
 



 تاَمُعتنطلح
 حنفاقثلاو ىموقلا ترزرتلا ةرازو

  

 مدتبرته

 ىصورخلا فلخ نبديعَس هيقفلا خيشلا

م ١٩٨٤ . ھ ١٤٤





 مكلزرملا منم
.. ٠٠ 

  

 ٠ ملعي مل ام ناسنالا ملع ٠ ملقلاب ملع ىذلا هلل دمحلا

 هلسرأف ى ةمكحلاو باتكلا هيلع هللا لزنأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو
 6 هتعيرشمي نيلم اعلا هيحصو هلآ ىلع و ٠ ةمح رو ةب اده ةمأ ربيخ ىل ١

 نم هولمح ام هنع اوغلب نيذلا ٠ هنرب. سو هجاهنم عابتا ىلا نيعادلا

 ٠ ةنجلا ىلا هللا ةمحرب مهغلبي يذلا نيدلا ةمألا اوملعف ٠ ةنسلا و باتكلا

 .. دمب امأ

 ٨ ىعباتلا ءانعلا ىبآ ديز نب رباج مامإلا راثآب ترفظ دقف

 تاياور ىهو ء امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع اهربجو ةمألا رحب ذيملت
 ٧ بيبح نب عيبرلا نع ميتمل ا نع س ةرفص نب كلملا دبع ةرفص ىبأ

 ٠ ديز نب رباج نع ي بئاسلا نب مامض نع

 ، مره نب ورمع نع ث طامنألا بحاص بيبح ىبآ نب بيبح تاياورو
 ٠ ديز نب رباج نع

 ٠ ةدرفم ةلاسر ىف ةرفص ىبأ تاياورف

 ٠ ةدرفم ةلاسر ىف بيبح ىبآ نب بيبح تاياورو

 . ماكحألا ىف ةلسم ىراقلا دجي ث نيتبترم ريغ ناتلاسرلا تناكو
 ٠.٠ اذكهو ضئارفلا ف ةلأسم اهيلي ، ءوضولا ف ةلأسم اهدعب ىري مث

 ةلاسم لك تممضف ث هيلع هللا تنعتساف ث امهم اهيبترت تيأرف
 ىرتو ث ابوبم ميركلا ءىراقلا اهيآ هكاهف ث اهبارتآ عم اهتعمجو ث اهباب ى
 امهتلعجف نيتلاسرلا تجمدآ دقو ؤس ابترم هبسانم عم باب لك
 .ةدحاو ةلاسرك

 



_ ٤ _ 

 3 ميركلا ههجول اصلاخ اذه ىلمع لعجي نأ ث ميظعلا هللا لأسأ
 هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةمئأ نع ىواتف ناتلاسرلا تمض دقو

 8 بويآ نب لئاوو ، ليحرلا نب بوبحمو س بيبح نب عيبرلاك ث مهيلع
 . باوبألا نوضغ ى ءىراقلا هدجيس امك ، مهريغو ريبكلا ةديبع ىبأو

 مهتريس عابتاب انمحري نأ لجو زع هلأسنو ٠ مهمولعب هللا انعفن
٠ نيمآ مهللا ٠ مه راثآ ءافتتا و



 باب

 مميتلاو لسغلاو ءوضولاو ةراهطلا ىف

 ١ _ ميتم ا انثدح : لاق ةرفص نب كلا ديع ةرفص وبأ لاق 6

 لاتق ءائع نلا ىبأ نع 6 بئاسلا نب مامض نع 6 بيبح ند عيبرلا نع :

 نيتالصلا نيب تعمجو تلستغا لئاسلا مدلا تأر اذا ةضاحتسملا .

 ء ةرفصلل ةأرملا تأر اذا : ءاثعشلا ىبأ نع ، مامض نع ، عيبرلا _ ٢
 ٠ ةالصلا ءوضو تأضوت تقنتسا و 6 ةردكلا وأ

 رؤس اسأب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبآ نع 0 م امض نع 6 عيبرل ا _ ٣

 ٠ ىلهألا رامحلا

 ذختي نآ اسنآي رب مل هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع { م امض نع ؤ عيب رل ا _ ٤

 . ىلهألا رامحلا دلج نم ءاذحلا
 ٠ اغوبدم ناك اذا سأب ال : نويفوكلا لاقو

 اهعم سيلو 6 اهجح ق ةآرما ترهط : لاق مامض نع 0 عيبرلا ٥

 ءاثعشلا ىبأل كلذ انركذف هكم انيتأف 6 ىلصتو آاضوتت نآ اهانرمأف أ\ ءام

 ٠ متبصأ : لاقف

 كعم اذا : لاتق ةميرك ىبأ ند ملسم ةديبع ىبآ نع ؤ عيبرلا . ٦

 ٠ هؤوضو ضقتنا ةلمقلا لجرلا

 ٧ _ هل لاقي ناكمب ديز نب رباج عم تنك : لاق ميمت نع ، مزاح :
 نبخسرف انرسف با ودلا انيكرف 6 ناخسرف ةنيدملا نبيو .7 6 نامعنلا رصق 6

 ۔ ريطم موي ىف هنم نوثضوتيو هنم نوبرشي سانلل عوضوم ءامب انررمغ
 هنم رباجو انآ تآضوتف .٠

 حسمأ : تلق ؤس ديز نب رباج تلأس : لاق ميمت نع ث مز اح _ ٨

؟ نيفخلا ىلع



 .ال:لاق

 ٠ جلثلا : تلق

 ٠. اميهعلخا : لاق

 ٠ عيطتسأ ال : تلت

 ٠ رذعلا ءاج نالا : لاق

 لجر ف : لوقي ديز نب رباج تعمس : لاق ميمت نع ؤ مزاح _ ٩
 رعسل ١ ىطغت دنخو 6 أضوتي نأ د ١ رآ و 6 هلك هالطف هلك هسسأ ر حرق

 ؟ ءاودلا عزني نآ عطتسي ملف ث ءاودلاب

 ٠ هيلع حسمي : لانت

 لجر ف لوقي ديز نب رباج تعمس : لاق ميمت نع ، مزاح - ٧٠
 ؟ درب وأ جلث نم هنع اهعزني نأ عيطتسي ال ةقرخ هيلعو حرج هسأرب

 ٠ هحسسمب : لاق

 رسك هلجر باصآ لجر ى : نايح نع 4 ميمت نع ث مزاح _ ١

 ؟ رئابجلا عزني نآ ىلع ردقي ملف ءوضولا دارآو ، هربجف

 ٠ اهيلع حسمي : ل اق

 شرت له 0 ضئاحلا ةآرملا ىف نايح نع ى ميمت نع ك مزاح ١٢

 ؟ دجملا

 . اهديب هأطت مل اذا كلذب سأب ال : لاق

 كرشم نع .ء بيبح نب عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٣
بوث هدسج قرع باصأف ّ نامآب مالسالا راد لخد برحلا لهأ نم



_ ٧ 

 ؟ هق رع نم هب اصأف ملس ١ دسج هدسج ب اصصآ وآ ئ نيملسم ١ نم لج ر

 ٠ كلذ لسغي : لاق

 . ءىش هيلع سيل : نويفوكلا لاقو

 نم غرفو لجرلا آضوت اذا : لوقي بيبح نب عيبرلا ناك _ ٤
 اضوتي ال و لصينف ء ىنشيب سيلف أ هتالص ق لخ دي نأ ليق كشث من هئوضو

 هئوضو لوآ ف كش ناك ناو ٠ هئوضو ق كشلا لازي ال ناك ١ ذا

 ٠ ءوضولا دعيلف

 ١٥ لوقي ناك روصنم ايأ ن : ىمزر اوخلا نامثع ندب ةيمأ لانت س :

 ذا ١ كلذ هآزجأ نبترم نبترم لجرلا آاضوت ٠

 ٦ _ ,مامحلا ف آاضوت اذا كلذ هآزجأ ةرم ةرم آاضوت اذا : عيبرلا لاق ٠

 لجر نع تاثعشلا ابآ تلأس : لاق نايح نع ، ميمت نع س مزاح _ ٧
 ؟ رودجم وهو ةبانج هتباصأ

 ٠ هسفن ىلع فوختي نأ الإ لستغي : لاق

 ىتح لجر هبف قرعف ةبانج هيف بوث نع هتلأسو : لاق نايح - ٨
 ؟ قرعلا نم هدسج لتبا

 لسخغيلف اهيف قرع مث س هدسج ةبانجلا عضوم باصآ نإ : لاق

 ىهو 50 ءانإ ق هديب لخدم بنجلا نع 7 : لاق نايح . ٩

 ؟ 4 ةلظ ٠.

 ٠ ء انال ١ ف امهسمغي نآ لمق 7 نآ ىل ١ فحلآو . ساب ال : لاق

 بوثلا دجسملا نم لوانتي له بنجلا نع هتلاسو : لاق نايح _ ٠
؟ ةيصق وأ دوعب ائيش وآ



_ ٨ 

 ركيو معن : ل ات ٥ أطي نأ ١ هديب دجسمل .

 له ء ةبانج هيف بوث هيلع لجر نع هتلأسو : لانق نايح _ ١

 ٠ نسحآ دقفف لعفي مل ناف 6 لعقي مل ء اش نإ و ؤ لعف ء اس نإ : لانت

 مطخب هسأر لسغف ةبانج هتباصأ لجر نع هتلأسو : لاق نايح

 نم فرصني ملو ، هدسج لسغي ملو قوسلا ىلا جرخ مث ؤ هريغ وأ

 ؟ عنصي فيك ةالصلا هترضح ىتح قوسلا

 ةبانجلا لسغ نم هلعجي نأ كلذب ىوني وهو هسأآر لسغ نإ : لاق
 . هدسج نم ىقب ام لسغيلف

 ٠ اضيأ ىلع نع كاذ ىور دتو

 . هيزجي وهف وني مل نإو : نوبفوكلا لانو

 ؟ لستغا ام دعم ثدحآ لجر نع هتلآسو : لاق نابح _ ٢٢

 ٠ ةالصلل اضوتيلف احير وأ الوب ثدحأ نا : لاق

 ٣ _ هسآ ر لسغ مث أ ةيراج باصأ لجر نع هتلأسو : لاق نايح ٨

 ؟ كلذ دعي هدسج لسغ مث ؤ ةجاح ىف لغتشاو موقلا عم ثدحت دقو

 نإو 6 هللا ءاس نا هأزجأ ةبانجلا كاتل هسأر لسغ ناك نإ : لات

 ٠ لسغل ١ داعأ كلذ ريغل لسغ

 هلهآ عجاض مث ؤ لستغا بنج لجر نع هتلأسو : لاق نابح _ ٤

 ؟ اترعف بنج ىهو

٠ سأب ال : ل اق



 ۔ ٩

 دجي ال ضرأ ف ةبانج هتباصأ لجر نع هتلأسو : لانت نايح _ ٥
 ؟ ءام اهيف

 . ىلصي مث ى ديعصلاب هيديو ههجو حسميف س ديعصلاب مميتي : لاق

 6 ىلص ناك ىتلا هتالص هتزجأ دقو لستغ ا ء ا كردأ نإو : لاقو

 ٠ ىلصيو لستغيف ةالصلا كلت تقو ىق ءاملا ىتأي نآ ال ا

 نإ فاخف ةيتاسث ةليل ف ملتحا لجر نع هتلأسو : لاق نايح _ ٦

 ؟ كلمب نأ لستغا وه

 مل اذاف ء فاخي ال ىتح هسفن ىلع فاخ وه نإ لستغي ال : لاقت

 ٠ لستغيلف فخي

 ثحت حسمي نأ ىسنو لىىىتغ ١ فتج نع 7 : ل انق ن ايح ٢٧

 ؟ همتاخ

 ٠ همتاخ لتبا دقو الا متاخ هيلعو 7 وأ .7 دحأ سيل : لات

 ٠ هبلع لسغ الو هآزجأ لتبا دت هنأ ملع نإ : نوبفوكلا لاتو

 ءام هعم سيلو س ةبانج هتباصآ لجر نع هتلأسو : لاق نايح _ ٨

 هبرش ىلإ جاتحا نإو ث ةالصلل مميتيو ءاملا كلذب ىفنتسي : لاق

 ٠ ءعىزجي مميتلا نإف ي هب ىقنتسي الو س هسفنل هسبحيف

 لخدي نأ ىسنو ةبانج نم لستغا لجر نع هتلآسو : لاق نايح _ ٩
 ؟ هلسغ نم غرف ىتح هينذآ ىف ه دب

٠ لسغل ١ ل دم هيلع سيلو هين ذآ لسغي : ل انت



_ ١٠ 

 وأ ضئاح ةآرما قازب هباصآ بوث نع هتلأسو : لاق نايح _ ٠

 ؟ بوثلا نم هعضوم لسغي له س بنج

 ٠ ىشي كل ذ سيل : ل اق

 ءوضو آضوتي نأ ىسنو لستغا بنج نع هتلأسو : لانت نايح _ ١
 ؟ لسغلا ديعي وأ هلسغ قف ىضميآ س رذقلا نم ىقنتسا دقو ةالصلا

 قرعب سأب الو « لسلا ةداعإ هيلع سيلو ث هلسغ ف ىضمي : لات
 ٠ ضئاحلاو فنجلا

 قرعيو ث هيف عماجب ىذلا لجرلا بوث نع هتلأسو : لاق نايح _ ٢

 ؟ هيف ىلصي له ، بنج وهو ص هبف

 ٠ هيف ىلصيو هباصأ ىذلا لسغيف ءىش هباصآ نوكي نآ الإ معن : لاق

 ؟ هب آضوتيآ بنجلا ةآرملا رؤس نع هتلأسو : لاق نايح - ٣

 اسأب ري ملو ى هتأرما لضفب لجرلا لستغي نآ هركيو سأب ال : لات

 لستغت ءام هيف دحاو ءانإ ناك اذإ : لاقو اهجوز لضفب ةأرملا لستغت نأ
 هدي اذه لخديف اعيمج هتأرماو لجرلا لستغيو ث اهجوز لضفب ةآرملا
 ٠ اعيمج الستغي اناك اذإ كلذب سأب الف س هدي اذه لخديو

 ؟ دجسملا نم وندي له ث بنجلا نع هتلأسو : لاق نايح ٤

 ٠ ابنج ناك اذا ه ديب اطب نأ ٥ ركب : ل اتت

 هللا مسب هدي ىلع بتكي له ، بنجلا نع هتلأسو : لاق نايح _ ٣٥
 ؟ ميحرلا نمحرلا

٠ ال : ل ات



_ ١١ 

 رفسلا ىف ىهو اضئاح تناك ةأرما نع هتلأسو : لاق نايح _ ٦
 اهجوز اهعماجي له 6 .ديعصلاب تمميتف ءام ىلع ردقت ملو 6 ترهطف

 ؟ ءاملاب لستغت نأ لهت

 تلستغا ءا تءاج اذإ و 6 اهجوز اهعماجب ال : بويأ ند لئاو لانق

 . ضيحلل

 ٠ اهجوز اهاشغ تمميت ١ ذإ : نويفوكلا لاتو

 ۔ تتامف ةرأف اهيف تعقو رئب نع هتلأسو : لانق نايح _ ٧

 ؟ اهيف ءام نم جرخي مكف ئ خلستت مل ةحيحص ة رافل ا تجرخف

 ٠ كلذ وحن وآ اولد نوسمخ : لاق

 ؟ تخلسنا اذإف : تلق

 . آولد نوسمخلا اهيزجي : لاق

 . عمجأ اهؤام حزن تخلسنا اذإ : نويفوكلا لاقو

 ورمع انثدح : طامنألا بحاص بيبح ىبآ نب بيبح لاق _ ٨

 ؟ ةالصلل ءوضولا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نبا

 ٠ هللا لاقل امك نيلجرلاو سأرلا حسمتو ث نيديلاو هجولا لسخت : لاق

 موي دجسملا ىتأ نمع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨
 ءام كلذ دنع دجي ملو 6 ءعىضوتمب سيلو 4 ةالصلا تميقأ نبح ةعمجلا

 ؟ مهعم ىلصي مث ديعصلاب حسميآ ث هب اضوتي

 حسمي امنا س ىرقلا ف وهو ديعصلاب حسمي نآ لجرلل سيل : لاقت
. ءاملا اهيف دجب ال ضرأب ناك نم ديعصلاب



 _ _ ١٢

 ةالصلل آضوت لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤٤

 ؟ بوثب هيديو ههجو حسمي نأ حلصيأ

 ٠ معن : ل اق

 ةأرملا لستغت له س ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤١
 نآضوتبي 6 رخآلا لضفم امهدحأ وأ ةبانجلا نم دحاو ءانإ نم لجرلاو

 ؟ رخآل ١ لضفم امهدحأ وآ \ دحا و ء انإ نم ةالصلل اعيمج

 نم روهط هنكلو ةبابج ءاملا ىلع سيل كلذب سأب ال معن : لات
 ٠ ةيانجلا

 هللا لوسر نأ س سابع نبا ىلوم ةمركع نع س مره نب ورمع _ ٤٢
 هبلع هللا ىلص ىبنلا جوز هشئاع تريخآو ٠ فا لعف ملسو هيلع هللا ىلص

 لضفب امه دحأو ةالصلل 7 ٧% دحا و ء انإ نم الستغا امهنأ ملسو

 ٠ رخآلا

 لستغملا آديب فيك ديز نب رباج لئس : لات مره نب ورمع _ ٤٣
 ؟ لستغا اذا ةبانجلا نم

 ٠ ءاش ه دسج ى آب : ل انت

 هدي لجرلا لخدي له ص ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤
 ؟ ده دسج ىلع ءاملا ضيقي مث ٧ ههجوو هسم ر لسغيف ء انال ١ ق

 اقت ٩ : معن ٠

 دعب أضوتي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٥
 ؟ لسغلا

٠ ءوضولا نم مهآ لسغلا ، ال : لاق



_ ١٣ 

 ةأرملا حكني لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤٦

 ؟ اهيلع لزني الف

 ٠ لسغل ١ بجو دقف ن اتخلا سم ا ذا : ل اق

 هبانج هتباصأ لجر نع ديز نب رباج لثس : لاق مره نب ورمع _ ٤٧
 ةالصلا هتوفت نآ فاخي وهو ديعب ءاملاو س ءام اهب سيلو “ ضرأب

 ؟ ءاملا غلبي نآ لبق

 ا ذاف ٧. ةالصلا هتوفت نأ فخي مل ام هتالص رخؤي نأ ى رأ : لاق

 مث ؤ هيديو ههجو حسم مث ث ابيط اديعص مميت ةالصلا هتوفت نأ فاخ

 نآ بحآ نإف ك ىلص دقف ةالصلا هتوفت نآ لبت ءاملا غلب اذإف % ىلص

 . ىلص دقف هتالص دعب لستغا نإو كلذ هلف هتالص ديعي مث لستغي

 هتباصأ لجر نع ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤٨
 ؟ س سشطعل ا ف اخيو ٨٧ ريسي ء ام هعمو “ ء ام اهب سيل ضرأب 7 انج

 ههجو حمسيف ٨ هللا لاق امك ابيط آ ديعص مميتي نآ هل ن : لانت

 لجرلا نإف ؤ هلسغل عسي ال ريسي ءام هعمو امظ فخي مل نإف ؤ هيديو
 ءالا غلب نإف .© ىلصب مث % ةالصلل هءوضو اضوتي مث هريكاذم لسخي

 ٠ لستغا

 وأ ابنج لجرلا ناك اذا : ةمركع لاق : لاق مره نب ورمع _ ٩

 شارف ىلع اعيمج امان نإ سأب الف رخآلا لبق امه دحآ لستغاف س هتآرما

 . ادحاو ابوث اسيليو هبحاص ىلإ امهدحأ ىضفيو ؤس دحاو

 هب لستغيأ رحبلا ءام نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع
 ؟ ةالصلل هب آاضوتيو ئ ةبانجلا نم

. ءاملا نم هارس ام ىلإ هكرتي نأ هرضي ال : لاق



_ ١٤ 

 هتباصأ لجر بايث نع ديز نب .رباج لئس : لانق مره نب ورمع _ ٠
 هسئارف حضني له ث ةبانجلا هتباصأ نيح هيلع ناك نإ سارفلاو ةبانجلا
 ؟ ءااب

 . ةبانج سئارفلا ىلع الو ةبانج بوثلا ىلع سيل : لات

 ؤ ىدولاو ىذملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥١
 ؟ امهنم لستغي له

 ٠ ةالصلل هءوضو أضوتيو هريكاذم لجرلا لسغي نكلو ٠ ال : لات

 ىف لستغي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥٢
 ؟ هتروص ليللا ةملظ ف نوري هدلوو هلهآ و ليللا ةملظ

 . سابل ليللا هللا لعج كلذب سلب ال : لات

 ٣ _ تدلو ةآرما نع ؤ ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع ،
 ؟ لسغلا دعم ةرفص تأ ر مث 4 م دلا نم ترهط مث

 ٠ ىلصتو لستغت : لات

 حسميآ أضوتي لجر نع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع _ ٤
 ؟ لستغا اذإ هدسج حسميو بوثلاب هيديو ههجو

 ٠ معن : ل اق

 ةأرملا لجرلا سميآ ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥
 ؟ ةبانجلا نم هب نالستغي ءام نادجبي ال ضرأ ف امهو

 ءاملا ىلع اردق نإف ، هب ناحسميف ابيط ديعص نامميتي معن : لاق
٠ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر كلذم آاضوت دقو هب الستغا



_ ١٥ 

 ىلع مقي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٦
 ؟ لستغي نآ ليت ج رخب وآ ءا برشيو م اعطلا معطي نآ دىرب مث أ ةأ رم ١

 برشيو لكأيلو س ةالصلل هءوضو أضوتيو هريكاذم لسخيي معن : لاق
 ٠ اضيأ ةآرملا كلذكو ءاش نإ هتجاحل جرخيو

 ىلع مقي لجرلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٧
 ماني نآ ديرب مث ؤ لستغي نأ ليق ةدوعلاب هسفن ثدحي مش ا ةآرملا

 ؟ كلذ لبق

 مث ةالصلل هءوضو أضوتيو س ماني نآ لبق هريكاذم لسخي : لاق
 ٠ ءاش نإ ماني

 ةبانج هتباصأ لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٨
 ؟ هب لستغيل جلثلا اهب ىمحي آران دجي ال ةجلثم ضرأب

 بحأ راسيإلاو س هب لستغيف ءاملا دجي ىتح هيفاك ديعصلا : لاق

 ٠ راسعإلا نم هللا ىلإ

 ضيحت بنجلا ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٩
 ؟ ةبانجلا نم لستغت نآ لبق

 ٠ ةبانجلا نم لستغت نأ اهل قحأ هنإف تضاح نإ و:لاق

 اميف ضئاحلا ةآرملا نع ديز نب .رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٦٠٥
 ؟ اهدسج ىلع هضيفت نآ اهل حلصي

 ٠ ضئاحلل كلذ هركي : لاق

 لجرلا سمي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٦١
 ؟ ىلصي وهو اهيقلي وآ ءعىضوتم وهو ةلمقلا

٠ معن : لاق



_ ١٦ 

 باب

 ةضاحتسالاو ضيحلا لئاسم ىف

 ةآرما نع نايفس ايأ تلأس : لاق نايح نع “ ميمت نع & مزاح _ ٦٢

 كل ذ ن ٦7 ضيحت من اموي نيرشع و ةسمخ وآ اموي نيرشع ىلصت تناك

 ؟ اموي نيرشعلا نود مدلا ىرت تراص مث ٧% اهتقو

 نوكي مد لك : لوقي بيبح نب عيبرلا ناك : ليحرلا نب بوبحم لاق
 ٠ ىلصتو ةالص لك دنع ىقنتست ءىشب سيلف م ايألا ةرشعلا نم لقأ

 نوكي نآ نمآ الف مايآ ةرثع اهل ىضمت ام دعب مدلا ءاج اذلو
 رشع ةثالث تلص دقو مدلا تآر اذإ ةآرملا هذهل نو ث البقتسم اضيح

 هدعب رظتنتو س هيف نهبسحت تناك اهئارقآ مايآ ةالصلا نع كسمت نأ اموي

 . تلصو تلستغا ترهط نإف ث نيمويب وأ آموي

 اه ؤطب الو ڵ ةضاحتسملا عنصت ام تعنص مدلا اهب ىضم ناو

 ٠ نبموي وأ اموب دنعتنو 4 اهورق نم هدعن ىذلا مدلا ف اهجوز

 ٠ هيف ىلصت تقو ق 6 لئاسلا مدلا ٤ اهجوز اهيتأب ال : نويفوكلا لاق

 ء لئاسلا مدلا ىرت ةضاحنسم ىهو هتآرما ىتآب نأ لجرلل هركيو

 ٠ ةردكلا وأ ةرفصلا تأر اذا اهأطي نأ اوزوج امنإف

 رىننع دحأ اهتضىح : ف ق دعقن ةآ رما نع هتلآسو : لاق نايح ٦٦٣

 وأ ةرمح تأر مايأ ةثالث اهل ىضم املف ، اموي رشع ىنثا وأ اموي
 له رظتنت ملف ىئورق مايأ هذه : تلات دغلا نم تناك املف ةرفص

 نمأت ملو س تفوختف رهطلا تآر دغلا نم تناك املف ع ال مآ آرهط ىرت

 ؟ هيق رظتنت مل ىذلا مويلا ق ناك رهطلا نوكب نأ

ملعأ ال و 6 رظنلا عدت ال نآ اهل ىغبني ناك 6 تطرفو تسرأ دق : لاق



_ ١٧٧ _ 

 هارآ الو ىلإ بحآو س قثوآ وهف مويلا كلذ ةالص تلدبأ نإو اثيسث اهيلع
 . اهيلع امزال

 دعم ةرفصلا وآ ةردكلا ىرت ةآرمأ نع هتلأسو : لاق نايح ٦٤

 ؟ اهنع كلذ عطقنا اذإ لسغ اهيلع له ى نيموي وآ اموي ءورقلا عاطقنا

 . فظنتلاو ءاقنتسالا اهآزجآ لسغت مل نإو س ىلإ بحآ لسغلا : لاق

 ٠ ء ى رجم لوألا لسغلا و

 ةرفصلا اهعجارت مث اهئارقأ مايأ تلمكأ اذإ : نويفوكلا لاقو

 . اهجوز اهؤطيو لستغت ةردكلا و

 ىغبني الو ، هيلع ءىش الو ءاسآ دقف لستغت نآ لبق اهجوز اهئطو نإو
 ٠ مايألا كلت ق ةالصلا عدت نآ اهل

 دعب ةردكلاو ةرفصلا ىرت ةآرما نع هتلأسو : لاق نايح _ ٦٥

 ؟ اهعماجي نآ اهجوزل له س ةثالث وآ نيموي اهتقو

 تقولا دعب رظتنت ىتلا ةثالثلا وأ نيمويلا ق اهجوز اهعماجيال : لاق

 ٠ ءطولا هل زاج ةالصلا تزاج اذإف س ىلصتو لستغت ىتح

 ناضمر رهش موصت له ( ةضاحتسملا نع هتلآسو : لاق نايح ۔ ٦٦

 ؟ عوظطتلا وأ

 . موصلا اهل زاج ةالصلا اهل تزاج اذإ : لات

 دنع موي لك ىرت مث لستغت ةآرما نع هتلآسو : لاق نايح . ٦٧

 ؟ رهظلا ةالص دنع دغلا ىلإ هارت ال مث ، مدلا رهظلا ةالص

 ىتح ىلصتو آاضوتت ؤ ء ىشب سيلف ةعفد وآ ةقلع تناك نإ : لاق

( رباج مامالا _ ٢ م )



_ ١٧٨ _ 

 . البقتسم ًاضيح نوكب نآ نمآت ملو مدل ١ اهم م اد نإو م ابأ ةرشع . ....

 الإ اهجوز اهعماجي ىلصت ىتلاو ، اهتورق دعب ةالصلا نع هيف كسمت

 . هركي هنإف لئاسلا مدلا ى

 هنأ كشت الو مدلا ىرت لماح ةآرما نع هتلأسو : لاق نايح _ ٦٨

 ؟ مايآ ةثالث هتآر دقو ؤ اهئارقأ تقو هارت ىذلا مدلا

 سأر ىلع نوكي ىتح مدلا تأر نإو ؤ ىلصت نأ لماحلل ىغبني : لاق

 ٠ ةالصلا نم تكرت ام لدبت نآ ىلإ بحأو % دلولا

 . ةالصلا عدت ضيح وهف مايأ ةثالث هتأر نإ : نويفوكلا لاقو
 . ضيحب سيلف مايآ ةثالث نم لقأ ناك نإو

 رثكأ وأ نيتنس وأ ةنس تيلتبا ةآرما نع هتلآسو : لاق نايح _ ٦٩

 ؟ ةرفص ىرت لقأ وأ

 ددع و ؤ هيف نوكت ناك ىذلا اهضيح تقو ف ةرفص تناك اذا : لات

 ىرت تناك نإو ڵ تقولا كلذ ىف ةالصلا عدتلف ؤ اهنيعب مايألا كلت

 لك دنع قنتستلف . . ٠ ائب كلذ ى رآ الف © نبموي وأ اموب ه رفص

 ٠ ىلصتو ةلص

 اموي ىنثا اهتضيح ف دعقن ةآرما نع هتلأسو : لاق نايح _ ٧٠

 رشع ىنثا دعي ةرفصلا ى رت ىهو لستغت مث 6 اهتقو وه ةرم موي لك

 نيموي وآ اموي اهلسغ دعب كلذ ىرت ةرم موي لك ةرفصلا كلت ىرت س آموي
 ؟ ةريسب ةرفص ىه و

 اذإ اهيلع لسغ الو ةالص لك دنع ىقنتسن ءىشب كلذ سيل : تلاق

 . ءاش نإ اهجوز اهعمجيو س كلذ عطقنا

ةرفصلا ةأرملا تأر اذإ : نيملسملا لوق نع هتلأسو : لاق نايح _ ١



١١ 

 ؟ لسغلاو ءوضولا كلذب نونعيأ س ةالص لك دنع تقنتسا ةردكلاو

 ةردكلا و ةرفصلا تبهذ اذإ لستغت الو ، لفسألا ءوضو نونعي لاق

 لوألا ضيحلا لسغ الإ ٠

 ٢ _ ةردكلاو ةرفصلا ىرت لماح ةآرما نع هتلأسو : لاق نابح ٨

 ؟ ةالصلاو موصلا كرتت له س ةثالث وآ نيمويب اهتد الو لبق ث ةرمحلا وآ

 5 موصلاو ةالصلا تكرت ضعب ىلع هضعب اعفاد آمد ناك اذإ : لاق

 . موصلاو ةالصلا عدت مل بهذو ءاج اذإو

 موصلاو ةالصلا تكرتف دلت اهنأ تنظو امايأ كلذ تآر نإف : تلق

 ةالصلا ىف ىرت امف ، ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا اهنع تعطقنا مث امايأ

 ةالصلا لدب اهيلعو ، ءىشب مدلا سيلف نيب لمح ناك ذإ : لاق
 ٠ موصلاو

 ٣ _ مايآ هعست اهتضيح ف دعقت ةأ رما نع هتلأسو : لاق نابح 4

 نيمويلا ريغ مايآ ةعست دعقتف ضيحت مث ، نيموي ةرفصلا ىرت تراص مث
 ؟ ةرفصلا امهيف ىرت نيذلا

 ةالصلا نع تكسمآ ةرفصملا تأرف اهتضيح تقو ءاج اذإ : لاق

 ٠ اموي رشع دحأ دعقن اهنأك ريصتف 6 ضيحل ١ مايآ نم امه دعتو 6 موصل ١ و

 تأضوت ةفورعملا اهئارقآ مايآ ىلع داز ام : نويفوكلا لاقو

 ٠ تلصو تضشتحاو

اموي نيرع ىلصت ثتناك ةأرما نع 7 : لاق نايح ٤



٢٠ 

 ضيحلا ناكم ىرت تراص مث س مايآ ةرشع اهتضيح ىف دعقتف ضيحتو

 ؟ مايأ ةرشع ةرفص مايألا ةرشعلا

 ذإ : لاق ١ ةالصلا نع تكسمأ اهتضيح تقو ء اج ٨. كلذ ناك ناو

 ةرفص ق .٠

 ةالصلا نع تكسمأ اهنضيح تقو ىف تناك ا ذإ ةردكلا كلذكو : لاش

 2٥ ١ م وصل ٠

 رفسلا ق ىهو اضئاح تناك ةآرما نع هتلأسو : لاق نايح _ ٥

 لبت اهجوز اهعماجي له ث ديعصلاب تمميتف ءاملا دجت ملو تريطف
 ؟ ءاملاب لسغت نأ

 ٠ ضيحلا لسغ تلستغا ء امل ١ تءاج ١ ذا و ٠ ال : لاق

 ؟ دعقت مك ءاسفنلا ةآرملا نع هتلآسو : لاق نايح _ ٦

 تناك ىذلا اهتقو تدعق هتفرع دقو تقو اهل ناك اذإ : لاق

 ٠ ث لصو تلس غ ١ اهنع ]طقنا ١ ذا و %أ دعتت

 عنصت مث ةثالث وآ نيموي رظتنت رهطلا رت ملو مدلا اهب دم نإو

 هفرعت تتو اهل سيل ءاسقنلا تناك نإو س ةالص لكل لستغت ةضاحتسملاك

 اهيلع كلذ ىفخ ناك نإف اهتلاخ وآ اهتخأ وأ اهمأ دعقت امك تدعت

 : مدلا اهب لاطو ؤ ندعقي نك مك ملعت ال و

 ٠ نبرهش دعتت : مهضعب لانق

٠ اريثك الئاس امد ناك ١ ذإ رهشأ ةثالث دعتت : مهضعب لاثو



_ ٢١ 

 اولاقو س اموي نيعبرأ ءاسنلا دعقت ام رثكأ : نويفوكلا لاتقو

 برغم ١ و ا دحا و 7 رصعلا و رهظلا عمجتو 6 السغ ةالص لكل لستغت

 . السغ ةادغلا ةالصل لستغتو ، دحاو لسغب ءاشعلاو

 رصعلاو رهظلا ىلصت ةضاحتسملا ىف : لاق ديز نب رباج _ ٧
 ءاسثعلا لجعتو ، برغملا ذخؤتو ، اعيمج نيتالصلا عمجتو ء دحاو لسغب

 ةالصل لستغتو رتوتو ڵ، تءاسث نإ ضئارفلا دعب عوطتو ث ةرخآلا
 ؟ ال.غ ةادغلا

 مطخلاب اهسأر لسغت نا سب ال : لات ليحرلا نب بوبحم _ ٨
 تقو ف رهطلا تأر اذإف ٠ نيموي وآ مويب اهروهط لبق ردسلاو نيطلا و

 لستغتف ةالصلا اهتوفت نأ مطخلاب اهسأر تلسغ نإ تفاخو ةالصلا

 ٠ تءاش نإ مطخلاب اهسأر تلسغ دغلانم تناك اذإف ، ىلصتو هدحو ءاملاب

 ورمع انثدح : لات طامنألا بحاص تييح ىبأ نب بيبح _ ٩

 ليوطلا نامزلا مدلا ىرت ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لان مره نبا
 ؟ اهنع عطقني الف

 نامز ق مايألا نم نم ضيحت تناك ام ردق رظتنت : رباج لاقت

 ذنم ةالص لك دنع اهلسغ نوكيو لستغت مث ةالصلا عدتو 6 اهضيح

 ٠ تلص اذإ اهعماج اهجوز ءاش ناف ء مدلا تأر

 ٨٠ _ شحج تند ةيديح مآ نإ . : لاق س ايع نبا ىلوم ةمركع 6

 لوسر اهرمأف ، ضاحتست تناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نتخ
 كاذ تثلعفف ملسو هيلع هللا ىلص هلما ٠  3ديز نم رباج ىتفأ امك ٠

 ضئاحلا آرقت ة له 6 دبز ندب رباج لئس : لاق مره نيه ورمع ٨١

 ؟ نآرقلا نم

ةنآ متت ال : لاق



_ ٢٢ 

 ضئاحلا ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٨٢
 ؟ دحاو بوث ىف اهجوز اهعم مانيأ

 ٠ آرا زإ امهنيب نالعجي : لاق

 ىتلا ةآرملا بايث نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٣
 ؟ اهلك اهلسختآ اهيف ضيحت

٠ م دلا لسغيف مد اهسمي نآ ال ا ٠ ال : لاق



 باب

 ةالصلا 33

 عيبرلا نع 0 ميتملا انثدح : لاق ةرفص نيب كلملا دبع ةرفص وبا _ ٨٤

 ق ةءارقلا : لاق ءاثحسنلا ىبآ نع يئاسللا نم مامض نع ؤ بيبح نبا

 ٠ كلذ ىلع ديزب ال باتكلا ةحتافب رصعلاو رهظلا ةالص

 ةالصلا هركي هنآ ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع © عيبرلا _ ٥

 ٠ ةيعكلا قوف

 ىف ةالصلا هرك هنأ ، ءاثعسشلا ىبآ نع 0 مامض نع عيبرلا _ ٨٦

 ٠ تيبلا ىلب امم ع رذآ ةعبرأ رجحلا

 عم ١ ولص : ل اق ءاثعشلا ىبآ نع 0 م امض نع 0 عيبرل ا _ ٨٧

 ٠ اهتقول تلص ام نيطالسلا

 نم نرق علط ١ ذإ : ل انث ء اٹثعشل ١ ىبآ نع 6 م امض نع 0 عيبرل ا _ ٨٨

 ٠ سمشلا علطت ىتح زئانجلا ىلع اولصت الف سمنلا

 مل نم هنا : لاق ٠ ءاثعشلا ىبآ نع 0 م امض نع “& عيبرل ا __ ٩

 . ةعمجلا هيلعف ليللا هلزنم نيبو هنيب لحب
 ةالصلا هركب ناك هنآ ءاثعسضشلا ىبآ نع ا مامض نع ا عيبرلا _ ٩٠

 .ةبعكلا ى

 نيب نارتقإلا هركب ناك هنآ ءاثعشلا ىبأ نع ا مامض نع عيبرلا

 ٠ ةالصلا ىف عباصألا

 نيب عمجي ناك هنآ ءاثعسشثلا ىبآ نع ى مامض نع عيبرلا _ ٩١

٠ رفسلا ىف نيتالصلا



_ ٢٤ 

 لجرلا ىلصي نآ هرك هنأ ءاثعشلا ىبأ نع { مامض نع 4 عيبرلا ٩٢

 ٠ ريواصت هيف بوصنم ءىش هيدي نيبو

 لجرلا ىلصي : لانق ءاثعضشلا ىبأ نع مامض نع 4 عيبرلا ٣

 ٠ تويبلا ىآر نإو ى رصملا لخدي ىتح هرفس ف نيتعكر

 ٩٤ كلذ لثم هل لاقف ا رباج لآس رصيوخ نب ميمت نع ؤ عيبرل ا_ ٠

 انيلص : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع % بئاسلا نب مامض نع ؤ عيبرلا ٥

 . ربكي ملف قيرشتلا مايآ ىنمب هفلخ

 ٠ ه رخآ ىلإ ءاثعضشلا ىبأ فلخ انيلص : مامض لاق دارملا لعل : تلق

 ٩٤ _ ةعمجلا موي ءاثعىشلا ايآ تيتأ : لات هنآ مامض نع ؤ عيبرلا ٨

 ةعمجلا ىلإ قلطنن ىتح مق : ىل لاق حاورلا هرضح املف ٠

 ؟ جاجحلا فلخأ : تلقف

 ٠ ةعبتم ةنسو ةعماج ةالص اهنإف ؤ معن : لاق

 انعمو طسنا و نم انلبقأ : لاق نابح نب ةرامع نع « عيبرلا _ ٧

 ٠ انيديأ نبب ١ دعاقت ءامياإ موأف 6 ةنيفس ق ءاثعضشلا وبأ

 ىلصي ءاثعشلا ابأ تيآر : لاق نابح نب ةرامع نع ، عيبرلا - ٨

 . ءاميإ هسآرب ءىموي ربك ام دعب ًيبتحم آعوطت

 تلزنف رفس نم تلبقأ : لاق رصيوخ نب ميمت نع ث عيبرلا ٩
 تلأسف ث نيتعكر ىلصأ ىلايل تمقآف س رغصألا رسجلا فلخ ىتلا ةعيبلا

 ؟ كلذ نع ءاثعسشلا ابأ

٠ تبصأ : لاقف



٢٥ 

 هماع ثيل ءاثعشلا ايآ نآ ئ ىبحي نب ديلولا نع 0 عيبرلا ١.٠

 ٠ هب لصو هرمع رخآ ناك ىتح نيتعكرلا نيبو رتولا نيب لصفي هرمع

 نبا ةميزه ىف ردآ تانب نم تلبقأ : لانت مزاح نب ميمت - ١٠١
 نيبو ىنيب رهنلاو رغصألا رسجلا ىلع تلزنف س نوبهاذ سانلاو ڵ ثعشألا

 ةرصبلا تيتأ املف ث نيتعكر ىلصآو ةالصلل ناذألا عمسأو ةرصبلا

 ؟ مايأ ةعبس كلذ ىلعفب هتربخأو هتلأسف ديز نب رباجب تأدب

 ٠ تقفوو ثص د آ : لاقف

 تانفب نم ديز نب رباج تبحص : لاق ميمت نع ء مزاح _ ١٢
 6 غ أ درو رطم موي ق ةالصلا ترضحو قيرطلا ضعبب انك املف ر دآ

 ، عوكرلا نم ضفخآ دجسو عكرف ث انيديآ نيب امئاق ديز نب رباج انمأف
 ٠ امايق زيت كر انيل .

 ؟ دجست ال مل : رباجل تلقف

 . ءاميإ ىه امنإو ، دوجس نكي مل غادرلاو نيطلا ناكم ناك اذإ : لاق

 نيبو ىنيب : تلق ديز نب رباج تلأس : لاق ميمت نع ، مزاح _ ١٣
 ةثالثلاو نيمويلاو مويلا هعم تمقاف هترز اميرو 6 ناخسرف ىل لاخ

 ؟ ىلصأ فيك كلذ نم رثكأو

 ٠ نبتعكر ىلص : لاقت

 ؟ دحاو قاتسر هنا : هل تلق

 . نيتمكر الصف تجرخ اذإف ةعبرأ مقاف : لات

٠ هتمصاخ كنكلو كل نيب دق : نايح لاق



 بحص هنأ انب احصأ ضعب ىنربخأ : لاق ميمت نع 6 مز اح _ ٠٤ ١

 ء ةالصلا تميقأف دجسمي اورمف 6 رجفلا ةالص ليق ةودغ ديز نم رباج

 ةءا آ رقلا حتفتس أ دق وه اذإا اولخد املف ى ةء1آ آرقلا حتفتساف مامإلا مانتو

 ٧ هدحو :7 فصلا اكرتو ، هبحاصو ديز نب رباج رخأتف ةليوط ةروسب

 ىغبنبف %ؤ توف ةادغلا ةالصو ئ فوخ ةمتعلا ةالص نا : لات فرصنا املف

 . ةريصق ةروسب آرتقي نأ

 دايز نبا ةعيب ىف تمقأ : لاقت رصيوخ نب ميمت نع ، مزاح _ ١٥
 . تعجر ىتح هيف نيتعكر ىلصأ رسجلا فلخ امايأ

 ديز نب رباج تحبص : لاق رصيوخ نب ميمت نع ى مزاح _ ١٤
 ٠ ةالصلا رصقو قيرطلا ىف انمقاف ، ةرصبلا ىلإ ردآ تاني نم

 دجسم ىف نيمامإ هرك ديز نب رباج نآ : ميمت نع ؤ مزاح _ ١٠٧
 ٠ ةدحاو ةالصل دحا و

 اذه تفلخ ا ذإ : ديز نب رباج ىل لاخ : لاق ميمت نع ؤ مزاح _ ١٠٨

 ٠ عجرت ىتح نيتعكر لصف ةرصبل ا فرش ىلي ىذلا رهنلا

 ىف لوقي ديز نب رباج تعمس : لاق ميمت نع س مزاح - ٩
 ؟ ضرألا ىلع دجسي نأ عطتسي مل اذإ : ضيرملا

 ٠ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا نوكيو ءاميإ ءىموي : لاق

 رباج عم تنك : لوقي ىبأ تعمس : لانق بيبح نب ةرامع - ٠

 ٠ ةعمجلا ىلإ ديرآ : لانف 6 هرامح حرسي وه و ةعمجلا موي ديز نبا

 . اهتقو نع ةالصلا رخؤي جاجحلا نإ : تلتنف
. جاجحلا فلخ اانيلصف انقلطناف اهسبحأ نإو : لاقف



 _ _ ٢٧

 نع ديز نب رباج تلآس : لاق نايح نب رفعج بهشألا وبأ - ١
 ؟ تونقلا

 ٠ وه ؛ام ىردأ امف نوعنصي ىذلا امآو ، تونق اهلك ةالصلا : لاق

 ىبأ نع ؤس بيبح نب عيبرلا انربخأ : لاق ىمزراوخلا ليمج _- ١٢

 فلخ ةالصلا زوجت ال : لاق سابع نبا نع ث ديز نب رباج نع ، ةديبع
 ٠ فلقألا

 ٠ ةداعإلا هيلعف هفلخ دحأ ىلص ناو : لمج لاتق

 هيلع سيرع نع عيبرلا تلاس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ١٣
 ؟ هقوف ىلصيآ س ثورتو لوبت ةباد ضبرم هتحتو سانلا

 . هقوف ةالصلاب سأب ال : لات

 موي زوجي له ث عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٤
 ؟ مامإلا ىلصيو مامإلا ريغ بطخي نآ ةعمجلا

 هريغ رمأو ارضاح ناك اذإ ك ةلع نم رذع مامإإل ناك اذإ ، معن : لاق
 بطخي ن نأ هثعب نإو كلذ هل زوجي ىدنع هلعف ةلزنمب هرمأف ى بطخي نأ

 الا ١ كلذ د لعفي نآ هل سيلو ك اسسأب هيلع ى رآ الف م امإل ١ ء ىجب نأ ليق

 ٠ مامإلا نذاب

 دنهلا قيقر نع معيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٥
 ؟ نوملسملا مهبلج اذإ جنزلا و

 . مهوكلمي ىتح ةالصلاب مهورمأي نأ نيملسملا ىلع : لاق

 ؟ نوديقم وآ نولولغم مهنإف : ثلق

. اهب مهورمآيو ةالصلا مهوملعي نآ مهيلعف : لاق



 _ _ ٢٨

 ؟ فوخلا ةالص نع عيبرل ا تلآس : لاق ليحرلا نب بوبحم _- ١١٦

 ً تاريبكت سمخ ريبكتلا هازجأ اعوبتم وأ افياسم ناك اذإ : لان

 . ميلست الو دوجس الو عوكر الو ةءارق مهيف سيل ، ضعب ىلع مهضعب

 ةالص ةفص نع عيبرلا تلأس : لات ليحرلا نه بوبحم _- ٧

 ؟ فوخلا

 6٧ ةعكر مهب ىلصيف ةفئاط هفلخ موقتو ؤ مامإل موقي : لاق

 هذه نم مامإلا غرف اذاف ڵ ودعلا روحن ىف ةمئاق ىرخألا ةفئاطلاو

 هفلخ ىلصتف هعم تلص نكت مل ىتلا ى رخألا ةفئاطلا ىنأف ٧ هماقم

 ناتعكر مامالل نوكيف اعيمج ، نوملسيو مامإلا ملسي مث ى ةيناثلا ةعكرلا
 ٠ فوخلا هتالص هذه ةعكر ةفئاط لكلو

 ؟ ةعكر فوخلا ةالص مامإلا عم ىلص نم لدبب لهف : تلق

 ٠ هبلع ل دي ال و هتالص تضم لي ٠ ال : لان

 ء فوخلا ةالص نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بودحم _ ١١٨

 ؟ وهس اهيف له

 اهيف ىمس نمف 6 اودجسو اهيف اوعكر ةالص تناك نا : لان

 ٠ اهيف وهس الف ربيكت ةالص تناك نإ و ؤ وهسىل ١ هيلعق

 ةربيكن ى زجنت له 6 عيبرلا تلأس : لات ليحرلا نب بوبحم ١١٩

 ؟ ةفياسمملا ف ةالصلا نع ةدحاو

 اذإ ةريبكت هيزجت نأ ىسعو ٠ تاريبكت سمخف انغلب ام امآ : لاق

٠ اهنم رثكأ ىلع ردقي مل



_ ٢٩ 

 ةالص ىف ريبكتلا نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بويحم _- ٠

 ؟ ىحضألاو رطفلا

 ةرشع ىدحإ وأ ، تاريبكت عست وآ ، تاريبكت عبس اهيف ريك : لاق

 عبرأ ىلوألا ىف ربكف اعبس تربك نإف ث ةريبكت ةرشع ثالث وأ ، ةريبكت
 ٠ تاريبكت ثالث ةيناثلا ىفو ، تاريبكت

 ةيناثلا ىفو س تاريبكت عبرأ ىلوألا ىف ربك ، اعست ربك نمو
 ٠ تاريبكت سمخ

 . اسمخ ةيناثلا ىفو اتس ىلوألا ىف ربك س ةرشع ىدحإ ربك نمو

 اذإف ٠ اعبرأ ةيناثلا فو ث انس ىلوألا ىف ربك ةرثع ثالث ربك نمو
 . ثالث ربك ع وكرلا نم ةيناثلا ىف هسأر عفر

 ض دوجسلاو عوكرلا ةريبكت ريغو ، مارحإلا ةريبكت ريغ هلك ريبكتلاو
 ٠ ةءارقلا هيلتو

 ىف ربكي نأ دارأ ام ربكي مث » مارحإلا ةريبكت ربكيف دبي نآ ىهو

 آرقف ًآدم ماقت اذاف ڵ دجسيو عكري مث ؤ ةروسو ةحتاف آرقي مش ؤ ىلوألا

 نوكي الو ، ةيناثلا ىف ربكي نآ دارآ ام ربك مث ؤ ةروسو باتكلا ةحتاف

 ٠ اسمخ وأ ثالث ٠ رتو الا ةيناثلا ىف ريبكتلا

 ىلإ جورخلا نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ١

 نوكتف جرخت ضئاحلا ةآرملاو ڵ ريبكلاو ريغصلا ىلعو معن : لاق

 . سانلا عم ىضمت اهنا ريغ ىلصت الو س ايبيرق

 ىتلا ىرقلا نع عيبرلا تلاس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٢
 ةالص مهب ىلصيف ةيرقلا لهآ نم لجر موقي له ث لاوالو اهيف ةعمج ال
؟ ىحضألا و رطفلا



_ ٣٠ _ 

 لجر مهب ىلصي كلذ قوف امف سفنأ ةرشع عمتجا اذإ معن : لاق

 . بطخيو مهنم

 . مامإ مهعمو ، عماج دلب ف الإ ديع الو ةبطخ ال : نويفوكلا لاتقو

 ؟ نيرفاسم اوناك ناو : ءاثعشلا ىبأل تلق

 ةالص مهب ىلصي الجر اومدق نيرفاسم اوناك نا كلذكو : لاق

 بطخيو رقيو ربكيو س ىرقلا ف مامإلا ىلصي ام لثم ىحضألاو رطفلا
 ٠ ىرقلا ق مامإلا عينصك

 ديعلا ةالص نع عيبرلا تلأس : تلاق ليحرلا نب بوبحم _- ٣

 ؟ راهنلا فصن ربخلا ءاج اذا رطفلا موي

 ءاج اذإو ى اولصو اورطفأ راهنلا لوآ ىف ربخلا ءاج اذإ : لاق

 . نولصيف دغلا نوكي ىتح اولصي ملو اورطفآ راهنلا رخآ ىف ربخلا

 نع رفاسملا نع عيبرلا تلأس : لات ليحرلا نب بوبحم ٤
 ؟ رصقي ىتم

 ٠ ةالصلا رصق نيخسرف غلب اذإ : لاق

 مادتفلا ىشم مايآ ةثالث نم لقأ رفسلا نوكي ال : نويفوكلا لاقو

 ٠ لبإلا و

 عمجلا تقفو نع عيبرلا تلأس : لاقت ليحرلا نب بوبحم _ ٥

 ؟ هرخآو هلوآ

 % رصعلا مدقيو { رهظلا رخؤي نأ ىلع عمجلا عضو امنإ : لاقو

 نوكتو ةرخآلا ءاشعلا مدقيو برغملا رخؤيو س امهنيب ةالصلا نوكتو
امهنيب ةالصلا



_ ٣١ _ 

 دلخمو عيبرلا تلأس : لاق ةرفص ني كلا ديع ةرفص وبأ س ١٢٦

 ىآ ىف رفسلا ف نيتالصلا نيب عمجلا نع بويأ نب لئاوو ، درمعلا نبا
 ؟ تقو

 لوآ ىف رصعلاو رهظلا لصف تقولا لوأ لخد اذا : .اولاق مهلكف

 . رهظلا تتو

 ؟ ءاىشعلاو برغملا كلذكو : مهل تلق

 نإو : اولاق س برغملا تقو لوأ ف ءاشعلاو برغملا لص : اولاق

 . عمجت ام دعب رتوأف ريسلا كب دج

 ٠ ةدحاو رفسملا ق رتولا نولوقي مهتعمسو : لاق

 نم رتو : بيبح نب عيبرلا لاق : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٧
 ٠ ةعكر عمج

 ٧ - بويآ نب لئاو ىنثدح : لاق ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ،
 رفعج مآ نع ١ ق ة ديبع ايآ ثتحيص : تلاق اهنأ ة ديبع ىبآ آ رم ١ رفسل

 ةعكرب الا رتوب هرأ ملف ةرم ريغ ٠

 ركذي عيبرلا تعمس : لاق ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ - ٨
 ىلصيو ث تاولصلا نيب قرف ىرقلا لخدف رفاس اذإ ناك هنأ ةديبع ىبأ نع
 ٠ عمج تاولفلا و ىراحصلا ق ناك اذإ و ئ اهتبتتوتب ةالص لك

 جرخ ةديبع ابآ نإ : لاق ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ - ٩
 ملو ، ةمتعلا نولصي مهو ىنم دجسمب رمق آرقاسم ةيورتلا موي ىنم ىلإ

 ؟ ىلصتف ةديبع ابآ اي لزنت الآ هليدع هل لاقف ٠ دعب برغملا وه لصب

 ىتح لصي ملو نيباعثلا نرقب وهو انمايخ ىلإ انب ىضما : لاق
 ٠ اعصح ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىلصف 4 همايخ لزن

٠ ٠٠



_ ٢٣٢ 

 ىبأ نع ديزي ىنربخأ : لاق ليحرلا نب بوبحم نايفس وبآ - ٣٠

 تلق نوميم رئب غلب املف ةرصبلا ديري ةديبع وبآ جرخ : ديزي لاق ةديبع

 باكرلا ىلإ عجر مث هيلع ملسف ه اتأف ؤ عجر نالف نإ ةديبع ابأ اي : هل

 لاقف ٠ برغملا ىلصي نأ ديري رخأتو هيلعن ىقلآف ڵ سوبحم هلمحمو
 ٠ ىنتسبح ةديبع ابآ اي : ءاركلا

 بكرو هيلعن ةديبع وبآ لوانتف ٠ ال : لاق ىريغ كسبح ام : لاق
 ٠ هيرك ىلع فالخلا ةيهارك هلمحم

 موق نع بيبح نب عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ١
 ؟ ةعامج اولصب نأ مهلآ ٧% ناخسرف عماجلا دجسملا نييو مهنيب

 ٠ معن : ل اق

 ٠ ةعامج مهيلع سيل : نويفوكلا لاقو

 لقأ عماجلا دجسملا نيبو هنيب ناك نم : لاق ديز نب رباج - ١٣٢

 هعامج ذئموب رهظلا ىلصي ال ساانلا عم هتعمج نوكي نمم نيخسرف نم

 . مهدجاسم ى نونذؤي الو

 رئاسملا لجرلا نع عيبرلا تلاس :ل ات ليحرلا نب بوبحم _ ٣
 ؟ نيميقملا ةالص نم دهشتلا كردي

 ملع و 6 دوجسلا نم هسأر عفر ام لوآ مامإلا كردأ اذإ : لاق

 ٠ ميقم ا ةالصك تاعكر عبرآ ىلص دهشتلا نم غرفي مل هنآ

 كردأ رفاسم لجر نع ميبرلا تلأس : ليحرلا نب بوبحم - ٣٤
 هتاف ام ىضق ماق مامإلا فرصنا املف . ةعكر نيميقم ا ةالص نم

؟ ىلصب فيك ٥ءوضو ضقتناف



٢٣٣ 

 ٠ ميقملا ةالص ىلصب : لات

 ٠ رفاسملا ةالص ىلصي : هريغ لاتو

  رفاس ا ةالص ىلصو أضوت دمعي هثدح ناك نإ : نويفوكلا لاقو

 ٠ ميقملا ةالص ىلع ىنبو اضوت هيلع آرط ثدح ناك نإو

 تقو رخآ نع عيبرلا تلأس : لاتق ليحرلا نب بوبحم _ ١٣٥
 ؟ عمجلا

 ٠ هفرع نم مهتضافإ دنع هفلدزملاب ساانلا عمجي ام نبيو هنيب : لاق

 ميدقتلا ق عساو رمآ نيتالصلا ني عمجلا نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو

 ٠ سأب الف رخآ نمو 6 سأب الف مدق نم ء رخأتلا و

 مهعم سيل موق نع عيبرلا تلآس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٦
 ؛ ديعصلا ىلع نوردقي الو ، مميتلاب نوعنصي فيك افص عضوم ف ءام

 اودجو اليلق اورخآ وآ اليلق اومدق نإ تقو ف موقلا ناك نإ : لاق

 . اورخؤي وآ اومدقيلف ديعصلا وأ ءاملا

 لثم بارت هيف ءىش مهعم ناكو ، كلذ ىلع نوردقي ال اوناك نإو
 ١ ومسو هيلع مهيديأ ١ ويرض 6 كل ذ هيأ امو ة ر ذل ١ و ربعشل ١ وأ ةطنحل !

 ٠ هللاا ءاش نأ كلاذ مهازج

 ءام هيف ءانإ نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٧
 مميتلا مآ هنم آضوتأأ س ءاملا كلذ ريغ ىلع ردقأ الو بلك هنم برسن

 ؟ كيلا بحأ

 ٠ ىلا بحلآ مميتلا : لاق

 بحص ىدوهي نع عيبرلا تلآس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٣٨
( رباج مامالا _ ٢٣ م )



77. 

 ؟ ىدوهي هنأ كلذ دعب اوملع ىتح مهرفس ى مهب ىلصف مهرفس ف موق

 3 نيتعكر نيتعكر رفاسملا ةالص نولصيو مهتالص نولدي : لاق
 . هولكنيو هوسبحيو هوبرضي نأ ماكحللف ىدوميلا امأو

 ؟ ىرقلا ىف ةعمجلا نع ميبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٨

 ٠ راصمألا ىف الإ ةعمج ال : لاق

 نيرفاسملا نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٥
 ةماقإو ناذأب ةعمجلا موي ىلوألا اولصي نآ مهل له ، راصمألا نومدقي
 ؟ نيتعكر ةعامج ى

 ىوس راصمألا ف ىلوألا ىف ةعمجلا موي ناذآ ال هنأل ٠ ال : لان
 . ىدارف هريغ ىف نولصيو مماجلا دجسملا ناذآ

 ق ةالصلا نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بويحم _ ١٤١

 ؟ ةنيفسلا

 ردقت مل نإف ، مايقلا ىلع تردق ام مق : ديز نب رباج لاق : لاق
 دوجسلا ىف نكو ءاميإ كسآرب موآو س ءىش ىلع دجست الو ادعاق لصف

 . عوكرلا نم ضفخأ

 . دوجسلا ىلع ردق اذإ دجسي : نويفوكلا لاننو

 طساو ىلإ ديز نب رباج تبحص : لاق نايح نب ةرامع _- ٤٢
 نأ اوركذو . ءاميإ هسأرب ءىمويو ربكي آدعاق ةنيفسلا ىف مهب ىلصف
 بلط ىف ةرصبلا نم نيخسرف سأر ىلع ةلحر ىلإ جرخ ديز نب رباج
 ٠ مجر ىتح نيتعكر ىلصف ع همل ةقان

لزن ىتح جراخ نم ءاج هنآ هنع اوركذ : رصيوخ نب مميت - ٤٣



_ ٣٥ 

 ىتح ةالصل ١ نم رصقي لعجو م ابنتآف ئ رغصألا سمجلا فلخ ىتل ١ ةعيبلا

 . تنسحآ دق : هل لاق ٠ منص امع ديز نب رباج لآسف ، ةرصبلا لخد

 هركذب سم نمع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٤
 . هيلإ رظني ملو هديب اهجرف سيمل وآ ةوهشب اهلبقت وأ ةوهشب هتأرما

 هنم ء ىجي ملو ة وهنم اهلبق وأ هركذي هتأرما سم ىذلا امأ : لات

 هدي هتآرما ج رف سم وأ هديب هركذ سم نا الا ءوضو هيلع سيلف للب

 ٠ ءوضولا هيلعف
 هبلع سيلف همداخ وأ هتآ رما ج رف وآ هسفن ج رف ىلإ رظنلا امأو

 نآ الإ اهجوز جرف ىلا ةآرملا ترظن اذإ كلذكو س ءوضو كلذ ىف

 ٠ وه همزل الو ءوضولا اهمزليف اهديب هسمت

 ةريبكت هنزجأ موقلا لجرلا كردأ اذإ : لاق بويأ نب لئاو . ا٥

 ٠ عوكرلاو هيجوتلل ةدحاو

 تاريبكت سمخ : لاق بويأ نب لئاو نع ث روزألا نب ريرج - ٦

 . ههجو ءاقلت نه ربكي ، ابولطم وأ ابلاط ناك اذإ برحلا ىف لجرلا ءىزجت

 ناذألا ناك : لاق ىمرضحلا رجاهملا ىبأ نع ؤ دودوم وبأ ._ ١٤٧

 اوناكو ؤ ىنثم ىنثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةماقالاو

 ٠ رجفلا ةالص نم ةعكر رخآ ى ) دحأ هللا وه لق ( نوءرقب

 رفاسم لجر نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _- ٤٨
 لديي ملف كلذ ريغ وآ ةبانج نم هتالص هيلع تضقتناف ، رفسلا ةالص ىلص

 ؟ هدالب ىلإ عجر ىتح

 اه ركذف اهبسن وآ رضحلا ةالص كرت اذإو ي رفسلا ةالص ىلصب : لاق

٠ نيهجولا ىف ةماقإلا : ليقو ، تاعكر مبرأ اهالص رفسلا ف



_ ٣٦ _ 

 ىلصي لجر نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم - ٩
 لك ىف هجوي له ث ةلفان ىلصي نأ ديري موقيو فرصني مث س ةضيرفلا
 ؟ نيتعكر

 ٠ هجويف ملكتي نآ الإ ٥ زجأ هنالص لوأ هجو لذا : لات

 ؟ ةضيرفلا هيجوت هب زجبأ رتوأف ماق مث ةضيرفلا ىلص ١ ذا كلذكو : تلن

 ٠ ملكتب مل ام معن : لاق

 ٠ ةضيرف اهنإف ملكتي مل نإو ث رتولل هجوي : ليحرلا نب بوبحم لاق

 لخدي لجر نع مييبرملا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٠
 ؟ مارحإلا ةريبكت ريغ ةريبكت ربكيو هجويف ةالصلا ىف سولج موقلاو دجسملا

 ٠ مارحإلا ةريبكت هيزجت : لاق

 ؟ ةريبكت ريغب مآ ةريبكتب موقيآ مامإلا فرصنا نإف : تلق
 . ةريبكتب موقب ن لاق

 ؟ هعم دهشتآ اسلاج هتكردأ اذاف : تلق

 ٠ معن : لاق

 ؟ ال مأ دهشثتأ تسلجو ىتالص تيضق اذإو : تلق

 ٠ لوألا دهشتلا كازجأ : لاق

 ٠ انيل ا ثح دهشتل ١ : نويفوكلا لاقو

 ىف ىلصي لجر نع ميبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ١٥١
؟ ةنيفسلا



_ ٣٧ _ 

 اذا هيزجي تراد اذا ةنيفسلا عم رودي الو س وه امك ىلصي : لاق
 ٠ ةالصلا ىلا ماق ام لوآ ةلبقلا ىلإ هجوت دت ناك

 ٠ ةلبقلا ىلا ههجو فرص ةنيفسلا تراد اذإ : نويفوكلا لاتقو

 ق ىلصت ةآرملا نع عيبرلا تلأس : لاق ليحرلا نب بويحم ١٥٢

 صيمقلا الإ بوث الو رامخ اهيلع سيلو ث دحاولا صيمقلا ىفو عردلا
 ؟ عردلا وأ

 عضوم ىف تناك اذإ دحاولا عردلا و صيمقلا اهيزجي : لاق

 ٠ دحأ اهارب ال

 . عردلاو صيمقلا ىف اهسأر لخدتلو ةدعاق ىلصت : نويفوكلا لاقو

 ةأ رما نع ىلصوملا ركم ايآ تلأس : لات ليحرلا نه بوبحم ١٥٣

 ؟ نذآتسب نم عمست ةضيرفلا ةالص ق

 ٠ ال : ليقو ٠ حبسي لجرلاو قفصت ةآرملا : لات

 ةأرما نع ىلصوملا ركب ابأ تلأس : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ١٤

 ؟ هتالص هيلع عطقت له س ىلصي وهو لجرلا ىدبي نيب رمت

 ٠ اينج وآ آاضكئاح نوكت نأ ال ٠ ١ .ال : ل انت

 ؟ فتثج مآ ىه ضئاحآ ملعأ ال ىناف : تلق

 ضئاح اهنأ ملعي مل اذإ ةأرملا اهعطقت ال ةزئاج ةالصلاف : لاق
 .٠ بنج ح وآ

 ٠ ةالصلا عطقت ال : نويفوكلا لاةو

؟ حبصآ ىنح همتعلا ةالص نع مان لجر ق : ىمزراوخلا ١٥



٣٨ 

 هيلعف ةمتعلا ترضح دقو م ان ناك نإ و 6 هللا رفغتسيو ةمتعلا لديب

 . نيرهسث مايص هيلعو اهلدب نأ

 نم رابخ نم ناكو ئ فرطم نم دلاخ ىنثدح : لاق دمحم وبأ ١٥٦

 دوعسم نبا انيي : لاق دوعسم نبا ىلا عفر ةنيدملاب انخياشم نم هتكردأ

 “ برغملل اه وندو اهرارفصا دنع سمشلا بيعم لمق هفوكلا دجسم ف

 ء امايق نسحب ملو . ادوجس الو اعوكر مني ملف ىلصي لجر لخد ذإ

 ةالصلل نإ ، ءاضقلا تأسأو تلطم : هل لاق مث دوعسم نبا هيلا تفتلاف
 نم الآ ه مظعلا باصأ لصخملا نع اهرخآ نإ را زجلا براضمك براضم

 ٠ هقنع ب ضيف اذه ىلا موقب بستحم

 مره نب ورمع انثدح : لاق طامنألا بحاص بيبح ىبأ نب بيبح - ١٧
 ؟ اهتيقاومو ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاقت

 ع ولط ىلا رجفلا ع ولط نبب ام رجفلا ةالص : سابع نبا لانق : لاقف

 بهذتو سمشلا عفترت ىتح ىلصي الف هتتاف نمف سمشلا عاعست

 ظقيتسي ملف سرع مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جلدأ دقف ، اهنورق

 ىلصف سمشلا تعفترا ىتح لصي ملف اهضعب وأ سمشلا تعلط ىتح
 ٠ ىطسولا ةالصلا ىه و

 سمشلا لوزت نأ نبي ام رهظلا ةالص : لاق مره نه ورمع ١٥٨

 ٠ اهتكردأ دقف تيلص ةعاس ىآ رصعلا ةالص ىلا

 . ةيقن ءاضيب ىهو سمشلا رفصت نأ لبق رصعلا ةالصو

 ٠ قفشلا ,ىراوتي نأ ىلا سمشلا بورغ نبب ام برغملا ةالصو

 ٠ تكردآ دقف تئسث ةعاس ىآ ليللا فصن ىلا قفشلا نم ءاسثعلا ةالصو

٠ تيلص ةعاس ىأ رجفلا ىلا ةمتعلا نم ةعكر رتورلا و



_ ٣٣٢ _ 

 ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع - ٩
 ؟ ن ذؤيآ هدحو

 ماقأ هدحو لجرلا ىلص اذا ساانلا ةعامجل ناذألا امنإ ، ال : لاق

 ٠ هدمح نمل هللاا عمس : لوقي الف هسأر عفرف عكر ١ ذاو ء ةالصلا

 ٠ هفلخ نم هدمحيل ساانلا مامإ هدمح نل هللا عمس : لوقب امنا

 ٠ هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح هلل دمحلا كسأر تعفر اذا : لقف

 ءايربكلا كلو توكلملاو توربجلاو ةوقلا ىذ ناحبس تعكر اذا : لقو
 ٠ هدمحبو هللا ناحبس .تدجس كل مهللا : لقف تدجس اذاف ٠ ةمظعلا و

 ٦٠ - ىلاعت هللا لونت نع ديز نب .رباج لئس : لاق مره نب ورمع :
 ( ؟ ) انايكر وآ ال اج رف متفخ ناف

 عيطتسي ال ، مهل نيلباقم ودعلا ةرضحب سانلا ناك اذا : لاق
 ناك ثيح ريسي وهو هتباد ىلع ىلص “ ودعلا ةفاخم لوزنلا بكارلا
 ٠ بلطلا فاخ اذا ههجو ناك ثيح امئاق وأ ايام لجرلا ىلصيو ث ههجو
 ديري الو رسيلا هدابعب ديري هنإف ه هدابع ىلع ىلاعت هللا ريسيت نم كلذ
 ٠ رسعلا مهب

 لخد ىراصنألا تباث نب ديز نأ ىنغلب : لاق مره نب ورمع - ٦١
 ، مهعم ىلصف فصلا ىلا اعكار ىشم مث ، مكرف مكار مامإلا و دجسملا

 ء رصعلا ةالص نولصي موقلاو دجسملا ىتأ ىرعشألا ىسوم ابأ نأو
 ٠ مهلبق ىلص ناك .دق ، موقلا عم ىلصي ال دجسملا ىف سلاج لجرو
 تيلص دقو مهعم تيلص اذا : لجرلا لاقف ٠ مهعم لصف مق : هل لاق

 ؟ ةبوتكملا امهيأف لبت

٠ مهلبق تيلص ىتلا كتالص : لاق



. ٤٠ 

 ؟ ةالصلا رصق نع ديزي نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٢

 تميقآو ء ودعلا ساانلا رضح اذا ةدحاو ةعكر ريصقتلا : لاق

 . هعم ساانلا نم ةفئاط تماقو مامإلا ماق 6 ةالصلا

 نمب ةدحاو مامإلا ىلص اذاف ، ودعلا ىلا مههوجو ةفئاط تهجوو
 ةفئاطلا تءاجو ء ودعلا تهجاو ىتلا ةفئاطلا ماقم ىلا اوفرصنا هعم

 ناتعكر مامإلل نوكمف ئ ةيناثلا ةعكرلا مامإلا عم ىلصتف لصت مل ىتلا

 ٠ ةعكر ةفئاط لكلو

 ىسوم وبآ اهالص دقو 6 اعيمج اولص ةالصلل اوماقو اونمأ اذاف

 . رتست هحتف ىلايل ىرعىشخلا

 ىلص اذا ضيرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٣
 ؟ دوع ىلع دجسي وأ ضرألا ىلع دجسيآ ث دعات وهو

 ىلع الو ضرألا ىلع دجسي ال مقس وآ ضرم نم ىلص نم ٠ ال : لات

 . ربكيف هسأرب ءىمويلو ربكيلو ، سنارف

 ىلصي مامإلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٤
 ؟ هعم ىلصي نم عنصي فيك ادعاق

 لوسر نآ انغلب دقو 6 ماق اذا نوموقيو ى دعق اذا نودعقب : لاق

 وهو هباحصأ نم طهر هيلع لخدف هلجر تكتفا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اودعقيل مهيلع اموأف ؤ هتاللصب اولصيل هفلخ اوماقف ث ادعاق ىلصب

 متبلص اذا » : مهل لاق مهيلا فرصنا املف ، دوعق مهو دعاق وهو مهب ىلصف

 ٠ « اوموقف ماق اذاو آدوعق هعم اولصف ادعاق مامإ مم

ءاملا عقو لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _- ٦٥



٤١ 

 سلجي ال ل ايل عبس ىقلتسا هنيع نم ء املا قتف . اذا : هل ليقو هنيع ق

 ؟ ايقلتسم الإ ىلصب الو

 6٧ هنيع نم ء قتفي نأ هلآس ىذلا هيحاص رمآو “ كلذب سأب ال : لاق

 . ربكيو قلتسم وهو ءاميإ هسآرب ءىموي نأو

 حورقملا ضيرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٦

 ؟ هحورق ءاملا سمي نآ عيطتسي ال ىذلا

 . ىلصيو هيديو ههجو بيطلا ديعصلاب حسمي : لات

 وهو فعر نمع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع - ٦٧
 ؟ ىلب

 ج

 موقلاب ىلصيف هناكم همدقف لجر ديب دخأ اماما ناك نا : لاق

 هتالص نم ىقب ام متي مث 3 أضوتيو وه فرصنيو مهتالص نم ىقب ام

 ٠ هتالص متيف هتالص ىلا عجري ىتح ملكتي مل نإ

 فعر مث مامإب سيل ناك نإو ث اهريغ ىلصي هنإف ملكت ناك نإو
 امم غرفي ىتح ملكتي الو هتالص نم ىقب ام متي مث ، آضوتيو فرصنيلغ

 ، فاعرلا نم لعف امك لعفيلف ىلصي وهو ءانق وه نإو ء هتالص نم ىقب
 ّ ءوضولا دعيلف ةالصلل موقي نآ لبق ءاف نيو

 ةالص معطقي له س ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٨
 ؟ ةباد وأ ناسنإ ، همادق رم ءىش لجرلا

 ٠ ع اطتس ١ ام هعف ديل و ؤ ال : ل اتت

 ىلوألا ىف رقب له ، ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
؟ نآرقل ١ نم ء ىش رصعل ١ و



 _ _ ٤٢

 ةحتافب ةبوتكم ريغ وأ ةبوتكم ةالص لك ىف آرقي نكلو ى ال : لاق

 ىلصي له ى لجرلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٠
 ؟ هنروع ىرا وب ىذلا صيمقلا ق وآ 6 اهدحو ةبجلا ق

 ٠ معن : لانق

 ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧١
 ؟ دعاق وهو دجسيآ ، دعاق وهو اهركذ مث ؤ هتالص نم ةعكر ىسنو ث ةبوتكملا

 ٠ دجسيو موقي : لان

 ىف ىلصي لجرلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ١٧٢

 ٠ هسأر عنقي ال و هبيدب جرخيلو 6 معن : لاق

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىفغلب : لاق مره نب ورمع - ٣

 ٠ هقتاع ىلع ىقلأ دق ىلصب وه و هب احصأ ضعب ٦1 ر

 نأ لجرلل حلصي له ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤
 ؟ صقاع وهو ىلصب

 ٠ كلذ نع ىهني : لاقت

 ىف ةآرملا ىلصت له ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥
 سيل رازإلا و ع ردلا ىف .وأ ، ءادر الو رازا اهيلع سيل رامخلاو ع ردلا

 ؟ رامخ اهسأر ىلع

٠ معن : لانق



_ ٤٣ _ 

 . ءادر الو رازإ اهيلع سيل رامخو عرد ق ىلصت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةأرملا مؤت له ؤ ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
 ؟ ءاسنننلا

 نع نكتلو ث مدقتملا فصلا ىف نهعم مقتلف نهتمآ اذاو س معن : لاق

 ٠ اهئاروو اهلامسث نع نمقيلو نهناميآ

 ىلصي لجرلا نع س ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨
 ؟ بنج وآ ضئاح ىهو ء هلامش وأ هنيمي نع هلايح همئاق هتآ رما و

 ٠ كا ذي سأب ال : ل انت

 ليخيف ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ؟ هتالص ىف ثدحآ هنآ هنلا

 ن اطسشلا ناف 6 احي ر دجي وأ انتوص عمسي نأ ال ١ هنالص مني : ل انق

 . مدلا ىرجم هنم ىرجيف هدسج نم ءىش لك ىفو ناسنإلا ربد ف لخدي

 ىلع ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٠
 فيك تيبلا قوف نم ىدرتي نآ ديري ايبص وآ هل انبا ىآ رف تيبلا رهظ
 ؟ هتالص ىف وهو منصي

 . هيبص كرديو هتالص نم فرصني : لاق

 ىلتف ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ١
 ؟ اهيف دجسي له ( ص ) ةروس نم ةدجسلا ةيآ

 نع انغلب و ؤ كل ذ رمأب و دجسي س ايع ند ١ ن اك > معن : ل انت

 ٠ اهيف دجسمب ناك هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 جحلا ةروس ىف مك ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع _ ١٨٢

٠ ؟ ةدجس نم



_ ٤٤ _ 

 ٠ ىلوألا ىهو ةدحاو : لاق

 ؟ ةدجس لصفملا ىف له : لئسو

 ٠ ال : لاق

 ىلصي مان لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٣
 ريغب نيتعكرلا مكريأ ىلصي وهو حبصلا ةالص هتكردأ اذا ىتح رحسب
 ؟ ةادغلا ىلصب مث ةءارق

 نإ و ، اهلبق نيتعكرلا ىلصي ىتح ةبوتكملا نيتعكرلا ىلصي ال : لاق
 ٠ رتو ىلع مان اذا حبص آ

 ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٤

 ؟ ىلصي مث موقب مث ‘ ضرألاب هبنج عضي مث ، ةادغلا ةالص لبق نيتعكر
 ٠ ءعىشد كلاذ سيل : لات

 ناضمر ف موي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع
 3 حبصلا ةالصل ظقيتساف مان مث س رتوأ مث ، رحسآ ىتح ىلصف

 ؟ نيتعكرلا ىلصي نآ لبق ةبوتكملا ىلصيأ س حبصأ دقو

 حبصأ نإو اهلبق نيتعكرلا ىلصي ىتح ةبوتكملا ىلصي ال : لان
 ٠ رتولا ىلع مان اذا

 لجرلا ملكتي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٥
 ؟ اهلبق نيتعكرلا نيبو رجفلا ةالص نيب

 ٠ ءاج نإ ةجاح ف لجرل ١ ملكتب نأ الا أ ال : لاق

۔ ىلصي ماق لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦



. ٤٥ 

 دجسي له ، اهدجسف ةدجس ةيآ آرقف ، ىلصي هنم بيرق لجرو

 ٠ ال : لات

 لجرلا رقي له ؤ ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
 ؟ دجاس وهو نآ رقلا

 ٠ حبسي نكل و ؤ ال : ل اق

 ةيآ ارق لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨
 ؟ اهعمسي مل نم دجسيأ ؤ اهعمس نم دجسو اهدجسف ةدجس

 . مهنم وهو ركذ سلجم ف موق نوكب نآ الإ ٠ ال : لاق

 اذا لجرلا دجسي له ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ٠ ال : لاق ؟ ضئاحلا ةآرملا و فتج وهو ةدجسلا ةبآ عمس

 ىلص لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٩٠
 ؟ اهيف آرقي ملو برغملا

 نوكي نآ الا ةنسلا نم كلذ ناف ث اهيف ا رقيلو س كلذ حلصي ال : لاقت

 ٠ اهعسو ال ا اسفن فلكي ال هللاا نإف : نسحب ال امأ

 ىف مكري مل مامإ نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ١
 ؟ ةبوتكم ةالص

 سانلل ميقتسي ال هناف ، هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعب : لاق
 ٠ ةنسلا هيف اوفلاخ ام

 ىلص لجر نع س ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩٢
رجفل ١ ا ر دأ و 6 رجفل ١ رهظب نأ ليق هتالص ضعب ىلصو ة ١ دغل ا



_ ٤٦ 

 . اهتقول اهيلصيو ةالصلا ديعي : لاق

 رمف ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٣
 ؟ مالسلا هيلع دريآ هيلع ملسف لجر هب

 ٠ هعمسي مل ءاش ناو هعمسأ ءاش نإ َ معن : ل انت

 اضرم ضرم لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٤
 له حصو ق افأ مث ّ ىلصب الو لقعب ال ىل ايل هيلع ىمغاف آ دىدسش

 ؟ لدب اهلصي مل ىتلا ةالصلا نم هيلع
 الدب لقعي ال وهو اهلصي مل ىتلا هتالص نم هيلع ىرأ ال : لاق

 . ائيش الو

 نم ملتحا لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٥
 ه امهربغ و رهظلا و ةا دغلا ىلصف 6 حبصأ ىتح همالتحاب رعشن ال وه و لبللا

 ؟ كلذ دعب هتيانجب ملع مث

 ةبانج هتباصأ نوكي نأ الإ بنج وهو هتاف ام لدييو لستغي : لاق
 باصأ اذا هنكلو 6 هيلع لدب ال ىذلا كلذف ءام اهم سيل دلبب وه و

 ٠ لستغا ءالا

 اورفاس موق نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦
 مهرصم نم ابيرق اوناك اذا ىتح اوعجر مث س نيرفاسملا ةالص اولصف

 اوماقأف ، مهرصم ىلا مودقلا اوهركف ، هريغو ءابو نم ثيدحب اوثدحف
 ؟ ةالصلا نومتيآ مهناكم

 . مهرصم اولخدي ىتح 6 ال : لاق

 نم نودبي موقلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
؟ مهرصم ىلا اوعجري ىتح ةا دم اوما د ام نيتنثا نولصيآ ةيربلا ق مهرصم



_ ٤٧ 

 ةادم اومادام دعبلا و برقلا ف ةالصلا نومتب لب ال : لاق ٠

 اوناك موق نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨

 ؟ اهب اومادام ةالصلا نورصقيأ 6 نيبنس ذنم ناسارخب

 ١ ورفاس اذا ةالصلا نورصقيو ‘ اهب اوماقأ ام ةالصلا نومتي : لاق

 ٠ مهنطو ف اوناك اذا رصقلا لثم ىه امناف ‘ نبتعكر

 ةالص ى تونقلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ؟ رتولا و ةا.د۔غلا

 هللا ىلص هلملا لوسر دهع ىلع نكي مل ك سانلا هثدحأ ءىش وه : لاق

 . هدعب نم ءافلخلا الو ئ ةادغلا ةلص ق نكم ملو ك ملسو هيلع

 ىف سلجي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٠
 ٠ رهطل ١ امهملع له ٧ كلذك آ رم ١ و | هج رف سميف هتالص

 ٠ ال : ل اق

 اضوت لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٠١
 ؟ اهجوز ركذ سمت ةآرملاو 6 هتآرما لمق سمب ذإ ٥ء وض و ضقتنيأ

 ٠ رهطل ١ امهيلع ال و ؤ ال : ل انت

 ٢٠٢ _ ىلصي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع 5
 رك ذ سمي مث ٥ ديم ٥ ؟

 ٠ ةالصلا ديعي مت آاضوتب مت فرصنمب : لاقت

 كصمحت ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٣
؟ ءوضولا اهيلع كيف تاآضوت دقو هركذ سمت مث ىبصلا



_ ٤٨ _ 

 ٠ لجرلاك سيل ىبصلا'نأل ٠ ال : لاق
 لبق حيبستلا نع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع _ ٢٤

 ٠ اهدعب وأ اهلبق تئش ام لصف سمشلا تبرغ اذإ : لاق

 هعكر ىسن لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٥
 ؟ دعاق وهو اهدجسيأ ئ هتالص ف دعاق وهو اهركذف ةيوتكم ةالص نم

 . اهدجسيف موقي نكلو ال : لاق

 ىلع ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٠٦
 ؟ ريصحلاو ةفنطلا

 ف وصل ١ امأ و 4 رعسشل ١ نم تئش امو رصحل ١ ىلع لص : لاق

 ٠ هيلع ىلصي الف
 ىحضألا ةالص نع ديز نب رباج تلأس : لاق مره نب ورمع _ ٢٠٧

 ... ؟ رطفلاو

 : رشع ى دحأ وآ اعست وأ اعبس ريك ء ١ وس امهيف ريبكتل ١ : ل انت

 . تبصأ دقف تلعف كلذ ىأ ٠ ةرببكت ةرشع ثالث وأ ث ةريبكت

 ٠ اثالث ىرخألا ىفو ث اعبرأ ىلوألا ىف ربكف اعبس تربك نإف

 . اسمخ ىرخألا فو اعبرأ ىلوألا ىف ربكف اعست تربك نإو

 ٠ اسمخ ىرخألا فقو أ نس ىلوألا ق ريكف رشع ىدحا تريك نإو

 ةيناثلا ىفو اتس ىلوألا ىف ربكف ث ةريبكت ةرشع ثالث تربك نإو
 ٠ ةيناثلا ىف رتولا لعجاف تربك كلذ ىأ ٠ اعسس

 ةالصل نذؤي له ث ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع _ ٢٨

٠ ساانلا ثدحأ امم ثدحم رمأ اذه : لاق



_ ٤٩ 

 ٢٠٩ ؟ ىحضلا ةالص نع ك دىز نم رباج لئس : لاق مره نب ورمع

 ءاسش نا اهيلصي ّ ةضيرفب تسيل : لاق .

 موي لسغلا نع ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧٠
 ؟ ةعمجلا

 . لعف ءاش نمو ث ةميزع هيف سيل : لاق

 مامإلا سلجي ىتح ءاج نم ى ةعمجلا موي نوبتكي اباتك كانه نإ : لاق

 ةيربلا ىف ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٢١
 ؟ نيطو ءام ٢ ال ١ هس ر عضي ثيح لجرل ١ دجب ال & نيطل ١ و ء الا تاذ

 ىف هسأر اعضاو دجسي الو 7 مئاق وهو ءاميإ دجسيو عكري :ل اق

 ٠ نيطو ءام

 موي لسغلا نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع _ ٢١٢

 ٠ هي رمأف

 ؟ ةنيفسلا ف ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب رمع _ ٢٣

 لصف مايقلا عطتست مل اذامف 0 مايقلا ىلع تردق ام مق : لاقف

 ٠ سش شا رف ىلع ال و داسو ىلع كسيأر عضت ال و دجسا و عكراو آدعات

 لجرلا قصب له ٤ ديز نب رباج لئس : لاق م ره نب ورمع _- ٤

 ؟ ةالصلا ق وه و هنيمي نع وآ همامأ

 ٠ هيمدق ثحتو هلامش نع قصب : لاق

( رباج مامالا _ ٤ م )



 لجرلا تفتلي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٥
 ؟ ىلصي وهو هءارو

 . ال : لاق

 ؟ هلامش نع فرصني له : لئسو

 . هراسي نع ءاسث نإو ث هنيمي نع ءاش نإ فرصني : لاق

 ء أضوتي لجرلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦
 ؟ ةالصلل م انث ا ذا هيفخ ىلع حسميأ كل ذ دعب ثدحي مث

 . نيفخلا باتكلا قبس : لوقيو كلذ نع ىهني سابع نبا ناك : لاق

 هركذ سمل لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
 ؟ هرازإ قوف نم

 ٠ كلذب سأب ال : لاق

 ماعطلا لكأي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٢٨
 ؟ آاضوتب نأ لمق ىلصيأ أ رانلا ىلع خبط دقو

 اذا اول صت نآ نوه ركتآ : لوقي سابع نما ناك دحت ({ معن : لاق

 { رانلاب نخسملا ءاملاب نوئضوتتو ث رانلا هتسم ائيسث متبرش وآ متلكأ

 متنأو ةبانجلا نم لسلا هب لحي فيكو ث ةبانجلا نم هب نولستغتو

 ٠ هبرش نوهركت

 ء ضئاحلا ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ؟ ىلصت ال ىهو سانلا ىلصم ىلا ىحضألاو رطفلا موي جرخت له

نم ساانلا عجري نأ ليق اهتيحض تحيذ تءاش نإ اهنكلو ٠ ال : لاق



_ ٥١ 

 ىتح ىلصي ناك نم ةيحضلا حبذي الو ، ةيحض اهل ناك نإ مهديع
 . مهد يع نم سانلا عجري

 ضئاحلا ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٠
 ؟ هيف ىلصتآ ، هيف مدلا رثأ ىقبيف هلسغتف مدلا نم اهبوث بيصي

 ٠ معن : ل اق

 هقبس لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٢١
 ؛ ةريخألا ةعكرلا كردأو ، ةعمجلا موي ةعكرب مامإلا

 ء مامإلا عم ناتعكر ةعمجلا ةالص امنإف ، ىرخألا ةعكرلا متي : لاق
 ءىش ىف آرقي الف اعبرأ لصيلف امهيتلك نيتعكرلاب مامإلا هقبس نإو
 ٠ باتكلا ةحتافب الا نهنم

 نافطغ نم الجر نإ : ديز نب رباج لاق : لاق مره نب ورمع _ ٢٢٢
 ىلص هللا لوسر هل لاتتف ، بطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو لخد
 ىلص هللا لوسر هل لاقف ه ال : لاقف « ؟ تيلص له » : ملسو هيلع هللا

 . « امهففخف نيتدجسلا دجسا » : ملسو هيلع هللا

 نوكت لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٢٣
 ؟ لمعب فيك ةعبرأ وآ هثالث وآ نبخس رم سأ ر ىلع هنم ةعمجل ١

 ضعب ىلع الماع ولو هعم عمج مماج مامإ ةيرقلا ىف ناك نإ : لاق
 نوملسملا ناك دقو ، ةعمجلل كلت حلصت الف لماع اهيف نكي مل نإو ، مهرمأ
 ٠ لزانملا نم وحنلا اذه ىلع ةعمجلا نوتأ

 هب تملا لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤
 ؟ امهلتقيأ ىلصي وهو برقع وأ ىعفأ

٠ معن : ل اق



٥٢ 

 باب
 مهل محرتلاو مهيلع ةالصلاو ىتوملا زاهج ىف

 نع ث ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبآ - ٥

 ناك اذا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع “ بئاسلا ني مامض نع ؤ“ بيبح نب عيبرلا

 . قوف نم ءادرلاو صيمقلا قوف نمف رازإ تيملا نفك ف

 ملسأ ربغص ىف ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع 0 عيبرلا _ ٢٢٦

 ؟ ريغصلا تام مث ّ ملسمل ١ ىللا تام مث ء هبوبآ دحأ

 ٠ مهرباتم ىف نفديو نوملسملا هيلي : لاق
 اسنآب رب مل هنأ 6 ء اثعلا ىبآ نع 6 مامض نع 6 عيبرل ا ٢٢٧

 .اليل زئانجلا ىلع ةالصلاب

 ىلع ةالصلا ىف ءاثعشلا ىبأ نع ف مامض نع عيبرلا _ ٢٢٨

 ؟ زئانجلا

 تربك اذاف س باتكلا ةحتاف آرقاف ةزانجلا فلخ تربك تنآ اذا : لاق

 ليقتسنو 6 مالسلا و ةالصلا هيلع ىبنلا ىلع لصو هللاا دمحاف ةيناثلا

 ٠ ةعبارلاو ةثلاثلا نيب ام تيملا نأش

 ه ركم هنآ ءاثعشلا ىبآ نع ؤ“ ىبجي نب ديلولا نع عيبرلا . ٢٢٩

 ٠ تام اذا مرحملا سأر ىطغب نأ

 ٠ ىطغي نآ سأب ال : نويفوكلا لاتقو

 مه رمآ ءاثعضشلا نآ 6 ىبحي ني ديلولا ىنربخآ : لاق عيبرلا ٢٣٣٠

 ىلع رازإلا طسيي امهريغ دجوي مل اذا ، رازإو ةفافلب تيملا نكب نأ

. صيمقلا قوف نم رازإلاف صيمق ناك نإو ، امهيف فلي مث ةفافللا



٥٣ 

 سنأو ؤ كلام نب سنأ دنع تنك : لاق ةماعن نب ركب ويأ - ٣١

 غ ديز نب رباج فقوت : هل لاقف هيلع بكأف هل ىلوم اسنأ ىتأف ء ضيرم ذئموي
 تام ٠ نوعجار هيلا اناو هلل انا مث ، نوعجار هيلا انإو هلل انإ : لاقف
 مملعآ تام : سنآ لاقف ه مويلا هللا و معن : هالوم هل لاق ٠ ءاثعسشلا وبأ

 ٠ ديز نب رباج هللا محري س سانلا

 ٢٣٢ _ ةزانج ىلع ديز نب رباج ىلص : لاق ىيحي نع س مامض 3
 هراسيب نع اهرخآو هنيمي نع اهلوأ ه ةدحاو ةميلست ملسف .

 هلسخت نأ ىصوأ هنآ ءاثعشلا ىبآ نع 4 مامض نع 0 عيبرل ا _ ٢٨٣٣

 ؟ هيلع ىلصيو لسغب له 6 ةكرعملا نع عفرب ليتقلا نع هتلأسو ٠ هتآرما

 ىف نفكيو ٨ هللا ليبس ىف ناك اذا هيلع ىلصيو لسخي ال : لاق

 ٠ همدب نفديو ًاعفس وآ تناك آرتو اهيف لتق ىتلا هباوثأ

 هيفكي مك تيملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٤

 تبصعيو 4 ةسمخ وآ ةثالث وآ بوث : لوقي سابع نما ناك : لاق

 . رمجمب هتزانج مبتت الو رمجيو ، طيخب الو

 لجرلا لسخي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥
 ؟ اهجوز ةآرملاو هتأرما

 ٠ تامملاو ةايحلا ىف ضعبب ىلوأ مهضعب : لاق

 بنجلا لسغي له ص ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦
 ؟ امهيلا رطضا اذا تيملا ضئاحلا ةآرملاو

٠ كل ذي سأب ال : ل اق



_ ٥٤ _ 

 تيملا رهطي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
 ؟ ىلصي نآ لبق لستغي

 نأ نم رهطأ ملسملا تيملا ع هيلع لسغ الف تيملا لسغ نم امآ : لاق
 ٥ ٠ رهط نم .7

 ؟ روبقلا ةرايز نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _- ٢٨

 ٠ اهيف صخر مت ؤ كلذ ه ركب ن اك : لاق

 نع ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبآ - ٩
 ىصوأ هنآ ءاثعشلا ىبأ نع س بئاسلا نب مامض نع بيبح نب عيبرلا
 ٠ هتأرما هلسسغت نأ

 ةزانجلا نفدت له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٠٤
 ؟ اهضعب برغ دقو سمشلا بورغ دنع

 ٠ اهلك برغت ىتح ٧ ال : لاق

 وآ س برغملا ةالص لبق سمشلا تبرغ اذا هيلع ىلصيآ : هل ليق
 ؟ ةالصلا دعم

 ةبوتكملا ةالصلا نولصي مث ث اهيلع نولصيف ةزانجلاب آدبي : لات
 ٠ سمشلا علطت ىتح كلذك ةزانجلا ىلع ىلصب ال و ٠ كلذ دعم

 ؟ تيملا ىلع ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٤١

 هللا دمحيو باتكلا ةحتافب نييلوألا ف آرقيو تاريبكت عبرأ : لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو للميو ع ةثلاثلا ربكيو حبسيو
 ربكي مث ، تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسيو هللا وعديو س تيملل رفغتسيو

٠ فرصني مت ةعبارلا



 ۔ ٥٥

 ىلعو ث هللابو 5 هللا مساب : هعضاو لوقي ربقلا ىف تيملا عضو اذاف

 ٠ هللا لوسر ةلم

 ٠ هيبنب هقحلأو ، هربق هل رونو ، هل حسا مهللا

 . هدقف انفكاو ، هدعب انتفت الو ، هرجأ انمرحت ال مهللا

 ىف مهل كرابو ، هلهأ ىف هفلخأ مهللا : لقيلف ربقلا نم جرخ اذاف

 . هدقف مهفك او مهقزر

 ؟ هيلع ىلصيآ تيم وهو

 ٠ هيلع ىلصيف كلذ دنع توميف س ىح وهو دلوي نأ الإ ث ال : لاق

 ىلع ىلصي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٤٣

 ةالص دعب وأ سمشلا بورغ لبق رصعلا ةالص دعب وأ ليللاب تيملا

 ؟ سمشلا عولط لبت حبصلا

 ٠ معن : ل اق

 اذا زئانجلل نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٤٤
 ؟ مدقي امهيأ ءاسنلاو لاجرلا تعمتجا

 ىلب امم مامإلا نوكيو ث ءاسنلا رخؤيو لاجرلا مدقي : لاق

 ٠ اريرس اه رخآ دنع اهلوأ

 ىلع ةالصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥
؟ ليللاب تيملا



_ ٥٦ 

 راهنلاب هيلع ةالصلا لثم : لاقف .

 ىلع ةالصلا ىف ءاثعشلا ىبآ نع & مامض نع 0&© عيبرلا ٢٩٦

 ؟ زئانجلا

 تريك اذاف \ باتكلا ةحتاف آرقاف ةزانجلا فلخ تريك تنأ اذا : لاق

 نأش ليقتستو 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لصو هللا دمحاف ةيناثلا

٠ ةعبارلاو ةثلاثلا نبب ام تلللا



_ ٥٧ 

 باب

 ةمينفلاو زاكرلاو ةاكزلا ىف

 نع ميتملا انثدح : لاق ةرفص نم كلما ديع ةرفص وبآ ٢٧

 ةاكز دأ : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ، بئاسلا نب مامض نع ، بيبح نب عيبرلا
 . ىلصملا ىلا جرخت نأ لبت

 ٠ ىلحلا ىكزي : لاق ءاثحشلا ىبأ نع 4 مامض نع ؤ عيبرلا ٢٤٨

 نع كلذ ىورو ث ةاكزلا هيف : انباحصأ لاق : هريغ لاقو

 . سابع نبا

 تقس اميف : لاق ءاثعمشلا ىبآ نع . مامض نع 0 عيبرلا ٢٩

 ىلاودلاو ىناوسلاب ىقس اميفو ، رشعلا نويعلاو راهنألاو ءامسلا

 ٠ رشعلا فصت حضنلا و

 ةقدص ىطعت : لاق ءاثعسشلا ىبآ نع ؤ مامض نع 0 عيبرلا ٢٥٠

 ٠ ىنارصنلاو كولمملا ىدوييلا نع رطفلا

 رهوجلا ق : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع عيبرلا ٢٥١

 ٠ ةاكزلا هيف ةراجتلل ىلحلاو ةراجحلاو زرخلاو ؤلؤللاو

 كولمم ىف : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا ٢٥٢

 . رطفلا ةتحص هنع نايدؤي نيلجر نيب

٢٥٣ _ لاتتف ءاثعشلا ابأ لأس الجر نأ ليحرلا ىبآ نع ، عيبرلا :



_ ٥٨ _ 

 ؟ هتاكز ىف ىرت امف لام مهلو ، هينب الايع ىرجح ف كرتو كله ىخأ نإ

 ٠ كيخأ ىنب كز : هل لاقف

 ٠ ةالصلا هيلع بجت ىتح ىبصلا لام ف ةاكز ال : نويفوكلا لاتقو

 ىلص لجر اميآ : زيزعلا دبع نب رمع بتك : لاق ، ميبرلا - ٤
 اهنم ذخأ © ةب زجل ١ اهنم ذخؤت ضرأ مهعم تناك ةيلصم ةآ رم ١ وأ

 ٠ ةبزجلا اهنع تعفرو ةقدصلا

 ءاثعشلا ايآ لأس ةديبع ايآ نأ ثراحلا نسب سابع نع 0 عيبرلا ٢٥

 ىنغلا مهنم ساانلا ىلع نيد ىلو ء ةاكزلا رضحتف اريثك الام ىل نا : لاق

 ؟ ريقفلا مهنمو

 ردقت ال نم ىلع ناك امف ةاكزلا تقو ناك اذا هللا ديع اي : لات

 . هكزف ىنغ ءىلم ىلع ناك امو س هعدف هنم ذخألا ىلع

 هتذخأ اذاف \ هذخأت ىتح نيدلا ىلع دؤت ال : نويفوكلا لاتقو

 ٠ نينسلا نم ىضم اا هتاكز دأف

 ن اك ام : ل انت ءاثعشلا ىبآ نع { ىبحب نب ديلول ١ نع &{& عيبرل ا _ ٢٥٦

 . هنم ةقدصلا ذخؤي هنإف رقب وأ لبإ وآ ةيشام وأ عرز وأ لخن نم ميتيلل

 ق الا هلام ىف ةقدصلا نم ءىش ميتيلا ىلع سيل : نويفوكلا لانت

 ٠ اهبحو ضرألا

 سيل : لاق هنأ ءاثعشلا ىبأ نع { ةرق نب ىبحي نع 6 عيبرلا . ٢٥٧

٠ كلذك قورسملاو س ةاكز هبحاص هوجري ال لام ىف



_ ٥٩ _ 

 ٢٥٨ بويآ ني لئاو بويأ وبأ انثدح : لاق ىمرزاوخلا ليمج 4

 سابع نبا نع ث ديز نب رباج نع ، ةديبع ىبأ نع بيبح نب عيبرلا نع
 اهيفف قينا ود ةسمخ ةمينغلا نم باصأ نإ : لاق ١ اهنم ج رخمي سمخل

 اقناد اهسمخ ٠

 ايه ذ وآ ةضف راص ىتح هجلاعف ابا رت باصآ نإ : ليمج لاتقو

٠ ةاكزلا دح غلبت نأ الإ اهلك اهباصأ نمل ىهو ث هيف سيلت



. ٦٠ 

 باب
 فاكتعالاو ماي دلا ف

 نب ورمع انثدح : لاق طامنألا بحاص بيبح ىبآ نيب بيبح _ ٩

 ترهط مث اضئاح تناك اذا ةأرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق ، مره
 ؟ مدلا ترصحمأف ئ ترهط ىتم دغلا تماصف

 امنع عطقني ىتح ىلصت الو رطفتلف مدلا اهنم عفد ناك نإ :يلات
 ٠ ىلصتلف عطقني ال ناك نإو 6 مدلا

 عماج لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٦٥
 ؟ نامئاص امهو ناضمر ريغ ىف هتأرما

 ، هللا ىلا ابوتبلف ، امهموص الطبآو امارح ابذلصأ امهارأ : لاق

 عماج ىذلا امهموي ناكم اموي اموصيلو ث ةقدص نم افورعم العفيلو

 ٠ هتآرما هيف

 عماج لجر نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع _- ٢٦١

 ناكم اموي لدييلو ، هللا ىلا بوتيو ، قدصتيو ةبقر قتعي : لاق
 . هيف مقاو ىذلا هموب

 لبقي لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٦٢
 ؟ مئاص وه و هتآرما

 ٠ باشلا لجرلا كلاذ نع ىهني : لاق

 موصي له ، ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٣

؟ ناضمر كردي ىتح كلذ نم رثكأ وآ نيمويلاو مويلا ناضمر لبق لجرلا



 _ _ ٦١

 . هموصي ىتح رضح اذا ائيش هلبنق موصي ال : لاق

 ىف طرف لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٦٤
 ؟ ن اضم ر م ايقت

 ة لعفيلف هناكم ىضقي نأ عاطتسا نإو قدصتي نآ ىرأ : لاق
 ناك دقو مهسفنأ ف ناضمر ماي ايت ا ورغص مهملع ةلقل سانل ١ ناف

 . . مهيلع انقح : ناضمر ق مايقلا نورب نوملسم ١

 ثدح لجر نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٦٥

 . ؟ موصلا هلق

 اك نإو س مصيلف حبصأ ىتح هتبانجب رعسثي مل ناك نإ : لات
 ٠ موصي نآ هل ىرآ الف حبصأ ىتح مان مث اهب ملع

 ؟ لاصولا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٦٦

 الف ) ليللا ىلإ مايصلا ا ومتآغ ( أ هللا لاقو ؤ هنع ىهن : لاقف

 ٠ ليلب موص

 اهيلع قسث اذا ىلبحلا ةآرملا نآ ةمركع نع س مره نب ورمع _- ٦٧

 بهذف ناضمر ق اهدلو عضرت ةآرملا وآ 6 طقست نآ تفاخو موصلا

 ماعطلا لكأب الو ةعضرم هل دجت ال و 6 توملا اهدلو ىلع تفاخف اهنىل

 . اهدلو عضرتف نبللا اهل نوكي وأ برشيو لكأي ىتح رطفت نآ اهل نإف

 ىف رفاسم لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _- ٢٦٨
 ؟ ىفوت ىتح مصي ملو مجر مث ، هرفس ف مصي ملف ناضمر

٠ هلام نم نيكسم موي لك معطيبلف مصي مل نإو هيلو هنع موصي : لاق



_ ٦٢ 

 نع ءاثعشلا ابآ تلأس : لاق نايح نع ث ميمت نع ، مزاح - ٦٨

 دقو حبصأ ىتح لستغي ملو ث هيلع مايأ ىضقي وهو ةبانج هتباصأ لجر
 ؟ هتبانجب ملع

 ام امآو س رطفلا دعي ءاضقلا نم ماص ام ىضقي نأ هيلع : لاق

 رفاسلا كلذكو ؤ هيلع دسفي ال حيحص كلذ ناف ناضمر رهش ىف ماص ناك

 لستغي ملو اهب ملعو ؤ ةبانج هتباصاف ناضمر رهس ىغقي ناك اذإ
 موي ىف اهيف حبصلا هكردأ ىذلا هموص نم ماص ام دسف حبصآ ىتح

 لوألا مايصلاو نيمويلا وآ مويلا كلذ ءاضق هيلع امنإف ؤ نيموي وأ دحاو

 . زئاج

 ىلإ رظن لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٠
 ؟ رطفي له & اهتوهش نم ىنمآف مئاص وهو ناضمر ىف هتأرما

 ٠ هيلع لدب الو همايص متيلو ع ال : لاق

 آ راهن ملتح ا لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٧١

 ؟ مت اص وه و

 ٠ ةبانجلا نم لسغلاب لجعي نكلو ، رطفي ال : لات

 حبصأ لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٧٢
 ؟ رطغيأ برش وآ لكأف ىسنف مئاص

 ٠ هموص متبلو ال : لاق

 امئاص ناك لجر نع ديز نب رباج لئس : لاتق مره نب ورمع _ ٢٣
 ؟ رطقيآ هقلح ىلإ ءاملا هقبسف هاف ضمضمف ، آضوت مث

.٠ هموص متيلو ال : ل اث



_ ٦٣ 

 تاب لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٤
 ؟ ماص حبصآ املف & م ايصل اي هسفن ثدحي ال و

 ٠ مويلا كلذ ىف هل موص الف رطفم وهو حبصلا هكردأ نم : لاق

 اضمر ىف رطفأ نمع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥
 ؟ همايص عطقي نآ هل حصي ، له ص لدبأ مث ، رفس وأ ضرم نم

 نإو ث همصيلف آرهسشث لبقتسيلف هلك رهسثلا رطفأ ناك نإ : لاق
 نيب : الو ، رهشلا نم رطفأ ام ددع مصيلف " ضعب رطفأ

 الإ همايآ نيب قرفي نأ حلصي الو س ناضمر ةلزنمب وه امنإف ع مايألا
 ٠ راطفإلا الإ عيطتسي ال رمأ هل ثدحي نأ

 ٦ _ راهظلا مايص نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع .
 ؟ رذنلا مايص نعو 6 نيميلا ةرافك مايص نعو

 هل لبقتسا آرهىش ناك ام هنيب قرفي ءىش اذه نم سيل : لاق

 ٠ تاعماتتم امايأ ماص مايآ نم ناك امو ئ رهشلا

 نأ ترذن ةأرما نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٧
 ؟ نهيف ملكتت الو نهبلايلو مايآ ةثالث موصت

 ئ تاعيباتنم مايآ هتس اموي ةليل ناكمو 6 مايآ ةئالث مصتل : لاق

 ٠ اهتمص ناكم نيكاسم معطتلو

 نأ ترذن ةأرما نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٢٨

 مصتلو رطفل ١ موي ال و ىحضألا موب موصت نآ ي حلصي ال : لاق

٠ ةفرع موي تءاش ن نإ موصتو ، رخآ اموي



_ ٦٤ 

 له ، مئاصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨٩
 ؟ مجتحي

 . رطفيف هيلع ىشغي نأ ةفاخم ةماجحلا هركت : لاق

 مئاصلل حصي له ث ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٠
 ؟ ءىقتسب نأ

 ٠ رطفي الف هيلع بلغ نا و ه ال : لاق

 ىلبحلا ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع - ٢٨١
 ؟ موصلا نم كلذ اهعنمي له ث مدلا ىرت

 6 ضيحلا مد ةالصلاو موصلا نم ةآرملا عنمي امنإ . ال : لاق

 ٠ ضيغلا وه لماحلا هارت ىذلاو

 تفكتعا ةآرما نع ديز نمي رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٨٢

 هركف 6 هلك رهشلا فاكتعا تون دقو 6 اهجوز مدقف ك فئاغ اهجوزو

 ؟ تجرخف جرخت نأ اميلع مزعف ث كلذب اهرقي نأ اهجوز

 ٠ هنذإ ريغب تفكتعا ا ذإ كاذ اهجوزل نإ : لاتق

 ؟ تباصأ ىذلا ىف ةرافكلا نم ةآرملا ىلع ام : لئسو

 هل سيلف ث اهفاكتعا ىف ترذن نوكت نأ الإ ءىش اهيلع سيل : لاق
 اهبذتجا نإف س هنذإ ريغب اهرذن ف ةئيسم كلذ عم تناك نإو ، اهعنمي نأ
 . نيكسم ماعطإ موي لكل اهيلع نإف اهيلع ىبأو اهجوز

 تلعج ة رم ١ نع ديز نب ري اج لئس : لاق مره نه ورمع ٢٨٣

؟ اهتيب ىف فكتعت نأ اهسفن ىلع



 س ٦٥

 نوفكاع متنآو ) : هلا لاق امك دجسملا ىف فكتعتلو حلصي ال : لاق

 ٠ ( دجاسملا ىف

 ؟ فكتعت دجسم ىأ ف : هل ليقف

 ٠ اهيلت ىتلا دجاسملا نم دجسم ىآ ف : لاق

 ىف فكتعا لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٨٤
 ؟ هلهآ نم ةزانج ىلإ جرخيو هتجاحل هراد ىتأي له ، عماج دجسم

 ىتأيو ث هيدلاوو هدلو ةزانج ىلإ جرخيو هتجاحل هراد ىتأي : لاق
 ٠ ءاش نإ هلهآ دجسم ىف فكتعا نإ هعمجلا

 لجرلا فكتعي له ، ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٨٥

 ؟ موصي الو

 ٠ هنكتعا ام مايص هيلعف فكتعا نم : لوقي سابع نبا ناك : لاقف

 ىف مايصلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٨٦
 ؟ رفسلا

 فلكتي نآ ريغ نم كلذ عيطتسي ناك اذإ اعباتتم موصي : لاق
 ٠ هدابع ىلع رسيلا راطفإلاب هللا دارأ امنإف « هبلع قشي ارمأ

 هللا لوق نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٢٨٧
 ؟ ( نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ) : لجو زع

 ناربكي مث ناموصي اناك ث ةريبكلا زوجعلا ريبكلا خيشلا وه : لاق
 امهيلع لعجو راطفالا امهل هللا صخرف ث هاقيطي ملو كلذ نع نافعضيو

 . ميلع ركاش هللا نإف رثكأب عوطت نمف ى نيكسم موي لكل ماعطإ
( رباج مامالا _ ٥ م )



 _ _ ٦٦

 ىف ضرم لجر نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٢٨٨
 ؟ ق وت ىتح ن اضمر نم رطفأ ام مصي ملف حص من . ن اضم ر

 انيكسم موي لك معطيلف هنع مصي مل نإف ، هيلو هنع موصي : لاق
 ٠ هل ام نم

 هتأرما عماج لجر نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٩٨
 ؟ حبصأ ىتح لسغلا ميض مث ، ملتحا وأ

 ٠ رخآ م ويب هل ديبلو 6 مويل ١ كل ذ م اص متيل : ل انت

 رفاس لجر نع ديز نب رباج لئس : لانق مره نب ورمع - ٠
 ؟ تام ىتح ٥ رفس نم عجري ملو 6 مصي ملف ن اضم ر ق

 ٠ معطي ال و هنع م اصب ال : ل انت

 نع 5 ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص ويآ - ٩١

 رد مل هنآ ءاثعشلا ىبآ نع {& بئاسلا نس مامض نع ؤ بيبح نب عيبرلا

 ٠ ه رخآ ق هه ركو ئ راهنلا لوآ ق مئاصلل اسان كاوسلاب

 وه و ءاثعشلا ىبآ ىلع لخاد لخد : لاق ؤ مامض نع ،&© عيبرلا _ ٢٩٢

 ٢ ناضمر رهش ق نالكأت : امهل لاقف 0 ناضمر ق اراهن نالكأي هنآرما و

 ترهطف ىه امأو \ ىرفس نم تمدقف انآ امآ : ءاثعسشثلا وبآ لانف

 . سأب انيلع سيلو ، اهتضيح نم

 نم موصلا : لاق ءاثعسلا ىبآ نع ك مامض نع 0 عيبرلا _ ٢٩٣

 ٠ ليللا نم كلذ ىوني ث ليللا

 جرخي ال : لاق ءاثع شلا ىبأ نع مامض نع ، عيبرلا - ٤
٠ صخاش الو هرفس نم مداق ىلإ فكتعملا



_ ٦٦٧١ 

 هم.يجي ال فكتعملا : لاق ءائعشلا ىبأ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا ٥

 ٠ ىتأب نأ هيلعق ىعد اذاو ةوعد

 .لخدب ال فكتعملا : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع 4 مامض نع ؤ عيبرلا ٢٩٦

 ٠ عيبل الو ءارشل جرخي الو 6 مامحلا

 نم رثكأ لغاشت ناف ٧ ةعاس سبتحا ام هرضي ال : نويفوكلا لاتو

 ٠ فاكتعالا فنأتسا موي فصن

 فكتعملا جرخي ال : لاق ءاثعشلا ىبآ نع 6 مامض نع 6 عيبرلا . ٧

 ء هيلع ةالصلا ىلي نم ةزانجل الإ ةزانجل

 دوقم ال فكتعملا : لات ءاثعشلا ىبأ نع « مامض نع « عيبرلا ٢٩٨

 ٠ آاضيرم

 عمجي فكتعملا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع 4 عيبرلا _ ٩

 ٠ هلادب ام دجسملا ق ميقيو

 .قيطي ال حبصأ لجر نع 4 ءاثعشلا ىبأ نع 4 مامض نع ؤ عيبرلا _ ٣٠٠

 ؟ آرطاف حبصأف ناضمر رهش ق موصلا

 لاقت كلذكو ٠ انعض فخي مل نإو ث هموي ةيقب لكأي نأ هل : لاق

 . نويفوكلا

 نآ اسآب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع 6 عيبرلا ٣٠١

 ٠ افقسم ن اك نإ و دجس ١ فكتعملا ١ لخدب

 .فكتعملا جرخيال : لاقت ءائعشلا ىبأ نع 6 مامض نع 4 عيبرلا __ ٣.٠٢

٠ تيملا لسغل



 س ٦٨

 اسنأي رب مل هنإ : ل اق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ م امض نع & عيب رل ا _ ٣.٠٣

 . مظعألا عماجلا دجسملا ريغ ىف لجرلا فكتعي نأ
 ..ا نع ءاثعسشلا ابآ لأس هابآ نآ : ليحرلا ىبآ نع 0© عيبرلا _ ٣٠٤

 ٠ اهنع موصلاب هرمأف

 اسنب رب مل هنأ : ءاثعسشلا ىبآ نع 4 مامض نع عيبرلا __ ٣٠٥

 ٠ راهنلا لاوزب مئاصلل بطرلا كا وسنلام

 ناك هنآ : ءاثعنشلا ىبأ نع . ىبحب نب ديلولا نع عيبرلا _ ٣٠٦

 ٠ عماجلا دجسملا ريغ ف ناضمر 1 فكتعي

 ق انمص : لاق ح ون وبأ حلاص انثدح : لات مره نب ورمع ٣.٧

 6 مهرطفل نوزهجتبي سانلا و ء موب رخآ ق انك اذإ ىتح ناضمر رهشت

 ق فوكع طهرو راطفإلاب ساانلا ىدانتف ء ىحض لالهلا ساانلا ىآر ذا

 هتيتآف س دبز نب رباج ىلا انلوسر تنأ حلاص اي : اولاق س دمحيلا دجسم

 ؟ ٥آ ر نميف تنكو 6 هتربخأف

 ؟ اهفلخ وآ سمشلا ىدي نيب هتيآر : ديز نم رباج لاقف

 ٠ سمشلا ىدب نبي : تلق

 ا ومتعلف كباحصأل لقف 6 ناضمر نم اذه كموي نا : رباج لانف

 ٠ مهدجسم ىف اودعقيلو ى مهموص

 ؟ ناضمر رهش ىف تكردأ ةأرما نع لئسو

 لوأ نم اهتاف ام ىضقت مث ، رهشلا نم ىقب ام موصت : لاق
 ، ناضمر رهش ةيقب ى ملسآ اذا كرشملاو ڵ كردأ اذا مالغلا كلذك ى رهنلا

 ٠ رهشلا لوآ نم هتاف ام ىضق مث رهشلا نم ىقب ام ماص

. طقف غلب وأ ملسأ موي نم موصي امنإ : نويفوكلا لانتو



_ ٦٦١ 

 باب

 ةرمعلا 3 جحلا ق

 نع ا ميتملا انتدح :ل اقت ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبآ ٣٠٨

 لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع فئاسلا نب مامض نع ؤ بيبح ني عيبرلا

 ؟ تاوفلا فاخف ريسيلا هب آطبأف ةرمعب لهأ

 اذإف ، تيبلا ىتأي الو ، تافرع ىلإ ىضميو اجح هترمع بلقي : لاق
 ٠ اعيمج امهل فاط عجر

 . جحلاب لهأو ةرمعلا ضفر تقوملا تاوف فاخ اذإ : هريغ لاقو

 راصو 6 ميعنتلا نم ة رمعلاب لهآ هحح مامت نم غرفو عجر اذاف

 ٠ اهمحلب قدصتيو اهحيذي ةاش ةرمعلا ضفرل مد هبلع

 ةرمعب لهآ لجر ىف ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع عيبرلا _ ٣٨٩

 ؟ جحلا رهسأ ريغ ىف

 ٠ جحلا رهشأ ق مدق اذا ةعتم : لاتف

 ٣١٠ _ موصي : لاقت ءاثعسشلا ىبآ نع 6 مامض نع ‘ عيبرلا 1

 ةفرع موي اهرخآ لعجيو س مرحم وهو مايأ ةثالث ٠

 ناك ناو . مايأ ةثالث ماص مرحأ اذا : ليحرلا نب بوبحم لاق

 . زئاج وهف س ةفرع موي لبق كلذ

 ةثالثلا " - ا مصي مل اذا : لات ءاثعشلا ىبأ نع “ عيبرلا ٣١١

 . موص كلذ دعب سيلف ، ةفرع موب ىضمي ىتح مايألا

٠ مد هيلع بجو رحنلا موي ليق مايآ ةثالث مصي مل ١ ذإ : هريغ لاقو



 ۔ ٧٠

 ٠ ءاسث ىتم اهب ىتأي مايأ ةثالث موص هيلع نوكي : زاجحلا لهأ لانو

 عتمتملا موصي ال : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ث مامض نع ؤ عيبرلا _ ٣١٢
 . هارقو هضرأ ىلإ ىتأي ىتح مايأ ةعبسلا

 قوسي لجر ىف : لاق ءاثعشلا ىبآ نع ء مامض نع & عيبرلا _ ٣٢٣

 . ءىش اهرحن ىف هيلع سيلو اهرحن : لاق

 ثعبب لجر ىف : ءاثعشلا ىبآ نع ، مامض نع ث عيبرلا - ٤
 ؟ اهرحنف تبطعف لجر عم اعوطت ةندب ةيدهب

 نإو س لوسرلا اهنم لكأي الف س نامض لوسرلا ىلع سيل : لاقف
 . لدب اهبحاص ىلعو اهنم لكآ ةبجاو تناك

 ىلع اسآب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع “ مامض نع 0 عيبرلا ٥١١٢ه

 . رفصعلاو سرولاو نارفعزلا نم لسغ دق ىذلا بوثلا سيلي نأ مرحملا

 مرحملا ءاش نإ : لاق ءاثعشلا ىبأ نع { مامض نع عيبرلا ٣٦

 . ضيب بايث بحتسي دقو هبايث لدبأ

 نآ سأب ال : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع ح مامض نع عيبرلا ٣٧

 ٠ آبوث هردص ىلع مرحملا فلب

 نأ سأب ال : لاق ءاثم شلا ىبأ نع 0 مامض نع ى عيبرلا ۔ ٨

 ٠ هيلع هررزي الو ناسليطلا مرحملا سبلي

 اسنأب رب مل هنا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع & عيبرلا _ ٩

 الو اهب ءفدتسيل ةفيطقلا ف هندب فدي وشحملا هيلع مرحملا حرطي نأ
٠ هسأر ىطغم



_ ٧١ 

 روزجلا و ةرقبلا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع 0 عيبرلا . ٣٢٠

 ٠ ةعبس نع ءىزجت

 نم ةآرملا رصنقتن : لاق ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع عيبرلا _ ٣٢١

 . سمخلاو عبرلا نيب ام اهرعش

 ةآرملا رصقت : لاق ءاثعسلا ىبآ نع س مامض نع ث عيبرلا - ٢٢

 مرحملا لكأب ال : لاق ءاثعشلا ىبآ نع 6 مامض نع 6 عيبرلا ٣٢٣

 + [ ا حملا هدبرصي ف ىذلا دصل ١ محل

 هدمع و ديصلا أطخ : لاق ءاثعسشلا ىبآ نع مامض نع ؤ عيبرلا _ ٣٦٢٤

 ٠ هنع عضو مرحم وهو أطخ نم لحلا ىف باصآ امو ث هيلع مكحي مرحلا ىف

 لجرلا لهأ ١ذا : لانق ءاثعنلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا _ ٣٢٥

 ٠ هنع جح تامف جحب

 م رحمل ١ لكأب ال : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ث م امض نع 0 عيبرل ا _ ٣٢٢٩

 ٠ محلل ١ دي دمت

 ىرتشي ال : لاق ءاثعشملا ىبأ نع 0 مامض نع عيبرلا _ ٣٢٧

 ٠ لحملا ديصلا دىدق مرحملا

 ىف دمتعا لجر نع : ء اثعشلا ىبأ نع 6 مامض نع عيبرلا ٣٢٨

 ؟ كلذ هماع نم جح مث هلهآ ىلإ عجر مث ث جحل ا رهشآ

 ٠ ىد هل ١ هبلع : ل انت

. هلهأ ىلإ مجر هنأل ىدهلا هيلع نوكي ال : نويفوكلا لانو



_ ٧٢٣ : 

 لمرب نأ سأب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع & مامض نع [&{\ عيبرلا ٢٩

 . رحنلا موي تيبلاب

 لجرلا فرصنيال : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع 6 عيبرلا _ ٣٣٠

 . رتو نع الإ هفاوط نع

 فاوط لكل : لاق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع © عيبرلا ٣٣١

 ٠ ناتعكر

 ىرب ال ناك هنا : لاق ءاثعضشلا ىبآ نع & مامض نع 0 عيبرلا _ ٣٣٢

 . ىشملا ف نعرسيو ةورملاو افصلا نيب الو ، تيبلاب المر ءاسنلا ىلع

 ىمر عيض نمعف : ء اٹثعشل ١ ىبأ نع 0 مامض نع 0 عيبرل ٨٣٣٣ _ ١

 ٠ ةقدصلا هيفف كلذ نيب امو © مد هيلع : لاق

 : ىلاعت هلوق ق ٠ ءاثعشلا ىبأ نع 40 مامض نع & عيبرلا ٨٢٨٤

 ٠ ةجحلا ىذ نم رشع و ةدعتلا وذو لا وس ىه : لات

 لجرلا لعج ١ ذإ : لانت ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع 6 عيبرلا _ ٣٥

 ابكار هعم لعجيو ةرم جحي وآ ؛ نيترم بكار جحيلف ايسئام جحلا هيلع
 ٠ هتفنيف

 اهحبذي ةاش هيلعو بكر ىع نإف ڵ ىنمب : نويفوكلا لاقو
 ٠ اهمحلب قدصتيو

 ٣٦ . لوقي ناك هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع & مامض نع 6 عيبرلا :

لضفآ ةرمعلا ناف ى جحلا ىلإ ةرمعلاب اوعتمت ٠



_ .٧٣ . 

 تيبلاب فاط لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع {& مامض نع 6 عيبرلا ٢٣٣٧

 ٠ لطاب كلذ هلوش : لاق

 لجرلا ء ىزجب :ل اقت ءاٹثعشلا ىبأ نع 4 مامض نع 0 عيبرلا . ٣٢٣٨

 ٠ هترمعو هجحلو دحاو فاوط

 رهسأ ىف رمتعملا : لاق ءاثعسثلا ىبآ نع 0 مامض نع ى عيبرلا - ٣٣٩

 ٠ دحاو فاوط هآزجأ جحلا ىلا ماقأ اذا جحلا

 ق رمتع ١ لج ر نع : ء اثعخل ١ ىبآ نع 6 م امض نع 6 عيب رل ٠ ٤ ٣ - ١

 ؟ جحل ١ دعم ةجحل ١ ى ذ

 . ىده هيلع سيل : لات

 اسآب ري مل هنإ : لات ءاثعشلا ىبأ نع 6 مامض نع 0 عيبرلا _ ٣٤١

 ٠ هب حشوتيو هيبكنم نع بوثلا مرحملا حرطي نأ

 نأ اسأي رب مل هنآ ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع & عيبرلا _ ٣٤٢

 ٠ ءابقلا و صيمقلاب مرحملا ىدتري

 باصأ لجر ف : ءاثحلا ىبآ ١ نع 6 ملسم نع 4 عيبرلا _ ٣٤٢٣

 ؟ مرحم وهو 7 آدسح

 ٠ لدع اوذ هيف مكجي : لاق

 ةديازملا هرك هنآ : ءاثعشلا ىمأ نع 0 ملسم نع ء عيبرلا _ ٣٤٤

٠ مرصحملل



_ ٧٤ 

 مرحم ا ذخآي ال : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع © عيبرلا _ ٣٤٥

 ٥ ٠ رافظأ نم ال و لحمل ١ رعس نم

 لجر ىق : ءاثعشلا ىبأ نع ؤ ىبحي نب ديلولا نع ، عيبرلا _ ٤٤٦

 ؟ جحل اب ىبلف ةرمعلاب ىبلي نآ دارآ وآ ، ةرمعلاب ىبلف جحل اب ىبلي نأ دارآ

 ٠ ءىش هطلغ نم هيلع سيل : لاق

 ٠ هب ظفل ام ىلع وه : نويفوكلا لاقو

 لجر ءاج : لاق ةميرك ىبآ نب ملسم تعمس : لات 6 عيبرلا _ ٧

 ٠ نآرقلا نع ءاثعشلا وبآ هاهنف 6 ةرمعلا و جحلا نبب نراق

 ٠ تلعف دن : ل اق

 رخآ اما رحا ددج مث ه نيتعكر لصو 6 تييلاب فطو قلطناف : هل لات

 ٠ كمارحا ىلع مقأ : لاقو ٠ لالحإلاب هرمأي ملو

 ءاثعسضشلا ايآ تلأس : لاق ديبع نب ناميلس نع عيبرلا _ ٣٤٨

 ؛ ةضيرفلا جحافأ اسمخ البإ ىل نإ : تلق

 ٠ جحلا كملع هللاا بجوأ دقف جح : لات

 نإ : ع اثعسضشلا ىبأل تلتق : لاق ديبع ني ميلس نع 0 عيبرل ا _ ٩

؟ تاولصلا مكف : ءاثعسثلا وبآ لاقف



 _ _ ٧٥

 . سمخ ىه : تلق

 ؟ اهكرات تنكآ ةدحاو ىلصت ال نأ كاهن ول ىنربخآ : رباج لاقت

 ٠ ال : تلق

 ٠ جحف : لاق

 نأ هرك هنأ : ديز نب رباج نع ث ةديبع ىبأ نع ، عيبرلا _ ٥٣ء
. راوسملاو طرقلا ةمرحملا سيبلت



_ ٧٦ 

 باب

 تارافكلاو ناميألاو رذنلا ف

 عببرلا نع ؤ ميتملا انثدح : لاق ةرفص ني كلملا دبع ةرفص وبأ _ ٣٥١

 ق ماعطإلا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع فئاسنلا نم مامض نع ؤ بيبح نبا

 ٠ هل ءاطعإلا هبجعي ناكو ، نيكسم لكل دم نيميلا ةرافك

 ٠ رب نم نيكسم لكل عاص فصن نيميلا ةرافك ىف : هريغ لاقو

 ةرافك موص : لان ءاثعمشلا ىبأ نع ا مامض نع 0 عيبرلا ٣٥٢

 ٠ عباتتم نيميلا

 دلولا مآ ء ى زجن : لان ءائعشلا ىبآ نع 6 مامض نع 0 عيبرلا ٣٥٣

 ٠ لتقلا ةرافكو راهظلا ةرافك

 ماعطإلا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 60 مامض نع ا عيبرلا ٣0٤

 ٠ نيكس هم لكل دم راهظلا ةرافك ق نكاسملل

 ٧ ريعش وأ رمت نم ع اص وأ ةطنح نم عاص فضي : نويفوكلا لاقو

 ١ ٥ ٠ زجأ ةضف كل ذ ةميق ىطعأ نا و

 نيكاسملا ماعطإ : لاق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا . ٨٣٥٥

 ٠ نبكسم لكل دم موصلا ةيدف ق

 نكاسملا ماعطإ : لاق ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا _ ٣٠٦

 ٠ نيكسم لكل دم ءازجلا ةيدف ق

٠ عاص فصن : هريغ لاقو



_ ٧٧ 

 آرذن رذن نم : لاق ءاثعسشلا ىبآ نع مامض نع عيبرلا _ ٣٥٧

 ٠ نيكسم لكل ادم هازجآ ، كلذ ىف معطيف مسي ملف

 مل ى ذلا ر ذنلا ق : ءاثعشلا ىبآ نع 6 م امض نع 4 عيبرل ا _ ٣٥٨

 ؟ ائيسث هيف هبحاص مسي

 . نينيكسم وأ نيكسم ماعطإو س نيموي وآ موي موص هيف لاق

 ىهو نيكاسم ةرشع ماعطإ هيلعف ائيسث وني مل اذإ : نويفوكلا لاق

 نيميلاك ٠

 ىبأل لاق الجر نآ : ةميرك ىبآ نع ء مامض نع ث عيبرلا - ٣٩
 ؟ هللا تيبل ايده هتقان لعج هنإ : ءاثعشلا

 ٠ اهدها : ءاثعشملا وبآ رباج هل لاقف

 ٠ تتام اهنإ : لجرلا لاقف

 ٠ اهلثم نذا : هل لانف

 . هيلع ءىش الف تكلهف اهنيعب ةقان بجوأ نإ : نويفوكلا لانتو

 ٠ ةندبب ءافولا هيلعف ةندب ىدهأ نأ ىلع هلل : لاق نإو

 نب ورمع انثدح : لاق طامنألا بحاص بيبح ىبأ ني بيبح _ ٣٦٠

 ديز نب رباج ىلا ةأرما تتأ : لاق ، جرعألا نايح انثدح : لاق ، مره

 تلعج ىنإو ث ابئاغ ناك ىنبا نإ ث ءاثعشلا ابآ اي : تلاقف هنع هللا ىخر
 ىتح ىليل مانأ الو آرورس ىتيب ىف نلعجأل س ءاج وه نإ انيمي ىلع هلل

؟ ىنرمات امف ءاج دقو س ثيدحو وهل ف حبصأ



_ ٧٨ 

 اهيف هلل تلعج ىتلا ةليللا هذه ىلا ىدمعت نآ كرمآ ىنإ : اهل لاق

 ٠ كنيمي ىرفكو ث هللا نيركذتو نيلصتف ع دجسم ف نيدعقتف تلعج ام كيلع

 نيكاسملا ةوسك نع ديز نب رباج تلأس : لانق مره نب ورمع _- ٣٦١

 مهعبشب ام ماعطلا و 6 رامخ ةآرما لكلو 6 رازا لجر لكل : لات

 ٠ نبتلكأ

 . كاذ لئم نسحلاو ةمركع لاقو

 اهوخآ ناك ةآرما نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٣٦٢
 ؟ آرهسش امنغ ىعرت اهاخأ تأر نإ ترذنف ابئاغ

٠ اريهش مصتلو منغلا ىعرت ال : رباج لاقف



٧٩ 

 باب

 ةبرشالاو ةمعطالاو ىحاضأالاو ةاكذلا ىف

 نع ؤ ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص ويأ _ ٣٦٣

 ري مل هتآ : ءاثعشلا ىبأ نع ء فيئاسلا ند مامض نع ]| بيبح ني عيبرلا

 ٠ ةآرملا ةحيبذب اسأب

 اسسأب رب مل هنآ . ء اٹثعشل ١ ىبأ نع 6 م امخض نع 0 عيبرل ا _ ٣٦٤

 . نتألا نابلأب

 ٠ كلذ نوهركي نويفوكلاو

 ةحيبذب ري مل هنأ : ءاثعسثلا ىبأ نع ؤ مامض نع ح عيبرلا _ ٣٦٥

 ٠ اسأب ةالصلا لقع اذا مالغلا

 ىدوميلا ةحيبذ ق : ءاثعسشلا ىبآ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا _ ٣٦٦

 ؟ مسي مل مآ ىمس ردب ملف هتحبيذب الخ اذا ىنارصنلا و

 ٠ لكؤت : لاتق

 ةحييذب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع & مامض نع 6 عيبرلا ٦٧

 . ةالصلا لقع اذا كسينلل اسأب ىبصل ١

 ةحيبذب ري مل هنآ : ءاثعسشلا ىبأ ن ء مامض نع ث ميبرلا - ٣٦٨

 ٠ ةلبقلا هتحيبذب هجوت اذا اسأب اطخ ةلبقلا ريغل حبذ ام

 نآ ٥ رك هنآ : ءاخملا ىبآ نع مامض نع عيب رلا _ ٦٩

٠ رتبألاب ىحضي



 _ _ ٨٠

 ؟ نبجلا نع لئس هنأ : ءاثعسشلا ىبأ نع ؤ مامض نع 0© عيبرلا __ ٢٧٠

 ىراصنلاو نيملسملا لمع نم ىنعي س انومضم الإ لكؤي ال : لاقف

 . سوجملا تلمع ام نبجلا نم لكؤي الو ث دوهيلاو

 ؟ نمسلاف : لجر هل اتف

 . امهنيب واسي ملو ، لجرلا رجزف

 اسأي ري مل هنأ : ءاثعشلا ىبآ نع ى مامض نع عيبرلا _ ٢٧١

 ٠ ضئاحلا ةحييذب

 اسسأم رب مل هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع عيبرلا __ ٨٢٧٢

 ٠ ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةحيبذب

 اسأب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع ؤ م امض نع 0 عيبرل ا _ ٣٧٣

 ٠ املسم ناك اذا ًايجنز ناك نإو مجعلا ةحييذب

 اسرب رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبآ نع ؤ م امض نع 4 عيبرل ا _ ٤

 ٠ لغبلاو نودزبلا و سرفلا محلب

 ء اثعنشلا ايآ لآس الجر ن 6 حون ىبأو 6 مامض نع “ عيبرلا ٨٧٥0٥

 ٦ ٠ هيلع داعأف ، هنع هاهنف ؟ رجلا ذيبن نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن : ءاثعسشلا وبآ لاقف
 ٠ مارح وهف

 تلأس : لاق ىرماعلا نايح نع ت مامض نع 4 عيبرلا _ ٨٢٧٦

 رسكنا دق اشبك تدجوف ىحاضألا ىلا تجرخ اذا : تلق ءاثعشلا ابأ
 ؟ هتىرتشاف . ههجو ىلع ى رجب مدلا و % هنرق

٠ هب حضف ه قلطنا : لاق



_ ٨١ _ 

 ٣٧٧ _ ىبآ نع 4 عيبرل ا ١ ًاكىىىن ةيحض هكمب آ روث انحم ذ : لاق ليحرل {

 ؟ هيف انكرتشاف

 ٠ هدلج عب : ءاثعشلا وبآ ىل لاقف

 . ىن هرضي مل هب عفتنا نإو انيلا بحأ هب قدصتي : نويفوكلا لان

 ناطلسلا ةزئاجم ىرب ال ناك هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع 0 عيبرلا _ ٢٧٨

 . ابصتغم وآ هنيعب امارح نكي مل نإ اسأب

 ىحاضألا ف ىهن ءاثعشلا ايآ نآ 6 ةرق نب ىبحي نع 0© عيبرلا _ ٨٧٩

 6 اهنانسأ ةمرصتمل ١ و ؤ لبال ١ و ؤ منغلا نم اهينذ لصتس ١ و ؤ ةيضعلا نع

 ٠ اسأب نرقلا رسكب ري ملو ء ءاجرعلا و

 ؟نبجلا نع ديز نب رباج لأسي لجر ءاج : لاق ميمت نع ، مزاح _ ٣٨٠٥

 .هنم لكأت الف الإو لكف يكز ناك ناف س هنع تلأسام الإ لكأت ال : لاق

 ٠ لكأت الف تملع اذاف ، لآست الو ، ملعت مل ام لك : نويفوكلا لاقو

 ؟ هنع لأسيآ نمسلا ىف لوقت ام : رباجل لجرلا لاق

 نع نولأسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصآ انك ,دآ أ ال : لاق

 . نمسلا نع نولآسي الو نبجلا

 زع ث بيبح نب عيبرلا انربخأ : لات ىمزراوخلا ليمج _ ٨١
 ٠فلقألا ةحيبذ لكؤت ال : لاق سابع نبا نع ى ديز نب رباج نع ى ةديبع ىبأ

) رباج مامالا - ٦ م (



_ ٨٢ 

 له ، سوجملا نع ميبرلا تلأس : لاق ليحرلا ني بوبحم _ ٣٨٢

 ٠ ىقنو لسغ ١ ذا جاجزلا الا 6 مهتينآ نم ءىش ق برشلا هركب : لاق

 ؟ ىدب نيب نبللا ىسوجملا بلح نإف : تلق

 برشت الو هرتشت الف مهتينآ ىف لعج نإو ث كلذب ساب ال : لاق
٠ مهام نم



_ ٨٣ 

 باب

 ٨ بيبح ني عيبرلا نع 6 ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلا ديع _ ٣

 ضرفي ملو ةآرما ج وزت لجر ق : ءاثعضشلا ىبآ نع 4 فكئاسلا ندب مامض نع

 ٠ ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلع و اهل قادص ال : لاق

 ناك نم وأ اهئاسن قادص اهل نأ ءاهقفلا نم عامجإ : ىلع وبآ لاق

 . قادصلا اهل نأ دوعسم نبا نع كلذ ىورو ٠ اهتيب لهآ نم اهلثم

 ٠ هي ان ذخأ هقث نع دوعسم نب ١ نع ١ ذه دجن ول : ري اج ل اق

 ضيرملا ج وزت : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 6 مامض نع عيبرلا _ ٢٨٤

 ٣٨٥ . لجرل لاق لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع “ مامض نع 0 عيبرلا :

 ؟ تلبق رخآلا لاقو ث ىتأرما اهدلت ةنبا لوأ كتجوز دق

 ٠ لبحلا جيورت زوجي ال : رباج لاق

 عاضرلا نم مرحي : لاق ءاثعشلا ىبآ نع & مامض نع { عيبرلا ٣٨٦

 + بسينثلا نم مرحي ام

 .هتآ رما فذق لحر ق : ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع « عيبرلا ٣٨٧

 ؟ اهتنعالم دري ملو

٠ !إ هتعم اجم ق هيلع سأب ال : ل انق



_ ٨٤ 

 ٣٨٨ وأ كولمم لجر ق : ء اثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا ۔

 ؟ اهتىتاكم تدأ مث ئ ةيتاكم جوزتن رح

 اهل رايخ ال : لاق .

 رايخلا اهل : نويفوكلا لاتقو .

 ج وزت لجر ىف : لاق ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع ٤ عيبرلا _ ٢٨٩
 ؟ ةب اتكي وأ اهسفن ءا رشم تقتعف ةمآ

 ٠ رايخلا اهل : لات

 اذا رايخلا ةمالل : لاق ءاثعسلا ىبأ نع ؤ مامض نع ث عيبرلا - ٠
 ٠ ادبع وآ آرح اهجوز ناك ثغكتع

 ىرتشا لجر ق : ءاثغلا ىبآ نع ء مامض نع 0 عيبرلا ٣٣١

 ؟ جوز اهل ةمأ

 ٠ اهجوز اهقلطي ىتح اهبرقي ال : لان

 هركم ناك هنأ : ءاثع ذلا ىبآ نع 6 مامض نع 6 عيبرلا _ ٣٩٢

 ٠ رسنلا حاكن

 نوكب نأ هركب هنأ ءاثغلا ىبأ نع مامض نع 0 عيبرلا ٣

 ٠ ةريشعلا نم ةعامج قو 6 ىلولا نذاب الا حاكن

 نكب مل اذا : لاق ءاثع شلا ىبأ نع 0 مامض نع عيبرلا ٤8٤٨ه

 ٠ ةريشعلا فيرع اهحاكن ىلو 6 ىلو ةآرملل

 ةآرملا تناك اذا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع « مامض نع ء عيبرلا _ ٥

 ٠ ةينالع كلذ نوكيو ىلاولا اهحاكن ىلو ث ىلو اهل نكي ملو ىرقلا ضعب ف

 قالطلاو جيوزتلا : لانق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع 6 عيبرلا _ ٦

٠ هلهآ ىلع زئاج قاتعلا و



_ ٨٥ 

 جوز لجر ىف : لاق ءاثعشلا ىبأ نع س مامض نع ث عيبرلا - ٧

 ؟ ديسلا تام مث اهب لخدف 6 لجآو لجاع قا دصي هدلو مأ

 .تيملا ةثرول وهف قادصلا نم اهل جوزلا ىلع ناك ام : ءاثعسلا وبأ لاق

 جحدز لجر ف : لات ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع & عيبرلا ٨٣٨

 ؟ لجرل هدلو مآ

 ٠ اهعزن اذا اهؤطي ةمألا ةلزنمب ىه : لاق

 ٠ اه رمتسي ال و هدلو مآ لجرلا جوزب : ءاثعشلا وبآ لانتو

 جيوزت ىرب ال هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع 6 مامض نع ، عيبرلا _ ٩

 . اورمأتسيو اوغلبي ىتح ائيس راغصلا

 جوز كلذك ، زئاج جيوزتلاف بألا جدز اذا : نويغوكلا لاقو

 . مهل رابخ الف اوغلب اذاف ى ةشئاع هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ

 . رايخلا اهلف تغلب !ذاف ىس بألا ريغ ايلو جوز ىذلا ناك نإو

 ٤.٠ لجرل لاق لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع 6 مامض نع 0 عيبرلا :

 ؟ نابعال امهو تلبق دقت : رخآلا لاتو ، بعال وهو ىتنبا كتجوز
 ٠ دوهشلا ناك اذا زئاج حاكنلا : رباج لاق

 دوهنلا رضحي مل نإو 6 زئاجف دوهشلا ناك اذا : نويفوكلا لاقو

 ٠ لطايف

 هننب ١ ح وزب لج ر ق : ءاثعضشلا ىبآ نع 6 م امض نع & عيبرل ا _ ٤٠١

 ؟ هل ايع ق ةه ركم

٠ اهيلا كلذ 6 اه رمآتسب : لانت



 ۔_ ٨٦

 ٤٠٢ _ دلو مآ ح وز لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع 6 م امض نع عيب رل ا ٥

 در ٦ ؟ .... ا مث

 ٠ ادبع وآ ناك ارح رايخلا اهل : لان

 ةا رم ١ ح و رت لج ر ق : ء اتعنل ا ىبأ نع د م امض نع ؤ عيب رل ا . ٤٣

 ؟ اهب لخدي نأ لبق هضرم ىف اهقلط مث ث اهل ضرفي ملو هضرم ى

 ٠ اهل ق ادص ال و ؤ اهيلع ةدع ال و ؤ اهل ا ريم ١٦ل : ل انت

 ع رد : با وئآ ةتالث ىه و : اولان أ ةعنملا اهل : نويفوكلا لانو

 ٠ اهل اريم ال و اهيلع ةد_ع الو 6 هفحلمرو رامخخو

 جوزتي نأ هركي هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع ، مامض نع ى عيبرلا _ ٤٠٤

 . اهنذاب الإ هتبتاكم لجرلا

 ٠ دساف حاكنلا : نويفوكلا لاقو

 ملسأ اذا : لان هنأ ءاثعشاا ىبأ نع ء مامض نع ء عيبرلا _ ٥ ٠ ٤

 . امهحاكن ىلع امهف نايسوجملا

 جوزت لجر ف : ءاثعشلا ىبأ نع © حون ىبأ نع 4 عيبرلا _ ٤٠٦

 ؟ اهقلط مث اهب لخدف ةآرما

 ٠ اهتدع ىضقنت ىتح اهتخأ جوزتي ال : لانت

 نيتخألا ىف : لاق ءاثعسثلا ىبأ نع ، حون ىبأ نع ث ميبرلا _ ٤٧

 ىتلا عيبي ىتح ىرخألا أطي مل اهكرت مث امهادحإ ءىطو اذا نيتكولمملا

٠ اهبهي وآ اهجوزب وأ ءىطو



٨٧ 

 تتآ ، دنه اهل لاقي ةآرما نأ : ءاثعسثلا ىبآ نع 0 عيبرلا _ ٤٠٨

 ؟ هجوزافآ ىتيراج ىلا بطخ الجر نإ : تلاقف ءاثعشلا ابأ

 ٠ هيجوزت ال : لاقف

 ٠ ءاثعشل ذلا ىبآ ىلا تداعف اهيل ١ داعف

 . هيجوزت ال : لاقف

 ٠ مارحلا تيكر ال و اهايإ ىنيجوز : لاقف ٠ ةثلاثلا لجرلا اهاتأف

 ٠ ءاثئحنلا ايأ تتأف

 . ( مكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ ) نآلا هيجوز : لاقف

 مهرد فلآ ىلع هتنبا جوز لجر نع لئس ث بيبح نب عيبرلا - ٤٩

 تضرف هتنبا غلبف . هكرت مهرد فلأو . زاهج ىف مهرد فلآ و ى مداخ ق

 ؟ ائيش كرتم نآ ىبأل نذآ مل : تلاقو

 عيض كلذ ناك اذا اهوس عنص ام كرتت نآ كلذ اهل سيل : لاق

 ٠ زئاج وهو اهدالب لهآ

 ىبأ نع س بيبح نب عيبرلا انربخأ : لاق ىمزراوخلا ليمج - ٥

 ٠ فلقألا جيوزت زوجي ال : لاق سابع نبا نع ت ديز نب رباج نع ع ةديبع

 نإو س سأب الف اهب لخدي نأ لبق نتتخاو ج وزت نإو : ليمج لاق

٠ ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قيرفتلاب لوقي عيبرلا ناكف نتتخي نآ لبنت اهعماج



_ ٨٨ 

 مره نب ورمع انثدح “ طامنألا بحاص بيبح ىبآ نب بيبح _ ٤١١

 ملسو هيلع 1 ىلص هللا لوسر ضرف له ديز ند رباج لئس : لاق

 ؟ آروهم ءاسنلل

 نع ورمع انثدحو ٠ مهنيب ساانلا 7 حلطصا ام الإ هملعأ ال : لاق

٠ كلذ لثم نسحلا



_ ٨٨٩ 

 باب

 ةناضحلاو ددعلاو تاقفنلاو ناعللاو علخلاو راهظلاو ءاليإلاو قالطلا ق

 عيبرلا نع ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبا _ ٤١٢
 موصلا و ماعطلا : لاق ءاثعشلا ىبآ نع ؤ بئاسلا ني مامض نع ٧. بيبح نبا

 ٠ اسسامتن نآ لمق راهظلا ق قتعلا و

 ىف ديز نب رباج نع س حون ىبأو ، مامض نع ث عيبرلا - ٣
 ٠ اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخؤي ال : لاق ةعلتخملا

 ءاثعشلا وبأ عتم : لاق س حون وبآ انربخأ : لاق ث عيبرلا - ٤١٤

 ٠ صيخر ذئموب عاتملاو 6 امه رد نيسمخب

 هتأرما قلط لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع ى مامض نع 6 عيبرلا _ ٥

 ؟ اهب لخدي نأ لبق ضيرم وهو

 ٠ اهيلع ةدع الو ص اهل ثاريم الو ى قادصلا فصن اهل : لان

 هتآرما قلط لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع “& مامض نع ؤ عيبرلا ٤١١٦

 ؟ ضيرم وهو

 ٠ اهل ثاريم الف اهتدع تضقنا اذاف ه ةدعلا ىف تمادام هثرت : لاق

 ملسملا نبب سيل : لاق ءاثعشلا ىبآ نع ؤ مامض نع 0 عيبرلا ١٤٧

 ٠ ناعل ةينارصنلاو ةمألاو

 هنآ رما لعج لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع ؤ عيبرلا ٤١٨

؟ رهسشآ ةعبرأ اهكرتف همآ رهظك هيلع



_ ٨٩٥٠ 

 ٠ ءاليإلا همزلب فلحلا ةلزنمب وه : لاق

 . آيلؤم نوكي ال : نويفوكلا لاقو

 وه و ةآرما جوزت لجر ىق : ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع ن عيبرلا

 ؟ اهب لخدي نآ لبت اهقلط مث ، ضيرم

 ٠ اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو قادصلا فصن اهل : لاق

 ٤١٩ _ لاق لجر ىق : ءائعشلا ىبأ نع مامض نع 6 عيبرلا :

 ؟ مارح هيلع لالحلا

 . نيمي ةرافك هيلع : لاق

 قالطلا وني مل نإو ؤ ىون امك وهف اقالط ىون نإ : نويفوكلا لاقو
 . نيمي ةرافك هيلعو ث هتأرما هيلع مرحت مل

 ىلع لهج الجر نأ : ءاثعشلا ىمأ نع مامض نع عيبرلا _ ٤٢٠

 هانملعآو ءاثعشلا ىبأل انلق ٠ كلوغن ىنع ىرخآ : لاقف اهيلع لبقأف هتآ رما

 ٠ ىنزلا دلو انيف لغنلا نا

 ٠ هلل ا رتس ام اورتسا و ا وقلطنا : لاق

 قرفي نايغالتملا : لاق ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع 4 عيبرلا - ٤٢١

 ٠ ادبأ ناعمتجي الو امهنيب

 لماحلا : لاقت هنأ ءانعسشلا ىبأ نع ، مامض نع ى عيبرلا - ٤٢٢
 ٠ اهبيصن نم اهتقفن اهجوز اهنع فقوتملا

 لماحلا ةدع : لاق ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا _ ٤٢٣

 رهش اهلمح نم ىضم دق ناك نإو ى نيلجألا رخآ اهجوز اهنع فوتملا
٠ نارهش وآ



_ ٨٩١ 

 . جاوزالل تلح اهلمح تعضو اذا : نويفوكلا لاتقو

 كجرلل تناك اذا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ، مامض نع ، عيبرلا _ ٤٤
 ٠ نيزتتلف نيزتت نآ ىلا تجاتحا دقف ةعجر ةآرملا ىلع

 اهنع ىفوتملا : لانت ءاثعسثلا ىبآ نع .س مامض نع ى عيبرلا _ ٤٥

 . لوقتنن

 . رذع نم الإ جرخت ال : نويفوكلا لانو

 نيب سيل : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع ، مامض نع ، عيبرلا - ٤٦
 ٠ ارح ناك اذا ناعل اهجوزو دلولا مأ

 اذا ءاليإلا ق : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا ۔ ٤٢٦٧

 ٠ ةن اب ةتقيلطت ىهف رهسشأ ةعبرأ تضم

 لالحلا لاق لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع عيبرلا _ ٤٢٨

 ؟ كلذب قالطلا درب ملو اهدا رآ ةأرما هلو مارح هيلع

 ٠ نبمي ةرافك هيلع : لانت

 هتأرما قلط لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع ؤ عيبرلا _ ٤٢٨٩

 ٠ اهئارقآ نم ةضيحلا كلتي دتعت : لاق

 رهاظ لجر ف ءاثعسشلا ىبأ نع ، مامض نع ث عيبرلا _ ( ٤٣

 . راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهسمي نأ هل سيل : لاق
 نم رهاظ لجر ىق : ءاثعنلا ىبآ نع ؤ مامض نع ب عيبرلا _ ٤٣١

 ؟ رفكي نآ لبق اهسمي مث هتأرما

 ٠ هتآرما هيلع تمرح : لانت

٠ لطاب ةمألا نم راهظلا : نويفوكلا لات



٩٢ 

 ٤٣٢ _ كرتنو تام لجر ف : ءاثعشلا ىبآ نع ى مامض نع ؤ عيبرلا

 ؟ تعضو من 6 الماح هتأرما

 هلام ف كاذ ناك لام هل ناكو اهدلو تعضرأ نا : لانت ٠

 ٤٣٣ _ لجرلا ىلع : لان ءانعلا ىبأ نع مامض نع ء عيبرلا

 جيوزتلا ىلع ردقت ال اهنأل س هقالط اهيلا ىهتني ىتح هتأرما ةقفن .

 اهب لخد دقف ناك اذا ةدعلا ىضقنت ىصقننت ىتح ةقفنلا هيلع : نوبفو كلا لاقو ٠

 لجرلا لعج اذا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع خ مامض نع 0 عيبرلا _ ٤٣٤

 ؟ هتنبا وأ هتلاخ وأ هتمع وآ هنخأ لتم هنآ رما

 ٠ ةدحاو ةلزنمب وه : لات

 كولملل ىرن ال : لانت ءاثعسشلا ىبآ نع 0 مامض نع .© عيبرلا _ ٤٣٥

 ٠ ) ءىش ىلع ردقي ز اكولمم ادبع ( : هللا لانت دقو 6 قالط

 ةعلتخملل سيل : لات ءاثعلا ىبآ نع 0 مامض نع “ عيبرلا ٤٣٦

 ٠ 4 هج ه ٠

 لجرلا دقف اذا : لاخ ءاثع نلا ىبأ ن نع م مامض نع 6 ث عيبرلا

 ٠ جوزتت مث ث ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت مث ى مهبحاص ىلع نوقلطيف
 ٠ هقتالط وأ هنوم ريخ ءىجب ىنح ا ديآ حكنت ال ليقو

 دوقفملا مدقت اذا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع ،© عيبرلا _

 اهسمي الو اعيمج ناقادصلا اهلف هتآرما راتخا نإف س هتآرما تجوزت دقو

 . رخآلا اذه نم اهندع ىضقذنت ىتح

 نيب دوقفملا ريخب : لانت ءاثعسشلا ىبآ نع ح مامض نع ؤ عيبرلا _ ٤٣٨

 ٨. هلف هقادص لثم ناكر قادصلا راتخا ناف ى رخآلا قادص نيبو هتآرما

٠ اهتدصأ ىذلا لثم الإ هل سيلف كلذ نم رثكأ ناك نإو



_ ٩٣ _ 

 ٠ كسمأ ءاش نإو قلط ءاش نإ ريخي ال : نويفوكلا لاتو

 ٤٣٨ _ لوقي ناك ءائعشلا نأ حون ىبأو 4 مامض نع { عيبرلا (رركم)ا :

 قالطب سيل علخلا .

 . ةقيلطت : ريغ لاقو

 دحاوف ةين هل نكي مل نإو ، ثالثف اثالث ىون نإ : نويفوكلا لانو
 . اهسفنب كلمآ ىهو ض نئاب

 لجرلا نعال اذا : لانت ءاثعسشثلا ىبآ نع ، مامض نع ؤ عيبرلا - ٩

 ٠ اعمتجي مل ةدعلا ىف هسفن بذكأ مث ؤ هتأرما

 ناعجارتيو دحلا برض ٩ سفنت فبذكأ اذا : هريغ لاقو

 ٤٤٠ _ هتآ رمال لاق لحر ف ءاثعشلا ىبآ نع “ مامض نع { عيبرلا :

 ؟ مارح كجرف ىلع ىجرف

 هبلع لعجبأ ى ردآ ال و ؤ ًاقالط نوكب الو 6 هيلع مرحت ال : لات

 ٠ ال مآ نيمي ةرافك

 مون نإو ؤ ىون ام وهف اراهظ وآ انالط ىون نإ : نويفوكلا لاقو
 ركذي مل نإو ث ءاليإلاب هنم تناب رهسشآ ةعبرأ اهكرت نإو س كلذكف انيمي

 ٠ نيمي ةرافغكف ائيش

 اهجوز نوكي ةأرما ىف ءاثعسثلا ىبآ نع س مامض نع ث ميبرلا - ٤٤١

 ؟ كلذ ىلع هبلطتو اهسفن ىلع قفنتو نيدتف بئاغ

 ٠ كلذم هذخأت نآ اهل : لات

 ءىش كلذ نم همزلي ال س اهسفن ىلعف تنادتسا ام : نويفوكلا لاقو

٠ كلذب هيلع ىضاقلا مكح دق نوكي نآ الإ



_ ٩٤ 

 هسفن فذكأ لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع 0 م امض نع 0© عيبرلا - ٤٢

 ٠ دحلا دلج اذا ناعمتجبيو دحلا دلجيو دلولا همزلي : لان

 ١ ٠ دبأ ناعمتجي ال : هريغ لانتو

 هنأ رم ١ نعال لجر ىف : ءاثعشلا ىبأ نع ؤ“ م امض نع 0 عيبرل ا _ ٤٤٣

 ؟ ىه دهشت نأ ليق تامف

 لبق هللاب تاداهش عبرأ دهش نإ كلذكو ؤ دلولا اهي قحلي : لاق

 ٠ ةسماخلا دهشي نآ

 ءالمإ دبعلل سيل : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع ؤ عيبرلا _ ٤

 . نبمي هيلع امنإ

 . زئاج هؤاليإف هجوز هل ناك نإ : نويفوكلا لاقو

 هتآرما قلط لجر ف : ءاثعشلا ىبأ نع && مامض نع © عيبرلا ٥

 ! اهفذق مث اثالث وأ نيتقيلطت وأ ةقيلطت

 ىف كشأ انأ ، نادلجب وأ نانعالتي ىردأ الو دلولا هي قحلي : لاق

 ٠ ةثالث وآ ةدحاو اهتلط مث اهفذق نا كلذكو س كلذ

 اهفذق مث ث ةنئاب ريغ نينثا وأ ادحاو اهقلط نيل : نويفوكلا لانو

 ٠ نعالي الو دلجي هنإف اثالث وآ ةنئاب اهقلط نإو ، نعالب هنإف

 تامف ةمآ هتحت رح ق : عاعشلا ىبآ نع © م امض نع ؤ عيبرل ا ٤٦

 ٠ اهل ةقفن الف لماح ىهو

هفذق لجر ق : ءاثعسضشلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا ٧



_ ٩٥ 

 تعضو ىتح نعتلت ملو نعتلاف ، اهلمح نم ىفتناو لماح ىهو هتآرما

 ؟ تتامو رمألا كلذ ق اهلمح

 دلوملا هب قحلي : لاق ٠

 اهي سيلو اهفذق اذا : لاق ءاثحشلا نع مامض نع { عيبرلا ٤٤٨

 ٠ دلولا همزلي هنإف فذقلا دعب تعضوف لمح اهب نابتسا مث انعالتف لمح

 ٩ _ لاق ؟ رهاظ دبع ىف : ءاثعلا ىبأ نع ، م امض نع © عيبرل ا :

 موصلا هيلع : لوقي ، ماعطإ الو قتع هيلع سيل .

 نعو 0 ىبحب نب ديلولاو ، ثراحلا نب سابع نع 4 عيبرلا _ ٤0٠

 ؟ ٥ ديع برضي مل ن اقلاط هتأ رم ١ لعج لجر 1 : ءاثعشلا ىبآ

 6٨٧ هنم تن اب دقف هديع برضي نأ ليق رهشأ هعبن رآ تضم نا : لاق

 ٠ هيلع تمرح دقف هنيمي رفكب نأ ليق اهسم نأ و

 عمج نميف : ءاثعشلا ىبآ نع 0 سابعو ك دىلولا نع ؤ عيبرلا ٤٥١

 ؟ .دحاو راهظ ف ٥ءعاسىت

 7 ة راف افك ةآرما لك ىف هيلع ن ناك نهقرف نإو ئ ةدحاو ةرافك هبلع : لاق

 ديدج راهظ ةدحاو لكل هيلعف عمج وأ قرف نإ : نويفوكلا لاقو

 ٠.٠ ةدح ىلع

 لجر هيقلف هتأرما قلط لجر ف : ءاثعشلا ىبأ نع ، عيبرلا - ٤٥٢

 ؟ هتأ رم ا تقلطأ : لاقف رخآ هعمقلف ٠ معن : ل انت ؟ كتآ رم ا تقلطأ : ل انتقف

 ؟ ىلوألا ةقبلطتلا ىوني وهو .. معن : لات

٠ هتعن ىه : ل ات



 دحاوف لوألا نع ربخلا دارأ اذا هللا نيبو هنيب اميف : نويفوكلا لاقو

 ٠ هنم تناب دق مكحلا فو

 ؟ ةآ رما كلأ هولآسف ةآرما بطخ الجر نأ ئ ىبحي نع 0 عيبرلا _ ٥٣

 ؟ هلآسسف ءاثعشلا امآ ىتأف ٠ ال : لاق

 . قالطب سيلو تبذك : لاق

 تنأف كلبحأ مما نإ : هتأ رمال لاق لجر نع لئسو ٤٤

 ٠ اثالث قلاط

 تضاح نإف ، اهلزتعيلف ةدحاو ةرم اهعماج اذا : ميبرلا لان
 ٠ هتأرما ىهف تلمح ٠, ناو 6 ثالثب هنم تناب دقف ضيح ث ثالث

 مل اهنأ ملع تضاح ناف س كسمي مث 5 اهعماج : نويفوكلا لاتو

 ناف ى تومت وآ تومي ىتح لهم ىف وهو اهاسثغيف اهدواعب مث ٧ لمحت

 ٠ ثنحلا عقو تتام وآ تام

 ؟ اهيلع قفنأ ةعلتخملا نع لئسو ٤٥

 ٠ ةقلطملا ةدع لثم ةعلتخملا ةد_ع : لاقو ٠ ال : عيبرلا لاقف

 نوكي الآ اهيلع طرتستا جوزلا نوكي نأ الإ ةقفنلا اهل : نويفوكلا لاتقو
 ٠ 4 هم . . اهل

 تدلو ١ ذا كنأ اهملع طرشو اهجوز نم تعلثخا ةأرما نع لئس _ ٥٦ ٤

 ؟ نينثا تدلوف هيمطفت ىتح ىدلو ت

  

 ٠ همطفت ىتح هعضرت دحاو اهىلع عيبرلا لاق

 تعلتخا و هبلع اهكسمأف نونج هتأرمال ضرع لجر نع لئس _ ٤٧

؟ هنم



_ ٩٧ _ 

 . ءايلوألا نذاب الإ اهعلخ زوجي ال : عيبرلا لاق

 ٠ دجلا وأ بألا الإ كلذ لاني ال : نويفوكلا لاقو

 ٤٥٨ _ كاخأ ىراتخا وآ ىنيراتخا : هتآرمال لاق لجر نع لئس ٠

 ؟ ىخأ ترتخا دق : تلاق

 ٠ قالط وهف انالط ىون نإ : ميبرلا لاق

 وأ ، سفنلاو مألاو بألا ف الإ رايخلا نوكي ال : نويفوكلا لاتو
 ٠ جاوزألا ترتخا لوقت

 نم هئربتو هتأرما اهب حلاصي مهاردب فيرطغلا لسرأ _ ٩

 ؟ اهيلع جوزتو اهنع هدنع ام

 . ةقفنلا اهيلا ءاسأ ىذلا اهجوز نم اهوطعأف اهوذخ : عيبرلا لاقف

٠ 
 اهيلع هه ركف علخلا اهجوز نم تدا رآ ةآرما نع لئس

_ ٤٦٥ 

 ؟ اعلخ اهب ديرت ال تمعزو ء مه رد فلأب ةقيلطت ىنعب : تلاتتف

 اهنم ذخأ ام هل راصو ؤ اهجوز تعدخ دق ةآرملا نإ : عيبرلا لاق

 . اهسفنب كلمأ ىهو كلذ دعب هقالط لطبو هعلخ ىضمو ع ريثكو ليلق نم

 كنإ : هبحاصل امهدحأ لاقف اياست نيلجر نع عيبرلا لئس _ ٤٦١

 ؟ معن : رخآلا لاتو ٠ اثالث قلاط هتآرما انيذكأ : رخآلا هل لاقو ٠ فنذاكل

 ةزمح وبأ لاق كلذكو . امهؤاسن امهنم تناب امهارأ : ميبرلا لاق
 . عيبرلا لوق لثم رماعو

( رباج مامالا - ٧ م )



_ ٩٨ _ 

 امهجاوزآ قلطت فيك ى امهنم أطخ اذه : زيزعلا دبع نب هللا دبع لاق

 ىعدا الجر نأ ول تيآرآ ڵ قداصلا نم امهنم بذاكلا ملعن ال نحنو

 ىلع نالفل ناك نإ قلاط هتآرما : هيلع ىعدملا لاقف ئ مهرد فلأ لجر ىلع

 ىضاقلا ىضقف ، مهرد فلآ نيميلا لبق هض رقأ هنآ نادهاش دهشو س ءىش

 ؟ هثنحآأ تنكأ ٠. فلألاب هيلع

 ىلوذلا كلذكف ث هآريأ وأ هاضق هلعل ىردن ال انأل هثنحأ ال : لات

 . امهنم بذاكلا ملعأ ىتح هثنحأ ال

 هل ام هيلع ىعدملا فلحف 6 مه رد فلأ لجر ليق ىعدا الجر نآ ولو

 ذ مهرد فلأ هيلع هل نآ نودهشي ةنييلاب ىعدملا ءاجف « مهرد فلأ ىلع

 نيدهاشلا نأل هتأرما قالطب هيلع ىضقو ث لاملاب هيلع ىضاقلا ىضقف
 ىلوذاا هذه هبستن الو تقولا كلذ ىف هيلع ةبجاو مهرد فلآ ىلع ادهسن

 ٠ ضرقلا لصأ ىلع

 ٤٦٢ _ رهشلا فصن ق هتآرما نم رهاظ لجر نع عيبرلا لئس .

 . نيعباتتم نيرهش موصي مث رهسثلا نم موي لوآ لبقتسي : لاق

 دع وأ هديع اهحكنف اثالث هتآرما قلط لجر نع عيبرل ا لئس _ ٤٦٣

 ؟ اهجو زتي نآ ١ اهتتلطمل لحي له 6 هريغل

 ٠ هل اهللحي ةبير همالغ ىف لخدي مل اذا معن : لات

 . حاكنب هحاكن سيلو هل اهللحي الف هسفن دبع امأ : هريغ لاتقو

معجترا مث ئ اهديب هتآ رما رمأ لعج لجر نع عيبرلا لئس _ ٦٤



_ ٩٩ 

 هل سيلف تقو ىلا اهديب اهرمأ لعجو ارفس دارأ امنإ ناك نإ : لاق
 كلذ هلف عجترا مث تقوب ملو اهديب هلعج امنا ناك نإو 0 عجري ن ا

 ٠ ملكتت ملام

 كنإ : هبحاصل امهدحأ لاف ، اياست نيلجر نع عيبرلا لئس _ ٦٥

 ٠ معن : رخآلا لاقف أ اثالث قلاط هتآرما انرسخأ : رخآلا لاقف ٠ رساخ

 ؟ امهرسخأ ردي ملف

 ٠ رماع نع ةزمح وبأ انثدح ا ذكهو : لان ٠ امهاتآ رما امهنم تنام : لاق

 رفكب مل مث ى امارح هبلع هتآرما لجرلا لعج اذا : عيبرلا لاق _ ٤٦٦

 تنآ هلوق نأل ءاليالاب نيبت اهنإف ؤ رهشأ ةعبرآ تضم ىتح اهآطي ملو

 ٠ نبمب مارح ىلع

 تدسف دقف غلاب ىهو هتنبا جرف سم نم : عيبرلا لاق - ٧
 ٠ هتأرما هيلع

 ؟ ةقيلطت هتآرمال عاب لجر نع ميبرلا لئس _ ٤٦٨

 ٠ اهملع هل ةعجر ال و ةنئاأم ةقلط ىه : لاق

 ؟ ريست ةباد ىلع ىهو هتآرما لجرلا ريخ اذا & عيبرلا لات - ٦٩

 . هرايخ ى عجري وآ اهقرافي مل ام رايخلا اهل : لاق

 ٤٧٠ _ تلاقف 0 ىراتخا : هنآ رمال لات لجر نع عيبرلا لئس :

 ؟ تليق دق

 ٠ ةثالث وأ نينثا وأ ا دحا و تون دق نوكت نآ الا قالطم كلاذ سيل : لات

 كمآ لثم كيلع انآ : تلاق ٠ ىراتخا : هتآرمال لاق لجر ق لانو

؟ كتلاخ وآ ك__ةمع وآ



. ٠٠\١ 

 هيلع تمرح دق : لاق .

 ٤٧١ _ مل نإ قلاط تنآ : هتآرمال لاق لجر نع عيبرلا لئس

 هتجوز قلطت نأ هانق نا ه رأ ام : لاق .٠ كتأرما قلط : هل لاقيو

 كايأ لتقت الو ٠

 قلطت هتأرما رآ مل هايأ لتقو لعفي مل نإ : لاق .

 هلتقي مل وأ هلتق لاق امك قلاط ىه : لوقب ناك هناف حون وبآ امآ و ٠

 ام لاقت ام عنص اذا : لاقف هنع عجر مث اذهب اناتفأ ناك دقو
 ٠ آاقلاط هتآرما ىرأ

 نماض انأو كتأرما لط : لجرل لات لجر نع عيبرلا لئس - ٤٦
 ى ذلا ىلع ليبس هلأ ، اه رهمي ذخأف 0 اهقلطف ٠ اه رهم نم كباصأ 11

 ؟ اه رهم هل نمضو اهقالط هرمآ

 . رهملا نم هدعو امب ذخؤي هنإف هلوقل اهقلط امنإ ناك نإ : لاق
 اهقلطف كلذ دعب اهيلع بضغ مث ٧ اهقلطب ملف كلذ هل لعج ناك ناو

 ٠ ليبس هيلع هل نكي مل ةبضغلاب

 راتخي نأ ىلع هئاسن ىدحإ قلط لجر نع ميبرلا لئس ٣
 ؟ ءاش نهتنآ

 ز } نهنم ةدحاو ىلع هعقوي ملو قالطلا هنم جرخ اذا : لاقف
 . قلاوط نهلك نهنإف ، نهنم ةدحاو راتخي نآلا راص

 ىردآ ال : لاق مث ؤ اهريغ هلو هتآرما قلط لجر هبش وه ا: لاق مش

 ٠ اعيمج امهيلع قالطلا عقو دقف( تقلط امهتأ

هتآرماف اذكو اذك لعفأ مل نإ : لاق لجر نع عيبرلا لئس _ ٤



. ١٠١ 

 همالع نإو قل اط هتنأ رم ١ نآ ىآ رف لعفي ملف ٨٧ رح همالغ وآ قل اط

 . رحبي سيل

 هذه وأ 6 قلاط هذه هئاسن ىدحإل لات اذا : لجرلا ق لات و

 امهنيب قرف هنأل نيتلاسملا نيتاه ىف رظنيو ٠ قلاوط اعيمج امهنإ
 ٠ ناتهسن - ن امه و

 ء هذه وأ قلاط تنأ هيتأرمال لجرلا لاق اذا : حون وبأو هللا دبع لاقو
 رايخلا لطبي نمو ث رايخلا كلذ ى هلو ماهفتسا هذه وآ هلوق امنإف
 فلاحلا ىلع ضرف هللا نأ اوعمتجا مهنأل ے فعضلاو سايقلا هيلع لخدي
 ةوسك وأ ماعطإ : ةثالث نم ةدحاو ىهو نيمي ةرافك ثنح اذا هنيمي ى

 ٠ قتع وآ

 لاصخلا اذه نم ةدحاول هرايتخا لبق هيلع ضرفلا منو دتو
 ىلع ضورفلا عقو ناك ولو ، هنيع ريغب ضرفلا هيف مقو اميف راتخي نأ

 ضرفلا عوقو ىلع رايتخالا بوجو لدف ث رايتخا هل ناك ام هنيعب ءىن
 :د_حاو ىلع عقو اذا قالطلا ف نوكي كلذكو ، هنيع ريغب ءىش ىلع
 ةقلطم ةدحاو نوكي الف نيعم ريغ ىلع عقتو اذا رايتخالا هلف ث اهنيع ريغب
 اذهو ، فلاحلا رابتخا دنع اهنيعب ةرافكلا نوكت امك رابتخالاب الا اهنيعي
 ٠ اهنيع ريغي هئاسن نم ةأرما قلط نميف

 ٠ اعيمج امهيف ثناح : لوقي هنأل ميبرلا كلذ ىف فلاخو

 : ةدعاقلل لاقف ةدعاق ىرخألاو امهادحإ قلطف ناتآرما هل لجر فو

 ؟ امهنم تقلطت ىتلا ملعي ال وهو س تقلطت ىتلا قلطأ مل نإ اثالث قلاط تنأ

 اذا هنأل ، ءاش امهتيآ ىلع قالطلا عقوي : زيزعلا دبع نب هللا دبع لاق

 آ؟رب دقف تقلطت ىتلا قلط اذاو ء تقلطت ىتلا آرب دقف قلطت مل ىتلا قلط

 : لاقف زيزعلا دبع نب هللا دبع عجر مث ٠ ميبرلا لوق وهو ك قلطت مل ىتلا
٠ تقلطت ىتلا ملعب ملو رهسشآ ةعيرآ تضم اذا اعيمج اتنلط



١٠٢٣ 

 ٤٥ _ فلآ ىلع هل كولمم نم هتنبا جوز لجر نع عيبرلا لئس

 ؟ هتنبا ريغ ةئرو هلو ىلوملا تام مث } مهرد

 تذخآ ىذلا رهملا نم طحيو اهنح ىف وتتسىتف عابيف اهحاكن دسف : لان

 ٠ اهثاريم نم اهبوني ام ردقب دبعلا نمث نم

 تنأ : هتأرمال لاق لجر نع زيزعلا دبع نب هللا دبع لئس _ ٧٦

 ؟ ةدحاو ربع قلاط

 . ناتنثا امه : لاق

 مل اذا :: ةدماحل لاقف ةوسن ثالث هل لجر نع عيبرلا لئس _ ٤٧٧

 ؟ قلاط ةرماع و قلاط فنبزو 6 قلاط تنأف كدنع تبأ

 هنأل نهنم ةدحاو قلطت الف ةدماح ىهو ىلوذلا دنع تاب نإ : لاق

 ٠ ثنحم ملف اه دنع تاب دقو اه دنع تيب مل نأ نهقالطو . اهقالطب فاح

 لك ىلعف ةدماح دنع تيي ملو فبنثبز ىه و ةيناثلا دنع تاي ناو

 تقلط ةريخألا ةرماع دنع تاب نإ كلذكو 4 ةدحاو ةنتيلطت نهنم ةدحاو

 ٠ ةقيلطت ةدحاو لك

 ىديعف رادلا لخدأ نكأ مل نا : لاق لجر نع عيبرلا لئس _ ٤٧٨

 ؟ قلاط ىتآرماف رادلا تلخد تنك نا : لاق مث ٧ رح

 هدبع قتعيو س هدبع قتعب هتأرما قلطت اعيمج امهيف ثنحي : لاق
 ٠ هتآرما قالطب

 ةدلج ةئام هدبع دلجي مل نإ : لاق لجر نع عيبرلا لئس - ٩
؟ ده دلجب نآ لعق ديعل ا تامف { قل اط هت رم اق



_ ١٠٣ 

 كلذو ح ثنحب ال هناف لجأ ىلا هفلح نوكب نأ الإ قلاط ىه : لاق

 ٠ زيزعملا دبع نب هللا دبع لوت

 نيدهاش نيلجر مادق هتأرما قالطب فلح لجر نع عيبرلا لئس _ ٤٨٠

 ؟ كلذ دعب نادهاشلا ءاج مث انامز ماقأف ى كلذب هيلع

 ملو ةداهشلا انيسن الاقو امهتداهسش ايسن اناك نإ : عيبرلا لاق

 لبقت الف نايسنلا ركذي مل نإو س ةزئاج امهتداهسنف ةعاسلا الإ اهركذن

 . امهتداهنت

 ؟ فلتأ وه و ةآرما ج وزتي ملسم لجر نع عيبرلا لئس _ ٤٨١

 . نتتخي ىتح امهنيب قرفي : لاق

 ؟ ريغص دلو امهلو امهدحأ

 . ريغصلاب قحأ ملسملا : لات

 اهجوز ناك اذا اهدلو عاضرإ ىلع مألا ريجت : لاق عيبرلا _ ٤٨٣

 5 اهدلو عض رت نأ اهيلعف اعضرم اهرغ نم دلول ١ ليقي ملو ح اريقف

٠ تءاش اذا الا هعضرت الف امنغ ناك نا امأ و



١٠٤ 

 باب

 تا بهلا 3 اياصولا ق

 نع ث ميتملا انئدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبآ _ ٤٨٤

 ؟ هبنت اكم ىصوأ لجر ق : ءاثعمشلا ىبأ نع 6 م امض نع 0 عيب رل ا

 . ىصو وهو زئاجوه : لاق

 . هتيصو تلطب زجع نإف ى زجعي ملام ةزئاج هيلا ةيصولا : هريغ لاقو

 مأل ىصوأ لجر ىف : ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع عيبرل ا __ ٤٨٥

 ؟ دعب دلو اهل سيلو تام مث ٨ لامس هدلو

 ٠ ثأا ريم ١ ق دريب هيب ىص وآ ام : ل انتن

 ةبه تبهو اذإ : لاق ءاثعسشلا ىبأ نع ء مامض نع عيبرلا ٤٨٦

 . هضبقي مل وآ ةضبق زاج دلولا ىوس محر ةلص وأ قح ى

 همولعم هضودبقم الا ساانلا نم دحأل ةيملا زرجن ال : نودفوكلا لانو

 .٠ ةزوحم

 ج وزت لجر ق : ءاثعشتلا ىبأ نع ا مامض نع عيبرلا . ٨٧

 ؟ اهل هبهوف هنيعب فورعم مالغب هلوخد دنع اهلصوف هل مع ةنبا

 ٠ اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهل زئاج وه : لات

 لجر ى : ءاثعشلا ىبآ نع ، ثراحلا نب سابع نع ف عيبرلا _ ٤٨٨

 ؟ هبراقأ ريغل ىصوأ

٠ ةبارتملا ىلع ثلثلا اثلث دريو ثلثلا نم ثلثلا مهل زوجي : لاق



 . ا\٥٠

 . ءاشي ثيح هعضي : نويفوكلا لانو

 الإ هلام ىف هل زوجي ال ضيرملا لجرلا ى : لاق ءاثعشلا وبأ _ ٩
 هلام نم هل زوجي ال ةفياسملا و ةنعاطملاو برحلا ق نوكب لجرلاو س ثلثلا

 نم هل زوجي ال وجني نأ ردقي ال قيرحلا لخاد نوكي لجرلاو س ثلثلا الإ
 سيلف قرغلا دح ىلا راص دق رحبلا ف نوكي لجرلاو س ثلثلا الإ هلام

 زوجي سيلف ضاخلا اهبرض لماحلا ةآرملاو ٠ ثلثلا الإ هلام نم هل زوجي

 ٠ ثلثلا الإ اهلام نم اهل

. ثلثلا الإ اهلام نم اهل سيلف اهرهش تلخدا اذإ : مهضعب لاقو



١٠٦ 

 باب

 قتعلاو كيلامملا ىف

 عيبرلا نع ميتملا انثدح : لانت ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ - ٠٥
 دلاخ هل لاقب لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع “& بئاسلا نيب مامض نع ]\ بيبح نبا

 ديز نب رباج لآس دلاخ نب ديبع نآو س كيلامم ةثالث هتوم دنع قتعأ
 ؟ كلذ نع

 . مهنامثأ ىقاب ىف نوعستسيو هثلث دحاو لك نم قتع دق : لاقف

 تام بتاكم ىف : ءاثع نلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا ٩١

 ؟ نيد هيلعو

 ٠ ءاوس كرت اميف ءامرغلاو هالوم : لاق

 ٠ ىلوأ ءامرغلا : نويفوكلا لانو

 ىرتسثا لجر ف : ءاثعسثلا ىبأ نع س مامض نع 4 عيبرلا - ٤٩٢

 ؟ جوز اهل همآ

 ٠ اهجوز اهتلطي ىتح اهبرقي ال : لاق

 دلولا مآ ةداهش : لات ءاثعسشلا ىبآ نع ى مامض نع عيبرلا - ٣

 ٠ ةمألا ةداهش ةلزنمب

 ج وزت يتاكم ىق : ءاثعشثلا ىبأ نع ء مامض نع عيبرلا - ٤٩٤

 ؟ بتاكم وهو هل تدلوف ةرح

٠ بألا ىلاومل ءالولا : لاق



_ ١٠٧ 

 عيمج مهل دؤي مل ام ةآرملل دولوملا نيالا ءالو : نويفوكلا لاتو

 .ةبتاكلا

 اذإ ةبتاكملا : لاق ءاثعشلا ىبآ نع ى مامض نع عيبرلا ٥

 اهنكلو اهنبتاكم مامت ق اهدلو عيب اهيلا وم سيلف تدلو دو ترزرجع

 ٠ بلاطت

 ٠ تزجع اذإ اهدلو عابيو عابت : نويفوكلا لانتو

 ريدملا عابي ال : لاقت ءاثعشلا ىبآ نع 6 مامض نع 0 عيبرلا ٩٦

 ٠ هيحاص جاتحا نا و

 رمدم ١ ع ايب ال : ل اتت ء اٹقعل ١ ىبأ نع 6 مامض نع “ عيبرلا . ٧

 ٠ نيدلا ىف

 مأ قتعأ لجر ف : ءاثعشلا ىبأ نع ، مامض نع ء عيبرلا - ٤٩٨

 ؟ اهيلع اذام هضرم ق هدل و

 ٠ ضرم ى لجر اهقتعأ ةمأ ىلع ام : لاق

 ؟ زجع فت اكم ق . : ع اثعل ١ ىبأ نع ؤ م امض نع _ عيب رل ٩ . ١

 ٠ بلطي نكلو ي قرلا ى دريال : لاق

 همالغ بتاك لجر ىق : ءاثعشلا ىبأ نع 7 ماض نع « عيبرلا _ ٥.٠

 ح هتباتك نم بتاكملا ىلع ىقب دقو ص تانبو نينب كرتو س لجرلا تام مث

 ؟ هتوم دعب هتباتك ةيب لجرلا دلو ىلا ىداف
٠ ءال ولا ثروب هنعو تيملل ءال ولا : لاق



 ٠٨؛|١

 تام فنئاكم نع 6 ءاثعضشلا ىبآ نع مامض نع 6 عيبرلا ٥٠١

 ؟ هتباتك نم هديقي هيلع كرتو آدال وأ كرتو

 ٥ ٠ دلول ثا ريم وهف ىقب امو هتم اتك نم ىقب ام نودؤب : ل اقت

 نأ بتاكملل : لاق ءاثلا ىبأ نع ك مامض نع 6 عيبرلا __ ٢.

 . هيلاوم نذإ ريغب جوزتي

 . جوزتي ال : نويفوكلا لاقو

 فتاكملا ءارش : لاق ءاثعضشلا ىبأ نع 0 مامض نع عيبرلا __ ٥.٣

 ٠ زئاج هتبهو هعيبو

 هيلع لح بتاكم ىف : ءاثعشلا ىبأ نع ، مامض نع ، عيبرلا _ ٠٤
 ؟ بتاكملا تامف لجر هب لفكف هموجن مرغ

 ٠ هب لفكت ام لجرلا مزل : لاق

 ٠ اه رمأتسب ال و هدلو مأ لجرلا جوزب : لاق ءاثعشلا وبأ _ ٥.٥

 ىبأ نع ، ناهدلا حلاص حون ىبأو ّ مامض نع عيبرلا _ ٥٠٦

 عابي الو قرلا ق درب ال و عايب ال و ريدي ال بتاكملا : لاق ءاثعشلا

 ٠ هج اح نم

 ربد نع قتعملا : لاق ءاثعسثلا ىبآ نع ى مامض نع ث عيبرلا _ ٥٠٧

 .لاملا لك نم

 ٠ ثلثلا نم : نويفوكلال ابتو

 هديع بث اك لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع {&© مامض نع 0 عيبرلا ٥٠٨

٠ كلذب سأب ال : لاق فيصولا هل لجعم مهرد فلأو فيصو ىلع



١٠١٩ 

 ؟ ادمع ارح لتق ديع ىف : ءاثعشلا ىبآ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٠٩

 ٠ اولتق اوءاش ناو 6 اوقرتسا اوءاش ناو ا وفع اوءاش نا : لاق

 ٠ اوفع اوءاش نإو ، اولتق اوءاش نإ دبعلا قرتسي ال : نويفوكلا لاقو

 ٠ لولا هديسل دععلا كلمف ا وفع ناف

 نيلجر نيب دبع ىف : ءاثعسثلا ىبآ نع س مامض نع ح عيبرلا - ٠
 ؟ هيحاص نود هيبصنم امهدحأ ىتاك

 ٠ نيفصن امهنيب وهف هذخأ ام : لاق

 ملو اهلطيي مل نإو ، ةباتكلا لطبي بتاكي مل ىذلا : نويفوكلا لاق
 ةايح ىف اهضبق نإو ث ةلطاب ةباتكلا نإف س تام ىتح ائيس رخآلا ضبقب
 ٠ ديعلا فصن هكيرشل ريصيو س نيفصن امهنييف هنم هذخآ امو س قنع بتاكملا

 نيلجر نيب دبع ق : ءاثعشلا ىبآ نع ( مامض نع 0 عيبرلا ٥١١

 ؟ الام كرتو س بتاكملا تامف هبيصنب امهدحأ بفتاك

 فصن هكيرسثل ىطعي هتثرو نم نمو هتباتك نم ىقب ام لمكي : لاق
 ٠ بتاكملا ةثرول ناك ءىش ىقب نإف ، نمثلا

 نيدبع فتاك لجر ق : ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع ؤ عيبرلا ٥٢

 ؟ رخآلا رجحعو امهدحأ ىدأف

 هتباتك ىضق اذا ، هبلع ام دؤي مل ىذلا رخآلا قتع ىضمي : لاق

 . قتعي مث هطسق ىدؤي ىتح هتباتك ىلع رخآلاو س قتع

 ثرو نم : لاق هنآ : ءاثعشلا ىمآ نع مامض نع 40 عيبرلا ۔ ٥١٣

 . ه اكرشل ةيقىل ١ ق ىعسشتستو ةدح ث راص اصقش همآ نم

 نآ اسام رب مل هنأ : ءاثعشلا ىبأ نع & مامض نع 6 عيبرلا ٤

٠ ةيزجلا ىدؤب ىنارصن وآ ىدوهي مالغ لجرلل نوكب



١١٠ 

 باب

 ضرالا ءاركو عويبلا ىف

 ٥٥ . نع 6 مينملا انثدح :ل اق ةرفص نب كلا ديع ةرفص وبأ

 هركي : لاق ءاثئع نلا ىبآ نع 6 بئاسلا نب مامض نع ] بيبح نب عيبرلا

 اهؤارش هركي الو ء فحاصملا عيب ٠

 ديعلا نيب سيل : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع { عيبرل ا _ ٠١٦

 . ابر هديسو

 مآ عيب زوجي : لاق ءاثعشلا ىبأ نع © مامض نع عيبرلا _ ٥١٧

 ٠ اهتتنعو اهؤارسشو دلولا

 رجأتسم لجر ق : ءاثعشلا ىبأ نع 6 مامض نع 4 عيبرلا ٥١٨

 هتقفنب اهعرزي ، ةنس لك مهرد ةئام هبطعب عرزل نينس لجر نم ضرألا
 ؟ كاذ هركف هناملغ و

 ٠ ضرألا ءاركب سب ال : نويفوكلا لات
 نآ هركي ناك هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع . مامض نع ح عيبرلا _ ٥١٨٩

 . هبتاكم نيبو هنيب اميف لجرلا ىبرب

 نم عببب لجرلا ف : ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع عيبرلا ٥٢٠

 ؟ مها ردب اعاتم لجرلا

 نمو فنصلا كلذ نم ًاعاتم مها ردلا كلتب ىرتشي نأ سأب ال : لاق

 ٠ هريغ

لحرلا نم عبيب لجر ق : ءاثعشلا ىبأ 6 مامض نع & عيبرلا _ ٥٢١



١١١ 

 رثكأ وأ لقأب هنيعب عاتملا كلذ هنم ىرتشي نأ سأب ال : لاق ٠

 ايرلا لثم مارح وهو دساف ىناثلا ءارشلا ق : نويقوكلا لابو ٠

 ٥٢٢ _ ءاثعشلا ىبأل تلق : لاق ةميرك ىبأ نب ملسم نع 0 عيبرلا :

 لهف ؤ اذكو اذك هيف تلتكا ىنإ : لاقف هئاعو ىف انمس لجر نم تيرتشا

 ؟ هقدصأ انآ و هلبكب هذخآ نآ ىلع

 ٠ ةيناثلا فوتسا : ءاثعشلا وبأ لاق

 فلسأ لجر ف : ءاثعشلا ىبأ نع ملسم نع ا عيبرلا ٥٢٢٣

 ؟ ماعطلا ف

 فصنلا الصفم نوكي نأ الإ كماعط وأ كلام سأر الإ ذخأت ال : لاق
 ٠ اذك ق فصنلا و 6 اذك ق

 فلسلاب سأب ال : لاق ءاثعشلا ىبآ نع ىيحي نع 0© عيبرلا _ ٥٢٤

 ٠ امولعم الجآو اسنادس وآ اعاير وأ امذنث تيمس اذإ ناويحلا

 ٠ لطاب ناويحلا ف فلسلا : نويفوكلا لاقو

 لجر ىف : ءاثعشلا ىبأ نع ، رمع نب مزاح نع ، ثراحلا وبآ _ ٥

 ؟ عبرلاب وأ ثلثلاب وأ فصنلاب اهعرزأ : لاقف ضرآ نع هلأس

 ٠ ال : لاتق

 . عرزلا نم اهنم جرخي ام فصنب اهعرز اذإ زئاج : هريغ لاقو
 ىف : ديز نب رباج لاق : لاق رصيوح نب ميمت نع س مزاح _ ٦

؟ هدي ىف ىهو ضرآ ىلع ىلص ىسوجم



١١٢ 

 اوعرزاف مكوحنم نإو ةيدهلا مهنم اولبقاو ؤس مهنم اورتسثا : لاق
 ٠ مهضرأ ف

 لبقتي نأ هركي ديز نب رباج عمس هنآ ، ميمت نع ، مزاح _ ٥٢٧
 امف ك اهع ر زب وأ اهيف سرغي هنأ ىلع ىمسم ع ىشي ء اضييل ١ ضرأل ١

 . اهبحاص نيبو هنيبف تجرختآ

 ٠ لطاب اذه : هريغ لاقو

 ٠ اطرتىشا ام ىلع زئاج اذه : رخآ لاقو

 سراغلاو عرازللو اهبرل ضرألا ىف ام لك نوكب ههرك نمو

 ٠ هلثم رجآ

 ىتأي نأ هركي ديز نب رباج تعمس : لاق ميمت نع س مزاح - ٥٨
 موقيو اهعرزي نآ ىلع اهليقتيف ، رجشلاو لخنلا تاذ ضرألا لجرلا

 ٠ امهرد اذكو اذك كلف ضرألا تجرخأ امف اهيلع

 لبقتي نأ هرك هنأ : ديز نب رباج نع ص ميمت نع س مزاح - ٩
 تجرخأ امو ى لبقتملا نم رقبلاو رذبلا نآ ىلع ، ءاضيبلا ضرألا لجرلا
 ٠ اميهنيبف ض ألا

 ٥٣٠ . لوقن فكئاسنلا نب مامض تعمس : لاق بيبح نب ة رامع :

 ءارك نع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لوقي ديز نب رباج تعمس

 ءالا ءارك نعو ضرألا ٠

 ىمست نآ ال ١ ملسلل ١ حلصي ال : ل انت ليح رل ١ ني بريبحم _ ١ ٣

 نإف امولعم اليكو هيف ضبقي اعضومو انيب الجأ هل لعجتو ، هنم افنص

٠ هلام سأر هل سيلو 0 ملسملا دسف لاصخلا هذه نم ائسش كرت



_ ١١٣ 

 رح تنأ : هدبعل لاق الجر نآ ول : لاق ليحرلا نب بوبحم _ ٥٢
 جوزتي نآ لبق تام اذإف س جوزتي ىتح هعيبي نآ هل سيلف س جوزتأ مل نإ
 دريو ارح دبعلا ناك جوزتي نآ لبق ديسلا تام مث هعاب نإو ، رح وهف
 ٠ نمثلا ىرننملا ىلع

 ٥د ر هتيتاكم ق هيلع هب قدصت ناك امو ٨ هنم ذخأ ام در هيتاك نإو

 ٠ نيبتاكملا ف هعضو مهفرعي مل نإو ث مهفرع نإ هلهأ ىلع

٠ هعيبي نأ هل : نويفوكلا لانو



_ ١١٤ _ 

 باب

 تارملا ق

 نع ميتم ا انثدح : لانت ةرفص نب كلملا ديع ةرفص وبآ __ ٥٣٣

 هللا ىضر ديز نب رباج نع ث بئاسلا نب مامض نع س بيبح نب عيبرلا
 من كل ذ ا د رب ملو اعف ا رنب ملو انع التي مل و هنآ رم ١ ف ذنن لج ر نع 6 هنع

 ؟ امهدحأ تام

 ٠ هيحاص هئرب : لاق

 هنآرما قلط لجر ق : ءاثعمشلا ىبأ نع “ مامض نع عيبرلا ٥٣٤

 ؟ ضيرم وهو

 ٠ اهل ثاريم الف اهتدع تضقنا اذاف أ ةدعلا ىف تماد ام هثرت

 هتأرما قلط لجر ىف : ءاثعشلا ىبأ نع ث مامض نع : عيبرلا ٥٣٥

 ؟ اهب لخدي نآ لبق ضيرم وهو
 ٠ اهبلع ةدع الو اهل ثاريم الو قادصلا فصن اهل : لاتق

 ىنبا تكرتو تيفوت ةأرما ىف : ءاثعسثملا ىبآ نع ك عيبرلا _ ٥٣٦

 ؟ اهمأل اهوخأ رخآلاو اهجوز امهدحأ اهمع

 . مالل خاللف ىقب امو فصنلا جوزلل : لانت

 اهمع نبا وهو اهمأل اهيخألو ، فصنلا جوزلل : نويفوكلا لاقو
 . دوعسم نباو ىلع لوق وهو ث نافصن امهنيب ىقابلاو ء سدسلا

 ثرو ١ ذا : لاق هنآ ءاثلا ىبأ نع ؤ مامض نع {© عيبرلا _ ٥٣٧

٠ ةرح تراص همآ دلولا



_ ١١٥ 

 قدصب ليمحلا : لاق ءاثعشلا ىبأ نع % مامض نع ء عيبرلا . ٥٣٨

 لجرلا تام نإف ؤ ىخآ نالف نيكرشملا نم لجرل لوقي ملسم الإ ، ثرويو
 ٠ هثروو ملسأ اذإ كرشملا هوخبآ قدصي ثرا و هل نكي ملو ملسملا

 . قدصي ال : نويفوكلا لانو

 دلوو . باتكلا لهأ نم ةآرما جوزت لجر نع عيبرلا لئس . ٢٩

 ؟ جوزلا تام مش ؤ دالوآ اهنم هل

٠ همأ هثرت مل ريغص وهو مهدحأ تام نإو ، مه ايآ نوثري : لاق



١١٦ 

 باب

 بيطلاو ةنيزلاو سابللاو ةينآلاو شارفلا ىف

 رصبلا ضغ نم مزلي امو ةأرملا رفسو

 نع © ميتملا انثدح : لاق ةرفص ني كلملا ديع ةرفص ويآ _ ٥٠

 ناك هنأ : ءائعسنشلا ىبأ نع 6 بئاسلا نب مامض نع ؤ ببيح ني عيبرلا

 نم بصن ام هركو ث قرامنلا نم اهيلع دعقو ءىطو امب اسأب ىري ال
 ٠ ريواصتلا

 ءاثعستلا ىبآ دنع اسلاج هنك : لاق حون ىبأ نع عيبرلا _ ٥٤١

 ىلع هلل ا عضو نيآ ءاثعضشلا ايأ اي : لجر هل لاقف 6 عماجلا دجسملا ق

 ؟ نهبيبالج ءاسنلا

 نهئانبأ الو نهئابآ ىف نهيلع حانج ال ) : لجو زع هلوقت هنع لاقف
 ام الو نهئاسن الو نهتاوخأآ ءانبأ الو نهناوخا ءانبأ الو نهناوخلإ الو

 ؟ ( نهناميآ تكلم

 . بيبالجلا نهنع عضو انه اه : لاق

 ملسم ىبأ نب ديز ه رطع ءاثعسشلا ايآ نأ 6 ة ر امع نع 6 عيبرل ا _ ه 1

 متبهذأ ) : لوقي وهو ، هنم رطعلا كلذ لسغي لعجف س رهنلا ىلا قلطناف

 ناماني نيتأرملا نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٤٣
 ؟ دحاو بوث ىف اعيمج

٠ هتبيص امها دحإ نوكت نآ ال ١ 6 ال : ل انت



١١٧ 

٠ .. 

 عضت ةآرملا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٤
 نيبتسي الو اهاري مرحب اهنم سيل ىذلا لجرلاو ة ليللا ةملظ ى اهبابلج
 ؟ ءىش اهنم

 ٠ كل ذي سأب ال : ل اق

 ةآرملا رفاست له ث ديز نب رباج لئس :ل انق مره نب ورمع _ ٥

 ؟ اهنم مرحم ىذب الو اهجوزب وه سيلو لجرلاو

 ٠ كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لاق

 نم دعاوقلا ) : نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٤٦
 ؟ نهبايث نم نعضي ام ( احاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا

 . ءادرلاو رامخلا : لاق

 ىتلا هجلعلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٥٤٧
 ؟ اهيلا رظني له ض رتتست ال

 ٠ راتتسال اب رمأ نم ىلع ضعب امنإ : لاق

 ؟ ةجاحلا ءاضق نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٨

 اه ريدتسي ال و م ءالخلا ىلا دعق اذا هليقلا ليقتسي نآ ىهن : لاق

 ٠ لوبلل دعق اذإ اهلبقتسي الو

 لجرلل حلصي له : ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ؟ بهذلا و ريرحلا سبلي نآ

 بهذلاو ريرحلا سبل نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لان
٠ ءاسنلل هلحآو لاجرلل



١١٨ 

 ملعلا هيف بوثلا نع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع _ ٠
 ؟ هسبل لجرلل حلصي له ش ريرحلا نم

 ٠ كل ذب سأب ال : ل ان

 ةيقسألاو ءارفلا نع ديز نب رباج لئس : لانت مره نب ورمع - ٥٥١
 ؟ تحلصآأو تيد ىتلا

 باهإ هركيو ءارفلا سبلي ناكو س كلذب سأب نوكي ال نآ ىسع : لاق
٠ هحرطب رمأب ناكو هب عفتني نأ تتام اذا ةيادلا دلجو ةاشاا



_ ١١٩١٩ 

 باب

 جالعلاو بطلاو مالسلاو ةنامألاو قالخألاو بادآلاو ملعلا ق

 عيبرلا نع ، ميتملا انثدح : لاق ةرفص نب كلملا دبع _ ٥٥٢
 مكنإ : لوقي ناك هنأ ءاثعشلا ىبأ نع ى بئاسلا ني مامض نع % بيبح نبا

 . انسفنأل انرظن انومتكرتو انومتوفج اذإ

 لجر نم باتكب ءاثعشلا ابأ ىتآ الجر نأ ىيحي نع ث عيبرلا ٣
 ق ف اتكل ١ و : ل انق ٠ م ايآ نم : ل اتف ؟ تمدق ىنم : ل اققف هبلع هسبحف

 ٠ ةنامألا تيدأ ام ٠. ةجاح هيف هيح اصل نوكت نأ ىسع هعفدت مل ك دب

 ىضر ديز نب رباج نآ انغلب : لاق ورمع ىبأ نع ، نسحلا _ ٤
 فلأ نوعبرأ هدنع ناك لاق وأ ، ملعلا نم باب فلآ نيعبرأ عمج هنع هلل
 ٠ ملعلا نم باب

 ورمع ىنثدح : لاق طامنألا بحاص بيبح ىبآ نب بيبح _ ٥

 ملسي له سوجملاو باتكلا لهآ نع ديز نب رباج لئس : لاق ، مره نبا
 ؟ مالسل ١ مهيلع درب وآ مهيلع

 ٠ مهيلع ملسي نآ ٥ ركب : ل اتت

 ٥٥٦ _ ىلاعت هللا لوقن امآ : لاق ديز نب رباج نع س مره نب ورمع :
 ) ىأ ( مكنم ملحلا اوغليب مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكتذأتسيل

 نونذأتسي ؤ ملحلا اوغليب ملو اولقع دق نيذلا ىراوجلاو نايبصلا نم
 تيبلا ىف نولخي ى نوليقي نيحو ، رجفلا ةالص لبق مهتاهمأو مهئابآ ىلع .

 ةمتعلا ةالص ىهو ض ءاشعلا ةالص دعبو 7 مهبايث نوعضيو ٠

نم مهلبقت نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسا ملحلا اوغلب اذاف



١٢٠ 

 ىأ نذإب الإ مهئابآ ىلع نولخدي ال ءاسن وأ الاجر اوناك اذا مهتوخإ
 ٠ لوخدلا اودا رآ اذا اوتأ ام ةعاس

 ه تا رم ثالث وأ نبترم وآ ةرم تيبلا لهأ ىلع لجرلا نذآتسيو : لانت

 ٠ كلذك ةآرملا و ٠ فرصنا هل نذؤي مل نا و لخد هل نذأ ناف

 انويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل ( : ىلاعت هلوق امآو : رباج لاق

 هاوس ام نكلو ى زاهجلا عاتملاب ىنعب ال هللاو ) مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ

 اهيلإ رظني راد وأ س راهن وأ ليلب موق هلزني لزنم امآ س ةجاحلا نم
 نم ناك ام لكو ڵ هللا ركذ ىذلا عاتملا اذ_هف 4 هتجاحل لجرلا اهلخدي

 ٠ عاتم وهف عفانملا

 تلتبا اذا : لاق ءائع شلا ىبآ نع 4 مامض نع ؤ عيبرلا _ ٥٥٧

 اهاواد \ بيبطلا نم ادب اهل اودج ملف ٧ اهلجر وآ اهذخف رسكب ةآرملا

 . اهؤايلوأ اهرضحيو عضوملا كلذ الإ اهنم ءىنن لك رتسيو لجر

 ق اسدأب رب مل هنآ ءاثعضشلا ىبأ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا ٥٥٨

 ٠ ةرثنلا هنم جرخيو اهرخنم خفني ةيادلا ةرثن

 لجرل حلصي له ع ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٩
 ؟ امها وس وآ هحارج ق ءىشب هنم ىوادنتب وآ 6 رمخلا ىدردب كلدت نآ

 ٠ هبانتجاب هللا رمأ سجر وه ال : لاق

 ؟ ةآرملا هب طشتمت لهف : هل لت

 ٠ كلذ لحي ال : لات

نإ : لاق سابع نبا نإ : لاق ةمركع نع مره نب ورمع - ٦٠



١٢١ 

 قزم : لاقف ، هب نطشتمت ءاسنلا نإ : هل ليقف كلذ نع لئس ةريره ابأ
 ءافش الو 6 سأرل حلصي ال ًاما رح ناك ام ناف ٨. نهحير لفتأ و نهسوءعر هللا

 . مقسو مثإ هنكلو ٠ هللا مرح اميف

 رسكني ةآرملا نع ، ديز نب رباج لئس : لاق مره نب ورمع - ٥٦١
 اهيوادي له س اهدسج نم ىراوتي امم ءىش ى ءاد اهبيصي وأ اهذخف
 ؟ اهيوادت ةآرما دجت مل اذا لجرلا

٠ كل ذي سأب ال : ل اق



١٢٢ 

 باب

 ةنتفلاو دودحلاو حورجلاو تايدلاو رارقإلاو تاداهشلاو ماكحالا ى

 عيبرلا نع 6 ميتملا انثدح : لاق ةرفص ند كاملا ديع ةرفص وبأ . ٥٦٢

 ةداهش زوجن : لاق ءاثعسشلا ىبآ نع 0 يقاسلا نب مامض نع { بيبح نبا

 ٠ ةبتاكلاو بتاكملا

 ٠ زوجت ال : نويفوكملا لاقو

 هب رقأ ام : ل انت ءاثعضشلا ىبأ نع ا م امض نع عيبرل ا _ ٥٦٣

 ٠ همزل دحوآ نبد نم بناكملا

 دلولاب رقأ نم : لاق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع عيبرلا _ ٥٦٤

 ٠ دلولا همزل ةعاس هتآرما نم

 ةداهش زوجن : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ( مامض نع عيبرلا _ ٥٦٥

 عضوم كلذف ى ىنزلا الإ كلذ ريغ وأ قتع وأ دح ىف ءىش لك ى ءاسنلا
 . ءاسنلا هيلإ ىعدي ال

 . صاصق الو دح ىق ءاسنلا ةداهش زوجت ال : نويفوكلا لانو

 ةداهست زيجي ناك هنآ : ءاثعشلا ىبآ نع س نايح نع ى عيبرلا ٥٦

 . اهدرب نابحو ث اريبك وآ ناك اريغص هنبال بألا

 ء ةديبع ىبأ نع ث عيبرلا انربخآ : لاق ىمزراوخلا ليمج _ ٥٦٧
 ٠ فلقألا ةداهش زوجت ال : لاق سابع نبا نع ؤس ديز ني رباج نع

ديعلا ةحضوم ق : لاتق ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٦٨



١٢٣ 

 تاحارجب ديبعلا تاحارج سيقي ناكو ٠ هنميق نم رحلا هحضوم ومن ىلع

 ٠ مهتميق نم رارحألا

 آطخلا ةيد : لاق ٠ ءاثعسشلا ىبأ نع ث مامض نع 0 عيبرلا ٦٩

 نورشعو ؤ ةقح نورشعو ، ضاخم تانب نورشعو نوبل تانب نورشع

 . روكذ نوبل ىنب نورسثعو ث هعذج

 نوعبرآو ، ةقح نوثالثو ت نوبل تانب نوثالث دمعلا ةيد : لاتقو

 ٠ تافلخ اهلك اهماع لزاب ىلإ ةعذج

 ٠ دمعلا هيسسشي اطخلا امنإ : هربغ ل انتو

 ، مهرد فالآ ةرشع هيلعف لبإلا لهأ نم نكي مل نم انباحصأ : لاقو
 ٠ لاقثم فلأف بهذلا نم لهأ ناك ناو

 عمس : لوقي ءاثعشلا ايآ تعمس : لاق مامض نع . عيبرلا ٥٧٠

 ركذف فوص نم سونرب هيلع بطخي وهو ايلع انعمس : لوقي ديوس
 ٠ هعم انآو اليتق لتق هللا نإ : لاقف نامثع

 وآ ىنارصن ق ٠ ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع 0 عيبرلا ٥٧١

 ؟ املسم فذق ىدو هبو

 ٠ نينامثلا هبرض غلبي ال : لاق

 . نيعبرأ دبعلاو نينامث ىمذلا دحي : نويفوكلا لاتو

 فذاقلا برضي : لاق ءاثعشلا نع ء مامض نع عيبرلا _ ٥٧٢

 ١ ٠ دب دش ابرض

٠ افيفخ ابرض : نويفوكلا لاقو



_ ١٢٤4 

 لبالا نم ةيدلا : لات ءاثعسلا ىبآ نع ح مامض نع خ عيبرلا _ ٥٧٣

 ٠ صخرلاو ع ٨)غل ١ ق

 ةرشع عب اصأل ا : ل ات ءاثعشلا ىبآ نع 6 م امض نع { عيب رل ا _ ه ٧٤

 ٠ لبإلا نم رشع عبصإ لكل

 مآ عبصأ : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 مامض نع 6 عيبرلا ٥٥

 . اهنمث فصن اهنيع ىفو س اهنمث رشع عطق اذا دلولا

 همأ برض لجر ف ءاثعشلا ىبأ نع 7 مامض نع عيبرلا _ ٥٧٦

 ؟ تامف لهتساف ء اهدلو تتقلأف الماح

 ٠ دلولا ةميق هيلع : لاق

 ٠ ةمألا ةميق رشع فصنف ةيراج وأ امالغ ناك نإ : نويفوكلا لاقو

 لقعلا فصن ةآرملا : لاق ءاثعشما ىبأ نع 7 مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٧٧

 ٠ اهلك ءامسشألا عبمج ق

 ىدوميلا ةيد : لاتق ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع 4 عيبرلا _ ٥٧٨

 ٠ ملسملا ةيد ثلث ىسوجملاو ىنارصنلاو

 ٠ ءاوس ةيدلا ف مهلك ساانلا : نويفوكلا لاتتو

 ملسم لتقم ال :ل ات ءاثعضشلا ىبأ نع © مامض نع عيبرلا . ٩

 ٠ ىنارصن وأ ىدوهي كرشمب

 ىسوجللا لتقب : لاق ءاثعشلا ىبأ نع ك مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٨٠

 ٠ ىسوجملاب ىدومهيلا لتقيو ، ىنارصنلا و ىدوميلاب

 فذاتق ىلع سبل : لاتق ءاثعسشثلا ىبأ نع ؤ مامض نع ث ميبرلا - ٥٨١

٠ د > رح مل ہمم دلو اهل ناك ناو ه دح ةمذلا



١٢٥ 

 فذاق ىلع سيل : لات ءاثعشلا ىبأ نع ؤ مامض نع 0 عيبرلا ٥٨٢

 ٠ ملسم جوز اهل ناك ناو 6٨ دح ةمألا

 اماو نجسب امإ بدأ حالصلاب ةفورعم تناك نإ : نويفوكلا لاتقو
 ٠ برضلاب فدألاف هفسلا لهأ نم ناك ناو 6 تاورمل ا لهآ نم ناك نا حيرجتب

 ثحن دلو مأ ق : ء اثعشل ١ ىبأ نع م امض نع “ عيبرل ٥٨٣ _ ١

 .٠ تنز رح

 ٠ مجرت ال : ل اق

 نيوبألا ىآ : لاق ءائعشلا ىبأ نع ى مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٨٤

 ملس ١ هدلا و نيدالا ريغصلا دلولا نم ليقي مل 6 ريغص دلو هلو ملسأ

 ٠ لتقت الا

 ىتوأ كلا ديع نآ : ءاثعشلا ىبآ نع مامض نع 4 عيبرلا ٥٥

 ؟ اسسأي هب تننظ امو تلهج ىنإ : لاقف هيبآ ةآرما جوزت لجرب

 . هقنع برضف { مالسإل ١ ق له اجت الو لهج ال : كلملا ديع لاقف

 . هنسحو هلعف ءاثعشلا وبأ ىضرف

 . اهلثم ةادص هيلعو دح ةلاهج ىلع اهجوزت ناك نإ : نويفوكلا لاقو

 ةرحلا نصحي فاكملا :ل اق ءاثعشلا ىبآ مامض نع ؤ عيبرلا ٥٨٦

 ٠ رمحلا نصحت ةيتاكملاو

 نبا فذق لجر ىف : ءاثعشلا ىبأ نع مامض نع 0 عيبرلا _ ٥٨٧

 ؟ همآ نعال ىذلا نالف نباب تسلو ث ةيناز نبال كنإ : لاق ةنعالملا

٠ دحلا هيلع : ل اق



_ ١٢٦ 

 بسنلا لطعم دولومي اهفذق هنأل .ء هيلع دح ال : نويفوكلا لاقو

 ٠ ةهبشلاب دحلا هنع رديف

 فذاق ىلع سيل : لاق ءاتعشل ا ىبأ نع 0 م امض نع “ عيبرل ا __ ٥٨

 . قتعت مل ام ى دح هدلو مأ

 هنبناكم ىنغ لجر ىق ءاثعنلا ىبأ نع مامض نع ، عيبرل ا _ ٥٩

 ؟ .. ! .

 ٠ هدلو مأ كلذب ريصت الو اهتباتك ىلع ىهو ، دحلا هيلع : لاق

 ىلع تضم تءاسث نإ رايخلاب ىهو ث هيلع دح ال : نويفوكلا لاتقو
 تزجع تءاش نإو 6 ةماتكلا ىلع هي نيعتست رقعلا هنم تذخأو ء اهتباتك

 ٠ هدلو مآ تراصو

 ةلقاعلا لعن ال : لانت ءاثعشلا ىبأ نع © مامض نع 0 عيبرل ا __ ٥٩٠

 ٠ دلولا مأ ىلع الو ديعلا ىلع الو ريدملا ىلع

 لهأل صتقي ال : لاق ءاثعسشلا ىبآ نع 0 مامض نع ؤ عيبرلا ٥٩١

 ٠ نيملسملا نم ةمذلا

 . صاصقلا امهنيبف ادمع تاحارجلا تناك اذإ : نويفوكلا لاقو
 ٠ صاصق ةآرملاو لجرلا نبب سيل هناف ةآرما نوكت نآ الا

 ىمر الجر نآ ول : لاق ءاثعشلا ىبأ نع 0 نايح نع عيبرلا _ ٥٩٢

 ٠ هتدقكل ادمع ةرعمب الجر

 .٠ دىدحبي الا دوق ال : نويفوكلا لاقو

لجر ىفن ءاثعسثلا ىبأ نع س ىيحي نب ديلولا نع ، عيبرلا - ٩٣



١٢٧ 

 . ا دحاو ادح .دلجب ةدحاو ه هفذق .تناك ن ناو. .6 .هيلع قرف قرف نإ : لات

 ىبأ نع 6 محا زم نب كاحذلا نع “ :ىبحي.نع 6 عيبرلا ٥٤

 ٠ دح ح دلولا مأ ىلع سيل : لات ءاثلا

 لاقت هلحر ف.. :: لابق ءاثعشلا ىبأ ن نع ىيحي نع عيبرلا ٥

 ؟ نيينازلا نبا اي : لجرل

 ٠ دحاو دح وه : لاق

 ؟ هتيد ام طقنلا نع “& ءاثعشلا ىبآ نع ىبحي نع 6 عيبرلا _ ٦

 ١ ذإ ١ ىثنآ : ةيدف ىثنآ تناك ناو 6 ةلماك ةيدف ايح جرخ نإ : : لاق

 ٠ ةمآ ٣ ديعق اتيم ح رخ نإ و ؤ لو دع ةنيب تماق

 ةرصبلا نم تلبقأ : لاق دهاجم نع © ملسم نع ث ميبرلا - ٩٧

 نيآ دهاجم اي : لاقف اجراخ رمع نبا ىناقلتف ديعب ريغ تنك اذا ىتح

 . ضعب باقر مهضعب برضي ارافك ءالؤه تكرت ىنإ ؤ ديرت

 : راوس نب بعك لاق : لاق ىدس نع ، مامض نع ، عيبرلا _ ٥٩٨

 ٠ لازتعالا مهرمأو 5 برحلا بشنت نآ ليق هللا اوقت

 نمحرلا دبع انثدح : لاق ديبع نب ناميلس نع ث عيبرلا - ٩
 انركا ذتف ةالص فقع ق موب تا ذ رمع نما لوح انك : لاق رابجلا ديع نبا

 % ريمألا ركذ مترثكأ دق : لاقف ش هايإ انثيدحو ع نينمؤملا ريمآ ىلع انلوخد

 ٠ هتفاوي ام لوقن : اولاقف ؟ هيلع متلخد اذإ نولوقت اذام : لاق مث

 ٠ قافنلا هللا و اذه رمع نبا لاقت

 ٦.٠ هعبتاف هدشر كل ناب رمآ : ةثالث رومألا : لاق ءاثعسشلا وبآ 6

هنع فقف همكح كملع لكشأ رمآ و ؤ هيتتج اف هيغ كل ن ام رمأ و ٠



١٢٨ 

 ٦٠١ _ هم زل ايسن هسفن م زلأ نم : ل اق هنع هللا ىضر ءاثعشلا وسأ .٠

 ٭ ٩ %

 متن هتمعنب ىذلا هلل دمحلاو ، نيتبترم ناتلاسرلا تمت انهو
 ٠ تاحلاصلا

 ماع نم ىلوألا ىدامج ىداح موي ةدوسملا نم خسنلا مامت ناكو

 لضفأ اه رجاهم ىلع ةيوبنلا ةرجملا نم نيبنس ثالثو ةئامعبرأو فلأ

 دمحم نيب فلخ نب دىعس هلل ديعل ١ امهميترم ديب مالسىل ١ ىك زآ و ةالصل ١

٠ ىصورخلا



_ ١٢٩ _ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ملسو هبحصو هلآ و دمحم انديس ىلع هلل ١ ىلصو

 هنع هللا ىضر ديز ني رباج مامإلا ىواتف نم حاكنلا باتك اذه

 مامإلا هيف ىتفأ امم ،\ هنم مرحي امو حاكنلا نم لحي ام اذه

 اوظفحاو س ءاسنلا ىق هتنا ١وقتا : ىلاعت هللا همحر لانت ى ديز نب رباج

 ٠ ىلولا نذاب الإ حاكن ال هنآ اوملعا و ك هللا ةيصو نهيف

 اذا كلذ ريغب ىلولا ىلا كلذ نإف ىلولا نذإ ريغب تحكن ةأرما اميآو
 نيملسملا ىضاق ىتأتف ؤ اهل "ىلو ةارما نوكت نأ الإ ؤ علطا

 هب ىضرت نم اهجوزيف نيملسملا نم الجر اهرمأ ىلوت وأ ، هنذإب حكنتف
 سانلا ىضارت امف ، لق نإو رهملاب الإ حاكنلا زوجي الو ص ةنببلاو رهملاب

 . زئاج وهف هريثكو رهملا ليلق نم هيلع

 ناعمتجي الو ، امهنيب قرف ىلولا نذإ ريغب تجوزت ةآرما اميآو
 اهب لخد نكب مل نإو ث اهلثم رهم اهلو اهب لخد دق ناك اذا لاح ىلع

 ةه دقع نم ناك امو ٧ هوجورز مه نا هل تلحو 6 ءايلوألا ىلإ كلاذ در

 ٠ كلذ نوكلمي رمألا ولوأف اهل ىلوال نم

 ةصخر ال ام اهنم ٠ ةهبتشم ليبس ىلع رومألا نوكت دقو : لاق
 نوهتسشي فوخلاو هللاب ملعلا لهآو 0 ةصخرلا اهيف ىرخآو س اهيف

 دق رومأ نوكت هنأ ريغ ، اهنم سبتلا ام نوهركيو ث رومألا نم افص ام
 . اهيلع اهلهأ متشي الو ، مارح اهنإ لاقب الو ، هركت

 اهيلول سيلو ؤ اهيلو نذإب الإ حكنت نأ ةأرملل حلصي ال : لاقو
 ٠ ةنسلا اذكه اهاضرب الإ اهجوزي نأ

( رباج مامالا - ٩ م )



١٣٠ 

 ةيراجلا نع لئس هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو : لاق
 ؟ تكستو ىحتست اهنإ : ليقف « معن » : لاق ؟ رمأتستأ اهيلو اهحكنأ اذإ

 ٠ « اهنذإ وه »: لاق

 لخد نإف ى زئاجب سيلف اهلهآ نذإ ريغب تجوزت ةآرما اميآ : لاتو

 ٠ اهل ىلو ال نم ىلو ناطلسلاف اهلهآ رجاسثن نإو ع اهلثم رهم اهلف اهب

 رمع امهنيب قرفف اهيلو نذإ ريغب تجوزت ةارمأ نأ انغلبو : لاق

 ٠ هنع هللا ىضر ٠ باطخلا نبا

 ؟ اهجوزي نآ ىبأف اهدلاو ىلإ لجر اهبطخ ةأرما نع هتلأسو
 الجر اهرمأ ىلوتلف ةيضار ىهو اهجوزي نأ اهدلاو ىبأ نإ : لاق

 ٠ تبحأ نم اهجوزيف نيملسملا نم

 ؟ كلذ دعي تيضر مث 5 ةهراك ىهو اهيلو اهحكنأ ةآرما نع هتلآسو

 نكت مل نإو س سأب الف اهيلع هلوخد لبق تيضر تناك نإ : لاق
 ٠ لحت الف اهئطو ىتح تيضر

 ؟ اهرمآ ىلبي امهيأ خآو نبا اهلو تبطخ ةرما نع هتلأسو

٠+ هي تضرو تءاش امهأ : لاق



_ ١٣١ _ 

 ىلولا نذإب حاكنلا
 اوماقف س اهحكني مهيأ اهؤايلوأ عزانتف تبطخ ةأرما نع هتلأسو

 ؟ اهتحكنأ كلذ اهمأ تأر املف اهوكرتو

 ٠ اهئايلوأ اضرب الإ زوجي ال : لاق

 ؟ حكنت نآ تدارآف اهل ىلوال ضرأب ةأرما نع هتلأسو

 ناك ناو ث هنذإب الإ حكنت الف ى رادلا بيرق اهيلو ناك نإ : لاق
 وأ نيملسملا نم الجر اهرمآ ىلوتف هرمآتست نأ ردقت ملو رادلا ديعب

 . تيضرو تبحأ نم اهجوزيف اهيف ىه ىتلا ةيرقلا كلت مامإ

 ؟ ةيدابلاب رخآ الجر اهمع اهجوزو ث الجر تكلم ةأرما نع هتلأسو
 امأو ى هحاكن زوجي الف ىلولا نذإ ريغب اهجوزت ىذلا امأ : لاق

 ٠ اهرمأتسيب نأ هبلع هنأل هيف رايخلا اهلف اهمع اهجوز ىذلا

 ٠ ثثتمصخف كاذ اهغليق اهيلو ىلإ تبطخ ةأرما نع هتلأسو

 ةأرملا نإ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلب : لبق
 زئاج اهحاكنو اهاضر كلذف تتمصف اركب تناك نإف اهسفن ف رمأتست
 ٠ ك لذب ملكت ىضرت وأ ركنت نأ اهيلعف ابيث تناك نإو

 نه ورواسش : ءاسنلا ءايلوأل لاق هنأ باطخلا ني رمع نع انغليو : لاق

 ٠ ؤفكلا نع نهورصقت الو نهسفنآ ى

 ؟ اهيلو نذإب لجرل اهسفن بهت ةأرما نع هتلأسو
٠ ملس و هيلع هلل ١ ىلص ىبنلل الإ كا ذ لحي ال و | رهمم ال ا لحب ال : ل اتت



. ١٣٢١ _ 

 باب
 راغصلا حاكن

 ىبصلا حاكن نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو : لاق
 ٠ القعي ىتح ةيبصلا و

 ؟ كلذ تطخسو تنقع مث ةريغص ىهو هتنبا جوزي لجرلا تيأرأ : تاق

 ٠ اهحاكن زوجي ال : لاق

 ؟ ريغص وهو هنبا جوز لجرل : تلق

 نو ى كلذ زجم مل هنبا طخس ناف ئ قادصلا هدلاو ىلع : لاق

 . قادصلا دلولا ىلع ناك نبالا ىخر

 هدلاول زوجي لهو ‘ قادصلا هنبا نم اوذخأي نأ مهعنميأ : تلق
 ؟ هدلو لام ذخأ

 اذا : بالل لاقي نكلو ء ائيسش نبالا نم اوذخآي نأ ىرأ ال : لاق

 ٠ انيلا هملس مث تنأ هذخ نكلو هذخأن ال س ىنبا لام اوذخ لاق

 ؟ اهديرآ ال : لاق ربك املف ث ريغص وهو هنبا جوز لجر نع هتلأسو

 ٠ ملحلا اوكردأ اذإ اوضري نأ الإ ائيش راغصلا حاكن ىرأ ال : لاق

 حكنت الو \ وه ام ملعيو لقعي ىتح ىبصلا حكني ال : لاقو
 ٠ ىه ام ملعت و لقتعت ىتح ةيبصل آ

؟ مدلا اهب ماد اذا سفانلا نع هتلأسو



_ ١٨٣٣ _ 

 ةنالث ثكمت مث ث اموي نوثالثو ةثالث ابصلا ف اهلجأ ىصقآ : لاق

 6 رصعل ١ و رهظل ١ ىتالصل رهطتو 6 حبصل ١ ةالصل رهطتو 6٨ هدعبي مايا

 . اعيمج امهيلصتو ةمتعلاو برغملا ىتالصل رهطتو ، اعيمج امهيلصتو

 ؟ كلذ هنبا هركف ، لاملاب لبقتف ةأرما هنبا ىلع كلم لجر نع هتلأسو

 ٠ قالطلا نبالا ىلعو ، رهملا فصن هدلاو ىلع : لاق

 مث ، مالغلا غليب نأ لبق هتنبا هحكناف اميتي ىلو لجر نع هتلأسو
 ؟ اهجوز ىتلا هجوزلا هثرت له مالغلا فون

 ٠ غلبي ىتح هحاكن زوجي الف ثراولا ركنأ نإ : لاق

 ؟ ميتيلا ىلو ملس نإ تيآرآ : تلق

 . مهقوقح مهل لبقتي نأ الإ ال : لاق

 سيل : هدلاو هل لاقو س قدصآو اريغص هنبا حكنأ لجر نع هتلآسو

 ؟ تذخآ ام لثم نورخآلا ىدلو فقوتسي ىتح ىلام نم كل

 ٠ هدلاو لاق ام ىلع كلذ : لاق

 ؟ مهيخأل اومسقو هونب مسقو بألا تام نإ تيأرأ : تلق
 ٠ سأب الف اوضر اذإ : لاق

 ؟ تهرك تغلب املف س ةريغص ىهو هتنبا حكنأ لجر نع هتلأسو

 ىهو راكنإلا لبق اهب لخد اهجوز نوكي نأ الإ حلصي ال : لات
 ؟ لحي الف تيضر مث ةريغص ىهو اهب لخد ناك نإو ث ةريبك

 ىلو نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو : لاق

٠ « اهاضر وهف تتكس نإ و ء اهاضرد الا اهجوزب الف هميتي



- ١٣٤ 

 هللا ىلص ىبنلا ىلا تتأف الجر هتنبا حكنأ الجر نأ انغلبو : لاق

 : لاتقو اهجوز نم اهعزتناف 6 هه راك ىهو ثحكنأ اهنأ ثتكسشئف ملسو هيلع

 ٠ هريغ كلذ دعب تحكنف « نه وه ركت ال »

 اولمحت ال » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو : لاق

 اهوبأ ىوهو الجر تيوه ةيراج ىأ » : لاقو « نهركي ام ىلع ءاسنلا

 ٠ )» اها وهب اهتقحيلف 6 هريغ

 ؟ ةهراك ىهو هتبا جوز لجر نع هتلأسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرما تءاج هنأ ىوري : لاق
 ىلص ىبنلا اهل لاقف ٠ ةهراك ىهو اهجوز اهابآ نإ : تلاقف ء ملسو

 حلاص لجر ىلع تردق نإ كيبأل تلتق له كدسشانآ » : ملسو هيلع هللا

 ٠ « هينحكناف

 ٠ » حاكنلا بجو دق » : لال ٠ معن : تلاق

 اهل طرتستاو بئاغ وهو هنبا نع كلثم لجر نع ديز نب ربج لآسو
 ؟ اهديرأ ال : لاق هنبا ءاج املف اهقادح

 الف هنذإب هنبال اهجوز نوكب نأ الإ اهجوزت بألا ءاش نإ : لاق

٠ ىلل لحت



. ١٣٥ 

 باب

 ةلحنلاب حاكنلا

 ؛ اذكو اذك ىنلحني نمل الإ ىتنبا حكنأ ال : لاق لجر نع لئسو

 . كلذب هتنبا ىضرت نأ الإ حاكنلا

 كيلع ىل : لاقو اهقادص اهل ىمسو هتنبا جوز لجر نع لئسو
 ىذلاب اهربخآ هتآرما ىلع لجرلا لخد املف س قادصلا ىوس ةوسك

 ؟ هنم ةوسكلاب قحأ انأ : تلاق هنم اهدلاو ذخأ

 . اهدلاو نم دهملاب قحأ ةيراجلا : رباج لاق

 هسفنل هكسمو هل قا دصلا نأ طرش ىلع هتنبا جوز لجر نع لئسو

 ؟ اطرش مسي ملو

 جتحي مل نإو ى جاتحا نإ بحآ ام كلذ نم عنصي دلولا : لاق

 ٠ كلذ س انلا عنص دقف كسمأ نا و ؤ لضفأ وهف كاذ نع فعيلف

 ؟ مع وأ مع نبا وآ خآ كلذ عنص نا تيآ رآ ٠ ثلت

 ناك نإو ٠ كلذب ةأرملا سفن بيطت نأ الإ س كلذ مهل سيل : لاق
. اهجرف هب لحتسا ام اهدلاو اهنع كسمي نأ بحأ امف اهراك جوزلا



١٧٣٦ 

 باب

 ةضيرفلاب ح اكنل ١ ١

 ‘ اذكو اذك ىلع انيضا رت انأ دهشأو ةأرما ج وزت لجر نع لئسو

 ؟ اذكو اذكب ىتنبا نأ اهوبأ ىعدا مث ؤ هتآرماب لجرلا لخد مث

 مل ةأرملا تلاق نإف ، ريثك وأ ليلق نم جوزلا لاق ام لوقلا : لاق

 هيلع ةنيبلاف اهجوز هبرقأ امو ، اهيلع ةنيبلاف اريثك الو اليلق ىنطعب
 ٠ ء ى رم دق هنأ

 هلجاع رهملا كلذ ىلع اودهشأو 6 موق ىلا ج وزت لجر اميأ : لاقو

 سيلف لجاعلا اهفوب مل كلذ دعي تعداف تا لجرلا لخد مث ؤ هلجآو

 اهتيفوأ ىتح ىنولخدي مل : لاق نإ لاق اميف لجرلا قدصيو ، كلذ اهل

 اهب ,ظدي مل ام امأف . اذكو اذك هبلع ىقب دق هنأ اهيلع ةنيبلا
 ٠ اذكو اذك نم ءىرب هنأ هيلع ةنييلاف

 لاق قادصلا اهيلا تبلط املف الجر هتنبا جوز لجر نع لئسو
 ىلع لخدو ىنئطو دقل هللاو : ةآرملا تلاقف ٠ اهتجورزت ام هثلاو : لجرلا

 ؟ اهتيرق ام هللاو : لجرلا لاقو ٠ ارارم

 هبلع اهل سيلو ء ةيرفلا دحو ىنزلا .دح : نيدح ةآرملا دلجت : لاق

 ٠ ةنيبب الل رهم

 > الخنو الام هنومسي رهمي ء ءاسنلا نوحكني مهنأ ث ركذ ام امآ و

 نع الخنو ث اهنوملعت مهارد متض خرف اذإف مولعم كلذ نمث نأ متمعزو

٠ كلمأ طرشلاف مكنم ضا رت



_ ١٣٧ _ 

 اهل نإف ث امولعم ائيسث اهب اومست ملو مه ارد متيمس اذا امآو

 ةضيرفلاو حاكنلا دعب رمآ مهل سيلف اهلهأ ىضر نإف ، ىه ىضرت نآ الإ
 ٠ اهنذاي الإ

 اومس ام وأ مهرد فلأب كجوزتأ : ةارملل لوقي لجرلا نع لئسو
 ؟ ءىشلا ملعت الو ىلخنو ىضرأ ق ىه كلذ دنع لوقيو ى كلذ نم

 عيب ىلع هركت الف كلذ نم ملعت مل امو ، اهاضر اهل : لاق
 ٠ مه ١ رد اهلو

 هل لخن نم اهيطعي نآ اهل طرشو ةآرما جوزت لجر نع لئسو
 اهقح تسمتلا اهنإ مث أ هللا ءاش ام ةأ رم ا تتكسف اهقت ادص ق اهنيعب

 . ككلهو تام دق لخنلا تدجوف اهل طرتشا ىذلا لخنلا ىف

 . اهبطعي لدع ةميقب اهلخن وحن لخن اهل : لاق

 ؟ الخن اهقادص ناك ناف : تلق

 ٠ اهلام كل تفصو دقف الاو 6 لخن اهل دجو نا : لانق

 ىطعي له ء اميظع اقادص اهل ىمسو ةآرما جوزت لجر نع لئسو
 ؟ مولعم ءىش ىلإ كاذ درب وآ اهل ىمس ام اهل

 ٠ اهل وهف اهل ىمس ام لي : لاق

 هب تقدصتو اهقادص اهل ىمسو ةآ رما جوزت لجر نع لئسو

 ؟ ائيش اهطعي ملو اهب لخدف هيلع

٠ هبلع هم تقدصتو اهاطعأ دق : ل انن



_ ١٣٨ 

 فصنو 6 ىلام فصن كنتدصآ اهل لانو لجر اهبيطخ ةآرما نع لئسو

 ؟ مولعم ءىش ىلإ كلذ درب لهف بسكأ ام

 . زئاج وهو هب سأب الخ هحاكن دنع امولعم ائيس مدنت نإ : لات
 ؟ هتعاس اذإ هلجعت نأ ةآرملل له س رهملا نع لئسو

 وأ اهنع تومي وآ اهيلع جوزتي نآ الإ الف ارسعم ناك نإ : لاق
 ٠ هذخأت نأ اهلف ًارسوم ن اك نإ و اهتلطب

 ؟ نيبوث وأ بوثب ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ زئاج وهو هب سأب الف رانيد ىلع ديزي اهنمث ناك نإ : لاق

 ؟ جوزلا اهب ذخؤيأ سورعلا ةميلو نع لئسو

. اوطرتسثا ام مهلف كلذ اوطرتسشا اونوكي نآ الإ ال : لاق



 م ١٣٨

 بابب

 ام اهنم هل لحبأ ا رهم اهل مسي ملو ة رم ١ كلم لجر نع لئسو

 ؟ جوزلل لحي

 رهمك هيلع اهرهمف اهل ضرفي نأ ليت اهسم ن ناو 4 معن : : لاق

 اوضارت ام وهف اهسمي ن نأ ليق اهل ضرف نإف 0 اهتاوخأ ىدحا وآ اهمأ

 ٠ رهملا نم هيلع

 اثيسث لجعي ملو اهب لخدي نآ دارأف ةآرما كلم لجر نع لئسو

 ٠ كلذب ساب الف قادصلا ضرف اذإ : لاق

 تئش ام : لجرلا لاقف رهملا هلأسف الجر هتنبا جوز لجر نع لئسو
 ؟ رهملا نم اهل امف اهضري مل اهب لخد املف كمكح

 ح مسي مل اذإ اهئاسن لثم رهملا نم اهلف اهب لخد اذإ : راتخم لاق

 ضقتنا اهم لخديب مل ن ناو ك رهملا اهلف 77 لخد اذا : بجاح لاقو

 . هيلع اوضارتو اومس ام وهف اثيسث اومس نإف ع حاكنلا

 كمكح تئش ام : لاقف رهملا هلآسف الجر هتنبا جوز لجر نع لئسو

 ؟ كلذب ةآرملا تيضرف

 اهل ضرف ناك نإو ص اهئاسن قادص اهلف اهيلع عقو نإ : لاق

 . همكح ل كلذ نأل هريغ اهل سيلو س اهل ضرف ام اهلف ائيش

؟ تتامف ارهم اهل مسي ملو ؤ ةأرما كلم لجر نع لئسو



١٤٠ 

 3 رهم هبلع اهلهأل سيلو اهثرو ث رهم اهل مسي ملو ث تتام نإ : لاق
 ىلع علطا وأ اهيلع عقو ناك نإو ث هيلع اهل رهم الو هتثرو تام نإو

 . اهتاوخآ وآ اهمأ رهم وحن نم اهرهم هيلع بجو هنيعب وآ هديب اهجرف

 سيلو ؤ كلذ ىلع دمسسشثأو ، لجرل اهسفن تبهو ةأرما نع لئسو
 ؟ ىلو اهل

 ىضرت نأ الإ اهثاسن رهم اهلف آرهم اهل مسي ملو اهب لخد نإ : لاق
 . كلذ نودب

 ؟ لجرل اهسفن تبهو ةأرما نع لئسو

 هللاا ىلص ىبنلل الا كلذ لحب ال ه ؤ ةنييو ق ١ دصي ال ا لحت ال : ل انت

٠ ملسو هيلع



- ١٤١ 

 باب

 طرشلاب حاكنلا

 اذك ىلا رهملاب ءاج نإ هيلع تطرشو الجر تجوز ةأرما نع لئسو
 ٠ اهيلع هل لبيس الف هب تأي مل ناو ، هتأ رم ١ ىهف ١ ذكو

 ىلا هب تأي مل وأ رهملاب ءاج هتآرما ىهف اهب لخدو اهحكنأ نإ : لاق

 مل نإ اولاق اوناك نإو ث هلبق ناك طرش لك حاكنلا مدهيو ث لجألا كلذ
 ٠ قلاط ىهف اذكو اذك ىلا قادصلاب انتأت

 قادصلا فصن اهلو س هنم تناب د قف اوطرتشا امك لعفي مل نإف

 بجا و اهقادصف اهب لخد ناك نإو ، اهيلع ةدع الو اهب لخدي مل نإ
 ٠ ةدعلا اهيلعو هيلع

 اهامس ةيرق تيدعت انأ نإ اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 ؟ قلاط فثنأف

 ٠ لاقم امك وه : لاق

 هلجآ رهملا ىلع اودهسشأف موق ىلا ةأرما جوزت لجر نع لئسو
 نإو س كتآرما ىهف اذكو اذك ىلا لاملاب تئج نإ : اهلهأ هل لاقو ، هلجاعو

 ؟ حاكن كل سيلف هب تأت مل

 0 اوطرتسشا امك وهف حاكنلا ةدقع دنع كلذ اوطرتسشا ناك نإ : لاق

 . ءىشب سيلف حاكنلا لبق كلذ ناك نإو

 ىلا كل ام كيلا قسأ مل نإ اهل طرشو ةأرما جوزت لجر نع لئسو
؟ قلاط تناف رهشأ ةثالث



_ ١٤٢ 

 ةأرماب هل تسيلف لجألا كلذ ىلا اهلام اهيلا قسي مل نإ : لاق .

 ريغ ام ىتمف اهديب اهترض رمأ لعجو ةأرما جوزت لجر نع لئسو
 جوزلا لخد املف س تبحأ ام كلذ ىف ىضقت اهديب اهرمأف . اهجوز كلذ

 ىرمأ تلعج دق : تلاقف ث اهيلع هركف ىلوألا قالط هتلأس هتأرماب
 ؟ اثالث ىسفن تقلط انأف تريغ نإ ىديم

 ايل ثدحي نأ الإ ءىش رمألا نم اهل سيب كلذ اهل زوجي ال : لاخ
 ٠ اهكلمي ملو كلذ اهل لعج امنإ هنأل اهكلم ام دعب كلذ

 ىنتجرخأ نإ طرش ىلع كحكنأ : هل تلاقف ةرما بطخ لجر نع لئسو

 ؟ ىقادص نم وهو ىديب ىرمآف ىتيب نم

 ٠ اهطرش اهل : لات

 : اهل لاق ث رهملا ىف هيلع تطرتسشاف ةآرما بطخ لجر نع لئسو
 كنأ ىلع ريناند ةرشعب كجورزتأ انأ : هل تلاقف ، كلذ ىلع ردقأ ال
 انامز اهعم ثكم مث اهحكنف ، معن : اهل لاق ه ىرستت الو ىلع جوزتت ال

 ؟ ىرست وأ اهيلع جوزتف

 . اهئاسن رهم هيلع اهلف ىرست وآ اهيلع جوزت نإ : لاق

 تجوزت نإ كالملا دنع اهلهأل لعجو ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 ؟ قلاط ىهف تيرست وآ اهيلع

 ٠ كلملاو حاكنلا دعب الإ قالط ال : لاق

 اهقادص نم وهف حاكنلا دنع اهجوز ىلع ةآرملا هتطرتشا ام : لاقو

 .الالح اهطرش ناك اذا

 قلطي نآ هقاثيمو هللا دهع اهل لعجو ةآرما ج وزت لجر نع لئسو

؟ لعفي ملو اهجوزتف هتيرس قرافب وأ هتأرما



_ ١٤٣ _ 

 نهو هللا باتك قبس دقف ىبأ نإو ، لعف هللا دهعب فوي نأ بحأ نإ
 ٠ اعيمج هؤاسىىن

 امهنيب ثاريم الف هبحاص لبق تام امهيأ طرشب حاكنلا نع لئسو
 ؟ قادص الو

٠ لحي الو روجم الام اذه : لاقف



١٤٤ 

 باب

 حاكنلا ىف طورشلا

 نوكي الو اهعماجي ال نأ اهيلع طرتشاو ةأرما جوزت لجر نع لئسو
 ؟ كلذب تيضرف نيموي وآ ةعمج لك ىف اموي الإ اهدنع

 وه نا كلذب سأب الف كلذ دعب اهيلع رثآ وه نإف هطرش هل : لاق
 . اهيلع قفنأ

 ؟ راهنب الإ اهيتأي الآ اهيلع طرشو ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ هوركم طرش اذه : لاق

 ىتأيو رهشأ ةتسل اهيتأي نأ ةأرما ىلع طرتشا نم تيأرأ : تلق

 ٠ هوركم اضيأ اذه : لاق

 ؟ حاكنلا ةدقع دنع اذه ناك نإ تيآرأ : تلق

 ٠ هيف طرشلا اذه نوكي نأ هركأ ىنإ : لات

 ةآرما هلو كيف مثآ نآ هركأ ىنإ : هتآرمال لوقي لجر نع لئسو

 ناف 0 لدعلا ىلع ردقأ الو ليملا فاخأ ىنإ : اهل لاقو ٠ ىراوجو ىرخآ

 ىلع ناك ام ى دخف ثه رك نإ و . ىميقآف اذه ىلع ىميقت نآ تببحأ

 ىف اهل نوكي ال نأ ىلعو ى اذه ىلع ةماقإلا تبحاف ىبهذاف ءىش نم

 ؟ مايألا ىف موب الإ عامجلا

. سأب الف كلذب تيضر نإ : لاق



 ءاسنلا نيب ةمسقلا ىف

 ؟ ىه فيك ءاسنلا نيب ةمسقلا نع لئسو

 لبق نم فيحلا نكلو ، مايألاو ىلايللا لبق نم سيل فيحلا : لاق
 لك اوليمي الو ، ليملا ضعب كلذ ىف اوليمي نأ لاجرللو ث ةقفنلاو عامجلا

 نأ تمعزف باطخلا نب رمع ىلا اهجوز تمصاخ ةآرما نأ انغلبو ث ليملا
 لايل عبرأ لك ىف رمع اهل ضرفف ث راهنلا موصيو ليللا موقي اهجوز
 . اموي مايأ ةعبرأ لك فو ةليل

 ؟ ءاسن هلو اييث وأ اركب ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠لدعلاب نهنيب مسقي مث ى نيتليل بيثللو ى لايل ثالث ركبلل لعجي : لاق

 . نهيف اهترض اهمساقت ال ابجاو اقح لايل ثالث سورعلل : لانو

 رذعي له ىرخآ ضرأب ىرخآ ةأرما هلو ةآرما جوزتن لجر نع لئسو

 ؟ امهنيب مسقي ال نآ ىلع

 نسحأو اهيلع قفنأ نإ روذعم هنإف اهنع رصحي نأ الإ ال : لاق
 ٠ ةءاسإلا لهأل رذع الو

 نم كلذ هبسن ام وآ ءاروع اهدجوو ، ةآرما جوزتن لجر نع لئسو

 ؟ كلذب ملعب ملو بويعلا

 وأ صربلا وأ ماذجلا وآ نونجلا نم الإ كلذ در هل زوجي ال : لاق
 اهب لخدي مل نإو ث الماك اهقادص اهلف اهب لخد ناك نإف ، لفعلا
. رايخلاب وهف



_ ١٤٦ 

 ؟ ءاقتر ةأرماب رغ لجر نع لئسو

 نإف ؤس لجآ مهل برضيو اهنوواديو اهنوقتفيف اهلهأ ىلا دري : لاق
 عجرت نأ لبقت اهقلط نإو ث هتأرما ىهف ءاسنلا لثم ريصت ىتح اهوحلصأ

 ٠ رايخلاب وهف اهووادي مل نإو ، قادصلا فصن اهلف

 صلخي نأ عيطتسي ال ءاقتر اهدجوف ةآرما جوزتن لجر نع لئسو
 ءاقترلا نكلو لعفت ال : اهلهأ لاقف ٠ هلام هلا درتو اهقالط دارأف ث اهيلا

 ؟ لجرلا كلذ هركف آربتو قسنت

 ٠ لجأ مهل لجؤيو اهلهأ ىلا ةآرملا عفرت نكلو أ كلذ هل سيل : لان

 اهسمي نأ لبق اهقلط نإو % هنآرما ىهف ءاسنلا لثم ثنت اكو امح وربأ نإف

 ، اهجرف سم هركذ نآ معزت امإو س اهل ضرف ام فصن اهلف اهئرب دعب
 ىلع رهملا اهل بجي ىتلا ةلزنمب تسيل اهنأو ث اهيلا صلخي ال هسم نإف
 ٠ وحنل ا كلذ

 ملو هوحكنأف نينع هنأ مهربخأو موق ىلا بطخ لجر نع لئسو
 ؟ هريغ الو هل قادص الو لام هل دجوب

 ىتح هبلع تردق ام ذخأت ميرغلا ةلزنمب وهو هتآرما ىه : لاق

 . هكرتت وأ اهقح فوتسسب

 وه اذاف اهجوزتف ىنغ هنآ اهربخأو ةأرما بطخ لجر نع لئسو
 ؟ مدعم

 ىلع ىهف هب تأي مل نإو ، اهل ىمس امب ىتأي لجأ هل برضي : لاق
 ٠ ليبس اهيلع هل نكي مل تءاش نإو ث هتجوزت تعءاسث نإو س اهرمأ سأر

 مهنإ مث ء هوجوزف ىبرع هنأ مهربخأو ةآرما بطخ لجر نع لئسو

؟ هنم نوفنأي موقلا و نيرخآ موق ىلوم وه اذاف س هنع اولآس



_ ١٤٧ 

 ىبرع' هنأ معزو مهرغ نإو زئاج هحاكن : لاق .

 ملف الام حاكنلا ةدقع دنع اهل ىمسو ةآ رما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ اهل ىمس ام هل دجوب

 لتم معلا و % كلذ لئم مألاو % هلام ف وهف اه ويآ اهل ىمس نإ : لان

 لام نم ذخأب دلاولا نآ عم اهلام كرنت نأ الإ % كلذ لثم خألاو ٧ كلذ

 انلا ومأ ف اولوقي ملو اذكو اذك اهل اولان اوناك ناف .٠ ءاش ام هدلو

 . ءىشب كلذ سيلف

 هنم تدلوف اهجوزتف ، ةرح اهنأ هوربخأف ةديلوب رغ لجر نع لئسو
 ؟ كلذ دعي اهبابرأ ءاج من ادال وأ

 لك نس ملنحيو ث اهب رغ ىذلا ىلع نوموقي رارحأ اهدالوأ : لات
 نمتو 6 مداخلا اه ديس ذخأيو 6 اهجوز ٥ ذخأب اه اطعأ ريثك وأ ليلق

 ةرح اهنأ ىري وهو اهجوزت لجرلا ناك نإ هورغو هوحكنآ نيذلا نم دالوألا

 دبعتسي نأ حلصي الف ةمآ وأ ديع ة رغي ٥ دلو ى دفي هناف 6 كلذب ٥ وريبخأ

 ٠ رحلا دلو

 هنع تلأس مث ٨ رح هنآ اه ربخأ ةرح ةأرما رغ ديع نع لئسو

 تءاش نإو ،\ اهل قح الو تقلطنا تءاش نا رايخلا اهل : لاق

 ٠ ه : ٠ .. ك

 هديب اودجوف هوجوزف رح هنأ مهربخأف موق ىلا ىتآ دبع نع لئسو
 ؟ هديس مدق مث ء هدينسسل اميظع الام

 ةأرملا بهذتو ةأرملا ديب هلام نم كردأ امو همالغ ذخأي : لاق
٠ اهل قح الو



١٤٨ 

 اهليلحت ذو ةقلحملا حاكن

 ىذلا ىف لاق هنأ ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا نع انغلبو : رباج لاق
 ٠ « هل للحملاو للحملا هللا نعل » : هل اهللحي نم اهيلا سدي مث هتأرما قلطي

 ؟ لوألا اهبحاصل اهللحيل لجر اهجوزت مث هتأرما قلط لجر نع لئسو

 . هل لحت مل ةأرملاو بطاخلاو جوزلا ةثالثلا دحأ ملع نإ : لاق

 ؟ رعشي ملو هسدي مل ناك نإ تيآرآ : تلق

 ٠ حلصي ال كلذ : لاق

 ملو اهرنابو اهب لخدف رخآ اهجوزتف هتآرما قلط لجر نع لئسو
 ؟ لوألا ىلا عجرت نأ تدا رأف اهقلطف اهعماج

 قوذت ىتح هيلا مجرت ال » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لاق
 . )» هربغ جدز ةلسسع نم

 ؟ هل اهلحيل رخآ اهجوزتف هتأرما قلط لجر نع لئسو
 ٠ لحت الف ةآرملا تملع تناك نإ : لاق

 اهجوزتو ث اهقلط ىذلا اهجوز الو ةآرملا ملعت مل نإ تيأرأ : تلق
 ؟ اهقلطو رخآلا

 . اهعجارتي نأ امهيلع سأب ال : لاق

 اهتجوزت امنإ رخآال اهجوزت ىذلا اهجوز لاق نإ تيأرأ : تلق

 ٠ كل اهلحأل

٠ هحاكن زاجو هقدصي مل ءاش نإ : لاق



 _ _ ١٤٩

 باب

 ةدعلا ف حاكنلا

 نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو ) : ىلاعت هللا لوق نع لئسو
 ؟ ) ميحر روفغ هللا نآ اوملعاو ) : هلوق ىلا ( ءاسنلا ةبطخ

 أ ةينالعلاو رسلا ق ةآرملا ملكي نآ حانج لجرلا ىلع سيل : لاق

 ةدقع اومزعت الو س نيسلا لونت وه عضخلاو س لوقلا نم عضخل لا لوقي الو

 ٠ ةدعلا ىضقنت ىتح حاكنلا

 ؟ كسفن ىنيجوز لوقيآ : لوقي فيك ةبطخلاب ضرعملا نع لئسو

 ةحلاص ةآرما حاكن ديرآ ىنإ لجرلا لوقي نكلو ى اذه لوقي ال : لاق

 ٠ ناك هءاضق هللا ءاش ام تءاش نا : ةآرملا لوقتو ٠ اهملع تردق ثيح

 اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت ال نكلو ) : هباتك ىف لوقي هللا نأل

 ٠ ) افورعم الوق

 ؟ اهتدع ق تجوزت ةآرما نع لئسو

 نكي مل نإو ث ادبآ ناعمتجي الو امهنيب قرف اهب لخد ناك نإ : لاق
 ةدعلا لمكتست ىتح امهنيب قرف س ةدعلا ى اهكلم هنأ ربغ اهب لخد

 ٠ باطخلا ق اهيطخ رخآلا ءاش نا مث 6 لوألا نم

 ٠ ادبأ هبلا عجرت ال : هريغ لانتو

 ؟ اهب لخدف اهتدع ىف ةأرما جوزت لجر نع لئسو

5 ناتدعلا اهيلعو ؤ اهنم لحتسا امل اهقادص اهلو امهنيب قرفي : لاق



١٥٠ 

 اهي لخد نكي مل نإ و ؤ رخآلا نم دنعت مث 6٧ لوألا ةدع نم ىقب ام ىضقت

 . قادص هيلع اهل سيلو هحاكن لطب

 اهنندع نأ تنظو 6 اهتندع ف ةآرملا تلهو ١ ذا : فئاسلا نب مامض لانو

 ؟ تجوزتف ؤ اهتدع نم ءىش ىقب دق ىهو س تضقنا د_ة

 اهجوز نإف ، اهدتعتف تيقب ىتلا مايألاب آدبت مث ٠ امهنيب قرفي هنإف
 اهندع تضتناأ اذاف رخآلا نم دتعت اهناف نهيف ا_هعجنت ن را لوذل ا

 ٠ نولا اهب لخد

 اهتدع تضقنا املف ؤ ادعاوتو اهندع ىف لجر اهبطخ ةآرما نع لئسو

 ؟ كلذ اريهظأ

 ٠ اهجوزتي نأ لجرلا اذهل هركي : لاق

 لحي ال ارمآ انعنص انإ : لجرلا لاقو اكرتو امدن نإ تيأرأ : تلق

 ؟ اهبيطخ منت ء 7 ىنيب داعيم ال و

 ٠ كل ذ ليق العف ان اك امي اهج و زتم نأ ٥ ركب : ل انت

 ؟ ىه فيك ةدعوملاف : تلق

 ناقثاونيو س هبحاص امهنم دحاو لك ردغي ال نآ نادعاوتي : لاق

 ٠ كلذ ىلع

 تضقنا املف كل: , لع اأطوتو اهتدع ىف ةآرما بطخ لجر نع لئسو

 ؟ اهجوزتف كلذ ارهظآ ةد_هلا

 ىلا بحأو أ هنلا ةبنصعمب امه رمآ اآدي : لوقب سابع نبا ناك : لاق

٠ ادبأ ناعمتجي الو امهنيب قرغب نآ



. ١٥١ 

 باب

 دوقفملا ةجوز ى

 ؟ اهجوز تدقف ةآرما نع لئسو

 ةعبرأ دتعت مث ، اهجوز ءايلوأ اهقلطي مث س نينس عبرأ صبرتت : لاق
 ٠ ارشعو رهنأ

 ؟ اهتقفنب فيكف : تلق

 كلذ دعب ةايح هل ملع ناف س فورعملاب هلام نم قفنت نآ اهل : لاق

 ّ ثاريم ١ نم اهنصح نم تققنأآ ام ناك هتوم ىضم نإو 6 هبلع ةقفنلا تناك

 اهيلع قفني نأ بحأ ىنآ عم ث هدابع نم ءاشي نم هب هللا ىلتيب امم كلذو
 سفنأ تباط نأ ٠ انسح كل ذ ى رآ و ؤ هيلع هي تصبرت ام فورعمل اب

 ٠ كلذب ةثرولا

 ؟ دوقفملا نع لئسو

 ٠ دوقفملا كلذف رطخم قيرط ىلا هتيب نم جرخي ىذلا : لاق

 تلاط نإو س دوقفمب كلذف ارفاسم ةديعب ضرأ ىلا جرخي ىذلاو

 ٠ هقالط وآ هتوم اهغلبب وآ ىتأي ىتح ج وزتقت نأ هتأرمال سيلو ، هتييغ

 كلذف ، ال مآ لتقآ اوردي ملف دقفف لاتق ىف موق عم لجر ناك نإو
 ةايح هل تملع نإف حكنت مث ؤ نينس عبرأ هتآرما صبرتت دوقفم اضيأ

 ملعي نأ لبق تام نإو ٠ ال مآ هتأرما راتخيأ ملعي ىتح رخآلا اهلزتعا
٠ لوألا نم اهل ثاريم الف رايتخا هنم



_ ١٥٢ 

 لك هل ناك قادصلا راتخا نإف س رخآلا اهتقدصأ ىذلا قادصلا نيبو هتأرما نيب ريخي هتارما تجوزت دفو ءىجي ىذلا دوقفملا : لانو
 ناك ىذلا اهقتادص اهيفو نأ هيلعو ، لجآ و لجاع نم رخآلا اهقدصأ ءىش

 . ءىن هيلع ىقب ناك نإ هرهظ ىلع ام ةيقب هنم

 تجوزتف تدتعا مث اهجوز تدقف ةآرما نع ةديبع وبأ لئسو

 ؟ لوألا اهجوز مدق من

 . قادصلاو هتآرما نبم ريخي الو هتآرما ذخأب : لاق

 ؟ اهذخأي نأ رخآتل لحيآ س لوألا اهجوز اهقلط نإ تيآرآ : تلق

 . ادبآ هل لحت ال : لاق

 وأ دوهيب باتكلا لهأ نم سان اهجوز اهيلا ىعن ةآرما نع لئسو

 ؟ كلذ دعب اهجوز ءاج مث تجوزتو تدتعاف ىراصن

 مهتا نمو س ةالصلا لهأل قد .هب الو اهل نبع تمعن الو ال : لاق

 ىعن دحاو لجر ةداهست نم تركذ ام امآو س رغاص وهو مجر ةلزنملا كلتب

 ٠ لدع وذ الإ ليقي الف الج ر

 هعم سيلو عبسلا هلكأ وآ دحأ هعم سيلو قيرطلاب تام كلوق امأو

٠ هرمأ ىف نبقبلا مهتي ال نم ةداهش عم هدهع ناف س د_حآ



١٥٣ 

 باب

 نهتالطو 5 وسسن عبرأ حاكن

 هئاسن ىدحا قلطف ةآرما ف بغرق ةوسن عبرأ هل لجر نع لئسو

 ؟ ىوت من قلط هئاسن ىآ ملعي الو جوزت من اثالث

 مهس رخآ جوزت ىتلل لعجيف مهسأ ةعبرأ ىلع هثاريم مسقي : لاق
 ٠ مهسأ ةثالث ةوسن عبرأ نبب مسقيو

 ىف نكي ملو قلاط هتآرما : لاقو ةوسن عبرأ جوزتن لجر نع لئسو

 ؟ ىرخألا نود نهنم ءىش قالط دنسي ةين هل نهنم ءىش

 ةدحاو ةلزنمب ثاريملاو قالطلا ق نه : لوقب سابع نبا ناك : لاتق

 ائيسش وني ملو قلاط هتآرما : لات ناف ث اهنيعب نهنم ةدحاو دصقي ملام

 . قالطلا دعب رايخلا هل سيلو ث اعيمج تاقلطم هؤاسنف نهنم

 مل نإ قلاط ىئاسن ىدحإ : لاقف ةوسن عبرأ جوزت لجر نع لئسو

 ؟ ثنخف اذكو اذك لعفأ

 هنم نجرخ ملعي مل نإو س قلاط ىهف ىون نهتيآ ملع نإ : لاق

 ةثالث نثرو ةقلطملا نهتيآ نيبتي ملو فوت نإو س نهعجاري مل نإ اعيمج
 .٠ نهعب رآ نبي اهنمسىتق ١ و مهس

 ىرخأ جوزت مث \ نهادحإ قلطف ةوسن عبرآ جوزت لجر نع لئسو

 ؟ قلط ىتلا ةدع ىضقنت نآ لمق

. امهنيب قرف اهب لخد ناك نإ : لاه



١٥٤ 

 اهجوزت مث ةأرما ىف بغرف ةوسسن عبرأ جوزت لجر نع لئسو .

 ؟ ىوت مث

 اهب لخدي مل نإو س هثرت الو اهرهم اهلف اهب لخد ناك نإ : لاق
 اهثري ملو هثرت مل تتام وآ تامف ٠

 : هل ليقف ٠ قلاط هتأرما : موقل لاقف ةوسن عبرأ هل لجر نع لئسو
 ةدحاو مهنم دحاو لك قلطف 6 متثتش نهبآ : لاق ؟ تقلط كم اسن ىأ

 ؟ قالطلا نهمع ىتح

٠ اعيمج قلاوط نه : لاق



٥٥ \١ 

 باب

 ةينازلاو ىنازلا حاكن

 ٨٧ هنم كلذ رهظو حلصأو بات مث 6 ةآرمام ىنز لجر نع لئسو

 ؟ احكانتب نأ امهل ىرت له 6 اهنم كلذ رهظو تحلصأ و تبات مث تنز ةآرما وأ

 ٠ ال : ل اق

 ؟ اهيب ن زب مل هنا : تلق

 . اهب نزي مل نإو : لاق

 نأ هلآ ، كلذ دعب املسآ مت ناكرشم امهو ةآرماب ىنز لجر نع لتس۔ر

 ؟ اهجوزتي

 ٠ هب سأب الف 6 ح اكن ه رخآ و ح افس هلوأ 6 س ايع ند ١ لوقن كل ذ : ل انت

 كله © هبلع قدصب نم هنياعب ملو ىنزلاب فذقي لجر نع لئسو

 ٠ هحو رفت نأ ةملسم آ رمال حلصي

 ؟ دحلا هيلع ميقأ نم هركي امنإو ، كلذ لثم ةأرملاو معن : لات

 ؟ هجوزتت نآ اهل لحي له ث ىنزي الجر تآر ةملسم ةآرما نع لئسو

 .ال : لاق

 ؟ اهيلع مارحفآ : تلق

 ةينازلا و ةكرشم وآ ةيناز الا حكني ال ىنازلا ( : هللا لاتق كلذك : لاق

٠ ) نينمؤملا ىلع كاذ مرحو كرشم وآ ناز الإ اهحكنب ال



 ۔ ١٥٦

 ؟ اهتنبا وأ اهمأ جوزتي نآ هل لحي له س ةآرماب ىنز لجر نع لئسو

 ٠ م ١ رح كلذ : ل اق

 ديري وهو هديب اهجرف سمف ةنبا اهلو ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ هتآرما هيلع تمرح : لاق

 ؟ اهتخأب ىنزف ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ هتآرما هيلع تمرح : لاق

 ؛ هتأرما هيلع مرحتأ ث اهعماجي ملو اهرشاب نإ تيآرأ : تلق
 ٠ ملعأ هللا : لاق

 ؟ اهجوزتي نأ هل لحيأ ةثلاث تخآ اهل تناك نإ تيآرآ : تلق

 ٠ حاكنب اهب ىنز ىتلا اهتخآو ىلوألا لحت ىتح اهحاكن هل لحي ال : لاق

 ؟ ىنزي اهجوز تآر ةآرما نع لئسو

 هنإف ى هنم برهتلف ىبآ نإف س ناهو زع امب ىدفت : لاق

 ٠ اهل لحب ال

 اهنآ كلذ دعب ربخآ مث اهب لخدو لجر اهجوزت ةآرما نع لئسو
 ؟ ةيناز تناك

 . سأب الف اهيلع ميقي نأ بحآ نإ : لاق

؟ ةميهب ىتأي اهجوز تآر ةأرما نع لئسو



_ ١٥٧ 

 برهت وآ هنم ىدتفتف اهجوز اهيلع مارح : لاق .

 اهجوزتي نآ دارأف ةآرما لبق لجر نع لئسو .

 ً اهجوزتي 7 ىنبجعي الف تيحأ و ترقأ اهليتت نبح ناك : ل انت

 أب الف ذ تركنأ نإو

 ؟ كرشلا ق تنز اهنأ تمعرزف ٦ جوزت لجر نع لئسو

 ٠ اهكاسماب سأب ال : لات

 امهدحأ سمي مل ام ناحكانتي نيدودحملا ىف لوقي سابع نبا ناكو
 ٠ هبحاص

 . ادبأ اهحاكن هل لحي الف امارح ئطو ةأرما ءىطو نمو

 ؟ ىنز ىتح اهب لخدي ملو ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ اهقرافيو رهملا فصن هيلع لاق

 ؟ ىه ثن رز ني ا تيأ رآ :

 نم فرع ام ذخأب هناف اهب لخد ناك ٠ نإو س ءىش اهل سيل : لان

 ٠ اهترافيو اهقادص

 ؟ هضتفم اهدجوف اركب جوزت لجر نع لئسو

 5 هبلع مرحت الف ى لاجرلا ةلع ربغ نم اهتياصآ ةلعب تلتعا نإ : لانق

 اهل قادص الف هجرغب وأ هلجرب وآ هديب اهباصآ الجر نأ تمعز نإو

. اهكاسمإ هل لحي الو



_ ١٥٨ 

 ىلع تعقو اهنأ تمعزو ةضتفم اهدجوف اركب جوزت لجر نع لئسو
 ؟ اه ديي اهترذع تلسغ وأ ةيس{نخ د نش

 تقدص ةبير كلذ ليف هيلع علطي مل نإف كلذ نهييصي دق : لاق
 ٠ اهحاكن حلصو

 ملحلا اقهاري مل ريغص ىبص اهضتنا ةريغص ةيراج نع لئسو

 ؟ اهجوزتف لجر اهب رغف

 . اهكاسمإب سأب الف اهب لخد نإو ك اهب لخدي ملام رايخلا هل : لان

 اهرمأ تمتك مث كلذ ىلع ةنيبلا تماقأو تهركأ ةأرما نع لئسو

 ؟ كلذ دعب لجرلا ملعف لجر اهجوزت ىتح

 وهف اهب لخدي مل نإو ك اهبلا قاس ام اسهلف اذهب لخد نإ : لاق
 ٠ ها ركإل ١ هجو ىلع كلذ د م رحب ال هنأل رام امخا اب

 فعلأ تنك امنإ كلذ دعم لان من ئ ىنز هنآ اهجوز اهل ةآرما نع لئسو

 ؟ كيرضغ سامتلا ث ضح رع و

 نأ ىنزي اهجوز تنياع اذا هركي امنإ س ءىشب كلذ سيل : لاق
 . 4 دقت

 ء ى رينسب ىتح اهنع كسمي نأ هلأ ةآرما هل تيدهأ لجر نع لئسو

 ؟ايهمحر

 ةلزنمب كسفن ف ةأرما تناك نإو س اريخ الإ تاملسملاب نظت ال : لاق

 . اهجوزتت نأ ىنبجعي الف ةمهتلا

. ؟ اهمآ جرف ىآر ناك دقو ةأرما جوزت لجر نع لئسو



١٥٨٩ 

 ٥ ديب اهمأ جرف سم نإو اهب جيورتل ١ ق هيلع سأب ال : لانق

 اهجرف ىأر دق ةأرماب لجرلا جوزتي نآ هركيو ، اهقرافي نأ الإ ىنبجعي الف
 . ةريغص تناك نإو ، اهنم هرصب ألمو

 دا رأف ةييصل ١ ج رف ىبصل ا رك ذ سمف ن ايعلب اناك نبييص نع لئسو

. اهطلاخي مل ام كلذب سأب ال : لاق



_ ١٦٠ 

 ةينارصنلاو ةيدوهيلا حاكن

٠ 
 ةينارصنلاو ةيدوهيلا حاكن نع باطخلا نب رمع ىهن : لاق

. 
 نهوجوزتي الأ مويلا سانلا ربجيآ : تلق

 . اوهتني مل نإو ىلا بحأ وهف اوهتنا نإف ث نوهني نكلو ال : لاقت
 ءىشب مهل لاقي الف .

 ؟ باتكلا لهآ ءاسن حاكن نع لئسو

 ةيدوهي ىدبعلا ةنيذأ تحت تناكو س هنع باظْخلا نب رمع ىهن : لاق

 اهيلع ضرعف ، اهقلطف تبأ نإف مالسإلل اهعدا نأ رمع هيلا بتكف
 تحت اضيأ تناكو ةقودص ةأرما تناكو س تملسأف مالسإلا ةنيذأ

 نإو ، مالسإلا ىلا اهوعدي نأ رمع هبلا بتكف ةينارصن ناميلا نب ةفيذح
 : رمع هل لانف ؟ مارح اهنآ دهشتأ : لاقف ةفيذح هيلا بتكف ث اهقلطي نأ تبأ

 نينمؤملا ريمأ اي اهتهرك اذا امأ ةفيذح هل لاقف ٠ ةداهشلا رذبمل نذإ ىنإ
 . اهقلطف اهقلطآ ىنإف اهمرحت ملو

 ةبانجلا نم لستغت ال ىهو ةينارصن جوزت ملسم لجر نع لئسو

 ؟ رمخلا برشت ىهو

 ٠ هبلع اهحاكن هللا لحآ ىذلا اهنيد وهو كلذ اهل : لاق

 ةبانجلا نم لستغت نآ اهرمأف ةينارصن جوزت ملسم لجر نع لئسو

 ؟ كلاذ تمبأو ته ركف

٠ ةب انجل ١ نم لستغت ال ىهو اهعم ميقب نأ ملسملل لحب ال : ل ات



 ٠ هب سأب الف ةرحلا ةملسملا ةلزنمب ةرحلا ةيدوهيلا : لاق

 . ءاوس ةملسملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيب ةمسقلا : لاقو

 ٠ برحلا لهأ نم باتكلا لهأ ءاسن لحي ال : لاقو

 ؟ ةمألا حكني رح لجر نع لئسو

 5 ةرح ىلع ردقي ال نآ الإ ةمذلا حكني نآ رحلل لحي ال : لاق

 ٠ اهحاكن ىلع ردقب الو

 ؟ امهنيب قرفيو هيلع اهمرحي نآ اهديس دارأف ةمآ جوزت لجر نع لئسو

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 دبعلاو امهنيب قرغي نأ دارأف هتمآ همالغ جوز لجر نع لئسو
 ؟ كلذل هراك

 . مالغلا هرك نإو ءاسن ام كلذ نم عنصي امهدبس : لات

 ؟ اهقتع اهقادص لعجو هتمأ جوزت لجر نع لئسو

 . اهتادص اهل ىمسي نكلو كلذ حلصي ال : لاق

 ؟ اهقادص اهل مسي ملو اهئطو نإ : تلق

 ٠ سأب الف كلذ دعب مسيلف : لاق

 ؟ اهجوزتي نأ دارأ مث ث هل ةديلو قتعأ لجر نع لئسو

( رباج مامالا ۔ ١١ م »



 س ١٦٢

 ٠ اهجوزتي نآ لبق اهقدصي : لاق

 ؟ اهقتعي نأ لبق حاكنلا اهيلع طرست نإف : تلق

 . قادصب الإ كلذ حلصي ال : لاق

 ؟ اهجوزتي نآ دارأ مث هل ةديلو قتعآ لجر نع لئسو

 . اهتدع ىف اهحاكنب سأب الف كلذب اهفرشيل اهقتع دارأ اذا : لاق

 حكنت الو ةرحلا ةدع اهتدعو ة اهتدع ىضقنت ىتح هريغل حلصي الو

 ٠ اهاضرب الا

 ؟ اهجوزتيل اهيف بغر مث ث هللا هجول ةديلو قتعا لجر نع لئسو

 ٠ هللا هجوم اهقتعآ ناك نإ اهل دوعب ال : لاق

 ؟ اهقادص اهقتع لعجو ةيراج لجر قتعأ نإ : تلتق

 ٠ رهمب اهاضرب الإ اهحاكن زوجي ال : لاق

 ؟ كلذ لعف هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نووري مهنإ : تلت

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ام سانلل سيل : لاق

 ؟ هتاأداس نذا ريغب ةمأ وأ ةرح جوزت ديع نع لئسو

 لصو ام امآ و 6 مهل كلذف 6 اوهرك اوءاش نإو اورقأ اوءاش نأ : لاق

 ٠ هتاداس ىلا در لاملا نم ةآرملا ىلا

؟ اهعيبي نآ اهدينس داراف ، نيرخآ موق ةمأ جوزت لجر نع لئسو



_ ١٦٣ 

 هنيمي تكلم ام هركي نآ سأب ال لاقو ٠ سأب الف ءاسن نإ اهعييي : لاق
 ٠ ح اكنلا ,يلع

 ؟ ىغبلا ةمأ همالغ جوز لجر نع لئسو

 7 سأب الف ٦ نأ و 0 هحكنب الف ديعل ا ه رك نإ : لاق

 ؟ جوزتي نأ هديس هل نذآ دبع نع لئسو

 هعاب نإو ث دبعلا ىلع وهو ، ءىنن رهملا نم هديس ىلع سيل : لان
 ٠ اه ديسل لالح ةمأل ١ رهم : ل اقو ٧ هنمت ق وهف

 ؟ عب رل ١ وأ ثلثل ١ هل نأ ىلع لج ر ٥ ديلو ٥ ديع حكنأ لجر نع لئسو

 ٠ كل ذي سأب ال : ل انت

 ؟ كل ىثنأ لكو ىل ركذ دلو لك : لاق نإ تيأرأ : تلق

 ريغب ةمآ هدبع جوزب نآ لجرلل لحي ال امك كلذ لحي ال : لاق

 ؟ اهتمأ وأ اهمالغ جوزت نآ اهل حلصي له ء ةآرملا نع لئسو

. اهمالغ ىلع ةآرملا قلطتو 0 ممعن : لات



١٦٤ 

 باب

 ؟ تملسأف ىنارصن تحت تناك ةينارصن نع لئسو

 ٠ مالسإلا امهنيب قرف : لاق

 ؟ ىلصف ًآرهسث اهدعب ثبلف ىدوهي جوز اهلو تلص ةيدوهي نع لئسو

 ٠ ج و رخ ةثالث

 تلص دق اهتخأ دجوف س ةكرشم هتأرماو يلص كرسثم نع لئسو

 ؟ اهتخأ كسمي نأ هل حلصيأ كلذ دعب هتآ رم ا تلص مث ئ اه >وزتف

 ٠ ىلوألا هتأرما ةمصع تعطقنا معن : لاق

 ؟ ٣ وسىت سمخ وأ ْن اتخآ هتحتو ملسأ ىن ١ رصن نع لئس و

 ٠ ةوسن سمخلا ىدحإ وأ نيتخألا ىدحإ نع ع زغي : لانت

 حلصيأ فا دعب تلص من ء هكرشم هتأ رم ١ و ىلص كرشم نع لئسو

 ؟ اهجوزتي نأ هل

 نإو ن ادبأ هل لحت الف ىلصت نأ لبت اهباصأ نإو معن : لاق
 ٠ كلذ دعب ثملس.مأ

؟ اتملسأ و ملسأف اهتنب ١ و ةآ رم ا هتحتو ملسأ كرم نع لئسو



_ ١٦٥ 

 نهنم ةدحاو عجاري ال : لاق ٠

 ؟ دحاو لجرل اراص مث اهجوزو ةيبسم ةكرشم ةآرما نع لئسو

 6 امهنيب قرف ءاش نإو % لوألا حاكنلا ىلع امه رقأ ءاش نإ : لات

 اهمح ر افضذننتست نأ ال ا ةدع اهيلع سيل و ةالصلا ق ن اعمتجب ال و

. اهيلع ةدعلاف امهنيب قرف مث ةالصلا ف اعمتجا نإو ء ةضيحب



_ ١٦٦ 

 باب

 بثافلا حاكذ

 نيح لاقو هيلع كلمملا ىفوت مث ؤ بئاغ ىلع ةأرما كلم لجر نع لئسو
 ترعش الو هترمآ ام هللا و ةنالف ىلع كلم انالف نأ ىنغلب دف : تومل ١ هرضح

 ؟ الام كرتنو ىف وتف هب

 ىذلا لثم مرغ ولو ث رهملا هيلع كلم ىذلا لوسرلا مرغي : لاق
 ةأرما لجر ىلع لجر نكلمي الف ، الهأ كذل هتيأرل ثاريملا نم اهيبصي
 هل ام نم وهف ترهمأآ و 6 تكلم امف ٥ رمأ هنآ هيلع ده_د۔نتب ىنح بك اغ ره و

 . ءىرب هنم انآ و

 هايا و انالف نوكامت امناو 6 لوسر انأ امنإ : ةآرملا لهأل لوقيو

 . تيتأ هلاسرإو هرمأ نع : لوقيو ؤ نوحكنت
 ليبق ف ام وأ ركنأ ٥ وخأ م دخ املف هيخأ نع كلم لجر نع . لئسن و

 ؟ اضرلا هنم ملعب نأ

 7٦ ملعب مل نا و م هتئروو اهنثرو اضرلا هنم ملع نا : لان

 ٠ هاخأ اهحكنأ ىذلا ىلع اهقحو 6 ثاريم ال و ءىن هيلع اهل سيلف كلذ

 ؟ اهقلطي نمو حكنأ ىذلا لجرلا راكنا دنع قالط اهل له ة لئسو

 ٠ هل اهبطخ ىذلا ىلع اهقادص نوكيو اهكلم ىذلا اهقلط : لاق

 ام قلطأ فيك : لاقو ى اهقلطي نأ اهكلم ىذلا ىبأ نإ تيأرأ : تلق
؟ كلمآ مل



١٦٧ 

 اهقالط كلذف قلاط ىهف تبضر تنك نإ هل لاقي : لاق .

 هل لاقف : هل خآ نبا هعمو تانب ثالث هل تناك لجر نع لئسو

 نوتنأ كتنحكنأ دق : همع لانف ٠ كن انب ى د_دإ ىنحكنأ : هيخأ نب ١

 ؟ تئش نهتيأ رتخا تمدق اذا تئسس

 ىغبني الف ، هتأرما نهتيآ ىردي ال هنأل س حاكنب اذه سيل : لاق

 . اذه لثم ىلع دحأ دهشي نأ

 كل دهسنأ ىتح لاعن مث % رتخاف بهذا هل لاق نإ تبأ رآ : تلاق

 ؟ كجوزو

 ٠ اهاضرب الإ هتانى ىدحا جوزب نأ ٦ امو زئاج اذه : لاق

 ىرخألاو ى هيبرعلا ةنبا امهادحإ س ناتنبا هل تناك لجر نع لئسو

 اهجوز ىلا تبيدهآ املف ث اهحكنأف ةيبرعلا ةنبا هيلا تبطخق ث ةيمجعألا ةنبا
 ؟ ةيمجعلا هيلا تلخدأ

 لجرلا تكلم ىتلا اهتخأ نأ تملع هيلا تيدهأ ىتلا تناك نإ : لاق

 ملعت مل نإو ؤ اهل رهم الو دحلا اهيلع ميقأ اهيلع مقو ىتح تتمصف
 لجرلا رظتني مث ٠ اهنم باصآ امل اهيبآ ىلع اهرهمو اهيلع دح الف
 ٠ ىتأ امل اهوبأ بقاعيو ةيبرعلا ةنبا اهتخأب ىنيب مث اهلجأ ولخي ىتح

 ةدحاو لكب اوئطخاف امهيلا اتيدهاف نيتخآ اجوزت نيلجر نع لئسو
 ؟ هيحاص ةآرما امهنم دحاو لك ءىطوو ٨% ىرخألا جوز ىلا

 ءىطو ىتلا ةآرملا قادص امهنم دحاو لك نم ذخؤي : لاقو

 اههرك ناو 6 اهجوز ىلا ةد_حاو لك درن مت 6 امهماحرأ آربتستو الماك

 ٠ قا ١٠ .۔دلا فصن اهلف اهقلطو



١٦٨ 

 باب

 ةدعلاو حاك۔ذلا

 ؟ ىفوت مث ةضيرف اهل ضرفو ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 اهيلعو ءىش نع وفعت نآ الإ ثاريملا ىف اهمهسو اهل ضرف ام اهل : لاق

 ٠ اهجوز اهنع ىقونملا ةدع

 ؟ ىفوت مث ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 رخآ اهتدعف الماح تناك نإو رشعو رهشأ ةعبرآ اهتدع : لاق

 ٠ اهلمح عضت نأ اهلجأ ةقلطم اك تسيل و ؤ نيلجأل ا

 ؟ رهطت نأ ليق حكنت له ، اهلمح تعضو اذا لماحلا ةآرملا نع لئسو

 نيعبرأ ىلا كلذ ق اهندمو 6 رهطت ىتح اهيلع لخدي الو 6 معن : لانق

 رهطلا ىرت مولعم تقو ناكو ث تدلو دقو ةأرما نوكت نأ الإ ةليل
 ٠ نيتالصلا نيب تعمجو اهتنتو دعي تلسنغا مدلا اهب ما د ناف \ هدنع

 اهتأي ملو اهقلط وأ فوتف اهنع رفاسف ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 لودع ةنيب تماقأ اذا نيتنسلاب تضم دقف ةدعلا امأ : لاق

 امأو ، اهقالط اهل نيبتي ىتح ةقفنلا قلطملا ىلعو ث هقالط وأ هتافو ىلع
 اهنع وتملل هركيو س ثاريملا الإ اهل الو ، اهل ةقفن الف اهجوز اهنع ىفوتملا

 لحت ىتح اهتيب نم جرخت الو س لحكلاب سأب الف لحكلا الإ ةنيزلا اهجوز

 . !اهيلع حانج الف تجرخ نإو ص جوزلل

 موثلك مآ اهتخآي تقلطنا ةحلط لتق امل نينمؤملا مآ ةشئاع نع انغلبو

٠ اهتيب ىف اهدنع تدتعاف



١٦٩١ 

 باب

 عامجلا عيطتسسي ال نم حان
 ؟ اهعماجي نأ قطي ملو اهنع سبح مث ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 . عامجلا ىلع ردقي مل نإ اهليبس ىلخي مث } ةنس هل صبرتت : لان

 ؟ اهقح نم اهل ىذلاب عنصي فيكف : تلق

 ٠ هيلع بجاو : لاق

 ؟ كلذ ركني وهو اهعماجي ال هنآ تعداو ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 ابييث تناك نإو ؤ ةداهستلا ةداهش ىلا كلذ در اركب تناك نإ : لاق

 ء هظلغم نيميب هيلع ذخؤتو ، لاق اميف وه قدصيو اهيلع قدصت ال اهنإف

 ٠ هتآرما نيبو هنيب قرف فلحي مل نإو ث هتأرما ىهف فلح نإف

 ميقت نأ اهل لحت الف بذاك هنأ ملعت ةآرم ١ و قالطلاب فلح ناو

 ٠ ب .. وآ _ ى :ةه ةلف 4

 ؟ هديب اهضتفاو اهتعماجم قطي ملو اركب ةآرما جوزت لجر نع لئسو

 نكي ملو اهرهم تذخآ تهرك نإو س سأب الف تيضر نإ : لانق
٠ نيميلا هيلع بجو ركنأ نإو س كلذ لعف هنآ رقأ اذا ليبس هل



 باب

 ؟ اهجوز ىلع مرحت له تلحتساف تيبس ةآرما نع لئسو

 ٠ مرحت الف ما ركإلا هجو ىلع تيبصأ إم : لاق

 . تيدفف نامع لهآ نم تيبس ةآرما نآ انغلبو

 نم هيف وه ام ىلع هينواعف كجوز ىلا ىبهذا : خيشلا اهل لاقف
 ٠ نامعب وهو انهاه ثكلملا كل حلصي ال هناف 6 رسعلا

 ؟ ىنلبقي ال هنإ : تلاقف

 ٠ كتنلطىلف يلف كابقن مل نا : لاق

 ٠ نامع دئال و نع لئسو

 6 ردغ ىلع نبيس ىتالل ا ىسل ا نم ءىش ةعماجم ملسملل حلصيال لاق

 ء هقتعأف اهنم ائيسش تطعآ ناو ، نهنم ءىش ء ارش لحب الو انامآ اوطعأ دتو

 & مهؤارش حلصي له مهب ردغ مث انامأ اوطغأ ةنيدم لهآ نم تركذ ام امأو

 ؟ مهريغ و مهيبس طلتخا دقو

 نودلختو افص ام مكل نوكي مكنيطع ةلزنمب كلذ امنا معن : لاق

 لوح الو هبلع هللا مه رجأب نأ وجر ىناف كلذ نم نوملسملا كرت امو هبسحب
٠ ميظعل حلا ىلعلا هللاام الا ة وقت الو



١٧١ 

 هنع هللا ىضر ديز نب رباج باتك خسن مت

 هلل ديعلا هخسان دي ىلع حاكنلا ق

 ىصورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس

 ةرخآلا ىدامج نماث موي ف

 ةيوبنلا ةرجهلل ١٤٠٣ ماع

 لضفأ اه رجاهم ىلع

 ةيحت لزجآ و ةالص

 ىلوآ هبحصو هلآو

 ةيكزلا سوفنلا
 ةيضرلا بولقلا و

 هللا ىضر

 مهنع



 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 بان
 ؟ ؟

_ ١٧٢ 

 سرفلا

 عوضولا

 ةمد

 مميتلاو لسغلاو ءوضولاو ةراهطلا ى :

 ةضاحتسالاو ضيحلا لئاسم ف :

 ةالصلا قف :

 مهل محرتلاو مهيلع ةالصلاو ىتوملا زاهج ى :

 ةمينغلاو زاكرلاو ةاكزلا ى :

 فاكتعالاو مايصلا ق :

 ةرمعلاو جحلا ق :

 تارافكلاو ناميألاو رذنلا ى :

 ةبرشألاو ةمعطلا و ىحاضألاو ةاكذلا ى :

 حاكنلا ق :

 تاقفنلاو ناعللاو ملخلاو راهظلاو ءاليإلاو قالطلا ف :

 ةناضحلاو ددعلا و

 تابهلاو اياصولا ىف :

 قتعلاو ك_دلامملا ىف :

 ةهفملا

١٦ 

٢٣ 

٥٢ 

٥ 

٠ ٦ 

٦٩ 

٧٦ 

٧٩ 

٨٣ 

٨٨ 

١٠٤ 

١٠٦ 



_ ١٧٣ _ 

 15 ضرألا ءاركو عويبلا ىف : باب

 رفسو بيطلاو ةنيزلاو سابللاو ةينآلاو ستارفلا ف : باب

 ١١٦ رصبلا ضغ نم مزلي امو ةآرملا

 مالسلاو ةنامألاو قالخألاو بادآلاو ملعلا ىف : باب

 ١١٩ جالعلاو بطلاو

 حورجلاو تايدلاو رارقإلاو تاداهسلا و ماكحألا ىف : باب

 ١٢٢ ةنتفلاو دودحلاو

 ١٢٩ ديز نب رباج مامالا ىواتف نم حاكنلا باتك

 ١٣١ ىلولا نذإب حاكنلا : باد

 ١٣٢ راغصلا حاكن : باب

 ١٣٥ ةلحنلاب حاكنلا : باب

 ١٣٦ ةضيرفلاب حاكنلا : باب
 ٣٩ ةضيرف ريغب حاكنلا : باب

 ١٤١ طرشلاب حاكنلا : باب

 ١٤٤ حاكنلا ىف طورشلا : باب

 ١٤٥ ءاسسنلا نيب ةمسقلا ىف : باب

١٤٨ اهليلحتو ةقلطم ١ ح اكن : ب ام



 : باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 : باب

 كرشلا لهأ نم ةنمأتسملاو ةلبقلا لهأ حاكن :

 باب

 باب

_ ١٧٤ 

 ع و ۔ ض ومل ١

 ة دعلا ف ح اكنلا

 دوقفملا ةجوز ف :

 نهقالطو ةوسن عبرأ حاكن :

 ةينازلاو ىنازلا حاكن :

 ةينارصنلاو ةيدوميلا حاكن :

 اوملسأ اذا كرشلا لهأ حاكن :

 -. الا ح اكن :

 ةدلاو حاكنلا

١٤٩ 

١٥١ 

١٥٣ 

٥ ١ 

١٦٠ 

١٦٤ 

١٦٦ 

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠





 ١٩٨٤ ةنسل ٣٦٦٣ عادبإلا مقر

برعلا لجس عباطم
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