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 ٦ / ناممحع تنطلكس

 ول نفاقثلاو يوقلاثازتلا ةرازو

 ةلازال ١ س ح <
 تمبىل ت

 يرنللا ريه اريا بنرتح لاملا

 ناثلا

م ١٩٨٤ ھ ١٤٠٥
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 العو لج برلا ىماسأ ريسفت

 :هللا : ليوأت ق ريسفتلا لهأ فلتخا

 هلو كلذ نم لاقي س هلوب هلوو “ هلآب هلآ نم قنستم موقت لانت

 .٠ هدنع نم جرفلا راظتناو ئ هلا ةبغرلاب هسفن قلعت 3 ئ هنلا ديعلا

 نم هلأنملاو ڵ ديبعتو كسنت اذا ى هلآتب نالف : لاقي هنمو : اولا

 ٠ دابعلاب هيشم وه وآ ص هللا ةدابع هيلع ترهظ ىذلا ، دابعلا

 هلآب ىأ ص هيلا دايعلا هلآ نم ذوخأم هلالا نا : مهضعب لات

 ٠ همآ ىدث ىلا لفطلا هلآب امك هيلا

 لك ىف اهنودبعي ىتلا مانصألا ى هنع ىنغنسي ىذلا : موق لات

 65 ريحت اذا هلآم هلآ نم | ذوخآم وهو ؤ هلا لصلا ق : لاق ، ءىش

 دحأ ملعب الف س هتمظع ىق ركفتلا دنع ريحتن ى ا هل ا هلآن بولقلا نآك

 ٠ قولخملا هكردي نأ ىلا ىلاعتو لج وه فيك

 ىلا قاتشت ىآ ئ هيلا هلأن بولقلا نأل ء هللا : ىمس : مهضعب لانو

 4 فلخلا نم لدبيو : اولان ح هلام هلو : لاني ئ هركذب جهلتو % هنفرعم

 اهناف س هوجولا هذه لك ىف هللا مسا ىلع ىذلا ديدشتلا امأو
 6 ىدعنو ىنآت امك 6 لعغلا ترناوت اذا كلذ لعفت برعلاو 6 لعفلا رتاوتل

 ٠ ريركتلا ىلع ةلعف دعي ةلعف اهنأل

 هباب ىف الخد امنا س فيرعتلل ماللاو فلألا : مهضعب لاتو

 هيانك ءاهلاو ء هفاضا مال ح فيرعتلا ليق ةدرجم تناكو ح بارعالا

ةفاضا مال عمتجا اذاف ڵ بئاغ .دهاش .هللا نأل ، بئاغ ىلا اهب راشي



٦ 

 فيرعت مالو ٧ ديدشتلاب برعلا تمغدأف 0 دحاو سنج نم نيفرحيب هيتسشاف

 ىرخألا ىف نيماالا ىدحا ٠

 هنآ ىنعمف ( وه الا هلا ال هللا ه ل : ىلاعت هلوق ىرعشألا نع

 دحآ ال نآ وه الا هلا الا س وه الا لامكلا ىلع حدملا تافص قحتسي ال

 . قيرط نم ىلاعت هللا ىلا ةراستا ، وه الا لامكلل تافص قحتسي

 : ميحرلا نمحرلا

 ئ ليعفو نااعف : نينزو ىلع عقو ئ ميحرلا نمحرلا : دريل ( لاتق

 % ةمحرلا نم لاتب نآ زوجب ال نالعفو 0 ميدنو نامدن : مالكلا نم هريظن

 ٠ نمحر : هل لاقب 6 هللا الا

 : تيبلا اذهب اوجتحاو كلذ اوزوج موقلا ضعبو

 نمحر بير ال انل ثيغ تنأف ايآ نيمركألا نبا اب دجملاب تومس

 . ةمحرلا نم ناتينبم ناتفص امهو

 نم وهو ث ةمحرلا هل نم وه امنا ى ميحرلا نمحرلا : ىرعسألا نع
 ٠ ةمعنلا ةذاذل ىهو ث تاذلا تافص

 . ملعأو ميلعك س ميحرو محرأ نم ةغلابم هيف : نمحرلاو

 : برلا

 : هجوأ ىلع فرصتي برعلا مالك ىف برلا

 قلخلا نم ريثك شيعي ىذلا وهو ث ابر ىمسي مهيف ع اطملا ديسلاف

٠ ابر هتيبر لاتب ؤ هتزر نمو ث هتنج نم
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 عجرا ) : ىلاعت هللا لاق ، كلاملا _ هلعل _ كلملا وه : برلاو

 ٠ ابر ىمسي ءىشلل كلاملاف ( كبر ىلا

 لاقي الو س برآو ناكملاب نالف بر : لاقي س اضيآ تباثلا : برلاو
 اذك بر هنا : لاقي لب ث ماللاو فلألاب افرعم برلا اذه : نيقولخملا ىف

 ٠ كلملا ةفاضاب ص ةفاضالاب فرعيف س اذكو

 قلخلا ىلع ةردقلا كلملا ةنتيقحو ث كلملا هل نم كلملا : ىرعسألا نع

 اذه نأل ، اكلم لازي الو لزي مل ىلاعتو هناحبس ىرايلاف ؤ عارتخالاو

 ٠ تا ذلا تافص نم فصولا

 : دحاولاو دحألا

 ليق لزي مل رعو لج هنأل 6 دحاو هل لاني : ءامكحلا ضعب لات

 هنآ همساب ملعي مسا دحاولاف ڵ هعم ىناث ال ص لزألاب اد_حوتم قئالخلا

 . ءىش هلبق سيلو « دحا و

 ليتق وه لب 6 ءىش هلبت سيل 6 باسحلا ق ددعلا نم دحاولاو

 ٠ دد_ع لك .

 هنم صقني ملو ، ءىش هيف دزي مل هتيرجأ وآ هتدرأ فيك دحاولاو

 ملو ؤ ءىش دحاولا ىلع دزي ملف ، دحاو دحاو ىف دحاو : لوقت س ءىش .

 . ءىش هنم صقتي

 ء دحاولا عبر ث دحاولا ثلث ، دحاولا فصن : لوقن هتآزج ناو

 هنآ لد اذاو س هلبق ءىش ال هنآ لدف ڵ دحاولا نع ظفللا ريغتي ملف

 هنأ لد ءىشلا ثدحم هنآ لد اذاو ، ءىشلا ثدحم هنآ لد هلبنق ءىش ال

 ٠ هدعي ءىش ال هنآ ىلع لد ءىشلا ىنغم ناك اذاو ث ءىشلا ىنغم .

لوقن الو ئ لزألاي دحوتملا وهف ءىش هدعب الو هلبق نكي مل اذاف
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 اليلقو 6 هلاكشأب اريثك نوكبي ى ذلا وه دودعم نأل ٨ دودعم هنا ى رابلل

 ٠٠ د ١ رفن ام

 + دودممب سيلف 4 الالت ا نوكيف 6 هلاكشأ مدعتو

 نوكب د نأ ل_طيف 6 فاصوألا ى هذه نم ااخ دق هلالج لج ميدقلا و

 ّ ل يلت لنأ نوكي نأ بجول دادعألا لقأ دحاولا ناكو ، ادودعم

 ٠ كلذ نع هللا ىلاعت

 هركذ ىرجآو ئ دحاولا ىنعم باسحلا ةلانم ق انيصقتسا دتو

 ح بمج ق دومحم ( نسلأل ١ عيمجب حد دمم باسحل ١ نأ وهو ؤ اضيأ انه

 6 اهثنسنلأ نبابتو 6 اهنايدآ فااتخا ىلع نسلألا عيمج ثغفتا هي ( نايدألا

 ٠ هئنحص ق اهئاوهأ دعابتو

 ح ديحوتلا ةلدأ نم وهو ث اهيلع عمتجي ملف ، مولعلا رئاس ىف فلتخاو
 ةثالثلاو نانثالا س دارفألا فرشآو دادعألا قبسأ دحاولا ذا س همالعأو

 ء لوصألا لوأ زعو لج ىبر ناك املف ص فيلأت هنعو ، بيكرت هنم

 ثودحب داد_ءعألا ثثدحف ددعتم 4 فيعضتلا .7 ادحاو ناك

 ١ دو دعم ١ ث ٠

 لكو | دودعم هللا نود لكو عمجب ءىش وهف ك ثداح دحاو لكف

 س دوقعم هيلع هافرطو موظنم ببسحلا كلس ىف هنأل س روهتم دودعم

 ٠ ءىزجتلاو ددعتلا نم ةعنتمم ةقيقحلا مسا هتاذ ف دحاولاو

 ىمسي ال دحاولاو ، ةعمتجم داحآ اهلكو ، ةمولعم رادتأ دادعألاو

 مل املو س اهتياغ ةعستلاو دادعألا لوأ دحاولاو ى ناث ةفاضمب اددع

 تبكرت .مث ث ةيناث ةغيصب ادحاو ةرشعلا تداع اعستم اهدعب دادعألا دجي

تارشعلا نم دقع لك ذخأف ى ةعستلا ىلا داحآلا بيكرتك س نيعستلا ىلا



 قيرطلاو ّ دادعألا هراهن ىه ةعستلاف ڵ داحآلا نم هلكش نم هتيلح

 : ءابسثآ ةعستب همامتف ملاعلا ةئيه ىرابلا لعج اذهلف ى مظعألا

 ٠ كلفلا : امهلوأ

 . ءايشألا ٠٠٠ هل ىذلا ملاعلا زون ىه ىتلا سمسلا : ىناثلاو

 ٠ ءاوهلا : تلاتلاو

 .ءاملا : معبارلاو

 ٠ بونجلل ةلباقلاو قلخلا رارق ىه ىتلا ضرألا : سماخلاو

 ٠ ناسنالا وه : سداسلاو

 ٠ ربلا باود : عباسلاو

 ٠ رحبلا باود : نماثلاو

 ٠ تابنلاو راجشألا : عساتلاو

 مل اهنم دحاو صقن نا 0 ضا رعآ ةعست ءىش لك ق اضيأ دجنو

 : هلاثم مامتلاب نكي

 ىمسآ نأ رصبلا اهيلع عقو اذا عمسلا اهريخت اهلوآ ةدحا و ةحافت

 ٠ ةدحاو ةحافت

 ٠0 اهنول نع رصبلا ريخي : ةيناثلا و

 ٠ اهتحئار نع مسلا ربخب : ةثلاثلاو

٠ ةفيفخ وأ ةليقث اهنآ اهنزو نع ديلا ربخت : ةعبارلاو
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 ٠ اهمعط نع قوذلا ربخت اهنأ : ةسماخلاو

 ٠ بارتلا نم ىنف انك نأب ربخت : ةسداسلاو

 ٠ ءاملا نم ىوتسنت نأب : ةعباسلاو

 ٠ ءاوهلا نم ىنول نأب ربخت : ةنماثلاو

 ٠ رانلا نم ىمعط نآب ربخت : ةعساتلاو

 بيكرت نا : انلق دقو ث اهلك تانوكملا ىف ةدوجوم ضارعألا هذهو

 تداع مث ث ةعستلا ىلا داحآلا بيكرتل ڵ نيعستلا ىلا اهلك دوقعلا
 ةئامعستلا ىلا كلذك ناتئامو ڵ ةدحاو هئام : ليقف ةثلاث ةغيصب ةدحاو

 ةغبصب دحاو فلآ : ليق مث ؛ داحآلا نم اهتجيتن نم اهسبل تيسنكا دق

 اهنبب نيويو ى تامسلاب تركن داحآ نيتئالاو داقتعالاف ،\ ةعبار

 ةينامث ىهو 0 مامتلا منأ وه ىذلا ددعلاو رادقألا فيرعتل مالعألاب

 05 فلأ دحاو ةئامعستو تارشع ةعستو داحآ ةعست ، افرح نورشعو

 ٠ اهل ةياهن ال ام ىلا ةدودعم فولأ كلذ دعب امو

 ء ةرشعلا ىلا نينئالا ىنعآ 7 ةيلوألا دادعألا نولضفي اوناك لئاوألاو

 نيب نم اوناكو ى اذه الا قالطالا ىلع اددع نودعي اونوكي مل لم

 ٠ ةعبسلاو ةعبرألا نولضفي ةيلوألا دادعألا

 ىتلا ةينامثلا دلوت اهنآ هب ىنعأ ث دلوتيو ص دلون اهنألف ةعبرألا امآ

 نم ءىش سيلو % امهفصت امه نيذللا نينثالا نم دلونيو % اهفعض ىه

 ٠ ةعبرألا ريغ اعيمج نيينعملا عمج دادعألا

 دلوتم ريغ 0 اهسفنب ةمئاق ى اهتاذب ةدنتسم ددع اهنألف ةعبسل ا امآ

 ىه تفعوض ١ ذا الو ك اهلبق ددع فيعضت نم لصحن مل اهنأل 6 ه ةدلوم الو

٠ طقف ةرشعلا ىلا ةقيقحلا ىق دادعألا ذا \ اددع تطعأ
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 ىف ةعبسلاو ةعبرألا ىنعأ ث نيددعلا نيذه نم دحاو لكل ناك اذاف

 ٠ اهتبحاص ةلزنمي هلب اتتم فرشل ١ ق هلزنم هسفن

 . اهريغ نع ةينغلاو ث اهتاذب دادبتسالا فرش اهلف ةعبسلا امأ

 .٠ اعيمج لولعملاو ةلعلا ىتليضف ع امجتسا فرش اهلف ةعبرأل ا امآو

 ةعست داحآ ةعست نا : انلق دق : لوقآو هيف انك ام ىلا عجريو

 ىلا ةدودعم فولأ كلذ دعب امو ، فلآ دحاو تائم ةعست تارثع

 حاحصلاك دحاولا نع اهلانشأ ف روسكلا تلعجو ، اهل ةياهن الام
 . حاحصلا دادعألا نم قيقست روسكلا نم ءزج لكلف ى هنع اهئالعتسا ى

 حاحصلا امك ىرخألا رخآ مث س دحاولا رخآ روسكلا لزانم لوأف

 هيلاو 0 مئان دحاولام ددعلا لكو كلذك ڵ\ تائم مث ؤ تارشع ولعت

 دجت مل روسكلا نع فشكنا ولو ، تلطبل دادعألا نم خلسنا ول بستنم

 ء اهرادقأ ناي هنتم اهلزانمب دادعألا تناك دحاولايف تلطيف ابستنم

 نيعلا وهف ؤ هلوأ دحاولاو الا رخآ الو ، هلصأ دحاولاو الا ددع الف

 ىدؤت ىتلا ةأرملاو ىوأي هيلا ىذلا زكرملاو ، دادعألا تسجبنا اهنم ىتلا

 عجرنو س باسحلا تالاقم نم هركذ انيرجآ ام مث اهنمو ى ةردن ددع لك

 : دحألا ريسفت ىلا

 : دحالا

 نالف : تلق ول كنأ ىرت الآ ڵ دحاولا نم لمكأ مسا وه دحألاو

 ٠ هثالث وآ نانثا هل موقي نآ ىنعمل ١ ق زاج ڵ دحا و هل موقي ال

 تمربأ ةخست _ ث ريخأ دقف ؤ دحآ هل موقي ال نالاف : تلق ن ١ و

٠ امهقوف امف نانثا الو دحأو هل موقي ال هنأ
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 : ¡:السسلا

 ص صقنلاو بيعلا نم نيقولخملا قحلي امم هتمالسل ىمس مالسلا
 ٠ ىضتنا ٠ رييغتلاو لاوزلاو ، توملاو ءانفلاو

 : هريغ نمو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 قحلي امم ةمالسلاب مالسلا هسفن ىمس ئلاعت هنأ تفرع ىذلا
 : عجر ٠ لصتا ى ناصقنلاو بيعلا .نم :نيقولخملا

 .هنأل 6 امالس با وصلا ىمسو ئ برعلا دنع "دحاو ةمالسلا و مالسلاو ا

 .مالسلا هلوت ىنعمو : : ىرعىشألا نع 6 مثالاو بيعلاو ب بذكلا نم ملس دمه

 .٠ هنمو هب ةمالسل أ نا لتو ه 6 سو ذقلا , ىنعم نم بيرق ره

 :. هرغ ل اد

 تافآلاو صتئاقنلاو بياعملا نمو ىربلا سودقلا نا : ىرعسشألا نع

 . ٠ .دادنألاو دادضثلاو

 ١ نمؤمل :

 .قدي هللا نأ ىلا بهذي ث قدصملا برعلا دنع نمؤملا : بلغت لات

 ء هديعوو هدعوب هللا قدصي ىأ نمؤم اضيأ دبعلاو ث نينمؤملا هدابع
 مهاطعأ ىآ ، مهملظي نآ نم هللا ءايلؤآ نمآ ىذلا نمؤملا نوكب دتو

 هاطعأ ىأ ث انالف يمكلا ةخسن _ نيمألا نمآ لاقي ، كلذ ىلع نامألا .
. مهنمؤم هللاو مهيلغ زوجي نآ اونمآ دابعلاف ع نامألا
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 : :رهازلا باتك نمو

 جتحاو ء هباذع ٥ءايل. وأ نمآ ىذلا نملا ةغللا لهآ ضعب لاتتو

 ..: ::::" , .. - “اهجسمت .ريطلا تاذبانعلا: :نمؤملاو ]
 دنسلاو لسديغلا نيب ةكبم نانيكر. ن :

 دنع نمؤملا : :. لوقي ىيحي نب . دمح س سايعلا ابآ تعمسو : ركب وبآ لان

 ح همايقلا موب هدابع قدصي لجو رع ُ هللا نآ ىلا بهذي س قدصملا برعلا

 لجو زخ :هللا :لآبنن :ةمايقلا مبوب .ناك اذا : اولاق نيرسفملا نآ كلذو

 « ريذن الو لوسر انءاج ام انبراي : لوقتف ى لسرلا غيلبت نع ممألا

 نولآسننيف ملسو هبلع هللا ىلص دمخم ةمأن ىتذؤيف 'مهءاي انننآ نونذكنف

 ىلانعت هللا هقدضيف :نيضاملا ءأننينألا و مهيبن نوقدصيف « كلذ نع

 : لجو زع هللا لوقت كلذف ملسو هبلع هلللا ىلص ىبنلا مهقدبصيو ع كلذ دنع

 . ( اديهش ءال ؤه لع كم انئجو ديهش ةمأ لك نم انئج اذا فيكف (

 نمؤدو هللا ( نمؤي ( : ىلاعت هلا لاق امك هدابعل قدملا نيؤملاف

 هناف نمؤملا :. هلوقت ىنعمو ث نينمؤملا قدصيو .هللا :قدصي هانعم (.نينمؤملل
 قدصم هنآ هانعم .نوكيف ح قيدصتلا وه ىذلا ناميالا .نم نوكم نآ لمتحي

 ء هتاذ تافص .وهو ۔.همالك هربخو ف مهقدص نع هربخ ىلا دوعيف:، هئايبنأ

 ربخملا ونه نوكيف ء .نامألا ىلا عجري ىذلا ىنعملا نم نوكي نآ لمتحيو
 ٠ لعفلا تافص نم كلذو 4 ةبوثملا ةيوقعلا نم نينمؤملل

 5 [ : نميهملا

 ١ هانعم ذعم مهضعب ل ات نميهم ١ هيلع انميهمو ( ' هلوقتو ك ديهسثل )

.نيمألا هانعم : نورخآ لاقو ك هبلع ادهاشو ىآ ٠ :



 : رهازلا باتك ىفو

 : رعاسثلا لاق ، هقلخ ىلع مئاقلا نميهملا

 هيبن دعب سانلا ريخ نا الأ
 ركنلاو افرعلا ى هيلاتلا هنميهم

 اقدصم ( : لجو زع هلوق كلذ نمو ؤ هدعم ساانلا لع مئاقلا : هانعم

 : لاونأ ةسمخ نميهم ف ( هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل

 . نمتؤملا نميهملا : سابع نبا لاق

 ٠ ديمشلا نميمملا : ىئاسىكلا لاقو

 لجرلا نميه : لاقيو س بيقرلا نميهملا : لاقي : ةديبع وبأ لاقو
 ٠ ءىشلا ىلع اديتر ناك اذا ةنميه نميهم

 ٠ بتكلا ىلع امايقو ث ( هيلع انميهمو ) : رشعم وبأ لاقو

 . نافقلا وه امنا ، برعلا مالك ىف هل لصأ ال نانقلا : ةغللا لهأ لاتو

 ك ٥ رومأ ظفحتي ناك اذا نالف ىلع نافق نالاف : لاقي : ىعمضألا لاق

 نآ : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىورب ىذلا ثدحلا هنمو

 : لاق «إ بيع هيف ىذلا لجرلاب نيعتست كنا : هل لاق ناميلا نب ةفيذح

 ٠ هرابخأ ظفحت ىلع ىآ ع هنافق ىلع دعب نوكأ مث ث هتوقب هنيعتسأ

 . برعم ىسراف وهو : لاق ك نيمألا نافقلا : ىبارعألا نبا لاقو

 ، لجرلا رمآ عيبي ىذلا برعلا دنع نافقلا : ةديبع ويآ لاق

 انميهمو ) : ىلاعت هللا لوق ىنعم : لاقو ث هيلع هبساحي مث هظفحتيو

٠ بتكلا ىلع امئاق ( هيلع



_ ١٥ 

 نم اولدبأف ، نمتؤم نميه لصأ : نييرصبلا نييوحنلا ضعب لاتقو
 ٠ كابهو كاباو ءا تقرهو ك ءالا تقرآأ : اولاق امك ك ءام ةزمهلا

 حلصي ال ىذلا دهاشلا وه نميهملا : هلوت ىنعمو : ىرعشألا نعو

 ٠ لاوزلا هيلع

 : زيزملا

 : نورخآ لاقو ث ءىش هبلغي الف عنتمملا : مهضعب لاق زيزعلا
 ٠ هماتتنا ىف ديدشلا زيزعلا

 ع لذ هلاني الو س رهق هقحلي ال ىذلا زيزعلا : مهضعب لاتو

 : رهازلا باتك نمو

 : لوقي بلاغلا رهاظلا هانعم برعلا مالك ق زيزعلا : ركم وبآ لاقت

 ( باطخلا ىف ىنزعو ( : لجو زع هللا لاقو ص هبلغ اذا انالف نالف زع

 ٠ ىنبلاغو ىنعم ىلع ث ىنزاعو : رقيو ث ىنبلغ هانعم

 : ةعيبر ىبآ نب رمع لاتو

 دمكي مهرثا ىلع اماو ىوهلا زعي نآ اما كلانه

 . بلس بلغ نم ىآ ص ةزب زع نم : مهلوق كلذ نمو

 ح ريظن الو هل هبش ال هنآ ث زيزعلا : هلوق ىنعمو : ىرعشألا نع

 روجت وأ ، ةفاسمب هيلا لصوي نأ عنتمملاو ع بلغي ىذلا بلاغلا هنأو
٠ ١ ةفآ هيلع



١٦١ 

 : فوعرلا 5

 منمالك ف هانعم فوءرلا : ةغللا لهأ لاق : ركب :وبأ لاق ك ميحرلا

 ٠ .٠.ه۔ . ٠ ٠ هبمحرلا ديدشلا

 ( ميحر فؤءرل سانلاب هللا نا ) : هركذ زع هلوق ى : ةديبع وبأ لاتو

 4 فوءعر ميحر سانلاب هللا . نا ىنعمل ١ لانتو ك ريخأتو ميدقت ىنعم هيف

 :.: تاغل عبرأ فوءرلا ف : لاقو ، ةمحرلا ديدش ميحر ىأ

 . ةزمهلا ,7 . ؤاؤلا تابثا ا عم 4 ةزمهلا تابثاب .فورلا (

 اعيمج .نيهجولاب ُىرنن دنتو ك واو ه تابثا ريغ نم ةزمهلا مضب ذي فؤرلاو .

 ..- : 7 :ليوا زع هللا ايح ى

 : كل ام ندب بعك ل انتو

 افو - ناك ة نتحرلا ١ وه ابر ر عيطنو ابنيبن ذ عيطن

 ; ةيناثلا ةللا ق ريرج لانو . م {

 ميحرلا : فؤرلا :دلاولا لعفك "٠: أ قلا ةنيلع نيملسملل ىرت

 :.: رعاننلا أ لاق ٠ ةزمهلا نيكستب هدابعب فآر : ةثلاثلا ةغللاو

 موتخم نمحرلا هغاص متاخ ىذ مكل ابآ ال ىتبنب . اونمآف

 موحرم. ىسركلا ىذ دنع .برقم مهمحري ربلا لهأب ميحر فآر

 ٠ قلاخلاو ءىرابلا ةزمهلا رسكب فئر : ءارفلاو ئئاسكلا لاتقو

 : ءئرابلا

ةيوستلا هانعم : ةغللا ىف ىربللو ع قلخلا ةيربلاو ، قلاخلا ىنعمب



_ ١٧ 

 ءاوس ىآ قلخلا ىرب هللا ناكو 4 اهيراب سوقلا طعأ : لاتب ك تحبلا و

 ٠ ةمكحو ملع ىلع

 : رهازلا باتك ىو

 ىرب لاقي ئ برعلا مالك ق قلاخلا هانعم ىرابلا : ركب ويآ لات

 ٠ مهقلخ خ اذا مهآربي هدابع هللإ

 : قلاخلاو

 ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) : ىلاعت هللا لانت ع ردقملا برعلا مالك ىف
 ) اكفا نوقلختو ( : رخآ عضوم ق لاتقو 6 ١ ريدقت نيردتمل ١ نسحأ ٥ انعم

 ٠ ايذك نوردقت هأنعم

 ء عارتخالا وهو ث قلخلا هل نم قلاخلا هلوق ىنعمو : ىرعسشألا نعو

 قلاخ ال ناب لوتلا بجي ىتح قالطالا ىلع ىلاعت ءىرابلاب صتخيو
 ىنعم ىلا دوعي ءىرابلا ىنعمو ع هريغ هلا ال نآب لوقلا بجي امك ء هريغ
 ٠ هانيي دنف قلاخلا

 ئ بيكرتلا عا ونأل ثدحملا هنأ روصمل ١ هلوق ىنعمو : ىرعسضشألا نع

 . عامتجالاو بيكرتلا ىه ةروصلا نأل

 : رابجلا

 تربج : مهلوق نم هتلخ رومآ حلصملا وه : مهضعب لاق : رابجلا

 اهرطف امم ىلع اهتبثآو بولقلا ماقآ هنأك اروسكم ناك اذا ء ربجف مظعلا

 ربج هنأل ارابج ىمس : مهضعب لاتقو ح هب رارقتالاو ، هنفرعم نم هيلع

 نع قلخلا زجعي ىذلا رابجلاو ، مهرومأ مهيفكيو مهسثعنيو ث هدابع
 ٠ ماهوألا رطاوخي هكردت وآ هلانت نآ

( ٢ ج عرشلا نايب _ ٢ م )



١٧٨ 

 ء ةرابج دحأ امهلاني نأ نع تعفترا ىتلا ةلخنلل لاقي هنمو
 لاتقلا ڵ هير ةدايع نع ربكتسملا هسغفن ى مظعتملا دابعلا نم رابجلاو

 . قح ريغف

 رمألا ىلع انالف تربجأ نم قتشا ، رابجلا ةربجملا : مهضعب لاقو
 ىلع هقلخ ربجآ هنأل رابجلا : هل ليق امناو ، اهرك هبف هتلخدأ اذا

 مهيلع تنأ امو ) : لجو زع هللا لوتل كلملا اضيأ رابجلاو ك مهلاعفأ

 ٠ كولملا ةربابجلاو ) رابجب

 : رهازلا باتك نمو ِ

 ح راهقلا وهو ةيربجلا وذ برعلا مالك ىف رابجلا : ركب وبأ لات
 : ماستأ ةنس ىلع مسقني ةغللا ىف رابجلاو

 ٠ راهتلا رابجلا نوكي

 ( رابجب مهيلع تنآ امو ) : لجو زع هللا لاق ، طلسملا رابجلا نوكيو
 ٠ طلسمب ىأ

 نا ) : لجو زع لاق امك ث مسجلا ميظعلا ىوقلا رابجلا نوكيو
 ٠ ماسجألا ماظع ءادشأ ءايوقأ هانعم ) نيرابج اموت اهيف

 ىنلعجي ملو ) : ىلاعت هلوقك هللا ةدابع نع ربكتملا رابجلا نوكيو
 ء لاتقلا رابجلا نوكيو ٠ هتدابع نع اربكتم ىنلعجي مل ىأ ( ايقس ارابج
 ٠ نيلاتتت مسئطب هانعم ) نيرابج متسثطب متسثطب اذاو ( : ىلاعت هلوتك

 ٠ لخنلا نم ليوطلا رابجلا نوكيو

 هتهركأ اذا ث ارابجا هربجأ ث اذكو اذك ىلع لجرلا تربجأ : لاقيو
 ىلع لجرل ١ تريبج : لوقي ميمتو ك برعل ١ ةماع ةغل هذه ى\ے هلعف ىلع

 ١ ٠ رويجو ١ ريج هربجأ ك ١ ذكو ١ دك



_ ١١٦ 

 هنأ هب دارملا نوكي نأ لمتحي رابجلا : هلوق ىنعمو : ىرعشألا نع

 ء ضراعم هضراعي ال ناطلسلاو ةردقلا لماك ى ةئيبستملاو ةدارالا ذفان

 هلعل ص ةلصلاو ص ىنعملا اذه ىلع ارابج نوكيف 0 عزانم هعزاني الو

 ىلا ديلا لصت الو ص تلع اذا ةرابج ةلخن : مهلوق ةغللا ىف هلصأو

 رومأل حلصم ىنعم ىلع رابج هنأ هب دارملا نوكي نأ لمتحيو ؤ اهناصغأ

 ىنعملا اذه ىلعف ث هتحلصآ اذا رسكلا تربج : مهلونتت نم ذوخأم ث هتلخ

 ٠ ىضقنا ٠ لعفلا ةفص ىلع لدب

 : هيلا فيصملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 كلذ دعب امو ڵ“ ناطلسلاو ةردقلا لماك هنا : ىلاعت ىرابلا هلوق ىق

 مت دق ىذلا مهدنع لماكلا نأل ، لامكلاب فصوي ال ىلاعت هللا نا : ليق دق

 ٠ هصاتنا

 ىلاعت وه هنأ الا ع هتاقولخم نم هلمكأ دق ام لمكأ ءىرابلا امناو
 ٠ عجر ٠ صاقنا ىذب سيل هنأل ، ةصقان الو ةلماك تاذ هتاذ

 : ربكنملا

 ٠ هسفنل ءايربكلا صلختسملا ء اهلك ءايشألل رهاتلا وه ربكتملا

 : رهازلا باتك ىفو

 امكل نوكتو ]ا : ىلاعت هللا لاق ع كلملا برعلا دنع ءايربكلا وذ : ربكتملا
 ٠ ضرألا ف كلملا امكل نوكيو هانعم ( ضرألا ى ءايربكلا

 ح دملا تافص نم قحتسي هنآ ڵ ربكتملا : هلوق ىنعمو : ىرعشألا نع

 ةقيقحلا ىلع اربكتم ناكو ص هقلخل حداممل ا رئاس نم ةبتر ىلعآ ىه ىتلا

 لوقت : هتاين جرخيل هقق سسم وه بحلا قلاف ( بحلا قلاف ) كلذ لجأل

٠ ليللا داوس نع رفسآ اذا حبصلا قلف



_ ٠ ٢ 

 : رهألنلا

 ٠ ىنابلا ىلع ءانبلا لدي امك س هتفص روهظل رهاظ لاني

 ٠ ريظ امب ملاعلا رهاظلا : مهضعب لاتو

 برقأب سيل ءايسألا نم رهظي ام نأ رهاظلا ىنعم : نورخآ لاتو
 ٠ نطب امم هيلا

 : نطابلا

 ط_يحت وأ ث ةيفيكب قئالخلا هكردت نأ نع ىفخ هنأل نطاب هل لاقي
 ٠ مهتافص هغلبت وآ 6 مهماهوأ هه

 ٠ نطب امب ملاعلا نطابلا : مهضعب لاقو
 هيلا دعبأب ءايسثألا نم نطب ام سيل ىذلا نطابلا : مهضعب لاتو

 ٠ رهظ امم

 ١ حاتفل :

 : ىلاعت هللا لات ع تقلغنا دقن ام رومألا حتفي مكاحلا وه : حاتفلا
 . ( نيحتافلا ريخ تنآو قحلاب انم نيبو اننيب حتفا انبر )

 : رهازلا بانك ىنو

 :هركذ لج هلوق كلذ نم ع مكاحلا مهمالك ىف هانعم حاتفلا : ركب وبأ لاق
 مكءاج د ةف اوضقتسنت نا : هانعم ( حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نا )

 « ءاضتلا اذه ىتم : ىنعم ( نيتتداص متنك نا )ا : هلوت كلذ نمو ، ءاضتلا

 ( نيقداص متنك ن را دعولا اذه ىتم نولوقيو ) : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 ٠ ءاضقلا اذه ىتم : هانعم

٠ حاتفلا : ىضاقلا نومسي نامع لهآ : ءارفلا لاتو



_ ٢١ _ 

 ( حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نا ) : ىلاعت هلوق ىنعم : موق لاتو

 ٠ رصنلا مكءاج دقف او ہصننتست نا

 : حيكمحلا

 داسفلا نع ميتيل ا تمكح : برعلا لوقت 7 عنمل ا ةمكحلا لصآ

 ةمكح : ةبادلا مف فق ةضرتعملا ةديدحلل ليت اذهلو ، هتعنم ىآ ث هنمكحأف

 اهنأث ء ةمكح تيمس ةمكحلاو 0 جاجوعالا نع ةيادلا عنمت اهنأل ح ماجللا

 ٠ ميلع ىتعميب ميكح نوكي دقو ؤ لطابلا نم عنمت

 : رهازلا باتك نمو

 نع فرصخف ( ء ايسنألا قلخل مكحم ١ برعلا مالك ىق هانعم : ميكحلا و

 هللا نم باتكلا ليزنت ) : ىلاعت هللا لوق كلذ نمو ت ميكحلا ىلا مكحملا

 كلذكو س ءابألا قلخ مكحملا رهاقلا هللا نم : هانعم ( ميكحلا زيزعلا

 ىلا لعفم نم فرصف ( ميكحلا باتكلا تايآ كلت ) : ىلاعت هلوق

 ٠ ليعف

 : ةلأسم اده

 : خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 اذه ىلعف لهاج وهف املاع نكب مل اذا ميكحلا نأل 0 ملعلا 7 ىلع

 ٠ زوجي ليبسلا

 كلذ لاقي س فالتخا هيف ركذف ميكح هنأب هللا فصوي له .: ليق نا

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 6 كلذ هلوقب ديري ام ملعن الف ، زوجي ليبسلا اذه ىلعق : هلوق امآ

ميكح هناب ىلاعت هللا فصوي نأ زوجي امنا زوجي هنأ ىنعي ناك ناف



_ ٢٢ 

 ءىرابلا فصوي نأ زاج دقف ، كلذ ريغ ال ملعلا ىنعمب _ هلعل _ امب
 ىنعمب ىتاذلاف ى ىتاذلاو ىلعفلا ء اعيمج نيينعملاب ميكح هنأب ىلاعت

 : هلوق امناف س ءايسنألا قاخ مكحأ ىلاعت هنأ ميلعلا ىنعمب ىلعفلا و ث ميلعلا

 ىنعمب اميكح لزي مل : ليقف ث لزألا ركذ اذ كلذف س زوجي ليبسلا اذه ىلعف

 ٠ زوجي ليبسلا اذه ىلعف ، املاع هللا لزي مل ع ملعلا

 ميكحلا ذا س زوجي ليبسلا اذه ىلعف ث هلخفل زاوج ق جرخي ام اذهو

 ىلع الا اميكح لزي مل : لوقي نآ لئاقل زوجي ال ءايسنألا مكحأ هنأ ىنعمب

 ء لعفلا ىنعمب ىذلا لوقلا ىلع ال ث ملعلا ىنعمب ىذلاو ث لوألا لوقلا

 ٠ فيضم 1 مالك ىلا انعجر

 : ةلأسم وج

 ةفصو 6 ت ١ ذلل ةغص ميكحل | نأ : رنذأل ١ ق تدجو : فيضم ١ ل ات

 هناحبس هنأ ىتعمب لعفلا ةفصو ص ملعلا ىنعمب تاذلا تافصف “ لعفلل

 ٠ ملعأ هللاو 6 ءايشألا مكحأ

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 : رخآلاو لوألا

 لاةيو غ هقلخ نم قباس هل نكي مل هنأل ، لوأ : هل لاقي باوجلا :

 ٠ ةباهن الو ةياغ هل سيل هنأل « رخآ : هم

 : ةلأسم و

: خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم



_ ٢٣ _ 

 . معن : لان

 ؟ قيتع هنآب فصويق : تلت

 ٠ ال : لانت

 ؟ قرفلا امو : تلت

 5 ثودحلا هبلع ىرجي ال ىذلا 0 ءايشألاب مدقتملا ميدقلا : لاق

 لد.ق ؤ ميدق نالف اذه : لاتق ناف س داسخلا هيلع ىرجيب ىذلا قيتعلا

 ىلاعتو كرابت هللاو س داسفلا ىلا هرمآ لوئب هانتم مدنت هنآ كلذ :

 ٠ ىضقنا ٠ ةياهن الو ةياغ هل :

 : هل فلؤملاو باتكلا ىلا فيضملا رغ لات

 بوصخألاف س ءايشألاب مدقتملا وه ميدقلا نآب فيضملا هركذ ام امأ

 مدقتملا لاتب الو ث ءاسشألا لبق مدقتملا هنآب ءىرابلل لاقي ذا ىدنع

 هنل ڵ كلذ نع هزنتو هللا ىلاعت ص اهب مدقملا 5 اهيلا رطضملاك ءايشألاب

 ناك نا اذه %٧ڵ هريغ وه ءىشب ال ، هسفنب ميدقلا وهو ف ءايسشألا قيسم

 زوجي ال ربجتملاو ء ززعتملا نأل ى لعقتملا نزو ظفل ىلع هل زوجي
 ٠ عجر ه ٠ ربكنملا ىلاعت هلوت ىلع كلذ سااتي الو

 : ليكولا

 ٭ ىفاكلا ليكولا : ءارفلا لات

 هللا انبسح ) : ىلاعت هلوق نم ث ليفكلا ليكولا : مهضعب لاتقو

 ٠ انتقازرآب ليفكلا ىآ ( ليكولا معتو

 .: رهازلا باتك نمو
 نم اوذختت ال ) : ىلاعت هللا لاتق امك ث فاكلا ليكولا : :ركم وبآ لاق.

.ه ايفاك ىتود نم اوذختت ال : هانعم ) اابيكو ىنود



 ١ وذختتن ال ( : هركذ زع هلوق ىنعمو ء برلا ليكولا : نورخآ لاتقو

 ٠ ابر ىآ ( اليكو ىنود نم

 ٠ قا زرألاب ٤ ارفكل ذكلا : ليكولا : نورخآ لاتقو

 : حوبس

 لوق نع هيزنت هللا ن احبس : كلوتت نم 6 لوعف ىلع ىنبم ح وبس

 : ىشعألا لات ٠ نيرفاكلاو نيدحلا

 رجافلا ةمقلع نم ناحبس هرجف ىنعاج امل لوقأ

 : سودلا

 : ليق هنمو ؤ ريهطتلا سيدقتلاو ء سيدقتلا نم ليعف : سودقلا

 نيذه الا حوتفم لوعف ىلع مسا لكف ث ةرهطملا ىنعمب ةسدتملا ضرألا

 ٠ سودقو حوبس نيمسالا

 : هيلا فنصملاو باتكلا فلؤم رغ لاق

 . نيمسالا نيذه الا هلوأ حوتفم لوعف ىلع مسا لك نأ تفرع ىذلا

 : عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ٠ رونتو دوفس : لثم حتفي ىذلاو

 ء صتاقنلاو بئاعملا نم ءىربلا : سودق هلوق ىنعمو : ىرعسألا نع
 وهو سودتلا ةمللا ق هتاقتسشاو دادنألاو 6 دادضألاو تافآلاو

 . ةراهطلا

 : دجاملاو ديجملا

 ء ةمظعلاو ةلالجلا دجملاو س دجملا نم ناذوخأم : دجاملاو ديجملا

 « ران رجش لك ق : برعلا لوقت ؤ ةمحرلاو ءاطعلا ق عساولا دجاملاو

ء اران رجشلا رثكأ نم ناترجسث امهو ي راقعلاو خرملا دجمتساو



. ٢٥ 

 . ميلحل أو تيتملا

 بزع ال ىذلا ملاعلا ىصحلاو ك هل ىعارلاو 6 ءىش لكل ظفاحلا وه

 : رعاشلا لات ٠ ةرذ لاقثم هنع

 تيقم باسحلاىلع ىنأ تبس وح اذا ىلع مأ لضفلا ىلا

 : رهازلا باتك نمو

 ح ةيوتعلاب لجعب ال ى ذلا : مهمالك ق هانعم ميلحل | : ركم ويآ لاتق

 ٠ هيلع لجعأ مل اذا املح هنع ملحأ لجرلا نع تملح : لاقب

 ٠ املح ملحأ مونلا ىف تملح : لاتيو

 ٠ دسفو بقنت اذا املح ملحي ميدأل ملح : لاتيو

 : نالوق هيف : تيقملاو

 ٠ ظفاحلا تيقملا : سانلا ضعب لاق

 : رعاشلا لوقب جتحاو ع ردتقملا تينملا : سابع نبا لاتو

 اتيقم هتعاسم ىلع تنكو هنع سفنلا تففك نغض وذو

 ٠ ةغللا لهآ اذه ىلعو ث اردتتم : هانعم

 : نيرمعملا ضعب لاتقو

 تيقم ىنيتأي رشنلا ىلع وه نم ىنرسشني تاسيملا دعب مث

 ردتقم : هانعم

 ء ءىشلا ىلع فوقوملا : برعلا دنع اضيأ تيتملا : ةديبع وبآ لاتقو

: رعاشلا لوق دشنآو



. ٢٦ 

 تيع دو ةيوطم اه وبَ : ام ١ ذ ١ نرعسضش ١ و ى رعس تيل

 : روفغلاو ديمحلاو روكنلا

 ىنعمب ديمحلا كلذكو س روكسم : ىنعمبو ص ركاسثلا ىنعمب روكنلا ١

 & ىنسحلا هتافصب هيلع ءانثلا وه : هللا دمح س دماح ىنعمبو دومحم

 ء هنافصبي هيلع تينثأ اذا لجرلا تدمح : لاني س همعنب هيلع ءانثلاو

 ركسث نمو ث هكالوأ فورعمب هيلع تينثأ ,اذا هنركسثو ڵ بسحب وأ مركب
 ٠ اعيمج ركسلاو دمحلا عمجي ركسلا نأل ث دمح دتف

 : رهازلا بانك نمو

 ىطغملا ، هدابع ىلع رتاسلا مهمالك ف هانعم : روفغلا : ركب وبأ لاق

 ٠ هيق هن رتسب اذا هرفغآ ءاعولا ق عاتملا ترفغ : مهلوق نم 0 مهبونذ

 تركس لاقي ، مهلامعأ ىلع هدابع بيثملا : مهمالك ى هانعم روكشلاو

 ٠. ءانثي اما و % لعفي اما ،ك هناسحلا ىلع هتيزاج اذا لجرلا

 ٠ لجرلل تركسئو ، لجرلا تركش : .ناتغل هيف : ءارفلا لانو '

 : بيجملا

 ىنوعدا ( : ىلاعت هلونت ىنعم امأو 6 هاعد نم بيجيب ىذلا : بيجملا

 اهب مكل بيجتسأل نيدتحوم ىنودبعا ىنوعدا : هانعم ( مكل بجتسا
 ةوعد بيجأ ( : لانف ح رخآ عضوم ف كلذ نيب دننو هنجلا ١ نم ثدعو

 ٠ ( ىب اونمؤيلو ىل اوبيجتسيلف ىناعد اذا عادلا

 :: .4 6 :: ثعابلا ` ٠

زع وهو ح هترثأ ىآ ك ريعبلا تثعب : لاني ؤ ريثملا برعلا دنع : ثعابلا



_ ٢٧ 

 : ىلاعت هللا لوقل ى لوبتلا نم مهريثي ىأ ث روبقلا ىف نم ثعبي لجو
 ٠ ) اندقترم نم انثعب نم (

 : نايدلا

 ء هتمظعل اوللذتو ث هل اوناد مهلك قلخلا نأل ع نايدلا : هل لاتي
 ٠ برلا مالك ىف ةعاطلا نيدلاو

 ٠ . ىزاجت لعفت امك ى آ ؤ نا دق

.
 

 : دنسللا

 ء هيلا نودنسبي قلخلا نأل ى مه ؤجلمو قلخلا رهظ وه : دنسلا

 ٠ هيلع نو دمنعي و

 : هدلا فيضملاو فلؤملا رغ لات

 امناف هتفص ىق اذه لبت ن ناو ، ىلاعت هتفض ق زوجي ال دنسلا ن را

 .٠ عجر ٠ ةقيقحب سيل : هانعمو زاجم وه

 :نانحلا

 (اندل نم نانحو ) : لجو زع لاقو ع ةمحرلاب مهيلع فطعتملا : نانحلا

 ةمحر انل به ىآ 6 انير .كنانح لاتني 4 ةمحر ىآ : ةمزكع لات 6 ةمحر ىتآ

 انورتم ١ دعس ىآ ك 7 : اولاتت امكو 6 ةمحر عم همحر وآ 6 ةمحر دعي

 : تيمكلا لات .٠ دعسم

- 
. ! 

. - !؛ىتزرعت نأ نم . سانل بر كبنانح



_ ٢٨ 

 هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق :

 ملعت ملو ث هب ىلاعت هللا فصوي نأ زوجي ال ذإ ، رظن نانحلا ف
 ح هب لوقلاب قالطالا نع ىهذلا الإ ، ةحيحصلا نيملسملا راثآ ىف انئطو اميف
 ىردأ اه هللاو : لاقف نانحلا نع لئس هنأ سابع نبا نع ىور امل

 ٠ نا :حلا ام

 ث ملعلا رحب سابع نبا اذهف : ملسم نب ةملس رذنملا وبأ خيشلا لاف

 ىردب ام هللاب مسخي هيف ةودقلاو ث ةمألا ىنابرو س نآ رقلا نامجرتو

 ٠ ملعآ هللاو « هيف لوقلا دحأل زوجي فيكف ء نانحلا ام

 : ناملا

 هينذاطعآ ىآ ث اذكو اذكب "ىلع نالف "نم : لاقي ؤ ىطعملا هانعم : نانملا

 ٠ ءاطعلا نملاو ى نملا نم نانملاف

 4 هيلع نمو ةبطعلاب هيلع “ننما : لاقب 6 دا دتعالا نمف ةنملا امآو

 ٠ نانتمالا بجاولا .ء فورعملا مئادلا ، ناسحالا ريثكلا انهاه نانملاف

 : حسازلا

 مهرطضيالو ء هنبد ىف هدابع ىلع عسو ىلاعت هنأل ، عساولا : هل لاني

 ىقخيالف ك ء : لك هملع عسي هنآ رخآ هجوو { هئا دآ نع نوزجعي ام ىل ١

 ه ) املع ءىش لك عسو { : ىلاعت هلوقل ئ هدابع لاعفأ نم ءىش هبلع

 هلعجو & ٥ دابع ىلع عسو هنأل ، عس ١ و هل لبق : مهضعب لاتو

 ۔ مهلاعفأ نع ربجلاب مهعنمي ملو ٤ هولعي نأ اودارأ املف { مهيلا رايتخالا

 . مهنم رهظي ام ىلع مهيزاجيف باقعلاو باوثلا قيرط كلذ نيب نكل



 ۔ ٢٦

 : ره ازلا باتك نهو

 لاتق ) ميلع عساو ( : ىلاعت هلوتك ئ عساولا : لجو زع هئامسنأآ ق

 اذه ك ىلاعتو كرابت لآسي ا عسي ىذلا اياطعلا ريثكلا هانعم : ركم ويآ

 كرابت هلوقت نم ءىش لك ملعب طيحملا : عساولا لاقيو ، ةديبع ىبآ لوق
 ٠ املع ءىش لكم طاحأ : هانعم ) املع ءىش لك عسو ( : ىلاعتو

 : ل'اوتطلا ئذ

 مل نمو ) : ىلاعت هلوق نم ةيطعلاو ناسحالاو لضفلا : لوطلا

 ه لاملا نم ىطعي ام ىآ ( ال"وط مكنم عطتسي

 : رصانلاو ہصنل ذلا

 ٠ دحاو برعلا مالك ق

 : دودولا

 مهيلع غ رفيو ك هقازرآ نم مهيلع ردي امب هقلخ ىلا ددوتملا دودولا

 ٠ مهل بيجملا ى مهيلا بيرقلا هعسو نم

 : رهازلا باتك نمو

 تددو : مهلوق نم هدابعل بيجملا ڵ لجو زع هئامسأ ىف دودولا

 منص مسا 6 واولا مضب هلعل واولا حنفب دولاو آ“دو هدوأ لجرلا

 ٠ ) اعا وسى ال و ادو ( : لجو زع هللا لاق

 : رخآلا لانتو

 اهحيرف لامسشث تبه اذا اميلس

هاور نمف “ اهمضو واولا حتفب كاد"ويو كد وي : نيهجو ىلع ىوري



_ ٣٠ 

 ىنبب ةدوملاب دارآو واولا مضب هاور نمو ‘ كملع كمنىص قحب واولا حنمي

 ٠ كنبيو

 : ىداهلا

 . مهل انايب ىآ ) نيدقتملل ىده ( قحلا قيرطل نييملا : ىداملا

 ١ درقةل :

 ء اهجزامي الو ى ءايشألاب طلتخي ال هنأل ، درفلا : ىلاعت هل ليق

 ٠ ضعبب اهضعب ةطلتخم اهلك ءايسألاو

 : دمصلا

 ٠ رومألا ىف هيلا دنسي ىذلاو س هددؤس ىهتنا دق ىذلا

 : ىعانلا لات

 دمصلا ديسلاب دوعسم نب ورمعب

 ىهانتملا ء .سانلا نم فيرشلا دمصلاو ث هل فوج ال ىذلا دمصلاو
 : ةقرط لانق ٠ فرشلاو ددؤسلا ق

 ىنقالت عيمجل ا ى ملا ىقتلي ناو
 دم صملا عيفرلا تيبلا ةورذ ىلا

 : رهازلا باتك نمو

 هريسفت ق و ؤ لجو زع هللا ء امسر نم مس ا دمصلا : ركب وبآ ل انت

 : لاوقأ ةئالث

 وهو ) : ىلاعت هللا لاق امك ڵ معطي ال ىذلا دمصلا : موق لات

 . معطي الو معطي : سمعألا نع ىوريو ( معطي الو معطتي

٠ هل فوج ال ىذلا دمصلا : ىدسلا لانتو



_ ٣١ _ 

 دنع دمصلا كلذ ق مهنيب فالخال نآ اوعمجأ : ةغللا لهآ لاتو

 مهجئاوح ىف سانلا هيلا دمصي ىذلا دحآ هقوف سيل ىذلا ديسلا : برعلا
 : رعا نلا لوقتم اوجتحاو ك مهرومآو

 ١ ودمتع ١ و ليلل ١ فصنم اعيمج ١ وريس

 دمص دس ال ا ةنيه ر ال و

 : رخآلا لاتو

 :. دهس ى ىنب ىحب ىع انلا ركب الآ

 دمصلا ديسلابو دوعسم نب ورمعب

 : ردب نب ةفيذح ريعي علسألا نب ورمع لاتو

 دمصلا دبرسل ا تنأف فيذدح اهذخ

 ٠ ىضقنا ٠ مهرومأ ىق سانلا كيلا دمصي ىذلا ديسلا تنآ : هانعم

 : فيضملاو فلؤملا لاتق

 ،كلذ ضعب ىف باوصلا امنا دمصلا ريسفت ف ىتلا ليواقا هذه لكو
 ىف مهفالتخاك اذه سيلو ث مهليواقأ تفلتخا ناو باوص اهلك نأ ال
 ( ٠ دمحلا

 ٠ دعسلا وه : موق لاتق

 ٠ ىقابلا وه : موق لاتو

 ٠ لازي الو لزي مل ىذلا ديسلا وه : موت لاقو

+ دلوي ملو دلي مل ىذلا وه دمصلا : موت لاتو



 _ _ ٣٢

 ٠ مون الو ةنس هذخأت ال ىذلا دمصلا : موق لاقو

 نم ليواقألا هذه لاثمأو س تومي ال ىذلا ىحلا وه دمصلا : ليقو
 ٠ عجر ٠ باوصلا اهعيمج ف ىذلا ةقفاوملا تافصلا

 : `رداتلا

 ٠ ةوقلاب هل اميف هتدارا ذقني ىذلا وه رداقلا : مهضعب لاق

 ٠ زجاعلا نم نجبت هم ةمئاق ة هردق هل نوكب ن آ رداقلا : نورخآ لانو

 ٠ لعفلا هنم زوجي ىذلا وه رداقلا : مهضعب لاقو

 : ةلأسم 23

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 مل ١ ذا 6 لعفب ال . نأو لعفي نأ حصي ىذلا وه رداقلا : : ضعي لا

 حصف 4 هلعفي ال نآ نا حصي ناكو ئ ملاعلا لعف هناحبس هللاو 6 اعونمم نكم

 رانلا نأل 6 رانلا نم زارتحا لعفي ال . نآو لعفي ن نآ : انلوتو 6 رداق هنآ

 ٠ةرداتي تسيل نا : : انل كلذلف % قرحت ال نأ زوجي الف 0 قارحا اهنم عقت

 . عجر

 : حيركلا

 .“نملاب ةمعنلا ردكيف ، ىطعأ اذا نمي ال ىذلا ميركلا : مهضعب لات

 ٠ بونذلا نع حوفصلا ميركلا : نورخآ لاتو

 اذا ميرك سرف : لاني % ءىش لك نم عفترملا ميركلا : نورخآ لانتو

 هتمو ك ناصغألاب ةعفترم تناك اذا ةميرك ةرجشو 6 هتهارقي اعفترم ناك

٠ ىضقنا ٠ هتلضفو هتلجبو هتعفر ىآ ث هتمركو ث هتمركأ : ليق



 _ ٢٣٣

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق . "

 :ىلعفلا و ى عنتمملا زيزعلا : ىتاذلاف ء لعف ةفصو تاذ ةقفص ميركلا

 .عجر ء ء اظطعلاب لضختملا

 : رمآتلا

 وه لجو زع ءىرابلاف ى هبلغ اذا انالف نالف رهق : لاقي س بلاغلا وه
 ٠ نولأسي مهو لعفي امع لآسي ال ص ءىش لكل بلاغلا

 | .: ىلعلا

 لكو ث هقلخ ىلع الع دق ، دحأ هقوف سيل ىذلا ىلاعتملا بلاغلا وه
 ٠ ىلاعتو كرابت 6 ىلعألا وهو هتود ءىش

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات

 امم اذهو ةفاسم ولع ال س نأسثلا ولع ةردقلاب ىلاعتو كرابت هولع

 هنأ ىلاعت ءىرابلا ىلع مهوتيف ع فيعضلا ءىطخي الئل نيبي نآ ىغبني
 ولع هنآ همهوتيف \ هب تفصو امك ص هنود ءىش لكو ى هتلخ ىلع لاع

 ٠ عجر ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ، ةفاسم

 : فيطللا

 6 هدايعب ميحرلا وهو ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا ملاعلا وه

 : برعلا لوقت ع رومألا ضماوغب ملاعلا رظنلا قيقرلا دابعلا نم فيطللا و
 ٠ هب قف ر ى ا 6 هي فطل

 َ دت ولا

 5 درفلا ىنفمب رتولاو س اهرسكو واولا حتفي رتو : ناتغل رتولا

 نومسي باسحلا باحصآو ص هل جوز ال ىأ ص هل عفش ال رتو : لاقيو
) ٢ ج عرشلا نايب _ ٢ م (



_ ٣٤ _ 

 الو اجوز ةعبرألاو س ادرف ةثالثلاو ، اجوز نينثالاو ، ادرف دحاولا

 ٠ رتو هثالث : نولوقي

 : لبنمكللا

 هدحو نملو هدابع قازرأب لفكت هنأل ى ليفكلا : ىلاعت هل لاقي : ليفكلا

 ٠ ةرخآلا ى ةنجلاب

 : هيلا فيضملاو فلؤملا رغ لاق

 نوقفانملا الاو ٥هاهنو هرمأ اميق ىلاعت هتعاطب هديحوت عبت اذا

٠ عجر ٠ رانلا نم لفسألا كردلا ق مهو نودحوم



_ ٣٥ _ 

 بآ

 ديحوتلا ق

 ى املاع هللا لزي مل : لاقي نآ لجو زع هللا ةفص نمو : رثؤملا ىبأ نع

 ملو ث اعيمس لزي ملو ث اميكح لزي ملو ازيزع لزي ملو ص ايوت لزي ملو

 لزي ملو ، اريدق لزي ملو ع ادجام لزي ملو ث اكلم لزي ملو ع اريصب لزي

 .امكح

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 ى ةاصعلا نع ميلح ىنعمب ال اميلع ىنعمب ث اميلح لزي مل : هلوقت

 { اميلح لزي مل هللا نا لاقي نآ زجي مل ؤ ةاصعلا نع اميلح هب ديرآ اذاف

 اذا دحاوامهيف لوقلاف “ اميكح لزي مل : هلوقب لزألا ىق هركذ ام كلذكو

 ىنعمب ص اميلح لزي ملو ٧ اميكح لزي مل ليق ، تاذلا ةفص هب دارملا ناك

 ء اميكح هللا لزي مل : لاقي نآ زجي مل لعفلا هب ديرآ اذاو ث اميلع

 ٠ عجر ٠ اميلح هللا لزي مل لاقي الو

 هنوكيس هولأمل اهلا لزي ملو نوكيس بوبرمل ابر هللا لزي مل : لاقيو
 . لاقي الو 6 قزارلا وهو هللا لزي ملو 6 قلاخلا وهو هللا لزي مل : لاقيو

 ءىش لك بر هللا لجو زع هللا ةفص نم : لاقيو ك اتتزا ر الو اتتلاخ لزي مل

 ٠ بف وي رمه

 > كلم لك كلم هلل ١ و 6 دريس لك ديس هلل ١ و 6 ء ىش لك ىلوم هلل ١ و

٠ كلام لك كلام هللا و



 : هربغ لات

 ٠ وه الا هلا ال نأن ، هلا لك هلآ نأ دارأ هلعل

 : فيضملا لات

 ٠ هلا لك : هل لاتي الو 6 دارأ هلعل

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 هللأالا هلا ال هنأل ، ةهلآلا هلا : لاقي الو ث هلا لك هلا لاقي ال معن

 ٠ ٠ عجر ٠ هريغ هلا ال 6 ٥هدح و

 لاقي الو ح هركب هنأل ٧ هريىننسىن لاقي الو ء هللا ريختسن لاقيو

 الف مهعضا ومبو هدابعب ميلع هللا ::نألا هوركم اذهو ڵ كنع هللا لأس

 ٠ مهنع لأسب

 اذه نأل ث كيأر مث هللا ىأر لاقي الو ، كل مث هلل رمألا : لاقيو
 ٠. ىأرلاب هللا فصوب الو 6 هوركم

 هللا نئل ڵ هوركم اذهو شمشلاو هللا نيب نالف ىقب : لاقي الو

 ٠ ١ دود حمب سيل

 كىرش هل نم ء ىنل اب رئآتسيب امن ١ هنأل ئ نالفب هللا رثآتسى ا : ل انتب الو

 ٠ هتلخ عيمجو ث رومألا عيمج ىف هل كيرش ال ىلاعت هللاو

 ىثبو ةكئالملا نمو ث ةرفغملا هلسرو هئايبنأ ىلع هللا نم ةالصلاو
 ٠ رثؤم ١ ىبآ نع ى ذلا ىضقنا ةكئالملل ١ ىلع ملسيو ئ رافغتسا ١ مدآ

؟ ) ءاشت نم ىدهتو ءاشت نم اهي لضت كتنتف الا ىه نا (



 باوجلا

 .كرابت هللا نم ديعننلا ىف ديدست وه عضوملا اذه ىق ةنتغلاي دارملا نا

 ٠ باوثلاو رجألا ق ةدايز كلذب قحتسيل س فلكملا ىلع ىلاعتو

 : ةلأسم ةجيچا

 هل اركش ڵ دمحلا لضخآأآ هلل دمحلا : بوبحم ني دمحم نب ريشي نع

 % ىدم الو ث ةياهن ريغ ىلا ايتاب هل اديمحت هللا ناحبسو ث ادبأ امئاد

 اهلا لزي مل هلا هنآب هل اديحوت س وه الا هلا ال هللا هنآ انتوم دهنتو

 .لكلا ركذب ىتم ءاهتنا ريغ ىق اهلك ءايشألا ىلع ارداق ادرق ؤ ادحاو

 ءىشب ايبلا ةراسثا الو ث اهيف اهنم دوجولا ىناعم تابثا الو ص اهل ةياغ ىلا

 .٠ اهناأاصوأ نم

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات

 ارداق لزي مل س هلل تامولعمو تارودقم اهنآ ىوس اهقحتسي ىتلا

 ٠4 هدجوب الامو ئ هدجوأ دق امو هدجومي ام هف ىه ام ىلع اهم املاعو 4 اميدلع

 . اهداجيبا ق هل ريغت ريغب اهنم هايا هداجيا ق عقب ناك فيك هدجوأ ول ناو

 وه هدجوأ دق هنآ هل مولعم ا نأل ڵ اهدجوآ دن هل مآ اهي ملع ثودح الو

 -بجومب همدع نع دوجولاو همولعم ريباغتل سيلف ص هدجورب نأ ليبق هل مولعم ١

 ٠ هب ملعلا رباغت

 ا;لاكاشت ف هتفص نم كلذ ىلع تادوجوملاب لادلا هللا ناحبسف
 هب اهمسو امو ؤ اهدودحمو اهدودحو ث اهدودعمو اهدادعإو س اهداضتو

 اهفالتخا نم اهنع ىنغو ص اهداجيا ق مكحو % اهدجوأ هنآ ىلع هل الداع

 . اهضاعبأو اهتايلكو ، اهضارعأو اهرهاوجو ص اهترفتو اهفلآنو ث اهتفاوتو

 كرد نع ىلاعختملاو س اهنم لحي ام لكو ص اهيناعم نع ءىربلا هنأب ةدهاش

 بولقلا هتهن همهوت نآو ث اهرهاوجو ص اهضارعأ ةلثاممو ، اهرظاون
. اهركف جئاتنو اهرطاوخ ثودحب
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 لدعل اب همكحو 6 همكحم ةفص اهرييدتو اهئاسشنال ىلونمل ١ هلل أ ناحبسف

 هةنفلاب انيه

 65 قحلا ناهريو قدصلا ملعب 5 هلوسرو هللا دبع ادمحم نأ دهشأو

 هللا ىلص ث هب هلسرآ ام غلبآ دق هنأو ، لضفلا فئاصوو ث لدعلا ةعيرشو

 مظعألا 0 اهيلا ءاهتنالا ىلا اهب هل ليضفتلا ىلا هب ةغلاب ةالص هيلع

 عساو هنا ڵ\ هئاطع بهاوم انسو ص هئابح نم مركألا لجذلا ديجمتلاو

 \  \ 7 2 3؟ ٠

 اهلو هل ثداوحلا رواعتب هئارجاو ملاعلا ثودح ف نايب اذه دعبو
 اهنم كفنم الو ث هنم ةكفنم ريغ اهي هدوجوو “ اهل هئارحأو هلاسحأو س هيغ

 ء اهلحب ىرخأ افغيلأتو ث هل ةرم انقرفت اهب وه ي هؤارحآو هؤارح ىرجف
 اهل اهنمو اهلحم نكامألاو ك اهيلع ىرجي تقولاو ك اهنمضت لاحلاخ
 ٠ اهب اهنم لخادتلا ريغ ىلعو اهضا رعأب اهفالآ رواجت

 طقسو ص اهنم أرجتي ال ىذلا ءزجلا تبث اهنع فيلأتلا عفترا اذاف

 لخني هيق نوكلا نايفانتي امهنأل س هنع ناداضنملا ناضرعلاو هنم ددعلا

 لوخدملا نوكي نأ لقع الو مهو ىف موقي الو س هنع هيف لضف الو س امهدحأ

 ىلا هلثم هبلا داري نأ هلامتحا ءازجلا ةلالدف س هيف لخادلا ق الخاد هيغ

 كاهلك قلخلا ءازجأ ددعب ملاع هللاو ى هل ةثالثلا رادقألا ثودحب مستي نآ

 عيمج كلذكو ص اهيف عامتجا ىقبي ال ىتح اهنم عمج ام قيرفت ىلع رداقو
 ء اهبف ةيباهتلا ةحصو ء اهنم ؟زجتب ال ىذلا ءزجلا تابثا كلذ ىو اهترفتم

 ةيأ نم اهتاهجو اهيحاون نم ماسجألا ىقالي امو ث اهنم فرط لك نمو
 ةيآو ڵ اهيلا ادمآ هب تهتنا ببس هيآ ىلاو ص اهنم اددع تادتبا بيس

 هل كنابع ةبهب روصي كدلج ىق تروص هيآو ، دودحم مانتم كمهو ىف تمت

 .٠ اهنم ادهاش

 ىلا :ةتسىلا ههوجو نم مسجلا ىهانت نم نايعلل رهظي اميفف اضيأو
 ح هئازجأ ددع هب حصي ام اهدادعأ ، ىوهلا نم اهيلا ةيهانتملا تاهجلا
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 مهوتي ال هل ةياهنالام نأل ، هيف هل ةياهن ال امب ىوهلا ةطاحا ةلاحتسال
 مكح انل ةيتالملا ث قلخلا ةياهن نم انكردأ ام مكحف ى ةهج نم ةياهن هل

 هيف ةياهنلا دح نم هب آدبي ددعلا ناو ث ةيرحتلاو ةياهنلا ىف باغ ام
 هل ناك ، ؟دتبي لوآ ددعلل ناك املو س ءازجأخنا نم هدعب ام ىلا دحاو نم

 لك نم عانقلا فوسثكم ، ةحفصلا زراب ثدحملاف ، ىهتني ك هيلا رخآ
 ٠ هل قفو ام ىلع هلل دمحلاو ع ةيج

 رحسلا فئاطل نم س هللا لسرل قدصلا ملع هتايآ ف نايب اذه دعبو

 ءةقفتملا نايعلا تاديلوت نآ ةليحلا غلبمو ؤ ةعيدخلا ىهتنمو ركملا قئانتدو
 ةفلتخم سوفنلا تناك ناو ث اهب مئان اهنع لصفو ث اهنم مسقنا ام ةقفتم
 ىلعو “ اهزئارغ ىق ةمئاقلا ىناعملاب كلذ ناف ، اهكراود ق تاكوردملا

 ىلع نايعلا ةداهشب اهلثم ىف هب ضراعي امع فاك اذهو س اهرهوج ناي
٠ .٠- 

 ٠ اهرعاشم كارداو ى اهرهاوظ ق كلذ

 ح اهيف لامكلا ةياغ تغلب اذا اهردقو ةيناويحلا ىوق ىف ناك ولف

 & اهعم ام رادقم ىف ازئاج كلذ ناكل اهب اهلك نايعألا دحأ نم انيع شنأ

 ىوق رادقمب مهوتي نآ زاجلو س اهرادتتمب نايعألا نم اءزج ىسني ىتح
 اهسفن ىلع هتدروأ اذا اهل كشلا غاسلو ع اهنم ءىش ءاشنا ةيفيك اهمهوت

 5 هيلا ليبسلا دوجوب اهسفنآ ثدحت ىتح “ هيف ةليحلاو هيلع ةردقلا ىت

 هيلا اضعب ايضعب قبس دق اميف اهيف نوكي ام قحب اهتلواحم ف ةياورلاو
 ٠ اهزئارغ ىف ىتلا عنصلا بورض نم

 نم انمدق اميف كلذ لاحتسا املف ث اهردنتب جرخي ام نسح نمو

 درفنم هللاو ث ةوبنلا ناهربو ث ةلاسرلا ملع كلذب حص ع ةيناويحلا عئابط
، هيلا هب وعدي اميف اقداص الا هيطعي نأ زوجي الو ث ملعلا اذه ءاطعإب
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 هللا و ئ هل ةيصعملا ق اعدو 4 ةمكحلا ق داسف هبلع هب بذكن نم هءاطعا نأل

 ٠ ميكحلا زيزعلا وهو ةسيسخ ةفص لك نعو 6 ةفصلا هذه نع لاعتم

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ةلاسرلا مالعأ ىدهاسشثم ناف : دعبو

 « اهناهرم حاضيتسا ق مهسفنأل مهتحصانمو ث مهترطف ةحص مم

 كاهل ةداهىتتلاو س اهداقتعاو اهتيدصت نم اوعنتمي مل ام ص اهلئالد ةرادتساو

 ىق اهتدهاسنم ماقم اهنع اهل موقي ربخلا ناف ؤ اهدهاسثي مل نم امأو

 ارارطضاو هل اباستكا نايرض قداصلا ريخلاب ملعلاو ث اهب لالدتسالا

 هيف كسنلا هل عماسلا دروآ اذا ام ى هقدص ىلا هنم رارطضالاو ف هيلا

 ء اندنع ندملا رابخآ وحن هدنع هلتع ىف غوسي الو ث هلدرب مل هبلقت ىلع

 ٠ انلبق اهنوكو ء انل ايندلا مدنتو

 ءاج امو س هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب انملع كلذ نمو
 موخي ملعلا ىق كلذ نأل ڵ هوحنو نآرقلاك هل نيلقان س هب نيربخم عيمجلا

 سيلو ى هلثم كلذ ناك ارارطضا هل ةدهاشملا ملع حص املف ى هل ةدهاشملاك

 مل امك ى اهب ملع ىلا رارطضالا ليزمب ص رابخألا ملعب ةيمستلا دحج

 ٠ اهل ةيناطستق ءوسلا دحجب تادهاشملا ق كلذ نكي

 مث ث هيلع مهؤطاوت زوجي ال ىذلا ضعبلا هلتن امف باستكالا امآو

 باستكا اذهق ص هب اعيمج مهؤاضرو س هيف مهل عيمجلا قيدصت عقي

 .هتحص ملعب

 ايعادو غ هل الوسر ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هللا ثعب نآ امل هناو
 ٠ ةرهاقلا ةنيبلا لئالدلاو ، ةرهاظلا مالعألاو ةرينلا تايالاب هنايأ هيلا

 عطق ئ هتمكحو همالعأ ترهظو ] هتجح تماتو . هتوعد ثلصتااملخ

 اقح ناو ، هتوعد ىق قداصلا هنآ ىف هنع باغ وآ ث هدهاش نم رذع هللا

7 هي هللا نع مهءاج ام
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 : باتكل ١ رغ نمو

 زع هللا ىف رطاخ كلابب رطخ اذاو : بوبحم نب دمحم نب ريسثب نع

 3 ءىش ههبشي وآ ع ائيش هبشي لجو زع هللا نآ رطاخلا ناكو ى لجو
 . ( ءىش هلثمك سيل ) : لوقي هناف ، لجو زع هللا نع كلذ فناق

 : لاق وأ ، لزعم ف لجو زع هللا نأ ىلا رطاخلا كاعد نا كلذكو

 ، ضرع وأ لوط وذ وآ ى راونألا نم رون وه وآ س وه ام لثم وآ ، وه فيك

 لزعم ق وأ ث اهل نيابم وأ ث ءايسثألا سامم وآ مسج وآ ، فلؤم وه وآ
 ء اهانبسنو اهانركذ ىتلا ءايشألا هذه ناف ى هللا نع هلك كلذ فناف

 ناك نمو ع ىلاعت هللا ىلع اهنم ءىش زوجي ال اذه انباتك ىف كل اهانيبو

 ، لزي مل ميدق هللاو ے ثدحم وهف ، لاصخلا هذه نم ةلصخ هيذ
 ٠ برضلا اذه نم كلابب رطخ اميف هيلع ىنبت الصأ اذه لعجاف

 ملظل ١ لعفب وأ 6 روجي وأ 6 ملظي هلل ١ نآ كل ايم رطخ ١ ذ ١ كل ذكو

 6 دلولا لعفب ايندلا ق دلاولا بذعي وآ دحآ لعفي ادحأ ذخأي وآ 6 ررجلا و

 ٠ لجو زع هللا نع كلذ فناف ث دلاولا لعفب دلولا بذعب وآ

 : هرغ لات

 نم بذعيو ش دلاو لعفب ادلوو ، دلو لعفب ادلاو بذعيو دارآ هلعل

 هذه ناق “ لجو زع هللا نع كلذ فناف ص ايندلا ق ةيصعم هنم نكت مل

 هذه لعاف نأل ص هللا ىلع ءىش اهنم زوجي ال كل اهانركذ ىتلا ءايستألا

 ميلح لجو زع هللاو “ ةمحرلاو ةمكحلاب فصوي نأ قحتسي ال ءايشتخلا

 لوقي هؤانث لجو زع هللا نآ رطاخلا كاعد ناو ميكح ميحر

 5 ربخآ امك ء هنع ربخملا نوكي الأ ربخب ربخي وأ ، داعيملا فلخيو ، بذكلا

 لعفلا اذه هنم ناكا نم نأل ، ءىش هيلع زوجي ال هناف ؤ هللا نع كلذ فناف

( ٠ بيغلاب ملاع ريغ ابذاك اهيقس ناك
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 ةلأسم ولج :

 دجويو س رماع نب ةدجن نا : لاق سابع نبا نع ى ةمركع نع انغلبو

 : لاقف سابع نبا ىلا ىتآ ةفوكلاب ضرأ ىلا ةفاضا ىرورحلا ةدجن

 ؟ انيلع اوفلتخا دق انلبق نم ناف ك كبرب كتفرعم فيك سابع نبا ا

 ء سايقلا ىلع هنيد بصن نم نا ةدجن اي كحيو : سابع نبا لانف
 نع الاض { جاجوعال ا ىف ايغاط 0 جاهنم ا نع الئام س سابتلا ف لازي ال

 نه هسفن هب فرع امب ىبر فرءعأ س ليمجلا ريغ الئاق ى ليبسلا

 كردي الو س ةروص ريغ نم هسفن هب فصو امب هفصأو ث ةيؤر ريغ

 ء هيبشت ريغب فورعم انبر ع سانلاب ساقي الو س ساوحلاب انبر

 ث هتقيلخب لثمب الو ث هتيبوبر ف مهوتي ال ث هل ريظن الب هدعب ىف نادتم
 . نوداقنم مهنم هللا ملع ام ىلا قلخلاف ث هتيضق ف روجي الو

 ملع مهنم ام فالخ نوملعي ال س نوضام نونكملا ىف رطس ام ىلعو
 بيرق وهو س نورئاص مهنم ملع ام ىلا ةلاحم ال مهف ص نوديري هريغ الو

 ح لثمي الو ققحيو س ضعيبي الو دحوي ، صقتنم ريغ ديعبو ، قزتلم ريغ
 ٠ لاعتملا ريبكلا هريغ هلا الف ، تامالعلا حضوبو ث تايآلاب انبر فرعي

 : ةلأسم اه

 6 وه اهفرعي تاذ هلل له لئاس لآس ول : هللا دبع ىبن تلق

 ؟ كلذ ىف باوجلا ام

 . وه الا هقرعب ال امم كلذ ريغو هنئرشمو هتردق وه هناذ معن : لانت

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لاذ

 ىق بوجحم نب دمحم نيدلا ف مهي اتقو نيملسملا م اما ىلع درال

ء هتتيسثمو هتردق ءىرابلا تاذ ناك ول هنن ، طلغ بتاكلا لعل نكلو ءىش



_ ٤٣ _ 

 نكي مل املف ، ابيصم ىل رفغا ةئيشم اي وآ ث ةردقاي : لاق نم لكل ناكل

 ٠ ةدارالاو ملعلاك هتاذل هتافص نم ةئيشملاو ةردقلا امنا لد ابيصم

 لزي ملو ث املاع لزي ملو ث اريدقت لزي مل : لاقي هنأ كلذ ىلع ليلدلل و
 ةئيشمو ةردق وه ىلاعت ءىرايلا نأل ڵ تاذلا تافص نم كلذ لكف ى اديرم

 ٠ مجر ٠ هتابثا ءعىرايلا تاذب دارملا نكل

 َ ةلسم .

 ٠ ةفوصوم الو ةدودحم ريغ تاذ هل : لاتقبو

 ٠ عجر ٠ ةيفيكلاو ديدحتلاب ىنتعي ةفوصوم الو : امهريغ لات

 دجت الو ( كسفن ق ام ملعآ الو ىسفن ىف ام ملعت ) : ىلاعت لات امك

 ٠ ىلاعتو كرابت فصو الو 6 ) سىفنل ١ ٢

 ۔ رانلا لهآ دولج جضنت ةرات نم مك ملعي له : لئان لانت ناف : تلق

 ؟ ادولج اهب نولدبتي ةرم نم مكو

 ،مهتقلخي نآ ليث نم هلك كلذب ملاع هللا نا معن : لئاسلا اذهل لاتتىف

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللا ناحيس 6 رانلا لهآو هنجلا لهآ

 : ةلاسم وبع

 اهدادضأو ءامسألا قلخ هللا نإ : بوبحم نب دمحم هللا دبع ويآ لات

 رفكلاو “ مالظلا و رونلاو % لالضلاو ىدهلاو ىس داسفلاو حالصلا قلاخ وهف

 هللاو ص اهتلاخ هللاو لاعفآ دابعلا نم ىه ص زوجلاو لدعلاو ث ناميالاو

 ٠ انير كلذ نع ىلاعت % داسقلام فصوي ال

٠ حالص هلاعفأ لك لب ؤ دسفأ هللا نا : لاتقي ال



_ ٤٤ 

 عيمجف هقلخ هنا : لاقي لب « دسفآ هنأ : داسفلا قلخ ذا هل لاقتي الو

 ىلاعتو هناحبس س روج ال هنم لدعو ث داسف ال هنم حالص هللا قلخ ام

 ءامسلا هل & اريبك اولع تافصلاو ءامسألا نم هبلع عقيو دهشتي ال امع

 .٠ روج ال 6 هنمب ةرهاظلا ىنسحلا

 ء هباتك ىف لاقت امك لضأو ؤ عبطو لفغأ : لاقيو ث راج : لاني الو
 تافصلا ال و ءامسلا هللا ىلع زوجتي الو أ داسفلا مسا هيلع عقي الو

 ١ أ | ة 4 >دوعكخ دقل ٨ ر ٥ ٠

 . رذذةأ ال و ئ قرسأ الو ىنزآ الو 6 ايرلا ايرأ هللا نا : لاتب الو

 «ههمنشني ال امع ىلاعتو هناحيسو 6 قرسلاو رذقلاو ايرلاو ىنزلا قلاخ وهو

 65 ىنسحلا ءامسألا هل ڵ اريبك اولع تافصلاو ءام...ألا نم هبلع عقب الر

 ٠ هنمدم ةرهاظلا ءالآلا و 6 ةرهاطلا تافصلا هلو

 : هيلا فبضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لاق
 : لاقي ال هنأ الا هننصب قيلي ال امع ىلاعت :لاقي هنأ تفرع ىذلا

 : و ، هل ريظن الو ع هل هيب ال ىلاعت هنأل ، ههبشي ال امع هللا ىلاعت
 . عجر ٠ ) ريصبلا عيمسلا وه و 2 ءىن هلثمك كسي

 - ةز ن

 : سمقلا نيدلا لوصأ ىق

 ؟ ىه ام نيدلا لوصأ نع انوربخأ : لاف لئاس لآس نا

 ٠ ددعولاو دعولاو ديحوتلا ىه : هل ليت .

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا يغ لاق

 ىف فالتخالا ىف ىهو 0 نيتلزنملا نيي ةلزنملا ىهو 0 ةسماخلا دجأ مل

 ٠ عجر ٠ . قاسىفلا لازنا ةيفيك

 



 _ _ ٤٥

 ؟ كدنع ديحوتلا امو : لات ناق

 هكردت ال ) ء ( ءىش هلثمك سيل ) دحاو هللا نآ لوقلا وه : هل ليتق

 ء مسجب سيل هنأو ( ريبخلا فيطللا وهو راصبالا كردي وهو راصبألا

 5 نوكسلاو ةكرحلاو 5 قارتفالاو عامتجالاب فصوي الو ث رهوجب الو

 الو 0 ماهوألا ىف روصتي الو س راطقألا هيوحت الو ، ءىش ق لحي الو

 ( ه لابلاب رطخي

 . : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات ..
 ء لابلاب رطخب ال هنآ ءىرابلا ىنعي ص لابب رطخي الو : :هلوق حصي ال

 ء لابلاب رطخي الو . ماهوألا ىف روصتي الو ص هبانك ىف دارأ هلعل نكلو

 هب لثمي امم : هلابب رطخي امم كلذ فالخب وهف س لابلا ىف روصتي امم
 ٠ عجر ٠ اذهف ىلاعت برلا ةيفيك ىلا

 .أ ةجاحلاو فعضلا نم انيف امو ث هلئالد هلاعفأب فرعب هنأو

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا رغ لات

 ء هقلخل اهبصن ىتلا هلئالدو هلاعفآب فرعي هنأو : دارأ بتاكلا لعل

 : ٠ عجر ٠ اذهف هيلع اهب اولدتسيل

 ` ٭ ددحونلا ةفص هذهق 6 ةراشا الو سحي ملعي الو

 ؟ لدعلا امو : لاتق ناف

 ملظي ال ، ميحر فوعر ث ميرك لدع هللا نأب لوقلا وه : هل ليق
 ‘ مهت اهمآو ئ مهت ايآ و مهسفنأ نم مهب محرآ هنآو ح مهيلع زوجي الو 6 د ايعل أ

٠ لدعلا لوتلا اذهف ، هاوس رشلا فرصي الو ث وه الا ريخلا ىتآي ال



. ٤٦ 

 امهحغ لاق :

 ٠٨ لدعلاب لوقلا اذهف هلعل

 ؟ ديعولاو دعولا امو : لاق ناف

 هتمعنب هربخ ف فلخ ال ي هريخ ق قداص هللا نأب لوقلا وه : هل ليق

 مكحأو 5 نيلئاقلا - ةخسن _ نيقداصلا قدصأ ةلاحم ال همعنب وهف

 ٠ نيمكاحلا

 : لوقن انسل ث اندنع ةالصلا لهآ قاسف نيتلزنملا نيي ةلزنملا كلذكو

 ع نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف مهو نونمؤم مهنا لوقن الو س نوكرشم مهنا
 ٠ نيتلزنملا نيب ةلزنملا وه لوقنلا اذهف

 ؟ كيلع هللا معنأ ام لوآ امف : لاق ناف

 ٠ ايح ىايا هقلخ : هل ليق

 ؟ كيلع هللا هضرتفا ام لوآ امف : لانت ناف

 ٠ ةفرعملا : هل لبق

 ؟ ةفرعملا امف : لاق ناف

 . ( ءىش هلثمك سيل ) دحاو هللا نأب لوقلا وه : هل ليق

 ؟ هتفرع مبف : لانت ناف

 ع افلؤم ادودحم ىسفن تدجو ىنأل ث هدهاشآ امو ىسفنب : هل ليق

 ٠ هب عمسأ ام ريغ هب مسآ "7 هب مسأ ام ريغ هب لكآ ام

. ع ىش هلثمك سيل اتتلاخ ىل نا : تلتقف



_ ٤٧ 

 ؟ كهبشي ال كتلاخ نأ ىلع ليلدلا امف : لاق ناف

 ةجاحلاو فعضلا نم ”ىلع ىرج ام هيلع ىرجل ىنهبشآ ول : هل ليق
 هنآ تملعف ، هنم ىلوأ ثدحلاب انآ الو ، ىنم ىلوأ مدقلاب وه نكي ملو

 .لجو زع ىنهبشيال

 ؟ نينثاب سيل دحاو كقلاخ نأ ىلع ليلدلا امف : لات ناف

 ردقي نوكي نأ امهنم دحاو لك ولخي ال اناكل نينثا اناك ول : هل ليق

 4 زجاع هبحاصق ردقي ناك ناق ك ردقي ال وآ ئ هدارم نع هيحاص عنم ىلع

 اذه نم اعيمج زجعلا امهتقحل دنف ، اضيأ زجاع وهف ردقي ال ناك ناو
 ٠ بابل ١

 ازجاع هبحاصو ردقي ناك ناف ث ردقي الوأ كلذ ىلع ردقيو ، هبحاص نود

 . اضيآ زجاع وهف هبحاص نود ارس رستسي نآ ردتي ال ناك ناو

 لجو زع س نينثاب سيل ، دحاو لجو زع ءايسنألا قلاخ نآ انملعف
 ٠ اريبك اولع نودحملا لوقي امع ىلاعتو

 : ارعش رثؤملا ىبأل ةديصت نمو

 هت افص ريغب ىبر ١ وفصو مه

 قرعيو ىحضيو ىمحي بضغ اذو

 هعم ءىش الو ناك هللا نا : هلوتتي لات نمو : ديعس ني ةريغملا لاق

 نكلو ح ا وقدص دقف لوقلا ١ ذهب اما . نولمعيس هنآ هملع ق قيس ام الا

 ٠ ةماتلا موب مههوجو هللا دوسي ك لوقلا سشحقفآب مهباوص اومده

 مهنأ هملع ىق قبس ىذلا رانلا لهآ لامعأ ركذ هللا نآ اومعز

ن ١ رحم مهمعزب هقرع نم لاسىق 0 قرع مث . ىمح مث ح بضغف ح نولمعيس



_ ٤٨ 

 هيف ىأرف رينلا ىلع علطاف :: رين بذع رخآلاو ، ملظم حلام امهدحأ
 . اهينيع عزتناف هيلع ادعف "دن ىعم نوكي نآ ىغبني ال : لاقف ث اللخ الاثم

 {. اولان اميف هللا مهنعلف س دولجلا هنمأ رعشقت الوق كلذ نم اولاقو أ أ
 هذه لثمب هوفصو اذاف ( ءىش هلثمك سيل ) : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نا

 نارحب هنم جرخ هنآ هوفصو اذاو هناحبس ص ادن هل اولعج دقف ى ةفصلا

 تناكل قولخمل ةغصلا هذه تناك ولو س فالتخالاب هوفصو دتف ناتقرع

 ٠ نوفصي امع ىلاعتو هناحبس :قلاخلا فيكف ى ةفصلا نم احيبق

 : ةل اسم | نج

 ؟ وه ام قلاخلا نع لئاس لآس نا

 وهو 6 اهتنؤمب انافكو 6 كتلأسم با وج هللا .لزنأ دق : : هل ليق ..

 مالسلا هيلع ىسوم لاق ىذلا | وهو , ( نيكرشملا نم انا و افينح ضرألاو

 ضرألاو تاومسلا بر لاق ؟ نيملاعلا بر امو ) : نوعرف هل لانت نيح

 ٠ ( نينقوم متنك نا امهنيب امو

 ( نولقعت متنك نا امهنيب امو برغملاو قرشملا بر ) : اضيآ لاو
 ضرألاو تاومسلا بر انبر اولاقف اوماق ذا ) : ةيتفلا هيق لاق ىذلا وهو

 ٠ ( اططش نذا انلتق دقل اهلا هنود نم اوعدن نل

 : هرخغ لاق

 قلخ ىذلا وه : لقف وه ام كير نع تلئس اذا كنأ وهو اذه نسح

 هللا نألا 6 أة ده هبشأ امو ك برغملاو قرشملا بر وهو 6 ضرأل او تاومسلا

..ملع هب ظيحي الو ث هب فصويغ ءايشألا نم ائيش هبشي ال



 : ةلأسم وج

 هقلح ق اسل اج ن اك هنأ ىمع ل ١ لالب ني ٥ ديع عمس نمع ىنثت دح

 مئاق نيب نم امهلوح سانلاو هلبقتسم ىشاقرلا ديزيو ع ىرصبلا نسحلا
 ١ ذا نسحلا ناكو ك انيآر اميف ذئموي ةتلحلا كلت تناك ام رفوآ 6 دع اتتو

 . نسحلاب ىشثاقرلا لعفي ناك كلذكو ي ىنشاقرلا ىلع لبقم وه امناف ى مهثدح

 بارعألا نم هباسثم هيف لجر انيلع رط اذا كلذك نحن امنيب : لاق
 نع ىنثدح ديعس ابآ اي : لاقف نسحلا ىلع لبقأف ، هلئاسم ءافج ف
 هنول ريغتو نسحلا بضغف ؟ هسثرع ىلع وه سلاجآ ث ىلاعتو كرابت برلا

 مهنم ةبحم لئاسلا نوعجشي اولاز امف س هنيبج ىلع بضغلا فرع ىتح

 . باوجلل

 لسرتسا مهيتأي نآ مهدحأ ىلا اضيغب ناك دقل ص ةمألا هذه ردص

 هتاهف ملع كدنع ناك نا ث هيلع فطعيف ص ىلاعتو كرابت هللا نع صحقفنملا

 ّ مهبرقأو مهفطلآ ءاملعلا لضفآ ناف س لوقلاو رشيلا هل نيلف الاو

 ظيلغ اظف تنك ولو ) : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاق كلذك

 ( رمألا ى مهرواسشو مهل رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفتال بلقلا

 ةوسألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ف كلف ث نيللاو برتلاب رمأف
 ٠ ةن .سحلا

 انيقل انأ تملع دقل ؤ ديعس ابآ اي : لانت ىشاترلا مهنم كلذ ىآر املف

 ضعب لبتاف هسفن ىلع ةءاسالا فرعف هسأر نسحلا سكن مث

 ٠ هلآسا نآ ىشاقرلا ىلع ءاميالاب لئاسلا ىلع ءاسلجلا

 نع لضفلا ابآ اي هللا كمحري لآساف كاياف : ىشاقرلل لئاسلا لاتف
 ؟ هشرع ىلع وه سىلاجآ ىلاعتو كرابت هللا

 ٠ مايقلا لمي نم سلجي امنا عكلاي : لاقف
 ( ٢ ج عرشلا نايب [ م)



 _ _ ٥٠

 ؟ هسشرع ىلع وه مئان : لاقت

 ٠ سولجلا "لم نم موقي امنا كمأ كتلكث : لانف

 ؟ هسثرع ىلع وه ءىكتمأ : لات
 ٠ سولجلاو مايقلا لمي نم ءىكتي امنا : لاق

 ؟ هسئرعب وه لصتمفآ : لاق

 سميو ث قولخملاب قولخملا لصتي امنا مكل ابت 2 هللا ناحبس : لاق
 ٠ هل لثم ال ىذلا برلا امآف س قولخملا قولخملا لانيو س قولخملا قولخملا

 ردنأو عنمأو زعأ وهو ، ءىش هلاني الو ، ءىش هسمي الو ك ءىشب لصتي داف

 ٠ سرعلا نم وه ىصقنمفأ : لات

 دح الب مئاد هللاو دحب ءىشلا نم ءىشلا ىصقني امنا كحيو : لاق
 ٠ ةباضخغالو

 ء لصتم الو ءىكتم الو س دعات الو مئاق ال ص هللا ناحبس : لاق

 ؟وه فيكف صقنم الو

 ؟ فيكلا ام ىردت له و « كحيو فيك ال كمأ كتلكت : لاق

 ٠ ال : لات

 ىق هل دجويف فصوتسا اذا بئاغلا ءىشلل فيكلا لاقي امنا : لاقف

 هل لثم الف برلا امآو ، اذك لئمو اذكه فصاولا لوقيف ؤس الثم رضاحلا

هيلا الو فيكلاب بلطي الو س فيك هل لاقي الو ، ىقب اميف الو « باغ اميغ



 ۔ ٥١

 ءءىش هلثمك سيل هللاو ك ليدعلاو هيبشلا فيكلاب داري امنا ع فيكلاب ليبس
 ٠ لعق هلتمك ال و

 ؟ ) ى وتسا شرعل ١ ىلع نمحرل ١ ( : هلوت امق : لات

 برصلا مالك ىف ءاوتسالا نأل ع ةيبرعلا لبت نم متللض امناف : لات
 قولخم سيلف ف مهيلع الوطتو اتوق هتلخ ىلع ءالعتسالا ىآ س ءالعتسالا

 ىلع لعج كلذ لاني نآ نم تاهيه مث ، تاهيه تاهيه ي وه فيك نآ هكردي
 رطخي الو ث هتعني بلق الو هلاني مهو الف ع ءاطغلا كلذ نع بولقلا راصبآ
 ح ادبآ ادرف دلوي ملو دلي مل ادمص ا دحآ هسفن فصو امك الا س لاب ىلع

 هتايآب الا كردي نآ نم ( ريبخلا فيطللا وهو ءىش هلثمك سيل ) ع امئاد

 .٠ هيلع تاا بلدلا تاحضا ولا

 ؟ سرعلا امف : لات

 هلاا قلخ نم قلخ سرعل ا نأ قلخلا نع ىننلآس نبح نآل ا : لات

 هللا هلعجف .]. هنككاام هي ربتخي 0 ١ رايتخا و ءالب ةعيب اسيلا ءامسلا قورف

 6 ءانسسلاو ءاهدلا و ركشلاو حدملاو ءانثلاو درمحتلا و حيبستلا عضوم

 نه ١ وملنع امهمق 6 هلوح فوفحلا و 6 هلمحب ةكئالم ١ رمأف قلخل ٣ ١ دابعو

 هلو هللاو هلوح فوقفحلاو س هلمحب هريغ ال نومظعي هللاف س سرعلا رمآ

 ٠ را رنتتسالل سثرعلا ىلا جاتحي ال ىلعألا لثملا

 هللا تيي ضرألا ق مكدنع كلذ ريظن هللا س شرع ىمس ناك ناو

 تيدلاب ١ وقولطب نأ ضرأل ١ لهآ هللا فلك ء هيق جحل ١ عضوم ئ ما رحلا

 رمآ اومظع امهمف س هرطش هوجولا ةيلوتو ڵ رجحلل اليبتنو احسمتو افوط

 ء هنكسيف تيبلا كلذ ىلا جاتحي ال هللاو ع هريغ ال نومظعي هللاف ، تيبلا
 ٠ هلل اتيب ىمسي ن اك ن ١ و

ء اجاتحم اكوسمم الومحم ناكل كمهو هيلا بهذ امك هللا ناك ولو



_ ٥٢ 

 ىلا كسمملاب ةجاح الو كسمم ىلا هلك رهدلا جاتحي كسمملا نأب كلذو
 نأ ضرألاو تاومسلا كسمي هللا نا ) : ىلاعت هللا لوق كلذ ريظن كسملا
 ٠ ) اروفغ اميلح ناك هنا هدعب نم دحأ نم امهكسمآ نا انلا ز نئلو الوزت

 وآ اسشرع س قلخلا نم اهيف امب ضرألاو تاومسلل كسمملا هللا نا

 .انتيب وأ ايسرك

 ٠ كمغ كنع هللا جرف ىمغ ىنع تجرفو ىنتيفش : ىبارعألا لاقف
 : ةلأسم وه

 ٠ تاومس عبس بجتحا ىذلاو : لوقي لجر

 . نيملاعلا بر : ماحللا لاقف

 نيبو هنيب سيل نيملاعلا بر نا ، كمأ كتلكث تأطخأ : ىلع لاقف

 ٠ اوناك امنيآ مهعم هنأل ك باجح هتقلخ

 ؟ تلق ام ةرافك امف س نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 ٠ تنك امنيآ كعم هنآ ملعت نأ هتراغك : ىلع هل لاقف

 هنآ ىلعو 654 هنع هيينشلا ىقنو ك هديحونتو هللا ةفرعم ىلع ليلدلاق

 : ىلاعت هللا لوق هنع هيبشتلا ىفنو ڵ هديحوتو ث ةفرعم لهج عسي ال

: هلوقو ) نودبع امف انآ ال ١ هلا ال هنآ هنلا ىحون ال ١ لوسر نم انلسرآ امو (
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 وهو ءىش هلثمك سيل ) : هلوقو ( ضرألاو تاومسلا رطاف كش هللا فأ )
 لزنأ ى ذلا باتكلا و هلوسرو هللاب أ ونمآف ( : دلوتو ) ريصبلا عيمسلا

 ٠ ( هلوسر ىلع

 ٥ امسنأو هبق كشلا الو ئ هللا راكنا نيجوجحمل ١ نم ١ دحأ عسي الف

 . كلذ

 : ةل اسم وبع

 نم لجو رع هتافصو هللا ءامسأو 6 نيملسملا باتك نم ةروثنم نم

 ىه الو ئ هريغ ىه : لاتب نأ زوجي الو ةميدقت ةيتاذلا تافصلاف ى هتاذ

 . اهب افوصوم لزي مل هنم ضعبتي الو ؤ اهريغ وه الو ، وه

 ثدحم ظفللا نألا ڵ ةثدحم ىهو ى هريغ ىهف ةيلعفلا تافصلا امآو

 ء فوصوملا وه ةفصلاب ىنعملاو ، لزي مل ميدق فوصوملاو ى هللا ريغ وهو

 مسالاو ص ةيلعفلاو ةيتاذلا نم انركذ ام ىلع هتافصو هللا وهو لزي ملو

 هتاذ تافصب افوصوم لزي مل ىذلا هناحبس هللا وه دارملاو س دوصخملا

 ٠ ملعآ هللاو ى اريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت

 : ةلئسم "ولا

 5 قاحسا نب ىسع ىبآو ث رهش نب دمحم نب فسوي هللا دبع ىبأل
 لهأ نم بتك نمو دمحم نب رهزأ مهيخأ نم ناوخالا نم امهلبت نمو
 : نامع

 ، ىلعلا كاملا وه الا هلا ال ىذلا مكيلا هللا دمحن اناف ، مكيلع مالس

 تيميو ىيحي ىذلا رابجلا س تيقملا زيزعلا ع ىلزألا ميدقلا ے ىلملا دجاملا

 ديدنتلاو ديدضتلا نع ىلاعتو ع د يمأت الب ىتابو س ديري ام لعفيو
دحاولا ث ةينونيألاو ص ةينونيكلاو ةيثوثيجلاو ڵ دبححتلاو ديسجتلاو



 ق دودحمب الو 4 ةياهن الو ةياغ ريغ ىلا لازم الو لزي مل ه ىلاعنملا

 ٠ راصيأناب ىأرم الو 6 راتمألاب بوجحملا الو ه راكفألا

 ريكفت الب اهنوكو ث ريشم الب ءايسألا عدتبا ث نيمسوتملا ثحب فيطل نع
 6 نا وءعآب ءىش ىلع نعنتسي مل 6 ريدقت نسحأ لاتم ريغ ىلع اه ردقو

 ٠ ( نوكيف نك ): هل لات امناو

 : ةلأسم :ة

 . إ رد دق هللا لزي مل : ل انتب نأ زوجي هنأ ىعم : ديعس وبآ : ل ات

 ءامسأو 6 لعنلا تافصو ڵ تاذلملا تافص : لاقي : دبعس وبآ لانت

 ل عغلا تافصو 6 لزن مل ام تاذلا ثتافصف 0 لاعفلا ءامسأو %ڵ تاذلا

 ؟ ثد_حت ام لاعفلا ءامسأو ث لزت مل ام تاذلا ءامسأو ، ثدحت ام
 7 ام سأ نم ىهآ ميلعو عبمسو ميحر : لثم 6 هللا ء امسأ نع تلاسو

 ٠ تاذلا ءامسأ ىهاهنا ىعم : لاق

 : ةلأشضم ةوج

 : خايسنتالا بانك نم ةناضملا ةدايزلا نم

 كلذكو 6 لهجل ١ دعي ثدحلا نم كلذو ئ رعشب هنأب هللا فصوب الو

 ةياردلا نا : لاقو ء ىردي الو س لقتعي الو مهفي ىلاعت هنا لاتي ال
 ملعل ىح ٠ ا

 : فيضملا لات

: رعاسثلا لانق ى راثآلا ضعب ىف كلذ زاوج تدجو دتو
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 م ىرادلا تنآو ىردآ ال مه ال
: 

 هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق :

 ىف هزاوج دوجوم اذهو ملاعلا تنأو ملعأ ال هرعش ق ىتعي

 ٠ نيملسمل ا راثآ نم هريغو ءاضلا

 : ةلأسم وج

 ٠ ةتانلا تلتع : لاتقب امك ءاسشألا لتعي ىذلا وهف لقعلا امأو

 ّ ىلع نب ىسومو ؤ“ بوبحم نب دمحم امآ و ث نامثع نب ناميلس هرد مل ىذلاو

 ٠ زئاج كلذ ا وآرف ءاهتغلا ةماعو

 : فيضملا لات

 اهبسحأ الاف لتعلا امآو ةنا ردلا ةفص قالطا زاوج دارأ هلعل

 . مهلوت ىف زوجت

 : ةلأسم ج

 بوبحم نب دمحم هللا دبع ابآ نا : زرحم نب ديعس نب رمع لات
 ء ةثدحم هللا ءامسأ نا : لاقي ال : لاق ، هسفنب مالكلا اذه هيلع ىلمأ
 هنأل هنم ءىش الو ث هريغ الو وه ىه اهنا : لاقتي الو ع هل لزت مل اهنكلو
 ٠ املكتم لزي مل ىلاعتو كرابت \ ضعبتم الو دودحم ريغ

 ىل اعت هللا ن ا : لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع ىبحي نب ىهلم ظفحو

 ٠ املكتم لزي مل

 ىهلم هلأس دقو ك بوبحم نب دمحم نع 6 ق احس ١ ني بوقعي لذغحو

 وبآ لانف ڵ هللا دحج نمك وهف هللا تافص دحج نم : لاقق ىيحي نبا

٠ معن : هللا دبع
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 : ةلأسم :

 لاقي الو ص هتاذ نم هتافصو هللا ءامسأ نا : هللا دبع وبآ لاقو

 فصوي الو س هنع ضعبتت الو اهنم ضعبتي الو ث اهريغ وه الو ، وه ىه
 ٠ هقفت هي فصو ام ريعب

 : ةلأسم 23

 اذه ىف ىنعملا سيل : لاق مث ٨ ناكم لك ىف وه نم اي : هنعو

 . ناكم لك ىف هملعب نكلو س مسجب الو ى ةروصب

 : ةلأسم وج

 ق هللا نا : لاق نم لات ف هخاسنأ ضعب نع ث ديزي نب عيبرلا نع

 : لوقي ىلاعت هللا نأل ع ضرألا ف وه سيل لوقي ال نكلو رئاجف ءامسلا
 ( ضرألاو تاومسلا ىف هللا وهو ( : لاتو ) متنك امنيأ مكعم وهو (

 ٠ ( هلا ضرألا ىو هلا ءامسلا ىف ىذلا وهو ( : لاقو

 : ةلأسم :3

 مل : لاقي نكلو ث ءىش الو هللا ناك : لاقي ال : هللا دبع وبآ لاق
 ٠ ع ىش ال و هلل ١ ل زي

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات

 . مجر ٠ كلذ زاوج راثآلا ىف دوجوم هنأ الا ، لات ام نسح

 : ةلاسم :دج

؟ رانلا لهآ باذعو ع ةنجلا لهأ ميعن هللا ملعي له : دايز وبآ لئسو



٥٧ 

 هناحبس هياهن الو ةياغ ريغ ىلا كلذ هللا ملعي معن : لاقف ٠
 فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات :

 هناحبس ةياهن الو هياغ ريغ ىلا كلذ هللا ملعي معن : لاق : تدجو ٠

 : ةلأسم ج

 مكو ى رانلا لهأ دولج جضنت ةرات نم مك هللا ملعي لح هتلأسو
 ؟ ادولج اهب نولديي ةرم نم

 5 مهقلخي نأ لبق نم هلك كلذي ملاع هللا نا معن : لئاسلا اذهل لاقيف

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللا ناحبس رانلا لهآو ةنجلل لهأ

 : ةلأسم ا

 لزي مل دحاو هللا نا : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ مالك نم

 اهرطافو ءايشألا عناص هنآو س ةياهن الو ةياغ ريغ ىلا ث لازي الو

 ىف كيرش هل سيلو ث نوملأم هب قلخلاو ء هلالا وهف ث ءاسث امك اهئسثنمو
 0 دلو الو ةبحاص الو دن الو هل همسش الو ، هكلم ىق هل دض الو ، هعنص

 5 اهراطقآ هي طيحت ال ، اهيلع علطمو ء اهيلا رظانو ءايشألاب طيحم هنآو

 ٠ ةرخآلاو ايندلا ىف اهراصبيآ هكردت الو

 عطاسب عيطتسي ال ، ءىش ىلا هنم برقأب ءىش ىلا وه سيلو
 تحت ام كرد نع ىجدلا ملظ هبجحي الو ى ءايشألاب ةطاحالا ىلع ءايضلا
 عامتسا الو 0 اهيلا هنم ءاغصا الي ترثك ناو تاوصأثللا كردي ؤ ىرثلا

 ة اهيلا هنم ةجاحلاو ، اهل هنم ظحل الب ءايشألا ىريو ى اهل هنم
 ، مسوتلا هكردي نآو س مهوتلا هيلع عقي نآ نعو ، كلذ نع هناحبس
 ديدحتب هودعن الو كلذ زواجن ال ص هباتك ىف هسفن هب فصو امك هفصن

 .ء ريوصت الو ريدقت الو ضيعبت الو

كلذو > ةرخآلا ق راصخألا هكردت هللا نا : نولئاق لات دقو
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 ةيوق هللا نع كلذ ىفنو ث مهيلع ةجحلاو ، نوبذاك هيف مه ام هللا ىلع
 . مهل لاتب كلذو ه هللا دمحب نيملسملا نم

 ىف راصبألا هكردت نأ نع لجو زع ىفن له ى هللا نع انوربخأ
 ؟ معن لوت ىلع اننعماجم نم مهل ديااف 6 ايندلا

 5 ةرخآلاو ايندلا ىف ةلئاذ ريغ ةمئاد هتلالجو هللا ةزع نا : لوقنف

 % بولتلا هلهجت ال اذهف ةرخآلا ىق هللا نع بهذت ةزعلا نآ منتنمعز ناو

 ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت 4 مهلوق دسف ةهجلا هذه لدت نمو

 % نئاك وهف ص دا رآ امو ء اثب ام لعفب هنآ هللا ديحوتل اننفص نمو

 هللا باتك هتفصب لوأآتو “ ةفصب هللا فصو نمف ث نئاك ريغف دري مل امو

 لوت لوأنو ئ انيمي هل نأ ريغ دحاو وه : لانت نم لونت لتم كلذو ء اطخأف

 هتردقب تايوطم نهنا : لوقن اناف ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ) : هللا

 ٠ هبسث كلانه نوكيف انبمب هلل دحن الو

 رداق لوقي ( اهتيصانب ذخآ وه الا ةباد نم امو )ا : هلوق كلذو

 فصي نآ اهتيصانب ذخآ لوقن نأ زوجي الو ص ءاسن ثيح اهفرصي اهيلع
 ٠ ءايشألا ةسامم نع هللا ىلاعت ث اهيلع ضباق : لوتيف

 ةدودحم ادي هل نأ هفصوو هللا دح دق هنأ انملع اذه لاق املف

 اوجتحاو ، ةرخآلا ىف راصيألا هكردت هللا نأ مهمعز كلذ نم اههابسنأو

 رظنلاب كلذ سيلو ( ةرظان اهب ىلا ٠ ةرضان ذئموي هوجو ) : هللا لوقي

 راغك اندنع مهف ث اذه نولوقي مهو ؤ هتمحرو هباوث رظنت امنا ڵ هيلا

 % ةمعن رفكو ء دوحج رغك : نارفك اندنع ركلاو س كرتت رفك ال

 اطخلا وهف ث ةمعنلا رفك امآو ع ليزنتلاب رفكلا وهف س دوحجلا رفك امأف
 ى مهتفلاخم ىف قحلا هنأ اوعداو انيد سانلا هبصن امم ليوأتلا ى

٠ قحلا ىلا اوعجريو اولوتي نأ الا ، نوكلاه لالض كلذب اندنع ميف
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 : ةلاسم ةنجل

 ىلع اطخاس لزي مل هنأ هللا فصوب نآ زوجب له : لانف لآس ناو

 ؟ ةنجلا لهآ ىلع ايضار لزب ملو % رانلا

 . ةنجلا لهأل بيثملاو ث رانلا لهأل بتناعملا وه هنأ ىلع معن : لاقيف

 : فيضملا لاق

 ء رانلا لحأ ىلع طخاسلا وهو هللا لزي مل لاقي نأ زوجي امنا هلعل
 ةنجلا امهو س ناثدحم طخسلاو اضرلا نل ةنجلا لهأ نع ىخارلا وهو
 ٠ ) يضقن ةنأ ٠ ملعأ هللاو 6 رانلاو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 دارأ امناو ث هب ىنع اميف فيضملا هلانت ام دري مل ةلآسحملا بحاص نا

 نسحلا ىبآ خيشلا بهذم فيضملا لانق ىذلاو هنلآسم ف ركذ دن ام

 هيبلا بهذي بهذم ةلآسملا هذه بحاصلو ة هلوتب لاق نمو س“ ىوبسبلا

 ٠ هلوقب لانت نمو ى هيغ

 ٠ ةلآسملا بحاص ةلآسم مامت ىلا عجر

 : ةلأسم :ةنج

 ء طخسلاو اضرلا ثدح ىلا مهماهوآ تبهذ امنا موقلا نأ اوملعاو

 ىنعم اومهفتف ؤس هب فصوي ام هل ثدحي هنأل س هب هللا فصوب الام كلذو

 ء هللاب مكنم ةفرعم كلذ مكملعآو س اضرلا ىنعمو س قلخلا نم طخسلا

 هللا هلعل صس نيملسلا لوت امناو ، قلخلا ىلع ىرجي ام هنع متيفنا ذا

 ىق رييغت ظيغلا نأل ڵ ظانغا هنآ نونعي الو ، بتاع هنأ نونعي \ طخسي

. لاح ه بغرو ع بلتلا
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 ىناعم هللا ىلع ىرجي الو ث هللا ىناعم قلخلا ىلع ىرجت سيلف

 وه هنأ نونعي ث رانلا لهآ ىلع طخاس هللا نأب ىنعملا امناو ، قلخلا

 هنأ نونعي ث ةنجلا لهآ نع ايضار هللا لزي مل هنأو ، مهل بتناعملا

 ٠ انفصو ام اومهغتف ع مهل بيثملا

 : ةلأسم 3

 نأ ىل هللا نذأ كلمب مكثدحأ الأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات
 ىديآ تحت هنرق نا » : ثيدحلا ىف هنعو « مكربخأ _ ةخسن _ مكثدحأ

 هد_بب ىسفن ىذلاو ؤ ةعباسلا ضرألا ىف هامدقو ؤ س شرعلا اياوز

 ريطلا تقفخل هسأر ةماه ىهتنم ىلا هيفغ لصأ نم ريطلا ترخس ول

 تنك امنيأ براي كناحبس لوقيل هناو هزواجت نأ لبت نم ةنس ةئامعبس
 ٠ » 4بر نبأ فرعي ال

 هللا نآ ملعي كلملاو ث ةينيآ الو س ىهتنم هلل سيل هنآ : كلذ ريسفت

 4 ناكم هنمضتي ال و ؤ فيك ال و هل ةينبأ ال نكلو . ن اكم لك ق هنآو 6 هعم

 قزتلب الو ى هنم جرخي الو س ءىش ف جلوتي الو ص ناكم هنم ولخي الو
 ناك ول هنأل ء هنم نيبم الو س ءىشب لصتي الو ث هنع ىصقني الو ء ءىشب

 « هقلخب الصتم وآ اقزتلم ناك ولو ث ادودحم ناكل ايصقنم وأ ث هنع انئاب

 نأ لبق لزي مل كلذ نع لاعتم ميظع هللاو ؤ قلخ امل اجزامم ناكل
 ٠ ع ايسشأل ١ قلخي

 لوزي ال ، اهقلخي نأ لبق لزي مل امك اهقلخ ذا دعب لازي ال مث
 ربكلا ةداهسننلا و بعغلا ملاع وه الا هلا ال انير اذكهو 6 لوحتي الو

٠ لاعتملا



 م ٦١

 : ةلأسم :ده

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ كلذ ىت

 تدئو 6 ل زأل ا هل تيثو 6 ثو دحل أ هنع ىفن دخف _ ثدحمب سيل هنآ تيث

 ٠ املاع لزب مل هللا نأ

 ؟ هلل ١ وه وآ ك هلل ١ نم لعف وه هلل ملعم : ل اتت ن اف : تلتت

 سيلو س هللا وه هللا ملع نا : لاقي ال هنآ باوجلا نم هنآ ىعمف

 باوجلا اذه سيلو ث ملعلا ىف مولعم لعفلا نأل ، لعفلا وه ملعلا

 ء هللا لعف نوكي نآ اماو ث هللا وه نوكي نآ اما دبال لاقي نأ مزلي

 وهو ص هلعف وه هلعفو ؤ هملع وه هللا ملعف ث هلك كلذ ريغ نكمي دق هنأل

 ٠ ىلاعتو كرابت ء هتاذ ىف و

 ء ىش اذ_ھ و ؤ هملع هلعف نأو ڵ هلعف هملع نألو « هلعف هنأ لاقي ال

 ٠ هسفنب هلك حصي

 ؟ ىلزآ مآ ثدحم هتعاط لهأل هللا باوث : لاق ناف : تلق

 ك ثدحملا هنأل ك ثودحلا ىنعم ممزلبيو ئ ىلزآ هنا لاتتي ال هنأ ىعمقق

 تويثل % ثدحملل باوثلا ىنعم توبثف « ثدحم الا ثدحملل نوكي الو

٠ هثودح توبث ىنعم ثدحملل باتعلا ىناعم تويت كلذك هثودح



_ ٦٢ 

  .3ةلأسم :

 : نئاهرلا باتك نم

 ؟ هللا فرعت مب : لئان ىل لانت نا تيآرأ : تلق

 تاومسلا قلخو ، تامالعلاو تايآلا نم ءايينألا هيلع هب تلد امب : لتف

 اذهو 6 ءىش نم هللا قلخ امو موجنلا و 6 راهنلاو ليللاو 6 ضرألاو

 ٠ ءاسنألا ههيننت الو 6 اريدم ءايشألا هذيهل نأ ىلع ليلد

 عبس هللا قلخ فيك اورت ملأ )ا : حون لاقف ث ءايبنألا تلاق كلذكو

 . ( اجارس سمسلا لعجو ارون نهيف رمقلا لعجو اتابلط تاومس

 ىتأي هللا نا ) : لاتقو ( تيميو ىيحي ىذالا بر ) : ميهاربا لاقو

 . ( برغملا نم اهب تآف قرسثملا نم سمشلاب

 رطاف كش هللا ىفأ ) : هللا الا مهملعي ال نيذلا لسرلا لاتو
 ٠ ) ضرألاو تاومسلا

 لاقو ( ىده مث هقلخ ءىنت لك ىطعآ ىذلا انبر ) : ىسوم لاقو

 . ( نيملاعلا بر ) : لاتقو ) ضرألاو تاومسلا بر انبر ) : نوعرفل

 نم وعدن نل ضرألاو تاومسلا بر انبر ) : فهكلا باحصآ لاتو

 ٠ ) اهلا هنود

 ضرألاو تاومسلا توكلم ف اورظني مل وأ ) : هيبنل هللا لاتو
 فيك مهتوف ءامسلا ىلا اورظني ملوأ ) : لاقو ( ءىش نم هللا قلخ امو

 لوطي امب نآرقلا ىف ريثك اذه لائمآو ( جورف نم اهل امو اهانيزو اهانينب

 نم ءىش هلثمك سيل نآ ىلعو ص هللا ىلع لدي هلكو 7 ججحلا ق هغصو

 سيل ربدمو قلاخ اهل تابوبرملا ءايسئألا هذه نأو ع ءايسشألا هذه
٠ ءىش هلثمك



_ ٦٣ 

 ٠ عج ر ةفاضالا تمت

 ىبنلا قلخ هللا نا : هللا همحر رثؤملا ويآ لاق : رثألا نمو

 هيبنتسي هنآ ملع دقو ث هتلاسرو هتوبنل هقلخ موي ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه نع هناحبس ع فطعتلاو سوعنلاب

 : ةلأسىم :دجا

 ؟ ملاع هللا نأ ىلع ليلدلا ام : لاقف لئاس لآس نا

 ةمكحم ، اهلك هذه هلاعفأ تدجو ىنأل : كلذ ىلع ليلدلا : هل ليت

 ٠ ملاع هنآ تملعف

 ؟ ملاع وهف ، ةمكحم هلاعفأ تناك نم نا : تلت ملف : لاتق ناف

 ء ةضقانتم ةتواقتم ةفلتخم هلاعفآ تناك املاع نكي مل نم نأل : هل ليق

 . ملاع هنأ تملع ث ةمكحم ةعستم ةقفتم اهلك ىلاعت هللا لاعفأ تناك املو

 ؟ ملعب ملاع : لاتق ناف

 ٠ هسفنب ملاع وه لب ال : هل ليق

 نسحأو س باوجلا اذه نم برقأ هنأ ىعم ىذلا : ديعس وبآ لاق

 ملاع لآسي مل لئاسلا نأل % هريغ ملعب ال ملاع وه : لئاسلل لاقي نأ

 ٠ تيبث اذا باوجلا ىنعمل هسفنب

 املاع س\ ده اشم دهستي مل اذا ء ملعب املاع نوكي نآ تركنأ ال : لاق ناف

؟ ملعبالا



_ ٦٤ 

 مث ث ملاع ريغ كلذ لبق ناكو الا املاع دهاشن مل كلذكو : هل ليق
 ٠ بئاغلا ىلع دهاشلاب ىضقي ال نأ بجيف ، ملع

 هنا : هللا تافص ق لاقي نأ زوجي ال هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ةدهاسشمك ةدهاشملا ريغ ىلع هسفن ىمس امك ع دهاشلا وه لب بئاغلا

 ملعلا لبنت لهاج هنآ تبث هريغ ملعب ملاع هنآ تيث اذاو ، نيدهاشملا

 ٠ هملع ىذلا

 ملعآ هللاف س بئاغلا ىلع دهاسثلاب ىضتقي نأ بحن ال انا : هلوق امأو

 ملعب ال ملاع هنآ ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم نأ انعمو 6 كلذم هدارأ امم

 موقت امم انعم ىه لب ص لوقعلاب ةدهاستثم نع بئاغلا ملع ى لخدي ص هريغ

 ٠ لوقعل ١ نم ةجحل ١ هه

 ليبس ىلع الا ايئاغ اهيمسن نآ انل نبب مل لوتتعلا ق تيث اذاو

 . ءىنشلل ءىشلا ةدهاشم لبس ىلع ةدهاسثملا نع كلذ ةينغ

 نأ نم ولخي ال هنآ هل ىنعم ال هلوتب نوكي نأ تركنأ ام : لاق ناف

 5 هلوقآ ام رهف ملعب املاع نكي ناف ك ملعب املاع نوكي وآ ، هسفنب املاع نوكب

 نوكيب نآ لاحتسا املف ؤ“ املع هسفن نوكي نأ بجو هسفنم املاع ناك نا و

 ٠ ملعب املاع نوكي نآ بجو ‘ املع هسفن

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات

 نأ وه لاؤسلا اذه نأ تفرع ىذلاو ، طلغ هيف لاؤسلا اذه نا

 هنوك !هلوقي ام نوكي نأ نم تركنأ ام : لئاق لانق ناف : لاق نآب هظفل

 املاع نوكيب نأ نم ولخي ال هنأل س هل ىنعم ال ث هسفنب ملاع هنآ نم

 ٠ ملعب ا اع وآ ك هسفن

نآ بجو هسىقنب املاع ناك ناو ث هلوقي ام وهف ملعب املاع ناك ناف



. ٦٥ 

 نوكي نأ بجو ث املع هسفن نوكي نآ لاحتسا املف ؤ املع هسفن نوكي

 ٠ باتكلا ىلا عجر ٠ ملعب املاع

 : باوجل أ

 املاع انلوقو ث هملع دوجول املاع ناك امنا ملاعلا نا : هل ليق

 كلذ نوكم نآ لخي مل ملعب انلق اذاف س ةملاع اهنآ تاذلل تابثا هسفنح

 اميدق ناك ناف س اثدحم وآ اميدق هريغ نوكي نآ ث هانركذ ىذلا ملعلا

 ٠ لزألا ف نيميدق انوكي نأ بجو

 ملع مش ح ملاع ريغ ناك ميدقلا نوكم نآ بجو اثدحم ناك ناو

 ٠ هسفنب ملاع هنآ ثلاثلا هجولا حص ناهجولا ناذه دسي املغ

 ٠ ىضقنا _ ىدنع اذكه : ديعس وبأ لاق

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىلع ( بتعي هنا : ىلاعت هللا ١ ةفص ىق لاقب نأ زوجي له : هتلآسو

 ؟ ٥ وصع اذا هتلخ

 ىدنع نسحي اللو ص هللا ةفص نم اذه ملعأ الو ؤ ملعأ هللا : لاق

 . ىضقنا ٠ كلذ

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات

 5 بتعي هنا : ىلاعت ءىرابلل لاتب ن نآ زوجي ال هنآ تفرع ىذلا

 فض ا ةلأسم ىل ا عجر .٠ هتقلخ ىلع بضغي ليق امك «( درحي الو

 ٠ هتفاضا ق

( ٢ ج عرشلا نايب ٥ م)



 ل٦٦٦\ _

 .نيدي كلذ ق نادو ، زوجي الو زوجي فرعب ملف كس نمف : هل تلق

 ؟ كلذ هعسي له ئ نيملسم ١ نم ةماقتسالا لهآ

 اذا ى اهيف كستلا قيضت ىتلا مئاعدلا نم اذه نآ ىل نيبي ال : لاق

 ىضري هنأ كشي مل ام نيقولخم ا تافص عيمج نم ىلاعت هللا آربأ

 لهآ ىلع بضغب ال وأ 0 ىصع اذا بضغي وآ ىضري ال أو ك . هتيصعمب

 عمس وآ ث هلابب رطخ اذا هيف كىنثلا هعسي ال هنأ ىدنع اذه ناف 0 هنيصعم

 ٠ هي دارملاو هانعم فرعو { هركني

 ؟ هتبوتتع وه هنآ هبضغ ق ىنعملاو : هل تلق

 هنم لدعل ى هنم ةبوتع ايندلا ف دبعلل هنالذخ اذه ىنعم جرخيو
 ٠ عرشلا نابب باتك ىلا عجر ٠ هيلع هنم زوجي ١ال هبلع

 : ةلأسم ة

 ةءاربلاو ةيالولا نع تلأسو : بوبحم نب دمحم نب ريسثب رذنملا وبأ
 تاذلا تافص نم وأ ڵ\ لعفلا تافص نم دارأ هلعل ڵ تافص نم امهآ

 . عزانتالب

 تاقص نآ رصبلا لهأ نيب عزانت ال هنأ ىعم جرخي : ديعس وبأ لاق
 ح اهبوجو لعفلا تافصو ة اهليواتو ث اهب فوصوملا لزي مل ام تاذلا
 ٠ ةءاربلا ىق اعم لعفلا و

 ةدالولاو 6 هنم آربم ةنمضم ةءارملا ق ىعم جرخي : درعس وبآ لاق

 .٠ كلذك

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لات

ىنعي اميق ةلاسملا ق هلوقي ريسي دا رآ هنآ ىعم ى ذلا درعس ىبآ ريغو



 ۔ ٦٧

 لتانت نم طلغ اذه نأ كلذك ع ةيالولاو هنم آربم ةنمضم ةءاربلاف
 ٠ عجر .٠ درعس ىبآ نم الو ئ ري هم نم ال & خسنلا

 ٠ ردقلا تايثا ق ناكل ئ لزي مل ةءارب وآ ةدالو تناك ولق

 ناكلو 4 لزي مل ا ميدقلا تايثا هنأ ىعم ىذلا : درعس وبآ لاق

 تايثا لزي ملو ٤ دويعم تابثا ق لات امك ىلوتمو هنم آربم اضيأ

 + قولخمو قلاخو ك عاطمو عيطم ق كلذكو 6 دياع

 ۔ هريغ ةءا ريم ال هنم آريم نم ائيرب لزي مل هللا نا : لئاق لات ناغ

 ٠ ملعي لزي مل هنل امك
 : باتكلل فلؤملا مع لات

 هيلع رو دخقم ىلع ١ رد اتت لزي مل رداتو ك هريغ ملعي ال امولعم

 ٠ هريغ ةردقب ال

 ث هريغ ةبوقعب ال بقاعم ابتتاعم لزي مل نوكي نأ تركنأ ام : هل ليتق
 ٠ هريغ باوثب ال اتبثمو

 نآ دعب نم الا لعفلا نوكب الو ڵ لعف ةبوقعلا : لئان لاتق ناق.

 كلذكو س نكي مل نآ دعب الا نوكي الو ص لعف ةءاربلا كلذكو ، نكي مل

 ٠ كلذ ىف قرف ال ةيالولا

 ضعب نأ ىدنع ام ىنعم ىلع هلوق ىدنع جرخي هنآ ىعم : لاق

 ىلاعت هللا نمل زئاج اذه نأ بهذي اضعب نأ بسحأو ، هلوقي انباحصأ

 + هسفن اهم ىمس ىتلا هذه هك امسنآب ىمسم 0 هلوق ق لزب مل

زيزعلا وهو ح ىلاعتو كرابت هنم اثدحم كلذ نوكي نأ زوجي الو



_ ٦٨ 

 لبقو قلخلا قلخي نآ لبق ء قلاخلا قزارلا { ميحرلا روفغلا ى ميكحلا

 هثلدحاب سيا : اولاقف اموحرم محري نآ لبنو ث رفغي نآ لبقو ؤ قزري نأ
 3 ىرابلا مسا قحتسا ةيربلا هثادحابو ، قلاخلا مسا قحتسا قلخلا

 ٠ ىلاعتو كرابت كلذك لزي مل نكلو

 نم ائيرب لزي مل نوكي نآ زوجي هنآ اذه ىف جرخي كلذكو

 نيذلا هئايلوأل ايلوتمو ص هئايلوأل ايلوو ث هئادعأ نم ائربتمو ، هئادع

 . ٠ اونوكي نأ لبق مهملع

 . اودعو ايلوو ص ايداعمو ايلاوم لزي مل : هلوق نيبو .

 نأل ، ىدنع قرف س ىداعيو ىلاوي دارأ هلعل ، ىداوب : هلونن نيبو
 مل ء .اقزار. انقلاخ هللا لزي مل : لاقب نأ زوجب هنا اولان نيذلا

 ٠ آربيو قزريو قلخي ىلاعتو كرابت هللا لزي مل : لوتي نآ اوزيجي

 ناك اذا هنا هلوق ىنعم ف نأل ث ائراب لزي مل : لوقي نأ زوجيو

 ء ؟ربيبو س قزري كلذكو ث قولخم هعم لزي ملف س قلخي لزي مل
 ٠ محريو 6 رفغيو

 قلخي : هلوق ىنعم ىلع ىدنع جرخي الف ربيو ىلوتي : هلوق امآو
 ء دحاو ىنعم ىلع الا ىدنع جرخي ال آربتيو آربب ىنعم نأل ى قزريو

 س اونوكي نآ لبق كلذ قحتسا نمل هملع نونكم ق ىلوتيو اريب هنأل

 ء اعم موحرمو ص هل روفغم الا محريو رفغي لاقي نأ ىدنع نسحي الو

 ٠ قولخمو قوزرم كلذكو

 هللا تافص نم ناك املك هنآ ىلا بهذي انباحصأ ضعب نأ ىعمو

 مل ء لاقي نآ زجي مل لعفلا ىنعمل الا جرخي ال س ىلاعتو كرابت

٠ لوعفم هعم ناك كلذك لزي مل اذا هنآ ىلا اوبهذو ث كلذك لزي



_ ٦٨٩ 

 ل_ءافلا نا : مهلوق ىنعم ق كلذ اوزاجآ نيذلا : ءالؤه لانتو

 ىلاعتو كرابت وه هنأل ڵ لعاف وهف لعفي مل دارآ هلعل وآ ص هلدأ

 وه لب 0 ءامسألا هل ثدحي ال دارا هنآ ىدنع امنيبخ ، ثدحي ال

 ٠ هيق زوجي ال امنأو ح اهلك ىلاعتو كرابت هئامسأآب قباس

 ىذلا لعفلا قيرط نم جرخي لعفي لزي مل : لاقي نآ هيلعو

 هجو نم لعفي نوكي نآ زاج امكو ؤ اعم دوجوم لعفب الا نوكي ال
 اندنع ناتجراخ ةءاربلاو ةيالولا نأل ، آربب لزي ملو ى ىلوتي لزي مل هنأ

 ( ضايب ) ٠٠٠٠٠ نمؤملا نأل س باوثلاو ةبوقعلا ريغ ىلع

 كرابت هللا ءايلوأ ىلوتيو ى ىلاعتو كرابت ى لاثمألا هلل برضي الو

 نا : لاتب نآ زوجي الو . كلذ لاتيو ك هللا ءادعأ ىداعبو 6 ىلاعتو

 % اعم هل بتاعملا ، وه الا هللا ودع بقاعي الو ص هللا ءادعا بقاعي نمؤملا

 . ىدنع ىلوتيو توبث ريغ امهانعمو بقاعيو تبثي مساف س تبثي ال كلذكو

 جرخت ىتلا ء امسلا نم ناك ام هنآ انباحصأ لوق نم رخآ ىنعمو

 اوزاجآ مهنأ بسحف “ لعفلا ىنعمل الا نوكي الو ، تاذلا ءامسآ نع

 : هلوق ىنعم ىلع نوكيس لوعغمل العاف لزي مل هنأ كلذ لثم ى لاقي نأ

 « نوكيس قولخمل اقلاخو ڵ نوكيس بوبرمل ابرو س نوكيس ع هولآمل املا

 . نوكيس قوزرم اقزارو

 لعفب لزب مل هنأ تيثي نأ ٧ ىدنع رومألا هذه نم ء ايسشألا قضأآو

 ٠ اعم هب هلوعفمب هعم لعفلا اهب تبثي ىتلا لاعفلا ءامسأ نم ءىشل

 قفاو ام الا هنم ذخأت الو 6 هكلاهم رذحاو 6 هريدتو كلذ ق رظناق

 طلغلا نم ءىش ىق ناك ناف ڵ هلعل كلذ عيمج ق باوصلاو قحلا

٠ هللا ءاش نا هترات هريدتيق



 5 ةينافص : ضعب لاقو ث ةيتاذ ةءاربلاو ةيالولا نآ : رخآ رثأ نمو

 ٠ ةيلعف دارأ هلع

 : فيذضملاو فلؤملا رغ لات

 { دابعلا ةيالو ريغ هدبعل هللا ةيالو نأل ث ةيتاذ اهنآ لوتلا رثكأو

 لهأو ةنجلا لهأب ملاعو ، مهلامعأو هدابع عيمجب ملاع ىلاعت هللا نأل

 . مهاوتثمو مهبلتنمب ملاعو س مهتلخي نآ لبق نم رانلا

 : ةلأسم ةيج

 : بجو اميف ةيرعشألا نع بانك نم ى اههوجوو ءامسألا برض ف

 : برضأ ةثالث ىلع ىلاعت هللا ءامسأ نأ هللا مكقفو اوملعا

 6 ميب دقلا : وحن هسفنل هقحتسي املك وهو 6 ىمس ا وه مسد ا : اهدحأ

 ٠ دوجوملاو س تاذلا و

 ىنعمل هتحتسا املك كلذو س هريغ الو ىمسملا هل لاني ال : ىناثلاو

 هنأل ى ردات ملاع ىح هناحبس ميدقلا هلوتك ؤ هريغ الو وه هنا لاتي ال

 ء ةيتاذ ةخسن _ ةيلزأ تافص هذهو ع ةردقلاو ملعلاو ةايحلا ىلا دوعي

 ٠ لبت نم هانركذ ىذلا ىنعملا وه وأ ، هريغ اهنا لاقي ال

 : هبرغ لاق

 ء ملعب ملاعو ء ةردقب رداتو ع ةايحب ىح هللا نا هلوق نم نأل

 قابو ، مالكب ملكتمو ، رصبب ريصبو ؤ عمسب عيمسو ث ةداراب ديرمو
٠ ءا ةتيي



_ ٧١١ 

 فيضملا لآق :

 ملعأ هلل و 4 كل ذي نولوقي ال انم احصأآ ٠ عجر ٠

 انلوقك ء هريغ ىنعمل هقحتسا املك كلذو س هريغ وه مسا : ثلاثلاو

 ىلا الا دوعب ال ؤ“ كلذ وحنو معنمو قزارو قلاخ : هناحيس ميدقلمل

 ٠ ثداوح كلذو 6 ماعنالا و قزرلاو قلخلا

 نوكي امنا فيقونلا و ئ افىتوت الا دجون ال هللا ءامسأ نأ اوملعا مت

 & هباتك ىف هسفن هب ىلاعت هللا ىمس املكف ، ةمألا عامجاو ةنسلاو باتكلاب
 هللا ىمسي نآ زوجيف س هيلع نوملسملا عمجأ وأ ث هللا لوسر هب ىمس وأ

 . هب ىلاعت

 نأ وه كلذ ىلع ليلدلاو ع هب ىمسي نآ زوجي الف كلذ ريغ ناك امو
 نأ كلذ لطابو ص افيقوت وآ اسايق دجوت نآ اما ولخت ال ىلاعت هللا ءامسأ

 . نيفلتخملا نيب قرفلاو ى نيقفتملا نيب عمجلا وه سايقلا نأل ى اسايق نوكي

 اندجو انأ كلذو س كلذ فالخب هناحبس ىرابلا ءامس اندجو دتو

 بيبطو ث هيفو فراعو ملاع : وحنك ث هتقالطا زوجي ال هانعم قفتا ام

 :لانتيالو 3 ملاع : هناحبس ى رابلل لاقي مث ع ىنعملا ىف دحاو مهو ؤس قفومو
 . فراع

 : فيضملا لات

 ٠ ةرطع نب لاله ةريس ق هبسحأآو ئ فراع هنآ هتفص ز ١ وجب : لدق دقو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 . رفعج نب دمحم رباج ىبأ عماج ىف كلذ زاوج ركذ تدجو دقو
 فصوي نأ انياحصآ :راثآ نم انئطو اميف ملعت مل : لاقف ديعس :ويآ كلذ درق

٠ املاع لزب مل : لاقي امناو ، افراع لزي مل هنأب س ىلاعتو كرابت هللا



_ ٧٢٣٢ 

 هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا يغ لاق :
 نأل 6 فراع هنأ هللا فصوي نأ زئاجو : ء ايضلا باتك ق تدجو

 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو 6 ملاعلا نعمم : فراعلا

 4 دحاو عيطتسمو ردات ىنعم كلذكو مهف الو 6 بيبط الو هيقف الو

 ٠ رداتت هنأب فصوب نأو عيطتسم : هل لاتب ال من

 قيرط ال هنأ كلذب ملعف ث ىنعملا قافتا دنع ةيوستلا بجوي سايقلاو

 هللابو فيقوتلا اهقيرط نأ تبث اذه لطب اذاف ، ءامسخلا ف سايقلل
 ١ دفوتل : ٠

 ٠ امسا نوعستو ةعست ربخلا ىف ةدراولا تايمستلا نأ اوملعا مث
 هلل نا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره وبأ ىور

 ءاهطئارشب اهفرع نم هانعم « ةنجلا لخد اهاصحأ نم امسا نيعستو ةعست
 ( اددع ءىش لك ىصحو ) : هلوت ملعلا ىنعمب ءاصحالا نأ ىلع ليلدلاو

 ٠ ءىش لك ددح ملع ىآ

 ءامسألا هذهف ، اذه تبث اذاف ث ةغللا لهأ دنع رهاظ ىنعملا اذهف
 ةينامث اهنم ى ماسقأ ةثالث ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةيورملا

 : كلذو تاذلل نورشعو

 ث زيزعلا ث نميهملا ڵ نمؤملا ڵ مالسلا ؤ سودقلا ص كلملا ث هللا

 ء قحلا ى دبجملا س ليلجلا ث ريبكلا ع ميظعلا ه ىلعلا ث ربكنملا ح رابجلا

 ء رهاظلا \ رخآلا ث لوألا ى دمصلا س دجاملا ث دحاولا ص نيملا

 ٠ لالجلا وذ س ثراولا ى رونلا ء ىنغلا ، لاعتملا ، نطابلا

 نكميو ص ةدئاز ةفص دحاو لك نم لعفلاو تاذلا ىلع لدي كلذ لكف

٠ تاذلل اهنآ رهاظلا نكل ، لعفلا تافص ىلع تارايعلا هذه لمح



 : وه كلذو 6 ةردقلل ةسمخ اهتمو

 ٠ ردتقملا رداقلا 6 ىوقلاو 6 رهاقلا 3 راهتلا

 : وه كلذو 6 ملعلل ةسمخ اهتمو

 ٠ ىصحملا ى ديهشلا ے ميكحل ا ، ريبخلا ۔ ميلعل

 : وه كلذو ص ةدارالل ةرنع اهتمو

 ميلحلا % روبصلا س فوءرلا ، وفعلا س دودولا ى ميحرلا % نمحرلا

 7 6 ميركلا

 : فيضملا لات

 ٠ ىذألا هلاني نم

 ىلا رخآو رصبلا ىلا عجري رخآو 6 عمسلا ىلا عجرب دحاو اهنمو

 : وه كلذو ى مالكلا ىلا رخآو ء ءاقبلا ىلا رخآ و ص ةايحلا

 ٠ ىقابلاو 6 ىحلاو 6 ريصبلاو 6 عيمسلا و 6 روكنلا

 ٠ تاذلا تافص اهلك هذهف

 : وه كلذو 6 لعغلل نوعبرأو ةسمخ اهنمو

 ء ضباقلا ى حاتفلا ء قازرلا س باهولا س روصملا ى ءعىرايما ڵ قلاخلا

 ث لذملا ، زعملا ؤ عفارلا ء ظفاخلا - ةخسن _ ص ضغفاخلا س طسابلا

 © بيقرلا ڵ بيسحلا ، تيقملا ى ظيفحلا ڵ“ فيطللا ڵ لدعلا ح ميكملا

 ء تيمملا ، ىيحملا ث ديعملا ى ىدملا 5 ليكولا س ثعابلا ء عساولا % بيجملا

 ث طسدتملا 0 مقتنملا ء باوتلا ، ىلولا ڵ رخؤملا ى مدقملا ڵ دحا ولا ع مويقلا

٠ زوجي ال راضلا ٠ راضلا عناملا 5 ىنغملا ء عماجلا



_ ٧٤ 

 : هريغ لاق

 نيملسملا راثآ ف تدجو اذكه ث مهايا هباقعب نيرفاكلل راض هنأ ىلاعت هللا
 ٠ ملعأ هلل ١ و 6 ةحيح هل ١

 ٠ كلملا كلام ح ديرلا ے عيدبلا ء ىداملا ء عفانلا

 ىلع اهنم دحاو لك ىنعم نيبآو ث ةفلتخم ظافلألا هذه ىناعمو

 ىلع ءامسألا هذه انباحصأ بتر امناو ى لجو زع هللا ءاسث نا زاجيالا
 ةعستب لوقلا قحلا لهآ اومزلأ ثيح س ةعدبلا لهأ ىلع ادر ماسقأ ةثالث

 تاذ ىوهف تارابعلا نم تاذلا ىلا عجري ام نأل ث اميدق امسا نيعستو

 و ١ دح ٠.٠

 تافص ىهف امهريغو ملعلا و ةردتلاك تاذلا تافص ىلا عجرب امو

 ٠ هناحبس ىرادلا

 أ ةلاحم ال مهما زلا لطعف ڵ ثدحم كلذف لعفلا ىلا عجري امو

 ٠ قىيفو نلا هللابو

 : ةلاسم :3

 ح هللا نم بحلا نا : هللاب ملعلا لهأ لاق : هللا دبع وبأ لات

 سيلو ؤ هتبوقعو هران وه هطخسو هبضغو ء هباوثو هتنج وه اضرلاو

 بح نأل ، نيقولخملا نم نوكي امك س فصوب هنم بضغلاو ، هنم بحلا

 ٠ نزح مهبضغو س حرف نيقولخملا

 وآ ةعاط وأ ع رت وأ ريخ نم المع دابعلا نم دحأ لمعي مل : لاتو

٠ ةبحم هتئيسثم سيل هللا اهءاسث دقو الا ةيصعم



_ ٧٥ 

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق
 ةعاطلا ةئيسم ىف هلوق امأو ؤ لاق امكف ةيصعملا ةئيسنم ىف هلوق لعل

 ، اضرو ةبحمو ى ةداراو رمأ ةئيسثم ةعاطلا ءاسث دت ىلاعت هللا نأل ڵ الخ
 ٠ عج ر ٠ تظفح دف اذكه

 نا : نولوتي مهنأ : ربجم ١ انباحصأ نومسي : انموق لانو : لاق

 انباحصأ ك انب احصأ لوق نم كل ذ سيلو 6 ةيصعم أ ىلع د ايعل ١ ربج هللا .

 نع ىهنو ف ةعاطلاب رمأف س ةيصعملاو ةعاطلا قلخ هللا نا : نولوقي

 ٠ ملع امك هللا ملع دفنف { ةيصعملا و ةعاطلاب لمعب نم ملعو 6 ةيصعملا

 ٠ ءاش ام مهنم ن اكو ئ ىصاعمل ا د ايعل ا نم ء اش هللا ن ا : ل اتتو

 : فيضملاو فلؤملا رع لات

 ىنعي ى بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ اهب ىنع ىتلا ةئيسملا هذه
 . عجر ٠ ملع هئيسثم

 دض حرفلا نأل س رورسلاب الو 0 حرفلاب هللا فصوي ال : لاتو

 هللا فصوي الو 6 نيقولخملا ةفص نم اذهو 6 مغلا دض رورسىلاو 6 نزحلا

 ٠ بضغلاو اضرلاب الو « بحلاب

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 عيمجب ىل اعت هللا ا وفصو دن نيملسمل ١ نأل % اطلغ :7 انكلا ق لعل

 وه مهدنع هبضغو هاضر كلذكو ص هتنج ىه مهدنع هتبحم نآو ؤ كلذخ

 ٠ عجر ٠ هطخس كلذكو ى هتبوقع

 لهأ لمعم لمءرل ديعلا نآ ( : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 هكردي مث ء عاب وآ عارذ رادقم الا ةنجلا نيبو هنيب ىقبي ال ىتح ةنجلا .

ء رانلا ىلا ريصيق كلذ ىلع توميق رانلا لهآ لمعي لمعيف قباسلا ملعلا



_ ٧٦ 

 رادتم الا رانلا نيبؤ هنيب ىقبي ال ىتح رانلا لهآ لمعب لمعيل دبعلا ناو
 ىلع توميف ةنجلل لهأ لمعب لمعيف قباسلا ملعلا هكردي مث عاب وأ عارذ
 ٠ «ةنجلا لخديف كلذ

 : ةلأسم :3

 ىلا ةريزجلا نم ةيطع نبا مث ةيطع نب ةهربأ مدق : نايفس وبأ لاق
 ورمع ابأ اب : لات ، ملسف هيلع لخدف ، عيبرلا ر اوجم لزنف ث ةرصنلا
 ملف ث ماسلا لهأ نم : لاق ؟ تنأ دلبلا ىا نمف : لات كناوخا نم لجر
 ٠ عيبرلا هسشثتفي

 ، ردقلا رمآ نم كرحي الو ث هقفلا نع هلأسيو هيلا فلتخي ناكو

 :عيبرلا هل لاقف أ نيملسملا ضعب عيبرلا ىلع لخد ىتح ء انامز كلذب ثبلف

 ؟ ىتف اي تنأ نم : لاق مث ى هيلع ملسف : لاق ث اذه انيخأ ىلع ملس

 ٠ ماشلا لهأ نم : لاق

 ؟ تنآ ماسثلا ىآ نمف ؟ ةوعدلا هذه لهآ نم دحآ ماشلاب ام : لاق

 ٠ ةريزجلا لهآ نم : لاق

 ؟ ةيطع نبا كلعل : لاق

 وه نارح لهآ كلهأ ىذلا ةيطع نبا اذهو ؤ ورمع ايآ اب معن : لاق

 ٠ انيع همعنتالوأ كيلع نلخدي الف ك هلبت نم هوبأو

 ٠ لجرلا ىلع تعرسأ : عيبرلا هل لات

 امن ٥ & ١ ركنت رمآ نع كتلآس ورمع ايآ اي : ةيطع نب ١ لاف : ل انت

` .. مارحلاو لالحلا هتفلا نم هيلا سانلا جاتحي امع هلأسأ نأ ديرأ



_ ٧٧ 

 نم هعامجو كاملا ديعو رمتعملا و. لئاو ىتنآف لجرلا جرخف : لات

 . لجرلا لاحب مهملعأف ح هباحصأ

 تلزنآ : اولاقف هيلع اولخدف ث نيبضغم ميبرلا ىلا اوستمق : لاق

 ؟هتبرقو ةيطع نبا

 مل لجرلا نأ عم ؤ ىنيتأب نم :در نآ ىلئمب لمجي ال هنا : مهل لاقف
 ٠ هب تملع نكآ ملو ث هركنآ ءىش نع ىنلآسي

 املف : لاق س ةدحاو ةلآنسمي هيتفي الو س كيلع ناخدي الف : اولان

 ٠ ١ هدر ىلع 4سغفت لمح ٥ ولغ

 : لاقت ع هل نذأي ملف هيتأي ناك امك ةهربأ هاتأف : نايفس ويآ لات

 امناو ، ىلثم دري هلاحو هعروو هلضف ىف عيبرلا نظأ تنك ام : لاقو ىكبف

 لزنو ةريزجلا نم لحتراف : لانت مهنيد رمآ ىف سانلا هب عفتني امع هلأسأ

٠ ةرصبلا لخاد



_ ٧٨ 

 باب

 ههبنأ امو ردقلا ىن

 : فيضملا لات

 ٠ رهمجرزمي هنآ ثعمس

 ؟ ردقلا ف رظانت ال كلام : رهمجرزنبل ليق

 7 نطاب ىلع هب لدتسا ارهاظ ىرأو ئ ةرظانملا ق عنصأ امو : لاق

 ؟ وه امو : هل ليتف

 سيل ريبدتلا نأ تملعف 6 امورحم التاعو انتوزرم قمحأ ى رآ : لاق

 ٠ دا علل

 : ةلأسم ادج

 مزلي ىذلا هرش امو ث ردقلا ريخ ام ، هرسثو هريخ ردقلا نع تلأسو
 ١ ؟ هب اونمؤي نأ دايعلا

 اذهف ء هللا قلخو ف هللا ردن : لوقت ، قلخلا وه ردقلا نآ ملعاف

 ٩ وملعي نأ دايعل ١ مزلي 6 رش لكو ربخ لك هرشو هريخو ئ ردقل ١ وه

 4 رشل ١ نم رفكلا و ؤ ريخ لكو 6 رش لك قلخ هللا نأ ١ ونمؤيو ئ ١ رقدصبو

 ٠ ريخلا نم ناميالاو

 « رشلا نم رفكلاو ء ريخ لكو رش لك قلخ هللا نآ ةيردتنلا تمعز دقو

 رفكلا قلخي مل ىلاعت هللا نآ ةيردقلا تمعز دتو ، ريخلا نم ناميالاو

 ناودحلا نم ءىش تاكرح قلخ الو ك ةيصعملا الو ةعاطلا الو ئ ناميالا الو

 نم ثناك ةكرح لكو ك ريطلاو ماوهلاو باودلا نم مهريغو سانلا نم

 رفكلا قلاخو ، ءىش لك قلاخ هللاو ث هللا ىلع كلذ ىف آوبذكو ، كرحتم
 اذهف ءىش لكو ث نوكسلاو تاكرحلاو ء ةيصعملاو ةعاطلاو ث ناميالاو

ه هرشو هريخ ردقلاب ناميالا وه



. ٧٩ _ 

 : باتكلا رغ نمو

 : ةلأسم ويج

 هربخ ردقلا ق لوتلا كلذ دعي مث 6 فتكلا ضعي ق اذه تدجو

 مثو ؤ هملعب ظوفحملا هحول ىف ىرج رودقم س لجو زع هللا نم نئاك هرو
 حوللا نم هلصفو هنوك هناحبس هللا دارأ ام ريدقنلاف ك ريداقملاو ريدقتلا

 مهيلع رودتملا ىلع تارودقملا اهيف نوكت ىتلا تاقوألا ريداقملاو ظوفحملا

 ٠ راهنلاو ليللا ق

 : ةلأسم :د

 ٠ هللا مهمحر نيملسملا بتك نم روثنم نم

 : ةلأسم د

 ؟ كلذ ريسفت ام هضرأ ق هللا رس ردقلا : مهلوقت ىنعم نعو

 نآ ىلا بهذي ناك ناف ؤ“ هريسفت فقو ص لوقلا اذهم ملعأ هللاف : لاق

 مهو ض مهنم ملع دق ام دابعلا ىلع عقي ضرألا فق هللا قلخ وه ردقلا

 نأل ى ردآ الف 6 كلذ ريغ ىلعو 6 كلذ لمتحا نا زوجي ىسعق 6 نوملعي ال

 قلخلا وه ردتلاو ح ءامسلاو ضرألا ق نوكي الامو نوكي امب ملاع هللا

 ٠ ملعأ هللاو ع هللا رس مه قلخلا نوكي الو

 : ةلاسم ةه

 : لانت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع ىورب : درعس وبآ ل ات

 ٠ ) هوفلكتت الف ضرألا ق هللا رسع ردقلا «

 : ةلسم ج

 وبآ لات _ ةخسن نيملسملا نم انب احصأآ لاتق : هللا دبع وبآ لاق

 نيملسملا نم انباحصأ نآ ةيردقلا لوق ق ركاذ هل ركذ دتو : هللا دبع

 . ةربجملا مهنومسيو مههركتساو اهيلع ةيصعملا لهأ ربج هللا نا : نولوقي
لوق نم اذه امو ، نيملسملا ىلع اولاق امك سيل : هللا دبع وبآ لاق



_ ٠ ٨ - 

 ىلع مههركتسا الو ك هتقلخ نم ادحآ ريجي مل هللا نا مهلوق لي ك انياحصأ

 لمعي نمو 0 هتيصعمب مهنم لمعي نم ملع دق هنكلو س هتيصعم الو هتعاط

 ٠ ملع ام ذاغنا دارأف ك مهتقلخي نأ لبق نم هتعاطب مهنم

 © ةنجلا لخدي نم هللا ملعي له : ةيردقلا لآست : هللا دبع ويأ لاق

 دارأ وأ ى ملع ام ذافنا دارأ : لقف معن اولاق اذاف ى رانلا لخدي نمو

 ٠ مهيلع قيضي جرخملا ناف 6 هلاطبا

 :لاقف هبر لآس اريزع ىنثتسا امل ىلاعتو كرابت هللا نا : ليقو : لاق

 ؟ اذه فيكف ىصعت تنأو ء ىصعت نآ بحت الو ث بلغت ال زيزع كنا براي

 ٠هللا ءاش ام ثبلف © ةلأسحملا هذه نع فك نآ : هيلا هللا ىحوأف : لاتق

 ء ىصعت نآ بحت الو ص بلغت ال زيزع كنا بر اي : لاقف عجر مث
 ؟اذه فيكف ىصعت تنأو

 ٠هللا ءاش ام ثعلف 4 ةلاسملا هذه نع فك نآ : هيلا هللا ىحوأف : لاق

 رصت نآ ردقت له : هيلا هللا ىحوأف ، اضيآ اذه نع هلاسف عجر مث .
 ؟ سمآ در ىلع ردقت وآ ئ -ا نم ةرص

 ١ ه ال بر اي : لاقف

 دقف تعجر مث ى ةلاسملا هذه نع لأست عجرت ال نآ كتيهن دق : لاق

 كتهت امع تلآس تعجر ذا ةوبنلا نم كمسا توحم نأ اهنم كباوث تلعج

 ٠.ه4هنئع

 اذه نع هير لأس مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع هللا ثعي املف : لاق

 ىذلا اذه نع ىنلآس دق اريذع نا ىسيع اي : هيلا هللا ىحوأف ء ةلأسملا

 فكف ص ةلآسللا هذه نع فكف ث اذكو اذك هرمأ نم ناكف ص هنع ىنتلآس

 ٠ كلذ نع هبر لأسي عجري ملو ىسيع

 : ةلاسم وج

بوبحم ن .7 وبآ انثدح : ة رقص ني ككا ١ ديع َ رفص ىبآ ب ١ وج
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 ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ نع ، ناسح نب حيلملا دبع ص ليحرلا نبا
 ٠ ضورعم ردلا ق

 انثدح . ةديبع وبآ انثدح : لات عيبرلا نع % بوبحم اضبآ انثدحو

 وكلا ةزمح نآ ث ناسح نب حيلملا نع ع ليحرلا نب بوبحم نايفس وبآ
 نووريو ، ىب نوئزهتسي مهنا : لاقف ى هباحصأ هيلا اكسئف ث ةديبع ابآ ىتأ

 ٠ لوقأ الام ىنع

 ؟ “ىلا كئترجم امف : ةديبع وبآ هل لاقف

 ؟ بهذأ نم ىلا : لاق .

 . .. ٠. ىشعم لزنم هناف ث بجاح لزنم ىلا بهذا : لاقت

 ٠ رضحي نأ بحآ ىنا : ةزمح هل لاتتف

 ٠ هللا ءاش نا هم كيتآ انآف : ةديبع وبآ هل لاقف

 هدوقي ةديبع وبأ ءاجف ، بجاح لزنم ىلا انجرخف : حيلملا لات
 ة رمحو ٥ درديع وبآ دعتف : حيلم ١ لاتف ّ ىسو دسل ١ ةعيدو ىبآ نم نصح

 لاجرلا نم ءاج نم دعقو ث تيبلا باب ىلع بجاح دعقو ث تيبلا لخاد
 ٠ رادلا ق

 انعمس انآ ال ١ 6 ليوط ال و .ؤ ريثكم سيل مالكب ة ددبع ويآ هملكف : لات

 ء مالكلا اذه ىف الا .ناليغ تراف ام ةزمح اي كليو : لوقي وهو ةديبع ابآ
 ٠ ةديبع وبأ جرخف ح هدري ذخاف نيصحلا نبا ماقت من

 الو قفرا دودوم ابآ اي : ةزمح هل لاقف ، ةزمح ىلا بجاح لخدو

 ٠ “ىلع لجعت

: ( ٢ج عرشلا نايب _ ٦ م)
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 .هركأ ام ىلع ىنلمحتس مويلا ةزمح اي هللاو كارأ : بجاح هل لاقف

 نم ةنسحلا : لوقأ انآ ةلزنم ىنم لبقا دودوم ابأ اي : ةزمح هل لاق

 ٠ دابعلا نم ةئيسلاو ي هللا

 فرعأ انأف ء الف كنم امأو ى ةلوبقم سانلا نم ىه : بجاح هل لاقف

 : بجاح هل لاق دقو انعمأ ىتح ناملكتي الازي ملف ، ديرت امو كبهذم

 ؟ هتظفح نمعو "اذه تذخأ نمع لوقت اميف

 7 زامل سمل ١ نع : ل انتتف

 هتيقلو هتكردأ دقو ال أ ا دحأ كردت مل كناف 6 ميأ نع : لاتف

 امكو ڵ هتظفح كنعو أ هتلق كنم : لات هيلع ددش املف 0 دبز نب رباج الا

 ٠لوقني نأ هللا ءاش

 عجراف 6 هنع عج ١ ر انأف ىنع هتلق تنك نا ئ ربكأ هللا : بجاح لاق

 .٠ تعجر امك هنع

 ام وآ . اذ عد وأ ؤس اذ نودرت ال \ هخسن نوديرت ال : ةزمح لاقف

 عمج ىتح امهتم مهدنع ةزمح لزي ملف اتقترفت مث ء مالكلا نم اذه هيسشأ

 ٠ سلجم ف سانلا بجاح

 « هلزنأ وآ ؤ هلخدأ نمف ث اثدح انيلع ثدحأ دق ةزمح نا : لات مث

 ملو ث ةرصبلا ةزمح ىلع تتقاضف ث مهتملا نئاخلا اندنع وهف هملك وأ

 ء ةفوكلا ىلا اهنم جرخف 2 ىهنلا دعب هملكي نآ نيملسملا نم دحأ ءعىرتجي

 ٠ هنم ءىربو علخ نآ هرمآ رخآ ناكو اهريغ ىلاو

 : ةلأسم وج

 ىنكب ناكو 4 ىرصبلا خيشلا نما نأ انغلي : لاق نايفس انثدحو

ربج له 3 ةديبع ايآ اي : هل لاقف ىتمب ةدربع ابآ 7 نمحرلا دبع ىبآب



 ۔ ٨٣

 _ ةخسن _ هنيصعم ىلع وأ ڵ ةعاط ةخسن _ هتعاط ىلع ١ دحأ هللا

 ؟ةنسصعم

 لو ، ةيصعم ىلع وأ ، ةعاط ىلع ادحأ ربج هللا نأ تملع ام : لاقف
 نم مهارأ امل ، ىوقتلا ىلع ىوقتلا لهأ ربج هللا نا : تلقل الئاق تنك
 ٠ اهباوث

 . ىصاعملا نم اولمع ام ىلا دابعلا قاس : ملعلا خيشلا نبا هل لاق

 4 مهسفنأ مهل تلوس نكلو 6 لوقأ كلذك ام هلل ١ ذاعم : ة ديبع وبآ ل اتت

 ٠ هللا ملع ام مهنم ناك ىتح ناطيشلا مهل نيزو

 ء ءا هللا نا : نولوقي بابشلا ءالؤه نا : خيشلا نبا هل لاق
 ٠ ىضرو ئ دارآو 4 بحأو

 ىلع الا هتقلخ نم بذع نم بذع هللا نأ تملعام : ة دربع وبأ لاتف

 اوعبتا ) : ىلاعتو كرابت لوقي هنأل ڵ ىضر ىلع سيل ، مهنم طخس ام

 ٠ ) مهلامعأ طبحآف هناوضر ا وهركو هللا طخس ام

 5 ةعاطلاب رمأ هللا نا : لوقي ةديبع وبآ ناك : نايفس وبأ لاقو

 ء هيلع "ناملا هللاو ث هللا ملعبف اهب لمع نمف ع اهنيزو اهيضرو اهبحآو

 لمع نمف اهحبتو ك اههركو اهضغبأو ةيصعملا نع ىهن هللا نا : لوقيو
 ٠ هيلع ةجحلا هللا و ص هللا ملعبف اهي

 ناف ث ملعلا ىف سانلا اوملك : لوقي راحص ناك : نايفس وبآ لاقو
 . اورفك هب اودحج ناو ث اومصخ دقف هب مكل اورقأ

 4 ردقلا ق هملكو لجر هءاج ةديبع ابآ نآ انغلم : نايقس وبآ لاتقو

 نورئاص هلا مه ام ىلاو نولماع دابعلا ام هللا ملع له : ةديبع ويآ لاتق

؟ مهقلخي نآ لبق
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 هذه امنا ث ةديبع ابأ اي ملعلاب تينغتسا ام عرسأ ام : لجرلا لاقف
 ٠ءافحضل الئاسم

 ٠ انترفتو هيجي ملف : ل انت فيعضل ا اذه بجأ : ة ديبع وبأ هل لاتف

 ن | : لوقي عيبرل أ تعمس : ليحرل ١ نب بوبحم نايفس وبأ لاتو

 » يف مالك !ا ٥ , كو

 مالسللا دبع لاتق ام : لاتف ةديبع ايأ كلذب تريخأف : عيبرلا لانف

 م۔اكن هيف سيل ى هيف اوفلتخا سانلا ىآر نم ىأر الا ردقلا امو س ائيس

 رمآ رعصو : لات ئ ةمينغ الو ىبس الو ك ةرجه لاحتنا الو 6 لعب تاذ

 ٠ رد_۔تلا

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات
 ،مالسالا نبد نم ءرملا جورخب عيرس هنأل 6 .ةديدش ردقلا رمأب ةيلبلا

 هبر هيلع بضغ زيزعلاو ع ردقلا ىف ةملكب اولض عمجأ ةلزتعملا بهذم نأل
 ك ردقلا بتبيبسي لالض ق هلهأ بهذم نم مكو 6 ردقلا ةملك نع لاؤس ىلع

 . عجر ٠ ريثك رشب هيف كله دق قيمع رحب ردقلاف

 ةدبع نيه ورمع بحاص ئ ىلزتعملا ءاطع نب لصاو ناكو : لاق

 تعطقو هتعطق هتيقل دق ول : لوقيو ةديبع ىبآ ءاقل ىنمتو ىلزتعملا

 ٠ ةيبرشضايألا

 :هل ليق ذا ء هباحصأ هعمو مارحلا دجسملا ىف ةكمب وه امنيبف : لاق

 ؟ ةدببع ويآ ثنآأ : لاتو هيقلق لصاو هيلا مانتف ح فاوطلا ق ةدبع وبأ اذه

 ٠ معن : لاق

 ىلاعتو كرابت هللا نا : لوقت كنآ كنع ىنغلب ىذلا تنآ : لات

 ١ ؟ ردقلا ىلع بذعي
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 بذعي هللا نا : تلق نكلو ڵ تلتق اذكه سيل : 5 دربع ويآ لاتف

 ٠ رودملا ىلع

 ؟ ءاطع نب لصاو تنأ : ةديبع وبأ لانتف

 ٠ معن : لات

 ؟ هاركتساي ىسص ثعب . ب هللا ن . لونتت كنأ ىيغلب ىذلا تنأ : لات

 وبأ ىضمو 6 هي احصأ حبسو بجي ملف هللا و لصا و سكنقف : لاق

 ىنمتت تنك : نولوقيو هنومرلي لصاو ىلع لصاو باحصآ لبقأف ةديبع
 ٠ بجت ملف كلآسو جرخف هنلآسف ص هءاقل

 انأو همدهف همدهأ ةنس نيعبرأ ذنم ءانب تينب مكحيو : لصاو لاقف
 ٠ د تأ م ١ مئاق

 : هيلا فيضملاو باتكلل !كلما ي ة لاق

 كلذو 6 ردنتلا رمآ ق اهب ١ وئطخأ و 6 ةملك ىلع ةمأ تلض ذ فيك اورظنا

 مل هللا نا : ىصاعملا ق مهلوق ةلزنعملا نم ا نمو ىازتعملا لصاو

 هللا ةئيشم الب ةاصعلا نم تناك امناو اهقلخي ملو ، اهدري ملو اهأشي
 كلم ىف ىصاعملا تناك دقف كلذك كلذ ناك اذاف ، ةدارا الو ، اهيف ىلاعت
 ملو ؤ اهدرب ملو ىلاعت ىرابلا اهآشي مل اذا ث ةياغو اهرك هناطلسو هللا

 مك هاركتساب ىصع دق ىلاعت هنآ مهمعز ىلعف س تناك ىتح اهقلخي

 ٠ ةد ببع وبأ لات

 ىصح هللا نا لوةنت ىذلا تنأ : لاتق ام ةديبع ويآ لات املق

 ىصاعملا . نأو 6 ةديبع ىبأل ةجحلا . نآ ملعو ء كلذ ق هاطخ ملع ح ها ركتساب

 اهذر .ك دا رآو 6 ميلع ب هتدم اهنو ك ءاشت دقو الا ك هناطلسو هللا كلم ق نو كت ال

 ِ ٠‘' زمأ ةدارا ال ملع ةدارا هناطلسو هكلم ف
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 & ءءاسثو هملع دق ىلاعت ىرابلا نوكي نآ نم ولخي ال ءىش لك نأو
 ناك أشي مل ام هكلم ىف ناك اذاو ، هنوك أشي مل ام هكلم ىف ناك الاو
 ٠ هكلم ى هنوك أشي مل ام هكلم ف ناك ثيح ارويةم ابولغم

 5 ءىش ق ة دببع ايآ رثاكم ملو ٠ كلذ ىف هئطخب هملعل هسأر سكنف

 ...7 اهنوك هللا ءاش دتو الا طق صاع نم 77 نوكت ال هنأ ملعف

 ٠ ةيلغو ها ركتنساب ىصثعلي ايولغم ناك الاو 6 رمأ ال ملع

 نم دحآ عقب الئل ے ةميظع ردقلا ىف أطخلاب ةنحملا نأل هانيب امناو

 رغصيف س ردقلا رمآ ةناهتسا هيف ىذلا ثيدحلا اذه ىلع نيملسملا ءافعض

 ىتح كلذ ىف آرجيف فيعضلا نم هب ةناهتسالا مقتف ڵ هسفن رمأ ف ردقلا

 انريذحت ناكو ث كلهيف هيف اطخيف لوقلا ىلع ام اموي هتأرج هلمحت امبر
 ٠ بوصأو ىلوأ كلذ ق هل

 ضرألا فق هللا رس ءاضقلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دوو

 قمعملاك ءاضقلا ىف قمعنملا : اولاقو « هوفسنكن _ ةخسن _ هوفلكتن الف

 كلذك ي ىمع دادزا رثكأ اهيلا هرظن دمتعا املك ڵ سمشلا نيع ىف هرظن

 ٠.رد نلا

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 دوعسم نميا ىلا لبتآ هنأ ركذ ئ باتكلا نمو باتكلا ق بوتكم

 نمق ؤ داعلا ىلا ءايشألا ضوف ىلاعت هللا نا : امهدحأ لاقف ؤ نالجر

 ٠ ىدتها مهنم ءاش نمو لض مهنم ءاج

 . ىصاعملا ىلع نوروبجم موقلا لب : رخآلا لاقو

 ىنيد ىنيد مهللا : لات مث هتيحل تلتبا ىتح دوعسم نبا ىكبف
 توجرو ؤس ترصبو تيضر هب هنع عدخأ الو س فرصنأ الو هنع دترأ ال

نمآو ىل لهج الام لك نأ _ ةخسن _ ملكتأ نأ كب ذوعأف ، هيف ىل رذع ال
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 © ابر هللاب تيضر ي هيف ىل رذع ال امب نمآ وآ ث هيف ىل لهج ال امي
 ٠ كلسرو ك كينتكو كنكئالميو كمي تنمآ 6 اييت دمحمبو 6 انب د مالسال امو

 رذع الف رش نم ىف الامو س هيف ىل لهج الف ريخ نم "ىق ام مهللا
 ٠ هيق ىل

 ١ هيف ىل لهج الف هيتتقزرو هيلا ىنتيده تنأف ريخ نم "ق ام مهلل {

 ترذح دقف رت نم “ق امو ٠

 : هبلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات

 نم هؤاكب امأو س خسنلا لتانتو ث ةباتكلا نم طلغ هيفف ظفللا امآ

 ضوف ول نأ هؤطخ ضيوفتلاب لئاقلا نأل ى هيلا ابهذ اميف نيلجرلا لوقت
 اذهو ٤6 ىدس مهلعجو 6 اثبع مهقلخ دق ناكل ك دابعلا ىلا رورملا هللا

 ( اثبع مكانتلخ امنأ متبسحفأ ) : لوقي هنأل ى ميلع ميكح هلا لعف نم سيل

 ٠ ) اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملا ( : هلوتتو 6 ةيالا

 دحآ قحتسي مل أ دابعلا هللا ريجآ ول نآ هطخ ريجلاي لاق ىذلاو

 . باقعلاو باوثلا ربجلاب لطبو ى هلمعي لمع ىلع ءازج مهنم

 نيبتسملا أطخلا امهعيمج ىف ذا ، نيهجولا نيذه نم دوعسم نبا ىكبف
 ربج الب ىرايتخا مهفيلكت وه ، نيرمألا نيذه نم ثلاث رمآ وه باوصلاو
 ٠ عجر ٠ ضيوفت الو

 : ةلأسم وج

 ح ىملع هغلبي الام كلذ : ةدارالاو ةئسشملاو ڵ ردقلاو ءاضقلا ق

 كل ح ولآ ىنأ الا .& نيملسم ١ راثآ ق دوجوم وهو ء ىمهف هي طبحي الو

٠ هدقتعاف ىنرضح ام كلذ نم ىخآ ام
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 > هرشو هربخ 6 ردتل أ و ع اضقلا نمؤآ ىنا : نيعتسأ هلل ايو لوقأ

 نددن اناو 4 امهءعاو امهدارآو امهردتو ةبصعملاو ةعاطلا ىضق هللا نأو

 ،لعفلا عم امهردقو امهاضتو ث ةيصعملاو ةعاطلا قلاخ هللا نآ ناميالاب هلل
 ٠ ىضتو ردق اميق كيرش هلل سيلو ك دعي نم الو لبت نم ال

 امناو 6 هئاضتو هردقو هلعفل هللا قلخ ههج نم ديعلا تؤي ملو

 ك هيلع ةجحلا باجيا و رمألل هتفلاخمو ك ةبصعم ١ هباستكا ههج نم ىتوأ

 ٠ ةبحمو ىضر ةدارا ال كلذل اديرم هللا لزد ملو

 : هربغ لات

 ةبحمو اضر ةدارإ ال ملع ةدارا كلذل اديرم هللا لزب ملو دارأ هلعل

 كاده مهفاف % ةئبسثمو ملع ةدارا نكلو باتكلا ىلا عجر ٠ ملعأ هللاو

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت ةبلغب الو هاركتساب هللا صعت ملو 5 نامبالل هللا

 هدارآ ام ىلع هثدحأ مث ؤ هثدحي نأ لبق كلذب املاع اديرم لزي ملو ز اريبك

 ٠هءاسشو

 ملو . مهلامعأ نيبو ديبعلا نيب الاح نيئسش ةدارالاو ملعلا سيلو

 مهدبعت امناو ء مهنم هءاسنو مهنم هملع ام الو مهنم هدا رآ امب مهدبعتب

 ءهللا ملع ام الا نوكب الو ص هل مه ادهو موملعو أ ةعاطتسالا نم مه اطعآ ام

 ٠ نولآسي مهو لعفي امع لآسي ال ث ىلاعتو هناحبس ءاسثو دا رآو .

 اذه ريغ ىف جرخي لئاسم ريسخغت ةلأسملا هذه ىف كل تلمجأ دتو

 مل هللا نآ اوعداف س كلذ ىق انوغلاخ دقف فالخلا لهآ ناك ناو س باتكلا

 ىرابلا مهبذكأ دننو ؤ اهقلخي ملو اهردقي ملو ايضتقي ملو س ىصاعملا دري

 اذهف ، ةمكحم ةيآ ىهو ( نولمعت امو مكقلخ ) : لاقف ىلاعتو كرابت

 ٠ هرشو هربخ ردقلاب ناميالا

 هذه نم هلهج هعسو اميف لوخدلا ىف قمعتي ال نأ ملعتملل ىغبنيو
ى دتقيو 6 نيملسمل لوقتب مصتعيو ك كلذ نع ىهن دقح ك ايد ايسأ و ررمألا



_ ٨٨٩ 

 ىفك دتف . مهب ١ كرت امو 6 هنؤمل ١ ى دنتقن نأ انيلعف ك ةحح رخآنل لوذل

 ث هللا مهمحر انفلسب

 ةلأسم وج :

 ىدهارفلا ورمع نع س بيبح نب عيبرلا ىنئدح : نايفس وبآ لاتقو
 ضرم ق وهو &{ بئاسلا ني مامض ىلع لخد هنأ ء هللا همحر ورمع ىبآ

 نارمع ناكو ث ىندبلا _ ةخسن _ ىندملا زيزعلا دبع نب نارمع هدنعو

 . مامض هيف ىلصي ىذلا بابلا دجسم مامأ

 ىلاعتو كرابت هللا نآ معزأ نأ قيضأل ىنا مامض اب : نارمع لاقف

 ٠ هيلا ليبسلا مهل لعجي مل ءىش ىلا دابعلا اعد س هلدعو همكح ق

 قيفوتلاو ص هللا نم “نملا نآ ىرتفآ : نارمعل تلقف : عيبرلا لانتف

 ؟ لهج ىبأل هقيفونو هدىدستك 6 رمعو ركب ىبأل هنم ديدستلا و

 ٠ ءا وسد امه ام ى رمعل ال : ن ١ رمع ل انتف

 لزي ملو ّ عيبرلا لاق ام هبجعأو 2 هيلع دس : عيبرلل مامض لاتف
 امناو ، هريغ الو مامض دنع لوقلا كلذ هرضي ملو ، دجسىملا مامأ نارمع

 ` ٠ هب ندي ملو ع هيف فلاخي ملو ى ءىش ىف قاض

 : هيلا فيضملاو نانكلل فلؤملا ريغ لاق

 ناك امناو % هتمفوب ملو لهج ايأ ددشي مل ىلاعتو كرابت هللا نا

 لوقلا سيلف . % هقفوي ملو © لهج ىنبآ نود ةصاخ رمعو ركم ىبأل ديدستلا

 ىلاعت هللا مهددسنفأ « لهج ىبآو ء رمعو :ركب ىبأ نم بجعأل ىنآ انهاه

 رنكس ىلع ناميالا اراتخا رمعو ركي ايآ نأل \ ادحاو اديدست مهلك

 تؤي ملف ء ناميالا ىلع رفكلا راتخا لهج وبآو س اتقوو اددسقف |

- ٠ ائىسلنش قيفوتلاو دي ديدستلا



_ ٩٠ 

 ليي_سسلا مهل لعجي ملو & ءىش ىلا دابعلا اعد هللا نا : هلوت امأو

 ملعلا ردي ملو « لئاقلا اذه ىلع قاض ناو ى نيملسملا لوق اذكه امف ح هيلا

 5 ةفاك مهفلك ام ىلا مهادهو ء ةفاك دابعلا فلك ىلاعت هللا نأل ، كلذ ىف

 ٠ ةداعسلا ىده ال نايبلا ىده

 نيب ىذلا نايبلا اذه نم اليبس ىدهآ فيلكتلا اذه ىلا ليبس ىأف

 نيعمجأ مهل نآب نابيبلا ىده نيعمجأ مها ده املف ؤ عمجأ هدابعل ىلاعت هللا

 هالوف ث ىلوتتو بذك ى رفكلا نوعرف راتخاف ص ىرايتخالا فيلكتلا مهفلكو
 ٠ ىلوتام هللا

 فيكو ث انقفوو اددس رفكلا ىلع ناميالا رمعو ركب ىبآ رايتخابو
 اعد ول ااييس هيلا مهل لعجي مل ءىش ىلا دابعلا اعد ىلاعت هللا نا : لاقي

 ناك لب اميكح نكي مل اليبس هيلا مهل هللا لعجي مل ءىش ىلا دابعلا
 ٠االهاج اهيف س

 ٤ هلمع نسحد ال هنأ ملعي ائيش دنع فلكم ال اندنع مكحل ا ذا

 املع ملعي ال وهو هيف هلمعتسبو ئ هبف ٥ ركذو ئ اليبس هيل ١ ىدنهي الو

 فلكي ؤس ثياع هيفس الا اذه لعفي امف اليبس هيلا ىدتهي الو س كلذ نم

 ىلا مهادهو مهفلك ام دابعلا فلك ىلاعت ىرابلا نكلو ص ثبعلا هدبع

 ٠ ةنيب نع "ىح نم ىبحيو ك ةنيب نع كله نم كلهيل ك نيعمجأ مهفلك ام

 اوبحتساف مهانيدهف دومث امأو ) : ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو
 كلذب ىنعي ث مهاده هنأ دوه موق ركذ فيك رظنا ( ىدهلا ىلع ىمعلا

 عيمجو ث نيطايسثلاو سيبلباو ڵ نوعرفو دومث موقت ليبسف ع نايبلا ىده
 © نايبلا ىده وه ىذلا ىدهلاو فيلكتلا ىف ءاوس نيفلكملا سنالاو نجلا

 ٠ ةداعسلا ىده ال

 ،ىلوت ام هللا هالوف س ىلوتو رفك هرايتخا ءوسبف ىلوتو رفك نم نآو
هدابعل ىلاعت هللا لعجي مل فيكو . ٥هددسو هللا هقفو ىتتاو نمآ نم نآو



_ ٩١ 

 هللا هاتآ دق ىذلا نايبلا نم ىدهأ ليبس ىاف ف اليبس هيلا مهاعد ام ىلا

 . عجر ٠ سنالاو نجلا نم عمجآ نيفلكملا عيمج ىلاعت

 : ةلأسم :دج

 ىلعو 6 نودانقنم مهنم هللا ملع ىلا قلخلا : لاق سابع نبا نع

 ملع مهنم ام فااخ نولمعد ال & نوضام هب انك نم نونكم ١ ق رطس ام

 ٠ نورئاص مهنم هللا ملع ام ىلا ةلاحم ال مهف ؤ نوديري هريغ الو

 ول هنأل ، ةيصعم وأ ةعاط نم اوملع ام ىلا دابعلا هللا قاس دق
 نيروبجم اوناك اذاو . نيرويجم اوناك لمع نم اولمع ام ىلا ملعلا مهتاسم

 ض باوثلاب نسحمل بجي ملو ، نسحمل ةدمحم الو ، ءىسمل ةمئال نكي مل
 : هل لاقيف ، عمسلا ىلع مصألا بذعي مل امك ، باتعلا ءىسملا ىلع الو
 راد نم كنفلك ام رصبت مل مل ىمعألا و 6 ايندلا رأ د ق عمست مل مل

 ٠ كلذك ضيرملاو ع ايندلا

 : ةلسم ة

 اهدادضآو ءاسشألا قلخ هللا نا : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع

 مالظلاو رونلاو س لااضلاو ىدهلاو “ داسفلاو حالصلا قلخ وهف

 اهتلاخ هللاو ى لاعفأ دابعلا نم ىهو ث روجلاو لدعلاو ص ناميالاو رفكلاو

 ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت س داسفلاب فصوي ال ىلاعت هللاو

 6٧ د سفآ هنآ داسفلا .قلخ ذا : لاقي الو حالص هلاعفأ لك لي

 قلخ وهو ث رذقآ الو ء قرسآ الو ، ىنزآ الو ص ابرلا ىبرآ هنا لاقي الو

 ء ءامسألا هللا ىلع زوجي الو ص قرسلاو ص رذقلاو ث ابرلاو ث ىنزلا

 عقي الو ث ههبشي امع ىلاعتو هللا ناحبس ص ةرذقلا ةحيبقلا تافصلا الو

 تافصلاو ث ىنسحلا ءامسألا هل ةحيبقلا تافصلاو ءامسألا نم هيلع

١ رس ھ اطل 7



_ ٩٢ _ 

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 ىلاعت ى ههبشي ال ءىش ف لاقي نكل ء هابشأ هل سيل ىلاعت هللا نا

 ٠ عجر ٠ ىل اعت هللا ىلع لوقل ا اذه زوجي الاف ئ ههبشي ال امع هللا

 : رثؤملا ىبأل ةديصت نمو

 ةوقو لوطو لو_ح انل ١ ولاقو

 قلخنو ىربن سثرعلا بر نود اهب

 اهف هلل سيل ك ةبصعم ١ و ةعاطلا ن ٥ ء اىثن ام لمعن اذأ اومعز مهنأل

 .م ٠ 1 ٠

٠.٠ 

 ىتح ص دابعلا لمعي امب املاع نكي مل ملاع هللا نا : ةقرف تلاتو

 قلاخ هللاو س نايسن ةيصعملاو ةعاطلا ء اولاق امع هللا ىلاعتف س اولمع

 لخدي ملو 4 قولخمب سيل ءىش ةيصعملاو ةعاطلا نآ اومعز ناف ءىش لك
 ٠ لكلا ف

 نم انينوأآو ( : مالسلا 4_دلع نامياس لو_ةب كلذ ق اوجتحا و

 ىلاعت هللا لوق فو ث ناميلس هتؤي مل ام ءايشألا نم ناكو ( ءىش لك

 ٠ هتؤن مل ءايشألا نم ريثك ناكو ( ءىش لك نم تيتوآو ) : ةآرملل

 فصوي نكلو ث ةفصب هسفن فصوي ال مل ىلاعت هللا نأ مهيلع ةجحلاف
 ضرألاو تاومسلا عيدب ) : ىلاعت هللا لاق دتو ء هسفن هب فصو امب هللا

 لكب وذهو ءىنث لك قلخو ةبحاص هل نكت ماو دلو هل نوكي ىنأ

 3 ٠ ( ميلع ءىش

 ميلعب وه سيلف ث هللا هقلخي مل .ائيش ةيصعملاو ةعاطلا تناك ناف
لكب كرشأ دقف ء ةيصعملاو ةعاطلاب ملاعب سيل هللا نا : لانت نمو ث اهب



_ ٩٣ _ 

 نلآسنلو مهيلا لسرأ نيذلا نلآسنلف ) : لوقي ىلاعت هللاو ، نآرقلا

 ٠ ( نيبئاغ انك امو ملعب مهيلع نصقنلف ٠ نيلسرملا

 نم نولمعت الو نآرق نم هنم اولتت امو نآسث ىف نوكت امو ) : لانتو

 ةرذ لانثم نم كبر نع بزع امو هيف نوضيفت ذا ادوهس مكيلع انك الا لمع
 ٠ ( نيبم باتك ف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ءامسلا ف الو ضرألاف

 وهو هودبعاف ءىش لك قلاخ وه الا هلا ال مكبر هللا مكلذ )ا : لانو

 ء( ليكو ءىش لك ىلع

 نذاف ث املاع اليكو نكي مل ناو ث اهقلخ دقف املاع اليكو نكي ناف
 ليقو ٠ كلذ نع هللا ىلاعت ا ةعاط ىلع بيثي الو ص ةيصعم ىلع بذعي ال

 : رثؤملا ىبأ ة ةديصق نم ارعش

 هل امو ىصعنو انش اذا عيطن

 قوطم كلم ناطلس انلعف ىلع

 مهلعف هللا مهازخأ مهل لتف

 قلطم ء ىشل ١ بر هل .. ىشآ

 لتف ص ال : اولات ناف ؟ ال مآ دابعلا لامعأ ىلع ليكو هللا : اولآسي

 هيلع هل سيل ام ضرعي ال ميكحلاو ، محريو ث اهيلع بذعي ملف : مهل
 . ةلاكو

 هللا لات دتو ، اهقلخ هللا نأ اوتبث دقف ث ىلب : اولانت ناو

 . ( ليكو ءىش لك ىلع وهو هودبعاف ءىش لك قلاخ وه الا هلا ال ) : ىلاعت

 ك ةئيشم ىل ١ نو رئاص قلخلا ن ١ :رآ ةريسل ١ ق و : تلثف ايويحم تلأسو

؟ امهانعم هللا كمحر ع انل نيبف



_ ٩٤ 

 فالتخا هيف مهنيب سيل هملع امهانعم : ل انق ٠

 مالسالل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف ) : ىلاعت هللا لوق فو

 ٠ ) ءامسلا ق دعصي امنآك اجرح انتىض هردص لعجي هلخن نأ درب نمو

 : لوقب . ملعل ا ىلع نوورب هلك كل ذو ئ اهتء ١ رق اهريسفت : بوبحم لاق

 ٠ دتهب مل لضي هنآ ملع نمو س لضي مل ىدتهي نأ هللا ملع نم هنا

 : ةلأسم ج

 موق اذاو ث ةرصبلاب تنك : لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع ىوريو

 : ىردقلا لجرلل لارعلا هنآ نظآ هل لاقي لجر لاقف ص ردقلا ىف نورظانتي

 ؟ دابعلا لعف مأ هللا لعف لضفأ ام

 ٠ دابعلا لعف نم لضفأ هللا لعف : ىردقلا لاقف

 ؟ دابعلا لعف نم مأ هللا لعف نم ,ةالصلا : ىردقلل لجرلا لاقف

 . دابعلا لعف نم : لاتتف

 ؟ دابعلا لعف نم مأ هللا لعف نم مونلاف : ىردقلل لجرلا لاقف

 + هللا لعف نم : ىردقلا لاقف

 : اذه كلوق ىلع ةالصلا نم ريخ مونلا نذاف : ىردقلل لجرلا لاقف
 ى دات ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم الالب نا : ليق دقو

 ٠ مونلا نم ريخ ةالصلا : لالب لاتف ع مئان هنا : هل ليق ، ةالصلل

٠ باوج هعم نكب ملو ىردقلا عطقناف : لاق



_ ٩٥ 

 هرعغ نمو :

 ؟ دابعلا لعف مأ هللا لعف لضفأ ام : لئاتت لاقت نا

 هللا لعف : هل ليق ٠

 ؟ دابعلا لعف مأ هللا لعف ةالصلا : لاتت ناف
 ٠ بسكو لمع دابعلا نمو ؤ قلخ هللا نم : هل ليق
 ؟ دابعلا لعف مأ هللا لعف مونلا : لاق ناو

 ساعنلا نم دبعلا ىشغي امو ع دبعلا لعف عاجطضالاو مونلا : هل ليقت .
 ٠ هللا لعف

 ؟ مونلا مآ ةالصلا : لضفأ امف : لات ناغ

 قلخو © مونلا ف ىلعف نم لضفأ ىلعف ىه ىتلا ةالصلا : هل ليق
 ٠ لضذضفآأ هللا

 ةالصلا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لوقي ناك لالب : لاق ناف

 ؟ مونلا نم ريخ

 ىف هعاجطضا نم هل لضفأ ىلصي موقي نأ كلذ ىنعم : هلأ ليق
+ ديعلا لعفم ساقب الاف كلذ عبمج نم هللا قلخ امو ك مونلا



. ٩٦ 

 ميحرلا تمحرلا هللآ مسب
!> . 

 نب دمحم ىلا هعفد باتك _ ةخسن _ اباتك ةعقر ىف ابوتكم تدجو
 ٠ هخسنف هخسنيل هيلا هعفد ابوبحم نأ معزو ث مشاه

 : دعي امأ

 ء ىلاعتو كرابت هللا نأ انمعز نا انيلع اوباع ةيردقلا نم انودع ناف

 نوريصي ام ىلاو ع مهفلك اميف مهقلخي نأ لبق نوعناص دابعلا ام ملع دق
 ء هقلخي نآ لبق ةنجلا ىلا رئاص وه نم ملعف ء ران ىلا وآ ةنج ىلا

 بتكلاب مهيلع جتحا دقو ث هقلخي نأ لبق رانلا ىلا رئاص وه نم ملعو

 نوعيطتسي ال ص اوفلك اميف نولتبم مهف ، ىهنلاو رمألاب مهالتباو ، لسرلاو
 ء ةنجلا ىلا رئاص هنأ هنم هللا ملع نمف ث هللا ملع ام ريغ نوكي نأ

 ريصي نآ عيطتسي الو ؤ ةيصعملاب لمعي نأ عيطتسي الف ةعاطلاب لماع
 ٠ رانلا ىلا هسفن

 كرات ے ةيصعملاب لماع ث رانلا ىلا رئاص هنأ هنم ملع نم كلذكو

 نم نوكي نأ عيطتسي الو ص ةعاطلاب لمعي نآ عيطتسي ال وهف ث ةعاطلل
 ريغ مهنم نوكي نأ نوعيطتسي ال دابعلا نأ لبق نم كلذو ى ةنجلا لهآ
 ٠ مهنم ناك هنأ هللا ملعي ام

 هللا ملع له ث كلذ دنع مهانلأس هوركنأو ، كلذ انيلع اوباع املف

 . مهنم هيصعي نمو “ مهنم هفلك اميف هعيطي نم قلخلا قلخي نآ لبق

٠ مهب اسىنآو مهت امسأآو مهت دعي مهملع دق سيل : كلذ دنع مهل لتف



_ ٩٧ 

 نكسي نم & مهباسنأو مهئامسآو مهددعب مهملع دق معن : اولاق ناف

 ؟ ةنجلا مهنم نكسي نمو ت مهنم رانلا

 نونكسي منأ هللا ملعي نيذلا عيطتسي لهف ؤڵ كلذ دنع : مهل لقف

 عيطتسي لهو ع رانلا اونكسي نأ مهباسنأو مهئامسآو مهتدعب ةنجلا

 نآ مهباسنأو مهتامسآو مهتدعب رانلا ىلا نورئاص مهنأ هللا ملع نيذلا

 ٠ ةنجلا اونكس

 ؟ هنولعفي الو أ كلذ نوعيطتسي معن : اولاتت ناف

 مهنأ نومعزي سيلأ ، ةعاطتسالا ى متملكت امنا : مهل لقف .
 ٠ هنولعفي الو ء هللا ملع ام ربع ن وعبطت ي

 . معن : اولاق ناف

 ث هللا ملع ام ريغ نوعيطتسي اوناك .ن ا متيأر آ : كلذ دنع مهل لقف

 هللا ناطلس ف اوذختي نو ٤ ةللا لهجي امن نوكي .نأ نوعيطتسي مهف
 ٠ هللا ملعي ال ام

 ىف زوجيالو 0 لع هلمحي ا ال ميظع لوق اذهف ، معن : اولان ناف
 نوعيطتسي ال اوناكو ) : ىلاعت .هلوقل هباتك ىف مهلوق هللا بذكأ دتو سايق
 ٠ ( نورصبي اوناك امو عمسلا نوعيطتسي اوناك ام ) : هلوو ٠ ( اعمس

 نأ انيلع اوباعو ، نونمؤي ال مهنأ هللا ملع نيذلا اذهب ىنعي امناو

 لبق نم كلذو ، ناك ءىش نوكي نآ دارأ اذا ىلاعتو كرابت هللا نأ انمعز
 ملعف ، مهتلخي نآ لبق نولماع دابعلا ام ملع دق هللا نأ انمعز نأ

 داراف ، اورفكي نآ لبقو ع اونمؤي نآ لبق رفكي نمو ؤ مهنم نمؤي نم
 ، ملعي ام ريغ نوكي نأ دري ملو ث ملع نمم ملع ام نوكي نآ ىلاعتو كرابت
 دري ملو هملع نمم ناميالا نوكي نآ دارأو ، نمؤي نأ لبق نمؤي نم ملعف
 نوكي نآ دارأو ، نمؤي نأ لبق نمؤي نم ملعف ث ملعي ام ريغ نوكي نآ
 وهف ص هيضرو ناميالا ىلا اعد دقو س نمؤي نأ هنم هيلع نمم ناميالا

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٧ م)



 ب ٩٨

 اونمؤي نأ لبق نونمؤي مهنأ ملع نيذلا نمؤي نأ بحيو ع ناميالا بحي
 . هب نولماع مهنآ ملع نيذلا هلهآ نم اونوكي نأ ىضريو

 ملع ام هنم نوكي نآ دارآ دقف ص رفكي هنأ هنم ملع نم اضيأ كلذكو

 ملع دق هنكلو س هيلع همرحو ث رفكلا نع هاهن دقو ٤ رفكي نوكي نأ
 4 هيلع همرح ىذلا رفكلا نم ملع ام هنم نوكي نأ دا رأ دقف ا هيب لماع هنأ

 نأ ىضر دتو ، هاضرب الو ث هبحي الو رفكلا ضغبي وهو ع هنع هاهنو

 ٠٠٠٠٠ ديري الو ىضري الو بحي ال نمم نوكي

 دقو ص هيلع هلهأ متسثو ، همرحو رفكلا نع ىهن هنأ لبق نم كلذو

 سيلبا نوكي هللا بحأ دقف ث نوكي نأ بحي وهو ءىشلا هللا ضغبي
 ٠ سيلبا بحي الو

 ح هاضري الو رفكلا بحي الو ص هلهآ نم رفكلا نوكي نأ بحآ كلذكو

 نوكي نأ بحأ دتو ث هيلع مهبذعيل ضغبي ام مهنم نوكي نأ بحي نكلو
 . سجو هنأل { رمخلا بحي الو ارمخ رمخلا

 مهنأ مهنم ملع نيذلا نم رفكلا نوكي نأ بحأ دق هنا : لوقي كلذكو

 ٠ هدرب ملو رفكلا بحي ملو « نورفكيس

 سانلا نمؤي نآ هللا دارأ له ص ةيردقلا نم انيلع اذه باع نم انلأس

 ؟ ناميالا ىلا مهاعد اذا

 ناميالا ىلا مهاعد اذا سانلا نمؤي نآ دارآ دق معن : اولان ناف

 ح اعيمج سانلا ناميا نم نوكي نأ هللا دارأ امع انوربخ : كلذ دنع مهل انلقف

 نوكي نأ دارأ ىذلا نامهبالا مهلك ساانلا نم نكب مل ال : الاقف

٠ مهنم



٩٩ 

 هللا زجعف “ نكي مل ائيش هللا دارأ دقف : كلذ دنع مهل انلقف
 ٠ دارآ ام

 ۔ مهتلاخ ىلع مهنم ةيرغ اذهف ث دارأ ام هزجعأ دق معن : اولان ناف
 كبر نا ) : لاق ىلاعت هللا نئل ث هللا باتكب ابيذكتو ث هللا ىلع ابذكو
 . ( ديري ال لاعف

 نوكب نآ هللا دارآ ام ناك دقو % ءىش هزجعي مل هنآ اومعز ناو

 ء سانلا نع ىنوربخآ : كلذ دنع مهل لقف ص اعيمج سانلا ناميا نم

 دقف( مهاعد ذا اونمؤي نأ دارآ دق هللا نأل ، اعيمج اونمآ دق سيلآ

 ٠ هللا دارآ ام ناك

 1 ةلزنم امهنيب سيلو ئ دا رآ ام هزجعأ دقف دا رآ ام مهنم نكم مل نا و

 نوكي وآ 0 ساانلا ناميا نم نوكي نأ هللا دارآ ام ناك دق نوكي نأ اما

 ٠ مهناميا نم نوكب نأ هللا دارأ ام نوكب نأ هزجعأ دق

 ٠ ربج ريغ ىف اونمؤي نأ دارأ امنا : اولاق ناف

 ف سانل ١ نمؤي نأ ىلع ردقب وهو سيلآ : كلذ دنع مهل ليق

 ٠ ربج ربع

 ٠ ربج ريغ ىف سانلا نمؤي نآ ىلع ردقي وه : اولانت ناف

 ردقي ام ربج ريغ ق نوكي نأ دارأ ام ناك لهف : كلذ دنع مهل ليق

 ٠ ربج ريغ ىق نوكي نآ

 ٠ معن هلعل : ١ ول انت ن اف

 ناف ، نوكي نأ ىلع ردقو س ربج ريغ ف نوكي نآ هزجعآفأ : لتف
 اونمؤي نأ ىلع ردقي مل ناك ناو ى ربج ريغ ق اونمؤي نآ ىلع ردق ناك
٠ ربج ريغ ىق اونمؤي نأ هوزجعآ دتف ربج ريغب



١٠٠ 

 ١ وعيطتسي نل مهن اف 6 ٥ وجول ١ هذه نم ٩4نع مهلآست اميف رلخن اف

 ٠ نجهجولا نيذه دحأب اولوقي نأ الا ةلأسملا هذه نم جورخلا

 : ةلأسم . ويل

 ( مهيلا متبلقنا اذا مكل هللاب نوفلحيس ) : ىلاعت هللا لوق نع لئسو
 ؟ اوفلحي نأ لبق نوفلحيس مهنأ هيبن ربخأ دق ىلاعتو كرابت هللا سيلأ

 نوعيطتسي اوناك دق سيلأ :٠ كلذ دنع مهل لقف “ معن : اولان ناف

 ٠ هربخأ امك هيدن هللا ريخأ ام نوكي ىتح اوفلحي الآ

 نوكي نأ نوعيطتسي اوناك دقف : كلذ دنع مهل لقف 0 معن : اولاق ناف

 ٠ايىذك هللا ربخأ ام

 اوبذكي نأ نوعيطتسي مهف : كلذ دنع مهل ليق ث معن : اولاق ناف ٠
 هللا ىلص هيبن هللا ربخأ امب اولمع اوءاش نا مهنأب كلذو ث هتلاقم ى هللا
 مهنأ هيبن ربخأ امب اولمع ذا هيبن قدص دق هللا ناكو ، ملسو هيلع

 . هب نولماع

 هللا نوكيب ىتح نولماع مهنأ هيبن هللا ربخأ ام ريغب اولمع اوءاش ناو
 هب نولماع مهنآ هربخآ ىذلا مهملع نم هب هربخأ امب هيبن بذك دق ىلاعت

 ىذلا الا اولمعي نأ نوعيطتسي ال اوناك ناو ، دارأ ام اولمعي نأ لبق
 ٠ هب لمعلا نع مهاهن دقف هيبن هب هللا ربخأ امب نولماع مهنأ هللا ملع

 ح هب لمعلا نوعيطتسي ال ام مهفلك ، هب اولمعي نأ نوعيطتسي ال مهو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اوغلحو ث قدصلا مهفلك نأ لبق نم كلذو
 ( مييلا متبلتنا اذا مكل نوفلحيس ) : لاق ىلاعت هللا نأل ، بذكلاب

 هببن ريخآ هنأل ڵ هنع مه اهن ىذلا بذكلا نوكب نأ الا نوعيطتسي ال مهف

 ربخأ ام كرت نوعيطتسي ال مهنأ مهارآف س نوفلحيس مهنأ اوفلحي نآ لبق

٠ مهنع مهيبن هب هللا



_ ١٠١ 

 ء بذكلا ىلع اوفلحي ال نآ مهفلك دق سيلآ : كلذ دنع مهل لقف

 ؟ كلذ نع مهاهنف

 رمأ نع مهاهن دق سيلآ : كلذ دنع مهل لقف ؤ معن : اولاق ناف

 ٠ هكرت نوعيطتسي ال

 ق متلخدو ، مكلوق متكرت دقف كلذ دنع مهل لقف ڵ معن : اولاق ناف

 له ء هللا ىلع ءارفلا لهآ ةيردقل ا لسو 60 مكنم لدعآ وه نم لوق

 وه نم عيطتسي له وأ ، هرفك لاح ىف نمؤي نأ رفاك وه نم عيطتسي

 ؟ هناميا لاح ق رفكي نآ نمؤم

 لاح ى عيطتسي سيلآ : كلذ دنع مهل لقف ث معن : اولات ناف
 . ارفاك نوكي نأ ناميالا لاح قو ص انمؤم نوكي نآ رفكلا

 ؟ مهيف رفكلاو ث رفاك اهل رفكلا لاح سيلآ : لقف ، معن : اولاق ناف

 ناميال ا ث دحي نآ عبطتسي لهف : مهل لتم معن : | ول انق ن اف

 ؟ هيف رفكلاو

 انمؤم نوكي نآ عيطتسي لهف : كلذ دنع مهل لتف 0 معن : اولاق ناف

 ؟ ارفاك

 نوكيو ث ارفاك انمؤم نوكي فيكو : مهل لقف ث معن : اولانت ناف
 ىق امئاق ادعاق نوكي له وآ ث ائيسم انسحم ؤ بلقلا ركنم ڵ بلقلا فراع

 ٠ دحاو لاح ق ارفاك انمؤم نوكي نآ لاحم اذهو 4 اديآ لاح

 ىق الو ث ارفاك نوكي نآ ناميالا لاح ق عيطتسي ال اولاق دتتو : لاق

 ذخأ ع اطتسا ناميال ا كرت اذا هنكلو س انمؤم نوكب نآ رفكلا لاح

نامدالا كرت عيطتسي الو س ناميالا ذخآ عاطتسا رفكلا كرت اذاو ث رفكلا



 ب ١٠٢٣

 عم ناميالا عيطتسي امنا س هذخأ لاح ىف رفكلا كرت الو هل هذخأ لاح ىن
 لاح تءاج ا ذاخ ٤ هكرتن مم رغكلا كرت عيلحتسب امنا كلذكو د ناميالا هذخأ

 ٠ اهعم ناميالا عقو ناميالا

 عقو رغكلا لاح تعاج اذاو ص ناميالا لاح ق رفكلا نكي ملو

 نم سيلفآ : لقف كلذ اولاق ناف ، رفكلا لاح ق ناميالا نكي ملو ء رفكلا

 نم كلذكو ص ناميالا لاح ءىجي ىتح نمؤي نآ عبطتسيي وهف ارفاك ناك

 ٠ رفكلا لاح ءىجب ىتح ركي نأ عيطتسي ال انمؤم ناك

 ,ىلوأ وه نم لوق ف اولخدو ّ مهلوق اوكرت دنف ث معن : اولاق ناف

 5 لاحملاب اوبيجي نأو ى لوقلا اذه ىف لوخدلا نم مهل دبالو ، مهنم لدعلاب

 ء ارفاك ناميالا لاح فقو ث انمؤم رفكلا لاح ىف نوكي نآ عطتسي مل وهف
 ، رصبو بل وذ فرعي ال لاحم اذهف ص ارفاك انمؤم نوكي نأ عيطتسي ال رهف

٠ ةلأسملا هذه ق مهيلع لخدي ام رظناف



١٠٣ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ةلأسم وين

 : م ز اح نب دمحم ب انك نم

 : د ۔۔۔عي امأ

 لصاو باحصأ لاتف ردتلا ق وسشلتخا س انلا ن

 ك هوجولا نم هجو ق دايعلا لامعأ قلخب مل هللا ن : ورمعو .«

 ٠ هبراتثت الو هعم نوكت ال اهنآو 6 لعفلا لبق ةمدنتم ةعاطت الا نأ اومعزو

 : مهل اولاقو س ديحوتلا لهآ نم ريثكو % نوملسملا مميلع كلذ باعق

 : لاقي نآ كلذ ق قحلاف . ئ قحلا حضو هم كلذ ىق طخو ممع وأ د دت'

 مه دايعلا نآو ث ةنتولخم ريغ تناك ول دابعلا لامعأ نآو ص لعفلا ءاضما

 ناميالا اولعجت نآ ىلع نيرداق اوناكل ناميالاو رفكلا نيبام زيمت ولو نيذلا

 ] ادبأ مئاد لعفب اونآي نآ ىلع نيرداق كلذ عم اوناك ولو س هللا هاضري

 ٠ لعافلا ىضقتي ىتح ىضتني ال

 هم دتنم تسيل 4 هعاطتسالا نع انوربخأ انلتق نا 4 هنع مه انلآس امم ناكف

 ٠ ىلب : اولانت هرراقت ال اهنا ، لعفلا لبق

 ائيث ونه سيل ، مكسفنأ لتق نع مكفك نع انوربخآ : مهل انلق

 . ىلب : أ ول ات مكنم العف ١ ولعقت مل ام هبلع نو دمحت

 ىتمف ص نيفاك اولارت مل مكنأل ، اولازت مل متنأ سيلفآ : مهل انلق

 & مكنم لعف فكلاف ، نيفاك اولازت مل مكنأو ، فكلا ةعاطتسالا تمدق
( ٠ ةعاطتسالاب الا العف نوكي الوا



_ ١٠٤ 

 فكت نأ لبق انيف تناك ةعاطتسالا نا : اولاق ناف ٠

 لتق نع فكي مل نم نأل ع مكسفنأل نولتاق ذئنيح متنأف : مهل انلق

 ، فرعت ةلزنم مكسفنأ لتق نع فكلا نأ ، هسفنل لتاق وهف ، هسفن

 ٠ لتقلل نوكرات متنأف متنك اذاف ث فرعت ةلزنم مكسفنأل لتقلاو

 : هربغ لاق

 & نيلتاق متنك اذاو ، لتقلل نوكرات متنأف نيفاك متنك ناف : دارأ هلعل
 ٠ رفكلل نوكرات متنأف

 : لقف ىلاعت هللا هقلخ نيح ملسو هيلع هللا ىلص مدآ نع اضيآ مهلأسو

 ىف لماكت امنا سيلآ ، ملسو هبلع هللا ىلص مدآل هللا قلخ نع ىنوربخأ

 لتف ث ىلب اولاق اذاف ڵ دوجومب اهيف وه سيل لاح اهلبق تضم دق لاح

 له ص لماك دوجوم اهيف وه ىتلا لاحلا نع ىنوربخأ ، كلذ دنع مهل

 ح اكرحتم نوكي نأ نم دوجوم اهيف وه ىتلا لاحلا كلت ىف اولخي اوناك
 ١ ؟ انكاس وأ

 اكز حتم هلماكت لاح ف نوكي نأ نم ولخي نكي مل هنا : اولات ناف

 اكرحتم هلماكت دنع ناك نا هنع ىنوربخآ : كلذ دنع مهل لتف ث انكاس وأ.

 ؟ ةكرحلا كلتب عاطتسا ىتمف

 ح نيهراك.هيف متلخد دق انلوق اذه مهل لقف ،.ةكرحلا عم : اولاق ناف .
 77 . : . م .لعف ةكرحلاو ةكرحلا ةعاطتسالا تبراق دقو

 لتف ح كرجتي .نآ ليق ةكرحلا كلتب عاطتسا امنا هنأ : اولاق ناو ِ

 كلت نأو ے دوجوم ريغ كرحتي نأ ليبق هنأ نوملعت سيلأ : كلذ دنع مهل .
لماكت لاح : نالاح .امهنأل كلذو لماكتي ملف ث اهيف هللا قلخي مل هكرحلا



_ ١٠٥ 

 اهلبق وه سيل 1 لاحل ا هذه ليق لاح ق نكس وآ كرحتف اهلبق

 ٠ لماكتم الو دوجومبي

 ڵ لعفلل هنراتم ةكرحلا نآ ١ ومعزب نآ ىلا ةلاسملا هذه مهريصتسو

 ٠ هدعي الو هلت هق نوكت ال اهنآو

 نيذلا ةكئالملا نألا 5 ةريثك لئاسم مكل حتفت ةلآسملا هذه نآ اوملعاو

 ٠ هجولا اذه ىف مدآ ةلزنمب مه ةدالوب اوتلخي مل

 نوملعت متسلأ ئ هكئاالل ١ نع ىنوربخأ : لوتتف مهلآست كنآ كل ذو

 ؟ مهلماكت لوآ ق هللا اوفرع مهنأب

 اولاق ناف ؟ ةفرعملا كلتب اوعاطتسا ىتمف : مهل لقف ىلب : اولان اذاف

 ةفرعملا لبق مكنأ - مهنأ نوملعت متسل : مهل لتق ةفرعملا لين

 لماكتمالو دوجومب وه " نم عيطتسي فيكو نيقولخم الو نيدوجوم ريغ

 ٠ ءىش ال وهو ائيسث لعفي نآ

 اوفرع نيحو ث ةفرعملا غم ةفرعملا كلتب اوعاطتسا مهنأ اومعز ناف

 نراقت نآ نكمآ اذا ةعاطتسالا نأل س هيف اولخد دق انيلع اوباع ىذلا اذهف .

 ةعاطتسالا الا لعف نوكب ال ىتح 0© ليعافألا عيمج ق كلذ زاج ادحاو العف

 ٠ هريغ حلصي ال ىذلا وهو ث ةنرانتم هل

 امنا . هريغو ديحوتل ا : ٥ هوفلك ا ى ذلا سيلآ : اضيأ مهل لقو ..

 لاح ىلع وه 2 مهل لتف أ ئلب : اولاق اةاف ضعب لبق هضعب مالك و ا

 ٠ ١ هطسوأل الو س ه رخآل ىدؤم ريغ هلوألا هظفل

 ىف هرخآ ئدؤذن نأ عيطتسي له .: كلذ دتع نهل لتف ىلب اولاق :اذاف

 ؟ هلول هادأ لاح

  هلوألا مهئادأ لاح ق هرخآ ءادأ : هنونيطتسي ا دنت مهنا : اولان ناغ"

٠ هضتانتو لوتلا داسف نم. مهيلع لخدم 1 كلذ كوطعي ن نلو



. ١٠٦ 

 سيل : مهل لقف ف ع هرخآل مهئادأ لاح ىف هلوأ اودأ منأ اومعز ناف

 : مهل لنتف 4 : ا ولاق ناف 4 هكرتب نوروذعم سانلاف 6 عاطتسي الام

 كرتي نورورذعم ! ديحوت وه ىذلا ى مالكلا لوذ مهئادأ لاح ق مه سيلآ

 ٠ هلوأ لاح ق هرخ آ

 نم هللا مهفلك ام كرتب سانلا اورذع دقف ، معن : اولاق ناف
 ديحوتلا ٠

 لاحلا ق هرخآ هلوأ لاح ق نوعيطتسي مهنا : اولان ن

 مكتلأس امناو ث ةيناثلا لاحلا ى هنع مكلأسأ مل ىنا : مهل لقف 2 ةينالا
 ٠ هلوأ لاح ق مالكلا رخآ عيطتسي لح ٤ 4٩4نع

 نا نرعرف نع مهلسو ؤ ددشأ ءىش | نع هلأست نل كنأ ملعاو

 ٠ قيفوتلا هللايو « مهلآست نأ تنسحأ

 : اولاق ناخ ؟ ناميالا عيطتسي ناك دق سيلأ : نوعرف نع مهلأساو
 ٠ نمؤب ال هلاب ام : مهل لتف © ىلب

 ملع دق سيلآ : مهل لقف ث اثي ملو كلذ دري مل هنا : اولاق ناف

 هنآ نوملعي سيلأ : مهل لتف معن : اولاق ناف ث ا ديأ نمؤي ال هنآ هللا

 نا هنأل ص الهاج هللا ناك دارآ نا وهف ث ديري الام هناطلس ىف ناك

 هنم نوكي ال هنأ هللا ملع دق ىذلا ناميالا هبنم ناك دا رأ ول متمعز

 هللا ىلاعت ، الهاج هللا ناك دارأ اذا متلق ام سايق ف نآلا نوعرفف ع ادبأ
 ٠ اريبك اولع نولوقي امع

 ٠ هللا ءاش نا كلذ نم رثكأ لئاسملا نم مكل حتفت ةلأسملا هذهو

 نوكي نم مآ ىوتنآ وهأ س ديري ام الا هناطلس ىف نوكي ال نمع مهلسو

 ملكتت ال ىذلا لاحملاو . مالكلا نم.فلخلا وه اذهف ، ديري الام هناطلس ق

٠ اذه كوطعأ نا ةعس اذهب كبسحو ء اهتاغل ىف هزيجت الو ، برعلا هم
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 ىوقأ ره ديرد هلعل ام هناطلس ق نركي ال ىذلا نا : اولاتت ناف

 متفصو ملف : كلذ دنع مهل لقف ى هديري الام هناطلس ق نوكي ىذلا نم

 هناطلس ىق نوركي ىذلاو س ددري الام هناطلس ى نوكب دت هنأب مكقلاخ

 ٠ نورلطرم ا اهأ متنتف امع هللا ناحيسقف 6 هنم ى وتأ ددرب ام ١٩ل ا

 نركي ىذلا نم لضذأ ووف ملعب ام الا هناطلس ق نوكي ىذلا نأل

 وه ديزي ام الا هناطلس ف نوكي ىذلا كلذكو س ملعي الام هناطلس ق

 { ةلأسملا نسحأو ث ديرب الام هناطلس ىق نوكب ىذلا نم لضفأو ىوقآ

. اهريغ ىلا ةلآسم نم 7 مهعدن الو



. ١٠٨ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ةلأسم 3

 : ىلع ني نسحلا ىلا ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا بتك

 : دعب امأ

 نم ىتلا ةضماغلا ججللا ف ث ةيراجلا كلفلا مكناف ، مئاه ىنب

 ٠ ىوغو لض اهنع فلخت نمو ث ىجن اهب قلعت

 انريحت دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب نبا اي كيلا انبتك

 هيلع ناك امو ، هيلع تنآ ام بتكاف ء ةعاطتسالا ىف انفالتساو ى ردقلا ىق

 ٠ ميلع حعبمس هلل ١ و ضعب نم اهضعب ةبر ذ متنأف 6 ليق نم كؤ ايآ

 : باوجلا

 : ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا ىلا ص ىلع نب نسحلا بتك

 : دعي امأ

 فيكو ث كباحصأ ريصتو كريحت نع ربخت كباتك لصو دقف
 ةلاتالا نويلطتو س ةعجرلا نوغبتس هنآ امآ ث ةداق مهل متنأو 6 نرريحتت ال

 املع نمم هدابع ىلع هللا هذخآ ام الولو 0 عباتلا نم عوبتملا ىربت دنع

 ٠ كباوج نع تكسمأل همتكف

 < هلك ردقلاو ء اضقلا نمؤي مل نم هنأ هيلع ىئابآو انأ ىذلاف : دعيو

 هللا ىلع ىصاعمل ١ لمح نمو 0 رفك دقف ك هرمو هولحو 6 هرشو هربخ

> عيطملا نم رادتتاي عطي مل ىلاعتو كرابت هللا نا ك رجف دقف لجو رع
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 امل رداقلاو هيلع مهكلم ا كلاملا هنكل ا ىصاعلا نم ةيلغي صعب ملو

 ٠ هيلع مهردتآ

 ةيصعملاي اورمتئتا ناو ص افراص اهنع مهل نكي مل ةعاطلاي اورمتئتا ناف

 ىذلا وه سيلف لعفي مل ناو ، لعب هنيبو مهنيب لوحي نأ ءاشو
 ىلا ليبسلا مهل لعجو 0 مهاوتو مهكلم ذا ...... كلذ ىلع مهلبج

 مكادهل ءانش ولو ةغلابلا ةجحلا :. هنع مهام ام كرتو ى هب مهرمأ ام دح

 .. ه .. ٠ نيعمجأ

 : اهلوأ هل ة ةريس نم رثؤملا ىبا نع زردتلا ىف.

 كر ابت هللا نآ اوملعا مش ٤ : ضرفلا . برؤ تا ومسلا بر هلل دمحلا

 هيلا ريصت امي ملاع ّ مهقلخي ن رآ ليق دابعلا لمعب امي املاع لزي مل ىلاعتو

 ىلاعتو كزابت هملع ئلع مهلامغأ تارخف 7 مهبانقعوأ مهنا وثو مهروما فقا وع

 هللا ىلاعت ّ رفاك وهف اهولمع ىتح دابعلا لامعأ , ملعي ملا هللا نآ معز نمغ

 ٠ ١. اريبك اولع كلذ نع

 مهتكرحو دابعلا لامعأ قلخ ىنلاعتو كرابت هللا نآ اوملعا و ¡

 ةعاطلاو ئ ناميالاو رفكلا قلخو ناويحلا لاعفأ عيمجو ح مهنوكسو

 : لاقي الو ك مهباستكاا قلخ هللاو ڵ“ نوبسنكم كلذ ىق دابعلاو ص ةيصعملاو

 ٠ ميبسك ك هللاا قلخ لاقي نكلو ،.هللا قلخ اوبستكا مهنا

 رفكو ؤ هللا ىلع بذك دنف ى مهلامعأ قلخب ل هللا نآ معز نمو

 ( ءىش لك قلاخ وهو نؤلمعت امو مكقلخ هللاو ) : ىلاعت هللا لاق دنو ع هب
 . ءىش مهلاعفأو

 ء اهنم ءىش ىلع مهبذعي مل هللا نآو س اهوبستكي مل مهنأ معز نمو
 ك هللا ىلع بذك دقف مهلاعفأ ىلع ال هلعف ىلع مهباثآو مهبذع امنا هنأو

مالظب سيل هللا نأو كا دي تمدق امب كلذ ( : لوقي ىلاعتو كرابت هللا و
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 : لاتتو ( نولمعت متنك امب دلخلا باذع اوقوذو ) : ىلاعت لاقو ( ديبعلل

 ٠ ) نولمعت متنك امب اهومتثروآ ةذجلا كلتو (

 ء ناميالا الا دابعلا نم درب مل هللا نا : ةيردقلا نم ةفئاط تلاتو

 ٠ اورفكف اورفكي ال نأ هللا دارآ دقو 6 اورفك مهنأو

 دارآ ول هنأل ك اورفك امل اورغكي ال نأ هللا دارا .ول : نيملسملا لوقو
 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ابولغم ازجاع ناكف ءىش نوكي ال نأ

 ق باوجلا ناك ث رفكلا مهنم دارأ هللا نل : نولوقتف : اولاق ناف

 ء امومذم الطاي ارفك مهنم رفكلا نوكي نأ دارأ هللا نا : لوقي نآ كلذ

 ` ٠. ظافلألا نسحأب ءايشألا هللا ىلا فيضن انأل

 ؟ ةقرسلاو ابرلاو رفكلا لعج هللا نا نولوقتأ : اولاق نا كلذكو

 ه هنم قلخلا ناك ناو هنآو س كلذ قلخ ىلاعت هللا نا لوقن : انلق

 ةرمث انيآر ول انأل ء ظافلألا نسحاب الا هللا ىلا ءايشألا فيضن ال اناف

 ليت نم ءاج امنا اهدساف ناك ناو ص اه دسفأ هللا نا لقن مل ةدساف

 ٠ هللا ىلا كلذ فاضي الف ، ريبدتلاب لصتم طخ داسفلا نأل ع هللا

 ح ةرذعلا هذه ثدحأ هللا نا : لوقن نآ زجي مل ةرذع انيآر ول كلذكو

 اثدحم اهلعجو ص اهقلخ ىذلا وه ناك ناو س لوقلا نم ميظع اذهو
 لك نل ث اهتقلخ هللا نا : لوقن نآ ركنن الو س قلخلا رئاس ثودحك

 ع حيبقب سيلف ث ءايشألا عيمج نم هقلخ هنآ ىلاعت هللا ىلا هافضأ ام
 ٠ اهلعفو اهثدحأ هنآ هيلا بسنت نآ ءايشألا ضعب ىف كلذ حبق دتو

 مهنآ هللا ملع دق ام اولعفي نآ نوردقي مهنأ : ةيردقلا تمعز اممو

 ٠ نورداق هيلع مه امب مهرمأ امنا هنأو ث هنولعفي ال

هنآ هللا ملع دق ام لمعي نأ ردقي ال ادحأ نا : نيملسملا لوقو
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 نوعب الا هلعف ىلع نوردقي الام اولعفي نآ سانلا هللا رمآ دتو ، هلمعي ال

 نوكي ال روجلا نأل ث ىلاعتو كرابت روج هنم كلذ سيلو ع هقيفوتو هللا
 ناك امناو ص ىهنم الو ث رومآمب سيل ىلاعت هللاو ص ىهنملا رومأملا نم الا

 . ىلاعتو كرابت همرح هللا نألا املظ ملظلا و ص اروج روجلا

 ء ىلاعتو كرابت هللا مهفلك ام ىلع اوردقي نأ ف دابعلا تؤي ملو
 مهنيب لحي مل ىلاعتو كرابت هللا نألا ى مهسفنأ لبق نم كلذ اوتوآ امناو

 مهزجعأ زجع الو س هيلع مهربج ربجي الو ص هايا مهتم عنمب كلذ نييو

 لثم فلك امل ةلمتحم ريغ هتقلخ تناك نم عونمملا زجاعلا امناو ؤ هنع

 فلكي نآ ىمعألا ؤ عمسلا فلكي نأ مصألا و ضومنلا فلكي نآ س نمزلا

 ناميالا مهفلك هنكلو ص ىلاعتو كرابت هللا ىلع زوجي ال اذهو رصبلا

 . كلذل نيلمتحم مهفلخو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 > لوغشم فلكم لك نأل ك رفكلاب اه مهل اغتشال ه وعيطتسي ملف كل ذل هلعل

 ردقي الو نمؤم وهو 6 فلك امي الوغشم ناك ن ٠راف ؤ هفالخب اماو فلك امب اما

 هيلع بجوف [ كلذ نم هعتمت هلعل ال . ناميال اب هلاغتشال ى رفكلا ىلع

 . هنع زجعلا

 ىلع ردتي ال رفاك وهف فلك ام فالخب الوغشم ناك نا كلذكو

 هيلع بجوت كلذ نم هعنمت ةلعل ال رفكلاب هلاغتسشال ڵ ناميالا

 ٠ هتع زجعلا

 ردقلا نأ اوملعاو ث ةردقلا ىف نيملسملا لوق نم انفصو ام اومهفاف
 ٠ ءاضتلا كلذكو قلخلا ره

 ناك هلعلف ث هبذعي مث رفكلا هيلع ىضق هللا نا لوقتآ : كل لانت ناف

: هلوق ىنعم نكلو ، كلذك كلذ سيلو ع هربج ىأ ص هيلع هللا ىضق نظي



_ ١١٢١ 

 5 رفكلا هللا قلخ ىآ ث هللا ىضقت « هيدي ىلع قلخ ىآ « هيلع هللا ىضق

 ٠ هلل ١ ر دق كل ذكو

 : ةيصعملا بحاصل لاتي نأ زوجي الف كلذ هللا بحأ : مهلوق امأو
 اهضري ملو س ةيصعملا بحي ال هللا ناف ث اهيضر الو ةيصعملا هللا بحأ

 وه امناو ، ىضرو بحآ كلذ لوق ليوأت امناو ، اهضغبأو اهطخس لب
 ث ةعاطلا لهأل باوث هنآ هناوضزو: هللا ةبحم نأل ، ةعاطلا لهأل باوث

 ٠ ريمضلا ىلع اذه سيلو ّ مهل هنيصعم لهأل باتع هضغبو هطخسو

.! . 
 ضرألاو ، ءامس ءامسلا نوكت نأ هللا بحأ : ةغللا لهأ ضعب لاق دتو .:

 نكلو ت باوثلا. ىنعم اذه سيلو . احيبق حبقلاو انسح نسحلاو اضرا

 ةدارالا ركذ نم ةبحملا ركذ اوبقعأف ئ دارأ ىآ بحأ : ناكملا اذه ف نولوقي

 ة ةدارالا ىف انهاه ةحمللا ليوأتو أ ةغللا ىف مهعم ةداعلا هيلع ترج امل

 _ ٠ قيفوتلا هللابو كلذ اومهفاف

 مهنأو ك هدابع لاعفأ قلخي | هللا ن نآ معز نم لك ةيردقلا : اهنمو 7

 نآو ث هلعفب مهرمآ امم هنولعفي ال مهنأ ه هللا ملع. دق ام اولعفي نأ نوردقي

 نآ هللا دارأ دنت امم مهنم ناكف ء 'سانلأ ن نم رفكلا نوكي ال نأ دارأ هللا

 ٠ ءآرب مهنم نحنو كلذ ف لوتلا انيب دق مهنم لوقلا اذهف ث مهنم نوكيال

 : برح نب ذاعم ىلا ص رفيج نب انهملا مامالا ةريس نمو

 بطع دثو س قيمع رحب ردقلا ناف ، ردقلا رمآ نم هنع تلآس ام امآ

 3 رثكيو قدي هيف مالكلاو ع هيف اوكوهتو اوراحو ث قلخلا نم ريثك هيف
 هيف تفلتخا دتو ث هل هللا نذأي مل ام ىطاعتي نأ هيف ملكنملا داكي ىتح

 . اهفالتخا رثكو ةمألا

 ء اهل هللا مهاده ء ةحضاو ةجحو ث ليمج لوق كلذ ق لدعلا لهألو

٠ ديمس هلا ءاوس نع لضو ّ قحلا فلاخ نم ىلع اهي اوموقيل
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 امهريغ اودجي مل : نيهجو ىلع ردقلا ىف تبهذ امنا ةمؤنا نآ ملعاو
 ملو © دابعلا لاعفأ قلخي مل هللا نإ : ةيردتلا مهو موق لاتق ء اثلاث

 قلخالو ث انسح ناميالا الو ، احيبق رغكلا قلخي ملو ى اهربدي ملو اهردقي

 لاعفأ نم ائيس الو س نيلسرملا تاعاط قلخ الو س نيفطصملا ةكئالملا حيبست

 عماقمب رانلا ق رافكلا ةكئاللا برض قلخ الو ڵ نيرفاكلا الو ، نينمؤملا

 ث ريطلا نمو ناويحلا نم نييمدآلا ريغ لاعفألا نم ائيسن قلخ الو ى ديدحلا
 . باستكاب نكسيو كرحتي امم هللا قلخ ام عيمجو ث ماوهلاو عابسلاو

 قلخ ىلاعت هللا نا : باوصلاو لدعلا لهآ مهو نوملسلا لاتقو

 لاعفأ نم كلذ ىوس ام قلخو ث احيبق ارفك رفكلاو ث انسح اناميا ناميالا

 قلخو ث نيرفاكلاو نينمؤملاو ى نيصاعلاو نيعيطملا نم ع نييمدآلاو ةكئالملا
 ٠ هنم تناك نمم الاعفأ ناوبحلا لاعفأ

 3 هرادتآو هتانتوأ نم هرومأ عيمج ف هيلع ناك ام ىلع هلك كلذ ردقو

 (اريدقت هردقف ءىش لك قلخ ) : هلوقو ( نولمعت امو مكقلخ ) : تاهباسثتم
 ٠ ) ردنت هانتلخ ءىش لك انإ ( : هلوننو

 مكتنسل د آ فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو ( : هلوتو

 نم مكؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هنايآ نمو ) : هلوقو ( مكنا ولأو

 كراهنلاو ليللاب دابعلا مانم نآ بابلألا ولوأ كلذ ملعو تملع دقف ) هلضف

 نوكي الو ث هتايآ نم امهنآ ربخآ دقو ى مهلاعفأ نم هلضف نم مهؤاغتباو
 ٠ هنغلخو هريبدت نم

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا رغ لاقت

 ٠ عجر ٠ هتلخ نم نوكي الو س هتايآ نم ءىش نوكيفآ هلعل

 ىلع ردتي الام اذهف ( هنم ةنمأ ساعنلا مكاسشغي ذا ) : ىلاعت لاتو

( ٢ ج عرشلا نايب ٨ م )
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 هنآ ربخي هللاو 6 دابعلا لاعفأ نم ساعنلا ن رأب رارقا نم مهلدب الو 6 ٥هدر

 ىلع اوردقت الو 4 اوشغت 5 ام هايا مهاسثغ هنأ الول 6 هابا مهاشغي ره

 . كلذ

 ىف اولخد دقف س ناويحلاو دابعلا لاعفأ قلخ هللا نأب موقلا رقأ ناف

 ئ اهيق هل عنص الو ‘ اهقلخي مل هللا نأ اومعزو كلذ اوركنأ ناو : لدعلا

 ٠ هي لات نه ىلع هباعو هافن ام اذهو ئ هريغ اتتلاخ هللا عم نأ اومعز دقف

 بذكل ، هللا لعف نم ريخ دابعلا لاعفأ نا : لاق الئاق نأ ول كلذ ممو
 اذه ىلا عجري مهلوق تيأر ءاهفسلا ءالؤه تصصن اذا تنأو ؤ بقوعو

 لعف نم تسيلو ف مهتقلخو ، دابعلا لاعفآ نم ةالصلا نأ نومعزي مهنأل

 نم سيلباو رافكلاو ةدرقلاو ريزانخلا نآ نورقيو ، هقلخ نم الو ى هللا
 ٠ هلعفو هللا قلخ

 ةدرقلاو ريزانخلا نم ريخ نينمؤملاب ةالصلا نأ بابلألا ولوآ ملع دتو

 مظعأ تعمس لهف ص هتلخو هللا عنص نم ريخ مهعنصو دابعلا لعف راصف

 نم لات نم الا ةيردقلا مهو ؤ ءاهفسلا ءالؤه نم هللا ىلع ءارتفاو اكفا

 ٠ هللا ىلع ىرتفا و 0 مهلوق

 ك اهيف هتئب سمو 6 اهل هللا ةدا راب الا نوكت ال ءاسشألا نأ ملعاو

 ناك نا ئ هبلع ره ام ىلع نوكم نأ هللا ءاش دقف ح انئاك ناك نا “لكف

 هللا دارأ دتتف ارش ناك ناو ، هنم ناك نمم اريخ نوكي نأ دارأ دقف اريخ

 . احيبق هنم ناك نمم

 : هيلا فيضملاو باتكال فلؤملا ر لات

 ىق ةدارا احيبق هنم ناك نمم ارش نوكب نآ دارأ هنأ تفرع ىذلا

 . عجر ٠ رفكلاو ىصاعملاو رشلا

ءاس ام : سانلا لوق دارأ ام الا نوكي ال هنأ ىلع ليلدلا نمو



 ۔ ١١٥

 هللاو الا نكي مل وأ ناك ءىش نم سيلو ع نكي مل أشي مل ام و ع ناك هللا
 هذه ريغب هبر فصو نمف نوكي ال نآ نكي مل الو ث نوكي ن را ناك امل دارأ

 ٠ هنفص ريعي هللا فصوو 6 اميظع امثا دابعلا نم ىرتخفا دنتف ڵ\ ةفصلا

 ملعو ، تملع دقف ناميالا مهلك دابعلا نم دارآ هللا نآ معز نم نألا

 مهضعب نم ناك دقو ث ناميالا مهنم نكي مل مهلك دابعلا نأ لتعلا لهآ

 5 ةيردقلا مه لهجلا لهآ : مهلوق نم هللا دارآ ام ريغ ناك دقف ؤ رفكلا

 ءنيمولغملا هفص هذهف ث د دا ارآ رآ ام نكي ملف ارمأ دارأ هنأب مهتفص ىلا عمساف

 ٠ اودارأ _ ةخسن دارأ ام فااخ ىلع نيهركملا س نيرومتملا

 فالخ ناكو ، دارأ ام نكم ملف ائيس دا رأ نم لك نأ ملعت كنألو

 ءاشحف لوتلا نم اذهب نكن ص دارأ ام فالخ ىلع هركأو بلغ دقف دارأ ام
 ريغ نوكيف ائيسث ديري نوكي نأ ث ربكتو زعو ةفصلا هذه نع انبر لج لب
 . ءايشألا عيمجل ديرملا وه لب ث ديري ام

 رمألا كل حضتيل 5 ردقملا ىف انم لوقلا ليلجي كيلا تينتك ىنآ ملع او

 ق اهحرش انل نكمي ال & ةريثك با وبآو % فانصأ اذه نم كل بعتيو

 كلذ ىف كلو س هيف انبهذمو ث كل تنيب ام تفرع دق كنآ ريغ ، باتكلا

 ٠ ةيافكو ةلالد

 ججحلاو | هعم وآ هدعب وآ لعفلا ليق ةعاطتسالا باب كل ركذآ ملو

 ٠ هترثكو بابلا لوطب ةيفانم

 لعفلل لعفلا عم نوكت اهنأو ؤ عيطتسملا ريغ ةعاطتسالا نا : انلوتتو

 ٠ دحاو لعف الا نوكي الو ئ لعفلا مم تقو لك اهثدحي هللا نأو

 ٠ ةبلب اهنمو س ةمعن اهنمف : نيبرض ىلع انعم ةعاطتسالا و

٠ ةعاطلا اهب لمعي ىتلا ىهق ةمعنلا امأف



_ ١١٦ 

 ةيصعملا اهب لمعي ىتلا ىمف ةيلبلا امأو ٠
 ردقلا رمآ ىق نوملكتملا هيف بهذ ام قدأو زعأ نم ةعاطتسالا بابو

 هللا دمحب انلو ص اهيف انلوق ةلمج كل تحضوأ دتو ى ريثك اهيف ممزفاانخاو

 انل نكمي ال ججحلا نم ناهرب كلذ ىلع هللا دمحب انلو _ دارأ هلعل

 ٠ رقيج نب انهملا ريس قف ىذلا مث باتكلا ىف كلذ ريركن ركذ

 ىلع لوخدلا دارأ ڵ تباث نب نامعنلا وه ث ةفينح ابآ نا : لبق

 هل لاقف س بابسلا نم ةعامج نم جرخ دق باس اذاو ث دمحم نب رفعج
 ديعلا نمو هللا نم مآ ىلاعت هللا نم ؟ نمم بنذلا مالغ اب : ةفينح وبأ

 ؟د_ علا نم وأ

 نآ فاصنالاو لدعلا نم سيلف هللا نم ناك نا : مالغلا هل لانتف

 6 دبعلا نمو هللا نم بنذلا ناك ناو ؤ هيلع بتاعي مث ث هنم فنذلا نركب

 ء فيعضلا كيرسثلا عنم ىلع ردقي ىوقلا كيرثلا وهو س هيف كرشأ دتف

 ٠ لدعبف هبتاع ناو س لضيف هنع هللا افع ناف ص دبعلا نم بنذلا نكل

 ؟ اذه نم هنع ةفينح ويآ لآسف بعلي نايبصلا عم مالغلا فرصناو

 ٠ نينمؤملا ريمآ رفعج نب ىسوم هل ليتف

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لاق

 ىرابلا نمو باستكا دبعلا نم بنذلاف ، دبعلا نم بنذلا نا : هلوق
 ٠ عجر ٠ هبسك هللا قلخ لب ث هللا قلخ بستكا : لاقي الو ، قلخ

 : ةلأسص ة

 ذا ى ءايستألا ملعي لزي مل ىلاعت هللا نأ ملعا : راثآلا ضعب نمو

اهب املاع لزي ملو ى اهنوك لاح ق اهب املاع لزي ملو نكي مل مدع ىهو



١١٧ 

 دعب ابب املاع لزي ملو ع اهئانف لاح ىف اهب املاع لزي ملو ث اهنوك دعب
 ٠ ةرخآلا ىف اهئاشنا دعب اهب املاع لزي ملو ث ايئانف

 ؟ ناميالاو رغكلا هللا قلخ : اولاس ناق

 هجو ىلع اهلمعي ملو ء دابعلا نم المع هللا امهقلخ معن : لتقف
 هتلمع ام ىلع كلذ هللا لعفي ملو ىصعيو قرسيو ىنزي 6 دابعلا هلمع ام

 & دابعلا نم اامع ةعاطلاو ةبصعملا قلخق ف مهلمع قلخ هللا نكلو ، دايحلا

 هللا قلخو ث مهلمع قلاخ هللاف ث هتلمعو دابعلا هعنص ءىنت لك كلذكو

 ٠ مهلمع ربغ ميلمعل

 ؟ دايدلا نم مآ هللا نم وهآ : رتلاو ريخلا نع دحأ كلأس ناو

 ااماع دبعلا نوكي ال ث هللا نوعب دابعلا نم ناميالاو ريخلا : لتقف
 لبق دبعلا لمع لمع نوكيب ال ، نوع ريخلا كلذ ىلع هللاو الا ادبآ ريخب
 دبعلل هللا نوع عقي امناو ث لمعي نآ لبق دبعلا هللا نيعي الو ث هللا نوع
 ٠ دحاو لاح ق ناميالا عم ناميالا ىلع

 اديآ رغكلا لمعب الو ئ ديعلا نم الا ادبأ لااضلاو رغكلا نوكب ال و

 نئاك ام ممع دت هللا نأ ربغ ث هنم رفكلاو ص هللا نرع نع لوذخم وهو الا

 هلاا ملع نركب نآ ربغ نم ملع امك ناك رهف س هملع _ ةخسن _ هلمع نم

 ٠ دعلا لمعب مل هملحل اامع

 نوكي نآ هللا ءاش دقو الا ادبآ دحأ نم رفكلاو ناميالا نوكي الو

 ،مهنم نوكي نأ ىضرو ث مهنم نوكي نأ بحأو س مهنم نئاك هنآ ملع ام مهنم
 ءىشلا نوكب نأ بحأو ث هلهأو ناميالا بحأو ث هلهأ الو رفكلا بحب ملو
 نوكي نآ بحأ كلذكو ث سيلبا نوكيب نآ بحأ امك \ نوكملا بحب الو

 ٠ رفاكلا الو رفكلا بحيالو ص رغكلا

 ۔ نوكي نأ ىخريو ث نركي نأ بحي ووق نوكي نآ هللا ءاش املكو
ك هدا رأ ام ضعب ىخرد الو ك دا رأ ام ضعب بحي ل دقو 6 نورك نأ دبربو



_ ١١٨ 

 ةئيسلاو ى هللا دنع نم ةلالضلاو ةئيسلاو ى دابعلا نمو هللا نم ةنسحلاو

 ةردقلاو كلملا هيف هلل لكف س ناطيشلا نم ةلالضلاو س دابعلا نم ةلالضلاو

 ٠ ةمخنخذلاو

 5 هتلالدو هنوعو هفطلف ، هللا دنع نم ىه ىتلا ةنسحلا امأف

 ذافنا ىلع هلل دمحلاف ؤ هملع ق مهل قبس ىذلا هاوتن لهأ كلذب صتخاو

 ٠ هملع ق ىضمأو دارأ ام

 فطل امب هللا ةعاط ىف مهلامعاف دابعلا نم ىه ىتلا ةنسحلا امأو
 ٠ هب مبزل

 ىلع نارلاو ةوسقلاو هنم عبطلا 6 هللا دنع نم ىتلا ةئدسلا امأو

 ى مهذعي ملو هللا فطلي مل ةحيبقلا دابعلا لامعأ نم نئاك وه امل بولقلا
 ٠ هتعاط لهأل هي فطلو هللا رانخد ىذلا لثم مهل رتخي ملو

 اهوخغلىي ملو هنوعو هنمحر هتعاط لهأل رانخب هللا نأ كلذكو

 ح مهتم هللا ملع ا اهكرتو هلالض هنيصعم له ر راتخيو % هنم كلذم الا

 ٠ كلذب الا كلذل اوغلبي ملو

 ٠ هللا ةيصعم ىف مهلامعأف ث دابعلا نم ىه ىتلا ةئيسلا امأو

 هنرلختنو . مه ايا هكرتف ص هللا دنع نم ىه ىتلا ةلالضلا امآو

 ٠ مهيلع سيلبا طرلستو 6 مهلامعأ نم ملع دق امم نئاك وه ام ىلا نيصاعلا

 + هياجأ نمل هتوعدو هرمأف سيلبا نم ىه ىتلا ةلالضلا امآو

 وهو ح ةيصعملاب لمعلا وهو نوكي هب ىذلاب الا رفكلا نأ مكربخنو

 دابعلا نم هتقلخ “ هللا نم قلخ رفكلاو ئ رفكلا نم ءىرب ةيصعملا كلت ليق

 رفكلاو ناميالا قلخف ص ءعىش لك قلاخ هللا نأل ڵ ثدحم قلخ وهو س المع

٠ ١امع داعلا نمو



١١١٩ 

 مغ نمو ٥ 2

 اورفك ) : هلوقو ( مهءاج امل قحلاب اورفك ) : ىلاعت هللا لوت ىف
 وهو ، نآرقلا ىف هركذ لوطي ىذلا رفكلاو ( انتايآب اوبذكو ) ( انتايآب

 راهظاو ث هياع رتسلاو قحلل ةيطغتلا وه رفكلاو ص معنلاب رفكو ڵ كرتت رغك
 ةيطغتلا رفكلاف ، هاطغو هدحجو هركنأ : هتح نالف رفك : لاقي امك ، هفالخ

 جرخي نيح نم علطلا ةيطغت ةروفاك ىمست ةلخنلا : ةروفاك : لاقي امك

 .٠ جرخي ىتح

 نيدلا نا ) : هلوقت اورفكف هودحجو هوطغف ، قحلا ةيطغت رفكلاف
 انيد مالسالا ريغ غتبي نمو ) : لاقو ع صالخالا ىنعي ( مالسالا هللا دنع
 هللا ىتأ ند الا ) : لاقو ( نيرساخلا نم ةرخآلا ىف وهو هنم لبتي نلف
 ٠ بوذذلا نم ميلس ) ميلس بلتم

 : هلوقو س مالسالا ىف ( ةفاك ملسلا ىف اولخدا ) : ىلاعت هلوقو

 : اهل حنجاف ةملاسملاو حلصلا اوبلط نا ( اهل حنجاف ملسلل اوحنج ناو )
 5 قدصملا وه نمؤملاو ى قيدصتلا وه ناميالا نأل { مالسالا نم ناميالاو

 ةعاطلاب ناميالا نم قيدصتلاو س مالسالاب فرتعملا رقملا وه قدصملاو
 ٠ دحاو هلك صالخالاو مالسالاو ث رمآ امب هلل لمعلاو

 لوقو ث انل قدصمب ( انل نمؤمب تنآ امو ) : فسوي ق هلوت قو
 هللاب نمؤي نمو ) : هلوقو ث نيقدصمب ىآ ( نينمؤمب كل نحن امو ) : هللا
 وهو ( ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دتف هللاب نمؤي نمو ) ص ( هبلق دمي
 ٠ اهب لمعلا و ةعاطلاب قيدصتلا

 رفاو ءازج هانعم ( ميظع رجآ مكلف اونتتنو اونمؤن ناو ) : هلوقو
 نيرفاكلل اندتعأ اناف هلوسرو هللاب نمؤي مل نمو ) : هلوقتو ث ةنجلا ق
 ( اروفك اماو اركاش اما ) : ىلاعت لاق امك رفاك اما ناسنالاف ( اريعس
٠ نيذه دحآ نم جرخي ال كلذك ناسينالاق



_ ١٢٠ 

 ( مكبرنذ نم مكل رغغي هب اونمآو هللا ىعاد اوبيجأ ) : هلرق امأو

 رتس وه امنا س هسأر ىلع ةرفغم لاتي امك ، بونذلا رتس ىه ةرفغملاف

 لاق امك ڵ اهرتس بونذلا نارفغو رتس رفغملاو س هب ىطغي ءاطغب هسأر
 كبنذل رفغتسا ) : هلوقو ؤ هبونذ انرتس ( كلذ هل انرغفغف ) : دوادل

 ٠ مهل اهرفغيو اهرتسي نآ نينمؤمللو كل ايترفغم هلثم ( نينمؤمالو

 : ىعفاشلا لات

 هنوكو ءاضقلا ىلع ليلدلا نمو

 قمحألا سثيع بيطو بيبللا سون

 هموق لقاع باب رجهيب قزرلاف
 ق ر_ خخ ١ ب ابل اب ١ ود ١ ٥ رذنو

 : ةلاسم ةيب

 ؟ ال مآ هلهج عسي امم ره ا 6 ردتل ا نع تلأسو

 هنوقب هنم ائيسث هب لهاجلا بكري ىتح هنهج عسي امم هنا : لوقأف
 ٠ هلهج هعسي مل كلذ لعف اذاف ؤ رغكلا هبكنرا نم ىلع بجوي امم ردتلاب

 نا : لوتي نمو ث دابعلا لاعفأ قلخي مل هللا نا : لرقي ند عمس اذاو
 هذه لرتتب هعمس نم ةيالو هعسي الف ص اولمع ام دابعلا ىلع ردقي مل هللا

 .ةلاقملا

 : ىمزراوخلا لات

 ةوق طعي مل هللا نأب تديش

 رب ىلع ىوقيل الا ةوق اخأ

 ارما قلخي مل هللا نأ درأو

رش نع فعضيل . الا ىوقلا فيعض



_ ١٢١ 

 ةلآسم وج :

 هللا دبع ىبآ نع “ ىدلاو ظفح ق ردقلا ىف :

 شحاوفلابرمآ هللا نا : نولوقي موق كسشثحوآ هنأ ركذت كباتك لصو

 نع ىنلآستو ح ا ورثكأو هيف سانل ١ ضمغآ دمت ام عم اهيدلع دايعل ١ ريجو

 : ىيأر

 مهعسي ناك دق ارومأ مهسفنأ ىلع سانلا لمح دقل ىخآ اي ىرمعلف

 : ىخآ اي لو_ةن ىذلاو ص اهبف ضامغالا نع فكلاو ء اهتلمجب ناميالا

 هرد قف ءىش لك قلاخ هللا نآو ڵ نآرقلا ف ام ةلمجبو ص هللاب ناميالا

 ملعب الا ءىش نوكيال هنآو ، نوكي نأ لبق ءىش لكب ملاع هللا نآو س اريدتت

 ٠ نيملاعلا بر هللا ءاسثي نآ الا نوءاستد ال دابعلا نآو ص هللا

 هللو ث هللا نم ةمعن كلنف اهي لمع نمف ث ةعاطلاب انرمأ هللا نآو

 نوملعتالام هللا ىلع نولورقنآ ءاشحفلاب رمأب ال هللا نآو س هيلع كلذ ىق ةنملا

 اهب لمع نمف س اههركو اهضغبأو اهنع ىهن لب ث ةيصعملاب هللا رميب ملق
 ٠ هيلع ةجحلا هللو « هنم ءعى رد هللاف

 دابعلا عسي الو ث اهب لاق نمل ةمالسلا اهيف ىتلا ناميالا ةلمج هذهف

 نأ توجر 0 اهاوس ردتلا ف لوتلا نم لهجو ث لئاق لان ناف س اهلهج

 : لتف ، كردص هنع جرحو س كرصب هيف رصق امو ث كلذ نع هللا هلآسبي ال

 ٠ كنم مالسالا ف الو ث هللا ف كنم كسثالب نيملسملا نيد هيف ىنيد

 ء هيف امب لاق نم ىفتكي : لاقو بوبحم نب دمحم ىلع اذه ضرع

 : ثيداحألا قو ٠ مهيلع دري نآ

 فسوي وبآ هدنعو ؤ ةفيلخلا نوراه عم تنك : ىبحي ىبآ نبا لاتق

؟ ردقلا ىف سانلا لوقي ام : لاتق ىضاتلا



 س ١٢٢

 كرابت هللا نا : نولوقي نوفلتخي ال مهو ساانلا تكردأ : لانف

 ىديكلاو ، راصبألاو عمسلا مهل لعجو ث معنلاب قلخلا ادتبا ؤ ىلاعتو
 ء هديدستو هللا نم قيفوتب الا دتهم ىدتهي الف ؤ لوقعلاو ى لجرألاو
 ءىسملاو ناعم نسحملاف ص هيلا ميدقتو ى هللا نم ةجحب الا لاض لضي الو

 5 اهعسو الا اسفن هللا فلكي نل ث ءايسشألا ىف قباس هللا ملعو س لوذخم

 ٠ هبانك ىف لاق امك اهانآ ام الاو

 ٠ قحلا وه اذه نآ دهشآ : نوراه لاق

 : لاق ه بتكأ ام : لاق ٠ بتكا : لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ : ليق

 ٠ ةعاسلا موقت نآ ىلا نوكي امب ملقلا ىزجف ع ردقلا بتكا

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا رغ لاق

 حوللا نأل ؤ حوللا الو ملقلا دوجوملا نم هللا قلخ ام لوأ سيلآ |

 نأل ،س ثدح امهلبق ىوهلاف ص هيف اندلب س ىوهلا ىلا نيجاتحم ملتلاو

 ٠ عجر ٠ لبق انقلخ امهنأ نامزلاو ىوهلا ىف اوفلتخا سانلا

 ىف عقو ناف _ لات هلعل _ ىمليدلا دوسألا ىبأ نع انغلبو : لاق
 ٠ ىبلق نم هبهذب نأ هللا لعل ءىشب ىنثدح تلقف ردقلا ىف ءىش ىسفن

 ملاظ ريغ وهو ، مهبذع هضرأو هتاومس لهأ بذع ول هللا نا : لاق

 هلعل _ ”لكل نآ ولو مهلامعآ نم مهل اريخ هتمحر تناك مهمحر ولو ث ميل
 نمؤن ىتح كنم هللا هلبق ام ث هللا ليبس ى هقفنأف ابهذ دحأ لثم _ كل

 مل كآطخآ امو س كئطخيل نكي مل كباصأ ام نآ ملعت ىتحو ع ردتلاب

 تودغ : لاق مليدلا ىبأ نع - ةخسن ىمليدلا دوسألا ىبأ نع
4 مويلا ساانلا لمعب ام دوسألا ايآ اب : ىل لاتخ نيصحلا نب نارمع ىلع



_ ١٢٣ 

 اميفوآ ے قبس دق ردق ىف مهيلع ىضمو ُ مهيلع ىضق ء ىنآ ث هيف نوبذكيو

 ؟ةجحلا مهيلع ت دكأ و ، مهيبن هب مه انآ امم نولبقتسي

 ٠ مهيلع ىضمو ء مييلع ىضق ءىش ىلب : تلق دق : لاق

 ؟ املظ كلذ نوكب له : ن ١ رمع لاتف : لات ٠٠

 ع هللا قلخ الا ءىش سيل : هل تلقو ث اديدست اعزف كلذ نم تعزفف
 ٠ نولأسشب مه و لعفب امع لآسب ال و 6٨ هدي كلمو

 الجر نأ كلع روحيل الا كتلأس ام هللاو } هللا كددس : نارمع لاتتخ

 : لاتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآس ةنيزم نم وأ ث ةنيهج نم
 ء مهيلع ىضق ءىنأ ث هيف نوبذكبو سانلا لمعي ام تيآرآ ث هللا لوسر اي

 ء مهيبن هب مهاتأ امم نولبقتسي اميف وأ س قبس دت زدق ق مهيلع ىضمو
 ؟ةجحلا مهيلع هي تدكأو

 » مهيلع ىضمو مهيلع ىخق ءىش ىلب » : لاق

 ؟ نذا نولمعي ملف هللا لوسر اي : لات

 ةدحاورل هتقلخ ناك نم » : ملسو مهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف

 سفنو ) : ىلاعت باتك ف كلذ قيدصتو ث اهلمعل همهف نيتلزنملا نم
 . « ( اهاوتتنو اهروجف امهلآق ٠ اهاوس امو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لات

 ىلع ىتأي اذه نأل ، ىناعملا هذه ريغ فيراصت هلق ربخلا حص نا

 نيروبجملاك ، ىرابلا نم امهادتباو امهبست امهلك ةيصعملاو ةعاطلا نآ
 ء ىرابلا نم نذا رفكلاف : رغكلاب لمعلا قلخلا مهللآ ىرابلا ناك ذا ء امهيلع

؟ هنم هءادتبا ءىش ىلع بذعي فيكف ءىرابلا نم ناك اذاو



_ ١٢٤ 

 هيف ام مهل نيب ( اهاوقتر اهروجف اهمهلأف ) : ىلاعت هللا لوق نكلو
 هقيفوتو هللا نوعب كلذ ناك ةعاطلاب دبعلا لمع اذاف ، كالهلاو ةاجنلا
 ، دبعلا ىلع هتجحو هللا ملعب كلذ ناك ةيصعملاب لمع اذاو . هتنمو
 ع هل ىلاعت هللا هنيب ىذلا نييبتلا اذب هيلا ىرابلا مدقت دق ثيح

 ٠ نايبلا ىده لب ةداعسلا ىده ال ث نايبلا ىده وه ىذلا ىدملا وهو

 ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومث امآو ) : ىلاعت هللا لاق ىذلا

 لمعب مهنم ااك نآو ث نايبلا ىده مهلك قلخلا ىده دق هللا لوق ( ىدملا

 : ىلاعت هللا لوتتل قفاوملا وه اذهف س نامياو رفك نم لمعي امل هسفن رايتخاب

 ٠ اهاوتتو اهروجف هيف امل اهل نيب ىآ ( اهاونتنو اهروجف امهلأف )

 ُ هلمعف هلمحل س روجغلل همهفأ _ ةخسن _ همهلأ ىنعي اذه ناك ناف

 اهاوتتن اذهو ص اهروجف اذه نأ هل نيب نأب همهلآ ناك ناو ء كلذ حصي الف

 امب ىزو-ج ء هرايتخاب امهيأب لمع اذا نكل ؤ هرمآ نم ةنيب ىلع نوكيل

 ٠ عجر ٠ مهبهذم ىلع حصي ال اذه ريغو ث نيملسملا بهذم اذهف س لمعي

 : ةلأسم وج

 : ابوتكم تدجو اذكه باتك ىف اذه تدجو

 : ةقولخم ريغ وأ ةقولخم دابعلا لاعفأ ف سانلا فالتخا

 ناو ئ هقولخم تسيل دابعلا لاعفأ نا : ميعمجأب ردقلا لهأ لانف

 لجو زع هللا ناو 6 مهلاخفأ نوئسشننيو ء مهلامعأ نوركلمب ئ مهيلا اهيف رمألا

 © نييبنلا ةوبن لوبت الو ، نيملسملا ملس ال, س نينمؤملا لاعفآ قلخي مل

 ٠ د_ءعرلا توص الو ء ةكئالملا حيبست الو

 ،مهذذتلو هنجلا لهآ تاكرح الو 4 هنجلا باوبأ ةنجلا ةنزخ حنف الو

 الو س رذ بيبد ال س ريط ناريط الو 0 مهقرصتو رانلا لهآ تاكرح الو

. ةييمب ةكرح



. ١٢٥ 

 ّ مهيلا كلذ ىف رمألا نآو ؤ ائيش كلذ نم قلخي مل لجو زع هللا نآو

 درغنم هللا : نينثال ريبدتلا اولعجف س رومألا نولعقيو ٤ اودارآ امك نوسنب

 لعف ىلع ةردقلاب هللا فصوي ال ع ميلاعفأب نودرفنم قلخلاو ، هلعفب
 ملاعلا نا : ةيونثلا تلاق امك اذه لعف ىلع ةردقلاب فصوي اذه الو س اذه

 ٠ ماللظو رون

 : هبلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات

 ٠ عجر ٠ مالظو رون نم ملاعلا نآ دا رآ هلعل

 ء ةملظلا لعف ويف رش نم ناك امو ث رونلا لعف وهف ريخ نم ناك امق

 لعفي هنأو 4 ميدق هنودبعي نيذلا مزه زمره نا : سوجملا تلاق كلذكو

 لعفي الو س ثدحم ناطيسثلا ناو ع رشلا لعف هيلع زوجي الو ص ريخلا

 ٠ عجر ٠ رشلا لعفيو ريخلا

 امك نينثال ريبدتلا اوريصو ث ريخلا نم ائيسن لعفي نآ زوجي الو
 ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ى ةيردتلا و ةيونثلا تلات

 ؟ قولخم لعفلا نآ ىلع ليلدلا ام ىنوربخآ : لاقف لئاس لآس ناف

 ؟ ةقولخم دابعلا لاعفآ نآ ىلع ليلدلا امو

 ٠ ةنللاو 6 ةمذلا

 ؟ هللا باتك نم كلذ ىلع ليلدلا ام : لاتق ناف

 هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج مآ ) : لجو زع هللا لوق : هل ليق

 ٠ ( ءىش لك قلاخ هللا لق مهيلع قلخلا هماشتف

لثم ةماعي تسيلو ةصاخ ةيآلا هذه نوكت نآ تركنآ امف : لات ناف



 س ١٢٦

 لك نم تيتوآو ( ك ) ء ىش لك ب ١ وبأ مهيلع انحتفو ( : ىل اعت هللا لوق

 ؟ ) ءىش

 مهيلع حتفي مل هنأ انملع دقف ( ءىش لك باوبأ مهيلع انحتف ) : هلوق لثم

 اهمو 6 ةكئاملا اهاطعآ ىنلا هنئازخو هاياطع باودأ الو د ةنجلا باوبأ

 ن اك ولو 6 صاخ ذه نأ ةمأل ١ تعمجأ دنقمف 6 انفصو امم رثكأ هيلع ر دقي

 6 ١ رعمجي مل املف & ة دوجرم هيق ةغللا تناكو 6 هيلع ١ رعمجأل اصاخ كلذ

 هنآ انملع ئ هدكؤي ام ةنسلا و راثآلاو نآرقلا نم تءاج ةبآ هبيخ نكب ملو

 ٠ صاخ

 ؟ هدكأ ىذلا ليلدلا كلذ امو : لات ناف

 هللا لاقو س ( نولمعت امو مكقلخ ) : لجو زع هللا لوق : هل ليق

 اجرخم امهجرخم ناكف ( ميلع ءىش لكب وهو ءىش لك قلاخ ) : ىلاعت

 رخآلا زاج ث اصاخ امهنم دحاو نوكي نأ زاج ولو ث مومعلا ىف ادحاو

 ء هللا الا هلا ال : ةمألا عامجاو ء سانلا لوت هدكؤي اممو ث هلثم نوكي نأ

 نآ زاجل ث هللا ريغ قلاخ نوكي نآ زاج ولو ث قلاخ : انعم هلا ىنعمو
 ٠ هللا ريغ هلا نوكي

 ؟ دابعلا لاعفأ نع بلاط ىبآ نب ىلع لئسو

 ٠ لعف دابعلا نمو س قلخ هللا نم ىه : لاقف

 ؟ دابعلا لاعفآ نع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لئسو

 نع ىور ٠ هدر ق ناك كلذ ضقن نمف ؤ ىت لك قلاخ هللا : لانف

 « ةمألا هذه سورجم ةيردقل ا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

٠ سوجملا لوقب مهلوق هابتسنال



_ ١٢٧ 

 نع ىنوربخآ : مهل لاتب ١ ؟ وه نم لعف مالسال

 ناف ؟ مالسالا تبر هللا نا نورلوتقتف : ليت ئ دايعلا لعف اولاتت ناف

 ٠٠٠ !ولات ناف قلخي ام بر وهف معن : اولات

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات
 هنأ دارأ اميف ةلأسملا لعلو ، طلغ اهظفل ىف اباوج ةلأسملل دجأ مل

 ؟ وه نم لعق نم مالسالا نع انوربخ : مهل لاقي

 ٠ دابعلا لعف : اولاق ناف

 ؟ مالسالا بر هللا نا نولوقتفأ : مهل ليق

 ٠ معن : اولان ناف

 الو ءىش بر نوكيفأ : مهل ليت وآ ؤ قلخي الام بر وه : مهل ليق

 ٠ عجر ٠ نيملسملا بهذم ليبس ىلع ىدنع جرخي ام اذهف ى هقلخي

 : ةلأسم دي

 مهب دارأ 6 ضيوفتلاب هدايعل هللا دا رآ ام : ردقلا باحصآ لئسو

 ؟ رشلا مهب دارأ مأ ك ريخلا

 ٠ ضيوقتلاب ريخلا مهب دارآ : اولان ناف

 هللا مآ ضيوفنتلاب هدايعل ربخلا دارآ ام ىلع ردقأ هللا : لتقف

 ٠ ضيوفتلاب مهسفنأل اودارأ ام ىلع ردقأ دابعلا مل هلعل

 ٠ ردقأ هللا : اولاتت ناف

ضيوفتلا لبق نم اعيمج اودتهي نآ دارآ هللا نا : مهلوق ضقتنا دنف



١٢٨ 

 مهنم مهب هتدارا ىلع ردتآ وهو مهسفنأل اودارأ اميق مهتدا را تذفنو

 ٠ مهسفنأب اودارأ ام ىلع

 نم ضيوفتلاب مهسفنأب اودارأ ام ىلع ردقأ دابعلا نأ اومعز ناو

 ٠ اروزو اركنم لوقلا نم نذا : اولاقو اميظع امثا اورتفاو اورفك دنف ؤ هللا

 هللا نم مهسفنأب اودارآ ام ىلع ردقأ هديبعو هتقلخ نأ اومعز ناو

 ٠ مهب دارأ ام ىلع

 لصت

 ىلع اهب مهبقاع ال وتع هدابعل لعج دت هللا نا : لانف دايز بطخ

 4 هيلع هللا ةمعنب نسحم نم سانل ا و 6٠ هنع اط ىلع اهب مهباثأو 6 هنيصعم

 ٠.ءىسللا ىلع ةجحلاو 6 نسحملا ىلع ةمعنلا هللو 6 هايا هللا نالذخب ءىسمو

 6 هريغ ق ةردعلا ىأرو ك سفن ق هيلع هللا ةمعن ثمن نم قحأ امف

 ءانتل نم دمي الو % ءانف راد ايثدلا نا % هللا اهعضو ثيحي ايندلا عضي نأب

 رجآ ام لرجعتبي مكيصوأو 6 هسفن مكرذح ى ذلا هللا مكرذخآو 6 هللا

 ىلع اهيف نوردقي الو ث ةبوآ اهنم مهل تسيل راد ىلا اوراص ىتح ةزجعلا
 . مكيفو مكيلع هللا فلحتسأ انآو ح ةبوت

 : بسحأ اميق % نبعم نب نيعم لاتقو

 تدافأ ول ةمادن نم اهل اي
 دنفتل ١ فك ١ وه ق احرف

 ايطخ مظعأ نم نيمرجم ١ ةرسح

 دو دحل ١ ضرغب ١ و ملعب مل نبح

 مهيلع الابو مهطيرفن ناك

 دوعسل ١ مويب اخ ام ١ ورمش د ١

 ام



 س ١٢٩

 ىصاعم اب مهف ١ رثع اب ىنل ١

 ديرم دبع لاعف نم اهنا

 لدع قلخلا ف هلل مكح لك

 ديبعلا بونذ نم هللا ءىرب

 هيلا ريقفلا انأ ىنآ ريغ

 ىدوعتو ىنخهنمو ىمايق ى

 دو دك ١ ىلع ةجح امهف

 ابطخ ىهنلاو هنم رمألا ق نا

 ديطو رمآ لك نا يبت هيق

 ( ٢ ج عرشلا نايب _ ٩٦ م (



_ ١٣٠ 

 : فيضملا لانت ةفاضملا ةدايزلا نمو

 : رعشلا نم تاييألا هذه بنكلا ضعب ىف تدجو

 اهب م دن ىتنالل ا انلاعفأ لخت مل

 اهتعن صل انالوم درفت امأ

 اهيتاف نبح انع موللا عداف

 :ربخ

 ملكتم ١ دوا د وبآ ىعمو ةرصبلا ناسرف تلخد : ماسثه نب ىسبع لات

 متنأف نظل ١ قدص نا : لاقف هعدتو هنيع ىنذخأت نونجم ىلا ترظنف

 ١ !ءابرغ

 ٠ كلذك انا : تلتف

 ٠ مهوبآ هلل موقلا نم : لاقف

 ٠ ملكتملا دواد وبأ اذهو ث ماسثه نب ىسيع انآ : تلقف

 ؟ ىركسعلا : لاتتف

 ٠ مغن : تلتقف

 رومألاو ى هدبعل ال هلل ةريخلا نا ث اهلهآو ةدلبلا تهاش : لاتف

 3 اريخ نوشيعت ةمألا هذه سوجم اي متنأو ء هدمحب ال هللا دمحب

 زربل مكتويب ىق متنك ولو ث ارهق ردقلا ىلا نوتاستو ؤ اربص نوتومتو
 ٠ مهعجاضم ىلا لتقلا مهيلع بتك نيذلا

ممالل ١ ىضاق : نولوقتو ڵ نوقصت امك رمأل ا ناك نا نومصتنت الآ



١٣١ 

 سيلبإ نم ثبخأ مكنأ نوملعتأ ! كلاه كالهلا ىضاق نولوقت الفأ ، ملاظ
 متلقو ف متركنآو رقأو ك مترفكو نم اف ك ىنتيوغآ امي بر . : لات 6 ابنذ

 ك هني ١ لا نم ىمري الو 6 هنطب جعني ال 5 انتمم امااكو 6 ر اخأو ربخ

 ٠ 4 ةدع ا ةقف الو

 ء ةردلاب ةراتو ء ةرملاب ةرم هاركالاو ص هارت ام الا هاركالا لهف

 نم متعمس اذا مكطبغي ثيدحلا نأ ، مكظعيل نآرقلا نأ مكيزحيلف
 ىتح ةنجلا "ىلع تضرع متعمس اذاو ء متدحلا هل ىداه الف هللا للضي

 ىديب اهرح تنقيأ ىتح رانلا "ىلع تضرعو ؤ اهرامث نم فطتأ نأ تممه

 ه مكقانعأ متي ولو ك مكسوعر متضغنأ
 نإو ؤ متزماغت ةمايق : ليق ناو ، متديط ربقلا باذع : ليتق ناف

 ٠ هاتعك عزفلا نم متلق نازيملا ركذ ناو ص هانفد ردتلا نم متلق باتكلا ركذ

 ح نوئزهتست هتايآو هللايأ ! نوريگطت اذامب ثيدحلاو باتكلا ءادعأ اي

 ثبخأ متلق اهنم متقرم مث ، ثيدحلا ثيح تناكف ث ةتترام تقرم اهنا
 ` ٠ لاتقلا الا مهيأر نوزت جراوخلا ثيباخم اب ك ثيبخلا

 كنأ تعمسو ضعبب رفكتو ب انكلا ضعبب نمؤت م اشه ني ١ اب تنآو

 تريخت اله ! ةناطب مهنم ذختت نآ هللا كمهني ملأ ڵ هناطيسث مهنم تسشرتفا

 كبتقعل ترظنو س كتفطنل

 . كتكئالم ىندهسشآو « مهنم اريخ ءالؤهب ىنل دبأ مهللا

 هنع انعجرو 0 اياوج ريحي ال دواد وبآ ىقبو تيقبق : ىسيع لاق

 : دواد ىبل تلقف ؤ اتقرتفا ىتح دواد ىبآ ق اراسكنا فرعأ ىتاو رشب
 ؟ ناطيسشلاب دارآ ىذلا امف

 . مه دحأ ىلا بطخأ نأ تممه ىنأ ريغ « ىردأ ام هللاو ال : لاق

 ٠:ادبآ كلذ لعفأ ال هللاوف ث تممه امب ثدحأ ملو



 _ _ ١٣٦

 : ةلاسم ةد

 : برح نب ذاعم ىلا ع رفيج نب انهملا مامالا باوج نمو

 دحاو هللا نا : انلوق نمف هتفصو ديحوتلا ةفرعم نم تركذ ام امآو

 5 اهرطافو ءايشألا عناص هنآو ث ةياهن الو ةياغ ريغ ىلا لازي الو لزي مل

 ىف كيرش هل سيل نوهولآم قلخلاو 2 هلالا وهو ، ءاشي امك اهئشنمو
 ء دلو الو ةبحاص الو ع دنالو هل هبش الو ى هكلم ىف هل "دض الو ، هعنص
 5 اهراطقآ هب طيحت الو ء اهيلع علطمو ث اهيلا رظانو ءايشألاب طيحم هنأو

 ٠ ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف اهراصبأ هكردت الو

 ءايضلا عطاس نيعتسي ال ءىش ىلا اهنم برقأب ءىش ىلا وه الو
 ء ىرثلا تحت ام كرد نع ىجدلا ملظ هبجحت الو 4 ءايشألاب ةطاحالا ىلع

 © اهيلا هنم عامتسا الو ث اهيلا هنم ءاغصا الب ترثك ناو تاوصألا كردي
 نع هناحبس ء اهيلا هنم جاحلا حونج الو ث اهل هنم ظحل الب ءايسثألا ىريو

 هب فصو امب هفصن ث مسوتلا هكردي وأ ، مهوتلا هيلع مقي نأ زعو كلذ
 الو ضيعنت الو س ديدحتب هودعن الو كلذ زواجن الو ص هبانك ىف هسفن

 ٠ رىوصت الو ك ريدقت

 كلذو س ةرخآلا ق راصبألا هكردت ىلاعت هللا نا : موق لاق دقو

 ةيوق هللا :نع كلذ ءافنا ىف مهيلع ةجحلاو ث نوبذاك هللا ىلع هيف مه ام

 كرابت هللا نع انوربخ : مهل لوقن انأ كلذو ث هللا دمحن ث نيملسملا نم

 نم مهل دب الف ى ايندلا ىف راصبألا هكردت نأ لجو زع ىفن له ث ىلاعتو
 ٠انتعماجم

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا رغ لاق

 ىق ةلئاز ريغ ةمئاد هلالجو هللا ةزع نا : مهل لوقنف معن لوق ىلع

72 ۔خ لا ق الو ايندلا



١٧٣٣ 

 بولقلا هلهجت ام اذهف ث ةرخآلا ىف هللا نع بهذي زعلا نآ اومعز ناف
 اولع نولوقي امع هللا ىلاعتو ث مهلوق مهيلع دسف ةهجلا هذه لبت نمو
 ءاربك

 لعفي الو ع ءاشي ام لعفي هنآ ىلاعتو كرابت هللا ديحوتل انتفص نمو

 فصو نمف ث نئاك ريغف دري مل امو س نئاك رهف دارآ امو هاوس ءاشي ام

 كلذو هأطخآف ث ىلاعت هللا باتك هتفص ق لوآتو _ ريغب هلعل _ هتفصب

 :ىلاعت هللا لوق لوآتو ث انيمي هل نآ ريغ ى دحاو هللا نا : لاق نم لوق لثم

 ٠ ( هنيميب تايوطم تاومسلاو )

 كاانه نوكنف انيمي هلل دحن الو س هتردقب تايوطم نهنا : لوقن اناف

 (اهتيصانب ذخآ الا ةباد نم امو ) : هلوق لثم وحن ىف كلذو ث هيبسثتب هبسنن
 لاقي ةخسن _ لوقن نأ زوجي ال ث ءاشي ثيح اهفرصي اهيلع رداق لوقي
 ٠ ءايشألا هتسامم نع ىلاعت اهيلع ضباق : لوقنف فصن نأ ايتيصانب ذخآ

 6 ةدودحم ادم هل نآ هفصوو هللا دح نم هنأ انملع اذه دسف املف

 اوجتحاو س ةرخآلا ىف راصبألا هكردت هللا نأ مهمعز نم كلذ هايىنأو

 رظنلاب كلذ سيلو ( ةرظان اهبر ىلا ٠ ةرضان ذئموي هوجو ) : ىلاعت لوقب

 ٠ هتمحرو هباوث رظتنت نكلو ع هيلا

 وهو ةراضنلا نم ( ةرضان ذئموي هوجو ) : ىلاعت هلوق ف رظانلا لاق
 اهبر باوث ىلا ةرظتنم ىآ ) ةرظان اهبر ىلا ( داضلاب ىهو 2 نسحنا

 ٠ ملعآ هللاو س ءاظلاب وهو

 & اوبوتي ىتح ز كرش رفغك ال ث ةمعن رافك اذه مهلوتب اندنع مهو

 ٠ ةمعن رفكو ي دوحج رفك : نارفك اندنع ربكلاو

 ٠ ليزنتلاب رفكلا وهف : دوحجلا رفك امآف

2 انيد سانلا هبصن امم ث ليوأتلا ف اطخلا وهف : ةمعنلا رفك امأو
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 اوبوتي نآ الا \ نوكلاه لالض كلذب اندنع مهف 4 هتفلاخم ىلا قلخلا اوعدو

 ٠ ةقحلا ىلا اوعجريو

 : هبرغ نمو

 هب اوكرشت الو ) : ىلاعت هللا لات ع ائيس هللاب كرشأ نم كرشلا
 ( كلمع نطبحيل تكرش نئل ) : ىلاعت لاقو ث اكيرش هل لعجت ال ( ائيس

 دقف ى اكيرش هعم لعج نم هللاب كرىملاو ث لمعلا طبحي هللاب كرشلاخ
 هب كرسي نآ رفغي ال هللا نا ) : لاقف ى هب هل نذأي مل امم هريغ هب كرشأ

 ٠ ) كلذ نود امرفختيو

 &( منهج ران ىق نيكرشملاو باتكلا لهآ نم اورفك نيذلا نا ) : لاقو

 ح رفاكلا و كرشلا ىنعم ق ةريثك ىآلاو ئ مهرفكبو مهكرشب رانلا منلخ

 ء ادحاج ىمسي نآ هيلع بجي انتح دحج نم نأ امك ث هللا قحب دحاجلاو
 ٠ عيطم ١ مكحو فرتعم ١ ةلمج نم جراخ دحاجلا و

 اذا س هريغ هب كرسثأ هب رفكو هدحج نمو ث هب رغك ائيسث دحج نمو
 جراخ ء هب كرشم لوسرللو هلل ركنملا دحاجلاو ع هلثم هاوس هريغ لعج
 بناج ىلا جراخلا وه دحلملاو ؤ هل هراكناو ص هابا هنادحجل ص ناميالا نم.

 هيف دري نمو ) : تيبلا ف ىلاعت هللا لاق ع هملظب هنم جراخ ءىشلا نم
 ٠ ةيحان ىف هملظب قحلا نم جراخ ( ملظب داحلاب

 رتآ اميف هلوخد نم جرخو ص هلعفب قسف دق ىذلا وه : قسافلاو
 ٠ اهترششت نم تجرخ اذا ث ةبطرلا تقسف : لاني امك ؤ هتسخب

 هب هرمأي اميق هديس فلاخ نمو ع هب رمآ ام فلاخ نم وه : ىصاعلاو
 ( منهج ران هل ناف هلوسرو هللا صعي نمو ) : ىلاعت هللا لاق ع هل صاع
. هتيصعمب منهج رانو باذعلا بجوتسا



 س ١٣٥

 نم ى , ` : تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو ( : ىلاعت لانتو

 : ىلاعت لاقو ث هلوسرلو هل ةعاطلاب ةنجلا مهل بجوأف ( راهنألا اهتحت

 وآ ) ، كرش ىأ ( ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف )
 ٠ ) ميلأ با ذع مهبيصي

 لات دتو ، رفك ملظو ے دوحج ملظ ى ديكو رفك : ناملظ ملظلاو
 & ( راصنأ نم نيملاظلل امو ) ع ( اريبك اباذع هقذن مكنم ملظي نمو ) : ىلاعت

 ٠ ) عاشطي عيفش الو ميمح نم نيمل اظلل امو (

 نم هرونل هللا دهي ) : ىلاعت هللا لاق ث نايبلاو ىدهلا وه رونلاو

 مهيديأ نيب ىعسي مهرون ) : ىلاعت لاقو ث ءاسن نم قحلل ىدهي ىأ ( ءاشي
 ،نايبلاو ىدملا رونلاو ( انل رفغاو انرون انل ممنأ انبر نولوتيو مهناميآبو

 . رناكلأ بلت ف ملظ رفكلاو نمؤملا بلق ف رون ناميالاو
 ) مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نا ) : نيقفانملا ىف لاقو

 ء بناج نم هيف لخدي ث اقفن ىمسي بضلا رحج نم همسا ذوخآم قافنلاو
 هنم جرخيو ف هلوتتب مالسالا لخدي قفانملا كلذك \ رخآ بناج نم جرخيو
 (اضرم هللا مهدازف ضرم مهبولتت ق ) : ىلاعت هللا لاق دتو ؤ هلعفو هتيني

 ٠ ( نوقساف مهو اوتامو ) مهثبخ ىلا اثبخ ىآ

 (اريصن مهل دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا ى نيقفانملا نا ) : لاقو

 ىف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج هللا نا ) : لاتقو مهتاقنب رانلا مهل لعج

 : ىلاعت هلوقب اقساف رفاكلاو كرشملا هللا ىمس دتو ( اعيمج منهج

 نم ناك سيلبا : لاقو ( هبر رمآ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبا الا )

 ٠ نيرفاكلا

 ( ءام ءامسلا نم انلزنآو ) : ىلاعت هللا لانق ء قلخ هنم لوزنلاو

 نم مكل لزنأو ) : هلوقو ( ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنآو ). : هلونتو
٠ قلخ هلثمو اذه ) جاوزآ ةينامث ماعنألا
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 : لاقو ص ( ركذلا انلزن نحن اناو ) ث ( ركذلا كيلا انلزنآو )ا : هلوقو

 نيقولخملا مالك بغ هللا مااك نأل ، قلخ ريغ ) نيبم نآرقو ركذ الا وه نا (

 ٠ رومألا نم ءىش ىف هقلخب ههبسن الو

 ىتح مهاده ذا دعب اموق لضيل هللا ناك امو )ا : ىلاعت هلوق امآو

 ء نوقتي ام مهفرعيو « مهل نيبي ىلاعت هنآ هانعم ( نوقتي ام مهل نيبب

 دح ام ريغ نوعبتيو ص هريغب نوذخأيو ص مهل نيبب ام اوكرتيف مهربخيو
 ٠ مهل نيب ىذلا قحلا قيرط نع كلذب اولضف ث مهل نيبو ث مهل

 اوراصف ؤ قيرطلا اوعبتي ملف قحلا ةفلاخم ىلع مهنييبت مهكرتف

 قيرطلا ريغ ذخآي ىذلا نآ ىرت الآ ( ىدهلا نع اولضف ) : لاق امك الالض

 ٠ تدرآ ىذلا دصقلا نع تبوغو تيمعو تللض : لوقي ةغللا ىف

 دق ، ىنبنج ( ىنتيوغآ امب ىبر لاق )ا : ىلاعت هلوق هنم ءاوغالاو
 لوقي س ىوغ وأ لاض وآ ، لض فورعملا قيرطلا ريغ ذخأي ىذلا ىمس

 ٠ باوثلاو ةداعسلا هب لاني ىذلا دصقلا نع ىمع

 ىلع رصني ملو الوذخم ىمس ص قحلا نع لذخ نم وه : نالذخلاو
 لاني نآ عمطي ناك نم نأ ىرت الأ ، رصنلا نم كورتم لوذخم ء هلعف
 ح الوذخم ىمس ؤ رصان هل نكي مل نمو ص الذخ ىمس لضف هلصي ملف ائيش

 ٠ رصني مل % لذخف هترصن اوكرت هولذخ ىأ

 مهناعأ ى هنم ارصن ىمس ث ةعاطلا ىلع هللا نم وه امنا : رصنلاو

 ٠ هنم ارصن ىمسف اوملعف مهل نيبو مهدسشرآو ا

 نأ ىرت الآ س هودصق ىذلا دارملاو ڵ قحلا ةباصا وه : قيفوتو

 . ىقلم قفوم ىل قفو : لوقي هيقلو ، ةعرسلا ىف هدجوف ارمآ دارأ نم

 ء هنيعب رمكلا ف باوصلا باصأ اذا تقفو لاقي ، باصأ قفنأ : لاتيو
 لزن دقو ؤ دتهي ملو ىوغو ىمعو ء لضو آطخأ لاقب بصي مل اذاو
٠ رصنلا
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 ىرجمو ، ةدحاو قيرط كلذ ىرجم ةداعلاو ةغللا هب ىرجت اذه لك

 ء ةدحاو قيرط دارملاو لضفألاو س دادسلاو نايبلاو ىدملاو قيقوتلا

 لالضلا ةباصا ىمعلا قيرطو ث ةداعسلا ىلا ىده قحلا ةباصا قيرطف

 مل اوقسش ءايقشألا قيرط نالذخلاو ءاوغلاو ث نايبلا ريغل عابتالاو

 ٠ مهرسأ اوبيصي

 ،مودعملا نع هتلأسو : دمحم نب ىلع نسحلا ىبآ نع هنأ دجوي اممو

 ؟ءىش مسا هيلع مقي له

 ظح الف نوكي ال امف ، نوكي الو نوكي : نيبرض ىلع مودعملا : لاق
 ٠ ءامسألا نم ءىش هيلع عقي هنآ ملعأ الو هيف رظنلل

 تعقو امف ف آدنبمو داعم : نيمسق ىلع مسقني هناف نوكي ام امآو

 ناك تناك ثيحف ةغللا ناك امو س هيف سايق الف افصو اهنم ةغللا هيلع

 امهدحآ كفني ال \ رهوجو ضرع امهو ع زييمتلا ةحصب احيحص اهل مسالا

 ماهوألا ىف نادهاسشم نايعلا عم امهف س هب الا هدوجو لاحمو ت هيحاص نم

 ناثدحم امهنآ امسسفنأ ىلع نادهاشو ث ناقداص ناليلدو ؤ نادوجوم

 ؟ رهوج مآ ةفص مسال اف : تلق

 وه ءىشلا مسا نأو ح هي ) مسلا وه مسالا نا لوقي نم امآ : لاق

 اذهو 0 هل مزالم ضرعو رهوج هنآ الا جرخيال هنأل ۔ هريغ ال ءىشلا

 ةفص وهو ضرع وهف ، ىمسملا ريغ مسالا نا : لوقي نم امآو
. وه ىه سيلو 6 هل فصاولا نم فوصوملل



١٣٨ 

 هفص اهنا : لوقيف 6 هريغ الو وه ال ءىنلا مسا نآ معز نم امآو

 ٠ هريغ الو ره ىه ال ىنل

 ؟ ىمسي الو ءىشلا نوكي نأ زوجي لهو : تلق

 ءىنلاب فوصولملاو 4 اهتابمسمي الا فرعت ال ءامسا نأل 6 ال : لات

 ٠ ةفص مسالاو 6 هب ىمسي

 ءىلاعت هللا ةفص ق سانلا فلتخا ام الا ائيش تفصو ءىش تلق اذاو

 عم حصي الام لوتلا اذهو 6 ىمسمب سيل ىلاعت هللا نا : لات ضعبق

 ٠ هفصوو هامس دقف هللا مساو هللا : لئاتلا لوق نأل ، انباحصأ

 ؟ هريغ مأ وه مسالاف ، ىمسم ءىشلا نأ زجي مل اذاو : هل تلت

 نم مهنم نا : تلق دننو 4 ةلأسملا لوأ ىف ىبانك نم باوجلا ىضم دتف
 ٠ هريغ الو وه ال ءىنلا مسا نا لان

 ٠ هريغ وهو هل ةفص مسالا نا : نورخآ لاتقو

 ءهيلعال ١ عقي ال ءىشلل فصولا نآ وه ءىشلا مسا نا : نورخآ لاو

 ٠ وه ناك هبلع الا عقي ال ناك اذا و

 : ديبل لوتب جتحا و

 امكيلع مالسلا مسا مش لو_حلا ىلا

 رذعا دقف الماك الوح كبي نمو

 ٠ ىمس ١ دا رآو مسال ١ ركذف

 ؟ هنع ةرابع وهف هريغ ناك اذاف : تلق

وه امنا و ؤ ىمس ١ رغ مسال ١ نا : لوتب نم لوت ىلع امآ : لات
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 وه امناف \ هل هتفص لأح ق هل فصا ولا نم هيلع لدي فصوو هل فيرعت

 ٠ ثدحم هنآ ملكتم ١ نم مالك وهو هيلع ةلال دو هتفص نع ريبعت

 ؟ ةميدق وآ ةثدحم نادلبلا ءامسأ : تلتق

 ميدقلا نادلا نم اهريغو ءامسألا ةثدحم اهلك ءايشألا : لات

 ٠ ءايسثألا نع هللا ىلاعت ث اهلك ءايسثألا هذهل ىمسملا هللا وه

 ث ظفللا ثدحم هل هننص لاح ق دلبلا مساب فصاولا ةفص امآو

 نم فصولا تتقو ق ال هانتم مدقل ميدق هنآم فصوب دتو ؤ مسالل كلذخ

 ميدق دلي اذه : لاتتي 6 مسالا و ميدقلاب ءىشلا فصوب دتو ك هل فصاورلا

 ٠ داسفلا ىلا همدقت لوؤي _ هلعل _ ىلوي هانتم

 هظفل لاح ق هثدحم ملكتملا نم وهف دلبلا مساب فصاولا ةفص امآ و

 ٠ هلبقت الو كلذ دعي ال

 . ميدقلا نوجرعلاو ح ميدقت كلمو « ميدق كفا اذه : لانتب دقو

 لزي مل ىذلا 0 ميدقلل فصاولا ةنينح ىه امناو س هاننم مدت ميدن ءىنثو

 ٠ هايشألا نع هللا ىلاعت 6 ةياهن الو ةراغ رغ ىلا

 ح ىلوق نم طلغ كل نيبت ناف ث هب كتبجآو ، كيلا هب تبتك ام ربدت
 فيعض ىنأل ، كلذ نم هللا ىلا بئات انأف ڵ قحلا نم ءىنثل هتقلاخمو

 هيلع س هللاب الا ادبأ قيفوت الو ، اطخلاو طلغلا نمآ الو ص ةفرعملاو رظنلا

 ٠ ميظعلا سرعلا بر وهو ى تلكوت

 ء نيملسملا لضافأ نم ناكو . ى دهملا دمحم وبآ لاتق : نايقس وآ لات

؟ هبف هتنياع ىناف ء ردقملا نم عىش ق نسحلا ركذب ال
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 امايآ لضأو ث ىبلق ىلع دسفأ امنا كلذ لوقأ نأ هللا ذاعم : لاقف
 ٠ هد _غع ايفختسم تنك

 : لوةي دمحم وبأ ناكو > هللا ذاعمف > ردقلاب لوتأ ناك نا امأو

 ٠ ر دخلا نم س اذ ذلا دعبأ اذه

 :ةلأسم ج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 : دبعس ىبأ نع نظأ

 اذهل ال مأ ةيصعملا مآ ةعاطلل دابعلا هللا قلخ : لاق ناو : تلقو

 ؟اذهلو

 . هلوق كلذك ء ةيصعملل ال ةعاطلل دابعلا قلخ هللا نا : لاتف

 مهرمأيل هنأ كلذ ىف ىنعملاو ؤ ( نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ امو )
 زعو هللا لج س هريغ اودبعيل الو هوصعيل مهقلخي ملو ، هتعاطو هتدابعب
 ٠ كلذ نع

 ؟ ةيصعملا مآ ةعاطلل دبعلل ةوقلا هللا قلخ لاق نإف : هل تلق

 امك ى ةبصعملل ال ةعاطلل دبعلل ةوقلا قلخ هنا : هل لاني هنأ ىعمف
 ٠ ىهنلاو رمألا ىنعم ىلع ئ ةبصعملل ال ةعاطلل ديعلل هقلخ

 هللا هوقب مل امب ىتآ دق سيلآ ء ىصعف ةعاطلل هيف اهتقلخ ناف : تلق

 ؟ هل باوجلاف ص هيف هللا لعج ام فااخ ع اطتسا اذهف ، هسفن لعف نم

 لعف نكلو ص هيف هللا لعج ام لعفي مل هنأ هل باوجلا نم هنأ ىعمف

لعف ام لعف امناو ث هيف هللا لعج ريغ ث هل هللا لعجو ث هل هللا لعجي مل ام



_ ١٤١ 

 ،هل هللا لعجي مل ام لعفو % ىصع اهب ىتلا حرا وجلا نم هيف هللا هلعج امم

 ٠ هيف هللا لعج نم هل هللا لعج ىناعم مهفاف

 قلخ نم ىهآ ةيصعملا دبعلا اهب عقا وي ىتلا ةوقلا : لاق ناف : تلق

 ؟هييكرتو هللا

 ىتلا ديعلا ق هيركرتو ك ىلاعتو كرابن هللا قلخ نم ةوقلا نأ ىعمقف

 ٠ هاصعف اهب هعيطرل اهلعج

 : ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 : هديىمي دمحأ نهم دمحم نب مساقلا ىبآ ملاعلا خيشلا طخي دوجوم

 ،مهقزر ةمكح ىألو ى مهتلخ ةمكح ىأل قلخلا هللا قلخ مل : لئاق لاق ناغ

 ى لاو 6 مهبس اح ةمكح ى لاو 6 مهثعب ةمكح ىألو 6 مهتامآ ةمكح ى ذو

 ؟ مهل رغغ ةمكح

 : باوجلا

 رهظيل مهن امآو ك همرك رهظيل مهق زرو 6 مهفعض رهظيل مهقلخ

 رهظيل مهل رفغو ث هلدع رهظيل مهبساحو هتردق رهظيل مهثعبو ، هناطلس
 عيمسل ١ وه و ٤ِِْ ىش هلثمك سيل ( 6 ) رب دم ء ىش لك ىلع وه و ( 6 ٥ وفع

 ٠ ) رس ہصبلا

 جةلآنسم ادهج

 : ديعس ىبآ نع بسحأ

 ؟ رانلا نيرفاكلا ىلع ىضق هللا نا : لوقي نأ زوجي له : تلتقو



١٤٢ 

 زوجي هنآ ىعمف ٠

 ؟ هانعم امف ظفللا اذه زوجي ناك اذا : لاق اذاو : تلق

 ءاش امو ث رانلا مهل نوكت نآ دارأو ث هءاسشث هنأ هانعم نم هنأ ىعمف

 ٠ دارأو ءاش ام نئاك وهف دارأو

 ّ ةنجلاب ةنجلا لهأل ىضق هللا نا : لاقي نآ زوجي له كلذكو : تلت

 ؟ كلذ ىنعم امو

 ٠ كل تركذ ام ىدنع هانعمو ث زوجي هنآ ىعمقف

 ناكو ( : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم ام : لئاق لاق ناو : تلق

 ؟ اهدلول ىضق مآ ٤ ىضق دق ناكأ ) ايضتم ٢ ارمآ

 .سانلا نأ ملعاو ث اهدلو ىلعو اهيلع ىضق هنأ ىعمو 0 ملعأ هللاف َ

٥ ١ { ٠



_ ١٤٣ 

 باب

 لجو زع هللا ءاعد ق

 : دمحم ىبآ عماج نمو

 مكبر لاقو ) : هركذ لج .هللا لوقل ؛ ةضيرف ءاعدلاو ث هلل ةلأسملا

 منهج نولخديس ىتدابع نع نوربكتسي نيذلا نا مكل بجتسأ ىنوعدا
 ٠ ( نيرخاد

 ةوعد بيجأ بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذاو ) : هركذ لج لاتقو

 ٠. ( نودشري مهلعل ىب اونمؤيلو ىل اوبيجتسيلف ناعد اذا ىعادلا

 ءىش لكب ناك هللا نا هلضف نم هللا اولأساو ( : هركذ لج لانتو

 .(ا ميلع

 (٠ نيدتعملا بحي ال هنا ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ) : همسا زع لاتو
 لضف ىلعو 0 هانلق ام ىلع لدي نآرقلا نم هللا تايآ نم انولت امبفف

 هجولا ىلع مقو اذا ةنومضم هيف ةباجالا نأ ىلعو ص هتلزنم ربكو ءاعدلا
 نامضلا هب عقي سيل زوجي الام نأل ، هنم روظحملا نود ، هيف بغرللا

 نآ زوجب الام 'ىنولس : سانلل لوقي نأ ةمكحلا ق سيل هنأل ث هتياجاب

 ٠ ميكحلا لعف ريغ ىلع عقي كلذ نأل ع هيلا مكبيج

 ةنضمحرلا هبر دبعلا ةلأسم نم سانلا هفرعي ام اضيآ كلذ ىلع لديو

 دنعو ، ثدحي اباتع نوكي نأ نمأي ال س هب ثدحي ثداح دنع نارفغلاو
 مزلي دق ، ههايشآو اذه لثم ىف ءاعدلا ناف ، هنم فلس دت بنذ نم هتبوت

 نع ضرعأ نم ىلع نوييعي اعيمج نيملسملا نأل ڵ هكرت زوجي الو ط هلعن
.هيلا غرفي ملو كلذ



_ ١٤٤ 

 وه امو ث هيف هللا ك ةطيرش . ريمضلاو ث دقعلا ف اديقم هلاؤس نوكيو
 مكحل ١ و ؤ هير ىلع ص ا رتعال ١ عقوم ٥و اع ٥ عقي اائل هريب دن قح نم هي ملعأ

 5 هب كلمآ وه اميق هديس ىلع هل مكح الف نوبرملا وه دبعلا نأل س هبلع

 ٠ هنم ههجوب ملعأو

 نسحي الو ث رومآ ف كلذ نم رمضي ام راهظا نسحي دق : موق لاتقو
 ىل اريخ ةايحلا تناك ام ىنيحآ مهللا : لئاقلا لوقك كلذو ء ىرخآ رومأ ف

 ٠ ةلأسملاو ءاعدلا ق غئاس ىرمعل اذهو ك ىل اريخ ىنغلا ن اك ام ىننغأو

 راهظا ريغب ىنغلاو ةايحلاب ةلأسملاو ك ءاعدلا درفأ ول هنأ ىدنعو 5

 ٠ نوملسملا وعدي ام هريمضو هدقع ناك اذا ازئاج ناك 6 ريخلا طرش

 :ةلأسم وج

 6 اضيآ زوجي ال اذهف س توملا هبر لآسف ؤ هبر نيد نع زجع نمعو

 ليلدلاو ڵ توملاب هسفن ىلع وعدي نأ هل زوجي ال نمؤملا نآ انفرع انأل

 نمؤملا ناف توملاب مكدحأ وعدي ال » : رابخألا هب تءاج ام كلذ ىلع

 ٠ « انامياو اريخ الا دادزي ال

 ئ هدقنعم ربمض ىلا امهعم جاتحي ال ةلأسملاو ءاعدلا : موق لاتقو

 4 كلاذ ىلع وه ءاعدلا عضوم نأل اضيأ كلذ راهظا الو اهعم طرتشب الو

 ٠ ريمضي هدعم الو ء ظفللا راهظاب هيف ءاعدلا طا رتشال هجو الو

 وحت وآ هنيمي وأ ه رقفب نأ هلآسو | هبر اعد اذا بجي هنأ ىدنعو

 ىل اريخ رقفلا ناك ام : لوقي نأب طارتشالا راهظا نم هل دب الف ث اذه

 لثم ف ةلأسملا لسري الو ع ةايحلا نم ىل عفنأ توملا ناك امو ث ىنيد ىف

٠ ملعأ هللاو ك الاسرا اذه



 س ٤٥!

 طخسلا جرخم هؤاعد جرخ 6 عضوم أ اذه لثم ق طرتستي مل نم نأل

 نوكي ام الا هبر لآسي نآ دبعلل ىغبني الو ؤ هيلع هللا معتل راغصتسالاو

 ٠ اعلطم هئاعدب
٠.٠ 

 ، همكحلا نع اجورخ هلعف نكي مل هلعف ول ام هبر لأسي نآ زوجي الو
 موي لبق ىتبارقو ىلهآ نم تمأ نم ىل ىحآ مهللا : مهلوق لثم كلذو
 ىل بهو ث ةنس فلأ ىرمع ةدم لعجاو ث ايندلا ىلا ميعجرأو ء ةمايتلا
 ٠ مالسلا هيلع ىبنلا ناميلس كلم لثم اكلم

 5 ىلاعت هللا ىلع امكحتم الهاج ناك هب اعد وآ ؤ اذه لعف ولو

 ء مزلملا مكحتملا ةلأسم دح ىلا عضاخلا بيهنملا ةلأسم دح نع اجورخو

 ء رمخلا ىرجم ىرجي امناو ى ءىش ىق هديسل دبعلا ةلاسم نم سيلو

 . ضورفلا باجياو مازلالا و

 مسا هب قلطي امب لصتت اهناف س رملا ظفل ايظفل ناك ناو ةلسلاو
 ،عضاوتلاو ةناكنسالاو ء عوضخلاو ةدارالاو دصقلا نم اهعماجي امب رمألا

 هنوهنيو هللا نورمأي دابعلا نا : لاني نأ زجي ملل اذهلو ث ةفلألا ىفنو
 . هايا مهتلآسمو ء هل مهئاعدب

 د_ح ىلع ناعقي ةلآسملاو رمألا نآ ىلع ةلزتعملا ضعب بهذ دتو

 هلل امالخعتسا ، ارمآ هنلأسمو هللا ءاعد مسي مل هنآ اومعزق ؤ دحام

 انسلو ، ائطخم نكي مل كلذ لاق ول الئاق نآ ىلا اوبهذ مهنأكف ، ىلاعت

 ءاعدلاو ص ةلآلا مسا هل قلطن امنا هراتخن ىذلا لب 2 كلذ ىلا بهذن

 ٠ ىهنلاو رمألا دح ريغ ىلع مقي

 ىبنلاو رمألا ظفل نآ ركذي ث وحنلاب صصختي نم ضعب تدجوو
 وه نمل ناك امو ص ىهنو رمأ وهف كنود وه نمل ناك امف : نيهجو ىلع
 .ةلأسم وهف كقوغ

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٠ م)



_ ١٤٦ 

 لآسي نآ ىلا بهذي هنأك ، ءاعد وهف هللا ناك امو : مهضعب لاتقو

 نأو ڵ اضيآ ءاعد وهف ء ةلأسم ناك ناو وهف “ هلعفي نأ لجو زع هللا

 عئاش هجو ١ ذهو ك اهي ردقتو & ةفصلا هذهب صخت لجو رع هللا ةلأسم

 ٠ اذك ىلا انالف توعد : كلوق ريغ ، اذكب هللا توعد : لوقت كنأ ىرت الآ

 قفرتلل اهنأ ث ملعأ هللاو ڵ ىدنع وهف ث دبعلل هللا ةلأسم امأو
 مكلأسي الو ), : ىلاعت هلوق لثم ضحلا عقوم ىلع ةلالدلاو ، فاطعتسالاو

 اوضرقت نا )إ : ىلاعت هلوقو ( اولخبت مكفحيف اهومكلأسي نا مكلاومأ
 . ( مكل هفعاضي انسح اضرق هللا

 هوحنو اذه نمو ى نيكتسملا عضاخلا ةلأسم ىهف ث هبر دبعلا ءاعدو

 ناو ، ىنملظت الو "ىلع روجت ال بر اي : لوقيف عاد وعدي نآ زجي مل
 هلكاسش امو ظفللا اذه نأل ، كلذ نم ائيش لعفي ال هللا نأ امولعم ناك
 ٠ لالجالا و ةبيملاو ميظعتلا باطخ دح نع جرخي

 نأ زاجو “ ىلاعت هللا ءاعد ىف ههبشو اذه زجي مل كلذ لجآ نمف

 مكح نم ناك ناو ( انع فعاو هب انل ةناط الام انلمحت الو انبر ( : لاتب

 ىلع لدي امالك اذه ناك اذا هب هل ةقاط الام ادحأ لمحي ال هنآ هللا

 ٠ ءىش ىق لولا نم سيلو دايقنالا ىلعو © ةناكتسالاو عوضخلا

 : نيبرض ىلع ىدنع وهف ث هلعفي نآ هبر لئاسلا هلأس ءىش لكو
 ءىشو ص هب عدي مل وأ ىعادلا هب اعد هلعفي نآ هللا مكح نم ءىش امهدحأ

 هلعفي نآ همكح نم ىذلا ىنعملا امأف ث ءاعد دعب الا هلعفي الآ هللا مكح نم

 هتكئالم ءاعد نم لجو زع هللا هاكح ىذلاكف ء هب عدي مل وأ ىعادلا ةياعد

 ةمحر ءىش لك تعسو انير اولاق ( نينمؤملل مهرافغتسا و ء هايا مهلاؤسو

 ٠ ) ميحجلا باذع مهتو كلببس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو

٠ عدب مل مآ عاد كلذب اعد 6 اوبات



_ ١٤٧ 

 ءاعدك ى ءاعدلا دعب الا هلعفي نأ هللا مكح نم سيل ىذلا برضلا امأو
 تقفتا ام ليبس ىلع اهنوك قفتا امل اهب مهؤاعد الول ىتلا ءايسئالل .اين

 نوكي ال كلذ نأب ث لجو زع هللا ملعل تاقوألا ريداقمو ث ةرثكلا نم
 ٠ ءاعدلا كلذ دعب نوكي نأب الا ةحلصملا عقوم اعتاو الو ء ةجحلل .

 ىلع ةرصنلا ىف هللا ىلا مهءاعد نوهجوي نيملسملا نآ انملع دقو

 اميقو ص ناكملا نم ناك ام فشك فو س ثيغلا ءاتستسا قو ث نيكرشملا

 نوكي نآ ىف اعمطو ص هركذ لج هللا ىلا ةبغر ، هارجم ىرجو كلذ هبسثي
 ٠ اولأس ام بالتجال اببس مهداهتجا

 انك ناو ث هيف لوئسملا ءىشلا نكي مل ام ءاعدلا نأ ىلع كلذ لد دقف
 امم نآ ةلمجلا ق ملعن انكلو ء هاوس امم هنيعب كلذ نم ءىش لك فرعن ال

 هللا نآ ملعن ام هنمو هي عدن مل وآ هي انوعد هلعفي هللا نأ هب اوعدن

 نيتقف مصلا نآ نم ىردن الام هنمو هي ا وعدن نآبي الا هلعفب ال همسا لج

 ٠ ملعأ هللاو نيهجولا نم كلذ ى امل ءاعدلا نسحب ث هب اوعدن نحنف س وه

 ؟ ءاعد ريعي هلعفب هللا .. نآ مولعم امي ءاعدلا هجو ام : لئاق لانت ن راف

 { ءاعدلاب ةعاطلا لضف ىعادلا هب بستكي ام كلذ هجو : هل ليق

 ىف هب عافتنالا نم لمعتسي اممو س هيلع باوثلا هللا نم هب وجري امو
 ٠ هسفنل بيدأتلاو ك هيلت عوضخ

 بورض رئاسو سيدقتلاو حيبستلا ىرجم ىرج ءاعدلا ناف اضيأو
 ء هسيدقتو هللا حيبست هيف نسحي هجو لكف ث نوملسملا هلعفي ىذلا ركذلا

 هلعفي هللا نأ ملعي امب ىعادلا نأ ىلعو ث هتلأسمو هؤاعد هنم ننح ويف
 اعد ىذلا ءىشلا كلذ نم عقي ام عوقو ناك اذا ةباجالل ضرعتي ءاعد ريغب
 ٠ هلع اف ةلاحم ال وهو “ هب

ةباجا نأل ، ةباجالا هجو ريغ ىلعو ث ةباجالا هجو ىلع عقي دق



 س ١٤٨

 ةياجا لعفي ام لعفي نآو 5 هؤانث. لج هللا ديرب نأب نوكي امنا ءاعدلا

 ٠ طتف ءاعدلا دعب كلذ لعفي نآب سيل لآس اميفو ؤ ىعادلا ةلاسم

 % ءاع دي الا هلعفي الآ هل هليبس ن ا _ هلعل _ ةلأسم نأ ىرت الأ

 بيجم ريغ ناك ث هئاعدل ةباجالا هجو ىلع ىعادلا ءاعد ريغب هلعف دق ول
 ٠ هلعفم نأ هئاعدب ىعادلا هل دارأ ام لعف دم ناك ناو أ اعد اميف هل

 هجو ىلع هلعفي نآ حص دقف ك ءاعد ريغب هلعغب ام اضيأ كل ذكو

 بيجي ىلاعتو كرابت هللا نا : لاقي نأ زاج اذاو ث ىعادلا ءاعدب ةباجالا
 ٠ ةنجلا لوخدو ةرفغملاب ةبوتلا لهأو نينمؤملل مهئاعد ىف ةكئالملا

 ُ هل رفغي نم ىلع ماعنالا هب اديرم كلذ لعفي لجو زع هللا نأل

 مزع اناسنا نآ ول كلذ ىلع لديو ث مهئاعد ةباجاب ةكئالملا ىلع ماعنالا و

 ال وهو س كلذ هلاسف لجر ادبف ص هيلا هعفدي لامب هربو لجر ةلص ىلع

 تماعر اذه ىلع تمزع تنك دن ىنا : لوقي نآ زئاجل ث هتينو همزع ملعي
 ٠ ه ذع ضرعأو لذن ال لد

 كتلآسم قح ىضق : امهدحأ : نارمأ ىل عمنجيل كلذ لعفأ نآلا انأو

 المحم انسحم لوقل ا إ ذهب ناكل هيف تلأس ى ذلا لجرلا قح ىذضت رخآ ١ و

 ٠ لوتتعلاو ةفرعملا لهآ دنع اركسن لئاسلا ىلع ايج,مو

 ء ةدارالا ةتفارمي ةباجالا نا لوي نم لوق ىدنع ىرقي اذف

 ٠ ةلمجلا هذه نم ائيس كلذ ىف الحرتسثي الو

 :ةلزتعملا ضعب لاتق هوعدي نم ىلاعت هللا ةباجا ف سانلا فلتخا دقو
 ء امهؤاعد امهل باجتسي ال قسافلاو رفاكلا ناو ى ىعادلل باوث كلذ نا

 ء هل فيرشت ىعادلل مهدنع هللا ةباجا نألو ، باوثلا لهأ نم اسيل اميذأ
 ٠.هنلزنم نم عقدو

نم عقي نأ ليحتسمب سيل هنأل ص هلئاق نم طلغ ىدنع لوتلا اذهو



١٤٩ 

 نركب نآ زرجي لب ث ىعادلا فيرشت ةهج ريغ ىلع هقلخ ضحعيل ةباجا هنلا
 ناك امبرف ه هتعاط ىلا كلذب ءاعدتسالاو ء هل حالصتسالا ليبس ىلع

 كلذ ناك ناو ى مولظملا ةوعدل ةباجالا وحنك ، هقلخ ضعبل وجرم كلذ ق
 جاحلاو مرالخملا ةوعد نآ كلذب ريخلا درو امك ث انقتساف وأ اكرنم مولظملا

 . ةباجتسم دلاولاو
 ىلا دصتت ىتح دار اهدري ال موللخملا ةوعد نآ : ىرخآ ةياور فو

 افيرشت الا نوكت ال ةباجالا تناك ولو ةريثك رابخألا هذه لثمو ث ءامسلا

 دائاس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بيجي نأ زجي مل س ىعادلل اميظعتو

 .لهأ نم دحأ ىلع هداسف بهذي الام اذهف ث ايقت انمؤم ىتح ث ائيس هلآسي
 ٠ هاضريو هبحي امل هبدهتسن هللا و ى حالصلا

 فاطعتساو اجاجتحا نوكت دقو ى افيرستن نوكت دن ةباجالا ناف اضيآو
 ةجاح هل اودع سانلا هلآس ول اناسنا نأ نم سانلا هفراعتي ام وحنك

 ؛ احيبق هلعف نكب مل % هنوادع نم اهئاىختب فرصتم ريغ وهو ، اهاضتف

 هناو ، هردص ةعسو ث هتلالج ىلع ةلادو “ هلين ىف ةدايز كلذب دمعن لب

 هل ناك نآ دعب ث ايلو هل نوكي ىتح هطسيبو س هودع فطعتسي كلذب

 ٠ قيقونلا هللايو ؤ اودع

 عاد لك بيجي ىلاعت هللا نآ ىلا ديعولاب لوقب نم ضعب بهذو

 نأ اومعزو ث اهيلع الا ءاعدلا جرخي نأ زوجي ال ىتلا ةطيرلا ىلع هوعدي
 اذاو ) : هلوقو ( مكل بجتسأ ىنوعدا )ا : هلوقب نمضت دن هركذ لج هللا
 ٠ ) ناعد اذا عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىناق ىنع ىدابع كلأس

 ٠ رفاك نود انمؤم الو 6٧ ودع نود ايلو ١ ذهب صخي مل : ارولانتو

 هللا رمأ ىتلا ليبسلا ىلع اعد عاد لك مومع ىلع لد دقف : اولاق
 أ ءاجالا مهل نمضتملا ةلمج نم جرخ كلذ فلاخ اذا هنكل ے اهيلع ءاعدلاب

 ءاعدلا نم هب اورمأ ام نولعفي نيذلا مه ةباجالا مهل نمضتملا نأل

. مهريغ نود



. ١٥٠١ 

 ءىشب "ىلع جتحيو ث ةلأسملا هذه ىف ىنرظاني انخويسث ضعب ناكو

 ،هركذ لج هللا نآ وهو ث هب لوقيو ، هدتتعيو ث هيلا بهذي ناك هنآ تمهوت
 دايعلا ملعأ امناو ء هب هوعدب نآ هرمأ امي هاعد نم لكل ةياجالا نمضتي مل

 ٠ ىعادلا ةوعدل ةباجا وذ هنأ

 هنآ هسفنل هفصو نأ امك 6 ضعبلل 7 اجال ١ لصحتب دق فصو ١ ذه و

 ٠ لكل ا نو د ضعبلل رغغم ١ لصحتي دقو ك مهملظ ىلع سانلل ة رفعم و ذ

 ،باوث ريغو اباوث نوكت دق ةباجالا نآ ى هيلا بهذنو ص هراتخن ىذلاو

 كلذ لعف ىف هؤانث لج هللا ملعي ام بسحب ى نمؤملا ريغو نمؤملل نوكت دنو

 هلأسن هللاو ث هل انركذ مدقت اميف اهانركذ ىتلا ةجحلل حالصلا نم

٠ هاضريو هبحي ال قيفوتلا



 ۔ ١٥١

 باب

 ءاعدلا ىف نيدبلا عفر ىف

 ق هدب مامالا عقرو 4 ةعدم ةعمجلا موي تونقلاو : نايفس وبآ لات

 ٠ هعبصأب ريثي ناك امنا ، ةعدب بطخي وهو سانلاو ةعمجلا موي

 ريذملا ىلع ةعمجلا موب هيدي عفري آريىشب ىأر هنأ ةدابع انثدح : لات

 ريذمل ١ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلل ١ لوسر تيأر 4 لاتقو

 . ةبابسلا هعبصأب راسثأو ع اذكه الا هديب لوقي امو
 6 ةبطخلا ف هدي ىعا دلا عفرب نآ اندنع هركم : رثؤملا وبآ لاقو

 ٠ ةفرع موب ق مهضعب صخر دق هنآ ال ١ 6 اهريغ ق الو 6 ةالصل ١ ق الو

 ٠ رودصلا تاذي ميلع بيرق هللا نأل 6 نيديلا عقر بجيامو : لاق

 ةلأسم :3

 ىنقزرا مهللا » : هئاعد نم ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 سارضألاو ، امد عومدلا نوكت نآ لبق كتيشخ نم نايكبت نيتلاطه نينيع
٠ ) نارمح



 _ _ ١٥٢

 :ةلأسم زب

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ ءاعدلا ىف هيدي عفري لجرلا نعو

 نآ الا س اديدش اعفر هيدي عفري انباحصأ نم ادحأ رن مل : لاق

٠ هعبصآأب ريشي



_ ١٥٣ _ 

 باب

 زوجي ال امو ءاعدلا نم زوجي ام

 ؟ كلذ هل هركي له ث كنع ىئاضرك ىنع ضرا مهللا : لوتي لجر نعو

 ٠ دابعلا اضر نم رثكأ هللا اضر نأل ص اذكه لوقي نآ اذهل ىغبني امف

 : ةلأسم

 ة مارحلا ىنقزرت ال بر اي : هئاعد ق ناسنالا لوقي نأ زوجي
 ؟ ال مآ هدنمعطت الو

 ، ىصاعملاو رفكلا لهآ نم هلعجي ال نأ هللا لآسي نأ كلذ هل زئاج لب

 قزر الو ي كيلمتلا قزر ال ءاذغلا قزر هلكأ نمف س هللا قزر وه مارحلا نأل
 ٠ قيفوتلا هللابو ى هللا ريغ معطم الو ك هللا ريغ

 : ةلأسم ةرج

 “ىلع بتو ث كتمحرب ىنمحرا مهللا : ءاعدلا ق لاقي نأ زوجي
 ؟ال مآ كتيوتب

 كلذب ىرآ الو ث ةفصلا هذه ىلع ءاعدلا رصبلا لهآ نم تفرع ام

 © كنمحرمب ىنب صآأ ميللا : كلذي دارملا نأل ى ىنعملا طايتتسا ىلع اساب

 ٠ كتمعني ىنسسماو

 : فبضملا لات

+ فالتخا كلذ زاوج ق



 ۔س ١٥٤

 :ةلأسم 23

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ك هللا هضر دبعس وبأ انل ىور

 ٠ « ةعنم الو ادب “ىلع قفانمل لعجت ال مهللا » : هئاعد نم

 : ةلأسم 5

 لك ربد ىق ءاعذلا تقو فق هيدي طسبي نم لضفأ ام تيأرأ : تلقو

 ؟ عفري ملو امهلاسرا وأ 6 امهعفر وأ ح ةالص

 ،مكفكأ نوطبب هللا اولس نآ : كلذب ملعأ هللاو ث ةيباورلا ىف ءاج دتف

 عافترا و ء ءاعدلا ىف ىديألا عفر نع ىهنلا لوقلا ضعب ىف ءاج دتو

 ٠ تافرعب الا ادش تاوصألا

 بجيو ى زئاج كلذف اهعفري ملو « اطسب هفك طسب نم : لوقيو
 ملو ك هئاعد ق ء اهتتفلا نم انفرع نم اندهش دقو 6 امهعفري الو 6 امهلاسرا

 نا هب سأب ال زئاج كلذف عفري ملو ؤ هفك طسب نمو ث هيدي عفري هرن
 ٠ ىلاعت هللاءاش

 ( ابهرو ابغر اننوعديو ) : ىلاعت هللا لاق ام ىلا عجري هلك اذهو

 ء هلحعو اذه باوصب ملعأ هللاو ، بلقلا ف ةبهرلاو ةبغرلا : ليقف

 ٠ ةروثنم نم ٠ با وصلا هنم كل حضو ام الا هنم ليقت الو انبتك ام رظناف

 :ةلأسم 3

 ٠ ىيو فيفخ رشلا و { “ىرم ليتث ريخلا : لات دوعسم نبا نع ىور

 بحآ ك تقرحأ ام قرحتف . ة رمج ىلع ضع 1 نأل ث هللا همحر ل اتو

٠ ملعأ هللا و ناك هتيل نكب مل املو نكب مل هتيل ن اك لوقأ نأ نم "ىل ا



_ ١٥٥ 

 ةلأسم وج :

 ؟ ناطيشلا نيبو ىنيب لح مهللا : لوقأ نأ زوجي تلق

 هزيغت نمو :

 زوجي كلذ نآ وجرنو ث كلذل اباوج دجن مل ٠

 رفكلا نيبو نينمؤملا نيب لاح هللا نا لوقأ نأ زوجي لهو : تلق

 . رفكلا نع مهاهنو ك ناميالاب مهرمأ ع معن : لاق

 : ةلأسم 3

 ع هللا الا هلا ال نآ ةداهش قحب كلأسأ ىنا مهللا : لوقي لجر نعو

 ؟ كلخ ىلع كتحي وآ

 ؟ ءاعدلا ىف لاقي نأ بحتسي امم اذه مآ ث ةيهارك اذه ىف له : تلق

 ٠ هللا ءاش نا ءاعدلا ق لاتب نأ نسحي امم اذه نآ ىعمق

 : ةلأسم ج

 : خايشألا بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ كريغ انلوت الو ، كركذ انسنت ال مهللا : لوقي نمعو

 كتعاط نيبو اننيب لوحي العف انب لعفي ال ىنعم ىلع كلذ لوقي : لاق
 لعفت ال : لوقي نكلو ( هب انل ةناط الام انلمحت الو ) : ىلاعت هللا لوقك

٠ كتعاط نيبو انيب لوحي ام انب



_ ١٥٦ _ 

 : فيضملا لانت

 ء كركذ انسنت ال : لاقي نأ زوجي ال هنأ : ءايضلا ىف تدجوو

 . عجر ٥ زوجأو حصأ ىدنع لوألاو ه كريغ ادحأ انلوت الو

 : ةلأسم ج

 ؟ مثآي له ، توملاب ةأرما وأ لجر ىلع اعد لجر نعو

 ٠ سأب الف اقساف ناك ناو ع هل ىغبني الف نيملسملا نم ناك نا : لاق

 ؟ ارفك هنم ملعيمل ناف : تلق

 ٠ سانلل ايذؤم نكي مل ام هيلع ىعدي الف : لاق

 : ةلاسم ةهج

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ انغلبو : ةروثنم نم

 هالا نأو ث هلمع ىضر دق نوكي نأ الا لمعتسي الو توملاب لجرلا عدي ال
 هيلع كسمأ ارش دبعي دارأ اذاو ؤ هبنذ ةبوقع هل لجع اريخ دبعب دارأ اذا

 ٠ هريغ هنأك ةمايقلا موي هب ىفاويب ىتح هبنذب

 : لات ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ركذي ديز نب رباج ناكو
 ناو الآ هلمعب قثو دن نركي نآ الا هب رعدب توملا مكدحأ ىنمتن ال »

 اريخ اهب دادزاو اهركش ءارس هتباصأ اذا هلجأ ىف اناسحا دادزي نمؤملا

 ٠ « اريخ تناكو اهيلع ربص ءارض هنباصآ نا و

 ۔ مالسلا هيلع ىبنلا بذك دقف ! هلجأ ةيقب ىف كلمي هنا : لاق نمف

٠ ح _ . جح ر



 . ١٥٧ ۔

 . ةلاتنم ة

 ڵ همد هللا كفس _ ةخسن هلل ا طقسي نآ مل اخ ىلع اعد نمعو

 . ؟ لطابب وآ قحب ناك كلذ هعسي أ

 ,هي فس م ر م ر ر ي
 ج ةلأتسم ةب

 ؟ اذه وحن وأ ليولاب وعدي وأ ے هسفن مطليف ءىش هظيغي لجرو

 ؟ كلذ لتم ىلا دوعي ال نآو ث ةبوتلا همزلتو كلذ ف مثأي له : تلق

 : ..- 7. ١

 نم نوكي نأ فاخآو س ىدنع اذه زوجي الو س ءاوس ىدنع اهلك ب لاو
 ٠ كلذ ىلع مدنلا و ى دنع ةدونلا هذه ىلعو 6 ىصاعملا نم رنايثلا

 . ةلأتسم و

 اذا هالوت ال نم ءاعد ىلع نمؤآ له : ىراوحلا نب لضفلا 7 .

 ٠ ال : لات

 ؛ ةلآاتنىم ج

 ': ةفاضملا ةدايزلا ىف

 اظ وهو ىلرفغا مهللا : لجرلا لوي ن ساب 7 غ : ونش ,رأ ن الو : ريسشثم لانت

3 1 ٠ ملظلا كلذ نم جرخي نآ ىلع قساق هسفن



 ۔۔- ٥٨!

 : ةلاسم ج

 : خايسشال ١ بانك نم

 هل زوجبأ 6 ة ربايجلا رابج اد : لوتتيف هللا وع دب لجر نع هتلآسو

 ؟ال مآ كلذ

 ٠ قااطال ا ىلع زوجي ال : لات

 : ةلاسم دج

 ىنح نالاف ىلع ىنلاع وأ ىندز وأ ىنربخأ مهللا : لانت نمعو : هنم

 ؟ همداخ وآ هتبا د وآ 6 هتجوز وآ نالف لام ىنقزرا مهللا : وأ 6 هنم رصتنأ

 نالف لام ىنقزرا مهللا هانعم ناك نا كلذ ىف ائيش هبلع ىرأ : لاق

 نا امآو ف اهتقلط نا هتجوز وأ ث ءارثلاو لااحلا لاملا هجو نم نمثلاب

 زئت اجو ملسممل دسحلا زوجي الف \ دسحلا هجو نم هجول ا اذه ربغ ىلع ىنمت

 ٠ رفاكلل

 : ةلأسم دي

 ؟ ال مآ زوجيأ ص ريخلاب انل مزعا مهللا : لاق نمعو هنمو

 ٠ ريخلاب ةدارالا ىنعم ىق ةغللا ةعسل زوجب هنأ وجرأ : لاق

 : ةلأسم دج

 ؟ ةيفاعلاب هل ىعدي نأ زوجت قفانملاف : تلق

 مل اذا ةيالو كلذ سيلو زئاجق ء عفن كلذ ىف ىعادلل ناك اذا : لاق

دقتعي ٠ عجر ٠



_ ١٥٩ 

 : ةلأسم دج

 ؟ كسفن ىلع كقحب كلأسأ ىنا مهللا : لوقيف : تلق ةيواعم ىبأ نعو

 .٠ اذه بحآ تسل : لات

 ؟ هللاب كلأسأ ىنا مهللا : لوقيف تلق

 . ( نمحرلا وعدا وآ هللا وعدا لق ) : لوقي هللا نأل « معن : لاق

 ؟ كيلع دمحم قحب كلأسأ ىنا مهللا : لئاقلا لوقي لهف : هل ليق

 ٠ هللا ىلع دحأل قح ىآو : لاق مث ث كلذ بحآ ال : لاق

 : ٥مغ نمو

 ء كبلع دمحم قحب كلآسأ : لاقي ال هنآ كلذ ليق دت ث معن : لات

 ٠ كيلع دمحم ةمرحب كلأسأ : لوقي نكلو

 : ةلأسم دج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ٠ هتافصب ىلاعت هللا لآست ال : دمحم وبآ لاتو

 دقو ك هن افصي هللا لآسىت ال ىنعم ام ىر دآ ال : درعس وبآ ل اتتو

 هلف وعدت ام ابآ نمحرلا وعدا وأ هللا وعدا لتق ( : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ٠ ) اهي هوعداف ىنسحلا ءامسلا

 لآسيو ث ىنسحلا هئامسآب ىعدي امك ىنسحلا هتافصب ىعدي دقو

 تافص اهنمو 2 تاذلل تافص اهنمف ى تافص ىلع هئامسأ لكو اهلك هئامسأب

 ء هتافص نم ةفصو ىنعم ىلع لدي هئامسآ نم مسا لك امناو ڵ لعفلل

٠ ىلاعتو كرابت لاعتأ اهنمو ع تاذ اهنمف



١٦٠ 

 ةلأسم و :

 ىويسبلا نسحلا ىبأ خيسلا نع :

 كئامسأب وآ مهللا كمساب كلأسأ : لاني نأ زوجي له : تلتو

 ؟ ماننعلا

 تاذلا ء امس أآو ڵ تاذلا ءامسأ نم اذه نأ تفرع ىذلا : لاق

 ى تنأ الا هلا الب كلأسأ : تلق اذا كنأ ىرت الأ ، اهب ىلاعت هللا لآسي ال
 . هتلأس دت تنك ناف ك هريغب وأ هب هتلأس دن تنك غ ميظعلاب كلأسأ وأ
 اذه نمف 6 هريغب هلآست فيكق هريغ ناك ناو ص كم كلأسأ لوتت فيكف

 ٠ زوجيال : اولاق

 ث هيلا ةلأسملاب ادصق ميظع ايب كلأسأو ث ميرك اي كلأسأ لوقي نكلو

 ٠ كلذ ق رظناف ك هب ءاعدلاب هتلأس دتو

 : فيضملا لات

 5 كئامسأب وعدأ : لات نأ زوجب هنأ راثآلا ضعب ىف تفرع دتو

 . ملعأ هللا و « كئامسأب كلأسأ : لاتي الو

 : ةلأسم ويج

 نوكت له ى نيمآ هيلع دري ىلوب سيل لجر هل وعدي لجر : تلق

 ؟ ةبالو هذه

 ٠ كلذ ريغ لبق دتو ث ةيالو نوكت ليق دقف : فالتخا هيف لاق

 ؟ اريخ كازج : هل لات ناو : تلق

٠ ةيال و ىه : 9 انت



 س _ ١٦١

 ؟ ةلآتم ح

 ؟ ال مآ زئاج ىالوم ايو & ىدرس اب ىلو ريغ ىلا بتكي نمق : : تلق

 ٠ زئاج ةغللا ق وه و ؤ فرصتي اذ ده معنت : : ل ات

 ؟ ىلو ريغ وآ ىلو ىلا بتكي نآ كلذ ى ةينلا امو : تلق

 ئ سيئر هنأو ئ فيرشتل ١ ىنعمب كلذ دختفيف ىلول ١ ريغ امآ : لاق |

 ٠ ةنناتعلا.ىلومو ةمعنلا ىلوم ىلؤملاو ة اهديس اهسيئر ىمست برغلاؤ

 ، نيدلا ىف ىلو وهو 0 كلذب هل قلطم زئاج هل لوتلان ىلولا امآو . .

 ٠ عجر ه مالسالا ىف فرشلا ديسو

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١.١ م)



_ .١٦٢ 

 باب

 ىلولل مالكلا نم زوجي ام

 : لاقيو ح حلاص لجر اذه : هننث ريغ لجرلا لاقب ن نأ زوجي ال لاقو

 ٠ اهفنصم فرعأ مل ة ٥ روثنم نم هتدجو اذه ؤ ملسمو نمؤم اذه وه

 ، كرجأ هللا مظع : هالوتي أل نمل لوقي نمعو ث ىراوحلا ىبأ نع
 ك ةيقنل ١ تب اي نم 6 هللا كمحر وآ ك هلل أ كبحصو _ ةخسن هللا كيحصأو

 آ رجي وهو ٤ وه هل راج وآ ك مهريغ نم وأ لهأ الا ١ نم ن راك هنم ء ايحتس ١ وآ

 كلذ هل زوجيف ةمنثت هل قيدصلاو ص ةيقت هل راجلا نا : ليق دتف ث هنم

 تناك نمل هل زاج كلذ ىون اذاو ص ايندلا ىف هلك كلذب ىنعيو ، تفصو ىذلا

 ٠ ةيقت هل نكت مل وأ ع ةيقت هل

 : ةلأسم "

 : تلأس : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ نع دجوي اممو

 ؟ كبلا هللا نسحأ وأ ث هللا كمركأ هالوتي ال نمل لوقي نآ زوجي له

 ٠ كلذ زوجي معنف

 وأ ، ريخب هللا كركذ وأ ، كءازج هللا نسحأ هل لوقي لهف : تلق
 « هللا كبحص وآ ء هللا كألك وآ هللا كرصن وأ ك كنلع وأ كبيق هللا كر ام

 ؟ هللا كملس وآ ث كعم هللا ناك وأ

٠ هالوتي ال نمل اذه نم ائيش لوقي نآ كلذ ىرأ الف



١٦٣ 

 : هرخغ نمو

 كءازج هللا نسحآ هالوتي ال نمل لوتب نآ زوجي هنا : لبق دقو : لات

 ٠ ايندلا ىف ريخلا ريخب هللا كركذو ع ايندلا ى

 ةعاطلا ىلع اهب ىوقتي ىتلا ةيفاعلا هتكرب نمو ث كيف هللا كرابو
 ٠ اهبرتقيو اهب ريسيو ث ةيصعملا و

 زرجي دقو ع هللا كرصن كلذكو س قيضأ وهف ڵ كيلع هللا كراب امأو
 ٠ ايندلا ىنعم ىلع كلذ

 ناكو ء هللا كيحصو » ايندلا ىناعم ق زوجي هللا كذلك كلذكو

 زوجي دق ء هللا كملس كلذكو هنم ةمالسلاو س ايندلا ىف هتمحرب كعم هللا
 ٠ ايندلا ق هنيعيو 6هايند ةمالس ىناعم ىلع

 : بانكلا رحت نمو

 نبا انأو ث نالف انآ ةثداحلا رومألاو تامملا دنع لاقي نأ زوجي له
 ؟ ال مآ ىنالفلا انأو 6 نالف

 : باوجلا

 .بجع ال ىبنلا انآ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دق
 حص ناف 6 رخف الو رحبلا انأ : سابع نبا لاتق ليقو » بلطملا دبع نبا انآ

 ٠ هزاوج ا 7 د دعبب الو ٠٧ قيصي ف الف اذه

 : باتك نمو ص ةروثنم نم

 ىمسي امك ، نامحر “ ةمحرلا لعف اذا ناسنالا ىمسي نآ زوجي

؟اميحر



 س ١٦٤

 ڵ كلذ .لمعتسي ال نكلو ئ سايقلاو ث ةغللا ق زئاج كلذ نا : : لاق

 هانعم . ناك ن ناو 6 ناسنتالا ق ةظفللا هذه نولمعتسي ال ةغللا لهآ نأل

 ٠ هانفصو ام ىلع احيحص

 :ةلأسم ة

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 مث هللا ىآر : لاقي الو 6٨ هريختسنن : لاقب الو أ هللا ريختسنن : لاقي

 ٠ نالغب هللا رثآتسا : لاقب الو 6 سمسلاو هللا ني نالاف ىقب الو كيأر

.عرشلا نايب باتك ىلا عجر



 _ _ ١٦٥

 باب

 زوجي الامو مالكلا نم لاقي نأ زوجي ام

 كلذ هبشأ امو

 ةبيغ اذه نوكيأ ث حورلا ليقث هنا : :نيملسملا ضعبل لوقي لجر
 ؟ ال مأ

 ٠. قيفوتلا هللابو ، حدم ال ناصقن فصو اذه نأل س ةبيغ ىه لب

 : ةلأسم ةخ

 عيرس 2 بلطلا ريثك ى بدألا ءىيس راج هل نأ سانلا ضعب ىل ركذو

 :نيملسملا بهذم دتتعب 4 ىنقت عرو ملسم فيفع وهو ةحئارلا نتن ڵ بضغلا

 لوأ ىف كتفرع.ام ببسل هلتثتسا و .4 هضغبأ و. ههركف ص مهلوقب لوقيو

 امل ههركي هنآ الا هبيعي الو « هيف ملكتي الو ،.همتسثي ال رهو ك ةلاسملا

 59 " ؟ال مأ مثالا نم املاس نوكيأ ع هنم فرع

 : باوجلا

 اهنم هبلع ةيبغ ىهو “ ةفصلا ه ذهب املسم فصب نآ هل لحب ال هنا

 ٠ حالصالاو ةبوتلا

 ح ةل 7 3

 ٣ نم هنا : لو۔ةي نآ هل زوجيأ 6 حلاصلا ديعلا ق لوقت ام و

 ؟ ال مآ قلخلا

؟ عم اسملا دنع هلاح نوكب امو : تلق



 ب ١٦٦

 4 سفنت ىلع دهش دق نوكت نآ نمآ مل كلذي قطن اذا س كلذ هل سيل

 دنع باودلا رش نا ) : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نل ، عماسلا دنع رفكلاب

 ٠ ) نولقعب ال نيذلا مكبلا مصلا هللا

 : هبرغ لانت

 نيذلا هللا دنع باودلا رش نا ( : ىلاعت هلوق كلذكو ء دارأ هلعل

 ٠ ( نونمؤي ال مهف اورفك

 : ةلأنسم ادج

 برشيو ث سانلا ملظيو ث مارحلا لكأي قفانم لجر ف لوتت امو

 نأ حلاص دبعل زوجي ع ةملظلا نيعيو ث ىنزلاب هسفن ىلع رقيو ث ركسملا
 . ؟ ال مأ هنم ريخ ىنا : لوقي

 هسقن دنع هلاعفأ نأل ء العف هنم ريخ ىنا : ىنعم ىلع كلذ زئاج لب

 قسافلا كلذلو ، ةيكزتلاب هسفنل دهشي هنأ ال ، ركنم كلذ لاعفأو ةعاط
 ( ٠ رالنلاب

 ةلأسم 23

 كلذ ق نآ ثتعممس دقف ؤ نايبصل أ هملعتي ى ذلا مالكل ١ نع تلأسو

 ىنعم حصي ملو ؤ كلذ ةفرعم بجاوب سيلو كلذ كرت انعسيو ء آرابخإ
 ؟ كلذ ىف ربخلا

 : فيضملا لات

٠ كلذب دارأ ام ىردآ ال



١٦٧ 

 ج ةلأسم ةه

 هللا مهمحر نيملسملا بتك نم ةروثنم نم :

 ناك ناف ث ىنعمل هدارآ نوكي نآ دبال ناسنالا هب ظفل ظفل لك لاتقو

 ةيصعم وهف زوجي ال ناك ناو ث ةعاط وهق زوجي ىنعملا كلذ ٠

 ةلأسم ج

 امهادحا تمزهف ع نيتيغاب اتقنلا نيتئف نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 سيل مآ ث هللا اه رصن وآ 6 ةروصنم ةمزاهلل لاتب نآ زوجي لهف 6 ىرخألا ١

 نأ اماو ع زئاج كلذف ةروصنم : لاقي نأ اماف س تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ زوجيالف ص ةيغابلا ةئفلا هذه رصن هللا نا : لاقي

 دقف رصنلاو ڵ كلذ ليق دقف ريصلا عم رصنلا نا : ليق ام امآو

 ةلودلاو هعم اهنأل « ةبلغلا هرصنت دقو ڵ روصنم بلاغلاو ةبلغلا وه نوكي

 ٠ هللا ةعاط نم لوذخمو _ ةدايز _ ةخسن _

 ةلأسم ةمج

 ؟ ىنم ريخ ايندلا ىف سيل : لوقي هتعمس لجر ق لوقن امف : هل تلق

 .٠ 4 .تم آريب اذه لات

 جةلآتنىم :3

 نم هللا مقتنا ةيالولا ف ىعم رخآ لجرل لاق لجر نع هتلأسو
؟ناالفغف



١٦٨ 

 هنم آرباف الاو بات ناف ص هبيتتسي : لاق ٠

 هبضغ لاق :

 ةءاربلا ءامسأ نم مسا ماقتنالا نأ ىعم .

 نوركذي مهتعمس موق ىف لوقت ام : هل تلق ٠٠٠٠٠ ؟

 .ةلاسم مج

 : هللا همحر دمحم ىبآ ةروثنم نم اهتدجو

 ح ملعي ال ثيح رظنيو ، ملعي ال امب ملكتي نأ دحأل زوجي ال لات
 ، كلذب كله هعسي ال ثيح 0 رظني امبر وآ ، هعسي الام همالك قفاو نا هنأل

 ائيش ىمرو ع كاله ىف عقوف ع وه ام ىردي ال مالكب ملكت اذا كلذو

 رظنلا كلذ هعسي مل لام وأ سفنب ةيمرلا تعقوف ، وه ام ىردي ال
 .ىمرامالو

 جاتحم قيفوتلا نأل ، قيفوتلا نم ريخ لعفلا نا : ناورم وبآ لاقو
 | . ٠ قيفوتلا نع ىنغ لعفلاو ى لعفلا ىلا

 ح قيفوتل ا و لعفل | : ضعب امهضعب ىل ١ ناجاتحم ن ناعيمج : دمحم وبأ

 الب ىد دضع , اببو 6٧ ىديس ابو ىريبك : لاقب ن نأ زوجي : ء اهتتخلا ضعب لاتو

 ٠ ٥دقثثتعب ب ىنعم
ِ 

 ٠ ىنعمل اي زوجي ال هنآ رخألا ق انأ تدجوو

 7 ةلأسم 24

 ؟ ىدضع ايو ى ىديس اي : لانت لجر نع
- 

 درب مل نم مهنم اهركذ ىناعم ىلع ةظفللا ىق افالتخا كلذ ىف نإ

 ىآرو 4 هيلا دنسي ىذلا مسجلا لئم دنس لثم كلذ ىآرو ث هزيجي الو كلذ

٠ كلذ مغ ضعب



 س ١٦٩١

 : ةلأسم ج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 وحنو ١ ذكو ١ ذك لعفأ نأ . هللا دبأ : لجرلا لوق ق : درعس ويآ لات

 ؟اذه

 ىلع كلذ لاق نم ىلع سأب الو ء مالكل ا نم انسح هسيل اذه نإ

 : . ٭ كوتلا نم 5 داعلا

 نامزو ك هللا مايأو ك هللا رهد ك هللا دآ جرخي ١ ذه هانعم نأ ىعمو

 ٠ عجر ٠ ىلاعتو كرابت هلل وه نامزلاو دبألا نآ اذه ق لصألاو ث هللا

 : ةلاسم ج

 : خابشألا باتك نم

 ؟ اذكو اذك لمعأ ردقأ انأ : لئاقلا لوقي نأ زوجي له : هتلأسو

 باتتسيو ث زوجي الف ةقيقحلا ىلع امأف ، زاجملا ىلع اذه معن : لاقف ,
 هنأو ث ةداعلا ترج ثيح نم زئاجف زاجملا ىلع امأو ى ةقيقح هلاق نم

 ٠ رداق وهق لئاح لحي مل ام

 ء ةلخنلا تلاطو ع سمنلا تماق زاجملا ف كلذ لثم زوجيو : :لاتو
 ةقيقح اذه : لاق نمو ، الف ةقيقح امآو ث .زاجم اذهو ، حيرلا تبهو

 + ءىطخم وهف

 : ةلأسم ج

 كلذك ناك مل هنأل ، رفاك وهف رفكلا لعف نم لك : لاقي ال : ريشب لات

. رفاك وهف رفكلا لعف نم لك ناك



. ١٧٠ 

 عقاو دت نمؤملا نا : لاقي نأ زوجي هنأ ىعم : ديعس وبأ لانو
 عقاو هنا : لاقي كلذكو ث ءىطخم هنا لاقي نأ زوجي الو ، أطخأو ةئيطخلا

 ىصاعلا نآ ىنعملا نأل ئ صاع هنا : لاقي نأ زوجي الو ٨ ىصعو ةيصعملا

 ٠ ىنعملا زاجم ىلع ادبأ ةيصعملا لاح نع عجري ال

 : ةلأسم :ةه

 لجرلا ىف افلتخا دوعسم نب هللا دبعو ، سابع نب هللا دبع نآ ىور
 ؟ هللا دنع اتح نمؤم انأ : لوقب

 ٠ ٠ هللا دنع اقح نمؤم انأ : دوعسم نبا لاقف

 ث هللا دنغ لؤقأ الو ، ىسفن دنع اقح نمؤم انأ : سابع نبا لاقو

 كنا : تلتق اذا : دوعسم نب هللا دبع ىلا سابع نب هللا دبع لسرأف
 كئلوآ ) : لوقي ىلاعت هللا نأل ، ةنجلا ىف كنا : لقف ، هللا دنع اقح نمؤم

 . ( ميرك قزرو ةرفغمو مهبر دنغ تاجرد مهل اتح نونمؤملا مه

 كاسث تنأف ى هللا دنع اقح نمؤم كنا لقت مل اذا :دوعسم نبا لاقو
 ( ٠كناميافق

 ٠ معن : لقف ى نمؤم تنأ : لانتف لئاس لآس نا : دمحم وبأ لات

 الف هللا دنع امآو 0 معن ىسفن دنع : لتف ى اتح نمؤم : لاق ناف

 ٠ ى ر دأ

 ؟ طرش ريغ ىلع اقح نمؤم كنا : لوقت ال ملف : لان ناف

 اضري ة داهسنشلاب ىسفنل تعطق ، اتح نمؤم ىنا تاق اذا : لتف

٠ ىنع 4_للا



 س ١٧١

 كرابت هللا نم اضرلاب كسفنل ةداهسث هذه نا تلق ملو : لاق ناف
 ؟ىلاعتو

 مئادلا ميعنلا هل دعأو هلمع ىضر نمو ه٥ءايلوأ حدم هللا نا : لقف

 قزرو ةرفغمو مهبر دنع تاجرد مهل اتح نونمؤملا مه كئتلو آ ( : لاتق

 .(ميرك

 اهل دهشت ال ملف كسفن دنع ةعاط اهلك كلاعفأ تناك اذا : لاق ناف

 ؟ ةداه سلا هذهم

 سفنألا ةيكزت نع ىهنلاب ىلانعتو كرابت هللا نع ربخلل درو : لتف
 افالتخا ملغن الو ( ىقنأ نمب ملعأ وه مكسفنأا اوكزت الف ) : ىنلاعت هلوب
 مكسفنأل اودهشت ال » : لات ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلاننأ ةياورلا لهأ نيب
 ٠ ) ران الو هةنجم

 هللا حدم دقو ئ ةلاسم ١ لوأ ق نمؤم كنأب تفصو ناف : لات ناف

 ؟نينمؤملا

 هيلع انآ ام لثم ىلع ناك نم لك نومسي نيملسملا تدجو ىنأل : لقف
 ٠ مسالا اذهب ىمستأ نأ بجوف غ انمؤم لوقلاو داقتعالا نم

 : ةلاسم ةهج

 ؟ هل باوجلا ام اتح رفاك وأ ، اتح نمؤم تنأ : لئاق لاق نا

 : باوجلاف

 كلتو كلذ ىل ملع اا اديعس ىنعيب س اقح انمؤم ىنعي ناك نا هنآ
 ءالاحم ناك بيغلا ىق لاؤسلا ناك ذاو ، كيلعو "ىلع ةروجحم بيغ ةداهش
« هي هللا ىندبعت ام مكح ىف اتح انمؤم ىنعت تنك ناو ث طتاس لاحملاو



. .١٧٢ 

 ٠ ةحيحصلا لاعفلابو ث ةرفكملا لاعفلاب الا

 ىق انح ارفاك نركأ ، هنيد مكح ىف هلل ايصاع نوكأ ام لاح ىف امأو .

 تيصع ام عبمج نم ايئات تنك اذا انتح ىسفن دنع نمؤم اماو 1 هنيد مكح

 ٠ هتعاط نم هؤادآ ىنمزلب ام عيمجل ايدؤم ، هيف هللا

 : ةل اسم 5

 هنا نيقولخملا نم دحآ ق لوني نآ ادحأ عسي لهف : : هل تلق ديعس وبآ

 رمعو ركب ىبآ ندل نم ث هب نيدي انيد كلذب دقتعيو ث ةنجلا لهآ نم

 لوقلا هل زوجي ال كلذ مآ ء اذه. اننيح ىلا امهنع هللا ب :ىضر باطخلا نبا

 وه له ، هدتتعيو هلوقبو كلذب نيدي ناك ناو ءابنألا الا ءايلوألا ىق

 .: ...ت ؟ هليبس ام وأ ملاس مأ كلاه

 3 ةنجل اد ساانلا نم دحأل دهشن نأ زوجي ال : ليق دق هنا ١ : لاق

 ء هللا ليبس ىق داهجلاو لضفلا نم ةيالولا بجوتسي ام هنم رهظ ولو
 هل دهستب وآ ء هللا بتك نم باتك ف كلذ .هل حص نم. الا ةقفاوملاو لوقنلا و.

 ال ١ و ا ٤ هن اينآ نم ىبن وآ ء مهيلع هلل ا ث ١ اولص هلل لسر نم لوسر كلاذ دم

 ٠ كلذ ة ةقيقحب هل دهشي نأ هل روجي الف

 ىذنع وهف ء هب نادو هجولا اذه ريغب كلذ ةنيقحب هل دهش نمف

 روزلاب ادهاش اكلاه نوكب ن رآ فاخآو هعسي الام ملع نم بيغلا نم رطاعتم

 حص ام رهاظ ىلع تام ناك نا هل ةطيرشلا داقتعا ىلع الا روجلاب امكاحو

 ةطيرشلا ىلع اذهف ںتهتينالع لثم هتريرس ةحص دارأ هلعل ، هل تناكف ح هل

 ٠ ١ كلذ مهفاف ث ةقيقحلا ىلع ال

 ج ةل ةلاسم 3

:لاق نم لاتو . ح ءابنألا الا ةنجلاب دحأل دهشي ٣ لبقو : رفعج نبا



_ ١٧٣ _ 

 امآو ع ناميالاب ناميالا لهأل دهسثي نكلو ، امهيف ءاج امل ، رمعو ركب وبآو
 ٠ رانلاب مهل دهسشيف ى رفكلا ىلع تام نم

 : ةلأسم وج

 نودهشت الو ث نونمؤم مكنأ نودهشتأ : انيفلاخم ضعب لوت امآو
 ؟ ةنجلا لهآ نم مكنأ

 ك مهداقتعا ق نونمؤم كلذ نع اولئس ا ذا مهنآب نولوقي معنق ث , ٧

 & هتع اطي نولماع 6 كلذب هل نوبعيطم . . رمأ اميف هللاي :نونمؤم مهنأ : .امآو

 لوقو ( مكسفنأ اوكزت الف ) : هلوتب هللا ىهنل ء سفنألا ةيكزت مهل سيلو
 ٠ اراف الو ئ ةنج مكتلبت لهأ ا:ولزنت ال « : : ملسو هيلع هللا ىلص لوضرلا

 . سفنألا ةيكت نع ىهنلا : نآرقلا قفاو دقف ثيدحلا حص ناف .

 الا ةنجل اي دحألا دهشت ال : ليقو : ى وبسبل ١ نسحل وبآ لاق

 ناميالا لهأل دهشي نكلو ث ةنجلا مهل ناف س هللا مهركذ نيذلا ءايبنألا

 ح رانلا لهآ نم هنا : هللا لاق نمل الا رانلاب دهشي الو ، ناميالاب ةلمجلاب

 هنيعب دحأ ملعي ىتح ةلمجلا ىف رانلا لهآ نم وهف س رفكلا ىلع بات نملو
 ٠ رفكلا ىلع تام

 : ةلاسم 3

 ؟ ةنجلاب نهل دهشي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نع هتلأسو
 ٠ نهلك معن : لاق

 : ةلأسم ج

؟ كنع هللا لآس : ناسنال لوقي نمع هتلآسو



 س ١٧٤:

 ه لوقلا اذهب ايصاع نوكيو ء هلهج عسي الو زوجي ال اذه : لاق

 7 ؟ ىنعمل فرصتي : تلق

 ٠ هيلا فرصتي ىنعم هل فرعآ ال : لاق

 : ةلآنسم :3

 : خابسألا بانك نم ص ةفاضملا ةدابزلا نم

 4 هن اكز ىطعي امه دحأ : نينلو نيلجر نع هتلأسو : . دمحم ذؤبأ ل ات

 ٠ ةنسحلا قالخألا لهأ هلعفي 7 دفرل نمم كلذ زيغو ٤ :لزانلا مركي الو

 ج ليخب : ' كل تفصو امإ لعفي أل ا هلعل ۔"ىذلل لاقي له : تلق
 ؟ ميرك : رخآلل لاقيو

 قحلا يدأ نم نال ّ ليخب رخأل : " لاق الز ه مركأ وه لاقي : "لاق

 !ه ليخي هنإ : 77 بجاولا

 ! ١ :1 هنم ذم عرو هنإ لو وتا لهو : و :
 هب !‘} .ا ١ ! .ه ب ٠ .٠; ١٠

 , ال ب .لاق ٠ ٠. ٠ ١ ٠ 7: !, !'١ .و : . . .ه. و 11 :

.. .. ,', ! '٥: ١ 

 : ؟ هلو ." 1 7 !

 . .{{ ه. مارحلا نم ائيش ىطاعتي اذه نأ اماهتا كلذ ف نأل : لاق

 ؟ هنم قدصأ هنل : لوقأ لهف : تلق

 رخآلا ناك 6 هنم ذ ىدن ناك اذا مهوتم اضبأ كلذ ٢ ك ال : لاق

 + نينمؤملا تافص نم كلذ سيلف ، بذكلا نم ائيسث ىطاعتي
 . ؟ هنم لضفأ هنا لاني لهف : تلق

 نم لضفآ مهضعب ت اجردل ١ ق نولض اتم نينمؤم ١ نأل ئ معن : لاقت

. ءىش رخالا ةلزنم نم صقني امم سيلو ء ضعب



_ ٧٥ !١ 

 : ةلأسم :3

 : ديعس ىبأ نع نظأ ةفاضملا ةدايزلا نم

 : رخال لوقي وآ ؛ هللا موق اي : موبقل لوقي لجب ق: لوقت ام
 ؟ كلذ زوجي له “ هللا خأ اي

 زوجي ال ائيسث وني مل ام زئاج وهف ةيراجلا ةغللا هلوقب دارأ اذا : لاق
 قحلل ١ ليوآت ق حصي ىنعم ىلع همالك جرخي ال وآ ك هلل ١ ةفص ق

 ٠ مالكلا نم جراخ هنأ

 ؟ هللا موق اب : هلوق ىنعم جرخي امف : هل تلق

 نيد اخآ اي ى هللا خآ ام : :هلوق جرخمو هللا دابع هنآ ىدنع : لاق

 ٠ هللا

 ٠ ف يضملا لانت ا

 بآ الو ، خأ لجرل ى هللا خآ اذه : لاقب نآ زوجي ال هنأ تدجو
 فخ اذه الو 4 هلللا ةحراج الو ءا هللا دي الو ، هللا لجر هذه الو هللا

 هللا ىلا فاضي الف ع هلل كلم كلذ غيمج ناك ناو ص هللا لعن الو ث هللا

 . ملعأ هللا و ء ظافلألا نسحاب ى تافصلا نسحأ الا

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ٠ هلوت ق قدص فرعي نأ الا نسحل

 : ةلآسم ج

 ؟ فحيصمو دجيسم : لاقي نآ ىهن

 ء صقنتسي ال نأ وه امنا كلذف كلذل ىهنلا حص نا : لاق
٠ .عرشلا باتك ىلا عج حر ٠ ,كلذب فختسي الو



 ب ١٧٦

 باب
 ه - .| ٠

 زوجي ال وأ ىلوتي ال وأ ىلوتي نمل هب ىعدي نأ زوجي ام

 ؟ ال مآ هنع هللا افع هتوم دعب ب ىلولا ريغل لاقي نأ زوجيآ.

 نأ دقتعي نأ ال ١ 6 قالطال ١ ىلع نيقتل ١ نم ىلو بغل كلذ د زوجب ال

 1 ٠ هتيصعم لاح ق ةبوقعلاب هذخأب مل ث هنع افع هللا

7 

 . ! !`. ٠ ا ١ : ةلانض "

 ٠. 2 د ؟ ال مأ هللا كرب ىلولا ريغل لاقي نأ زوجي

 ناك اذا كلذب سلب الف ك ًةافاعملاو قزرلاب هل ءاعدلا هجو ىلع ناك ناو

) 

 ٠ قيفوتلا هللابو ئ رصنو عفن هي هف نينمؤملل

 : ةلاسم 3

 . ؟هللا كمحر هالوتأ ال نمل لوقأ له : هتلأسو

 ٠ ابحرم الو 0 هللا كايح الو ص هل اهب زوجي نأ كلذ بحآ ام : لاق ٠

 : ةلاسم "

 : دييقتلا باتك نم هلعل

 لبقآ لاقب نأ زوجي الو ء كنع هللا ضرعآ : لاتب نأ زوجي ال : لاق

٠ ءايربكلاو زعلاب هللا ىلاعت : لاقي نأ زوجي الو ث كيلا هللا



٠١٧٧ 

 هللا كبحصآ ىآ ىنعم ىلع ء هللا كيبحص : ل اتم نآ زوجيو : لاق

 ٠ ةمالسلا

 ٠ كظفحي نأ هللا لأسأ ىأ ء هللا كعدوتسأ : لاقي نأ زوجيو : لاق

 ٠ كايا هللا ظفحتسآ : لاقي نأ زوجي : لاقو

 . هتهج نم وجرأ نم اي ىنعي ث ىئاجر اي : لاقي نأ زوجي : لاقو

 ٠ هللا همحر ال ىآ ث كيلا هللا رظن ال : لاقي نأ زوجي : لاقو

 ٠ مهل ةمحرلا هدابع ىلا ىلاعتو كرابت هللا نم رظنلا : لاتقو

 ٠ ىريو عمسي هللا نا : لاقي نآ زوجي ال : لاقو

 : رظانلا لاتق

 : لوقي هللا نأل ، ىريو عمسي هللا نا : لاقي نآ زوجي كلذ نا ليو

 ٠ ( نوعمتسم مكعم انا ) : لاتقو ( ىرأو عمسأ امكعم ىنا )

 ۔ ميهف : لاقي نأ زوجب ال كلذكو 0 عمتسي : لاقي نآ زوجي الاق

 ٠ ىردي : لاقي نأ زوجي و ى هيقف الو

 ٠ ىرلا دلا تنأو ك عيمسلا تنأ : مهضعب لانتو

 ٠ فرعيو فرع لاقي نآ زوجي : لاق

 : ةلاسم 7

 نأ ملسملل ىغبني الو ع قاسفلا ىلع محرتلا زوجي الو ث هريغ نمو
 لصت الو ( : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق ىلاعت هللا ناق ف كلذ لعفب

 . ) هربق ىلع متت الو اديآ تام مهنم دحآ ىلع

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٢ م)



_ ١٧٨ 

  3ةلأسم :

 4 ةءاربلا لهآ نم مآ امه ةيالولا لهآ نم هيدلاو لاح فرعي مل نمو

 ٠ ةءاربلا لهآ نم امهنأ حصي نأ الا & ةنالولا ىلع هعم امهناف

 هيبأل ميهاربا رافغتسا ناك امو ). : ىلاعت هللا لوت كلذ ىلع ليلدلا
 نأ هنم آربت هلل ودع هنآ هل نبت املف هابا اهدعو ةدعرم نع الا

 ٠ دمحم ىبأ نع اذكه ) ميلح ٥ا“وأل ميها ربا

 رغغتساو ث امهالوت ةيالولا لهأ نم اناك نا امهنأ : ناطحق ىبأ نعو

 ٠ امهل بجي هلل نقح كلذو ئ امهتافو دعيو( امهتايح ق امهل

 5 امهتبحم هيلع تمرحو ؤ امهنم ءىرب ةوادعلا لهآ نم اناك ناو

 مل ناو ء امهتافو دعب الو ث امهتايح ىف امهل رفغتسي نآ هل لحي ملو
 امهرمأ ناكو ث امهتوادعو امهتيالو نعو ؤ امهنع كسمأ امهرمآ هل نيبتي

 ٠ لجو زع هللا ىلا

 سيلو 4 ليمجلا ال ١ هيدلا و نم فرعي مل نمو : نسحلا وبآ لاقو

 © امهيلع محرتسي نآ هل زئاجف ص لماكلا عرولاو نيدلاب ةفرعم امهل

 ٠ امهتوم دعب امهيف كلذ هل زوجي الو ث امهتايح ى امهل رفغتسيو

 ىلوتي ال نم لك ع ىلاعت هللا لاتت امك ، ملسملا ىلولل كلذ زوجي امناو
 ٠ كلذب هل ىعدي الف ةنجلا وه هللا اضر نأل ع هللا اضري هل ىعدي الف

 هفرص اذاو ڵ فرصتي اندنع كلذو ص ةرفغملاب هل ىعدي ال : لاتو

 ٠ هرتس ةرفغملا نأل ىنعمل ىعادلا

 اهرضحي ةدنب محرتل ١ ىقق ء هل ةيالو ال نمو : دمحم وبآ ل اتو

 دق هللا ىلا ةينلا فرصي لاق ع كلذ ةزاجاب لاق نم فالتخا محرتلملا
 ىبنلا ةلاسر اهنأ اهادحا د جوب ةمحرلاو 0 ايح هجرخأ ال همحر



١٧٨٩ 

 ل ةيو ‘ لجو زع هللا نم ةمحر اهنأو ، قلخلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص
 ٠ اضيأ ىلاعت هللا ةمحر نم راهنلاو ليللا

 اولعجت ال ىآ 4 ىربق اومحرت ال : لفغم نب هللا دبع ثيدح قو

 ٠ ةراجحلا ماجرلا و محرتلا هيلع

 : ةلاسم :ج

 : هرهظ ىلع بوتكم باتك نمو

 نأ هل زئاج هنا لجرلا : لانو بوبحم نب دمحم هنع لئس امم

 : هلوقب ىنعي سيل ث ميئل وأ ، لوكأ وأ مدأ : هنأ هلعج هيلو ف لوقي

 ؟ كلذ ريغ ىف نكلو ص قوقحلا ءادأ ىف ميئل

٠ الف كلذ هرك س همادق كلذ لاق اذا نوكب نأ الا زئاج : لاقو



١٨٠ 

 باب

 ةيذنلا لهأل لاقب نأ زوجي ام

 لوقت نع دمخم ايآ خسنل ١ تلأسو : دمحم ىبأ خيشل ا ة روثنم نم

 ؟ ةءاربلا هبلع بجي نمم وأ ئ ىلو ريغل كل هللا رفغ : لئاتلا

 ٠ ىنعم ىلع الا ىلو ريغلا اذه : لاقي نا زوجي ال : لاقف

 ؟ ىنعملا كلذ امو : تلق

 هل اعد نمل لئاقلا ىنعم ناك اذاو س رتسلا نم ةذوخأم ةرفغملا : لاق

 اميف سابللا نم هيلع هللا رتسي امم هيلع وه ام ىلع رابخالا ديري اذهب

 ٠ ك __.اذ زاج 6 ىضم

 ه بونذلل ةرفغملا كلذب دا رآو 6 هرن ربغ ىلع لوقلا لسرأ نا امآ و

 ٠ زوجي ال كلذف 6 هللا نم لوردتلاو

 : ةلأسم وج

 هنآ ىنعيو “ ريسامك تنآ : قفانملل لاقي نأ زوجيو : لاق س انم

اممو ي لهأل ديج هنآ ىنعيو ث ديج هنا : لوقيو ء سيلبا ةنيرق ريسامك



 _ _ ١٨١

 : ةلسم ةوج

 : خابسال ١ بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 كلذ حصي الو ىنيذؤي ىذلا مالكلا هنع ىنغليي لجر : ريسبل تلق
 ٨٧ هنم أربأ الو هال رتآ ال انآو 6 دجولا هيلع ىسقن ق نوركيف ح لدع ى دهاشب

 نوكأف ي كلذ هل بحي ال ىبلقو ث ايندلا رمأ نم ءىشب هل وعدأ نأ ىل له
 ؛ كلذب سأب ال نأ ديري هتيأر ىنآكف ث ىبلق ىف سيل ام ىناسلب تلق دق

٠ ايندلا رمأب هل اعد ةبحملاو مالسالا ةمرح هل نكي مل اذا : لات



١٨٢ 

 باب

 كلذ هبشأ امو هللا ركذ نم لاقب نأ زوجي ام

 : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ء هسغثن هب دمح امب هلل دمحلا : لوي لجر نع س هللا كمحر ث تلأس

 سيل ره هنآ ىنعملاو ، لاق امك قحف \ هسفن هب لاهو س هسفن هب حبسو

 ء هسفن رجحلا اذهو ث هسفن بوثلا اذه : لئاقلا لوقي امك س سفن هل

 ؟ وه هنآ كلذ ق ىنعملا و

 : رظانلا لاق

 نأ الا ةالص حيبستل ا نأل ، هسفن حبس زوجب ال هنآ راثآلا ضعب ىف

 ٠ هيزنتلا ىنعمب نوكي

 : ةلأسم ة

 ؟ ال مآ ركلاو دمحلا انبر ءازج : لاقي نأ زوجي له : هتلأسو

 ركش امناو ص هل دابعلا ركست نع ىنغ هللا نأل 6 كلذ زوجي ال : لاق

 ىلع بوثلا نه :7 امو 6 ركاشلا ىلع ةمعنو هللا نم لضذف نيركاشلا

 . ركلا

 : ةلأسم :ج

 ؟ ال مآ ءاملعلا ملعأو أ ءامحرلا محرأ هللا : لاتب نأ زرجي

 محرأ هنآ ه ۔سىنقت هب فصو امي الا هلل فصول ١ ز ١ وج ى رآ ال

 ملعي : هب دارأ ناو باصأ دقف ءاملعلا ملاع : هلوت امآو ، نيمحارلا

. هقلخب هل هيبشتلا زوجي الو س نوملعي ال ام



_ ١٨٣ 

 ةلأسم ج :

 هيلا بلط وأ ث كلاف الو هللا لاف : لاقف ، ىنعمب لئاق هل لاق لجر

 ازئاج ظفللا اذه نوكيأ ، هريثك الو هللا ليلق ىدنع ام : لاقف ائيش
 ؟ ال مآ هي ملكتيل

 لدع ىرأ الو 6 ههركأ مااك اذه ناف كلاف الو هللا لاف : هلوق امآ

 ىذلا سنجلا نم ديري 6 هريئك الو هللا ليلت ىدنع امامآو 6 هب لباقملا اذه

 ىرآ الف ث ريثك الو ليلق هنم هدنع ام هرابخا ىف قدص اذاف س هيلا بلط

 ٠ قيفوتلا هيو ء ملعآ هللاو ص هلانتم ق اسنآب هيلع

 : ةلآسىم ةبج

 ؟ ال مأ كيلع هللا قش ال : ىلو ريغل لاتب نأ زوجب

 اذا ، دييقتلاب ىلولا ف زئاجو ث ىلو ريغ ىف كلذ زاوج ىرأ ام
 ٠ سفنلا ىلع ةقشم تادابعلا ىف نأل ث هللا كبذعال هب دارأ

 ( سفنألا قشب الا هيغلاب اونوكت مل دلب ىلا ) : ىلاعت هللا لاقت دقو

 . ( مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك ) : ىلاعت لاقو

 : ةلسم ةديج

 ؟ ال مأ نالف ىلع هللا دعب اندامتعا : لاتي نآ زرجي

 عم نالف ىلع اندامتعا : لوقي نأ الا ث اهب لاقملا هركأ ةملك اهنا
 ٠ هللا ىلع انلكوت

 : ةلأسم ج

 ىلع "لص مهللا : لجرلا لوقي نأ زوجي له : ةيواعم ابآ تلأسو
؟ هبلع كتكئالمو ثنأ تيلص امك ث دمحم



_ ١٨٤ 

 كلذ بحأ ام : لاتف ٠

 | ؟ كتكئالم هيلع تلص امك دمحم ىلع لص مهللا : لوقيف : تلق

 معن : لات ٠

 هريغ نمو :

 ىلع تكرابو تيلص امك ى دمحم ىلع لص مهللا : لاني هنا : لاقيو

 نيملاعلا ى ميهاربا لآ ىلعو ث ميهاربا ٠

 هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لاق :

 لئس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ:نيملسملا راثآ ىف تدجو دتو
 ؟ كيلع ىلصن فيك هللا لوسر اي : هل ليقف

 تيلص امك ه دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص :مهللا اولوق « : لاتف

 . « ديجم ديمح كنا ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلع

 ٠: : ةلأسم وج

 : فيضملا لان ٠ ةفاضملا ةدابزلا نم

 لب اذكو اذك ناك ىذ هلل دمحلا : لاقب نأ زوجي ال هنأ تدجو

 + هللا ءاسث ن نا حضي هنأ ىدنغو ء اذكو اذك ناك هلل دمحلا : لاقنا

 : ةلأسم ج

؟ هتلخ



_ ٨٥ ١ 

 ٠ معن : لاق

 . هتاومسب هقلخ نع بجتحا نم اي لوقيف : هل : ليق

 ٠ ال : لاقت

 ؟ هرونب هتلخ نع بجتحا نم اي : لاقيف : هل ليق

 بجتحا نم اي : لوقي نكلو : لاق ، دودحم رونلا نأل ى ال : لاق
 ٠ هتردتو هتزعب هتقلخ نع

 : هربخ لات

 ةردقلاو ةزعلا ذا ث هتردقو هتزعب:بجتحا نم اي : لاقي نأ زوجي ال
 ريغ امه : لاقي نأ زوجي الو ث هتاذل انبجو هللا تافص نم ناتفص
 اولع نولطبملا هلحن امع هللا ىلاعت ، هردق ال هزع هنا : لاقي الو ص هللا
 ٠ اريبك

 لزي ملو . اهب افوصوم لزي مل ةيتاذلا هللا تافص : لوقي لب

 . وه الا اهيصخي الو ء ةمولعملا ءامسألا هل ادوجوم

 نع عنملا وهف ث نآرقلا ىف هركذ ءاج ىذلا باجحلا ليوأت امأو
 تافص نع انبر ىلاعت' ث رتاس باجح هقلخ نيبو هللا نيب سيل ةيؤرلا
 ٠ ملعأ هللاو ث اريبك اولع نيقولخملا

 . .:هريغ نمو. .

 : لاقي نكلو ، هقلخ نع بجتحي هللا نأ : لاقي ال : لينت دقو : لات
.: . هتيؤر نع هقلخ بجحي هللا نا



_ ١٨٦ 

 هيلا فيضملا ريغو باتكلل فلؤملا يغ لاق :

 لوألا لوقي نأ الا ليواقألا نم مدقت امم لدعأ وهو : ليق اذكه

 ٠ هتيؤر نع هتقلخ بجح لب ث ىلاعت وه بجتحي مل هنآ ذا ، زوجي ال

 5 هيلا ةجاحلا هترطضال ءىشب بجتحا ول هنأ ذا : ىناثلا لوقلاو

 هلإب سيل ث ريقفلا رطضملا ريغصلاو ، بوجحملا نم ربكأ بجحلا ناكلو

 ٠ ريدن ءىش لك ىلع

 هنزعو هنردتت نأ عماسلل اماهبا رثكأ هنأ الا لوألاك : ثلاثلا لوقلاو

 ٠ امهب ىلاعت بجتحا دق( هريغ امه

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 هللا ءاضتب انيضر : لئاقلا لوقيف : هل ليق : ةيواعم ىبأ لوقو
 ؟ هردقو

 ٠ معن : لاق

 ؟ ملظلا و رفكلا هللا ءاضق نم ناف : هل ليق

 هللاو ے دادعلا لاعفأ نم رودقملاب اضرلا ريغ هللا ردقب اضرلا : لاق
 ٠ مهلاعفأ ردقملا وه

 : ةلأسم ةهج

 رجزلا دنع لاقت نأو ث هللا الا هلا ال لوق نع ىهني نمع هتلأسو

 ال و 65 هنم ىآرب ايثدلا رومأ نم ءىش ىلع اهي لدنسي ال نأو 6 ءانىلا دنعو

 ؟ كلذ هل زوجب له 6 اهم رمأي نم ءىطخي
٠ 

ز



١٨٧ 

 ٠ فورعملا نع ىهن دق هنأل س ىدنع كلذ هل زوجي الاف : لاق

 ؟ كلذم هنم آربيق : هل تلت

 ٠ ىدنع ةءاريلاي هتتحآ ام : لاق

 كلذ ىلع رصي ىتح ةريغص مآ ء هلعفو هلوت نم ةريبك اذهف : هل تلق

 ؟ ةريبك نوكت مث

 . ريبك وهف ةريبكلا ىدنع هبأ امو ع ةريبكلاب ةهبشم اهنأ ىعم : لاق

 ةيالو هكرتآ نآ ىلوأ "ىلع له ص كلذ ىلع “ىلو هالوت ناف : هل تلت

 ؟ هنم آربآ وآ ىبلو

 زوجت الف ريبك وآ ث ةريبكلا هبشي هنآ تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هنم كلذب املاع ناك اذا هلثم هل ىلوتملا س ةريبكلا بكر نم ىلوتمل ةيالولا

 : ةلأسم ادإ

 ىأرلا لوقي وأ ى كل مئ هلل ىأرلا لوقي نأ دحأل زوجب ال : ليقو
 ىآرو هبأر نيب هرييعتو 6 هنم داهتجاي ناسنالا ه رب امنا ىآرلا نأ 6 هلل

 ٠ داهتجاب هريغ

 :ةلأسم ج

 : برح نب ذاعم ىلا رفيج نب انهملا مامالا ةريس نمو

 كملعب هدا رو ؤ كسفن نع هعن اصقف رسنو نلعن امم ربيصبل ١ عيمسمل ١

٠ كبر ىلع هيف ضرعت مويل نيزتو



١٨٨ 

 ترناوتو ، هداوع هللا نم انبلع هب ترج ام لضفأ ىلع انأو : اينمو

 ٠ ةمعن عبس نم { هدئاوف انيلا هم

 ام انايا هرصنيو نبلاضلا هنع لضأ ا انل هللا. امأ ده عم : اهنمو

 ٠ طارفالاو ريضقتلا لهأ نم ث نيلهاجلا بولق هنع ىمعأ

 مظعأ ناك ؤ هتفرعم هيلا غلبآو أ هللا هملع نم لك نآ ملع او : اهنمو

 ٠ هيلع معنأ اميف ركشلا هيلا بلاط هللاو ء ةجحلل

 ٠ اركاسن كيلا ىدهآ ام ىلع هللو : اهنمو

 ۔ كل هللا ظنحتنتسا ، هتبحم هللا نم كلذب قحتسي ىتح : اهنمو

 ٠ ىضقنا ٠ كابا هئلكنساو

 : رثؤملا ىبأ ةريس نم

 ى مهتلخ ىف ثباع ريغ ث مهنع اينغ ، هيلا نيجاتحم قئالخلا قلخ
 هم زلت ال ى ذلا ىنغل ا ى ضعبب مهضعب عفتنيلو ئ مهعفنيل مهقلخ نكلو

 ٠ تاجاحلا

 : ةيطع نب بببسن ةريس نمو

 ٠ اما وتأ هللا ربع دنف

 . ىرخآ ةيآ ىف مهريعو : اهنمو

 نع ىهنلاو ڵ فورعملاب رمألا اوكرت نيح اماوقأ هللا ريعو : اهنمو

 . ركنملا

 عابتاب ةمصعلاو ةاجنلا تناك ول نأ بابلألا وذ فرعي دقو : اهنمو

بحاص هللا دمح ام ةيصعملاو ةعاطلا نم تراد ثيح ث ةعامجلاو ةرثكلا



_ ١٨٩ _ 

 اوناك نيذلا ءالؤه ‘ دودخلا باحصأ الو ٠4 نوعرف لآ نمؤمو م نيسا

 ٠ ءوسلا نع نوهني

 نورمأي ندذلا نرلنتقب نيذلا هللا مذ الو 6 مهسفنأ نورتتي نيذلا الو

 مهامني الول ) : لوقي ثيح مهتعن ذا ص رابحألاو سانلا نم طستلاب

 اوناك ام سئبل تحسلا مهلكأو مثالا مهلوت نع رابحألاو نوينابرلا
 ٠ ) نولمعي

 : ناوكذ نب ملاس ةرسن نمو

 ىلص ىبنلا ادمحم ىنعب ص هسفنل هاضتراو ؤ ةنتفلا نم هللا ةاجذغ

 ٠ ملسو 4 دلع هللا

 : بيبشل ىرخأ ةريس نمو

 ةفرعم دابعلا ىلا بلطيل 6 فتكلا لزنو ئ لسرلا فختنا امنا هناخ

 امب هل ةجح اميلع هاضمأف بجي ام ةفرعم اهنع مهءاج امو ث امهركي ام
 ىذلا عم هطخسو هاضر نم نيب امو 6 هما رحو هلالح نم كلذ ق نب

 ٠ هيا ذع نم لصأآنسملا ميلألا نم هتوا دعو ( هنيرتع ةدشو 6ڵ هسنفت نم رذح

 ٠ كلذ ق مكحلا نمل هللا عرف دنتو : اهنم

 اولطبو ، هشرع ىلا هوبذكي نأ ىلا كلذ مهلونتت مهب غلبو : اهنمو
 ٠ هلسر ىلا مدق ام

 ٠ هيو هلل ةوقلاو : اهنمو

 : تومرضح لهأ ىلا ايركز ىبأ ىضاقلا ةريس نمو

+ ٥ ر ابخآ مكيلع ىفخت



_ ١٩٠ 

 : بوبحم نب دمحمل ةبس نمو

 هروبتلا ةحارل روفغلا اضر ىف ناميلس نب دمحأ تومرضح ماما ىلا

 .مالسالا محر عطقو : اهنمو

 ٠ هنويع تئقفو ء هنوصح مالسالا نم تمدهو : اهنمو

 ٠ هركمو هتوطس هللا نم مننمأفأ : اهنمو

 ٠ هللا مرح نع اوعفدي ملو : اهنمو

 ٠ لوذرم نيدلاو : اهنمو

 ةنجلا ىف مكيلا اهدري تاعاس مكسفنأ هللا اوضرتأو : اهنمو
 اعامسأو ث اراصنأو اناوعأ نامثع ىلع اوركنأ نيذلا ذختاف س تادلاخ
 ٠اراصبأو

 ٠ لبقأف ربدأ ءىن لقف : اهنمو

 ٠ ةننفلا هذهب هللا مكبتخا دنف : اهنمو

 انيلع تطلس كنا بر اي : ليئارسا ىنب ىبن لوق نع ربخأف : اهنمو
 نأ ىغبنبيو ئ ميلا هللا ىحوأف ئ مراحملا كهتناف ئ رابجلا “ودعلا اذه

 ثطلس موق ىلع تبضغ اذا لعفأ كلذك ىنأ ملعأ هللا و ؤ ماهل ١ ىحو نوكي

 ٠ ٠ ھ نم

 ، كتدعر نع ادئاكو 0 مهل ادصار كعوضوم نم حربت نلو : اهنمو

 ٠ هللا ءاسن نا مكل دئاكلاو ء مكنع دياكملا هللاو

. مكدعو ام مكزجنيو ع مكرصني هللا اورصنا و : اهنمو



 س ١٩٦٩١

 مكيلا درو {& مكتوعد ىوقتو مكلمعأ ركشو مكتملك هللا زعأ : اهنمو

 ؛ مكلاجر قحلا ىلع ركنكو ث مكلاومأ ىرثأو ، مكتجح حلأو ع مكتمعن
 ٠ مكلامآ ىضرو 6 مكلانتم قدصو

 ةنس مكب ايحأو ، قوقحلا مكب ىطعأو ، قوتفلا مكب هللا قترو
 > مكعم هللا ناك ك قورملاو ةنتفلا ىوذ مكب دمخآو 6١ قودصلا قداصلا

 ٠ هل مكلعجو مكل ناكو ى هعم مكلعجو

 ليبس مكب حضوأو 5 ءاودألا مكب ىوادو ص ءادعألا مكب هللا عفدو

 مكبويع رهطو ث مكبولق ىوقو مكرصن زعآو ، مكرتس هللا مادأ ڵ ىدملا
 ٠ مالظلا مكب ىلجو 6 ماحرألا مكب لصوو 6 مالسال ١ مكب هللا نكمو

 ىفطآو ئ عرشلا مكب هللا رانأ ئ مكرزو عضوو ح مكرزأ هللا دشو

 هللا نقح ث تاعزفلا مكب بهذأو تاعورلا مكب هللا نكسو ع عدبلا مكب

 الو انب تمسشآ الو ، اءوس هللا مكا رآ ال س ىمعلا مكب ىلجو ء امدلا مكب

 ٠ اودع مكب

 5 مكربص ىوقو ث مكردق عفرو ث مكرثآ حدمو ث مكرمأ هللا دمح
 مكاياو انلحآو ك كلاهملا لحمو ئ كلاسملا روج مكذاعأو ئ مكركست ركشو

 نيملسملا عيمجلو انل كلذ لعفو ث مايخلا كلت ىف روحلا عم ث مالسلا راد
 ٠ نيملاعلا بر نيمآ نيمآ اوناك ىتنأ

 ثيح نم مهدعاوق ىتأو ث نيتملا مهديكب مهداكو ، مكئادعآب ركم
 ىلا مكاياو انغلبو ك نيملسملا ءادعآو انئادعآي كلذ لعقو 6 نورعشي ال

 ٠ باونلا ليزج

 - .و

 : تومرضح ماما ناميلس ني دمحأ ة رسن نمو

7 ةمحرلاو ةرفغملاو ك ةداعسلا و ةداهشلاب مكلو انل هللا متخ



‘ .١٧٩٢١ 

 ىسومل ةربس نمو :

 هتمحرل اناف ، هرسع كلذ نم اناياو مكاياو هللا انبنجف مامالا ىلا
 ٠ نوجاتحم هيلاو « نوجار

 كظفحتسا ام ظفحو ث هللا ى وقت ىسفنو ا كيصوأ اهلوأ نم : اهنمو

 ٠ هتنامأ نم

 : ىنارحبلا دايز نب فلخ ةريس نمو

 عيمج نأو ث ربن امم ءىرب هنأو ، ىعدا ام هللا نآ اهتلمج نأ ريغ

 . هيلا هودف هقحب هللا اوقتاف ع لاق امك ع اتح رومألا عيمج ف لاق ام
 ق هطخسس ل ميظعتلا و 6 هللا باذ دع ءانتتاپ مكناين كلذ ق مكرضحتلو

 ٠ ه.تحل عيبضنتلا

 هقوقح ءادأ ىف هدنع ةاجنلاو ى هيلا ةليسولا ءاغتباب مكناين مكرضحتلو

 ٠ ةينلا نم كلذ ىلع الا ةعاطلا لبقي ال هللا ناف ى هيبن ءاقتنا فو ث هيلا

 ٠ هللاي الا ةوق الو ء هلل ةرذلاو : اهنمو

 ةعاطلاو عمسلا هل نآو ، قلخلا ىف رمألاو قحلا هل نأ ملعاف : اهنمو
 + قحلاب ةيدوبعلاو قحلا هل نآو 6 عمسلا ق

 ٠ كلذ ىلع ناعتسملا هللاو : اهنمو

 ٠ ربجتو هللا ىلاعت : اهنمو

 : فيضملا لاذ
 . ملعأ هللاو ي زوجي ال ربجت نأ تفرع

٠ هللا نم اهب رجحت ةمرح ماكحألاب رتآ نمل نكلو : اهنمو



_ ١٩٣ 

 هريغ نمو :

 قفرلا بحي قيفر هللاو : دودوم ىبآو ةديبع ىبأ نعو ٠

 ةرغ لات :

 هيف رظنيب نأ بحي قيقر هلوق ٠

 { زواجتلا لهأ مه هيف ناوخالا فؤ هللا ف ءامحرلا ناخ : اهنمو
 نيحلاصلا قالخآ اوملعتف ڵ نسحآ ىه ىتلاب ةتسلا عفدو 2 ظعغلا مظكو

 ٠ نبحصانلا بدآ اولبتنا و

 َ ةلأسم 7

 هللاب تنعتسا : نسحلا ىبآ ىلا بجاح دودوم ىبأ نه لصف ةخسن

 _ كلوا ٠

 لز ;انم هللا دهشي نآو ك كظفحي نآو 6 كنع ديكي نآ هلأساو : : ةنمو ا 2

 ضرألا لهأ ١ نم هتعاط ءايلوأو 6 ءامسنلا لهآ ١ نم ١ دونج كدنجو 6 كفعض

 ىتحو تعمتجا ولو ع دونجلاب ولو ، لطابلا لهأ نم دحأ كعيطتسي ال ىتح
 هيف رهاتلا ڵ رمألل كلاملا لصف ، نلعم الو رسم غاب دئاك ديك كلاني ال

 ٠ ديري ام ىلع هيف رداقلا قلخلا

 لصف

 هركذ نم دمح امو س كلذ نم ةديبع ىبأ نمز ق نامع لهآ ىلا اذهو

 ء هسخن اهب ززعو “ اهب دمحيف ث هقلخ ىلا اهب بستنا ىتلا ةلزنملاب هكلم ىف

 ح لالجلاو ءايربكلاو ، ةمظعلاو ىلعلا نم ع هنش اهب مظعو ث اهب ىلاعتو

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٣ م)



_ ١٩٤ 

 هرمآ نم ءاش ام ىلع ةردتلاو ك هتزع ق هنم لدعلاو ك هناطلس ق ةزعلاو

 و ؤ هتلخ نم ء اش نمبف ١ مث ئ مهنم ءاش نمع مهيلع هتنردق ق وفعل

 دوؤي ال ٥ ٠

 قلاخلا روصملا ءىرابلا ، ءىش لك قلاخلا عدتبملا عيدبلا لوألا وهف

 ةزعلاب رهاظلا وهو ث ءىش لك كاله دعب ىقابلا رخآلا وهو ك لاثم ريغ ىلع
 ٠ رهاتنلا ةردقملا ناطلسب مئادلا ميظعلا كلملاو ث مارت ال ىتلا

 قحأف ث زربي ال ىذلا نيعملا ث ملعلا ىف ريبخلا فيطللا نطابلا وهو

 ريغ ث ةليلجلا ةميركلا ةيلاعلا ةبسانم نم رضحي ال املو ، كلذل مسقلا نم
 رومألا ق لان امناو 6 هنم ءىرب ام ءىرب هنأو 4 هاعدا ام هل نأ اهتلمج نأ

 ٠ لاق امك

 ٠ هنم ةوقلاو هللاب لوحلا : اهنم

 > ميركلا شرعلا بر وه الا .هلا ال س قحلا كلملا هللا لآسن : اهنمو

 ح تالالضذل ا ت اهيسث نم انمصعي نأو ئ موقأ ىه ىتلل مك اب ١ و انقفوي نأ

 ٠ لدعلا نع ةفئازلا رومألا بيرو ث نتفلا سبلو

 : رباج نب ىسوم ةريس نمو

 . اهيلع اهلهأ ىلوتو ث اهصتخاو ىوقتلا ىفطصا هللا نا

 ٠ ةيآلا ( احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش )

 ٠ هنع هل اسو ئ هيل ١ هعل اط هللا و: اهنمو

٠ اننيد لهآو انريغل رظنلاو ث نايبلا نم انيلا هللا بلط امو : اهنمو



 _ _ ١٩٥

 : هيلا هبلاط هللاو ڵ هسغفن هيف كلهأ بطخي اهماقم ماتو : اهنمو

 ٠ هنع هلئاسو

 : ةلأسم مج

 ؟ ال مأ اذكو اذك لصأب هللا بهذ : لاقي نأ زوجيو

 : باوجلا

 4 رابخالا هجو ىلع كلذ لاقف ث هللا هكلهأ دق ائيسث ناك نا كلذ ىف

 : لاقف ؤ هئادعا نم دحأ ىلع كلذب اعد نا كلذكو ث كلذب سأب الف

 ؟ هرصبب وأ ، هعمسب وأ ث هسفنب هللا بهذ

 ٠ قيفوتلا هللابو « كلذب سأب ال : لاق

 : ةلأسم ةب

 ؟ ال مأ همركأو هللا ملحأ ام لاقي نأ زوجي

 . ميرك ميلح هنأ هللا فصي نآ هيلعو كلذب مالكلا هركاف

 : هبلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 . عجر ٠ بجعتلا نم هنأل ، كلذ زوجي ال : ليق دق

 : ةلآنسم مج

 ؟ال مأ ىل هللا ىضر امب تيضر لاقي نأ زوجي

 اضر نألا ، هباوثو هتنج نم هللا ىنيطعي امب تيضر كلذب دارأ اذا
٠ كلذب سب ال ىنعملا اذه ىلعف ، كلذ وه هللا



١٩٦ 

 ةلأسم ة :
 مهيذؤبو سانلا ملظي نمم اذا نالف رثأب هللا حسمك لاقي نآ زوجي

 ؟ ال مآ

 هارآ الف هللا هكلهآ كلذي دارأ اذاو ى حلصي ظفللا رهالخ ىرآ ال

 ٠ امونأم

 : ةلأسم حت

 ؟ ال مآ انب فطل : لاقي نأ زوجي

 ةرؤنس ف ىلاعتو كرابت هللا لاق ڵ قيفوتلا هللابو ، كلذ زئاج لب
 ٠ ) ميكحلا ميلعلا وه هنا ءاشي اا فيطل ىبر نا ( : فسوي

 : ةلاسم 3

 ؟ ال مآ قحال هللاب لك : لاقي نأ زوجي

 نم هيلع وأ هل اميف هللا مكحب قحال هنآ ىنعم ىلع كلذ زئاج لب

 ٠ نسحم وآ ء ىسم

 : ةلأسم ح

 ؟ال مآ امثآ نوكي اذكو ذك لوتب هللا تبأر : لوقب نميفو

 سيلو ث اذكو اذك : لاتن هللا نأ تملع ىنا : هلوقب رمضأ اذا مئا ال
 كلذ نع هللا ىلاعت س هرصبب هنم اكاردا هللا تيآر : لوقي هنآ لوتعملا ىف

 ٠ ٠ اريبك ا لع

 ةيؤرو س رصبلا كارداب ةيؤر : نيبرض ىلع نوكن دق ةيؤرلا ن

كير لعف فدك رت ملآ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلا ىرت الآ ملعلاب



١٩٧ 

 باب

 هوحنو ديحوتلاو ريسنفتلا ىف

 : لاق ( ميلس بلقب هللا ىتأ نم الا ) : ىلاعت هللا لوق ف لاتقو
 ىنعم ىلع كالهلا الاو ، كلذ ريغ ال اصلاخ هرمأو هللا الا هبلقت ىف سيل
 ٠+ هلوق

 مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ اي ( : ىلاعت هللا لوق ق تركذو

 : افالتخا كلذ ق ليوأتلا ق اندجو دقف ) متيدتها ١ ذا لض نم مكرضي ال

 رضي ال مولااص نآ ةصاخ باتكلا لهآ ىق :

 ٠ مالسالا ىلا اودنها :نيذلا ، امآ نيذلا

 نع لض نم مهرضي ال نيملسمل ا نع هب ذوخأم ا كلذو : لانت نم لاتو

 ىهنلاو ٥ فورعملاب رمألل مه اودتها اذا 6 ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا

 ٠ هللا همحر رثؤملا ىبأ نع دجو كلذو ٥ 6 ركذم ١ نع

 لهآ ىلا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع دجويو

 اهيآ اي : لاقف سانلا بطخ هللا همحر قيدصلا ركب ابأ نا : لاق تومرضح
 اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : اهليوأت ريغ ىلع ةيآلا هذه اولوآتت ال سانلا

 هللا لوسر تعمس دقل ( منيدتها اذا لض نم مكرضي ال مكسخنأ مكيلع

 ركنملا إ نع نوهنتلو فورعملاب نورمآتل » : لوقي ملو هيلع هللا ىلص

 ،: باوص هلكو ى ريسغفتلا نم زئاج اذه لكو « باذعب هللا مكنمعيل وآ

 .هباتك ليؤأتب ملعأ هللاو

 ليرت ام : تلق ) فارعألا باحصآ ىدانو (: هللا لوق ف تركذو

؟ فا رعلا باحصأ ربخ



١٩٨ 

 : سابع نبا نع كلذكو ث ليوأتلا لهآ رابخآ لمج ىف اندجو ىذلاف
 5 فارعألا ىمسيو “ رانلاو ةنجلا نيب ىذلا روسلا ره فارعألا نأ

 ٠ مهب ملعأ هللاف فارعألا لهأ امأو

 توتسا موق منأ : هريغو سابع نبا نع ثيدحلا ق ء اج دتو

 ، ةنجلا ةنجلا لهآ لوخد دعب فارعألا ىلع اوبسحف مهتائيسو مهتانسح

 رانلا ل_هآ نوفرعي 6 مهاميسب الك نوفرعي 6 رانلا رانلا لهآ لوخدو

 .٠ مههوجو ضايبب ةنجلا لهآ نوفرعيو مههوجو داوسب

 انلعجت ال انبر ) : اولاق رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرص اذاو
 : اولاق ةنجلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرم اذاو ( نيملاظلا موتلا عم
 اوعمطي مل ىآ ( نوعمطي مهو اهولخدي مل ) : ىلاعت هللا لاقت ع مكيلع مالس
 ٠ نيبرقملا لوخد دنع ةنجلا لوخد نع مهسابتحال ةنجلا لوخدب

 مهنا : ليق ) مهاميسب مهنوفرعي الاجر فارعألا باحصأ ىدانو (

 : اولاتت ( هوجولا دادوسا 6 مهاميسب مهنوفرعيب رانلا باحصأ اودان

 لهأ نع ىنغي ال كلذك وهو ( نوربكتست متنك امو مكعمج مكنع ىنغأ ام
 ) ةمحرب هللا مهلاتي ال متمستأ نيذلا ءالؤهآ ( عمج الو 6 لام رانلا

 ٠ ةنجلا لهآ كلذب نونعي

 مهلاني ال نوفلحيو ث نيملسملاب نوئزهتسي ايندلا ىف رانلا باحصآ ناك
 : ىلاعت هللا لات مهلاعفو مهنيد ف لالضلا مهنولحنيو ث ةمحرب هللا
 مكيلع فوخ ال ةنجلا اولخدا ٠ نولاضل ءالؤه نا اولاق مه وأر اذاو )

 ةنجلا كلذ دعب نولخدي مث ؤ ةنجلا لهآ كلذب ىنعي ) نونزحت متنأ الو

 ٠ هباتك ليوأتب ملعأ هللاو ى مهسابتحا دعب

 : ةئالث ةمايقلا موي ساانلا نآ ءايهتفلا ضعب لوق نم انفرع دتو

 % ءاشي ام لعفي هللاو لامشلا باحصأو ء نيميلا باحصأو 4% نوبرقملا

 ىف تاجرد هدادع عفريو ءاشي ام لعفي هنآ هللا ماكحأ نم كلذ ودعب الو

.ةرخآلاو ايندلا



_ ١٩٩ 

 اشيج ثعب هنأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو

 ، هريغو بلطملا دبع نب ةزمح مهنم ، نيملسملا سيئر هيغ ڵ هباحصأ نم

 لجر ةيارلا ذخآ املك ناكو ، مهنيب برحلا تعقو ىتح ضرألا هل تعفرغ
 ةيارلا ذخأ نآ ىلا هللا همحر نالف لتق : لاق لتقو هباحصأ نم

 ، لاتقلا نع نبجلا هبسث هلخد رمألا هيلا لصح املف ، ةحاور نب هللا دبع

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ؤ لتق ىتح كلذ دعب لتاق مث

 ٠ « هللا همحر : لاق مث ةعاس فقو مث ، ةحاور نب هللا دبع لتق

 & لاتقلا نع نبج » : هال لاقف ، راصنلا نم ضعب كلذ ف هبتاعف

 لخدأ مث ع لاتقلا نع نبجلا نم هسفن ف لخد ام رادقمب ةنجلا نع سبحف

 . « ءاسثي ام لعفي هللاو ى ةنجلا

 دحأ هيف كشي ثيدحلا اذه نآ ملعن الو س كلذ ىلع ليلد اذهو

 .٠ هدرب ال

 باحصأب ملعأ هللا : لاتف هللا همحر رثؤملا ىبأ نع دجوي ام امآو
 4 ةنجلا لخد ايئات تام نمو { رانلا لخد ارصم تام نم 0 فارعألا

 وهو س ءاشي ام لعفي هللاو ، حيحص لوق وهو ث رثؤملا ىبأ لوت اذه
 ٠ هباتك ليوأتب ملعآو % هدابعب ملعأ

 & ناهرب اي وآ ، نانح اي ىعدي وأ ، هلل : لاقي نأ زوجي له : تلتقو
 ؟ لئاع اب وآ \ ناطلس اي وآ

 : افالتخا كلذ ىف انفرع دقف نانح اي امأف

 جرخي كلذ نأل ، كلذب سأب ال : لاق نم لاقو “ هرك نم كلذ هركف

 ةمحر ىآ ) ةاكزو اندل نم انانحو ( : ىلاعت هللا لوقي ةمحرلا هجو ىلع

٠ اذه ىلع نمحرلا وه نانحلا كلذك ء اندل نم



_ ٢٠٠ 

 ء ةجحلا لاقي ال ع ةجحلا وذ هللاو ، ةجحلا وه ناهربلاف : ناهرب امأو
 ٠ ناهربلا الو 6 ةجحلا وه : لاقي الو هللا ناهربو

 نآ بحأ الو ص رداقلا وهو ةردقلا وذ هللاو ث ةردتلا وهف : ناطلسلا امأو

 & ناهربلا .ذايو ڵ ناطلسلا اذاي لاقيو ، ناهرب الو س ناطلس هللا : لاقب
 نيذلا اورذو اهيب هوعداف ىنسحلا ءامسلا هللو ( : ىلاعتو كرابت لاتو.

 ٠ ) هئامسأ ف نودحلب

 نم اذه نأل ، اذهب هللا ىمسي نآ انعم نسحي الف : لقاع اي امأو
 ٠ نيتولخملا ءامسأ

 ( ةبنابزلا اوعدنس ٠ هيدان عديلف ) : ىلاعت هللا لونت ف : تلتو
 ران ةينابز انهاه ةينابزلاو ماسثه نب لهج وبآ هنآ : ليوأتلا ف اندجو دتف
 ٠ ملعأ هللاو ء انعمس اميق منهج

 نينمؤم ها ودأ ناكف مالغلا امآو ( : ىلاعت هللا لوق ف تركذو

 ٠ ) ارفكو انابغط امهنته رب نأ انيسثحف

 ؟ هنم آربي نأ هتصق ءارنت نم مزليآ : تلت

 اندجو انأ ملعن ملف ةءارقلا ف ةيآلا رهاظ ىلعف ، تفصو ام ىلعف
 ةءاربلا مزلي هنأ ادحأ نع هانظفح الو ص نيملسملا نم دحأ نع كلذ

 ٠ ةيآلا رهاظب هنم .

 ةنجلا باحصآ فق هللا , نسحلا ىبأ خيسلا لوق نم انفرع دتو
 مهنأ مهيف هبهذم نم ناكف ث (.ملقلاو ن ) ةروس ف مهتصق ىذلا
 ةصتلا رخآ ق مهربخ رخآ ىق ةيالولا ث ةنجلا لهآ نم مهنأو ؤ اوبات

 مهالوتي نآ مهتبوت ربخ فرعي مل نه عسي هنا : لاتقو % هللا باتك ق

 تغلب دت امم همزلي امب مهيف ناد اذا كلذ - هعسدو 0 ةطيرشلا ىلع الا

٠ مهنصق نم هتفرعم هلا



_ ٠١ ٢ 

 ء اعطق مهتيالو مهيلع ابجوم مهرمآ نم هعم حص دق ىذلا ناك ناف

 غلب ةصتلا لوآ ق مهتصق نم هغلب ىذلا ناك ناو % كلذ ىلع مهال وت

 ٠ كلذ ىلع مهاداع اعطق ةوادعلا ىلا مهب

 ىلع امهلهج هعسي هنآ تورامو توراه ةصت ق هنع انقرع كلذكو

 حرصمب سيل هللا رمأ هللا باتك ى هيف ءاج نم : لاقت بسحأ كلذكو

 & ليوأتلا هعم حصي مل امف ليوأتلا ف هرمأ حصي امناف ث ليزنتلا رهاظ ف

 ليبس ىلع ةطيرشلاب كلذ ىف ةنونيدلا هل عساوف ڵ كلذ ىف كشي الو
 ٠ كل تفصو ام

 ىف ث هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع ىبآ لوتت نم انفرع كلذكو .

 ٠ موقزل ا ة رجش ن ١ ( : ةيال إ هذه هيف تل زخ هنآ ك م اشثه ني لهج ىبأ

 : لانت مث ؤ ماسثه نب لهج وبآ هنا هلوق ىنعم ىلع لاتف ) ميئأل ١ ماعط

 ء اعطق هنم آربي نأ هيلعف ث ةيآلا هذه هيف تلزنآ هنآ هعم حص .نم ىلع

 ٠ رانلا لهآ نم هنأ دهشيو

 حصي مل نمو ص هرمآ رهاظب هنم آربي نآ هيلعف كلذ فرعي مل نمو
 همساب هنم آربي نأ هيلع الو هل سيلف ى هيف لزن ام الو ، هرمأ رهاظ هعم

 نم مزالب سيلو 6 هليوأت ق انفرع امم هللا ئاتك ق اذه هابشأو  هنيعو

 ٠ كلذ ليوآت فرعي مل

 اهيلع نينمؤملا مأ ةنئاع ىف تلزن ةيآلا هذه نا : ليق دق هنأ امك
 كئلوأ ( : ىلاعت هلوق ىلا ةيآلا رخآ نلا ) نيبيطلل تابيطلا ) : مالسلا

. + ( ميرك قزرو ةرغغعم مهل



. ٢٠٧٢٣ 

 ٥ لوقي نم انآو : لاق هنأ هللا همحر هللا دبع ىبأ نع اندجوو

 كلذ ملعي مل نم ىلع سيلو ث ةشئاع ىف تلزن ةيآلا هذه نأ دهشي نمم وأ

 ىق اذهف ة كلذ هعم حصي مل ام كلذ لهج هعسيو ص ىملعك هيف ملعي نأ

 ٠ رهاظلا مكحل اب موزلل

 كش ااي كلذ حيحصف 6 قحلاب الا مالغلل هلنت نوكي ال هنا كلوذت امآ

 نكلو 6 قحلا ىلعو 6 قحلاب الا هئايينآو هللا ءايلوأ نم لتقلا نوكب ال هنأ

 ق كلذ نوكي دقفو ،ڵ انحم لناتلا و .4 انتحم لونقمل ا نوكي نأ لمتحي دق

 ٠ نيملسم ١ ماكحأ نم رهاظلا ماكحأ ف

 ماكحأ نأل ى نيملسملا ماكحأ ىف نوكي دق كلذ ناف : لئاق لاق ناف

 "ىلو هلعفو س نآرقلا هب لزن دق اذهو ث مهيلا رهظ امب ىه امنا نيملسملا

 د:عسلا لعفي الف ث هللا باتك ىف هتداعس تحص دق نمم س هللا ءايلوأ نم
 ٠ قمحلا الا

 قحلا الإ هللا رمأب ءايبنألاو ءادعسلا نم نوكي ال هنآ تقدص املف

 لوقن الو س قحلا هنأ هسفن لتقملا ىف كشن انسلو \ قحلاب _ ةخسن

 ٠ كلذ مزلي ال هنا

 دق نأ ليوأتلاب الا هتفرعم ىلا لوصولا نكي مل ام ملعن مل انكلو
 عسي ال امم ليوأتلا نوكي نأ الا ، ليوآتلا ةفرعم هيلع بجو س ليزنتلا أرق
 اذا ى هلهج عسي ال امم ناك امم ص ديعولاو دعولاو ث ديحوتلا نم هلهج
 وه امم ص ءايبنألاو ءادعسلا نم نوكي دتو ع هركذ عمس وأ س لادلاي رطخ

 ٠ كلذ اولعف نم قحمو ي مهلعف نم قح

 ةل_بقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن ال ىذلا رثألا هب ءاج ام كلذ نمو
٠ هئنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتق ىف هدري



 ۔. ٢٠٣ ب

 : هربخ لات

 هللا ىلص هللا لوسر رمأف ص ىنزلا ىلع اهمجرو ةآرما هتتأ دارآ هلعل

 { ةنجلاب اهل ديشو اهمجر وآ ، ةنجلاب اهل دهسث نآ دعب اهمجرب ملسو هيلع
 لعف نم قحمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف نم كلذ ناك دقف

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ هب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل دهش امنا هذه ناف : لئاق لاق ناف
 هعسي ملو هتفحتس ١ ام هلل ١ مكح اهيلع م انتآو تي انن د ١ 6 هنجل اي ملسو

 ؟ كلذ ريغ
.٠ 

 كراتب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نكي مل هب امب تقدص : هل انلق
 دحأل دهاسثب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك ام ص هتماقا همزل دق ادح

 هرمأب الو ص هناسلب ناميالاب هرارتاب الو ص هناسلب هرافغتسال ةنجلاب

 : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو ث هناكمو هعضومب الو ى هنآسن نم حلاصلا
 رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نا مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا )
 ٠ ) مهل هللا

 هللا رفغي نل مهل رفغتست مل مآ ترفغتسا مهيلع ء اوس ) : هلوقو

 نآ ملع نأ دعب مهل رفغتسيل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك امو ( مهل
 . مهل رفغي ال هللا

 سيل ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نم هللا ليتق ناف : لئان لانق ناف

 هللا ءايبنأ نم هلتق نم لبق نم باتكلا هب قطن امم جورخلا ىلع لادي
 اذهو ص كلذ نم تبات دقو ، دح ىلع تلتق امنا هذه نأل ، هللا ءايلوآو

 ؟ قحلاب الا نكي مل لتقلا نم هباتك ىف هللا هركذ دت ىذلا

 قحلاب الا مهنم نوكي ال هللا ءايبنأ نا انلق دق معن : هل انلق
مهتنآ حيحصل ١ و ؤ مالسل ا مهيلع ء انيثأ ا تال ز نم نوكي ام الا



. ٢٠٤ 

 لونم أ و ؤ اشقحم لتاتلا نوكب نأ نكمب دق هنأ ال ا 6 كلذ نه نوبئات

 ىف كلذ حص دتو ع ااطبم لتاقلاو ، الطبم لوتقملا نوكي نأ نكميو غ انحم
 ٠ مالسلا مهيلع ءايبنألا ق هللا باتك

 ميهاربا نع هللا ربخأ امم لوتقملاو لتاقلا قح نم كلذ ىف ءاج ام امأف

 ابرقت هحبذ نم دارأ امو س هيف هب هللا هالتبا امو 5 هنبا ىف مالسلا هيلع

 نم دح هيلع بجي نأ ريغ نم هيلع بنذ ال لفط وهو ؤ كلذب هللا ىلا

 لوق كلذو ث ميهاربا هب ىلتبا ام الا هللا قوقح نم قح الو ك هللاا دودح

 ٠ ( نيبملا ءالبلا وهل اذه نا ) : لجو زع هللا

 اعيمج املسأ نأ دعب نم هيلع ةرفشلا ءارجاب ميهاربا دارأ امل

 ناكا ملسو هيلع هللا ىلص هحبذ ولو ى هحبذل الا نيبجلل هلتو هللا رمأل

 امك هنبا حبذيو ى هللا رمأل ميهاربا مستسي مل ولو كلذ ىف اقحم ميهاربا

 اميقدص هللا ملنع دتو كلذ نمامهاسثاح نكلو ى الطبم ناكل هللا هرمأ

 ٠ امهتتباس نم هيلا ناغليب امو ث امهتداراو

 ءالتبا هنبا حبذو ع مالسلاا هيلع ميهاربال ةمزال هللا ةعاط تناكو
 نمز ف ليئارسا ىنب نم ألملا ىلع هتعاط هللا لعج امك ، كلذب هل هنم
 مهذاختاب مهسفنأ اوملظ اذا ى مهسفنأ اولتقي نأ مالسلا هيلع ىسوم

 دنع مكل ريخ مكلذ مكسفنأ اولنقاف مكئراب ىلا اوبونف ) : لاقف لجعلا
 ةعاط كلت تناكو ث مهيلع هللا هتوبوت كلذ ناك مهسفنأ اولتق املف ( مكئراب
 . ءاشي امب هقلخ هللا ىلتبي مهيلع

 وهو ث هسفن لتقي نيملسملا نم ادحأ ىآر نيملسملا نم الاجر نآ ولو

اندنع .اا هنحم كلذ :نكم ملو نيرفاكلا نم هدنع كلذب ناك لتعلا حيحص
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 باتك ىف خوسنم كاذو ث اننيد نم سيل كلذ نأل ، هل ةبوت كلذ نوكي نأ
 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نيد ةعيرشو هللا

 ح هلتقي ام ىلع د فرعي ال املسم )اجر لتقب املسم الجر ى آر هنآ ولو :

 انييت نيد ةعيرش ق لمتحم كلذ نأل 6 ةيالولا ق هعم لونتملا و لتاتلا ناك

 نم مهريغلو مهسقنأل لتتلا ق ٥ دابع ىلتبي ملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم

 لتاقلا ةمحر هللا نم ءالتبالا كلذ نوكيف ء ءاشي امب ريبك وآ ريغص

 ٠ هدابع ىف ءاشي ام لعفي هللاو ث لوتتلل ةبوقعو لتافلل ةمحر وأ ج لوتقملاو

 نم ةمالس ىلع باوصلا ىلع لاد هللا باتك نم اذه ىف جاجتحالاو ..
 عيمجب ملعأ هللاو % هللا باتك نم ريخك اذ_ه ٠ كلذ ليوآت هعم حصي مل

 ٠ هيانك ليوأت

 بوقعي ونب لعف امك س لوعفملل ةمحرو لعافلا نم ةئيطخ وه ام امآو
 5 هنريخو هلللا ءايبنأ مهو 2 .مالسلا هبلع فسوي مهيخآب م السلا مهيلع

 ءالؤهف 0 اباوص مهنم كلذ ناك الو س بوتعي ىنب نم ةودتب اذه سيلو

 ٠ ىبص هنباو ؤ:ىنب ميهارباو « ىبص فسويو ءايبنأ

  هنبا ف ىف ميهاربا لعف امي هيسثي هلعل مهيخأ ىق ءالؤه لعف ناكو

 ، بوتعبيا ىنب لعف لثم الطاب ناك ول نآ سنحوآ ميهاربا لعف ناك ناو
 ءارجا دعب سيلؤ ء هحبذ الا هقلح ىف ةرفشلا ءارجاب دارأ ام هنل
 : ٠ حبذلا الا ةرفسلا

 ىف رمثلا نم اميظع اولعف دق اوناك ناو ع مالسلا مهيلع ءالؤهو

 لوق نم ناك دق لب ، هحبذ ىلا اودصقي مل مهناف ع بجلا ىف هايا مهئاقلا
 مهيلع ءاقبا ةرايسلا طاقتلا نأ اوأرف ، ةرايسلا ضعب هطقتليل مهضعب.

 ءايبنألا لعف نم اذه ناكف ث هلتق ىلا دمعلاب مهنم اودصقي ملو ث هيلعو
٠ ةلزو اطخ
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 مكح ١ ذكهو ك هيلا ايرتتتو 4 هلل ةعاط ميهاربا لعف نم حبذلا ناكو

 مهيلع ىرجأو ئ لاوزااب مهيلع مكح دخف هدابع عيمج نأل ‘ هدابع ىق هللا

 4 لوتقملاو مهنم لتاتلا ٠ هديبعو هل مهنأل ئ لاح ىلا لاح نم لاقتنالا

 لاوحألا ىديآ فو ك مهتاهمأ نوطب ىف مهافوتي ث لطبملاو مهنم قحملاو

 ٠ باوصلل قفوملا هللاو لوطيو عستي اذه ق فصولاو ئ مهتالاح نم ءاش

 ء لوتتملاو لتاتلا اطخ نم هللا باتك ىف كلذ نم حصي ام امأو
 ع هب هرمأيو ث كلذب هل هللا نذأي نأ ريغ نم هودع لتق نم ىسوم هلعف امف

 كلذب هل هللا نذآيب نآ ريغ نم هل هلتق ناك ىسومو هلل اودع لوتتملا ناك ناو
 ابرقت مكاحلا همجرف ث هدي عطق قراسلا ىلع بجو اذا مكاحلا ةلزنمب
 هبنذ امنا ىنازلا اذه نأل ث ىنزلا نم د شآ ىعم اذه : لاقو ث هللا ىلا

 ٠ هل ةينازلا نم ةعواطم ىلع هللا نيبو هنيب اميف

 مجرلاب ىلوأ اذهف ، نيملسملا نوصح نم انصح كهتنا دق اذهو

 ٠ هللا دودح نم دح اذه : لاقو ، كلذ ىلع همجرف

 هناف . هودع ى داعيو 6 هلل طخسي نأ ىسوم ىلع ناك نا كلذكو

 ٠ هلو هلل ودع وه ذا ء هلتق ق هل نوذآم ريغ

 هبهنو هرمآ عيمج ىو هقلخ ىق مهدبعت اميف هللا قلخ عيمج عسي الو

 هب هللا هدبعت اميف هللا قلخ نم دحأ ىلع قيضي الو ، قحلاب الا
 ث ةيآلا فرعي مل نميف باوج هلك اذه امناو ، قحلا نم جورخلاب الا

 ٠ هباتك ليوأتب ملعآ هللا و % اهرمأ هعم حصيالو

 اذه ىف ليوأتلا ىف اندجو امم كلذ ىف انفرع دقف ةبآلا ليوأت امأو

 همحر بعك نب ىبأ ةءارق ق هنآ ليوأتلا ىفو ، ارفاك ناك لوتقملا نأ

 هنأ ىوري ث ليوأتلا ى هاندجو اذكه ، ارجاف ناكف مالغلا امأو : هللا

٠ بعك نب ىبأ ةءارق نم
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 ء نينمؤم هاويآ ناكو ث قيرطلا عطقي ث ارجاف ناكف مالغلا امآو

 دسفي كلذ امهدلو ناكو ، فرشو ةلزنم ىوذ ليوأتلا ف هاوبأ ناكو ىأ

 ء امهفرش عضومل امييلا أجلي مث ع مراحملا كهتني هلعلو ص قيرطلا
 انيشخف ) : ىلاعت هللا لات كلذ هنم ناك ام هنا هللاب نافلحيو س هناعنميف

 انايغط فلحلا كلذ امهتهري نأ انملعي ىأ ( ارفكو انايغط امهقهري نأ
 ٠ كلذ ملعف ىأ ، ارفكو

 فلحلا كلذ امهقهري نأ كبر ملعف : ىبأ ةءارق ىف نأ اندجو اميفو
 ٠ امحر برقأو ث ةاكز هنم اريخ امهبر امهلديي نأ اندرآف س ارفكو انايغط

 تناك ملعأ هللاو ، ةيراج هلتق دعب نم هللا امهقزر هنآ ليوأتلا ىفف
 تجوزتف ، ةحلاص تناك اهنآ بسحأ هنأ الا ،\ تناك دق ام وآ ةقيدص

 انفرع ام بسح ىلع سانلا نم ةمأ هيدي ىلع باتف ءايبنألا نم ايبن تدلوف
 . باوصلاو قحلا عيمجو كلذ ليوأتب ملعأ هللاو ث ةيآلا هذه ليوأت ف

 ىلعو وه نبأ ىلاعتو كرابت هللا نع لئاس لأس نا : تلتو

 نيآ : كل لاق نا نيملسملا لوق نم نيتلآسملا نيتاه ق اندجو ىذلاف

 ج نيألا قلخ ىتح نيألا نكي ملو ث هللا ناك نيآلل قلاخ وه : لقف كيلا

 ٠ انبأ راص نيألا هتينيآبف نيلا ناكو ى ناكملا ناك مث

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 ٠ عجر ٠ نيالل هتينيآبف انفرع ىذلا

 زوجي الو ك اننيدو انلوق وهو { ةلاسملا هذه ق اندجو ام اذهف

ىلع زوجي الو ، دودحم ىلع عقي امنا نيألا نأل ث ةينيكلا هللا ىلع
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 نود ناكم ى هللا ديدنحت ىئلا راسثآ دقف نيأ : لاق نم هنأل ے ديدحتلا هللا
 فصوي الو ، نكامألا هنم اولخت الو ، نكامألا هيوحتال هللاو ث ناكم
 هللا ىلاعتف ڵ نايع هكردي الو ةراشا هيلع عقي الو س ناكم نود ناكمم

 ٠ نابو هنتلخ ةفص نع

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا يغ لاق

 رواجم الو % لصفنم الو %ڵ لصتم الو ئ نئابب سيل ىلاعت ىرابلا

 ٠ عجر ٠ جزامم الو

 نا هنأ كلذ ف اندجو دقف ى ىلاعتو كرابت وه ام ىلع هلوت امأو
 ناكل ءىشلا ىلع ناك ول : لتف هيلع ءىشلا وآ ، ءىشلا ىلع وه : كل لانت
 لومحلا نم ىوتآ لماحلاو .. هلمحب ءىشلا نأل ٧ هنم ىوقأ ءىشلا

 . ٠ هلع

 نأ زاجل هيلع ءىنلا ناك ول لتف ث هيلع ءىشلاف : كل لاق ناف

 لفسأ لماحلاو ، لماحلا قوف نوكي لومحملا نأل ، لفسأ هنا : لاقي

 اذه زوجي الو ، انباوجو انلوق وهو ى هاندجو ىذلا اذهف ، لومحملا نم
 اهيلع ىلعتساو ، هتردتنب ءايسنألا عيمج ىلع هللا داع امناو ث هللا ىلع

 هبشب ال س هملع ةطاحاب اهتلمج ىلع نكب « هتربخب اهنطيو ؤ هتمظعم

 عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل ) هتفص عيمج ق ءايشألا نم ءىشب هللا

 ٠ ( ريصبلا

 ( راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ), : ىلاعتو كرابت هللا لوتو
 هكردت ال ) هنآ ىلاعتو كرابت هتفص نع كلذب هب ربخأ ربخ وه امنإ

 ةفص ف الو ث هللا ربخ ق خسنلا زوجي الف ( راصبألا كردي وهو راصبألا

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هللا

 خسنلا زاج هتفص نم ( راصبألا هكردت ال ) ةيآ ف خسنلا زاج اذاف

. ( ميحر روفغ ) ةيآو( ميكح زيزع ) ةيآ ى
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 ملو دلوي ملو دلي مل دحأ ) هنا : هلوت ف زاج اذه ق زاج اذاو
 ٠ اريبك اولع هللا ىلاعت ( دحأ اوفك هل نكي

 ٠ ةنيه هنؤملاو 6 ةقيقح هيهذم فقو اذه ق هفلكلاو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاتو

 ايندلا ىف راصبألا هكردت ال امنا هنا : مهنم لاق نم ىلع ةجحلا تدجو

 هلوقب ىنع ىرابلا ناك نا ث مهيلع ةجحلا ذئنيح كلذ هلوقب ىنع ىرابلا نأو
 هنأو ث ايندلا ىف وه امنا 7 معطي ال وهف س ةرخآلا ىق الو ص ايندلا ىف كلذ

 لاثمآو ث ايندلا ىف دحأ اوفك هل نكي ملو ع ايندلا ىف ريدت ءىش لك ىلع
 ٠ هسفن نع اهب ربخآ ىتلا ىرابلا رابخآ نم اذه

 لد \ ةرخآلاو ايندلا ىق اماع هلوق ناكو س كلذ نكب مل ناك نآ املف

 ايندلا ق لوزن ال هللا حئادم ذا ةرخآلاو ايثدلا ق ىرب ال هنآ كلذ

 ٠ عجر ٠ مهيلع هب حجنحب امم هلاثمأو اذه وحنو ؤ ةرخآلا ق الو

 هنأ انعم ىذلاف ( افص افص كلملاو كبر ءاجو ) : هلوتت ىنعم امأو
 نأ ةمايقلا موي نع هللا ربخ اذكهو ٠ افص افص كلملاو كبر رمآ ءاجو

 ىضقو مكح دق امم هللا رمأ ىتأيو ح افوفص ضرعلا موي نوكت ةكئالم ا

 ذئموي مهقوف كير شرع لمحيو ( : لاتف ةمايقلا موب لاوهآ نم مسقو

 ٠ فوفص ةينامث ىأ ) نوضرعي ذئموب ٠ ةرنامثت

 ليوأتلا فو ( شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتو ) : ىلاعت لاقو
 . باتكلا هب لوطي اهرابخأو ةمايقلا موي ةفص ف

 س كبر رمأ ءاجو : وه امنا ( كبر ءاجو ) : ىلاعت هلوق ف ىنعملاو
 مامغلا نم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الا نورظني له ) : ىلاعت لاقت امك
 ٠ ( رومألا عجرت هللا ىلا و رمألا ىضقو ةكئالملاو

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٤ م )
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 نم للظ ىف هللا رمأ مهيتأي نأ الا نورظني له : كلذ ف ىنعملا
 ايك ص ةرخآلا فو ايندلا ىف ةكئالملا هب لزنت امنا هللا رمأ نأل ، مامغلا
 هريدقت نكلو س كلذ نع هللا نم زجع ريغ نم هدارأو هللا هردق دق

 ٠ ىلاعتو كرابت هريبدتو

 نأ الا نورظني له ) : لاق وه امنا ةيآلا رهاظ امناف : لئان لاق ناف
 ٠ ) مامغل ا نم للظ فق هللا مهيتأي

 © هللا رمأ انهاه لقي ملو ( افص افص كلملاو كبر ءاجو ) : لاقو

 لاقف ث ايندلا ىف باقعلاو باذعلا هب لزنأ نميف هللا لوق كلذك : انلق
 ثيح نم هللا مهاتأف ) : لاقو ( دعاوقلا نم مهناينب هللا ىنآف ) : ىلاعت
 زوجي امك ء ايندلا ف ىتآلا وه نوكي نآ هللا ىلع زوجيف ( اوبستحي مل
 ىف زوجيو ء ايندلا ىف كلذ زوجي ال وأ س ةرخآلا ىف ىتآلا وه نوكي نأ

 اذه ىف ةجحلاو ے ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف كلذ هيلع زوجي ال لب ، ةرخآلا
 ع هباتك ليوأتب ملعأ هللاو ، باتكلا هب لوطي امب هللا بانك نم ةحضاو
 ٠ باوصلاب ملعأ وهو

 ؟ رب ذنملا ام تلتق ) رب ذنلا مكء اجو ( : لجو زع هللا لوق ف تركذو

 ق ليذ دقو 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنآ كلذ ق انفرع دقف

 ٠ انعم حصأ لوألا لوقلاو ، بيشلا هنا : ليوأتلا ضعب

 نآ املف ى توملا ريذن ىآ ص ريذنلا ىمسي بيسثلا نأ دجوي دقو

 ىلع هلل ةجحلا مدقت دقف : انلق 4 توملا ريذن وه امنا بيشلا ناك

 نوكي نآ نكمي دتو س بيسلا هيتأي نآ لبق نم ملحلا غلب اذا هدابع
 ق ليوآتلا ىف اندجو دق هنأل ڵ كلذ ىف هنم صوصخم وه اميف بيشلا

: ( ركذت نم هيف ركذتي ام مكرمعن مل وآ ) : ةيآلا هذه
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 ٠ نيبنس رتنع : لات نم لاتف

 ٠ ةنس ةرشع اتنثا : لانت نم لانتو

 ٠ ةنس نورتع : لات نم لاتو

 ، هنس غولبو ص هلتع مايقب ءرملا ىلع ةجحلا مايق انهاه ىنعملاو

 5 ةجحلا هيف هيلع هلل موقت ىذلا رمعلا كلذف ؤ التتع لمكو ؤ انس غلب اذاف

 كلذ ىلع تام مث ؤ اهريغ رمعي ملو س نبع ةفرط كلذ دعب هللا ىصع ولو

 باش ء هلع لامكو ، هنس غولب دعب هتيصعمب اكلاه رذعلا عوطقم ناك

 . بشي مل وآ

 ناك ناو ؤ ليوآتلا نم نيلوقلا حصأ وه لوتلا اذه نآ انعم حصخف

 ىفو ث هانعم ىلع كلذ لوآت نمل قحلا ليوأت ىلع جرخي رخآلا لوقلا كلذ
 ٠ باوصلا عبمجبو 6 هبانك ليوآتي ملعأ هللاو % هانعم

 ةلامح هتآرماو ) ( تبت ) ةروس أرق نم بهل ىبآ ةأرما ىف تركذو

 ؟ ) دسم نم لبح اه ديج ق ٠ بطحل

 امناو ث ةءاربلا اهيلع بجوي امم ليزنتلا ف ةيآلا رهاظ نأ انعم سيلف
 ٠ ليوأتلا ىف كلذ

 قيرط نم سيل ع ليوأتلا قيرط نم همكح حصي امنا ناك ام لكف
 » ليوآتلا ملع موزل كلذ ىف ليوأتلا ملعي مل نم ىلع سيلف ع ليزنتلا
 نم همزلي ام عيمجب ليوأتلا ىق ةطيرشلاب ناد اذا هملع هيلا غلبي نآ الا

 ٠ ليزنتلا ليوأت

ىأ ( بطحلا ةلامح ) : هلوق ليوأتلا ىنعم ف كلذ ف ليق امناو
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 رهاظ ى امأو ى ليوأتلا ةحص ىف ةرفاك اهنأ ليوأتلا ىفف ث ةميمنلا ةلامح
 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو ، هنع باغ نم ىلع كلذ سيلف ليزنتلا

 رهاظ ق انعم وه ىرماسلا ىف اضيآ كلذكو ، ىرماسلا ىف تلق كلذكو

 ىف سيل ذا لجآ نم كلذ هيلع ىمع نمف ث ليوأتلا ىف سيل رفاك ةيآلا

 ء ةرخآلا ٦ ديعولاو ط ايندلا ىف ةبوقعلا موزلب ديعولا موزل ةيآلا رهاظ
 ء هل كلذ زاج ةطيرشلا ىف هنم ءىربو ص كلذ ف همزلي امب كلذ ىف نادف

 .هيلع قضي ملو

 ليزنتلا ريسفت ىلع فقو نم مزال كلذف ث هنم ةءاربلاب عطقلا امأو

 ه ةءاربلا موزل

 ح كلت هتفص نم هيف هللا هدارأ ام ىلع هنم ءىربتملا ةءارب نوكت امناو
 ؟ كلذ نم رثكأ هيف هعم حصي مل اذا

 حضوأ و « ةءاربلا ىف ارمآ مزلأ انعم كئلوأف ڵ طهرلا ةعستلا امأو

 ء مهل ةبوقعلا موزل ةيآلا رهاظ ف نأل ، انعم مهلهج عسي الو ص ارفك

 ةءاربلاو ء مه رمآ ريبعت ىلع فقو نم مهلهج عسي الو { مزال رفكلا و

 ملعآ هللاو ، مهيف هللا باتك ىف حص ام ىلع ةداهشلاب ةقيقح ةءارب مهنم

 ١ . باوصلاب

 ؟ ( مكؤاعد الول ىبر مكب آبعي ام لق ) : لجو زع هللا لون ىف تركذو

 وه ىبر مكب لعفي ام هنآ كلذ ريسفت ق ليوآتلا ق اندجو ىذلاف

 أ اندجو اذكهف مكتدابع الول ىآ { مكؤاعد الول مكب آابعي ام : اهانعم

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللا و

 ( راصبألا هكردت ال ) ةيآلا هذه نآ معزو ةيؤرلاب لوقي نميف : تلقو
؟ ( افص افص كلملاو كبر ءاجو ) : اهتخسن س ةخوسنم



_ ٢١٣ 

 ام : تلقو ١ ؟ كل ذ ق هيلع ةجحل

 ء لوتلا ف شحفم ليوأتلا اذهل لوأتملا اذه نأ هللا كمحر ملعاف

 ملعلا لهآ نأل ع هئطخ ىلع ليوأتلا لهأ نم عامجاب ليبسلا ءاوس نع رئاح

 خسنلا زوجي الو ء ىهنلاو رمألا ىف كلذ ريغ ال نيفرح ىلع الا نآرقلا
 ٠ لاثمألا ىلع الو رابخألا الو 6 ديعولاو دعولا ىلع

 فرحأ ةنس ىلع لزن نآرقلا نا : لوقلا نم حيحصلا ءاج اذه ىلعو

 ىهنلاو ك رمألاو & لاثمألاو 6 رايخألاو 6 ديعولاو دعولا ىلع

 ٠ كلذ ريغ ال

 امناو ث خوسنملا نع ةعننمم لاثمألاو رابخألاو ، ديعولاو دعولاو

 تعمجأ اذه ىلع ث كلذ ريغ ال ىهنلا رمألا ىلع خوسنملاو خسانلا ىرجي

 ديعولاو دعولا ىف خسنلا زاج اذا هنل ، كلذ ريغ مهل زوجي ال ةمألا

 ٠ ديعولا بحاص نم زجع نم الا كلذ زوجي الف ث دعاوملاو دعوملا ىلع

 الف س هديعو نع عجر وآ ، هديعو ىلا لصي مل مث دعو نم نأل

 نم نوكي ال دعولا كلذكو ، دعوأ ام زجع نع الا ص هنم كلذ زوجي

 ءىرب هللاو ، لخب وأ مدع نم فلخ نم الا س هدعو ىف رصقي دعاو

 ىذلا ىنغلا ص هديعوو هدعو ىف قداصلا وه لب ث مدعلاو لخبلا نع
 ٠ لخبي ال ىذلا ميركلا ى رقتفي ال

 5 هيف بذك ال قدص وه امب الا قداصلا نم ربخلا نوكي ال كلذكو

 . هيق لهج ال ملع و

٠ اريبك اولع هللا ىلاعت ع ابعل الو اثبع لاثمألا هللا برضي ال كلذك



 ‘؛ا٢

 : هيلا فيضملاو بانكلا فلؤملا رغ لاق

 هنودهاسشي امل امركت دعو نآ دعب ديعولل هكرت نا نولوقي امنا مه
 : رعاشلا لوتني اوجتحاو 6 مهكرت ءايح نم

 هندعوو هند عوأ ناو ىناو

 ىد-عوم رجنمو ىد اعي ١ فلخم

 ؟ افلخم اذه ىمسي سيلفآ : مهضعبل ليقف

 ٠ عطقناف س افلخم ىلاعت ىرابلا ىمسيفآ ىلب : لاقف

 ىلا كلذ لآل ص رابخألا ىف ناك ول هنأ ديعولا تيبثت : ليلدلا امآو

 كلذ نكي مل مث ى اذك نوكي : لاق اذا هنأ كلذو ص ىلاعت ىرابلا بيذكت

 ىلاعت ءىرابلا نم اقدص نوكي الو ث ابذك ناك ربخأ امك هب ربخآ ام ىلع
 ٠ هدعو وآ ءىرابلا هدعوت نمب ديعولاو دعولا عوقوب الا

 ريخ وه امب هقلخ ى ءىرابلا ريبدتل ىهنلاو رمألا ف خسنلا ناك امناو
 دابعلل ريخلا ىلاعت ءى رابلا ملعي دنف ؤ مهسفنأ نم مهب ملعأ وه ذا ح مهل

 نم مهل دارأ ال هوحنو ردب موي لاتقلاك ص اهب مهرمأيف ء ةدسثلا ىف

 ريبدت كلذ وحنو هخسنيو ؤ مهيلع كلذ ففخي مث ص مهودعب ةرصنلا
 ٠ هدابعل ىلاعت ءى رابلا

 ء اوربخأ اميف قدصلا اما ص دابعلل ريبدت اهيف سيلف رابخألا امأو

 ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ربخأ اميف بذكلا اماو

 كلذ ىف ةجحلاو ( اليلق هللا نم قدصآ نمو ) : لوقي ىلاعت هنأل
 ٠ لوطت

 ٠ اريبك اولع هللا ىلاعت ص ابعل الو اثبع لاثمألا هللا برضي ال كلذك

٠ عجر



_ ٢١٥ 

 انياتكي نويذكم مهنأ فرعو ، دوهيلا هلابب رطخ لجر ى تركذو

 ؟ ال مأ كلاه وهأ : تلت ء مهنم ةءارملا ىق كىنثف 0 انيبنو

 رثألا ىف اندجو دتو ص اهلهج عسي ال ةفص هذهف ، تفصو ام ىلعف

 ىف كاش دوه لا كرش ىف كاسشثلا نآ ث هللا همحر بوبحم نب دمحم نع
 كشلا هعسو ىتم هنأل ، كلذك وهو ؤ ليبسلا ءاوس نع لاض ، قحلا

 ٠ ةلمجلا ىف كشلا هعسو دقف ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بذك نميف

 ةلمجلا نم هب قيدصتلاو س ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ناميالا نأل
 بذك نم ةلالض ةفرعم اذه ىلعو ث اهيف كشلا الو اهلهج عس ال ىتلا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هعسي الو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج امب بذك نم كلذكو
 لوق نم راثآلا حيحص نم انفرع امم انأل كله كش ىتمف 0 كلذ ىف كنلا

 لهج عسي الو ث هيف كشلا الو هلهج عسي مل املك هنأ : نيملسملا

 ٠ هيف كسلا وه هعسي مل امك هنأل ، هيف كش نم ةلالض لهج هيغ كاسشلا

 عسي ال ىتلا ةلزنملا ف هيف كاشلا ةلالض ف كشلا هعسب ال كلذك
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو 0 هبق كاسشثلا ةلالض لهج عسي الو ؤ هيف

 ريسفت نم هلهج عسي ال اميف كاسشلا ةلالض ق كشلا عسي الو

 ىق كشلا وآ ، اهل راكنالا الو ةلمجلا نم ءىشل درلا ىف وآ س ةلمجلا

 ء هنع لاؤسلا ىف سفنم ريغو ء اهنم ءىش وأ س اهدر نميق كاسشلا

 نم لاق دق هلعلو ڵ ذخأن هبو ، انفرع ىذلا اذه ةلالض ملعي نآ هيلعو

 . با وصلاب ملعأ هللا و ع اذه ريغ لاق

 ، كلذ لهجو ثعبلاو ص رانلاو ةنجلا هلابي رطخ نم كلذكو : تلتقو
 نم ةجح كلذب هيلع متت ملو أ ال مآ ةنج هلل نأ كشف اذه هفرعي ملو

٠ دحأ نم هعمس الو هللا باتك



٢١٦ 

 ؟ كلاه وه مأ ء كلذ نع لآسي ىتح كسثلا هعسيأ تلق

 هركذب عمس وآ 6 هلايب رطخ اذا كلذ لهج هعسي ال هنآ انفرع ىذلاف

 ٠ كلذ لهج هعسي مل هانعم فرعو

 كسنتلا هعسي الاف ء هتلزنم قدص فرعي ملو ث هيلو هيف كش نا كلذكو

 نم ىلع رانلاو ةنحلا وهو ص هباقعو هللا باوث ىف كش نم ةلالض ف انعم

 ء كلذ هلابب رطخ اذا امهتفرعم ريسفت ىلع هلتع ماينق نم امهتفرعم همزلت

 ٠ اهلهج نم ىلع ةجحلا هب موت امم اذهو هركذب عمس وأ
 ضتارفلل عيبضتلا لعجي الو 6 ريسلا ضعب ق تيأر كنا : تلقو

 نيتاه لهآ ام : تلق ؟ اهل راكنالا نم اهب لمعلا كرتك ث اهب رارقالا نم

 ؟نبيتفصلا

 نآ رثألا ىف ءاج هنآ ريغ ص نيملسملا لوقت نم اذه ريسفتب ملعأ هللاف

 لهاجتلاب اهعضرفب رارتالا هجو ىلع هللا اهضرتفا ىتلا ضئارفلل كراتلا
 بات اذاف قفانم س ةمعن رفك رفاك هنأ اهضرفب نيدي وهو ي اهكرت ىلع هنم
 ةرافك وآ مرغ نم عيض وآ س بكترا امم بكترا ام مكح همزل كلذ نم
 ٠ اهكرتب هنم ةنونيدلا ىلع ضئارفلا كرت نم نأو ث كلذ هبسنآ ام وأ

 ه اهيف قحلا ليوآتنل راكنالا مم اهضرفي رارتالاب هنم ةنونيد ناك ناف

 بات اذاف ڵ قفانم ى ةمعن رفاك اضيأ وهف ، قحلا ليوأت ريغ ى كلذ ى الوأتم

 ناك اذأ ے كلذ نم ةرافكلا هيف همزلت اميف ةرافك الو هيلع مرغ الف كلذ نم

 ٠ ليبوآتلل راكتالاو ليزنتتلاب رارقالا عم هنم ةنونيدلا هجو ىلع كلذ كرت

 ص ةنسلا نم بوصنم ١ وآ ئ ليزنتلل راكنالا هجو ىلع كلذ كرتت نمو

 ه همد لالح كرشم كلذب وهف

 اذهف ص هكرش لاح ف كلذ نم ميض ام هنع ردهآ كلذ نم بات ناف

٠ نيتفصل ١ نيناه ہسفت انعم



 س ٢١٧

 تاوهشو ىوهلا فف ةلوليمب ىصاعملا بوكر لعجي ال : تدجوو : تلت
 } اهلالحتساو اهبوكر لثم س اهنم بكر امل ةفرعملاو اهل ميرحتلا و سفنألا

 ؟ اهبف دودحلا نم بجوآ املو 0 اهميرحت نم لزنأ امل رفكلاو

 امآو ث اهيف باوجلا ىضم دقف ىلوألا ةفصلا امأف س تفصو ام ىلعف

 ،كرلشثم وهف ح ليزنتلل اركنم اهميرحت ىق لزنأ امل ركذملا ناف ناتفصلا ناتاه

 ٠ كرشملا مكح ىف لوقلا ىضم دتو

 ىضم دقو ث قفانم وهف ليوأتلل اركنم ع ليزنتلاب ارتم ناك ناو
 ٠ هيق مكحلا

 لهأ مكح مهيلع ىرجي ص نوتفانم اضيأ مهف : ةيناثلا ةفصلا امآو

 كدودحلا ةماقا نم ؤ ميرحتلا لهآ ماكحأ نم كلذ نم مهمزلي اميف ميرحتلا

 ٠ قوقحل ١ ذخأو

 رارطضالا ىنمو هللا نم ةفرعملا لوآ : راثآلا ضعب ىف تيأرو : تلق

 ةفرعم نم مهمزلي ام نوبستكي اهب ىنلا ةفرعملا نم مهل قلخي نآ دي الو

 ٠.هنيدو هلللا

 ؟ باستكا ةيناثلاو قلخ ىلوألا ةفرعملا امف تلق

 : هرغ لات

 ٠ باستكا ةيناثلاو قلخ ىلوألا ةفرعملاف : لاق دارأ هلعل

 ىلوألا ةفرعملا كلذكو ، رارطضا ىه ىتلا ةفرعملا هذه امو : تلق
 ؟ باستكا ىه ةيناثلاو ے قلخ : لاقت ىتلا

 ةفرعملا نأ ريغ س تدرأ ام ىنعم ةلمج ىلع فقآ ملف تفصو ام ىلعق
: نا ةفرعم ان



 ۔ ٢١٨

 رونو هيب ل_تع ىذلا لقعلل هللا قلخ وهو س تلق امك قلخ ةفرعم

 ٠ قلخ كلذف لقاعلا هي ىدتها ىذلا لتعلا

 ريبدت نم اهنأل ، قولخملا باستكا نع اهمكح لئاز ةقولخم ةفرعمو
 { اهماكحأ نم الو ث اهريبدت نم ءىش اهب لقاعلل سيلو ث ةصلاخ هللا
 مكح هنع لاز ، هب لقع ىذلا لقعلا رون لاز ىتم هنأل ، اهنع لوئسم الو

 ٠ لتعلا وه اذهف ص لقعلا

 لقعلا ةلآ ناك ناو « بلقلا ذئنيح ناكف س قلخ وهو ىلوألا ةفرعملاو

 رون ىلا ارطضم لتعلا ىلا ىدتها هب ىذلا بلتلا رون عم لقع اهب ىتلا

 لقعلا ةلآ ليازو ء لقع هب ىذلا رونلا لاوز دنع لتنعلل مدعم هنأل ، لتعلا

 ٠ بلقلا وهو ت لقع هب ىذلا

 ناك لنتع اذاف لقعلا رونو ص لقعلا لاوز مم مكح بلقلل نكي ملف

 همزلأ ىتلا هتفرعم هيلع هللا بجوأ ام ةفرعم ىلا س هل ارطضم لقعلا كلذ

 هنع لاز ث هلقع لاز ىتمو ث هريبدت نم لقعلا رون نم هل حضوأ امب اهايا

 ةفرعملا ىه هذهف ث هلقع لامك مم ث هيلا رطضا ىذلا رارطضالا اذه مكح

 ١ اهبرمسفتو 6 ىلوأل ٠

 لتع اميف هلقعب لاعلا بستكا ام عيمج نمق : ةيناثلا ةفرعملا امأو

 لكف ث بستكم لقع كلذ ناكف ع رايتخاب وأ موزلب هيلا رطضا امم س هب

 لصألا لقعلا نغتسي ملف هل هللا قلخو ، هل بستكملا لعف نم وهف بستكم
 ٠ باستكالا لقع نع هلامك عم

 نغتسم نع ةزيرغلا لقعي باستكاب الا لقعلا لامك نيح لقعي مل هنأل

 عفن ال هنأل ء ةزيرغلا لتع نع نغتسم ريغ ةداملا لعو ث ةداملا لتع نع

٠ رخآلا نود هسفنب امه دحأخلا



_ ٢١٩ 

 : هيلا فيضملا مغو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 نأل اياستكا لي ارارطضا عقت ال ىلاعت هللا ةفرعم نإ : ليق دتو

 لئالدلا هللا بصن دقو س لقعلاب بلجت ست امنا ، لتعملا ريغ ةفرعملا

 هلوقك ، ىآلا نم ريثك ىلاعت هللا باتك قو ث لقعلاب هتفرعم باستكال

 ٠ ةيآلا ( تقلخ فيك لبالا ىلا نورظني الفآ ). : ىلاعت

 ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ ) : ىلاعت هلوقو

 ٠ ةيآلا ) راهنلاو

 { ( اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلا اورظني مل وآ )ا : ىلاعت هلوتو

 ٠ هللا باتك ق كلذ ريغو ) ضرألاو تاومسلا توكلم ق اورظني مل وآ (

 ٠ عجر ٠ نيملسملا فالتخا ارارطضا وآ ىه اباستكا هللا ةفرعم ىفف

 نم ي مرحمب هل تسيل ةآرما عم رفس ف ىلو لجر ف لوقت ام : تلتو

 ؟ هتيالو لوزت وأ ، هتيالو ىلع وهآ ، رثكأ وأ موي ريسم دلب ىلا دلب

 هاجلا نوكي نأ لمتحاو كلذ ىف هرمأ باغ اذاف : تفصو ام ىلعف
 هتيالو ىلع وهف هيأر الو ث هنذا ريغب هنقحل اهنأو ، رارطضالا كلذ ىلا
 ؟كلذ

 نكي مل اذاف ، اجرخم هل دجو ام ، نظلا نسح ىلع لومحم نمؤملاو
 ح كلذ ةيهاركب رثألا ءاج دقف قحلا جراخم هيف نكمي امم لمتحم كلذ ى هل

 ٠ رذح الو رفس ىف هنم مرحم تاذ ريغب لجرلا ولخي نأ

 ةأرملا رفاست نأ » ىهنلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءاجو
 ٠ « اهئابلوأ نم ىلو عم الإ اثالث

 6 كلذ نم بتب مل ناف ث كلذ هيلع ركني هنآ نيملسملا نع رثألا ءاجو

 رفاسي نأ هل سيل هنأل ، هتيالو نع فقوي نأ ، هرمأ نم نوكي ام رسياف
٠ ةعامج عمالا هنم مرحم تاذ ريغ ةأرما -



_ ٢٢٠ 

 ناف ث ةرورض نم الا هنم مرحم تاذ ريغ ةأرما نكاسي ال كلذكو

 ٠ رايتخا ىف سيل لاح ةرورضلا

 ةنكاسملا نم رثكآ وه اميف ةعسلاب ةرورضلا ىف رثألا ءاج دتو
 نع ةأرملا ىلا لجرلاو س لجرلا ىلا ةأرملا رارطضا لثم كلذو ث ةرفاسملاو
 ى نمؤملاو ، كلذ ريغو ص رئاجلا ناطلسلا نم جئاوحلاو قرحلاو قرغلا
 ٠ هل المتحم ناك ام نيملسملا عم ةعس لاح

 & ىلو اهعم نكي مل ولو ث ةعامجلا عم رفاست نأ ةأرملل نا : ليق دقو
 ٠ ادعاصف نينثالا نم انعم ةعامجلاو س تانث ريغ ةعامجلا ناك ولو

 ةيهاركلاب ءاج دق رثألا ناك ناو ىهف ؤ ادعاصف ةثالث : لاق نم لاقو

 ه كلذ نع ىهنلاو ىلو عم الإ رفاست ن اهل
 ؟ هلتق زوجي له ص برحلا ىف هدلاو ىقل لجر نعو
 ء سانلا نم هريغ هلتق ىلي ىتح هلتق نع ىخاوتي : اولاق : لاقف

 ٠ هلوت ىنعم ىلع اروزآم نكي مل قاقحتساب كلذ ىلع هلتن ناو

 ؟ هلام هللا بهذي نآ لجر ىلع اعد لجر نعو

 الف 0 ةءارملا هبلع بجت ال نمم وآ ح ةدالولا لهآ نم ناك نا : لات

 قيقح وهف ث هريغ وآ قافنب ةءاربلا قحتسي نمم ناكناو س كلذ زوجي
 ىنعم ىلع هللا ةيصعم لمع ىلع هب ىوقتي الام هل هللا ىقبآ الو س كلذب

 ٠ هلوت

 ىلا جاتحاو جح نا ججحلا ىلع ردقتب لام نم ءىش هدنع ىذلا امآو

 ؟ جحلا ىلع ردقي مل جوزت ناف ى جيوزتلا

 ىلا ةجاحلا نم تنعلا هسفن ىلع فاخي ناك نا : ليق هنأ ىعمف

ىلع كلذ دعب ردنت ناو ص هل ارذع كلذ ناكو ء جوزتي نأ هل ناك ص ءاسنلا



 س ٢٢١

 تنعلا فاخي ال ناك ناو ث ءىش همزلي ال نأ هل ىجرف الإو ، جح جحلا

 ٠ كلذ همزل دتو ، جحلا هيلعف ارايتخا جوزتي امناو هسفن ىلع

 ىضم دقف جح ناو ابجاو انيد جحلا هيلع ناك جحي ملو جوزت ناف
 ٠ ہمدخت نع

 ىلا جاتحي ىتح هنيبو هنيبي ءام الا ءوضولل ء دجي ال ىذلاو

 ؟ةعزانملاو ةرادملا

 .هيلع جتحي نأ هل ناك ث هل ملاظ هنيبو هنيب لوحي ناك اذا هنأ ىعمف

 & هلام ىلع وأ ، هسفن ىلع ىشخو ةيقتلاب عسوت ع ةيقت كلذ ىف ىقتا ناف

 ٠ كلذ هعسي نآ وجرأف 6 هنيد ىلع وآ

 كلانه وأ ث هيلا جاتحي ىنعملا ع ءاملا بابرآ هنيبو هنيب ىذلا ناك ناو
 ء ةهبشلا هيف اميف لوخدلا كرتو ديعصلاب مميتلا ىدنع هب ىلوآف ةهبش

 ٠ حضاو رمآ ريغب نادبألل ضرعتلاو ةدهاجملاو

 ؟ اهعلطي هتباد ىلع ناركذلا نم لجر ةباد قلطآ ىذلاو

 تملس ناو « اهل نماض & اهطابر نم ةيا دلل هتالطا ىق هنأ ىعمغف

 ىفو ى ةبادلا ىلع ةرضم كلذ ىف نكي ملو ث هزوح ىلاو اهبر ىلا تعجرو
 ء زوجت ال لحفلا ةرجأ نأل ، ةرضمب الا نامض كلذ ىف ىل نيبي الف ةبادلا

 . ةرجأ هيلع ىل نيبي الو

 ةلخنلا دفرقتف ، تابنلا ذخأيف رخآ ءىجيف ةلخنلا تبني ىذلا امآو
 ؟دفر تتا وأ

 ىف دلبلا رعسب تابنلا ةميق الإ نامض همزلي ال : ليق هنأ ىعمف
 ٠ لودعلا رلظظن



٢٢٢ 

 لوقلا رثكأو ، هنامض هيلعف كلذ ببسب هيلع رضأ ام : لاق نم لاتو
 ٠ لوملا وه ىدنع

 ؟ ناتبجح ةلخنلا فو ةلخن ىنطأ ىذلا امأو

 نيتبجحلا ق هل ىنطملا وأ ىنطملا طرتشي مل اذا : ليق هنأ ىعمف

 ريغ ةيمست نيتيجحلل ناف ةلخنلا لامح ىلع ءانطلا مقو امناو ؤ ائيش

 ٠ ةلخنلا

 ارهسشأآ نامهترالا اذه ق هنع دعقي نم نئاهرلا نم رجتا نم امآو

 ؟ لجألا كلذ لبنت قلطأف س فورعم رجأب ةفورعم

 نآ وجرأف س هل لصحي عفن كلذ ى رجتملل نكب مل اذا هنآ ىعمف

 ق هيف الخدو 6 هيأر نع كلذ بيسي ٥ انع ناو 6 تيثن ال كلذ ق ةرجألا

 كلذ توبث ىل نيبي الو ى لودعلا ىآرب كلذ ىف ىنعت امردتقب رجتمللف س كلذ

 ٠ 4 :7 ةر حألا الو

 مهنم دحاو لكل ، مهارد ررص ةئالث مهيلا هجو نيذلا ةثالثلا امأو
 ؟ ىه نمل فرعت ال ةدحاو ىقبو 6 نبنرص صوصللا ذخأو ك ةرص

 تناك كلذ فرعي مل اذا هنأ لوقلا ضعب ىناعم ىف جرخي هنأ ىعمف

 ناو ى مهنيب تناك ى نزولا ىف ايوتسم ناك نا لصألا ف مهلام ىلع مهنيب
 مهنيب مسقي ميهي امو ئ مهنم دحا و لك ردت ىلعف ڵ افلنخم مهلام ن اك

 ٠ ءا زج اي

 يلع مه اوتفتي ىتح ءىشب اهيف مهيلع الو مهل مكحي ال : ليقو
 ه مهنم ىه نم ةنيبلاب حصي وأ ع ءىش

 ء قعلب ىناجرح هيلا لصوف ، ضرق ىناجرح هيلا هجو ىذلا امآو
 ؟ هل امهنا : اهلمح ىذلا هل لاتو



 س ٢٢٣

 ءاش ناو ، رارقالاو مكحلاب امهذخآ ءاسث نا ص رايخلاب هنآ ىعمف
 رارتاب مكحلا ىلع امهذخأي اماو ع كلذ نم زوجي ام هجو ىلع هلامب هذخأ
 كلذ ىف لمتحي دقف س هدي ىف ىذلا ريغل امهنأ ملعي نأ الا س هدي ىف امه نم

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، هلل تفصو ام ىلع كلذ ى اهل جرخم بر

 ؟ هملكي ال امايآ هرجهف هيلو هيلع دجو ىذلا امأو

 ء كلذب هل ةيالو الف م ايأ ةثالث هاخآ رجه اذا هنأ : رثألا ءاج دقف
 ٠ هتعيطق دقتعاو ةعيطقلا و ك نارجهلاب هدصت اذا كلذو

 دقتعم هقوقحل دم وهو ث بتعلا هجو ىلع هل همالك كرت امأو

 وهو ث هتيالو كلذب لوزت الو ث هل هبحن ال ءىش كلذف ى هتيالوو هتلصاوم
 ، ةبتاعملا هجو ناك اذا مايأ ةئالث نم رثكأ هملكي مل ولو ى هنيالو ىلع
 هللاو ڵ نامزلا اذه ىف ةصاخلاو ، ناوخالا نم مدعي ال ءىش كلذف

 . ناعتسملا

 ولو ، هراج الو همحر الو ث ملسملا هاخأ رجهي نأ ملسملل سيلو
 & هتلصاوم نم هللا همزلأ امب هتلصاوم هيلعف هلل ايصاع هراجو همحر ناك
 موق نآنش مكنمرجي الو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق دتو ڵ رفك ةعيطقلاو

 . ( ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت ال نأ ىلع

 رمأو وفعلا ذخ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاتو

 ىبنلا نع ةياورلاب نوملسملا كلذ لوتف ( نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب
 6 كعنم نم طعآو س كعطق نم لص » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . قحللو قحلا نم هلك اذهو « كمتسث نمع فعا.وء كملظ نم فصنو

 4 هرق هللا انعطأ انيف هللا ىصع نم : نيملسم ١ نم لاتق نم لاق دقو

 ٠ باوصلا ىلا قفوملا هللا ، اذكه الإ نوكي الف

لبق انتطق انل لتجع انبر اولاقو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق امآو



٢٢٤ 

 موي ليت باتعلا نم مهظح اولاسف ، ظحلا وه طقلاف ( باسحلا موي

 هللاو ، نآرقلابو ع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ءازهتسا ، باسحلا

 ٠ ( باذعلاب كنولجعتسيو ) : لوقك وهو ث مهب ءىزهتسي

 رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هنباصأ ناو هب نآمطا ريخ هباصأ ناف فرح

 ؟ كلذ ىنعم ام ( نيبملا نارسخلا وه كلذ ةرخآلا و ايندلا

 بلطل مالسالا ىف اولخد موت كئلوأ نآ ريسفتلا ضعب ف دجوي : لاق
 تناك اذاو ے اوحرفو اونآمطا هللا ءادعآ ىلع ةرئادلا تناك اذاف ى مئانغلا

 وحن وأ ڵ مهدنع نكن مل انتيل اي : اولاقو اوطخس نيملسملا ىلع ةرئادلا

 ٠ ريسفتلا نم نسح وهو س لوقلا نم اذه

 تاومسلا اهضرع ةنجو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوت نعو

 . ةيآلا رخآ ىلا ( ضرألاو

 تاومسلا ضرع لثم هللا اهفصو ىتلا ةنجلا هذه نوكنأ : تلق
 ؟ ضرألاو تاومسلا ناكم نوكت وأ 6 ضرألا و

 ضرعك اهضرع ىهو اهفصو امك ث هللا اهفصو ىتلا ةنجلا ناف لاق
 تاومسلا ناكم نوكت نأ هللا ةردق ف نكميو س ضرألاو تاومسلا

 تاومسلا نوكتو ڵ ضرألاو تاومسلا ريغ ىف نوكت نآ نكميو س ضرألاو

 . رومألا نم ءىش هتردق ق هللا زجعي الو ع نهلاحب ضرألاو

 ذنئم نوكتو س ضرألاو تاومسلا ف ةنجلا هذه نوكت نآ نكميو
 ةخسن _ نهلاحب ضرألاو تاومسلا نوكتو ضرألاو تاومسلا

. اريبك اولع هتردق ىق زيزعلا هللا ىلاعت ث نهناكم



. ٢٢٥ 

 ؟ ةمايقلا موي اهقلخي مآ ، ةقولخم مويلا ىهآ : ةنجلا نعو

 ةنجلا نأ لوقلا نم هانفرع ام حضاو فالتخاب كلذ فق ليتق دتف

 رانلا ىهو هٹادعأل هللا باتعو 6 هنجلا ىهو 6 هئانلوأل هللا باوت امه رانلاو

 ى زئاجف نيتفولخم اتناك نا ةرخآلا راد ى امهب بقاعيو امهب بيثي ناتللا
 ٠ نينتقولخم انوكت نأ هللا ةردق

 نيتقولخم اتناك ناف س ناتقولخم امهنآ : ليلدلاو لوتلا رثكآ لعلو

 امم انعم اهههو ، لبق وأ ةمايقلا موي هللا ءاش ام ىتم ةلاحم ال ناتلخيسف

 ىف هباتعو هللا باوث امهنأب نئادلا ناد اذا امهملع هلعل ، هملع لهج مسي
 ٠ ةرخالا رادلا

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق

 اهنم اوطيها انل ( : ىلاعت هلوق ةنجلا قلخ ىلع ليلدلا نأ تدجو

 ٠ قلخ دت ءىش نم الا نوكب ال طوبيهلاف ) اعبمج

 : نوعرف لآ ىف ىلاعت هلوق تقلخ دق رانلا نآ ىلع ليلدلا تدجوو

 » قلخ دق ءىش ىلع الإ نضرعي الف ( ايسثعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا )
 هللا ىلص ىبنلا لوقو ع اهيف نودلاخ لب س نوضرعي ال ةمايقلا موي نأل

 نيكاسملاو ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيآرف ةنجلا ىلع تعلطا » : ملسو هيلع
 ٠ « ءاينغألا اهلهآ رثكآ تيآرف رانلا ىلع تعلطا و

 . راثآلا ىف دوجوم كلذ ريغو ، قلخ دق الا ءىشلا ىلع عالطالاو
 ٠ امهتلخ ىلع لدي امم

( ٢ ج عرشلا نايب ١٥ م )



٢٢٦ 

 ةلأسم :زه :

 ىنعملا امو ( ىبرقلا ف ةدوملا الإ )ا : ىلاعت هللا لونت نعو : رثألا نم

 ؟كلذ ى

 ل وقو ] هنع اطي لمعل ا ىلع هللا ىل | ا وبرقني نأ ىبرقل ا ق : : دنف

 كلذ ىف موقلل سيلو ث مكنم ىتبارق اوظفحي نأ هسانل لوقي نأ : رخآ

. باوصلاب ملعأ هللاو ، ةجح



 ۔ ٢٢٧

 ز ١ ١ ٠. ق

 لاقف لقعلا ىف ء ءاهقفلا فلتخا : ةكرب نب ا هنآ وجرآ %٧ڵ دمحم . لات

 نونجملاو ىبصلا نع مفر ملقلل ن نأل ، لتاع فلكم لك نإ : مهضعب
 . ءالقعلا ىلع فيلكتلا عقوو

 : لجو زع هلوقب اوجتحاو ء هلل عيطمل ا وه لقاعلا : مهضعب لاتو

 :ىلاعت هلوقبو ك ( ريعسلا باحصأ ف انك ام لتعن وأ عمسن انك ول اولاقو )
 ناذآ مهلو اهب نورصبي ال نيعأ مهلو اهب نوهقفي ال بولت مهل )
 . ( اهب نوعمسي ال

 امو ( : ىلاعت هلوتتب اوجتحاو - 6 ملعلا وه لتعلا : مهضعب لاتو

 : لقعلا لحم ىف فلتخاو ٠ ( نوماعلا الا اهلتعي

 ٠ غامدلا : موق لاقف

 ٠ مهدنع سأرلا ف لقعلا : مون لاقو

 ٠ دحاو ىنتعمي بلق الو لقع هلام : لوقت برعلاو

 ىف بلتلا ناو ع بلقلا ف لقعلا نأ ىلا بهذي نم سانلا نمو

 ىف هنأ امهادحا : ناتياور ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 ٠ ردصلا ق هنأ ىرخخلاو بلقلا

سأرلا ىف لقعلا نا : بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ نعو



٢٢٨ 

 فلتلا نأل % بلقلا ىق هلحم تنآ % ارهوج لقعلا نوكب نأ ىفن نم لكو

 : ٠ اهلك موللا لحم

 لاقو ث بلقلا ىف هريبدتو ث غامدلا لقعلا لحم نا : ىلع ىبأ نعو
 ٠ سأرلا فو ، دسجلا ىلعآ ف غامدلا نأل ةغللا تلد اذه ىلعو : ضعب

 ٠ طاينلاب ةقلعم داؤفلا ةغضم بلقلا : ليلخلا لاقو

 داؤفلاو بلقلاو « سيب نآرقلا بلقو بلق ءىش لكل » : ثيدحلا فو
 بلقلاو ڵ اهرهاظ داؤفلاو ناسنالا نم ةعضب ىهو ث دحاو ىنعمب نامسا

 ىمعت ال اهناف ) : لجو زع لاتقو ؤ داؤفلا ىلا بسن هنآ ىرت الأ س اهنطاب

 ٠ ( رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا

 ٠ دوفتلاو دوافتلاو ، هدؤافتل اداؤف داؤفلا ىمسو

 لصف

 فرعي هب نأل ، دبعلا ىلع هب ىلاعت هللا معنأ ام لضفأ لقعلا
 . عامجاب فيلكتلا مزلي هبو ى مذلاو دمحلا بجو هبو ث حيبقلا نم نسحلا

 ، ملعلا وه لتنعلاو 4 عامجاب فيلكتلا هنع طتس لتع هل نكي مل نمو

 لقاعلا نوكي الو ملع لتع نمو ص لتع ملع نم نأل ؤ لتعلا وه ملعلا و

 ٠ هل تع عم ملعب الا التاع

 لتع دت هنأ حص هيلع امم هلام ملع اذا : لاعلا لقع ىلع ليلدلاو
 ٠ حيبقلا و نسحلا نبي زييمتلا ةحص مم

 عم هل ام كرتو ، هيلع ام ذخأ وه : لقاعلا باهذ ىلع ليلدلاو
 ٠ زييمتلا داسف

. باستكا لقعو ع رارطضا لتعف : ضرع امهالكو نالتع لتعلاو



 _ _ ٢٢٩

 ٠ هيف بكرملاف رارطضالا لتتع امأف .

 ٠ هلتع نم هبستكا امف باستكالا لتع امأو

 هتددش اذا ءىشلا تلتع : لوقي ريعبلا لاقع نم همسا ذوخآم لقعلا
 ناسنالا عنمي لقعلا نأل ث ةنانلل لاتعلاب اهيبسثت كلذب ىمسف ث هتطبضو
 ٠ دورشلا نم ةقانلا لاتعلا عنمي امك ، تحبق اذا هتاوهسث ىلع مادقالا نم

 ٠ ى وهل أ لتتعلا ةفآو أ ةفآ ء ىش لكل : ليقو

 «فولآم فيلأ ناك ثيح لقعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ميقعف ايندلا بحاص لقع امإف نالتع لقعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 ٠ « رمثمف ةرخآلا بحاص لتع اماو س هب عفني ال ىآ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو س هسفن تفلن هلقع فعض نم : لانيو

 ء هللام ةفرعملا نسح هلقع لمك دقف لاصخ ثالث ىطعأ نم » : ملسو

 ٠ « هللا ءالب هللا ىلع ربصلا نسحو ث هلل ةعاطلا نسحو

 مهنكسي ةنجلا ىف اصاوخ هلل نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 لقتعآ ايندلا ىف اوناك مهنأل تاجردلا عيفر ةخسن نانجلا عيفر

 ايندلا لوضف مهيلع تناهو ث ةعراسملاو ةقباسملا مهتمه تناك سانلا

 + » ھتنيزو

 لهجل ١ نم دسأ رقف ال « : ل اتت هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ ) ركفتلاك ةدابع الو لتعلا نم دوعأ لام الو

 ددزا رميوع اي » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءادردلا وبآ لاق

 ٠ « ازع هيلعو ابرق كبر نم ددزت القع »

 ؟ لتعلاب ىل نمو ع ىمأ تنأ ىبأب : تلق



. ٢٣٠ 

 كدقت مث القاع نكت هللا ضئارف دآو هللا مراحم بنتجا » : لاق

 «٠ آزع ازع هيلعو ابرق كبر نم ددزتو القع ايندلا ىف ددزت لامعألا تاحلاص

 ٠ « ليللا هعم ءاضأل لهجلا روص ول » : لانتو

 : هبضغ لاق

 هداوس عم ليللا نأ ىنعملا نوكيف ى لبق لهجلا نوكي نأ لمتحي

 . ملعأ هللاو ، لهجلا داوس ةدشل لهجلا دنع عىضي

 : حش انلا لات

 تملظأل ل_ةعلا روص ول : ملعلا بلط ءزج ءايضلا ءزج ىف تدجوو

 ٠ ليللا هعم ءاضأل لهجلا روص ولو س سمشلا هعم

 : كلذ ىف دادم نب دمحم لانتو

 ٣ روص ىلع لقعل ١ روص ول

 سم ش ٥ ١ ١ روت نم تملظ“ل

 ةئيه ىلع لهجل ١ روص وأ

 سم دل ١ هنروص نم ء اذل

 ٠ باتكلا ىلا عجر ٠ ليللا ةملظ : سمدلا

 ٠ مالكلا صصخن لتعلا من اذا : لاتيو

 رثك اذا هنا لقعلا الإ س صخر رثك ىتم ءىش لك : ةمكحلا ىو

 .٠ الغ

 ٠ سانلل مهرذعأ سانلا لقعأ : ليقو



_ ٢٣٧١ 

 مهنامز ردت ىلع موت لك لوقع : ليقو ٠

 نم ةحراج تصقتنأ ام » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ٠ « هلتع ىف ءاكذ تناك الا ناسنالا

 ٠ هقزر نم صقن هلقع ىف ديز نم : ليقو

 ٠ بدألا عوبنيو لئاضفلا نيبأ لتعلاو

 رمثيو عفتني امناو 6 بدأو ملع ريغب عفن ريثك ٥ دنع نوكب ال لتعلا و

 . هناتحلي نيذللا بدأناو ملعلاب
 برهلا ىف دحاوو ء تمصلا ىف اهنم ةعست ءازجأ ةرشع لقعلا : ليقو

 ٠ سانلا نع

 : فيضملا لاق
 ٠ عجر ٠ ءاهفسلا نع برهلا : بتكلا ضعب ىف تدجو

 : هل ليقف سانلا نع عطقنا دق ةعموص ىف ناك ادباع نا : ليقو

 ؟اذه تلعف مل

 ئ ىلقع نوقرسي ال لوقعل ١ ق ١ رس صوصلل ( نم تبره : ل اتف

 ٠ هلقع هقيدصو ص هسفن ءرملا ودعو

 ل _ 2

 5 ةيهنو بل وذل هنا لوقي ص رجحلا كلذك لقعلاو ڵ بللا و ةيهنلا

 ٠ رجحلا كلذكو ث لتنعلا ىهنلاو ث ةاهنم ذو ص ىهن وذل مهنإو

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق س لقعو ةدش وذ ىآ ث ةرم وذ لجر : لاقيو

٠ ةدشو لقع وذ هانعم ) ىوتساف ةرم وذ (



 : رعاشلا لوق هلثمو خسانلا لات

 ةرم اذ مكئاقل لبق تنك دق

 .عجر ٠ ةدش اذ ىأ

 ٠ هلتع ىف لجرلا لامجو ع اهلامج ى ةآرملا لقع : لاقيو

 : ةلأسم ةه

 ءىشب كرحتي ال نازيملاك وه امنا س بيترت هل لقعلا : دمحم وبأ لاق

 كلذكو س هيف امب كرتحا ءىنلا هيف تعضو اذاف س ءىنلا هيف عضت ىتح

 ريخلاب كرتح ا هتلمعتسا اذاف \ هلمعتست ىتح ع ىشب كرحتي ال لقعلا

 ٠ رفلاو

 لصنف

 بلق لكو س دسجلل حورلا ةلزنمب بلقلل لقعلا : ءامكحلا تلاق
 ٠ مئاهبلا بلق ةلزنمب تيم طقاس وهف ع هل لتع ال

 صلاخلا بلقلا و 6 دسجلا ق ءاضعألا لضفأ هنأل ايلتت بلقلا ىمسو

 هنأل ڵ بلقلا ىلا ريبدتلا عفدي ث لضفأ لقعلاف ؤ هلضفآو ءىش لك نم

 ٠ اهفرشأو ء اضعألا لضفآ

 ٠ داؤفلا بلقلاو ع لقعلا وه لوقعملا : ءارفلا لاقو

 : ةلأسم وه

 : ىتش بهاذم ىلع هتفصو لقعلا ىق سانلا فلتخا

. تامولعملا قئاقح نيب هب لصفي فيطل رهوج وه : مهضعب لاتف



_ ٢٣٣ 

 : هلحم ف لوقلا اذهب لانت نم فلتخاو

 ٠ نسحلا لحم غامدلا نأل ء غامدلا هلحم : مهضعب لاتق

 قئاقح نم هيلع ىه ام ىلع ءايشألا كردم وه لقعلا : نورخآ لاقو
 ٠ ىنعملا

 ٠ ةيرورض مولع ةلمج وه لقعلا : نيملكتملا ضعب لانتو

 : ناعون كلذو ث ةيرورضلا تاكردملاب ملعلا لتنعلا : نورخآ لاتو

 ٠ ساوحلا كرد ىلع مقو ام امهدحأ

 ٠ سوفنلا ى ائدتبم ناك ام : ىناتلاو

 هب قرفي ث بلقلا ف ىلاعت هللا هريصي رون لتعلا : موق لاتقو

 ٠ هبلتن ىلع هب جلي ام هب زيميو ء لطابلا و قحلا نيب دبعلا

 ىق رون لقعلا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ٠ « لطابلاو قحلا نيب هب دبعلا قرفي ، بلقلا

 هوعديل مدآ نيا بلق هنكسأو س هللا هتلخ قلخ لقعلا : نورخآ لانو

 5 اضر هيف ىلاعت هلل ام هاوعدب زيمبو س رشلا نع هاهنيو ڵ قحلا ىلا

 لجو زع هللا ىصاعم نعو رشلا نع هاهنيو هلامعتسا ىلع دبعلا ثعبيو

 ٠ هلامعتسا نع هاهنيف

 : هل لاق مث ك لبقأف ث لبقأ : هل لاق لقعلا قلخ امل ىلاعت هللا نأو
 ، ذخآ كب ث كنم "ىلا بحأ وه اقلخ تقلخ ام : ىلاعت لاقف ، ربدآف ، ربدآ

 ، كنم لبق نم تبثأ ىنأ ىنعي ، باقعلا كيلعو ع باوثلا كلو ىطعأ كبو
٠ كنم لبتي الو ، كفلاخي نم بتاعآو



_ ٢٣٤ 

 هديبع نم دبع لك ىطعي س لجو زع هللا بهاوم لتعلا : نورخآ لانو

 ٠ هناوضرو هتفرعم ىلا هب لصوو ء اجن هلمعتسا اذا ام

 هب قرغفيل س همه دنع هبلق ىلع فقي نآ هلامعتسا دارآ اذا دبعلا ناو

 ملو هلتع نم لبقأ اذإ ك لقاعلا مسا دبعلا قحتسيل ث لطابلا نم قحلا
 ، التتاع ىمس هلقع هيلا هاعد امب دبعلا لمع اذاف ث هيلا هوعدي اميف هفلاخي
 ٠ لتع هيلت ق ناك ناو ، الهاج ىمس هنم لوبقل ا نع لدع اذا و

 ء ةفرعملا ةياغب وهو س ىزيرغلا لقعلا ةجيتن وه بستكملا لتعلاو

 لمعتسا نإ ىمني هنأل س دح اذهل سيلو ى ركفلا ةباصاو ث ةسايسلا ةحصو

 ٠ لمهآ نا صخقنبو

 ء ميلعتلاب ملعلاو ع ناسنالا ىف هتزيرغ لقعلا : ءامكحلا ضعب لاتو

 لتنعلا نلا أ لتعمو لتعتم اولوق ملو ملعتمو ملاع : اولاق كلذ لجآ نمو

 . باستكالاب ملعلا و ، ىلاعت هللا نم ةبه

 لصف

 ٠ لتعم هل لاقي زيرح عضوم لكو

 ٠ هعم نونفادتي ال ىذلا ىشافلا توملا وه عيرذلاو

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 | ةدعو ةلآ ءىش لكل نا « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 لكلو ك لتعلا ربلا ةبطمو ك ةبطم ءىش لكلو ئ لقعلا هندعر نمؤملا ةلآ ناو

 “لقعلا نيدباعلا ىعارو 0 عار ءىش لكلو ، لقعلا نيدلا ةماعدو ى ةماعد ءىش

 ميقو ع مينق ءىش لكلو لقعلا نيدهتجملا ةعاضبو ص هعاضب ءىش لكلو
٠ « لقعلا ةرخآلا ةرامعو ص ةرامع بارخ لكلو ى لقعلا نيقداصلا تويب



_ ٢٢٣٥ _ 

 لصف

 ملحي نأ لقاعلا ةفص » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتقو

 نم قباسيو ع هنود نمل عضاوتيو ةملظم نع زواجتيو س هيلع لهج نمع
 غ منغف ميك اريخ ناك ناف ث ريدت ملكتي نأ دارأ اذا ڵ ربلا بلط ىق هقوف

 هناسل كسمأو مصعتسا ةنتف هل تضرع اذاو ف ملسف تكس ارش ناك ناو

 هنم ودبي الو ‘ ءايحلا هقرافي ال اهزهتنا ةليضف دارأ اذاو ث ربدتو

 ٠ ) صرحلا

 ٠ لقاعلا نهب فرعي لاصخ رثع كلتف

 ةثالث لقعلا مسق هللا نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 ح هلل ةعاطلا نسحو ء هللاب ةفرعملا نسح :هلقع لمك هيف نك نمف ع ءازجأ
 ٠ هللا رمآ ىلع ربصلا نسحو

 : ةلآسم ج

 ٠ هب ةفرعملا هدابع ىلع هللا ضرتفا ام لوأ

 ٠ عفانملاو ذالملا كردت اهنأل ع ةايحلا هب هللا معنآ ام لوأو

 ؟ كيلع اهب هللا معنأ ةمعن لوأ ام : بلاط ىبأ نب ىلع لئسو

 ٠ ىثنآ ىنلعجي ملو ث اركذ هللا ىنلعج نأ وه : هاق

 هيو ؤ حيبقلا و نسحلا فرعي هي نأل ڵ لقعلا هي هللا معنأ ام لضنفآو

 4 ملعلا ديعلا ق قلخ ام نسحأآو ك فيلكتلا مزليو ح مذلا و دمحلا بجي

 ٠ لهجلا هيف هللا قلخ ام حبتآو

 . مهيلع هب هللا معنأ ىذلا ك مالسال ا ةمألا ىلع ةمعنلا مامتو
6«٥هودبعيو 6 ٥هردحوبو 6 هوقرعب نآ هدابع ىلع هللا قحو 6 انيد مهل هيضرو



_ ٢٣٦ 

 قح ٥هوقرعي نآ هقلخ نم هللا ديري ىذلاو هورفكي الو هوركسشثيو

 ٠ هتفرعم

 نأ دابعلا ىلع هللا قح » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 نم بذعي الأ هللا ىلع دابعلا قحو ث ائيش هب اوكرشي الو ث هودبعب
 ٠ « ائسسش هب كرشي ال

 ٠ هرمأ عابتاو هنعاط ىلاعت هي ديعت ام لوآو

 امو ، هتايآب ىلاعت هبر دبعلا فرعو س لقعلا دبعلا ىلع ةجحلا لوأو

 امهيف امو رمقلاو سمسثلاو راهنلاو ليللاو ، ضرألاو ءامسلا نيب دهاشي
 نأ هملعو ث ريبدتلا رثأ نم ةصاخ هسفن ىف امو ريبدتلا ةعينص راثآ نم
 . ىن هلثمك سيل ع اربدم ادحاو اقلاخ هريغ نمو هنم ءايشألا هذهل

 : ةلأسم 23

 ئ كلاملاو لعافلا هنأل 6 هنفرعم هدابع ىلع ىلاعت هللا ضرف ام لوآو

 نآ نم دب الف ءىشب دبعتي نأ دارأو ڵ كلذك ناك اذاف ص ىهنيو رمأي نآ هل

 بجوف ى هتفرعم لبت ءىشب دبعتي نأ زوجي ال هنأل ى الوأ هتفرعمب دبعتي
 نآ اننيي اميف دهاشلا ىق نأل ، كلذ دعب دارآ امب مث 6 هتفرعمب دبعتي ن ا

 ٠ فكئاذغلا ىلع ده اشلا ىعنيو رمأب نآ هل لعفو كلم نم

 اهلعف نم ةمكحلاو ، ةمكح انل هيهنو هرمأو همكحو نسح هلعف نأل

 ٠ انلوق ىف اميكح ىمسي

 ناسل ىلع اهنسو س هدابع اهب هللا دبعت ىتلا ىلاعت هللا ضئارفو
 ىلا اوعجري نأ هدابع ىلاعت هللا رمأ ام وهو ، ملسو هبلع هللا ىلص هيبن
 نا ركذلا لهأ اولأساف ) : لجو زع هلوقب هيف هل نيلماحلاو ث ملعلا لهأ

. عرشلا نايب باتك ىلا عجر ( نوملعت ال متنك



. ٢٣٧ 

 لصف

 نوكت هلقتع ردتبف ص هلقع ءرملا لمع ةماعدو س ةماعد ءىش لكل ليتو

 زع هللا لاق ث رانلا لهآ لوق نع هللا ريخآ ام متعمس امآ ڵ هيرل هتدابع

 ٠ ) ريعسنلا باحصآ ق انك ام لتعن وآ عمسن انك ول اولاتتو ( : لجو

 ؟ بستكم مآ ىزيرغ ناسنالا ق لقعلا

 ريغ نم هدبع ىف هللا قلخ وه فيلكتلا هب مزل ىذلا لقعلا نآ معلف
 ناك اذا ناستالا نآ ىرت الآ س بادآلاو ملعلا هنم بستكملاو س باستكا

 لثم بسنكي امم ةجرد عفرأ ناكو ك لقعلا باستكاب فصو بدآو ملع اذ

 ٠ بسىتك :كا ام

 ءايشألا لذآو ئ ميلعتلا لتعلا ةيوقت ىلع ءايسثألا ناوعأ نا ليق دقو

 برشلاو لكألام ىذغن ماسجألا نأ امك 6 ريمدتلا نسحم لقاعلا لقعلا ىلع

 ٠ ملعلاو بدألاب ىذغت لوقعلا كلذك

 لصن

 ٠ هت"ورم ايحأ هتوهش تامآ نم : ءابدألا ضعب لاق

 ة وهس الب لثتع نم ةكئال ١ لجو زع هللا بكر : ء املعل ١ ضعي ل انتو

 نمف ، امهيلك نم مدآ ىنب بكرو س لقع الب ةوهش نم مئاهبلا بكرو
 رش وهف 2 هلتع هتوهش تبلغ نمو { ةكئالملل ١ نم ريخ وهق هتوهش هلتع بلغ

. مئاهبلا نم



٢٢٨ 

 هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق :

 ةكئالملا نأ جتحا نم جتحاو ، لضفأ ةكئالملا ليقو س دجوي اذك

 ١ ديبع نوكي نأ حيسم ١ فكنتسي نل ( : ىلاعت هلول ء ايلوأل ا نم لضفأ

 ٠ عجر ٠ لضفأ مهف ) نوبرقملا هكئااملا الو هلل

 ٠ « هسفن بلغ نم ديدشلا » : لانت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 : هبلا فيذضملاو بانكلل فلؤملا رغ لات

 امنا ةعرصلاب ديدشلا سيل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دجوي

 ٠ عجر ٠ « هسفن بلغ نم ديدشلا

 . هبحاصب لام بلغ امهيآف ، ناعرطصي لقعلاو ىوهلا : بهو لاتو

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق

 لام بلغ امهيأف بلقلا ىف ناعرطصي ىوهلاو لقعلا نآ دجوي
 ٠ عجر هبحاصب

 : ةلاسم ه

 ٠ دبعلا ىلع ىلاعت هللا ةجح لوأ لقعلا

 هللاب ناميالا دعب لقعلا سأر » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ٠ ) ساانلا ىلا ددوتلا

 فصن سانلا ىلا ددوتلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو
 + » لقعلا

 ىنرمآ امك ساانلا ةرا دمي ىبر ىنرمآ « :1 ملسو هبلع هللا ىلص لاتقو

٠ » ضئارفلا ءادآب



٢٣٨٩ 

 ردق ىلع سانلا ملكأ نأ ترمأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ه )» مهلوقع

 ٠ ةدحاو نهنم رتخاف لاصخ ثالثب كتيتأ

 ؟ نه امو : مالسلا هييلع مدآ لاقف

 ٠ ناميالا 4 ءايحلاو ئ لتعلا : مالسلا هيلع ليربج لانف

 ٠ لتعلا ترتخا دق : مالسلا هيلع مدآ لاقف

 راتخا دقف افرصنا : ناميالاو ءايحلل مالسلا هيلع ليربج لاقف
 ٠ « ناك ثيح لتعلا عم نوكن نأ انرمأ : الانتف س لقعلا امكيلع

 لصف

 ىف لتعلا نم اهئاضتنا ىلا ايندلا "ودب نم سانلا عيمج طعي مل ىلاعت هللا

 ء ايندلا لامز نيب لمر ةبحك الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دمحم لقع بنج
 ٠ ايآ 5 مهلضفأ و ؤ القع سانل ١ حجرأ ملسو هيلع هلل ١ ىلص ١ دمحم نأو

 ىلع دشآ ارجح ارجحو ؤ ةرخص ةرخص لابجلا ةلازال : لانو

 ٠ لقاعلا ةدراكم نم ناطيشلا

 ركفتي ىذلا ملسملا وه لقاعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتو

 ٠ « هللا ىصاعم بنتجبو ث هللا ةعاطب لمعيف ، ضرألاو تاومسلا قلخ ف

 هرج زف 4 ىنارصنلا اذه لتعأآ ام ىنارصنل لاق الجر نا : ليقو

ء « هللا ةعاطب رمأ نم لقاعلا نا » : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



٢٤٠ 

 هب ملكت امع ملكتم ا فك ام هانعم « هم » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوتو

 ء . ٠ هممص : هلزنمب

 : لاقيو ص التاع رفاكلا ىمسي نأ ىهني : دوعسم نبا لاتقو

 ٠ نالخادتي امهو مهفلا نود لقعلا

 ٠ « مهلتعآ موقلا ديس » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو

 ىوقتلا نداعمو ى ندعم ءىش لكل » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 + » نيفراعلا _ ةخسن فو _ نيلماعلا نيلقاعلا بولق

 وأ اجاح نوكيل لجرلا نأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

٠ هلنتع ردق ىلع الا ةمايقلا موي ىطعيب امو ث ربلا عاونأ ركذ ىتح ادهاجم



_ ٢٤١ 

 باب

 لهاجتلاو لهجلا

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ، نالف ىلع نالف لهجو ث نالف لهج لوقت ص ملعلا ضيقن لهجلا
 ٠ ملع ريغب العف لعفي نأ ةلاهجلاف س رمألا اذهب لهجو

 ملظي : لهاجلا ةفص نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ٠ « هقوف نم ىلع لواطتيو ص هنود وه نم ىلع ىدعتيو ؤس هطلاخ نم

 هل تضرع ناو ، اهس تكس ناو ث مثأ ملكت نا ث ريبدت ريغب همالك
 فاخي الو 0 اهنع آطبأف ضرعأ ةليضف ىأر ناو ث هتدرأف اهيلا عراس ةنتف

 نع ىناوتي ، بونذلا نم هرمع نم ىقب اميف عدتريب الو ؤ ةميدقلا هبونذ
 ٠ ةعينص وأ كلذ نم هناف امل ثرتكم ريغ هنع ىطعيو ع ربلا

 ٠ لقعلا مرح ى ذلا له اجلا ةفص نم لاصخ رتع كلتف

 لصخ

 تانسحلا نم هلو 6 حبصأو ىسمآ له اجلا نأ ول : لبج ني ذاعم لاتو

 ٠ ةرذ لاقثم اهنم هل ملسب ال نأ اكيسثو لمرلا ددعب ربلا لامعأو

 ناكل ئ لمرلا ددعي بونذلا نم هل حبصأو ىسمآ لتاعلا نأ ولو

 ؟ كلذ فيكو : ذاعمل ليتف ث اهنم ضلختلاو ةمالسلاو ةاجنلاب اكيسثو

)( ٢ جح عرشلا نايب س ٦ م (



_ ٢٤٢ 

 ىذلا لتعلاو ةيوتلاب هسفن كردأ أطخأو لز اذا لتاعلا نا : لاقف

 هلوج نم هيتأيف ، مدمبو ىنبي نم ةلزنمب وه امنا لهاجلاو ، هل هللا مسق
 ٠ هلمع حلاص دسفي ام

 هاتأ ناو ڵ هرجأ طبحيف ڵ ضرعأ ماص ناو س ضرعأ ,ىلص ناو

 طبحيف هيلع قدصتي مث ث هيذؤيو همتسثيف هسفن هب مربتو ى هب ضرع لئاس
 رجأ ٥ ٠

 نوكيف 6 هلك مهيلع لمحيو لحنو هباحصأ ى ذآ رمع ا وأ حح نا و

 ٠ رجألاو باوثلا نم لاني امم مظعأ مثأي ام

 > امهب مربيو ئ امهيلع توصلا عفريو ئ امهاذآ هجاح هاوبأ هلآس ناو

 ءامهنيوي الو ك امميذؤي ال نأ ءازجلابف ربدم وهو 5 امهتجاح امهل ىضقي مث
 ٠ امهطخسل هللا طخسيف

 : ةلأسم %

 لمج امهدحأ : نيهجو ىلع ءىشلاب لهجلا : هللا هديأ خيسلا لاق

 دصقلاو ى هب ملعلا عم همكح ةفرعمب لهجو ث هتفرعمبو ءىشلا دوجوب

 دصاق هنأل ، هلعفب هبحاص رذعي ال لهجلا نم برضلا اذهف ث هلعف ىلا
 ٠ هلعفل لهاج ث هلعفل دمعتم ك هيلا

 نمم همكح طابنتساو هنع لاؤسلاب هلعف نم رذحتي نأ هل ازئاج ناكو

 ى هيف روذعم هبحاص ث انمالك لوأ ىف هانركذ ىذلا لوألا لهجلاو ث هملعب
٠ هبلع ليلدلا مدعل



_ ٢٤٣ _ 

  7ةلأسم :

 بجو : هانعم اقح قحي ءىشلا قح : لوتت ڵ لطابلا ضيقن قحلا

 ء كلذ كيلع قيقحو ث اذكو اذك لعفت نآ كيلع قحي لوقتو ع ابوجو بجي
 قوقحم تنأ : كلوتك ، لوعفم ىنعم ق ليعقف قبيقحو ' هلعفت نآ قيقحو

 ٠ كلذ ىلعفت نأ ةقوقحم تنأ : لاقيو ء كلذ لعفت نأ

 قوقحم هانعم ( قحلا الا لوقآ ال نأ ىلع قيقح ) : هللا باتك فو

 ٠ “ىلع بجاو : لوقت امك "ىلع

 ءىثلا لطبي لطب دقو ، لطابلا ردصم لطبلاو ے قحلا ضيقن لطابلاو
 ءاج اذا نالف لطبآو ث الطاب هتلعج ىآ هتلطبآو ث الطاب بهذ اذا الطب
٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ى لطابب



_ ٢٤٤ 

 باب

 ناميالا ىن

 ةلأسم ةيه :

 ء صقني الو ديزي نمؤملا ناميا نا ليتق هنأ ىعم : ديعس وبأ لاتق
 ٠ صقنيو ديزيف رفكلا امآو أڵ\ هلحم بهذ ةرذ لانتثم هنم صقن ناغ

 ٠ عجر

 هيلع ليربج نع هعفري ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليتق ذنو .
 اشتح انمؤم نوكي الو ئ ناميال ١ معط نمؤمل ١ دجي نل » : لات هنأ مالسلا

 ىلا نسحيو ث همرح نم معطيو ؤ هملظ نمع وفعيو ث هعطت نم لصي ىتح

 ٠ هيلا ءاسأ نم

 دعو دتو ص نيقتملا نم ناك هللا نيد ىلع ةماقتسا عم اذه لعف نمف

 محرأ هنآ رانلا نم هللا انمحرو نيقتملا نم هللا انلعج ث ةنجلا نيقتملا هللا

 ٠ نيمح ارلا

 : ةلآسم وج

 ٠ هللا هركي امع ءاهتنالاو ئ هللا رمأب مايقلا ىوقنلا ريسفنو

 همحر ةميرك ىبآ نب ملسم ىلا ثدحلا عفر : حاضولا نم دايز لاذت

 ىتح رفكب سيل رفكلا ىلع مزعلاو ص ناميا ناميالا ىلع مزعلا : لات هللا

٠ لعي
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 ةلأسم وج :

 ءىش هنم صقتنا اذا هنأل ى صقني الو ديزي ناميالا : ديعس وبآ لاق

 رفكلاو ى صقني لاقي الو ء لاقي اذكه فعضي هنكلو ء هلك لطب دقف

 ٠ هلعفي ىتح رفكب سيل رغكلا ىلع مزعلاو ةخسن قو

 : ةلأسم :ه

 ء صقني ديزي رفكلا ى صقني الو ديزي ناميالا : ديعس وبأ لاق
 ق ناصتنلا مسا هقحلي الو ئ لضافتيو فعضي ناميالا نا : لاقتي هنكلو

: 

 لاقي الو ناميالا نم ىهف هلل ةعاط لك : ليقو _ ةخسن _ لانتو

 كرتو ، لئاسولا اهيف نأل ؤ ناميا ةعاط لك سيلو 0 ناميا ىه هلل ةعاط لك

 ٠ ارفك هكرت ناك كرت اذا ناميالاو % هرفكت ال لئاسولا

 نامدا ىهف هلل ةعاط لك : لاقت الو ء هلل ةعاط وه ناميا لك : لاقيو

 ٠ ةليسو نوكي ام ةعاطلا نم نأل

 : ةلأسم :د

 ٤ هرجأ مهنم دحا و لكل ء ايينأل ١ نآ دجوي هنأ وجرأ : ديعس وبآ لاتو

 مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هتمأ نم هتوعدو هتعاطب لمع نم رجآو
٨ 
 ٠ ع ) مس

 اذا لامعلاو ناوعألا نم هلدعب لمع نم رجأو هرجآ هل مامالا كلذكو
 ٠ هللا ءاش نا هونأ ام رزو هيلع سيلو ص الداع ناك

 : فلؤملا يغ لات

ةبوت ريغ ىلع مهلعتسي وآ ث اهيلع مهنهاديف مهتعاسإب ملعي نأ الإ
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 ّ مثآ ىدنع رهف ؤ كلذ دعب مهلمعتسيف ّ مهتريس ف مهتل ١ مهتحلي وآ

 ٠ هلزع موعم ةمهتلا هتقحل املم ء اماما ناك نافع نسب نامثع نذأ

 6 هلزع لح _ راص ةخسن _ امهتم ناك اذا مامالا نأ تفرع دتو

 ترمهاظتو ؤ هيلا ىصوآ اميف زوجي الام لعفب مهتا اذا ميتيلل ىصولا نأ

 ٠ ةياصولا نم لزعب هنا : لاق نم لاقف

 امآو س لعفب درفني الئل هريغ هعم لخدي مكاحلا نا : لاق نم لانتو

 ٠ افالتخا كلذ ىق ملعأ الو ث لزع هتنايخ تحص اذا

 هنكلو س ميتيلل ىصولاك ، هريغ هعم مانب نأ نسحي الف مامالا امأو .
 ء لزع كلذ بابسأ هيلع ترهاظتو ى هتريس وأ هنيد ى ةمهتلا هنقحل اذا

 : ٠افلاتخا كلذ ىف ملعأ الو

 س كلذ نم باتنن۔سب مث ئ ىصاعملا هنم حصت نأ هنمهن بابسأ نمر

 اذاف ڵ اذه هبسثأ امو س بوتيف باتتسيب مث ، كلذ اضيأ دواعي مث بوتيغف
 ٠ ملعأ هللاو ع هلزع زاج ةمهتلا هتنقحل

 هيلا ىصوأ ام ىلع نمتؤي نأ زجي مل مهتا اذا ىصولا ناك اذا هنأل
 ،هتلزنم ىلع رقي ال نأ بجوأو ىلوأ مامالاف ث هيلع ناك امع هرمأ لاحتسا و
 مهنأل ، مهنيدو مهجورفو مهلاومأ ماكحأو ء نيملسملا ءامد ىلع نمتؤم هنأل
 ىصولاو ص هرمآب ماكحألا رئاسو دودحلا هعم نوميقيو ع هعم نوبراحي

 انيمآ الا مامال ا نوكي نأ ىغينب الف ، اريثكو )ايلق لاملا نوكم دتو

 ٠ ملعأ هللاو ء ىصولا نم لزعلاب قحأ وهف مهتلا هتقحل اذاف ث ايضرم

٠ هللا ءاش نا قحلا قفاو ام الا هنم ذخؤي الو س اذه ىف رلخنيذ



 س ٢٤٧

 : ةلأسم وج .

 هللا دبع ىبأ فيلأت : نآرقلا ريسفت ىف نايبلا بيذهت بانك نمو
 : ىرحنلا ىمخللا دمحآ نب دمحم

 رمع نع ىور دقو : ى ريطلا ريرج نب دمحم ريسقت نم هرصنخا امم

 : هلامع ىلا بتك هنآ ى زيزعلا دبع نبا

 شعأ ناف ئ اننسو ا دودحو ضخا رفو ؤ عئارش ناميالل نآ

 صيرحب مكتبحص ىلع انآ امف تمآ ناو ث اهب اولمعت ىتح مكل اهنييآسخف.

 ٠اذه وبحنو

 داقتعاو ، ناسللاب لوق ناميالا نأ ىلع ةنسلاب نوموسوملا قفتاو

 ٠ ةيصعملاب صقنيو ملعلاو ةعاطلاب ديزي 3 حراوجلاب لمعو 4 بلقلاب

 ةيصعملاب صقنيو س ملعلاو ةعاطلاب ديزي هنأ ليهس نع ىورو
 ٠ ملعأ هللا و ع متآ اذهو ع لهجلاو

 ف ٥ اخأ ظعب الاجر عمس هنأ ملسو هملع هللا ىلص ىبنلا نع ى ورو

 ءايحلا امناو ص ناميالا نم ءايحلا ناف هعد » : لاقف هاهنيي هنآك ءايحلا ٠6

 ٠ ناميالا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هتبثأف « قلخ

 رقو ام هنكلو ، ىنمتلاب الو ىلجتلاب ناميالا سيل » : ىور دقو
 _ لخدي ال ةخسن _ نلخدي ال هديب ىسفن ىذلاو ے لمعلا هنتدصي بلقلا ق

 ؟ هللا لوسر اي هناقتا امو : اولاق « هنقتي حلاض لمعب الإ ةنجلا مكدحأ

 ' ٠ « همكحي » : لات .

 لمع ىآ لهع نا هنأ اوأرو لوقلا .وه ناميالا نآ تمعز ةئجرملاو ٠
ناميالا نوكي نأ نم نوعنميو ث هناميا ضقني مل ةداهسثلام فارتعالا عم
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 جورخ اذه لكو ص ناميالا ف لضافتلا نم نوعنمي مهنأكف ، صقنيو ديزي
 ٠ ةنسلاو قحلا نع

 ء ةعاطلاب ديزي ناميالا ناب لوقلا رهظيو ؤ ةنسلا ىعدي نمم اريثكو
 دهش نم نوك وه ةعاطلاب هتدايز نأ كلذ ف لوأتي ، ةيصعملاب صقنيو
 ةداهشلا عم هل ناك اذا هناميا ةدايز ىنعم وهو ةعاطلاب لمعو ث ةداهشلاب
 ٠ لمع ااي ةداهسث نم ديزأ لمعو ةداهسثف ؤ ةعاطلاب لمع

 ةدايزب ديزب بلقلا ىف ىذلا ناميالا نآ نوري ةنسلاب نوقتقحملاو
 ىف ىور ام هل ديشيو ، حيحصلا وه اذهو ك اهصقنب صقنيو ث ةعاطلا

 « ناميالا نم اذك لاقثم هيبلق ىف ناك نم رانلا نم اوجرخأ » : ثيدحلا

 نم رانيد لاقثم هبلق ىف ناك نم رانلا نم اوجرخأ » : ىور دق هارأو
 ٠ « ناميالا

 ىندأ ىلاو 6 ةرذ لاتتم ىلاو 6 ريعش وأ رب لاتثم ىلا كلذ صقن مث

 لمعلا ةدايزب ديزب بلقلا ىف ىذلا ناميالا نآ ىلع دهاش اذه لكف ث اذه نم

 ٠ كلذ صقني صخنبو ملعلا ةدايزو ك حلاصلا

 ىلع لدي حلاصلا لمعلا روهظ نكلو ، بلتلا ف نطاب ناميالاف
 ق تيور دتو ؤ“ بلقلا ىف هصقن ىلع لدب حلاصلا لمعلا صقنيو “ هتدايز

 ٠ ةريثك راثآ هل كلذ

 بلقلا ق اودبي ناميالا : لاق هنأ بلاط ىبآ نب ىلع نع ىور دتو

 ٠ بلقلا "ضيبي ىتح تدادزا ناميالا دادزا املكف ، ةضمل ةضخمل

 مياو : لاد ك بلقلا دوسي ىتح ةضم هض فلتلا ق وديب قافنلاو

 بلق نع منقنقسسش ولو 0 ضيبأ ه ومت دجول نمؤمل ١ بلق نع متققش ول هللا

١ دوسأ هومنتدجول قفانم ٠
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 مكل فشكو نيبلقلا نطاب متفشكتسا ول ىآ ۔ ملعأ هللاو ص نوديري

 ٠ انايع متيآرل امهنم كلذ

 نكلو اونمؤي مل لق انمآ بارعألا تلاق ) : لجو زع هللا لوق امأو

 ناميالاب اونمؤت مل ىآ ؤ ملعأ هللاو ، نيهجو لمتحي امبرف ( انملس اولوق
 اذه ىلع هانعم سيلو ل همامتو ناميالا لامك هب ققحتي ىذلا

 لق ناميالا نم ءىش مهل نوكي ال ثيحب س مهنع ناميالا ىفن هجولا
 ٠ رثك وأ

 ء نينمؤملا ةلمج ىف هب اولخد دتو ناميالا مهنع فني مل هنأ لمتحيو

 مالسالا مهل تبثآ دق هنآ : امهدحأ نيهجولا ىوقأ هجولا اذه ناك امبرف

 ظح هعمو الا ةقيقحب مالسال ١ نوكي الو ) انملسأ ا ولوق نكلو ( : هلوقب

 ٠ اتتافن ناكلالإ و ناميالا نم

 نم مكتلي ال هلوسرو هللا اوعيطت نإو ) : ىلاعت هللا لوقف اضيأو
 سيلف { 5 رثك وآ لق ظح ناميالا نم ل سيل اوناك ناو ) ائيش مكلامعأ

 ء لمع الو ةقفن هل لبقي ال ث هقافن ققحت ىذلا قفانملا ن ء لمع مهل لبقي
 ٠ باتكلا كلذب دهس دقو

 مهللا 6 رهظملا وهو ةيلكلاب ناميال ١ مهنع ىفنني ال نيهجولا نيذهيو

 قاس 6 انمآ : مهلوق نأ مهنم ٠ هللا ملع دق بارعالا ءالؤه نوكي نأ الا

 . ا امب لآ هللاو ، هجوف مهل ناميا ال

 تابرق مهتاقفن باستحاو ث ناميالاب بارعألا ضعب هللا ركذ دتو
 ٠ كلذب ةبرقملا مهل تبثأو ڵ لوسرلا تاولصو ع هللا دنع

 قرسي الو ، نمؤم وهو ىنزي ةعاس ىنزي ىذلا ىنزي ال : ىور دقو
 ةعاس اهبرشي ىذلا رمخلا برشي الو نمؤم وهو قرسي ةعاس قرسي ىذلا

هيلا سانلا عفري فرش تاذ هبون بهتني الو ع نمؤم وهو اهبرشي
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 !ذه وحنو مكلاب امف ه نمؤم اهبمتني ةعاس وهو مهراصبأ ٠

 6٨ هنع عفترا اذه رحن وآ ديعلا ىنز اذاف ؤ هزن ناميالا نأ ىورو

 نم ىورو 0 ناميالا هعجار عجارو هسفن مال اذاف س ةلظملاك هقوف راصف

 : ل انآ ١ ده

 علخي امك ناميالا هنم علخ اذه لعف اذا دبعلا نأ : اهضعب نمف .
 .. : 4 ٠

 عم سلاج وه امنيب هنأ : مالسلا هبلع حيسمل ١ نع ثيدح ىورو .

 عقوف بهذ نم رئاط هنآ ىور وآ 6 نو كم ام نسحأك رئاط ءاج 6 هباحصأ

 . هنم در جن نبح ع ىن حبقأ وه ا د اف 6 هكسم درجن مث ؤ مهنم ةبح .

 ىلا اننتخ دادزاف اهيف غ رمته كانه : ةفىج ىلا بهذ مث ؤ شميحأ عريقأ

 هنم جرخ ىنح هيق لستغاف حاضحض رهن ىلا بهذ كلذ دعي مث ئ هحبت

 هكسم ىل ١ عجر مث 6 ٥ روس شتم ةضيب هنآك هنم جرخ ىتح هيق لسننغ اف

 ٠ اذه وحنو ناك ام نسحأ ىلا داعف هعردنف .

 هيلع ناك اذا نمؤملا لثم هنأ مهربخأف ، كلذ نع حيسملا ا ولأسىف

 هنع علخ ةيصعم ىلع مزع اذاف ؤ ةفص نسحأ هيلع ناك ناميالا س

 ةساجن هتداز ةيصعملا عقاو اذا مث ء هللا ءانث ام هحبق نم اديف ؤ ةشابلا

 بنذلا ةساجن هنع ةبوتلا تلسغ اهيلا ردابو ةنوتلا دتنعاو مدن نإ انتتو

 نسحآ ىلا. داعف هعرد نف هكسم ىلا عجر هتبوت تحص اذا مث ث هنتنو

 .ناكام

 نم برضي ىذلا نأ ىآ ث اهبرضن لاثمألا كلتو :. ثيدحلا ىف لات
 ٠ انايع ةودنلا نامز ق رهظي اذهل لاثملا .

 اذه رحت نع لئس _ رقابلا ه رآو _ تيبلا لهآ ضعب نأ ىورو

 ىق رود مث ع مالسالا اذه : : لاقف عاستا ا اهيف ةرئاد ر ودف ح ثيبدحنا .
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 دمعلا بنذأ اذاف ح مالسالا ق روصقم ناميالا اذهو : لاتق ةرئاد اهقرج

 هذه نم هجرخي الو : لات مالسالا ةرئاد ىلا ناميالا ةرئاد نم لقن

 ك ثإأ الا .

 ناميالا ةرئاد نع جرخ ناو هنأ نمضن ؤ ملعأ هللاو ح لثملا اذهو

 ىتح ةيلكلاب ناميالا هنع بهذي ملف س مالسالا ةرئاد ىق اتماث هنوكلف

 رنكلا بتارم رش نم قاذنلاو ث اقفانم ناك ولو ى ءىش هنم هل ىقبي ال ٠

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا رغ لات

 نمؤملاو ڵ دحاو مالسالاو ناميالاف ث هيلا تقفتلب ال طبخ هلك اذه

 ٠ عجر ٠ طتف دحاو ملسملا و

 اريخ هكرت ناك لاؤس فلكت فلخ مالسالا ردص ق مقو ناك دتو

 باوجلا فلتخاف ، تنآ نمؤمأ : هبحاصل مهدحأ لوقي ناك ؤ هفلكت نم
 : كلذ نع مهنم

 & ةركزنلا نم افوخ ىنثنساف ص هللا ءاش نا نمؤم انآ : لانق نم مهنمق

 ٠ هنع ةيصعملا ةمتاخلا نم افوخو

 تنمآ : لاقف لهسأ هدنع وه ظفل ىلا لا ؤسىلا ظفل نع داح نم مهنمو

 ٠ ١ ا ذه وحتخت وآ هلسرو هبانكو هلل اه

 ٠ كسث ماهتنا ىنثتسا نا هلخدب نأ فاخو نمؤم انآ : لاق نم موذمو

 امو تنآ نمؤمآ نولوقي : لاقو اذه نع بجي مل نم مهنمو
 ٠ كادشبانآ

 امبرو س ةمتاخلا لجأل عطقي ملو وجرأ : لاقو باجأ نم مهنمو
 ةروس تلزذآ ام اذاو ) : ىلاعت هللا لوت باوجلا نع كسمآ نم لوآن

ح باوجي. نينمؤملا نع ريخي ملف ) اناميا هذه هتدا ز مكيأ لوقتم نم مهنمف
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 مهو اناميا مهتدازف اونمآ نيذلا امأف ) : مهنع لوقي ىلاعت هللا ربخأف

 ٠ قارعلاب مجن لاؤسلا اذه ىرأو ( نورشبتسي

 دق لجرلا ناكو ؤ قارعلا مدق ماسثلا لهآ نم الجر نأ ىورو

 د هعم نب ١ هب احصأ نم موق رضحف ٤ ٩ذنع ذخأو 6 ليج ني ذ اعم تبحص

 ؟ نمؤم كنأ دهسشتأ : هل اولاقف

 ٠ معن : لاق

 ؟ ةنجلا ىف كنأ دهسشتفآ : اولاق

 ٠ بونذلا فاخأ : لاق

 دوعسم نبال هوركذ مث ث ةنجلا ىف نينمؤملا نأ دهسثن نحن : اولاقف
 ٠ هنع كانربخأ ىذلا ىماسلا اذه : هل اولاقف مدقف ابئاغ ناك وهو

 ؟ نمؤم كنأ دهسشتأ : دوعسم نبا هل لاقف

 ٠ معن : لاق

 ةنجلا ىف كنأ دهسثت : لاق

 ٠ بونذلا فاخأ : لانف

 ٠ ةيناثلا تآجرأ امك ىلوألا تأجرأ الفأ : هل لاق

 ٠ ةنجلا ىف ىنآ تدهسشل نمؤم ىنأ تدهست ول : لات هارآو

 انفوخي ذاعم ناك ام اذه ث ذاعم اي كيلع هللا تاولص : ىماشلا لاقف
 ٠ كلاثمأ نم

 ؟ ذاعم مكل لات امو : هللا دبع هل لاقف

 . دوعسم نبال لوقلا نسئخ هارأو ث ملاعلا ةلز اونننا : لاقف
 ىف اوناك سانلا نأ تملع امآ ، دوعسم نبا اب كنلز هذهو : لاقف

 نم نكي مل نمو ث رفاكو قفانمو نمؤم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نامز

. نيرخالا نيفنصلا نم ناك نينمؤملا
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 كلذ ناكو ٠ هنم هلز تناك اهنأم هل فرتعا دوعسم نبا نأ ىورف

 نع جتحا ولو ئ هتبشخ لضفل هنع هللا ىضر دوعسم نبا نم فا رنعال ١

 ناك هنآ عم ث ةبتر مظعآ ىلع هلل ةيشخلا نم ناك نكلو ص الانتم دجول هلوق

 ٠ هلضفغلو ذاعمل ىرب

 هلل اتناق ةمأ ناك اذاعم نا : لاتق هنآ هنع هللا ىضر هنع ىور دقو
 نا : لاقف اطلغ هلات هنأ عماسلا نظف ث نيكرشملا نم نكي ملو افينح

 ناك اذاعم نأ دوعسم نبا داعأف ، ةيآلا ظفلب هركذي هنأك ڵ ةمأ ناك ميهاربا
 ٠ الوأ لاق امك انناق ةمآ

 ؟ ةمألا ام ىردت : لاق مث

 ، كلذك ذاعم ناك دقو ىنعي ى ريخلا اهب سانلا ملعي ىذلا : لاق

 ميهارباب اذاعم هبسن انك دقو : لاق هارأو ، هلل ميطملا تناقلاو

 هللاو ، لوقلا ديرجت نع اذه نم ربتعن ىذلاو ڵ ملسو هيلع هللا ىلص
 نيدلاب فارتعالا نمؤملا نم ودبي ام رهاظ ىلع لاقي دق نمؤملا نآ س ملعأ
 . هب ناميالاو

 ىف ىلاعتو كرابت هللا لوقك عرشلا ىف ماكحألا تعقو كلذ ىلعو
 ، نطاوبلا اوعلطتسي نأ سانلا فلكي ملف ( ةنمؤم ةبقر ريرحتف ) : ةرافكلا

 ىلع هنامياب عطقي نم اودجي مل كلذ اوفلك ولو ، بولتلا نع اوقشيو
 ناميالاب فارتعالا نم رهظي ام ىلع وه امناو س هرس نم بيغلا
 ٠ هي ةداهشلاو

 تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو ) : ىلاعت هلوت كلذكو
 ملعأ هللاو : لات مث ( تانمؤملا مكتايتف نم مكناميآ تكلم ام نمف تانمؤملا
 مث ، كلذ نم بولقلا تبيغ امب لجو زع هملع نع ربخأف ڵ مكنامياب
 حضوي اذهف ( ضعب نم مكضعب ) : ىلاعت لاقف مكحلا رهاظ ىلع عسو
٠ انيب احاضيا كلذ ةقيقح
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 ىلع رمألا 4دقف لصف الون كلذ ق ىرصبلا نسحل ١ حضوأ دقو

 ؟ ثنآ نمؤمأ : هل لادن الئاق ناك : نيهجو

 هللاب انمآ ) : اولاق نيذلا نم نمؤم انأ له ديرت تنك نا : لاقف

 هل نحنو ) ةيآلا ( ليعامساو ميه ارا ىلا لز_نآ امو انيلا لزنأ امو

 ىلاعت .هللا لانق نيذلا نم انأ له ديرت تنك ناو ، مهنم :نحنف ( نوملسم

 : هلوق ىلا ( مهبولق تلجو هللا زكذأ اذا نيذلا نونمؤملا امنا ) : مهيف
 انسفنأل كلذ فرعن ام هللاوف ‘ هرخآ ىلا ( اخ نونمؤملا مه كئلوأ )

 دعم ٠

 ماكحألا ىرجت كلذبو : رهاظلا مكح ىلع لاقي دق نمؤملا نأ ربخأف

 كلذب أ , ودهسشب نأ ىقنلا لهأل ىعبنب الو 6 لامكلا راغصل لاقب دنتو ك هي

 . اهوكزيو مهسفنأل

 : لاق وآ أ انفح رفاك وهف { اقح نمؤم ىنا : لان نم ىور ذنقو

 . اقح قفانم ؤهف ، قفانم ىنا _ هلعل _

 ء اذه لك ركذ نع ىهنف ص رانلا ىف وهف ةنجلا ىف ىنا : لاق نمو

 ٠ ( ىتنا نمب ملعأ

 وهو ةئراحل لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دق هنأ ىلع
 ء اقح انمؤم : لاق « ؟ ةئراح اي تحبصأ فيك » : نسلا ثدح مالغ

 ىسفن تفزع : لاق « ؟ كناميا ةقيقح امف ةقيقح قح لكل نا » : لاق

 ىبر شرع ىلا رظنأ ىنآكو ؤ اهبهذو اهرجح ىدنع ىوتساف ث ايندلا نع
 عمسآ ىنأكو ث نوروازتي ةنجلا ىف ةنجلا لهأ ىلا رظنآ ىنآكو 5 زراب
 . رانلا لهآ ءاوع

 لاقت وأ س مزلاف تفرع » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاتف
٠ هبلق ق ناميال ١ هللا روت نمؤم ئ » مزلاف ترصبأ
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 لوسر عم ناك هنأ نيقيلاو ناميالا ةقيقحب اذه ةثراحب غلب دقو
 هللا نا : لوقي هعمسف ؤ ىزاغملا ضعب ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا هللا

 ٠ هدبع ىلا كحضي

 : هرغ ناق

 وحن وأ دهشتسي ىتح هللا ليبس ف لتاقي هفيس ارهاسث هدبع ناك اذا
 ، نيجعلا الا اذكه نوكأ نأ نيبو ىنيب امف انيجع نجعي ناكو : لاقق اذه
 هللا لوسر ىلا همأ تءاجف ث لتق ىتح لتاقف ، نيجعلا نم هدي تلسثف
 ةنجلا ىف ةثراح نكي نا هللا لوسر اي : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ عنصآ ام ىرتسف كلذ ريغ نكي ناو ث ىلابآ الو ىكبأ الف

 ةد_حاو ةنجأ ص تلبهآ _ ةخسن _ ةثراح مآ اي تبصآ » : لاتتف
 ىهو تعجرف [ ىلعألا سودرفلا ىغل هناو . ةريثك نانحل اهنا ك ىه

 ٠ ةثراح ايب كل خب خب : لوقتو كحضت ..

 ( انمآ بارعألا تلاق ) : ةيآلا هذه لوآ ريسفت نم س باتكلا اذه نمو

 اولوق نكلو اونمؤت مل لق ) ةميزخ نب دسأ ىنب بارعأ : دهاجم نع
 ٠ لمعلاو ناميالاو ةملكلا مالسالا نأ : ىرهزلا نع ( انملسل

 الاجر طعي ملو الاجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىطعآ : دعس نعو
 ملو ى انالفو انالف تيطعأ ! هللا لوسر اي : دعس لاقف ے ائيسث مهنم
 « ملسم وآ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانف ، نمؤم وهو انالف طعت

 : هل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو دعس اثالث اهداعأ ىتح
 الاجر ىطعأ ىنا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف « ملسم وآ »

 . « مههوجو ىلع رانلا فق ا وبكي نآ ةفاخم مهنم ىلا بحآ وه نم عدأو

 ئ مهيلع كلذ هللا درف ( مهلامعأب مهناميا اوتتدصي مل : ديز نبا نعو

. مهلامعأب مهناميا اوقدص ع ةيالا
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 اومسىتب ال هنأو ئ ةرجهلا مساب اومستي نأ اودارأ : سابع نبا نعو

 ىف لزني نأ لبق ةرجهلا لوأ ىف اذه ناكف ث هللا مهامس ىنلا مهئامسأب

 ٠ ثيراوملا

 لوسر ىلع اونتما ىح ق ىمه امناو ث ةيآلا هذه معت مل : ةداتنق نعو

 كلتاق امك كلتناتتن مل : اولاقو مهمالساب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . . ناا ٣

 ٠ انملستسا : انملسآ : دهاجم نعو

 لاتقلاو ةبراحملا انكرتو ف ملسلا ىف انلخد انملستسا : ديز نبا نعو

 مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذاف ث هللا الا هلا ال » : مهلوقل

 ٠ « هللا ىلع مهباسحو اهثحب الا

 عئارشب ملعلا لخدب امو ىآ ) مكبولق ق ناميالا لخدي املو (

 ٠ مكبولت ىف هيناعم قئانتحو ء ناميالا

 ( ائيش مكلامعآ نم مكنلي ال هلوسرو هللا اوعيطت ناو )

 رهاظبو قيدصتلا ناميالا ظفل ىتعم نم نيرهاظلا مكصقني ال ىآ

 ناميالا نآ ىلع ةنسلا لهآ نكل س بلقلاب قيدصتلا ڵ قيدصتلا ىنعم

 ٠ عئارش ىلع ىوتحي

 : ةلأسم وج

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع ىورب هنآ ىعم : ديعس وبأ ل ات

« هسغنل بحب امك س انلل بحي ىتح اتح انمؤم نمؤمل ا نوكيب ال » : لات هنآ



 م ٢٥٧

 ڵ كلذ وحنو بونذلا نم ةيوتلا سانلل بحي هنأ ىدنع كلذ جرخيو

 ٠ ميحر هبلق نمؤملا نأل ، ضارمألا نم ةيفاعلا مهل بحيو

 : ةلأسىم ةهج

 « ةحيصنلا نيدلا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دجوي
 ةعامجلو ةثئأللو هبانكلو هلوسرلو هلل » : لاق ؟ هللا لوسر اي نمل ليق
 ٠ « نيملسملا

( ٢ ج ع رشلا نايب ٧ م (
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 باب

 : رثؤملا ىبأ ةديصق نمو

 قلحزنملا قماسلا دهت داكت

 ةعاطتسا لاعفلا لدت انل اولاقف

 قرفن نيح اهب ىنغتسن هللا نع

 لبق ةعاطتسالا : رحقلا تبثي ال نمم مهلوقب لانق نمو ةلزتعملا تلاق

 4 ةيصعمب مامته مهنم نكي مل لعفلا لدق ةعاطنسالا تناك ولو ى لعفلا

 ناكل اعيطتسم ناك ولف ث هلعف ىلع مزع ام عدي مث ؤ اهيلع مزعيو

 ٠ العاف

 ىآف ح ةعاطتساب كرتنو 6 ةعاطتساب لعفلا ىلع معزب اومعز ناف

 نآ نيلرق دح نم مهل دبالف 6 هيلع م دتأو ك هب ىلوآ ثعن اك نجنتع اطنسال ١

 ٠ لعفلا عم نيتعاطتسالا اتلك اولوقي نأ اما ث هب اولوقي

 دحآ ىلع فعضلا اولخدآو ك مهلوق :)وضقن دنف اذهب اولاق ناف

 ء هنع ابئاغ لوقلا ىلع همزع ناك لعفلا ىلع مزع امل هنأل ، نيتعاطتسالا
 هنع باغف هل ثدحآ ءىش هنأ انملع كرتلا ىلع مزع املف ء ةث نكت مل

 ٠ لعنلا ىلع همزع

 مهلوق ١ ولطبآ دقف ؤ ىلوآ ىه نيتع اطتسلالا نم ىلوألا نآ ١ ومعز نا و

 هيف تثدح ىتح اهديري ال اهل الهاج ناك دتو ، ةعاطتسالا هيف تثدح اذا

٥ ةريتك مهيلع ججحل ١ و فعضلا هيلع تلخ دآو 6 هي ىلوأ ن اك ام تلطبآو
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 : ةلاسم ةدج

 ٠ ةيلب اهنمو ث ةمعن اهنمف س نيبرض ىلع انعم ةعاطتسالا

 ٠ ةعاطلا اهب لمعي ىتلا ىهف : ةمعنلا امأف

 ٠ ةيصعملا اهب لمعي ىتلا ىهف : ةيلبلا امأو

 : ةلأسم :دج

 ىه سيلو ث لعفلا عم ةثدحم ةعاطتسالا نا نولوقي : انباحصأ لاق
 . ةريثك تاعاطنسا ىه نكلو س ةدحاو ةعاطتسا ىه الو س هدعب االو هلبق

 . ةعالحتسا ةيصعمللو ؤ ةعاطتسا ةعاطلل ةئدحم ، ةعاطتسا هلعف لعف لكل

٠ ةيصعملا ةعاطتسا ريغ ةعاطلا ةعاطتسا و



 _ ٭٢٦

 باب

 5 ناطيشلا نم وآ ص هللا نم ؟ وه نمم لالضلا نع اضيأ تلأسو

 ؟ ديعلا نم وأ

 هللا باتك فقو ث هي لض ىذلا دبعلا لعف وه لالضلا نأ ملعاف

 : كلذ ىلع لئالد _ ةخسن _ ليلد

 مهل تلحآ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا ملظبف ) : ىلاعت لاقو

 ٠ ( اريثك هللا ليبس نع مهدصبو

 نع كاذ ى ورب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات : رثألا نم

 ، ءاشن تنك ام كسفنب تئتست ىتئيسثمب م دآ نبا اب » : لجو زع هبر

 5 ىضئارخ تبد ىتئيسشثمبف ديرت تنك ام كسفنل تدرآ ىتدارابو

 ىلوأ تنأو ئ انز انسحم ىلوآ انأف 6 ىنبصعم ق ثعقو ىنال ذخبو

 ٠ » نولآسب دايعل ١ و لعفأ امع لآسأ ال ىنأل 6 ىنم كتن ائبسي

 : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لات

 ابيس نالذخلا نكي مل « ىتيصعم ىف تعتو ىنالذخبو » : هلوت

 ىلع بذعي ال 4_نذألا ى هللا هدذع ام كلذك ناك لو 6 ةبصعم | ق عوقولل

هدامتعا دنعف ، ةيصعملا راتخا دبعلا رايتخا ءوسب نكلو ث ىلاعت هلعخ



٢٦١ 

 اوغغاز املف ) : ىلاعت لاق ام تلق دق ام ريغ ناك ولو ڵ لذخ اهلعفل

 ٠ عجر ٠ ( مهبولق هللا غازآ

 : ةلأسم ةيه

 رسفن لك انيتآل انئسث ولو ) : ىلاعت هللا لاق : دمحم ىبأ عماج نمو

 ( نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منهج نئامأل ىنم لوقلا قح نكلو اهاده
 مل هنأ ىلع هباطخ هنع لتعي نمل ىلاعت هللا نم ليلد ةيآلا هذه ىفف

 نودصحمملا معز امك هدارمب مهنم رمأ لك لذبتسيل هدابع ىلا رمألا ضوغب
 . هبانك ماكحأل نوركنملا هتايآ ى

 نأ مهنم 7 ملو ة اونمؤي نأ قلخلا نم هللا ءاشت دقف : اولاق

 هتبحم ةبلاغ مهتبحم تناكف اورفكي نآ مهسفنأل نورفاكلا بحأو ؤ اورغفكي

 تذفن اورفكي أل نا اوعاسن نا مهو ك هتينم ىلع ةرهاظ مهتكيشمو
 ذفنت ملف اورفكي ال نأ قلخلا نم ءاش دتف ، مهنع ىلاعت هللاو مهتئيستم

 وهو كلذ نوكي فيكف ث هتدارا غلبي ملف اونمؤي نآ دارآو س هنتيسنم

 نمو مالسالل هردص حرشي هيدهي نآ هللا دري نمخ ( : لجو زع لوقي

 لعجي كلذك ءامسلا ق دعصت امنأك اجرح اننيض هردص لعجي هلضي نأ درب

 ٠ ( نونمؤي ال نيذلا ىلع سجرلا هللا

 عيطتسي ال هنآ ىلع راصبألاو زييمتلا ىلوأل ليلد لوقلا اذه ىف سيلفآ

 ردقي الو س ناميالا لهآ ةلم ىف هلخدي نأ نالذخلا هل قبس نمم

 ع هللا ةئيشمب الا ناميالا نع جورخلا ىلع مالسالاب دبعتي نمم دحأ
 ىلاعت ص رمألا ربدمو ، قلخلا قلاخ ء همكحل دارالو ، هرمأل قباس الف

 ٠ اريبك اولع نولطمملا لوقي امع هللا

 : ةت ةرسم :3

 ءاشي نم ىد هيو ءاشي نم لضي ) : ىلاعت هللا لوقت ف تلتنو

ه ( ديبعلل مالظب كبر امو



٢٦٢ 

 : لاق دةو رانلا ىنلخديو ىنلضيآ : كرلخنانم كل لاق ناف : تلق

 ؟ اذه ىف هيلع ةجحلا ام : تلت ( ديبعلل مالظب كبر امو )

 هلضي هنأ كلذ ق هل ةجح الو ؤ هسفنب هللا لوت اذه ىف ةجحلاف

 امناو 6 ديبعلل مالظ الو رئاجب سيل لداع كاذ ق وهف 6 رانلا هلخديو

 ٠ 4٩سفن ديعلا مللخ

 : هيبلا فيضملاو بانكلل فلؤملا بغ لاق

 هذخأ دنع ىصاعلل هنالذخ ره ىصاعلا اذهل انهاه ىرابلا لااضا

 ٠ عجر ٠ ةيصعم ١ لعف نم هيلع وه ام ىلع هكرنو هلذخو م ةدصعمل ق

 5 هلعف ىلعو ص رودتملا ىلع بذعيب هللا نا : انباحصآ لوق ىف تلقو

 ؟ رودقملا وه امو ردقلا امف 6 ردقلا ىلع بذعب ال

 هللا اهردق ىنلا مهلاعفأ رودتملاو 6 مهب هللا لعف ردقلا نأ ىعمف

 ىلع مهبذعي امناو 6 مهب هلعف ىلع مهبذعي الف ك هلدعب مهيلعو 4 مهلل

 ٠ مهلاعفأ

 : هيلا فيضملاو بانكلل فلؤا رغ لات

 ملخ هلعف نالذخلاو ث هيلع ابذعم ىرابلا لعف لعجي مل ثيح رظنا
 5۔ نالذخلا كلذ مهب لعف هنأ ذا ؤ هباذع مهب عقيو ىرابلا مهبذعي

 . نالذخلا اهببس مهتيصعم تناك امناو ث هب مهل ائدتبم

 ح هلعف ىلع ال ئ مهلعف ىلع ةلأسملا بحاص لان امك مهبذع امنا و

 ٠ عجر . ( نوبسكت متنك امب باذعلا اوتوذو ) : لوقي ىلاعت هنأل

 . + ةيلخب الو ه ركنساب ىصعيب ال هللا نأ انباحصأ لوت قو : ثلث

 ؟ ضار رهو ىصعيعم : كرظانم كل لان ناف : تلد

ىصعي الو 6 ١ ٥ ركنسال ١ . ىلع ىصعي نأ هتفص نم سيل هنأ ىعمق



 س ٢٦٣

 ء هيلع بلغي ام ىلع هركيف ةبلغ نم الا نوكي ال هاركتسالاو س ضار وهو
 ٠ بولغم ريغ بلاغ هللاف

 ةيهاركلا نم جورخلا ىنعم اضرلاو 4 ةيهاركلا ريغ هاركتسالاو

 ئ اهيلع هركنسي الو ‘ اهي ضار ريغ ةبصعملل هراك وهف 4 هل هاركتسالا ال

 ٠ هاركتسالا هيلع تبثي مل اذا اضرلا هيلع تبثي الو

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 مهضعب سانلا لضأو 6 ناطيشلا لضأآو ء هللا لضأ : لاتب دقو

 ٠ رخآلا ىنعم ريغب فرعي ىنعم ةلالض لكلف اىضعي

 ء هللا ةيصعم ىف بغرو نيزو اعد ىنأ ، ناطيشلا لضأ ىنعمف
 ةيصعم ىهو و 6 اضعب مهضعب س انلا هلالضو ٨4 ىرم اسيلا ةلالض كل ذكو

 مهنم _ ةخسن ذ _ مهعم ىمس دنف ٤ اهنع مهاهن ىلاعت هللا نأل 0 مهنم

 ٠ ءىش مدعب ال ءىش ع وقوب دوجوم ف وصوم فورعم ىتعم ىلع ةلالض

 : لوقي نأ زوجي ال هنأل ء ةهجلا هذه ىلع سيل ص هللا لضأ ىنعمو

 ىف تلت امك ، ىصاعملا نم ءىش ف بغر وأ ، نيزو اعد ىنعت هللا لضأ ا
 ملو ث مصعي ملو دهي مل هنأ هللا لضأ ىنعم امناو ، ناطيشلا لالضا

 ءىش نادجوب ال ث ةمصعلا مدعو ؤ ى دهلا د_ذقف وه امناو % قفوي .

 . هعوقوو .

 هايا هنالذخب ىنخي امناو ث انالف نالف لذخ : لاني هنآ ىرت الآ
 هكرت نم رثكأ ائيش هايا هنالذخ ىف لعف هنآ ال هنعي مل ڵ هرصني مل هن .
 ٠ ىنعملا اذه ىلع انالف نالف لذخ : لاقي نآ زاجف ى هل ةنوعملاو ةرصنلا .

سيلو 6 هدقففو لاملا مدعل عقاو مسأ رقفلاف 65 ريقف ند الف : لاقيو



٢٦٤ 

 هللا هرتفآ امل هنأ نم رثكأ رقفلا ناكف ، ثدحأ ادوجوم ائيسث رقفلا

 ٠ لاملا مدعل رقفلا عقو هايا هطعب ملو ك لاملا

 رمأل ىنغ : لتف ث هللا ةيطع لاملا نادجول ىنغ نالاف : لاقيو

 رقفل ١ سيلو 6 اينغ ىمس 6 هت ١ دحآ لجأ نم عق ١ و فورعم درجرم

 . ءىش عوقول ال لالا وهو ص همدعو ءىش نارقفل ريقف ليق امنا ، كلذك

 هارعأو 6 همعط ملو ماعطلا هدتفأ ىآ 6 انالف نالاف عاجأ : لاتيو

 هي ١ درجوم ائيس هعوجو هيبرع ق ث دحآ هنآ سيل ك هسكب مل ىآ

 ٠ بوثلا هطعب ملو همعطب مل هنأ نم رثكأ عوجلاو ىبرعلا ناك

 : ةلأسم امإ

 هللا هاطعأ 6 عقا و فوصرم د[رجوم ةمصعلاو ى دهلا نأ ملعاو

 ٠ ريخلا لهآ لان هيو هل هثدحأو 3 بحأ نم

 : هريغ لات

 ء ريخلا ريخلا لهأ لان امهبو ث هل امهثدحأو ، بحأ نم هللا
 ٠ مجر ٠ ملعأ هللاو

 ء ةمصعلاو ىدهلا وهو مهيطعي نأ هدابع نم نوحلاصلا لآس دتو

 ء هب مهل هثدحب ادوجوم ءايشألا رمآ هللا اولاس نوكي نآ زوجي الو

 زوجي ال نمو ، هاطعأ هنأ هللا ربخأ دقو ، هتماركو هللا باوث اوكردأ
 هذخأ نمل نوكيب الو ص هب عفتني ال ءىشب تننمو تيطعأ : لوقن نأ

 ىنعم هل سيل ائيسث مهبر اولأسي نأ نيحلاصلل زوجي الو ث ريخلا نم ءىش
. ريخلا نم ائيش هب نوكردي فرعي



 س ٢٣٦٥

 : ةلأسم ج

 دوجوم ىنعم نالذخلاو ، فرعي ىنعم _ هلعل _ ةلالضلل سيلو

 قيفوتلاو ةمصعلا نادج ناك امك ةيصعملا تناك هعوقوبو 4 فوصوم

 امهدحأ بحي نامسا امهو ث قيفوتلاو ةمصعلا نادتف نم رثكآ ةعاطلاو

 ّ مسالا ىف ناداضتي امهو ء فرعي ىنعمب رخآلا بجي سيلو ث ىنعم

 دحآ ىنعي ث هتعاطو ريخلا كردب ربخآ هللا نئل ء ىنعملا ىف ناداضتي الو

 ٠ نيمسالا

 مسال الا ىنعم تبثي ملو ص ريخلا هب لابي ىذلا نملا وهو ىنعملا تبثيو

 رمألا هد ناك الو ء | دحأ كلهأ هنأ الو ص هللا ىصع هعوقتوب هنآ رخالا

 امهنيب ام قرف اذهف ث ةلالضلاو نالذخلا وهو ص هللا بذعي هب ىذلا

 تلوس امو ث هاوه لبق نم كله امناف كله نمف ث مسالاو ىنعملا ى

 .هسفن هل

 هنمصعو هللا ليق نمف ؤ ايندلا ف ريخلا لانو 6 ةكلهلا نم اجن نمو

٠ عجر ٠ هيلع هلضفو هنمو ص هقيفوتو هايا



 س ٢٦٦

 باب

 هب رفكبو ناسنالا هب كرشب اميف

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ق كسث نميف ةيواعم ابآ تلأسو

 ٠ بتي مل نا لتنقي كرشم وه : لات

 اذه ىردآ ال : لاقف هب هملع دعب نم نآرقلا ىف كش نم : تلتو

 ؟ ال مآ هللا هلزنآ ىذلا نآرتلا

 نآرقلا نم ةيآ ىف كسث اذا كلذكو ى بتي مل نا لتقي كرشم : لاق
 نم ةيآ ىف كش اذا امأو س بتي مل نا لتقي كرستم وهف ؤ اهب هملع دعب

 كات هنأ الا ى نآ رقلا نمؤم وهو « نآرقلا نم اهنآ اهملع نكب مل نآ رقلا

 ىهآ ىردأ ال : ةبآلا هذه ىف لاقف س نآرقلا نم ىآ ىردي ال ةيآلا هذه ق

 موقت ىتح اكرسم كلذب نوكي ال هناف ، نآرقلا ريغ نم مأ نآرقلا نم
 % هيلع ةجحلا ماين دعي اهيف كسئف ةجحلا هيلع تماق اذاف « ةجحلا هيلع

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرسثم كلذب نوكي هناف

 ؟ اهب هملع دعب ةبعكلا ف كش نمع هتلأسو

 هل عس ( وف 6 اهملعي مل نم امآو 6 بتي مل ن ١ لنقم كرشم ل انف

 ريخل ىلصف ةالصلا تفو رضح اذاف ے ةااصلا ثتو رضحي مل ام اهليج

 اذاق ص رفاك هنكلو ص اكرششم كلذب نوكي الو ، كلذ لهج هعسي الف س ةلبتلا

٠ بتي مل ن ١ لتتبي كرستم رهق كسن هتربخأف ةجححل ١ هترتل



 س ٢٦٧

 دنع نم هنأ هتربخأف ةجحلا هتيقل اذاف س نآرقلا لهج هعسي لجرلاو

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذم ناك ؤ هبق تكستف ى هللا

 : ةلأسم ج

 اهب اله اج ن اك وأ 6 اهي هملع دعي ةعمجل ١ ق كش نمع هتلآسو

 ؟ اهيف كسثف ةعمجلاب ةجحلا هبلع تماقف

 ٠ رفاك هنكلو اكرسثم نوكي ال : لاتف

 ء هيلع ةجحلا مايق وأ ا اهب هملع دعي هعمج سيل لانت ناف : تلت

 ؟ا كرتم كلذب نوكب له

 نحنو لنتي هذه ق : لاق هنأ دايز ىبأ نع ىور دقو ا ال : لانت

 ناب ارقم ناك اذا كرشلا ىلا هب غلبي الو ص لتقي الو ث رفاك هنا لوقن
 ٠ م اعكر عبرأ رهلخل ١

 : ةلأسم و

 6 باودلاو سانلاو لابجلاو 6 ضرألاو ءامسلا ق كنت نمع هتلآسو

 هيلع تماقف الهاج ناك وأ ك اهب ملعلا دعب موجنلاو رمقلاو سمسلاو
 & هباتك ىف هللا اهركذ ىتلا ءامنلا ىهأ ىردأ ال : لاقف ، كلذب ةجحلا
 ؟ ال مأ سانلاو باودلاو لابجلاو هللا اهامس ىنلا ضرألا هذهو

 قلخ هللا نأب ارقم ناك اذا ارفاك الو اكرشم كلذب نوكي ال : لاق

 وأ ضرألا هذهو 6 ءامس ريغ وآ ءامس هذه ىردي ال و 6 هيف كت ىذلا أ ذم

 ٠ ضرآ ہغ

 : ةل اسم ج

هلو رو .هدبع ادمحم نأو أ هل كيرش ال ه دحو هللاي 3 نمع هتلآسو



٢٦٨ 

 اللفغي وأ © ءىش هزجعي هللا نا : لاق هنآ الا ح هللا نم ءاج امب رارتتالاو

 ؟ رهاق الو ردان سيل وأ 6 ماني وأ وهسي وأ

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذب نوكي : لاق

 تماقف ص الهاج كلذب ناك وآ ط هي هللا ملع دعب اذه ىف كسث نا كلذكو

 6 هزجعي ال وآ ءىش هزجعي ىردآ ال : لاقف ؟ كشف كلذب ةجحلا هيلع

 ؟ال مأ ءىش لكل رهاق ىردأ الو ء ماني سيل وأ ماني وأ

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذب نوكي هناف

 : ةلأسم ج

 ؟ هيلع ةجحلا مايق دعبو ء هملع دعب ءايبنألا ةوبن ىف كس نمو

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرتشم كلذي ناك

 نم وهآ ىردآ ال : لانف 6 روبزلاو ليجنالاو ةارونلا ف كش نمو

 ؟ هبلع ةجحلا مايق دعبو هريغ دنع نم وآ هللا دنع

 ٠ بتي مل نا لتقب اكرشم كلذم ناك

 : هيلا ةفامخملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 : نيملسم ا 1 نم ريغ و نسحل ١ ىبآ خيشل ١ مم اج نم هتيختثنا امم

 ؟ وه ام كرلا نع لأسو

 كرشلا مسا وهف ث هيف ةكراشملا ، ءىشلا ىف كارشالا وه : هل ليق
 ِ ٠ كارشالاو

؟ هللاب كرشلا مسا دبعلا قحل مب : لات ناف



_ ٢٦٩ 

 ص كرشم وف ث اناطلس هب لزني مل ام هب كرشآ املك وه : هل ليق

 كرشلا مرحيو ( اناطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشت ناو) : لاق دتو
 دبعي وأ ث هريغ اهلا هعم لعجي وأ ، هكلم ىف اكيرش هعم لعجي نأ وهو ث هب
 ٥ ٠ رمغ

 هكئاللاو رمقلاو سمشلاو ث نارينلاو ناثوألاو مانصألا دبع نمو

 هم لزنب مل ام مارحلاب كرشأ دتف هللا ريغ ديع نم لكو 6 لسرلاو

 هب ىوهت وأ ريطلا هنطختف ءامسلا نم رخ امنأكف ) هللاب كرسثأ نمو

 ٠ دعب ىنعي ( قيحس ناكم ف حيرلا

 هللاب نمؤب مل نمر ش هللا ةمحر نم جراخ ء هللا نم دبعب كرشملاف

 ٠ اكرشم ناك هلل ١ نع هي ١ وع اج امو هئابينآو 6 هلسرو هينكو هنكئالمو

 لوسر اهيلا اعد ىتلا مالسالا ةلمجب رقيو هللاب نمؤي مل نمو
 ٠ اكرشم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلص هللا لوسر هنآ نمؤي ملو ے دمحم ىف كسئو هللاب قدص نمو

 . اكرشم ناك هللا دنع نم هي ءاج ىذلا نآرقلاب نهگؤب ملو ‘ ملسو هيلع

 اهركنأ نمو ، املسم ناك اهبرقأ نم ىتلا ةوعدلا ف ملسمب سيلو

 هنأ هي 2 اج امو 6 هلوسرو هلل ام رقي ىتح اكرشم ن اك 6 اهنم اكب وآ

 ٠ نيملاعلا بر بتكو ث نيلسرملاو ءايبنألا عبمجب ناميا كلذ فقو ث قحلا

 ٠ ) اريعسن نيرفاكلل

 مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف ) : ىلاعت لاقو
. ( اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ قف اودجي ال مث



_ ٢٢٧٠ 

 ء انمؤم نكي مل نمو ى نمؤمب سيلف هللا لوسر مكحل ملسي مهل نمف
 اكرتم ن اك مهضعبب رفكو 2 ايينأل ١ ضعبب نمآ نمو 6 ١ رف اكو اكرشم ن اك

 هب رمآ ام ضقنو ث مهتوقحب ناميالا نم نآرقلا ىف ءاج ام در هنأل
 ٠ ةلمجلا نم

 نم هي ع اج هنأ هي رتأ ام هنأل كرنأآ هللا ب انك نم اني ركنأ نمو

 ةرخآلاب نمؤي مل نمو ثڵ كرشأ نآرقلا ةلمجي قدصي مل نمو ء هللا

 ٠ اكرىتم ناك

 مهل اندتنعآ ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نا ) : ىلاعت هللا لاق دقو
 ٠ ) اميلأ اياذع

 رخالا مويلاو هلوسرو هللاب نمؤي مل نمو ) : لجو زع لاتو

 % هللا باتك ىف كلذ نل كرشأ ثعيلا ركنأو ى داعملاب نمؤي مل نمو

 كرشأ ڵ افرح ولو ت هللا باتك نم ائيسن در نمو ث هب رقآ ام ضقن دننو

 ىهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناسل ىلع هللا نع ءاج ام لكب نمؤي ىتح
 ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلتاق كلذ راكنا ىلعو ؤس ةوعدلا

 مهءاسن لحتساو ، دوهيلا نم عنتما نم لتتو ؤ مالسالا ىف اولخد

 ٠ اورقأ ىتح ناثوألا ةدبع لتانتتو ث مهلاومآو

 ةنجلاب بذكو ثعبلا ركنأ نمو ؤ كرشأ هللا ةينادحو ركنأ نمف
 اهنأ ركنأو ةالصلاب دحج نمو ، نآرقلا ىق كلذ نأل ڵ كرشآ رانلاو

 . بتي مل ن ١ لنتي اكرتم ن اك اهجوأ نم ؟آاطخو ء هللا ف انك ىف تسيل

 ةالصلا دحج نم ع كرشي مل اهب رتم وهو لصي مل نم امأف
 ناك س كلذ ىلعو ث كلذب رقي ىتح لتوتو ڵ كلذب كرسئآ كلذ عنمو ةاكزلاو

٠ ةاكزلا عنمو دنرا نميف ركب ىبآ مايق



٢٧١ 

 : هرغ لاقت

 ، ةاكزلا عنمو دترا نم هللا هيضر ركب ىبأ لاتق ناك كلذ ىلعو
 نمؤي مل نمو ث هللا باتك ىف ىتلا ضئارفلاو مايصلاو جحلا دحج نمو
 ٠ كرنآ كلذب

 : لاق وآ ء نييبنلا متاخب سيل هنأو ڵ دمحم دعب اييت نا : لاق نمو

 دويلا قحل كلذ نمو كرشأ هب قدصي ملو ڵ رحاس وأ ڵ بذاك هنا
 اونمؤي ملو ك ارحاس وأ ك اباذك ىبنلا نومسي مهنل ء كرشلا مسا
 مهءامد لحتساو ث مهلتاق ، كلذ ىلع اوكرشآو ، هب ءاج امب الو س هب

 ٠ كلذ نم هللا لحآ امم ميلا ومآو

 هللا نبا ريزع دوييلا تلاقو ) : هلرقب نيكرسثم هللا مهامس دقو

 لوق نوئهاضي مهها وتأب مهلرف كلذ هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاتو

 مهرابحأ اوذختا ٠ نركفؤي ىنأ هللا مهلتان ل_دق نم اورغك نيذلا

 اودبعيل الا اورمأ امو ميرم نبا حيسملا و هللا نود نم ابابرآ مهنابهرو

 ٠ ( نوكرشي امع هناحبس وه الا هلا ال ادحاو اهلا

 مهامسو ث ةيافك مهل اذه ىفو ص نيكرشم هباتك ىف هللا مهامس دتف

 : لاقو ( ليئارسا ىنب نم اورفك نيذلا نعل ) : لاق دتو ، اورفك نيذلا
 . ( ريصملا سئبو اورفك نيذلا هللا اهدعو رانلا )

 ىزاجن لهو ) : لاقو نيرفاكلا نعل دقو ى انمؤم هللا نعلي ملو
 ٠ ( روغكلا الا

 امك ص رغك دتف ةبوقعو هللا نم ةازاجم هنايصعب قحتسا نم لكو
 امك كلذ ىف قرف الو ( اروفك هبرل ناطيشلا ناكو ) : لاقو ع هللا هامس
 هانلعجف هيلتبن جاسشمآ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انا ) : ىلاعت هللا لاق
 نمف ( اروفك اماو اركاش اما ٠ ليبسلا هانيده انا ) ع ( اريصب اعيمس

٠.٠ 

٠ ىضقنا ٠ نيذه ريغ ةئلاث ةلزنم الو “ اروفك ناك اركاش نكي مل



. ٢٧٢ 

 ميهاربا ىبآ هيخأ ىلا ةدئاز نب دمحم هللا دبع ىبآ ةريس نم اذه و

 : هللا همحر ديعس ني دمحم

 ء كرشآ ةنجلا ىف كرش ناو س كرشآ هللا باتك نم ةيآ دبعلا در ناف

 كش ناو 6 كرسنآ رودقلا نم ثعبلا ق كش ناو ك كرشأ رانلا ق كش ناو

 ٠ كرشأ ةمايقلا ىف

 هيلع ةجحلا م ابق وأ ؤس هتفرعم دعب كنلا اذه ى : خيستل ا لاق

 ٠ ركذي مل ام اذه لهج هعسي : ل انتو % ربعم

 هللا ةيبوبر ركنآ ناو س كرنآ هللا نود نم هدبعي ابر ذختا ناو
 نمو 0 كرسنأ اهنم اتبسث وآ ح اهضعب وأ هللا بنك ٩ ن ١ و ؤ كرشأ

 ٠ كرنأ ةيدوبعلاب رثي مل ناو ، كرشأ ةكئالملا ركنأ

 ملو هئايبنأب نمآ نمو ؤ كرشآ هئايبنأب نمؤي ملو هللاب نمآ نمو
 ص كرشأ هبلقب هلعل _ هب نمؤي ملو هناسلب نمآ نمو ث كرشأ هب نمؤي
 ٠ كرشأ نهكت نمو { كرشأ ١ دلو هلل نأ ىع د ١ نمو

 ملو ع مالسالا ةلمجب ارقم انهكتم ناك نا : نسحلا وبأ لاق

 ٠ ةمعن رفاك نكلو س كرسئمب سيلف كرشلا مكح همزلي ام هظفل نم رهظي

 ٠ كرشآ هل بيجتساو هللا ريغ ةدابع ىلا اعد نمو : اهنمو

 هرحس نم رهظب مل ن اك ن ١ رح اسلا كل ذكو : نسحل ١ وبآ لات

 + رهاظلا مكحلا ق رحاسلا و نهاكلا ق انلوتتو 6 كرشلا هي قحتسب ام

 ٠ حراوجلا نم ةحراجب هللا فصو نمو : اهنمو

 ٠ رقك : مهضعب لاتو 6 كرشأ : مهضعب لات

دقف انيف ىتلا حراوجلا هذهك هحراج لات نا : نسحلا ردأ لاتو



_ ٢٧٢٣ 

 باتك ىلا عجر ٠ ةمعن رفاك وهف هذهك لقي ملو ةحراج لات ناو ، كرشأ

 ٠ ىنايسبلا ىلع نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبآ خيشلا

 قزار الو قلاخب سيل هنأ هللا ىف كسث نم : ليق : كسشثلا نع لآسو
 ىف كش نمو ث رغك هيلع ةجحلا مايق دعب هللا ءامسأ ىف كسث نمو ى رفك

 . رفك ةجحلا مايقو هملع دعب ديحوتلا ريسفت

 تماق دقف ث آرتيو ىلني هعمس نأ دعب نآرقلا ىف كش نمو ؤ كلذب رفك

 ٠ رفك هيق كش ناف ئ هجحل ١ هيلع

 مل ةيآب عمس مث ك نآ رقل اي نمآ و &ؤ هلسرو هلل اب نمآ نم امآ و

 كش نمو غ رفك ةجحلا مايق دنب اهيف كشف ، نآرقلا نم اهنأ ملع نكي
 ٠ رفك دقو كل ذب ر ذعي مل تايآ ثرزالث ق وأ ئ نآرقل ١ نم ه روس ف

 نمف ث رشبلا مالك ىف زجعم همظن نأل ، ةجح نآرقلا نا : ليق دقو
 ٠ رفك هنم ء ىش ق كش

 ٣ روس ل_ مأ نأل ؤ ث ايآ ثدرااث ق كشي ىتح : نورخآ ل انتو

 ٠ تابآ ثلرالث
٠٥ 

 6 باسحلاو ثعبلا و ك رانلاو ةنجلاو 6 باقعلاو باوثلا ق كش نمو

 . رنك نيملسملا ةجحو ث هللا باتك نم ةجحلا مايق دعب ع ديعولاو دعولاو
 هيلع ةجحلا مايق دعب هيلع اهضرتفا ىتلا هللا ضئارف ىق كش نمو

 ةجحلا مايتقو 5 هملع دعب اهمرح ىتلا هللا مراحم ىف كش نمو ص رفك

 ةجحلا مايق دعب هلسرو هبتكو هللا ءايبنأ ف كش نمو ث رفك هيلع
 ٠ ,رفك هيلع

 ك هللا هكئالم نم دحلا و وأ ث هللا ءابينأ نم دحا و ق كش نم امأو

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٨ م)



٢٧٤ 

 . رفك هيلع ةجحلا مايق دعب كشف ةجحلا

 مايقو س هملع دعب نيرفاكلا نم ةءاربلاو نيملسملا ةيالو ىف كش نمو

 . رفك هيلع هجحلا

 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ..٠ دح ١ و ةيال و ق كسث نم امآو

 ٠ عرشل ١ نابيب باتك ىل ( عجر

 ةاروتلا ىه دوهيلا ىديآ ىف ىذلا اذه ىردأ ال : لاقف كس ناو

 . ` .. ؟ال مأ ىسيع ىلع هللا هلزنأ ىذلا وه ىراصنلا

 اهلزنآ هللا نآو ص هللا دنع نم اهنا ةاروتلا ىف كشأ ال ىنأ الا

 ىلع هلزنأ هللا نآو “ هللا دنع نم هنآ ليجنالا ىف كبشثآ الو س ىسوم ىلع

 ٠ ارفاك الو اكردم كلذب نوكب ال هناف . ىسيع

 ؟ ميرم نبا ىسيع هنآو س بآ هل هللا ىبن ىسيع نا : لاق نمع لئسو

 ٠ بتي مل نا لتقي كرشم : لات

 ؟ مدآ دلو نم ىسيع : لانق ناو

 . مدآ دلو نم هنأل ى ارفاك الو اكرشم كلذب نوكي الف

 عسي مل ( انركذ اذاف ؤ اركذي مل ام امهلهج عسي رانلاو ةنجلاو

 دعبو ث امهب هملع دعب امهيف كش نمو ث امهب ناميالا الا امهلهج دحأ
٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذب ناك هيلع ةجحلا مايق



 ۔ ٢٧٥

 دعب وا ؤ هب ملعلا دعي هيف كش اذاف 0 هم ناميال ا الا هعسي الو : هلهج

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذب ناك ء ةجحلا مايق

 مل ام هل عس ١ و كلذف 6 رويقل ا ق نم ثعبب هللا نآ لهج نمو

 هعسي مل ةجحلا هيلع تماق وآ ركذ اذاف ، ةجحلا هبلع مقت وآ . ركذب

 ٠ روبقلا ق نم ثعبب هللا نآ ناميال ١ الا

 نأ كش ناو ئ ةجحلا هيلع تماق وآ م هركذ اذا هلهج هعسي الو

 6 كل ذ هعسي مل ئ ةجحلا مايق دعي وأ ملعل ١ دعي روبقل ١ ق نم ثعبي هلل ١

 ٠ بتي مل نا لتقي اكرشم كلذب ناكو

 تيمات وأ ك اركذ اذاف 6 ا ركذي مل ام امهلهج عسي باقعلا و باوثلاو

 باقعلا ىف وأ باوثلا ىف كس ناو ث امهلهج عسي مل امهب ةجحلا هيلع
 مل نا لتقي ص اكرشم كلذب ناك ث هيلع ةجحلا مايق دعب وأ ؤ“ هملع دعب

 هه

 اهفقق ٠

 : ةلأسم اديه

 نم نآرقلا لوأت نم : لاق هنآ هللا همحر هللا دبع ىبأ نع : ليقو

 هلوأت نمو س كرشلا ىف لخدي ملو ى رفاك وهف ك هليوأت ريغ ىلع نآرقلا

 اهبر ىلا ( : ىلاعت هلوق لثم نآرقلا نم ىذلاو ث نآرقلا ريغ نم

٠ كرش الب آطخآ دق : لاقف ةمايقلا ىف هيلا رظني لاقو ( ةرظان



 باب

 ر ن آ ١ ق

 اهذخاؤي ال ىآ ( اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ) : لجو زع هللا لاق
 ٠ اهتتاطب الا اهبلاطيو

 لوآ ق تافآلا هنع تلا زو ؤ هلتع حصو ئ غلب اذا ديعلا ىلع بجي

 هو ءىش هلثمك سيل ( دحا و هنأو ك هقلاخ فرعي نأ فيلكتلا لا وحأ

 ٠ ( ريصبلا عيمسلا

 ىف س هعنص فئاطلو ء هتلخ بئاجع نم ىربي ام كلذ ىلع هليلدو

 6 هلا وحآ فالنخا و 4 هراهنو هليلو 6 هئامسو هضرأو 6 هريغو هسفن

 هلادلا تايآلا 1 ةمئاقلا تالالدلا نم ضرألاو ءامسلا نيب هدهاشي امو

 0 ٠ هلالج لج هللا ةينادحو ىلع

 ىدؤي ال هنل ة ضرتفملا هيلع ضرتفا ام ةفرعم دبعلا ىلع ام لوأو
 ص هتفرعم قح ةضيرفلا هيلع ضرتفا ىذلا فرعي ىتح هيلع ضرتفملا
 لمعيو دبعيو ، عضخي الو ث هفرعي ال نم ىلا برتتي نأ زوجي ال هنأل
 ٠ هملعي ال نل

 ع لسرملا فرعي مل نم لسرلا فرعي نأ اضيأ زوجي ال هنأو
 بجت ىذلا هيلع معنملا فرع اذا الا لوسرلا دبعلا عيطي امنا هنأل
 لك ىلعو ؤ هتقيدصتو هعابتا هيلع بجوأو هيلا هلسرأو ، هيلع هتعاط

 هبرقتآو هفرع نم الا هدحوي الو س لجو زع هللا دحوي نآ غلاب لتاع

 . هدحجي لب هدحوي الف هفرعي ال نمو

٠ هفرع دتف ( ءىش هلثمك سيل ) دحاو هنآب ىلاعت هللا دحو اذاو



٢٧٢٧ 

 ا . د

 : بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىلع نعو

 ء هديحوت هللا ةفرعم لصأو ، هتفرعم هللا ةدابع لوأ نا : لاق

 هبشم لك نأل ، لوقعلا ةداهشب هنع هيبشتلا تافص ىفن : هديحوت ماظنو
 ء ههبشي ال اتقلاخ هل نآ قولخم لك ةداهشو ص قولخم ص هابسشلاب فوصوم

 نارتقالا ةداهشو بارتقالاب ةفص لك ةداهشو ث هتافصي فصوب الو

 ٠ ثدحلا نم عنتمملا لزألا نم عانتمالاب ثدحلا ةداهشو ، ثدحلاب

 هايا الو ، دوق الو مايق ىف هلالج لج هللاب ةفرعملا امأو : لاق
 راثآ نم هدمص الو ص هلثم نم باصأ ةقيقح الو ث ههنتكا نم دحو

 هايا الو ةضيرف نم هل للذت الو ث هقلخب ههبشت نم ىنع هايا الو ث هيلا
 ٠ لولعم هاوس مئات عونصم هسفنب فورعم لكو ث همهوت نم دا رآ

 ىفنو ص هتمعن ىلع هركشو هتفرعم هدابع ىلع هللا ضرتفا ام لوآ

 عيمجب قيدصتلاو ث هتكئالمو هلسرو هئايبنآب رارقالا مث ڵ هنع هابشألا

 هباتك نم كلذ هتفرعم بلطم هيلع مهفلك امو ع هبتك ى هلزنأو ، هي تنأ ام
 ٠ هفلخ نم الو هيدي نم لطابلا هيتأي ىذلا . زيزعلا

 نمو 0 ةمأل ١ عامجا نمو 0 ملسو هيلع هللا ىلص هرين ةنس نمو

 بجو هلو حيبقلا هب حبقو ، نسحلا هب هللا نسح ىذلا لقعلا ججح
 ٠ مذلا و دمحلا نسحو ىهنلا و رمألا

 ربخ ىلاعت هللا نع مهنأي مل ام مهلوقع ف حبق امع فكلا مهمزليو
 نم ناف ى اهتفرعم قح ؤ هسفن فرعي نأ دبعلا مزليو ، هنم ءىش هتحاباب
٠ لهجآ اه ريغل ن اك هسفن لهج



_ ٢٧٨ 

 هريغ لاق :

 اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور امل لوقلا نم لدعلا وه اذه
 ؟ هبر ناسنالا فرعي ىتم : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تلأس

 لهج نم ناف « هسفن فرع اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ٠ ملعأ هللا و ے لهجأ اهريغل ناك هسفن

 نمو & ا داعلا حصت اهيو ح تاضرتنغملا لوآ ىلاعت هللا ةفرعمف

 ء الماع هل نكي مل الهاج هب ناك نمو الهاج هب ناك ص افراع هللاب نكي مل
 ٠ امجوتسم هبا ذعل ناك المهم هرما وأل ناك نمو ك المهم هرماوأل ناك

 : ةلاسم :دهب

 ىنعمو ث لجو زع هللا ىلا هتفاضا زوجي ىتمف : نيينعم ىلع فيلكتلا
 ٥ رمأ وآ ٥ دابع لجو زع هفيلكت وهو رمألا وه زوجي ى ذلاف ؤ زوجي ال

 ٠ مهتانتاط بسح هضئا رفو هتاعاط ى هيها ونو

 زئاج ريغ اذهو ع فتلكملاب هتجاح فلكملا لازنا زوجي ىذلا ىنعملاو

 اذا ے مهفلكي ام ىلا هل ةجاحل دابعلا هفيلكت نوكي نأ لجو زع هللا ىلع
 اولع هللا ىلاعت ع رقتفم جاتحم هيلا لكو ث قلخ ام عيمج نع اينغ هللا ناك
 ٠ اريبك

 لصف

 : لاقي ىنعملا اذه نمو ، ةقسثم ىأ هفلك رمألا اذه نم ىلع لاقيو

 كدلع ام : ل انتىو 6 هنع ١ وزجع ام مهل فلكتو 6 فلكل ١ هن ١ وخأل نالف فلكت

٠ التث لمحت ىأ ةفلك هلك رمألا اذه ىق



_ ٢٧٩ 

 قيرطو ث لتع قيرط : نيقيرط نم فلكملا ىلع فيلكتلا بوجوو
 لقن ٠

 هنآ ىلاعت هللا ةفرعم : امهدحأ : نيمسق مسقني لقعلا قيرطف

 هعمسو كلذ ركذ دنع فلكملا ىلعف س كلذ وحنو ص ردانو 0 ملاعو 6 دحاو

 موزلو © هتلدأ مايقل هيف كشلا الو هلهجي روذعم ريغ . هملعو هداتتنعا
.: 4 . 

 ء ملعب ملاع لثم ث سانلا نيب فالتخالا هيف ام ىناثلا مسقلاو

 ،لاؤسىلاب مزلت اذه هجحف ث هسفنب رداقو ؤ هسفنب ملاعو 6 ةردتب ردانو

 ريغب نيفلاخملا نم الوق دقتعي ال نآ هيف كاسنلا ىلعو س لالدتسالا دعبو

 هلثمك سيل ) دحاو ىلاعت هللا نأ ىهو س ةلمجلاب اكسمتسم ناف ى ليلد

 ٠ ) ءىش

 مايق دعب الا ، هلهج نم كلاه الو مزال ريغف قيرط هقيرط ناك امو .
 ء هضرف همزل كلذ نم هعمس قرط اذاف ف هيلا لوقنملا ريخلاب هيلع ةجحلا

 لأسي نأ ىلاف ا١لمجم ناك نا و ؤ لوقنم ا ظفللا سفن ق ارسفم ناك نا

 ٠ هي اطخ ريسفت نع ع املعل ١

 هلهجب ملاس وهف ث ةوعد هغلبت مل ةجح فلكملا ىلع مقي مل امو

 ناك ول هنأل ڵ ضئارفلا ىلعو س لوسرلا ةلاسر نم عمسلا هقيرط ناك ام

 هيعدي ام ىلع ةزجعم هل رهظي ملو ى ادهاستم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 نأل ، اكلاه ناك ال ث هبجي ملف هب ناميالا نم هيلا وعديو ع ةوبنلا نم
 نرد هدهاش نم ىلع ةجحب تسيل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةدهاستم

 ٠ ةلاسر غالبا ال و ى ةزجعم راهظا

 نيح نوملسلا ناكل كلذك ناك ولو ص ةلبقلا لهآ نم دحآ كلذي لاق الو

ء هيلا نولصي سانلاو ، ةنيدملا ىلا ارجاهم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدقت



٢٨٠ 

 هللا ىضر ركم وبآ ماقف 6 سمشلا تعفترا و 6 اورثكب نأ ىلا هوفرعي الو

 . سمشلا نم هبوثب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رتسف هنع

 ه,لع هللا ىلص ىبنلا وه مظعملا نأ نوملسملاو راصنألا تملعف

 ناك طقف ةجحلا ىه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيؤر تناك ولف س ملسو

 ٠نونياعم هل مهو ى ةجحلا مهلهجب اورفك دت ةنيدملا لهأ نم نيملسملا عيمج

 ةجحلا ىه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوعد نا : اضيأ دحأ لقي ملو
 نم ليلد اهدضعي نآ ريغ نم ةجحلا ىه ةدهاشملا هناك ولو ؤ ةزجعملا نود

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عمس نم ناكل اهماتتم موقي نم وآ ث ةزجعملا
 هللا ىلص ىبنلا مالك عمس دقو ء ارفاك هعبتيو قحلا ملعي ملف ع وعدي
 ٠ ةزجعم ريغب هتجح مزلي ملف ملسو هيلع

 وآ ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةدهاشم لكل امزال كلذ ناك ولو
 ٠ ىنعم تا زجعملا راهظال ناك ذ همالكل عماس

 راهظا ريغ نم اهعدي نأ ةوبنلل عدم لكل اغئاس اضيأ ناك ولو
 السر ثعبب ال لجو زع هللا ناك امل نكلو ع اهيلع ةزجعم هلعل تازجعم
 5 اهلثمب ىتآي نأ دحأ قوط ف سيل ةرهاب ةبوجعآو ى ةرهاظ ةزجعمب الا

 ةدكؤملاو ، مهتلاسرل ةديؤملا ىه ةزجعملا نأ حص ث اهيف مهلكاشي نأ الو
 ء مهرمأل ةقدصملاو 4 مهتوعدل ةنهربملاو ى مهتجحل ةتبثملاو ث مهتلاقمل

 ةيوبنلا ةلالدلاو ى ةبلجلا ةجحلا ىه امناو ث مهريغ نيبو مهنيب ةفرعملاو

 ٠ دابعلا نم مهريغ هللا لسر اهب نياب ىتلا
 لصف

 مسقو & ٥ د ا_ذنتتع اي نوفلكم ١ رمآ مسق : م استأ ةثالث فيلكتل ١ و

 ٠.٠ هتع فكلاب اورمآ مسقو 4 هلعفب ١ ورمآ

٠ ىفن مسقو ئ تادثا مسق : نامسق هدانتع اي ١ ورمآ امف



_ ٢٨١ 

 هيلع هللا ىلص هلوسر قيدصتو ، هديحوت تايثاف : تابثالا امآف

 ٠ هي ءاج امي ملسو

 حئابقلاو ةجاحلاو ع هابشألاو دلولاو ةبحاصلا ىفنف : ىفنلا امأو

 ٠ لقاعلا امهفلك ام لوأ امه نامسقلا ناذهو ث هدنع عمجأ

 ةالصلاك ع مهنادبأ ىلع مسق : ماسقأ ةثالث هلعفب هللا مهرمأ امو
 مهنادبأ ىلع مسقو ، تارافكلاو ، ةاكزلاك مهلاومأ ىلع مسنو ث مايصلاو
 ٠ داهجلاو جحلاك ع مهلاومأو

 هيهنك ؤ مهسوفن ء ايحال مسق : م اسقآ ةثالث هنع فكل اب مه رمآ امو

 مهنادبأ داسف ىلا ىدؤي امو ء مومسلاو ثئابخلا لكآو ث لتتملا نع

 ٠ م هين اي دآ و

 3 بضغلا نع ىلاعت هيهنك ، مهنيب تاذ حالصاو مهفاليال مستو

 ٠ كلذ هبس امو : ضعبلاو 4 ملظلا و

 ءىنزلا نع ىلاعت هيهنك ئ مهمراحم ميظعتو ئ مهباسنأ ظفحل مسقو

 ع ومسم عرشو ء عوبتم لتثع نم ذوخأم ديعنلاو ك مراحملا تاوذ حاكنو

 عنمي ال اميف عومسم عرشلا و { عرشل ا هنم عنمي ال اميف عوبتم لقعلاف

 اميف عبتي ال لقعلاو ت لقعلا هنم عنمي امب دري ال عرشلا نكل ى لقعلا هنم

 ٠ هلقع لمك نم ىلا فيلكتلا هجوت كلذكو ص عرشلا هنم عنمي

 هبش الو س ةيعرشلا ماكحألل الوصآ نوكت ال ةيلقعلا ماكحألاو
 ةفرعملا فيلكت نم دبال : ريشب لاقو ةيلقعلا ماكحألاب ةيعرشلا ماكحألا

 كردي امم كلذ نأل ء عمسلا لهآ نم نكي مل ناو ، لقعلا ةهج نم غلاب لك
 اذا هنم الدب لهجلا باستكاو ث هكرت ةحابا زوجت الو ث ةلدألا ةدهاشمب

 ّ غرفي نأ دعب الا كلذ فلكم ناك ولو ص هنع زجاع ريغو ث هل انكمم ناك

 قدص ملعي نأ دعب الا كلذ ىلا هل ليبس ال ناكل ، هي هل رمآلا هعمس

 ٠ هللا دنع نم هاتآ ناو هل ريخلا



_ ٢٨٢ 

 ربخملا قدص ملعي امنا وهو 5 اقداص الا ثعبي ال لجو زع هللا نأو
 الا السر ثعبي ال ميكح نآ ملعيو & هتلدأب ىلاعت هللا فرعي نآ دعب ها

 نايبلا ةرهاظ ةلالدو ع ةجحلا ةرهاق ةبوجعأو ث ةداع اهب رجت مل ةزجعمب

 ترج الو ص اهيف مهوواسي نأ الو ث اهب اونآي نأ قلخلا ىرق ف سيل
 . مهقدص ىلع ةلاد مهمالعا نأ حص ؤ اهلثمب مهيف ةداعلا

 نم نونكمم هملعل نوفلكملا الا كلذىلع ةلاد نوكت نأ زوجي الو

 ٠ لجو زع مهبر نم مالسلا مهيلع اوءاج اميف مهقدص ىلع لالدتسالا

 : ةلاسم وج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ح نيناجملاو لافطألا ملآ اذا هللا نا : ةلزتعملا تلات : لانت ريسثب نع
 ٠ ةرخآلا ىف هب مهضوعي هناف ى هوركملا مهيلع لخدأو

 هوركملا نم . اتيش مهيلع لخدأ اذا باودلا ق نولوقي كلذكو : لاق

 ٠ مهريغ لثم ةنجلا ىف اهدلخيو اهضوعي هنا

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



٢٨٣ 

 ب اب
٠ 

 هلهج عسي ال اميف

 نم هتقو روضح دنع هلهج سانلا عسي ال ىذلا هللا دبع وبآ لاق
 لهجي وآ ث ةالصلا ترضح اذا هلهجي نأ هعسي ال ةالصلل ءوضولا ناميالا

 هءوضو متي ملو ، ءوضولا مامت لهج اذاف ث هلامكتسا نم هيلع بجي ام
 ٠ لهج اذا رفك دقف ءوضولا صقان وهو ةالصلا ىف لخدو هلامكب

 ء ةالصلا تميقآ ناو ص هايا هتلاهجي رودقم ريغ وهف هفرعأ ال : لاتقو

 ٠ اهدودحب همامت نم اهيف هيلع بجي ام لهجو

 ىتح اهلهجو اهميقأ فيكو ء اهيف “ىلع بجو ام فرعأ ال : لاتو

 3 هنلاهجب روذعم ريغ وهف ث ىغبني ام ىلع اهلصي ملو ث اهتقو ىضقنا
 . رفك دقو

 تأي ملو لسغلا ةفرعم لهجف بنجأ اذا ةبانجلا نم لسغلا كلذكو
 ريغ وهف لستغي ملو ةالصلا تقو ىضقنا ىتح هتلاهجب رذتعاو ص هب
 . رفك دقو “ هايا هتلاهجب روذعم

 تام ىتح اهدؤي ملف ئ ةاكزلا ءادأ لهجف لام هل ناك ناف ةاكزلا امآو

 ٠ وب _ ك - ف

 هل ناك اذاف ؤ هبلع بجي جحلا نأ ملعي ملف لام هل ناك نا كلذكو

 ملو تام ناف س تومي ىتح هرفك الو كلذ لهج هعسي الو ث هل رذع الف لام

 هنآ ملعي ملف ح هلوخد لبق نم ناضمر رهش مايص لهج نا كلذكو

 رفكي مل هلوخد لبق تامف ت هيلع بجا و



٢٨٤ 

 وهو ث هلهج ى هل رذع الف هلهجو همصي ملف ناضمر رهش لخد ناو
 دقف ء | دحاو اموي هنتم مصي ملو تام ناف ك ملعتيو بوتب ىتح رفاك

 ...... ٠ ملف ملعتب وهو { ةالصلا ةرافكو ارهش موي لكل بات ناف ك رفك

 ٠ هللا ءاش نا ١ روذعم نوكي نأ وجرأو 6 لدبي الاف

 ع هللاب كرشلا وه هلهج سانلا عسي ال ىذلا رفكلا : امي لاتو
 هلوسرو هب هيباتك ق هللا همرح امم هنود ام امآو دا رآ _ _ هنود امف

 ٠ هميرحت ىلع نوملسملا و 6 هتنس 7

 هل_عف نم ءىرب نمم آربي وآ ڵ هلعف نم ىلوتي وأ وه هلعفي مل امف

 ىربي وأ 6 ةلاهجب هلعف . نم ىلوت آ ّ ةلاهجب وه هلعف ناف ك ملسم وهف

 ٠ كرش رفك ل : ةمعن رفك اذ ده لكو ك رفاك وهف ك هلعف نمم ءىرب نمم

 : ةلاسم 3

 ساانلا عسي ى ذلا ناميالا نع : ملسم نيب بجاح مالك اذهو

 ؟ هلهج

 هلعف ىلع باذعلا هللا "بجوأ امم هميرحتي ساانلا ناد ام : انلق

 ءىرب نمع اوفكي وأ ، لمع نمل ناميالا اوسني وأ اوملعي مل امف ع هكرت و
 6 لمع نمل ناميال ا تيثآ وآ ك لمع نمم مهتع ١ رف ىلع ء املعلا نم مهنم

 ٠ هتجح موقن ىتح هءارو ام لهج ك هملع نم - ال ىذلا ناميالا ١ ذهف

 : ةلأسم وجا

 ؟ رانلاو ةنجلا لهج نمع هتلأسو : رثألا نمو

٠ امهلهج عسي ال : ل ادن نم ل انتف



 _ _ ٢٨٥

 مل دحأ هملع اذاف ى دحآ هملعي مل ام هعسي :: لاق نم لاقو

 ٠ امهلهج هعسي

 ؟ تنأ لوقت امف : هل تلق

 هعسي مل دحأ هملعأ اذاف ، دحأ هملعي مل ام هعسي هنا لوقأ : لاق

 ٠ 6 6 ٠

 ك كلذ ىنعم فرعي مل ١ ذأ هنأ ىعمو 6 ملعأ هللا : ديعس وبآ لات

 ىف ناجرخي دق رانلاو ةنجلا نأل « ىدنع ممالل ىنعم الف ص هب دارملاو

 عفنت ىتلا ايثدلا رانو 6 ايندلا نانج نم باتعلا و باوثلا ريغ ىناعم

 . .. .. .. .. .. باتعلاو باوثلا ىنعم امآو . امهب نوعتمتيو 6 سانلا

 ٠ كلذ لهج .٠ .. ٠.٠ ٠٠ ىلعو ةعاط ىلع ىلاعتو كرابت

 ؟ .. .. ٠. ال ١ هعسي ال : هل تلق

 ٠ ةجحل أ هعم م وقت اميف امآ

 دحأب قثي ال ريثك هموق عم رفس ف نوكي رصبي ال ىمعآ لجر نعو
 ، ةالصلا تاقوأب هوربخآ اذا مهنم لبقي له ، ةالصلا لهأ مهو ص مهنم

 ؟ ناضمر رهش نم راطفالاو موصلا ق لالهلا ةيؤرو

 ىلاعت هللا نأل ث مهب قثي مل ناو ث مهنم لبتيو ث مهلوقب ذخآي هناف

 { اهلهأ نم دحأب قثي ال ةيرق ىف ناك نا كلذكو “ كلذ ىلع مهنمتئا دت

 ء مهنم لبقي هناف

 : ةلأسم وج

ىلا ١ ولصو اموق نأ ول : ليحرلا نب بوبحم نع ؤ ةيواعم وبأ لات



_ ٢٨٦ 

 مكعسي الو س قرع تاذ هذه : مهل لاقف فاج ىبارعأ مهاتأف ك قرع تاذ

 ؟ نيمرحم الا اهنوزواجت

 . نيمرحم الا اهوزواجي نأ مهعسي الو ث مهيلع ةجح ناك

 : ةلأسم 3

 نم جرخ لجر نع بوبحم نب دمحم لجر لأس : ةيواعم وبأ لاق

 لجر هيقلف ، سدقملا تيب هتلبقو ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر دنع
 نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم جرخ دقو ث هرفس ىف

 كنيلونلف ءامسلا ىف كهجو بلتنت ىرن دق ) : هيلع آرقف ث ةبعكلا ىلا اوفرص

 اولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو "لوف اهاضرت ةلبق

 ( ؟ ( هرطسث مكهوجو

 ٠ ةجحلا هتمزل دق : بوبحم نب دمحم لاقف

 هتلآسو ئ هكرب نب ١ هنآ وجرآو 6٧ دمحم ىبآ خيشلل ايوتكم تدجو

 روضح ليت ن اك كلذ لهج عسي ال وآ ح اهملع لهج عسيأ : ةالصل ١ نع

 ١ ؟ هدعب وآ اهتنتو

 لهج عسي الو ص اهبوجو لبق اهلمعو اهملع لهج عسي : لاق .
 . ايبوجو مم اهملع

 ؟ نيلصفلا نيب قرفلا ىل لصفو كلذ ىل رسف : تلق

 ملعل فلكم ريغ هنآ كلذو ك هنايب حضاو كلذ ىف لصفلا معن : لاق
ء ىتآت تاقوأل الا هتيدأت هيلع بجي مل ام لمعل الو .ء همزلي مل ام



 ٢٨٧ ۔ہ .

 همزل ضرفلا كلذ هيلع بجوو ص تقولا كلذ هيلع ىتأ اذاف ث ةتباث لاوحأو
 ٠ لمعلا هيلع بجوو ضرفلا

 تاقوأ لاوز عم كله ك ةضيرفلا بوجو عم لمعلا لهج ناف

 ٠ هلهجي هل رذع الو 6 ةضيرقلا

 اهضرف نأب ةالصلاب ملعلا لهج هل عساو هنأ : كلذ ريسفتو

 لمعلا مزل اهتقو رضح اذاف ث اهتقو روضحو ع اهموزل لبت تاعكر مبرا

 ٠ كله لهاجت وأ لهج ناو ث ملس اهتقو لاوز لبق اهادآ ناف ع اهب

 ٠ ه ربخأ اذا كلذ لوق همزلب نممو ؤ هل عقي فيك كلذ ملعف : تلق

 مهنم كلذ لوبق هيلعو ، نيملسملا لاؤسب هل مقي كلذ ملع : لاق
 نع ةلوقنملا ننسلا نم هيلا اوعفرو 6 هل هودنسأو ك هب هوربخأ اميف

 ٠ ةمدقتملا ةمئلاو ء لوسرلا

 امب لوبقلا همزل نيآ نمو س لاؤسلا هيلع بجو نيآ نمو : تلق
 ؟ هيلا هولتنو ص هب هوربخأ

 ٠ لوبقلا همزلو لاؤسلا بجو باتكلاب : لاق

 ؟ باتكلا نم كلذ نيأو : تلق

 ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهأ اولآساف ) : لجو زع هلوت : لات
 انوريخآ ام لوبق ىلع كلذب انلد انلهج امل ركذلا لهألا لا سىلاب انرمأ املق

 ٠ اتيلا هولقنو 6 انل هودنسأآو ك هي

 « هلاسن نم ربخ لوبت انيلع بجوي ال لاؤسلاب انل هرمأ ناك ولو
 ‘ ميكحل ا ةفص نم سيل اذهو ء اهيف ةدئاف الو ء ةيالل ىنعم ال ناكل

٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعتو



 ةالصلا ضرف موزل تتو ف نيملسملا نم ةقث هربخأ ول تيأرأ : تلق

 ةةثلا ربخ هديفي لهو ؟ ةقثلا ربخ لوبق هيلع ناك له ، تاعكر عبرأ
 ؟ املع

 س هل ] ديلقت لمعلا بجوي ةقثلا ربخ نأل ى ةقثلا ربخ لوبق هيلع : لاق

 ٠ املع ٥ ديعبو

 لاوزو ث هب لمعلا بوجوو ةقثلا ربخ لوبق مزل نيآ نمو : تلق

 :؟ ملعب الا لوزي ال ضرفلاو ء دحاولا ربخب هنع ضرفلا

 : ىلاعت هلوق وهو ، باتكلا نم ليلدب ةقثلا ربخ هلوبق امأ : لاق

 ء قسافلا ربخ عم نايبلاب انرمآ املف ( اونيبتف آبنب قساف مكءاج نا )
 ٠ قداصلا ريخلا عم انع عوضوم لاؤسلا نأي كلذب انلد

 نم وه مكو س ةالصلا ضرف ددع ملعي ال لجرلا اذه ناك املف

 6 هب ة_تثو س هل اديلتنت ليلدلا اذهب ةقثلا ربخ لوبق هيلع بجؤ تاعكرلا

 ٠ هيلا لنسوت"ال ةقيقحلا ملع نأل ث ةقيقحلا ىلع ملع هربخ نأ ال

 ؟ ملع نيدهاسشلا ةداهش نأب : لاق مف : تلق

 ةقيقحلا ملع نأل ، ةقيقحلا ملع ال رهاظلا ملع هنا : لاقي : لاق

 . قولخم هيلا لصي ال ام اذهو ص نطابلاو رهاظلاب ملعلا وه

 ؟ قالطالا ىلع ملاع هنا ملاعلل لاقي ملف : تلق

 ىر جآو 6 ةقيقحلا ملع ال ك رهاظلا ملع هملع اضيأ اذهو : لاق

 :ث ملاع هنأ ةقيقحلا ىلع ال ي ةغللا ىف ةعسو ازاجم ملاع هنأب ، هيلع مسالا

( . قيفوتلا هللابو



٢٨٩٨٩ 

 ةلأسم ادج :

 هلهجب مل اس وهف ةوعد هغلبت ملو ح هجح فلكملا ىلع مقت مل امو

 مدقت دتو ث ةرركم ةلاسر نم عمسلا قيرط هتقيرط ناك ام ٠

 ةلأسملا هذ_ه ق هريركت مدقت دمق ىنعب اذه دعب ايوتكم هدجو

 ٠ هلا اقاخم

 ناك اذا و 6٧ هتوعد راهظا نود هتدهاشم ىق هجح ال ىبن لك كلذكو

 ىذلا دهاشلاو س هانبب ىذلا ليلدلاب اروذعم فلكملا ناك كلذ ىلع رمألا
 ٠ ( الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو ) : ىلاعت هللا لاق هانمتأ

 نييبت نود هتدهاسثمب ةجح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا شيلو
 مهيلا لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلا انلزنآو ) : ىلاعت هللا لاق ڵ هتلاسر
 59 ٠ ( نوركفتي مهلعلو

 هللا نا » : ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لات : لات نسحلا نع .

 سانلا نأ تفرعو اعرذ اهب تقض ىنأو ةلاسرب سانلا ىلا ىنلسرآ

 ٠ « ىنبذعيل وآ هتلاسر غلبأ نآ ىبر ىندعوآف ىبذكم

 هد_يب ىسفن ىذلاو » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتو

 تومي ىتح هب تئج امب الو ىب نمؤي الف ةمألا هذه نم لجر ىب عمسي ال
 ٠ « ميحجلا باحصأ نم ناك الا

 مكرذنأل نآرقلا اذه "ىلا ىحوأو ) : لجو زع هللا لوق ف ليتو
 دقف ث هللا الا هلا ال هغلب نم رذنآو ع هب مكرذنآ : لوقي ( غلب نمو هب

 نمو ، لوقي غلب نم ليقو ث ةجحلا هيلع تماق دقو ث هب ىغالبا هغلب
 . مالسالا هغلب دقف هعدت مل ناو 2 ةجحلا هتغلب دقف مالسالا هغلبي

( ٢ ج عرشلا نايب _ ١٩١ م)



 س :٢٨٩٠

 هيبرعلاو 4 ءاهلا ترمضآف 6 نآرقلا هغلم نمو 0{& هانعم غلب نم : ليقو

 نم : لوقي نمو 6 امو 6 ىذلاو ك عمو 6 ةذاصلا ف ءاهلا رمضت

 ٠ كلام تذخآ ىذلا كلام تذخأ امو ك هتمركأ ديرب ؤ كوبآ همركا

 زع هللا لانت ح ءاهلا اوفذح 4 ةفصلام مسالا مهيلع لاط اذا برعلاو

 ْ هلثمو أ هللا هلضأ نم ىأ ) هللا لضأ نم اودهن نأ نوديرتأ ( : لجو

 ٠ هللا هملك نم ديري ( هللا ملك نم مهنمو )

 : ريرج لاق

 ح ابن سمي ت بمح ء ىش امو

 ٠ غ اهل ا فذحف 0 هتيمح د ١ رأ

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هلل ١ لوسر نأ انل ركذو : ة دان لاق

 دقف ةيآ هتغلب نم هناف ث هللا باتك نم ةيآ ولو اوغلب سانلا اهيأ اي »

 ٠ ) هكرت وآ هذخأ هللا رمآ هغلب

 راذ_تالاو ث هللا ةيصعم نم مكرذحأل ( مكرذنألا ) : ىلاعت هلوقو

 ىتح فوخم ملعم لك سيلو ع ملعم رذنم لكو ث فيوختلاب رابخالا وه

 ٠ ( ةرسحلا موي مهرذنآو ) : لجو زع هلوقك فيوخت همالعا عم نوكي

 نع ةياكح لجو زع هللا لوق هتركذ ام حاضيا ىلع لدي امم

 هيلع ىسوم لوقو ( نيقداصلا نم تنك نا ةيآب تأف ) : ىسومل نوعرف

 هيآب مكتئج دق ىنا ٠ نيملاعلا بر لوسر ىنا نوعرف اي ) : مالسلا

 اهب تآف ةيآب تئج تنك نا لاق ٠ ليئارسا ىنب ىعم لسراف مكبر نم

٠ ( نيقداصلا نم تنك نا



٢٩١ 

 ىف هلثمو اذهف ( ةنيبب انتئج ام دوه اي اولاق ) : دوهل داع لوقو
 ٠ ملعأ ىلاعت هللا و ے هتركذ ام ديؤي امم باتكلا

 تاولص ءايبنألا نع : هنع هللا ىضر دبعس نب دمحم ديعس ايأ تلأس

 ؟ ملسو هيلع

 ٠ ىدنع اذكه معن : ل انت

 تاقث اوناك مهب لهاجلا ىلع نيربعملا نم ةجحلا موقت الو : هل تلت
 ؟ ءاملع ريغ وأ ءاملع اوناك تاقث ريغو

 ملعي الو ، ةجحلا ةداهشك دهشي نأ هيلع نوكي نآ ىل نيبي ال : لاق
 ىنأل ث ةداهسثلا موزل ريغ نم كلذ ىلا وه هيدؤي ملعب الا ، ةجحلا ملعك

 ريغب اودهش ول نا هيلع هيف زاج كلذ هل تزجأو س كلذ ملع هتمزلآ اذا
 اذهو ث اكرشثم ناك هبف كشن نأو ف مهتداهسشك دهشن نآ انل ناك ىبن

 ٠ ملعآ هللاو ئ ىدنع ميقتسي ال

 ناك ةعيرشلا لقن جرخم ال ث ةداهسثلا جرخم ىدنع جرخي ام لكو
 ٠ ةداهشلا ةلزنمب

 نم اهب ناميالا سانلا ىلع ىتلا ةلمجلا ىهآ ةعيرشلاف : هل تلق
 هيف ىرجي مأ ادحاو هيف قحلا ناك امو ث لمعلاو اهب رارتنالاب لوقلا

 ؟ هيف قرفلا كلذ ةفص ىل نيب اضيآ ةعيرشلا نم وه فالتخالا

 هيف ىرجي امم نيدلا نم ناك ام وه ليق ام ىلع ةعيرشلا نا : لاق

 اميف ةعيرشلا رمأ هبلع ى رجب امم اذهو 6 ىهنلاو رمألا نم خوسننملاو خسانلا

مالسالا ره و ءايبنألا نم ىبن ةعيرش ق فلتخي ال دحاو نيدلاو 4 ىدنع



 س ٢٨٩٢

 نم مكل عرش ) : هيبن ىلا ىحوأ اميف ىلاعتو كرابت هللا لات كلذك
 ) ميهاربا هب انيضو امو كيلا انيحوأ ىذلاو احون هب ىصو ام نيدلا

 ٠ ةيآلا

 ء لامعألا مسا اهقحلي ةعرشلاف ( اجاهنمو ةعرش انلعج لكل ) : لانو
 ق ةمكحملا ةنسلا و 6 ح وسنملاو خحس سانلا و 6 ىهنلاو رمألا هيف ى رجب ام و

 ء :حيحصلا ع امجالاو ةعيرشلا توبث فق :ضئارفلا مكحب ةننحال كلذ

 ٠ كلذ نم ةعيرسثلا مكحب قحال هنسلا قفا وملا

 جراخ اخ باتكلاو 6 ةنتسنلاو عامجالل قفاو ها ىآرلا نم رو وصنملا و

 ناف ب ةعيرش ىمسي ال ناك ناو ؤ ةعيرشلا نم قنسشمو . ةعيرشلا نم نم همكح

 . ةعيرننلا نم

 ٠ ةعيضو وهف حبر هيف نكي مل نا اذه لكو ..:

 ةجح نم هب اونمؤيو هوملعي نأ سانلا ىلع بجوأ ام : هل تلق
 د_عب هدق .كسلا , مهعسي الو ۔ مهنا ذآ عامسو ئ مهلاب رطاخو 4 مهلوذع

 ؟ ةثالثلا ىناعملا هذه دحأ مهب لزني نأ

 ٠ كلذ نم هملع هللا مهمزلأ املك ىدنع وه : لاذت

 هللا مهدبعت ىذلا هنيد نم هوملعي نأ هدابع هللا مزلأ امم : هل تلق

 ؟ىدنعاذكه ء هملعي

 ؟ هملع نم هللا مهدبعت ى ذلا امف : هل تلتو

 رم ق هنم لك \ كلذ عيمج نم ىدنع هملع مهصخ ام وه :: لات

 ٠ هن م و زل و هص :

ام دحأب هملع مهيلع ناك هنم ء ىش وأ كلاذ مهصخ اذاف : هل تلت



٢٨٩٣ 

 هوملعم مل ناغ 4 عامسلاو 0 لابلا رطاخو ث لقعلا ةجح نم كل تفصو

 ؟اوكله

 ىنعم ريغل ال ، هملع هللا مهمزلآ ام عيمج ىف ىدنع اذكه : لاق
 " ٠

 هللا مهمزلآ ام وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ة
 ( ؟ هللا لوسر هنآو ث . همع

 نمو ث هتمأ نم اوناك اذا كلذ ملع ىلا اوغلب اذا كلذ ليتق دق : لات

 ٠ هتلاسرب نيدبعذمل ١

 هنأ رطخو ث مهيل ا الوسر لسرآ هللا نآ مهلابب رطخ ناف : هل تلت

 هيف ١ وكش ن ١ و ؤ دمحم هنآ ١ وملعب نآ مهيلع ن اك س دمحم ريع وآ دمحم

 ؟اوكله د__ محم هنآ

 لذن وأ عامسب الا لتعلا ةجحب ءامنلا كاردا ىل نيبي ال : لاق

 . ةلاسا ىعم حص هنكلو ةرابعلا _ ةخسن : ةدابعلا ليبس ىلع

 اركف هملع كردم ره ام مهلوننع ق حص اذاف ؤ ةكردم اهنك" ے لقعلا ةجح

 ٠ هملعب اودبعت امم اوكله هيف

 اذه نا : هل لوقب 6 هل ريعب ىذلا دحا ولا ريعملا نوكب لهف : ثتلتخ

 ريغ رآ ث ةقث ناك ةجح هيلع نوكي له ث هللا دبع نب دمحم وه لوسرلا

 _ ,ماو يع هلا ىلص دعم كمي نا تاي ةت

 كلذ ىف رظان انأو ب هيلع ةجح ناك نمم هل ربعملا نا : ليت دق : لاق
 ٠ ملسو هيلع هللا ل دمحم نيد هيف ىنيدو

 له ، باسحلاو ، ثعبلاو توملاو س ديعولاو دعولا 'تيلعق : تلتق
؟ عامسلا و رطاخلاو ث لقعلا ةجحو اذهب ةجحلا موقت نو كد



٢٨٩٤ 

 امآو ء فااتخاب لقعلا ةجح نم هملعو : كلذ ىف ليق دق هنا : لاق

 نآ هب دارملا هانعم فرعو هعمس اذا فالتخا هيف ىل نيبي ااف عامسلا

 ٠ هم ناميالا هيلع

 ؟ دحاو امهانعم مآ قرف لقعلا ةجحو ي رطاخلا نييف : هل تلق

 تافصلاو ىناعملا ىف امأو ث ءامسألا ىف اقرف امهانعم نيب نا : لاق
 ٠ هب دارملاو ء هانعم فرع اذا قرف كلذ ىف ىل نيبي الف

 الوأ بساحي وأ ، تومي ال وأ تومي هنأ هلابب رطخ اذاف : هل تلق

 بقاعي ال وآ ع باثيو بقاعي دارأ ب هلعل _ بتاعي كلذك ، بساحي
 نوكي مآ ى كلذك هنا هلاب رطاخب ملعي نأ هيلع له ثباثي الو
 ؟ لقعلا ةجح ىف لوقلا لثم كلذ ى لوقلا

 ٠ كلذك هنا ىعم : ل اق

 لوق ىلع هلقع ةجحو ع هلاي رطاخ نم كلذ ملعي مل ناف : هل تلق

 ؟ اكلاه ها رنف له 6 ىبح وأ كلذ ىلع تامو ،ڵ كلذ ملعي نأ هبلع ن ١ لوقي نم

 ٠ كلذ لوتب نم لوق ىلع كلاه هنا : لاق

 ء عامسلاب الا كلذ ملع هيلع سيل هنا لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق
 ؟ كلذ عمسي ىتح ملاس هنا لوقي

 نم ىدنع جرخي اذه نأل ث ةمالس هل ىل نيبب الو ؤ ملعأ هللا : لاق

 ىناعم لهج فق رذع ىل نييب سيل ث ءامسألا مكح نم ال ىناعملا مكح
 .٠ اهملع اذا كلذ

 هيف ةجحلا موقت هدابع ىلع ضرف ىذلا هيهنو هللا رمأف : هل تلق

 لمعلا رضح اذا ناك نمم عامسلاو لقعلا ةجح نم وآ ث لابلا رطاخ نم

؟هنع ءاهتنالا وأ « هم



. ٢٩٥ 

 ، هللا رمأ نم هبوكر الو هكرت عسي ال ام لك نا : ليق دق : لاق
 هتيلب لوزنو ، كلذ موزل نيح ى ث مزلت نيربعملا عيمج نم هيف ةجحلافخ

 ؟ , 4 ٠

 ك_لذ ملع نم عامسلا ماقم هيلع تماق اذا لتعلا ةجح نآ ىعمو

 هجح هب موقت ام لثم حيبقلا حابقتساو ث كلذ نم نسحلا ناسحتساب

 ٠ كلذ ىف ىدنع قرف ال هنأ عمسلا

 ةمئان ةجحلا نوكت ال ص هتيلم مزلتو ، كلذ مزلي نأ لبقف : هل تلق

 لابلا رطاخ الو ، لقعلا ةجح الو ث نيربعملا عيمج نم كلذ ملع موزلب

 ؟ هموزلو هتيلب لوزن نيح ف الا

 ء هموزل لبق هيلا مدقت هجو ىآ نم كلذ ملع هيلا مدقت نا : لاق

 هجو ىآ نم لهجلا ىلا ملعلا دعب عجري نأ هل سيلو ع ةجح هيلع هملعف
 ٠ لرق هنآ ىدنع ام ىلع ء كلذ ملع

 هوجولا ىأ نم هيف كشي ال املع ملعي ىتح املاس نوكيو : هل تلق
 ؟ ٥ ركذب عمس وآ ك هل ايب كل ذ رطخ ولو ك كل ذ ملع

 بكري وأ ث هب مايقلا ىلع ردقي امزال عيضي ملام ملاس هنا : لاق
 لهجي وأ ٤٨ هعم حص دق نيقي ق كشي وآ & هنع ء اهتنال ١ ىلع ردقي امثآم

 ٠ ملعلا ناك هجو ىآ نم كلذ عيمج ىق هل ناي دق املع

 : ةلاىتم وت

 قلخي مل هللا نا : لاق نمعو : هللا دبع دمحم ىبآ باوج نمو

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دمحم

 ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ادمحم قلخي مل هللا نا : لانت اذاف
 ، بات نا كرشم اذهو ث ةلمجلاب رقم ريغ اذهف ث ةلمجلاب رقم هنآ معزو

 



_ ٢٨٩٦ 

 ىفني اذهف ؤ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم قلخي مل نا : هلوقي لتق الاو

 ٠ دمحم هل لاقي لوسر هلل نكب مل هنأو ئ نكي مل ادمحم نأ

 هلل نكي مل هنآو ؤ ملسو هبلع هللا ىلص دمحمب دحج دت ها رأف اذه ىلعف

 ،اقولخم ناك س دمحم هل لاقي الوسر هلل نآ رقآ ولو ؤ دمحم هل لاني لوسر
 ك هسقت قلخ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نا : لوقي نأ انعم بجوأ اذهف

 ناف س بانتتسي كرشم وه و ؤ نيينعملا نيذه اودعب الف س قلاخ هللا عم وآ

 ٠ ل تقالاو بات

 ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىبنلا لسري مل هللا نا : لاق نا كلذكو - ٠
 ؟ اكرشم لوقلا اذهب نوكي له ع سانلا ىلا

 هللا لوسر ىنا سانلا اهيآ اي لق ) : لوقي هللا نأل ، كرشم مخنف
 مل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ دحج نمق ص اهلك ةيآل ١ ) اعيمج مكبل ١

 ٠ باذك هناف سانلا ىلا هللا هلسري

 نم باتتسيي كرشم وهو ث هللا ىلع بذك هنأ جرخي :ديعس وبأ لاق
 ٠ لنت ال ١ و ب ات ن اف ك كل ذ

 ناك نا امآو ؤ لوقلا اذهب دترا ك مالسالا لهآ نم ناك اذا اذهو : -

 غ ناثوألا ةدبع نم وأ ث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ةدحاجلا للملا لهأ نمم
 ء لاكنلاو ةبوقعلا نم نوملسملا هاري امب بتاعي هناف ث نامأب اولخد نيذلا
 ادمحم نا..: لاق اذا اعيمج نيهجولا ىف اذهو ث لوقلا اذه نع عجري ىتح
 لهآ نم ناك نم ىلع لتقلا امناو ع هللا هلسري ملوأ ث هللا هقلخي مل
 + دترا مث مالسالا

 . مالسالا نع دترم لوقلا اذه لوني ىذلا اذهو

هنبد لدب نم » : لات هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوريو



 س ٢٨٧

 ء لتقي هناف ڵ مالسالا دعب كرشلا ىلا عجر نم : ىنعملا « هولنتاف

 ٠ مالساال ١ وه نب دلا و

 اذا ىسوجما وآ ‘ د رهت اذا ىراصنلا وأ 6 رصنتت أذا ىدوميلا امآو

 حكنت الو ، مهحئابذ لكؤت ال : اولات نكلو ث لتقلا مهيلع سيلف « رصنت
 ٠ مهؤاسن

 : هريغ لات

 كلذ لكف د وهت اذا ىنارصنلاو ، رصنت اذا ىدوهيلا نا : ليقت دتو

 رصنت وأ ، ىسوجملا د"وهت اذا نكلو ع مهحئابذ لكؤتو ، باتكلا لهآ مه

 لكؤت مل ىنارصنلاو ىدوهيلا سجمت اذا كلذكو س هنحيبذ لكؤت مل

 ٠ امه اسن حكنت ملو 6 امهتحببذ

 : ةلأسم وج

 لاقو ث ةالص هيلع نأ ملعي ال وهو ث ةالصلا ترضح اذاف : تلتت
 ملو ث دجستو مكرتو موقت ؤ اذه كتقو ف ةالص هلل كيلع : ىدوهي هل

 ؟ لعف نا هيلع له ى اهيف لاقي ام هل ربعي

 تقولا تاف نا كله الاو ىمذلا لاق ام لعفي نأ دارأ هنآ ىدنع

 ؟لنفففقي ملو

 رذع الف س هيناعمب هتفرعم ىلع ردقيو هلقعي ام هل ربع اذا : لاق
 ٠ ةرضاحلا ةالصلا كلت ءادأ نم هيلا غلب دق امب موقي نأ ليق دق ام ىلع هل

 مك هل ربعي ملو ، دجسيو عكري هنأ ىمذلا هل ربع اذاف : هل تلق .
 امك ىلصي نأ هل له ص ىمذلا نم كلذ لقعو ، ةدجس .نم مك الو ةعكر نم

 ؟ كلذ هيزجيو هلقع ق كلذ نسح



٢٩٨ 

 ردقي ام ريغ همزلي ال هنأ هتقو ىف كلذ ىلع الا ردقي مل اذا : لاق
 ٠ ليق ام تبسح ىلع العف وأ املع هنيح ق هبلع

 نع لآسي نأ لهج هنآ الا نيريعملا ىلع ردقي ناك ناف : هل تلق

 لهج هعست ال مآ املاس ها رت له ص هلتع ىق نسح امك ىلصو % كلذ ة رابع

 ؟ كلذ

 كلذ هلهج ناف ء هل هبيريعم ىلع ردق اذا كلذ لهج هعسي ال : ل انق

 +٠ ى دنع هعس ال

 ء اثالث وآ ، اعبرأ رهظلا ةالص ىلصي نأ هلابب رطخ اذاف : هل تلق

 ء هلقع ىف نسح امك س ىلصي نأ هل له اثالث ىلصي هنأ هلقع ىف نسحف

 كلذ كر دد ال و ؤ كلذ دعي هجو ى آ نم ملعل ١ ةجح هبلع مقت مل : ل انق

 ٠ كلذ هل سيلو “ هلقع ىف نسح امك ىلصي هنأ هلقع ىف ناسحتسالاب الا

 نسحو ، تاعكر ثااث اهنأ ىبصلا وأ ى دوهيلا هل ربع ناف : تلق

 ؟ هلقع ىف نسح امك ىلصي نأ هل له ص نيتعكر ىلصي هنآ وه هلتع ى

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 نسحو { نيتعكر وأ ائالئ ىبصل ١ وآ ى دوهيل ا هل ريع ن اف : هل تلق

 ؟ هلنتع ق نسح امك ىلصي نأ هل له ء اثالث وآ اعبرأ ىلصي نأ وه هلتع ق

 ٠ كلذ هل : ل اق

 نسح ام ع دوو ؤ ى دومرل ١ وآ ىبصل ا هل ربع امك ىلص ن اف : هل تلق

 ؟ املاسم هارت له ث اهالص نأ دعب تقولا تافو ، هلقع ىف

ربعملا نأل ى قحلا وهو ث هدنع نسحآ وه ام كرت اذا ملسب ال : لاق



 س ٢٩٩

 ّ ملع ىدنع وهف & ناسحتسالاب هل دهشو 0 ةلماك ةجحلاب تأي مل هل

 ٠ هكرت هعسي ال ىذلا قحلا قفاو اذا ء هملع هيلع بجيو

 نأ هيلع ناك ، لضفألا هلقع ىف نسحو ث هلابب رطخ اذا : لاتو

 ناك لضفألا ريعملا هل ربع اذاو ، هلقع ىف نسحو 0 هلابي رطخ امك لمعي

 ٠ ربعم ١ ع ايت ١

 3 قحلاب ىتأ اذا نيربعملا عيمج نم ةجح اذه ىف دحاولاو : هل تلق
 ةعيرش نم ناك ام عيمج ف هنم لضفألاب ىتآ دق هنأ الا ڵ هب تآي مل وآ
 ؟ ك رت وآ ك لعف نم هللا

 هكرت عسي ال ىذلا قحلا نم هربع اميف ةجح هنا ث كلذك هنا : لاق

 ٠ هبوكرالو

 نم ةجحلا هيلع مقت مل اذل هبوكر هللا مرح ام عيمجف : تلق
 كهيوكر ما رح هنآ هلتع 3 نسح الو ئ هلايب رطخ الو ء كلذ ةمرحب نيربعملا

 ؟ املاس نوكي له ح كلذ ىلع هبكترا و

 رطخ الو ث هل نيربعملا ىلع الو ص كلذ ملع ىلع ردقي مل اذا : لاق

 لصأ ىف ناك اذا هكاله ىل نيبي الف ع هيلع هتجح هب موقت ام كلذ ى هلابب
 كرت نم هنع لاؤسلاو ؤ هقلاخل همزلي امع لاؤسلاب ةنونيدلا هب نيدي ام

 قرف ىنعملا اذه ى هل عقي ملو ث همزاول بوجو وآ ، همراحم بوكر
 ٠ هنيعي هنع لاؤسلا داتتعا هيلع بجوي

 نع ةكرم نبا هنآ وجرأ دمحم وبأ خيشل ا : ايوتكم تدجو

 ةالصلا نا هل لاتف اهتقو ىف ةالصلا ملعي ال الجر ىقل اذا ىبصلا
 ؟ ةضيرف

٠ تقولا دعب الو ح تقولا ىف ةجح نوكيال : لاق



:_ ٣٠٠ 

 باب

 نيذلا :ضرخلا هفا رطأ نم مهريغ لثمو 6 7 جنزلا نع هتلأسو

 ؟ هروف رعب نأ مهيلع ام مالسال ا له آ نم مهغلب مل

 ،مهلوتعب ةعنصلا نم اهنوري ىتلا :ءايستألل نآ اوفرعي نآ مهيلع : لاق

 نسيلو ئ ء ىش ههدستب ال و & جع ىش هلثمك سيل هنأو 6 ١ ريدمو اقلاخ اهل نأ

 ٠ رذع كلذ ق مهل

 ءاج .امبو ملسو هياع هللا ىلص اددحم اوفرعي نآ مهيلعف : تلق
 ؟هب

 نوكي نآ حيبقب سيلو نسحو ث مهلوقع ىف ازئاج ناك اذا : لاق
 ٠ كلذ نع . ا ولآسي نآ مهيلعف اربعم ال وسر ءاسنلا هذهل ثدحملا اذهل

 : هربغ لات

 نبدي !ونيديو ء مهنامز لهآ ىلا مهقلاخ لوسرب اوئمؤي نآ مهيلع
 رطخ اذا ملع ىلع ث هب هللا اودبعي ىتح هنيد:نعو ص هنع اولآسيو مهلوسر

 . .ا - ٠ ٥ا نعم اوف رعو( مهلابب كلذ

 : باوجلا نمو

 ؟ هرق مهل عسوب تقوو دح كلذ نع لاؤسلا ق لهف : هل تلق

 ح ةنياعملا ثودحلا هذه لبق نم هللا ةفرعمب لصتم لاؤسلا : لاق

٠ مهل رذع الف اوطرقا اذاف ، لاؤسلا نع اوطرغي مل ام نولآسبي مهو



٢٣٠١ 

 ةلأسم وج :

 عئارشلاب الو سانلاب هل ملع الو ةريزج ف لجر ىف لوتت امف تلت
 ؟ دمعنلا نم اتس هللا هغلك له

 هقلخ اتلاخ هل نأ ملعب نأ فيلكتلا لاح ىف هللا هخلك معن : لاق

 ٠ هريدو 6 هعنص اعناصو

 ؟ هيلع هليلد امو ، كلذ ىلع ملطي فيكو : تلق

 هسفن قلخ نم هاري ام لتعلا قيرط نم هل عقب كلذ ملع : لاذت

 لاوحآو هلاوحأ فاانتخاو & هراهنو هلدلو 6 هءامسو هضرأ قلخ نم هملعيو

 هل نآ ىلع هلدي كلذف امهيف ثدحي امو ث راهنلاو ليللا نم هدهانتي ام

 عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل هنأو 6 هلعفو 6 هريد ريدمو 6أة هعنص اعناص

 ك ٠. ريصبلا

 :؟ تركذ ام ىوس فيلكتلا نم ءىش هيلع بجي له : تلت ..

 ٠ معن : لات

 ؟ وه امو : تلت

 ٠ هلقع ق حبق امع فكلا : لادت

 ؟ لتعلا ف حيبقلا !ذه نوكي ام لثم : تلق

 ٠ اهموحل لكأو ، ناويحلا لتق لثم : لاق

 ؟ لتعلا ىف احيبق اهموحل لكأ و نا وبحلا لتق ناك ملو : تلق
 ح لتعلا ىف حيبق حاورألا تاوذ لتقو ث ناويحلا ماليا نأل : لاق

ىلا حور وذ ىتأي نآ انسح ناك ال ةعيرشلا هب تعاج كلذ زاوج نآ الولو



_ ٢٣٠٢٣ 

 اميف لوقعلل ظحال نكلو > همحل لكأيو هلتقيو هملؤىف 6 هلثم حور ى ذ

 ٠ ةحابال اب عئارشلا دورو عم تحيتقتسا

 كاهملؤي وآ ك حاورألا تاوذ لتقي الجر ىآر لجر ىف لوقت امف : تلق
 ؟ ال مآ كلذ ركني نأ هيلع له

 ٠ هلعاف ىلع لعفلا كلذ راكنا هيلع هب : لاق

 ؟ كلذ راكن ١ هيلع بجو نبأ نمو ؟ ملو : تلق

 ء هلآ ديري تآ ىتأ ول هنآ ىرت الآ ڵ\ روج لقعلا ى كلذ نأل : لاق

 ق ١ روج لعفلا كلذ ىرب ناك هنآ لتقلاو ملألا هب لعف وأ هلتق ديري وآ

 ٠ هراكنا لقعلا قيرط نم هبلع ذوخأم روجلاو ع لقعلا

 نم هركني نأ هيلع ناك هلثم ناويحلا ق روجلا لثم ىآر اذا كلذك

 حابآ دق ناكل س ناويحلا نم هلعافل لتعلا كلذ حابأ ولو ث لقعلا قيرط

 كهسفن نم هتحابا هل زوجي ال ام اذهو ء ناويح هنأل ث لتعلا كلذ هسفن نم

 . قيفوتلا هللابو

 : ةلآسم وج

 ل_ھأ نم وهو ء ضرألا نم ةلزع ف لجر نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب عمسي ملو مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نيد
 دق ادمحم نآ هوربخأف 4 ةيفاج ةآرما وآ 4 ديع وآ ئ فاج ىبارعآ هيقلف

 ؟ رذعلا عوطقم نوكيو ئ ةجح نوكيو ئ مهلوق لومت همزلي له ك 7

 دقو ث ةوعدلا هتغلبو س ةجحلا هتيتل دت اذهف \ تفصو ام ىلعف

 امد لمعلاو - ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ناميالا همزلو ؤ هرذع عطقنا

٠ نيملسملا لوق نم فرعن ىذلا اذهف ح هل رذع الوت هب ءاج



_ ٣٠٣ 

 الجر اعدف 0 ميرم نبا ىسع نيد ىلع لجر ق : ةيواعم وبآ لانتو

 ةوعد امهغلبت ملو ، ىسيع نيد ىلع بيجتسملا نكي ملو ، ىسيع نيد ىلا
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

٠ 
 رفاك بيجتسلاو ميلس ىعادلا : فورعم نم تببعس ف ن لاق

 ٠ ملسم بيجتسلملاو ملسم ىعادلا : ةدربع وبآ لاتو

 ٠ قحأ رفكلاب وه رفاك بيجتسملا نا : لوقي ىذلاو

 : ةلأسم :ةيج

 هلل نآ هلابب رطخي ملف ملحلا غلب ىبص نع هتلأسو : ديعس ىبأ نع
 ؟ لوسرل ١ ملع نم هم زلم ام ئ هغولم دعي ال و[( ام دثنم هي عمس ال و ؤ ال وسر

 ء مسالا هيف بوتكم روظنم باتك نم هماقم موقي ام وآ ح عمسلا ةجح

 ٠ لوتعلا ةجح نم هنيعو همساب هملع ىلع لدتسي ال اذه هابأو

 ‘هرذع هم عطقني امي عمسلاب ةجحلا غولب ليق هلابي رطخ ناف : ليق

 هتيصعمو هتعاط ىلع اليلد هقلخ ىلا الوسر هقلاخل نآ ةجحلا هب هل موقتو

 نع لاؤسلا داتتعا هيلعف ث هلقع ىف كلذ نسحف هاصع نم رذع عطقيل

 ح هقلاخ نيد ملع نم هيلع بجي ام ملع ىلع لالدتسالل اذه ت هقلاخ لوسر
 ٠ هقلخ ىلا اذه هلوسر نيد ةعيرش ق

 0 لوسر هل سيل وأ س الوسر هقلاخل نآ هلابب رطخ ناف : هل تلق

 ء كلذ نع لوسرلا داتتعا هنع طحني له 0 الوسر هل نآ هلقع ق نسحي ملو

؟ هلتع ىق نسحي ىتح لوسرلا ةفرعم همزلي الو



. ٢٣٠٤ 

 هدنع هيناعم توبثب كلذ نم ص حيبقلا نم نسحلا لقع اذا ىعم : لاق

 ىلا غولبلا ىه امنا لقعلا ةجح نأل ، ىدنع كلذ هعسي مل هي داراو

 هيلا غلبو اذه ىلع لدتسا اذاو ، رشلا نم ريخلاو ث حيبقلا نم نسحلا

 قلاخلا ق زاجل زوجي اذه ناك ولو س ىدنع كلذ ةفلاخم هل نكي مل ے هملع

 ة ةجح هب الو ، ةجحلا لتعلا نكي ملو ، ىلاعتو كرابت هديحوت رمأ ف
 اذا ىدنع هلهجب انسح حيبقلا الو ء احيبق نسحلا لعجي نآ هل سيلو

 ٠ حيبقلا قيرط نمو س نسحلا قيرط نم ءاج

 نأل ڵ رظنلاب الو ء عمسلاب هغلب اذا قحلا لهجي نآ هل سيل امك

 هل حضو اذا ىدنع رصبلاو عمسلا ةيدأتك ، لقعلا ىلا رطاخلا ةيدأت

 ء حيبقلا نم نسحلا نايب نم ةجح نوكي امم رطاخلا هيلا ىدأ ليلد
 5 59 ٠ رشلا نم ريخلاو

 تانكلا بآوجأ تلمك

 ىف تدجو امك هتبتكو باتكلا رخآ هتدجو لوألا ه عطقتم اذهو .ن
٠ باتتكإ



. ٢٣٠٥ 

 باب

 ةقدانزلا ىلع درلا ىف راثآلا ضعب ىف دجوي امم

 اهنم باغ ام كلذكو ع ةلئاز ةثيدح اهلك اوكردآو ، رابخألا كلذكو
 ٠ لاوزلاو ثدحلاب انسفنأ ىلع اهلك ءاب تكلا “.خنت دنف

 ىذلا لثم اهنم باغ ام لعجيو “ اهسفنأ ىلع اهمكح نكمي نآ دب الو
 ٠ ضعب نم اضعب نآ دهش

 نأل س لاوزلاو ثدحلا نم اهب لزن هنآ نئاب ءايشألاب ملعلا كلذكو
 حيرو 4 ملعف عمسي توصو > ملعف رصب صخش وه امن ١ ملعل ١ بيس

 ل لغغو مولعملا ىسن مت 4 سمل ٠.٠ ملف وند معطو ،ڵ تملعف تمتشتا

 ايثدحب ةجحلا مايق اهسفن ىلع ءايشألا سبل لطبا دقف ث هب ملعلا بهذيو
 ٠ اهيلع لدي اهئاضقو اهلاوزو

 ادب اودجي مل نيح اهلك ءايشألا نأ نيمعازلا ث هللاب نيبذكملا لونتف
 ىذلا لثم ء هنم باع ام نأو كيأر ثيدح انكردأ ام نأ اورقي نآ نم

 نولخديو ف مهيلع هب راس دسشأآ ناك ڵ كلذ هريغ لاق ولو أ انكردأ

 ٠ هلوسرلو هلل ميلستلا نم نيدحوملا

 5 لقعنو نياعن اميف هلثم فرعن ام الا لوقن ال نولوقي مهنأ كلذو

 الاق دق اوناك س ثيدحب سيل ميدق انكردأ امم انفصو ام نآ اومعز ولق

 مهريغ نم هيف نيريحتم نيعدم كلذ ناكو س نوملعيو ، نوفرعيب ام ريغ
 ٠ ءاسنلا ماحرأ اوعدوتسا لاجرلا بالصآ ق اقطن ا وناك مهنأل

) ٢ > ع رشلا نايب _ ٢٠ م (



_ ٢٣٠٦ 

 ةلأشضم ةجح :

 نوملعي ال ث مهتاهمأ نوطب نم اوجرخ ىتح ث ةلزنم ىلا ةلزنم نم

 كلذ نع اوزجع ناف ص مهتاهمأ نوطب ق كلذك اولازي ملف ، نوقطني الو
 ٠٠٠ مهقلخ نورب دم ١ حرا وج : مهل لقت 1 مهقلخ لم اكت دنع

 كلذ لماكت دنع مهنادبأو مه مهقلخ ف اوربديلف كلذ اومعز ناف

 ٠ مهتاهمأ نوطب ق مهنم ىوقأ مهنم
77 

 .م ش

 مهوزجعآ كلذ لبق مهو ى مهقلخ لماكت دنع كلذ نع اوزجع ناف

 نودادزي ى اوقيطي ملف اوناك اذا ، كلذ دعب مهنم زجعأ اونوكتي نأ نع

 ع اضعب مهضعب لضف ام مهسقنأ نم كلذ نونوكي نيذلا مه اوناك ولو

 لضفأ نم هسفنب مهنم دحأ رصق امو ث انسح نوكي نآ حيبقلا فكليلو

 ٠ كلذ ىلع اوردقي نآ تاهيه ص لزانملا

 ضارمألا مهيلع لخدأ ىذلا امو ث مهداسجأ ريغ ىذلا ام انوربخيلو

 ٠اوزجع مهلاصوآ عطقب نآ نم نوعنتمي الفآ ، نوهراك اهل مهو مانقسألاو

 تاعانصلا لهأو ث مهملعب ءاملعلاو ع مهناطلسب كولملا كلذ نع هللاو
 ١ لصي وآ ك مهسفنأ ق ١ ودبيري نا { مهليحب لحل ١ لهآو ح مهت اع انصب

 ضارمألا نم هي هللا مهالتبا ام اوعفدي نآو ك مهلاصوآ نم عطتتنا ام

 ٠هلد حآ بستحي الو ك م اتسسأل ١ و

 ءايشألا نآ بيذكتلا لهآ معز دقف اربدم هل نآ فرعب الأ : لتف

 اضعب نآ اومعز فيكو ث كلذ مهلوقع تلمتحا فيكو ؤ اضعب اهضعب ديزت

٠ لزت مل اعيمج اهنأو ع ضعب نم اضعب نأ مهمعز عم ع اضعب ديزي



_ ٣٠٧ 

 مل امم هريغل ربدملا لزي مل ام اربدم نوكي فيك لزي مل ىذلاو
 ربدملا سيلو ث ردقي نم هسفن ضعب ريبدتب الوأ ءىشلا ضعب لعج ص لزي
 امناو ى لزي مل ريدملا ناك ريدي مل ول ريدملا نأل ى ريدملا نم لضفآ ءىنلل

 .اثدحم ريبدتلاب ناك

 ٠ ريمدتلا نم اءزج وه سيلآ ك هسفن ريدملا نع انربخيلو

 ؟ هنم ءزج هنأ اومعز ناف

 لان امو ث ربدملا نم وه ىذلا ربدملا ربد نمع انوريخآ : مهل ليق

 الا هضعب ميقتسي ال فيكو ربدم ريغ هضعبو ربدم هضعب دحاو ءىش

 ء ضعب لبقت هضعب دحاو ءىش وهو ص ربدت ريغب هضعب ماقتساو ربدتي
 ٠ هراك هل وهو هبلع ءانغلا لخدأ امو

 امو ، هسفن كلهم املف اضعب هضعب ربدي ى ذلا وه ناك ناو

 ، هنم ىوقآ هكلهآ ىتح هرهق هريغ ناك ناو س كلذ لعفي نأ ىلا هرطضا

 .هرهوج نم سيلف

 متركنأ نبأ نم ىورب ام امهالك نأ ىلع منلقت ام انل ادم دت ىلب

 ىلا ءايشألا تجاتحا اذا اههابشأل ربدم ٠٠٠٠٠ ءابألا نوكت نآ

 ثدحم كردآ ام لك نآ لوقلا ىف رتتساو ، اهسفنأ نع تزجعو ص ريبدتلا

 ٠ كردملا دهاشملا هب ناك ىذلاب الا نوكب ال بئاغلا لكآ ريدم

 انججتحا دق ام لدي دقو ع مهمعز ىف ضعب نم ءىشلا ضعب نأل

 قولخملا ثدحلاب هلعل مهسفنأ نوهبشملا لوقي نأ ىلع نيبذكملا ىلع هب
 الف هبتشا ىذلاف ث هلثم نكي مل ناف ك ههبشأ امك ءعىشلاب هيبشتلا نأل ڵ دساف

 ريبدتلاو لاوزلاو ثدحلا نم ههبش تأي ام هنأب هلثم ناك ناف ڵ ههبشي
٠ ةفيعض ةلزنم مهلك قلخلا ةلزنم نآ نم زجعلاو



 س ٣٠٨

 قلخلا هبسشثي مكبر نأ نومعزت متسلأ : لقنف نيهبسللا لأسن نحنو
 ٠ مهلوق كرت وهو ، قحلا وه كلذف ، هوجولا نم هجو فق

 ؟ هجو ىف ههبشي هنآ اومعد ناو

 هلضفي ال سيلآ ، هيف ههبشي ىذلا هجولا نع انوربخأف : مهل ليق
 ىف ءىشلا هيبشلا نألا ء هبش نوكي الف هلضفي ال هنأ اومعز ناك ناف ى هيف

 . وه هلثم هيف ههبسثأ ىذلا هجولا

 ء ايسنثآ ق ههيشب ال هنأل . هيآ ء ىنل ا كلذ لضفي هنآ ا ومعز ن ١ و

 ؟ةربذثك

 هجولا نع مكلأسن امنا س هيف هلضف امع مكلأسن ال انا : مهل ليق

 ٠ هنيعب هجولا كلذ ق هلضفي له ص هلثم هيف ىذلا

 هللا كرادتف ڵ هوجولا نم هجو فق قلخلا لضفي ال هنآ اومعز ناف

 ٠ اريبك اولع هب اوقصو امم اولان امع

 هقلخ لضفي ال مهبر نأ اومعز ١ ذا مهلوقل ١ داسفو ةجح ١ ذهم ىفكو

 ىذلا هجولا ىف قلخلا لضفي نأ نم هب رصق امف س هوجولا نم هجو ف
 ٠ اهيف قلخلا لضفي هنآ اومعز

 نوكت اهنأ لاوزلاو ثدحلاب اهسفنأ ىلع ءايشألا تضت اذا دب الو

 ميدقلا ىف ثدحلا نأل ى اهلصأ نم الو اهتخسن نم سيل اههبشي ال ةثدحم

 ةوقلاو ءاتلا ىلا هبشو ميدقلا لصأ نأل 6 دحاو لصأ نم نوكب ال

 . ماودلا و

 مل ثيدحلا نآ نيبت دقف ؤ لاوزلاو فيعضلا هبسنو ثيدحلا لصأو

 نوكتي نآ ائييسث نكي مل نم ردقي ال هنألو هزجع نم انيآر ال هسغن ثدحي

زوجي فيكف نوكتي ال ائيس نكي مل ام نأل ء لاحم لوتلا ف اضيآ اذهو



_ ٣٠٨٩ 

 فيكو ث ةوقب الا نوكي ال نيوكتلا نأل ، هسفن نوك نكي مل نا : لوقي نآ
 ٠ ةوقلاب ءىشم سيل ام فصي

 اهلك ءاب شا ن آ رهدلا لهأ معز نا نويذكملا لات امك ناك ولو

 تعلقناف ث ةبح رمألا ءدب ىف ناك دق هنآ اومعز مهنأل % دحاو نم دحاو

 ٠ لزت مل ةدحاو اهنأ اومعز كلذكو ك ايثدلا ق ام عيمج نع

 مينأ كلذو ، نينثا نمو ى نانثا اهلك ءايشألا : ةقدانزلا تلانو

 هسنن ربدي امهنم ايندلا ىف ام لك نأو ث الازي مل ةملظلاو رونلا نآ اومعز

 ٠ هيحاص

 ٠ ةملظاا نود ريبدتلا ىلب ىذلا وه رونلا نآ مهضعب معزو

 مينأ كلذو 6 ةئااث نمو ك ةثالث اهلك ءايشألا نا : نوينامرملا لاتو

 6 لفسأ ق لزن مل ةملظلا و 6 هللا ٥ ومسو ولعلا ق لزي مل رونلا نآ اومعز

 ٠ طسولا ىف رشو ريخب كلذ نم اطلخو س ناطيسثلا اهومسو

 6 دربو ؤ رح : ىه امنا ءايشألا 4 ةعبرأ باحصأل | : نو.۔ ودياذكلا لاتو

 ٠ لزي مل كلذ ناو ث ةودنو ع سبايو

 الا ، ةعبرألا باحصأ لاق امك نييفوسليفلا نومسي نيذلا لاتنو
 ٠ ةعبرألا هذهل ربدملا هنأو ملعلا هنآ اسماخ اوعدا مهنأ

 ريبدت الي اهنأ موجنلا ةدبع رشع انثالاو ، ةعبرلا باحصآ لاتقو

 اهلك ءابمسشألا نآ اومعزو 6 بيذكتلا لهآ عيمج لو ه اذهف . هلك ملاعلا

 ٠ةلقتقتنم ةيناف

 امم متفصو اميق مكئاعدا و مكلوق نع انوريخآ : اعيمج مهل لاتتيق

 لوقلا نأ ىلع متقلطأ نيآ نمو ے هيف مكتجح امف ث انركذ امم
ق د اص مكفالتخا عم مكضعب ن .را ملعل ١ نيآ نمو ك متلق ام



_ ٢٣١٠ 

 ىعدا نم ىلع مكلوق دصق امو س كلذ ىلع مكتانيب امو ، بذاك مكضعبو

 ٠ متلق ام فااخ

 ىرن ام دحو س دحاو نم ث دحاو اهلك ءايسألا نا اومعز نيذلل لاقيو
 اهناولآ قرفتو ث اهلاوحأ فرصتو اهفالتخاو اهتواقن عم اهلك ءايسثألا نم

 اهنمو 4 عمسب ال ام اهنم ؤ عمسي ام اهنمف ث اهحيرو اهمعطو ص اهداسجأو

 ٠ لتعي ال ام اهنمو ث لتعب ام اهنمو س رصبي ال ام اهنمو ، رصبي ام

 هذه تفلتخا فيكف ؤ ادحاو كلذ اولعجي نأ مهلوتنع تلمتحا فيك

 . ىوقب اهضعبو فيعضب اهضعب لامو ي رهاوجلا

 ٠ هنيعب دحاولا كلذ وه ع ءايسثألا نم ىرن ام نأ انوربخأو

 5 ءايستألا هنع تعلقنا ىذلا وه هنآ اومعزو س اهنم ءايشأ اومعز ناف

 ٠ هريغ نود كلذ هنأ ىلع مهتجح امو ؤ كلذب مهملع امف

 هانفآ امو ؤ هعامتجا دعي هقرف امو ؤ هلاح نم هريغ ام انوربخيلو

 5 ةعفنم ىجرآ كلذب دارآ امف ڵ هسفن نم كلذ ىلو ىذلا وهآ ص همايق دعب

 ء ايىشأل ١ نآ ١ ومعز ذ ا لاح نيآ نم ةعفنملا كلت لصأ امف ء ةرضم عفد وأ

 ريغ نم هثدحآ ائيش ةعفنملا تناك اذاو ڵ دحاو نم دحاو ىه امنا ص اهلك

 ٠ م۔هلوت اوضقن دتف ، لصآ

 عفد : اولا ناو | هنمو { هيف ىهو { ةعفنملا ٠٠٠٠ اومعز ناو

 فاخي هريغ ءىش ىهو ء هسفن نم اهعفد دارأ ىتلا كلن امف ةرضم

 . ءاي سالا عيمج وهو

 لصأ ام ٹ دحم وه سيلفأ & هسفن لقتنتن ١ نمع انوريخأ : ل اتتىو

 فالخ اذهو ء القتنم لزي مل هيفو { ميدقلا رمآ ٠٠٠٠ اهرهوج امو ء ةلقنلا

.ه أ ومص و ام



_ ٣١١ 

 ك هللاب نيرتملا ىلع ا وياع اميف اولخد دتل ٠.٠٠. ام نآ اومعز ناو

 ٠ هوجولا ٠٠٠٠ ءايشألا قلخ ىلاعت هللا نا : نيلئاقلا

 ٠.٠.٠..٠ دحاولا باحصأل ليق ىذلا نم : نينثالا باحصأل لاقيو

 ؟ ءىش ريغ مأ ١ ذه ءىش ك جا زتمال ١ و طالخألا نع انوريخآ اضيأ مهل

 طالتخالاو ك اطتلخم ةملظلا و رونلا اوفصو .٠.٠.٠..٠.٠ هنآ اومعز ناف

 ىف طالتخالا نأل ث لوألا امهلاح ىلع ذا ث امهيف ءىش سيل جا زتمالاو

 ؟ ءىش سيل هنأ اومعز ثيح اهريعي مل مهمعز

 ءىش مأ ثدحم ع ا : انوربخ : مهل ليق ءىش نآ اومعز ناف

 نيرهوجلا ىآ نمو ث هلصأ امف : مهل ليق ثدحم ءىش هنآ اومعز ناف

 ىلع اومتنت ملف لصأ ريغ نم هاثدحأ امه : اولاق ناف س هثدحآ ىذلا نمو

 ٠ ديحوتلا لهآ

 اوباع اميف اولخد دقف ءىش ريغ نم قلخلا قلخ هللا نا : مهلوتو

 ٠ ميلع

 ىفف ح نيطلتخم الازي ملو ع نيرهوجلا نم طالتخالا نا : اولاق ناو
 ٠ مهلوقل دا .سف اذه

 ؟ نيدعابتم مأ اناك نيحلطصمأ انوربخت الآ : مهل لاقيو

 ٠ ريخلا نم ةملظلا ىفف نيحلطصم اناك امهنأ.اومعز ناف

 ٠ رشلا نم ءىش ةملظ ىفف نيدعابتم اناك امهنأ اومعز ناو

 وآ رونلا ىلا ؟ لصت نُم ىلا عاجوألاو ضارمألا نع انوربخيلو
 ؟ ىه نممو ع ةملظلا ىلا



_ ٣١٢ 

 روذنلا ناف ؤ رونلا نم كلذ ناو ث ةملظلا ىلا لصت اهنأ اومعز ناف .

 ٠ رشلاو ىذألا نم نوكبو بهذ اذا
 لعف ىلت ىتلا ىه ةملظلا نآو ى رونلا ىلا لصي كلذ نآ اومعز ناو

 عنتمي نآ هعنم امف رضل ١ و ٥ وركمل ١ هيلع تلخ دأ دقف ؤ رونل اب كلذ

 . ةوقلاب هنوفصت متنأو ى ىذألا نم

 لبق هيف ناك امو ع رونلا هيف لخد نمع انوربخأ : مهل لاتيو
 ؟ هيلا راص مأ ع هل ريخ طالتخالا

 ء اج نيآ نمو ؤ ريخلا كلذ لصأ امف هل ريخ طالتخا ا نآ اومعز ناف

 وهف لضفأ لضفلا نم باصأ رونلا ناك امكف ع هيف نكي مل اريخ بستكا دقف
 . صقنأ رونلا لبت

 ؟ لوكلا هلاح نم ةلزنمب هيف لخد نيذلا نأ اومعز ناو

 ؟ هراك مآ كلذ ىف مئاطفأ : مهل ليق

 قمحلا حيبت قمحأ وهف 4 عئاط وهو هتلزنم وه اميف لخد ناك ناف

 هنودتتعتو ث روهتملا بولغملا فيعضلا اوفرسثت نأ مكل زاج نيآ نمو ث هيق
 ٠ هللا نرد نم نوديعت املو مكل فآأ ك رهاقلا بلاغلا نود

 ملاع رونلاو ے لقعت الو ع ةلهاج ةملظلا سيل انوربخ مهل لاقيو

 . هريثكالو هليلق هنم ائيسث لهجي ال

 جازم نم ايندلا ىف نيد لك سيل انوربخأ مهل ليق كلذك اومعز ناف
 ٠ رونو ةملظو ي رشو ريخ

 رونلا نم انيف متفصو امك نحن انسلأ : تلتق ٠ معن : اولاق اذاف

 }رصبن ملو ؤ عمسن مل هنم انيف الولو ء هب رصبنو ث هب عمسنو ث هب لتعن ام
٠ لقتعت ملو



_ ٣١٣ _ 

 فرعي له ، رونملا نم انيف امع انوربخأف : مهل انلق ىلب : اولاق اذاف

 ٥ ٠ ومتفصو ام ىلع رومأل ( نآ ملعيو 6 هسفت ملعي و .ؤ هسىفت

 وه نولوقت ام نآ ملعن مكدنع نذا نحنف : انلتق معن : اولان ناق
 . نولطبم مكنأ ملعن انا ، مكيلع انل ادهاش اندنع انملعب ىفكو ث قحلا

 لطبم هنم انيف ، زجم ريغ دحاو هلك رونلا نم انيف كلذ لعج : لاق
 هضعبو ث ملعي رونلا ضعب لاقي امف ءامسلا ف ىذلاو ث مكيف ىذلاب
 رش ال ربيخ رونلا ذا ؤ متفصو ام صقنأ وهو ؤ دحاو ءىش وهو 6 لهجي

 ٠هيفلهجال ملعو هيف

 امهنم دحاو لك ث طالتخالا لبق هيف اناك سيلآ ث امهنع انوربخأ
 .٠ ةدح ىلع ناكم ق

 ؟ كلذك اناك امهنأ اومعز ناف

 امهنم دحاو ناكم نأل ث هلل ءايسنألاو ، امهريغ ناكملا ناف : مهل ليت

 ريغ ىف امهنم دحاو لك نكي مل نا ناطلتخم امهف الاو ، هبحاص ريغ

 ٠ هيحاص ناكم

 نولاسيو ث اوعدا اميف مهلبق نا ليق نيذلا لثم نيسايقرملل لاقيو
 نم امهأ ع نيبئاسشثلا نيخيشلا نع انوربخآف : مهل لاقي مث ٠ لئاسملا كلتب
 ؟ ريل !نش !ا رش و ثإإ

 ء نيساسلا نم امه نيطلتخملا ناف س نيطلتخملا نم امهنآ اومعز ناف

 هنع لئس امع نولآسيف ةنيابللا لوق وهو نينثا نمو ع نانثا ءايشألاو
 ءاةنيايللا

ةعبرأ نذا ءايشألاو ، نيباسملا نيخيسثلا نم اسيل امهنآ اومعز ناو



_ ٣١٤ 

 باحصآ لوقب اولات نا فيعض طتاس انهاه مهلوقو ص نويباتكلا لاق امك

 ٠ نينثالا باحصأ ىلع لخدي ام مهيلع اولخد ع نينثالا

 باحصأ ىلع لخدي امك لخد ةعبرألا باحصأ لات امك اولاق ناو

 ١ هعيب رأل ٠

 ح ضرألا . ةعبرأ نمو ، ةعبرأ ءايشألا نا : نيمعازلا نيبباتكلل لاتيو

 ٠ حيرلاو رانلاو ءاملاو

 نأو س لزت مل متفصو ىتلا ةعبرألا هذه نأ مكملع ام : مهل ليق
 ىلع متللدتسا ءىش ىآ نم وهو { ةعبرألا هذه نم تعمتجا امنا ءايشألا

 5 ٠ كلذ مكربخأ نمو كلذك اهنأ

 كردأ نآ ىلع ريخلا كلذ ىآر لهف 6 ريخم ىلا كلذ اوفاصآ ناف

 متنأو % امهم ملعل ام ربخملا كلذ مكلضف نيآ نمو 0 متكردأ ام لثم امهنم

 ملق انليبس كلذكو \ دحاو مكليبس هب ناك ىذلا هليبس ءاوس وهو

 ؟ ملع ام متلهج

 صقنأ اذهو : ليت ف مهنم مدقأ وه ذا ناك امنا كلذ نأ اومعز ناف

 مكتقبس ذا متنأ متنك نيأف ؤ لزت مل اهنأ _ هلعل _ ءايشألا نأ متفصو ام

 مكل ربخملا كلذ ربخأ نمو ك اونوكت مل ذا دعب مكثدحأ نمو ع ربخملا اذه

 نم نكت مل ىهو ءايشألا تناك ك اهنم ةعبرألا هذه نأ متمعز نيآ نمو

 ٠ ءامسألا
.٠ 

 نيب قرف نمو ث اهطلخ نمو ء اهفلآ نمو 4 اهنم ءايسشثألا تناك فيكو

 نوضرميو ص نوبرشيو نولكأيو نوقطنيو نولقعي ءايسثآ لعجف ، اهروص

 ىهو ، قطنت الو لتعت ال مئاهب اهضعب لعجو ث نوحرفيو نونزحيو نوتوميو

: ٠ تومتو ضرمتو ، برشتو لكأت



_ ٣١٥ 

 مهتا زرأو مهرامعأ ق مدآ ىنب لضفو ئ اللذ الوح مدآ ىنيل لعجو

 ٠ هريغل رهاقلا ئ زيزعلا كلملا مهعنمف ح مهتوقو

 ٠ عانتمالا ىلع ردقب ال ىذلا ليلذلا لوحلا مهنمو

 ٠ ةفصلا هذه ريغ ىلع مهنمو

 كلذ ربد نم ةفلتخم بورض هلك ى ناويحلا قلخ ىلع قلخ نم مهنمو
 & رس رونو { ىحلا ةايح تناك اهنأ نمو ( ريمدتلا ىلو ةعبرألا هذه نآو

 7 تمملا تومو 6 ملظملا ةملظو

 ججحلا نآ ى رمعلو 6 ةجحلاب كلذ ىلع انوتآو ء انل كلذ ١ ونيم

 اذه ى و { مكيلع ججحلا عيمج عمجن نآ ردقن ال انآ ريغ ص ةريثك مهيلع

 ٠ رصبآو لتع نمل ةيافك

 > نويباتكلا لاق امك ةعبرألا نأ اومعز نيذلا نوسليغلل لاتيو

 . ةعبرألا نود ريبدتلا ىلي ىذلا وهو ث لزي مل ملع اهعم نآ اومعزو
 نبأ نمو “{ متفصو ام ىلع هنأ مترك ذ ىذلاب مكملع ام انوربخآ

 ٠ كل د متملع

 ٠ كلذ ىلع ردقت اهنأ متمعز ىتلا ةعبرألا و ملعلا نع انوربخآ و

 ح ءىش ريغ نم تقلخ ءامسشألا نأ ديحوتلا لهآ لاق امك اولاق ناف

 ٠ لصأ ريغ نم ٠.٠ ءىشلا اوركنأو

 نآ : ديحوتلا لهأ لاق امك اولاق دقف ٠٠٠. ىلع ردخن ال اولاتت ناو

 ردقت امناف 6 هنع زجعلا حيبق ردق ٠.٠٠. ملعلا و ءىش ريغ نم تقلخ ءامشملا

 ناك ناف ح اذ دهم رقي 7 هريغ غ الولو . هريمدتو قلخلا قلخ ىلع فيعضلا :.

٠ هم ناعتسا ىذلا لبق نم ةوقلا . امناف ث هريغب ىوق امنا ءىشلا



_ ٣١٦ 

 .ىرقأ وه ىذلا لاب امف ءىش ىلع ردقي مل كلذ الول هنم ىوقأ كلذف

 ٠. هريغ نود هسفنل ريبدتلا ىلي هنم

 ال وآ مني وآ قوذيو س رصبي وآ عمسي له 6 ملعل ا نع انوربخيلو

 ٠ اهب ىدنهبيو ملعلا لدت ءايستألا هذه امناف س كلذ نم اترسش عنصي

 . سمليو قطنيو رصبيو عمسي هنأ اومعز ناف

 .لاب امو ى رصبي ال ىمعآ وهو “ هبلق ىف ملعلا ناك نم لاب امف لبق

 ناو ث سرخأ وهو ث املاع نوكيف ح عمسب ال مصأ وهو املاع نوكي لجر

 رد_ةي فيكف ، سملي الو س قطني الو س عمسي الو س رصيي ال هنآ اومعز

 ٠ قلخلا قلخي نآ ىلع هنفص هذه تناك نم

 نم نوكت نأ دب الو ملعلا نم تسيل ءايشألا هذه نأ اومعز ناو

 سمليو ؤ حيرلا دجيو ؤ قوذيو قطنيو ص رصبيو عمسي ىذلاف ص .هريغ

 ٠ نولهاجلا كفي فيك هللا ناحبسف ئ ةدابعلاب قحف ىوقأو 57 لضذنآ

 نآب نيمعازلا رشع ىنثالاو ةعبسلا موجنلا ناثوألا ةدبعل لاني مث

 اومعزو ع ةكئالم رشع ىنثالاو ةعبسلا مجنألا ةسمخلاو ث رمقلاو سمشلا

 ٠ هلك ملعلا ريبدتلا ىلت ةعبسلا نأ

 نروعدن ام ىلع متنللدتسم ا نيآ نمو . كلذم مكملع ام : مهل لاقيف

 . ناه ربب هيلع انوتئا

 هلعل _ هعفلا اهومس ىتلا ةعبسلا هذه نع انوربخأ : مهل لاقب مثا
 ؟ لضافت اهيف له _ ةلعفلا

 .نآ اهنم صوقنم اي رصق امق مهل لرق ء ةلضافتم اهنآ ا ومعز ن اف

هقيعض لضقلل كلذ نع رصق اذا وهف ك مظغلاو رونلا نم هلصف ام غلبي



 س ٣١٧

 نودجت متنآو س زجاعلا صوقنملا فيعضلا نودبعت ملف ، زجاع صوقنم
 همظعل امهلضف امنا سيلأ امهلضفأ نع انوربخأف \ هنم ىوقأ وه نم

 ٠ هلاح ربكو

 ك ارون رثكأو وه امم ربكأ ناك اذا سىيلفآ انلن ٠ ىلب : اولاتت اذاف

 ٠ لضفأ ناكو

 7 مل فيعض اضيأ هب رصقم ن ذا وه :: انلت ه ىلب : ا ول انت ن اف

 ناك ول : لاقتي ىتحو ث اهنم لضفأ فعض ول هل اريخ تسيل ىتلا ةلزنملا
 ٠ فرشأو هل لضنآأ ناك وه ام

 رثكآو ث وه امم ربكأ نوكي نأ هل لضفأب كلذ سيل هنآ اومعز ناف

 ٠ هرون ةرثكو هنود وه ام هريبكو هنود وه نم ىلع هلضف ملف ١ روخ

 نم هب تلضفت امل اضعب ةعبرألا هذه لضفب سيل : اولاق ناف

 ٠ روذنلاو ربكلا

 نأل ء ءامسلا موجن لضفي ال كلذك { ةهلآ هذه سيلف : مهل ليق

 ةلزنمب ءامسلا ف مجن مهرغصأف ، رونلا ةرثكو مظعلا ىف سيل لضفلا
 اودرفآ فيكف كلذك كلذ ناك ناو ث هيلع امهل لضم ال ث رمتلاو سمشلا

 انيلع "نم ىذلا هلل دمحلاف ث هيلع اهل لضف ال امب اهريغ نود ةدابعلاب هذه

 ©قحلاو لدعلاب هلك اذه ىف لوتن نأ انقزرو هئايبنأو هنيد ةفرعمو هتفرعمب
 ٠ هللاب الا ةوق الو

 هيلع انتفاوو انم كلذ لبق نمو ص اقوهز ناك لطابلا نا ڵ\ لطابلا قهز

 رمآ ىلا ءىفب ىتح هتيصانب ذخآ :هللاف ، هيف انفلاخ نمو ث هنم كلذ انلبتت

 ٠ هللا ةعاط عجاريو ءهللا

 ارهاظ ايتاب لازي الو نوكي نأ ريغ نم امئاد لزي مل ىلاعت هللا نا
٠ دمصلا هلوق ق انعمس دقو ى ادمص ادرف ى اميدتت
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 دمصلا نآ انغلب : نيينعم ىلع نوكي نأ ىغبني : هريغ لاق نيح ىلع

 دمصي ىذلا رخآلا هجولاو ديسلا دمصلا ىمست برعلا نأو ، ديسلا وه
 ء قلخلا نم ءىش هبش ىلع كلذ عضو نمف ث مهجئاوح ف قئالخلا هيلا
 ٠ دلوب ملو دلب مل 6 دمصلا دحألا وهف ع هللا فرعي ال وهف

 نم تناك اذا نوكي امناو ، قلخلا ىف كيرش هل نكي ملو هللا كرابتف
 نآ ريغ نم هلك قلخلا هنأ ريغ هملعيو ، ةدمبو ث ةوتنل ةنوعم امهنم لك
 ى كردي مل نم ريسثتسي امناو ث هيف هرمأي الو ث ادحأ هيف ريسثنسي

 ٠ اهنع تزجعو ك هملع عنصل أ

 ءهل لثم ال ىذلا ملاعلا وهو ث كلذ ىلا ىلاعتو كرابت جاتحي فيكو

 دحاولا نوكب امناو ، ادحاو نكي مل لدع وآ هيسش هل ناك ولو ص هل وفك الو

 راص هبش ىلا هبش اذاف ء هبسث ءىشلاف ص هبشتب هبتشي مل اذا ادحاو

 ٠ هيلا بسن ىذلاو بوصنملا : نينثا

 ء هوجولا نم هجو ىف هبش هل سيل ىذلا درفلا دحاولا وه هللاف

 هلعل ص قلاخلا فرع امم ءىش ىلع هبلق رطخي ال نأ هللا فرع نمل ىغبنيف
 نمو ث قلخ امك سيل هنآ ملعو ث هللا نع هافن الا قلاخلا ريغ هب فرعي

 ء بوبرملا فرع دتتف برلا فرع نمو ث قولخملا فرع دنف قلاخلا فرع

 ةبوصنم اهفرع ءايسنألا فرع نمو ث مولعملا فرع دنف ملاعلا فرع نمو
 ربتعي ءىش ريغ ىلا ريصي امنا س ءىش ريغ نم تقلخ اهنأ لدف ؤ ءىش نم ال

 . ءىش ريغ نم تقلخ اهنأل ث ائيش نوكي الف ىفطت رانلا نأ ، كلذ ركنأ نم

 ٠ ءىش ريغ ىلا اهعوجر نم بجعأب ءىش ريغ نم اهتقلخ سيلو

 فرع نم ىلع قحي دقو ث ىمعأ ريصبلاو ء اريصب ىمعألا انيآر دتو

 ح قلاخلاب لزني ال هناف ع هيف ىوح وأ قولخملاب لزن ام نآ ث قلاخلا

لثم ناك ع قولخملاب لزن ام هب لزنو ث هيف ىرج ول هنأل ، هيف ىرجي الو



. ٣١٩ _ 

 امك ، قلخي نأ ىلع ردقي الو ى قلخلا كلمي مل قلخلا هبسثآ نمو ع قولخملا

 ىذلا نم ائيش قلخي نأ ردقي ال اضعب هضعب هبشي ىذلا قلخلا نآ
 .ههبشي

 هنأ هغصن كلذكو ث قلخلا هبشي ال هنأ ىلاعت هللا انفصو امكو
 ةنؤمو ث ةكرحب هنم نوكب امنا قلخلا لعف نل ، قلخلا لعفي ام لعفي ال
 جالع الو ث ةنؤم الب ءايشألا قلخ ىلاعتو كرابت هللاو ، جالعو بصنو
 ٠ ( نوكيف نك لوقي نأ ائيس دارأ اذا هرمآ امنا )

 ريغب نوكي هنأ هللا ملع ىذلا تقولا ىف نوكي امنا نك : هلوت كلذكو

 ىوح ام ث ةبوكرم ةقولخم ءايشألا ىلع لد امم ناك دتو ث ةكرح الو جالع
 & لاوزلاو ثدحلاو ، ناصقنلاو ةدايزلاو ؤ ةيدوبعلاو لذلا نم اهيلع

 نم عنتمت ال تناك نآ دعب اهؤانفو ، ضعب دعب اهضعب قلخو ءانفلاو

 نم اهيلع تلخد ىتلا دودحلا نم اهيلع ىرج امبو س هيف عمطت الو ع كلذ

 ةئيهلاو ، ديعبلاو بيرقلاو س لفسألاو ىلعألاو ص لوطلاو ضرعلا

 ٠ ةياغلاو ىهتنملاو ، ةكرحلا و

 ء اهربدمو اهكيلمب الا اهل موق الو ةكولمم اهنآ ىلع ليلد كلذ لك

 ٠ اريبك اولع كلذ نع ىلاعت كلذ نم ءىش هلثمك سيل ىلاعتو كرابت هللا

 ث انومتفلاخ اذا انوربخ : لانف ةلسملا عيمج موقلا انيلع در دتو

 نم اههيسشآ امو ةلئاز ةثدحم اهلك متيع دا ىتلا ء ايسشألا نآ متمعزو

 ٠ اهثدحآ نم هلعل _ اهثادحأ

 ٠ اههيشلال 0 متكردأ ىذلا دحاولا هللا : هل انلق

 ىتلا ءايشألا نم نومهوتي ام ىلع ىوهآ هللا نع انوربخآف : لاق
 ٠ كلذ ريغ ىلع مأ اهيف متدتع ام ىلعو ت متكردأ

قلخلا نم نولقعيو لقعيو ، قلخلا مهوتي ام ريغ ىلع وه لب : انلق



_ ٢٣٢٠ 

 امنا انلقعو ث انمهوتو انكردآ ام نأل “ ددحملا لولدملا قلخلا نم كردلا

 دسج دحو 0 مسي حيرو 6 قاذي معطو ، رصبو نولو عمسب فوصوم وه

 ٠ سملي
 هكردت نول الو ء ناذآلا هعمست توصب سيل ىلاعتو كرابت هللاو

 همسنت حير الو ؤ نسلألا هتقوذنتف معط الو هب طيحتو راصيخلا هارتو

 هذه نم هللاب ملعلا عطتتنا ح حراوجلاو ىديألا هسملت دسج الو “ فنألا

 امأف ى قلخلا ليبسلا هذهب فرعي امنا ى اهب هيلع ردقي الو س ليبسلا

 . مهرومأ ربدو ، عنصو قلخ هنآ فرعي امناف ڵ قلاخلا

 اونوكي نآ نوردقي ال مهنأل ء ليبسلا هذهب قلخلا ملع ىلع ردت امناو
 وآ ؤ مسثت حير وآ ؤ عمست تاوصآ وآ رصبت ناولآ وآ س سملب ادسج الا

 هنآ هللا ىلع ليلد انكردآو انفصو ىتلا ءايشألا هذه لكو ث قاذي معط

 ٠ ا ,هنم ءىشك سيل

 فالخ ره سيلفآ ث ءايسشألاك سيل هنا : متلق اذا انوربخآف : اولاق

 ؟ءارشألا

 ٠ ىلب : انلق

 ؟ ءاسشألا فالخ اضيأ وه ءىش ال نع انوربخأف : اولاق

 ٠ ىلب : انلق

 ؟ ءىش ال هانعم هلعل ث ءىش الك نذا وهف : اولاق

 نوكي نأ هنع ىفن امك ء ءايسشألاك نوكب نأ هنع ىفنن انكلو ال : انلق

 نع ىقنن نحنف 4 سيل ام رهو ؤ مدعلا وه ءىش ال نأل 6 ء ايسنأل هبشي

 ٠ ءىش الك هنا لوقنو 6 كلذب هللا

 ثيح ص هنع انولاس ام ىلع ليلدب مهل انفصو اميف ناك نا ىرمعلو
 مدع ءىش.ال ، ءىش ال فالخ ال هنآ هنع ىفن ث قلاخلا هنأ مه انوربخ

 ءعىنلا فرعيو نيبتيل ائيسث سيل هنآ فرعيل ءىش ال ليق امناو ڵ فصوي ال

٠ اعناص الو افالخ ء ىشب سيل ام نوكي الو ص ءعىشب سيل امه ص نئاكلا



_ ٣٢١ 

 لزب مل ىذلا ، دحأخلا لولا هنأب ىلاعتو كرابت هللا فصن انكلو

 هملع نكي ملو ث هب لثم لاثم ريغ ىلع قلخلا ادب ىذلا ميلعلا لازي الو
 هنم عنتمي الو ث هبلط ءىش هزجعي ال ىذلا وهو س براجتلا قلخلا هعنصب
 قلخي نأ لبق لثم هل سيل هنآ رخآو لوآ انلوق ىنعم امناو ص هدارآ ءىش

 ميلعلا عيمسلا وهو ث اهنم هل لثم الو ث ءابلا قلخ ذا الو ، ءايشألا

 . ىوقلا ريصبلا

 6 رصبلاو عمسلاو ملعلا نم هي هومتفصو امع انوربخآ : موقلا لات

 وهأ ث لزي مل اميف هتفص نم هنأ هب نولوقت امم كلذ هبسثو ث ةزعلاو ةوقلاو
 ٠ هعم لزي مل هريغ ءىش كلذ وآ ، هتوقو هرصبو هملعو هسفن

 هعضاوم ريغ ىلع انلوق اولمحت الو ، مكبيجن ام اومهفا : مهل انلتق

 ميلعلا ث قلخلا هلقنل هسفن كلذب فصوو « ميقتسي امب هانفصو انآ

 ءارصبو اعمسو املع انفصو انآ سيلو ث زيزعلا ، ىوقلا ريصبلا “ عيمسلا

 ّ مكسفنأ نم نولقعي الف ، هريغ ءايشألا هذه لوقن ص ةداراو ةزعو ةوتو

 ٠ مكيل ا ت افص نم مكملع نأل

 ، اعضوم كلذ نم ءىش لكل مكتداراو مكعامسأ و مكلوق كلذكو

 6 ةوق هل انلوق امنا س كلذك سيل ىلاعت هللاو « هاوس ام كلذ ريغ اعنمو

 ، رصب الو ، عمس الو ص ملع هللا لوقن نأ زوجي الو ث كلذ هيشآ امو

 ٠ نيبذكملا ىلع انبع اميف ةدارا الو ةوق الو

 ليلد ىونو ث هللا نم ءايشألا نم كردي ام لقعي ام لك نا : انلق امنا
 قولخم قلخ هلك كلذ نأل 4 ارصمي الو اعمس الو املع هنا لوقن ال انآ ىلع

 هنل ڵ اهبش هلل لعج دق ناك كلذك هنآ معز نمو 4 لذلاو صقنلا هلخدي

 ٠ قولخمب سيل ملعو ئ قولخم ملع ملعلا نم سيلف ملع هنآ مع ز ذا

 ث ةوقلا كلذكو ، قولخمب سيل رصبو ث قولخملا رصب رصبلا كلذكو

( ٢ ج عرشلا نايب _ ٢١ م)
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 دتو الا ءىش هنم سيلو ة مهولل رصبلاو عمسلاو ملعلا نم انفصو املكو

 الا ملع سيلو ع هل لضفأ ناك وه امم رثكأ ناك ول لوقي نأ هيلع زوجي
 ٠ هل متأو هل ربكأ ن اكل هيلع وه امم رثكأ ن اك ول : لوقب نأ لمتحي دقو

 وه امم هل فعضأ ناك س هيلع وه امم هل فعض ناك ول عمسلا كلذكو

 ٠هل متآ ن اك هبلع

 ةوتنلا كلذكو ء هل رصيآأ ناك هيلع وه امم فعضأ ناك ول رصبلا كلذكو

 ء كلذك تافصلا هذه ميمجو 2 دشأو اهل ىوقآ ناك ىه امع تفعضأ ول

 ء انديسو انبر هللا نع هيفنن نحنف ناصقنلاو ةدايزلا لمحي ءىش لكو

 .اريبك اولع نولهاجلا لوقي امع ىلاعتو كرابت
 ىنسحلا ءامسألا هل ىداعملا ڵ ضغبملا بحملا ڵ روصملا ءىرابلا قلاخلا

 ٠ ميكحلا زيزعلا وهو

 ىه ضغيملا بحملا ، لعافلا قلاخلا هنأ مكتفص نع انوربخأف : اولاق
 رصبو عمس هنا : مكلوق نم اذه لبق نم هومتفصو ام ىلع اضيأ ءاضعأ

 ؟ ةوقو

 نم هانفصو ام هجو ىلع ءاوس لوألاو ، اندنع اذه سيل : انلق
 ء اهنم تاوصألل عمسلاو ى رصب الب اهيلع ةرذقلا ءايسثألاب ملعلاو ع ملعلا
 لوقي نأ زوجي ال برعلا مالك نأل ءايسثألا نم تاوصألا انصصخ امناف

 ء ىريو ملعيو رظني نآ مهمالك نم زوجي دقو ، توصب سييل ام عمس

 ٠ رداق ريغ وآ ناك هيلع ردقيو

 لزي مل اميف ىنعملا امناو ث هللا ةفص نم لزي مل : لوقي نأ زوجي ام وهف

 ٠ ٥هربغ وأ ك هيل ا فاضم كل ذ نآ ىنع ال ح ا ديدم ايوق ١ ريصم اعيمسن 11 اع

عنصي هنا انلق نا انآ تافصلا هذهب هللا انفصو امنا : مهل انلتو



_ ٣٢٣ _ 

 وهف ، رصبي ال امم نوكي ىذلا كلذكو ث الهاج هانفصو ملعي نكي مل ام

 ىذلاو ى زجاع وهف نوكي نأ ديري ال ام نوكي ىذلاو ، ىمعأ
 نأ كلذ نع لجو زع ىلاعتو كرابت هالا ، مصأ عمسي ال ام نوكي

 ٠ هارن افيعض نوكي

 نزي مل عمسو ث لزي مل ملع هل اولوقي نأ زوجي ال مل : اولاق ناف
 ٠ هريغ هلك كلذو ث لزت مل ةداراو ، لزت مل ةوقو لزي مل رصبو

 ءايشأ هعم لزي مل ىذلا نأ كلذ انلق ول انل كلذ زوجي ال : انلق
 ةفلتخم ءايشأ هعم لزي مل ىذلا نأ ملعن الغأ ، ضعب ريغ اهضعب ةفلتخم
 وه كلذ نأ اهب الا: هل ةوق الو ث اهنع هل ةياغ الو ء انتباس اهل وه سيل

 وهف ث هتفص هذه تناك نمف ، اهنم هريغ ىلا جاتحم وهو ى اهنود هلالا

 ٠ كلذك سيل هللاو ى جاتحم فيعض صوقنم

 ءىشلاب هرصبو ث نوكي .نيح ءىشلاب هملع نا نولوتي ال ملف : اولاق
 هل هتداراو س نوكي ول نم هيع هتوقو ث نوكي نيح هل هعمسو ؤ“ نوكي نيح

 . نوكي نبح

 ملاعلا نوكي نأ دعي الو ، نوكي نيح هي هملع نا انلق اذا انكل : انلق

 ٠ اثدحم هي

 ثدحملا كلذ نا لوقب نأ ادب دجي مل ثدحم هم ملعلا نآ اومعز ناو

 ٠ هل .ف نم لعف

 ىذلا ملعلا كلذ الول وهف ةدارالاو رصبلاو عمسلاو ةوقلا كلذكو
 امنا ناك نم كلذكو ح ازجاع ناك ةوقلا كلت الولو ح الهاج ناك ك قلخ

 نوكي نأ لبق هنم لقأ بستكا اذا وهف ث اباستكا ةوقلاو ملعلا بستكي
٠ كلذك سيل ىلاعتو كرابت هللاو ئ صوقنملا ةفيعضلا ةفص هذهف هيست



. ٣٢٤ _ 

 هملع نأ معز ذا هنأل ضقتنم دساف هلانت نمم اضيأ لوقلا اذه نا

 هلل نأ معزي نآ ديالف ح ءىشلا كلذ قلخب نبح ءىشلا عم ثدحم ءىشلاب

 ٠ اهلبقت ناح دقحت

 ه قلخ ام ملع هب ىذلا ثدحملا ملعلاب ةلاتملا هذه نع انوربخيلف

 ٠ هملعي ال وأ ملعلا كلذ ملعي ام كلذ ليق نم هملعي نكي ملو

 وه ثدحم ملعلا كلذب ملعلا نع انوربخيلف ٠ هملعب هنأ معز ناف

 ٠ لزب مل مآ

 ءامسألا ملع هب ىذلا ملعلا ملعي لزي مل هنأ اومعز ناف

 ع ه 7 ىذلا ملعلا كلذ لاب امو % ثدحم ملعلا نأل ص هلوق ضقن

 ةململ ا كلذ نم زجعي 6 ثدحم ١ ملعل ١ نود ء ايسثآ هي ملعي مل ء ايسشثأل ١

 ٠ هي ملعي مل هل اب امف الا و هنم فعضو

 ٠ اولانن ام كرت كلذ ناك ءامسشألا هب ملع دنن هنآ اومعز ناف

 اولهج دقف ث هللا هملعي ال ءايسألا هب ملع ىذلا ملعلا نأ اومعز ناو
 ء ملعلا كلذ نوملعي قلخلاو ث هملعي الام هلعفو هللا قلخ نم نأ اومعز نا
 ( ٠ هلاق ام ىلع اصقن اذهب ىفكف هللا هملعي ال فيكو

 امك ص ةدارالاو رصبلاو عمسلاو ى ةوقلا ىف مهيلع لخدي كلذكو

 ٠ ءاوس ملعلا ق مهيلع لخد

 ملل هنا نولوقت متسىلآ ش املاع لزي مل : مكلوق نع انوربخآف : لاق

 ؟ اهلك ءاسشألاب املاع لزب

 ٠ ىلب : انلق

ااع وآ ، تناك دق اهنأ ءايشألاب املاع لزي مل هنا انوربخاف : اولاق



_ ٣٢٥ 

 ، رخآلا ريغ امهدحأ نائيش امهآ تناكو نوكت نع انوربخآق ، نوكتس اهنآب
 ٠ دحاو ءىش امه وآ

 ، تناك اهل انلوق نأ ريغ ث ءايلا نم نوكيو تناك نا : مهل انلق
 نوكت : تلق اذاف ، ىنعملا لقعب ملعو انم ارابخا نوكي اهل انلوتنو
 ناك دقن ءايشألا نأ ىرابخاو ث ةنئاك اهنأ ىنم ارابخا ىلوقت امناف ءايشألا

 ، نوكي ٢نآ تربخأ ىذلا ناك امناف تناك اذاف ، تناك دق اهنآ ىلع ليلد

 سيل نوكي نأ لبق ءىشلا نع رابخالا نأل ، ربخلاب تطحآ ىنعي نآ ديغ
 ٠.ناكاذاه نع رايخالاب

 كتومو ى اتوم نوكيس كتوم نأ ملعي هللا نا : انلوق نأ كلذ نمو

 مل هنأو ملعي كتوم نأ : انلوق عمسي نم ملعيل نوكيس انلتق انآ ريغ
 كتوم ناكو ث هملعي هللا نآ انربخأ ىذلا ناك دق انلوق ناك اذا نكي

 انلق كلذكو كنوم ناك وه الو س كتوم ناك : انلوق سيلو ، كتوم وه

 ٠ كتوم نوكيس ىه سيل كتوم نوكيس

 : لوقت كلذكو س كنوم ىه كلوقت سيلف ، كتوم لوقت كنآ ىرت الآ

 امنا ، ناكو نوكيس انلوق كلذك ضرألاو ءامسلا سيلو لوق ضرألاو ءامسلا

 ؟ نكي مل ام سيل ةفص ىه امناف ، نوكيس انلوق امآو ث انم مالك وه

 نوكي ام دعبو ، ناك اذا ءىشلل انم ةفص هناف ناك دق : انلتق امآق

 نأ لبق هل زوجي ال س كلذك نوكيس ناك اذا هنا ءعىشلل لوقت نأ زوجي الو
 اذه نم نسحأ مالكلا نم هجولا اذه ىف ملعن الف ى ناك دق هتا نوكي
 ٠ اورثكأف سانلا هيف لاق دتو

 قلخلا قلخي نأ لبق ملعي نكي مل ىلاعت هللا نا : مهضعب لاقو
لزي مل ملاعلا هللا ناف ع هللا لعف نم لعف ملعي هنأ اومعزو ؤس نوكيب ام



 س ٣٢٦

 عمسو ائيسث هب رصبي ال رصبو ث ائيش هب ملعي ال ملع هلو نذآ ناك دق
 ٠ ةنضخضغفارلا مهو ائسش هي عمسي ال

 ك ملعب وهو ن اك دق سيلآ ك ىل اعتو ك ر ابت هلل ١ نع انوربخأ : مهل ليق

 ٠ قلخلا قلخي نآ لبق عمسي الو رصبي الو

 نكي مل ام ملعي لوقي نأ زوجي الف نكي مل قلخلا نأل ء ىلب : اولاق

 ٠ رصييالو عمسي الو

 نومعزي امو لهجلاو زجعلاب ىلاعت هللا منفصو دق مكنا و : مهل انلق

 ٠ مكدنع ملعلا لهآو ، مكسفنأ هب اوفصبي نأ

 نم نكي مل ء ايسآب ربخأ هلل ١ نأ نوملعن متسلآ ك مكنع انوربخآ

 ليق هومنملعو 4 هانملعف كلذ لمعت توملاو 6 باسحلاو ثعبلا و ةمايقلا

 ٠ كلذ وه ملعي نآ

 ٠ معن : ا ول انت ن اف

 هملعي نكي مل هيف هيلع اتقو كلذ اولعج ناف كلذ ملع نم : مهل انلق
 ( ( ٠ تقولا كلذ لبش

 هنأ اوملعي نآ زاج نيآ نمو ؤس تقولا اذه منددح نيآ نم : مهل ليق

 كلذ ىف نكي مل ث مولعملا ءىشلا كلذ لبق هملعي ملو ، تقولا اذه ىف هملع

 . ا ول انق ا ضقن ١ ذه و 6 تقول ١

 اذه سيلأ 64 عمسيو رصبيو ف اهسىفن ملعي نع انوربخأ : مهل لانيو

 ؟هلعف نم لعف هلك

٠ ىلب : اوالق



 _ _ ٣٢٧

 اهملعي هنأ اومعز ناغ ث اهملعي له ع اهسفن ملعي نع انوربخأف : انلق

 ؟ اهملع امف : مهل ليق

 . مهلوق ضقن اذهف ث اهملعي لزي مل هنأ اومعز ناف

 ٠ اولهج دقف ث اهملعي ال هنأ اومعز ناو

 ؟ اهاوس ام لعف ملعب ملعي هنأ اومعز ناو

 لعف لوأ ىلا مهل ىهتني ىتح اضيأ لعفلا كلذ ملعي له : مهل ليق

 ؟ لوألا كلذ ملعي ، لعفلا كلذ ىمسي هلعف نم ناك

 ٠ هملعت : اولان ناف
٠.٠ 

 متمعزو ث هلعف لوأ نع مكانلأس امناو ، لعف اهسفن ملعي : مهل ليق

 اذه داسف نمآ امف ث مكلوتل لوألا لعفلا لبت لعف ملعي ناك ناف هملعب هنأ

 ٠ لونلا

 ءامسألا ملعي لزي مل 6 ملعي ىلاعتو كرابت هللا نا : نورخآ لاتتو

 ٠ تناك اهملعي الو ك نوكي

 ؟ تناك اهملع امف : مهل تلق

 ٠ كلذ ليت ملعي نكي ملو تناك نبح : اولاتت

 تناك اهنآ ملع امنا اثدحم سيلآ ؤ تناك اهنأب ملعلا نع انوربخآف : انلتق

 باصأ دقف ملعي نكي مل ام ملع نمو س هملعي ال العاف ناك ام ملع نيح

 ةفص هذهف ، صقنأ كلذ بيصي نأ لبق وهف ، الضف بستكا وآ ث املع

٠.ءافحعنذلا



 ۔ ٢٣٢٨

 امهالكو ث ناك ملعب الو ؤ نوكي ملعي هنأ متمعز نيآ نم : مهل لاقيو
 ٠ نوكي نأ لبت نيثدحملا نيذه لاب امف وه امهثدحأ امنا نكي مل

 هملع ىفو ث هملعي نأ نم هعنم امف كلذ ىلع ردقي هنآ اومعز ناف

 . ةوق لذخضف

 ملعي نآ ىلع ر دقي ال ن اف : مهل ليق كل ذ ىلع ر دقب ال هنآ ١ ومعز ن أ و

 ٠ ازجاع نوكي نآ لبق ناك ام

 ٠ تناك دت ءايشألا ملعي هللا لزي مل : نورخآ لاقو

 تناك دق ء ءايسثألا ملعي هللا نا : مكلوق نع انوربخأ : مهل ليق
 الف ناك دق ام امأف س نكي مل ام اهرظني الف ء ناك لماك سيلآ سمشلل

 ةرخآلا رمأ نم هللا اندعو ءىش ىأآو س لزت مل ءايشألا تناك دقو ، رظتني

 . ناك دنت كلذ لك سيلآ ڵ نوكيس امم نكي مل

 دقف ص هملعن انآ هللا ملعي امم ناك ام لكف ناك دق هنأ اومعز ناف

 ملعي هلك كلذ ناك دقو لبقتس اميف انبيصي ام انملع دقف ث اضيآ هانملع
 انسفنأب انملع دقف ص هلك كلذ انملع دقو ، دغ ىف نوكي امو ء راتخب ام

 بسكت اذام سفن ىردت الو ) : هللا لاقت اميفو لطاب مهلوق نأ ىلع ليلد
 . ( ريبخ ميلع هللا نا تومت ضرأ ىأب سفن ىردت امو ادغ

 ىق اهاوس امع هب لغش هركذ هركن اججح هيف نآ عم زوجي ال اذهف

 ٠ هلل ١ ع اش ن ١ هب افك ١ ذه

 هللا نع انوربخأف : هنع انولآس امنغ انل نوهيسمل ١ و نويذكم ١ لاقو

 ؟ وه نيآ ىلاعتو كرابن

امآ : نيهجو دحآ ىلع الا نوكي ال وه نيآ مكلوق نا : مهل انلت



_ ٣٢٨٩ 

 قلخ امم ءىش ىف نكسي ال ىلاعتو كرابت هللا ناف ، نكاس ره نولوقت
 أ انكاس ناك كلذك ناك اذاو ث اهلك ةقولخملا ءايسشةنا ى ءايشألا نوكسك
 + ادودحم اقولخم

 لك ىف ىلاعت هللا نا : لوقن اناف ، كلذ ريغ اهجو نونعت متنك ناو

 ٠ هلا ناكم لك فو ي رداق ناكم لك فو ، ربدم ناكم لك فو ث ملاع ناكم

 ( هلا ضرألا فو هلا ءامسلا ىف ىذلا وهو ) : ىلاعت هللا لاق كلذكو

 ىلاعتو كرابت اطيحم ث هفرعي ال وهف ءايسألا ىف نكسي هنأ همهو بهذ نمف

 ء ءاعرب هل ءايشألا تسيلو س ناكم هب طيحي سيلف ، ةفصلا كلت نع

 ٠.ءاعوباهل وهالو

 ؟ لزعملا اذه ىف وهف ؤ اهنم لزعم ىفف : اولان ناف

 نكسي ال ىلاعت هللا نأ مكانربخآ دتو ث ناكم لزعملا ناف : انلق
 ٠ كلذ نع ءايشألا ترغص طيحت الو ء ةنكمألا

 ؟ اهسميو 6 ء اسشألا ىقالب لهف : ١ ول انت

 ٠ هيتالنو ء ايىشألا ههدشت نآ كلذ نع لج : انلق

 ؟ ةجرف اهنيبو هنيب لهف : اولانق

 ةجرف ءىشلا نيبو هنيب ىذلا نأل ث ةجرف اهنيبو هنيب سيل : انلق
 لكو س دودحلا نع رغصو ث دودحلا هب طيحت ىذلاو س هب طاحمو دودحم
 ٠ هنم مظعأ ىه ىتلا دودحلا قلخي نأ ردقي الف ، دودحلا نم رغصآ ءىش

 ؟ وه فيكف : اولاتت

هنأ مكل انفصو ى ذلاف ك ١ ذكو ١ ذك وه فيك مكلوق نا : مهل انلتق



. ٢٣٣٠ 

 اذهف ث ةيفيك هل سيلف س كلذك سيل هللاو ڵ صوقنم قولخم ةئيهك

 ٠ فيك مكتلاسم ق انياٍرج

 ؟ كرحتم وآ نكاسف : اولا

 هقلخ نم كرحتملاو نكاسلا نأل ے اكرحتم الو ص انكاس سيل : انلق

 ء اكرحتم وأ انكاس نوكي نأ نم ولخي ءىش قلخلا نم سيلف هلك قلخلا

 ٠ كلذك سيل هللاو

 ؟ ةرضم عفد وأ ث ةعفنم ءاجرأ ، قلخلا قلخ مل : انوربخأف : اولاق

 ةعفنم ءاجر ال نيهجولا نم دحاول قلخلا هللا قلخب مل : انلق

 امناو جاتحمب سيل هللاو جاتحملا ةعفنملا وجري امنا ڵ ةرضم عفد الو

 نمم الو ث فيعضب سيل ىلاعتو كرابت هللاو ڵ فيعضلا ةرضملا عفد ديري

 ٠ دبع هلو الا دحآ سيلو ةرضملا فاخي

 هيلا قلخلا لك لب ث قلخلا نم ائيسث قلخي نأ لبق ناك دتو
 ضرألاو تاومسلا تماق هي ، هب الا مهنم دحأل ماوق ال رطضم جاتحم

 ٠ هرمأب اهماقأ ىذلا كلذ وه ساسأ ريغ ىلع اهنحت امو

 ؟ قلخلا قلخ مل : اولاقو

 سيلو ص ريدق هلعل كلذ ىلع هنألو ڵ كلذ دارآ هنكل ى ميهشلح : انلق

 ديري مث ث ائيسن ديري ال ىذلا نأل ،:ملع ولو ى هدارأ مل لوقن نأ زوجي
 ةدا راي لعفلا نوكب نآ نم ديالو أ العف ض هنم ةدارالا نوكت نآ دبال

 ٠ ةدا را ريغيو

 ؟ هرخآو كلذ ةياغ امو ك ةدا راب ةدارا لكو 6 ةدا راب : لئان لات ناف

لعقي ىذلا ناف ح ةدارا وه ىذلا لعفلا كلذ درب مل هنآ اومعز ناف



 ۔ . ٢٣٣١

 دارآ دتو ، لهاج ملعي ال ىذلاو ثباع وآ \ هركتسم زجاع ديري ال ام

 ٠ قلخلا ضعبل ةرضمو ث قلخلا ضعبل ةعفنملا كلذب

 امم نا : لوقي نأ زوجي حص دقو ڵ دا رآ هلعل : هربغ عم لاق دقو

 . ةيصعملا نع مهاهنيو ث هتعاطب مهرمأي نآ قلخلا هل قلخ

 ؟ قلخلا ىلاعت هللا قبس مكبف : اولاق

 نم اذكو اذك رادقم لوقن الو س ددع الو تقو مث سيل : انلق

 قلخلا نأل ، ضعبو قلخلا ضعب نيب ددعلاو تقولا نوكي امناو ث نينسلا
 6كاذك هللا ه. .. .. .ه. وأ .. .. .. . ضورعم دودحم لوآ هلك

 مكنع انوربخآ نيزيحتملا نيهبسثملا ه. ه. .. .٠ هب مكانبجآ ام اومهفاف

 .. .. .. ه. ٠. متمع ز وآ

 ٠ هنوفصي امو .٠ .. .. .. .. ال هنأب ىلاعتو كرابت هللا انفصو

 ؟ مدآ ةروص ىلع هنأ معزن : اولاق

 .. .. .. .٠ .. اعبتا ام هللا مكحبو اميظع متلق دقل : مهل انلق
 ٠ هللا ءاسث نا مكلوتت داسف نابأ كلذ عم هللا و

 ؟ هتئيه ىف مدآك هنأ نومعزت سيلآ : انلق

 اذه قلاخ ىلاعت هللاو ، قولخم مدآ نآ ريغ ؤ ىلب : اولاق

 ٠ مدآ نم ىوقأو متآو هنم لضفأ .. .. .. ٠.

 ؟ هينذأ ريغ هانيع سيلآ : هنع انوربخآف : انلق

 ٠ ىلب : اولاق

فعضي ال نم نأ ١ ومع رو & ١ ٥ وس أم ريغ هنم عضوم لك كل ذكو : انلق



._ ٣٢٣٢ 

 اهكردت ال ةفصلا هذه ريغ نأل ، هفرعي ال كلذب هللا فصي هلعل _ هللا

 ٠ هي مه دنع هللا فصوب نآ زوجب ال ماهوألا هكردت ام لكو ك ماهوألا

 نع انوربخأو ے ناعمسي له س هنم نينيعلا نع انوربخأف : انلق
 سيلآ دسج نم كلذ ىوس امع انوربخآو ڵ نارصبي له هنم نينذألا

 عمسي الو س هب رصبي ال ام هنم سيلآ ث هب عمسي الو س هب رصبي ال

 الو ، رصبي الو ، عمسي ال ام نودعت لهف ، لفغي الو ث هب قطني الو

 ٠ لقعي الو س قطني

 نع انوربخأو ؤ رصيي الو ؤ عمسي ال ام اودبع اموق هللا باع دتتف

 اوفصو دقف س امهسقفن نارصيي امهنأ ناف ؤ امهسفن نارصبي له نينيعلا
 امهسفن نارصبي ال اومعز ناو ء ا وياع اميق اولخدو نولتعب 5 امي هللا

 ٠ كلذ نع تزجع دنف

 امهرصيبي ال ى ذلا هسارو ٧ هرصبب له 6 ٥ رهظ نع انوريخآو

 ٠٠ .. .. .٠ ٠.٠. ءايبنألا الو امهرصبي هنآ اومعز ناف 6 هسفن نم ناسنالا

 ..٠ .٠ ..٠ رصيب ء. .. .. هنآ اومعز ناف ، نومهوتيو نولوقي

 ىلع 4هہسفن نم ه. .. ٠. رصبأ مهءارو هرهظ نم اورصبي ال مهل ىلجت

 هقلخو ى هيلع ىوقي امع زجعي قلاخلا نوكي فيك ىوقآو س هنم كلذ

 ٠ هدابعو

 : اولاق اذاف ، هنم مظعأ وه ام هللا قلخ دق سيلآ : مهل لاقيو
 ٠ لوطآو هنم مظعأ ءامسلا نأ نومعزت مهنأل ئ مهلوق كلذو ء ىلب

 هلعل _ نورديب لهف ڵ\ هنم مظعأ وه ام عضوم سيلف : ليق

 . ردكآو هنم مظعأ وه ام هللا قلخ امك هنم ىوتآ وه ام قلخ دت اضيأ

٠ لتنعي ال هنآ ا ومعز ن اف



. ٢٣٣٢٣ 

 مظعأ وه ام قلخ مكمعز ف هومتيأر دقو كلذ متمعز مل مهل ليق

 ٠ هنم ىوقأ وه ام قلخي نأ نوركنت ملف هنم

 ناف ، هنم ىوقآ وه ام قلخ دق هلعل نوردي ال مهنأ اومعز ناو
 ، هنم فعضأ وه نم بلاغ ىوقلا ناف ث هنم ىوقآ وه ام قلخ دق ناك

 .٠ هكلم ىلع هبلاغو ةرهاق هقلخ ىوقلا لعل مكملع امق

 دح مكدنع هملعو 6 هنوقو هرصبو هعمسل سيلآ : اضيأ مهل لاتتيو

 دح هلو الاو ءىش كلذ نم سيل ىلب : اولاق له ، هدسجل ناك امك

 ٠ ىهتنمو

 عمسلاو ملعلا نم لتعبي امم ءىش سيل هنأ نوملعت سيلفأ : مهل انت
 ناك ٤ هرصب فعض هل .. .. .. ناك هلثم هيلا فصاول وه الا هقفلا و

 ناك ولو 6 هل عمسا ناك هعمس فعض هل .. .. .. .. هل رصبأ

٠.٠ .. .. .. ..٠ .. .٠.٠ 

 هنوفصي امع هللا ىلاعت ، قولخم وهف ع ناصقنلاو ةدايزلا

 . اريبك اولع

 .٠ .. .. .. اولاق ضعب ريغ هضعب سيلأ انوربخآ : مهل لاقي
 ٠ دحاو هلك كلذكو

 4 ضعب ىل ١ هضعب جاتحمو 6 ضعبب هضعب نبعتسي سيلفآ : انلق

 ... ٠٠ ٠.٠٠ ديري ام ىلع هنم ءزج لك وقي مل كلذ الو

 امهف امهريغ ناذآلاو ث نينذألاب الا عمسلا ىلع ناموقي ال نانيعلا

 ٠ رصبلا نع نازجعي ناذآلا كلذكو الا عمسلا نع نازجعي

٠ زجاع كل د نع وهف 6 رصعب ال و عمسي ال هنم مل ١ عضوم كل ذكو



. ٢٣٣٤ _ 

 هاوس امو قطنلا ىلع ىوقيو 4 مسلا و عمسلا نع زجعي مغلا كلذكو

 . قطنلا نع زجعي

 ءزج سيلف ث ةزجاع ىهف “ رصبت الو عمست ال حراوجلا كلذكو

 نم موق دبعي فيك ث زجعلا هيلع لخدأ نمف س زجاع هلاح ىلع وه الا

 ناك هبحاص ىلع ىوقب كلذ نم ءزج لك ناك ول سيل وأ ڵ هنفص هذه

 ىلاعت هنع ٧لل دعبو س لضفلا نع هب رصق ىذلا امف \ ىوقأو هل لضفأ

 ٠ اريبك اولع نولوقي امع

 نم لزني هلعل نوردي ال سيلأ ، هنع انوربخأ : اضيأ مهل لاقيو

 ٠ نيضرألاو تاومسلا ىلا هب وه ىذلا هناكم

 ؟ كلذ لعفي ال : اولان ناف

 ءاس ول سيلآ س كلذ لعفي ال هنآ متملع نيآ نم : مهل ليق

 . . . . . ٠ مهل لعفب هلعل ىردن ال : اولان نآ ٠.٠ .. .. .٠

 مكتلاسم .. .. .. .. ٠.٠ .. ..0٠ ضزألا ىلا طبه دق هلعل

 6 دجاسملاو قرطلا ق ىقلي هلعل كلذ مم نوردب ال سيل وآ ك هطاحأ دق

 نم هسفن ىفخي نآ ديري هلعلو ڵ هلالا وه ىردي الو فرعي ال وهو

 ٠ هلالا وه نأ نوملعي الف هنوقليف سانلا

 ٠ ىلب : اولان اذامف

 نمم دجأ سيلف ى نوتنلت نم ضعب هلعل نوردت ال متنأفآ : مهل ليق

 هلعل نوردت ال مكنأل ء هلاب سيل هنأ اوعدت نآ مكل ىغبني نوقلي

 نولوقي امع هللا ىلاعت نودبعت الو مكل فأ ث مكنئيه ضعب ىف مكاتأ

: ٠ اريبك اولع



 س ٣٣٥

 نكي مل : نينثالا باحصأ نمو ث هيف ةقدانزلا نم فنصل لاتيو

 مل ةملظلاو رونلا نأ نومعزي ةيناصيدلا نومسي انباتك ردص ف انركذ

 ةملظلا نآو ، ةملظلا نود ريبدتلا ىلي ىذلا وه رونلا نأ نومعزيو س الزي

 ٠ هعيضي الو ائبسث لمعب ال هنأل ى هنم

 هنأو ، لاح ىلا لاح نم اهلقنيو اهربدي ىذلا وه رونلا نأو
 ، فعضلاو زجعلاو ربجلاو رونلا ىلا ةوقلا نوفيضيو ، امهريغ ءىش ال

 ٠ ةملظلا ىلا لهجلاو توملاو

 هيلع مكل ليلدلا امو ى متفص ام ملع متعطتسا نيآ نم : مهل لاقيف

 . .. .. .. .. .. ... ربخملا كلذ هبشي اميف ربخم مكاتأ

 . .. .. .. .. ٠.هلسرآ نمؤم وهو ف هب مكاتأ ىذلا ملعلا امو

 ٠ هيلا مكاتأ ء ةلاسرب هل

 ٠ ىلب : اولانت

 اومعز ناف ةملظلا نم مكيف ام ىلا رونلا هلسرأ نمل ام : مهل لاقيف
 ٠ رونلا نم مهيف ام ىلا هلسرآ هنأ

 هسنج نع لقتني وأ ، لهجلا رونلا ىلع لخدي لهف : مهل ليق
 هدر امف 0 ملعلا و ةوقلا هلصآو هسنج نآ متمعز دتو ك هلصأو

 لعجأ ث رونلاو ملعلاو ، ةوقلا دعب فعضلاو ملعلا دعب لهجلا ىلا

 ملع نمم لهجأ نمف س لهجلا لاح ىلا هلقنو ء لهجلا كلذ ق هسفن

 ٠ هسفنل اذه

 لهف انملعيف ح ةملظلا ىلا ريخملا كلذ لسرأ امنا ناك نا امآو

 ٨٧ 4نم تسيلأ 6 اهل ل اقب ام عمس وأ ح أ ديأ ملعي وآ ء ةملظلا لقتعي

٠ كلذ ريغ ىلا اهلصأو اهسنج نم لقتني وأ



_ ٢٣٢٣٦ 

 ليت ......٠ نم ىلا لاسرالا دارأ امف كلذك كلذ نأ اومعز ناف

 5 تلمعو تباصأ ىه نا ارجآ كلذ ىلع اهل لهو ك مالكلا عمسي مل : هل

 رونلا وهف س نيحسلا نم هلصأ امو رجلا كلذ امف ارجأ اهل نأ اومعز ناف

 ٠ ةملظلا ىلا ةملظلا دحاج امف ةملظ : اولاق ناف ةملظلا مأ

 ءازجلا كلذ سيلف ث رونلا سفن نم رونلا كلذ ىلع ىتآ ناك ناف

 ٠ هصتنيو هرضي كلذف هسفن ضعب اهيطعي وهف ت اهل

 مآ رونأ باتعلا كلذ امو 6 ليق ايانتع هرمآ كرتن ىلع نأ اومعز ناف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةملظلاب ىفكف ةملظ كلذ نا اولاق ناف هلعل ةملظ

 ٠ .. . . ٠4. ٠ رونلا نا د رو نلا .+ . ٠.

 دق ةملظلا نأو ى ةملظلا حس ىل ١ لوحتي نآ ز اج اذا و ؤ هضعب زوجب امك

 ٠ رونلا حس ىلا اضيأ لوحتت

 لاح ىلا لوحني امهنم دحاو لك لعل نوردي ال اوناك اذاف

 هملظلا لعلو الو الا ةملظلاو مويلا رونلا لعل نوردي ال مهف ك هيحاص

 مهدنع رهوجلا نأل ح زوجي ال مهلوت نم اذه نآ عم رونلا ىه تراص دت

 ٠ لوحتيال

 { اعيمج الزي مل سيلآ ى ةملظلاو رونلا نع انوربخ : مهل لاتيو

 ص لزي مل نوك رونلا ناك امنا س نوكي نآ نم دبال هنا ليق ىلب : اولان اذاف

 اومعز ناف ث لزي مل نوك هنأب ارون ناك امنا نوكي نآ امآو ع رون هنأل
 مل ىهو ع ارون نكت مل ةملظلا لاب امف ث هنأب نوك رونلا ناك امنا هنأ

 ٠ ءاوس انوكي ىتح رونلا لزي امك ى لزت

 نوكت ةملظلا لاب امف رونلا هنأل ؤ رونلا لزب مل ناك امنا ناك ناو

 لضفب انوئبنأ ، هرونب رونلا لان ام لثم اهتملظب لاني نأو ث لزي مل انوك
 ٠ اذنل ٥ ونيو اذه



 _ _ ٢٨٣٧

 . نيبذكملا عيمج ىلع لخدي مال ك اذهو

 لامعألا هذه نم ادب ءىش لك سيلآ : ةصاخ ةيناصيدلل لاقيو

 كفسو ، تانصحملا فذقو ث رمخلا برشو ةقرسلاو ىنزلا نم ةثيبخلا

 . . . . . . وه امناف ، اضعب مهضعب ملظو سانلا بصغو ص ءامدلا

 ٠. . . . . . لعفالو . ٠ . . ٠ ٠ بنذ كلذ ىف ةملظلل سيلو

 نوكي نآ انل نيهجو ٠ ٠ . . ٠ ٠ نمف ةملظلا نود ه . . . . . . ٠

 ٠ ءاوس هدنع امهف حيبقلاو نسحلا نم ىردي ال نوكي نآ امآو ؤ الهاج

 . امهنيب لضافت ال حيبقلا و نسحلا لمعي وهف

 ناف ؤ هلصأ امو س وه ام هسفن ملعلا نع انوربخآ : اضيأ مهل لاتتيو

 نأ اومعزو 6 مهلوق اوضتن دقفف ةملظلا و رونلا دنع رهوج هنأ اومعز

 ٠ ةثالث رومألا

 لزب مل اذا حارنقالا ناف ، نيرهوجلا دحآ نم لمعلا نآ اومعز ناف

 ٠ دحا و ءىش امهيق

 لمعلا نأ مهلوق ضقتنا دقف ث رونلا نود ةملظلا نم نآ اومعز ناو
 نم اهلك رورشلا ناف ث رونلا نم هنآ اومعز ناو ث ةملظلا نود رونلا نم
 ريغ هضعبو ، رش هضعبو ث ريخ هضعبف ؤ هنم ريخ هلعل ىهو ص رونلا

 نم وه امنا رشلا نأو ، هيف رش ال ريخ هنأ مهلوق ضقتنا دقف
 ٠ اريخ ةملظلا ىفو ث ارش رونلا ى نآ اومعز نا دي الو ف ةملظلا

( ٢ ج عرشلا نايب _ ٢٢ م)



_ ٢٣٢٣٨ 

 قرغت ناو هلك رشلا نأل س دحاو ءىش ةملظلاو رونلا نأ اومعز ناو

 ضعب ق ريخ ةملظلا نأ اومعزي نأ دبال دحاو ءىش ةملظلا و رونلاف

 ٠ نيباحألا ضعب ف رش رونلاو ، نيياحألا

 ةملظلا ىلا لحيف ث هلتق ديري ناطلسلا نم رفي لجرلا ىلا ىرت الآ

 ءوض وآ رمقلا ىف ناك ولو ث ةرتاس ةصقان هل تناك دحأ اهنم هاري ال ىتلا

 ٠ هبلطلا اليلد ءوضلا كلذ ناكو ص هب رفظلاو ص هل ارهاظ كلذ ناكل سمنلا

 نوبذكملا لوقي امع قحلا كلملا هللا ىلاعت ث رونلاو ريخ ةملظلا منوو
 ٠ اريبك اولع

. اريثك اميلست ملسو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو



_ ٣٣٣٢٩ _ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم آريملا ءىش لك دعب ىقابلاو ء ءىش لك لبق نئاكلا هلل دمحلا

 ح لالتد رون نم هسفن قلخ هللا نأ نومع ١ زلا نوهيسشم ا هلحن ام عيمج

 وه كلذ ناف ث اولاق امم ءىش الو ص ةيبر مهلوق نم كردص فق كنلخ ديالف

 ٠ نيبملا كفالاو ى ناتهبلا

 نا : لاق نمم هللا ىلع ابذك مظعأب ادلو هلل نا : لاق نم سيلو

 قلخ هللا نا : لاق نم نأل ء ع ىش لك لبق نكب مل هللا ناو ص قولخم هللا

 لبق ناك دق رونلا نأو ، قولخم هللا نأ دهست دنف ت ألألتي رون نم هسفن
 ٠ هللا نوكي نأ

 نم هسفن قلخ هللا نا : اولاق مهنأل % نئاكلا وه رونلا نآ اودهشو

 مهب غلبف ء هسفن هللا قلخي نآ لبق رونلا كلذ ناك دق ام دعي نم رون

 قلاخ رخآلا لبق ناك ىذلا لوألا نأل ء قلاخلا وه رونلا نآ اودهش نا مهبذك
 ىغبني الو ، قولخملا لبت نئاكلا وه قلاخلا نأل ، نكي مل ىذلا ع رخآلا
 ٠ هقلاخ لبق نوكي نأ قولخملل

 مل ىذلا رخآلا نآو ث ةئيه الو س لاح هل ناك دق ءىش لوألا نأل

 ، ةفص الو س ركذ الو ةئيه الو لاح هل سيل نمل سيلف ص ائيسث سيلف نكي

 ملو انئاك ةوقلاو لوحلاو ةردقلاو ملعلا امنلو ٠٠٠٠٠ ةردق الو ملع الو

 اودهش نئل ث هلبق تناك ءايشألاو رونلا نأو ت ءايشألا دعب ربخآ هل نكي
 ٠ رون نم هسفن قلخ هللا نآ

 كلذ نم هسفن هللا قلخي نوكي نآ لبت نم ائيسث رونلا كلذ ناك دقو
 ةئيهو لاح هل ائيش ناك دق رونلا نآ اودهش نآ مهبذك مهب غلبف ع رونلا

لجو ث ىلاعتو هللا كرابتف ث اروكذم ائيش هللا نوكي نآ لبق ، ركذو



_ ٣٤٠ 

 ءىش هللا ىلع فذكلاو كفالا نم نوكي الو ئ هؤادعأ هفصو امع هؤانث

 ٠اذه مهلوق نم مظغآ

 نبح ء ىن لك لبت نكب مل هلل ( نآو 6 قولخم هلل ١ نأ ١ و دهش ذ ا

 ائيسث نوكي نآ لبق هنامزو هلاحو هللا ةئيه ىف ناك دن ، رونلا نآ اومعز

 . نيكفآلا ءارتفا نع هللا ىلاعت

 هللا نأل ث نآرقلاو هللا مهبذك دو ، نآرقلا اوفلاخ مهنأ ملعاو
 وه لوقي ( نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه ) : نآرقلا ف لانق ىلاعت

 . ءىن لك دعب رخآلا وهو ى ءىنت لك لبق لوألا

 نمو س ءىش لك لبن نم لوقي ( دعب نمو لبق نم رمألا هلل ) : لاتو
 لبق لولا نئاكلا وه رونلا نآ . ه . . ٠ نيرتغملا نأو 0 ءىش لك دعب

 دق ء ايمسشأل ١ نأو 65 ءىش لك لبت نكي مل هللا نآ او دهشو ؤ هللا نوكب نآ

 . . . . ٠ نأ ليتق هنامزو هلاح ىق ناك رونلا نا :اولاق نيح هليبق تناك

 . . . ه. . . . . . هسفن قلخ امنا

 مهنآو % هسفن ريغ ءىش نم اثدحم اقلخ هسفن قلخ هللا نا : اولاتتو

 هتئيه ىق ناك دق رونلا نأو س هلبنق ائيسث ناك دق انتولخم اثدحم ابر نودبعي

 ريغ ابر مهل نآ اوفصو مهبر نوكي نآ لبق اروكذم ائيسث هنامزو هلاحو

 هلل آربنو اولان اممو مهنم آربن نحنو ص هريغ ىلا مهتدابعب اودصقو ء هللا

 . اريبك اولع نولوقي امع هيلاعنو

 هلثمك سيلو س ءىش هعم نكي ملو % ءىش هلبق نكي مل ابر دبعنو

 ءىش هيف سيل هنآو 6 لولا نئاكلا ره هنأو 6 هريغ نم نكب مل هنأو ك ءىش

 ء ةردقلاو لالجلا هلو ث انئاك لزي مل انبر نأو س ثدحتسم الو س قولخم
 ٠ لوحلا و ةوذخلا و ململا و

نكت مل اهلك ئ ءامسألاو روهدلا و نامزألاو لاوحألاو رونلا نآو



_ ٣٤١ 

 هلل دمحلاف ، هتردقب روكذم ءىش ريغ نم هتردقب اهقلخ ىتح آروكذم ائيست
 . نولهاجلا هنع لض امل اناده ىذلا

 لك بر وه الا هلا ال ىذلا هللا ىبر نأ نقيتسأو ملعأو دهسنأو

 كلامو ، ءىش لك عدتبمو ؛ ءىش لك قلاخو ؤ ءىش لك هلاو ى ءىت

 ٠ ٠. . ٠ . . . . هعم نكي ملو نامز لكل رهدلا لبت نئاكلا ، ءىش لك

 دح هافنو ، دح هاديف ى دودعم لجأل ص دودحم دعب ايناف ى الئاز ادودحم

 كلهيف ث هناطلسب هسفنو هتزعو هكلمو ث هتردقب ىبر هادبف س قح هلبنو

 ٠ ادبأ امئاد ادمص ادحأ ادرف _ لاق امك _ ههجو الا ىقبي ال ىتح اعيمج

 كلاملاو ث ءىش لك كلامو ؤ ءىش لك قلاخو ء ءعىنث لك برو ىبرق
 لك نم مظعأ وهو ث ءىش لكل رهاقلاو س ءىش لك ىلع رداقلاو س ءىش لكل

 . ءىش لك نم فطلأو ث ءىش لك نم لجأو ؤس ءىش لك نم ربكأو ث ءىش
 عسوأو ، ءىش لك نم ىوقأو ، ءىش لك نم مركأو س ءىش لك نم رهطآو

 ، ءىش لك عمو ؤ ءىش لك نم برقآو ، ءىش لك نم ىلعآو ، ءىش لك نم

 هب طيحت الو راصبألا هكردت الو ، ءىش ههبشي الو س ءىش هلثمك سيلو

 ح ! .- , \ ٠

 تلضو ؤ هتفص نود نسلألا تلكو ث هتيؤر نود راصبألا تراحف

 تفعضو ث هسملب داسجألاو س ىديألا ترصقو “ هب طيحت نأ نود لوقعلا

 ، ىلاعتو كرابت انبر وه هللا كلذف ، هردق ردقت وأ ڵ هكردت نآ نم لوقعلا

 اير الو ص هلبق ابر انل نا : لوقن الو ص هايا الا دبعن الو ص هريغ انل بر ال

 . . . . . . . اريبك اولع هللا ىلاعت هملعب طيحي ابر الو “ هتردتنردقي

 وهو ( ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال )

 { انؤاجر وهو ث وعدن هيلاو ث لكوتن هيلعو ، دبعن هاياو ء نمؤن هب انبر

 مالسالا هنيدب نيدنو ث ابر هب انيضر هريغ انل بر الو ث هل كيرش ال انيقي



_ ٣٤٢ 

 3 اليلدو ايداه باتكلابو اميلست ملسو هيلع هللا ىلص ايبن دمحمبو ء انيد

 اذك امو س اذهل اناده ىذلا ناعتسملا هللاو ص هللاي الا ةوق الو لرح ال

 ٠ هللا اناده نآ الول ىدتهنل

 نيلسرملا ىلع مالسلاو ، قحلاب انبر لسر تءاج دت هنأ دهشنو

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلا و

 اميلست ملسو نيبيطلا هلآو نييبنلا متاخ دمحم ىلع هللا ىلصو
٠ اريثك



_ ٣٤٣ 

 مزاح نب دمحم هللا دبع وبآ هخسن باتك :

 نيقلاخلا نسحأ هللا اوركنأ نيفلتخملا ةقرف نأ نوركاذ نحن ام لوآو
 ضارتعالا ضارتعاو ، اهعنص ثادحاو ى ءايشألا ةييط ةيلزآب اولانو
 :اهيف

 ةنكاس مأ ةكرحتم اهتيلزأ ىف تناكأ ةبيطلا نع انوربخأ : لاف

 اهنوكس نأل ث اهنع ةيلرألا اولتن دقف اهتكرحو اهنوكسب اورقآ ناف
 { اهيلع ىراجلا نامزلاو ٠ . . . . ناكملاب الا لقعي ال اهتكرحو
٠ هكرحلاو نوكسلا رخآ و . . . . . . . . ٠ نوكم نآ لاحمو



 س ٣٤٤

 ٠ ةفحصنتم ( ةعطختم ةخسن نم هتدجو امك هتبتكم هتدجو ام مت

 هولتيو ص ىناثلا ءزجلا وهو ( عرشلا نايب ) نم ديحوتلا ءزج مت
 ٠ عرشلا نابيب نم ةءاربلاو ةيالولا ف ثلاثلا ءزجلا

 ةنس نم مرحم ا رهش نم نولخ ل ايل سمخل تيسل ا رصع كلذو
 لضفأ اه رجاهم ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو ةئامو نينامثو رهتن

 ٠ مالسل ١ و ةةال صل ١

 ملاس نب دسثار نب رماع : لجو زع هلل لقألا هساطرق كلام ىدي ىلع
 + ىدمسلا ىساورعلا

 هللا مهمحر نيملسملا راثآ ءايحاو ؤ هللا باوثل ابلط هسفنل هخسن

١ ٠ ريثك اميلست ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هلل ا ىلصو



_ ٣٤٥ _ 

 هبلع نأ دهش اذأ هنا : ن امثع نم دمحأ ني نسحلا ىلع ويآ لاق

 هئام : لوقي ىتح امهرد نيسمخ ال ١ هيلع تبثي مل 6 امهرد نيسمخو ةئام

 .امهرد نيسمخو مهرد

 ؟ رثأب رثآ ءاملا ضرق نع هتلآسو

 ٠ زوجي ال : ل انت

 اذا عرقلا ةيعوأ امآو : دادم ني دمحأ ملاعلا خيشلا باوج نمو

 رظنلا ىف هنكل س نيتعاس رادقم ءاملا ىف لحتف اهيف تسيلو ث ةساجنلا اتلح

 كلذو © هىششم لجأل ةساجنلا غلبم هيق غلبيو ء هلخدي رهاطلا ءاملا نآ

 اهيف تسيلو ؤ لخلل تناك اذا ليجرانلا ةثر اماو . . . . ٠ هتراهط

 رهاطلا ءاملا غلبي ام رادقم رهاطلا ءاملا ىف ىلخت نأ اهترهاطف س ةساجنلا

 .ةساجنلا معل يم

 نشخأ ليجرانلا نأل ث ةلماك ةليل رهاطلا ءاملا ىف كرتت اهنآ ىدنعو

 ٠ ملعآ هللا و ؤ ريثكب عرقلا نم

 تومب لطبت اماو ث عئابلا تومب لطبت ال ةعفشلا نآ اندنع لمعلاو

٠ ملعأ هللاو ك عيفشلا و ىرنىشملا



 س ٣٤٦

 ٠ اجلا ىبارعألا كلذكو 6 تنعنتملاو تناعلا ةفص امو

 هب ديري س كنم هوجرب املع هل فشكت نآ كنم بلطي نم وه : تناعلا

 ٠ رت ١ و دل ١ كي صبرتي ودع وأ 6 رت اج ن الحلس ةنتف ٢ كعقوي نأ

 كزجعتسيي ، كنم هوجري ال ملع ريسفت كنم بلطي نم وه : تنعتملاو
 ردقن مل ن ١ و 4 هنع كربخي مل هنع هنلآس ن اف ى كل ذي ملعي وهو كل ذي

 ٠ كملع هسفنل لضغل ١ ى آ رو & كل ذ ٥رس هب ١ وج ىلع

 ةميهيلاك وهو ص هللا دودح نم ائيس فرعي ال ىذلا وه : ىقاجلاو

 باي نم ءىن ىلع هب لدتسىت الو % اهداسف نم اهحالص نسحي ال ىتلا

 ٠ قاجلا مسا قحتساف ڵ كلذ نم هللا ءاش ام الا ايثدلا تاذ الو 6 نيدلا

 هملعت نأ كنم بلطي نم وه اهيف عقي نأ لبق ةصخرلا بلاط امآو
 ل_بيت 0 مه راثآ نم نوملسلا اهكرت دق ىذلا نيملسملا نم ىآرلا ذاوش

 تارهس نم ءىش ىلا غلبيل كلذل هنرورض ىلع كلذ نم ءىش ف عقي نأ

٠ ملعأ هللا ڵ هير ةاضرمل ال هسفن



 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 كلذ هبآ امو زوجي الامو مالكلا نم لاني نأ زوجي ام باب

 زوجي ال وآ ىلوتي ال وأ ىلوتي نمل هب ىعدي نأ زوجي ام باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

_ ٣٢٨٧ _ 

 سرهنلا

 عوضولا

 العو لج برلا ىماسأ ريسفت ف

 ديحوتلا ى

 لجو زع هللا ءاعد ىف
 ءاعدلا ىف نيديلا عفر ىف

 زوجي ال امو ءاعدلا نم زوجي ام

 ىلولل مالكلا نم زوجي ام

 ةيقتلا لهألا لاقي نأ زوجي ام

 كلذ هبشأ امو هللا ركذ نم لاقي نأ زوجي ام

 هوحنو ديحوتلاو ريسفتلا ف
 لقعلا ىف

 لهاجتلاو لهجلا ف

 ناميالا ىق

 ةعاطتسالا ى

 لالضلاو ىدهلا ىف

 هب رفكيو ناسنالا هب كرشي اميف

 ةحفصلا

١٥٣ 

١٦٢ 

١٦٥ 

١٧٦ 

١٨٠ 

٧٨٢ 

١٩٧ 

٢٢٧ 

٢٤١ 

٢٤٤ 

٢٥٨ 

٢٦٠ 

٢٦٦



 س ٣٤٨

 ةحفصلا عوشلا

 ٢٧٦ فيلكتلا ف باب

 ٢٨٣ هلهج عسي ال اميف باب

 7 اهريغو رئازجلا ىف نيعطتنملا ىف باب
٣٠٥ ةقدانزلا ىلع درلا ق راثآلا ضعب ق دجوي امف باب





١٩٨٤ ةنسل ٥٩٠١ عادبالا مقر




