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متلانمرلاسا هب





 سداسلا بابلا

 هل ثراول توروملا رارقا ىفو دالوألا تارم ى

 لجر ق : هللا امهمحر 6٧ بوبحم نيب دمحمو { ةبتع نب حاضولا لاق

 مكوبآ تام : ةآرملا تلاقف ، ىرخآ ةجوز نم هلو س دالوأ هلو تام

 ؟ هيبأ لبق كنبا تام : مه اولاقو ت ىنبا لبق

 ةنيب نكت مل ناو ، هب ذخأ ةنيبلا تلاق امف ث ةنيبلاب نايعدي امهناف
 . ىقرغلاو ىمدملا ثيروتل هبحاص لام بلص نم امهنم دحاو لك ثرو

 نوثرب مهنا 6 دالوأب مهنم تتآو 6 جوز اهل ةآرما نوكرشمل ١ ىس ١ ذا و

 ٠ شارفلل دلولا نأل ، اهجوز مهابا

 ؟ تيم وه اذاغ دلولا ىلا تتفتلا مث % تنامف توملا ف ىهو

 ثيروت ىف انركذ امك رخآلا لام بلص نم امهنم دحاو لك ثري هناغ
 ٠ لوق ىلع ائيش رخآلا نم ثرو امم ثراولا ثرب الو > ىقرغلاو ىمدملا

 هوبآ ‘ مألا نم هل خأ توم دعب دلو ىبص ف : ىراوحلا ىبأ نعو

نم رثكأ هيخآ توم دعب دللو هنأ كلامل ا ىنلو ىعداو س هيخآ توم



 س . ٦

 دعب رهشأ ةنس نم لتذل دلو هنآ دولوم ا ىلو ىلع ةنيبلا : لاق

 5 رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو ناو ء ثاريملل عدم هنأل ء همأل هيخأ توم

 ولو ثرب مل ىناثلا و ؤ ٥ اخأ ثري لواف > رهشأ ةتس دعب هريغ تدلوو

 ٠ دحاو لمح ف اناك
. 

٠. -. . 

 اهنوم دعب نم جرخ مث ، كرحتف دلو اهنطب فو ةأرملا تتام ناو
 ؟ جرخي .مل وأ

 تسيلو ، اهثرب مل انيم جرخ وآ جرخي مل ناو ص اهثرو ايح جرخ ناف

 ٠ لهتسي ىتح ءىشب اهتوم دعب نم ةكرحلا كلت

 دلولا نم جرخ دقو تتامو ث ةدالولا ةلاح ىف ةآرملا تناك اذاو

 ؟ ىح وه و ضعبلا هنم ىقبيو 6 جرخ ام

 مث ؤ ج راخ ريغ عبصآ هنم ىقب ولو & اهثري ال : لوقو ص اهثري : لوق

 ٠ لمعلا هيلع لوألاو ث اهثري الف تام

 ؟ ىثنآ ١ .وآ ركذ هنأ فرعي ملو تامو ح هضعب جرخ دقفو مأ تتام ناو

 . اهثري ويخ هجورخ دعب كرحت ناو ء ىثانخلاك هثاريمغ
 ؟ اتيم هتدلو مث 6 لماح هتجوزو لجر تام ا ذاو

٥ ٥. دلن نأ ىل ا ةدم اهنطب ىف ثكم ولو 7 ريم الغ



 ذ ٧

 مل ام اهنليب ىف كرحت ولو ، لماح ىهو مألا تتام نا كلذكو

 ؟ آابح جرخي

 دلولاب دلولاو ث دلولاب دلاولا رارتاو 2 ثاريملا ف ىف ءىشب سيل وهغ

 ٠ . مهلوسن كلذكو اضغن نوثربو مهبسن تبثيو ّ كلذ نوكي نأ نكمي ناك ١ ذا

 دلوب ال ، ريغ ال نيدلاولاب وآ دلولاب الا ثراولاب رارقالا تبثي الو

 ٠ هريغ ٥ دنع نكي مل وأ هريغ ةثرو ٥هدنع رقمل ١ ن اك دجم ال و ؤ دلو

 نكي مل اذا تثيغ ك نيدلاولا وآ دلولا ريغب ثراولاب رارقالا امأو.

 ح هب:رورقملا ريغ ثراو رقملل .ناك اذا امآو . هب رورقملا رغ ثراو رقملل

 ٠ 7 ال هلعل

 تبثي الغ 6 محر وأ ةبصع وأ مهس ىوذ نم ثرا.و رقملل ن راك ١ ذا امأو

 ةثرولا رئاسب رارقالا تبثي : لات نم لاتو ع ريغ ال نيدلاولا وآ دلولاب الا

 ةبصع قيرط نم ثاريم ةجوزلا وآ جوزلل نكي ملام ةجوزلا وأ جوزلا غم

 : ٠ محر ا

 .. ه ٠ و

 امهيلع لخدي الف ث ةيجوزلا ريغ قيرط نم ثاريم امهل ناك اذا امأو

 . هل ثراوب هتابح ف ثوروملا رنأ .اذا اذهو ، هب رورقملا.

؟ امهدلو هنآ ريغص ىصب ارقأ نيلجر 1 ; هللا همحر & ديعس ىبأ نعو



. ٨ 

 نم قحتسي امبو هب ىلوأ وهف س هدلو هنأ دلولا ىلع ةنينلا مامتآ نمغ

 وآ ةننفن نم مكح هرارقاب رقملا ىلع بجت ةلاح تتأ ناو ث دلولا نم ثاريملا

 ٠ دلولا هعفدي ملام هرارقا همزل كلذ ريغ وأ ةبانج وأ ةوسك

 ريغ نم كلذب ةنيبلا موقت وآ ، كلذب رقيو غلبي ىتح ايبص تام اذا هاثري مل

 « ٠ امهرارتقا

 دلو ثاريم امهنم دحاو لك نم : لوقي ضعيغ ح امهثرو امه اتام ناو

 مم دلو ثفا رربم ففصخ امهنم دحلا و لك نم ثري : لوقي ضعبو ح مات

 ٠ امهيلك اعيمج امهثرا و وهمغ ٨ وه الا آدلو افلخب مل ناو 6 دال وألا

 ةنيب كلذ ىلع اماقأ انوكي ملو ، امهدنع كلذب رقأف ىبصلا غلب ناو

 ٠ دلاولا هنتدص نا كلذب هل رقأ نمل دلولا رارتا تبث امهدحأ وأ

 ص ىبصلا راكنا ىلا تفتلي مل امهدحأل وأ امهل ةنيبلاب كلذ حص ناو

 الو ، دلولا هقدصب ىتح دلولاب دلاولا رارقا تبثي الو ، هريغل هرارقا الو

 ىف نكمي كلذ ناك اذا ، كلذ ىلع ارراقتيو ع دلاولا هقدصي ىتح دلاولاب دلولا
 ٠ مهرراقت

 الو ن دلاولام رقي ىذلا ف : هللا همحر ، دمحآ نب نسحلا نبآ نعو

؟ ح اكن هل حصي ملو ك هلوت نم الا كل ذ فرعي



٩ 

 فلتخاو > اهل جوز ال ةآرما نم هم رقأ اذا هسفن ىلع تياث هرا رقتاف

 : هيف

 حيحصلا دلولاك هثري نم لك نم هريغو هابأ ثريو بصعي : ضعب لاق

 . ةحصلاب الا مهعم مرلا ىف لخدي ال ليق دق هناف ، مرلا الا بسنلا

 هيبأ براقأ نم هريغ ثري الو ٤ هدحو ه ايأ ثرب هنا : ضعب لاقو

 ٠ هوركنآ اذا

 هتثرو ىلع الو > كلذ اهجوز ىلع تبثي ف الغ دلوب ةآرملا ترقأ ن

 اهتثرو ىلع الو ، هتجوز ىلع تبثي ال جوزلا هب رقأ نا كلذكو ح هوركنآ اذا

 ٠ هوركنأ اذا

 ىلع ضعب هئروغ ح ىنز نم هدلو هنأ .رآ اذا هثاريم ق فلتخا كلذكو

 ٠ كلذ ق نيلوقلا لدعأب ملعأ هللاو > هثروي مل ضعبو ح ةفصلا هذه

 ٠ ملعا هلل ١ و ؤ تبجح الخ ةفصلا ٥ ذه ىلع ثرب مل هنآ ىعمو

 اهل ةدلاو هلو ىفوت لجر ف : هللا همحر ؛ رباج ىبآ نب ىسوم نعو

 ؟ اتيم تيم ثري مل الاو ٤. حورلا هيف خفن دق لمح اهب ناك ناغ ئ جوز

 ةتسسل هم تءاج ناو ك هثرو رهشأآ ةتنا نم لقأل هي تءاج نا : لاق

 توم دعب تلمح نوكي نآ نكمي هنأل . ثري مل هيخآ توم دعي امامت .رهشآ

٠ رهشأ ةعست ىلا ثرب : لوقو 6 هيخآ



_ ١٠١ 

 ثروو هدلو ناك نيتنسب هبيبر تام نيح نم اهأطي مل اذا :: لوتو

 ه اهأطب مل هنآ نيميلا هيلعو س ثرب مل نيتنس نم رثكأل هب تعاج ناو ح هاخآ

 ) آ رهس نوثالث هلاصفو (: ىلاعت هلوق رهشألا ةتسمب لاتت نم ةجحف

 : ىلاعت هلوق نم هعاضر رخآ ىلا المح هنوك ة ذم آدح هل لعج دمت دلولا ىنعب

 تادلاولاو ( : لاقف عاضرلا .ةدم كلذ ةلمج نم جرخآ مث. ء ) هلاصخغو ١

 ٠ ( ةعاضرلا متي نأ دارآ نمل نيلماك نيلوح نهدالوآ نعضرب

 ةتس آرهش ' نيثالثلا كلت نم قب ارهش نورشغو ةعبرأ نالوحلاؤ

 . انركذ امك لمحلا ةدم ىهو ع رهشأ

 ةدالو ةداع ىلع كلذغ ، نيتنسلاب لانق نمو ع رهشألا ةعسنب : لانت نمو

 ١ ...... كلذ ىف فراعتلاو ءاسنلا

 ٠ ملعأ هللا و ء نيتنس ىلا ثري دلولاغ .. مألا جوز تام نا كلذكو

 ... لضت

 ىف اهتوم دنمب:همآ ةبصع مه هتبضعو همأل مينزلا ثاريم نا :ليقو أ أ
 ٠ مهثريو هنوثربو. هتوخا مه همآ نم هتوخاو ، ثاريملا ;

 & َىنثب و ةنطقب لجر نم ةفطن اهجرف ق .ةآرملا تجلوآ اذا ليقو ا

.:. ..ي ..... ؟ دلوب ةنطقلا كلت نم تلمحو



_ ١١ 

 هنود اهدلو دلولاو ، هبحاص امهدحأ ثري الو ث دلولا كلذ هقحلي الف

 كلذو & مبتزلا ثاريم ق فالتخالا ىنعم هقحليغ ‘ ع امج نم نوكب ىنح

 ٠ اهل جوز ال ةأرملا تناك اذا

 الو ث دلولا :هقحلي الف اهجوز نم ةفطنلا كلت تناك ولو : ليتق دتو

 ., .., ه تناك امك هنجوز ىهو > اهدلو دلولاو ناثراوتي.

 تلمحو ع جلي مل ولو جرخلا ىف تلخدو ، ةفطنلا هنم تلاس اذا : لوقو

 ٠ ١ هدلو دلولاغ & هنم

 ة آدبأ عامجلا ىنعأ حاكنلا ىلع ردقي ال اهجوز ناك اذا ةجوزلاو

 ؟ ٣ تدلوو تنزو

 ام لك اهل لحي ال ىهو ، تام نا جوزلا دلولا ثري مكحلا رهاظ ىفخ

 كلذ نم.ثزالاب هيلا راص اميف كلذ اهدلؤ انم ثاريم الو ، كلذ اهدلول رانس

 . ملعآ هللاو ك اهلبق تام نا جؤزلا

 : هريغ خلذخ هثاريم ز يقلملا و

 . هيلع قفنآو هابر نمل هثاريم : لانت نم لاق

 ٠ 0 هلوعي نمل طيقللا ثاريم نا : ىراوحلا ىبأ نعو

نمل طبقللا ثاريم نا : هلل أ همحر > بوبحم نسم دمحم نع ءايضلا فو



_ ١٢ _ 

 تيبل هثاريم : ضعب لاقو ع هلاع نم ةثرول هثاريمغ هلاع نم تام ناو ع هلاع

 ٠ ءارقفلل وه :. ضعب لاقو ئ لاملا

 تتام اهنأ وا فرعت مأ هل نكي ملو ةأرما هتعضرأ ىبص ف ليقو

 ؟ سنج الو محر الو ةبصع الو مهس ىذ نم هل ثراو الو

 ناو ث ةعاضرلا نم همأل هثاريمغ ، سانجألاب ثروي نمم ناك نا
 هيفو ث هريغو ديلولا نع كلذ ىوري ، ةعاضرلا نم هتوخالف هلبق ىه تت

 ٠ فافتخا

 % ءا رقفلل ليتو % لاملا تييل هثاريم ليق . ديأ ةثرو هل نكي مل نمو

 . ملعآ هللاو ، ىرشح فوقوم وه ليقو

 ؟ ةيدلا اهيلعف ، هتلتقو دلوب تتأو ، تلمحف ةآرملا تنز اذاو

 لوقو & همآ ماحرأل : لوقتو هنم تلمحو اهب ىنز ىذلا لجرلل : لوقغ

 . هثاريمغ الاو مهلف ةدج وآ ع همآ نم ةوخا هل ناك نا ىنبجعيو ي همآ ةبصعل

. ملعأ هللاو ، مألا لبق نم هماحرأل



 . ١٣ س .

 لصف

 ثا رملاو بسنلا ىف دلاولاب دلولا قوحل ىف

 ةمآ ىرتشا وأ دساف جيوزتب ةأرماب لجرلا جوزت اذا هنأ ملعاف

 ةيرسلا وآ ةأرملا تلمح ، ملعي ال وهو اهئطوو ، اهارستو ؤ دساف ءارشب

 ؟ هنم

 ٠ دلوب هنم تتآو ءاربتسا ريغب هتمأ ىرست اذا كلذكو س هدلو دلولاغ

 ؟ ةدقتعلا دعب المح اهب دجوف ةآرما جوزت اذاو

 . سافنلا نم دتعتو اهبرقي الغ

 ؟ رثكآ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج ناغ

 ٠ هدلو دلولاف

 ؟ رهسثأ ةتس نم لفأل هب تءاج ناو

 قادصلا توث فقو & اهب هلوخد دعب كلذو ث امهنيب قرفيو اهل دلولاف

 : فالتخا

 : منتما لحلا نيبت الو ، لمحلاب ةلاهجلا ىلع اهئطو اذا كلذو

 ؟ اهاطي مل ناو

. سافنلل دتعت ىتح اهبرقي الو ، اهكاسما هل زئاجخ



_ ١٤ 

 ؟ اهئطوو اهجوزت مث ، لمحلاب ملع ناو

 ٠ قادصلا اهل هيلعف

 ؟ جوزلا هركنأو ث اهب لوخدلا لبق ةأرملا تدلو اذاو

 ٠ دلولا هقحلي الغ

 : ىه تلاقو ، رهشأ ةعبرأ ذنم ةآرملا هذه تجوزت لجرلا لاق اذاو

 ؟ رهنأ ةتسل ىنجوزت

 ٠ اهلوق لوقلاف

 ؟ ةنيبب تعاجو س رثكآ وآ رهشأ ةتسل ىب لخد : تلاق اذاو

 ٠ امهنيب ناعل الو دلولا همزلي الو ، قادصلا اهلغ

 دلولا ما تلاقخ ع هلبقت تام دحأ نم ثري وهو ادلو ةأرملا تدلو ناو

 ؟ حصي ملو ىثنأ وه ثاريملا ف هؤاكرش لاقو ، ركذ وه

 ٠ ىثنأ فصنو ركذ فصن ثاريم ثرويغ (

 © هلبق تام بألاو ث هيبآ نم ثريب وهو ، ايح هتدلو : همآ تلاق ناو

 ؟ اتيم هتدلو : ةثرولا لاقو

٠ ملعآ هللاو \ تيم وآ ىح هنآ قدصت ةلباقلا انه اهف



_ .١٥ 

 توم دعب رهشأ ةتس نم لقأل دلولا اذه تدلو : ةآرملا تلاق ناو

 ؟ رهشآ ةتس نم رثكأل : ةثرولا لاقو س هثري وهو هيخأ

 هللاو.. مهاوعد ىلع ةئرولا اوفلح اهدجت مل ناف ء ةحصلا مألا ىلعف

 ٠ ملعأ

 ؟ ىجوز نم تلاقو تدلو اذا ةقلطملا وآ ةتيمملاو

 وآ آايعجر قالطلا ناك جوزتت ملام نيتنس ىلا ولو ص دلولا هقحلي هناف

 ٠ “ىلا بحأ لوألاو . هقحلي الغ انئام قالطلا ناك ١ ذا : لوقو 6 ىعجر رغ

 ؟ ىجوز نم سيل : تلاقو تدلوغ جوز اهل ةآرم نآ ولو

 ٠ اهلوقت لبقي الغ

 تدلوف 0 هلوص . نكمي ال ناكم ىلا لماح ىهو هتجوز نع باغ نمو

 ؟ نيتنس ىلا ولو ةيلاوتم آدالوآ

 ٠ مهنم لوألا هل نوكي : لوتو ، هل دالوألا نوكي : لوقف

 ؟ هللا نيبو هنيب اميفو هل مكحلا ىفف الماح نكت مل ناو

 . مكحلا رهاظ ف امهنيب ةيجوزلاب سأب الو هل سيلغ

 دقفلا ةدع لخت ملو ز ةتيمملا ةدع الا دتعت مل .اذا دوقفملا ةآرما و

.؟ رثكأ وآ .رهشأ ةتسل دلوي تع اجو تجوزتو ك نيبنس عبرآ



_ ١٦ 

 ناو س فالتخا لوألا ىلع اهقادص فقو ص امهنيب قرفيو رخال دلولاغ

 لاقو ، قادصلا اهلف ةهبش تناك ناو ث لوألا ىلع اهل قادص الغ تدمعت

 ٠ دنتفلا ةدع ىضقننت ىتح :: لوقو & نينس ىلا ولو لوألل دالوألا :. لاق نم

 0 لوألا اهجوز اهقلط ذنم نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج نا ةأرملاو

 ؟ ةعاسب ولو رخآلا اهجوزت ذم رهشأ ةتس نم لنلو

 نا لاحلا ىف اهجيوزت لوألاو رخآلا نم تجرخو امهنود اهل دلولاف

 ةتس نم لقألو س لوألا اهنتتلط ذم نيتنس نم لقأل هتدلو نا امأو ث ءاش

 تعاج ناو س كلذك ةتيمملا لعلو ڵ لوألل دلولاف ، رخآلا اهجوزت ذم رهشأ

 ٠ هل دلولاف س رخآلا اهجوزت ذنم رثكأ وآ رهسأ ةتسل هب

 ؟ لبق نم اهب ىنز دق ةأرما جوزت ىذلاو

 تلهج ناو ث اهل قادص الف مارح اهيلع اهب هجيوزت نأ تملع تناك ناغ

 ءىش الغ ءطولا لبق امآو س اهئطو اذا اذهغ ، قادصلا اهلغ كلذ ف ةمرحلا

 هدالوأ ىف هل قح الف مارح هيلع اهجيوزت نآ وه ملع ناو & امهنيب دعبيو اهل

 ٠ هللا نيبو هنيب اميغ اهنم

 دمعت ناو ، مكحلا ف ثاريملاو مهنيب بسنلا تبث دقف كلذ لهج ناو

. مهنم هل الو هنم مهلف س روظحملا بوكر ىلع



_ ١٧ 

 وآ رهشأ ةتسلا دلوب .جوز نم: ةدع ق ىهو ةآرما لجرلا جوزتن ١ ذاو

 ؟ رثكأ

 لجرللو س حورلا هيق خوفنم ريغ لمح هتأرما نطب فو لجر تام اذاو

 ؟ ايح رهشأ ةنس نم رثكأل همآ هتدلوغ » لمحلا اذه “دج وهو تانبو بآ

 ىلا هامأ قحلن امك هقحليو 6 هربغ ثراو هدجل نكي ملام هدج ثري وهغ

 ىف كيرش هل ناك نا كلذكو ع لوقلا ضعب ف دلولا وبأ تام ذم نيتنس
 ٠ هريغ هيجحم ملام هييصن هلغ . اذه هدج ثاريم

 ىف فالتخالاك ث ةلاخلاو لاخلا فو ث ةمعلاو معلا ف فالتخالاو

 وهو ةبارقلا ف ناكو ، ءالؤه دحأ توم دعب دلو لمح ناك اذا مالل خآلا

 ناك وأ ، اننلطم وأ:اتيم ةفطنلا هذه بأ كلذكو ، دحأ هبجحي ملام مهل ثراو

 ٠ همكل هاخآ ثري ىنعآ ث رهشأ ةتس ىلاف ، قلطم ريغ ايح

 ةجوز لمح دلو امدعبو ‘ هتوم دعب هنآرما نم دلو دجلا كلذل ثدح ناو

 نم لقأل هب تءاج ولو ، هدلو دلو نود دلولل ثاريملاو \ هبجحي وهغ س هدلو

 دعب ليلقب نيتنس نود دلولا ثدح ولو ث دلوملا هبجح دتو ث رهشأ ةتس

 ٠ هبيآ توم

( ١٣ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ١٨ _ 

 ؟ هنم تدلوغ ةيسوجم جوزت نمو

 ٠ مالسالا ىلع ربج دلولا غلب اذاف س هل دلولاف

 ٠ همل ةردق الو رظنب جوزلاو % اهئطوف ةآرما ىلع ودعلا بلغ اذاو

 ؟ ةودعلا كلذ هبيش تدلوف

 سأب الو 6 اهل دلولا نوكيف 6 ودعلا نم هنأ حصي ىنح جوزلل دلولاغ

 ٠ امهنيب ةيجوزلاب

 ؟ هنم تدلوف اهئطوغ اهسفن ىلع انونجم تلمح ةآرما نأ ولو

 7 هي قحال ريغ دلولاغ

 ؟ اهننابح ىف اهدلو هنا لقت ملو تنامو 0 آدلو عضرت تدجو اذا ةآرملاو

 ٠ اهثري الغ

 ىرخألاو ، ركذب تءاج ةدحاوف س دحاو نطوم ى اتدلو نيتآرما فو

 ؟ امهيأل ركذلا ملعي ملو ث ىثناب

 ةدحاو دب ق امهدحأ ناك ناغ : كلام ىبآو . .رياج ىبآ نب ىسوم نعغ

 امهنم ةدحاو لكلو ح امهيلع مزالو امهنيب مكحلا ق امهغ الاو & هم ىلوأ ىهف

. امهرارتنا تبث غولبلا دعب ارراقت اذاو ، ثاريملا توبثل ىرخألا ىلع نيمي



 ۔ ١١٩ .

 ثاريم فصن امهنم مآ لك نم ةنبال او نباللغ ء نجمالل .77 مكح نا و

 نبالا ىنعأ ئ امهنم ةدحاو لك نم ناثريف امه امآو > ةنبا ثاريم فصنو > نبا

 ٠ ةدحاو مآ ثاريم ةنيالاو

 اهنبل نم ةليك امهنم ةدحاو لك بلحت : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 ملو س نيركذ نادلولا ناك ناو ع اهدلو ركذلاغ لقثأ ناك امهيأخ & نزويو

 ثاريم مآ لك نم ناثري امهيغ ةكرش امهغ س ىرخالل اذهو هذهل امهيآ فرعي

 اتدلو نا كلذكو ث ةدحاو مأ ثاريم دحاو لك نم امه ناثريو دحاو نبا

 ٠ نيتنبا

 ؟ غلاب الو قهارم ريغ وهو تدلو اذا ىبصلا ةأرماو

 وهو تلمح نوكت ىنح ث ثاريم الو اهل قادص الو دلولا هقحلي الف

 ٠ غلاب وآ قهارم

 ؟ ركذملا عوطتم وهو ث بوبجملا ةأرماو

 ٠ تدلو نا ثاريم الو اهل قادص الو دلوملا هقحلي الف

 ؟ نينعلا ةأرما امأو

 ٥ عامجلا قيطي ىتح هللا نيبو هنيب اميف امآو س هدلو دلولا مكحلا ىفف

 تامو ع هل دبع وه كولمم رخآلاو هنبا امهدحأ ، هل نيمالغب دهشأ نمو

؟ نبالا امهيآ فرعي ملو



_ ٢٣٠ 

 ناحلطصيف ص ربخلا ناربخي مث ع اغلبب ىتح هلام نم امهيلع قفني.: ليق

 .٠ نارح امهغ الا'و هل لاملاغ. دلولا امهنم حص ناو > لاحلا ىلع

 ،ىثنأ هنأ حصي ىتح ركذ بيصن هل فقويغ هتثرو عم هل دلوب رقأ ناو

 ثاريم فصن فقويف اهوزجع ناغ س ةحصب ةثرولا ىلع مكاحلا' جتحيو

 هل نوكي ذئنيحف ، ىثنآ وآ ركذ هنآ حصي ىتح ركذ ثاريم فصتو ع ىثنأ

 ٠ حص امك

 ء ناملغ ةعبرآ ندلو ؤ ةيسوجمو ةينارصنو ةيدوهيو ةملسم فقو

 5 اهل وهف هتعداو س مهنم دحاو ىلا ةدحاو لك نهنم تقبس نا هناف

 مهتنؤم مهئابآ ىلعو مالسالا ىلع اوربخآ اوغلب اذاو ع نوملسم مهغ الاو

 ء ىسوجملا الو ىدويبلا الو ىنارصنلا .نم مهل ثاريم الو ، مهغولب ىلا

 ٠ ملسملا مهثريو س مهنيب دحاو دلو ثاريم ملسلا نوثري دقو

 لوقيو ، ىدبع وه : ملسملا لوقي ى ىنارصنو ى ملسم دي ىف ىبص فو

 ثام نا و ؤ هنمث ةيقب ق ملسملل ىعسيو ٨ رح وهغ ىنبا وه : ىنارصنلا

 ٠ ىبصلا هثرو : ىنارصنلا

ملسملل ,يعسيو 6 ملسم. رح وه : انباحصأ ضعب لاق : نسحلا نعو



_ ٦٢:١ 

 نوكبي هناغ .كلذ .حص ناو > :هثرو املسم ىنارصنلا تام .ناو 5 :هنمث فصن

 ىنا صنلل هل وهو ملسملا دنع ٠

 ؟ هدلو هنأ امهنم لك ۔.هاعداغ دلوي .تءاج , مث 6 ىمذو ملسم ني ةمألا و

 تام مث . نميالا هثرو امهدحأ تام ناف 73 هناثريو امهثرىو امهنيب وهف

 نيدلا .نم هلبق كلاهلا وهو ، رخآلا ىهو هايعدا نيذلا دحآ كرتو نبالا

 مهلوسن كلذكو 6 امهنم تيمل ١ ىنب نود امهنم ىحلل هثاريم عيمجغ 6 ٥ ايع دا

 ٠ مهنم برقألاف برقألا

 ةمألا تلاق ناو ٠ ملسم وه و اعيمج امهدلو وهف & رح هنأ رقأ ناف

 ٠ مكحلا ق ملسم وه و امهل دلولاغ 6 تدلوو اعيمج ىنائطو

 ةمألا ةميق فصنم ملسمل ١ نمضيو .ملسمل 7 نبا دلولا : هريغ لاق

 فصن لوقو ، ةيراجلا ةميق فصنو نبالا ةميق فصنب نمضي لوقو ع ىمذلل

 ٠ لثملا ةميق فصنو ، نبالا ةميق

 ؟ نيملسم نيب ةمگلا تناك ناو

 ٠ امهنبا :وهف

 > امهنم ةرحلا نبا فرعي ملو ئ دحاو عضوم ق ةمآو ةرح تدلو ١ ذاو

؟ امهنم رحلا بآ تامو



٢٢ 

 ىقابلا مسقيو ث ةيدلا كلت فصن ةمذلا ىلوم ىطعي ةميق ناموقي امهناغ
 . نيفصن امهنيب

 مكحك اهيغ مكحلاو ، نارح امهو هناثريو هيدلو نانوكي مكحلا ىفغ

 ١ نب وخذخلا ٠

 مث ، ملسملا اهعاب مث تملسآ مث ، اهئطوف هنيد ىلع ةيراج هل كرشملاو

 ؟ هاعداف تدلو

 اذا مالسالا مكحو . ىمذلل وهف رهشأ ةنس نم لقثل هتدلو ناك ناف

 ء ملسملل وهغ رثكأ وآ رهشآ ةتسل هب تءاج ناو ث اهعيب لبق همأ تملسأ

 ٠ هب ىلوآ ملسملاف ، امهنيب لكشي تقول اهايا اهؤطو ناك ناو

 ؟ دلولا غلب اذاغ ، تدلوخ ةملسملا هتمأ ىمذلا ءىطو اذاو

 : لوقو ،\ ليقي : لوق ف عنتما ناف ء مالسالا ىلع ربجي :: لوقغ

 ٠ لاح لك ىنع

 لاح ف دال وآ هل دلوو 6 هلل اي كرشأ هنا مث 4 راغص دال وآ هل ملسمو

؟ هكرش



٢٢٣ 

 نيذلا هدالوأ مم همالسا ٤ اودلو نيذلا راغصلا هدالوأ نا : لوتغ

 . ةريثك لاوقأ هيغو س مهعم نوثري ال لوقو ع هكرش لاح ف اودلو

 ٠ هكرش لاح ىف اودلو راغص دالوأ هلو ملسأ اذا كرملا كلذكو

 ؟ هنم تدلوف ، هديس نذا الب دوهيلا ةمأ جوزت اذا دبعلاو

 . مالسالا ف دبعلا كلذ نم هتمأ دالوأ عيب ىلع ىدوهيلا ربج

 هنأ حصي ىتح هب قحال وهف ، هب تءاج دلو لكف هتمأ ىرست اذا ملسملاو

 نا و & هدلو وهف رهشأ ةنس نم لقألا دلوب تء اج اذا كاذ 4 اهكرت

 % اهجوز وآ اهعاب اذا هقحلي الغ ؤ اهكرت ذنم رثكآ وآ رهشأ ةتسل هب تءاج

 ٠ نيتنس ىلا هقحلي دلولاخ ، اهجوز الو اهعاب نكي مل ناو

 ؟ تدلوغ ، ةصح اهيف هل ةيراج ءىطو نمو

 .٠ رح وهو هدلو دلرلاغ

 ؟ اعيمج اهآطوغ نيلجر نيب تناك ناو

 ىلا انباحصأ بهذو ، امهثريو ، رح وهو امهل دبع دلولا نوكب : لوقف

 : هثيروت ةيفيك ىف اوفلتخاو س لوقلا اذه

. مات دلو ثاريم امهنم دحاو لك نم ثري : لوقتف



_ ٢.٤ 

 هنم ناثريو “ امهدلو ثاريم فصن امهنم دحاو. لك نم ثري : لوقو

 ٠ دحاو بآ ثاريم

 ؟ هنم تدلو دتو ؤ ةكولمم ىه اذاغ ء ةرح اهنآ ىلع ةمآ جوزت نمو

 ةميق مهنميق ميلست مهيبأ ىلعو .6 را رحآ امهو 6 مهيبأل دالوألا مكحغخ

 ٠ ةمألا دسل ديبع

 ؟ تدلوغخ هبيآ ةيراج نبالا ءىطو ١ ذاو

 دلولاغ اهيذك ناو ٧ رح .دلولاف 6 فألا اهقدصو نميالا نم : تلاق ناغ

 .٠ كولمم

 ؟ هنبا ةيراج بألا ءيطو اذاو

 ٠ هنبا ىلع هرارقا زوجي هنأل ڵ بألا ركنأ ولو « رح دلولاغ

 ثااثلا اهئطوف & اهع ام مث رخآلا اهئطوف ئ اهعاب مث هتمأ ءىطو نمو

 ؟ تدلو مث ؤ ءاربتسالا لبق دحاو رهط ىف كلذ لكو

 ٠ ملعآ هللاو 6 هل لالح اهأطو نأل » لوالل دلولاف

_ 

 ذنم تقولا نم ليلقب ولو رهشأ ةتس نم لتأل آدلو تدلو اذا ةآرملاو

؟ رثكآ وآ رهشأ ةنس مامتل رخآ دلوي تع اج مث > اهجوز اهيلع لخد



٢٥ 

 تامو 6 جوز مم تناك اذا كلذو ‘ لوفلا جوزلل امه : لات نم لانتف

 تدلو دقو دحاو لمح امهو > رخآ اهجوزت دقو ؤ نبتنس نم لقأل اهنع

 ٠: لوألل عبت ريخألا دلولاغ دلوب رهشأ ةتس نم لقأل

 ةأرملا نوكت الو س دحاو لمح امهنأل ص ريخألل نادلولا : لان ,:م لاقو

 ىتح اهلمح عضو مني ملو ، ذال وألا نم اهنطب ف ام عيمج مضت ىتح ء اسفن

 . ريخكاا دلولل فاضم لودلا دلولاو س ريخألا اهجوزت ذنم رهشآ ةتس تضم

 رهشأ ةتس ىضم لبق هتدلو ىذلا لولا دلولا نوكي : لاق نم لاقو
 جوزلا اهقلط دق ناك اذا لوألا جوزلل وه ، ريخألا جوزلا اهجوزت ذم

 ٠ نيتنس ىضم لبق اهنع تام وآ 6 لوألا

 اهب لخد ناك اذا ريخألا جوزلل ريخألا دلولاو « نينس عبرأ : لوقو

 الثم نه روسكب اموي نيثالث رهش لك رهشألا نوكتو ع رهشأ ةتسب هدلوم لبق

 كلذكو ث اموي بسحي ىناثلا مويلا نم ىحضلا تقو ىلا ىحضلا تقو نم

 ءاغوب مويلا اذه نم رصقنا امبو س موي امه ليللاو راهنلا تانوألا رئاس

 ضيحلا ماي ىف اذكهو مويلا اذه نم صقن ام ردقب لبقملا مويلا نم

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ريغو دقفلاو سافنلاو

 رثكأ انكرتو ث اهلثامي ام اهيلع ساقي الوصآ اذه انباتك ق انيتأ دنغ

لهآ نم ملعلا لهآ هيلع دمتعا ام نسحأب انذخأو ، ليوانكلا نم تافالتخالا



_ ٢٦ _ 

 6 باتكلا و ةنسلاب هيأ و 6 باوصلل برقأ وه ام اهنم انذخأو 6 ةماقتسالا

 : ىلاعت هللا لانت امك الا مهنم دحآ نيب قرفن الو ء نيملسملا نم آدحأ طحن ملو

 ٠ ( ةنسحآ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا )

 . نيملعتملا لخدم ةلوهس لجأل جاجتحالا ةمدقتملا هباوبأ نم انكرتو

 هلل اد الا ةوق الو لوح الو 4 نيملاعلا 7 هلل دمحلاو 6 نبهقفتملا مهفل برقأو

٠ ملسو هلآ و ىبنل ١ دمحم اندبس ىلع هلل ١ ىلصو 6 ميظعل ١ ىلعلا



 ن ٢٧

 عباسلا بابلا

 تارملا ق باسحلاو برذضلا ةفرعم ق

 ثيراوملا فرع نمل ىغبنيف ، هنع ةيانغ ال باسحلاو برضلاو
 نيب مسقلا هيلع لهسيل باسحلاو برضلا ملعتب نآ اهعورغو اهلوصحأآو

 ٠ كلذ نم هل دبالو ص ةثرولا

 ٠ باسحلا ق رخآلا ددعب نيددعلا دحأ فيعضت وه برذلاو

 4 نورتع و ةسمخ : لقف © ةسمخ ف ةسصخ مك : كل ليق ن ١ و ؤ ةرشع لقم

 ق ةث ام مك : كل لمق نا و ؤ نورشعو ةسمخ ئ تا رم سمخ سصخلا نألا

 . كاذ مهفاف فلآ تارم رشع ةئاملا نآ كلذو فلآ : لقف ، ةرثع

 ، تارشعو ث داحآ : بتارم عبرأ ىلع لمتشي باسحلا نآ ملعاو

 : دوقع ةعست بتارملا هذه نم ةبنرم لك فو ، فولآو ، نيئمو

 5 نادقع نانثالاو ، دقع دحاولاغ : داحآلا ىف ىلوألا ةبترملا امأف

 ةعست ىمهغ نيعستلا ىلا ، دوقع ةعبرأ ةعبرألاو ؤ دوقع ةثالث ، ةثالثلا و

 ٠ دوتع

ء دقع ةرشعلاف س تارشعلا امأو : تارشعلا ىف ةيناثلا ةبترملاو



 س ٢٨

 ةعست ىھغ ك نبعستتلا ىل ١ ك دوقع ةثالث نوثالثل ١ و ؤ نا دقع نورشعل ١ و

 دوتع ٠

 5 نادننع ناتئااو ث دنع ةئاملاغ س نيئملاو : نيئملا ىف ةثلاثلا ةبترملاو

 ٠ ةئاملا عمست ىلا اذكهو

 نافلألاو س دقتع فلألاف ڵ فولألا امآو : فولألا ىق ةعبارلا ةبترملاو

 ٠ دوقع ةعست ىهف فولألا ةعستلا ىلا نادقع

 ريغ نوكي ضعب ف اهضعب بتارملا عبرألا هذه برض نآ ملعا مث
 ىف داحآلا برضو ص داحآلا ىف داحآلا برض وهو ء ةيلقعلا ةمسقلا لئاسم

 ٠ فولألا ق داحآلا برضو 0 نبئلا ىف داحآلا برضو ، تارشعلا

 برضو ث نيئملا ف تارشعلا برضو ڵ تارشعلا ىف تارشعلا برضو

 ٠ فولألا ق تارشعلا

 ح فولألا برضو ع فولألا ف تائملا برضو ع نيئملا ف نيئملا برضو

 . ادرفم الصف ةبترملا هذه نم ةبترم لك ف لعجاو

. .. 

 ريبك لصآ وهو داحآلا ف داحآلا برض ىهو :.ىلوألا ةلاسملا ده

 ىلع بجيو ث باوجلا ةعرس ىلع نيعم وهو ص هيلا عجريو س باسحلا ملع ف

: ةلاسم نيعبرأو سمخ ىلع لمتشي وه و ك هتغرعم باسحل أ بل اط



_ ٦٢٩٨٩ 

 كلذف نينثا ىف دحاوو ٠ دحاو كلذغ دحاو ف دحاو ف دحاو : ىهو

 ق دحاو ٠ ةعبرأ ةعبرأ ق دحاو ٠ ةتالث كلذغ ةثالث ق دحاوو ٠ نانتا

 ق دح ١ و ٠ ةعبس ةعيس ف دح ١ و ٠ ةننس ةنس ق دح ١ و ٠ ةسمخ ةسمخ

 ٠ ةعمت ةعست ف دحاو 6 ةينامث ةينامث

 ٠ ةينامث ةعبرأ ف نانثا ٠ ةنس ةتالث ىف نانثا ٠ ةعبرأ نينثا ق نانثا

 ةعبرآ ةعبس ىف نانثا ٠ رشع انثا ةتس فق نانثا ٠ ةرشع ةسمخ ىف نانثا

 ٠ رشع ةينامث ةعست ق نانثا ` + رشع ةتس ةينامث ف نانثا ٠ رع

 ةسمخ : ةثالث ٠ رشع انثا ةعبرأ ف ةثالث. ٠ ةعست ةثالث ق ةثالث

 ٠ نورشعو دحا و . ةعيس ق ةثالث ` رشع ةينامث ةننسى ق ةئالث ٠ رشع ةسمخ

 . ٠ نورشعو ةعبس :ةعست ق ةثالث ٠ نورتعو . ةعبرأ ةينامث ف ةئالث

 ةتس ىف ةعبرأ ٠ نورشع ةسمخ ىف ةعبرأ ه .رشع ةتس ةعبرأ ىف ةعبرأ

 نانثا ةينامث ف ةعبرأ ٠ نورشعو ةينامث ةعبس ف ةعبرأ ٠ نورشعو ةعبرأ

 . نوثالثو ةتس ةعست ف ةعبرأ ٠ نوثالثو

 ةسصخ ٠ نوئالث ةنس ف ةسمخ ٠ نورشعو ةسمخ ةسمخ ىف ةسمخ

 ةعسسن ق ةسمخ ٠ نوعبرأ ةين امث ق ةسمخ نوئالئو ةسمخ ةعبس ق

 ٠ نوعبرأو ةسمخ

 ةتس ٠ نوعبرآو نانث ١ ةعيس ق ةنس ٠ نوثالثو ةتس ةتس ق ةتس

٠ نوسمخو ةعبرأ ةعست ف ةتس نوعبرأو ةينامث ةين امث ف



 _ _ ٢٣٠

 ٠ نوسمخو ةنس ةين امث ق ةعيس ٠ نوعبرأو ةحسست ةعيس ف ةعبس

 ٠ ن . و ةثالث .. .. ف 7 !

 ه نونامثو دحاو ةعست ف ةينامث ٠ نوتسو ةعبرأ ةينامث ىف ةينامث

 ل

 دوقع ىف اهبرضاو داحآلا دوقع ذخف تارشعلا ىف داحآلا برض امآو

 ٠ ةرشع دحاو لكل تذخأ غلب امغ س تارثعلا

 داحآلا دوقع ذخف نيسمخ ىف ةسمخ برضت نآ تدرأ اذا : كلذ لاثم

 ةسمخ غلبت اضيآ ةسمخ ىهو ث تارشعلا ودقع ف اهبرضاف ، ةسمخ ىهو

 . نيسمخو نيتئام غلبت ةرشع ةدحاو لك لعجاف ، نيرشعو

 ىهو داحآلا دوقع ذخف ، نيعبرأ ىف ةعست برضا : كل ليق ول كلذكو

 لعجاف س نوتسو ةعبرأ كلذغ ةعبرأ ىهو 0 تارشعلا دوتع ىف اهبرضاغ ةعست

 ٠ نبتسو ةئامثلث ه دجت ةرشع دحا و لك

 داحآلا دوقع ذخأت نأ كلذو ص ةئام ةدحاوف نيئملا ىف داحآلا برض امأو

 ٠ ةئام دحاو لكف غلب امغ نيئملا دوقع ىف اهيرضتو

 اضيأ نيكم ١ ق داحآلا دوقع برضتغ ت ةئامسمخ ف ةسمخ : كلذ لاتم

نافلآ كلذف ةئام دحاو لك لعجاف ّ 77 .. د كلذخ ح ة .



 إ٣٧! _

 دوقع ىه و ةعست برضاف ةئامعست ق ةعست تىهرض ن ١ و ؤ ةث امسمخو

 دحاو لك لعجاف ي نونامثو دحاو كلذغ « نيئملا دونع ىهو ةعست ف ح داحآلا

 ٠ ةئامو فالآ ةينامث كلذف ةئام

 ىف ةسمخ تبرض اذاغ س فلآ هدحاوغ ، فولألا ىف داحآلا برض امآو

 نبرشعو ةسمخ ٥ دجت فلآ دحا و لكف > نورشعو ةسمخ كل ذغ فالآ ةسمخ

 دحاو لكف 6 نوعيسسو نانثا كلذف فالآ ةعست ف ةينامث تيرض ناو 6 افلأ

 ٠ افلآ نوعيسو نانثا كلذف 6 فلآ

 لصف

 ىف داحآلا برض لثم ةئام ةدحاوف تارشعلا ىف تارشعلا برض امأو

 ٠ تارشعلا دوقع ىف تارشعلا دوقع برضت نأ رهو « نيئملا

 ددع ف هبرضاو امهدحأ دوقع ذخغ ، نيعست قف نيسمخ تيرض اذاغ

 انيمي هطسياغ نوعبرأو ةسمخ كلذف ةعست ق ةسمخ لوقتغ > رخآل ١ دوقع

 ٠ هلثم اذه ىلع سقو ةث امسمخو فالآ ةعمرأ هدجن

 دوقع برضت نأ :وهو ، فلآ ةدحاوف نيئملا ف تارشعلا برض امأو

 ةئامعست ف نبسمخ تيرض ناغ ح افولأ اهطسبتو نيئمل ١ دوقع ؟ تا رشعلا

 ةسمخ ٥ دجت فلآ ةدح ١ و لكف ح نيعبرأو ةسمخ ٥ دجت ةعست ق ةسمخ برض اغ

٥ اغلأآ نبعبر ٠



_ ٣٢ 

 برضت نآ كلذو س فالآ ةرشع ةدحاوغ فولألا ىف تارشعلا برض امآو

 ةسمخ ىف نيسمخ برضا كل ليق ناغ { فولألاا دونع ىف تا رشعملا دوقع

 دحاو: لكل ذخف نورشعو ةسمخ كلذف ةسمخ ىق ةسمخ برضافغ ، فالآ

 ٠ افلأ نيسمخو فلآ ىتئام غلبت فالآ ةرثع

 أ ةنس ف ةعبرآ برضاف فالآ ةنس ف نيعبرأ برضا كل ليق اذا كلذكو.

 نيعبرآو فلآ ىتئام غلبت فالآ ةرشع دحاو لكل ذخف نورشعو ةعيرأ كلذف

 ٠ افلأ

. .. 

 لكل ذخغ مغلب امف ضعب ىف اهضعب برضاغ « نيئملا ف نيئملا برض امآو

 ٠ فولألا ٢ تارشعلا برض لثم وهو ؤ فالآ ةرشع دحاو

 نبسمخو فلآ ىتئ ام غلبت ففالاا ةرشع لكل ذخغ نورشع و ةنسمخ كلذغ

 آلفا٠

 ةتس ف ةعبرأ برضاف ؤ ةئامتس ق ةئامعبرأ برضا كل ليق اذا كلذكو

 - .م ه.

فولألا دوقع. ىف نيئلا دوقع برضتغ ص فولألا ىف نيئملا برض امآو



 ةئامسمخ برضا كل ليق اذا كلذو ، فلآ ةئام دحاو لكل لعجتو ث اهطسبتو

 دحا و لكل نورشعو ةسمخ كلذغ ةسمخ ق ةسمخ برض اغ ى فالآ ةسمخ ف

 ٠ ملعآ هللا و ؤ فلأ ةئامسمخو فلآ ىفلأ غلبت فلآ ةئام

 لصف

 لعجتو هطسبتو 6 دوقعل ١ برذضتف فولأل ١ ق فولألا برض امآ و

 عيمجلا نوكي فلآ فلآ دحاولا نورشعو ةسمخ كلذف ، ةسمخ ف ةسمخ ق

 ٠ فلآ فلأ نيرشعو ةسمخ

 امهعمجاغ ، اعيمج امهنم وأ نيبناجلا دحأ نم فالآ ظافلا ترركت اذاو

 ةسمخ ف فلآ فلأ فالآ ةسمخ تبرض اذا : لوقت امك عفترملا ىلع امهدرو

 مث اهظفحاخ س ةسمخ نيبناجلا نم فولألا ظافلأ عمجا ،ء فلآ فلأ فالآ

 ٠ فلأ فلآ فلآ فلآ فلآ نورشع كلذف ةسمخ قف ةسمخ برضا

 حيحصلا برض ىف لوقلا نم مدقت ىذلا نم سايقلا نوكي اذه ىلعو

 ٠ دوغملا حيحصلا ق درغملا

) ١٣ ح نئ ١ زخل ا _ ٢ م (



_ ٣٤ 

 نأ وهغ ث بكرملا ىف درفلا برضو ، بكرملا ىف بكرملا برض امأو

 بورضملا نم ذخأت مث ، بتاارملا نم هقوف ام ىلا نيبورضملا دحأ بسنت

 ٠ ةبسنلا كلت لثم رخآلا

 ىلا بسنا ، رشع ةسمخ ىف ةسمخ برضا : كل ليت اذا : كلذ لاثم

 5 هيف بورضملا فصن ذخف س فصنلا اهدجت ةربثعلا ىهو بتارملا نم اهقوف ام

 بوسنملا لثم دحاو لكل ذخغ ، فصنو ةعبس كلذف ، رثع ةسمخ ىهو

 ٠ نيعبسو ةسمخ غلبت ةرشعلا وهو ء هيلا

 ىلا ةسمخلا بسنناف ء نيرشعو ةسمخ ىف ةسمخ برضا : كل ليتق ناو

 عبرو مهسأ ةتس هدجت نيرشعلاو ةسمخلا عبر ذخغ ح عبرلاب اهدجت نيرشعلا

 . نيرشعو ةسمخو ةئام نوكي نيرشع دحاو لكل ذخف ث مهس

 ىلا ةسمخلا بسناغ ، نيثالثو ةتس ف ةسمخ برضا كل ليتق ناو

 © ةتس نوكبي ص نيثالثلاو ةتسلا سدس ذخف ، سدسلاب اهدجت ث نيثالثلا

 نم كيلع دري ام اذه ىلع سقو نيثالثو ةئام نوكي نيثالث دحاو لك لعجاف

 ٠ ةئاملا ىلا بابلا اذه

 ! آ دق

ةرشعل ١ بسسىنناغ 4 نيرشعو ةسمخ ق رشع ةسمخ برضا كل ليق نا و



_ ٢٣٥ 

 ىنثا نوكي نيرشعلاو ةسمخلا فصن ذخف ء فصنلاب اهدجت س نيرشعلا ىلا

 7 رمح - و نيتك ام غلبت نب ہننع دح ١ و لكل ذخغ 6 افصن ُ و رشع

 ىلا ةرشعلا بسناغ ، نيثالثو ةتس ف ةرشع برضا : كل ليق ناو
 نوكي ع نوثالثلاو ةتسلا وهو هيف بورضملا ثلث ذخف & اهثلث اهدجت نيثالثلا

 عيمج اذه ىلع سقو نيتسو هئامثلث نوكي نيثالث دحاو لكل ذخغ رشع ىنثا

 ٠ لعفلا اذه هب لعفاو س بكرملا ف درفملا برض نم كيلع دري ام

 ةئاملا ىلا ةرشعلا ثبسنناغ نيسمخو ةئام ق ةرشع برضا : كل ليق ناو

 لكل ذخغ ، رتع ةسمخ وهو ، نيسمخلاو ةئاملا رشع ذخف ، اهرشع نوكي

 . ةئامسمخو افلأ نكي ةئام دحاو

 6 فلألا ىلا ةرشعلا = > ةئامو فلأ ق ةرشع برضا : كل ليق ناو

 لكل ذخف س رشع دحأ ةئاملاو فلألا رشع رشع امآو س فلألا رشع رشع نوكب

 ٠ افلآ رشع دحأ نوكي افلآ دحاو

 نوكي فلألا ىلا ةئاملا بسناف ع ةئام فلأ ىف ةئام برضا : كل ليق ناو

 دحاو لكل لعجاغ ، ةرشعو ةئام نوكي ةئامو فلألا رشع ذخف ، هنم رشعلا

 ٠ كلذ عيمج ق سايقلا ١ ذه ىلعو ‘ فالآ ةرشعو فلآ هئام نوكي افنلآ

 ةعستلا ىلا رشع دحألا نيب ام وهخ ، بكرملا ىف بكوملا برض امأو
امف ، هتلمجب رخآلا بورخملا ىل ١ اهقلآو % نيبورضملا نم. داحآلا ذخف ؤ رشع



. ٣٦ 

 عفترا امف ، ضعب ف اهضعب داحآلا برضا مث % ةرشع ةدحاو لكل تذخآ غلب

 ٠ ىلوألا ةلمجلا ىلا هتلآ

 اهنلآو ڵ امهدحأ نم نينتالا ذخف ، رشع ىنثا ف رشع ىنثا تبرض ناغ

 مث © نيعبرأو ةئام لبيخ ؤ ةرشع دحاو لك لعجتف ث رشع ةعبرأ رخآلا قوف
 ٠ نوعبرأو ةعبرأو ةئام عيمجلاف ةعبرآ كلذف نينثا ق نينثا داحآلا برضا

 ىلا نيدودعملا دحأ بسناف ، ةئاملا ىلا نيرشعلا نيب ام بكرملا ناك ناو

 دحاو لكل ذخو ى ةبسنلا كلتب هيف بورضملا نم ذخغ غلب امغ س فلألاو ةئاملا

 ٠ هيبلا بوسنملا لثم

 6 نيرشعو ةسمخ ىف نيرشعو ةسمخ برضا : كل ليق اذا ش" كلذ لاتم

 ء آاعبرو ةتس نكي امهدحأ عبر ذخف ث اهعبر نوكي ةئاملا ىلا امهدحأ بسنأف

 برضا كل ليق اذا اذكو ، نيرشعو ةسمخو ةئامتس نوكي ةئام دحاو لكل ذخف

 ةئاملا ىلا نيرشعلاو ةسمخلا بسناخ ، نيثالثو ةتس ف نيرشعو ةسمخ

 ةئام دحاو لك لعجاف ص ةعست نوكي نيثالثلاو ةتسلا عبر ذخف ث اهعبر نوكي

 . هلثم اذه ىلع ساقيو ث ةئامعست نوكي

 روسكلا ةفرعم ىف

 ، افاضمو ابكرمو ادرفمو امض 4 ماسقأ ةعبرأ ىلع روسكلا نآ ملعا و

نينثا وآ « رشع ةعبس وآ ، رشع دحأ نم دحاولاك ريثكب قلطني ال ام مضلاغف



_ ٣٢١٧ 

 وآ رشع دحآ نم ءزجلاك ةلمجلا كلت جرخمغ س نيثالثو دحاو وآ س نيرشعو

 ٠ سقف ١ ذه ىلعو 6 ةعيس نم هجرخم رشع ةعبس نم ء زجل ا و 6 رشع ةعبس

 ‘ عبرلاو . ثلثلاو > فصنلا ىهو ‘ ةعست ىهغ ةدرغملا روسكلا امآو

 ٠ رشعلاو ، مستلاو ، نمثلاو ، عبسلاو ڵ سدسلاو ، سمخلاو

 س ةعبرآ نم مبرلاو ى ةثالث نم ثلثلاو ث نينثا نم جرخت فصنلاغ

 نه نمثلاو ؤ ةعبس نم عبسلاو ح ةتس نم سدسلاو ، ةسمخ نم سمخلاو

 ٠ ةرشع نم رشعلاو ى ةعست نم عستلاو ، ةينامت

 فصت لثم كلذ نم فطعلا واوي بكري ام وهف ةبكرملا روسكلا امأو

 اهنأك روسكلا لعجت نآ كلذ جرخمف ، رشعو عستو ، سمخو ثلثو ث عبرو

 برذضت مث ث هلاحب هتيلخ عمتجا امف ى رخآلا ىف امهدحأ برضتو ، حاحص

 . باوجلا نوكيو س ظوفحملا هنم تبسغن ممتجا امغ ، جرخملا ىف جرخملا

 احيحص فصنلا لعجاف عبر ىف فصن برضا : كل ليق اذا : كلذ لاتم

 وهو فصنلا جرخم ف برضا مث ى دحاو ىف ادحاو برضا مث ع كلذك مبرلا و

 كلذ امهنم بسناف ث ةينامث كلذ نوكي ةعبرأ وهو ، عبرلا جرخم ف نانثا
 . نمث عبرملا ف فصنلاف انمث نوكي دحاولا

دحاولاك سصخلا لعجاف {| نسدس ق اسمخ برضا : كل ليق اذا كلذكو
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 مث 3 دحاو كلذف . دحاو ق آدحاو برضاغ ئ كلذك سسدسلاو ئ حيحصلا

 رشعب نوكي دحاولا امهنم بسنا مث ع نيثالث غلبت جرخملا ف جرخملا برضا
 ٠ ثلث رشع سدس ف سمخف ث ثلثلا

.. ِ 

 ةبكرملا روسكلا ةفرعم

 كلذكو ٧ احاحص نيثالثلا لعجاف عابرأ ةثالث ف نوثالث :؟ ةلاثم

 ةعبرأ ى ةثالث برضا مش ث ةتس غلبت ةثالث ىف نينثا برضاغ 0 ع ايرألا ةثالع

 ٠ باوجلا وه و اهفصن ةتسلا نوكي “ ةنسلا اهنم بسبسنناغ « رشع ىنثا غلبت

 عابرذلا ةثالث لعجاف ‘ سا دسأ ةسمخ قف عابرأ ةثالث مك : كل ليق ناو

 غلبت ةسمخ ىف ةثالث برضاغ ء اضيأ احاحص سا دسألا ةسمخلاو \ احاحح

 غلبت ةتس ق ةعبرأ ىه و - ضعب ق اهضعب ح راخمل ١ برض ١ مت 6 رشع ةسمخ

 ك با وجلا وه و 6 انمثو افصت نوكب اهنم رشع ةسمخلا ثبسنئاق 6 نيرشعو ةعبرأ

 ٠ بابلا اذه نم كيلع دري ام عيمج ف سايقلا هيلعو

... . 

 ةفاضملا روسكلا ةفرعم ق

ئ عست سمخو ٧4 رشع عستو 1 سمخ عبرو ٤ سدس :-فصخت وهو



_ ٣٣ _ 

 . رسكلا ق رسكل ١ جرخم برض نم عفترم ا كلذ جرخمو % كلذ لاتمأو

 . ةينامث نوكي ةعبرأ ف نينثا برضاخ ، عبرو فصن جرخم مك : كل ليق اذاف

 ك ةعبرأ ف ةئالخثل ١ برض اغ 6 عب رو ثلث ح رخم مك : كل ليق ول كل ذك و

 ٠ باوجلا وهغ رشع ىنثا نوكي

 ةرشع ق ةسمخ برض اف ى رشعو سمخ ح رخم مك : كل ليق ول كل ذكو

 ٠ سقغ اذه ىلعو 6 جرخملا وهو نيسمخ نوكن

 اهضعب جراخملا برضاف ء سمخو عبرو فصن جرخم مك : كل ليق ناو

 ٠ باوجلا ف ريخألا ىمتني نأ ىلا رخآلا جرخملا ف عفترملا مث ، ضعب ف

 ةينامث برضا مث ث ةينامث نوكي ةعبرأ ف نينثا برضت نأ : كلذ لاثم

 امهدحا لخدي نآ الا 6 سقف ١ ذه ىلعو باوجلا وهو نيعبرأ غلبت ةسمخ ق

 ٠ ىندألا نود ىلعألا ىف كلذغ ء رخآلا تحت

 فصنلا جرخم بضاغ > س دسلا و فصنلا جرخم مك : كل ليق ول امك

 وهو رشع ىنثا غلبي سدسلا ف لخدي ثلثلا نألا ، ثلثلا نود سدسللاو

 ٠ باوجلا

٠ هللا ءاش نا دشرن سنغ اذه ىلعو 6 ةعبرأ



_ . ٤٠ 

 لك عجرت نأ وه و : ةنس نم جرخت ةثالثلا جراخملا هذهغ : فلؤملا لاق

 . ملعآ هللاو ، هفصن ىلا مهس

 لصن

 داحآلا ىف ,داحآلا برض ىف رخآ باتك نم

 ، رشع انثا كلذف ةتسلا ىلا ةتسلا فضأ ، ةتس ف ةتس تبرض اذاغ

 كلذغ ث اراسثعآ كلذ لعجاف نانثا وهو ةرشعلا دعب ىقب امف ةرشعلا طقسأف

 رع ةتس كلذغ ةعبرأ ىف برضاغ ةعبرأ وهو س نيرسكلا ىلا رظناف نورشع

 برض كلذغ نوئالثو ةتس كلذخ ، نورشع وهو لولا ددعلا ىلا اهفضأف

 ٠ ةرشعلا ىلا سخ اذه ىلعو ث ةتس ف ةتس

 ةسمخ كلذف ةينامثلا ىلا ةعبسلا فضأف ص ةينامت ق ةعبس تيرض اذاو

 ةرتعلا نع صقنو ، نيسمخ ةسمخلا لعجاغ ةسمخ نع داز دنقخ ڵ رع

 ء ةنس كلذغ نينثا ىف ةتالث برضاف ص ةئالث ةعبسلا نمو ، نانثا ةينامثلا نم

 ٠ نيسمخو ةتس نوكتف ث نيسمخلا ىلا اهفضأ

 ةسمخ كلذف ةعستلا ىلا ةتسلا فضأاغ & ةتس فق ةعست تبرض ناو

 نم صقن امو ح نيسمخ ةسمخل ١ وه و “ ةرشعل ١ ىلع د ١ ز ام لعجاف ‘ رشع

 دحاو برضا ، دحاو ةعستلا نمو & ةعبرأ ةتسلا نم وهو ةرشع نيددعلا

. ستغ اذه ىلعو ، نيسمخو ةعبرأ عيمجلا نوكي ةعبرأ كلذغ ةعبرأ ف



- .٤١ 

 ذخف ، ةرشع ىف ةرشع برضاف ص راشعألا ىف راشعألا برض امأو

 ٠ ةئام حاولا لعجاو ، دحاو ىف ادحاو برضاق ح نانثا وهو امهرشع

 وهو ، رشع دحألا ىلا دحاولا فضاغ رشع ف رشع دحأ تبرض ناو
 دحاوو ةئام عيمجلا نوكي ، لوألا ددعلا ىنلا هغضاف ، ادحاو داز ىذلا

 ٠ نيرشعو

 ةعبسلا ىلا رشع ةعبسلا فضأف ث رشع ةعبس ف رشع ةعبس تبرض ناو

 مث ، نوعبرآو ناتئام كلذغ تارشع اهطسباغ نورشعو ةعبرأ كلذغ ، رشع

 نيعبرألاو نيتئام ىلا اهفضأق نوعبرآو ةعست كلذف ةعبس ف ةعبس برضا

 ٠ رشع ةعستلا ىلا هسايق اذكهو 6 نونامثو ةعستو ناتئام كلذخ

 ل .:۔ 2

 اضيأو ئ نينث ١ نيرشعل أ رشع ذخغ ح نيرشعلا ق نيرشعل ١ برض امآو

 اهطسباو ةعبرأ كلذف نينثا ف نينثا برضاف نانثا ىرخألا نيرشعلا رشع
 ٠ اهغلبم كلذو ةئامعبرأ كلذغ انيئيم

 اهفضآو نينثالا ذخغ ، نيرشعو نينثا ىف نيرشعو نينثا تبرض ناو

 نيرشعلا رشع ىف اهيرضاف نورشعو ةعبرأ كلذف ، نيرشعلاو نينثالا ىلا

ةئامعبرأ كلذغ ح تارشع اهطسباغ نوعنرأو ةينامث كلذف ح نانثا وه و ىرخا



 . ,٢ گ -_-

 ددعلا ىلا اهفضأف ، ةعبرأ كلذف نيرسكنملا نينثالا برضا مث ث نونامثو

 ٠ نونامثو ةئامعبرأ كلذغ لوذلا

 كلذف ، نيرشعلاو ةتسلا ىلا ةتسلا فضأغ ، نيرشعو ةتس تبرض ناو

 نيتسو ةعبرآ كلذغ نانثا وهو نيرشعلا رشع ف اهبرضاف نوثالثو نانثا

 ىف ةرسكنملا ةتسلا برضا مث ؤ نوعبرأو ةئامتس كلذف ڵ تارشع اهطسباغ

 نوكي نيعبرألا و ةئامتسلا ىلا اهفضآف ع نوثالثو ةتس كلذغ ي ةرسكنملا ةتسلا

 . .1 مع 7 ةث امن

 ةسصخ برضت نآ لثم 6 .راضثعألا ق راشعألا و داحآلا برض امأو

 ةسمخ ىف هبرضا ةثالث وهو نيثالثلا رشع ذخغ ، نيثالث ىف نيرشعو

 ةث امعيس كل ذف ت ١ رشع اهطسباف ك نوععيسو ةسمخ كل ذغ { نيرشعو

 ٠ نوسمخو

 نم ةسمخلا فضأف ، نيرشعو ةسمخ ف نيثالثو ةسمخ تبرض ناو
 رشع ىف اهبرضاف نوعبرأ كلذغ ى نيثالثلاو ةسمخلا ىلا ، نيرشعلاو ةسمخلا

 برضا مث ، ةئام ىنامث كلذف تارشع اهطسباغ ، نونامث كلذف ك نينثا نيرشعلا
 ٠ ةئام ىنامثلا ىلا اهفضأف ، نورشعو ةسمخ كلذغ ةسمخلا. ف ةسمخلا,

 تيبلقناو ث ازاثعآ رنشع ةسمخ تبلق ء رشع ةسمخ ق ةرشع تبرض ناو
٣ 

٠ نبسمح دمت و ةئام"



 س ٤٣

 ةثالث ف اهبرضاغ نينثا نيرشعلا ذخف رشع ةثالث ف نيرشع تبرض ناو

 ٠ نوتسو ناتئام كلذخ ١ راشعأ اهطسياف نورشعو ةتس كلذف رشع

 ل ..ل

 نينامثو ةعبس برضت نأ لثم ث داحآلا ىف راشعألاو داحآلا برض امأو

 ةعيسلا ىلا اهفضأآو . نيثالثلا ىلع ة دئا زلا ةعيسنلا ذخغخ نبيئالثو ةعيس ق

 اهبرضاو ث ةعست ىهو نيعستلا روبج ذخف ث نيعستو ةعبرأ ريصت نينامثلا و

 نافقلآ كلذغ انيئم اهطسباف س نورشعو ةعبس كلذغ نيثالثلا روبج ف
 ّ نيعستلا نم ةلضافلا ةعبرألا ىهو روسكلا ىلا رظنا مث . ةئامعيسو

 تارشع اهطسباف س رشع انثا كلذف ، اضيأ ةثالث نيثالثلا روبج ف اهبرضاخ
 نيفلأ عيمجلا نوكيغ ث مدقتملا ددعلا ىلا اهفضأغ ، نورشعو ةئام كلذغ
 ٠ نيرثعو ةئام ىنامثو

 اهنضاغ ، نوعبرأو ةعست كلذف نينامثلا ىلع ةدئازلا ةعبسلا ذخ مث
 هللا و ؤ نبنسو ةعستو ةئام ىنامثو نيفلأ عيمجلا نوكيغ مدقتم ا ددعلا ىلا

 . ملعأ

 ل . |

 . راشعألاو نيئملا ىف راشعألاو نيئملا برض امآو

 ىلا نيسمخلا فضأغ ، نيسمخو ةئام ىف نيسمخو ةئام تبرض اذاغ

ى اهبرض اف ؤ نورشع وهو نيتئام ١ رويج ذخغ نبتئام نوكي نيسمخلا و ةئاملا



_ ٤٤ 

 برض ١ مث 6 افلآ نورشع كل ذف اغولأ اهطسب ا 6 ةرشع . ىهو ةئالل ١ روبج

 ع مدقتملا ددعلا ىلا اهفضأف ث ةئامسمخو نافلأ كلذف ، :نيسمخلا ىف نيسمخلا

 ٠ ملعأ هللا و .ؤ ةئامسمخو افلأ نورشعو نانثا كلذف

 وهو ث نيئملاو راسشعألا ىف نيئملاو ، راسشعألا ف داحآلا برض امأو
 ىلا ةنسلا فضأغ _ نيتسو ةتسو ةئام ىف نيتسؤ ةتسو ةئام برضت نآ

 ناتئام كلذغ ص نينسو ةئام ىلا نيتسلا فضآو : رثع انثا كلذف ث ةتسلا

 اهبرذاف ، نوثالثو نانثاو ناتئام كلذف رشع ىفنالا اهيلا فضأ مث ؤ نورشعو

 ٠ نورشعو ةئامتالتو نافلآ كلذغ 6 ةرتنع ىهو ةئامل ١ رويج. ق

 نيتسلا فضأ مت ٣ ناتئامو افلآ نورثعو ةثالت كلذف "راشعأ اهطسياغ

 ىل ١ اهفضأغ & نورنع 2 ةئامتاتو فالآ ةصعنرأ كلذف 6 نيعنسو نجنت ١ ق

 ١ ددعل ١ نمكنبيف > مدننتل ١ نيرنتعو ةئامسمخو . اغلآ نيرشعو ةعبس عيمجل ٠

 عيمجلا ىلا اهفضأ س نوثالثو ةنس كلذف ةتسلا فق .ةنسلا فضأ مش

. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، نيسمخو ةئامسمخو افلأ نيرشعو ةعبس كلذ غلييف



_ 4٥ _ 

 نماثلا بانلا

 اهيلع ةلمتسثملا عورفلاو ثيراوملا اهيلع ةينبملا لوصالا نابب ىف

 : ىهو لوصأ ةعبرأ نم ةجرختسم ثيراوملا نأ انركذ دق انأ ملعا

 ٠ لجو زع هللا بانك

 ٠ ملسو هيلع هلا ىلص دمحم هثلا لوسر ةنسو

 . نيملسملا عامجاو

 . ءاهقفلا نيب فالتخالا هيغ ىرج ام : عبارلاو

 ح نبويألاو دالوألا ثاريم ق مهو ؤ هثللا بانك نم : لوألا لصألا

 مكدالوأ ق هللا مكيصوي ( : ىلاعت هلوق 6 تاوخألا و ةوخالاو جاوزألا و

 نولعجيو ، ائيس ىبصلا الو ةأرملا نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك هنأ كلذو

 ص ثاريملا نم أهييصن ةأرملاو ىبصلل هللا قحلأخ ع عفديو عفني نمل ثاريملا

 ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي ) : ىلاعت هلوت ىف نييثنألا ظح لثم ركذلل

 . . ( نييشنألا ظح لثم

> ) كوت ام اثلث نهلخ نيتنثا قوف ء اسن نك ناغ ( : ىل اعت لاق مث



 س ٤٦.

 ) قوف ( : هلوت ىنعمو “ روكذلا ةوخألا نم دحأ نهعم نكب مل اذا كلذو

 ٠ ددعل ١ نم امهقوف امغ نيتنئال ا د ١ رآ هنآ نيرسىغم ١ ضعب دنع

 هلوق ىنعم نأ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نع رثألا ىف تدجوو

 ىف ةلص وهف آتوخ هركذ ناو ، نيتنثا ءاسن دارأ ( نيتنثا قوف ) : لجو زع
 لثم قانعألا اوبرضا دارآ ( قانعألا قوف اوبرضاف ) ىلاعت هلوقك مالكلا

 . ( باترلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذاف ) : ىلاعت هلوق

 تانبلاب روكذلا نم دحآ طلتخا اذاف ڵ فصنلا اهلف ةدحاو تناك ناو

 املغ ث نييثنألا ظح لثم ركذلا مهنيب ناكو فصنلاو نيثلثلا ضرغ طقس

 (٠ نييثنلا ظح لثم ركذلل ) : لاقف س اذه ىلع لاملا ف ىلاعت هللا مهكرش

 © لاملا لامك نيفصنلا نأ ىلع لذ ىثنألا ىلع ركذلا ظح فعاض املغ

 اذا ىئنألل ام فعض هل ذا ع درفنا اذا نبالا لاملا لامك قحتسيو

 ٠ تدرفنا اذا فصنلا تنيلل نآ ذا س تدوفنا

 هللا دبع نب رباج ىور ام ناثلثلا نييثنگلا ضرغ نايب ببس ناكو

 اننع اج ىنح ملسو هيلع هلل ١ ىلص هللا لوسر عم انجرخ : لاق

 ئ تباث نيب ديز نيب ةجراخ ةدج ىهو ك قاوسألا ق راصنلا نم ةآرما

 ، سيق نب تباث اتنبا ناتاه هللا لوسر اي : تلاقغ اهل نييثناب تعاجف

ملخ ث امهلك امهثاريم امهمع امهمنغ قاتسا دقو ، دحآ موي كعم لتق



_ ,٤٧ 

 آدبآ ناحكني ال هللا و ئ هللا لوسراي ىرن امغ هذخآ الا ائيش امهل عدب

 ؟ لام امهلو الا

 7 ."ين ْ 17 زاق . 7 لام -- م. :

 ةروس تلزنف « كلذ ىف هللا ىضقي » : ملسو هيلع هلا ىلص لاق

 ءاسن ( : هلوق ىلا ) مكدالوآ ق هللا مكيصوي ( : ىل اعت هلوق ءاسسنلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقغ & ةيآلا ) كرت امم ثلثلا نهلغ نيننتا قوف

 .امهمآ طعآو نيثلثلا امهطعآ :»ا : امهمعل لانف « اهبحاصو ةآرملا وعدا »

 ٠ )» كل وهف ىقي امو نمنل ا

 نكي مل اذا كلذو ( فصنلا اهلغ ةدحاو تناك ناو ) : ىلاعت لاقت مث

 هنوبألو )إ : نيوبألا ثاريم ف لاق مث ، اهل ةوخا روكذلا نم دحأ اهعم

 هل نكي ناغ دلو هل ناك نا كرت امم سدسلا امهنم دحاو لكل

 ٠ ( ثلثلا همالف هاويآ هثروو دلو

 ناغ ( : لاق نبح مألاو يكلا امه نيوبألا نآ ىلع لدن ةلالد ٥هذهغ

 ٠ ) ثلثلا هملف ٥اوبآ هثروو دلو هل نكي مل

 ، امهكا رتشا ركذ دعي بألا بيصن ركذ نع تكسو مكلا ثلث ركذ املو

 : لاق مش ح ناثلثلا وهو يلل وهغ ىقب ام نآ ىلع لد مألا ضرغ ركذو

 (٠ نيد وآ اهب ىصوي ةيصو دعب نم سدسسلا همالف ةوخا هل ناك ناغ (

مدع دنعو 0 دالوالا مدع دنع ثلتلا مألا ىطعي سابع نبا ناكف



_ ٤٨ 

 دوجو دنع اهنوطعي هريغ نم انباحصأو ، ؟آدعاصف ةثالثلا نم ةوخالا

 ىور امل ؤ ةع امج نينثال ١ نآ مهتجحو ح سدسل ا ادعاصف نبوخخنا

 نا ذه » : ل انف 6 نايلصي نيلجرب رم هنآ ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىبنلا نع

 ةعامج « ٠

 امصتخا لقي ملو ( اومصتخا نامصخ ناذه ] : ىلاعت هللا لاقو

 هلتأف ، هريغ ىلا ءىشلا مض عمجلا ةقيقح نأل ، عمجلا مكح ىلا امهدرو

 ىلا ثلثلا نم مألا نبجحي تاوخألا وآ ناتخألا بجحت فيك ليق ناو ص نانثا
 ةوخالا ةظفلو ( ةوخا هل ناك ناغ ) : لوقي ىلاعت هللاو سدسسلا

 ؟ ثانالا نود روكذلل

 ء ثانالاو روكذلل ( ةوخا ) : هلوقب ىنع ىلاعت هللا نا : هل ليق

 ةوخالا مسا عقو ( ءاسنو الاجر ةوخا اوناك ناو ) : ىلاعت هلوقك

 امك ، كلذ ىف عمجلاو ةينثتلا ماكحأ ىف لوقلا ىضم دقو ث ءاسنلا ىلع

 ٠ ىثنألاو ركذلل زوجي انهاه دلولاغ ( دلو هل ناك ناغ ) : لاق

 املغ ى ناوخآ ناذهل لاقيف ىثنآو لجر ةوخالا ناك ول ىرت الآ

 كلذك ناوخألاو ناتخأياا ناكغ ، ىثنألاو ركذلا ىلع ةظفللا هذه تبجو

 ث ملعا هللاو ، تارارتقالاو اياصولا ظفل نود ةصاخ ىنعملا اذه هف

 اعفن مكل برقأ مهيأ نوردت ال مكؤانبآو مكرابآ ) : ىلاعت هلوقو

٠ ملعأ هللاو ء تاجردلا ف : اولاق ( اميكح اميلع ناك هللا نا هلا نم ةضيرغ



 ء دجلا دوجو مم ةوخالل ثاريم ال نآ ةيآلا هذهب انباحصأ جتحاو

 املف ع هلك لاملا هل نوكي بألا اهب درفنا اذا آضيأ اهب اوجتحاو

 بأؤلاا ناك ، هركذ انمدق امب هب درفنا اذا هرسأب لاملا ثري نبالا ناك

 ء ةجح ىوقأ كلذ ىلع عامجالاغ آضيأو ، لاملا زوح ف هدعب هلثم

 ٠ هنع فالتخالا ىفنو نآرقلا مكح دكأ هنآ كلذو \ ةجح ىوقأ انلوقو

 اولفس امو ث نبالا نبأو نبالا دعب مهلوأو ةبصعلا بصعآ بألاو

 هلو س سدسلا دلولاد وجو دنع بألا ثاريمو « ثانالا نود روكذلا

 ٠ دالوألا :روكذ مدع ذا ؤ ةنسلاب مهماهس ماهسلا لهآ ذخأ دعم ىقي ام

 اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دوعسم نبا ىورو

 دقو « كل محر ىنأل ىل وهف ىقب امغ مهضئارف ةضيرفلا لهآ ذخأ

 ىلاعت هللا ركذ دقو ، ثاريملا ىف لوقلا رثكأ ىلع بألا ماقم دجلا اومان

 ( بوقعيو قاحساو ميهاربا ىئابآ ةلم تعبتاو ) : هلوق ى ءابآ دادجألا

 : لاقو ( مدآ ىنب اي ) : ىلاعت هلوق ةلالدب دجلا ىلع عقب ىأرلا مسا و

 ٠ ( ليئارسا ىنب اي )

 « ديس اذه ىنبا نا » : نسحلل ملسو هبلع هلا ىلص ىبنلا لوقو

 ، بآ معلا لعجت برعلاو ع بألا بآ وه قلطملا دجلاو ع هتنب نبا وهو

 ىلع اودر ( : حتفلا موب لاق ملسو هبلعثلا ىلص ىبنلا نع ةمركع نعو

)( ١٢ جح نئا زخل ١ _ ؟ م (



. ٥٠ _ 

 هب لعفت نأ فاخأ ىنا » : لاق ةكم ىلا سابعلا همع ثعب هنأ كلذو .« ىبآ

 ٠ » دوعسم نب ة ورعم فيقئ ؟ ام . س شيرق

 ىلا مهوعدي فيقث ىلا ةورع ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو
 لجر هامرغ . مالسالا ىلا مهادان مث ، هتيب قوغ ىقرغ مالساالا

 ىف ىلاعت هللا ىكح امك ع مألا ماقم ةيمستلا ىف ةلاخلا ماقت دقو

 هبوبآ عفرو ) : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع فسوي ىبنلا ةصق هباتك

 ٤ ايل ىهو هتلاخ تناكو ، تتام دت ليحار همأ تناكو ( شرعلا ىلع

 عفرو ) : ىلاعت هلوق ىف سثرعلا ىلع امهعغر ناذللا امهو بوقعي هوبأو 0

 . ( شرعلا ىلع هيوبأ

 مل نا مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو ) : جوزلا ثاريم ف ىلاعت لانت مث

 ةيصو دعب نم نكرت امم عبرلا مكلغ دلو نهل ناك ناغ دلو نهل نكي

 ٠ ) نيد وآ اهب نيصوي

 مل نا متكرت امم عبرلا نهلو ) : تاجوزلا ثاريم ف ىلاعت لات مث

 ةيصو دعب نم متكرت امم نمثلا نملف دلو مكل ناك ناف دلو مكل نكب
 . 3 . ( نيد وآ اهب نوصوت

ناك ناو ( : مألا نم تاوخألاو ةوخالا ثاريم ف ىلاعت لاق مث



0٥١ 

 لكلف ( مألا نم ىنعي ) تخآ وآ خآ هلو ة رما وآ ةلالك ثروي كجر

 نم ثلثلا ف ءاكرش مهغ كلذ نم رثكأ اوناك ناغ سدسلا امهنم دخاو

 . ( ميلح ميلع هللاو هللا نم ةيصو راضم ريغ نيد وآ اهب ىصوي ةيصو دعب

 لد ( ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثكآ اوناك ناف ) : ىلاعت هلوقو

 4 ىثنألا ىلع مهنم .ركذلا مهنم لضفي ال ءاوس هيف ىثنألا و ركذلا نأ ىلع

 وآ قطان باتك نم ةلالدب الا ةمسقلا ىف هكيرش ىلع لضفي ال كيرشلا ذا

 ٠ ةمألا نم عامجا وآ ؤ قداص نع قداص ةنس

 بيصن هيف ركذ هناف ىثنألا بيصن هيغ هللا ركذ كلذ دعب عضوم لكو

 مكدالوأ ف هللا مكبصوي ) : ىلاعت هلوقك هعضوم ىف ناك اذا هليثم ركذلا

 نوكي ثيحب جاوزألا ثيروت ةيآ ف كلذكو ( نييثنألا ظح لثم ركذلل

 « فصنلا فصن عبرلا و ع عبرلا هنم ىه امل نوكيو ء فصنلا هتجوز نم م جوزلل

 ٠ دالولا مدع دنع ء كلذو

 ىه .اهل نوكيف ،.معبرلا هتجوز نم جوزلل نوكي ثيحب كلذكو

 هلوت ف كلذكو ، دلولا دوجو عم كلذو ع عبرلا فصن نمثلاو ، نمثلا هنم

 هثروو دلو هل نكي مل ناغ ) :: ىلاعت هلوق نيوبألا ثاريم ف ىلاعت

 بيصن 'نع تكس املف ث بألا بيصن نع تكسو ( ثلثم همالغ اوبل

 بيضن فعض وهو ناثلثلا وهو بالل وهغ ىتنب ام نأ ىلغ لد نبألا
: : . مكيلا



٥٢ 

 ىقابلاو رمغ ال سدسسللا ةدجللغ بآ مأو أ:بآ بآ تيملل ناك ناو

 تادجلا نك اذا كلذكو ح مألاو بأزا مكحك اذه مكح سيلو % دجلل

 ٠ دجلل ىقابلاو سدسلا نملف ةدحاو نم رثكأ

 لك : ليق هنأ ذا ؤ انركذ امك مألا خأ بيصنك مألا تخآ بصن امآ و

 تخألاو خألاو > ء اوس هرف ىثنألا و ركذلاغ ء اسنلا ةهج نم قلعت ث ريم

 ٠ ملعأ هلل ا و ‘ مذلا ةهج نه امهييصن قلعتم

 مهنأ ةرصيلا لهأ نع اوركذف ى ةلالكلا مسا ف سانلا فلتخاو

 تيملا ىمس دلاو الو دلو هل نكب مل اذا هسفن تيملا وه : اولان

 ٠ هل دلوب ال ىذلا : لات ؟ ميقعلا امو : ليق ى ميقع لجر لاني امك ى ةلالك

 مه ةلالكلا : اولاق مهنأ ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهآ نع اوركذو

 ةثرولا كيلوأ نومسيف ، دلاو الو دلو مهيغ نكي مل اذا ةثرولا

 دلوب سيل ام ةلالكلا نا : انباحصأ لوق ناك لوقلا اذهبو ى ةلالك

 ة ءىنثلا لوح نوكي ليلكالا نأل ، ليلكالا نم ةذوخام ىهو س دلاو الو

 . ءىشلا نم وه سيلو

 ةلالكم لكي لعفلا و ئ هل دلاو الو دلو ال ىذلا لجرلا لكلا : ليلخلا لاق

 ثروي آرقي ( ةلالك ثروي لجر ناك ناو ) : ىلاعت هلوق س هب ملكتي ام لقو

نمو س اهب لوعفم ةلالكلاف رسكلاب آرقت نمخ ، اهرسكو ءارلا حتفب ثروبيو



٥٣ 

 ۔بصعب ال ليلدلا و 4 لاحلا ىلع بوصنم نونم ةلالكغ ثروي ءا رلا حتفب ةرق

 ٠ ةلالكب سيل بألا نأ ئلع

 فلا نود مالل ةوخالا انهاه ةلالكملا نأ لدتسي اممو : هريغ نمو

 لك ةوخالل نآو س نيثلثلا نيتخالل نأل ڵ. ةروسلا رخآ ىف تركذ نأب

 ملو ثلثلا نينثاللو ڵ سدسلا . دحاولل لعج امل انهاه ملعاغ ، لاملا

 ٠ ةمألا عامجاب مالل ةوخالا. الا مهينعي اوناك ام آئيسث ثنثلا ىلع اودازي

 ةهلالكا ١ ىنعمو > ةلالكلا مه مالل ةوخالل ١ نأ : رخآ عضوم ق و

 فيعض مهبسن ناكو س مهتاجرد نع طحناو دالوألا بسن نع لك مهبسخن نآ

 ٠ مهنم دحاولا بيصن رخآب قحلي الو ث دالوألا بسن نع

 هل دلو الو لجرلا تومي نآ وه ةلالكلا نا : رخآ مضوم فقو

 بألاو رخوم نميالا ، طاحأ ىآ ، بسنلا هم فاط دق هنآكف | دلاو الو

 باهذ نع تام دتخ امهفلخي ملو تام اذاغ ، لجرلل نافرط امهو ، محقما

 هتطاحال ليلكالا ىنمس هنمو س ةلالك نيفرطلا باهذ ىمسف ث نيفرطلا

 ٠ ملعآ هللاو ك سأرلاب

 لق كنوتفتسي ) : .تاوخألاو ةوخالا ثاريم ى ىلاعت هثلا لاتقو

 ، دلاو الو دارأ ( دلو هل سيل كله ؤرما نا:ةلالكلا ف مكيتفي هللا

وهو كرتن ام فصن :اهلف تخآ هلو ) ةنلالكلا هنأل & امهدحأ ركذب ىفتكاخ



_ ٥٤ 

 ناو كرت امم ناخلثلا امهلغ نيتنثا اتناك ناف دلو اهل نكم مل نا اهثرح

 اولخت نآ مكا هللا نيبي نييثنألا ظح لثم ركذللغ ءاسنو الاجر ةوخا اوناك

 ٠ ( ميلع ءىش لكب هللا

 ةوننخلا هنتنلو ة ةنيدملاب موي تاذ ضرم هللا دبع نب رباج نآ كلذو :
 ; أ .. . ا :..

 هلااك ىنا هلل ا لوسر ام : لاقف ك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هداع

 نا ( : : لجخو رع هللا لزنأغ ‘ ىلام ق عنصأ فيكو بآ الو ىنثريب دلو الو

 ٠ ةيآلا ( كرت امم فصنلا اهلغ تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما

 لاتتي راصنألا نم الجر نأ ثيراوملا ةيآ ليزنت ببس ناك ليقو

 هدالوأ مأ ىهو س ةأرماو تانب مبرأ كرتو فوت ، تباث نب سوآ هل

 ، ةطنفرع رخآلاو ع ةداتق امهدحأل لاقي مع ىنبا كرتو ، ةحك مأ لاقي

 لاملا ىلا ةطفرعو ث ةداتق همع انبا دمعف ، قيقرو ليخن نم الام كرتو

 ةآزما ةبحك مأ تتاخا ، ائيش تانبلاو ةأرملا ايطعب ملو ، هذخأف هلك

 هللا لوبنسرو ع اهتاني اهعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تباث نب سوآ

 : ٠ ةنيدملاب حيصفلا دجسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 & تانبلا :ءالؤه “ىلع كرتو فوت ىجوز نا هللا لونسر اي .: تلاق ا

 كز ماو ك نهيلع قفتأ ام ىذنع نسلو س تابيعت تايراع تاغئاج انهو

 : لبقو } ةطفرعو. ةداتق همع انبا دبمعغ { قيقرو ليخت نم الام نف وبآ



:٥٥ 

 ملو ع !ئيش هنم ىتانب ايطعي ملو هلك لاملا اذخاغ ،:ةجفرعو دننونئسا
 ؟ هللا لوسر اي هثاريم ىف ءىنث انل امغآ س ائيش .ىنايطعي ملو نهيلع اتفني

 رظتناو ث ءىش ىحولا ا نم :لع لزن ام « : ملسو هيلع هلل لا ىلص لاتغا

 لاجرلل ( ةيآلا هذه ه ىلاعت ةثلا لزنأف « كلذ ىف لحو زع هللا نم 'ىضولا

 . ةيآلأ ( نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرأ ةيآلا هذه تلزن اضلغا

 اهيغ لعج هنأ ىلع لزنأ ىلاعت هللا نا ا : امهل لاقغ ةطخرعو ةداتق ىلأ

 اكرحت الف بيصنلا .كلذ ام ىردأ امو مهريغو نينب وآ تانبل امولعم اظح

 ٠ « كلذ ف ىبر ىلا ثدحي اذام رظنأ ىتح ائيش هنم اييغت الو لاملا

 مكدالوآ ف هللا مكيصوي ) : لجو زع لاقف ثيراوملا ةيآ ىلاعت هللا لزنأغا ‘

 تانبلا قوف :داز امغ ( نيتنثا قوغ ءاسن نك ناف نييثنألا ظخ نثُم ركذلل

 اهرسفو ةضيرفلا هللا مهبآ دقف ، نيثلثلا تانبلل لعجف ( كرت ام اثلث نهلف )

 ةضيرغ ركذ مث ( نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوا ىن هللا مكيصوي ( هلوقب

 ٠ تانبلا ! عم نش نل لعجو ( تكرت امم ٠ برل انفلا :لاغ :اثلا
 .. . ؛ . ٠

  2 ٠ . ١ , ٥ . . , .. .. ؛:۔  4٧ث

 ثاريم ن .نمثلا ةخك مأىلا اعفد ةظغرعو ةداثق كلذ مم دمغف ` أ

ح ائيش.نيثلثلا نم نمل اايطعي ملو ، تانبلا .بينصن اسبحو ٤: تباث نب وأ ٠



_ ٥٦ 

 ، ةموهجو ةمامد نهنمو س ىراوج نكو ؤ ثاريملل توملا نهب اصبرتو

 ٠ هجولا ىف ةيهارك ةموهجلاو “ حبقلا _ ةلمهملا لادلاي _ ةمامدلا

 ةلخ ق يغ رب لجرلا نا مالسالا فو ةيلهاجلا ق اوناك : ليقو

 هيحاص لبق تام امهبآغ : كثرآو ىنثرت : لوقيو هدقاعيو هفلاحيغ & لجرلا

 ٠ هلام نم طرتشل ام امهنم ىحلل ناك

 تامغ مهثاريم ثاريملا لهآ مسقي مث ، سدسلا فلحلا لهأل : لوقو

 ةمسق تلزن هللا ىبن اي : هفلاح ىذلا لجرلا لاقف ع فلحلا لهآ نم لجرلا .

 مكناميآ تدتع نيذلاو ) : تلزنف ، ائيش فلحلا لهأل مسي ملو ثيراوملا .

 ةيآلا اهنخسنو ةخوسنم تراص ىتح هبيصن ذخأي ملف ( مهيبصن مهوتأغ

 ماحرألا اولوأو ) : ىلاعت هلوق بازحألا ةوزغ دعب لافنألا ةروس ف ىتلا

 هللا باتك ىف دهعلاو فلحلا لهآ نم ثاريملا ف ( ضعبب ىلوأ مهضعب

 نيذلاو إ : كلذ خ سنغ ماحرالل ثاريملا تبثغ ( ميلع ءىش لكب هللا نا )

 . ( مكناميآ تدقع

 . .ةرجملاب ثيروتلا ناك س ماحرألا ثيراوملا ةيآ لوزن لبق :: لينتو

 ءىش نم مهتيالو نم مكلام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو ) : ىلاعت هللا لان

 اذه ناكو ، اورجاهي ىتح ءىش نم مهثيراوم نم لوقي ( اورجاهي ىتح

نهذلا بارعألا نيبو مهنيب ثاريملا هللا عطقف ، مهيلع ةضيرخ ةرجملاو



 ۔ ٥٧

 ح ةبارقلاو محرلاب سيلو ث ةرجهلاب ثيروتلا ناكو ، اورجاهي ملو اونمآ

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةرجهلا ف مهل هللا نم اميصخت كلذ لك

 ىلع ةكمب ةبارقلا ىلو د وعمسم نيا ىنثريب : ماوعلا نب ريبزلا لاق

 ىلوآ مهضعب ماحرألا اولوأو ) : ىلاعت هلا لزناغ ، ىنوثري الو ح ىنيد

 ٠ ىلوألا كلت ةيآلا هذه تخسنغ ) هللا باتك ىف ضعبب

 ةنيدملا مدق نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ سابع نبا نعو ..

 ثري ال ىبارعألا ناك ، ضعب ىلع مهضعب دوقيل هباحصآ نم لاجر نيب ىخآ

 هللا ىلص هلل ا كلوسر ىخآف % .رجاه نوكي نآ دعي هنيد ىلع ناك ناو . ملسملا

 ٠ دوعسم نبا نيبو ماوعلا نب ريبزلا نيب ملسو هيلع

 هذختا ىأ هانبت كلذكو ، بسن الب دهعب اخأ هذختا ىأ هاخآ ىنعمو

 نود نم دوعسم نب هللا دبع ىنثرو تم نا هللا لوسر اي : ريبزلا لاقف ك نبا

 هذه ىلاعت هللا لزنأف ، كلذ نع ريبزلا لأس املف ، نوملسم مهو ىلهأ

 نا ةداتق نع ( هللا باتك ف ضعبب ىلوآ مهضعب ماحرألا اولوو ) : ةيآلا

 ىف ىتلا ىلوملا ةيآلا لزنأ هللا نا سانلا اهيآ اي :ا لاقف انل بطخ ركب ابآ

 ٠ دلاولاو دلولا ثيراوم ناش ف ءاسنلا ةروس

 ف ىتلاو ، مألا نم تاوخألاو ةوخالاو .ةجوزلاو جوزلا ف ةيناثلاو

نم تاوخألاو ةوخالا ق ىهو > ةلالكلا اهيغ .ركذ ىتلا ءاسىننلا ةروس ارخآ .



 ن ٥٨ _

 هللا لزنأف ، محرلا ىف لافنألا ةروس زخآ ف ىتلا ةيآلاو ، بئذلاو مكلا

 ٠ ةرجهلا تخسنو ةرجهلاب ثيراوملا هيغ ناك كلذ خسنغ ؤ ثيزاؤلا

 . . .. ز . ". .. !. :. ٠
 هوقحتساو مهيلا ثاريملا لازو ، ماحرألا ثيراوم ةيآ تلزن امل : ليق

 ناك 2 برقآ ناك نم نوكي نآ بحأغ ح ىلوآ مهنأل ءا ئ محرلاب نيببنجألا ل نذا

 ٠ ١ ثاريملاب ىلوأ

 ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحب ال اونمآ نيذلا اهبأ ام ( : ىلاعت هلوقأ امآ.و : 7 :: } ا.- ,. /

 : ىلاعت هللا لزنأف ، تهرك ناو هتجوز تيملا ثري لجرلا ناك : ليقن( اغلرك
 ٠ ) اهرك ءاسنلا اوثرت نآ مكل لحب ال اونمآ نيذلا اهيآ 1 1

 نم ىراصنألا بلسألا نب سيق ىبآ روضحم ف تلزن : ركب وبآ لان

 ، نعم تنب ةشيبك هتأرما ليقو ي ةربص تنب دنه هتآرما ىف و ، ثراحلا ىنب

 روظنم قو ء ةحلص ىبا تنبب ةييبح هتأرماو ىعازخلا فلخ نب دوسألا فقو ١

 نانس نب ةجراخ تنب ةكيلم هتأرما فو ، ىرازفلا نانسو ك راس نبا

 مخ :ناصنألا نم لجرلا ناكو س توملا دعب مهئابآ 7 اوجوزت : ىرذلا

 وأ تنر / اهجنيوزت ث ثريف ابوت ةأزما ىلع ئقلأف تيملا ثري ئذلا ذ 71

 ,مث... . :.و ه :.. !ن .يالم ا ي تيملا رهم لثم ىلع تهرك

 ‘ اهسفنب قحأ ىهنف اهيلع هلب نأ لمش يلهأ رلا : ةآرملا تبذ _راق :و !` ز

 . اني :ز :.- . (١.2٦... ...مشو كي:!..,- ..ا .ب !...!
قفتي الوك انب :ماقي ام ةلا لوسزان':أنلقفأ ملسو هيلع هللا نلصا ىنبتلا ينافل"



 ۔ ٥٩

 ِ ءارقفلا ءالؤه ف لجو زع هللا لزناغ ء جوزتن نأ كرتن الو انيلع

 . تاهراك نهو ( اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال )

 & ن :. مانم ء

 ..: فانصأ ةثالث مهنأ انركذ دق نوثراولا و

 مهزكذ ىضم دتو ة ةفورعم ةضؤرفم ممهماهسو ح ماهملا ووذ : لوالا

 ، ةجوزلاو س جوزلاو ث مألاو ح بألا : رفن ةعبس مهو مهثيرا وم توبثو

 مهب اوقحلأ دقو ك مألا لبت نم ةوخالاو ، مالاو بالل تاوخألا و 2 تانبلا

 . ةدجلاو دملا

 ، مهضورغ ماهسلا ىوذ ذخآ دعب ىقب ام مهلو ، تابصعلا : ىناثلاو

 : ىلاعت هلوت ث هللا باتك ىف مهثاريم توبثو ث برقألاف برقألا مهؤ

 ص معلا ونب : مون لاقو ( نوبزقألاو نادلاولا كرت امم ىلاوم انلعجن لكلو )

 ٠ دحاو ىنم ىلع ناتفتم ناريسفتلاو ، ةبصعلا : مهضعب لاتتو

 تقبأ امف اهلهأب :ضا رغلا اوقخلا «.. : ملسو هبلع .هللا .ىلص هلوقو :! ,

 : .١::, . ... .:. ٠«اركخ لجز .ةبصعلا برقللف.ضئارفلا
 !, ; .". َ 65 ٠

 ا . ز ل :و ٠

 ماحرألا اولوآو ) : اعت هلومن نم م مثأي توبثو ك ٤ ماحرألا : تلاثلا

: .:, ٠... .... ث ....:.: (..هللا ناتك.ف ضعبب نول وأ. محهضجطم,.



 ثيراوملا ةيآب تاخوسنملا تايآلا ركذ ى

 مدقت دقو ك ) مهبيصن مهون اف مكناميأ ثتدقع نيذلاو { : ىلاعت هل وق

 : ىلاعت هلوق ىهو 6 ماحرألا ثاريم ق ىتلا ةيآلا اهنخسنو > اهركذ

 ٠ ) هللا بانك ق ضعبب ىلوآ مهضعب ماحرالا اولوآو (

 نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا اولوآ ةمسقلا رضح اذاو ) : ىلاعت هلونو
 هللا مكيصوي ) : ىلاعت هلوت ىهو ثيراوملا ةيآ اهتخسن ( هنم مهؤقزراف

 « . ( نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف

 نم مهتيالو نم مكلام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو ) : ىلاعت هلوقو

 ماحرألا ثيراوم ةيآ اهنخسخن. ةرجهلاب ثيروتلا تناكو ( اورجاهبب ىتح ءىش

 . ( هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوآو ) : ىلاعت هلوق .

 نيذلاو ) : ىلاعت هلوقل ضعب نم مهضعب نوثراوتي نوكرشملا امأو

 : ىلاعت هلوقل نآرقلا ةفلاخم زوجي الو ( ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك

 اثاريم عطق نم » : ربخلا فو ٠ ةيآلا ( مكبر نم مكيلا لزنأ ام اوعبتا )

 . ملعآ هللاو « ةنجلا نم هثاريم هللا عطق ىلاعت هللا هضرغ

دجلا ثاريم ىف ملسو هبلع هلا ىلص هلا لوسر ةنسب : ىناثلا لصالا



 .س . ٦١

 :ثاريمو ئ ةدرفنملا تنبلا مم نبالا تانب وآ نيبالا ثنيو س تا دجلا وأ ةدجلاو

 ٠ ةدحاولا ةصلاخلا تخألا عم بألا نم تاوخألا وأ تخألا

 اندجوغ ماحرلا ضئارف ىف انرظن اناغ : هلا همحر ث رثؤملا ويأ لات

 © نآرقلا هب لزن امو ، ةنسلا ىهو دعبألا : لوصأ ةعبرأ نم جرخت اهنا
 0 تاجوزلاو جاوزألاو تانبلا نم اهلهآ ةدمستب ضئارفلا ىلاعت هللا لزنأف

 ٠ مالل تاوخألا و ةوخالاو

 دعب هللا لزنآ امو ، انركذ اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو

 : ىلاعت هلوق ةبارقلا محر نم ًامحر دعبآ مه نيذلا تابصعلا ىف كلذ

 ض معلا ونب : موق لاقف ( نوبرقألاو نادلاولا كرت امم ىلاوم انلعج لكلو )
 ٠ دحاو ىنعم ىلع نابراتتم ناريسفتلاو س ةبصعلا : مهضعب لاقو

 ( هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو ) : ىلاعت هللا لاق

 حصو ء ءابآ ةرشع ىلا هنوبساني ةبصعو ث هتنب تنب كرتن الجر نآ ولف

 همحرب ىلوآو ًامحر هيلا برقأ هتنب تنب نم هلامب ىلوأ هنبصع تناك ى هبنسن

 تتبثو غ ضئارفلا لهأ مدعو ، ضرفلا هرذع لزنآ امنا هنأل ، ةبارقلا ىف

 نادلاولا كرت امم ىلاوم انلعج لكلو ) : ىلاعت هلوقل تدعب ناو ةبصعلا

 ٠ ( نوبرقألا و

: لوقي ثبح ملسو 7 هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا هب تمع اج 11 و : لاق



٦٢ 

 .«: ركذ لجر ةبصعلا برقالغ ضئارفلا تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ »

 ‘ ًاغلام وأ اعحضرم ناك » ركذ لجر ( : ملسو هبلع هللا ىلص هلوننت ىنعمو

 (٠ نم .::لا ظح لثم :ركذللف ءاسنو الاجر ةوخا ناك ناو ) : ىلاعت هلوقك ومو

 نود ءاسنلاو لاجرلل انه اه ثاريملا امنا : لهاج فرحم لئاق لاق ناف

 لاجنزلاب انه اه لوقلا امناو ث ليوآتلا ةغيرحتب ث ليزنتلاب رفك دقخ لافطألا
 ، كله لجر .وحنك ع آرابك وآ اوناك اراغص ث اثاناو ًناركذ ىنعيي ءاسنلاو

 ىلاعت هللا ضرف ناك ، غلاب مهنمو لفط مهنمغ ح مهلك تاوخأو ةوخا كرتو

 نود ءاسنو الاجر اهلوأنو اذه ريغ لاق نمغ ث نيغلابلا ضرغفك هيبصن

 ٠ ليوأتلا فرح ذا ليزنتلاب رفك دقف ، لافطألا

 ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الا ) : ىلاعت هللا لوق لهجو : لاق

 الو ( طسقلاب ىماتيلل اوموقت نآو نادلولا :نم نيفعضتسملاو ) ع ( نادلولاو

 تبثو ث كلذ هللا خسنف نايبصلاو ءاسنلا نود لاجرلل ةيلهاجلا ةمسق تناك

 ناو ةبصعلا نأ ىرت الغأ ، آرابك وأ اوناك آراغص ىثنألاو ركذلل مكحلا

 اذنهف برق ناو ، محرلا نم ىلوأ وهف ث غلاب وأ اعضرم ناك اذا تدعب

 ٠ هوعبتاف لصآ

 مكدالوآ ىف هللا مكبصوي ) : ىلاعت هلوق ىناثلا لصألاو : رثؤملا وبأ لاق

تناك ناو كرت ام اثلث نهلغ نيتنثا قوق ءاسن نك ناف نييثنلا ظح لثم ركذلل



_ ٦٣ 

 ناف : . .ىنع امنا ( نيتنث ہتنثا قوغ ءاسىىت نك ناغ ( : هلوق .0 ء ( فصنلا اهلغ ةدحاو

 اهلغ. ةدحاو تناك ناغ .كرت ام اثلث نهلغ ( نينثا قوغ آرابكو آراغص ةثانا نك

 ٠ ( فصنلا

 ةلالكلا ف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي ): لاقغ تاوخألا ىف ركذ مث : لاق
 نكي مل نا . اهثري وهو كرت ام فصن اهلف تخآ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نا

 لاجرلا نأ ىلع كلذ لدغ ( كرت امم ناثلثلا امهلغ نيتنثا اتناك ناف دلو اهل

 . لافطألا و نيغلابلا ىلع مهتيمست ةلمتسثم ءاسنلاو

 هللا ىلص هللا لوسر نم ةمعط تادجلا سدس : ىراوحلا وبآ لاق

 مألا الا تادجلا وآ ةدجلا بجحي الو س ضئا رفلاب قوحلم وهو ث ملسو هيلع

 . سدسلاب ىلوآ ىمف تيملا ىلا نهنم برق نم لكو ، عامجاب

 ملعأ ام : لاقخ ، اهثاريم ف بلطت مألا مأ هتعاج هنآ ركب ىبأ نع ىورو

 نكلو ث ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ف الو ى ائيش باتك ىف كل نأ
 ىلص هللا لوسر نع ةدجلا ف ملع هدنع نم : لاق رهظلا ىلص املف لآسأس

 هلا ىلص هللا لوسر نآ دهشأ انآ : ةبعسث نب ةريغملا لاقف ؟ ملسو هيلع هثل

 ّ ةملسبم ني دمحم : لاقف ؟ كل دهشي نمو : لاقغ « سدسلا اهاطعآ ملسو هيلع

 ح سدسلا اهاطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دهشأ انأ : لاقف

 تادجلل مكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ انغلب :: رثؤملا وبآ لاقت
. . ,..: ما نكت مل اذا ةمعط سدبلاب



 د ٦١٤

 نبا نم ةدجلا ثرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ انغلب دقو

 نكت مل اذا سدسللاب اهنبا مم ةدجلل ىضق هنآ انل ركذو ، ىح هوبأو اهنبا

 هيلع لعج دتو ث بألا ماقم دجلا ملسو هيلع هللا ىلص ماقأ دقو ث مأ

 . ةبصع تانبلا وآ تنبلا عم تاوخألا وآ تخألا مالسلا

 نكي مل نمغ ثاريملاب قحأ مهس وذ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دتو

 & هلتق نمم لتاقل ثاريم ال نآ ملسو هيلع هلا ىلص نسو « محر الو ةبصع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات ، ةنسلاب ملسملا نم رفاكلا ثاريم عنمو

 ٠ « نيتلم لهآ ثراوتي ال » : ةكم حتف موي اومعز اميغ

 ثري ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ديز نب ةماسأ ىورو

 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو «( ملسلا رغاكلا الو رفاكلا ملسملا

 ، رح نم كولمم ثري الو « آثراو نابجحي الو ءىشب نيتلم لهآ ثرا وني ال »

 ٠ "طخ وآ ادمع هلتقت نمم لتاق ثرب الو

 نب ىلع نع ٠ رافكلا ىنعي ى انوثري الو مهثرن ال : لاق هنأ رمع نعو

 اليقع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثرو بلاط وبآ فوت امل : لات هنآ نسحلا

 نم رحلا ثاريم نم عنمو ث آاكرشم بلاط وبآ ناكو ث نيكرشم اناكو بلاطو

 . ةمألا عامجاب دبعلا

ىنعي « لاملاب لالا ثري ال »: : ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا لاق اضيأو



 ن ٦٥

 رح هفصن كولمملا ناك اذا هنا : فالخلا لهآ ضعب لاقو ، كولمملا اذه ى

 هقتعأ ىذلل ثاريملا : موق لاتقو . قنعملا نود قرلا هيغ هل نمل هثاريم ناف

 : ضعب لاقو ، ثرويو ثري قتعأ هضعب قتعآ اذا : موق لانتو ، ديسلا نود

 . ثروي الو ثري ال

 ةمعلا ىطعأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا ىورو

 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو 6 ثلثلا ةلاخلا ىطعأو 6 نبثلثلا

 ٠ ) هل ثراو ال نم ثراو لاخلا «

 ؟ اكولمم فلا ناك

 دلاو ىزجي ال » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلل : لاق

 حلاص ىبآ نع « هقتعيغ هيرتشي وأ هنقتعيخ اكولمم هدجي نأ الا هدلو نع

 لبق هل دولوم نع لئس هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع

 ؟ ثروي نيآ نم ىثنآو ركذ

 قلخ نم لوبلا جرخ نا رثألا ىف كلذ ىرجم لوبي ثيح نم : لاق

 ثاريم هثاريمف ىثنألا قلخ نم لوبلا جرخ ناو ، ركذلا مكح همكحف ركذلا

 اعيمج نيقلخلا نم لوبلا جرخ ناغ ي رتسلاو سابللا ىف اهمكح همكحو ىثنآ

( ١٢٣ ج نئازخلا _ ٥ م )



_ ٦٨٦ 

 ُ ركذ فصن ثاريم هثاريمو 6 ىثنآ الو ركذ ال ىئنخ وهغ هرمأ هبتشاو

 ٠ اضيأ بل اط ىبآ نب ىلع لوت اذه و & ىثنآ ثاريم فصنو

 ميسأ ةأرما ثرو هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا نمو

 ىف لاقت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياور ، اهجوز ةيد نم ىباصلا

 ىلع نوملسملا بجوأف « هنوم دعب هسأر عطق دق تيم ةثرول تبجو » : ةيد

 . اهريغو ةجوز نم تيملا ةثرول : لاق هنآ ةيدلا تيملا سأر عطاق

 ريدغ نم هل ىلوم طقس امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انل ركذو

 ٠. ءالولاب ملسو هيلع هلا ىلص هثري ملو ، هثاريم مهيلا ملسف ىلوملا

 لطبأ هباتك ىف اثاريم لطبأ نم » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 الو ةآرملا نوثروي ال ةيلهاجلا لهآ ناك هنآ كلذو « ةنجلا نم هثاريم هللا

 ىبصلا هللا قحلاغ ، عفديو عفني نمل ثاريملا نولعجيو ك ائيسث ىبصلا
 ٠ نييثنكلا ظح لثم ركذلل ثاريملا نم امهبيصن ةآرملاو

 لاقو ؛ لاجرلا لثمك ثاريملا نم بيصن انل لعج ول : ءاسنلا تلاقف

 ىف انلضف امك ءاسنلا ىلع ةرخآلا ى انتانسح لضفت نآ وجرن انا : لاجرلا

 ىلع مكضعب هب هللا لضغ ام اونمتت الو ) : هللا لزنأغ ، ايندلا ف ثيراوملا

. ( نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل ضعب



_ ٦٧ 

 لجرلا ىزجي امك ، اهلاثمأ رشع نع اهتانسحب ىزجت ةأرملا نا :: لوقي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام امأو ، هل اهلاثمأ رشع هتانسحب

 كلذو ح ةلاخلاو ةمعلل ثاريم ال نأ مالسلا هيلع ليربج ىنربخآ » : لاق هنأ

 « تيملل محر امهنم برقأ وه نم وآ س ةبصع وآ مهس وذ تيملل ناك اذا

 : ٠ ملعأ هللاو

 ىنب نود نوثراوتي نايعأ » :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم امآو

 ةوخالا ىنعي بألا ونب تالعلاو ء آاصلخ بألاو مألا ونب نايعألا « تالعلا

 ٠ بألا نم ةوخالا نود نوثراوتي روكذ مهيف ناك اذا مألاو بألا نم

 مهف ىتسش ءابآلاو ةدحاو مهمآ تناك اذا ةوخالا نا : لاقي دتو

 ‘ ملعأ هللااو _ تحت نم ةانثملا ءابلاو ةمجعملا ءاخلاب فايخألا _ فايخأ

 ٠ ملعآ هللا و 6 تالعو نايعأ كل وأ نأ امك

 لوسرلا مكاتآ امو ) : ىلاعت هلوقل هللا باتك نم ةنسلا عابتا توبثو

 كلوسر نم انلسرأ امو ] : ىلاعت هلوقو ( اوهتناغ هنع مكاهن امو هوذخف

 ( هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمو ) : ىلاعت هلوقو ، ( هللا نذاب عاطيل الا

 :: ه ملعأ هللاو ، ريثك اذه لثم نآرقلا قو

 نما مدع مم نبالا نبا ثاريمك ى نيملسملا عامجا : ثلاثلا لصالا

٠ كلذ هبشأ .امو ، تالاخلاو تامغلا ثاريمكو ، كلذ هبشأ امو بلصلا



_ ٦٨ 

 ء ةدحاو ةلاقم ىلع مهلك نيملسملا ىآر ممتجي نآ وه : عامجالا و

 مهبجعآو ىآرب لئاق مهنم لاق اذا كلذكو عامجا وهغ فالتخا مهنيب سيلو

 ٠ عامجا وهم هي اوذخأو

 ء همدع عم ثاريملا ف بألا ماقم موقي دجلا نآ : عامجالا نمو

 برقأ مهيأ نوردت ال مكؤانبأو مكؤابآ ) : ىلاعت هللا لوق كلذ ف مهتجحو

 ىف مهفلاخ ولو ث دجلا عم ةوخالل ثاريم ال : اولاق كلذ نمو ( اعفن مكل

 . فلاخم كلذ

 ٠ ثاريملا ىف نبالا ماقم موقي نبالا نبا نآ : مهعامجا نمو

 نبا عم نبا نبال الو ، بآ عم دجل ثاريم ال نأ : مهعامجا نمو

 هتايح ىف اهنبا دوجو عم بألا مأ امأو ع مأ عم ةدجل ثاريم ال نآو : بلصلا

 اهنآل اهبجحي ال : لوقلا رثكأو ، فالتخا هيخ ىحلا اهنبا نبا نم اهثاريم ف
 . ةثراولا مألا دوجو اهبجحتو ص هثرت مآ تيملل نكي مل اذا كلذو ، ثرت

 عم ؤ آدعاصغ دحاوملا نم مألا ةوخال ثاريم ال نآ : مهعامجا نمو

 ‘تادجلا و تاهمگلا نود روكذلا دا دجألا و ءابآلا مم الو س دالوألا دحأ دوجو

 . ةمألا عامجاب دبعلا نم رحلا ثاريم عنمو

كلذكو ) : ىلاعت هلوقل ث ىلاعت هللا نم ةجح عامجالا عابتا توبثو



:٦٩ 

 مكيلع لوسرلا نوكيو ساانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ ۔مكانلعج

 ٠ ملعآ هللاو ، آرايخ ىآ ( اطسو ) :: هلوقو « ( اديهش

 ةوخالا ثاريمك ءاهقفلا نيب فالتخالا هيف ىرج ام : عبارلا لصألا

 عم -وآ ئ تاندحلا عم ةوخالا ثاريمكو ك ةمعنلا ىلاوم ثاريمكو ح دجلا مم

 ٠ رثكآ اام ىلا ةدحاولا نم نبالا تانب عم وأ ص ةنبالا

 ماقم موقي دجلا ئرياالادوعسم نبا ناك : لاق بوبحم نبا نع : ليق

 مهنجحو & هم اقم موقي هنآ هريغ نم انباحصأ دنع لمعل ١ و ؤ ث ام ىتح بأل ١

 ليق ث ( اعفن مكل برتأ مهيآ نوردت ال مكؤانبأو مكؤابآ ) : ىلاعت هلوق
 اورثك وأ اولق تاوخألا وآ ةوخالل لعجب ضعب ناكو تاجردلا ق كلذ

 ٠: مدقت ام ىلع لمعلاو ، دجلا عم بيصن

 ذاعمو ، سابع نباو ، هنع هللا ىضر ؤ قيدصلا ركب وبآ ناك :ا ليقو .

 ىبآ نب نسحلاو . ريبزلا ني هللا دمعو { ء دردلا وبآو ك ةشئاعو 4 ليج نبا

 الو س بألا ةلزنمب دجلا نولعجي ةفينح :وبآو ث ديز نب رباجو & نسحلا

 ٠ آديأ هحم تاوخألا و ةوخالا نوثروب

 ؟ مآؤ بل تخأو دجو مآ نع هلاسف جاجحلا ىتآ هنا ىبعشلا نعو

هللا لوسر باحصآ نم ةنسمخ اهيغ فلتخا ث ريمألا هللا حلصأ : تلق



_ ١٧٠ 

 نامثعو ، دوعسم نب هللا دبعو ، سابع نب هثلا دبع : ملسو هيلع .هلا ىلص

 تباث نب ديزو ث بلاط ىبأ نب ىلعو ث نافع نبا ٠ .مذ

 . ؟ تباث نب ديز اهيف لاق امف : لاق

 تنخألاا ىطعأو ث ةثالث مذلا ىطعأف ، ةعست نم اهلعج : تلق لاتق

 ةعبرأ دجلا ىطعأو ، نيمهس ٠ 553

 ؟ دوعسم نب هللا دبع اهيف لاق امف : لات

 دجللو ، فصنملا تخاللو ، سدسلا مالل ، ةتس نم اهلعج : تلت لاق

 ثلتلات ٠

 ؟ نافع نب نامثع اهيف لاق امف : لاق

 تخاللو ێے ثلثلا دجللو ، ثلثلا مالل ةثالث نم اهلعج : تلق لاق

 ثلثلا ٠

 ؟ اكبلع ىنعي ، بارت وبآ اهيغ لاق امغن : لاق
 ماللو ء فصنلا تخالل ، ةنس نم اهلعج : تلتق لاق ١ دجلل 2 ثلذا

 . ٨. سد سلا
٠ 1 

٠ نافع نب نامثع ىنعي ئ نينمؤملا ريمآ اهيق لاق ام ىلع اهضما : لاق 7



_ ٧١ 

 دحلا نولعجي ريبزلا نياو 6 ةشئاع و « سابع نياو ك ركم ويآ . ٠ ناكو

 ٠. آئسش - تاوخألا نم الو ئ ةوخالا نم آدحأ هعم نوثروي الو ح ايآ

 ح دجلا .عم مهنوثروي ديزو © دوعسم ناو ىلعو :نامثعو رمع ناكو

 لومعملاو ى ديز لاق. ام ىلع ةماعلاو ، دجلا مم مهمسق ف نوفلتخم مهنكلو

 ىقب ام وأ ادعاصف نيوخألا مدعو ث دالوألا مدعل ع ثلثلا مالل نأ اندنع هب

 امك ء تخيلا بيصن طقسو ث همدع عم بألا ماقم موقي وه ذا س دجلل وهف

 فالتخا ةرثكل ، ءاقرخلا اهنومسي ىتلا ةلأسملا هذهو ، بألا مم اهل ثاريم ال

 . اهيغ ةباحصلا

 : ةصلاخ ًانخآو امأو اجوز تكرتو تنام ةآرما ف اوفلتخاو

 اهلاعأو فصنلاب تخاللو 6 ثلثلام ماللو ‘ فصنلاب جوزلل ديز ىضقف 1

 ء ساب ايع نبا الا ةباحصلا هقفاوو ح ةينامث ىلا تلاعو ةنس نم اهلصأ : لانغ

 ليتق ، ثلثلا عضوم نبآ لاملاب ابهذ نافصنلا ناذه : لاقو ث لوقلا ركنأو

 ٠ موقلا هيلع ام ال انثاريم مستتاف انتم وأ ثم ول هللا و : ذلا

 ) لهتبن مث. مكء ءاسنو انع اسنو مكء ءانبأو انؤانبأ ع دنلغ ( لانقغ

 نب ديز اهيغ لاق ام حيحصلا و 0 ةلهايملا ةلأسملا اومس كلذ نمف ث ةيآلا

 ٠ تم اٹ

: اهنيا. ,وهو ايح يألا ناك اذا ى بألا مآ ةدجلا ثاريم ق اوفلتخاو



_ ٧٢ _ 

 . انلوق وهو اهبجحي ال : لاق نم .لاقو ح اهبجحي : لاق نم:لاققا

 ؟ دجؤ خأو مأو ةآرها ف دوعنسم نبا نعو

 لانتو ع نافصن دجلاو خألا نيب ىقابلاو دنسلا ماللو ، عبرلا ةأرملل

 نيب ىقابلا ، ىقب ام ثلث ماللو غ عبرلا اهيق ةأرملل :: هتع نيبضرفلا نضعن

 هبلع لومعملاو ، ةعبرملا اهنومسيو ةعبرأ نم اهنولعجيؤ ة ناغضن ذجلاؤ خلا

 ٠ دجلل ىقابلاؤ ء ثلثلا ماللو ع مبرلا ةجوزلل نآ : اندنغ

 ىخبو 6 ةعبرأ ثلثلا و 4 ةثالث اهنم عبرلا 6 رشع ىنثا نم اهلصأف

 : مأل بآ ىخأ معو 5 مكلا ىبأ دج ف اوفلتخاو

 اندنعو ح معلل لاملا : ضعي لاقو برقأو ىلوآ دجلا : ضعب لاتف

 ٠ دجلل لاملا نأ

 ناو ء فصنلا بالل نا : لانق نم لانف همآو هابأ كرت نميف اوفلتخاو

 امهنيب لام ا : ضعب لاقو س صصحلاب امهنيب ىقب امو ، سدسلا مالل

 ٠ ناثلثلا بأللو ثلثلا مالل نآ هي لومعملاو 7 نافصن

 همالغ هاويأ هثروو دلو هل نكب مل نا ( : ىلاعت هلوق كلذ ىف ةجحلاو

 “ يرا بصخ رك ذ نع تكسو ء ثلثلا وهو مالا بصنب قطن املخ ) ثلثلا

٠ نيثلثلا:هل نآ انملع



 ۔ .٧٣

 ةوخا ةثالثب الا ثلثلا نع ممألا بجحي ال : لوقي سابع نبا ناكو

 < آدعاصخ نيوخألا دوجو ف سدبلا اهل نأ اندنع هم لومعملاو ئ ادعاصف

 ٠ نيثراو ريغ وآ نيثراو اوناك ةمج ىآ نم ص روكذ ريغ وآ اوناك اروكذ

 اك ناف ( : ىلاعتو كرابت هللا لوقت ك كلذ هلوق ف سابع نبا ةجحو

 ةعامجلا ن نآو ۔ ةعامجب اسيل ةوخالا نم نينثالا نأو ) سدسللا همالف ةوخا هل

 ٠ ادعاصغ ةثالثلا نم هدنع

 ىلا آدعاصق نينثالا نم ةعامج ىمسي ام ىندأ نأ كلذ ف انتجحو

 لقي ملو ( مهبر ا ف اومصتخا نامصخ ناذه ) : ىلاعت هلوق رثكأ ام

 ٠ عمجلا ةظفل امهل تيثآ دقف ، امصتخا

 نيلجر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب رم هنأ 2 ىرخآ ةجحو
 ايوتت ناغ ( : ىلاعت هلوق ةثلاث ة هجحو » ةعامج ناذه « : لاقف > نايلصب

 ٠ . عمجل ا ةظفل امهل تيثأغ ن ايلمت امه و ) امكيولق تغص دتف هلل ١ ىل ا

 جوز تيملل ناك اذا ، الماك ثلثلا مألا ىطعي سابع نبا ناكو

 هفصنلا ةجوزلا وأ جوزلا ىطعي ناكو > نازوبأو ةجوز وأ ‘ ناوبآو

 ٠ بالل ىقابلاو .ثلثلا مألا ىطعيو . عبرلا وآ

 ح ةجوزلا وأ جوزلا ضرف دعب ىقابلا نم ثلثلا مالل نأ اندنع جصألو .::

بأنا ناك اذا هنآ الا ،.ةجوزلا وآ جوزلا ضرف نم ىقب امم ناثلثلا باللو



_ ٧٤ . 

 ٠ فألا نع ريغ انه اه دجلاو : ٤ سابع نبا لاقت امك وهف ةلأسملا هذه ىف دج
.. } 

 . نيتنبالل ىقنابلاو ل 6 مبرلا ولاو . "رسدسلا

 ح ةينامث ناثلثلا نبتنياللو > ةثالث عبرلا جوزلل ن رآ اندنع حصألا و

 ةثالث ىلا لوعتو ث رثع ىنثا نم ةلأسملا لصاغ ، نامهس سذسلا ماللوا

 ةضيرفلا لضفأ ١ نم امه و ؤ ةبيصعلا ةلزنمب نيتنيل ١ لعجف وه امآو > رشع

 : ٠ انين امك

 & نيسدسلا نيوبألا ىطعي ناك : ناتنباو ناوبآو جوز ناك اذا كلذكو

 . نيتنبالل ةسمخ ىقبت عبرلا جوزلاو

 ئ ةثالث عبرلا جوزلل 6 رشع ىنثا نم ةلأسم ا لصآ نآ اندنع حصألا و

 © رشع ىنثا نم تلاع ث ةينامث ناثلثلا نيتنبللو ء ةعبرأ ناسدسلا نيوبالل

 . الوع ضكئارفلل لعجي ال وه ناكو س رشع ةسمخ ىلا

 ء ائيش نيثلثلا ىلع تانبلا ديزي ال دوعسم نب هللا دبع ناك : ليقو

 7 ّ ىلل تاوخألا كلذكو 6 ائيس نيثلثلا ىلع مألا و ىفلل تاوخألا الو

 3 ٠ درلا لئاسم ق كلذو , نمل هللا ضرغ ام ىلع نهدبزآ ال

 : بلاط ىنبآ نب ىلعو غ سابعلا نب هللا دبعؤ ، تباث نب ديز لوق امآو

.حصألا وهو درلا نم نهبيضن نمل نكي



_ ٧0٥ 

 تانيبو نبا ونب تانبلا ىلع لخد اذا : لوقي دوعسم نب هللا دبع ناكو : .

 ٠ ثانالا .نود نب هالا دالوا نم روكذلا نيثلثلا دعم ن اك نبا

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب ىقابلا نآ اندنع حصألاو .

 & بالل تاوخأو ةوخا نبالل تاوخألا عم لخد اذا : لوقي ناك كلذكو

 . بالل تاوخألا نود روكذلا بألا نم ةوخالا نيثلثلا دعب ىلمي ن .اك

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب ىقابلا نوكي اندنع حصألاو

 رظن مث ع فصنلا تنبللغ ع نبا ونبو ع نبا تانبو ةنبا تناك اذا هدنعو

 فصنلا قوغ سدسلا ىه و نيثلئلل ةلمكتلا تناك ناف س فصنلا دعب ىقب اميق

 نهاطعآ ، نهل ارش ةلمكتلا تناك ناغ تنبلا عم نبالا تانب ضرغ وهو

 لخدي ناك ناو ث ةمساقملا نهاطعآ نهل آرش ةمساقملا تناك ناو ث ةلمكتلا

 ( ٠ انه اه لقألا وه رشلاو نييلع ميضلا

 تخذخلا ىطعي يألل تاوخأو ةوخاو نيوبأل تخا ق لوقي ناك كلذكو

 نمع تا وخألل آرش ةلمكتل ١ تناك ناف ئ ىقب ام رظنب مث 6 فصنلا ةصل اخل ]

 ح ةمساتملا نهاطعأ نهل آرش ةمساقملا تناك ناو ى ةلمكتلا نهاظعأ . ّ ' ذلا

 ٠ نهيلع ميضلا لخدي ناك

 نيالا دالوأل وهف تنبلا ضرغ نم ىقابلا ن نآ مدقت ام لك ف حصألا و ! ;:ا

. نييثنألا ظح لثم ركذلل ، مهنيبا
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 لاملا لعج مأل خآ مهدحأ مع وئب ضئارفلا ىف ناك اذا لوقي ناكو

 . ةيقبلا طقسو 6 معلا نبا وه و مذلا خأل

 مم بصعتلاب هببصن هلو ، ةضيرغلاب هبيبصن مالل خالل اندنع حصألا و

 . ملعآ هللا و ئ هتوخا

 ح ءابآ ةسمخ ىلا نوثروي : ضعب لانغ ، تابصعلا ثيروت ف !وفلتخا و

 رثكأ وآ لقأ ءابآ ةسمخ ىلا تحص ثاريملاب'قحأ ةبصعلا نا : ضعب لاقو
 ' . حصألا وهو

 حصي ثاريملا نا :: لاق هنأ امك ، ناسغ نب كلام كلذب : لات نممو

 نم نيجوزلا ثاريمك كلذو \ بسنلا ريغ ببسلاف « ببسبو بسنب نيهجو نم

 ٠ كلذ لاثمآو ك ضعب امهضعب

 رخآلاو ةبصعلا امهدحأ نيهجو ىلع هب ثري ىذلا بسنلا امأو
 تيملاب لصتي بسنب وهف ةبصعلاب برقي اممو تباث نب ديز لوق ، محرلاب

 & روكذلاب روكذلا مه لصتت ىتلاخ ء عطقنت ةبعسثو لصتت ةبعش : نيتبعشك
 ٠ ثانالاب ثانالا ىه عطقنت ىتلاو

 اذا:اولفس امو مهونبو نونبلا ممه ةلصتملا ةبعشلا نأ : كلذ ريسفتو

امو ةوخالا مهو 1 كلذك مهدعب يالا دالوآ مث ك .ركذلام ركذلا لصتا



_ ٧٧ 

 اولسانت امو ، ثانالا نود روكذلا ةمومعلا مهو دجلا. الوأ مث ث اولسانت
 ٠ اذه ىلع

 > نملثم تانب نهم لصتت مث > تانبلا 7 عطقنت ىتل ١ ةبعشل ا امأ و

 ٠ ملعأ هللاو ئ ماحرألا ىلا بعضشتت ىهو > تانبلا دعب ةعطقنملا ةبعشلا هذهف

 اميق ءايآ ةسمخ ىلا ةيصعلا ثاريم نا لات نم لوق رسفن انركذ دقو

 ٠ با وبألا نم مدقن

 ٠ هل ثاريم ال لوقلا رثكأف ، أطخ لتاقلا ف اوفلتخا و

 نآ اندنع حصألا و لوقلا رثكأو ، ةمعنلا ىلاوم ثيبرون ق اوفلنخا و

 9 ٠ ةمعنلا ىلاومل ثاريم ال

 ، ماهسلا نم ءىش ىقبو ماهس ىوذ مهلك ةثرو فلخي نميف اوفلتخا و

 : مهضعب لاقو ع ءارقفلل : مهضعب لاقو ، لاملا تيبل ىقابلا نوكي : ضعب لاقغ

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل َ هثاريم ردق ىلع لك ماهسلا لهأ ىلع دري

 ٠: نيجوزلا الا حصألا وهو « هريغ نم ثاريملاب قحأ مهس وذ »

 هللا دبعو ث بلاط ىبآ نب ىلعو ح هللا همحر رمع نع درلا ىف اوفلتخاو
 ء مهدعب نمو مهنم نيعباتلاو ةغوكلا لهآ ءاهقف نم مهريغو دوعسم نبا
 مهدعب نم ءاهقفلاو ةرصبلا لهآ نم نيعباتلا نم ءاهقفلا و

 ء هللا باتك ىف مهس مهل نمم ةثرولا عيمج ىلع درلا نوري ماسلا لهأ ءاهقغو .

نب ديز نآ الا ؛ مهس وذ ذخآ الو ةبصع نكي مل اذا ماحرألا ىوذ نوثرويو



 ذ ٧٨

 :لهأو تباث نب ديز ناكو ث ةنيدملا لهآ لوتت ىف ةنيدملا لهأ سأر وهو ، تباث

 . ماحرألا ىوذ نوثروي الو س دحأ ىلع نودري ال ةنيدملا

 هللا دبع ناكو ص نيجوزلا الا مهن ىذ.لك ىلع نودري هريغو ئلع ناكو ٠

 & بلصلا نبا مم نبا ةنبا ىلع دري ال : تس ىلع دري ال دوعسم نبا

 مالل تا وخآلاو ةوخالا ىلع دري الو ء ةصلاخلا تخألا مم تخآ ىلع دري الو

 هريغ نعو ث نتجوزلا ىلع دري الو ، مهس ىذ مم ةدج ىلع دري الو ي مآ عم

 . مالل تخألا وآ خالا ىلع دري ال

 نيجوزلا الا همهس ردق ىلع مهس ىذ لك ىلع درلا نأ اندنع حصألاو

 ء ةيجوزلا ريغ ةهج ن ثاريم نيجوزلا دحألا ناك اذا الا ماحرألا بابسأ نم

 ٠ ةيجوزلا ريغ ةهج نم ىذلا امهييصن ردق ىلع امهلغ

 نم مهس ىذ عم ةدجلا الا مهس ىذ لك ىلع دري سابع نبا ناكو

 مانأ اذا سابع نبا : ليقو ، هوحن ىلعو رمع نع كلذ ىور دقو ، بسنلا

 كعجيو ، درلا ىري ال تباث نب ديز ناكو ، اهيلع در مألا ماقم ةدجلا

 نم حصألا انركذ دقو ، لاملا تيبل مهضورغ ضورفلا ىوذ ذخآ دعب ىقب ام

 . مدقت اميغ كلذ

 : دوعسم نب هللا دبع مهنمو موقن لاقغ ع كرشملاو كولمملاو لناقملا امأو

 نوبجحي ال : بلاط ىبأ نب ىلع مهنمو موق لانتو ، نوثري ال نوبجحي مهنا

٠ اندنع حصألا وهو نوثري الو



_ ٧٩ . 

 لوقلا قبس دقو 4 ِ هناثرب نم التق اذا نونجملاو ىبصلا ف اوفلتخاو

 اعبت بجحلا ناكف ث امهثٹيروتب نوملسملا مكح ىتمو 0 اذه انباتك نم مهيف

 مالاو دجلا .وآ مألا وا بألا مم ةوخالا ثري ال نم بجحي ال ذا ك ثاريملل

 . اوثرب ملو سدسلا ىلا ثلثلا نع مألا نوبجحي مهناف

 ء نوبجحي : ضعب لاقف ، بجحلا ف ىقرغلاو ىمدملا ف اوفلتخاو
 ٠ نوبجحي ال : ضعب لاقو

 ملسآ اذا : لاق نم لاقخ ، اكرشم ةثرولا ضعب ناك اذا اوفلتخاو

 ثري مل :: مهضعب لاقو ع نيجوزلا الا هبيصن هلف لاملا مسق لبت كرشملا

 ٠ كرشلا ىلا ملسم دترا اذا كلذكو ك حصألا وهو

 امهدحأ ، همع ىنبا كرت نم ف ىراوحلا نب لضفلا نع دجوي اممو

 ؟ همأل ٥ وخأ

 نم هيخأل اندنع حصألا و همأ هوخأ ىذلا همع نمال هلك لاملا : لاقف

 ٠ كلذ لثم مدقت دقو 2 نافصن امهنيب ىقابلاو \ سدسلا همآ

 > مال خآ امه دحآو ئ جوز امه دحأ مع ىنبا ف بوبحم نب دمحم لاقو

 ثري هنأل مالل خالل ىقابلاو ، ضرفلاب فصنلا جوزلل لوق : فالتخا :هيفغ

 ع ضرفلاب سدسلا مالل خاللو ، ضرقلاب فصنلا جوزلل : لوقو ، نيمحرب

. اندنع حصألا وهو ، بيصعتلاب نافصن امهنيب ىقابلاو



 نايضقي حيرشو رمع نع بتكلا ىف : لاق بوبحم نب دمحم نعو

 ثري نم : الاقف زرحم نب ديعسو ىلع نب ىسوم امآو ، انركذ امك ضرفلاب

 ٠ ثاريملاب ىلوآ ناك نيمحرب

 تاوخألا : لاق رثكأ ام ىلا ، تنبلا عم رثكأ ام ىلا تخألا ف اوفلتخاو

 لوقلاو ح تايصع تانبلا عم تاوخألا سيل : ضعب لاقو ئ تايصع تانيلا مم

 ٠ حصألا لوألا

 نوثري مهنآ زاجحلا لهأو ص ماشلا لهآو قارعلا لهآ هيلع ممتجا اممو

 ةباحصلا نم ادحأ نأ انملع ال : اولاقو ، كلذ ىف اوفلتخي ملو ، ةمعنلا ىلاوم

 . نيعباتلا نم الو كلذ ى اوفلتخا

 لوسر نآ انغلب هنأل : لاق س هل ثاريم ال ةمعنملا ىلوم : رثؤملا وبآ لاق

 هللا لوسرل ىلوم نأ ركذو ث ءالولاب ثروي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ىلص هللا لوسر اعدف ، تامغ ةلخن ريدغ نم طقس ملسو هيلع هللا ىلص

 هثري ملو هثاريم مهيلا ملسخ ك ىلوملا كلذ ضرآ نم رضح نم ملسو هيلع هلا

 ٠ حصألا وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص

 جنزملاو دنهلا :.ضعب لاقف : سانجألاب ثراوتي نم ف اوفلتخاو
 دنهلا : ضعنب لاقو .ماح دلو مهلك نادوسلا :: ضعب لاقو ، مهدحو

٠ مههابشآو دنضنلاو كرتلاو جنزلاو



 مهنأو » برعل نم مهنأ دنسلا ف عمس هنآ : ديعس ىبآ نعو

 جنزلا مه سنجلاب نوثراوتي نيذلا نآ ىلع لمعلاو ، سنجلاب نوثراوتي ال

 ٠ ةبونلاو ةشبحلاو دنهلاو

 لوقل هثرب ال هنآ لوقلا رثكأو ئ هيبأ نم ىنزلا دلو ثاريم ق ١ وفلتخ :- او

 ٠ « رجحلا .رهاعللو س شارفلل دلولا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 : تباث نب دبز لاتغ { امههبسشآ امو ىقرغلاو ىمدهلا ق اوفلتخاو

 نود ءايحألا هتثرول امهنم دحاو لك ثاريم لعجو ، تيم نم تيم ثري ال

 ٠ هدنع تام ىذلا

 ، رخآلا لام بلص نم امهنم دحاو لك ثري : بلاط ىبأ نب ىلع لاقو

 ٠ مويل ١ هبلع لومعم ١ وهو ائبش هنم ثري امم ث رب ال و

 : ةعاضرلا نم مآ هل تناكو . ثراو هل نكي مل نم ق اوفلتخاو .

 ٠ حصألا وهو هنوثري ال : لوقو ح هنوثري : لوقف

 لوق ىلع هناثري امهناف ث هناثري نم التق اذا ّ ىبصلاو نونجملا امآو

 ء لوقعلا لهآ ىلع ةجحلا بجوأ امنا ىلاعت هللا نآ هتجخو ء هللا دبع ىبآ

 ٠ هثاريم نم هعنمي هثراو لتق نسيلغ © ماكحألا هيلع ىرجت ال نم امآغ

.: 
) ١٢٣ ج. نئا زخلا ` _ ٦ م (



 نمو ث هناثري ال : اولاق مهنأ بوبحمو ، لئاوو ، ىلع نب ىسوم نعو

 هيف همزلي امه ءىش وآ لجر وآ دي عطقت نم ةيانج هثري وهو تيم ىلع ىنج

 ةيدلا كلن نم وه ثري الو س كلذ نوكي ةثرولا ةيقبلف س س شرألاو ةيدلا

 ٠ لوألا هلام نم هلو س نكي مل هنآكو ث ائيش سشرألا وأ

 : ضعب لانف : هنوثري نم نولتقي نونجملاو هوتعملاو ىبصلا ف فلتخاو

 : موق لاقو 6 مهنلتاع ىلع ةيدلاو ك مهيلع ةرافك ال ءالؤه نأل هنوثرب مهنا

 ٠ ةلتق مهنكل مهل ثاريم ال

 ، قيفي ال ىذلا هوتعملاو ، انيح قيفيو انيح نجي ىذلا وه نونجملاو

 : لانف نم لاقو > الخ نونجم او هوتعمل ١ امآو > ىبصلل ثاريم ا : موق لاقو

 ٠ ثاربملا امهلف ىبصلاو هوتتعملا امأو > نونجملل ثاريم ال

 : ىثنخ ةنباو ىثنأ ةنباو اركذ انبا كرتو كله نم ف مهفالتخا نمو

 ئ نانثا ةنباللو ئ ةعبرأ نباللف أ ةعست نم ةلاسملا لصآ : لاق نم لاتف

 ىثنأللو رثع ةينامث ركذللف نيعبرأ نم ىه : موق لاقو ، ةثالث ىثنخللو

 ٠ حصألا وه ١ ذهو ح رثع ةثالث ىئثنخللو & ةحست

 فقوي : لاق نم لاقغ ، نيوبذلاو نبالا ىلع لاملا فيقوت ىف اوفلتخاو

 . نسحأ وهو فقوي الل :: لاق نم لاقو ث كيلامم اوناك .اذا مهيلع

لاقو ث ةبارقلاب : ضعب لاقف ، ماحرألا ثيروت ف اضيأ اوفلتخاو



_ ٨٣ 

 « تابصعلا ثيروتك هلعجي ةبارقلاب مهثاريم لعجي نمف ع ليزنتلاب : ضعب

 فيك ىرت ىتح مهتاهمأو مهئابآ ةلزنم ةثرولا لزني ليزفتلاب لاق نمو

 ٠ هايا ىطعيف ثراوملا كلذ هيلا ىهتني نم قحتسب

 نيقرفتم اوناك اذا مهلوق نم نسحألاو ؛ ةيوسلاب مهلك : لانت نم لاقو

 ناك مهبسن ىذاحتو اوعمتجا اذاو ك ةبارقلاب مهثاريم ناك ثبسننلا ىفلتخم

 ثاريم : لوقو ث نييثنالا ظح لثم ركذلل مهثاريم : لوقو ع ليزنتلاب مهثاريم

 ٠ ءاوس ىثنألاو مهنم ركذلا

 قح ناك ثانالاب قلعت ثاريم لكو ، ثانالاب قلعت مهثاريم نآ كلذو

 تاوخأللو مالل ةوخالا ثاريم نأ ىرت الآ ، ءاوس ىثنخلا و ىثنألاو هيف ركذلا

 ( ثلثلا ىف ناكرش مهغ كلذ نم رثكآ اوناك ناف ) : ىلاعت هلوق ى ءاوس مالل

 مهثاريم نأ لجآ نم كلذو & ليلدب الا مكحلا ىف هكيرش ىلع لضفي ال كيرشلا و

 . ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا ةيوسلاب مهنيب ناك ثانالاب قلعت

 ةلزنمي ةمعلا اولعج ذا س ثلثلا ةلاخللو ، نيثلثلا ةمعلل اولعج نم امأو

 ٠ امهيسىىن ىذاحت اهنآ كلذو 6 مذلا ةلزنمم ةلاخلاو 4 بألا

 امهنيب : ليزنتلا لهآ لاقف ، تخآ تنبو س تنب تنب ف مهثيروت امأو

 ىه ذا ، تنبلا تنبل ثاريملا : ةبارقلا لهأ لاقو ع امهتاهمآ ثاريمك نافصنن

٠ امهسسىيت قرتفا اذا امهنآ كلذو ئ نيلوقلا نم حصألا وهو ؤ برقأ



_ ٨٤ 

 ثاريملا : ةبارقلا لهآ لاقغ « تاقرفتم تاوخآ تانب ثالث ق : مهلوتو

 : ليزنتلا لهآ لاقو 6 نيبيسي تقلعت اهنأل 6 اهدحو ةصلاخلا تخكخلا ةنمال

 ٠ حصألا وه و اهتلزنم لزنتو اهمآ ثاريم ىلا عجرت نهنم ةدحاو لك

 65 بسنلا ىف نوقرفتم ةوخا : لاقي بسنلا ىف تاقرفتم : مهلوقو

 اوقرفت ىأ ؤ ميملا دعب ءاتلا ميدقتب نوقرفتم تلق اذا كنأل نوقرفتم لاتب الاو

 ٠ فألا نم دحاوو 6 مألا نم دحاوو 6 نبويألا نم دحا وغ 4 بثسىننلا ق

 & رومألا ىف نوقرتفم _ ميملا دعب ءافلا ميدقتب _ نوقرتفم : كلوق امأو

 ٠ ملعأ هللاو س تقرفت لوقتال و ث ةمألا تتقرتغا كلذكو

 ئ ةنبالا ةنبال لاملا ى خأ ةنباو ئ ةنبا ةنيا تناك اذا : بزلا باتك قفو

 ٠ ىراوحلا نب لضفلاو ، رثؤملا ىبأ لوقو

 ٠ حصأ لوألا و ؤ نافصن امهنيب لام ١ : بوبحم ني دمحم لاتقو

 مألا بآ دجلل : لاق نم لاقف : تامعو مألا بآ دج ق اوفلتخا و

 . حصألا وهو دجلل : لاق نم لاقو ح ناثلثلا تامعللو . ثلثلا

 . ىرخأ تنب ىتنباو « ىرخآ تنب نباو تنب ، تانب رشع ف اوفلتخاو

 ظح لثم ركذلل لوقو ، همآ ثاريم مهنم دحأ لكل لوقو ٤ ةيوسلاب مهنيب لوقغ

٠ حصآ لوألا لوقلا و {. نييثنألا



 .سس ۔ . ٥ ٨ _

 كلذكو ي تالاخلا و تامعلا لوسن اذكو س تانبلا لوسن ىف لوقلا كلذكو

 ح نيوبأل مهلك اوناك تاوخألا ونبو ح ةوخالا تانبو ث نينبلا تانب تانب

 لوسنو ث تالاخلاو ةلوؤخلا و تامعلاو ةمومعلا كلذكو ع مأل وآ بأل وآ

 ٠ ةبصع مهنأل . ةمومعلا .دالوأ نوكذ .نود مهلوسن

 امهنيب"لاملا : موت لاقغ : لاخو ةلاخ ف اوفلتخاو : هللا دبغ وبآ لاقو

 : حصألا وهو ثلثلا ةلاخللو ناثلثلا لاخلل : لاق نم لاقو ع نافصن

 ع ثلثلا ةلاخلل :: ملعلا.لهأ ضعب لاقف : معلا ةنبأو ةلاخلا ىف اوفلتخاو

 حصأ وهو برتآ اهنا ض ةلاخلا عيمجلا : نورخآ لاقو > ناثلثلا معلا ةنبالو

 ٠ نيلوقلا

 نيتلاخلل : لاق نم لاق ، تخأ اتنباو ناتلاخ ناك اذا مهفالتخا نمو

 ةلزنمب امهلعجو ، فصنلا تخألا ىتنبالو ث مألا ةلزنمب امهلعجو ث ثلثلا

 اذهو تخألا ىتنبال : لاق نم لاقو ث ةسمخ ىلع نهيلع داري ىقابلاو ، امهمآ

 .. ٠ لمعلا هيلع لوقنلا

 غ فصنلا ةنبالا ةنبال ضعب لاق : ةنبا تنبو ةدج ف مهفالتخا نمو

 ٠ سدسلا ةدجللو

اهل ثازيملاف ح ماهسلا ىوذ نم ةدجلا هذه تناك نا : فلؤملا لانتو



_ ٨٦ 

 ىه ذا تنيلا ةنيال ثاريملا { ماحرألا نم تناك ناو س تنبلا تنب نود

 .٠ م ,مق آ

 تنبل لاملا : لاقت نم لاقف : مأ بأ دجو ، تنب تنب ىف مهفالتخا نمو

 لاقو س سدسلا دجلل نوكيف س بأ دج نكي مل اذا : لاق نم لاقو ث تنبلا

 نافصن امهنيب لاملا : لاق نم لاقو س ىراوحلا ىبأ لوق وهو دجلل : لاق نم

 ٠ تنبلا تنبل لاملا نأ حصألاو

 ‘ نائلثلا ةمعللو 6 سدسللا ةدجلل نأ : ةدجلاو ةمعلا ق مهفالتخا نمو

 لعج هنل % ىسوم لوق وهو ص ةمعلل ىقابلاو ، ثلثلا ةدجلل : ضعب لاقو

 ٠ ة دجلل هلك لام ا : ىسومو خيشلا لاقو ةبصع ةمعلا

 ماحرأ مه نيذلا دادجألا نم تسييل ةدجلا تناك ناخ : فلؤملا لاقو

 ٠ اهل اضيأ لاملاف ماحرألا نم تناك ناو ڵ ةمعلا نود اهلغ

 لاقف : هتمع ىنبو لاخ ىنب كرت نميف ىلع :وبآو ناورم وبآ فلتخاو

 & ناثلثلا هتمع ىنبل : ىلع وبأ لاقو ، لاخلا ىنبل هلك لاملا : ناورم وبأ

 ٠ حصألا وهو ثلثلا هلاخ ىنبل

 ةنبال حبسمو ءالعلا نعف : هتمعو هتنبا ةنبا كرت نم مهفالتخا نمو

 ءىشالو ى هتنبا ةنبال لاملا : رثؤملا وبآ لاقو ء فصنلا هتمعلو ، فصنلا هتنبا

٠ ذخأن لوقلا اذهبو ن ةلاخلل ءىش الخ ةلاخ تناك اذا كلذكو ث ةمعلم



. ٨٧ 

 : لاق نه لاقف : همآ ابآ ادجو ةنبا تنب كرت نميه : مهفالتخا نمو

 ةلأسملا هذه ف :: ىراوحلا .وبآ لاقو ع تنبلا تنبل ىقابلاو : سدسلا دجلل

 لاقو ث لاملا عيمج دجلل :: نورخآ لاقو ، عبرلا دجلل لوت اذه ريغ نالوق

 ذخأت ام دحاو لك ذخأي : لات 0 :اذه ريغ الوق اهبخ : اضيأ ىراوحلا وبأ

 ٠ لاملا عابرآ ةثالث ايلعللو 0 عبرلا ىلفسللف س همآ

 هنم ىلوآ ةنبالا تنبف ماحرألا نم دجلا اذه ناك نا " فلؤملا لاق
 . نيمدقتملا ماحرألا نم ىهو ث ثاريملاب

 ىلعغ : انه :روكذملا مألا بآ اذه مأ ةدجو ع مآ بآ دج ف اوفلتخاو

 نم لاقو ، هنود ثاريملا اهل لعجب ماهسلا ىوذ نم اهنا : لوقي نم لوق

 ، اهنود ثاريملا هلو برقأ وهو ث ماحرألا نم وهو ع ماحرألا نم ىه : لاق

 ىمهو اهبسن قلعت دتو ، مهس تاذ ىه نوكت فيكو ، حصألا وه ىدنع اذهو

 . محر

 اهدجو اهمأو ، اهجوز تكرت ةآرما : بوبحم نبا نع : مهفالتخا نمو

 ؟ اهمآ ابأ

 : لاق ے ةدجلل ىقابلاو س ثلثلا اهمألو ، فصن جوزلل :: ىلع وبأ لاق

 ء عضوملا اذه ىف بألا ماقم دجلا اوماقأ : لاق ، بجعتي نيملسملا ضعب ناكو

 مألا ىلا عجار ىقابلاو س ثلثلا ماللو ڵ فصنلا جوزلل هنآ اندنع حصألاو

( ه محر وهو ءىش اهمآ ىبآ اهدجل سيلو ع درلاب



 دجلل : لاق نم لاقف : تامعو مآ بآ دج ناك اذا : مهفالتخا نمو

 ٠ حصألا وهو دجلل لاملا . نا :. لاق نم لاقو ۔ ناثلثلا .تامعللو ء ثلثلا

 > ةمقن ن نيدلا ق مهفالتخاو خ .ةمحر ىارلا ف 'نيملسمل ١ فالتخاو

 ةنس فق الو & اصوصنم نآرقلا ىف وه سيل ذا ى ىأرلا ىف فالتخا هلك اذهو

 ٠ هيآرب لوقي لك ناكغ ح نيملسملا عامجا ف الو ى ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 انيلعو ، بهاذملاو رايدكلا فالتخا كتم ى مرحملا نيدلا فالتخا امأو

 نيذلا ) : لاق امك ىلاعت هللا لوق لثمتن نأ فالتخالا عوقوب انيلتبا اذا

 انلعجيو ى هتاضرم هللا انتنوي نأ ىسق ( هنسحأ نوعبتيغ لوتلا نوعمتسي
 قحلا نم هيف اوغلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدهف ) : لاق امك ىده نمم

 ٠ ملعأ هللاو ( هنذاب

 قئالعلاو عورفلاب هيغ انلمشآو ، لوصألا بابلا اذه ف انيب دقف
 ٠ ةدئافلا هنم ولخت الئل ث هيلع ةلمتشملا

 هانلخدأآ ول لجأل ‘ هرخآ ىلا باتكلا لوآ نم بابلا اذه انجرخأ دقو

  مولعلا قدأ ضئارفلا ملع لخدمو ث هلخدم نيملعتملا ىلع قشل & هلوآ ىف

 مهسوفن ليمتو ح ءا دتبالا دنع مهبولق :راصن قرتقت نيملعتم ١ عبط نم نأو

 كلذ لجالف . > ىناعملا باوبآ مهل حتفنت ىتح & همهف نم سايالاو روفنلا ىلا

: باتكلا رخآ ىلا هانجرخآ .



_ ٨٩ 

 كلوصأب املع طاحيل هب انيتأ دتو ث هلوآ هعضوم هنم ءىش ناكو.

 اذا ث مهفتلاب هيلع هللا نم نمل .ةيافك اذه انباتك ىف انمسر امبرو ، ضئا رغلا

 الوصآ كلذل انلصآو:، قئالعو عورفو لوصأ نم ضئارفلا نونغ هيف انيتأ

 . قيفوتلا هبو نيعملا هللاو 0 اهلثامي ام اهيلع ساقب
 . 2 .: ؛٥ث

 ..٠ . ث . ؛د۔

 , :" ..-. د لصت

 مالسالا ءدب ق ثيراوملا لئاسم نم تايمسملا لئاسملا ىن

 .كلذ .لوآ ثيراوملا لوزنو

 ١ - نيرشعو ةتس نمف . ناوبآو ناتخاو ناتجوز ىهو : ةئربتملا ٠

 ٢ - ىقب ام ثلث مالل ناوبأو جوز وآ ى ناوبآو ةجوز ىهو : ناترمعلا .

 ٢ - لوعتو ةتسب نم اهلصأ نيوبآ .تخأو مأو جوز : ىهو : ةلهابملا

 +: ةينامك ىلا

 ٠ بأل تخآو جوز وآ ث نيوبأل تخآو جوز : ىهو : ناتميتيلا - ٤

 نيتنباو ةدج وآ ص 0 امآو اجوز تعمج ةلآسم لك : ىهو : ةكرتشملا _ ٥

 :+ :مألاو:بألا :دلو نم ةبصعو:‘ مألا دلو نم رثكأ وآ .

 ٦ - ه دجو خآو تنب وآ ، تخآ و دجو جوز : ىهو : ةعامجلا ةعبرم ..

 ٧ - جوز وآ ، دجو مآ وآ ، ةجوزو :دجو تخآو مآ :ا ىهو : تاعبرملا

 ٠ 'دج تخآ ت تثعنم :و ماو و

اهضرغ تخالل ضرفي . دجو تخآو مأو جوز ٠. : ىهو : ةيردككلا _ ٨



_ ٩٤٠١ 

 ةتس نم اهلصأ ے ةمساقملل نا دوعيو غ ةلآسملا كلاعتو س دخلا عم

 مظنو نيرشعو ةعبس نم حصتو ے تخألا ثلث عم ةعست ىلا لوعتو

 . نيمثنألا ظح كثم :ركذلل دجلا غم تخألا :

 ةتس نم اهلصأ ، تاقرفتم تاوخأ ثالثو مأو جوز : ىهو : ءارقلا - ٩

 ٠ ةعست ىلا لوعتو

 نأل س خورفلا مآ ىمستو : ىرغصلا ةيرانيدلا ىمستو ص لمارالا _ ٧٠

 عبرآو ناتدجو تاجوز ثالث : ىهو ح ءاسن اهيف ةثرولا عيمج

 ةعبس ثيملا كرتو ، بأل وأ تاصلاخ تاوخآ ىنامثو ث مأل تاوخآ

 اهلصآ ث ارانيد اسنلا الؤه نم ةدحاو كلك تذخأ ة ارانيد رشغ

 ٠ رشع ةثالث ىلا لوعتو خ رشع ىنثا نم

 ٠ مأل ةوخاو > نيوبأل ةوخاو مآو جوز : ىهو : ةيرامحلا . ١

 دجلا نيب ىشابلاو ، :ثلثلا ماللغ ٤٧ تخأو دجو مآ : ىهو : ىقرخلا . ٢

 ٠ اهيف ةباحصلا ناوقأ قرختل ىقرخ تيمسو ء اثالث تخألاو

 خأو نيوبأل تخآو جوز : ىهو : دوسخلا ليتتو « موثشملا خالا _ ٣

 + تشرول اهرخآ ال ولف ‘ بأل :

 5 بأل تخآو ، بألا خأو 0 نيوبأل ناتخأ : ىهو !: كرابللا خالا _ ١٤

. ثرت مل هالولغ



_ ٩١ 

 نمف نيوبأل ناتخآو ْ مال ناتخآو مآو جوز : ىهو : ةيحيرشلا _ ه

 _ ةمجعملا ءاخلاب _ خ ورفلا مآ اضيآ ىمستو ث ةرشع ىلا لوعتو ةتس
 ٠ كلذك ىلوألاو

 ٦ -_ دجلا عم ةعست ، دحاو يأر تخأو دجو مآ : ىهو : ديز رصتخم ٠

 مألا عم نيتخأو نيوخأ بألا دلو نوكي نآ : ىهو : ةيبيعسشتلا - ٧

 ٠ دجلا عم ةدجلاو

 ةعستو تانسم عبسو 6 تا دج سمخو تاجوز عبرأ : ىهو : ناحتمالا _ ١٨

 . نيعبرآو نيتئاموافلآ نيثالث نم حصت ةوخا

 اخأ رشع انثاو مآو ةجوزو ناتنبا : ىهو : ىربكلا ةيرانيدلا - ٩
 دقو .{ رانيد ةئامتس نم ادحاو !رانيد تخا تقحتسا اتخآو

 ماللو ء ةئامعبرأ ناثلثلا نيتنبلل اهيف ةمسقلا ت اهل عقو ام تقحتسا

 ةسمخ ىقي 6 نمثلا وهو نبعيسو ةسمخ ةجوزللو 3 ةئام سدسللا

 ٠ ملعأ هللاو رانيد وهو مهس .تخاللو « نامهس خآ لكل نورشعو

 ضنبل الا نهيف مسق ام ىلا تفتلي الو ع لئاسملا ءامسآ ركذب انيتأ دقو

 2 لئاسلا هذه حيحصت ةداعا نع. ىنغي انباتك ق هانحرش امو 4 قفاوم نهنم

٠ ملعآ هللاو > باتكلا لوطي الئل



 س ٠٨٩٢

 اهتتحتسم ىلع ثيراوملا ليصفت ف { بدألا نيعو & بذهملا باتكلا مت.

 ةلحنب نيلحتنملا ؤ ةماقتسالا لهآ نيد ةعيرش ىلع جهانلا بسنلا بيترت

 فورعملا بوسنملا زوثأملا جهنملاو ، روهلا بذهملا وهو س بهذملا اذه

 . ضابآ نب هللا دبع ىلا بوسنملا ىضابألا نيدلاب ىمسملا فورعملاب

 هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ع نيملاعلا بر هلل دمحلاو .

 & ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق ال لوح الو & ملكتو قطان هاف ام { ملسو

 قباطو س باوصلاو قحلا هنم قفاو امب باتكلا ااذه ىلع فقاولا ذخأيلغ

 ىلا .ىدؤيو ث بايترالاو لطابلا ىلا جرخي ام هنم كرتيو ، باتكلاو ةنسلا
 . باسحلا ءوس

 ، نايسنلاو أطخلاو ے ناصقنلاو ةدايزلا نم ث نانملا هللا :رفغتسا انآو

 ّ هللح باوثآ نم قزمت ام مقريو ث هللخ با وبآ ددسيلغ اللخ هيف دجو نمغ

 نم قيفوتب الا ةلفغلاو للزلاو ع نايسنلاو :أطخلا نم ىسفن ءىربأ امو
 . نمحرلا

 ةوبن نم مراضاالو ء ةوبك نم داوج وجني ال هنا :: لثملا ف لاقي دقو
 : لوقي ثيح لئاقلا .رد هللو ، ةوفه نم ملاع الو.

' افه ميلخلا ىآز نا ورغ الو وبني :"دق دنهلاو وبكيل داوجلا نا



 عساتلا بابلا

 نويدلا ءاضقل جورخلاو ةعيدولا طلخ ىف

 ةطقللاو .ةيدهلاو ةيرامعلاو ةمامالا ىنو

 ... راصتنال او بصخغلاو قرسلاو

 : عرشلا نايب باتك نمو

 هدنعو 'هل مها رد ىف اهطلخغ ةنامأ مهارد هبلا عفد لجر نع هتلأسو

 ٠ هيلع نامض ال هن ١ ءاهقفلا "ضعب نع دجوي : لان

 اهنيع تيه ذغ اهطلخ ا ذه سيلآ : تلق 6 رثألا ف ت دجو كل ذكو : تيلت

 ؟ نامضلا هيلعغآ اهكلهتسا دتف

 تراص دقف اهطلخ اذا : اولاق مهنأ الا ، قبسأ اذه ىلا ىسفن : لاق

 ٠ كرتسملا لاملا عاض مث ، ةكرش هلاممم ةنامألا

 امهنم دحاو لك نذابو & قافتالاب الا نوكت ال سيلآ ةكرشلا :

 . ؟ دعت وهف هجولا اذه ريغ ىلع ن راك اذاو ّ هيحأشل

٠ معن : لاق : ..



_ ٨٩٤ 

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسمم دهب

 مهارد طقل وآ س رثك ىتح ميتيل وآ ، لجرل هدنع لامب رجتآ نمغ

 نآ الا بحآ امغ س لاملا بحاص ء اج .وآ مبتيلا كردأ مث ح اهب .رجتاق

 . هحبرو لاملا هيطعي

 حب رل ١ ن وكيآ 6 هيل ١ بلطي موب انب د هسفن ىلع هم دهشأ ن ١ : تلقو

 ؟ ال مآ هل

 ىرتشا ناك نا كلذكو ، هل حبرلا نوكي نآ هللا ءاش نا وجرأغ

 ناو ، لاملا ذخآ ءاسش نا ؛ رايخلاب كلذ ىف مهاردلا بحاصف ع الام هب

 كلذ ضرتقا مث ، هسفنل لاملا ىرتشا نوكي نآ الا ، همهارد ذخآ ءاش

 . لاملا نمث نم هيلع ىذلا نيدلا ىف هاضقو

 .رجآ هلف ث اهلك هيلا تراصو اهبحاص ءاج مث ، مهاردلاب رجتا وأ

 ٠ حبر اهيغ ناك اذا هانع

 : فتلا نمو : ةلأسم وبع

 ناو اهيغ هل ءيش الو ث اهبرل اهحبرو ىمف ث هتنامأب :رجتا نمو

 اهيف هدر هل نكي ملو س ذخآ ام الا نمضي مل فلتغ اتيسش اهنم ضرتقا

 ق هنم ه ذخآ ام هدرو .. هل نمتؤم ا ةثرو ىلا كلذ نم صلختي ىتح

٠ اهبر ىلا اهنم صلختي ىتح نامضلا نم هئربي ال مهاردلا



 م٨٩٧٥

 كلم نأل ، عدوملل اكلم لثملا كلذ نكب مل هلثم در نا : عضوم فو

 ماقم هماقآ ىذلا لدبلا فلت اذاو ء عدوملا ةمذ ف لثملاو ء فلت دق عدوملا

 لقتنب ال هكلم نأل ، عدوملا لام نم ناك ، عدوملا هضبقي نأ لبق نم فلتملا

 نع 4 .٠

 نيدلا رادقم هلام نم درفأ ول عويدملا نآ عامجالا نأ : ليلدلا

 ىتح ةئيرب ريغ هتمذ نا ءيشلا ؛فلت مث نيدلا برل هلعجو ريغلل هيلع ىذلا

 . هتمذ ةءارب بجوي هكم ضعب هدرغأ نكي ملو ء هبر ىلا نيدلا لصي

 ّ مهارد تناك اذا ةعيدولا نآ ملعلا لهآ عمجأ : ةلأسم ههج

 ء ع دوملا ىلع نامض ال نآ تفلت مث ع دوملا ريغ اهطلخ وأ ؤ اهريغي تطلتخاف

 لوقو . نمضم : لوقف : اهسنج نم وه اميغ عدومل ١ اهطلخ اذا ا وفلتخا و

 ٠ ملعآ هللا و 4 نماض وهف زيمتي ال امم اهسنج ريغب اهطلخ ناو > نمضي ال

 : هللا هيضر ديعس ني :دمحم لات : ةلأسم دهج

 ق اهلعجي نأ ةنامألا بحاص هيلع طرتشا اذا نيمألا نآ انفرع ىذلا

 عضوملا كلذ ريغ ف اهلعجو © هرمآ فلاخف كلذب هل : ليقو ، هنيعب عضوم
 ٠ تفلت اذا اهل نماض .وهف ({[ ةنامألا تفلتفخ ، كلذل هنم دمعتلا ىلع

 نماض وبهغ هريغ اهراعآو ص هتنامآ نيمگتا لمعتسا اذا كلذكو

اهذخأف ث هتيب بف اهيلع نمأي ثبح هتنامأ نيمألا لعج ناغ ، تفلت اذا اهل



_ ٩٦ 

 هذه تناكو اهلمعتسا ناك اذاف ے تفلتف اهلمعتساف لزنملا ناكس نم هريغ

 ء تفلتف هل اهنآ ىلع اهلمعتساغ اهاسنيو هل نوكت نآ نكمي امم ةنامألا

 سيل اهنآ ىلع اهلمعتسا ناو ، هريغل اهنآ حصي نأ الا هيلع نامض الغ

 اهلمعتسا ذا نامض لزنملا : اهلعج ىذلا ىلع سيلو ش اهل نماض وهف هل

 . اعيمج نيمجولا الك ى نيمألا اذه نم ملع ريغب رخآلا نكاسلا

 اهنم ضرتقا ةنامأ هعم لجر فق لوقت ام :: هل ليقو : ةلأسم ده

 ؟ هضرتتا ام اهيغ اهطلخي نآ هل له 0 مها رد

 لام كلذ نألا ى هنم اربج .وأ ث هلثم كلذ ناك ى كلذ زوجي ال : لاق

 ٠ هيلع نومضم ١ ذهل ل ام اذه و | وه هل

 : هلل ا همحر ؤ دبعس وبأ لاق : ةلأسم وب

 امصخ نوكم اذه ىلعف ] اهنمض هدي نم تع اض اذا اهنا ليق دقو

 . هدي ىف ىه نمل

 مل . قراسلا عم طقاللا اهدجوف تقرسن اذا ةطقللاو :. ةلأسم دها

 ٠ ملعآ هلل ١ و .ؤ اهيق مصخ وه : لاق نم لاتقو ك اهتيل اطم ق امصخ نكم

 . اهتبلاطم ف مصخ هنا ليتت دق : هريغ ناق

نيمألا ىلع نسيلغ ، ترهظ مث ، تقرس اذا ةنامگلاو : ةلاسم دج



 لاق ، لوقت اذه ى اهبلط دارأ نا اهبحاص ىلع كلذو ث اهيخ ةبلاطملا
 . نيملسملا نم فالخ الب هتنامأ ىف مصخ نيمألا : نسحلا وبأ

 اهنم ضرتقاف 6 مهرد فلأ ةنامآ هعم تناك لجر نعو : ةلأسم : و .

 ؟ عيمجلا نمضيآ > فلخلا نم ىقابلا بطع مث . مهرد ,ةئام

 : لاق نم لاقو ع اثدح اهيف ثدحأ دق اذا لكلا نمضي : لاق نم لاق

 ٠ فلألا ةيقب ق هيلع نامض الو 1 ض رتق أ ام نمضب

 ؟ ذخأت نيلوقلا ى ؟بغ : تلت

 : ذخأن هبو ڵ ضرتقا ام نمضي : ةديبع وبآ لاق

 ىلا ةقث مم ةنامألاب نمتؤملا هجوف ةنامآ هدنع لجر : ةلاسم ده

 بحاص رمأي ملو 5 قرس وأ .بصخغخب قيرطلا ىق ةنامألا تفلتغ اهبحاص

 هجو امناو & اهذافنا ىف هنمتئا ىذلا هنذآتسا الو س هيلا اهلمحب ةنامألا

 نيمألا مزليآ ء ةنامألا بحاص هيغ ىذلا دلبلا ىلا هدلب نم نتملا اهن

 ؟ ال مآ كل فصو اميغ نامض ةنامألا بحاصل

 فوخلا زيغ ف رطخلا ىلع اهلمح نوكي نأ الا نمتؤملا ىلع نامض ال
 ٠ قيفوتلا هللابو ث اهنمضي كلانهخ رصبم

 : ةيواعم وبآ لانتو : ةلأسم دهج

 مث ، وه اهضرتقا وأ اهضرتاغ ى مهارد ىلع لجر هنمتئا لجر ف

( م ٧ _ ١ زخل ١ نئ > ١٢٣ )



_ ٩٨ _ 

 ء اهل نماض وهغ تفلنف اهدر مث ؤ اهل ضرتقملا وه ناك نا : لاق

 ٠ هيلع نامض الف ٥ دنع نم تفلتف اهدر مث ك هريغ اهضرقأآ ناك ناو

 لجر ق افلنخا حون ايآو ةديبع ابآ نآ دايز وبأ انربخأ : ةلأسم وبع

 هل ةجاح ىف مها ردلا نم امهرد نيمألا ذخأف مهارد عدوتسا نيمآ

 ؟ تفلن مها ردلا نا مث ؤ مهاردلا ىف اهدر مث ؤ اهيهذأغ

 ٠ ةدقعلا لح هنأل ى اهلك مهاردلا نامض هيلع : حون ويآ لاقغ

 ٠ هدر ناو ذخأ ام مرغي نأ هيلع امنا : ةديبع وبأ لاقو

 ٠ ذخأن ة ديبع ىبآ لوقب : رثؤم ١ وبأ لاغ

 دمحم هللا ديع ىبآ نع رثألا ق ء اج كلذكو ء معن لاقت : هريغ نمو

 اذاو ء اهلح ةدقع تناك اذا كلذ ، ةديبع ىأ لوقب ذخأي هنآ : بوبحم نبا

 ‘ ذخآ ام م رغ هيلع امناغ . ه اي ا ةع دونسم ء ىشمي متخ الو ةدقع ريغ تناك

 ٠ تناك اميف اهنمض ائيش اهنم ذخأ اذا : ليق دتو

 © ةديمع ايأ هللا محر أ ذخأن ةديبع ىبآ ىآرب : ىراوحلا وبآ لاقو

 . ىراوحلا ابأو حون ابأ هللا محرو

 دا راغ 6 ءىش هرصح ىلع هريغل نوكي رجاتلا نع هتلأسو : ةلأسم وبع

 عضوم ىف هيلع ىذلا كرتبو س هريصح ذخأي نأ زوجي له خ عفري نآ

؟ كلذ نامض همزلي الو ء هيلع نمأب ال



_ ٩٩ 

 عاضف ايستحم هذخأ ناو > عاض اذا نامضلا هيلع نا ىعم : لات

 ٠ هيلع ن امض الف

 .6 عاضغ ايستحم هريغ هذخأ 0 كرتو هطاسب نم ذخآ ناغ : هل تلق

 .ىق هنمض دق ناك اذا نامضلا نم هريغ ذخأ ىدنع هئربب ال : لاق

 ٠ لصألا

 ؟ عاضف آبستحم هذخأف هريغ اهيلع لد ناغ : هل تلت

 دمت امم صالخل اب هل نمضيو ةقث نوكب نأ الا ءا وس هلك : لاق

 همزل .٠

 ٠ عرشلا ناب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : ةلاسم ه

 ثيح هتنامأ عضو اذا ةيدابلا ف هلزنم نم هتنامأ تقرس اذا ىدابلاو

 ؟ اهفالت ا ن امخض تثبجوب ام هنم نكب ملو ك هل ام عضي

 : اهل آزرح هتميخ نوكت ام اهنم تانامألا لوقأو ث انماض هارأ الخ

٠ ملعا هللاو ، نداعملا نم نيمثلاو بهذلاك اهل ازرح نوكي الام اهنمو



١٠٠١ 

 : ملاس نب تييح خيشلا : ةلأسم

 ء'هتنامأل اظفاح س هقح قح ىذ لك ىدؤي ىذلا وه هتفص نيمألا نا

 : نثاخل نيمآ نوكي نأ هفصو ص نئاخل انيمآ نوكي الو ى نئاخ نمتأي الو

 سيلغ ، كلذك نكي مل امو ةنايخ اهنأ اهخرعي نيمألاو ى هتنايخ هل نمتأب نأ

 . ىسوجم وآ كرشمل نمتآب نأ هل زوجي هنأل ى نئاخل انيمآ وه

 . ملعأ هللاو ، هتنامأ ىدؤي فيك فرعي ال نم انيمأ سيلو

 : ىرغافغلا نانس نب فلخ : ةلأسم وبع

 ث مسقني ال امم : نئامألا نم اهريغ وأ ة ةرزنخ دحأ هدنع عفر نميف

 ؟ نيغلابو اماي كرتو كلذ هدنع عغر نم تامو

 وآ ىماتيلا معطآ و مهبيصن نيغلابلا ىطعآو 6 كلذ عاب نا : لاق

 زوجي ال : لوقو ث هيزجيو كلذ هل زوجي : لوقف ، مهتصحب مهاسك

 . .ملعأ هللاو ؛ كلذ عيب ف ليكو ماتيألل ماقيو ى نوغلابلا لكوي نآ الا

 : ديعس نب سيمخ حخيسثلا : ةلاسم' هه

 { :اهمكح نمل هدعب وأ عفدلا لبق هريغل اهنأ ةنامألا مغاد رقأ اذو

 ؟ اوتام وآ اهب هل ةعوفدملا .وآ عفادلا تام ىتح

رقلل ىهو ث نيمالل رايخ الغ ، هريغل اهب رقملا عخادلا تام اذا : لاق



_ ١٠١ 

 .نا > كلذ ق نيمألل رايخلاغ ح ابح رقملا عغادلا مادو 6 هتثرولو اهد هل

 نوكيو ع عفادلل اهملس ءاش ناو ث هتثرو وأ اهب هل رقملل اهملس ءاش

 ٠ ملعأ هللا و 4 اهب هرا رتاب هيلع ادهاش

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا : ةلأسم %. .

 ىق ناك اذا ى ةثرولا ىلع اهمسق الو هتنامآ عيب هل زوجي ال نيمألا نا

 وأ ميتيل ميقي نأ كلذ ف هجولا امناو ع هل لقع ال نم وآ ماتيأ ةثرولا

 رم ىصو امهل نكي مل اذا الكو ، نيملسملا ماكح نم مكاح هل لقع ال نم

 : نزولا وأ ليكلاب مسقني ال امم تناك نا ةنامألا مسق رضحي نأ امهيبآ لبق

 متيملا قح ضبقيل نزولاو ليكلاب مسقني ال امم تناك نا اهعيب رضحي وأ
 ٠ هل لقع ال نم .وآ

 هل زاج ،ے اهمسق وأ اهعيبب هورمأو % ءالقع اغلب ةثروللا ناك ناو

 ٠ مهلك مهيلا اهملس الاو اهعيبي :

 هلمح ىلع قراسلا ردقي ال ريبك سودنم ىف ةنامألإ تناك اذا امأو

 < الونقم ناك اذا ةنامالل زرح ىدنع وهف ث هلمح ىلع هدعاسي دعاس»ب الا

 .ردقي قودنصلا ناك ناو ث اهسفن ةفرغلا لفقت مل ولو ، هدنع لفقلا حاتنمو
 وه سييلغ ، هلمح ىلع هريغ نم هل ةدعاسم ريغ نم قراسلا هلمح ىلع

ي لفقب لوفقم عضوم ف قودنصلا نوكي نآ الا ى ةنامالل ظفح عضومب ىدنع



_ ١٠٢٣ 

 كلذ نكب ملو 6 نيملسملا ا تاتقت نم هيلع نمنتؤب نم مم وأ ح نيمأل ا دنع ح اننغمل ١ ھ

 . نيمألا ةبيغ ف احوتفم عضوملا

 ناك اذاغ \ نمتؤي ال نمو نمنؤي نم لخديو ، احوتفم ناك اذا امآو

 ءىش عاض وأ تعاض ناف ى هتنامآ ظفح ىف ىدنع رصقم وهف كلذك كلذ.

 ٠ ملعآ هللاو ث اهيف هريصقت ببسب اهنم فلت ام نامض هيلع فاخأغ & اهنم

 : نافلخ نم انهم : ةلأسم وبج

 لئاسرلا كلت تناكو س رط اهعمو 3 هريغ دنع نم لئاسر هلصن نميغخ

 هسرلط ق كلذم هفرع ءانعلا نم هقحنسا ام اهلماحل ملسي نأ همزلي نآ ه

 ؟ ال م لصرولا

 لوسرملل انع موزل هل لوسرملا ىلع سيل نأ ىدنع اميغ : لاق
 هيلا هلسرأ نم سرطلا ىف كلذ ركذ دق ناك ناو ص كلذ نم ءىن هدنع

 هل امناو ع كلذب هيلع ليبس هل نكي مل هلماح نأل ے مكحلا ىنعم ىف
 ىذلا هئانعب هيلا لوسرملا هلبقتي مل اذا اصوصخ هايا هلمح نم ىلع ةجحلا

 ٠ هسرطب لسرملا هركذ

هل حرسملا ءانعلا لبقتي مل اذأ هايا هضبقي نأ هلماح عنتما لب



_ ١٠٣ 

 لسرملا ىلا عجر ءاش نا « ءانعلا هل ملسي ىنح ىدنع كلذ هلف ء سرطلاب

 ٠ كلذ ىف ىل نابام بسح ىلع لصألا ف هل همزل ام ىلع هتانعب

 نم ىلا هلماح هب عجرو هئانعب هيلا لوسرملا هلبقتي مل اذاو :: هل تلق
 .حو

 ؟ ال مآ هم هعوجر ىف ءانع همزليأ « هايا هلمح

 ، هرمأ ريغي هب عجر هنأل عوجرلا ءانع هما زلا ىلع ىوقآ ال : لاق

 هكرتي نآ هئانعب هلبقت نع هيلا لوسرملا هعانتما عم هب ىلوألا ناك دنتو

 دارأ نا هب هلسرأ نم ىلا هيف رظنلا نوكي مث ع هبلع هنمأي نم دنع.
 هوجو نم هجو وآ ، انه هعيب نم هيف كلذ ريغ وأ ڵ هيلا هعوجر

 نومأملا محع نم هلاحل هكرت ىلا اليبس هلماح دجي الآ الا ص هل تافرصتلا

 ةيشخ ريغ مم هكرت هنكمي ملو هضبق نم هوجو عم هعانتما وآ س هيلع

 ح هايا هلمح نم ىلا كلذ دنع هب عجرو ص هكرت ف هعايض وأ هيف ةنايخلا

 . هرذع حوضول

 دهنجم هنأل 6 ٥ رمأ نم ه ذه ىلع ٧ هعوجر ق هؤانع لطبب الآ ىنبجع

 هداهتجا مم هؤانع مرحي نأ ىغبني الف ، هب هلسرأ نمل حالصلا رظن ىف

 ٠ ىندشرتسا نمل هنسحتسا و ، هارآ ام ىلع

 ح لماحلل ءانعلا ميلست ق هبلا هلسرأ نم لسرملا فرع ناو :: هل تلق

، ةقث ريغ وآ ةتث هيلا لسرآ نمك ناك ح ءانعلا نم كلذ دعب لسرملا آربين له



_ ١٠٤ 

 هلعم حصي ىتح لماحلا ءانع نم لسرملا اريب الغ مكحلا فق امآ : لاق

 وأ & ةنث كلذ هيلا لسرأ نم ناك هيلع هموزل :قلعت لاحل هيلا هغولب
 هناخ ، ةقث كلذ هيلا لسرملا ناك نا ةنانئمطالا ىناعم قفو ، ةقث ريغ

 نيح هلبقت هب هتيلاطم ى هلماح هيلا عجري مل اذا ى ةصاخ كلذ نم :ريب

 ٠ هيلا هبر لسرآ نم عم هلمح

 6 هنم هصالخ رمأ ق الامها كلذ لمهي الآ مزحلاف ةقث ريغ ناك ناغ

 ذا ے هلاح ىلع هيلع قاب :وهف الاو ء هلماح نم رارقا وآ ةنييب هيلا لوسزرملا

 ، هل ثاذعلا ميلست ىلع هضبق نع هيلا لسرأ نم منتما ناف : هل تلق

 ناك امب هربخيل هلسرأ نم ىلا بهذو ث هب قثي نم لوسرلا هنمتئاف

 هنأ ىعدا وأ ، هظفح ىف هنم ريصقت ريغ نم نيمألا دي ف عاضغ ، هرمأ نم

 ثيح اباب هيلع قلغأ ءانعلا لجأل ، هيلا لمح نم هضبق نع ىتأ ام
 له { قيرطلاب هنم بهنغ ، هيلا هب عجر هنآ وآ س قرسف ، هيلع نماي
 ؟ ال مآ هنامض نم ملسيو ، هلك اذه ى هلوق لوقلا نوكي

 ، اهتركذ ىتلا هوجولا ىلع ءاركلاب هلمح ام فلت ىعدا اذا :: لان

نلمضلاف اذه ىلعو ، ههبش ف ليق ام رهشأ ىلع لوبقم ريغ كلذ ىق هلرتغ



_ ١٠٥ 

 ءاهقفلا ضعب نأ وجرأو ، هنامض نم رذعي هب ام حصي ىتح مزال هل

 ٠ هنم فالنا ريغ نم هفلت ىع دا اميغ هلوق ليقغ 0 نيمألا ةلزنمب ريخأل لعج

1 

 كلت ىلع هايا هنبمضتل هجو الو ت لوبقم هلوقف ىأرلا اذه ىلعو

 عاض امهم كلذ هنيمضت ف فلتخمف ةقثلا هنيمأت ف الا ةروكذملا هوجولا

 ح هتلزنمب هلزنأ نم ىأر ىلع هلثم اذهو ح نيمألا ف هانخرع ام ىلع هدي نم

 ٠ ملعأ هللاو

 سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلاسم ده

 : ىصورخلا

 ريغ وآ آرسي وأ آرمت وآ آرب هدنع تلسرأف ، جحلل رخاسي لجرلا ف
 ء هعييب ىتح هدنع لسرآ ىذلا نم رشعلا هلو ىريغ هدنع لسرأو ، كلذ

 ىذلا اذه عابو رغانغ س كلذ ريغ وأ. نارفعز لثم اضوع هتميقب ىتأبو

 لامو ، اذكو اذك نالغ لام صلخ :: هدي طخب هرتغد ىف بتكو ث هدنع هلسرأ

 مهاردلا ىلا تعجرو ، ضوعلا ذخاي نآ لبق اذه تام مث ، اذكو اذك نالف

 ٠ هل ىصو انآو

 طخب هرتفد ىف بتك امك لئاسرلا باحصآ ىطعأ نآ زئاج ىل ىرت له :

 { اماتيآ لجرلا :اذه فلخو ، كلذ ىل سيل مآ ء هطخ فرعآ تنك اذا هدي .

؟ هللا ءاش نا رجألا كلو ىديس ىنفقرع عنصأ فيك :



. ١٠٦ 

 هريغب حصي ىتح هرتغفد نم اذه ىلع لمعلا زاوج ىل نيبي ال : لاق

 نم هريغ ى وآ ، هنيعب ءىش ىلع هيف مهل ةجحلا هب موقت ام هجو ىلع

 ىلع هنامض هب همزلي ام مهلام ىف ىتآ هنآ حصي وأ ، اهريغ وأ مهاردلا كلت

 ء هدي طخ ىف هتفرع ناو ث الغ الاو س لاملا ىف هيلع نوكيف س لاح

 نأ ىلع ، مهاردلا كلت ف لدي ام هيف الو ث ةيصو الو رارتاب سيل هنأل
 ىف هيلع بهذي مل ث هلاح ىلع قاب اهريغ ىف الو اهيف هنأ الو س ىه مهلام

 نأ كل زوجي فيكغ ، هتامم دعب الو ح رذعلا هيغ نوكي ام هجو ىلع هتايح

 زئاج وآ مزال نع هيف ةجح ريغب هرتفد ىف وه امك هلام نم كلذ ىطعت
 ح هدحو هرتفد ىف ام عد ةنيب وآ رارقل نع ناك ول هملعاغ اذه ىرآ ال ىنا

 . ءىش ال هنك اذه ىلع هناغ

 ر ذعلا نم هل حصي ىنح هنامضمي اذه لثم ق : لوقي نم لوق ىلع و

 ىق ة رجل ا نم هنوعدي ام ىلع راص هنأ هيلع حص اذاغ ، كلذ نم هريب ام

 ماكح نم هيف مكحي نأ هل زوجي نم ىلا عجار هيغ رمألاخ ث هيدي
 ٠ مهنم نكي مل نا كيلا ال نيملسملا

 ىتح لاح ف كسفنل اذه ىق مكحت نأ كل سيلف لاح لك ىلعو

 موقن وآ ء هيف فباترت :ال آملع هريغ ق وأ. ڵ هدارفنا ئلع هنيعب هملعت

 ال امب هنامض هب همزلي ام هيف ىتآ هنأ كعم خصي وآ ، كلذك ةجحلا هب كل
زوجيغ اذه ىلعو ث كلذ هل نمم هغولب ىلع زدقي ال مث ، هيغ فالتخا



_ ١٠٧ 

 ةياصولاب قح نم هل نوكي ام كريغ ىطعت نأ عضوملا اذه ى كل

 ٠ كل هنح

 ىتح هيلع نامض ال هناب لوقلاو ، مكاحملا رمآ نع نوكي ىتح ليتو

 . ملعأ هللاو ، رثكألا وه نامضلا هيغ هب همزلي ام هنم نوكي

 . نويد كلذ مدقتملا كلاهلا لجرلا اذه ىلع ترهظ اذاو : هل تلت

 نيروكذملا لئاسرلا هذه باحصأل ىرت له 74 اهم ذقي ام اهل فلخي ملو

 ٠ ةصصاحم مهيلع سيل مأ نايدلا نوصصاحي

 ؟ هدنع ةنامألا لثم لئ اسرملا هذه مآ رجألا لثم ريصي له و : هل تلق

 هنأكو 3 لاح ىلع ةلوهجم ة رجألا نكلو 6 ريجألا ةلزنمب وهف : لاق

 وأ ؤ كلذ نم هئربي ام هل حصي مل نا هنامض ف فالتخالا هتحلي امم

 ٠ لوق ىلع نيمألا ىنعمب هجورخل هب همزلي

 هكراشي مل هنيعب مهنم دحأل حص ىتمو ، رثكألا وه هنامضب لوتلا
 ح هانركذ ام ىنعمب هيغ جرخ حصي مل ناو ىلوأ هب ناكو ث هريغ هبيغ .

 نم لوقت ىلعو ؛ نويدلا .نم هريغك هآر نم لوت ىلع هنامض عضوم ىف ناكو
 ء نامضلا هب همزلي ام ءىش هيلع حصي ىتح هيلع نابمض ال هنا : لوقي

.. كلذ حصي مل اذا هل ءىش الخ



_ ١٨٨ : 

 لسرأ و س هريغ وأ جحلل ىخآو انأ انرفاس اذاو :هنمو : ةلاسم ودج

 & اضورع اهتميقب ىتأي ىتحو اهرشع هلو اهعيبل ىتسث عئاضب سان ىخأ دنع

 لام صلخ : هدب طخب هرتفد ىف هبتكو ؤ هدنع لسرأ ام ىخأ عابو انرفااسف

 ىف تبستحاف ث اذه ىخآ تام مث ، اذكو اذك نالغ لامو اذكو اذك نالخ

 ح اهنيعب اهتيأ و اضوع اهب تيرتشاو مهاردلا هذه تذخأو كلذ

 نم هنصح ادحاو لك لئاسرلا باحصأ ضبقأ نآ زئاج ىل ىرت له
 اماع تنك ىل صالخلا فيكو ؟ ىخآ ةثرو اهضبقأ مآ . مهارد وأ ضوع

 ؟ كل تفصو امك هرتفد ىف هباتك تدجو ىنأ ريغ ، ملاع ريغ مأ لئاسرلا هذهب

 كثلوألا اهنأ كعم اهيف كشي ال مهاردلا :هذهب ملع كل ناك ناغ : لاق

 ء هلام الك ىطعت نآ زئاجلا ىف ىدنع اميغ كيلع قضي مل علسلل نيلسرملا

 نآ كل زاج هنيعب مهنم دحاو لكل ام فرعيب ملف ةطولخم تناك ناغ

 مهنيب اميق اهنومسي ةلمج مهماقم اهيغ موقي نم ىلا وآ ث مهيلا اهعفدت

 هقحلي نأ هبشي امم هناخ ، لاح لك ىلع ال ، ىأرلا ىف بهاذملا ضعب ىلع
 . عنام كلذ نم قحلاب كعنمي وأ ، ايصو هل نكي مل اذا س فالتخالا ىنعم

 ىلع ءىشل مهل اهب كراسشثخ هزاوج هيآر ىلع جرخي نم ىآر ىلعو

 كبلق ةنانئمطاو ، مهدارمب كلمع عضوم ى اهلهأل باستحالا هجو

 & هوذخأف كل هومتآ اوءاش نا ع رايخلاب مهنأ الا 2 هب سأب ال اضرلاب

نع ال ممهلآومآ ف كنم ناك دق كلذ نأل ، كيلع مهلف ع مهاردلا اوءاسث ناو



 ب ١٠١

 ٠ كيلع قيضي ال عساولا ةهج نه اضرلاب ةنانئمطالا عضوم

 ىف ىنكلو اهريغ ال مهاردلا اثللت مهل نوكت نآ : لوت ىلع جرخيو
 هلام ىف اذه لثم ىتأت نأ كل نم مهيخ ناك ناو : لوقآ ع لوألاب لاحلا

 ء كل زاج هل ةحلصم هيغ ام قفاوغ \ لاحلا ف حالصلا رظن ىلع

 ، كدي ىلع اذه لثم ىف هلام نم بهذي اميغ كب ىلوآ نامضلاخ الاو
 ( ( ٠ ملغأ هللاو

 سانلا نم ادحأ هاركآ اذا بكرملا بحاص فقو : هنمو : ةلاسم دهب

 دازلا نم هلمحي امب هفرعو عنضوم ىلا ءاركلاب رحبلا ف هلمحي نأ ىلع
 رغاس اذا ىتح ع هرمآو هنذاب هبكرم ىف هدازو هعاتم لمح كلذ ىلعو ع هريغو

 رذج ال امب كلذ نع هلاحأف ك هلكابل ه داز نم ذخأي نأ دارأ رحبلا ف هب

 ، بهذ هنأ ىعدا ، هلام دارآ امل عضوملا مهلوصو دعبو ، هيف هل

 ؟ كلذ نامض هيلع له ء نمتؤب ال نم اذه ىلع هبكرم ف نماتسيا امبرؤ

 هكرتف هنذاو هرمأب هبكرم ىف ءاركلاب كلذ لمح هنأ حص اذاغ : لاق

 نيملسملا لوقت رثكأ ىف قدصي مل هباهذ ىعدا مث ع هنيخ هلثم عضوي ثيخ
 غ ىأرلا اذه ىلع نماض وهف الاو ، رذع هيف هل نوكت ام حصي ىتح

. : +. ؛٠ نيمألا ةلزنمب هنا :.مهضعب لونت .فو



_ ١١٠ 

 ع هبر نم اضر ريغب نمتؤي ال نم هيلع نمتئأ اذاغ ، لاح لت ىلعو
 لاح ىف هيلا هؤادأ همزلي امم هريغ وآ هنم هل دب ال ىذلا دارأ امل هنأ وآ

 ىلع وهف س رذع الب كلذو س هنيب لاحأ وآ عنتماغ ى همزل دق ام

 ٠ ملعأ هللاو ، مراغ كلذ ىلع فلت املو ، ملاظ لاح

 : عرشلا نايب فىاتك نمو : ةلاسم وع

 هدجيغ ث هدنع هل هعفدي نآ ديري ءاعوب لجر ىلا لصي لجر فو
 هل مزتليو هل هعفدي نأ هلأسيف ىعر نم وآ قيرط لثم ع هلزنم ريغ ى

 دنعف ، هلمحي هتيب ىما ماق اذا هنأ هتنبو انهاه هعض : هل لوقيف ح هب

 ؟ ءىشلا تفلتف ، هيسن همايق

 هنأل نامضلا هيلع : مهضعب لاقو ، هيلع نامض ال : مهضعب لاقف

 ٠ هل هظفحي نأ هبحاص لك وآ

 ق قيرط ف هدنع ةنامأ لمح انمتؤم نآ ول : ةنامألا ىف اولاق كلذكو

 ؟ هننامأ ىسن ريسلاو مكعلا دنعف ، قيرطلا ىف تييملا هكردأغ ، هلحر ةلمج

 نامض ال هنأ لوقل ١ رثكأو ك اهن امض هيلع مهضعب اهنمضي ال هنآ

 ٠ ملع 1 هلل أ و { هيلع

ليبس ىلع ريناند وآ مهارد الجر ىطعآ لجز نعو : ةلأسم ده



 س ١١١

 تعقوف ث هبايث ىف وآ هرجح ىف هيلا تعفد ىذلا نمتؤملا اهلعجغ ث ةنامألا

 ؟ نمضي له ث اهب ملعي ملو

 مهاردلل زرح امهاسيل نامثلا و رجحلا نأل ٠ ىدنع هيشي اذكه : لاق

 ٠ ى دنع ربن ان دل ١ و

 هرجح ىف هلعجو ت ههبسي امو هريغ وآ بوث لثم ناك ناغ : هل ليق

 ؟ هبايثو

 « رصت ال مهاردلا ريغ بوثلا نأل س نمضي ال هنأ ىعم هبشي : لاق

 كلذو 6| رصتو دشن نآ ىدنع اهزرح رناندلاو مها ردلاغخ 6 كلذ نكمي الو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع اهيف نكمي

 نآ نيمألا معزغ ةعيدو الام لجر ىلا عفد لجر نعو : ةلأسم هه

 ؟ اهي قدصتي نآ هرمأ لالا بحاص

 ناك امو ٤٠ قدصم نيمألااغخ ح ةنامآ لصألا نآ كلذو ٤6 قدصم وهف

 اذه هتح نأ رخآل ١ فلحيو ئ ةنيبلاب الا قدصب الف نامضلا ىلع هلصأ

 . هيلع تباث

 ةبراضملا الو \ ةعيدولا الو ص ةيراعلا 3 سيل : لاق حيرش نعو

ع ةعيدو وآ ةبراضم الام لجر ىلا عفد الجر نآ ول : لاقو ، نامض



_ ١١٧٢ 

 امنازؤأ ڵ ةنامأ مسالا نألا } هيغ نامض ال كلذ نأ نامضلا هيلع طرتسشاف

 ٠ ءامسألا ىلع ماكحألا

 اعرد نارجن لهأ نم راعتسا هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا عغريو

 ناوفص نم ناعتسا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا عفريو ع مهل اهنمضخ

 ؟ هللا لوسر اي ةنومضم ةيراع : ناوفص لاقف ك اعرد نبعيس ةمأ نبا

 ٠ « ةنومضم ةيراع » : نات

 لخدي عضوم ىف ةنامأ عضو نم نآ كلام ىبأ نع ىور : ةلأسم وج

 . ملعأ هلل ١ و ؤ اهل نم اض هنآ تفلت مث & هي قثي ال نم : هيلغ

 وآ هقودنص ىف ةعيدولا زرحأ اذا عدومل ا نآ ىلع مهرثكأ عمجآو

 ٠ هبلع نامض ال نأ ةنايخ ريغ نم تفلت مث % هتيب وآ هتوناح

 ضرألا ف اهلعج مث ، هبايث ىف تناكو ث ةنامأ هدنع تناك نمع هتلأسو

 ١ ؟ تذخأ وأ تعاضف اهبسن وأ ، تعاضف رزتيل

 الا هيلع نامض الغ تفلت مث ث اهذخأ رزتا اذا هتين تناك نا : لأق

 عضوم ىف وه ىقوسلا نازيم كلذكو س نامضلا هيلعف ث كلذل دمعتب نآ

 9 ٠ تفلت نا هيلع نامض الف س هتنامأ

 اهلعجي وآ ْ هعم اهلمحيلغ جورخل ١ نيمألا دا رأ نا و 2 ةلآسم .3

٠ نمض ، اهكرتو اهلعفي مل ناو ةقث مم



_ ١١٧٣ 

 ىلص ىبنلا لوتب حجنح ١ و ؤ نمض تفلنغ رحب وآ رم ق ةن امأا لمح ن

 « هللأ ىقو ام الا : تلق ىلعل _ هعاتمو رفاسلا نأ » : ملسو هيلع هللا

 ٠ اوتلق نكلو اوتلقن ام : لاقيو ث ةكلهملا ةتلقملاو ، ليقثتلاب هللا ىقو : لوقو

 5 نماض هنآ ىآر نم ىآر دقف تبطعف هعم اهلمح نا : ءابضلا نمو

 لاق ، هريغ ىلا اهليزي الو ث هب اهيلع نمتؤا هنأل ، هيلع نامض ال : ليقو
 ٠ اهظفح دارآ اذا هيلع نامض ال .: حبسمل ا ني دمحم

 »لمح هل لمحي وأ ث ةنامآ رخآل هعم نميغ : ليتق : ةلأ .سم وبع

 هصلخي ىتح هيدغيو هدي ف ام ىلع عناصيغف ةبلاغ دي وف صوصللا هب عقيف

 ٠ كلذ حص اذا هرك ولو عاتملا بحاص ىلا كلذب عجري هنأ

 ةعيدولل نماض هنآ هدنع عدوم ا ىلع عدومل ا طرتشا اذاو : ةلأسىم ود

 : فالتخا هيفف

 : لوقو ئ انب اخصأ لوق وهو 0 هيلع نامض ال : ىعفاشل ١ لوتغ

 ٠ نماض وه

 : زفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 ٠ هعيضي مل ولو ع اضغ نم اض وهغ ع اض نا هنآ ىلع ٥ راعآ ن ١ و

) ١٢٣ ح نئا زخلا _ ٨ م (



_ ١١٤ 

 نامضلا هيلع طرش ولو ح هيلع ن امض ال هنا : لاق نم ل انتتو : هريغ نمو ٠

 ث نامضلا هيلع طرتشا ولو ، ىعارلا ىلع نامض ال : لاق : هريغ نمو

 نامضلا امناو ڵ هيلع نامض ال هنيعي ظفحلا هيلع ناك نم لك نألا : لاق

 .٠ هديب لمع نم ىلع

 مل اذا اذه وحن ىلع جرخي هنأ ىعم : هلما همحر . ديعس وبآ لاق

 ىف فلنخي هنأ ىعمغ نامضلا هيلع طرتسا ناف ء نامضلا هيلع طرتشي

 . مزال طرش نامضل ١ نأل ٨ نمضي هنآ لوقل ١ ضعب قف نأ بسحأغ ٠ هنيمصت

 ٠ مراغ نماضلاغ

 نم مهنمف ؤ فالتخالا ىناعم جرخي ةعيدولاو ةنامأناو ةيراعلا كلذكو

 ٠ امارح لحي وآ الالح مرحي ك ةلطاب نكت مل ام اهتبثي

 تبثيو ث ةيلصألا ماكحألا فالخ ةلخدملا طورشلا لطبي نم مهنمو

 ٠ هللا همحر ديعس ىبآ لوق هبلع ىه ام ىلع لوصألا

 : دمحآ نب نسحلا ىبآ نع : ةلأسم وج

 . هيل ١ هنملسو هنم هل تجرخآغ ىنع اج مث > آ رمت ى دنع عفر لجر ق

 ؟ ال مآ كلذب آربأ ىنأ ىرتآ بلطي ملو ث هنم هنآ هفرعأ ملو

٠ ملعأ هللاو ، دجوي ام ىلع كلذب آربت الغ



_ .١١٥ 

 هعضوغ تثح ىلع الجر نمتئا لجر نع دردعس ايآ تلأس : ةلأسم وبع

 لخادلاو ع هل ةجاح ذخأيل هتيب لخدي نآ لجرل نذأغ & هعاتم عضي ثيح

 ٥. ذخآ ام مرغ هيلع له ح ملع ريغب بحل ١ نم ذخأغ 6 ةقرسل اي مهتم

 ؟ لخادلا

 ۔ نماض كلذي ناك نئاخ وآ هتنامآ نم امهتم نكمأ اذا ىدنع اذكه : لات

 ٠ ملعآ هللاو ، هتنامآب رطاخي نآ زوجي الو : لات

 .ث ناهبن ىبآ نع : ةلأسم وهب

 نأ دا رآو . راص نيآ هغرعي ملو باغف هريغل ةنامآ هدنع نميفو

 وآ اهير ىلا اهملسي ىتح اهنع هل جرخم ال هدي ىف ىهف ث اهنم صلختب

 ٠ هلام ىلع هنماي نم مم اهكرتيغ ، توملا هرضحي

 ءاس ىتم اهلثم ىلع هنمأي نم هتايح ى اهيلع نمتأي نآ هل نا : ليقو

 . ملعأ هللاو « هتوم دنع لب ، ضرملاو ةحصلا ف قلطم

 مه ارد سانل ١ نم دحآ دي ىلع لسرأ نميغ : هنمو : ةلأسم وبع

 > هريغلو هل ىرنسشاف 4 ابا وثآ و آراذا اهم هلل ىرتشي نأ هرمآو > .ةنامأ

ع آااس عجر اذا همهارد ردقي هل لزعي نأ هسفن ف ىونو هطلخ مث



 س ١١٦

 هنثرو دحأو > ءارقفلل هكالمآ نم ائىسش آبناكو ق ونم هدجو لصو املو

 نوكب وأ . ءارقفلا ىلع اهقرغي وآ ةثرولا ىلع مها ردلا هذه مسقب

 ؟ مهكلاه هب هاصؤ ام لثم مهل

 نم كرت ام هتثرولو هل هارتسثاف هب هرمأ ام كلاهلل نأ ىدنع ىذلاف

 وهف الاو س هل راص نم ىلا مهنع هجرخي رارقا وأ نيد وأ ةيصو دعب

 نم هاياصو ذافناو س هنويد ءاضق نم هب هلعج دق ام ةيصو ىلعو { مهل

 ٠ ملعأ هللاو ، هلاح ىف هل هزاجأ ام ريغل هل الو اذه ىلع ال ، هلام

 : ناديبع نبا : ةلاسم دهج

 لجرلا كلذ دنعو امهدحأ ضرمغ ، ةفيرشلا ةكم ىلا ارفاس نيلجر فو

 دلبلا اذه نم جورخ ىلع ىهو اهب هالتباخ ، اهريغ وآ ةعاضب ضيرملا
 ء ةنايخلاب نيغورعم وأ هدنع نيلوهجم اسانأ حيحصلا لجرلا كلذ اهيلع راكخ

 هنكمأ ، اهل مهلمح لاح ف مهعم جرخي ملو ث كانه مهريغ دجي ملو
 ريغب وآ س ضيرملا اهبر رمأب كلذ ناك هنكمي مل وآ ، دعقو رصقغ ث جورخلا

 امل مئاقلا نمضيآ ، ضيرملا كلذ تامو ص آريثك ةصقان اهدجوف « هرمآ

 ؟ ال مآ اهنم فلت

 اهبحاص رمأب اسانأ ةعاضبلا هذه ىلع لجرلا اذه ىراك أذا : لاق

. نامضلا هيلع اهبر رمأب نكي مل ناو ث هيلع نامض الغ



_ ١١٧ 

 ردقي الو ي اهبر توم دعب هدي نم روسشعلا نم اهنم ذخآ ام : تلق
 ريغب وآ ك هيآرب هنم اوذخأ 6 هنم ا وذخأب ى ذلا نم ... د نأ نيمألا ا ذه

 ؟ ال مآ هلام ق كلذ نمضيآ > مهيلعو اهيلع فوخلا دعب ء هيآ ر

 اذه ردقي الو ث هيأر ريغب روشعلا ةعاضبلا هذه نم ذخأ اذا : لاق

 دعب اهنم روشعلا وه ملس ناو ، هيلع نامض الغ عانتمالا ىلع نيمألا
 فوخلا ىلع اهنم ملس ناو س فالتخا هيلع نامضلا ىفغ 0 اهيلع فوخلا

 ٠ ملعأ هللاو نامضلا هيلعغ هسفن ىلع

 :ا ديعس ىبآ نع : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ه

 مهو ماتيأ فلخو تام مث ك ارمت نارخدم الجر عدوتسا ىذلا امأو

 ، كلذ ىلا اوجاتحاو ، ليكو الو ، ىصو مهل نكي ملغ مهل ةدلاو نم راغص

 تضوف نكت ملو ، ةديدش ةجاح مهلو كلذ نم صالخلا عدوتسملا دارأو

 ؟ مهتجاح مم ماتيفياا ةدلاو ىلا كلذ عفد ليجعت بجيو ، ةضيرغ مهل

 ملس ام ىلع ةنومام وآ ةقث هقث ةدلاولا تناك نا هنأ كلذ ق ىعم ىذلاف

 مهتنوئم ق هلعجتو 4 مهنم هقح الك لصوتو . لدعلاب هيف موقت 5 اهيلا

 + هللا ء اش ن ا صالخلا هوجو نم هجو كلذخ > مهتصح نم هقحتست ام ىلع

 ل

ةضيرفب هقحتسي نآ الا ڵ نيمآ ريغ ىلا ميتي لام عمدب رمآ امف الاو



.١١٨ 

 ىلع ردقي مل اذا عدوتسملا نيمألا رذعب ىلوأ هللاف ، نيملسملا وآ مكاحلا عم

 . عفدي كلذ نم صلختي نأ

 مهنم الك لصوي ىتح مهلوعي نم مهل مدق وأ ع نيمألا ماتيألا لاع ناغ

 نا صالخلا ٥ وجو نم كلذف لودعلا هارحتي ام ىلع كلذ هقح ىلا

 ٠ هللا ءاخلا

 ساانلا ٥دنع عفري ناك لجر ق : لاق نم لاتقو : ةلأسم وبع

 ؟ وه نمل ىردب ال ءىش اهنم رداغتو اهوذخأ مث . مهءايستأ

 5 هلاحب وهو ء ةنامألا بابسأ نم هنأ حص دق اذه نآ ىدنعف

 ٠ اهيايرآ ىلع ءافولا اهعيب ق اهيلع فاخ نا كلذ ف فلتخيو

 وجري ام غلباب موقي نآ كلذ ق دوصقم ١ وه ناك اذا هنأ ىنبجعبو

 تانامألا نم فنصلا اذه ىف ليق دقو ع اهبابرأ ىلع ضوعلا ىقبأو ث اهحالصا

 ٠ ةطقللا ةلزنمب اهن

 ناك نا اهغرع اهبر ىلا اهنم صالخلا ىلا غالبلا فيرعتلاب ىجر ناو

 ىوعدلاو ، اهيلع ةلالدلا كلذب تءاجو ث اهغرع اهبر ىلا غالبلا كلذ ف وجري

 فيرعتلا ىنعم طقنس اذا اهيلع لدي نآ ىدنع هل نكي مل اهل كلملا ريغ نم

 ىرت الآ ، اهنم صالخلا ىلا غالبلا كلذب ىجر اذا فيرعتلاب ليق امنا هنأل

. فيرعت كلذ ف نكي مل ةمالع هل نكت مل اذا هنأ



_ ١١١٩ 

 ديعس ويآ ل اق : ةل اسم وبع :

 مث ، اهفلتآ مث ، هب ملعي وهو لجر اهقرسف ةنامأ هعم تناك نميغ

 هيلع سيلف اهتميق ملسي نآ هيلا بلطغ نيمألا ىلا مجرغ كلذ نم بات

 ىلا صلختي نآ قراسلا ىلعو ث ةميقلا ىف مصخ سيل هنأل هنم اهلبقي نأ

 مصاخيو امصخ نوكي نيمألا نا : اولاق امخناو : لاق ع نيمكلا هل رمآ نم

 ف امصخ نوكي الف س تفلت دنت اهدجو اذا ةمئاق اهنيعب اهيف هتنامأ ىف

 ٠ ةميقلا ضبقي الآ هعسيو ، ةميتلا

 هل ىذلا باغ مث لجرل ةنامآ هدنع لجر نع لئسو : ةلأسم ده

 ؟ لعفي فيك س اهنم صالخلا دارأو ث عضوم هل فرعب ملو أ ةنامثخياا

 تومي وأ ، اهبر ىلا اهملسي نأ الا جرخم هل سيل ليق هنا ىعم : لاق

 ءىش هيلع نكي مل الاو ، هلام ىلع هنمأي نم مم هتنامآ ةلمج ى اهعديغ

 ٠ كلذ نيح دحآ هنم اهلبقي نأ الا ، كلذ دعب

 هلو ى اهيلع هنمأي نمم هتايح ف دارأ نم اهيلع نمتأب : لاق نم لاقو
 ٠ ءاش ام توملا دنعو ، ةحصملا ىف كلذ

 ء ةحصلا ىف ةنامخلا هذه هنم لبقي آادحأآ دجي مل ناف : هل تلق ... ...

؟ لعفي فيك ، توملا دنع الو



_ ٢٠ ١ 

 ىتح لوألا لوقلا ىنعم ىلع هنامآ هدي ف ىه ليق هنا ىعم : لاق

 ٠ توملا هرضح اذا اهظفح نع زجع اذا هتنامآ ةلمج ىف اهفلخبغ س توملا هيتأب

 اهنآ اهيلع امهدهسثيو ، ضرألا اهل رفحيغ ث نيدهاسث وعدي هنا ::ليقو

 . اهنم صالخ

 ىسوم ىلا اقيق ةيحان نم ءاج الجر نآ دجويو : ةلأسم د

 > هم هيتآ نآ بلطو قبأ هل امالغ ىل فصو الجر نا : ل اتتف ؤ ديعم

 ؟ هنم ةءاربلاب ىل فيك س اذهب سيل : لاتقغ هب هتيتآف دبعلا اذه تدجوف

 بهذا مث 2 لدع ىدهاش : نادعاق هعم لزانمو ريشبو ىسوم هن لاقف

 « هتمالس ىلع امه دهشأف هيغ هتدجو ى ذلا عضومل ا ىتأت ىتح امهعم ديعلاب

 ٠ ء ى رب هنم تنآ مث 6 هليبس لخو

 ؟ باودلا كلذكو : مشامل تلق

 ه هلثم ىدنع معن : لاق

 : بهذملا ىبآ يباتك نمو : ةلأسم وج

 الف تم نا : هل لاقو 0 مهارد الجر عدوتساغ ث توملا هرضح نمو

؟ ءارقفلا ىلا اهعفداو ىدلو ىلا اهعفدت



_ .١٢١ 

 ٠ ءارقفلل اهب ىصوأ نوكي نآ الا ‘ ءارقفلا ىلا اهعفد زوجي المج

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : ةلأسم هج

 نيسمخب اهنهرأاغ ث ةيرال ةئام ىوست ىهو اهنهريل يلح راعتسا نميف

 اذكو اذكب اهنهري نأ ىلع ريعتسملا نمو ريعملا نم طرش مقي ملو ث ةيرال

 ؟ ال مآ ريعملل ريعتسملل ١ هنمضيآأ > نهترمل ١ دي نم تفلتو

 هنأل هيلع نامض ال : ليقو ، ةميقلا نم اهب هنهرأ ام نمضي : لاق
 اذهو ث اهلثم وأ اهتميق عيمج هبلع نا تالاقملا ضعب ف ليقو ث كلذل اهذخأ

 ٠ ملعآ هللا و ك حص نا لوقلا اذه بحاص دنع ةنامألا مكح نع جراخ

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 ع هدنع فلت وآ هنم ذخآ نا هنامض هيلع طرشو آقفت الجر راعأ نميغ

 ؟ ال مأ هنامض هبلعأ ريعتسملا دنع نم قفتلا فلتف

 لجأل نامضلا همزلي ريعتسملا نا :: لوق : فالتخا كلذ ى : لاق

 نيملسملا نأ ء نامضلا هيلع طرش ولو هيلع نامض ال : لوقو ، طرشلا

بحا ريخألا لوقلا اذهو ث ةيلصألا ماكجألا فالخ ةلخدملا طورشلا نولطبب



١٢٢ 

 هفلتأ وآ هريغ هريعب نآ الا ء ريعتسملا ىلع نامض ال نآ ىلا عمصد٦ ،

 ملعأ هللاو % نامضلا همزلي ذئنيحغ .

 ديعس نب سيمخ خيسلا نع : ةلاسم دهب :

 ؟ مولعم تقو ىلا ًائيسث لجر راعأ اذاو

 كلذ ريعتسملا ءاشي نأ الا تقولا كلذ ىلا هذخأي نآ هل سيلف ٠

 ( دوقعلاب اوغوآ اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعت هللا لوق هيلع ليلدلا

 ء هللا رمآ امك ءافولا هيلع بجيف “ ةيراعلا سيفن 1 امهنيب ناك دقع اذهو

 ٠ ملعآ هللا و ك ءاش ام ىنم اهدري هذخأب نأ هلغ لجآ ريغ ىلا هراعأ ناف

 اهيغ ةقرو لثم ميتي وأ غلاب نم هريغل ءىش هدي ف ةقث ريغ لجر ىف

 نأ ىل له ، هتضبقو ىرجح ف وآ ىمادق ءىشلا كلذب ىمرف ث كلذ ريغ وأ قح

 تنك وأ ، هدي ف لبق نم ناك اذا هدي نم هتضبق دق ىنأك نوكآو هيلع هدرآ

 ذخف تطبه اذا : ىل لاقو ث ةلخنلا تحت ءىشلا اذه كرتو ةلخن قوف انآ

 ؟ هتذخأف ءىشلا .اذه

ديلا ىلا درلاك اذه ىلغ هيلا درلا نوكي الو ، هدر زوجي ال : ىل لاقف



_ .١٦٢٣ 

 هنم آربت كناغ & هنم هنضبق ىذلا ناكملا ىف هتكرت ناو & اهنم ضبق ىنلا

 ٠ لوق ىل 53

 ضزألا ف ءىشلا كلذ حاطغ تضهنف ىرجح ق كلذ ىمر ناو : تلق

 ؟ ىرجح نم

 ٠ هضبقي مل اذا فلت ولو سأب ال : لاقف

 مهدحأ اهذخأغ مهنم آدحأ اهيفويل سانلا نيب مها ردب ىمر نمو : تلق

 ىلع اهدر اذا اهضبق نم اريب له ء اهب ىمر ىذلا لجرلا ىلا اهدرو

 ؟ اهامر نم

 ىلوأل ١ ق لقب ملو ئ آريب ال : لوقو ‘ ١ رمي : لوق : فالتخا هيف : ل ات

 ٠ ملعأ هلل ١ و ك فر)انخ ١

 هغلب : هل لاقو 0 ءىشب دحآ هاتآ نمو : هنمو : ةلأسم دهب

 ء هضبقي مل وأ .هنم هضبق هعم هكرتخ هكرتا : هل لاتف ؤ هل وهو آنالغ

 كلذ ىسنو س كانه نم ماقف هذخأيو 3 كلذ هسلجم نم موقب نأ ىلا هتينؤ .

 ؟ ال مآ هبرل هنامض هيلعآ فلتو ى هدجي ملخ كلذ دعب هيلا مجرو ءىنلا

 الغ ، فالتالل هضرعي ملو ، هعضي ملو نمتؤملا هضبقي مل اذا :,لاغ
٠ ملعأ هلل ١ و & هيلع ن امخ



_ ١٧٢٤ 

 دعبف ، هل اهنظي عضوم نم اشوك ذخأ نمو : هنمو : ةلأسم وج

 هنم اهذخآ ىذلا عضوملا ىلا اهدر هيزجي هنأ هل تسيل اهنأ فرع نأ

 ؟ ديعس نب حلاص خيشلا نع هعفري

 ىف ناك اذا اهنم اهذخأ ىتلا اهنيعب ةعقبلا ىف نكي مل ولو : لاقو

 عضولا كلذ ٠

 نامض ال هنآ هناكم هكرتو ائيسث ضبق نم نأ دجوي لهو : تلق

 ؟ هنم آريبو هيلع نمؤي الو ةرضم هكرت ىف ناك ولو ث هيلع

 هناكم ىف هدرو ائيسن ضبق نم نآ طرش ريغ نم اذكه دجوي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ث هنم ربي هنأ

 : ىحبصلا : ةلاسم د

 ولو اهنم ضبق ىذلا ديلا ىلا تانامألا لثم در زيجب نم لوق ىلعو

 ىذلا لئسو ع ةنتث ريغ هنم ضبق نم ىلا كلذب يلسرأ اذاف ، ةقث ريغ ناك

 8 كنم هضبق ىذلا ءعىبثلا كْغلب له ؛ هنم ضبق

 دخ ءىشلا اذه هدنع حصي ىتح وأ . كلذب اذه ؟آريم معن : لاق

٠ ىفكي ال اذه مآ ء هنم هضبق ىذلا ىلا غلم



_ . ٢٥ ١ 

 .هدي ىلا هدي نم هايا هضبقي ىتح هغلب هنآ انيقي هل ناب ولو

 ؟ كلذ ىنفرع

 ٠ هلل ا ءاش نا لسرملا ءىرب ءىشلا هدي ق نم ىلا لصو اذا : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم بج

 وآ هعضوم نم هلقنو ع كلذ ريغ وآ بايثلا نم ءىش ىلا رظن نميغو

 برق وأ هعضوم ىف هكزت مث ، ةلاهجلا وأ ةلفغلا ليبس ىلع ضرألا نم هعفر

 ؟ ال مآ نامض هيلع ء ظفح ريغ وأ اظفح هعضوم ن اك ى هعض وم

 كلذو هعضوم ىف هكزت مث ؤ عضوم نم هعفر وأ هضبق اذا امأ : لاق

 : فالتخا كلذ ىفف ، كلذ هتقو ىف

 وهو ، نامضلا هيلع : لاق نم لاقو ث هيلع نامض ال : لاق نم لاقف

 ىذلا ءىنلا كلذ نآ حصي نأ الا زرح ريغ عضوملا كلذ ناك نا لوقلا رثكأ

 ٠ ملعأ هللاو ، نامض همزلي ال ذئنيح هبحاص هذخأ

 ؟ ةفرغلا نم فر ىف : هلاثم ، ناكه نه ائبش تذخ اذاو

وأ ئ هنيعي عضوم ا كلذ ق هكرتت نآ الا ضصالخ هجو نوكي الف



_ ١٢٦ 

 وأ ، اهريغ ةفرغ ف هعضت نأ كل سيلو ت نيمأ وآ كنم ةقث هضبقي

 ٠ كل ذل نصحأ ن اك ولو 6 هربح ف ر

 ق وه : لوقو 6 ٥هارحتت ام ىلع : لوق نبعم فر ق هدكؤي مل اذاو

 ٠ ملعآ هللاو ئ صالخلا دجت نأ ىلا ةنامآ كدب

 تضق وأ ، هتضبق وأ ةيطملا مانس تسل اذاو : هنمو : ةلأسم د

 رهظلا نأل ، سأرلا ىلا ةبترلا نم ضبقلاو ، اضبق اذه نوكي ال اهرهظ
 ٠ ضبقني ال

 5 فالتخا اهبوكر قو ء ضبق رثكألاو ، فالتخا ماطخلا ١ ضبق فو

 رتكألا هلعلو ڵ\ داوج ريغ وآ داوج قوف ناك { ماطخلا ضبقي مل اذا

 ٠ ملعأ هللاو ، اضبق نوكي ال

 هيغ ىلاوزو طسب نم سارغلا قوق دوعقلاو : هنمو : ةلأسم د

 . رثكألا وهو اضبق هلعجي مل ضعبو ع اضبق هلعج ضعب : فالتخا

 لوقلا رثكآ و ئ فالتخ ١ هيفغ سشورقم وهو كديب هتس ١ ذا امآو

 ٠ ملعآ هللاو ، سورفم وهو ضبقي ال هنگل اضبق نوكي ال

نيمألا نا : نيملسملا نم لاق نم لاق : هريغ نمو : ةلاسم و



_ .١٢٧ 

 نم ىلا اهملسي : لاق نم لاقو . اهيف قحل ا هل نم ىل ١ ةقرولا ملسب

 ٠ اهايا هنمآ

 ةقرولا ملسي نأ دارأ اذا رايخلا هل نا : نبملسملا نم لاق نم لانتو

 ىذلاو ي قحلا هل هيلع نم ىلا اهملسي نأ دارآ ناو {&© اهايا هنمآ نم ىلا

 . اهايا هنمآ نم ىلا ةقرولا ملسيو ع آعيمج امهرضحي نآ لوقلا نم ىنبجعي

 هل نم ىلا ةقرولا ملسي نيمألا ناف ، قحلا هيلع نم تام اذا امأو

 ٠ ملعأ هللا:و > قحلا

 : عرشلا نايب باتك صو : ةلأسم د

 هابآ نآ : رفعج نب دمحم نع ت ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم انثدح

 انيد _ ةخسن _ هيلا ىصوآ اميغ ناكو ث اياصوب هيلا ىصوآ آرفعج

 لجرلا نع هلأسغ ةرصبلا ىلا جرخو ث ةرصبلا لهآ نم لجرلا اياصوب

 كلذ ىف هرواشغ ةرفص ابآ ىقلغ ‘ طساوب هنا : هل ليقف ، هدجي ملف

 ء لجرلا عضوم نع لأسيو ع طساو ىلا جرخي نأب ةرفص وبآ هيلع راشف

 هل دجو ناغ ث لجرلا مساب هتوص ىلعأب هيلع ىدان الاو ڵ هدجو ناغ

 ٠ هعدو وأ ءارقفلا ىلع قحلا كلذ قرغ الاو ، ةحص

؟ هقحب هيلا لصيأ ءان هدليو نامض لجرل هم زل نمعو : ةلأسم وبع



_ .١٢٨ 

 ءىربي نآ دارأ نا امأو ع هيلا جورخلا هيلع سيل : مكحلا لاتق

 ٠ هل لضفأ ناك جرخو ى قحلا نم صلختيو هتمذ

 مولظملا باغ مث { ائيش سانلا نم آدحأ ملظ نمعو : ةلأسم ودج

 هيلع ام ىدؤي ىتح ناك ثيح نلا جورخلا ملاظلا ىلعآ ث رخآ دلب ىلا

 ؟ ابيرق وآ اديعب ناك ولو

 جورخلا هيلعو ٧. هنع ىزجب ال كلذ ناغ 6 هبير فرعي ناك نا : لاق

 جرخي نآ هيلع سيل نأ باغ ىتح هبحاص هبلطي ملو نيد هيلع ناك نا هيلا
 دلب ىل ا قحلا بحاص باغ ىتح لعفي ملف % هيطعي نآ بلط نوكي نأ الا

 ٠ هضبقي ىتح هيلا جرخي نآ بجيف ي رخآ

 : مصألا هللا ديع نب نامتع خيشلا بتاك نمو : ةلاسم هع

 انأو .ء ىعم ديزل ةعيدولا هذه : لاتو 0 ةعيدو الجر عدوأ نمو

 ؟ اهايا كعدوتسأ

 ٠ اهب هل رقأ نم ىلا ءاش ناو هيلا اهملس نم ىلا اهعغدي نآ مكحلاف

 هيلا اهملسي نم ىلا اهعفدب مث امهنيب عمجي هنا : رخآ لوقو
 ع دوملا تام ناو ، اهب هل رقآ ىذلل اهنأ هيلع دهشيو ، رخآلا ةرضحب

{ اهب هل رتملا ديز ىلا هدي ف ىه نم اهعفد ح ديزل اهب هل رقملاو اهل



_ ١٢٩ 

 ىلاو ث ديزل لوسر امنا 0 عدوم وه سبل ديز لوسر كلذ نأل

 ٠ عفقدي ديز

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 هذه : لاق وأ 6 نالخ اهطعأف مها ردلا هذه ذم : ىل لاق لجر فقو

 كل !هكرت مهارد ىدنع كل : هل تلقو لجرلا كلذ تيقلف & نالفل مها ردلا

 ناك وآ ص كل ىلع امم اهفوتسا ىل لاقغ & قح هيلع ىل ناكو ت نالف ىدنع

 مهاردلا تناكو ، ةاكزلا نم ىلع امم وه : ىل لاقف ةاكز مهارد هيلع

 نم .رمآ امك ى مه اردلا هذه ذخآ نأ ىل زوجبأ % ةرضاح ريغ ذئنيح

 ؟ ال مآ ةيرال اذك اهنآ هتخرع اذا ث اهايا هضبقأ نآ الب اهريغ وآ ةاكزلا

 © اهايا هضبقي نأ دعي الا مهاردلا هذه نم ذخأي ال لوق : لان

 : اهذخأب هرمآ اذا ضيبقت ريغ نم اهذخآ هل زئاج هنا لوق هيغو

 ٠ ملع آ هلل ١ و

 ١ عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم وج :

 هاتآ مت ث ميتيل اذه نا : هل لاقو ائيش لجر ىلآ ملس لجر ف لينو

 ؟ يتيل هنآ رقي نآ دعب نم هيلا هملسي نآ هث سيل هنآ كلذ بلطي
( ١؟ ج نئازخلا _ ٩ م )



_ ١٣٠ 

 سيلخ ث هيلا هملس ام نيح وآ هعم هلعج نأ دعب نم رارقالا كلذ ناك

 ىلع هماسي نآ هيلع نامض الف فلت ناغ هلاحب كرتيو هيلا هملسي نآ هل

 . ميتيلا رمآ نم هل زوجي ام

 زوجب هنا ليق دق : لانق ؤ ديعس ىبأ نع در هنآ بسحآو : هريغ نمو

 هجو ىلع ال ةنامألا در هجو ىلع كلذ هيلا عفادلا ىلا هملسي نأ هل

 ٠ هتطعأ ىتلا ديلا ىلا ملس وه امناو ث هل قاقحتسالا

 : دبعس ىبآ نعو : ةلأسم وع

 لاتغ هريغل هب رقأغ ةنامأ لام لجرل هدي ىف ناك نميف لوقي هتعمسو

 اهنمض ن اف %\ فلت اي اهنمضي نأ الا 90 اهيلع هنمتا نم ىل ا اه درب نأ هل

 وأ نيد نم هيبأ وآ هيخأ لبق نم هل اثاريم هدي ق ىذلا ناك ناه : تلق

 ؟ ال مأ ثراولا ىلا اهملسي نآ هل ىرتأ ، هريغل ثراولا هب رفأغ سرأ

 ىلا اهملسي نأ هلل : لاق نم لاق : فالتخ اب كلذ ىف ليق دق : لاقت

 اهب هرارقاو ثراولا ىلا اهملسي نأ هل : لاق نم لاقو ث اهب هل رقأ نم

 ٠ كلاهلا توم اهل اقحتسم ناك هنأل . عمغد هريغل

 ءاج مش ، هبل هنا. لقي ملو 4 ةنامآ ابح لجر عم لعج لجر نعو

ث هيلا ملسيغ ايرج هنم ضبقي نآ هلسرأ بحلا بحاص نا : لاقف رخآ لجر



_ ١٣١ 

 وه سيلو مجعالا نالفل بحلا كلذ نام : . لاتو ء كلذ بحلا بحاص ركفأ

 هملس نم ىلا بحلا ىرجلا ملس ع اش نا آريخم نيمألا نوكي له :، ىل

 ؟ ىرجلا فلتو هنمض دق هنأل مجعألا ىلا هملسي وأ “ هيلا

 نأ لبق كلذ دعب وآ هلعج نيح هل هنأ ىعدا نكي مل اذا هنا ىعم : لات

 نآ ىل نيبي الف فلت دقو رارقالا اذهب هيخ رقأ مث ، لاملا اذه فلتي

 ٠ رايخلا هل نوكب

 ولو ٤ ى ىشلا فلتأ هنل هب هل رقملل كلذ نمضي نوكب نأ ىنبجعيو

 اك هريغل هب رقأ مث ، هعدي مل وآ هاعدا دق ناكو & هنيعب مئاق ءىنلا ناك

 وأ ث هب هل رقملا ئلا كلذ عفدي نأ نيب هل رايخلا ىنعم ىدنع هبشي
 ٠ رقملا ىلا

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىصورخلا ناهبن ىبآ هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم وبع

 ىآر ةمألا هذه نا مث ؤ لجرل ةكولمم ةمأ ىف ىديس لوقت امو

 مآ هتطخل اهنا هب تتأ نيآ نم اهدب ديس ردب مل ئ اريغص آ ديع اه ديس اه دنع

 نأ مثا > ريست ثبح اهعبتيو ك . اه دنع ه هآر هنآ ريغ 4 اه دنع نم هنرتسش ث

 ملو ّ دبعلا اذه اهعبتو ح اه دحو , ةمئا تعيبو تام ةمالا هذه ديس

٠ آاضبآ اهعا اب رخآلا ةمألا هذه دسب نا مث ؤ عيبلا ف ف ركذ



_ ١٣٦١ _ 

 تتامو ىدي ف ةمألا هذه نآلاو اهدنع ىذلا دبعلا اذه ركذي ملو

 ؤ ىدنع نم لكأيو س ىديبع دنع ودعيو حوري ىدنع دبعلا ىقبو ح ىكلم ى

 مآ هقتعآ مآ هكرتأآ ، دبعلا اذه .ىرت فيك ح غولبلل برانتم نآلا دبعلاو

 هتلأس ناو س هجولا فيك مأ ث ةمألا هدنع نم تيرتسثا نم ىلا هدرأ

 ؟ ةيلبلا ه ذه نم صالخلا فيك هديس فرعيب مل : لاقو

 ٠ ةكلملا ىف اهل عبت هنا ث هب مكحي ام سيل كتمأل ١ ءيج او ريسملا ف هعابتاو

 ةجح نم هيغ كل سيل هنأكف ، هل كفصو نم كنأش ىف هتركذ ام ىلعو

 ناف س كرمأ نم اذه ىلع هريغو در:نم كل سيل ام كنع غدغ ع لاح ىلع

 ىقتا نمل الا رجآ ال هناخ ع رسيو هللا قفو نا ، كلذ كلف كبرل هيلا نسحت

 3 حيحص لقع نع دحأل ةيدوبعلاب هسفن ىلع رقأف ملحلا غلب ىتمو
 ةيزجلاغ الاو \ قحب هعفدي ام كل انه نكي ملو ، هقدص لمتحا ام هيلع زاج

 . ا هللاو ، هب ىلوآ

 & نيسلخغ ىوست ةساطرق كولمم ىناطعا ٤ 0 هللا كمحر ث .كلانآو

 اذه ديس وت نأ ىلا ىدنع ةساطرقلا تيقيغ ع خ ، مسالط اهيف هل بتكأل

 كلاهلا ىس و ىنلا اهعفدأ مآ دبعلل ةساطرقلا هذه عغدآأ ك قتعأ :وآ ك دبعلا

؟ كلذ فيك مأ ةثرولل اهعفدأ مأ ، نيمأ ىدنع وهو



 ب _ ١٣٣

 ةساطرقلا درت نأ كل زئاج هنا : نيملسملا ضعب لاق تفصو ام ىلعف ..

 ٠ ملعأ هللاو ئ كلاهلا ىصو ىلا اهعفدن نيملسمل ١ ضعي لاقو > ديعملا ىلا

 نم ائيش هكولمم دي ق لجرلا دجو اذاو : هنمو :ة ةلأسم دهع

 ؟ اهمكح نمل اهطقتتل هنا : ديعلا لاقو س ةضفلا وآ بهذلا

 لوقلاغ ىبح وآ ديعلا تام هديسل نوكب ديعلا دي ىف ام مكح نا : لاق

 لبقي نآ الا س ةطقل هنآ مكحل ا رهاظ ىف دبعلا لوق لبقي الو ، د حاو هيغ

 . ملعأ هللاو ، هيلا كلذغ ءارقفلل هلعجو هلوق ديسلا لبق اذاف ، هلوق ديسلا

 : ىلع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم زهج

 ؟ هذخأ هل له ، ائيش هدبع دي ىف دجو نمو

 ح هيلع هدر هلف هطقل هنا دبعلا لاق ناف ، هيف بتري مل ام معن : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، نمض هغلتآ ناو

 : ناهمن ىبأ خيشلا نع : ةلأسم .

 فرعآ ىتح هتضبقغ ، وه نمل هفرعأ ملو ىتيب ىلا دبع ىناتأ اذاو

 . نامزلا نم ةدم ىدنع ثكمو & ابر هل دجأ ملف ث هيلا ةعجر ال هير

 هلوت نوكيآ ث نالف ىديس : لاقو هتلاس اذا لوقت ام ، ريغص دبعلاو

( ؟ال مأ ةجح



_ ١٣٤ 

 هيف ةجح هيلع نوكب امم هنا هلوق نم اذه ف ىل نيمي ال :: لاق

 . ءىشب سيل هرارقاو غولبلا لبق هب فيكف ث غلاب ناك ومل

 ء وه نمل هفرعأ ملف ة ىنع تك وآ ديس هل سيل : لاج ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ ةطتللا ةلزنمب نوكيأ

 اميف امهنيب قرغ ال ءاوس نالخ ىدس نا : هلوقو هتوكبس نا : لات .!. ة

 هماكحأ نأل 0 هملعأ اميغ ةطقللا ةلزنمب وه سيلو ح هيلع .3 حي

 ٠ اهماكحأل ةفلاخم

 نآ هتامالعب ىسع فرعيف هب ىرشب امم اذه سيلف لاح لك ىلعو

 ٠ ملعأ هللا و 4 ءاوس .ةطقللا و هنكلو 6 اموي فرعي

 ؟ ال مآ هنومآو ىل مدخي هكرتأ نأ ىنعسيو : .هل تلق .

 ؟ كلذ ىف لوقلا فنك ، هتنوئم ىلع ديزي ام هتمدخ ىف ناك اذاو

 ىف هنأل س رارحألا نايبصلا نم هلثم ق زوجي ام هيف زوجي : لاق

 زوجي اميف همدختسب نآ زاج نالو ، كولمم هنأ حصي ىتح رح همكح

 « اهيلع داز ام ىلا ليبس الخ ى هعايض نم ةناخمو ى حالصلا ف ارظن هنن

 الاو } ءىش نم هنلا جاتخلي اميف لدعلاب هيدؤت ناغ ّ كيلع دعي نوكيّنآا الا

 لبت ومل ١ كرزضحي وآ 3 هيل هعفدتغ & ٥ دشر سنؤي ىتح هلاح ىلغأ ذعب وهم

59 : ٠ كلذ كنكم نا هيلع دهشتو ك هم هل آاضوتف . صالخلا



 _ ٣٥ ١ م.

 . :رح همكحأ ال مأ رح هنآ دبعلا اذه فرعأ مل ناف :' هل تلق

 وآ ‘ هريغ حصي ىنح همكح ف نيملسملل ١ ل وقت نم ح رخي ١ ذكه :: ل ات

 ٠ كلذ ف لوقلا ىضم دغ

 ىديب مهاردلا تيقبو ، ىلهجب دبعلا اذه تغب ناف : هل تلق

 ىنأل ©:هقتعأو ادبع اهب ذخآ مأ ءارقفلا ىلع اهقرفأأ ، اهب منصأ فيك

 ؟ مارح هنآ ملعآ ممل

 ىلا مهاردلا كلنو ، ناغو زع امب هكفت نأ كيلع نا ليق دق : لاق

 . ال نآ مهدوجو لاح ءازقغلا ىلع اهقرفت نأ زوجي فيكف ء اهلهأ

 رظنيغ ى ملعأ ه او ، ضمغ ضهيغ هزيجت ةجح ريغب مهيلع زوجي امم اذه

 . كلذ

 هعضي نأ ديري ءىشب لجر ىلا لصو نميفو : هنمو : ةلاسم ت

 اهنمأ كنكل ةنامخلا ىلع ردقأ امنا : هل لاقف ى هريغل هب رقأو ةنامأ هدنع
 حصي ملو « سانلا نم هريغو لجرلا هثروف ث ةنامألا ةل نم تام مث ا تالخ

 ىلع: هتثرول نامض همزليأ ، اهتحتسم ىلا تلصو ةنامألا نأ لادلا دنع

 ؟ ةفصلا هذه

 6 رمألا نم :زوخه 7 > ىل مقي انتميف ةلالذلا .نم :ذ :كلخ: سبل : :لاق .::

::.. :.| 'ر :ل .:... .... ه هفامض اذه ىلع ىل نييب الو



_ .١٣٦ 

 ، هلوقب هنمأغ س تئش نا نالخ اهنمأ :! هل لاق ناك ناغ : هل تلق

 ؟ امهنيب قرغ له

 امهنيب قرفلا و ى لاح ىلع هيلع ءىش ال نوكي نآ ىلا برقأ هذهو : لاق
 ٠ :ىرخآ ىف ىواسننلا عضاوم ف نوكي نأ هل لمتحي امم هل زئاجلا ىنعم ف

 لبقب ملو ، هنامض ف ةريخألا لثم ىلوألا تناك ءىش ىالف : هل تلتق

 ؟اهيف ءاش نا +ل

 ىف روكذملا ىنعم ىف ناكف ع اهيف ءاش ام ىلا وهغ هيلا هنأل : لاق

 . ءاوس هيغ امهغ هظفلب هتأي مل ناو ث نامضلا

 79 : ىحبصلا : ةلأسم ذهب

 ؟ هريغل نوكي نأ لمتحيو ث هل نوكي نأ لمتحي ائيسث هكلم ىف دجو نمو

 ث ةطقللا ةلزنمب لوقو 6 هيلع ءىش الو هب عافتنالا هلو . هل : لورذغخ

 رمأيو ، هنمث قيرفتو هعيب هل زاج ث هبر نم سيآ نا لوقلا اذه ىلعف

 ٠ كلذ ءاش نا ىدانملا ملعي ال ثيحب هيرتشي نم
 ©الاملا تيب ىف لعجي لوقو & هنمض هب عفتنا ناو ، هلاحي وه : لوقو

 . ملعأ هللا و

 ى .هالعجيف ةخسن هنالعجيف ائيش نايتأي دبعلاو ىبصلا نع هتلاسو

٠ هيأر ريغب وأ لجرلا كلذ ىآرب لجر لزنم



_ .١٣٧ 

 ىف دبعلا وآ ىبصلا كلذ لعج ام ملسي نأ ,لجرلا كلذل له : تلت

 ؟ دبعلا وأ ىبصلا ىلا هلزنم

 وأ ىبصلا دلاو ىأرب الا ملسي نأ هل سيلغ هيآرب كلذ لعج ناخ ...

 مل هذخآ ناخ ، هيآر ريغب هلزنم ف ءىشلا كلذ لعج ناو ث دبعلا ديس
 ص هيآر ريغب هلزنم ف .ءالعج ىذلا كلذ اذخاي نأ لزنملا بحاص امهعنمي

 نم صالخ ىبصلا دلاول الو ي دبعلا ديسل همزلي الو ث هذخاب امهل نذأي الو

 ه هللا ءاش نا ءىشلا كلذ

 . آ اميف _ ديعس ىبأ نعو : ةلاسم وهج

 لجرلا هلبقي ملو لجر لام ى هلام نم ائيسث عضو نونجم نع لئسو
 نآ أ ده مزلي ام هكرتو. نونجم ١ رمو {& ىبآ وآ لجرلا هعضو هنآ الا ]| هنم

 ؟ هيغ هلعفب

 امناو ، عاض هكرت نا ناك اذا كلذ ظفح همزلي اضعب نا ىعم : لاق

 ٠ اهعضي نأ الا اهيغ هيلع نامض ال ةنامأ هدنع نوكت

 نا ةطقللا ةلزنمم هدنع وهف ( هل ضوعتي مل .ام لوقي اضعب نأ وجرأو

 لثم اهم ضرعت نكب مل ام هعسو افوخ اهكرت نا و ؤ هعسو باستحا اهذخأ

٠ ةطقللا همزلم ام



_ ١٣٨ _ 

 بابناو ، اهذخآ ديري راص مث ى لجر تيب ف اهعضو ناف : هل تلق

 .؟ بابلا هل حتفي نآ تيبلا بحاصل زوجي له ث قلغم

 هعيضت ىلع نعب مل هلام "عييضتب فرعي. ناك اذا هنا ىعم : لاق ٠ ا

 حتفي نكلو ء ىمم :نماض وهف لعف ناغ . كلذ ىلع هتنؤمب الو > هيلا هميلستب ز

 ىنعم ىلع هلاه نونجملا ذخأيل هحتفي نأ هتين نوكي الو ، وه هتجاحل هباب

 ة هلوق

 ضيقي امو . ميتيل ١ رمآ ق فالتخال اي ليق دنقو : لاق : ةلاسم وج

 ؟ هدي نم هضبق نم هضبق دقو ، هيلا كلذ ميلستو ةنامألا دح ىلع هنم

 امناو ث هل هنمضي مل هنأل س كلذ ىلع هيلا هملسي ::لاق نم لاقف

 دي نم هذخأ ام لثم كلذ نيلو ، هيلا ه ملسيو هدي نم هذ ۔خل.

 نيد وآ هدلاول ةنامأ لبق نم وآ ع همزل نيد وآ ، هل ةنامألا هجو ,ولع هريغ

 وأ هحلاصم ىف هلعجي نأ الا , ميتيلا ىلا هملسي ال اذهغ ك ميتيلا هتحتسا

 . صالخلا هجو ىنع ةضيرف هلآ ضرفي 7 ّ هيصو وا هليكو ىلا هملسي

 > صالخلا هجو ىلع ميتيل ١ ىلا هملست زوجي ال : لاتق نم لاقو

 ضبق هضبق الو ن هننفتأ ىلع ةميلستااف ةجحب سيل هنأل هذخآ ولو ا
 .أ م . . .. 5 ٠ ميلست 3 دلت الو

 ... .ل . أ- :4

وهآ ح :هيغ لخا دلا ميتيلل نوكب امم اذه هبشأ اميغ لوقلا كلذكو



 س ١٣٩

 هيف لوقلاف ، هنيلا هملسو: رتسم هل هارتساغ ، .هيغ هسخنب موقي امم
 ء هيلا مفادلا ىلا برقأ اذهو ، دحاو هيغ فالتخالاو ء دحاو

 ٠ ١ ملعأ هللاو

 دارآ مث ث ةنامألا هنم ضبقي ملو ث هتيب لوخدب ميتيلل نذآ اذا امآو

 ملو ههني ملو ، ءىشب كلذ ىف هرمأي ملو هتيب لوخد ىف هل نذأف ث اهذخأ

 حالصالا كلذ ىف دارأ اذا زئاج كلذف هيلا ملسي الو ي ائيش هنم ضبقي

 حلصي ام كلذ ناكو ع ةعبتلا فوخ ميتيلا رمآ ىف لوخدلا نم صالخلاو

 ٠ . كلذ ىلا ةنانئمطالاب بلقلا رراقتب ميتيلا هلسرأ نم وأ ميتيلل

 : بوبحم نم دمحم لاقو : ةلأسم وج

 باغ مث ع هل عاتم هيغ لعجو لجر لزنم رجاتسا لجر ف بسحأ اميغ

 ةلداعلا ةنيبلاب هعم كلذ حص اذا كلذب ىنعملا وه لزنملا بحاصف : لاق

 حصي ىنتح هنمث ظغجؤ ،:عاتملا عيب هل اعساو نوكي نأ وجرنغ ت لجزلا توم
 . هيلع .يرجن ةراجالا و:لزنمل ١ ق هعاتمف © هتوم حصي مل ناو ئ ثراو هل

 : ديغسن هسنا نن .7 :نم فباونج : ةلاننم وج

 امعييب نآ هلله غ اهتاذ نم اهفلت فاخف لجرل ةنامأ هدنع تناك نمع

.. ".ل ...: :-.. .: ةنامأ هدنع .اهنمث نوكيو ث مهاردب .



- ١٤٠ 

 نوكيو ث اهعيب هيلع نا : لاق نم لاق : .افالتخا كلذ ف نا ىعم : لاق

 ؛ اهنمضي ال ليق هنأ ىعمو ث اهنمض اهعبي ملو اهكرت ناغ ث ةنامأ هدنع .اهنمث

 . اهكرت ناو ‘ اهنمض اهفلت فاخ ولو اهعاب نا هنا : لاق نم لاق هنآ ىعمو

 ٠ اهنمضي مل تعاض ولو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناهبن ىبأ نع : ةلأسم دهج ع

 هيلع فاخف ناكمب هتجوز ىلح نم ائيش دجو لجر نع هتلاسو

 نم ىلحلا قرسف ، عضوم ف ةسودنمب هكرتو هلمحف ، ةقرسلا

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع نامض همزليآ ، هسودنم

 نامض ال هنآ اذه ف نيملسملا لوق نم هفرعن ام رثكأ ىلعغ : لاق

 ءئش ىف هيف رصقي ملو ، اهل هظفح ىنعمب كلانه هل هذخآ ناك اذا ك هيلع

 .هيلع نوكي

 ؟.ال مآ ظفحلا هدصق ناك اذا اهريغو هتجوز نيب قرغ لهو : هل تلق

 . ؟ كلذب ىديس ىل حرص

 ٠ ءاوس .هنأ ىدنعو { هملعأ قرغ كلذ ف ىل نيم ال :: لاق

 : ناديبع نبا : ةلاسم :

ء باهذلا نم فلتلا اهيلع فاخو تاناماب نمتئا & الهب لهأ نم لجر فر



١٤١ 

 ءاركلا نوكيأ ث اهيلع اراذحو ث اهل آرظن ىوزن ىلا لمحتل اهيلع ىرنكاف
 اهل نمضيأ قيرطلا ف تفلت نا كلذكو > ةنامألا بحاص ىلع مآ نيمألا ىلع

 ؟ ال مآ نيمألا

 © اهبحاص رمآ ريغب اميلع ىرتكاو ةنامألا ىف اليكو نكي مل اذا : لان
 بحاص ىلع ءا ركلاغ اليكو ناك ناو ح اهبحاص ىلع ءا ركلاب مكحأ نأ ردقآ رفخ

 . اهلمحل حالصلا رظن اذا ث ةنامألا

 نآ راثآلا ىنعم نم جرخي ال هنأ وجرأف ي اهل آاحالصا ءاركلا ناك ناو

 . نيمألا اهيلع ىراك اذا ، لاح لك ىلع ةنامألا بحاص ىلع ءاركلا نوكي

 انيمأ اهل لماحلا ناكو ث ةمالسلا اهل وجري دلب ىلا اهلمح اذا امأو
 ٠ ملعأ هللا و ء لوقلا رثكأ ىلع 4 لع نامض الغ تف اتم

 ىف اهنفدو هتنامأ ىلع فاخ اذا نيمألاو : هنمو : ةلاسم وه

 .ا ٠ تفلت ولو هيلع نامض الف " ال ودع آدوهش اهيلع دهشآو . ضرألا

 ، فالتخا كلذ ىفغ ع الؤدع اهيلع دمشي ملو اهنفد اذا امأو : هريغ نمو

 . ملعأ هللاو ، نماض .هنآ لوقلا رثكأو

 : عرشلا :نايب باتك نمو : ةلأسم دهج

ةباد لجر نم راعتسأ لجر فب مكح هنآ رباج ىبا .نب ىسوم نعو



 ٢ا‘ا١ _

 ص ىرتشملا ديب نم هتباد ربعملا ذخأب نآ ىسوم مكحغ % ريعملا امع امف

 .٠ ىسوم ىلع كلذ ١ اوباعف هل عئابلا ىلع ىرتشملا عجربو

 ريغ ٤ ىسوم فل اخي ملف ء كلذ فالخب ىتفب رحل ا ابآ ن ا : هل ليقو

 ٠ اسفن ذ كل ذب بلطب ف مل هنأ

 ىذا!ا ىلع وه عجريو هتباد ىلع هنمآ هنأل مات عيبلا : ىسوم ريغ لاقو

 ٠ ىرنتشمل ١ ىلع هل لبيس الو ئ اهاورش هنم ذخأبو > اهعايو 6 هنم اه راعتسا

 ريعملا ىلع نآ _ ةديبع ىبآ نع بسحأ _ هريغو عيبرلا نع ىورو

 ذخأي نآ هل نا مث ع همكاحيغ س ىرتشملا هنم نكمي ىتح ريعتسملاب ىتأي نآ

 ٠ هل عئابلا ريعتسملا ىلع ىرتشملا عجربو ك هتبا د

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم وه

 غ هعيض الوأ ث هريغ ىلا راعتسا ام لزي مل اذا ريعتسملا ىلع نامض الو

 ‘ فورعم ء ىشم كاذ رعتسم مل ناو 6 هل هراعتسا ام ريغم كلذ لمعتسي ملو

 هيلعف فلتغ فلتي امه هلثم هم لمعتسي ام ريغب هلمعتساغ هب عفتنيل هراعتسامف

 ٠ آضيأ نامضلا

 : ىلخنل ا لضفلا نب ةدجن با وج نمو : هريغ نمو

ىل ١ اهملسي نآ هلأ له ٤ اهم مضريل ةاحسملا ريعتسي نمف كدنع امو



_ ١٤٣ 

 نأ هل له © هريعتسي وآ ١ رامح رجآأتسب نم كلذكو . كلذ ىلع هنيعب نم

 هنم باغ دقو ث هب اونأي مث مهنمآي ال وآ مهنمأي ناك ع هريدايب ىلا هملسي

 ؟ كلذ نم همزلي ام ءىش

 وه لمعي الو ء هل لمعي نمم ريعتسملا ناك اذا هنأ تفرع ىذلا

 ةداع هذهو ا ريعتسملا ىلع نامض ال هنآ كلذ ملعي ريعملا ناكو هديب

 . ةيراعلا نم سانلا نيب ىرجي امم كلذ ريغو ةبادلاو ةاحسلملا ف سانلا

 : فنصملا باتك نمو : ةلاسم وبع

 نم لوقلا رثكأو & هيلا اهدر اهبر طرش اذا ةيراعلا ىف اوفلتخا

 اهل ريعتسملل ١ دب ىف تفلخ اه در اهبحاص طرش اذا ه ونمضب مهنأ انباحصأ

 ٠ اهدري نآ هيلع طرش ولو ء هيلع نامض ال : لوقو ث هيلا اهدري نآ لبق

 هيلع طرش ولو نمضي الغ ى اهيف نامض ال اهنأ لصألا ىف اهنأ ةلعلا

 عضوم فو نامضلا هيلع طرش نا ىعارلا ع نامض ال هنآ امك س اهرد

 ٠ ةنامألا ىلع آسابق

 غ ىدعنتلام الا ةنومضم نوكت ال ةيراعلا : انباحصأ لاتق : ةلأسم ده

 بحاص طرش نا : اولاقو ، نمض اهنامض ريعتسملا ىلع اهبحاص طرش ناخ

 الآ بحنغ ث الطاب هطرش ناكو ن نمضي مل ك نيمألا ىلع نامضلا ةنامألا

` . نامض ح ةيراعلا ىف نوكي



_ ١٤٤ 

 ٠ نمضي مل ح نامضلا براضملا ىلع لاملا بحاص طرش اذا كلذكو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ايكار لالا نم عجرب له 6 ًآدامس هيلع لمحيل" رامح راعتسا نمو

 ؟ هيلع

 % سانلا ةداع هب ترج ام هيغ لثنما اذا جرح الو ى هيلع مول ال : لاق

 ّ ةحلسأل ١ نم تنش ' وأ اقفت وأ افيس ىطعأ نمو : هنمو : ةلاسم وبع

 ؟ ال مآ نمضيآ ح هيلع بلغو > لاتقلل ح رخو

 بلغو ث هب التاقيل هبحاص نم فيسلا اذه راعتسا اذا : باوجلا ا

 . هلتق نودبرب موق هضرتعا اذا كلذكو . نمضي ٦ال هناف هنم ذخأو . هبلع

 ، هيلع نامض الف ، هدنع نم حالسلا اوذخأو هيلع اوبلغغ

 ٠ ملعأ هللا و

 7 عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسىم دا

 نأ ىنعسييآ ك عاتم لجر نم راعتسا كلجر ف ةرفص ىبأ ظفح فو

؟ ج رحتي ال ناك ناو & هنم هريعتسأ



١٤٥ 

 هيف هل صخر ام ىر دت ال كنأل معن : ل انق ٠

 اه راعآ ريعتسعلا ن ١ نا مث 6 ةيراع راعتسا لجر نع و . : ةلأسم وع

 ؟ تبطعخ ه٥هرع

 ٠ لولا ريعتسملا ١ ىلع مرغلا نآ ى رأف

 لاح ىلع نانماض امهالك : لاق نم لاقو ، اذه ليق دق : هريغ لاق
 لوألا ريعتسملا ناك نا : لاق نم لاقو ، ةيراع اهنأ رخآلا ريعتسملا ملع اذا

 . نامضلا لوألا ىلعو ، رخآلا ىلع نامض الف ةقث

 نهرلا ضبقو ، انهر ةيراع ف نهرتسا لجر فق ليقو : ةلأسم ده

 ىلع الو 0 7 ىلع نامض ال هنآ ث ةيراعلا تعاض وأ ، نهرلا عاضف

 ، عيضتو ، اهدر طرتشيو ، ةيراعلا نامض ريعملا طرتشي نآ الا ح ريعتسملا

 وهو ث هيغ امب نهرلاف ، نامضلاب نهرلا ذخآ اذاغ ث اهل نماض هناف

 . قحلا ق نهرلا ةلزنمب

 ريعملاغ نهرلا عاضخغ ك اكولمم وآ ع غلبي مل ايبص نهترملا ناك

 مهيلع طرتشا .ولو ث ةيراعلا ف كولمملاو ميتيلا ىلع نامض الو ، نماض

 نامضلاف كلذ ف نيلوسرم دبعلاو ىبصلا نوكي نآ الا ، نامضلا ريعملا

٠ ضباقلا غلابلا رحلا ةلزنمب لسرملا كلذ حص اذا لسرملا ىلع



_ .١٤٦ 

 هسفن ف نمضي هنأ ىعم هناخ ةلاسملا هذه ى رظنا : هريغ لاق ٠

 ديعس نب دمحم ديعس ابآ تلأس : ةلأسم وج :

 ملع اذا ةيراعلا هدنع نم ريعتسي نأ دحأل زوجي له ، لجرلا نع

 ؟ ةقث ريغ وأ ةنتث ناك 1 ةير اع اهن ا هدنع نم اهريعتسي ى ذلا

 ه ةث ناك ء كلذ زوجي : لاق نم لاقف س كلذ ىف فلتخا دق : لاقغ

 : لانت نم لانتو س ةقت ريغ وأ ةننت ناك زوجي ال : لاق نم لانتو ث ةقث ريع وآ

 ٠ زوجي الغ ةقث نكي مل ناو ث ةقث ناك اذا زوجي

 6 اهب هلمعد ءىنل ليواقألا هذه دحأ ىلع اه راعتسا ناف ٠ هل تلق

 ؟ نامض هيلع له ى لمعلا كلذ ىف هدنع نم تفلتف

 ٨ دعتي مل اذا ن امضلا هب تيئب ال ه زيجي نم لوق ىلع هنا ىعم : ل انت

 ٠ دعتي مل وآ ىدعت نماض وهغ هزيجي ال نه لوق ىلعو

 ةيراعلا بحاص ىلا هملسيأ نامضلا همزلي نم لوق ىلعغ : هل تلق

 ؟ رخآ هدنع نم راعتسا ىذلا ىلا مأ ، لولا

 ، هنيعب ءىشل الا ، لولا ةيراعلا بحاص ىلا هملسي هنا ىعم : لاق

 ءاش ناو س اذه ىلا هملس ءاش نا رايخلا هل نآ ىعم جرخي هناف

٠ اذه ىلا



_ .١٤٧ 

 . ريعتسملل ١ نم ريعتسي نآ دحخل سيل : ثرثؤم ١ وبآ لات : هريغ نمو

 ٠. زوجي نأ ىسىعغ { ريعأ نأ ىل نذآ دق لوقيو 0\ ةقث ربعتسمل ١ نوكب نآ الا

 ٠ ملعأ هللا و

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناهبن ىبآ هيقفلا خيسثلا باوج نمو : ةلأسم ده

 ى نيملسملا نم اهنم ملعتي مل نمل اختو ملعلا بتكب ىصوأ نمع هتلأسو
 ؟ ةيصول ١ ق نالخديآ 6 راعشألا ق بتكو فحصم ه دنعو

 بتكلا امأو ث فالتخا لوقلا نم فحصملا لوخد ف نا ليق دق : لاق

 . الغ الاو لخاد وهف ملعلا مظن اهيف ناك امغ راعشألا ف ىتلا

 4 ىنعمل ١ حض ١ و هنكلو 6 رثأ نم هظفحآ ال ىناغ ء كلذ ق رظنيو

 ٠ ملعأ هللا و

 اهتلكآو س تقرسغ اهنم ًائبش انيمأ بتكلا هديب نم راعآ ناف : هل تلق

 نامض ال مأ ، ريعتسملا ىلع مأ ريعملا ىلع نامضلا نوكيأ ، ةمرلا

 ؟ امهيلع

ريعتسملا كلذكو ث نامض هيلع رصبأ الغ اذه ىلع ريعملا امآ : لاق



. .١٤٨ 

 أ اهظفح م زال نم اهيف هيلع نوكي & ءىش ف ريصقنتل ١ نم ءىش هنم نكي مل اذا

 ٠ هيلع ن امض ال

 اهتياعر قح اهعري ملو ، اهيف هيلع امك اهظفح ىف رصق وه ناغ

 ٠ ملعأ هللا و > نامضلا هيلعخغ

 نآ الا س فورعم دلبب بتكلا هذه ىصوملا دجي مل ناغ : هل تلق

 5 ىوزنب اهضعبو س قاتسرلاب اهضعبو كنضب اهضعب ةقرفتم اهدجو ىصولا

 نادلبلا تناك اذا ءاش ثيح دحاو عضوم ى اهعمجي نأ هل زوجي

 ؟ ال مآ نامآ اهلك بتكلا هذه اهيغ ىتلا

 اذا ه ز ١ وج نم عنمت ةلع ملعأ ال ىنأل ح آ“ زئ اج كلذ ى رذلا ىن ا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلهأ نم اهل عنملا ليبس ىلع ال اهظفح ىنعمل ناك

 هل زوجي له 0 نامألا قرط ق اهلمحو اهعمج هل زاج نا : هل تلق

 ىف فوخلاو س نامآ اهسفنأ نادلبلا تناك اذا فوخلا قرط فق اهلمح

 3 اهي تدجو ىتلا نادلبلا ريغ دلب ىلا اهلمحي نآ هل زوجي له ع امترلح

 زوجيآ ؟ ال مآ نيملسملا نم هللا ءاش نمو وه اهنم ملعتيو ، هنطو ثيح

 ؟ اعيمج نيهجولا ق نامألا قرط ى اهلمح هل .زوجيو فوخلا قرط ى اهلمح

 عض ١ ومل ١ ىلا الو . ةفوخمل ١ قرطل ١ ق اهلمحي نأ هل زوجي ال : لاق

& اهيلع ةيف نمؤي عضوم ىلا نامألا قرط ى امآو ص اهيف اميلع نمؤي ال ىتلا



_ .١٤٩ 

 هنا كلانه رظنلا ف اهرمآ نم بلاغلا ناك اذا اذه ىلع هب سأب الف

 ٠ كلذ نم اهيلع ةرضم ال

 هعوقو نم ةفلاخم ىلع ناك وآ ، اهب ررضلا ع وتو نم دبال ناك ناو

 ٠ ملعا هللاو ، زجي مل

 ۔ فوخلا قرط فق زجي ملو ص نامألا قرط ى اهمح زاج نا : هل تلق

 ؟ ال مآ نلمض هيلعأ ، تبسك وآ تقرسغ نامأ اهنأ هنظ ىلع قيرط ف اهلمحو

 !ميغ اهيلع نامألا اهعم هقح ىف همكح هيغ اهل هلمح ىلع ناك نا : لاق

 ناكو ث كلذك نكي مل ناو هيلع نامض الغ رهشف هرمآ نم هيلع رهظ

 . نامضلا موزل نع ملعلا عم نظلا هنغي مل ب اهيلع فوخلا اهعم هقح ىف همكح

 كلانه ةفاخملاب ملعلا ةجح مايق عم اذه لثم ىف لهجلا ىلع نظلا نأل

 مو ةت امب هرمآ ىف هعم حصي مل ناو ى ةئيسث قحلا نم ىنغي ال اهيلع

 ح نامأ الو هيلع هيغ ةفاخم ىلع هلمح ىف وه نكي ملو هيلع ةجنحاا هب

 ٠ نامضلا نم هئريأ نآ :ردقأ الو ، لوهجم همكح

 ىف ناك ناو ، هعم هفوخ حصي ىتح هقح ىف همكح نا ليق ناغ

 ح ىأرلا ىف باوصلا نم هجورخب لقآ مل آفوخم هرمآ هعم حص نمم هريغ قح

 . نمؤي ال هسفنب هنأل ، لاح ىلع فوخ عضوم نوكي نأ هبشي رحبلا نأ ريغ

 لوق ىلع همكح ىق ربلا لثم نوكيو ، فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ىسعو

٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا ضعب



١٥٠ 

 ء رحبلا هب بكريل ائيسث ناسنا اهنم هدنع راغتسا نا : هل تلق

 ؟ ال مآ اذه ريعتسمللو ريعمللأ

 الأ ناسحتسالا قيرط نم ىنبجعبو ء :رحبلا ىف لوتلا ىضم دق : لاق

 باوصلا نم امهجورخب لقأ مل كلذ العف ناغ ، رحبلا رطخ ىلع اهلمحي
 : هبلع فالتخالا ىناعم لوخد نم جراخ ريغ هارأ ىنأل ء عامجالا ىنعمب

 ٠ كلذ زوجي ال هنأ ىلع ىنعملاب لدي نيملسملا لوق رثكأ نأ الا

 ٠ ملعأ هلك كلذ باوصب كبرو ث ملسآ هنأل \ هكرت بحآ انآو

 ىلا اهلمحيل بتكلا هذه نم ائيش ناسنا ىصولا راعآ ناغ : هل تلق

 نم ىلع ، تقرسف ىصولا ىلا اهل آدار اهلمح مث ث اهنم آرتخغ ىرخآ ةدلب
 ؟ ريعتسملاو ريعملا نم نامضلا نوكي

 ريعملاو ، اهظفح بجاو نم اهل هيلع ام اهغوي مل ريعتسملا ناك نا : لاق

 ناك وأ ، اهيلع هيف نمؤي ال قيرط ى وأ س عضوم ىلا اهلمحيل هيلا اهملس

 اهيف امهريصقت ىلع اعيمج امهف ك اميلع هنمتأي نأ هل زوجي ال نمم
 . اهل نانماض

 ريعملا ىلع اهنامضو الغ اهل هيلع امب اهيف مات دق ريعتسملا ناك ناو
 نمم ناك ناو ع نامضلا همزلي ال ام هجو ىلع تفلت اهنأ هعم حصي ىتح

 نأ هل زوجي قيرط ىف عضوم ىلا اهلمحيل هيلا اهملسي نآ هل زوجي

٠ هيلا هيغ اهلمحي



_ ١٥١ 

 ىلع نامض الغ ي هيلع اهل نوكي امم ءىش ىف ريعتسملا رصقي ملو

 ، فوخلا ىلع اهلمحف هل زوجي ام هجو ىلع هيلا اهملس ناو ت امهدحأ

 ، اهظفح بجاو نم اهل هيلع نوكي ءىش ف رصق وآ ث ريعملا ىآر نع ال

 ٠ ملعأ هللاو هل ريعملا هريغ نود هدحو هيلع نامضلاخ

 اناكو ، هوجولا نم هجوب بتكلا هذه نم نامضلا اهمزل ناف : هل تلق

 مل ىذلا لاملا ةلزنمب نهنم امهسفنآ آربت نآ امهل زوجي له ع نيريقف

 ؟ هبر فرعي

 نم بهاذملا ضعب ىلع جرخيو ع نيملسملا ضعب لوق ىلع معن : لاق

 نم امهدحأ جورخ ىلع لدي ام كانه سيلو ، كلذ امهل سيل نآ مهلوق

 ٠ ملعأ هللا و 1 باوصلا

 نامضلا همزل نم نوكيأ س نيينغ اناك وأ 0© زجي مل ناغ : هل تلق

 نوركتو ئ ةعئاضلا نف ريغ نم اماك لدبي نأ هيفكب مآ 6 اهلثم ةخسن لك لدي

 طخلا ى اهلثم ةخسن لك لدب الا آريي ال مآ ، ةعئاضلا ةميق لدعت اهتميق

 ؟ عئاطقلا و ساطرقلا و

 جرخي اه ىلع هل زوجي امك 0 هادآغ اهلثم ىدؤي نآ هنكمأ نا : لاق

 ىلع داز ناو ى صالخ هجو هل وهغ ىورشلا ف لثملا لدع نم رظنملا

٠ المع نسحأ نم رجأ هللا عيضي نلو س لضفن نعف “ اهنم نسحأ ىدأاغ لئملا



 س ,١٥٢,

 ةخسنلا كلت لثم ف عضوي نأ ىنبجعيو ع نيملسملا لوق ف ةميقلا ىلا عجار

 ع كلذ نكمي مل ناو ، اهحالص قف لعجيف لضف امو 0 خسن وآ ءارش نكمآ نا

 ٠ هي سأب ال نأ وجرأغ 0 ينكاا نم اهريغ حالص ف ةلضفلا تلعجو

 وآ خسن وآ ىرتشاف ش اهلثم ةخسن لك لدب الا زجي مل ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع آربيآ ، لدبلا نم نسحآ ةعئاضلا اذاغ ث اهيخ رظن

 آريب ال هنآ ىدنع اميغو ئ هتءارب هجو اذه ىلع ىل نبيب ال : لاق

 ىلع هذه ف صالخلا ىنعمل لدعلاب ةلاحلا ف هلدي ام نوكي نآ الا كلذب

 ٠ ملعآ هللا و ؤ اهنامض همزل موي ىلوألا ةميق وه حالصل ١ رظن

 ساطرقلاو طخلا ىف اهلثم ةخسن لك لدب همزيلآ آربي مل ناف : هل تلق

 رظنيو ث هيلع انامض نوكيو ث ةعئاضلا بتكلا ةميت رظنب وأ 0 عئاطقلا و

 ؟ لدبلا ةميق دقب هنع طحنا دتو « اهيف وه لديآ ام ةميت

 ، قحلا بجوم ىلع لثملا ملس ناو ث كلذ ىف لوقلا ىضم دق : لاق

 مكحلا ق لدعلام همشألا وه ىناثلا هجولاغ الاو 6 صالخ هل وهف

 ٠ كلذل زوجي امم رظنلا ق ةخسنلا هذه تناك اذا اهيق هارأ ام ىلع

 هيلع نوكيآ ، نيتميقلا نيب لضخ امم هصالخ هجو فيكو : هل تلق
 نم الا هل ال مآ ‘ ملعلا نونف نم تناك نف ىآ نم ابتك ىرتشي نأ نامض

؟ اهسفن ةعئاضلا بتكلا نغ



,١٥٣ 

 مل 5 بنكلا كلت نم اهريغ وأ ، ةخسنلا هذه حالص ف لعج نا : لاق

 كثم كلذك ك اهب ةيصولا توبث ىلع اهنأل ، قحلا نم هجورخب لوقأ نآ ردقأ
 مل ةخسنلا كلت لثم ىرخآ ةخسن ف لعج ناو 0 ىتش ءايشأل عماجلا ءىشلا

 ٠ ملعآ هللاو ڵ باوصنلا نم :رظنلا ق حالصلا رظن ىلع دعبب

 ةعئاضلا بتكلا تناكو ، ةعئاضلا بتكلا نف نم الا زجي مل ناغ : هل تلق

 ى ةالصلا ف اهضعبو ث ديحوتلا ف اهضعبو ، تاراهطلا ف اهضعب ةفلتخم
 ء ةيدمحم باتك لك الا نيتميقلا نيب ام لضف نيبي ملو ع ىتش نونخ نم
 ؟ اذه ليق نم صالخلا ف ةليحلا فبك

 ٠ حالصل ١ نم هيل ١ 7 اتحي ام اهيق عصوي نآ ١ ذه ىلع ىنبجعي : ل انت

 لخم ةنامألا ةلزنمب هدي ىف نوكتأ ے ىرخآ ةخسن لديآ ناو : هل تلق

 ؟ ىلوثللا

 كدبلاب جرخي ال هنا هلثم ف ليق ام ىناعم نم هانفرع ام ىلعغ : لاق

 ىلوألا نم لدب اهنآ ىلع اهيدؤي ىتح هيلع ةنومضم دعب ىهو ص نامضملا نم

 & مكاحلا ىلا اهيدؤي ىتح ليق ام ضعب ىلع جرخيو ص نيملسملا نم ةقث ىلا

 ىنعمب هدي ىف تراص كلذ ىلع اهضبق نأ دعب مكاحلا هيلا اهدر ناف

 ، هلثم ى هب لات نم لوق ىلع ةقثلا كلذكو ع لبق نم تناك امك ةنامألا

. ملعأ هللاو



. ١٥٤ 

 نآ دحخل 0 زوجي له 0 مولعم عضومب ىصوم ا اهدح ناغ : هل تلق

 اهباصآ نا نمضيو س ىصوملا هدح ىذلا ريغ عضوم ى رتيل اهنم ذخأي

 ؟ ال مآ ءىش

 ٠ كلذ هل زوجي ال هنا ليق دق : لاق

 ء ىوزن عماج نم نيملسملا نم اهنم ملعتي نمل الثم اهدح ناغ : هل تلق

 وأ ث ماير ىنب لبجب اهنم أرقي نأ دحأل زوجيأ ث قاتسرلا عماج ىلا
 ، لتس٥ ىداوو س نتحسلا ىداوو س فوع ىنب ىداوو ڵ صورخ ىنب ىداو

 ةليحلا فيك مآ % قاتسرلا ىلا ىوزن نم قيرطلا طخش ف الا زوجي ال مآ

 ؟ ةيصولا هذه لثم ىف

 الغ ى مهلوق نم اذه ف نيملسملا .راثآ ق ءاج ام ىناعم ىلعف : لاق

 نم نيعماجلا نيب وه ام لوخد ىلع لدي هلوو س هدح دق ام اهب ىدعتي

 اذه ى نم نأل ث امهنيب نوكي نأ نع رظنلا ف جرخ ام نود س عضوملا

 ام رضح ىلع نالدب امهلباقت ىلع امهو ح ةياهنلل ىلاو ، ءادتبالل عضوملا

 ٠ ةيصولا ىف لخاد ىوزن عماجف اذه ىلعو ى امهنيب

 ى رعتب الآ هلوخد ق هلوت نم اذه ىلع وجراف ‘ قاتسرلا عماج امآو

 جزخ امو ى هلوخد ىف هيف كش ال امهنيب امو فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم

عضويل ث هيلا لسري نأ زوجي الغ ، هجورخ ف كش ال امهنيب نوكي نآ نع



١٥٥ 

 رمي نآ الا ، كانه اهنم ةءارقلا ىنعمل هيلا لمتحت نأ الو ، هيف ىنعم ريغل

 ىلا اينم ملعتي نأ دارآ نمل اهيلع ةفوقوملا عضاوملا دحآ نم اهلمح ى ايب
 ٠ اهيف هلثم وه امم هريغ

 اهب هرمم ىلع هيغ اهنم آرتيي نم نع لخدي نأ نم ىرعتي الأ ىسعف
 ء هلثم وهغ ث اذه ىنعملا ىف ههيشآ امو س فالتخالا ىنعم هقيرط ق

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 نم ناك نمل له س عضوم وآ ث ةيرق ف ىصوملا اهدح اذاو : هل تلق

 ٠ عضوم ريغ ىف هآرقيل ائيس اهنم ذخأي نآ امهلهآ

 ٠ هيغ رظناف س كلذ هل سيل هنا ليق دق : لاق

 ء عضوملا وآ ةيرقلا ىلا اهدر مث كلذ لعغ دق ناك ناف : هل تلق
 ؟ اهنامض هيلعأ

 هل جرخم الو 6 ةنومضم هدي ق نوكت اماو ء كلذ ليق ٢ معن : لاق

 ٠ نيملسمل ا ةقث ىل ١ اهنم صلختلا هجو ىلع اهملسي ىتح اهن امت نم

 ح مكاحلا ىل نعم الو ح مكاحلا ىلا 7 ىتح آريب ال : ليقو

 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا ماكح نم لدعلا هنآ الا

 ىلع مكاحلا اهضبت املو ع مكاحلا ىلا اهنم صلخت ناغ : هل تلت
؟ عضوملا اذه ىف ةنامألا ةلزنمب كلذ دعب هدنع نوكتآ ، هيلا اهدر كلذ



 ۔ ١٥٦.

 ٠ كلذ ىلع كلدي ام لوقلا نم ىضم دقو « ىدنع اذكه : لاق

 ىداوو لخنب اهنم آرقب نأ زوجيآ ث ةيدوألا هذهب زاج ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ لئامس

 ةفوقوملا عضاوملا دحآ نم ةلومحم اهب رمي نآ الا كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ىلع اهنم آرقي نم قحلي نأ ىسعف ص اهيف هلثم وه امم هريغ ىلا اميلع

 ىنعم كانه اهب هرم ىف هل زئاجلا هجولا ىلع اهلمحي نم دنع اهرمم

 ٠ فالتخالا

 وأ ؤ هيلع ةفوقوملا عضوملا ريغ ىف اهنم ةءارقلا ىنعمل لمحي نأ امأو

 ةءارذاا ىنعمل رذع الب هيلا اهلوصو دعب هيغ كرتن « اهلمح زاوج ىلع اهنآ

 ٠ ملعآ هللا و ح الف ىنعم ريغل وآ اهنم

 ةدليب نيملسملا نم اهنم ملعتي نمل الثم ىصوملا دح ناف : هل تلق

 ، اهروغث ىف لصو نأ ىلا ے اهرمديل كنض ىلا رابج دصقف ؤ كنض

 ى رخآ ة دلب ىل ١ اهلقنب نأ ةنامألا ىتعمب يبتكلا هذه هديب نمل زوجي له

 : ؟ اهبلع هلوخد دعب

 & اهيلع فوخلا مم ةنامألا ىف كلذ هل زيجي نم لوق ىلع ع معن : لاق

 ٠ ملعآ هلل ١ و 0 رظنل ١ حيحص ف اهل ملسأ ٥آر ١ ذا

نوكيأ ، تقرسغ ث قيرطلا ضعب ف راص ىلأ اهلمح نا :: هل تلت



١٥٧ 

 ىف اهل هلمح نيب اذه لثم ىف قرف لهو ع ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع نماض

 اهيغ ةفوقوملا ةيرقلا روغث ىف رابجلا نوكي نآ نيب لهو ص نامألاو فوخلا

 ؟ اهسفن ةيرقلا ف نوكي نأ نيبو بتكلا

 ناك اذاف ، اهيلع فوخلا عم اهيغ كلذ هل زاجأ نم لوق ىلعف : لا

 مزال ف رصقي ملو س عساولا هجولا ىلع اهب جورخلاو س كلذل اهل هلمح

 ح ةنامألا ف نيملسملا لوق نم ءاج ام رثكآ ىلع س هيلع نامض الغ اهظفح

 هل زوجي ال اهيلع نمألا عم هناف ، حضاو نمألاو فوخلا نيب قرفلاو

 ٠ اهيغ كلذ

 رابجلا ناك ناغ ى كلذ ىف رظنلا ةغاخملا لجآ نم اهلحم دارأ نم ىلعو

 نمؤي الف كلذ عمو ث اهلوخد هنم نمؤي ال دلبلا روغث نم ءىش ف هلوخد ىلع
 .روغث ءىش ى هلوخد ىلع اذه ناك اذاو \ فوخ عضوم وهف ء اهيلع

 افوخ د سشال كلذ ىلع هيغ ىه ىذلا دلبلا سفن هلوخد عم فيكف ث دلباا

 ٠ اخفوخم اهيلع ناك اذا

 زوجي الو س نمآ عضوم وهغ ث رظنلا حيحص ىف اهيلع نمؤي مادامو

 نآ ىسعغ اهلمح فو اهكرت ق اهيلع فاخي كلذ مم ناك ناو كلذ هل

 ٠ امهنم اهب ىلوألا وه اهتمالس ىلا ىجرأ وه ام نوكي

ناك ناو ع زاج رظنلا ف ملسألا وه اهب جورخلاو اهلمح ناك ناغ



_ ,١٥٨ 

 هل زجي مل ءاوس اناك وأ 0 اهي جورخل ا اهلمح نم اهل ةمالس ىیجرآ اهكرتت

 اهجرخيف ث اهيع ةفاخملا ىنعمل اهلمحب نآ هل زوجي ال هنأل ث اهكرت الا

 . اهلثم وآ اهنم دشأ ىه ةفاخم ىلا

 ن امضلافغ \ اهظفح ق رصق ن ١ و 4 هنامض ىل ١ لبمت ىسفنف كعف ن اغ

 ٠ ملعأ هللاو ، لاح ىلع هيلع

 كنض رابجلا برحف ، ىراحص ق راص نآ ىلا اهلمح ناف : هل تلت

 اهب آراغ رحبلا بتكلا هذهب بكرب نآ وه ث راحص ادصاق كنم جرخو

 هذه ىلع رحبلاو ربلا ف اهنم آرتني نآ هل زوجي لهو ؟ ال مآ رابجلا نم

 هلمجو س نامألاو فوخلا قيرط ىف ربلا ىف اهل هلمح نيب قرف لهو ث ةفصلا

 ؟ ال مآ رحبلا رطخ ف اهل

 وجرأف ث اهيلع ةفاخملا عونتو نم هذه ىلع اهب رحبلا هبوكر امآ : لان

 ىجرأ هآر اذاف ، حالصلا رظن ىلعو ع فالتخالا ىنعم هلخدي امم هنأ

 ةدشل ;ربلا قبرط ىف اهل هلمح نم آرطخ لقأو . راحص ق اهكرت نم اهتمالسل

 ٠ هبلع هم سأب ال نأ وجرأغ هتفاخم

 اهزاوجب ليق ولخ ، اهب هل جورخلا زاوج ىلع اهنم ةءارقلا امأو
 نيملسملا نع رثلا ىفو ٠ لاح ىلع باوصلا نم ىأرلا ف هجورخب لقأ مل

٠ ملعأ هللاو ، منملا ىلع لدي ام



_ :١٥٩ 

 تقرغف ، اهيف ةفوقوملا ةدلبلا ىلا اهدرخ تاكرحلا تنكس ناخ : هل تلق
 ؟ ال مأ نامض همزلي له ربلا ف تتنرس وآ 0 رحبلا ق

 نكي ملو 1 عساولا هجولا ىلع اهل ٥هدرو اهب هجورخ ناك اذاف : لاتق

 لوت ىلع هيلع ن امض ال نأ وجرأف % اهظفح مزال نم ءىش ق ريصخن هنم

 ٠ كلذ هل زاجأ نم

 اهل هدروأ اهب هجورخ ناك وآ ث اهفلت لاح اهظفح ق رصق ناك ناو

 ق فالتخال ١ ىنعم هتقحليو . اهنامض همزل هل زوجي الام هجو ىلع

 ٠ كلذ ق رظناف ئ ملعآ هللا و ء هل هزاوج ف فلتخي هبيغ ام عضوم

 نآ نم عنمي ال } ةنامأ هريغل هدي ىف نميف هباوج نمو : ةلأسم ده

 نع اهب ىتأي نأ هنكمي ناك دقو ك هريغ ال اهيغ هرمأ نم اذه ىلع تفلتن 3 اهيلع نمؤي ام لاح رحبلا ف هعم اهلمحف هريغ ىلا دلبلا نم اهب جرخي
 ؟ ربلا قيرط

 ٠ ملعأ هللا و > نالوق ملعلا لهأل هنامض ىفف

 : ىحبصلا : ةلأسم وبع

 ؟ مولعم عضوم ى اهلامعتسا ديري نمل ةفوقوم بتك فو

الو ، خسنلاو ءارقفلل هيف تلعج ىذلا عضوملا نع اهلقن زوجي الغ



.١٦٠ 

 ناو ث هدي ىف ةنامأ تناك اهعضوم نم اهذخآ نمو فالتخا كلذ ف ملعأ

 ريغ نم اه ذخآ ناف ، امثآ و ء نماض اهل ناك ، اهعضوم ريغ نع اهلقن

 ه_نم اهضبقب لدع ىلا اهدري نآ ىنبجعيف ءىش اهبصي ملو ع اهعضوم

 ء اهنامض نم جرخيل

 ء لدعلاب ءىزتجي الو ، مكاحلا ىلا اهملسي : لوقلا ضعب فو

 ٠ ملع هللا و اذهب الا اهنامض نم جرخي الو

 ىلع نسحلا ىبآ نع بسحأ : عرشلا نايب بتاك نمو : ةلأسم ده

 : رمع نيبا

 ساهي آروث وآ س دامسلل آرامح وأ ث ابلخم وأ ةاحسم راعتسا لجر ف

 ؟ كلذ ىلع هنيعي نم هيطعي نأ هل له ع كلذ هابسثأو ، هيلع

 ىلا هملسي نأ هل زاج .7 7 ال نمم ريعتسملا ناك نا : لاتقغ

 ء هنذاب الا كلذ هل نكي مل هديب لمعي نمم ناك ناو س هم هل لمعي ةقث

 مضرلا ةاحسم لثم ء هدحو دحاو هي لمعي ال هنآ فراعتلا هيلع عقو ام الا

 ٠ ملعآ هللا و ك كلذ هايىشآو مرصلا ةاحسمو

 ٠ عرشلا نايب يباتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا ة ةلاسم ودب

 نا : هل لاقو ع اهب رفحيل ةاحسم وآ اهبكريل ةباد الجر راعآ نمو

؟ تفغلتف اهنامض كيلعغ تفلت



_ ١٦١ 

 مزمي ال :: لوقو ع ةاحسملاو ةبادلا ةميق ريعتسملا مزلي : لوقغ

 ٠ لوقلا رثكآ ىف هراعتسا اميف ادمعتي مل اذا نامض ريعتسملا

 ء ةيلصألا ماكحألا فالخ ةلخدملا طورشلا نولطيي نيملسملا رثكأ نأل

 ىدعت الو “ هراعتسا ام عيضي مل اذا ريعتسملا ىلع نامض ال ماكحألا ق نفل

 ٠ ملعأ هللا و ك هيغ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 بهذغخ ح اهل ةنبال ىلحلا كلذ تلعجف ث موق نم يلح تراعتسا ةآرما

 اهنأ تجتحاو ص ىتنبال ىلحلا تلعجو س ترعتسا ىنآ ترقأو ث ىلحلا

 تررقأ دق : لاقو ىلحلا بحاص اهركنأف ث اهتنبال هلعجتل هتراعتسا امنا

 ؟ بهذو كتنبا ىلع يلح تلعج كنأب

 اهدنع نوكي نآ الا ع اهتنبا ىلع تلعج امل ةنماض اهنأ ىرأ ىذلاغ

 ىلع تماقآ ناو 0 اهتنبا ىلع هلعجت اهنآ مهملع هتراعتسا موي اهنآ ملعي نم

 ٠ نامضل ١ نم تك رم دقف ؤ ةنيب كلذ

 : ةيراجلل هلعجت اهنأ مهتملعأ ام اهراعآ ىذلا فلحتساف تزجعأ ناو

 اهراعآ ىذلا فلحتساغ ث اوفلحي نآ اوهرك ناو ث مهل اهمرغغ اوفلح ناغ

ا ١٣ ج. نئ ١ زخل ا۔ ١ م (



 ۔=س-ح | ٢ ٦ ١ , ۔-س-

 نأ اوهرك ناو ث مهل اهمرغف اوفلح ناغ ڵ ةيراجلل هلعجت اهنآ مهتملعأ ام

 ٠ اهآربأو اهفلحتسامف اهفلحي

 ئ اهتنبال هتلعتل موق نم ًايلح تراعنتسا ةآرما ق لدو : ةلأسم وج

 ؟ فلتف ح اهريغل هنتلعغخ

 طرتشي مل ن را و ؤ اهتنبال هقلعت اهنآ طرتشت مل ناو س كلذل ةنماض اهنا

 ٠ فلت اذا هيغ اهيلع نامض الغ ، هنامض الو ، هدر اهيلع

 عاض :وآ ‘ اهتنبا ق هقلعت نأ تطرش دقو ‘ اهتنبا نم فلت اذا كلذكو

 ء هيلع فاخي اميف هتلعج نوكي نآ الا ث هيف اهيلع نامض الغ ءىش هنم
 اهتفخو ث اهلزلز نم ىلحلا قلعت نأ اهل حلصي ال عضوم ى اهتنبا تناك اذا

 ٠ اهلخادم ء وس نم وأ

 : ةيراعلا ىف فلتخا دق معن : لاق : هريغ نمو

 ةبراع هامسو 6 ءايشألا نم ائيش لجر راعتسا اذا : لاق نم لاقف

 نأ الا هبلع نامض الغ فلت ناف ، هلثم هب لمعتسي ام لئمب هلمعتسا

 ٠ هلئم هب لمعنسب ال امي هلمعتسي :وآ فلت ىلع هلمحي وآ 6 هيح اص رمآ ف اخي

 هل لقي مل ن ناو { هب لمعب ام لاملا برل ىمسي ىتح : لاق نم لاقو

 لمتحب هنأل 6 نمض هلمعتسا ناغ > هلمعتسي ن رآ زوجي الف هلمعتسي نآ

٠ هلمعتسي الو ك هايا ه ريعي نأ



_ -١٦٣ _ 

 ىأرب الا ةنامأ تناك اذا لمعتست ال ةنامألاغ ، ةنامأ هامس اذا امو

 نامض ال هنأ ءاوس ةيراعلاو ةنامألاو افالتخا كلذ ف ملعن الو ع اهبحاص

 ٠ اهبحاص ىلع

 « امهبر نذاب الا هدب ىف امه نم اهلمعتسي ال ةنامألاو ةعيدولا كلذكو

 ٠ فالتخالاب لوقلا اهبخ ىضم دق ةيراعلا و

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيسلا نع : ةلاسم ه

 له سانلا نم دحآ نم هراعتسا وأ ةنامأ باتك هدنع نمع لئسو

 باتكلا هدنع نم اذا نينومأملا ناوخالا نم آدحأ هريعي نأ هل زوجي

 كلذكو ، كلذ .هل زوجي ال مآ ء باتكلا هنل ىذلا ىلع ةلالد هل تسيل

 ؟ اروجأم كلذ انتفآ ، ضوبتم نهر كلذ هدنع ناك اذا

 هل زئاجخ كلذك ناك اذاو ، هلهأ هعنم زوجي ال ملعلا نا : باوجلا --

 مل ولو ، مكحلا رهاظ ف كلذل لهآ وه نم هنم رقيو ع هايا هزيعب نأ

 برل نماض وهف هايا هراعآ نم ىلع باتكلا فلت اذا نكل ء هبحاص ضري

 هضبق ىذلا ريغل هنأ ملعي ناك اذا رخآلا كلذو ء هرمأب نكي مل اذا. باتكلا

اذأ ىعم كلذكو ث هيلع فلت اذا هنامض هيلعف هرمأ ريغب هنأ ملعيو ث هايا



_ ١٦٤ 

 هنامض هيلعف ، الوأ هاضريو هايا هضبق هنآ ملعي مل ولو ث .هريغل هنآ ملع

 ٠ كلذ ىف رظنيو ث هرمأب ناك اذا ام فالخب فلت اذا

 نملامعتسا زوجي ال ىتلا تاكولمملا نم هريغك وه سيل ملعلا ناف
 طسب ةرثك نم نهب هلعغ ىف ىلابي ال نمم ناك نا امآو س نهبابرأ اضرب الا

 نسحأخلاغ ، ةرامجلاو ساطرقلاو دلجلاب لخلخي امم كلذ ريغو س نيتفدلا

 . ملعأ هللاو ، سايقلا اذه ىلعو ك هبابرأ نذا ريغب ىطعي الا

 ىذلا عم اهريغ وأ ةبادلا در اذا ريعتسملا ف ليقو : ةلاسم ه

 اهدر نا كلذكو ث هيلع نامض الف تعاضف ، اهبحاص دنع نم هيلا اهب ءاج

 ٭ ن رمض تفلتف هلف ني ذه ريغ مم اه در ن ١ و 4 ةقث عم

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 نذا ريغب رخآ الجر اهراع ناغ ، لجر نم ةيراع لجر راعتسا اذاو

 ؟ امهنم نم ىلع نامضلا نوكيأ ، اهبحاص

 هراعآ ىذلل تسيل ةيراعلا نآ ملاع ىناثلا ريعتسملا ناك نا : لاق

 ٠ ملعآ هللاو . تفلت اذا هراعآ نم

 وه لمعب الو ء هل لمعي نمم ريبعتسل ١ ناك اذا : هنمو : ةلأسم وه

ةفصلا هذه ىلع ريعتسملا ىلع نامض ال هنأ كلذ ملعي ريعملا ناكو ع هديب



 س ©١٦.

 ىلع مهيديأ نم باغ اذا « تاقث ريغ وآ تاقث ءارجألا ناك كل اهتفصو ىتلا

 ٠ ملعآ هللا و { مهنم عييضت ريغ

 عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ه

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق كلذب ةبجوملا ةنسلاب تتبث ةيدهلاو

 ةيدهلا ناو « ةدوملا تبثتو ةميخلا بهذت ةيدهلا ناو اوباحت اوداهت »

 ، ةيادهلا لبق لبت ملسو هيلغ هق ىلض هللا لوسر ناو ع رصبلاو عمسلا بلجت

 ۔ ىشاجنلا ىلا .ىدهآ آضيآ هنآو ص مارح هل ةقدصلاو الالح هل تناكو

 ٠ .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةيدهلا تعجرو تام دتو

 عفا د وأ ناطلسلل هلام نم ىدهأ نمو : هنمو : ةلأسم هب

 ةفاخم مه اطعأ نمو كلذ هل زئاجغ هنغ مهنكوش رسكو هلامب مهرش

 ٠ هيلع مثا الو ، هل زئاجف مهرش

 دنع نم تلصخغ ةيده لك نأ هلدوآنو ربخل ١ ق ١ وفلتخ ١ و : ةلأسم .

 تام اذا : موق لاقو ، هتثرول ىهف تام ناو ، هيلا ىدهملل ىهف ىدهملا

 : اهلوصف ق اوفلتخاو .| در ىغ

 : نورخآ لاقو ، ىطعآ نم دي نم اهجورخو اهلوصغ : موق لاقغ

 ه هلوسر ضيق وأ هضعق اهل وصغخ نأ هيشألا و & اه ايا ىطعم ١ ضيق اهلوصف

٠ لمعلا هبلع ىذلاو ء لوقلا وه اذه : رظانلا لاق



_ .١٦٦ . 

 نأ لبق هيلا ىدهملا تامغ ةيده لجر ىلا ىدهأ نمو : ةئاأسم دهي
 ؟ اهضبتي

 ٠ هيلا اهدرب ىتح اهل لمتحملا نامض ق ىهو اهادهأ ىذلل اهناف

 نم ىنغ ىلا نيملسملا نم ريقف ىدهأ ناف : هل تلق : ةلآسم 3

 . '؟ هنم اهلبقي نأ هل زوجي له ح ةيده نيملسمل ا

 ٠ ةأخاكملا ىلع هزاجآ نم كلذ زاجأ دق هنا ىعمغ : لاق

 كلذ نأ ىدنع كلذو ةأآخاكملا ليبس ىلع الا هوركم كلذ نآ بسحأو

 َ ءاينغألل ريقفلا ةيده نوكت ال داك نوكب نم ىنعآ & هي عافتنالا ريقغلل لالح

 ةيبطب وآ ىضم اميف فراعتلاب كلذ امهنيب حصي نأ الا ةآخاكملل اضرعت الا

 ٠ ربلاو هللا هجو الا ديرب ال هنأل 6 سفنلا

 ٠ مهلاومأب ىلوآ ىنغلاو ريتفملا نأل ك هللا ءاسث نا كلذ هعسي الآ وجرأف

 ملو ث ةيذه نيملسملا نم ىنغ ىلا ريقغ ىدهأ نا تيآرأ : هل تلق

 هيلع انيد ريقفلا ةيده ىنغلا ىلع نوكي له ، فراعتلاب كلذ ف امهنيب نكت

 ، هضبقي ملو توملا هرضح نا كلذب ىصويو ث كلذ نم صالخلا همزلب

 ؟ كلذ همزلي ال مأ

 ء ىنغلا ىنعأ ع ريقفلا نم اهلبق نم كلذ نم مزلأ دق اضعب نا ىعم : لاق
.۔. ٠ . ةافاكم بلطم ف فراعتلا ليبس ىلع تناكو



_ .١٦٧ 

 & اهدر ءانش ناو ‘ اهيلع هأفاكو اهلبق ءاش نا رايخلاب لانت نم لاقف ‘
 { قلخلا سنج ى اهيلع ةافاكملاو ، اهلوبق لوبقملا مزل اضعب نآ بحاو

 . مزاللا ىف سيلو

 امكح اهيلع ةآفاكمل ا بجوي ملو 6 همرحي ملو كاذ ه رك اضعب نأ بسحأو

 ناف ء كلذ نبح ق ء ةآخاكملا .بلط ق هرهظي بيس مث نكم مل الل اياجتسا الا

 :٠ هيلع هأغاكي نآ هلبق هنأل ى هل مزال هنأ ىدنعف كلذ ناك.

 ٠ عرشلا نايبب باتك نم ىذلا ىضقن ةنا

 لومت ىلع ناسحالاب ةفاكملا موزل فو : ناديبع نبا : ةلأسم و

 ىف كلذ مأ ، تاخايضلاو اياطعلاو تايدهلا ىف وهأ س ةمزال اهلعج نم

 ؟ ةصاخلا اياديلا

 ىف كلذ نأ ةمزال اهلعج نم لوق ىلع ناسحالاب ةأفاكملا موزل امأ : لات

 لب ، اهريغ الو تاغايضلا ىف تآغاكملا موزل ملعأ ملو ، ةصاخ ةيدملا

 ةصاخو فالتخا ةيدهلا ىف ةأفاكملا موزل ف نيملسملا راثآ نم هظغحأ ىذلا

 : ىنغلل ريقفلا ةيده ق

 ءىفاكي ىنغلا نا : لوقو ع نيقغملا ىفاكي نآ ىنغلا مزلي هنا : لوق

. ملعآ هللا و . كلذ هيلع مزالب سيلو ح قلخلا نسح ىلع ريقفلا



_ ,١٦٨ 

 نسحأو 6 ساانلا نم دحا وو وه رفاس نميغو : هنم : ةلآسم وبع

 عيبو ، هئام بيرقتو ، هماعط ضعب ةيوست ف لخنشلا ضعب ةيافكب هيلا

 هل مزلأ ئ كلذ ريغو 4 هجئاوح نم دارأ ام ه٥هءارشو هعيم دا رآ ام

 ؟ ال مآ ايادهلا ىف اهموزل لثم ةأغاكملا

 ناو ، هذه كتفص ىلع ايادهلا لثم ةافاكلا هل همزلت ال : لاق

 نم ىدنع نسح كلذق س كل هتفصو ام لجأل آئيسث هيطعيو عوطتي نآ دارأ

 ٠ ملعأ هللاو ، بوجولا و موزللا قيرط نم ال ع ناسحالاو ربلا قيرط

 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلاسم ده

 ةدايز عم اهنمثب هاغاكو ، هيلا ىدهملا اهعابخ ةيده هيلا ىدهأ نميغ
 هعجرم وه امم وآ ، ةاكزلا نم همزلي ام لبق نم كلذ ىلع مهاردلا ضعب

 كلذ هاطعأ نيح هل نيي ملو ث آريقغ ىدهملا ناك اذا ، هدي ىلع ءارقفلل

 هابا هاطعآ امناو ، هرقف لجأل اذهو ، هل ةأفاكم هدنع نم اذه نأ

 ؟ كلذ هيلع قيضيأ ء ةدحاو ةلمج

 ٠ ملع هللاو ، ٥ةسأب كلذ ىف هيلع نا ىل نيبي ال : لاق

 : نافلخ نم انهم ديسلا نع: ةلأسم دج

 :رئاس نم هريغك وه لي س تنبلا جيوزت ىف بألاك وه سيل .دجلا نا

مكحلا ىغفغ اه راج ىلا راجلا ةجوز ةيده امآو ك جيوزتلا تويب ى ءايلوألا



 س ١٦٨١

 نآ ىسعغخ ةنانئمطالا ف امآو > اهلام نم وأ & اهدنع نم كلذ نأ ىدنع

 ٠ زئاج هيلا ةجاحلا دنع مكحلاب ذخلثلاف س كلذ

 « نوكي ام ريخ هيف ةنانئمطالا دحأب طايتحالاب هنع ءانغتسالا لاح فو

 . ملعأ هقفا

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلاسم ده

 ىلا لزنو 5 ىرقلا ضعب ىلا .رفاس مكاح وآ هيقف وأ لاو لجر فو

 . الجر اذك اذك لاقف هباحصآ نع هلأسو همركأو ئ ةالولا نم دحآ

 زرألا نم هباحصأو انالف مهوطعأ نا ىلاولا مهل رمآو ، اذك اذك باودلاو

 ع لجرلا اذهل ىلاولا نم ماركا هريغ وأ رمتلاو ، اذك مهاردلا نمو ع اذك

 دازلا نم لضف ام ذخأب نأ لجرلا اذهل له ص ةريثك ةلضغ كلذ ىف ناكو

 ؟ عرش هباحصألو هل ما & مهعوجر دعب هل مهاردلا و

 ىمف ث هباحصألو هل اهنأ ىلع ةيطعلا ىطعملا كلذ ضبق نا : لاق

 اذه س هل ليق وآ ، اهنم هباحصآ ىطعي نآ ىلع ضبق ناو ، مهتيب عرش

 . هذخآ هل زئاجف } لضف امم نوجاتحت ام

 هنم ءاىش امو ، وه هل هنأ ىلع ةنانئمطالا ىف ىطعملا اذه ناك ناو

٠ ملعآ هللا و > هذخآ هل زئاجف هريغو دا زآ نم هباحصأ ىطعأ



 _ ١٧٠ ۔

 : دمحم ىبأ عماج نمو : عرشلا نابي باتك نمو : ةلاسم وبع

 وأ ، هسفنل اهلوانت نوكي نأ نم ولخي ال ةطقللا ذخأ ىلا دصاقلاوا
 اهبر نوخيل ال اهذخأ نع الفاغ اهلوانت وأ ، اهبحاصل اهظفحيل اهلوانت
 نم اولخت ال ةطقللا لاوحأ تناك اذاف ، اهكلامل اهذخأ ىف :آبستحم ء اهيف

 اهذخآ ىلا دصت ناك نا ىدنع بجوي رظنلاف ، ةثالثلا هوجولا هذه
 ٠ هلعفو هتيب نم بات وأ ، اهدر ىلع مزع مث ي هسفنل

 ىذلا نامضلاغ ، هيف هيدعتب هريغ لام هذخأ لاح ىف نامضلا هيلعف
 . اهنم اهبحاص ىلا جورخلا الا اهنم هئربت ال اهبرل همزل

 ف اطخلا نأل ّ همزل اضيأ نامضلاغ % اهذخأ ىف الفاغ اهذخأ ناك ناو

 مل اذا هيلع منا ال هنأ وجرأو ء نامضلا بجوب نومضمو { لا ومألا

 ٠ ىدعننلا ىلا دحقم

 هلام ىف ملسملا هيخأل آبستحم اهبر ىلع اهظفحيل اهذخآ ناك نا امأو

 1 ىلعا اونواعتو ( : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ ق ال وآتم هل هلظفحو .

 ىتح هعدت ملسملا هيخآ لام ظفح ىلع ردقت دت نوكي الآو .( ىوقتلاو

 . ه نسحم ء ١ دنيال ١ ق هنأل > هيلع نامض ال هنآ ىدنع اذهغ فلتي

 : ىلاعت هللا لاق ، ةنماض اهل نكي مل انسحم هئادتبا ى ناك. اذاو

، ةفينح ىبأ بحاص نسحلا نب دمحم امآو س ( ليبس نه نينسحملا ىلع ام )



.١٧١ 

 ءاج مث ٤ اهيج اصل اهظفحي هنآ اهذخأ دنع طقنلملا دهشأ اذا : لوقي ناكغ

 . نماض اهل نكي مل اهعايض ىعداخ ث ةنيبلاب وأ ء ةمالعلاب اهبحاص

 انباحصأ قفتاو ، نمضي هنأ ةمصاخملا عم كلذ ىعداف دهشي مل ناو

 ملو ث اهب ةقدصلاب هورمأو ث الوح اهخرع اذا ث ةطقللا طقتلملا نيمضت ىلع

 كلذ ىلع مهتفاوو ث ءارقفلا ىلع اهقترفي نأ دعب نامضلا هنع اوطقسي ,
 ح ىرصبلا ىلع نب نسحملا _ ةخسن فو _ ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا

 ح اهبر فرعي مل اذا ، لوحلا دعب اهب قدصتي نأب اهبحاصل اهظفحب هورمآو

 اذا اهتبلاطم ىف امصخ تقرس نا هولعجي ملو ث اهنامض كلذ مم هومزلآو

 . اهتتراس عم اهدجوأ

 رظنلا هبجوي ىذلاو ء هللا ءاش نا كلذ ف ةجحلا مهل بلطن نحنو

 هبلع بجي ام طقتلا اذا ى طقتللا نأ اهيف ىرايتخا نم هركذ مدقت ام ىدنع

 ح هغرعي نا ىلع مزاع وهو ث هتفرعم ىلا لصوي فصوي فرعي امم هفيرعت

 تناك هتايح ريغب هنم عاضو ث هبحاصل هظفحو ث هيغ هثلا قحب موقيو
 ح دمتعي ملو ، هيغ دمعتي مل هنأل ث انماض اهل نكي مل ، هنم _ ةخسن _ هعم .

 ٠ هيلع ظفحلاو ملسمل ١ هيخأ تثبع ظفح نم 1 هرمأ ام .لعف امنا و ,

 نسحلا امأو ، اهل فيرعتلا نم ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا هرمأ امو

 هنع لقني ملو ث اهبحاصل اهايا هنيمضتو هبهذم ركذ انمدق دقف ىرصبلا

٠ دعنم ريغ الو انىدعتم اه ذخأ اذا انملع اميف



_ ,١٧٧٣: 

 ذخآلا اهذخأ اذا ةطقللا نأ ىدنع بجوت ةجحلاو : باتكلا نمو

 ٠ هيح اص

 همزلي مل هظفح ىلع نودقي مهو ك نيملسملا ىنارهظ نيب : عماجلا فو
 ، اهبحاض ةغرعم نم هسايا دعب ءارقفلا ىلع اهب قدصتي مل اذا نامضلا

 ٠ ( ليبس نم نيملسملا ىلع ام ) : لجو زغ هللا لاق

 همزلي مل هظفح ىلع نودقي مهو ، نيملسملا ىنارهظ نيب : عماجلا فو
 ، اهبحاص ةفرعم نم هسابا دعب ءارقفلا ىلع اهب قدصتي مل اذا نامضلا

 ( . ( ليبس نم نيملسملا ىلع ام ) : لجو زع هللا لات

 « اهذخأ ىلا دصق اذا طقتللا نأ هراتخآ ىذنلأو : باتكلا نهو

 وهف « اهلكأيلق آريغغ ناكو ى اهيف دعتم ريغ ث هيلع اهظفح ى اهبرمل ابستحم

 تناكو .0:اهتغرعم ىلا لصوي امم تناك اذا ، ةنس اهايا هفيرعت دعب اهب قحأ

 ىلغ ةدملا دغب :اهب قدصت اينغ ناك ناف ى ةدملا كلت ىلا ىقبي امم

 نآ الا آريقغ وأ اينغ ناك طقتلا ىلع اهتميقب عجرب كلام اهل حص نا و

٠ رجألا اهبر راتخي



 س ١٧٣.

 بتري نآ دعب هيلع نامضلا بوجوب متمكح ممل : لئاق لانق ناغ

 ؟ اهنم دنمذ

 ىف الالح الام كلم نمل مكح امك ، هيلع عوجرلاب هل انمكح امنا : هل ليق

 اميف ايصاع نوكي الد ، قجتسم كلذ دعب هقحتسي مث ع هنم قفنيو هلكأي رهاظلا
 ٤ آتقو دحاول هلحي ىلاعتو كرابت هللا لام وه و ؤ كردلا ليق هلعغ نم مد غن

 ٠ ىدعتلا قيرط نم ىدحعتلا ريغب همزلي دق نامضلاو 0 انقو هيلع همرحي

 ةرمتب رم اذا ناك _ هدهز عم _ رمع نبا نأ ىور دقو : باتكلا نمو

 دجو نم : لاق هنا هنع ةياورلاف ، سابع نبا امآو ع اهلكآو اهطقتلا ةطناس

 رئاس نم ءىش وأ ، اصعلا وأ نيلعنلاو طوسلاك هب مفتنيلف ع عاتملا طقس نم

 ناو : سابع نبا لاقو ك انياحصأ نم ريثك كلذ زاوجب لاق دقو ث عاتملا
 ٠ ملعأ هللاو ، هنع ةياورلا ضعب ف كلذك ، هيلا هدرو ، هبحاص هيلا عجر

 ىآرغ س قرطلا ضعب ىف لجر هعم ناك زمع نب هللا دبع نأ ىورو

 : لاتو هده رمع نبا برضف > هذخأيل هدي دمف اطقاس آرانيد هيحابص

 ٠ هذخآ نع هاهنو هاياو كلام

٠ ةطقللا ذخآ هركي ناك هنأ هنع ةياورلاف ديز نم رباج امأو



_ ١٧٤٩ 

 رفعج نيب دمحم رياج ىبأ بانك نمو: ةلأسم وبع :

 . املاس اهنم ناك دقفو 6 ةطلاغمو اهذخآ نم ة وفهف ةطقللا ذخأ امأو

 ٠ ء ارلا بلطي نأ هيلعو 6 ام رغ اهل هذخأب راصق

 عجرب ال هيحاص نأ لدنسبو ح فرعم ال ىذلا ءىشلا و ىصعلا لثم امأف

 ٠ هذخأب سأب الغ 6 هيلا

 نم هعفد وأ هذخأ ناغ 6 هبلط ق هيلا هيحاص عجري ىذلا لثم امآو

 ٠ همزل دقف هعضوم

 مث ، مخار اهعفر اذا ةطقللا _ هلعل _ طقاللا ىف تفرع : هريغ نمو

 غ اهنامض همزلي ضعبغ : افالتخا اهذخآبغ ادحأ اهيلع لدي ملو اهعضو

 ٠ كلذ ى نامض همزلي مل نم مهنمو

 ءىش نوكي نآ الا همزلي مل هعفري ملو هسم ناو : باتكلا نمو

 هناغ س كلذ وحن وأ س هيلع دعق ريصح لثم هل لامعتسا وه هضبق

 ىتح اهيلا رظنلا دحأ وأ ك اهيلع لدو ث هريغ ةطقنلاب ملعأ ناو ث همزلي

 . اضيأ همزلت اهنا ليق دقخ ، اهذخاغ هريغ اهرصبآ

 ، فيرعتلا دعب ءارقفلا ىلع ةطقللا قرغ ىذلا امأو :: ةلأسم وه

؟ ةافولا هترضح مث



_ :١٧٥ 

 هيلع ةيصو ال : ليقو ك هب ررارقالاو كلذب ةيصولا هيلع ليت دنف
 اهقرغي وآ اهلهأ ىلا اهملسيل ث باستحا اهذخأ ناك نا بحأ انأو ، كلذ ىف

 ةيصو الو هيلع نامض ال ، ةنسلا هب تءاج ام ىلع مهدجي مل نا ءارقفلا ىلع

 ٠ ليبسلا اذه ىلع

 اهترغو مدن مث ءڵ هسفنل اهذخأي نآ ىلا لهاجت وآ لهجب اهذخأ ناو

 ةقرفتلا عم ةيصولاو ث نامضلا هجولا اذه ىلع همزلي هنآ ءارقفلا ىلع

 ٠ باوصلاو قحلا قفاو ام الا ىلوق نم ذخأت الو ء كا تفصو ام ريدن

 : ديعس وبآ لاقو : ةلأسم وج

 هجو ىآ ىلع نماض طقاللا نا : ضعب لاتف : ةطتللا ق ىدنع فلتخا

 ٠ اهذفنى رآ لمق تعاض اذا اهذخأ
. 9 

 0 تعاضف اهل باستحالا هجو ىلع اهذخأ نا هنا : ضعب لاتو

 ء نامضلا هيلعف

 ىلع اذه نآ ىدنعو ع لاح ىلع هيلع نامض ال هنا : لاق نم لاتو

 ٠ كلذ هل زوجي ال نمم وهو ةطقل ىه ذا ىدنع اذهو س قالطالا

 قدصتيو اهعيبي هنا ةطقللا ق ليق ام رثكأ نا هنعو : ةلأسم و

٠ ءارقفلا ىلع اهنمئب



_ .١٧٦ 

 ؟ ءادن ريغب وآ ءادنب اهعيبي نآ هل زوجيغ : هل ليق

 ال ١ نوكي الغ ئ هعيبي هيلع بجو هريغل ن اك ام هنا ليق هن ١ ىعم : ل اقت

 ٠ ساانلا ةعمجم ىفف ءادن نكب مل ناو > ءا دن ناك ! ذا ءا دنلاي

 ؟ كلذ تفرع اذا اهنيعي اه ذخأي نآ هل زوجيفأ : هل ليق

 قرفيو اهعيبب هنأ تفرع ام رثكأو ، كلذ ىف فلتخي هنا ىعم : لاق
 . اني

 مهاردلا و ريناندلا لثم اعقاو ءىشلا ىرب لجرلا نعو : ةلأسم وبع

 ؟ هل لضفآ كلذ كرت مأ ء لضفأ كلذل هذخأف ، ةلاضلا باودلا وآ ، اهريغ وآ

 ٠ لضفآ هذخآ نا : ليقو ، لضفأ هكرت نا ليق دق هنآ ىمعف

 ىف ىتلا قيرطلا نم ةطقللا طقلي ىذلا ىف تركذو : ةلأسم ده

 0 خسرف وأ ، نيخسرفلا وآ خسرفلا ريسم ىلع ىرقلا نيب ايمف ىراحصلا

 . رثكأ وأ لقأ وآ ةثالث

 ؟ ةطقلملا هذه فرعت وأ قرفت نيآ : تلت

 ىلا ءايحألا رقآ وأ ث اهيلا ىرقلا برقأ ىف فرعت وآ قرفت ليق دق
٠ عضوملا كلذ



 ة ٦٢٧٧

 ةقرخلاو ليحلاو ىصعلا لثم شانلا نم طقسب ام نعو : ةلأسم وج

 ؟ اذه هابشوآ طيخلاو

 ح هلهأ فرعي ال ناك اذا زياج كلذ نأ مهرد ةميق ىلا : لان نم لاق دت

 عافتنالاب سأب الغ ع هبحاص هيلا عجري ال امم وهو اهبحاص فرع نا كلذكو

 اذا ، ىرقلا نم ةزرابلا قرطلا هذه لثم رافقلا ىف ناك اذا اذه امناو ح هب

 ٠ مهفرعي مل وآ اهلهآ فرع ناك

 لقأ وأ مهرد ىوسي امم ناك اذا دلبلا ف اذه اظاس ناك اذا امأو

 هيلا الام : لاق نم لاتقو ئ هذخأ زوجم ال ١ ذهغ دلبلا ق هيحاصو رثكآ وآ

 ٠ هب عفتناو هطقل نمل زئاج كلذ نا هلهآ

 اذا ةلبنسلاو ةرمتلا لثم ةطقللا ذخآ نمل اوزاجأ دو : ةلاسم هه

 هب عافتنالاو هذخأب سأب الف 3 دللا ق هلهآ هيلا عجرب ال امم تطقس

 ٠ هطقل نم

 : دربعس :ويآ لاق : ةلأسم وبع

 ةحابالا ىلع هذخأ زوجي هنأ س زوافملا ىف كورتملا ف اندجو ام رثكأ

 نب دمحم نب رمع ىورو ع هلثم ىلا مجري ال ناك اذا مهرد ةميق ىلا

 ةميق ىلا : لاق هنآ ، هللا همحر ، ىراوحلا ىبأ نع ىور نمع ع مسقلا

 ٠ مهرد فصن

( ١٣ ج نئازخلا _ ١٦ م )
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 ؛ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا: ةلأسم د

 مدن مث ى هسفنل اهذخأ اهل ىدعتلا هجو ىلع ةطقللا ذخأ نمو

 ىصوي نأ هيلعآ ص اهبر ةفرعم نم سئي نآ دعب ءارقفلا ىلع اهترفو

 ؟ ال مآ اهب

 ٠ ملع هل او ء اهب يجوي نآ ىنبجعبو ٠ فالتخا كلذ ق : باوجلا

 : ىصورخلا نامين ىبآ خيبشلا نب رصان ملاعلا جيبلا نمع ; ةلأبمبسم وده

 كلذ دعب مث ، اهلهأ نع اهرتسو اهذخآ ىونو طقتلا اذا ريقفلا فو

 سئب اذا اه ذخأ هل زوجي ئ همزلي امع لأسب راصو ئ هلل ١ ىل ١ ب ات

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهبر ةخرعم نم

 ؛ اهبر ةغرعم نم سيو ص هب رومأملا هجولاب اهغرع اذا : باوجلا

 ىف طقسي بطر لثم ، اهب اوملع ولو ت اهلهآ اهبلطي ال امم ىه نكت ملو

 ملع ول هنأ مولعملا نمو ث زيفق ىف وآ ةرامح وآ لمج ىلع ةلومح نم قيرطلا

 ٠ هطقلي عجر امل هبر هب

 اهنا : ليق س هير فرعي ال ىذلا ةلمج نم ىهف لثملا اذهب نكب مل ناف

 اهل حص ن ا اهي ىصويو © لوقلا اذه ىلع اهذخآ هل زوجيغ ريتفلل

. تفلت نا مرغملا وآ رجألا نيب ريخ ، بر



_ .١٧٩ 

 لام تيبل ىه ليقو ع نيملسملا لام تيب ىف ىغ ةنامأ ىه : ليقو
 لمعلاو ح رهشآ لوألا و آديأ اهي عفتني ال ىرشح : ليقو .1 : آ

 ٠ ملعأ هللا و 6 رثكأ هر

 : ىنايسبلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبآ نع : ةلأسم دهج

 هتيطعأ هب ىناتأو هطل نم : لانف رانب هبل بهذ لجر نع هتلأسو

 ؟ ال مأ ىلاعت هللا دنع لالح وهو هطقل نمل اذه تبثيآ ، مهارد ةسمخ

 « اهي اودش نآ ةطقللا ءادآ هيلع نأل ى هطقل نمل كلذ تيثي ال : لاق

 ٠ هيلع ءا رك ذخآ هل زوجب الو . اهيرل اهظفحيو

 ىلع الا دودحم دح ةطقللا فيرعت ف سيل : ليقو : ةلأسم دهب

 ٠ ملعآ هللا و 6 هريغ وآ قوس

 : عرشلا نابييب باتك نمو : ةلاسم دهب

 آدحأ اهيلع لدي ملو اهعضو مث عفار اهعفر اذا ةطقللا ىف هنع تفرعو

 ؟ اهذخأف

 مل نم مهنمو ح اهن امض همزلم ضعي : فالتخ ١ دحأ اهذخأ ىفخ

٠ كلذ ق نامض همزلي



_ .١٨٠ 

 ؟ اهلزبي ملو :اهسم اذا ةطقللا كلذكو : هل تلق .:ةلأسم هج

 نم اهليزب ىنح اهنمضب ال : ليقو 4 اهنمضن خم : ليق هنا ىعم : لانق

 ٠ اهضبتي وآ اهعضوم

 عضوم نم اهلوحغ ، هريغ اهطقل ةطقل هلزنم ىف ناك نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ نمضي له س تفلتف اهفالتا درب ملو ، لزنملا نم عضوم ىلا

 ىعمغ 0 اهفالتا دري ملو تعاض ناغ . هريغ اهل نماضلا نا ىعم : لاق

 . نامضلا همزلي ال : لاق نم لاقغ : كلذ ىف فلتخي هنآ

 : ديعس وبآ لات : ةلأسم وبع

 هكرت نا : لاق نم لاق هنأ اعئاض ةطقللا ليبس ىلع دوجوملا لاملا ف

 هذخأ هيلع نا : لاق نم لاقو \ لضفأ هذخآ نا :: لاق نم لاقو ث لضفأ

 هيخأ لام عيضي نأ هل سيلف ٠ ملسمل نوكي نآ اما هربيبسغفتو ڵ& ريسفت

 ٠ هظفح ىلع ردق اذا ملسملا

 نأ ام او ى ةمذ هل نأل % هعيضي نأ هل سيلف ئ ىمخل نوكي نأ اماو

 اذهو ". هللا لام عضي ثبح هعضي ىنح هظفح هيلع بجيغ هللا لام نوكي

٨ هلوق نم ىنعمل ٠



.. ١٨١ 

 ىلا ضما : لوقي افتاه .ناك مونلا ف ىأر لجر نعو : ةلاسم ده

 هناف ، ضرألا تحت ام ضبقاو رفحاو ث نالغ ىنب ضرأ أ ث ىنالغلا لبجلا

 ا ١ .. ؟الام دجوف رفحف { كقزر

 ىتلا بوردلا نيب نوكت ىتلا .بردلا كلذكو ة ةطقللا ةلزنمب وهخ اهنم طقتلا

 نيئاسلاو ح اهنم ىرتشملاو ،. اهيف نوعفارلا اهلخديو ، رجألاب ىركت ال

 . ةطقللا ةلزنمب وهف ث اهنم طقل امو زيلاهدلا هبسثت ىهف ، مهنع

 9 ديعس وبآ لات : ةلأسم وبع

 نمغ ث دؤعقلاو اهيف لوخدلا ةحابم تناك اذا تويبلا نم زيلاهدلا ن

 ىتلا بوردلا نيب نوكت ىتلا بردلا كلذكو ةطقللا ةلزنمب وهف اهنم طقتلا

 نيلئاسلاو اهنم ىرتنشملاو ث اهيف نوعفارلا اهلخديو ڵ رجألاب ىركت ال
 ه ةطقللا ةلزنمب وهف ث اهنم طقل امو زيلاهدلا هبسثت ىهف ث مهنع

 س لوألا ريغ كلذ ىنعم ناك ع نيتكاشلا وآ نيعفارلل حابي ال ناك ناو

 © ناكسلا ةلزنمب نأ رابتعالا :قف جرخ اذا ٤ ئدنعغ هنم طوقلملا ق لوتلا ناكو

 : ةنوكسملا تويبلا نم طوقلا ىف ليق ام لثم لوقلا جرخي هنأ ىعمف

 نكاسم اهنا : .لاق نم.لاقو :ع ةطقللا ةلزنمب .كلذ نا :: لانق نم لاقف ..

د م. ..: !..::. ۔:..-.“}, - ٠:٠٦ :.إ ٠.كلذا كلمي ناك اذا لزنملا



.١٨٢ 

 نسحلا ىبأ نع ةلغنسم دهج :

 انوفدم هدجو لجر ضرآ نم وآ س لجر لزنم نم ائيسش طقل نمعو

 © نايدولا وأ لابجلا وأ مومرلا عضاوم نم دلبلا جراخ نم هطقل وأ ك رهاظ وآ

 ؟ نوكي نملو ؟ هيغ رت ام : تلق مث ، هسضغن

 لجرلا كلذ هنكسي لجر لزنم نم هطقل اذا اماغ ، تفصو ام ىلعف

 ، هسفنل هاعداو هطقل ىنذلا كلذ لثم كلمي نمه وهو ث لزنملا هل ىذلا

 هسفن لاملا بر هعديب مل ناو ث انوفدم ناك وآ ارهاظ ناك ع هب ىلوأ ومخ

 ء ءارقفلل هلعج هتمالعب فرعيب ناف ك ةمالع تناك نا هفرعيو ةطقللا ةلزنمب ناك

 نيب هريخ مكح هل هبجوي كلذ دعب هل حص نا انماض ناكو مهيغ هترفو

 . مرغلاو رجألا

 ةلزنمب وهف ، ةحابم ضرأل رهاظ وهو لجر ضرآ نم طقل نا امآو

 ءاملعلا نع اندجو انآ بسحاف 6 انوغدم ناك ناو ك كلانفصو ام ىلع ةطقللا

 . ضرئلا بحاصل هنا راثآلا ضعب ىف

 ةلزنمب وهف { هسفنل هع دب مل ضرألا بحاص ناك نا : نحن لوقنو

لعفيو ، ةطقللا ةلزنم :وهف قيرطلاو ، نايدولاو لابجلا امآو ث ةطتللا
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 نمم ناكو ث هنسيقف لزنه ىق ةطقللا دنجو ناو ث ةطقللا ىف لعفي ام هيخ

 ٠ هب ىلوأ وهغ كلذ كلمب

 : هللا همحر ]. دمحم ىبأ خيشلا عماج نمو : ةلأسم وج

 طقتلملل نآ ، انباحصآ ضعب كلذ ىلع هتفا وو 0 انيفلاخم ضعب لاق دقو

 هنأل ث هلئات نم طلغ ىدنع اذهو ص هيلع ءىنش الو ، اهتناكم ىلا ةظقللا درب نآ

 6٧ هدنع اهبحاصل تصلخو هديب ف تراص نآ دعب اهل هئاقلاب فلتلل اهضرع

 لتآف ث اهغرعيو اهظفحب هايا هرمآ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فلاخو

 + اهل نماض هنآ هلاوحآ

 ،آدحأ اهيلع لدي ملو اهعضو مث ‘ عفار اهعغر اذا ةطقللا ىف تفرعو

 انامض همزلي مل نم مهنمو 0 اهنامض همزلب ضعبف « افالتخا اهذخآبغ اهعايغ

 ٠ كلذ ىق

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىغئاصملا ديعس نب ملاس خيشلا نع اهنأ وجرأ : ةلأسم ةب

 روتسم نوفدم الام هيغ دجوو & لجر نم نبب ىرتشا لجر فو

 ؟ كلذ ريغ مأ هطقل لاملا اذه مكح نوكيأ ، ءانب هيلع

 متأ اذا ىرتسشثملل هنا لوقو ؤ غئاجلل هنا لوق : فالتخا كلذ ىف : لاق

: فالتخا .اهيغ ةطقللا و 4“ ةطقللا ةلزنم هنا لوقو & هم ىضرو عيبلا عئابلا
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 هل زئاجو ء هريغ نم اهب . قحأ وهغ اريقف ناك ١ ذا طقاللا نا : لوق

 . ايتع كلذب رصي مل ام هتطقلب عفتني نأ

 ىلع اهتميق وأ امنترغيو هتطقنلب عفتني نأ هل زوجي ال هنا : لوقو

 تناك ناو ث آرهىش اهغرعيي نأ هيلعف ة امهرد .ةطقللا ةميق تناك ناف ح ءارقفلا

 آذعاضغ مهارد ةثالث اهتميق تناك ناو ، نيرهش اهفرع نيمهرد اهتميق

 . مهدنع هب.لومعملاو غ نيملسملا لوق رثكأ ىلع ة ةنس اهفرع

 : لوقتو ؤس ترثك وآ تلق مايأ ةثالث فرعت : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ٠ رثكآ لوألا لوقلاو ث نيتنس فرعت لوقو ، ترثك وآ تلق ةنس فرعت

 هنخاص هءاج مشأ نيتس ثالث هفرعف الام طقل حون ابآ نا : ليقو

 0ً ٠ هبدلا هعفدغ

 . ءارقفلا ىلع اهنمث قرفي هناف فيرعتلا دعب ةطقللا طقالملا عاب ناف

 ناف ، نمثلا اهمون هنأ الا ء كلذ هل زئاجخ اهنيعب اهقرفي نآ دارأ نا و

 & مرغلاو زجألا نيب اهبر ريخي ةناغ ث ءارقفلا ىنا اهعفد نآ دعب اهبر حص
 طقاللا قرفملا مزليو ءًكلذ هلف مرغلا راتخا ناو ث كلذ هلغ رجألا راتخا ناغ

 لوق لكو ث :رثكلا:هب ءاج ام ىنلع اهقزغ هنآل ، همزلي ال : لوقو ، نامضلا .

. ... . .“. ‘. مآ هللاو ڵ باوص نيملسملا



 - .)٨؟

 : ناديبع نبا : ةلأسم ده

 ةيدمخم ضرألا قوخ وآ ، هسئارف فأ هنكسي ىذلا هتيب ف ذجو نميفو
 ع هل ام لثم هب فرضتيآ ع هل كلذ نأ ظفحي ملو ، هلثم كلمي نمم اهريغ وأ

 ؟ كلذ ريغ مآ ء ءارقفلا .هيطعي مآ ص هل هنآ هغرعب ملو

 : لوقو ، لوق ىىلع هل زئاجغ هلثم كلمي تبلا بخاص ناك اذا : لاق أ ا

 . هب ذخألا زئاجو ء هب لومعم باوص نيملسملا لوقت لكو ك ءارقفلا هيطعي هنا

 ةلزنمب .نوكتف ث هبلق مهازدلا هذه نم بارتسا ناو : هنع عضوم فوا

 53 5 . .". [ : : . ٠ ٩ ٠ ملعأ هللا و ح ةطغللا

 4 ةينآلا نم ائيش هنيب ق :دخجوؤو نمع . هتلآسو : هنمو . ةلاسم 7 :

 اهكرتو ، تيبلا بحاص اهضبقتننا مث ء اهعضو نم الو ے ىه :نمل فزعي ملو

 . ؟ ال مآ نمضيآ ، اهججي ملو.ع اهظفح نع لفاغتو ، تيبلا ق

 ٠ نافضلا::هضزلنغ :ء نيمألا -رسنغو نيملا هتين لخدي ناك نا : لاق :

 .هيلع نامض الغ ث:نيمألا الا هتني لخدن ال ناك ناو ء ءارقفلل نامضلاو

 ٠ ::: ,.,. ٠ : ع ' ٠٠. ,٨ ة 7 ٠ ملعأ هللاو

 ةمولعم مهارد نيلجر نم :فؤتنسأ الجخ فو : هنمو : ةلاسم ن

 املف ، آئيث هدنع نم اهيغ طلخ نكي ملو ى ةدئاز اهدجو مث ث دارفنالا ىلمع

؟ كلذ مكح فيك ء هبحاص نود هلل اهنأ دحاو لك اهاعدا ةدايزلاب اهملعأ



١٨٦ 

 ناذه قفتا اذاخغ ے ةطقللا ةلزتهحم هدنع نوكت ةدايزلا هذه نا : لاق

 نآ ىلا ةفوقوم ىهف اتفتي مل ناو امهيلا اهعفد ءىش ىلع اهيغ نالجرلا

 ٠ ملعأ هللاو 4 اقفنب

 © هرمآ كلهي نمل انانامأ هيعو هنيب قرس نهيغؤ : هنمو : ةلأسم دهع

 نوكي مآ ح هعسبأ اهمرغ نا و ؟ ال مآ اهم رغ هيلع 1 هرمأ كلمم ال نمل و

 ؟ هلامل اعيبضم

 اهمرغ ناغ % تفلت نا ءش همزلي الف ظفح ف هتنامأ كرت نا : لاتق

 ٠ ملعآ هللاو ، هلام ًاعيضم نوكي الغ اعربت

 5 آرثن هلزنم وأ هلام ىف مه ارد دجو نميفو : هنمو : ةلآنسم و

 ؟ ةغونتوم مآ ء ضرأل ١ بحاصل مآ ء لاملا اتييل مآ 4 اهظقل نمل اهمكح نوكيآ

 ّ ضرألا تحاحتض اهاعةاوو ح ةنوقدم مها ردلا تناك اذا : باوجلا

 ث ءارقفلل اهنا لوق ةطقللا,.و ء ةطقل اهنا : لوقو س هل مهاردلا نا : لوقق

 ٠ “ىلا بحآ لوقلا اذهو ث كلاملا تببل اهنا : لوقو

 ىلع نوكت ةطقل ىهغ ض رثألا ىق ةرهاظ مهارد ةطقللا تناك اذا امآو

 ٠ ملعأ هثنا و ؤ أ ذه ىباتك ق كل هتفصو ام

 ىنلاعسلا دونحنتم نين دهدفحت ني رحاع خيتخلا نع : ةلآل ج

: هلا هضخمخر



١٨٧ 

 ؟ اهزيغو باسشخألا نم رحبلا لحاس نم ائيسث طقل نم نا

 كرتي : لوقؤ ث ةلؤدلا زعل : لؤقو & اريقف ناك اذا هطقل نمل وه : لوق

 . ةلودلا زعل نوكب نآ مهبجعي انخياشم نأ ى دنعو ٧. .وه امك هل احم

 ٠ لعفي مامالا اذكهو

 ١ ذسكه ا ةلودلا زع ق عضوتو 4 ةطقللا ذخؤيو % هانع :ردق طقاللا ىطعي

 ٠ ملعأ هللاو ، اذهم رمآ هنآ ىدنع اميغ

 راسص فيك تفرعبي الؤ ، ونه نمل فرعي ال ءىنش هدي ىف لجر نغو

 ؟ هحنيغ عنض فيك نامضلا هنجو ىلع وأ ؤ ةنامأ هيلا

 ىلع هنا ليقف ء هوجولا نم هجوب ةل نوكي نآ لمتحي مل اذا : كلاق

 ٠ ةطقللا لبيس

 راص فيك فرعب ملو ء نالف دنع نم هبلا راص هنأ تفرع ناغ : تلق

 ؟ انامض وآ ةنامأ هيلا

 هيلا ريصي ال هنأ هلاوحأ بلغأ ف نوكي نآ الا لوألا نوكي نآ رومألا

٠ هدنع نم اكلم الا كلذ لثم



.٨٨\١ 

 . امغيأ فرعب ملو % نيلجر دحأ دنع نم هنأ ملع ن ١ تيآرأ : تلق

 . ؟: آعيمج امهل صالخلا هيلع له

 غ اعيمج امهيلا هملس نيعلا مئاق ناك ناخ هل:ضالخلا ف امآ : لاق

 ة ةميقلاب هيغ مكحي امم ناك نا هتميق فصن امهنم دحاو لكل نمضو
 دحاو لك ىلا ملس .هيلع انومضم فلت دق ناك ناو ، هلثم فصنغ الاو

 .:.+. هتميق:وآ لاثمألا نم ناك ناو.۔ هلثم امهنم

 امهدحأل هنأل ، دحاول الا مكاحلا هيلع مكحي الغ مكحلا ف امأو

 عيمج اخضأ ناو ث هب هل مكح هيلع ةنيبلا امهنم حصآ نمف ث اعيمج امهل ال
 ناو ث .هيلا .ملس .رخآلا فلحو نيميلل .نغ امهدحأ لكن ناو ث امهنيب مس

 ٠ هوجولا هذه دحأ نوكيب نآ .ىلا .افغوقوم هلاحب ناك اعيمج الكن

 وأ امهرد هناكد نم .رجات طاسب نم ذخأ نمع لتسنؤ : ةلأسم ده

 :؟ ةطقللا ةلزنمب كلذ نوكي له س صالخلا دارأ مث ، هوحن

 غ نيرتنملاو نيلخادلل احابم طاسبلا ناك اذأ كلذ ىنتبجعي :: لاق

 ؤهؤ ث هنلا هنم ضلختي نآ مه اردلا نم هنازيم نم دخآ ام ىنبجعيو

 . ٠ كلذ ريغ .ملعي ىتح مكحلا .رهاظ ف نوكي نأ هبشي

 هلزنم ىف دجزؤ لجر نع ء رقنضلا :نم :نازع تلآ :` ةلاسم :
; . : , :: ٠ ٠. ٠ ... . . . ؟ هل اهنأ ملعي 7 مها رد



_ ١٨٨٩ _ 

 ةمسلا ىف .دجو مه ارد عطق نوكب نآ الا ةطقللا ةلزنمب ىه : لاقف

 الف ةريثك مهارد امأف ء مهارد .هنزو دنع هنم طقسمب نأ نكمي امم كلذ وحنو
 ٠ اهذخأيف هل اهنآ اهفرعي نأ الا ، ائيسث اهنم هل ىرأ

 ؟ هدلاو نم هدحو لزنملا ق ناك ناغ : هل تلت

 ٠ ءاوس وه : لات

 مها ردلا نوكتآ 6 ساانلا نم دحآ نم هارتشا ناك ناغ : هل ثلت

 ؟ هارتشا ىذلل

 ٠ ةطقللا ةلزنمب ىهو ث هل ىهف هل اهنأ اهغرع نا : لانت

 وآ ةرهاظ مهاردلا تناك اذه ليق دق معن : لاق : هريغ نمو

 ٠ زنكلا ةلزنمب

 ناو ع اهفرع نا هل ىهف ةرتتسم زنكلا ةلزنمب تناك اذا : لاق نم لاقو

 ٠ ةرجأب ال كلمب لزنملا نكس نكاس رخآل ىهف اهفرعي مل

 تناك اذا امأو ى ةرجأب وأ كلمب لزنملا نكاس رخآل :: نورخآ لاتو

 ةلزنمب هل ىمف ءانب اهيلع ةروتسم رذجلا فو ص نيفدلا ةلزنمب سيل ةرهاظ

. ٠٭ مهريغ .وأ .رخآلا نكاسلا و ء هل ىمغخ اهغرع ناغ ء ةطقللا



_ .١٩٠ 

 اهلثم كلمي نا نكمي امم تناكو ، وج اهغرعي مل اذا : لاق نم لاقو

 ؛ هريغ هنكسي نك رخآ ىلع ناك ص الغ الاو اهذخأ نا هل ىهغ اهاسنيو

 يحأ اهفرع ١لو اهعدي مل ناو ٩ هلل تناك اجاعداو ك اهلثم كلمب نآ نكمي

 ٠ ةطقللا ةلزنمب ىمف

 ،نبرخآ موق ضرآ ى ايداع آزنك دجو لجر نع هتلأسو : ةلأسم د

 ؟ لاملا نوكب نمل

 ` ضرألا بحاصل : لاق

 : لاق نم لاقو ، هياصآو هدجو نمل هنا : لان نم لاق :ا هريغ نمو

 > ةنوصحم ريغ ةح ايم ضرآ تناك نا و ؤ ضرأل ١ بحاصل :وهم نصح ناك نا

 . هباصآ نل وهف

 : راثآلا نم : ةلأسم وع

 ؟ اه وكرتف ةا مهيلع تدعأف 4 رقيو ةاشح مهعم سانآ نعو

 ٠ اهلكف اهذخ : لاق

 نأ اهوبلحي مل نا فاخغ موق ىلا توآ ةلاض ة اث نعو : ةلأسم وع

 ؟ ىرت امغ اهرمأب نومتهيو اهنوظفحي اوناكو ث اهوبلحف نبللا اهب رضي

! ۔' ٠ اهلهأل وهف اهنبلل نم لضف امو ة مهئانع ردقب اهنبل نم مهلكأب



 س ١٦٩١,

 اهذخأف ، اهوكرتغ ةاسث تييعأغ ح امنغ اوتتاسب موق نعو : ةلاسم ده

 ؟ املهآ ءاج مث ؤ هدنع تلسن مث ؤ اهحلصأف لجر

 اهوكرت مهنأل اهيلع قفنأ ام لجرللو & تدلو امو ةاشلا اهلهااغ

 ٠ رارطضالا ىلع

 : اهنتفلا نم هريغو رباج نع دجوي اممو: ةلأسم ده

 ح اهفلع ردقتب اهبلح وآ ث اهفلع ردقب اهبكر ةلاض لجرلا باصأ اذاو

 ءاج ناغ ث اهبحاص نع اهب قدصت فرتعي مل ناغ ، فرتعي نآ ءاجر

 ناك رجألا راتخأ ناف ث اهنمث هيلع درب نآ نيبو س رجألا نيب ريخ اهبحاص

 . +4بپلع در هبيلع دري نآ راتخا ناو ، هل

 : هلامع ىل ا ؤ هلل ا همحر ؤ ب اطخلا نب رمع يتك ليقو : ةلأسم وبع

 ٠ اهل ض رعي الف & ٥ ايمل ا د رت المه جت انت ثفن اكو ح ل ١ وضلل ١ وضرعن ال

 نأ الا نماض اهل وهغ ةلاض ضبق نم : هللا همحر ث عيبرلا لاتو

 . عايض ريغ نم عبس اهلكأي وأ ، تومت

 ح منغلاو رقبلا نم اهريفك سيل لبالا ةلاخ نا : لاقو : ةلاسم ده

 : لاق هنآ لبالا ةلاض ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع س ربخلا ىف ءاج هنأل

 ذخأ اذاف رجشلا لكأتو ءاملا درت اهؤاقتسو اهؤاذح اهعم اهلو كلاه »

٠ ملعأ هللاف هانعام امأو « نامضلا هيلع ناك ريعبلا اذه



_ ١٩٢ 

 لعغ دق هنأل ، ىنع هل نوكي الأ فاخآو ث ئيش هيغ ظفحأ ملو .

 هبشي ال هنأل ء هلمعتسا امل نامضلا همزلي نأ فاخأو ، هل نكي مل ام

 ةلاض ىوأي ىذلا ف اولانت مهنأل ، منغلاو رقبلا لثم باودلا نم هريغ

 . اهنلعيي امل كلذ نوكيو ث اهنابلا هل نوكي نآ : منغلاو رتبلا

 ءاج ام لثمب هيف تأي ملو ، كرتي هنآ ربخلا هيغ ءاج دقغ ريعبلا امأو

 ىلص هنع ىوري اميف منغلا ةلاض ف ليق دقو ث منغلاو رقبلا ةلاض ف

 عضاوملا ىف كلذو « بئذلل وآ كيخأل وأ كل ىه » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 ٠ ىراحصلا لثم ىرقلا نع ةجراخلا

 ىف تعمس امناو ؤ منغلا لثم ةياورلا نم اهيغ عمسأ الف رقبلا امأو

 . اهنع اهمكح جراخو لبالا لثم ىدنع ىه سيل رقبلا نأل ، ةصاخ منغلا

 : هنع هلل أ ىضر 6 دمحم ىبآ خيشلا عماج نمو : ةلأسم ١ وبع

 ىبنلا لاقو ، ( ميظع رجأ هدنع هللاو ةنتخ مكدالوأو مكلاومأ امنا )

 ىلع بجاولاف « مارح مكيلع مكلاومأو مكؤامد » » : ملسو هيلع هلا ىلص

 نوكي نأ ثيح وآ ى مالسالا ىرق نم ةيرق ف كلمت امم ةباد دجوا نم

 هكلمت سانلا ىلع روظحم املثم

اه ذخآ ىلا دصقي الو . اهي ىلاعتو كرامبت هللا ىقتي نآ هيلعغ



١٩٣ 

 اهايا هبنجنو اهظفح ىف هلو ث طايتحالاب اهبحاصل بستحم دصق الا

 ٠ ةلاضلا رمآ ف ديدشتلا ف درو امل اهذخأ نم ىدنع منسآ

 ةلاضلا ىوأب ال «. : لاق هنآ ملسو هيلع هلما ىلص ىبنلا نع ىوريو

 نع فكلا رانلا قرح نمؤملا ةلاض » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو « لاض الا

 ك نالام امهو ئ ةطقللاو ةلاضلا نيي واسي مل مل : لئان لانق ناف

 ؟؛ طقتلي لام ريناندلاو مهاردلا طقتلب لام الا ةلاضلا لهو

 هللا ىلص ىبنلا قرغ دقف ، ناويحلا ىف الا نوكت ال ةلاضلا : هل ليق

 ىف ةلاضلا فرعت ال برعلاو ى مكحلا ىف ةطقللاو ةلاضلا نيب ملسو هيلع

 مالك نم فراعتملا ذا ء ةلاض مسا اهيلع عقي الف ص ريناندلا الو مهاردلا

 تلض : لوقي الو ، ىمنغ تلضو ث ىلبا تلض : لئاق لوقي نآ برعلا

 ٠ ىريناندو ىمهارد

 3 اهذخأ نع ىهنف ث لبالا ةلاض نع ملسو هيلع هللا ىلص لئس دقو
 ٠ ةطقللا مكحو ث ةلاضلا مكح نيب قرغ اذهف س ةطقللا فيرعتب رمأو

 ۔رمآو . ىهنلاب اهذخأ ىلع دعوت ىتلا ةلاضلا نآ ىلع رخآ ليلدو

 ح هنم آرمآ اهفرعب نأب هرمآو ث اهفيرعتب رمآ ىتلا ةطقللا ريغ اهنآ فيرعتب

 ٠ ناويحلل صاخ مسا ةلاضلا و ك اهليوأت نأم

( ١٣ ج نئ ١ زخل ا _ ٢٣ م (
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 ى هريغ ىلا دوصقملا ضرعلا زواجتي وه : برعلا مالك ىف ةلاضلاو

 دصانت نم الا عقي ال اذهو 6 هنع الاض هأطخأآ اذا هل دصاتلا نوكيف

 ٠ هريغ بيصيف ائيش دبري

 ىبنلا نع انركذ امب اهيلع دعاوتملا ةلاضلل ىؤملا نوكي نأ لمتحيو
 نم الا ث اهبر نم اهل عنملا ىنعمب ، اهل سباحلا وه ملسو هيلع هللا ىلص

 . غوسي ليوأتلا اذهو ى اهظفحيل اهبرل اهسبح

 نع لئاسلل ل اق هنأ ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 ٠ ليوأتلا كلذ ىلع لدي ربخلا اذهف « فذلل وآ كيخأل وأ كل ىه » : ةلاضلا

 لاوضلا باحصآ : لاق هنأ هنع ةياورلاف ڵ\ باطخلا نب رمع امأو

 . ملعأ هللا و 2 اهوغرعب مل ام نولاضلا مه

 لمتحي ةفلتخم ىه تدرو ىتلا رابخألا هذهو ص رابخألا هذه ليوأتب

 ماكحآ فالتخال نوكي نأ لمتحيو ، ضعبل اخسان اهضعب نوكي نآ
 . عضاوملا فالتخاو ث لاوضلا

 خوسنملا نم اهنم خسانلا الو . رخاتملا نم اهنم مدقتملا ملعب مل اذاو

 4 ع اقتيلا فالتخالا و && لاوضلا نع ًاسانجأ فالتخالا نوكي نآ زاج

 كلذ ىف ليوأتلا هجو هجوتي ام ركذنسو ص هلك اذه لثمب زئاج دبعتلا نأل

٠ هللا ءاش نا 6 هعضوم ق



_ ١٦٩٥ 

 اسانأ نآ ڵ ةلاضلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام امأو

 ىلص ىبنلا لاتخ ، قيرطلا ف لماوه دجن نأ لوسر اي : اولات رماع ىنب نم
 هباحصآ نم الجر نآ ىورو « رانلا قرح لبالا ةلاض » : ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر لاق : لاقو تدرطغ ىعرلا ق هرقبب تقحل تناك ةرتيب ةرمآ

 . « لاض الا ةلاضلا ىوأي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلاض ىفق انل ىرت فيك هللا لوسر اي : هل لاق الجر نأ ىورو

 لوقت امف : لات « بئذلل وأ كيخأل وآ كل ىه امناف اهذخ » : لاقف ؟ منغلا

 : لاقو بضغو ملسو هيلع هللا ىلص ههجو رمحاخ : لات ؟ لبالا ةلاض ف

 اهدجي ىتح رجشلا لكأنو ءاملا درت اهؤاقسو اهؤاذح اهعم اهلو كلام »

 .٠ «اهيبر

 لبالا نأل ث منغلا ةلاضو ع لبالا ةلاض نيب ملسو هيلع هللا ىلص قرغو

 ربصلاو ث اهنع اهدعب عم هايملا دورو نم منغلا هيلع ردقت الام ىلع ردقت

 هبرش ىلع هب ردقت اهؤاقسو ت اهفافخآ اهؤاذحو ث راجشألا لكأو ، هنع

 ٠ لبالا هبلع ردقت ام ىلع ردقت ال منغلاو ث ءاملا

 الا اهل ذخآلا نوكي الو س اهذخآ زوجي ال قافتاب لبالا ةلاضو

 ديعولاب ربخلا درو ىتلا ةلاضلا نوكت نأ لمتحيف ك اهايا هذخآ ف ايدعتم
 نآو ، ربخلا اذهب اهيف نايبلا حص دق ذا ث لبالا ةلاض ىه ك اهذخآ ىلع
وآ ، كل ىه » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اميغ لاق ىتلا ةلاضلا



١٩٦ 

 © اهنع ىهنلا حص دق ليالا ةلاض نأل ، لبالا ريغ ىه « بئذلل وأ كيخأل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهذخآ حابأ ىتلا ةلاضلا نوكت نأ لمتحيغ

 ء نادلبلا نم جرخ ام لاوضلا ذخآ نم هيلع دعوت ام ةلمج نم ملسو

 ىلا اهلثم عجري الو ى اهيلا اهبابرآ لصي ال ىتلا عضاوملا ومحن تراصو

 . باوصلل قفوملا هللاو ى اهنع تجرخ ىتلا ىرقلا

 ، رجشلا لكأو س ءاملا دورو ىلع ردقي ال الاض آريعب دجو نمخ

 هنأل س هبر ىلا هدرب نآ هيلع بجو هذخآ ناغ ، هذخأي نآ هل سيلف

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنل هذخآ ف دعتم هريغل لام

 هريغل كلم وه الام ذخأ نم هنأل هبر ىلع هدري ىتح هل !انماض ناك
 ٠ هير ىلا ٥هدرب نأ هيلع ناك هذخأب ًايدعتم

 هليبس ىلخ ناو ث هنم ه ذخأ ىذلا عضوم ا ىلا هدري نآ هل سيلو

 س اضيآ نماض ناك ، فلتغ هيف ناك ىذلا هعضوم ىلا هدر وآ ، فلتف
 . آيدعتم هل هذخأ ى ناك هنأل

 ىلع ردقي ال س هعجضم لاح ف هآر دق الاض آريعب لجر ذخأ ناو

 ، هبحاص ىلا هدرو س هظفح ىلا دصقغ ، رجشلا لكأ الو ع ءاملا دورو

 ، ملسملا هيخأ لام ظفح ىلا دصق اذا هلعف ىف هركذ لج هلل ميطم وهف

٠ هفصو اذه ريعب نع هني مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل



_ ١٩٧ 

 نكي ملو ث هنم هغنت نكي مل اذا انماض نكي مل هدي ف ريعبلا فلت ناخ

 ٠ هذخأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا منم هلجأل ىذلا هؤاتسو هؤا ذح هعم

 ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلاو .هذخآ تزجأ مل : لئاق لاق ناف

 ةلاض الا : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « لاض الا ةلاضلا ىوأي ال » : لات

 ؟ هذخآ نم عنمي رهاظلاو » رانلا قرح كليالا

 :.ملسو هيلع هتنا ىلص هنع ىهن دق ام لعف نمل ديعولل اذه امنا : هل ليق

 لاح ف هبر ىلع هظفحو ريعبلا هذخأب ىلاعت هللا ىلا برقت نم امأف

 هللا ىلص ىبنلا ىهن ىذلا طرشلا هعم سيلو ، فلتل هكرت ول اهيغ ناك

 لوقل هلعف ف عيطم ناك اذكه اذه ناك اذاغ ، هذخأ نع هلجأل ملسو هيلع

 . ( ىوقتلاو ربلا ىلع اوناعتو ) : ىلاعت هللا

 ةدايعلا رهاظب مولعملا ريعبلا ذخأ ىوقتلاو ربلا نم نآ مولعمو

 نوكي الو ص هلعف نمم آباستحا هبرل هظفحو هذخأف ، فلت ذخؤي مل هنآ

 آربعب سبح نم 0 ىمنلا ىف الخاد نوكب امنا . امولم الو ًائسىم نسحم ١

 ٠ هذخأ ىف ايدعتم هبر ىلع هعطتقاو & هسفن ىلع هريخل

 لاض وهغ ةلاضلا ىآر نم : لاق هنآ باطخلا نب رمع نع ىور دقو

 . آروجأم ن اك اهب ر ىلع اهسبح اهفرع اذا هنآ ىلع لدي اذهغ {© اهفرعب مل ام

تناك : لاق هنأ ىرهزلا نع انيفلاخم نم ثيدحلا باحصأ ىورو



.١٩٨ 

 ٠ اهنمث هيلا عفد بر اهل ءاج ناف ك اهفيرعت دعب اهعيبب رماخ نامثع مايأ

 اليبيس دجي ملو & هير ىلع هسح ا ذا ريعبلا ىلع ةقفنلا ىف فلتخاو

 : هسفنب ضوهنلا ىلا

 ىلع ةقفن ل : نورخآ لاقو ث ةقفنلا هبر ىلع قفنملل : مهضعب لاتف

 ةقفنلا هلكو الو 6 هرمأي هل ضرعت الو هلعفب عوطتم هنأل ك ريعبلا بر

 . هريعب ىلع

 رمألا هيف نأل ، سفنلا ىلا برقأو هبشأ ريخألا لوقلا اذهو

 الغ ، بجاولا لعف ى سفنلا ىف مزلي امبو ث ركنملا نع ىهنلاو ، فورعملاي

 . قيفوتلا هللابو ، لدب هيغ نوكي نآ بجي

 قرح نمؤملا ةلاض » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 « لاضلا الا ةلاضلا ىوأي ال »ا : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « رانلا

 اهنامض امناو ، ةطقللا ىلع عقي ةلاض مسا نآ ىلا سانلا ضعب بهذغ

 . . ربخلا رهاظب اهفرع ناو ح لئاز ريغ

 ىف وه امم اهريغو رابخألا هذه انحرشو ةلأسملا هذه انركذ دقو

 ٠ عضوملا اذه ريغ ف رابخألا نم اهانعم

؟ ةلاض مسا اميلع عقي ةطقللا نا : لات نم لاقو



١٩٩ 

 ةلاضلاو . ةلاض مسا اهيلع عقي ال ةطقللا نأل ز طلغ هلوق نأ ىدنعغ

 ٧. اذه ريغ مهمالك ف ساانلا فرعي الو ح نا وبحلا ق نوكت امنا

 . ملجا هللاو

 لض : ناويحلا فو ث تطقسو تعاض :! ةطقللا ف نولوقي مهنأل
 ٠ مالس نم مساق ةديبع .ىبأل هتدجو ١ ذه بهذو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هنع اهلعلو 5 ىىغئاضلا ةروثنم نم : ةلأسم .

 : لثم ديص وآ مامح وآ مقح :: لثم اريط دجو نمع فلؤملا لئس

 ءاج مث ث هريغ وأ قفتن هبرض رثآ هيف هدجوو هذخأف ث ىبظ وأ لعو

 ةمالعب ىتآ ناو ث امهنم نمل همكح نوكيآ ، كلذ تبرض ىنا : لاقو لجر

 ؟ مكحلا ىف هل نوكيو ، هنلوق لبقي ، هلجر وآ هدي ف هبرض هنأ ةبرضلا

 ؟ هطقنل نمل م ءارقفلل بجيو هطقلا همكحأ نوكيآ ، دحآ هعدب مل ناوا

 ةديصملا هذه نوبكنو ةديصملا هديب نم لوت لوتلا نا : باوجلا ..

 هفرعيو ث هبر .نع لاوسلا هدجو نم ىلع بجيو ك ةطقنلا مكح همكجا

 هتميق تناك ن ناو ث رهنت هفرع .امهرد ةنمي تناك ناغ ، هتميق .ردق يبلع.

٠ ةنس هغرع ادعاصف مهارد ةثالث هتميق تناك ناو % نيرهش هفرع نيمه رد



_ ٢.. _ 

 فرعت : لوقو \ ترثك وأ تلق مايأ ةثالث فرعت ةطقللا نا :: لوقو

 عفدي وأ هنمث قرغي مث ، نيموي وأ اموي فرعي هناخ ، قفت برض وأ ، طبخ

 ٠ ءارقفلا ىلا هسفنب ديصلا

 ه هدجو نيح نم هدجو نمل هذخآ لالحغ دئاض ةمالع هيغ نكت مل ناو

 ؟ هنمالعي 3 اجو 6 ريطلا وأ ديضلا ا ذه ذخآ ىعدا ١ ذا امآو

 عفدي هنا : لوقو ث ةقث كلذل ىعدملا نوكي نآ الا هيلا عفدي ال : لوقف

 : لوقو ث ةقث نكي مل ولو هلوق ىلا بلقلا نامطاو ث هتمالعب ىتآ اذ! هيلا

 ٠ هسل هنآ ةلداعلا ةنييلاي حصي ىتح هاوعدب عفدي ال

 « كلذ ربغ وآ هلجر وأ هدي ق هبيرض هنا :: لاقو هتمالعم ىتآ اذا امأو

 ؟ اهب هفصو ام ثيح ةبرضلا تدجوو

 اذكه ةمالعب تسيل اهنا : لوقو ، ةمالع برضلا ةفص نا : لوقف
 ٠ ملعآ هللاو . ليق

 ھربغ وآ . ديص بلك وآ َ آرونس دجو نمعو : هنمو : 7 وبع

 وآ رونسلا كلذ نم ٥ ذخأي نأ زوجيآأ ئ هريغ وآ مامح لثم اريط الماح

 . وأ .رونسىللا ناكو 4 هاكذو أبح هدجو ١ ذا ريطلا كلذ لكآ هل لحيو > بلكلا

؟ ال مأ آبوبرم بلكلا



_ ٢٠١ 

 ةدخملا تدجوو بويبرم ريغ بلكلا وأ رونسلا ناك ١ ذا امآ : باوجلا

 كرحتي مل ناو س لكؤتو لالح ىهغ حبذلا دعب ٹثكرحتو اهدجو نم اهحبذو

 ١ . لكؤت الو مارح ىهف حبذلا دعب

 ؟ ابويرم بلكلا وأ ١ وتسىل ١ ناك اذا امآو

 ةديصملا هذه مكح نا لوقو ى بلكلا وآ رونسلا برل ديصلا نا : لوقف

 نيمهرد اهتميق تناك ناو ث آرهش تفرع امهرد اهتميق تناك نا ةطقللا مكح

 ىلع ، ةنس تفرع آدعاضف مهارد ةثالث اهتميق تناك ناو س نيرهش تغرع

 ؟ مهرد نم لقأ اهتميق تناك نا امأو ، مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ

 ص كلذ هنيح نم ءارقفلا ىلع اهنمث وآ اهقرفيو اهفرعي نأ هيلع سيلغ

 ضعب لوق ىلع هتطقلب عفتني نأ هل زئاجغ آريقف اهل طقاللا ناك ناو
 وآ اموب اهبر نع لآسيو ك ةطقللا مكح اهمكح نآ لوقلا رثكأو > نيملسمل ١

 ح ءارقفلا ىلع اهنيعب ىه وأ ح اهنمث قرف الاو ص آبر اهل دجو ناف نيموي

 ٠ ملعأ هللا و

 : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا باوج نمو : ةلاسم ذ
 : منغلا ةلاض ف ملسو هيلع هللا ىنص ىبنلا ںوق ىنعم ام لئسو

 ؟ بئذلل وأ كيخأل وآ كل ىه «

حصي نآ ىلا اهظفح زاوج الا اهانعم ىل نبي مل ةياورلا : باوجلا



٢٣٠٢٣ 

 ، كل نوكت نأ اما : لاوحأ ةثالث نم اهل جرخم ال اهنا ىنعملاو ؛ بر اهم

 وآ ّ كبيبوذ نم دحأل تناك ناغ ، نمؤملا كيخأل وآ ، كيوذ نم دبحأل ىآ

 ةبا رقلا قحل ء هل اهظفحاف كيوذ نم دحأل تناك ناف ، نمؤملا كيخأل

 73 . مالسالا قحو

 ايظفحاخ » مالسالا ر اد ق تناك اذا مالسالا لمآ نم كيخأل اماو

 ش زا وجلا قحل نوكيف { كراج ه هنآ امبرو ب : : مالسال ا ةوخأ ١ قحل (

 ىف ةدئاف الو ، بئذلا نم اهيلع فاخي تكرت نا ىنعملاف ، بئذلل امآو .

 رابتعالا ىف نوكت نآ ىهو ث ةلاضلا مكح ىف تراص اذا هذهو ،اةبهاذ اهكرت

 اينع فاخي عضوم ىف هيغ ىه ىتلا عضوملا كلذب فرعت ك اهلهأ نع ةلاض اهنأ

 رابتعا ف الو س اهيلع نمام ىف الوأ ء اهباحصأ لزانم برق ف ل ّ بئذلا نم

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةلاض الا

 ّ نآضلا .ةلاض لثم سيل :بمحلا .ةلاض نا . هريغ نم : ةلآ سيم ج. !

 ٠ ملعآ هللاو ، لبالا ةلاضل ةبراقم امناو

 . :` : ىحبصلا : ةلأسم ذهب ...

 ؟ اهبحاص اهيلع ردقي ال دحب تزاصأاذا منغلا ةلاض امئولا ::. :

 سيلو .كلذ زوجي ال : ليقو « اهلكأ لكو اهذخآ ةحاباب : ليق دنف

٠ ملعأ هللا و > ةجحب 3 الا اهذخأ هل



_ ٢٠٣ 

 ميدق وهو 0 ةيمدآ اقاس لمرلا ىف دجو نمو هنمو : ةلاسم وه

 ( ؟ ةلطنلا هذه نوكت نمل ڵ بهذ ةلطن هيغ دجوف ث محللا هنع كتهنم

 هيغو & هطقل نمل وهغ ةيلهاجلا غوص نم غوصلا اذه ناك نا : لاق

 مظعلا امآو ث ةطقللا ةلزنمب هناف نيملسملا غوص نم ناك ناو س سمخلا

 ٠ ملعآ هللاو ، نغدي نأ هب ىلوأخ

 ةبلغلا دح ىلع رحبلا ىف نورىكنملا هكرتي امو :: هنمو : ةلأسم وج

 ؟ لالح هنأ هجو هيغ له اذه ةلمج نم

 نمؤملا نأل ، هملسي نآ هصالخ ىلع ردق نم ىلع مهل هنأ همكح : لان

 ىتلا ةاشلا ف ليق امك ، براقأ نم ىرعتي الو ، هيخأ لام ظفح همزلي

 ٠ ملعأ هللاو ، « بئذلل وأ كيخأل وأ كل ىه » : اهلهآ اهكرت

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم دهب

 ؟ ةرم ةعمج لك هيفكي له ث ةطقللا فيرعتو

 ٠ معن : ل اق

 ؟ هطقل امب ربخي لهو : تلق

: لوقي نآ لثم ةمالع هلو .ث همساب هيلع لدتسي ال ناك نا : لاق



_ ٢٠٤ 

 ربخي نأ هيلع قيضي الغ ، اذكو اذك ةفصب هبحاص ىتأيخ آزجم تطقل

 ٠ ىنعملا اذه ىلع هطقل امب

 ؟ اذك عضوم ىف هتطقل ىنا : لوقي لهو : تلق

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ هيلع قيضي الف :ا لاق ناو ح ال : لاق

 اهريغو باشخألا نم رحبلا نم حبسي ىذلاو : هنمو: ةلاسم ده

 ريقفلا نم ىلاولا هذخآو ث ريقغ هطقتلاو ، هبر فرعي الام دحب ريصيو

 هل زوجيآ 0 لاحمل!:تييل هنا : لاق نم لوقب ذخأي هنأل ڵ لاملا تييل

 ؟ هسفنل هذخأ دق ريقفلا ناك ولو ، كلذ

 اميغ ىلوآ هذ هكرتغ ث ءارقفلا نم ةقحتسي نم هطقتلا اذا : لاق

 ءانع هطقل نملو س فالتخالا نم هتزاجا ولخت الف تركذ ام امأو ث اندنع

 ٠ ملعآ هللا و 6 هيلع درب هلثم

 : ىحنم ١ ىلع نب دمحم ني هللا دبع خيشل ا: ةلأسم وبج

 تفلت مث ع اهفرعي ملو ، مهارد اهيغ ةقرخ ىهو ةطقل طقل ىذلا فو

 ؟ هدنع نم

 ك روجأم مهنمغ : ةثالث ط اقلل ١ نأ انب احصآ راثآ نم هظفحن ى ذل اف

.ه رؤزام نماض مهنمو & نماض مهنمو



 ۔ ٢٠٥

 ح ملسملا هيخأل باستحا اهعفرو ةطقللا ذخأ ىذلا وه : روجأملا امأف

 ملو ث اهفيرعت ىف رثألا فصو امك اهفرعو ةينلا هذه ىلع اهذخآ !ذاغ

 هتينو ح نوملسملا هب رمأ ام ثيح نم ام مضوم ىف اهكرتو \ دحأ اهفرعي

 ص هيلع نامض الخ تقرس مث ، ةطقللا ف نوملسملا رمأ ام اهب لثتمي نأ
 ٠ ةمدقتملا هنين ىلع روجأم وهو

 ث وهسلا ليبس ىلع اهعغرو اهطقل ىذلا وهف مثا ريغ نم نماضلا امآو

 اذهف هدنع نم تفلت مث ، ظفحو فيرعت نم نوملسملا رمآ امك اهب لعغو

 ٠ مثا ربغ نم نامضلا هيلع

 ملظلا ليبس ىلع ةطقللا ذخأ ىذلا وه موثآملا نماضلا امأو

 راثآ نم هتظفح ام اذهغ ، اهايا هطعب مل اهبحاص ءاج ولو س ماشتغالاو

 طاحتسا ناو ، هسفن مكاحيو س طقل موي هتين فرعي لئاسلاو ث انباحصأ

 ح فيرعتلا ىف رصق دق هنأل كلذ ىنبجعيغ ص اهفرعب مل هنآ لجآ نم هسفن ىلع

 . ملعأ هللاو

 : ىدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيسلا : ةلاه دهب

 امهرد هريصح نم رمآ "7 سانلا ةرثك هقرطت ناك اذا رجاتلا ى

 ؟ ريقفلل مآ رجاتلل اذه

عضوم ق هتنوناح نم هطقل ىذلا ن اك نا رثألا نم هنظفح ام ىلع : لاق



. ٢٣٠٦ 

 ناك ناغ 6 ءاوس هريغو وهو ةطقللا ةلزنمب وهف > هيف نيلخادلل حابم

 اهذخأ هل زاجأ ريقغ طقاللا اذه ناك ناو ، هل وهغ هرقغو هتعوأ ف

 ، ىلا بحآ وهو ت كلذب لوقي نم لوق ىلع بجي ام ىلع اهب هفيرعت دعب

 ٠ ملعأ هللاو

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلاسم وبع

 ، ضيبأ بدهب وه اذاف ، آاضوتيل بهذ حون ابآ نا : ةرفص وبآ لاق

 ، ةنس ريغ هكمب هفرعف حون وبآ هذخأخ ث رانيد فلآ هيف ليدنمب اذاف هرجغ

 عقو دقو اذكو اذك ةنس ف حوف ىبآ لوق معمسخ ىفاوب لاملا بحاصو

 ةنس كدي ىف عقو هنا لام ىلع ىدانت كعمسأ : لاتتف حون ابأ ىتأق ث لبق هلام

 هملعأخ ث هتمالع ىنملعآ : حون وبآ هل لاقف كلذ لبق بهذىلاموع اذكو اذك

 . اهايا هفرع ىتلا ةمالعلاب هلام هيلا عفدف حون وبآ اهفرعف ث ةمالعلاب

 ٠ كلذ حون وبأ هركف ث اهنم ذخ : لجرلا هل لاتنو

 فيك فرعي نأ دارأو ث ةطقل ناسنالا طقتلا اذاغ : تلت : ةلاسم دج

 .ڵ هنم اهطتل ى ذلا عضوم ١ مساب وآ اهمساب وآ 7 اهفصب ئ اهقرعم

 ؟ اهف رعي فك وآ

ىنهم صحفب نأ الي اهتفرعم ىلع لدتسي ام ردقم اهغرعب هنا ىعم :: لاقت



 ا ٢٠٧ _

 هنآ هعم برغو 5 هرضح ظفل ىاب ( اهتفرعم ىلع هي لدتسب الو أ اهنمالع

 ٠ هب اهفرعب

 & اوغرعي فيك اولض اذا ديبعلاو بايثلا ف لهف ، تلق !ةلأسم ده

 _ اولض اذأ ديبعلاو بايثلا ىف تينع تنك ناق ث اذهب تينع ام ىردأ ال

 ؟ فرعت له ث ةطقللا ةلزنمب تراصف تطقتلا اذا _ ةخسن فو

 ٠ ةفصلاب فيرعتلا زئاجغ > ةغرعملا تكردأو ك هم لوقلا فلخا املكو 6 كلذ

٨ 

 : هللا همحر ، دمحم ىبأ عم اج نمو: ةلأسم ههج

 ، اهيف ةفلتخملا رابخألا نم ءاج امب ةطقللا ةبير ىف سانلا فلتخا

 . هل ىغ اهء اكوو اهصاتع كل فصوي اهيعدم كء اج ناف ةنس اهغرع « : هل

 . _ اهب عفتن اخ الا و

 ىبنلا ىلا ءاجف ث رانيد ةئام اهيغ ةرص طقتلا تباث نب ديز نأ ىور

 ليقو -- ةمالعلاب كء اج نمف ةنس اهفرع » : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

ءاضقنا دعب هءاج مث « هبلا اهعغداف اهاكوو اهؤاعو اهترامأ لاق هنا



٢٣٠٨ 

 لام وه :»» لانف © اهغ رع دق هنأ هربخأغ ةيناثلا ةنسلا ءاضقنا دنع هءاج مث

 ٠ « ءاشي نم هينؤي هقلا

 نم هيتؤي هللا لام ىهو كل ىه » : لاق هنا : انيفلاخم ضعب لاق

 ائين طقتلا ىبارعألا نوكي نآ لمتحيف ةدايزلا هذه انعم حصت ملو « ءاشي

 وهف اهب عافتنالاب هرمآف آريقغ ناك ىبارعألا نوكي نأ لمتحيو ى آريسي

 ٠ هرتفل اهب قحأ

 مظعل نوكب نأ لمتحيف نيتنس اهفيرعتب تباث نب دي ديزل هرمأ امآو

 ٠ اهبحاص ىلا ربصت نأ ءاجر اه رطخ

 : هللا هدعسأ ديعس نب دمحم ديعس ىبأل تلت : ةلأسم وج

 اهغرعي نآ اهل طقاللا ىلع مك مهارد ةسمخ ةطقللا ةميق تناك اذا

 ؟ نامزلا نم

 آدعاصخ مهارد ةثالث اهتميق تناك اذا ةطقللا نا : ضعب لاق دق :: لان

 اهتميق تناك ناو س نيرهش تفرع نيمهرد اهتميق تناك ناو ، ةنس تغرع
 ٠ آرهمش اهفرع هقوغ امف امهرد

 ؟ اهنرعيب مك مهارد ةرثع ةميق لجرلا طقتلا اذا : تلت : ةلاسم ده
٠ با:وصلاب ملعأ هللا و & ةنسى : لبق دقف



٢.٨٩ 

 اليلق تناك اذا دح اهفيرعتل له : تلق ةطنللا نعو : ةلاسم دهب

 ؟ آريثك وأ

 > هترثكو كلذ ةلت ردق ىلع ليمتو & ةنس وهو ءاوس لك ليق دقف

 ` ٠ ةنس هرثكآو

 : ى را وحلا ىبآ نع : ةلأسم و

 ؟ فرعي دح مك ىلا ةظفللا نعو

 تناك اذاو ‘ رهش تفرع مهرد ةميق تناك اذا تفصو ام ىلعغ

 دح كلذك سيل هنآ الا ، مهارد ةثالث كلذكو س نيرهش تفرع نيمهرد ةميق

 كلذ نا : لوقتغ ؟دعاصق ةسمخلا نم ريثكلا نمثلا امأف دودحم فورعم

 . ٠ ةتس ىلا

 ؟ :دادم ننب دمحآ نع :هريغ نمو : ةلأسم دهج

 ؟ ةطقللا عغدت ةمالع مكب

 الا ىزجي ال ليقو ع ةثالثب لينو ع نينثاب : ليقو ، دحاوب ليق : لاق

 عم ةمالعب تأي مل ولو هيلا اهميلست زوجيغ اهاعدا اذا : ليقو ، لدع ىدهاش

 ٠ ملعأ هللا و . يلقلا ةنانئمطا

( ١؟ ج نئازخلا - ١٤ م )



٢١٠ 

 اهب ادش نأ دعب اهطقتلا ىذلا اهعاب اذا : ةطقللا ىف لاقو : ةلاسم دهي

 هللاف ، كلذ هنع ءازج اهتاذب ءارقفلا اهاطعأ هنأل ، اهيخ غلابلا ةرجأ نوكت الف

 ٠ ملعأ

 : دادم نم هللا ديع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم وج

 ؟ اهير فرعب ملو لسن اهل راصو ك ةطوقمللا ةاشلا امأو

 نيب حص نا اهبحاصل رايخلاو ، ءارقفلا ىلع قرفيو ، كلذ ميمج عابي
 نع ةلضف هيف نكت ملو ٨. نمسو نيلو رعش نم ه ذخآ امو . مرغلا و رجألا

 ٠ ملعأ هللا و 3 زئاج هلغ ةيانع

 لحبأ دئاص ليح قو 6 ةالغلا ق دجو ىبظ فو : هنمو : ةلأسم وج

 ؟ هبلع بجي ى ذل ا ام ذخآ ٥ ذخأ نا و ؟ ال مآ ٥ ذخأ

 هنمث قرف الاو ، هفرع نا اموي هدئاص نع لاؤسلا هيلع بجي : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ، ءارقفلا ىلع

 ةجح نوكي له ى مهيسشاومل ودبلا مسر ىفنو : هنمو : ةلأسىه وه

 ؟ ةجحب سيل مآ ةمالعو ، تبهذ اذا اهبابرأل

اهيلع نوكي بايثلا ىرتخ ث ةلداع ةنيبب الا ةجحب سيل : باوجلا



٢١١ 

 ء هجحب سيلف مهبونج ىلع وآ جرا وك سانلا ىديأب ريصتو 0 مقرلا

 ملعأ هللاا و ٠

 ؟ آريقح فلخو تام ىذلا بيرغلا امآو : هنمو : ةلأسم ده

 نآ ىجرب حبصب ال ناك ناو > ثرا و هل حصي ىتح ظفحب هم رومآمل اغ

 ؟ ةطتللاك ءارقفلا ق قرغ هراد دعبل ثراو هل حصي

 هل حصي ىنح ليلق لقأ ولو > ىلوأ هظفح : ىلع نب دمحم ديعل ا لاق

 % بر اهل فرعي ال ث ةطقللا ريغ اذه نألا ، اهثراو ضرألا ثري وأ “ ثراو

 ٠ فورعم هير ١ ذهو

 5 نالف ىنب نم هنآ نيملسملا دنع فرعيب نم لام ءارقفلا ىلع قرفي امناو

 ىلوأ رثألاو ع ءارقفلل هلام اذهف س هل ثراو ال هنإو ، اوجرد دقن هتليبق نآو

 عابت عيضت ىتلاو اهلاحب كرتتغ عيضت ال ىتلا ءايشألا نم ناكو ع رظنلا نم

 ٠ ملعأ هللاو ، اهغرع هبلع اهقرف نمو ح نيملسملا رمآب

 : عرشلا نايم باتك نمو : ةلسم وج

 : هللا همحر دمحم ني هثلا ديع دمحم ىبأ باوج نم هنأ دجوي اممو

وآ بوثب امه ذا ع قيرط فق اريسي اضعب امهضعب ىلوتي نيلجر نعو



٢١٢ 

 هايا ىنطعأ ىل اذه : امهدحآ لاقف ءايشألا نم ءىش وآ ةياد وأ لعن

 ؟ ال مآ هيلع مهوتي الو > ٥ ايا هيطعي نآ اذهل زوجيآ ‘ ىخآ اه

 ٠ ظفح ةلآسل ا هذه ق ىعم امف

 . ضعب كلذ هركو ضعب كلذ زاجأف « فالتخاب اذه ى ليق : هريغ لاق

 : ديعس وبأ لان : ةلأسم ذه ..

 مل اهغرعي نأ طقاللا دار اذا ضورعلا نم ةطقللا ف ىدنع ىذلا

 ّ لودعلاب هميقي وأ ءادنلاب هتميق فرعيو ث هموقي ىتح هقرفي نآ ا هل نكي

 نألا ، اهغرعي ةميق نيب هربخيف مدقم اهبر هلعل هنآل هنقرفي ذئنيح مث

 ناصقنلاو ةدايزلا ف فلتخن تناك اذأ غ لثم ال كردي ال ضورعلا

 . '` .. ةءادرلاو ةدوجلاو

 ىلع حص اذا هبرل .ريبختلا عقي مل ةميقلاب ةفرعم ريغ ىلع اهقرف اذاو
 ذخأخلا ناكو ‘ رايتخال ١ ىنعم ىلا همكح لاز رو & مكحلاب فورعم ءىش

 539 ٠ ةبقاعلا رمآ ق تيثآو ملسأ ةنقثلام

. ٠ 

٦ . ١ ث



_ ٢٧٣ 

 راثآلا بابل باتك نمو : ةلأسم دهب :

 فصن وأ ، مهرد ردق ةليلق ةميق هل امم ائيس طقتلا نمع فلؤملا لئس

 ىف وآ ، اهريغ وآ قرطلا لثم دلبلا نع ةجراخلا نكامألا نم لقأ وآ ث مهرد

 فرعي ةمالع هل امم كلذ ناك ةيرقلا قيرط ف وبآ ، دجسملا ف وآ دلبلا
 ع اهبر اهيلا عجري ىتلا ةطقللا ةلزنمب فيرعت ىلا جاتحيآ هل ةمالع وآ 0 اهب

 اهتميق تناك اذا ةطقللا نا نيملسملا ضعب لاق : فالتخا كلذ ىف : لات

 « نيرهش تفرع نيمهرد اهتمبقت تناك ناو ث ةنس تغرع ادعاصف مها رد ةثالث

 ٠ آرهش تغرع هتوغ امف مهرد اهتميق تناك ناو

 فرعت : ضعب لاقو س ترثك وآ تلق ى مايآ ةثالث فرعت : لاق نم لاقو

 طقل حون ابأ نا ليقو ث نيتنس فرعت : ضعب لاقو ، ترثك وآ تلق ةنس
 ٠ هيلا هعفدغ هبحاص ءاج مث ، نينس ثالث هفرعف الام

 هبلطب الو ث هبر هيلا عجري الام طقتلا نم : نيملسملا نم لاق نم لاتنو
 بحاص طرتشي ملو 7 هذخأ هل زئاجغ باهذلاو فلنملا دح ق راصو

 وآ اينغ ناك ع ةيرقلا قيرط ف وأ دجسملا ف وآ دلبلا ىف ناك لوقلا اذه
 ٠ ةعقاو ةلبتسلاو ك قيرطلا ف ريسلاو > ىصعلاو بيضقلا لثم كلذو > آريقف

۔ هلئمي هسفن ح رخي الو 6 هير هيل ١ عجري ال هنآ لدتسي هلثم ناك امو



- ٢١٤ 

 { ةكم قيرط ىف لعنلاو اقسلا لثمو ، كلذ لثم طقل نم ىلع ءىش الف

 ٠ هبحاص هيلا عجرب الو

 ىذلا امأو ع دلبلا نم ةجراخلا نكامألا وأ ، قيرطلا ف كلذ امنا : لوقو

 ولو ث ةطقللا كلتب اودشيو فرعي نأ طقاللا ىلعغ ع اهمرح ف وآ دلبلا ى

 هيلا اهعفد اهبر حص ناغ ، لام اهنأل ، مهرد فصن نم لقآ اهتميق تناك

 ٠ ءارقفلا ىلع تقرغ اهبر حصي مل ناو

 ؟ اريقف اهل طقتلا ناك

 : لوقو ث ؟بنغ نوكي ال ام ردقب ةطقللا نم ذخأي نأ هل زئاج لوقغخ

 . ةميقلا موقت وآ اهبر حصب ىتح ةفوقوم اهنا
 وهو ، نسح لوق كلذ ، نيملسملا لام تبيل نوكت ةطقللا نا : لوقو

 ٠ انيلا بحأ

 ، ةضف ةخاسث وآ ، ةضف ةيرال اهتميق ةطقللا تناك اذا : لاق نم لاقو

 الغ ، اهريغ نم اهب فرعت اهيغ ةمالع الو ةليلق مهارد وآ ةمالع اهل سينو

 هرتف لجال طقاللا ىلا ىلاولا اهدر ناخ ع ىلاولا ىلا لصوتو ع اهيف فرعت

 ٠ اهذخآ هل زاج

 لام تيب ف تعضو وأ ، ءارقفلا ىلع تقرغ نآ دعب اهبر حص ناو

. ٠ مرغلاو رجألا نيب اهبر ريخ ع نيملسملا



_ ٢١٥ 

 ؟ اهب ةيصو هيلع له ح هيغ ءاهقفلا فلتخاو

 ٠ اهب عفتنا وآ اهقرف ، نكت مل وآ ةمالع اهل تناك ةيصولا : هيلع لوقغ

 اهل تناك ص ءارقفلا ىلع اهترغ وآ اهب عفتنا ، هيلع ةيصو ال :: لوقو

 . نكت ملوآ ةمالع

 مل ةمالع اهل نكت مل ناو ى ةمالع اهل تناك اذا ةيصولا هيلع : لوتو

 ىلع هلك اذهو . ةيصولا هبلع تناك اهب عفتنا ناو 1 ةيصو هبلع نكي

 ٠ ملعأ هللا و ء انباحصأ لوق ىنعم

 : حبصل ١ نع : ةلأسم هج

 كلذ نوكيأ ، ةنس وأ ارهش فرعت : لات نم لوق ىلع ةطقللا فيرعت ف

 ىلع مآ اهنم اهعئاب ؤ ح اهي' . ا ودشي نم ة رجآو 3 كلذ دحام وآ ؟ موب لك

 ؟ اهطنتلم

 ١ ودشي هنأ ىدنع ىذلا ص ائيش هبيغ ظفحأ الف فيرعتلا ةفص امآ : لاتق

 ىنبجعيو ح اهقحتسم ىلا لوصولا اهل وجري ثيح ح سانلا عماجم ق اهب

 اهضرع دق نكي مل اذا ، موي لك ف اهقحتسي هنأ وجري نم دنع اهفرعي نآ

. ىرخآ ةرم هيلع اهضارعا بجب الغ ، اهضرع دق نمو س هبنع



_ ٢١٦ _ 

 ، ىدانملا هبسشأو ، اضيآ ائيسث هيف ظفخأ الف س اهب ىداشلا ةرجأ امأو

 . ملعآ هللاو ، اهطقتلم ىلع : لوقو 0 اهنم لوق : فالتخا ىدانملا ةرج ىفغ

 : ناديبع نبا : ةئأسم ودج

 ؟ ةبوقثم وأ ةنمثم ةرهوج اهيف دجوف ةكمس ىرتشا نمو

 ٠ ةطقللا مكح اهمكحف

 ؟ هةجرحدم تناك ناو

 ع اذه ريغ لوق هيفو ح عئابلل اهنا : لوقو ح كرتشملل اهنا : لوقف

 ٠ ملعآ هللاو « مئابلل نوكت نأ ىنبجعيو

 : ناهبن ىبأ نع : ةلاسم ده

 ؟ ةمالعلا نع ةدرجم ص هفيس ىلع رحبلا اهبلقي ةؤلؤل دجو نميغ

 > اهزاوج ىف فالتخالاغ ۔ ةزرح سباب ىفف تناك ناو ء اهذخأ نا هل ىهف

 حصي مل ام ، اهدجو نمل ةحابم نوكت نأ هلوصو عضوم ف ىنبجعي هنآ الا

 ٠ هلوت ق اه زجي مل نم ءىطخأ الو ‘ ةكولمم اهنأ هعم

٠ ةطتل ىهف هرمآ ىلع ىلاغلا ف ةدمم هلصب ال عضوم نم ٥ادع امو



_ ٦٢١٧٧ 

 ىلع :رحبلا اه اقلآ ةكمس _ ةخسن _ همكس ىف : هنمو : ةلأسم هج

 ؟ هلحاس

 ٠ كلملا نم اهنآ ىلع لدت ةمالع اهب نوكت نآ الا اهذخآ نمل ىغ

 اهغذقت نآ نكمي الو س ةدمب هيلا غلبي ال عضوم ف اهدجو ناو

 ؟ هيلا هب

 ح ىآر ف لوق نم ملعلا لهأ هيف امب ةطقللا مكح اهمزلي ناو ص الف

 نأل ع ربلا ىف ناك ول امك ص الوأ اهضبق نمل ىهف ةنيفس ف اهسفنب ىقلت نأو

 ٠ اهبغ اذه وحن نم عقي ام اهبرل نوكتف س دي تاذم ىه تسيل ةنيغسلا

 نم .رهظآ هناف س اهناوم نم نوكي ام عد ع اهتباثمب ضرألا نم كولمملاو

 ٠ آزاوج ىفخي -ا

 ؟ ةؤلؤل اهنطب ف اذاغ { ةكمس ذخأ نمعغو : هنمو : ةلأسم وع

 ء ام كلامل اهنآ ىلع كدب ام تامالعلا نم اهب نوكي نآ الا هل ىمغخ

 ٠ ملعأ هللاو كلذك ىهغ الاو س ةطقللا مكح اهمزليمغ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلسم وج

 ىنمزلي له ، نالف لام قرس هنأ ىدنع رقأ لجر نع مشاه تلاسو

؟ ائسش قرس اذا هرس ىلا ىشفي قراسلا ناك دقو ح مرغ



٢١٨ 

 هنأ ىدنع رقآ ًنالغ نا عاتملا هنه قرس ىذلل لوقت نآ ىرن : لاق

 ىدتعي نآب قراسلا ملظي نآ عاتملا بحاص نم فاخ ناف س كعاتم قرس

 مرغلا هيلعف ، هنم لكأ نوكي نآ الا هيلع ىرن الو زيجي نأ ىرت الف ث هيلع

 ٠ لكآ ام .ردقب

 : نسحلا ىبأ نع: ةلأسم و

 ثدحآ نم ىلع لطعتي اثدح ثدحي ىذلا ىف هنع تظفحو وجرأ اميق

 ؟ هببس ليطعتل دعبي ام

 ٠ هذخآ ام نامض همزلي امنا : لاق

 قرس هريغ ءاجف هكرت مث ، هقرسيل انيب بقن الجر نآ ولف : هل تلق

 ام هيلع ري ملو ث رادجلا بقن نم ثدنحأ ام الا هيلع رن ملغ

 ٠ هريغ ذخآ

 ْ مهارد ةرشع لجر عم قرس لجر نع مشاه لئس: ةلأسم " .
؟ رخآلا ريي له ؤ ةرشعلا هبحاص ىلعأ درف ص نيقراسلا دحأ بهذ مث



 س . ٢١٩

 نأ الا ى هنع ىدأ ىذلا ىلا هنصح ىدؤي ىتح آربي ال : لاق

 ٠ لح ق هلعجي

 ؟ هعم قرس ام عيمج همزلي له ء هبحاص طعي مل ناف : تلق

 اهذخأ هيحاص ناك ناو 6 اقرس ام عيمج هيلعغ هعم ذخآ ناك نا : لاق

 ٠ هتصح هيلعف اعيمج الكآو

 : ى را وحلا ىبآ نع بسحأ : ةلأسم وبع

 . قرس هنأ ملعي وهو & رمت بارج لجر ىلع عفر لجر نع هتلأسو

 ؟ نماض عغ ر ىذلا نوكي نزح

 ناك ناو ء فصنلل نماض وهغ تيبلا نم هيلع هعفر ناك نا :: لاق

 . هلمح ىذلا ىلع نامضلاو ، نامض هيلع سيلغ ص قيرطلا نم هبلع ةعفر

 ؟ قرس هنآ املاع هيلع هعفر ىذلا ناك ولو : تلق

 7 معن : لاق

 : حبسمو مش اه نع دجوي اممو : ةلأسم وبع

 ء تام ىتح عطقي مل مث © اهلكاغ عطقلا اهب غليب ةقرس قرس لجر نع

٠؟.عطقي مل اذا هلام ف قح ال وآ ، ةقرسلا كلت لثم هلام نم ذخؤي له



 . . ٢٢

 هلام ىف قح الف عطق اذاف ، عطقي مل اذا هلام نم ذخؤي : الاق

 ٠ ةقرسلا لحأل

 هتام مث . هل نجسلا ف سبحو 0 دحلا تيثو ةنيبلا تماق ناغ : تلق

 ؟ دحلا هيلع ماقي نأ لبق

 لثم هلام نم ذخؤي : حبسم لاقو ، ظفح ىدنع سيل : ديلولا وبأ لاق

 ٠ هلاق هيآ رم ةقرسل ا كظط

 نم ذخأب وه و ؤ الجر نياع لجر نع دمحم ايأ تلأسو : ةلأسم وبع

 ؟ هيلع دهشي رتسي _ ةخسن _ رهشي نأ همل له ث هلح ريغب لجر لام

 ٠ معن : ل امت

 ؟ همزلي ام عنتما و ؤ هل دهشي مل ناف : تلق

 نامض هيلعغ ح لاملا فلت ةداهشال هنامنتك بيسي ناك نا :: لاق

 نامض هيلع نا : ءاهقفلا ضعب لاق دقو : لاق ، ذخآلا هذخآ ام فصن

 ٠ لكلا

 مرغي ةداهشلا لجرلا متك ىذلا بلاطي نآ لاملا بحاصلو : تلق

؟ لاملا



_ ٢٢١ 

 ٠ معن : لاق

 ؟ نيمي هيلع له ، هدحجو هيلا عفدي مل ناخ : تلق

 ٠ معن : ل انخ

 ؟ هقح ىل ا لاملا بح اص لصوو .% هل دهشغ مجر ناغ : تلق

 ٠ ثنحلا هيلعو ، هنع طقسب : لاق

 : ٠` عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 , ؟ اماعط هيلع لمحو آريعب :وأ آرامح قرس نمعو

 زوجي ال لطابلا نأ ملعي ىتح قراسلل نيغ معت الو كلذ ءارش زجي مل

 ٠ قحلا لهآ عم

 نا ديبع نبا : ةلأسم 3

 ةمرحلا لاومألا نم . معطت ىتلا باودلا نم نبللاو نمسلا فو

 جالغألا ن نم برشلا امو . دامننلا كلذكو ّ زئاج هنا لوقلا رثكأو ّ فالتخا

+ ملعأ هللاو ) ىنبجعي الف ة ةهبش اهيف ىنلل



_ ,٢٢٢ 

 ىلمازلا : ةلأسم دج :

 نم هيلع وآ هتباد ىلع اهتقرس ىتلا هتقرس قراسلا ىلع مفر نميفو

 نبهجولا ىف فالتخا هيف مآ س فالتخا الب نامضلا همزليآ ، تيب وأ قيرط

 ؟ اعيمج

 قراسلا اذه ىلع مفار عغر اذا نيملسملا راثآ ف تدجو :: لاق

 ّ جراخ نه هيلع هعفر ناو س نامضلا هيلعف ، قورحملا تيب نم ةقرسلا

 ٠ عفارلا ىلع نامض الو ةبونلا هيلع ليتق دق

 اهجرخأ اذا ةقرسلا نأل ى نيملسملا لوق نم حيحص اذه : فلؤملا لاق

 هيلع اذه عفرو ث هنامض ىف تراص دقف ص هنم ةقورسملا تيبلا نم قراسلا

 ٠ ملعأ هللا و ؤ نامض الي اهنم ةبوتلا هيلع بجت هل ةنوعم

 : ناهين ىبآ ملاعلا خيشلا باوج نم: ةلاسم وج

 ملو هيدي نم هجرخأف ث آبصغ وآ ةقرس هريغل ائيش ذخأ نميفو

 هيلا داع لثم وآ ، ةميق نم هيلع ام همرغ ف ىداف ، هدر ىلع ردقي

 عئمي الام ىلع ىضارتلا عقب نآ الا ص هلام ىلا امهنم لك عجريلف ، هبرل وهق

٠ امهنيب هزاوج نم



_ ٢٢٣ 

 وآ ةقرس اهريغ وآ ةباد هريغ ىلع ذخأ نميغخ : هنمو: ةلأسم دهج

 ىمغ ةرجأ ىلا جاتحا ناغ هبر ىلا هدري نآ همزل هدلب نم هجرخأخ آبدغ
 ء هاضرب الا هل سيلف س هيلا هدر نم اضوع كلاملا اهبلط ناغ س هيلع

 ٠ لصألا ىف هقح نم درلا نأل

 هقلتآ ناغ هل ءىش الف هيف ىذلا عضوملاب هكرتب نآ راتخا ناغ

 ناغ ح مكحلا ق ةميق وآ لثم نم هل امك مرغلاف 6 هدر ىلع ردقي ملو

 ك هم موقت ةنيبلا الا هنيمي عم مراغلا لوق هع لوقلاف 1 هرادقم ق افلتخا

 _ ٠ ملعأ هللا و

 ىتح هدي ىف ىقبغ ، هبصغ وآ آدبع قرس نميفو : هنمو : ةلاه دهج

 ؟ هيلا ٥هدر ىلع ردقي ملغ هفلتآ وآ ك ديعلا تام

 ددري ةفص نوك هدبع ف كلاملا ىعدا ناف ، هيلع هل ىتلا ىه ةميقلاف

 ىف هجو نم اهلام ىلع ىرجأ هيعدي ام هل حص ناغ ث هنمث ىف اهلجأ نم

 { اهركنأ نا داز ام ال ، بضاغلا وأ قراسلا ىلع نيميلاف الاو ء همكح

 ٠ كلذ ى رظنيغ ث ملعأ هللاو ، كلذك ةبادلا ف نوتلاو

 هذختاغ .ك اينع وآ آرمت قرس وآ بصغ نميغخ : هنمو : ةلآدنم وع

 ؟ الخن راص مث 6 ارمخ

عم ءاش نا هبرل نوكي نآ الخ هاري نم لوق ىلع زوجي نآ ىسعف



_ ٢٢٤ 

 ها رب نم لوق ىلعو .هل همرغ ءاش ن ١ و ؤ هتميق نع صقن امل سشرأل ١

 اقفتي نآ الا .& امهيف كر دي امم هنل ء لخئمل اي هريغ ال هيغ مرغل اف ح ما رح

 ٠ كلذ ىف رظيف ح ملعآ هللاو ، كلذك وهف الاو ح ةميقلا ىلع

 ۔ هضرأ ىف هعرزف هبصغ وأ ابح قرس نميغ : هنمو: ةلأسم دها

 ؟ هخ رقتساغ اضيب وآ

 كوكلا ىلعو > امهبوصخمل : رخآ لوق فو > امهيصاغل خرفلاو ع رزلاف

 . الحتسم نوكي نآ الا امهفرعو ، هل دبالغخ
 ل

 هضرأ ف اهلسغ مث ن ةيدو قرس نميغخ : هنمو : ةلاسم وج

 ؟ ةلخن ترا۔دف

 ليقو ث اهقرس موي اهتميق وأ : رخآ لوق فو ث اهلثم هيلع نا : ليتف
 ةلخنلا دري : رخآ لوق فو ث اهبحاصل :. ليقو ك هل رايخلاو ، :قحتست موي

 ٠ ٢ اهتتراسل ليقو ح هل وه نمل رايخل او ك اهتميق وآ

 نم اهبام ىلع نوكي نأ زاج اهلسن نم هسفن عذجلا هجرخآ امو

 ؟ اهدري نآ ةلغلا ق همزلي لهو 4 اهل عبت هنأل 4 ىأرلا

/ 

 )١( لسغلا رافص ةدحاو : ةيدولا .



_ ٢٢٥ 

 ٠ ملعآ هلما و { ال : ليقو > معن : ليق

 ء هلام ق هليسفو > امرص بصغ وأ قرس نميغخ : هنمو : ةلأسم وبج

 ؟ الخن راص ىتح سناعغ

 هتميق : ليقو } السغ هلثم هبحايص ىلع دري نأ لوقلا ضعب ف هيلع نا

 ٠ اهتميق وأ لخنلا دريب : ليقو & قحنسي موب : رخآ لوق ق و ؤ ٥ ذخأ موي

 ٠ امهبحاصل رايخناو

 نم هنجرخآ ىذلا اهمرص نم ناك امو س بصاغلل وآ قراسلل ليقو

 ىف اهل امل اهتلغ نم نوكي نأ زوجيغف : .رخآ لوق ىلعو & اهلصأل اهعوذج

 ٠ ناهجو ةلغلا ىف هنآ الا اهدر ىف س هجو نم ىأرلا

 ةقرس هغلتآف آرمت وآ ابح هريغ لام نم ذخآ نميغو : هنمو : ةلآسم دج

 وآ مهردب الثم ذئموي رمتلا نم نملا وأ بحملا نم كوكملاو ح همزلغ ابصغ وأ

 سيلف س ضخرأ وه ذا همرغيف هنم صلختي نآ دارآ املو ص رثكأ وأ لت

 ٠ هلثم الا لوقلا ضعب ى هيلع

 ةلاح ناك ناو ع هموزل موي ةميق نم هلامب عضوملا اذه ف ليقو

 امهنيب ىضارتلا عقي نآ الا ؛ هيلا هملبسي ىذلا وه لئملاف ع ىلغأ ةصاخ

 ٠ ملعأ هللا و ‘ هريغ ىلع

( ١٣ ج نئازخلا _ ١٥. م )



_ ٢٢٦ 

 : حاضو نب حلاص خيسنلا : ةلأسم دهب

 ؟ همزلي ام هريغ لام قرسي دحأ ىآر نمو

 ناف ٠ كلام قرسي الجر تيآر ىنا لالا برل لوقي نآ هبلع : لاق

 ٨ امامن نوكي الو ء مكاحلا عم هيلع تدهش ىريغ دهاش كل لطضح

 ٠ ملعأ هنأو

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسمم دهب

 هعاب اذاغ س الام لجرلا كلذ بصغ مث لجر ىلع نيد كل ناك اذاو

 ؟ بوصغملا نمث نم اهفرعت تنآو اهنيعب مهاردلا كلت نم كاخأوو

 ، نماضلا وه هنگل هدنع نم ذخأت نأ كل زوجب لوق : فالتخا هيفغ

 رثكأف ئ اهنيعب اهفرعب ملغ هلام ق تطلتخا ن ١ امآو 6 هزوجب ال لوقل ١ رثكآ و

 ءافيتسالا زجي مل ى هنيعب ًايقاب بوصغملا ناك نا امآو ث زئاج لوقلا رثتاغ

 ٠ ملعآ هللا و 6 فالخ الب هنم

 : ىديعسوبلا سبمخ سبمخ نب دمحم خيشلا نع .: ةلأسم دج

 نيذلا فرعي اوهو .ؤ هلام عيمج قرعتست هتست دابعلل ملاظم هيلع نميف

 هثراول زوجيآ ث ملاظملا كلت نم صلختلا هل لمتحي ملو ث ملاظملا مهل

؟ مهفرعي مل وأ ملاظملا مهل نيذلا فرعيب ثراولا ناك ء هثرب ںآ



,٢٢٧٢ 

 فالتخا كلذ ىفغ ء اهبابرآ ةلوهجملا ملاظملا فرعي مل اذاغ : باوجلا «

 ملعأ هللاو ڵ هثراول هثاريم نأ ىنبجعيو .

 هللا دبع نب دادم : ةلأسم وه :

 ,نيننا مرحيآ 6 هياود همعطآو ء انقو وآ ابصق وأ آافلع بصتغا نمو

 ؟ ال مأ

 برل وهف & اهثورو باودلا نوطب نم جراخلا نبللا مرحي ال : لات

 مرحي ال دامسلا كلذكو ، نماض بصاغلاو س فلعلا وآ تقلا وأ ، بىحقلا

 ٠ دامسلا ةميق نماض بصاغلا و 6 ع ززلا

 نماض بصاغلاو ؤ مرحي ال هعرز هب ىقسو 4 ءام بصتغا نم كلذكو

 : فالتخا هيقغ ؤ اخيطيو آركس ىقس اذا كلذكو س ءاملا ةميقل

 نم مهنمو ء ءاملا تاوذ نم امهنكل > خيطبلاو ركسسنلا مرح نم مهنم

 ٠ ملعأ هللاو ڵ لوقلا رثكآ وهو ، همرحب ال

 : ناضمر نب دوعسم : ةلأسم .

 ؟ نيتظفللا نيتاه ىنعم ام ڵ بصاغلل قرع الو س قرع ال نآ تدجو

 ةنؤمالو ءانع ال ىأ ، هل قرع الو ى عرزو لسف ام : قرع ال نأ : لاق

٠ ملعأ هللا و ك ةرجأ الو



٢٢٨ 

 اهيغ تلسف هضرأ نم ةمرص سقف نمو :ا هريغ نمو : ةلأبسم دهب

 ؟ هرمأ ريغم

 ٠ ملعأ هلاو ، تفلت نا ةمرصلا بحاص ملعي نآ هيلعو ث اهنمض

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 ؟ مارح ءامب هتعارز ىقس نمو

 ء هبلع بحلا مرجي ال : لاق نم لوقب ذخأن نحنو ث نالوق هيفخ

 ٠ هنم صلخ نب ىتح ءاملا كلذ نامض هدلعو

 له ض القب هب ىقسيو ص سانلا ءام نم ذخأي نميغ : ةديبع ىبآ نعو

 ؟ هنم ىرتشأ نآ ىل

 ٠ ىقاسمللا ىلع نامضلاو زئاج : لوقو ص ال : لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ؟ امه دحأ بيصخ ناطلسلا بصتغ ١ ك نيلجر نبي لام ق و : ةلأسم وبع

٠ ملعأ هللا و ؤ ةكرشلا لبيس ىلع امهنييف > ناطلسلا



_ ٢٢٨ 

 ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رضان خيشلا باوج نمو : ةلاسم ده :

 زعامب هيدفي نآ ةينلع نآ هعاب مث ، ائيش بصغ نم نا : ليق ثيحو

 ؟ ال مأ هلك هلامج ولؤ ، هؤادغ هيلع نوكي نأ ناهو

 ىف لاتحي نآ هيلغ : خيخض لؤق ؤهغ ةدر هتيلغ نا امأ :ا باوجلا

 ص لوقلا اذه ىلعو ، هبحاص هؤربي مل نا هبحاص ىلا اهب هدري ةليح لكب هدر

 . ناهو زع امب هيدفي نآ هيلعخ

 كلذكو ث هكلم نم ىه هتوسك ىه ىتلا هبايث ناخ ، هكلم عيمجب امأو

 نأ هيلع سيلو ث هكلم نم كلذ لك هماعطو مهماعطو هلوع همزلي نم ةوسك

 هميلست هبلع امب هيلع نوكي نآ ىلا هيدفي نآ هيلع نكلو ث هب هيدغي

 مهءاغو هيلعف ث هيلع امل هكلمي امب في ملو ، نويدلا ف قرغتسا اذا هنايدل
 . هكلم نم ناهو هبلع زع امب

 علطي هنآ ص ءاملعلا هركذ ام هلوع همزلي نملو ص هل علطي نأ دعب نكلو

 علطي كلذكو ع كلذ هبسثأ امو ك هانركذ ام لثم كلذو ع نايدلل عابي الو ع هل

 ٠ هلوع همزلي نم نكسو هنكس ر ١ دقممي تيي هل

 ةقرحلا كلت ةلآ عابت الغ 3 اهب الا هسفن لوعي ال ةفرح هللا تناك ناو

 ءامرغل قوقح هيلع ناك ناو ث رثألا ف هنايب ءاج امم ، اذه ريغ ىلا
٠ ملعآ هللا و > هيوني ام الا كلذ ءادفل مهكيرش وهغ



 _ _ ٢٣٠

 : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلاسم ه

 مث ، اكب هلمعف الزغ ولآ فيل وآ ، هريغل اخف وآ البح ذخآ نميفو

 ؟ هكلام ىآر نع ال اكمس وأ اريط وأ ةباد هم داص

 م ملعآ هللاو 2 هبرل :: ليقو ى هيلع نامضلاو ديصلاغ ..

 ؟ امارح ءام دمعلاب هعرز ىقس نميغ : هنعو : ةلأسم »

 ٠ ملعآ هللاو ، هيلع هميرحت ىف فالتخالاو س هل مزال نامضلاغ

 : ىحبصلا : ةلسم وه

 57 ما رح ىلع 3 رماو لجر نيب هب عمجو 0 ًامسلط بتك هنآ رقأ نمو

 ؟ دح هيلعأ ح كلذ لعغناو

 ةآرماو لجر نيب عمج نم نأ : رثألا ىفو { ائسش اذه ف ظفحأ ال : لاق

 ء مجرلا امهنيب عماجلا مزل نينصحم اناك نا : لاق نم لاق ىتح همزل

 ... ملعآ هللاو ، روكذملا اذه قحلي ام اذه قحلي نآ ىنفوخآ امو

 نب هللا دبع دمحم ىبأ نعو : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 :' هلفلا هظفح ةكرب نب دمحم
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,



 س ٢٣١

 ؟ مهعم وه لكآو ك اهوحبذو ةاسث اوذخأ موق نع لئاس هلأسو

 ٠ رافغتسالا هيلع رن ملغ

 ؟ لكأ ام امض همزلي سيلو : انآ هل تلق

 مهمزل دقف اهولتق ن نيح ه مهنأل ةتيم ا لكآ ىف هيلع نامض ال : لاق

 َ ٠ ةتيم ت ر اصو {&© ن امضل 1

 . اهيغ لصألاب ملع اذا كلذ لثم اهل حباذلاو مكحلا ى اهلك

 فلتم او 6 حبا ذلل اهكسصمأ اذا ع آريثك وأ ناك اليلق اهفصن نمضي كسمم او

 ريغب اهنم ءىشل لكألاو ى آريثك وآ ناك اليلق فلتآ امل نماض اهنم ىنل

 ك كلذ حص اذا اهيرل هلك كلذو ‘ اهنم لكآ ام ةميقلا نماض انركذ امه ء ىش

 7 هب اوملع وآ

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هتلكأو ئ باودلا تلخدف ك عرز راضح ج رغأ نمو : ةلأسم وبع

 ` . ؛ نامضلا اهبابرأ مزليآ ، لاحيخ

 ىنم لدعلا ىرحت ليبس ىلع كلذ نامض. ى.نيكيرش امهارآ. :: لاق

٠ ملعأ هللاو ع هتظفح ظفح الب



 . _ ٢٢٨٧٢

 : عرشلا نايب باتك نمو: ةلاسم وج

 مهل تبثو ، قرسلا ى اوكرتشاو اوقرس موق ىف : ديعس وبأ لات

 ؟ ةبوتلا مهدحآ دارأ مث ث كارتشالا ماكحأ

 ء كارنشالا هيىشب ام وآ ئ مهلك مهنم كارتشالا ناك اذا هنأ ىعمغ

 ىنلع هنصح هيلع ناك ةبوتلا مهدحأ دارأ نا لوقلا ضعب ف نآ بسحأغ

 ِ ٠ نبثدحمل ١ ددح

 هلك ءىشلا نامض هيلع ناك بات اذا هنآ لوقلا ضعب ق نأ بسحأو

 ةاشملل ذخآلا نا : لانو 0 مهنم ذخآ الو ص ائيش اودآ دن اونوكي مل اذا

 ٠ اهل نماض حباذلا و ء اهل نماض لزنملا نم

 نآ ملع دقو ؤ رخآلا بان مث ح باتو اهنمث امه دحأ ىدآ ناف :: هل تلق

 ؟ ى دآ ام فصن هبلع درب نآ هيلعأ ء هلك نمثلا ى دآ دت اذه

 ح رخآلا باتو ح حباذلا اهكلهتسا اذا هنأ ىعمو ص فرعأ تسل : لاق

 ىذلا اهنامض نم همزل ام هيلع دري نأ اهل كلهتسملا ىلع ناك هلك نمثلا ىرأغ

 اهمعطآ وأ اهلكأ وآ ، هدي ىف تناك اذأ هيلا تلقتنا دق اهنأل ، مكحلا ىف هادا

 ٠ هدي ىلع تكلهو

 لحنسي نأ ةيلعأ ء نامضملا نم همزل ام اذه ىلا ىدآ اذاغ.: هلا تلق

؟ ةاشلا باحصأ



_ ٢٢٣٣ 

 مهقح ىلا اوراص دق موقلا نأل ع كلذ همزلي ملخ ٠

 هللا همحز دعس نف حلاض خيسشلا نع : هريغ نمو : ةلأسه وج .:

 ح هباىشخأ ضعب سمو ، هيغ ىشمو ، بوصغم بكرم ف بكر لجر فو

 اذا بكر امل ءاركلا همزلي مآ ث هلك بكرملا ةميق همزلتآ ، هنم طبهو

 ؟ هل صالخلا فيك هبابرأ فرعي ملو ءىش همزل ناو ؟ صالخلا د' رآ

 ليببسب مهيديآ ىف هنأ ملاع وهو هزيغ دي ىف بكرملا ناك نا : لاق

 نم ائيش لمح وأ > ناك ٠.٠ ءاركلا الا ىدنع همزلي الغ ح بصعلا

 نم هجوب مهتفرعم ف عمطي ملو ، مهنم سيأو فرعيب مل ناف

 ؟ هوجولا

 ٠ ةلودلا زعل هعفدي نآ هلوق ىلعف

 هنآ ملعي .وهو ، هدنع نم هذخأف دحأ دي قف بكرملا ناك ناو

ح هرمأب هيلع لمح ام ءارك نمو ث هلك بكرملا نم صلختلا همزل



 _ _ ٢٣٤

 ة ناديبع نميا : ةلأسم وع

 نم نامض اهنم نمضي مث ث نيلمحتملا نم ةنيفسلا ىف بكري ىذلا فو

 ىل ١ صلختي هناغ رضحي مل ن راف ٤ اهكلام ىلا صلختي هنأ ك هريغ وآ اهيسشخ

 . ةنيفسلا . ىكلام ريغ نيذه ٠ نآ ملع ولو . . نابرلا ىلاف الاو ث ذخانلا

 ٠ ملعآ هلقأ و

 ! : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه

 ىلا هدم دمي ٥آرو 6 ةما دقم هل ةلخن ىلع الجر ىآر لجر نع لئسو

 ىنطعأ : ةلخنلا بحاص هل لاق ردحنا املخ هبايث ف عضيو ، قوذعلا

 : هلوق ىلع اذه جرخيو ح هيلا ملسملل وه ::ا ديعس ويآ لات

 ٠ ىل ىذلا ىنطعآ

 :: ىراوفحلا ىبآ نعو : ةلأسم دهج

 ذخأيو هبرضي نأ هعسي له ث هل ةلخن قرسي ادبع كردأ لجر نعو

 . .... ؟ هتلخن ةرمث

. ناطلسلا ىلا قراسلا برض امناف



٢٣٣٥ 

 .¡ ؟ هتلخن نم اذه نآ ديعلا رقآ وآ ح آرمت دبعلا دنع دجو نا و

 نوكي وأ ، هتلخن نم رمتلا كلذ نأ ملعي ىتح دبعلا رارقا زجي مل ! ,

 ..." ه همرض زوجي الو  غلابلا رحلا رارقا زوجيو & هديس ىآرب كلذ

 الا هبرض ةيد هيلع ناك هبرض ناف ، مكاحلا ىلا قراسلا برض امناو

 ٠ هنم كلذ .عزني ىتح هيلع ردق امب هدهاجي هناف ، هتقرسب عنتما نوكب نأ

 : نئاهرلا باتك نم : ةلأسم وبع

 دجوو ؤ ةرذ قوذع هعم دجوو “ الجر هترذ ف دجو كلجر نعو

 قوذعلا ذخآو > لجرلاب قلعتف ‘ ًاعوطقم ايصق هترذ ق ىآرو 6 بلخم ٥ ديح

 ؟ ال مآ كلذ هل زوجيآ ن هنم

 نوكي نآ نكمي ال هنأل ، قوذعلا ذخآ مكحلا ىف هل سيل : لاق

 ةهبسشثلا كرتو ے دجو ثيح نم قرسي صللا نأل ع هترذ نم سيل ءىس هيغ

 ٠ هنيعم كلذ ذخأيو عطقي ها رب نأ الا ك اهيغ لوخدلا نم ىلوآ

 ةرذلا بحاصل زوجي ء ىضمو قوذعلا رثنو س هنم لجخ ن ناغ : تلق

 قدبصت هغرعب مل ناو 6٧ هغرع نا اهبرل اهظفحيو اهذخأي معن : : لاق .ذ , ..

 ٠ ةقورسم تناك اذا ءارقفلا ىلع 7

١



_ ٢٣٦ _ 

 ؟ كلذ ذخأ ةغسيأ ، هترذ نم قوذعلا كلت نأ هل رقأف هكردآ ناخ : تلق

 مل ام مكحلا ىف هذخأ هل زاج رخآل هدي ى امب رقأ غلاب لك : لاق

 ٠ هرارقا 2 فرب

 هعسيأ ئ هنرذ نم قوذعلا نأ رقأو ‘ اكولمم آدبع ناك ناف :: تلق

 ؟ ال مآ اهذخآ

 ٠ هرارقا زوجي الو ث دبعلا دي نم كلذ ذخأ هعسيال : لاق

 ؟ هم زلب ام اهذخأ ن اف ؟ ال مآ اهذخآ هعسيأ ايبص ن اك ناف : تلتق

 صلخت ائيش ىبصل ١ دد نم ذخأ نمو ؤ ر ١ رفف ١ ىبصلل سيل : لان

 ملعي مل ناو % هنم قرس نم ىلا هعفديغ هقرس هنأ ملعي نآ الا ، هيلا هنم

 ٠ ءارقفلا ىطعأ

 ىنراشتسا هنأ ملعأ ملو ، ىل ةلخن فزحي آدحأ تدجو ناخ : تلق

 ؟ هدهاجأ نآ ىل له ع كلذ ىف

 زوجت الو ، كنع باغ اميغ هل زوجت ةجح هلدعل كلذ بحآ ام ال : لاق

 نم ةجخلا مدعو ؤ زذعلا عاظقنا ذعب الا لاومألا ىلع ىدنع ةدهاجملا

٠ لاومألا ف نيثدحملا



٢٢٣٧ 

 ىلا هعفد مث ‘ نذا الب لجر ريجب بكر لجر ف ليقو : ةلأسم وع

 ؟ فلتف هبكرف :رخا

 ىذلل اضيآ رخآلا ىلع نامضلاو ، لوألا بكارلا ىلع نامضلا نا

 نأ هدنع ناك ناو ح هل سيل ريعبلا نأ فرع دق ناك نا . هيلا هعفد

 ٠ آديآ هيلع نامض الف هيلا هعفد ىذلل وه امنا ريعبلا

 ىتح هدي ق ىقبغ 6 ص اخم ندب ١ آريعي قرس لجر نع د : ةلأسم وبع

 ؟ ضاخم نبا وأ ىنث قراسلا ىلع ام ث ريعبلا كله مث ، ىنثأ

 . تام موي هريعب لثم اينث هيلع دري نأ هيلعف

 ء هنيد :ردقب لام هلو ع نيد ىلع لجرل ناك اذا : ليق : ةلسم وج

 ؟ نيد هريغل هيلع نآ منحبو

 هيلع ه رجحب مل ام ه ذخأب نآ هل زاج % هنيد نم كلذ هاطعأ ناغ

 ح هريغل قح هيلع نأ ملعي وهو هتح هيطع نآ ىبأو هدحج نا و ؤ مكاحل ١

 ء ددحج اذا صصحلا ىلع نيدلا نم هلام رادتتم الا ذخأي نآ هل سينلغ

 ه ةصجلاب قحتسي ام را دتمي الا ذخأي مل هسفنل هلام نم ذخأب نآ دا رآو

 رجح هنآ ملعي مل ام ذخأب نآ هل زاج كلذ وه هيل ١ ملس ن او

 ح هل ذخأب نأ هلل زجي مل 7 نآ ىبآو ، هرجح اذا هنأل ء مكاحلا هيلع

. مكحلا ىلع ردقي مل ا ذا مكحلا ىف هل زوجي ام الا



_ ٢٣٨ 

 سيل اذكه هيغ لوقلاف ، نيدلا هيلع ىذلا تام نا هنا : ليقو

 ءافو لاملا ىف نكي مل نا كلذو هقح ردقب الا ذخأي نأ نيدلا هل ىذلل

 سيلو ،.ردق ثيح نم هقح ذخأي نآ اذهل ناك ءافو لاملا ف ناك ناغ

 .ك مهقوقح ىلا اولصي مل نينئادلا باحصأ نآ ملعي نآ الا كلذ ريغ هيلع

 .هتايح. ف امآو ، كلاهلا توم دعب هدي ىف امب مهصصاحي نأ هيلعف

 ٠ كلذ هيلع سيلغ

 ,لكأيو ى هبحاص ملظي امهنم دحاو لك ناك نيلجر نعو ة ةلاسم دهب

 رضح نآ ىلا كلذك الازي ملغ س لطابلاب هبحاص لام امهنم دحاو كك

 ، هنم املظ اذه لام نم لكآ امم هسفن ىلع موقغ ، توملا امهدحأ

 رخآلا لكأ امم هسفنل اهسبح مث ث ةميقلا ىف هسفن ىلع ئصقتساو

 ء ةميقلا هذه نم رثكأ اذه نم لكأ رخآلا نآ ملعي ام رادقمب 5 هلام نم

 ٣ ٠ هلام نم لكأ امم هسفن ىلع هل دهسأ مث

 كلذ لام نم لكأ امم هللا دنع آاصالخو اباوص اذه نوكي له :' تلق

 ىصقتساو ى مهارد هسفن ىلع هموق مث ع املظ هلام لكأي ىذلا لجزلا

 :صلخي :له : تلق ء هلام لكأي ناك ىذلا ىلع ريفوتلا ىف هسفن ىلع

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هللا دنع

ىقبي . امو ىتأب ام لعفي وهو ؤ تومل ا اذ ده رضح ١ ذاف ‘ تفصو ام ىلعف



_ ٢٣٨٩ 

 ء الودع آدوهش كلذب هسفن ىلع دهسشآو ، هنم ناك امب رقآو ح املف

 ٠, :هتنعجر ىف هلل اصلخم تامو ، هتبوت ف قدصو ث الدع ةقث ايصو ىسوو

 هتميقو ث اذكو اذك هلام نم تلكأ دق نالف نب نالف نأ دهشأو

 ذخأ امب ىنصصاقو رقأ ناخ ، اذكو اذك ىلام نم لكآ دقو ى اذكو اذك

 ردتيو ، دوجوم وه امم هلام نم تلكأ ام ذخأي نآ دارأو ، ىلام نم

 ٠ لودعلا ىري امب هتميق هلغ الاو كلذ هلغ ث هيلع

 كلذ !وراتخا نا دوجوم وه امم ىلام نم لكآ امم ىتثرو ىلع دريو

 .. لودعلا ىري ام هتميقغ ادوجوم نكب مل ناو { مهلف

 اودهساخ ، ىلام نم لكأ امم ركنأو ، اذه نع نالغ نب نالف عنتما ناو .

 © ىلام نم تلكأ امم تعفر دتو ص اذكو اذك هلام نم تلكآ دن ىنآ ىلع

 ٠ هراهظا ىلع ردقي ناك نا اذكه لعف اداف

 كلذ رسيغ هل مفري ملو ، هنم ذخآ اذه رهظي نآ فاخي ناك ناو

 ء انفصو ام لك ىلع ردقي مل ناخ ، هتوق لبت ملاظلا ىلع ةجحب ةريرس
 هلبقو ، تمي ملو هللا ىلا باتو ، تنأ تلق امك لعفو ، هسفن ىلع فاخو

 لك نم هللا ىلا باتو ءا املظ .هلام نم لكآ امم ريثك الو ليلق زخآال هلضغ

 دهثآو ث ةقث اهب ىصوآو ، قوقحلاب رقأو « بونذلا نم هملعب وأ هلهجي ام

 .وفعيو ، هدابع نع ةبوتلا لبقي هللاف ى هتداراب اصلخم جرخو الودع: اهيلع

: :٠ ميحرلا روفغلا وهو دابعلاب فوءر هللاو تائيسلا



_ ٢٤٠ 

 ناك ولو _ ىخآ اب _ بئاتلاو ، رصأ نم الا هللا دنع ىلع كلمي الو

 ىف لمعو رذتعاو ، هب رمآ اميف هلل قحص اذا ث رشبلا عيمج بونذ هيلع

 هللا ىلص ىبنلا ةنسو س باتكلا هب ءاج امم هتايح ف وأ هتوم دنع كنذ

 ىدابع اي لق ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق زاجمو ص رثألا هب ءاجو ص ملسو هيلع

 بونذلا رفغي هللا نا هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ ىذلا

 . ( ميحرلا روفغلا وه هنا اعيمج

 هلضغب مهنم انلعجو ةنمؤمو نمؤم لك ىلع هللا بات ةبوتلا عم كلذو

 . نيمحارلا محرأ هنا هنمو

 مث ح اهيف ىنبيو 4 ضرأل ١ رمعب بصاغل ١ نعو : ةلأسم وبع

 ؟ اهبحاص امكردي

 نم ضرألا ف امو لسفلاو ءانبلا ذخآ ضرألا بحاص ءاش نا : لاق

 هيلا دربو .{ هل ناك ام جرخي ن هرمأ ءاش ناو ك هتمدقم رامع

 ٠ تناك امك هض رأ

 هعاب مش ث آبوث وآ ةباد وأ آدبع الجر بصغ لجر نعو : ةلأسم دهي

 ، هل بوهوملا وأ ىرتسثملا بكرغ الجر هراع وأ لجرل هبهو وآ لجرل

 رادلاو ، دبعلا هدي نم قحتسا مث ، لغتساو سبلو ، نكسو ريعتسملا وأ

؟ ةلغلا عم كلذ ةميق آضيأ بوصخملا قحتساو ، مداخلاو ةبادلاو



_ ٦٢٤١ 

 © ريعتسملا و ، هل بوهوملاو ىرتشملا ىلع بوصغخملل كلذ نا : لوقآغ

 هذهل عئابلا بضغي اوملع دقو 6 ريعتسملا و هل بوهوملاو ىرتشملا ناك ناف

 ىلع مهل ةعجر الغ ؤ اهولغنساو “ اهوبهتناو مهيلا تراص ىتما ةعلسلا

 هيلع نوعجري مهناف ، بصتغم عئابلا نآ اوملعي مل ناغ ، ءىشب عئابلا

 عجربو . بوكرلاو نكسلاو ةمدخلا نم بوصضصخملا هب مهل ردآ امم

 ٠ ةلغلا عم هيلا هعفد ىذلا ىلع نمثلاب اضيآ ىرتشملا

 ح ةلغلا نم ىرتشملا ىلع ءىش ال هنا كلذ ىف ليق دقو : هريغ لاق

 ةلغلاو حابم عيبلا نأل ، قرسلاب آملع ناك هنأ حصي نآ الا ةمدخلا الو

 بر ىلع هغلتأ ىذلا وه هنأل ، عئابلا ىلع كلذ در نوكيو ث نامضلاب
 . لاملا

 ناكغ ى رمت وأ بح نم آازيفق لجر نم قرس لجر نعو : ةلأسمم ده

 رمتلا وآ بحلا صخر ام دعم ةبوتلا دا رآ مث 6 ايلاغ رمنلا و بحلا قرس موي

 ؟ هبح لثم ثبح :وآ هذخآ موب هتميق هيلع أ

 ناك ن! ى نيلاحلا ىآ ىف رمث وآ بح نم ذخأ ام لثم هيلع : لاق

 ىلع نكي مل يلاغ ناك وأ اصيخر هذخأ ىذلا هذخآ موي هرمتلا وأ بحلا

 ٠ ذخأ ام لثم الا قراسلا

( ١٣ ج نئازخلا _ ١٦ م )



٢٤٢ 

 دمعتم لصألا سرغي لجرلا ىف : كلام لاقو : لاق : ةلأسم د

 ؟ هريغ ضرأ ق

 ءاش ناغ 0 ضرألا بحاص ريخب مث ح ةيفاعو ة رماع ضزألا موقت

 بحتآ ن ١ و . ضزألا مم ك لصأخلا هن ناكو لصألا ةميق ىطعأ

 ٠ لصألا بحاصل تناكو > ضرألا ةميق لصألا بحاص ٥ اطعآ

 ٠ صصحلل ام مهنيب ىهف ةميقلاب احلطصي مل ناغ : كلام لاقو

 بحاصا رايخلا نكلو ، صصحلاب مهنيب نوكي ال : ةيواعم وبآ لانتو

 هالدعأ ءاش ناو ‘ ىضرأ نم كلصأ جرخآ : هل لانق ءاش ناغ ئ ضزألا

 ٠ ضرألا هجو ىلع ىقلم ناك اذا ةميق لثم آعولقم ناك ول نآ هلصآ ةميق

 ليتق دقو ؤ هلوق تبسح ىلع بصاغلا ق انعم اذه لاق : هريغ نمو

 ٠ هل ءانع الو هتمارغو هلسغ ةميق ىطعي : لاق نم لاقو 0، اذه

 ضرأ الب ةمئاق قحتسي موي هترامع ةميق ىطعب : لاق نم لاتقو

 ء ىش ال : لاق نم لاقو ح ضرألا دسفأ ام مرغ كلذ مم هيلع بسحبو

 ٠ هلام فلتآ هنأت هل

 : دلاخ نب دمحم لات : ةلأسم دهج

نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ةلوسرملا نأ كل نيبت امو : لاق



_ ٢٤٣ _ 

 ىننبا نمو س هانب ام ةميت هلف « هوجوخأ مث & مهنذاب موق ةصرع ف ىنتبا

 ٠ « هءانب اوعلتقي نا مهلغ مهنذا ريغب موق ةصرع

 ٤ هنوجرخي موب ةميقلاو : نايفسو كلام :ركذ : دلاخ نب دمحم لات

 ءانبلا و ض رئاغ ءانبلا ةميق ىلع ضرألا بحاص دقب مل ناف : كلام لات

 ٠ صصحلاب اهنيب

 هجارخأ دارآ ناغ ى مهنذاب موق ةصرع فق ىنب نم : ةيواعم وبأ لاق

 ناف . هءاني ذخآ ءاش ناو ح مهنم هئانب ةميق ذخأ ءاش نا رايخلا هلف

 رايخلا آخيآ هلغ هئانب ةميق ىلع ةصرعلا باحصأ ردقي ملخ ةميقلا راتخا

 ىغوتسي ىتح هرجأو هنكس ءاش ناو 6 هذخأو هءانب جرخآ ءاش نا

 ٠ هك انب ة هبق

 موقت نآ :: دهاجم نع ع رمع نب هللا دبع نب دلاخ نب دمحم ىنربخأو

 نب رمع ىلا اومصتخاغ تقحتسا مث ، اهرمعف اضرأ لجر نم اوعاب

 مهيطعي نأ نيبو ، ىرتشملا ةميق ىرتشملا اوطعي نأ نيب مهريخف ، باطخلا
 . ةبقاع مهضرآ ةميق ىرتشملا

 هجو ىلع الا هلعف ناك نا .اذه لعغ رمع ىرن ام : ةيواعم :ويآ لات

٠ ىلوألا ةلأسمل ١ هذه ف لوقلا انيب دقو 4 حلصنا



_ ٢٤٤ 

 ؟ هريغ ضرأ ف آدمعتم ضرألا سرغي لجرلا ىف : كلام لاق

 بحأ ناغ ئ ضرألا بحاص ريخي مث ح ةرماعو ةبقاع ضرألا موقت

 بحاص ٥ اطعأآ بحآ نا و ؤ ىعم لصألا هل ناكو ح لصألا ّ . ة ه اطعآ

 ٠ لصلا بحاصل تناكو ء ضأذلا ةميق لصخا

 . صصحلاب مهنيب ىمخ ةميقلا ىف احلطصي مل ناف : كلام لاق

 ، مهنذا ريغب موق ضرآ ف سرغف لجر عقوت اذا : ةيواعم وبآ لاق

 ناو س هوذخأو سرغ ام ةميق هوطعأ اوءاش نا ، رايخلا ضرألا باحصااغ

 نآ لبق تناك ام ىلع مهضرأ مهل دريو هسرغ جارخاب هورم اوءاش

 . اهيغ سرغي

 ىلع عنوت لجر ف : بوبحم نب دمحم لات : رثؤملا وبآ لاقت : هريغ نمو
 ؟ اهعرزغ لجر ضرآ ىلع _ ةخسن _ ضرألا

 نم مقوتملل سيلو ، ضرألا بحاصل اهنم بيصآ امو ةعارزلا نا

 هل بحتسن ىذلاو :ا لاق ملاظلل قرع ال هنأل ، ءىش ةعارزلا كلت

 ٠ هرذب هيلع درب -رآ

 ىنبخ هراج ضرأ ىلع عقوت لجز ف : بوبحم نب دمحم لاقو : لاق

3 ءانب اهيغ



_ ٢٤٥ _ 

 ق ىنيو عقوت ىذلا ىلع در ءاش نا رايخلا ضرألا بحاصل نا

 جرخآ : هلل لاق ءاس ناو ، هضرأ ف هانب اميف ىري نا ام ع هضرأ
 ٠ هل همزلي كلذ ناغ ىضرآ نم كعاذي

 آرئب عرز لجر نعو :! ىسوم نب ىسوم ىلا هللا دبع ىبآ باوج فو

 عرازلل ام بجوأ ةرضخ ىهو كلذ ىلع علطا مث ، هملع ريغب وأ هملعب لجرل
 ؟ هبآ ر ةخسن ف و هن ذا ريغي ن اك نا

 > هضرأ نم هعرز جارخاب هذخآ ءاش نا .رايخلا ضرألا بحاصل ناغ

 امو . رذب نم اهيف قفنآ امغخ امح ناك نا و ةرضخ اهتمبق هاطعأ ءاش نا و

 . هيغ هل قح ال هناف ، هلمع ريغ ةنؤم نم اهيف بهذأ

 ىن هلل سيل : لاق نم لاقو { اذه ليق دق : لاق : هريغ نمو

 ٠ هانع هل :' اضيأ ليقو هل رذب ال : لانق نم لاقو ث رذبأا الا

 : ىراوحلا ىبآ باوج نمو: : ةلأسم وبع

 ح آرئب وآ ارهن رفح وآ س ادجسم اهيغ ىنبغ اضرآ بصتغا لجر نعو «

 ؟ رئبلا وأ رهنلا كلذ نم برشت وأ ڵ دجسملا كلذ ف ىلصت نآ كعسي له

همرشت ال و ؤ دجس ا كلذ ق ىلصت نأ كعسب الغ تفصو ام ىلعخ



_ ٢٤٦ 

 ء سانلل ةحابم ضرألا نأل ، هل لحي ال ام لعف هنا لقن مل ، رهنلا كلذ نم

 : مهضرآ نم مرغلا و 6 .نمثلا نم رفاحلا ١ ذه ىلع مهل بجب ام ىلا ضرألا

 برش وأ ، دجسملا كلذ ف ىلص نمغ ، عرولاو هزنتلا اذه ىلعو

 « سانلل ةحابم ضرألا نأل ع هل لحي ال ام لعف هنا لقن مل رهنلا كلذ نم

 . . اهبحاص مرح ولو ، اهيف نولصي

 وله هنع برشيو مهل وهف ، ضرألا باحصأل وه رهنلا كلذكو

 نم دسشأآ اندنع رئبلاو ، كلذ لثم وهف رفاحلل ناك ناو ث راهنألا رئاسك

 نم هسفنب ولدب ىقتسا نم ءاهقفلا نم : لاق دق هنآ الا رهنلاو دجسملا

 لزنم ف سيلو ى ةرهاط رئبلا تناك اذا ى كلذ هل زاج ث مهيآر ريغ

 رهنلاو س كلذ لعف نمل زاج رغاحلل رئبلا تناك لوقلا اذه ىلعف راد الو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، رئبلاو دجسملا نم عسوأ اندنع

 ؟ قوذعلا عطق نمع تلأسو : ةلأسم وبع

 ٠ اهلئم اقوذع : حبسم لانف

 ك آرب وأ ة ةرذ لبنسلا دعي ةوعس نب دلاخ ن : رمع نم نبسح لاتقو

 . ةملسمو ره زكلاا و ديلولا ىبآ خيشلاو مامالا ىدي نبب هذه ق تعج" رو

٠ نمثلا ربغ هيلع ىآر مهنم آدحأ .رأ ملغ 4 نورضاحم نايحو ة هوعمس نب دلاخو



_ ٢٤٧ 

 ملعآو . اهلثم اقوذع : قوذعلا عطق نميغ لاق حبسم كاذ لبق ناك دقو

 . ملعأ هللاو ، ىأرب لدعأ نمثلا تيآرغ ترلخن ىدأ

 دا رأف ٤6 قح ريغب لجر ةلخن عطق لجر نع 7 : ةلأسم وبع

 ؟ هتلخن لثم ةلخن عطقتي نآ ةلخنلا بحاص

 نأ هل : لاق نم لاقو ع اهتميق الا:هل نيل ليق دق هنا ىعم :ا لاق

 لاقو ، اهتميق هل : لاق نم لاقف ةباد هل حبذ نا كلذكو ع هتلخن لثم عطقي

 اهلثم ذخأي نأ هل : لاق نم ةنجحو ى اهلثم ذخأب نأ هل : لاق نم

 .ه ( هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف ) : ىلاعتو.كرابت هئلا لوق

 ؟ اهعطقي الو هتلخن لدب ةلخنلا ذخأي نآ هل لهغ :: هل تلق

 كرابت هللا لوقل س ةبوقعلا قيرط نم كلذ هل امنا هنا ىعم : لاق

 ح ةميقلا ىلا عجر اذأ امآو ) هب متبقوع ام لثمي ا:ويقتاعغ ( : ىلاعتو

 . ضورعلا ىلع ردق اذا الصأ ذخأي نآ هل سيلف

 : رمثي نآ لبق لجر

 ىف ىوسي امك دلبلا دقن ئلع هعطق موي هتميق همزلي :! لاق نم لاقغ
رمثآ ام رظنيو ع عرزلا نم هلثم رمثي ام لثم همزلي : لاق نم لاقو ى كلذ هنبح



٢٤٨ 

 هي مكح ٥ انعم وآ ١ ذه نأ ى ورمو > بحلا ةميق وأ ايح ىطعيغ > هلثم

 ٠ بلاط ىبأ نم ىاع

 : عيبرلا لاقتو.: ةلاسم دهب

 اريبك ادبع وآ آرح قرس نمو “ عطق ادبع وآ آرح ًايبص قرس نم

 . عانتمالا نع ناردقي دق نيريبكلا نأل ء عطقب ملا

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 مث ، مهرد فلآ تراص ىتح اهب زجتغ مها رد ةرشع قرس نمو

 ؟ تمه ذ وأ مه ١ رد ةسمخ ىلا تعجر ىتح ثتصتت

 ةلمج لاملا بحاصل : لاقت نم لاقو > ةرشعلا مهل : لاق نم لاقف

 . ىلا بحآ ىأرلا ادهو “ اهيلا غلب ناك ىذلا لالا

 ؟ اخيسث هدنع ريصيف 0 ايبص دبع لجر نم قرسي كلذكو

 هتميق لضفآ هل ىآر نم لوقب ذخأن نحنو ، فالتخا كلذ ىفغ

 نمض كلهي ملو صقن ناغ ، هدي ف كله اذا بصتغملا دنع اهيلا غلب ىننا

 دربو هيلا هدرب موي هتميق لضذ نم صقن ام هبحاصل بصاغلا

٠ هتلاغ هيلع



٢٤٩ 

 اهلك باودلا ىف كلذكو .٠

 نسحلا ىبأ عماج نمو : ةلاسم دهب ::

 ؟ اخيش هدنع راصف ايبص ادبع قرس نم

 هيلع : لاق نم لاقو ، هقرس موي هتميق لضخآ هيلع : لاقت نم لاقغ
 هتميق لضغآ ةيلع هلف س قراسلا دي ىف كله ناو ع لغتسا امو هدري نأ

 نم صقن امو هدريغ فلت نا : لاق نم لاقو « هفلتآ موي وأ هقرس موب

 ٠ هتلاغو ى هيلا هدري هنميق

 ٠ ناويحلاو باودلا كلذكو

 ٥ ذخأف آقبآ هتخگل وآ ٥ راجل امالغ باصآ لجر نع و : ةلأسم وبع

 همزلي له ك هننلفآ ديعلا نا و > هللا ء اش ام هي تراس مث هيلا ٥ دريل

 ؟ ءىش ديعلا بحاصل

 ةعفنم دارآ امنا هنأ ملعي لجرلا ناك اذا هيآرب هللا دبع ويآ : لاق

 ٠ مرغ هيلع ىر الغ كلذ ريغ دارأ هنأ مهتي الو ، هبحاص

 ٠ نامضلا هيلع ىآرغ : ديلولا وبآ امو

:! اذه ذكلثم قف فلتخا دق : هريغ لاق



. ٢٥0٠ 

 دبعلا بر رمآ ريغب كلذ لعغ اذا لاح ىلع نامضلا هيلع : ليقف ٠

 كلذ در دارأ امنا هنا لاق اذا لاح ىلع. هيلع نامض ال : ليقو

 نيميلا هيلعو > هلهأ ىلا ٠

 مل اذه ,ىعداو . ئ سانلا لاومأ ذخأم فرعي نمم ناد اك نا : ليقو

 , ٠ نامضلا هيم ن ناكو ،قدصي

 ذخأب مهتي ال هنآو ع ةنامألاب فزعي نوكي نآ الا نامضلا هيلع : ليقو

 ٠ ساانلا لا ومآ

 هذخأآغ 0 ايآ ا دبع هخأل وآ ء:هراجل دجو نمو : ةيافكلا بانك نمو

 ؟ تلغآق هدريل

 هيلع مشاه ىرأو ك هيلا هدرو هبحاص عفن دا رآ اذا هيلع مرغ الغ

 ىرب ال نم مهنمو . هنمض نم مهنم :' ء اهقفل ١ نم فالتخا هيفو ؤ نامسخلا

 ٠ آخغورعم لعغ هنل ء ؟اذامض

 ء ةلاكو ريغ نم هضبقخ الام ملسملا هيخأل دجو نمو : ةلاسمه دهب

 ؟ لاملا فلتف ث طاينحإ! الا

. مالهبالا دلب وآ, كرشلا .دلب ف كلذ ناك نمضي الغ



- ٦٢٥١ 

 هبلط ىف ناكو روث هل بهذ نميغ كدنع ام : تلتو : ةلأسم و

 ٤ هل هنآ ىلع هذخأف 0 هل هنأ هدنع ناكغ » عضوم ف آروث دجو ىنح

 ٠ هضبقو هذخآ دقو هل وه سيلو هروث ريغ وه اذاف

 ح هنم صلختي ىتح هيف لعفي امو ص روثلا اذه ىف همزلي ام : تلق

 ؟ "نم ١ ريدو

 ىنلع ردقي مل ناو ىلا بحأ كلذو مهيلا هملس هبابرأ ىلع ردق ناف

 هقلطيو هتمالس ىلع دهشي نآ لوقلا ضعب ى هيزجي هنأ وجرأغ « هبابرأ

 ٠ كلذ ىلع دهشيو ؤ هيلع نمأب ام عضوم ىف هذخآ ثبح

 ىسوم ىلا اقيق ةيحان نم ءاج الجر نأ دجويو : ةلأسم دهب

 تدجوف ك هب هيتآ نآ بلطو ع قبآ هل مالغ ىل فصو الجر نا : لاتغ دبعب
 ؟ هنم ةءاربلاب ىل فيك اذهب سيل : لاقف ص هب هتيتآف دبعلا اذم

 ء لدع ىدهاش ذخ : نادعاق هعم لزانمو س ريشبو ىسوم هل لاننغ

 امهدهشأغ س هيف هتدحو ىذلا عضول ا !وتأت ىتح امهعم دبعلاب بهذا مث

 ٠ ءىرب هنم تنآ مث ث هليبس لخو هتمالسد ىنع

٠ .هلثم ىدنع. ىه معن : لات



٢٥٢ 

 عضوم نم دبعلا لجرلا ذخأ اذا : ةيواعم وبأ لاقو : ةلأسم ده

 ؟ هدبع سيل هنآ ملع مث ، هدبع هنآ نظي وغو

 ح هتمالس ىلع هب دهسئيف ، هنم هذخآ ىذلا عضوملا ىلا هب عجري : لاق

 ٠ عضوملا كلذ ف هكرتنو

 نم مهنمو 6٧ هدرب : لاق نم مهنمف : باودلا فق فلتخا دقو : لاقو

 ٠ ٥درب ال لاق

 وأ اعرز قرحأ وأ ، المج وآ مالغ لجرل لتف نمو : ةلاسم ذ
 ؟ آرا د هل مده وأ آ رجش وآ الخن هل عطق :وآ > آرمت

 نم آئيسث بصغ نوكي نآ الا هلعف موي كلذ نم ىتآ ام ةميق هيلعف

 لضفأ هبحاصل ناغ ، هكلهتسا مث ، رخآ تقو ىلا هدي ىف هسبح مث ع كلذ

 . هكلهتسا موي وآ هبصغ موي بصاغلا ىلع ةميق

 ع عضوم ىف هاقلأغ ث اعاتم لجرل ذخآ لجر نع هتلأسو : ةلأسم هب

 همزلي له ث ةقيقحلا ىلع هبر دي ىف هآر رمث هنم ام عضوم وأ فلتأ مثا
 ؟ ةبوتلا ريغ

 ٠ رافغتسا ١ و ةبوتل ١ نم ٦ هيلع ىل نبيب ال : ل اق

 ق عاتم ا كلذ ىآر مث ، نمثب هريغ نم هعاب نا تيآرآ :' هل تلق

؟ ءىش عاتملا بول همزلي له ث ةقيقحلا ىلع هبر دي



٢٥٣ 

 ع انملا هيلع ع اي نم ىل ا نمخثل ا در همزليو ح ال : ل انن ٠

 ء هيلا عجر هنأ ملعأ الو ث هبر عم هرب ملو هريغ نم هعاب ناق : تلق

 ؟ هبر ىلا كلذ نم صلختلا دارأو

 عئابلا هب هعاب ىذلا هنمث ذخآ ءاش نا ص رايخلاب عاتملا بر : لات

 نا هلثم وآ هنيعي دجو نا و ؤ هع اتم ذخآ ءاش نا و ؤ هل ذخآلا

 ٠ لثم هل ناك

 دجوي ملخ ، هلثم وآ هعاتم ذخآ عاتملا بر راتخا ناغ : هل تلق

 ذخآلا هم هعام ى ذلا هنمث ىللا عجرغ ئ لثم هل دجو الو 6 هنيعم هعاتم

 ١ ؟ كلذ هل له ث عئابلاو ، هل

 مكحي :وأ ڵ هعاتم نع نم هلثم وآ هعاتم ضبقي مل ام ىعم اذكه : لات

 ٠ ل دع مك اح كا ذم

 تيس هتيطعاف ، بوصنم لمج وآ رامح هدي ف لجر : ةلاسم ه
 ؟ ال مآ كلذ ىل زوجيأ ء هريغ الو لمجل؟ كلذ ىلع لقأ الو ؤ ىل هلمحب

 ك بوصخمل ١ ىل ١ هلصفي دصقي نآ الا كلذ ف نامض الو زوجي : ل ات

٠ ملعا او



:٢٥٤ 

 ؟ نامضلاو ةيعبتلا نيب قرفلا امو : ةلأسم وه

 هيف هيلع سيلو ص اطخلا هجو ىلع كمزل ام ةيعبتلاغ : باوجلا

 لا ومآ نم دمعتلا ىلع هتنمض امف نامضلا امآو ئ جورخ ١ كيلع و سانل

 ملعآ هللا و 6 جورخلا هيق ٠

 ىف همزلي امع ىون اذا هموزل وجري نامض نم صالخلا مدق نمو

 ٠ فالتخالا هيف ئزجي امم اذه نآ وجراغ ئ لبقتسمل ١

 : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيستلا باوج نمو : ةلاسم

 ٠ ن امضخلا هيغ همزلي امم ةنوعملا نم ءىشب املاظ ناعآ نمع لئسو

 ، هللا ةبوقع هفوخ هنكلو ث هب هناعآ ام ملاظلا ىضمي نأ لبق مدن هنا مث

 ؟ ال مأ اذه نامض همزليآ ث هيلع هناعأ ام ملاظلا لعف كلذ دعب مش

 هبلعخ ، لعافلا اذه هلعف ام نامضلا هيف همزلي امم ناك اذا : باوجلا

 هتبوتب هربخأ ولو ، اذه لعف لبن اذه بات ناك ناو ث نامضلاو مثالا

 ء نامضلا هيغ همزلي ام هتبوت طحت ال ى كلذ دعب هلعف امغ ح ىلاعت هللا هفوخو

 ٠ مثآ ريغ نكي امناو

هب مزلي ىذلا هببس نم ناك كلذ لعف نأل ث هيلعف نامضلا امآو



_ ٢٥٥ 

 لخ باتو ه هملظ ىلع مدنو ح املظ ةراجحي آدحأ ىمارلاك » هيلع نامضلا

 . مزال هيلع نامضلاغ هامر ىذلا لصي نآ

 ؟ هلصي نأ لبق باتو اعبس دحأ ىلع لسرملا كلذك

 !ذه نيب ناك ناو & كلذ هيغ لعف اذا نامضلا هنع هتبوت طحت من

 . منعا هللاو ، مهمكح قفاوتي اذه لثم ف امهناف ، قرف لقاعلا لجرلا

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيسفلا نع : ةلسم بج

 ء هتنب دمل وأ ٥ راجل وآ همع نبال وأ هيخأل ابراه آ ديع ىقل نمعو

 ؟١ا' مآ نمضيأ 6 هدنع نم مزمنا و ديعل أ تلفآغ ؤ هبحاص ىلع ٥ دريل هذخأف

 دارآ اذ' هيلع نامض ال : بوبحم نب دمحم ىآر ىقغ : باوجلا

 . نامضلا هيلع : ناليغ نب مشاه ديلولا ىبآ لوقت فو ع غورعم

 ناو ء نامضلا هيلعغ ساانلا لاومآ ذخأب اغورعم ناك نا : لوقتو

 نامضلا هيلع : لوقو ، هيلع نامض الف سانلا لاومأ ذخأب فورعم ريغ ناك

 ٠ ملعأ هنل او 4 لوقلا رثكآ وهو 6 هكلامو هبحاص ىأر رغم ١ ده لمع ! ذا

 : ع رشلا نايب باك نمو : ةلأسم ومع
 .م ٠

 ؟ ِ 2 . ح . ٠ ٠

؛:تبيصنعم منع نيل نم برش نمو



٦٥٦ 

 . مهلحتساو مهاطعأ مهفرع اذا منغلا بابرأل كلذ ةميق هيلعف

 : شيرق نب ديعس نب نسحلا نعو : ةلأسم دهب

 ؟ هعضوم ىلا هدر مث ث آبوصغم آئيسث عفر نميف

 هيلع نامض ال : ليقو س نمضي هنآ لوقلا رثكأو ، فالتخا كلذ ىفغ

 ٠ آدحأ هيلع لدي ملو > هعضوم ىلا ٥هدزر اذا

 ك ك المع غ هريغ وآ ء ان ا لثم ائيش هنم بلط لجر نعو : ةلأسم وبع

 ؟ كلذ ىف كمزلي ام : تلق ص نالفل هنا : لاق هب تعفتنا املغ

 ٠ كلذ ىلع هقدصت نآ الا هلوقب ءىش ف كمزلي الغ

 ؟ ثرحلا داسف نع هتلأسو : ةلأسم وج

 ناف ، هيف رظنيو موقت : رهزألا لاقو ث هلثم ثرح هل : حبسم لاتف
 . كلذ ردقب موقت عجري اثرح ناك ناو ع موق عجري ال اثرح ناك

 لكأتخ ، هتعارز ف لجرلا ىلع دسفت ةبادلا نع لئس : ةلآسىم دهج

 ؟ هل مرغي نآ ديريغ ، ةبلج اهنم

 ؟ تغلب ام اهيلت ىتلا ةبلجلا ىلا رظني : نيملسملا ضعب لاتق :ا لاق

٠ اهردقب ىطعيف



_ ٢0٥٧ 

 اهنمث ىطعيو ، ةرضخ موقت تلكأ موي لودعلا ةميق : مهضعب لانو

 ١ ذخأن ا ذهيو .هل وهخغ تين امو ح مه : ر ٠

 ثرح ق ران ةرارش هنم تعقو لجر نم تركذ ام امآ و : ةلآسسم وبع

 ؟ كلذ دمعني ال & هنقرحأفغ موة

 اهضرعو ضرألا كلت لثم ثرحي نأ هيلع : لاق ايلع نآ ىنغلب : لاق

 ء مهيلع حلصلا هركو ى قرحآ مويك غلبت ىتح اهيلع قفنيو ى اهلوطو

 . ائيش هيلع دادزي الو ى مهتقفن اوضري نآ الا هنم نوذخأي ام نوملعك الو

 : بوبحم نب دمحم هلل ا ديع وبأ لاق : ةلأسم وج

 ٠ لودعلا ىآرب قرحأ ام ةمين هيلع امناو ، ثرحي نآ هيلع سيل

 ك هتدسفأف سانلا با ود هثرح ق عقو لجر نعو : ةلأسم وبع

 ؟ مرغلا ذخأي نآ هل حلصيأ

 6 ديجلا ةلزنمب هناف ذخآيلغ غلبي مل ثرحلا ناك ناو ح معن : لات

 ٠ ١ ديجلا :ردق ىلع همرغ ذخآبلو

 ؟ مرغلا ذخأي فيك لكآ مث كردأ دق هناخ : تلق

( ١٣ ج نئازخلا _ ١٧ م ]



._ ٢٥٨ _ 

 اميخ مهنيب ١ وحلصيبغخ ٠ كلذ ق ١ ورظنبغ ‘ لودع ساانآ ءىجيب : لانق

 . همرغ ام ال كلذ ناغ ، مهيلع ىضم دق ءىش نم اولاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ءڵ هفصو ةفص فيك 6 نامضلا هيغ همزلي ابرض هريغل اكولمم برض نمو

 نا و ;؟ هسفن ديعلل مأ ٥ ديسل كلذ عفد نوكيأ ؟ كل ذ نم هصالخ عضو امو

 مأ دبعلل كاذ ميلست نوكيأ ؟ نامضلا نم صلختي نأ لبق دبعلا قتا

 ؟ هقتعمل

 : لاق نم لاقف هديس هقنعآ اذا امآو ء هديسل نوكي صالخلا نا : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ديسلل نوكي : لاق نم لانتو س ديعلل نوكي صالخا ںا

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلسم وج

 دمحآ نب ديعس هيقفلا طخي ايوتكم هندجو ام .اذه : خسانل ا لاق

 2 ديعس نب مالسلا ديع دلاو

 : نيملسملا نم ةقثلا هطخ ةفرعمب ىنربخأ

هضبقب رمأ رمت نع لأس :: نالهك ىلاعلا ىبأ نب رمعم ئضاقلا ناك



_ ٢٥٩ 

 & هضعق ى ذلا رمتل ا كلذ نمل ملعي ملو ‘ ىلع ني دشا ر نب ديعس ني مس اق

 ؟ اهنم صالخل ١ فيكو ء طنخلا ةب ايجل ١ ةلمج نم هنأ الا

 كا ذو 6٨ هنم هضبق نم ىل ١ رمتل ا كلذ درب هنآ : اهيغ 7 ١ وجل ١ ن اكخ

 ٠ رخآ نم ائيش ضبق نميف نيملسمل ١ ر اثآ ف دجوب ام ىلع هنم ةصالخ

 ٤ هدي ق كلذ ناك امنا كلذ دعبي ملع و أ هدي ف وه نم ريغل ملع دقو

 نمل ملعي ملو لطابلا هوجو نم هجوب هذخأ هنأ وأ ، هبرو آابصنغم هدنعو

 ىلا هدرب هناف صالخلا دارآ مث ح هذخأو هضبقي ىلتبا دق ءىشلا اذه

 ٠.٠ هنم هضبق نم

 ملو ڵ هقرس دق ائيسث صل دي نم ذخآ نميغ رثألا ف دجوي كلذكو

 هفرعي الو ص نالف نب نالفل وه ءىشلا اذه نآ صللا رقأغ % وه نمل ملعي

 صالخلا ىلع ردقي ال هنآ ال ا ; فورعم يتئاغ لجرل هي رقأ وأ 4 ءىشلل ضباقلا

 ؟ هوجولا نم هجوي كلذ هزجعل هيلا

 ء هذخآ ىذلا صللا ىما ءىشلا كلذ دري هنا : نيملسملا ضعب لاق دنف

 صللا نآ كلذ ىف ةلعلاو : لاق ، هنم هصالخ كلذو س هللا ىوقتب هرمأيو

 امهمزلبو ث اهتمذب قلعتم وه ذا ص كلذ نم صالخلاب نابطاخم بصاغلاو
٠ ةاغولا دنع ةيصولاو ةايحلا ف صالخلا



 :.٠٭ء٢٦ .

 ضبقل ١ ليق هريغل هنآ هدنع رقأو ڵ ةنامآ ىلع رخآ نمت ا نم كل ذكو

 هناغ كلذ نع ضباقلا هزجعغ ، هيلا اهميلستب هرمآو ضبقلا دعب وأ

 ٠ هصالخ كلذو . هيلا اهملس نم ىلا اهدري نآ هل

 نم ىأرلاب نيفلتخملا نم دحآ ةئطخت زوجي الو ص نيملسملا لوق اذهو

 ءاملعلا ىلعو ث مهعيمج ةيالو بجيو زوجيو ى مزلب لب نيملسملا ءاملع

 نآ لثم ث ىآرلاب اوداضت ولو ، اضعب مهضعب اولوتي نأ ىأرلاب نيفلتخملا

 ، ىأرلاب مهدحأ ىلوتيو ى ىأرلاب رخآ همرحيو ، ىأرلاب ائيش مهدحأ لحي
 ٠ كلذ هبشأ امورخآ آربيو

 لاتقو ئ قحلاب لمع دقغ هب ذخآو نيملسمل ١ ليواقأ نم : لوقي نمف

 فلاخ دقف نددي وأ ىآرب كلذ ف هآطخ نمف 0 هتئطخت زوجي الو . قدصلاب

 ماكحأ عضوم ف نيدلا مكحب مكحي ال نبدلاي هنم ةءاربلا بجوو س قحلا

 مكحب مكح وآ س ىأرلا ماكحأ عضوم ف نيدلا مكحب مكح نمو ع ىآرلا

 ٠ نيدلا ماكحأ عضوم ف ىآرلا

 نأل 6 نيقسافلا نيلاضلا نه ناكو 6 نيدلا ماكحأ كلذب وه فلاخ دنف

 ىفو _ لبقي نآ زوجي الو ، هلامك ىلع لصآ ناكو ، لصآ ىأرلا و \ لص نيدلا

٠ ملعب الو لهجب نيدب الو ىآرب رخآ ىلا امهنم دحاو مكح لقني" ةخسن



 س ٢٦١

 : هلل ١ ديع ىبآ نم نامثع هيقفلا طخب هندجو امه : ةلأسم وبع

 :رومآ نم رمآ ىف نيملسملا نم ىآرلا اووذ ءاهقفلا عزانت اذا تدجو

 . متئش ةيأب اوذخغ مارحلاو لالحلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : “ىمضهجل ١ ديعس ني دش ١ ر خيشل ١ : ةلأسم وبع

 ضعبب ذخآو ، اهدمآو س اهددع فراع ريغ ةاكز نم تاعبت هتمزل نمعو

 5 ءارقخلا نم دحأ ىلع نويد هلو س نيمودعملا ءارقفلل اهنأ نيملسملا لاوقأ

 ح مهرقتغ لجأل تاعبتلا نم هيلع امع ص هل مهيلع ام مهل عفدي نآ هل زوجيآ

 ؟ ال مآ كلذب آربيو

 اوملسو ث مهرتف لجأل هوضبقو ع همزلام ءارقفلا ىلآ ملس اذا :: لاق

 زئاجغ ، عفدلا لبق طرش الب مهيلع هل ىذلا نع هنأ ضبقلا دعب كلذ هل

 نمم هيلا تعجر اذا هتاكزب عافتنالا هل زاجأ نم لوق ىلع كلذ

٠ ملعأ هللاو ، اهقحتسا





 شرفلا

 ١ بابل ١ س داسل :

 ] هل ثراول ثوروملا .رارقا فو دالوألا ثاريم ق
 ثاريملاو بسنلا ف دلاولاب دلولا قوحل ىف : لصخ

 ١ بابل ١ عباسل ّ

] ثاريملا ىف باسحلاو برضلا ةخرعم ىف
 

 روسىكلا ةفرعم ى :

 ةبكرملا روسكلا ةفرعم ى :

 ةفاضملا روسكلا ةفرعم ىف ::

 داحآلا ف داحآلا برض ىف رخآ باتك نم :

 ] آ ]
[ 

 ا ٠ ١

١٧٣ 

٢٧ 

٢٨ 

٣٤ 

٣٨ 

٣٨ 

١



_ ٢٦٤ 

 ةحفصلا

 ٤٢ كصنف

 ٤٣ لصف

 ٤٤ لصف

 : نماثلا بابلا

 عورفلاو ثيراوملا اهيلع ةينبملا لوصألا نايب ىف

 ٤٥ اهيلع ةلمتشملا

 ٥٩ كلصف

 ٦٠ ثيراوملا ةيآب تاخوسنملا تايآلا ركذ ىف : لصف

 . .ءدب ىف ثيراوملا لئاسم نم تايمسملا لئاسملا ق : لصف

 ٠.٠٠ كلذ لوآ ثيراوملا لوزنو مالسإلا

 : عساتلا بابلا

 ةمامالا فو نويدلا ءاضتنل جورخلاو ةعيدولا طلخ ف

 ٩٣ راصتنالاو بصخغلاو قرشلاو ةطقللاو ةيدهلاو ةيراعلاو

 ١٩٨٣ ةنسل عاديالا مقر

برصلا لجس عباطم




