : لوألا بابلا

 ............................. ناميألا ىف
 : يناثلا بابلا

 ............. ...... كلذ هباش امو ناميألا ظافلا ىف

 : ثلاثلا بابلا

 ........................ اضيأ نيميلا ظافلا ىف

 : عبنا رلا بابلا

 ........ ...... زول هب فلحي ام ءيش ءاس ر ف

 : سماخلا بابلا

 ................... كرشملاو دبعلاو يبصلا نيمي يف
 : سداسلا بابلا

 .................... كلذ هبشأ امو بيغلاب ناميألا

 : عباسلا بابلا

 ............. ةيصعملا ىلع نيميلاو فلاحلل نيميلا زاوج
 : نماثلا بابلا

 ............ توملا بابسأ نم ءيش اهيف ناك اذا نيميلا ١
 : اتلا باللا

 مالكل ١ وأ نيميلل ١ عطق مث ملكت وأ فلح :7 :

 ............................. اهمتي نأ لبق

 : رشاعلا بابلا

 ............................ ناميألا ىف ةينلا

 ىنمم ىلع تناك اذا هللا دهعب نيميلا ىفو ناميألا ىف . . . ٩ ِ رشع يداحلا بابلا

 فلتخاو اهترافك تقفتا اذا ةفلتخم ناعم وأ دحاو

۔ ٤٣٧ ۔



 ةحفصلا ناونعلا

 ٦١٧ .................. ...... كلذ هبشأ امو اهظافلا

 : رشع يناثلا بابلا
 ٧٣ ........................... فوطعلاب نيميلا

 : رشع ثلاثلا بابلا

 ٧٧ .. ..... كلذ هبشأ امو اهدر وأ اهكرتو قوقحلا ضبقب نيميلا

 : رشع عبارلا بابلا

 ٨٣ ............................. ملظلاب نيميلا

 : رشع سماخلا بابلا
 ةنايخلاب نيميلا

 : رشع سداسلا بابلا

 ٨٧ ..... ................. ..... ءاودلاب نيميلا

 : رشع عباسلا بابلا

 ٨٩ ...... ................ ...... باودلاب نيميلا

 : رشع نماثلا بابلا
 ٩١ 0 ..... ...... كلذ هبشأ امو لتقلاو برضلاو ديقلاب نيميلا

 : رشع عساتلا بابلا

 ٩٥ كلذ هبشأ امو يعرلاو ةلاكولاو ةرجألاو لمعلاب نيميلا

 : نورشعلا بابلا

 يحضي ال فلح نميفو جورخلاو باهذلاو ءىجملاب نيميلا

  

٨٥ .. ................ ...... ... 

 ١٠٣ ....... كلذ هبشا امو رقسلاو اهيف وأ هيف رطفي ال وأ هدلب ىف

 : نورشعلاو ىداحلا بابلا

 ١١٧٣ ...... ....... ...... انزلاو ءطولاو جيوزتلا ف نيميلا

 : نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ١٢١ لظلاو ةعماجملاو ةرشاعملاو تيبلابو ساعنلاو نكسلاب نيميلا

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ١٣٥ . .................... ...... ةيطعلاب ناميألا

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ١٣٧ . .............. بوكرلاو ةمسقلاو ةكراشملاو ةراجتلا ىف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 - ٤٣٨ ۔



 ةحفصلا ناونعلا
 لعشقلا عقي ابو ةرم دعب ةرم لعفي ال ايب نيميلا
 ١٤٥ 0 ................... ...... فلاحلا لعف ريغ نم

 : نورشعلاو سداسلا بابلا
 ١٤٩١٩ .......................... لازتعالاب نيميلا

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ١٩١ ......... هوحنو ناميالا نم ةقثلا دحاولا لوق هيف لبقي اميف

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ١٩٧ ........ روبجم ريغ ناك ناو فلحلا نع فلاحلا هب :رذعي اميف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ١٦١ ............... هلعف ىلع ربجأو ءعىش ىلع فلح نميف

 . : نوثالثلا بابلا

 ١٦١٩ ........... اهترافكب مكاحلا هيلع مكحي اناهييأ فلح نميف

 : نوثالثلاو ىداحلا بابلا
 مكاحلا هيلع مكمي نا الا ائيش لعفي آلأ فلح نميف
 ١٧٦٧ ....................... ......ي كلذ هبشأ امو

 : نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 ١٦١٩ ... مثألا نم ةفاضملا ةدايزلا) نم مكاحلا ىلا ناعفرلا ىف نيميلا
 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ١٧٩١ ...... . ...... (رقعج نبا عماج نم) نيميلا ف ءانثتسالا :

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ١٧٧ . ....... هريغ لعف وأ هلعف ىلع ردقي ال ام ىلع فلح نميف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 لعف ام وا هضعب لعف مث ائيش لعفي ال فلح نميف

 ١٧٩ ................. كلذ هبشأ امو هضعب لعف دقو ائيش

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ١٨٣ .......... الالح مارحلا وأ امارح هيلع لالحلا لعج نميف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ١٩٩ ........ (ةفاضملا ةدايزلا نم) ءايسألا يناعم ىلع نيميلا ىف

٤٣٩ ۔ : نوثالثلاو نماثلا بابلا



 ةحفصلا ناونعلا

 ٢٠١ معنب هباجأف هريغ فلح وأ اذكو اذك لعفي آلأ هريغ ىلع فلح نميف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٢٠٧ ...... .......... كلذ هبشأ امو هريغ ىلع فلح نميف

 : نوعبرالا بابلا

 ٢٠٩ (كلذ هبشأ امو ةجوز وأ دبع وأ صل لثم) هنم فاخي نم هفلح نميف
 . نوعبرالاو يداحلا بابلا

  

 ٢١١ ........................... ناطلسلا ناميأ ىف
 : نوعبرالاو اثلا بابلا

 ٢٢١ ............................ ةقدصلاب نيميلا
 : نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 ٢٧٩ ............................. جحلاب ناميالا

 : نوعبرالاو عبارلا بابلا

 ٢٩٥ ... ...... كلذ هبشأ امو مايقلاو ةعاطلاو ةالصلاب نيميلا ىن

 : نوعبرالاو سماخلا بابلا

 ٣٠١ ...... ................ ...... دجاسملاب نيميلا

 : نوعبرالاو سداسلا بابلا

 ٣٠٩ . ........................ ناميألا ىف دودحملا ى

 : نوعبرالاو عباسلا بابلا

 ٣٢١١ كلذ هبشأ امو ائيش لكأي ال وأ نالف لام نم لكأي ال فلح نميف
 : نوعبرالاو نماثلا بابلا

 ٣٢٣ ................. رايثلا تقو ءاضقنا تقو ىلا نيميلا
 : نوعبرالاو عساتلا بابلا

 ٣٢٧ ....................... ضرالا تبنت ايب نيميلا
 : نوسمخلا بابلا

 ٣٢٩ ......................... زبخلاو بحلاب نيميلا
 : نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 ٣٣٣ . كلذ هبشا امو محشلاو نبللاو كمسلاو موحللا لكا ىف نيميلا
 : نوسمخلاو يناثلا بابلا

 ۔ ٤٤٠ ۔



 ةحفصلا نا
  

١ 

 كلذ هبشأ امو رمت وا بطر نم ناك ايب نيميلا ىف .........

 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا :

 برشلاو لكالاب نيميلا .... ....................

 : نوسمخلاو عبارلا بابلا
 ائيش ىرتشي وأ ائيش لكأي ال فلح نميف
 ..... ...... ..... هنع فلح امم ءيش هيفو هرغ ىرتشاف

 : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ........................ لاعنلاو بايثلاب نيميلا

 : نوسمخلاو سداسلا بابلا

 .......... ..... كلذ هبشأ امو باتكلاو مالكلاب نيميلا

 : نوسمخلاو عباسلا بابلا
 .......... ...... هلعفي ملو ءيش لعف ىلع فلح نميف

 : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 .........ي هلعفي ل نأ وا لعفي نا هيلع ناسنال فلح نميف

 : نوسمخلاو عساتلا بابلا

 ........... ...... كلذ هبشأ امو مويلاو مايألاب نيميلا

 : نوتسلا بابلا

 ............. ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم تاقوالا ىلا نيميلا

 : نوتسلاو يداحلا بابلا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلذ هبشأ امو روهدلاب نيميلا

 [ : نوتسلاو يناثلا بابلا
 ...... طلغلاو نايسنلا ىلع لعفلاو مونلاو نايسنلا ىلع نيميلا

 ۔٤٤١۔

٤٧ 

٤٢٢٣ 

٤٢٥ 

٤٢٧



 ٨٨/٤٢٦ عاديالا مقر

ناع ةطلس۔ يرر۔ ةيلاعلا عباطملا




