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 حناقثلاو ىموقلا ثزرتلا ةرازو

  
 يراوحلا نب لضصقلا ةمالحلا خيشلا

 تلاثلاوزجتا
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 ق

 كلذ حجغو راوجلاو ىقسملاو ىراجملا

 دحأ ىلع ءاملل نارمم وآ ناتقيرط اهل لخن وأ ضرأ ةعطق نعو

 عضوملا ق هزاوج نوكي كلذ هل ىذلا بلط لضفأ وه عضوم ق امهدحآو

 .٠ لضخغألا

 هتقو ىفو ادودحم سيل ىقىىملاو قدرطلا ق هزاو مج ن اك نا : لوقأف

 ٠ كلذ الا هل سيلف افورعم

 ٠ ىقسو زاج دارأ امهيأ ىفف هل اناك ناو

 اذاف بارت وأ رجح جلفلا ف عقيف جلف برق ق ءىشب رمع نمعو
 ٠ اسني كلذ ف هبلع ى رأ الف دمعت الي هيغ رضي ال ام عقو

 ٠ هجارخا ق دهجتف ةرضم هيف ام ناك ناو

 ٠ نسحلا نب دمحم نعو

 ركنأو ةلخن طسو ف وأ لجر ناتسب ىف تناك اذا ةلخنلاق : تلق
 ٠ ىتسم الو قيرط هيلع اهل سيل نآ

؟ ةنيبلاب اهبحاص هيلع ىعدي : تلتقو



_ ٦١ 

 عضوملا اذه نم برشت اهنا اذه لبق ةفورعم ةلخنلا هذه تناك ناف
 ؟ لبق نم

 ٠ لبت نم ىقست تناك ثيح نه اهيقسي لوثال ام لثم رخالل

 ٠ ةنيبلا كلذ لاوز ىعدا نم ىلع ناك كلذ حص اذاف

 ةنيبلا هيلعف ىقسملا اهبحاص ىعداو كلذ افورعم سيل ناك ناو

 ٠ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو

 ق ىهو لاملا بحاص دنع نم اذه ىلا تلاز ةلخنلا تناك ناو

 ىعدي نآ الا زوجي وه ناك ثيح اهيلا زوجيو اهيقسيي اذهف هلام طسو
 . امهنيب ناميألاف هيلع ىتسم اهل سيل نأ هيلع طرش هنأ

 ءاكرش نيب مسق لام نم اهبحاص ىلا تلاز ةلخنلا هذه تناك ناو
 ؟ ىقلا هوركنأ مث

 مسىتلا .دنع طرش كانه نكب مل نا اهانسم هل ارمتآ اوءاش ناف

 ٠ مهنيب

 قيرطلا نآ الا قيرطلا مكح اذه ىلعو مسقلا اوضقن اوءاش ناو

 ٠ اهل قيرط الو ىقسم اهل ناك ةلخنلا نآ لاملا بحاص رقأ نا

 هجرش نم الو زئاج قيرط نم هتلخن ىلا ةلخنلا بحاص ىلع سيلو

٠ هنتلخن



 ٠ هللا همحر ىلع ىبآ نع دجوري كلذك

 دجويف ةيقاسلا ىلع قيرطلا ركنأو هلاه ىف لجرل رقأ لجر فو
 ىلع رمي نآ هلام ىلا لوصولا ىلا ةليح هل نكي مل اذا هل مكح هنأ هنع

 هب مكح دق هنأ الا مكحلا كلذ نم هسفن ىف ناك ناو لبقت هتيتاس

 قيرطب ةنيب هل حصي مل اذا رمثلاب كلذ هل ىأر هنأ دجوي اميف ضعبو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ةليحب هلام ىلا هل زاوج الو

 ٠ معن : لاق هريغ نمو

 ٠ قيرطلا ىعدا اذا هل ءىش ال : ليق دتو

 ةلخنلا هذهل نأ حصو فورعم مضوم ىف قيرطلا عدي مل اذاو

 وه نيآ نوفرعي ال عضوم نم ذفني ناك هنأو وه نيآ نوفرعي ال اننيرط

 باحصأ ىلع ررضلا لقأو عضاوملا برقأ نم لودعلا ىرب قيرط اهلف
 ٠ , ٠ ةلضخنلا هذه ىلع ةلمتشملا لاوهألا

 ىف هل ضرأ ةمطق عيبي لجر نعو هللا دبع ىبأ نع دجؤي اممو
 ٠ ىقسم الو اتتىرط اهل ىرتشملا طرتشي الو هضرأ طسو

 ؟ اذه عنصي فيك

 ناف لوألا غم برشت تناك ثيح نم ةعطقلا برشتو مات ميبلا نا
 . افؤرعف عضوم ريغ نم هضرأ نم اهل رحقي لوألا ناك

٠ تناك امك ) يقسن و نأ اهل ناق عضاوم نم .7 ب دقو
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 ٠ اهلاحب ىرتشملل ىمف ةعبراو عضاوم ةثالث نم اهيقسي ناك ناف

 . ىقاوبلا هيلع عطقي الو عضاوملا كلت نم بحأ ثيح نم اهينقسيو

 ٠ اهلاحب ىهف الخ اميغ قيرط ضرألل ناك ناف قيرطلا امأو

 ٠ ائيس اهيق لقت ملف اهل قيرط ال تناك نا و

 اهطرتشي مل ىقسمو قيرط هيلع اهلو اضرأ عاب الجر نآ ولو

 ىذلا اهعضوم ىف ىقسملاو اهل قيرطلا تبثو ميبلا كلذ ىف ىرتشملا

 ٠ عيبلا لبق هيف اناك

 لزانم مهلو لام ىق ءاكرش نعو اضيآ هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو .
 نك تالخن هلزنم فو لاملا كلذ ىلا هلزنم فرعي ناسنا لك

 نيرشي ٠

 بابلا بحاص ىلاوت لاملا نم ءاملا نهيلع ىرجي مسقلا : لبق

 بايلا دس مهسلا ةلاجا لبق مسقلا دنع اوطرش هومستق املف حوتفملا

 . هدس بلطخ بابلا بحاصا ريغل بابلا ةيحان عقوف

 ىل ١ بابل ١ نم زوجي نآو تالخنلا ىقس بايل ١ بحاص بلطو

 مل رضاحم تنأو مسقلا لبق بابلا دس انطرش دق لاقف تالخنلا

 كليسلا ىلا هءام عبتيو دس بابلاو تباث طرشلاف كلزنم ىلا الخدم ركذت

 ٠ ءاملا هنم لخدي ىذلا

٠ هريغ لام ىلا هءام هقبسي مل اذا معن : رثؤملا وبآ لاق
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 هئام ىلع قيرطلا هل ناك هريغ لام ىلا هؤام هتبس ناو ٠

 اذه لرق دقو معن ل اتت : هريغ نمو ٠

 قيرطلا هل ناك هلام ىلا ول هريغ لام ىلا هقبس ولو : لات نم لاتو
 ٠ هئام ىلع

 ىرخأ ةيرق ىلع هتيرق لخدي نأ لبق هرمم ةيرقب جلف نعو
 در جلفل ١ اهيف ىتلا ةيرقل ١ باحصأ بلطو رفحو فزانم هدغ تثدحأ

 ٠ مهنع كلذ

 ضرأ ق تسيل فزانمل او . ةبطعو بلطب ىقسن امنا فزانمل ١ لهأ لاتو

 ىلع نوردقي ال مهنأ نوجتحي جلفلا لهآو ديعب ءاملا بلطمو جلفلا
 ٠ فزانملا كلت ىلا لوصولا

 مهنع دستو الصأ نكي مل ام مهيلع ثدحي ال ملعأ هللاإو : ىأرف

 ٠: الصأ نكم مل ام مهيلع كلذ نأل ةرضملا

 ٠ ةرضم مهيلع كلذ نأل ةرضملا مهنع دستو

 ٠ ابسآب ىرن

 ٠ مهب رضي مل ررض جلفلا لهآ ىلع ناك نا و

 ةيتا مهيلع ثدحي نأ جلفلا لهآ ىلع سيل : رثؤملا وبآ لاتو

٠ انرظن دقو ةرضم كلذ ق ناك اذا مهنيلع نكي مل ام مهجلف ىلع



 ن ١إ؟ة =

 ةيقاس مهيلع ثدحي نآ جلفلا لهأ نلع سيل مغن : لاق هريغ نمو
 لئاجآ نم ىلعأ ثدحلا كلذ ناك اذا كلذ لبق نكي مل نا مهجلف ىلع
 ٠ هيلع تناك ىتلا اهلك جلفلا

 . مهيلع ةرضم كلذو جلفلا لهآ ىلع كلذ ثدحي نمل سياو

 ناكم ىف تناك اذا ةيدضاعلا ةلخنلاف : تلق نسحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ اهسياقي لخنلا نم ءىش هل نكي ملو لجرل

 ؟ اهبناج نم عارذ نم اهل نوكي مك

 اهلف ةيناس نيجو ىلع تتاك اذا ةيدضاعلا ةلخنلا نف انفرع ىذلاف

 ٠ اهريغ وأ ةرجش نم اهسياقي ام اهاقلي نآ ىلا نيجولا"

 اهل سيلف ديماوجلاب اهضرأ تعطقت دق نوكت وأ نحن لوقنو
 ( ٠ كلذ آلا

 ٠ ناعارذ اهلف اهفلخ نم اماو

 رادجلا اهسياتي نيبناجلا دحآ نم لجرل ارادج ناك ناف : تلق
 ! ال مأ

 ٠ تفصو ام ىلع رادجلا اهسياتي الف : لاق

 ٠ راجشألا نم ءىش ةلخنلا سياقي له : تلقو

: ناصعنلا ند رفيج لاق ىلع نب ىسوم لاق. ىلع نب دمحم لات



 بن ١١

 امهنيب هلخن ل-_جرلو هنبا وآ : راغرف امهدحأل نالجر دمحم ىبآ مصتخ |

 صر ٠ - آ

 ةرجشو ةلخن نيب ضرأ ىف مكح لجر : هل تلق ارىثبم تلأسف
 ؟ سايقلاب امهنيب ضرألا نأ هبثاو هراغرغ

 ٠ ىأر ام معن : لاق

 ٠ هاضمآف كلذ نسحف امهنيب تمكح ىذلا انأ ىناف تلت : لانتو

 : . ٠ انفصو ام ىلع نحن انباوج كلذكو

 ه اذه ليت دق معت : هريغ لاق

 هضرأ رجنشلل نوكيو لخنلا سياقي الف سايقلا' غطقت : لانت نم لاقو
 ٠ ,لخنلا ساين عطقي هنآ الا سايق ريغم

 كيبس ىلع ضرألا تناك ام لخنلا ساقين لنيف دق : هرينغ لاق
 ٠ لخنلا ساقي ام

 ٠ هيلع تماق ام الا اهل سيل : لاتقو

 ٠ اهضرآ اهل : لينو

 ف ةرجشلل .عطقي امم رثكأ ضرملا تناك لذا كلذ بحن نحنو

٠ ةثالث اهل ناك عرذأ ةثالث سايقلا
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 ضعب هضعبك لخنلا ليبس ىلع رجشلا سياقن نأ بحنو .

 ق تناك اذا ةيقاسلا نعو هللا همحر رثؤملا ىبل نع هنأ دجوب اممو

 ضرألا كلت تعبتآ مث لجرل ةلاجا اهيف هيلعو هل ىهو لجر ضرأ
 مهنم دح ١ و لك دا رآو تمسحخخغ هتثرو نب اهكرتو ث ام وأ ىتش س انأل

 ؟ كلذ مهل له

 نوكت نكلو ازئاج ةيقاسلا نوكت نأ الا كلذ مهل سيل : لاق

 ٠ كلذ ىلع ضعب ىلع مهضعب ىقسيو ةدحاو مهتلاجا

 . ءاملا رمم هيلعو .لجر لام ىلع رمن تناك اذا ةيئاسملا نعو

 ٠ هل ناك ام ىلا ةيقاسلا كلت نم هسفنل لئاجآ حتفي نآ هل له

 ىلع زرضلا نأل ةزئاج ةيقاسلا نكت مل اذا كلذ هل سيل : لاق
 .لوخد لجآ نم لئاجألا حتف نم سانلا عنمي امناو ءاملا بحاص

 عنمي مل ء املا باحصأب رخآو اهيف حتف ضرأ هل ناك نم ناك ولو

 كلذل كرتي الو هضرأ ريغ ىق هلاجأ دحآ حتفي ال هنأل هلاجآ حتف نم دحا

 ساانلا عنمي امناو كلذب هل نذآ لام نم وآ هلام نم حتفي نآ دا رآ هنآ ىعم

 ٭ ءاملا بحاص ررض لجآ نم

 نأ الا 4_ل ناك اهيف حتفي نأ سأب الف ابزئاج ةدئاسلا تناك ناو

. سانلاب رارضالا هل سيلف نيب ررض نوكي
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 هل سيلو ةزئاجلا ةلزنمب ىهن لئاجأ سمخ اهيف ةيناسلا تناك ناو
 . اهدس عاطتسي الو ءاملا فرشي ةلاجا حتفي نآ

 اهتعارزو مومرلا ق ىقاوسلا' رمم نعو : رثؤملا ىبأ نع دجوي اميفو

 ٠ اهنم بطحلا و نيطلا و ةراجحلا لمحو اهنكسمو

 امك ةهدجلا هحنم وآ اهلهأ ىآرب الا زوجي الف اهتعارز امآ : لات

 ٠ كلذ نم اوزاجآ دق

 بطخلاو نيطلاو ةراجحلا لمحو نكسلاو ىقاوسلا رمم امآو

 ٠ كلذ نوعنتمع ال هلهآ ناك اذا كلذم ساب الخ

 ٠ مهنذاب الا .زوجب الف هوعنم ناو

 لبماح هنم لمحف هتصح مهنم دحاو مرجف مهعم احابم ناك ناف

 ٠ هيلع سأب الف نكس وا

 .٠ هتصح ردني هنم ذخأ ام ةمق هدجو مرج ىذلا ىطعيو

 لقألا كلذ ف صخري امناو كلذ نوعنمي مرلا لهآ ناك ناو

 دعب الا ائيش مهممر نم ذخأي الو اثدح مهيلع ثدحي نآ هل سيلف مهنم
 , ٠ مينذا

 هدعب نم مهيلع تيثت نآ ةفاخم كلذ هركأ ىناغ ىقاوسلا :رمم امأو . |

 ٠ مبيلع سيلف

 نآ دا رأو نيعضوم نم امهيزش ناتعطق 4 لحز ف : ٠. نا .ورم ` وبآ لات

. نيتعطقلا دحأ برش نم امهيقسي



 ةعطق لك برشت نأ ىري ناك دق : لاق ىلع نب ىسوم ىأره لاتف
 ةعطق ىقسي نأ دارأ ىتلا ةعطقلا برش مهيلع نيذلا هرك اذا اهيرش نم

 ٠ اهنم

 نم اهيقسمي نآ هل نا الاقف ىلع نب رهزألاو رشبملا نب ديعس امآو

 ٠ ءاش ثيح هيتعطق دحأ برش

 ةدتانس وآ قيرط هبلع تناك نم هنا ىتاسلاو قيرطلا ق : ليقو

 قبرلظطلا بحاص ىلع ةرضم الب هلام نم ءاش ثيح اهلوحي نآ هل نا

 .,. ه ةيقاسلاو

 ٠ رباج ىبآ نب ىسوم لوقت مهو اعارذ نيعبرأ ىلا : لاق نم لاتقو

 ٠ ىقسملاو قبرطلا بحاص كلذ بلط نا زوجب ال : لاق نم لاقو

 ٠ كلذ ىف لودعلا رظن كلذ بلطي نأ لبق اهلوح ناف

 ٠ كلذ زاج الاو ةرضم هيلع ناك ناف

 :ىضري نآ الا اهعضوم نم لاح ىلع ايهلوخي ال : لاق نم لاو :

 اهبحاص ٠ [

 ىلا ىدالب لهأ نم لجرو انأ تعزانت : رشبملا نب ديعس لاقو
 ةنعطق نيب تناك ةيقاس فق ذئموي نيملسملا ىضات ناكو ىلع نب رهزألا

 هحونتنمم ىمصخ ةعطق ىتا وسو ه دياق ةيقاسل أ تن اكو ىمصخل ةعطقو ىل

٠ اهنم
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 ه هنيبو ىنيب ةيقاسلا نأ رمزألا ىل ىآرف

 طسو نم هثالث حسفي نآ انم د_حا و لك ىلع ن اك انلسف ن اغ

 + أ__.سقنت مث

 ظفحي هنأ انربخأف هللا همحر ىلع نب ىسوم كلذ ىق انثيآو : لاق

 دحآ ىقاوسو نيتعطق نيب تناك اذا ةيتاسلا نآ رشبملا نب ديعس نع

 ةمطقلا بحاصل نأ ةيقاس اهنم خال سيلو اهنم ةجوتفم نيتعطقلا
 ٠ ءالا برض ىلا ةدئاقلا ةيقاسلا نم اهيقاوس ةحوتفملا

 ىلت ىتلا ةيقاسلا عطق نم دارأ نم هنأ انبج ىذلا : هريغ لاتق

 ىذلا ءاملا :برض نم امهنم دبحاو لك حسف ةلاسملا دارأ ناغ رخآلا
 ٠ اعا.رذ هسقت ىلب

 ىنآ تركذو : ىلع نب دمحم ىلا مساقلا نب رمع نم با وج قو

 ٠ ةيتاسلا ف زاوجلا هركنيو ةيقاسب لجرل رقي لجر ف .ىأر كفرعا

 ىلع وبأ هب بتكي ناكو ىضم انعم ىذلا نآ هللا كمحر ملعاف

 . هقيرط يف ةنيبلا هتيناس ىلع قيرطلل بلاطلا ىلع نآ هللا همحر

 + هضرأ ىلا هل ليبس ال هنآ جتحا و ةنيبلا زجع نا و

 ازئاج قيرطب لصتت لجرلا اذه ضرأ تناك نا بتكي ناكو

 سانلا زوجي امم رهاظ وآ هجرش وآ داوب وآ هنم هب منمي ال قيرطب وأ
ء عضاوملا كلت ضعب نم هضرآ ىلا لخدي نآ هنكميو هيف
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 ازوجي نآ هلغ نسانلا ضورأ اهي هربدم ةروصحم هضرأ تناك ناو

 ىرجي ىذلا ءاش ثيح نم ىضمي نآ هلف دارأ هنآ انعم هتيتاس ىلع
 ٠ هءام اهنم

 ناك اذا ءاش ثيح نم ىضم كلذك تناك نا انعم ىذلا : | هريغ نمو

 ٠ ءاش ثيح نم ىضمو رهاظ وآ هجرش وأ ىداو ىف

 ازوجي نآ هلف ةيتاسلاب ةربدم ة دروم ةروصحم هضرأ تناك ولو

 ٠ مهرضي الو كردأ ام ىلع دوع ثيح هلام ىلع

 انط هئطوي نأ الب كلذ الا هيلع سيلف هضرأ لجرلا هل حابأ ناو
 ةيقاسلا ف نكي مل ولو ةرمثلا لمحؤ دامسلا لمحو هعفانمل هتوعد الؤ
 ٠ هلاجا

 ىلع هئام ىلع زوجي نإ هل دب نكي مل ةلاجا ةيفلسلا ف ناك ناو "
 قبتسي الو قيرط نم اهيلا لصي مل اذا ةلابجالا دسل ةيقاسلا
 ٠ ٥هءأم

 ٠ ةلاجالا ءام دسف ةيقاسلا عبن ءاملا هقيس ناف

 يحن ةلاجا ىلا هتقبس هؤام ناك اذا كلذ ريغ قيرط هل ناك ولو

 ٠ هتلاجا

 دك نكلو ةنيب الي 'قيرظطلا ٥ ذه نم ىلع ىبآ سىفن ق ناك دقو

. . . كلذب لمع



_ ,١٧ 

 تفصو امب الا ىلع وبآ مكحي ملو نمثب هربخي اضعب نأ انغلب دتو
 ٠ بلوجلا ق اذكح

 هريغ لام وأ هلام ىلا ءاملا هقبس اذا ليق دتو لات : هريغ نمو

 ٠ ةلاجا نكت مل ولو هئام ىلع ىضمي نآ هلف

 ٠ هريغ لام ىلا هتتبسي ىتح : ليق دقو

 تناك نم نا : ءاهقفلا ىأر نم هانفرعو نحن اندنع ىذلاو : هنمو

 . اهتقيرط لضو ةزومعم ضرأ نيب ضرآ هل

 هيلاوت ىتلا ضرألا نم هنمثب هذخآ قيرطب هل مكح كلذ حص اذاف

 . جرخي نأ اهيلت ىتلا ىلا مث هيلاوت ىتلا ىلا مث

 قيرط هل نكت مل وأ هعنمف ةفورعم ضرأ ف هقيرط ىعدي ناك ناو
 ىلا هقيرط بلطيو رمثلاب سانلا ىلع هتيرطب هل مكحي الف لصخلا نم
 ٠ اهنيبو هنيبي لاح نم

 اهبحاص بلط اهل ىقسم ال ضرأ نع هنوعم ايآ تلأس : هريغ نمو

 :+ ىقسىلا

 ملف بهذو اهاتسم ريغيف ىضم اميف عرزت اضرآ تناك نا : لاق

 . رمثلاب ةرضم هلتآو اهيلا ضرألا برقآ نم ىقسم اهل ج رخآ فرعي

 ٠ اهل ىقسم الف ىضم اميف عرزت ال تناك ناو

 ضرالا نم عضوم نم اهاتسم ىعدي ضرألا ءعببحاص ناك ناو
 . ىقسم اهل نأ ةنيب ميقي نآ الا دحأ ىلع ىقسم اهل سيلغخ دحآ ىلع

( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٢ م ]



 ٠ معن لانت : هريغ نمو

 اهل مكح كلذ ىضم اميف رمعتو عرزت ضرألا تناك ١ ذا : ليق دقو

 ٠ ىقلاو قيرطلاب

 قيرط .نم اهيلا كلسيو ىقسىن تناك اهنأ حصي ىتح : : لات نم لانتو

 اهيا عضأو ١ ءا كلت نم ىقلاو قيرطلاب مكح كلذ ىلع ىلع مث ةردقاسو

 . ٠. دحآ ىلع وأ عضوم ىف هاقسم وأ هنتيرط عدي مل ام نمثلاب

 مل عسوأ .قحب | هيلا لصي ملو دحأ ىلع وأ عضو م ق هاعدا ناخ

 6 . : . . : :! : ٠ كلذ ريغ هل نكي

 اهل .مكح. ةعارزو : ةرامع ِ رثآ ضرألا ق ناك اذا : لات نم لاقو

 كلسي الو عرزت تناك اهن حصب مل ولو ةفصلا هذه ىلغ ىقلاو قيرطلاب

 مزلي ام بلطي امناو ةيقانسنأ وآ اننيرط عدب مل اذا هلك اذه امناو اهيلا

 ث اهيلا هنم هكولس ىلع ردقي ام ىلا ىضقت هضرأ نكت ملو مكحلا ق هل

 نيضرألا عرذأ ةئالث دجاسم ا قيرط رثؤملا وبآ لات : هريغ نمو

 ٠ لخنلاو

 م عرذأ ةعبرأ تويبلا قيرطو

 ٠ عرذأ ةعبس زئاجلا قيرطو

 . ناعارذ ءاسملا ىلع عئابلا قيرطو

٠ هلاحب وهف عسوأ قيرطلا نم دجو امو عرذأ ةثالث : لاقت نم لاتقو



 س ٩٨

 ٠ اعارذ نوعبرأ ىرقلا ريغ ف ىتلا قرطلا .امأو

 رضي زئاج ةيقاس ىلا ةلاجأ هكلم ف حتفي نأ لجر دارأ اذا : ليقو
 لهأب اهدس ىرجملا باحصأ ىلع قشت .ىتلا ةقراسلاو ةلاجالا كلت

 ٠ ثدحملا وه ناكو مهءام قرستو ةيتاسلا كلت

 ؟ مهنع اهدسي نآ ةيقاسلا هذه لهآ نم دحأ بلط اذا

 ٠ مهئامب رضت ىتلا ةلاجالا هذه دسب نآ همزلم هنا

 هذه بحاص رمأو مكح ق ىوزنب هللا دبع ىبأ ىلا كلذ عفر دقو

 ٠ اه.دسف اه دسب ةلاجالا

 .. اهدس ىرجملا :باحصأ ىلع قشي ىتلا ىه ةننراسلاو

 اهثدحأ .امناو وه اهيثدخي مل ةميدق ةلاجالا ٹناك اذا امأو : لاا
 ' ؟ هيلا تراص مث هريغ كلم ىفأ ىهو هريغ

 ٠ اهدسي نآ هيلع سيلف

 ٠ .معن لاق : هريغ نمو

 جرخآ اذا زئاج ةيداس ىف ةلاجا ثدحي نآ هل امناو اذه : ليتق دنو
 لخدي نأ هل سيلو راضحب الو رادجمي هكلم ق اهلخدي ملو ةلاجالا

. ةزئاج ةيقاس ىلع تناك ولو هتصح ف ةلاجا



_ ٢٠ 

 ىق اهحتفي نأ هل سيل دارل نا هنأ ىعم ةقراسلا ةيقاسلا كلذكو
 ٠ هريغ ف الو نصح

 ٠ اهدس ىرجملا باحصأ ىلع قشي ىتلا ىه ةقراسلاو

 هدامسل اتتيرط هنلا بلطف لجر ىلع لخنو ضرل ىقسم هل لجرو

 . ٠ ريمحلا ىلع هترمث لمحو

 ؟ هقيرطل نيعارذ نم رثكأ هل له

 ٠ مبات قيرط الا هل سيل : لات

 ٠ هترمثو هدامسي عنصي فيك : تلق

 دامسلا لخديو ةرمثلا لمحي ىتح ديبعلا سوؤر ىلع هلمحي : لاق

 ٠ هل وهف عبات قيرط نم رثكأ هيلع هل نوكي نآ الا

 نأ زوجي الو ». شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نعو .
 مل اذا ازئاج تققح اذا ةفرتملا فو ةعدبلا ىلا ةلاجا دئاقلا نم قتفي
 ٠ « ءاملا ةلاحالا قرست

 ةيقاسلا ىلع ىنبي نمل زئاج هنآ نيملسملا ضعب نع دجوي : لاتقو

 ٠ ريسيلا ءىشلا نم اهوحنو هلسعم ردقي هضرأ ق

 ء انيل ١ زبجي ناكف ركد ىبآ نب ددعس نم دمحم ميه ١ رب ١ ويآ امآو

 ٠ دودحم ءىش ريغب ىنب نمل ةيتاسلا نيجو ناك اذا ةيقاسلا ىلع
ث ) ض كنأ



 س ٢١

 هلام نم هيقسي نأ دارآ فورعم لامب ةيقاس لجر ىلع هل لجر نعو

 فلتخا دقف كلذب هيلع مكحي لجرلا كلذ هركو رخآ لام نم اذه

 : كلذ ىق

 ٠ زئاوجلا ريغو زئاوجلا فف كلذ زئاج : لاق نم لاقف

 ٠ زئاوجلا ريغ فق زوجي الو زئاوجلا ق زوجي هنا : لاق نم لاقو

 لام ىلا ةيتاس ف رمت ةعفترم ةيقاس نم حرطي نأ دارأ نمعو
 ؟ كلذ هل له ةيقاسلا هذه نم هبقسي

 زاج ةصلاخ هل ةيقاسلا هلام ىف هلام نم حرطي ناك اذا : لاق

 ٠ كلذ هل

 ٠ هيأرب الا كلذ هل نكي مل قح اهيف هريغل ١ وآ هريغل ناك ن .و

 كلذ برقو جلف ىلع لام هل لجر ىف دلاخ نب دمحأ ركب ابآ تلأسو
 داراف صلاخ هل نيجلفلا نيب ىذلا لاملاو ءام هيف اضيآ هل جلف جلفلا

 كلذ ف هحرطي نأ ىلا هضرآ ف هيرجيو جلغلا كلذ نم هءام حرطي نآ

 ٠ هيف هئام روضح تقو ق رخآلا

 ؟ هيف حراطلا جلفلا باحضأ هعنم اذا هل .زئاج له

 ٠ كلذ هل زئاج : لات

٠ جلف نم اهيقسيو اضرأ عذبي نأ دارل لجر نعو



_ ٢٢ 

 ؟ كلذ زوجي له

 ةيقاس ف جلخلا اذه ىلع ةيقاس ثدحي ناك اذا زوجي معن : لاق
 . ىقاوسلا قرتفت نأ دعب نم ةزئاج

 كلانه ثدحي نأ دحأل سيلف ةريبكلا ىقاوسلا قارتفا لبق امأو

 ٠ مكح اهل قبسي ملو كردي مل ةيقاس جلفلا لهآ ىلع

 اهنع طبه مث جلفلاب ىقسن ضرألا هذه تناك ء ١ وسو : تلبق

 ؟ رخآ جلف نم ىقست ا

 ٨... معن : لاق {

 تناك ىتلا ةيناسلل ىلع لجرلا لسف لجر ضرأ اف ىقسم هل لجر
 . ٠ الخن .رابمو لسنلا شاعف الس لجرلا اذه اهيف ىرجي

 باطخ هريغ 1 قاسملا كلت ق ىرجي نكي مل ه هانتسم لجرلا لزع مث

 لاحلا هانتسم ىلا ىقسملا ابحاص عجري نآ لسغلا بحاص "لجرلا :

 ٠ ىتسملا كلذ ىلع اهايحأ ىتلا هلخن

 ٠ دارأ يح هلخن وه ىتقسيو كلذ هل هيلع سيلق

 ٩4:لع سيلو هل كلذف هاقسم ىلا عجرب نآ ىقسملا بحاص دا رآ ناف

 ٠ هانتسم نم هئربب نآ ريج

 ى رخآ هذخ اسع ىل ١ مهضعب لزتنع انف ةي اني ىلع مهل ١ ومآ ن ٠ رقسب موقو

اوبحس نآ ةيتاسلا هذه :ى اعيمج نوقسي اوناك نيذلا مهؤاكرش بلطخ
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 نم مهيلا اوربتي نأ وأ اهريغ ىلا اهنع اولزتعا ىتلا ةيقاسلا مهعم
 ٠ ةيقاسلا هذه نم مهانقسم

 مرغ مهيلعف ةيتاسنلا هذه نم مهانقسم ىلا اوعجر وربتي مل ناف

 + بحلا

 ةيقاسلا هذه نم نوقسي اوعجر نا : هللا همحز ىراوحلا وبآ لاق

 .. بحشلا مرغ مهيلعف اهل تبج ىتلا ةرمثلا

 ةيقا_ لا اهل تبحش ث ىتلا ةرشثلا : :دعف نم نو وقسىم اوغخز ناف

 ٠ مهيلع مرغ الف

 ةيناسلا , نوكت نآ الا هللا . همحر نامثغ نب . :ناهيش نع انظفح اذه ٠

 : ٠. ١ اوقسبي نآ مهل سيلف ةنس لك ىلع تحشخ

 ٠ ح : 1

 ةنملا دعم اوسي نا مي ةنس دعي الا امرغ اودرب مل نا

 . { ¡ مه مز - ال, .هه | ٠٠: . =“

 كلت وأ ةرمثلا ىلا ةرمثلا نم اودري مهنأ : لاق نم لاق : هريغ نمو

 ةرمثلا نم اوت سع ام ردجي مزرغلا نم اأودرني. نأ مهيلع . امناق. ةئسنلا

 ` . ٠ صصحلا ةنسلا وآ

 ٠ مهريغل مدقت 'ده كلذ حفن نأل هبق معي مرغ الاف اهنم ىضم امو ! ..! ٠

 عطتني ال ءىش ءانبلاو ىضقني ءىش اذه نأل ءانبلاك كلذ سيلو
 مرغ هيلع سيلف نكسي تيبلا بحاص عجري مث ءانبلا كلذ عقب نآ الا

٠ هاذنم ىذلا ءاندلا كلذ
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 ةصحلاب مزلي ام عيمج ف مرغلا هيلعف نكسو نكسف مجر نا امأو ٠

 ىرجت لعج رهنلا لق املف رهن ةيقاس موق ىلع ىقسم هل لجرو
 ٠ رئب ىلع هضرأ

 ىضمي موي لك جاتحت رئبلا نأل رمنلا ىقسم الا هيلع سيل : ليقف
 ٠ ةدحاو ةرم رمي امنا مايألا نم رهنلاو هضرأ ق

 اذه بحأ نم بحو رهنلاو رئبلا ىلع ىقسي نآ هل : لانت نم لاتو
 ٠ رخآلا ىأرلا

 رهنلا نم هيلع ىقسي نأ داراف لجر ىلع رئب ىف ىقسم هل لجرو

 رثكآ ىضرأ نم ذخآي رهنلا ىرجم نأل رئبلا نم ىلع ىرجأ رخآلا لاقف

 ٠ عستيو رئبلا ىرجم ذخأي امم

 نم لمحت ام رااد_ةم جلفلا نم ةرجازلا هتبقاس ق لمحي : لاق

 ٠ ةرجازلا

 اذه نا مث ةيوتسم ضرألا تناكو لجر ىلع ىقسم هل ناك نمو
 ٠ تقفخ ىتح هضرأب قع ىقسملا هل ىذلا لجرلا

 الئل هضرأ اذه قعب الا ىقسملا هيلع ىذلا ضرألا بحاص بلطو
 ؟ رخآلا ضرأ ق اهلحيو ءاملا اهجرخيو هضرأب هرضي

 ةلابجالا حالصا هيلعو هضرأ قعي نأ ىقسملا بحاص عنمي سيلف

٠ هراج ضراب رضي ال ىتح
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 هررض حالصا هيلع ناك ررض اهينق عقو ناف ٠

 ىرخآ ىرتشا مث لجر ىلع لجرل ىتسمو ةعطق لجرل ناك اذاو
 . رخآ لجر ىلع عضوم نم اهاقسمو هذه هضرأ ؛فلتأف

 نم اهارجمو اهارتشا ىتلا هضرأ فلتأ ةعطق اضيأ ىرتسنا مث
 تراص وآ ةدحاو ةعطق تراصغ هل تفلتآف رخآ لجر ىلع رخآ عضوم

 ةد_حاو ةعطق هل تفلتأ تراصف ثاريم لبق نم هل ناتعطقلا ناتاه

 ٠ لجر ىلع ىقسم لك عضاوم ةثالث نم اهاقسمو

 ىلوألا ةعطقلا اهلك هضرأ ىقسي نأ ضرألا هذه بحاص دارأف
 ٠ نيتاقسم عدبيو دحاو ىقسم نم اهثروو امها رتشا نيتللا نيتعطتلاو

 ٠ ىضرأ نم ضرأ ىقسا : لاقو

 اهاتس ىتلا ةعطقلا الا ىلع ىقسي ال ىقتسا هيلع ىذلا : لاقو

 ٠ ىلع

 ىقسي نأ هل سيلو دحا و ىقسم نم ىقسي نآ هل ىرت له

 ؟ هيلع ىذلا هبحاص ىلع ىقسم لك ةثالثلا ىقاسملا نم الا

 هضرأ ىقسي نأ هلف ةدحاو ةيقاس نم ىقاىسملا هذه تناك ناف

 ٠ ءاش ثيح نم

 ةعطق لك ىقستف ةقرفتم قاسم نم ءاوس ىقاسملا هذه تناك ناو

 هل سيلف ةزئاج اهنم هعنمي ىتلا .ةيقاسلا هذه نوكت نآ الا اهتيتاس نم

 ةئالث ىلع ةثالثلا ىراجملا هذه تناكو ءاش ثيح هضرأ ىقسيو هعنمي نأ
٠ ادحاو ىلع وآ
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 عضوم نم ىقسي نآ هعنمو دحاو ىلع. ىراجملا هذه تناك ناخ : تلق
 ىذلا اهارجم نم ةعطت لك ىراجم ةثالث نم كضرأ قسا لاقو دحاو
 ؟ هنم برشتت تناك

 لجر ىلع عطقلا ثردااثلا هذه ىرجم ناك ن : ىراوحلا ويآ لات

 ىقسي نأ هلف اهلفسأ ق رمن ةيقاسو + ىلعأ ق رمت ةين اس دح او

 ,ؤ ىقاسملا ةثااثلا نم ءاش ناو دحاو نم دا رأ نا ءاش ثيح نم ثلالنلا '

 ىذلاا اذه ضرأ ق رمت : مون | .ضرأ ف رمت' ىقاوسلا تناك ناو ا

 ٠ اهارجم نم ةعطت لك ىقسي نآ الا هل سيلف هبلع ى رجب

 ....::.. ..!. :ا .ة

 هلام ضرألا بخاض هل خابأف لجز لاما ىلع :ىنقسمن هل:ناك نمو :
 . ٠. كلذ ريغ هيلع سيلف انيط الو هثوعو هئطوت الو هيف رمت

 ٠ املسم انت ةيرط 4 جخيلف لف .هضرأ .طق ب نآ ا رأ نا و ... .{

 هعضوم ىف هلاح ىلع وهف لجر لام ف فورعم ىقسم هل ناك نهو
 ٠ .هضرأ ,نم رخآ عضوم ىلا هلوحي نآ لاملا بحاصل سيلو

 ىف هلازا لجر يلع ىرجملا هل ىذلا ق هللا همحرا ىلع ىبأ نعو
 ىذلا ىلا سيلف هلام ,نم , .رخآ عضوم ىلا , عضوملا كلذ نم رخآ عضوم

 ٠ ءىطبم الوا هبف عرسي ال اياملا هل ىذلا م مهعم ىشميو :مكاحلا هرمأب

 .ه كلذ ريغ هل سيلغ هلام ىلا ءايملا هقبس ناف .

 . ؟ لوألا هقيرط ىلا عجر هزيغ لام ىلا ءاملا هنتبس ناو

ءأ هف ةرضم ال ءىش نوكي نأ الا اذه ريغ ف حرش اهل ةلأسم هذهو



_ ٢٧ 

 ٠ اعارذ نيعبرأ ىلا اهلوحي نآ رثؤملا ىبآ نع ىراوحلا وبآ لات .

 ٠ هريغ نم هذهو اذك نم موق نيب كلذب بتك ناهبن تيآرو

 ٠ ةمومدم ةينابس هيف رمت تيب نعو

 ةريطم اهلعجيو اباب ةيقاسلا ىلا حتفي نأ تيبلا بحاصل له : تلق
 ؟ كلذ هل سيل ا ررض ريغ . نم ارج هيف عرزي وآ

 مدي الو ةمومدل ا ةيقاسلا هذه حتتفي نأ هل :سيلف تقصذؤ ام ن ىلعف

 ٠ ةيقابسىلاا باحضل ىأرب الا ,ةحوتفم ةيقاس

 نماض وهف هثادحأ نم ةيناسلا ق عقو ثدح لكف كلذ لعف ناخ

 ٠ كلذ عياف مه وأ حتفب ثدحأ ام دربيو هي ذوخأمو كلذل

 هلاجا اءلع .سيلو هملسم ناتس ق لجر يلع ةدقاس هل لجر نعو |

 كلذ ىبأ" اؤدارآ املك بخشلاب هتيفاسن حلصي" نآ ةيناسلا بحاض بلطمأ

 . . . ¡. .: ٨. .ناتسبلا بحاص

 ذود هلا ىأر ام ىىلع ةيقاسلا هذه بحسي نأ هيلع امنا : لاق
 ٠ ةيقاسلا كلذ لثم ىرجي بحش كلذ نآ .كلذب ةفرعملا لهآ نم

 هذه بحشل ىلونملا. وه ناك ناتسبلا .بحاص ءات :نا ؤ : . :لانق _

 ٠ هيلع عبتي لخدي نا: هؤام ءاج اماك بلطي هناق .ةيقاسلا

 ٥هذ_هھ ق ناك ام هل جرخل ءا ءاض نا ! ناتسبلا بحاص ىلا كاذ : ٠ لاق

 ٠ اهيف هنا هيعدي امم ةيقاسلا

كاذ نوكت نأ .دعبا كلذ جارخا ىلا عضوم ىلا هزاجا ءات ناو



٢٨ 

 ىف عقي امم هريغو رجشلا لثم هءام سبحي ام اهيف نأ فرعي ةيتاسلا
 ٠ ررض وأ ةرضم كلذ

 لاومآ ىلا هقبسي هيلا رودي نأ ىلاف لجر ناتسب ق هءام لخدي لجرو

 ٠ اهلاح ىلع نوكتو رسكت ال ةمئاقلا رادجلا نأ انيآرف سانلا

 ٠ لبق نم لاتحب ناك ام هئامو هتلاجا ق لجرلا لانحيو

 اهنع حسفأو لخن نم ادضاع ةدئاق ةيتاس نيجو ىلع لسف لجرو

 هذه نآ جتحلو ةيقاسلا ىلا اهحتفو اضايح اهيلع ضوح مث عارذ اردق

 نلع اود سف مكؤام ءاج اذاف ىلخن ىلا ىئام اهيف حتفأ دئاق ةيقاسلا

 لئاجألا كلت دس مهل قىلو مهيلع ثدحأ ١ ذه نآ موقلا جتحاف ىلخن
 . ٠ اهلكا

 ٠ مهنع فرصي ررض اذهف

 ةلخن ىلا ةلخن نم حتفي مث ةدحاو ةلاجا هضرأ ى حتفي نآ .هلو

 لول نم ةدئاقلا ةيناسلا لبيح ف ةلاجا ثدحي نأ دحأل سيل كلذكو
 ٠ ةيناسلا لهأ كلذ هرك اذا جلفلا

 ٠ هيف ةرضم ال ءىش نوكي نأ الا ةيتاسلاب رضي افرتم ثدحي الو

 .نم الو جلفلا لهآ نم دحأل سيل هنا لبق لبقو - لانت هريغ نمو 9

 ٠ةلاجا هيغ سيل جلفلا كردأ ثيح نم جلفلا 2 نم هلاجا حتفي نا مهريغ

 اهجرخيو جلفلا مآ ىق ةلاجا حتفي نأ زوجي ناكل احايم ناك ول كلذ نا

 جلفلا لهآ ىلع سيل هنأل جلفلا لهآ ىلا ةرضم كلذ ناكو رخآ بناج ىلا

٠ ةئدحم ةلاجالا كلت ىف ةرضم



 _ ٢٩. ہ

 . مهجلف رضيو مهرضي ام جلفلا لهآ ىلع ثدحي نأ زوجي سيلو

 ةيرقلا ىبرغ ىقسي ةيقاس جلفلا ىلعأ نم نيتيقاس ف : هريغ نمو

 نم ءىش امهتارتفا نم اهالعآ نم سيلو ةيرقلا ىقرش ىقست ىرخألاو
 ٠ لئاجألا

 ىف ةريبكلا ةلزنمب دارفنالا ىلع امهنم ةدحا.و لك نيتيقاسلا نيتاه نأ
 ٠ لئاجألا حتف ىنعم

 ائيش اقرتفأ ثيح نم لغسأ نم امهدحأ ىلع حتفي نأ دحأل سيلو
 ٠ اهيلع ىتلا لئاجألا ىلعأ نم ثدحي نأ ديري ناك اذا لئاجألا نم

 ىلع لئاجألا ىلعأ نم ةريبكلا ةيقاسلا ىلع ثدحي نأ زوجي ال امك
 ذ ٠... همالك ىضقنا ٠ هلوت ىنعم

 هل ناك اذا راهنلا ف باسحلا فرعي الو موجنلا فرعي ال نمعو

 رخآ ءیجي مث هير قيرغ ىلع د سيف هل بسحي ام الا لهاج ويهو ءام
 ٠ هللا ءاش ام ىقسف هنع كسمي ىتم ملعي ال وهو ءاملا هيلع دري

 ٠ كدنع بهذ ىئام لاقف رخآ لجر ء اج مث

 هئام باهذ نم هيلا ىعدي ام ىلع لجرلا اذهل مرغ هيلع له : تلق
 هعدب ٠

 دعب ىتسلا ناكو هئامب ىقس هنآ ملعي ىتح مرغ هيلع سيل : لاق

 \ ملعل ٠

ىماعلا لجرلا اذ_ره عم ىضم لجرلا اذه ءام نأ هعم حص اذا امآف



_ ٢٣٠ 

 ىقسي امنا هنأ ىري .وهو هب ىقس امنا ناك اذا مرغ لجرلا ىلع نكي مل

 ع الا ىقبو هنقو تاف دك هءام هنأ ملعي ىتح مرغ هيلع سيلف هئامم

 : :مع ى ىلع ىقس ام مرغ هيلعف هب ىقسي هعم

 ٠ ' هلاحب ءاملا كرت م مث " هلام نم ىقس ام لجرلا اذه ىقسف ءا_ا هيق

 ؟ هلام ف بهذي ىذلا ءاملا نامض هبلع ن وكي له

 هؤام عاض ىذللا ءاملا .بحاصل كاذ نم نامض هيلع سيل .لاق .

 . ,..أ ..! ,. ٠ !. ؟ هكرتو
١ ٠ ٠ ١ ٠١ . .. . ١ 

 ىعد دا .يوعد . ريغ . نم هعم حص اذا ىماجلا ن رأ انعم ىذلا هريغ .نمو

 ٠ : نماض م وهف امف هام ريغ 5 نم ىقس هنأ
 - . ١ ` . “. ١  . 7ه ٠

 روجحم هنأل هلهجب سانلا لاومآ نم هفلتأ هنآ حص ام هنع لبزي الو

 نم هريغ دنع مولعم هنألا هلمع ق كلذ د لهج ولو هريغ ء امب ىٹتنني :آ هيلع

 :. ٠ ي هزيغ ءام بجو دقو هؤام لاز دت هنأ هب : .ةربخلا لهأ

 ٠ اما رح دشأ ملعلاو ليجلاو , ملعلا فلتأ ا ام امس هيلعو

 لهجي امع لآسي نأ هيلع نأل قحلا نم مزلي امل ليزم ريغ ملعلاو
 لعفيو لمعي نآ لوةي امم لهجي ام ىلع ٥ ةربخل | لهآ ١ نه هل ديرب

 ٠ كلذ مهلف

 . نآ ءالا در هي ىقسي ىذ۔_الا ءاملا بحاص دا رآ ن : ثلت هنمو

 ؟ هدرب

٠ ةدئاتلا ةيقاسلا ىلا هبلق ابحاص هل ملعي مل اذا : لات



 ت (٣ <

 لام ناك اذا ءالا بحاص ىلا ءاملا ملس هبحاص ملعي ناك ناو
 ةريبكلا ةيقاسلا ف هسفن نع ءاملا در الاو هئام نم ابيرق ءاملا بحاص
 . ٠ هفرعم مل وأ هبحاص ثفقرع

 تناك ام انئاك زئاج ةيقاس ىلا هسفن نع ءاملا دري : لات نم لاتو

 ٠ ازئاج تناك اذا ةيقاسلا

 هنأل ءاسملا بحاص لام ىلا ءاملا درب هنل ىل نيبي الو : : هريغ لانت

 همسنتحأ ناف امشي ءانا بحاض نوكي نأ الا هئامي ءاملا بحاص ىردي ال

 , ١٠ ميتيل لاسمل احالص ناك اذا كلذ زاج هل

 هراضح وأ هرأ دح فلخ هتقيرط جرخيو مل ٢9 ىنيد نآ لجرللو

 نجو ناك اذا اذ_ه مهريغ لام ىلا مهقبسي د ال موقل ءام ناك اذا

 .. 0 . ٠ ` . ::...: ٠: .. هلل ةيقاسلا

٠ .. 
 ( ه

 زمه امهيلعو ناسنال امهمأ دحاو لك نيلام نيب تناك اذا ةيناسلاو
 ؟ ءالا باحصأل

 ه لا_م ىأ فو عضوم ئآ فو تحض اهنم بناج ىآ اق اورم

 ىاع راص اذا ىتح نيبناجلا دحأ ىلع رمي : لاقف ىلع ويآ امأو .

 .نم بناج لك وحن ىلع نوكيف رخآلا بتاجلأ محتنا اهنتم فصنلا
 ٠ رمملا فصت لالا

 نوكي نآ الا اهعرزدو اهمسي ن نآ هل سيلف ملف بات .هضرأ ناك نمو َ

. مهلك جلفلا لهآ نذاب الا هل زوجي الو هل الص ضرألا



- ٢٢ 

 هل زئاج كلذف دلبلا ةهبج لهأ هل نذآ ناف ٠

 تقو ريغ ف هلام ىلا ىضمي نأ هل له ىرجم لجر ىلع هل لجرو
 ؟ ءاملا

 ٠ هئام تقو ق هلام ىل ١ رمي نأ هبل امناف

 قف كيلا تبتك ىنل ملعا : رفعج ىبأ ىلا هللا دبع ىبأ نم باوج

 . ءىش راوصلا ف الو ةيتاسلا ى مهل سيلو

 نح مهعنمي مل ر ١ وصل ١ باحصآ ىلع اررض كل ذ نم . ١ وأر ناق

 ٠ كلذ ىف ترظن مث اهعطق

 ةافصلا اهيف ىتلا ةيقاسلا ىف هل نمم راوصلا بحاص ناك نا : تلق
 نأل ةافصلا عطق نع مهعنمي نأ هلف ئقسملا فو ةيقاسلا ضرأ ىف هصح
 ٠ ىضقنا ٠ ةصح اهيف هل

 اهب نأ لودع دوهسث دش جلف نم رجزلاب ىقسي ضرأ نعو
 ا!وحيآ امنرو ريثك سانل جلفلا و هلك نامرلاو فيصلا جلفلا اذه نم ئقسم

 . موق نود موت ىلع

 !ودار ام ىلع مأ فورعملا مهل عطقيآ كلذ نم مهل نوكي نأ ىرت فيك
 ؟ اوتس

 ردقب جلفلا لذه نم مهضرأل ىقسلا مهل حصو كلذ ف فلتخأ ناغ

 ىلع ةفورعملا ف اهل هولتي ضرألا هذه ىقس ىنكي لودعلا هاري ام
٭ دلبلا' لهآ ىقاسىتب ام



 _ . ٢٣٢٣٣

 ؟ وه نمل نيضرألا نيب نوكي بعولا نع هتلآسو

 نأ لذهل الو هترامع اودعي نا اذهل سيل نأ لوقأغ انأ امل : لاق

 . ٠ ١ هلاحل وهو اودعي

 ٠ ائب هيف لاقت هنأ ءاهقفلا نم دحا نع كغلب لمق : تلت

 . نافصن امهنيب وه لوقي ناك هنآ ىلع نب رهزآ نع ئنغلب معن : لاق

 ءاش ثيح نيلام نيي تناك اذا ةيقاسلا بحش ىنغلب . د لات هريغ نمو

 ٠ ةميق بحسلل نكي مل اذا نيلاحملا نم

 هتحتسي ام لام لك ىلع الا حرطي نآ هل سيلف ةميق هل ناك ناو
 ٠ بحشل ١ نم

 ٠ كلذ ىف لاتحا ةعارزلا لجأل ةرضم هحرط ف ناك اذا امأو

 ةنسلا ىفتتقي نأ هنلعو هل ناك نيلام نيب ةيقاسلا هذه تناك ناف

 ٠ كلذ ىف بحسلا حرط ش

 بحاص دا رأ لجر ىلع ىقسم هل لجر ق : ناميلس ىبآ باوج نمو

 . اهريغ وأ ةرجازلل ءاملا اميلع ىرجيو اليلق اميلع لعجي نأ ةيقاسلا

 ؟ ال مآ كلذ هلآ

 ىلع نكي مل اذا هنآ قيرطلا ق ليق ام سايق ىلع ليق دق : لاق

 ٠ هب عانتنالا زاج ةرضم ىقسلا
( ٢ ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٢ م )



_ ٣٤ _ 

 لياقلا ه_ل ىذلا رادتمب لك ىلع جلفلا بحش نأ رثألا ق دجوي

 ناك نم لك نأ ىلع ةيراج ةصاخ جلفلا اذه ةنس نوكي نأ الا ريثكلاو
 ٠ ءا وس بحسشلا ق اوناك ريثك وأ ليلق هيغ هل

 ٠ ةنسلا هب ترج ام ىلع مومزلا ف ليق ام ىلع ىدنع وهف

 نيتاسب ىف وهو له ةيتاسلا عبتيو ءاملاب ىقسي ىذلا نع هتلأسو

 رسكناف محتناف هتيقاس ىلع ىضمي نأ هل دب الو قيرط اميف سيل اهمحقي
 . ءىش رادجلا نم

 ؟ اهناكم دريب نأ همزلبل

 ٠ هيلع ءىش ال : لاق

 هنكمي مل اذا رمب نل هنكمأ ثبح ناتسمل ا ف هئام ىلع رميو : تلق

 . ناتسبلا ق هتيقاس عبتي نآ

 ٠ معت : ل ات

 ىف رمي الو اقيرط هل جرخي نأ لجرلا ىلا بلطي نأ همزليف : تلق
 ؟ هضرأ

 ٠ هئام ىلع رم لجرل أ كلذ ه رك ن ١ و معن : ل انت

 ةيقاسلا قئويب نأ هلل ناسنال ١ نأ تفرع ى ذلا : هربح نمو

٠ هريغ ىلع ةرضم الب هلام تحرط دق هلام ف تناك اذا اهسيكيو



. ٣٥ 

 كلذ هل سيلف هريغ لام ق تناك ن ا امأو ٠

 ةيقاسلا طسو نم لئاجالا تردجأ زئاج ةيقاسلا تناك اذا : ليقو
 ٠ ةيقاسلا ىلع ة هرضم الب

 نم اهدسي نآ هل سيلغخ موق ىلع انالمح ةيقاسلا هذه تناك ناو

 ٠ مهيآرب الا مهضرأ نم اهدس الو كلذ اوهرك .ذا مهضرأ

 ؟ رهنلا ىلع ءانبلا زوجي له هتلأسو : ةلأسم

 ٠ هلاج ءانبلا لخاد نكم مل ام معن : لاق

 ٠ كلذ نم نصحل أ باحصآ ا مه رهن ىل ١ انتبرطت

 ٠ كلذ هيلع سيل الاو لوخدلا نم دبالف ةلجأ هدنع تناك نا : لاق

 ٠ مهرهن اوبحشي نأ اودارأ ناف : تلق

 ٠ لوخدلا ف مهل نذأي نأ هيلع مكحي ! لاق

 + رادجلا اورسك عنتما ناف

 رضل لجرل هلام ف لجرلا ىلع نوكي قيرطلاو ةيتاسلا ف فلتخاو
 لام ىلا ىرخآ هل اضرأ ةيتاسلا كلت نم ىقسي نأ داراف هل لام ىلا
 ٠ هل

. قيرطلاو ةيقاسلا ف كلذ نم عنمي ال هنا : لاق نم لاقف



٣٦ 

 ف كلذ عنمي . ل انت نم ل اتتو ١ هيت اسيلا نم عنمي الو قيرطل ٠

 عيمجلا ىف كلذ عنمي : لاق نم لاقو .

 ةيقاسلا بابرآ نم دحأل له تبحش اذا زئاجلا ةيقاسلا نعو

 ىف حرط دقو اهبحس بارت ول اهبحسث نيط نم اوذخأي نأ مهريغ وأ
 هذه بحسش نم بارت وأ نيط هضرأ ف حرط نم لخن وأ سانلا ضرأ
 ٠ هل وهف ةيتاسلا

 ناف اهقحتستو لاومألا اهيلع لمتشت ةيقاسلا هذه تناك نا : لاق
 : . .. لاملا بحاصل نيلالا نم لام لك بحش

 بابرأل اهبحشف لاومألا نم تاوملا ف ةيقاسلا هذه تناك ناو
 ىنعم ىلع هوجولا دحأ ق جرخي نأ الا ةيقاسلا نوقحتسي نيذللا

 ٠ اذم لثم اف دلبلا ةنس ىلا كلذف ةحابالا

 نا زئاج ةيقاس نم هلاجا دس نل زوجي له كلذكو : تلق

 ؟ اهنم ابيرقتو

 اميف ةيقاسلا طسو نم ذخآي نا زئاج ناك اذا كلذ ليق دق : لاق

 ٠ ليت

 اهدس ىتلا ةلاجالا نم برق اميف كلذ نوكي نأ : ىنبجعيو
 ٠ د_ءعابتت ال

٠ دعبلاو برقلا ق ىدنع كلذ دعب الف كلذ زاجأ ثدسث اذاو



_ ٣٧ 

 زئاجلا قيرطلا ليبس اهليبس له زئاجلا ةيقاسلا ةعاق كلذكو : تلت
 وحنو ةراجحل ١ وآ ىصحل ١ و ب ارتلا وأ نيطلا نم اهب رضي ال ام ذخأ ىق

 ؟ ال مأ مهريغو ةيتاسلا بابرأل كلذ

 كالمالا ىنعم ىلع الا جرخت ال اهنأل ىقاوسلا نم كلذ ىل نيبي الف
 ٠ اهزئاوج ريغو اهزئاوج ف ىدنع

 ىذلا وهف لعتشت ال امم كاامالا ىنعم ىلع جرخت ىتلا قيرطلاو

 نم لوق ىلع اهرضي ال امب اهنم عفتني نأ ىنعملا اذه هيف ىدنع هبشي
 ٠ كلذ زيجي

 ىنعم ىلع جرخي نآ الا اهيف كلذ ىل نيبي الغ اكلم جرخت ىتلا امأو
 ٠ كلذ ىف رظنيو ةحابالا

 :٠ زئاج ريغ ةيقاس نم ةلاجالا تناك نا كلذكو : تلتو

 هل سيل مآ ةلاجالا نيط ريغ ةيقاسلا نيط نم ةلاجالا دسي نأ هلآ

 ؟ كلذ هل زوجي ال مآ كلذ

 ٠ ة!اجالا خبسو ةلاجالا نيط نم الا كلذ هل سيل ليق دق : لاتق

 ٠ ةيقاسلا نيط نم كلذ هل سيلو

 هب دسيو ةيقاسل ١ فناج نم نيطلا ذخأي نآ هل لح كلاذكو : تلق .

 ٠ دئاق ريغ وأ ادئاق ةيقاسلا تناك ةرضم كلذ ف هيلع نبي مل اذا ةلاجالا

 ة .قاسلا طسو نم نيطلا ذخآب امناو كلذ هل سيل ليق دن : لاق

 ٠ ؟ ء احل ١
رد ٠



_ ٢٣٨ 

 ةلاجالا نيط وأ ةلاجالا خبس الا هل سيل زئاجلا ريغ نمو ٠

 و_ه سيل امب ةراجحلا نم لئاجالا برق ءاج ام كلذك : هل تلق
 ٠ ةلاجالا هذه ةراجح نم اهنأ هبلق نئمطم هنأ الا ةلاجالا نم

 ٠ كلذ ىدنع جرخي الف مكحل أ نم امأف

 هيلع قيضي ال نأ وجرأف كلذ ىلا هبلق نأمطا اذاف هنانئمطالا ىف امأو
 ٠ هللا ءا نا كلاذ

 ريغ وآ تناك هزئاج ىقاوسللا عبمج ىلع عباتلا قيرط : ليقو

 ٠ ناعارذ هزئاج

 ءاملا ىلع مباتلا هكلسي فورعم قيرط ةيناسلا ىلع ناك اذاو

 ٠ لوثلل عبت رخآلاف نينيجولا دحأ ىلع

 قيرطلا كردأ ناك اذا قيرطلا هيلع ىذلا نيجولا بحاصل ةجح الو

 ىس ٢ ٠ اخ

 باحصأل قيرطلا تناكو فورعم عبات قيرط هيتاسلا هذهل نكي مل ناو

 ة صصحلاب اعيمج نينيجولا ىلع ةيقاسلا

 نورمعي لاومألا ( باحصأ كردأ اذا هنأ صصحلا ف ىدنع جرخيو

 رظنلا ىف هصخي ام قرطتملا هيلع ىذلا هبناج ى مهنم دحاو لك كرت

 ٠ ةصحلا نم هيلع قيرطلا توبث ىق

؟ هب نورمؤي مآ مكحل أ ق مهيلع ذهف : هل ثا



_ ٣٨٩ 

 مكحل اي ناك كلذ بلط اذا : لاق ٠

 ٠ مهل اتباث اقرطتم ةيقاسلا

 مهيلع لخدي نأ ررضلا كلذ ىف مهيلع لخديو مهقسي ءاملا ناك ناو
 ٠ ناينبلا ثدحي ررضلا كلذ ىش

 ٠ رخآلا كرتو مهدحأ ىنب ناف : تلت

 رخآلاو ىناثلا قفتا ولو اهلك هلام نم ةملسم قيرطلا جرخي : لات

 ٠ ىضقنا ٠ كلذ امهل سيلف هلام نم اعارذ امهدحأ عدبي نآ ىلع

 : بانكلا جمغ نمو

 ٠ ةدئاق ةيقاس اهيفو ضرأ هل لجر نع

 ؟ احرطم ةيناسلا بحسثل كرتي الو هضرل عرزي نآ هل زوجي له

 ٠ هضرأ عرزب نآ هل زئاج : لاق

 ٠ تلخ اهبحش نوكي ثيح ةيقاسلا ميرج عرزي نل هل زوجي الو

 ةيقاسلا لهأ رضح املف ائيش كرتي ملو هضرأ عرزي نا تيأرأ

 ٠ ائيش اهنم اورسكو هتعارز ىلع اوحرط مهتيتقاسح

؟ نامضلا مهيلع له



 مهمزلي مل مهتيقاس ةيقاسسلا ميرج ق مهرفح اوحرط اذا : لاق

 ٠ نامضلا

 ٠ هتعارز نم كلذ ريغ ىلا اودعب ام اونمضيو

 ٠ عارذ لاومألا نم ةيتاسلا ميرج نآ تفرع دقو

 ث ءاهقفلا صعب كلذ لات

 ٠ هلثم عرزلاو كلذ ق لسفي نأ هل سيل ناعارذ : ليق دقو

 . رخآ عضوم نم مهءام اودرو هوكرتو جلف هيفو لام هل لجر نعو

 ؟ اولسفي نا مهل له

 ٠ ال : لاق

 : ةلاسم ج

 ىنح هئام تقو نع لفغ ءاكرش هلو فورعم موي ىف ءام هل لجر نع

 ؟ مرغ مهيلع له هئاكرش عم عاض

 ء اوكرتو اوفرصنا تقولا ىضقناو ءالا وأ ةدقاسلا ق ٥ ودرب ناو

٠ مهيآرب اوقسي ىتح مهيلع مرغ الف



_ ٤١ _ 

 ء( بحاص راشتساف دئاتلا ةيقاس ق اروز حرطي نآ دارآ لجرو

 مث دئاقلا ةيقاسلا ىف روزلا حرطو ةحابا حرطا هل لاتف تقولا كلذ ف
 ةيقاسلا ق روزلا ىري روزلا بحاصو ةحابا لجراا كلذ ءام ىضقناو ىضمي

 ٠ بهذيو ءىجي

 ؟ اريثك اسانا عمجي جلفلاو امثا اذه ف هيلع ىرتأ

 باحصأو جلخلا لهآي رضي الو ءاملا سبحي ال روزلا كلذ ناك نا : لات

 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش الف دلبلا لهأ اهب فراعتي ةحابا كلذ ىف ءاملا

 ةيقاس ىف هل زوجي ال ام لعف دق هناف كل تفصو ام نكي مل ناو

 ٠ مهجلف - ذو ساانلا

 . نماض ةرضملل لعافلاو لازم فورصم ررضلا نأل نماض نمو

 هدحو هل تسيل ةيقاسلا نأل هعفني ال ةحابتسا ىذلا كلذ ةحاباو
 ٠ تاقوألا ق هريغ نود هؤام كلذ ال و

 ةعطق رخآ لجرلو ةزئاجلا ةيقاسلا ىلا ةدراو لجرل ةعطق نعو
 ٠ اذه ةعطت نم لغسآ

 ىرجب ىتلا ضرالا ىف ءالا نالمح هل ىلفسلا ضرالا هل. ىذلاو

 . ةيوتسم ةيرج هضرأ ىلا ةزئاجلا ةيقاسلا نم ءامل

 هيلع نأ جتحاو هضرأ قذحي نل ايلعلا ضرالا بحاص كلذ هركو

 ٠ ةيقاسلا كلت نم هضرأ ىقسب هنأل ةرضم ا كلذ نم

٠ ءالا اهعرشي ملو هضرأ تعفترا ةيقاسلا تفدح اذاف



 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك

 فدحي نآ ىلفسلا ضرالا بحاصل سيلف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 تلعج امناو ايلعلا ضرالا بحاص ىلع ةرضم كلذ ناك اذا ةيقاسلا ضرأ

 ٠ ىتقاوسلا نيضرالا باحصآ اوغدحي نال ىقاوسلا فق ةقنألا

 عرشي ىتح ةيقاسلا سبكي نأ ايلعلا ضرالا بحاصل سيل كلذكو
 ٠ ىلعالا اهسبكي الو اهيف ثدحي الو اهلاحب ةيناسلا كرتي وأ ايلعلا ضرالا

 ٠ ثملع اميف نيملسملا مكح ناك كلذكو

 ضرالا هذه نم لفسأ ضر رخآ لجرلو ةنفاخ ضرأ هل لجر نعو
 بحاص بلطف اهالعأ ىتلا ضرالا ف ءاسملا نالمح ىلفسلا :ضرالا هذهلو
 ٠ ةيقاسلا ىقدي نأ ) لفسىل ا ضرالا

 كلذ هزكف هضرأ ىلا ءاملا دري ىتح اهعرشيو اهعفري امنا : لاتف
 ٠ ةيقاسلا ىلع رت ىتلا ايلعلا ضرالا بحاص

 ٠ ضرالا هجو ىلع ةيقاسلا رمأ نأ ىلع امنا لاقف

 كلذ ىلع ةميدق ةيناسلا هذه تناك اذاف تفصو ام ىلعف : باوجلا
 قدحي الو ىفد اثدح اهيف ثدحي نأ ىلفسلا ضرالا بحاصل سيلف
٠ كلذ لبق هيلع تناك ىتلا اهلاح ىلع ةيقاسلاو ةيناسلا



_ ٤٣ _ 

 راهنالا رفح

 : رہاج ىبأ باتك نم

 باتكلا ىلا عجر

 . داسفلا مهيف ثدحيو مهل ىتلا مهراهنأ حالصاب دلبلا لهآ ذخؤيو

 ٠ كلذ ىلع مه اوتفتي نآ الا هب مهيلع مكحي سيلف حرتقي ام امآ

 لك ىلع ماتيالاو بايغالا ىلعو جالفالا لهآ عيمج ىلع رفحلاو
 ٠ هتصح ردن 3

 ٠ افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل : ىراوحلا وبأ لات

 تظفح اذكه نيطلا رفح مهيلع امناو لابجلا عطق الو ؛ ةخسن فو

 ٠ ناهبن نع

 هيرج نع ءاملا منمي افصلا ناك نا بوبحم نب دمحم نع دجويو
 ٠ عيمجلا ىلع افصلا اذه جارخا ناك هسيحيو

 ٠ ىرجيب الو ءاملا سبحب افصلا ناك اذا كلذ ىلع نوربجيو

٠ بوبحم نب دمحم نم انيلا باوج قو



 جالفال ا نم جلف ق مهؤامو لاومأ مهل رحبلا فلخ نم موق نعو

 رافحلا هل لورجآتساو جلفلا لهأ عمتجاف داسفو بارخ جلفلا اذه ف عقوف

 ٠ رافحلا ةراجا ف مهيصصح ردقب بايغالا لاومأ نم اوذخأي نأ اوبلطو

 اودؤي نأ اورمأ ءالكو رحبلا فلخ نيذلا بايغالا ءالؤهل ناك ناف
 جلفلا ناك اذا كلذو بايغالا لاومأ نم جلفلا رفح نم مهمزلي ام مهنع
 هيف عقو نآ ىلا ايح لزي ملو لاومالا هيلعو ىرجي ناك دقو ايمالسا

 ( ٠ اوحرتي نأ ريغ نم بارخو داسف

 ءأاكوب ىلاولا مهل ميقي نأ اسأب ىرأ الف ءالكو مهل نكي مل ناو
 حلصأ وه ام اوفرعب ىتح ةاضاتملا ةفرعم ق اولخدي نآ مهرمأي تاقث

 . مهصصح ردقب بايغالا لاومأ هرمث نم اوطعي مث بايغالل

 اوطعآو ىلاولا ىآرب لصألا نم اوعاب ءافو ةرمثلا ىف نكي مل ناف

 .جافلا اذه نوكب نآ ١لا هللا ءاش نا مهصصح ردقم مهمزلي ام مهنع

 7 ال مآ عجريآ ىرد الو كله دقح جلف نم مهصصح . ق مهل ١ ومآ

 ٠ مل ء آ هلل ١ و

 رثع هءام هل نآ ى اع مهجلق موقل رفح ر افح ق : ء اهقفل ١ ضعب ل اتتو

 ىنع اوجرخا مهل لاتغ مايه جلفلا ف مقو مث هيلع طرش ام لمعف نينس
 ٠ ىطرش قوتسا ىتح

 ,نآ ىلل هيلع دسفأ ام اوجرخي نأ رافحلل مهيلع كلذ نا : ليقف
٠ هطرسث ىضقني



_ ٤٥ _ 

 انيفد اتيم اجلف ناك وأ مهب وه هجرخأ حرتقم جلف هنا اذه ىلعو

 ٠ هطرش ىضقني نأ ىلا هيغ مدهنا ام رافحلا نع اوجرخي نآ مهيلعف

 هيلءذ ىراج جلف وهو هرفحب هذبخأف ايراج اجلف ناك اذا امآو
 هحالص سوجملا ىلع ىحرلا جلف لثم ه٨ل هتلاغ تمادام هدجو هحالص وح

 .٠ هل هتلاغ تمادام

 رفح ا_هلف اهيلع هوعطات جلف لهأل حئارق رفح ىذلا رافحلا امآو

 ٠ هنفدف جلفلا لخدف ليسلا ىرج هلمع ضعب

 لصألا جلف لهأ ىلع جلفلا ىف ليسلا نم ثدح ىذلا ثدحلاف
 متتسيي مث ليسلا لبت اهيلع ناك ىتلا هلاح ىلا لخلا عجري ىتح هجارخا
 ٠ هلمع رافحلا

 ادب مث عرذلا طرشو ءاملا ىلا ارئب هل رفحي الجر رجأتسا نمو

 ؟ كرتلا امهدحأل

 ٠ لوهجم اندنع وهف ءاملا امأف

 ٠. هنومهو كلذ ددش نم ضرألا عاونأ ةفرعمي تياثف عرذلا امآو

 افصلا هيلع طرتش نأ الا هيلع تبثي ال : حبسم ا نب دمحم ناق

 ٠ ردم نم ناك ام رفحي نآ هيلع امناف لسرأ ناف ردملا.و ىشحلاو

 ٠ لوهجم كلذغ ءاملا ىلا ارئب هل رفحي الجر رجأتسا نمو

٠ هنيهو .ديدش نم ضرألا



_ ٤٦ _ 

 لثم طرشلا نم الوهجم كلذ ىآر ضعبو ىلع ىبأ نع دجوي كلذكو
 ٠ كلذ هيب امم اهريغو نداعملا

 ٠ طورشلا كلت تبثت اهلمع ف لماعلا لخد اذاف

 ؟ امهدحأ عجر نا:و ةلوهجم تناك ناو

 ىف ةداعقلاو ةبراضملاو ضقتنم وهف لمعلا ىف لماعلا لخدي نأ : ليق

 ذخآلا لخدي نأ ليق مهدحأ عجر اذا لوهجم ههبسئي امو نداعملاو ضرألا

 ٠ ٠ .... . وهف اهل

 ٠ ىضقنا ٠ ال رهجم ناك ناو طرشلا حص ( ا:ذا هيلع زاج لمع اذاو

 مدقتي نأ دحاو لك بلطو دلبلا لهأ فلتخا اذا جالفألا رفح نعو

 جاتحاو مدقتت ال انأ مهنم دحاو لك لاقو اعيمج كلذ اوهرك وأ هيق

 ٠ ةأرما وأ سانلا نم لجر كلذ بلطو رفحلا ىلا جلفلا

 ؟ كلذ ىف ىأرلا فيكو لعفي نأ مكاحلا ىلع بجي ام

 الدع ميقي نأ مكاحلا ىلع ناك كل تفصو ام ىلع اذه ناك اذا
 ٠ كلذ ىلي ايبنجأ

 مولعملا رجألاب لجرلا كلذ مهل مدق رجأب الا كلذ ىلي مل ناو
 ةآرما مهل مدقي الو الجر مهل مدقي امناو جلفلا لهآ ىلع رجألا ناكو

 ٠ اييص ال و اكولمم ادبع الو

٠ دلبلا لهآ ةابج مكاحلا ىلا كلذ بلط ذاو



 ب _ ٤٧

 اذاف ادعاصف نينئالا نم جلفلا حالص ةايجلا ريغ نم بلط ناو

 ءامصخ اونوكيو ةايجلا اوعدي نأ مكاحلا مهرمأ مكاحلا ىلا اولصو

 ٠ ميل

 زجعو رقتعا دق جلفلا ناك اذا جلفلا حالصب مكاحلا مهيلع مكحيو
 ٠ هريغ وآ نيطلا نم هيف ثدح امم هيقس نع

 هبف ثدح ام ا وجرخي نآ مهيلع امناو هوحرتم نأ مهيلع سيلو

 ٠ داسفلا نم

 الجر مكاحلا مهل مدق الاو مهنم لجر ىلع جلفلا لهأ قفتا ناو
 ىصع و ٠ ,ضقتنا ٠ كل تفص و امك

 جلفلا اذه ىلع تداز روسك ف مكدنع دهاشلا نم تركذ ام امآو

 ٠ روج نم تادايز اهنأ مكدنع دهاشلا فو

 هخسفو كلذ مده نم دلبلا لهآ هيلع عمجأ امق تفصو ام ىلعف
 ىتح اقح اولعف مهنأ هيف اوعدآ رمأ نم دلبلا لهآ هيلع عمجأ ام زئاجغ
 ٠ الطاب اولعغ مهنأ حصي

 ةدايزلا نم مهادآ ىف هوتبثآ امو قحلل افلاخم كلذ نأ حصيو

 ثاريم لثم لالح باب نم هذخآ اذا كلذ نم هدي ق امب ىلوأ لكو

 هنيعب ءاملا كلذ نآ هدنع حصي ىتح اربسث وآ هريغ دي نم انط وآ هبهوأ

 ٠ لدع ةنيبي بصغ مارح هجو نم هذخآ ىذلا

 ءا_مها كلذ نآ وه ملعي ىتح كلذ هعسيف اذه هدي ق نمل لمع نم كلذكو

٠ لدع ىدهاشي هدنع كلذ حصي وآ مكاحلا دنع هي دهشي وآ امارح



_ ٨ ٤ 

 ىرتشي نأ ملسلل لح ام لالح لالحلا باوبأ نم تاحابملا نا ولو
 مسا هنكس ىلع بوتكم ذا قاوسألا نم اذه اننامز ف ارانيد الو امهرد

 هدجآ نم ءىش لك نكل امارح سانلا لاومأ بضغب نوفرعي نيذلا ةربابجلا
 ٠ مارح هنآ لالح باب نم هذخأ ىذلا ملعي ىتح لالح وهف لالح باب نم

 جلقل ا دعا وسو نويع هيق ضرأ ق حبسي ىمالسا جلف ق : : ليقو

 عقويف جلفلا مهيديأ ىف نيذلا ريغ موقل ةراثا ف وهو هبلا ىرجي ىدلا

 ٠ هورفحق هيق ىرجي ىذلا جلفلا دعاوس نم ' دعاس ىلع ةراثالا لهآ

 ىرج امب ىلوأ ناك ادعاس نوعبس هيلا ىرج نا. هنآ : ةدعسم لاقف
 ٠ .هيلا

 بعص ام الا اهب ىلوأ ءاملا لهأف اهيلع حاسو اهيسغ ضرأ لكو
 ٠ ةراثالا لهأل وهف ءاملا هاشغي ملف ضرألا نم

 نحنو هتايحو ريسم نامز ق هد انيقسو ء 1 ١ ىلع ىورب ام تلق

 ٠ نيملسملا نم هريغو ريشي ىلا فلتخت

 لاملا ىلع هنآ ىأرو ماهسلا ىلا هودري نأ ىوزن لهأ دارأ املف
 ٠ ماهسلا ىلع وه امم هلجآ

 ٠ مهس لضف وأ طلغ ىعم ن اك هنأ داخم ل اقو

 ءاملا لهأل وآ ةيرقلا لهأل هلعجأ لاقف ڵ هنع اريىشب تلأسف
٠ هللا ءاش نا اهنع هلسأ اناو ملعأ هللاو



 س ٩

 ٠ ارهن هرف رفحف دياز داز ناف حبسملا نب دمحم لاتق

 انرظن الاو اعيمج مكل نوكبو هتمارغ اودر متتسث نا : مهل ليق

 ٠ جلفلا لهآ نم هحرق نمل هانلعج جلفلا دازام

 ليسلا ىتأ هللا همحر مامالا بعك نب ثرأو قرع هنس : لاقو
 اليبيس هجا رخا ىلا اودجي ملف االصأ هب بهذو هحاتجاف جلف ىلع

 ٠ انغلب اميغ

 ٠ ناسغ مامالا ىتأ ىتح قلطنا ثعسألا نب مساقلا نأ انغلبغ

 مطاخلل بهذ : ناسغ مامالل ثعشالا نب مساقلا لاق هيلع لخد املف

 ٠ ىوزن لهآ ضرأ ف الا هجارخا ىلا ليبس انل سيلو مطخي

 فرصناغ هيسفن رتسي نا ثعشالل لاق ناسغ مامالا نأ انغلب
 . ثعسشلا نب مساقلا

 هللا همحر نامثع نب ناميلس ىلا لسرأ ناسغ مامالا :نأ انغلبو

 ناميلسل ناسغ لاق هدنع دعقو مامالا ىلا نامثع نب ناميلس ىتأ املغ

 ىوزن جلف لثم موقل جلف ىف نامثع ابآ اي لوقت ام انتلي اميف : نامثع نبا
 ىلع اوردتي ملف هحاتجاف ليسبلا هيبلع ىتأف دمس لهأ ضرأ ف ىضمي

 ٠ سانلا لاومأ ق الا ةه خارخل

 ؟ كلذ مهل له

 ٠ كلذ مهل نوكي معن لاتق نامثع نب ناميلس نآ انغلب

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ( م )



 د . ٥٠

 ٠ نمثلا ريغب وأ نمثلاي كلذ نوكي : ناسغ مامالا هل لاق

 ٠ نمثلاب كلذ مهل لب لات نامثع نب ناميلس نأ انغلبف
 هميقب وأ ضرألا لهأ لاق امي نمثلاب نوكب : ناسغ مامالا لاتف

 ٠ لودعلا

 ٠ لودعلا ةميقب لب انغلب : نامثع نب ناميلس هل لانف

 كسمت كلذ ىق نامثع ني ناميلس ىأر ناسغ مامالا فرع املف

 ٠. هنم دري ىذلاب هملعي ملو هريغ ثيدح ف هب ذخأو هب

 ىلا لسرأ مامالا دنع نم نامثع نب ناميلس فرصنا املف

 ٠ مامالا ىلا. مهل ىتنآف ىوزن لهآ ىلا انغلب امف ثعسضشالا ند مساقلا

 قلطناف كمصخ عداف بهذأ لاق ثعسالا نب مساقلا ىتأ املف
 . , مامالا ىلا مهب ىتاف ىوزن لهأ ىلا ثعسالا نب مساقلا

 تخ م_جلفل ىرجم موقلل اوجرخاو اوبهذا : انغلب اميف مامالا لاقف

 ٠ كلذ انيلع سيل انغلب اميف : ىوزن لهأ لات

٠ نامثع نب ناميلس ىآرب اذه انغلب اميق : ناسغ مامالا مهل لاتف



_ ٥١ 

 هوملعاف نامثع نب ناميلس اوتأ ىتح انغلب اميف ىوزن لهأ قلطناف
 ناسغ لوقب ٠

 نامثع نب نامنلس ىأآر اذه ناسغ فرع هلعل مهل لاق هنا : اولاتو ٠

 نب ناميلس قلطناف ناسغ نع انغلب اميف : نامثع نب ناميلس لاقف
 ٠ ناسغ مامالا ىتأف انغلب اميف نامثع

 هيأر نع عجر دق هنآ انغلب اميف : ناسغل ناسغ نب ناميلس لاقف
 ٠ كلذ

 ٠ ىأرلا كلذب كسمتؤ كليتآ ال ىناف انغلب اميف : مامالا هل لاقف

 ىرجم موقلل اوجرخاف اوبهذا ىوزن لهأل ناسغ مامالا لاتو .
 ٠ نمئلاب مهجلفل

 ٠ كلذ نم اوعنتما و كلذ نع اويآ

 . مكجلف اوجرخاف اوبهذا حنم لهأل انغلب اميف : ناسغ مامالا لاتف

 ٠ نيملسملا ىآرب كلذ مهل ناك قحلا اوبلط ناف

 ىوزن لهأ ضرأ ف اجلف اوجرخف حنم لهأ قلطناف : لاتق امكو

 نوهراك مهو ىوزن لهآ ىآرب كلذ نكي ملو ناسغ مامالا ىآرب
 ىوزن لهآ ضرأ ف هنيعب مئاق وهو مطحلا مهجلف وهو انغلب اميف كلذل
 ٠ اذه هموي ىلا

٠ اهنم ا وئربي وآ حنم لهآ نض مهقوقح



 هنأ هللا همحر ىلع ويآ هي لمع اممو : بوبحم نب دمحم ب ا وج نمو

 .هللا امهمحر مكحلا نب ناميلس ىلعو ريسثب نب مكحلا نب رذنملا ىلع مكح

 قتفلا ف كلذو انضرأ قف زوجي نآ كلذ نوركني مهو مهضرأ ىف رضاح انأو

 هركف ءاملا ةدايز نم اودارأ امل هيغ اباقث دادزي نأ دارأ نم دارأ اذا

 ٠ امهريغو مكحلا نب ناميلسو مكحلا نب.رذنملا كلذ

 جلفل ا له آ نم احيرق رفحي نأ دا رأ نم اهيف ١ ورفحي نأ مهيلع مكحف

 : ٠ مهنيب ضرألاو

 ىلع اودري هيقف اولخدي . نآ ءاملا هللا رهظأ ن . اا ءالؤه دا رأ ٠ ناف

 ٠ كلذ مهل ناك ةقفنلا نيرخآلا

 ىهو ةصاخ . وجريف اورفح . نيذلل ءالا ةداز تناك اوهرك نا.و !

 , ىلع ننرخآلا ¡ ضعب نود اهي عفتني مهضعب راصف مهعمجت ضرأ

 : ٠ مههرك

 ' ..: ىأرلا كلذ اوزي ملو نيملسملا نم هريغ كلذ ركنأو .

 هولهج الو هيآراودعيب ملو هآر ماكحلا نم ادحآ نأ ملعن مل : اولاتو

 ٠ هوطح ال و

 كرتي مل هسشين قرطي ال ام امادهنا ج اق مدهنا اذا رثؤملا وبآ لانتو

 حرق ىلع اماهسن وأ الصأ ناك نا 7 ةيرقلا لهآ . ريخو كلهت ةبرقلا

 ٠ لوألا حالص نم , وه ناك اذا مدهنا ىذلا عضوملا ق جلف

تمدهنا دلبلا لهأ عم ىذلا جلفلا نع : ىراوحلا ىبأ باوج نمو



 _ _ ٥٣

 . ناك ام نود هنم ءىش ىقبو ائيش هنم تدس وأ ةلكالا تدسق ةبتث هنم

 ٠ صقانلا ءاملا كلذ ىمسأ ال انأ مويلا كلذ بحاص اتف

 ؟ ءالا اذه نوكي نمل

 باحصأ عيمجل ءاملا كلذ نوكيو هيلع كلذ سيلف : تفصو ام ىلعف .
 ١ جلفل ٠

 مدهناف ةيرقلا لهآ نم لجر ناتسب ى تناك اذا ةبقاسلا نعو

 ىقسآ ال انآ ءاملا بحاص لانف اتسش وأ ءاملا دس ىتح ةيقاسلا ق را دجلا

 ٠ صقانلا اذه

 ؟ نوكي نم لام نم

 ىلعأ نم ةيقاسلا ىف مدهنا رادجلا اذه ناك ناف : تفصو ام ىلعف
 ٠ روسك وهف اعيمج جفلا لهآ عمجي ى ذل ١ جلفلا

 ءالا نم صقن ام مرغ هيلعف هيلع مدقي رادجلا بحاص ناك ناو
 ٠ هلع نامض الف هيلع مدقتي ملف هيلع رهظ دت رادجلا ناك اذا

 ٠ هرادج جارخا هنلعو

 هربخو لجرلا اذه اهل ىقسي ةيقاس ق مدهنملا رادجلا ناك نانف

 ٠ ءاملا كلذ مرغ ةيقاسلا لهأ ىلع سيلغ ةيرق ف ةيتاسلاو

مدقي ناك نا ءاملا كلذ مرغ رادجلا بحاص ىلعف هدي نم بهذ نا



_ ٥٤ 

 هحرط هجرخي ملو هييع رهظ دتو هرادج حرطي نآ رادجلا بحاص ىلع
 ٠ كلذ ىف قرفلا مهفاف ءاملا كلذ مرغ هيلعف

 ٠ ةيقاسلا نم هرادج جارخا رادجلا بحاص ىلعو

 حالسلاب اودانف مهبلسبو ممهلتقيل دعلا مهيلع راغأ ةدرق لهآ نعو

 سانلا لغتسثاف كلذ نم اترخ بره نم برهو ضعب ىلا مهضعب عمتجاو
 نم ثاف ام تاف ىنح مهه ادم ىقسو مهعايض ا ركرنو ودعلا ةيراحمي

 ٠ ءاملا

 ؟ مويلا كلذ نوكي نم ءام نمأ

 ةير_ةلا لهآ ةماع ىلا د_صقي ودعلا ناك اذاف تفصو ام ىاعف

 ٠ روسك مويلا كلذ ناك هتبراحمل اوزربو

 ٠ كلذك وهف اعيمج ةيرقلا لهأ بره ناف

 اهناف هءام دغرآو بره نمف ضعب برهو مهضعب براح ناو

 .٠ هدب نم ءالا كلذ عاض

 ٠ كل ثتغصو ام ىلع اروسك ءاملا كلذ ناك براح ناو

 ىقسي رثكأ وأ لقأ وأ اموي جلفلا نم ذخآ اذا ناطلسلا ىلعو
 هشيجل هلزني عضوم ىلا هلوحو ٠ ءاملا ىلع هحرطي وأ ةعارز اهب

هباودو . ٠



 نوكيو اعيمج جلفلا باحصأ نم نوكيو ليسلا لثم انعم ناطلسللاف
 رادتمب مويلا كلذ نم دحاو لك ىقسيو جلفلا رود نم نصقنيو اروسكم
 ٠ كلذ ىلع ردق نا ءالا نم هنصح

 ٠ هتصح ردقب الا مويلا .كلذ نم ذخأي نأ د_حخل زوجي الو

 ؟ جلفلا ةهبج ةفص امو : تلق

 ٠ تاقثلا ةهبجلا : لاتف _

 ٠ مهرمأ ذفانلا ءاسؤرلا : لدتو

 ىلع عرزيو مولعم ؤىد ءىش ىلع ةنسلا ءام نم نيرثأ ىنطي لجز نعو
 ٠ ن اصقن وأ ةدادز ءاملا ق ثدح مث هيلع رضحيو ءالا

 ؟ اهدعب وأ ةعارزلا لبق ةعجرلا امهدحأل لهف

 ٠ ىنطملل ةدايزلاو ةلاهجلا هيف زؤجي اذهف تفصو.ام ىلعف

 ىنطاا رهو لصألا بحاص ىلع ةرفاحملا و ناصقنلا هيلع كلذكو

 ٠ ءانطلا اذه دعب نبط وآ مده نع ثدح جلفلا ىف ثدح نوكم نآ الا

 ءاش .. نا ىنطتسمال كلذ ق رايخلا و ء ءانطاا صقتنا كلذ ق افلثخا . ناف

 باسح هيلعو هيحاص ىلع در ءاش ناو جلفلا ق ثدحأ ام حالصب ماق

 ٠ ءاملا بحاص ىلا هدري نامزلا نم ىقس ام

 ق ثد_ح هنأ ملعي ىتح ميدق نيطلاف نيطلا ىق افلتخا ناو

٠ ىنطتسملا



 ہ ٥٦

 قحلا اذه نأل تباث طرشلاف رفحلا ىلع ءانطلا دنع اطراشت ناو

 ٠ ١ ةلاهجلا هيف

 كلذل ةضيرفلا اوضرفغ مهجلف حالص اودارأ دلي لهأ نع هتلأسو

 جلفلا نا مت جوراصلا قرحأو ةعطاقملا نم ائيش ذخأو جرعملا اوعطاتو

 ٠ سيب

 نود جلفلا ساس لاح ف هجيرضتب اورمأي نآ كلذب نيمئاقلل له

 ؟ ال مأ مهئاكرسش نم باغ نم ةرواشم

 كلذ مه ثيح نم جلفلاب عافتنا لاومألا بابرأل نكي مل اذا : لاق

 اونوكيف ءىش هنم ىتأي ال نأ افوخ هجيرصت الو هرفح ىلع اودجي مل

 ٠ هب نوعفتني ال ءىش ىلع 1وربج دق

 اهدح رجزيف رئب رجز رخآ لجر نيبو هنيب لجر نع هتلأسو

 رغحي نأ ةعارزلا هل ىذلا لجرلا دارأو رئبلا تحزنف رجزي مل رخآلاو

 همراغي نآ هنم بلطف ةكرشلا اهيغ هل ىذلا لجرلا ىلا لصوف رئبلا

 ( . همراغي نأ ىباف

 ؟ اذه ىق مكحلا ام

 ه رئبلا رفح ى همراغي نآ هيلع : لاق

 ؟ مكح هيف هبلع له افصاا ءاجو نيطلا غرف ناف : تلق

. ال : ل ام



 ب ٥٧

 نا مث موق لزنم ف رمت ةيقاس نم اهيقسي ضرأ هل لجر نع هتلأسو

 بحاص لاقف موي لك هيقسي لعجو ازوم هضرأ عرز ضرألا بحاص
 ىلع رمت كعدأ الف ةرم مايأ ةينامث لك ىلع رمت تنك امنا لزنملا
 ٠ موي لك

 ؟ كلذ هل لهو

٠ دا رأ املك ىقسيو هعنمي نآ هل سيل : لانت



. ٥٨ 

 باسب

 ق

 اهوحنو ةراجالا

 ٠ لمعلا ءارك نع تلأسو

 م رجألا ذخأي نمل هركي : لاق

 لحت ال ةكم تويب ةلزنمب وه اسأب هيلع ىرأ الف ىطعي نأ امأو
 ٠ هاطعآ نمل لحتو ذخأي نمل

 رجأو اهتياتك رجأو فحاصملا حبب هركب هدانننت نع ناطحق ىبأ نعو

 ٠ اهضرع

 ٠ نحلل ةرجألاب فحاصملا طتنن هركب ناكو

 ذخأي اباسح موقلل بسحف لجرلاو نيضرألا نومسقي نيذلا رجأو
 ٠ طرش ربغ نم ناك ام الا نافقل ا ربجأو ئ ارجأ هيلع

 عيبو نافقلا الا ها!ركم سأب ال اذه لك : بوبحم ني دمحم لاق

 سأب الف نزولا ق هبحاص ءاذنع عم نافقلا رجآتسب نآ الا فحممللا

 ؟ كل ذ

 نأ سأب الو ٩ ٥ نمل سيتلاو لحغلا تبسك ق ليقو : هريغ نمو

٠ 4 ۔طح د



_ ٥٨٩ 

 نازيملاو لايكملا ىف كلذ در هيلعو ةيهاركلاب كلذ ف ليقو : هريغ نمو

 ٠ لحفلاو نافقلاو

 ٠ ادر هيلع ملعأ مل لاقو كلذ ةيهاركب : لاق نم لاقو

 ؟ فحاصملا و فكألا و بولاف : تلق

 ٠ ملعأ هللا : لاق

 فكألاو بيهملا ءا رك نم ءاهقفلا نم هزاجأ نم كلذ زاجأ دقو

 ٠ ذخأن هيو فحاصملاو

 ا_حرلاو هعم :رجؤي نأ .الا نافقلا ةرابجا نوملسملا هرك : لاقو
 ٠ ردقلاو

 ٠ هشقن لمعي ال هنأل اذه لثم ةراجا هركأ : لاق

 ٠ روجنملاو حمرلا و رامحلا كلذكو

 نم هزاجأو هسفنب لمعي مل اذا ههرك نم ههرك دق اذه لاثمأو

 ٠ هب لمعد نأ الا هزاجأ

 زوجي ال اهنع ىهنلا درو ىتلا ةدسافلا تاراجالا : دمحم وبآ لاد

 . . ٠ اهيف لدحلا.الو اهمامتا

.} 
 كلذ لثم ىلاعت هللا نم ةبوقعلا فيعضت بجوي كلذب سانلا ىخارتو

 ناولحو ىغبلا ريم نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور .ام
٠ هنن اهك . ىلع نه اكلل ىطعي ام وه و



 س ٦٠

 تناك ةمأ اهجرف ىلع ةرجافلا ذخأت ام وهف ىغبلا رهم امأف
 . ٠ ةرح وأ

 . هتناهك ئلع نهاكلل ىطعي ام وهف نهاكلا ناولح امأو

 ٠ كلذ ىنعم ق ناك امو اهلمحو رمخلا لمعو نهاكلا ةوسثر : لاقيو

 ذخؤي ءاركلا وه موق لاقف لحفلا بسع نع ىهن هنأ هنع ىورو

 ٠ لحفلا بئارض ىلع

 ٠ هسفن بارضلا وه بسعلا : نورخآ لاقو

 : رفعج نب دمحم بانك نمو !

 ةثالث هل ىنبف لخن ىلع رابسنأ ةتس هل ىنيب الجر رجأتسا لجر ى
 ٠ همدهف ثيغلا ءاج مش رابىشآ

 اذا نبللاك اذه دزي ملو رايشآ ةئالث ديزي نأ هبلع امنا : لاقف

 ثيغ اهرمهك ةنيل ةئامسمخ لمعف ةنيل فلأ لعب نأ هرجأتس

 ؟ هريغ وآ

.. -.. 

 لمع ام. هيبلا ملسأ .نوع نآ الا 'قسشنا ام هنم ديرب امنا رادجلاو

 ٠. هنم 4 خبقو

 ضرعلاو لوطلا نم رابآلا عرذ ىمس !اذا مفلا : رثؤملا وبآ لاق
. ٠ لات امك وهف عفرلاو



 س ٦١

 ٠ رسك مث ىنب هنأ حص اذا كل ذو معن لات : هريغ نمو

 ٠ هيلع ءىش الف ىنب هنأ حصي ملو ةيقاب ةمئاق نيع هل نكت مل ناف
 هيلعف ىرنكملا ههلعيو هضبقيو هعرزي نآ لبق ءانبلا قسثنا ناو

 . قوقشلا .در

 . هلدب هيلعف نيللا قشنا ناو
 ؟ نبللا ضبق امو : هل تلتق .

 ٠., لاملا بر ىلع نبللا نبل ىذلا هدعي نأ هضبق نا ىدنع : لاق

 ٠ ضبق هنأ ىدنعغ _ تقولا ف هيف بيعب جتحي الو

 ٠ ىضاتملا لام نمف بهذ ناو

 ىتح اضبق نوكي ال مآ هنم اضبق بطر وهو هددع نوكيف : هل ليق

 سييي ٠

 نآ ىضاخملا .ىلع ناكو اضبق ىدنع ناك بطر وه و 'هضيش. اذا : لاق

 ٠ هكالهل تاضراعملاو تافآلا فوخ كلذ نيح ق هضبقي

 فورعم وهو هناتسي رود هل ىنبي نأ هاضاق ناف : هل ليقو

 ٠ همدهف ثيغلا :ءاج مث ائيش هنم ىنبف عارذ ضرع فق هطسب لوط

؟ هلثم رجأ ريجألل نوكي وآ نيجألا وأ رجأتسملا نم بهذي نمم



٠٦٩٢ 

 لامكب ىتأي ىتح ارجأ قحتسي الو ريجألا نم بهذي ليق : لاق
 ٠ هيلع هعطاق ام

 ملو ق رعآ هثالث عخغر ق هفورعم هل ىغب نأ ىلع هعطات ن اف : تلق

 ؟ هل نوكي ام هريغ ول ثيغلا همده مث عرذلاب قورعلا هل دجت

 عا رذ ولو ل_هع اميف هلثم رجآ كلو هلوهجم ةعطانتم هذه : لات

 ٠ لنتأ وأ

 هلرط اهنم قرع لك قا رعأ ةثالث ىنبي نأ ىلع هعطاق ناغ : هل تلق

 لصآ ىلع ىتأي هيلعو هل تبثت فورعم ءاركب فورعم هضرعو !فورعم

 ؟ هل هعجر الو ءانبلاب ةعطاقملا

 ' ه ى دنع اذكه : لاق

 طقسف ةلخن ملطين ايو وأ دبع وأ اغلاب الجر رجأتسا لجر
 ؟ تامق

 ٠ هل ةيد الف غلابلا امأف

 ٠ هبف هيلع ةيد الف هتبسكم كلت تناك ناق ىبصلا امأو

 ٠ ةيدلا هيلعغ هتبسكم نكت مل ناو

 ه هيف هيلع ءىش الف ةيسكملا بلط ى هل انوذأم ناك اذاف دبعلا امآو

. نامضلا هيلعف ةبسكملا بلط ىف هل انوذأم نكي مل ناو



 _ _ ٦٣`٠

 ؟ تامف طقسف لخن هل علطي مهنم دحآ ناعتسا اذا امأو

 . هيد هيف هيلع سيلف غلابلا امأف

 ٠ ةيدلا امهيف هيلعف ىبصلاو دبعلا امأو

 ه_ ذأ هل لومعملاو تاعانصلا باحصأ نم لماعلا رتآ نا هنا ملعاو

 ٠ هلثم رجأ هل ناغ هرمآب المع هل لمع دق

 لجر هنم اهذ۔خآف اهاركب. اهنأ ءفرعي ىتلا ةبادلا بحاص كلذكو

 ؟ ءارركلا امهدحأ ركذب ملو دلب ىلا اهبكرم

 ٠ هلثم ءارك هيلعف

 ؟ كلذ نم ىمسم رجآب هلمع هنآ لماعلا لانت ناف

 بحاص لوق لوقلا نأ هللا همحر مكحلا نب ناميلس نع تظفحف
 ٠ لمعلا

 ٠ رجألا نم ىعدا ام ىلع ةنيبلا لماعلا ىلعو

 ٠ هللا همحر توبحم نب دمحم نع اندجو كلذكو

 مل ريجألا لاقف لمع ف هرجأتسا ول كلذكو : هللا دبع وبأ لاقو

. !رجآ ميب



_ ٦٤ _ 

 كترجآتسا لاق ىذلا ىلع ةنيبلا نآ مه ردي لب : ةرجألا بحاص لان وآ

 ٠ ممهردي

 ٠ هلثم رجأ هيلعف زجع ناف

 ٠ مهردب لمع هنأ لماعلا ىعدا ول ظفحلا ريغ نم سايقلا ف كلذكو

 . لماخلا ىلع ةنيبلا ن .ىش ىاع ةطراشي ملا هنآ لما ابنحاض لاقو أ

 هنآ ىعدا امهياف لمعلا : ارراتت دق امهنأل هلثم رجآ هل ناك ناو

 . ملعا هللاو ةننبلا هيلعف اذكو اذك زجألا

 ربچآب هل اهعيبي ةعلس الجر لجر لع اذاو هللا دبع ىبأ نعو

 ةرجألا لاقو امهرد نيرشعب اهعيبت نأ كترمآ اهبحاصل لاق اهعاب املخ
 | ٠ ءىشب ىنرمآت مل ام

 ٠ ةعلسلا بحاص ىلع ةنيبلااو عئابلا لوق لوتلا :

 نآ كترمأ رخآلا لاتو مه !رد ة ةرشعب اهعببأ نأ د لاقت نا .و

 رخآل ١ ىلعو ةعلسل ١ بحاص لوق لوقل ١ ناغ امه رد نبرنعبي اهعيبت

 ٠ لطاب ميبلاف هرجأ ام فالخ رخآلا عاب هنأ ةنيبلا

 هتلمعف اصيمق هلمعت نآ كترمأ طايخلل بول ١ بحاص لات ناو

 ٠ ليوارس

٠ رمحآ هتغيصف رفصآ فوثل ١ غبصت نآ كنرمأ : غ امصلل ل اتتو



 _ _ ٦٥

 ٠ اذكو اذكب ىنترمأ لماعلا لوقي جاسنلاو غئاصلا كلذكو

 ٠ اذكو اذك لمعت نآ كترمآ لب : هل لومعملا لوتيو

 كلذ ةميق نماض لماعلاو ةعانصلا بحاص لوق اذه ف لوقلاف
 ٠ هل كلذ هلمعو هبحاصل

 ٠ ةعانصلا ىف لماعلا لوت لوقلا : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ ةعلسلا بحاص لوق لوقلاف ةرجأل ا ق امآو

 : كلذ ق فلتخا : لاق هريغ نمو

 ٠ ةعانصلا بحاص لوق لوقلا : لانت نم لاقف

 ٠ عناصلا : لاق نم لاتو

 نأ الا هنيمي عم ةعانصلا بحاص لوق لمعلا دعب ءاركلا ف لوقلا امأو

 6 ٠ لقعي ال ام ىعدي

 رجألا ضقتنيو هنيمي عم عناصلا لوق لوقلاف لمعلا لبق امآو
 .٠ همتي نآ ةعاضبلا بحاص ء اسشي نآ الإ

 نمضي نآ هيلع ناك هلمع دسفآغ بوثلا لمع اذا جاسنلا كلذكو

 ٠ هلزغ لثم .هيحالصل

 هتقحليو هيحاص ٥ ذخأي نآ اقفتم نآ الا هلمع ى ذلا كلذ .وه ذخأيو

 ٠ همزل ام ةميت نم هييلع ىقب امب لماعلا
( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٥ م )



 ٦٦ ۔ ..

 همزل ىتح هبحاص هرمأ ام دعب بوثلا غبص ىذلا غابصلا امأو

 ٠.٠ هنامض

 ءاركلا غابصلا بلطو هبوث ذخأي نأ بوثلا بحاص كلذ بلط اذاف
 داز ام بوئثل ١ بحاص ىلع غابصلل مث اغوبيصمو ضيبأ موقي بوثلا ناف

 ٠ هيق غبصلا

 نماض وهف هيحاص هرجآ اام ريعب بوثلا عبص اذا : لاق هريغ نمو

 ٠ اغوبصم ضيبأ بوثلا موقيو بوثلل

 ذ_خف تئش نا بوثلا بحاصل ليق اغوبصم ةميقلا دئاز ناك ناف
 ه ضيبألا نع هغبصب داز ام ةميق هيلع دزو كبوث

 ٠ ضيبأ كبوث ةميق هنم ذخ تئش ناو

 ؟ ضيبألا نع ةصقان ةميقلا تناك نااو

 ٠ ضيبأ هتميق ذخو غابصلل بوثلا عبف تئش نا : هل دين

 هغص ص ةمرق عابضلا ىلغ هز هتميخ نم ) صقن امو هذخف تكش ناو

 ٠ كبوث ىف هنأل

 ردق ام نيعلاو نبعم سيل رثآ هنأل غبصلل ءىش ال : لات نم لاتقو

 ٠ هجارخا ىلع

 طايخلا ىطعأ اذا لجرلا فق : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاتو
 نآ كنرمآ امنا بوثلا بحاص لاقف ليوارس هطاخف اصيمق هطيبخي بوثلا

٠ اصيمق هلمعت



 م ٦٧

 انياا نيلوقلا بحأ وهو ءاركلا ىف بوثلا بحاص لوق لوقلا نأ ىأرف
 ٠ حبسملا دمحم لوق وهو ذخأن هيو

 ٠ لاملا عاضغ عضوم نم لامب هاتأف الجر رجأتسا لجر نعو

 ٠ لاملا هنم بهذ ىذلا عضوملا ىلا هءارك هلو نامضلا هبلع : لات

 ةنيبلا كلذ ىلع ماتآو هدياكم وآ بلس وأ صوصل نم رذعب ىتآ ١ ذاو

 ٠ هل ءارك ال و. هيلع نامض الف

 لاملا هنم عاض ىذلا عضوم ىلا هل ءاركلا : ىراوحلا وبأا لانتو
 ٠ بوبحم نم دمحم نع اندجو ( ذكه هريغ وآ اع اتتم ناك

 ء اجف انيط ر ريصت ىتح با .رث ف ءالا هل ىقنسيل اريجآ رجأتسا نمو .

 ؟ انيط راص ىنح ه هانتسنف ثيغلا

 ٠ ءارك هلو بجألل كلذ ناف

 ء :كلذ ريغ هلا سيلو ىقس ام رجأ ريجألل امناا : رثؤملا وبأ لاقو

 رهش لك و موي لكل لجرلا نم لجر ل ٥ ١ رجأتسي روثلا ١ كلذكو

 بوثلا ىلع رجز ام دعب وآ مو ىلا كلذ لو : ق ثغلا روثلا باصأف ىمسم

 ٠ ةمات ةراجالا هلو روثلا بحاصل ثبلا نا

 روش لك عرزلا اذنه هل ىقسي هرجأتسا نآ : ىراوحلا وبآ لاد

؟ ثيغلا باصأف عرزلا اذه ىلع لقي ملو اذكو اذكب موي لك وأ



 س ٦٨

 . انظفح اذكه رهس ةراجا وأ موي ةراجا هل امناف

 لجر نعو هللا همحر ةيواعم ىبآ نع ةلأسملا هذه ق باتكلا ربع نمو

 ثيغلاب هللا ءاجف ريخألا هاواسف هب ىنبيل بارتلا هل لبيل الجر رجأ
 ٨ ا__دف

 ؟ هرجآ ريجالل له

 بحاضل ثيغلااو بارتلا ىواس ام ردنت ه٥هءانع الا رجألل سيل : لاقف

 ٠ بارتلا

 ٠ ريجألل هنأ ااذه ف لوألا لوقلاب ذخآ انآ : ىراوحلا وبأ لاق

 ناكو بشخ هل لمحي نأ الجر رجتئا لجر ف لوقت ام : تلق
 ىلع هحرط ىتح ثفشخلا لمحف رحبلا دمف رحبلا لحاس ىلع دشخلا

 ٠ بشخلا بحاص لجرلا باب

 ٠ ءاركلا نم ءىش رجألل سيل : لاق

 هحر_طف مولعم ءارك هل هلمحي نآ ىلع | هرجتئتا نا لونتت ام : تلق

 بحاص لاتف بشخلا بحاص لزنم ىلا هغلب ىتح هرجي لعجو رحبلا ىف
 هتحرط تنآ امنا هلمحت مل تنآو تنأ هلمحت نأ ىلع كنرجآ امنا بشخلا
 ( ؟ هتررجو رحبلا ف

 ريجألا. ىلعغ هبرضي هانآ ءاملا نم نوكي نأ الا مات هءارك هل : لاقف
٠ مات هرجآ هلو هصخت ام مرغ



_ ٦٩ 

 راهنألا ق اضيأ كلذكو : هل تلق ٠

 معن : لات .

 عضوم ىلا اعوذج هل لمحي نأ ىلع هرجتئا نأ كلذكو : هل تلت
 نم ءىشث رجألل سيل عضولا كلذ ىلا عوذجلا كات لمحف لسنلا ءاجق

 ؟ هترجأ

 ٠ معن : لاق

 عضوم ىلا هدرف تئش نا فشخلا بحاصل لاتب : ىراوحلا ودأ لات

 ٠اذه هلمحي ىتح

 ٠ ٥ءارك هطعاف تئش ناو

 لجرلا باب ىلع هحرطي ىتح بشخلا لمحيف رحبلا دمب ىذلا كلذكو

 ٠ ليسلا اهلمحي ىتلا عوذجلا ف كلذكو بسثخلا بحاص

 . ءاش فيك هلمحي هءارك هلف رحبلا ق بشخلا رج ىذلا امآ و

 ىقسي نآ مهنم دحاو لك ىلع نيذلا ءاكرشلا و ةعارزلا ق لامعلاو

 ءاج مث كلذ ق مرغو رجزلاب ىقس نم مهنم ىقسف نامزلا نم اتقو

 ٠ م رغي

٠ ائيش درب نأ هيلع سيلف هتقو ىف ءاج ىذلل ثيغلا نا : ليقف



 رجأتساغ مهارد ةرشعب كفورعم لمعي الجر رجأتسا لجر ىف : ليقو
 ٠ مهارد ةسمخي ريجألا هل

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 نب ىسرم نع اهيفو لمعلا بحاصل تطقس ىتلا ةسمخلا :لعف ناف .
 ةرشعب رهست لك المع هل لمعي الجر رجأتسا لجر ق هللا همحر ىلع

 ٠ مهارد ةسمخب رهست لك لمعلا اذه ىتيلوآ لاقف لجر هاتأف مهارد

 ٠ هل زوجب الف : لاقت

 . ءىش ريخألا ريجالل سيلو رجأتسملا نع ةسمخلا تطقس لعف ناف

 هلخ ائيش لمع دن لوألا ريجأل ا نوكي نآ الا : حبسم نب دمحم لاق

 . ٠ ايلك ةراجالا

 الو ةراجالا نم ائيش هطعي ملو هرجأتسا اذا : ىراوحلا وبأ لاق (

 هرجآنسا امم لقآب رخآ ريجآ لوألا ريجألا اذه رجآنساف هيلع اهطرثشاا

 هلآلا نم اههبسأ امو رزانخلاو ىحا.ملا لثم هادالا هيلا عفدو لوألا

 ٠ لمعلا بحاص ىلع لوألا رجآتسملل ةدايزلاغ

 ٠ ىلع ويآ ل انق امك وهف ةا دال ١ نم ء ىش ىل ١ ح انحب نكب مل ن اف

 كلذ الا ذ_خأم الف بحب لمع ىف هتباد وآ هسفن رجأ نميف : ليقو

 ٠ هنيعب بحلا

. دارأ ام اهب ذخأي نأ هلف مهاردب رجألا ناك ناو



. ٧١ 

 هع اب وأ فلتف لمع ق هبأ رب ١ ديع لمعتس ا ا ديع نآ ول : ليتو

 . هجرخأ ىنجرخآ : هل لانت وآ

 ' . ةيابج اهل ال لعافلا دبعلا ةبقر ف كلذ ناف

 . ائيسث هرجأ نم كمي ال دبعلا نأل معن لاق : هريغ نمو

 . دبعلا نع الو رحلا نع نامضلا لوزي امم ديرب "هلمع 'سييلو

 : :. : َ .. : ةلاسم وج

 ىلع اعمتجا دتو عيض هنآ ةنيب موقت نآ الا هيلع نامض ال ىعارلاو

 . اذ_ح

 ٠ ىعارلا ىلع نامض الو : هريغ نمو

 ىاع اهلكبي وأ عيضتغ هتيعر نع م انب نآ الا نامضل اي : ليذ ولو

 ٠ ١ هريغ

 . هرجأ هيفويف كلذ لبت اهعاب مث ارهش ةباد ىف ايعار ىعرتسا نمو

 تبعر ام زجأ هيلعف لدع ىدهاشب هيلع تقحتسا وآ تتام نا امأو `

 ٠ هنم ءىجي مل ا.ذه نأل هل

 اهاعرف اذكو اذكب رهش ةاش ايعار ىعرتسا اذا : ىراوحلا وبآ لاق

. رهش ةراجأا ىعارلل هلعف هتاست ةاشلا بحاص سبح مث ماي ةرشع



 _ _ ٧٢

 ٠ رهشلا اذه لاق نا كلذكو

 ٠ رهشلا اذه لات نا ليق دت معن لاق : هريغ نمو

 ٠ ااذه ليق دق معن لاق : هريغ نمو

 ٠ كلذك وهف رهشلا اذه هرجأتسا اذا : لاق نم لاقو

 . هباسحب رهشلا نم ىعر ام هلف فورعم رهشب مسي مل نا

 ىتم فرعي فورعم رهشل مسي مل اذا هنكل هلثم ةرجأ هل : لاق ضعبو

 ` ٠. لوقلا ضعب ف ةلاهجلا كلذ ىف نوكيو رهشألا نم لمعي

 : ٠٠ 4 متب : ل انت ضعبو

 رصحلا ىف هلثم الماع ميقي نأ الا هلمع متي نأ لماعلا ىلعو
 ٠ ةنامألا وآ

 ىتح بو-ذلا سبحف هطعب ملف ٥ .رك بلطو لجرل ابوث لمع ح استو

 هيق امب بهذي هناف قرخ وآ قارتحا نم فلن بوثلا باصآف هارك هيطعي

 ٠ نهرلا لثم

 ههزل بوخلا كلهف هذخأ وآ هبايث ق هنفدف بهق فاخ ناف : تلق

 ؟ هتمق
.. 

رجي رئب ىف رئب بحاص عم وأ بيصنب ابوث جاسنلا عم لمع ىذلاف



_ ٧٣ 

 رئيلا . ىلع ىتلا ةلآلاو روجنملا . رجآ رئدلا بحاص كلذكو ٠

 ءاركلا هيلع طرتشا نوكي ىتح كلذ قف ريجألا ىلع ءىش ال : ليتف

 ه هريغ نم رجأب هذخأ دق ناك وأ كلذ ىف

 ٠ هببصن ردقتب رجأل ا نم امهنم دح ا لك ىلع نوكي كلذ دنعف

 هنلحتساف لماعلا هدخج مث هلمعي المع الجر ىطعأ لجنر ف لاتو
 ٠ اطراشت ام ىلع هلعج هل نا ال ومعم هىلا هدر مث ءىش هل هدنع ام فلحف

 هيلع مدق ناك نا اذه لثم نوكي ام كلذكو :حبسملا نب دمحم لانتو
 ملاظ قرعب سيل هنأل هل لهج الف ه ايا هدحج وآ هدرف هل هلمعي ال نأ

 ٠ هدري نأ هيلع مدتو هفلحتسا ام دعب هلمع اذا اذه قح

 . هيلع اطراستن ام ىلع, هلعج هل ىراوحلا وبأ لات

 ٠ لوألا لوقلاب لوقنو

 ناد حج سيلف تباث ءىش ىلع امهنيب ةعطاقملا تناك نا : هريغ نمو
 ٠'كلذ :هنع ليزي الو هلمع لطبي الو طرشلا ليزي امم لماعلا

 تبثي ال كلذف اتباث طرشلا ناك دقو هل لمعي ال نأ هيلع مدقت ناف
 ٠ هطزش 3 هلو لمعلا هل لمعبو ةبوتلا 7 ك لماعلا ئلغ

 ٩4امعد ال نأ هبلع مدقف تباث .ءعىش ريغ ىلع ةعطانتملا تناك ناو

؟ هل_معخ



_ ٧ 

 هيلع مدخت نآ دعب نم هيرب هطع دق هنأل ءىش هيلع نكي مل
 ٠ تباث ربغ ناك أذا هيلع ناك كلذو هل لمعب الآ

 عناص نم | هدرب 7 ىذلا ق : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاتقو

 طسيبناق ١ ذكو ا ذكم تلمع "لات أذا ١ ههه دشب امم وآ جاسن وآ باصت وأ

 ٠ سكوب اذكو اذكب تلمع لب هل لومعملا لاقف

 لدعلاو طسولا ىلا كلذ درب لمعف .قبس ا:ذا لجرلا نآ ىآرف .

 . ٠ ٠. لمعلا كلذ لثمل

 كلت لهأ نم ةقثلا لهأ ىلا دري امنا : حبسملا نب دمحم لاق
 ٠ فورعم لعج لمعلا ىف طرش امهنيب نكي مل اذا ةعنصلا

 ٠ اذكو اذك ىلع هنيبو ىنيب ناك لانت نا و

 ٠ كنيبو ىنيب اذكو اذك ناك لبأ بوثلا بحاص لاقو

 ٠ لم اعلا ىلع ةنيل اف : ل انت

 سكيو رجالا ىف عناصلا طرتشي نأ الا بوثلا بحاص ىلغ نيميلاو

 لوق وهو كلذ ف رظني نم ىلا درف سانلا نيب نوكي ال ام ةعاضبلا بحاص
 ٠ ىراوحلا ىبآ

 _ : لخلا رجأ مهل نأ هدلول رجؤملا وأ لامجلاو دادحلاو غئاصلا ف ليقو

 لمعب نآ فرعيب ا نم وآ هدنب لمعي نمم هريغو عناصلا لانت نا؛و

. ىدي نم بهذ دقو لعج الب غوصلا اذه تلمع ءاركلاب هتباد ىلع



 _ ٧٥ ت

 ٠ ىراكي نأ فرعي نمه وهو اذكب ءارك ريغل تلمع ىراكملا لاق

 ٠ انامض هبلع ىرن ملو كلذ ق انرظن دقق

 فلت ناو هلثم رجأ هل انيأر هلثم رجأ دارأو عناصلا لمع اذا امأو
 ٠ هدي نم ءىشلا

 ريغب هل هتامح وأ هل هتلمع لاق اذا : حبسملا نب دمحم لاق

 امهنأ اطرتشي ىتح امهرجأ امهلف ءاركلاب لمحيو لمعي نمم وهو ءارك

 ٠ ءا ركلاي لمحو هل لمع ى ذلل نالمحيو ناامعي
٠.٠ 

 كلانهف ءارك ال نأ امهيلع طرتشيو نامض اههمزلب ال كلانهف

 ٠ نامض ال

 ءارك الب لمع هنأ هنيمي عم عناصلا لوق لوتلا : ىراوحلا وبأ لاق

 نم نامضلا هيلع هل بجي مث ءاركب هلمع هنأ ةنيبلا ةعانصلا بحاص ىلعو

 ٠ هنيبلا دعب

 ام وآ امهريغو جاسنلاو غئاصلا نأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 ٠ اذكو اذكب لمع هنأ ةنيبلا مهيلع نأ لامعألا لهآ نم امهوحنو امههبشي

 هاطعآو مهارد ةرشع هل هءاركو ابوث هل لمعي اجاسن لجر ىطعأ اذاو

 اذاف لمعلا جاسنلا رظن مث ذئموي مهردب نيكوكم بحلا ناكو ابح هءارك

 ٠ مهارد ةرشع هيلع دري نأ بلطو فلتخم لزغلا

! 
٠ مهردب نيكوكم بحلا كتيطعأ بوثلا بحاص لاتو .



 س ٧٦

 ٠ مهارد ةرشع هبلع درب امنا : لاق

 كلذ ءارك نم مهردب نيكو كم ىلع بحلا هاطعأ ناك ن . ١ لات : : هريغ نمو

 هبحل ا ذخآ هنأل بحل ١ هيلع درب نأ هيلعف بحا ا كلذ هاضق ىضق ب بوثلا

 ٠ هنيعب ٥هدرب نأ هيلعف هتحنسيب مل ءىش ىلع

 ؛ زملا كلذ نم نأ هيلع طرتشي ملو ابح مهارد ةرشعب هاطعأ ناك ناو

 ٠ مه ١ رد ةرثع بحلا نمث هيطعي نأ هبلع امناق :

 ه.

 هلمعيل بوثلا كلذ هيلا حرط مث اب ابح :مهارد ةرشعب هاطعآ نا كاذك

 ؟ بسل امهنيب كلذ ضقتنا مث مه ارد ةرشعب

 ٠ ةرتعلا درب نأ هيلع امناف

 هنيعب بوثلا كلذ .اهب لمعي نآ ىلع ابح مهارد ةرشعب هاطعأ :ناو
 ٠ هبح لثم ابح دري نأ هيلعو ةدساف ةرجأو دساف ميب اذهف

 ٠ طرشلا ١ كلذ د اتس . ستب لو لثم رجآ هيلع ناك هل لمع ن

 ؟ ةرشعلا كلتب ابوئ هل لمعي نأ ىلع ابح مه !رد ةرشعب هل عاب ناو

 .عيب لا ضقتنا الاو ةرتعلا كلنم ابوث هل لمعو كلذ ىلع اتخا اذاف

 ٠ بخلا دري نآ هيلع ناكو

 ٠ بحلا هيلع دري نأ هيلغو دساف اذه اضيأ : لاق نم لاقو

 هل هلمعيل بوتلا كلذ هلا حرط مث ايح مهارد ةرشعب هل عاب ناو

؟ امهنيب كلذ ضقتنا وآ كلذ خسف ابحأ وأ اتفتي مل مث مهارد ةرشعب



. ٧٧ 

 . بحلا اهب هل عاب نك ىتلا مهارد ةرشع هيلع ناق ٠

 لاق هنر رفعج ىبأ باتك نم هنآ ركذ امم ناطحق ىبأ فيلآت نمو

 ٠ هتح لجرلل نزي هب ىتأي قحلا هيلع ىذلا ىلع نازيملا

 ؟ رجأب الا هدجي مل ولو : تلق

 ٠ معن : لاق

 ىلعف رمت وأ بح فلس لجز ىلع لجرل ناك اذا لايكملا كلذكو : تلق

 ؟ هفلس هل ليكيو هتقح هيفوب ىتح لايكملا فلسلا هيلع ىذلا

 ٠ معن : لاق

 ٠ لادكملا هيلعف ارمت وأ ابح لجرل لجر عاب اذا كلذكو

 ' ٠ نازيملا هيلعف هفلس اذاو

 هناع ناك نم ىلع ناازيملاو لايكملا : هلل أ ديع وبآ لاق ىرخآ ةعقر فو

 " ٠ هيل ١ 4عشف ددو هنم ى رتشملل هلبكي وأ هن زد ىتح ني د وآ فلس

 اذكه راهبلا باسح ىلع ائيش هل لمحي الامج ىرتكا نمو : لاق

 هلل هلمح ام نزو فرعب ىتح لايكملاو نافقلا ىرتكملا' ىلعف امهرد اذكو

 + هلك آ

٠ ىرنتكملا ىلع كلذ سيلو



٧٨ 

 عيبلاو عئابلا ىلع ميبلاو لالدلاو نافقلاو لايكملا ءارك نأ ليق : لاتقو
 ٠ كلذ لثم

 . اذكب هل ةنييب هل ناتسب ىلع نايط ىضاق لجر ى : هللا دبع وبآ لاق
 ىنب هنأو هيلع ايضاقت ىذلا عضوملا اعرذ انوك ملو مهردب اعارذ اذكو

 ٠ كلذ نم هللا ءاش ام

 هنم هضبقي نأ لبق نم هانب امل هعرازي نأ لبق نم ثيغلا هباصأ مث
 رخآلا لاقف ىنب ام ءارك بلط امل هنأو نايطلا كلذ ءانب ضعب ثيغلا مدهغ

 ٠ :كنم هلبت] ملو تيخب ام ىنعرازت مل كنا

 ىلع اعيمج هنافرعيي عضوم ءانب ىلع هاضاق اذا هللا دبع وبأ لاتف
 ثيغلا همده مث ىنب ام هنم ىنبف مهردب اعارذ اذكو اذك هل ىنبي نآ

 ٠ لمع ام رجأ هل ناف هعضوم ففجي ملو مدهنا ناك ام لصآ دجوف

 فورعم عرذ ىلع اكرات ناك اذا هيلع ايضاقت ام افرع انوكي مل ناو
 ٠ مد_هنا ولو عارذ نه لمع ام ء ارك هيطعب مت طسو عارذب ٥هورع رذيلقف

 هللاب نيميب نايطلل لصألا بحاص ىلجف _ رثدو هعضوم دجي مل ناو
 ٠ ةنيب نايطلا عم نكي.مل نا هل ىنيب اام ملعي ام

 ءاركلا نم اهيف هل ىنبي نآ ىلع فورعم ءاركب اضرأ ىرتك! لجر نعو

 ٠ هيلع ىذلا

 . زئاج كلذ : لاق

٠ هيلع هنيب الو هنيميب عم قفتا اميخ قدصم وهو



 ءاجف هيأر ريغب نامع ىلا فاريس نم اعاتم لجرل لجر لمح ناو
 ٠ ءاركلا بلطي

 ٠ ءارك هل سيلف هلمحت نأ كرمآ مل عاتملا بحاص : لاقف :

 ىف هعاتمو وه ةرصبلا نم هلمحي الجر ىرتكا نم : هللا دبع وبآ لاق
 جتحا نامع دح ىف اوراص .اميف هعاتمو وه هلمحف بيدنرس ىلا ةنيفس

 هل لقني نأ بلطو اهفرعي الو لبق نه بيذنرس ىلا جرخي مل هنأ ىرتكل
 ٠ هعم جرخي الو هعاتم

 هلف اهيلا هارتكا ىتلا . دالبلاب فراع, ريغ ناك اذا :,هللا دبع وبأ لات

 :! . , !...: .. : ٠ ميقت نا

 ءاركلا نم هيلا عفديو هعاتم هل لتنيو هعم جورخلا ىلع ريجي الو
 ةفرعملا لهأ:نم لودعلا ىأرب قيرطلا نم امهلمح امل هعاتمو هلمح ام ردقب

 كلذ ٠

 ىتنيفس لفسا نم ا ده هع اتم نأ جتح أ ةنيفسل ١ ثبح اص ناف : تلت

 _ ٠ ةنيفسلا ىف ام لقنا الا هليقنت ىلع ردقأ الو

 رخات نامع اهلتن اذا هنأ ةنيفسلا هذه ف اوجرخأ نيذلا تخاو

 , . { 2 مهل ح نامعب اوه وتو مهب نامزلا

 ةنيفسلل لهآ ىلع ررض ا ده نآ لودعلا ىآر ا : هللا ديع وبآ لاق

 ة_ذيقسلا هذهل هغاتمم نوكيو نامعب ميقي نأ م :, فلاطلا اذهأ ىلع ناك

 ! ٠٠ . . . ! ٠ هلاحب

٠ بيدنرس ملس اذا هضبقي اليكو لكوي نأ رمؤيو



_ ٨٠ . 

 اذه نمضي اهبحاص ناف ةنيفسلا هذه فق هعاتم تيطعا نا ىآرو. .
 ٠ هيحاصل عاتملا

 مدهف المع اهم هل لمعيل 4 ةيشخ لجر نم رجآتس ا الجر نآ ول كلذكو

 ٠ امهنم فاخف حلصي اهمادهنا فاخ دقو هلازاو اهب

 اهب معدتل هذه ىتبسثخ كرجأل مل انأ لات ةسئخلا بحاص ءاج املف |
 ٠ ىتبىنثخ ىنطعآف اذه ريغ اهب لمعت نآ تننظ امناو :رادلا هذه

 ٠ اهحلصأ نآ ليت نم ىرلا د تطتس هذه تجرخأ ن ا ىنا لجرلا جتحاف

 هذه هراد مده نوفاخي مهنا لودعلا لاق اذا : هللا دبع وبأ لات
 ل_هعين ئتح اهل ةبسثخلا نوكتو هيلع ررض الف ةبسثخلا هذه جرخأ اذا
 ٠ هراد

 ه هب اهرجتما ام الا هيلع هل ءىش الف تملس ناف

 . نامضلا اهل رجأتسملا ىلع ناك ررض اهيف ثدح وأ ترسكنا ناو

 : ناطحق ىبأ فيلأت نمو

 لمع ق هسفن رجأ لجر نعو ؤ دبعس نب ورمع ! ب اتك هنآ ركذ امم

 رحبلا ىف لمعي نمم ريجالاو هامسم مهاردب رهشأ ةرشع براق ىف رحبلا
 ٠ نبرهش هعم لمع املق

 ٠ فلتلا ىسفن ىلع هفاخآو رحبلا ى لمعلا ىلع ردت ال :.لاق

 كبراق نا براقلا بحاصل لاقو هيف لمعيل رخآ براق ىلا بهذو
٠ قرغلا ) رسفن ُ ىلع فاخأو وشنم :



. ٨١ 

 ؟ ؟طرشلا مامت ىل ىلع ه ريجي :نا مكحللا ٠

 لمعلا اذه رحيلا ف لمعي نآ رباتسملا !ذه دوع دت هق ناك اذاف

 هي ذخؤيو هل مزال طرشلاف هوغ هعم لمعلا فرعو برلاثلا اذه ى آاںو

 : 39 َ ٠ هلمكي ىتح

 . 1 . ٠ - ٠ 7 . ! .: َ 5 .. .
 _ د ۔۔ي ۔- `درل .. . - ُ م .

 لهأ ن نم . نيلدع مكاحلا ًرمليلفأ ق قشنم ثر ا ده براق ن 1 جتحا م امأ

 نوفاخي مهناف قشنا ان 7 | اولاق ن -ه تراوقلا بويعؤ ' لمعلا كلذب ةقرعملا

 : ٠ فلتلا هيف نيلماعلا ىلع
!. : { . .! -: .!, 

 هلمحي الوا هبق ة لمعي 1 هم لي الف هلثم ق 5 ل ثر ة ١ اول ات و ا

 : :رهشل ةرشعلا هذه "نم ةصحلاب هدنع لمع ام ردق هيطعيو

. : ٠ : 

 نورجاتسه نيذلا ىرارضلاب اذ اذه ه لثم ىف لعفي هللا دبع ع وبا ن زراك كذو .
 ٨ ثإ .لع نإ , ٠۔ . .. ح . د 3 ٠ 5 7 7 ١ - ةا ..: ا لمع ق

 قبآ دبع .بلطل ,جرخ لجر ن نع هتلأس هللا . دبع :ىبأ نع هزيغ نمو :ة

! 

 .م - 2 .. 0 ؟ نمضيآ هنم تلفأ مت هذخأف

 هنأ ملعي نأ الا :نمضي ال ناويحلا نأ بتكلا ضعب ق تدجو :لاق :..:
 ٠ : - :. . :ل .. { ۔ ٠ َ . ۔ .د ٠ عيض

 ؟ نسح كدنع لهف : تلق .. "ة

 ( . 77 . .. . ٠١٠ د , .٦ . ب . معي : لاق

( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _- ٦م )ل ¡ ة 3- 3 .. :



 _ .٠٨٢:..۔.۔

 لصو املق رجآي اهب هيتآب لجر ثعيف دلب ق مه ١ رد هل لجر نعو

 لبق هيلا اهب ثعي دتو تعاض دق مهاردلا اذاف دلبلا ىلا لجرلا

 ٠ لوسرلا مودق

 ؟ هل سيل وآ رجأ لوسرلل ىرت له

 ٠ قيرطلا ق مهاردلا كلت لمح رجق حرطي هنأ ريغ ةلماك ةرجأ الف

 .ءىجي مل ١ ذا هلثم ا رجأ ل نأ : ديلولا وبأ لات هللا ديع ىبل ىآر

 ٠ لوسرلا نم هلثم رجأ مهاردلاب

 نم تعاضف لجرلا ىلا اهب لبقأف اهلمحف اهباصأ نا تيآرأ : تلق
 ` .. قيرطلا

 ؟ ءىش لوسرلا ىلع له

 ىلع ردقي ال ءىش هءاج نوكي نأ الا .نماض هل وهف رجأب وهو
 ٠ .هيلع هي سانل ردقي امم كلذ لثم وآ ليس وأ رمأ نم هعفد

 هتعجرو هياهذ .ردقب رجألا نم هل ناك هيلع رذعب ءىشب تبهذ ا.ذاف

 ٠ ةعلسلا هبف تبهذ ىذلا عضومل ا ىلا
, 

 ازجي مل ةرجألا تضقناو مولعم رهش ئلا ادبع لجر رجآتسا اذاو
 ٠ ةلدتتسم ةرجاو ناث دعب الا كلذ دعت هلمعتسي نأ

 هتمقو ىلا ه_لثم رجآ نمضيو ددعلا فلت نآ هنمض هلمعتساا ناو

 ١ ٠ . ذو كله ام

٠ كلذ ف هل نذأي نآ الا هديس ىلا ملسب نأ الا هب ثعبي الو



 س ٨٣

 كله هنأل هنمض هديس ىلا لصي نأ لبق كلهف هنذا ريغي هلسرأ ناف

 ٠ هيلع .هيدعت ق

 هلىبيس ناك هل هظفح لاح ق هدي ف ةرجالا ءاضتنا دعب كله ناو

 ٠ ملعأ هل هللا و هل انماض نكم ملو هدنع ةنامألا لبيس

 تقولاو مولعم لمع ىلع د_تعنت ةراجا اهنم هوجو ىلع تااراجالاو

 . لوهجم

 اذك هلوط اطئاح هل ىنبي نأ ىلع الجر لجر رجأتسي نأ كلذ لثم

 ةرجال ١ .و مولعم لمعلا .و ١ ذ ةرجألا و ١ دو أ ذك هضرعو ١ .ذكو

 ؟ لوهجم تتولا ناو ةمولعم

 ٠ ناكمالا تاتوأ لوآ ق .لوألا لمعلاب ىنأي نآ لماعلا ىلع بجاوغ

 ٠ هيلع ةردقلا دنع هنع هعنم لمعلا بحاصل سيلو

 ناويحلا راجئتسا ىف ةلوهجم عفانملاو مولعم تقو ىلع عقت ةراجاو

 ٠ هلوهجم عفانملاو مولعم تقولاو باودلاو رارحألاو ديبعلا نم

 ةنيفسلا و ةبا دلاك مولعم رجأو مولعم تقوو مولعم لمع ىلع ةراجا,و

 ٠ .مولعم ءانركم مولعم عضوم ىلا امولعم ائيش .لمحت

 . اهتراجا ىلع ملعلا لهأ قافتاب ةزئاج ةراجالا هذه لكو

 رظنلا هيفف سانلا لمعو قافتالا هيلع امم هوحنو اذه ادع امؤ
٥ ٠4 داسفو هتحصب رادتعال او



 _ ٨6 ١ے--

 اهلطعق امولعم المح .اهلمحي وأ اهبكري نأ ئلع ةباد لجر ىرتكأ اذاف

 ٠ عافتنالانمت عونمم اهبر نأل ةدملا كلت ف ةمزال ةراجالا تناكو اهبر ىلع

 5 ر ؟ اهلحل ارهش ةاش دل وآ ة ةرقب :لجر نم :لجز :زجأتسا" ناز , -

 ۔۔. ث ر - ۔_. _ 7 م, 9 ۔۔۔ ...3 ٥ . . ٢ . ` ۔۔ ٠ ٩

 . ٠ ٦ 7 ' ن
! 

 ٠, عطقني دق دقو ثدحي دمف ة نبللا ١ نآل ٥ ةدسداف ة ٥ ةراجالا ١ ١ ثفن اك

 9 9 ه . '.٠٠و -. . "م ;:2 .:. 9 2 : !ر ...: . . ١١ . : 1 ا۔غ
 ` ` ` - . 7 ٠

. . ٠ ٠ 
 محص ۔ح - `۔ل `©

. 

 ريغ اهراجتتسا زاج ام راطلا راج تسا زاوجم درو صنلا نآ ! الولو

 ؟ ؛ ١ ٥,
 هسمن ۔۔ذ۔۔_ / م ۔ ۔۔ ح - ه ٠

 ,. :ى . !٠٠ ۔ !
 7 6 7 . "رمحل ۔۔۔. ٠ , _ .۔ ) . .۔۔۔ >= .۔ . ٠۔۔۔۔,

 -س در ر .ام ا‘2:6.) : .--` ل :ن

 اهتفولع امولعم اهلمع ىلعاةزلجالاو اهنل : لجر ىرت هو :
 ج ان !:: ةن هحيار ٠ ٤ ةدساف ةراجالا تناك اهبعتمو

 : , 5 !! ا 7 7 : . ١0 : ١٠ ..! . / ! ."إ ..! ... ١! ؟ . ,

 7. ٦ 31 _ = -: -: >“۔نر '--“هك :ةدام ةراجالا تناك ةتفنل الب دنعلا ىرنكا ناو ر

 اكيرش زجتنتمملا نوكين !نآ الا زجي مل اعانشمأ اثينث جاتسا ن
 ٠. عنمي كيرشلا, 7 كلذ ق

 .ر أ ا_...بط د ! عا كيرشلا ئضرب نآ الا هات عم .عافتنالا ز زوجي الو

 سانلا هيلغ امم طنبنولا ةزجةلابأ لمعيا نملو ماجخلل بجني" ءازكلاو أ
 اهتنبأ مدقتي مل اذا لمعلا و لماعلا هيقف ىذلا دلبلا ق ءاركلا عفد نم

 مولعم طرش رجأ
٠ 

 ,۔,: { !'ء٠ .! ث ١>
 ٠. . : . ؤ .‘۔. ١٠

- 

 كلذب . مهلمعتسيب ن نم ,ىلع لامحلا و ل نا زولا و لالجلاو لايكملا ءاركو ,

؟ ىرت-هثم وأ عئاب ن نم



_ ٨٥ 

 ٠ موقلل ءاركلاب لمحي وآ نزي وآ ماعطلا ليكي نآ لجرللو

 هيلا عوفدملاو قحلا عفاد .فلتخا اذا ءاركلا ماعطلا عفار ىلعو .:

 ٠ هيلا ريغلا قح عفدي نآب هطاحأ هللا نأل لامحلاو نازولاو لايكملا ءارك ى

 ٠ عيبلاب هبشو ةبراضملاب هبش هيقو هسفنب لضأ ىدنع تاراجالاو

 ثيح نم :هارجم ىرجي حب هدنع ةراجالامف ; م ىعفابتلا امآو .

 ۔ نح .. . . ج + هنم اطخ ىدنع ااذه و ةضواغملا

 لمعب ىمسم رجأب .ارهش ادبع اوأ: اراد لجر نم لجر زجأتسا ن

 ؟ فوصوم نكسو ز

 : ..: !! ' : : .. ٤. ... = : م ث :..م :.٠:.كلذم ءافولا اهمزل دقف

 ؟: ايناث !ارهش رهش .دعم ديعلا 1 لمعتسا وأ رجآتنىملا. نكس ناف

 رينتل ء ء كلا "نه نك مكحلا ق ةمزلم ةتفأغلا :ءارك :ناا
 ` ت م . 1 , : - -. .ار > _- .

 - . ٠

 نمع شيرق نب ديعس نب نسحلا ى اع ايآ ىضاقلا تلأس هريغ نمو

 غوص هلمعا ق ل ةداز دت هنآ كئاح { غئاص لقم ة ةعنص فحاشا هل لات

 نيت اني . اذلاذ ؛:ر ثح۔ع ةأكلذ حضي: نآلا هلوق لبقي أل نآ الزغأ وز
 ى

 :.ه = ه
 ٠ ملعأ هللا و هتميق وأ اغوبصم ناك ن ٠را هلثم هل نوكيف

 ّ . ١ -. . ١ ١ :ره ' ؛ د
 ٠ _- _ . ! 1 . ` خ 7 - كح . ٠. . 7 ٠. _ . - :2 رم ` :: ذع د ٥

 َ ٦ . . .ده `>حم 7 ٹ:ر ه ۔ ئف ؟ ر 7
 > ه - ۔

 '`۔.

 ةعبس هلمعف هف عرذأ هتس ٦1 هلمعب بف وك ىلع اكئاح ناسنا قفاو اذاو

4 7 ِ . . - .' ذ دل ي ... : =۔ ا : ف ا ن ٠ 3 ( ۔ عرد : ه :':¡ ا اا:_۔...,۔“. .زإ > ف ب :تدلاا..لا... ااو .. ؟ ء رذآ



. ٨٦ 

 هءانع لطبت الو رجآب لصالا ق لخد هنأل هءانع رجأ هل هنأ ٠

 اهنل ريجالا نم ملعب ةبوصغم ضرأ ف ريجآ .مادختسا ميق هنعو

 ؟ ةبوصغم

 . ٠ ملعأ هللا.و فدااختخا هل هرجألا زاوج ق ناك

 هلو هءانع بهذي ال هنأ هل كيرش نيبو هنيب اضرأ لسف نم كلذكو
 .0 ٠. امهنيب لسغلا ناك اذا كلذو هلمع اميف ءانعلا

 نا ضرغلا ناصقن هيلعو هلسف هل ناك لْسافلل لسفلا ناك اذا امآو .

 - , ٠ اهصقن ناك

 ؟ امهدحأ هادغفف برهف دبع امهنيب نيلجر ق كلذكو

 , ملعآ هللاو دبعلا هب ىدف امم هطسق كيرشلا مزلي : لاق :

 هلصوي ءىش ىلع ائيش اناسنا . ىطعآ نم نأ رثألا ى . دجويو : لاق

 ٠ كلذ هلف هعبر وأ هفصن لثمي دلي نم هل

 دشلا دالب ىف لامب مهل يصول مهتلود مايآ ق نوملسملا : ليقو |
 جرخف فصنلا هتم هلو هلصوي نم مامالا دمح نب كلما دبع هيلا "عدف

 ٠ هلصوو هيلا

 ٠ ءانعلاا الا هل سيل نأ لضفملا نب رمع وهو نيملسملا ضعب معزف

. ملعأ هللاو هاطعأ ناك ام هل ورف خايسثألا كلملا دبع عمجغ



_ ٨٧ 

 ناسنال لاقو هثلث وآ هعبرب بوثلا اذه ىل كح كئاحل لاق نمو

 ؟ كلذ هلف اهرشعب اهريغ وآ ةلخنلا هذه ىل ظفحا

 ٠ افالتخا كلذ ىق لعل

 توافت هل همزلي نأ سانأل اقلع زسك نم : لاق هنأ هدلاو نع عفرو
 قافتاي هل هلمعي اماف هلمع رجأ مرغ دق هنأل ااروسكم ول احيحص هتميق

 ١ ١: © ة . ملعأ هللاو ةرجألا هيلا عفدي .امإو امهنم

 اذك ىركب ضرألا كلت كترجل دق .لوقي _ ةرجاؤملا ظفل لاتو
 اذك ةدم ىلا كلذ ريغ نم لوق ىلع ا:زيفق ىنركو اذذكو اذكو امهرد اذكو

 ( ٠ ءابسثألا رئاسو ديزي ام اهيف عرزت اذكو

 ٠ كلذ مت رجاتسملا لبق اذاف

 ٠ اهريغو فاوصلا ىف كلذكو.

 ٠ ةرجأ هيلع سيلف اهعرزا هل لاق اذا كلذكو

 . ملعا هللاو اهريغو فاوصلا ىف ةرجألا توبث ىري نيملسملا ضعيو

 ؟ ىنقتعا رح مويلا انآ مث نالف كولمم تنك لوقي دبعو

 .٠ هلوقت لوقلاق

٠ ملع] هللاو كولمم همكحف قنعلا عدبي مل ناو



 : فااتخا كلذ ىفق تاعانصلا لهآ نم وهو هريغل ا:ديع سبحي ميفو .۔..۔ ل

 ٠ همدختسي مل ام انامض هيلع بجوي نم مهنم

 بوتكملا هضبقو هيلا لصو املف رخآ لا اباتك بتك اناسنا نأ ولو

٠ ٠ . ١ ١ 
 ِ ` . . .ا ٠

 و

 همايأ ك ق مامإلا :7 ريغب ب نيملسملا ةيفاص ف ف رثنلا عرزا اذا.و لاق ا

 .{ هتنوؤمو هرذب. هل .. ناك

!: 

 همايل ى مامالا ىار ريغب :ةيل ةيفاص ؛ ق ىنغ عرز 1 ذاو نات ::.

 33 ١ < 7 ١ ّ _ . :"ملعا هللاو هل زجيأل ام لعف دقو هنم

 .۔ ۔۔ح۔ ۔ 0

 :ل , , ى يحا تل ا عاش اا

 غ :ا .. ٠١ ۔'اءت.۔" م .مك.. يذ.. ر 2+
 . َ . , ٠ ٨عرز

 ؟ ضرألا مدختسا ام زدق ئلعاهنم ءىش ال وأ ةلماك ةرجألا همزلأ

 :هلا فالتخاتا اهزاؤجز ةرجألا .توب ق :نآ تفرع ىذلا لات

 يسن ال .ا:.ا ::ةي :٤٠ !هاهراؤجلل+ لوغي نم لوق ىلعو ةن .

 متب ... تن ءاد ذا ن % ,ةمات ةرجألا ةيلع هنا : ىدنعف .ري .! ةن .! ث 0 ل ةس ماق اع ينا ٠ ...ة

 هت رلا : ! : . ٠ ضعي ٍ ىقيو 7 د د ١ رجل ١ لكآ نا تيأرأ : تلق

ت ؛ :نر 7 ا :و :با وجلا "ىضم دت _ كلذ ق ةرجألا همزلت فيك



_ ٨٩٨٩ 

 املف ةخسن فو ء اللا هب رصققف اهعرزي ايبوط رجآتسا ن ١ ٠ كلذكو

 ىقيو اهريغ نم ضعب اهنم فزنف اهيقس نع هب رصق اهعرز ٤ ىوتس ١

 س ٠

 ؟ كلذ ىف ةرجألا همزلت فيك

 همزلت لوة .ىلعف ضرال ا رجآتبسا . ١ ذا هنأ تفرع ى ذلا : لات

 ٠ اهترجأ

 نأ فرع دقف ءاملا صقن مث ضرألاو هيكرلا رجأتسا اذاو
 كلذ نع ل_سو ملع] هللاو رجآثتسىملا ىلع ال اهبحاص ىلع ىكرلا رعح

 ,:٠'. ....و .. ... :. ٦4 ., :أ هال ن !.ا , اهأ 7 ؟ _ .غلا

 بجوي ُزيلا ىوذعذلا لاقن هللا :هظفح ناميلس ىبأ ىضاقلا نعو

 . ٠ م ٨٢ إ .
 ۔ ۔۔_ ١ ٠. ه ۔۔ےہ ذ۔ ٤ے۔۔۔_۔۔

. 

 مل.. " ...لو !!! ..۔.لي ه ٠ كاملا ىلع لدن ديلا : ضعي لاتو

 ١ ! .  4ه. ! '` . , , , .ث ٠ ١

, .١ ٠ .-. 1 » . . . . ! . ! ٠ 

 { 7 ٠٠ ٠ .'1 ٠. ١ 3 4 1 ٠ ٩ : . - 1 ٥ ` . ` : ١
 ش

 : ٩ . ٠. ب :ہه 6 ١, ٠ .. ٠ ه. ٦` ٠ "م . ٠ ن ٭۔ُ, ٠ . . \ ١ . ٩٦" ` ه ٠ ه 77 ه ل ٭«ه . . ۔_ ۔ ۔_'
 ٠ مع هللاو :ةبجوب :"ضعب لاقو - . دما ` ۔ ..

 ! ` : . : -٠ ٠ً . ٠

 دنم . "6 ٠! , اك 7 ٤
 ۔ >>

 ل_جأ بيغ غ ىلا مولعم . ءىشب اهريغ ائيسث وأ ةباد لجر ىرتكا ذاو ا
 . ممه "ح ١ ٠

 ؟ يرتكملاو `ىركملانيلجرلا دحأ وآ ةبادلا تت

 ٠! م ٠ 7 ..{ : ٠ ا .
 هر ة -'ي .- _ ١ يد .. . . ! 2 : ح أ _. ٠٤ -. ١ . غ.:', . .ذُر ا

 ىرتكملا هثرلو :ىلاو ةلادلاو لاو رآدلا ىف ةثرولا" ىلا كلذ 5

 هلغ اذكب ة ةنس لكو اذك رهش لكو اذكم مو م لك هاركآ اذا تام نا

 نر : . . , . 2 . !. ` :.! ٦ .. . ! . >< ١ ٠ . .. 2 .., !: المع ام.
- - -. ` ٠ ٠٥ - + .. < < _ -. 

`>ه . .



 _ _ ٨.٠.

 ..ىضم ام .الا نيقيرفلا دحأ ىلع تبثن سيلو

 اذكو اذك لمعتسي امم اكب وأ ١ ديع وآ ةيا د موي لك هاركأ ناو

 ناف اهدروأ رانيد اذكو اذكب ةنس اذكو اذك ول اموي اذكو ا ذكو ارهش

 ٠ هلجأ ىلا هضقت امهدحأ ةثرول سيلو

 وه هنكسيب نآ ءاركلا نوكي نأ الا هلام ف ىرتكملا ىلع ءا.ركلاو

 ٠ تام.اذا ىرنتكملا نكس ام الا ىركملل سيلو تام تام اذاف

 ٠ هلجأ ىلا كلذ, هل نكي :ملإ هكرت دارأ اذاغ

 !ذا تلمع ام زجأ اهبحاصل ناك ةبادلا تفلت وأ ةبادلا تتام ناو
 ٠ لبجلا لبق تتام

 رقبلا ى ء ةعارزلا هذهل وأ رئهلا هذهل أ/ديع وأ اروث ىرتكاا اذاو

 ؟ ةنآ ةعارزلا تباصاف

 : ٠ المع ام ردقب دبعلاو :روثلل ناك

 بيرق لجآ ىلا ءارك ق ةبلبحلا ف نيد هيلعو يرتملا تام ناف

 ؟ اهريغ لام هل سيلو دبعل

٠ نايدلل ةلغلا تناكو ىرتكملا دي ق لجآ ىلا ءانركلا ق ةبا؛;دلا تناك



٩١ 

 هل نكي مل اذا نيدلا فقوب نأ دارأ نا ثعبي ءاركلا لجأ ىضتنا اذاف

 ٠ اهريغ لام

 ٠ هلجأ ىلا ىرتكملا' ءارك ف مه :رقيلا و ديعلا كلذكو

 ضبق دق ناك ناف نايدلل ءاركلا ضبقي مل ىرنكملا ناك نا ءاركلاو
 . نايدلا ه ذخأب مث هلجأ ىضقني ىتح ى رتكملل وهف هتوم لبق ءاركلا

 ءاركلا نم همدق دبقو هعم لمع ام اذكو ا:ذكم رهش | لك ناك ناو

 هل لضف اميف ىرتكملل نوكيف رادلاو رقبلاو دييعلا ناف هلك ءاركلا وآ

 ٠ ١ هئصحي نايدلا عم ءاركلا نم

 ٠ هروثو هدبع ذخأ ءاش اذا هل ناكل ايح ىركملا ناك ناو

 ٠ لمع ام هل نوكيو عدي مث ءاش ام لمعي نآ ىرتكملل كلذكو

 ٠ نيدلا ف رقبلاو دبعلا عايب هتوم دعب نم كلذكو

 ث مولعم لجأ ىركملل نكي مل اذا رادلا كلذكو

 ىآري الا روثلاو ديعل ا لمعتسي نأ اذسه ىلع ى رتكملل سيلو

 ةشرولا ٠

 لاق عبجر املغ هيلع جرخو ةيرق ىلا المج لجر نم ىرتكا لجر
٠ هنود مدرو عضوملا كلذ ىلا ىنغليب مل لمجلا نا



.4 

٩٢ 

 بحاص نكي مل اذا ىغدا اام ىلع ةلداعلا ةئيبلاب الا هلوق لبقي ال .: لاق ....

 ۔ ت : - .٠ هعم جرخ لمجلا

 ىلا هلمج .ىلع هارأ هنأ ةنيبلا لمجلا بحاص ىلعف هعم جرخ ناو
 . هل مارتما ىذلا ذلا حمل

 -. : . 7 0 . 7 . ..: ٠ !. :. , . ! 17 . .. ١

 ٠ ٠ هنيتيزم

 سيب مثأ هللا ءانف ام . العف رئب ب ف زاج 7 ,رجاتنسأ ذأ : : . ثلنت 1
 ؟ ؟ ال ا مآ ةراجالاوآ ةقفنلا هبلغأ :لم ميل نكي أ ملف اذ ىتوظي :.

 ملو تسيب اذا ,ىضم اا الا ةرابجا الو - ةنغفن ذ هييلع سيل : لات

 . !.. . ٠ث, . . ز 4 { :: .. ! ٠. غ ۔۔۔۔۔ل .! 7 .
 ۔ ر 7 ٠. ب ٠ اهرقح ئلع ردقي

9 
 لاقف ريطلا هيلغ زثكوأافياشت اوذخأ مت ةزيملَو ةعازز هل جز نغو

 ه انل تلت امك كعرز انل فسو كسفن يلع اريجأ رجتم عرزلا باحصأ
 - . ! ك 7 ` , ١ ا . .
 .2 ه ۔۔ .۔ ٨ 7 . ۔۔ہم 4 .- - 1 ب _ان۔ز :.

 _ ه ,

 ؟ هيلع كلذ مهل له

 تفاش ا! اذا - "ل لاإ حر كنار ث نو

 ٠ هتتاط الا هيلع سييل : هللا 7 وبأ لانف

 جياب . : ذ ث . ے۔۔فأا : - !..., م اش , !نت ..!.
 هب ل اج لف : هع آ 7 | ٥ هذه مل ةفل د ٥ و 7 : هريغ ل اتت

 ٠ هدهج الا

 م

 نا هريلغ وآ وه : هيلغ قا عأ اززلا هذهأ م ةاوه نغ ةمتاق "ناز

.ن . ف '¡ ::: 7 .. - 55 , ةه ةسفنب اهيلع ردقب مل



:_ ٩٣ 

 رئبلا ءام رصقف اهفوشي ىوط ىلع .افياسش رجتتا لجر نع هتلأسو
 ٠ فياشلا ١ نو

 ؟ هل تبثي وأ ةفاوسثلا هلمح ىوطلا بحاص ىلع ىرت له

 ٠ فاش ام ءارك الا هيلع سيل : لاق
.. .. . , . 

 :...د ٠ ر . .. ه٠ ۔ و ؛٠۔ت..4 دا ٩ : ...2 ي ك ؟ ح :۔. <

 ةنس مولعم رجاب هدبع لجر رجأ اذا : هللا دبع وبآ لاقو
 حوسفم وهو و و لويجم اذ ذه ىه "مك ةمل 7 مسي لو هتفن ) رتتسن آ

 : ٠ هترجآ نم ةتفنلا ثفسحتو هلثم رجآ هلو

 ٠.٠ ث ه .>

 تتامف اهنيعب ةاسث نيع ' نلع ةنطاقلا تناك ناو ىعارلا فأ ليق
 . : . ! !! , . ١ ' 7 . . . ل ,7 :ئ 11 " ٣ عبسلا اهلكأ وأ ةالا

 .ر ٠. ..ا'۔ . ل

 رهشلا ;رجأ. هيفويف الاو ء هل :اهاعري اهناكم ةانب :ىنآي.نأ. هيلعف
 7 . ۔ < - / .. ل 7 .٠ ز ... _

 ٠ رهشلا اذه ل وقي وأ ارهش ىل عرا لوتب ىذلا نم اذه

 : . إ 59 < .؟ . ٥ ١ : م ٠. ٠ { ٠ : . ٠ ١ - ! ١ 1

 ۔ا .و !ه. !.ت , +و ...!, . ا :ى .: ٥.

 .. ! . ٢ ١ 3 . ٠٠ . :.ا . ؟ ب اذكوأ اذكب رهشلا ىلعرا لاتق ناو

 .ه. !. .:... .., ,: .. , .؟ اذكو اذكبارهش ىل عرا لاق وآ .
 ة ؟ رهشلا مامت عذي نأ ىعارلا دارأ مث رهشلا نم امايأ ىعرف

 ٠ هنيعب رهش وهف ارهش كتيعرا و كترجأ لاق هنأل كلذ هلغ

١ ١ .. : .. : 
 `َ . ا ٠ ٠. ٠ . . . : ٨ م . ٠ ` .

 ٠ ۔۔۔ . ۔ ؟ -٠ ٠ أ ٠  . 7۔ ۔.٠ / \ ٠. _ ر ا ٠ ٠ ۔۔۔ : ٠ . ٠ . ٠ .

 , ۔ ا۔ .. 4 - ١ ٠.

: ؛٠.. ا ا :‘ هن هنيعب ارهنش اضيأ وهف رهشلا اذه لاق :اذا .كلذكو ا



 _ _ ٩٤

 ٠ اهنيعب ةنس ىهف ةنس لاق اذا كلذكو

 ٠ رهش دعب رهش وهف ارهش لاق لذا.و

 ٠ رهش دعب رهش وهف رهش لاقت اذا كلذكو

 . ةنس دعب ةنس وهف ةنس لك وأ ةنسلا لاق اذا كلذكو

 نآ رجاتملا دا رآ ناف اذكو ااذك رهش وآ رهشلا اذه لاق اذاو

 ٠ هل ةرخل الف كلت عدبي

 ٠ هترجأ هطعيلف هجرخي نأ رجؤم ١ دارأ ناو |

 .٠ هل ناك عجري امهيأف ىنائل ا هجولا امآاو

 ه هرجأ هل ناك فلت وأ ءىشلا ققحتس 1 قحتسا مث لوألا هجوملا ن .راك . اذاف

 ىلا موي لك وأ ارهش اذه ىقسي هرجأتسا نا : ىرا.وحلا وبآ لاق

 ٠ ةماث رهشلل :وأ مويلا ةزاجا هلو روثلا بحاصل ثيغلاف كاردلا

 ل_ةي ملو اذكو اذكب رهش لك رجزي نأ هرجأتسا ناو

 رهسلا وآ مويلا رجز ام ةراج هل امناف ثيغلا باصأف عرزلا اذه

 مات _4 ٠

 عرزلا ا.ذه لقب ملو ١ ذكو ١ ذكي رهش لك وآ موب لك هرجآتساأ ناو

٠ مايألاو رهشلا نم رجز ام ةراجا وآ مويلا نم رجز ام ةراجا' هل امناف



 نأ زيجي هناف تباث ءىش ىلع خسنلا ىف ةعطاقملا تناك اذا : ليقو

 ىناف هعطقي نم لمتعي ال لزعلا كلذ نا لودعلا لوقي نل الا هل لمعي
 ٠ هلمع هيلع ىرأ ال

 هل اهلمعيل ةمئات هردس لجر ىلا عفد لجر ف : هللا دبع وبأ لاق .

 ؟ افلتخا مث هل لمعف فورعم مهسب ايا ويآ

 ٠ هءانع لماعلا .ذخأي امناو لوهجم فيعض ءىش كلذ نا

 .هللا ديع ىبأ ىلا ناذاسش. نم لالدلا هلل لاتب لجر بلط : ليق

 ملف ناذاش نم رفعج ىنب اهل عزان امب هءانع هتدلاو هيطعت نآ هللا همحر

 ٠ هللا دبع وبآ كلذ هل ىري

 ٠ .هءانع امهيلع سيلو امهل ىنعيو هيدلاوب موقي دلولا : لاتو ِ

 مث 'نيزهسث هعم تثكم - عبرلاب اهريغ وأل ةرقبلا ىنتقي لجرلا نعو
 ؟ ىنمساق لوقي

 : 6 ة اتقو هل تقوت مل ام مساقي : لاق

 ىنتقملا ركنأف ة هنس ىلا هل تت ثققو و ىنتملا لاق اذا : ىراوحلا وبأ لاتقو

 . نيميلا هيلعو ىنتقملا لوق لوقلاخ

 ٠ ةنس ىلا ةنيبلا ىتتقل ىذلا ىلعو
٠ نيمي هيلعو ىنتقملا لونت لوقلاف رهسث ىلا ىنتقملا لاقت ناغ



 ۔۔۔ےب ٩٦

 لل د ئ ٠ 2 وه هنألا ةنس ه ىلا ٠ هنآ ة ةنيبلا !:ىتتقملا ىلعو

 _- ۔ . .س 3 . _ -.
 ٠١ ٠ ٠ هسم -ب ٠ >

 هذه :ةميق نآ كلذ ذو ةنسلا نم 7 ١ ا رجأ هلو ىذ ١ لوت لوتن ايف

 رجآ هلف . مهارد ه ةثالث كلذ نم عبرلاو امهرد رشع انثا ةاشلا وأ ةرقلا

 . ريشلا ا . ل انت : هنأل ئنتقملل فصنو قناد د ار رهش رغ ىن ] نم رهش

-_- 

. 
 س

 ىل ١ هنآ لجال ١ ق . ىنتقملا ١ لوبت لوقلاف ه هنسب يلا ,ينتقا ا : : لاقو

 - : تب ۔.ههحح ٤م

 ا ۔‘“.۔۔٠. ٠

 ىلع اتتفتتب : مل : كلذ نتفلل هركو ايمحل عبر ذخأ ىنتقملا لات ناف

 7 .أ 5 = -ح ف ! . ٢ لب . ۔ ٠. ١ اهنيلا` ى دؤي اهتميق . امهيلم انحبذ

 { ۔ . - ٠ . ۔. ۔.۔۔ , . . ث ا۔۔م ٢` .د 7 . .۔.. :.. ه ٠“.٠٦۔۔ل .' ه ه ۔ . . .' . كن . .۔ . - ْ: : 7 ... ٠ 1 ٠٥ . :ذ . ٠: ٨... . هي !ا . ...!... .!.. هل .. . ! ل .

 ه ٠ كل . - `>مم ٠ ` ل -

-- 4 

 مث. ا رهش ٥ دنع ‘ثكمق فورعم ءىشب نتنس لاا ةباد ىنتقا لجرو

 حجرأ ىتح ةيادلا ىنفكاف امايأ بيغأ نأ ديرأ ىنا ةبادلا بحاصل لاق

 هعزانف ةيا دلا اذخللا ءاج مث ":. شأ ةعبرأ زنآلا اناغو ةنا دلا ضبقف

 ه . . .. ل ٠: . ٥. : . , ¡, :..., .ر ,؟ نيتبسلا ءاضقنا ,دعب لجرلا
> .- . . .٠ . ٠ . . ٠ 

 هن ' ئ - . ٠.۔.۔۔. ٠ %. )- ٠: ٠.١ .ذ ٠ .نك - - ل 2 .۔ ."ح -. ! ۔. . . ٠ ` - .

 . - ٠. - `۔ ٠ 9 ٠ .. » .- د} . ٠ .

 نتنلا نم رهشل ةعبرأ هتصحب ةبادلا بر ذخآي : اعيمج اولاقف

 .٫:.,. ١. , ,!!, . .... ,.. , ::: « نيتنسلا ةصح نم ىقب امب ىنتقمللو

 ىلا بح.نم ىرجي :اعيمج اهنافرعي هل ةعطق الجر فاسثآ .لجر نعو .. .
 آ : . .و .:., . آ ١ . فيصلا

> 
 

 , :٠ ١. راهنلاو ليللا :طرتشي ملو ةرذلا ىلا ناك نا كلذكو

٠ هدحو ليللا طرتشي مل فئاشلا كلذكو



 ب ٩٧

 ؟ ليللا ىف ةعطقلا ىف باودلا تعتو مث

 ٠ راهنلا ةفاوش هيلع ىرأف طرش امهنيب نكي مل اذاف

 ٠ عيض ام مرغ هبلع ناك ميض ناق

 ٠ اطرش ام ىلع امهف راهنلاو ليللا طرتشا ناو

 ؟ ءىش ةعطقنملا نم لكأ ناغ : تلق

 ٠ مرغلا هيلعف عيض نا : لاق

 . هيلع ءىش الف ءىش اهنم لكأو ادهاج ناكو عيضي مل ناو

 بحاص ذخأ قحلاب عفر اذاف لعجب سانلا ىضاقت لجر نعو
 ؟ هلعج هل له قحلا

 . معن لاتت . 59

 مدقت ةعارزلا هذه ىف ناكيرش امه لاملا برو راديبلا نعو
 ٠ هريغي الو كلذ ركني ال هنآ هبحاص ىف ءاجر ىلع ةعارز فاسثف امهدحأ

 ملو تكس وأ ىضرو ةع ا.رزلا فاسشآ : د_ق هبحاص نآ رجآلا ملعو

 ٠ ضري

 ٠ ءىش فئاشلل ىنمزلي الو فسشآ مل انآ لات سودلا ءاج املف

( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ١٧ م )



. _ ٩٨ 

 هتصح .ردق ىلع ءىش ةفاوشلا نم فصولا اذه ىلع نآلا مزليأ

 ؟ ال مآ

 1 عرازلا ةنوؤم نم هريغو فياشلا رجأ نم هطسق هرلع نأ باوجلا

 ةنالف جوزت ق ىل لمع ١ لجرل لاق لجر نع هنا همحر ديعس ىبأ نعو

 ٠ اذكو اذك نلع كلو نال لام ف ىل لمعا لاق وأ

 : ٠ تاراجالاو ءاركلا نم اذهو امهل زئاج : لاق

 ا ز .. ةراجالا ملسي نأ هل زاج هلمعتسا اذاف

 ٠ ةنالف جيوزت ف اكس ىل بتكا هل لاق نف : تلق

::. , ! 

 ' ٠“` زئاج اذهو ة لاق

 لام ق ناك ق قيرطلا بنجب ارادج هل ىنيب الجر لجر عطاق أذا.و

 رقأو كلذ هلا الحو قيرطلا لاين لخدت ال كنا هيلع مدقنف عطاقمل ١

 اذاف رادلا | بجاص هيلع فقو رادجلا ىنب املف هانعم فرعيب هنأ ىنيب ىذلا

 } .... { ٠ , ,: 5! .. !. ;" . / ,: , :: ٠ .. ۔ ه قرطلا ف وه

 مآ هانب ى ذلا ىاع كلذ نوكيو هتلاز زا همزلن الو هكرت هعسح له

 ؟ هيف هجولا نوكي فيك

 هقو هللا نيبو هنيب اميف مزاللا ىنعم ىق هثدحأ نم ىلع هتلازا : لاق

١ مكحل .



. ٩٩ 

 توبثب هتلازاب مكحلا ىنعمب ذوخأم وهف اذهل رادجلا ناك اذاو .
 ٠ قيرطلا ىف ةجحلا

 ٠ كلذب ةجحلا هذخأت مل ام مثا هيلع نوكي ال نآ وجرآو

 زوجي اذه لبق نم نكي مل فاتتسب ةيقاس ىلع: رادجلا ناك ناف
 ءاملا ىلع ررض نبي مل اذا ةيقاسلا ىلع فقسي نأ رادجلا بحاصل

 . عافترالاو ضرعلا ف قيض نم ةيقاسلا ق ىراجلا

 ريغي سد انل ١ ل ز رب ملام ا ام ا دمه و مهل ا ومآب عانتنال ١ نم رس انلا . ؛جنمي د ال : لا انق .

 ٠ ررض مقب نكي مل ام ر انت

 هيرق مرص 'ساعق وأ عاذج لثم .هغنص بحاص لخد اذاو : لاق

 عوذجلا قلف ق هلمعتسأ نم دنع لمعي نا زئاجف لاومألا يباب رآ فرعي ال

 ٠ ةن ريغ وأ ةقث هل رمألا ناك مرصلا سئاعق وأ

 ٠ هبلت نامطاو كلذ ىف بتري مل اذا لاملا كلذ رمأ بفرعي مل ناو

 ىناعم هبلع قلعتي ٣ كلذ ىعدي نم ءاج مث ةنانئمطالا ىلع لمع اذاو

 ٠ ٠ ىدنع كلذ ىعدي نمل هحصلاب الا مكحلا

 ليللا ىا اموي ةبادلا ىرتكي لجرلا تيآرأ : تلق ىرا:وحلا ىبأ نعو

 اه دجا ملف ىنم تتلفنا اهبحاصأل لاقو ليللا نم ءاج هنا مث اهضبقيف

٠ تبذك اهبحاص لات ليللا نامك ىتح



. ١٠٠ 

 هدي ق اهنأل هلك .رجألا رجآتسملا ىلعو ةيادلا بر لو هق لوقلا :

 .. ءىش هيلع سيلف اهبحاص هقدص وآ ةنيبب ءاج ناف

 سأر ءاج مث. هضيتيف ارهش لجرلا هرجآنسب ديعلا كاذك : تلق

 لوةلاف ضرل | رثآ هيلعو مويلا ءاج ىتح اضيرم لزب مل هل لوقتف لااهلا

 ٠ ءىش رجألا نم هيلغ سيلو رجاتسملا لوق
 ٠ دبعلا ىلوم هبذكو ضرم رثآ هلع نكي مل ناف : تلق

 ٠ ةرجألا ماتس ا ىلعو ديعلا لوق لوقلاف

 ىلا جاتحا غرزلا ربك املف هل ىوط ق ءارجأ رجأتسا لجر ن نعو

 ٠ ءا_اا

 ٠ ليللا ىلا اورجزا ىوطلا بحاص لانف .

 ٠ راهنلا رجز انيلع امناو ليللا ىلل !ورجزت ال رجآلا لانو

 ؟ لمعلا نع طرش مهنيب نكي ملو

 نوكي نأ الا كلذ اوه رك اذا ليللا لمع مهيلع لمحي نأ هل سيلف
 ٠ راهنلا ق ةحار مهل

 كلذم ىرآ مل راهنلا ق مهتحار ردقي ليللا ق اولمع ناف

 اوفاخو ةعارزلا ىفكي ال مهرجز ناك اذا ليللاب اورجزي نل مهيلعو اسأب
 ٠ مهعرز ىلع

 ليللا ف ءارجألا ف رجزلاو عضوملا ةنس مهلو مهيلع : هريغ لان
٠ ةفورعم ةنس تناك اذا راهنلا وآ



 باب

 ف

 اضيأ تاراجآلا

 ٠ ةرذ وأ اري اهمس ملو ةراجاب عرز ق رجأتسا لجر نعو

 ؟ اهلعج فرعي ال ةراجا ىضمي فيكغ

 بحلا نم رجألا لثم هلف فرعي ال لاحلا كلذ لثم ىلع ناك اذا

 . مايألاو روهلا ددعب مهاردلاو

 . طسوالا ذحأيلو لفسالاو ىلعالا عدياف ةراجالا ف اوفلتخا ناف

 ٠ ةنس اهتيرتكا لانف اراد رجأتسا لجرلا نعو

 ٠ رهشأ ةثالث انهتيرتكا امنا اهل ىركملا لاتقو

 ىلع ةدايز ىعداو هل اهب رقآ هنأل رادلا بحاص لوتت لوقلاف

 ٠ هل رأ ام

 ٠ ءاركلا كلذ خسخيو افلتخا موي ىلا لاق ام لثم ىرنكا ىذالل بسحا مهنم اذا : انموق نم لاق نم لاو

 ريناند ةرشعب ةنس اهتيرتكا رادلا بحاصل لاتق نا : لاق هريغ نمو

٠ ريناند ةربثعب رهسثا ةثالث كنم اهتيرتكا ىرتكملا لاقو



١٠٢٣ 

 هيلا را:دلا ميلست ىرتكملا مزل د_ةتو نيقيرفلا نم هب رارقا اذهف

 ريناندلا رشعلا ميلست ىرتكملا مزلو ةنسح ٠

 نآ زوجي الف رهسشآ هتالث ال ا هنم ى رنكت مل تنك ن ا : هل ل اقيو

 هنآ ملعت كنأل رارقلا اذه زيغبن هنم ىنضرب الا رهشأ ةثالث الا اهنكست
 . ٠ لطابب كل رقأ

 ٠ ريناند ةرشعب ةنس اهابا كنيركأ ىركملا لاق ناو

 ٠ ريناند ةثالثب رهسنآ ةثالث ذنم اهتيرتكا ىرتكملا لاقو .

 ٠ ىعدا ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك ىعدا و

 ىلع ناكو كلذىلع افلاخت.٥اوعد ىلع امهنم دحاو لك رضحب مل ناف

 . هب رنأ ام ىلع رهشأ ةثالثل ريناند ةثالث هيلا ملسي نأ ىرتكمل

 لجر نم ىرتكا لجر نعو هللا همحر ىلع ىبآ ىلا هللا دبع ىبأ باوج فو

 نأ لبت نم ةئاملا ىنطعا رادلا بحاص لاقف مهرد ةئامب ةنس اراد
 ٠ كننر اج ١ كىفوأ مث ةنس ىنكس ق وتس ىتح رجأتسم أ ل انتف لزنن

 . ا

 . رهشلا رهست هيطعي نأ ىرنف

 ٠ هيق هئابحال

 . هرجأتسا نم ىأرب نوكي نآ بحأف ىحضلا عوكر امأو

٠ اماعط هل ظفحي الجر رجأتسا لجر نعو



 _ _ ١٠٣

 .. . ؟ ماني نآ هل له

 ٠ ملعأ هللاو هنم دب ال ىتلا مونلا تاقوأ ف ماني هنأ الا بسحأ امف

 ؟ هيلع لخدي نأ دحأل زوجي له ةفرغ ىرتكي لجر نعو ا

 ٠ سأب الف هيلع لوخدلا امآ : لاق
 . ف ٣7 3

 نأل هرجأب ىرتكملل زوجيام ,لخادلل :زوجي ليق دق : هزيغ لاق
 ٠ هرجاب زاج هل زاجأ امف نكاسلل نكسلا

 لمع هبحاصل امهدحأ لوتي نيجاسن نيلجر نعو اضيآ تاراجالا نمو

 ٠ ايعابس ابوث نيرهش ىلا كل لمعأ انآو ايسادس ابوث ىل

 '؟ كلذ زوجي 7 .

 لمع لثم ى هلثم رجآ ىلا امهنم دحا و لك عجرب نآ زئاج هارأل ىناف .

 ( ..٠ ١ بوثلا كلذ

 ناك اذا لمعل لمع اذا زوجي نأ انباحصأ لوت ف جرخي : هريغ لاق
 ٠ ٠ افورعم

 ؟ هرجاؤي نأ هل له الجر رجأتسا لجرو

٠ اضيأ هل حبر ال و ريجأل ١ ىضري نأ الا ال : جح انت



١٠٤ 

 ٠ ءأ رك ريردلا بحاص بلطف لجر ريرد نكس لجرو

 ٠ ء اركب لقي ملو هايا ىنتنكسا : نكاسلا لات

 هذ ةنيبلا نكاسلا ىلعف هتراجآب افورعم ريردلا بحاص ناك ناف
 ٠ ءارك )اب هايا هنكسا

 رجآب هايا هنكسأ هنآ ةنيبلا هيلعق ريردلا ةراجاب فرعي ال ناك ناف

 ٠ هلثم ةراجا هلو

 ىعدا امهيأف ةراجا .ريغي الو ةراجاب كفرعي مل ناف معن : هريغ لات .

 ٠ ةنديلاب كاذ ىلع ىعد هسفنل

 ٠ :حصي بيس د ال ١ نامض تثب ثب ال ز

 هايا هنكسا هنأ ةنيبلا بحاص ىلعف قنادب هتنكسا نكاسلا لات ناف
 ةراجالا نم هلثمب نكسي هنأ حلصي ام ىلا امهنم دحاو لك دصقيو رثكأب

 . امهنيب ناميألاو

 ى رق نم هياظم هنم بره دت هلأ امداخ هل بلطب الجر رجآتس ١ لجرو

 هدجو دتو مداخلاب ري۔جخلا ءاجف ةراجاب رخآ الجر لسرأ مت ىتش

 ؟ لوألا .عجر

 نأل هاتسش لطبي الو ىرقلا قف هل ىنع ام لثم لوألا ءانع هيلع ناف

 ٠ ةفورعم ىرق هيلع هطرش

 مل ىرقلا ىلا هءانع ركذي ملو هب ىنتبجآ نا اذكو اذك كل لات ناو

. ءىش هيلع نكي



 .- ١ ء٥ _

 ةئام ءاضقلا ىلع احيرش قزرأ هللا همحر باطخلا نب رمع نأ لاقيو

 ٠ هظفح هب رجآ ةرعو مهرد

 رجأب طئاح مده وأ ةيكر رفح ف القاع الجر لجر رجآتسا اذاو

 . تيملل مهنم ىحلا ىلع نكلو ءىش مهرجآتسا نم ئلع سيل

 دتو مهضعب بيصيق طئاح مده ق اموة رجآتسا اذا كلذكو

 ٠. ءىش بايغألا ىلب نكي مل مهضعب ناع

 ريجألا لاتف لمع ىف اريجأ لجر رجآتسا اذاو : هللا دبع ىبل نعو

 لوةتلاف مهردب كتنرجتئا لي ةعلسلا بحاص لانتو ادح ىل ىمست مل

 ٠ ريجألا ىلع ةنيبلااو رجاتسملا لوق

 ٨ لمعلاو عيبلا عقر دقف ناك اذا كلذو : هريغ لاق

_ . 

 حصي نآ الا هنيمي مم ريجألا لون لوقلاف لمعلا ليت افاخا ناو

 ٠ ريجألا ىلع كلذ دارأ ناو هيلا كلذف لاق امب ريجألا لمعتسي نآ رجآتسملل

 ٠ لمعلا ف طايخلا لوقت لوقلاف بوثلا بحاصو طايخلا فلتخا اذا : لاق

 ٠ بوثلا بحا لوق لوقلا ليق دتو : هريغ لاق

 نولمعي مهتيآر اذا ىماتيلا ف لوقت ام نسحلا ىبأل تلت : هريغ نمو
ه مهرمآ مل انأو ةرجأب ىل لمعي ال المع ىلام ف



 _ _ ١٠٦١.

 ؟ رجل مهل ىلع له

 ٠ هولمع ىذلا لمعلا كلذ رجأ كيلعف مهلمعب تيضر تنك نا : لاق

 ٠ هبلع ءىش ال هنا : ليق دتو

 ٠ مه ارد ةرشعب رهش لك الجر رجاأتس ا لجر نع هتلأسو 5

 ؟ كلذ نم رثكأب ةرجاؤب نأ هل له

 امم كلذ هبيش . وآ اسثر وآ ةاحسنم :وأ اسف .7 نأ الا ال : لات

 ٠ هب رجأتسا امم رثكأب هرجؤي نآ سأب الف هب الا لمعي نآ عيطتسي ال

 اذك هلف هب ىتأي نأ ىلع ادبع .هل بلطي الجر رجأتسا لجر نعو ا ::
 ٠ هدجي ملف هبلطف اذكو

 . ٠ هب ىتأي نأ الا هل عىش ال : لاق

 ٠ دبعلا هنم تلفأ ةيرقلا نم بيرق ق ناك اذا ىتح هب ىتأ ناف : ليقف

 ٠ رجأتسم ١ ىاع نامض الو ء ىش هل سيل : لاق 9

 ١ دكب ىنتيتأ اذا رجآتسل ا لات اذا رجأتسم ١ هلمحي اميق : ليقو

 ٠ كلذب ىتاي ىتح هل رجأ الف رجألا نم اذكو اذك كلف اذكو

 ٠ هرجأ هلف هب ىنأ نا اذهف اذكو اذكم ىنتيتأ نا لان نا كلذكو

٠ هلثم رجأ هلق ر ذعل هب ىنأي مل نا و



 نص ٧ ٠ ١ _

 دق هنأل مهاردلا لامح هنع حرطيو هرجأ رادقم : لات نم لانو

 ٠ هيلع طرش ىذلا عضوملا ىلا هتعجرو هينعمب هلمعتسا

 .رجالا قحتسي امناو دبعلاب هيتأي نأ ىلع رجألا لعج اذا دبعلا كلذكو -

 الف اديعب وآ ابيرق ناك رجألا نم 4 هلف 4 هب ىنتأ ثيح نمو ديعلاب هنايتا ىلع :

 " ٠ "٠ زئاج هيف رجألاو هيف ةلاهج

 بلطي نآ .ىلع هرجآتساو اذكو. اذكب ىذنع ىلا بلطا هل لات اذ اوا .

 عضوم طرشلا نأل ضقنلا اهيف ةلوهجم ةرجأ ٥ ذهف ا ذكو ١ ذكد ٥ دبع هل

 ٠ فورعم رجأب فورعم

 ٠ ءىش ىلع انفتني نآ الا. هلثم :رجآ هلف.لهج 3

 هدبع هل بلطي نآ ىلع هرجأنساو ىدبع ىل بلطاف بهذا ها لانت ناف

 5 ٠ رجآ انعم اذهف اذكو اذك هلف هب هاتآ نا وأ هب هانأ اذاغ

 لمعلا مامت هنا ىنعملا ف جرخيف نايتالا طرشو لمع اميف لخد دتو

 ىف لانت امك زجألا قحتسي ذئنيح مث دبعلا ىتأي ىتح هنأ طرشلا مامت
 ٠ ةلسملا

 .ه . .

 ريغ هل نوكي نأ رذع ريغل وأ رذعل دبعلاب تأي مل اذا هنا لخديو

 ٠ دبعلاب ىتأي ىتح هقحتسا ام هنع حرطي وآ ىنع ام

 ٠ طرشلاو لامغتسالا غضوب " هئانعب ىقل نوكي ام ردق هل نوكيو

امب ىتأي ىتح رجألاب الماع الو ريجأ نوكيال ريجألا .ناك اذا امأو



_ ١٠٨ 

 هل نكي مل ر ذع ريغل وآ رذعل 4 ب تأي اي مل هنال هيلع نامض الو ىتأي

 ٠ رجأ

 ىلع كلذب ىتأي ىتح اهل اريجل نوكي ال هب تأي مل نا لاح ىف ناك اذاف
 نمض رجلا نم لمع ام ردق هلف رذعب هب تأي مل ول هنأل هيلع طرش ام

 ` ٠ ةرجألا لمعو ةرجالا ق لخد دتو يجأ هنال

 ضري ملف ناسنال ابوث غبص نميف تركذو نسحل أ ىبآ ب اتك نمو

 ٠ غابصلا ىبأف قتعي ىتح هغبصب دوعي نآ بلطف هتغابص بوثلا بحاص

 ؟ ال مأ كلذ همزلبآ : ثلق

 ٠ غبصلا له نم تاقثلا ىلا اعجر افلتخا اذاف تفصو ام ىلعف

 ةدايز قحتسي الو بوثلا كلذ غبص و_ھ غبصلا كلذ نأ اولاق ناف

 ٠ مهلوقب اذخآ

 ىتح غابصلا ىلع .در ةغبص وه سيل بوثلا اذه لثم نأ اولاق ناو .

 ٠ ملعأ هللاو هغبص هغبصي

 ةعطاقملا نوكتو الاثم ناذ_ختي امهنأ غبصلا ةعطاقتم ىف انآ تدجوو

 ٠ لاثملا كلذ ىلع

 غبصلا كلذ لودع ىلا ناعجري امهلعلو لاثملا ىلا اعجر افلتخا اذاف
 ٠ ملعآ هللا و لاثم نكم مل اذا و

٠ ميتيلا لبنس هدنع عضويق صنقلا فوشب ىذلا ف تركذو



_ ٠.٩ ١ 

 نم ذخاي امك هباقر ميتيلا بح نم ذخأي نآ هل زوجي له : تلق
 ؟ هريغ

 ميتيلا ىلع هل بجو. ليتسنلا عيمج ىلع ةرجالا هل د_جحو اذا :: لاق

 هلبنسو ميتيلا لام حلاصم نم نوكي دق كلذ نأل ميتيلا ريغ ىلعو
 ٠ كلذ ىف لدعلا هبجوي ام ىلع

 ناطلس ىنعأ ارجأ كلذ ىلع ذخأف ناطلسلا لمع ىف لخد نمو

 ٠ ةبوتلا دارأ اذا هيلع نامض الف ءاحتسم ناك نا هناف روجلا

 ٠ نامضلا هيلعف امرحم ناك ناو

 هتنيفس رسكتت نمعو { هللا همحرا دمحم نيه دبعس ىبآ نع دجوب اممو

 . رحبلا ىف بهذيف

 هل وهف لاملا نمف ائيش جرختلا نم لاملا بحاص :: لاقغا
 « هلام بلطي لاملا بحاص جر مث لاملا نم جرختسا ام جرختساف

 ٠ هلثم رجأ جرختسمل ا ىطعي : لاق

 ٠ هسفن ىلع طرش ام هيلعف هفصن هلف ائيش جرختسا نم : لاق ناف

 ٠ فوشي وأ ةاشلا ىنتتسي ىذلا ىبصلا نعو

 ؟ هبلع طرش ام وآ هطرش زوجبأ : تلق

٠ هتسكم ئغو امهيق ناك اذا اسأب كلذب ىرآ الف هتبسكم تناك اذا



 . ١١٠ س {

 دق بوث ق امهفالتخا ناك ناف بوثلا بحاصو | جاسنلا ىق تركذو

 ٠ هلمعو هل ملسأ جاسنلا هلمع

 هفلاخف اذكو اذك هضرع لعجي نآ هرجأو الزغ هنلا عفد ن ناك ناو

 ` ٠ بوثلا بحاص لوق لوقلاف

 ارذع بوثلا بحاصل ىرن الف جاسنلا اهلمعف هيلا اهحرط هادس امأو
 .. ٠ لوطلا ىف فالتخالا ناك اذا

 ةتسلا لمع نا طرشو امهرد نيتسب رهسأ ةتس الجر رجتئا لجر نعو
 ؟ هلف رهشالا

 ٠ هلثم رجآ هل ىرأ ىناف ؛ مهرد رهش لك ىف هلف اهفوي مل ناف .

 لوسرلا لصو املق اذكب ةيرق ىلا هل ةعاضبب الجر لسرأ لجر نعو
 ٠ اهي هيتأي نأ ىلع هل لعج امن ١ و تهجو وآ تنغلت. . ,دبق ةع اضيل ١ دجو

 . ) { ! .. ٠ . { 1 :ة , 7 ح !ة و

 ةعاضبلا ا لثم دلبلا كلذ نم لوسرلا لمح نأ ىرتكمل اسن نا ا لا
 . .. : .. امات هارك هيطعيلف ءاش ناو اهيلا هلسرأ ىتلا

- 7 

 -. ه معن .لاق : هريغ نمو

 نم ىقن ام هل نوكيو اينالمح لثم ه هنع ح رطب ام امات ٥ 7 رك لوسرلل

 .. ! . ٠ ءاركلا

ه ملعآ هللاو هل ءعىش ال هنأ لوقلا ضعب ف هنأ ركب ىبآ نم تظفح دقو



.- .١١١ 

 اهلوط فرعو فورعم ءاركي ةادسلا ذخآ اذا .جاسنلا ىف ليقو

 ةادسلا بحاص ناك هنزو ماقم موقي هطقس وأ لزغلا نزو وآ اهضرعو

 ٠ هبحاض ىلع ةعجر الو هضقن امهب دحأل نكي مل كلذب افراع

 ٠ هبحاص ىلءع ةعجرلا امهل ناك كلذ نم ائيسث فرعي مل ناو

 هطراشي مل اذا هنآ هللا هظفح دلاخ نب دمحم نب دمحا ركب وبأ ناكو

 ٠ الوهجم ناك مولعم طتس ىلع

 عضوف لجر ءاجف هظفحي صينق ف لجر نالجر وأ لجر سلج اذاو

 املف ةباقرلا ف ةعطاقم ءالؤه نيبو ظفاحلا نيب نكي ملو لاجر وأ هلبنس

 ( ٠ ائيسث ىطعي مل سردلا ءاج

 ٠ انىلع كل قح

 هلنفحأ تنك دتو ىبيسي مكلبنس متعضو مكنأ : بق ا,رل ١ جتح ١ و

 : ( ٠ هريغ تظفح امك

 نم لك ذخأو هوزربأو ةباقرلل سانلا هزربأ دق بتارلا :ناك اذاف

 ءاركلا هيلع بجو دقف هتباقر هلانت ثيح ائيس عضوملا كلذ ىف هعم عضو
 ٠ فقارلا: اذهل

 مل مث .هعبشي نأ ىلع ماعطب الجر رجأتسا لجر نع ابوبحم تلآسو
٠ هد هل في



.١١١٢ 

 .؟ عبشي ام ردق ماعطلا نم ذخأي نأ ريجالل لح

 ' ٠ هنذاب الإ ذخاب ال : لاق

 ٠ مه اردب الا هعبشي ن نأ طرش ماعطب رجأتسي نأ ىرأ ال : لاقو

 ' ؟ لمعي ن نأ لبق هترجأ ذخأي نآ ريجلل له ابوبحم تلأس

 ‘ ٠ لمعو ذخآ هوطعأ نأ : .لاق

 ىف وأ ودعلا نم هب سرتحيل هسرتو هفيس لجرلا رجأ نا : ليقو
 :... : ٠. زئاج كلذ ةيصعم نافرع

 ٠ كمسلا نم اديص اطس رحبلا ف حاسم نعو

 ; :؟ مولعم رجآم ةنس اهورجؤي نأ اهلهأل حصي له

 ٠ اهنمث اولكأو اهلصآ نم اهوعاب ءاش نا نكلو كلذ هركي لاق

 ء الف اهتراجا امأو

 ٠ رب وأ .ةرذ مسي ملو رجآب ةعارز ق رجآتس ا لجر نعو

 : “ ه اهطح فرعي ال نم ةراجا زوجي فيكف: لاق

 روهلا ددعب بحلاو مهاردلا رجز لثم هلغ لاحلا كلذ ىلع ناك ناو

 ٠ مايالاو

٠ كلذ نم طسوألاب ذخأو لفسالاو ىلعالا كرت اوفلتخا ناف



_ ١١٣ _ 

 هنم غرف ىتح المع هديب لمعي نمم لماع ف : بوبحم نب دمحم لات .

 ٠ قرس وآ قرغ وآ قرح نم مرغل أ نع ر ذعلا : هل ام ةفآ تتأ مث

 ٠ هنم غرف دق ناك ولو عاتم اا بر ىلع هل لعج ال هنا . .

 ءاركلا نم هل ناك قيرطلا ضعب ق رسكناف المح لمح نم : لاتو

 ٠ هديبي لماك سيلو لمح ام ردختح

 ٠ لمح ام ذخأو عيض ام مرغ عيض ناك ناف

 لوقناف رجألا ىف افلتخا مث هلمعف ابوث غباص ىلا عفد اذا : ليت دتو

 ٠ بؤثلا بحاص لوق

 لاقو اذك هلمعت نأ كترمأ بوثلا بر لانف مغلا ف افلتخا انأو : "
 : فالتخا هيفف اذك هلمعأ نأ ىنترمآ جاسنلا

 ٠ لمعلا بحاص لوق لوقلا : موق لاق

 + لماعملا لوقت لوقلا : موق لاقو

 ىف هلطاميف ابوث جاسنلا ىلا حرطي لجر لاقو : نسحلا ىبأ نعو
 لوقيف كريغ ىلا هحرطأ ىتح ىلزغ "ىلع در بوثلا بحاص لوقيف هلمع
 ٠ قرسلا حصيو قر كلذ دعب لوقي مث هدعو هطسبأ ادغ جاسنلا

 مث هلوطو هضرعو هنزو ةفرعمب تبثت ةعطاقمب هحرط ناك نا : لاق
 ءىش هل همزلي مل قرسلا حص مث هيلع هسبحف هبوث بوثلا بحاص بلط
 . . | ٠ ةتباث ةعطاقتم اهنأل

( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٨ م ) آ



 ب ١١٤.

 ملف هبوث بوثلا بحاص بلط مث ةفرعم .الو طرش ريغب ناك ناو
 ٠ مرغلا همزليو هلزغ هيلع سبح ها.رأف هطعب

 هيلعف رجألاب عناصلا امأو هللا همحر ديغس ىهأ باوج نمو
 ٠ رذعلا نيبتب نأ الا نامضلا

 . رذعلا ماكحأ بجوي امم كلذ ناك قيرح وأ بقثلا رهظ اذاف : هل ليق

 ٠ عناصلل

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كلذك هلعجي هتبأرف ةقث هريغو ةقث ناك ناف : هل تلق

 نكي مل عاض نا هعيببو هعطقيو رجألاب محللا عييب ىذلاف : تلقو
 . ٠ سراحلا ةلزنمب وهو نامض هلع

 ٠ ىدنع اذكه : ل اق

 ؟ مناصلا ةلزنمب نوكي له رجألاب منغلا حبذي ىذلاف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : : ل ات

 وا مكحلا ىف : انماض نوكي له رجألاب هعنص عاض اذا مئاصلاف
 ؟ هللا نبيو هنيب اميف نامضلا نم املاس نوكي

» ىدنع اذكه : لاق



 ۔س فإ٥

 بشخلا ىلع نم بوثلا قرسف بوثلا لمع ف ذخأو ءاركلا ىلع هعطاتف
 ٠ حصو كلذ رهشو بشخلا برق مئان جاسنلا .و عضوم أ كلذ نم

 ؟ ةفصلا ه ذه ىلع مرغ همزلي له

 كلذ ف بوثلا لمعي جاسنلا نأ ملع دق بوثلا بحاص ناك اذاف
 عم جاسنلا مانو هلا حرط كلذ ىلعو هيلع نصح ال ىذلا عضولا

 . جاسنلا ىلع مرغ الف مئان وهو بوثلا ؛قربق هظفحيل بوثلا

 ٠ لدع ةنيبب حصي ىتح : ليقو

 قرس هنأ بوثلا ىلع هب لدتسيي ببسب رهظ نا : موت لاتو
 : ٠ هيلع نامض الف

 ٠ ةنيب ميقي ىتح مكحلا ق امآو

 نب مسئاه ىلا ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبل نب ءالعلا باوج نمو
 فصنلا لمعف فيصلاو ةرذلل كوكم ةئامب ادبع .رجآتسا لجر نعو ص ميمحلا

 رجاتسملا عفرف رجأتسملا دلب ريغ رخآ دلبب هالومو دبعلا رف مث نامزلا نم
 ‘٭ ىلاولا ىلا

 ؟ هيلع راجتتسالاب ىلاولا رمأيأ

 ٠ هالوم ىلع جتحي ىتح : ليق

 هيلع جاجتحالا ريصي ال ثيح نم ابيرق ىلوملا عضوم ناك ناف .
 جتحاو ةراجالاب ىلاولا رمأو ذيعب ف ناك نا ةراجالا لبق جتحا عرزلاب
٠ كلذي هملعآو ىلوملا ىلع



 _.۔..٦١١۔ _

 ٠ ۔هيلع رجؤتسا ام هيلعو هلمع هل ناك لماعب ىفاو ناف

 ٠ ةراجالا هبلع ناك لماعب فاوي مل ناد

 ك'ذف ث هيأرب رجأتساف دبعلا باهذ ىلع لجرلا رهسأ نا هنعو
 ٠ كلذب ىلوأ ىلاولاو ةالولا نم .ابيرق ناك اذا زوجي ال اندنع

 جرخ هنا مث هللا ردق ام هعم لمعف هلمع ىف:الجر كراسث لجر نعو

 ٠ ىلاولا ىلآ هيلا عفرف هيلع أطبآف هنذا ريغ نم هلمع نم

 هيلع جتحيو بلطي ىتح مآ هباهذ ملع اذا هبلع ةراجالاب رمأيا
 بلطي الو هيلع ةراجالاب ىلاولا رمأي امم اذهف هجوت نيآ ملعي الأ ىسعو
 5 ٠ هدلع جتحي الو

 ؟ ةجح كلذ ىف هل له عرزلا لوخد دعب مدق نا هنعو

 ىلا ىل نذا وأ لصمعلا ةيقب نع ىنأربأ لجرلا لات نا ةجح هلف
 ٠ ةلداع ةنيبب كلذ ىلع ءاجو فرصلل

 . هكيرش باهذ ىلع دهشأ نآ دعب هبآرب لجرلا رجآتسا نا : هنعو

 ؟ لدعلا ىوذ نم رظن كلذ ق زوجبأ

 ٠ يهاذلا مزل ططسشب ملو ةراجالا ىف دهتجا دق ناك ناف

 ىف ةراجالا نم لدعلا ىري ام ردقب بهاذلا مزل طش دن ناك ناو

٠ بجوأو ىلا كلذ بحاو ةالولا ىلا كلذ عفرو باغ ام لثم
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 نأ ىلا هولمعتسي نأ بحأ امف لعجلاب لمع امنا صوقنم لجر نعو
 ٠ هلثم رجأك ٥ رجأ ٥ افوأ هلمعتسا ناف هلمع ق هتسنيعم نوكت

 لجر نع تلأس مهجلا نب ماه ىلا ىلع نب ىسوم باوج نمو
 اهجلاعي نأ ىلع امهرد نيسمخ لجرل لعج هنأو حيصتو رجست تخأ هل
 اهباصأ ىذلا تقولا كلذ ىف اهجلاع هنأو اهينعي ىذلا كلذ نم حصت ىتح
 ٠ هتح بلط لجرلا نأو اهينغت ناك ىذلا اهعجار هنا مث تماتو تحصف

 ٠ ىقح ذخآ انأو هيف اهانع ى ذلا تقول ١ ق تحبصأ اهنآ ل اتثو

 ٠ اهينعي ناك امم ربتو حصت ىتح ءىش كل سيل : ةآرملا وخأ لاقو

 آربتو ةأرملا حصت ىتح ءىش لجرلل نآ لوتقآ امف : تفصو ام ىلعف

 ٠ ملعأ هللاو اهانع امم

 ٠ مهعسي قحلاف موتلا فلتخا ناو

 لجر نم رجأتسا لجر ف : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لاق
 ٠ باودلاو لايعلا نم هعم مك ملعي ملو ارا د

 مك الو كلايع مك ىنملعت مل رجأتسملل لاق رادلا بحاص ملع املف
 باودو ريثك مدخو ريثك لايع كعم تنأ ةغرعم ىلع ىراد كرجؤأف كباود

 ٠ ىراد نم جرخا ريثك

 مك هملعم ملو رادلا هنم رجآ رجأتسملا ن : هللا دبع وبآ لاتق

 مدخلاو لايعلا نم رجأتسملا ىلع ناكف ن مدخلاو لايعلا نم هعم

. هجرخي نآ هلف هرادم رضي ام با ودلا و



 س . ١١٨.

 مهنم هيلع نوكي ام باودلاو مدخلاو لايعلا نم هعم نكي مل ناو

 دلوو ةجوز لجرلل نوكي نأ دبال هنأل هجرخي نأ هل نكي مل ررخ
 ٠ ررض هيف هيلع نوكي ال امم اذهف ةبادو مداخو

 عفد لجر نع هتلأس : دمحم نب ىراوحلا بتك نم هنآ دجوي اممو
 هل نماض هنآ رجأ ىلع ةرصبلاب هلهأ هغلب دنهلاب افيصو لجر ىلا
 ٠ هيبصت ةجاحل وآ توملا نم الإ

 قبأآف كلذ ىلع رجخل ا هابطعآف هب هل نماض هناف قايأل ا امف

 ٠ مالذلا

 ٠ امرغ هيلع ىرأ الف طرفي ملو هنم قثوتسا ناك نا : لاق

 ٠ دهتجا اذا قاب نم الو توم نم لجرلا نمضي الو

 ٠ مراغ وهف هنم قثوتسي ملو طرف ناو

 ٠ مرغي امف : تلت

 ٠ دنهلاب هيلا هعفد هنأل دنهلاب هفيصو لثم : لاق

 ٠ هتقفن ابخيآ مرغيو : لاتقو

 ٠ هنم قثونسا هنأ ملعي نيأ نمف : تلق

٠ ةنيبب ىبحي نأ الا تيمل : لام



_ ١١٩١ 

 هتآرما هتذخأف هل منغ نم هزج وأ افوص ىرتسثا لجر نع هتلأسو

 . ابوث لمعي هتملسو هتلزغغ

 ٠ اجاسن رخآ تطعأو

 ٠ ةجاسنلاو لزغلا رجآ اهل هيلعو لجرلل بوثلا : لاقغ |

 ٠ هل بوثلا نوكيو كلذ اهيلع دري نآ ءاسث ناف

 ٠ اهل بوثلاو هلثم فوص وآ هفوص نمث هلف ىبآ ناو

 ٠ تلزغ ام هلف هتأرما ىلع لجرلا قفنأ اذا : لوقي ضعب ناك دتو

 . ىل اهدج ةلخنلا هذه ملطا رخآل لاق لجر رثألا نمو

 ٠ فصنلاب الا اهعلط سيل : لات

 ٠ علطا : لاق

 ٠ لثملا ةرجأ الا كيلا ملسأ سيل : لاق اهدج املف

 ؟ هيف مزلي ام

 ٠ كلذ هل ناك هنكملا دجيو هريغ دجب ناك نا : لاق

 ٠ لثملا ءانع الا همزلي الف هلثم دجي ال ناك ناو

٠ ةعطق هب ام كلو تيبلا اذه علطا : لجرل لاق لجر



 . . ١٢٦

 ؟ هيلع هتفاو ام هيلع بجي له

 ريغ هل همزلي الف وهالا ليبس ىلع الا ةجاح هل ناك نا : لاق

 ٠ هءاأنع

 . مهرد ةئام هل ىلعف هب ىتاي نم لاقف دبع هل برهي لجر : تلق
 + ٥ دلب نم لجر هي هل هاتأف

 ؟ كلذ هل همزلب له

 طرشلا دنع دلبلا ىق هب افراع لجرلا نوكي نأ الا معن : لاق

 ٠ هلثم ءانع الا همز د ااف

 دلبلا هوجو مهو !دجسم مهل ىنبي الجر اوذخأ موق نعو
 !وطرتشي ملو ماكحألا هيلع اوطرشف رجألا نم مولعم ءىش ىلع هوطراشف
 ٠ ماكحلا الا لامعألا نم ائيس

 نحنو طرشلا اذهب ىضرن ال اولاقف مهئافعض نم موق ءاج مث

 ٠ صخراب بيصنت

 جرخن نأ انيلعو انوفلاخت الف هانطرش دق انا : ءالؤه مهل لاقف
 مكيلعو انيلع ىقب امو مكنع طحنآ ءىش نم هللا قاس امم دفرتستف
 لقأ وأ لعجلا كلذ فصن اودفرتساف اوجرخ مث طرشلا مهل اومتأو
 ٠ نايطلا نيعتسا رثكأ وآ

 اهاندفرنسا ىنلا مهاردلا هذه كديزن : نولوألا نوطراسشملا هل لاقف

` ٠ ةيرقلا لهآ ىاعو انيلع كل وه هيلع كانطراش ىذلاو



.١٢١ 

 لمجلا اذهب ماكحالا هيلع انطرش دق ال راغصلا : نورخآ لاتو
 متي الو عفري ءانعف ةدفرلا هذه نم هللا هتاس ءىش لك نآ انومتدعو دتو

 ٠.نوغيصي ىذلا اذه

 سانلا دنع نم ىه امنا مهاردلا هذه نأ : لوقلا نوطراشملا لاق
 هيلا جاتحن ال ام المع هيلع ديزن وأ انوبغم هانيأر دق انأل اهايا هيطعي

 ماكحألا هيلع طرش دقو هنودب ىرتجي امم لمعلا ىف ففوسث وأ سرت نم
 نا اودارأ نا وأ نيعتسا نا نايطلل ةدايزلا نم عضو ىذلا ىرن الف

 ٠ ءا:رتفلا ىلع اورجزي وآ ايوق وأ اونيب

 . ٠ لوألا رمألا وه اندنع رمألاو

 . عيمجلل وهف اودفزتسا امو

 ٠ عيمجلا ىلع وهف ةدفرلا دعب ىتنب امو

 ٠ ةصاخ مهيلع وهف نولوألا داز امو

 املف هامس دق دلب ىلا اهبكري نأ ىلع لجرل ةباد فلع لجر نعو
 ٠ ةبادلا تتام اهبكري نأ دارأو ةنسنلا تضقنا

 ٠ ىضقنا ٠ ةبادلا فلع نمث وأ .دلبلا كلذ ىلا هغالب هيلعف

 رجاب هرمت هيلع رجزيآ روجنم لجر نم رجأتسا لجر نع هتلأسو .
 هجرخأف ىوطلا ىلعأ نم روجنملا متو ىوطلا ىبلع هلعج أملف مولعم
 ٠ هبحاص ىلا هودري ملو اهبناج ىلع هولعجف ىوطلا بحاص

 كروجنم ىلع رجزت ت مل هل اولاق ءاركلا بلطيل هبحاص ءاج املف
٠ رسكناف عقو هانذخأ ة دم ائب



 _ _ ١٦٢

 ٠ اوعدأ اميف ةنيبلا مهيلع : لاق

 ٠ روجنملا بحاصل ءاركلا اوطعأ الاو ةنسب اوححص ناف

 ؟ هرسك ىف ةنيب مهمزلت : تلق

 ٠ هرسكم اودمعت ام نيمي مهيلع : لاق

 ٠ هءارك ىف ةنيبلاو

 رهشأ ةينامث هملعي لماع ىلا امالغ ملسأ نآ ىل حلصي له هتلأسو

 ؟ ةسمخب رهش لك رهشأ ةعبرأ كلذ دعي هدنع وه مث ميلعتل اي

 ةينامث كحنع وه لوقي نآ هنم هركأ امنا هركأ نكلو معن : لاق

 ٠ 'قذحي ىتح قذاحلا رجآب كلذ دعب كدنع وه مث ميلعتلاب رهشأ

 ٠ رهشأ ةينامث ىف قذحي مل ناو

 + قذاحلا رجآب رهشأ ةعبرأ كلذ دعب كدنع وه لانت ناف : تلق

 ٠ فلتخم ق اذحلا روجأو ائيش مسي مل هنأل كلذ ه ركآ ! لاق

 تسلف تامغ قوسلا ىلا هبكرف هبكريل رامح رجآتسا اذاو : لات

 ٠ تام نآ نماض هل

 ٠ هلتنتف ءىش وأ هتلتقف ةبشخ هل تضرع ناف : تلق

٠ كملع م رغ ال : لاق



_ ١٧٢٣ _ 

 هن الزنم الجر رجأ لجر نعو بسحأ اميف ىلع ىبأ باوج نمو
 مهارد اميلع قفنلو رجاتسملا رفحف ارتب هيف رفحي نأ هل نذأف
 ٠ ١ ةريثك

 هب رفح ام مرغ لزنملا بحاص ىلا بلطغ جورخلا دارأ مث
 ٠+ هركق رئدلا

 . اهيف ىل ةجاح الف كرئب نفداف تئس نا : لاقف

 ٠ قفنا ام رجآ رجأتسملا دارآو

 ٠٨ ءانعلا رجأ هيطعي هناف هجرخي نأ الا اهنفدي : لاق

 ٠ كلذ هل ناك هتقفن ىلع ةنيب هعم تناك نا و

 . هءانع ردقب كلذ ف لودعلا ىأرف ةنيب هعم نكت مل ناو

 بلط مث ائيش رجأتسملا بلطي ملو لزنملا بحاص تام نا : تلتق

 ؟ ىماتيلا ىلا

 ٠ كلذ لثم مهيلعو مهيبأ لام مهلخ : لاق

 لاقو رب مالغلا بحاص لاقف كوكم ةئامب همالغ رجأ لجر نعو

 ٠ ريعس رجآلا

 لدع ىدهاش دبعلا ىلوم رضحي نأ الا لجرلا لوق لوقلا : لاق
+ ري هنآ



_ ١٢٤ 

 ؟ وه ام فرعي مل بح كوكم ةث امب ٥ رجأ ناف : تلق

 ٠ ملعأ هللاو ةرذ ؤأ ريعش وأ ارب هيعطي : لاق

 ردق هلو ةضقتننم ٥5 رجال اف ائتسش مسي مل اذا ليق دقو : هريغ لات

 ٠ لودعلا ىأرب هلثم رجأ

 ىلع جلف نم جلفلا ف حرطي لجرلا نع نسحلا نب دمحم تلأسو
 ' ؟ هديب احرط اهريغ وأ هلسف لثم ىقسيو هنم

 ٠ كلذ زاجأف

 هيطعيو هتنبا هل حدميل رخآ ىلا اناسنا لسري ىذلا نع تاأسو
 ٠ ارجأ كلذ ىلع

 سيسخ وهو همالكو هيوه ذل ١ رجأ نوكيو كلذ هل زوجي له

 ؟ هيلع هبجوآ مارح الب

 همزلف هيلع مئالاو هحدمب ذخآ ام در هيلعف بذكلاب حدم ناك نا

 ٠ هذ_خأب مل وأ ارجأ ذخآ اذا

 4 هلمعي جا سىن ىلا ابوث هل حرطي نآ الجر لأس لجر ىف تركذو

 . . ٠ ءارركلا هنلا عفديو ءأركم نوكي

 كبوث هيلا تخرط ىذلا جاسنلا ناف لاقت هبوث هيلا بلطا املف
 ٠ ب ر ھ

 نم دنع هل هححضي نأ بوئل! هل حرط ىذلا اذه ىنلعآ : تلق لات

؟ ههزلد ال مآ هدلا هحرط



 م ١٢٥

 هحرط ىلع ذخأي بوثلا حرطي ىذلا ناك ناف : تفصو ام ىلعف

 , ٠ هدري ىتح بوثلل نماض وهف ءارك

 عم هلوق لوقلاف نيمآ وه امنا وأ رجآ كلذ ىلع ذخأب ال ناك ناو

 ٠ هتنايخ حصت ىتح هنيمي

 ٠ ىلاعت هللا ءاض نا كلذ مهفاف ١

 هعفرو زادجلا هل | دجو اتيب هل ىنبي الجر رجتئا لجر نعو أ
 نم اريثك وأ اليلق هغفر ف وأ هضرعو هلوط ةدايزلا ىلع ىنابلا دازم
 ٠ داهتعام وآ ةدايزلا ىلع ىناثلا نم دامتعا ريغ

 ايصو ناك نا تيبلا اذه ءانب ىلع هعطاتت نمل زوجيو كلذ هعسي له
 ؟ تيبلا اذهأ انب نم رجتتا ام ىلع نامثب هريغل

 ىنعم ىلع ةقلطم ىنه امناو ةدودحم ةيصولا نكت مل اذا : لاق
 مكحلا ق اهتلازا هيلعو ةدايزلل نماض ءانيلاف ةفصلا نم جرخي ام

 ٠ مكحلا ىنعم ىف هيلع معطوقن ام ىلا عوجرلاو

 ةرضم ريغو ةعفنم ةدايزلا ىنعم ناكو كلذ ىلع امماتت نا اماف
 ٠ ىصولل كلذ متي نأ ىنبجعآ

٠ ةيصولل افلاخم كلذ ىف نكي مل اذا هل زوجيو



١٢٦ 

 باب

 ف

 ةلاسيخلا

 عاب مث امهنيب طرش ىلع اهلسقي اضرل لجر دنع نم ذخآ لجر نعو
 لسقفي نآ ىرتشملا بلطف اهنم هبيصن ردقب عاب وأ ائيسث اهنم اهبحاص
 ٠ طرشلا نم ناك ام ىلع لساغملا هل

 ٠ عيبلا دنع هيلع طرتسثا نوكي نأ الا كلذ هيلع سيل : لاق

 ؟ اهناكم انل لسنفاف اهضعب ىطعن ضرألا لهأ لاق ناو

 ( . ايش ميل لسغي مل .ولو هبيصن اهنم ذخأي نأ هل لحيو كلذ مهل سيل : لات

 هيلغ طرش ام لعفي نأ ىلا مهوعدي ناك اذل هل كلذ : ىسوم لاق
 ٠ اهنم هبيصن ذ هلف كلذ اوه ركف

 ؟ ثام مث سئاعف ثلثلاب ةعطق لجر هل لسف لسافم نعو

 تام مث تافعسلا مك ظفحي ملو تافعس جرخو شاع اذا : اولاق
 ٠ ضرألا نم ثلثلا ذخأيو تام ام لدب هبلع سيلف

 غليب ىتح هيلع وهف كلذ وحن وأ معطي ىنح طرش هيلع ناك ناو

٠ طرشلا



١٢٧ 

 ؟ لسافلا تام ناف : تلق

 هل ناك ام مهلو هماقم ةثرولا ماق تام نا : لاق ٠

 ؟ نامرلاو زوملاو جرتألاو رجشلا نم لخنلا لوصأ ىف عقي امعو

 نوكي نأ مهيلع طرتشي نأ الا لخنلا نم نوذخأي ام هيغ لامعللف
 ٠ اردس وأ اطرف

 عبرلاب ةلاسف اضرآ ذخآ لجر نعؤ : ىسوم ىبأ باوج نمو
 ٠ لساو رجش تاذ تناك

 ٠ هيلع اولضف ام جرخف اه اكزو اهرخش جرخآ هنآو -

 ٠ نيلسافلا نود هيتسيل لاملا بلط ط ضرألا بحاص نآ تركذف

 مهلو طرش هل نوكب ي نأ الا ضرألا لهگل ءام ١ نأ بسحاف

 ٠ هنم ىقسي نآ لسافلا طرش ى ذلا رخآلا جلفلا نم مهطورش

 ٠ امهنيب داي صانب مضوملا ا كلذ ف ةيقاس ا نيلسافلا ىلع: رمي الو .أ

 : رقعج نبآ باتك نمو

 اهضعب لسف ةلسافم اهبحاص نم اضرأ ذخأ نميف : لاق نم لاقو
 ٠ ل_سافلا' كله مت

٠ لسف امم هتصح اوذخأي نآ هتثرول : ليقف



_ ١٢٨ 

 :.. ه كلذ ىف اوبغري نأ الا ىقب ام مهيلع سيلو

 ضوح ق فورغم طرش نم .ةلاسفلا نكت مل لذا : لاق نم لاقو
 ٠ تبثي مل اعتن وأ

 ٠ هتلاسسف ةميق هلف تام مث شاعف ائىسث لسىف دنت ناك ناف

 ٠ كلذ ف هانع هل نأ اندنعو

 هل لوسىملاؤ .لببفلا ىلع تباث .وهف فوزعم طرش ىلع ناك اذاو.

 ٠ لخدي مل وأ ةلاسغلا لمع ى لخد اذا

 بحاص ةثرو ىلع هطرش هلف لسافلا ىقبو ضرألا بحاص تام ناو

 ٠ هنم كلذ .د عزن مهل سيلو ضرألا

 كلت ىق هدداحي :"ىذلا هلسافف لسغف هضرأ ن ق لسف لجر ق : ليقو

 ٠ كلذ نم هيلع فانآ :ام لجرلا , نع عطقيو هل كلذ نا اظرق ضرألا

 عبرلاب اهلسغي اشا الجر ر رطعأ لحر نع هتلأسو : : هريغ نمو

 لخنل ١ نجي اهبف :7 الخن 'ةنعطتلا تراطو لجرلا لسفف ثلثلا و

 ء . ص وقنن

: . 

 بحاص اهبطو صوقن لسافلا هصح ق عقوف لخنل ا امستق ا مت

 ٠ ضرألا
١ 

 مسقلاف مهسلا ق صوقنلا اولخدا اومسق امل اوناك ن : لاقف

٠ صوقنلاو هضرآ ق عقو ام لكلو تباث



_ ١٢٩٨٩ 

 ىف اولخدي مل اوناك نا راجشألا ضعب وآ ازوم وآ انامر نا كلذكو
 ٠ ضقتنم مسقلا ناغ مسقلا

 .٠ همهس ق عقو ام لك راجشألاو صوقنلا نم ثداحلا نآ : ليقو

 بلطف اهضعب تام وأ مسقلا لبت اهلك لخنلا تتام نا تيأرأ : تلق
 ٠ ضرألا نم هتصح ذخآي نآ لسافلا

 ؟ كلذ هل له

 مث امهنيب اميق مسقلا دح ىف تراص لخنلا تناك نا : لاقف

 ٠ ضرأل ١ نم هتصح هل ناف ةفآ اهيلع تت

 الجر ال ساف لجر نع بوبحم نبا انعمس : دلاخ نب دمحم لاق
 ٠ لسغلا ريغ نم لخن اهيف اشنو لسافلا لضفف اضرأ

 ىشاونلا هذه ف كل سيل ضرألا بحاص لات مسقلا عقو املغ
 ٠ ءىش

 7 ىتصح ذخآ ال : لسافلا لاقو

 ٠ اعيمج ىشاونلاو لخنلا مستت : لاق

 ٠ هل وهف اهنم ءىش هيلا لخد نم لك : لاتقو

 ٠ لسغت مل ىتلا صوقنلاف : تلق

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٦ م ]



 س ١٣٠

 ٠ لسف ام الا هل سيلال : لاق

 تدىشاعو تيح املغ ةصحب اهلسفي اضرأ الجر ىطعأ لجر نعو

 ٠ تتامف ءاملا سيب لمح ام اهنم لمحو

 ؟ مستت نأ ليقت تتام دتو اهضرأ قف لسافلل نوكي له

 لخنلا ف هتصح لسافلل تيح وأ دعب تتام اذاف : تفصو ام ىلعم

 ٠ ١ ةلخنلا ىف هتصح هلف

 ٠ لخنلا ىف هل امك ضرألا ق هتصح هلو

 ؟ لخنلا تتام ناف

 ٠ ضرألا ف هل ةصج الف لخنلا ف ةصحلا لسافلل بسحي نأ : ليق

 » كلذ دارأ نا اهلسفي عجري نأ هلو

 هددحي دودحم لجأ ريغ ىلع نوكت له ةلسافملا نعو : هريخ نمو
 ؟ هيلا اوهتني دحو لجأب نوكت نآ الا ةلسافملا نوكت الف مهنيب سانلا

 رجأ لسافلل ناك هيلا نوهتني دح ريغ ىلع ةلسافملا تناك اذاف

 ٠ ةمكاحملا موي هلثم

 : ةلأسم 3

 : باتكلا ريغ نم ةنترسلا ىق

؟ راجشألا نم رجش ةروق وأ مرك هروق ول ةمرص قرس نمعو



_ ١٣١ 

 اهيف اوفلتخا دقخ ةمرصلا امأف :

 اهترس ىتلا ةمرصلا لثم ةمرص هيلع ن لوقي نم مهنمف ٠

 اهقرس موب اهتميق ةيلع : لوقي نم مهنمو ٠

 قجتست موي اهتميق هيلع : لوقي نم مهنمو ٠

 ءاش نلو اهعلتقا ءاش نا ةمرصلا بحاصل رايخلا : لوقي نم مهنمو
 ٠ مويلا اذه اهتميق ذخآ

 ؟ ليواقألا هذه نم كبجعي امف كلذ دعب امأ : هل تلتف

 ٠ اهقبس موي اهتميق هيلع نوكي نأ ىنبجعي : لاق

 ٠ اهعلتقا موي اهتميقب دري نإ هيلعف راجشألا امأو : لاقو

 لاكي امم ناك نا اهلثم دري روذبلا نم اهريغو ةنيبلا كلذكو

 نزوو ٠

 موي ةمرصلا بحاصل رايخل ا نأ لوقلا نم رثكألا نأ انعمو
 ٠. اهقتحتسمت

٠ اهعلتن اهيحابمحل اولاق اودا رآ ناو



 س ١٣٧٣

 باب

 ق

 اهبغو فاوصلا

 ٠ ريتف لجر دي ف ىهو مامالا مات اذا ةيفاصلا نعو

 ؟هل اهعدي له..

 ٠ اهعرزي هعدي نآ هل زئاج معن : لاق

 ٠ كلذ هلف هنم اهذخأ دارأ ناو

 : اهيف ملسملا ريقفلا عرز ام امأو : هريغ لاق

 ماي ىف كلذ ناك اذا اهيف مامالل ءىش الو ةرمثلا هلف كلذ ليق

 ٠ روجلا

 اهضيقيو فاوصلا ذخأي نأ هلف مامالا زج حرط اذا : ليقو
 ٠ اهكلم ىعدي دحأ دي ق نكي مل اذا كلذو ةرهشلام

 ؟ هل اكلم اهيعدي لجر دي ف ضرأ تناك اذا

 ٠ لدع ىدهاشب الا ةيفاص اهنا اهيف ةرهشلا مامالا لبقي الف

 عفتنيو اهنم لكأم نم روجلا ق ق اوصلا ق تركذو : هريغ نمو

؟ اينغ وآ اريقف ناك هريغ وأ بارتب اهنم



_ ١٨٣٣ _ 

 كلذ . ءا.نغأ .. .7
 ذ هل زاج اينغالا وأ ءارقفلا نم هيفاصلا ىلا جاتحا نم معن

 ٠ لوتلا ضعب ىلع

 اهنم لمحي الخ اهحرجيو اه دسغب ايا رت ناك نا و با رتلا امآو

 ٠ هلك كلذب سلب الف اهتعارز لطبيو اهب رضي سيل ناك ناو

 ٠ اهدهمب وآ اهفص مل ام اهنم بارتلا ذخأ زوجب : لات نم لاتو

 نوكي نآ الا ابارت ةيفاصلا نم لمحي نآ زوجي ال : لاق نم لاتو.

 ٠ اهل احذاص كلذ

 د ذخأب نآ دحأل زجي مل مامالا دي ىف ةيفاصلا تناك اذاو ائيش اهنم ذخأي نأ دحأل ز ز

 ٠ ىنغ وآ ريقف هنذاب الا

 ردق نعف رئاجلا ناطلسلا دد ق ةيفاصلا تناك اذا : لاق نم لاقو

 ٠ لامعلل نمضيو ذخأي نآ اهنم ء ىش ىلع

 ٠ رخآ لوت اهيفو

 : رثعج نب دمحم بانك نمو

 : اهيف سانلا فلتخا دقغ فاوصلا امآو

 ناطلس ىف تدجو اهنأ نامع لهآ ةمئأ ه ذخأ ىذلا ىآرلا ناك ناو

٠ ندعلا



_ ١٣٤ 

 نم ىيحي :ىذلا .ناطلسلا اهذخأ ناطلس بهذ املك روجلا ناطلسو

 ٠ ايف اهولعجو اهوذخأف هدعي

 نم ءاج ام : لاق هنآ هللا همحر رباج ىبأ نب .ىسوم نع ىوريو

 ٠ .دالبلا ةامحل لوقي هنأك فويسلا باحصأل وهف فاوصلا

 ىديأ ق .فاوصلا تناك اذا : لاق هنآ :هللا همحر ناليغ .نب .مسثاه نعو

 ذ_خأي نأ بجي نيملسملا لام ناف حرب اهنم لكف اهيلا تجتحاو ةربابجلا
 ٠ ةقدصلا نم ذخأت الو اهنم

 ٠ .مالسالا ةرغ اىق اهلعج :لدع .ماما دب ف تناك ناو

 ٠ عساو هل وهف فورعملاب اهنم ىطعأ امو

 اهنم ادحآ ١ وطعأ نأو اهيلع ا ويلغ دقو ةرنايجلا ده ق ثناك ناو

 ؟ كلذ ىلا اجاتحم ناكو مهملع الب ذخأي نأ ردق وأ ائيش

 هعسي نأ ناك دق ام وحن هتجاح ردقب اهنم ذخأي نأ هعسي نأ وجرنف
 ٠ لد_ءع ماما هاطعأ ول ذخأب نأ

 ٠ هللا هانغأ اهنع ىنغنسا ناو

 نأ بحأف اهضيتي ناطلس اهيف سيل دالب ف فاوصلا تناك ناو

 اهحلصيو اهظفحي نم اهل نوميقي وآ دلبلا لهأ نم كلذ نوحلاصلا ىلوتي
 ٠ اهترمث عمجيو

 نيملسملا نم اهيلا جاتحا نملو نيملسحال دلبلا ةيامح نوكتو

٠ دفورعملاب



. ١٣٥ _ 

 ىقاوصلا ةرمث نم ةربابجلا نم .ىرتشي نأ ملسم زوجي : تلق

 ؟ مهلامعأ نم وآ ةميدقلا

 ٠ كلذ نم ء ايسشثآ هل بحن امغ

 مهلوق كلذب درب مل ام هلامب ىلوأ وهف نمثلا مهيلا عفدي نأ آي نا

 ٠ نيمل_ملا ىلع

 زوجي ام لثم هذخآ هل زاج هيلا اجاتحم ناك ناق مهدنع نم ذخأ امف
 ٠ هسفنل ذخآي نأ هل

 روجلا لهأ ءاج اذاف لدعلا مايأ ىف هدي ف فاوصلا هذه تناك ناو

 ٠ مهيلا وه اهملسي الف

 ٠ كلذ نم ءىرب دق .نوكي نأ اوجرنف مهيأرب اهوذخأ ناف

 ٠ هدي ق ةنامأ اهنأل اهدلع بلغب نآ ليق اهعضي نآ وه هل ثحن ال و

 نب دمحم لاق رفعج نب دمحم لوق لثم هلك اذه ق : رثؤملا وبأ لات

 ٠ هللا همحر ىلع نب ىسوم باتك نمو رفعج

 هذه نعو هللا همحر ليحرلا نب بوبحم باتك ق كلذك ناكو

 . اهي عنصي فيك فاوصلا

 نيملسملل ىهف اهنع اهلها بره ةيلهاج ىفاوض تئاك نا. : لاق
ةماع ٠



 س ١٣٣٦.

 ٠ لدعلاو قحلا نم ىرب ام اهيف عنصي مامالا ىلا اهمسق

 باوبآ نم كلذ ربغو ليبسلا نباو ريقفلاو ىنغلل ةمسقلاو

 ٠ فورعملا

 ٠ ذخأن اذه بوبحم ىأربو

 . اهضبق ىف الو اهنم ءىش ف لوخدلا ىغبني ال كلتف

 ٠ هنم تذخأ نم ىلا درت : لاقو

 دي ىف تكرت اهببس ام الو تذخأ نيأ نم ىردي ال ةلوهجم تناك ناو
 ٠ هدي ىف وه نم

 ٠ ذخأن اذه بوبحم ىأربو

 ٠ كلذ لثم رثؤملا وبآ لاتقو

 ٠ نيملسملل فاوصلا ىبأ ىل لاق : ىراوحلا نب لضفلا لاتو

 ؟ اهنم ذخأي نأ انل زئاج ريسثب لوق ىلع : تلق

 ٠ اهيلو وهف لدع مام ١ ناك اذا امآ : لاق

 ٠ اهنم ذخأت نأ كل زئاج وهف زئاج ماما ناك اذا امأو

؟ جاتحم ريغ وأ اجاتحم تنك : تلق



_ ١٧٣٧ _ 

 ٠ معن : لاق

 لوخد لبق ةيفاصلا لقن نم لكأي ىبأ تيآر : ىلع نب رهزألا لاق
 ٠ لدعلا

 رمأ فق رثؤملا وبأ داز امم اذهو لكأف اهنم هل ًاربتسا لدعلا رهظ املف
 ٠ فاوصلا

 ففخوي مل ام وهو ءىفلا نم ىهغ فاوصلا امأ : رثؤملا ويآ لات

 ٠ احلص نيكرشملا نم ذخأ ام وهو هيلع

 وهو ءىفلا نم ىهف لوصألا نم نيكرشملا هيلع نوملسملا بلغ امو
 ٠ قاوصلا

 ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ) ىلاعت هللا لاق امك اهمسق
 نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف
 ٠ ) مهدعب نم اوعاج نيذلاو ( ىلاعت هلوت ىلا ) مكنم ءاينغألا نبي ةلود

 اوناك هدعب نم نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نل كلذو
 مميلع نيملسملا نوبراحيو نوعنتميف مالسالا ىلا نيكرشملا نوعدي
 ربخآ امك اهمسقو نيملسملل ايفاوص مهضرأ ىقسف مهرايد نع نولحيو
 5 ىلاعت هللا

 هبصغ امو ملعلا لهأ.ةروشمب فاوصلا ةمستل ىلوتملا وه مامالاو
 ٠ هلهأ ىلا دودرم وهف لاومألا نم ةربابجلا

 هدي ف ىمف ةيغاص هدي ف ناك نمف دلبلا نم لدعلا دةف ناف
( :٠' هتصح اهنم ذخأيو



:١٣٨ 

 ىف ةيقبلا مسقو اهنم هيلا جاتحا ام لك ذخأ اهيلا اجاتحم ناك ناو
 ٠ نيملسل ١ ءارقف

 ٠ اهيق لعفو اهعرز ءاش نا ةعئاض ةيفاص دجو نا كلذكو

 اسأب ىرأ امف ةربابجلا مايأ ف اهنم ىرتشي نأ جاتحا ناو كلذك
 ةجاحلل هسفنل هذخأ هل زوجب امم اهنم هباا جاتحا ام ى رنسثي رآ

 ٠ هبدلا
. 

 ديعس نب دسثار مامالا طخب هتدجو امم رثؤملا ىبأ لوق نم هلك اذهو

 همح ر ١ لل٩ ٠

 كف_سب روهسثم وه نمم ةاغبلا نم اموق ازغ اذا مامالا ىف لوقت امو

 مهباحصأ ضعب ىلع متوف مهوحنو ليقع لثم ,مهلاومآ ذخآو سانلا ءامد

 ملو قيلاوجو المج مهل ذخآف مهنم لنق نم لتقف مهيلع .هركسع راغآف
 نم ظفحي ناك .هنأل لامجلا خخآ ف تقولا :كلذ ىف مامالا مهعنمي

 تكسف لبالاو ليخلا ىهو مهعاركب ةاغبلا ىلع ناعتسي نآ زئاج هنآ رثألا
 نم هذخآ ام لعج هركسع هبلغ اذا :اوركن مث نأشلا اذ_هل راكنالا نع

 ملو اهوبكرو ابح اهيلع اولمح دتو مهاردو هسفنل ةمينغ لامجلا ؛كلت
 ؟ ةفصلا هذه ىلع مامالا مزلي ام كلذ مهيلع ركني

 ؟ ةبترو نامض همزليأ

 ؟ نامض ريغب ةبوت مآ

؟ كلذ نم ع ىش هم زلم ال مآ



 س ١٣٩

 .» تفصو ام ىلع لامجلا هذه ىف همزلي الغ نامضلا امآ : لاق

 مهل زوجت ال اهتمينغ نأ لامجلا ذخل نم ملعي نأ هيلع : لاقو
 ٠ اهباحصأ ىلا اهنم صيلختلاب مهرمآيو

 اذا مهيلع راكنالاب هلل ناد مهنم ادحاو فرعيب مل وأ مهفرعي مل ناو
 ٠ ملعأ هللاو مهفرع

 نآ نيملسملا راثآ نم ةقثلا عفرو ةلأسملا هذه هللا دبع وبآ ظفحو
 هيلعغ هركسع نم ذحأ دي ىف ىغبلا لهآ لاومآ نم ائيست ىآر اذا دئاقلا
 ٠ مهفرع نا هباحصأ ىلا كلذ در

 ٨- كلذ ق هنلع ءىش الف مهفرعي مل ناف

 نم ةبلاطمو لامجلا هذه رمأ ىف ثحبلا مامالا ىلع لهو : تلت
 ىهو اهباحصأ ىلع اهودر وآ اهوقلتأ مهنأ ئردي ال وهو اهدرب اهذخ
 ؟ اهباحصأ ىلع اهودري ال مهنأ هنظ بلاغو ةيناب

 ىتح اهدرب اهذخأ نم ةبلاطم الو اهنع :ثحبت مل اهأالا مزلي ال مل

 ؟ هنم كلذ اهباحصأ بلطي

 ٠ ةلأسملا هذه ق باوجلا ىضم دق : لاق

 بلطي نآ الا لامجلا هذهب مهتبلاطم مامالا ىلع سيلو : لاقو
٠ ملعأ هللا.و هنم كلذ اهياحصآ



_ ١٤٠ 

 هذه هللا دبع وبأ ظفحو نيملسم ١ نع با وجلا اذه ةقثلا ظفح

 ٠ ةلأسملا

 ىف مهو ةاغبلا ضعب ىلا ةيزاغ دفن اذا مامالا ىف لوقت ام : تلق

 ٠ نادلبلا ضعب

 ٠ ةاغبلا نم اولتق نم اولتقو دلبلا ف ةيزاغلا تعقوف

 اوبهن وأ لتقلا قحتسي ال نم اولتق مهنأ مامالاب ربخلا لصتاو
 ةرهسئلام الو ةلداعلا ةنييلاب هعم كلذ حصب ملو لزانم اوقرح وأ الام

 ٠ ةهئاتلا

 ؟ ثادحلثلا هذه نع لاؤسلاو كلذ نع ثحبلا مامالا ىلع له

 هيل ١ دحآ بلطب وآ هعم كلذ حصي ىتح لفاغتل أو توكسل ١ هعسي مأ

 ؟هنم فاصنالا

 حصي مل اذا هيلع بجاوب سيلو كلذ نع ثحبلاب مامالا رمؤي : لاق
 . ٠ هعم كلذ

 ٥ ٠ ركسع ىلع راكنال ١ هيلع ناك كاذ هعم حص ن اف

 هيلا فاصنالا هعم كلذ بلط اذا مهنم فاصنالا هيلع بجيو

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ نيملسم ١ نع باوجلا اذه ةقثلا ظفح .

٠ ةنبيب وآ ه رهش هعم كل ذ حص ناف : تلق



١٤١ 

 هلثمو اذه ىف ةرهشلاو فاصنالا هنم اوبلطي ىتح كلذ همزلي ال مآ

 ىلا مهوعديو قوقحلا باحضأ ىلا لسري ةنأ همزلي ال : لاق

 مهملعيو مهفصني ال هنآ هعم م نوكي نآ الا هنم كلذ ا اوبلطي ىنح ف ةاصنالا

 ٠ هي مهملعي نآ هيلع سيلف هنم كلذ .اوفرع دنت اوناك ناو

 . ٠ ملعأ هللاو ةلوبقم اذه ف ةرهشلاو

 ٠ نيملسملا نع با.وجلا اذه ةقثلا ظفح ةلأسملا هذه هللا ديع ويآ ظفح

 ةنيبلاي الا مهيلع كلذ لبقي ال ةارشلا نأ اضيآ ةقثلا عفرو

 ٠ ةلداعلا

 مامالا هرمأب نآ ريغ نم ةمراع مامال ١ دا.وقت ضعب جرخ ناف : تلت

 ٠ كلذ ه

 لوانت ىلا مهيديأ اوطسب ةيراعلا كلت نأ مامالاب ربخلا لصتاو

 ليبسلا عطقو لاومألا بهنم ذم اوفرع دت نيذلا ةاغيلا لا ومآ وآ س انلا لاومت

 ٠ ءامدلا كفسو

؟ كلذ ق مامال ١ مزلي ام



. ١٢ 

 اذا ةبوتلا ىنلا هوعديو دئاقملا ىلع كلذ ركني نأ مامالا ىلع : لاق
 ٠ ايلو هل ناك

 ٠ ملعأ هللاو هيلع راكنالاب ىفتكا ايلو هل نكب مل ناغ

 . ةلسملا هذه هللا دبع وبأ ظحو باوجلا اذه ةقثلاب ظفج

 ةنييب الو ةعطاق ةرهشب اهل ةحص ال ارابخأ مامالاب تلصتا ناف : تلق

 ٠ هنادلب ف ىرجي ركانمو ةركاسع ثادحأب ةلداع

 ؟ كلذ نم هغلبيو هيلا لصتب امع لاؤسلاو ثحبلا هبلعأ

 ؟ كلذ هعم حصي ىتح كلذ همزلي ال مل

 حصي ىتح كلذ همزلي الو كلذب رمؤي هنأ باوجلا ىضم دق : لاق
 ٠ ملعأ هللا و هعم

 ٠ ةلأسم ا ٥ ذه هلل ١ ديع وبآ ظفح

 حالس نم ءىش ىلع ىلوتسا اذا مامال ا ىف لوقت امف : تلق

 حصب ملو مهتابج نم كلذ عبمج نآ حص مث مهباودو مهلا ومآو ةربايجلا

 ٠ بر هل

 ملسو تاقث ريغ ىلع اهعابف باوذلا كلت نم ءىش ىلا مامالا لمعف
 ٠ تاقثلا ريغ ةساس ىلا ائيش اهنم

كلت نامثأ نم ءىش عطقناو مميديل ق عايضلاو توماب تفلتف



_ ١٤٣ _ 

 هيلع امم ىصوب ملو ىرتشملا تامو اهارتشا نم ىلع ةعوييملا باودلا

 ٠ كلذ نم

 ٠ با ودلا نمثم هيلع دهشت ةنيب مامالا دنع سيلو

 هتتام ىتلا باودلا هذه ق نامض ةفصلا هذه ىلع مامالا مزليآ

 ؟ال مآ اهعاب ىتلاو

 هءايف ءىش عيبب رمأ نميغ نيملسملا لوت نم تفرع ىذلا : لاق

 : فالتخا نمثلا هنيمضت ق نا لجآ ىل ١ ريخآتم

 ٠ هابا هنمض نم نيملسملا نمغ

 ملع] هللاو انامض هيف ىري ال نم مهنمو

 ريغ ىلع اهعابف باودلا هذه هل مييب ةنقث مامالا رمآ ناف : تلق
 . مهيسن وأ اوباغ وآ اوتام ىتح اهنمث مهنم ضبقي ملو تاقث

 ؟ باودلا هذه ق نامض مامالا ىلعأ

 . ؟ مامالا نود عيبلاب رومأملا ىلع نامضلا نوكي مآ

 هلام بلص ىف كلذ نوكي باودلا هذه ىف نامضلا مامالا مزل ناو
 ؟ نيملسملا لام تيب ق ول

٠ هيلع نامض الف مامال أ امآ : ل انت



١٤٤ 

 . نيملسملا نيب فالتخا عئابلا ىلع نامضلا فو .

 باوجلا اذه ةقثلا ظفح ٠

 ةلأسملا هذه هللا دبع وبأ ظفحو ٠

 مامالا ىلا باودلا كلت نم اهلرتسشا دق ةبادب لجر ءاج ناف : تلق

 ٠ ىنم اهعجرتست نآ كنم ديرآو اهنمث نع تزجع ىنا هل لاقو

 ٠ اهعد : مامالا هل لاقف

 ٠٠ هباحصأ ضعب مامالا اهاطعأ ول تتام مث اهذخأي م مامالا رمأو

 ؟ كلذ ف ىرتشملاو مامالا مزلي ام

 ٠ ةفصلا هذه ىلع نامض هيف مامالا مزل ناو

 ؟ نيملسملا لام تيب ق وأ هلام بلص ف كلذ نوكيأ

 ٠ ىلاولا ىراوج ىلا تراص ام هنأ بسحأ

 مامالا ىلع تفلت نا ةبادلا هذه نامض نوكي ةفصلا هذه ىلعف : لاق

 ٠ اهبحاصل

 ٠. ملعأ هللاو مامالا هب اهارتسثا ىذلا نمثلا نامض اهبحاص ىلعو

هدنع لصح ىذلا حالسلا كلذ مامالا عفد اذا كلذكو : تلق



_ .١.٤٥ 

 هباحصأ ريغغ وآ هباحصأ ضعي ىلا ريسلا تقو ق ناطل لا .ةنايخ نم

 مهيلا ملسو هيراع مامالا ذغناو هودع ةبراحمل هدنع ركسعلا ف جرخ نمم
 ٠ حالسلا كاذ نم اك

 نم ىلا حالسلا كلذ نم ائيسث عفدف عضوم ىلا ريسملا دارآ وأ

 عجري ملف ودع هيغب لثمل . هب دادعتسالاو ةبيملا راهظال .هتبحص ق هلمحي

 قاب وه وآ هىل ا هملس نم - دنع نم فلت هنآ مامال ١ ملعي ملو ح ح السل ا كلذ

 ريسغ اوناك مهنا الا مهيلا كلذ ملسب ناك ىذلا موقلا فرعي ملو هعم
 . تاقث

 ؟ ةفصلا هذه ئلع حالسلا اذه ىف نامض مامالا مزلي

 “ `٢؟هلامبلطأف نامضلا نكي ال ما

 1 نيملسملا لام ت تيب ى :رامض همزلي نأ مأ

 . ملعا هللاو ةفصلا ةذه ىلع كلذ ف مامالا ىلع نامض ال : لاق

 ث باوجلا اذه نيملسملا نع ةقفلا ظفح

 ريغ نم مامالا ١ دنع نيملسمل ١ حالس ناك نا حالسل أ كلذكو : تلتق

 ٠ ةفصلا كات ىلع فلتو ناطلسلا ةنايخ

 . . . ؟ قرف امهنيب مل ابدحاو كلذ ق مكحلا نوكيآ

 دحاو امهيف ىنعملاو ىلوألا ةلأسملا ىف باوجلا ىضم دق : لاق
 . ملعأ هللاو

( ٣ ج ىرا وحلا نمي « اضفلا عماج _ ٠ م (



_ ١٤٦ 

 ىف وأ ةريسم ف ماعط هيلا لمح اذا مامالا ف لوقت امخ : تلق

 ٠ ةيده هيلا تيدهآ وأ ةريسم ريغ

 ؟ كلذ لوبق هل له

 ؟ هيلا هادهأو كلذ لمح نم ىلع ضوعلا در همزلي لهو

 ٭ هب لمجآ نم ناك كلذ نع هزنت نا : لاق

 ٠ هيلع ءىش الف هلبنق ناو

 . ملعأ هللاو هيداهل دوع نم ةيده نع هزنتي نأ هل سيلو

 بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع هباوج دجويو حيحص باوجلا اذه
 ٠ هللا ديع وبأ ةلآسملا هذه ظفح

 هي رقأ مامالا ىلا هلمح نبح ماعطلا كلذ بحاص ناك ناف : تلق

 ٠ هل هنآ

 ٠ ملعأ ٩للا و هل حصي ال مآ را رال ا ا ذه حصيو مامالل كلذ نوكيأ

 ٠ نيملسملا راث نم باوجلا اذه ةقثلا ظفح

 ٠ ةلأسملا هذه هللا دبع وبآ ظفح

هيلا مدقف هماعط ىلع الجر لعج اذا مامالا ىف لوتت امف : تلق



 ب ١٤٧

 ٠ هنع ماعطلا بحاص لآسي ملو

 ؟ ال مأ ماعطلا اذه ى نامض هيلع نوكيآ

 ٠ كلذ ىف هيلع نامض ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو كلذ نع ماعطلا بحاص لآسي نأ هيلع سيلو

 ٠ دعب وأ تقولا كلذ ف هنع مامالا هلأس ناف : تلق

 + كل ماعطل ا كلذ : لاقف

 ؟ ال مأ هنع نامضلا طقسيو هنم كلذ لبقيأ : تلق

 . ملعأ هللاو كلذ ف نامض هبلع سيلو هنم كلذ لبتيأ : لاق

 هذه هللا دبع وبآ ظفحو نيملسملا نع باوجلا اذه ةقثلا ظغح

 ٠ ةلآسىلا

 ٠ هنم مامال ا لكأ دتو نالف دنع نم ماعطل ا كلذ نآ لاق ناف : تلق

 بحاص نوكيو هل هنأ ماعطلا بحاص لاقت نمل هيف نامض همزليآ
 ؟ ال مآ هدب ق هنأل اذه ق انتدصم ماعطلا

 ٠ هبلع نامض ال هنا : لاق

٠ كلذ رهم ( أ راثآ نم ةقثلا ظفحو



.١٤٨ _ 

 نيملسملا ا حالص وأ ةلودلا ق هلامب لجر هناعأ اذا مامالل له : . تلق

 ؟ال مآ نيملسملا لام نم كلذب هئفاكم ن نأ

 ٠.ملعأ هللاو كلذ هل سيل : لاق

 ةباد ةيراع هزيعي'نآ مامالا ئلا بلط ةقث ريغ لجر ف لوقت ام : تلق
 ٠ رئاجلا ناطلسلا ةنايخ نم هدنع هذه تلصح باود نم

 هث ١ إ . ! . !
 ٨ 5 6 ١ ¡ ذ .7

 ؟ال م 7 ,تلا اهايا !يعي ن هل له

 ٠ “ "كلذ هل :لاق

 ه ملعأ هللاو نيملسملا حالص ف كلذ ناك اذا هيلع نامض الو

 هدن نم تفلتف اهنايإ هراعا ناف : تلق

 ؟ هيلع نامض ال مأ اهمادختسا ةرجأ اهنامض مامالا ىلع.نوكي ام

 ؟ ال مآ هدي نم تفلت نا اهفلتو اهتمدخ ف نامض ريعتسملا ىلع لهو ,

 ٠ تفلت نا اهيف مامالا ىلع نامض ال : لاق

 ةحلصم اهايإ هتراعإ ىف ىري اك اذا اهمادختسا ةرجأ ف نامض الو
 نيملسملل ٠ . ..

 . ةنصلا مدنت ىلع كلذ ق ريعتسملا ىلع نامض ال كلذكو

 ةاغي نم .ىراسا جارخا ف ف هنذأتسي هئافلخ دحا هيلا بتك ا ذا مامالا نعو

٠ ١: عضاوملا ضعب د ىلا دنجلا



 ۔- ١٤٩

 مهرش نم نمأي ثيح وأ عضوملا كلذ ىلا مهجرخت كنآ باوجلا هيلا درف

 . ىتبغر نم كلذ ناكل مهتكلهأف ةقعاص مهب تعقو ول مهفاف

 ىلا باوجلا ذفناو مالكلا اذه نم وحن وأ مهنم ةحار كلذ ىف لات وأ
 وه ةفيلخل ١ نأ مامال أ دنع حصي ملو ى راسأل ١ وه لتقت مث هتفيلخ

 ٠ مهلتق ىذلا

 . هريغب مأ كلذ همالكب اولتق ملعي ملو مهلتقب رمأ ىذلا وه هنأ ولو

 ؟ ةفصلا هذهأ ىلع نامض مهيف مامال ١ ىلع له

 ١ ملعأ هللاو هتفصو ام ىلع مهيف مامالا ىلع نامض ال : لات ٠

 كلذ هباتكب نولتقي مهنأ مهوتي نأ فاخي مامالا ناك نأ تيأرأ : تلق

 مدقت ام الإ مهيف لقي ملو كلذب رمأب ملو مهلتقب بتكي مل وه هنآ الإ
 ٠٠ مالكلا نم ةلاسا لوآ ق هحرش

 ؟ال مآ كلذ نم ءىش ىلع نوكيأ

 ٠ كلذ نم هبر رفغتسي : لاقت

 كلذ مالكي نولتقي مهنأ هعم نوكي نأ .الإ مهلتق ىف هيلع نامض الو

 ه :ملعأ هللاو كلذ مالكب اولبق مهنأ ملع اذا نامضلا همزلي ذئنيحف

 ٠ هيق لخد ىذلا رمألا ف هنيدو هايند باهذ فاخو هركسع دسفو ءاهقفلا وم هها ةرمع كي ملو ةنولا تيمش ناك اذإ ىرالا ماضلا نو "

١ ؟ ال مأ هنم آربب نأ هل له



_ .١٥٠ 

 نيملسملا نيب افالخ كلذ ىف تفرع ىذلا : لاق ٠

 هفصو ىذلا طرشلا ىلع كلذ زاجأ نم : مهنمف ٠

 هفصو ىذلا طرشلا ىلع كلذ زاجأ نم : مهنمف ٠

 اميش قفني اض.آ ناكو نيملسملا لام ىف ةقفن هل تناك اذا مامالا نعو

 ٠ هقفنأ امم ضوعلا ذخأ ىونيو _ نيملسملا حلاصم ىق هلام نم

 ؟ هل ىذلا سنجلا نم هديل ةقفنلاو ضوعلا ذخأي نأ كلذ زوجي له

 ؟ هيلع امم عفريو هسفن بساحيو كلذ ىف رخأتو مدقت نا هل لهو

 ؟ كلذ هل زوجب ال مآ ملس ءىش هيلع ىقب نإو

 هنأ هل هميلست لبق هعفدي اميف ةنيبلا مدق اذا كلذ هل زئاج : لاق

 ٠ ملعأ 4الاو ضوع ذخأم

 ريغو ركسعلا ةقفن ىف اهقفني نأ ةقث ريغ نم وأ ةلغ هل ناك ناف : تلق
 ركسعلا ىرب وهو هرمأ اميف اهعفد دق هنأ هفرعو نيملسملا حلاصم نم كلذ

 اهيضق الو ةقفن بلطي ال ركسعلا ىأرو كلذ لعف دق هنأ ىجرو ةقفنلا ذخأي
 ٠ بلطب كلذ عيمج نم هحارب هيلع نأ الول هنآ ملعف امدا الو ليخلل

 لام نم هرمأ ام ضوعلا ذخأيو كلذب ةرجأ نم قدصي نأ هل له

 ؟ال مآ نيملسملا

٠ ملعأ هللاو سفنلا نوكس قيرط نم كلذ هل زئاج



 م ١٥١إ

 همزلي ام ىدؤي نآ دقتعاو هيلع امم صالخلاب هللا ن!د ناف : تلق

 ٠ كلذب ىصوي ملو هنم

 ٠ ةفصلا هذه ىلع لتقو هدلب ريغ ىف داهجلل جرخ مث

 ؟ ملاس ريغ وأ املاس هلاح نوكي ام

 ٠ ملعأ هللاو اهتفصو ىتلا ةفصلا هذه ىلع املاس نوكي هنأ تفرع ىذلا

 برق هضرأ ف بارتلا حرطف اضرأ عدي لجر نع هتلأسو : هريغ نمو

 رادج نع حسفنم هنآ الإ لجرلا لزنم ىلع بارتلا ىلاعت ىتح لجر لزنم

 ٠ هفرص بلطف لجرلا لزنم ىلع فرشأ هيلع علط نم ناكو لجرلا

 ؟ كلذب هل مكحي له

 مهلاومأب قفرتلا سانلا عنمي نآ كلذ ف ىل نيبب ال نيمألا : لاق

 ٠ بارتلا كلذ ىف هراج ىلع علطي نمم رظنلا عنميو

 عضا ولا ىلع رجحلا ناك هل عضاولا لزنم با .رتملا ناك نا كلذكو

 . هل زوجب ال اهيلا رظنلا ناك لاح ىأب ساانلا توريب ةمرح ىلا رظنلا

 هتيب قوف هلزنم رهاظب عفتني نأ لجرلل : ليقو ىرااوحلا ىبآ نعو
 جاتحت ام عيمجو هليكو هئاقتنا.و رمتلا حيورت نم هيلا جاتحي امم راهنلاب
٠ انكس كلذ ذختي نآ ريغ نم هيلا



 _ - ١٥٢

 ٠ هناريج ىلع ارتس هيلع ىنبي نآ هيلع ناك انكس هذختا اذإ و

 هيلع ناك رتس هيلع نكي مل اذاغ - سانلا نم هلزنم ىلع فرشأ نمو

 ٠ هتوصب هيلع فرشي نأو هناريج رعشي نآ راهنلا ق دعصي نأ اودارأ اذا

 ؟ دعصي نأ دارأ اذامف

 ٠ تارم ثالث .وسلا . لاق

 انكس كلذ ذختي مل ام هتجاح ىضقيل دعص تارم ثالث لاق اذاف .

 ٠ راهنلا ف

 . سابل ليللا

 ٠ كلذ مهملعب الو مهرعشي نآ هيلع سيلو

 !ذا (مهرتاسمو :سانلا لزانم ىلع ةفرشم ىتلا ةلخنلا كلذكو : ليق
٠ تا رم ثرالكث هتوصب مه رعشأ !اه دعصي نأ دا رأ



.- ١٥٣ 

 باب
 ىق

 لومعملا نامض مهيلع ب بجي اميف ءارجألا

 مهلامعأ ىف اوطلغ اذا دادحلاو جاسنلا لثم :ه رجألاب لمعي نمع هتلأسو
 ٠ رجألاب لمعي نمم مهريغو لاسخلاو تياصلاو

 ؟ رخآ لجر لمع لجر لك ىلا اوملس اذا مرغ مهيلع له

 ٠ معن : ل اق

 ٠ ابوث هيلا ملس دنت لجرل لاسغلا لاقت ناف : تلق

 كرلا تملسو تأطخأ ىنا | لاتقو كلذ هلوت نع عجر مث كيوث اذه لاتو

 . ٠ كبوث دخو كيلاتملسن ام ىلع درف كبوث ريغ ابوث

 اذهو بوث كل ىدنع. سيل لابلا هيلا ملس ىذلا لجرلا لاقف

 . كسفن ىلع كرزا رقأ دعي كلوتت لأ الف ه ئل تررتنآو ىلا هتملس دمت بوثلا

 ; ٠ ةنيب لاسخغل ا! دنع نكت ملو .

 ىلع دري نآ بوثلا لاسخلا:هيلا ملس ىذلا لجرلا ىلع له .: تلق ..ا
 ؟ اقح هل هلبق نأ ملعي ام لاسخلل نيمي هيلعو ائيس لاسغلا

 لاقخ كبوث اذه هل لاقو ابوث لجر'ىنلا لاسشملا: ملس ناف : هل تلقو :
( ٠ ؟كلذ ف مكحلا ام ىبوث سيل اذه نا لجرلا كلذ



_ ١٥٤ 

 هنيمي عم لاسخغلا لوق لوتلا : لاق ٠

 ناكو ىبوث بوثلا اذه سيل هبحاص لاقف بوث ف لاسغلا مهوت ناف

 ٠ هيلع اموتكم همسا

 ؟ لجرلا اذهل مرغ لاسغلا ىلع له : تلق

 ىف هناخ ام هللاب نيمي لاسغلا ىلعو لاسغلل ةجح باتكلا ال لاق
 ٠ هب وف ٠

 هللا ءاسث نا مهمكح ىرجي انفصو ام وحن ىلع هديب غباص لك كلذكو

 ٠ ىلاعت

 هب رقن مل اذا هجح بوثل ١ ىلع باتكل ١ نأ ىل نبيب ال : هريغ ل انت

 ٠ لاغلا

 وهف ءىش ىلع اوقفتا ناف هيف نوفلتخي امو ةلماعملا مهارد ىف كلذكو
 ٠ هيلع اونفنا ام ىلع

 ناك نا هلك كلذ نم ىركلاو عيبلا ثتضخن ءىش ىلع !وتئفثتم مل نا و

 ٠ جاسن نم لمع دمت لماعلا

 ٠ ةعيضلا كلت لودع لودعلا ئري امك هلثم ةرجأ ىلا عجر هريغو

 اهتددر الإو علسلا نم ءىش ىلع اوقفتا ناف ضقتنيف ميبلا امأو .

 : ٠ عيبلا تضخفنو اهلهأ ىلا

 ٠ ماعطلا نم ائبسث مهاردلاب كيلع تطرش : بوثلا بحاص لان كلذكو

٨ مهاردلا تطرن لب : جاسنلا لانتو



 ۔ ١٥٥

 هيلعف ضقنلا ىعدي بوثلا بحاص نأل اذه ىف جاسنلا لوق : لوقلاف

 ٠ ملعأ هللاو كلذب ةنيبلا

 ٠ نيميلا جاسنلا ىلعو

 دق هب ء اجف اعاتم لمح نميف : هللا ديع وبأ لات رغعج ىبآ بانك نمو

 . عرف وأ ضهن نيح وآ لمجاا كرب ثيح رسكنا لاتق رسكنا

 ٠ مرغ الاو ىعدا امب ةنييلاا هبلع : لاق

 ٠ فلثنف ءا ركم ائمبسث لمح نم كلذكو

 هكرب وآ لمجلا ضومنب عاتملا ف رسكنا ام : رثؤملا وبأ لاق كلذكو
 . نامضلا هيلعف هعرف وأ

 . رثؤملا وبآ لونت اذه قرسلاو قرغلاو قرحلاب الا نامضلاب ؟ريي الو

 وأ قرس هنأ ىعدا اذا تاعانصلا باحصأ نم هريغو غباصلا كلذكو

 ٠ هريغ وآ بقث نم قرسلا تامالع حصي نأ الإ قدصي مل فلت

 كلذ وحن وآ صوصل وآ قرح وأ قرغ نم ةجئاح هتنع هنآ نيبتسبي وأ

 ٠ نامضلا همزلي ال كلذ دنعف

 . نيميلا هيلعو معن : رثؤملا وبآ لاق

 . نامضلا نم همزلب اميف هءارك هلف عنص مث عناصلا اذ_هھ ملع اذا و

 . ءارك هلمع ىف هل سيلف نامضلا هنم همزلي ال امو

٠ اذ_ه ليق دق : هريغ لاق



_ ١٥٦ 

 تنج ام الإ ةعانصلا لهآ نم دحأ ىلع نامض ال : لاق نم لاقو

 ٠ مهيدي

 ٠ ةيواعم بآ ىلع ضورعم باتك ىف كلذك دجويو

 لامحلا مزلي الو مهيدياب نوعنصي نيذلا عانصلا مزلي : لاق نم لاقو ٠.

 ٠ اوغنص وآ .اوثدحأ ام الا:ءاركلاب: مهباود ىلع الو مهسفنأ ىلع

 وأ عيض ام الإ نامض كتلؤأ نم اد_حأ.مزلي ال : لاق نم لاقو

 ٥ ٠ ديب . ث دحأ

 هنأل ءاركلاب: ةعابلا مزلي الو لامحلاو لامعلا مزلي : لاق نم لاقو

 : ٠ مهنيعأب لمع

 راحسلا .بحاصت بقارملاو :ىعارلا الإ:ناننمضلا مزلي : لاق نم لاقؤ

 ليبس ىلع ال مهيلع نامض الو مهنيعأب نوبري امنا نيدلا اذه وحنو
 ٠ عينصتلا

 هنم ءىزجي ءابأ. لمعي لجر ق تركذو نسحلا .ىبآ باوج نمو ..

 املف عبرلاب وأ ثلثلاب البن هلمعي اتترو هيطعي ملظعلا اذه ثلث وأ عبرب

 ملو قرس هنآ حصي مل وأ هل لومعملا هنوختسا و قرس هنآ لماعلا لاتق هملع

 : ٠ كلذ حصي

 " ؟ال مأ لينلا اذهاهمزليل : تلق ة

 لماعلا مكح ةمكح ةرجألاب لمع اذا انعم وهف تفصو ام ىاعف

: :! . ٠ ١: ةراجالاب



- : \ ٧ ٥ 

 . ماعأ هللاو مكحلاو مدعلا همزل الإ و قرسلا حص ناف

 ةفورعم هل ة ةرجأ الا هنأو لاملل ١ ق كدرش هنآ ليق دقف : : لاق. 6 هربغ نمو

 .. : . ‘: ,.. .. . ٠ كيزش وه امنإو

 ملو اعبمج ايلام فلن ول هنأل هيلع ع مدع ال نيمألاو نيمآ كيرشلاو

 : 2 ...... ;٭ رجأ الب لماع نوكيف رجأ ه٨ا قب

 هناخ انم ه هللاب 7 فلح كيزش تأ نآ لق دنتو : هريغ نمو .

 ٠, . 5 . ١ قحويف اتيسفلا الو

 3 ؟ نيميلا ىرجي نم ىلع و

 : ؛“ ‘ه كلذ' اذمنييواعدو مكاحلا ىري ام ىلع ا :

 ىلع ه هنم ه ضبقي ام ميتيل رمأ ف فالتخال اب ليق دنتو : هريغ نعو .

 : 3 ٠ .:.هدي ,نما هضبق دقو هيلا كلذ ميلستو ةنامألا دخ

 هذخأ امناو هل همجضي مل هنأل كلذ .ىلع هيلا ملسي : لاق نم لاقف

 ( ٠ هيلا ملسيو هدي نم
 م ` ٠.

 ‘همزلانيد وآ ةنامكلا هجو ىلع هريغ دي نم هذخآ لام لثم كلذ سيلو
 ٠ ميتيلا هنتحتسا .نيد وأ هدلاول ةنامأ ليق نم وآ

 وأ هحلاصم ق هلعجي نأ الإ ميتيلا ليكو ىلا الإ ملسي ال اذهف

 ٠ صالخلا هجو ىلع ةضيرف هل ضرفي ولا هيصو وأ هليكو ىلا هملسي

صالخلا هجو ىلع ميتيلا ىلا هميلست زوجيال اضيأ كلذ : لات نم لاقو



_ ١٥٨ _ 

 ضبق هضبق الو هسفن ىلع هميلست ىف ةجحب سيل هنأل هذخأ ولو

 ٠ ميلست هميلست الو

 دحاو هيف لخادلا ميتيلا نوكي امم اذه هبسثأ اميف لوقلا كلذكو
 ٠ دحاو هيف فااتخالاو

 ٠ ملعأ هللاو هنلا عفادلا ىلا برتقأ اذهو

 دلاخ نب دمحم نب دمحآ ركب وبأ لاق هتيب لوخدب ميتيلا نذا امأو
 لماعلا نعو 0 صالخلا هجو ىلع ميتيلا ىلا هميلست زوجب ال : لاق نم لاقو

 هيل ١ عغد امنإ هنآ كلذ ملعي ملو ثقرس ل اق اذا هريغ وآ عناص ٥هد يم

 . رجاب هلمعي

 اجاسسىن ىطعآ لجر نع هلاس دقو دل اخ نب دمحم نيب دمحأ ركب وبآ ل انت

 ٠ااخاصم)ااخف هل 7 اموث

 ىنطعأ ىدنع وهو كل هتلمع دق كبوث : بوثلا بحاصل جاسنلا لاقو

 ٠ بوئلا فلت ىعدا مث هذخو ةرجألا

 ؟ ال مآ هرجآ جاسنلا لجرلا ىلع بجيأ

 نمضي الو ةرجأ هل نكت مل هل عييضتلا نم هيعدي ام حص نا : لاق
 ٠ ائيش

 هم

 ةميقب الا ةرجآ هل سيلو مرغلا هيلع ناك هلوقب الا حصي مل ناو
 ٠ لمع دت هنأ

 ؟ هبحاص ىلا هلمع امل بوثلاب جاسنلا ىتأ ناف : تلق

٠ كموشث اذه : لاقو



_ ١٥٨٩ . 

 ٠ هعفرا وأ كعم هكرتا : بوثلا بحاص لاتو

 امنإ هذخآ بوثلا بحاص نكي ملو بوثلا فلتف جاسنلا هب بهذف

 ٠ جاسنلا دي ف هآر

 : ال مأ نامض جاسنلا ىلعو ةرجأ هل همزلتأ

 ٠ ةرجألا هلو جاسنلا مزلي سيل : لاق

 ؟ ال مآ نمضيأ عطقناو بوثلا لمعي ناك اذا جاسنلا نع اضيأ هتلأسو

 . نامض هيلع نكي مل كلذب الإ ىوتسي ال ناك اذا : لاق

 رجاب اولمع اذا نامضلا مهيلع ليق دقف أطخلا هجو ىلع ناك .اذاو

 . ملعأ هللاو

 . ءىش هنم مطقتنا:و لزغلا غبصي ناك اذا غابصلاو : تلق

 ؟ نمضي له

 ٠ ىدلاو ىلا عفر ام ىلع نامضلا همزلي : لاق

 ؟ ةفحتلا ذخأ هل زوجي له جاسنلاف : تلق

 ؟ اعيمج مهسوفن ةبيطب هيطعي نأ بوثلا بحاصل زوجي لهو

 . ملعأ هللاو كلذ امهل سيل هنآ رثألا ف تدجو دق : لاق

 اورجآتساف اهذخأ ىلع اهلهأ ردقي مل اذا رفاونلا رتبلا ق : رثألا نمو

 ىتلا ةلاحلا ف كلذ ناكف ترقع وأ اهترج ف _ ترسكف مهل اهدرطي نم
٠ نامضلا اهيلع نآ هيف اهنأ درطت



 رخالا ا_هدرطيو رجألا حيرتست مث دجاو امهدرطف نينثا ن

 ! ىناشلا ٢ ىف ؤ رىكتف

 . ٠ . لعفلا ق ناكيرش اأيذال نينماض امهالك اناك
 -ز

 : . .. !.ز ا امهمزل مل تلق
٩ 

 لومعم ا فلتا وآ رجألاب لمع نم لك. ىلع نابجضلا اوبحأ دق مهنأل : لات

 ٠ لمعلا لابح ف
. !...! ! . .:, . ..!. ... 5 

 دلب ىلا اريعب لجر نم ىرتكا لجر نعو رفعج شب باتك ريغ نمو

 5 7 .1 . : ريغبلاب ىرنكملا جرخف

 :"هأ دلبلا ىلا ئننلبي نأ ىلغ يلبلا ردقي مل لوقيا عجر مث ٠

 . ٠ ريعبلا تام : لاق وأ

 :و ةنيب الب هلو قدصي لهو

 . نيمي الا هيلع سييلو زئاج كلذ ىف هلوقت

 ٠ نماض ويف الاو ة ةنيبلا هيلعو كاذل !غن هنأ ليق دقو : هريغ نمو

 . ٠. هتترخف لاسغ غ ىلا ابوث عفدي لجر نعو

 ٠ هؤارش ا هل مراغ وهف اديدج ناك نا :لاق

 7 . . .. .. ..؟ هكنري هيلجف فلخ ,ناك ن راو

 . هؤارش وأ هتميق هيلعف بوثلا هيف كله اقرخ ناك اذا ام

.؟ حالملا نمضيف ماعطلا لمحي لجرلا نع لئسو



_ ١٦١ 

 مهتي نأ الا هونمتئآ اذا ناصقن هيلع الو ةدايز هل سيل : لاق

 هللاي فلحتسپف .

 هديلع هنكمي ال ءىش وأ حير اهءاج ` وأ ةنيفسلا تت تقرغغ اذإ : لاتتو:

 امض حالملا ىلع سيلف

 نماض وف حمالملا نم ءىش وآ اهيف ناك ناو ٠

 :رج نيابتك نم ا ٠٠. ا . .
 داهتجالا : الا هيلع سيلف ةدم" لمعي .ال ريجآ لكو ىعارلا امآ.و ..

 هريغ ىلأ ( ىعرتسا ام , ليزي وآ عيضي ىتح نمضي الو ٠ . `. ..

 هبلع نامض ال هنآ ىعارملا .ىف ليق دقو +

 هريغ ىلا اهلكي ول عيضتف هتيعر نع ماني نأ الا نامضلاب ليت ولو ٠

 نامضلا هيلعف نامضلاب ليق اذا : ليتت دت : هريغ نمو .

 هيلعف ىوث و ركنا أ ءا ركلام بشخلا لمعي ى ذلا راجنلاو : هنتمو

 ث نا .. :! ا 55 . : . . : | . | ٦.٠ .٠ . | ؛

  .7همزلي هناف ركتفأ لبالاو منغلا ق برضي . ىمري ٠

 . نمضي مل اضعب اهضعب ترسىكف ترج دزاف هتوصب اه رجز نإو

... ..! : 

 تعدصناف اهروشي وهف ةبشخ هل روشيل الجر رجتئا نم : : ليق دقو

 ٠ رخآ عضوم نم

( ٢٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ١١ م ])



.١٦٢ 

 كلذ ناك فيك ىردي ال هنأل نماض وه : لاق ٠

 هيلعف هتمارغ هدي ف ىذلا مزلي امم ءىش لك : هللا دبع وبأ لاق

 اذك ىوسي نآ ةنيبب كلذ بحاص ىتأي نآ الإ هنيمي هيف هلوق لوقلاو ةميقلا
 . اذكو

 :. ؟ كلذ رسكناف امالغ ول روجنم وأ ةباد لجر ىرتكا ناو

 ٠ اهلمع .ق هتقاط قوف هيلع لمح هنآ حصي مل ام هيلع نامض الغ

 ؟ اتام وأ ةبادلا وأ مالغلا قرس لاق اذإو أ

 ؟ ءارك ىلا عفدت ىتح كيلا هعفدأ ال لماعلا لات اذاو

 5 ٠هلدكلذ نإ

 " ٠ ؟ءاركلا ضبقي نآ لبق عاض ناف

 ;الإ هبنمت نم ىقب ام عفديو نمثلا نم هءارك بهذيو نامضلا هيلع

 7 عويبلا ق ) كلذكو ءارك هل نوكي الو نمضي الف كلذ ق رذعلا حصب نأ

 ٠ هلك هلمع ىدؤي ىتح 7 ذخأم لامعلاو لامعلا نم دحأل سيلو

 نيذلا تاعانصلا باحصأ كلذكو هلمح راع لامحلا نأ ىعدا نمو

 ؟ ءا ركلاب نولمعي

٠ هراعأ هنأ ةنيبلا ىعدملا ىلعف



_ .١٦٣ 

 اذك عضوم ىلا كتباد ىنطعأ اهيركي ىتلا ةبادلا بحاص لاق ناو
 ٠ اذكو اذك ىل لمعا : لمعلا بحاصل لاتو اذكو

 ٠ ءارك الب ىل لمعا وأ ىنرعأ هل لوقي ىتح ءاركلا' هيلعف

 ٠ نمض لاسخغلا تبب نم بوثلا رافلا ضرق ٠ لخذا : ليقو

 قراسلا نم نصح تيبلا نأل قودنص فق هلعجي ناك نا الا : لاو

 ٠ رآغل ١ نم نصحب سيلو

 امأف هسفن لعف نم ناك ام.نمضي امنا : انموق نم لاق نم لاتنو
 _ . "ىلا بحأ انباحصأ ىأرو الف هريغ لعق نم ناك ام

 هضرق اذا انامض هبلع ىرب نكن مل ناهين لات : ىراوحلا وبآ لات

 : : ٠: هنتيبا نم .راغملا

 هبكرف رخآ ىلا هعفد مث هنذا الب لجر ريعب بكر لجر ف : ليقو
 ؟ فلظتغ

 ٠ لوألا بكا رلا ىلع هبحاصل نامضلا نا

 ريعبلا نأ فرع دق ناك اذا هيلا هعفد ىذلل اضيأ. زخآلا ىلع نامضلاو : ا

 : . .هل سيل

 ه هل هيلع نامض الفا هيلا هعفد ىذلل وه امنإ ريعبلا نآ هدنع ناك نإو

 نآ اداز نيلجر ىف : شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبآ نعو
 ضرألا امه دحأ رذبو اعبمج نيضرأل ! دحآ ق ر ذيف نيضرآأ ق اكر اشتنم

٠ هدنع نم .ى رخخلا



.١٦٤ 

 ؟ ال مأ مرغ ضرألا. 4 رذب 7 ىذلا رخ5ال بجيأ.

 اميق نيكيرش اناك ةكرشلا ىلع ادقاعت اذا انا تفرع ىذلا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو امهدحأ ارذم

 جرخي مل اذا رجل ريغب وأ رجأب سانلل عئابلا نآ ليق : هريغ نمو
 نامض المت هيلع اورجحي ملو هعيبب اونذأ نأ. دعب مهلاومأ.نم.عاب ام نمث
 ٠ هبلع

 ق هل نوذأم نوغ ديجا : : وآ هبسالفا. ملعب .نسلغمل عاب أ ذا امآ :

 دحأ .عاب ا اذاف ةلماعمل ا ىف مهءايسنآ مهملظب ؤأ سانلا :لطمم ب فرعم نمل وآ عيبلا

 ٠ نامضلا ه هيلع ليت { هنا , ىدنعف . ءالؤه

 لجرلا | هناعفا هعم هعقري لمح ىلع اجر ناعتسا لجر نع لئسو

 ٠. هلجر ترسكنآف هيلع لمحلا عقوف هب ناعتسم ١ دي تفعضف

 ؟ ءىش هبلع له

 ... :: .:.. :. - .. ٠ ةيدلا هيلع : لاق

 ةبادلا تبهذؤ دبعلا .قبأف اهيلع لمعي ةباد وأ ادبع رجتا لجز نغو "
 ؟ ديغلا قبأو تعطقف ةبادلا نم قثوتسا ناك ناف امهنيعي نأ هيلعأ

 ٠ ا هبابر ملعي نأ هيلع

 ث نماض اهل وهف اهنم قثوتسي ملو ةبادلا بيس ناك نإ و

دبعلا 'قبأف هدلب ريغ ىلا هب جرخ دلب ىف وهو ادبع رجتئا لجر نعو



_ !٦٥ 

 رجتؤملا طرتشي ملو هدلب ىوس ىلا هب جرخي نأ دبعلا ىلوم هيلع طرتشتي ملو
 . ٠ هد جرخي . آ

 :؟ نامض هيلع له . 7

 ٠ قبأ دبعلا نأ ملعي ىتح ملعأ هللاو ىري اميف نامضلا هيلع

 ٠. ءاش نا هبلطي نآ هالوم ىلعف قبأ اذاف

 هعاتم اهلخدأف ةنيفس ىرتكآأ لجر نعو نامثع ىبآ نع دجوي اممو

 ٠ نفسلا هيف لمحي ىذلا نامزلا بهذ ىتح ثبلي نأ هللا ءاسث ام ثبل مث

 دتو جورخلا ديرأ ال ىناف ىعاتم ىل جرخا ةنيفسلا بحاصل لات مث
 ٠ ماقملا تيون

 هرفسل ىضمف جرخ ءاش ناغ عاتملا بحاص نم سابتحالا ناك ناف
 ٠ هءا.رك همزلو

 بخل ١ عقوو نفسل ١ تضم ىتح هنثرو هسبح ةنيفسلا بحاص ناك نإو

 ؟ رحبلا رطخ دتشاو

 ٠ هلع ءارك الو هعاتم جرخي نا عاخملا بحاصلغ

 الجر ايطعم ناك لجر نع هللا كملس تلآس : ىراوحلا ىبآ نعو

 دريو هاموقتي نآ رامحلا بحاص ىلا ىنتقملا بلط مت عبرلاب هينتقي هل ارامح

٠ رامحلا بحاص كرتو رخآ لجرل هبيصن ىنتقملا عابو هركف هل مقي ام هيلع



 س ١٦٦

 . ٠ كلذ هركف امهدحأ صلختي نا ىنتقملا

 هرك نا هل هصلخي نأ وأ هبيصن عيبي نل ىبأ اذا هيلع لهف
 ٤ كلذ امهدحأ

 هل ناك ه هيج وتسآ نمف ديري نميف : عابي رامحلا ناف تفصو ام ٣

! كلذ ىلع ا ربجيو امهريغ نم وأ نيكيرشلا نيذه نمح



_ ,١٦٧ 

 بأ . . ١
 ٥٠٥ ٠.٠.

3 

 ءاربكلا

 .: رفعج ج ىبا ب باتك .نه

 .٠ هنيعي 1 فرعي الو هيف , رجألا متي .. هناب

 ٠ .- : ,وه .

 كلذف هل ل لومحملاو لماحلا :دنع هغورعم ,ةيرق ىلا ءاركلا ن .اك اذا امأو

 ٠ .زئاج

 ةيرقلا نم هلزنم ىلا هل لماحلا غلب نآ ربل ف اندنع لماحلا نلو
 ٠ اهيلا هلمح ىنتلا

 ٠ دحاو رصم اندنع نامعف نامع ىلا نامع ريغا نم هلمح امنا ناك ن ناو.. .

١ . 

 ٠ زئاج كلذخ امب نيفراع اناك ا ذام أ

 ناسارخ ىلا وآ ماشلا ىلا هءارك لثم نامع ىلا ٥ءا رك : رثؤملا وبأ لاق 7

 ٠ ةعستم نامع نأل ل وهجم هنأل ,: نضقتنيس

 اذهف برغلا ىلا وأ فوجلا .ىلا وآ قرشلا ىلا هلمح اذا امآو

 . ٠ ٠. هيف ةعجرلا مهلو لونم

 ٠ ءاركلا نم لودعلا ىري ام ردقب هلف اذه ىلا هغلب ىتح هلمح ناف

 ةبرق هلوأ ىلا هغلىب هنآ انعمس دقف ة فوجلا انأ : ىرا .وحلا وبآ لاق

٠ اه انتلم ة هيرق لوأف اهقرش وأ اذنييرغ نم ناك ن .را فوجلا نم



_ ١١٦٨ 

 ىل ا هلمح ناك ناو ١ ىرق اهلو بسنت اذك ةيرق وأ مأوت وأ ريسل

 ىرقلا كلت نم ةلزنم ىلا وهف ةفورعم .

 ءاركلاو فوجلا لثم ربسلاو رثؤملا ونأ لاق ةخسن : هللا دبع وبل لاق

 ٠ ةيرقلا كلت نم هلزنم ىلا هغلبي نآ هيلعف ةفورعم ةيرق ىلا هارتكا اذا

 ةيرقلا كلت نأ حص اذا رسلا ى ىرق نم ةيرق لوأ : ىراوحلا وبآ لاق

 53 "ا ٠ ربسلا ىرق نم

 لهأ نم ه نكي ل ناف اتنم ةلزنم لا ة ةفورعم ةبرق ىلا ن .راك اذا امأ

 :: ه ةبقلا كلت نم قوسلا ىلاف انيلا لمح ىتلا ةيرقلا كلن

 . ةعجر امهدحال سيلف لوهجم يغ حضوللاو ءاركلا ناك اذاو ا

 .يأرب ا هثري ا الا هءارك ءا ركلا لطع فلختي نأ ىرتكملا دارآ نا

 اهب ىرتكملا. ىلا هتباد راضحا ىر كملا ىلعو ةنيفسلا بحاص كلذو

 ةلحر حلبمت ال اهنا سانلا .دنع فرعت ىتلا ةلآلاو لابحلا نم هيلا جاتحي
 ٠ ا هد الا ةيادلا كلت

 جضاوملا ,ف لوزنلاو ريسملاو ةبادلا ىلع هعفريو هلممني نأ هيلع سيلو
 ٠ ساانلا لزن اهف ىتلا

 سانلا: ريسم ردق ىلع ريسملاو كلذ ىف هبحاص ةراضم امهدحأل سيلو

 ٠ اضيآ

 ٠ كلذ نم طسول ١ نوكيف فلتخي دق س انل ١ ريسمو

٠. اهدوق ةباذلا بحاض ىلع نوكت نأ بحأو



_ ١٦٦١ 

 اهبحاص ىلع ءىش ث الف ىرنكملا عرص وآ ثعرص وآ ةيادلا ترثع ناو

 ٠ اهعرقأ الو اهسسخن وه نكم مل اذا كلذ

 تيعغ. هب ترعذ .ىتح ملعي ملو رعذلاب فرعت ةبادلا تناك نا امأو

 ؟ بكارلا

 ٠ كلذل نماض اهبحاص ناف

 هلثم الجر هناكم لمحي نأ بكارللغ ةآرما وآ :لجرل ءاركلا ن

 ناك م ,7 وا

 اذهبو. ةبادلا بحاص ىآرہ الا هل هل سيلف هسفنل ىرتكاا اذا امآ و

 .٠ هنود ام ىلا هلثم الجر لمحي ن را الا ذخأن

 هل سيلف هسفنل ىرتكا اذا ىرتكملا ن نأ انعمس دتو : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ هربغ هناكم لمحي نأ

 ٠ هيلع ءاضقلا ناك ام الا ةبادلا لمح ىلع ديري نأ ىزتكمال سيلو

 ل_ضغب هيلا اها رتكا ن .راك ىذلا عضوملا وأ ةبادلا ىرتكملا ىرنكأ نإ

 ٠ . ملعا هللاو همضيف فلتي نأ الا هيلع ىش الو ةبادلا بحاصل "

 . لماحلا لوق عضولا لوقلاو

 ٠ لزمحملا لوق ءازكلا ف لوقلاو
 ه لضفلا بلطي ىذلاىلع ةنيبلاو أ

7 .ربسىلاىلا ىوزن نم كتلمحأ : لماحلا لاق ناف



_ ,١٧٠ 

 ٠ مه ١ رد ةرشعب مأوت ىلا ىنتلمح لب : لومحملا لاقو

 ىلا ىوزن نم نوكي ام ردقب ءانركلا نم هل ربسلا ىلا هلمح ناف

 . ٭ مآوت قيرط نم ربسلا

 ٠ ةرشعلا فصن هلف فصنلا تناك اذاف

 ٠ كلذ لثم ىلعف رثكل وأ لقأ تناك ناو

 ةنيب امهعم نكب ملو هلضحي نأ .لبق افلتخ | ا د أ :: ٠. : رثؤم ١ وبآ لات

 . ٠ ءاركلا ضقتناو افلاخت

 ىلا ١ هغلبأ نآ . دعب ءا ركل ١ ف افلتخا { مث عضوم ىل ١ هلمح دق ناك ن راو

 . 5 هنلا هلمح هنأ هيلع اقفتا ىذلا عضوملا

 ` ل هنيمي عم لومحملا لوق لوتناف "
 ٠ لودعلا رظن ىلا كلذ در افلتخا اذا امهنأ : لاق نم لاقو

 هل هيشي ءىشب هلمح نآ ىع دا نوكي نأ ال ١ ذخأن لوألا لوقلا و. 7

 مهارد ةرشع عضوملا كلذ ىلا ءاركلا نآ,سانلا فرعي ابم لثم ةلثمب لمحي
 ه مهردب هي هيلا هلمح هنآ ىلع ديق

 . ه كلذ كلخ ى لودعلا رظن ىلا كلذ دري نآ بحأف اذكه ناك ناف

 ؟ كفرعأ الو كب ! قثأ ال يناغ اليفك ىنطعآ ىركملل ىرتكملا لانت ناو

٠ خيخص رمآ ¡راع ءاركلا ناك اذا الإ هيلع كلذ سيلغ



 وأ لايكملا ءارك هركو 4 هبلا هكرتف هعاتم مم جرخي نأ دا رأ ن

 ا زيملا

 ٠ امزال نوكي ال نأ ىسعف هضبق نم ىلع كلذ در امآف

 لاك وأ نزو ىذلا وه نوكي نأ الا هدري نأ ىرآ : ىراوحلا وب لاق

 لايكملا ىلع سيلو هدب لمع . ىلع عقو ءا ركلا نأل هرجآ هلو ساب الخ

 .ه . ` :-- . ٠ نازيملا :وآ '

 ٠ لايكملاو نازيملا ةراجا هوركم : حبسملا ندب دمحم لاتو

 : ‘: ٠‘ هذخأ نم ريخ هكرت نوملسملا ههرك امو

 مهنيزايمب سيل ءاركلا .نآ اوعمجأ نينازولا ركنأ كلذ نمو. .. د
 ٠ مهليباكم الو

 نازيملا نم رم ءاركلا نم كلذ دز هيلع : .دقو : لات هريغ نمو

 ٠ لايكملا و

 هركف رخآ لجر دلب ىلا لجر دنع نم اعاتم .لمحي ئذلا ىف :ليقو
 ٠ ءاركلا ىطعي الو هضبقي نآ هيلع لومحملا

 ريرد هل رتكي عاتملاب رمأل ءاركلا هيلا عفر اذا مكاحلا ن ناف : لاق
 عاتملا تحاص ىلا ىركملل بتكيو هي قثي نم هعدوتسيو هبحاص ىلع

 .. . : 5 ٠ ه٥ءا ركم

 لومحملا ,ىتاو مكاحلا حم ةنيبلاب هات] هلمح حص اذا : :رثؤملا وبأ لاقت

٠ ةت مكاحلا هعدوتسا ةضبق .نلآ



 هس ١٧٣٢

 ىلاو ىلا .بتكو هل ىرتكا اعضوم هل ىرتكي نأ ىلا جاتحي ناك ناغ
 ٠ ةجح هل نوكن نآ هتحب ءاركلا عاتملا لمح ىذلا نم ذ_خأب نأ نادليل

 اعاتم هل لمحي ف وجلا ىلا امد نم الامح. ىرنكا نم : هريغ نمو

 نالف لمح اذه لاقو ء!اركلا بلطو هارنكا ىذلا ريغ لجر عاتملاب ىتأف

 ؟ هءارك هل ا ذخآ نآ ىنرمأو .

 فرعبأ :ناك ولو ةحصلاب الا هارتكا ىذلا ءاركلا ىطعبي ن 1 هل سيلف
 ٠ هلمح نأ هارتكا ىذلا لمحلا هنأ

 راص املف فوجلا ىلا امد نم اعاتم هل لمحي الامخ ىنرتكا نمو
 ؟ لمجلا تام لئامبسي

 فوجلا !ا ىلا هل .ىرتكي .نأ هيلع سييلف .هنيعب لمج ىلع هاضان ناك .ناق ..
 7 ٠ لئامس ىلا هءارك هلو

 . '. :هغالب هيلع هنيعب لمج ريغ ىلع ناك ناو ا

 راص الف ندع ىلا هل ةنيفسم ف 4 هلمحب نآ ,لجر نم ىرتكا لجر نعو

 . هق هعم . ىرتكا نوكي ٢ الا اهانب ىتلا ة ةنشسللا ق هلمحي نآ هيلع

 . ٠ هنالنمخ هبلع سيلف اهنيب ةنيفس

 ٠ .ندع ۔ًىلا قرطلا نم ىقب امأ ردتب هءأرك نم : هبلع درب نأ هبو

 .نيذل ا نابكرلل ل اتقو جرخ ثيح. نم عجرب" نآ بحاف ه" ٥ وم ناف : تلق .

.. كلذ اوهركف مكلمحا مث خيرلا عجري ىتح ىعم اوعجرا هعم اورتكا



 ہ . ١٧٣.

 حيرلا تعجر اذا هوغلب ىذلا مهعضوم نم مهلمحي نآ هيلع : لاتت . .

 ٠ مهؤاسثي نأ ىلا

 مهئارك نم مهيلع درب نأ هيلع سيلف هعم اوعجري نأ اودا رآ اذاو . .!: ر

 ٠ ائبسش

 اوذخأي نأ اوبحأو انلمحل مه الاتو مهلمخيال'نأ وه دارآ ناو
 ؛ كلذ مهلف ءاركلا .نم .قيرطلا نم ىقب. ام ردقب :هنم

 لصو املف فوجلا ىلا راحص نم الجر لمح لجر ف لوقت امف : تلق

 ٠:'ىوزنن. ىرتكملا :لزنمو لزنم الهي هكرت الهب

 ٠ ىوزنب : ىلزنم ىلا ىنلصوأ : ىرتكملا لاقف

 . هفوجلا ىلآ ىلا كنيبو ىنيب , يذلا طرشلا امنا ؛ لامحلا ة

 ٠ ىوزن ىلا هلصوي نآ هل ىرأ الف فوجلا لا هغلب ناك.نا.: لات ::.

 ٠ اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 ٠ ىوزن نم هلزنم ىلا هلصوي : لاق نم لاتقو

 ضعب لوت ف فؤرعم ريغ فوجلا نأل ضقتني ءاركلا : لات نم لاقو
 ٠ ملعل ا لهآ

 نا !قتنقلاب قرفب هخسن راص املغ ىوزن :ئلا هارتكا .ناف : تلق
٠ لاعسب ىرتكملا لزنم ناكو عجريو هعدي نأ لامحلا دارأ



- .١٧٤ 

 اهمعي ةدحاو ةيرق هذه نأل هلزنم ىلاا هغلبي نأ.لامحلا ىلع.: لاق ..
 م _ :٠

 ٭ ىوزن مسا

 ناك املغ هل ةباد ىلع .هلمحف عضوم ىلا هلمحي نأ ىلع هارتكا ناو

 . اهيلع هلمحيل اهيرتشي وأ ةباد ىرتكب نل هي هيلع له

 :ىذلا عنضوملا: ىلا هغلبي نأ هلعف اهننعب ةباذ ريغ ىلع هلمح نا

 ٠ هارتكا هيلا

 افصن : قيرطلا نم. لمح ام ردقب لامحللو : حاضولا لان اذكه
 ٠ رثكأ وأ لقأ وأ اثلث وآ

١ . 

 ةيااد هل ا ىرتكي نل هب هيلع 7 اهنيعب ةماد اد ىل هارتكا اذا : لتو {

 : + اهيلع لمحيل اهيرتشي

 ىلا هغلبي نأ هنلع: هلمخ نأ: الا قيرطلا نم لمح.ام:ردقب لامحللؤ . -
 ٠ عضولا

 ٠ هللا همحر ةبقع حاضولا لاتت اذكهو

 لجرلا طقسف رثع وأ ريعبلا رعذف هبكرف لجر نم اريعب ىرتكا نمو
 ؟ ءىش هنم ثيعم

 ٠ هنم ءىش الف راثعلا امأف

.فاخا يناف هنع - كلذب فرعا دق ريعبلا ناك ناف رعذلا اماو .



: ١٧٥ 

 بكارلا عتكف صمقي رامح وأ نمضي : حبسم ا نب دمحم لاقو . .

 . . كلذ

 املف اعجارو ابهاذ ةباد ىرتكا لجر ى .هللا همحر ىلع ىبأ نعو . .
 ءاركلا ريغب ائيش لمح وأ ءاركلا نمث رخآ نم ةبادلا ىركأ عضوملا غلب
 ؟ اعاتم وآ ايح اهيلع لمح وآ

 ه ةدايزلا نم:هل سيلف ىرتكا امم رثكأب هريغ اهيلع لمح نا

 .. ٠ ثدح ةبادلا ثدحي نآ .الا ائيس هيلع ىرن امو

 . ...... | .. .. .! | | ...: ٠

 .. . ؟ ءاركلا ى ناكف اعاتم وأ ابح لمح نا كلذكو .
- 

 ٠ ىرن اميف ةبادلا بحاصل وهف : ليقف

 ٠ ٠ اهنمض هديأ يغ ق تفلت نا : حبشلا نب دمحم لاق

 تتامغخ دلبلا كلذ ىدعتف ةفورعم دلب ىلا ( ةباد رتكأ لجر نعو

 ؟ ةبادلا
. . : ٩ , 

 أ : ُ . 7 . ُ ! ! . 0. : . ٠

 ٠ نمضي : لات

 ٠ غاركلاو ةيادلا : تلق 7

 ٠ هللا همحر هديبع وبآ لوقت كلذو ءاركلاو ةبادلا نمضي ال هلامو : لاق
 ا

ىلا رامح ىرتكا لجر ف : ىلع نب ىسوم لاق ىلع نب دمحم لاق



.١٧٦ 

 ىأرف هفلخو جرخ . .دق لجرل دجو هرامحب رامحلا ء ابج املف ةيرق

 ؟ هءارك رامحلل ن ا

 اييلا هارتكا ىتلا ةيرقلا كلت ; ىلا ىنلمحا :ىرتكملا لاق نا : لانق . .

 . . . ' « كلذ.هلف

 لومحملا فلخف رامحلا ىقاوف فورعم تقو ىلا هارتكا دق ناك اذا

 : ٠ 'هارك هلو.ةلمخن خي نآ هيلع سيلف

 هلمحي نأ هيفاوي:نآ .تقو امهنيب ناك اذا ::: حبنملا :نب دمحم لاق

 رامحلا هيلا بلطغ ايسان ىرتكملا لغش مث تقولا كلذ ىلا رامحلا هافاوف

 رامحلا هيلا تلط اذا كلذو هلمحي د نأ اماو هيطعي نآ اماف كلذ هلف ءاركلا

 ٠ اتباث طرشلا هل ناكو

 ٠ رذع ,يغ نم لابشت كلذ ناك اذا معن.: ابت هريغ نمو

 . . ... : ٠ ء انع . دق ¡ .هيلعو هلع ء ءىش الف ر ذعب ن اك ن
 . 2 ..ه

 ىف ظرشثلا ناكو لرذع ناك اذا هلمحي نأ رامحلا ىلع سيل كلذكو
 ٠ فو رعم تقو

 تامف مغينج ئلا رخآلاو الهب ىلا امهدحأ نيرامح ىرتكا لجرو

 ٠ نيرامحلا دحآ

 ىلا هايا كتيركآ ىذلا ىرامحب تزواجت تنآ : رامحلا بحاص لاق

ناا ' . ٠ه مغيس ىلا هب تزواجت الهب



 م ١٧٧٧

 : ؟ معيس ىلا هتىركا ىذلا رامحلا تام نا : ىرتكملا لاتو

 . ىرتكملا لوق لوقلا ىري هنأ : هللا دبع وبأ لاق

 ادم مث ه هعاتم عيمج هارأ دتو ةكم ىلا لجرلا ئرتكي لجرلا نعر

 ٠ ىرتكملا وأ ر امحل

 ساانلا حورج روضح :دنع كلذو ءىش ` هيحاص ىلع امهدحأل له

 . ضعب اهشتبلا - همزل مع ةمجرلا امهل ىرن امغ

 فورعم ٣ ىلا رحبلا ىف ةنيفس ىف ف ميطعي الجر موق ىرتكا اذاو

 : ٠ ٦ ا ٠ ٦ ا ... مهلمحي نأ هرك مش

 ؟ رطخ ىلع رحبلا ف هسفنو مهلمحي نأ ربجيآأ

 ٠ هيلا هورتكا ىذلادلبلاب اقراع ناك اذا معن : لاق

 9 . ىفتنا ه همزلي ملف اغر ات ريغ ناك ناو

 لصوف مهارد رد ةرشعب ةباغلا نم بارج هيتأم الجر رجت جروا

 ٭ بارجلا

 ٠ ةياغلا ءارك كل : بارجلا بحاص لاقف

 ٠. ناشلا دمس ءارك ذخآ : رامحلا لاتو .

. ( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٢ م]



 ة ١٧٨ _

 ءارك ناك ائيسث لمحي ملو ةباغلا نم مجر ولو ةباغلا ءارك هل امناف

 ٭ امات هخسن _ اتباث

 ةياغلا نم عجر ول موقت لاق : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركي وبأ لاق

 ٠هءعانع هل ن ا

 ٠ هثع ىنظفح اذكه هل ءىش ال : موق لاقو

 ٠ لمعلا لطعي امب هللا ىتآيف ةقفنلا هل نوكت ريجألا نعو

 ؟ رخآ لمع ىف هسفن رجاؤي هلعلو ةقفنلاب فيك

 هسفنل لمعي نأ بحأ امف ةراجالاو ةقفنلا هل اطورشم ناك اذا : لاق

 ٠ هيحاص هارك اذا

 نهنأ ةنطابلا هذه ف فورعمو ةنطابلا هذه ىف نطقلا تاكتفملا نعو

 ٠ نهبيصن نهسضفنأل نبردي
. 

 ٠ نيل مت كلذ نطقلا بحاص نهل متأ اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ .هرارش الو هرايخ نم طظسوأ نطق نهل ناك كلذ ىبأ ناف

 هحرطف نامع ىل ا هاضاقو رحبلا نم الجر لمح نمو : هريغ نمو

 'ه سانلا دصقم اهيلا بكارملا ىهتنم اهنأل ةلعل راحص ف

 ملو هل لمح ىلع .رمت بارج هل لمحي الجر ىضاق لجر نعو

:٭ هلتتث فرعي ملو بارجلا لاذحلا عقرب ملو ليكلا نم هيق مك ربخي



_ ١٧٩ 

 هعفر دارأ . املغ فنارجلا لامحلا رصبأ دقو فورعم ءىشب ها ... ٠

 ٠ البتثت هدجو

 مك ىنربخت ملو هلقث ام ملعأ مل ىنأل كل هلمحأ سيل : لامجلا لاق

 . ليكلا نم هيف

 ؟ هلمحي نأ لامحلا ىلع لهف

 ملو بارجلا عفري ملو هلمحي ملو رصبأ اذا هلمح مزلي معن : لاق

 ٠ هلمح همزل هيغ مك بارجلا بحاص هربخي

 . فلت بوثلا نأ جتخا مق هسنلي ابوث لجر نم ىرتكا لجر نعؤ

 ؟ هنامض همزلي له

 فلت ىعدي مث ءاركلا ىطعيو ىرتكي نم نامض ف فلتخا دقف :ا
 : هدي ىف ام

 ٠ نمضي ; لاغ نمم لاقف

 ٠ ةرجالا ذخأي هنأل هيلع نامض ال : لاق نم لاقو

 لمحي فورعم لجر ىلا ربسلا ىلا الجر ثعب راحص نم لجر نعو
 هنم بلطو راحص ىلا نيبا.رجلاب هاتأف فورعم ءاركب رمت نم نيبارج هل

 ٠. ءاركلا

 ملو ءاركلا ىطعأ الو امهضنتأ الو ىنل نينارجلا نيذه شيل : لاق

( _ . ىل ىذلاب ىلا لصي



 ۔ ١٨٠

 نم هلمح ئذلا رقي ىتح ههجو ذلا ىلع ءازكلا ': ةيواعم ؤبأ لاق
 ٠ هيلا امهثعب ىذلل سيل نيبارجلا نأ ربسلا

 ث نيبارجلا ءارك هيلع ناك كلذب رقا ناف .

 لماح ريغ ربساا ىلا راحص نم هءارك راحص نم هثعب ىذلا ىلعو

 ىشل ٤ْ ٠

 مهس وآ فورعم جاب اهعرزي ضرأ : الجر دعتأ لجر ف : ليقو

 دعب عرزملاو رئبلاو ضرألاب نيفزاع انوكي ىتح كلذ تبثي ال هنا فورعم
 كلذ متي مل كلذب الهاج ادحاو: ناك ناف رئبلا لصل هؤامل اردقو بخلا

 ٠ هيلع امماتتي نأ الا

 نم لتنأ رئبلا تناكو ميق رشع رئبلا نأ رئبلا بر لاق نا : ليقو .
 ٠ رئبل ا ء ام ةحص 'وحص ىلع فقتود ىتح رجتم ١ و دعتقم ١ 7 متب مل 'كلذ د

 هيلع ددعو حبرا وآ ميق تس اهنآ ىلع رئبلا هذه دعقا هل لاق نا كلذكو

 ؟ هل ىمس ام دح ىلع تناكو كلذ عيمج

 لصزلا نم هيلع ىه ىذلا رئبلا رمأ هربخي ىتح تينيب تيثي ال كلذ نا

 ٠ ١ اهئامو.٠ رذعلاو

 : ةلأسم 3

 ةمئاق ةردس لجر ىلا .عفد لجر ىف هللا همجر هلا دبع :وبآ لاق

؟ افلتخا مث لمعف فورعم مهسب اب ١ وبأ هل اهلمعم



. ١٨١ 

 هءانع لماعلا ذخأب امنا و لوهجم فيعض ءىش كلذ نا ٠

 . عوذجلا لمع كلذكو : لات ٠

 ىنبي نآ ىلع مولعم تقو ىلا مولعم ءاركب اضرأ ىرتكا لجر نعو

 ٠ هيلع ىذلا ءاركلا نم قفنا ام هنع عفريو اهيف هل

 ٠ هيلع هنيب الو هنيمي عم قفنا اميف قدصم وهو زئاج كلذ لاق ٠

 هيطعت نأ هللا ديع ىبأ ىلا نا ذاش نت لالد هل لاقي لجر بلط : لبق

 كلذ ىرب ملف ناذاسش نب رفعج ىنمي اهل ع زان ام ىلع ه٥هءعاذنع هتدلاو

 ٠ هللا ديع وبأ

 . ةيانع امهيلع هل سيلو امهل ىنعيو هيدلاول موقي ديلولا لانو

 ثيغلا باصأو ةقفنلا هيلع فيصلا هعم لمعي الجر رجأتسا لجر نعو

 ٠ ىقسلا نم عرزلا ىفتكاو

 ٠ كلمعتسا و كيلع قفنا رجألا : هل لاق

 ٠ ثيغبا هللا قاس دقو فيصلا لمعل ىنترجآتسا: امنا : لاق

 ق الا هلمعتسي ال و هتقفن هيلع مل هيلع قفنيو هلمعتسيآ ىرت ام

 ؟ هل هيف هرجأتسا ىذلا هلمع

 اوىرضو اهلمع نم ائيسش نوليقتملا:و نداعملا نورخآلا لمع اذا : لاق

اوطراشتن ام ىلع مهيديأ ف ةتباث ىهف اهرفحو اهلمع نم ءىش ف مهيديأ



١٨٢ 

 طورشلا ف نال ةلوهجم مهطورش تناك ولو ضرألا كلت لهأو هيلع

 حبرلا نم هامسم ةصحب لجر لام ىف براضملا نم تبثي ام ةلوهجملا
 لخد اذا تباث وهو لوهجم اذهف ائيسث حبري ال هلعلو هحبر مك كردي الو
 ٠ ةيراضملا تخسنفناو ةعجرلا هل تناك ةيراضلا ق هانع نم ءىش ق

 هئانع نم ءىش ف براضملا لؤخد لبق هبحاص ىلع اهدحأ عجر ناف

 نم اهيغ لخد ام لاحل ةبراضملا تخسقفناو هل ةعجرلا تناك ةبراضملا ىق

 ٠ نداعملا ىف ةلاهجلا

 ٠ فورعم تنو ىلا اهنولمعي مهنأ مهطورش ىف نكي مل ناف : تلق

 ؟ ا دبأ مهي دبأ ق تيثيأ

 ٠ معن : لاق

 ىضقناف فورعم تقثو ىلا اهنولمعي مهنأ مهطورشل ناك ناف كلق

 رهاوج اهنم لوباصأو اهيغ اولمع ام نداعملاب نولغتسملا لمع دقو لجألا

 . كلذ مهل مهنضرأ اوذخأي نأ ضرألا بابرأ تبلطف اوبيصي ملو
 ٠ معن : لاق

 ارهوج اهنم اوبيصي مل ثيح مهئانع ةميق مهيلع اودري الو : تلق
 ؟ اتيسش وآ اريثك

 !ريثك ارهوج اهنم ااوباصأ اوناك ول مهنأل مهئانع ةميق مهل ىلب : لاق

 ٠ مهئانع ةميق مهيلا عفدي ملو مهيديأ نم عزني ملو مهل ناك

 هل ادبع بلطي جرخ لجر نع هتلاسو هللا همحر هللا دبع ىنبأ نعو
؟ نمضضيأ هنم تلفأ مث هذخأف رجآب افنآ



١٨٣ _ 

 ٠ ال : لاق

 نأ الا نمضي ال هلك ناويحلا نأ بتكلا ضعب ف تدجو : لاتو

 ٠ نسح كدنع وه لهف : تلت

 ٠ من : لات

 ٠ هللا همحر هللا دبع ىبأ ىلا رقصلا نبا نا نع ظفح نمو

 ايسادس ابوث ىل لمعا هبحاصل امهدحأ ىلوتي نيجاسن نيلجر نعو
 ٠ ايعابس ابوث رهش ىلا كل لمعأو

 ؟ كلذ زوجي له

 ٠ ازئاج هارآ ال ىنا

 ٠ بوثلا لثم لمع ىف هلثم رجأ ىلا مهنم دحاو لك عجريو

 كروث ىلع ىل ثربحا هبحاصل امهدحأ لوقي نيبعارز نيلجر نعو

 ؟ مايل ةعبرأ وأ ماي ةثالث ىرو ىلع كل رحآ انآو مويلا

 ٠ زوجي ال كلذ ناف

 ٠ زوجي ال اذهف لجأ ىنلا سيل ىدنع اذهو ا

 ٠ ةطنحلا نم ةبرج ىتئامب ةنوحاط رجأتسا لجر نعو

 بحاص نم اورجتتسا ىذلا اهارك نم اورتشي نأ نيملسملل
_ ؟هنوح اطملا



_ ١٨٤ 

 ٠ اساب كلذب ىرن امف

 . بحلاب ضرألا ىركي نمع تلأسو

 ؟ كلذ زوجي له

 بحلاب ضرألا ءارك بحأ الو كلذ ىف فلتخا دق لوقل ىذلا : لاق

 ه اهنم ءزجب الو

 لك وأل اذكو اذكب رهش لك اباود معطي الجر رجأتسي نمع تلأسو

 ٠ ةنس

 ؟ اتباث اذه نوكي له

 ؟ امهنيب ىذلا تقولا لبق عجري نآ دارأ نا ةعجرلا امهدحأل لهو

 لجآ ىلا ةنيقلاو باودلل ةياعرلا ىف كلذ زيجأ دق هنأ لوقأف : لاق

 ٠ مولعم

 : فالتخا ةنيقلا ف ةعجرلا فو

 . كل تفصو امك لجآ ىلا ناك اذا

 هنأل فلع اميق هءانع ذخأبو لوقلا اذه ىلع عجري نأ ةعجرلا هلو

 . هيف فولعلا لوهجم

 . ىوق وأ فيعض وهو ةرجألاب لجرل ىضوتي نمعو

؟ال مآ كلذ هعحسدل



. ٠١٨٥ 

 ةرجالا هلغ كلذ ف ايندلا ضوع راتخاو ةرجألاب لمع اذا معن : لات

 ٠ كاذ ق وهو هئانعل ةز <

 ىمولل لصو ةجحب ىصوأ هنأ ولو زئاج ةرجألاب جحلا نأ ىرت الآ
 ٠ ةرجألاب وهو زئاج كلذ نا اهب جرخي نأ

 ابوث رجأتسا اميف موقت ام ث ءانعلا ذخل ف اهلثم جحلا ريغ كلذكو
 ٠ فيصلا ىلا ثبح هترجأ ةسمخل

 ؟ ةعجر روثلا بحاصلو هل له

 ىف كفصو نأل اهيف كنلآسم ف تركذ ام ىلع ةعجرلا امهل معن : لاق

 ةمولعم ة رجألل ا كلت عقت ىنح تبثي الغ ة رجأل ا كلذ ىق رجألل ا لوهجم كلذ

 ٠ كلذ تيثب مث تقولا

 ؟ لماعلا نع لئاس هلآسو

 ضوحلاو قسعلاو نبتلاو بصقلا و دودحلا نم هتصح لماعلل : لاننف
 ٠ هطرش نم رجآ وآ هطرش اذا

 ٠ زازجلا لماعلا ىلعو : لاتو

 لماعلا ىلع ىرقنهلا طرتشي نأ الا ىرقنهلاو وه هيلعف سودلا امآو
 ` . ٠ َ .. ١ سودلا

 ٠. ىرقنملا نود ةصاخ راحسلا و دادحلاو تاينلا لماعلا ىلعو

؟لخنلا عزن تقو ىتمو : هل تلق



 س ١٨٦

 ٠ تلحو تجضن اذا اولاق دق : لاق

 ٠ ءىش اهرضي ملو فشحلا جلفي مل قذعلا رسكنا اذاف

 ؟ هفرعي تقو هل فيكف لمحت مل ةلخن هذه ناف : تلق

 ٠ ةلخن تلمح نم تقوك هتقو نوكي : لاق

 ٠ عزنلا تقواريغ ف الماع جرخي نل دحأل سيلو : لاتو

 هكيرش فاخو ةجحلا هلانت .ال ثيح لماعلا باغ اذاو : رثألا نمو
 نا نيملسملا ةعامجلا ىلا وأ مكاحلا ىلا جتحا لمعلا ىف مايقلا ف ةرضملا
 ٠ لمعلا نُم همزلي امب كلذ ى هيلع اوموقي ىتح مكاح نكي مل

 مايقلا نع هتبيغ ىلع نيدهاش دهشأ ةعامجلا وأ مكاحلا مدعأ ناف

 لماعلا :لام ق كلذ ناكو دلبلا نم رجألا دعد اريجآ هبلع رجتئاو هلمعي

 ٠ هبلع كلذ حص اذا

 ٠ لمعلا لامك ىلع هلمعتسا امنا هنأل قح كلذ هل شيلو

 ةعارزلا موقت ال امم لمعلا نم همزلي ام كرت اذا : لاق نم لاتو
 + ةع ا؛رزل ١ : ق هلوخدو ىضم اميغ هنرجأ هلف هنم ءىش وآ هي ال ١

 لموع هييلع ام فوي مل هنال ةرجأ الو لمع هل : لات نم لاقؤ

 .زئاج كلذمف لاملا بر هلمع اذا كلذو ءافولا دعب الا هل ءىش الخ

 ا! ٠ هقلاخ نيبو هنيب اميف

ةنس ق فورعم. ميس ةقورعم ضرأ ىلع هكراشم ا ق : ليتو



 -- ١٨٧ ن

 رذيلاو رذبلا فصن امهنم ةدحاو لك نأ 'ىلع ةفورعم ةرمت ق ةفورعم

 ؟ فورعم

 اضتقانتي ملو كلذ ىلع لمهعلا عقو تبث اذه لثم ىلع ناك اذاو

 ٠ اتباث لوقلا رثكأ ىف اذه ناك ةعارزلا ترضح ىتح

 ةلاهجل فااتخالا ىنعم نم ىرعتي الو امهدخال ضقن ال : ىدنعو

 . ٠ اهتوبث ىف فالتخالا لاج ىلع تالماعملا ف تاكراشملا

 اهلمعي الأ مرغ اذا اهب مايقلا همزلي تنو ىأ ىلا لخنلا راديب نعو

 ٠ ةليتملا ةنسلا

 ٠ همراب ىتآ اذا ليق دق : لات .

 ٠ اهناولأب لخنلإ فرعت نآ ىلا : ليقو

 . راحسلا ىلا : ليقو

 ٠ كلذ ريغ ليقو

 بحاص ىآر الب ١ باقالا ضشقعيو ل_خثلا تبني لماعلا : نعو

 ٠. ١: لاملا

 ٠ ` ؟ كلذ هل زوجيأ

 عديو اهنم علتقي ىذلإ لخنلا نم علقي نأ كلذ هل زوجي معن

 ٠ غلابل وأ ميتيل لخنلا تناك اهلثم ىلع عدي ام لثم اهيلع

 لخنلا باحصأل ىقابلاو هلمع الا بابقالا نم علقي اميف هل سيلو
. لماعلا ىلعو لخنلا باحصآ ىلع ةرضملا نأل .



 _ _ ١٨٨

 بحاصل كلذ نكي مل ائيسث علقي ال لخنلا بحاص لاق ول كلذكو .

 ٠ لماعلا ىلع ةرضم كلذ ىف نأل لخنلا

 بلط اذا ل_خنلا نم بابتالا علقي نآ لخنلا بحاص ىلع مكحيو

 ٠ لماعلا كلذ

 ٠ اهلثم ىلع عدب ام لثم ةلخنلا ىلع عديو..

 علقلاب هيلع مكح ائيش بابقالا نم علقب نأ لماعلا ىلاول كلذكو
 ٠ ةلخنلا نم

 5 ٠ لماعلا ىلع كلذ ناك لخنلا نم

 لخنلا بحاص ىلع علتلا ناك لخنلا نم نوعلقي لامعلا نكي مل ناو
 ٠ دلىلا ةنس كلذك تناك اذا

 ,نوكي ىتلا طورشلا نم ائيش لماعلا ىلع لاملا بحاص طرش اذاو

 هيلع طرشف اهي مايقلا لماعلا .ىلع تيثت ثكن ىتلا طورشلا نم نوكبو ١ زئاج

 ؟ هل ليع الف كلذ نم ائيش عبض نا هنأ

 ٠ تالاهجلا طورش ىق كلذو البق اذا اهيلع زئاج كلذف

 : باتكلا ح نم

 : ةلأشضم 3

هلوةي الجر ذخأب مث امه دصحي نأ ىلا رئب ق لمعيب لجر نعو



 ب ١٨٩

 نأ ىل أ 7 موقيو لمعل ١ وه ه قتعلا ا و قتع ثلث وأ قنع فصن كبطعآ

 ٠ اهدصح

 افصن اهنم ىناثلا ىطعأف لوألا :امولعم :هربجأ ناك نا : لاق

 ٠ امهنيب كلذ تيبث ىناثلا لماعلام رئىلا بحاص ىضريو اخلث وآ

 ١ الوهجم ىناثلا و لوهجم لوألاف بيصنب .." تناكو ٥ ةرج نكي مل ن و

 ٠ اضقانت اذا اهنيب تبثي تبثي مل 'نضؤعلا

 . بيصنب لماعلا ف مهنيب فالتخالاو _ امهيلا كلذف امماتت ناو

 : لصف

 ; . ٠ { .٠ { , ٠0 ! ٠

 عبرأ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتو رثألا ق تدجو

 ٠٠ رضبلا نولخي ىتلا عبرألاف « نايسنلا نبقعي سمخو رصبلا نولحي
 ٠ دمثالاب ,لحكلاو ةرضخلا ىلاو ءاملا ىلاو نسحلا هجولا ىلا ر

 لوبلاو رافلا ,روس 7 حانتلا لكأ نايسنلا نبقعت ىتلا سمخلاو

٠ ةامقلا ءاقلاو ةرقنلا ىف ةماجحلاو ءاملا ت



_ . ١٩٠ 

 باب

 ق

 زكنملا نغ ىهنلاو افورغملاب زمالا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هماما نع هيبأ نع دمحم .نب رفعج نع

 هيف ناك نم الا ركنملا نع ىمني الو فورعملاب رمأي ال ملسو هيلع هللا

 : لاصخ ثالث

 ء ىهني اميف قيفر ث رمأي اميف قيفر

 . ىهني اميف لدع رماي اميف لدع

 ىنفي امب ملاغ رمي امب ملاع

 نآ اهيلع سيلو اهيلتب ركتت ¡ ن ؟ ةأرملا ىلع : لات هللا دبع وبآ نعو

 » اهناسلب ركنت

 ؟ ركنملا نم وه قاعزلا نع مهضعب لئسو

 . ركنملا نم وه : لاق

 ٠ ةيلهاجلا قالخأ اياقب نم وهو

٠ برح ىق قاعزلا ناك ناف : تلق



_ ١٩١ 

 ٭ قعزي نأ امم ىلا بحآ ناك ربك نا : لاق

 كلذ هعسب نأ توجر ول ةبيهو ةيوقت كلذب دارأ ناف ٠

 اتعاز ناسنألا عمس اذاف : ليق ٠

 ؟ كلذ همزلي ال وأ هيلع ركني وأ هسمتلي له

 هيلع سيل نمم وآ هيلع ركني نل ردقي ال نمم هنأ لمتحا اذا : لاق

 بجاولا قيرط نم كلذ مزلي سيلف قحلا هوجو نم هجو نم ركنم

 , ه كلذ ىلع ردق نا ةليسولا ىنعم ىلع الا

 ٠4 ضرغب سيل ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ : هللا دبع وبأ لاق

 ىلع عطق نم ىلع هضرف دشأ نكلو ءاسنلا ىلع ناكل كلذك ناك ولو

 لاح ءىجي نآ الا ه راكنا هيلعف ركنم هنآ هفرع نم ىلع وآ كرمشل ا هسفن

 : ه هيفتلا هلل زوجي

 ٠ بدألا ىلع برضي نآ مكاحللو

 ىآ حرتم الو نئاسث ريغ بدألا برض نأ انباحصأ ضعب ظفحو

 ٠١ ه. زثؤم ذزيغ

 ٠ تارم ثرالث هرثكأ ناو

٠ هنع لأسي ناك اميف ديعس نب دش .ر مامال أ طخب تدجوو



. ١٩٢ 

 هذع¡‘ مهزجزي نأ ديري ام رئاس ق .ه ركسع نذأ ا.ذا مامالا نعو

 . ٠ ةلودلا ف نهو وأ مثاو ررض هيف مهقحلي امم

 اط وس رشع ةسمخو : اوبسآ ةرشع .نم, رثكأ مهنم دح ا ول ا برضف

 ؟ ١ل م نامسن كلذ ق مهيلع نوكم

 ؟ كلذ نم مامالا هاري ام ردق ىلع 1 فورعم دح مهل هبدأ فو

 .هل زئاخ كلذ نآ تفرع ىذلا : لاق

 ٥٠ ملع هللاو هيف هبلع نامض الو

 ( 3 ناطخت ىبا بانك نمو

 بقاعيو ىكوي ميدأ نم ناك ولو بارشلا ىلع عامتجالا ركني اممو
 : بحلاب هلهآ

 “ررغيب ناك هنآ زيزعلا دبع نب ناميلس نع بوبحم نب دمحم ركذ دتو

 ٠ تومرضح ماما وهو ذيبنلا بارش ىلع
. 

 ٠ . تامامحلاب ةفورعملا عضاوملا .نودهاعتي مهانكردأ دتو

 ركنأ هحير وآ بارشلا نم رييغتلا مهيف لاهجلا دجو اذاو
 » اوسبحو مهيلع

 ناك 2 اوسي بقوع ركسلا نم لايخلا نياب انا ركس دجو نمو

.٠ ديبعلا وآ رارحألا



_ ١٩٣ _ 

 دجو نم سبحي ال هنآ ىراوحلا ىبآ نع د۔جو هنأ : لاق نم لاقو

 ٠ رييغت هيق نكم مل اذا ذيينلا ةحئار هيغ

 سبح هنآ هللا همحر ديعس ني . دشا ر مامال ١ نع ةقثملا انل ظفحو

 ٠ كلذ نع لسف رييغت الب ذيبنلا ةحئار ىلع رمعملا ابأ

( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _- ١٢ م)



:١٩٤ 

 باب

 ق

 حونلا
 : ناطحت ىبأ باتك نم

 نب دمحمو وه هنأ دمحم نب ديعس ىنربخأو حونلا ركني اممو
 نابواجتي اهتبحاص اهيلع ذخأتو ةآرملا لوقت نأ حونلا امنا الاق بوبحم
 ٠ حونلا كلذف كلذل

 نوبرضي مهرن ملو ىتوملا ىلع خارصلا نوركني نيملسملا انيأر دقو
 . نوسيبحي الو

 زيزعلا دبع نب ناميلس تومرضح ماما نأ بوبحم نب دمحم ىنربخآو
 ٠ رارحألا ءاسننلا خارصلا ىلع سبحب ناك

 رامزم توص ةرخآلاو ايندلا ف نانوعلم ناتوص ليق دقو : هريغ نمو
 ٠ ةيبصم دنع هنم توصو همغن دنع

 ه هوركم هناف ةحكئانل .و ةيكايل ١ مم دعتي نأ ىغبنب سيل اول اتتو

 ملسو هيلع هلل ا ىلص ىبنلا نأل ةيكابلا نع لسو روز هنأ : لاقيو

 ٠ ةعمتسحملاو ةحئانلا نعل هنأ هنع ىوري

 . عامتسالاب ةذذلتملا ىه ةعمتسملا نآ نيملسملا نم : لاق نم لاتقو

لتق امل هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا :نأ دجويو : هريغ نمو



. ١٩٥ 

 راصنألا ءاستب رمف « هل ىكاوب ال مويلا ةزمح نكل » .لاق ةزمح همع

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مع نيكي
 ٠ زئانجلا ءاسنلا عبتت نآ هركبو

 ةزانج عبتت ةآرما ىأر هنآ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ٠ اهدرب رمآف

 ٠ زئانجلا عابتا نع انيهن : تلاق ةيطع مآ نعو

 ؟ ةحئان وأ ةحئاص برض نمعو

 رمع عمس ىنوت امل ديلولا نب دلاخ نأ انغلبو هيلع ءىش ال : لاق

 ٠ هتيبب ق ح ونل ١

 ةلاخ ةنوميم تناكو نينمؤملا مآ ىلع لخدا سابع نبال رمع لاقف

 ٠ اهتيب باب اهيلع دسي نآ رمأف ديلولا نب دلاخ

 نمبرضي رمع ماقف ةدحاو ةدحاو "ىلع نهجرخآ : سابع نبال لاقو

 ٠ نهنم ةدحاو رامخ طقسىف ةردلاي

 ٠ اهل ةرمخ ال هنا رمع هل لاقف اهرامخ طتس سابع نبا : لاق

 با ويألاب اورهآ ةزانج تناك اذا اوناك دوعسم نبا باحصآ نآ انغلدو

. ءاسنلا ىلع تتقلغف



 ن ١٦٩٦

 تيملا لهآ ىلا لسري تومرضحب مامالا نأ مراضحلا ىنربخأو

 ىق رذنملا نب ريصبو بوبحم نب دمحم نع حبسملا نب دمحم لاق
 بوبحم نب دمحم ملكتف ةيكاب رعشلا نم تيبب تلثمتف ةيكاب تماقف ةزانج
 ٠ رذنملا نب ريشبو

 اهايا كيفكأ ,انآ ددم نب ثراو لاقف هسفنب ريشب اهيلا ماقف
٠ اهدرط ق



._ ١٩٧ 

 باب

 ق

 راكذالا

 فورعملاب رمألا هلمحت ةلمحلو : لاق بوبحم نب دمحم نب ريشب نع

 اهنم ةفاكلا و رادتم ةفاكلا ىلع بجي ام قرتفي ماسقأ ركذملا نع ىهنلاو

 ٠ ةماعلا نود مهئارمآو لدعلا ةمئأ ىلع بجي ام

 ٠ هللا باقعب فيوختلاو ةظعوملاب ةمئألا نود ةماعلل كلذ سيلو

 هناف مهرمأي مل .وآ ةمئالا هي مه رمآ ام كلذ نم ةفاكلا ىلع ام امآف

 باصتغاو ث مهنادلوو مهمرحو مهسفنأ ىف مهل نيملاظلا نم نيثيغتسملا ةثاغا
 ٠ مهيل اظ نييو مهنيب اولوحي ىتح مهلبس قاحلو مهلا ومآ

 مهناطلس ىلا ه۔يف سانلا مكاحتي ام ليبس ىلع نكب مل ام كلذف
 ٠ مهنم ىواعدلاب مهئامقف ىلا هنيف اوعادتيو

 راكنالا نم مهل لاهجلا نودب مهملظ نع مهل اوليحتسسي مل ناف

 مهورضحي مهتالاوم مهئارمأ نم دحاو وأ لدع ةمئآ مهيف ناكو مهيلع
 مهؤارمأ وأ ةمئألا ىليو مهرمأل كلذ ف اوضمي ىتح مهيلا كلذ اوعفر
 ٠ لدعلا ىف هنوتتحتسي.أال امب مهباقع

 ! وعنتمي ملو مهترضحب ء| رملا و ةمئأل ١ نم د_حآ نكي مل ناو

٠ مهل كلذ ناك مهلاجب الا مهملظ نع مهل



 س ١٩٨

 اك مهيف كلذل مهتدواعم اونمآي ملو مهايا مهربخي اوعنتما ناو

 ٠ لدعلا ةمئأ هدلع

 ٠ ةالصلا لهآ ةفاك مزلي هانفصو ىذلا راكنا نم برشلا اذه و

 نولخاد عيمجلا نأل مهنم ملاظلا ناطلسلاب مهيلع ه ةناعتسالا زئاجو

 نكي ملو هريغب كلذ عنم ىلا ليبنلا دجوب مل ام مهل هب ماعلا رمألا ق

 راكنا ا دهو ريكآ وأ هبلع هي ناعتسي ام لثمل كلذ ق ملظلا هنم افر اعتم

 .. بج و

 مومع نع هجرخي مل هنألاهب ناطلسلا نم دحأ رماي مل ناو
 انركذ امي ابجاو نامك ةنسلا نم نايب الو ةجح باتكلا تايآب هب رمألا
 ‘ ٠ ذه 4اعف مهلوقع ججح ق

 ىلع امناو هي مايقلاب نوصوصخم مهؤارمآو لدعلا ةصئأ امآ و

 . . مهناطلس ىلا هيف سانلا مكاحتي ام وحن وهف ةظعوملاب هراكنا ةيعرلا

 اوجرخي ىتح صعب ىلع مهضعب نم هل ىواعدلاب مهنيب نوملظتيو

 ٠. قيثولا سبحلا و و ضفيدأتلاب ضعبل مهضعب مزلي امم

 اصلاخ هب اودبعت اميف نيملاظ مهسفنأل هلعفي سانلا نوكي ام اضيأو

 ٠ مهيلع مهبر صرف نم كلذ وحنو مهتاكزو ميتدلصل مهتعاضاك مهل

٠ اهنع مهرجز ىتلا همراحم بوجوو



 سب ١٩٩ ۔

 مهئارمأو ةمئألا ىلع امم هوحنو بيرلا عضاوم ى اهب اهلهأل ةمهتلاو
 .هنم ةموتلا ىلا ىعدآو هنع مهل رجز وه 7 مهل باتعلاب مهيلع هراكنأ

 ٠ مهباقع ىف ةدايزلاب مهريغ هنع رجزيل

 هللا باتكب مهنم دح هيلع ناك نمم مهيلع هللا دودح ةماقا اضيأو"

 'تمثت ىذلا رارتالا نم جرخي مل ام هتفاو ام ةمرحب لهجلا هنم هتريب ال

 قوقحلا رارقالا لهأل نأل اهنم لزنأ امب رفكلاو .اهل راكنالا ىلا ماكحألا 4 هب

 ٠ هبق دودحلاو . هج

 رئاس راكنا مهيلعو مهئارمأ وأ مهنم لدعلا ةمئأ الا.اهب موقي الو . ;
 ةمغنلا دنع ضيملا وأ ةبيصملا ىلع ةنرلاو ةحئانلا حون وحن تاركنملا

 لهأ ذخأ وحنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذل ىهنلاب

 ترجو اهب نوملسملا مهباثأ ىتلا ةبهلاو ىزلا نم هنوكرتي امب ةمذلا

 م : مهيف ةنسلا هب

 مهيسشثمو ءاليخلاو ةنسلاو لهجلا لهآ تانهلو مهرب نع ىهنلا كلذكو

 ى رظنلاو مهروهظ ىلعا قرف الب ؛ روعشلاو مهمادقأ ىلع ' رازألا ءاجرا

 لاجرلا هيبشتو مهئاحل صتو :و مهبراوش ةلاطاو مههوجوو مهتيفقآ

 ٠ مهيزو, مهسابلو مهتائيه :ف لاجرلاب ءاسنلاو ءاسنلاب

 عيبو ء ءاسنل ١ ا نايتا لثم مهنيب ا اميف نيملسملا نيب حيسف وه امو

٠ مُيَترط ىلغ مهت اوا ق ةذنينكلا



 مهتاع انصو مهعلس ف شغلاو مهندم ق حالسلل ء اهفسل أ لمح اضيأو

 ٠ اهل فيفطتلاو مهنيزاومو مهليياكمو

 عيبو مهعويي ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج امو
 سرغو مهضرأ دودحو مهتيدوأ ق مهنيب ررذضل هيف امو اهيف اهيف بوصخغلا

 ٠ مهنيب ررضلا هيف ام لكو مهباودو مهلزانمو مهرجسثو مهلخن

 ٠ » رارض الو مالسال ق ررض ال « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 ىذألا دلوتي امو ميهلاعفآو مهلاوتآب ضعب مهضعبل ىذألا كلذكو
 اهوج ةيطغتو نيملسملا قرط ف اهعارشاؤ فينكلا حئاور لثم هنع

 . :اهيف كلسلا ثيعوتو

 ٠ نيملسملا ضرأ ىلا ريزانخلا و رمخلا ق بجي ام كلذكو

 :لهآ ىلا مهضرأ نم تاملسملاو عاركلاو حالسلا نم لمحي امو

 ٠ نيبكرملا نم مهبزح

 كاكتحا عفم نم ةماع نيملسملل احالصا رمألا ولوآو ةمئألا ١ ٥ رب امو

 ٠ مهنم اهيلا ةجاحلا دنع اهلمحو ةمعطألا

 هنع مهرج لهآ ةكوش رسكو مهتلود زيزعتب نيملسملل دوعي امو
 ٠ مهل كلذ عسورمف

عدبلاو سئانكلا نم ثدح ام راكناو مهتعيرش ف عدبلا ءافطا مهيلعو



. ٢٠١ 

 اهب اهلهآ باقعو تاركنملا . نم كلذ وحنو مهضرآ ق ناربيلا تويبو

 ٠ اهنع هب نورجدزي

 مدع عم نيملسملا ساانلا ما وع ىلعو اهنم ةموتلا ىلا مهنوعديو

 ٠ ةنسحلا ةظعولملاب كلذ نم مهل رهظ ام راكنا مهئا رمأو مهتمأ

 وحن كلذ نم مهل ملظو نيملسملل ىذآ تاركنملا نم ناك ام امآف

 “ ` .. ليبسلا ءاوس ىلا بهاذملا لهأ ةيلا نوعدي ام

 برضو ناديعلاو ريبانطلا برضو ءانغلا نم هب ىهلتي ام وحنو
 ٠ مهقاوسأو مهدجاسمو مهقرط ق ريمازملا

 . مهل ىذآ وه امم مهيلع اهيف ثدحي ام اضيأو

 مهضعبب اهيف روجفلاو مهلزانم ف هيلع بارشلا لهأ عامتجا كلذكو

 ذ ٠. ضعب ميضعبل مهنم ملظا كلذ نأل ضعب

 مهلزانم ق مهيلع موجملاو هكرت ىلع مهل ربجلاب كلذ راكنااو

 ٠ ةظعوملا نم انفضو امب كلذ نع اورجدزي ىتح هراكناب

 ىلع ال مهسبح مهل زاج هنع مهسبحب الأ كلذ نم اوعنتمي مل ناف
 ٠ مهل باتعلا ةهج

 مهيلع هراكناو مهل ظعولاق .نيملسملا ىذأب تا زكنملا نم لصتي:ام امف

 ٠ مهتمأ مدع مم

كلذ راكنا اهل ناكو مهيلا كلذ عفر ءا رمألاو ةمكثخلا هرضح اذاف



 _ ٢ ٠ ٢ [ ۔= .

 .نع اهلاطباو مهيهالم رسكو مهل باتعلاو مهيلع موجهلا نم هاري امب
 ٠ هانفصو ىذلا ىذألا كلذ ق نكي مل ناو اهنم هب نوهلتي ام لاح

 ٠ اهماما مدع عم .اهب مهل ىذألا عم ىهالملا هذه رسك اضيأ ةيعرللو

 ٠ مهبارش ىف مارحلا بص كلذكو

 تاركنملا نم دحأ برض اهثارمآ, ىأر ريعب اج راكنا ق ةيعرلل سيلو

 ٠ 7 الا هانفصو ىذلا ركنملا ق عنتمي مل ام الا

 ٠ مهل رح ز وهف ني رمركذم ١ ل اتنب هلع ٥ ر . اك ا بجي امب عنتمم ١ لكو

 رازالا ضرأ نم ءاهفسلاو لهجلا لهأ تائيمل. مكاحلا ركني اممو

 . ضرألا ىلع لاجرلا نم

 ءاسنلاب .ا نيتناخملا راهظاو روهظلا لع روحتلا ةلاطا عنميو

 ٠ نهسابلو نمهتآيه ىف

 ٠ لاجرلا تائيهب هيبشتلا ءاسنلا .ىلع مرحيو

 ىف وهللا ةلآ راهظاو جالسللا ‘ لمح نم ءاهفسلا و لاهجلا عنمو

 . نيراكسلا بارشلا عيبو فدلاو لبطلا لثم نيملسملا قاوسأ

 ٠ مقاوسآ ىف عابت وأ نيملسملا دالب ىنلا بلجت نآارمخلا عنمو .

هربنغو ٠١ ِ . . ٠
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 نوكت الو حيراوقلا مطقو ىصاونلا ذج نم هبشلا نم مهمزلي ام كرتو
 فكألا ىلع بوكرلاو رانزلا وهو حيباسكلا زجو نيملسملا فافخأك ةغباس

 كلذب قولحلا ىلع مئامعلا روك درو روعشلا قرفو لاعنلا كارسث بلقو

 ( ٠ ةنسلا تءاج

 روعشلا نم انركذ امو ةمذلا لهآ ىلع نوريغي نيملسملا انيآرو

 ٠ اهريغو

 ء ناسغ دهع ىف لضفلا باتك نم ركذ امم ناطحق ىبآ باتك نمو

 نوفرعيب ال مهناف ةمذلا لهآ ىنعي نيملسملا نم مهريغ نم هب نوفرعي نيذلاو

 ىقب ام اوبلطيو مهيصا ون اوصقي نأ نورمؤي نكلو نوميقي الو مه راعشأ

 ٠ ىراطلا مهفرعي ىتح رعشلا نم

 ه انحب الو داو س مهسوؤر نونصحمي الو

 مهنوطب ىلع نيمامهلا نوطبريو ءاحللا ىلع مئامعلا نودري الو
 ١ .. مهلعن كرش نوبلقيو

 ٠ نيبعكلا ىلا حراوفلاو كرشلا فارطآ نوعطنتيو دا دحي نودحتي الو

 ٠. جورسلا ىلع نوبكري الو كلذ قوف نوعفري الو

 نيملسملا نومحازي الو فكألا ىلع نوبكري امناو بكرم مهل نوكي الو .. ٠
 >', ! , .. ٠ مهسلاجم ق

٠ نيملسملا . تاوصأ ىلع .مهتا وصآ. ,ولعت .الو



- ٢٠٤ _ 

 .قولحلا ىلع مئامعلا بوكرو روعسثلا قرفو دجاملا نولخدي الو

 ٠ ةنسلا تءاج ك'ذم

 روعسثلا نم انركذ ام ةمذلا لهأ ىلع نوريغي نيملسملا انيأرو

7. 

 ىتح اهب نرهشي ةمالع نهسؤر ىلع نلعجيو نقطني الف ءاسنلا امآ
 ٠ ةمذلا لهأ نم نهنأ ملعي

 .كلذم نفرعيل ارج وأ ءا:دوس ةقرخ ع ادرلا قوف نهسؤر يلع نبصعبو

 . نيتائيهو تاملسملا ىز نم

 .ةرهدلاف فوفدلا برض مهلزانم ف نوكي ةمذلا لهأ نعو : هريغ نمو

 ٠ بصقلاو

 ؟ مهلز انم مهيلع لخدتن له

 ,دالب . ق ما ١ اورهظي نأ ةمذلا لهأل سيلف ثفصو ا_هم ىلعف

 ٠ نيملسملا

 ةرهدلاو فوفدلا رسكو مهلزانم ىف مهيلع لخديو كلذ نع اوهنيو

 ٠ ءانغلا اهيلع ناك ا.ذا ةبصقلا و

 2 نم د_حأ مهعم ناكو ءانغ اهيلع نكي مل ولو ريمازملا رسكتو

 ٠ مهدحو ا؛وناك وآ مالسالا

۔ هراهظا نم نوعنميو نيملسملا رايد ق رمخلا بارش مهيلع ركنيو



 ۔ ٢٠٥

 باب

 : ناطحق ىبأ بانك نم ..

 كلذ نام لاجرلاو ءاسنلا نم بيرلا ةالولا اهركني ىتلا بيرلا نمو
 ٠ مهيلا عفر اذا هراكنا مهيلع امم

 حضاوملا ق ءاسنلا نم ةيبرملا عم لاجرلا نم بيرلا دجو اذأو

 . سبحلاب ابقوغو !اوذخأ ةيبرلا اهيف نكمي ىتلا

 ٠ لوطأ امهتبوقع تناك امهدحأ وأ اداع ناف

 لنتآ دود_دلا هي مزلي ام ام حصي ا ام نود امب نانسامتي ادجو ناو .

 ٠ هسبح لطأ و ٥ ديق

 نأ سأب الف كلذ اهيلا بوسنم ةآرما تناك اذا ءاسنلا كلذكو

 ٠ نذاب الا اهلزنم اهيلغ اولخدي نآ ريغ نم اهعضوم اودهاعتي

 ساانلا هوجوو نيملسملا دالوآ نم ةآرملا تناك ذا اوناك دقو

 ٠ لاجرلاب نوذخؤيو اهينوتتلطبو اهنورتسي

 كلذ ىف ىدامت اذا هنأ الا هيآرب جرخي نأ الا دحأ انم سيلو

٠ ةآرما أ ناك الجر ةبوقعلا مهيلع تلبطآ



 -ےہ . ٢٥٠٦

 . مهيلع ركنأ كلذب اوفرع اذا لاجرلا نم نيثانخلا كلذكو

 همزلت بيرلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجلاب نيمهتملا كلذكو
 ٠ ةأرما وأ ناك الجر هلثم ف كلذ دجو وأ كلذب ففرع ١ ذا ةبوقعلا

 هلزنم ق ساانلا تاقرس رتسيو صوصللا ىوؤب هنآ فرع نمو

 سبحلاب بتوع هيلع ناطلسلا مدقت دعب ةرم دعب ةرم هيلع كلذ نيبتسي

 ٠ ىمتني ىتح

 . مهتملا ىلع ام هيلع ناك هدي ف ةقرسلا تدجو نمو

 ىلع ركني امك نميلع ركنأ بارشلا ىلع نعمتجي ءاسن ناك ناو

 ٠ لاجرلا

 ىف دجوف كلذ نم ببس هيلع نابو نايبصلاب مهتب لجر ناك ناو

 هيلع ركنا كلذب مهتم ىبص وأ ةسفن عنمي ال ىبط غم ةبير عضوم
 . ء سبحلاب بقوعو

 نهوب ال ىذلا ببرلا . لهأ نم ءاسن وأ الاجر وأ. الجر نآ حص اذاو

 ؟ لزنم ىف مهنم هيلع كلذ

 لخدن انا .اولاق الاو اؤنذأ ناف مهيلع نذؤتسا ةقث كلذب ربخآ اذا

 ٠ مهيلع اولخدو

٠ نذاب ال ١ ى رأ الف ةنتث لوتب كلذ حصن ن اف



.. ٢٠٧ 

 ٠ كلذك مهيلع لخد مهيلع

 . نذاب الا مهيلع لخدي الف حصي مل ناو

 مهيلع لخد ال ١ و ١ ونذأ ناف مهيلع نذآتسي بوبحم ني دمحم لاتو

 ٠ نذا ريغب

 ٠ نذاب الا مهيلع لخدي الف مارح هنأ اونقيتسي مل نا

 كئلواخ ركنملا راكنالا دحتي نمم ابلهنونتأي نيذلا .بيرلا .دسثأ نمو . ٠

 . ٠ ةبوقعلاب قحأ مهو ىهن وأ رمأ :ةيعرلا ىلع مهل نوكي:نأ نم نودعبي

 هللا نملا » لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لونسر. نجع ءاج :دقو . ..

 « هل نيبكارلا هل نيلعافلا .ركنملا نع نيهانلا هل نيكراتلا فورعملاب نيرمآلا
 ١ . . ا { ¡' . .:, !ا... ' .., ا... ث .؛. :!.. ٠ ىضقنا

 بوبحم ني . .دمحم . مالك نم وه و كالم ني . تبلصجإ أ ا مامالا . ١ .باتك نمو ٢

 ائيسث ١ اوعيبت ال و. هلل ١ اوقتت نآ هب مكيصوأ اممو ى رطقس لهآ ق هتريس .ف

 ٠ ذيبنلا ١ وير ثنالو ى رطقسب ةحلسال ١ نم

 ٠ اضعب مكضعب نمتشي ثي الو ايلاخ ةآرماو مكنم .دحآ ثدحتي الو

 ه بذك الو لزه الؤ نل الو وهل مكسلاجم نم ءىش اف نوكي الو
 ن لمش ني دعسو 5 .ح .دلغع نين دمحم نع . .امثا هنلع امترفظ نمف : :

اهثدحي ةأرماب الخ و امارح أاذيبن برش هنأ امكباحصآ نم .امكعم حص وآ



 ص . ٨ ٥ ٢ ` __

 دحأ ىذآ .وأ :نوملسملاو هللا ههركي امم ءىش وأ ءانغلاو بعللاو وهللاب
 بردلا ضرآ ق احالس عاب وأ مه ددع ال ١ مهنم نو وكي وآ نيملسملا نم ا ,.

 تاقفنلا عطثو مكركسنغ نم منجارخاو مهبحص عطق ق امكل تنذأ دتف

 م مهنع مادألاو

 ب اترم الا مهنم نوضيبقيف نيملسمل اا ةحلسأ نم ءىش هدنع ناك نمو

 . . مهنم

 هيلع اودرو هترثع اوليقآو هتبوت اولبقاف هنم بوبحب هبر رفغتساو

 ٠٠ هللا ءانش نا انيلا نوعجريو هللاا مكلاسي نأ نم ىلا هقزرو هتقفن

 ءاسن وآ لاجر نم ةالصلا لهآ نم ١ ئرطق لمهأ نم دا رأ نمو

 لام نم مهيلع اوقفنا.و مكنلومخ ق مهولمخاف مهدالب ىنلا اوجرخي نآ

 ٠ هللا ءاش نا نيملسملا دالب ىلا اولصي ىتح هللا

 ىلا مهولمحاق نيملسمل ناوعأو ةارشلا دالوأ نم كلانه ناك نمو

 اننيب اننيب برصلا محالت دعب مهل حلصب ال اراد كلت ناف نيملسملا دالب
 ٠ ىضقنا ٠ مهنيبو

 نمم لبقتب ال ثدحملا ناكو قيرطلا ف لجر ثدحأ اذا : ليتو
 ٠ هيقنت ال تنك ا.ذا راكنالا مدي الف هيلع ركنا

 مهبذعم وآ مهكلهم هللا اموق نوظعت مل ) : هباتك ىف ىلاعت هللا لاق دقو

` ٠. ( نوقتي مهلعلو مكبر ىلا ةرذغم اولات اديدش اباذع



 ب ٢٠٨٩

 عنتما ١ ذا برضلا و سبحلاب بدؤي نأ مكاحللو : دمحم وبآ لاق

 ٠. هيلع رداق ؤهو قحلا نحن
 م

 اركنم مكنم ىأر نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امك

 فعضأ كلذو هبلقبف ردقي مل ناو هناسلبف ردقي مل ناف هديب هريغيلف

 ٠ ٠. ٠ هريغ دب نم طسبأ مامالا ديو ({[ ناهيال ا

 ذثم ىهالملا لهأ نمم بيرلا باخصأ ناك اذا :رثؤملا يأ لاقأ
 ملو مهنم كلذ رهظي نآ داكي وأ روجفلاب نيمهتملاو نيباعللاو نيثناملا
 سأب الق ةيرقلا ف داسفلا نورهظي دارط مه اناو دلبلا :لهآ نم اونوكف

 . . ٠٠ نورغاص مهو اهنم اوغتي نأ

 هراكنا بحيل ركنم نوكي نايبصلا بعل ف لوت ام : ليق هريغ نم
 ؟ ال مآ غلابلا نم نوكي امك

 ... : كلذ ىف فلتخي : لاق

 , .حابم يغ عقو هنأل كلذ بحي ال : لاتب نم لاقف
 دقو دايز نب , ناورمو سابعلا ىلا بوبحم ني دمحم بلوج نمو

 : مهيلا هباتك ىف ناكو امهيلاو هيلا بتكف

 ىلا بتكي 9 مامالا ىلا اضيأ تيثجك. دمف ءاسنلاو هيرقلا لهآ امآو

 ٠ نذاب الا سانلا تويب اولخدي ال ن 1 ىبآ ني دمحم

( ٢ ج يراوحلا نب لضفلا عماج ١٤ م )



_ ٢١٠ 

 مهنيد ق هباحصأ نم حالصلا لهأ الا اهولخدي الف اونذأ ناف

 ٠ نوجرخي مث لاجرلا نم نيمهتملا نوبلطيف

 رسحت الو مهيلع لوخدلا الو ءاسنلا جيورتل نوضرعي الو

 [ .٠ ١ مههوجو

 ٠ هثادحأ هفرعي مامالا ىلا بتكي ىتح سانلا برضي ال نأ هرمأيو

 ىري امب هيلا بتاكلا مامالا ناكو .ريزعت مهنم دحأ ىلع بجو ناف

 رابدآ ىلع الو اصعلاب نوكي الو روهظلا ىف طوسلاب كلذ نوكيو ريزعتلا ف

 ٠ ديبعلا رابدأ ىلع برضي امناو رارحألا برعلا

 : ةلاسم ج

 . بايثلا رصقي راصق هل راج ىلع عفر لجر نع هتلاس

 ٠ هاذأ هنع فرصي نأ بلطو هترصقمب هيذؤي هنا : هل لاقو

 ؟ هبرت نم ةرصقملا توص فرصب هيلع مكحي له

 عضوم ا كلذ ىف هل قيس دق نكي ملو اذه هيلع اثدحم ناك نا : لاق

 ٠ كلذب ةجح

 ه كلذ فرص هل ناك ىذأ كلذ ىف هيلع نل لودعلا ىأر اذا

٠ ةيذألا الو ررضلا توبث زوجي الو



 س ٢١١

 نأ عنمي مل لو دعل ١ رظن ف ةرضم الو ى ذأ كلذ ق نكي مل ن و

 . ٠ هل حابم وه عضوم ىف وآ هكلم ق ءاش ام لعفي

 ىذألا ىكتشاو هلزنم نم بيرق جاسن ناك نا كلذكو : هل تلت

 ؟ راصقلا لثم جاسنلا كلذ هنع فرصي له

 ٠ كلذ ف لوتلا ىضم دق : لاق

» دمع ناركسلا ةيانج : رثؤملا وبآ لاق



 ميحرلا نمحلا هللل مسب

 نب ديعش رمأ ىف ركذو تومرضح لهآ ىلا ىراوحلا بأ ةريس نمو
 ٠ ٠ كلذ ناك فيكو دايز

 نم ثأدحألا له ىلا ادئاق ثُنبأ دايز نب ديعس نأ انغلب ىذلاف
 : ه ناك. دق .ام.هنيبو مهنيب ناك مهيلا لصو املف : ف قرشلا

 انغلبف .اهه رامد . ا رآو مه دالب .لع . ىلوتسپاف مهيلع ديعس رهظ املف

 نآ لوسرلل درعس ل اتثو رباج ىبأ نيم ىسوم ىل ١ الوسر لسرأ هنأ

 ٠ وحن ىني لخن عطت ديعس نآ رباج ىبأ نب ىسومل لوقت

 عطقي دايز نب ديعس نآ هل لانق رباج ىبأ نب ىسوم ىلاا لصو املغ
 ٠ وحن ىنب لخن

 . نيقسافلا ىزخيلو هللا نذابغ اهلوصأ ىلع ةمئاق

 نيب ىسوم لات امي هربخأو دايز نيب ديعس ىلا لوسرلا عجر املف

 ٠ لزانملا مدهو لخنلا عطق ىلع دابز نب درعس لبقأ رياج ىبآ

 ٠ رباج ىبآ نب ىسوم لوقو دايز نب ديعس ربخ نم انغلب ىذلا اذهف

 ء ٥ ولآس >قو هللا همحر رونأ ني لئا و لوق انغلب اميق كلذ قو

٠ دسفأو قرحآو لتقت دقو داهز نب ديعس ثا دحأ



_ ٢١٣ _ 

 وهف نيملسملا نم لتق نمم ديعس لتق ام امآ انغلب اميف لئاو لاقف

 + { تقل م اب قيقح

 ةعتمألا و لزانمل ١ نم قرحأ امو لتقل ١ قحتسي ال نمم لتقت نم امآو

 ٠ نيملسملا لام تيي ق عيض ام ناك لدع ماما هثعم ىذلا ن ,اك ناو

 باحصأ نم قرحأ نم دايز نب ديعس قرحأ نم امأف : لانت هنآ انغليف

 ٠ الهأ كلذل ناكل رانلا ىف ىقلأ ولف دشار

 كلذ ناك لدع ماما هثعب ىذلا ناك ولف قرحت ال نمم قرح نم امآو
 ٠ نيملسملا لام تيب ق

 انظفح نمع كلذ انظفحو دايز نب ديعس ربخ نم انظفح ام اذهف
 ٠ كلذ ىلع نينومآملا نيملسملا نم

 مل هنأ ثعك ني ثراو هيف لاق ىذلا مداقلا رمآ نع 5" ركذو

 نامز ىف قارعلا نم مدق اجل رفعج نب ىسيع ربخ نع انغلب ىذلاف .

 هيلع نيملسملا رهظأف هلما همزه رفعج نب ىسيع نآ انغلبف بعك نب ثراو
 ىف هوسبحو اريسأ رفعج نب ىسيع ذخآو هباحص نم لتت نم لتقو

 ٠ ١ راحص نجس

 : املق رقعج نب ىسبع ةبراحم ىلا ب بعك نب ثرا .و بي ش

٠ ىوزن ركسع 7 بعك نب ثراو 7



_ ٢١٤ 

 نجسلا ف رفعج نب ىسيع نأ هغلب ىوزن ىلا غلب املف ٠

 ٠ لقيلف لوق هعم ناك نمف ىسيع لتاق ىنا سانلا

 ٠ ملكتف ماق نيملسمل ا ءاهقف نم ناكو ةريزع ني ىلع نأ انغليق

 ٠ ) كل عساوف هلتتتن مل ناو كل عس اوف هنلنتت نا « انغلب اميغ لاتف

 ٠ سبحلا ىف هكرنو هلتتت نع مامالا كسمأف

 مهنم الجر نأ انغلبو نيملسملا نم اموق نأ انغليف كلذ دعب ناك املف

 هلعلو نيملسملا لضافأ نم ناكو هللا همحر زيزعلا دبع نب ىيحي هل لاقي
 ٠ نامضي هنامز ىف لضفلا ف دحأ هيلع مدقت دق نكم مل

 . تومرضحب ناميلس نب زيزعلا دبع ركذ هباش نامضب هركذ لعلو

 راحص ىلا اوتأ ىتح مامالا ملعي ال ثيح نم اوقلطنا مهنأ انغلبف

 ثيح نم نجسلا فق هولتقف رفعج نب ىسيع ىلع نجسلا اوروستو ليللا ىف
 نم منهذالب ىنلا موقلا فرصناو انغلب اميف مامالا الو ىلاولا ملعي ال

 . رفعج نب ىسيع ربخ نم انظفح ىذلا اذهف

 براتت ىق نآ لوقي ناك هنأ هللا همحر رذنملا نب ريشي نع انغلبو

 نب ىسيع ربخ نم انظفح ىذلا اذهغ رانلا مسي مل رفعج نب ىسيع لتاق
٠ كلذ ىلع نينومأمل ١ ملعلا لهأ نع رغعج



 ب ٢١٥

 لتقت وآ لتق اذا نيملسملا ماما نأ نيملسملا لوق نم انظفح ىذلاو
 ةيرس تلتق وأ ةريسم ىف نيملسملا دئاق لتق ول هتيالو ف نيملسنلا ىلوأو
 ٠ مهئايلوآ نود نيملسملل مهئامدو نيملسملل

 ةليغ ىف هيلع اوردق ام فيك مهلتق نم اولتقي نأ نيملسمللو

 ٠ ةليغ ريغ وأ

 لئاوأ نم ىضم ميغ ةفورعم ةمئاق نيملسملا راثآ كلذ فو
 ٠ نيملس ١

 ٠ مكيلا لصي نأ لبق باتكلا عايض ةفاخم .اهركذ هركأ ىناو

 ٠ ىلاعت هللا ءاسث ناا مكيلع بهذي ال امم اذه نأ وجرأو

 ٠ نيملسملا لاوقأ نم انظفح امم اذهو

 ؟ هلتق ناك فيكو رقصلا نب ىلع متلأسو

 ىلع نيملسملا عياب دق ناك ةدئاز نب دمحم رتصلا نأ انغلبي ىذلاق

 ٠ حالسلاو لاملام نيملسملا ناعآو ىنادنلجلا رظنلا نب دشار

 هللاا رهظأو هتمعن ريغو قسافلا رظنلا نب دشار كلم هللا لازآ املف

 قرشلا لهآ نم موق جرخ نأ كلذ دعب ناك املف مهتملكو نيملسملا ةوعد

 ٠ نيملسملا ىلع ةاغب ساانلا نم هريغو هانه ىنب نم

ةاغبلا عم دياز نب دمحم نب رقصلا اخأ نآ نيملسملا ىلا ىقلأو



_ ٢١٦ 

 لوتي نم لاق رقصلا نأ انغلبخغ دمحم نب رقصلل كلذ اوركذ املف نيملسملا ىلع
 ٠ رادلا ىف هدنع ضيرم هاخأ نأ كلذ

 نب رقصلا خأ ىلع ققحت مهب نوملسملا رفظف ةاغبلا هللا مزه املف
 ٠ ةاغبلا عم ناك هنأ دياز نب دمحم

 مهيلع رتسأ امل ةنهادمل اب دمحم نيب رقصلا ا ومهتا كلذ دنعف

 + هيخأ رمأ نم

 مامالا ثعبف هللا همحر هللا دبع نب ناسغ ذئموي مامالا ناكو

 لئامس ىلع ىلاولا مويلا كلذ ف ناكو لئامنسب دمحم نب رقصلا ىلا ةيرس

 ىلا دمحم نب رقصلا حاضولا وبآ عفرف حاضولا وبآ هل لاقي لجر

 ٠ مامال

 نأ ةارثلا نم دمحم نب رقصلا ىلع ةفاخم هعم حاضولا وبآ جرخو

 ٠ هولتقي

 ٠ انغلب اميف ناسغ مامالا لبق نم ةارثلا تجرخو

 :وناك املق ةارشلا عم جرخ هللا ١ همحر ىلع نب ىسوم نأل انغلمو

 ةارشلا تقتلا احسلا دجن هل لاقي عضوم ف قيرطلا ضعب ف

 حاضولا ىبأ عم دمحم نب رقصلاو عضوملا كلذ ف حاضولا وباو

 ٠ انغلب اميف مهعم هللا همحر ىلع نم ىسومو

 دمحم نب رقصلا ةارنثلا نم موق ضرع اذا مهريس ف مه امنيبف

٠ قيرطلا ق نورئاس مهو هولتقف



 ا ٢١٧٧

 عنم ىلع ةردق هللا همحر ىلع ني ىسومل الو حاضولا ىبأل نكي ملو

 ٠ دمحم نب رقصلا ليق نم ةارشلا

 ٠ هسفن ىلع فاخ هللا همحر ىلع نيه ىسوم نأ انغليو

 ؟ ىلع نب ىسوم لاق امف ثيدحلا اذهب ىنثدح نمل تلقف

 . هولتقل اتيش لاق ولو هسفن ىلع فاخ ىلع نب ىسوم نا : لاتف

 لهآ نم انثدح نمع اذه انظفحق انغلب اميف رقصلا لتق ناك اذكهو
. .. ٠ كلذ ىلع نينومأملا ملعلا



 س ٢١٨

 باب

 ق

 بارشلاو وهللا

 لاجرلا نم نيغلابلا نم بعللاو وهللا ىلع عامتجالا ركني اممو

 ٠ لبطلاو ةرهدلاب ءاسنلاو

 هدحو ناك اذاو ءانغلاو ةعامجلا اهبلع ناك اذا ةبصقلا رسكتو

 ٠ ءأ.دىن وأ لاجر نم تاعامج الو ءانح الو وهل ااي هريغ هعم وأ

 ىلع ركنيو هدحو اهبحاص ناك ولو لاح لك ىلع رسكت ةرامزلاو

 ٠ اهبحاص

 مهنأل ءانغلاو وهللا ىلع ةعامجلا ىلع الا الف ةريبكلا ةبصقلا املو
 ٠ اهعامتسا اوزاجآ دق

 ٠ ىكبيو اهعمتسي هابأ ىأر هنأ حاضولا نب دايز ىنربخأو

 ءاله انكردأ انا الا مهترهد رسكيو دنملاو حيرلا بعل كلذكو

 . ةمئألاو ةالولا مم كلذ نم مهنوعنمي ال هباحصأو راطملا راحصب نيذلا

نب ناميلسو ىلع نب ىسوم دهع ىلع كلذ ىف مهبهذم ناك ام ملعأ هللاف



 س ٢١٧٩

 عم ىوزن ركسع ىف كلذ نولعفي اوناكو مهريغو ةبقع نب حاضولاو مكحلا

 ٠ رفيج نب انملا

 خايسشل نم ناكو ىنعملا ىراوحلا وبآ ركنآ دت : حبسملا نبا لاق

 هنيب ام دعابتو بضغو ركسعلا ق هبرضي نأ ىدنهلا ىلع رهدلا نيملسملا

 ٠ كلذ دعب رفيج نب انهملا' نيبو

 ناك ام نم روبنطلا رسكيو ءانغلا ىلع عامتجال ا بيرلا نمو : هنمو

 . قرحيو ناك عون ىآ نم هل الا ءىشل حلصي ال ىتلا وهللا ةلآ نم

 ءانغ اهيلع نوكي ال ىتح رسكي امنا ةبصقلا ىف ليقو : هريغ نمو
 نيغلابلا نم اهل بصتلا ىنعم جرخأ اذا داوقلا ضعب ق نيغلابلا نم

 ٠ انغ هيلع نكي مل وآ ١ ركنم ناك كل ذ ريغ ىل ١ وهلل ١ جرخم

 بعلي نكي مل ول هب بعلي ناك غلابلا دي نم رسكيو قرحي فدلاف : تلق
 ٠ هب

 .ه كلذ ليق دق : لاق

 . ٠ اهرسكيو مهيديأ نم لبطلا قرحي نايبصلاف : تلق

 ٠ ناك ام ثيح كلذ ليق دق : لاق

ىلع نوكي ةضفلاو هذلا امهيلع نوكت ةبصقلاو رهدلاف : تلق



_ ٢٢ . 

 دهعتي مل ام نامض هيلع نكي مل حابملا رسك ىلا دصقت اذا لاق
 ٠ هنعاضال

 هلك ركيم ١ نم اهريغ وآ ةضفغلا:و بهذلا ناك ناف تلت : هريغ نمو:

 ٠ ةضف وأ ايهذ

 ؟ هرسكي نأ هلأ

 ٠ ىل عقي اذكه لانت

 نكي مل ولو ناك ام د ثيح هرسك زوجي اضيآ نوكي فدلا نع لئسو

 ؟ ىبص وآ غلاب ام هب بعلب

 . زاج غلاب هب بعلي ناك اذا : لانت نم لاق

 ٠ كلذ زجي مل ىبص ناك ناو

 ٠ فدلا قرحيو ةرجلا رسكت : ليقو

 .... رهدلا كلذكو هتفد رسكتو : رثؤملا ويأ لاتو

 ريمازملاو فاقدلا برضي لجر نعو : هللا دبع ىبأ باوج نمو

 راه دلاو

 ؟ مهيلع كلذ ركني له

. بعل ريغ نم هب سأب الف بعل ريغ نم هدحو فدلا اماف



 ب ٢٢١

 ٠ هلهآ ىلع ركني بعللاو ءانغلا هعم ناك ناو

 . . { ٠ اضيآ اهريسكت ركنم.فافدألاو ريمازملاو

 .. ؟ كلذ نورسكي له : تلق

 رمألا يلوأ ىلا هنوعفرت نكلو مكل كلذ ىرأ الخ .ةيلع متردق نا :.لاق

 .... ٠ هيلع مهوبقاعبي ىتح

 مل ول بعل امهيلغ ناك نازسيكم ةزامزلاو.ة رهدلا نآ ليت دقو ::هريغ لاق : 8 9 ر

 . | ه , ...:! ه. : .. ٠... ي رسكن : 3 نم لاق . :

 .{ ٠ قرحي : لاق نم لاتقو

 هيلع نكي مل ولو دجو ام ثيح نم قرحي لات نم لاقو : هريغ نمو .
 .` ي . .. : .. .| -. ه . . د . 7 7

 .وا بعل هيط ناك بي : لات نم لتو . . ةلآ نم هنأل بعل هيلع نكي مل وأ بعل هيلع ناك ربكي : لاقت نم لاقو . .

 نأ رهدببلإ تومرضح لهأل زاج : بوبحم نب محم خيشلا لاقو
 ٠ نيملسملل ةمالع نوكي مه ركسع ق اوذختم

. عامتجالل ةمالع نوكيو



 _ _ ٢٢٢

 ٠ كلذ هابسثأو نيمئان ريغ مهنأ مهودع ملعيلو

 .. هب سأب ال لبطلا برض : بوبحم نب دمحم لاق

 ٠ هيلع ىذلا ميدألا قرحيف رهدلا امأو

 نم ليثامتلاو بهذلاو حابيدلا حالسلا ىلع عضي نآ ساب الو

 ٠ كلذب سأب ال ةضيبلا قوف ديدح

 ىكون لغشم وأ ند وأ هبرق ىف نكي مل ام بارشلا نم ركني ىذلاو

 ٠ ركنم وهف

 رقبلا دولج ريغ .نم ادحاو اماط ناك ام لغاسثملا نم زوجي ام امأ

 ٠ نأضلاو زعملا دولجو ريمحلا و لبالاو

 . جاجزلا الو عارقلاو بارجلا نم ءىش ف زوجي الو

 رسكي ةناف بارشلا هيف جاجزلاو عارقلاو بارجلا ف دجو امو
 ٠ جاجزلا الا

 نم اهبف ام قارهاو رضحلا رارجلا رسك نيملسملا ضعب هرك دقو

 ٠ بارشلا

 ٠ قرحي هناف ىكوب الو فوعضم أ لغاشم ١ كلذكو

 اهب مهل ىذألا عم ىهالملا هذه رسك اضيأ ةيعرللو ريشب نعو هنمو

٠ اهماما مدع مم



. ٢٢٣ 

 مهبارسث نم مارحلا بص كلذكو ٠

 اهب نيغلابلا ىملتل الا حلصي ال ىتلا ىهالملا عيبي نأ ركنملا نمو ٠

 اهنم هب ىملتي ام لاح ىلع اهلاطبا بحنو ٠

 امأف مييديآ نم رمخلا بص كلذكو ك ةالصلا لافطأ عم : تدجو ناو

 ١ ىضقن ٠

 هذه لثم باصل اذا ىراشلا نعو هللا ديع ىبا نعو : هريغ نمو

 قرميف هريغ ول حصفلاو ذيبنلا اهيفو ىنيصلاو قرحلا لثم اهريغو رارجلا

 ٠ اهرسكيو اهيف ام

 ؟ مارحلا نم تركذ امم بارش اهيف اودجو اذا مرغ كلذ نم هيلع له

 ه هيلع مرغ الف كلذب اهقحأ امو اهرسك ى اسأب ىرأ مل اهرسك ناف

 انل ةرجلا اولاقف هاشلا ىلا ةأرما وأ لجر ءاج نا تيأرأ تلقو
5 

 عم اهودجو امناو ال مآ مهل ىه ام ةارشلا ىردي الو ةتثب سيل وهو
 ؟ حبرلا

 نع كسميلف انملع ريغب تذخل :اولاقو ابارس اهيف اولمعيل مهيلا اهعفدي
٠ اهرسك



 س ٢٢٤.

 اوبلط نا نامضلا مهيلع ىوعدلا ه هذه ىلع اهرسك نا ا تيأ رأ : تلقو

 ؟ اهباحصأ كلذ

 اذا مرغلا اهرسك ىنلع :ىرأ ئناف لدنع ىدهاسثب مهل تحص نا
 اه وعفد ام هللاب مهناميا عم بارشلا اهيف لمعيل اهوعفدي مل مهنأ اوجتحا

 5 . : ٠: ! ..: .. ` . . .. ' . ‘ة. ٤ ٩ ! مث.. . ه بارشلا اهيف ١ ولمعيل مهيلا

 اهيفو مهيديأ ف ةرجلا .هذه ,تججو نيذلا جتحا نا: تيآ رآ .: ; تلقو . ;' .د

 ..ه نوبرشي مهودجي ملو الخ هولمع .امناو بارشب نسيل ا كلذ نآ بارشلا

 , ارش ا دنع حير مهيف دجو ةيعوألا كلت رسكت الو مهلوق لبتقيأ هل وا

 ؟ ١ هجوي و
١ . 7 ٠. - ٠ ٠ ٠ . 

 . : ..ا١ ه .:. : . :و ٨.٠٠. ؛.'. . ..
 ء . ٠١ ٠ ٠ . `.

 ٠ رسكت الو كلذ ئلع :نولوُمام م معن :لاقت : هريغ نفو ...
 خ -.. -

 نا اولاقف رارجلا كلن نم نويرشي مهب مترفظ نا تيأرأ :

 . و ب .. : ميب اذه

 . ..: لإ .؟ .برقلاو نايدلاو لغاشملا كلذكو : تلتقو '. ,> ه

 هيلع طبري هسأر هيلع سيلو لغاشملا نم هيلع ىكوي ال .اماف ..
 : ٠ هترحبي .سب الغ

 زينمحلاو رقبلاو لبالا دولج نم ناك امو ةعنصملا لغاشملا كلذكو

 ٠ اهقرحب سآاب الف

 منغلاو رقبلا دولج نم برقلاو نايدلاوا هيلع ىتوم اهيف ناك :ام امآو _

» اهنوقرحي نأ مهل سيلف



. ٢٢٥ 

 تاركنملا نم ةحئانلاو ةبدانلا نا : ليق دقو ٠

 تاركنملا نم سيلف ةيدانلا امأو ةحئانلا : لاق نم لانتو ٠

 امه:لع ناك اذا نارسكي ةرامزلاو ةرهدلا نأ ليق دق : هريغ نمو
 ٠ بعل

 ٠ رسكي بعللا هيلع ناك اذا فدلا امأو

 ٠ قرحي : لاقت نم لاقو

 ٠ رسكي : لاق نم لاتقو

 ؟ مهيلع ركني له لاجرلا نم كلذ نوغتبي نيذلا نعو

 . هبر رفغتسيو بوتي ىتح كلذ ىف بقوع ةيالو هل دحأ ناك ناف

 مهرمأ لطابلا عيبي نيملسملا نم دحآ هآرو ةيالو هل نكي مل نمو

 ٠ بعللاو لطابلا كرتو هللا ىوقتب

 ٠ روهدلا هذه نع هتلأسو ىراوحلا وبآ باوج

 ؟ اهب بعلي نآ الب رسكي لهو

 ٠ معن : لاق

: ( ٣ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٥ م)



_ ٢٢٦ 

 هب بعلت نل ااب رسكي ريجنصلا كلذكو ٠

 افد ىلزنم ف تيأر ىناف : لئاق هل لاق ٠

 . .؟ هرسكأ نأ ىل له

 كلذ كل معن : لاق ٠

 نيملسملا قوس ف فوفدلا عيب زوجي له : لئاق هل لاقو ٠

 كلذ زوجي ال : لاق ٠

 مهريغو لودطلاو رهدلا برض نم ناك ام : رثؤملا وبأ لاتو

 ٠ رسكي وهف

 مهريغو لوبطلاو رهدلا برض نم ناك ام : رثؤملا وبأ لاقو
 ٠ رسكي

 ٠ ىهالملا ىف ناك اذا ريغيو

 ٠ .هرسك ىلع مدقتي الو هلعغ بحتسي برحلا ةهج نم ناك ناو

 . هقرب خفني وأ .لوبطلا برض نم قحأ ريبكتلاو ليلهتلاو ميكحتلا و

 لجر عم ارهد :ىآرف راحص قوسي رم هنأ هبذكأ ال نم ىنثدح دتو

ُ .... ٠ . ٠ هرسكف



٢٢٧ 

 نبي دمحم لاقف بوبحم نب دمحم ىلا رهدلا بحاص هيلع عفرف . ...

 ٠ كلذ ريغب هيلع مكحي ملو بشخلا ةراسك هطعآ بوبحم

 . ناك هنآ نيملسملا تاقث نم هقث ناكو ديز نمي نسحلا ىتئدح : لاق

 باش ءاج ١ ذا ليللا ف ادوعت راجص .ىرق ضعب ق مكجلاإ نب ناميلس

 ٠ مهيلع ركنيل ةارشلا ضعب مانتف بيركلاب اوبضق مت مهنم . ابيرتت د دعتف

 ٠ اونع نآ ىلا اودعقف اودعقا مكحلا نب ناميلس مهل لانتف .

 . مهيلا اوموقف نآلا ناميلس مهل لانف

 رسكي لاق هنل بوبحم نع:ةرفض وبأ ىنربخأ : بوبحم نبدمحم لاق :ا
 ٠+ را.رجلا نم اهريغو رصحلا رارج نم ذيدناا هيف دجو ام

 ناك دق هنأ ريغ مادق رمخ هيف دجود مل ا أأ ءانالا تلت ٠ هريغ نمو

 هنف ٠

 ؟ رمخلا | لمعب نمل ناك اذا هرسك زوجي له

 مارحلا ىلع نوو وتنيب نيذلا مهنآ فورعم مهيأ نم ناك اذا : لات

 ٠ هنف نكي مل وأ مار ,حلا ذيبن هيف ناك اذا ىنعملا اذه ىلع كلذ زاج

 مدمجو فافقدألاو ريمازملا ٣ رهدلا نعو ىراو حلا ىبآ با وج نمو

 . ٠ .. ىهالملا

 ىلع زوجي ام عضوم ىف اهرسك ىلع تردق اذآ اهكرت كغسي :له ٠
؟ اهرسك



_ .٢٢٨ 

 اهكرت كعسي الف لوقلا نم رثألا هيف ءاجو انفصو ام ىلع امأف : لاق
 نأل كلذ ىلع تردق اذا اهرسك زوجي ام عضوم ىف اهرسك ىلع تردق اذا

 ٠ لدعلاو قحلاب الا اورمأي مل نيملسمل ١

 وه نم ىلعو تنقي نم ىلع دسي نأ ناطلسلل ىنغبني : دمحم وبآ لاق

 ٠ ةالصلا ىف ىديألا عفر نع نوهنيو هيجوتلا لبق مارحالا ةريبكت ربكي

 اوناك د۔ةو كلذ ف مهيلع دشي ناك ناورم ابأ نأ ىنغلب لاقو

 ٠ مهفالخ نم ائيش اورهظي نآ فالخلا لهأ ىلع نودشي

 هيعد ناك هعيش راحصب ناك هنأ ةبوثم نب دايز وبأ انربخأ لانتو

 ٠ مهيلع أ و دسب اون اك دقو مه رغصأ

 ناكو ىقب نمك هيف نوكي ناركاك هنأ لاقي ناك دمحم وبأ لاتو

 ٠ ةقدنزلا ىضرو لازتعالا رهظي

 ىلا هلحآو ناسغ ىلا هب ىتآ هبعت نآ حاضولا نب دابز انربخأ لاتو

 . لجألا ءاضقنا لبت تامف نامع نم جرخي نأ ىلع رهشأ ةعبرا

 . قيرطلا ق ةحاسكلا حرط نع سانلا عنمي نأ ناطلسلل ىغبنيو

 . :قيرطلا ىف مهتعتمأ اولعجي نأ سانلا عنميو

 مهريخ اذا نوكي نآ الا لاتقلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامالل سيلو

 ريغ وآ ةارش اوناك مهربجي نأ هل ناف ٥ودعب رفظ مهضهنتسا و مايقلا ىلع

ةارش ٠



_ ٢٢٩ 

 ؟ ضرف نيملسملا ىلع مايقلا نوكيأ امئاق مامالا ناك اذاف : هل تلق

 مهبرح نم بفصنلاك نوملسلا نوكي نآ الا اضرف نوكي ال : لاق

 اذا لاتقلا ىلع اوردق اذا ىراسشلا ريغو ىراسشلا ىلع اضرف لاتقلا نوكيف

 ٠ داهجلا نع هرذع هللا لزني نمم اوناك

 ٠ هللا هرذع نم الا فلختلا عسي ملف اضرغ داهجلا ناك اذاف

 هودعب رفظ لاتقلا ىلع مهربجأ ناك اذا هتيعر ربجي نآ ماماللو
 ٭ ةارش ريغ وآ ةارش اوناك كلذ هرصم ىق

 ريغ ربجي نآ هل سيلف رصملا ريغ ىف لانقلا ىلع مهربج نأ امأو

 ( ( ٠ ةارشلا

 ه رصملا ريغ ىفو رصملا ف لاتقلا ىلع مهربجي نأ هلف ةارشلا امأو

 ٠ نيرهش وأ ارهسث رصملا مامالا ىمح اذاف : هل تلق

 ؟ ةاكزلا قحتسي له

 ٠ كلذ هل سيل نابصقلا ى اهكرد اذا ليق دقف رامثلا امآ : لاق

 ٠ اودحي مل ام لوقلا اذه ىلع ىدنع رمتلاو

 لخنلا تبني ذنمو عرزي ذنم اهيمحي مل.ام لوقي اضعب نأ بسحو
٠ ١ كلذ هل سيلف



 خب .۔ ٣٠ ٢

 ٠ ةنس اهبمحي ىتحف ةيئاملاو قرولا ف امأ
 نم عضاوملا نم ىمحي امرغ مهفالتخا الا افالتخا كلذ ىف م اءآ الو

 تفصو ام ىلعو رامثلا فقو قرولاو ةساملا نم هناكز هل ناك ىذلا رصملا

 . `. . . ٠۔فدااتخاا نم كل

 ( ة ةلُكرسملا ىحي ىتح : لانت نم لانو

 . .ه رصملا نم زطقلا وهو ةروكلا ىمح اذا : لانف نم لاقو

 .ه الف نيتيرقلاو ةيرقلا امآو

 اريتك وآ ناك اليلتت هنم ىمح نيح ةاكزلا هل ناك هنم ىمح ام : ليق دقو

 ه كل تفصو ام ىلع رهف

 ٠ سبحيو ماكحألا و دودحلا ميقي نأ هلف رصملا نم ارن ىمح اذ انو

 كرتي نأ هلف ةبراحملا لاح ف ناكم ام هنآ ليق دقف : هيلع ام اماو
 . . ٠٣: اه را زوآ . بزحل !ا . عضن ىلا ماكحألا و دودحلا

 ٠ ماكحألا عدبي ال : ليقو

 مهود۔ءع ىلع نيملبملا عم ريسلا ق جرخي نأ دارأ اذا لجرلا نعو

 ؟ امهدحأ وآ هادلاو هعنمف

 تبجو دق ةضرف هبق جرخب نآ ددري ىذلا داهجلا ن :نا ليق : لات

 ضرغلا ىلآ جورخلا هيلع ناكو هيلع ةجح :.. مل هيلع
 ذ هازمل اميف هيدلاو ةعاط هيلع "ناك ةليسو داهجلا ناك ناو
 جرخي نآ نبي ب هليسو داهجلا ناك اذا رايخلا هل نأ : لاق نم ' لاق

٠ هيدلاو عيطي وأ



٢٣١ 

 . اضرف داهجلا ناك ولو امهعيطي نأ هيلع نأ : لات نم لاتنو

 ٠ رضاح ضرف امهتعاط نأل هل امهعنم لجأل داهجلا نع فلختيو

 | ٠ دعب رضحي مل ضرف داهجلاو

 . مهيلا جاتحا اذا هتيعر ربجي نأ .مامالل : ليتو

 ٢ افلختم ريغ ال ركب وبأ لاق دق سيلأ : تلق

 : ه مهريغب مهنع ىنغتسا اذا كلذ لاق

 ؟ عغد وآ ريسم اذهف : تلق

 ٠ ريسم : لانق :: ١

 ٠ هنع. فلختي" نا هل سيلو ىراشلا: ريغ ىلا 'لسزأ لاق اذاف : لانت

 لصألا ةخنن نم هتدجو ام مث ا اهيف ابوتكم ب هخسن نم هتدجو ام مث :
 : - ٠ لامكلاو مامتلا لع

 ةنس ةدعقلا ىذ رهش نم اتلخ نيتليلل ىه ةعمجلا راهن همامت ناكو .
 ةل لقألا هبتكو ةيوبن ةيرجه ةنس فللو ةئامو ةنس نورشعو نينس منبش
 ةقثلا هبحمو هديب ناكرب نب ىلع نب دمحم نب دشار نب هللا دبع ىلاغت

 هلا ىضر ىدمسلا ىمضهجلا.نب. .دشار نب رماع نب هللا دبع ىلولا لدعلا

 ٠ هنع ىضرو

ت



_ ٢٣٢ 

 تلاثلا ءزجلا سرهف

 ىراوحلا نب لضفلا عماجن

 عوضوملا

 باب

 باب

 باب

 باب

 باي

 باب

 باب

 باب

 كلذ ريغؤ' راوجلاو ىقسملاو ىراجملا ف :

 .راهنالا رفح ىف :

 اهوحنو ةراجالا ى :

 اضيأ تاراجالا ىف :
 ةلاسفلا ف :

 اهريغو فاوصلا فق :

 لومعملا نامض مهيلع بجي اميف ءارجألا ف ح

 ءاربكلا ىف : باب

 كنلا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ف : ب
 حونلا ىق : باب

 راكنالا ىف : باب

 بيرلا ىف : باب

 بارشلاو وهللا ف : باب

 ١٩٨٥ ةنسىل 4٩ عاديالا مقر

 برصلا لجس عباطم
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