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 عرشلا نايب بانك نم نوتسلاو تلاتلا ؤزجلا

 عرفلاو لصألل عم اجلا
 خشلا ليلجلا ملاعلا فيلأت

 يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم
هاضرأ و هنع هللا يضر





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ضنئارفلا ميلعت يك تحلا باب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري .رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 اوملعتو هوملعو ملعلا اوملعتو سانلا هومّعو نآرقلا اوملعت » لاق هنأ
 نأ ىتح عقتري نأ ملعلا كشويو ضوبقم ؤرما ينإف اهوملعو ضئارفلا
. “ اهيف امهنيب قرفي نم نادجي الف ةضيرفلا يف نارجاشتي نينثالا



 نميق باب

 ترب از نم و هتبروت ىلع عمجأ

 هريع ل اق .ء الوو . ح اكنو .بسن .ةتالث اهب ث ثتر اوتي يتل | ب ايسأل ١

 . ءالولاب نوثروي ال انباحصأ

 .لتقو .قرو .رفك : ثالث ثاريملا نم ةعناملا للعلاو .باتكلا نمو
 دجل و .بأل او .لفس . ناو نبال ا ني او .نيال ا .ةرشع روكذل | نم نوثر اواو

 ن ا خألا نباو .مأل وأ بأل وأ مأو ب ىأل ناك ء اوس خألاو .الع ن ناو 1 ويأ

 ناك ن | إ معلا ن نباو .بأل وأ مأو بأل ناك ن ا معلاو .بأل وأ قا مأو ب ىأل ناك

 . ةمعنلا ىلومو .جوزل او . أل ق أ مأو بأل

 . ةمعنلا ىلوم نوثروي ال انياحصأ هريغ لاقو

 .لقس ناو نبالا ةنباو .تنيلا .عست ءاسنلا نم تاتراولاو .باتكلا نمو

 . بأل | نم تخأل او . مأل و بأل ا نم تخأل او مأل | م دع عم ة دجل او . مأل و

 . ةمعنلا ةالومو ةجوزل و . مأل ١ نم تخأل و

 . ةمعنلا ةالوم نوثروي ال انباحصأ هريغ لاق

 .ريدملاو .ادمع لتاقلاو .دبعلا : ةتس لاحب ثري ال نمو باتكلا نمو
 .ةسمخ ل احي طقسي ال نمو .نيتلم له أو . دترمل او . ل الوأل ا ت اهم أو

. باتكلا اذه ريغ نمو .ىثنأ وأ ناك اركذ بلصلا دلوو ناوبألاو .ناجوزلا



 ضورفلا ةفرعم يف باب

 بجح ربغب اهقحتسي نم و

 .بألا نم تاوخألاو مالا نم تاوخألاو نبالا تانيو تانبلا ضرف

 ضرفو .ناتللا ادعاصف نيتنباللو .فصنلا تدرقنا اذا نهنم ةدحاولل

 مهتاناو مهروكذ ثللا مهتعامج ضرفو .سدسلا مألا نم تخألا وأ خألا

 تاوخا الو دلو دلو الو دلو نكي مل اذا ثقلا مالا ضرقو .ءاوس كلذ يف

 مالل ناق ناوبأو ةجوز وأ ناوبآو جوز : امهو نيتلاسم يف الإ لاملا عيمج
 ةجوزلا وأ جوزلا ضرق دعب يقب ام ثلث

 نيوبأو جوز يف هللا همحر سابعلا نب هللادبع نع يور دقو هريغ لاق

 باب يفق سابع نبا نع دوجوم اذهو ىرخألا يف هفلاخو نيوبأو ةجوز يف
 . ةعامجلا نع هي درقت ام

 اثان ١ وأ اروكذ سدىسل ١ ىلاإ ١ ثلثل ١ نع دالوأل ا اهبجحي مألا ن ا ٠, ا كلذكو

 . انياحصأ نع افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 افالتخا كلذ يف رحلعأ الو سدسل ١ ىلإ | ثقلا نع ةوخإل ١ اهيجحي كلذكو

 مأل ة ةوخ ا اون اك ات ان ا ق ا اروكذ ل اون اك ء اوسو ا لع اصق ة ةوخع ةثالث ن اك ذ ل ١

 . بأل وأ مأل وأ بأو

 اونوكي ىتح اهنابجحي ال امهنأ لاق نم لاقف نيوخألا يف اوفلتخا دقو
 نا لاق نم لاقو .هنع دجوي اميف سابع نبا لوق وهو ادعاصف ةوخإ ةتالت
 . لمعلا هيلع نأ يدنعو .لوقلا رثكأ وهو اهنابجحي ةوخألا نم نينتالا

 .ةعامجلا نع هب درفنا امم هنأ اضيا دجوي سابع نبا نع لوقلا اذهو
 كلذ يف ملعأ الو سدسسلا ىلا ثلتلا نع مألا بجحي الق دحاولا خألا امأو

 . ملعأ هللاو افالتخا

 اون اك ولو ثلثلا نع مأل ١ نوبجحي ال ةوخإلل ١ وني كل ذكو هريع ل اق
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 . ملعأ هللاو ةعامج

 مل اذا اذهو هريغ لاقو .سدسلا تادجلا وأ ةدجلا ضرفو باتكلا نمو

 دقو .نهل ثاريم الق نهبجحي نم ناك اذا امأف .تادجلا بجحي نم نكي

 نم تادجلا نم دحأ اهعم ثري الو تادجلا عيمج بجحت مألا نأ تفرع

 . افالتخا كلذ يف ملعا الو بألا ليق نم وأ مألا ليق نم نك ثيح

 هنأو ث اريملا اهل نأ تقرع دقق مأ مأ ةدج هعم تناكو بأ ناك اذا امأو

 .افالتخا اهنبا عم اهثاريم ىف تقرع دقق بأ مأ تناك اذا امأو . اهيجحي ال

 بجحي هنأو هعم ثرت ال لاق نم لاقو هعم ثرت لاق نم لاق

 عبرلا تاجوزلا وأ ةجوزلا ضرفو فصنلا جوزلا ضرقو باتكلا نمو
 . دالوالا مدع عم

 تنبو بجحي مل اذا جوزلا ةسمخ ضرف فصنلا نأ بابلا اذه نايبو

 . يدنع اذكه هريغ لاق .بالل تخألاو مألاو بآلا نم تخألاو نبالا

 نكي مل اذا وه امنا بألل تخألاو نبالا تنب يف هلوق ىنعم نأ يدنعو
 نبا تنيو تنب تناك اذا امأو .فصنلا امهل نإف مأو بأل تخأ الو تنب

 الإ ءيش نبالا ةنبأل نكي مل نيتنث ذثا اتناك ناو .تنبلا دنع سدسلا اهل امنإف
 دري هناق لقس ناو خأ نبا نيبا وأ خأ نيأ وأ خأ نيألا ةنرأل نوكي نأ

 . نييثنألا ظح لتم ركذلل مهنيب يقابلا نوكيو امهيلع
 لقسأ نينيلا ينب نم ىثنالاو العأ نينبلا ىنب ىنب عم ركذلا ناك ن ١ امأو

 ناك نم ثاريم لطبو .ثانالا نم هتجرد يف ناك نملو ركذلل ث اريم ا ناك
 . ملعأ هلل او هعم ثري ملو ةجرد هنم لقسأ

 هنأ ةعامجلا نع هيب درفت ام ب راي يف دوعسم ني هللادبع نع دجوي دقو

 نم ت ا الا ل امكتس ا دعي يقب ام لعجنو دو ١ دو روثوب وأو ة ةمقلع ل ق هبو

 روثوب و ةمقلع لوق وهو . .مهد تاوخ نود بأل ا نم ةوخألل نيثلظل : و بأل

 تقبأ امف اهلهاب ضيارفلا اوقحلأ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع ليلذلاو
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 اذإ نينبلا عم ثرت مل امل نبالا تنب نألو .ركذ ةبصع ىلولف ضئارفلا
 دق تانبلا نألو ةرفاك وأ ةلتاق تناك ول امك اهيخأ عم ثرت مل تدرفقنا

 ول امك رخآ ءيش نبالا تانبل نوكي ال نأ بجوف ضرقفلاب نيثلثلا نذخأ
 . هعم ثرت مل نبالا نبا نود تناك ول نبالا تنب نألو تدرفنا

 لامكتسا دعب ىقب ام نولعجي انباحصا ةماع ناكو تناك اذا كلذكو
 مكيصوي » ىلاعت هلوقل نييثنألا ظح لثم ركذلل ثانالاو روكذلا نيب نيملا
 ادرقنا ول ىثناو ركذ امهنألو “ نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يق هللا
 بجو مهس وذ امهكراش اذاف نييثنألا ظح لتم ركذلل امهنيب لاملا ناكل
 امهكراش ىل امك نييثنألا ظح لثم ركذلل امهس همهس دعب يقابلا نوكي نأ
 دعب يقابلا ناك جوز امهعم ناك ول تيملا دلو نم تخأو خأ امهنألو .جوز
 امهعم ناك ول نأ بجوق .نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب جوزلا ضرف
 خالاك نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب امهضرف دعب يقابلا نوكي نأ ناتنبا
 نيمهس نبالل نأ .تانب رشعو ًانبا كرت ىل هنألو مأل او بألا نم تخألاو
 نع ةمساقملا نهتداز املف لاملا سادسا ةسمخ تانبللو سدسلا وهو

 عنمت ال نيثقلا ىلع ةدايزلا نأ ىلع لد بيصعتلاب نثرو نيح نيثلثلا
 . ةمساقملا

 ول هن ] كلذ دو ةر ات اهرضبو ة هر ات اهعقني هناف هتخ ا بصعي خال اك نئلو

 املف ضرفلاب سدسلا نبالا تنبل ناكل نبا تنبو ًاتنيو نيوبأو اجوز كرت
 املف موئشمل | خألا ىمسي ا د اذ دهو اهيصعي هنأل هعم ثرت مل اهوخأ ١ اهعم ن اك

 . هظم اهعقني نأ بجو ةرات اهي رضأ

 تاجوزلاو ةجوزلاو بجح اذا جوزلل نينثا ضرف عبرلاو باتكلا نمو
 . نيبجحي مل اذا

 . نبجح اذا تاجوزلاو ةجوزلا ضرق نمثلاو

 . بألا نم تاوخألاو

 ةوخألا وأ ادعاصف نيوخألاو .بجحت مل اذا مألا نينتا ضرف ثلثلاو
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 . مأل ١ دلو نم

 وهو .مألا مدع دنع ةدجلل وهو تبجح اذا مألا .هعبس ضرف سدسلاو
 دلو وأ دلولا عم بألل وهو .ىثنأ وأ ناك اركذ مألا دلو نم دحاولا خالل

 عم نبالا تانب وأ نبالا تنبل وهو .بألا مدع عم بألا بأ دجلل وهو نبالا
 نم تخألا عم بألا نم تاوخالا وأ بألا نم تخالل وهو .بلصلا تنب
. باتكلا ريغ نمو .مألاو بالا



 سابع نبا ضئارق يك باب

 هبلع لمعلا سيلام و هبق سانلا قلاخ امو

 الإ ثلثلا نع مألا بجحب ال ناكو .ةضيرف لوعي ال سابع نبا ناك
 جوز ىف لوقي ن اكو .ت انيل ١ عم ت اوخاأل ١ بصعي ال ن اكو . ةوخ ا ةتالت

 يف لوقي ن اكو .س دسلا بأللو لم اك ثلتل ١ مأللو فصنلا جوزلل نيوب أو

 . ىقبام باللو لماك ثقلا مأللو عبرلا ةجوزلل نيوبأو ةجوز

 نيثلتل ا نيتني ال ا ىطعي ال ن اك هنأ حيحصل ا سيلو هنع ىكحيو لاق

 ناك ناتنباو مأو جوز اهيف ةضيرف ناك اذا ناكو .تانب ثالث نكت ىتح
 . نيتنبللف يقب امو سدسلا مألاو عبرلا جوزلا ىطعي

 هلعل س دسلا نيويأل | يطعي ن ں اك نيتنب و نيوي و جوز يف كل ذكو ل اق

 مهسأ ةسمخ يقبو عبرلا جوزلاو ملعأ هللاو سدس دحاو لك ثقلا دارا

 . ةضيرف لوعي ال ن اك هنأل نيتنيلل وه امهس رشع ينتا نم ا نم

 لخدي ناكو ضرف ىلا الإ ةضيرف لحي مل نم يطعي ناكو لاقو
 . ضرف ريغ ىلا لوحي هتضيرف تناك نم ىلع ررضلا
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 لوق يق بلصلا ضئارف باب
 دوعسم نب هللادبع

 سابع نباو ادبزو ايلع هيف فلاخ اميفو
 بألل تاوخألاو نيثلثلا ىلع تانبلا ديزي ال دوعسم نب هللادبع ناك

 عم لخد نإف نهل هللا ضرف ام ىلع نهديزأ ال لوقيو .نيثلثلا ىلع مألاو
 نود نينبلا نيثلثلا دعب نم ىقب ام يطعي ناك نبالا تانبو نبالا ونب تانبلا
 . تانبلا

 ناك بأل ت اوخأو ةوخإ مأل او بأل | نم ت اوخأل ١ عم لخد اذا كلذكو

 ةنب ا تناك ن ںِإ اف . تاوخأ ١ نود بأل ا نم ةوخأل أ نبثظظل ا دعي يقب ام يطعي

 نا اف فصنل ١ دعي يقب ام يطعي من مت . .فصنل ١ تنيللق نب | ونيو ني ١ ت انيو

 لخدي ناك ناو ةمساقملا نهاطعأ )١( ارش نبالا تانبل يتلا ةلمكتلا تناك

 . ميضلا مهيلع
 فصنل ١ مأل او بأل ١ نم يطعي ناك بأل ت تاوخأ او ة ةوخإو م أو بأل كلذكو

 ةلمكتل ١ نه اطعأ أ ا بال ١ نم ت وخالل ارش ةل ةلمكتل ١ تدب ذاك ن ںِإ اف دعي , رظني م 7

 مألا نم خالل لاملا لعج مألل خأ مهدحأ معونب ةضيرفلا يف ناك ناو

 . هللا ءاش نإ كلذ رسفقأسبو . ةدقيل ا طقسبو مع نيا وه يذلا

 سدسىسل نبال يتنبالو فصنلا ةنياللق ني ١ ني ١ ىتنباو ة هني ١ كرت ناف

 اهلصأ ْن اك امهس رشع ىننا 5 ا نم .وهو نبي ال ١ ا نبالف ىقب امو نيثلتل ١ ةلمكت

 ىيتنبالو مهسأ ةتس فصنلا كلذ نم تنبللف امهس رشع ىنثا تغلبف نينثا
 . نيال ا نبال يهف مهس ] ةعيبر ] يقيو نيثلظل ا ةلمكت نامهس سدسلا نيال ١

 . فعضا ىنعملا ) ) ١
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 نبالا تانبللو فصنلا ةنباللق نبا نباو نبا تانب ثالثو ةنبا كرت نإف

 امهس رشع ةينامث نم يهو نبالا نبالف يقب امو .نيثلثلا ةلمكت سدسلا
 تيطعاو مهسأ ةثالث فصنلا ةنبالا تيطعأ املق مهسأ ةتس نم اهلصأ

 ةضيرفلا لصأ تبرضف ةثالث نيب نهنيب مسقني مل سدسلا نبالا تانب

 ةعست كلذ نم تنيللق امهس رشع ةينامث تغلبف ةثالث يف مهسأ ةتس يهو

 نبالا نبال مهسأ ةتس يقب سدسلا وهو .ةثالث نبالا تانبلو مهسأ

 نيالا نبي يقب امو فصنلا ةنباللق نبا ةنباو نبا نباو ةنبا كرت نإف

 نهكارش ةمساقملا نهتيطعا امناو نبييتنألا ظح لثم ركذللق نبالا ةنباو

 . دوعسم ني ١ عنصي ا ذكهو

 .نهاطعا نهل ارش ةمساقملا تناك نا نيلاحلا رشأ نهل لعجي ناكو
 . نهاطعأ نهل ارش نبثلا ةلمكت سدسلا ناك ناو

 تانبلو فصنلا تنبللف نبا ينب ةثالثو نبا تانب عبراو ةنبا كرت ناو
 نيعبسو نينثا نم يهو نبالا ينبلف يقب امو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا
 نبالا تانب تيطعاو ةثالث تنبلا تيطعأ املف مهسأ ةتس نم اهلصأ ناكو

 لصأ تبرضفق ةعبرأ نيب مهس مهنيب مسقني مل نيتللا ةلمكت سدسلا

 ةتالث يف امهس نيرشعو ةعمرأ تغلب ةعبرا يف مهسأ ةتس يهو ةضيرفلا

 تانيلو امهس نوتالتو ةتس فصنلا كلذ نم تنبللق .نيعبسو نينثا تغلبف
 يقبو مهسأ ةتالت ةنبا لكل امهس رشع انتا نيتملا ةلمكت سدسلا نبالا
 . مهسأ ةينامث مهنم دحاو لكل نبا ينب ةتالت نيب نورشعو ةعبرا

 امو فصنلا ةنباللق .نبا تانب عبرأو نبا ينب ةسمخو ةنبا كرت ناو
 مهتيطعأ امناو .نييثنألا ظح لثم ركذلل نبالا ينبو نبالا تانب نيبق يقب
 نيرشعو ةينامت نم يهو . .نيثملا ةلمكت سدسلا نم نهلّرشأ هنأل ةمساقملا

 ةنبالا تيطعأ املق ادرفنم اَمهَس اهيف نأل نيمهس نم اهلصأ ناك امهس

 مهنيب مسقني ملق نبا تانب عبرأو نبا ينب ةسمخ ني يقب امهس فصنلا

 ةينامث تقليق امهس رشع ةعبرأ يق نامهس يهو ةضيرفلا لصأ تبرضق

 لكل رشع ةعبرأ يقيو امهس رشع ةعبرأ فصنلا كلذ نم ةنباللف نيرشعو
 . مهس ةنبا لكلو نامهس نبا
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 لقسأ نبا نباو ضعب نم لغسأ نهضعب نبا تانب ةثالث كرت نإف
 يقب امو .نيثمقلا ةلمكت سدسلا اهيلت ىتلاو فصنلا ةيلاعلا ةنباللف نهنم
 ةتس نم وهو ديز ىلع دري امك هقوف نم ىلع دري لفسالا نبالا نبال
 .نيثلثلا ةلمكت سدسلا اهيلت يتلاو فصنلا كلذ نم ةيلاعلا تنبللف مهسأ
 . هدحو لفسألا نبالا نبال وهف نامهس يقبو

 نبال وهف يقب امو ناتقل ١ نيتنباللف ني ا ةن داو ني ا م نياو نيتنب | كرت ن ناو

 ن اتلثل ١ كلذ نم نيتنيللف مهس ] ةثالث نم وهو نبال ١ ةنب ١ تطقسو نيال ١

 . نبالا نبال وهف مهس يقبو نامهس

 لفسا نبا نباو ضعب نم لفسأ نهضعب نبا تانب ثالث كرت ناف
 نهنم لفسأ نبا نباو ضعب نم لفسا نهضعب نبا تانب سمخو نهنم
 الو ثلثلا تانب نم لفسالا نبالا نبالف يقب امبو ناثلا تايلاعلا تانبللف
 ةعست نم يهو اعيمج نوطقسيو هاذحب نم الو هقوف نم دحأ ىلع دري
 نبمهس نيثلثلا نبالا تانب تيطعأ املف مهسأ ةثالث نم اهلصأ ناك مهسأ

 ةعست تفليق ةتالث يف ةثالث يهو ةضيرفلا لصأ تبرضف ةتالث نيب نم

 ةثالث يقبو نامهس ةنبا لكل مهسأ ةتس ناثلثلا كلذ نم تانبللف مهسأ
 . هدحو نبالا نبال وهف مهسأ

 لقسأ نبا نباو ضعب نم لفسأ نهضعب نبا تانب ثالث كرت نإف
 اهيلت يتللو فصنلا ايلعلا تنبللف .تاقرفتم تاوخا ثالث عم نهنم
 نمم دحأ ىلع دري ال لفسألا نبالا نبالف ىقب امو نيثلثلا ةلمكت سدسلا
 نم ىهو .ديزو ىلع لوقك هيبأل هتخأ ىلع الو همأو هيبأل هتخأ ىلع الو هقوف

 سدسل ا اهيلت ىتللو مهسأ ةثالث فصنلا كلذ نم ايلعلا تنبلل مهسأ ةتس

 نم دحأ ىلع دري ال لفسألا نبالا نبال امهف نامهس يقبو .نيثلا ةلمكت
 . هناوخإ
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 مألاو بألا نم ةوخالا باب

 بألا نم تاوخألاو ةوخالاو

 ناثلثلا مألاو بالل نيتخاللف بأل ًاتخأو اخأو .مأو بأل نيتخأ كرت نإف
 . بألا نم تخألا تطقسو .بألا نم خاللف يقب امو

 نم يهو نيثلثلا ىلع ندري نأ ةيهارك نهطقسي دوعسم نبا ناك امناو

 . ألا نم تخألا تطقسو

 مأل و بأل أ نم تخأللق بأل أاتخ و اخ أو م أو بأل اتخ ] كرت ن اق

 ىلع نييتنألا ظح لثم ركذلل بألا نم تخألاو خألا نيبف ىقب امو .فصنلا
 مهس ] ةتس تقغليق ةذالت يف ن امهس يهو ةضيرفل ١ لص ] تيرضو . ةتالث

 خالل مهس ] ةثالث يقبو . مهس ا ةتالث فصنل ١ كل ذ نم مأل او بأل ١ نم تخألل

 . مهس تخاللو نامهس

 مأل او بأل ا نم تخألللق بأل اخ أو نبتخ و م او بأل أاتخ ا كرت ن ں اف

 بال ١ نم . حاللف يقب امو نيثلتل ا ةلمكت س دسل ١ بأل ا نم نيتخللو .. .فصنل ١

 ينث 1 تقغليق نينت 5 يف ةتس يهو ةضيرفل | لصأ ا تيرضقف امهنيب مقتسي

 س دسلا بأل ١ نم نيتخأللو مهنس أ ةتس فصنلا مال او بأل ا نم تخألل رشع

 . بأل ١ نم خالل وهق مهس ا ةعيبر ] يقب ن امهس نبيثظل ١ ةلمكت

 بأل ١ نم تخاللق .بأل نيبوخ أو ت اوخ ١ ثالثو م و بأل أتخ ] كرت ن نا اف

 يقب امو .نيثظل ١ ةلمكت س دسل أ ب ل ١ نم ثدالتل ١ ت اوخأللو فصنل ١ م ل او

 ةتس نم اهلصأ ناك امهس رشع ةينامث نم يهو بألا نم نيوخألل وهف
 تاوخأل و مهسا ا ةتالث فصنلا ب و بأل ١ نم ه تخأل ١ تيطعأ أ املق مهس ]

 مأل او بألل تخألل امهس رشع ةن امث تغلبق ةتالث يف ةتس يهو ةضررفل |
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 نيثلتل ا ةلمكت س دسلا ثالثلا ت اوخأللو مهس أ ةعست فصنلا كلذ نم

 . مهسأ

 نبا وه يذلا مالل خالل هلك لاملاف .مأل خأ امهدحأ مع ينبا كرت نإف
 . مأل خا سيل وه يذلا معلا نبا طقسو معلا

 .فصنلا جوزللف . مأل خ ] رخآل او اهجوز امهدحأ اهمع ينب ا تكرت ن اف

 . مأل خا سيل وه يذلا معلا نبا طقسبو مع نبا وه يذلا خاللف ىقب امو

 اهتخأو اهاخأو اهمأو اهيبأل اهتخأو اهاخأو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 خالل ىقب امو سدسلا مأللو فصنلا جوزللف اهمال اهتخأو اهاخأو اهيبال
 جوزلل امهس رشع ينت 5 | نم مأل ١ نم تخأل او خاللو مأل او بأل ١ نم تخأل او

 نيي وهف مهس ] ةعيبر ] يقيو ٠ْ امهس س دسل ا ماللو مهس ] ةتس فصنل ا

 نم تخألاو خألا طقسو ءاوس يثنأل او ركذلا ةيوسلاب نيتخألاو نيوخألا
 س دسل | ماللو مهس ] ةتس فصنل | جوزلل امهس رشع ينت 5 ا نم يهو . .بأل ١

 دح او لك ةيؤسلاب ا نيتخأل او نيوخ ال ا ني وهف مهس ] ةعبر ] يقبو ن امهس

 . مهس مهس مهنم
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 يك باب

 ةكرتشملاو ءاسنلا ضتارك

 ثلا ماللو فصنلا جوزللف اهيوي أو اهجوز تكرتو تكله ة ارما ن ا ٠,

 ماللو ةثالث فصنل ا كلذ ل نم جوزلل مهس ا ةتس نم يهو باللق يقب ,7

 . مهس سدسل بأللو نامهس

 جوزللف اهمأو اهيبأل اهيوخأو اهمأل اهيوخأو اهمأو اهجوز تكرت نإو
 بأل ١ نم ن اوخأل ١ طقسو ثلثل | مأل ١ نم نبوخذاللو س دسل ١ ماللو فصنل ١

 . تبات نب ديزو بلاط يبأ نب يلع لوق ىلع مألاو

 فصنلا جوزلل ةكرتشم يهف دوعسم ني هللا ديعو رمع لوق يف ام و

 مأل و بأل | نم نيوخأل او أل ١ نم نيوخأل ا نيبف يقب امو س .دسل ١ ماللو

 نم ةضيرقل ١ .مأل ة ةوخ ا اعيمج مهنأل مهنيب ىوس امن و .ةبوسسلاب اد مهنيب

 ن امهس س دسل ماللو مهس ا ةتس فصنل ١ كلذ ل نم جوزلل امهس رشع ىنت كا

 لكل مأل او بال نم نيوخأل او مأل نم نيوخأل نيي يهف مهس ] ةعبر ] يقبو

 . مهس مهنم دحاو

 .اهمأو اهيبأل اهتخأو اهيخأو اهمأل اهتخاو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 خال ١ طقسو ثلثلا مأل ١ نم تخأل او خاللو س دسلا ماللو فصنلا جوزللف

 كل ذ نم جوزلل مهس ا ةتس يهو ديزو يلع لوق يف . مأل او بأل ا نم تخأل او

 هنأل ثلثلا مألا نم تخألاو خاللو مهس سدسلا مألل مهسأ ةتالث فصنلا

 دوعسم ني هللا ديعو رمع لوق يف امأ او .ةضبرفل ١ تلمكو ء يش ىقبي مل

 يقب امو مهس س دسل ١ ماللو مهس ] ةتالت فصنل ١ جوزللف .ةكرتشم اضنأ أ

 ةيوسلاب اد مهنيب مأل و بال | نم تخال !و خال ١ نيو مأل ا نم تخأل او خ حد ال ا نيق

 . مهسأ ةتس نم اص ن اك رشع ينثا نم دوعسم ني هللا ديعو رمع
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 بلصلا ضئارف يف باب

 سابع نب هللادبع لوق يك

 دوعسم نباو ايلعو اديز هيف فلاخ اميق

 لدعأ هللاو طق ةضيرف تلاع ام لوقيو ةضيرفلا ليعيال سابع نبا ناك
 ةأرملل لوقيو .كلذ نم لقأ يطعي مث عبرلا وأ فصنلا جوزلل لوقي نأ نم
 نايطعيو ناسدسسلا نيوبألل لوقبو .كلذ نم لقأ يطعيو نمتلا وأ عبرلا

 ام ىلع اهمسقي نأ ءاش ول )١( جلاع لمر ىصحأ يذلا نا .كلذ نم لقأ

 . اهمسقل لوعت

 وأ نيوبأ وأ ةأرما مأ جوز صخيو ةضيرف هل هللا ىمس نمب أدبي ناكو

 لخديو مهل هللا ضرف ام ىلع مهمامهس مهيطعيف مال تاوخأ وأ ةوخأ
 . ةثرولا رئاس ىلع ررضلا

 وأ ثالث ت راوخأ وأ ةوخإ ةتالتب الا ثقلا نع مالا بجحي ال ناكو

 . ادعاصف ةثالث تخأو نيوخأ وأ خأو نيتخأ

 عيمج نم ثنل مأللو عبرل ا ة ارمللف نيوي أو هت أرم ١ كرتو ث كله لجر

 مهس ا ةثالث عبرل ا ة ٥ ارملل امهس رشع ينث 5 نم يهو نألل يقب امو ل 0 ١

 . بالل وهف ةسمخ يقبو مهس ] ةعيبر ] ثللا مأللو

 عيمج نم ثقلا ماللو عبرل ا ةأرمللق ةجوزو نيوبأو نيتخأ كرت نإف
 ة آرملل امهس رشع ينت 5 نم يهو ن اتخأل ١ تطقسو بأللق يقب امو ل 0 ١

 . بألل يهف ةسمخ يقبو مهس ] ةعير ] ثقظظل ١ مأللو ةتالت عبرل ا

 امو نمنلا ة أرمللو ناسدسلا نيويآللف ة رم او نيوب أو نيتنبا كرت ن اف
 ةعبر ا نم اهلص ] ن اك امهس نبعير و هين امث نم يهو . ٠ ! ! ! .- ٨ يقب

 . ىلاعت هللاب مسق هناك وأ 0 ىنعملا ميقتسيل « ضرف ه ةملكب اهلادبإ نكميو لصالا يف اذكه ( ) ١
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 ةأرمللو .مهسأ ةينامث نيسدسلا نيوبألا تيطعأ املق امهس نيرشعو
 تبرضف نيتنبا نيب مسقني ملف امهس رشع ةتالث يقب مهسأ ةثالث نمنلا
 ةينامث تغلبف نينتا يف امهس نيرشعو ةعبرأ نم يهو ةضيرفلا لصأ

 نمثلا ةأرمللو . امهس رشع ةتس ناسدس كلذ نم نيوبألل امهس نيعبرأو
 . امهس رشع ةتالث ةنبا لكل . امهس نورشعو ةتس يقيو مهسأ ةتس

 ةجوزللو سدسلا ماللف ةجوزو .مأل نيتخأو مأو بأل نيتخا كرت نإف

 نم يهو .مألاو بألا نم نيتخالل يقب امو ثلثلا مألا نم نيتخأللو عبرلا
 مألا تيطعأ املق امهس رشع ينثأ نم اهلصأ ناك امهس نيرشعو ةعبرأ
 نم نبيتخألا تيطعأو مهسأ ةثالث عبرلا ةأرملا تيطعأو نيمهس سدسسلا

 بألا نم نيتخألا نيب مسقنت مل مهسأ ةتالت يقب مهسأ ةعبرأ ثلتلا مألا

 ةعبرأ تغلبف نينثا يف رشع انثا يهو ةضيرفلا لصأ تيرضفق مألاو

 ةتس عبرلا ةأرمللو .مهسأ ةعبرأ سدسلا كلذ نم مألل امهس نيرشعو
 نم نببتخالل مهسأ ةتس يقب مهسأ ةينامت ثقلا مأل ا نم نبتخأللو مهسأ

 . مهسأ ةئالث ةدحاو لكل .مألاو نألا

 يقب امو عبرلا ةأرمللو سدسلا مالل لاق رخآ الوق سايع نبا يأرو

 مألاو بألا نم نيتخألا مهسأ ىلع رسكني مأل او بألا نم نيتخألا نييف

 نينثا نم لوقلا اذه يف يهو نامهس مألا نم نيتخاللو .مهسأ ةعبرأ
 مألا تيطعأ املف امهس رشع ينثأ نم اهلصأ ناك .امهس نيعبسو
 تدرأف . .مهسأ ةعيس يقب مهسأ ةثالث عبرلا ة رملا تيطعأو نبمهس سدسلا

 مألا نم نيتخاللو مهسأ ةعبرأ نيثلثلا مألاو بألا نم نيتخالل لضفت نأ
 ةضيرفلا لصأ تيرضفق مهسأ ةتس ىلع ةعبس مسقنت ملف نيمهس ثلثلا

 كلذ نم مالل امه نيعبسو نينتا تغلبف ةتس يف رشع ينثا نم يهو
 نانثا يقبو امهس رشع ةينامث عبرلا ةأرمللو امهس رشع انتا سدسلا
 ةتس ىلع مألا نم نيتخألاو مألاو بألا نم نيتخألا نيب وهف امهس نوعبرأو

 لكل امهس نورشعو ةينامث ناثلثلا كلذ نم مألاو بألا نم نيتخألل مهسأ
 . مهسأ ةعبس ةدحاو لكل رشع ةعبرأ مألا نم نيتخاألل رشع ةعبرأ ةدحاو

 ثظقلا ماللو فصنلا جوزللف اهيوي أو اهجوز تكرتو ة ارم ا تكله ن افق
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 كل ذ نم جوزلل مهس أ ةتس نم يهو ِناأللف يقب امو ل 5 عيمج نم

 . بألل وهف مهس يقبو نامهس ثلثلا مأللو مهسأ ةثالث فصنلا

 مأللو فصنلا جوزللف .اهمأو اهيبأل اهيوخأو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 ةتس فصنلا جوزلل امهس رشع ينتأ نم يهو نيوخأللف يقب امو ثلثلا
 خأ لكل نيوخوألا نيب وهف نامهس يقبو مهسأ ةعبرأ ثلا ماللو مهسأ
 . امهس رشع ينثا تغلبف ترسكنا مث ةتس نم ةضيرفلا هذه لصأ مهس

 ماللو فصنلا جوزللف اهمأو اهيبأل اهتخأو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 فصنلا جوزلل مهس ] ةتس نم يهو مأل او بأل ا نم تخأللف يقب امو ثظقل ١

 بأل ا نم تخألل وهف مهس يقبو ٠ن امهس ثلثل ١ مأللو مهس أ ةئالث كلذ ل نم

 . مألاو

 جوزللف اهيبأل اهتخاو اهمأو اهيبأل اهتخاو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 بأل | نم تخأل او مأل او بأل ا نم تخأل نييف يقب امو ثلثلا ماللو فصنلا

 عبرلا ب ا ب ل ١ نم تخاللو ع ابرا أ ةثالث مالا او بأل ١ نم تخالل مهس ا ةعبر ] ىلع

 تخأل ا نيي مقتسي ملق . .مهس يقب نامهس ماللو مهس أ ةثالث فصنل ١ جوزل ا

 يطعت ن ن ] تدر ] كذزأل مهس ] ةعبر ] ىلع بأل ١ نم تخأل و مأل و بأل ١ نم

 لصأ ا تيرضق امهس بأل ١ نم خ ال او مهس ] ةتالث مال او بأل ١ نم تخأل ١

 ةعيرأ تغليق مهس أ ةعبرا ] يهو م اهسلا ةدع يق مهس أ ةتس يهو ةضيرفلا

 يقبو ةينامث ثلا مللو امهس رشع انثا فصنلا جوزلل كلذ نم نيرشعو
 . مهس بأل ١ نم تخذللو مهس أ ةتالت مأل و بأل نم تخألل مهس ] ةعيبر ]

 جوزللف اهمأل اهتخاو اهماو اهيبأل اهتخاو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 بأل ١ نم تخأل تطقسو س دسل مأل نم تخأللو ثلقل ١ ماللو فصنل

 . مألاو
 نيي يقب امو ثلذل ماللو فصنل جوزلل ن ںِإ اف . .رخ ا لوق اذ له يف مهلو

 بأل نم تخألل مهس ] ةعيبر ] ىلع م ال ١ نم تخأل و مأل و نألا نم تخأل

 ن اك نيرشعو ةعبر أ نم يهو عبرل مأل نم تخاللو . ع ابرأ ا ةثالث مأل او
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 ماللو مهس أ ةثالث فصنلا جوزل ا تدطع أ املق مهس أ ةتس نم اهلصأ

 مألا نم تخألاو مأل او بألا نم تخألا نيب مقتسي ملق مهس يقبو نامهس
 ةعبرأ يق مهسأ ةتس يهو ةضيرفلا لصأ تبرضفق مهسأ ةعبرأ ىلع

 امهس رشع انثا فصنل ا كلذ نم جوزللف امهس نيرشعو ةعيبر ] تقليق

 مهسأ ةتالث كلذ نم مألاو بألا نم تخألل مهسأ ةعبرأ يقبو ةينامث ماللو

 .انيلا بحأ لوقلا اذهو مهس مألا نم تخأللو

 ماللو فصنلا جوزللف تاقرفتم تاوخأ ثالثو اهمأو اهجوز تكرت ناف
 مألاو بألا نم تخألا نيبق يقب امو سدسلا مالا نم تخاللو سدسسلا

 عابرأ ةثالث كلذ نم مألاو أل ا نم تخالل ةعبرأ ىلع بألا نم تخألاو

 نم اهلصأ ناك امهس نيرشعو ةعبرأ نم يهو عبرلا بال ا نم تخأاللو
 بالل تخأل او مأل او بألل تخأل | ىلع س دسل ا رسكن ١ مث مهس أ ةتس

 . حصت كلانه نمق ةعبرأ ىلع اهماهس ددع يف ةضيرلا لصأ برضاق

 يقب امو س دىدىل | ماللو فصنل ١ جوزلل : ل اق رخآ لوق اهيق هنع م اجو

 لص ] برض اف ةسمخ نهو . نيمهس نهل نأل ت اوخأل ا ىلع رسكنت

 حصت انهاه نم امهس نوتالث كلذف .ةسمخ يف ةتس يهو ةضيرفلا
 . لوقلا اذه نم ةضيرفلا

 جوزللف اهمأو اهيبأل اهيتخأو اهمأل اهيتخأو اهمأو اهجوز تكرت نإف
 ن اتخأل ١ تطقسبو ن امهس ثلثل مأل ١ نم نتخاللو س دسل ١ ماللو فصنل أ

 ٠ ن امهس ثلظذل ا مأل ١ نم نتخاللو مهس س دىسل ١ ماللو

 فصنلا جوزلل : لاق لوألا نم انيلا بحأ وهو رخآ لوق هنع ءاجو
 ىلع مألا نم نيتخألاو مألاو بألا نم نببتخألا نيبق يقب امو سدسلا مأللو

 ةتس نم اهلصأ امهس نيثالثو ةتس نم لوقلا اذه يق يهو مهسأ ةتس
 مل امهس سدلا مألاو مهسأ ةتالث فصنلا جوزلا تيطعأ املق مهسأ

 .ةتس يف ةتس يهو ةضيرفلا لصأ تبرضف ةتس ىلع ت اوخألا نيب مقتسي

 مأللو امهس رشع ةىنامث فصنلا كلذ نم جوزللف امهس نوتالثو ةتس كلذف
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 نم مأل او بأل ١ نم نيتخألل امهس رشع انثا يقبو . مهس ] ةتس س دسل ١

 مهسأ ةعبرأ مأل ١ نم نبتخأاللو مهسأ ةعبرأ ةدحاو لكل مهسأ ةدنامث كلذ

 . رخآ باتك نمو .نامهس امهنم ةدحاو لكل
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 هب درفت ام باب
 هنع هللا يضر سابع نب هللادبع

 نيوب و ةجوز وأ نيوب و جدز يف هنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 امف اهلهأب ضئارفلا اوقححلا » مالسلا هيلع هلوقل . ا يف هفل اذو
 نم بأل او صن دارفل ا يوذ نم مأل , »» ركذ ل ةيبصع ىلوذلف ضن ١ارقلا ت ا تقد

 وهو اهضرف عيمج مأل | ٩ ] دعي ال ا ائيش بأل | قحتسي ت ابصعل ١

 يف مال ا مح ازي الو هعم عمتج ا اذا هثرإ | يف بأل ١ مح ازي جوزل ١ نأل ثلل ا

 يف ارثؤم هبجح اك نيوبأل ١ عم جوزل ١ عمتج ا اذ اف اهعم عمنج أ اذا اهترا

 . مأل ١ نود بألا بيصعت

 تذخأ جوز اهعم ناك ولو ثقلا تذخأ تدرفنا اذا مأل ا نأ ىرت الأ

 املف هل فصنلا ناك جوز هعم ناك اذاو لاملا ذخأ درقنا اذا بألاو ثلا
 نوكي نأ بجو مألاب رضي الو دارفنالا لاح يف بالاب رضي جوزلا ناك
 لوق وهو بأل ١ ىلع مأل ١ ليضفت يل ١ يدؤي هي اذاف هلثم ع امتجال ا لاح

 . يلع نب دؤادو حيرشو ذاعم

 وأ جوزلا ضرق دعب يقب ام ثلث مألا نوطعي ةباحصلا روهمج ناكو
 دعي يقب ام ثلث مألل نوكم ن أ بجوف مهس وذ امهنيب لخد دق هنأل ةجوزل ١

 . مهسلا

 لاملا ناك ادرقنا ول ىثنأو ركذ امهنألو تنيب مهعم ناك اذا هيلع ليلدلا

 لتم ركذلل هضرف دعب يقب ام ناك جوز امهنيب لخد اذاف نيثلتو اثلث لت امهنيب
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 ىوقأ بألا نأل ةجوز وأ جوز امهعم ناك اذا نيالاو تنبلا هلع ليلدلا

 الاح ىوقأ ن اك اذاف محرو بيصعتب ننهجي ثري بألا نأل مأل ا نم الاح

 اوناك مألاو بألا نم ةوخألا نأ امك بألا يف مألا هلضفت نأ زجب مل

 يف مهولضفي مل ب ل ١ نم ةوخأل ١ نمو مألل ةوخأل ١ نم ل اح ىوق ]

 . بألا عم مألا كلذك ثاريملا
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 لصف

 هلوقل تاوخألاو ةوخألا نم نينثالاي مأل ا بجحي ال سابع نبا ناكو

 عمجل ا لوأو عمج ةوخإل او " سدسلا همالق ةوخإ هل ناك نإف » ىلاعت

 تاوخألاو ةوخألا نم نينتالاب مألا نوبجحي ةيباحصلا ةماع ناكو .ةتالت

 نوكي ن ] بجوف ت اوخأل او ةوخإل ا نم أ ددعو نيوب أ تعمج ةضبرق اهنأل

 . سدسلا اهيق مألا ضرق

 عقي ال بجح لك نألو ةتالث تاوخألا وأ ةوخإلا ناك اذا هيلع ليلدلا

 تاني بجح هلصأ نينثا ددعلا كلذ نوكي نأ بجو ددعي رصحنيو دحاوب

 . بألا نم تاوخألل مأل او بألا نم تاوخألاو نبالا تانبل بلصلا

 نم دحاوب عقي هناف نيجوزلا بجح نم زارتحا دحاوب عقي ال انلوقو
 . دلولا

 ال ةدحاولا نإف نبالل تانبلا بجح نم زارتحا ددعب رصحني انلوقو
 هنوبجحي ام رثك اورثك ام لك لب هنابجحي ناتنثالاو نيثلثلا نع هبجحت
 . هنع

 ظح لثم ركذلل امهنيب لاملا نأ ًاتخأو اخأ كرت نميف اوعمجأ دقو
 ظح لثم ركذللف ءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك ناف » لوقي ىلاعت هللاو .نبيثنألا

 يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاق هبو .ةعامج نينتإلا نأ ناب دقف « نييثنآلا
 ءاهقفلا ةماعو دؤادو
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 لصف

 لوق وهو ةبصع تانبلا عم تاوخالا لعجي ال سابع نب هللادبع ناكو
 تقبا امف اهلهاب ضئارفلا اوقحلأ » : ملسو هيلع ةللا ىلص هلوقل دؤاد

 نأ ىلع لدف .روكذلا ةبصعلل يقابلا لعجف « ركذ ةبصع ىلوئلف ضئارفلا
 قحتست تناكل ةبصع تناك ول تخألا نألو ىثنأ اهنأل هقحتست ال تخألا
 نباو نبالاك اهب يلدي نم ثري ناكلو خألاو نبألاك تدرفنا اذا لاملا عيمج

 . حاكنلا ىلع ةيالولاو لقعلا يف اهل لخدم ال هنألو نبالا

 نأ يور امل ةبصع تانبلا عم تاوخألا نولعجي انباحصأ ةماع ناكو
 فلخو تام لجر نع يرعشألا ىسوم ابأو ةعيبر نب ناميلس لاس الجر
 نب هللادبع تئأو فصنلا تخأللو فصنلا تنبلل لاقف ًاتخاو نبا تنبو تنب
 لاقف : لاق امب هربخأف لجرلا هاتأف .كلذ ىلع ينعباتيَس هناف دوعسم
 لوسر ءاضقب اهيف نيضقأل . نيدتهملا نم انأ اموأذإ تللض دقل هللادبع
 نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا ةنبالو فصنلا تنبلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . تخألل يقابلاو

 . دجلا دلو نم هب قحأ بألا دلو نإف تانبلا ضرف دعب يقب ام نألو
 . معلا نود خألل ةيقبلا نإف معو خأ كلانه ناك اذا هلصأ

 نيح سابع نب هللادبع لوقب لوقي ناك هنأ ريبزلا نب هللادبع نع يورو
 لا املا لعج ت تخ و تني ب يف نيميل د ىضق اذ ذاعم ن ں أ دىزي ني دوسلا ١ هربخ أ

 نكي مل اذ ا تنيل عم ةيصع تخأل ١ لعجي هبوه ار ني قحس ١ ن اكو

 ربخب اولدتساو ركد ةبصع تيملل ناك اذا سابع نبا قفاويو ةبصع تيملل
 تنيو تني يف ىضق هن ] ملسو هبلع هللا ىلص يبنل نع دوعسم ني هللا ديع

 . ركذ ةبصع كلانه نكي ملو يضق امب تخأو نبا
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 لصف

 تانبلا ىلع صقنلا لخدبو لئاسملا لوعي ال سابع نب هللاديبع ناكو

 . بألا نم تاوخألاو مألاو بألا نم تاوخألاو نبالا تانبو

 تلاع ام هللا رخأ نم اورخأو هللا مدق نم اومدق سابع نب هللادبع لاق
 . طق ةضيرف

 هطبهأ نم : لاقف ؟ هللا هرخأ يذلا نمو هللا همدق يذلا نم هل ليقو

 ىلا ضرق نم هطبهأ ىذلاو هللا هرخأ يذلا وهف يقب ام ىلا ضرف نم
 يقب ام ىلا ضرف نم هللا هطبهأ يذلاب ينعي : هللا همدق يذلا وهف ضرف
 امهعم ناك اذا ىقب امو اتدرفنا اذا ضرفلاب ناذخأي امهنأل تنبلاو تخألا

 . مألاو ةجوزلاو جوزلا هب ينعي ضرف ىلا ضرق نم هطبهأ نمو امهوخأ

 الجر ن اك هنأل هتيه : ل اقف ؟ رمع ىلع كل ذي ترش ] اله : هل ليقف

 . ًاباهم
 لام ىف هللا لعج ام ًاددع جلاع لمر ىصحأ يذلاو سابع نبا لاق

 ني نيسحل ا ني يلع نيب دمحمو ةقينحل ١ نب دمحم لوق وهو اتنو نقصن

 . دؤاد لاق هيو ىلع

 ىلع ةثرولا ماهس ديزت نأ وه ضئارفلا يف لوعلا ىنعمو خيشلا لاق

 زوخأم وهو صقنب الإ هل هللا ضرف ام ءافيتسا نكمي ملو ةضيرقلا ماهس
 . “ اولوعت الأ ىندأ كلذ » ىلاعت هلوق هنمو .راج اذإ لجرلا لاع مهلوق نم

 اهعافيتسا مهنكمي مل لاملا ماهس تزواج اذا ةترولا ماهس ناك املف

 هقح ىفوتسي نأ قحلا اذ عتمي يذلا رئاجلاب همش هيق صقنلا مهقحلو

 . ةغللا يف اعاستا

 ل اسملا نولوعي ةب احصلا ةم اعو يلعو ن امثعو ب اطخلا ني رمع ن اكو

 نيب هللا ديع ىور امك ء اهقفل ا ةم اعو ىعف اشل او كل امو ةقيتح ويأ ل اق هيو

 لهأ نيب ثاريملا اومسقا » : لاق هنأ ملس هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع
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 ثمتلا مأللو فصنلا تخأللو فصنلا جوزلل نأ ةللا باتك ىلع ضئارفلا
 عستي ال لاملا نألو 4 هناحيس هللا ضئارف ىلع مهنيب لاملا ةمسق بجوف

 مت ةلاسملا تلتعاو هضرف مهنم دحاو لكل ضرفف ةثرولا عيمج ضورفل
 . هقح ىلا مهنم دحاو لك لصوتيل مهماهس ردق ىلع مهنيب لاملا مسق

 رثكأ ةثرولا زجت مل اذاف هثلثب رخآلو لام فصنب لجرل ىصوأ ول امك
 نألو انه اه كلذكو امهتيصو ردقي ثلثل ا يف اعيمج ابرض ثلثل ١ نم

 يهو سدسلا ىلا ثلثلا نم اهنبجحي نهنأل مألا نم ًالاح ىوقأ تاوخألا
 رجي ملف اهنيجحي هنأل ةجوزلاو جوزلا نم ل اح ىوق أ تانيل او نهبجحت ال ال

 نع هناصقنو ىوقألا ريخأتو ةضيرف لامك هؤاطعاو فعضألا ميدقت

 . هضرف

 تبت دقو نويدلا لهأ قاقحتساك ضئارفلا لهأ قاقحتسا نإف اضيأو

 مهنويد عيمجل ءافو اهيف ناك ناف .ءاوس ةكرتلا يف مهلك ءامرغلا نأ
 يف كلذف مهنم دحاو لك ىلع صقنلا لخد ءافو نكي مل ناو .اهومستقا
 ضئارفلا
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 لصخقف

 هجوف ثمقلا هنع ىورو فصنلا نيتنبالا ثرو هنأ سابع نبا نع ىورو

 « كرت ام اث نهلق نيتنثا قوق ءاسن نك نإف » ىلاعت هللا لوق لوألا لوقلا
 نوطعي ءاهقفلاو ةباحصلا ةماع ناكو .نيثملا نيتنثالا قوف امل لعجف
 اتناك نإف » ىلاعت هلوقل سابع نبا نع حيحصلا وهو نيثلثلا نيتنبالا

 . « كرت امم ناتلتلا امهلف نيتنثا

 نيهجو نم امهيف ةلالدلاو

 تنبلل ضرق ىلاعت هللا نأل ديقملا ىلع قلطملا ينبي ثيح نم : امهدحأ
 كلذكو نييثنألا ظح لثم ركذلل تانبلاو نيتنبلا نيب لاملا لعج مث فصنلا
 اذهب ناب دقف بأل وأ مأو بأل اوناك اذا تاوخألاو ةوخإلا نيب لاملا لعج

 امهل ضرف نأك نيتخألا يف مكحلا ديق مث تاوخألا مكحك تانبلا مكح نأ

 . ديقملا ىلع قلطملا انلمحف نيبي ملو نيتنبالا يف مكحلا كلذ قلطأو نيثلا

 ال نبالا نأ ليلدب تخألا نم الاح ىوقأ تنبلا نأ ىناثلا هجولاو
 ررقت مث .ىوقأ اهنأ ىلع لدق تاوخألاو ةوخإلا بجحي وهو تنبلا بجحي
 امل كلذب ىلوأ نيتنبالا تناكف امهل كلذ ىلع صن هنأل نيثلثلا نيتخألل نا
 . انمدق

 ىلا امهمأ امهب تعاج امل عيبرلا نب دعس يتنبا نا يور ام هيلع لديو
 دعس اتنبا ناتاه هللا لوسراي : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ال ةأرملا نأو امهوبأ كرت ام عيمج ذخأ امهمع نإو دحأ موي كعم لتق

 لزنأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف ؟ اهلام ىلع الإ حكنت

 هلام يثلث دعس ىتنبا طعا هل لاقف دعس اخأ اعدف ثاريملا يآ ىلاعت هللا

 . يقب ام تنأ ذخو نمثلا هتأرما طعاو

 تنيو تني يف ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يور ام هيلع ل ديبو

 يقب امو نيتلظل ١ ةلمكت سدسل | نيال ١ تنبلو 6 فصنل ١ تنبلل ن ں ] تخأو ني ا

 امهل نوكم ن ں ] بجوف نيال ا ةندب داو تنذنيل | نم ل اح ىوق ] ناتنيال او تخألل
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 ًاضب أ ناثقلا

 اذاو فصنلا اهل ضرق تدرفنا ول ىثنا اهنأ سياقلا قيرط نمو

. نيتخألاك ناتلثلا امهل نوكي نأ بجو اهتخأ عم تعمتجا



 لصف

 مأل ا ث رت ثيح ثلظلا ةدجلا ىطعأ هنأ سايع نيا نع سوؤاط يورو

 . ثقلا

 ام لوألا لوقلا هجوو حيحصلا وهو سدسلا اهاطعأ هنأ اضنأ يورو

 ةدج الو أدج نآرقلا يف ىلاعت هللاركذ ام : لاق هنأ سابع نبا نع يور

 ال سدسلا اهنوطعي ةباحصلا روهمج ناكو .تاهمألاو ءابآلا وه امناو
 . سدسلا ةدجلا ىطعأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور

 مألل ن `٠,أل مأل ة ةوحإ ١ ةثالثو نيوي آ يف س ايع ني ا نع يورو : : ةلأمسم

 يقب ام لعجو هنع مال ١ اويجح نيذل ١ سدسل ١ مأل ١ نم ةوخأللو سدسسل ١

 . سابع نبا نع هيبآ نع سوؤاط نب نع رمع نع قازرلادبع هاورو 0 بالل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن ] انغلب : ل اق هن ] سوؤ اط نع يور ر دقو

 مأل ا نم ةوخاللو س دبلا مألل ن ] ةوخ ا ةثالثو نيوي ] يف ىضق ملسو

 سابع نبا نع حصي ال يذل ا ذاشلا نم اذهو كلل يقب ام لعجو 1

 طقسي يد ذل ا بأل ١ عم مهتروي فيكق دجل اي ة ةوحخال ال | طقسب ن ر ] هيه ذم نأل

 لوق لثم ائيش ةوخال ال ا طع مل هنأ س ايع نب | نع حيحصل او ؟ هعم دجل ١

 . ةيباحصلا ةماع

 وهو هنع يورو . نييثنأل ا ظح لثم رك ذل ا مأل ا دلو ثرو هن أ هنع يورو

 . ةبوسلاب مهترو هنأ حيحصل ١

 ادعام ةلالكلا نأ يناميلا سوؤاط هنع ىورف ةلالكلا يف هبهذم امأو
 ادع ام ةلالكل ١ ن ا هنع يورو . .بأل ا عم مأل ١ دلو ثرو كل ذكو دلول ١ دلوو دلول

 ىنع اف هلالكل يف مهيه اذ لم حرش م دقت دقو مهتروي مل كل ذكو لل اول و دلول ١

 . انهاه هتداعا نع

 هنم لقتني مل ضرف هل نمب دبي ناك هنأ حيرج نباو يروثلا هنع ىورو
 . هبهذم نم هيلع لومعملا وهو ضرف ىلا الإ
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 لاق > مهم اهس ردق ىلع مهنيب هلعجي ن اك هنأ سوؤاط هنع يورو

 . لوعلاب لوقلا همزل ةياورلا هذه تحص نإف خيشلا

 تاوخألاو ةوخإلا نم نينتالاب مألا نوبجحي ةباحصلا روهمج ناكو
 جوزل | عم مأل ا نوطعيو لئاسملا نولوعيو تانبلا عم ةيصع نولعجبيو

 وأ حألا ا ضرق دعب ىقبي ام ثلث امهركذ مدقتملا نيتلأسملا يف ةجوزلاو

 ةبوهار نب قحساو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ ذخأ هبو جوزلا
 . ءاهقفلا ةماعو

 جوزلل ةعامجلا لوق يف نأ ناوبأو جوز بابلا اذه لئاسم نمو
 باللف يقب امو حيحص ث هل سيل يقب امو يقب ام ثلث مأللو فصنلا
 جوزلل ةتس نوكي نانثا وهو ةلئسملا لصأ يف ثلثلا جرخم برضاف

 نم اهلصأ او بأللف ن ن امهس يقب امو مهس يقب ام ثلظ ماللو ةئالث اهفصن

 . ةتس نم تحصو نينثأ

 ثملا ماللو مهسأ ةثالث فصنلا جوزلل سابع نب هللادبع لوق يفو
 . حصت اهنمو ةتس نم اهلصأ بيصعتلاب بألل مهس وهو يقب امو نامهس

٢٣٢



 لصف

 ةتس نم اهلصأ ا مهس ةعيبر ا ن امل ١ نيتخذللو مهس ا ةثالث فصنل 1 جوزلل

 . ةعبس ىلا لوعتو

 فصنلا وهو يقب امو مهس فصنلا جوزلل سابع نب هللادبع لوق يفو

 لصأ يف نينتا برضاف مسقني ال نيتنثا ىلع مألاو بالل نيتخألا نيب مهس

 اهفصن نيتخاللو نامهس اهفصن جوزلل ةعبرأ نوكت نانثا يهو ةلأسملا

 ىلعو .ةعبرأ نم تحصو نينتأ نم اهلصأ مهس امهنم ةدحاو لكل نامهس
 . بأل نيتخ و جوز يف ب اوجل ١ نوكي فالتخالا اذه

٢٢



 لصف

 . ةتس نم اهلص ] مهس ] ةتالت فصنل ١ مأل او بأل ا نم تخأللو ن امهس ثلظل |

 . ةينامث ىلإ لوعتو

 . حصت اهنمو ةتس نم اهلص ] . مأل او بألل تخألل س دسلا وهو يقب امو

 نوكي فالتخالا اذه ىلعو .سابع نب هللادبعل ةلهابلاب ةلاسملا هذه فرعتو
 . بأل تخأو مأو جوز يف باوجلا

٢٤



 لصف

 فصنلا جوزلل ةع امجل ١ لوق يف مأل ن اتخ و م و بأل ن اتخ او م أو جور

 لكل ن امهس ثلتل | مأل ١ نم نبتخاللو مهس س دسل | ماللو مهس ] ةتالث

 هدح و لكل مهس ا هعير ] ن امظلا مأل او بأل ١ نم نببتخاللو مهس امهنم ةدح و

 . ةرشع ىلا لوعتو ةتس نم اهلصأ .نامهس

 مهس سدسلا ماللو مهسأ ةتالث فصنلا جوزلل سايع نبا لوق يفو

 ةتس نم اهلصأ مهس امهنم ةدحاو لكل نامهس ثقتلا مآلا نم نيتخأللو
 نباو يرونلا ةياور هذه مألاو بألا نم نيتخأالل ءيش الو حصت اهنمو
 . هنع حيرج

 امو مهس سدسلا مأللو مهسأ ةتالث فصنلا جوزلل سواط ةياور يفو

 ىلع مألاو بألا نم نيتخألاو مألا نم نيتخألا نيب نامهس ثلثلا وهو يقب
 ةثالث يلإ فاصنالاب قفاوت نكلو مسقنت ال ةتس ىلع نهماهس ردق
 اهفصت جوزلل رشع ةينامث نوكي ةتس وهو ةلأسملا لصأ ىف ةثالث برضاف
 مألا نم نيتخألا نيب مهسأ ةتس يقبو ةثالث اهسدس مللو مهسأ ةعست
 ةدحاو لكل نامهس مألا نم نيتخألل ةتس ىلع مألاو بألا نم نيتخألاو

 امهنم ةدحاو لكل مهس أ ةعبرأ مأل او بألا نم نببتخأللو مهس امهنم

 . رشع ةينامث نم تحصو ةتس نم اهلصأ نامهس

 فصنلا جوزلل نأ وهو كيرشتلا هنع حص نا سؤاط ةياور يف رخآ لوق هنعو
 مألا نم نيتخألا نيب نامهس ثملا وهو يقب امو مهس سدسلا مللو مهسأ ةثالث
 قفاوي نكل مسقنت ال ةعبرأ ىلع نامهس ةعبرأ ىلع مألاو بألا نم نيتخألاو
 رشع ىنثا نوكي ةتس وهو ةلاسملا لصأ ىف نينثا برضاف نينثا ىلإ فاصنألاب
 مألا نم نيتخألا نيب ةعبرأ ىقبي امو نامهس اهسدس مأللو ةتس اهفصن جوزلل
 حصتو ةتس نم اهلصأ مهس نهنم ةدحاو لكل ةعبرأ ىلع مألاو بألا نم نيتخألاو
 . جورفلا ماب ةلأسملا هذه فرعتو رشع ىنثا نم

 عضوم ناك ناف مأو بأل نيتخأو مأل نيوخأو ةدجو جوز يف باوجلا كلذكو
 . كيرشتلا اهلخدي بأل ناتخا مألاو بألا نم نيتخألا

٣٥



 لصف

 نيوباللو مهسأ ةتالث عبرلا جوزلل ةعامجلا لوق يف تنبو ناوبأو جوز
 رشع ىنثأ نم اهلصأ .مهسأ ةتس فصنلا تنبللو مهسأ ةعيرأ ناسدسلا

 مهسأ ةتالث عبرلا جوزلل سابع نبا لوق يفو . .امهس رشع ةثالث ىلا لوعتو
 ةسمخ ىقبيو نامهس امهنم دحاو لكل مهس أ ةعبرأ ناسدسلا نيوبأللو

 جوز يف باوجلا كلذكو .حصت اهنمو رشع ىنثأ نم اهلصأ .تنبلل مهسأ
 . نبا تنبو نيوبأو

٢٦



 لصف

 نيوبأللو مهسأ ةتالت عبرلا جوزلل ةعامجلا لوق يف ناتنيو ناوبأو جوز
 ةدنامث . ناثقل ١ نيتنيللو نامهس امهنم دحاو لكل مهسأ ةعبرأ ناسدسلا

 ىلا لوعتو رشع ىنثأ نم اهلصأ .مهسأ ةعبرأ امهنم ةدحاو لكل مهس ]

 . رشع ةسمخ

 ةعبرأ ناسدسلا نيوباللو مهسأ ةتالت عبرلا جوزلل سابع نبا لوق يفو
 ال نيتنبلا نيب مهسأ ةسمخ وهو يقب امو نامهس امهتم دحاو لكل مهسأ
 نوكي رشع انتا وهو ةلاسملا لصأ يق نينتا برضافقف ققاوي الو مسقني

 لكل مهسأ ةينامث اهتلث نيوبأللو مهس أ ةتس اهعبر جوزلل نيرشعو ةعبرأ

 امهنم ةدحاو لكل نيتنبلا نيب مهسأ ةرشع ىقبتو مهسأ ةعبرأ امهنم دحاو
 كلذكو .نيرشعو ةعبرأ نم تحصو رشع ىنثأ نم اهلصأ .مهسأ ةسمخ
. نبا يتنبو نيوبأو جوز يف باوجلا



 لصف

 نمثلا ةجوزلل ةعامجلا لوق يف بأل خأ نباو مأو بأل تخأو تنبو ةجوز

 نم تخالل مهس أ ةثالث وهو يقب امو مهس أ ةعبرأ فصنلا تنبللو مهس

 . تحص اهنمو ةينامث نم اهلصأ .بيصعتلاب مألاو بألا

 مهسأ ةعبرأ فصنلا تنبللو مهس نمتلا ةجوزلل سابع نبا لوق يفو
 نب قحسا لوق ىلعو .مألاو بألا نم خألا نبال مهسأ ةتالث وهو يقب امو
 نبا ةلأسملا يف نكي مل ناف ةلاسملا هذه يف سابع نبا لوق لثم ةيوهار

 ةيوهار نب قحسا مهقفاوو يضم ام ىلع ةعامجلا لوق يف باوجلاف خأ
 ةبصع ةلأسملا يف نكي مل اذا تانبلا عم ةبصع تاوخألا لعجي ناك هنأل
 قفاويف ةبصع تاوخألا لعجي مل ركذ ةيصع ةلأسملا يفيف ناك ناف ركذ

 . سابع نبا

 تنبللو مهس نمثلا ةجوزلل ةلاسملا هذه يف سابع نبا لوق ىلعو
 ءيش الو ةنبالا ىلع در مهسأ ةتالث وهو يقب امو مهسأ ةعيرأ فصنلا

 . درلاو ضرفلاب مهسأ ةعبس ةنبإالل ريصتف مألاو بألا نم تخألل

٢٨



 هب درفت ام باب
 دوعسم ني هللاديع

 جوزل | بجحي ن اك هن ا هنع هللا يضر دوعسم ني هللا ديع نع يور

 روثوبأ لاق هيو هثرو الو ديعلا !ا وآ لتاقلا وأ رفاكلا دلولاب مأل و ةجوزلاو

 ٠ ثري الو

 ىورو ٠ .ًاضب ] مالا | دلو مهب بجحي : اك هن هلل ديع ع يبعشلا ىورو

 وأ ر افكلا ت اوخأل او ةوخإلل ا نم نبال اي اضنأ ك ١ بجحي هلل اديع ناكو

 . مهتروي الو ديبعلاو نيلتاقلا

 هلوق لوقلا اذه هجوو ةكولمملا مألاب ةدجلا طاقسا يف هنع فلتخاو

 ناك نإق » ىلاعت هلوقو “ نكرت امم عبرلا مكلف دلو نهل ناك ناف » ىلاعت

 امهتم دحاو لكلق هيوبالف » ىلاعت هلوقو « متكرت امم نمثلا نهلق دلو مكل
 همالف ةوخأ هل ناك نإف » ىلاعت هلوقو “ دلو هل ناك نإ كرت امم سدسلا

 بجحلا عنمي ال ثاريملا نالو .هريغ نم ًاتراو صخي ملو " سد نلا
 . نوثري الو مألا نوبجحي بألا عم ةوخألاك

 وهو ائيش بألا نم خألا ثري ال بأل خأو مأو بأل تخأو مأ لتمو

 .مألا بجحي

 الإ مألاو ةجوزلاو جوزلا نوبجحي ال ءاهقفلاو ةباحصلا ةماع ناكو

 ءاهقفلا ةماعو يعفاشلاو كلامو ةفدنحوبأ لاق هيو يناجلا ريغ ملسملا رحلاب

 درو اذهو “ نييگنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي » ىلاعت هلوقل

 دحاو لكل هيوبألو » ىلاعت هلوقلو ثري ال نمو دالوألا نم ثري نميف ةصاخ

 ثري ال بألا نأ اوعمجأ دقو « دلو هل ناك نإ كرت امم سدسسلا امهتم

 . دلولا نم ثري نم عم الإ سدسلا

٣٨٩



 نم خأل اك هتجح طقست ْن أ بجو هيق ضر اعل هتر ا طقسب نم لك نألو

 نم خألا نأل ملسملا بألا نم خألا عم اكولمم وأ ارفاك ناك اذأ مألاو بألا

 مل قرلا وأ رفكلا وهو هيف يذلا ضرالاب هترا طقسي امل مألاو بالا
تبجح ٠



 لصف

 نيالا ينبل نببثظلا لامكتسا دعي يقب ام لعجي دوعسم ني هللادبع ناكو

 لامكتسا دعب يقب ام لعجيو . دؤادو روت وبأو ةمقلع لاق هيو نبالا تانب نود

 لوق وهو نهتاوخا نود بألا نم ةوخإلل نيثلثلا مألاو بألا نم تاوخألا

 . روت يبأو ةمقلع

 امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع ليلدلاو
 تدرفنا اذا نينبلا عم ثرت مل امل نبالا تنب نألو “ ركذ هتبصع ىلوألف تقبا

 نيثقلا نذخأ دق تانبلا نألو ةرفاك وأ ةلتاق تناك ول امك اهيخأ عم ثرت مل

 نألو .تدرفنا ول امك رخآ ءيش نبالا تانبل نوكي ال نا بجوق ضرفلاب
 . هعم ثرت مل نبالا نبا نود تناك ول نبالا تبث

 . هعم تناك اذا كلذكف

 روكذلا نيب نيثلثلا لامكتسا دعب ىقب ام نولعجي ةباحصلا ةماع ناكو
 مكدالوأ يف هللا مكيصوي » ىلاعت هلوقل نييثنألا ظح لثم ركذلل ثانالاو

 امهنيب لاملا ناكل ادرقنا ول ىتناو ركذ امهنألو “ نييثنألا ظح لتم ركذلل
 دعب يقابلا نوكي نأ بجو مهس وذ امهكراش ناف .نييتنألا ظح لثم ركذلل

 خأ امهنألو جوز امهكراش ول امك .نييثنألا ظح لثم ركذلل امهيب همهس
 امهنيب جوزلا ضرف دعب يقابلا ناك جوز امهعم ناك ول تيملا دلو نم تخأو
 دعب ىقابلا نوكي نأ ناتنبا امهعم ناك اذا بجوف .نبيثنألا ظح لثم ركذلل

 . مألاو بألا نم تخألاو خألاك نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب امهضرف

 تانبللو سدسلا وهو نيمهس نبآلل نا تانب رشعو انبا كرت ول هنألو
 نثرو نيح نيثلثلا ىلع ةمسانقملا نهتداز املف لاملا سادسأ ةسمخ
 خأ لك نألو ةمساقملا عنمت ال نيثلا ىلع ةدايزلا نأ ىلع لد بيصعتلاب
 . ةرات اهرضيو ةرات اهعفني هناف هتخا بصعي

 سدسل ا نيال ا تنيل ن اكل ني ا تنيبو ًأتنيو نيوبأو اجوز تكرت ول هنأ كلذو

 خألا ىمسي ١ د اذهو 4 اهيصعي هنأل هعم ثرت مل اهوخأ | اهعم ناك ولق ضرفقلاب اد

 ١ ةر ات اهعقني ن أ بجو ةر ات اهيرضأ املق ك موئشمل .

٤١



 لصف

 نيتنبلل دوعسم نبا لوق يفق نبا نبا نباو نبا تنبو نيتنبا تكرت نإف
 نباو مصألا ناسيك نب نمحرلادبع لاقو .نبالا نبا نبال يقب امو ناثلا
 هتخأو ركذلل نيتنبلا ضرف دعب يقابلا نيرخأتملا ضعيو يخلبلا عاجش

 نم نود هئازإب نم بصعي ركذلا اولعجو نيشثنألا ظح لثم ركذلل هتمع نود

 . هنم العأ

 ناك اذا بألا نم تخألا يهو هتمع خألا نبا بصعي ال : لاق امك

 ول امكو اولاق م وأ مأو ب بال خأ نبآو بال تخأو ماد بال ناتخأ كلانه

 ءاهقفلا ةماع ناكو .نبا نبا نباو نبا ةنباو نيتنبا اتناك اذا كلذكو
 ظح لثم ركذلل هتمعو هتخأو ركذلا نيب نيتنبلا ضرف دعب يقابلا نولعجي
 يتلا هتمع بصعي نأب ناك هتخأ بصعي نبالا نبا ناك امك هنأل نييثنألا
 يف هللا مكيصوي » ىلاعت هللا لوق يف نولخاد مهنأل ىلوأ هنم برقأ يه
 هعم تثرو هتجرد يف تناك ول اهنألو » نيثنأل اظح لثم ركذلل مكدالوأ

 دعبأ وه نمم ىلوأ ةجرد برقأ وه نم نأل ىلوأ ثرت نأبف هقوف تناك اذإف

 . تثرول اهوخأ اهعم ناكو ةجردب

 برقلا ةليضف اهل نبالا تنب نألو ىلوأ ثرت نإف برقأ تناك اذإف
 الباقتق دعيلا صقنو ةيروكذلا ةليضف هل نبالا نبا نباو هتروي ال ضعبو

 بجوفق هجو نم اناصقنو هجو نم افرشو ةليضف دحاو لكل نأ يف ايوتساو
 ثاريملا يف اكرت

 حاو بأل نيتخ ١ يف يرصبل ١ نسحل | يب أ ني نسحل ا نمع يور دقو

 " | نم نيتخألل يقب امو نبتقل ا مأل و بأل ١ نم نيتخألل ن ں ] يأل نبتح و

 . نيتالوم اتناك امهلعل ليق دقف

٢ ٤



 لصف

 فصنلا تنيلل نأ نبا نيا تانيو نبا ىتنباو تنيب يف هللاديبع نع يورو

 . سدسلا ةمساقملا نم لوألا نبالا تانبلو

 بأل ا نم تخألل ن أ بأل ت اوخ و ةوخ او م و بال تخأ يف .3 يورو

 . س دىسل | وأ ةمس اقمل ١ نم لقأل ١ بأل ١ نم ت اوخاللو فصنل ١ مأل او

 ضئارفقفل أ يو د ذخ ] دعي يع ةايل ا نولعجي ة هر احصلا روهمج ن اكو

 نم تاوخألاو ةوخإلا وأ نبالا تانبو بألا ينب نم م يقبا نم نيب مهضورف

 لوق يف ؟ رفاك امهدحأ مأو بأل ن ناوخآو مأ بابلا اذه لئاسم نمو

 بال ١ نم خالل ن ن امهس ن ن امظلا وهو يقب امو . .مهنيب ثلنل | مألل ة هع امجل ١

 . حصن اهنمو ةتالث نم اهلصأ .ملسملا مألاو

 ةسمخ وهو يقب امو س دسل ١ مألل دوعسم ني هلل ١ ديع لوق يفو

 . ةتس نم اهلصأ ملسملا خألل مهسأ ةسمخ لاملا سادسأ

٤٢٣



 لصف

 لكل نامهس ناثلا نيتنبلل ةعامجلا لوق يف نب ا تنبو نبا نباو ناتنب

 ركذلل بيصعتلاب نبالا تنبو نبالا نبا نيب مهس وهو يقب امو مهس ةدحاو
 وهو ةلاسملا لصأ يف ةثالث برضاف مسقنت ال ةثالث ىلع نييثنألا ظح لثم
 .مهسأ ةثالث امهنم ةدحاو لكل مهسأ ةتس اهاثلث نيتنبلل ةعست نوكي ةتالث
 ىثناللو نامهس ركذلل ةتالث نبالا تنبو نبالا نبا () نيب ةتالث اهتلت ىقبيو
 . ةعست نم تحصو ةتالت نم اهلصأ .مهس

 مهس امهنم ةدحاو لكل نامهس ناثلثلا نيتنبلل دوعسم نبا لوق يفو
 حصت اهنمو ةتالث نم اهلصأ ا .بيصعتل 7 نبال | نب ال مهس وهو يقب امو

 . نيال ١ تنيل ءىشنالو

 )١ ) يف ١ نيا نيي لصأل ١ ةلاسم ا ضرق بسح هانتيثأ ام باوصلاو نبالا تنيو نيال ا ني .

٤٤ 



 لوق ىلع ةمساقملا رابنعا باب

 رارضالا بابب قرعب و دوعسم نب هللادبع

 ةمساقم ربتعي هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نأ بابلا اذه لصأ
 : عضاوم ةسمخ يق سدلا

 نم تخألا وأ تنبلاك فصنلا ةضرف نم ةلئسملا يف نوكي نأ اهدحأ

 ثانالا سؤر تناك نإق هقحتسمل فصنلا هطاقسا دعب رظنيف مألاو بألا

 ضرف كلذ ىلع ثانالا سؤر داز ناو .مساق لقأ وأ روكذلا سؤر لثم
 . سدسلا ثانالا

  

 تاوخاو ةوخاو مأو بأل تخأ وأ نبا تانيو نبا ونيو تنب كلذ لاثم
 . ىأل

 روكذلا ددع لثم ثانالا ددع ناك ناق امهقحتسمل نبتضيرقلا هطاقسا دعي

 . سدسلا نهل ضرق كلذ ىلع ثانالا ددع داز ناو مساق لقا وأ

 بأل تاوخاو ةوخاو مأو تخأو مأ وأ نبا تانبو نبا ونيو تنبو مأ هلاتم
 . بأل ت اوخ او ةوخ او م و بأل تخ و مأل تح ١ وأ

 هضرفق نمو عبرلا هضرق نم ةلأسملا يف نوكي نأ ثلاثلا عضوملاو

 ثانالا ددع ناك ناف امهقحتسمل يضرفلا طاقسإ دعب رظنيف فصنلا

 كلذ ىلع ثانالا ددع داز ناو .مساق لقأ وأ روكذلا ددع لاتمأ ةعبرأ

 . سدسلا نهل ضرق

 ت اوخأ ةوخ او م أو بأل تخ و ةجوز وأ ني ١ ونيو تنيو جوز كل ذ ل ام

 . ىأل

 فصنو سدسو نمث هضرق نم ةلأسملا يف نوكي ن أ عبارلا عضوملاو

 ةينامث ثانالا ددع ناك نإف اهقحتسمل ةتالتلا ضورقلا طاقسا دعب رظنيق
 نهل ضرق كلذ ىلع. ثانالا ددع داز ناو مساق لقأ وأ روكذلا ددع لاثمأ

 ؤ ٥



 . سدسسلا

 . نبا تانبو نبا ونبو تنبو مأو ةجوز هلاثم

 رظنيف فصنو نمث هضرق نم ةلأسملا يف نوكي نأ سماخلا عضوملاو

 روكذلا ددع لتم ثانإلا ددع ناك نإف امهقحتسمل نبضرفلا طاقسا دعب

 كلذ ىلع ثانال ١ للع ل از نإو 7 مساق لقأ وأ ةرم سامخأ ةثالثو ةرم

 . سدسلا نهل ضرف

 نالخدي ال ناعضوملا ناذهو نبا تانبو نبا ونبو تنبو ةجوز كلذ لاثم
 عضوم ىق ناك نا سدسلا ركذ اهيف ىتلا ةلثمألا ىف ةصاخ دلولا عم الإ

 قيفوتلا هللابو زاج ةدج مألا

 لوق يف ني ١ ىتنباو ني ا ٠, نباو تني ب ايل ١ أ ذ له لئ اسم نمو : : ةلأسم

 ني ال ا ني | ني مهس فصنلا وهو يقب امو مهس فصنلا تنبلل ةع امجل |

 .مسقني ال ةعيبر أ ىلع نييثنأل ا ظح لتم رك ذلل بيصعتل اي ني ال ا ىتنباو

 اهفصن تنبلل ةينامث نوكيو نانتا وهو ةضيرفلا لصأ يف ةعبر ] برض اف

 ةعبرأ ىلع نبالا يتنبو نبالا نبا نيب مهسأ ةعبرأ ىقبيو مهسأ ةعبرأ
 . ةينامث نم تحصو نينتا نم اهلصأ مهس ىثنا لكلو نامهس ركذلل

 س دسلا ني ال ا ىتنبلو مهس ا ةتالت فصنلا تنبلل دوعسم نب لوق يفو

 برضاف نبالا نب ال نامهس ثلثلا وه يقب امو مسقني ال نينثا ىلع مهنيب
 ةتس اهقصن تنبلل رشع يتنت ا نوكي ةتس وهو ةلأسملا لصأ يف نينثا

 ةعبرأ ىقبيو .مهس امهنم ةدحاو لكل نامهس اهسدس نبالا يتنبلو مهسا
 . ةرشع ىنث ١ نم تحصو ةتس نم اهلص أ بيصعتل اي ني ال ا نب ال مهس ١

٤٦ 



 لصف

 نيالا نيبا نيي نامهس ثلقتلا وه يقب امو مهس أ ةثالث فصنلا تنيللو . مهس

 الو مسقني ال ةسمخ ىلع نييثنألا ظح لثم ركذلل بيصعتلاب نبالا تانبو
 نم مألل . نيثالث نكت ةتس يهو ةلأسمل ١ لص ] يف ةسمخ برض اف قف اوي

 نبالا نبالو .رشع ةسمخ نوكت ةسمخ يف تابورضم مهسأ ةثالث ةلأسملا

 ةرشع نكت ةسمخ يف نابورضم نامهس ةلأسملا لصأ نم نبالا تانبو

 ةتس نم اهلصأ نامهس ىتنا لكلو مهسأ ةعبرأ ركذلل ةسمخ ىلع مهنيب
 . . نيثالث نم تحصو

 مهس ا ةتالت فصنل تنيللو مهس س دسل ١ مألل دوعسم ني ١ لوق يفو

 وهو يقب امو مسقني ال ةئالث ىلع مهس س دسلا ني ال ا ت انيلو نيثظظل ا ةلمكت

 نب الو مهس نهنم ةدح او لكل . ةتالت نكت ةتالت يف برضم مهس ةلأسمل ١

٤٧



 لصف

 عبرلا جوزلل ةعامجلا لوق يف نبا تانب سمخو نبا نباو تنبو جوز
 ني ال ا ني | نبي مهس عبرل ا وهو يقب امو ن امهس فصنل | تنيللو مهس

 نم جوزلل نيرشعو ةينامث نكت ةعبرأ يهو ةلاسملا لصأ يف ةعبس برضاف
 ةلأسمل ١ لص ا نم تنيللو . ةعيس نكت ةعيس ىف بورضم ةلاسم ١ لص ]

 نم نبالا تانبو نبالا نبالو .رشع ةعبرأ نكت ةعبس يف نابورضم نامهس

 . نيرشعو ةن امث نم تحصو ةعير ] اهلصأ . ييثنأل ١

 ةتس فصنلا تنبللو مهسأ ةتالث عبرلا جوزلل دوعسم نبا لوق يفو

 فصن وهو يقب امو نيثمثلا ةلمكت نامهس سدسلا نبالا تانبلو مهسأ
 قفاوي الو مسقني ال ةسمخ ىلع بيصعتلاب نبالا نبال مهس سدسلا
 نم جوزلل .نيتس نكت رشع انثا يهو ةلئسملا لصأ يف ةسمخ برضاف

 تنبللو .رشع ةسمخ نوكت ةسمخ يف ةبورضم مهسأ ةثالت ةلاسملا لصأ

 نبالا تانبلو .نيثالث نكت ةسمخ يف ةبورضم مهسأ ةتس ةلأسملا لصأ نم
 ىلع نهنيب ةرشع نكت ةسمخ يف نابورضم نامهس ةلأسملا لصأ نم
 مهس ةلأسملا لصأ نم نبالا نبالو .نامهس نهنم ةدحاو لكل ةسمخ

 .نيتس نم تحصو رشع ىنثأ نم اهلصأ .ةسمخ نكت ةسمخ يف بورضم

٤٨



 لصف

 ةجوزلل ةعامجلا لوق يف نبا تانيب عستو نيا ن نباو تنيو مأو ةجوز

 رشع انثا فصنلا تنبللو مهسأ ةعبرأ سدلا ماللو مهس أ ةثالث نمتلا

 ركذلل بيصعتلاب نبالا تانبو نبالا نبا نيب مهسأ ةسمخ وهو يقب امو
 رشع دحأ برضاق قفاوي الو مسقني ال رشع دحأ ىلع نييتنألا ظح لتم

 ةجوزلل .نيتسو ةعبرأو نيتئام نكي نورشعو ةعبرأ وهو ةلأسملا لصأ يف
 .نيثالثو ةتالت نكت رشع دحأ يف ةبورضم مهسأ ةتالث ةلأسملا لصأ نم

 ؟ - ؟ » م

 ةعير ] نكت رشع لح ] ىف ةيورضم مهس هعير ةلأسمل ١ لص أ نم ماللو

 ةسمخ ةلاسملا لصأ نم نبالا تانبو نبالا نبالو .نيثالثو نينثاو ةئام
 رشع دحأ ىلع مهنيب نيسمخو ةسمخ نكي رشع دحأ يف ةبورضم مهسأ

 نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ .مهسأ هسمهخ ىثنأ لكلو مهسأ ةرشع ركذلل
 . نيتسو ةعبرأو نيتئام نم تحصو

 ةعبرأ سدسلا مالو مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزلل دوعسم نبا لوق يفو
 ةعبرأ نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تانبللو .امهس رشع انثا فصنلا تنبللو
 نبالا نبال مهس وهو يقب امو قفاوي الو مسقنت ال ةعست يلع مهل ]

 ةتسو نيتئام نكت نورشعو ةعبرأ ىهو ةلأسملا لصأ نم ةعست برضافق

 ةعبس نكت ةعست يف ةبورضم مهسأ ةتالت ةلاسملا لصأ نم ةجوزلل .رشع
 ةتس نكت ةعست يف ةبورضم ةعيبر أ ةلاسملا لصأ نم ماأللو . .نيرشعو

 نكت ةعست يف ةيورضم امهس رشع انثا ةلاسملا لصأ نم تنبللو .نيثلاثو
 يف ةبورضم مهسأ ةعبرأ ةلاسملا لصأ نم نبألا تانبلو ةينامثو ةئام

 .مهسأ ةعبرأ نهنم ةدحاو لكل ةعست ىلع نهنيب نيتلاتو ةتس نكت ةعست

 اهلصأ .ةعست نكت ةعست يف بورضم مهس ةلأسملا لصأ نم نبالا نبالو

 . رشع ةتسو نيتئام نم تحصو نيرشعو ةعبرأ نم

٤٩



 لصف

 ةجوزلل ةعامجلا لوق يف نبا تانيب عستو نبا ينب ةسمخو تنيو ةجوز

 ينب نيب مهس أ ةعيرأ وهو يقب امو مهس أ ةعيرأ فصنلا تنبللو مهس نمتلا

 ال رشع ةعست ىلع نييثنأل ا ظح لثم ركذلل بيصعتل اي نبال ا ت انيبو نبال ا

 نكت ةينامت يهو ةلأسملا لصأ يف رشع ةعست برضاف قفاوي الو مسقني

 ةعست يف بورضم مهس ةلاسملا لصأ نم ةجوزلل .نيسمخو نينثاو ةئام
 ةعست ىف ةبورضم ةعيبر أ ةلئسملا لصأ نم تنيللو .رشع ةعست نكي رشع

 ةثالث ةلسملا لصأ نم نبالا تانبو نبالا ينبلو .نيعبسو ةتس نكت رشع

 لكل رشع ةعست ىلع نيسمخو ةعبس نكت رشع ةعست يف ةبورضم مهسأ
 نم تحصو ةينامث نم اهلصأ .مهسأ ةثالث ىتنا لكلو مهسأ ةتس ركذ

 . نيسمخو نينثاو ةئام

 انثا فصنلا تنبللو مهسأ ةتالت نمتلا ةجوزلل دوعسم نبا لوق يفو

 ةعست ىلع مهسأ ةعبرأ نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تانبلو . امهس رشع

 ىلع بيصعتلاب نبإلا ينبل مهسأ ةسمخ وهو يقب امو قفاوت الو مسقنتال
 نورشعو ةعبرأ وهو ةلاسملا لصأ يف ةعست برضاف مهيلع مسقنت ةسمخ

 يق ةيورضم مهسأ ةثالث ةلاسملا لصأ نم ةجوزلل رشع ةتسو نيتئام نكت

 امهس ارشع ىننث 5أ ةلاسملا لصأ نم تنبللو نورشعو ةعبس نكت ةعست

 ةلاسملا لصأ نم نبالا تانبلو . ةينامثو ةئام نكت ةعست يف ةبورضم

 لكل ةعست ىلع نهنيب نيثالثو ةتس نكت ةعست يف ةبورضم مهسأ ةعبرأ
 مهسأ ةسمخ ةلاسملا لصأ نم نبالا ينبلو .مهسأ ةعبرأ نهنم ةدحاو

 مهنم دحاو لكل ةسمخ ىلع مهنيب نوعبرأو ةسمخ نكت ةعست يف ةبورضم
ارشع ةتسو نيتئام نم تحصو نورشعو ةعبرأ نم اهلصأ مهسأ ةعست



 دالوألا تاريم يق باب

 هلو دالوأ هلو تام لجر يف بوبحم نب دمحمو ةبقع نب حاضولا لاقو
 تام مه اولاقو .ينبا لبق مكوبأ تام ةأرملا تلاقف ىرخأ ةجوز نم دلو
 ةنيب نكت مل ناو .هب ذخأ ةنيبلا تلاق امف ةنيبلا نوعدي لاق هيبأ لبق كنبا
 . هبحاص بلص نم امهنم دحاو لك ثرو

 قحأ هنبا ةبصع هوبأو شارفلل دلولا نينعالتملا دلو يف لاقو : ةلأسم
 . هنم رتتسي ث اريمل ١ ققحتس ١ نم لاقو .هللا باتك ىلع هت اريمي

 ؟ اهعم مقي نأ اهجوزل له ودعلا اهابس ةأرما نع هتلاس ن ةلاسم
 .لوألا امهحاكن ىلع امهو اهتدع يضقنت نأ دعب نم دارا نا .معن : لاق
 لاق .نيكرشملا نم اهدلو مهتري له اهنم دالوأ هلو تام لجرلا ناف : تلق

 هتوخإ مهنأل مهتاريم مهل هللادبع وبأ لاق .رجحلا رهاعللو شارقلل دلولا

 , مهمأ نم

 ىلا تلبقا مث ايح هتعضوو دلولا تلبق اذا ةلباقلا ىف ليقو : ةلاسم
 اذا : لاق ؟ تيم وه اذإف دلولا ىلا تفتلا مث تتامف توملا يف يهو .همأ
 نم مألا ثرتو مألا لام نم دلولا ثري رخآلا نم امهدحأ ثرو كلذك ناك

 . ائيش رخآلا نم ثرو امم ثراولا ثري الو 0 دلولا لام

 هل خأ توُم دعب نم دلو يبص نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 دعب نم رهشأ ةتس نم لقأل دلو هنأ يبصلا يلو ىعداف هيبا ريغ بأ نم

 ةتس نم رثكأل .كلاهلا توم دعب نم دلو هنأ كلاهلا يلو ىعداو .هيخأ توم
 دلو هنأ دولوملا ىلو ىلع ةنيبلا نإف تفصو ام ىلعف ؟ ةنيبلا نم ىلع رهشأ
 ثاريملا يعدم هنأل هيخأ توم دعب رهشأ ةتس نم لقأ

 دعي نم جرخ مث كرحتي دلو اهنطب يفو تتام ة ةأرم ١ نعو هنعو : ةلأسم

 ائيش همأ , نم ثري الق ت تقص ام ىلعف ؟ همأ ثري له جرخي م و ] اهتوم

 . ًلهتسي

١ ٥



 الإ هلام ىطعيو قدصي مل هدلو هنأ ىعداف لجر ءاج اذاو : ةلاسم

 كلذكو .محر وأ بسن نم هثاريم هل حصي نمم هيعدي ناك اذإ لدع ةنيبب
 هلوقب هناريم ىطعيو هر ارقا لبقي مل همأ وأ هويأ تيملا نأ لجر هاعدا نا

 بسنلا تباث وهف ضعبب مهضعب مهتايح يف مهرارقاب امأو .لدع ةنيبب الإ
 . .مهلوسن نمو مهنم مهباسنأ يف ةحصلا لهأ ثراوتي امك نوتراوتيو

 ةوخ او نيب | ةنب ا تفلخو تكله ة ٥ أرم | نعو ير اوحل ا يب ] نع : ةلأسم

 كلذ دعي يقب امو .سدسل | نبال | ةنيالو فصنل ١ ةنبالل لاقف ء اسنو ل اجر

 . مهس ىثناللو نامهس ركذلل ةوخاللف

 ارقأ نيذللا ىف لوقلاف هللا هيضر ديعس ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 اميف دلولاب ىلوأ وه ةنيبلا كلذ ىلع ميقملاق اهدلو هنأ اريغص يبصب
 همزل مكح هرارقاب رقملا ىلع بجي ةلاح تتأ نإو .دلولا ثاريم نم قحتسي
 . دلولا هعفدي مل ام هرارقاب كلذ

 اذا هاثري مل وه تام نا امهدلو هنإ ليق دقف ةنيبلاب حصي مل اذا امأو

 .امهر ارق | ريغ يف كلذب ةنيبلا موقت قأ كلذب رقبو . .غلبي ىنح ايبص تام

 . امهٹرو امه اتام ناو

 لوقي ضعبو .مات دلو ثاريم امهنم دحاو لك نم ثري : لوقي ضعبف
 , دالوألا عم دلو ثاريم فصنت

 غلب ْن او . امهعمجي اعيمج مهثر و وهف وه ال ا ا دلو افلخي مل ن و

 تيث امهدحأ الو ة هنيب كلذ ىلع اماقأ ١ نكي ملو امهدنع كلذب رقأق يبصلا

 . دلاولا هقدص نإ كلذب هل رقأ نمل دلولا رارقا

 الو ىبصل ا ر اكنإ ىل ١ تقتلب مل امهدحأل وأ مهل ةنييلاب كلذ حص ن و

 ىتح دلولاب الو .دلولا هقدصي ىتح دلاولاب ر ارقإل ا تيي الو .هريغل هرارقا

 . مهرر اقت ىق كلذ نكمبو كلذ ىلع ارر اقتبو دلول ا دل اول قدصي

 كرتو تام لجر ىف هلل ا كمحري انتفأ دمحأ ني نسحل ا نع : ةلأسم

 اذه هابشاو خألاو معلا لتم هب راقأ نم ثاريملا هلف هوبأ هتروف ايعَد نبا

٢ ٥



 ملعأ هللا ؟ هللا ءاش ن نإ باثم روجأم تنأو تقرع ام كلذ انل نيي ؟ ال مأ

 كلذ فرعي الو دلوب رقي يذلا يف تقرع يذلاف . .يعد نبا كلوقب تدرأ ام

 نم هب رقأ اذإ هسفقن ىلع تباث هرارقإف حاكن 7 حصي ملو هلوق نم الإ

 . اهل جوز ال ةأرما

 هثري نم لك نم هريغو هابأ ثريو بصعي هنإ ضعب لاقق هيف فلتخاو
 الإ مرلا يف لخدي ال ليق هناف مّرلا الإ بسنلا حححصلا دلولا لثمك
 . ةحصلاب

 اذ ا هيبي ] بر اقأ نم هريغ ثري الو هدجو ه اي أ ثري هن ] ضعي لاقو

 . كلذ ىف لدعلاب ملعأ هللاو هوركنأ

 ىلع ضعب هثّروق انز نم هدلو هنأ رقأ اذا هتاريم ىف فلتخا كلذكو
 . ملعأ هللاو هثروي مل ضعبو ةفصلا هذه

 جوز اهلو ةدل لاو هلو يفوت لب يف رباج يبأ نب ؛ ىسوم نعو : ةلأسم

 تاج نإو .ثرو رهش أ ةتس نم لقأل هي تعاج نإ اذه ليق دق : ةلأسم

 دعب هب لمح نوكي نا نكمي هنأل س ثري مل هيخا توم نم رهشأ ةتسل هب
 . هيخأ توم

 . رهش أ ةعست ىل ا ثري : لاق نم لاقو

 ثروو هدلو ناك نيتنسل هبيبر توم نيح نم اهأطي مل اذا لاق نم لاقو
 . أطي مل هنأ نيميلا هيلعو .ثري مل نيتنس نم رثكأل هب تاج ناو هاخأ

٥٢٣



 تاوخألا ثاريم يف باب

 مألاو بألا وأ بألل ةوخ.الا عم مألل

 ! م أو بأ نم ًاتخأو نيوخأو مأ نم نيوخأو امأ فلخو كله لجر نعو
 نم تخأل و نيوخأللو ثظل ١ مأل ١ نم نيوخأللو س دسل ا ا مالل ن ل ] يعم : ل اق

 ةجوزو نيتنبا فلخو كله لجر نع هللا هيضر ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 ام بألل تخاللو نمثلا ةجوزللو .ناثمثلا نيتنباللف همأل نيوخأو هيبال هتخاو
 . يقب

 هتوخإو همأل هتخأ كرت لجر نع هللا هيضر ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 نم جرخي هنا يعم : لاق ؟ ثاريملا فيك ىثنا رخآلاو ركذ امهدحا همال

 .مهس مهنم دح و لكل .مأل | نم تخأل او خألل راصتخال | يف ةسمخ

 تيملا مع نبا مألا نم خألا ناك ناف .مهسا ةثالث مألاو بألا نم تخأللو
 سدسسلا مأل | نم تخأللو هتيصعي مهسو هتضيرفي سدسلا هل ناك

 . مهسأ ةتس نم تناكو مهسأ ةثالث ةصلاخلا تخاللو . اهتضيرفب

 بال تخأو .مأو بأل تخأ تاقرفتم تاوخأ ثالث نع لئسو : ةلاسم

 مأل او بالل تخالل ليق هنأ يعم : لاق ؟ نهريغ نهعم سيل مأل تخأو

 سدلا مأل ا نم تخذللو نيثلثل ا ةلمكت سدلا بالل تخذاللو فصنلا

 نأ يعمو . .مهيلع درلا لجأل ةسمخ نم مسقتو مهسأ ةتس نم اهلصأ

 دربو مأل او بألا نم تخالا عم بأل ١ نم تخألا ىلع درب ال لوقي اضعب

 . يقب ام مألل تخألا ىلعو .مألاو بالل تخالا ىلع

٥٤



 جوزلا تاريم يق باب

 دجلاو ملاو بألاو ةجوزلاو

 اهمأو اهجوز تكرت ةأرما نعو ديلولا يبأ نعو رفصألا باتك نم
 م اق دجل او .ثقلا رجلاو فصنلا جوزللو س دسلا مألل : ل اقفق ؟ اه دجو

 . بالا عم ائيش ثري ال دجلا نأ امك مألا عم ثرت ال ةدجلاو .بألا ماقم

 ىقي ام باللو . ثمل | جوزل او بأل | عم مأل ١ نوطعي س انلا تكردأو لاق

 . اهاطعأ نم لوأ وهو سدىسل ١ ىسوم اهاطعأ ىتح

 اهيوبأ او اهجوز تفلخو تتام ة رم نعو : ير اوحل ١ يب ] نع : ةلأسم

 بأللو لح و س دسل ١ ماللو ة هتس نم فصنل 1 جوزلل ن ں ا اهيف لومعم ١ اذ ذهق

 . ىقب ام

 مأللو ةتس نم فصنلا جوزللف ادج ناكو بأ كلانه سيل ناك ناو

 نكي مل نإ كلذكو .ةضيرفلا هذه يف هب لومعملا اذهف .يقب ام دجللو ناننا
 . دجلاو بألا يف كل تفصو ام ىلع وهف ةجوز تناكو جوز كلانه

 ةأرما جوزتف نامع ىلإ راصمألا ضعب نم مدق لجر نعو : ةلاسم

 يف فلتخي هنأ يدنع : لاق ؟ هلام اهل له اهريغ ثراو هل ملعي ملو تامو

 . كلذ

 لوق كلذو اهريغ ثراو هل حصي مل اذإ هلك لاملا اهل نإ لاق نم لاقف
 . بلاط يبأ نب يلع نع ىوري اذه ىنعم لعلو ةجوزلا ىلع دري نم

 ىلع جرخي كلذو هللا لام تيب يف يقابلاو اهثاريم اهل لاق نم لاقو
 . تباث ني ديز لوق

 هل نأ حصي ىتح ًالماك هلام نم عبرلا ذخأت نأ اهل نإ لاق نم لاقو
 مكحلا يف نمثلا عبر الإ هلام نم ذخأت نأ اهل سيل : لاق نم لاقو ًاتراو
 سيؤت ىتح دهتجتو كلذ نع لآستو اهريغ ثراو هل سيل نأ حصي ىتح
 . هتقرعم نم

٥ ٥



 نم هيلإ بهذي امي هنأ 5 لاق؟:؟ مكاحلا اهل مكحي امف : تلق

 . ًالدع ٥ ار اذإ نيملسملا ليواقأ

 تناك اهن أ دبوهشل ا ت دهشو ة رم ا نع ت ام لجر نع تلأسبو : ةلاسم

 دارأ هنأ انعم يذلا : هريغ لاق ؟ محرلا لبق نم الإ ثاريم اهل له هتخا

 ثالث : لاق ؟ اهتدع امف : تلق .انعم كلذك وهو محرلاب الإ ثاريم اهل سيل

 . اهجرف نم لحتسا امب الماك اهقادص اهلو ضيح

 تكله ةأرما نعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهنبا ينيل يقب امو عيرلا جوزللف ثان او ن اركذ اهنبا ينبو اهجوز تكرتو

 . نييقنألا ظح لثم ركذلل

 عبرل ١ ىلاإ فصنلا نم ةجوزل او جوزل ا نوبجحي ركذل ا دالوأ ا : هريغ ل اق

 . م احرأ مهنأل نوبجحس ال ت انيل أ دالوأ امأو .نمتلا ىلإ عبرل ا نمو

 'ثقلا مألل : لاقف ؟ نيقرفتم ةوخإ ينب ةثالثو ًأمأ كرت ولو : ةلاسم

 اهبجحي امنإو اهنوبجحي ال ةوخإلا ينب نأل مألاو بالل خألا نبال يقابلاو
 . ةوخإلا

 ابأ هدجو ةمأ يبأ مأ هتدج كرتو تام لجر يف رثؤملا وبأ لاق : ةلسم
 . هتدجل لاملا : لاقف ؟ همأ

 لاق ؟ ةجوز الإ ًاتراو هل ملعي مل مث .نيد لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم
 نأ اهيلع ناك ثراو هل حص نإ اهيلع دهشيو هتجوز ىلإ عفدي : خيشلا
 . عرشل ١ نايب باتك ىلإ عجر . ثر اول ا ةصح درت

٥٦



 ةجوزلاو جوزلا تاريم يق باب

 اهل ىربأ مث غلبت مل ةيبص جوزت لجر يف بوبحم نب دمحم نعو
 ؟ رهشا ةثالت اهل ولخت نأ لبق تام مث اهقادص اهافوأو قالط الب اهسفن
 ىونو اهب لخد نكي مل اذا هثرت مل تام مث اهسفن اهل ىربأ اذإ : لاق
 قادصلا اهلو هثرت اهنإ لوقأ ينإف يون ام فرعي مل ناو .ًاقالط نآربلاب
 . اًمات

 وهو اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث اركب ةيراج جوزت لجر نعو : ةلاسم
 فصن اهلو ةدع هنم اهيلع الو 7 اريم امهنيب سيل : لاق ؟ تام مت حيحص

 . قادصلا

 : لاق ؟ اهتدع يف هضرم نم تام مت ضيرم وهو اهقلط نإف : تلق
 . اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع اهيلعو ًالماك رهملا اهلو ثاريملا اهل

 ملو هيلع اهسقن تسبح اذإ ء اهقفلا نم لاق نم لاقو : هللادبع ويأ لاق

 ف ٩ أ دصل | فصن اهلو هتثرو اهلتم ة ه ذع اهل ولخت ن ں ] ليق نم ت ام ىتح جوزت

 . ذخأن هيو ةقلطملا ةدع اهيلعو

 ىتح ءاضر الو ًاراكنإ اهنم ملعي ملو ةأرما كلم لجر نعو : ةلسم
 . ضرت مل اهنأ ملعي نأ الإ قادصلا اهل : لاق ؟ لجرلا كله

 يف يجورب ةيضار تنك ينإ ة ٥ أرملا تلاق اذإ ةيقع ني حاضولا لاق

 تكله نإو ق ؟ةادصلا تذخأو كلذ ىلع انيمي قلح ةيضار هر انأو هتايح

 . لجرلا اهثرو

 ملعت ملو اهرمأتسب ملو هرمأت مل ةهيئ اغ يهو هتخأ جوز لجر : ةلأسم

 نأ لبق يه تتام نإف .ثاريملاو رهملا اهلف ةآرملا ملعت نأ لبق لجرلا تامق
 ثاريم امهنيب سيلف ىضرتو ملعت

 جوزل أ ح دق املق هتني ١ نع بد اغ وهو هتني ١ جوز لجر نعو : ةلاسم

 : لاق ؟ ق ةقادصلل او ث ث اريمل ا هت رمال له جوزل ا ىفوت ضرال ا نم ابيرق
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 مل وأ هب تيضر تومي نأ لبق اهجوز هنأ تملع ول هنأ هللاب فلحتست
 . هاضرت

 ي اغ يهو اهيلو اهجوز ة رم ١ يف بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 : لاقف ؟ لجرلا تام وأ اهغلبي نأ ليق ة ٥ رملا تتامف دوهشو ةضررقفب

 ” ول نأ تفلحتسا تيضر مث اهاضر ملعي نأ لبق نم لجرلا تام
 اهتاريمو هنم اهقادص قادصلا هلام يف اهلف تفلح اذاف اجوز هي تضرل

 قادص الو اهنم هل ثاريم الف ءاضرلا لبق نم ةتيملا ىه تناك ناو هنم
 . هبلع

 تام يذلا لجرلا يف لاقو ب تدجو اميف درعس يبأ نعو : ةلاسم

 ملام ىلوألل ثاريملا نوكي هنأ يدنعف ؟ ملعي ملو ناتجوز ناتخأ هتحتو

 ثاريم ىلوئال سيل لوقلا ضعب يفف ىرخألاب لخد ناف ىرخألاب لخدي
 اهتخأ ءىطو نإو ثاريملا اهل نإ لوقلا ضعب يفو هيلع تدسف دق اهنأل
 . ةلاهجلا ىلع اهدسفيال

 ةعبرأ نم لقأب وأ قادص ريغ ىلع ةأرماب جوزت لجر نعو : ةلاسم
 ام ىلعق : ناثراوتي له زاوجلا دعب وأ زاوجلا لبق امهدحأ تام مث مهارد
 دقف زاوجلا لبق كلذ ناكو ةتيملا ةأرملا تناك نإف ناتراوتي معنف تفصو

 قادص الو اهثري لاق نم لاقو .اهتريو اهقادص جوزلا ىلع لاق نم لاق
 . هيلع

 . اهنم ثاريملا هلو قادصلا هيلعف اهبزاج دق ناك ناو

 اهل ىمس ام الا اهل قادصالق ةأرملا هتتروو تام يذلا لجرلا ناك ناف

 هنم اهثاريم اهلو . اهل قادص الف اهل نكي مل ناو

 ىلع ًائيش مسي مل نمك وهف مهارد ةعبرأ نم لقأب اهل ىمس ناك ناو
 كلذ ريغو هللا همحر بوبحم نب دمحم كلذب لوقي ناكو ءاهقفلا ضعب لوق
 . نيملسملا راثآ نم

 اهل ىمس ام الإ اهل سيلف مهارد ةعبرأب اهل ىمس نإ لاق نم لاقو
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 . هللا همحر يلع نب ىسوم كلذب لوقي ناكو اهب لخدي مل وأ اهب لخدو
 قادصلا اهل نإف هتأرماب زوجي نأ لبق نم لجرلا تام اذاو : ةلسم

 ناف . .ماي ابأ ةرشعو رهش ] ةعيبر أ اهجوز اهنع يفوتمل ا ةدع اهيلعو ث ث اريم و
 م ىسرم

 .هيلإ در قحلا نم بره نمو ثاريملا اهل نإ ليق دقف هضرم يق اهقلط ناك

 تقتع مث ةعجر ىلع اهنم وهو اهقلط رحلا تحت ةمألا نعو : ةلأسم

 اهلف اهسفن تراتخا نإف تقتع نيح اهسقن راتخت نأ الإ اهثريو هثرت اهنإف
 . لوألا اهقادص الإ اهل سيلو رايخ كلذ دعب اهل سيلف تتكس ناو كلذ

 تقتعو ةدحاو اهقلط مث ةمأ جوزت رح نع لئسو ديعس وبأ : ةلأسم

 هنأ يعم اذكه : لاق ؟ هترت له ةدعلا يف دعب يهو تام مت اهقلط نأ دعب

 . ليق
 ىل كسيل : هتأرمال لاق لجر ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع : ةلاسم

 اهتدع نأ ةأرملا تعداو تام هنإ مث هيلع ةلداعلا ةنيبلا كلذب تدهشو ةأرماب
 نإ ثاريملا اهلو ةأرملا لوق لوقلاف فصو ام ىلعف ؟ هثرت له ضقنت مل
 . ةعجرلا كلمي ًاقالط اهقلط ناك

 مك مسي ملو اقداص ناك نإف ةأرماب يل كسيل : لاق ناك نإ كلذكو
 عم اهلوق لوقلاو ةدعلا يف تمادام ث اريمحلا اهلو ةدحاو ةقيلطت يهق قالطلل

 . اهنيمي

 تخرأ اهتدع يف اهلوق لوقلاف هتحص يف كلذب رقأ نإ اضيأ كلذكو
 ضيحملا نم سأيت نأ ىلإ امهنيب ثاريملاو اهلوق لوقلاف خرؤت مل وأ ةنيبلا
 كلذ تومي مت رهشأ ةتالث روهشلاب كلذ دعب دتعت مت كلذ دح ىلإ ريصتو

 . امهنيب ثاريم الق جوزلا

 يتجوز نييو ينيب تومل ١ ةضرم يف ل اق لجر نعو : هنعو : ةلأسم

 ةمرح هنديو ينيب ملعأ ١ سيل ة ه رم ١ تل اقو ؟ ة رم ا هرت له تام مث ةمرح

 ام تقو اهقح اهاطعأ ناك دقو ؟ هلام نم ىثاريم بهذي نأ دارأ امناو

 هذهب رقأ ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ اهقح اهاطعأ نكي مل وأ اهب جوزت

٥٩



 رقأ ناك نإو هلام يف ةأرملل ث اريم الف كلذ ىلع تامو هتحص يف ةمرحلا

 ةمرحلاب ىمسي نأ الإ هلام يف ثاريملا اهلو هلوق لبقي مل هضرم يف كلذب

 ةأرملا هقدصت ملو هضرم يف ةمرحلاب ىمس نإو كلذ ىلع ةأرملا هقدصتو

 . اهنيمي عم هلام يف ثاريملا اهلف كلذ يف

 اذا اهسقن ةراتخملاو ةنعالملاو ةعلتخملاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 ثاريم ال تانئاب ءالؤه لكف اهسفن راتختق قتعت ةمألاو ةمأ اهيلع جوزت

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر .نهنم جوزلل الو ةدعلا يف نهل

 جوزت لجر نع ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلاسم
 ةثالث تدتعاو اهقلط وأ اهنع تام مث اهب لخدي مل وأ اهي لخدو ةيبص

 ام تام نأ دعي لوألا جوزلاب تضرو تغلب مث مت رخآ أجوز تجوزتو رهشأ

 ؟ هعم ماقم اهل لهو ثاريم وأ قادص اهل لهو ؟ جوزلا اذه ىلع اهل بجي
 ميهاربا يبأ خيشلا نع دجو دق هنأ هللا هظفح يلع وبأ عفر دق هنأ ملعاف

 ركذو لوألا اهجوز نم ثاريملا اهل : لاق هنأ ركب يبأ نب ديعس نب دمحم
 راثآلاب الهاج ناك نم الإ اذه لعفي ال لاق هنأ ديعس ركب يبأ خيشلا نع
 . ملعأ ا هللاو

 لخدي ملو توملا روضح دنع اثالث هتارما قلط لجر نعو : ةلسم
 حلصي الو كلذ هل سيلف هترت ال نأل اهقلط امنإ هنأ ملعي ن ناك نإ لاق .اهيلع

 اهرهمو اهن اريم اهل ىرأو رارض هنأب ةنيب اهيلع نأب لوقأ امو . رارضلا
 . ًارشعو رهش ] ةعبر ] ةدعلا اهيلعو هنم

 . اهيلع ةدع الو ثاريملاو رهملا فصن اهل ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ثاريم الو اهيلع ةدع الو ثاريملاو رهملا اهل : لاق نم لاقو

 فصن اهل لاق نم لاقو .اهيلع ةدع الو رهملا فصن اهل : لاق نم لاقو
 . اهل ث اريم الو اهيلع ةدع الو رهمل ١

 لبق ركب يهو هضرم يف هتجوز قلط نميق هللادبع يبأ نع هريغ نمو
 ء اهقفل ا نم لاق نم لاقف ؟ اهت دع يف هضرم يف تام مت اهي لخدي ن أ

٦.



 ةدع ولخت نأ لبق نم تام ىتح جوزت ملو هيلع اهسفن تسبح اذإ اهنإ
 . ذخأن هبو ةقلطملا ةدع اهيلعو قادصلا فصن اهلو هتثرو اهلثم

 اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو الماك رهملا اهلو ثاريملا اهل نأ هريغ نم

 . اهجوز

 وهو اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث اركب ةيراج جوزت لجر نع هتلأسو
 فصن اهلو ةدع هنم اهيلع الو ثاريم امهنيب سيل لاق ؟ تام مث حيحص

 يف يهو هضرم يف تام مت ضيرم وهو اهقلط نإف : تلق .قادصلا
 اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو الماك رهملا اهلو ثاريملا اهل : لاق ؟ اهتدع
 . اهجوز

 فيك تامو ارهم اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 سيلو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل : لاق ؟ ةدعلاو ةقفنلاو ثاريملاو قادصلا
 . ةققن توملا دعي

 اهقلط مث ارهم اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 قادص الف اهب لخدي نأ لبق اهقلط اذإ : لاق ؟ تامو اهب لخدي نأ لبق
 . اهيلع ةدع الو اهل ثاريم الو اهل

 لخدي نأ لبق اهقلط ناك اذإ : لاق ؟ قادصلا اهل ىمس نإف : هل تلق

 . الماك قادصلا اهلف اهب لخد ناك نإو قادصلا فصن اهلق اهب

 ةضيرفب يلولا اهجوز ةبئاغ يهو ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 ث اريم ال : لاق ؟ لجرل ا تام وأ اهغلبي ليق نم ةأرمل ا تتامق دوهشو

 اهيلع لاق اهب لخدي نأ لبق تامف ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم
 . ثاريملا اهلو الماك اهقادص اهلو ةلماك ةدعلا

 جوزلا مدق املف بئاغ وهو لجر نم هتنبا جوز لجر نعو : ةلاسم
 تملع ول اهنأ هللاب فلحتست : لاق ؟ قادصلاو ثاريملا هتأرمال له 0 يفوت

 اهيلعو ثاريملاو قادصلا اهلف تفلح نإف هب تيضر توملا لبق اهجوز هنأ
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 . ةدعلا

 تام مت ن اريغص امهو ةمتيب اميتي جوز لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ ثاريملا امهنيب ىرجي له رخآلا لبق امهدحأ

1آ1



 يك باب
 ةقلطملاو قلطملا تاريم

 ملو ةدحاو امهدحأ قلطو ناتجوز هل يذلاو : رفعج نبا عماج نمو
 تامق ىرخألاب لخدي ملو امهنم ةدحاوب لخد ناك دقو قلط امهتيأ فرعت
 امأو مات اهقادص اهلف اهب لخد يتلا امأق ؟ ةقلطملا فرعت ملو ةدعلا ىف

 . اهقلط هنأ حصي مل ثيح مات اهقادص اضيأ اهلف اهب لخدي مل يتلا

 يه اهنأ ملعت ام امهنم ةدحاو لك نيمي عم امهنيب نوكيف ثاريملا امأو

 . اهقلط يتلا

 اهنأل نيمي اهب لخد يتلا ىلع سيلف ةدحاو ةقيلطت قلط امنإ ناك ناو

 ةدحاو لك تقلح اثالث قلط نإو ةدعلا يف يهو تام اذإ لاح ىلع ثرت

 . ىرخألل هلك ثاريملا ناك فلحت مل امهتيأو امهنيب ثاريملاو

 اهثاريم بلطو تتام مث ةقيلطت هتأرما قلط لجر نعو : هنمو : ةلاسم
 ؟ضيحلاب دتعت نمم يهو تتام ىتح ضقنت مل اهتدع نأ جتحاو اهلام نم
 لدع يدهاشب حصي مل اذا رثكا قأ ةنس الخ ولو اهنم ثاريملا هل : لاق

 . هنم اهتدع تضقنا دق اهنأ

 تام مت صيح ثالث تضاحف هتأرما قلط نم : : لاقو هنمو : ةلأسم

 مث اهتعجر هنم كلمي ًاقالط اهقلط اذاف ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت نأ لبق
 ترهط نوكت نأ الإ هثرت اهناف ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت نأ لبق تام
 . هنم ثاريملا كردت ال اهنإف ةالصلا تقو تزواج ىتح انيب ارهط

 يف يهو تام مث لماح يهو هت ارم ١ قلط لجر يف ليقو : ةلأسم

 اهيلعو هترت معن : ل اق ؟ هترت له همدق ال ا هلك اه دلو جرخ دقو اه داليم

 دلولا جورخ متتسي ملام ةدعلا اهيلعو هترتو تلق اهجوز اهنع يقوتمل ا ةدع

 معن : لاق ؟ هلك

 امهادحإ قلط هنأ هيلع ةنيبلا تدهشق ناتأرما هل لجر نعو : ةلاسم
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 ةي نأ لبق تام نإف ؟ اهسفن ةقلطملا امهيأ ةنيبلا فرعت ملو
 ىلع ر ا لبق تام نرف ( . اعىمح هاتترو قالطلاب امهادحإ
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 ةجوزلا تاريم يق باب
 تعلتخا وأ تقلط اذا

 اهنم حوزلا تاريم و كلذ هبشأ ام و

 امهادحإ قلطو ىرخألاب زجي ملو امهادحإب زاج ناتأرما هل لجر نعو

 يتلل ىرأ : هللاديع ويأ لاقف ؟ قلط امهيأ ملعي ملو تام مت هتحص يف

 نكت مل وأ ةقلطم يه تناك قادصلا قحتست اهنأل الماك قادصلا اهي لخد

 اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع امهنم ةدحاو لك ىلعو نيفصن امهنيب ثاريملاو
 . ةرشعو رهشأ ةعبرأ

 نإف ضيح ثالث رشعلاو رهشألا ةعبرألا يف اهب لوخدملا تضاح ولو

 . ضيح ثالث ضيحت ىتح جوزت الف رشعلاو رهشألا ةعبرألا يف ضحت ملا
 ىرأ الو ًارشعو رهشأ ةعبرأ الإ اهيلع سيلف اهب لخدي مل يتلا امأو

 ملعت ام هللاب امهنم ةدحاو لك اعيمج نافلحتسيو قادصلا فصن الإ اهل

 . اهقلط هنأ

 نأ ريغ نمو اهب لخدي نأ ريغ نم هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم

 الف اهب لخدي نأ لبق نم اهقلط اذإ : لاق ؟ تامو ارهم اهل يمسي
 نأ الإ اهعتميو : هللادبع وبأ لاق ؟ اهيلع ةدع الو ثاريم الو اهل قادص
 ةقلطملا ةدع ر دقي جيوزتل ا نع اهسفن تسيح اذ اف ضرم يق اهقلط نوكي

 . ةعتم الو اهل رهم الو ثاريملا اهلق

 اهب لخدي نأ لبق اهقلط ناك نإ : لاق ؟ قادصلا اهل ىمس نإق : تلق
 . الماك قادصلا اهلف اهي لخد ناك ناو .قادصلا فصن اهلق

 قلطق ةوسن ةعبر أ هل لجر نعو ةرفص يب ] عم اج نمو : ةلأسم

 ؟ نهادحإ قلط هنأ سانلا ملع دقو ىفوت مت قلط يتلا ملعت ملو نهادحإ

 .ةثرولا ىلع نمتلا عبر دريو () نمتلا نم عابرأ ةتالت ةوسنلا نيطعي: لاق

 . نمثلا ةخسن يفو )١(
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 لك فلحتستو ء يش نهدنع ةترولل سبل هللا همحر هللا ديع وي أ ل اق

 نهنيب نمثلا ناك نفلح اذإف اهقلط هنأ ملعت ام هللاب ًانيمي نهنم ةدحاو
 . تايقابلل نمثلا نوكيو اهل ثاريم الف فلحت مل نمو ةعبرأ ىلع

 تضقناو ًانئاب ًاقالط اهقلط اذإ اذه يعم ديعس وبأ لاق : هريغ نمو
 يف ناكو ةعجرلا هيف كلمي قالط ناك نإو اهدري ملو اهقلط ذنم اهلثم ةدع

 نم يقب ولو نهب لوخدم ناك اذا لاح ىلع ثاريملا ةقلطمللق . دعب ةدعلا
 نا لدعلا لهأ لوق نم يعم جرخي ال اذهو نمثلا اهل ناك ةدحاو ءاسنلا
 . ةدحاو ولو دحأ نهنم يقب ام نمتلا ةوسنلا نهمرحي

 مل ةيبص جوزت لجر يف هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم
 ولخي نأ لبق تام مث اهقادص اهاقواو قالط الب اهسفن اهل أربأ مث غلبت
 لخد نكي مل نإ هترت مل تام مث اهسفن اهل أربأ اذا لاق ؟ رهشأ ةعبرأ اهل

 قادصلا اهلو هترت اهنإف ىونام فرعي مل ناو . ًاقالط ن نآربلا ىونو اهب

 . امات

 مث ىرخأ جوزت مث نهنم ةدحاو قلط ةوسن ةعبر أ هل لجر نعو : ةلأسم

 نمثلا عبر وأ عبرل ا عبر اريخأ جوزت يتلل : ليق ؟ قلط نهتيأ ردت ملو تام
 فالحتس ١ ندرأ نإف رخاوآل ١ عبرأل ا نبي ةقايل ١ غ ايرأل ةنالثلاو اهتاريم

 اهنأ ملعت ام هللاب نيمي يقاوبلل نهنم ةدحاو لك ىلعف اضعب نهضعب
 . ةقلطم

 نيتأرما جوزتو ةدحاو ةدقع يف ةوسن ثالثب جوزت لجر نعو : ةلاسم
 لخد نكي ملو تام مث كلمي يتلا هئاسن ىدحإ قلط مث ىرخأ ةدقع يق

 وأ ثالثلا هجيوزت نم نيتدقع يأ الو تقلط يتلا ملعت ملو نهنم ةدحاوب

 يفوتملا ةدع اعيمج سمخلا ىلع نأ كربخأف ؟ ىرخألا لبق تناك نيتنثلا
 . اعيمج سمخلا نيب ًانمث وأ ناك ًاعبر هنم ثاريملا نهلو اهجوز اهنع

 نم حاكن دسقو 0 ىرخألا ةدقعلا تلطبف سمخ نهنإف نهتاقدص امأو

 ةريخألا ةدقعلا ,نم ةدحاو راتخي هل سيل هنأل نيتنثلا وأ ثالثلا هل تدقع

 ةدسافلا يه نوكتف ة ة وح رخؤم ١ نيتدقعلا ي أ حصت ملو .ةدقعلا دعي نم
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 ىلع نهنيب قادص عبرو ًاقادص ةدقع ىق ىتلا ةوسنلا ثالثلا انيطعأف
 امهنيب اميف قادص عابرأ ةتالث ةدقع ىف نيتللا نيتنثلا انيطعأو س ةثالث

 . هللا ءاش نإ كلذ رىسقأو

 ريتاتد ةعبرأ ةدحاو لك قادص ناك ول نأ انلعجف ةوسنلا ثالثلا امأف

 ىلوألا ةدقعلا ىف َنُكَي نآ نهلاوحأ نسحأ ىلع ارانيد رشع انثا نهل ناكل
 طقسسبو ن ار اني ل اهل يقبو نهنم ةدح و ىلع قالطل | عقو دقو ةحيحصل ١

 نهلوحأ وس ا ىلإ ١ انعجر مث مت .ريد ذان ل ةرشع نهدي لد ا يف يقبو ن ر اني ل اهنع

 ءيش فق ؟ادصل ١ نم نهل نوكي الف .ةريخأل ١ ةدقعل | تابحاص انه نكي ن ں ]

 اميق ريناند ةسمخ يهو ريناند ةرشعلا فصن نه انيطعأ كلذ سبتلا املف

 عبر ثلثو ق ادص ثلث نهنم هدح او لكل ق ادص عبرو ق ادص وهو نهنيب

 . تفلتخا وأ .نهتاقدص تضقنا )١( قادص

 نسحأ ىلع رنياند ةينامث امهل اضيأ نيتنثلا ريسفت اذه ىلعو
 ريناند ةتس يقبو نارانيد اهنع طقسف امهادحإ ىلع قالطلا عقوو لاوحالا
 ءيش امهل نوكي الو ًالطاب اعيمج امهحاكن نوكي نأ لاوحالا أوسأ ىلعو
 امهنيب كلذف (؟ا)) فصن فصن وهو ةتسلا فصن ريناند ةتالث ىلإ امهانددر

 فلتخا وأ قادصلا ىوتسا قادص عبر فصنو قادص عبر ةدحاو لكل

 . هللا ءاش نإ اذه ىلع وهف

 يتاوللا ثالثلاو ةدقع يف نيتللا فرعت مل اذإ اذهو : ديعس وبأ لاق

 ةدحاو ةدقع يف يتاوللا فرع اذإ امأو 0 نهلك نهرمأ يمعو ةدقع يف
 . لاق امكف قادصلا ىف امنإف ةدحاو ةدقع ىق نيتللاو

 وأ عيبر فصن ةدقع يف نيتفورعملا نيتلل نوكي هنإف ثاريملا يف اماف
 وأ عبرلا فصن ةدقع يف يتاوللا ثالثلاو نافصن امهنيب نمثلا فصن

 .كلذ نهل ناك اضعب نهضعب نبمي ندرأ نإو . .اثالث نهنيب نمتلا فصن

 نأ كش ال هنأ اندجو انأ كلذو ةهبشلا موزلل لاق امكف ةدقعلا يف امأو
 اماو لطاب نهحاكن لكو هل تاجوزب سيل ثالثلاو هاتجوز امه نيتاه انوكي
 . لاحب امهحاكن لطاب نيتنثلاو هتاجوز نم ثالثلا نوكت نأ

 )١ ) قادص عبرو ةخسن يفو .

 )٢ ) قادص عبرو قادص فصت وهو : ةخسن يقفو
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 اثالث اهقلط هنأ اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإ : ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 ةأرملا تعجر تام املف هراكنإ ىلع وهو تام نأ ىلإ كلذ ركني جوزلا وأ
 . فالتخاب اذه ىف : ليق دقف ؟ اهجوز نم قالطلل اهاوعد نع

 ىلع اهاوعد لبقت الو اهنم ىوعد كلذ نإ نيملسملا نم لاق نم لاق
 . اه اوعد نع تعجر اذإ ثاريملا اهلو جوزلا

 نع ةلزتعم قالطلا اهئاعدا لاح يف ةأرملا تناك نإ : لاق نم لاقو

 ىلع تبثي مل اهاوعد نع تعجر مث جوزلا تام نإ هل ةنكاسم ريغ جوزلا
 . جوزلا لام يف ثاريم اهل نكي ملو اهعوجر ةثرولا

 هنكاست قالطلا جوزلا ىلع اهاوعد لاح ىف تناك نإ : لاق نم لاقو

 . ثاريملا اهل نأ تام نأ ىلإ اهاوعد ركني وهو كلذ هيلع يعدتو هرشاعتو

 الو ةلزتعم ريع وأ جوزلا نع ةلزتعم تناك ةيعدم ىه لاق نم لاقو

 نكي مل امكو توملا دعب هلوق ىلإ تعجر اذإ ثاريملا اهلو اهلوق لبقي
 هنع تعجر اذإ اهيلع تبثي ال كلذكف اذه ريغ ىلع اتباث اهلوقو اهاوعد
 . ملعأ هللاو

 هنم تناب اهنأ تعدا وأ تاقيلطت ثالث تعدا تناك اذإ رثؤملا وبأ لاق
 تعداو دمعتم وهو ضيحلا يف ءىطولا لثم يه ام ةمرحلا تمسو ةمرحب
 ةدع اهيلعو اهقادص اهلو اهل ثاريمالق كلذ وه ركنأو هنع تلزتعاو كلذ

 . اهيلع هلل اميف قدصت ال اهنأل اهجوز اهنع ىقوتملا

 ىلع دهشي ملو كلذ وه ركنأو ةقيلطت اهقلط هنأ تعدا تناك نإو
 نم تام مث قالطلا ةدع تضقنا مث كلذ يعدت يهو هنع تلزتعاق اهتعجر

 . ةافولا ةدع اهيلعو اهل ثاريمالف اهسفن تبذكأف تعجر مت كلذ دعب

 مل لعقو ضيرم وهو ثالث قالط اهجوز ىلإ ةأرملا تيلط اذاو : ةلأسم
 هيلع قلعت دق قح نم ضيرملا أربأ نم ةلزنمب هذه نأل ثاريم امهنيب نكي
 هنم ةثرولا ىلإ تئربو هكرت تراتخاف قح هلام يف اهل قلعت هذه تناك املف
 هنأل ثاريملا اهلف اراتخم اثالث وه اهقلط نإو .ءيش كلذ نم اهل قبي مل
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 . ضرملا يف اهل بجو قح نم رارفلاك
 يف اهجوز ىلإ تعلتخا ةأرما يف لاق بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 كلذكو : لاق .اهقادص اهلو معن : لاق ؟ اهثري له هيف تتام يذلا اهضرم

 هثرتو اهقادص نم أربي هنإف هيف تام ىذلا هضرم ىف هيلإ تعلتخا اذإ

 . اهتدع ىف تام اذإ كلذو

 هنا اه أرب و هضرم ىق ةحرحص ىهو هت أرب ] اذ ا هن أ ىعم : هريغ ل اق

 . ةدعلا يف اهثري الو هثوت الو ليق اميف نآرب
 رخ ا هرلع دهشو اهوب أ هيلع دهش مث ة رم ١ جوزت لجر نعو : ةلأسم

 كلذ دعب ةأرملا تتام مث امهنيب مكاحلا قرقق كلذ ركني وهو اهقلط هنأ

 : لاق ؟ كلذ هنم ليقي له اهنم هت اريم جوزل | بلطو لقأ وأ رثكأ وأ ةنسب

 . معن
 نم نيبتو قالطلاب هتنبال دلاولا ةداهش زوجت معن : لاق هريغ لاق

 جوزللف لاق امك وهف ثراولا وه دلاولا ناك نإف اهدلاو ةداهشب جوزلا

 ال جوزل | ناف بأل ١ عم ثر اولا وه بأل ١ ريع ناك ن او ةأرم ا نم هت اريم

 يف اميق هصص احيق هث اريم يف بأل ١ ىلع لخديو ة ٥ رمحل ا دالوأ ١ ىلع لخدي

 .هسدس يفق اجوز ناك ول ام ردقب جوزلا لخد سدسلا بالل ناك ناف .هدي

 . رثكأ وأ لقأ هل ناك ن ا كلذكو

 ؟ اهتاريم نوكي نمل هدنع تتامف رخآ جوزب تجوزت نإف : لاق هنعو
 . اهنم هتاريم لثم لوألا جوزلل بألا مرغيو رخآلا جوزلل : لاق

 ىلع لخدي امنإو يبنجأ هنأل ةزئاج جوزلل بألا ةداهش : هريغ لاق
 هدالوأل الو هسفقنل زوجت ال بألا ةداهش نأل بألا دالوأ دالوأ ىلعو بألا

 .جوزلل جرفلا ةحاباو قالطلا يف تزاج امك ثاريملا يف مهاوس نمل زوجتو
 عقن كلانه لخدي نوكي نأ الإ ثاريملاب جوزلل هتداهش زوجت كلذكو

 اعفن ٥ دلو ىلاإ | ق ] هسقن ىلإ | رجب اميق هتد اهش زوجت ال هن اف هتد اهشب هيلع

 . هتداهشب
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 ؟اهنم رخآلا جوزلا ثري مك رخآلا جوزلا نم دلو اهل ناك نإف : هل ليق
 جيوزت تبث ىتمو نيجوز ةأرملا ثرت نأ ميقتسي : هريغ لاق .عبرلا : لاق

 . دلولا ريغل عفن هنأل لوألا جيوزت لطب مكحلاب رخآلا

 ويأ لاق مامز ني دمحم ني )١) هللاديبع دمحم وبأ ددق اممو : ةلأسم

 جوزلاو اثالث اهقلط هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإ هللا هدعسا ديعس

 ةقرولا هذه ليق يتلا ةقرولا يف اهمامت كلذ ركني

 هتأربأو اهقادص نم ءيش ىلع هتجوزو وه حلطصا لجر نعو : ةلسم
 اهقح عيمج نم هئربتو اهسفن اهل ءىربي نأ ىلع هتحص يف هتلمج نم
 نإ مث امهنيب يذلا عطقناو اهسفن اهل أربأو هتأربأو هيلع احلطصا يذلا
 اذه نأ تقصو ام ىلعف ؟ اهنم هثاريم جوزلا بلطو اهتدع يف تتام ةأرملا
 مهرد فلأ اهقادص لاق ولو اهسفنب كلمأ ةأرملا نأل امهنيب ثاريم الو علخ
 لعأ هلل و امهنيب ث اريم الو اعلخ ن ناكل دحاو مهرد نم اهجوز ت أربأف

 . باوصلاب
 يبأ خيشلا باوج نم .هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 ةأرما نع لسو هلثسي نمل حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس مساقلا

 وه تام نإ كلذكو ؟ ال وأ اهجوز اهثري اهتدع يف تتامو اهجوز ىلإ تربت
 ركذي مل لئاسلا اذهو ناثراوتي ال امهنأ قيفوتلا هللابو باوجلا ؟ ال مأ هترت
 هيف باوجلاف اهتحص يف ناك نإف ؟ ضرملا يف وأ ةحصلا يق نآربلا له
 فالتخالا هيق ءاج دقف امهدحأ توم دنع نآربلا ناك ناو ىضم دق

 علخ عقي ال موق لاقو .ناتراوتي الو علخ وه موق لاقف نيدلاب ال يأرلاب
 . اهضرم يف تبثت ال اهتعارب نأل ناثراوتي امهو

 نم أربي ال موق لاق هيف فلتخملا كلذف ةضيرملا يه تناك نإ موق لاقو

 ` .. اهتري وهو ضرملا يف هتأربا اهنأل قحلا

 اذإ امأو .هرايتخاب هلعف كلذ نأل ثري الو قحلا نم ًربي ال موق لاقو
 تراتخا نإو س ثرتو ر ارض وهف ةءاسإلا نم ناك نإف ضيرم وهو اهأربأ

 . قحلا نم ءىربو ثرت ال اهنإف ةءاسإ ريغ نم تبلطو كلذ يه
'. » 

 هللادبع » هنأ مسالا ققح دقو " .... دبع » مسا يقاب ردقب لصالا يف
)١( 
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 هلو هيلع قحلا ناكو ربي الف ةتيملا يه تناك اذإ : لوقي نم لوق ىلعو
 اهلو قحلا نم أربي هنإف لوقلا كلذ ىلع تيملا وه ناك نإو س ثاريملا
 امأو .نآربلل ةراتخملا يه نكت مل اذإ كلذو .ةتيمملا ةدع اهيلعو س ثاريملا
 . ةنئاب اهنأل اهل ثاريم الف ةراتخملا

 اهقلطو اثالث اهقلطي نأ اهجوز ىلا تبلط ةيكاش ةأرما يف : ةلسم
 يهو اثالث قلط ن ں ١ كل ذكو. اهسفن ىلع تلخ ل ] اهنأل هترت ال اهنأ ا ت امو

 . هسقن ىلع ررضل ١ لخ دأ هنأل هل ث ثاريم الو ق ةقادصلا هيلعق .ةضيرم

 الإ يلوق نم ذخأت الو ظفحلا يف فيعض ينأل عسوتو نيملسملا لسو

 . هاضري 1 قيفوتلا هللا لأاسن باوصلاو قحلا قفاو امي

٧١



 رارضلا قالط يف باب
 اضيأ ةقلطملا ثاريم ىناو

 ىتح اهب لخد نكي ملو هتأرما قلط لجر نعو ةرفص يبأ عماج نمو
 ثاريم الو اهيلع ة ٥ دع الو الم اك اهق ١ دلص اهل : ل اق ؟ أر ارض تومل ا هرضح

 . اهل

 ثاريملا اهلو اهقادص اهلف هنم تّدَتعاو جورت مل نإ ةديبع وبأ لاقو

 ةأرما يهو اهل ثاريم الو ق ةادصلا فصن اهلف دتعت ملو تجوزت ناو

 . ءاهقفلا اهيف فلتخي

 وهو ًاثالث هن رم ١ قلط لجر يف ةدييع وي أ لاق : هريغ نمو : : ةلاسم

 اهتدع يف يهو تامف ثالث اهقلط ن نإ : لاقف ؟ اهب لخدي نأ لبق ضيرم
 اهلق اهتدع تضقنا نا دعب تام نإو ةدعلا اهيلعو ثاريملاو قادصلا اهلف

 . اهيلع ةدع الو اهل ثاريم الو قادصلا فصن

 وهو اهب لخدي نأ لبق هتأرما قلط لجر يف رباج لاقو : ةلاسم
 . اهل ت اريم الو اهيلع ةدع الو ق ادصلا فصن اهل : لاق ؟ ضيرم

 يف اهقلطي مت ةأرملا جوزتي لجرلا يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 جاوزألا نع "اهسفن تسبح نإ : لاق ؟ اهب لخدي نأ لبق تومي مث هضرم
 تجوزت نإو س ثاريملا اهو الماك قادصلا اهلق اهلظم ةدع يضقنت ىتح

 نم اهل نوكي امناو ثاريم تجوزت اذإ اهل نوكي ال نكلو اهل عساو كلذق
 اهسفن اهسبحب ثاريمل (و قادصلا فصن لاق نم لاقو .هفصن قادصلا
 . ةراضملا نم وهو ضرملا يف ناك قالطلا نألو

 ؟ ضيرم وهو هت ارم ١ قلط لجر يف بوبحم نب دمحم ل اقو : ةلاسم

 ٠ ق ادصلا يف فلتخا دقو ث اريمل ١ اهلف اهلتم ةدع تصيرت نإ لاق

 امأو : لاق .هلك قادصلا لاق نم لاقو قادصلا فصن : لاق نم لاق

 ثاريملا اهل ناك اذإف هترت الل تقلط امنإ هنأل هلك قادصلا لوقي نم
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 . هلك قادصلا اهل ناك

 لخدي ملو توملا روضح دنع اثالث هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
 حلصي الو كلذ هل سيلف هثرت الئل اهقلط هنأ ملعت تناك اذإف ؟ اهيلع

 . ارشعو رهش ] ةعيبر ] ةدعلا اهيلعو هنم اهت اريمو اهرهم اهلو ء ر ارضل ١

 مل ةدحاو نهنمو ةوسن عبرأ هل ناك الجر نأ معزو مشاه هلعل : ةلاسم

 ملو ثالثلا نيب عبرلا ىسوم مسقف تام مث ضيرم وهو نهقلطف اهب لخدي
 نامثع نب ناميلس لاقو لاق .اهيلع ةدع الو اثاريم اهب لخدي مل يتلل ري
 نع كلذ امهدري ملف ىسوم لوقب ربخأف ثاريملا اهل رشيملا ني ديعسو

 . امهلوق

 قالط ليق دق هنأ ي دنع : لاق ؟ رارضلا قالط نع هتلأسبو : ةلأسم

 ١ ل اف : تلق .ر ارضل ١ هي درب ىتح : لقو . الوأ ر ارضل ١ هب ددر ا ضرمل ١

 نم اهل نوكي امف هل ليق .ثرت اهنأ بهذي هتيأرو ثرت ال ليقو ثرت
 فصن ليق دق هنأ يدنع : لاق ؟ اقادص اهل ضرف ناك نإ هنأ قادصلا

 دقو هلك قادصلا مكح اهل بجوأ امف ليق : هلك قادصلا ليقو قادصلا

 : لاق ؟ اهب الوخدم نكي مل نا قادصلا فصن اهل امنإ ةقلطملا نأ تبث

 قافتال ١ تويث عم ث اريملا اهل بجوأ ام انعم هلك ق ادصلا بجو نإ يدنع

 ىف كلذ ناك اذإ اهيلع ةدع الو اهل ثاريم ال اهب لوخدم ريغ ةقلطملا نأ
 نأل .هلك قادصلا كلذكو .ىنعملا اذهل ًاتاريم تبثأ نم تبثأ دقو ةحصلا
 . لصأب اذهو لصأب اذه

 مث ضيرم وهو تالث هت أرم ا قلط لجر نع دردعس وب ] لئسبو : ةلاسم

 ىنعم يف هترت ليق هنأ يدنع اذكه : لاق ' ؟ : له ةدعلا 1 يهو تام

 يف يهو تام مت حص ن اق : هل تلق . 7 اريم يف فلتخم هن 1 يعم : : ل اق

 . اهتاريم يف فلتخي هنآ يعم : لاق ؟ هترت له ةدعلا

 نإف : هل تلق .هثرت اهنإ لاق نم لوقب ذخأن انإ يراوحلا وبأ لاق
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 ملعأ الو ىدنع اذكه : لاق ؟ هترت له تام مث هتحص دعب اهتدع تضقنا

 هضرم يف اهتدع تضقنا مث ةدحاو اهقلط نإف : هل ليق . افالتخا كلذ يف

 ثرت ال اهنإ ضعب لاقو كلذ يف فلتخي هنا يعم : لاق ؟ كلذ دعب تام مث

 . هضرم يف ناك ولو ادكؤم رارضلا قالط انعم نيبتي نأ الإ

 حصي مث ضيرم وهو اثالث هتأرما قلطي لجرلا يف فلتخاو : ةلاسم
 اذه دجويو هترت ال لاق نم لاقو .هثرت : لاق نم لاقف ؟ ةدعل ا يف توميو

 . حبسمو مس ةثاه نع

 .ثرت اهنا ليق دقف : ةجوزلا هب ثرت له : رارضلا قالط نعو : ةلاسم

 . ثرت ال اهنإ لاق نم لاقو

 خيشلا باوج نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكل ا ريغ نمو : ةلاسم

 نإ كلذك لاقف هلاؤس ىف ركذو هلاس نمل حلاص دمحم نب دمحأ نب ديعس

 ناك قالطلا نأ نييب ملف ةفصلا هذه ىلع ناتراوتي له قلط يذلا وه ناك

 ناك هنإ الو ج هدري مل وأ رارضلا هي دارأ هنأ وأ ضرلا يف وأ ةحصلا يف

 الو هدعب الو توملا لبق ةدعلا ءاضقنا هيف ركذي ملو ٧ ًايعجر الو ًانئاب ًاقالط
 هعضوم يفق هنم لصف لك ركذي نأ بجوف هدعب الو زاوجلا لبق ناك نإ

 . رظانلا ىلع سابتلا هيف عقي الئل

 نإ اهنم هل ثاريم الو اهجوز نم اهل ثاريم ال ةحصلا يف ةقلطملاف
 قالطلا نم نئايلاو اهئاضقنا دعي وأ ةدعلا يف تتام ء اوس نئاب ناك

 . نابرص د

 ةدحاو وأ اهي لوخدلا ليق اهقلطد نأ يناثلاو تالث قلطي نأ امهدحأ

 دعي اهقلط اذا و علخ ريصيق اهنم ةض ايعي ضوعي لوخ دلا دعي نيتنت 5 وأ

 يهو اهقلطم ت ام ق أ تدب تامو ضوع ريغي ثرالثل نود ةحصل يف لوخدل

 . اثراوتي مل امهنم دحاو تام مد 5 ةدعلا تضقنا اذإو اٹراوت ةدعلا يف

 تالث هتجوز قلطو افوخم اضرم ضيرم وهو جوزلا أدتبا اذإ امأو
 ضرملا كلذ نم تام مث عنص كلذ يف ةجوزلل نوكي نأ ريغ نم ائدتبم
 . نالوق اهيف ةلأسم هذهف
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 هترت ال اهنأ امهدحأ

 قالطلا ةدع دتعت اهنإف هترت ال اهنإ انلق اذإف . هترت اهنأ ىناثلا لوقلاو

 ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو هثرت اهنإ انلق اذإو لاحب اهل ثاريم الو ريغ ال

 . ليواقأ ةتالت اهيف هترت ىتم ىلإف

 لاق نم لاقو 8 رارض هنإ ليق دقف ضرملا يف قالطلا نعو : ةلاسم
 ا دكؤم رارضلا قالط ىتعم نيبتي ن أ الا إ عضوم يفو رارضلا هب داري ىتح

 . هضرم يف ناك ولو

 له اذإ هتجوزل لاق لجر نع لئسو : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 يف نأ يدنع : لاق ؟ هترت له ضيرم وهو لالهلا لهف قلاط تنأق لالهلا
 ىف وهو اذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ : اهل لاق نإف هل تلق افالتخا كلذ

 .. هيف فلتخي هنأ وجرأ لاق ؟ هترت له تام مث ضيرم وهو تلعقق .هضرم

  

 دجوي يذلاف اهب لخدي نأ لبق هضرم يف هتجوز قلط نمو : ةلاسم
 . اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو لماك اهقادص نأ ةرفص يبأ عماج يف

 اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو اهقادص فصن اهل نأ ديز نب رباج نعو
 تجوزت ناو .ثاريملاو اهقادص اهلق هنم تدتعا نإ اهنأ ةديبع ىبأ نعو

 . اهل ثاريم الو قادصلا فصت اهلف دتعت ملو

 دقو ثاريملا اهلف اهلثم ةدع تصبرت نإ اهنأ بوبحم نب دمحم نعو
 لاق نم لاقو .قادصلا فصن اهل لاق نم لاق .قادصلا ىف فلتخا
 عضوم يف هنع دجوبو . هلك ق ادصلا اهل نأ لوقي نمم وهو هلك ق ادصلا

 اهلق اهظم ةدع يضقنت ىتح ج اوزأل ١ نع اهسفن تسيح ن ١ اهن ] رخآ

 قادصلا فصن اهلو اهل عساو ث كلذف تجوزت نإو .ث ثاريملاو لماك ق ؟ادصلا

 اهتدع تضقنا ولو ثاريملا اهل نأ ديعس يبأ نع دجويو .اهل ثاريم الو
 . كلذ دعي تام مث هضرم يف

 ملع نإ ليقف اهب لخدي نأ لبق هضرم يف هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 رهشأ ةعبرأ ةدعلا اهيلعو اهقادصو اهتاريم اهلق هترت الكل اهقلط هنأ
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 . رشعو

 اهق ادصو اهت اريم اهلق ةدعلا ىف ىهو تام نإ هنأ ةدريع : ىبأ نعو

 الو قادصلا فصن اهلف اهتدع تضقنا نأ دعب تام نإو .ةدعلا اهيلعو
 . اهيلع ةدع الو اهل ثاريم

 اهتدع تضقنا ناو هتترو ةدعلا ىف ىهو تام نإ هنأ ديعس وبأ لاق

 كلذكو هترت ال لاق نم لاقو هثرت لاق نم لاقف كلذ دعب تام مث هضرم يف
 لاقو لوقلا ضعي يف هثرت اهنأ ةدعلا يف يهو ت ام مث هضرم نم حص ول

 . حبسمو مش اه نع اذه دجوبو هترت ال : لاق نم

 ة أرم ا جوزت لجرف : هل تلق هللا هيضر درعس يب ] نعو : ةلأسم

 ؟ هثرت له ةدعلا يف يهو تام مث اهقلط وأ هتحص يف اهأراب مث اهبزاجو
 امأو .هيف ناثراوتي ليق دق هنأ ىدنعف اهتعجر كلمي ىذلا قالطلا امأ : لاق

 اذإو .كلذ ريغ وأ اهقالط اهئارش نم ةعجرلا هيف كلمي ال هنأ يدنعف علخلا
 اهل لعجي ىتلا امأو .ناثراوتي ال ليق هنأ ىعمف ةحصلا ىف كلذ ناك

 اهيلع هل نوكت : لاق نم لاق . هيف فلتخي هنأ يعمف اهسفن راتختف رايخلا
 . اهيلع هل ةعجر ال هنإ لاق نم لاقو ةعجرلا

 هل له ةدحاو ةقيلطت اهل دحيو ؟ اهديب اهقالط لعجي يذلاف : هل تلق
 . اهتعجر كلمي هنأ ىعم اذكه : لاق ؟ اهسفن تقلط تناك اذإ ةعجر اهيلع
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 يك باب

 نإو هدالوأو ىلوأ وهف رخآلا لبق بأ ىلا تيملا يقل ةبصع يذ لكو
 بسنلا يف برق ناو بآ ىلإ تيملا يقل نمم ثاريملب ىلوأ وهو اولقس

 .اولهج نإو بسنلا حص ام ةبصعلل ثاريملا نإ : لاق نم لاقو .كلذ ملعاف
 كلذ دعب ةبصع ال ءابآ ةعبرأ ىلا تيملا ىقل اذإ ةبصعلا لاق نم لاقو
 هتوخإ مهو هيبأ دلاو ينعي هيبأ ىلا تيملا يقل نمل ثاريملا نأ نولوقي مهنأك

 يبأ دلو مث اولسانتو اوناك ام هيبأ ةوخإ همامعأ مهو هدج ىلإ هيقل نم مث
 . مهونبو مه هيبا يبأ هدج

 ام ةبصعلل ثاريملا نإ اولاق مهنأ ذخأن هبو رثكألا وه لوألا لوقلاو
 . اولهجي ملامو بسنلا حص

 . كرشلا عطقي ملام هبسن حص نمل ليقو فنصملا لاق

 ةيصعلل ثاريملا نأ رثألا يف دجوي دقو .عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ملو هللا امهمحر رينمو ىسوم نع كلذ دجويو اولهجي ملام بسنلا حص ام

 لبق نم دحأ نوكي الو هب لومعم لوألا لوقلاو ءابآ ةعبرأ كلذ ىف اودحي

 . ماحرألا عم مهتاريم نوعطقي امناو ةبصع اَهَدْحَو مألا

 همأ تمادام ةبصع همأ كلذف هيبأب فرعي الو همأب فرعب يذلا امأو
 وهق همأ ةبصعب ىلوأ ناك نم همأ ةبيصع هتبصع ناك همأ تتام اذإف ةيح

 ةضيرف هل هللا ىمس نمم ضئارف يوذ كلاهلا اذه كرت نإف هتبصعب ىلوأ

 نوطعي مهنإف ضئارفلا يوذ نم دحأ وأ ةنبا وأ ةجوز وأ جوز لتم
 تناك ناو ةيح تناك اذا همأل وهف ضئارقلا دعي نم يقب امو .مهضئارف

 . ملعأ هللاو همأ ةبصعب سانلا ىلوأ ىلع در ةتيم

 ملعي وهو ر يس نب رفيج ينب نم لجر نع ددعس اي ] تلأسبو : ةلأسم

 هل ملعي ال رايس نب رفيج ينب نم لجر تام مت .رايس نب رفيج ىلا هبسن
 رايس نب رفيج ينب باسنأ وه ملعي الو رايس نب رقيج ينب ريغ ةبصع
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 نوكي مأ هيلع ردق نإ هدحو تيملا لجرلا اذه ثاريم ذخأي نأ هل زوجي له
 ؟ ةفصلا هذه ىلع ثاريم يف اعرش مهلك رفيج ونب

 ينب عيمج الو ي. دنع لجرل أ اذه هقحتسي الف مكحل | يف امأ : لاق

 ىتح هذخأ اضيأ يل نيببالق فرعي ال اذه نا كتقفص ىلع رابس نب رفيج

 .هيف هكراشي نمم هريغو وه وأ مهلك رفيج ينب نود بأ ىلإ هاقلي هنأ ملعي

 يدنع : لاق ؟ ثراو هل حصي ىتح ًافوقوم اذه ث اريم نوكيو : هل تلق

 . هثاريم قحتسي نم بسنبو هبسنب ةلداعلا ةنيبلاب

 ضعب نم عامس الإ ةلداعلا ةنيبلاب ثراو هل حصي مل نإف : هل تلق
 ملسي نأ : روجي نالف ًهثراو نأ رفيج ينيل هيسن باتك يف دجو وا ساانلا

 وأ مكحب عوسملاو ةبسنلا يف دوجوملا ربخلا كلذب لجرلا اذه ىلا هثاريم
 ىلإ كلذف ةنانئمطألا امأو كلذ ىل نيبي الف مكحلا يف امأ : لاق ؟ هنانئمطا
 نإو يدنع هيلع كلذ قيضي الف بتري ملو كلذ يف كشي مل نإ نحتمملا

 . يدنع كلذ هعسي الف باترا

 الإ مكحلا يف ثراو هل حصي ملو ةميتي ةنبا تيملل ناك نإفق : هل تلق

 نم يقب ام ملسي نأ هريغ وأ يصو نم كلذب نحتملل زوجي له هنانئمطالاب
 يلتو ةميتيلا غلبت ىتح ةنانئمطإلل لجرلا اذه ىلإ ةميتيلا ثاريم دعب لاملا
 هيلإ نئمطي اميف دحأ لام يف دحأ مكحتي ال هنأ يعم : لاق ؟ كلذ يه
 . يعم هريغ الو لام لصأ ميلستب

 ملسملا نم لاملا ذخأي نآ هيلع نوكيأ ملع مث هيل إ ملس وه نإف : هل تلق

 هؤزجت حأ هب كسمت وأ كلذ ذقنتف ةميتيلا غلبت ىتح ةميتيلا ىلإ هدريو هيلا

 نبا هنأ كشي ال امك كلذ يف كشي مل اذإ هنأ يعم : لاق ؟ كلذ نع ةيوتلا

 هري مل ولف . هيق باتري ال امم اذه هابشأو همأ نطب نم جرخ هنأو همأ

 هعسي هنأ وجرأف كلذب دحأ هربخأ نم الو ةنيب هدنع مقت مل ولو هنيعب
 . هريغ لام ىف همادقإب ةجح هذخأت ملام كلذ نع توكسلا

 هل زوجي الام لعف هنأل نامضلا هيلع ناك مكحلا ىف ةجح هتذخأ نإو
 هيلع امنإو ةنانئمطاب سانلا لاومأ ىف مكاح وه سيلو يدنع مكحلا ىف
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 . هلو هلام يف كلذ يف

 كشي ملام لثمك كشت ال ىتح الإ كدنع ةنانئمطالا نوكت الو : هل تلق
 مكحب كلذ قحل كلذ ىلإ بلقلا نكس اذإ مأ هتدلو همأ نأو هيبأ نبا هنأ

 نم هيف كشيالام الإ يدنع زوجي ال هجولا اذه يق : لاق ؟ هنانئمطالا

 ةححلاف : هل تلق .هيلع وأ هل اميف هيلا كلذف وه هلام امأو .سانلا لاومأ
 ماقم موقي نمم وأ مكاحلا مكح وه نامضلا كلذب همزلبو كلذب هذخأت يتلا

 يعم : لاق ؟ مكحلا يف ةجحلا وه هيلإ لاملا ق قحتسا نم ةبلاطم وأ مكاحلا
 تيذثت يدنع ةجح بلاطملا ةبلاطم نكت مل ةحصلا كلت هعم حص اذإ هنأ

 هيلع تبثت نمم هماقم موقي نممم وأ مكاح نم مكحب الإ مكحلا يف هيلع
 ملام هملعب ىلوأ وهو هملعك يدنع وهف هيف كشي ال امم كلذ نأل هتجح

 . مكحلا يف هملع لطبت ةجح هضراعت

 ةرشع ىلإ هنوقلي ةبصعو هتنبا فلخو تام لجر نع هتلآسبو : ةلاسم

 ىتح تنبلا هيمحت مأ ثاريملا يف ةبصعلا نولخدي له ًابآ نيرشع وأ ءابآ
 نم لاقف كلذ يف فلتخا دقو 8 يدنع اذكه : لاق ؟ ءابآ ةعبرأ ىلإ هنوقلي

 ام : لاق نم لاقو . اولهجي ملام : لاق نم لاقو س ءابآ ةسمخ ىلإ : لاق

 ةيصو كلذكو تلق ءابآ ةعبرأ ىلإ : لاق نم لاقو .اولهج ول بسنلا حص
 ىعم اذكه : لاق ؟ ةبصعلا لثم نيبرقألا
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 نميك باب

 نيبسنب تيملا ىلإ يلدي

 همع ينبا كرتو كله لجر نعو : يراوحلا نب لضفلا نع دجوي امم
 مكح دق : لاقو . مألا يخأ معلا نبال هلك لاملا : لاق ؟ همال هوخأ امهدحأ
 ىخأ همع ينبا كرتو كله لجر يف اذه نم دشأ وه اميف يلع نب ىسوم
 : لاقو 0 نيرخآلا نود لاملاب ىسوم هل مكحف . همأل هيبأ وخأ امهدحأ هيبأ

 ىنباو هتني ١ كرتو كله لجر يف هلل ١ همحر ناليغ ني مس ٹشاه نع اوور دق

 . همأل هيخأل لاملا : مشاه لاقف .همأل هوخأ امهدحأ همع

 تنبلا فصن دعب لاملا اولعجو كلذ اوري ملف ءاهقفلا نم هريغ امأو لاق

 ءاهقفلا نم كلذ هريغ لاق دقو .نافصن امهنيب يقابلاو مألا نم خالل

 هيبأل هيبأ وخأ همع نبا امهدحأ همع ينبا كرت لجر نع رينملا : ةلاسم

 ناليغ نب مشاه لاقف .همأو هيبأل هيبأ وخأ همع نبا رخآلاو همأل هوخأ وهو
 رينم لاقف ؟ هيبأل هيبأ وخأ همع نبا ناك ناو .همأل هيخأل هلك لاملا نإ

 ىخأ همع نبال ىقابلاو سدسلا همأل هوخأ وهو هيبأل هيبأ ىخأ همع نبال

 . همأو هيبأل هيبأ

 تتام ةأرما يف يلع نب رهزألا نع دمحم نب ديعس نع هريغ نمو

 اهمع نيا رخآلاو همأو هيبأل اهيبأ خأ اهمع نبا امهدحا اهمع ينبا تكرتو

 دايز وبأ لاق .اهمأل اهيخأل لاملا نإف .اهمأل اهوخأ وهو هديأل اهيبا خأ

 نبا وهو همأل كلاهلا خأ امهدحأ همع ينبا كرتو تام نم انلعج كلذك

 سدسلا همأل هيخأل لاق نم لاقو .همأل هيخأل لاملا لاق نم لاقف .همع

. نافصنت امهنيب يقابلاو



 يك باب

 هبف فالتخالاو درلا

 نب هللادبعو بلاط يبأ نب يلعو هللا همحر باطخلا نب رمع ناك لاق
 ءاهقفلاو مهدعب نمو مهنم نوعباتلاو ةفوكلا لهأ ءاهقفو مهريغو دوعسم
 نوري ماشلا لهأ ءاهقفو مهدعب نم ءاهقفلاو ةرصبلا لهأ نم نيعباتلا نم
 ماحرألا يوذ نوثرويو هللا باتك يف مهس هل نمم ةثرولا عيمج ىلع درلا
 لهأ سأر وهو تباث نب ديز الإ مهس وذ دحأ الو ةبصع نكت مل اذإ
 . ةنيدملا

 ىلع نودري ال ةنيدملا لهأو تبات نب ديز ناكو هنيدملا لهأ لوق يفو
 لك ىلع نودري هريغو يلع ناكو .ماحرألا يوذ نوتروي الو ةثرولا نم دحأ
 ناكو .امهاوس نم ىلع نودريو ةجوز الو جوز ىلع نودري الو مهس يذ
 تخأ ىلع دري الو بلصلا ةنبا عم نيبا ةنبا ىلع دري ال دوعمسم ني هللادبع

 ىلع دري الو . حأ عم مأل ت اوخاو ةوخا ىلع درب الو . ح او بال تخأ عم بأل

 . كلذ ىوس ىلع دريو ةجوز ىلع الو جوز ىلع الو مهس يذ عم ةدج

 هيبأل هتخا كرت لجر نع ديلولا ابأ تلاسبو رفصألا باتك نم : ةلأسم

 ذخأت لاقف رظن مت .ةسمخ ىلع مسقي لاق .همأل هتخأو هريأل هتخأو همأو

 . ةعبرأ ىلع يقابلا مسقيو سدسلا همأل هتخأ

 هتح أو همأ كرت لجر يف لاق هن ] عيبرل | نع يوريو : ل اقو : ةلأسم

 . ةيصع يه مألل ةنقيل او )١( س دىسلا همألو فصنلا هتخال ن ا هدبأو همأل

 ركذ كلذكو هريغ فرعا الو ةدحاولا تخالا عم ثملا اهضرف ناف رظن اهيف سدسلا همألو هلوق )١(
 يف امك دحاو عمجلا لقأ نأ ىلع ءانب لوقلا اذه دجوي هلعلو ءيشب اهيلع قلعي ملو فنصملا ةلأسملا هذه

 كلذكو عيبرلا ريغل هدجأ مل نكلو « دحاو وهو سانلا مهل لاق نيذلا ه هلوقو « نوعجرا بر » ىلاعت هلوق
 هلوق هليلد لعلو هدقف عم بألا ةلزنم مالا لزني ثيح هبهذم ىلع هانب هلعلو ةبصع يه هلوق يف لاكشإلا

 . ملعأ هللاو . ابأ مألا ىمسو « شرعلا ىلع هيوبأ عفرو » : هلوقو هاوبأ هثروو » ىلاعت
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 لصف

 نا اهنبا ةنباو 7 تكرت ةأرما يف لاق هنأ ردتقملادبع نع هريغ نمو

 . نيفصن امهنيب لاملا نإ : لاق هريغ نأ معزو .ةعبرأ ىلع امهنيب لاملا
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 دولا باب
 هيك فإإلتخإلاو

 ةجوز الو جوز ىلع در ال هنأ ىلع مهتع هللا يضر ةباحصلا تققتا

 . لاملا عيمج اجوز اوثرو مهنأ ديز نب رباجو يلعو نامثع نع يور ام الإ
 رباج نع مره نب رمع نع بيبح يبأ نب بيبح نع نوراه نب ديزي ه اوز
 ذخأف ىلوم وأ تيملل ةبصع ناك جوزلا نإ ليق دقف كلذب يلع نع ديزي نب
 . ءالولاب وأ بيصعتلاب يقابلاو ضرقلاب فصنلا

 ببس هتاريم نأل ةنيبلاب هل ةبارق الو لاملا عيمج جوزلا يطعي نأ امأف
 . ةتيملا نم ىبنحأ هنأل هيلع درلا زوجي الف ببسلا عطقنا اذاف

 ضورفلا ىوذ ذخأ دعب لاملا نم لضافلا نم كلذ ادع اميف اوفلتخاو
 يور امل همهس ردقب مهش يذ لك ىلع نادري يلعو رمع ناكو .مهضورف
 :لاقف هدوعي عيبرلا نب دعس ىلع لخد . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 ةرخأ ىلإ ثيدحلا يلام عيمجب يصوأف ياتنبا الا ينثري ام هللا 'لوسران :

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع ركني ملو يتنا الإ ةثرو هل سيل نأ ربخأف
 يف نيملسملا وواس دق مهنألو لاملا عيمج ناترت نيتنبالا نأ ىلع لدق كلذ
 اذهب مهنم قح أ اونوكي نا بجوف ةب =" اودرفن و ةرصنلاو مالسالا

 اهضرف وهو ردقلا اذهو ضرفلاب فصنلا اهل لعج تنبلا نألو لضافلا
 صخش قحتسي ن ] عنمي هنألو ضرفلاب اد ال درلاب اب هقحتست امنا إ يف ةايل و

 بألاكو ىلوم وأ مع نبا ن اك اذا جوزلاك ةدحاو ة هضبرق نم نيمهس دحاو

 وه لاملا نم يقابلا هب ثرو يذلا ىنعملا نأ وه درلا ةيفيك ىلع ليلدلاو
 ردق ىلع مهنيب نوكيف هلك لاملاب اوكرتشي نأ بجوف ضرفلا اوثرو هبام
 ينروثلا نايفس لوق وهو 0 مهتعامج ىلع لخدي لوقلا نأ امك مهماهس
 نسحلاو حلاص نب نسحلاو نسحلا نب دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأو
 لبنح نب دمحأو مدآ نب ىيحيو هللادبع نب كيرشو يؤلؤللا دايز نبا
 دري دوعسم نبا هللادبع ناكو .مالس نب ةديبع يبأو هيوهار نب قحساو
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 عم نبال ١ تنيب ىلع دري ال ‘ ةعبرأ ىلع الا همهس ردقي مهس يذ لك ىلع

 اهنم ىلوأ تناكف ةدحاو ةهج نم امهو اهنم برقأ تنبلا نأل بلصلا تنب

 تخأل ١ ىلع الو > مهس ريقي هنوثري امي ىلوأ ةيصعل ١ نم برقأل ا ن أ امك

 عم مأل | دلو ىلع الو . اضبأ ىنعملا اذهل مألاو ب ىألا نم تخألا عم بألا نم

 ضرف ريغب ذوخأم هنأل يقب امب مهنم ىلوأ تناكو نولدي اهب مهنأل مأل

 نم ةمعط اهمهس نأل بسنل | نم مهس ي ذ عم ة دجل | ىلع الو . معل ١ عم

 . اهيلع در تدرفنا اذاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الإ همهس ردقب مهس يذ لك ىلع دري هنع هللا يضر سابع نبا ناكو
 لاق هبو هوحن رمعو يلع نع يور دقو .بسنلا نم مهس يذ عم دجلا ىلع
 مل هنأ يلع نع ميهاربإ نع مسقم نب ةريغملاو شمعألا ىور دقو .يعخنلا

 . بسنل ا نم مهسل ١ ي ذ عم ٥ ةدجل | ىلع دري

 هنع فالتخا الب اهيلع در مألا ماقم ةدجلا ماقأ اذا سابع نبا ناكو

 فالخب بسنلا نم مهس يذ عم اهيلع دري مل ةدجلا بيصن اهاطعأ نإو

 . هنايب انمدق ام سابع نباو يلعو رمع نع روهشملاو .هنع

 ىلوم ملاس ث اريم يف لاق هنأ هيلع هللا ناوضر ركب يبأ نع يور دقو

 ىلوم املاس نأ يورو . .لاملا تييل يقب امو فصنلا هتنبال : لاق ة هفينح ىبأ

 . هلك لاملا رمع اهتروف )١) ةنبا كرتو ةماميلا مي لتق ة هفيذح يبأ

 )١( همأ ةخسن يفو .
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 لصف

 يقب ام لعجيو مهضئارف ضئارفلا لهأل ضرفي تباث نب ديز ناكو
 ام رمع نيا ورمع نع هوحن سابع نبا نع يكحو .لاملا تيب ىلإ ًافورصم
 ؤرما نإ هلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتقتسي : ىلاعت هلوقل كلذ ىلع لدي

 ضرق ىلاعت هللا لعجف “ كرت ام فصن اهلق تخأ هلو دلو هل سيل كله
 فصنلا طقس لاملا عيمج ذخأت اهنإ لاق نمق فصنلا تدرفنا اذإ تخألا

 الا هيلع ار ادقم قحتسي مل ةضيرف نم أر ادقم ثرو نم لك نألو

 اوثري نأ زاجف هنع نولقعي نيملسملا نالو ةجوزلاو جوزلاك بيصعتلاب
 . ماهسلا يوذ ضرف نم لضافلا

 مل ببسب اضرف ثرو نم لك نألو يلاوملاو مامعألا ونب كلذ لصأ
 مل ًاضرف ةيجوزلاب اوثرو امل ةجوزلاو جوزلاك رخآ ائيش كلذب قحتسي
 مل اضرف مهمحر ببسي اوذخأ اذا ضورفلا يوذ كلذك . ًائىش هي اقحتسي

 نأ ىلع ةينبم ضئارقلا لوصأ نأل ة رخآ ائيش هي ب اوقحتسي ن نأ زجي

 اذإ خألاك نيببسلاب كلذ قحتسي امناو ناقح هب قحتسي ال دحاولا ببسلا

 نب ناميلسو ريبزلا نب ةورع لوق وهو مع نبا ناك اذإ جوزلا وأ امع ناك
 روث يبأو ةنيدملا لهأو يعفاشلاو كلامو يرهزلا باهش نب دمحمذ رايس
 . دؤادو

٥\٨



 لصف

 لاملا لامكتسا عمو ةبصعلا دوجو عم عضاوم ةثالث يف نوكي ال درلاو
 ذخأ دعب لاومألا نم لضفلا يف نوكي امنإو س لئاسملا لوع عمو ضرفلاب
 . مهضورف ضئارفلا يوذ

 ثلثلا مألل هللادبعو يلعو رمع لوق يف : بابلا اذه لئاسم نمو

 ضرفلاب اهل هلك لاملا ريصيف اهيلع در ناثلا وهو يقب امو ضرفلاب
 . لاملا تيبل ناثلتلا وهو يقب امو ثلثلا اهل تباث نب ديز لوق يفو .درلاو

٨٦



 لصف

 درلاو ضرفلاب نهنيب لاملا هللادبعو يلعو رمع لوق يف : تانب ثالث
 تباث نب ديز لوق يفو " لاملا ثلث نهنم ةدحاو لكل ةتالث ىلع نهددع ىلع
 ثلثلا وهو يقب امو قفاوي الو مسقني ال ةثالث ىلع نامهس نانثلتلا تانبلل
 مهسأ ةعست نكت ةثالث يهو ةلاسملا لصأ يف ةتالث برضاف .لاملا تيبل
 لاملا تيبل ةتالت ىقبتو نامهس نهنم ةدحاو لكل مهسأ ةتس اهاتظ تانبلل

 ىف باوجلا نوكي فالتخالا اذه ىلعو ةعست نم تحصو ةثالث نم اهلصأ
 . لاق بأل وأ مأو بأل تاوخا ثالث

 تيب نوطعي ال انباحصأ نإ لوقن نحنو تباث نب ديز لوق اذه هريغ
 . محرو ةيصع ي ذو مهس ي ذ نم دجوي ٹثر و ح ادام ائيش ل املا

٨٧



 لصف

 امو .مهس عبرلا جوزلل هللادبعو يلعو رمع لوق يف تانب ينامثو جوز
 نهنيب درلاو ضرفلاب تانبلل مهسأ ةثالث هلك لاملا عابرأ ةثالث وهو يقب
 لصأ يف ةينامث برضاف قفاوت الو مسقنت ال ةينامت ىلع نهددع ىلع

 مهسأ ةينامث اهعبر جوزلل امهس نيثالثو نينثا نكي ةعبرأ وهو ةلأسملا
 مهسأ ةتالت نهنم ةدحاو لكل ةينامث ىلع نهنيب نورشعو ةعبرأ ىقبتو

 . نيثالثو نينتا نم تحصو ةعبرأ نم اهلصأ

 ةينامث ناثلتلا تانبللو مهسأ ةثالث عبرلا جوزلل تباث نب ديز لوق يفو
 تيبل مهس وهو يقب امو مهس نهنم ةدحاو لكل ةينامت ىلع نهنيب مهسأ
 . حصت اهنمو رشع ينتا نم اهلصأ لاملا

٨٨



 لصف

 ضرفلا وذ ناكو ةجوز الو جوز ةلاسملا يف نكي مل اذإ درلا يفو
 ةتس نم مهضئارف ضئارفلا لهأل ضرقي نأ هيف لمعلاف ةتالث وأ ناربج
 ماهسلا كلت ىلع لاملا مسقيو نكي مل هنأك ةتسلا نم يقب ام طقستو
 تناك نإف ى درلاو ضرفلاب هل وهف مهنم ربج لكل لصح اميف ةضورفملا
 لاملا تمسق يتلا ماهسلا كلت ناف مهيلع ةمسقنم مهنم ربج لك ماهس
 ىلع ربج لك اهس ترسكنا نإو حصت اهنمو ةلاسملا لصأ يه اهيلع
 . حيحصتلا باب يف لمعت امك تلمعو ماهسلاو سؤرلا نيب تقفاو مهددع

 مهس سدسسلا مألل هللادبعو يلعو رمع لوق يف تنيو مأ : كلذ لاتم

 ىلع امهيلع در نامهس ثلئنلا وهو يقب امو مهس أ ةثالث فصنلا تنيللو

 لاملا عبر مالل ةعبرأ ىلع درلاو ضرفلآب امهنيب لاملا ريصيف امهماهس ردق
 لمعلا هيلع اذهو اعير اهسدس نوكيق مهسأ ةتالت لاملا ع ايرأ ةتالث تنيللو

 . مويلا

 .مهسأ ةئالت فصنلا تنيللو مهس سدسلا مألل تياث ني ددىز لوق يفو

 . هتس نم اهلصأ لاملا تيبل نامهس ثقتلا وهو يقب امو

 انتقو يف ىوتفل | هيلعو . احصأ او ةفينح يب ] به ذم وهو لوأل ١ لوقل او

 . اذه

 نوكي فالتخال ا اذه ىلعو ىعفاشلاو كلام بهذم وه يناثل ١ لوقل او

 . نبا تنيبو حأ يف ب باوجلا

٨٩



 لصف

 ضرفلاب تنبلاو ةدجلا نيب هلك لاملا يلعو رمع لوق ىف تنبو ةدج
 اهعابرأ ةثالث تنبللو مهس اهعبر ةدجلل ةعبرأ يلع مهماهس ردق ىلع درلاو
 ٠ ةعبرأ نم اهلصأ مهسأ ةئالث

 ةثالث فصنلا تنبللو مهس سدسلا ةدجلل تباث نب ديز لوق ىفو

 . ةتس نم اهلص ] ل 0 ا تييل ن امهس ثلل ١ وهو يقب امو 7 مهس ]

 لاملا سادسا ةسمخ يقب امو مهس سدسلا ةدجلل هللاديبع لوق يفو

 يف باوجلا نوكي فالتخالا اذه ىلعو درلاو ضرفلاب تنبلل مهسأ ةسمخ
. نب ا تنبو دج



 لصف

 وهو يقب امو مهس عيرلا جوزلل يلعو رمع لوق يف تنبو ةدجو جوز

 ردق ىلع امهنيب درلاو ضرقلاب تنبلاو ةدجلل مهسأ ةتالث لاملا عابرأ ةثالث
 ةلاسملا لصأ يف ةعبرأ برضاف قفاوي الو مسقني ال ةعبرأ ىلع اهماهس
 انثا وهو يقب امو مهسأ ةعبرأ اهعبر جوزلل رشع ةتس نوكي ةعبرأ وهو
 تنيللو مهسأ ةتالت اهعير ةدجلل ةعبرأ ىلع تنيلاو ةدجلا نيي امهس رشع

 . رشع ةتس نم تحصو ةعبرأ نم اهلصأ مهسأ ةعست اهعابرأ ةتالث

 امو نامهس سدسلا ةدجللو مهسأ ةتالث عبرلا جوزلل هللادبع لوق يفو
 اهنمو رشع ينثأ نم اهلصأ درلاو ضرفلاب تنبلل مهسأ ةعبس وهو يقب
 . حصت

 سدسلا ةدجللو مهسأ ةثالث عبرلا جوزلل تباث نب ديز لوق يفو
 اهلصأ لاملا تيبل مهس وهو يقب امو مهسأ ةتس فصنلا تنبللو نامهس
 جوز يف باوجلا نوكي فالتخالا اذه ىلعو ى حصت اهنمو رشع ينثا نم

 . نبا تنيو ةدجو

٩١



 لصف

 تنبلا نيب لاملا : سابع نب هللادبعو يلعو رمع لوق يف نبا تنبو تنب
 ةثالث تنبلل ةعبرأ ىلع امهماهس ردق ىلع درلاو ضرفلاب نبالا تنبو

 . ةعير ] نم اهلص ] مهس اهعير نبال ١ تنيلو مهس ] ةئالث اهع اير ]

 سدسلا نيالا تنيلو مهس أ ةثالث فصنلا تنبلل تب اث ني ديز لوق يفو

 اهنمو ةتس نم اهلصأ لاملا تيبل نامهس ثلثلا وهو يقب امو نيثلثلا ةلمكت

 س دسلا نب ال ا تنيلو مهس ] ةنالث فصنلا تنبلل دوعسم نيب لوق يفو

 ريصيف نبالا تنب نود تنبلا ىلع در نامهس ثلثلا وهو يقب امو مهس
 . درلاو ضرفلاب مهسأ ةسمخ تنلل

٩٢



 لصف

 عبرلا جوزلل سابع نب هللادبعو يلعو رمع لوق يف )١( نبا تنبو جوز
 ضرفلاب نبالا تنبو تنبلل مهسأ ةثالث لاملا عابرأ ةتالث وهو يقب امو مهس
 برضاف قفاوي الو مسقني ال ةعبرأ ىلع امهماهس ردق ىلع امهنيب درلاو
 مهسأ ةعبرأ جوزلل رشع ةتس نكت ةعبرأ يهو ةلئسملا لصأ يف ةعبرأ
 اهعابرأ ةثالت تبنلل ةعبرأ ىلع نبالا تنبو تنبلا نيب رشع انثا ىقبتو
 نم تحصو ةعبرأ نم اهلصأ مهسا ةثالث اهعبر نبالا تنبلو مهسأ ةعست

 سدسلا نبالا تنبلو مهسأ ةثالث عبرلا جوزلل دوعسم نبا لوق يفو
 . درلاو ضورفلاب تنبلل مهسأ ةعبس وهو يقب امو نامهس

 ةتس فصنلا تنبللو مهسأ ةتالث عبرلا جوزلل تباث نب ديز لوق يفو
 تيبل مهس وهو يقب امو .نيثلثلا ةلمكت نامهس سدسلا نبالا تنبلو مهسأ
 . حصت اهنمو رشع ينثا نم اهلصأ لاملا

 . نيا تتيو تنيو ةجوز : نوكتف « تني » : ةلاسملا هذه ضرق يف طقس ) ( ١

٩٢٣ 



 عماجلا لصفلا يف باب
 درلا لئاسم حبحصن يقت

 يلعو رمع لوق يق تانب سمخو ةئامو ةدج نوعبسو تاجوز عبرأ
 ةعبس وهو يقب امو نهنيب مسقني ال 0 ةعبرأ ىلع مهس نمتلا تاجوزلل
 ردق ىلع درلاو ضرفلاب تانبلاو تادجلا نيب مهسا ةعبس لاملا نامثأ
 ةسمخو ةعبرأ انعم لصح دقف قفاوي الو مسقني ال ةسمخ ىلع مهماهس

 لصأ يف نيرشع نكي رخآلا يف امهدحأ برضاق .نيقفتم ريغ امهو
 ةدحاو لكل نورشع اهنمث تاجوزلل نيتسو ةئام نكي ةينامث يهو ةلاسملا

 ىلع امهس نورشعو ةينامث يقبام سمخ تادجللو .مهسأ ةسمخ نهنم
 نهسبؤر عبس فصنف ع ايسال ا فاصناب قفاوي نكلو مسقني ال نيبعيس

 رشع انثاو ةئام يقب ام سامخأ ةعبرأ تانبللو .ةسمخ ىلا مهسأ ةسمخ

 لصح دقف رشع ةسمخ كلذف ةسمخ ىلإ عابسالاب قفاوي نكل مسقني ال
 ةسمخ برضاف رشع ةسمخ ىف لخدت ةسمخف رشع ةسمخو ةسمخ انعم
 ةئامعبرأو نيفلا نكي نوتسو ةئام وهو ةلاسملا هيلا تلقتنا اميف رشع
 سمخ تادجللو .نوعيسسبو ةسمخ نهنم ةدحاو لكل ةئامتالت اهنمث تاجوزلل

 ةعبرأ تانبللو .مهسأ ةتس نهنم ةدحاو لكل نورشعو ةئامعبرأ يقب ام
 .رشع ةتس نهنم ةدحاو لكل نونامثو ةمئامتسو فلأ ىقب ام سامخأ
 . ةئامعبراو نيفلأ نم تحصو نيتسو ةئام ىلإ تلقتناو ةينامث نم اهلصأ

 الو مسقنت ال ةعبرأ ىلع مهسأ ةثالث نمثلا تاجوزلل هللادبع لوق يفو

 قفاوي نكلو مسقني ال نيعبس ىلع مهسأ ةعبرأ سدسلا تادجللو قفاوي
 ضرفلاب تانبلل رشع ةعبس وهو يقب امو نيثالثو ةسمخ ىلا فاصنالاب
 انعم لصح دقف قفاوي الو مسقنت ال ةسمخو ةئام ىلع نهددع ىلع درلاو

 امهنيب قفاو مث ةسمخو ةئاملا نقفاو ةسمخو ةئامو نوتالثو ةسمخو ةعبر ]

 .لخدت نوثالثو ةسمخلاو ءيشب اهققاوت ال ةعبرألاف .ةيقابلا رابجالا نييو
 لصأ ىق نيرشعو ةئامعبرأ نكت ةسمخو ةئاملا ىف ةعبرألا برضاق اهيف

 فلأ اهنمث تاجوزلل نينامثو فالآ ةرشع نكت نورشعو ةعبرأ وهو ةلأسملا
 تادجللو نوتسو ةسمخو ةئامتلت نهنم ةدحاو لكل نوتسو ناتئامو

٩٤



 ىقب امو نورشعو ةعبر ] نهنم ةدح و لكل نون امثو هن امتسو فلأ اهس ٢7

 نوتسو ةينامت نهنم ةدحاو لكل تانبلل نوعبرأو ةئامو فالآ ةعبس وهو
 . نين امو فالأ ةرشع نم تحصو نيرشعو ةعيبر ] نم اهلصأ

 تكرتو تكله ةأرما نع يراوحلا يبأ نع رخآ باتك نمو : ةلأسم
 قادصلاب هثاريم كرت جوزلا نإ مث اهيبأو اهمأل اهتخأو اهتنباو اهجوز
 فيك جوزلا ىلع يذلا قادصلا اتكرت تخألاو تنبلا نإ مث هيلع يذلا

 امب جوزلا خلسنا ثيح ةكلاهلا هتفلخ يذلا لاملا تخألاو ةنبالا نامسقنت

 ناثقلا ةنبالل ةتالث ىلع لاملا نامسقي امهنإف تفصو ام ىلعق ؟ هيلع

 عبر تخألملو ناعير وهو لصألا يف فصنلا تنبلل نأ كلذو ثلثلا تخاللو

 . لاملا نامسقي اذه ىلعق دحاو

ه ٩



 بجحب نميق باب

 هللا همحر وتوملا يبأ نع ترب الو

 ضتئارقلاب هللا باتك يف سانلا ثراوتي امنإ هللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 انلعج لكلو « ضن ؛ارفل ١ يون نم ركذ ذ ام دعي نم هلوقل محرل و ةيصعل و

 مهو معلا وني مه انهاه يلاوملاو » نويرقألاو نادلاولا كرت امم يلاوم

 اذا نبالا ينبو معلا نباو معلاو خألا نباو خألا لثم مههبشأ نمو ةبصعلا
 ةوخأل او نينيل ا ينب نم ةيصعلل ةلضفلا تن ذاكو ث ت اريمل | ةضيرفل ١ تزو اج

 ماحرأل ١ اولوأو « هلوقكو .كلذ ه ايشأو مامعأل ١ ينبو مامعال او ةوخال ١ ينيو

 هلل ا ىلص هلل ١ لوسر ةنس ترع اجو » هلل ا ب اتك ىف ضعبب ىلوأ . مهضعب

 . سنجلا ثاريم يف هب ىضق امو تادجلا يف ملسو هيلع
 له و كنيل امم او نويبجحي ال نوثروي ال ني ذل ا ىف انعمس امن او : ل اق

 هتوخإو هيوبأ كرتو كله لجر وحنك نوبجحي الو نوتري ال مهف كرشلا

 نا اق اكرشم ايأ ١ فلخو نيملسم همأل هتوخإ | كرتو كله لجر كل ذكو

 . ًاكرشم ن ن اك اذ ا هوي ] مهيجحبي ال همأل هتوخإل ثقنلا

 هيوبأ كرتو كله لجر وحنك نوبجحي مهو نوثري ال موق نوكي دقو
 ال مهو ثقلا نع ةوخإ ال ا اهبجح س دسلا الا إ مالل نكي م نبملسم هتوخا و

 ناكو مأل ا اويجحي مل كيلامم وأ نبكرشم اوناك ولو ًائىش 7 ائيش بأل ١ عم نوثري

 . لماك ثقلا اهل

 كله لجر وحنك ةالصلا لهأ ثيراومك ةمذلا لهأ ثيراوم نأ ملعاو

 ثلتلا همأل نإف ةالصلا لهأ نم ةوخإ هلو نيكرشم هيوبأ كرتو كرشم وهو
 . ةالصلا لهأ نم اوناك اذإ هتوخإ اهبجحي مل

 نيكرشم همأل هتوخإ كرتو املسم هابأ كرتو كله ًاكرشم ًالجر نأ ولو
 ىلص هللا لوسر لوقل ث اريمل أ هوي أ مهبجحي ملو ثظلا همأل هتوخ ال ناك

 . نيتلم لهأ ثراوتي ال : ملسو هيلع هللا

٩٦



 الو ثلثلا نع مألا بجحي ال تيملا ةلزنمب ناك ثري مل نمو اولاقو
 ةجوزلا بجحي الو فصنلا جوزلا بجحي الو .ثلثلا مالل ةوخألا بجحي
 ناك ةكرشم يهو نيملسم اهينبا تكرتو تكله ةأرما نأ ولو لاق .عبرلا
 اهل نكي مل نإف .نيملسم اوناك اذإ اهونب هبجحي ملو فصنلا اهجوزل
 . رذنملا يبأ لوق ىضقنا .كرشملا اهجوزل اهتاريم ناك محر الو ةبصع

٩٧



 نميك فالتخالا باب

 بجحب الإ ما بجحبا ترب ال

٠ 

 ] دترم ىوا لتاق وأ ىر اصن وأ أ ديبع ] دالوأ كرتو تومي لجر يف لاق

 . مهنوثروي الو مهب نوبجحي ءالؤه لاق نم مهنمف

 . مهنوثروي الو نوبجحي ال لاق نم مهنمو

 مهتروي ال ن اك هريغ ل اق. مهتروي الو مهب بجحي ن اكف هللا ديع امأف

 . ذخأن يلع لوقب رثؤملا وبأ لاق س بلاط يبأ نب يلع مهب بجحي الو

 نيوبأل ا عم ةوخأل ا ال ا بجحي ال هللا همحر رثؤم | وي ] لاق : ةلسم

 ليق دقو لاق هريغ نمو س نوثروي ال مهو ثلثلا نع مألا نوبجحي مهناف
 .اذه

 ناك اذ ا بجحي ناك نم لك نوثروي الو نوبجحي مهنإ لاق نم لاقو

 كلذ يف فالتخالاب نوملسملا لمع دقو ًاتراو نوكي ال لاح يف بجح ثراو
 ثري ال نم بجحي ال هنأ ىلع وهق لمعل اامأ او . ب باوص هلك ث كلذ نإ ليق دقو

 . رخآ باتك نمو . نامزلا اذه يف كلذو

٩٨



 بجحلا باب

 .هللا ءاش نإ دعب اميف ناث باب هلو طاقسإ بجح : نابجح بجحلا
 تاجوزلا وأ ةجوزلاو عبرلا ىلإ جوزلا بجحيف ضرف ىلإ ضرف نم بجحو
 وأ ناك ًاركذ دلولا دلوو دلولا نم دحاولا سدسلا ىلإ مألاو نمثلا ىلإ
 يف ًأدعاصق تاوخالاو ةوخألا نم نانثإلا سدسلا ىلإ مألا بجحيو .ىثنا
 . ىوتفلا لهأو مهنع هللا يضر ةباحصلا روهمج لوق

 وأ دلولا عمو سدسلا بألا مدع دنع نألا يبأ دجلل وأ بالل ضرفيو

 .سدسلا بلصلا تنب عم نبالا تنبل ضرفيو .ىثنا وأ ناك اركذ نبالا دلو
 مألاو بألا نم تخألا عم بألا نم تاوخألا وأ بألا نم تخألل ضرفيو
 . قيفوتلا هللابو اورثك ناو .ةوخإلا ينب مألا بجحت الو ى سدسلا

 ةئالث وهو يقب امو مهس عبرل ١ جوزلل نيب و جوز ب ايل ا اذه لئ اسم نمو

 . ةعبر أ نم اهلص ] بيصتل اي نبالل مهس ا ةثالث ل الا ع ايرأ

 . لفس نإو نبا نباو جوز يف باوجلا كلذك

٩٩



 لصف

 بيصتل اي نبالل ةسمخ وهو يقب امو مهس س دسل | مألل ني او م ]

. حصت اهنمو ةتس اهلصأ



 لصف

 نبالل مهسأ ةعبس وهو يقب امو مهس نمتلا ةجوزلل نباو ةجوز
 . حصت اهنمو ةينامث نم اهلصأ بيصعتلاب

 . نبا نباو ةجوز يف باوجلا كلذكو

١.١



 لصف

 امو ‘ نامهس سدسلا مأللو مهسأ ةتالت عبرلا جوزلل نباو مأو جوز
 اهنمو > رشع ينث ١ نم اهلص ا بيصتل اي نبالل مهس ] ةعيس وهو يقب

 . حصت

 وأ لفس نإو نبا نباو مأو جوز وأ نباو ةدجو جوز يف باوجلا كلذكو
 لقس نإو نبا نباو ةدجو جوز

٢ . ١



 لصف

 مهسأ ةعبرأ سدسلا ماللو . مهسأ ةئالث نمثلا ةجوزلل نباو مأو ةجوز

 ةعبرأ نم اهلصأ بيصعتلاب نيإللف ، امهس رشع ةعبس وهو يقب ام
 مأو ةجوز وأ نباو ةدجو ةجوز يف باوجلا كلذكو حصت اهنمو نيرشعو
 . لقس نإو نبا نباو ةدجو ةجوزو نباو

٢٣ . ١



 نم لصق باب

 لوعلا بتارم نم ةبنرم

 بأل ١ نم نتخاللو . مهس ا ةئالثت فصنل ١ جوزلل : م و بأل ن اتخأو جوز

 .لوعتو ةتس نم اهلصأ نامهس امهنم ةدحاو لكل مهسأ ةعبرأ ناثمثلا مألاو
 . بأل نيتخأو جوز يف ب اوجل كلذكو .هعيس ىل ١

١.٤



 لصف

 ن امهس ثللا ماللو مهس أ ةثالث فصنلا جوزلل ح أو بأل تح و ح و جوز

 ىل ا لوعتو ةتس نم اهلصأ . مهس ] ةتالت فصنل ١ مأل و بأل أ نم تخأللو

 . سابعلا ني هللادبعل ةلهايملاب ةلسملا هذه فرعتو ةينامت

 تاوخأ ثالثو مأو جوز ث بأل تخأو مأو جوز يف باوجلا كلذكو
 بألا نم تخأللو مهس سدسلا ماللو مهس أ ةتالث فصنلا جوزلل .تاقرفتم

 نيثلخل ١ ةلمكت مهس س دسل ١ بأل ا نم تخلأللو مهس ا ةتالت فصنل | مأل او

 فرعتو ةعست ىل ا لوعتو ةتس نم اهلص ] مهس س دسل | مأل ا نم تخلللو

 . ء ارغلاي ةلاسملا هذه

 . ت اقرفتم ت اوخ ١ ثالثو ة دجو جوز يف ب اوجل ا كل ذكو

١٠٥



 لصف

 مهسأ ةتالث فصنلا جوزلل 0 مأل ناتخأو مأو بأل ناتخأو مأو جوز

 امهنم ةدحاو لكل نامهس ثقلا مألا نم نيتخاللو مهس سدسسلا ماللو
 امهنم ةدحاو لكل مهسأ ةعبرأ ناثلا مألاو بألا نم نيتخأللو .مهس

 مأب ةلاسملا هذه فرعتو ةرشع ىلا لوعتو ةتس نم اهلصأ .نامهس
 . جورفلا

 . بأل وأ مأو بأل نيتخأو مأل نيوخأو ةدجو جوز يف باوجلا كلذكو

١.٦



 لصف

 ةئالث يلا لوعتو رشع ينثا نم اهلصأ .مهسأ ةينامث ناتقلا نيتنيللو

 .رشع

 جوز وأ نيتنبو ةدجو جوز وا نبا يتنبو مأو جوز يف باوجلا كلذكو
 . نبا ىتنباو ةدجو

١.٧



 لصف

 ناسدسلا نيوبأللو ى مهسأ ةثالث عبرلا جوزلل ناتنبو ناوبأو جوز
 لكل مهسأ ةينامت ناثلا نيتنبللو نامهس امهنم ةدحاو لكل مهسأ ةعبرأ
 ةسمخ ىلإ لوعتو رشع ينثا نم اهلصأ . مهسأ ةعبرأ امهنم ةدحاو

 .رشع

 . نيتنبو مأ مأ ةدجو بأو جوز وأ نيتنبو ةدجو جوز يف باوجلا كلذكو

. نيتنبو مأو بأ بأ دجو جوز وأ



 لصف

 ماللو مهسأ ةتالث عبرلا ةجوزلل مأو بأل ناتخأو مأل ناتخأو مأو ةجوز
 امهنم ةدحاو لكل مهسأ ةعبرأ ثققلا مألا نم نيتخأللو نامهس سدسلا
 نم اهلصأ لعلو ،مهسأ ةينامت ناتقلا مألاو بألا نم نيتخأللو س نامهس
 . رشع ةعبس ىلإ لوعتو رشع يننا

١.٩



 رارحألا نيب تاريملا يف باب

 نيكرشملاو نيملسملاو كيلامملاو
 نإف نيكرشملا نم ةتروو ،نيملسملا نم ةثرو هلو ملسُم كله اذإ ليقو

 لاقق 0 كلذ يف فلتخا دقف هلام نوملسملا مسقي نأ لبق نوكرشملا ملسأ
 : لاق نم لاقو .امهل ثاريم الف ةجوزلاو جوزلا الإ ثاريملا مهل : لاق نم
 . مهل ثاريم ال

 نأ لبق ديبعلا قتعأف كيلاممو رارحأ ةترو هلو رحلا كله اذإ كلذكو

 .كيلامه مهو تام اّن اوقتعأ نيذلل ثاريم ال : لاق نم لاقف لاملا مسقي
 جوزلا الإ لاملا مسقي نأ لبق اوقتع مهنأل ثاريملا مهل : لاق نم لاقو
 . امهل ثاريم الف ةجوزلاو

 ثاريملا مسقي ن ] ليق ةمألا تقتعأف ةمأ ةجوز هلو رح لجر تام اذ اف

 لبق اهجوز قتعأ مث تتام م ادبع ةرح تجوزت نإو "ثاريم اهل نوكي الف

 اهقلط مث ةرح جوزت ادبع ن نأ ولو ،ثاريم اهنم هل سيلف اهتاريم مسقي نأ
 مل ولو اهتري هنإف ةدعلا يف يهو تتام مث قتعا مث ةدحاو ةقرلطت 7

 . اهدر نكي

 نأ ليق تامف تقتعأ مث ةدحاو اهقلط مث رح ةمأ جوزت اذإ كلذكو

 نأ الا .ةرحلا اهجوز اهنع يفوتملا ةدع دتعتو هترت اهنإق اهتدع يضقنت

 جوزت ارح نأ ولو .هنم اهل ثاريم الف تقتعا نيح اهسفن تراتخا نوكت
 يهو تام مث اهأطي نأ ليق اهسفن تراتخاف هتجوز يهو تقتعا مت ةمأ

 . ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع امناو ثاريم هنم اهل نكي مل ةدعلا يف

 ةدع الف اهيطو نكي مل نإف اهبزاج دق ناك اذإ اذهو معن : هريغ لاق

 نم اهل رايخ ال : لاق نم لاقو 6ثاريملاو قحلا نم اهل ءيش الو اهيلع
 . رحلا

 ىلعق رحل هوخ أ ت ت امق رح > ح ] هلو ةرح هتحتو قتع ديع نعو : ةلأسم

 ببح ىلبح اهنأ نيبتست ىتح اهعماجي الو هتأرما لزتعي نأ تيملا خأ دبعلا

١١ .



 يف يذلا هدلول نوكن هيخأ ثاريم ناف ىلبح تناك ناف .ال حأ هوخأ تام

 . ايح جرخ نإ نطبلا

 رحلا هوخأ تام ةرح هتحت دبع ىف لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم

 ثرو رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تاج نإف ى هتجوز لزتعي نأ هيلع سيلف
 اهلزتعي مل وأ اهلزتعا ائيش ثري مل كلذ نم رثكأل تعاج نإو 0 هاخأ هدلو
 رهشأ ةعست نم لقأل هب تاج نا لاق نم لاقو .لوخدلاب هيلع موكحم هنأل
 ةداعلا نم فراعتلا ىلع جرخي اذهو اهلزتعي مل وأ اهلزتعا هاخأ هدلو ثرو

 . ةدالولا يف ساانلا نيب

 ذنم نيتنس نم لقأل دلوب تاجف اهأطي ملو اهلزتعا نإ : لاق نم لاقو
 هنأل لوقلا اذه ىنعم يل نييب الو هب دلولا قوحلل ل ثرو اهيطو كرت موي

 هعفني .هلعلف هللا نيبو هنيب اميف امأو .مكحلا رهاظ يف يطولاب هيلع موكحم
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .زئاجلا يف كلذ

١١١



 اذإ ةثرولا يق باب

 اكولمم ناك وأ كولمم مهيق ناك

 لاق .نيرح ىثنأو اركذ ةنبا ينباو اكولمم انبا تفلخو تتام ةرح نعو
 رظتني نيملسمل ا ضعي لاقو .ء اوس هيق ىثنأل و ركذل او ةنبال ١ ينبال ث ثاريم ١

 .هب ذوخأملا وه اذه ،هدلاو ثاريمب ىلوا نوكيف قتعي وأ عابي نأ ىلإ لاملاب

 نعو يراوحلا يبأو هللاديع يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي امم : ةلأسم

 مهم أ ةيصع مهثري : لاق؟:؟ مهٹري نم .4 ًأدالوأ هل تدلوو ة هرحي جوزت ديع

 مهمألو ثاريملا مهلف رارحأ ةيصع مهل ناك نإو 4 . مألل هللا ضرف ام عم

 اهتبصع نم ثاريملاب ىلوأ مهمأف رارحأ ةبصع مهل نكت مل نإو ،اهتاريم
 ةريرجب مهدحأ ىنج ناف : لاق ،اهتبصعل ثاريملاف ةتيم تناك نإو يه
 رارحألا نم مهتلقاع ىلع : هللا همحر هللادبع لاق ،مهمأ ةبصع ىلعف

 الام تكرتو تيفوت مث اهجوزتو ةمأ قتعأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 فصنلاو جوزلل فصنلا : لاق ،دلو اهل سيلو ديبع تاوخأو ةوخأو بأ اهلو
 ام دلاولا ثروي مت اهتاوخأو اهتوخأ نم غلب امو اهوبأ هب يرتشي يقابلا
 نودجي اوماد امو ءثروو دلاولا اورتش ا :ا دلاولا الا اوبيصي مل نإف يقب

 عفديو دلاولا ى يرتشي هللادبع وبأ لاق .ا وقتعأو اورتش اورتشا اديبع تاوخأو ةوخا

 . يقب ام هيل

 يرتشي : لاق .ديبع دالوأ هلو الام كرتو كله لجر نع هتلأسبو : ةلاسم

 :لاق. ا رارحأو اديبع ًأدالوأ كرت نإف : تلق .نوثروي مث هلامي ديبعلا

 نهلف ديبع نونب هلو ءاسن نك نإو ءاسنو ًالاجر اوناك اذإ رارحألل ثاريملا
 .اوتروو اوقتعاو نينبلا اورتشا نهتاريم نم لضف امو نهيبأ نم نهتاريم
 . ىثنأ وأركذ نم هدالوأ نم رارحألا نم ناك نمل ثاريملا : هللادبع وبأ لاق

 له رح دلو هل سيلو كدل امم د الوأ هلو تام اذ ا رصحل ١ نعو : ةلأسم

 ىلعو ل الوأل ١ ىىلع ث اريمل ١ سيحي معنق . مهن اريم ٥ ل الوأ ىلع سيحي

 الإ ثاريملا سبحي الو اوتومي وأ مهتاريمب اوعابي وأ اوقتعي ىتح نيدلاولا

١١٢



 . دلولاو نيدلاولا ىلع

 لتاق وأ ىراصن وأ اديبع دالوأ كرتيو تومي لجرلا ىف لاق : ةلسم
 لاق نم مهنمو .مهنوثروي الو مهب نوبجحي ءالؤه لاق نم مهنمف دترم وأ
 . مهنوتروي الو نوبجحي

 ال ن ناك هردع ل اق . .مهتروي الو مهب بجحي ن اكف دوعسم ني هلل أ ديع امأ او

 . بلاط يبأ نب يلع مهنم مهب بجحي الو مهتروي

 ديبع دالوأو ناوبأو جوز كلذ نمو لاق ،ذخأن يلع لوقب رثؤملا وبأ لاق
 يفق بأللق يقب امو يقب ام ثلث ماللو فصنلا جوزللف ىراصن وأ دوهي وأ

 . بلاط يبأ ني يلع لوق

 يقب امو "ناسدسلا نيوباللو عبرلا جوزلل دوعسم نب هللادبع لوق يفو
 يبأ نب يلع لوق هب لومعملا هللا همحر يراوحلا ويأ لاق ءبألا ىلع درف

 سبحينفق نيكولمم اناك اذإ دلاولاو دلولا ىلع سبحي لاملا نأ الإ بلاط

 ثاريملا عجر اقتعي نأ لبق اتام نإف اتومي وأ اقتعي نأ الإ امهتاريم مهيلع
 نادلاولا ةتالث ىلع الإ ثاريملا سبحي الو نيملسملا رارحألا ةترولا ىلإ
 اقتعي مل اذإ دري امنإو رثألا ءاج اذكه نيملسم اديبع اوناك اذإ دلولاو
 بأللو يقب امم ثلثلا ماللو فصنلا جوزلل ىلوألا ةمسقلا ىلع ةثرولا ىلع
 , ىلوألا ةمسقلا هذهب ىقب امم ناثلا

 . مسقل ١ يرجي اذه ىلعف ء الؤه ريع ن اك نإ ١ كلذكو

 رثؤم ١ يب ] ني دمحم ني هللا ددع دمحم يب أ ب اوج نمو هريع نمو

 ةجوزلل عبرل او فصنلا نع نجوزل ١ كولممل ١ دلول | بجحي ال ل اق هللا همحر

 لمجم يف ليق دقو لاق هريغ نمو سكلذ نم قحتسي ام لاملا دلولل سبحيو
 . ملسو هبلع هللا ىلص _ ىبنلا نع رثألا

 الو ملسمل ١ كرشم ا الو كرشم ١ ملسمل ١ ثري ال هنأ ةمألا تعمج أ كل ذكو

 نم هلام ثري هناف هكلمي يذل هديع الا ديعل ١ رحل ا الو رحل ١ ديعل ا ثري

 . محرل و ةيصعل او ضرفل ا ت اريمي ال كلملا

١١٢٣



 مهيلع سبحي دلولاو نيدلاولا نأ المجم نيملسملا نم لاق نم لاقو
 مهيلع سبحلا نأ هيلع عمتجمب كلذ سيلو كلذ يف اوفلتخا مت ثاريملا
 هنأ الإ رحلا دبعلا الو دبعلا رحلا ثري ال هنأ رثألا هب ءاج امنإو بجاو
 همحر بوبحم نب دمحم انغلب اميف كلذب لاق نمم هراتخا نم كلذ راتخا
 . هيلع كلذ سبح يف اوفلتخا مث .هللا

 . محر الو ةبصع الو ةضيرف يوذ نم اثراو كلاهلل

 نم ء ارققلل هت اريمو ل اح لك ىلع كلذ سيحي ال : ل اق نم ل اقو

 » ديعل ١ رحل ا ثري ال ملسو هبلع هللا ىلص ىبنل ا لوقل هسنجل وأ ر ارحأل ١

 سبحي لاق نم لاقو .ىلوأ سنجلا نأ رثألا يف كلذ دجويو .رحلا دبعلا الو
 در ال هلعل امهيلع در هنأل ةجوزلاو جوزلا ثاريم دعب نم دلولاو نيدلاولل
 . امهيلع

 نأل ضئارفلا تقبأ ام ةبصع نكي مل اذإ مهل سبحي لاق نم لاقو
 دلاو عم الإ مهتاريم مهل سبحي لاق نم لاقو ،ةبصعلاب نوتروي ال ماحرألا
 ديعلا ىلع سيحي الو هل هلك لاملاف دلو وأ دلاو كلانه ناك اذاف دلو وأ

 ناك نمو دلولاو نيدلاولا مهو ،مهتاريم مهيلع سبحي : لاق نم لاقو
 الو هتاريم ذخأيق قتعي نأ الا هعضوم يف ثراو لك عم ىثنأ وأ اركذ مهنم

 ىلع نيلوألا ةثرولا ىلإ ثاريملا عجريف تومي وأ قتعي ىتح ثاريملا فلتي
 . نوثري اوناك ام

 قتعو كلذ هتاريمب اضيأ ىرتشا هديس دبعلا عاب نإو لاق نم لاقو
 كلذ لكو .ملعأ هلل او ث ت اريملا نم ا ٠, يقب ام - هيلإ ملسو هل امي ىرتش ا ذإ

 . هيف لوقلا اأطاوتي باوص

 انك ولو رحلا ديعلا ثرون انسلو انلق كلذكو هل لبق ديعلا رحلا الو رحلا

 . هيلع هانفقوأ ام . ام لاح يف هب مكحن انكل رحلا دبعلا ثرون

١١٤



 ء ايشأ مالسالل ١ لهأ عم ماكحألا نم دلول او نيدل اول ١ يف ء اج دق هنكلو

 رارقالا نأ ةمألا تعمجأ كلذ نم مالسالا لهأ نم مهاوس نم نع ةقراف

 ثاريملا لاح ىف زئاج دلولاو دلاولاب

 نيدلاولاب رارقإلا نا افالتخا مهنيب ملعن الو كلذ ىوس اميق اوفلتخاو
 . تبات وه لب دودرم ثاريملا يف دلولاو

 ىق عفشلاو هدلوو دلاولا نبب صاصقلاو دوقلا يف امهيف لوقلا كلذكو
 . كلذب ملعأ هللاو ماكحألا

 يف ن اك اذ ل ا ٥ الوم نم ه ارش يف ب استحال ١ زوجيو لرق : : هريغ نمو

 وأ ىرتشملا ىلع هيلع هلك هنمت ىقبي وأ هدرس تعي )١) ول هنمثل ء افو لاملا

 . زداج داح ث كلذ دو ] داوصو ل دع هو أر اذ ل ١ كلذ ل يف بستحم ١ نوملسملا ريخب ١

 اكولمم ًابأ كرتو تام لجر نعو ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلسم

 نم يقب ام هيلإ عفديو قتعي مت هلام نم هابأ نورتشي لاقق ثراو هل سيلو
 هوعاب نإ يقب امب ىعستسا هيبأ نمث لجرلا لام غلبي مل نك نإف لاملا
 . مأل أ كلذكو هب قحأ وهو هل ناك ام هيبأ ىلإ عفد هوعيبي مل نإو هيلاوم

 هل راصو ةمأب جوزت لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا نع : ةلأسم
 ناك نإف هلام نم ءيش نم هدالوأ ىلإ ءيرب توملا هرضح املق اهنم دالوأ

 .مهيلإ عفد اريسي ائيش ناك نإو مهنم نم كلذ ناك هي يرتشي ام وحنك

 . مهدعب نم هتراو ىلإ ثاريملا عجر كيلامم اوبهذ نإو

 نكلو زوجت ال ضيرملا ةيطعو ةيطع ةءاربلا ملعأ ا هللا لاق هريغ نمو

 تومب وأ قتعي وأ ع 7 ىتح ه دلاو نم هت اريم هيلع فقوي كولمملا دلولا

 . لوألا ةترو ىلإ عجريف

 لاقف هريغ ثراو هل سيلو اكولمم هابأ كرتو تام لجر نعو : ةلاسم

 هنفث غلبي مل نإف هلام ةيقب هيلإ عفدي مث قتعي مث هلام نم هوبأ يرتشي
 .هب قحأ وهو هلام هيلإ عفد اوهرك نإو .هيلاوم هعاب نإ يقب امب ىعستسا
 ملسيف قتعي ىتح هيلع فقو هعيب اوهرك نإ ليق دق هنأ يعم ديعس وبأ لاق

 )١( ةثالثلا لوصالا يف اذك .
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 ةبصع وأ محر نم لوألا ةثراو ىلإ ملسيف تومي وأ يرتشيف عابي وأ هيلا

 . هوجولا نم هجوب هريغ هثاريم قحتسا نم وا

 همالغ نم دعبأ ةبصع هلو همع نبا وهو همالغ ربد لجر نعو : ةلأسم
 هل اكولمم همع نبا ناك نإف تلق !هثاريمب قحأ ربدملا همع نبا لاق تامف

 هكولمم نم ابسن دعبأ مه وأ كلذ نم رثكأ وأ ال هنم ( لصألاب ضايب )
 هكولمم اذإ محرلا لبق نم هل مرحم وأ هلاوخأ وأ همامعأ وأ همأل هوخإ مهو

 يذلا هكولممل سيلو نيدعب الإ كئلوأ هتبصعل هثاريمف لجرلا تامف قتع
 . هثاريم هل ناك ثراو ثاريم ببسب قتع دبع لك نأل ءيش مهسب قتع

 روكذ دالوأ هل كولمملا همع نبال وأ هل اكولمم همع نبا ناك نإف هل تلق
 نم ءيش مهيبأل سيلو ر ارحأل ا همع ينيل هت اريم ل اق ءلجرل ا تامق رارحأ

 . قتعيو ثاريملا

 دلوللو اكولمم ًادلو كرتو تام لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 . رحلا نبالا نبإل ثاريملا : لاق ؟ رح دلو كولمملا

 فلخو اكولمم انب ١ فلخو تام لجر خ ايشأل ب اتك نم : : ةلاسم

 ثاريم أ فيقوت يف فلتخا نبال ١ ل اق ؟ هت اريم نوكي نمل ةيصع ق ] أم حرا ١

 ىرتش ا عيب ن او هيل إ عف ل قتع نإ | هيلع ث ثاريمل ا فقوي ل اق نم مهنمو هيلع د

 . دعب نم ةثرولا ىلإ عفد تام نإو هب

 الو أم احرأ ا وأ ةيصع اوناك ن نإ ا رارحأل ١ ةثرولا ىلإ ا عفدي نورخآ لاقو

 فقوي ن أ راتخأ ا لاق . نيلوقلا نم تد ذا راتخت امق تلق ءدلولا ىلع فقوي

 . قيفوتلا هللابو نيوبألا ىلع فقوي امك دلولا ىلع لاملا

 تام مث نيدلا قتعي نأ ليق بألا ةثرو نم دحأ تام ن اف تلق : ةلأسم

 ًافىقوت نيالل ن اك اذإا لاق. هتاريم نوكب نمل بألا ثراو توم دعي نم نبالا

 بألا ةثرو ىلع ادودرم ناك كلذ ىلاإ لصي مل نإو هوجولا دحأ ىلع هيلع

 . هتثرو ىلإ وأ هيلا ا عفدي اتيم وأ ناك ايح بألا ثري نم ناك

 كولمم | نيال ا تام مث .فوقوم لام او ًأدملو كولممل ١ نيال ١ دلو ناق تلق
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 بجوأ نم لوق ىلع دلولا ىلع ًافوقوم لاملا ناك اذإ لاق س ارح انبا فلخو
 هدلو دلو لاملا برقأ ناك ءيش هل حصي مل هدعي نم ةنرولل لاملاو فقولا

 فقوب ملو رارحألا ةثرولا ىلا عجر اكولمم هدلو ناك نإو > ارح ناك اذا

 . ائيش دلولا دلو ىلع

 دحاو باوجلا لاق .اكولمم انبا وأ رح نبا نبا فلخو تام نإف تلق
 ىلع فيقوتل | بجوأ نم امأف . كولمملا نبال | نبا ىطعي هيلع فقوي ال يذلل

 هلاحي ث ثاريملاف تام نإف ائيش نيالا نيا طعي مل عابي وأ قتعي ىتح دلولا

 . رخآلا نبالا نبا ىلإ عفد

 رحلا نبالل عفدي لاق .ارح ًانباو اكولمم ًانبا فلخو تام نإف : تلق
 كرت ناف عيش فقوب ال رخآ لوقو تفصنلا فقوي لوق ىلعو .فصنلا

 . ارح نبا نباو اكولمم نبا نبا

 هدجي نأ الا هدلاو " يزجي ل لوألا ر.ايقلاف ًاضيأ سايق ىلع سايقو

 هن أ اولوقي ملو هيلع فيقوتل | اوس اق اذه ىلعو . هقتعي مث هي رتشيف اكولمم

 . رحلا ثري ال كولمملا نأ عبتملا رثألا ن 7 ال ثراو

 ىلاعتو كرابت هللا لوق لوقلا ضعب ىلع هب انلق يذلا نبالا سايق امأف
 ل ادجأل يف لقي ملو )» ًاعقن مكل برقأ مهيأ نوردت ال مكؤانبأو مكؤابآ (

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ًائيش ءانبألا ءانبأو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءاج ليقو ثاريملا سبح ىف : ةلاسم
 الو رحلا دبعلا ثري الو ملسملا كرشملا الو كرشملا ملسملا ثري ال هنأ ملسو
 نم لاق نم لاقو .كلملاب هكلام هثري هنإف هكلمي ىذلا دبعلا الإ دبعلا رحلا
 سيلو يف اوفلتخا مث ثاريملا مهيلع سبحي دلولاو نيدلاولا نأ نيملسملا
 رحلا ثري ال هنأ رثألا هب ءاج امل بجاو مهيلع سبحلا نأ هيلع عمتجمب

 اوفلتخا من . بوبحم نب دمحم نع انغلب دق هنأ ال ا .رحلا ديعلا الو ديعلا

 . هيلع كلذ سبح يف
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 سبحي ال لاق نم لاقو }محر.الو ةبصع الو ةضيرف يوذ نم ًاثراو كلاهلل
 لوقل ر ارحأل ١ نم هسنجل وأ ر ارحأل ١ نم ء ارقفلل هت اريمو لاح لك ىلع كلذ

 . رحلا ديعلا الو ديعلا رحلا ثري ال ملىسو هبلع هللا ىلص يبنلا

 ةجوزلاو جوزلا ثاريم دعب نم دلولاو نيدلاولل سبحي لاق نم لاقو
 . امهيلع در ال هنأل

 نأل ضئارفلا تقفتا ام هتبصع نكمي مل اذإ مهل سبحي لاق نم لاقو
 دلاو عم الإ مهتاريم مهل سبحي لاق نم لاقو ،ةبصعلاب نوثري ال ماحرألا
 دبعلا ىلع سبحي الو هل هلك لاملاف دلو وأ دلاو كلانه ناك اذاف هدلو وأ

 ناك نم دلولاو نادلاولا امهو مهثاريم مهيلع سبحي لاق نم لاقو
 هثاريم ذخأيف قتعي نأ ىلإ هعضوم يف ثراو لك عم ىثنأ وأ اركذ مهنم
 نيلوألا ةثرولا ىلإ ثاريملا عجريف تومي وأ قتعي ىتح ثاريملا فلتي الو
 . نوثري اوناكام يلع

 اذإ قتعو هثاريمب اضيأ ىرتشا هديس دبعلا عاب اذإ لاق نم لاقو

 لوقلا ل ا اطاوتي ب اوص كلذ لكو ث ت اريمل نم يقب ام هيل دلإ ملسو هلامب ىرتش رتشا

 . هيق
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 سنجلا ق باب

 ثراو هل فرعب از نم و

 . ربلا باوبأ نم دارأ اميفو

 نم ثراو هل سيلو ةجوز هلو تام سنجلاب ثروي نمم لجر : ةلأسم
 الو هتجوزل لاملا باوجلا ؟ ال مأ ةجوزلا عم سنجلا ثريأ ةبصع الو محر
 مهسلا وذ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور امل سنجلل ثاريم
 . هل مهس ال نمم قحأ

 عيمج اناسنا ىطعأف ةبصع الو محر نم ثراو هل سيل لجر : ةلاسم
 ؟ ال مأ اهاطعأ يتلا ةيطعلا كلت زوجتأ هيق تام يذلا هضرم يف هكلم

 هب هل ىصوأ نمل ًازئاج كلكذ نوكيأ هكلمي ام عيمجب هل ىصوأ ناف ب اوجلا

 ؟ ال مأ

 هلام ةفاك هنم ةيصولاو يهنم كلذ حصت ال ةفاك هلام ةيطع باوجلا

 ةفاك هلام ةيطع نأل كتنفص يف تطرش ام ىلع ناك اذإ ةزئاج ةحيحص

 .ةتباث ريغ ضيرملا ةيطع ن ألا ةيطعلا حصت مل اضيرم ناك ن إف .ةيصعم

 ل املا لصفو ‘ هبرل ًانص اع ن ن اك هيلع زرحأف هتحص يف هلام ةفاك ىطعأ ١ ولو

 . هكلم نم

 ثراو اهل ملعي الو تتام دق هتأرمال نيد هيلع لجر نع هتلاسو : ةلأسم
 اذه نم هل صالخلا فيك جنزلاو دنهلاو دنسلا لثم سانجألا نم يهو

 اذإ اهسنجل اهلام ناك سانجألا نم تناك اذإا ليق هنأ يعم : لاق ؟ نيدلا

 . ةيجوزب ةضيرف الو ةبصع الو محرب اهل ًاثراو نكي مل

 ةيجوزب ةضيرف الو ةبصع الو محري اهل ًأثر او اهل نكي مل اذ اف تلق

 نم لك ىلا ملسي نيدلا نم لجرلا اذهل صالخلا فيك اهسنجل اهلام ناكو
 ] دعاصق دحأ وأ اهسنج نم ملع
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 7 او ركذل | ةالصل 1 منت : تناك ثيح ح اهدلب { يف ةالصل ١ نومتي نيذلا

 ءاوس هيق ينغلاو ريقفلاو ء اوس ريبكلاو ريغصلاو ىع اوس

 مهريغ نود قحتسي نمم اهسنج لهأ نم ادحأ ىطعأ نإف هل تلق

 تبث اذإ نامضلا هيلع نأ يعم لاق ؟ ال مأ نامض هيلع نوكي قحتسي نمم
 . كلذك هنأ

 نم تقول ا كلذ يف ن اكو تقو يف تكلله ةأرملا هذه تناك نإف تلق

 دارأ مث ائيش لجرلا اذه هيلإ ملسي ملف ثاريملا قحتسي نم اهسنج
 كله نم اهتوم ح ابأ ا اوناك نيذل | كئلوأ ا نم كله دقو تقو ىف صالخلا

 نم اذه هتقو يف دجو نم ىلإ ملسي نأ هيزجيأ باغ نم مهنم باغو
 ؟ ال مأ هيف تكله يتلا دلبلا يف اهسنج

 نيرضاحلا هسنج نم هتترول هنأ لاق نم لاق هيف فلتخي هنأ يعم لاق

 اذه ىلع ثاريملا ليبس ىلع جرخيو مهدعب نم مهتترولو هتوم تقو يف
 نمل سيلو ميلستلا نيح يف هسنج نم هرضح امل هنأ ليق هنإ ىعمو 0ىنعملا
 . هتثرول الو هتوم دعي ت ام نمل الو ءيش مهنم تام

 هللا لام تيي يف ث اريم نوكي هنأ لوقل ١ ضعي يف جرخي هنأ يعمو

 . ع امج ١ وأ ةنس وأ ب اتكي ثر و هل حصي نأ الا سنجل ١ نود

 يف لام تيي هلل دجوي ملف هللا لام تيب يف نوكي نأ تبث اذإف هل تلق

 .مهريغو اهسنج لهأ نم ةماع ءارقفلا ىلع قرفي نأ زوجي له تقولا كلذ

 . هللا ءاش نإ اذكه ىدنع ناك كلذ تبث اذإ هنأ ىعم لاق

 اذه ىلع ىنعمل ا اذه ىلع ترف ن ] دعب ثر و اهل حص اذ اف هل تلق

 يذلل مرغ ءارقفلا ىلع قرف يذلا ىلع له دارأ هلعل ءارقفلا ىلع يذلا
 مث رايتخالا ىلع هملس امنإو مكحب هملسي مل اذإ هنإ لاق ،ثاريملا هل حص
 ثر اول قحل مكحب هملس ْن او ي دنع ةنامض ي ارل بجو ا ثر و اهل حص

 نم دحأ ناك ناف هل تلق ثكردل ١ هيجوي ام ىلع مهنم كرد ا ام مس ارقفلا
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 . مهتثرو ىلع ةجحلا دعب مهلاومأ نم ذخأي نأ هلأ تام دق ءارقفلا

 .تامملاو ايحملا ىف مهلاومأ ىف نامضلا مهيلع تيبث اذإا هنأ ىعم لاق

 ؟ هلام ىف كلذ نامض وه همزلي له لاومأ مهل دجوي ملو اوتام اذإف هل تلق

 . كلذ ىف لوقلا ىضم دقو نماض هنأ ىعم لاق

 نيرضاحلا سنجلا ىلع ثاريملا اذه قرفي نأ تبث اذإف تلق : ةلأسم

 عم ناويدلا يف نيلخاد اموق ةأرملا هذه سنج نم دجوو ةمسقلا تقو

 نمم مهريغ ىلإ ملسي امنإ مأ ةمسقلا يف نيلخاد نونوكي رئاجلا ناطلسلا

 وه نمم ةالصلا مت متت ةأرملا هذه هيق تناك دلرلا يف سنجلا اذه نم دجو

 كلذ ا يف هجولا فيك رئاجلا ناطلسلا ناويد يف لخاد سيل

 نم اهسنج لهأل ثاريم جرخ ثاريملا ليبس ىلع ناك اذإ هنأ يعم لاق
 تيبث اذإو 4 ًأرئاج وأ الداع وأ ًأرجاف وأ ناك اراب ناك نمم اهتلم لهأ عيمج

 رايتخالا بجو اذإو رايتخالا ىلع نوكي نأ هبشأ رضح نم ىلع قرفي هنأ
 . راًجفلا نود راربألا يف نوكي نأ بابحتسالا ناك

 ليبق نم همأو مهنم ليبق نم هوبأف سنجلاب ثراوتي ناك نمو : ةلأسم
 . هدحو هديأ ليبق نم ناك هثري امناف مهنم

 همأ ليبق نم ناك نل ؛ناتقلا هيبأ ليبق نم ناك نمل ليق دق هريغ لاق
 نيب ليق هنأ يدنع جرخي دقو هريغ لاق .ةفلتخم سانجألا تناك اذإ ثقلا
 . نيفصن نيسنجلا

 نم هتري نم لثمل نيد هيلع ناك نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . أربيو هريغ ىلإ هعفدي هنإف هسنج

 ملو تامو لام هل راصو قتعف يمور هلصأ اكولمم ناك اذإو : ةلاسم
 ءاج اذكه هلام اوطعأ مورلا لهأ نم ء ارقق ىلع ردق نإف .س ادحأ كرتي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .نيكاسملا ىطعأ ردقي مل ناف .رثألا
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 لوقلا باب

 ءالولا تاريم يخ

 يبا ] ىلع ى ضورعم ليع امسا نب دمحم ساب انعلا يب أ نع ب اتك رمو

 نم دح ] نكي مل اذإا ةمعنلا ىلومو ةمعنل | ىلوم ن نوثروي مهن أو :ابل ١

 اوفلتخي مل ةيصعل ١ ح اقم مهنوموقي مهن أ محر ر الو مهس هل دحأ الو ةيصعل ١

 نم الو كلذ يف اوفلتخ ١ هب احصلا نم ادح أ ں أ انملع الو اول اق كلذ يف

 . نيعباتلا

 هللا لوسر نأ انغلب هنأل لاق هل ثاريم ال ةمعنلا ىلوم رثؤملا وبأ لاق
 . ءالولاب ثروي مل ملسو هيلع هللا ىلص

 يهو ،يكبت يهو هيلإ تعاج ةأرما نأ ركذ رمع نبا نأ انغلبو لاق
 نا تدارأف لاملا اذه كرتو كله رمع نبا ىلوم وهو اهل لاخ نبا نأ لوقت
 ٠ رمع نيبا ىلإ هملست

 لاق ءءالولاب ثروي ملو هضبقي ملف هتذخأل يل ناك ول رمع نبا لاقف

 تامفق ةلخن ق ذع نم طقس ملىسو هيلع ىلص هللا لوسرل ىلوم ن ں أ اوركذ دو

 ىلومل ١ كلذ ل صر ا نم رضح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اع دق

 . ءالولاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هتري ملو هتاريم مهيلإ ملسق

 ةأرما نع بلاط يبأ نب يلع نع هعقري ديز نب رباج نع انل ركذو لاق
 جوز نكي مل نإف لاق .هلك اهثاريمب هل ىضقف اهجوز الإ فلخت ملو تكله
 ةالصلا لهأ نم لجر ناك ناو هضرأ لهأ نم هنيد لهأل لاملاف ةجوز الو
 . هسنج مهو اهيف فلخ يتلا هضرأ لهأ نم ةالصلا لهأل هتاريمق

 ةضيرف يوذ نم ثراو هل حصي ملو سانجألا لهأ نم نكي مل نإف لاق
 عضوملا ءارققل هتاريمف سنج الو ةجوز الو جوز الو محر الو ةبصع الو

 , هيق انكاس ناك ىذلا
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 . اذه وحني هللا همحر بوبحم نب دمحم اناتفأ دقو لاق

 نيد مهل ناكو نورجتي ىوزن قوس يف اوناكو اوكله راجت يف انلق ا

 دمحم انرمأف سانجألا يوذ نم اونوكي ملو ثراو مهل فرعي ملو لجر ىلع
 .قوسسل ا لهأ ا ء ارقف ىلع ني دلا كلذ قرفن ن ] هللا همحر بويحم ني

 سنج هل دجوي مل نإف مههابشأو دنسلاو كرتلاو دنهلاو جنزلا سانجألاو
 . هيف نكسي ناك يذلا دلبلا ءارقف ىلع قرف

 ائيش ء الول أ نم نثري ال ءاسنلا نأ هيلع اوعمجأ اممو لاق ب اتكلا نمو

 رثؤملاويأ لاق نبتاك نم بتاك وأ نبتاك وأ نقتعأ نم قتعأ وأ تقتعأ ام الا

 الو ةيصع كلاهلل نكي مل ن اف أ دي أ لاح ىلع ءالولا ثروي الو هللا همحر

 ةجوزلل ثاريملاف محر

 يون نم دح ] امهعم ن اك امم ءيش ةجوزل او جوزل ا ىلع دري ال ل اقو

 الو 4 هيصع الو ة هضيرق وذ تيملل نكي مل اذ اف .محر و أ ةيصع قو ] ضن دارفل ١

 تدي نمو سنجل نم ث اريم | يف اضعب امهضعبب ىلوأ ١ ن اجوزل اف محر

 . دلبلا ءارقف نمو لاملا
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 باب

 سانجألاب تراوت ام

 .مدآ ينب نم مه نم سانجألاب نوتراوتي نيذلا سانجأل ا نع لئسو

 لوقي اضعب ن ن ] يعمو .مه دحو جنزل او دنهل | لوقي اضعب ن ن ] يعم لاق

 مهيف عمس هنأ ديعس وبأ لاقف دنسلا امأو .ماح ينب نم مهلك نادوسلا

 . ناضيبلا نمو برعلا نم مهنأ

 ت ام ن أ ىل ا هلمعتس او هديع قتع ] لجر نع دردعس ود أ لئسبو : ةلاسم

 ؟ ديسلا مزلي ام دبعلا

 نكي مل نإف هل لبق .دبعلا ةثرول هلمعتسا ام نامض همزلي هنأ ىعم لاق

 ىلاوم هيلاومل ناك نإف هل ليق ههسنجل نامضلا نوكي هنأ ىعم لاق .ةترو هل

 فلتخي هنأ يعم لاق \ هسنج نم مهريغ نم ىلوأ اونوكي له هسنج نم

 . كلذ ىف

 وه وأ سرخ مهو نيدلوم هيلاوم ءاقتع مه نيذلا يلاوملا ناك نإف ليق
 . كلذب لوقي نم لوق ىلع لاح ىلع هب ىلوأ اونوكي له سرخ مهدولوم

 اووتسا اذإ امأو ،اوقلتخا اذإ ىلوأ سنجلا نوكي نأ ينبجعي لاق

 ىلوملا اذه فرعي مل نإف هل ليق ،ىلوأ هيلاوم ءاقتع نوكي نأ ينبجعيفق

 . ىلوأ اونوكي هرمأ نم بلغألا نأ يعم لاق س نوكي ام دلوم وأ ىبلج

 شبحلاو دنهلاو جنزلا سانجألاب ثراوتي نم نأ انعمسو : ةلاسم
 ركذلا مهل لاملاف هسنج مهنأ دنه وأ جنزب مهنم تيملا رقأ نإف .ةبونلاو
 ةليبق نم اوناك اذإ سنجلاو ضعب ىلع مهضعب لضفي الو ءاوس ىثنألاو
 موي هدلب يف اوناك نيذلا جنزلا رئاسف هدالبو هتليبق نم دحأ نكي مل ناف
 مسقلا لبق تام نمو مهعم لخد مسقلا لبق هتوم دعب مهنم دلو نمو 6تام
 ىرقلا برقأ يف دجو نمق هسنج نم هدلب يف نكي مل نإو ،هل ثاريم الف
 ثاريملاف مهريغو ىرقلا برقأ نم هسنج نم ةمسقلا رضح نمو هيلا
 هسنج لهأل كلذك هتاريمف نامعب نيذلا نيدلوملا نم اوناك نإف .مهنيب
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 مهوقتع دق هسنج نم يل اوم ا وقتع أ نيذل ناك نإو نامعب نيذل هتليبقو

 . ملعأ هللاو لبق ام ىلع هتاريمب ىلوأ مهف

 نم مهوقتعأ نيذلا يلاوم نأ ليقف نيبولجملا متخلا نم ناك نإ كلذكو
 . اضيأ سنجلا كلذ نم مهريغ نم هتاريمب ىلوأ سنجلا كلذ

 نإ ليقف جنزلا ريغ سنج نم همأو جنزلا نم سنج نم هوبأ ناك نإو
 دتهلا نم هوبأو جنزلا نم همأ تناك نإ كلذكو ،هيبأ ليق نم هسنجل هلام

 همأ لبق نم هسنجل ثلثلا نأ تظفح يراوحلا وبأ لاق ،هيبأ سنجل هلامف

 . ناثلا هيبأ لبق نم هسنجلو

 هن أ مهنم دح ] ىعد ١ نإف ‘ هسنج نم ه دلب نم هت اريم يطعي هن ا ليقو

 هسنج نم هنأ ةنيبلا ! م اقأ نمو هاعدا امب ةنيبلا هبلعق هريغ يقبو هسنج نم

 هريغ هكراشي ملو أدحاو ناك ن او .هلامي ىلوأ وهف هدلب نم وأ هتليبق نم

 اذه نوكب نأ ليق نم ًاضبأ اذه حص امك كلذ حصي نأ الا

 ثاريملاف تام نإو هل ثاريملاف عضرم يبص هل ص ىذلا ناك نإو
 يذلا لوذلل لاملا نأ ليقف هلظمك وه نمم دحأ مدق نإو سٹراولا اذه ةثرول

 . لاملا ضبق نكي مل ناو هثرو

 ولو هسنج نم هيل اوم يل اوم هر ىلوأ حبسم | ني دمحم ل اق هريع نمو

 رضحلا لهأو ودبلا لهأ يف ودبلا لهأو ،هدلب لهأ مت هدلب ريغ يف اوناك
 . رضحلا لهأ يف

 نومتي نيذلا هدلب لهأ نم هسنج لهأل هتاريم ليق دقو هريغ لاق

 لهأ نم هدلب يف نكي مل نإف .ءاوس مهريغو هيلاوم ىلاوم يف ةالصلا

 نم لاق .افالتخا ثاريملا سنج يف انفرعو .هدلبل ىرقلا برقأ نمف هسنج
 . اديبع اوناك اذإ دلولاو نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي لاق

 نم هدلاو دعب هتثرول ثاريملاو دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال لاق نم لاقو
 . باتكلا مكحب مهل تيث دق مهنأل رارحألا

 تومي موي ال هلام مسقي موي نوطعي امنإ سنجلا نأ انعم يذلاو
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 الف هيلإ ىرقلا برقأ نمف دحأ رضحي مل نإف هدلب يف ناك نم ىطعيو
 ملو ن امع غ رفتس ا اذإف ،هيف وه يذلا رصملا و أ ن امع م غرفتسي ىتح لازي

 نم ىطعيو هيف اميقم ن ناك يذلا ه دلب نم ءارققلا ىلع هقرف س دحأ نكي

 دحأ مقي مل نإق .ةنيب مقي مل نمم ىلوأ وه هلام هسنج نم هنأ ةنيبل ا ماقأ

 البلا ريغ نم هسنج نم دلبلا رضح نمو هيف ءاكرش مهلك. اوناك ةنيب مهنم

 نيذلاف ةالصلا متي دلبلا يف اميقم نكي ملام هنأ لوقلا ضعب يفو

 ضبقي ملو يبص الإ هسنج نكي مل نمو ،ىلوأ دلبلا يف ةالصلا نومتي
 ريغ سانجألا نأل هسنج نم لوألا ةثرول لاملا ىف مكحلاف تام ىتح لاملا

 ` .... تابصعلاو ماحرألا

 7 اذإ هتثرو همهس ناف مه مهنم تام نمو .هثاريم يف نولخدي ال كلذ د دعب

 ىلإ جاتحي ال كلذ ناف ادحاو نوكي نأ الا تبومي موي دلرلا يف نيميقم

 هل ز ررحي مل وأ ائيش هنم زرحي ملام امهدحأ نيلوق لمتحي هنأ الا إ مسق

 دقف كلذ ملع اذإف حمسق ىلإ جاتحي ال هنأ لوقو همكح لاز دقف تام ىتح

 . هيجوتسا

 هللا همحر ىراوحلا نب لضفلا ىلإ فاضملا باتكلا نمو : ةلاسم

 امن ١ هنأ انعمس دقف . قلخل ١ عيمج نم س انجأل ا نم ثر اوتي نمع هتلاسبو

 نم ثراو هل نكي مل اذإف () هتري امو تلق ثدنهلاو جنزلا هسنج ثري

 . هسنج نم هتري نمو تلق .4 محر الو ةيصع

 . اميقم هدلب يف هسنج نم ناك نم هثري لاق

 .هسنج همسقي مل هلام كردأام ىتم وأ تام موي هدلب يف ناك نمف تلق

 موي.هسنج ىطعي امنإ هنأ انعم يذلاو اباوج ةلأسملل دجن مل هريغ لاق
 رضح نمل وه امن او عب اسنأل اد نوتر اوتى ال مهنأل ت ام موي ال هل ام مسقي

 ٠ برعلل ريققفل ةلزنمك مهنم

 . هنوثري : : ةخحمست يف ) ( ١
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 . هنوثري فيك / اسنو ل اجر اوناك نإ تيأرأ تلق

 . محرلا ثاريم ةلزنمب ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا لاق

 لب لاق ضعب ىلع مهضعب لضفي مأ سؤرلا ىلع نوطعيفق تلق
 مل نإف تلق ،ءاوس هيف ريقفلاو ينغلاو ريبكلاو ريغصلا سؤرلا ىلع نوطعي
 ٠ ن امع دودح نم هسنج نم ٦ دلب يف نكي

 نم ةمسقلا رضح نمو هيلإ ىرقلا برقأ يف دجو نم ىطعي لاق
 ن ] ل ارأ ا هن أ انعم يذل ا هريغ ل اق.ي .مهريغو هيلإ ىرقل ا برق أ نم هسنج

 نم هسنج ىطعي هنأ انعم ي ذلاف رضحي مل ن نإ اق رضح نم ه دلب يف ىطغي

 . اهيف نيميقملا هدلب ىلإ ىرقلا برقأ

 نمف اميقم هسنج نم دحأ هدلب ىلإ ىرقلا برقأ يف نكي مل نإف
 ىلإ برقأ وه نمم اهيلا ىرقلا برقأ نم هسنج نم ةيرقلا كلت نم رضح
 . هدلد

 هسنج نم هدلب ىلإ ىرقلا برقأو هتاريم مسق ليبس نوكي اذه ىلعف
 برقأ نم دلبلا كلذ رضح نمف الإو دلبلا كلذ يف نيميقملا نم هتاريمب ىلوأ
 هيف وه ىذلا رصملا وأ نامع غرقتسي ىتح كلذ ىلع لازي الف هيلإ ىرقلا
 نكي مل هرصم يف سنج هل دجوي ملو هيقف وه يذلا رصملا غرفتسا اذاف

 اميقم ن ناك ىذلا هدلي نم ءارقفلا يف ناكو رصملا نم هوجرخي نأ مهيلع

 . ء ارقفلا رئاس نم هدق

 .ةفلتخم دالب لهأو لئابق جنزلاو جنزلا نم ناك نإ تيأرأ تلق هنمو
 دنهلاو جنزلا نم مهريغ نود هدلب لهأ نم هتليبق نم جنزلا ىطعي لاق
 . كلذك

 ىطعيأ نامعب دلو نمم جنزلا نم نيدلوملا نم ناك نإ تيأرأ تلق
 نم نيدلوملا ىطعي لاق ،جنزلا ةعامج وأ هدالب لهأو هتليبق نم نيدلوملا
 . هدالب لهأو هتليبق
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 نيذلا يلاوم ىطعيأ نيبولجملا نم وأ نيدلوملا نم ىلوم ناك نإ تلق
 نم هوقتعأ نيذلا ىلاوم لاق ،نيدلوملا ةعامج وأ نيدلوملا نم هوقتعأ

 . مهريغ يدلوم نم هب ىلوأ يدنع نيدلوملا
 لضقي سيلو ء اوس هبق دلرل ا له أ نم هسنج رثؤم | وي أ ل اق هريغ نمو

 ٠ ءيشب هبلاوم هوقتعأ نيذلا

 نم هلامب ىلوأ هيلاوم يلاومف . نيبولجملا متخلا نم ناك نإ كلذكو تلق
 . معن لاق "مهريغ نم نيبولجملا متخلا

 هسنجو مهريغ ىلع لضف هيلاوم هوقتعأ نيذلا ىلع سيل رثؤملا وبأ لاق
 . دحاو هيف هدلب لهأ نم

 همأو امهدحأ نم هوبأ نيتليبقو جنزلا نم سنج نم ناك نإ تيأرأ تلق
 همأ سنجل سيلو هيبأ لبق نم هسنج نم هسنجل هلام لاق سىرخألا نم

 دنهلل هيبأ سنجل نوكي جنزلا نم همأو دنهلا نم هوبأ ناك نإ كلذكو
 . ءيش جنزلا نم همأ سنجل سيلو

 ثلظل ا همأ سنجلو .ناتلثل ١ هديأ سنجل هنأ انعمس ىذل ا رتؤمل ١ وبأ لاق

 هسنج جنزلا ءالؤه نأ رقأ نا تيأرأ تلق ،دنهلا نم وأ جنزلا نم اوناك

 . معن لاق س مهل نوكيو هلوق لبقيأ

 . نيرخآ سنجل دهشت هنيب نكت مل اذإ معن رثؤملاوبأ لاق
 ةنيبلاب كلذ ىلع نوعديأ هسنج نم جنزلا ءالؤه نأ حصي فيكو تلق

 . يطعأ هنولب ايجنز ناك نم لك مأ

 ىفنو هسنج نم هنأ مهنم دحأ ىعد ١ ناف جنزل ١ نم هدلب نم ىطعي لاق

 نم وأ هتليبق نم هسنج نم هنأ لدع يده اش ح اقأ نمق ةنيبلا هيلعق هريغ

 اوناك ةنيب مهنم دحأل نكي مل ن او .ةنيب مقي مل نمم هل امي ىلوأ مهف هدالب

 ٥ دلب نم آ الح او ن ] حص ل ا هريبع ل اق > مهسؤر ىلع هيق اعرش مهلك
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 وهف هتليبقو هدلب نم يذلاف .هدلب نم وه سيلو هتليبق نم ادحاوو هتليبقو
 نكي ملو هدلب نم ناك نمو .هتليبق نم نكي ملو هدلب ريغ نم ناك نمم ىلوأ
 هدلب يف ةفصلا وه امنإو هتليبقو هدلب نم نكي مل نمم ىلوأ وهف هتليبق نم

 هدلبو هتليبق نم دحأ اك ولو 0هيق تام يذلا دليلا ال هدلب لصأ وه يذلا

 ًامىقم ن ناك ي ذلا هدلب يف ناكو هيف اميقم ن ناكو هيف تام يذل ا هريغ دلب يف

 ىلوأ مالسإلا يف هدلب مكحف هتليبق نم مه سيلو نيتلحلا نم هسنج نم
 نم وه يذلا رضحي مل اذإ هيف تام يذلا هدلب لهأ نم هسنجل نوكيو
 ماقأو دلبلا رضح نإف .هيف ًاميقم نوكيو هيف تام يذلا دلبلا هدلبو هتليبق
 اميقم نكي ملو مسقلا لبق رضح نإف ،هب ىلوأ ناك هلام مسقي نأ لبق هيف
 . هرضح اذإ ىلوأ هنأ لوقلا ضعب يفق هلهأ نم ريصيو دلبلا يف

 نيذلاف ةالصلا متيو دلبلا يف اميقم نكي ملام هنأ لوقلا ضعب يفو
 نم وه نم رضح اذإ بحأو ههسنج نم ىلوأ دلبلا يف ةالصلا نومتي

 عم اوكرشي نأ هيف نيميقم اونوكي ملو هيف تام يذلا دلبلا هدلب وأ هتليبق
 . هدلب نم الو هتليبق نم مهنأ حصي مل يذلا هسنج

 نم هن أ ال ا ه دلي نم سيل نم عم ٥ دلب نم وه نم رضح اذ ١ كلذكو

 يف هدلب عضوم مهعم كرشي ن ] تيبح أ دليلا يف اميقم نكي ملو هسنج

 هدلب وأ هسنج نم ناك اذإ لصألاو هدلب ةحص لعجأ نأ بحأو لصألا

 اوناكو هسنج نم اوناك اذاف لصألا هدلب ريغ نم هسنج ةلزنمب هنم يذلا

 يف نيميقملا نم ناك نم لعجأ نأ بح ف اميقم هيق تام هدلي:لهأ نم

 هسنج نم ناك نمم ىلوأ هسنج نم هيف اميقم ناكو هيف تام يذل ا هدلب

 . ةالصلا متي ًامىقم وه سيل نمم دلبلا ا كلذ يف

 هدلب نم هسنج لعجأ نأ بحأو .ء اوس مهلك مهنأ لاق نم لاق دقو

 . هيف ميقم ريع هيق تام يذل ا دلريلا نم هسنج نم ىلوأ اميقم ن اك يذلا

 نم .امهنأ حصف نينثأ وا دحاو ؛ هدلب : يف ناش نإ تيأرأ تلق هنمو

 ءهظم مهو نورخآل آ هعم ۔ نولخدي ح 1 هلامب " هدلب نم يذل ا اذه نوكيأ

 . ادحاو ناك نإو هلامب ىلوأ هتيرق نم يذلا لاق
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 مه لاق نم لاقف هدلب يف نيذلا هيلاوم يلاوم يف فلتخا دق هريغ لاق
 . هىلاوم ءالوب هسنج نم اوناك اذإ ىلوأ

 امأو دلبلا يف اوناك ] اذهو سانجألا نم مهريغك مه لاق نم لاقو

 نم ءيش مهل سيلف هيف ميقم هدلب وه يذلا دلبلا لهأ نم اونوكي مل اذإ
 . لاح ىلع هثاريم

 لهأ نم ناك نم امأو ،هتاريمب ىلوأ هسنج نم هدلب لهأ نم ناك نمو

 ] دبص ناك نإو تلق هنمو .4 .مهيف لوقلا ىضم دقق هتليبق وأ لصأل ا هدلب

 . معن لاق ًاعضرم

 ضبقي ملو غلاب وأ يبص دحاو وهو هدلب يف يذلا تام نإ تيأرأ تلق

 يناثلا تيملا سنجل نوكي وأ هتترول نوكيأ هسنج ريغ نم هترو هلو ،هلام
 . هضبقي مل نإو هلامب ىلوأ هنأل

 لاملا يف مكحلاف تام ىتح ضبقي مل اذإ هنأ انعم يذلا هريغ لاق
 . ت ايصعل او م احرأل ١ ريع س انجأل ا نأل هسنج نم لوأل ١ هتروت

 نم نإو مسقي موي ال تومي موي كلاهلا سنجل هنإ لاق نم لاق دقو
 اذإ هتترول همهس ناك مهنم تام نم هثاريم يف نولخدي ال كلذ دعي ثدح

 نأ الا إ مسقي ملام ىلوأ وه لوألا لوقلاو ت ام موي دلبلا يف نيميقم اوناك

 نيلوق لمتحي هنأ الإ مسق ىلا جاتحي ال كلذ نإف لاق امك ادحاو نوكي
 لاز دقف تام ىتح هل زرحي و ] ائيش هنم زرحي و ] هزرحي مل ام هنأ امهدحأ

 لوقلاو بجوتسا دقف كلذ ملع اذإف مسق ىلإ جاتحي ال ذإ هنأ لوقو ءهمكح
 لوقلا كلذ يف توملا موي ال مسقلا موي ثاريملا مكح همكحو يلإ بحأ لوألا
 . ةعامجلا نم برقأ دحاولا يف وهو

 دعب لخدي مل هنإف لاملا ضبقي ملو يح وهو هلثم وه نم مدق نمو هنمو
 نكي مل نإف ةليبقلا لاق .دلبلا لهأ نم ةليبقلا سنجلا تلق .ملعأ هللاو هيف
 نيئباصلاو ىراصنلاو سوجملاو دوهيلا تيأرأ تلق .جنزلا رئاس نمق مهنم
 نوتراوتي رثؤملا وبأ لاق .ال لاق سانجألاب نوتراوتيأ ناثوألا لهأو
 هسنج نم هثري نم لثمل نيد هيلع ناك نم تيأرأ تلق هنمو 0 نايدألاب
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 . معن لاق ‘ أربيو هسنج ىلإ هعقديأ

 سرفلاو برعلا امأو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . سنجب نوثراوتي الف ةرسايبلاو

 نب رسيب ناك اذإ ةرسايبلا نأ ىلع نب رهزأ لاق ءايضلا باتك نمو
 دالوأ ةرساي اييل ١ نم ن اك نإو س انجأل اد ٹ ثر اوتي نم وهو برسيي ني رسيي

 ىلإ ١ عجر ٤ سانجألاب ثراوتي نمم مه سيلف يجانزلا نوعيبي ا ٠ دل ںوعيببف نيذل ١ برعلا

 . عرشلا نايب باتك

 سنجلاب ثروي نم الإ كلاهلا لام ثلث ىف الإ ةيصو ال نأو : ةلاسم

 نم الإ ثاريم يف در امهنيب سيل ناجوزلا كلذكو .هلعج ثيح نوكي هنإف
 . هدحو سنجلاب ثروي

 ريغ نم اناك ولو ثاريملا يف امهيلع دري نيجوزلا نإ ليق دقو هريغ لاق
 ٠ ملعأ هللاو سنجلا

 ىلع يلام اوقرف هتوم دنع لاق اذإ سنجلاب ثروي نميف لاقو : ةلاسم
 هب ىصوأ نإف ،ةيصو لقي مل ولو ءارقفلل هنأ ءارقفلل هب صوي ملو ءارقفلا
 . هوذفنا دقف هوقرف لاق اذإو .دكوأ ةيصولاف ءارقفلا ريغل وأ ءارقفلل

 هب رقأ يذلا لاق ،هرارقإ الإ ثراو هل نأ فرعي مل نم نعو : ةلاسم
 .هرارقإب ثراولا عم ثري مل ثراو هلو ثراوب رقأ ولو سنجلا ثري الو ،ثري

 هتجوز فلخو سنجل | له ] نم ن اك نمعبو : ير اوحل | يب ا نع : ةلأسم

 ال اولاق كلذكو سسنجلا نود ةجوزلل هلك لآملاف هسنج الإ ثراو هل سيلو
 هماحرأ نم ادحأ و هيبأ ةنبا تيملا فلخ نإو 4 ءنعجوزلا عم سنجلا ثري

 نم ن اك نمل يقاب 3 ادل او أم ات امهث اريم نبجوزللف هتجوز فلخو هل ثاريم ال نم

 .مأل ١ ليق نم وأ بألا ليق نم بلصلا ريغ وأ بلصل ١ دلو نم ناك ماحرألا

 . نيملسملا لاؤس نم ددزاو
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 باب

 لتقلا نم تاريملا هب لوزب اميف

 نامضلا نم وم آلا مزلب ام و هب رم الاو

 هنباز بألا لتقو ةبدلا يفو ي مزلبال ام و

 .ىلوملا ىلع كلذ يف صاصقلاف ‘ برضي وأ لتقي نأ همالغ رمأ نمو
 هبرض وأ ناسننا لتقي ح اكحألا هيلع ىرجت ال ايبص رم أ نم لق كل ذكو

 . يبصل ا ىلع ليس الو ص اصقل أ هرم ] نم ىلعف

 . هتبقر يف دبعلا ىلع كلذف هريغ دبع رمأ نم امأو

 ىلع سيلو لتاقلا ىلع كلذف برضب وأ لتقب هكلمي ال الجر رمأ نمو
 ليقف هلتقف لجر لتقب الجر رمأ ًارئاج اناطلس ناك ناو سرزولا الا رمآلا
 قحب .هلتق هنأ حصي نأ الا رئاجلا ناطلسلا ىلع دوقلا نإ

 مل اذا مهيلإ كلذف رومأملا يف (١) مدلا ءايلوأ دارأ نإ لاق نم لاقو

 رمآلا ىلع وردقي

 رمأ لجر نعو هللا همحر هللاديبع يبأ نم باوج يف دجويو هريع لاق

 وأ دوق همزليأ ةبوتلا دارأ مت هرمأ يذلا ىلع ناطلس هل سيلو لجر لتقب

 ةبوتلا رمآلا ىلعو .هيلع دوقلا ناك هلتقب رقأ مث هلتقب رومأملا هلتق اذاف .ةيد

 الو ةبدلا رمآلا مزلي امناف رقي ملو لتاقلا ركنأ نإو ،رافغتسالاو هللا ىلا

 رومأملا الو ارئاج اناطلس رمآلا نكي مل اذا تركذ ام ىلع دوقلا همزلي

 . هل ادبع

 هل رمآل ١ لتم وهف هلتقي هبلع راشآف هرواش ن كلذكو

 .رمآلا ةلزنمب يدنع وهف ًائيش هل لقي ملو تكسف هرواش اذإ لوقأو
 همزلي الو مث ا هلتق دعي يض ارل و ءيش همزلي مل هلتق مث ٥ اهنو كلذ هرك ن و

 . لوتقملا : ةخسن يفو )١(
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 . راثآلا نم تفرع اذكه ،ملعأ هللاو ةيد الو دوق

 تلتق ول بحي ناكو اهسفن يف مهتت مرحم تاذ هل تناك لجر نعو

 اقرحأو هانفو هعم اهلمحف ةلوتقم يهو اهايا ٥ ارف هاعد مت لجر اهلتقف

 رهظأ دق ناك نإ لوقأق ؟ لتقي مل يذلا مزلي ام ةبوتلا دارا مث ءاهندب
 اهي دوقل | همزلي اهلتق رقأف لتاقلا اذه اهلق مث مت كلذب هع اضرو اهلتقل حم

 رقي مل نإف اهندب اهقارحال اهتيد امهعيمج امهمزلتو اهب كتف ناك ن
 همزلتو اهتترول ة هب دلا اهلتقل ةبحم رهظمل | اهمحر ي ذ ىلعف اهلتقي لت ١ ٣

 . رخآلا عم اهندب هقارحاب اهتترول اهتيد فصنت اضيأ

 فصن ريغ هيلع ىرأ الف .اهلتقل ةبحم هناسلب هل رهظي مل ناك

 ىل | بوتيو ةدحوم ةيقر قتع تع هيلعو لتاقلا عم اهندب هق ارحاي ر دلا

 . هبلع بوتي نأ هللا لعل ادهتجم هللا

 اذا هنأ ةكرب نيب دمحم ني هللا ديع دمحم ىبي أ نع دجوي اممو : ةلأسم

 هتيد هيلع نأ هولتق ىتح هملعي ملف لجر لتق يف نودعاوتي اموق عمس
 . هرذنيو هملعي نأ هيلعو ةلقاعلا ىلع ءيش الو هسفن ةصاخ

 ملف ٥ اقستسا ق أ كله ىتح هملعي ملف قيرطل ا ٥ دشرتس ا 0 نا كل ذكو

 ن ] ضرف هيلع ن ن اك لصأل يف نأل هتي دل ًأنم اض ن ن اك كله ىتح هقسي

 . هيقسي نأو هدشري

 لام وأ لايتحا وأ سفنب كلذ عفد ىلع ردقيو اهل دهاشملاو اهل ملاظلا
 . كلذ هعس الو ن امضلا هبلع : 9 اق نم ل اق دق هنا فلت ىنح كرت ىتح

 .الط اي .سيل ريغل ا ىلع قلعتم . أ ن ال مثإل | هيلع امنا ليق هنأ يعمو

 اذ ده ينبجعيو همزل قح . الو ضوع ء الب سفنأل ١ هيق فلت ي ذل | ا كلذ ل ه ايش هثناو

 الف كلذ ةدهاشم هنع باغو لجر لتقل دعاوتي عمس نمم دعاوتلا امأو
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 نأل نامضلا همزلي نأ فالتخالا ىنعم يف هجولا اذه ىلع يدنع جرخي

 كلذب هلتقل هدارالا ىلا همالعإ كرتب دصقي نأ الإ نوكي الو نوكي دق كلذ

 . ركذ امك ةيدلا هجولا اذه ىلع همزلت نأ فاخاف ببسلا

 هعم ققحتي امم ةدعاوملا ناك اذا لاح ىلع هيلع فاخاف مثآلا اماو
 نامضلا ةلزنمب يدنع يوغلاو هجولا اذه ىلع همالعا يف رصقف كلذك اهنا
 سقنألا نم اذهف فلت وهو ثدحم نم سيل هنأل قيرحلاو قيرفلا ةلزنمو
 معطيو نآمظلا يقسيو يواغلا دشري ملف كلذب نحتمملا مكحلا صخ اذا

 هيلع جرخ هنع كلذ فرص ىلع ردقي وهو كلذ ببس نم تام ىتح عئاجلا
 هيلا ةرورضلا لاح يف ناك اذا قافتإلا ىنعم هبشي امب نامضلا ىنعم

 لمتحي وأ كلذ هنع بيغي نأ الإ ناك ام انئاك ءاكرش مهف اريثك اوناك ناو
 . ةعامج وأ ادحاو ناك كلذ هعسي نأ وجرأف هريغ مايقب جرخملا هل

 زوجي الو هب دوق وه ليقف هلتقف هلتقي ن أ الجر رمأ لجر نعو : ةلاسم
 مث أطخ ناك نا ليقو ٠ادمع هلتق اذإ أرب دقف همد نم هاربأ نإف ،كلذ امهل
 هلام ثظ ىف ٥ اياصو تلخدو هتيدي هل ىصوأ نإو ثريب مل هل هكرت وأ ٥ اريأ

 . ثلثلا يثلقب نوبرقألا هيلع نولخديو زئاج كلذف
 ادمعتم لعق اذإف تامف لجرلا هلكاف امس لجر ماعط ىف لعج نمو

 . دوقلا هبلعق هطق ددري

 نم هنيد ىضق نيد هيلعو ةيدلا لوتقملا ءايلوأ لبق اذا ليقو : ةلاسم

 نأ نيدل ا ب احصأل سيلو مهوفع زاج ةىدل ا نع هؤايلوأ افع اذ اق ءهتيد

 . اوفع ن ا هن ايلوأ ىلع مهل ء يش الو مهوعنمي

 الو ةثرولا وفع زجي مل ةيدلل ًاقرغتسم نيدلا ناك اذإ : لاق نم لاقو
 بح أ اذ دهو كلذ يف رظنيو هنيدل ء افو هل نكي مل اذا افع . ْن اك ول لوتقمل ١ وفع

 . يلا

 لسرأ وأ تامف لجر هلكأف مس هيف اماعط لعج لجر نعو : ةلاسم
 طقسي ن أ د ارأ ا لجر رمم ىلع ة ةريقح رفقح ق أ تامق هرقعقف لجر ىلع هيلك

 هلتق ديري ادمعتم كلذ لعق اذاف 4 دوق كلذ يف أ تامق اهيف طقسق رمق اهيق

٤٤



 . ب اوصل اي ملع ] هلل او دوقل او ص اصتلا نم هئرين امف

 ملف قيرطلا ىلع ينولد موقل لاق لجر يف ةديبع يبأ نع ليقو :
 مهيلع امن او هتيد مهيلع ن ن أ 4 فلتف قيرطل ريغ ذخأف هنوقرعي مهو 7

 اولاقف قيرطلا ىلع ينولد مهل لاق اذا لاق نم لاقو ٬ةفصلاب هولدي نأ

 يف عقوف هذخأف قيرطلا وه كلذ ن ن أ نوملعي ال مهو هذخف قيرطلا اذه

 . ىلا بحأ اذهو ةبدلا مهيلعق كلهق فلتم

 يعم : لاق ،هتعدلق ابرقع لجر دي يف حرط لجر نع لئسو : ةلاسم
 ؟ نوكي فيك موسلاف هل ليق ،ملعلا لهأ نم هاموسي نيلدع موس ليق هنأ

 ةفورعم ةيد بجوي امم ررض نم هنم دلوت املكف ماسي الو رظني هنأ لاق
 كلذ ضراع املك كلذكو .ميس موسلا بجوي ام الإ نكي ملامو .اهب هل مكح
 ام ة ةفرعمو ةحصلا دعب ماست اهنأ حورجلا كلذكو : لاق ،باودلا غدل نم

 لاق 4 افالتخا هيف نأ يعم ليق ؟ ةيح هيف حرط نإف هل ليق 4 كلذ نم دلوتي

 هياصأ وأ هتغدل ذنم مايأ ةثالث يف تامف لتقلاب فرعي امم كلذ لاق نم

 . ةيدلا هيفف مايأ ةثالث نم رثكأ يف تام ناو دوقلا هيفف

 هم فرعي ملام امأو ى لاح ىلع ةيدلا هيف نأ لوقي اضعب نأ بسحأو

 . مايأ ةتالث نم لقأ يف ناك ولو كلذ هببس نم تام اذا ةيدلا هيف نإف لتقي

 مهنمو برض نم مهنمف اولتتقاف سانأو مه اوقتلا موق نعو : ةلاسم
 وأ اعيمج مهيلع ةبدلا نوكت برضي ال نأ يبأو افقاو ناك وأ برضي مل نم

 اوقتلا وأ نيدئاك موقلا ىلا اوجرخ وأ صاصقلا كلذكو ؟ برض نم ىلع
 يف ءاكرش مهف نيدئاكم اوجرخ اذاف تفصو ام ىلعق . ةديكم ريغ نم

 داوس ىلا رظن نم ء اهقفلا ضعب لوقل برضي مل نمو برض نم مدلا
 موق لتق ىلع نيعمتجم اعيمج اوناك اذإا همد يق كرشأ دقق لوتقملا سأر

 ريمأ لوقل صاصقلاو ةيدلا يف ءاكرش مهلكف برضي مل نمو برض نم

 لتق ىلع ءاعنص لهأ عمتجا ول ۔هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع نينمؤملا

 اعيمج اوعمتجا اذا ءالؤه كلذك لتقلا يف كلذو اعيمج اهي مهتدقأل ة ةأرما

 ىلع صاصقلاق مهنيب ةرئان تناك ن نإو : اعيمج مدلا كلذ مهيلع ناك اكاتق

 . برضي مل نمو برض نم اعيمج مهيلعف ةيد ناك ناو برض نم
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 ثري : لاق . تامف هنبا هل برضف الجر رمأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ملعملا رمأ الجر نأ ول كلذكو . ةرافكلا براضلا ىلعو هديب ًالتاق سيل هنأل
 ملعملا عبتيو ى ةيدلا ملعملا ىلع س تامف 0 هبدؤيو هبرضف هدلو برضي نأ

 اهسفن هتجوز هتعنم لجر يف لوقت امف : هل تلق ةيدلاب يبصلا دلاو
 اهبرض ناو 0 دوقلا هيلعف لتقم ىلع اهبرض ن نإ : لاق ؟ تتامق اهيرضفق

 نم تتام ناف 0 هيلع سيلف حربم ريغ ابرض رهظلاو نيلجرلاو نيديلا ىلع

 .اهتيد هيلعف اهنيح
 نأ الإ ادمع الو أطخ لتق نم ثراو ثري ال هنأ ةنسلا تضمو : ةلاسم

 رمأ اذا كلذكو .هثري هنإف هتداهشب لتقو قحب هيلع دهش وأ" قحب هلتق نوكي

 قيرطلا يف حرط وأ .هثرو هبدأ نم تامفق بدألل هنبا برضب ملعملا لجر

 هتاريم لوزي امناو هثرو تام ناف هتري يذلا اهيف عقوف ًأرئب رفح وأ ًاعذج
 الاولا داقي الو ءهيرضي نم رمأ وأ ادمع وأ اطخ هيرض اذا هدي لعقي هنم

 ةبدلا هبق امناو ءهدلوب

 نأ بحنو هلتقي نأ هلف مدلا يلو هدلو ناكو هدلو ريغ لتق اذإ اماو
 لوتقملا نم لتاقلا ثاريم لزي امناو .هلتق وه ىلوتي الو هلتق يف لكوي
 هناف ه دد 7 اطخ هلتق اذا امأو ءدبي اطخ وأ ادمع هطق اذا هنم هتصوو

 . هل هتصو زوجتو > هثري

 هيلع يرجي ال هنأل هتاريم لوزي الو هثري هنإف اهوتعم لتاقلا ناك ناو

 ايبص لتاقلا ناك اذا هللا همحر هللادبع وبأ لاق حيحصلا ىلع يرجي ام

 لوقاق حبرلا نم نبغلاو ةالصلا لقعي لقاع ناك ناو سهتري هناف لقعي ال

 هناف سايقلا يف امأو هلتقل ادمعتم ناك اذا هثري ال هنأ ينم ناسحتسالاب

 . هتري هنإف اطخ هلتق اذا امأو .هثري

 - ب اطخل ١ نيب رمع نع ثب دحل عقر هزأل هتري ال هن أ نسحتس ان و

 ق اط ] نم ىلع م ايصل او لقع نم ىلع ةالصل ا : ل اق هن ] ۔ هللا همحر

 . غلب نم ىلع دودحلاو

 كلذكو سهتري ال هنأ هتراو لتق ىبص ىف يراوحلا نبا لضفلا ظفح ىف
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 هلتق نمم لتاق ثريال نأ تضم دق ةنسلا نأل بوبحم نب لئاو نع دجوي
 . لمع الو اطخي

 نم ناك اذا لوتقملا نم نيبرقألا ةيصو يف لتاقلا لخدي له : تلق
 كلذ ءاوسو لطبت نأ قحأ ةيصولاف لاز دق هتاريم نأل ال : لاق ؟ هيبرقأ
 هنأك هلتقي نأ لبق ةصاخ ةيصوب هل ىصوأ وأ مهنم هلتاقو نيبرقألل ىصوأ

 تلطب اطخ وأ ادمع قح ريقي هلظق اذاف تومي مت اذكو اذكي هل ىصوأ

 نأ دعب نم هلام نم ةيصوب هل ىصوأ مت هحرج اذا امأو ،ثاريملاو ةيصولا
 . هل ةزئاج ةيصو هذهف هحرج

 . بقثلا ةيد هيلو بلط اذا هنذأ يف هل بوقثملا يبصلا نعو : ةلاسم

 رخآلا ىلع امهدحأ مدقتي نأ ريغ نم امهدلوب نادلاولا كلذ لعق اذا لاق

 هنأل كلذ نم يبصلا تام اذا ةبقر قتع الإ لعافلا ىلع ءيش الف كلذ يف

 ةبد هيلعق لعف هن مث رخآلا ىلع نيدلاولا دحأ مدقت دقت اذإ امأو 4 احالص دارأ

 كله نإ سفنلا ةيدو بقنلا

 مدقت نأ الا اهيلع ءيش ال هنأ اهنيا ينذ ا يبقثت يتلا يف ١ ة لاقو : ةلاسم

 . ةيدلا اهيلعق اهيلع مدقت نإف . هدلاو

 اه دلو لتقت ة ة ةأرم ا يف ۔ ۔ هلل ا همحر - يلع نيب ىسوم نع يورو : : ةلأسم

 . نيملسمل ١ بتك ىق كلذ دجوي هن أ ليقو 4 اهيلع دوق ال هنا

 » ملسمل ١ هني | كرشم أ لتقف ملسم هني او كرشم لجر ن اك اذ و : ةلأسم

 دلاولا داقي الف نيملسم اناك اذا امأو .هنيد ريغ ىلع هنأل هب داقي هنإف

 . هدلوب

 يذل او دوقلا همزلي يذل ا لتاقلا نيي له تلق ددعس يب أ نعو : ةلأسم

 لتاق ثري ال لدق دقف كلذ يق ةلعل لامو ؟ ثاريملا يف قرف ةيدلا همزلت

 . هتري هنأل كلذ امناو ةرقبلا بحاص دعي اطخ الو ادمع

 دري مل هنأل ك ث اريمل ١ مرحي ال اطخل ١ لت اق ں ] به ذ اضعب ن / سح و

 هلعل نم دنع لوقلا يف هلعلو .يلا بحأ لوألاو هلعفب هسفنل ثاريملا تابث
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 . ذخألا ةمالسبو هسفن ىلا رجي هب ام دصق كلذ ىلا بهذي

 نع اعجر مت امهتداهشب لتقف هناثري لجر ىلع نالجر دهش ولو : تلق
 نإ كلذ ىف بحأو هناثري امهنا بسحأ اميف ليق دقف ؟ هناثري له كلذ
 انل هبش الاق ناو هناثري ال ليقو هناثري ال امهنا هلتقل اندمعت الاقو ءاعجر
 . هناثري امهنا اننظو

 لعلف ؟ كلذ يف ةلعلا ام هن اثري امهنأ ا ملعل ا لهأ ا نم دح أ لاق نإو تلق

 وأ هديب لتق نم لتاقلا امن إ نادهاش امهناو نيلتاقب اسيل امهنا مهيلع نم

 . كلذ يف عطتق ا اذا نم هرم اي

 وأ اعاطم رمآلا ناكو هرمأب لتقف هثري نم لتقب رمأ نمعو : ةلاسم
 رمآلا نأل هتري ال ليق هنأ يعمف ؟ لتق نم ثري له : تلق ءغعاطم ريغ

 راشأف هيلع ريشأ ولو : تلقو ءاعاطم نوكي نأ الإ هثري ليق دقو .لتاق
 هنأ يعم ام بسح ىلع كلذب رمأ اذا هثري ال هنأ ىعمق ؟ هثري له كلذب
 . ليق

 جارخا يف هنذأتسي هئافلخ دحأ هيلإ بتك اذ ا إ مامإلا نعو : ةلاسم

 مهجرخت كنذا ب اوجل ١ هيلا درف عضاوم ١ ضعي يل ١ دنجلا ٥ ةاقفن نم ىراسأ

 ةقع اص مهب تعقو ول هناف مهرش نم نم ي ثيح ق ] عضوم ا كلذ ىل ا

 نم اذه وحن وأ مهنم ةحار كلذ ىف لاق وأ ىتبغر نم كلذ ناكل مهتكلهاق

 دنع حصي ملو ىراسألا ءالؤه لتق مث هتفيلخ ىلا باوجلا ذقناو .مالكلا
 ملعي ملو مهلتقب رمأ يذلا وه هنأ الو ي مهلتق يذلا وه ةفيلخلا نأ مامالا

 هذه ىلع ن امض مهيف م امالا ىلع له هريقي م ] كل ذ همالكب اوظق مهن ا

 . ملعأ هللاو هتفصو ام ىلع مهيف مامالا ىلع نامض ال : لاق ؟ ةفصلا

 الإ كلذ هباتكب نولتقي مهنأ مهوتي وأ فاخي مامالا ناك نإ تيأرأ تلق
 يف هحرش مدقت ام الإ مهيف لقي ملو كلذب رمأي ملو مهلتقب بتكي مل وه هنأ
 لاق ؟ ال مأ كلذ يف ءيش مامالا ىلع نوكيأ مالكلا نم ةلئسملا لوأ
 هعم نوكي ن أ ال ا مهلتق ىق هيلع ن امض الو كلذ نم هير م ام ال رققتسي

 كلذ همالكب اولتق مهنأ ملع اذا نامضلا همزلي ذئنيحف همالكب نولتقي مهنا
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 . ملعأ هللاو

 رم ا ن اطلسب وه سيلو هتريشع يف ع اطم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نم نم عاطلل ين ليق 4 هنا يعم : لاق ؟ : نامض هي هيلع ع له الجر لتقي نأ هريغ

 ث وهو هيلع نامض الف ًاعاطم نكي مل اذا امأو ،مثآ وهو هيلع نامض ال

 ىأر لجر نع تلاس رثؤملاوبأ لاق س رثؤملا يبأ نم باوج : ةلاسم
 اهتحارج نم تتامق اهبرضف اهيلا ءاجف . ىرخأ هل اتخأ برضت هل ًاتخا

 ملعاف هيف عقو امم صالخلاو ةبوتلا داراو مدن لجرلا نأ مت مايأ ةعبس دعب
 ال نيذلاو » ىلاعت هللا لاق دقو .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نأ
 الو قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي
 اهيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعقي نمو نونزي
 مهتائيس هللا لدبي كئلوأف احلاص ًالمع لمعو نمآو بات نم الإ اناهم
 تانسح تائيسلا ناكم لعجيو اوبات امل مهبونذ مهل رفغي لوقي تانسح
 . اميحر اروفغ هللا ناكو حلاصلا لمعلاب

 ةثالث يف تمت ملو اهتحارج نم ىوهت مل اذا هيلع دوق الف دوقلا امأو

 ةسمخو : نوبل تانب رشع ةسمخ « ًاريعب نوسمخ ةيدلا هيلع نكلو .مايأ

 . سدس عبرأو 0 تايعابر عبرأو 0 ايانث عبرأو عذج عبرأو س قئاقح رشع

 لزاب ىلإ عدجلا نم نورشعلا هذه اهماع لزاب اهل لاقيو ضخاوم عبرأو
 نانسالا هذه لبالا نم ىطعأ نمف ث دالوألا نوطب يف لماوح نهلك اهماع
 اقيقر وأ اضرأ وأ ًألخن وأ امنغ وأ قرو ىنطعا ن ناو . اهانفصو دق يتلا

 . نهئالغ وأ نهصخر ردق ىلع نهتميقب

 اذهف .4 اهتيد وهف مهرد فالآ ةتس ىطعا نإ نيملسملا ضعب لاق دقو

 ةمأ وأ ادبع قتعي ةنمؤم ةيقر قتعي نأ كلذ دعب هيلعو 0 ةيدلا يف هيلع ام

 انوكي الو اهب ناشيعي ةبسكم ىلع ناردقي نبحيحص نييلصم نيملسم

 . امهتنامزب سانلا ىلع ًالابع

 هلل ا ىلا بتيو . ننعي اتتم نيرهش مصيلق ةيقر قتع تع ىلع ر دقي مل نإف ں
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 ني ذلا ' ي ل ايع د لق » هللا ل اق دقو .هللا ةمحر نم ساي ايي الو هرفغتسيو

 ن ٢ ليق نم هل اوملسأ او مكبر ىلإ | اويينأ او ٠0 . ميحرل ١ روفقغل ا وه هن ا . اعيمج

 . & نورصخنت ال من باذعلا مكيتأي

 نم اهيلعو ةيدلا فصن اهيلعف اهلتق يف هتكراش اهتخا تناك نإف
 ماي اصصق دجت مل ن ںا اف . , انفصو ام ىلع ة هبقر قتع هيلع ام لثم ة هر افكلا

 اه ٣ ن اك ن اف » ليبس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ دعي رصتن ا نملو « لوقي

 ملو يهتنتل اهبرضف . اهل ةملاظ اهيلع تدع ملعت يهو ٨ اهتخا ملظ نع

 ام ريغ ىلع اهبرض ناك ناو .ةرافك الو ةيد الو ادوق ىرأ الف اهلتقل دمعتي

 نم اهتثرو ٥ أرب أ ن او : ءىش اهت اريم نم هل سيلو انرك ذ ام هيلعف انفصو

 هللا لئسن هنم اهوذخأ وأ ةيدلا نم هوربأ ةرافكلا هيلعو هل زئاج كلذف ةيدلا
 . هللاب الإ انيقيفوت امو هنع تلأس ام باوج اذهو 0 قيفوتلا

 اعيمج اودارأ مث ى هلتقف لجر لتقب الجر اورمأ رفن نمو : ةلاسم
 نإ ةيدلاو دوقلا مهيلعف هل نورهاق مهو اورمأ اوناك نإ : لاق .ةبوتلا
 ناك رومأملا برهف هل نيرهاق ريغ اوناك نإو ى مدلا : اهراتخا
 ناك اذا ةيدلا وأ دوقلا مهيلعف ايبص وأ ادبع نوكي نأ الإ ةيدلا مهيلع
 . ملعأ هللاف مهريغ دبع امأو مهدبع

 ملامو درسل ىلع كلذق برض وأ لتقق هددع ددىسل رمأ اذ او : ةلأسم

 . هتبقر يف دبعلا ةيانجف هرمأي

 وه براضلا ناك اذاف تامو لجر هبرض مث ةباد هتعسل نمو : ةلأسم
 الوأ يناجلا ىلعق دعب نم ةبادلا مث لوألا ناك نإو .ةيدلا هيلعف رخآلا
 ةبانج نوكت نأ الا اذه لثم يف نوكي ام كلذكو ىوست هتيرض شرلا

 لتقي يذلا وه لوألا ثدحلاو لتقت ال اهنا ملعي امم ةرخا تناك اذا لجرلا
 . اذه يف ةيدلا .رخآلا ىلع ىرأ الف

 حرجل ا كلذ ىلع هحرجف رخآ ء اج مث احرج الحر لجر حرج | اذإ امأ او
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 نم هب ذوخأملاف ى دعب نم وأ هلعل دعب نمو هلكل ساقي نا لبق نم لوألا
 يف ناكيرش امهف كلذب تام ناف كلذ يف ناكيرش امهنأ اندنع يأرلا
 ىلعف رخآلا نود امهدحأ حرج ىهتنم فرعف تمي مل نإو ،ةيدلا وأ دوقلا

 نم صتقا ءاش نا ناكيرش امهف كلذ سبتلا ناو ،هتيانج امهنم دحاو لك
 ذخأ ءاش ناو .ةيدلا فصنب هبحاص ىلع هنم صتقملا عجتراو امهدحأ
 . هللا همحر يلع يبأ نع اندجو كلذكو فصنلا دحاو لك نم شرالا امهنم

 ىرن امف هلكاف عبس ءاجف يشمي ردقي ملف الجر برض لجر يف هنعو
 هلكأف هيلا هملسأ يذلا وه نوكي نأ الإ ىرخأ دي عبسلا نإف هبرض ريغ هل

 . لتقلا ذئنيح هيلعف

 لتقي هنإف ادمع رانلاب هقرحأ وأ قرغف رحبلا يف الجر ىقلا يذلا يقو

 ملف رحبلا يف هحرط اذاو .كلمت ال رانلا نأل ديدحلاب اذه لثم نم صتقيو
 نإف ًاليفك حراطلا ىلع دحوي : هللادبع وبأ لاقف ؟ تيم مأ وه يحأ ملعي

 هعم نكي مل نإف تلق .ةيدلا هيلع نإف نينس عبرأ ىلا لجرلا ةايح ملعي مل
 نينس عبرأ ىلا قحلاب دوهش هيلع دهشي نكلو ال : لاق ؟ سبحي له ليفك
 ةيد ردقب هلام نم فقو لام هل ناك نإف كلذ ىلا يح لجرلا نكي مل نإ
 هوأر امهنأ لدع ادهاش دهش نإف لاملا بحاصل ةرمتلا نوكتو 4 لجرلا
 : لاق ءهحرط نم تام هنأ ملعي مل نإف تلق .هي دوق وهق لحاسلا يق اتيم

 اضيأ هبقاعو مكاحلا هسبح نإ لوقأو ،دوقلا همزلي هنأ ىأرف فلتلل هضرع

 . كلذ قحتسي وهف

 وأ تامف عرصف قح الب يبص وأ لجر ىلع ىدع نم ليقو : ةلاسم
 قرس هنأ ملع نإف ةقرسل ااماف.ي .ةمهتب همهت أ ن | كلذكو .هتىد هيلعق رسك

 نا كلذكو .هل ءيش الف هياصأ ام هباصأف هنم هعزنيل هيلع ىدعق ائيش هنم

 . ىكز نم طقس

 ملف احرج رج لجر يف اضيأ أ ۔ هللا همحر - يلع يب ] نعو : ةلأسم

 نم ىوه ناك : ل اق ستام مث ًاليلق ثكم مت رخ ا هحرج ىتح ىريبب

 لمحي ناك ناف ني : لاق امهق تام مت ىناثلا هياصا نأ ىلا لوألا حرجلا
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 ةد دلا يف ن اك دقو هحرج شر ا لوأل ١ ىلعو دوق نكي مل ن ا رخآل ١ ىلع

 . اذه لثم ىف فالتخا دوقلاو

 اندنع امف تام دقو ةحضوم حرجو ةلقتم لوألا حرج ناك نإ : تلقو

 . هيف امهرمأ هبشأ اذا دحاول اندنع امهرمأ ناو لضافت كلذ ىف

 مث بهذيو ءيجي حورجملا ناكو الجر حرج لجر يف ليقو : ةلاسم
 نم ىوث مت بهذو ءاج مث هحرج لمح اذاف ٬تام مث أربي نأ لبق نم ىوت

 هللادبع نعو ،حرجلا شرا هيف امنإف هنم ةدايز الو حرجلا نم صاقتنا ريغ

 . ًاعيمج هيلع اوعمجا ۔ هللا مهمحر ۔ دايز يبأو
 تام مث هيلجرو هيدي اهب عطقف ةدحاو ةبرض الجر برض نمو : ةلأسم

 هنم عطق ناك نأو .حراوجلاب ءيش مهل سيلو ةيدلا ؤأ دوقلا هئايلوألف كلذب
 سفنلاو حراوجلا يف هيلعف هلتق مث ةحراج دعب ةحراج ةبرض لكب
 . شرألا وأ كلذ لك يف صاصقلا

 حراوجلا ةيد هل نوكي وأ هلتقي مث حراوجلاب يلولا هنم صتقي نا امأو
 . هل كلذف حراوجلا شرا هلام نم ذخأيو هلتقي نأ دارا نأو سفنلا ةيدو

 نم ائيش عطاق عطق مث تام وأ لتق مث ايح ناك نمو : ةلاسم
 كلذ امناو هتايح يف هشراك هندب يف ةبانجلا يف هتوم دعب هشرإف هحراوج

 يف صاصق الو ًائيش كلذ يف ملعن الف كلذ يف أطخلا يف امأو 4 دمعلا يف

 . تيملا
 تام ىتح ًالجر برض لجر يق ۔ هللا همحر - يلع يبآ نعو : ةلأسم

 لتقلا يف هيلعق : لاق .هيلجرو هدي عطق مث هسأر رج تام املق هحارج هيو

 كلذب هباصأ نإو : تلق .هتوم دعب هباصأ اميق شرالاو ةيدلا هيلعو دوقلا
 . كلذ لعق نم ىلع هشراو كلذ ةيد هيلعف توملا دعب لتاقلا

 اتيم ايبص عطق نمع ۔ ۔ هللا امهمحر ۔- ۔ بويحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 نع فقوي هن أ هنع دجويف يلع وب أ امأ او ،ةم أ وأ اديع هريع لاق . فيسلاب

 . كلذ
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 ال هنأ هثاريم هل نمم لجر لتقب رمأ نم لاقو .هللاديبع يبأ نع دجوي اممو

 ةيشخ عضو نإو > ًاعاطم نوكي نأ الا هتري هنأ ليق دقو : : هريغ لاق . هثري

 لاق .هثري هنأ هتراو وه نم ضعب هب بطعق احانج وأ اهريغ وإ قيرطلا يف
 . هتري ال هنأ ليق دقو هريغ

 لجرلا لتق هؤايلوأ راتخاف ادمع الجر يبصو لجر لتق اذاو : ةلسم
 ‘ ىبصل ا ةلقاع نم ب دلا فصن ريخأل | لوتقمل ا ء ايلوأ ذخأيو مهل كلذق

 . نونجملا كلذكو

 هنأل كلذ ىف ىبصل ا لخد ثح غل ايل ا نع دوقلا طقسي : لاق نم لاقو

 اطخ هالتق اناك ناو ءاندنع رثكأ لوألا ىأرلاو مدلا اذه ىف اطخلا لخد

 . ىبصلاو غلابلا امهلقاوع ىلع ةيدلاف

 ام ىلغ وهف ادمع رخآلاو أطخ امهدحأ نافلابلا هلتق اذا كلذكو
 ىلع ةيدلا فصن هئايلوألو دوقلا دمعتملا ىلع نوكي ىبصلا رمأ ىف انفصو
 " .. ءىطخملا ةلقاع

 بجي يذل | وهو دوقلا هنع طقس اطخلا هيق لخد اذإ : لاق نم لاقو

 وه لتقيو ةحراج هنم عطقي كلذكو .هتترو ىلع درلا نوكيو لتقب دوقلا هيلع
 ىل ١ عفدت هتحراج ة هبد هل نوكبو هلتق ة يذلاب ا داقي هتحر اج عطقي يذلا

 . هتثرو

 لتقي يذلا لجرلا لثم اذه سيل اولاقو ءاهقفلا نم لاق نم لاق كلذكو
 . هلتق ليق ةبدل ا فصن هلتقي يذل ا ىلع دري ىتح اهب لتقي الف ة زرم ١

 ارفاسم رم لجر يف خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلسم
 ذخأف هر اد ىل | عجرف نوفورعم موقل او : هوبرضو هلام اوذخأ اف موق هيقلف

 املق هوذخأ نيذلا موقلا ءالؤه لتق دارأو امس اهيف لعجو لسع اهيف ةبرق
 هذه الا إ متئش ام اوذ ذخ اول اقف مهنم ل اجر هيقل مهتلحم نود لصو ن ]

 اهوذخأف ۔ اهذخأ يف مهبغريل كلذب ديري - نالق ىلإ اهيدهم ينإف ةبرقلا
 ‘ هيلع ءيش ال مأ ةيدل ١ مأ دوقل ١ هيلعأ اوت امق لسعلا كلذ نم اويرشو

 هديب لتق نم ىلع دوقلا امنأل دوق الو ةيدلا هيلع نأ قيفوتلا هللابو باوجلا
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 . ملعأ هللاو

 ءيش الو لتاقلا ةلقاع ىلع وهف ةيانجب ًايبص يبص رمأ اذاو : ةلسم
 .. رمآلا يبصلا ةلقاع ىلع

 وأ ادمع هيلع اهانج هنأ يناجلا اعدا ةحراج لك لاق نم لاقو : ةلأسم
 اعداو دمعلا باصملا اعدا اذإو .هل ءيش الف أطخ هنأ باصملا يعدا

 الك يف شرالا هل نوكي نأ بحأ انأو شرالا كلذ يف نإف اطخ هنأ يناجلا

 . صاصقلا همزلي مث باصملا هيعديو دمعلا حصي ىتح نيهجولا

 هقثوأف نونجلا ينيرتعي هناف ينقثوأ لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
 . ةبدلا هيلع لاق تامق

 هوقلف الجر اوبرضي نأ ىلع اوعمتجا رفن يف يلع يبأ نعو : ةلاسم
 لبق لتق وأ هلتقف مهنم لجر هيلع فلخت مث مهضعب هبرض وأ هوبرضو
 امو مكحلاب هولتقي مل يذل ا دوق ىلع ىوقأ ام : لاقف .هنع مهفارصنا

 . ملعأ هللاو ةيدلا نم مهئربا

 اناف ؟ هتاريم كلذب لطبيأ هتراو وه تيم سأر عطق يذل ١ نعو : ةلاسم

 ١ ..هنم اث اريم هل ىرن ال

 نم ثري الو ‘ هتثرول ةلماك هب ل هيلعو هلام يف هت اريم 4ل : لا اق نم ل اقو

 . هلام سأر رئاس نم ثربو ائيش هسأر ةىد

 ناك اذا : نولئاق لاقف لتاقلا ثيروت يف سانلا فلتخا دقو : ةلاسم
 اطخ لتق اذا ثري : نورخآ لاقو 0 ثري مل أطخ وأ ناك ادمع التاق دلولا
 ثري ملو لاملا نم ثرو أطخ لتق اذا نورخآ لاقو س ادمع لتق اذا ثري الو
 . ليواقألا فعضأ اذهو ةيدلا نم
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 يك باب

 ال هنأ تفرع ي ذلا ؟ ال م أ هث اريم طقسي ] هثري نمم دح أ لتقف نيملسمل |
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 يك باب

 نبكرشملا تاربع

 ةجوزلا ثاريم تذخأو تامو هتجوزو هتنبا بتاك يّسوجم يفق لاقو

 تملسا ناو س اهل وه لاق س هنيعب اهدي يف وهو تملسأ مث ةنبإلا ثاريمو
 . هضيقت الف كلذ ضيقت ملو
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 يق باب
 ماحرألا ثاريع

 مهريغو دوعمسم نب هللاديعو بلاط يبأ ني يلعو باطخلا ني رمع ناك

 وذ نوثروبو هلل | ب اتك يف مهس هل نم ةثرول | عيمج ىلع درلا نورب | ٠,

 لهأ او تباث نيب دنز ناكو 4 .مهس وذ دحأ الو ة هيصع نكت مل اذا ماحرألا

 . م احرألا يون نوثروي الو ةترولا نم دحأ ىلع نودري ال ةنيدملا

 ۔ ملسبو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لوق ماحرألا ثاريم يق ةجحلا نمو لاق

 هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر لاق دقف ةيواعم ىلا ملس نا ىلع نيملسملا نيب

 هللا ىلص ۔ هللا لوسر هامس نبا هل لجر نوكي نأ حبقتسيق ينيا ۔ ملسو

 . لاملا تيب تيملا فلخ ام ىطعيف اتبا ۔ ملسو هيلع

 ةبصعلاب ال محرلا يف نبا وه تنبلا نبا هللا همحر ۔ رثؤملا وبأ لاق
 ضئارفلا يوذ نم دحأ ناك ام ائيش هللا باتك يف هل ضورفقمب سيلو

 لوسر لاق دقو .معلا نبا ينعي « يلاوم انلعج لكلو » هللا لوقل .معلا نباو
 ال نم ٹثر او لاحل او .هل ىلوم ال نم ىلوم ۔هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هلو تومي لجر نوكي ن أ حيقتسيو : ل اق.ي معن : رآؤمل ١ وب ] ل اق. هل ٹثر و

 فصنلاب قحأ ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نوكيو فصنلا ىطعتف ةنبا
 ىلع بجو نبملسملا لام تيي يف ثاريملا راص اذا هنأل هتنبا نم يقابلا

 حلاصم يف نيملسملا حل اصمو نيملسمل ا حلاصم ىلع ققني ن أ مامالا

 . ةيزجلا يدؤي نمم سوجملاو يراصنلاو دوهيلا

 ثرتف مأو بأل تخأ هلو تومي لجر نوكي نأ حبقتسي اضيا كلذكو لاق
 :نوملسملا هذخأيف لاملا تيبلق ىقب امو فصنلاب مأل او بألا نم تخألا

 الو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم قح نيملسملا لام تيب يف هل نم لكو
 . همأو هيبال كلاهلا تخأ هذخأت

 هل : لاق . ةيصع الو ب ] دج نكي مل اذا مأل ١ ب ] دجل | نعو : ةلأسم
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 . هريغ نكي مل اذا : لاق هريغ نمو .هلك لاملا

 تكله ةأرما نعو ۔- هللا همحر ۔ بوبحم ني دمحم هللادبع ىبأ نعو

 هللاو ثاريملاب ىلوأ معلا ةنبا نأ ىرأ ينإف اهتلاخ ةنباو اهتمع ةنبا تكرتو
 ةلاخلا ةنبالو ناثلا ةمعلا ةنبال ليق دقو لاق هريغ نمو س اهنع لسو ملعأ
 . هللا ءاش نإ هي نوخأملا وهو ثقنلا

 نع يور امهريغ هل ثراو ال هتلاخو هتمع كرت لجر يف ليقو : ةلأسم

 . ثلثلا ةلاخللو ناتقلا ةمعلل لاق هنأ باطخلا نب رمع

 نم ًاماحرأ مهلك ةثرولا ناك اذا هنأ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ةدحاو ةجرد يف اوناك اذا ءاوس ىثنألاو ركذلا نأ يعمفق ء ءاسنلاو لاجرلا

 قرف الو مدلاو ثاريملا يق دحاو ىنعم يف مهنأ إل الا يل نبي مل دحاو ىنعمب

 . ىثنالاو ركذلا نيب كلذ يف يدنع

 همع تنبل لاق . همأ اخا هلاخ وأ همع تنب كرتو تام لجرو : ةلأسم

 . لاخلل لاملا : لاق هللاديبع ىبأ نعو ثلثلا هلاخلو ناتقنلا

 هتخأ ةنباو همأل هيخأ نباو هتنبا نبا نبا كرت لجرف تلق : ةلأسم

 ثاريملاب ىلوأ هتنبا نبا نبا : لاق .هيبأل

 . اهتلاخو اهتمعو اهتدجو اهجوز تفلخو تتام ةأرما نعو : ةلأسم
 . اهتدجل لاملا نم يقب امو م سدسلا اهتدجلو م فصنلا اهجوزل لاق

 اهل ناكف ةلاخلاو ةمعلا نم برقأ ةدجلا نأل . معن : لاق هريغ نمو
 ن اكو . ملىسبو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر اهمعط ا ىتل ا ةسنل د س دسلا

 محرلا ةبارقب اهل يقابلا

 ةدجللو س ةتالث فصنلا جوزلل مهس أ ةتس نم ةلأسملا لص ا رظانلا لاق

 نم ةدجلا نأل ةبصع نكي مل نإ ةدجلا ىلع دري يقابلاو \ مهس سدسلا
 يوذ دنع م احرال ١ ثري الو > ماحرأل ١ نم ةمعل و ةلاخل و > م اهسل ١ يوذ

 . ملعأ هللاو هي لومعملاو لوقلا رثكأ وهو ةجوزلاو جوزلا ل إ ماهسلا
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 ياك باب

 مامعألاو لاوخألا تاوبع

 همأ اخأ ۔هلاخو ۔ اهمأو اهيبأل همأ اخأ ۔ هلاخ كرتو كله لجر نعو
 امم هبحن يذلاو فالتخاب اذه يف ليق دقف ،اهمأل همأ اخأ هلاخو ۔ اهيبأل
 نم لاخللو . لاملا سامخأ ةثالث مألاو بألا لبق نم لاخلل نوكي نا انفرع

 . سمخلا مألا لبق نم لاخللو ، سمخلاو بألا لبق
 اهيبال همأ اخأ هل اخو همأل هييأ اخأ همع هع كرتو ك كله لجر نعو : ةلأسم

 اذه يق ملعن الو ثلثلا اهمأ او اهيبأ نم رم مألا ١ ىخ ] لاخللو . ناثقل | مأل |

 . افالتخا

 همع ت انب كرتو تام م لجرو _ بسحأ اميق _ ددعس يب ] نعو : ةلاسم .

 به ذد ام رثكأ ١ يفو 4 م احرأل ا يف ةمومعلا نم أ © نم م اه رال يف ىلوأ ١ مهو اون اك

 . ماحرألا ضئارفب ملعلا لهأ هيلا
 تكرتو تكله ة رم ا نعو بوبحم نب دمحم هلل ا دبع ىب ] نعو : ةلأسم

 لسو ملعأ هللاو ثاريملاب ىلوأ معلا ةنبا ىرأ ىناف اهلاخ ةنباو اهمع ةنبا
 . اهنع

 وهو ثنثلا هلاخلا ةنبالو ناثلا معلا ةنبال نا ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . هللا ءاش نإ هي ذوخأملا

 ىلع مهضعب رثك اذا لاوخالاو تامعلاو تالاخلا نع هتلآسو : ةلأسم

 !ورثك وأ اولق ةمومعل ١ ىف ل اق . ريثك ل اوخ و ةدح او ةمع تن اك وأ ضعي

 . ثلثلا !ورثك وأ اولق ل اوخأل ١ يفو ء ن اثمقلا

 ثاريملاب ىلوأ ةمعلا لاق ةلاخ نباو ةمع تناك ناف تلق

 ةلاخلا وأ لاخلا : لاق .هتلاخو هلاخو همع ةنبأ وا هتمع نبا هنإف : تلق
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 : لاق . هتنبا نيا ن نباو هتمع كرت ناف : تلق ىلوأ وهف برقأ ن اك نم ىلوأ

 . هتمع نم ثاريملاب ىلوأ هتنبا نيا نبا

 هنأ يعم : لاق هتمع نيباو همع يتنبا كرتو تام لجر نعو : ةلاسم

 نيمئاق مهؤابآ ناك ولو . لاملا يف مهؤابأ ثروام مهتروي نم لوق ىلع
 ةبارقلا ىنعمب محرلا تاجردب مهٹثروي نم لوق نعو ى معلا يتنبال نوكي
 نعو 0 . نيبرقألا ةيصو ةمسق جرخت ام بسح ىلع ًثالثا مهنيب لاملا نوكي

 . ركذلا وه هنأل ةمعلا نبال لاملا نوكي ةبصعلا لزانم مهلزني نم لوق

 الو معلا يتنبا نود معلا نبال لاملا ناك مع يتنباو مع نبا كرت ولو

 ركذلل اووتسا اذا ةثرولا ماقم مهميقي نم لوق ىلعو معلا يتنبال ءيش
 . معلا نبال فصنلاو فصنلا معلا يتنبال نوكي نييثنآلا ظح لتم

 ءاهقفلا دمحم وبأ لاق .اهيتلاخو اهتخا يتنبا تكرت ةأرما : ةلأسم
 لحم امهلحم نبتلاخلا نأ مهلوق سايق ىلع يدنعو كلذ لثم يف نوفلتخي

 ىقبيو فصنلا امهلو امهما لحم تخألا يتنبا لحمو ثلثلا امهلو ،مألا
 ىلع امهنيب لاملا نوكيف اهتخاو اهمأ تفلخ اهنأكو ةسمخ ىلع دحاو مهس
 ضعب نأ يدنعو لاق . مهسأ ةتالث تخألا يتنبالو نامهس نيتلاخلل ةسمخ

 . لاملا نيتلاخلل لعجي ءاهقفلا
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 يك باب

 ماحرألا ضئارف

 ىلع .ًاخسنو ًالقن ىه ام ىلع باتكلا اذه اهتقحلا ءايضلا باتك نم
 باتكلا اذه يف ماحرألا لئاسم تدجو ينأل ناصقن الو ةدايز الب ةئيهلا
 اهلئاسم ةعسل انهاه اهتلقنف ةعساو ةحضاو ءايضلا باتك ىقو ءةرصتخم

 هللاو ثحبلا دنع هيلا ةجاحلا وعدت ام دوجو بزعي الئل . اهيناعم حوضوو
 زع ۔ هللا لاق سباعيو مصي امم ةمالسلا هلسنو س باوصلا ةباصال قفوملا
 لكب هللا نأ هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو »۔لجو
 . « ميلع ءيش

 ۔ هنع هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع ىتأ الجر نأ انل ركذ رثؤمل وبأ لاق
 يف تحفاس يتخا نا نينمؤملا ريمأ اي : لاقف 4 البا قوسي هتفالخ يف
 لبالا هذه كرتو كله هناو هتىرتشاف يبس هباصاف امالغ تدلوف ةبلهاجلا

 . نيملسملا نم دحاوك لاخلاو لاخ تتأ امنا رمع هل لاقف . ًاثراو كرتي ملو
 نبا ىلا قلطنا لجرلا نأ مث نيملسملا لبا يف تلعجو تيضقق ليالاب رمأف

 مل نينمؤملا ريمأ اب هل لاقف بوعسم نبا هعم قلطناف ريخلا هريخأق دوعسم

 ىلوأ مهضعب ب ماحرال ا اولوأو » لوقي ىلاعت هللاو محرلاب اذه ثروت مل
 ىلا تدرف " رمع رمأف ‘ معن : لاقف ؟ كلذ ىرتأ : هل لاقف «" ضعيب

 نبا هل ناكو ٧ ًاثراو عدي ملو تام حادحدلا نب تباث نأ انل ركذو ںلجرلا
 هيلع هللا ىلص ۔ هلا لوسراي لاسف ردتقملادبع نبا ةنابل هل لاقي تخا
 . هللا لوسراي ال : اولاقف ؟ ًاثراو هل نوملعت له : نالجعلا ينب ۔ ملسو
 هيلا ملسف ردتقملادبع ةنابل ابأ هتخا نبا اعدف ى ًاثراو هل ملعن ال دارأ هلعل
 . هلاخ ثاريم

 ال نم ثراو لاخلا : لاق هنأ ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نع يورو
 ىورو 6هنع لقعيو هتري هل ثراو ال نم ثراو لاخلا ربخ يقفو ؛هل ثراو
 لاق انهاه نمو 0 ثلا ةلاخلاو نيثقلا ةمعلا ىطعأ رمع نأ : نسحلاوبأ
 . ىلوأ ناك برقأ ناك نم ةبارقلاب : لاق نم مهنمو ،ليزنتلا لهأ اهب
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 مهلعجق > مهئ اي ا ث اريم : مهضعب ل اقو .» ء اوس هلك محرل اد : موق ل اقو

 محرلا بحاص نم ىلوأ نيمحرب برقأ نوكي يذلا تابصعلا ةلزنمب موق
 . م احرأل ث اريم فالتخ ١ ىرج اذه ىلعو مهدنع دح اولا

 نييبنجألا نود هوقحتساو مهيلا ثاريملا لاز امنإ ماحرألا نإ لوقأو

 ‘ ثاريملاب ىلوأ ناك برقأ ناك نم نوكي نمل بحنقف . ىلوأ مهنأل محرلاب

 اهب جتحي نم دنع ةجح نم ىوقأ مهئابآ ثاريم لاق نم ةجح ن اك ناو

 . ملعأ هللاو

 . ةبارقلاب نوطعي عضوم يف امهالك نيلوقلا انباحصأ نع اندجو دقو

 ءابآلا ثاريم ىلع اولاق نيذلاف . ءابآلا ثاريم ىلع عضوم يف دجويو

 تخألا تنبل لعج تاقرفتم تاوخا تانب ثالث تيملا كرت اذا مهنع دوجوملا

 نم تخألا تنبلو \ مهس بألا نم تخألا تنبلو مهسأ ةتالث مألاو بألا نم
 . مهتاهمأ ثاريمك ةسمخ يلع مهنيب لاملا ، مهس مألا

 سدسسلا مألا نم خألا تنب اوطعأ نيقرفتم ةوخا تانب ثالث نك اذاو

 بألا نم خألا تنب تطقسو مألاو بألا نم خألا ةنبال ثاريملا نم يقابلاو

 ثمتلا ةلاخللو ،نيثلا ةمعلل اولعج كلذكو ،اهيبأل ثاريم ال ذإ مهدنع
 . مألا ةلزنم هلاخلاو معلاو بألا ةلزنم ةمعلا ثاريم ىلع كلذ اولعجو

 ةنبال لاملا اوطعا تخأ تنيو ةنبا تنب ناك اذا ةبارقلاب اولاق نيذلاو

 ولو س برقأ تنبلا تنب نأل اهنوتروي ملو تخألا ةنبا اوطقسأو س تنبلا
 . فصنلا اهمأ ثاريم تنبلا تنبل تناك ءابآلا ثاريم ىلع دحاو لك اوطعأ
 لصألا كلذ اوكرت نكلو \ ةبصعلاب يقابلا اهمأ ثاريم تخألا تنبلو
 هربدت نمل ةيافك اذه ىفو ههفصو لوطي اذه لاثمأو .ةبارقلاب اوذخأو
 . . قيقوتلا هللابو هيلع ساقو 0 هيناعم فرعو

 تاوخا تانب ثالثو ث نيقرفتم ةمومع ةثالثو ى تاقرفتم تامع ثالث

 نود مألاو 1 خألا نيال : لاملاف س نيقرقتم ةوخا يني ةثالثو \ تاقرقتم

 الوق مايالا ضعب يف تفرع تنك دق ينإ : لاقو .مهلك ءالؤه نودو 0 هتخأ

 مهلك لوقلا ضعي يف ماحرألا نأ ۔هللا همحر ۔ دمحم يبأ خيشلا نع
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 . ملعأ هللاو ثاريملا يف ةيوسلاب

 ًاناركذ ًاماحرأ كرتو لجر تام اذإ ۔ هللا همحر ۔ دمحم وبأ خيشلا لاق

 ةنس يف الو ضرف ىلاعت هللا باتك يف مهل سيل ةدحاو ةجرد يف ًأثاناو

 ركذلا ةيوسلاب مهنيب ثاريملا ناك مهس ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر

 ناك ةجرد تيملا ىلا برقأ وه نم مهيف ناك ناو س ءاوس هيق ىثنألاو
 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » لاق هللا نأل مهرئاس نود هل ثاريملا

 ملو اونمآ نيذلاو » ىلاعت هللا لاق ،ىلوأ ناك برقأ ناك نمق “ ضعيب
 ىتح ءيش نم مهٹيراوم نم : لوقي " ءيش نم مهتيالو نم مكلام اورجاهي
 نيبو مهنيب ثيراوملا هللا عطقف مهيلع ةضيرف ةرجهلاو اذه ناك . اورجاهي

 محرلاب سيلو ةرجهلاب ثراوتلا ناكو اورجاهي ملو اونمآ نيذلا بارعألا
 ىلص ۔لوسرلا ىلا ةرجهلا يف هللا نم مهل اصصخت كلذ لك ةبارقلاو
 ةبارق يلو دوعسم نبا ينثري : ماوعلا نب ريبزلا لاقق ۔ ملسو هيلع هللا
 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » ل ا لزناف س ينوثري الو ينيد ىلع ةكمب
 . ىلوألا كلت ةيآلا هذه تخسننف « هللا باتك يق ضعيب

 ىخآ ةنيدملا مدق ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر نا سابع نبا نع
 ثري ال يبارعألا ناكو ‘ ضعب ىلع ضعب دوعيل هباحصا نم لاجر نيب

 ىلص ۔ هللا لوسر ىخآف كرجاه نوكي ال نأ دعب هنيد ىلع ناك ناو ملسملا
 هللا لوسراي : ريبزلا لاقف دوعسم نبا نيبو ريبزلا نيب ملسو هيلع هللا
 ريبزلا لاس املف ؟ نوملسم مهو يلهأ نود نم دوعسم نبا ينثرو تم نا
 ضعبيبي ىلوأ مهضعب ماحرالا اولواو ( ةرآلا هذه ىلاعت هللا لزنأ كلذ نع

 . « هللا باتك يف

 نإ سانلا اهيأ اي : لاقف سانلا بطخ قيدصلا ركبابأ نأ ةداتق نعو
 . نادلاولاو دلولا ثيراوملا ننش ىف ءاسنلا ىق ىلوألا ةيآلا لزنا هللا
 رخآ يف يتلا مألا نم تاوخألاو ةوخإلاو ةجوزلاو جوزلا يف ةيناثلاو
 ةيآلاو ،مألا نم تاوخألاو ةوخألا يف يهو هلالكلا اهيف ركذ يتلا ء اسنلا

 ناك ام كلذ خسنف ثيراوملا هللا لزنأق محرلا يف لافنألا ةروس رخآ يف

 . ةرجهلا تخسنو ةرجهلاب ثيراوملا نم هيف
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 بأل ناتخأو مأو بأل ناتخأ ناك اذإ هنأ نوملسملا عمجأ : ةلاسم

 نيثلثلا مألاو بألا نم نيتخألل : نإف بأل خأ نباو مأو بأل خأ نبا نهعم

 بألل تاوخألل ءيش الو س بألل خألا نبأ وأ مألاو بالل خألا نبالف يقب امو

 . اهيخا نبا وهو هتمع نبالا نبا بصعي امك نهيخا ونب نهبصعي الو

 ةبارقلا ىطعي : لاق نم لاق فالتخا اهثيروت يف ةبارقلاو دمحم وبأ
 بألل لعج ىلاعت هللا ناب لتعا ،ثقلا مألا لبق نمو ناتثلتلا بألا لبق نم

 كلاهلا ىقلت يتلا ةبارقلا لعجو ،كلذ لعفي نأ يغبنيف ،ثقلا ماللو نيثلثلا

 مل ةيوسلاب مهنيب مسقو ةدحاو ةلزنمب ةبارقلا لعج نمو ءءابآ ةعبرأ ىلا

 ام لثم هل لعج هتبرق تبثت نم لك مهنم ىطعأ نكلو ءابآ ةعبرأ ىلا دحي
 ةرشع ىلا بألا ىقلي ناك ولو بيرق اذهو ةبارقلا ةيصو هذه لاقو بألل

 ثاريملا ةلزنمب سيلو بيرق وهف ءابآ
 اهيلع دودرم ىقب امو فصنلا اهلف نبا هنبا كرت نمو : دمحم وبأ لاق

 هتنبال هلك لاملاف هتنبا نباو هتنبا كرتو تام لجر .لاملا عيمج اهل نوكيف

 . فصنلا هتنبالف هتدجو هتنبا ةنباو هتنبا كرت ناف س ءيش هتنبا نبال سيلو
 ىلع ةسمقلاب امهٹيراوم دعب امهيلع دودرم يقب امو ‘ سدسلا هدجلو
 ىلع لاملا سبح يق فلتخاو س عبرلا ةدجللو عابرأ ةتالث تنبلل مهسأ ةعبرأ
 الو ةبصع الو ةضيرف يوذ نم ثراو كلاهلل نكي مل اذا دلولاو نيدلاولا
 . محر

 رارحألا نم ءارقفلل هتاريمو لاحب كلذ سبحي ال : لاق نم لاقو
 رحلا ثروي ال »۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لوقل س رارحألا نم هسنجلو
 . “ رحلا ديعلا الو ديعلا

 ةجوزلاو جوزلا ثاريم دعب:نم دلولاو نيدلاولل سبحي : لاق نم لاقو
 تقبإ ام ةبصع نكت مل اذا امهل سبحي : لاق نم لاقو ءامهيلع درال هنأل
 . ةبصعلاب نوتري ال ماحرألا نأل ضئارفلا

 دلاو ناك اذإف دلولاو دلاولا عم الإ مهتاريم مهل سبحي : لاق نم لاقو
 : اتيش ديعل ا ىلع سيحيب الو هل هلك ل 0 اف دلو ق ]
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 ناك نم دلولاو نادلاولا مهو مهتاريم مهيلع سبحي : لاق نم لاقو
 هتاريم ذخأيف قتعي نأ الإ هعضوم يف ثراو لك عم ىتنأ وأ ركذ نم مهنم

 ىلع نيلوألا ةثرولا ىلا ثاريملا عجريف تومد وأ قتعي ىتح لاملا فلتي الو

 . نوثري اوناك ام

 هيلع تعمجأو ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نع ًالمجم ربخلا ءاج دقو
 الو رحلا دبعلا الو ملسملا كرشملا الو كرشملا ملسملا ثري ال هنأ : ةمألا
 دبعلا ثرون انسلو 0 لوقي كلذك هل ليق ربخلا اذهب جتحا نإف دبعلا رحلا
 ام لاح يق هل هب مكحن انكل رحلا دبعلا ثرون انك ولو دبعلا رحلا الو رحلا
 ةجراخ ءايشأ ماكحألا نم دلولاو نيدلاولا يف ءاج دق هنكلو س هيلع هانفقو
 رارقإلا هنأ ىلع ةمألا تعمجأ هنأ كلذ نم مالسالا لهأ نم مهاوس نع

 كلذكو ،كلذ ىوس ام ىق اوفلتخاو ثاريملا لاح ىق زئاج دلولاو دلاولاب
 ماكحألا يفو عفشلاو هدلوو دلاولا نيب صاصقلاو فذقلا يق مهيف لوقلا
 . ملعأ هللاو

 ءةمعو ةلاخو مأل تخأ ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم

 ةنباو لاخ ةنباو مع ةنبا .هتلاخل الو هتمعل ءيش الو س مألل تخألل هلك لاملا
 لاخلا وتب ناك ناو 0 ثملا هتلاخو هلاخ ةنبالو ناثلتلا همع ةنبالف : هتلاخ
 همع تانب ناك اذإ كلذكو س ثلثلا يف ءاكرش مهف دحاو نم رثكأ ةلاخلاو

 .لاوخأ ةثالثء ءاوس كلذ يف نهو نيثلثلا يف ءاكرش نهف ةدحاو نم رثكأ
 لاخلل ءيش الو مألاو بالل لاخلل يقابلاو سدسلا مألل لاخلل : نيقرفتم
 . ىألل

 نم هلاخلف : هيبأ نم لاخو همأ نم لاخو اهيبأو اهمأل همأ وخأ لاخ

 .ءىش اهيبأ ىخأل سيلو ،اهمأو اهيبأل همأ ىخأ هلاخل ىقابلاو سدسلا همأ

 نهنم ةدحاو لكل تالاخلل هلك لاملاف : لاخ ونيو تالاخ ثالثو مع اتنبا
 اهمأل اهمأ تخا ةلاخو اهمأو اهيبأل اهمأ تخأ ةلاخ تناك ناف 0 ث
 سدسلا بألل ةلاخللو فصنلا مألاو بالل ةلاخلل : اهيبأل اهمأ تخأ ةلاخو

 .ةسمخ ىلع نهيلع دري سدس ىقب امو سدسلا مالل ةلاخلملو نيثلثلا ةلمكت
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 فصنلا خألا ةنبالو م فصنلا ةنبالا ةنبالف : خا تنباو هنبا ةنبا
 وهو خألا ةنبال عيش الو تنبلا تنبل لاملا نأ : يريبزلا باتك يفو . يقابلا
 لاملا نأ : هنم رخآ عضوم يقو س يراوحلا نب لضفلاو رثؤملا يبأ لوق
 ةنبا تناك ناو ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نبا دمحم لوق وهو نافصن امهنيب
 . ةجرد لوا اهنال هب لومعملا اذه تنبلا تنبل لاملاو س اهل ءيش الف : خا

 ينبلو هلاخ ينبلو ناثلا معلا ةنبالف : ةلاخ ينباو لاخ ينباو مع ةنيا

 . مهددع ىلع ةيوسلاب ثلثلا هتلاخ

 روكذلا مهس دحاو لكل ء اوس مهنيب لاملاف هديأل هتخأ ىنيو بأل خأ ةنبا

 . هلك لاملاب ىلوأ يهف مأو بأل خأ ةنبا تناك ناوم ء اوس ثانأل او

 تاوخأل | تانيل هلك لاملاف .مأو بأل لاخو تاقرفتم تاوخأل تانب ثالث

 يفاب ةاىل | س دسل او . س دمو سدسبو فصن ل اخلل ءيش الو نهد تاهمأل امك

 نهنيب ةسمخ ىلع ل 0 | نوكي فنصم ١ ل اق ءٹ اريم ١ ر دق ىلع نهيلع دري

 . عجر 0 ملعأ هللاو

 اهمأ ماقم موقت فصنلا تنبلا ةنبال : تاقرفتم تاوخا تانبو ةنبا ةنبا
 . اهمأ ماقم تم اق ىقب ام مأل او 1 تخال ا ةنيالو

 ؛ثلثلا لاخللو ناثلا تامعلا تانبل : لاخ نهعم تاقرفتم تامع تانب
 لاملا مأ وبأ دجو مأل خأ نباو هلك لاملا اهل ناك ةنبا ةنبا نهعم ناك ناو

 . خأل ا نبال هلك لام ا : مأو بأل خأ ني و مأ ويأ دج

 ب و مأل م ا ةوخ ١ ل اوخ او مأل ب ا خ ] معو م و بأل ب ] تح ا ةمع

 م امعأل ا ثلثق م امعألل ن اَظل و . ل اوخألل ثلظثل اف : مأل م ] ةوخ ل اوخ و

 ىخأ معلل مهسو مهس أ ةتالث مأل او بالل بألا تخأ ةمعلل مهس أ ةعبرأ ىلع

 ناثلا ةمعلل تالاخ ةثالثو همع . لاوخألا ثلث نوكي كلذك .همأل بألا
 ء س دسلا مأل ١ لبق نم يتللو فصنلا هم أو هيبأل هتلاخل ثظقلا تال اخللو

 . ةسمخ نم يهو سدسو س دسو فصنل ١ ت اقرفتم ت امع ثرالت
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 ناثنلتلا هيتنبا ينبلف همأو هيبأل هتخأ ونبو نيتنبا ونب بوبحم نبا
 ةدحاول هيتنبا ىنبل ناك نإف : ليق س نييتنألا ظح لثم ركذلل ءالؤهل ثلثلاو

 . () همأ ثاريم مهنم لكل : لاق \ رشع دحاومو دلو

 فصنلا تنبلا ةنبا ةنبال تاقرقتم خأ تانب ثالثو ةنبا ةنبا ةنبا ةنبا

 . مألاو بألا لبق نم خألا ةنبال يقابلا فصنلاو

 ءالؤهل ثظلاو ناثلا هيتنبا ىنبل : همأو هيبأل هتخأ ونيو هيتنبا ونب

 ةرشع ةدحاولو دلو ةدحاول هيتنبا ىنبل ناك ناف ،نبيثنألا ظح لثم ركذلل

 لاملاف تاقرفتم تامع ثالثو ةنبا ةنبا تنب ،مهتدلاو ثاريم مهنم موق لكلف

 . ةنبالا ةنبال هلك

 تالاخلا ناكم نوكي نأ الإ دجلل لاملاف : لاوخاو تالاخو مأل دج

 . ناثلا تامعللو ثلثلا دجللف : مامعاو تامع لاوخألاو

 ةنبال لاملاف : ةلاخ وأ ةمعو خأ ةنبا > دجلل لاملاف : حأ ويأ دجو مع ةنبا

 . خألا ةنبال لاملاف خأ ةنبا ةنباو خا ةنبا كلذكو .خألا

 نبال ثلثلاو ناثلا خألا تانبل مأو بأل تخا نباو مأو بأل خأ تانب
 . تخألا

 . هدلاو ثاريم دحاو لكل اهيخا نباو خأ ةنبا

 » نييثنأل اظح لثم رك ذلل : ضعي ل اق . م احرأل اي ثرو نميف اوقلتخ او

 تخالل لاملاف مأل تخأو تخأ ةنبا ‘ ىننأل او ركذلا ءاوس هيق ضعي لاقو

 . خأ تنيب تناك ولو . تخألا ةنبال ءيش الو مألل

 با معلا ناك ولو > برقأ هنأل همأل خألا نبال لاملاق : مأل خا نباو مع

 وهف معل ١ امأف مأل ح ١ ني او همع هلعل ارظن اهيف ن ا .ي ملعأ هلل او يدنع مأل ا

 هلل و اطلغ كلذ ىف لعلو م احرأل ا نم د اع دقف مأل ا نم خأل | ني او ةيصع

 . ملعأ

 )١( مهمأ ثاريم موق لكل تاوخالا دلو كلذك لاق ىرخأ ةخسن يفو .
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 . ةمعلل يقب امو سدسلا خألا نبأل : ةمعو مأل خأ نبا يف هريع نمو

 ولو برقأ هنأل خألا نبال لاملاف : مأل خأ ةنباو ةمع ىرخأ ةخسن يفو
 . رنأل ١ بل اط ينأف اهنع لسو > يألل قأ مأل و بألل ةمعلا ن اك

 ثثلثلا الإ ةلاخلا نبال سيل : حبسمو رهزا لاق ةلاخ نباو ةمع نبا نبا

 . محر هنال تنبلا نبال ءىش الو تنبلل لاملاف : تنب نباو ةنبا

 : ضعب لاقف هتلاخو هلاخ الإ كرتي مل نميف فلتخا هللادبع وبأ لاقو

 انأو ثثلثلا ةلاخللو ناثلا لاخلل : ضعب لاقو ت نافصن امهنيب لاملا

 . نافصن امهنيب هنأ : لوقأ

 خأ تنيو تنب تنب ءاهتمع نود اهيخأ ةنبال لاملاف : اهيخا ةنباو اهتمع
 . ىرخألا نود تنبلا تنبل لاملا لوقو ، لوق ىلع نافصن امهنيب لاملا

 ةلاخو مأل خأ تني .خال ١ ةنيال لاملاف : مأو بأل مع خ ١ ةنباو مأل خأ تني

 معلل لوق ىلعف بأل معو نيقرفتم لاوخأ ةثالث ى خألا ةنبال لاملاف : مأو بأل
 ةسمخ ىلع ل اوخأل ١ نبي ثلل ا : ةبو اعم وب ا ل اقو . ثلتل ل اوخاللو ن اتلا

 . مهس مهنم دحاو لكل نيق ايلاو مأل او بألل لاخلل ةتالت

 ناثمقلا تامعللق : تاقرقتم تامع ثالثو تاقرفتم تالاخ ثالت

 . اهلبق يذلا لثم : ةيواعموبأ لاق ،ثلا تالاخللو

 ناثلا تامعللق : تاقرقتم تامع ثالثو نيقرقتم لاوخأ ةثالث ناك ناو

 ةلاخ تالاخل و تامعلل ترسق ام ىلع ةيواعم ويأ لاق . ثظفلا ل اوخاللو

 ةنبالو ثظلا ةلاخلل ملعلا لهأ ضعب لاق : ةيواعم وبا لاق س ةمع ةنباو
 . برق ا اهنأل عيمجل ا ةلاخلل : نورخآ ل اقو ء ن اگلظلا ةمعلا

 ةلاخ س امهريغ ثراو نكي مل نا نافصن امهنيب لاملاف لاخ تنبو ةلاخ
 . ثلا مألا ةلاخلو ناتثلا بألا ةلاخل : ةيواعم وبأ لاق ى بأ ةلاخو مأ

 لتم يف نوفلتخي ءاهقفلا : دمحم وبأ لاق ناتلاخو تخأ اتنبا : ةلأسم

 مأل | لحم امهلحم نيتل اخلا ن ] مهلوص ] س ايق ىلع ي دنعو ةلأسملا هذه
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 مهس ىقبيو فصنلا امهلو امهمأ لحم تخألا يتنبا لحمو ،ثقثلا امهلو
 ةسمخ ىلع مهنيب لاملا نوكيف اهتخاو اهمأ تفلخ اهنأكو ةسمخ ىلع دحاو
 يدنعو : لاق. قيفوتلا هللايو مهسأ ةئالث تخألا يتنبالو ناثلا نبتلاخلل

 . ملعأ هللاو لاملا نيتلاخلل لعجي ءاهقفلا ضعب نأ

 دودرم يقب امو سدسلا.ةدجللو فصنلا تنبلل ،ةدجو ةنبا ةنباو ةنبا
 لاملا عابرأ ةثالث تنبلل مهسأ ةعبرأ ىلع ةمسقلاب امهتراوم دعب امهيلع
 . عبرلا ةدجللو

 ةنبا ةنبا رثؤملا ويأ .هتلاخ نم ثاريملاب ىلوأ ةدجلاو ةلاخو حأ حأ ةدج

 تنيل لاملاف : ةنبا ةنياو نبا ةنبا ةنيا حنافصن امهنيب لاملاق : ةنبا نباو

 . نبالا ةنيا ةنيا نود تنبلا ةنبال

 ةنباو ةنبا ةنبا . نبالا تنب تنبل لاملاف : ةنبا ةنبا ةنباو نبا ةنبا ةنبا
 لاملاف : ةنبا نبا نباو ةنبا ةنبا ةنبا س نبالا ةنبا ةنبال لاملاف : نبا ةنبا
 . ناقصن امهنيب

 رشع دحأ ىلع ءاوس نهنيب لاملاف س ىرخأ ةنبا تانب رشعو ةنبا ةنبا

 كلذو ىرخا ةنبا تانب سمخو ىرخأ ةنبا تنبو ةنبا تانب رشع ى امهس
 ىرخألل ناكو تانب رشع ةدحاول ناكو هلبق نتم تانب ثالث تيملل ناك هنأ
 لاملاف انتلآاسم ريسفت اذهف ‘تانب سمخ ةلاثلا تنبلل ناكو س ةدحاو ةنبا

 ةتس نم مهس نهنم ةدحاو لكل امهس رشع ةتس ىلع ءاوس نهددع ىلع

 . امهس رشع
 لاق : مألا يبأل دجلا نود تنبلا تنبل لاملا مأ وبأ دجو ةنبا ةنبا

 الو سدسسلا مألا يبأ دجلل ناك بأ دج نكي مل اذ ! : صعب لاق رثؤملاوبأ

 . هب ذخأن

 دجلل لاملا لب : لاق نم لاق 0 رفعج نب عماج نمو ىرخأ ةخسن نمو
 وهو دجلل لاملا : لاق نم لاقو س نافصن امهنيب : لاق نم لاقو س لوق وهو
 . مدقت يذلا يأرلل هانقفصو امناو يراوحلا يبأ لوق
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 .مألا يبأل دجلا نود ةنبالا ةنبا تنبل لاملاف ٠ مأ وبأ دجو ةنبا ةنبا ةنبا
 تنب تنب نأل ةنبالا ةنبا ةنبال لاملا س مألاو بألا نم خأ ةنباو ةنبا ةنبا ةنبا
 وذ تأي مل نا اوبرق ناو بألا دلو نم خألا تنبو بلصلا دلو نم ةنبالا
 . هل مهس ال نمم قحأ نوكيف مهس

 هنأ كلذو س مألاو بألل خألا تنبل لاملاف : مأو بأل خأ ةنباو مأ وبأ دج

 لاملا ناك همآ ايأ هدجو همأل هاخأ وأ هيبأل هاخأ وأ همأو هيبأل هاخأ كرت ول

 . همأ يبأ هدج نود همأل وأ هيبأل وأ همأو هيبأل هيخأل

 خأ ةنبا .مألاو بألل خألا ةنبال لاملا : بأل خأ ةنباو مأو بأل خأ ةنبا
 بألل خألا ةنبالق يقب امو سدسلا مألل خألا ةنبالف مأل خأ ةنباو مأو بأل

 مداو . مألا

 خألا تنبلو سادسأ ةسمخ بألل خألا ةنبال : مأل خأ ةنباو بأل خأ ةنبا
 . س دسل ١ مألل

 تنيلو س ا لمم ] ةسمخ مأل او بألل خأل ١ تنيل . نيقرفتم ةوخ | ت انب ثالث

 بأل خ ا ةنيب او مأو بأل خأ ةنيب ١ بألل خأل ١ تنيب تطقسو سدىسل ١ مألل خأل

 . مألاو بألل خألا ةنبال لاملا
 ةسمخ مألاو بألا نم خألا تنبل . مأل تخأ ةنباو مأو بأل خأ ةنبا

 بال تحأ تنيو مأو : بأل تخأ ةنبأ سدسل | مألل تخأل ا تنيلو س ادىسأ

 . عبرل بأل ١ نم تخأل تنيلو ل 01 ١ غ اير ا ةتالت مأل او أل ١ نم تخأل ١ ةنيب ال

 تانب ثالث ٠ عبرل ا مالل تخال ١ ةنبال : مأل تخأ ةني او مأو بأل خأ ةنبا

 . مهس مألل تخأل ا تنيلو مهس س دسل ١ بألل تخأل ١ تنيلو مهس ]

 نم تخألا تنبل : بأل تخا نباو مأو بأل تخا نباو مأو بأل خأ ةنبا
 مأو بأل تخأ ةنبا ى عبرلا بألل تخألا نبالو س لاملا عابرأ ةتالث مألاو بألا
 نم تخالا ةنبالو . عابرأ ةثالث مألاو بألا نم تخألا ةنبال مأل تخا نباو
 ةنبا حنافصن امهنيب لاملاف ،بأل تخا نباو مأو بأل خا ةنبا ،عبرلا مألا

١٦.



 رشع ىرخأ ةخسن نمو ن افصن امهنيب ل الاف مأل تخا ني او مأل تخا

 ىلع ء اوس نهنيب ل املاف مأو ںأل ىرخ أ تخأ هلعل تنيو م أو بأل تخأ ت انب

 . امهس رشع دحأ ىلع مسقي نهددع

 ىلع مسقي ء ءاوس امهنيب لاملاف م ف بأل تخأ تنيو م أو بأل خ ح أ هني |

 يف اذه ىنعم ام يردأ ال هريغ لاق 4 امهس رشع دحأ ىلع مسقي نهددع

 . ال مأ باتكلا نم طلغ هنأ الو امهس رشع دحأ ىلع مسقي هلوق

 ةنبا .مألاو بألا نم خألا ةنبال لاملاف : مأو بأل ةمعو مأو بأل خأ ةنبا
 . بأل ا نم خاأل ١ ةني ال ل املاف م و بأل ةمعو بأل خ أ

 تخا ةنبا ةنيا 1 نم تخألا ةنيأل لاملاف مأو بأل ةمعو مأل تخأ ةنبا

 . تدعي ناو مألا نم تخألا تني تنيل لاملا : مأو بأل ةمعو مأل

 . اويرق ن ن او دجل او دجل | ينب نم برق ] اودعي ن ن او مأل دلوو بأل ١ دلوو

 ال تخأ ةنبا . خألا تنبل لاملا : مأو بأل ةلاخو لاخو مأو بأل خأ تني

 ةلاخو لاخو مأو بأل تخأ ةنبا ةنا :تخألا تنبل لاملا : بأل ةلاخو لاخو
 لاوخألاو مألا دلو نم تاوخالا دلو نأل ى تخألا تنب تنبل لاملا مأو بأل

 ناو ةدجلاو دجلا دلو نم برقأ اودعب ناو مألا دلوو ةدجلاو دجلا دلو نم
 . اوبرق

 لاخو مأ وبأ دج 0 خألا تنبل لاملا 1 بأ نم خأ تنبو مأ وبأ دج

 ىبأ دجلل لاملا : مأو بأل ةمعو مأ وبأ دج . مألا يبأ دجلل لاملا : ةلاخو

 تني اماو ةمعلا نم ىلوأ وه كلذكو س لاخلا نم ىلوأ دجلا نأ ىرت الأ مألا

 دجلا نم برقأ نبالا نبا نأل مألا ىبأ دجلا نم برقأو ىلوأ يهف تنبلا
 . بألا ىبأ

 خألا نبا ةنبال لاملا : مأو بأل خأ ةنبا نبا ةنباو مأو بأل خأ تنب تنب
 لاملا : مأو ب ںأل خأ نبا نيا ن نياو مأو أل خأ ةنبا ةنبا ةنيا. مألاو بالل

 . ناقصت امهنيب

 نبا ةنبال لاملاف : مأو بأل خأ نبا نبا ةنباو مأو بأل خأ ةنبا ةنبا ةنبا
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 : م و بأل خ ا ةنيب | ةنب ١ ةني او بأل ح ] ني | ني ا ةنب ا . مأل او بالل خال ١ ني |

 . بأل خالا نبا نبا ةنبال لاملاف

 تخا ةنبا ةنبا حناقصن امهنيب لاملاف : بأل خأ ةنباو مأو بأل خأ ةنبا
 ةنبا 0 مألاو بألل خألا نبا ةنبال لاملاف : مأو بأل خا نبا ةنباو مأو بأل
 . بألل خألا ةنبا ةنبال لاملاف : مأو بأل خأ ةنبا ةنبا ةنباو بأل خأ نبا ةنبا

 تخا ةنبا ةنبا .نافصن امهنيب لاملا : بأل خأ ةنباو مأو بأل تخأ ةنبا

 . مأل او بألل خألا نبا ةنبال لاملاف : مأو بأل خا نبا ةنياو مأو بأل

 لاملاف : مأو بأل نبا نبا نبا ةنباو مأو بأل تخا ةنبا ةنبا ةنبا ةنبا
 . مألاو بألل خألا نبا نبا نبا ةنبال

 ةثالث مألاو بألا نم ةمعلل ةعبرأ ىلع لاملا : بأل ةمعو مأو بأل ةمع
 نم ةعبرأ ىلع لاملا . مأل ةمعو مأو بأل ةمع "عبرلا بألا نم ةمعللو عابرأ
 لاملا : مأل ةمعو بأل ةمع .عبرلا مألا نم ةمعللو عابرأ ةتالت مألاو بألا
 . عبرلا مألا نم ةمعللو عابرأ ةثالث بألا نم ةمعلل ةعبرأ ىلع

 ةمعو بأل ةمع نافصن امهنيب لاملا مأل ةمعو مأل مع ىرخأ ةخسن نمو
 مع ،عبرلا مألا نم ةمعللو عابرأ ةتالت بألا نم ةمعلل ةعبرأ ىلع لاملا : مأل

 أطخ هنأ تفرع الف 0 ناقصن امهنيب لاملا بأل ةمعو مأل مع هذه ولتيو مأل
 ةخسن دوجو ىلا تدجو ام ىلع نيتلاسملا تبتكو كلذ ريغ وأ بتاكلا نم
 . كلذ نايبل ىرخأ

 ةتالث مأل و بأل ا نم ةمعلل ةسمخ ىلع ل املا : ت اقرقتم تامع ثالث

 . مهس مأل ا نم يتللو مهس بأل ا نم يتللو مهس ]

 . بأل ١ نم ةمعلل لاملا .مأو بأل مع تنيو بأل ةمع

 ةلاخللو مهسأ ةتالث مأل او بألا نم ةلاخلل : بأل ةلاخو مأو بأل ةلاخ

 . مهس مأل ا
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 م و بأل ةمع » ثلل ١ ةل اخللو ن اٹمظل ا ةمعلل م أو بأل ةل اخو م أو ںأل ةمع

 ىلع لاملا تاقرفتم تالاخ ثالث ثلثلا ةلاخللو ناتلتلا ةمعلل بأل ةلاخو

 مألل هل اخللو مهس نألل ةل اخللو مهس ا ةتالت مأل او بألل ةل اخلل > ةسمخ

 . مهس

 ناتلاخ ءثقظلا ةلاخللو ناتقلا نيتمعلل : مأو بأل ةلاخو مأو بأل ناتمع

 . ثظظلا ةل اخللو ناتقل أ ةمعلل : مأو بأل ةمعو مأو بأل ةل اخو مأو بأل

 ءثلثل ١ تالاخللو .ناثقل ١ ةمعلل : مأو أل تال اخ ثالثو مأو بأل ةمع

 بأل ةلاخ. ثظل | مأل او بألل ةل اخللو ن املا ةمعلل : مأل ةمعو م و بأل ةلاخ

 م أو بأل ةمعو مأل ةلاخ . ثقلا ةل اخللو ن اٹظلا ةمعللق : بأل ةمعو م أو

 . ثملا ةلاخللو ناثلا ةمعلل

 مألاو بألل تامعلا رشعللو ثلثلا ةلاخلل مأل ةلاخو مأو بأل تامع رشع
 ءثملا ةلاخللو ناثلا مألاو بألل ةمعلل س بأل ةلاخو مأو بأل ةمع ىناثقلا

 لاخو مأل ةمعو مع 0 ثقلا ةلاخللو ناثلا ةمعلل 0 مأل ةلاخو مأل ةمع
 ثقلا ةلاخلاو لاخللو نافصن امهنيب ناثلا ةمعلاو معللف : مأل ةلاخو
 . ثلثلا ةلاخللو ناثلا معللف مأل معو بأل ةلاخ .نافصن امهنيب

 بأل لاخ نباو مأو بأل ةمع .نافصن امهنيب لاملا مأو بأل ةلاخو لاخ

 مأو بأل لاخ نباو مأل ةمع ى برقأ اهنأل مألاو بألا نم ةمعلل لاملا مأو
 ( . برقأ اهنأل ةمعلل لاملا

 مأل ةلاخ ،مألاو بألا نم ةلاخلل لاملا : مأو بأل مع تنبو مأو بأل ةلاخ

 لاملا : لاخ ةنباو لاخ ةنبا ‘ برقأ اهنأل ةلاخلل لاملا مأو بأل مع تنبو

 - ةنباو مأو بأل لاخ نبا . بسنلا يف نييواستم اناك اذا ناقصن امهنيب

 . نافصن امهنيب لاملا مأو بأل ۔لاخ ةنبا دارأ هلعل

 بألل ةلاخلا تنبل ةعبرأ ىلع لاملا : مأو بأل ةلاخ تنبو بأل لاخ نبا
 مأل مع ةنباو مأو بأل مع ةنب ١ .لاملا عير لاخل ١ نبالو 4 ايرأ ةثالث مألاو
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 . مألاو بألل معلا تنيل لاملا

 مع تنيب .مألاو بألا نم معلا تنيل لاملا : تاقرفتم مامعأ تانب ثالث

 مأو بأل مع تنيب .مأل او بالل معلا تنيل لاملا : مأو أل ةمع تنيو مأو بأل

 . مألاو 1 معلا ةنبال لاملا بأل مع نباو مأو بأل ةمع تنيو

 تانب ثالث .بألا نم معلا ةنبال لاملا : بأل مع ةنباو مأو بأل ةمع ةنبا
 بألا نم معلا تنبل لاملا : نيقرفتم مامعأ تانب ثالثو تاقرفتم تامع

 نا تيملا نم مهؤابآ ثرو ام مهتترو ينأل : لاق كلذ ىوس ام طقسبو مألاو

 . ءابحأ ل مهؤابآ نا ناك ول

 . مهس . ١ نم ةمحل ا ند .ل مهس ١ ٣ نم . ةمعل ١ نبالو

 ىنبلف ‘ تاقرفتم تالاخ تانب ثالثو تاقرفتم تامع تانب ثالث

 . ةسمخ يلع ثلثلا تالاخلا تانبلو مهسأ ةسمخ يلع ناثلثلا تامعلا
 لاوخأ ينب ةثالثو \ تاقرقتم تامع ينب ةثالثو نيقرفتم مامعأ تانب ثالث

 مأل او بأل ا نم معلا تنيل لاملا : : تاقرفتم تالاخ يني ثالثو نيقرفتم

 . كلذ ىوس ام طقسو

 مأو بأل ةلاخ ةنبا ،مألا نم ةلاخلل لاملا ‘ بأو مأل لاخ نباو مأل ةلاخ
 ةنباو مأل ةلاخ ةنبا ى مألاو بألا نم ةلاخلا ةنبال لاملا مأو بأل مع نبا ةنباو

 مأل هلاخ ةنبال دارأ هلعل مهو انهاه مألا نم ةمعلل لاملا مأو بأل مع نبا
 . ملعأ هللاو

 ةنبا ةنبال لاملا س مأو بأل مع نبا نبا نبا ةنباو مأل ةلاخ ةنبا ةنبا
 مهسأ ةتالث بألا نم لاخلا بأل لاخ نباو مأل لاخ نبا س مألا نم ةلاخلا
 . مهس مألل لاخلا نيالو

 . مألاو بأل ١ نم ةلاخلا ةنبال لاملا : مأو بأل بأ ةمعو مأو بأل مع ةنبا

 ةنبا ى مألا نم ةلاخلا ةنبا ةنبال لاملا مأو بأل بأ ةمعو مأل ةلاخ ةنبا ةنبا
 .مألا نم ةلاخلا ةنبا ةنبا ةنبال لاملا . مأو بأل بأ ةمعو مأل ةلاخ ةنبا ةنبا
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 دلو نم برقأ اودعب ناو مألا لبق نمو بألا لبق نم ةدجلاو دجلا دلوو
 . اوبرق ناو بألا ةدجو بآلا دج

 غ ايرأ ةتالت مأل او بألل أل ١ ةمقل 7 بأل ب ] ةمعو م أو بأل ب ا ةمع

 بألل بألا ةمعل مأل بأ ةمعو بأل بأ ةمع ،عبرلا بالل بألا ةمعلو لاملا
 . عبرلا مألا نم بألا ةمعلو عابرأ ةثالث

 مألل بألا ةمعلو مهسأ ةثالث مألاو بألل بألا ةمعل تاقرفتم تامع ثالث
 لاملا : مأو بأل بأ ةمعو مأو بأل بأ مع نبا ء مهس بألل بألا ةمعلو مهس

 لاملا : مأو بأل بأ مع نبا تنبو بأل بأ ةمع ى مألاو بألا نم بألا ةمعل

 : اهلاخ نباو مأو بأل اهيبأ يخأ ةأرما مع اتنبا \ بألا نم بألا ةمعل
 . ءيش لاخلا نبال سيلو فصنلا امهنم ةدحاو لكل اهمع يتنبال لاملا

 ينبل ءيش الو اهلاخل لاملا : اهلاخو همأو هيبال اهيبأ تخأ اهتمع انبا
 .ثمثلا اهلاخ نبالو ناثلا اهتمع يتنبال : اهلاخ نباو اهتمع يتنبا ءاهتمع
 ثلثلا ةلاخلاو لاخللو ةتالث ىلع ناثلا تامعلل ةلاخو لاخو تامع ثالث

 . نامهس

 نبال ءيش الو مهسأ ةثالث ىلع تامعلل لاملا : لاخ نياو تامع ثالث
 ٠ مألل تخألل لاملا ‘ مأل خأ نباو مأو بأل خأ ةني او مأل تخأ .لاخل ١

 . مأو بأل مع تنيو مأل بأ مع ءةمعلل لاملا : مأو بأل مع ةنباو بأل ةمع

 ناثقلا نألا ةمعل : مأو بأل بأ ةلاخو مأو بأل بأ مع .مألل بأل معل لاملا

 . ثملا هيبأ ةلاخلو

 هيبأ تامعلف : تاقرفتم هيبأ تالاخ ثالثو تاقرفتم هيبأ تامع ثالت

 لثم وهو مهسأ ةسمخ ىلع ثلثلا هيبأ تالاخلو سمهسأ ةسمخ ىلع ناتقتلا

 هيبأل هيبأ ةمعل هيبأل هيبأ ةلاخو مألاو بألا نم هيبا ةمع .تاقرفتملا تامعلا

 نم همأ لاخو مألاو بألا نم هيبأ ةمع ،ثلقلا هيبأل هيبأ ةلاخلو ناثلا همأو

 بأ ةلاخو بأل بأ ةمع ى عبرلا مألا لاخلو عابرا ةثالث بألا ةمعل : مألا
 بأ ةلاخ ،ثلا مألاو بألل بألا ةلاخلو ناثلا بذلل بألا ةمعل . مأو بال
 . ثئثلا بالا ةلاخلو ناثلثلا بألا ةمعل اهلثم يهف مأل بأ ةمعو مأو بأل
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 هيبأ تالاخ ثالثو نيقرفتم هيبأ لاوخا ةتالتو تاقرفتم هيبأ تامع ثالث

 ثظلا تالاخلاو بألا لاوخألو ةسمخ ىلع ناتللا بألا تامعلف تاقرفتم

 لاخ طقسو ثلا ثلث بألا ةلاخو ثلثلا اثلث مألاو بألا ةلاخو بألا لاخلف
 ةلاخل لاملا : مأو بأل با مع تنبو مأل بأ ةلاخ .امهل ءيش ال هتلاخو بالا
 . مألا نم بألا

 نم بألا ةمعل : حأ ةمعو حأ ةلاخو مأو ب ىأل بأ ةلاخو مأو ب ىأل بأ ةمع

 هالت كلذ نم بألا ةمعل ناخثقلا مألاو نألا نم بألا ةلاخو مألاو بألا

 مأل ا ةلاخلو ٥ ال مالا ةمعل ثلثلا لا ةلاخلو مأل ا ةمعلو ثللا بألا ةلاخلو

 . ثلثلا

 ةنالثو نيقرفتم بأ تالاخ ثالثو لاوخأ ةثالتو تاقرقتم تامع ثالث

 : تاقرفتم حأ تالاخ ثالثو لاوخأ ةثالثو تاقرفتم مأ تامع ثالثو مامعأ

 ىلع نيثلا اثلث بألل تامعلل ناثلا هتالاخو بألا لاوخألو بألا تامعلف

 نم هتالاخو بألا لاخل . نيثلثلا ث هتالاخو بألا لاوخاو 4 مهسأ ةسمخ

 مامعالو بألا نم هتالاخو بألا لاخ طقسو ،نبيثظلا ثلت اث مألاو بألا

 موسقم ثلثلا اثلت اهتامعو مألا مامعالو ثلثلا اهتالاخو 1 لاوخأو مألا

 ثظ اهتالاخو مأل ا لاوخألو .مسقلا يف مأل ا لاوخا لثم مهسأ ةنالث ىلع

 بألا لاخ طقسو ثلثلا ث اثلث اهمأو اهيبأل اهتالاخو مأل ا لاخلف ثقتلا

 مأل ا لاخلو همأو هيبأل بأ ةلاخ 4 مأل ا مامعإ مسق كلذكو اهيبأل اهتالاخو

 مأل ا ةمعلو ناثلا بألا ةلاخلف مأو بأل حأ ةمعو 0 ثلثلا ث اهتالاخو

 . اهلك ماحرألا ثيراوم يرجت اذه ىلعو ثقلا

 دجلل ءيش الو بألا حأ يبأ دجلل لاملا : حأ يبأ وبأ دجو بأ حأ ويأ دج

 ةثالث ىلع لاملا : بأو مأل تخا نباو مأو بأل خأ ةنبا ةنبا إمألا يبأ يبأ
 ةنبا ى ثلتلا مألاو بألل تخألا نبالو ناتللا مألاو بألل خألا ةنبال مهسأ

 لاملا 8 ىرخأ مأو بأل خأ تنيو ىرخأ مأو بأل تخأ نباو مأو بأل تخا
 مألاو بألل تخألا تنبلو نامهس فصنلا مألاو بألل خألا تنبل ةعبرأ ىلع

 . مهس عبرلا مأل او بألل تخألا نيالو مهس عبرلا

 تخأ ونيو ثانإو روكذ بأل تخأ ونبو ثانإو روكذ مأو بأل نيتخأ ونب
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 مسقي لاملا سامخأ ةعبرأ مألاو بألل نيتخألا ينبلف ؟ ثانإو روكذ مال
 دالوأ ناك مهس مهنم دحاو لكل .ءاوس هيق ىننأل او ركذلا ةيبوسلاب مهنيب

 دالوأ نم رثكأ امهدحأ دالوأ وأ ددعلا ىف نييوتسم امهنم ةدحاو ٣

 اولق سؤرلا ىلع اهدالدوأ ددع ىلع موسقم لاملا سامخأ ةعبرأف ىرخألا
 . ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا مهس مهنم دحاو لكلق اورثك وأ

 تخألا ونب لطبو ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا لاملا سمخ تخألا تنبلو
 . بالل

 اهعير ال ا ةجوزلل سيلق مأل نم هيي أ ةلاخ ني ا ةني او هتجوز كرت نمو

 . ابيرق وأ ن اك اديعب همحرل يقابلاو

 .ًامحر تيملل برقأ هنأل مألا ىبأ دجل لاملا مأ وبأ دجو بأ مأ وبأ دج
 مأل | مأ يبأ دجلو فصنلا أل 7 يبأ دجلل بأ مأ وبأ دجو حأ مأ ويأ دج

 مأ يبأ دجللف ٤ مأ وبأ ويأ دجو مأ مأ ويأ دجو بأ حأ وبأ دج ب فصنلا

 . فصنلا مألا مأ ىبأ دجللو فصنلا بألا

 ىلع ناثلثلا تامعللف تاقرفتم تالاخ ثالثو تاقرقتم تامع ثالث
 مهس مألل ةمعللو مهس بألل ةمعللو مهسأ ةتالث مألاو بألل ةمعلل ةسمخ
 ةلاخللو مهسأ ةتالت مألاو بالل ةلاخلل ةسمخ ىلع موسقم ثلثلا تالاخللو
 . مهس مالل ةلاخللو مهس بالل

 تامعلل ءاوس اهلثم يهف نيقرفتم لاوخأ ةتالثو تاقرفتم تامع ثالث
 . ةسمخ ىلع موسقم ثلمظل ١ ل اوخأللو ةسمخ ىلع موسقم ن اٹمظل

 نبالو مهسأ ةتالت مألاو بألل لاخلا نبالق نيقرفتم لاوخأ ونب ةتالث
 ةثالثو تاقرفتم تامع ينب ةنالث ءمهس مألل لاخلا نبالو مهس بألل لاخلا

 ينبلو ةسمخ ىلع موسقم ناثلا تامعلا ينبلف تاقرفتم تالاخ ينب
 ةلاخ ةنباو مأو بأل لاخ نباو ةنبا ‘ ةسمخ ىلع موسقم ثلتلا تالاخلا

 تالاخلا ينبلف . مأل ىرخأ ةلاخ ةنبا نباو بأل ةلاخ ةنباو نباو بأل ىرخأ

 هيق ىثنأل او ركذلا ةيوسلاب مهنيب موسقم لاملا سامخأ ةتالث مألاو بالل
 سمخلا بألا نم لاوخالاو خ ينبلو ى مهس مهنم دحاو لكل ءاوس
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 .مهس مهنم لح او لكل ء اوس هيف ف ىثنال او ركذ ذل | ةيوسلاب ان مهنيب موسقم

 تني . .،ثلثل أ تال اخللو نا اطلا ةمعللف . بال همعو م و بال تالاخ رشع

 الو ائيش نل | ىلع ن ن دزد ال ت امعل ا ناب اب اب ملع او . نك ق ] نللق ثقلا

 تالاخل ١ كلذكو . لاوخأل ١ عم كلذ نم رثكأ ١ وأ ةدحاو تامعلا نك نصقني

 عم ثظل ١ نهل امن اف ا لع اصق ةلاخ . ں اك هيلع ندزي الو ثظل ١ نم نصقني ال

 . تامعلا

 نيتمعلل نهريغ ًاثراو تيملا فلخي مل ةلاخو نيتمع يف رثؤملا وبأ لاق
 نود معلا ينبال لاملاف لاخ ن نباو مع ينبا كرت ناف ءثقلا ةلاخللو ناتقلا

 . ملعأ هللاو لاخلا نيا

 اهاندجوف ماحرألا ضئارف ىف ف انرظن اناق دعي امأ رثؤملا ويأ لاق

 لزنأف نآرقلا هب لزن امو ةنسلا يهو نهودعت ال لوصأ ةعبرأ نم جرخت

 تاجوزلاو ج اوزألاو تانبلا نم اهلهأ ةيمستب ضئارفلا ىلاعت هللا
 دجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو مألل ةوخإلاو تاوخألاو
 امحر دعبأ مه نيذلا يف ةبصعلا يف كلذ دعب نم هللا لزنأ امو تادجلاو

 كرت امم يلاوم انلعج لكلو » ىلاعت هللا لوق ،ةساملا ةبارقلا محر نم
 ةيصعلا مهضعب لاقو معلا وني مهضعب لاق دقف & نويرقألاو نادلاولا

 . دحاو ىنعم ىلع ناقرفتم ناريسفتلاو

 يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » ىلاعت هللا لاق دقو لاق
 ء ايآ ة ةرشع ىلاإ | ان ةيبصعو هتنيب تني كرت 7 نأ ولق « هللا باتك

 ىلوأ او ًامحر هيل ا برق ] هتني تنيب نم هل امي ىلوأ ا ةيصع تن ذاك هبسن حصو

 ضئارقلا لهأ مدعو ةخسن دعو ضرفلا لزن املو ةيآلا سةبارقلا يف همحرب

 كرت امم يلاوم انلعج لكلو » ىلاعت هللا لوقل ستدعب نإو ةبصعلا تبثو

 . “ نويرقألاو نادلاولا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نع ةنسلا هب تعاج املو لاقو
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 ةبصعلا برقألف ضئارفلا تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ لوقي ثيح
 لوقي ركذ لجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ريسفت امنإو .ركذ لجر
 . اغلاب وأ ًاعضرم ناك اركذ

 ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو » ىلاعتو كرابت هللا لوقل وهو لاق
 ثاريملا امنإ لهاج احورحم لئاق لاق نإف “ نييثنألا ظح لثم ركذللف
 امنإو 4 ليوأتلا هفيرحتل ليزنتلاب رفك دقف نايبصلل ءيش الو لاجرلل انهاه
 . ارابك وأ اراغص ًثاناو اروكذ ينعي ءاسنو لاجرب انهاه لوقلا

 عضري نم مهنمو لافطأ مهلك تاوخأو ةوخإ كرتو كله لجر روحنك
 اهلواتو اذه ريغ لاق نمف نيفلابلل هضرفك مهل هللا ضرق ناك مطتفي ملو
 ىلاعت هللا لوق لهجو لاق ليوأتلا فرحو ليزنتلاب رفك دقف ءاسنو ًالاجر
 تناكو لاق " طسقلاب ىماتيلل اوموقت ناو نادلولا نم نيفعضتسملاو "
 مكحلا تبثأو كلذ ىلاعت هللا خسن ءاسنلا نود لاجرلل ةيلهاجلا ةمسق
 اذإ تدعب نإو ةبصعلا ىرتال و شأرابك وأ اوناك اراغص ثانإلاو روكذلل
 لصأ اذهو لاقو . برق ناو محرلا نم ىلوأ وهو اغلاب وأ آاعضرم ناك
 . هوعبتاف

 يف هللا مكيسصيوي » ىلاعت هللا لوق يناثلا لصألاو رثؤملا وبأ لاق
 نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ
 ءاسن نك ن . قو « فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو كرت ام اث

 ركذ مث لاق ى فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو كرت ام اثلث نهلق نبتنتا قوف

 ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي » لاقف ت اوخألا يف

 نإ اهثري وهو 4 رت ام فصن ذ اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كله
 ولف «كرت امم ناثقثلا امهلف نيتنثا اتناك ناف .س دلو اهل نكي مل

 هيبأل هيخأ ينبو ثانإو اروكذ همأو هيبأل هتخأ ينب كرتو كله الجر نأ

 . فصنلا وهو مهمأ ثاريم همأو هيبأل هتخأ ينبل ن اك . ًاثاناو اروكذ

 ةعبرأ ىلع مهيلع ادودرم نوكم من مت مهمأ ثاريم سدلا هىيأل هتخأ ينبلو

 هتخأ ينبلو 0 ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا ا عابرا ةثالث همأو هيبأل هتخأ ينبلق

 ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا عبرلا هيبأل
 انسلو لاق 0 نييثنألا ظح لثم ركذلل هنأ يأرلا لهأ ضعب ليق دقو لاق
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 لبق نم ءاج ث ثاريم لكو مهمأ ليق نم رم اوثرو امنإ ذإ مهنأل اذهب ا ذخأن

 نإف » مالل ةوخألا يف ىلاعت هللا لوقل اقفاوم كلذ اندجو امنإو لاق
 ضئارف لصأ انيب اذه ىلعف “ ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك
 . تاهمألا لبق نم ماحرألا

 هيتخأ ينبو هيبأو همأل هيتخأ ينب كرتو كله الجر نأ ول كلذكو لاق

 دلو همأو هيبأل هبتخأ ىدحإلو دالوأ ةرشع هيبأل هيتخأ ىدحال ناكو همأل

 ةيوسلاب مهنيب نيثلثلا انلعجف ةبصعلا ماقم عضوملا اذه يف مهانمقأ دحاو
 دحاول هيوخأ ينب كرتو كله لجر ةلزنمب مهانلعجو 0 مهتاهما توتسا اذإ
 ملو ةبصعلاب مهتاريم ناك دحاو دلو امهنم دحاولو د الوأ ةرشع امهنم

 . ءاوس م اوناكو مهئابا ثاريم مهترون

 د :7 ا ةرشع امها دحأل ن ناكو هنبأل هتخأ ينبو اروكذ | ذ همأو هيبأل هتخأ

 هيق مهد 5ان او مهروكذ د س دسلا هىيأل هتخ أ ينبل انلعجق دح او دلو امها دحألو

 وني كلذكو .ء اوس هيق مهف دحاو ةدحاولو ة ةرشع ةدحاول ناك ول نأ ء اوس

 ةرشع دحاول ناك مهتانإو مهروكذ ءاوس هيف مهف ثلثلا مهل همأل هيتخأ

 مألل نبيتح ال ا وني انهاه ر الو ل اق .ء اوس هيق مهف دح و هدح اولو

 كلذك كلذ سيلف سدسلا امهنم ةدحاو لك ىنبل نوكيف مهتاهمأ ثاريم

 اوناكو ةبصعلا ةلزنمب مهدالوأ ناك ةضيرفلا دعب تاهمألا توتسا امل نكلو

 لصأ اذهف ءاوس هيق مهف اورثك وأ اولق مهتانإو مهروكذ ثلثلا يف ءاكرش
 . نات

 نم مهئابا ثاريم لاوحألا ضعب يف مهترون انإف ثلاثلا لصألا امأو

 ت اني تثرو اهتخأ ت انيو هيخ ا ت انب كرتو كله لجر وحنك وهو تيمل ١

 . ءاوسلاب نهنيب ناثلثلا نهل نوكيف
 نود روكذلل لاملا ناك ثانإو اروكذ هيخأ ينب كرتو لجر كله ولو لاق
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 نهيي ] 7 اريم ننثروف ةيصعلاب نثري ملو محرلاب نثرو ًاثان ا نك املو ث ثانالا

 ءاوس هيف نكو

 روكذ نهعم ناك نإف ثقلا نهمأ ثاريم نثرو تخألا تانب كلذكو لاق

 ءاوس هيق ثانالاو روكذلاف

 هبخ أ تانيو ثان !و اروكذ هديأو همأل هتخأ ينب كرتو كله ول كلذكو لاق

 اورثك وأ اولق ناثلا همأو هيبأل هيتخا ينبل ناك نهعم ركذ ال ثانإ هربأل

 مهروكذ ءاوس هيف اوناك نادلو ةدحاولو دالوأ ةرشع ةدحاول ناك ولو

 . نهيبأ ثاريم نثرو ثقلا هيبأل هيخأ تانبل ناكو .ةيوسلاب هيف مهتانإو

 دحاولو تنب مهنم دحاول ناكو ةعبرأ وأ ةتالث نم ةوخإ ناك نإف لاق
 ةلزنمب ةيوسلاب مهنيب ثقلا ناك تانب رشع مهنم دحاولو ناتنبا مهنم
 كلذك نهؤابآ ىوتسا امل مهئابآ ردق ىلع مهنيب ثلثلا مسقأ الو ةبصعلا
 . اهيبأ ثاريم ةدحاو تنب هل يذلا طعأ ملو مهتانب نيب تيواس

 ثاريم مهنم دحاو لك طعأ مل بأل ةعبرأ ةوخإ ينب كرت ول هنأ امك

 دحاو ركذ مهنم دحاول ناك ولو لاق ةبصع مهتلعجو مهتيواس نكلو هيبأ
 لضفأ ملو مهنيب تيواس ةرشع دحاولو ةسمخ دحاولو ةتالت دحاولو

 انمحر اومهفاف مهينب ماقم مهتانب انمقأ كلذكو ءيشب ضعب ىلع مهضعب
 كل انيب دق نكلو ثيدح ةضيرف لكل يوسن نأ انكمي الو مكايإو هللا
 . ٹلاٹ لصأ اذهف اهوعبتاق لوصألا

 وحنك لاح يف ةبصعلا ثاريم مهٹرون انا عبارلا لصألا امأو : لاق
 ثالث دحاولو ناتنبا دحاولو تنب دحاول مامعأ ةتالث تانب ثالث كرت لجر
 مامعألا تانب ناكف .ةلاخ ينبو لاخ ينبو ةمع ينب كلذ عم كرتو تانب
 ةنبا لضفت الو ةيوسلاب هيف نكو لاملاب ىلوأ نكو ةبصعلا ماقم نمق انهاه
 ملو ةبصعلا ماقم نمق نهنأ ىرت الفأ ءاهمع تانب رئاس ىلع ةدحاولا معلا

 ثلث ةدحاولا معلا ةنبال ناكل نهئابآ ثاريم نترو ولو نهئابآ ثاريم نري
 .لاملا ثلث ثالثلا معلا تانبل تناكو لاملا ثلت رخآلا معلا يتنبل ناكو لاملا

 ةثالث مامعأ ينب اروكذ اوناك ول ناو ثانالا اذه لعفأ فيكو لاق
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 مهئابآ ثاريم مهتروأ مل روكذ ةعبرأ دحاولو ناركذ دحاولو ركذ دحاولق

 لجو زع هلوق .0 مهل ىلاعت هللا مكحب مهل تمكحف ،ةبصع مهتلعج نكلو
 ىلص هللا لوسر ةنسو “ نويرقألاو نادلاولا كرت امم يلاوم انلعج لكلو"
 ضئارفلا تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا » لاق هنأ ملسو هيلع هللا
 ىوتسا تيملا نم مهباسنأ توتسا املف لاق . ركذ لجر ةبصعلا برقالف
 محر نم ةبارق تيملل ناك نإف ،روكذلا ةلزنمب تانبلا انلعجو مهٹاريم
 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوآو » ىلاعت هللا لوق ةمحرل نإف ءالؤه نم برقأ
 تانب :7" ةمع تانب كرتو كله لجر وحنك وهو « هللا باتك يف ضعيب
 اولوأو « ىلاعت هللا لوقل هلك لاملاب ىلوأ هتلاخ تناك هتلاخو همامعأ

 تنب تنيب كرتو كله نإ اف & هللا ب اتك يف ضعبب ىلوأ ١ مهضعب ح احرأل ١

 . خألا ةنبال ءيش الو امحر برقأ اهنأل تبنلا تنبل لاملا ناك خأ تنبو

 لاق ،ماحرألا ضئارف يف اولمعق اذه ىلعف لوصأ ةعبرأ هذهف لاق

 ام رظنت كنإف همأ يبأ ابأ هدجو همأ مأ ابأ ةدج كرتو كله لجر رخآ هجوو
 كرتو كله لجر وحنك وهو هيبأل هتاريم لعجتق امهنم دحاو لك دلو ثري
 مأ هتدجل لاملا ناكو ءيش همأ يبأل نكي مل همأ مأ ابأ ةدجو همأ مأ هتدج

 مأ ىبأ ةدجل لاملا نوكيف هتنبا ثرت ام تيملا نم ثري اهوبأ كلذكو ،همأ
 . ماحرألا ثري اذه ىلعق همأ يبأ ةدج نود همأ

 هقفأ مهو فالتخا ليواقأ ماحرألا ضئارف يف ءاهقفلل قبس دقو لاق
 فلاخنق هب درفتن يأرب يأرلا اذه يف دنتسن ملو مهقلاخن انسلو ملعأو انم

 هللا باتك نم انجرختساو مهضعب لوقب هيف انذخأ انكلو مهعيمج هيق
 . ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو ىلاعت

 ذخأ اذإ هروجن الو انفلاخ نم رفكن الو نيقباسلا ءاهقفلا ضعب يأرو
 هللا باتكل افلاخم هسفن نم ايأر عرتخا وه نإو فلسلا نم دحأ يأرب

 درفناو ءاهقفلا نم نيقباسلا يأرو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو ىلاعت
 ىلص هيبن ةنس فلاخو نآرقلا ةفلاخم ىلع هنسحتساو هدحو ذاش ىأرب
 مل اذه لعق نمق ملعلاو هقفلا لهأ نم نيقباسلا يأرو ملسو هيلع هللا

 ماحرألا ضئارف لوصأ مكل انيب دقلو هبهذم ىلع الو هيأر ىلع هعباتن
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 دمحم يبنلا ىلع هللا ىلصو ٬ميظعلا يعلا هللاب الإ قيفوتلا امو اودتقاف
 . ملسو هلآو

 عيبرل ا ةجوزللف تح ] ني او مع ةنب او م و أل تح أو ةجوز : ةلأسم

 . قيفولا هللابو تخألا ىلع دودرمق ىقب امو فصنلا تخأللو

 ثملا تخألا ةنبالو ناثلا خألا ةنبالف تخأ ةنباو خأ ةنبا : ةلاسم
 . سابعلا وبأو هللادبع وبأ كلذ يأرو

 هتوخإل هلك ل املا ن ] يلع ني رهز ١ نع م أو بأل هيخ أ تنيو مأل ة ةوخ ١

 تخا نبا ءثظلا ةلاخلا نبالو ناثلا ةمعلا نبال ةلاخ نياو ة همع نبا همأل

 .ةمعو مأل خأ نبأ > تخألا ندال هلك لاملا مأل ةمع نباو مأو بأل ةمع نباو

 . ملعأ هللاو اذه ريع ًالوق اهيف نأ نظأ > ةمعلل يقب امو سدسلا خألا نبأل

 ةنبا ،ثلثلا تخألا يتنبالو ناثلا خألا يتنبال ى خأ يتنباو تخا ينبا
 ضعب لاق مشاه لاق س تنبلا نبال ءىش الو تنبلل لاملا س ةنبا نباو
 ناثلا هنم ةمعللف يقب امو اهسدس ةدجلل نأ ةدجلاو ةمعلا يف انباحصأ
 حبسم لاقو ي ةبصع ةمعلا لعج هنأل ىسوم لوق وهو 0 ثلثلا ةدجللو
 نميف يلع وبأو ناورم وبأ فلتخا ةمعلل ءيشالو ةدجلل هلك لاملا ىسومو
 لاقو هلاخ ينبل هلك لاملا ناورم وبأ لاقف . هتمع ينب ينبو ةلاخ ينب كرت
 ةنبا كرتو تام نمو 0 ثلثلا هلاخ ينبلو ناتظلا هتمع ينب ينبل يلع وبأ

 . فصنلا هتمعلو فصنلا هتنبا ةنبال حبسملاو ءالعلا نعف . هتمعو هتنبا

 ناك نإ كلذكو لاق ءيش هتمعل سيلو هتنبا ةنبال لام رثؤم ا ويأ لاق

 ء اسنو ل اجر هتخ أ ينب كرت نمو 0 .ء يش ةلاخلل سيلف ةلاخ ةمعلا عضوم

 يف ىننأل او ركذل ١ ءاوس مهلك مهنيب ث ثاريم اف ء اسنو ال اجر هتل اخ ينب وأ

 ةثرولاك سيل نيجوزلا نأل نيجوزلا عم ثري لاخلا نبا لثم ماحرألاو غكلذ
 . محرلاب نوثري امنإ

 هيبأل هتمع كرت نإف .اهل هلك لاملاف ةبصع كرتي ملو هتمع كرت لجر

 هييأل هتمعلو فصنلا همأو هيبأل هتمعلف همأل هتمعو هيبأل هتمعو همأو
 ن اف ء ت اوخأل ١ ةلزنمب اهلزن أ س دسلا همأل هتمعلو نيتظل ا ةلمكت س دسلا
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 نإو ، برقأ اهنأل ةلاخلل لاملا ليقو نهنيب لاملاف هتلاخ تانبو هتلاخ كرت
 هتمع تنب كرت نإف . ءاوس امه نافصن امهنيب لاملاف ةلاخ نباو ًالاخ كرن
 نباو مع ةنبا كرت نإف ،ثلثلا هتلاخ تنبلو ناثلا هتمع تنبلف هتلاخ تنبو

 تخا ينبا كرت نإف غنافصن امهنيب لاملاو ءاوس ةبارقلا يف امهف ةمع
 تامعو خأ تنب كرت نإف ثلثلا تخألا ينبالو ناثلا خالا ةنبالف خأ ةنباو
 فصنلا تنبلا تنبل تخأ تنبو تنب تنب ٬تامعلا نود خألا تنبل لاملاف

 اتخأو اتنب تثرو كنأك .4 مهئابآ ةلزنمب مهلزنأ . فصنلا تخألا تنيلو

 عمتجا اذإو .ةيصع تنبلا عم تخأل ا نأل فصنلا تخأللو فصنلا تنيللقف

 ةوخإلا ةلزنمب تاوخالاف تاوخألاو ةوخإلا ةلزنمب مهف تالاخلاو لاخلا

 ىبأ دجللف . همأ ابأ ةدجو هتنب تنب كرت ناف س تاوخألا ةلزنمب تالاخلاو
 . برقأ اهنأل تنبلا تنبل لاملا ليقو س تنبلا تنبلف يقب امو سدسلا مالا

 ٠ عبرلا دجلل اولاق اذه ريغ نالوق ةلأسملا هذه يف يراوحلا وبأ لاق

 يبأ باتك نم ىرخأ ةخسن نمو ىذخأن هبو لاملا عيمج دجلل نورخآ لاقو
 . همأ ابأ ةدجو هتنبا ةنبا فلخ لجر ىف فلتخا رفعج نبا دمحم رباج

 هل لاق نم لاقو .هنود اهل لاق نم لاقو .اهنود دجلل لاملا لاق نم لاقف
 لاق نم لاقو 0 يقب ام اهلو ثلثلا هل لاق نم لاقو 0 يقب ام اهلو سدسلا
 هللاو يقب ام اهلو ناسمخلا هل لاق نم لاقو 4 . يقب ام اهلو فصنلا هل

 ذخأت لاق اذه ريغ لوق اهيف يراوحلا وبأ لاق 4 ابوتكم هتدجو كلذك ،ملعأ

 . ةتلاتلا ، لاملا عابرأ ةتالث ايلعللو عبرلا ىلفسللف اهمأ ذخأت ام ةدحاو لك
 ةسمخ ىلع مسقي ناثلا تامعلل هب لومعملا لوقلا يراوحلا وبأ لاق
 سمخلا مألا نم ةمعللو سمخلا بألا نم ةمعللو سامخأ ةتالث ةصلاخللف
 . كلذ ىوس ام طقسو ةمسقلا هذه ىلع ثقلا تالاخللو

 كرت نإف . ناثلا تامعللو ث ثقلا تالاخلل لاق دقو يراوحلا وبا لاق ا

 . كلذ يوس ام طقسبو ناتقلا وهو ل

 مألا نم لاخلل نوكيو بألل لاخلا لاوخألا نم طقس يراوحلا وبأ لاق

 خألا ةنبال لاملاف بأل ةلاخو مأو بأل ةمعو مأل خأ ةنبا كرت نإف ي سدسلا
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 لاملاف بأل خأ ةنباو مأو بأل خأ ةنبا كرت نإف كلذ ىوسام طقسو مالل
 . باتكلا ردص ىف كتملعأ امك ثاريملاب ىلوأ اهنأل مألاو بالل خألا ةنبال

 مألل خأل ا تنيل لاملاف بأل ةلاخو مأو بأل ةمعو مأل خ أ تنب كرت نإق

 مأل او بالل خألا تنبل لاملا مأو بأل خأ تنب كرت نإو ،كلذ ىوسام طقسو

 هلك ثاريملاب ىلوأ اهنأل

 تامع رشع . ثلا رشعلا تالاخللو ناثلا هتمعل : تالاخ رشعو ةمع
 ةلاخلل لاملا : ةلاخو ةمع تنب ،ثقلا ةلاخللو ناتمقلا تامعلا رشعلل : ةلاخو

 ةلاخلا نبال سيلو ةمعلل لاملا : ةلاخ نباو ةمع : ءيش هتمع تنبل سيلو
 ويأ دجلافقف ةلاخلل ءيش الو مأل ا يبأ دجلل لاملا حأ ويأ دجو ةلاخ : ءيش

 . ةلاخلاو لاخلا نم ىلوأ مألا

 تاوخا تانب ثالث .مألاو بالل خألا نبال لاملا نيقرفتم ةوخإ ينب ةتالث

 ىلوأ تنبلا تنبل لاملا ضعب لاقو خألا تنبل لاملا ضعب : لاق ؟ خأ تنيو

 . ملعأ هللاو نهئايآ ث اريم ىلع ضعب لاقو

 : يلعوبأ لاق ؟ اهيبأ ابأ اهدجو اهمأو اهجوز تكرت ةأرما بوبحم نبا
 نيملسمل ضعي ن اكو : ل اق دجلل يم ةايل او ثلثل | ماللو فصنل ا جوزلل

 . عضوملا اذه يف الا نألا ماقم دجلا اوماقأو لاق بجعتي

 لقسأ نبا نبا نباو نبا نبا نبا تنبو نبا تنبو تنب : هريغ نمو

 رشع انثا فصنلا تنبلل نيرشعو ةعبرأ نم يهف ةجوزو مو بآل تخأ
 نبالو مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزللو ةعبرأ نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو
 ظح لثم ركذلل اهمهس هتمع ىلع دريق يقب ام لفسالا نبالا نبا نبا
 . همأو هيبأل هتخا تطقسو س نبيثنألا

 . دجلل هلك لاملا مأل خأ نباو مأ وبأ دج

 حأ ويأ دجو مع تنيب : خأل | نبال هلك لاملا مأو بأل خأ نباو حأ بأ دج

 تالاخلا ناكم نوكي نأ الإ دجلل لاملا لاوخأو تالاخو مأل دج س دجلل لاملا
 . تامعلل ناثلتلاو ثظلا دجللف تامع لاوخألاو
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 باب

 ةنرولا ضعب نم ىوعدلا

 ‘ رخآل | ركن أو أتخ أ امهدحأ ىعد اف نيتنب ا كرتو كله لجر نع لئسو

 هلوادحاو اهل نأ لبق نم هدي ىف ام ث اهل رقأ ىذلا نم تخألا ذخأت لاق
 َ ١رانثا

 ں

 رقي مل ولو هريغ نمو ،هدي يف ام سمخ اهل نأ ليق دقو لاق هريغ نمو

 ىلع هنيبو اهنيب مسقي هدي ىفام نإف .رخآلا ركنأو هيبأل ةجوزب رقأو تخأب

 . ةعبس نبالا ذخأيو ء نينثا ةأرملا ذخأتف ةعست

 نكي مل ةنيبلاب حص ول هنأل هدي يف ام نمث اهل ليق دقو لاق هريغ نمو
 تحصول امم رثكأ هرارقإب هسفن ىلع رجي الو هدي ىف ام نمت الإ اهل

 ةجوزللف ةي ةينامث نم ةضيرفلا ف ا تناك ك ةجوز ٠ هل ل نأ حص ول هنأ كلذو ةنيبلا

 املق ةعيس امهنم لكلو ن ن امهس ةحوزللف امهس رشع ةتس ه دجت راسكنالا

 . هدي يف ام نمت نم رثكأ هيلع اهل نكي مل كلذ حصي مل

 .هل عقي ام هتصح نم نوكي امنإف هبرقأ ام هنأ لوقي نم لوق ىلع اذهف
 لوأل ا لوقل او هنصح ىلع ث اريمل ا ةلمج نم قحتست ام ة أرملل نورخ ا ل اقو

 . رثكألا وه

 نينثالا دحأ رقأو هذه ريغ ةفورعم ةأرما هل تناك نإو لاق هريغ نمو
 نبال ا دحجو كلذ ةقورعمل ا تدحجو ةقورعمل ا هديأ ةأرم ا اهنأ معزو ةأرماب

 ذخأيو س نمثلا ذخأتو ةينامث ىلع هدي ىف ىقب ام همساقت امنإف كلذ رخآلا

 . هلك نمتلا اهل يتلاك اذه سيلو نمثلا فصن اهل نأ لبق نم ةعبس وه

 ام عيمج هلام نم ذوخأم رقمل ١ ن ا لوقن نم لوق ىلع ا ذهو هريغ نمو

 ام الإ هيلع سيل لوقي نم لوق ىلع امأو .لاملا ةلمج يف هل ةأرملا قتسحت
 فصن كلذ اهل .حصول ن ] هتصح يف قحتست قحتست امن اف هتصح يف هقحتسا

 .ه ددر يف ام نمت فصن اهل همزليو اهريغ ىلاإ | هميلستب اهل ام فلتأ اق نمخل ١

١٧٦



 رخآ ًاخأ وأ ىرخأ اتخأ ةنبالا تعداف هتجوزو هتنباو ةنبا كرت لجر نعو
 خأب ترقأ تناك نإو ،اهدي ىف ام هل رقأ يذلا مساقت اهنإف رخآلا ركنأف
 . اهدي يف ام يثلث هتطعأ

 . لام يف هقحلي هنأ انفصو هنأ لوقلا ىلع اذهو معن لاق هريغ نمو

 كلذي رقأو رخآ اخأ تخألا تعداف اهتخأو اهمأو اهجوز تكرت اذإو هنمو

 اهل اضيأو ةسمخ كلذ نم مألل نيرشع نم ةضيرفلا مألا تدحجو جوزلا

 ةسمخ ىلع اهمسقاف رشع ةسمخ تيقبو ىوعد ريغ ىلع نوكي يذلا
 نم تخاللو خالل نانثاو ةتس نم فصنلا وهو ةتالت جوزلل ناكف مهسأ

 ةعبرأ خألا ذخأيف ةتس تخألاو خألا بيصنو ةعست جوزلا بيصنف ةتس

 تخألاو جوزلا دي يف امم هقح هيف يفوتسي يذلا لوقلا ىلع نينثا تخألاو
 نأ تخألاو جوزلا نأ معزي يناثلا لوقلاو ٠ هللا ءاش نإ امهل لعج امم
 لصأف 7 ةثالث ىلع ثلثلا تخألاو خاللو فصنلا جوزللو سدسسلا مألل

 ةينامث نم نامهس ماللف ةتس يف ةبورضم لوعت اهنأل ةينامت نم ةضيرفلا
 ةينامث نم ةثالث جوزللو .لاملا عبر رشع انثا كلذف ةتس يف ةيورضم

 يف ةيورضم ةينامث نم ةتالث تخاأللو رشع ةدنامث كلذق ةتس يف ةبورضم

 دد يف ام ثلت وهو لاملا ثلث يثلث معزت تخألاو . . رشع ةرنامتث كلذف ةتس

 .اهدي يف ام ثلث سدس عبر اثظو اهدي يف ام ثلت هسادسأ ةعبراو تخألا

 تدحجو اتخأ اهل نأ جوزلا رقأف اهمأو اهجوز تكرت ةأرما : ةلاسم

 ذخأتو ةتالت جوزلا ذخأيف ةسمخ ىلع جوزلا دي ىف ام مسقي هنإف تخألا

 . ثلثلا تخلأللو فصنلا جوزلل ن ا ليق نم نيسنت ا تخألا

 نم ةتالث جوزللو ةتس نم ةتالث تخألل نوكي ليق دقو لاق هريغ نمو
 نم نانثا اهل رقمللو ةعبس نم ةتالث جوزلل ناكل رارقالا حص ولو ،ةتس
 هسفن ىلع رقي الو ةحصلا ليبس ىلع هدي يق ام عبس اهل نوكيق ةعبس

 جوزلا رقأف مأو بأل اتخأو اهجوز ةأرملا تكرت اذإو س حص ول امم رثكاب
 جوزلا دي يف ام نإف ٠كلذ ةفورعملا تخألا تركنأو مأو بأل ىرخأ تخأب
 . ةعبس نم نانثا اهلو ةعبس نم ةثالث هل ةسمخ ىلع مسقي

 ة رم ا تكرت اذاو هدي ىف ام عيس ىلوأل ا لثم هذهو لاق هريغ نمو
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 دد يفام ناف تخأل | تركنأ او بأل تخأب جوزلا رقأف مأو بأل تخأو اجوز

 نم ةثالث جوزلل نأل دح او تخلأللو ةتالث جوزلل ة هعبر ] ىلع مسقي جوزل ١

 . ةعيس نم ادح او تخلأللو ة هعبس

 حص ول لاملا عبسب اهل رقأ هنأل لوألا لثم يدنع اذهو لاق هريغ نمو

 تخأب رقأ ول كلذكو هنمو 0 هدي يف ام عبس فصن اهلف اهل رارق الا كلذ

 . خأ وأ

 ولو ث بألل تخألا ىف لوقلا اذه ىف لوألا لثم اذهو لاق هريغ نمو

 نينثا اهل نأ لبق نم هدي يف ام سمخ اهيطعي هنإف تخأو خاب رقأ ناك
 . ةينامث نم ةتالت هلو ةينامث نم

 يف ام عبر اهلف حص ول نإ لاملا عبرب اهل رقأ دق اذهو لاق هريغ نمو
 .مهس امهنم دحاو لكلو ةتس هل نوكيف ةينامت ىلع هدي يف ام مسقي هدي

 ام نإف تخألا تركنأو مأب جوزلا رقأف بأل ًاتخأو اجوز تكرت اذإو هنمو
 هلو ةينامث نم نينتاب اهل رقأ هنأل ةثالث جوزللو نامهس مألل امهنيب هدي يف
 . ةينامت نم ةثالث

 اذإو ى لاملا عبرب اهل رق أ هنأل هدي د ي : عبر اهل نوكي لاق هريغ ن نمو

 . كلذ لثم هلو ة هتنس نم , ةثالث اهل رق ] هنأل نيفصن هدي ىف

 عابسأ ةثالث وهو ةعبس نم ةثالثب اهل رقأ دق اذهو لاق هريغ نمو
 ىعد اق هتنب داو هترم كرت لجر نعو ءه دب يف ام غ ادس ا ةتالت اهلو .لام ١

 ةعبرأ ىلع ه٥هدد يف ام همساقت امهنإف هديأل ىرخأ ُ ةأرما نيتنيالا دحأ

 . امهس نورشعو ادحاو نباللف امهس نيرشعو

 يف ام مسقيو ٥ه دد ىف ام نمت فصني اهل رق ] دق ١ ذه ل اق هريع ل اق

 نم رشع ةسمخ هلو رشع ةتس نم مهس اهل نوكيف رشع ةتس ىلع هدي

 اهتقدصف ةأرماب نيتنبالا ىدحإ ترقأف نيوبأو نيتنبا لجرلا كرت اذإو
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 دح او نوثالت نيوباللو نوتس س نيتنباللف ء . نيعست نم ةضيرفل ا ث نإ اف ا ١

 . ةعيس ٥ ةأرمللو ة ةعبس ن نيرشعو ةعبر ] ةني ال ١ طعأ ف نوعير أو

 مهس امهنم دحاو لكل نامهس نيوبألل ةتس نم ةلاسملا لص أ هريغ لاق

 ى لح ا بيصن ذخف ٤ ن امهس امهنم ة ٥ه لح و لكل ة هعير ] ن اتَظل ١ نتنباللو

 ةدن امث يف ةتالت برص ذاف ةتالث كلذف امهس مأل | بيصنو نبمهس نيتنب ال ا

 مأللو ةتالث نمثلا ةجوزلل س نيرشعو ةعبرأ نوكيف ةجوزلا مهس جرخم وهو
 ةني ال ١ رقت مل ولو > امهس رشع ةعبر ] ةنياللو مهس ا ةعيس ىقبي ام ثلث

 . ة " ةعستو امهس

 يذلا لوقلا يف هذه نكلو لاق ام لدع ىلع فقأ مل لاق هريغ نمو

 يف ام عستب اهل ةدحاو لك ترقأف لاملا عستي ةأرملل اترقأ امهنأ هي لوقي

 . امهدحأ وأ اعيمج اترقأ دارفنالاو دارفنالا ىلع اهمساقت اذه ىلع اهدي

 حىرخ أ ة رماب اب ة رم ترقأف هب بويأو هتنب داو هن رم ا كرت لجر نعو هنمو

 . اهدي ىف ام فصن اهيطعت لاق

 هلك لاملا نمث لصحتو لاملا نمث فصنب اهل ترقأ هذه لاق هريغ نمو
 ترقأف هتأرماو هبوبأو هتنبا كرت اذإو هنمو "نيفصن اهدي ىق ام اهمساقتق
 هتنبا كرت نإو س اهدي ىف ام فصن اهيطعت اهنإف ىرخأ ةأرماب ةأرملا
 خالل ةثالث ىلع اهدي ىف ام اهمساقي هنإف ًاخأ ةنبالا تعداف هتأرماو هيوبأو
 هنإف ةثرولا ةيقب دحجو تيملل ةنبا مألا تعدا نإو ثدحاو اهلو نانتا
 . نيمهس يق يه برضتق اهدي يق ام اهمساقت

 نامهس ةنيإللو مهس مألل نوكي نأ دارأ هنأ انعم ي ذلا لاق هريغ نمو

 . هبهذم ىلع

 اهمساقتو لاملا عست يثلتو يعستب اهل رقي هنإف لوألا لوقلا ىلع امأو
 . اهدي ىف ام عبس اثلثو اهدي ىف ام اعبس اهل نوكيف اهدي يف ام
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 .هريغ نم اهل تناك ةنبا جوزلا ىعداف نيوبأو أجوز تكرت ةأرما نعو

 . ةتس ةنياللو رشع ةتالث

 نم ةتس تنيللو رشع ةثالث جوزلل ل ارأ ا هن ] انعم ي ذل ١ ل اق هريع نمو

 امم امهس رشع ةتالث نم مهسأ ةتسب اهل رقي وهو كلذك وهو رشع ةثالث
 . ب اتكل | ريع نمو . 9 0 | فصن نم ٥ دب ىق
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 باب

 تراوب رارقالا

 ضورعم دجوي اميف هللا امهمحر يلع نب ىسوم ىلع يبأ باوج نمو
 . يدر اوحل ١ يبأ ىلع

 وأ تخأ وأ مأ محر هلو همع نباو هتراو هنأ لجرل رقي لجر نع تلاسو
 دقق .يلامب بهذيل كلذي ديري امنإ تخألا تلاقف كلذ هيشي ام وأ تخأ نيا

 رقملاو رقملا رارقإ ملع اذإ لاق نم نيملسملا نمق يأرلا يف فالتخالا عقو

 نم مدقت ام ىلع هثري هنأ اضعب امهضعيل امهتحصو امهتايح يف هل

 . ذخأن هيو م احرألا نود امهر ارقإا

 يع دملا ميقي ىنح ث ت اريملاب اد ىلوأ مهضعب ح احرأل | اوملوأ ل اق نم مهنمو

 مل هي ذخأ نمو هل مت ثاريم | هب قحتسي د ام ىلإ ا تيمل او هيسني ةنيب ث اريملل

 . هطخب

 ةحص يف ٹثر او عم ٹر اوي هر ارقإ ا ٠ روجي ال هن أ ل اق نم ل اقو هريغ نمو

 ةضيرف يذ نم ةثرول نم دح أ هل ناك ام دلو وأ دل اوي ال ا ضرم يف الو

 . ةجوز وأ جوز وأ محر وأ ةبصعوأ

 عم زوجي الو جوزلاو ةجوزلا عم ثراولاب هرارقإ زوجي لاق نم لاقو
 . ةثرولا رئاس

 نم هب لمعي يذلاو دلوو دلاوب الإ ثراوب هرارقإ زوجي ال لاق نم لاقو

 يف سيلو دلو وأ دلاوب الإ ةثرولا عيمج عم ثراوب هرارقإ زوجي ال هنأ كلذ

 امهتايح يف ادهاش كلذ نوكي نأ الا ضرم يف الو ةحص يفق قرق كلذ

 . ملعأ هللاو بسنلا ةرهشب ةرهشلا قيرط نم كلذ فرعيو

 ناك هنأو هتأرما اهنأ ةأرماب رقأ لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم

 ال ا ةنيب اهل حصي ملو ٥هر ارقاب د ,هترت له ت رام مت ت ةريرسل ١ يف اهب جوزنم
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 رقأ اذإ اذهف تلق ىدلاو وأ دلوب رقي نوكم نأ الا هثرو هنأ حص دق ثراو

 هل تلق . اذه يف ء ءاوس ةحصل او ضرمل ١ يف هن ] يعم ل اق . ضرمل ١ يف هي

 يذلا الإ ثراو هل ملعي مل ولو هضرم يف دلو وأ دلاو ريغ ثراوب رقأ نإف
 هنأ يعمف ثراوب رقأو ثراو هل نكي مل اذإ لاق 0 هرارقإ تبثي له هب رقأ

 نم هل ملعي سيلو مأل خأ وأ محر هل ناك نإف تلق .هل هرارقإ تبثي ليق

 محر هل ناك اذإ لاق ؟ تبثي له هتبصع نم هنأ لجرب رقأ مث دحأ ةبصعلا
 ىلع هتبصع نم هنأ هب رقأ يذلاب هرارقإ تبثي مل نيملسملا لوق يف هثري
 دل او نوكي نأ ال ا ثر و عم ثر اوي هر ارقإ ا روجي ال هنأ كلذي لوقي نم لوق

 نم ناك نم عم ثر اولاي اد ٥ ر ارق ١ زوجي ليق دق هن أ يعمو 0 يعم اميق دلو وأ

 لك عم ثر اولاي ا هر ارقإ ا زوجي ليق دق هلعلو . دلول او دل اول ا عم ال ا ةثرول ا

 ال ث تبتر اوي ه٥ر ارقا | زوجي ال ليق دق ىسعو > ًاضبأ ١ دلول او دل اول ١ عمو ثر و

 . ريثك اذه يف مالكل و وه هنأش نم كلذ سيلو امهريغ الو دلو الو دل اوب

 روجي ل اق نم ل اقف ةصاخ ةجوزل ١ يف فلتخا دق هن ] يدنع كلذكو

 هيلع تبثي لاق نم لاقو .اهب هرارقإ زوجي ال لاق نم لاقو ءاهب هرارقإ
 ىنعم ىلع هلام ىف ث ثاريم ا تيثي الو ني دلا ةلزنمب هنأل ق ةادصلا اهل هر ارق اي

 نإف ةثرولا نم دحأب هرارقإ زوجي ال هنأ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق .هلوق

 رارقالا نع تكسي نأ هدنع وه هل له هنأش نم وه سيلو هريغ ىلإ كلذ
 > هثراو هنأ وه ملعي يذلا ثراولا

 كلذ عقدي ملام دلو وأ نيدلاوب الإ بسنب دحأ رارقإب تبثي الو : ةلأسم

 ىلع ساانلا فراعت يف كلذ زوجي ال نأ الا اريبك وأ ن اك اريغص هي رقملا

 ريغصلاب ريبكلاو ادلو ريبكلاب غلابلا ريغ ريغصلا رارقاو هوجولا نم هجو
 رقي نأ الإ هبسن تبثي مل نيدلاو وأ دلو نم بسنلا لوهجمب رقأ نمو 4 ادلاو
 كرشي رقملا نإف ةنيبب حص ول نأ هتاريم يف ثراولا كراشي نمم ثراو هب
 رقملا نوكي نأ ريغ نم هتاريم نم هدي يف ام لضفقي هيدي يف اميق هي رقملا

 ةنيبلا ةحصب الإ هريغ نم الو هلسن نم هدعب ناك نمل الو رقملل ثراو هب

 بسن نم حصي 1 ثراو ال نمم رارقإلا نإف ثراو هل نوكي نأ الإ ةلداعلا
 . هريغ نكي مل اذإ هل رقأ مل زئاج محر وأ
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 اذإ محر وأ بسن نم ثراو الو بسنب تيملا رارقإ زوجي الو : ةلاسم

 بسنلا حيحصلل ثاريملا نوكيو لدع يدهاشب محر وأ بسن يذل حص
 نيدلاولا دحأ رارقإ تبثي الو ةدلاو وأ ادلو وأ ادلاو هب رقملا نكي ملام
 .تانيبلاب حص ام الإ ةماعلا مكح مهاوس نميف ماكحألا نوكتو دلولاو

 ملسأ مث دبعو رح وأ كرشمو ملسم نيب دلولاو نيدلاولا رارقإ ! ناك نإو
 رقأ نإو ،تباث بسنلاو امهٹاريم امهلف ثاريملا كردأف دبعلا قتعو كرشملا

 ةنيب الو هتاريم هلف هنم هتاريم هب رقملا بلطو توملا ضرم يف 1 مهدحأ
 تبثي كلذكو ٧ ةدلاو وأ دلاوب ملحلا غلبي ملام ريغصلا رارقإ زوجي الو .هيلع

 حص نم ثراوتي امك مهدعب نميف نوتراوتيو دلولاو نيدلاولا نيب بسنلا
 . ادبأ اولفسبو اولع ام تابصعلاو و مهلوسنو مه ةنيبلاب

 . ةحص الب بسنلا يق همع نب 7 هنأ لجر ىلإ

 لاقف هيلإ بسني ناك يذلا لجرلا نع لئس توملا لجرلا رضح املف
 :تخأ وأ تنب تيمللو ءابآ ةرشع ىلإ وأ ءابآ ةسمخ ىلإ ىناقلي نالف معن
 زوجي الو دلولاو نيدلاولاب ةثالثب الإ رارقإلا زوجي ال اولاق مهنأ ملعاف

 رارقإ سيلو ةلداعلا ةنيبلاب الإ بسنلا اذهب حصي الو ءالؤه ريغب رارقإلا
 . اولاق ام ىلع دلولا وأ نيدلاولاب الإ هرارقإ زوجي الو ءىشب انهاه تيملا

 كلذ عفدي ملام دلولاو نيدلاولاب الإ بسنب دحأ رارقإ تبثي الو : ةلأسم

 ثراولا رقي نأ الإ ةحصب الإ هبسن تبثي مل كلذب رقأ نمو س هب رقأ يذلا
 . ةثرولا ةيقب مزلي الو هدي يق اميق هكرشيق هعم ثراوب

 نكي مل اذإ زئاج هثراو هنأ يصوملا هل رقأ نم لكب رارقإلاو : ةلئسم

 ىلوأ وهو هتر او هن ] رق ] نمل وأ ٥ اجل ا ثيح هل امو سنجل | ال ا ةيصع الو محر

 . سنجلا نم

 مهدنع رارقإلا زوجي الف ةبصع وأ محر نم ثراو كلانه ناك نإف
 . لدع يدهاشب هيسنل حصي نأ الا ثراوب

 ةجوزلاو جوزلا عم ثراوب رارقإلا زوجي ال ليق دقو معن هريغ لاق
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 رقي نأ الإ ءالؤهب هرارقإ زوجي هنإف دلولاو ةدلاولا و دلاولا الإ اضيأ
 هيلع سبح نيكولمم ءالؤه دحأ ناك اذاو .هب رقأ ام فالخ هنأ ملعي ءيشب
 ةثرو ىلإ كلذ در اوتام نإو هيلإ عفد قتع نإو هب ىرتشا عيب ناف هتاريم
 رارحألا لوألا ةثرو ىلع كلذ دري هريغ لاق س مهريغ

 اذإ ءايشأ ةعبرأ يف قدصيل لجرلا نأ يأرلا لهأ ضعب لاقو : ةلأسم
 ‘ يالوم اذه وأ ينجوز هذه وأ يتبا اذه وأ يبأ اذه لاق اذإا . اهب رق

 دهشمب نم ءيجي نأ الا قدصت مل ينبا اذه تلاق اذإ ة ١ أرملا ن ا ضعي ٣

 هوب أ رضحيو نالق هوي و ينب ا اذه "لوقت ن ن أ ال ١ لاق نم لاقو 4 اهتدالو ىلع

 اعدا اذإ لجرلا هيف قدصي اميف ةقدصم يه لاق نم لاقو 8 اهقدصيف
 . انيلإ نيلوقلا بحأ وهو دلولا

 نأ اموق دهشأف توملا هرضحو دنهلا لهأ نم ءاج لجر نعو : ةلأسم
 طلتخاف كولمم همالغ رخآلاو هنبا امهدحأ نأ ةنيفسلا ىف اناك هل نيمالغ

 اغلب اذإف اغلبي ىتح هلام نم امهيلع قفني لاقف كولمملاو هنبا دوهشلا ىلع
 اميف لاملا ىلع ناحلطصي نانوكيف ربخلا اربخأو لاملا امهيلع سبح

 اذاف نييبص اناك ام ةهيشلاب امهيلع عقت د ةبرحلا نأ كلذو هريغ لاق

 ىلا ةلاحم الو هديس لام يف رخآلاو "7 يق ةققنلا يبصلل ناك رقملا تام

 امهدحأل مكحي الو ثاريملا يف ةموصخلا امهنيب ناك اغلب اذإق اغلبي نأ

 ةنيب وأ امهنيب قاقتا نم نع ال ا إ ء يشب امهدحأل مكحي ال كلذكو .هنيعب ءيشب

 ثاريملا نم ءىشب . هل مكحي مل امهدحأ تام نإو ،دلولا هنأ امهدحأل

 حصت ةبصع الو يح دلاو الو هل دلو ال لجرلا تيأرأ هل تلق : ةلاسم
 رقأ وأ هيبأل وأ همأو هيبأل هيبأ ىخأ همع نبا هنأ لجر رقأف نيلدع ةداهشب

 ثراو ال هنأو هوخأ هنأ وأ همع هنأ لجر رقأو همأو هيبأل هيخأ نبا هنأ لجر

 . هنم ءاعدا اذه مأ هل رقأ امب هل رقأ يذلا تبتي له هريغ هل

 ةبصع الو ةضيرف يذ نم ثراو هل حصي مل اذإ ليق دق هنأ يعم لاق

 . هثارمب قحأ نوكيو ركذ نمم ثراولاب هرارقا زاج محر الو
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 مأ ةيصولا جرخم جرخي ثراولا اذهل كعم اذه هرارقإ نوكيف : هل تلق
 .دلولاو دلاولا وأ ةجوزلاب رارقالا تبثي نم لوق يف ثراولاب رارقإلا جرخم
 اذإف هل تلق .ةيصولا ةلزنمب ال رارقإلا ةلزنمب هنأ اوبهذ مهنأ يعم لاق
 ثراو هنأ هب رقأ يذلا اذه نود هتاريمب قحأ ناك محر يذ نم ةبارق ناك

 هنأ يعم لاق ؟ اذه همحر نم ىلوأ ناك هلوق ةنيبلاب حصي ملام ىلإ ةبسنو
 . كلذ ليق دق

 هرارقا نأ لوقي نم لوق يف هتاريمب ىلوأ محرلا وذ ناك ملو هل تلق
 نم جرخي امنإ اذهو ةحصلاب ثاريملا تباث محرل ا وذ هنأ يعم لاق تباث

 . حيحصلا ثراولا ىلع ىوعدلا لبق

 يذ نم ثر اوب رقأف سنجلاب اد ثروي نمم كل اهل ١ ن اك نإ ا تد دأرأ هل تلق

 دق هنأ يعم لاق ههسنج ما هتاريمب ىلوأ هب رقملا نوكيأ ةبصع وأ محرلا

 نم ىلوأ محر وأ ةبصع وأ ةضيرف يذ نم ناك نمم هب رقملا نأ ليق

 هنم هتاريم تباث هنأل هبرقملا نم ىلوأ هسنج نأ لئاق لاق نإف هل تلق

 ناك ول نأ محر نم ثراو هل نوكي ام لاح يف رقملا نم نوكي ىوعد ريغب
 لدعلا لهأ بهاذم ضعب يف اذه هلوق عاسني لهو هل لوقلا ام برعلا نم
 سنجلا ملعن الو هتوبث يل نبيب الو ملعل ا لهأ لوق يق ليق هنأ ملعأ ا ال لاق

 الو ةبصع الو ةضيرف يذ نم ثراو هل نوكي نملالإ سانجألا لهأ يف ًاتراو
 هل نكي مل نمم سانجألا ريغ نم ناك نم ةثرو ءارقفلا ناك امك محر
 ول سنجلاب ٹروب نم هنأ افالتخا مهنيب مهنيب ملعن الو ءالؤه نم حيحص ثراو

 الو ءيش هنم سنجلل سيلو هب هل ىصوأ نمل تبثي هنأ هلك هلامب ىصوأ
 هل امي رقأ ول لي هوجول ا نم هجو يف ر ارقإلا ىلع ةيصولا اومدق مهنا ] ملعن

 . افالتخا مهنيب ملعن الو ةيصولا تلطيل ورمعل هب رقأ وأ ديزل

 سانلاو ةرصبلا وأ جنزلا وأ دنهلا ضرأب دلو يل لاق نمُعو : ةلاسم

 رقأ اذإف تفصو ام ىلعف 0 هدهاش هدلاو نأ نودهشي تاقتلاو نوقرعي

 امأف 0 ءالؤه ريغب رارقإلا زوجي الو زئاج كلذ ىفرارقإلاف نيدلاوب وأ دلوب
 نيبئاغ اناك اذإ نادلاولا امأو بئاغ دلو هل نوكي نأ نكمي دقف دلاولا
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 زوجي الو امهريغ نيدلاوب رقي نأ نكمي الف نيرضاح اناك نإو كلذكف

 . دلولاو نيدلاولاب رارقالإ
 نم لوق ىلعف ديعس اب أ ىنعي هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم وه سيلو هريغ ىلإ كلذ نأو ةثرولا نم دحأب هرارقإ زوجي ال هنأ لوقي
 هنأ وه هملعي ىذلا ثراولاب رارقإلا نع تكسي نأ هدنع هل له هنأش

 . هثراو

 هنإف هترإ نع دحأ هعفدي ال ىثراوو ىمع نبا اذه لاق نمو : ةلاسم
 لاق نإف ،تبثي الو ءيشب هرارقإ سيلق ةفورعم محر وأ ةبصع هعفد زئاج
 اذه معن رخآل | لوقيو يالوم لوقي وأ يتمع نبا اذهو يتلاخ نبا اذه

 هلوق امأو ،امهعفدي دحأ ناك اذإ زوجي الف ةمعلاو ةلاخلا نبا امأف .يالوم
 . زئاج ءالولاب رارقإلا نأ ليق دقف يالوم اذه

 هناف هثرإ نع دحأ هعقدي ال ىثر اوو ىمع نب ا اذه لاق نمو :. ةلاسم

 . تبثي الو ءيشب هرارقإ سيلف ةفورعم محر وأ ةبصع هعفد نإف زئاج
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 باب
 اذإ دلولا تاريع ىف

 ةرح وأ ةمأ نم ناك هب رقأ

 لجرلا قدصي ملو هل ةيراج نم دلوب رقأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع
 ام ىلعف ؟ هوركنأ نيذلا هتوخا هثري له مالغل ا تام مت هونيو هتوخإ

 هبأ نم هتوخإ أ ثريو ه ايأ ثريو هديأ نم هيسن تبثي مالغلا ن ا ناف تفصو

 مالغلل ناك امو س هتوخإ نم ثرو اممو مهيبأ نم ثرو امم هنم هتوخإ ثريو
 . ائيش هنم نوثري ال هتوخإ ريغ نمو هيبأ ريغ نم لام نم

 عيمج نم هوتروو مهثرو هايأ قدص ناف هابأ قدصيق مالقلا غلبي ىتح

 هتوخا نمو مهيبأ نم ثرو ام عيمج مهيلع در هابأ بذك مالقلا نإو هلام

 ةنيبلا دهشت نأ الإ هب رقأ يذلا نم هبسن تبثي ملو ائيش هنم اوثري ملو

 .هي رقأ يذلا لجرلا اذه كلم يف ةيراجلا هذه هتدلو مالغلا اذه نأ ةلداعلا

 نم هيسن تبثيو قيدصت الو بيذكت مالغلل نكي مل ةنيبلا كلذب تدهش اذاف

 . هوتروو هتوخإ ثروو هيبأ

 هذه نم دلولا اذهب رقأ مهابأ نأ مهيبأ ىلع ةنيبلا تدهش نإ كلذكو
 نكي ملو هب رقأ يذلا نم مالغلا بسن تبث مهيبأ كلم يف ةبراجلاو ةيراجلا

 ةنيبلا تدهش نوكي نأ الإ هوثروو هتوخإ ثروو قيدصت الو بيذكت مالغلل

 ريغ جوز ةيراجلا هذهلو مالغلا اذهب رقأ مويو ةيراجلا هذه نم هي رقأ هنأ

 هاعداو ديسلا هب رقأ نإو غلب اذإ قيدصتلاو بيذكتلا مالقلل ناف ديسلا

 هديس رارقإب ًأرح نوكي مالغلا نأ الإ ديسلا نم هب لوأ جوزلا ناك جوزلا

 لبق نم دلو هنإ ديسلا لاق نإو .جوزلا شارف ىلع دلو مالغلا ن اك اذا هر

 وهو ديسلا لوق لوقلا ناك هشارف ىلع دلو هنأ جوزلا لاقو هتمأ جوزب نأ

 . ملعأ هللاو مالغلا يق هلوق لوقلاو س هي كلمأ
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 باب
 دلولا اوش يف

 ةثرو هلو مهرد فلأب هضرم ىش هدلو ىرتشا لجر نع عيبرلا تلاس

 نإو هتترو رئاس عم دلولا اذه ثرو افلأ هلام ث غلب نإ لاق رارحأ هريغ

 هدلو نمت هلام نم ىطعي هنإف افلأ هلام ثلث غلبي ملو رارحأ ةثرو هل نكي مل

 . هدلول اضيأ لاملا ةيقبو
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 باب

 خألاب رارقالا

 تبثي هنأ هيبأ نم هوخأ هنأ دحأل غلاب لجر خأب رقأ اذا هنأ ىعم يذلاو

 هيبأ ثاريم نم قحتسي اميقو .هيبأ ثاريم نم هيلع بجي اميف هرارقإ هيلع
 ثري الو وه هثري الو هيبأ نم هعم ثريو ةنيبلاب الإ هتثرو عم ًاثراو نوكي الو
 ثريو هب هرارقإ تبتي هنإف هاوس ثراو هل نوكي نأ الإ هتترو عم وه هنم

 . رقملا يحلا ثراو نكي مل اذإ

 اذهب هرارقإ حص اذإف هدعب وأ هيبأ توم لبق رقأ يدنع وه ءاوسو
 هيبأ نم هعم ثراو وهف هيبأ نم ثاريم هل مسقي نأ لبق تام مت خألا

 خألا مهعم ثري نيذلا ةثرولا رئاس عم هب رقأ يذلا خألا ثري الو هرارقاإب

 . احيحص ناك ول نإ
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 باب

 امهتاريم يقو ةجوزلاب رارقالا

 كلذ يف : لاق ؟ هترت له ضرملا يف ةجوزب رقأ اذإ ضيرملا نعو
 . حصي ىتحف قادصلا امأو ثاريملا ىف فالتخا

 هتوم ضرم يف رق ] لجر يف ترك ذو نسحل ١ يبأ ب اوج نمو : ةلاسم

 هبي ذخأن ي ذلاف تقصو ام ىلعف ؟ هر ارق اي هترت له تلق . هتجوز ةنالق ن أ

 .كلذب اهل دهشت ةلداع ةنيب نوكي نأ الإ هترت الو زوجي ال ةجوزب هرارقإ نأ
 حاكتلاب ةداهشلا هب زوجت نوكي امم كلذ ايعادتيو ةرهشلا ىلع ارشاعتيو
 . رثألا هب ءاج امب عفدي ال ىذلا دهاشلا

 لجرلا رارقإ زوجي له هتلأسو هللادبع يبأ نعو هريغ نمو : ةلاسم
 ثراو اهل ناك اذإ هنم اهل ثاريم الو كلذ زوجي ال لاقف ؟ ةجوزب توملا دنع
 ةجوزلا هذه نأ نوملعي ام هللاب نيمي اهل هتثرو ىلعو محر وأ ةبصع نم
 نم اهل ذخؤي كلذ هيلع اهل ىرأف ىمسم قادصلا اهل رقأ نإ نكلو هتجوز
 وأ مهرد فلأ ىمسملا قادصلا كلذ هيلع نأ فلحتسيو رقأ امك هلام
 . اهريغ

 نيجوزل ا رارقإ زوجي ال لاق نم لاقو اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 نم لاقو حاكنلا رهشب وأ ةنيبلاب ةيجوزلا حصت نأ الإ ضعب امهضعيب

 ىلإ نايوثيو نارشاعتي اناك اذإ جوزلاو ةجوزلاب ر ارقإل ا زوجي ال لاق

 رارقإلا عم ضعب امهضعب

 لاقو رارقإلا رهش اذإ كلذ زاج ارهاش رارقإلا ناك اذإ لاق نم لاقو
 نم لاقو ب ءالولاو ةيجوزلاو دلولاو نيدلاولاب ةعبرأب رارقإلا زوجي لاق نم
 رقأ نم لام يف الإ امهب رقأ نم ىلع دلولاو نيدلاولاب رارقإلا زوجي ال لاق

 ليبس ىلع هناثري نم كلذب رقي نأ الإ امهب رقأ نمم ناثري الو امهب
 الو مد يف لخدي الو ثراولاب رارقإلا نم ليق ام ىلع ةثرولا يف رارقإلا
 نوكيو جوزيو هبسن تبثيو كلذ زوجي لاق نم لاقو ،هب رقا نم دالوأ جوزي
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 ى

 . هبسن تبثيو ايلو

 تلاس هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يف هتأرما عم لجرلا ةماقإ بسح ىلع ةأرما عم ميقي لجر نع هللا كمحر

 لجرلا كله نأ ىلإ نينس كلذ ىلع الازي ملف ها ادهاش راهنلاو ليللا
 حصت نأ الإ اهل ثاريم الف تفصو ام ىلعف ؟ هنم ثاريم اهل له تلق
 دقعب ةدهاشم نع امأ نيهجولا دحأ يلع هتجوز اهنأب لدع ةنيب ةداهشب

 حص نم ةرهشك هتجوز اهنإب بلقلا يف قيقحتب ةرهش ىلع وأ اهب هجيوزت
 حص نم ةرهشكو هتدلو همأ نأب هدلوم اودهشي مل نيذلا هناريج نم هعم

 ةداهش زوجت اذه ىلعف سهوبأ وه هابأ نأ هابأ كردي مل نم بلق يف

 نم ىلعو بسنلا يف ةزئاج ةرهشلا ةداهش نأ رثألا ءاج دقو ةةرهشلا

 . عبتم رثألاو اصوصخ جيوزلا رمأ يفو تام

 يف ةجوزلاب رارقإلا زوجي ال هنأ نيملسملا نع ءاج دقو ليق : ةلاسم
 امهرراقتب ضعب امهضعب نم ثاريم ةجوزلاو جوزلل نوكي الو ثاريملا رمأ
 حاكنلا ةدقع ىلع ةنيب ةداهشب امهرمأ نم ةيجوزلا حصت نأ الإ ةيجوزلاب
 الو ةرشاعم امهنيب حصي مل ولو كلملاو حاكنلا ةدقع ةرهشب وأ امهنيب
 ىتح ةيجوزلاب امهنم رراقتلاب امهتناكسمو امهترشاعم حصت وأ ةنكاسم
 ؟ امهترشاعمو امهتنكاسم عم امهرمأ نم كلذ رهتشي

 نم ةركانم ريغ نم ةيجوزب ةرراقم ريغ ىلع اهتنكاسم رهش ول امأو
 ماقي ةيجوزلاب امهرراقت عم ناك ول كلذكو كلذب سيلو نيملسم وأ يلو

 الوقي ام قدص دليلا لهأ وأ يلاولا وأ نوملسملا عفريو راكنالاب امهيلع

 وأ جيوزتلا ةدهاشم وأ جيوزتلا ة ةرهشب الإ اتباث نكي مل امهيلع كلذ ركنيو

 هراكنإب مزلت نمم راكنإ ريغ نم كلذب ةرشاعملا يف جيوزتلاب امهرراقت
 عزانت ال نوكي ىتحف ةرهشلا قيرط نم الإ رارقإلا حصي مل اذإو ةجحلا

 . عزانتلا لهأ نم اهيف

 ةقفنلا اهل لاق ؟ يفوت مث اثالث اهجوز اهقلط ىلبح ةأرما نعو : ةلاسم
 .اه دلو بيصن نم ةققنلا اهلف دلو م أ تناك , نإف ث ثاريمل ١ نم اهبيصن نم

 اهقلط نوكي نأ الإ اهل ثاريم ال لذ ةقلطملا ليق دقو : لاق هريغ نمو
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 . ةدعلا يف ثاريملا اهلف ضرملا يف رارض

 ملعي ملو اهب لخدو ةنالف جوزت هنأ هضرم يف رقأ لجر نعو : ةلأسم

 تاقدص لثم اهل ىأرف مولعم قادصب اهل رقأو هتأرما اهنأو هرارقإب الإ
 .اهل ثاريم الو كلذ نم لقأ هب اهل رقأ يذلا نوكي نأ الإ اهئاسن نم اهلثم
 . كلذ نم فصنلا اهلف اهب لخد نكي مل ناو

 ركني رخآلاو ةيانج وأ نيد نم ًاقح لجر ىلع ىعدا لجر نعو : ةلسم
 هنرضحي وأ يعدم ا نم بيغم يف رقأ هنأ هر ارقاب نيده اش هيلع ماقأف

 هرارقإ نوكي نأ الا اهي رقأ نم ىلع تايانجلاو قوقحلا يف زئاج ر ارقإلاف

 رقأ هي يذلا ببسلا كلذب هناب رشلا نم ةطاحا وأ ديق وأ نجس يف

 . كلذ دعي هركنأ ناك اذإ زروجي ال هرارقإف

 الإ رارقإب الإ حاكنلا تبثي الو حاكنلاب رارقإلا زوجي ال لاق نم لاقو
 امهب ةفرعملا لهأ نم لودعلا دهشي وأ اروهشم ًاجيوزت نوكي هلعل هنأ
 تماقأو روهشم ريغ رارقإلا ناك نإو تبثي كلذف نيرراقتم اناك امهنأ
 كلذكو س هل مزال رهملاف ادكو اذك اهقادصو اهجيوزتب رقأ هنأ ةنيبلا ةأرملا
 ةقفنلاو رهملا نم مزلي اميف جيوزتلاب رارقإلا زوجي ال هنإ : لاق نم لاق دق
 . جيوزتلاب رارقالا زوجي لاق نم لاقو س ةنيبلاب الإ ةتراوملا يف زوجي الو

 ناك هنأو هتأرما اهنأ ةأرماب رقأ لجر نع ديعس وبأ لئسيو : ةلأسم

 الإ ةنيب اهل حصت ملو هرارقإب هثرت له تام مث ةريرسلا يف اهب اجوزتم
 عم ثراوب رارقإلا زوجي ال هنأ انباحصأ لو يف هنأ يعم لاقف ؟ هرارقإ

 رقأ اذإ اذهف تلق دلاو وأ دلوب رقي نوكي نأ الإ هتراو هنأ حص دق ثراو

 ءاوس ةحصلاو ضرملا يف هنإ يعم لاق س ضرملا يف هي

 ىق رق ] لجر يف لوقت ام درعس ني دمحم ددعمس يبأل تلق : ةلاسم

 . " اذك قادصلا نم اهل هيلع نأو هتجوز ةنالف نأ هيق تام ىذلا هضرم

 ؟ ال مأ هترتو هرارقإ هيلع تبتي لهف هل تلق

 ةلأسملا هذه يف اندجو وأ انقرع لاق هنأ ةيواعم يبأ نع اندجو دق لاق

 ن أ بسح أو كلذ د نرم طسسبوألاب اه ذخ ] هن ] هلوق ىنعم ىلعو لبو اقأ ةثالث
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 حصي نأ ال ا ٥ ارقاب هترت الو قحي هر ارقإ تيثي ال لاق هنأ اهنم ليواقأل ١

 . هترهش وأ جيوزتلا ةدقعي ةنيب

 لاقو .ةنيبلاب الإ هثرت الو هب اهل رقأ يذلا قحلا اهل تبثي لاق نم لاقو
 . هلك ظفللا ىلع ال اذه بسح ىلع هرارقإب هترتو قحلا اهل تبثي لاق نم
 الو هلام يف قحلا هيلع تبثي هنأ لوقي نم لوقب ذخأي هنأ لاق هنأ انعمو

 قيرط ريغ نم هتجوز اهنأ ةنيبلا موقت ىتح انيلإ بحأ وهو هرارقإب هترت
 . هنم رارقألا

 اهل هيلع نأ اهجوز انالف نأ اهضرم يق ةأرما ترقا نإف هل تلق هنعو
 اهنم ثاريم هل نوكي له هل اهلوق جوزلا قدصو اذكو اذك قادصلا نم
 ملعت الو اححص ناك اذإ هارأ الف قادصلا امأ لاق ؟ ال 7 قادصلا هيلعو

 ال هنأ انعم لوقلا رثكأ وهو هبحن يذلاو 8 انفصو ام ىلع افالتخا كلذ يف

 هريغ لام يف هريغ ىلع رقي امنإ هنأل ثاريملا ببسل هب اهرارقإ زوجي
 . هب ذوخأم وهو هسفن ىلع هب رقي ام هيلع انتبثأو هسفن ىلع هب رقي قحلاو
 ترقأ ام اهيلع تبثو ثاريملا ببس نم اهريغ ىلع ىه هب ترقأ ام انلطبأو
 ةوسكلا هيلع تبثت وه كلذكو ةرشاعملا بابسأو ةيجوزلا نم اهسفن ىلع هب

 . امهريغ ىلع يذلا امهرارقإ لطبيو ةيجوزلا قوقح اهل همزلت الو ةقفنلاو

 الو هلوق نم سنسحأ وهو ةيجوزلا قوقح اهل همزلتو دارأ هنأ انعم يذلا
 . همزلت

 امهنبا هنأ لوقي دلولاو امهدلو هنأ نالوقي دلو امهعم ناك نإف هل تلق
 ؟ ةأرملاو لجرلاو دلولا تام نأ ىلإ

 هب رقأ نمف يبصلا وهو ثاريملا هل معن لاق ؟ ثاريملا مهنيب له : تلق

 نكي مل اذإ تالوقعملا يف هل دلو نوكي نأ نكمأ اذإ لاجرلا نم هدلو هنأ

 امأو س اهنبا هنأ ةأرملا هتقدص اذإ هشارف ىلع ىبصلا اذه دلت جوز ةأرملل
 اهرارقإ زوجي ال هنأ لاق نم لاق دقف اهنم هنأ دلولا حصي مل اذإ ةأرملا

 لاقو ،اهدلو هنأ حصي نأ الإ دلولاب هرارقإ لجرلا ىلع زوجي امك دلولاب
 . ملعأ هللاو هب لجرلا رارقا زوجي امك دلولاب اهرارقإ زوجي هنأ : لاق نم

١٩٢٣



 ةيرق نم امدق هتأرماو لجر نع تلاس بسحأ اميق هنعو : ةلأسم

 تلق يجوز لجرلا اذه ةأرملا تلاقو ،يتجوز ةأرملا هذه لجرلا لاقف ىرخأ

 هثرتو اهثري لهو ةقفنو ةوسك اهل همزلت له تلقف كلذب يعم رقأو
 هرارقإب همزلتف ةققنلاو ةوسكلا امأف ؟ امهدحأ تام اذإ اذه امهرارقإب

 الف امهنيب ثاريملا امأو \ هسفن ىلع هب رقي ءىش كلذ نأل هل اهقيدصتو
 ركنت الو عفدت ال ةرهشب كلذ ةحص وأ جيوزتلا ةحصب الإ كلذ نوكي
 اتام ىتح امهعزاني الو دحأ امهيلع كلذ ركني الو امهرشاعت عم امهرراقتل
 . ةثراوملا هيف مزلت كلذف كلذ ىلع

 دلول أ اذه دلو اذ اف > امهٹري له ت امو دلو امهنيب ن اك ن ا تي أر ] تلقو

 .امهتريو زئاج كلذ لاق ضعب امهضعب

 توملا نع ةجوزلاب رارقألا نإ لاق هللا همحر نسحلا ىبأ نع : ةلسم
 ةداهشب وأ رارقالا ىلع سيل جيوزتلا دنع نيدهاشب نوكي نأ الإ عقني ال

 يجوز اذه امهلوقو امهعامتجا لاق .ةرهشلا نوكت فيكو هل ليق .ةرهش

 . هدنع اضيأ اهنوتبتيو اضيأ هجيوزتب رهشو يتجوز وه لوقيو

 ضعبو لاح ىلع ضعب هزاجأف ةجوزلاب رارقإلا يف فلتخا : ةلاسم

 هيلع قحتسي امو ةقفقفنل او ق ةادصلا لثم اهل همزلت يتل ا قوقحل ١ يف ةز اجأ ١

 هنأل كلذ زجي مل ضعبو هترتو اهتريل ثاريملا يف هزجي ملو قوقحلا نم
 . هؤطخو كلذ ب اوص نكمي ىوعد

 هتأرم اهنأ تعداق ةأرم ا هتع اجف تام بيرغ لجر نعو : ةلأسم

 .نمثلا عبر ىطعت ام لقأف ؟ثاريملا نم ىطعت مك هتأرما اهنأ ةنيب تامقأق

 ال مهنأ ةنيبلا تدهش نإف ،نمتلا عبر اهلام لقأ معن لاق هريغ نمو
 ت دهش اذ اق ا ادلو نوملعي ال هي ةريبخل ١ لهأ ا نم مهو ا دلو تيملل نوملعي

 . عبرلا عبر اهلام لقأف ةنيبلا كلذب

 لماح يهو هتيراج وأ هتأرما كرتو يفوت لجر رثألا نمو : ةلاسم
 اوناك اذ ا لاق ؟ اهلمح عضت مل ام ث اريم ١ مسقي له د الوأ هلو الام كرتو

١٩٤



 . نيركذ ل بيصن ل اق نم مهنمو . .ركذ ل بيصن رظنل ي ذل عفريو مسقي ارابك

 اراغص اوناك نإو . هللا باتك ىلع مهنيب لضف ام مسق ىتنأ تناك ناف

 . دلت ىتح مسقي مل اوجاتحي ملو

 تام من ٥ دلو هنأ جوز اهل سيل ة أرم | نم دلوب رق ] لجر نعو : ةلأسم

 لاق ؟ لجرلا اذه ةثرو هثري له ىبصلا تام مث ىبصلا اذه ثروو لجرلا
 . كلذ ريغ ال مهيبأ نم ثروام هنم نوثري

 بكرملا رسكو بكرم يف تناكو الماح تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 نوكي الو اهثري ال : لاق ؟ اهثري له يح دلو اهعمو لحاسلا يق تدجوف
 . اهدلو هنأ حصي نأ الا اهدلو

١٩٥



 باب

 ناك نإ تيأرأ ثاريملا يف ىمحت له ءاثنخلا نعو : يراوحلا يبأ نع

 ءاثنخلا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا . مهعم ةبصعلا لخدت له تخأ هعم
 يف هعم تلخد تخأ هعم ناك نإو ثاريملامحت ال ىثنخلا نإف ٧ ةأرما
 هل لاح نمو ةينامث ىثنخلا لاح نم رشع ىنثا نم ةمسقلا نوكتو ثاريملا

 اهلف ةعبرأ لاح نم تخألل نوكيو . ةتس وهو كلذ نم فصنلا هلف . ةعبرأ
 نانثا ةيصعلل ىقبيو ةعبرأ كلذ نم فصنلا

١٩٦



 باب

 ىم دغلاو ىقرغلا تاريم يخ

 هبحاص لبق تام نم فرعي از نم و ىقرحلاو

 .هبحاص لبق تام مهيأ فرعي ال نيذلا ىقرحلاو ىقرقغلا نع لئسو

 كلذ يف ملعأ الو انباحصأ لوق يف امأ لاق ؟ مهنيب ةمسقلا نوكت فيك

 مهنم دحاو لك ثري هنأ هبحاص لبق تام مهيأ فرعي مل اذإ هنأ افالتخا

 امم الو هنم هبحاص ثرو امم مهدحأ ثري ال مث ثاريملا مكح ىلع هبحاص

 . لييسلا اذه ىلع و ] لييسلا اذ دهي ه ذ نمم مهنم دحأ نم ثرو

 تام هنأ ةحصلاب الإ مهنم ادحأ ثروي ال هنأ انموق لوق ضعب ىف امأو
 . مهدعب ءايحأ مهنأ كش ال نيذلا مهدعب نم هتترول هلامف الاو شهلبق

 فيك مهرد فلأ امهنم دحاو لكل ناوخا ىقرغلا ناك نإ تيأرأ هل تلق
 لكل نوكي هنأ انباحصأ لوق سايق يلع هنا ناك ن ؟ مهنيب ةمسقلا
 دحاو لك ثرو ام نوكي مث مهرد فلأ وهو هلك هبحاص لام امهنم دحاو
 لاملا ليبس ىلع ناك ةثرو هل نكي مل نإف ءايحألا هتترول هبحاص نم امهنم
 . فوقوملا

 تام نم ىردي الو رادج تحت نونوكي ىمدهلا يف ليقو : ةلاسم
 اعيمج هتحت نم اوجرخي نأ ىلا دحاو دعب دحاو نع رادجلا لوأ جرخيف
 كلذكو هيحاص ليق توملاب هبلع مكح تيم وهو الوأ مهنم جرخأ نم لك نأ

 . اذه وحن ىلع دحاو تقو يف مهلك مهتوم حصي ىتح لوألاف لوألا

 اهتنياو يه تدقف ةأرما نع لأسو ديزي نب ةنادغ باتك نم : ةلأسم

 ىرخأ ةنبا اهلو اهتباحص لبق تلتق امهيأ ىردي ال اهتنباو يه تلتق وأ
 اهتخأ نم ثرتو ثلت تيملاو ثلث تكرت ام ةيحلا اهتنبا ثرت لاقف ؟ ةيح
 نم اضيأ ثرت اهنإ مث اهلام لصأ نمو اهمأ نم تثرو امم فصنلا ةتيملا
 . ةتيملا اهتنبا نم ثرت ام فصن اهمأ

١٩٧



 اوقرغ همأ نم هيخأو هدلوو لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلاسم
 وأ اسدس هيطعي مكو انهاه ًائيش مألا نم خألا ثري له ةدحاو ةعاس . يف
 نم هدالوأ نم وه ثرو امو هنوثري قورغملا دالوأ نإ لاقف ؟ سدسلا فصن
 . سدسلا كلذ نم هىخالف مهلاومأ بلص

 هلام بلص نم هيخأ نم مأل ا نم خألا ثري ال ليق دقو لاق هريغ نمو

 ىلإ عجر نسح لوقلا اذهو نيلوقلا دكوأ وهو ائيش هيبأ نم ثرو امم الو

 ٠ عرشلا نايب باتك

 لبق امهيأ فرعي ملو ةدحاو ةليل يف التق ه دلوو لجر نعو : ةلاسم

 ؟امهمكح نوكب امو امهل ام ىف ث ثاريم ا نوكي فيك ة ةثروو ل ام افلخو رخ الا

 بلص نم امهنم دحاو لك ثروبو ىقرقل او ىم دهلا مكح امهمكح لاق

 . رخآلا لام

 لتق امهدحأ نأ امهلتق رضح نمم سانلا نم ةعامج دهش نإف تلق
 هذه نوكت له مهتداهش مكاحلا لبقي ال نمم دوهشلا ناكو رخآلا لبق
 ريخأتلاو ميدقتلا امأو لتقلا يف ةرهشلا امنإ ال لاقف ؟ ةرهش ةداهشلا

 مكحي نأ مكاحلل سيل لودعلا تاقثلا ةداهش ألإ هيف لبقت الف امهدحأ لتقب
 . ةلداعلا ةنيبلاب هعم حص امب مكحي امنإو هملعب الو ةرهشلاب

 يعم حص دق لاقو لاملا ىلع بلغت ةثرولا دحأ ناك ن ا تيأرأ هل تلق

 رئاس رصنتسا مث هبحاص لبق لتق نيلوتقملا نيذه دحأ ينعي انالف نأ
 بلغتملا اذه اوعنمي نأ نيملسملل وأ مكاحلل له مكاحلا وأ نيملسملاب ةثرولا

 لاق ؟ رخآلا لبق نيلجرلا نيذه دحأ لتق يف ةحصلا يعدملا وأ لاملا ىلع
 ناك مهيلع يدعتم ملاظ نم مهل نيبتي ملظ ىلع نيملسملاب اورصنتسا اذإ
 هيلإ عفر اذإف مكاحلا امأو 4 ةظعوملاو لوقلاب مهورصني نأ نيملسملا ىلع
 بلغتملا اذه عنمو مهقصنأ ملظلاب ىوعدلا ةحصب ةنيبلا تماقو اذه لتم
 . لاملا ىلع

 اعيمج اوقرغ اهتنباو اهمأ او ة ٥ رم ١ نعو . ةفاضملا ةدايزل ١ نم : : ةلاسم

 نوكي فيكو اث اريم اهتنب ا يني نم ًائىش ٥ ةدجلل ىرت له ة هلح او ة هع اس يف

١٩٨



 هيف ضمغاو كلذ ىف رظنا سدسلا فصن وأ سدس دحاو لك نم اهتاريم

 نم مهل ناك امم اهينب نم .مأل ا تثرو ءيش لك هللادبع ويأ لاقق ؟ رظنلا

 ةدجللف مهمأ نم نونيلا ثرو ءيش لكو .هيف ةدجلل ثاريم الف مهلام بلص

 . سدسلا هيق

 .يأر وهف لوقلا اذه امأو كلذ ريغ لاق نم لاق دق ديلولا وبأ لاقو

 ينب نم ةدجلل ث رج , د لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمب

 كرو امم قيرغ ثري ال هتأل اهتنبا ينب ثاريم نم اهل ث اريم الو سدسلا
 مهتثرو ىلع ىقرفلا ثيراوم نم يقب ام ثاريم امنأو ءًائيش قيرغ نع
 ةتوم مهل امناو س نيتتوم نونبلا تومي ال هنألو ءمهيف هل ةهبش ال نيذلا
 لوألا لوقلاب لاق نم لاقو 0 ةدجلا نع مهمأ مهبجحت لاح يف يهو ةدحاو

 . نسح وهو

 لاق نم لاقو ى نوبجحي لاق نم لاقف ىقرغلا ىف فلتخا دقو : ةلاسم
 مهيأ ملعي مل اعيمج اوقرغ ةتالث اهينبو مأ يف فلتخا كلذكو نوبجحي ال
 سدسلا دحاو لك نم مهلك مهلاومأ نم اهل لاق نم لاقف هبحاص لبق تام
 ال ا مألل سيلف .4 ًأمأو نيوخأ كرت هنأ مكحلا يفن يفف مهنم تام دحاو لك هنأل

 لك نينثا لاق نمو .سدسلا مهنم دحاو لام نم ثرت لاق نم لاقو

 ىناثلا تام م نيوخأو ًأمأ كرت دقق مهدحأ تام اذا هنأل ثقلا مهنم دحاو

 يف ادحاو ًأخاو أمأ كرت امناف لوألا تومي مكح اذا مكحلا يف كرت امنإف

 كلذ دو طوحأ او نسح ] وه لوأل ١ لوقل او لوأل ١ تبوم نم هي مكح دق ام مكح

 . نيملسملا لوق دري ال نسح لوق هنأ الإ رخآلا نم لوألا فرعي ال هنأ

 مامالا ىلعف اسنج الو ًاثراو كرتي مل نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هل ٹثر او الو كله نم دمحم وي أ ل اق. ٹثر او 4ل ء يجي ن ] ىسعو هلام ظفح

 . ءارقفلل نوكي هلام مكحق ةيصع الو محر نم

 رحبلا نم وهو نامعب تومي نميقو يلع يبأ يضاقلا نع : ةلاسم

١٩٩



 هنأ يناكزإلا ميهاربإ يبأ نع ليقف ةثرولا نم اهريغ وأ ةجوز فلخيو
 هيلع ناك ثراو هل حص ىتم هنا هيلع دهشيو ثراولا كلذ ىلإ ثاريملا عفدي
 ىلا عجر 0 كلذ هل اعساو ناك فاشكتسالاو ثحبلا ىف فقوت نإو ،درلا

. عرشلا نايب باتك



 باب

 تراو هل ف رعب ل نم

 الو كله مث ملسأ يدوهي نعو هللا همحر يلع يب أ نع دجوي اميفو
 . دوهيل | نم نيلصملل هت ارميق ح احرأل ١ نم ثر او هل فرعي

 ثراو / فرعي ملو تومي لجر نعو يراوحلا يبآ باوج نمو : ةلاسم
 ناك نإ ءيشب ءارقفلا كردي له هثرأو ءيجي مث ءارقفلا ىلع هلام قرفيف
 77 نإ ٠ كلذكو .هل وهف مهيديأ يف دجو ام معنف ؟ قاب يش مهيديأ يف

 مهيلع نيد وهف الإو كلذ ىلع اوردق نإ ثراولا ىلإ هدر مهيلع ناك ء ارقفلا

 تيملا يأرب قرف ذا ءارقفلا ىلع هلام قرفي نأ ىصوأ تيملا نوكي نأ الإ

 الإ كلذ دعب ءارقفلا ىلع مرغ الف ثراولا نع لاؤسلا يف غلابي نأ دعب نم
 مهمزلي كلذ دنعف لاملا اذه ببسب مهربخأو مهيلع قرفملا مهملعأ نوكي نأ
 . كلذ ىلع اوردق اذإ مرغلا

 وأ ميرغلا قرف دحأ ىلع نيد وأ دحأ دي ىف ةنامأ لاملا اذه ناك نإو

 ناك نإو ى ميرغلاو نيمألا ىلع مرغلا ن اك كلذ دعب ثراو هل حص مث نيمألا
 تيب هعدوتسيو لاملا اذه قرفي نأ مكاحلا اذهل يغبني نكي ملف مكاح هقرف
 لام تيب يف مكاحلا ىلع ًأثراو كلذ دعب هل حص مث لعف اذإق لاملا
 نأ الإ ميرغلاو نيمألاو مكاحلا هلعف اميف ءارقفلا ىلع مرغ الو نيملسملا
 نأ الأ ي ىصولا كلذكو ثراولا ىلا دري هنإف ءارقفلا دي يف هنيعب ءيش دجوي

 . كلذي ءارقفلا ملعأ دق يصولا نوكي

 اقلخ الإ ًاتراو كرتي ملو يقوت لجر نعو هريغو ديلولا يبآ نع : ةلأسم
 محر هل نكي مل اذإ ثاريم مهل له هتعضرأ ةأرما وأ ةعاضرلا نم اخأ وأ
 نم هتوخإاف نكت مل ناف ‘ قحأ هتعضرأ يتلا همأل لاقبق . سنج الو

 . سنج الو محر ئلع هل ردقي مل اذإ ةعاضرلا

 ؟ هتاريم نوكي نمل ثراو هل فرعي ال تام لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 .لاملا تيي يف مينزلا ثاريم نأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجن لاق

٢.١



 هثاريم نإ ثراو هل فرعي ملو تامو ملسأ يدوهي يف اضيأ هنع دجويو
 لاملا تيب يق نوكي هنأ ءاهقفلا ضعب لاق دقو س هلثم يدنع وهو لاملا تيبل
 . ةنامألا ليبس ىلع

 7 ارد ةرجات ة ةأرم ا هعم تعضو لجر نعو يراوحل يب ] نع : ةلاسم

 اهل ملعي ال وهو اهقتعأو ةبقر مهاردلا هذهب رتشاف تم انأ نإ هل تلاقو
 اهي يرتشي له ة رملا تتامو 4 مهاردلا هذه ريغ الام اهل فرعي الو ثاو

 ع ارش يف لجعي ال لجرلا اذه ناف تفصو ام ىلعف ؟ تلاق امك ةيقر

 حصي ملو كلذ يق غلاب اذإف ةأرملا ةثرو نع لاؤسلا يف دهتجي ىتح ةيقرلا

 اذه تناك نإ كلذكو . اهقتعأو ةبقر مهاردلا كلتب يرتشا ًاثراو اهل هعم
 نأ هلف سنجلا لهأ نم ناك نم اولاق مهنأ كلذو سنجلا لهأ نم ةأرملا
 . ءاشي ثيح هلام فرصي

 ىلإ راصمألا ا ضعي نم مدق لجر نعو ةفاضملا ةدايزل | نم : ةلأسم

 يدنع لاق ؟ هلام اهل له اهريغ ثراو هل ملعي ملو تامو ةأرما جوزتف نامع
 ثراو هل حصي مل اذإا هلك لاملا اهل نإ لاق نم لاقف : كلذ يف فلتخي هنأ

 يلع نع ىوري اذه ىنعم لعلو ةجوزلا ىلع دري نم لوق ىلع كلذو اهريغ
 . بل اط يب أ ني ا

 ىلع جرخي كلذو هللا لام تيب يف يقابلاو اهتاريم اهل لاق نم لاقو
 هل سيل نأ حصي ىتح ًالماك عبرلا اهل لاق نم لاقو تبات نب ديز لوق
 ىتح مكحلا يف نمثلا عبر الإ ذخأت نأ اهل سيل لاق نم لاقو س ثراو
 نم سيؤي ىتح دهتجيو كلذ نع لأسيو اهريغ ثراو هل سيل نأ حصي
 هآر اذإ نيملسملا ليواقأ نم هيلإ بهذي امب مكاحلا اهل مكحيو لاق هتفرعم
 . الدع
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 باب

 فرعب از يذلا لامعلا يق
 هذخأ هل زوجب ةك هل هنأ

 لاقف الام هل كرتو هدلو كرتو هوبأ تام لجر نع هللادبع ابأ تلاسو
 . ال : لاق ؟ لاملا كلذ نع لاسي نأ هبلعأ . مارح هنأ سانلا

 ًابارخ اضرأ لاملا فرعي ال وهو الام دلب نم ثرو لجر نعو : ةلسم
 رثأ كردت مل يتلا هذه هضرأب وأ اذه هلامب هعم دهشف ةرومعم اضرأو
 اذإ ةقثلا دحاولا لوقب اهضبق هل له هلام اهنأ ةقث ريغ وأ ةقث لجر ةرامع
 الإ كلذ هل سيلق مكحلا يف امأ : لاق ؟ ةقث ريغ لوقب وأ دحأ هيلع ريغي مل

 كشي ال نم هربخأ اذإف ةنانئمطالا يف امأو س اهكردي ةرهش وأ ةنيب ةحصب
 ىلع هضبقي نأ يدنع ةعسو هل هنا كلذ لثم يف هلوقب هسقن بيطتو هيف

 . كلذ يف همزلي امب ةنونيدلا

 لوصألا نم الام هريغ وأ هيبأ نم الام ثرو لجر نعو : ةلأسم

 ةرمثلا ضبق دارآو كلذ نم ًائيش ىعداف رخآ لجر ءاجف ديبعلاو ناويحلاو
 نع هعنمي نأ ثراولا اذهلأ غناويحلاو ديبعلاو لصألا ضبق وأ لوصألا نم
 هعم حص اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ لتقي وأ لتقي ىتح هدهاجيو كلذ
 فلتخي ال ىذلا قحلا هوجو نم هجو هنأو لاملا اذه هب قحتسا يذلا هجولا

 اقحتسم ناك هيف كشي ال امب هجولا كلذ نم هنأ لاملا اذه هعم حصو هيف

 هنع عفدي نأ يدنع هل ناكو ٬رمألا رهاظ يف قحلا مكح يق يدنع هل

 . كلذ ريغ ملعي ىتح رهاظلاب قحلا هجو ىلع هيلع دهاجيو قحلا ةجحب
 نوكي له اهلاحب ةلتسملاو الام لجر نم ىرتشا نإ كلذكو هل تلق

 اهقحتسي ةجحب ٥ ارتش ا اذا هنأ ىعم : ل اق ؟ ةده اجمل ١ ىنعم يق ء اوس

 . قحلا هوجو نم هجو يدنع وهف هيف فالتخا الامب

 هديي راديب ىق راتخم ١ ني دمحم لاقو ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 زاج راديبلا لوقب الإ لاملا فرعت ال تنأو نالفل لاملا اذه : لاقق ءامو لام
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 ؟ هتثرو وأ هب هل رقأ نم دنع نم لاملا كلذ نم فرصتتو ىرتشت نأ كل

 ال ىضتقملاو تامو اهريغ وأ هتجوز هلام لاملا بحاص ىضق نإف تلق
 :لاق ؟ لاملا كلذ ذخأ ىضتقملل ناك نالف لام وه اذه راديبلا لاقف هقرعي

 . معن : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث راديبلا ناك نإف تلق ،يدنع اذكه

 ىلع ضورعم رقصلا نب نازع ةيواعم يبأل باوج نمو : ةلسم
 عضوم يف امهس يل نإ هوبأ هل لاق يذلا لجرلا يفو دمحم نب ىسوم
 لاقو 0 هيبأ ريغ دحأ هربخي ملو ماتيأ وأ بايغأ هؤاكرشو تامو اذكو اذك
 نأ ملعي ملو ذخأت نأ تدرأ نإ كعنمن الو كوبأ لاق ام فرعن ال ءاكرشلا

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناكو . هلوق إلا مك ملعي الام هنم ذخأي ن زراك ك دقو هلكأ هايأ

 ةقث ريغ ناك نإو . هل ىمس امم هذخأي نأ ًاسأب ىرأ الف ةقت ناك اذإ امأق

 ذخأي نأ هل بحأ الف هفرعي مل نإف هفرع نإ ذخأي هوبأ ناك ام الإ ذخأيالف

 ام عدف ًابيغ وأ ىماتي اوناك ناو .نيغلاب اوناك اذإ هؤاكرش هاطعأ ام الإ
 . ةمالسلا هللا لاساو ث كبيري لام ىلا كبيري

 غلب مث هابأ ثرو يبص نعو رثؤملا يبأ نم باوج يف تدجو : ةلاسم
 هيف هعزانف لجر ءاج مث هلكاف هوبأ فلخ امم هنآ لامب سانلا هربخأق
 يف يبصلا هضبقي نأ لبق لاملا ناك الو ةنيب امهدحأ دنع نكت ملو هاعداو
 يف سيلو هيلع ردق اذإ يعدملا عنمي نأ مالغلا اذهل له هب هلرقي دحأ دي
 ؟ امهنيب مكحي مكاح دلبلا

 الو دحأ ىلإ هملسي الو ادحأ عنمي نأ هل ىرأ الف متفصو ام ىلعف
 وأ هيبأ دي يف ناك هنأ ةقت هب هربخي وأ هيبأ دي يف ناك هنأ ملعي ىتح هلكأي
 . هل ضرعتي الف الاو هيلإ هعفديو هب هل رقيف دحأ دي يف نوكي

 لام ١ لكأي وهو لقع مث لقعي ال يبص وهو هويأ تام نإ تيأرأ متلقو

 ملو هلكأي فيك يرديال هلكأي وهو غلب ىتح يبص وهو هلكأ فيك فرعي الو
 ؟ دحأ هيق هضراعي

 متلقو ،هلك اذه يف اساب هيلع ىرأ الو هب ىلوأ وهف كلذك ناك اذإف
 عنمي نأ هل له هجولا اذه ىلع هايإ هلكأ دعب دحأ هيف هضراع نإ تيأرأ

٢.٤



 هضراع نم عنمي نا ًاسأب هبلع ىرأ الف اذه ناك اذإف ؟هضرع نم هنم

 . هاعدا امي هنيب هل حصي ىتح هيق

 اذهل ملعي ام فلحي هنإف ؟ فلحي فيك فلحتسا نا تيأرأ

 نإ تيأرأ متلقو ةخسن يفو هيعدي يذلا لاملا اذه يف اقح لجرلا

 اذه يف اقح يعدملا اذهل ملعي ام فلحي هنإف . فلحي نأ هل له هقلحتسا

 باوج يف وأ رثؤملا يبأ باوج نم هنأ تدجو باوجلا مت .هيعدي يذلا لاملا
 . ملعأ هللاو

 يف هللا كمحر تركذو حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج يقو : ةئأسم

 تانامألا عئادوب فرعي ناك دقو تاراجتلا نم ًائيش كرتو تام لجر
 ريغ نع تام هنا إ مث ةراجتلا يف ةبراضم سانلا نم لاومألا سور ذخأيو

 وهف هكرتو تام اذإ فرعي امم هدي يف ام عيمجف تقصو ام ىلعف ؟ يصو

 وأ عئادولا نم ءيش دحأل هيف وأ لام سأر دحأل هيف نأ حصي ىتح هتٹرول

 حصي هنم رارقاب وأ كلذب لدع ةنيب ةداهشب نويدلا نم ءىش هيلع حصي

 . لدع ةنيب ةداهشب هتوم دعب

 سيلف لاملا سأر نم ائيش وأ تانامألا نم ائيش هدنع هل نأ ملع نمو

 الو هدي نم عضي مل هنأو كرت دق اميف هنأ ملعي ىتح كرت امم ذخأي نأ هل

 نإف دحأ هعنمي مل نإ هذخأ هل زوجي كلانهف . هكرت يذل ا وه هنأو فلت

 هل حصي نأ دعي نم ال ا كلذ ىلع ةرب اكملا هل لحت الق قح ةجحب دحأ هعنم

 ةفورعم ةميقب كلذ هبش نونيبو تيملا هكرت اميف اذه هبش نأب ذهشت ةنيبب
 ةفص ليبس ىلع هتفصب نودهشي وأ هنيعب هيلع نودهشي فورعم قلعب وأ
 . هريغ نود قلعلا كلذ يف مهدنع ةفصلا كلت فرعت ةحص

 نأ ءيشلا اذهل نولماحلا ةلمجلا ترقأ اذإ ءيشلا لهأل تبثي اممو
 هي رقأ تيملا نالف نأب هرارقإ يف هدر يف نم رقأ اذإف نالقل ءيشلا اذه

 يزئاج باقت نأ الإ كلذ تبثي مل 4 . مهرارقإ يف اذه اوداز ناف نالفل

 شامق نم هنأ حصي نأ الإ رزألا كلذ ذخأت نأ كل زوجي الو ،ةداهشلا
 اهذخأ لحي ال ةنامألاو ةنامألا ةلزنمب ىل تفصو ام ىلع ىدنع هنأل تيملا
 .تيملا لام يف اهنأب تيملا لام نم اهذخأي يذلا ملعي نأ الا تيملا لام نم
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 . هبق

 كلت تناك اذإف كسفنل مهاردب هبلاطت فيك تنك كنأب تركذ ام امأو
 كل همزلي امم دحأ كلذ ريغ وأ نيد وأ نامض نم كل همزلي امم مهاردلا
 نأ لجو زع هللا ملع ولو .هريغل هنأ ملعت ىتح كلذ ىلع تردق نإ كرت امم
 هتثرو ىلع الو هئامرغ ىلع الو كيلع سيلف هريغل هكرت يذلا ءيشلا كلذ
 ال امكو نظ مهوت ال نيقيب هريغل هنأ مكنم ملع نم الإ كلذ نم الإ جرح
 . هل لحي امم هنأ ملعي مل نم ىلع روجحم وه ام ذخأ نظلاب لحي

 اممو ،مالسالا مكح يف لالح هل هنأ حص دق ام نظلاب مرحي ام كلذك

 .هثروم دي يف دجو ام ىلع ثراولل ثاريملا مالسإلا مكح يف حابم وه
 ثاريملا بجوأ هللا نأل ثراولا نم ىلوأ وه قح هل يذلا ميرغلا كلذكو

 نيدلا حص اذإ ءامعلا تعمتجا اذه ىلعو نيدلا ةلضف دعب نم ةثرولل

 ريغ هسقنل هيعدي اميف مكاحلا دنع زجي مل نإو هعم ةحضوملا ملعي فيكو

 نم مهتيم ىلع اوطيحتي نأ مهنم نيغلابلا تيملا اذه ةثرول بحأ ينأ

 لضفأو عباتتلا نع مهتيمل ةراهط هيف نأ نونظي ام بسحب ممصصح
 دعاستلاو تاعبتلا نم مهكاكف تاومألل ت اومألاو ءايحألا نم ةطاحإلا

 . تابنلا قدصي

 دحاو لك ةوخإ هل هدلاو دنع ىبص نعو ةفاضملا ةد ايزل أ نم : ةلأسم

 نم ةلخن ه دد يفو يبصل ا اذه اشنف الخن هدل او دنع نم ةلخن ه دد يف مهنم

 هدي يف يهو هدلاو تام ىتح هيلإ بسنتو هب فرعتو اهيق فرصتي هدلاو

 كلت ذخأ هعسي له كلم الو ةبطع ظفل اهيق هل ظفل هدل او ن ن ] ظقحي سيلو

 نإ ا يلع وي ] لاق؟:؟ ائيش نه اطعأ نهن ] ملعن سيل ت اوخأ ١ هلو ةلخنلا

 : هلكأ هل زاج هيلإ راص نيأ نم ملعي ملو لام هدي يفو أشن اذإ يبصلا

 جرخي مل روشعو قوقح مل اظم هيلعو تام لجر يف لوقت ام : ةلأسم

 فرعي نم كلذكو ؟ ال مأ هفلخ ام ذخأ ثراولل زوجيأ ًالام فلخو اهنم
 دعتقي وأ لاملا اذه نم ائيش ثراولا نم ذخأي نأ هل زوجي تيملا اذه ليبس
 . ملعأ هللاو كلذ هل زئاج : لاق ؟ ال مأ ائيش هنم يرتشي وأ اضرأ هنم
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 غلب املف الام فلخو ًاميتي هفلخو هدلاو كله لجر يف تركذو : ةلأسم

 كلذب هربخي ملو هدلب لهأ نم مولعلاو هتدلاو ربخب الإ هلام فرعي مل ميتيلا

 عم ةرهشلا دهاوشب ىفكو لالح هل وهف تفصو ام ىلعف ؟ ت تاقثلا نم دحأ

 7 ضرعي اميف كيلعو كل ةجح هنم بيرلا عافتراو كلذ ىلإ بلقلا ةنانئمطا

 هنأ هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انقرع اذكهو س اذه لثم نم

 نم كلذ ىلإ تفتلي مل كلذ يف ضراعم هضراع نإف ةنانئمطالا ىلع ذخأي

 رومألا نم ريثك ىلع قاطي ال ليبس اذهو ةفصلا هذه ىلع هذخأي نأ دعب

 . هللا ءاش نإ زئاج وهو لوطي اذه دهاوش ىلع فصولاو هب الإ

 كلذ حص اذإف س هنع بئاغ لاملاو عئابلا نم لاملا ىرتشا يذلا كلذكو
 يف زوجيو انه ىلع وهف عيبلا هل تبثي هجوب عيبلا هجو نم هل زاجو عيبلا
 . انفرع اذكه اذه ىق زوجي ام كلذ

 هتبراضمب بيغي ناكف ةبراضم ًالام لجر ىلإ عفر لجر ةدايزلا نم

 هل نكت ملو هيف رجتي ناكو دلب يف ىفوتف اهيف رجتي ىرقلا ىلإ جرخيو
 نأ لوقلا رثكأ يفف 4 ىماتي فلخو 4 ًاعاتمو 4 ةعاضب هيف فلخو ةيصو

 . ةنيبلا هي تحص ام الإ لاملا بحاصل ءيش الو كلاهلل هنأ هكرت ام مكح

 كلذ نكي ملو تام مث ةبراضم الام هبل هيلإ عفد هنأ حص اذإ هنأ ليق دقو

 7 حصي مل ولو هلك وأ هنزو لثم براضملا كرت اميق هلام لثم لاملا برل

 . حص ] لوأل ١ لوقل او 4 هير اضملا نم هنأ

 وأ هلهأ نأ ريغ يه نمل فرعي ال ةلخن ةرمث قرح لجر نعو : ةلأسم
 كلذ دعي اهنع لأس مث مهلو هل ةلخنلا كلت م ن ] لوقي ن اك هلهأ نم لجر

 . صالخلا دارأو ًاتراو اهل ملعي ملف اهربخ حصتساو

 نم ربخب كلذ يف لخد ناك اذإ ةلخنلا هذهل قراحلاف تفصو ام ىلعف
 هضراع مث .هل ركذ امك هنأ الإ لخد نيح هيف باتري الو هبلق هيلإ نئمطي
 حصي ن أ ال ا ن ن انئمطالا مكح يف ساي اب هيق ي دنع سيلف كلذ دعي كشلا

 نم صالخل 1 هيلع ناك كلذ هعم حص اذإف ة . وأ هملعي هيق لخد ام لطاب

 اير هل فرعي ملو هل ٠ روج ال اميف لخ هنا ! حص نا اق حص نم ىلاإ ا كلذ
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 ءاش نإو س ءارقفلا ىلع اهقرف ءاش نإ رايخلاب وهف هبر ةفرعم نم سيآو
 هيلإ نئمطي ال يبص وأ لوهجمب لخد نإو 0 هبر ىلع مدقي نأ ىلإ هب ناد
 ىتح كل تفصو ام يلع كلذ نم صالخلا هيلعف ةذاشلا ر ايخألا نم هبلق

 عس و وهق . بيسي ن اك كلذ هلوخد ن أ اهيل ا هرلق نئمطي ةلاح هيلع يتأت

 . هل
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 ققحملا لاق

 ثرالث ىلع اضورعم عرشل ١ ن ادي ب اتك نم نوتسل او ثل اتلا ءزجل ١ من

 اهنم غرف > حل اص ني دمحم ني دمحأ نب درعس طخب ىلوأل ا . خسن

 اهنم غرف ردحج نب يلع نب ديعس نب ملاس طخب ةيناثلاو ه ٩٢٢ ماع
 ىرحيل | فسوي ني بوقعي ني هلل اديع طخي ةثل ال و . ه ١.٩٨ ماع

 . ه ١٢٨٩ ماع اهنم غرف

 هبتكو

 ينراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

 ه ٥ ٠ ٤ ١ ةنس لوأل ١ عيبر ٥ ىف

 م ٢٩ / ١ / ١٩٨٤ قفاوملا
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 سرهف
 عرشلا نايب نم نوتسلاو ثلاثلاا ءزجلا

 ةحفصلا عوضولا بابلا

 : ضئارفلا ميلعت ىلع ثحلا يف لوالا بابلا

 . هثيروت ىلع عمجأ نم {{ يناثلا بابلا
 ٧ بجح ريغ نم اهقحتسي نمو ضورفلا ةفرعم يف ثلاثلا بابلا
 هيف سانلا فلاخ امو سابع نبا ضئارف يف عبارلا بابلا

 ١١ . هبلع لمعلا سيلامو

 دوعسم نب هللادبع لوق يف بلصلا ضئارف يف { سماخلا بابلا
 ١٢ سابع نباو ديزو ًايلع هيف فلاخ امم

 ١٥ بالا نم تاوخألاو ةوخإلاو مإلاو بألا نم ةوخإلا سداسلا بابلا
 ١٧ . ةكرتشملاو ءاسنلا ضئارف يف عباسلا بابلا

 سابع نب هللادبع لوق يف بلصلا ضئارف يف {{ نماثلا بابلا
 ١٨ . دوعسم نباو ًايلعو اديز يف فلاخ اميف

 ٢٢ ...هنع هللا يشي سابع نب هلادبع هب درفتام ... عساتلا بابلا
 ٢٨٩ . هللا همحر دوعسم نب هللادبع هي درقتام رشاعلا بابلا

 فرعيو دوعسم نبا لوق ىلع ةمساقملا رابتعا رشع ىداحلا بابلا

 ٤٥ . رارضألا بابب .
 ٥١ . دالوألا ثاريم يف رشع يناثلا بابلا
 ٥ 7 مألاو بألا رأ لل ةوخالا عم مألل تاوخألا ثاريم يف رشع ثلاثلا بابلا

 ٥ . دجلاو مألاو بألاو ةجوزلاو جوزلا ثاريم يف رشع عبارلا بابلا
 ٧. . ةجوزلاو جوزلا ثاريم يف رشع سماخلا بابلا
 ٦٢ . ةقلطملاو قلطملا ثاريم ىف رشع سداسلا بابلا

 ام وأ تعلتخا وأ تقلط اذإ ةجوزلا ثاريم ىف رشع عباسلا بابلا
 ٦٥ . اهنم جوزلا ثاريمو كلذ هبشأ

٧٢ اضيأ ةقلطملا ثاريم ىفو رارضلا قالط ىف رشع نماثلا بابلا



 بابلا

 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو يداحلا ب ابلا
 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا
 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو ىداحلا بابلا
 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 نوثالثلاو نماثلا بابلا
 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ةحفصلا عوضوملا

 . تابصعلا ثاريم يف

 نيبسنب تيملا ىلإ يلدي نميف
 . درلا يف

 . هيف فالتخالاو درلا يف

 . درلا لئاسم حيحصت يف عماجلا لصقلا يف

 هللا همحر رثؤملا يبأ نع ثريالو بجحي ال نميف
 . بجحي ال مأ بجحيأ ثري ال نميف فالتخ الا
 . بجحلا

 . لوعلا بتارم نم ةبترم لصف
 نيكرشملاو نيملسملاو كيلامملاو رارحألا نيب ثاريملا يف
 . اكولمم ناك وأ كولمم مهيف ناك اذإ ةثرولا يف
 . ثراو هل فرعي ال نمو سنجلا يف

 . ءالولا ثاريم يف لوقلا

 . سانجألاب ثراوتي نم
 همزليامو هب رمألاو لتقلا نم ثاريملا هي لوزي اميف

 لتقو ةيدلا يفو مزلي ال امو نامضلا نم رمآلا
 . هنبأل بألا

 لتاقلا ثاريم يف

 نيكرشملا ثاريم يق
 ماحرألا ثاريم يق

 مامعألاو لاوخألا ثاريم يق

 .ماحرألا ضئارف يف

 . ثراولل ةثرولا ضعب نم ىوعدلا
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 ةحفصلا عو-فضوملا بابلا

 ١٨١ ثراوب رارقإلا نوعبرألا بابلا
 ١٨٧ ةرح وأ ةمأ نم تناك هب رقأ ناك اذإ دلولا ثاريم ىف نوعبرألاو داحلا بابلا

 ١٨٨ . دلولا كرش ىف نوعبرألاو ىناثلا بابلا
 ١٨٩ خالاب رارقإلا نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ١٩٠ . اهتاريم يف ةيجوزلاب رارقإلا نوعبرألاو عبارلا بابلا
 ١٩٦ . ءاثنخلا ثاريم ىق نوعبرألاو سماخلا بابلا

 نم فرعي ال نمو ىمدهلاو ىقرغلا ثاريم يف نوعبرألاو سداسلا بابلا
 ١٩٧ . هبحاص ليق تام

 ٢٠١ . ثراو هل فرعي ال نم نوعبرألاو عباسلا بابلا
٢٠٢ هذخأ هل زوجي فيك هل هنأ فرعي ال ىذلا لاملا ىف نوعبرألاو نماثلا بابلا
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 يدنكلا ميتهارإن,دَمَثرلاَلا

نوتسل او عبارل ١ ء رجلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باب

 نأ هدنعو هل مهارد يق اهطلخق ةنامأ مهارد هيلإ عقد لجر نع هتلأسو
 ضعب نع دجوي : لاق ؟ عيمجل حلا ع اضق اهذخوي نأ نم اهل زرحأ كلذ

 . هيلع نامض ال هنأ ءاهقفلا

 اهنيع تبهذق اهطلخ اذه سيلأ : تلق . رثألا ىق تدجو كلذكو تلق
 اولاق مهنأ الإ قيشأ اذه ىلإ يسفن لاق ؟ نامضلا هيلعف اهكلهتسا دقف
 . كرتشملا لاملا عاض مث ةكرش هلام عم ةنامأل ا تراص دقف اهطلخ اذإ

 امهنم دحاو لك نذإبو قافتالاب الإ نوكت ال تسيلأ ةكرشلا : تلق

 . معن : لاق ؟ دعت وهف هجولا اذه ريغ ىلع ناك اذإو هبحاصل

 ضبق يف الجر لكوو ةعيدو لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 كلت نم لجرلا ىلإ لكوملا هملس ام ليكولا بلطف هرصم نع باغو هلام
 . ال : لاق ؟ هنم اهذخأ هل له . ةنامألا

 هلام اهنأ حص اذإ : لاق ؟ هلام اذه سيلأ هنم اهذخأي ال مل تلق

 : لاق ؟ هل اكلم هيلإ اهعفر يتلا ةعيدولا هذه مكح سيلأ تلق . هيلإ اهملس
 اذ اف. هريغل هدب يف ةعد ددو نوكت ن ں ] لمتحيو هل اكلم نوكت ن ] لمتحي

 تلمتحا اذإف هلام ضبق يف هلكو امنإ هنأل اهعفدي مل اذهو اذه تلمتحا

 . هيلإ اهعفدي مل هريغل ىأ هل الام نوكت نأ هذه

 ةثرو ىلإ لاق ؟ عدوتسملا اهعفدي نم ىلإف بئاغلا تام نإف تلق
 . اهايإ هعدوتسا نم ريغل اهنأ ملعي نأ الإ هيلإ عفادلا

 نم ريغل اهنأ ملعي اذإ : لاق ؟ عدوتسملا ةثرو ىلإ نآلا اهدر ملق تلق
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 نإو : تلق ى مكحلا بجوت ديلا نأل مكحلا يف هثراو ىلإ اهعفد هعدوتسا

 عدوتسملا اذهل له هتنامأو هلام عيمج ضبق يلي هليكو لعج هتبيغ دنع ناك
 . خسانلا اهداز ةدايز ءايضلا . معن : لاق ؟ ليكولا ىلإ اهعفدي نأ

 ضرقتسافق هتافو دنع هدلول الام الجر عد دوتسا نمو : ةلأسم

 نم الا نوكي ال ضرقلا نأل ضرقب كلذ سيلف الام ىرتشاو هنم عدوتسملا

 ءارشلا نأ يدنعو ميتيلا لام نم ذخأ ام نماض عدوتسملاو ضورقم
 لاقو 0 مهاردلا بحاصل لاملا نأ انباحصأ ضعب لاقو 0 تبثي ال دساف
 دساف ءارشلا نأ لوألا لوقلاو هارتشا نمل لاملاف اضرق هبسح اذإ نورخآ
 ىرتشا الو هل ء ارشل ا نوكيف هل يرتشي ن أ هرماي ان مل هنأل ىلإ | بح ]

 دسف دقف ضرقلا تبثيف ضرقم هضرقأ الو هل لاملا نوكيف هلامب يرتشملا
 يف ىدعت اميق ذخأ اهل نماض وهف هجو نم الإ نوكي ال ضرقلاو عيبلا
 . ميتيلل حبرلاو نمض ميتيلا لامب براض نم نامثعوبأ لاقو س نيتيلا لام

 ميتيل وأ لجرل هدنع لامب رجتأ نميف رفعج نب عماج نم : ةلأسم
 امف لاملا بحاص ء اج وأ ميتيلا كردأ مث اهب رجتقف مهارد طقل وأ رثك ىتح

 مو ني د 4سقن ىلع هي دهش ا نإ ١ تلقو > هحيرو ل 1 ١ 4هدطعي ن ن ] ال ا بح ]

 هل حبرلا نوكي نأ هللا ءاش نإ اوجراف س ال مأ هل حبرلا نوكيأ هيلإ بلطي

 ءاش نإ رايخلاب كلذ يق مهاردلا بحاصف الام هب ىرتشا ناك نإ كلذكو
 مث هسقنل لاملا ىرتشا نوكي نأ الا همهاد ذخأ ءاش نإو ن ذخأ

 مث مه اردلاي رجب تاو لام ١ نمت نم هيلع يذل ١ نيدلا يف ٥ اضقو كلذ ضرتقا

 . حبر اهيق ناك اذإ هئانع رجأ هلف اهلك هيلإ تراصق اهبحاص ء اج

 عم هلام ع اضق هلام يف ةب ردول ا طلخ ي ذلا نعو هنمو : ةلأسم

 امف ٨ ملسا هنأ ىري هنأ ريغ كلذ يف نذأتسي مل هنأل نامض هيلعأ ةعيدولا

 . هريغ ىلإ هدي نم اهجرخي ىتح انامض هيلع ىرن

 اذ ا ليق دقو هللا همحر دمح ] ني نسحل ١ يلعوبأ ١ ل اقو هريمع نمو

 . ملعأ هللاو نامضلا هيلع ناك ةمسقب الإ هنم أزجتت ال اميف اهطلخ

 ءيش الو اهبرل اهحبرو يهف هتنامأب رجتا نمو فنصملا نمو : ةلاسم

٢١٨



 هل نكي ملو ذخآ ام الإ نمضي مل فلتف ائيش اهنم ضرتقا نإو اهيق هل

 يف هنم ذخ ] ام ه درو هل نمتؤم | ةثرو ىلإ ا كلذ نم صلختي ىتح اهيق هدر

 عضوم يفو . اهير ىلإ اهنم صلختي ىنح ن امضلا نم هئربب ال مه ار دلا

 يفلثملاو فلت دق عدوملا كلم نأل عدوملل ًأكلم لثملا كلذ نكي مل هلثم در نأ

 هضبقي نأ لبق نم فلتملا ماقم هماقأ يذلا لدبلا فلت اذإو عدوملا ةمذ

 عامجالا نأ ليلدلا هنع لقتني مل هل هكلم نأل عدوملا لام نم ناك عدوملا

 برل هلعجو ريغلل هيلع يذلا نيدلا رادقم هلام نم درفأ ول نويدملا نأ
 ملو هبر ىلإ نيدلا لصي ىتح ةئيرب ريغ هتمذ نأ ءيشلا فلت مث نيدلا

 . هتمذ ةء ارب بجوي هكلم صعب هد ارفإ | نكب

 ائيش ىرتشاف اهنم ض رتقاف ةنامأ هعم تناك نمو هنمو : ةلأسم

 دهشأو هتنامأ نم ائيش ضرتقا نم لك مكحلا نب ناميلس لاق هيف حبرو
 ريذم نم اضيأ لاقو ابصتغم الإ هيلع نامضلاو هل حيرلاف هسفن ىلع هب

 رتقا نإ مشاه نب دمحو س فخ وأ فلظ وأ سقن يف الإ هيلع عيب ال

 . ةنامألا بحاصل حبرلاو هيلع نامضلاق ةراجتلا دصق مت هتنامأ

 تطلتخافق مهارد تناك اذإ () ةعيدولا نأ ملعلا لهأ عمجأ : ةلأسم

 اوقلتخاو عدوملا ىلع نامض ال نأ تفلت مث عدوملا ريغ اهطلخ وأ اهريغب

 نإو نمضي ال لوقو نمضي لوقف اهسنج نم وه اميف عدوملا اهطلخ اذإ
 باتك ىلإ عجر ى ملعأ هللاو نماض وهف زيمتي ال امم اهسنج ريغب اهطلخ
 . عرشلا نايب

 اهنم نزيل اهحتقق مهارد ةنامأ هدنع لجر ناك نإق هل تلق : ةلاسم

 ؟ نمضي له تقلتف تناك امك اهدىشبو اهدرف مدن مث اهضرقتسيل ائيش

 هبلع : لاق نم لاقو س كلذ ىلع اهنزو اذإ نامضلا هيلع ليق هنأ ىعم : لاق

 . اهل هحتفب نامضلا

 ملو ءيش ىلع اهنم ضيقو ةرصل ١ يف هدي عضوف اهحتق ناف : هل تلق

 ؟ نمضي له . تقفلتق اه درو م دن مت اهسم دق هن أ ال ا هادي لوحي ملو هلزي

 ىتح هيلع نامض ال : لاق نم لاقو > نامضلا هرلع ليق هنأ يعم : لاق

 ( ١( ةنامالا ةخسن .
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 هنإ ليق دق هن ] يعم : ل اق .ي اهلزي ملو اهسم ا ذ ا ةطقلل أ كل ذكو : تلق

 . اهضبقي وأ اهعضوم نم اهليزي ىتح اهنمضي ال : ليقو 0 اهنمضي

 يف عضوم ىلإ عضوم نم اهلقني ناكف ةنامأ هلزنم يف تناك اذإف تلق

 وأ اهزارحإ كلذب دارأ نإ يعم : لاق ؟ نمضي له . كلذ دعب تفلتف لزنملا
 هيلع يل نبي مل هلزنم نم اهيلع نمأي ثيح اهعضوف هلزنم ىلإ هنم ةجاحل
 . ىنعملا اذه ىلع نامض

 عضوم نم اهلوحف هريغ اهطقل ةطقل هلزنم يف ناك نإ تيأرأ : هل تلق
 نأ يعم لاق ؟ نمضي له تفلتق اهفالتإ دري ملو لزنملا نم عضوم ىلإ
 ث كلذ يف فلتخي هنأ يعمق اهفالتإ دري ملو تعاض نإف هريغ اهل نماضلا
 . نامضلا همزليال : لاق نم لاقو ي نامضلا همزلي : لاق نم لاقف

 رمآلا حرطق هعفرف هنازيم عفري ن أ الجر رمأ لجر يف ديعسوبأ لاق
 تفل ناق : هل تلق . هنذإ ريغي نزاو نوكي هنإ اهنزي رخآل ١ ماقف مه ارد هيق

 . هيلع نامض ال هنأ : ىعم لاق ؟ نز اول ١ نمضي له مه اردلا

 اهيلع نمتئا وأ نمتؤملا اهفلتأف ةنامأ ىلع لجر هنمتئا نميفو : ةلاسم

 ناك نإ هنأ يعمق ث هريغل اهب ةنامألا بحاص رقأ مث رخآلا اهفلتأف هريغ

 هب ىتأ مث هوجولا نم هجوب هيلع هنمتئاو هعم هلعج يذلا اذهل هنأ ملعي
 هنم لامتسا هنأ ملعي نأ لبق هنم نامضلا اذه مزل نآ دعي هريغل هب رقأف

 يف ناك هنأل هب هل رقأ نم ىلإ وأ هيلإ كلذ عفد يف اريخم يدنع ناك

 لقتني ام بابسأ يق نمتؤملا اذه ىلع عدم اذه هرارقإب وهو هعم هل مكحلا

 هذه لعج امنإ ناك نإ امأو هل هتوبت دعب هب هل رقأ ىذلا ىلإ هيلع صالخلا

 هذه نم نامض اذه مزل مث ديلا ىنعمب هل اهنإ هعم ناكو هدنع ةنامألا
 هنم ملع الب ةنامألا سفن نم هل نامضلا موزل دعب هريغل اهب رقأف ةنامألا
 نع تلاز دقو اهب هل رقملا اذهل مكحلا يف جرخي امنإف هل اهنأ ىوعد الو
 لدبلا راصو هيلا إ ميلستلاب درلا اهيق نمتؤملل تناك يتلا ةنامألا لاح مكح

 يل نيبي الق هل اهب نمتؤملا رارقإب ةنامألا هل تحص نمل هيلع انومضم
 ىوعد الب هب هل رقملل لصألا يف ًالقتنم قحلا ن اك اذإ هل رييخت انهاه

 . كلذ يناعم يف لخدت
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 الو ةقث ريغ هتنامأ ىلع نمتئا اذإ نيمألا نع ديعسوبأ لئس : ةلاسم
 . اهل نماض هنأ يدنع : لاق س نمتؤم

 نيمأل ا نأ انفرع ىذلا : هللا هيضر - ددعس ني دمحم لاق : ةلأسم

 كلذب هل لبقو هنيعب عضوم يف اهلعجي نأ ةنامألا بحاص هيلع طرتشا اذإ
 تفقفلتق كلذل هنم دمعتلا ىلع عضوملا كلذ ريغ يف اهلعجو هرمأ فلاخق

 . تقلت اذإ اهل نماض وهف ةنامألا

 اذإ اهل نماض وهف هريغ اهراعأ وأ هتنامأ نيمألا لمعتسا اذإ كلذكو

 نم هريغ اهذخأف هتيب يف اهيلع نمأي ثيح هتنامأ نيمألا لعج نإف م تفلت
 امم ةنامألا هذه تناكو اهلمعتسا ناك ناف تفلتف اهلمعتساق لزنملا ناكس
 هيلع نامض الف تفلتف هل اهنأ ىلع اهلمعتساف اهاسنيو هل نوكت نأ نكمي
 اهل نماض وهف هل سيل اهنأ ىلع اهلمعتسا نإو ى هريغل اهنأ حصي نأ الإ
 رخآلا نكاسلا اهلمعتسا اذإ نامض لزنملا يف اهلعج يذلا ىلع سيلو
 . اعيمج نيهجولا الك يف نيمألا اذه نم ملع ريغب

 مه ارد اهنم ضرتقافق ةنامأ هعم لجر يف لوقت ام : هل ليق : ةلأسم

 اريخ وأ هلثم ناك كلذ هل زوجي ال لاق ؟ هضرتقا ام اهيف طلخي نأ هل له
 . هيلع نومضم اذهل لام اذهو وه هل لام كلذ نأل هنم

 هنم اتع اضف ة هن امأو ةطتل ٥ دي يف لجر نعو : : هريغ نمو : : ل اسم

 ىنح اهيق مصخ وهف ةن امأل ١ امأ ل اق . لجر دد يف امه دجو مت اعيمج

 يه يذلا نيبو هنيب ةموصخ الف ةطقللا امأو هنمتئا يذلا اهذخأيو اهكفي

 . هريغ نمو ث هيعديف اهيف قح هل سيلو اهنم ءىرب دق هنأل هدي يف

 هدي نم تعاض اذإ اهنإ ليق دقو هللا همحر ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 . هدي يف يه نمل امصخ نوكي اذه ىلعق اهنمض

 لاق 4 " هللاو " زاق م لاقو و اهتبلاطم يق امصخ
 . فنصملا . اهتبلاطم يف مصخ هنإ ليق دقو : هريغ
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 نيمألا نسحلاوبأ لاق . لوق اذه اهيلط دارا اذإ اهبحاص ىلع كلذو اهيف

 . نيملسملا نم () فالخ الب هتنامأ يف مصخ

 مهرد فلأ ةنامأ هعم تناك لجر نعو : عرشلا نايب نم : ةلاسم _
 لاق ؟ عيمجلا نمضيآأ فلألا نم يقابلا بطع مث من مهرد ةئام اهنم ض

 . اثدح اهيق ثدحأ دق ذإ لكلا نمضي : ضرتقاق نم

 . فلألا ةيقب يق هيلع نامض الو ضرتقا ام نمضي : لاق نم لاقو
 هيو ضرتقا ام نمضي ةديبعوبأ لاق : لاق ؟ ذخأت نيلوقلا يأيق : : تلق

 . ذخأن

 نذإ ريغب اهرهظيو هتنامأ حتف هل زوجي 1 يف لوقت امو : ةلأسم

 سيل نأ هر لوقأ يذلا . لققو دادس اهيلعو ء انإ يف ةلوعجم تناك اذإ اهير

 . قيفوتلا هللابو اهبر نذإب الإ كلذ هل
 اهبحاص ىلا ةقث عم ةنامألاب نمتؤملا هجوف ةنامأ هدنع لجر : ةلاسم

 ةنامأل ١ بحاص رمأي ملو قرس وأ بصخقي قيرطلا يف ةنامألا تقلتف

 نم نيمألا اهب هجو امناو اهذافنإ يف هنمتئا يذلا هنذأتسا الو هيلإ اهلمحب
 ةنامألا بحاصل نيمألا مزليأ ةنامألا بحاص هيف يذلا دليلا ولا هدلب

 ىلع اهلمح نوكي نأ الإ نمتؤملا ىلع نامض ال مأ كل تفصو اميق نامض
 قيفوتلا هللابو اهنمضي كلانهف ؟ ارص فوخلا ريغ يف رطخلا

 وأ لاملا عدوتسملا لوح نإ : لاق ةيراعلاو ةعيدولا نع لئس : ةلاسم
 نأ الإ نمتؤم وهق ةيراعلاو نماض وهف فلتف هبحاص در مت هضرتقفأ
 . نماض وهف رخآ الجر اهريعي

 مث ةفئاط هنم ذخأف ًالام الجر عدوتسا لجر نع لئسو : ةلأسم
 دري ىتح ذخأ امل نماض وه لوقي ةديبعوبأ ناك.لاق نم لاق ؟ اهداعأ

 0 نماض وه : هلل اديع ويأ لاقو > عيبرلا لوق وهو ةعيدولا بحاص ىلع

 . ةرامإ الب اهيف ثدحأ هنأل يقب امو ذخأ

 (١) فالتخاي ةخست ىف .
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 مث مه ارد اهنم ض رتقاق ةنامأ مه ارد هعم تناك لجر نعو : ةل اسم

 لوقي حونوبأ ناكو س اهنم ضرتقا ام هيلع لاق 0 مهاردلا تبهذ مت اهدر

 ال هر احصأ او خيشل ا ي أر ىلع اوس اق. . يقب امو اهنم ض رتقا ام هيلع

 . فلت ام الإ :إ هيلع نام

 نب ملسم ةديبع ابأ خيشلا اذه يف ينعي هنأ بسحأ : لاق هريغ نمو

 يب ١ نع دجوي كلذكو ى هنع دجوي اميق ف كلذ ىلإ أ به ذد ن اك هنأل ةميرك يب أ

 ام ال ا هبلع ن نامض ال هن أ كلذ ىلإ | به ذد ن اك هنأ بوبحم نب دمحم هللا ديع

 . هللا همحر - رثؤملا يبأ نع دجوي كلذكو فلتأو ض

 تطقتلا ةأرم ا نع تركذ ام امأو : تاياوجلا ضعي نمو : ةلأسم

 . () امهتذخأف طبنلا يلح نم نيطرق .اهتديلو
 اهضرقأف مهارد ىلع لجر هنمتئا لجر يف ةيواعموبأ لاقو : ةلأسم

 : لاق ؟ تفلت مث 7 اهعضوم يف وه اهدر وأ هيلع تدر مت وه اهضرتقا ,
 اهضرقأ ناك نإو اهل نماض وهف تفلتق اهدر من مث اهل ضرتقملا وه ناك ن

 . هيلع نامض الق هدنع نم تفلتق اهدر مث ٣

 املف ةعيدو لجر ىلإ عفد لجر نعو اضيأ هنع دجوي اممو : ةلاسم
 ال هيلإ ةعوفدملا لاقو امهنم دحاو لك اهاعداف اضيأ رخآ هاتأ اهبلطيل هاتأ
 لوقن انإف امهيأ ملعي الو هيلإ اهعفد امهدحأ نأ ملعي ناك اذإف امكيأ يردأ

 اهتميق امهل نمضيو نيفصن امهنيب نوكتف امهيلإ ةعيدولا عفدي هنإ
 اهم يقابلل نمضيو امهدحأ اهذخأي نأ ىلع ناقفتي وأ اهيف ناكرتشي
 . قحلاب ملعأ هللاو هانفرع يذلا وهو انلوق اذهف

 لصي نمعو - هللا همحر - نسحلا يبأ نب دمحم نم باوج : ةلاسم

 لوئسملاو اهريغ وأ هدنع مهارد هل عفدي نأ هلأسن هدلي فرعي ال بيرع هيلإ

 صالخلا بلطي عجريو ثدح هب ثدحي نأ بيرغلا اذهل كلذ لعق نإ فاخي

 هئاجر ىلع لضفأ بيرغلا اذه لامل هزارحإ ىرن امق كلذ هيلع رسعيف
 ؟ هل ملسأ هكرت حأ ةمالسلا

 دعب ةريقف تناك نإ اهذخأ اهل نإف باوج اهتذخا هلوق نأ رهاظلاو اهل باوج الو لوصالا يف اذكه )١(
 اهب فيرعتلا
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 اذه لام زارحإ يف هلل هتين يف اذه قدص اذاف تقصو ام ىلعف

 هداقتعا حصو كلذ ىلع هلام ضبقيق هللا نم باوتلا كلذب ًاسمتلم بيرقلا

 اهيدؤي نأ ىلإ اهضبق ذنم باوث هل اذهف . ةنايخلا كرتو ةنامألا ءادأ ىف
 كلذكو تانسحلا لمعو تاعاطلا نم اهيلع ةظفاحملا نأل هيلع هللا لضفب
 ءادأل هفعض نم ملع دق ام عم اهب موقي ال نأ هللا نم افوخ اهكرت نإ
 اهذخأ ناف هتىنالعو هرس يف هقدص عم هتبهرو هللا فوخ نم كلذو هتنامأ

 . هدابعب ريبخ هللاو روذعمق اهكرت نإو روجأمف

 الجر عدوتسا نم هنأ - ملس هيلع هللا ىلص - ىبنلا نع : ةلأسم
 . عيبرل او ة درديع يب أ لوق وهو هبلع ن امض الف ةعيدو

 اهل مهارد الجر تعدوتسا ةأرما نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 وأ ةرصلا يه تحتفقففق اهيلإ اهزربأف هرل ا تعجر مت ةمورخم ةرص يف

 نأ هترمأ وأ يه اهترص مث تدارأ ام اهتم / تذخأو اهحتفي نآ ؛ هترمأ

 مث اهل اهلاتحي نأ هترمأو اهرص يذلا وه نأك وأ هيلإ اهتعفد مث اهرصي
 ؟ عدوتسملا دنع . تقلت

 نيمي هيلع امنإو مرغ الو عدوتسملا ىلع نامض الف تفصو ام ىلعق

 . اهيف اهناخ الو اهعيض ام هللاب

 نأ لجرل زوجي اهبحاص يأر ريغب اضرأ عرز لجر : ةلاسم
 اهضبقي الو اهسمي نأ ريغ نم هلزنم يف ضرألا كلت ةلغ هل عدوتسي
 نأ دحأل زجي مل اهبابرأ ىلع اهعرز يق ًايدعتم ناك نإ : لاق ؟ اهملسيالو
 . كلذ نم ءيش يفق هنيعي الو هيلع ركنيو تركذ ام لعقي

 نيمأ لجر يق افلتخا حون ابأو ةديبع ابأ نأ دايزوبأ انربخأ : ةلأسم
 مث اهبهذأق هل ةجاح يق مه اردلا نم مهارد نيمألا ذخأف مهارد عدوتسا

 اماردلا نامض هيلع حونوبأ لاقف س تفلت مهاردلا نإ مث مهاردلا يف اهدر
 . ةدقعلا لح هنأل اهلك

 رتؤمل اويأ لاق ج هدر نإو ذخأ ام مرقغي نأ هيلع امنإ : ةديبعوبأ ل اقو

 . ذخأن ةديبع يبأ لوقب
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 نب دمحم هللادبع يبأ نع رثألا ءاج كلذكو معن : لاق هريغ نمو
 تناك اذإو اهلح ةدقع تناك اذإ كلذو ةديبع يبأ لوقب ذخأي هنأ بوبحم

 دقو . ذخأ ام مرغ هيلع امنإف هايا هعدوتسم ءيشب متخ الو ة ةدقع ريع يف

 يبأ يأرب : ىراوحلاوبأ لاقو 4 تناك اميق اهنمض ائيش اهنم ذخأ اذإ ليق

 . يراوحلا ابأو حون ابأ محرو - هللا همحر - ذخأن ةديبع

 نأ دارأف ءيش ةريصح ىلع هريغل نوكي رجاتلا نع تلأسو : ةلأسم
 عضوم يف هرلع يذلا كرتيو هريصح ذخأي ن ن أ - روجي له هناكد عفري

 نإو ع اض اذا نامضلا هبلع نأ يعم : لاق ؟ هيلع نامض الو هيلع نمؤيال

 . هلع نامض الف عاضق كلذل ًايستحم هذخأ

 له عاضف ًابستحم هريغ هذخأف هكرتو هطاسب ذخأ نإف : هل تلق

 دق ناك اذإ نامضلا نم هريغ ذخأ ىدنع هؤربي ال : لاق ؟ ةنامض همزلي

 . لصألا ىق هنمض

 الإ ءاوس هلك لاق ؟ عاضف ًابستحم هذخأف هريغ هيلع لد نإف : هل تلق
 . همزل دق امم صالخل اي هل نمضيو هقفت ةقث ةقث نوكي ن ن أ

 هدلب مه ارد ن نم أدرأ ةعاضبلا هيق ف عاب ا دللا مه اردو نمثلا ضبقو

 صالمل هيقلف ٥ دلي ىلإ ١ جرخ مث وه مك يردي لف ال ائيش اهنم صضصرنعقف رتقاف

 اهبسح اذ ! : ل اق ؟ مرغ هرلع له هدنع نم لجرل ١ مهارد ل تبلسو هويلسف

 اميق حونوب أو ة هديبعوي أ فلتخا دق : ل اقو .4 مرغل ١ ها اضرق هسقن ىلع

 اهنم ض رتقاف مهارد ىلع نمتنئا لجر يف الاقف لاقف . اذه نم نوهأ وه

 ىلإ | اهدرب ىتح اهل نماض وه : حونوبأ لاق. . مه اردل ا تقلت مث ائيش

 . ذخأ ام نامض هبلع ىأرف ةديبعويأ امأو 0 اهيحاص

 نمتأي نأ ديري نميف لاقو : رثألا يف ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلاسم

 هنإف معن : هل لاق . ةنامألا هذه نم ءيرب انأ نيمألا لوقيف ةنامأ ىلع الجر
 وهو اهنم صلختي نأ هيلع الو ةنامأ هدنع نوكي سيلف تام نإو اهنم أربي
 . كلذ مهعنمي الو ةترولا ءيجي نأ ىلإ هتيب يف اهعديو لاق امك اهنم ءيرب

٢٦٢٥



 ةناما وأ نهر هدي يف ناك لجر نع : نسحل أ ايأ تلأسبو : ةلأسم

 أ نا ةيقتل ا هعست له هنم عنتمي ن أ ردقي ال رد ؛اج ن اطلس كلذ هيل ا بلطو

 . هنمض هيلإ هملس ن نإ . ال : لاق ؟ نمضي الو هيلإ ملسي

 كلذ هطعي ملام هياي هيلا !ا حتفي نأ ناطلسلا هيلإ بلط نإق : هل تلق

 : لاق ؟ نمضي له اه ادا ! مهطعي ملو نهرلا وأ ةنامألا ذخأف هل هحتفف

 . نهرل ا وأ ةنامأل ا اوذخأي نأ ىلع مهل حتف اذإ نامضلا هيلع

 يجلاولا بابلا مهل حتقي ملو يجراخلا بابلا مهل حتف نإف : هل تلق
 . معن : لاق ؟ نمضي له ةنامألا اوذخأو هوحتفو

 اوذخأو هورسكو بابل ١ مه اوحتفف نبيايل ا دحأ حتفي مل نإف : تلق

 ةنامألا نوذخأي مهنأ ملعي مل اذإو : لاق . ال : لاق ؟ نمضي له ةنامألا

 مهل حتف ناق : تلق . هيلع نامض الف ةنامأل ١ اوذخأف اعيمج هنباب مهل حتفق

 حتفي ملو اولخد ام دعب نم ملع مث نوديري ام ملعي ال وهو يجراخلا بابلا
 . ال : لاق ؟ نمضي له ىجلاولا بابلا مهل

 ىلإ اولخد نأ دعي نم ةنامأل ا نوذخأي امن ا اولاق ناق : تلق : ةلاسم

 نإف : تلق ى معن : لاق ؟ هدسي نأ هيلع له حوتفم يجلاولا بابلاو طئاحلا
 الف هريع . 7 ًانهر ناك ن ںإ اف . ال : لاق ؟ نامض هب هيلع له ه دسي مل

 . ء رشلا

 نأ ىلإ همق يف اهعضوق مهارد ىلع نمتئا لجر نع لئسو : ةلأسم

 مسا هقحليو نمضي له تفلتف هيف اهزرحي يذلا عضوملا ىلإ غلبي
 ؟ عيضملا

 نإف وه امأو فلتلل اهضرع دق نوكي نأ فاخأق مكحلا يف امأف : لاق

 ال نأ وجرأف هسفن هي فرعي امم هلام ىلع نمأي امك اهيلع نمأي ناك

 . يدنع كلذ يف نوفلتخم سانلاو هيلع نامض

 نمأم يف اهعضي نأ ىلإ اهكرتو هفك يف اهضبق نإ كلذكو : هل تلق
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 يعم : لاق ؟ صوصخلا مكحلا يف ىلوالا لثم نوكي له تقلظق اهيسنتف

 . يدنع اذكه : لاق ؟ بايثلا يف كلذكو هل تلق ء كلذك هنأ

 بايثلا يف عضي يذلا لثم ةريث وأ ةليلق مهاردلا تناك ءاوسو هل تلق

 مكحلا يف امأ : لاق ؟ ءاوس هلكأ فلألا ىلإ ةئاملا نم ةريبكلا ةرصلا لتم

 هللاو هب صخي ام ىلإ كلذف هسفن هب فرعي اميف امأو ءاوس هنأ ىدنعف
 . ملعأ

 لئاسم كل اهيف بتك يلإ لصو - هللا كمحر - , : هيلع هللا ةمحر -
 اذه : هل لاقو ةنامأ اتيش لجر ىلإ ملس لجر يف تركذ اهدقو اهنع لأست
 هنمتئا يذلا نمتؤملا بهذف هل يذلا بلطف نالف ءاج كلذ دعيو 4 . نالفل

 هيلإ هملسي الأ هيلع مدقتف ءيشلا كلذ ذخأي نأ بلط نالف نأ هربخأف

 دقو ‘ هل يذلا هكاسما إ يف اذه ىلع مزعي هل يذلا ءيشلا بحاص عجرو

 . هل هنأ ملع

 وأ هعم هعضو يذلا ىلإ ءيشل ا ملسي نأ نمتؤملا اذهب ىلوأ ام تلق

 هدنع عوضوملا اذهف تفصو ام ىلعف ى هب هل رقأ يذلا هبحاص ىلإ هملسي

 ملست ال هل لاق اذإف نالفل هر رق أ امي هدنع عضو نم ىلع دهاش وه امنإ

 مدقتو اذكو اذكب يعم كل رق أ انالف ن نأ لوقيف ًأنالق اذه ملعيق نالف ىلإ ١

 . هملسي الو هيلع كل دهاش انأف هتبلاطم تدرأ اذإف كيلإ هملسأ ال ن ] يلع

 نالف ىلإ اذه ملسف هيلإ هملست ال لقي ملو نالفل ءيشلا اذه هل لاق اذإف
 . هبلاطي عجرو

 7" لذ ىف مكسلا هبجوي امب وخقلل ةجح نوكي نأ الإ هيلع
 يف تبذك امنإو هل هسيل لاقف عجر مث نالفل ءيشلا اذه لاق اذإو تلق

 دهاش وه امنا اذه نأ ملعأف اذه هل زوجي له تلق . يل ءيشلاو يلوق

 هدلع سيلو مكاحلا ىلإ عفر اذإ نالفل هرارقإ نم لاق امب رقملا اذه ىلع
 هر ارقإب ملس هن ا رقيو هر ارقا ركني ن ن ا مك احلا دنع هتجح اذهو كلذ ريغ
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 هللاو رارقألل ركنملا نيمي دعب ملس ام مرغب ملسملا ىلع مكاحلا عقي كلانهف
 . ملعأ

 عدوتسا لجر هيلإ عفترا احيرش نأ نيريس نب دمحم ركذو : ةلاسم
 لجر ىلإ اهتلوحف اهنم ابيرق قيرح عقوف ةعيدو مهرد ةئام هتأرما
 . ال لاقف ؟ ءيش يف اهمهتت له ةأرملا نع لجرلا حيرش لاسف تعاضف

 رمأ هتيأر امف نيرس نبا لاق س نيسمخب اهنم تيضر تئش نإف لاق
 . مويلا كلذ ريغ حلصب

 اهيلع نكي مل اهعاتم تعضو ثيح اهتعضو نإ يراوحلاوبأ لاق
 اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو 0 رثؤملا يبأو ناهبن نع تظفح اذكه نامض
 كلذ يف اهمزلي مل اهيلع نمأت ثيح اهتلعج اذإ ليقو تنمض اهتلوح
 . نامض

 نأ ىبأف ةعلس ىلع الجر نمتأي نأ دارأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ةعلسلا كلت ذخأف كلذ دعب رقملا عجرف اهب هل رقأف اهب هل رقي نأ الإ اهلبقي

 هل نأ يعم لاق ؟ هلالحتسا همزلي الو كلذ هعسي له هل رورقملا يأر ريغب
 . هرارقإب هيلع مكحيف مكحلا يف امأو هعسي اميف كلذ
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 باب

 ةنامألا نامض هبق مزلب اميق

 ةنامألا لمح يقو مزلب ال امو

 ةعيدو الجر عدوتسا نم لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ عفري
 نمضيف هنمضي نأ الإ الاقو عيبرلاو يلع يبأ لوق اذهو هيلع نامض الف
 . نامضلا هيلعف

 بحاص نأ نيمألا معزف ةعيدو الام لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلاسم
 نيمألاف ةنامأ لصألا نأ كلذو قدصم وهف اهب قدصتي نأ هرمأ لاملا
 رخآلا فلحي ةنيبلاب الإ قدصي الف نامضلا ىلع هلصأ ناك امو قدصم
 . هيلع تباث اذه هقح نأ

 . نامض ةبراضملا الو ةعيدولا الو ةيراعلا يف سيل لاق حيرش نع

 هيلع طرتشاف ةعيدو وأ ةبراضم الام لجر ىلإ عفد الجر نأ ول لاقو
 ىلع ماكحألا امنإو ةنامأ مسالا ن .رال هيف نامض ال كلذ نأ نامضلا

 نارجن لهأ نم راعتسا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ عفريو ءامسألا
 نم راعتسا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلإ عفريو مهل اهنمضق ًاعود
 . هللا لوسراي ةنومضم ةيراع ناوفص لاقف اعرد نيعبس ةيمأ نب ناوفص

 . ةنومضم ةيراع لاق

 هانع مث هنمأي عضوم يف اهلعجف ةنامأ هعم ناك نمعو : ةلآسم

 عيمجو هلام لمح يف دهتجاو كلذ ريغ وأ فوخ نع هدلبو هتيب نم جورخ
 اغراف هتنامأ هيف تناك ءاعو دجو قيرطلا ضعبب راص املق هدي ىق ام

 هيلع يل نيبيالف ؟ ًاسأب ىرت له تلق س هتنامأ نم هيف لعج ام هيق سيل
 وأ ىضمام ثيح هعم هتنامأ لمحي نأ هل نإ ليق ىذلا لوقلا ىق نامض
 . اهكرت نم هتنامأل ملسأ كلذ ىأر نإ

 يف اهلعج مث هبايث يف تناكو ةنامأ هدنع ناك نمع هتلأسو : ةلاسم
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 هتين تناك نإ لاق ؟ تذخأ وأ تعاضف اهيسن وأ تعاضف رزتيل ضرأل ١

 نامضلا هيلعف كلذل دمعتي نأ الإ هيلع نامض الف تفلت مت اهذخأ رزتا اذإ
 . تفلت نإ هيلع نامض الف هتنامأ عضوم يف وه يقوسلا نازيم كلذكو

 هدي ىق ناك اذإ نيمألا نع هتلئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهل ضباقلا وه ناك اذإ ليق دق لاق ؟ اهلمح هيلع له ءالجإ هباصأف ةنامأ
 هرمأب هلزنم يف اهل عضاولا اذه اهبحاص نكي ملو هلزنم يف اهل عضاولاو
 ةنامألا بر ناك نإو كلذ همزلو اهلمح هيلع ناك اهلمح ىىلع ارداق ناكو

 نيمألا ىلع سيل ليق دقف ةنامألا بر ريغ نم هرمأب وأ اهل عضاولا وه
 . اهلاحب اهكرتو اهلمح

 يف اهل فرصملاو اهبر نم اهل ضباقلا وه نيمألا ناك نإ تيأرأ تلق
 رجتاف هسقن ىلع هي نمأي عضوم ىلإ جورخلا داراف فوخلا هباصأف هنمأم
 قيرط نم هل حص اذإ لاق .ةنامألا بر مزلي كلذ ىرتأ ءاركب اهلمح نم اهل
 كلذل داقتعالا عم ةنامألا بر ىلع هل كلذ ناك ةنامألا بر ىلع مكحلا توبث
 اذإف ةنامألا بر نع لئاز ءاركلاف كلذ لمهأ نإق اهل هلمح نيح ىف
 لام نم ءاركلا ردقب ذخأي نأ هلف مكحلا يف ةجحلا مدعو ءاركلا قحتسا
 . فنصملا ى ملعأ هللاو هل زوجيو اهنم وأ ةنامألا بحاص

 لخدي عضوم يف هتنامأ عضو نم نأ كلام يبأ نع يور : : ةلأسم

 ىلع مهرثكأ عمجأو 4 ملعأ هللاو اهل نماض هنأ تفلت مث هب قثي د ال نم هيلع

 نم تقلت مث هتيب وأ هتوناح وأ هقودنص يف ةعيدولا زرحأ اذإ عدوملا نأ

 . هيلع نامض ال نأ ةنايخ ريغ

 اهيلع نمتؤملا راد نم اعضوم ةنامألا بحاص دصق اذإو : ةلأسم
 اهلقنف نيمألا رادلا بحاص ءاجف اهيف هديب لاملا عضو مث ةرفح رفتحاف

 . اهل نماض هنإف تبطعف رخآ عضوم ىلإ اهلوحق اهعضوم نم

 ىلع هعضو هبحاص ناك نإف ًاعاتم هلزنم ىف دجو نمو : ةلأسم

 ةنامألا ليبس ىلع هعضو ناك نإو هلزنم نم هجرخأ يدعتلا ليبس
 . هيخأ لام عيضي الو اهظفحيلف

٢٢ .



 نود هلزنم ىق ةعيدولا لعجي نأ نيمألا نمتؤملا رمأ نإو : ةلآسم

 هجرخيو هريغي نأ هلف لزنملا كذ يف فلتلا عدوتسملا هيلع فاخف هريغ
 تيبلا ىأر هنأ ول ليدلا فلت نإ هيلع نامض الو هل زرحأ نوكي ثيح ىلإ
 اذإو ملسي نأ وجري عضوم ىلإ ن هصيلخت هيلع ناك رانلاب قرتحي وهو
 نأو انماض نوكي هنأ كله ىتح هكرت مت لاملا كذ صيلخت ىلع ارداق ناك

 وجري عضوم ىلإ هنظ ىلع بلغيو ةلل اهيلع فاخي ثيح نم هلقني
 . هظفخب دبعتملا هسفن لام يف لعقي امك هيف هتمالس

 ةقث هقفت عم اهلعجي وأ هعم اهلمحيرلف جورخل ١ نيمأل أ د ارأ نإو : : ةلأسم

 . نمض اهكرتو لعفي مل نإو

 ىلإ وأ اهبر ىلإ اهدريف رفاسي نأ دارأ نإ حضوم يقو : ةلأسم

 نامض الو زاج نالفل اهنأ هملعأو انيمأ اهعدوأ نإو دلبلا مكاح وأ هليكو

 ةقت ريغ اهعدوأ نإو زاج الدع كلذب ملعأو ضرألا اهعدوأ نإ كلذكو هيلع

 . نماض وهف اهيلع نمؤي ال ثيح اهنقد وأ نمتؤم ريغ امكاح وأ

 هنمض تفلتف رحب وأ رب ىف ةنامألا لمح نإ ىعفاشلا لاق : ةلاسم
 الإ تلق يلعل هعاتمو رفاسملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقب جتحاو
 تيطعق هعم اهلمح نإو ءايضلا نمو ث ليقثتلاب هللا ىقو هلوقو هللا ئقو ام
 الو اهيلع نمتئا هنأل هيلع نامض ال ليقو س نماض هنأ ىأر نم ىأر دقف
 . اهظفح دارأ اذإ هبلع نامض ال حبسملا نب دمحم لاق . هريع ىلإ اهليزي

 هي عقيف المح هل لمحي وأ ةنامأ رخآل هعم نميف ليق : ةلاسم

 هنإ هصلخي ىتح هيدفيو هدي يف ام ىلع عناصيف هيلإ ىعدي وأ صوصللا
 باتك ىلإ عجر ي كلذ حص اذإ هرك ولو عاتملا بحاص ىلإ كلذب عجري

 . عرشلا نايب

 همزلي فيك تلقو ةنامألا فلت نم نامضلا نيمألا مزلي امعو : ةلاسم

 ريغب اهيلع هنمأي نم دنع هتنامأ لعج اذإ نيمألا نإ ليق دقف ؟ تفلت اذإ
 هيلع نامض ال هنإف تفلتف هل دح دودحم ال دعت ريغ نم اهب ةرطاخم
 ىلع هنم ةردقلا دعب ةنامألا بحاص هل دح ام ىدعت اذإ نامضلا همزليو
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 اهظفح ىلع ردقي وهو اهعيضي وأ اهيلع نمأي ال ثيح اهلعجي وأ كلذ
 . ليق اميف اهنامض همزلي لاصخلا هذه ذخأيف اهعنمو

 ىلع ردقي وهو ةنامألا هنم بلطت نيمألا ىف فنصملا : ةلأسم

 هيلإ اهعقد ديري وهو هقح نعو هتنامأ نع هعفادق ًالغش هل نأ الإ اهميلست

 اهايإ هعنم هنأل تقلت نإ ةنامألا نامض هيلعو مثآ وهف رذع هل نكي مل نإف

 . اهميلست ىلع ردقي وهو اهبلط نيح

 هيفف ةعيدولل نماض هنإ عدوملا ىلع عدوملا طرتشا اذإو : ةلأسم

 وه لوقو 0 انبحاصأ لوق وهو هيلع نامض ال ىعفاشلا لوقف فالتخا

 . عرشلا نايب اتك ىلإ عجر .نماض

 وهف عاض نإ هنأ ىلع هراعأ نإو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ال لاق نم لاقو هريغ نمو 8 هعيضي مل ولو نماض وهف عاضف نماض
 يعارلا ىلع نامض ال لاق نم لاقو 0 نامضلا هيلع طرش ولو هيلع نامض
 هيلع نامض ال هنيعب ظفحلا هيلع ناك نم لك نأل نماضلا هبلع طرش ولو
 . .هديب لمع نم ىلع نامضلا امناو

 طرتشي مل ا اذإ اذه ه وحن ىلع جرخي هن : يعم هللا همحر ديعسب ] ل اق

 نم هاضل اق مر رال طرش ن ں امضل ا نأل نمضي هن ا لوقل ا ضعي ن ] بسح اف

 نم مهنمف فالتخال ا ين ذاعم جرخي ةعيدولاو ةن ًامأل او ةيراعلا كلذكو مراغ

 لطبي نم مهنمو ام ارح لحت و ا الالح مرحت ةلط اي نكت مل ام اهتيت ]

 لوق 8 يه ام ىلع لوصألا تبثيو ةيلصألا ماكحألا فالخ ةلخدملا طورشلا
 . هللا همحر دردعمس يبأ

 لجر نعو هب داوجب ةلصتم اهنأل ير اوحل ١ يب ] نع بسح أ : ةلأسم

 انأف كؤيش عاض نإ هعم عضو يذلا لاقق هريغ وأ ابح لجر عم عضو
 هل لاقف عجر مث ائيش هيق هل لقي ملو هعضو و ] هر كل نمض أ ال ء ءيرب هنم

 هب ضرعتأ الو هنم ءيرب ينأ ملعأ هل لاقف هلمحي نأ ىبأف ينع كبح لمحا

 لزعو هلزنم يف هعم عضو يذلا جرخف هعدف تئش نإو هلمحاف تئش نإو
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 ؟ ءيش همزلي له عاضق هكرتو هئيش

 هعضوو هلمحي ملف هلمح ىلإ هاعد اذإ هيلع نامض الق تفصو ام ىلعق

 الف هلمحي ملف هلمح ىلإ هاعدف هيأرب هعضو نإ هنأ الإ هيأر ريغب وأ هيأرب
 هلزنم نم هعاتم لقن اذإ اذه ىلعف هلمح ىلإ هعدي مل نإو هيلع نامض

 هعم عضو يذلا ءيشلا اذه لوحي نأ هيلع ناك رخآ عضوم ىلا لوحتو

 ىلإ ا هاعد نإو هلمح ىلإ ا هعدي ملو 4 د أرب عضو يذل ا اذ دهو هع اتم عضي ثيح

 نأ هيلع سيلو لزنملا كلذ نم لوحت اذإ هيلع نامض الف هلمحي ملف هلمح

 عضو عاتملا بحاص ناك نإو لزنملا بحاص يأر اذه يف ىنعملاو

 نأ لزنملا بحاص دارأ اذإف لزنملا بحاص يأر ريغب هسفن يأرب عاتملا
 هلزنم يف عضو يذلا عاتملا كلذ ليوحت هيلع نكي مل لزنملا كلذ نم لوحتي
 أطخلا يسفن ىلع نمآ ام ينأ ملعاو هب كيلإ تبتك ام مهفاق . هيأر ريغب
 يل ةمالسلا بلط يف تدهتجا دقو باوصلاو قحلل ققوملا هللاو طلغلاو

 . ريصملا هيلإو ى بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو مكلو

 هدنع ناك نميفو دلاخ نب دمحم نيب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 اهدرف ةنامأ اهنأ ملعو ا اهمدختساف هل اهنأ نظو اهيستق لزنم يق ةنامأ

 نأ تفرع يذلا ؟ ال مأ انامض هيلع ىرتأ تعاضف هلزنم يف اهعضوم ىلإ
 . باوصلاب ملعأ هللاو يه اهيف نامض الو اهمادختسا ءارك هيلع

 لعجي نأ هل له برج وأ عافق لثم سانلل تانامأ ٥ه دنع لجر : ةلاسم

 . ملعأ هللاو نمض اهلعجو لعق ناق ال :لاق ؟ ءيش قوف ائيش

 هيأرب لجر دنع تعقر اذإ ةنامألا نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلأسم

 اهنمض الإو هعم اهلوحي هريغ وأ هلزنم نم لوحت اذإ هيلع لاقف هلزنم يف

 هيلع نكي مل هيأر ريغب تعفر اذإو اهلمحي الو اهيلإ اهبحاص وعدي نأ الإ
 . ءيش اهيف

 اذه بلطف ديز دنع رمتو بح هل لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم
 فاعضلا نم هريغ لاسي امك لاؤسلا دح ىلع همعطي نأ ديز ىلإ لجرلا
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 هيلعو كلذ هل زوجي ال هنأ ىعم لاق ؟ كلذ هل زوجي له هلام نم همعطأق

 . نامضلا

 نأ الإ نامضلا هيلعق هلكأ ولو لاق ؟ هلكأ ىتح هنياع نإف هل تلق

 الف هربخأ نأ دعب نم هلكأف هنم هضبق نأ دعب نم هربخأ نق هربخي

 نإو هيلع نامض الق كلذ هل متأف هلكأ نأ دعب نم هربخأ نإو هيلع نامض

 . نامضلا هيلعف كلذ هل متي مل

 ن أ هل : زوجي له ريقق وه ذإ هنم باستحاب هايإ ه اطعأ نإف هل تلق

 اميتي وأ انونجم نوكي نأ الإ اذه يف باستحالا زوجي ال لاق ؟ كلذ هيطعي
 تلق ى كلذ ىق هيلع نامض الو كلذ هل زاج ةبسحلا دح ىلع اهايإ هاطعأف
 .باستحالا زوجي ال : لاق ؟ كلذ هيطعي نأ هل زوجي له ريقف وه ذإ تيأرأ

 ءيشلا اذه نوكي هل لاقو لجر دنع هل ًائيش عضو لجر نعو : ةلاسم

 مث يصو هل ناك الو اليكو لكوأ نكي ملو ىماتي ةثرو فلخو تام مث كدنع
 كسمتو اهيلإ ملسي نأ لجرلا ىبأف اهجوز عضو ام بلطت كلاهلا ةجوز نإ
 ةنامألا ىلع اوبلغ بارعأ وأ دنج لبق نم بهن عقوف ميتيلا غولب ىلإ هب
 ال حأ كلذ نامض اذه مزليأ ءيشلا كلذ اويهنو

 ىلع هيلغ رمأ ءاج اذإ هيلع نامض الو نيمأ اذهف تقصو ام ىلعف

 سبحي نأ هلو نامضلا بجوي امم ةجوزلا بلط سيلو عيضي ملو ةنامألا

 " : هملسيق يف ميتيلا غلبي 7 ليكو ت ماقي ىنح ء .يشلا كلذ

 . هليكو ىل وأ هغولب

 ن اسنتإ لك قلعف صوصلل ا مهب تعقو نيرف اسم موق نعو : ةلأسم

 ًالماحأ هل أارامح الجر عدوتسا ةرامحلا نم الجر نإ مت هعاتميو هتيادب

 وأ صوصللا نيبو اهنيب لوحي نأ ديري ىرخآ هل ريمح يلإ بهذو ًابح هيلع
 هدي نم هقلطأ رامحلا عدوتسملا اذه نإ مث عاتملا نم ائيش مهنع رتسيل

 صوصللا تطحفق هوبلسي ال رخآ عاتم نيبو مهنيب لوحي نأ ديري بهذو

 اذإ : لاقق ؟ ال حأ نامض عدوتسملا اذه مزليأ هوذخأو رامحلا اذه لمح
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 هوبلسي ال مهو صوصللا عنمي ىضمو رامحلا اذه عدوف ةراغملا اذه ناك
 هيلع ام ,اوذخأف هدب يف ناك ام عدوتسملاو رامحلا ىلإ صوصللا عجرف

 نيرخآ اموق عنمي بهذو هعدو امنإ ن ناك اذإ اذه يف هيلع نامض الف

 ىتح لتاقي نأ هيلع سيلو عنامي نأ هبلع امنإف رامحلا ىلع ام اوذخاف
 ناك نإو 4 . ملعأ هللاو هدر هيلع سيل كلذكو عضوملا يف ًاعيضم سيلو لتقي

 رامحلا نع مهعقدي نأ دارأو هيلإ اودصقو هريغ هعدوفق هدي يف رامحلا
 .نامض الق رامحلا ىلع هويلقق هنم مهعنميو

 اهضبقي نم هتنامأ ىلإ لسرأف ةنامأب الجر نمتئا لجر نعو : ةلاسم
 ؟نماض وهأ نمتؤملا ريغ هيلإ اهعفدف نمتؤملا لوسرلا دجي ملف نمتؤملا نم
 . هيلع نامض الف هلسرأ هنأ هعم حص ناك نإق : لاق

 . معن : لاق ؟ هلسرأ ةنامألا بحاص نأ هبلق نأمطأ نإ كلذكو تلق
 ؟ عفادلا اذه ءىرب دقف هيلإ تراص هنإ ةنامألا بحاص لاق نإو : تلق
 . معنت : لاق

 عقوتف ًاعاتم لجر لزنم يف اوعفر موق نعو ةفاضملا ةدايزلا نم
 انعاتم نإ هل لاقو مرغلا عاتملا باحصأ بلطف هذخأف عاتملا ىلع بصاغلا
 ال نأ : باوجلا ؟ ال مأ مرغ مهمزلي انل هومرغأف مكجارخ يف مكل بسحأ

 ىلع رابجلا بتاك بساح نمتؤملا نكي مل اذإ تفصو ام ىلع مهيلع مرغ
 مل هعم هنم ةبساحم ريغ نم هجارخ يف هل بسح نإف هيلع ءيش الف كلذ
 ءيش الف همزلي ال اميف هل بسحو بابلا اذه يف هيلع قح ال هنأل همزلي

 . ملعأ هللاو هيلع

 ضرألا يف اهل رقحق ةقث دجي مل ةنامأ هدنع نمع هتلأس : ةلأسم

 هنأ تقرع يذلا ؟ ةالف وأ ةعرزم وأ تيب ىف ضرألا تناك تفلتو اهنفدو

 ىلإ عجر ٧ هيلع نامض الف اهظفح كلذ ناكو اهيلع نمأي ثيح اهنفد اذإ
 . عرشلا نايب باتك

 دلب ىلإ اهلزعف هدلب نم فاخ مث ةعيدو عدوتسي لجر نعو : ةلاسم
 اهظفح اذإف تفصو ام ىلعف اهدحو اهلزع وأ ةقث عدوتسا وأ هيأرب رخآ
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 . هيلع نامض الف نمأي عضوم يف

 الف تفلت نإف كلذ هل زاج اهيلع فاخ اذإ هنأ انعم ىذلا هريغ لاق
 . زوجي هنأ لس هبلع نامض

 لاق نم لاقو ليق دق هنأ 0 ملعأ هللا دارأ اذإ هنإ لوقن يذلا هريغ لاق

 اهيلع هنمأي هريغ عم اهعضو نإ كلذكو هعاتم لوحي ثيح ةنامألا لوحي هنإ
 هتيب يف هل اهعضي نأ ةنامألا بحاص هل لوقي نأ الإ هيلع نامض الف
 هتيب نع اهلوحف رمدي نأ هتيب ىلع فاخ نإف هتيب نع اهلوحي نأ هل سيلف
 كلذب دارأ اذإ انامض هيلع رأ مل تعاضف هيف اهيلع نمأي عضوم ىلإ

 اهلوح نإف هتيب نع اهلوحي ال نأ ةنامألا بحاص هل لوقي نأ الإ اهظفح
 . اهنمض هتيب نع

 مل فالتإ ريغ نم تفلتو نمتؤملا نيابت مل اذإ ةنامألاو دمحموبأ لاق
 نأ ضعب لاقو 0 هللا همحر يلع نب ىسوم لوق وهو نامض هيلع نكي
 كلذ ريغو ةنامألل : زرح وه ادرلاو صوخ نم ةلطرقلاو ةجلمدلاو بايثلا

 رهاظ ريغ ةمامعلا يف ًايراوتم ناك ام مهضعب لاقو س ةنامألل زرحب سيل

 زرح ةجمادلا نإ ضعب لاقو 0 زرحب سيلف ارهاظ ناك ام زرح وهف
 بايثلا يف بوبحم ني دمحم هيسحأو مهضعب لاقو 4 . زرحي سيل بايثلاو

 أدودشم نكي مل نإو زرح وهق نايمه وأ طيخي ادودشم رازإلا ناك اذإ

 . زرحب سيلف

 ةنام ] هعم تن اك لجر ىف بوبحم ني دمحم نع ان دجو دقو : ةل اسم

 كل ذي ديري هيلع ةدمو هتيب رهظ يف هقرقفق ب او دلا بحل ١ يف لخ دق بح

 اذإ هيلع نامض ال .: لاقف ؟ بحلا حيرلا تلمحف بصلا نم باودلا باهذ

 رجأتسي نأ هلف فلتلا اهيلع ف اخو ةنامأ هدنع تناك نمو : ةلأسم

 اهنم ةرجألا ملسيو

 اهنإ ةنامألا يق ليق هنأ يدنع هللا همحر درعسسوي ] لاق : ةلاسم

 تام اذ ا ليق هنأ دنعو ةنومضمي تسل لاق نم ل اقو 4 ني دلا لثم ةنومضم
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 هلام ىف هيلع ةتباث اهنأ مهارد.ىلع هنمتئا اديز نأ ةنيبلاب هيلع حصو لجر
 نم لأقو س نيدلا لبق هنإ لاق نم لاقو ةنومضم اهنإ لوقي نم لوق ىلع
 لوقي نم لوق ىلعو ث نيدلا دعب اهنإ لاق نم لاقو 0 نيدلا لثم اهنإ لاق
 ولو ءيشب كلاهلا لام يف ةثرولا نمتؤملا قحلي الف ةنومضمب تسيل اهنإ
 . اهنيعب ةنامألا حصت ملام ةنيبلاب كلذ حص

 هل لاقف الجر اهعدوتساف ةعاضبب ىتأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 دعب نم اهلوح مث لزنملا بحاص هل اهعضو وأ كلانه اهعض لزنملا بحاص
 لاملا فلتف اهعضوم يف تنع ةجاحل وأ اهل هنم اظفح لزنملا ريغ ىلإ كلذ
 هرمأب اهعضو ةعاضبلا بحاص ناك نإو لزنملا بحاص ىلع نامض الق
 . نامضلا همزل رادلا بحاص اهلوحق رادلا بحاص نم رمأ الب

 ىلع فاخ وأ هتيب يف اهكرتو باغف ةنامأب نمتئا لجر نعو : ةلاسم
 ام ىلعف ؟ نامض همزلي له تعاضف رخآ لجر تيب ىلإ اهلوحف هتيب

 ثيح اهلعج ق أ هعاتم لوح ثح اهلعج ق أ هعاتم دنع اهكرت اذ اف تقصو

 . هيلع نامض الف تعاضف هعاتم ىلع هنمأي نم عم وأ ةمالسلا اهل وجري

 من ارمت يدنع عفر لجر يف دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 ينأ ىرتأ بلطي ملو هنم هنأ هفرعأ ملو هيلإ هتملسو هنم هل تجرخأف ينعاج

 . ملعأ ا هللاو دجوي ام ىلع كلذي أربت الف ؟ ال ح أ كلذ دي ءيرب

 ألجر نمتئا لجر نع ديعس ابأ تلاس ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ةجاح ذخأيل هتيب لخدي نأ لجرل نذأف هعاتم عضي ثيح هعضوف بح ىلع
 هذخأ ام مرغ هيلع له ملع ريغب بحلا نم ذخأف ةقرسلاب مهتم لخادلاو هل
 ناك ًانئاخ وأ هتنامأ نم امهتم نكم اذإ ىدنع اذكه : اق + ؟ لخادلا نم
 باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو هتنامأب رطاخي نأ زوجي الو لاقو ًانماض كلذب

 . عرشلا نايب
 نم بلطي ء ءاج مت رمت بارج لجر دنع عفر لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 هيارج نم هل جرخأ بلط املك لزي ملف هيارج نم هل جرخأف ارمت هدنع

 . معن : لاق ؛ ب بارجلا نمت ه دنع عدوتسملا مزليأ بارجلا غرف ىتح
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 رابجل ةنامأ هدنع لجر يف دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 أربي له ث جارخلا نم هبلاط ىذلا ىق ةنامألا هيلإ عفدف جارخلاب هذخأف
 . معن : لاق ؟ ةنامألا نم
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 باب
 اهنم صالخلاو ةنامألا يف

 لوسرلاو عقارلاو نبم ألا نبب مكحلاو

 . بهذملا يبأ باتك نمو

 ةمالعب يلوسر كءاج اذإ : هل لاقو ارمت الجر عدوأ نمو : ةلأسم
 هاتأف ى ةمالعلاب هفرعو ي يل كعم يذلا عوفرملا رمتلا كلذ هطعاف ينم
 ىلع نامض الف هلسرأ ام هنأ لسرملا ركنأف . رمتلا هيلإ ملسو ةمالعلاب

 بحاص رمي ىتح وه نم لوسرلا هفرعي نأ الإ رمأ ام ىلع عفر اذإ نيمألا
 نأ الإ هيلع ءيش الف لوسرلا فرعي ال ناك نإف هرمت بلط يف رمتلا
 ءاج نم ىلإ هل لعج يتلا ةمالعلاب ةنامألا عفد امنإ نيمي هيلعف هفلحتسي
 . اهيف هناخ امو اهب

 عفدف رمتلا بحاص ىلإ هبسن باتكب هءاجف ةمالع امهنيب نكي مل نإف
 نم أربي الو مكح الو ةحص الب عفد دقو نومضم لاومألا يف اطخلاف هيلإ

 مقر هيلع باتكب ءاجو نيمألا نع ةقث لوسرلا نوكي نآ الإ نامضلا
 باتكلا نأل نيمألا ىلع نامض الف لسرملا دنع ةقت وهو ةنامألا بحاص

 . نوملسملا هب لمع دقو لوبقم ةقثلا ديب

 . اهبر ىلإ اهملسو ةنامألا ذخأ هنأ رقم لوسرلاو باتك ريغ ناك نإف
 نيمألا رمأ ةنامألا بحاص ناك اذإ نيمي لوسرلا ىلعف كلذل ركنم اهبرو
 . نيمألا ىلع نامض الو لوسرلا ىلإ عفدي نأ

 لاقف ةنامألا بر رمأ ريغب هدنع ةقث الوسر لسرأ نيمألا ناك نإو
 ىلعو ٧ نيمأ هنأل نيمي لوسرلا ىلعف هلصت مل رخآلا لاقو ملس هنإ لوسرلا
 هيلإ لجرلا اذه اهملس الو هتنامأ هيلإ تلصو ام هنأ نيمي ةنامألا بحاص

 ينإف اهبحاص رمأ ريع نم اهي ثعي يذلا نمتؤملل اعيمج افلح اذاف

 نم تعاض اهنأ لوسرلا ىعدا اذإ نمضي ال امنإو نامضلا هيلع فاخأ

 ناميألا امهيلعو نامض همزلي الف هدنع نم تفلت اهنأ نمتؤملا ىعداو هدي
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 . امهناختسا نإ

 ىعدا مث هتلاسرب عفدف ةنامألا عفدي نأ الوسر هيلإ لسرأ نإ امثف
 ءيش الو نيمي لوسرلا ىلعف . اهملس هنأ لوسرلا ىعداو هلصت مل اهنأ

 نمتؤملا ىلع

 عم هتنامأ لعج نم هنأل ةقثلا ىلإ هعفد دعب نيمألا نامض نع لئسو

 نامضلا يق تككش كلذلف ءاهقفلا رثكأ دنع نامض همزلي مل هدنع ةقث
 . كلذب اهبر هرمأي نأ ريغ نم اهب ثعب هنأل نامضلا تقخ امنإو

 يراوحلا يبأ نم باوج رفعج نب دمحم خيشلا عماج نم : ةلاسم
 هعم لجر نع تلأس ى كعاقب هتيفاع ىف لعجو كادهو هللا كحلصأ دعب امأ
 كيلإ لصو نم لك : هنيمأل ةلغلا بحاص لاقو س ةلغو ماعطو لام لجرل
 هتعقرب ةعقرلا بحاص هيلإ لصوف . ةعقرلا يف ام هيلإ ملسف ينم ةعقرب
 . ائيش ينطعت مل : ةحتقسلا بحاص لاق كلذ دعي ناركانتي مث هيطعيف

 : نيمألا لاقو ءيش يقبو ائيش هاطعأ وأ كيلا تملس دق نيمألا لاقو

 ؟ نيميلاو ةنيبلاو همامتو قحلا نم ىلع س كتعقر يف يذلا كتيقوأ

 لاقو هطعي مل نيمألا نإ ةعقرلا بحاص لاق اذإف تفصو ام ىلعف
 عم هسقن ىلع لوبقم نيمألا لوقق هتعقر ىق ام هيلإ ملس دق هنإ نيمألا

 .قحلا هيلع يذلا قحلا هل يذلا ةعقرلا بحاص عبتيو هيلع نامض الو هنيمي
 الا هقح ةعقرلا يق قحلا هل يذلا ىلإ ملسي نأ قحلا هيلع يذلا ىلعو

 بح اص ىل ١ قحل ١ ميلستب نيمأل ١ ىلع ةنييل اف ةنيب نيمألا | عم نوكن ن ں ]

 () ءاش نإو فلح ءاش نإ قحل ا هل يذلا ةعقرلا بحاصل نيميلاو ةعقرلا

 دق هنإ نيمألا لاق اذإ عىشب نيمألا عبتي نأ قحلا هيلع يذلل سيلو فلح

 . انظقح اذه ه اذ اذه مهفاف هتعقر ىف ام ةعقرلا بحاص ىلإ ملس

 هنأ ةمالع وأ ب اتكي ةنام آ ملس نميف حبسم ١ ني دمحم .: ةل اسم

 اهضبقي ةمالع هل لعج وأ لجرل بتك هنأ عدوتسملا رقي ىتح اهل نماض
 ىتح اهل نماض اضيأ وهف انأ كيتآ ىتح دحأ ىلإ اهعفدت ال : لاق نإو

 . فلحي مل ءاش نإو : اهمامت نأ دقتعأو نيتخسنلا يف اذك )١(
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 . هنيمي عم يه مك نمتؤملا لوق لوقلاو باتكلا وأ ةمالعلاب رقي

 هنأ رقأ مث م كيتآ ىتح دحأ ىلإ اهعفدت ال : هل لاق ولو معن : هريغ لاق
 ركنأ نإو كلذ هل زاج اهضبقي نأ ةمالع لعج وأ اهعفدي نأ هيلإ بتك
 ةمالع هل لعج وأ هل بتك دق هنأ اهبحاص رقأو اهضبقي مل هنأ ضباقلا

 هناخ امو لوسرلا ىلإ اهعفد دقل هنيمي عم نمتؤملا لوق لوقلاف اهضبقيل
. عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اهيف



 باب

 كلذ هبشأ ام و نبد وأ

 هتثرو ضعي ء اجو غ دوتسمل ا تام مث ةعب ددو الجر غ دوتس ا لجر نعو

 عفدي دد ن ] غ دوتسملل سيل : ل اق ؟ كلذ هل له هتصح بلطي ع دوتسسملا ١ ىلإ أ

 . ضورعل ١ نم تدب ذاك أ ذ ل | إ مهئالكو ق ] 4 اكرش ة ةرضحي ال ١ ائيش

 هل سيلو ى ضورعلا لثم هنإ : لوقف فالتخا هيقف نزولاو ليكلا امأو

 مه كلذ نومسقيو هتصح دح و لك ىلإ ١ ملسي وأ عيمجل ١ ي أرب ال ا ! ميلست

 دحأ ىلإ ملس نإف هقح دحاو لك ىلإ ملسيقف هب نوضري وأ ًههئالكو نم وأ

 . نماض وهف ًائيش

 مهقوقح ىلإ اعيمج اولصي نأ الإ ءاكرشلا رئاسل نماض ضباقلاو
 .يلإ بحأ لوأل او : ل اق \ كلذ هل نكمي ال هنأل ء اكرشل ا رئاسل نمضي امن او

 نزوي وأ لاكي امم ناك اذإا هقح دحاو لك ىلإ ملسي : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو
 مث ارمت تارخدم الجر عدوتسا يذلا امأو ديعس يب أ نع : ةلأسم

 ليكو الو يصو مهل نكي ملو مهل ٥ ةدل و عم ر اغص مهو أم اتيأ فلخو ت ام

 ةديدش ةجاح مهلو كلذ نم صالخلا عدوتسملا دارأو كلذ ىلإ اوجاتحاو

 عم ماتيألا ةدلاو ىلإ كلذ عفد ليجعت بحيو ةضيرف مهل تضرف نكت ملو
 . مهتجاح

 ملس ام .ىلع ة ةنومأم وأ ةقث ةدلاول تناك ن ١ هنأ كلذ يق يعم يذلاف

 ىلع مهتن م يف هلعجتو .4 مهنم هقح الك لصوتو لدعل ي هيق مود د ن ] اهيلإ |

 الا , . " ا ع اش ن ا صالخل ١ هوجو نم هجو كلذق مهتصح نم هقحتست ام

 مكاحلا عم ةضيرفب هقحتسي نأ الإ نيمأ ريغ ىلإ ميتي لام عقدب رمآ الف

 صلختي نأ ىلع ردقي مل ذإ ع دوتسمل نيمأل رذعي ىلوأ هلل اق نيملسمل ١ وأ
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 . عف ديو كلذ نم

 مهنم لك لصوب ىتح مهلوعي نم مهل مدق وأ نيمألا ماتيألا لاع ناف

 ءاش نإ صالخلا هوجو نم كلذف لودعلا ٥ ارحتي ام ىلع كلذ نم هقح ىلإ

 . هللا

 ةعيدو امهل ضبقي نالجر هلكو اذإو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 ال ةعدوملا ن نأ انياحصأ لوق رثكأ يفف هتصح ضيقيل امهدحأ ء اج مث

 لام ىلع نيمأل او عدوملاو ة همسق لعن ال ا ررصت ال هتصح نأل هيلا إ عفدي

 . ةمساقملا يف ؟ نوكي نأ ريغ نم مساقي ن أ هل سيل هريغ

 رد اق وهو اهنع هفرص الو اهنم هتصح هل ا عف دد ن ا هل : : مهضعب ل اقو

 . كلذ ىلع

 نيب ةعيدولا مسق اذإ عدوملا نمضي : لاقف ةفينحوبأ امأو لاق

 . كلملا وأ ضيقلا يف ءاكرشلا

 نم .0 ةدقنح يب ] يبح اص لوق كل ذكو هنع ن امضلا طقسي دو اد ام و

 . ةفاضملا ةدايزلا

 اهوذخأ مث مهعايشأ سانلا هدنع عفري ناك لجر يف لاقو : ةلاسم
 نم هنأ حص دق اذه نأ يدنعف ؟ وه نمل يردي ال نمل ءيش اهنم ررافتو
 اهعيب يفو اهيلع فاخ نإ كلذ يف فلتخيو هلاحب وهو ةنامألا بابسأ
 موقي نأ كلذ يف دوصقملا وه ناك اذإ هنأ ينبجعيو 4 اهبايرأ ىلع ءاقولا

 . اهبابرأ ىلع ضوعلا ىقبأو اهحالصإ وجري ام غلبأب

 اجر نإو ةطقللا ةلزنمب اهنأ تانامألا نم فنصلا اذه ىف ليق دقو
 كلذ يف وجري ناك نإ اهفرع اهبر ىلإ اهنم صالخلا ىلإ غالبلا فيرعتلاب
 مل اهل كلاملا ريغ نم ىوعدلاو اهيلع ةلالدلا كلذب تعاجو اهبر ىلإ غالبلا
 ليق امنإ هنأل فيرعتلا ىنعم طقس اذإ اهيلع لدي نأ يدنع هل نكي
 نكي مل اذإ هنأ ىرت الأ اهنم صالخلا ىلإ غالبلا كلذب .اجر اذإ فيرعتلاب
 . فيرعت كلذ يق نكي مل ةمالع هل
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 وهو لجر اهقرسفقف ةنامأ هدنع تناك نميق : ديعسويأ لاق : ةلأسم

 ملسي نأ هيلإ بلطف نيمألا ىلإ عجرف كلذ نم بات مث اهفلتأ مث هب ملعي
 ىلعو 0 ةميقلا يف امصخ سيل هنأل هنم اهلبقي نأ هيلع سيلف اهتميق

 نيمألا نإ اولاق امنإو : لاق س نيمألا هل رقأ نم ىلاإ صلختي نأ قراسلا

 تقلت دق اهدجو اذإو ةمئاق اهنيعب اهيف هتنامأ يف مصاخيو امصخ نوكي

 . ةميقلا ضيقي ال نأ هعسيو امصخ نوكي الف

 يف هدنع هتنامأ لمحي لجرلا : تلق : خايشللا باتك نم : : ةلأسم

 : لاق ؟ نهرلا كلذك تفثتقف هلح ةقثلا دجو نإو ةقث دجي مل اذإ رحبلا

 اذهو : خسانلا لاق . تفلت نإ نامضلا مزلأ ضعبو فالتخا كلذ يف
 _- يبنلا لوقب جتحا نامضلا بجوأ نمو دادم نيب دمحم درؤملا خيشلا

 . هللا ىقو ام الإ تق يلعل هعاتمو رفاسملا نإ - ملسو هيلع هللا ىلص

 نم سانلل تانامأ ٥ دنع نوكي يذلا نعو : دمحم يبأ نعو : ةلاسم

 ؟ اهب عنصي ١ فيك : تلق

 ملعي ملو سانللو وه هيف هل نوكي فورعم ءاعو يف تانامألا تناك نإف
 نا نكمي امم هدجو ىذل ا كلذ ناكو هبلع تناك امع تصقن ةنامأ لك نأ

 . ًاسأب هيلع ىرأ الف هل نوكي

 امنإو ائيش كلانه هسقنل لعجي هنإ ملعيو هلظم هل نأ ملعي امم ناك نإو

 تمت دق ةنامأ لك تناك نإف اهيف ربدتي عجريو تانامألا لكل كلذ غرفي

 . سأب الق هب قدصتيف كلذ نمل ملعي ملو اهبحاصل

 امير هنأل هل نابتسا ثيح هلعج تامالعلا دحأ نم كلذ هل نابتسا نإو

 عجر . ملعأ هللاو كلذ وحن وأ ةرصلا قارخنا وأ ةفورعم تامالع كلذل ناك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
 فرعي ملق هل يذلا باغ مث لجرل ةنامأ هدنع لجر نع لئسبو : ةلاسم

 هل سيل ليق هنأ يعم : ل اق ؟؛؟ لعقي فيك اهنم صالخل أ د ارأ او اعضوم هل

 نم عم هتنامأ ةلمج يف اهعديف تومي وأ اهبر ىلإ اهملسي نأ الإ جرخم

٢٤٤



 دحأ هنم اهلبقي نأ الإ كلذ دعب ءيش هيلع نكي مل الإو هلام ىلع هنمأي
 . كلذ نبح

 هلو اهيلع هنمأي نمم هتايح يف دازأ نم اهيلع نمتأي : لاق نم لاقو
 . ءاش ام توملا دنعو ةحصلا يق كلذ

 دنع الو ةحصلا يف ةنامألا هذه هنم لبقي ادحأ دجي مل نإف : تلق
 ىنعم ىلع ةنامأ هدي يف يه : ليق هنأ يعم : لاق ؟ لعفي فيك توملا
 نغ زجع اذإ هتنامأ ةلمج يف اهلعجيف توملا هيتأي ىتح لوألا لوقلا
 يف اهل رفحيف نيدهاش وعدي هنأ : ليقو ى توملا هرضح اذإ اهظفح
 يف كردي امم هفصي وأ نالف نب نالفل اهنأ اهيلع امهدهشيو ضرألا
 . اهنم هصالخ هجو كلذو هتقرعم نم هتقفص

 لاقف دبعب ىسوم ىلإ اقيق ةيحان نم ءاج الجر نأ دجوبو : ةلاسم

 هتيتاف ديعلا اذه تدجوو هب هدتآ نأ بلطو قبآ هل امالغ يل فصو الجر ن نإ

 لزانمو ريشبو ىسوم هل لاق ؟ هنم ةءاربلاب ىل فيك اذهب سيل لاقف هب
 عضوملا يتأت ىتح امهعم دبعلاب بهذا مث لدع يدهاش ذخ : نادعاق هعم
 تلق . ءيرب تنأ مث هليبس لخو هتمالس ىلع امهدهشأف هيق هتدجو يذلا

 . هلثم يدنع يهف معن : لاق ؟ باودلا كلذكو مشاهل

 نعو - هللا همحر - هللادبع يبأ نع دجوي امم : رثألا نمو : ةلاسم

 فرعي ملو بهذ نيأ ردي ملف عضاولا بهذ مث ًاعاتم لجر عم عضو لجر

 ضرع بئاغلا عجر نإف ءارقفلا ىلع هب قدصتي مث ةنس هكسمي هنإف همسا
 . ءارقفلا ىطعأ اميف رجألا ءاش نإو هل ناك ام ذخأ ءاش نإف هيلع

 الجر عدوتساف توملا رضح نمو : بذهملا باتك نمو : ةلأسم
 الف س ءارقفلا ىلإ اهعفداو يدلو ىلإ اهعقدت الف تم نإ هل لاقو مهارد

 . ءارقفلا ىلإ اهب ىصوأ نوكي نأ الإ ءارقفلا ىلإ اهعفد هل زوجي

 ةثرو فلخو عفادلا تام مت ةعيدو مهارد لجرل هعم ناك نمو : ةلاسم

 . مهيلإ اهعفدي مث 0 مهؤالكو وأ مهلك ةثرولا رضحي ىتح هعم نوكت اهنإف
 هل نكي مل نإف 0 نيدلل لاملا نأ لوقلا رثكأف نيد كلاهلا ىلع ناك نإق
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 يف عفدت ال : نورخأ لاقو نيدل ١ يف ةنامألا عقدت : موق لاق . يصو

 هلل ادبع يبأ ني نامتع خيشل ا باتك نم ٤ ٹر او الو يصوب سيل هزالآ نيدلا ا

 . هللا همحر "7

 نيدي فراع وهو ةنامأ هل هدنع وأ تيل نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 يضقي نأ هلق أرييو نيدلا هبلع يذلا ريغ ةنيب نيدل | بحاصل سيلو تيلا

 . تيملا هب صوي مل ولو نيدلا

 كرتشم بئاغلو لجرل نيد لجر ىلع ناك نإو : : عماجلا نمو : ةلاسم

 ضبقو هتصح ضبقو أليكو مكاحلا هل ماقأ ليكو بئافغلل نكي مل نإف
 ىلع نامض آلف ليكولا دي نم بئاغلل ىذلا عاض نإف هل ىذلا رضاحلا

 ليكو بئاغلل نكي مل نإف ءيشب اضيأ كيرشلا قحلي الو مكاحلا الو ليكولا
 بئاغلا .نإف ةكرتشم بئاقلا ةصح تيقيو هتصح رضاحلا ضبقو

 . ملعأ هللاو اعيمج امهنم فلت يذلا نوكيبو ضبق اميف دهاشلا صصاحي
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 باب

 نم صالخلاو جورخلا

 اهريغو عئابتلاو نويدلا

 رفعج هابأ نأ رفعج نب دمحم نع ركب يبأ نب ديعس نب دمحم انثدح
 ةرصبلا لهأ نم لجرل اياصوب انيد هيلإ ىصوأ اميف ناكو اياصوب هيلإ ىصوأ

 ابأ يقلف ءطساوب هنإ هل ليقف هدجي ملف لجرلا نع لاسف ةرصبلا ىلإ جرخف
 نع لأسيو طساو ىلإ جرخي نأ ةرفصوبأ هيلع راشأف كلذ يف هرواشف ةرفص

 دجو نإف لجرلا مساب هتوص ىلعأب هيلع ىدانف الإو هدجو نإف لجرلا عضوم
 . هعدو وأ ءارقفلا ىلع قحلا كلذ قرف الإو ةحص هل

 يف :لاق ؟ هقحب هيلإ لصيأ ةيئان هدلبو نامض لجرل همزل نمعو : ةلأسم

 ٌؤحلا نم صلختيو هتمذ ءىربي نأ دارأ نإ امأو هيلإ جورخلا هيلع سيل مكحلا
 . هل لضفأ ناك جرخو

 رخآ دلب يلإ مولظملا باغ مث ًائيش سانلا نم ادحأ ملظ نمعو : ةلأسم
 ؟ًابيرق وأ اديعب ناك ولو هيلع ام ىدؤي ىتح ناك ثيح هيلإ جورخلا ملاظلا ىلعأ

 ناك نإو هيلإ جورخلا هيلغو هنععىزجيال كلذ نإف هبر فرعي ناك نإ : لاق
 نوكي نأ الإ جرخي نأ هيلع سيل نأ باغ ىتح هبحاص هبلطي ملو نيد هيلع
 () بجيف رخآ دلب ىلإ قحلا بحاص باغ ىتح لعفي ملف هيطعي نأ هيلإ بلط
 . هيضقي ىتح هيلإ جرخي نأ

 هنإ هل لوقتو ينم هيلع ملستف ةناهدوبأ امأو : ميهاربإ يبأ نع : ةلأسم

 ىلع ردقي مل نإف زاج مهل نيذلا موقلا ىلإ ملس دق هنإ هسفن نع ةقث هربخأ اذإ
 نأ ةثرولا ىلع سيل : اولاقو ى ةرصبلا ىلإ جورخلا نع روذعم هنأ وجرأف كلذ

 ىلإ اولصي ىتح مهفرعي مهيلإ بتكي نكلو فلتلا ىلع هنمث لمحيو مهلام عابي
 . مهقح

 ىلعو ملظ هعنمف رسوم وهو ميلستلا نع هعانتما ناك نإف ليصفت اذه يف يدنعو بحنف ةخسن يف )١(
 . هعابتا همزلي الف ارسعم ناك نإو هيلإ هيدؤيو قحلا بحاص عبتي نأ قحلا هيلع نم

٢٤٧ 



 باب

 نيبم لا يك
 هريغ نمتنا اذإ

 هل ةيبع عم نمتؤملا هعفرف بوت ىلع الجر نمتئا لجر يف تركذو
 بلط املق دليل ١ يف مهلكو هي نببعمتجم مه ي ذلا دليل ١ يف موق عم هل ء يشو

 ؟ نمتؤملا ىلإ هبوث بوثلا بحاص

 عضت ملو عاضف دلرلا يف موق نالف ينب عم هتعفر دق ينإف : لاق

 نامض همزلي مأ كلذ يف ًاروذعم نوكيأ : تلق هل يذلا ءيشلا الو هتيبع

 فالتخالا ءاج دقف تقصو ام ىلعف ؟ هريغ ىلإ هدي نم هجرخأ اذإ بوتلا

 . ةفلتخم ةريثك ليواقأ ةقث انيمأ هتنامأ ىلع نمتئا اذإ نيمألا يف

 نمتئا اذ ا نيمأل ا يف نيملسملا لوق نم دامتعالا هيلع اندجو يذل او

 نأ الا هنيمي عم كلذ يف قدصم وهف هنمتئا ام ىلع ةقث انيمأ هتنامأ ىلع

 ناخ دقق نئاخ نمتئا هنا ! حص نم ناف 4 هنمتئإ هنمتئإ يذلا نيمألا ةنايخ حصت

 . هتنامأ

 كلت لثم ىلع ًانومأم وه سيلو اهيلع ةمهت عضوم يف اهلعج نإ كلذكو
 هللا نيبو هنيب اميف امأو كلذب ذوخأم هنإف مكحلا ىف كلذ حصو ةنامألا

 نئاخلاو نيمألا نيب هب زيمي لقع اذ ناكو اهيلع نمأي ثيح وه اهلعج اذإف
 دقل هللاب فلح هنيمي ةنامألا بحاص دارأ نإف كلذ ىف هيلع نامض الف

 هنمتئإ يذلا نأ ملعي الو اهيف هناخ الو اهلثم ىلع نمأي ثيح هتنامأ لعج
 كلذ ىلع هل فلح اذاف .ء هعم اهلعج نبح مهتم الو كلذ ىف نئاخ اهيلع

 هلام نم اهم ىلع هنمأي نم اهيلع نمتئا دقل فلح نإو س هيلع نامضالق

 نم ينرضح امم يل هللا حتف ام اذهف هللا ء اش ن ا كلذ زاج. اهيق هناخ "

 . هنع تلأس ام ب

 لهأ وهو ةنامألا هجو ىلع مه اردلا هيلإ تملس يذل ١ امأو : ةلأسم

 نأ وجرأو ماكحألا يف كنع باغ امم كيلع سيلف رهاظلا يف كدنع كلذل
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 نإو ، ناخ هسفن ناخ دق نيمألا ناك نإف س نامض كلذ يق كيلع سيل
 ىضم دقق دجسملا حالص يف لعج امو هللا هرذع نم روذعملاق رذع هل ناك

 سيلو ءيش ثلثلا نم يقبو ةيصو ناك نإ لاملا ثلث يف وهف يقب امو
 هل يقب اذإ كلاهلا لام يف ةيصولا نم يقب ام يدنع ليزمب كلذ عايض

 . لام

 عدوتسا لجر هيلإ عفترا احيرش نأ نيريس نب دمحم ركذو : ةلاسم
 . لجر ىلإ اهتلوحف اهنم بيرق قيرح عقوف ةعيدو مهرد ةئام ةأرما
 ء ال : لاقف ؟ ءيش يف اهمهتي له ةأرملا نع لجرلا حيرش لآسق تعاضف

 رمأ هتيأر اميف نيريس نبا لاق 8 نيسمخب اهنم تيضر تئش نإ : لاق
 . مويلا كلذ ريغ حلصب

 اهيلع نكي مل اهعاتم تعضو ثيح اهعضو نإ : يراوحلاوبأ لاق
 اذإ ليق دقو : لاق هريغ نمو 0 رثؤملا يبأو ناهبن نع تظفح اذكه نامض
 كلذ يف اهمزلي مل اهيلع نمأت ثيح اهتلعج اذإ ليقو تنمض اهتلوح
 . نامض

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع يور فنصملا باتك نم : ةلاسم
 ىلإ اهملستل شيرقل هعم تناك عئ ادو نميأ مأ عدوأ ةرجهل ا د ارأ هنأ

 . اهلهأ

٢٤٩



 باب
 منا .

 هريغل هنأ رقأ مث اناسنإ

 بهذو 4 . ينيا ةنبال مهاردلا هذه : لاقو مهارد لجر عم عفد لجر يفو

 ىبأف 4 ائيش مه اردلا نم هيطعي نأ الوسر هيلإ لسرأ مث هللا ء اش ام هنع

 كلذ دعب عجرف 4 ائيش لوسرلا يطعي نأ مهاردلا هعم عوقرملا لجرلا

 ؟ ائيش يلوسر ىلإ عفدت مل كلام لجرلل لاقف مهاردلا عفد يذلا لجرلا

 ال : لاق 0 كنبا ةنبال مهاردلا هذه نإ تلق : مهاردلا هعم عوقرملا لاقف
 ام نهنم ذخأو 4 يل يهو انأ يمهارد مهاردلاو مهراد ينبا ةنبال سيل

 ثراولا بلطق لجرلا تامو لجرلا دنع مهاردلا ةيقب كرتو ذخأي نأ دارأ

 . مهاردلا

 لوألا لوق لوقلا : لاق ؟ نمل وأ لجرلل مهاردلا نمل فرعت ملو : تلق
 دعب هراكنإ زوجي الو نبالا ةنبال لاملا نأ اذه يف يدنعف هنبا ةنبال نهنأل
 اهيف نيمألا ىلع نامض الف . نيمألا دي نم مهاردلا نم ضبق امو هرارقإ
 . اهب هل رقأ نم ىلإ وأ هيلإ اهميلست يف ًأريخم ناك نيمألا نأل

 ع دو ] نمو : : مصأل ا هللا ديع نيب ن امثع خيشل ب اتك نمو : : هل اسم

 مكحلاف 0 اهايإ كعدوتسا انأو يعم ديزل ةعيدولا هذه : لاقو ةعيدو الجر

 . اهب هل رقأ نم ىلإ ءاش نإو هيلإ اهملس نم ىلإ اهعفدي نأ

 رخآلا ةرضحب هيلإ اهملس نمل اهعفدي مث امهنيب عمجي هنأ : رخآ لوقو
 ديزل اهب رقملاو اهل عدوملا تام نإو س اهب هل رقأ يذلل اهنأ هيلع دهشيو

 وه سيل ديز لوسر كلذ نال اهب هل رقملا ديز ىلإ هدي يف يه نم اهعقد
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر 0 عقدت ديز ىلإو ديزل لوسر وه امنإ اعدوم

 ائيش لجر ىل ١ ملس لجر نعو ي دنع اميق نسحل ا يب أ نع : ةل اسم

 له نمتؤملا كلذ ىلإ هئيش بلطي نالف ءاجف نالفل ءيشلا اذه نإ : هل لاقو
 نإف ؟ هيلع هنمتئا ناك يذلا هرمأي نأ ريغ نم هيلإ هملسي نأ كلذ هل زوجي
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 كلذ ناك ةايحلا يف ارضاح نالفل هنأ رقأو هيلع هنمتئا يذلا ناك
 اذكهف . . قح ةبلاطم اهيف هل نوكي هلعل هد دأر ىلع امهنيب عمجيو هترضحي

 اذه دارأو اذهل رقأ دقو اهيلع هنمتئا ىذلا كله دق ناك نإف س كلذ بحتسي

 هيلع زئاج نالفل هنأ هرارقإو هب هل رقأ نم ىلإ هملس هنم صالخلا نمتؤملا
 هيأر نع نكي ملو ةرضحلا يف هنمتئا يذلاو هملس نإو هرارقإب نالقل وهو
 هيلع كلذ بجو اذإ درلا هيلع ناكف ناميألاو ةنيبلا ىلإ عجر ركنأ نإف
 . قحلا مكحلاب

 ركنأو هرارقإب هملسو هب هل رقأو هيلإ هملس اذإ هنإ معن : لاق هريغ نمو
 ىعدا نم ىلإ هملسيل كلذ هيلإ ملسملا ىلعف نالفل كلذب رقي مل هنأ ملسملا
 هل رقأ ملسملا نأ

 ةعيدولا هذه لاق نإو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 سيل ديز لوسر كلذ نأل هيلإ اهب لسرملا ىلإ اهعفد كيلإ ديز اهب ينلسرأ

 . عفدت ديز ىلإف 0 اعدوم وه
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 باب
 اناسنا نمتئا نميق

 لاقو ائيش لجر عم عضو لجر نعو - هللا همحر - نسحلا يبأ نعو
 امم هصالخ ام : تلق . كلذ ملع دقو اذه ةضبقو ةقرس وأ ةطقل هنإ هل
 وأ ةقرس هنأ لئاقلا اذه قدص ضباقلا ملع اذإف تقصو ام ىلعق ؟ ضيق

 ىلع هنم صلخت ءاش نإو هيلع هدر ءاش نإف هسفن ىلع هقدصو ةطقل

 اهملس اذه ءاش نإف سانلا نم دحأل ةقرسلاب هعم رقأ نإو ى قحلا ليبس
 اذه ردقي ملو اوتام وأ اوباغ نإو ٧ هنيبو مهنيب عمج ءاش نإو مهيلإ

 هرمأو اهبحاص ىلع ةقرسلا در مهتيحان نم صالخلا ىلع ضباقلا
 مهيلإ اهملس ةقرسلا باحصأ ىلع ضباقلا اذه در نإو س اهنم صالخلاب

 . هعم كلذ حص وأ هقدص اذإ اذهو

 ءاش نإو كلذ دارأ نإ همزلي امب اهيف هرمأيو هيلإ اهدريف ةطقللا امأو
 ىلع كلذ سيلو كلذ ضباقلا دارأ نإ كلذ مكح ىلع اهذافنإ يف هنذأتسا
 هقدصي وأ كلذ هعم حصي نأ الإ ةقرسلا يف تفصو ام ىلع اذهل ضباقلا
 اهدر ءاش نإو هيأرب اهبحاص رارقإ نع اهذفنأ ءاش نإ ةقرسلاو ةطقللاو
 . ملعأ هللاو نيملسملا يأر عابتاو لدعلاب اهب هرمأو هيلإ

 . ميتيل اذه نإ : هل لاقو ائيش لجر ىلإ ملس لجر يف ليقو : ةلاسم
 ناك ميتيل هنأ رقي نأ دعب نم هيلإ هملسي نأ هل سيل نأ كلذ بلطي هاتأ مث
 نأ هل سيلف ؟ هيلإ هملس ام نيح وأ هعم هلعج نأ دعب نم رارقإلا كلذ

 ام ىلع هملسي نأ ىلإ هيلع نامض الف فلت نإف هلاحب كرتيو هيلإ هملسي
 . ميتيلا رمأ نم هل زوجي

 زوجي هنإ ليق دقو : لاق - ديعس يبأ نع در هنأ بسحأو - هريغ نمو
 قاقحتسالا هجو ىلع ال ةنامألا هجو ىلع كلذ هيلإ عفادلا ىلإ هملسي نأ هل
 . هتطعأ ىتلا ديلا ىلإ ملس وه امنإو هل
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 لام لجرل هدي يف ناك نميف لوقي هتعمس ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 نأ الإ اهيلع هنمتئا نم ىلإ اهدري نأ هل : لاقق . هريغل هب هل رقأف ةنامأ
 هل رقأ نم ىلإ الإ اهملسي نأ هل نكي مل اهنمض نإف ٧ اهل فالتإب اهنمضي
 . الوأ هيلإ اهملس يذلا نمتؤملا اهب

 نيد نم هيبأ وأ هيخأ لبق نم هل اثاريم هدي يف يذلا ناك نإف : تلق
 :لاق ؟ ال مأ ثراولا ىلإ اهملسي نأ هل ىرتأ هريغل ثر اولا هي رقأف شرأ قأ

 . فالتخاي كلذ يف لرق دق

 . اهب هل رقأ نم ىلإ اهملسي نأ هل لاق نم لاق

 هزأل عفد هريغل اهب هرارقإو ثراولا ىلإ اهملسي نأ 4ل : لاق نم .7

 . رخآ لجر م ءاج مث هل هنإ هل لقي ملو ةنامأ ابح لجر عم لعج لجر نعو
 . ركنأ مث مد هي هيلإ ملسف ايرج هنم ضيقي نأ هلسرأ بحلا بحاص نإ : هل لاقف

 . كلذ ل بحل ١ بح اص

 نيمأل ١ نوكي له . يل هسيلو مجعأل ١ نالفل بحل ١ بحاص ن نإ ا هل ل اقو

 مجعألا ىلإ هملسي وأ هيلإ هملس نم ىلإ بحلا يرجلا ملس ءاش نإ ًاريخم
 ؟ يرجلا فلتو هنمض دق هنأل

 نأ لبق كلذ دعب وأ هلعج نيح هل هنأ ىعدا نكي مل ا اذإ هنأ يعم : لاق
 هل نوكي نأ يل نيبيالف فلت دقو رارقإلا اذهب هيف رقأ مث لاملا اذه فلتي

 رايخلا

 ناك ولو . ء يشل ١ فلأ ا هنأل هل رقملل كلذ نمضي نوكي ن ] ينبجعيو

 هيشي ناك هريغل هب هل رقأ مت هعدبي ملو هاعدا دق ناكو هنيعي امئاق ءيشلا

 . رقملا قأ هي هل رقملا ىلإ كلذ عفدي نأ ني رايخلا يدنع

 نالفل هذه : لاقف مهاردب لجر ىلإ لصو لجر يف تركذو : ةلاسم
 كبجعأ نإ لزنملا اذه : لاقو هنم اهضبقي نأ ىبآو ينم اهضبقاف ميتيلا
 لزنم يف مهاردلا نفد مهاردلاب ءاج يذلا لجرلا نإ مث س هيف اهلعجت نأ
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 يل مه اردلا هذه نإ : لاقق هيلا ! عجر مث اهضيق نع عنتما يذلا لجرلا

 مه اردل نم هيطعي ن ن ] هبل ا بلطو اه اد ا هعدوتس | نكي ملو ميتيلل يه سيلو

 يذل | لجرل ١ تامو هيلا هملسو ائيش مه اردل ١ نم ذخأف ةنوقدم يهو ائيش

 هامس يذلا ميتيلل اهنإ هلوق دعب هل اهنإ لاق نأ دعب مهاردلا هيل إ ملس

 . ميتيلا تامو

 لوقيو لجرلا ىلإ اهملسو مهاردلا ذخأ يذلا اذه ىلع بجي امف : تلق
 لجرلا لوق زوجي وأ. تام اذإ هتثرول وأ ميتيلل اهنإ هلوق دعب هل مهاردلا نإ
 : ميتيلل اهنإ لاق نأ دعب هل اهنإ

 هنم هيلع نامض الو ىضم دقف لجرلا ىلإ ملس امف تفصو ام ىلعف
 وهف يقب ام امأو ةنامألا عفد هجو ىلع هدي يف ناك نم ىلإ اهملس هنأل

 ملعأ هلل او اهعضو ي ذلا ةثرو ىلإ ا هملسي الو تقصو ام ىلع ميتيل ١ ةثرول

 . باوصلاب

 كمحر - تلأس ديعس نب دمحم ديعس ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 ىلإ لجر لصوف 0 هريغو ابح تانامأ لجر عم عفد لجر نع - هللا
 املق س ةرذ بح يرج هيلإ ملسف ةنامألا بر نم ةلاسرلا ىعداف نمتؤملا

 اذه نإ لاقو ث يرجلل ضباقلا هاعدا ام ركنأ ةرذلا يرجلا اذه بر مدق

 نمتؤملا اذه مجعألا نالقل بحلا

 نإ ريخم وه وأ هنمتئا يذلا ىلإ ةرذ بح يرج ملسي نأ هل له : تلق

 ؟ هيلع هنمتئا نم ىلإ هملس ءاش نإو هب هل رقأ نم ىلإ هملس ءاش

 صالخ الف مجعالل همزل دق قح وه وأ تلق كلذ يف يدنع امو : تلق

 يذلا اذهل هنأ ملعي ناك ن ا هنأ يعمف ؟ مجعلا ىلإ هملسي نأ نود هنم هل

 هل هنأ هدنع هلعج نبح هاعدا وأ هوجولا نم هجوي هيلع هنمتئا وأ هلعج

 اذه مزل نأ دعب هريغل هب رقأف ىتأ مث هوجولا نم هجوب نامض هنم هقحلف

 كلذ عقد نيب اريخم يدنع ناك هنع لاحتسا هنأ ملعي نأ لبق هنم نامضلا

 اذه هرارقإ يف وهو هعم هل مكحلا يف ناك هنأل هي هل رقأ نم ىلإ وأ هيلإ

 رقأ يذلا ىلإ هيلع صالخلا لقتني ام بابسأ يف نمتؤملا اذه ىلع ايعدم
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 . ليق هنأ يدنع ام ضعب ىفق هل هتوبث دعي هل

 لاحتسا دق ناك اذإ هب هل رقأ نم ىلإ هملسي هنإ : ليق ام ضعب ىقو

 هل اهنإ هعم ناكو هدنع ةنامألا هذه لعج امنإ ناك نإ امأو هنيعب هلاح نع

 موزل دعب هريغل اهب رقأف ةن امألا هذه نم نامض اذه مزل مث ديلا ىنعمب

 يف جرخي امنإف هل اهنأ ىوعد الو ملع الب ةنامألا سفن نم هل نامضلا

 نمتؤملل تناك يتلا ةنامألا لاح نع تلاز دقو اهب هل رقملا اذهل اهنأ مكحلا
 ةنامألا هل تحص نمل هبلع انومضم لدبلا راصو هيلإ ميلستلاب ديلا اهيف

 يف القتنم قحلا ناك اذإ هل رييخت انهاه يل نيبي الو اهي هل هرارقإب

 . كلذ يناعم يف لخدت ىوعد الب هب هل رقملل لصألا

 يعم عقر لجرو : دمحأ ني نسحلا ىلع ىبأ نع بسحأ : ةلاسم

 نم ىلإ عفارلا تامو ديز تام مث س ديز يعم اهنهرأ هذه : لاقف ةنامأ
 نأ تقرع يذلا ؟ نهترملا وأ نهارلا ةثرو ىلإ ةنامألا هذه ميلست نوكي
 ىلإ ميلستلا نأ هل رقأ يذلاو ملسملا تام مث هريغل ةنامألاب رقأ اذإ عفارلا
 ةثرو فرعي نأ بحأو ملعأ هللاف ةلأسملا هذه يق امأو هل رورقملا ةثرو

 . ملعأ هللاو ةجح مهل لعلف ميلستلا لبق عفارلا

 مث ةنامأ وأ ةعيدو لجر عم لعج لجر يف لوقت ام : تلق : ةلاسم

 اهنأ هعم رقأ نأ دعب اهل عفادلا ىلإ اهملسي نأ زوجيأ اهقرس هنأ رقأ

 اهعفد ءاش نإو اذه ىلإ اهعفد ءاش نإ رايخلا هل : لاقف ؟ نالقل ةقورسم

 . اذه ىلإ
 : لاقف 0 هنم اهضبقي نأ لبق اهقرس هنأ هدنع رقأ نإف هل تلق

 : لاق س ةبوتلا دارأ مث هنم لهجب هنم اهضبق نإف : هل تلق 0 هنم اهضبقيال

 . هدنع نم ةقورسملا ىلإ اهملسي
 هل لوقيو هيلإ اهملس يذلا ىلإ اهملسي : لاق 0 هيلع ردقي ال هنإف : تلق

 هلف : تلق اهلهأ ىلإ اهنم صلختيف تلق امك ناك نإف اذكو اذك تلق دق

 امهيأ ىلإ اهملسي مث اعيمج امهرضحي لوقأ : لاق. اهميلست يق رايخلا

 اهملس مث مت اذه نالف نم اهقرس هنإ لاق هنأ اذه ىلع دهاش انأ لوقيو ءاش
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 هيلإ اهملس يذلا ىلإ

 ةنامأ مهارد كيل | إ ملس كماحرأ ضعي نم اناسنإ نأ تركذو : ةلأسم

 يلع ثدح نإ ١ امهرد اذكو اذك نالف ثٹراول مه اردل ١ هذه يف نإ : كل لاقو

 . كلذ ىف هصو كلعجو ء هنم ىنصلخو هلل ا اهملسف ثدح

 تلآ نأ ىلإ كدي يق ء ءيشلا كلذ ناكو توملا هيلع ثدح اذإ هريغ يفو

 يف اهذقفنأاف كدي يق تناك يتلا مه اردلا كلت ذافنإ ىلاإ جاتحاو "رومألا

 نا كتين يف هدأرو هرمأب اهرخآ نع اهتذقنأ ىنح هرمأب تضرع ةجاح

 كدي يف ناك ام لثم ثراولا كلذ ىلإ كلام نم تنأ تملس ثدح هيلع ثدح

 دعب نم مث كبهذمو كتين كلذ ناكف ثراولا كلذل هنإ كلذ كمحر هب رقأ امم

 نم هل تلبق امم كسقنل ةلحتلاو ةمالسلا تبلطو كسفن تملو تمدن كلذ

 ؟ كلذ نم تيفعتساو اهنم هيلإ تئربو ةيصو

 وأ كل هب رقيو ائيش كيلإ عفدي يذلا يف انفرع دقف تفصو ام ىلعق

 وه نوكي ىتح هريغل هنأ كعم هل رقأ نم ىلإ هتددر ن نإ : ليق دقق

 هل رقأ نمل هيلع دهاش تنأ امنإو كلذ كل زاج كلذب هل رقأ نمل هنم صلختملا
 . ٩

 ةايحلا يف كل رقملا مادام اذهو هل هب رقأ نم ىلإ هتملس تئش نإو
 هيلعو هيلإ كميلست ةلزنمب اندنع وهق هيلإ هتملس وأ هيأر نع هتفلتأ اذإف

 ناو ايح وه ناك اذإ هيلع دهاش تنأو هب هل رقأ نم ىلإ صالخلا وهق
 متجتحا نإ اذكو اذكب نالف ىلع ةداهش مهل كعم نأ م وقلا ملعت نأ تببحأ
 ملو هوبلاطي مل نإو مهقح لطبي نأ تفخو هومتبلاط اذإ مكل تدهش اهيلإ
 يف اذكو اذك تلعق دق يتإ كدنع رقأ يذلل لوقتف كريغ دهاش مهعم نكي

 مهيلإ اهنم صلخت كلبق يهف كلذب يل تررقأ امنإو كيأر نع مهارد

 كلذ نأ هيلإ هريغل هب رقأ ام عفد يق لوقلا اذه انفرع منو كير رقغتستو

 هي رقأ امم هريغ ىلاإ هدأرب كلذ ذاقنإ امأو ء هدنع هي رقأ نمم صالخ

 نأ الب لاملا درو ى باوصلاب ملعأ هللاو ةلسملاب نحن هانسق كلذف هريغل
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 ةبوتلا هيلع رمآلا نأل صالخلا يف امهحصأو يدنع امهاوقأ تنأ هذفنت
 سانلا لاومأ يف هعسي ال ام ىلع ناك اذإ مرغلآ رومأملا ىلعو رافغتسالاو
 وهف هيلإ هدرت وأ هيأر نع هذفنت نأ كرمأ ول هنأ سايقلا يف نحن انيأرو
 ملع تنأ كعم نكي ملو كلذي هل رقأ يذل | وه هنأل دح و لريس ىلع هانعم

 . قيفوتلا هللايو'كلذ لدع ىق رظناق كلذب

 اميف هعلاطف ةايحلا يف دعب كدنع رقأ يذلا لجرلا اذه ناك نإو

 موقل | ىلإ أ هدق تلخد امم تيب ذأ كسفن ء ءىربت م لمعت ىتح هرماي ن هيق تلخد

 كنل ١ إ عفد يذل ا تامو : مهل كرارقإب ًامرغ كومزلي ن ں أ موقل ا تنم ] تب ذا نإو

 كلذف مهلبق نم لحل ا تنأ تليقفق 4 . عنتم اف ايح ن ناك اذ ا كلذ مهلصوت ملو

 . أربأو بلقلل حصأ

 كلاسف نالفل هنأ ءيشب كل رقي لثم اذه لثم يف مزاللاو مكحلا امأو
 كيلع مرغ الو س انفرع كلذ بسح ىلع هيلع دهاش تنأ امنإف هيلع هدرت نأ
 كلذ نحن انلعجف هيأر نع هتذفنأ تنأ نإ نكلو اذه ه يف هيلع كدر يف
 كدرو كدي ىلع لاملا كالهتسا كذافنإ ىلإ أ انرظن مت مت هيلإ ميلستلا سايقب

 :"لدعلاب ملعأ هللاو كلذ ىلإ برقأ هيلإ
 ناك كسفنل هتكلهتسا ول تنأ كنأل ةلاسملا هذه ىف انرضح ام اذهف

 . هب هل رقأ نم يلإ وأ هيلإ ١ هدر كصالخ

 نإو رقملا ىلإ كلذ ملس ءاش نإ رايخلا هل امنأ انفرع دقو : هريغ لاق

 رمأ ريغ نم هاوس ىلإ رقملا يأرب هملسي نأ هل زوجي الو هل رقملا ىلإ ءاش
 ىلإ هملسي امنإو رقملا ىلإ هنامض ملسي نأ هفلتأ نإ هل زوجي الو ٧ هل رقملا
 نماض وهف هل رقملا رمأ ريغب رقملا ريغ ىلإ هملس اذإ كلذكو س هل رقملا
 . هل هرمأ نم ىلإ الو رقملا ىلإ ال هل رقملا ىلإ صالخلا هيلعو

 اذه : لاقو ةنامأ ائيش رخآ ىلإ ملس لجر يف تركذو : ةلاسم
 هتمتئا يذلا ىلإ نمتؤملا بهذف هل يذلا بلطي نالف ءاج كلذ دعبو ،نالفل
 . هيلإ هملس ال نأ هيلع مدقتف ءيشلا كلذ ذخأي نأ بلطي ًانالق نأ هربخأف

 .هل هنأ ملع دقو هل ىذلا هكاسمأا يف اذه ىلع مرحي ءيشلا بحاص عجرو
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 وأ هعم هعضو يذلا ىلإ ءيشلا ملسي نأ نمتؤملا اذهب ىلوأ ام : تلق
 هدنع عضول ا اذهف تقصو ام ىلعف ؟ هي هل رقأ ي ذلا هيح اص ىل ا هملسي

 ملسي ال هل لاق اذإف نالفل هب رقأ امب هدنع عضو نم ىلع دهاش ىه امنإ
 مدقتو اذكو اذكب يعم كل رقأ انالف نإ لوقيو انالف اذه ملعيف نالف ىلإ
 هملسي الو هيلع كل دهاش انأف هتبلاطم تدرأ نإف كيلإ هملسأ ال نأ ىلع

 . هنلا

 اذه هملسقف هيل ا هملس لقي ملو نالفل ءىشل ا اذه هل ل اق اذ اف : تلقو

 هملس اذإف ؟ كلذب هيلع هل مكحي له : تلق س هبلاطي هيلع عجرو نالف ىلإ

 مكحلا بجوي امب رخآلل ةجح نوكت نأ الإ هيلع مكحي الف هب هل رقأ نم ىلإ
 . كلذ ىق

 امنإو هل وه سيل لاقف عجر مث نالفل ءيشلا اذه لاق اذإو : تلق
 . يل ءيشلاو يلوق يف تيذك

 اذه ىلع دهاش وه امنإ اذه نأ ملعاف ؟ اذه هلوق زوجي له : تلق

 كلذ ريغ هيلع سيلو مكلا ىلإ اجر اذإ نالفل هرارقإ نم لاق امب رقملا
 هرارقإب ملس هنأ رخآلا رقيو هرارقإ ركني نأ مكاحلا دنع هتجح نم اذهو
 هللاو رارقلل ركنملا نيمي دعب ملس ام مرغيو ملسملا ىلع مكحلا عقي كلانهف
 . لدعلاب ملعأ
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 باب
 ءاكرشلا نيب ةنامألا يف

 هيلإ ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ربح نه

 هتصح رضاحلا بلطو امهدحأ باغف الام الحر نالجر عدوتسا اذإو

 سل هن أ ةلعلا . هكىرش رضحي ىتح ًائىش اهنم هبل | إ عفدي دد ال : ل اقف اهنم

 نيمضتل أ بجوي اذ دهو هتمسق اضيأ س داقغلا مزلي لو ةمسقلا يف ليكوب

 ىلإ | عفدي نأ هرلع : لوقو ‘ اهيق هل نذؤي مل امي هتنامأ يف هيدعتي اضيأ

 هرلع ناك هدنع ارضح ول امهنا ةلعلا هيلإ بلط اذإ اهنم هتصح رضاحلا

 اذ ا هملظ نم مل اظلا عنميو دلا هدلا لصت ىتح هتصح نم عونمم ١ نعي ن ا

 . كلذ هنكمأ

 ةنامألا نم هتصح بلطي نيمألا ىلإ ةثرولا ضعب ءاج اذإو : ةلاسم

 تناك اذ | إ مهئالكو وأ هئاكرش ة ةرضحب ال ا ائيش هنلا إ عفدي نأ نيمألل سيلف

 . فالتخا هيفف نزولاو ليكلا امأو ضورعلا نم
 ىلإ ملسي وأ عيمجلا يأرب الإ ميلست هل سيل ضورعلا لثم هنإ لوقف

 ىلإ ملسيف هب نوضري وأ مهؤالكو و أ مه كلذ نومسقيو هتصح دحاو لك
 رئاسل نماض ضباقلاو نماض وهف ائيش دحأ ىلإ ملس نإف هقح دحاو لك
 ء اكرشل أ رد اسل نمضي امن او 4 . مهقوقح ىلإ ١ اعيمج اولصي ن ن أ ال ا ءاكرشل |

 . ضباقلا كيرشلا ىلإ ملس امم اهنم مهتصح

 : ل اق س كلذ هل نكي مل هنأل ء اكرشل ١ رئ اسل عيمجل ١ نمضي : لوقو

 وأ لاكي امم ناك اذإ هقح دحاو لك ىلإ ملسي لوقو 0 ىلإ بحأ لوألاو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو نزوي
 خيشلا نع ةمدقتملا لئاسملا هذه نأ نظأ : خسانلا لاق : ةلأسم

 . ةكرب نب دمحم ني هللاديبع

 هيلإ ملس نإو مصألا هللادبع نب نامثع خيشلا باتك نمو : ةلاسم

٥٨



 ارضحي ىتح اهعفدي مل بلطي رخآلا ءاجو امهدحأ باغف نانثا ةنامألا
 . اهل ل اطلل اهنأ ١ حصت ق أ هتصح ضيقي ن أ هرم أ هنأ حص ق أ اعيمج

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

٢٦.



 باب
 يبصلا ةنامأ يق

 كلذ هبشأ ام و نونجملاو دبعلاو

 ي أرب لجر لزنم يف هنالعجيف ء ءيشب نايتأي ديعلاو يبصل ا نع هتلأسو

 يبصلا لعج ام ملسي نأ لجرلا كلذل له : تلق ؟ هيأر ريغب وأ لجرلا كلذ

 نأ هل سيلف هبأرب كلذ لعج ناف ؟ ديعلا وأ يبصلا ىلإ هلزنم يف ديعلا وأ

 يف ءيشلا كلذ العج اناك نإو س دبعلا ديس وأ يبصلا دلاو يأرب الإ ملسي

 كلذ اذخأي نأ لزنملا بحاص امهعنمي مل هذخأ ادارأق هيأر ريغي هلزنم
 دبعلا ديسل همزلي الو هذخأب امهل نذأي الو هيأر ريغب هلزنم يف هالعج يذلا
 . هللا ءاش نإ ءيشلا كلذ نم صالخ يبصلا دلاول الو

 ي أرب ءيشل ١ عضو دبعلا ناك نإف - : هلل كمحر - تقصو ام اق > ةنامأ

 رجاتلا مزلي مل ءيشل ا عاضف هنم هنهترا الو رجاتلا هب ضرعت الو هسفن

 1 رجاتلا حتف ولو رجاتلا يأر ريغي ديعلا عضو ام كلذكو ديعلا عيض ام

 . كلذ همزل مل هي ضرعتي ملو

 نم ابارج يجنز هعم عضو لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 فرعي الو اكولمم وأ ارح يجنزلا فرعي سيل لجرلاو يجنزلا كلهو رمت
 رارقإ الو ةحص الب ةنالف ةيرق نم هنإ سانلا لوق الإ وه نادلبلا يأ نم
 ؟ يجنزلا نم

 محر وأ ةبصع نم ثراو يجنزلا اذهل حصي مل اذإ تقصو ام ىلعق
 وهو هيف تام ىذلا دلبلا كلذ ىف ىجنزلا كلذ سنج ىلع رمتلا كلذ قرف
 كلذ قرف هيلاومب ملعي ملو كولمم هنأ حص اذإف دبع هنأ ملعي ىتح رح

 ملعي ناك نإف ى ءيش هنم سنجلل سيلو دلبلا كلذ ءارقف ىلع بارجلا
 هقرف دق ناك اذإ لجرلا ةقرفت تضم دقو دبعلا ىلاومل بارجلا ناك هيلاومب
 . انفصو ام هل حصي مل اذإ هسنج نم رارحألا ىلع ءارقفلا ىلع

٢٦١



 ائيش عضو نونجم نع لئسو بسحأ اميف ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 وأ لجرلا ء اش هعضو هنأ الا إ هنم لجرلا لبقي ملو لجر لام يف هلام نم

 اضعب نإ : لاق ؟ هيف لعقي نأ اذه مزلي ام هكرتو نونجملا رمو 4 . ىبأ

 نامض ال ةنامأ هدنع نوكي امنإو عاض هكرت نإ ناك اذإ كلذ ظفح همزلي

 هدنع وهف هل ضرعتي ملام لوقي اضعب نأ وجرأو اهعيضي نأ الإ اهيف هيلع
 نكي ملام هعسو افوخ اهكرت نإو هعسو اباستحا اهذخأ نإ ةطقللا ةلزنمب

 . ةطقللا همزلت ام لثم اهب ضرعي

 له قلغم بابلاو اهذخأ ديري ءاجو لجر تيب يف اهعضو نإف : هل تلق
 فرعي ناك اذإ هنأ يعم لاق ؟ بابلا هل حتفي ن أ تيبلا بحاصل زوجي

 نإف ك كلذ ىلع هتنوعمب الو هيلإ هميلستب هعييضت ىلع نعي مل هلام عييضتب

 هحتفي نأ هتين نوكت الو وه هتجاحل هباب حتفي نكلو يعم نماض وهف لعف
 . هلوق ىنعم ىلع هلام نونجملا ذخأيل

 لجر مداخ هعم عضو لجر نعو يدنع اميف نسحلا يبأ نع : ةلأسم
 له تلق . . يشلا كلذ فلتف هالوم ملع ريغب رثكأ وأ مهارد ةتس هتميق هتميق ًائيش
 تفصو ام ىلعف ؟ هدنع نم فلت ام مرغ دبعلا نم ءيشلا ضبق ىذلا مزلي
 وهف دبعلا هعم عضو يذلا هفلتأ نإو هديسل وهف دبعلا دي يف ناك امف
 . مراغ

 ىلع هنم ضبقي امو ميتيلا رمأ يف فالتخالاب ليق دقو : لاق : ةلاسم
 لاق نم لاقف س هدي نم هضبق نم هضبق دقو هيلإ كلذ ميلستو ةنامألا دح
 هيلإ هملسيو هدي نم هذخأ امنا إو هل هنمضي مل هنأل كلذ ىلع هيلإ هملسي

 وأ همزل نيد وأ هل ةنامألا هجو ىلع هريغ دي نم هذخأ ام لثم كلذ سيلو

 الإ ميتيلا ىلإ هملسي ال اذهف ميتيلا هقحتسا نيد وأ هدلاول ةنامأ لبق نم

 ةضيرف هل ضرفي وأ هيصو وأ هليكو ىلإ هملسي وأ هحلاصم نم هلعجي نأ
 . صالخلا هجو ىلع

 ولو صالخلا هجو ىلع ميتيلا ىلإ هميلست زوجي ال : لاق نم لاقو

 اذكو ميلست الو ضبق الو هسفن ىلع هميلست يف ةجحب سيل هنأل هذخأ

 هسقنب موقي امم وه وأ هيف لخادلل ميتيلل نوكي امم اذه هبشأ اميق لوقلا

٢٦٦



 دحاو هيف فالتخالاو دحاو هيف لوقلاف هيلإ هملسو رتشم هل هارتشاف هيف
 . ملعأ هللاو هيلإ عفادلا ىلإ برقأ اذهو

 هعم هتنامأ لمحي نأ يف هنذأتسا اذإا هتىي لوخدب ميتيلل نذأ اذإ امأو

 يف ب هل نذأف اهذخأ دارأ مث ةنامألا هنم ضبقي ملو هتيب لوخد يفق هل نذأف

 الو ائيش هنم ضبقي ملو ههني ملو ءيشب كلذ يق هرمأي الو هتيب لوخد

 يف لوخدلا نم صالخلاو حالصإلا كلذ يف دارأ نإ زئاج كلذف هيلإ ملسي
 ميتيلا هلسرأ نم وأ ميتيلل حلصي امم كلذ ناكو ةعبتلا فوخ ميتيلا رمأ
 . كلذ ىلإ ةنانئمطالاب بلقلا رراقتب

 ىلإ عفد اذإ دبعلاو هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : : ةلأسم

 نمو 4 ديعلا ىلا هعفديلف هدرس وأ وه هيلط مت هيلع هنمتأي ًائنش لجر

 كلذ يفق هوقظطأف الام اديع وأ ايبص وأ انونجم عدوأ نمو فنصملا

 ىلع نامض ال : انموق نم دمحمو نامعنلا لاق ‘ سانلا نبي فالتخا

 مهريغ لاق 0 نانماض دبعلاو يبصلا بوقعي لاق 0 قتعي ىتح كولمملا

 . عرشلا نايب:باتك ىلإ عجر 0 هللا ءاش نإ حيحص نسح

٢٦٢



 باب
 اهب ءارشلاو ةناع لا عيب

 لكات نم ررضلا هتنامأ ىلع فاخ اذإ نيمألا يف لوقت امف : ليق

 هنأ يدنع : لاق ؟ اهعيبي نأ هيلع وأ هل ̀ روجي له كلذ ريغ وأ اهيق ثدحي

 به ذد اضعب لعلف حالصال ١ دصقو كلذل ب استحلالا ىلع كلذ يف فلتخي

 . اهلاحب اهعديو اهعيبي نأ هيلع الو هل زوجي ال هنأ

 ىلع كلذ يف ريخم هنإ : لاق نم لاقو س كلذ هيلع سيل : لاق نم لاقو
 . نامضلا داقتعا

 نماض نوكي هنأ يدنع لاق ؟ اهلصأ مأ اهنمت نمضيفق : هل ليق

 . هلوق ىنعم ىلع هلك اذهو اهلصأل

 هذهب ةدقع اهب ىرتشاف ةنامأ مهارد هدنع ناك لجر نعو : ةلأسم

 ىرتشا ناك نإو س كلذ يف فالتخالاو مهاردلا بحاصل رايخلاف مهاردلا
 دقف . . مهاردلا كلت نزو مث هسفن ىلع ءارشلا دقع وأ اذكو اذكب ةدقعلا
 ذخأ ءاش نإ رايخلا مهاردلا بحاصل : لاق نم لاق . كلذ ين فلتخا
 يف مهاردلا بحاصل رايخ ال : لاق نم لاقو ى لاملا ذخأ ءاش نإو مهاردلا
 . ذخأن اذهبو همهارد هل امنإو كلذ

 ضرأب ةأرما امهب تصوأ نيبوث ىف ةرفص ىبأ ظفح ىقو : ةلأسم
 وهف امهعاب نإ : لاق ؟ نابوثلا لكآتي نأ ةيصولا هدنع يذلا فاخو ةديعب
 نإ : هللادبعوبأ لاق \ نامضلا مهاردلا تكله نإ هيلع ىرأ نكلو امهل ريخ
 لاق ى امهداسف فاخ اذإ هيلع نامض الو امهل هعيب زاج ايصو ناك
 زاج رفوأ اهعيب ناكو عيضت نأ هتنامأ ىلع نيمألا فاخ اذإ : نسحلاوبأ

 . هيلع نامضالف فلت نإف نمثلا ضبقيو اهعيبي نأ

 رج اتس ١ لجر يف : ۔ بسح / اميق _ بوبحم نب ٠ دمحم ل اقو : ةل اسم

 وجرنف لجرل ١ توم 2" ١ ةنييلاب هعم كلذ حص اذإ كلذي ىنعمل | وه لزنملا

٢٦٤



 مل نإو ثر او هل حصي ىتح هنمث ظفحو ع اتملا عيبي هل احس و نوكي نأ

 . هيلع يرجت ةراجإلاو لزنملا ىف هعاتمف هتوم حصي
 هعبوتسا بئاغل بح هدي ىق ناك لجر نع رثؤملا ابأ تلاس : ةلاسم

 دقف رتقا مث نمنلا ضيقو بستحاف بحل ا فلت ىشخفق محر وذ وهو ه ايإ

 ح ذخأ ءاش نإ مدق اذإ بئاغلل رايخلا: لاق ؟ بئاغلل هيلع نوكيام نمثلا
 . نمثلا ذخأ ءاش نإو هبح لثم

 نأ الإ معن : لاق ؟ هلام لثم رايخلا هتثرول نوكيأ تام نإف : هل تلق

 هجو ىلع هعاب اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو 4 مه اردلا الا مهل نوكي ال نأ
 . بئاخلل رايخ الو مهاردلا الإ هيلع الو نامض هيلع سيلف فلتلا فوخ باستحالا

 هل لاقف نمس اهيف ةروراق رخ دنع نم ذخأ لجر يف : ةلاسم
 عنصيام وه نيأ ملعي ملو رمق هبيل ا عجرأ ىتح كعم هعد : ءانإل ا بحاص

 . ةنامألا هبشت اهنأ ىعم : لاق ؟ ءانإلا هدي يف يذلا

 اهعيب هل له فلتلا اهيلع فاخو اهبحاص فرعي مل نإ تيأرأ :: هل تلق

 فاخي ناك اذإ هنأ يعم لاق ؟ تفلت ولو اهكرت هل مأ هدي يف ةنامأ نوكتو

 ضعي يفف ريغتت اهنأ اهتاذ نم فرعي ام ىنعم يف اهريغت يف اهيلع

 اهنمث نوكيو هنم عييضت هجولا اذه ىلع اهكرت نأل اهعيب هيلع نأ : لوقلا
 . ةنامأ هدي يف

 ليبس نم نأل اهكرتو اهعيب يف ريخم هنأ : لوقلا ضعب يف ن أ يعمو
 نإف اهيف نيمألل عنص ال ةعودوم ةكورتم اهنأ بلغألا مكح يف ةنامألا

 يف اهل نماض هنأ لوقلا ضعب يف نأ يعمق رايتخالا ىنعم ىلع اهعاب
 كلذ باصأ امنإ هنأل اهنمث ذخأيف اهير كلذ متي نأ الإ اهل هعيب تقو

 . هيلع ابجاو كلذ نكي ملو رايتخالاب

 ينعمل حلصأ كلذ نأل ةنامأ هدي يف اهنمت نوكي : لاق نم لاقو
 نأ هل كلذكو اهل حلصأ يتلا عضأوملا ىلإ اهلقني نأ هل ناك امك ةنامألا
 هل سيل نأ : لوقلا ضعب يف يعمو نمثلا نماهل حلصأ وه ام ىلإ اهلقني

ه ٢٦



 الإ اهلقن ىف نيمألل دبال كلذك ةنامألا ماكحأ نأل اهعيب هيلع روجحمو كلذ

 . اهبر رمأب

 . بهذو قره هنإ لاقق ةنامأ ارمت الجر عدوتسا لجر نعو : ةلاسم
 بجي ام : تلق س كلذ نم يقب ءيش نم مهارد ةثالثب هنم عاب قره امل لاق

 ن اك هنيمي دارأو هناختسا نإف هلوق يف قدصم نيمألاف ؟ اذه لثم يف هلع

 ٢ مت ءاش نإ رايخلاب اب رمتلا بحاصف نمثلا نم يقب امم هعاب ام امأو هل

 نوكي نأ الإ هم ارمت هرمت نم عاب اب ام هنمض ءاش نإو نمتلا ذخأو كلذ

 هاتفأ نيملسملا ءاملع نم دحأ يأرب وأ هفلت فاخ اذإ مكاحلا يأرب هعاب

 . نمثلا الإ لاملا برل سيلو هيلع نامض الف كلذب

 فرعي ال ةبيغ ةنامألا بح اص ب اغ مت ةن امأب لجر هنمتئا نمو : تلق

 تناك اذإ عيضت نأ ةنامألا ىلع فاخو ثراو هل فرعي ملو تام وأ وه نيأ
 ؟ امهريغ وأ بح وأ رمت لثم

 نوكتو مهارد اهصلخيو اهفلت فاخ اذإ اهعيبي نأ هل له : هل تلق
 مرتو عيضتو فلتت نأ ىلإ هل ملسأ اهكرت نأ مأ ةنامأ هدنع مهاردلا

 وهف اهعاب نإو اهعيب هل سيل : ليق هنأ يدنعف ؟ هل ملسأ وهو قدهيو

 اهعاب ءاش نإ رايخلاب هنإ ليق دقو س هريغ لام اهنأل اهلاحب اهعديو نماض
 هنإ : ليقو ء ًاعايض اهكرتو احالص اهعيب ناك اذإ كلذو اهكرت ءاش نإو
 . عيضت اهكرتي الو اهعيبيو هتنامأ ظفح نم كلذ نأل اهكرت هل سيل

 لجرل ةنامأ هدنع تناك نمع : ديعس نب دمحم نم باوج : ةلأسم
 ؟ ةنامأ هدنع اهنمت نوكيو مهاردب اهعيبب نآ هل له اهتاذ نم اهفلت فاخق

 نوكيو اهعيبي نأ هيلع نإ : لاق نم لاق 4 افالتخا كلذ يف نأ يعم : لاق

 يعمو 4 اهنمضي ال ليق هنأ يعمو 4 اهنمض اهكرت ناف ةنامأ هدنع اهنمث

 ولو اهكرت نإو اهنمض اهفلت فاخ ولو اهعاب نإ هنإ : لاق نم لاق هنأ

 ذخأيو هب د أرب بحل ا عيبيف ةنامأ ا لجرل بح هدنع لجر نعو : ةل اسم

 هعضوم ىلإ ١ هدرو هگظم ابح لاتك ا داع ناف هلعف يف اطخلا ملع مث من هنمث
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 . لوألا بحلا تناك امك ةنامألا ليبس ىلع

 انيد راصو اهعاب اذإ همزل دق وأ ةنامألا كلت لثم نوكي له : تلق
 هعاب اذإ همزل دقف ةنامألا تلاز دقو ى هيلع هنمتئا نم ىلإ هيدؤي ىتح
 ءاش نإ رايخلا هل نأل هيأرب الإ هبح لثم ًابح هيلع دري نأ هل سيلو هنمضو
 . كلذ مهفاف نيمألا هعاب يذلا هنمث ءاش نإو ًابح

٢٦٧



 باب

 ةبراعلا يف

 راعتسا ام لزي مل اذإ ريعتسملا ىلع نامض الو رفعج نبا عماج نمو

 رعتسي مل نإو 0 هل هراعتسا ام ريغب كلذ لمعتسي ملو هعيض الو هريغ ىلإ

 هظم :. لمعتسي ام ريغي هلمعتساق هي عفتنيل هر اعتساف فورعم ءيشل كلذ

 . اضيأ ا نامضلا هيلعق فلتف فلتي امم

 نميف كدنع امو يلخنل ١ لضفل ا نب ةدجن ب اوج نمو : هريغ نمو

 . كلذ ىلع هنيعي نم ىلاإ ا اهملسي ن ن أ هل له . اهب مضريل ة ةاحسىىملا ريعتسي

 0 هريدايب ىلإ ١ هملسي ن أ هل له هريعتسي وأ ًارامح رجأتسي نم كلذكو

 ؟كلذ يف همزلي ام ءيش هنم باغ دقو هب اوتأي مت مهنمأي ال و أ مهنمأي ناك

 هديدي وه لمعي الو هل لمعي نمم ريعتسملا ن ا ناك اذ ا هن ] تقرع ي ذلا

 يف سانل ا ةداع هذهو .« . ريعتسملل ١ ىلع نامض ال هن أ كلذ ملعي ريعملا ن ناكو

 . ةيراعلا نم سانلا نيب يرجي امم كلذ ريغو ةبادلاو ةاحسملا

 وهف غ اض نإ هنأ ىلع هراعأ نإو : عماجل نمو : هريغ نمو : ةلأسم

 هنإ : لاق نم ل اقو : هريغ نمو 0 نماض وهف ع اضق هعضي مل ولو نم اض

 . نامضلا هيلع طرش ولو هيلع نامض ال

 عاضف هدرو هلمعتسا لاق نإ كلذكو : فنصملا باتكلا نمو : ةلأسم

 . نمضي هنإ ليقف هدري ملو

 اهبر طرش اذإ ةيراعلا ىق اوفلتخا: فنصملا باتك نمو : ةلأسم

 اهبحاص طرش اذإ هنونمضي مهنأ : انباحصأ نم لوقلا رثكأو هيلإ اهدر
 هيلع نامض ال : لوقو هيلإ اهدري نأ لبق اهل ريعتسملا دي يف تقلتف اهدر
 نمضي الف اهيق نامض ال لصألا يف اهنأ ةلعلا ة اهدري نأ هيلع طرش ولو

 هيلع طرش اذإ يعارلا ىلع نامض ال هنأ امك اهدر هيلع طرش نإو
 . ةنامألا ىلع اسايق عضوم يفو نامضلا

 ١( لاومألا ة ردجألا رادىىلا .
 )١( ومالا لمع يف ريجلا راديبلا ٦٨



 نإف يدعتلاب الإ ةنومضم نوكت ال ةيراعلا: انباحصأ لاق : ةلأسم

 بحاص طرش ن نإ : اولاقو ‘ نمض اهنامض ريعتسملا ىلع اهبحاص طرش

 ال نأ بحنف ًالطاب هطرش ناكو نمضي مل نيمألا ىلع نامضلا ةنامألا

 براضملا ىلع لاملا بحاص طرش اذإ كلذكو نامض ةيراعلا ىق نوكي

 . نمضي مل نامضلا

 طرتشاو ابوث الجر راعأ لجر يف ز رباج يبأ نب ىسوم نع : ةلأسم
 بوثل ١ دري مل ن ںإ ا : : ىمسوم ل اق. امهرد نورشع كدلعق هدرت مل ن نإ | هيلع

 . نورشعلا هيلعف

 ةيراعلا نأ انغلبف نامضلا طرتشاف ةباد راعأ نم : ليقو : ةلاسم

 . هيف ظفحأ الف توملا امأو . تقرس وأ ترسك اذإ تنمض تنمض اذإ

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 نم هيلإ اهي ء اج يذلا عم اهريغ وأ ةرادلا در اذإ : ريعتسملل ا يف ليقو

 اهدر نإو ةقث عم اهدر نإ كلذكو هيلع نامض الف تعاضق اهبحاص دنع

 . نمض تفلتق نيذه ريغ عم

 هرارقإ هل لويد هيحاص نم اباتك ريعتسي يذلا يف ليقو : ةلاسم

 عم قأ ه دبع عم وأ هدلو عم اهدريف ةياد ريعتسي لجر نعو : ةل اسم

 ىذلا عم اهدر نإ : لاق ؟ نامض هيلع له ةبادلا بهذتف هماحرأ ضعب
 ءاج يذلا ريغ عم اهدر نإو م نامض هيلع نكي مل ريعتسملا ىلإ اهب ءاج
 بوكر ةقثلا اهيف ثدحي ملو ةبادلا بهذتف ةقث عم اهدري نأ الإ هيلعف اهب
 . هيلع نامض الف هريغ الو

 ىلع ههيش ريعتسملا هآر نأ املف ء اعو الجر راعأ لجر يقفو : ةل اسم

 لجرلا ءاج نأ املف هئاعوب ههبش يذلا لجرلا ىلإ لسرأف رخآ لجرل ءاعو
 نم ىلعف : باوجلا ؟ بلطلا هيلع لوألا ريعملل بجي نمل ءاعولا فرع
 . ملعأ هللاو هنامضو هيلإ ٥ در ء اعولا هنم راعتسا
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 نالفل لق هب لصتي لجرل لوقي لجر يف كدنع امو : تلق : ةلأسم
 بلط يذلا هيلإ جرخي وأ لزنملا هيلإ لخدي وأ هيلإ بهذيف اذكو اذك ينريعي
 بلطي هيلإ هلسرأ يذلا تام مث هايإ كراعأ وهو نالفل اذه نأ هل لقي ملو
 هلسرأ يذلل ةيراعلا هذه بجت نمل ةيراعلا هيلإ لصوأ يذلا وهو ةيراعلا
 اذه ىلعف ؟ هضبقو هدي نم كلذ هراعأ يذلا لوسرلا اذهل وأ هريعي نأ هيلإ
 هريغل تناك نإ اهنم صلختي كلذ ىلعو هيلإ اهملس نم ىلإ ةيراعلا ملسي

 . رخآلل اهب رقي ىتح هل تفصو ام ىلع مكحلا يف يهو

 نم تفلتف هنهرأو هراعأف هنهريل ائيش هريعي لجر ىلإ بلط لجر نعو
 هنهرأ نوكي نأ الإ ءىشلا كلذ ةميق ريعتسلل ىلع : لاقف . نهترملا دي
 هتميق الإ هيلع سيلف هتميق نم لقأب

 ًاعذج لجر نم بلط لجر نعو يراوحلا يب أ باوج نمو : ةلاسم
 عجر وأ امهدحأ ا تامق هل هلمحي نأب ءيجي ن أ ىلع بهذ مت هيلقو هرصبأف

 . ةثرولل عذجلاو ةيطعلا تلطب دقق عذجلا بحاص تام اذ اف. يطعم ١

 الا اهيحاص ىلإ ةبطعل ا تعجرو ةيطعلا تلطب دقف ىطعملا تام نإ كلذكو

 عذجلاف هيلع ى رجزو رئب ىلع هبكرو عذجلا ضبق دق ىطعملا نوكي نأ
 . امهالك اتام وأ ىطعملا وأ ىطعملا تام ةرمثلا ىضقنت نأ ىلإ هلاحب

 . ةرمثلا كلت ءاضقنا ىلإف مولعم دح اهل ةرمثلا تناك اذإ
 تلطب امهدحأ تام مت هراعأ امنإو مولعم دح ةرمتلل سيل ناك نإف

 . ةيراعلا ىلع ةيطخلا تناك اذإ هذهو ةيراعلا

 هضبق هديب عذجلا بلق اذإف ةيراعلا ريغ ىلع ةيطعلا هذه تناك اذإف
 : ىف ريعتسملل ا ىلع ةعجر ريعمل ١ نم ن اك امو يبح وأ تام ىطعملل ةعجر الق

 ةدراعلا مامت ناك ام كلذكو ةترولا ىلع ةعجرلا هل تناك ةيراعلا يف هتايح

 . ريعملا ةترو ىلع ةمات ةيراعلا تناك ريعملا ىلع ريعتسملل

 ائيش ريعتسي نمعو : عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 كلذ همزلي ام فلتي مث ةقرعم ىلع رخ ال ا هريعيق هلل ا ةيصعم ىلع هي ىوقتي

 . هيق ىدعتي وأ كلذ وه عيضي نأ الا ائيش هل هبلع ملعأ ال : لاق ؟ ال مأ ءيشلا
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 هاطعأو عضوم هنم باغف هب نزيل نازيم لجر نم راعتسا لجر نعو
 لبقيو ٥ او اس دق هن ا ل اقو ٥ درف ةعنصل ١ كلتب فرعي ال نمم هل ٥ اوس نم

 . ناصقن وأ ةدايز هلخد هنأ ملعي ىتح هلوق

 ملعي ىتح زئاج هنأ يدنعف هب لمعلا يف نزولا هجو نم امأ : لاق
 ينبجعي الف هبحاص يأر ريغي هيق هب لمعلا هجو نم امأو كلذ نع هرييغت

 ةبراعل ا نأل هلمعي نأ ديري ال هبحاص لعل كلذ هل امزال نكي مل هنأل كلذ

 ‘ اهفلت دري مل اذإ نامض اهيق هيلع هل تسيل

 نأ هيلع سيلف هيلإ صلخت نأ : لاق ؟ لعف دق ذإ عيضي ام : تلق
 كلذ ل نم صالخل هيلع ن ں ] ي دنعو هريخي ن ] هيلعق لحتس ١ نإ اق ك هريحخي

 و مه ٥

 . يدنع ه أزجأ كلذ لعف اذإف ءادأ وأ لحب

 نم ءيش وأ برشم ا وأ بعلل ١ ىلا | هب رميق ًابوث ريعي نمعو : ةلأ اسم

 تضقنا » 7 وهف عضوملا ىلا هي رم اذإ : لاق ؟ ال حأ مثآ نوكي ركانملا

 . ةدايزلا
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 باب

 حالسلا ةيراع يك

 ريعتسملل ١ ن و امهس وأ اسوق وأ افيس ر اع ] لجر نعو : ر انآلا نمو

 ترسكن ا وأ رسكن اف فيرسسل اي برض وأ ىمرف ودع وأ درص هل ضرع

 مهسل ا هر اع ] وأ هي برضيل فسسل | هر اع ا ن اك م ںِإ اف ؟ مرغ هبلع له سوقل ا

 ن اك ن ں او > هيلع مرغ الف درص ريغ ق أ ا درص امهب يمريل سوقل ١ ق ]

 وأ فيسل اي برضف ودع هل ضرع نإ ا هن اف ائيش اذ ده نم ركذي ملو ٥هر اعتس ١

 وه ناك نإو هيلع مرغ الف كلذ نم ءيش رسكناف مهسلا وأ سوقلاب ىمر

 نوكي ن ں ] ال ١ إ مرغل ١ هيلع > ترسكن اف ٥ اين ل يف هل ضرع اضرع ىمر

 يبأ ي ى أر . ء اش ام ديرب ام ر اعحتس ا امي عنصي ن أ ريعمل ١ ىلع طرتش 5ضشا

 يبأ ي أر بتك ١ لاق هن ] ال ا ائيش لقي ملو ركني ديلول ا ايأ رأ ملو > هلل اديع

 . هللادىع

 جرخو لجر نم ًاسرت راعتسا لجر نعو : باتكلا ريغ نمو : ةلاسم

 سرتلا تعقوو لجرلا عرصو ركسعلا مزهناف ودعلا برح يف مامإلا عم
 ردقي وهو اهكرت : نإ لاقف ؟ كلذ يف همزلي ام اهذخأي ملو اهكرتف هنم

 فاخو بلطلاو ةبلغلا دح ىلع اهكرت ناك نإو نامضلا هيلعف اهذخأ ىلع
 نايب باتك ىلإ عجر ث ملعأ هللاو نامض همزلي الف ودعلا نم هسفن ىلع
 .عرشلا
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 باب
 ,ريعتسملا دنع نم ةيراعلا يق

 هريغ هراعأ ريعتسملا نإ مث ةيراع راعتسا لجر نعو : ةلاسم
 . اذه ليق دق : هريغ لاق 4 لوألا ريعتسملا ىلع مرغلا نأ ىرأق ؟ تبطعف

 اهنأ رخآلا ريعتسملا ملع اذإ لاح ىلع نانماض امهالك : لاق نم لاقو

 رخآلا ىلع نامض الف ةقث لوألا ريعتسملا ناك نإ : لاق نم لاقو س ةيراع

 .نامضلا لوألا ىلعو

 نهرلا ضبقو ًأنهر ة ةيراع يف نهرتسا لجر يف ليقو : ةلآسم
 . ىلع الو نهترملا ىلع نامض ال هنأ ةبراعلا تعاض و نهرلا عاضفق

 هنإف عيضتو اهدر طرتشيو ةيراعلا نامض ريعملا طرتشي نأ الإ ريعتسملا
 نهرلا ةلزنمب وهو هيف امب نهرلاف نامضلاب نهرلا ذخأ اذإف اهل نماض
 . قحلا يف

 نماض ريعملاف نهرلا عاضف اكولمم وأ غلبي مل ايبص نهرملا ناك
 ريعملا مهيلع طرتشا ولو ةيراعلا يف كولمملاو ميتيلا ىلع نامض الو
 ىلع نامضلاف كلذ يف نيلوسرم دبعلاو يبصلا نوكي نأ الإ نامضلا
 رظنا هريغ لاق ى ضباقلا غلابلا رحلا ةلزنمب لسرملاو كلذ حص اذإ لسرملا
 . 4هسقن يق نمضي نأ يعم هنإف ةلاسملا هذه يق

 اع اتم لجر نم ر اعتسا لجر يف : ةرفص يب أ ظفح يقو : ةلأسم

 يردت ال كنأل معن : لاق؟ جرحتي ال ناك ن نإو هريعتس ] ن أ ينعسي ]

 > هيق هل صخرام

 نوكي نأ ال ا ريعتسملل ١ نم ريعتسي نأ دحأل سيل : رتؤمل اويأ لاق

 لاقو . ملعأ هللاو : زوجي نأ ىسعف ريعأ نأ يل نذأ دق لوقبو ةقتريعتسلملا

 ةقث ناك اذإ كلذ عسي : هللادبع وبأ

 لجر نع لئسو : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلاسم

 م داخلل ق ] ٥ ةأرملل : روجي له ر اعتسي ام وحن ق أ ًابلخم لجرل | نم ريعتسي

٢٧٢



 ام وحن وأ ردقل ريعتست ةأرملا كلذكو لاق .ال : لاق ؟ هلمعتسي نأ

 عجر 0 كلذب هرمأي نأ الإ ال : لاق 0 اهلمعتسي نآ لجرلل نكي 0 راعتسا

 دحأل زوجي له لجرل ١ نع ديعس نب دمحم دردعس ايأ أ تلأس : ةلأسم

 ةيراع اهنأ هدنع نم اهريعتسي يذلا ملع اذإ ةيراعلا هدنع نم ريعتسي نأ
 زوجي ال : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق : لاقف ؟ ةقث ريغ وأ ةقت ناك

 نكي مل نإو ةقث ةقث ناك اذإ زوجي : لاق نم لاقو 4 ةقث ريغ وأ ةقث ناك كلذ

 . زوجي الف ةقث

 تفلتف اهب هلمعي ءيشل ليواقألا هذه دحأ ىلع اهراعتسا نإف : هل تلق
 نم لوق ىلع يعم : لاق ؟ نامض هيلع له لمعلا كلذ يف هدنع نم

 وهف : هزيجي ال نم لوق ىلعو . دعتي مل اذإ نامضلا هي تيثي ال : هزيجي

 . دعتي مل دا ى ىدعت نماض

 بحاص ه ىلإ هملسي هنأ يعم : لاق ؟ ارخآ ا هدنع نم .راعتسا ذلا مأ

 ١ ا له ىل ا ء 9 ن او اذ له ىلإ .
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 باب

 ةيراعلل ريعتسملا عيب يك

 بصتغملا و يعدملا و لوسرملا و

 ةباد لجر نم راعتسا لجر يف مكح هنأ رباج يبأ نب ىسوم نعو
 يرتشملا دي نم هتباد ريعملا ذخأي نأ ىسوم مكحق . ريعتسملا اهعابف

 نإ ا : هل ليقو ىسوم ىلع كلذ اوب اعف هل عئلابل ا ىلع يرتشم ١ عجربو

 . اسفن كلذب بطي مل هنأ ريغ ىسوم فلاخي ملف كلذ فالخب يتفي رحلا ايأ

 يذلا ىلع وه عجريو هتباد ىلع هنمأ هنأل مات عيبلا : ىسوم ريغ لاقو
 يرتشملا ىلع هل ليبس الو اهعارش هنم ذخأيو اهعابو هنم اهراعتسا

 يتأي نأ ريعملا ىلع نأ : ةديبعوبأ بسحأ - هريغو عيبرلا نع يورو

 عجريو هتباد ذخأي نأ هل مث همكاحيف يرتشملا هنم نكمي ىتح ريعتسملاب
 هل عئابلا ريعتسملا ىلع يرتشملا

 نعو : - هللا همحر يلع يب ] نع هن ] بسحأ - هريغ نمو : ةلأسم

 اهبحاص اهبلطو ريعتسملا اهعابف ضرأ ىلإ ةباد لجر نم راعتسا لجر

 . هتيزر يرتشملا ىلع دريو هتباد ذخأي نأ هلف

 نم اهريغ رأ ةبادلا ريعتسي لجرلا نع امشاه تلاسو : ةلأسم

 عبتيو عيبلا زاج : لاقف ؟ يه اهنأ اهفرعيف رخآلا نم اهعيبي مث لجرلا
 ىلع مهل 7 الو اهع ارش ذخأيف هنم ر اعتسا ى ذلا هيح اص لجرل ١

 رتشملا

 يضقي رحل اوبأ ا اذه اول . ‘ هيلع كل ل اوب اعف عيبل ١ عبتيو هعاتم ريعمل ١

 كلذ ذب بطي مل هنأ ريغ فلاخي ملف ىسوم هب ىضق ام اوهركو كلذ فالخب

 . . اسفن

 همكح نع عجري ملو فلاخي مل هنإ اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو
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 نيبو يرتشملا نيب عمجي نأ ةيراعلا بحاص فلكي : لاق نم لاقو
 . عئ ايل | نيو هنيب ةموصخ الو هلام ذخأب مث عئ ايل ١

 هلام ذخأي : لاق نم لاقو س يرتشملا ىلع هل ليبس ال : لاق نم لاقو

 عبتيو هلام ذخأي نأ دارأ نإ : لاق نم لاقو 0 عئابلا يرتشملا عبتيو
 . عئابلا يرتشملا

 ريغي هذخأي الو ةيزرل ا در هيلعق هلام ذخأي نأ ل ارأ نإ : لاق نم ل اقو

 من اق اذه ل امو بيسي ع اي نمم اذه ىرتش او ببسي ع اي دق اذه نأل در

 . نسح لوق اذهو ةّيزرلا در هلام ذخأي نأ لاملا بحاص دارأ نإف

 مدق لوسرلا نأو هلهأ ىلإ نيسأرب لجر عم ثعب لجر نعو : ةلأسم
 يرتشملا دنع نيسأرلا كردأف مدق لجرلا نإ مث نمثلا ذخأو نيسأرلا عابف
 تنأو كنيمأ وه ىدنع اذكه اذه سيل : لاق ؟ عاب يذلا هلوسر دجي ملو

 . نمثلا تيدأو نمثلاب امهتذخأ تئش نإ رايخلاب تنأو ملعأ
 نعو : _ هللا همحر يلع يب ] بتك نم هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 نأ الإ هؤيش ءيشلا بحاص تاف دقف ًائيش اعاب اذإ نمتؤملاو عدوتسملا
 عمجيق ٥ ارتش ١ نم ىلع ٥ دريق امهنم ع ا ي ذل اي ء ءيشل ا بح اص ءيجي

 هقحب هعاب نم يرتشملا مزليو هنيعب هعاتم لجرلا ذخأي كلذ دنعق امهنيب

 دري نأ هلف هؤيش ءيشلا نأ ةنيب بلاطلا ماقأو عئابلا عدوتسملا تاف نإف
 ةنيبلا ماقأ اذ ا إ عدوتسملا نم هارتشا دق هدي يف هأيش دجو نم ىلع نمتلا

 . كلذ وحنو ملاظملاو بصخغل و ةقرسلا ىرتشمل ا دي نم عزني امن او كلذي

 ىلإ هل ليبس ال هنأ اضيأ بصغلا يف ليق دقو معن : لاق هريغ نمو
 هلام ذخأي ذئنيح مت يرتشملاو عئابلا ينعأ امهنيب عمجي نأ ىلإ هعازتنا

 الو يرتشملا هيف لخد ببسب ىرتشا امنإو بصاقب سيل يرتشملا نأل
 . ملعأ هللاو كلذ مهفاق هلام لطبي

 لمعلا : دادم نب هللادبع نب دمحم لبنألا ملاعلا لجألا خيشلا لاق
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 يبنلا نع ربخلا هتحصب دهشيو رظنلا هبجوي يذلا ىهو لوألا لوقلا ىلع
 يفو ى « هلامي قحأ ءرملا » مالسلا هيلع هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص -

 دق لجر دي يف دجوف هنم عاض وأ ءيش هنم قرس نم : لاق هنأ ةياور

 يفو » نمثلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو هي قحأ هيحاص نأ هارتشا

 ل » كالهلا نم ذوخأمو كاله يأ ىوت ال نظأ - : خسانلا لاق ةياور

 » ملسم ءرما لام ىلع ءاوت

 -هللا همحر _ مصألا هللادبع نب نامتع خيشلا باتك نم : ةلأسم

 نم اهذخأ ىلع اهبحاص ردقف هتيراع عاب اذإ ريعتسملا نع هتلأسو

 عئابلا نيب عمجي ىتح يدنع كلذ هل سيل : لاق ؟ كلذ هل له يرتشملا

 ىف هيلع كلذف : هل تلق 0 هتباد ذخأيو امهنيب ةموصخلا نوكتق ىرتشملاو

 نيبو هنيب اميفو مكحلا يف : لاق ؟ زئاجلا يف هللا نيبو هنيب اميف وأ مكحلا
 . هيلعو هل اميف الإ هل نومكحيال ماكحلا نأل هللا

 هل نكي مل دري مل نإو دارأ نإ يرتشملا نم اهيدفي : لاق نم لاقو
 . امهنيب عمجي نأ الإ اهذخأ

 : تلق ء ببسب ةيراعلا نأل لاق ؟ هتباد اهنأ حص دقو كلذ مل : تلق

 سيل كلذ نأ يدنع : لاق ؟ ءاوس نوكي له اهعابو عئابلا اهبصغ نإف
 وأ ينغلب دقو ةيراعلا لثم ببس هل سيل هنأل هتباد ذخأ هل نأو ءاوسب
 ىنعم ىلع هل نكمي هنأل ءاوس هلك كلذ نأ هللادبع ىبأ نع كلذ تظفح
 . هلوق
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 باب
 7 ل اعل ا مك | دخنس ا يك

 اهي لمعتسي نأ ىلع ةيراع لجر دنع نم لجرلا راعتسا اذاق : هل تلق

 ام ةرجأ هيلع له س هريغ اهب لمع مث ءيشلا كلذ اهب لمعف افورعم ائيش
 اذكه : لاق ؟ ةيراعلا بحاص ىلإ هنم دودحملا ءيشلا هيدعتب اهب لمع
 ناك نإ لاح ىلع اهترجأ هلف : لاق س ءيش اهرضي مل نإف : هل ليق يدنع

 . ةرجأ اهل

 لمع مث هل اهبلط يذلا لمعي وهو ءيش ةيراعلا نم باغ نإف : هل تلق

 مل اذإ : لاق ؟ اهنم باغ ام نامض هيلع له بيغلا دعب هريغ ائيش اهب
 الام اهيلع لمحي نأ ريغ نمو ًدَعَت ريغ نم بيقلا عقوو كلذ يف هرمأ دعتي

 اهل هلامغتسا يف بيغت نأ الإ نامض هيلع يل نيبي الف اهلتم ىلع لمحي
 . هل دحام ريغ يف

 ةفاضملا ةدايزلا نم يلخنلا لضفلا نب ةدجن باوج نمو : : ةلأسم

 نأ هل له اهب ٍمضريل ةاحسملا ريعتسي نميف كدنعامو : عماجلا يف يتلا
 هريعتسي وأ ًارامح رجأتسي نم كلذكو ؟ كلذ ىلإ هنيعي نم ىلإ اهملسي

 باغ دقو هب اوتأي مث مت مهنمأي ال وأ مهنمأي ناك هريدايب ىلإ هملسي نأ هل له

 نمم ريعتسملا ناك اذإ هنأ تقرع يذلا ؟ كلذ يف همزلي ام ءيشب هنم

 ريعتسملا ىلع نامض ال هنأ كلذ ملعي ريعملا ناكو هديب لمعي الو هل لمعي

 نم سانلا نبي يرجي امم كلذ ريغو ةبادلاو ةاحسملا يف سانلا ةداع هذهو

 . ةيراعلا

 نإ مث لجر دنع نم لخ ةرج اوراعتسا موق يف تركذو : ةلأسم
 ام ىلعف .4 . مهترج هدالوأ بلطو ميتي مهيقو دالوأ فلخو كله لجرلا

 يذلا ةايح يق الخ ةرجلا هذه يق خبط ريعتسملا اذه ناك ناق تقصو

 ىلع سيلق لخ اهيق راعتسا يذلا اذهلو ةرجلا هراعأ يذلا تام مث هراعأ

 ةايح يف اهيق هلعج يذلا اهلخ م غرفي ىتح مهترج مهيلإ دري نأ اذه

 لاتحي نأ هل سيلو ائيش اهيق هتوم دعي لعجي نأ هل سيل مث مت ‘ اهبحاص
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 اهغارف يف لمعي نكلو هعم ةرجلا نوكت نأ كلذب ديريو اهيق لخلا كرت يف
 غلبي ملامو ليكو ٠ ميتيلل نوكي نأ الإ اهعفدي الف اهعفدي نأ دارأ اذإف

 . هتدوج يف لو هسايق يف رظني الو ميتي وهف ملحلا

 ةباد ريعتسي نميفو ركب يبأ نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 لجر ىلإ بلطي مث ائيش اهب ملعي ةديدح وأ ًالامح اهيلع لمحي وأ اهبكريل
 كلت ينلوان : لاق وأ ًالامح اهيلع همكاعي وأ اهبكريل ةبادلا هل كسمي
 وأ ةبادلا هل كسمي نأ اذهل له : تلق 0 اذكو اذك اهب لمعأل ةديدحلا
 هنإ هل لاق اذإ ةديدحلا هلواني نأ هل زوجي لهو ًالامح اهيلع همكاعي
 نمل زئاجف كلذ ريغ وأ ةديدحلا وأ ةبادلل ريعتسملا امأف ؟ كلذ ريعتسم
 . ملعأ هللاو هيلع نامض الو ةفصلا هذه ىلع هنيعي

 راعتسا لجر يف رمع نب يلع نب نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 له ٨ كلذ هابشأو هيلع ساهي اروث وأ دامسلل ًأرامح وأ ًابلخم وأ ةاحسم

 لمعي ال نمم ريعتسملا ناك اذإ : لاقف ؟ كلذ ىلع هنيعي نم هيطعي نأ هل

 مل هديب لمعي نمم ناك ن نإو . هب هل لمعي ةقث ىلإ هملسي نأ هل زاج هديب

 هدحو دحاو هب لمعي ال هنأ فراعتلا هيلع عقو ام الإ هنذإب الإ كلذ هل نكي

 ملعأ هللاو كلذ هايشأو مرصلا ةاحسمو مضرلا ةاحسم لثم
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 باب

 يلحلا ةيراع يف

 بهذف اهل ةنبال يلحلا كلذ نم تلعجف موق نم ًابلح تراعتسا ةأرما

 امنإ اهنأ تجتحاو يتنبال يلحلا تلعجو ترعتسا ينأ ت رقأو 4 يلحلا

 كنأ تررقأ دقو : لاقو ‘ ىلحلا بحاص اهركنأف اهتنبال هلعجتل هتراعتسا

 لع تلعج امل ةنماض اهنأ ىرأ يذلاف ؟ بهذو كتنبا ىلع انيلح تلعج

 هلعجت اهنأ مهتملعأ هتراعتسا موي اهنأ ملعي نم اهدنع نوكي نأ الا اهتنبا

 تزجع نإو نامضلا نم تئرب دقف ةنيب كلذ ىلع تماقأ نإو اهتنبا ىع
 اوفلح نإف . ةيراجلل هلعجت اهنأ مهتملعأ ام اهراعأ يذلا فلحتساف
 . اهأربأو اهفلحتساف اوفلحي نأ اوهرك نإو مهل اهمرغف

 تقلعف اهتنبال هقلعتل موق نم ًايلح تراعتسا ةأرما يف ليقو : ةلأسم
 نإو اهتنبال هقلعت اهنأ طرتشت مل نإو ؟ كلذل ةنماض اهنأ فلتف 4 اهريغل

 اذإ كلذكو فلت اذإ هيف اهيلع نامض الف هنامض الو هدر اهيلع طرتشي
 الف ءيش هنم عاض وأ اهتنبا يف هقلعت نأ تطرش دقو اهتنبا نم فلت

 يف اهتنبا تناك اذإ هيلع فاخي اميف هتلعج نوكت نأ الإ هيف اهيلع نامض
 ءوس نم وأ اهتقخو اهتلز نم يلحلا قلعت نأ اهب حلصي ال عضوم
 . اهلخادم

 راعتسا اذإ : لاق نم لاقف ةيراعلا يف فلتخا دق معن : لاق هريغ نمو
 هظم هب لمعتسي ام لثمب هلمعتسا ةيراع هامسو ءايشألا نم ائيش لجر
 وأ فلت ىلع هلمحي وأ هبحاص رمأ فلاخي نأ الإ هيلع نامض الق فلت نإف
 , هلم هب لمعتسي ال امب هلمعتسي

 هنإ هل لقي مل نإو هب لمعي ام لاملا برل يمسي ىتح : لاق نم لاقو
 هريعي نأ لمتحي هنأل نمض هلمعتسا نإو هلمعتسي نأ زوجي الف هلمعتسي

 ةنامأ تناك اذإ لمعتست ال ةنامألاف ةنامأ هامس اذإ امأو هلمعتسي الو هايإ

 .هنأ ء اوس ةدراعلاو ةنامأل او افالتخا كلذ يف ملعن 7 اهيحاص يأرب ال 1

 يف امه نم امهلمعتسي ال ةنامألاو ةعيدولا كلذكو س اهبحاص ىلع نامضال
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 . فالتخالاب لوقلا اهيف ىضم دقف ةيراعلاو س امهبر نذإب الإ هدي

 اهتديلو تطقتل ا ة ٥ ارما نم تركذ ام امأو : تاياوجل ا ٠, رمو : : ل اسم

 تفرع مث تقفنتساف ةلهاج يهو اهتالوم امهتذخأف طبنلا يلح نم نيطرق
 طبنلا ءارقف ىلإ تقفنتسا امو يقب ام عقدت نأ اهرمأق هضعب يقب دقو
 - ههل هنإف

 ةأرما نعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ديعل ١ موي هتسيلف ديعل ١ موي هريغ ق ] هسيلت يلح ة ٥ رم ١ نم تر اعتس ١

 . ُدَعَتب الإ ءيش اهمزلي ال : لاق ؟ ال مأ ءيش اهمزلي ءيش هنم عاضف

 : هبحاصل اهمزلي ام رسكناو ناث موي ىلإ اهعم هتسبح نإف : تلق
 بهذف رثكأ هتسبل تدازف ءاوس ديعلا موي هسبلتل هتراعتسا تناك نإ : لاق

 امك الإ هسبلت مل تناك نإف طرشلا تدعت اهنأل بهذ ام تنمض رسكت وأ
 كلذ نم ائيش نمضت مل رسكنا و أ ع اضق هدرتل هتجرخ أ مت اهيلع تطرش

 كلذ نم اهعنمتف هتبحاص هبلطت نأ الإ ءيش هل اهسنج يف اهمزلي الو
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو نمضت ذئنيحف
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 باب

 كلاخ اذإ ةبراعلا ريعتسملا هب نمضي ام

 ىنعمل اهراعتسا نإف : تلق : نئاهرلا باتك نمو ةفاضملا ةدايزلا نم
 نمضو هل زجي مل كلذ فلاخ اذإ : لاق ؟ ال مأ كذ هعسي هريغ لمحف
 . اضيأ

 نيثالث اهيلع لمحف كوكم نيرشع اهيلع لمحيل اهبلط نإف : تلق
 فراعت امهنيب نوكي نأ الإ زوجي ال : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوجي اكوكم

 . ملعأ هللاو كلذ هل زاج هيلع لدت ةلالدو
 اهل نماض وه : لاق ؟ ال حأ ءيش اهبحاصل همزلي ترسك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو هل اهراعتسا امم رثكأ اهيلع لمح اذإ
 رادقم ىلإ اهبكرف خسرف رادقم ىلإ هنم اهراعتسا نإف : تلق

 كلذ فلاخ اذإ هنأ باوجلا ىضم دق : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوجي نيخسرف

 كلذ ىلع اهديزي الو هل اهراعتسا امب الا اهلمعتسي نأ هل سيل هنأل نمض
 . ملعأ هللاو ًائيش

 دق : لاق ؟ال مأ نامض هبحاصل همزلي خسرفلا دعب تفلت نإف : تلق

 . ملعأ هللاو اهيف دعت ريغب نامض همزلي الو ىدعت اذإ همزلي هنإ تلق

 : لجر لاقف افيس راعتسا نإف : تلق : خايشألا باتك نم : ةلاسم
 ام فلاخ اذإ نامضلا هيلع : لاق ؟ همزلي ام فلتف هل هزرباف هرظنأ ينرأ
 نمضي مل هب لتاقيو هنورظني سانلل هزربي نأ هل حابأ ناك نإو هل راعتسا
 . نمض لق ولو فلاخ اذإ ةيراعلا نمضي امنإ

 هيلإ هدريل هموي نم هيلإ هلمحف هدرف ادغ ناك اذإ هل لاق نإف : تلق

 نأ الإ انامض هيلع ىرأ الو هراعتسا ام ريغب هلمعتسي مل اذه ؟ فلتق

 هللاو هرمأ ام فلاخ دقف ادغ الا هدريالو مويلا هدري ال نأ هيلع رجح نوكي

 هيلع هنم ةقفش هنم صلختيل هيلا هلمح امنإ هنأل هذه يف نامضلاب ملعأ

 نأ الا نمضي ه ارأ الو هدرف ثدحلا نم هسفن ىلع افوخو هدرل اليجعتو

 الو ذخؤي نأ هب تئج نإ فاخأو ىدعتو هتبلاطم ىلع مويلا ينإف هل لوقي
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 . نامضلا نمآ مل فلتف هرذح ام ناكف هاتأف مويلا هب ينتأت الو لعفت

 لوقلا رثكأ لاق س فلتق هلمعتساف يلإ هدرو هلمعتسا لاق نإق : تلق

 هيلع هللا ىلص - يبنلا لوق اذهي لاق نمل ةجحلاو نمضي هنأ انياحصأ نم

 نامضلا هسفن مزلاف . ةادؤم ةنومضم ةدراع : ةيمأ نب ناوفصل ملىسو

 نامضلا هيلع طرش ولو دعتي مل اذإ نمضي ال : نورخآ لاقو ءدرلل طرشلاب

 . نامضلا هيلع طرش ولو نمضي ال يعارلاك
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 باب

 لوصألا ةبراع يك

 ر اع ] لجر نع هنع هلل ١ يضر - درعس ني دمحم درعمس ايأ ! تلاسو

 ةرم هيلع يمقي دوعي ن ] هل له ريعمل ١ ت امف هيلع يمقغي هل ًأر ١ دج الجر

 . مهيأرب ال ا كلذ هل سيل نأ يعم : لاق ؟ ةثرولا يأر ريغي ىرخأ

 : لاق ؟ هيأر ريغي هيلع يمقي نأ هل له ابح ريعملا ناك نإق : هل تلق

 مغأ : هل لاقف . هيلع ىمغأ رادجلا اذه ىنطعأ هل لاق نإف : هل تلق

 يف ةيراع اهنأ يعم : لاق ؟ ءاوس هيف لوقلاو ةيراع اذه نوكيأ س هيلع
 . مكحلا رهاظ

 هيلع مغأ : هل لاقف هيلع يمغأ رادجلا اذه يل به لاق نإف : هل تلق
 هتبهو لاق اذإف كل هتبهو دق : لوقي ىتح ةير راع اهنأ يعم : لاق ؟ نوكي ام

 . يدنع هزرحأ دقف هيلع ىمغأ اذإف يدنع ةيطع يهف كل

 يدنع : لاق ؟ هيلع ىمغت كتيطعأ دق رادجلا بحاص لاق نإف : تلق
 . ةدحاو ةرم الإ هيلع ىمغي نأ هل سيلو هيلع ىمغأ اذإ ةيراع نوكي هنأ

 هامغ ضقنو عجر مث ةدحاو ةرم هيلع ىمعو ةيراع تبث نإف : تلق
 دق هنأ يعم : لاق ؟ هيأر ريغب كلذ هل له ىرخأ ةرم هيلع ىمغي نأ دارأف
 : : لاق اذ ا كلذكو هبرب ال ا ىرخأ ةرم كلذ دعي يمغي نأ هل سيلو هبلع ىمع

 مل وأ هبلع يمقغت هايا كتيطعأ دق : لاق. هيلع يمغأ رادجلا اذه ينطعأ

 هلوق ىنعم ىلع هلصأ ةتباث ةيطع يهف هزرحأ اذ ا يدنع لاق . ىمقت لقي

 دقو هر اعأف هل ر ا دج ىلع يمقغي ْن ا لجر ىل ا بلط لجر نعو : ل اسم

 نم كعوذج عفرا دعب نم لجرلا لاق مث ءامغب هيلع يمغي هنأ هملعأ
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 هل : رثكالا لاق . هيلع يمغأ ينأ كتملعأ دق ينأ : ريعتسملا جتحاق يرادج

 . كلذ دري مل نم مهنمو هداسفل مرغ همزلي مل نم مهنمو هتيراع يف ةعجرلا

 هملعأ مث هيأر ريغب هل راجل رادج ىلع ىمغ لجر يف لوقت ام : هل ليق
 هتثرو ملعي الو هجرخي نأ هيلع سيلف ؟ كلذ هل له هل زاجأو كلذ نم هلحاق
 نإف : هل ليق . اذكه : لاق ؟ رخآلل رادج هنأ مهملعي نأ ةافولا هترضح نإ

 . اهلاحب ةتباث يه امنإو ءاوس هلك هنأ يعم : لاق س عذج نم رثكأ ناك

 .ءاوس يعم وه : لاق ؟ رخآلا بناجلا نم هيلع ينبم ناك نإف : هل ليق

 . هلوق ىنعم ىلع شيرع وه : لاق ؟ نوعدو صوخ هيلع ناك نإف : هل ليق
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 باب

 لاملا ةبراع يك

 . كلام ىلع اذه يبازيم ىرجم لعجا : لجرل لاق لجر نع هتلأسو
 ؟ كلذ مهل له هضقن ةثرولا بلطف لاملا بر تام مث هلعجف . معن : لاقف
 . هلاحب لمعلا كلذ مادام كلذ مهل سيل : لاق

 هنأ يدنع : لاق ؟:هديدجت هل نكي مل هوجولا دحأب كلذ لاز نإف : تلق

 لوألا لمعلاب هعضوم يف ًاتباث ماد امف : تلق ى مهيأرب الإ كلذ هل سيل
 : لاق ؟ ةثرولا يأر ريغب ءيش هنم باغ اذإ هبويع حالضإو هكرت هل ناك
 هلمع يق نوكي نأ الإ هوجولا دحأب لازو جرخ نكي ملام كلذ هل نأ يعم

 . لاملا بابرأ ىلع ررضلا يف ةدايز تقولا كلذ يف

 هل نكي مل ءاملا هرادج ىهوأو هلزنم ىلإ بازيملا قرخنا نإف : هل تلق
 ىدنع : لاق . ناك امك هلزنم ىلإ بازيملا ىلإ ءاملا دوعي ىتح هحلصي نأ
 سيلف لوألا ثدحلا نم ءيش مهنع لاز دق هنأل مهيأرب الإ كلذ هل سيل نأ
 ةعقبلا بحاصو بازيملا بحاص فلتخا اذإ : لاقو 0 مهيأرب الإ ةدايز هل
 ىلوأ ىرجملا هيلع يذلا لوق لوقلاف بازيملا هيق لعجي يذلا عضوملا يف

 . )١( بازيملا بحاص نم

 ملو رادجلا اذه يف بازيملا توبثب يعدملل ةنيبلا تماق نإف : هل تلق
 عضوم يعدي الو بازيملا ناك نيأ ىرجملا هيلع نم الو هبحاص فرعي
 اودهشي ملو بازيملا الإ نكي مل اذإ لوقأ : لاق ؟ هيف لوقلا ام بازيم
 بازيملا عضوم اودجي نأ الإ ءيشب سيل ةداهشلا هذه نأ يعمف ىرجملاب

 نم رادجلا اذه ىف ًابازيم تأر اهنأ ةنيبلا تدهش نإ تيأرأ : هل تلق
 بازيملا بحاصل تبثي له عضوملا اذه ىلإ هنم يرجي ءاملاو تيبلا اذه
 : لاق ؟ بازيملا عضوم ةنيبلا دحت ملو ةداهشلا هذهب تيبلا اذه ىرجم
 ديدحتلاب الإ نوكي ال ةنيبلاب مكحلا نأل ديدحتلاب الإ هل تيثي ال هنأ يعم

 . تدهش امي

 )١( لزنملا ةخسن .
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 اثالث وأ نيتبرش ىقسو هيلع عرزو ىقسم بلط نمعو : ةلأسم

 ئقسم هوطعأ اذإ : ليق دقف ؟ هل بجي امف هاقسم اومدهو هيلع اوريغو

 سيلف ةبراع نوكي نأ الإ ةعجر هيلع مهل سيلف هيف هءام ىرجأو هيلع عرزو

 دقف ألسف هبلع لسق دق ناك نإو ‘ هترمت دصحي ىتح عرز اذإ هعنم مهل

 مل نإو ةيراع ناك ن نإ هتميق هيلع مهل ناك هريغ ىقسم دجي مل اذإ: ليق

 . نمث ريغب مهيلع هل تبات ىقسملاف ةيراع ىقسم هيلع اوطرتشي

 اهيلع ىنبف هلام نم ضرأ ةعقب الجر راعأ لجر يف لاقو : ةلأسم
 يف مكحل ا ام ءانبلا جرخي نأ ريعملا لاملا بحاص دارأق ء اني ريعتسملا

 لثم ببسب ىنب اذإ هنأ انباحصأ لوق يف جرخي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ

 ضرأ الي امئاق هئانب ة هميق لاملا بر نم ذخأ ءاش نإ رايخلا هل ناك اذه

 . ءيش هل سيلو ريعملا ضرأ نم هجرخأ ءاش نإو

 عم اهضرأب اهلك رادلا موقي هنأ يعم : لاق ؟ كلذ فرعي فيكو : ليق

 نم لضف ام رظني مث اهيف ةرامع الب اهدحو ضرألا موقت مث اهترامع
 ىنعم ىلع يدنع هل ناكف ءانبلا بحاصل هنأ ملع اذإ ءانب الب ضرألا ةميق

 . هلوق

 ضرألا بحاص بلط عرز املف اهيف عرزي اضرأ هوراعأ نإف : هل ليق
 رامثلا لثم دصحي امم عرزلا ناك نإ يعم : لاق ؟ هيف لوقلا ام كلذ علق
 . ناك . نإ امأف هترمث دصحي ىتح هعدبي ريعملا ىلع يدنع ناك ةرذل و ربلا

 ءاش ن نإ راي ابخلا ريعتسملل نوكي هن أ يعمق اذه لثمو مركل او لخنل ١ لثم

 نم كلذ علق ء اش نإو ضرأ الي ةمئاق كلت هتعارز ةميق لاملا بر نم ذخأ

 . لاملا بحاص ضرأ

 يق ينبي الجر ىطعأ لجر نع هتلأسو : رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 عضوم ةدطع كل ل نوكي له . . ىنبف ر دجل ة هصقن هتيب ؛ يف ق أ هضر أ

 ؟ ةصقنلاو رادجلا عقي ةد نأ ىلاإ كلذ يف هيلع عجري نأ هل لهف : تلق

 نأ ىلإ ةصقنلا كش ىنبي نأ هاطعأ نإ الا كلذ ىق عجري نأ هل معن : لاق
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 . عجري نأ هل سيلو رادجلا عقي نأ ىلإ كلذ هل نإف رادجلا عقي

 :لاق ؟ رخآلا هلاسي نأ لبق ةصقنلا كلت لوحي نأ اذه ىلع لهف : تلق
 لاق ؟ يطعملا ةثرو رواشي نأ ىطعملل له يطعملا تام نإف : هل تلق . ال
 يف اهعدي نأ هل سيل معن : لاق ؟ ىطعملا ىلع له دارأ هلعل : فيضملا
 . مهيأرب الا مهضرأ

 : لاق > ةصقتنل ١ حرط نإ هرادج عقي نأ فاخيو ماتيأ مهنإف : هل تلق

 مهيطعيو مهايإ هاطعأ ام ىلع مهل عضوملا كلذ ن أ دهشيو مهل دقتعي

 نوكيو عضوملا كلذ لثم ةرجأ نم عضوملا كلذب عفتني ال امم كلذ رادقم
 , مهل عضوملا

 نأ هتوم دعب وأ ىطعملا ةايح ىف ةصقنلا تعقو نإ هل لهو : هل تلق

 نإ هل ةثرو هثروق تام ناف : تلق . ال : لاق ؟ اهباحصأ يأر ريغي اهددجي

 : ل اق ؟ ضرأل ا ب احص ١ ي أر ريعي اهو ل دجي ن أ مهل له ةصقتنل تعقو

 .هل
 امنإو ةصقنلا ءانب ناك فيك اوملعي مل اذإ يدنع كلذو : فيضملا لاق

 ينبيل ىطعأ امنإ هنأ اوملع اذإ امأو . كلذك اهوكردأ وأ اهئانيب اوملع

 تعقو نإ اهديدجت زاوج مهل يل نيبي الف ضرألل ةيراعلا ىنعم ىلع ةصقن
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو ضرألا باحصأ يأرب الإ

 بح اص تام مث نينس رشع أر اد الجر نكس ] نمو فيضل ا : ةلأسم

 . هوجرخي نأ هتثرول : هللاديبع وبأ لاق ‘ هطرش هل : ليق ‘ رادلا
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 باب

 باودلا ةيراع يك

 نأ هل زوجب دلب ىلإ اهبكريل ةباد لجر نم ريعتسي لجر نع هتلأسو
 كلذ ريغ وأ هتأرما وأ هدلو اهيلع لمحي وأ هءامو هغالبو هلحر اهيلع لمحي
 هريغ اهيلع لمحي الو هل اهراعتسا ام الإ اهيلع لمحي نأ هل سيلف ؟ ال مأ
 زئاجف هئام وأ هماعط نم هنيعي امو هبلع بكري هنم درال يذلا هلحر امأو .

 اهي ء اج يذلا عم اهريغ وأ ةبادلا در اذإ ريعتسملا يف ليقو : ةلأسم

 .ةقث هقن عم اهدر ن ں! ١ كلذكو هبلع نامض الق تعاضق اهبحاص دنع نم هيلإ

 . نمض تفلتق نيذه ريغ عم اهدر نإ امأ او

 راعتسا نم : تلق : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ام ثيح اهقحلي نأ هيلع له ريعتسملا نم ةبادلا ترخسق دلب ىلإ ةباد
 هتنامأ درو اهعبت اهكاكف وجري ناك نإ اهدر هيلع معن : لاق ؟ ترخس

 . كالهلا ىلإ هيدؤي يذلا ررضلا فاخي كلذ ىف نكي ملام هتيراعو

 اذإ لاق س همزلي ام ادمع اهكرتو اهدر ىلع ارداق ناك نإف هل تلق

 زجعي ناك نإف اهكرتل دمعت اذإ اهنمض اهدر ىلع ردقي وهو هتيراع عيض
 ةدايزلا تضقنا . اهعابتا ىف ةردقلا دنع الإ نوكيال دمعلاو نمضي مل

 . ةفاضملا

 اه دوقي الجر اه اطعأف اهيلع بكريل ةر امح الجر ر اع ] لجر : ةل اسم

 ملس اذإ نماض ريعتسملا : لاق ؟ ريعتسملاو دئاقلا مزليام ترسكناف

 ريعتسملا ريغل اهنأ ملع وأ دوقلا يف ىدعت نإ دئاقلاو هريغ ىلإ هتيىراع

 . اهبرل نامض نم همزلي ام اضبأ ا هل نمض
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 باب

 امهنم نم تام اذإ ةيراعلاو ةنامألا يق

 كلذ نم ةترولل ةبدقلا نم اهبحاص عسب ام و هدب يك

 لاقف لجرل بتك هدنعو تام نمو : ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 .۔۔-2ك دص -ي

 هذخآو يل يذلا رظتأل بتكلا يلإ اوجرخأ : ماتيأ مهيفو ةترولل اهبحاص
 ىلع هلوق لبقي الو هسفنل مكحلا يف يعدم هنأل كلذ هل سيلف . هذخأف

 الو بتكلا ىلع هرضحي نمم مهريغو ةثرولا نم غلبلا هقدص نإف ماتيألا
 اذهف ًالطاب يعدي ال اذه نأ ىلإ نكست مهسفنأو مهرمأب الإ اهيلإ لصي
 لخدي نأ ءالؤه نم دحأل زوجي الو هاوعد لبقي الو ى هسفنل عدم بلاطلا

 قحتسي ريغب ماتيألا لام ليزي هنأل ثراو ريغ وأ ثراو كلذ يف هسفن

 ًأدحاو ادهاش ناك هدنع حص ولو 0 ملع ةحص كلذ يف مهدنع سيلو مهيلع
 نإف ماتيألا غولب ىلإ بتكلا هذه ينونمض : بلاطلا لاق نإف س هل زجي مل
 هل سيلف اهتمالع جرخأ دقو بتكلا هذه ىلع ينوفلخ وأ يلعف اوريغو اوغلب
 ىلع عصُي نأ الإ ةفصلا هذه ىلع مهلاؤس اضيأ هل الو مكحلا يف كلذ
 ملعي الو هل اهنأ ملعي وهو ى اهتقرس ىلع ردقي وأ اهب هل مكحيو ةنيب بتكلا
 اوجرخي نأ ةترولل سيلف ةنيب هدنع ناك ولو ى كلذ هلف اهايإ هتقرسب دحأ
 مكاحلا ىلإ عفري نأ ىلإ اهيلع ةنيبب لجرلا اذه رضحمب بتكلا هذه
 رضحيو ماتيألا ةجحب موقي اليكو ماتيألل مكاحلا ميقيف ةنيبلا رضحيو
 مهل سيلو هل مكحي مث مكاحلا عم ةنيبلا هبتك ىلع حصي مث نوغلابلا ةثرولا

 . مكح الب هيلإ كلذ عف
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 باب
 ةبدلا توبث يك

 كلذي ةيجوملا ةنسلاب تبثت ةيدهلاو رصتخملا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 بهذت ةيدهلا نأو 4 اوباحت اوداهت : _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوق
 هللا لوسر نأو 4 رصبلاو عمسلا بلجت ةيدهلا نأو ةدوملا تبنتو ةميخسلا

 . امارح هل ةقدصلاو الالح هل تناكو ةيدهلا لبق _ ملسو هيلع هللا ىلص -
 - يبنلا ىلإ ةيدهلا تعجرو تام دقو يشاجنلا ىلإ ىدهأ دق ًاضنأ هنأو

 . - ملسو هيلع هللا ىلص
 نييبنجألاو ناوخألاو ماحرألاو ناريجلا نيب ةزئاج ةيدهلاو : ةلأسم

 وأ ةيقتلا وأ ةوشرلا الإ ةبيطف ةزئاج ةقادص وأ ةلصل هيلإ ىدهأ نم لكو

 . هيف ةيدهلا زوجت ال اذه نإف مكح يف ةوشر وأ ملظ ىلع ةنوعمل

 ‘ باثمو زئاجف محر ةلصل وأ ةأفاكمل ةىده ىدهأ نمو هنم : ةلأسم

 ة رجأ هللا دنع هل فعاضي ال كلذف اهنم رثكأ ىطعيل ةيده ىدهأ نمو

 - هللا لوق اولوأت دقو لجو زع هلل ةبرق نوكت نأ ةيدهلا هل فعاضت امنإو
 [هللا دتع اوبري الف سانلا لاومأ يف اوبريل ابر نم متيتآ اَمَو) : -لجو زع
 . اهنم رثكأ ىطعيل ةيطع ىطعأ نم ىهن : لاق

 مهنم ينغلا نيبو رجافلاو مهنم رابلا سانلا نيب ةيدهلاو هنم : ةلاسم
 هناسحاب اهب يزجي ةأفاكمل وأ هلل اهب ىدهملا دصق اذإ زئاج ريقفلاو

 . اهلتم
 رسكو هلامب مهرش عفادو ناطلسلل هلام نم ىدهأ نمو هنم : ةلاسم

 مثإ الو هل زئاجف مهرش ةفاخم مهاطعأ نمو كلذ هل زئاجف هنع مهتكوش
 . رصتخملا نم ةفاضملا ةدايزلا تضقنا س هيلع

 دنع نم تلصف ةيده لك نأ هليرأتو ربخلا ىف اوفلتخاو : ةلأسم
 يهف تام اذإ : موق لاقو س هتثرول يهف تام نإو هيلإ ىدهُملل يهف يدهملا
 نم دي نم اهجورخ اهلوصف : موق لاقق ث اهلوصف يق اوفلتخاو در
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 اهلوصق نأ هبشألاو اهايإ ىطعملا ضبق اهلوصف : نورخآ لاقو س ىطعأ

 . لمعلا هبلع ىذلاو لوقلا وه اذه : رظانلا لاق . هلوسر ضبق وأ هضبق

 نأ لبق هيلإ ىدهلا تامف ةيده لجر ىلإ ىدهأ نمو : ةلاسم
 . هيلإ اهدري ىتح اهل لمحتملا نامض يف يهو اهادهأ يذلل اهنإف اهضبقي
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 باب

 له ةيده نيملسملا نم ينغ ىلإ نيملسملا نم ريقف ىدهأ نإق : تلق
 ىلع هزاجأ نم كلذ زاجأ دق هنإ يعم : لاق ؟ هنم اهلبقي نأ هل زوجي
 كلذ نأ يدنع كلذو ةأفاكملا ليبس ىلع الإ هوركم كلذ نأ بسحأو ةأفاكملا

 ريقفلا ةيده نوكت داكت الو نوكت نم ينعأ ه عافتنالا ريقفلل لالح

 اميف فراعتلاب كلذ امهنيب حصي نأ الإ ةأفاكملل اضرعت الا ءاينغألل

 نإ كلذ هعسي نأ وجرأف ربلاو هللا هجو الإ ديري ال هنأل سقنلا ةبيطب ىضم
 . مهلاومأب ىلوأ ينغلاو ريقفلا ن رأل هللا ءاش

 نكي ملو ةيده نيملسملا نم ينغ ىلإ ريقف ىدهأ نإ تيأرأ : هل تلق

 همزلي هيلع انيد ريقفلل ةيده ينغلا ىلع نوكي له فراعتلا يق كلذ امهنيب

 همزلي ال مأ .7 ملو توملا هرضح اذإ كلذب يصويو كلذ نم صالخلا

 ينغلا ينعأ ريقفلل اهليق نم كلذ مزلأ دق اضعب نأ يعم : لاق ؟ كلذ

 نإ رايخلاب هنأ : لاق نم لاقف ةأفاكم بلط يف فراعتلا ليس ىلع تناكو

 اهلوبق مزلأ اضعب نأ بسحأو 0 اهدر ءاش نإو اهيلع هفاكو اهلبق ء اش

 هرك اضعب نأ بسحأو مزاللا يف سيلو قلخلا نسح يف اهيلع ةأفاكملاو
 مف ٩ نكي مل ا ًايابحتسا الا امكح اهيلع ةأف افاكملا بجوي ملو همرحي ملو ث كلذ

 مزال هنأ يدنعف كلذك ناك نإف 4 كلذ نبح ةأفاكملا بلط يف هرهظي ببس

 . هيلع هئفاكي نأ هليبق نأ هل

 ىلإ ىدهأ نمعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ذخأف اهنم رثكأ وأ اهلثمب اهيلع هافاكف اهنم لضفأ هنم وجري ةيده لجر
 ام هرك نم هرك دقو ةزئاج سانلا نيب ةيدهلا : لاق ؟ ال م أ زوجي هلبقو كلذ

 . كلذ هل زوجي ال : لاق 0 اهنم رثكأ ىطعيل اهيدهي نأ هتين تناك اذإ ركذ
 لضفا ىف فالتخالا نيملسملا ضعب نع تظفح ىنأ وجرأ : فيضملا لاق
 هللا لوقل درلا ضعب هيلع بجورأف ةفصلا هذه ىلع ةيدهلا ةميق نع در

 .[ هللا دنع اوبري الف سالا لاومأ يف اوبريل ابر نم متيتأ امو) : ىلاعت
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا . ملعأ هللاو نورخآ درلا هيلع ري ملو
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 باب
 اهذخأ و هطقللا يق

 لك لاق ؟ اهنمتب قدصتيو اهعيبي مأ اهنيعب اهب قدصتيأ ةطقللا نعو
 نمضي هنإف نيملسملا ءارقفلا يف ءاش نإ ءاش ثيح كلذ عضيو زئاج كلذ

 . اهبحاص ءاج ىتم

 نم ولخي ال ةطقللا ذخأ ىلإ دصاقلاو دمحم يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 ًالفاغ اهلوانت نإو اهبحاصل اهظفحيل اهلوانت وأ هسفنل اهلوانت نوكي نأ
 ناك اذإف اهكلامل اهذخأ يف ًابستحم الو اهيف اهبر نوخيل ال اهذخأ يف
 ناك نإ يدنع بجوي رظنلاف ةثالثلا هوجولا هذه نم ولخي ال ةطقللا لاوحأ
 هيلعف هلعقو هتين نم بات وأ اهدر ىلع مزع مث هسفنل اهذخأ ىلإ دصق

 ال اهبرل همزلي يذلا نامضلاف هيف هيدعتب هريغ لام هذخأ لاح يف نامضلا
 يف القاع اهذخأ ناك نإو اهنم اهبحاص ىلإ جورخلا الإ اهنم هئربي
 بجوي نومضم لاومألا يف أطخلا نأل همزلي اضيأ نامضلاف اهذخأ
 ناك نإ امأو ث يدعتلا ىلإ دصقي مل اذإ هيلع مثإ ال هنأ وجرأو نامضلا
 الوأتم هل هظفحو هلام يف ملسملا هيخأل ًابستحم اهبر ىلع اهظفحيل اهذخأ
 ال نألو [ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو) - ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ يف
 هنإ يدنع اذهق فلتي ىتح هعدوق ملسملا هيخأ لام ظفح ىلع ردق دق نوكي

 مل ًابستحم هئادتبا يف ناك اذإو نسحم ءادتبالا يف هنأل هيلع نامض ال
 [ليبس نم نينسحملا ىلع ام) _ ىلاعتو كرابت _ هللا لاق س ًانماض اهل نكي

 دهشأ اذإ : لوقي ناكف ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم امأو

 وأ ةمالعلاب اهبحاص ءاج مث اهبحاصل اهظفحي هنأ اهذخأ دنع طقتلملا
 عم كلذ ىعداق دهشي مل نإو نماض اهل نكي مل اهعايض ىعداف ةنيبلا

 اذإ ةطقللا طقتلملا نيمضت ىلع انباحصأ قفتاو م نمضي هنأ ةمصاخملا
 اهقرفي ن نأ دعب نامضلا هنع اوطقسي ملو اهب ةقدصلاب هورمأو الوح اهفرع
 هورمأو (ا)يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا كلذ ىلع مهقفاوو ءارقفلا ىلع

 هومزلأو اهبر فرعي مل اذإ لوحلا دعب اهب قدصتي نأب اهبحاصل اهظفحب
 يرصبلا يلع نب نسحلا ةخست يفو )١(
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 اذإ اهتبلاطم ىف امصخ تقرس نإ هولعجي ملو اهنامض كلذ عم
 . هللا ءاش نإ كلذ ىف ةجححل ١ مهل بلطن نحنو اهقراس عم اهدجو

 طقتلملا نأ اهيف يرايتخا نم هركذ مدقت ام يدنع رظنلا هبجوي يذلاو
 وهو هتفرعم ىلإ لصوي فصوب فرعي امم هفيرعت هيلع بجي ام طقتلا اذإ

 ريغب هنم عاضو هبحاصل هظفحو هيف هللا قحب موقيو هفرعي نأ ىلع مزاع

 ام لعق امنإو دمتعي ملو هيف دعتي مل هنأل نماض نكي مل هنم تناك ةنايخ

 ىلص - يبنل ا هرمأ امو هيلع ظفحلاو ملسملا هيخ أ بيغ ظقح نم هللا هرمأ

 ركذ انمدق دقف يرصبلا نسحلا امأو 0 اهل فيرعتلا نم _ ملسو هيلع هللا

 اهذخأ اذإ تملع اميف هنع لقني ملو اهبحاصل اهايإ هنيمضتو اهيف هبهذم

 . دعتم ريغ .الو ن دعتم

 ىلع ذخآلا اهذخأ اذإ ةطقللا نأ ىدنع بجوت ةجحلاو : باتكلا نمو
 دحأل لام نامض همزلي نم ليبس اهرمأ يف هليبس نأ ةلفغلاو يدعتلا هجو
 ء هبحاص ةفرعمل هسايإ دعب ءارقفلا ىلع هب قدصت اذإ هقرعي ال سانلا نم

 قيرط نم اهبحاصل اهظفحيل اهايإ هذخأ ناكو ةطقللا لوانت اذإو
 لام كلذ يف عيضي ال نأو كلذ يف - ىلاعت -هللا ىلإ ةبرقلاو باستحالا
 همزلي مل هخغفح ىلع نوردقي مهو نيملسملا ينارهظ نيب ملسم ءرما
 لاق . اهبحاص ةفرعم نم هسايإ دعب ءارقفلا ىلع اهب قدصت اذإ نامضلا
 .[ ليبس نم نينسحملا ىلع ام ) _ ىلاعتو كرابت - هللا

 ًايستحم اهذخأ ىلإ دصق اذإ طقتلملا نأ هراتخأ يذلاو : باتكلا نمو

 اهب قحأ وهف اهلكايلف اريقف ناكو اهيف دمعتم ري هيلع اهظفح يف اهبرل
 ىقبي امم تناكو اهتفرعم ىلإ لصوي امم تناك اذإ ةنس اهايإ هفيرعت دعب

 حص نإ ! وأ ءارقفلا ىلع ةدملا دعب اهب قدصت ًاينغ ن اك ن نإف . ةدملا كلت ىلإ

 اهبر راتخي نأ الإ ًأريقف وأ ًانغ ناك طقتلملا ىلع اهتميقب عجر كلام اهل

 هتمذ تأرب نأ دعب هيلع نامضلا بوجوب متمكح مل : لئاق لاق ن ناقرجألا

 الالح ًالام كلم نمل مكح امك هيلع عوجرلاب هل انمكح امنإ : هل ليق ؟ اهنم

 ًانصاع نوكي الو قحتسم كلذ دعب هقحتسي مث هنم ققنيو هلكأي رهاظلا يف

 دحاول هلحي - ىلاعتو كرابت - هللا لام وهو كردلا لبق هلعق نم مدقت اميق
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 . يدعتلا قيرط نم يدعتلا ريغب همزلي دق نامضلاو اتقو هيلع همرحيو اتقو

 ةطقاس ةرمتب رم اذإ ناك هدهز عم رمع نبا نأ يور دقو باتكلا نمو

 طقس نم دجو نم : لاق هنع ةياورلاف سابع نبا امأو س اهلكأو اهطقتلا
 دقو عاتملا رئاس نم ءيش وأ ىصعلاو نيلعنلاو طوسلاك هب عفتنيلف عاتملا

 هيلإ عجر نإو : سابع نبا لاقو 4 انباحصأ نم ريثك كلذ زوجي : اولاق
 . ملعا هللاو هنع ةياورلا ضعب يف كلذك هيلإ هدر هبحاص

 : كلام لاقف . هدي رمع : نبا ا برضق هذخأيل هدي دمف اطقاس رانيد هيحاص

 ذخأ هركي ناك هنإ : هنع ةياورلاف ديز نب رباج امأو هذخأ نع هاهنو هاياو

 . ةطقللا

 ءاج نم وأ هطقل نم لاقف رانيد هل عاض نم : : ةيشاحلا نم : : ةلأسم

 ؟ ال مأ مه ارد ة ةرشع هل همزلي طقال هطقلف مه ارد ة ةرشع هلف اذه لثم وأ هي

 . ملعأ ا هلل او اناسحتسا نكلو امكح كلذ هل همزليال

 لجر نع هتلأسو يوايسبلا دمحم ني يلع نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 اذه تيثيأ مهارد ةسمخ هتيطعأ هب يناتأو هطقل نم : لاقف رانيد هل بهذ

 نأل هطقل نمل كلذ تبثي ال : لاق ؟ ال مأ ىلاعت هللا دنع لالح وهو هطقل نمل

 . هيلع ءارك ذخأ هل زوجي الو اهبرل اهظفحيو اهب اودشي نأ هطقل اذإ هيلع
 . باتكلا ىلإ عجر

 هدي نم مامإلا اهذخأ ةطقل يبصلا دجو نإو : باتكلا نمو : ةلاسم
 ًأريقف ناك نإ يبصلل يهف ابلاط اهل دجي مل نإو اهفرعي ةقث ىلإ اهعقدو

 . ءارقفلا نم هريغ نم اهب قحأ ناكو

 ىلع يدعتلاب فرعي نم ىلع مامإلا رفظ اذإو : باتكلا نمو : ةلاسم
 اهذخأي هنأ يدنعف ى ةطقل طقتلاو مهلاومأ يف مهل ةنايخلاو سانلا لاومأ
 فرعي ملو ةدملا ترم اذإف اهقرعيل سانلا نم هعفن ةقث دي يف اهلعجيو هدي نم
 . ءارقفلا ىلع اهب قدصت اينغ ن ناك نإو 4 اريقف ناك نإ هيلإ اهدر ًابر اهل

٢٢٧٩٦



 اهل ةطقل طقتلا نم ىلع ةطقللا ىف انباحصأ قفتاو : باتكلا نمو

 ىق اوفلتخاو ةلماك ةنس اهبر بلط يف ةغلابملاو اهفيرعت هيلع نأ ةرامإ
 ىوعد عم لدع يدهاشب الإ اهعفد زوجي ال : مهضعب لاقف اهميلست
 مكحيو مكحلا هجو ىلع لقتنت نأ زوجي ال لاومألاو \ لام اهنأل اهل يعدملا
 _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع يور امل لدع يدهاشب الإ اهب اهيعدمل
 . نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا هيلع ىعدملا : لاق هنأ

 ةطقللا نأ بهذن هيلإو لمعلا مهلوق ىلعو رثكألا مهو نوقابلا لاقو
 هللا ىلص - يبنلا نأل سانلا لمعو لقنلا مكلذ ىلعو مكحب ةصوصخم

 وهو اهتمالعب ءاج اهيعدي ءاج نم ىلإ ةطقللا ميلستب رمأ _ ملسو هيلع
 اهصاقع ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لاق دقو . اهؤاكوو اهؤاعو
 تامالعلا هذه _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا لعج املف . اهؤاكوو
 تناكو نيدهاشلا ماقم موقت اهنأ ىلع لد اهب ءاج نم ميلستلل تابجوم
 ىلوأ -مالسلا هيلع لوسرلاب ءادتقالاف مكحلا اذهب ةصوصخم ةطقللا

 ةفرعم مدعو اهبر دجي مل نإف : اولاق ى طلغلا هعم نمؤي ال نم ليوأت
 كلذ دعب اهايإ هنيمضت ىلع اوعمجأو ءارقفلا ىلع اهب قدصت يحاص
 ذخأ ءاش نإ اهل كلام ناك هنأ حصو اهبلطي ءاج اذإ اهبرل رايخلا اولعجو
 نم ادحأ نأ ملعأ ملو اهنع ضوع وه يذلا ب ںاوثلاا وأ اهلتم الام اهلدب

 قدصت مث اهبر بلط يف غلاب اذإ طقتلملا ىلع نامضلا بجوأ فالخلا لهأ
 ` .. مهنيب فالخلا ءاج ام ىلع نيتنس وأ ةنس دعب

 ال سانأل لام همزل نميف بويأ نب لئاو بويأ يبأل انأ تدجو دقو
 بغر مث ء ارشل و عيبل ا يف له اجتل نامض وأ اهيق ىبرأ ةراجت نم مهقرعي

 كلت بابرأ فرعي مل اذإ ء ارقفلا ىلع اهي قدصتي نأ هيلع نأ ةبوتلا يف

 دقو > ن امض ةقدصلا دعي هبلع بجوي ملو اهذخ أو اهنمض يتل ا ل اومأل

 دعي ن امضل ١ ل اوز يف ٥ دنع اهلييس ن ل ا نظأ او ةطقلل ١ يف هلوق يف تككش

 يف نامضلا همزلامو هتراجت يف رجاتلا هابج ام ليبس اهب ةقدصلا
 . ملعأ هللاو رذعلا باب ىف رسيأ ةطقللا رمأ نأ يدنعو 7 هتلماعم

 ىدعتلا هجو ىلع اهل ذخآلا اهذخأ اذإ ةطقتللا ن ] يدنع بجوت ةجحل و
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 نم دحأل لام نامض همزلي نم ليبس اهرمأ يف هليبس نأ ةلفقلا وأ
 اذإو هبحاص ةفرعمل هسايإ دعب ءارقفلا ىلع هب قدصت اذإ هفرعي ال سانلا
 باستحالا قيرط نم (ااهبرل اهظقحيل اهل هذخأ ناكو ةطقللا لوانت
 نيب ملسم ءرما لام كلذ يف عيضي ال نأو كلذ يف هللا ىلإ ةبرقلاو
 قدصت اذإ نامضلا همزلي مل هظفح ىلع نوردقي مهو نيملسملا ينارهظ
 : هركذ لج -هللا لاق س اهبحاص ةفرعم نم هسايإ دعب ءارقفلا ىلع اهب

 ىيحي نب هللادبع لعف انلق ام ىلع لديو ،[ ليبس نم نينسحملا ىلع ام)
 ناطلسلا نئازخ ىلع ىلوتساو نميلا ىلع رهظ ال يمرضحلا هللادبع
 نميلا لهأ لاومأ نم جارخلا ليبس ىلع هابج ناك امم امهب ناك يذلا
 ربخلا دري ملو ءارقفلا ىلع اهب قدصت بر اهل فرعي ملو لاومألا تطلتخاو
 مل همزلي اهنامض نأ دقتعي ناك ولو لاومألا كلت نامض هسفن مزلأ هنأ

 يغبني ناكو نامضلا هسفن مزليو هبابرأ ىلع هفلتيف هريغ لام ىلإ دصقي
 . هتفص يف قيلي ال امم هاشاح ًايدعتم كلذ هلعف يف نوكي نأ اذه ىلع

 مزه امل بلاط يبأ نب ايلع نأ مهيف انباحصأو ساتلا ىور دق اضيأو
 هجو ىلع ةرصبلا لهأ لاومأ نم هايبج اناك ام ىلإ دصق ريبزلاو ةحلط

 لاومألا كلت ىلإ دمع هيلع امهيدعت لاح يف هناقحتسي ال امهنأو جارخلا
 مهرد ةئامسمخ مهنم دحاو لكل لصح هنأ انغلبف هباحصأ ىلع اهقرفف
 اهقرف بلاط يبأ نب يلع نوكي نأ زوجي الو لجر فلأ رشع انثا اوناكو
 اهلعج املف مهتفرعم ىلإ لصوي ال اهبابرأ نأب هملع عم هباحصأ ىلع
 اذهف ءارققلل ةقدص يتلا ةاكزلا لعجت ام ليبس ىلع هتلود زع يف مامإلا
 ام ليبس اهليبس نأ فرعي اهل بر ال يتلا لاومألا هذه نأ ىلع لدي
 لام لكو س اهنامض هسقن مزلأ انلع نأ انملع اميق دحأ وري ملو هب قدصتي

 . نيكاسملاو ءارقفلل فورصم هنإ هير ةفرعم نم سيوأ

 نع يور دق هنأ عم اه انركذ ىتل ١ لاومأل ١ هذه نم لامفق ةطقلل و

 ةرص طقتلا دقو ه٥ء اج تي ات ني ددىز ن أ _ ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ١

 اهفرعي ن . أ ملسو هيلع هللا ىلص _ هال ١ لوسر هرم اف ر اني د ةئام اهيف

 الوح اهقّرع : هل لاقف . الوح اهتفرع دق هللا لوسراي : لاقف هءاج مث ًالوح

 )١( اهبحاصل : ةخسن يفو .
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 امك ايناث ًالوح اهتفرع ينإ هللا لوسراي : لاقف هءاج مث (الرخآ
 لاق 4 ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهو اهب عفتناو اهذخ : لاقف .ينترما
 : مهضعب لاقو 4 اهترثكل ايناث الوح اهقرعي نأ هرمأ هنأ : ملعلا لهأ ضعب

 . ملعأ هللاو كلذب اديز صخ

 ةطقللا ذخأ امأو : رفعج نب دمحم رباج ىبأ باتك نمو : ةلاسم

 هبلعو ًامراغ اهذخأب راصق ًاملاس اهنم ناك دقو ةطلاغمو اهذخأ نم ةوفهف
 ءيشلاو يصعلا لثم امأو ى هاريو ملاعلا هيتفي ام ىلع ةءاربلا بلطي نأ
 امأو ى ةذخأي الف هيلا ! عجري ال هباحص ن أ ىلع لدتسيو فردعي ال يذلا

 دقف هعضوم نم هعفر هذخأ نإف هبلط يف هيلإ هبحاص عجري يذلا لثم
 . همزل

 ل دي , اهعضو مث مي عف ار اهعقر اذ ل ا ةطقلل ١ ا يف تقرع : : : هريغ نمو

 .كلذ يف انامض

 هضرق .يش نوكي نأ الإ همزلي مل هعفري ملو هسم نإو : باتكلا نمو
 ملعأ نإو ى همزلي هنإف كلذ وحن وأ هيلع دعق ريصح لثم هل لامعتسا وه
 اهذخأف هريغ اهرصبأ ىتح اهيلإ رظنلا دح وأ اهيلع لدو هريغ ةطقللاب
 . ًاضبأ أ همزلت اهنأ ليق دقف

 مل نإ اف اهبح اص نع لاسو ةنس اهفرع ةطتللا هتمزل نمو : : ةلأسم

 اهيحاص ء اج ناف » ع ارقفلا ىلع اهنمثي قدصنو دهتجاو اهعاب هيلع ردقي

 . اهمرغ هل هيلعف اهبلط نإف مرغلاو رجألا نيب هريخ

 اهعفدي نأ ةطتللا هدي يف يذللو : اضيأ عماجل ١ باتكل ١ نمو : : ةلاسم

 مث اهتمالعب ء اج يذلا ىلإ اهعفد نإف اهتمالع ء ءيجيو اهيعدي يذلا ىلإ

 اهعفد يذلا ىلعف هل اهنأ حصي نأ الإ ائيش هل ىرأ الف اهتمالعي رخآ ءاج

 هبلع ىرأ تسلف ةمالعلاب يتأي مهلكو ًثكأ وأ نانتا اهاعدا نإو س هل اهمرغ

 . حلصب مهنيب اميق مه نوقفتي وأ ةحصب ال ا إ مهدحأ ىلإ اهعقدي نأ

 )١( ايناث : ةخسن يفو .
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 اهنطب يف دجوف ةاش ىرتشا لجر يف : باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 مل نإو هل يهف اهفرع نإ : حبسم لاقو متاخلا عئابلل نأ بهذ متاخ

 . هريغ ةلزنمب اهل عئابلاو ةطقللا لثم يهف اهفرعي
 هترضح مت فيرعتلا دعب ءارقفلا ىلع ةطقللا قرف يذلا امأو : ةلأسم

 يف هيلع ةيصو ال ليقو . هي رارقإلاو كلذي ةيصولا هيلع ليق دقف ةافولا

 اهقرفي وأ اهلهأ ىلإ اهملسيل ًاباستحا اهذخأ ناك ن !ا بحأ انأو ى كلذ

 ةيصو الو هيلع نامض ال ةنيبلا هب تءاج ام ىلع مهدجي مل نإ ء ارقفلا ىلع
 مث هسقنل اهذخأي نأ ىلإ لهاجت وأ لهجب اهذخأ نإو 8 ليبسلا اذه ىلع
 عم ةيصولاو نامضلا هجولا اذه ىلع همزلي هنأ ءارقفلا ىلع اهقرفو مدن
 .باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت ةقرفتلا

 ةأرما نع -هللا كمحر - تلأس : يراوحلا يبأ نم باوج : ةلاسم
 اذإ رحبلا هلاني ال عضوم يف اهنأ ريغ لحاسلا نم عضوم يف ةؤلؤل تطقل

 ام ىلعف ؟ اهطقل نمل يه مأ ةطقللا ةلزنمب نوكيأ 0 هبراقي الو ضاف
 لصي ال ثيح تناك نإ ةؤلؤللا نأ : ءاهقفلا لوق نم ظفحن ىذلاف تفصو

 الإو دحأ اهفرعي مل نإف ةنس اهفرعي ةطقللا ةلزنمب يهف رحبلا ءام برض
 رحبلا ءام لصي ثيح ةؤلؤللا تناك نإو . ءارقفلا ىلع اهنمث قرفو اهعاب

 نم اهبقت ناكو طيخ اهيفو ةبوقتم نوكت نأ الإ اهذخأو اهدجو نمل يهف
 . ةطقللا ةلزنمب ىهف سانلا لبق

 الو بئذ يردي ال عيس حلس ىف اهدجو يذلا نأ لوقي يذل ا نإ : تلق

 ناك نإو اهدجو نمل يهف رحبلا ءام لصي ثيح اهدجو ناك نإف بلك
 نم جرخت مل اهلعلو ةطقللا ةلزنمب يهف رحيل ا ءام لصي ال ثدح اهدجو

 . اهيلع عبسلا حرط امنإ اهلعلو عبسلا نطب

 نأ : ضعب ل اققف ةطقللا يف يدنع فلتخا : درعسسوي ] ل اقو : ةلا اسم

 لاقو . اهذفني نأ لبق تعاض اذإ اهذخأ هجو ىأ ىلع نماض طقاللا
 . نامضلا هيلعف تعاضف اهل باستحالا هجو ىلع اهذخأ نإ هنإ: ضعب
 قالطإلا ىلع اذه نأ يدنعو ، لاح ىلع هيلع نامض ال هنإ : لاق نم لاقو
 . كلذ هل ٠ روجب ال نمم وهو ةطقل يه ذإ يدنع اذهو
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 اهعيبي هنإ ةطقللا ىف ليق .ام رثكأ نإ : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 ريغب وأ ءادنب اهعيب هل زوجيف : هل ليق ٠ ءارقفلا ىلع اهنمثب قدصتيو
 الإ نوكي الف هعيب هيلع بجو هريغل ناك ام هنإ ليق هنإ ىعم : لاق ؟ ءادن

 زوجيف : هل ليق ى سانلا ةعمجم يفف ءادن نكي مل نإو ءادن ناك اذإ ءادنلاب
 رثكأو كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ فرع ا اذإ اهنيعب اهذخأي نأ هل
 . اهنمث قرفيو اهعيبي هنأ تقرع ام

 وأ مهاردلاو ريناندلا لثم اعقاو ءيشلا ىري لجرلا نعو : ةلاسم
 يعمف ؟ هل لضفأ كلذ كرت مأ لضفأ كلذل هذخأف ةلاضلا باودلا وأ اهريغ

 . لضفأ هذخأ نأ ليقو لضفأ هكرت نأ ليق دق هن

 يف يتلا قيرطلا نم ةطقللا طقلي يذلا يف تركذو : ةلاسم
 وأ خسرف وأ نيخسرفلا وأ خسرفلا ريسم ىلع ىرقلا نيب اميف ىراحصلا
 يف قرفت ليق دقف ؟ ةطقللا هذه قرفت نيأ : تلق س رثكأ وأ لقأ وأ ةتالت

 . عضوملا كلذ ىلإ ءايحألا برقأ وأ اهيلإ ىرقلا برقأ

 طيخلاو ةقرخلاو لبحلاو يصعلا نم سانلا نم طقسي امعو : ةلاسم
 ال ناك اذإا زئاج كلذ نأ مهرد ةميق ىلإ : لاق نم لاقف س اذه هايشأو

 الف هبحاص هيلإ عجري ال امم وهو اهبحاص فرع نإ كلذكو 0 هلهأ فرعي
 ةزرابلا قرطلا هذه لثم رافقلا يف ناك اذإ اذه امنإو هب عافتنالاب سأب
 اذه اطقاس ناك اذإ امأو 4 . مهفرعي مل وأ اهلهأ فرع ناك اذإ ىرقلا نم

 دلبلا يف هبحاصو رثكأ وأ لقأ وأ امهرد ىوسي امم ناك اذا دلبلا يف

 نمل زئاج كلذ نأ هلهأ هبلا ! عجريالام : لاق نم لاقو . هذخأ زوجي ال اذهف

 . هب عقتناو هطقل

 تطقس اذإ ةلبنسلاو ةرمثلا لثم ةطقللا ذخأ نم اوزاجأ دقو : ةلاسم
 . هطقل نمل هب عافتنالاو هذخأب سأب الف دلبلا يف هلهأ هيلإ عجري ال امم

 هنأ زوافمل ١ يف كورتمل | يف اندجو ام رثكأ : درعسوي ] ل اق : ةلأسم

 . هنم ىلإ عجري ال ناك اذإ مهرد ةميق ىلإ ةحابإلا دح ىلع هذخأ زوجي

 - هللا همحر - يراوحلا يبأ نع ىور نمع مساقلا نب دمحم نب رمع ىورو
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 . مهرد فصن ةميق ىلإ: لاق هنأ

 لاخنلاو : تلق : خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلأسم

 : ال مأ ًانماض نوكي ةضفلاو بهذلا اهنم طقلف سانلا نيضرأ لخني يذلا
 اهطقل نإو نامضلا هيلعف هسفنل اهطقل اذإف اهمكح كلذكو ةطقل يه : لاق
 .اهذخأ هلف ريقف وهو اهب فرعت ةمالع اهل سيلو هفرعي ملف اهبرل اهظفحيل

 اهدقتني وهو مه ارد ةرشع هدي يف لجر نع هتلأسو : هنم : ةلأسم

 رثكأ وأ لقأ وأ ًاممقرد تدازف اهنزوو اهطقلف هدي نم تطقسق لجر هعدسق

 ةدايزلا كلتق همهارد نم تسيل اهنأ ملع نإ : لاق ؟ ةدايزلا هذه نوكت نمل

 نم تناك اهنأ نظلا بلاغ يف فاخي ناك نإف ءارقفلا يف فرصت ةطقل
 تراص اهنأ تيأر دق ينأ الا همزلي مل كلذ ليق هنزو يف طلغ دق هلعلق هلام

 اذإو ء .هنم دنال نامضلاف هلام نم سيل حص نإق 0 همهارد ةكرش يف

 اهفلتي مل ةمئاق تناك ام داز ىذلا نمض ءاكرشلا ةمساقم ريغ نم اهفلتأ
 اهفلتأ ىتمق س مهاردلا بحاص نيبو هنيب ةكرش اهدنع داز امو ةرشعلاف
 ملو هفلتب كلذ نماض هنأل ةيصولا هيلعو كلذ لثم ءارقفلا يطعي نأ همزل
 عجر . نامضلا همزل اذه لجأ نم نامضلا نم ًاربيف هبرل اظفاح هطقلي

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
 ترهظ ةدمي كلذ دعي ناك املق طرق هل تعاض نمع هتلأسبو : ةلاسم

 لاسف هنم تعاض يذلا طرقلا بحاص اهيلع فرعتق اهعيبي لجر دي يف
 هنم تعاض يذلا دامس يق طرقلا هذه دجو هنأ رقأف اهعيبي نأ دارأ نم

 عم اهيلع َفّرَعَت يذلا طرقلا بحاصل زوجي له . هتعطق يف دامسلاو
 جرخأ دامسلاو هضرأ يف يذلا هدامس يف اهدجو هنأ اهل عئابلا رارقإ

 هذه ىلع طرقلا اذه ذخأي نأ طرقلا هل تعاض يذلا بحاص لزنم نم

 ىلإ غلبو اهرمأ ا هيلع هيتشي ملو اهيلع فرعت اذ ١ هنأ يعم : لاق ؟ ةفصلا

 . اهذخأي نأ هل ناك اهذخأ

 يف لوقت ام : ينايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم
 ه دذع نم اهريعتس ١ ن ] يل زوجي له كلذ دي ينربخ أو ةد دم طقل فيعض

 نم ةطقللا تذخأ اذإ كنأ اذه لتم يف تقرع يذلا ؟ ال مأ ائيش اهي عطقأ
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 ىطعتق فرعت الو اهبر ىلإ اهعفدت ىتح اهنامض كمزل اهطقل نم دنع

 ةقث ناك نإف تئرب كلذ تملعو ءارقفلا اهطقل نم اهاطعأ نإفق . ءارقفلا

 كيردي امو اهنم صلخت ىتح نماض اهل تنأف كلذك نكي مل نإو س تئرب
 . اهلمعتسيو اهطقل نم دي نم اهضبقي ىتح اهبر فرعي مل ةطقللا نأ
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا
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 باب

 لزانملاو ضرألا نم ةطقللا يق

 ةطقللا هلعفب همزلب نميفو لابجلاو

 ًأدحأ اهيلع لدي ملو اهعضو مت عفار اهعقر اذإ ةطقللا يف هنع تفرعو

 . كلذ يق انامض همزلي مل نم مهنمو اهنامض همزلي : ضعب ى افالتخا
 ليق هنأ يعم : لاق 0 اهلزي ملو اهسم اذإ ةطقللا كلذكو : هل تلق

 . اهضبقي وأاهعضوم نم اهليزي ىتح اهنمضي ال ليقو اهنمضي
 نم اهلوحف هريغ اهطقل ةطقل هلزنم يف ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 : لاق ؟ نمضي له تفلتف اهفالتإ دري ملو لزنملا نم عضوم ىلإ عضوم
 فلتخي هنأ يعمق اهفالتإ دري ملو تعاض نإف هريغ اهل نماضلا هنأ يعم

 همزلي ال هنأ : لاق نم لاقو نامضلا همزلي هنإ : لاق نم لاقف كلذ يف

 . نامضلا

 لثم اعقاو ائيش ىريف ةيباع يف وأ قيرط يف رمي لجر نعو : ةلأسم
 هنأ ركذي مث مث هسمي ىتح ه ذخأيل هيلإ ىوهف ضورعلا رئاس وأ بهذ وأ ةضف

 دق هنأ يعم : لاق ؟ ال مأ ءيش هيف همزلي له /هكرتيف كلذ ىلع مدنيو همزلي

 وأ اهعفري ملام ليقو س هتمزل اهسم ىلإ ادصاق ةطقللا سم اذإ ليق
 . هيلع نامض الف اهضبقي

 بهذق هار ي ذلا عضوملا يق اهعضوو هريغ اهب هربخأ نإف : هل تلق

 هنأ يعم : لاق ؟ اهيلع َلد اذإ كلذ نامض همزلي له 4 اهذخأف هريغ هيلإ

 . هتلالدب تذخأ اذإ نماض ةطقللا ىلع لادلا نإ ليق

 هنأ اعئاض ةطقللا ليبس ىلع دوجوملا لاملا ىف ديعسوبأ لاق : ةلاسم
 نم لاقو ، لضفأ هذخأ : لاق نم لاقو ، لضفأ هكرت نإ: لاق نم لاق
 لام هل سيلق ملسمل نوكي نأ امإ هريسفتو ريسفت هلو هذخأ هيلع نأ : لاق
 هنأل هعيضي نأ هل سيلف ىمذل نوكي نأ امإو هظفح ىلع ردق اذإ هيخأ
 عضي ثيح هعضي ىتح هظفح هيلع بجيف هللا لام نوكي نأ امإو . ةمذ
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 . هلوق نم ىنعملا اذهو .هللا لام

 طقس دق قيرطلا ىلع ةلاض ىأر لجر نع ًامشاه تلأسو : ةلاسم
 هسمي ملو هعفري ملف ادحأ هدنع ري ملو قيرطلا ريغ وأ سانلا ضعب نغ
 هسم نإف : تلق « ءيش همزلي ال : لاق ؟ ءيش همزل له ‘ ىضمو هكرتو

 . هكرح اذإ نماض وه : لاق ؟ هلجرب

 قيرطلا ضعب يف لجر هعم ناك رمع نب هللادبع نأ يورو : ةلاسم
 رمع نبا برضق هذخأيل رانيدلا ىلإ هدي دمق اطقاس ارانيد هبحاص ىأرف

 هنع ةياورلاف ديز نب رباج كلذكو 0 هذخأ نع هاهنو هايإو كلام : لاقو هدي

 . ةطقللا ذخأ هركي ناك هنأ

 ل دد ملو اهعضو مث من عف ار اهعقر اذ ا ةطقللا يف هنع تقرعو : ةلاسم

 همزلي مل نم مهنمو اهن امض همزلي ضعي ًافالتخ ا اهذخ ايق ا دحأ اهيلع

 . كلذ يف نماض

 اه دودح تمعت دق اضر ] تر اصق ليسل ا اهذخ أ تويب نعو : ةل اسم

 نمل عضوم ا فرعي ملو اهريغ وأ مه ارد لثم ءيش اهنم عضوم يف بيصأف
 ىلع ًاره اظ دجو اذإ ليق هنأ يعم : لاق ؟هيف هجولا فيك مهنم وه

 ن او » ًافالتخ ا كلذ يف ملعأ الو "ةطقلل ١ ةلزنمب وهف ب ارخ ضرال و ضرالا أ

 نوكم : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي هنأ يعمق ضرألا يفق نيقد هنأ تبث

 ضعي يفو > تييل | نكا اس رخآل نوكي : 2 اق نم ل قو ث > ةطقلل أ ةلزنمب

 نم ازنك لجر ضر ] يف دجو لجر يف هللا ديع يب أ نعو : ةلآسم

 اك اذإ سمخلا هيفو نطاب وأ ارهاظ هدجو نمل وه : لاقف ةيلهاجلا زونك
 . ًايلهاج زنكلا ناك اذإ كلذو . ةضق وأ ًايهذ

 ثيح هلزنم يف ًائيش دجو نم امأو : رباج يبأ باتك نمو : ةلاسم
 . هذخأي الف كلمي ملو هل وه سيل هنأ ملعي ائيش نوكي نأ الإ هل وهف نكسي

 :هل لوقي افتاه نأك مونلا ىف ىأر لجر نعو ةيشاحلا نم : ةلاسم
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 تحت ام ضبق ةاو رضح أو نالف ينب ضر أ ق أ ينالغل لبجل | ىلإ ضم ا

 هيلعو كلذ هلف ًايلهاَج ناك نإ: لاقف . الام دجوق رفحف كقزر هنإف ضرألا
 نإو س هايؤرب عفتني الو هبابرال كلذف ايمالسإ ناك نإو ءارقفلل هيف سمخلا
 . باتكلا ىلإ عجر . ءارقفلا ىلع هقرف هبر فرعي مل

 بارخ راد نم ًآدامس اوجرخأ اوناك ينالهبلا مزاح نب هللادبع لاقو

 ةاكزلا اهيف بجت امم ةريثك ريناند اهيف اودجوف هعم ةثرو نيبو هنيب
 : لاقف ؟ نوكت نمل _ هللا همحر - هللادبع ابأ تلأسف اهيف ةثرولا فلتخاف
 ريناندلا هذهف سانلا نم نكاس دعب نكاس اهنكسي رادلا هذه تناك نإ
 . (١)اهنكس نم رخآل

 هدعب نم هثراو اهنكس مث تومي ىتح مهنم نكاسلا اهنكس ناك نإف

 اذإف انرظنف : مزاح نب هللادبع لاق س ةثرولا نم اهنكس نم رخآل يهف

 . نكاسلا مكح نع هيراوتف زنكلا ةلزنمب ناك اذإ اذهو : هريغ لاق
 . ةطقللا ةلزنمب كلذ : اضيأ لقو

 ةحابم تناك اذإ تويبلا نم زيلاهدلا نإ : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 يذلا بردلا كلذكو ةطقللا ةلزنمب وهف اهنم طقل امف دوعقلاو اهيق لوخدلل

 اهنم يرتشملاو اهيف نوعفارلا اهلخديو رجألاب ىركت يتلا رودلا نيب نوكي
 ث ةطقللا ةلزنمب وهق اهنم طقل امو زيلاهدلا هبشت يهف مهنع نيلئاسلاو

 لوألا ريغ كلذ ىنعم ناك نينكاسلا وأ نيعفارلل حابت ال تناك نإو

 ةلزنمي هنأ رابتعالا يف جرخ اذإ يدنعف هنم طوقلملا يف لوقلا ناكو

 تويبلا نم طوقلملا يف ليق ام لتم لوقلا جرخي هنأ يعمفق ناكسلا

 اهنإ : لاق نم لاقو . ةطقللا ةلزنمب كلذ نإ : لاق نم لاق دقف . ةنوكسملا
 . كلذ لثم كلمي ناك اذإ لزنملا نكاسل

 طقس لجر نعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ام عقو نبح لاق نإ تيأرأ ؟ هنم صالخلا ام ءيش موق راد نم هيلع

 يف لعفي امك هيق لعقي ةطقللا ةلزنمب وهف هذخأ ناك نإ : لاق ؟ همزلي
 . اهيف نكس نم ةتست ,فو ١(
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 يفف هعضوم نم هعفر الو هذخأ نكي مل نإف وه نمل حصي نأ الإ ةطقللا

 ىلع لسني اطوقس هيلع طقس نإف . فالتخا ء هقفلا نيب هيلع نامضلا

 اذإ كلذكو هنامض همزل هعضو مث هعضوم نم هعقر هنأ ولام لتمك هي

 اذا كلذ يف نامضلا همزلي مل نم نامضلا هيلعف تيتثي ًاعوقو هيلع عقو

 . فالتخا هذخأيف ادحأ هيلع لدي ملو هعضوم يف هعضو مث هعفر

 ًأنوق دم هدجو لجر ضر ] نم وأ لزنم نم ائيش طقل نمعو : ةلاسم

 وأ لايجلا وأ مومرلا عض ذاوم نم دلبلا جراخ نم هطقل وأ ارهاظ وأ

 . رثكأ وأ لقأ وأ ةئام يواسي امم قيرطلا نم وأ نايدولا

 ؟ نوكي نملو هيف ىرت ام : تلق ى هسفن لزنم يف كلذ دجو نإو : تلق
 هل يذلا لجرلا كلذ هنكسي لجر لزنم نم هطقل اذإ اماف تفصو ام ىلعف
 ناك هب ىلوأ وهف هسفنل هاعداو هطقل يذلا كلذ لثم كلمي نمم وهو ,لزنملا

 ةطقللا ةلزنمب ناك هسفنل لزنملا بر هعدي مل نإو ًانوفدم ناك وأ ارهاظ
 هقرف وأ ءارقفلل هلعج هتمالعب فرعي مل نإف 4 ةمالع هل تناك نإ هفرعيو
 نيب هريخ مكحلا هل هبجوي دحأ كلذ دعب هل حص نإ انماض ناكو مهيف

 . مرغلاو رجألا

 ةلزنمب يهف ةحابم ضرألاو رهاظ وهو لجر ضرأ نم هطقل نإ امأو
 ءاملعلا نع اندجو انأ بسحأف ًانوقدم ناك نإو م كل انفصو ام ىلع ةطقللا
 . ضرألا بحاصل هنأ راثآلا صعي يف

 ةلزنمب وهف هسفنل اهيعدي مل ضرألا بحاص ناك نإ : نحن لوقنو
 ام اهيف لعفيو ةطقللا ةلزنمب يهف قرطلاو نايدولاو لابجلا امأو س ةطقللا
 وهف كلذ كلمي نمم ناكو هسفن لزنم يف ةطقللا دجو نإو ةطقللا يق لعفي
 . اهب ىلوأ

 اهاعداف مهيديأ يف يهو موق ضرأ يف تدجو مهارد نعو : ةلاسم

 ضرألا نأ ةنيب كئلوأ رضحي نأ الإ هدي يف ضرألا نمل مهاردلاق نورخآ
 . مهل تناك

 ةطقللا ةلزنمب وه : لاق نم لاقو 0 اذه ليق دقو هريغ نمو : هريغ لاق
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 وأ اهاعدا اذإ اهم كلمي ناك اذإ هل اهمكحفقف نكسي لزنم نوكي نأ الا

 لثم كلمي امم نكاسلا اهيعدي مل اذإ نكاسلا اذه لبق نكس نكاس رخآل
 . كلذ

 ضعب لاق دقو هللا همحر - دمحم يبأ خيشلا عماج نمو : ةلاسم
 ىلإ ةطقللا دري نأ طقتلملل نأ انباحصأ ضعب كلذ ىلع هقفاوو انيفلاخم
 هئاقلإب فلتلل اهضرع هنأل هلئاق نم طلغ يدنع اذهو هيلع ءيش الو اهناكم
 - يبنلا رمأ فلاخو هدنع اهبحاصل تصلخو هدي يف تراص نأ دعب اهل
 هنأ هلاوحأ لقأف اهفيرعتو اهظفحب اهايإ هرمأ يف _ ملسو هيلع هللا ىلص
 . اهل نماض

 . ةوفهق ةطقللا ذخأ امأو رباج يبأ عماج نمو : : ةلاسم

 اهيلع ل دب . اهعضو من من عف ر اهعقر ا اذ ا ةطقللا يف تفرعو : ةل ال اسم

 . كلذ ىق
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 باب

 عاتم وأ ناويح يق دجوت ةطقللا يك

 ىرتشا نمو : فنصملا نم عرشلا نايب باتك ريغ نمو فنصملا نم
 ىرتشا نإ كلذكو . ةطقللا ح اهمكحق ريناند اهنطب يف دجوف ةاش
 يهف ةنمثم ةبوقثم ةؤلؤل دجو نإو : لاق ؟ ريناند هنطب يف دجوف ًاكمس

 . انباحصأ نم ريثك دنع اهدجو نملق ةجرحدم تناك نإو ةطقل
 يرتشم يهف كلمت مل اهنأ ملعي ةجرحدم تناك نإ عضوم يفو

 . هكلم اهنأو فصولا اذه ىلع عئابلل اهنأ يدنع بجوي رظنلاو . ةكمسلا

 بهذ متاخ اهنطب ىف دجوف ةاش ىرتشا لجر : عماجلا : ةلأسم

 مل نإو هل يهف اهفرع نإ : حبسم لاق ٧ متاخلا عئابلل نأ : رهزألا لوقف
 اهل عئابلاو ةطقللا ةلزنمب يه : لوق هريغ لاق س ةطقللا لثم يهف اهفرعي
 . هريغ ةلزنمب

 عئابلا ىلع هدريلف ارانيد هيف دجوف رمت بارج ىرتشا نإف : ةلاسم
 . ءارقفلا ىلع هب قدصتيلف ٠ هكلمأ الو يل رانيدلا اذه سيل : عئابلا لاق نإف

 نإف ةطتللا ةلزنمب وهف رانيد اهيف دجوف ةاش ىرتشا نمو : : ةلأسم

 ناك نإف ةطقللا مكح همكحف يلح اهنم دجوف رحبلا نم ةكمس داطصا
 ةاشلا نبب قرفلا م هداص نمل وهف سانلا هلمعتسي ال ائيش ناك وأ ًاؤلؤل

 ضرألا نم رانيدلا طقتلت نأ نكمي دق ةاشلا نأ رمتلا بارج نييو

 . رمتلا ىف طقسي وه امنإ او طقتلي ال ب بارجلاو

 : خيشلا لاق ةجرحدم ةؤلؤل اهيق دجي ةكمس يرتشم يق : ةلأسم

 اهنأ اهيلع عقي مل عيبلا نأل هكلم اهنأل عئابلل اهنأ يدنع بجوي رظنلاو
 نم يه الو عيبلا لاح يف عئابلا الو يرتشملا اهملعي ملو هكلم اهنأو عئابلل
 . هدق مهلوق هجو بلطن نحنو هل اعبت الو عيبملا سنج

 يرتشملل : امو يهف ةؤلؤل اهيق دجوف ةقدص ىرتش ا ن !و : : ل اسم

 ىلع عقو عيبلا ن ٠رال ةلاسملا هذه نم ًاضبأ يسفن يفو > انياحصأ لوق يف
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 ةمولعم ريغو ةريثك الاومأ يواست دق ةؤلؤللاو : سيسخ نمثب ةقدصلا

 يف لخدت مل ةؤلؤللاف اهدحو ةفدصلا ىلع عيبلا عقوأ عئابلاو يرشملل

 مل نإ ةطقل كلذف ةضف قناد ردق هيق دجوف ًامجع ىرتشا نمو ث عيبلا

 عئابلل وهف هارتشا بح يق امهرد دجو نإو ءارقفلا ىلع هقرف هبر فرعي

! 
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 باب

 هريغ وأ هلزنم وأ هدي يق دجو نميق

 كلذ هبشأ ام و وه نمل فرعي ال اتيش

 هيلإ راص فيك فرعيالو وه نمل فرعي ال ءيش هدي يف لجر نعو
 نأ لمتحي مل اذإ : لاق ؟ هيف عنصي فيك نامضلا هجو ىلع وأ ةنامأ
 . ةطقللا ليبس ىلع هنإ ليقف هوجولا نم هجوب هل نوكي

 هيلإ راص فيك فرعي ملو نالف دنع نم هيلإ راص هنأ فرع نإف : تلق

 كلم نم هلاقتنا ناك فيك فرعي مل اذإ هنأ يعم : لاق ! انامض وأ ةنامأ
 ال هنأ هلاوحأ بلغأ يف نوكي نأ الإ لوألل نوكي نأ رومألا هيشأف هكلام

 . هدنع نم ًأكلم الا كلذ لتم هيلإ ريصي

 هبلع له امهيأ فرعي ملو نيلجر دحأ دنع نم هنأ ملع نإ تيأرأ : تلق

 ؟ اعيمج امهل صالخلا
 ًاعيمج امهيلإ هملس نيعلا مئاق ناك نإف هل صالخلا يف امأ : لاق

 الإو ةميقلاب هيف مكحي امم ناك نإ هتميق فصن امهنم دحاو لكل نمضو
 هلثم امهنم دحاو لك ىلإ ملس هيلع انومضم فلت دق ناك نإو هلثم فصنف

 هتميق وأ لاثمألا نم ناك نإ
 امهل ال امهدحأل هنأل دحاول الإ مكاحلا هيلع .ك داف مكحلا يف امأو

 مسق اعيمج احصأ نإو ٨ هب هل مكح هيلع ةنيبلا امهنم حصأ نمق اعيمج

 الكن نإو هيلإ ملس رخآلا فلحو نيميلا نع امهدحأ لكت نإو ى امهنيب
 . هوجولا هذه دحأ نوكي نأ ىلإ ًافوقوم هلاحب ناك اعيمج

 هوحن وأ ًامهرد هناكد نم رجات طاسب نم ذخأ نمع لئسو : ةلاسم

 اذإ كلذ ينبجعي : لاق ؟ ةطقللا ةلزنمب كلذ نوكي له صالخلا دارأ مث
 هرقفق نم هذخأ ام ينبجعيو نيرتشملاو نيلخادلل احابم طاسبلا ناك

 رهاظ يف هل نوكي نأ هبشي وهو هيلإ هنم صلختي نأ مهاردلا نم هنازيمو
 . كلذ ريغ ملعي ىتح مكحلا
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 ناكو هعضو نم يردي ال ماعط هتيب يف حبصأ لجر نعو : ةلأسم
 اهب بستحا ةيسحلا هجو ىلع هتيب يف عاتملا حبصأ امنإو اريقف لجرلا

 ام اهفرعيلف هجولا كلذ ريغ ىلع تناك نإو هلكأ نإ أسأب هب ىرن الف هيلع
 اهب بستحا ءاش نإق دحأ اهفرعي مل نإف ضرألا اهب بهذ ولو ايح ماد

 . بلاط اموي اهبلط نإ هسفن () نطويلو ريقف ىلع

 ١ .هش .
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 باب
 منغلاو باودلا ةطقل يف

 اذه : كل لاقف سيتيب كنلا إ ىتأ يب دارعأ يف تركذو يراوحلا يبأ نع

 له هقرعب ] دحأ بصي ملف هفرع دقو 0 ةنس ا ذكو ا اذك ذنم هدنع سيتل ا

 ؟ ء ارقفل ١ هيطعيو هضيقي

 حصي ن أ ال ا كلذ لعفب ىلوأ | وهو كلذ كل : زوجي الف تفصو ام ىلعق

 ناك انأ لوقن نأ الإ ًائيش همحل نم لكأي ال كلذكو لوقي ام ىلع ةنيب كعم
 هللا ءاش نإ كلذ كل زاج هنمث نم كاطعأو هعايقف كلذ ع هتقدصو ةقث

 ةقدصلا ةهج ىلع

 نإو كلذ كل زاج ءارقفلا نم ادحأ هتيطعاف هتاكز نم هنأ: كل لاق نإو
 قرفتو ايح هيطعت نأ كل امنإو همحل قرفتو هحبذت الو كلذ كل زاج هتعب
- 

 هنمن ٠

 كلذ لعف نمف ؟ اهخارف جرخت نأ كعسي له : ريطلا نعو : ةلآسم

 . ريخ وهف ففعت نمو ث هيلإ قيس قزرف

 مهيلع تيعأف رقيو ةاش مهعم (١)ناسنإ نعو : راثآلا نم : ةلاسم

 . اهلكو اهذخ : لاق اهوكرتق ة

 نأ اهوبلحي مل نإ اوفاخف موق ىلإ توآ ةلاض ةاش نعو : ةلأسم
 ىرأ امف اهرمأب نومتهيو اهنوظفحي اوناكو اهوبلحق نبللا اهب رضي
 . اهلهأل وهف اهنبل نم لضف امو مهئانع ردقب اسأب اهنبل نم مهلكأب

 لجر اهذخأف اهوكرتف ةاش تيعاف ًامنغ اوقاس موق نعو : ةلأسم
 لجرللو تدلو امو ةاشلا اهلهالف اهلهأ ء اج مث هدنع تلسن مت اهحلصأفق

 . دارطضالا ىلع اهوكرت مهنأل اهيلع قفنأ ام

 لجرلا باصأ اذإو ءاهقفلا نم هريغو رباج نع دجوي اممو : ةلأسم
 مل نإف فلتعي نأ ءاجر اهفلع ردقب اهبلح وأ اهقلع ردقب اهبكر ةلاض
 نأ نيبو رجألا نيب ريخ اهبحاص ءاج نإف اهبحاص نع اهب قدصت فرتعي

 سات : ةخسن )١(
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 . هيلع در هيلع دري نأ راتخا نإو هل ناك .رجألا راتخا نإف اهنمث هيلع دري

 اذإ هلكأ زوجي له احئاس جلقلا نم طقل ةاش سأر نع لأس : ةلاسم
 هلكأ زوجي ال : ديعسوبأ لاق ؟ ةتيملا ةلزنمب وه مأ نيملسملا دلب يف ناك
 ةلزنمب نوكي له هتاكذ تحص نإق : هل ليق . ةتيملا ةلزنمب هنأ ىري هنأكو

 ةلزنمب وهف هظم ىلإ عجريو اهب فرعي ةمالع هل تناك نإ : لاق ؟ ةطقللا
 وهف هلثم ىلإ عجري الو ةمالع هل نكي مل اذإو ينغلا نود ريقفلل ةطقللا
 . ينغلاو ريقفلل ةحابإلا ةلزنمب

 :لاق ؟ ارجأ اهيلع ذخأي نأ ملسمل حلصي له : َلاوضلا نعو : ةلاسم

 ىلإ اهدري ىتح اهظفح هيلعو نماض اهل وهف ةلاض هيلإ تلض نمو ال
 ىلع هل لعجأ نم : ةبادلا بحاص لاق اذإ امأف اهيلع قفنأ ام هلو اهلهأ

 . كلذب سأب الق يتلاضب ينيتأي نأ

 لاق المع ىل لعجاو كتلاض كل سمتلأ انأ : لاق لجر نعو : ةلاسم
 . هؤانعو هلمع هل

 ال هلامع ىلإ - هللا همحر _ باطخلا نب رمع بتك : ليقو : ةلأسم

 لاقو 0 اهل ضرعي الف هايملا درت المه جئاتن تناكو لاوضلل اوضرعت
 وأ تومت نأ الإ نماض اهل وهف ةلاض ضبق نم : -هللا همحر - عيبرلا

 . عايض ريغ نم عبس اهلكأي

 هنأل منغلاو لبإلا نم اهريغك سيل لبإلا ةلاض نإ : لاقو : كاسم {
 هنأ لبإلا ةلاض يق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نع ربخلا يف
 اذإف » رجشلا لكأتو هايملا درت اهؤاقسو اهؤاذح اهعم اهلو كلام « : ٣

 . نامضلا هيلع ناك ريعبلا اذه ذخآ ذخأ

 ءانع هل نوكي ال نأ فاخأو ائيش هيف ظفحأ ملو ملعأ هللاف اهؤانع امأو
 ال هنأل هلمعتسا امل نامضلا همزلي نأ فاخأو هل نكي ملام لعف دق هنأل

 ةلاض يوأي يذلا يف اولاق مهنأل منغلاو رقبلا لثم باودلا نم هريغ هبشي

 دقف ريعبلا امأو 0 اهفلعي امل كلذ نوكيو اهنابلأ هل نوكي نأ منغلاو رقبلا
 .منغلاو رقبلا ةلاض يف ءاج ام لثمب هيف تأي ملو كرتي هنأ ربخلا هيف ءاج
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 هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص -هنع ىوري اميف منغلا ةلاض يف ليق دقو

 لثم ىرقلا نع ةيلاخلا عضاوملا يف كلذو بئذلل وأ كدخأل وأ كل يه : لاق

 تعمس امنإو منغلا لثم ةياورلا نم اهيف عمسأ ملف رقبلا امأو ى ىراحصلا
 .اهنع اهمكح جراخو لبإلا لثم يدنع يه سيل رقبلا نأل ةصاخ منغلا يف

 امنإ : ۔ هنع هللا يضر _ دمحم يبأ خيشلا عماج نمو : ةلأسم

 هبلع هللا ىلص يبنلا لاقو ‘ ميظع رجأ هدنع هللاو ةذتق مكدالوأو مكلاومأ

 ةياد دجو نم ىلع بجاولاف 4 » مارح مكيلع مكلاومأو مكؤامد « ملىسو

 ىلع اروظحم اهلثم نوكي نأ ثيح وأ مالسإلا ىرق نم ةيرق يف كلمي امم
 اهذخأ ىلإ دصقي الو اهيف ىلاعتو كرابت هللا يقتي نأ هيلعف هكلمت سانلا
 ملسأ اهايإ هينجتو اهظفح يف هل طايتحالاب اهبحاصل بستحم دصق الا

 . ةلاضلآ رمأ يف ديدشتلا يف درو امل اهذخأ نم يدنع

 ةلاضلا يوأي ال »: لاق هنأ _ ملسو هبلع هلل ا ىلص - يبنلا نع يورو

 فكلاو » رانلا قرح نمؤملا ةلاض »: مالسلا هيلع لاقو . « لاض الا

 . اهبرل افراع نكي مل اذإ اهل ضرعتلا نم ريخ اهذخأ نع

 لهو نالام امهو ةطقللاو ةلاضلا نيب يواست مل مل لئاق لاق نإف
 ؟ طقتلي لام ريناندلاو مهاردلاك طقتلت لام الإ ةلاضلا

 هللا ىلص - يبنلا قرف دقو ناويحلا يف الإ نوكت ال ةلاضلا: هل ليق
 . مكحلا يف ةطقللاو ةلاضلا نيب _ ملسو هيلع

 مسا اهيلع عقي الف ريناندلا الو مهاردلا يف ةلاضلا فرعت ال برعلاو
 يمنغ تلضو يلبإ | تلض اهلئ اق لوقي ن ں ] برعل | مالك نم فر اعتم ذ ا ةل اض

 . يريد ذان دو يمه ر د تلض لوقن الو

 نع ىهنف لبإلا ةلاض نع _ملسو هي هيلع هللا ىلص يبنلا لئس دقو ا

 ريغ اهنأ يهنلاب اهذخأ ىلع دعوت يتلا ةلاضلا نأ ىلع رخآ ليلدو
 ةلاضلاو اهبوأب نأب هنم ارمأ أ اهفرعي نأ هرمأو اهفيرعتب رمأ يتلا ةطقللا
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 نوكيف هريغ ىلإ دوصقملا ضرفلا زواجتي وه برعلا مالك يف ةلاضلاو
 ائيش ديري دصاق نم الإ عقي ال اذهو هنع ًالاض هاطخأ اذإ هل دصاقلا
 نع هانركذ امي اهيلع دع اومل ا ةلاضلل يوأمل ا نوكي نأ لمتحي هريغ بيصيق

 أ اهبر نم اهل عنملا ىنعمل اهل سباحلآ وه - ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا
 عوسي ليوأتلا اذهو 0 هل اهظفحيل اهبرل اهسبح نم

 : ةلاضلل لئاسلل لاق هنأ _ ملسو هبلع هللا ىلص _ ىبنلا نع يور دقو

 . ليوأتلا كلذ ىلع لدي ربخلا اذهف « بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه »

 مه لاوضلا باحصأ » : لاق هنأ هنع ةياورلاف باطخلا نب رمع امأو
 رايخأل ا هذهو رابخألا هذه لد اتب ملعأ هللاو » اهوفرعي ملام نولاضلا

 لمتحيو 4 ضعبلا اخس ان : اهضعب نوكي ن ن ] لمتحي ةفلتخم ٠ يه ت درو يتلا ا

 فالتخال نوكي نآ زاج خوسنملا نم اهنم خسانلا الو رخآتملا نم اهنم

 . هلك اذه لثمب زئاج دبعتلا نألو عاقبلا فالتخالو لاوضلا سانجأ

 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ ىف ليوأتلا هجو هجوتي ام ركذنسو

 سنأ نأ ةلاضلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور ام امأو
 . قرطلا يف لبإلا نم لماوه دجن انإ هللا لوسراي : اولاق رماع ينب نم
 . « رانلا قرح لبإلا ةلاض » : -ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 ىعرلا يف هرقبب تقحل تناك ةرقبب رمأ هباحصأ نم الجر ن نأ يورو

 ةلاضلا يواي اد ال » _ ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ل اق : ل اقو اه درطق

 . « لاض الإ

 ؟ منغلا ةلاض يف انل ىرت فيك هللا لوسراي : هل لاق الجر نأ يورو
 يف لوقت امق : لاق 0 « بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه امنإ اهذخ » : لاقف

 اهؤاذح اهعم اهلو كلام » : لاقو بضغو ههجو رمحافق : لاق ؟ ليألا ةلاض

 » » اهير اهدجي ىتح رجشلا لكأتو ءاملا درت اهؤاقسو
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 لبإلا نال منغلا ةلاضو لبإلا ةلاض نيب _ ملسو هيلع هللا ىلص - قرفو
 هنع ربصلاو اهنع اهدعب عم هايملا دورو نم منغلا هيلع ردقي الام ىلع ردقت
 ءاملا برش ىلع هب ردقت ام اهؤاقسو اهفافخأ اهؤاذحو راجشألا لكأو
 . لبإلا هيلع ردقت ام ىلع ردقت ال منغلاو

 يف ًايدعتم الا اهل ذخآلا نوكي الو اهذخأ : روج ال قاقتاب لبإل ١ ةلاضو

 ىلع دعولاب ربخلا درو يتلا ةلاضلا نوكت نأ لمتحتف . اهايإ هذخأ

 . ربخلا اذهي اهيف نايبلا حص دق ذإ لبإلا ةلاض يه اهذخأ

 : _ ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةلاضلا نأو
 حص دق لبإلا ةلاض نأل لبإلا ريغ يه « بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه «

 ىلص -هللا لوسر اهذخأ حابأ يتلا ةلأضلا نوكت نأ لمتحيف اهنع يهنلا
 نم جرخ ام لاوضلا ذخأ نم هيلع دعوت ام ةلمج نم _ ملسو هيلع هللا
 اهم عجري الو اهيلإ اهبابرأ لصي ال يتلا عضاوملا وحن تراصو نادلبلا
 . باوصلل قفوملا هللا اه اهنع تجرخ يتلا ىرقلا ىلإ

 نأ ل .سيلف رجشلا لكأو ءاملا دورو ىلع ردقي الاض ًأريعب دجو نمف

 يف عتم هريفل لام هنال هير ىلإ أ ه درب ن ] هيلع بجو ه ذخأ نإ اف هذخ ي

 ىتح هل نماض ناك كلذ نع _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنل يهنل هذخأ

 هيلع ناك هذخأب ًايدعتم هريغل كلم وه ال ام ذخأ نم هنأل ى هير ىلع هدري

 ىلخ نإو هنم هذخأ يذلا عضوملا ىلإ هدري نأ هل سيلو هبر ىلإ هدري نأ

 هل اضيأ ا ًانماض ناك فلتف هلق ناك يذلا هعضوم ىلإ هدر وأ فلتق هليبس

 . اي دعتم هذخأ يف ناك هنأل

 ىلع ردقي ال هعجضم لاح ىف هآر دق الاض ًاريعب لجر ذخأ نإو
 عيطم وهف هبحاص ىلإ دورو هظفح ىلإ دصقف رجشلا لكأ .الو ءاملا هدورو
 نأل ملسملا هيخأ لام ظفح ىلإ دصق اذإ هلعف يف - ىلاعتو كرابت هلل
 ريعبلا فلت نإف هفصو اذه ريعب نع هني مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هؤاقسو هؤاذح هعم نكي ملو هنم هفلت نكي مل اذإ انماض نكي مل هدي يف

 . هذخأ نم - ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عنم هلجأل يذلا
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 : لاق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلاو هذخأ تزجأ مل : لئاق لاق ناق

 نمؤملا ةلاض » : مالسلا هيلع لاقو . « لاض الإ ةلاضلا يوأي ال »
 ؟ هذخأ نم عنمي رهاظلاو » رانلا قرح

 هللا ىلص - ىبنلا هنع ىهن دق ام لعق نمل ديعولا اذه امنإ : هل ليق

 ىلع هظفحو ريعبلا هذخأب _ ىلاعت - هللا ىلإ برقت نم امأق - ملسو هيلع

 يبنلا ىهن يذلا طرشلا هعم سيلو ى فلتل هكرت ول اهيف ناك لاح يف هبر
 اعيطم ناك اذكه اذه ناك اذإف هذخأ نع هلجأل _ ملسو هيلع هللا ىلص 7

 نم نأ مولعمو [ ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ) - ىلاعت -هللا لوقل هلعف يف
 هذخأف فلت ذخؤي مل نإ هنأ ةداعلا رهاظب مولعملا ريعبلا ذخأ ىوقتلاو ربلا
 امنإ ًامولم الو ائيسم نسحملا نوكي الو هلعف نمم ًاباستحا هبرل هظفحو
 هير "ىلع هعطتقاو هسقن ىلع هريغل ًاريعب سبح نم يهنلا يف الخاد نوكي

 . هذخأ يف ًايدعتم

 ل اض وهف ةلاضلا ىوآ نم » : ل اق هنأ ب اطخلا ني رمع نع يور دقو

 ناك اهبر ىلع اهسبحق اهقرع اذإ هنأ ىلع لدي اذهف . « اهفرعي ملام
 . اروجام

 لبإلا تناك لاق هنأ يرهزلا نع انيفلاخم نم ثيدحلا باحصأ ىورو
 مايأ يف ناك ىتح دحأ اهكسمي ال جتانت ةفلتؤم باطخلا نب رمع مايأ

 . اهنمث هيلإ عفد بر اهل ءاج نإف اهقيرعت دعب اهعيبب رماف نامثع
 ىلإ ًاليبس دجي ملو هبر ىلع هسبح اذإ ريعبلا ىلع ةقفنلا يف فلتخاو

 ال : نورخآ لاقو ةقفنلا هبر ىلع قفنملل : مهضعب لاقف هسفنب ضوهنلا
 هلكو الو هرمأب هل ضرعت الو هلعقب عوطتم هنأل ريعبلا بر ىلع هل ةقفن
 برقأو ةنسلا ىلإ ىنعمب هبشأ ريخألا لوقلا اذهو . هريعب ىلع ى ةقفنلاب
 سفنلا يف مزلي امو ى ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هيف نأل سقنلا ىلإ
 . قيفوتلا هللابو لدب هيف هل نوكي نأ بحن الف بجاولا لعف يف

 نمؤملا ةلاض » : لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع يورو
 بهذق > لاض ال ا ةلاضلا يوأي ال _ مالسلا هيلع _ لاقو » » رانلا قرح
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 نإو لئاز ريغ اهنامض نأو ةطقللا ىلع عقي ةلاض مسا نأ سانلا ضعب
 رابخأل ا هذه انحرشو ةلأسملا هذه يف انركذ دقو ريخلا رهاظب اهقرع

 . عضوملا اذه ريغ ىف رابخألا نم اهانعم ىق وه امم اهريغو

 نأل طلغ هلوق نأ يدنعف ةلاض مسا اهيلع عقي ةطقللا نإ : لاق نمو

 الو ناويحلا يف نوكت امنإ ةلاضلاو ةلاضلا مسا اهيلع عقي ال ةطقللا

 ةطقللا يف نولوقي مهنأل ملعأ هللاو اذه ريغ مهمالك يف سانلا فرعي
 ةدديع يبال هتدجو اذه وحن تبهذو تلض ناويحلا يفو تطقسو تعاض
 . مالس نب مساق

 ىنح اهفلعف ةلاض ةراد ىوأ يذلا امأ او ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 . ًايستحم اهذ دح أ م ں اك أذ ل ١ هو هانع 4ل : ليق دقف . اهبح اص ء اجنق تنمس

 ملو ًايستحم اهذخأ ناك اذإ هؤانع هل نوكي نأ بحأ انأو هل ءانع ال : ليقو

 . كلذ مهفاف حالصلاو باستحالاب الإ فرعي نكن

 ةاش وأ لمج لثم يهو هتمزلو اهذخأف ةلاض يقل ىذلا امأو : ةلاسم

 اهظفحل اهذخأ ناك ناف تقرس وأ عبس اهلكأ قأ هدنع نم تتامق

 :نماض وه : لاق نم لاقف تفلتف قحلا هيجوي ام ىلع اهبابرأ ىلإ اهيدؤيو

 نإ امأو ى يلإ بحأ لوقلا اذهو هعيضي ملام هيلع نامض ال : لاق نم لاقو
 ملعن الو نماض اهل وهف تفلتف ةنايخلا هجو ىلع اهذخأ وأ ةين ريغل اهذخأ
 . افالتخا كلذ يف
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 باب
 ةطتللا نم قرعب ام

 مهردلاو رانيدلاو ةيدملاو فيسلا يف لوقت امف : تلق : ةلأسم
 سيل اولاق : لاق ؟ ال مأ اهب فرعت ةمالع هل نوكت ةطقل اناك اذإ حيحصلا
 اهب فرعت ىتلا ةمالعلا ىف ربخلا ءاج امنإ: لاق س اهب فرعي ةمالع اذهل
 اهصاقع اهتارامأ لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع ةطقللا
 . اهؤاكوو اهؤاعوو

 رانيد لوقي نأ لثم هيق امب ءىشلا كلذ فصي نم ءاج اذإف تلق
 اذك هنزو وأ دحأ هللا وه لق هيلع بوتكمو اذكو اذك هكس ةبرض وأ ىرعمأ
 وأ هبش هيلع ىلحم هنأ لوقي فيسلا يفو 8 كلذ لثم مهردلا يفو اذكو
 : لاق ؟ هل ةمالع هذه نوكت له تامالعلا نم هيف ام لكب ىتأي وأ ديدح

 . ملعأ هللاو ةمالع نوكت اهنأ يسفن ىلإ برقي يذلا
 ءاعولا الإ ةمالعلا سيلو ةمالع كلذ لثم نوكي سيل : اولاق دقو

 نوكي الام لثم ارس ءيشلاب نوكت يتلا ةمالعلاب ءاج اذإ نكلو ءاكولاو
 نم اهفرعي وأ لكلا اهفرعيف هيف ةرهاش نوكت الو ءيشلا كلام الإ اهملعي
 يف يه نم الإ اهفرعي ال ناكو كلذ فصيق اهيلع بحل وأ اهتباصإل دمعت
 اهنإ انطرش ام ىلع فصولا اذهب ءاج اذإ هنإ : لوقأف اهكلام وأ هدي
 . ملعأ هللاو ةمالع نوكت

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر رمأ امك اهب فرعت تاطقللا لكف : هل تلق

 . اهطقل يتلا ةطقللا فرعي نأ يراصنألا تباث نب ديز _ ملسو

 اهتميقو اهريداقم فلتخت ءايشألا نأ ملعأ هللاو يدنع يذلا: لاق

 ريسيلا ءيشلا طقتلا نمق . ءاوس اهلك سيلو ريثكلاو كلذ نم ليلقلاب
 رهشيو غلبي نأ ىلإ هفيرعتب ىهتنا دق هنأ وجري ام رادقم ىلع هب فرعيلف
 ملو هبلاط نم سيآو هنظ ىلع بلغ اذإف هنم هطقتلا يذلا عضوملا ىلإ
 . نوملسملا هرمأ امك هيف فرصتلا هل زئاج كلذ دنعف ًابر هل فرعي
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 عماجم نوكي ثيح : لاق ؟ ءيشلا كلذب فرعي عضاوملا يأف : تلق
 يهتنت ْن أ وجرن ثح نم عمجت يتل | دجاسمل او ق ةاوسأل ا لتم س انل ١

 . باوصلل قفوملا هللاو ءيشلا كلذ هيهذ ثيح نم ىلإ رايخألا

 بدهب وه اذإف أضوتيل بهذ حون ابأ نأ : ةرفص وبأ لاق : ةلاسم

 ةكمب هفرعف حون وبأ هذخأف راتيد فلأ هيف ليدنمب وه اذإف هرجف ضيبأ
 دقو اذكو اذك ةنس يف حون يبأ لوق عمسقف يفاوي لاملا بحاصو ةنس ربع

 يف عقو هنأ لام ىلع يدانت كعمسا : لاقف حون ابأ ىتأف لبق هلام عقو
 ينملعأ : حون وبأ هل لاقف 0 كلذ لبق بهذ يلامو اذكو اذك ةنس كدي

 يتلا ةمالعلاب هلام هيلإ عفدف حون ويأ اهفرعف ةمالعلاب هملعأف . هتمالع

 . كلذ حون وبأ هركف اهنم ذخ : لجرلا هل لاقو اهايإ هفرع

 ؟ اهفرعي فيك اهفرعي نأ دارأو ةطقل ناسنإلا طقل اذإف تلق : ةلاسم
 ؟اهفرعي فيك وأ 0 هنم اهطقل يذلا عضوملا مسابو اهمسابو اهنيعب اهفصي

 ىنعم حصفي نأ الب اهتفرعم ىلع لدتسي ام ردقب اهفرعي هنأ يعم : لاق

 هنأ هعم برقو هرضح ظفل يأب اهتفرعم ىلع هب لدتسي ام الو اهتمالع
 . اهفرعي

 الف ؟ نوفرعي فيك اولض اذإ ديبعلاو بايثلا يف لهف : تلق : ةلاسم
 ()اولض اذإ ديبعلاو بايثلا يف تينع تنك نإف اذهب تينعام يردأ
 هيلع عقي امم ديبعلاو بايثلا نأ يعمق ؟ فرعت له ةطقللا ةلزنمب تراصف

 تكردأو هب لوقلا فلتخا املكو كلذ ناولأ فلتخت هنأل فيرعتلا مسا

 . ةفصلاب فيرعتلا زئاجف هب ةفرعملا

 وأ ًابدهم ابوث طقل نإ كلذكو : هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 نأ ىنبجعيف ؟ ةمالع هذه نوكتف كلذك وهو كلذك هنإ هل ليقق ًاغوبصم

 . . بيرلا هيف لخدي هباشتب هيف باتري نكي مل اذإ ةمالع نوكي
 كلذك وهو كلذك هنإ هل ليقو اذكو اذك هيف ناك نإ كلذكو : هل تلق

 لاق نإ كلذكو هل تلق . ةمالع نوكت نأ ينبجعي : لاق ؟ ةمالع هذه نوكتأ
 ةمالع نوكي نأ ينبجعي لاق 4 كلذك وهو اذكو اذك عضوم نم اقرخ هيف

 اوفرعي فيك تطقتلا : ةخست يفو )١(
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 نأ ينبجعي ملف كلذ يف بارتسا نإو هدي يف يه نم دنع برتسي مل اذإو
 . ةنانئمطا وه امنإ هنأل ةمالع نوكي

 نم اذكو اذك اهيف وأ ةزوج اهطسو يف ؤلؤل ةدالق طقل نإف : تلق
 . اهيف عقي مل اذإ ةمالع نوكت نأ ينبجعي الف كلذكل هنإ : هل ليقف زوجلا

 ةيبر يق سانلا فلتخا _ هلل ا همحر س لمحم ىبأ عماج نمو : ةلاسم

 هللا ىلص _ ىبنلا نع ىور اميق ةفلطخملا رايخألا نم تاج امي ةطقللا

 نإف ةنس اهقرع : هل لاقف اهطقل ةطقل نع يبارعأ هلاس ملسو هي

 - يبنلا ىلإ ء اجق رانيد ةئ ةئام اهيف ةرص طقتلا تباث نب ديز نأ يورو

 ليقو 4 ةمالعلاب كءاج نمف ةنس اهفرع : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 دعي هءاج مث » » هيلإ اهعقداق اهؤاكوو اهؤاعوو اهترامإ « : لاق هنإ

 ءاضقنا دنع هءاج مث ةنس اهتفرع هللا لوسراي : لاقف ةنسلا ءاضقنا
 هيتؤي هللا لام وه : لاقف . اهفرع دق هنأ هربخأف - ةيناثلا _ ىرخألا ةنسلا

 . ءاشي نم

 ملو ءاشي نم هيتؤي هللا لام يهو كل يه لاق هنإ : انيفلاخم ضعب لاق

 اريسي ائيش طقتلا يبارعألا نوكي نأ لمتحيف ةدايزلا هذه انعم حصي

 قحأ اذإ وهف اهب عاقتنالاب هرمأف اريقف ناك يبارعألا نوكي نأ لمتحيو
 نوكي نأ لمتحيق نيتنس اهفيرعتب تباث نب ديزل هرمأ امأو . هرقفل اهب
 . اهبحاصل ريصت نأ ءاجر اهرطخ مظعل

 نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع ىور هنأ عم باتكلا نمو
 - هللا لوسر هرمأف رانيد ةئام اهيفو ة ةرص طقتلا دقو هءاج تباث ني ديز

 - هللا لوسراي : لاقق هءاج . مث الوح اهفرعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اهذخ : لاقف ينترمأ امك ايناث الوح اهتفرع دق ينإ _ كيلع هللا ىلص
 . ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهف اهب عفتناو

 لاقو . اهترثكل ايناث الوح اهفرعي نأ هرمأ هنإ : ملعلا لهأ ضعب لاقف
 . ملعأ هللاو كلذب اديز صح : : مهضعب
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 اهقرع اذإ ةطقلل طقتلملا نيمضت ىلع انباحصأ قفتاو : باتكلا نمو

 نأ اهقرف نأ دعب نامضلا هنع اوطقسي ملو اهب ةقدصلاب هورمأو الوح

 هرمأو يرصبلا يلع نب نسحلا كلذ ىلع مهقفاوو ءارقفلا ىلع اهقرفي

 هومزلأو اهبر اهقرعي مل اذإ لوحلا دعب اهب قدصتي نأب اهبحاصل اهظفحب
 اهدجو اذإ تقرس نإ اهتبلاطم يف امصخ هولعجي ملو اهنامض كلذ عم

 ىلع نامضلا بجوأ مهيلع فالخلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ ملو اهقراس عم
 ىلع نيتنس وأ ةنس دعب اهب قدصت مث اهبر بلط يف غلاب اذإ اهل طقتلملا

 . مهنيب فالخلا ء اج ام

 اهذخأ ىلإ دصق اذإ طقتلملا نأ هراتخن يذلاو باتكلا نمو : ةلاسم

 وهف اهلكايلف اريقف ناك اهيف دعتم ريغ هيلع اهظفح يف اهبرل ًابستحم
 ىقبي امم ناكو اهتفرعم ىلإ لصوي امم ةنس اهايإ هفيرعت دعب اهب قحأ
 حص نإف س ءارقفلا ىلع ةدملا دعب اهب قدصت ًاينغ ن ناك نإو . ةدملا كلت ىلإ

 اهبر راتخي نأ الإ اريقف وأ اينغ ناك طقتلملا ىلع اهتميقب عجر كلام اهل
 . رجألا

 ةدم ىقبي ال هنأ ملعي امم ائيش لجرلا طقتلا اذإو باتكلا نمو
 ال امم طقتلملا ءيشلا ناك وأ داسفب فلتيو كلذ لبق كلهي ىتح فيرعتلا
 غوصلا نم رسكلاو ةضفلاو بهذلا نم ةعطقلاك ةمالعب هتفرعم ىلإ لصوي

 طقتلملا ىلع نإف مكاحلا ىلإ لصوتف ةمالع هل نوكي الامو ةكيبس فرط وأ
 ىلع بجاولا نأل هل ظفحلا هيف ام لعفي نأو اهبحاصل رظنلاو ظفحلا كلذل
 . كلذ هنكمأ اذإ ملسملا هيخأ لام ظفح ملسملا

 كلذ هيلإ !ىهتنا اذإ هل ظفحلا يف ام اهبرل رظني نأ هيلع لع مامإل كلذكو

 . كلذب رابخألا "

 نم يسفن يفو اهل ناذيإلا نم ٣ يرمعل .ايلاب تاعامجلل سانلا

 يق لان يذلا يبارعألل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ببس كل
 ركذل دجاسملا تلعج لاق وأ . تيثي دجاسملا هذه تينيب امن ١ دجسملا
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 . ةالصلاو هللا

 اهطقتلم ىلع ةطقللا رمأ ىق ددشي ناك باطخلا نب رمع نع ةياورلاو

 سابع نبا امأو 0 كلانه اهفرعيف مسوملا اهفيرعتب يفاوي نأ طقتلملا رمأيو
 يفو دجاسمل ا ب اوبأ ا يلع اهي فرعي نأب نورمأي اوناكف كلامو يعفاشلاو

 لوق يف هل يهف ال او ابر اهل دجو نإ اف . س انل | غ امتج ١ ثيحو ف قاوسأل ١

 انركذ ام اهمكح يف ًالوق كلذ يف سابع نبال فرع أ الو يعف ذاشلاو كلام

 نم ةطقللا ةفرعم هيلإ هلصويام ظفح ىلع نوكي نأ طقتلملل يغبنيو هنع
 . اهل هظقحك ةلدألاو تامالعلا

 وه اهؤاكوو اهصاقع ملسو هيلع هللا لص يبنلا اهامس يتلا ةمالعلاو
 هماقم موقي امم كلذ ريغ وأ ةدلج وأ ةقرخ نم هيق نوكت يذلا ءاعولا

 . كلذ ىنعم يف نوكيبو

 ءاعولاك هنال اهصاقع ةروراقلا سأر هي دشي ام بردلا تمس كلذكو

 اهصاقع كلذ سيلو اهسأر هر كيشت وهق ةروراقلا مف يف لخدي مامصلاو

 اذا ًصاَقغعإ هتصقعأو ُءاكيا هتيك وا لاقف هر دشي ىذلا طيخلا وه ءاكولاو

 . اهتصقع لاق . اهصاقع اهل لعج اذإو اهيلع صاقعلا دش

 ةرامأ اهل ةطقل طقتلا نم ىلع ةطقللا يف انباحصأ قفتاو باتكلا نمو

 . ةنس اهبر بلط يفق ةغلابملاو اهفيرعت هيلع نأ

 رقعج نب دمحم رياج يبأ باتك نمو : باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 اهعاب هيلع ردقي مل نإف اهبحاص نع لاسو ةنس اهقرع ةطقللا هتمزل نمو
 نيبو اهنيب هريخ اهبحاص ءاج نإف س ءارقفلا ىلع اهنمثب قدصتو دهتجاو
 . اهمرغ هل هيلعف اهبلط نإف 0 رجألا

 ناك نإو ءارقفلا ىلع اهب قدصت ًاينغ ناك نإ لاق نم لاقو هريغ نمو
 نمو 4 اريقف ناك نإ اهلكأ اضيأ هتراول زوجي كلذكو اهلكأ هل زاج اريقف

 لكف هرقفل اهذخأ وأ اهنمثب قدصت وأ اهعاب وأ اهنيعب اهب قدصت نإ هريغ
 . زئاج كلذ
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 ةنس اهفرعي نأ هيلع نكي مل اريسي ائيش ناك نإ اولاقو باتكلا نمو
 وأ ريقف ىلع اهب قدصت اهبحاص دجي مل نإف هل هللا حتف ام اهفرعيو
 . زئاج كلذ لك اهنمثب

 لقأ فرعت ام اهنمو ةنس فرعي ام اهنم ةفلتخم ةطقللا رثؤملا وبأ لاق
 . اهتعاندو ةطقللا مظع ردق ىلع رثكأ فرعت ام اهنمو

 هسفنل اهذخأي نأ اهطقل نمل زوجي له ةطقللا ىق تركذو : ةل اسم

 زاج اهقرعي نأ دعب ءارقفلا ىلع اهنمث قرف اذإ لاق . اهي ىطعي امم رثكأب

 كلذ , زاج ء ارقفلا ىلع اهنمث قرفي وأ ب عفتني نآ وه دارأ نإو ‘ كلذ هل

 ن نأ الا اريقف وأ اينغ طقاللا كلذ باط اذإ اهنمث ذخأ اهنيعي اهدجي

 لكاي نأ ينغلل : زوجي الو دارأ نإ اهنمث نم ذخأيو اهذخأي نأ هل زوجي
 . اهنم

 ةمالع اهل تناك نإ لاق 0 ةمالع اهل له ةجرتألا نع لئسبو : ةلأسم

 ةمالع اهل كلذ نوكي نأ بسحأ اهب فرعيو جرتألا نم اهريغ نم اهب نيبت
 ؟ ينغلل مأ ريقفلل نوكت نملف هل ليق

 نود د ريقفلل يهف هظم ىلإ عجري ام ةلزنمب تناك اذإ ددرعمس وبأ لاق

 . ةحابإلا ةلزنمب يهف هظم ىلإ هلهأ عجري ام ةلزنمب تناك نإو ٠0 . ينغلا

 ةقرخ يف تناك نإ مهاردلا ةطقلو رباج يبأ باتك نمو : ةلاسم

 ءاجف ةقرخ هل نكي مل نإ لاق نم لاقو ث هيلإ تعفد اهتمالعب لجر ءاجو
 امأف هيلإ تعفد اذكو اذك هتفص نم مهرد اهيف لاقف ةفورعم ةمالعب اهبلاط

 . ةمالعب كلت تسيلف اذكو اذك اهنزو لاق نإ

 وأ مهارد ةرشع اهنزو ةفصب دحأ ىتأ اذإ لاق نم لاقو هريغ نمو

 . ةمالع اهنإ لاق نم لاقف س كلذ يف فلتخي هنأ يعمق كلذك يهو مهرد
 يتأيو تامالعلا عمتجت ىتح لاق نم لاقو 4 ةمالعب سيل لاق نم لاقو
 هب دشي يذلا طيخلا ىنعي ءاكولاو سيكلا ينعي ءاعولا وهو نهتقصب
 . نهلك . امتجاب الإ ةمالع نوكي ال لوقلا ىلعف هب نزولاو
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 تسيل اهنأ ريع ةقرقتم وأ ةعمتجم مه ار ل طقل لجر يف : ةل اسم

 .اهي فرعت ةمالع اهل سيل اهب اودشي ال لاقف ؟ اهتمالعب فرعتف ةرورصم

 . اهب هبشت ةمالع اهل سيل اهنأل اهب قدصتي دايز وبأ لاقو
 لق هيلع بوتكم هنإ هل ليقف هفرعف ارانيد طقل نإف هل تلق : ةلأسم

 اهنإ ليق دق هنأ ىعم لاق ؟ ةمالع هذه نوكتأ كلذك وهو دحأ هللا وه

 . ةمالعب تسيل ليقو ،ةمالع

 دق هيق عضوم يق :وأ ةورعل ا دنع نم قش هيق ن اك ن ا كل ذكو هل تلق

 هللاو ةمالع اهنإ يل نيبي ال لاق ؟ ةمالع هذه نوكتأ كلذك وهو هل فصو
 . ملعأ

 ء ارمح وأ ء ا دوس ةقرخ وأ رمحأ وأ دوسأ ٩ هيق ن اك نإو هل تلق

 ةمالع نوكت نأ ينبجعي لاق ؟ ةمالع هذه نوكتأ كلذك وهو هيف نإ هل ليقو
 > كلذ لرق دق هنأ ىعمو

 نوكتأ كلذك هنإ هل ليقف اغوبصم وأ ًابدهم ًابوث طقل نإ كلذكو هل تلق
 هريغل هباشتب هيف باتري نكي مل اذإ ةمالع نوكت نأ ينبجعيف ؟ ةمالع هذه
 . بيرلا هيف لخدي

 نوكتأ كلذك وهو كلذك هنإ هل ليقو اذكو اذك هيف ناك نإ كلذكو هل تلق
 ؟ ةمالع هذه

 يف يه نم هنع اهتفص يف برستي مل اذإ ةمالع نوكت نأ ينبجعي لاق
 وه امتإ هنأل ةمالع نوكت نأ ينبجعي مل كلذ يف بارتسا نإو هدي
 ١ . ةنانئمطا

 نم ١ ذكو اذك اهيق وأ ةرهوج اهطسو يف قلؤل ةدالق طقل ن اف هل تلق

 اهيف عقت مل اذإ ةمالع نوكت نأ ينبجعي الف لاق س كلذك هنإ هل ليقف زوجلا
 .ةمالع

 ‘ اهنمتثي قدصتيو اهعيبي وأ اهنيعب اهي قدصتي ةطقللا نعو : ةلاسم

 هناق نيملسمل أ ء ارقق يف ءاش نإ ءاش ثيرح اهعضي زت اج كلذ لك لاق
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 . اهبحاص ء اج ىنم نماض

 ةميق ق تناك ا اذ ا هلل | ه دعس ] ددعس نب دمحم درعس يبأل تلق : ةل اسم

 اذإو ةنس هنس تفرع رعاسق مه ارد ةثالث اهتميق تناك اذ ا ةطقلل ١ ن ا صعي

 اهفرع هنود امف ًامهر د تناك ن ں او نيرهش تقرع نيمهرد اهتميق تناك
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 . رهس

 دقق . اهفرعي مك مهارد ةرشع ةميق لجرلا طقتلا اذإ تلق : ةلأسم

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةنس ليق

 ريثك وأ اليلق تناك اذإ دح اهفيرعتل له تلق 0 ةطقللا نعو : ةلاسم
 . ةنس هرثك أو هترثكو كلذ ةلق ر دق ىلع ليقو ةنس وهو ء اوس هلك ليق دقق

 ؟ فرعت مك ةميق دح ىلإ ةطقللا نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ةميق تناك اذإو ارهش تقرع مهرد ةميق تناك اذإ تقصو ام ىلعف

 فورعم دح كلذل سيل هنأ الا إ مه ارد ةثالث كلذكو نيرهش تقرع نبمهرد

 . ةنس ىلإ كلذ نأ لوقنف ادعاصف ة ةسمخ نم ريتكلا نمتلا اماق دودحم

 وأ تلق مايأ ةثالث فرعت لاق نم لاق 4 افالتخا ةطقللا ىق انأ تظفحو

 ربتعت لاق نم لاقو ي ترثك وأ تلق ةنس فرعت لاق نم لاقو ى ترثك
 . ملعأ هللاو هيف تطقتلا يذلا عضوملاو اهتميق

 هقرفي مث هب ودشي نأ ؟ هيلع مك ارانيد طقل لجر نع لئسو : ةلاسم
 وأ ادعاصف مهارد ةعبرأ ردق فرعي ليق دق هنأ يعم لاق ؟ ءارققلا يلع

 ىلع فرعي كلذ نود امو اريثك وأ اليلق ناك كلذ غلب ام غلاب ةنس تميق

 . هترتكو هتلق

 ليق دق هنأ يعم لاق ؟ نامزلا نم ةطقللا فرعت مكف هل تلق : ةلاسم

 لوقي ضعبو 0 ةنس هرثكأ ليق هنأ يعمو اهترثكو اهتلق ردق ىلع اهفرعي
 نم لوقي ضعبو ٧ ةبوبرم اهنأل اهفرع اهتفرعم كردي هنأ وجري مادام
 . كلذ وحنو ارهش هتميق وأ مهردو ةنس ادعاصق مهارد ةعبرأ
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 باب
 ةطقللا عيب ىخ

 نوكبو نمخل | هيل | إ ملسي الق ةطقل ةقث ريغ ينغ نم ىرتش أ نم ل اقو

 . كلذل ًانماض

 رخآلا ىلع نامضلا نأل ال : لاق ؟ ةايحلا يف عئابلاو وه هقرفيفأ تلق

 . هذفني هل سيلف هنم ىرتشا نمل نماض وهو
 رخآلا هذخأي ىتح مكاحلا ىلإ هعفري لاق 0 كلذ يف لعفي فيك تلق

 قيرفتب رخآلا رمأيو هيلإ ميلستلاب هرمأي مث نيملسملا نم ةقث هعم ذخأيو
 . ءارقفلا نم هقحتسم ىلع يشلا كلذ

 ملف هب هتفرعق هتطقل ءيش اذه لاقف هعيبي قلع هدي يف ريقف : ةلاسم

 عفتنا هعيبأ انأ اهف هذخأ يل اوزاجأف هنع نيملسملا تلاسف بر هل حصي
 ناك نإ : باوجلا ؟ ال مأ فصولا اذه ىلع هنم ىرتشي نأ زوجيآ 4

 ملع نم ىلعف نيقسافلا نم ناك نإو س هنم ءارشلاب سأب الف يقتلا نم ا نم
 . هينتجي ن ں أ هنم كلذ

 هتفرع دق هن و هطقل هنأ رقيو هعيبي مءع ىشل اي ءيجي لجر نعو : ةلاسم

 . معن : لاق ؟ هنم هيرتشا نأ يل زوجي له دحأ هفرعي ملف

 . ملع أ هلل او ةقث ةقث نوكي ن ن أ ال ا هنم ىرتشي ال : ل اق نم ل اقو : ةلأسم

 يذلا اهعاب اذإ ةطقتللا يف لاقو ةفاضا ةدايزلا نم هريمع نمو

 اهاطعأ ىل هنأل اهيف عئابلا ةرجأ نوكت الف اهب ادش نأ دعب اهطقتلا
 ةرجأ نوكت نأ زوجي ليق دقو “ ملعأ هللاو كلذ هنع أزجأ اهتاذب ء ارقفلا
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 باب
 ل .. كلذكو إ ةللا ل .. يخ

 فيرعت يفو وه نمل فرعب ال يمذلا يشلا

 نعو هللا همحر دمحم نب هللادبع دمحم يبا أ باوج نم هنأ دجوي اممو

 وأ لعن وأ بوثب امه ذإ قيرط يف ناريسي اضعب امهضعب نايلوتي نيلجر
 يخأ اي هايإ ينطعأ يل اذه امهدحأ لاقف 0 ءايشألا نم ءيش وأ ةراد
 هذه يف يعم امق ؟ ال مأ هيلع مهوتي الو هاخأ هيطعي نأ اذهل زوجيأ

 ضعب كلذ زاجأف فالتخاب اذه لتم يف ليق دق هريغ لاق . ظقح ةلأسملا

 . ضعب كلذ هركو

 هللا ىلص يبنلا نع يور هللا همحر دمحم يبأ عماج نمو : : ةلاسم

 كعاج ناف ة هنس اهفرع : لاقف اهطقل ةطقل نع يبارعألا هلأس امل ملسو هيلع

 نوكي نآ لمتحيف اهب عقتناف الإو هل يهف اهئاكوو اهصاقع فصوب اهيعدم

 هرم اف اريقف يب ارعأل ا نوكم ن ن ] لمتحيو اريسي ائيش طقتلا ىبارعأل

 . هرقفل اهب قحأ اذإ وهق اذهي عاقتنالاب

 ضعب لوقل لدع يدهاشب الإ ةطقللا عفدت ال قارعلا لهأ ضعب لاقو
 اذإ ىلوأ يدنع ةنسلا عابتاو ةنيبب الإ عفدت ال لاومألاو لام اهنإ انباحصأ
 . قيفوتلا هللابو لاومألا رئاس نم مكحلا اذهب ةصوصخم تناك

 ةطقل طقتلا نم ىلع ةطقللا يف انباحصأ قفتاو باتكلا نمو : ةلاسم
 يف اوفلتخاو ةلماك ةنس اهبر بلط يف ةغلابملاو اهفيرعت هيلع نأ ةرامأ اهل
 " ىوعد عم لدع يدهاشب الا اهعفد زوجي ال مهضعب لاقق اهميلست

 اهيعدمل مكحيو مكحلا هجو ىلع لقتنت نأ زوجت ال لاومألاو ى لام اهنال اهل
 ىلع لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور امل لدع يدهاشي الإ اهب
 . نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا يعدملا
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 ةطقللا نأ بهذن هيلإو لمعلا مهلوق ىلعو رثكألا مهو نوقابلا لاقو
 هبلع هللا ىلص يبنل ١ نالو س انلا لمع لقنل ا كلذ ىلعو > مكحب ةصوصخم

 . اهؤاكوو اهؤاعو وهو اهيعدي ءاج نم ىلإ ةطقللا ميلستب رمأ ملسو

 يبنلا لعج املف اهؤاكوو اهصاقع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو
 اهنأ ىلع لد اهب ءاج نم ىلإ ميلستلل ةبجوم تامالعلا هذه مالسلا هيلع
 ءادتقالاف مكحلا اذهب ةموصخم ةطقللا تناكو نيدهاشلا ماقم موقت
 . طلغلا هعم نمؤي ال نم ليوأت نم ىلوأ مالسلا هيلع لوسرلاب

 اهعفد قحتست امبو اهتفصب لجر هاتأق ةطقل طقل لجر نعو : ةلاسم
 تلقف هل اهنإ لوقيو اهتفصب رخآ لجر هاتأ نإف هيلإ اهعفدي ليقف ى هيلإ
 ؟ ناقصن امهنيب يه مأ امهنم اهقحتسي نم

 لاق نم لاقق س ةمالعلاب ةطقللا عفد يف فلتخا دقف تفصو ام ىلعف
 ال لاق نم لاقو ى سفنلا ةنانئمطا ىلع اهيف باتري ال يتلا ةمالعلاب عفدت

 ايتأو نانتا اهبلط اذإف س اهل بلاطلا اهيف فلتخي ملام ةنيبلاب الإ عفدت
 عفدلا زوجي الو ةهبشلا تعقوو ةنانئمطالا تلاز دقف اهايعداو اهتمالعب
 يف ريصتو اهعفدي ملامو ث افالتخا كلذ يف ملعن الو س ةنيبلاب الإ كلانه
 الإ تفصو ام ىلع اهعفدي الو طقاللا نامض يق يهف اهل بلاطلا زوح
 . ةنيبلاب

 فرعي مب : تلق ؟ هطقل نم ىلع فيسلا فيرعت يف تركذو : ةلأسم

 تفصو ام ىلعق ؟ فيرعتل ١ يف كلذ نم رك ذد امو دمغ وأ لصنب فيسل ١

 . اهقيرعتو ةطقللا ىق فلتخا دقف

 هباشتي ال امم ةدحاو ةمالعب اهيف اهل بلاطلا ىتأ اذإ لاق نم لاقق
 . هتمالع كلذف فايسألا ىق

 عقت كلانه مث تافلتخم تامالع ثالثب اهيف يتأي ىتح لاق نم لاقو

 هنأل مكحلاب كلذ نوكي الو ةنانئمطالا م اكح اي ل ١ كلذ نوكي الو كلد ةحص

 نكي مل ةنييل ١ اهيلع حص ق ] اهيلطي نم ء اج مت اهميلست يف امكح . ں اك ول

 ةمالعلاب تعقد اذإ اهنأ انباحصأ لوق يق مكحلاب تعقد دق اهنأل ءيش هل
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 ةمالعب هريغ ءاج اذإ امأو اهل طقاللا اهنمض ةنيبلا هربغ اهيلع حصأ مث
 عف دت ال ن ] بجوو ةمالعل ١ مكح فعض انهاه نمو ص .ء يش هل نكي مل اهيق

 . ةنانئمالا هجو ىلع الإ ةنيبلاب الإ
 اميف مهاردلا فيرعت يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري دقو

 : هيلا اهعقداف اهئاكوو اهئاعوو اهددع ةفرعمب كمء اج نمق بسحأ

 » ى اكولاو ء اعولاو ددعلا ةمالعب يتأي ىتح يأرل ١ لهأ نم لاق نم لاقو

 ال لاق نم لاقو س ددعلا وأ نزولا وأ ءاكولاو ءاعولا ةمالعب لاق نم لاقو
 . هق فلتخم هلك اذ دهو ةمالع نزول و ددعلا نوكي

 اهل ءاعولا مهاردلا تناك هنأ الإ ائيش هيف ظفحأ الف فيسلا امأو
 لصنلا ةفصب لصنلا يف ةمالعلاو فيسلا يف ةمالع هل دمغلا ناك ةمالع

 يف ليق ام لاثم ىلع ةمالع دمغلا نأ ال ا رظنلا يف جرخي الو حصأ يدنع

 حصت ىتحف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لوقلا اذه حص اذإو مهاردلا
 نم طايتحالا هجو ىلع الإ كلذ جرخي الو مئاقلاو دمغلاو لصنلا ةقرعم
 هنم اهمكح ناك ولو اهنم اهبحاصل صالخلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ةنيبلاب هريغ ءاج ولو اهنم ءىرب دق اهبحاص ناك كلذب
 وأ دمغلا وأ لصنلا ةفرعمب ىتأ اذ اف ةدحاو ةمالعي لوقي نم لوق ىلعو

 الو ةطقل هدنع نأ رهظي امنإف فيرعتلا يف لوقلا امأو 0 كلذ زاج :

 . ملعأ هللاو هريغ الو فيس اهنأ ركذي نأ يل نيبي

 بوذل ا فرعي فك تلق ؟ دح أ هطقل اذ ا بوتل ١ فيرعت نعو : ةلاسم

 ةطقل ه دد يف ن ] هفرعي امن و ةمالعب بول فرعي الف هقرعي ةمالع ي ايو

 ءاج نإف اهتفرعمب وأ اهتمالعب يتأيف اهتمالع فرعيو اهفرعي دحأ ناك نإو
 . هتمالعيب ءىشل هل فصوبو هل ا تملس اهتفرعمب ق أ اهتمالعيب لح ]

 طوقلم بوث هعم وأ ابوث طقل هنأ طقاللا لاق اذإ بوثلا ناك نإ كلذكو
 بوث هدي يف نأ فرعو بايثلا نم هريقل ةفلاخم تامالع بوتلا يق تناك

 بايثلا نم هردغ اهي فلاخي بونلا يف هتمالعب ىتأ نإف كلذ زاج طوقلم

 كلذب لدتسي ابوث هدي يف نأ فرع اذإ امأو ةمالعلاب عقدي هنإ ليق دقق
١ 
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 اهتمالعب ةطقللا تقرع اذإو ةطقل هنأ فرعو بوت هنإ فرعي مل هتمالع ىلع

 الو كلذ فرع نمل ةمالعلاب اهقاقحتسا يدنع لطب دقف اهتمالع ىلع لدو

 وأ هل اهنأ اعطق ةطقللا ىلع ةنيرلاي ال ا كلذ فرع نم ىلا ا اهعقد يعم نوكي

 . هل اهتوبث نم قحتست امب

 هجولا فيك تلق . ادحاو ارانيد وأ ادحاو امهرد طقل اذإ كلذكو تلق

 ارورصم ةقرخ وأ طيخ نم ةمالع رانيدلاو مهردلل نكي مل اذإو هفيرعت يف

 عقي ملامو ةنيبلاب الإ عفدي الو فرعي ال هنإ انباحصأ لوق ةماع يفف اهب

 وأ ءارقفلل هيف مكحلا ناكو ةنيبلاب الإ عفدلا هيف نكي مل ةمالعب فيرعت هيف

 . ةنيبلاب حصي ىتح أدبأ فيقوتلا

 ةمالع برضلا ككس نم مهردلاو رانيدلا ىلع ىتلا ةكسلا نإ ليق دقو
 انعم لوقلا رثكأ وهو ةمالعب سيل كلذ نإ لاق نم لاقو . هعفد اهب زوجي
 . ملعأ هللاو

 اهل سيل يتلا ةرثتنملا ةضفلا كلذكو رانيدلاو مهردلا نعو : ةلاسم
 لهأ نم ناك اذإ اهب عفتني نأ هل زاج كلذ طقل نم لكف اهب فرعي ةمالع
 نوكي نأ الإ هفرعي نأ هيلع سيلو ريقف ىلإ هملس طقل اذإف ةقدصلا

 دحأل سيلق ء ايشألا هذه نم ءيش وأ ساطرق يف وأ ةقرخ يق ارورصم

 دحأ هفرعي مل نإف هفرعي ىتح ءارقفلا نم دحأ ىلإ هملسي الو هب عفتني نأ
 .ءارقفلا ىلإ هملس اينغ ناك نإو هب عفتني نأ هل زاج ةقدصلا لهأ نم ناك

 يف ةرورصم تسيل ةرسكنم رين ان دو ةرسكنم مه ار دل ١ تن اك ن ا كل ذكو

 لوأ يف انفصو امك اهيق لعفيو اهفرعي نأ اهطقل نم ىلع سيلف ءيش
 ءيشلا اذه لثم ناك اذإ هنم اهطقل يذلا عضوملا يف اهفرعي امنإو ةلاسملا
 . فرعي امم ناك اذإا ريسيلا

 طقتلم ١ ن ا ٥ ر اتخن ي ذل و هلل ١ همحر دمحم يب ا عم اج نمو : : ل اسم

 ن اكو اهيق دعتم ريغ هيلع اهظقح يف اهيرل ًانستحم اهذخ ] ىلاإ ا دصق اذ ل ا

 لصوي امم تنتاك اذ ا ةنس اه اد ا هقيرعت دعي اهي قح أ وهق اهلكآيلف اريقف

 دعي اهي قدصت ًابنغ ن اك ن نإو ةدملا كلت ىلاإ ىقبي امم تن ذاكو اهتفرعم ىلإ
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 وأ اينغ ناك طقتلملا ىلع اهتميقب عجر كلام اهل حص نإو ءارقفلا ىلع ةدملا
 . رجألا اهبر راتخي نأ الإ اريقف

 نأ هل زوجي له اريقف اهل طقتلملا ناك نإ لئاق لاق نإف باتكلا نمو
 نإف س الوح اهفرع نوكي نأ دعب اهلكأي نأ هل زوجي معن هل ليق ؟ اهلكأي
 اهلكأي نأ هل زوجيو معن هل ليق ؛ اريقف ناك نإ اهلكأي نأ هتراول له لاق
 اذإ اريقف ناك نإ هيلع ةاكز لكاي نأ هل زوجي له لاق نإف اضيأ رقفلاب
 هل ليق ؟ اهلكأي نأ هل له دعب هدي يف ةمئاق يهو رقتفا مث اهزيمو اهلزع

 هئادأب الإ هيلع وه نيد نم أربي نأ هل زوجي الو هيلع اهنأل كلذ هل زوجي ال

 نأ هدعي نم هدلول له 4 ًأدلو فلخو تام ىتح اهدؤي مل ناف لاق ناف

 . كلذ هل زوجي ال هل ليق ؟ اريقف ناك اذإ اهلكأي

 حصي ملو هتمالعب دحأ تأي ملف هي ا ذىشو ًابوث طقل ي ذلا نعو : ةلآاسم

 . وه نمل

 هعيبي وأ ةعامج ىلإ وأ ءارقفلا نم دحاو ىلإ هعفدي هب لعفي فيك تلق
 . هللا ءاش نإ هل زاج لعف كلذ ىأف ءارقفلا ىلإ هنمث عفديو

 ملو فرعي ملف هفرع ن اف تلق . بوث وأ ةاش ةطقل همزل نمعو : ةلاسم

 هعيبيف نوملسملا لاق ام ىلع ءارقفلا ىلإ عفدي نأ بجوو هبحاص دجي

 ىلع بوثلاو ةاشلا ءارقفلا ىلإ عفدي وأ كلذ ىف زاج ام ىلع هنمث عفديو

 هل زاج لعف كلذ يأف اهعيبي الو اهتلمج

 اهبحاص اهفرع اذإ ةطقللا يف ىرت ام تلق نسحلا يبأ نع : ةلاسم

 . هل اهنأ اهاعداف ةقث ريغ وأ ةقث لجر ءاجف اهطقال ىنعي يدنع

 تفصو ام ىلعف ‘ ةنيب الو ةمالع ريغي هريل ا اهملسي ن ن ] دوجي له تلق

 همحر رقصلا ني نازع ةبواعم يبأ نع هنأ ءاهقفلا ضعب صعي نع اندجو دقف

 . هسقنل اهيعدي هنأل ةقثلا ىلإ ملست ال ةطقللا ىنعم ىق هنأ هللا

 هنأل هاوعدب ةقثلا ىلإ ملست ال ةطقللا نأ دارأ هنإ انعم ىذلا هريغ لاق
 . عجر ى مكحلا ىف انعم كلذو هسقنل اهيعدي
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 كلذ نع هللا همحر ىراوحلا ابأ تلاس ىنأ بسحف انأ امأو هريغ نمو

 كلذ يف ةوق سم رييغ نم ملعأ هللاو ةقثلا يف كلذ يل زاجأ هنأ بسحأو
 كل ناب امب الإ يلوق نم ذخأت الو باوصلاب ملعأ هللاو ةرم يف يتوقك
 .هباوص

 دارأ اذإ ضورعلا نم ةطقللا يق يدنع يذلا ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 وأ ء ادنلا هتميق فرعيو هموقي ىتح هقرفي نأ هل نكي مل اهفرعي نأ طقاللا

 اهفرعي ةميق نيب هريخيف مدقي اهير لعل هنأل هقرفي ذئنيح مث لودعلا ةميقب

 ةدوجلاو ناصقنلاو ةدايزلا يف فلتخت تناك اذإ لثم كردي ال ضورعلا نأل

 حص اذإ هبرل رييختلا عقي عقي مل ةميقلا ةفرعم ريغ ىلع اهقرف اذإو ةءعادرلاو

 7 ا ناكو طايتحالا ىنعم ىلإ همكح لازو ٠4 مكحلاب فورعم يش ىلع

 . ةبقاعلا رمأ يف تبثأو ملسأ ةقثلاب
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 باب
 قراسلا يت

 له نالف لام قرس هنأ يدنع رق أ لجر نع ًامشاه تلأسو : ةلاسم
 :لاق 2 ائيش قرس قرس اذإ ؟ هرس ىلا يشفي قراسلا ناك دقو مرغ ينمزلي

 كعاتم قرس هن ] يدنع رق ] نالف ن ن ] ع اتملا هنم قرس ي ذلل لوقي ن ] ىرن

 ن أ ىرن الف هيلع يدتعي قو ] قراسلا ملظي ن ن ] ع اتملا بح اص نم فاخ ناف

 . لكأ ام ردقب مرغلا هيلعف هنم لكأ نوكي نأ الإ هيلع ىرن الو ربجي
 يذلا يف : هنع تظفحو وجرأ اميف _ نسحلا يبأ نع : ةلاسم

 ثدحأ ام ريغ ببسب ثدحلا كلذ هيلع ثدحأ نم ىلع لطعتي ًاثذح ثدحي

 همزلي امنإ : لاق ؟ هببس ليطعتل هعيبي ام وأ ذخأ ام مرغلا نم همزلي ام
 . هذخأ ام نامض

 قرسنف هريغ ءاجف هكرت مث هقرسل تيب بقن لجر نأ ىلف : هل تلق
 بقن نم ثدحأ ام الإ هيلع ري ملف ؟ بات اذإ بقانلا مزلي ناك ام تيبلا

 . هريغ ذخ ا ام هبلع رذ ملو ر ١ دجل ١

 بهذ مث مهارد ةرشع لجر عم قرس لجر نع مشاه لئس : ةلاسم
 أربي ال : لاق ؟ رخآلا أربي له ةرشعلا هبحاص ىلع درف نيقراسلا دحأ

 مل نإف : تلق ث لح يف هلعجي نأ الا هنع ىدأ يذلا ىلإ هتصح يدؤي ىتح

 هيلعف هعم ذخأ ناك نإ : لاق ؟ هعم قرس ام عيمج همزلي له هبحاص طعي

 . هتصح هيلعف نيعيمج الكأو اهذخأ هبحاص ناك نإو اقرس ام عيمج

 مث لام ةميق لصو ءانب اهيلع ىنب مث ةبشخ قرس لجر نعو : ةلاسم
 ال هللاو داسف اهعلق ىف نإف اهنمث وأ ةبشخ اهاورش طعيلق س ةيوتلا دارأ

 . داسقلا بحي

 لجر ىلع عقر لجر نع هتلأسو : ير اوحل | يب ] نع بسح أ : ةل اسم

 نإ : لاق ؟ ًانماض عفر ىذلا نوكي له س هقرس هنأ ملعي وهو رمت بارج
 نم هيلع هعفر ناك نإو فصنلل نماض وهف تيبلا نم هيلع هعفر ناك
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 ١ هلمح ي ذلا ىلع ن امضل او ن امض هبلع سيلف قيرطل .

 معن : لاق ؟ هقرس هنأ املاع هيلع هعفر يذلا ناك ولو : تلق .

 غلبي ةقرس قرس لجر نعو حبسمو مشاه نع دجوي اممو : ةلاسم
 كلت لثم هلام نم ذخؤي له تام ىتح عطقي مل مث اهلكأف عطقلا اهيف

 مل اذإ هلام نم ذخؤي : اولاق ؟ عطقي مل اذإ هلام يف قح ال وأ ةقرسلا

 . ةقرسلا لهأل هلام يف قح الف عطق اذإف عطقي

 تام ىتح هل نجسلا يق سبحو دحلا تبثو ةنيبلا تماق نإف : تلق

 حبسم لاقو . ظقح يدنع سيل : ديلولا ويأ لاق . دحلا هيلع ماقي نأ لبق

 . لاق هيأرب ةقرسلا كلت لثم هلام نم ذخؤي

 ابوتكم هتدجو امم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم : ةلاسم
 لخدي لجر نع هتلآسبو هللا همحر - هللادبع يبأ نب نامثع هيقفلا طخب

 ملعي ناك نإو ةقورسم منغلا هذه لوقي نأ دحأل ٠ روجي له منغب قوسلا

 لوق نم يسفن يفو هلوق ليقي الو هل - روجي ال : ل اق ؟ ال م أ ليقي لهو كلذ

 . ةقثلا

 هجو ىلع رخآ لجر هضر اعق ل ام يرتشي ن ] ل ر أ الجر ن ںا اف : تلق

 ىرأ الو كلذ . روجي ال : لاق ء هي ملاع وهو مارح لاملا اذه نأ ةحيصنلا

 . هارتشا نمل لالح لام اذهو ةحيصنلا هيف مزلت ائيش

 : مارحلا تلق 2 ةكلهلا هذهام : لاق . ةكلهلا يف عقي الئل هحصتق تلق

 نأ فرعت تنأو الام كدلع فلخ كايأ نأ تيأرأ . مارحب اذه سيل : لاق

 ؟ ال مأ هلكأ كل زئاج هتايح يف لاملا اذه بصتغا كابأ

 هلح نم هذخأ كابأ لعل : لاق ؟ كريغ يف هللا كراب لوقت ام : تلق
 ىلإ نوجاتحي ال نيذلا ءاملعلا لودعلا الإ اهيف لبقي ال لاومألا هذهو

 هلام نم لكأي وهو الجر ني ع: لجر نع دمحم اي ] تلأسبو : ةلاسم

 . معن : لاق ؛ هيلع دهشي نأ هل له هلح ريغب لجر
٢٦



 ببسب ناك نإ : لاق ؟ همزلي ام عنتماو هل دهشي مل نإف : هل تلق

 دقو : لاق 0 ذخآلا هذخأ ام فصن نامض هيلعف لاملا فلت ةداهشلل هنامتك

 بلاطي نأ لاملا بحاصلو تلق ى لكلا نامض هيلع نأ ءاهقفلا ضعب لاق

 هيلإ عفدي مل نإف : تلق 0 معن : لاق ى لاملا مرغي ةداهشلا متك يذلا

 لصوو هل دهشف عجر ناف : تلق . معن : لاق ؟ نيمي هيلع له هدحجو

 . ثنحلا هنع طقسي : لاق ؟ هقح ىلإ لاملا بحاص

٢٢٧



 باب

 اهبصغن و باودلا قرس يك

 هنع لزن مث راهن نم ةعاس هبكرف هنذإ ريغب لجر ريعب ذخأ لجر نعو
 ىلع نامضلا : لاق ؟ امهتحت ريعبلا فلتو هابكرف هاوس نيلجر ىلإ هعقدو

 ريعبلا اذه نأ املع اناك اذإ رخآلل نيرخآلا ىلعو ريعبلا بحاصل لوألا
 هعقد يذلل ريعبلا اذه نأ امهدنع ناك امنإو كلذ املعي مل اذإو ى هل سيل
 . امهيلع نامض الف امهيلإ

 ريغب لجر ريعب بكر لجر يف ليقو : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 بكارلا ىلع هبحاصل نامضلا نأ : فلتف هبكرف رخآ ىلإ هعفد مث هنذإ

 نأ فرع دق ناك اذإ هيلإ هعفد يذلل اضيأ رخآلا ىلع نامضلاو لوألا
 الف هيلإ هعفد يذلل وه امنإ ريعبلا نأ هدتع ناك نإف ٠ هل سيل ريعبلا
 . هل هيلع نامض

 هتالص نأ هيف ىلصو ابوث قرس نميف رثألا يف تدجو : ةلاسم
 لدبلا هيلع نأ لوقلا رثكأ لوألاو ةمات هتالص نأ رخآ لوق هيفو . ةدساف
 . ملعأ هللاو ةرافكلا يف فالتخا الو لدبلا يف فالتخالا و ةرافك الو

 بكري نأ زوجيأ المج قرس لجر نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 قورسم لمجل ا اذه ن أ تملع اذ اف ؟ هبلع ل امح هلمحيو 4 دأرب لمجل ا كلذ

 هقرس نم ىلع م ارح وهو هتعقنم ىلع هنيعت الو ء يشب هنم هي عفتنت الف

 . هتقرسب ملع نم ىلعو

 تركذو - هللا همحر _ نسحلا يبأ نع هنأ يعم باوج نمو : ةلاسم
 ةبادلا نأ ملعي رومأملاو اهلمعتسي وأ اهنيكري ةيادب الجر رمأي لجر يف

 نامضلاف تفصو ام ىلعف ؟ نامضلا مزلي نم ةبادلا تفلتف رمالل تسيل
 ًايبص وأ رمكال ادبع رومأملا نوكي نأ الإ اهلمعتساو ةبادلا بكر نم ىلع
 كلذق نيغلابلا رارحألا نم رومأملا ناك نإف . رمآلا ىلع كلذف رمآلل ادلو وأ
 نأ الإ هعسي ال اميف هرمأ يف رافغتسالاو ةبوتلا رمآلا ىلعو رومأملا ىلع

٢٣٢٨



 ملو قحلا رومأملا طعي مل نإف مهناوعأل نيرهاقلا ةربابجلا نم رمآلا نوكي
 . رغاص وهو رمآلا ىلع وهف هب رقي

 ارهش هب ىلصو ابوث قرس لجر نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم
 بوثلا كلذ ىف ىلص امف تفصو ام ىلعف ؟ ال مأ هب ىلصي نأ هل زوجيأ
 امنإو ء اهقفل ا ضعي كلذ لاق دقو : ةرافك الو هيلع لدب الو ةمات هتالصقف

 . ذخأن اذهبو كلذ ريغ اذه ىف ليق دقو ى بوثلا كلذ سبل ام مرغ هيلع

 هرلع لمحو ًأريعب وأ أر امح قرس نمعو : ةمي دق ةروثنم نم : ةلاسم

 ال لطابلا نأ ملعي ىتح قراسلا نيع تمعن الو كلذ ءارش زجي مل اماعط

 . قحلا لهأ عم زوجي

٢٢٩



 باب

 ابح وأ ةلسف قرس نميف
 ةعارزلا نم كلذ ريغو هرذب من

 قرس لجر نعو يراوحلا نب لضقلا دمحم يبأ نع هنأ دجوي اممو
 ل ارأ ١ مث ‘ اضيأ ١ هلسفف مرص اهنم جرخو ةلخن تراص ىتح تش ثاعق ةلسق

 اهعذج نم جرخ ام دريو اهبحاص ىلع ةلخنلا دري : لاق س كلذ نم ةبوتلا

 . اهنم لغتسا ام دريو اضيأ لسقلا نم

 بحاصل رايخلاو اهتميق وأ اهلتم ةلسف دري ليق دقو : لاق هريغ نمو
 عذجلا نم جرخ ام دري كلذكو قراسلل رايخلا : لاق نم لاقو س ةلسفلا
 هيلع سيلق لوألا لوقلا ىلع امأو س رخآلا لوقلا اذه ىلع لسفلا نم هسفن
 مرغ الو هيف هيلع در الف ةلخنلا تحت وهو هضرأ يف جرخ ام امأو كلذ
 امأو لوألا لوقلا ىف ةلغلا در هيلع كلذكو . انملع اميق نيلوقلا دحأ ىلع
 . ةلغلا در هيف لمتحيف رخآلا لوقلا

 ام ف اهعض ا هنم ب اصأق هعرزقف ابح قرس لجر نعو : هنمو : ةل اسم

 هل يقابلاو قرس ام در الإ هيلع سيل : لاق نم لاقف . ةبوتلا دارأ مث قرس
 نإف ثرحلا كلذ نم باصأ ام ءارقفلا ىلع قرفي يقابلا : لاق نم لاقو 4
 اهلعجيلو كلذ ل بسحيلف د ل ام اهجالع يف ضرقتس ١ دقو اريقف قر اسل ا ٠, ناك

 . هلام نم هلك .يلا اف

 مث تييحق اهلسقق هابص يف ةمرص ذخأ يذل ١ يبصل ا امأو : ةلاسم

 فرعي مل نإو اهذخأ موي ةمرصلا ةميق هبلع نأ ليق دق هنأ يعمق ؛ غلب

 . ملعلا لهأ نم لاق نم كلذ لاق دقق 0 ءارققلا ىلع اهتميق قرف اهبابرأ
 هنم فالتإ اذهق فلأ امم ءيش يبصلا ىلع سيل نأ : لوقلا ضعب يفو

 . ى دنع

 ةبوتل ا د ارآ مث 5 ابح هنم ب اصأقف هعرزفقف ابح قرس لجر نعو : ةلاسم
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 يذلا بحلا لثم ايح هنم قرنس ىذلا لجرلا ىلع دري : لاق 0 عرز وهو

 لثم اذه سيلو ءيش هنم باصأ اميف الو عرزلا يف هيلع سيلو هقرس
 . اهنيعب ةمئاق ةلخنلا نأل ةلخنلا

 ضرأ يف اهلسفو ةلسف لجر ةلخن نم عطق لجر نعو : ةلأسم

 شعق ي ذلا نمضي له ةلخن تر اصو ةلسفلا تشاع مث ةلخنلا بح اص

 رظنيف اهمأ يف موقت معن : لاق ؟ ءيش ضرألاو ةلخنلا بحاصل ةلسفلا

 هذخأ ةشوعقم يهو اهتميق ىلع داز امف ةشوعقم يهو موقت مث اهتميق يف
 ريغ ةلسفلا ةميق هيلع ليق دقو : هريغ لاق ى علاقلا نم ةلسفلا بحاص
 . ةشوعقم اهتميق : ليقو 0 ةشوعقم

 نم لاقف هلام يف اهلسف مث هريغ لام نم ةمرص علق نمو : ةلأسم
 ام دربو لسف دق ن اك ا ذ ا اهنم جرخ ي ذل ١ مرصل ا دريو اه دري : ل اق

 . اهنم لغتسا

 . ةمرصل ١ بحاصل رايخل او اهتميق وأ اهظم ةلسق دري : ل اق نم ل اقو

 اهتميق وأ ةلخنلا دري : لاق نم لاقو 0 قراسلل رايخلا : لاق نم لاقو
 . قراسلل : لاق نم لاقو س ةلخنلا بحاصل رايخلاو

 نإف اهيف لودعلا فقيف ةلسفلا امأو : دمحم نب ىسوم لوقي : ةلأسم

 بحاص ىلع درو اهلسف يذلا اهبحاص اهذخأو تعلق نكمأو اهعلق اوأر

 اهعلق نكمي ال : لودعلا لاق نإو س اهقورع نم قلع ام ردقب ًانيط ضرألا
 لودعل ي أرب ةمرص نمت اهلسق ي ذلا ىلع ضرأل ١ بح اص ‘ تربكو

 : لاق نم لاقو م هضرأ يف تتبن اهنأل ضرألا بحاصل اهلاحب تكرتو

 هضرأ يف اهلسفو لجر لام نم ةمرص علتقا لجر نعو : ةلأسم
 ةمرصل | بح اصل له . مرص اهضر ا يف اشنو تريكو علقل ١ نم تعنتم او

 ؟ هتمرص ةميقو مرصلا ذخأي نأ

٢٣٤١



 مل وأ علقلا نم تعنتما امدعب نم تتام ةمرصلا نإف : تلق ى هتمرصل عبت
 : لاق ؟ مرصل ١ نمل اهلسق ي ذلا ضرأ يف اهلص أ يف مرصل ١ اشنو عنتمت

 مرصلا ةميق ةمرصلا بح اصل لهف : تلق ‘ ضرألا بحاص اهلسفقف ي ذلل

 . ةمرصلا ردق ىلع

 . ةلخنلا ةميق هل : نيملسملا نم ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلاسم

 بصغ لجر : تلق : خ ايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مرصل ١ ب احص ] ىلع دري : ل اق . ةرجش وأ هريغ ضر ] يف اهلسفو ةمرص

 موي : ليقو هعلق موي هتميق : ليق > هيق اوفلتخ ا ام ىلع مهمرص ةميق

 سيلو لسف موي هتميق مهيلعو ضرألا يف اهبابرأل مرصلا عديو مكحلا
 . ملعأ هلل او ةبصغب اوسيل مهنأل هعلق مهيلع

 باحصأ لاق : تلق ةلاسملا هذه رثأ ىلع هتدجو اممو : خسانلا لاق
 مهنأل ضرأل ١ بح اص ىلع سيل كل ذ : ل اق انمرص ذخأن نحن مرصل ١

 ول كلذ امن ا . هضر ] يف عضو موي مرصل ا ةميق هيلع امن او ةيصقي اوسيل

 مرصلا باحصألا لوقلا اذه ناك هسفن ضرأ يف مرصلا بصاغلا لسق

 . عرشل ١ ن ايي ب اتك ىلإ عجر > مويل ١ هتميق ا اش نإو هوعلق او اش نإ

 يف اهلسقو هريغل ةمرصلا تناك نإف (ا)ةلسف لسق نمعو : ةلاسم
 هلسقي مل وأ هلسف ناك مرص نم اهنم جرخ ام دريو اهدري هنإ : ليقف هلام

 ر ايخل و اهتميق وأ اهظم ةلسق دري ل اق نم ل اقو . اهنم لقتس اام دريو

 . ةمرصلا بحاصل

 . قراسلل رايخلا : لاق نم لاقو

 . مرص نم اهنم جرخ ام الو اهنم لغتسا ام در هيلع سيل : ليق دقو
 نم لاقو 0 ةلخنلا بحاصل رايخلاو اهتميق وأ ةلخنلا دري : لاق نم لاقو

 . قراسلل رايخلا: لاق

 .ةشوعقم اهبرل اهتميق هيلع : لاق نم لاقف تييحق اهلسف نإ امأو

 . ةشوعقم ريغو لاق نم لاقو

 ١ ( ةم : ةحسسيت ,فو .

 )١( رم : ةخسن يفو ٣٤٢



 . ةشوعقم ريغو ةشوعقم اهتميق نبب ام . لضف : لاق نم لاقو

 امم هيلع نامض الو اهفلتأ ا دق هنأل , ءيش هدلع ا لاق نم 0 . اهذخأ

 . فلأ

 نم لاقف ؟ هريغ لام يف اهلسفف هل ةمرصلا تناكو اغلاب ناك نإ امأو
 اهعلق نكمأ نإ : لاق نم لاقو ث نيط نم اهنم قلع ام دريو اهعلقي : لاق

 نمث ضرألا بحاص هيلع درو تكرت اهعلق نكمي ملو تربك نإو س اهعلق
 > لودعل | يأرب همرص

 نال بحلا لثم هيلع امنإ ليق دقف هلام يف هعرزف ًابح قرس نإ:امأو
 : لاق نم لاقو 0 هل يقابلا نوكيو هدر ىلع ردقي الو فلت دق بحلا
 رادتسا دقي ايف ناك نإف ثرحلا كلذ نم باصأ ام مهيلع قرقي ءارقفلل
 نم ملسي مل اينغ ناك نإو نادتسا اميف يقابلا نمث ملس كلذ ةعارز يف
 ىف هعرزو ةرذ صقن قرس نإ كلذكو ٧ هيلع نادتسا ام ناكو ائيش كلذ
 . . هل ةعارزلاو صقنلا ةميق هيلع نإ ليق دقف هلام

 هنأل ةلسفلا يف لوقلاك صقنلا يف لوقلا نوكي نأ ينبجعيف انأ امأو
 يظفل نم ائيش هيق تدز ينإف كلذ يف رظنيف هدر ىلع ردقيو نبعلا مئاق

 . هللا ءاش نإ ىنعملا نم جرخي الو

 لجر بصتعغ اذإو : هللا همحر دمحم يب ] عماج نمو : : ةلاسم

 ولو 7 هيح لثم بحل ا بحاصلو هل عرزل ١ ناك 4هسقن ضر ا يق هعرزق ابح

 اهيح اص اه دجوف تل اطو تمن مث هسفن ضر ا يق اهسرقق ةلسف بصتع ١

 اهتميق ذخأ ءاش نإو اهذخأو اهعلق ء اش ن ا رايخلا هل 0 ناف ء هنم ةبوصغملا

 . لاحلا كلت ىلع يهو

 رإق : هل ليق ؟ لخنلاو بحلا بصغ نبب قرفلا امف لئاق لاق نإف
 بحاصو هنيع باهذو هكالهل هبح ىلإ ريصي نأ ردقي ال بحلا بحاص
 تلاز امف لزي مل اهنع اهبحاص قحف نيعلا ةمئاق اهنأل اهيلع ردقي ةلسفلا
 . ملعأ هللاو هنيع ىف الإ ةموصخلا نكت مل ةمئاق هنيع

٢٤٢



 باب

 ةقرس هل قرس نميف

 ةقرس هل تقرس لجر نعو : - هللا همحر -هللادبع يبأ باوج نمو
 اذإ هعسي له اهيلع كنم ذخآ ام كيطعأ ىنأ هل نمضف رجات دنع اهباصأف
 عفدي نأ هيلع ىرأ ينإف ؟ هل هب نمض يذلا هيلإ عفدي الأ هتعاضب ذخأ
 . ةعاضبلا هيلإ عفدي نأ ىلع هب هل نمض يذلا هيلإ

 ةيشخ قرس لجر نع : ناورم يبأ ىلإ يلع يبآ باوج نمو : : ةلاسم

 ةيشخ اه اورش اهطعيلق ةبوتل أ د ارأ ١ مث ل : هتمدق لصو ء انب اهيلع ىني مت

 . داسقلا بحي ال هللاو اداسف اهعلق ىف نإف اهنمث وأ

 لجر نعو -هللا همحر - يلع يبأ بتك نم هنأ دجوي امم : ةلاسم

 ءام هاقسف امارح ءام بصتغاو ًالالح ءام هاقسف ًامارح موق لام بصتغا
 نم ىلع كلذ بيع امنإ : ىأرلا لهأ ضعب لوقي دقف ؟ كلذ طلتخاف ًالالح

 ىلإ كبيري ام عد نولوقي نورخآو 8 لكأو هنم ىرتشا نمل هوزيجيو هلعف
 انموق لاومأو س لاومألا يف ابرلا طالتخاو لاملا تيب هب سيقنو كبيري الام
 . لالحلا نم كلذ ىلع

 كلذ ىقسفق سانلا هايم نم قرسف عرزو لخن هل ناك نمو : ةلاسم

 الو ةرمثلا كلت هيلع مرحت الو ءاملا نم ذخأ ام نمضي هنإف لخنلاو عرزلا
 . ملعأ هللاو عرزلا

 لوقب ذخأن نحنو ث نالوق هيفف مارح ءامب هتعارز ,ىقس نمو : ةلاسم
 . هنم صلختي ىتح ءاملا كلذ نامض هيلعو هيلع بحلا مرحي ال : لاق نم
 نأ يل له ًالقب هي يقسيو سانلا ء ام نم ذخأي نميف هللاديبع يبأ نعو

 . يقاسلا ىلع نامضلاو زئاج : لوقو . ال : لاق ؟ هنم يرتش رتشا

٢٤٤



 باب

 ك كارتشالا يك

 نامضلا هيق بجب امم اهريغو ةقرسلا

 ىنعمب مهل ذخآلا ناكو هوعابف لجرل ابوث اوقرس ةعامج نع هتلأسو
 هدحو بوثلا نامض همزلي له ةبوتلا مهدحأ دارأو كلذ ىلع هوعاب مث دحاو

 موزل ىنعمل "7 فلتخي ىنعملا اذه نأ يعم : لاق ؟ صالخل ا د ارأ ا اذ ١

 ىلع هلك بوذثل ١ نامض مهنم دحاو لك مزلي : لاق نم ل اقف .ة ں امضخضل ١

 . ةتصح ردق ىلع ال ا مهنم دحاو لك مزلي ال : لاق نم لاقو . ل ارقنال ١

 ورمع د ارأ مث ورمع هفلتأف ورمع ىلإ ١ هملسو ديز هذخ ] نإ ا : هل ليقو

 امهنأ ١ جرخي هنأ يعم : ل اق؟ ءيش كلذ يف هيلع له ةبوتل او صالخل ١

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو دارفنال ١ ىلع امهنم دحاو لك اعيمج نانم اض

 دارأف ةيقاس وأ قيرط يف ًأثدح اوثدحأ ةعامج نع لئسو : ةلاسم

 ؟ هيلع عقي ام ردقب ثدحلا كلذ نم حلصي نأ هؤزجي له ةبوتلا. مهنم دحأ

 يف لخد هنإ مث هسفنب هتدحأ ام فرعي مل اذإ هنأ يعم : لاق
 هلك ثدحلا لازي ىتح صالخ ةفرعم يل نييب الف هلك ثدحلا يف كارتش ةيال ا

 مل هوعضو رجح ن اك م نإ ا كل ذكو هجرخيف هسفنب هثدح فرعي نوكي ن ن ] ال ا

 . ثدحلا عيمج ليزي ىتح صالخ هل نكي
 نم نوقابلا دارأ مث ثدحلا عيمج لجرلا اذه لازأ اذإف : هل تلق

 همزلام رادقم هيلع اودري نأ مهمزلي له ةبوتلا ثدحلا اذه هعم نيثدحملا

 وأ قيرطلا يف اوثدحأ ام ةميق اودري مأ ثدحلا ةلازإ يق مرقلا نم
 ؟ كلذ قحتسي نم ىلع ةيقاسلا

 ملا هنم عوطتلا ىلع ثدحلا لجرلا اذه لازأ ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 > ًامرغ مهنم ذخأي نأ هل سيلو ائيش هدلع اودري الو ةبوتل آ الا إ مهيلع نكي

 جرخم ال ةكراشم وأ موزل نم ههيشأ ام وأ مكاح مكحب هلازا ناك ن نإو

 . هل نامضلا نم اوأربي مل هجارخإب الإ اهنم مكحلا يف مهدحأل
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 ام بوتي نأ مهنم دحاو د ارأو اروث وأ ةاش اوحيذ موق : ةلأسم

 اهذخأ يذلا وه ناك نإف ؟ هبيصن وأ اهلك ةاشلا وأ روثلا نمث ؟ همزلي

 نإ لوقت امو . نمثلا نم هبيصن هيلعف هريغو وه ناك نإو هلك نمثلا هيلعف
 لك ؟ ضعي حبذو ضعي كسمأ ةعبرأ وأ ةتالث قأ نانتا قأ دحاو هحيذ

 ؟ هدحو حيذ يذل | حأ كسمأ يذل او حبذ يذلا هلك نمخلا مهمزلي ءالؤه

 . هدحو هيلعق اهوحيذق مهيلإ اهي ء اج يذل ١ امأو مهلك مهيلع يهف

 ل ارقنال ١ ىلع اهلك اهنمضي اهل حب اذل ا ليق دقو : ل اق هريمع نمو

 هتصح مهنم دحاو لك ل ارقنال ١ ىلع نمتل ا فصن اهوكسمأ ١ يذلا نمضيو

 . نمثلا فصن نم

 هللا هظقح ةكرب نب دمحم ني هللا دبع دمحم ىب ] نعو : ةلاسم

 الإ هيلع ري ملف مهعم وه لكأو اهوحبذو ةاش اوذخأ موق نع لئاس هلأسو
 . رافغتسالا

 يف هيلع نامض ال : لاق ؟ لكأ ام نامض همزلي سيل وأ : انأ هل تلق

 . ةتيم تراصو نامضلا مهمزل اهولتق نيح مهنأل ةتيملا لكأ

 اهلك اهنمضي اهل ذخآلا نإف تفرع يذلا امأ ملعأ هللا : ديعسوبأ لاق
 نمضي كسمملاو اهيف لصألاب ملع اذإ كلذ لثم اهل حبذلاو . مكحلا يف
 نماض اهنم ءيشل فلتملاو حباذلل اهكسمأ اذإ اريثك وأ اليلق ناك اهفصن
 امم ءيش ريغب اهنم ءيشل لكألاو ملعلا ىلع اريثك وأ ًاليلق ناك فلتأ امل
 . هب اوملع وأ كلذ حص اذإ اهبرل هلك كلذو اهنم لكأ ام ةميقل نماض انركذ

 - ري اج يب ] ني ىسوم نع ليقو : رقعج ني ١ عم اج نمو : : ةلاسم

 يطعي هنإ : لاقق ةبوتلا مهدحأ دارأف ةباد اوقرس موق يق -هللا همحر

 مكل اذه : لوقيو مهددع ردق ىلع ةصحلاب كلذ نم همزلي ام اهياحصأ

 . كلذ ريغ ربخي نأ هيلع سيلو

 ل ارأف ةب ١ ل اوقرس موق يفو : نسحل ١ يب ا عم اج نمو : : ةل امسم

 نم ء ءاهقفلا نم ا . نمو 0 هي احصأ ا وه عبتيو هلك اهنمث يطعي هن ا ةيوتل ا مه دح ا
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 ردغ ريخي ن أ هدلع سيلو مكل اذه لوقبو ى ع اوس هتصح ردق يطعي : لاق

 . كلذ

 هب اوبهذ املف هنامض مهمزلو المج اوقرس ةعامج يقو : ةلاسم
 يف هيلع بجي يذل اف؟ هرقع يذل ا ىلع بجي ام : تلق . . مه دحأ هرقع

 بجي ي ذل او هن امض مهمزلو لمجل ا كلذ اوقرس ند ذل ا هي احصأل همزلي هرقع

 اثدح هيف ثدحأو هلتق اذاف لمجلا هنم قرس يذلل لمجل ١ رقع نم هيلع

 . لمجلا برل وهف هيف هنامض هيلع بجيو

 مهدحأ ةبوتلا دارأ مث اهولكأف ةاش اوقرس نإ تيأرأ : تلق : ةلاسم

 : لاق ي ةاشلا نم ك ام نامض مهنم دحاو لك ىلع : لاق. اعيمج وأ

 نإف اهتميقل نونماض اهبحاصل لكلا نامض مهنم دحاو لك ىلع ليق دقو
 دارأو مهنم دحاو بات نإو . اهتميق اوطعأ اوصلختيل اوعاجو اعيمج اوبات

 . اهباحصأ ىلإ اهتميق ريخألا لوقلا اذه ىلع ىدأ ةبوتلاو صلختلا

 . مهنعو هنع ء ادألا نأل مهصصحب هئاكرش ىلع عجريو

 الو كلذي هرمأي ملو مهنع ١ ٥ ل ] اميف مهيلع عجري ن أ هل تيجو ا مل : تلق

 ؟ مهنع ى ر ] امي مهيلع عوطتمل ١ ةلزنمب اذ له ن اك الو مهنع يضقي ن ] هولأس

 ىضقف هبلع ني ل ء اضقي ن ں اسنا إ ىلع عربت نم : : نوملسم ١ ل اق دقو

 نع طقسي ن ں امضل ا م ں أ هنع اضوع ذخأيل هنع ىضق ق ] هرم ] ريقي هنع

 ؟ هنع ىضقلملا نع ىضاقلل ءىش الو هنع ىضقملا

 ةدحاو نيع نم دحاو لجرل دحاو قحي لصألا يف ء ءانمض ءالؤه : لاق

 اذ له ن امض . مهمزل نكي ملو مهيلع ي ذل ١ قحل ١ أ ده عف ل نم نوعنتمم مهو

 لمحتم | نيال | ليبس سيلو ة هعس كلذ يف مهل نوكيف هيح اص رمأب قحل ا

 . بصاغلا ىلع هجرخي "لذي مل نم ةلزنمب

 ىلإ اهتميق وأ ةبادلا هذه نمن ذ ميلست مهدحأ دارأو اودارأ ناق : تلق

 كلام نم هنامض ينمزل امم يلع بجو كل قح اذه لوقي ؟ فيك هبحاص
 .ةصتلا هقرعب الو
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 باب
 رتكأ وأ ادحاو ناك ةقرسلا نم صالخلا

 ةاش مهنم ناسنإ ذخأف اوعمتجا رقن ةتالث يف نسحلا ويأ لاقو

 . ةبوتلا اودارأ مث اعيمج اهنم اولكأو رخآلا اهحبذو مهدحأ اهكسمأف
 نإو ى ةاشلا فصن نامض هيلعف ةبوتلا ةاشلا كسمأ يذلا دارأ نإ : لاقف
 در لكآلاو كسمملا بات نإف . ةاشلا ةلمج نامض هبلعق ةبوتلا :. دارأ
 ام ردق اعيمج امهيلع دري نأ لكآلا ىلعو نمثلا فصن حباذلا ىلع كسمملا
 . لكأ

 ذاجلاف هنم لوانتي رخآلاو ةلخنلا اَج امهدحأ نأ ول كلذكو : لاق
 امهناعأ وأ لمح وأ رخآلا لكأ امو كسمملا ةلزنمب لوانتملاو حباذلا ةلزنمب

 . ةاشلا ةلزنم ىلع نماض وهف

 اذه نإف هيلع هعفرف ائيش هنم ذخأف لجر لزنم لخد ول امأو : لاق
 . هيلع ةبوتلا دارأ نإ رخآلا درو هتلمج نمض بات امهيأو نافصن امهنيب

 نم هيلع هعفر اذإ امأو تيبلا نم هيلع هعفر اذإ اذهو : هريغ لاق

 عفارلا ىلع نامض الو ةبوتلا هيلع ليق دقف جراخ

 (١)أههدحأ دارأف اهولكاف ةاش اوقرس موق نعو : رثألا نمو : ةلأسم

 فاخي نأ ىسعو رمألا لصأ هملعي الو هيلإ يدؤي نأ هل زوجي له ةبوتلا
 عقديق هتصحي ءيجي هنأ ينغلب : ديلول اويأ لاق 2؛ ةر ادل ا عيمجب هذخأي نأ

 لوق اذه . ربخي الو مكل وه لوقيق اذه ني ] نم : اولاق نا اف ربخي الو مهيلإ

 رق ] نا اق . . مكل ن اك ٥ اد ا هل ١ مكقزر قنذر ل اقف : ىسومل ليقو . ىسوم

 هيلع نكي مل مهنع رتسي ن ] اود ارأ ا ٠, نإ هلك نمنل اي هوذخ ] مشاه ل اق مهعم

 . هتصح الإ

 اوراص مهلك اوناك اذإ : لاق نم لاقو 0 اذه ليق دقو : لاق : ةلاسم

 هتصح مهنم دحاو لك ىلع امنإف دحاو نود دحاو اهذخأي ملو اهذخأ ىلإ

 لوقلا اذهو ضبق امل نماض مهنم دحاو لك ن رال مهددع ردق ىلع اهنم

 ىلع نونواعتم اهتلمجل نونماض مهنأو ارجت ال ةيادلا نأ هبحاص ةجح

 . موقلا دحأ دارأف : ةخست يفو )١(
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 ردقي هئاكرش ىلع عجرو هقحي ه ذخأ اهبحاص ذخأ ءاش امهيأق اهذخأ

 . عيبلا ةلزنمب سيلو . كلذ نم صصحلا

 مهنم دح او لك نمضي ىتح عيبل ١ ةلزنمب هن ] لوأل ١ بح اص لوق نمو

 اعم اهضبق ىلإ اوراص اذإ اريثك وأ اليلق اوناك ةاشلل ذخألاو عيمجلا نع
 > اذه مهيف لوقلاف

 حبذلا دنع اهل كسمملاو اهلك اضيأ اهل نماض وه هريغ وأ اهل اذخآ ناك

 . اورثك وأ اولق فصنلل نماض وه

 نإف ادحاو ناك نإ فصنلا كسمملا ىلع : لاق نم لاق هريغ نمو
 نماضف اهنم لكآلاو ءاوسلاب نونماض كسمملاو حباذلاف رثكأ اوناك
 لكو كلذ اوملع اذإ لكأو معطأ امل نماض اهنم معطملاو \ لكأ ام عيمجلل
 سيلو ل ارفنال | ىلع كلذل نماض وهف هريغ ىلإ هفلتأق ءىشب اهيق ناعأ نم

 امنإف ()مكحلا ىف اعيمج اوعمتجا نإف . ةدحاو ةميق الإ لاملا بحاصل
 ذخآل ١ اهب ذخأ ةاشلا بر ء اش ن اق انفصو ام ىلع ةروتل | عم مهيلع مكحل ١

 ذخآلا مهنم سفنأ ةرشع اهلكأ نإف 8 انفصو ام ىلع هيلع عيمجلا درو اهل
 اذإا انهاه نامضل ١ امناف عيمجل ١ اهلكأ نأ ىلإ تراصو فلتم و حي اذل او

 . مهنم دحاو لك لكأ ام ىلع اوعمتجا

 دحاو لك نمضي امنإف نيفلتملا وأ كسمملاو حباذلا اهب ذخأ نإ كلذكو
 نإو مراغل ا كلذل هنامض همزل امم لكأ ام ردقب كلذب ذخأ نمل ةلكألا نم

 الو فلتإ هنأل هبحاص ىلع لكأ امب مهنم دحاو عجري مل ةلكألا اهب ذخأ

 . فالت ا وأ داسق وأ حي ذ وأ ذخأ نم هوجول

 الو ةتيملا ةلزنمب تحبذ اذإ ةقورسملا ةاشلا نإ ليق دقو : هريغ لاق

 نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ةتيم اهنأل اهبحاصل اهنم لكأ نم ىلع نامض
 ةيكذ يهف هتحيبذ زوجت هنإ لوقي نم لوق ىلعو هتحيبذ زوجت ال قراسلا
 . . ملعأ هللاو لكأ ام اهنم نمض اهنم لكأ نمف

 . ةيوت وأ مكح : ةحست ) ( ١
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 الإ اهقح ام ةنيمس ةاش نالق عم : دوعق ةعامجل لاق يذلاو : ةلاسم

 وأ ةاشلا كلت تقرسقف نيمهتم ريغ وأ نيمهتم ةعامجلا ناكو اهلكأ نم
 ىلع ةلالد الو اهب ءارغإ دري مل اذإ هنأ يعمف 0 ةعامجلا هذه دحأ اهقرس
 نم هل زوجي هجو ىلإ هتين فرص اذإ هيلع نامض ال نأ وجرأف اهذخأ
 هيلع فاخأق نيملاظلل اهيلع ةلالد وأ اهب ءارغإ دارأ نإو ى قحلا هوجو
 . كلذ يف رظناف اهب هارغأ وأ هلد نمم دحأ اهذخأ اذإ نامضلا

 قرس لجر نع _ هللا كمحر - تلأس : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 يعد يذلا اهكسمأف هعم ادحأ اعد مث ةاشلل ذخآلا وه ناكو لجر ةاش

 دق نمم سانلا نم امهريغو اهالكأ مث اهذخأ يذلا اهحيبذو ةاشلا ىلاإ

 نأ اهحبذو ةاشلا ذخأ يذلا دارأ مث ةاشلا هذه ببس ناك فيك فرع
 ام ىلعق ؟ لكأ ام ةصح همزلي وأ اهلك ةاشلا نمت همزلي ىرت امق بوتي

 بحاضل هلك ةاشلا نمت 5 هيلع اهحيذو ةاشلا ذخأ يذلا اذهف تقصو

 هذه نأ اوملع نيذلا ةاشلا هذه محل نم هعم اولكأ نيذلا وه قحليو ةاشلا

 . اهقرس وه ةاشلا

 ناك ةبوتلا نيرخآلا نم دحاو دارأو ةاشلل حباذلا اذه مرقغي مل نإو

 اهكسمأ يذلا الإ ةاشلا بحاصل ةاشلا هذه محل نم لكأ ام نمث هيلع

 اهبحاصل ةاشلا هذه نمت فصت هيلع ناك ةبوتلا دارأ اذإف اهحبذ يذلل

 نإو ةاشلا بحاص ىلإ نمتلا ىدأ اهحبذو ةاشلا ذخأ يذلا ناك ناق

 نمتل ١ اودؤي مل اذ ١ كلذكو 4 نمخثل ١ ىد ] دق ناك اذ ا اوئرب كلذ نم مه أربا

 . هللا ءاش نإ اوئرب ةاشلا بحاص مهأربأف

 لجر لزنم لخد لجر نع : اضيأ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ناطلسلا هرمأ غلبو ةّياد وأ الام ةئاملا كلتب ىرتشاف مهرد ةئام هنم قرسفقف

 تيب نم اهقرس ىتلا ةئاملا كتب هارتشا يذلا لاملا ذخؤي له هدي تعطقف
 ؟ لجرلا

 ةقرسلا دجوت نأ الإ هيلع مرغ الف قراسلا دي تعطق اذإ اولاق دقق

 قرسلا دعب وأ قرسلا لبق لاملا ىرتشا ءاوسو قراسلا دي يق اهنيعب
 هيلعف قراسلا دي عطقت مل نإف نوهأ وهو قرسلا لبق اندنع لاملا ءارشو
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 باحصأف اهنيعب مهاردلا هذهب لاملا كلذ ىرتشا ناك نإفق ث مرقلا
 كلذ مهلف مهمهارد اودارأ نإو ى كلذ مهلف لاملا اود ارأ نإ رايخلاب مهاردلا
 لاملا وأ مهاردلا نيب مهاردلا باحصأ ريخي نأ هيلعف ةبوتلا وه دارأ نإو 4

 ىلع لاملا ىرتشا قراسلا ناك نإو 0 اهنيعب مهاردلا هذهب ىرتشا ناك نإ
 . مهاردلا هيلعو هل لاملاف لاملا نمت نم اهقرس يتلا مهاردلا ىطعأو هسفن

 ىرتشا ام وأ مه اردلا هدي يف ن اك اذإ هنإ : لاق نم لاقو هريغ نمو

 مكحلا يف اذه امنإ: لاق نم لاقو ي عطقي مل وأ عطق كلذ در هيلعق اهب

 نم صلختي ن نأ هيلعف هللا نييو هنيب اميق امأو هيلع هب مكحي يذلا ره اظلاي

 مل وأ اهب ىرتشا فلتت مل وأ مهاردلا تقلت عطقي مل وأ عطق هلهأ ىلإ كلذ

 الو ءيش اهنم هدي يف قبي ملو مهاردلا تقلتو عطق اذإ امأو س اهي رتشي

 . رهاظلاب مكحلا يف كلذ درب هيلع مكحي الف اهي ىرتشا امم

 تبثو قرسلا يف اوكرتشاو اوقرس موق يف ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 كارتشالا ناك اذإ هنأ يعمف : ةبوتلا مهدحأ دارأ مث كارتشالا مكح مهل

 دارأ نإ لوقلا ضعب يف نأ بسحأف كارتشالا نم هبشي ام وأ مهلك مهنم
 . نيثدحملا ددع ىلع هتصح هيلع تناك ةيوتلا مهدحأ

 كلذ نامض هيلع ناك بات اذإ هنإ : لوقلا ضعب يف نأ بسحأو
 ذخآلا نإ لاقو ى مهنم دحأ الو ائيش اودأ دق اونوكد مل اذإ هلك ءيشلا

 . اهل نماض حباذلاو اهل نماض لزنملا نم ةاشلل
 اذه نأ ملع دقو رخآلا بات مث باتو اهنمث امهدحأ ىدأ نإف : هل تلق ِ

 ىعمو فرعأ تسل لاق ؟ ىدأ ام فصن هيلع دري نأ هيلعأ هلك نمتلا ىدأ

 كلهتسملا ىلع ناك هلك نمثلا ىدأف رخآلا باتو حباذلا اهكلهتسا اذإ هنأ
 تلقتنا دق اهنأل مكحلا يف هادأ يذلا اهنامض نم همزلام هيلع دري نأ اهل

 . هدي ىلع تكلهو اهمعطأ وأ اهلكأ وأ هدي يف تناك اذإ هيلإ

 لحتسي نأ هيلعأ نامضلا نم همزلام اذه ىلإ ىدأ نإف : هل تلق
 مهقح ىلإ اوراص دق موقلا نأل كلذ همزلي ملف ؟ ةاشلا باحصأ

 ًالخن لاملا ناكو هناقرسي لجرل لام ىلإ اقلطنا نيلجر نعو : ةلاسم
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 مث اعيمج هالمحو رمتل ا هنم لو انتي اذه ن اكو لخنلا دجف امهدحأ علطف

 . ةبوتلا امهدحأ دارأ

 لمحي مل نإو لاملا بر ىلإ هدحو لمح ام هيلع : لاق ؟ همزلي ام تلق
 ملعي نأ هيلعو ةبوتلا الإ هيلع سيلف لخنلا دج يذلا هبحاص هلمحو ائيش
 لكلا وه لمح نإو . اذكو اذكب نالف ىلع ةداهش هل يدنع نأ لاملا بر

 ىلع تددر دق يتأ هعم قرس يذلا بحاص ملعيو لمح ام در هيلعف
 ةبوتلاو صالخلا ديري هبحاص لعل هرمث نم تلمح دق ام لاملا بحاص
 نمض ام درو بات دق لخنلل داجلا ناك نإو . لخنلا دج نم همزلامم
 ذج يذلا هبحاص ىلإ رمتلا نم لمح ام در اذه ىلع ناك لخنلا بحاصل

 . لخنلا

 اولكأ نيذلا ربخاو هريغو وه اهلكأو ةباد قرس لجر نعو : ةلأسم
 لجرلا اذه دارأ مت اهولكأي نأ لبق كلذب مه اوملع وأ ةقورسم اهنأ هعم
 وأ اهباحصأل ةاشلا نمت مرغ ةبوتلا دارأ اذإ تفصو ام ىلع اذهف . ةبوتلا

 دحاو لك هعم اولكأ نيذلا وه عبتاو اهقرس ىذلا وه ناك اذإ اهم ةاش

 ٠ هتصح ردقي

 وه اهلكأف اهذخأي نم اهيلإ لسرأ الجر ةباد ىلإ لسرأ يذل ا كلذكو

 هيلع مرغلاق هدلو وأ هدبع لتم كلمي نم لسرأ ناك نإف هيأرب اهذخأ نمو
 يق ناكيرش امهف كلمي ال نم لسرأ ناك نإو 0 ةاشلا باحصأل ةصاخ

 ردقب ةاشلل ذخآلل هل لسرملا مرغيو موقلل ةاشلل ذخآلا مرغيف ةاشلا هذه

 مث ابوث قرس نمعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 هنم هقرس يذلا قراسلا اذه ىلإ هدربأ هدر دارأو ٦ قراس هنم هقرس

 . قراسل ا ىلاإ هدر هل زوجي الق هقرع نإ : لاق ؟ يونثلا بحاص ىلا حأ

 ًابلس اوبلط دق موق ىلإ يتأي لجر نعو : خايشألا باتك نم : ةلاسم
 معن نولوقيق ؟ اذكو اذك متذخأ متنأ : مهل لوقيف يقتي نمم لجرلا كلذو

 هل مهلوق ناكو هلهأ ىلاإ هدرق هذخأف 0 هذخق اذكو اذك عضوم نم ه انذخأ

٢٣٥٢



 قورسملا موقلا ىتأ نإف : تلق . هنم هذخأ نم ىلإ هدري : لاق ؟ هل ةيقت
 عقد ةمالعلاب اوتأ اذإ : لاق ؟ بلقلا هيلإ نكسيو كلذ ىلع لدت ةمالعب مهل
 تفتلي ال كلذ : لاق 0 قرولا ربخب اوتأف مهارد كلذ ناك نإف : تلق ء مهيلإ
 . ةفاضملا ةدايزلا تضقنا هيلإ
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 باب

 دجب وأ هتيب يف وأ هل ةلخن علاط وأ ةعرز يف أناسنإ دجب نميق

 همهتي يمذلا كلذ هابشأو شيشحلاو لبنسلاو بطرلا نس هدنع ائيش
 كلذ هبشأ امو كلذ مكح نوكي فيك هب

 ىلإ هدي دمي هآرو 0 ةمادقم هل ةلخن ىلع الجر ىأر لجر نع لئسو
 يذلا ينطعأ : ةلخنلا بحاص هل لاق ردحنا املق هيايث يف عضيو قوذعلا

 :ديعسوبأ لاق ؟ بطرلا نمل : لاس بطر وه اذإف هبايث يف ام هل بصق يل
 . يل يذلا ينطعأ هلوق ىلع اذه جرخيو هي هيلإ ملسملل وه

 هل ةلخن قرسي ادبع كردأ لجر نعو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 هلخن ةرمت ذخأيو هبرضي نأ هعسي الف ؟ هرمث ذخأيو هبرضي نأ هعسي له
 دبعلا رقأو . ارمت دبعلا دنع دجو نإو ناطلسلا ىلإ قراسلا برض امنإف
 وأ هتلخن نم رمتلا كلذ نأ ملعي ىتح دبعلا رارقإ زجي مل هتظن نم اذه نأ
 امنإو هبرض زوجي الو غلابلا رحلا رارقإ زوجيو 4 هديس يأرب كلذ نوكي
 نوكي نأ الإ هبرض ةيد هيلع ناك هبرض نإف س مكاحلا ىلإ قراسلا برض
 . هنم كلذ عزني ىتح هيلع ردق امب هدهاجي هنإف هتقرسب عنتما

 يف دجو لجر نعو : نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : : ةلاسم

 ايصق هترذ يق ىأرو ًايلخم هدنع دجوو ةرذ قورع هعم دجوو الجر هترذ

 هل سيل : لاق ؟ ال مأ كلذ هل زوجي هنم قوذلا ذخأو لجرلاب قلعتف امئاق
 نأل هترذ نم سيل ءيش هيق نوكي نأ نكمي دق هنأل قوذعلا ذخأ مكحلا ىف يف

 نأ الإ اهيف لوخدلا نم ىلوأ ةهبشلا كرتو دجو ثيح نم قرسي صللا
 . هنيعي كلذ ذخأيو عطقي هاري

 نأ ةرذل ١ بحاصل روجي ؟ ) ےضم و قوذعلا رثنو هنم } اجخ : ناق : تلق

 مل نإو هقرع نإ اهبرل اهظفحيو اهذخأي معن : لاق ؟ ال مأ قوذعلا ذخأي
 . ةقورسم تناك اذإ ءارقفلا ىلع اهب قدصت هفرعي

٢٥٤



 ؟ ال مأ كلذ ذخأ هعس هترذ نم قوذعلا كلت نأ رقأو هكردأ ناف : تلق

 يف بتري ملام مكحلا يف هذخأ هل زاج رخآل هدي يف امب رقأ غلاب لك: لاق
 . هرارقإ

 مأ اهذخأ هعسي هترذ نم قوذعلا نأ رقأو اكولمم ادبع ناك نإف : تلق
 . هرارقإ زوجي الو دبعلا دي نم كلذ ذخأ هعسيالال : لاق ؟ ال

 لاق ؟ همزلي ام اهذخأ نإف ؟ ال مأ اهذخأ هعسي ًابيص ناك نإف : تلق
 نأ ال ا ا هيلإ هنم صلخت ائيش يبصلا دي نم ذخأ نمو رارقإ يبصلل سيل

 . ءارقفلا ىطعأ ملعي مل نإو هنم قرس نم ىلإ هعفديق هقرس هنأ ملعي

 ملو يل ةلخن فرخي أدحأ تدجو ناف : تلق درعس يبأ نع :: ةلأسم

 كلذ بحأ ام ال : لاق ؟ هدهاجأ نأ يل له كلذ يف ينراشتسا هنأ ملعأ

 ىلع يدنع ةده اجمل 3 زوجت الو كنع ب اغ اميف هل زوجي ةجح هل لعل

 1 يف نيثدحملا نم ةجحلا مدعو رذعلا عاطقنا دعب ال ا ل اومألا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ى ةفاضملا ةدايزلا تضقنا

 يف وأ ةفورخم هتلخن دجوو هتلخن ىلع ادحأ دجي ىذلا امأو : ةلاسم

 هنم كلذ ني اعي الو ةعولقم وأ ةفولعم وأ ةزوذجم ىهو هر امث نم ءىش

 مكح هيلع بجوي امم يدنع كلذ سيلف هيلع حصي الو كلذب رقي الو ةنياعملاب
 . ههبشي امم سنج هدي يق ناك نإو نامضلا
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 باب
 لعفلاب نامضلا يق

 بصاغلا ضباقلا يكو

 . فلتق هبكرف رخآ ىلاإ هعقد مث هنذإ الي لجر ريعب بكر لجر يف لقو

 هيلإ هعفد يذلل اضيأ رخآلا ىلع نامضلاو لوألا بكارلا ىلع نامضلا نأ

 يذلل ىه امنإ ريعبلا نأ هدنع ناك نإو هل سيل ريعبلا نأ فرع دق ناك اذإ
 . أدبأ هيلع نامض الف هيلإ هعفد

 ىتح هدي يف يقبف ضاخم نبا ًاريعب قرس لجر نعو : ةلاسم
 دري نأ هيلعف ؟ ضاخم نبا وأ ينث قراسلا ىلع ام ريعبلا كله مث

 . تام موي هررعي لثم ًايتث

 نم هيلع هدر مث هرمو هعرزق ل ام لجرل بصتغ ١ لجر نعو : ةل اسم

 يذل ا مداخ ىلع عق وت بوصغمل ا اذه ن و مهرد فلأ ةميق هنم رمت ن ] دعي

 عاب دق هنأ كلذ رتسو هسقنل اهذخأو مهرد ةئامثالثي اهعايق ةياد وأ هيصعغ

 ام لبق نم اهضيق دقو مهرد ةئامثالثب امداخ عاب ى وأ ةر اد نالف لام نم

 . لطابلا ليبس ىلع هلام نم لغتسا

 لعق دق اميف ًابيصم عئابلا اذه نوكي له : تلق . ةفصلا هذه ىلعف
 هلام بصغ دق ن اك نم ىلع ةجح م اقأ دق نكي مل ولو ؟ ذخأ دق ام هل لحو

 ؟ عئ ايل ا اذه ة افو ليق نم هت ابح يف

 ناك نإ بوصغملا اذه رمأ يف هب ذخأن يذلاف تقصو ام ىلعفق

 ءيش ىلع ردق مث هنم افوخ هلام هلأسو هيلع جتحي ن أ قيطي ال هل بص اقلا

 ءيشل ا كلذ ةميق فرعي نمم نبلدع نبلجر اعد مث هذخأ ارس هلام نم

 ايصقتسي ىتح عونلا كلذل امهتميق يق ادهجي نأ امهلاسقف هضيق يذلا

 الو هالغأو هنمث نم نوكي ام ىصقأ وهو اذكو اذك هتميق الوقيو هتميق ىف

 دعب هعيب دارأ مث كلذ ىلع هضبق اذإف ةميقلاب ذخأي مث هب ديري ام هاربخي
 هل زاج كلذ

 ىنثأ
 هيلع د
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 نيدهاش ةريرسلا ىف دهشأ اذكو اذك هيلع ىقبو اذكو اذك هبصغ امم
 هل دهشأ دق نوكيف ى صالخلاو ةبوتلا ىلإ اموي عجري بصاغلا لعل كلذب
 نم فاخو هلك اذه نع رصق نإف كلذ هنع عفتري نأل هلام نم ذخأ امب

 ىلإ هراهظإ هنكمأ الو ةميقلل لودعلا نم دحأ هنكمي ملو هتايح يف بصاغلا
 مل اذإ رصق دقف لضفلا هدنع ناك ىتح هنمث ىف وه ىضقتساو سانلا
 هنمث بهذأو كلذ يف دهتجاو هعاب نإف انفصو امك ةميقلا ءاغتبا يف دهتجي

 هعم نكي ملو هنم ناك امب رقأ توملا هرضح املف كلذ يف ىضقتساو
 نإ صالخلا هل انوجر هتبوت يف قدصو اهعاب يتلا ةعلسلا نمث نم ةلضف
 ملو هلهجب كلذ لعف ناك اذإف رمتلا نم ةلضف هعم نوكي نأ الإ هللا ءاش
 دقف هعاب ناك امنيح ةلضف هنمث يف سيلو توملا دنع رقأو ةميقلاب ذخأي
 . هللا ءاش نإ كلهي ال اقداص ناك نإ وجريو بصاغلا ىلع هل وه امم ذخأ

 ملعيو هنيد ردقب لام هلو نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإ ليقو : ةلأسم

 هرجحي ملام هذخأي نأ هل زاج هنيد نم كلذ هاطعأ نإ اف ًانيد هريغل هيلع نأ

 هريغل ًأقح هيلع نأ ملعي وهو هقح هيطعي نأ ىبأف هدحج نإو مكاحل ا هيلع

 هدحج اذإ صصحلا ىلع نيدلا نم هلام رادقمب الإ ذخأي نأ هل سيلف

 . ةصحلاب قحتسي ام رادقمب الإ ذخأي مل هسفنل هلام نم ذخأي نأ دارأو

 هيلع هرجح نإ هب ملعي ملام ذخأي نأ هل زاج كلذ وه هيلإ ملس نإو
 يف زوجيام الإ ذخأي نأ هل زجي مل هيطعي نأ ىبأو هدحج اذإ هنأل مكاحلا

 . مكحلا ىلع ردقي مل اذإ مكحلا
 هل يذلل سيل اذكه هيف لوقلاف نيدلا هيلع يذلا تام نإ هنإ : ليقو

 يف ناك نإف ء ءافو لاملا يف نكي مل نإ كلذو هقح ردقب الا ذخأي نأ نيدلا

 الا كلذ ريغ هيلع سيلو ة ردق ثيح نم هقح ذخأي نأ اذهل ناك ء اقو لاملا

 يف امب مهصصاحي نأ هيلعف ى مهقوقح ىلإ اولصي مل نايدلا نأ ملعي نآ
 . كلذ هيلع سيلف هتايح يف امأو كلاهلا توم دعب هدي

 هيلع هل امم هيلإ راص دق هنأ هملعأ نإ بصاغلا نم فاخي ناك نإف

 ريغ نم نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
 ذخأت نأ كل نكي مل لحتسملا كملظ اذإ : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا
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 هذخأ كلق هايإ كملظ يذلا هسقن ءيشلا دجت نأ الا هلام نم صاصقلا

 نإ هنيعب ءيشلا دجوي نأ الإ هدرب هيلع مكح ام تام ول لصألا يف هنأل
 . ملعأ هللاو اتيم وأ ابح

 لجر ىلع هل لجر نع ير اجهلا ديمحلادبع نب دمحم تلأسو : ةلاسم

 باصأ مت يش يلع كل سيل لاقو دحجو ركنأف هيلإ بلطف مهرد فلأ

 هجو نم كبلع ىذلا يلام تذخأ دق ينأ هربخأو هذخأف هملك وأ لاملا صعب

 . همزلي ال لاق فلحف هفلحف ناطلسلا ىلإ همدقو هذخأقاذكو اذك

 نامض وأ كل هلبق قحب ىلوت لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ريغ هل ءيشب ترفظف كفصني مل وأ ائيش كل سلتخا وأ هب هيلع تنمض
 ام ىلعف ث هنم ءىش كيلإ راص ىتح هيلع تلتحاو كل هلبق ىذلا عونلا
 كل زاج هلام نم ءيشب ترفظ اذإف تركذام عيمج كدحج اذإف تفصو
 همزل امو كقح يفوتست ىتح عونلا كلذ ريغ نم وأ عونلا كلذ نم هذخأ

 . كل هلبق ام تيقوتسا دق كنأ كلذ دعب هملعتو كلبق نم

 لك لكأيو س هبحاص ملظي امهنم دحاو لك ناك نيلجر نعو : ةلآسم
 امهدحأ رضح نأ ىلإ كلذك الازي ملف لطابلاب هبحاص لام امهنم دحاو

 ىلع ىصقتساو ةميق املظ اذه لام نم لكأ امم هسقن ىلع موقف . توملا

 ملعي ام رادقمب هلام نم رخآل ا لكأ امم هسقنل اهبسح مث ةميقلا يف هسفن

 امم هسفن ىلع هل دهشأ مث ، ةميقلا هذه نم رثكأ اذه نم لكأ رخآلا نأ

 . هلام نم لكأ

 كلذ لام نم لكأ امم هللا دنع ًاصالخو اباوص اذه نوكي له : تلق

 ىلع ىضقتساو مهارد هسفن ىلع هموق : املظ هلام لكأي يذلا لجرلا
 هللا دنع صلخت له : تلق ؟ هلام لكأي ناك يذل ا ىلع ريقوتلا يق هسفن

 ؟ ةقصلا هذه ىلع

 يقتي امو يتأي ام لقعي لهو توملا اذه رضح اذإف تفصو ام ىلعف
 رقأو املظ سانلا لإم نم لكأ امم هبر هللا رفغتساو مدنو ةبوتلا ىلإ عزفف
 ةقث ةقث ايصو ا ىصوو ًالودع ا دوهش كلذ دي هسقت ىلع دهش أو .4 هنم ن اك امي
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 نب نالف نأ دهشأو 4 هتعجر يف هلل اصلخم تامو هتبوت يف قدصو ًالدع
 اذك يلام نم لكأ دقو اذكو اذك هتميقو اذكو اذك هلام نم تلكأ دق نالف
 نم تلكأ ام ذخأي نأ دارأو يلام نم ذخأ امب ينصصاقو رقأ نإف اذكو
 لودعلا ىري امي هتميق هلف الا : كلذ هلف هيلع ردقيو دوجوم وه امم هلام

 مهلف كلذ اوراتخا نإ دوجوم وه امم يلام نم لكأ امم يتثرو ىلع دريو
 نب نالف عنتما نإو 0 لودعلا ىري امم هتميقف ادوجوم نكي مل نإو كلذ
 هلام نم تلكأ دق ىنأ ىلع اودهشاف ىلام نم لكأ ام ركنأو اذه نع نالف

 ردقي ناك نإ اذكه لعف اذإف ي ىلام نم لكأ امم هتعقر دقو 0 اذكو اذك

 . اهراهظإ ىلع
 ةريرس كلذ رتسف هل عفري ملو هنم ذخأ اذه رهظي نأ فاخي ناك نإو

 ىلع فاخو انفصو ام لك ىلع ردقي مل نإف . هتوم لبق ملاظلا ىلع ةجحب
 وأ ليلق رخآلل ةلضف هلبقو تمي ملو هللا ىلإ باتو تنأ تلق امك لعفو هسفن
 نم هملعي وأ هلهجي ام لك نم هللا ىلإ باتو ًاملاظ هلام نم لكأ امم ريثك

 اصلخم جرخو ًالودع اهيلع دهشأو ةقث اهب ىصوأو قوقحلاب رقأو بونذلا
 هللاو تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هللاو . هتدارإب هللا ىلإ
 ميحرلا روفغلا وهو دابعلاب فوؤر

 بونذ هيلع ناك ولو يخأ اي بئاتلاو رصأ نم الإ هللا دنع كلهي الو
 وأ هتوم دنع كلذ يف لمعو رذتعاو هب رقأ اميف هللا قدص اذإ رشبلا عيمج
 ءاجو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ةنسو باتكلا هب ءاج امب هتايح ..ق يق
 ىلع اوفرسأ يذلا يدابع اي لق ) ىل اعتو كرابت هللا لوق زاجمو رثألا هب
 وه هنإ اعيمج بوثنل ا رقغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسقنأ

 انلعجو ة ةنمؤمو نمؤم لك ىلع هللا بات ةبوتلا عم كلذو [ ميحرلا روققلا
 . نيمحارلا محرأ هنإ هتمو هلضفب مهنم

 نأ اذه ردقو هل اقح رخآ هدحج لجر نع ديعسوبأ لئسو : ةلاسم
 ؟ كلذ هل زوجي له هنصحو دحاجلا نكس نم هقح ردقي هلام نم ذخأي

 لخدي هنإ لوقي نم لوق ىلع هل نذأي مل اذإ كلذ هل زوجي نأ ينبجعي : لاق
 هل نذؤي مل اذإ نذإ ريغب ركنم راكنإل لزانملا
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 باب

 كلذ هبشأ ام و قراسلا و

 مرغو هئانب يف اهلخدأو اهمدهف لجر نم اهعابف اراد بصتغا لجرو
 هل عاب امب بصاغلا ىلع عجري امنإ لاق لجرلا دي نم تقحتسا مت اهيلع
 . رادلا ىلع مرغ ام لك همزلي الو رادلا

 .اهبحاص اهكردي مت اهيف ينبيو ضرألا رمعي بصاغلا نعو : ةلاسم
 رامع نم ضرأل ١ يف امو لسفل او ء انيلا ذخأ ضرأل ا بحاص ءاش نإ: لاق

 . تن اك امك هضرأ هيل ا دريو 1 ن اك ام جرحي نأ هرمأ ءاش نإو .هتميقب

 لجرل هيهوو هع اي مث ةر اد ق ] ا ديع الجر بصتغ | لجر نعو : ةلأسم

 سبلو نكسو ريعتسملل ا و أ هل بوهوم ا و ] يرتشم بكرف الجر هر اعأ و أ

 ققحتس و م داخل او 4 هي ادل او ر ادل و دبعل أ ه دي نم قحتس ١ مث لقتس و

 ىلع بوصقملل كلذ نإ | : لوقأف .4 ةلغلا عم كلذ ةميق اضيأ بوصغمل ١

 . ريعتسملاو هل بوهوملاو يرتشملا

 هذهل عئابلا بصغب اوملع دق ريعتسملاو بوهوملاو يرتشملا ناك نإف
 ىلع مهل ةعجر الف اهولغتسا وأ اهوبهتناو مهيلإ تراص يتلا ةعلسلا
 امي هيلع نوعجري مهنإف بصتقم عئابل ١ ن ] اوملعي مل ناف > ءيشب عئابلا

 ًاضيأ يرتشملا عجريو بوكرلاو نكسلاو ةمدخلا نم بوصغملا هب مهكردأ
 . ةلغلا عم هيلإ هعقد يذلا ىلع نمثلاب

 الو ةلغلا نم يرتشم ١ ىلع ء يش ال هن ا كلذ يف ليق دقو : : هريغ ل اق

 حابم عيبلا نأل قرسلاب املاع ناك هنأ حصي نأ الإ ةمدخلا الو ىنكسلا

 بر ىلع هفقفلتأ ١ ي ذلا وه هنأل عب دايل ١ ىلع كلذ در نوكبو ن ن امضل اي ةلغل و

 . لاملا

 مهلمعتساو لامع هل اضرأ الجر بصتغا لجر يف ليقو : ةلاسم
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 ىلإ راصو 0 اهيدصحو ضرألا اولمعف بصغ اهنأ نوملعي مهو اهيف
 دحأ دارأ م مهصصح مهيلإ تراص لامعلاو هيلإ راص ام بصتغملا

 سيلو هلمعب كلذ نم هيلإ راص ام دحاو لك لامعلا ىلع نإ ةبوتلا لامعلا
 . كلذ نم رثكأ هيلع

 ةرضخ تراص نأ دعب اهوُعيَض مث ضرألا اولمع نإ كلذكو : ليق
 نإو مهنم دحاو لك لمعلا نم مهتصح ليبس ىلع اوعيض ام ةميق مهيلعف
 دارأ اذإ لماعلا ىلع امنإف ائيش اهنم اوباصأ الو ةعارزلا هذه اوعيضي مل
 لودعلا نم كلذ هل موقي ام باصأ نإف ضرألا نم صقن ام نامض ةبوتلا
 نم صقن هنأ ىري ام ىلع كلذ يف هسفنل وه طاتحا الإو طوحأ ناك
 حالصلا يف هل ءانع الف احالص ضرألا يف داز نإف وه هلق نم ضرألا
 . هببسب ضرألا نم صقن امم دسفأ ام وه هيلعو

 ىلإ بصتغملا ةرمث اوملس اذإ لامعلا نإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . نامضلا مهيلعو كلذ نوملعي مهنأل اوملس امل نونماض مهف بصتغملا

 ادبع يرتشي لجر نع شيرق نب ديعس نب نسحلا نع : ةلأسم
 ي ذل ١ ؟ كلذ ل يف يرتشم | مزلي ام بوصقغم ديعل ا ١ ں ا حص مث ديعل ١ ت امو

 . ملعأ هلل او هتلغ نم الو هنمث نم هىلع ءيش ال هنأ تقرع

 مث ٥ ةاش قرس يذل ا يف لاقو دمحم يب أ خيشل أ ة ةروثنم نم : : ةل اسم

 نيثالثب اه ارتشاف عابت كلذ دعي اهدجو مث مد امهرد نبسمخي رخآل اهعاب

 نأ ؟ اهقرس موي اهلاح نع تصقن نكت ملو اهبر ىلإ اهعفدو امهرد
 اهارتشا يذلا لوألا يرتشملل نوكت لوألا اهنمث نم ةلضافلا نيرشعلا
 . ملعأ هلل و نبسمخي

٢٦١



 باب

 لوصألا بصغ يفو بصغلا عيبب يك

 هصالخ فيكو ؟ اهبرل همزلي ام اهعابو اضرأ وأ الخن بصغ لجر يف
 كلذ ىلإ ا دجي مل ن نا اف . هير ىلإ أ ه درو هبيصغ ام كاكتفا هيلع ؟ كلذ د نم

 ال ا لخن ق ] ضر ] نم هغلتأ ام ة هميق هبلع فاخأ مكحل ١ هجوي اوظع و اليبيس

 بر نإ لوقأو اهلتم بصاغلا دجيو اهسايق يف ةمولعم ضرألا نوكت نأ
 كلذ هلف لثملا وأ هضرأ نم هيلع فلتأ ام ةميق ءاش نإ رايخلاب ضرألا
 قيفوتلا هللابو

 مهل لحي ال رمأب ابصغ موق اهذخأ لجر ةديلو نع هتلأسو : ةلاسم
 تلق نإف : تلق . ال : لاق ؟ اهيرتشا نأ ىل له لجرل كلذ دعب تراصف

 نأ يل نذأف كتيراج نيبو كنيب ليح دق هنم اهبصتغا يذلا اهالومل
 ؟ يل نذأف اهيرتش

 له هنم تيصتغ | ي ذلا ىل ا اه دريو هيلع ل دعي دحأ كع اج ن اف : تلق

 . ال : لاق ؟ اهعيب يق يل نذأ دقو ينم اهذخأي نأ هل

 يف تناك ولو اهنييو هنيب ليح هزأل اهئارش يف يل نذأ امنإق : هل تلق

 نإ ملكتم اهيف هل نوكي ال الئل هتنذأتسا امنإ كنأل ال : لاق . يل اهبهيل هدي
 . هيلإ اهدري نأ اهيصتغا يذلا ىلع نكلو هيلإ اهدري دحأ ءاج

 ال ناك اذإ لعق ام هلام ىق هيلع تبثي ال هنإ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . هيلع تبثي هنإف قتعلا الإ هذخأ ىلع ردقي

 دقو انعمس امنإو : : دمحم ني هللادبع دمحم يبأ باوج نمو : : ةلاسم

 هنم ىرتشاو هوزاحف نيملسملا لام نم ودعلا هزرحأ اميق 1 يف انيأر

 مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم هب لصو املق ملعي ال ثيح نم ائيش لجر

 هنم هذخأ هل نأ ةنيبلا نيملسملا نم لجر هيلع ماقأو هل يذلا وه هل هبلط

 ءاش نإ هتعلس ذخأيو هب هارتشا ام هارتشا يذلا ىلع دري : اولاق . ودعلا

 . اهكرت ءاش نإو
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 نم لجر هارتشاف أريعب ودعلا هل ذخأ الجر نأ رثألا يف تدجو دقو
 _ هللا لوسر هل لاقف _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ىلإ همصاخق مهيديأ
 هعد تئش نإف كريعب ذخو هب هارتشا ام هيلع در - ملسو هيلع هللا ىلص
 . اندجو اذكه ملع أ هللاو

 اوت الو حص نإ هلام ذخأي لاملا بر نإ ليق دقو ث معن : هريغ لاق
 . هيلع ةمينغ الو ملسم لام ىلع

 ىلع الجر ىطعأ ١ لجر نعو ي دنع اميق نسحل ١ يب أ نعو : ةلأسم

 ماقأ ىنح ارذي هاطعأ وأ ديدحلاب هناعأ ةطمارقلا لاومأ نم ضرأ ةعارز

 . ناعأ دق يذلا اذه مدنو ةعارز اهيق

 تفصو ام ىلعف ؟ رافغتسالا هؤزجي مأ لعف اميف مرغ هيلع له : تلق
 . هللا ءاش ن ا ةبوتلا قدص ىلع مدنلاو رافغتسال هعزجي نأ وجرنف

 اهعايو ةراد قرس لجر نعو : يدنع اميق نسحل | يبأ نع :: ةلأسم

 عم ةر دلا تجتنف فرعم م ىلع اه ارتش اف ملعي ال ق أ ملعي لجرل او لجرل

 قحب اهبحاص اهعزتنا مث ةريثك ًانوطب يرتشملا
 _ هللا همحر _ هللا ديع يبأ نع رذأل ا يف اندجو دقف تقصو ام ىلعف

 مث ةقفن ةقفن اهيلع قفنيو ةلغ اهنم لقتسي ن ں أ ں اويحل ١ يرتشي يرتشملا يف ١

 راف ةلغ لغتساو ةقفن قفنأ دقو عيبلا يف كردأ اذا : ل اقف قحي ك
 كلذ در هتقفن ىلع ةلضف ةلغلا ىف ناك نإو ةلغلا نم هل حرطت هتقفن

 . ةيادلا بحاص ىلع لضفلا

 هذه ىلع ىنع ام صاصق يهو لضف اهيق نكي مل نإ : لوقن نحنو
 ىلع ةلغلاب باودلا بحاص عجريو هباود الإ باودلا بحاصل سيلق باودلا
 عجريو ب اودل | ةمارغ نع ناصقن ةلغلا ىف ناك نإ كلذكو .ت قراسلا

 . قراسلا ىلع كلذب يرتشملا عجر اهتنؤمو باودلا بحاص

 اهيف يرتشملا ىلع سيلف تومب تجتانت يتلا باودلا نم فلت امو
 اهنأ ىلع اهارتشاو اهقرسب ملع دق هنأ ىلع اهارتشا نوكي نأ الإ ءيش
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 امك الإ هيلع سيلف قرس هنأ ملعي ال ناك نإو اهنم فلت ام هيلعق مارح

 نإ نمثلا در قراسلا ىلع هلو ى باوصلاب ملعأ هللاو اندجو امم انفصو
 نإو س ىورشلا هيلع طرتشا دق ناك نإ ىورشلا وأ هتقرسب ملعي مل ناك
 . نمثلا در الإ قراسلا ىلع هل ىرن الف قورسم هنأ ىلع هارتشا ناك

 اهتقرس هعم حص دق هنأ ىلع اهارتشا اذإ باودلا بحاصل ةلغلا كلذكو

 . باوصلاب ملعأ هللاو
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 باب

 بصنغملا دلبلاو نيرحبلا يك

 هبر فرعب از يذلا لاملا يكو

 ؟ حامجو( مفيس )لثم ةبوصغملا نادلبلا هذه لثم يف عيبلا زوجي لهو
 عيبلا زاج كلذ ملعيو اهريغ نم اهيلإ تابولجلا لخدت نأ الإ ال : لاقف

 هدي يف نممو اهريغ نم بلجي اممو 0 اهيف اهنم قاوسألا نم ءارشلاو
 . هدي يف هلام نأ ملعلل هدنع نم ءارشلا زئاجف كلذ ملعي ملام

 هنم ذخألا الو هيف عيبلا زوجي ال هلك بوصغملا دلبلا نأ انفرع دق انأل
 نأ ىلع مكحلا عقيف هلخدت راصمألا نم تابولجلا نأ ملعي نأ الإ ءيشلل

 . بوصغملا ملعي ىتح بولجملا لالحلا كلذ نم عيبلا
 ملعي ىتح مارح هلك همكحف هلخدت ةبولج الو بوصغم هلك ناك نإو

 يف يذلا نأو هدي يف هلام نأ كل تفصو امك لالح هنيعب ءىش كلذ نم
 . . هلام نم هذخأ هدي

 امو : تلق _ هللا همحر _ ديعس نب دمحم نع دجوي امم : ةلاسم

 نم اسانأ عمسنو ةيصتقم اهنإ نولوقي اسانأ عمسن نيرحبلا يف لوقت

 هذه نأ انأ ملعأ ملو لاومأ اهيف مهل ناك نولوقي رجهو نيرحبلا لوصأ
 لاومألا هذه لاح امف مهل لصأ يه وأ ةبصتغم مهيديأ يف يتلا لاومألا
 ؟ مهل اهنأ اهنوعديو مهيديأ يف يتلا

 يتلا لاومألا هذه لاح امف ةبصتغم نيرحبلا نأ سانلا عم رهاشلاو
 وأ بصغ اهنأ ملعي ىتح مهيدي أ يف امي ىلوأ مهو لالح يه ] مهيديأ يف

 ؟ لالح اهنأ ملعي ىتح مارح بصغ يه

 هنم عافتنالا زئاجو هي ىلوأ وهف وهف ءيش ه دد يف ناك نم لكق : لاق

 مكاحلا عم هب دهشي نأ ىعد ول ملام هيق كشي ال امب همارح حصي ملام

 دبعتلاو ضبقلا بوجوب مرحي امو ءاضقلا مكح يف اذهف هريغل هب دهشل
 هب قيضي ام نطاوم اهل دهاشملاو هسقنل قئاس ناسنإلاف هزنتلا امأو
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 . كلذ ءاش نم الإ عيمجلا ىلع الومحم سيل لضفلا عروو هب عستيو

 هتدجو امم لكآ نأ يل له ةيصتغم نيرحبلا نأ يعم حص ناق : تلق

 نم هينومعطأ امم لكآو مهنم يرتشأو مهقاوسأ نم هوعايو مهيديأ يق

 لوقب وأ بطرو رسب نم مهيديأ يف امم هينومعطأ امم لكآو مهدئاوم
 ءيش اهيق سيل ة هيصتقغم اهلك اهنأ حص ناق ؟ كلذ زوجي ال حأ كلذ ريغو

 رطضي ام وأ هدايرأ يأرب الا هلكأ زوجي الف هوجولا نم هجوي هلالح لمتحي

 فاخ اذإ عوجلا نم هسفن ييحيو نادي نأ وحنو ارارطضا كلذ ىلإ لكآلا

 . هسقن ىلع
 بصتغملا بابرأل ناد هسفن ىّيحأو رارطضالا اذه نم رطضا اذإق

 . همزلي امب

 نم لجي هوجولا نم هجوب لالحلا هيف لمتحي رطضملا اذه ناك نإو
 املكف اهنم نوكي ن أ لمتحيو لالح كالمأ هضعي ن ] هجوي وأ هيل ا هريغ

 دحأل زوجي ال نيرحبلا نإ لاق نيملسملا نم, ادحأ نأ ملعت لهو : تلق

 رمتو زيخ نم اهلهأ ١ يدي ] يف امم لكأي الو اريثك الو اليلق اهنم لكأي ن ں ]

 نم دحأ هبي لاق وأ نيملسملا لوق يف جرخي اذه نأ ملعت لهو ؟ هريغو

 ؟ نيملسملا

 لاق نيملسملا نم ادحأ نأ ةصاخ نيرحبلا يف اذه ملعأ الف : لاق
 ىلع ابصتغم هلك رطضملا ناك نإ لمتحيف وه امأو ى ملعلا لهأ نم كلذب
 .هوجولا نم هجوب لالح هيق لمتحي الو كلذ ملع نم دنع كل تقصو ام

 نيرحبلا يف سابعلا نب دمحمو وه ناك هنأ لئاو نب ناورم ينربخأ

 لاق ةخيطب هدنعو اموي هيلع تلخدف : لاق اضيرم سابعلا ني دمحم ناكو
 اهرمأ يف يدنع نوكي نأ كلذب دارأ هلعلو : لاق نيرحبلا رمأ نع ىنلاسف

 تلكأف اهنم هعم لكألاب ينرمأو اهنم لكأو ةخيطبلا قلف مث : لاق ، ربخ
 يف ناك نم لك نأ وأ ةبصتغم ريغ اهنأ اهيف لمتحي نأ ىري ناك هلعلو
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 . هريغ حصي ىتح هب ىلوأ وهق ءيش هدي

 ًأتاوم تناكو موق اهوراثأ ةريثك عضاوم نيرحبلا يفو : ناورم لاق
 اهيلإ بلجي نأ نيرحبلا يف لمتحي دقو 0 هل وهف ًأتاوم ىيحأ نمو اهويحأف

 قحلا اهيف لمتحيو ٧ ةراثإلا نم كلذ نوكي نأ لمتحيو س اهريغ نم
 الو هنم هللا رفغتسا انأو يلوق ريخألا لوقلا اذهو ةريثك هوجو نم لطابلاو
 ريخألا لوقلا اذه نأ ملعأ هللاو نظأو قحلا ةقفاومل حص ام الإ هنم ذخؤي
 . هللا همحر نامتع ني هلل اديع يب أ لوق نم

 حيبي نمعو ر اذآ ال | يف ابوتكم ت دجو : ةيبش احل | يف بوتكم : ةل اسم

 نم مهنمف اهب ايرأ ١ نم ح امجو تولس لتم ةبوصغمل ١ ىرقل ا هذه ١ يف كمسل ١

 " رامثلا نم هنم جرخي ب امي هيق ع اني ن ن 7 زروجي ال بوصغملا ١

 2 ۔ ۔

 هريغ ىلع دعت هنم ملعي الو لام هدي يف ناك نم.نإ ييأرب لوقأو

 الو بصاغ هنأ ملعي مل اذإ هدي يف امم هنم ىرتشيو هيلع عابي نأ زئاجق
 ناصقن الو هيق ةداىز ال هتدجو ام ىلع ظفللا تبتك هريغ لام يف بصاقغل

 طخ نم دمحم نب دادم نب هللادبع هلقن هديب ديعس يبأ نب ناميلس بتكو
 هدري دادم ني هللاديبع نيب دمحم هدلاو طخ نم هلقنو ددعس ىبأ ني ناميلس

 ٠ عجر . باتكلا اذه يف

 اهريغو نيرحبلا لثم ةبصتغملا دلبلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 نيبصتغملا مه اوناك اذإ هيف نكسي نم دنع نم ماعطلا لكؤي نأ زوجي له
 . دلبلل

 ؟دلبلا اذه ريغ نم مهيديأ يف يذلا ماعطلا نوكي نأ نكمي له : تلقو

 نم مهدنع نم لكؤي نأ زوجي امو مهدنع نم لكألا زوجي ال وأ: تلق
 مهيديأ نمو مهدنع نم لكؤي نأ زوجيف : لاق ؟ زوجي ال امو لقبلاو ماعطلا
 بصتغملا لاملا نم هنأ ملع ام لكو بصتغملا لاملا نم هنأ ملعي مل نم لك

 كلذ ىف بصتغم ا لاملا نم ال ا هوجول ا نم هجوي هوكلمي نأ نكمي ال وأ

 هسفن ىلع لكآلا فاخي ةرورض نم الإ مهيديأ نم هلكأ زوجي الف عضوملا
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 هئادأب هنم ةنونيدلا ىلع لكأي هنإف كالهلا هبلع هنم دلوتي امو كالهلا هيق

 . ةميق وأ لثم نم قحلا هبجوي ام ىلع هبابرأ ىلع

 يصويو عضوملا كلذ ء ارقف ىلع هقرفبأ هرايرأ ىلع ردقي مل ناق : تلق

 هدلب يف ءارقفلا ىلع كلذ قيرفت دارأ ن ا هقرفي 27 ثيح حأ كلذ دعي مهل

 : ليق دقف ءارقفلا ىلع كلذ قيرفت دارأ ءاف اذإف ؟ نادلبلا نم اهريغ وأ

 ىلع كلذ قرف ءاش ثح : ليقو » عضومل ا كلذ يف 7 ارقفقل ١ ىلع قرفي

 . ءارقفلا

 ؟ املاس نوكيأ هتوم دنع هب صوي ملو ءارقفلا ىلع هقرف نإو : تلق
 هريغ ملعو هملع نم بابرألا ةفرعم نم سيآو كلذ ملع هزجعأ اذإف : لاق

 ىرحأف هسقنب هتفرعم مدعأ هنأل هيلع ةيصو الو هصالخ كلذ نإ ليق دقق
 . هريغ ةفرعم مدعي ن ]

 هيلع نومضم لاملا نأل طوحأ يدنع اذهو ةفصلاب يصوي هنإ : ليقو

 وهف كلذ ىلع ردقي الو هبابرأ ىلإ هئادأب الإ هنم هل ةءارب ل لصألا يق

 هتردق نمو ردق ىتم هيلع نامضلا توبث عم ءادألاب دبعتلا نع رذعلا لاح

 هل بوبحملا وهف كلذ هنكمأ نإف ةفصلا ىلع هب رارقإلاو هلام يف ةيصولا

 مل اذإ هللا ءاش نإ رذعلا هل يجر هوجرولا نم هجوب ةيصولا هتزجعأ نإو

 . ًاعادخ الو اريصقت ت هنم هللا ملعي

 هيقق اهريغ نم اهيلإ بلج ام الإ اهنم زوجي ال نيرحبلاو : ةلاسم

 اهيلإ لصي نأ نكمي الو اهمكح همكح هيف بطرلاو \ نيملسملا نم فالتخا

 بلجي ناك اذإ فالتخالا مكح هيف مكحلاف بحلا امأو ةرصبلا نم بطر

 مارح وه ام ملعي نأ الإ سأب ال اولاق اسانأ نإ : تلق . اهريغ نم اهيلإ

 . لحي الو هنم

 لكأ نأ هلك ابصتغم ناك اذإ دلبلا نإ : نوملسملا لاقو ::ةلآسم
 لخ د اذ و ء ارش الو عيب الو ءاطع الو ذخأ ا هنم لحي الو م ارح هرمتو هم اعط

 . هنبعب
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 نأ لمتحاو دلبلا هذه نم نوكي نأ لمتحا ام ليق دقو : هريغ لاق
 نم كلذ نأ ملعي ملام هب عافتنالاو هؤارشو هلكأ زئاجف اهريغ نم نوكي
 ام امأو ى كلذ هبشأ امو نطقلاو رمتلاو بحلا لثم كلذو بصتغملا دلبلا

 قحلاب ملعأ هللاو الف اهريغ نم نوكي نأ لمتحي الو اهنم نوكي نأ لمتحي
 . هيف رظنيف

 اذاف عييشتلا رمأ نم تركذ ام امأو : يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 ءيشب ضرعتت نأ كل بحأ امف عييشتلا هعيمج نأ 7 دليلا اذه ناك

 ماعطلا نم ءيشب وأ ء فلعلا نم ءيشب كوتآي نأ الا ةقث دنع نم الا هنم

 فاخأ امنا س هللا ءاش نإ كلذب سأب الف ملعت ثيلح نم وأ مهتويب نم

 كلذ دعب كعم حصي مل ًاعينشت هيف ملعت ال تنأو هنم ائيش ضرعت نأ كيلع

 دمحلاو نيملسملا لاؤس نم ددزاو هنم صالخلا كيلع دشيق ًاعييشت هبق نأ

 . نيملاعلا بر هلل

 يذلا ناسنإلاو نيقناد لصي ال قح ناسنال هلبق ناسنإ نعو : ةلآسم

 ثراو هل فرعي مل اذاف تفصو ام ىلعف 4 ًاثراو هل فرعي ال كلاه ءيشلا هل

 ناك ثراو هل فرع وأ ثراو هل مدق ام ىتمف ءارقفلا ىلع ءيشلا كلذ قرف

 . لعف ام هل زيجي نأ امإو هل مرغي نأ امأ . هثراو ىلإ صالخلا هيلع

 ,. ه

 كرشم | بيقي لصم لجر ىلع نيد هل نوكي كرشم ا نعو : ةلأسم

 ء ارقف ىلع هنيد قرفي له هل بر اقأ ال وأ براقأ هلو هتييقي ملعي ال ثيح

 ؟ اهريغ وأ هتيرق نم نيملسملا

 الو هتلم لهأ ىلع هنيد قرف تام اذإ هنإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف
 ىلع كلذ قرف هتلم لهأ نم دحأ دجوي الأ الإ نيملسملا ءارقف ىلع قرفي

 . هي قحأ مهف نبملسملا ءارقق

 اذإ هنم ذخأي نأ هل : زوجي د له وه نيأ فرعي ال بئاقل ءيش هدنع نميق

 ائيش هنم ذخأب ن ن أ هل ٠ رجي مل هيلع قح اذه ن اك اذ اف ؟ ليس ري اع ن اك
 و و هم ُِ

 . هتوم حصي لأ مدقي نأ ىلإ هلاحب هؤرشقف ًايئاغ ناك اذ ا كلذكو
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 ىلع ردقي ال وأ هتبوأ ىجرت ال ابئاغ ناك اذإ : راثآلا ىف دجوي دقو
 . ذخؤي ال وأ اذهب ذخؤي ملعأ هللاف ءارقفلا ىلع قرفي نأ هيلإ لوصولا

 حصي وأ مدقي ىتح اثدح هئيش ىلع ثدحي الف هيلع دمتعملا لوقلا امأو
 كلذ ىلإ اجاتحم ناك اذإ ةاكزلا ذخأي نأ هل زوجي ليبسلا رباعو س هتوم
 ة اكزك ةرطقل ا ة اكز كلذكو هب ىنغتسي ه دلي ىق لام هل ناك ولو هرفس ىف

 . كلذ ذخأ هل زاج هرقس ىف ام هعم ناك اذإ لاومألا
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 باب

 كلذ هبشأ ام و ةعارزلا يفو لوصألا بصغ يك

 هعرزف ًابح لجر بصتغا اذإو هللا همحر - دمحم ىبأ عماج نمو
 ةلسف بصتغا ولو هبح لثم بحلا بحاصلو هل عرزلا نأك هسفن ضرأ يف
 هنم ةبوصغملا اهبحاص اهدجوف تلاطو تمن مت هسفن ضرأ يف اهسرقفق
 كلت ىلع يهو اهتميق ذخأ ءاش نإو اهذخأو اهعلق ءاش ن إ رايخلا هل نإف
 . لاحلا

 نإ هل ليق ؟ لخنلاو بحلا بصغ نيب قرفلا امف : لئاق لاق نإف

 بحاصو هنيع باهذو هكالهل هبح ىلإ ريصي نأ ردقي ال بحلا بحاص

 تلاز امف لزي مل اهنمث اهبحاص قحف نيعلا ةمئاق اهنأل اهيلع ردقي ةلسفلا
 مل ةمئاق هنيع تناك امو ةميقلاو لدبلاب انومضم ناك يدعتلاب تفلتو هنيع
 . ملعأ هللاو هنيع يف الإ ةموصخلا نكت

 دارأو هرمثو هضرأ يف هلوحو ةرذ صقن قرس لجر يقفو : ةلاسم
 موي صقنلا ةميق هيلع بجيف ؟ هيلع بجي امف : تلق ، كلذ نم صالخلا
 الإ ىلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت . ةبوتلا هيلعو هل ةعارزلاو هقرس
 . باوصلاو قحلا قفاو ام

 كلذ لبق نم تناكو ةرهطم هيف ىنبف اعضوم بصتغا نمعو : ةلاسم

 كلذ زاجأف ؟ اهيف لسفيو ةرهطملا كلت ىف رهطتي نأ دحأل له . ةحابم
 ` .. عضوملل ةحابإلا ىنعم ىلع

 هر غعبصف ًالين بصتغا لجر يف دردعس يبأ نع انل يورو : : ةلأسم

 هيلع هل ناك ١( )بوصغم لينلا كلذ نأ بايثلا بحاص ملعو لجرل ابايث
 . لينلا هنم بصتغا يذلل نامضلا بصاغلا غابصلا ىلعو بصاغلل ةرجألا

 وهو ائيش اناسنإ هنم ىطعأو لجرل اتيب بصتغا يذلا يق لاق كلذكو
 عماجل ١ يف ةلاسم | هذهو هنم هذخأي ن ں أ هل نكي مل هل بصتقم هن ] ملعي

 . دمحأ ني نسحلا يلع يبأ نع اذه لعل كلذ وه ري ملو اذه فالخي

 )١( بصتقم : ةخست يفو .
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 ريمأل ١ بصقفق لخن يف نيكيرش نع هتلأسو : هريغ نمو : ةلأسم

 :لاق ؟ هبحاص بيصن ىقبو هبيصن عطقف لخنلا ريمألا رقعف امهدحأ ىلع
 . هملظي نأ هبحاص عسي الو هملظ ريمألا ن ٠رال امهنيب وهف لخنلا نم يقب ام

 موي ناكو رمت وأ بح نم ًازيفق لجر نم قرس لجر نعو : ةلاسم
 ام رمتلا وأ بحلا صخرام دعب ةبوتلا دارأ مت ايلاغ رمتلاو بحلا قرس
 رمت و أ بح ذخ أ لثم هيلع : لاق ؟ هيح لثم بح و أ هذخأ موي هتميق همزلي

 وأ ًاصيخر هذخأ يذلا هذخأ موي رمتلا وأ بحلا ناك نإ نيلاحلا يأ يق

 . ذخأ ام لثم الإ قراسلا " : مل ًايلاغ ناك

 ادمعتم لصألا سرغي لجرلا يف كلام لاقو : لاق هريغ نمو : ةلأسم

 نإف ضرألا بحاص ريخي مت ةيفاعو ةرماع ضرألا موقت هريغ ضرأ يف
 ٥ اطع ] بح ] نا ق ضرأل ا عم لصأل ١ هل © ں اكو لصأل | ةميق ىطع ] ء اش

 . لصأل ١ ضرأل ا بح اصل ناكو ضرأل ا ةمق دق لصأل ١ بح اص

 . صصحلاب امهنيب يهف ةميقلاب احلطصي مل نإف : كلام لاقو

 بح اصل ر ايخل | نكلو صصصحلاب اد مهنيب نوكت ال : هبو اعموب ] ل اقو

 ةميق ٥ اطعأ ء اش نإو يضرأ ن نم كلصأ جرخآ هل لاق ء اش نإق ضرالا

 ليق دقو هلوق بسح ىلع بص اغل ١ ىق انعم ١ ذه : ل اق هريغ نمو

 . اذه

 ىطعي لاق نم لاقو ، لسف موي هم ةميق ىطعي .اذه ريغ لاق نم لاقو
 . هل ءانع الو هتمارغو هلسق ةميق

 ضر ] الي ةمئاق قحتسي موي هتر امع ةميق ىطعي : لاق نم ل اقو

 هل ءيش ال : ل اق نم ل اقو > ضرأل دىسق ] ام مرغ كل ذ عم هيلع بسحيو

 . هنمو هلام فلأ هنأل

 ريعبل 1 دجوف عجر مث أر اني ل نيرشعي هع بق 7 . ا ًاريعب لحر نم ىرتك ١
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 ةرشعلا مرقي : لاق. ريعبلا فجمع دقو ريناند ة ةرشعي هارتشاف عابي

 قدصت هدجي مل نإف 0 هدجو نإ كلمي الام هعاب هنأل نيرشعلا بحاصل
 هذه اندجو م نمسلاو فجعلا نيب ام ةميق ريعبلا بحاص ىطعأو ةرشعلاب
 . هنمو ةيواعم ىبأ ىلع ةضورعم

 _هللا لوسر نأ كل نبيب امو : لاق دلاخ نب دمحم ل اق : ةلأسم

 مث مهنذإ ل ذاي موق ةصرع يف ىنتب ا نم » : ل اق ملسو هيلع هللا ىلص

 ن أ مهلف مهندإ ذا ريغي موق ةصرع يف ىنتب نمو 0 هن اني ة هميق هلف هوجرخ ]

 « هءاتي اوعلقي

 ل اق . هنوجرخب موي ةميقل و ن ادقسو كلام رك ذ : دلاخ ني دمحم ل اقو

 ءانبلاو ضرالاف ءانبلا ةميق ىلع ةصرعلا بحاص ردقي مل نإف : كلام
 ك صصصحلاب امهنيب

 راتخا نإف هءانب ذخأ ءاش نإو مهنم هئانب ةميق ذخأ ءاش نإ رايخلا هلف
 ءاش نإ رايخلا اضيأ هلف هئانب ة هميق ىلع ةصرعلا باحصأ ردقي ملق ةميقلا

 .هئانب ة هميق يفوتسي ىتح هرجأ وأ هنكس ءاش نإو هذخأو هع انب جرخأ

 اموق نأ دهاجم نع رمع ني هللاديبع نع دلاخ ني , دمحم ينربخأو

 ني رمع ىلإ ١ اومصتخ اف تقحتس | مث اهرمعف اضرأ لجر نم اوعاب ى

 مهيطعي نأ نيبو هترامع ةميق يرتشملا اوطعي نأ نيب مهريخف باطخلا
 . ةيفاع مهضرأ ةميق يرتشملا

 هجو ىلع الإ هلعف ناك نإ اذه لعف رمع ىرن ام : ةيواعموبأ لاق
 . ىلوألا ةلاسملا هذه يف لوقلا انيب دقو ى حلصلا

 موقت هررمغ ضرأ يف ادمعتم لصألا سرغي لجرلا يق كلام لاق

 ةميق ىطعأ بحأ نإف ضرألا بحاص ريخي مث ةرماعو ةيقاع ضرألا

 ةميق لصألا بحاص هاطعأ بحأ نإو ضرألا عم لصألا هل ناكو لصألا
 . لصألا بحاصل تناكو ضرلألا
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 . صصحلل اي امهنيب ىهف ةميقل | ىق احلطصي مل ن اق : كلام ل اق

 مهنذإ ريغب موق ضرأ يف سرقف لجر عقوت اذإ : ةيواعموبأ لاق
 نإو هوذخأو سرغ ام ةميق هوطعأ اوءاش نإ رايخلا ضرألا باحصألق
 سرغي ن ] ليق تناك ام ىلع مهضر ] مهل دريو هسرغ ج ارخ اي هورم ا ء اش

 ىلع عقوت لجر يف بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملاوبأ لاق هريغ نمو
 سيلو 77 ا بحاصل اهنم بيصأ امو ةعارزلا نأ اهعرزف لجر ضرأ
 بحتسن يذلاو : لاق . ملاظلل قرع ال هنأل ءيش ةعارزلا كلت نم عقوتملل

 . هرذب هيلع دري نأ هل

 ىنبق هر اج صر ] ىلع عق وت لجر يف بوبحم ني . دمحم ل اقو : ل اق

 يف ىنيو عقوت يذلا ىلع در ء اش ن ١ رايخلا ضرأل ا بحاصل نأ ء انب اهيق

 نم كعانب جرخأ : هل لاق ءاش نإو هضرأ يف هانب اميق ىزترا ام هضرأ

 . هل همزلي كلذ ناق > ىضرأ

 ارئب عرز لجر نعو : ىسوم نب ىسوم ىلإ هللادبع يبأ باوج يقو
 عدر ازلل ام بجوأ ةرضخ يهو كلذ ىلع علط ١ مث هملع ريغي قأ هملعب لجرل

 اهتميق ٥ اطعأ ء اش نإ رايخلا ضرألا بحاصل ن اف (١)هنذإا ريغي ناك نإ

 ريغ ةنؤم نم اهيق بهذأ امو رذب نم اهيق قفن ] امف ابح ن ناك نإو ة ةرضخ

 ال ا إ عيش هل سيل : لاق نم لاقو . اذه ليق دقو : لاق هريع نمو

 . هنمو هؤانع هل : اضيأ ليق دقو .« هل رذي ال : لاق نم لاقو ت رذيلا

 يف ةلسقفلا تتكمق لجر ضرأ يف ةلسف لسفق لجر نعو : ةلاسم

 اهكرتف هنذإب هضرأ يف اهعضو ناك نإف ةلخن تراص ىتح لجرلا ضرأ
 ذخأ ءاش نإ رايخلا اهبحاصلف ةلخن تراص ىتح هنذإ ريغب اهبحاص

 درو لجرلا ضرأ نم هتلخن جرخا ءاش نإو ضرأ ريغي لخن ة ةميق اهتميق

 ريغب هضرأ يف اهعضو ناك نإو س اهعضوم هب المي ابارت اهعضوم يف
 ىتح ًايارت اهبحاص درو هنع تعلق ءاش ن ا ضرألا بحاصل رايخلاق هنذإ

 )١ ) هيأر ةخست يفو . ٤ ٢٣٧



 . هل ةلخنلا تناكو ةلخنلا ةميق در نإو ءىلتمت

 اهم ةلسف وأ تلسف موي ةمرصلا ةميق دري ليق دقو : لاق هريغ نمو
 . كلذ يف رايخلا هلو

 ضر ] يف ىنيو لسف نم امأ او هلل | ددع يب ] نع بسح ] : هريغ نمو

 هلسفو 4 داني ة هميق هبلع او در اء اش ,0 نإ راي ؛ابخل ١ مهيلع هلف مهندإ ذا ريغي موق

 . كلذ مهلف مهضر ] نم هلسفو هع اني اوجرخأ ١ اوع اش ن او

 يأر ريغب عرز يذلا امأو كلذ يف رايخلا هلف مهيأرب ناك اذإ امأو
 ل اق نم ل اق دقو 7 هل ءيش الو عرزل ضرأل | ب احصأالف ضرأل ١ ب احصأ

 . هرذي هل

 ىنبف اضرأ بصتغ ١ لجر نعو يراوحل يبأ ب اوج نمو : : ةلأسم

 وأ دجسملا كلذ يف يلصت نأ كعس له ارئب وأ ارهن رفح وأ ادجسم اهيق

 ؟ رئبلا وأ رهنلا كلذ نم برشت

 نم برشت الو دجسملا كلذ ىف ىلصت نأ كعسي الف تقصو ام ىلعق

 ضرألا كلت باحصأ ريصي وأ كلذ ىلإ رطضت نأ الإ رئبلاو رهنلا كلذ
 اذهو مهضرأ نم مرفلا وأ نمثلا نم رفاحلا اذه ىلع مهل بجي ام ىلإ

 مل رهنلا كلذ نم برش وأ دجسملا كلذ يف ىلص نمف : عرولاو هزنتلا ىلع

 مرح ولو اهيف نولصي سانلل ةحابم ضرألا نأل هل لحي الام لعف هنإ لقن
 مهل وهف ضرألا باحصأ ناك نإو هلهأل وه رهنلا كلذكو ى اهبحاص

 اندنع رئبلاو كلذ لثم وهف رفاحلل ناك نإو راهنألا رئاسك وهو هنم برشيو
 ولدب ىقتسا نم : ءاهقفلا ضعب لاق دق هنأ الإ رهنلاو دجسملا نم دشأ
 لزنم يف تسيلو ةرهاظ رئبلا تناك اذإ كلذ هل راح مهيأر ريغ نم هسفن
 اندنع رهنلاو كلذ لعف نمل زاج رفاحلل رئبلا تناك لوقلا اذه ىلعف رادالو
 . باوصلاب ملعأ هللاو رئيلاو دجسملا نم عسوأ

 ةنيت وأ ةمرص قرس لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اهيق اوفلتخا دقق ةمرصل ١ امأف ‘ راجشأل ا نم رجش ةروق وأ مرك ة ةروق وأ

 :لوقي نم مهنمو 0 اهقرس يتل ا ةمرصلا لثم ةمرص هيلع: لوقي نم مهنمف
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 . قحتست موي اهتميق هيلع : لوقي نم مهنمو 0 اهقرس موي اهتميق هيلع
 ذخأ ءاش نإو اهعلتقا ءاش نإ ةمرصلا بحاصل رايخلا : لوقي نم مهنمو
 . مويلا اذه اهتميق

 نأ ىنبجعي : لاق ؟ ليواقألا هذه نم تنأ كبجعي امف : انأ هل تلق

 موي اهتميق هيلع امنإف راجشألا امأو : لاق س اهقرس موي اهتميق هيلع نوكت
 . اهعظقا

 انعمو نزوي وأ لاكي امم ناك اهلثمو روذبلا نم اهريغو ةقبنلا كلذكو
 كلذكو اهقحتسي موي ةمرصلا بحاصل رايخلا نأ لوقلا نم رثكألا نآ
 ذوقحتسي موي اهتميق اود ار أ ن ا مهضر أ يف لوسفمل ا ضرأل ١ ب احص ]

 . اهعلقي نأ اهبحاصل اولاق اودارأ نإو
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 باب

 اهبرخ وأ ةلخن عطق نميق

 ةلخن عطق نمو 4 ًاطلغ انهاه اهبتكف ةيشاحلا يف اهتدجو : ةلأسم

 هنع حرطت مث مث فرعيف اهضرأ ةميقو ةلخنلا ةميق رظني هنأ ةبواعموبأ لجر

 اذإف امهرد نيرشع اهضرأب ىوست ةلخنك اهتميق هيلع تتبثو اهضرأ ةميق
 هيلع تبثيو مهارد ةسمخ هنع حرطتف مهارد ةسمخ تيوس ةلخنلا تعقو

 . عجر 4 يقابلا

 هيطعيو ةلخن هل ,لسفي : لاق ىسوم نإ لاقف لجر ةلخن عطق لجر نعو
 الو برش الي موقت موقت : يلصوملا ركبوبأ لاقو س هذه كردت ىتح اهلكأي ةلخن

 ةلوسف ىلإ رظني : لاق أرشبم نإ ثراو لاقو لاق . اهنمث هيطعي مث لصا
 عطاقلا لام نم الخن لسافلا ذخأي ام لثم لاملا بحاص ىطعي مث ضرألا

 . هؤامو هضرأ هلو

 ةيفاصلا نم ةلخن عطق نامثع نب ديلولا نأ ينغلبو لاق : ةلاسم
 . ةيفاصلا ضرأ يف تالث لسقق

 لاقو . اهثم ًاقوذع حبسم لاقف قوذعلا عطق نمع تلاسو : ةلأسم
 تعجار دقو ارب وأ ةرذ لبنسلا دعي : ةوعس نب دلاخ نأ رمع نب نيسح
 نب دلاخو ةملسمو رهزالاو ديلولا يبأ خيشلاو مامإلا ىدي نيب هذه يف
 ناك دقو ى نمثلا ريغ هيلع ىأر مهنم ادحأ رأ ملف نورضاح نايحو ةوعس
 ترظن ينأ ملعأو اهم ًأقوذع : قوذعلا عطق نميف لاق حبسم كلذ لبق

 . ملعأ هللاو ةملسم يأرل لدعأ نمثلا تيأرف

 بحاص دارأف قح ريغب لجر ةلخن عطق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 الإ هل سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق . هتلخن لثم ةلخن عطقي نأ ةلخنلا
 لثم جرخي ام عيمج كلذكو هتلخن لثم عطقي نأ هل : لاق نم لاقو ؤاهتميق
 هل : لاق نم لاقو ى اهتميق هل : لاق نم لاقف ةباد هل حبذ نإ كلذكو اذه
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 كرابت -هللا لوق اهظم ذخأي نأ هل نإ لاق نم ةجحو اهلتم ذخأي نآ
 . [ هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو ) ىلاعتو

 : لاق ؟ اهعطقي الو هتلخن لدب ةلخنلا ذخأي نأ هل لهف : هل تلق

 مبقاعف متبقاع نإو ] د ىلاعت هللا لوقل ةبوقعلا قيرط نم كلذ هل امنإ هنأ
 اذإ الصأ ذخأي نأ هل سيلف ةميقلا ىلإ عجر اذإ امأو [ هب متبقوع ام شمب

 . ضورعلا ىلع ردق

 لجر عرز عطقي يذلا يف فلتخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 امك دلبلا دقن ىلع هعطق موي هتميق همزلي : لاق نم لاقف . رمثي نأ ليق

 عرزلا نم هلم رمثي ام لثم همزلي : لاق نم لاقو . كلذ هنيح يف ىوسي

 هانعم وأ اذه نأ ىوريو س بحلا ةميق وأ ابح ىطعيف هلتم رمتأ ام رظنيو

 . بلاط يبأ نب يلع هب مكح
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 باب

 هرىغل وأ اصتغم ائيش ضبق نميك

 ةنوعملاو ةنام اا ىلع هيلإ هعقدو

 هتعارز زوجت ال عرز نم ةعارز نم بح ىلع لجر هنمتئا لجر نعو
 هذه يف همزل امف تلق ؟ هجولا ريغ ىلع عرز ناك دقو هريغ روأ مر نم

 اهيلع هنمتئا ىذلاو ائيش هتنامأ نم ذخأ دق ناك نإو ؟ اهدلقت يتلا ةنامألا

 ؟ رحبلا بكر دق وأ نامع ىف

 هتعارز زوجت عورزملا اذه ناك اذإف ؟ كلذ صالخ يف همزلي ام تلق ١
 ناك ملعي مل ءيش هنم هيلإ راص نمف كلذ ةزاجإ لمتحيو هوجولا نم هجوب
 ال كلذ ناك ن نإو هتثرو ىلإ وأ هيلإ كلذ ميلستو هماكحأو هب ىلوأ وه هيف

 وأ ناك ًمر عرزملا ب ابرأل وهف هتزاج إ لمتحي الو هوجولا نم هجوب زوجي

 . هيلإ صلختلاو هريغ
 ةلزنمب اذه ناكو هيلإ كلذ عفدي نأ زجي مل بصتغملا ةلزنمب ناك نإف

 كلذ ريغ وأ ةنامألا هل هظفحل هباصتغا ىلع ًايصتغم ناعأ نمو بصتغملا

 هعفدي نأ هل زوجي الو هبابرأ ىلإ هعفدي نأ هيلعو هل نماض وهف هيلإ راصو

 . ًابصاغ ناك اذإ هيلإ هملس نم ىلإ
 ءيشلا اذه هدي يف نأ ملعي هنأ الإ بصاغ هنأ ملعي ال ناك نإ امأو

 هيلإ هملسي نأ هل زوجيف هريغل هدي يف وه امنإو هل نوكي نأ زوجي ال يذلا

 ىلع اذه نم فلتأ امو هيلع نامض لو بصتغملا ةلزنمب وه سيلو هنيعب
 . هل وه نمل هنمضو هيلإ هملسي نأ هل زجي مل هجولا اذه

 بابرأل كلذ ةميق هيلعف ةبصتغم منغ نبل نم برش نمو : ةلأسم
 . مهلحتسا وأ مهاطعأ مهفرع اذا منغلا

 ًايبوصغم ًائيش عفر نميف شيرق نب ديعس نب نسحلا نعو : ةلأسم
 ال : لدقو > نمضب هن ا لوقل | رثكأ او فالتخ كلذ ل يفف هعضوم ىلإ ٥ ١ در مد

 أدحأ هبلع لدي ملو هعضوم ىلإ هدر اذإ هيلع نامض
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 كاطعأف هريغ وأ ءانإ لثم ائيش هدنع نم تبلط لجر نعو : ةلأسم
 ىق كمزلي الف ؟ كلذ ىف كمزلي ام : تلق 0 نالفل هنإ: لاق هب تعفتنا املف

 . كلذ ىلع هقدصت نأ الإ هلوقب ءيش كلذ

 ل اقو . هظم ثرح هل : حبسم ل اقف ثرحل ا داسق نع هتلأسو : ةلأسم

 عجري اثرح ناك نإو موق عجري ال اثرح ناك نإف هيف رظنيو موقي : رهزألا
 . كلذ ردقي موق

 اهنم لكأتف هتعارز ىف لجرلا ىلع دسفت ةبادلا نع لئس : ةلاسم
 يتلا ةبلجلا ىلإ رظني : نيملسملا ضعب لاق : لاق ؟ هل مرغي نأ ديريف ةبلج
 تلكأ موي لودعلا ةميق : مهضعب لاقو ى اهردقب ىطعيف تغلب ام اهيلت
 . ذخأن اذهبو ي هل وهف تبن امو مهارد اهنمث ىطعيو ةرضخ موقت

 موق ثرح يف ةرارش هنم تعقو لجر نم تركذ ام امأو : ةلأسم

 لثم ثرحي نأ هيلع : لاق ًابلع نأ ينغلب : لاق ة كلذل دمعتي ال هتقرحأفقف

 هركو قرحأ مويك غلبت ىتح اهيلع قفنيو اهلوطو اهضرعو ضرألا كلت
 الو مهتققنب اوضري ن أ ال ا هنم هنوذخأي ام نوصحي الو مهيلع حلصلا

 نأ هيلع سيل : بوبحم نب دمحم هللادبعوبأ ا لاق. ائيش هيلع اود ادزي

 . لودعلا يأرب ذئمود قرحأ ام ةميق هبلع امنإو ثرح

 نأ هل حلصيأ هتدسفأق س انلا ب اود هئرح ىف عقو لجر نعو : ةل اسم

 ةلزنمب هنإف مرغلا ذخأيلف غلبي مل ثرحلا ناك نإو معن : لاق ؟ مرغلا ذخأي
 . ديجلا ردق ىلع همرغ ذخأيلو ديجلا

 سانأ ءيجي : لاق 2؟ مرغل ا ذخأي فيك لكأ مث كردأ دق وه ناق : تلق

 . همرغ ام ىردي ال كلذ نإف مهيلع
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 باب

 بصغلا ىلع مهذخأ و ديبعلا باصتغا ىف

 مهرد فلب رفاك وأ ملسم هارتشاف ودعلا هرسأ لجرل دبع يفو
 نأ هل نأ هدبع هنأ حص اذإ هبحاصل نأ لوقلاف ث مالسإلا راد ىلإ هجرخأو
 ينإف ينرتشت ال : هل لاق ديعلا نوكي نأ الإ هب يرتشا يذلا نمثلاب هذخأي

 " 7" .. هنمث در هل سيلو هالومل وهف اذه يلع هارتشا نإف ، يالومب قحلأ

 . نيكرشملا نم برحلا لهأ هذخأ اميف اذه ليق دق 4 معن : هريغ لاق

 دقو ه نمث ريغب هبحاصل ناك حص اذإ كلذ زوجي الف رارقإلا لهأ امأو
 ءيش نكي مل ابصغ ذوخأمو يبسم هنإ هل يرتشملا دبعلا ملعأ اذإ : ليق
 م عضوملا اذه ىف هيلع كلذ ىف ةجح دبعلا ن نأل ، دبعلا هملعأ اذإ كلذ دعب

 ىلع ردقي ال ذإ برحلا لهأ دي يف يرتشملا لوخد ببسل اذه ليق امنإو
 نألو بصتغمب وه سيل ببسب لخد دقو هلام فلتي الو هل مهنم فاصنإلا
 يف اذه زوجي : ليق دقو ٠ اوبات ول نإ برحلا لهأ نع عوضوم كلذ
 مث ةنايدو لالحتساب ذخأي يذلا ةنونيدلاب رارقإلا لهأ نم لحتسملا
 . افالتخا اذه يف نأ بسحأو هنم رتشم يرتشي

 لهأ كولم نم كلم يف اضيأ هللا همحر يلع يبأ نعو : ةلأسم
 نيملسملا ةالو ىلإ لجرلا عفرف نيملسملا نم لجر مالغ بصتغا كرشلا
 هركف س هديس ىلإ مالغلا ثعبي نأب هيلع جاجتحالاب بصاغلا ىلإ اوبتكق
 ثعبت مل نإ كنإ : يلاولا هيلإ بتكف نوملسلا هب بتك ام ىلإ تفتلي ملو
 هركف كلام نم هنمث هديس تيطعأو لدع ةميق كيلع هتموق هديس ىلإ دبعلاب
 رهش لك يف اهنوفرعي ةفورعم ةلغ مالغللو نينس هسبحو مالقلاب ثعبي نأ
 ىلإ ملسو هنمثو هتلغ فرعو هفرع نم يأرب لدع ةميق مالغلا يلاولا موقف
 هديس ىلإ مالغلاب ثعبي نأ هل ادب بصاغلا نإ مث نمثلا ضعب دبعلا ديس
 مالغلا نأ تيأرف كلذ لك يف ترظن دقف هديس ىلإ راصو مالغلا بره وأ

 ال ا ائيش اهنم كرشم ا ىلع فرع أ الف ةلغلا امأ او . هي قح ] وه ه درسل

 ىق ناك دبعلا نأ ةنيبلا تدهش نإو هنم لغتسا هنأ ةنيبلا هب تماقام
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 ذخؤت مث . مداخ ةمدخ موس ماست هتمدخ ناف ةنس نم اذكو اذك هتمدخ

 . هبلع جتح ١ موي ذنم سيلو هيصتغ ا موي ذنم بص اغلا ل ام نم

 نمو 0 عطق ا ديع و ] ارح ايبص قرس نم : : عيبرل ١ ل اقو : ةل اسم

 ٠ ع انتمالا ىلع ناردقي دق نيريبكلا ن ٠,ال عطقي مل اريبك ادبع قأ ارح قرس

 اهب رجتق مهارد ةرشع قرس نمو : رقعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 وأ مهارد ةسمخ ىلإ تعجر ىتح تصقن مث مهرد فلأ تراص ىتح
 ةلمج لاملا بحاصل : لاق نم لاقو . ةرشعلا مهل : لاق نم لاقف ؟ تبهذ
 . يلإ بحأ يأرلا اذهو اهيلإ غلب ناك يذلا لاملا

 يفف .4 اخيش هدنع ريصيف ايبص ادبع لجر نم قرسي يذلا كلذكو

 دنع اهيلإ يتلا هتميق لضفأ هل ىأر نم لوقي ذخأن نحتو فالتخا كلذ

 ام هبجاصل بصاغلا نمض كلهي ملو صقن نإق هدي يف كله اذإ بصتغملا

 باودلا يف كلذكو س ةيلاغ هيلع دريو هيلإ هدر موي هتميق لضف نم صقن
 . اهلك

 هدنع راصق ايبص ادبع قرس نم : نسحلا يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 هيلع : لاق نم لاقو 0 هقرس موي هتميق لضفأ هيلع : لاق نم لاقق اخيش

 موي هتميق لضفأ هيلع هلف قراسلا دي يف كله نإو لغتسا امو هدري نأ

 هتميق نم صقن امو هدريف فلت نإ : لاق نم لاقو س هقلطأ حوي وأ هقرس

 ناويحلاو باودلا عيمج كلذكو هتلاغو هيلإ هدري

 هدريل هذخأف ًاقبآ هيخأل وأ هراجل امالغ باصأ لجر نعو : ةلأسم

 دبعلا بحاصل همزلي له هتلفأ دبعلا نإو هللا ءاش ام هي راس مت س هيلإ

 ةعقنم دارأ امنإ هنأ ملعي لجرلا ناك اذإ : هيأرب هللادبع وبأ لاق ؟ ءيش

 ديلولاوبأ امأو 4 ًامرغ هيلع ىرأ الف كلذ ريغ دارأ هنأ مهتي الو هبحاص

 . نامضلا هيلع ىأرق

 اذإ لاح ىلع نامضلا هيلع ليقف اذه لثم ىف فلتخا دق : هريغ لاق
 : لاق اذإ لاح ىلع هيلع نامض ال : ليقو ى دبعلا بر رمأ ريغب كلذ لعف
 فرعي نمم ن اك ن ا : لقو . نيمي هيلعو هلهأ ىل ا كلذ در دل ار أ امت ا هن ا
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 نوكي نأ الإ نامضلا هيلع ناكو قدصي مل اذه ىعداو سانلا لاومأ ذخأب
 . سانلا لاومأ ذخأب مهتي مل هنأو ةنامألاب فرعي

 . هدريل هذخأف ًاقبآ هيخأل وأ هراجل ادبع دجو نمو : ةيافكلا باتك نمو

 هيلع مشاه ىأرو ٧ هيلإ هدرو هبحاص عفن دارأ اذإ هيلع مرغ الف هتلفأق

 هرلع ىري ال نم مهنمو هنمض نم مهنم ء ءاهقفلا نم فالتخا هيقو نامضلا

 . افورعم لعف هنأل انامض

 ىلإ هلصوي نم ىلإ هملسف ادبع صوصل نم صلخ نمو : ةلاسم
 نإو فلتملا ىلع نامضلاو هيلع نامض الف ةقث ناك نإف س هوفلتأق هالوم

 هعفد يذلا وه عفديو هبر ىلإ هنم جورخلا هيلعو نماض وهف ةقث ريغ ناك
 . هيلا

 ال ا ةل اكو ريغ نم هضيقق ملسمل | هيخأل ل ام دجو نمو : : ةلأسم

 . مالسإلا دلب وأ كرشلا دلب يف كلذ ناك نمضي الف لاملا فلتف ًاطايتحا
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 باب

 نكل وآ هل هنأ بسحي ةياد وأ ادبع دخأ نمك

 كلذ ريغ هنأ هل نيبتي مث هبلطبيف هلسرأ
 يف آروث دجو ىتح هبلط يق ناكو روث هل بهذ نميف يدنع ام تلقو

 . هل هسيلو س هروت ريغ وه اذإف هل هنأ ىلع هذخأف هل هنأ هدنع ناكو عضوم

 ؟ هضبيقو هذخأ دقو

 آربيو هنم صلختي ىتح هيقف لعفي امو ؟ روثلا اذه ىف همزلي ام : تلق

 ىلع ردقي مل نإو ى يلإ بحأ كلذو مهيلإ { هملس هبابرأ ىلع ردق نإف ؟ هنم
 هقلطيو هتمالس ىلع دهشي نأ لوقلا ضعب ضعب يف هؤزجي هنأ وجرأق هيايرأ

 . كلذ دهشيو هيلع نمأي ام عضوم يق هذخ أ ثيح

 :لاقف دبعب ىسوم ىلإ اقيق ةيحان نم ءاج الجر ن نأ دجويو : ةل اسم

 هتيتأق دبعلا اذه تدجوف هيتآ نأ بلطو قبآ يل امالغ يل فصو الجر ن نإ

 هعم لزانمو ريشبو ىسوم هل لاقف ؟ ةءاربلاب يل فيك اذهب سيل لاقف هب
 عضوملا يتأت ىتح امهعم دبعلاب بهذا مث لدع يدهاش ذخ : نادعاق
 . ءيرب هنم تنأ مت هليبس لخو هتمالس ىلع امهدهشأق هيف هتدجو يذلا

 . يدنع هلثم يه . معن : لاق ؟ باودلا كلذكو : مشاهل تلق

 نظي وهو عضوم نم دبعلا لجرلا ذخأ اذإ : ةيواعموبأ لاق : ةلاسم
 هذخأ يذلا عضوملا ىلإ هب عجري : لاق س هدبع سيل هنأ ملع مث هديبع هنأ
 فلتخا دقو : لاقو ى عضوملا كلذ يق هكرتيو هتمالس ىلع هب دهشيف هنم

 . هدري ال : لاق نم مهتمو ء هدرب : لاق نم مهنمف ب اودلا يف
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 باب
 كلذ هبشأ ام و بصنغملا مزلب اميك

 هل عطق وأ ًارمت وأ ًاعرز هل قرحأ وأ المج دأ امالغ لجرل لتق نمو
 ن ال ا هلعف موي كلذ نم ىد 5أ ام ةميق هبلعق أر اد هل م ده ١ و أ أرجش ق ] الخن

 هكلهتس ا مث رح أ تقو ىلإ أ ه دي يف هسبح مت 5 كلذ نم ائيش بصغ نوكي

 . هكلهتسا موي وأ هبيصغ موي بصاقلا ىلع هتميق هتميق لضفأ هيحاصل ناق

 مث عضوم يف هاقلاف عاتم لجرل ذخأ لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ؟ ةبوتلا ريغ همزلي له ةقيقحلا ىلع هيدي ىف هآر مث هنمأم عضوم وأ فلتأ

 . رافغتسالاو ةبوتلا نم رثكأ هيلع يل نيبي ال : لاق

 هبر دي يف عاتملا كذ ىأر مث نمتب هريغ نم هعاب نإ تيأرأ : هل تلق
 ىلإ نمثلا در همزليو ال : لاق ؟ ءىش عاتملا برل همزلي له ةقيقحلا ىلع

 . عاتملا هيلع عاب نم

 دارأو هيلإ عجر هنأ ملع الو هبر عم هري ملو هريغ نم هعاب نإف : تلق
 هنمث ذخأ ءاش نإ رايخلاب عاتملا بر : لاق ؟ هبر ىلإ كلذ نم صلختلا

 هلم وأ هنيعب هدجو نإ هعاتم ذخأ ءاش نإو هل ذخآلا عئابلا هب هعاب يذلا

 . لثم هل ناك نإ

 هظم دجوي ملف هظم وأ هعاتم دخأ عاتملا بر راتخا ناف : هل تلق

 له هل عئابلاو هل ذخآلا هب هعاب يذلا هنمث ىلإ عجرف لثم هل دجو الو هنرعي

 مكحي وأ هعاتم نع هلثم وأ هعاتم ضبقي ملام يعم اذكه لاق ؟ كلذ هل

 . لدع مكاح كلذي

 فينك نم ةرذع موق نم ذخأ لجر نعو : خايشألا باتك نم : ةلأسم
 كلذ اولعج موقلا ناك نإ : لاق ؟ زرح نم وهو نماض وهأ مهرمأ ريغ نم
 كلذ نال نامضلا هيلعف ضرألا هب حلصت بارت هيلع عضيو كلذ هيف لعجيل
 ىق لاقو . بارت ريغ نم اصلاخ دك كلذ عيي نع يهنلا امنإو ضرألل حالص

 ضعب اهرخسف اهقلطأ من من اهطيرف عدن يف ةرامح هيلع ترضأ لجر
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 . نامضلا هيلع نأ : دنجلا

 يف لجر : ةميدقلا راثآلا ضعب يف اهتدجو باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 كلذ ىلع هل لوقأ الو يل هلمحي اتيش هيطعاف بوصغم لمج وأ رامح هدي

 نأ الإ كلذ يف ن امض الو زوجي ؟ ال مأ كلذ هل زوجي هريغ الو لمجلا

 . ملعأ هللاو بوصغملا ىلإ هلعفب دصقي
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 باب

 ائيش ناسنإ نم ضبق نميف درفم فلؤم
 ة بصغلا ريغب ملع وأ بصنغم هنأ ملعب وشو

 ل مأ هيلإ هدر زوجب له ضبقلا دعب ملع وأ ةخسن

 هتدجو ام اذه : خسانلا لاق : هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 ةفرعمب ينربخأو ديعس نب مالسلادبع دلاو دمحأ نب ديعس هيقفلا طخب
 لاس نالهك ىلاعملا ىبأ نب رمعم ىضاقلا ناك : نيملسملا نم ةقثلا هطخ

 رباج يبأ نب رمع خيشلا نع تعمج تناك يتلا ةيابجلا نم هضبقب رمأ رمت نع
 يذلا رمتلا كلذ نمل ملعي ملو يلع نب دشار نب ديعس نب مساق حنم ةيرقب
 ؟ اهنم صالخلا فيكو ةطلتخملا ةيابجلا ةلمج نم هنأ الإ هضبق

 هنم هصالخ كلذو هنم هضبق نم ىلإ كلذ دري هنأ : اهيف باوجلا ناكف

 هنأ ملع دقو رخآ نم ائيش ضبق نميف نبملسملا راثآ يف دجوي ام ىلع

 ًايصتغم هدنعو هدي يف كلذ ناك امنإ كلذ دعب ملع وأ هدي يف وه نم ريغل

 ءيشل ا اذه نمل ملعي ملو . لطابلا هوجو نم هجوب هذخأ هنأ وأ هير نم

 . هنم هضيق نم ىلإ هدري هنإف صالخلا دارأ مث هذخأو هضبقب ىلتبا يذلا

 ملعي ملو هقرس دق ائيش صل دي نم ذخأ نميف رثألا يف دجوي كلذكو

 ضباقلا هفرعي الو نالف نب نالفل وه ءيشلا اذه نأ صللا رقأف وه
 هيلإ صالخلا ىلع ردقي ال هنأ الإ فورعم بئاغ لجرل هنأ رقأ وأ ءىشلل
 كلذ دري هنأ : نيملسملا ضعب لاق دقف 0 هوجولا نم هجوب كلذ نع هزجعل
 . هنم هصالخ كلذو ٠ هللا ىوقتي هرمأيو هذخأ يذلا صللا ىلإ ءيشل

 كلذ نم صالخلاب نابطاخم بصاقلاو صللا نأ كلذ ىف ةلعلاو : لاق

 ةافولا دنع هب ةيصولاو ةايحلا يف صالخلا امهمزليو امهتمذب قلعتم وهو
 دعب وأ ضبقلا لبق هريغل هنأ هدنع رقأو ةنامأ ىلع رخآ نمتئا نم كلذكو
 ىلإ اهدري نأ هل نإف كلذ نع ضباقلا زجعف هيلإ اهميلستب هرمأو ضبقلا
 نم دحأ ةئطخت زوجي الو نيملسملا لوق اذهو هصالخ كلذو هيلإ اهملس نم
 مهعيمج ةيالو بجتو زوجتو مزلي لب نيملسملا ءاملع نم يأرلاب نيفلتخملا
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 اور اضتي الو اضعب مهضعب اولوتي ن ر ] ي رلاب اد نبيقلتخمل اءاملعلا ىلعو

 ىلوتيو ي آرلاي رخآ همرحيو ي رلاب ائيش مهدحأ لحي ن أ لثم ي أرلاي

 . كلذ هبشأ امو رخآ ربيو يأرلاب مهدحأ أربيو يأرلاب مهدحأ

 لاقو قحلاب لمع دقف هي ذخأو نيملسملا ليواقأ نم لوقب لمع نمق

 فلاخ دقق نيد و ] ي أرب كلذ يف هأطخ نمف هتئطخت ٠ زوجت الو قدصلاب اه

 ماكحأ عضوم يف نيدل ١ مكحب مكحي ال نيدلاب هنم ةع اريل أ تيجوو 0 قحل ١

 يق ي أرل ا مكحب مكح وأ ي أرل ا عضوم يف نيدل ١ مكحب مكح نمق .4 ي أرل ١

 زوجي الو هلامك ىلع لصأ لكو لصأ يأرلاو لصأ نيدلا نأل نيقسافلاو

 . ىضقنا ٧ ملعب الو لهجب نيدب الو يأرب رخآ ىلإ امهنم دحاو مكح () لبقي نأ
 اذ : تدجو 0 هلل اديع يبأ ني نامتع هيقفلا طخب هتدجو امم : ةل اسم

 مارحل او لالحلا لوصأ نم رمأ يف نيملسملا نم يأرلاب ءاهقفلا عزانت
 . مدسش هراي اوذخق

 انباحصأ لوق ىف ةلاسملا دجوت مل اذإ : لاقو : رثألا نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو فالخلا لهأ لوقب اهيق ذخأ

 دجوت مل اذ ا : لان اق هن ] زرحم ني درعس نع لضفل ١ !ينربخ أو : ةل اسم

 حالصإ ناطلس هيلإ بلط لجرو : رفعج نبا عماج نم : ةلاسم
 حص مت ةخبط وأ ٥ اوش كمس وأ هعطق محل لثم هحلص و هذخأق هل م اعط

 هللا : لاق ؟ ماعطلا برل نامض همزلي له لجر نم كلذ بصتقم هنأ هدنع

 . نمضي نأ فاخأو نامضلا نم ًاربي هنأ يل نيبي امو ى ملعأ

 در مث ةنامألا هجو ىلع كلذ ريغ وا ] ًايوث قو أ ءان ا هنم ضيق نإ اف : تلق

 هللا : لاق ؟ همزلي ام لجر نم هل ًايص اغ كلذ ناك هدنع حص مث هيلإ كلذ

 . عف ةدل ا دعي ال ا كلذ دي ملع نكي مل اذ ا ن امض همزلي ال ن ] هيش أ امو ملعأ

 الإ بصاقغلا ىلا كلذ عفد هل نكي مل عقدلا لبق هعم حصو كلذ ملع نإ امأو

 . ملعأ هللاو نامضلا داقتعاب
 ٨٨ ٢ . لقني : ةخست يفو )()

 



 : ققحملا لاق

 طخب ىلوألا نيتخسن ىلع هضارعتساو ءزجلا اذه خسن ىهتنا دق

 ني ملاس طخب ةدناثلاو > خيرات الي يناميلسلا بلاط ني درعس نيا دمحأ

 بر هلل دمحلاو ه ١١٤٧ ماع اهنم غرق داجن نب ملاس نبا سيمخ
 . نيملاعلا

 / هبتكو

 ه . ٥ ةنس ن اضمر ٨

 م ٧ / ٦ / ٩١٨٥ ١
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 سرك

 عرشلا نايب باتك نم نوتسلاو عباولا عزجلا

 ةنامألا ىق باب

 هيف مزلي ال امو ةنامألا نامض هيف مزلي اميف باب
 ةنامألا لمح يقو

 نيب مكحلاو اهنم صالخلاو ةنامألا يف باب

 لوسرلاو عفارلاو نيمألا
 كلذ هبشأ امو نيد وأ ةنامأ يف صالخلا باب

 اهريغو عيابتلاو نويدلا نم صالخلاو جورخلا باب
 هريغ نمتئا اذإ نيمألا يف باب
 هريغل هنأ رقأ مث اناسنإ نمتئا نميف باب
 رارقإب كلذ يف رقأو اناسنا نمتئا نميف باب
 ءاكرشلا نيي ةنامألا ىف باب

 كلذ هبشأ امو نونجملاو دبعلاو ىبصلا ةنامأ ىف باب
 اهب ءارشلاو ةنامألا عيب باب

 رفعج نبا عماج نمو ةيراعلا يف باب

 حالسلا ةيراع يف باب

 ريعتسملا دنع نم ةيراعلا مييف باب
 بصتقغملاو يعدملاو لوسرلاو ةيراعلل ريعتسملا عيب يق باب
 ةيراعلا مادختسا ميق باب
 يلحلا ةيراع يف باب

 فلاخ اذإ ةيداعلا ريعتسملا هب نمضي ام باب

 لوصألا ةيراع يف باب

٢٧ 

٢٦٢٨٩ 

٢٢٩ 

٢٤٢ 

٢٤٧ 

٢٤٨ 

٢٥٠ 

٢٥٢ 

٢٥٩ 

٢٦١ 

٢٦٤ 

٢٦٨ 

٢٧٢ 

٢٧٢ 

٢٧٥ 

٢٧٨ 

٢٨. 

٢٨٢ 

٢٨٤



 لاملا ةيراع يف باب

 باودلا ةيراع يف باب
 هدي ىف امهنم نم تام اذإ ةيراعلاو ةنامألا يف باب

 كلذ نم ةثرولل ةيدفلا نم اهبحاص عسي امو
 ةيدهلا توبث يف باب
 ينغلل ريقفلا ةيده باب
 اهذخأو ةطقللا يق باب

 لابجلاو لزانملاو ضرألا نم ةطقللا يف باب

 ةطقللا هلعفب همزلي نميفو

 عاتم وأ ناويح يف دجوت ةطقللا يف باب
 ًائيش هريغ وأ هلزنم وأ هدي يف دجو نميف باب

 كلذ هيشأ امو وه نمل فرعي ال

 منغلاو باودلا ةطقل يف باب
 ةطقللا نم فرعي ام باب
 ةطقللا عيب يف باب
 هفرعي يذلا ءيشلا ميلست كلذكو ةطقللا ميلست يف باب

 ةطقللا اهب قحتسي يتلا تامالعلا ركذو ةطقللا فيرعت يفو

 قراسلا يف باب
 اهبصغو باودلا قرس يق باب
 ةعارزلا نم كلذ ريغو هرذب مث انج وأ ةلسف قرس نميق باب
 ةقرس هل قرس نميق باب
 نامضلا هيف بجي امم اهريغو ةقرسلا يق كارتشالا يف باب
 رثكأ وأ ادحاو ناك ةقرسلا نم صالخلا باب
 هل ةلخن ًاعلاط وأ ةعرز ىف اناسنإ دجي نميف باب

 شيشحلاو لبنسلاو بطرلا نم هدنع ًائيش دجي وأ هتيب يف وأ
 كلذ مكح نوكي فيك هب همهتي يذلا كلذ هابشأو
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 بصاغلا يقو لعفلاب نامضلا باب
 كلذ هبشأ امو قراسلاو بصتغملا عيب ىف باب
 لوصألا بصغو بصغلا يف باب
 هبر فرعي ال يذلا لاملا يفو بصتغملا دلبلاو نيرحبلا يف باب
 كلذ هبشأ امو ةعارزلا يفو لوصألا بصغ يف باب
 اهبرخ وأ ةلخن عطق نميق باب
 هيلإ هعفدو هريغل وأ ابصتغم ائيش ضبق نميق باب

 ةنوعملاو ةنامألا ىلع

 بصخلا ىلع مهذخأو ديبعلا باصتغا يف باب
 لسرأ نمل وأ هل هنأ بسحي ةباد وأ ادبع ذخأ نميق باب

 كلذ ريغ هنأ هل نيبتي مث هبلطيف

 كلذ هبشأ امو بصتغملا مزلي اميف باب
 هنأ ملعي وه ًايش ناسنإ نم ضبق نميف درفم فلؤم باب

 دعب ملع وأ ةخسن بصغلا ريغب ملع وأ بصتغم

 ال مأ هيلإ هدر زوجي له ضبقلا
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