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 لصألا حيحص عرشلا نايب باتك نم ةءاربلاو ةيالولا ىف ثلاثلا ءزجلا

 ... ٠.٠٠ ... لوصألاو ريسلا ى عبارلا ءزجلا هللا ءاسث ن هولتيو عرفلاو
 ريمدتلا اذه ىلع فقاولا ملعيل () ٠٠٠ مث ث نيملاعلا براي نيمآ نيملسملا

 ريشب نب ديعس ملاعلا هيقفلا خيشلا مساب ناك ءزجلا اذه خسن ءادتبا نأ

 هسفنل هريظن ىرتشا هنع ةيانغ مل هللا ردق هنآ هلوقت نمو ڵ ىحبصلا

 هللا ىلصو ص نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع هنمانم هخسانل هلل اذه تلصحف

 ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، ملسو هلآو ىبنلا دمحم اندبس ىلع
 ٠ ميظعل ا

 . . سمطو ليزأ تامالعلا هذه نيب ام (١ر



 .س ٦

 لو لا -س ل /

 ةءاربلاو ةيالولا ىف

 نأ ملعا : هللا همحر ىبرع نع حور نب دمحم هللا دبع ىبآ نع

 هنخسنو س ةنسلا هتدكآو نآرقلا كلذب قطن ى ناتضيرق ةءاربلاو ةيالول

 ثتناك دنف ( : ىلاعت هلوق كلذ نمف ص هنيد ق هللا ةجح مه نيذلا ةمئألا راثآ

 مكنم ءآرب انإ مهموقل اولانت ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ ق ةنسح ةوسأ مكل

 ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننيب ادبو مكب انرفك س هللا نود نم نودبعنت اممو

 كلمأ امو كل نرفغتسكل هيبل ميهاربإ لوقت الإ هدحو هللاب اونمؤت ىتح ادبأ
 انبر وم ريصملا كيلإو انبنآ كيلإو انلكوت كيلع انبر س ءعىن نم هللا نم كل

 دقل وب ميكحلا زيزعلا تنآ كنإ ى انل رفغاو اورفك نيذلل ةنتف انلعجت ال

 لوتي نمو س رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسآ .مهيف مكل ناك
 ٠ ةءاربلا ىف اذهف > ( ديمحلا ىنغلا وه هللا نإف

 كنعيابي تانمؤملا كءاج اذا ىبنلا اهيآ اي ) : ىلاعت هلوق ةيالولا فو

 ء نهدالوآ نلتقي الو ى نينزي الو ى نقرسب الو ى ائيس هللاب نكرشي ال نآ ىلع

 ء فورعم ىف كنيصعي الو ث نهلجرآو نميديآ نيب هنيرتفي تاتهبب نيتأي الو
 ٠ ةيالو رافغتسالاو ه () ( ميحر روفغ هللا نإ ص هللا نهل رفغتسا و نهعيابف

 . &" ( ضعب ءايلوآ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ) : [ ىلاعت ] هللا لوقتو

 ىلو هللاو ضعب ءايلوآ مهضعب نيملاظلا نإو ) : [ ىلاعت ] لاقو
 . () ) ٠٠ نيقتملا

 )١( تايآلا ٤ ؤ ٥ “ ٦١ ةنحتمملا ةروس نم .
 ر٦( ةيآ ١٢ ةنحتمملا ةروس نم .

 )٢(( ةيآلا ردص ٧١ ةبوتلا ةروس نم .
 . ةيثاجلا ةروس نم ١٩١ ةيآ نم ءزج ()

 



_ ٧ 

 مهسفنأو مهلا ومآب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا نإ ( : [ ىلاعت ] لاقو

 ٠٠ ) )) ٠ ضعب ءايلوأ مهضعب كمئلوآ 6 ١ ورصنو اووآ نيذلا و 6 هللا ليبس ق

 نم مهتيالو نم مكلام اورجاه ملو اونمآ نيذلاو ) : [ ىلاعت ] لانتو
 . ٠ ٠ ٠ ) )١( اورجاهب ىتح ءىنت

 رذع ريغ نم هضئارف نم ةضيرف عيضو مالسإلاب رقي نم لك كلذك
 . قحلا ىلا لطابلا نع عجري ىتح نيملسملا نم هل ةيالوالف

 هولعفت الإ \ ضعب ءايلوآ مهضعب اورفك نيذلاو ) : لجو زع هللا لاتو

 لوتي مل ول ىبر لاق امك لوقي }0٢ ( ريبك داسفو ضرألا ق ةننغ نكت

 ناكل قحلا ىف مهفلاخ نمم نوعريبو ، قحلا ىلع اضعب مهضعب نوملسملا
 ٠ ريبك داسفو ضرألا ق ةنننف

 ىف باتكلا هب قطان وه امم هركذ لوطب امم هللا باتك نم اذه ريغو
 هللا ىلص _ هللا لوسر نأب ةنسلا هب تءاج اممو 6 ةءاربلاو ةنال ولا رمآ

 : لات ملسو هيلع

 هللا ىلص _ لانو ٠ (؟" « دسجلا نم سرلا لثم نمؤملا نم نمؤملا »

 . (ف « انم سيلف انىشغ نم » : ملسو هيلع

 هلل اغ سانلا د شآ نم وهف ةعاطلا ىق ع داخ نم نآ انعم حصفق

 ىلص _ هللا لوسر لاق دق نمم اذه ريغو ص مهنيد ىق نينمؤملل هلوسرلو
 هفصو لوطي امم ةءاربلاو ةيالولا رمأ توبث هب امم _ ملسو هيلع هللا

 . هركذ نم ريثك انرضحي الو

 )١( ةيآ نم ءزج ٧٢ لافنالا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا ٧٢٣ لافنألا ةروس نم .
 لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم » ظفلب ىراخبلا ٥١ هر )٢(

 . ىمحلا و رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعا دت وضع هنم ىكتشا اذا دسجلا

 )٤( روا٥ «"انم سيلف شغ نم » ظفلب ىذمرتلا .
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 نبكسسمنملا انتليبق لهآ نم ) نيققحملا عامجإو ةنسلاو باتكلا دعبو

 باتكلا ىف امهمكح تبث دقف ء ةءاربلاو ةيالولاب ةنونيدلا ىلع ةنسلاب
 نمم انتلبن لهآ نم نيعدتبملا ضعب الإ كلذ لطبي ملو "» عامجإلا و ةنسلا و
 ءاجرإلا لهآ ريغ نم ةلبقلا لهأ رئاس امآ س لمع الب لوق ناميالا نإ لاق
 ىلع ةجحلا امنإو ث ةءاربلاو ةيالولا ضرف توبث ق فالتخا مهنيب ملعي الف

 ٠ قحلا فلاخ نم ال قحلا عبتا نمم سانلا

 لجو رع هللا دنع هب دهشت 6 حبحص اتدنع ةءارملا و ةيالولا ضرفو

 لسرأ هنأب لجو زع هللا نع دهشن نآ انمزلي امك س هدابع ىلع هضرتفا هنأب
 ةءاربلاو ةيالولا ضرف ق كسث نمف س _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ادمحم انيلإ

 رفاك اندنع وهف ةنس صوصخمل الو ليزنتل هنم در ريغ نم لالض ليوأتب
 ٠ بوتي نآ الإ ءآرب هلل هنم نحنو ء هللا نيد نع قساف قفانم ةمعن

 : ةلأسم

 (٣) هال ونب امهدحو رخالا نم آريب امهد حآ نايلو هل لجر نعو

 ؟ هدنع نيذه هيلو لاح نوكي ام

 ىلع امهنيب اميف ةءاربلا عوتوب نحتمي مل ام ةيالولا ىلع هدنع امه
 ملعب ءىربتملا نم ةءاربلا ىلوتملا عمسي نآ امهنيب ةءاربلا عونتو نمو ه كلذ

 املع دق ام ىلع اضعب امهضعب ايلوت نإ كلذ دنعف ع اعيمج امهل ىلوتملا اذه نم
 ةءاربلاو لجرلا كلذل ةالاوملا قو فالتخالا نم ضعب امهضعب نم اعيمج
 قحملا تيلوت كلذ ىلع اتقرتفا نإو « كلذ ىلع امهالوتت نآ كل لحي الف ص هنم

 اذه نم حصي ملام لجرلا اذه ةيالو رهظملا مكحلا رهاظ فق امهنم

 )١( تبثأ ام باوصلاو « نيثدحملا » لصألا ىف .

 ثيح لصالا ىف درو ام ىلع ال تبئا ام ىلع بيترتلا نوكي نأ حصالا )٢(

 ٠ .٠ عامجالاب دد

 (٣) حضتي مل ضايب لصالا ق ٠ ٠
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 نم آربب نأ هللا مكح ق ءعىرينملا اذه هنم ءىرب ىذلا ثدحلا لجرلا

 نم عم هثدح رهظي نآ الإ ةريرس رفكملا ثدحلا هنم ملع ىذلا اذه

 ثدحلا كلذ رهظي مل امف ى هنم ءىريتملا عم هثدح حص امك س ٥الون

 ملع دن ىذلا اذه نم ةءاربلا رهظي نآ هللا نيد ق ءعىريتملا ىلع مارحف

 ىلع قسافلا اذه ىلوتب نم ىلوتي نآ هيلعو ص هالوتي نم دنع قسفلا هنم

 مكح ةءارب نيبو ةريرسلا ةءارب مكح نيب قرفلا مهفاف ع ةفصلا هذه
 ةيالولا عم ةيالولا هل رهظملا قسافلا اذه نم ثدحلا رهظ اذاف ةينالعلا

 كوتقراف نإف س ةينالع مهدنع ةءاربلا هنم رهظت نآ كيلع بجو نيملسملا نم
 ترهظأ نإو ك هلل )) مهتقفا وف كاذ ىلع كوقفاو ناو 6 هلل مهتراف كلاذ ىلع

 دنع ةريرس هقسف تنأ تملع دق ىذلا قسافلا اذه نم ةءاربلا مهيلا
 اذه نم ةءاربلا كراهظإ ق نيدلا نع تنآ تقسف دقف مكحب هالوتي نم

 1 ذلا ناك ولو نيدلا ق قح مكحبو قحب هال وت نم دنع قساف كعم ىذلا

 هالوت دق ذإ هايإ هتيالو ريغ رخآ هجو نم اضيآ نيقسافلا نم هالوتي
 تحبآأ دقف ( ارجافو اراي نقحي هالوتي نم عم ةءارملا ترهظأ ١ ذا كنأل قحب

 حيبت ةلزنمب تلزن ١ ذإ و ٧ قحب قسافلا اذه هالوتي ىذلل ةءارملا كسفن نم

 نآ الإ تكله دقف قحلا مكح ىق رجاف وآ رايبل ةءعاريلا كسفن نم اهيف

 . بوتت

 ىنم اهملع ةريبكل ىباكترا ربغ نم ىل "ىلو وهو ىنم ءىرب نم نعو
 ؟ ةفصلا هذه ىلع اذه ىيلو ف ىنمزلي ام ، اذه ىيلو

 . بوثب نآ الإ قحلا فالخب كنم ءىرب ذا هنم هلل آربت نآ كمزلم

 تعجر تب ات ناف ٥ ايإ كعلخ دعي نم هحصنو هبرتتست نآ كيلع ىرتو

 ٠ هعلخ ىلع تمقآ ةبوتلا نع ىبآ نإو ث هتيالو ىلا

 )١( مهلاوف » ةخسن ىق (( .



_ ١٠ 

 ؟ ىتم اهملع دك ة رفكممب ىنم ءىرب نإ : تلق

 هذه ىلع كنم هلعل كنم هتءارب ىلع كيلو ىلوتن نآ هلل كيلع : لوقنف
 ىلع تردق نإ ةركفملا كلت نم ةبونلا كيلو ىلا رهظت نآ كىلعو ٠ ةفصلا

 كلو ةبوتلا هيف كمزلي ام لك نم ةبوتلا كيلعف باغ وأ كيلو تام نف ث كلذ
 كنيوتي اذه كيلو ملعيب مل ولو ةبونلا ىف تقدص اذا ص هللا دنع رذعلا

 ٠ كتنبوتب هملعت نآ كنكمي مل اذا

 هبوصت نأ كيلعو س ايلو ناك اذا هالوتت نآ كيلعف قحب كنم ءىرب نإو
 هتعارب لجآ نم هللضت نآ كل لحي الو 4 نيقفانملا نم ناك ولو كنم هتءا رب ق

 ليوأتو ؛ث نيدب هنم ىآرب انم ءىرب نم : نوملسملا لاق دقو ث قحب كنم
 ٠ هنم أربت نأ كيلعف قح ريغب دحأ كنم ءىترب اذا هنآ اندنع كلذ

 ؟ وه ام لاؤسلا فوتو نعو

 ةرفكم بكر دق هنآ كل ىلو نم تنآ ملعت نآ لاوسلا فوقو نأ ملعاف : ٠

 ةنونيدلا داقنعا ىلع هتيالو نع فقت نآ كلف ةرفكم كلت نآ ملعت ال تنآو

 قحلاب ملعلا لهآ كاتفآ نإف ، لاؤسلا دقتعتو ى هيف كمزلي امب هيف هلم

 دت ىذلا كلذ نآ هيقف كاتفآ اذاف كيلو نم تنأ هتملع دق ىذلا اذه نع

 ء ةجحلا كيلع تماق اذا هعلخت نآ كيلعف هعلخ هب كمزلي كيلو نم تنآ هتملع

 وهف ىمعآ الجر وآ ةكولمم ةمآ وآ اكولمم ادبع كلذ ناك ولو هيقفلا ايتفف

 . باوصلاب ملعأ هللاو ء اذه لثم ايتفلا ف ةجح كيلع

 نأ كل لحي الف ثدحلا كلذ بكترا دق ىذلا كيلو ناب ةرهشلا قبرط

 ء مهنيد ق ءانمآ ءاهقف اوناك ولو « نايمعلا ءالؤه ةداهشب كيلو نم آربت

كيلو نآبي ر اصيأل ا ء احصأ تاننث هيقق فلآ كلو ىلع دهش ول كل ذكو
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 ةءارب هنم كيلإ اورهظي نآ لبق نم نانثا مهنم دم ش نإف ةريبك بكترا دق
 هرذع مطق مهتداهش ىف نوكي ام ةداهشب هونياع رفكملا هندح ىلع اودهسنف

 ٠ ةفصلا هذه ىلع ءالؤه نم نينثا ةداهسثب كيلو نم آربت نآ كيلعف هنجحو

 هيلع ةداهشلا لبت نم اذه كيلو نم مهلك ةءاربلا كيلإ اورهظأ نإو
 ةداهسث لبقت نأ كل سيلف تاقثلا ءاملعلا نم رثكأ وأ لقأ وأ سفن فلآ اوناك
 ىذلا ثدحلا ىلع هنم ةءاربلا كيلا اورهظأ نأ دعب نم هيلع مهنم دحأ
 اذا لجأ نم 0 مهن داهسش ليقن الو 6 نيعمجأ هلل مهعلخت نآ كدلعو هنم ا وعرد

 كوتأيب نأ الإ لبق نم ءايلوأ كل اوناك ولو كيلو نم ةءاربلا كيلا اورهظأ
 ١ ورضحأآ ناف أ\ اذه كنلو نم ةءا ري هنم رهظت مل نمم مهريغ نم نبيده 7

 هنم اوعرب ىذلا ثدحلا اذه ىلع ادهسثف ةفصلا هذه ىلع نيدهاش

 نا ذه هبلع دهش ى ذلا كىلو نم تنآ ثئربو ةيالولا ق كعم اوناك كدلو نم

 عطقني ةداهستب هنم هانياع امهنأب رفكملا اذه هثدح ىلع ةداهشب نادهاسنلا

 هذه ريدنو كل تفصو ام مهناف %ڵ كلذ ق ةجح هل نكمي الو ئ هرذع اهب

 ق ال آ قئاقدلا ٥ ذهل ناف ئ قئالخلا نم ريثك اهلهج دق ىنل ١ قئاتق دلا

 ٠ نودنهم موق الا اهم موقي ال قئانقحو هللا نيد

 ؟ نيدلا فوقو نع تلآسو

 نع سسجتلاو ثحبلا هيف نكمي ام باب ف نيدلا فوقو نآ ملعاف
 . هدنع حصو كريغ هملع دق ناك ولو هيلع تنأ علطت ملو سانلا بونذ

 ءاهتنالاو ةنونيدلا فوقو فقت نأ كيلعو كلذ نع سسجت نآ كل سيلف

 اهملعت مل ىتلا دابعلا بونذ نع ثحبتلاو سسجتلا نم هنع هللا كاهن امع
 ٠ مهنم تنآ

 كاش هنإ لاق اذا قحلا نم ءىش ىق اروذعم كاسشلا نوكي له : تلتتو
؟ نقح هنآ ملعي ال و
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 هلهج هعسي ال اميف امأو ، قحلا نم هلهج هعسي اميف كلذ هعسي معنف
 لصأ ح نالصألا ناذه هللا نيد عيمجو ؤ : كسلا هعسي الف قحلا نم

 اذهو ع اذه كتقو ىف هلهج كعسي ال لصأو ث اذه كتقو ىف هلمج كعسي
 ةبوتكملا نيملسملا بتك ىف دوجوم اذه ليصفت ةفرعمو فصولا هيف لوطي
 عسي ام نيب زييمتلا فرع نمو هلهج عسي الامو هلهج عسي ام فصوب مهنع
 عيمج ىلع فقو دقف نيدلا ةعيرش عيمج نم هلهج عسي الام نيبو هلهج
 نم ائيش لهجي ال هنآ توجر ص لوصألا عيمج ىلع فقو نمو ث لوصثنا.

 ٠ لدعلاو قحلا لصآ ىلا عجار وهف قح لكو ث لصألا نم عرفلا نث ع ورقلا

 التتقاف ةيالولا ىف اعيمج هعم امهو هدنع نم اجرخ نايلو هل لجر نعو ¡
 ؟ هدنع امهتلاح نوكت ام ى رخآلا امهنم دحاو لك لتقق

 ء هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ىور دقو ت نينعالتملا لاح امهلاحق

 بذاكلا ملعي ىتح ةيالولا ف نينعالتملا نأب نيملسملا ءاهقف نم هريغ نعو
 فوقولاب لوقي ناكف هللا همحر بوبحم نب دمحم امآو٠هبحاص نود هنيعب امهنم
 امهتم قداصلا مهنيد ىق نولوتي ى ىلوتملاو فقاولا ى نيقيرفلا الكو ى امهتع

 هنيعب هوملعي مل نإو ث ةطيرشلا ىلع امهنم بذاكلا نم مهنيد ف نوءربيو
 نيدلا لوصف ث عورفلا ىف اوفلتخا نإو نوملسملاف ٠ هبحاص نود
 نيدلا لوصآو ث هيف فلتخملا ىآرلا نيدلا عورفو نومتني اهيلإو مهعمجت
 اذا هلصأ نم عرفلا جرخي الو « لصألا نم عورفلاو ع هيف فالتخا الام
 املك امأو ، قحلا نم نكي مل ام قحلا نم سيل امنإو ، هنم عرفلا كلذ ناك
 . قحلا نم دحاو لصآ ىلا عجار وهف هيناعم تفلتخا ولو قحلا نم نات

 رخآلا امهدحآ لتقف التتتا نالجرلا ناذه 0 ناك نإ تيآرآ : تلتو

 ٠ تبثأ امك «" ناك حيحصلا » اناك لصألل قف (١ر
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 ةنيب هيلع تماق وأ “ هلتقب فرتعاو كاتآ مث اعيمج ةيالولا ىف كعم امهو

 بتي ملف هباتتساق كرشلا ىلا مالسإلا نع دترا هنآ ىعدا هنآ الإ هلتقب

 لحب امم ائيش وأ ى هلتقف انايع اهيلع هكردأف هتآرماب ىنز هنآ ىعدا وآ س هلتنتف

 ؟ اذه ىلع كدنع كيلو لاح نوكي ام ع ةنيب كلذ ىلع رضحي ملو ع همد هب

 ىل ح ايأ دق ى ىدنع نارفكلا نم ائيش رخآلا ىلع امهنم ىعدملاف

 ىلع ىعدا ام ىدنع حصب نآ الا عيلخ ىدنع وهو ؤ]ؤ هسفن نم ةءارملا

 فذق امم ىدنع بات نإف ، كلذ نم هيف ىدنع رهظ امم بوتي وأ رخآلا ىلو
 ٠ ىيلو هب

 ىلوتآ انآ : لاق هنآ _ هللا همحر _ ةيطع نب بيبست نع ىور دقف
 . ملاظلا امهيأ ىدنع حصي ىتح لوتنملاو لتاقلا

 نم آربآو لوتقملا ىلوتآ : لاق هنآ هنع ىورف رباج ىبأ نب ىسوم امأو
 نإو لصأ قحلا ى امهل نيلوقلا الكو ٠ قحب هلتق هنأ حصي ىتح لتاقلا

 لصآ نأل ى دحاو لصأ ىلا ناعجري امهنإف نيقرتفم ريغ نيعرفتم اناك
 لمتحيو اقح نوكي نأ لمتحي اثدح كيلو نم تير اذا كنأب بيبش لات ام
 اذه ملعت ملو ثدحلا اذه كيلو نم تملع دق تنآو ؤ الطاب نوكي نآ

 بكترا هنآ كعم حصي ىتح هتيالو ىلع كدنع كيلوف الطاب مآ اقح ثدحلا

 رفاسملاو ضئاحلا نم آربن نأ انيلع بجول لصألا اذه الولو ، الطاب
 نم ءىرب نمو ث اذه هبشأ امو س اراهن ناضمر رهش ق نالكأي امهانيآر اذا
 رباج ىبأ نب ىسوم لاق ىذلا لصألا امأو ٠ كله دقف اذه ىلع سانلا
 مهنأ حصي ىتح اراجف وأ اراربآ اوناك ، ةمرحم ةروجحم سانلا ءامد نإف

 قحلا نم اذكه لصألا اذه نآ الولو ، مهئامد كفس اهب لحي ةلزنمب اولزن
 باب نم ءامدلا كلت اوكفس مهنأ نيعدملا ىلع صاصقلا الو تايدلا تتبث ام
 صاصق وآ سرآ نم نيملسملا مكح ىق كلذ ق مهيلع بجو ام تثتيآر لب ى لالح

 قح ةجح كلذ ىف مهل موقت وآ ، كلذ نم اوعدا ام ىلع ةنيب اوحصي ىتح

. قحلا هوجو نم هجوب
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 : ةلأسم

 تناك ول هنأ مكايإو هللا انمحر اوملعاو ث اضيآ هئالمإ نم اذهو

 ةيصعم لك نم هللا ىلا ةبوتلاو ةينلاو لمعلا نود لوقلاب ةءاربلاو ةيالولا
 _ دمحم ىلع ىلص نم لكو ث هنم ةءاربلا بجوتسا سيلبإ نعل نم لك ناكل
 ىلا ةبوتلاب الإ ٤ تاهيه تاهيه ةيالولا بجوتسا _ ملسو هيلع هللا ىلص
 نمل ىبوطف ص تاينلا عيمج ىق هلل ةعاطلا قدصبو س تاتسلا عيمج نم :هلما

 بئات هنأب بلقلا داقتعا قدصب ةبوتلاو ص تامملا لبق ةبوتلاب هل هلما :متخ
 نم هنم ناك دق ام لك نم هبلقب هلل طخاسو ڵ بنذ لك نم هللا ىلا
 هنأو ىصاعملا نم ءىش ىلا عجري ال هنأب ةبوتلاب هلل قداصو ع ةيصعملا
 هنيد نآو هتقاط دوهجمو هتردق غلبمب قح نم همزلي ام عيمج ءادآ هلل نئاد

 ىف ضقني نآ نود ملسو هيلع هللا ىلص _ دمحم نيد رومألا عيمج ق

 ٠ هلوحو هدوهجمو هلوط هيلا غلب ام ادعو كلذ ق فلخي الو ى ادهع كلذ

 اذه هداقتعا ىف نكي ملو داقتعالا اذه ف قدصلا هنم هللا ملع نمق
 هرذعو دهعلاب هل هللا فو ث ءافولا كلذ ىف هلل هسفن مزلآو ك افلاخم

 ضرألا ءلم دابعلل قوقحلا نم هيلع ناك ولو ةرفغملاو ناوضرلا هل بجاوو

 ملعي نآ دبعلا بلق ق نيدلا لامك نمو ; ابئاتت هيلع نوكي هللا نإف ابهذ
 : ىلاعت هللا لاق دقو ع هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نأب انيقي

 + ١٥) ) + + + هدابع نع ةبوتلا ليقي وه هلملا نآ اوملعي ملآ (

 . 0٢ ( مهاوجنو مهرس ملعي هللا نأ اوملعي ملآ ) : [ ىلاعت ] لاقو

 كلذك س كرمآ عيمجو كرهجو كرس ملعي هللا نآ ملعت نآ كيلع امكو
 كنأم قدصلا كنم ملع نا كرزو عيمج كل رفغي هللا نآ ملعت نآ كملع

 )١( مقر ةيآلا نم ءزج ١.٤ ةبوتلا هروس نم .
 )٢( متر ةيآلا نم ءزج ٧٨ ةبوتلا ةروس نم .
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 رذعلا كل نإف كمزلي ام عيمج ءادأب هل نئادو قسفلا عيمج نم هيلا بئات
 هنآ هللا نم وجرتف كمزل دق امب موقن نأ قطت مل اذا مدعلا تالاحب

 ء هللاب زازتعالا امهدحأ ، نامرحم دبعلا هبكترا مرحم مظعأف ، كمحر دق

 قدصب نيمرحملا نيذه نم اجن نمق س هللا ةمحر نم سايإلا امهيناثو
 ٠ ةنجلا لهأ نم هنأ كش الق ةبوتلا

 : ميحرلا نمحرلا هللا مسبهللا همحرىبرع نب حور نب دمحم باوج

 رامح ايو ناطيش ابو درق اي وحن : لوقب كل ىلو نع هللا كمحر تلآس

 دحأ مس ا وآ كمسا ريغب كيمسي وآ نئاخ ايو لاض ايو قمحآ ايو بلك ايو

 ؟ كلذ نم هبيتتست نآ كمزلي لهو ؟ كدنع هتلاح نوكت ام : تلق ڵ سانلا نم

 امك ةيالولا بوجو قيرط نم اهب تنحتماؤ هتيالو كيلع تبث هنآ ملعاف
 نم ىلع دمحلا ةمانتإ مكاحلا مزلي رمأ ىلع دوهشلا ةداهشب مكاحلا نحتمي

 سانلا ىلع تبثت امنإ ةيالولا امنإف رارقإ وآ ةداهشب كلذ هيلع حص
 اذه ةيالو كمزل دن ناك نإف ةفوصوم ةلاحبو ةفورعم لزانمب اضعب مهضعبب

 قرخ ةلجع هيلع لجعت الو هرمآ ى هللا قتاف هتيالو كيلع تبثت ام قيرط نم
 هحصنتو هييتتست نكلو ث كبلق نم هب لزن امم رثكأ دابعلا نم هبسنب لزنتف
 ببطتملا ةلزنمب هلل كتحيصن ف نوكتو ث لجو زع هللا هجول قافسثإ ةحيصن
 ىذلا اذهو;4 اراقتعا حرجلا دزي ملو هرقعي مل حرجلا ىواد اذا ىذلا
 دنع هبحاص ةكله ق عرسأ ناكو ء ديدح ناسل نم الإ نوكي ال هنفصو

 نأل ماجحلا دي نم ناسنالا قلح ىلع ضيمولا ىسوملا نم عرسأ مالكلا
 ةوطس دنع هناسلل ناسللا بحاص نم ضيمولا ىسوملل كلمآ ماجحلا

 ٠ هللا همصعي مل نم الإ رفكب الو ى ةرفك ةبضع لكل : لاقي دقو ى بضغلا

 اضرلا نمؤم ناك نم هنإ : هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ليق دقو

 نم هنداهش رجت مل نم نإ كل لوتآ انآو ٠ هتداهش زوجن الف بضغلا رفاك

٠ بوتي نآ الإ هتيالو تيئت مل كلذ لجآ
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 هل دبالو ى رفك ولو هيلو بيتتسيي نأ ناسنإلا ىلع رثألا هب ءاج ىذلاو
 هماخي نآ الا هنالو همزل دمح ناك اذا ةبوتلا ىلا هوعديو هحسدنب نأ نم

 ٠ دينعل أ ر ايجل ا ة وطس نكسل أ ف اخي امك هسفن ىلع

 ربنملا ىلع لوقي ناك هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ىوريو

 ٠ لوقي اذام لئاق لك رظنيلف لئاق لك ناسل دنع هللا نإل : سانلا هب ضعي اميق

 هللا همحر سيمخ نب تلصلا نع _ هللا همحر _ ىراوحلا وبآ انربخأو
 همداخل 9 انت نم ىلع ىآ ر هنآ هللا همحر بوبحم نيم دمحم نع ه ريخآ هنآ

 ٠ هموي موص لدب هيلع نآ بلك اي هبضغ ف

 مكنم متاسثلاو مولظملاو مكنم ملاظلل اعيمج اونوكت نأ مكل ىغبنيو

 كردي سينو ناطيشلل اناوعآ اونوكت الو ناطيستلا ىلع اناوعآ موتنملا و

 ٠ هلضف ذو هللا ةيا دهب الا كلذ

 ملو ةيوتل ١ نع عنم ١ و ةريبك وآ ةربغص ةيصعم ىلع كيلو رصأ اذا و

 ٥ ٠ ايإ كحصن دعي ن اطيتتل ١ ىلو هناف هتيالو كرت اف ةحيصنل ليتتي

 وآ لالضلاب هسقفت ىمسو هسقفنل هلات ا هذه كدلو لات ناو ١ : . تلق

 ؟ هررنتقسينتف نآ كم زلب له 6 ء امسأل أ ه ده نم ىل تفصو امم مس ام وآ قحل ام

 ابذاك هب نوكي امم ءىشب ظفل نإف ع ظافلألا ق ىرجت رومألا نآ ملعاف
 ىلا ابئات هبنذب افارتعا هسفن مذي ناك نإف ى هبتتساف كلذب هظفلب مثأي وآ

 دقو ع حالصلاو هسفنل خيبوتلا دارأ اذا حانج كلذ ف هيلع سيلف هبر
 كناحبس ) : لوقي توحلا نطب ف _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سنوي ناك
 . () ) نيملاظلا نم تنك ىنإ

 . )٨٧( ةيآلا نم ءزج . ءايبنألا ةروس (١ر
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 نم انأو ] ذإ اهتلعف +٠ ٠ ٠ ( : ملسو هيلع هلملا ىلص ىسوم لاتو

 افارتعا مهسفنأل اذه لثم ق ءابتقتنألاو ءايبنألا لوت امنإ و ح )١( ) نيلاضلا

 ٠ مهبر ىلا مهنم ةبوتو مهبوندب مهنم

 ؟ ظفللاب ىه ام ةءاربلا ءامسأ نعو

 كلذ ءامسأ ةعامج نآ الإ س اهفصو لوطي ةءاربلا ءامسأ نآ ملع اف

 ىل تلق دق ام كلذ نمو 0 ةرخآلا ىف كالهلا هي ىمسملا قحتسي ي مسا لك

 اذه لكف ث كيلع هللا طخس وأ ث كيلع هللا بضغ : لجرلل لوتي لجرلا نإ
 ىضربال هلوق كلذك ، هفصو لوطي امم اذه هبني امو تاءاربلا ءامسأ نم

 ٠ ةءاريلا ب ايسأ نم س كنع هللا ىفع الو س كنع هللا

 ؟ ىه 7 ةايحلا ق ةيالولا ءامسأ نعو

 كمحر وآ “هللا كدعسأ وأ ، هللا كظفح : لجرل لوقي لجر لثم : تلتو
 ةينلاب ةيالولا لمتحي اذه لكو ص هللا كيلو وأ ث هللا كطاحآ وآ ص هللا

 سنآ هضعب ظفللا اذه ريغ نوكب دقو ث ةينلاب ةيالولا ريغ لمتحيو
 وحنلا اذه لثمب مالكللو س ضعب نم سثحوآ هضعبو ، ضعب نم
 تالاح نود ايندلا تالاح ىلا ةينلا فيرصت ىلع هقفتلاو ٠٠٠ )» عسوأ
 تيملا نوكي نآ الإ قيضآ اذه لثم قف تيملا رمآو س تيملا رمآ ىف امم ةرخآلا

 ٠ ايلو هلل

 .--- س

 )١( ةيآلا نم ءزج . ءارعلا ةروس ).٢( .
 )٢ ( هاندروأ ىذلا وحنلا ىلع تطيض ك بارطضا ة رابعلا ق ٠

 ) ٢ > ع رشلا ن ١ ايب ٢ م (
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 سيمخ نب تلصلا عمس هنأ هللا همحر _ ىراوحلا وبآ ىنربخآو
 نمم الهب سوءر نم هدلب لهآ نم لجر ىلا هناسل نم اباتك هللا همحر
 ىلع نيملاظلا نيعي ناك هنأب نامزلا كلذ ق لاقي ام ىلع دلبلا ق هتس رهاش

 ص هللا كظفحو ث هللا كايح ث هللا همحر رثؤملا وبآ هيلا بتكف ث دابعلا ملظ

 !؟ ةيالو هللا كايح سيلآ : كلذ نيح رثؤملا ىبأل تلق : ىراوحلا وبآ لانف

 رايجللو ء ةيقت محرلل نإ ليق دق : لاقف ابضغم رثؤملا وبأ "ىلع لبقأف
 .ه. .٠%« 1 ٠

٠٠ 

 نكت الو ء اهططنأ اهحبتأو ث اهطسوأ اهنسحآ اهلك رومألا ىف تيآرو

 أ ةملكلاب اظف مهيلع نكت الو ء ظعوو ةحيصن بحاص نكل اظف سانلا ىلع

 ءارتفلا نم ةيصعملا لهأل كرجه نكلو ء اطخسم هلل مهيف هب نوكت ام اطسبم
 ةنج كل « كعسي امم ةيقتلا لعجاو ى ءارمألا نم ةيصعملا لهأ كرجهك

 « كناسلل اظفاح ص كنامزب افراع نكو .« ةنتفلا رومآ كسفن نع اهب ىقوتت

 ٠ انوتقم اكلاه نوكي نآ داك هناسل ظفحيو هنامز فرعم مل نم نإف

 لمتحيو ، نسح اذهف ؟ كرجأ هللا مظع : لوتي نميف ؛ ىل تلتو

 قسافلا رجأ ميظعت نم نإف ث ةرخآلا نود ايندلا ىناعم دنع ىلاولا ريغل كلذ

 : - لجو زع _ هللا لاق دقو ، رورغلا رورس هتايح ق رسي نآ ايندلا ف

 . () ( ... انسح سانلل ولوتو (

 ىلا ىبآيف روهقم الو روبجم ريغ هتيب نم جرخي لجرلا تقمأل ىتإو
 بوجو دنع مهتيبصم ىلع مهتيزعت ق مهيلا رهظيف س مهزئانج ق سانلا
 ٠ هب لمجآ مهلصي مل ولف هرمأ نم افجلا مهتلص قح

 لخاد هيلع لخد هنآ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 ىلص _ هللا لوسر هل نالآ هيلع لخد املف ث هجاوزأ ضعب لزنم ق وهو

 )١( ةيآلا نم ءزج . ةرقبلا ةروس )٨٢٣( .
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 هللا ىلص _ هللا لوسر لاتت فرصنا املف ع لوقلا ىف _ ملسو هيلع هللا

 _ كلذ ى هجاوزأ نم هبتاع نم هبتاعف ث ةريسثعلا وخأ سئب _ ملسو هيلت
 صنلا ظفحي ال هنأب خيسثلا رذتعا ] : لاقف _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ هلوق نم ءافجلاب سانلا ىقلتي نم لوق نم طخاس هنآب نيبف [ هظافلأ

 لثم بايغآ لام وآ ميتي لام نم ابطر نزخي هارت كل ىلو نعو
 ملع اف لاملا كلذ تنآ فرعت ملو ، مه نيآ فرعت مل بايغآ موق وأ طما رقلا

 هتيآر امك كدنع وهف س لام وآ جرف بوكر نم كيلو هيف تيآر ءىس لك نآ

 ناك هنأ ملعت ىتح هتيالو ىلع تبثت نأ كيلعلف غ ناضمر رهش ف لكأب
 ىف لكآت نأ تنآ كل لحب الو س هرذع هل هيف امب وآ ڵ سان ريغ ادمعتم

 لكأي هتيأر اذا ةيالو ىف تبثت نآ كمزليو كل لحي كلذك س ناضمر رهسن
 :نآ تنآ كل سيلو ، امارح لكآ هنأ تنآ ملعت ىتح كريغ لام وآ كلام

 كلعف ريغ كيلو لعفف لالح كل هنآ كعم حص امب الإ كريغ لام لكأت

 . هريغ نمو باوجلا مت ٠ كلذ ملعاف

 : ةلأسم

 بغشلا لهآ نع فقاو ىنإو ڵ ىآرلا فيعض ىنإ : لوقي لجر نعو

 ىق ءاهقفلا نيب ىذلا كغلب دق : هل ليقف س كلذ ق نيملسملا لآسآ ىتح

 نم ةءا رىلا نذإ عست لهف ةءا ريلا نم مهنم ىلا بحأ فوقولا : لانت س كلذ

 ؟ اذه ىق ءاهقفلا لوق ناك فيك وأ \ هنع فقي وأ س اذه

 . مهنم اوعربت ىتح ايندلا

 نع ثدصي هنآ عيبرلا ىقل نمم دادغب لآ خويش ضعب ىنثدحو
 ف اوسلجت ال و مهزئانج اوعيشت الو مهاضرم اودوعت ال : لات هنأ عيبرلا

٠ مه وطلاخت الو مهسلاجم



٢٠ 

 ٠ مهنم انسلو انم ١ وسيلف ء املعلا نم نوءعربب مهو 6 هيلع ١ وناك ام ثيخآو

 : ةلأسم

 هللا دبعو ىبعشلا ديزي نب هللا دبع نع فقاو انآ : لوقي لجر نعو

 ؟ كلذب رذعي له ميلسو متاخو فورعم نب بيعستو زيزعلا دبع نبا

 هباحصأو _ هللا همحر _ بيبح نب عيبرلا ءالؤه نم أربي دق : لاق
 ةوق الو كلذ ملعاف هباحصأو عيبرلا هنم ءىرب دق نمم ربن نحنف

 ٠ هللاب الإ

 مهنم ةءاربلا ث نيتلزنم الإ انموق نيبو اننيب سيلف : بوبحم لاتقو
 لالحتسا و ىصاعملا نم اوبكر امو مهفالخ ىلع مهل () علخلاو ك ةيصعملا دنع
 6٧ هب لمعلاو لدعلاو نقحلا ىلا مهئاعد دعب مهل ةنيايلا دنع مهئامد

 ةحكانملا نم نينمؤملا نيب اهب هللا ىرجأ ىتلا رومألا نم كلذ ىوس امو
 ةالصلاو اومهتي مل اذا ةداهشلا لوبقو ے صاصقلاو ةحيبذلا لكأو ةثراوملاو

 موقلا ناك ولو ٠ نيدب انموق نيبو اننيب ةيراج رومألا هذهف ث مهعم
 ةءاربلاو ةيالولا تضقتنا امك رومألا هذه مهنيبو اننيب تضقتنال نيكرشم

 .ءامدلاو

 تشثتآ ح مويلا كاذ ق همسا ام تلأس 4 ىتز ىلع دح ملسم لجر نعو

 ؟ كلذ ريغ ىلا همسأ لوحتي مآ ح ىنزلا لمت نم ناك امك مالسإل ١ مس ا هل

 )١( علخلا نم ( اهحتفب ) و . ةارا علخ نم ( ءاخلا مضب ) علخلا : علخلا .



_ ٢١ 

 ثدحم هنم جراخ وهو مالسإلا مسا هل تبثي ال ىنا زلا نآ ملعاف

 بوتي ىتح قفانم ةمعنت رفاك هنآ ىلا همسأ لوحتي ىنزلا ٠

 دنع هتلزنم ام ث ةرينص لمعي الجر ىأر لجر نع ةيواعم وبآ لئسو
 ؟ هالوتي ناك اذا ٥آ ر نه

 ٠ هنم آ ربب الو هال وني ال هلعل : فنصم ا ل انت

 . فوقولا نم هيلع وه ام ىلع وه : لاق

 : ةلأسسس

 ئ مالسإلا ىلا تنآ وعدنن نم ١9) لوت : لاقف ةيالولا نع هتلآسو

 لكو ةءاربلاو ةيالولا فرعي ةقث نيملسملا نم دهشي وأ ڵ وه كوعدي وأ

 قرعي نآ ةيالولا نأ فرعو ةءاربلاو ةيالولا فرعيو رمألا اذه ىلو لجر
 رمؤيف هنم اجن نإف ص ىلوتي كلذف ڵ مالسإلا ىلا ىعدي نآ لهآ هنآ

 ٠ فورعملاب

 ىلا الجر اعدف مهنم ءاهقفلا دنع وهو رمألا اذه ىلوت لجر لكو
 ذئنيحف حالصلا هنم ىعري ىتح ىلوتي الف نيملسملا رمآتسي نآ لبق مالسإلا

 ةالصلا ق حالصإلا هنم ىرب ال لجر هعم رفاسم لجر اماف ك 77

 هل نبينستو هنع لآسب ىنح ىلوتب ال : الاتق ك ءىش لك فقو ءوضولا قو

 : 0 ٠ ذئنيح ىلوتيل مالسإلا فرعي هنآو ، ملسم هنآ نيملسملا ةداهست

 وهو ذئنيح ٥ال وت مالسإلا ةفص هنم ىأر ناق هملكت : هريغ لاتو

 ٠ عيبرلا لوقت

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « ىلوت » : لصالا ىف .



_ ٢٢ _ 

 كلوقب ىضرأ ىنإ هل لوقيف هملكي روصنم ىبأ لوت وهو : هريغ لانو
 ٠ ذئنيح هال ون مالسإل ا هل فصو اذاف ث هلل ا كملع ام ىنملعف كلمع و

 : ةلأسم

 ىهن وآ رمن ىف نآرقلا ىف هللا اهضرف ةضيرف لك : رثؤملا وبأ لاق
 . اهب لمعلا بوجو دنع اهلهج نيملسملا عسي الف مارح وآ لالح وأ

 كرتو ى هللا ىهف بكر نم ةيالو مهعسي الو ث رمألاب لمعلا كرت مهعسي الو
 مهعسي الو ث رمألاب لمعلا كرت مهعسي ال امك ٠ كلذ لوأتو لهجلاب هرمأ

 .٠ لهجلاب ىننا بوكر

 مل ام هميرحتب اونادام : لاقف هلهج سانلا عسي امع ابوبحم تلأسو
 وأ هيكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم اوعريب وأ ك هبكار اولوتي وآ ٥هوبكرب

 ٠ مهنع ا ةني

 عسي امع لئس نيح ديز نب رباج لاق ام ريسفت نإ : بوبحم لانو

 هبكار 'اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اونادام : لاقف ى هلهج سانلا
 نأ ول كلذو ك مهنع اوفقي وآ ڵ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم اوءريب وآ

 وهو ث هللا مرح امم امههبشأ امو ريزانخلا الو رمخلا فرعي مل الجر

 برشي وآ ريزنخلا لكأي مل ام امهنايعأب امهفرعي ال نآ كلذ هعسو امهمرحي
 وأ امهبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم آربي وأ امهبكار ىلوتب وأ رمخلا
 ٠ مهنع فقن

 : ةلأسم

 الالح لجرلا فرع اذا ٤ باتك ىف تدجو : هل تلقو ابوبحم تلأسو

 وه ملعي ام اذكو اذك لحآ دق هللا نإ : لوقب رخآ الجر ىآرف امارحو
 لجرلا اذه رفك ملعي نأ الإ هعسي ال باتكلا ىف ناكو همرح هللا نآ

لهج انعسومل اذه لهج انعسو ولو ملسمب سيل هللا ىلع بذاكلا نأل



_ ٢٣ 

 رغكيآ ىردي الو ، نانثا هللا نإ لوقي نم ىري من دحاو هللا نأ معزي نم
 ؟ ال مآ وه ب ١ وصآ % هللا كمح ىرن فيك ال مآ 7 ١

 هللا نأب سايقلل سيلو ى هملع نع عجري نآ هل سيل : بوبحم هل لاق

 : ةلأسم

 ملس اذاو ةءاربلاو ةيالولا لهج عسي له : ىراوحلا نب لضفلا لئسو
 بات نمل رافغل ىنإو ) : هللا لوق ق نيملسملا ضعب نع لاقف ؟ نيماسمملل

 ٠ ةءاربلاو ةيالولا ةفرعمل ) ) ىدتها مث احلاص لمعو نمآو

 انمزلأل كلذ قوف ام وآ ةبسثخب الجر برض الجر نآ ول : ريسب لاق
 ىف ةجحلا تماق دق هنأل : لات هنع فوقولا زحن ملو ةءاربلا براضلا
 كلذكو : لاتت ه لقعلا ةجح نم ههابسثآو اذهو : لات ، ملظ كلذ نآ لقعلا
 ناكل فيفطتلل هب ادمعتم اهقوف امف ةبح رادقم نازيملا ف هنم قرس ول
 زجن ملو اذه لثم ناك امو ث ةءاربلا هيلعو ملظ هنآ سانلا فراعت ف كلذ

 ٠ تمانت دق هتجح نأل فوق ول ١

 سانلا هلعفي نآ زوجي ام لثم ةقيقر ةرفد الجر لجرلا رفد اذا ادآو

 ٠ فوقولا الو ةءا ريبلا هيف نكي مل مهعم املظ كلذ نوكي ال و اضعب مهضعبب

 املظ نوكي الام لثم ا ريسي ايح هيح نم ذخأ نإ كلذكو : لاق

 هنأ ىرأ ال هلثمو اذهف : لاق ح هيلع ريغي الو هرصبب وهو هتزبخ ضعب وآ

 ٠ سانلا نيب ازئاج كلذ ناك اذا ملاظ

 )١.( ةيآ ٨٢ هط » ةروس نم "« ٠



_ ٢٤ 

 مزلي الو املظ هرأ مل ى مهنيب هنولعفي سانلا نيب زئاج ءىش لكو : لاق

 . فوقو الو ةءارب هيف

 ةهبنم تناكف نيترفدلا نيي ةرفد الجر لجر رفد اذاو : لاق

 ، فوقولا هيف زوجي هلثمو اذهف : لاق ث ةزاجإلا ةرفدبو ملظلا ةرفدب
 ملظلا ةرفد نم ىهآ ردآ ملو ؟ اهيف مكحلا ام ى ةرفدلا كلت غلبت مل اذاف

 هيلع هببتشا ام لجأل فقو نإف غ آسأب هيلع رآ مل ؟ ةزاجإلا ةرفد نم وأ
 ٠ اسسآب كلذب رآ مل

 ف اصآ نيملسمل ١ عم هال و هل لجر نع مس اتتل ١ ايآ تلآسو 6 دمحم وبآ

 ؟ هتلزنم نوكت ام س بونذلا رئاغص نم ابنذ

 ىلع وهف بات نإو هنم ءىرب رصآ نإف ، بنذلا كلذ نم بوتي وآ رصي نآ
 ٠ ىلوألا هتلزنمو هلاح

 نيح نم فوقولا هب عقو ريغصلا بنذلا باصأ اذا : نورخآ لاو

 ٠ ةءا ربلا وآ ةيالولا مكح هل نوكيف ٨٧ رصب وآ بوني نآ ىلا هل هتعقا وم

 . مساقلا :وبأ لاق امك وه : لاقف كلذ نع كلام ابآ تلأسو

 ؟ كلذ ق مهتجح امو هتيالو ىلع هنآ ىلا اوبهذ نيذلاف : تلق

 هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق : لاق

 رئابكلا نود تائيسلا )0١ ٠ ( اميرك الخدم مكلخدنو مكتائيس مكنن رفكن
 . اهنم ايئات ناك اذا ةروفغعم هرئاغص ناف رئابكلا لهآ نم اذه نكي مل اذاف

 ٠ رئابكلا فنتتجا نمل رئاغصلا نارفغ هللا نمح دقو

 )١( ةيآ ٢١ ءاسنلا ةروس نم .
 



_ ٢٥ 

 ؟ هنم كلذ ملع نم ىلع فوقولا اوبجوآ نيذلا ةجح امف : تنق

 ديعولا نأل ث اريبك ابنذ نوكي ريغصلا بنذلا ىلع رارصإلا نأل : اولاق
 اورصي ملو ) : لجو زع هللا لاق ؛ ريبكلاو ريغصلا ىلع اقلطم رارصإلا ف
 . بنذ لك لوقلا اذه تحت لخدف ٠ () ( نوملعي مهو اولعف ام ىلع

 « رانلا ىلا امدق نورصملا كله » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا لاقو

 مهدنع فوقولا همزل هنم ةبونلاو هيلع رارصإلا نيب بنذلا مهدنع ناك اذاف

 ٠ لاح هل نيبتي نأ ىلا

 ؟ ريبكلا بنذلا ةفص امو ؟ ريغصلا بنذلا ةفص امو : تلق
 ىف ديعو ؛ هيف ءاج ام نوملسملا لاق دقف ريبكلا بنذلا امأ : لاق

 ` رانلاىلا هلهآ داق ام هنإ لوق لانت دقو : لات ث ايندلا ف دحو ةرخآلا

 وه سيلو س هيلع فقوي ملف بونذلا نم ريغصلا امأو : لاق ث ريبك وهف
 ىلاعتو هناحبس حيبي ملو 6 رئابكلا نود ناك ام نظن انآ الا دودحم ءىش

 ٠ رجزلا ةياغب اهنع رجزو اهمرح لب س بونذلا نم ائيس

 هميىرحتي هملع عم \٧ هد معنو هلعفي ن اسىنال ١ هيل ا دصت امف : تلت

 ؟ رثك وآ لق كلذ ركاذ وهو

 ٠ ريعصي ىدنع وه سيلف : لات

 ؟ اريغص امنذ باصأ ١ ذا ىلو ريغ نم آربب لهو : تلت

 =:عاذ مزاد الف بونذلا رئاغص نم فتذلا كلذ نأ ملع اذا : لانت

 ٠ هتعقاوم لاح ق ةءاربلا هب

 (١) ةيآلا نم ٢٥ ١ نارمع لآ ( ةروس نم ( .



 ۔_ ٢٨٦

 نم هللا هركذ ىذلاو رئابكلا نود نم تائيسلا امآ : هللا ديع ويآ لاق

 اهرغكي ىتلا تائيسلاو ث اهيلع رارصإلا ىلع ال اهنم ةبوتلا ىلع اهل هريفكت
 ددعلا اهب نيدي ىتلا هدابع نبيو هنبب ىتلا بونذلا نم رئابكلا نود امم هللا

 لالحتسالا الو ح اهيلع رارصإلاب نيدب الو % هم نا دام لصأ ق اهنم ةبوتلاب

 اه رفكي الف دابعلل ىتلا قوقحلا امآو ٠ هللا اهرفكي كلذف ةلبقلاو سيملا لثم اهل

 ٠ اهلهآ ىلا اهئادآب الا

 : ةلآسم

 دنع هتلزنم ام ةريغص لمعي الجر ىآر لجر نع ةيواعم وبآ لئسو
 ؟ هنم آربب ال و هالوتي ال ناك اذا ٥آ ر نم

 . فوقولا نم هيلع وه ام ىلع وه : لاقت

 .رب الإو بات نإف باتتسبب ىتح هنم آربي الف اريغص ابنذ متاو نمو

 ٠ ىلو ريغ وآ ايلو فتذملا ناك 6 هنم

 : ةلآسم

 لماع لك نآ نيملسملا نيد نمو : صفح نب بيبح دودوم وبأ لاق
 ى ذل ١ قحل ١ فالخم هلل ١ ىلع ل انت وآ ةربغعص ىلع ميقم وآ ىص اع ١ نم ريبكب

 .٠ بوتي ىتح رفاك لاض هي اونا دامو هرت ةنس ق وآ هباتك ق هلزنآ

 1 : ةلسم

 ةريغص وآ ةريبكب هللا ىصع نم نآ نيملسملا نيد نمو : بوبحم لاقو
٠ رانلا هللا هلخدآ اربكتسم اميلع تام ىتح بتي ملو انواهتم اهيلع رصأ وأ



٢٧ 

 هيلع هللا بات اهنم باتو لابجلالاثمأ بونذب ءاج نمو .

 الهاج رئابكلا نم المع لمع نيملسملا نم لجر نع ابوبحم تلأس
 لهجب رئابكلا بكر نم : لاق ؟ لمعلا كلذ نم بوتي نآ ريغ نم لجرلا تامف
 . كله ملع وآ

 : ةلأسم

 ءامكحلا ناك اذاو : هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج ضعب نمو

 نوكي اهنئه حتف ق ىنلا باوميألا قلغ ةمكحلا لهآ ىلع ناك ردك نامز ق

 نيب ءارغالاو ةعامجلا قرفيو ةملكلا تتشي امع كاسمإلاو فلاتملا مهيلع

 ثيح نم سانلا تاتبطل ءاعدلاو ى ابازحآ اوراصو ص هيف اوفلتخا اميف ساانلا

 هيق نوعديو ؛ نونقوي هبو ، هيلع نوركني ال ىتلا ليبسلا ىلا نولقعي

 قحلل تابثإ هيلع مهعامتجا نإف هيلا نوعمتجيو ص اضعب مهضعب ىلوتيف
 هنم مهتملا ىلعو ع مهتصاخب نيبتسي اليبس حضوأ وهو ى لطابلل ةلازإو
 قاض اذا ضيرعتلاب مه رمآ داسف ىلع سانلل ةنيبلاو اوبكر اذا قحلا

 ةارادملاو ماوعلا ىلع مهب ةناعتسالاو ماكحلل ةارادملاو ے نكمآ اذا حيرصتلا و

 فالتئالا ناطيتسا تقولا كلذ ق ءامكحلا حالس رثكأ نم نوكبو ف ماوعلل

 تاوهشلا ىق دهزلا فشكو ةالصلاو موصلاو سشحوتلاو درفتلا راهظإو

 دوعقلا كرتو مهل روهظلا ةلو سانلا ىلع ©) هلابتلاو تاركنملا نع لفاغتلا و

 ٠ هللا ءاش نإل نكمآ ام مهعم

 : ةلآسيم

 لجر نع هلأسف بئاسلا نب مامض ىلع لخد الجر نأ "ىلا عفر د ةو

 )١( ىبافتلاو ةهالبلا راهلظا دصقي .

 



٢٨ 

 لأست ال ؛ هللا دبع ابآ اي : سلجملا نم لجر هل لاقف ؟ نالف فيك : هل لاقف
 هل لاقف س لجرلا نع لآسو مامض هنع ضرعأف ث ءوس لجر هناف هنع
 لجرلا عجرف ى كنم هللا ءىرب : مامض هل لاقف ٤ هنم ءىرب انآ : لجرلا

 ٠ هللا دبع ابآ اب ىلع تلجع : لاقو ء لجرلا نم هتعارب نم باتو هبر رفغتسا و
 املف س كنم تئربق ةيالو ىدنع هل لجر نم تئرب كنإ : مامض هل لانف

 راثآ هذه ٠ هنم ةءاربلا نع عجرو ع هتبوت مامض لبق لجرلا بات
 . »0١١ اهومهفاف نيملسملا

 : ةلسم

 نالف نم ةءا رىلا ىلع ١ وعمجآ دحت نيملسمل ١ نإ : لاقت نمع هتلآسو

 ٠ نالفغو

 لجر نم ةءاربلا ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإ لاقي نأ زوجي ال : لاق
 ىنأ الو ث هفلاخي نآ دحأل زوجي ال نيملسملا نم عامجإلا نأل ى هنيعب

 ١ وعمجأ دمت نيملسمل ١ نإ : ل اتتيب نكلو : لاقت نوملس ١ هيلع عمجأ ام فالخب

 هعم حص نمق نالف ني نالف نم عقاولا ثدحلا نم ةءاربلا ىلع مهنيد ق

 ٠ ثدحلا كلذ لهآ نم ةءاربلا هيلعف هعم حص نم عم ثدحلا كاذ

 المع لمع اذا ىلولا نع ديعس ابآ تلآس ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 آربن مأ ى هنم ةءاربلا لبق نم ارذع هل سمتلن له ةءاربلا هيف هيلع هب بجي

 ؟ كاذ دعي باتتسبي مث هنم

 أ هننلاح ىلع وهف هوجولا نم هجوم جرخم هيق هل نوكي ام ىتآ اذاف : لاق

 جرخم ال امب ىتأي ىتح ةروع هيف هل سسجتي الو ص ةرثع كلذ ق هل سمتلي الو

 بات ناف س كلذ نم بيتتسا مث هنم ءىرب كلذ ىتآ اذاف ا لطابلا نم هل

 ۔۔۔۔سصحححح . ۔۔۔۔حس»د» ۔_ ۔ » ۔۔۔ح_>_>۔ح۔ح.۔
 ۔۔۔۔_ . ۔۔۔۔س_ ۔۔ ۔سو

)١( فلؤملا مهبطاخ نمم انمهف ىلآ ةجاح دالا موزلا نحن .
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 ء هنم ةءاربلا ىلع ىضمو هنم ءىرب بتي مل نإو هنيح نم هتيالو ىلا عجر
 هدحو هلل قحلا هيف نوكي ىتلا هللا قوقح عيمج ىضتقي لصفلا اذهو
 ، نيقولخملا قوقح هيف كرشي ال كلذ لثم ناك امو مايصلاو ةالصلا لثم

 ناك نمم اسفن لتق هنأ لثم هدابعلو هللا ىتآ اميف مكحلا ناك اذا امأو
 نم لتاق هلتقف قحب الإ هلتق زوجي ال نمم ةمذلا لهأ وأ نيملسملا نم
 كلذ ىتآ امي فرعي ملو هنم كلذ نياع نم عم ةيالولا هل تمدتت نمم نيملسملا

 : نالوق هيفف ڵ\ هنم

 ىذلا نأ ملعي ىتح ادبأ هنع لوزت ال هتيالو ىلع هيلو نأ : امهدحأ

 ٠ الطاب ىتآ

 قحي ىتآ هلو نآ ملعي ىتح ة روجحم ةمرحم ءامدلا نآ : ىن اثلا

 عحضوملو هيف نيقولخملا قوقح لوخدو كلذ رجح عضومل هنم آربي وهف
 ٠ هنم كلذ ىتأ امب ةجحلا هل موقت ىتح هنم كلذ ىتأ نم ةجح لاوز

 : ةلأسم

 ىتلا هيصعملا نم بكترا امع ىيلو بيتتسآ ىنإف : ديعس ىبأل تلق
 رهشآ نآ ىل زوجي له ث بوتي نأ ىبآف ةءاربلا اهيف هيلع تبجو

 ؟هنم ةءارملا

 ةيالولا مهل تبجو دق نيذلا نيروهشملا ةمئألا نم كيلو ناك اذاف : لات

 نمم دحأ عم هنم ةءاربلا رهظت نآ كل زجي مل رادلا لهأ ىلع ةرهشلاب

 ىف كملع لثم ملع دق هنأ ملعت ىتح ةرهشلاب هيلع هتيالو قحتسا دق

 ىلع ةيالولا قحتسا ىذلا اذه نم ةءاربلا ترهظأ ىتمو ٠ اذه كيلو

 ةءاربلا حابأ دت نم هنأل ترفك دقو كسفن نم ةءاربلا تحبآ دتق رادملا لهأ

 ٠ نيقداصلا نم هلمع ق هللا دنع ناك ولو س نيقسافلا نم ناك هسفن نم

مه هللا دنع كتلوآف ءادهشلاب اونأي مل اذاف ) : ىلاعت هللا لاة دقو



_ ٢٣٠ 

 هللا دنع كئلوأف ليوأتلا نم انفرع ام ىلع كلذ ف ىنعملا ٠ ©)) ( نوبيذاك!ا

 نم هوفذق ىذلا فذقلا ىق مهملع ىف اوناك ولو ، نيقسافلا نم هينذ ق

 امف ث هللا نيد ف مهيلع كلذ روجحمف مهراصبأب كلذ اونياعو ث نيقداصلا

 كلذكو ص هللا نيد ق اوقسف “ هنيد مكحو هللا مكح ق روجحمف اوتنأ

 نع رثألا ءاج امل افذق مظعأ ىهو فذقلا نم اهنأ تاوربلا ىف رثألا ءاج

 ٠ « هلتق دقف انمؤم علخ نم » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 رسلا : ليق هنآ تاوربلا ىف افالتخا هيف ملعن ال ىذلا رثألا ءاج.و

 ةرهش هاتأ نمم رفكلا رهسث اذاف ، فوتوم كوكشلاو رهجلاب رهجلاو رسلاب
 لهأ نم ادحآ هتيالو عست الف ثدحملا رفكي رادلا لهآ ىلع ىضقت

 رسلاب هل رسلاب هل ةيالولاو رهجلاب هيف ةءاربلا ناك هرفك ةرهش عضومل رادلا
 لهأ ىلع هتيالو تبجو ىتح هلضف رهش اذاو ، رسلاب هتبوت تملع اذا

 هنم ةءاربلا تناك انذدح ثدحآ مث هتيالو موزلو هلضف ةرهسنل رادلا

 لثم ىلوتملا ملعي ىتح رهجلاب هيف ةيالولاو ع هنم كلذ ملع نمل رسلاب
 5 رفكلاب ارهاسشت هتدح نوكيف هرفكي ةرهسلا ىضقت وآ ءىربتملا ملع ام

 ناميالا مسا هل تبثي الو رفكلا ثدح هيلع ضقي ملف هرمأ لكسنأ اذاو
 عساو هيف فوقولاو ع رهجلاب ةروجحم هنم ةءاربلاف كلذ ىف هرمأ لكشآف

 كوكسنملاو كوكسشم هنأل ةيالولاب رهجي نآ كلذ ىلوتملل بجي الو ص رهجلا ى

 نأل ى اباوص كلذ ناك رهجلاب )٢( لوتم هالوت نإف 2 هماكحأ () ةفوتوم

 ىذلا رفكلا حصي مل ام ةتباث ةيالولا ماكحأو ¡؛ ىلعي الو ولعي مال ٦

 مالعأ فو نيبوصنملا ةمئألا ىف ةيالولا ىضتقت لوصفلا هذهف ك هيف ةهبش :ا
 ٠ نيدلا ق نيملسملا

 ىلع مهتيال و ثبيجو دحك نب ذل ١ نيملسمل ا ءافحض نم ن اك نم امآ و

 ٠ رونلا ةروس نم 1 ةيآلا )١(

٠ 
 هانتيثأ أم باوصلاو & )) ف وتوم ( { 1 ق

( ٢( 

٠ 
 هانتيثأ ام باوصلاو )) ىلوتم ( ( ألا ق

(٣) 
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 (') ةربخلاو ةنحملاب مهيف ةيالولا امنإو ضعب ىلع مهتيالو بجت ملو ضعب
 اذاف ةيالولا هب بجت ام مهنم ملعو مهملع نل صاخ ءالؤه ىف مكحلا نإف
 ةيالولا بجو دتت نمم ملع نم كلذ مهنم ملعو اثدح ثدحم مهنم ثدحأ

 هببتتسي مث هنم آريي نآ هيلع نآ س هانفصو ام ىلع هيف مكحلاف ن هعم

 ةءاربلا رهظي نآ هعسي ال مث هنم ةءاربلا ىلع ىضم بتي مل نإف كلذ نم

 ٠ هنم غىرب اذامب ةجحلا هيلع مقي ىتح هالوتي هنآ ملعي نمم دحأ ىلا هنم

 ىتح هنم ةءاربلا هيلع روجحم سيلف هالوتي هنآ ملعي مل نإ امأو

 لاق دقو ٠ هنيعب كلذ ملع ميف صاخ همكح هنأل هالوتي هنآ ملعي

 هنأل هالوتي ال هنآ ملي نم عم الإ هنم ةءاربلاب رهجي ال هنإإ نيملسملا ضعب

 نم ةءاربلا حابأ دق ناك هالوتي نم عم كلذ قفاوف هنم ةءاربلاب رهج ول
 ٠ ملعي ال اميف لخدي نم القاع نوكي الو ملعي ال ثيح هسفن

 هالوتي هنآ ملعي ال نم عم اذه نم ةءاربلا رهظآ نإا : ضعب لاق دةو

 ٠ هبونذ نم ريغص هالوتي ال وأ

 اهقتحتسا دق نمم دحآ نم ةءاربلاب رهجي ال نآ بحف انآ امآإو

 هالوتي ال هعم هنم آربي ىذلانآ ملعي ىتح مالسإلا مسا قحتسا نمم هعم

 هنم ءىرب ناف .ء هنم هتعارب لثم هنم آربي وأ هالوتي ال هعم هنم آربي وآ

 هيلع كلذ ريغي ملو قح مكحب هتيالو هتمزل دق هنآ ملعب ال دحآ مم

 هعم ءىربتملا نآ انآ تملع الو س هنم ءىربتملا ةيالو ىعدا الو ء هعم ءىربنملا

 ىتآ هنإ لوقأ الو هتيالو ىلع اذه ىلوف هنم آربتملا ىلوتي هنم آربتملا نم

 ٠ مومخملا مكحلا ريغ صوصخملا ق مكحلا نأل ةريبك الو ةريغص

 : ةلأسم

 هعسي ال : ليقف ك ةيالو هعم هل لجر نع ملسملا لئس اذاو ث رثألا نمو
 ؟ كلذ ىف ةلعلا ام : ديعس ىبأل تلق ٠ هيف هملع متكي نآ

 نوكب ن آ الإ اهتوبث ىل نبيب هلع ا ده ق هل رصبآ ال : درعس وبآ لاق

 ۔_م

 . ملعلا وهو ءاخلا مضب ربخلاو & ةفرعملا ىه و ءاخلا رسكب ةربخلا ا١)
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 نوكيو ىدنع كلذ الإ هعسي الو هنم كلذ ملع همزلي ةلزنمب لزن دق

 نم ةلزنملا هذهب لزن نإف ه دح هلل بكتري وأ ؛ قح هلل لطعتي كلذ هنامنكب
 هذه ىلع نكي مل ام كلذب هل هربخو ئ اذه ىدنع تبث ىناعملا دحأ
 كلذ نوكيو كلذ هنم لبقيو هتيالوب هالوتي نآ هل مقي مل ام هليبسو ةلاحلا

 زيمي ال فيعض هل لئاسلاو ث ةءاربلاو ةيالولا رصبي ال وهو هانعم لصأ
 دصقي ال نآ بحأف س زوجي ال نممو هلوقب ةيالولا زوجي نم نيب ام قرفلا
 هلبقي هنأ هنم هيلع فاخي امم هملعي ىتح الا ليبسلا اذه ىلع هربخ ىلا
 ىنعمل كلذ نامتك ىلا دصقي نآ لاح ىلع هل بحآ الو ص هعسي ال امم

 قصلا نامتكل الو هيف هللا قحب الو ص هب ربخي الإ هيلو قحب فافختسا
 ىتلا ةفخصلا هذه ىلع الإ ىل نيبتي الف بجاولا ىلع هموزل امأو ث هيخ
 ٠ كل اهتركذ ىتلا ةطيرشلا هذه ريغ ىلع ك اهتفصو

 هتيالو نع كسمي نآ دحأ عم ةيالولا قحتسا نمل سيلو ؛ هنمو

 دعب دحآ نم ةءا ريل ١ كرتن هل زوجي ال امك ى\ هعم اهل هتقاتحتسا دعبي

 دحاو تقو ق امها دحإ تيجو اذاف ء ناتضيرف امهنأل 6 اهايإ هقاقحتسا

 : ةلاسم

 ٠ كلذ ليزي مكح همزلي نآ الإ اذه : نسحلا وبآ لاق

 بير ال امب هيلع كلذ تبث اذا هنآ ىعم : _ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق

 ء ةنسلاو باتكلا ماكحأ هيف قفاوي املع كلذب ملاع وهو كسن الو هبف
 هتيالول نيعفارلا ةجح نم اهلوبق الا هعسي ال ةجح كلذب هيلع تمات وأ
 . هعست ال هنأ ىنعم ريغل هتيالو كرت ىلا دصت

هفوخل وآ هغفعضل وآ ىلوتم ١ نم ٥آ ر ىنعمل كلذ نع ق اض نا امآ م
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 هتيالو نع فقوف هللا ةعاط قفاوي ىذلا قحلا ريغ ىلع هالوتي نأ هتيالو نم

 نم هالوت نم ةيالوو نيملسملا ةلمج ىف ةطيرسشلا ىف هتيالو ةطيرسن ىلع هنيعب
 . ملاس هنأ وجرآ كلذب ىدنع هنإف هتيالو ف كشي ال نمم ءاملعلا

 رومأ هتيالو هيلع تبث دق ىذلا هيلو نم ىأر نميف ليق دقو

 ةريبكلاب ابوكر الو ةريغص ىلع رارصإب ارفك كلذب قحتسي مل ام هنم اههركأ
 كرتي نآ هل نآ هتيالو اهتردق ىتلا هقالخأ نم ىأر امل هتيالو هرك هنأ الإ

 اذه سيلو ٠ هعسي ال اميف همزلت تناك نإ ةطيرشلا ف هل هتيالو ىلع هتيالو
 نم براه اذه امنإو ، قحلا ليطعت ىلع ةيالولا كرت ىلا ادصاق هلثمو

 ىلاولا نأل هسفنل هيفطصي ابيط الإ ىلوتب ال نال قحلا ةقفاوم ىلا لطابلا
 هحنميو اهب هصخي هسفنل اهيفطصي سانلا نم ةوفص هيلول وه امنإ

 ىف تعقو اذاف هيف كشي ال اميف الإ نوكي نأ ىغبني الف هتدوم
 اهيف هرمأ ماكحأ ف رضت دق ىتلا بابسألا دحأب عضوملا ريغ

 %اذه هلاح ىف هرمآ ربتعيو س هسفنل رصني نآ ىدنع كلذ هبلع قيضي مل

 نأ هيلع قيضأ مل هتيالول هسفن بطت مل هالوت دق نكي مل ول ناك نإف
 ىلع ةماقإلا هيلع قيضأ ملو ع هتيالو ةطيرش ىلع هتيالو نع كسمي

 اهكرت قحتسا دق ناك نإ اهكرت ةطيرش ىلع هل اهتبثا دق ام ىلع هتيالو
 كشي الامب هل هتيالو بطت مل اذا ةلمجلا ى هنم ةءاربلا ةطيرش ىلعو ع هعم

 ىعمو ع مكحلا ىف كلذ قحتسي امم هيف كشي ال امب اهكرت هل بطي ملو هيف
 نكي مل مكملا ىف هيلع تبثت حيحص هجوب هتيالو هيلع تتبث اذا : ليق هنآ
 ةريبكلا بوكر نم مكحلا ف هيلو ىلع حصي ثدحب الإ مكحلا ف اهكرت هل
 ء اهتحتسي ةءارب ىلا الإ هتيالو نع لقتني الو ةرينص ىلع رارصإ وأ
 اذه بحاص عم هتيالو ىلع ىلولاف ةلزنم ةءاربلاو ةيالولا نيب سيل هنأل
 ٠ ةوادعلا ىلا لقتني ىتح لوقلا

( ٢ ج عرشلا نايب _ ٢ م )
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 ةلأسم :

 ايلو هدابع نم ىلاعتو كرابت هللا ملع ىف ناك نم ىف ديعس وبآ لاق
 ملعلا لهآ لوق فلتخاف ث ايندلا ىف ىصاعملا بكتري وهو هملع قباس ى هل

 لك ىلع هلل ىلو هنإإ : لاق نم لاق ٠ رثألا هب ءاج اميف اندجو ام ىلع هيف
 هيف هللا ملع قباس هنأل لاح ىلا لاح نم هيف هللا ملع لوحتي ال ، لاح

 . هيلو ىداعي الف ىلو هنأ

 نيح ىف هيلاويو هتيصعمل هتعتاوم نيح ىف هيداعي لب : لات نم لاق
 ىضري ال هنأل هيف هللا ملع ىف قبس اذكهو ص هتعاط ىلا هتيصعم نع هجورخ

 هنم ضري مل اذاف ع ةعاطلاو ناميإلا الإ مهنم ىضري الو رفكلا هدابعل

 ىتلا لاحلا ىف هنع ىضري امك س طخسلا قحتسا ىذلا لاحملا ىف هيلع طخس

 نوكي الو هريغ ىنأي الو لوحتي ال قباس هللا ملعو س هنع اضرلا قحتسا

 ٠ هللا ملع ام الإ

 ضرتعي الو 6 هتدالو لهآ نم هنآ هملع ق هيلو هنإ : لاقت نم لاقو

 هلملا ىلاعت هلعف نم ءىش نع لآسي الو ]. هماكحأ نم ءىش ق هللا ىلع

 ٠ اريبك اولع كلذ نع

 نونكملا هللا ملعل مهنم ىطاعت ملعلا لهأ نم فالتخالا اذه سيلو
 مهل رهظأ ام ىلع اذه اوسمتلا امنإو ى ةينلا هذه ىلع اذه زوجي الو
 مكح نم مهنم اجورخو ٥ اضرل مهنم اسامتملا \ هماكحأ ره اظ نم هللا

 ملعلا و هدابع ق هللا ماكحأ رهاظ 17 ىلع كلذ ق ديعتلا نم مهمزلآ ام

 مسق ام نأب لاق ام عيمج ف قداص ص روجي ال لداع _ هناحبس هنأب

 ٠ لاح لك ىلع

 : ةلأسم

 ؟ هتيالو ضرف مزلب ىذلا نع هللا هظفح ديعس ابآ تلأس

لهآ هلل ىلاوت نآ وه هتيالو ضرف هيلع هللا بجوآ ىذلاف : لاق
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 ضرف ١ ذهف مهلهج وأ مهملع هتدارإ داتتعاو هنيد ةطيرش ق هتعاط

 ٠ مزال هل

 لهأ نيبو لطابلا لهأ نيبو قحلا لهأ نيب زيمي نأ دعب همزلي اممو
 دق ةعاط لهآ هلل نآ هلقع ىق ماقت دق ذإ ى ىدهلا لهآ نيبو لالضلا

 قرف الو ، ةوادعلاب مهيف هدبعت دق ةيصعم لهآ هللو ص ةيالولاب مهيف هدبعت

 نيدتهملا ليبس عابتاو غ مهنيب قرفلاب كلذ ةفرعم سامتلاب الإ هعم مهنيب

 : [ ىلاعت ] هللا لوقل مزال هل ضرف كلذو ح مهنم

 . ©)) ( نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيآ ا )

 : [ ىلاعت ] هلوقو

 منهج هلصنو ىلوت ام هلون س نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ) ٠٠٠
 ٠.٠ ٠ ) «<٢) ٠ اريرصم تءع اسو

 : [ ىلاعت ] هلوقتو

 رمألا ىنوآو لوسرلا اوعيطآو هللا اوعيطآ اونمآ نيذلا اهيآ اي )

 هللا ىلص _ هلوسر ةعاطو ث هباتكب لمعلا ؛ هللا ةعاطف ") ( ٠. مكسنم

 ث نيبوصنملا ةمئألل ميلستلا ى رمألا ىلوأ ةعاطو ى هتنس عابتا ، _ ملسو هيلع

 ليبسل نيعبتملا نيدلا ىف ةمئألاو ةمامالل دابعلا قانعآ مهتعاط ةمزاللا

 فعضت الو س لطابلا لهآ ةرثك مهتجح تمت ال ٬ اورثك وآ اولق ى نيدتهملا

 ىلعو ص ةرهاظلا مهتوعدو ةرهاقلا ىه مهتجح لب ، لطايلا لهآ ةوق مهتجح

 مهتفرعم تناك ةرهاظ مهتوعدو ةرهات مهدي تناك اذاف { مهعابتا عيمجلا

 ٠ ثحبلا نع ىنغتساو ةجحلا مهل تماقو ةرهاس

 )١( ةيآلا ١١٩ ةبوتلا ةروس نم .
 )٢() ةرآلا نم ءزج )٥ ١ ١( ءاسنل ةروس نم .

 )٣( ةيآلا نم ءزج )٥٩( ءاسنلا ةروس نم .



_ ٣٦ 

 تناكو ث ةيلاعلا ىه مهتلالضو ةيلاعلا ىه لطابلا لهأ دي تناك اذاو
 رهظم مهنم لك ةئفاكنم نيدلا ى مهل فالخلا لهآ ىديآو نيملسملا دب

 مزل ، هدب ىلع كلذ ف ذخؤي نأ الب كلذ هل زوجيو ٠ هب نيدي امب دبعتلا
 لطابلا لهآ نيبو قحلا لهآ نيب امو لطابلاو قحلا نيب ام زيمي نآ لهاجلا
 سمتلي نأ هيلع نأو ء لطابلا لبقي نأ هل سيل هنأ هلقع ف ةجحلا تماق اذا

 هللا ضئارف ةيدات نم هب لهاج وه امم هب هللا هدبعت اميف هب لمعيو قحلا

 الهاج ناك نأو وهو س هيلع هللا اهمرح ىتلا هللا تامرح ةليازمو ص هيلع

 لدع نم رهش امم هتفرعم هيلا لب اذا امب ملاعلا ةجح هيلع تماق اذاف

 غلب ول امب هلدعو هتتدص نم رهظ امب ىدتهملا قحلل هتقفاومو هلضقو ملاعلا
 هبلع ةجحلا هب تماق ام لهج هيلع قاض ء هل ةيالولا همزل ملاع ملع ىلا

 اميف ةعاطلا نم هل هللا هلعج اميف هتعاطو هتيالوب هللا هرمأ نم ةيالو نم

 هب موقت اميف مايق هلهج نم عم مامإلا لهج عسي الف هتياده نم هالوأ

 ثحبلا همزل انهاه نم ث اهماكحأبو اهب نيملاعلانم اهملع نم عم ةجحلا
 ه هرصع لهأ نم لالضلا لهأ ىداعيو ىدهلا لهأ ىلوتب ىتح لاؤسلاو
 ء كلذ ىلع عيمجلا ةعماجم هعسي ال افالتخا نيفلتخم سانلا دجو اذا هنأل

 سامتلالا همزل ، نيدتهملا قراف دق نوكيف عيمجلا ةقرافم هعسي الو
 اذاف س لمهم ريغ هنأل ، ساسألاو هيف اوفلتخا اميف لصألا نع ثحبلاو
 هيلع تماق امو نيفلتخملا نم نيتحملا ىلا هل هللا ةياده مم هبلق نامطا
 ةيادهو لاضلا ةلالض نم هلقع ق نيبتو هملع ق قرف امب ةجحلا هلو
 رذع الو كلذ عم ةجحلا هتمزل دقو هتلالضب لاضلا ىلع دهاشلا ىدتمملا

 تحص ام كلذك كلذ ناك ولو مهل نيفلاخملا فالخ لجأ نم نيقحملا ف كشنا ى هل

 هسفنل ىعدي مهنم لك نيعدملا نم ةقرف نيعبسو فين ف نيملسملا ةوعد

قحلا نع راج دقف هفلاخ نم نآو ص ءادعسلا ليبس ىعديو ىدهلا



_ ٣٧ _ 

 هللا هاده نم ىلا كلذ امنإو ك نيفلتخملا لوق ىلا كاذ سيلو 6 ىدتعاو

 ٠ نيقتملا ليبس ىلا

 أ هملع نم ىلعو هلهج نم ىلع ةجح ناك هل تمات ةجحلا تناك نمق

 ٠ هلهج لهاجل رذع الو

 هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدهف ) : ىلاعت هللا لاق كلذكو

 ء ىدهلا ىلا هللا هاده نمل الإ ادبآ ةياده الف )١)0 ٠ ( هنذإب قحلا نم

 قفاوي ىتح الإ انمؤم نوكي الو ص هب نمآ نمل الإ ادبآ هللا نم ىده الو

 ٠ ناميإلا لبيس

 هنإ : لاقف ةحئانلاو ةيكابلا عم سولجلا نع هللا دبع ويآ لئسو

 . هوركم

 : ةلآ سم

 تناك نمف : لاق هنآ ريسثب نع انغلب دقو : رثؤملا ىبأ باوج فقو

 بجت نأ ريغ نم نوملسملا هنم اههرك ءايسآ ضعب هنم ناك مث ةيالو هل
 ٠ هنم كلذ ىآر ىذلا نيملسملل اعساو هنع فوقولا ريستي ىأآرف س ةءارب

 ٠ كلذ لثم لاقف بوبحم نب دمحم تلأ .و

 سيلو ث اهنم ةرتسلا اوبحآو ءايسثأ نوملسملا هرك دقو : هريغ لاق

 ٠ ةءارب الو فوقو اهب بجي الو مارحلا نم ىه

 ىتح لاؤسلاب هل اوعسو ع ةلأسم فوقو اوفقو لكشم رمآ نم ناك امو

 . كلاذ ق مهلوتتو نيملسمل ىآر ملم 7

 )١( ةيآ نم ءزج ٢١٣ ةرقملا ةرون نم .



_ ٢٣٨ 

 ةلأ_سم :

 لخد نميف لوقن امف ٠ هل تلق : ىناسارخلا ىسيع نع دايز وبآ لات

 ؟ رئاغصلا نم وهأ ث موقلا نذإ ريغب ناسنإ تيب

 ٠ رئابكلا نم الو رئاغصلا نم ىدنع سيل : لاقت

 أ هنم كلذ تملع نبح ذئنيح وه امف س كلذ لبق ىبلو ناك اذاف : تلق

 ٠ هبيتتست ىتح هنع فق نكلو ث هالوتت الو هنم ربت ال : لاق

 ؟ هيبتتسأ نأ لبق تام نإف : تلق

 ٠ بات دق هلعل س هنع فق : لاتق

 ؟ هبيتتسأ نآ لبق موقلا لزنم ق تام دق هنإف : تلق

 ٠ تامو لخد نيح مدن دنت هلعل هنع فق : لاق

 ؟ لزنملا ق وه : تلق

 ٠ هنع فق ] تامو مدنو بات دق هلعل معن : لاق

 هنم آربأ ىلو ىل وهو بونذل ١ نم ةريغص ىتآ نميف لوقت امف : تات

 ؟اهب عقو نيح نم

 ةرظنلا لئم اهنع هتلأس ىتلا ةريغصلاو ص هبيتتست ىتح ص ال : لات

 ةبوتلاب هلل نيدي وهو رئابكلا نود امم بونذلا نم كلذ هبشأ امو ةبذكلاو
 ٠ اهنم

؟ اهي عقو ةعاس نم هنم آ ربآ ام : هل تلت



_ ٣٨٢ _ 

 ٠ هبيتنست ىتح هنع فق نكل : لات
 ؟ هبيتسأ نآ لبق تام هنإف : تلق

 . بات دق هلعل هنع فق : لاق
 ؟ قساف سيلآ ؟ بنذلاب عقو ةعاس وه امو : هل تلق

 ٠ بوني ىتح هيف عقو نيح صاع : لاق

 ، فوقو بونذلا نم ةريغص بكترا نم ىلع سيل : ىسيع ىبأ نع لاتقو

 . باتتسي ىتح دوست ناك نإ هتداهشب مكحي الو ث هتيالو ىلع وهو

 هتلزنمب راصو ص هتيالوو اهب دهش ناك ىتلا هتداهش هنم تلبق بات نإف

 نإو س هنم ءعىربو علخ رصآو ىبآ ناك نإو ث ةيالولا نم اهيلع ناك ىتلا

 ٠ ءاهتفلا عامجإ اذه ىلعو ٧ هنع فقو باتتسي نآ ليق نم تام

 ء دهشي نآ دعب نم وآ دهشي نآ لبق نم رئابكلا نم ائيست ىتأ ناك نإو
 هتداهشو هتيالو لبقتو ث ادبأ هنم لبقت الو درت اهب دهش ىتلا هتداهش
 بونذلاو رئابكلا هبوكر لاح ق دهش ناك ام ىنعي ء فنآتسي اميف دهش اذا
 ةقفاوملاو ةرشابملا دنع هبحاص هب كلهي بنذف ع نيتلزنم ىلع نيملسملا دفع
 ىهو ث اهيلع ماقملاو ةبوتلا كرتب هبحاص هب كلهي بنذو ى رئابكلا ىهو ؛ هل
 ٠ رئاغصلا

 : ةلاسم

 نم ةءارب كلذ نوكيآ ٠ هللا قتاو كاضرآ ال : لجرل لاق لجر نعو

 ؟ نيملسملا

 امك نكي مل نإ بوتي نأ هيلعف نيملسملا نم ريي نم هنإ لوقي : لاق
. اذه وكي دتف ى نيملسملا نيد ىف كقلخ ىضرأ ال لات نإو ث لات



٤٠ 

 ةلأسم :

 & نوملسملا اههرك ءايسثأ هنم تناك مث الجر نولوتي نوملسملا ناك اذاو
 نم وهف اذكه ناك امف عجر بتوع اذاو ، باجأ ىعد اذا هنأ ريغ

 ء هولوتي ملو هنع اوفك ىغبني ال امو طيلختلا هنم اوآر اذاف ى نيملسملا

 : لاق نإو ؤ هنع فكلاب هورمآ نيملسملا نم لجر هالوت نإف ث هنم اوءعربتي ملو

 ؟ ال : اولاق ؟ هنم نوءربت متنآ

 آربن ال اولاقف س هنم تئرب هنم اوءربت نإف ڵ كس ىف هنم متنأف : لاق

 ، مهتيالو ىف وهو كلذ ىف لبيس هيلع نيملسملل نكم مل هالونأ اذا انآ لاتق هنس

 ا×جر نوملسملا ىلوت اذا : ىسوم لاقو : لاق ٠ هنم اوعرب نم لوتي مل ام

 هيف ىلوقو ىنيد لقي نإف ؛ لآسي هنإف هالوت نمم اوعرب وآ هنم وه ءىرب

 . نيملسىملا لوق

 : ةلأسم

 ه اهل خأ تام ، ةلضاف نيملسملا نم ةأرما تناك : نايفس وبآ لات
 : هامآ اب اهنبا اهل لاقف : لانق ڵ هيلع تنزحف : لاق ص افلاخم ناكو

 : تلاق نبحجت ىذلا ضعب كنع بهذي ناك ىسع س هل () ترفغتسا ول

 ٠ هعفنيال و س ىبرضي هل ىرافغتسا نإ ىنب اي

 . هانتبثأ ام باوصلاو « ىترفغتسا » لصألا ىف ا١)



 نياثلا لابلا

 لهأ نم ةءاربلا ىق

 رفكلا

 هب رفكي امم اذكو اذك لعف انالف نآ عمسي الجر نآ ول : ريستب لاقت
 ءىرب انآف احيحص لعفلا اذه ناك نإ دقتعي نآو لوتب نآ هيلع ناكل ٤ هلعف نم

 ٠ هيق هنم حصي الو عمسي هنآ كلذو | هتم

 فرع دق لعفم هيكر نم هي رفكي ىذلا ثدحلا عقو ١ ذأ : لات

 6 ٥ انعم فرع و ةحصل ام هعمس نم ىلعف 6 هلهج عسي امم وهو 4 ٥ انعم

 ٠ هبكر نمم ةءاربلا

 ىلع ليلدلاو : لات ٠ هلهج عسي ال كلذ ناك ١ ذا معن : هريغ لات

 هعم حصو هعمس اذ ١ امآ و \ هثدح مرج نمم آ ريب هنأ ت دحم ١ لالحتس ١

 ٠ وه ام الو كلذ ىنعم فرعي ال هنأل آربب نآ هيلع سيلف هانعم فرعب ملو

 ٠ ىناعمل ١ ةفرعمب الا ةجحلا موقن ال حيحص : هربغ لاق

 رفك هنآ ملعي مل نمل رفكلل نيلحتسملا ف كشلا زوجي : ريستب لاق

 . ةجحلا ماي ىف مهيلع مهلوق دري نأ هل سيل نيذلا

 ملعي وهو رفك دق لجر نع فقي نآ لجرل زوجي لهف : هل ليق
 . هنم ءىرب نم ىلوتيو هرفك

٠ هملعل هل زوجي ال: لانت



 . ٤٢ ۔۔

 : ةلأسم

 لالحتسا ىلع مراحم ا كهتني نآ هيف كشلاو هلهجي دابعلا رذعي ال اممو

 ليحتسم كلذل بكارلا نآ ملع اذاف ص اهيف ةينونيدو س اهل اهلهآ نم

 مرح ال ليحتسملا نإ مهلوقو »« هكاله ىف كسشثب نأ ادحآ عسي مل % نياد

 ٠ هثدح ةمرح ملع نم هرفك لهج عسي ال هلنا

 كاسلاو ڵ ثدحم رفكم ثدح ىلع ثدحمل ىلوتم لك نإ : راثآلا ىفو

 موقت ىتح ملسم ٨ ثدحلا بوكرل ثدحملا ميرحت ىلع امهلالض ىف

 بكر نمم آربي ملف اهيف كشف ةجحلا هيلع تماق اذاف س ةجحلا هيلع

 ٠ كله ك مارملا

 ؟ اذام لثم : تلق

 عمس مث هبانك ق ءابألا نم ائيش مرح هللا نآ ملع نم لثم : لات

 ةءاربلاو هل ةئطخنلا هبلع بجو دقف 4 لالح ءىشلا كاذ نأ معز نم

 رذع الو ٠ كله هبلع ةجحلا مايقو هلالحتساب هملع دعب هيف كس نإو ؤ هنم

 ٠ مالسإل ا ق كنل ا زجي مل اذه نمو هكش ق هل

 هل ليحتسم وه ام ردي مل اثدح ثدحأ وأ ةيصعم بكر نم : لاق

 هعسي هنإف ى ائيش هللا ىلع ىعدي ء هعمسي ملو هلعاف هب غلبي الام مرحي وآ
 تماق نإف ع ايلو هل لبت نم نكي مل اذا هنم آربي الو هالوتي الو هنع كاسمإلا
 نإف ى هنم ةءاربلا هيلعف هلعف نم ىلع مارح ءىشلا كلذ نأ ةجحلا هيلع

 اذا فوقولا هعسو هنم ريي كلذ بكر نآ ملعي ملو مارح كلذ نأ ملع

 هاتفأ نإف ى كلذ نم هنم حص دق اميف همزلي ام مكح نع الئاس افقاو ناك
 هبكارل رفكم ءىشلا كلذ نأب ةجحلا هيلع تماق وأ س لاؤسلا دعب ىتفم

 هعسي الو ثدحلا كلذ ثدحأ نمم ةءاربلا هيلعف هيلع ةبجاو ةءاربلا نآو

. ةجحلا مايق دعب كشلا



٤٣ 

 ىف لاق هللا دبع ابأ نأ انغلبو ؛ خايسألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 عاعش لثم هنم ىرب ىنح هنم آريب الف هيالو هل تناك نم نإ : ةءاربلا

 5 ةرخآلا ىق رانلا هيلع هللا دعو بنذ لتم ؛ ةحصلا نم ىنعي س سمنلا

 + ايندلا ق ادحو

 . [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 : ةماتتسالا بانك نمو

 حصي ام عيمج كلذف ةءاربلاو ةيالولا ماكحا نم ةقيقحلا هجو امآف

 نم باتك ىق حص ام كلذو ى كشلا الو اهبيذكت زوجي ال ىتلا ةقيقحلاب

 ودع هنآ هتفصب وأ همساب وآ هنيعب سانلا نم دحآ ق ىلاعت هللا بتك

 لهآ نم وآ ةنجلا لهآ نم وآ رفاك وأ نمؤم هنأ وأ ث هللا ىلو وأ هللا

 بانك نم وآ 6 مهيلع هللا تاولص لسرلا نم لوسر ناسل نع وآ رانلا

 ص هنم ءىش وأ هللا بتك نم باتك رهاظتلاب حص اذا كلذو ٠ هللا بتك نم

 لهآ هيف دئاز ريغ هنأو س هللا بتك نم هنأ س هفرع نم كلذ ق بتري ملو

 نم ىلع اضيآ ةجح وهف س نوصقنم الو هللا ءادعأ نم باتكلا كلذ

 نوديزي ال مهنأ مهباتك ىلع ةالصلا لهأو ةلبقلا لهأ عمجأ دق امك ، هفرع

 ىلع مه ربكأ نومآم الو نينومأم ريغ اوناك نإو س نوصقني الو هليزنت ف

 مهنأ نومهوتي الو مهيلع زوجي ال هنأو ث هباتك ليوأت فيرحت ىلعو هللا نيد

 ء هليزنتل نامتكلا الو لاطبإلا الو ڵ ناصقنلاو ةدايزلا ىلا نودصقي

 { راكتبالا دح ىلا رارقإلا دح نم جرخ نم الإ كلذ مهنم حصي الو

 لاح ىلا رارقإلا لاح نم جرخ دق ذئنيحف « راهظإلا ىف كلذب فرعو

ليزنتلا نم اثيستث فرع نم الإ ليوأت الو ليزنت ىلع نمتؤي الو س راكتبالا



_ ٤٤ 

 دوهيلا تعدا ام كلذك ٠ هيف امهنم ناك اذا هبلع نمؤي الو ةجح ءىش ق مهتم ا

 ء روبزلا و ليجنإلاو ةاروتلا نم مهيديأ ىف امم نوئباصلاو ىراصنلاو

 مهلوق نوكب الف هناصختنو هبف ةدابزلاو هنامنكؤ هل صقنلاب اوفرع دقو

 نوكي وآ ٨ ب اترب ال و هيف كشي ال امب فا ملع ملعي ىتح ةجح كاذ ق

 نآ الإ كلذ ىق مهلوق لوبق زوجي كلانهف باتكلاو ةنسلا فلاخي ال امم ائبىش

 هئامسأ تابثإو 6 هديعوو هدعو وآ هللا ةفص نم هلهج عسي الامب اوتآب

 ٠ نيربعملا نم هربعو هب قطنو هب ءاج نم عيمج نم ةجح كلذ نإف س هديحوتو

 نم ائيسث ركنأ انتلبق لهأ نم ادحأ نأ اذه انتقو ىلا ملعن الو
 صقنأ الو ى هنم هنأ اعدالا ىلع ليزنتلا نم ائيس باتكلا ىف داز الو ي ليزنتاا

 .٠ هنم سيل هنآ اعدالا هجو ىلع هنم

 مهنم ملعتي مهنم لوبقم ليزنتلا ىلع نونومأم رارقإلا لهأ ميمجف
 اوعنمي نآ زوجي الو ى ليزنتلاب رارقإلا لهآو ى ليزنتلا لهآ مهو ث نوملعيو
 لهآ نم دحآ نم حصي نآ الإ هنم ءىش ف نومهتي الو ليزنتلا نم ائيس
 ىري نم لكو س صقني وآ هيف ديزي وأ همتكي وأ ليزنتلا فرحي هنآ رارقإلا
 هثدح هلزنأو ى اهب لزن ىتلا هتلزنم ىف هقحتسا ام مكح هيلع ىرجأ ةلزنمب

 مهتا امك هيف اونيختساو ث ليزنتلا ىق اومهتاو \ هسفن اهلزنأ ىتلا هتلزنمب

 هنأل ليزنتلا نم هنأ حص ام الإ باتكلا نم هنآ نومعزي اميف باتكلا لهآ
 ٠ هلهج عسي ال اميف الا مهنم ادبآ ةجح موقت ال

 : با تكلا نمو

 هللا باتكل مهؤرتأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نع
 لهأ نم عامجإلا هيلع ام كلذ ىف ةجح ىفكو : هنمو ٠ بعك نب ىبأ
 ةءارقلا ىف هريغ ىلع عامجإلاو بعك نب ىبأ فرحب ةءارقلا كرت ىلع ةلبقلا
 اننامز ق نآرقلا ىف توبثم ريغ هفحصم نآ ىفكو ص هفورح نم ذاش الإ

بعك نب ىبأ ةءارق فلاخ ام زوجي ال هنأ ، ةنس كلذ ناك ولو اننامز لبقو
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 عامجإلاب تبث ذإ ، بعك نب ىبأ رق ام ىلع الإ نآرقلا ارقي نأ زاج امل
 _ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نأ حص نإو ع نآرقلل ةباحصلا آرنأ هنأ
 لاق امنإو ث هبلع ءىرقو هيلع دنتسا دق هنأو هيلع رقي نأ ىحولاب رمأ
 « بعك نب ىبأ هللا باتكل مهؤرتأ » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ مارح هتءارق ربغم ةءارقلا نآ ىلع ال ةليضفلا 7 ىتآ

 ٠ هلك ظفللاب تآ ملو ىنعملا تفخأ ىنإف هيف رلظنا

 ُ باتكلا نمو

 .كرابت هللا نع حص ام لثم 6 ءادعسلا ق ةداعسلا ماكحأ كلذكو

 نييبنلا ق حص امو 6 نارمع ةنبا ميرمو نوعرف ةآرما ةداعس ق ىلاعتو

 ةداعسب ةقيقحلا ماكبحآ نم اذه لكف ث هللا باتك ىف نيملسملا نيلسرملاو

 قيرط نم هعم حصو هللا بانك نم كلذ ملع نمل زوجي الو 6 ءال ه

 كرابت هللا لوق نم هنأ كلذ ف باتري ال امب كلذب هللا باتك نم مللا
 ٠ بتري ملو هيف كشي ملو كلذ ملع هيلإ غلب هجو ىأب ىلاعتو

 : باتكلا نمو

 ىمسم وأ ى ةدحاو نآرقلا نم ةيآ ولو نآرقلا نم ائيسث ركنأ اذا هنأ
 ٠ اكرشم كلذب ناك باتكلا ق ءاج امم ادحاو

 هتدجوو هللا دبع نب ديعس مساقلا ىبآ نع ىذلا دييقتلا باتك نم
 ٠ كلام ىبآ وأ مساق ىبأ نع وهأ ملعأ هللاف ع كلام ىبأ نع لاؤس رثآ ىلع
 ركذب عمس مث ث ةلمجلا ىف مهيلع هللا تاولص ءايبنألاب نمآ نمع هتلأسو
 ؟ كلذ هعسيآ س ىبن هنآ ملعي ملو هيف كشيف مهنم دحاو

. ءاييتألا عيمجب نمؤي ناك ا ذا معن : لات
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 اثيست لهجف اءورقم ركذيو ىلتي هب عمس مث نآرقلاب نمآ نمف : تلق
 ؟ هلهج عسي له هنتم

 ء نهمظني ت بآ ثل]الث عمسي نأ دعب كش اذا ال : لاق

 ؟ امهنيب قرفلا امف : تلق

 نآرقلاو ، رذعلا عطقت ةلدأ مهئامسأ ىلع سيل ءايبنألا نأل : لاق

 نم هنمضتي ام عم زجعم همظن نأل هتحصب هعمس نم رذع عطقت هتوالت سفن
 ٠ بويغلا نع رابخإلاو ىناعملا

 : ةلأسم

 - ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نإ : لاق نمعو { باتكلا ريغ نمو

 هنكلو ةكم نم وه سيل : لاق وآ ؟ سبحلا نم هنكلو س سثيرق نم وه سيل

 هعفر هنلا نكلو تمي مل هنإ : لاق وآ ؟ جنزلا دالب نم وأ ڵ نيصلا نم

 تبثآو هبسنو همساب رقآ اذاف ؟ هتلزنم ام ؟ ىسيع مفر امك ءامسلا ىلا

 . هنم آربيو ن علخي ةمعن رفاك هنكلو ى كرشلا ىلا كلذ هب غلبي سيلف هتلاس .ر

 ؟ اكرش هراكنإ هب غليب له ث مجرلا ركنأ نمعو هللا دبع ىبأ نعو

 نع هب ءاج ام عيمجب ارقم ناك اذا كرشلا ىلا كلذ هراكنإ هب غلبي سيلف

 اذه ىلا هراكناب وهف ليزنتلا دحجي مل اذا كلذ ركنأ مث االمجم هللا

 ٠ ةمعن رفاك قفانم دحنا

 : ةلأسم

٠ ىردي ال ثيح نم نآرقلاب رفك دقف مجرلاب كسث نمو
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 نم آطخو س ةضفارلاو ةنرازألا وآ ةئجرملا وآ ةيردقلا نيدب ناد نمو

 _ :لعو هنم كلذ ملع نم لك ىلعف 6 هلوت 7 لات نم مد لحتساو هفلاخ

 ٠ هنم ةءاربلا ك هيف مكحملا

 نآ الإ هعسي ال : موق لاق ؛ هيف مكحلا ملعي ملو هندحب ملع نمو
 ةجحلاو ك ةجحلا هبلع موقت ىتح هل عسا و : نورخآ لانتو ٠ هنتم آريب

 ٠ مهلوق در هل سيل نيذلا نيملسملا ةعامج

 : لات [( فقمتاو هنع فقوف ميرحتلا ىلع هثدح ناك ناف ٠ هل تلق

 6 ةجحلا هيلع موقت ىتح فوقولا هعسو هيف مكحلا | لهجو هثدح ملع اذا

 نم اهيقف ىتفتسا نإف ء مكحلا ف هيلع بجي ام ةفرعم نع لاؤسلا هيلعو
 . مكحلا هيلعف ةءا ريلا قحنسم كلذ کا ر نآ هملعأو نيملسمل ١

 ؟ مرحملا ريغ لحتسلاف : تلق

 عسي الو ڵ كلذ ملع نم هنم آريي : موق لاتق ئ لحتسملا معن : لاتق

 ٠ ةجحل ١ هيلع موقت ىتح هعسي : موق ل انتو ٨ هلهج

 ؟ انمؤم نوكب له ص رفاكل آرفك فرعي ال نمع ابوبحم تلآسو

 ء ملسم وهف اذكو اذكب لمع نم ؛ هل ليقف مالسإلا ىلا ىعد نم : لاقف

 كلذب رقأف ، قفانم وهف اذكو اذكب لمع نمو ث رفاك وهف اذكو اذكب نمع نمو

 هم رفكي ام فرعي الام نيملسملا نم نوكب دقو 0 هالوتي ملسم وهف ةلمجلا ق

٠ نيملسملا دنع ملسم وهو كلذب ربخي ىتح ىصاعملا لهآ
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 نمف رئابكلا باكترا ىلع ةءاربلا بجت امنإ : هللا دبع وبأ لاقو هنعو

 ىلع وهف رصأ نإو هتيالو ىلا عجر بات نإف باتتسيو هنم ءىرب اهبكر
 ٠ ةءاربلا

 بات نإف س باتتسي ىتح هنم أربي ال رئابكلا نود بونذلا ىلعو : لات
 . هرارقإ دعب هنم ءىرب رصآ نإو هنم ربب ملو هنم لبق

 ىنزلاو ابرلاو اهلتق هللا مرح ىتلا سفنلا لتق ث رئابكلا : ليقو

 تيأر اذا لاصخلا هذهف ث ريزنخلا محل لكأو رمخلا برشو ت ةقرسلاو

 . باتتسيي ىتح هنم آربي الف رئابكلا

 : ةلاسم

 ؟ هيالولا بجت مالعف : تلق

 لوقلا نم هي اونا د اميق نيملسملل ةقفاوملا ىلع : بوبحم نب دمحم لاق

 ٠ لمعلاو

 ةلآسم ٠

 هللا دبع نب دمحم باتكب رفيج نب باهولا دبع جرخ امل هنأ ىنغلب
 ء ةكمب خايسثألا ىلا لصوف ، هنوبيعيو بيبسث ىلع نونعطي هباحصأ
 دحو هنم ةءاربلا نإ : ىلالهلا ناوكذ نب ملاس نب ةرامع نب رمتعملا لاننذ

 ىف كلذو س همد لحي ىتح هنم ربأ ال ىنإ ءاوس : لاق وآ ڵ اعم فيسللا

. ءاهقفلا ضعب لوق ق ةمئألا
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 .. .: لاق ص رباج ىبآ نب ىسوم نع ص نالبيغ نب مناه انربجآو؛: .. ..
 ف اوقرتفا وأ اوفلتخا مهنإف ى نامع لهآ ىف لوقت ام : عيبرلل تلق

 .٠ هنم اوءعرياق هنم ء رم نمو ١ ك هولوتف هالوت نم : عيبرلا لاقف

 ؟ حالصو ةفلآ هبف نوكب نأ وجرأ ىنإف فكلا .ق لوقت ف ام : تلتتف ا ك لات

 . ؟ ربشب ثب لوقي ام : لاقف > لاق

 3 مكدالب لهأب ملعأ متنأ : لاقف ة "ىلع فلاخي الو ىبحاض : تلق : لات

 ىقبو ص كلذ رهظآ رباج ىبأ نب ىسوم مدق املف « ىبآر كلذ سيلف انآ امأو

 ٠ هنود اوناكو هباحصأ ةيداه عباتو « ةيداه هعيابف ، ةيداه

 ٠ هتم انئرب هالوت نم : باهولا دبع لاتتو

 لهآو ريشم هال وتف ك لعفن ال : لاتقو 6 فكلا ريشم هركو : مشاه لاقت

 ىف ةفلألا نكلو ال : لاقف فكلا مشاه ىآر ناكو : مشاهل تلتقو : فوجلا

 ٠ رهاظلا

 ؟ بييش رمآ ق ١ وفلتخ ١ اميق ىر ١ وحل ١ ند لضفلا ثلآسو

 اهكرت ناطلسلا مدق ١ ذاف ك ىرقلا ىبجي ناكو 4 اماجم ناك : لاق

 ٠ لزتعاو

 ٠ ةلأسشضن

 & ةءاربلا هيف بجتو ةيالولا هب تبثت ام تلأسو ث ةيواعم ىبأ باوج
 ىلع كيلا مجرأ ىنإف 3 مهل بجت ت امو ۔ رارقالا لهأ نم ةماعلا لاح امو

 ىمستتلا نيملسملا نع سانلا نيب ةيالولا هب بجت ىذلا ىملع ةلقؤ ىنفغض

 لوقلا نم مراحملا بانتجاو ضئارفلا ءادآو ى هتلمجب رارتإلا و مالببيإلاب

( ٣ ج عرشلا نايب _ ( م )
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 ةبحملاو ةيالولا هل تبجو لاصخلا هذه هدنع نم تفرع اذاف ٠ لمعلاو
 ٠ تامملاو ايحملا ق رافغتسالاو

 ةثالث ىلع اندنع سانلا نإف ث رارقإلا لهأ ةماع ةماعلا لاح امأو
 هنم انئرب رشي هانفرع نمو ؤ هانبجآو هانيلوت اريخ هنم انفرع نم : فانصأ

 اندنع سانلاو ث هللا ىلا هرمآ انلكو ائيسث هنم فرعن مل نمو ث هانضغبأ و

 . مهنم ةءاربلا وأ مهتيالو هيف بجت ارمأ مهنم ملعن ىتح فوقولا ةلزنمب
 هجرخي ثدجب الإ لزت مل اهنأب هتمرح نيملسملا ىلع هتيالو تبجو نمو
 بونذلا نم ابنذ ىتأي وأ ع اهكرتي ةضيرف وأ اهكهتني ةريبكب مالسإلا نم
 ةريغص الف » ص ةريغص ىلع رصآ اذاف ث هيلع رصيف ة ديعو اهيف بجي ىتلا

 لوسر نع كلذ ىوريو ث )١( « رافغتساو ةبوت عم ةريبك االو رارصإ عم
 . هباحص نم ملعلا لهآ نعو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا

 ح 7

 ؟ هتيالو - تيثتو هتد اهش زوجت نمع تلأس : بوبحم نب دمحم لو وقد

 : لاقت _ هنع هللا ىخر _ باطخلا نب رمع نع انغلب هنأ ملعاف

 هانضخغبآ ارش ث انيلا رهظأ نمو 6 هيلع ٥ انبجأ ١ ريخ انيلا رهظأ نم )

 هالوتنف اريخ هنم فرعن ىتح هنع انفقو رشب الو ريخب هفرعن مل نمو ع هيلع

 ء نبملسملا نيدب ناد اذا ريخ هنم رهظ نمق ، « هنم آربنف ارش وآ ث هبلع

__ 

 عمةريبك ال » ظفلب سابع نبا نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاور )١(
 7 ٠ سابع نبا نع ىعاضتلا ٥١ ور اذكو )) رارصالا عم ةريغص الو رافغتسالا

 ٠ .هثيدح ىلع عباتي ال ىراخبلا لاق ىناسا رخلا ةبيش وبآ هيفو ره اط نيا

 دل سم ق ىناربلطلا اذكو ة ٥ ريره ىبا نع روبزملا ظفللاب نمه اك نبا ٥آورو

 ٠ نبيماسمثلا
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 تلبق ، ارش هنم ملعن ملو ةعامجلا ةالص رضحو ع فورعملا ىلا عراسو

 ٠ نيملسملا دنع هتيالو تيجوو ك هتداهش

 : ةلأسم

 © هللا نم بحلا نإ : هللاب ملعلا لهآ لاق : هللا دبع وبأ لاقو

 سيلو ث هتبوقعو هران وه هطخسو هبضغو س هباوثو هتنج وه ؛ اضرلاو

 نيقولخملا بح نأل س نيقولخملا نم نوكي امك فصوي بضغلاو هنم بحلا
 ٠ نزح مهبضغ و ئ ح رخ

 ىف لخدو ناطلسلا طلاخ دق قساف هب أجل نيملسملا نم لجر نعو
 ملسملا اولتقف كلذ ىلع اوعلطا مث ع لعفف هيرا ويل هب آجلف هوبلط مث مهرومأ
 له. ، كلذ لبق اودعوأو اورذحو كلذ ىف اومدقت اوناك دقو ث لعف .ام ىلع
 ؟ ةيالولا () ىفك

 ةلأسم هذه ع هارأو هعنمف قحب بلط لجرلا نوكي نأ الإ ث ال : لات

 ( ٠ هللا دبع ىبآ نع ةيواعم ىبآعامس نم ةلآسم رثإ ىلع

 . ةلاسم

 هسفن ىلع همرخي امم ارفكم اثدح هسفن نم فرعي ناك لجر نعو

 هثدح ىلع هنم ؟ربيف ، دح وآ قح نم هيف هيلع بجي امب هسقن ىلع رقيو
 هنم ءىرب ىذلا ةلزنم نوكت ام س مالسإلاب وه هفرعي نمم لجر كلذ
 ؟ هدنع

 )١(:» هانتيثا ام باوصلا و لصألا ىف «" فكت .



 تن 6٧٢

 هنم ءعىربف هسفن نم هفرعي وهو رفكلا هنم فرع دق ىذلا اذه نإ

 ريفكت هزفك ىلا ارفك' دادزي نآ رفاكلا اذهل سيلف ، همكنح وآ هلوق ف
 :7 نإف ء هرينكت نم هب هللا هرمأ ىذلا لدعلا نم هب ماق ام ىلع ملسملا
 رفكب افراع ناك اذ! هنم ءعىريي نأ هل سيلف هسفن رفك فرعي ىذلا اذه

 دنفع ةءاربلا هيف هيلع بجي ال ام ىلع هنم ءىرب ىذلا نأ الإ هسفن
 ء لدعلا نم سيل اذه نإف ةفصلا هذه هنم فرع اذا هنإف نيملسملا

 هبتيالو.بجت الو ث مهلوق ىف نيملسملا قراف دقو ث نيملسملا لوق.نم الو
 . ٠ رفاك الو نمؤم ىلع

 هنم ءئربف هسفن رفك فزع دق ىذلا اذه ناك نإل تيأرأ : متلقو
 كلذ عمسغف هسقن دنع هنم ن اك امع عجرو حلصأو بات مث “ ملسم لجر

 هل ىغبني ناك ام هتبوت دعب هنم ةءاربلا ىلع ميقب له ص هنم آربب ناك ىذلا

 دت هنأ هسفن نم هملعي هنكلو ث هنم آ ربي نآ هيلع سيل هنإ : لوقن اناف

 .7 هنم ع ى رب نإف 6 رفكل ١ نم هنم فرع دك ناك امم هلل ١ رفعتس ١ و ب ات

 ٠ ال وآ هيلع ثعن ذاك ام ىلع هعم هثل زتم تناك كلاذ د

 : ةلأسم

 ة رهاسلا ةرفكملا لامعألا ىلع سانلا نم نوءربي نيملسملا انكردأ دقو

 هللاب ملعلا لهأ لات امو ث ةرفكملا لامعألا ةرهش ىلع سانلا نم ةءاربلاب
 بذك نمم مهدعب وأ مهرصع ىق مهعم اشن نمم نيملسملا ىلع بجاو ءىش
 نم مهعم رهش امب ةلبقلا لهأ نم رارقإلا ىف ثادحألا لهأ نمو ع لسرلا
 هلوبسرو هللا مرح ام اهب اولحتسا ىتلا مهلامعأ ءعىواسمو مهلاعفأ حيبق

 نم مهونياعي ملو مهثادحآ اودوشيو مهنامز اوكردي مل نإو ع مهيلع

 ةرهش نكلو ث مهيلع ةجحلا هب موقت نم اهب مهعم دهشي ملو اولمع ثيح
. اهل مهنم ةماعلا رارقإلا ماقم هب تماق مهلامعأ



 ب ٥٣

 لهآ نم الو راكنالا لهآ نم لمع الو مسا هل مهعم رهسثي مل نم امأو
 ّ ةجحلا كلذب مهيلع مقت ملو ح ةليتقلا لهآ نم رارقال ١ ق \ ثادحألا

 مهنم ةءا ربلا تناك مهثا دحاب دحآ دهشي ملو مهؤامسأ مهعم ترهش وآ

 . مهنم ةءاربلا هل تزاج مهثا دحآو مهئامسأ

 هريغ الو هل حون موق بيذكت هعم رهشي مل ١ دحآ نآ ول ح كلذ نمو

 ح مهبيذكت مهعم رهشب ىتح مهنع ةعوضوم مهنم ةءاربلا تناك لسرلا نم
 ٠ مهنم ةءارملا هبلع تبجو كلذب ةجحلا هبلع تمات وآ كلذ هعم رهش اذام

 رارقإلا, ىف ثادحألا لهأ نم دحأب عمسي مل ادحأ نآ ول كلذكو
 نايفس ىبأ نب ةيواعمو نافع نب نامثع لثم همدقت نمم ةلبقلا لهآ نم
 مهيلع . ةزرهاشاا مهثا دحب عمسي ملو مهب عمس وآ 6 بلاط ىبآ نم ىلعو

 ثا دحألا ةرهش نم مهريغو مهيلم هلوسرو هللا مرح ام اهم اولحتسا ىتلا

 مهؤامسأ مهعم رهشي ىتج مهنع ةعوضوم مهنم ةءاربلا تناك ى ةرفكملا

 تمبجو ؤ انلق امك كلذ هعم رهش وآ ك كل ذب ةجحل ١ هيلع موقتو مهش ١ دحتآ و

 ٠ مهنم ةءاربلا هيلع

 ؟ ةلآسم

 : هل لبق هنآ ديزي ىبأ نع ركذو

 هبلع ثنك ىذلا رمألا نأ ح هل لاثتف املاع ىقل الجر نآ ول : لوقت ام

 ء كنم ملعأ انهاه ملعت له : لجرلا هل لاقف ، مارح هيلع تنآ وآ
 ٠ تام ىتح لجرلا لآسي ملف

 تامف ايئات لاؤسلا بلط ىق ناك اذا املسم تام : ديزي وبآ لاق

٠ ملسم وه و



٥٤ 

 . ىلاعتو كرابت ] ث هللا لوقي ،.ةمعنلا رفك ىف لاننو [ )١(.:

 ( مههوجو تدوسا نيذلا امأف \ هوجو دوستو هوجو ضيبت موب 3
 مكناميإ دعبي مترفكأ ٠٠٠ ) (٦) قافن رفك وه امناف ٠

 وأ لامب لجرلا ىلع لجرلا معني نأ مدآ ىنب نم زوجي هنإ : لوقنو
 هرفكف هيلع معنأ اذا ى مظعأ هللاف \ رفك دق : لوقيف ، هركسشي الف هريغ ٠

 ركشأ ئنولبيل ) : (") [ مالسلا هيلع ] ناميلس ةصق ىف لاقو

 (ث) ( رفكأ مأ ٠ _
 هللا كافاع مهريعلو ك ةكربلا و نيملسملل محرئلاو ةيحلا : لاتو

 كحلصأ و. ٠

 ةلأ_سم. :

 ء الهاج رئابكلا نم المع لمع نيملسملا نم لجر نع ابوبحم تلأسو
 ؟ لمعلا كلذ نم بوتي نأ ريغ نم لجرلا تامف

 كله لهج وآ ملعب رئابكلا بكر نم : لاق .

 ةلآسم. :

 برش وأ فذق وأ لتق وأ قرس وأ ىنز لجر فق هللا دبع ىبأ نعو

 عم هتلزنم ام س ركسي ملو بحلا ذيبن نم برش وآ ذيبنلا نم ركس وآ رمخ
 ؟ نيملسملا

 هل نكي مل وأ لبت نم ةيالو نيملسملا عم هل ناك هلعف تقو ىف

 . نارمع لآ ةروس نم ١.٦ ةيآلا نم ءزج (٦ر
 _١ ( ٠ صنل ١ ةروس نم ؟ ٠ ةيآلا نم ءزج (٤)



_ ٥0٥ 

 نإف م باتتسي مث هنم آربي هناف تركذ امم كلذ نم ائيش لعف مث ئ ةيالو

 بنتسي مل ةيال و هل نكي مل نإ و هنم ١ وعرم رصأ نإ و 6 هنم لهت . ب ات

 ) ةءاري دح ق رئابكلا نم ائيش هبوكر تقو لاح ق نوكيو هنم اوعريبو

 | ٠ ةرخآلا ق اباذع وآ ايندلا ق ادح هيلع بجوت اممأ رئابكلا و

 : ةلأسم

 نوعادتيو ذيبنلا ىلع نوعمتجي مهنأ مهنم ملع ع ةيالو مهل موق نعو . .
 ؟ مهتيالو كلذم طتست لمح هيلا

 بحلا ذيبن نم امارح اذيبن نوبرشي مهنأ مهنم ملعي مل اذا : لاق

 حدقلا نوريدي مهنأ نوملعيو هيف برشلا نوملسملا ري مل امم هريغ وآ
 مهتيالو ىلع مهف مهلوتع ريغت ىتح نوبرشي مهنأ ملعي وأ مهنيب اميف
 ىلع اوناك كلذ اوكرتو اوبات نإف ع اوبيتتسا اذه نم ائيس مهنم ملع نإف
 ٠ مهتداهش لبقت ملو مهتيالو تطقس كلذ نم اوبوت مل نإو ء مهتيالو

 : ةلاسم

 ؟ هنم ةءاربلا هيف بجت امي لجر ىلع ادهش نالجر

 دهش نم ةداهشب هسفن نع هعفدو هرذع ء عطقنا هنأل ىلوتي ال : لاق

 . نيملسملا نم نيلدعأ ان اناك ةا هبلع

 : . ةل اسم

٠ ٠ 0 . ١ 

 ٠١ ؛.

 : هلل ١ لوق نع ديعس .ابآ تلأسو .

 اذهأ () ): ةرجشلا تحت : نوعيابي ذإ . نينمؤملا نع هللا ىضر دقل دقل : ٠)
 ,مه
 7 : عم ٠-إ!.و

 )١( ةيآلا نم ءزج )١٨( حتفلا :ةرون نم .



 ؟ ةرجشلا تحت هعياب ناك نمل ماع كلذ مآ نينمؤملا ق صاخ باطخ

 نع هللا ىضر ) : هلوقل نينمؤملل وه امنإ لدي هلوت نأ ىعم : لات
 . مهريغ وآ ةرجشلا تحت تحت عياب نم نينمؤملا نع ضار هللاو ) نينمؤملا

 عياب نمم ةقيقح ةيالو نينمؤملل ةيالولا بجوي اذه هلوقف : هل تلق

 ؟ ةرجشلا تحنت

 تحت عياب ام نمم ةقيقح + ةيال و , نينمؤملل بجوم اذه. هلوقف : ل اقت

 ١ . مهريغو ةرجشلا

 نميف اوناك ذق مههابسأو نامثغو ايلع.نإ" لئاق لاق نإف : هل تلق
 ؟ كاذ ق كدنع هل باوجلا ام . منولو ال ملفا 6 ةرجشلا تحت تحت مياب

 7 !وياب نيذلا نملسملا لون انأ كلذ ف ىدنع باوجلا :

 ّ . مهريغ , وأ نامثع وأ ايلع ناك ةقيقحلا هذه :ىلع ةرجشلا هذه تحت هللا

 أ انيلع ةجح ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر اعياب امهنأ كلونت سيلو

 هنأل ةرجشلا تحت مياب نمم امهنأ حص ولو ع ناوضرلا مهل بجوم الو
 نينمؤملا نع ضار هنأ كانبجأ دقو كلوق ىلع & نينمؤملا نع ىضر : لاق امنإ
 ‘ ٠ اهريغ و ةرجشلا تحت ة عياب نمم

 مهو ةصاخ نيعبابتملا .ق ةيآلا ن نآ جتحم جتحا ن را تيآ رآ : هل تلق

 ؟ باوجلا امو 3 مههابشأ و ركب وبآو باطخلا نب رمعو نامثعو ىلع

 ، صوصخلا ىلعو {© مومعلا ىلع نينمؤملل ناوضرلا نآ باوجلا : لاق

 7 وهق الإو هنيعب دحأ ىف وآ امهنبعي نامثعو ىلع ق هنأ حص ناف

 اهريغ وأ ةرجشلا تحت تحت مياب ن راك ءاوسف ناميإلا هل حص نم ث ح نينمؤملا

 ةرجشلا تحت ناك ءاوس انعم وهف ناميا 1 حصي مل نمو ، هنع ىضرم وهم

 كنوعبابب ذا نيتمؤملا نع ىضر هللا نإ : لوقي هللا اندجو انأل ى اهرغ وا

. نودهاىش هذه هللا :ا ىلع نحنو ع اهريغ وأ ةرجشملا تحت



 ٠ : ةلأسم

 3 "٠ ...:لاق رثؤملا ىبأ نع بسحأ

 : مهيف هللا لزنأ دقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ امأو .
 () ( مهبولق ىف ام ملعف ةرجشلا تحت كنوعيايي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل )
 ناوضرلا لعجف ث هناميإ نع عجارلا مهيفو نمؤملا مهيف نآ ملع دقف
 تحت كنوعيابي نيذلا نع هللا ىضر دقل لقي ملو ةصاخ مهنم نينمؤملا
 : مهيف هللا لزنأو ، مهلك ناوضرلا اوتحتسال كلذك ناك ولو ،.ةرجشلا

 ثكن نمف { مهيديأ قوف هللا .دي . هللا نوعيابي امنإ كنوعيابب نيذلا ( |

 ١ رجا هتؤ ونف هللا ةيلع ده اع امب ق وآ نمو 6 هسفن ىلع ثكني امن اف

 اميظع ) )٦( .

 , ٍ 7 : ةلاسم

 طلأخ املف ةءارما و ةيالولاب هنم مل ةلقن ىلع الجر ىلون لجر نعو

 ىرخآ ةلاح ٩ا تثدحو ؤ ةيالولا قحتسي ب سيل ن نمم وه اذاق ص هفرعو لجزلا

 فقي نأ هل له \ هنم ايحتسا و هتباتتسا نع ىلوتملا نبجو 0 ىلوألا ريغ ريغ

 هل سيل لوقأف ش اهيلع هنم آربي وأ ث اهيلع هالوتي ةلاح هل ثدحي ىتح هنع

 كلذ دعب رصبأ مش اهيلع هالوتي نآ هل ىغبني ال هلاح ىلع نوكي نبإ الإ هنم

 ءئرب رصآ ن !و هنم لبقت بات نإف ث هبيتتسيو هحصنب ىتح هنع فقي نآ

 كلذ دعب رصبأ مث ؤ اهيلع هالوتي نآ هل ىغبني ال هلاح ىلع نوكي نآ الا هنم

 . هيبتتسي الف هنع فوقولا ىلا عجريلف هيف هجولا

 ركذملا ىأر اذا ىلولا نع هللا همحر دبعس نب دمحم ديعس امأ تلأس

 )١ ) ةيآلا نم ءزج (٨ ١ ) حتفلا ةروس نم .

 )٢) ةيآ ١٠ حتفلا ةروس نرم .



_ ٥٨ _ 

 هنم آزيي له كلذ دارأ ولو 5 هراكنإ ىلع ردقي هنإ لاقو هركني ملف

 ؟ هنع فقي وأ هتيالو ىلع وه مآ

 امم ىلولا ناكو ركنم هنأ هيف فالتخا ال امم ركنملا ناك اذا : لاق

 ريعي كلذ عبضف أ كلذ ىلا لوصولاو ةردقلاب ر اكنإلا هيلع هللا بجوأ

 ىلا عجر فات ناف 6 باتتنسي ( مت هنم آربيو هل نعف نم ةريبك كلذف زد

 ىتح افوقو الو ةءارب هبلع لعجي الو ةءاربلا ىلع ىضم. .ربص ناو هتيالو

 هوجولا نم هجوب قحلا جراخم نم اجرخم هل لمتحي ال ام رومألا نم ىنآي

 ٠ قحلا هلزنأ ثيح كرتي ذئنيح مث ةنيبلا كلذب هيلع موقت وآ كلذي فرتعيو

 ركسم بارش ىلع لاجر وأ ءاسن ةعامج لثم ركنملا كلذ ناك نإف : تلق ا .
 ؟ كلذب ةءاربلا هنم بجت له ث هراكنإ ىلع رداق وهو مهيلع هركني ملو

 طسبب ةردقلا مهل نيذلا مهناوعأ نم وأ ناطلسلا نم ناك اذا : لاق

 عضوم ىق ركنملا ىلع نوعمتجملا ءالؤه ناكو قحلاب ةوقلاو زعلاو ديلا
 هل نمم كلذ قفاو نم عسي مل ةرهات هيف مهيديآو ةرهاظ هيف نيملسملا ةوعد

 مل نإف هديب تاركنملا نم ىري ام ريخي نأ الإ ةطوسبم راكنإلا ىلع دي
 نع اندجو دقف لعفي مل نإف هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسب
 ء هنم ةءاربلا ىلع ردقي ال هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ

 ىنعم ىلع ال ة - ١ ريلاي قيقحتل ١ ىنعم ىلع اذ ده و 6 هتيالو كرتت هنآ 7 و

 ٠. رومألا قئاتقج

 فورعملاب رمألا مهيلع ضرف نآ هداغ ةبأهللا ذبعت ام لصأ ى امأو
 ةاكزلا و ةالصلا مهيلع ضرف امك كلذ ىلع مهنم ردق نم ركنملا نع ىهنلا و

 . ضن ا رغلا نم امهرپغ و

 اه ا دأ ئلع ة ٥ ر د ةل ١ دعبي ةضيب هرف عنص نم هنأ نوملس ١ عمجآ مث

كرسن رغك ال ة همعن رفك كلذ دب رفك دقو ةريبكلا مقا و دقف رذع ريغب



. ٥٨٩ 

 نم هجوم لطابلا نم هل جرخم ال ام .ىتأي ىتح ملسملا ىلع قلخب ال. هنأ الا

 . قحلا ه وجو

 رهظب مل ام 7 نع ( )١ تاء اربلا عطق نع نوملسملا فقو انه اه نمف '

 هنيعي هيلع قلخي ن () مث \ هرذع عاطقنا رهظي ىتح رذع عاطقنا هنم

 ٠ باونصلاب ملعأ هللا و ك , ربكلاب :

 لثم نوملسملا ءىرب ذق ىذلا هثدح عم حصي مل : : لاتقو ث هنم ةءاربلا

 هجوب هلوتني ام قدص انعم لمتحا اذاف : لاقو ه () ع ى و ل ث م ع ن
 لجآ نم نيملسملا نم دحأ نم أربي مل ام ن هتيالو ىلع وهف ، هوجولا نم
 نم وآ نيملسملا نم دحأ نع فقي وأ ٠ ع ى و ل ث م ع ن نم مهتءارب
 ٠ امهنم مهتءارب نم مهئاملع

 ىلع عمجأ دق نم نع فقي هنأ ( هنم تعمس نم ثعمس ن اف : تلق . 5

 ءىرب دق نيذللا ع ى و ل ث م ع ن نيذه ىلوتي ناك نإف : تلق
 ارهاش ناك امهثدح نأل امهنم اوعرب دق نيذلا ىلوتي وهو امهنم نوملسملا
 « ةيواعم ىبأ » نع دجوي دق هنآ الإ ه راصمألا لهآ ىلع ةرهشلا هب ةيضاق

 لئاضفب عمستو قارعلا ضرأ ف ءىشان اشن ول : لاق هنأ هللا همحر

 نم هنم آربي نم كلذ دعب عمس نإف ص هتيالو هل زاج هثادحأب عمسي ملو ع ى ل
 تماق اذاف س هنم ءىرب نمم آربي نآ هيلع ناك هرفكب ةجحلا هيلع موقت نآ ربغ

 نيئربتملا ىلوتيو هنم أربي نأ هيلع ناك هرفك ىلع ةداهشلاب ةجحلا هيلع ا
 صخر دق امب هالوتي نأ امإ ص نيتلاحلا نيتاه دحأ نم هل" ديالو . هنمأ ١

 نمم رييو هثادحأ ةحصب ةجحلا هيلع مقت ملام هتيالو نم نوملسلا 3

 هتيالو مرحتف هثادحأ ةحصب ةجحلا 7 موقت نآ امإو ؤس هنم ؟آربي

- 

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « تاوربلا » لصألا ىف .
 )٢( نا مويلا انيغكيو . هيخ ملكتن الف ةباحصلا رصع كرتن نأ ىلوالا ناك

 . ربخ ١ و .رافكلا نم .هلوسرو مهنم هللا ع رب نمم ةقيغح. ١ نيقفانملا و ةقسفل ٠



 س ٦

 ننييلف هثادحاو هلضفب الهاج نوكي نأ امإو ث هنم ةءاربلا هيلع بجتو
 4٩٠نم مهتعا رب لجآ نم نيملسملا نم آريي نأ هل الو لهجلاب هالوتي نآ هل

 هنم مهتءارب ىلع نيملسملا ىلوت اذاف ئ هنم مهتءارب لجآ نم مهنع فقي الو

 عاطقناو هرفك ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت ملام هتوادع نعو هتيالو نع فقوو
 حص ول هالوت اذامب هنم ملعي مل اذاف ٠ ةيالولا ىف ملسم وهق هرذع

 ء مالسإلا ىف كلذ هل نكمم قحب هالوت ناك نإف ث هالوت اذامب هل هتيالو ىف

 موقي قح ريغب هنم آربي نم ةيالوو هتيالو عمجي نأ هعسب ال هنأ ملعا
 .. ::. ٠ هيلعو مالسإلا ى هل

 ةيالو هتيالو الإ ىبأ نإ و ، هنم م لبق قحلا ىلا عجرو كلاذ لبت ناف

 ملام امأ و 6 هنم آربيو مالسا ق كلذ هعسن الف .قح ربعم هنم آربي ن نم

 هتيال وبا نحتمآ نم دنع هل عسا و وهف هنم آريب نم ىلوتيو هالوت هنآ ملغي

 ك اذه هيلز نع باغ : اميق قحلا هوجو نم هجوب هال وت دك هنآ لمتحا اذا

 مهببوصت نم فالخلا لهآ هالوت ام ليبس ىلع هال وت هنآ رهظ اذا امأو

 هوجولا نم هجوب نيبب وأ ، ىوقتلا ماكحأ ةفلاخمو ىويلا عابتاب هلطابل
 ..ص. ," ..... ....., ... .ه كلذ ىلع هنم آربي هنإف قح ريغب هالوت هنأ

 : ةلأسم

 لهج عسي له 6 .هللا مرج ا لحتس أ 5 .ديعس ١ ىبأ نع تظفح و

 كلذ ىلع ن راميإلا هل تبثي مل ام رفك هنأ ملع مل.اذا هنم نياع نم هرفك

 فلتخا دم 1 ك . نيملسملا نم هبتنم ءىرب نمم آرتح. وأ كلذ ىلع هال وت وآ

 : لاقف كلذ ى

 ةءاربلا هنم نياع نم ىلع نإو ليحتسملا رفك لهج مسبب ال لانت نم
 ٠ كلذ دم كله ٥ رفك ق كش . ناف

هالوت نمل وأ « كلذ ىلع ناميإلا هل تبثي تبثي مل ام هتا لاق نم : لاقو



_ ٦١ 

 مهنع فقي وآ نيدب وأ ىآرب ءاملعلا نم هنم ءىرب نمم ءىرب وآ كاذ ىلع

 ء نيدب هنم اوعرب اذا نيملسملا نم ءافعضلا نم آربي وآ نيدب وآ ىأرب

 . ملاس وهف نيدب مهنع فقي وآ

 نع لاؤس همزلي له س هعسي هنإ لوقب نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ ه رفك ف رعب ىتح ٥ رمأ

 . ةنونيدلاب لاؤسلا همزلي مل ةماقإلا هبلع هغسو ام هنأ ىعم : لاق
 ٠ ١ ةلضف انهاه لاؤسلا نوكب هنكلو

 ٠ هنياع ىذلا ثدحلا مكح ف همزلي امع ىلاسلا هبلع نإ : لوقأو

 وأ ثدحملا نم اوعرب اذا ىآرب ءافعضلا نم ىري اذاف : هل تلق
 مهنع هفوقوو هتعارب نكت مل ام ؟ كلذب املاس نوكيأ ، ىأرب مهنع افقو
 ؟ نيدب

 ق هل ايلو ثدحملا ناكو 6 ةءارملا نع هرذعي ىذلا نآ ىعم : لاق

 ٠ فالتخالا نم ىدنع جرخي الف هيلول

 : ةلأسم

 ىلوتي نآ وهف راصتخاب سانلا اهب حلصي ىتلا ةيالولا نع تلأس

 هنم هلوسرو هللا ءىرب نمم آربيو ، نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم

 ٠ لوطب اذه ق ريسفتلاو ، ةلمجلا هذهف ص نوملسلا و

 : ةلاسم

 هنتع فوقولاف 6 هالوتت الو تبيبر هنم كسفن ق ىذلا نعو

٠ هي ىن وآ



 3 ثلاثلا بابلا
 ةيالولا ف

 ؟ ىع هجو مك ىلع ةيالولا : كل ليق اذا

 ١ :ى ةعيب رآ ىلع : لقف

 ٠. كسفن ةيالوو ى نينمؤملا ةيالوو ص هلوسر ةيالوو ص هللا هيالو
 ؟ ىلوت هجو مك ىلع : كل ليق اذاو

 عم ةقث ىلو ةعيفر.ةعيفرلابو ث لداع مامإ ةردق ةردقلاب : لاقف

 . لمعلا حلاص

 ؟ هجو مك ىلع ىلولا نم ةءاربلا : كل ليق اذاو

 "ةريبك لمع هنآ نيلا دع ةد اهسشي وآ رفكب هنم آ ربب 4 ةسمخ ىلع : لقف

 هنأ ملع وآ ث هريغ رفكم ىضر هنأ ملع وأ ث ريبك لمع هنأب هرارقإ وآ

 ٠ 5 ہعص ىلع رصآ

 : ةلأسم

 . ؟ ةيالولا تبثت ميف : تلق
 ٥ ٠ رمأ امك هلل ةعاطلا لمعب : لاق

 ؟ اهلهآ ىلع ةءارملا تدشت “..كك تبثت مبف : : تلق

 . ىماعملاب لمعلاو مراحملا باكترا نم ركنملا لمعب : لات
؟ ةيالولا تبثت مبف : تلق



_- ٦٣ 

 هللا ةعاط ىف مهتفاو نمف ث لمعلاو لوقنلا. ىف نيملسملل ةقفاوملاب : لاقت أ

 & هتلادعو لجر ةيالو لدعلا عفر اذا ةعيفرلاب هوتلوت « لمعلاو لوقلاب
 بجت ةرهشلابو ح ةلادعلاب هل ادهش نمل ةيالولا بجت نيدهاشلاب هولوتو
7 

 ؟ اهلثم ةءاريلاف : ثلق

 ٠ معن : ل انت

 ؟ بجت هجو مك نم : تلق

 ، ضئارفلا كراتو ث ةمرحلا بكارل ةنياعملا :هوجو ةعبرأ نم : لاق
 رثكملا ثدحلا ىلع نيلدعلا نيدهاشلابو ، مراحملا بوكرب .رارقإلاو
 مكح اهب بجت هوجولا هذهف ؤ رغفكملا ثدحلا بىكترم ةرهشلايو ح هلهأل

 ٠ ةءاربلاو ةيالولا

 : ةلأسم

 قيضن انسلو ص رثؤملا ىبآو ىراوحلا نب لضفلا ىلع ضرع امم

 اندنع لاؤسلا هل رباج وهو ، انل لزنملا ةعس فق نيرظانلا نيملسملا ىلع
 لدعلا نم انيعداو انملع اميف انتيالو نع فكي نآ امآو ه هعسي ناك امك

 لدع نم هب اولاق ام ىلع لدعلا لهآ نع فقب نآ كاله اندنع كلذ ناف

 ؛ لئاسلا ملسملا نوكي اذكه سيل وآ ء رفك دق هنأ ىري ىتح هباتك ىف هللا

 لهج نم وآ ، نيملسملا ءاهقفلا لوق نم فورعملا اندنع ههيسشبو ، كلذ لثمو

 كلهآ نم مهلثمو فذاقلاو لتاقلاو قراسلاو ىنازلا ىف هب نوتيدي نم

 ملسم وهف مهل لوتم وهو ص مهيف نيملسملا نيد نع لآسف ، دودحلا
 اورفكو اولض دق مهنأ ىريو نيملسملا ةيالو نع فكي نآ اماف ٠ مهدنع
 اهيف عسوي الو ث اهلهأ نولوتي ال ةلزنم كلتف لدعلا نم هيلا هوعد امب
نيملسملا نم ملعلا لهأ ةيالو نع فوقولا انعسو اذه فق انعسو نإ انأل



 ، هنع لئاسلا ملسملا لدعلا عسي ناك ىذلا لدعلا نم هب اوناد ام ىنلع

 تقاض دمت نوربو نيملىنملا ةجح هبلع موقت ىتح .لاحلا ضعب قف هملعن الو

 7 كلذ هيلع عسوم لاحلا كلذ لدق .ناك دقو ٤ هبلع :مهمايق دنعياهتيالؤ

 فوقؤ الو مهل رذع ريغ ىف مهلدعو نيملسمللو هللا باتك نم ةجحلاو

 نمو دحاولا نم قحلا نكلو ى دحآ نود ادحأ ىمس الو ةدم هل

 مهنم قحلاو ٤ هب موقيو دحاولاو عيمجلاو ؛ ءاوس اوسيلو ةعامجلا

 ٠ هب موقيو دحاولا هيدؤي دق ، دحاو

 راصتخاب سانلا اهب حلصي ىتلا ةيالولا نع تلأس عاقرلا باتك نمو |
 هللا ءىرب نمم آربيو ص نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتي نآ وهف
 ٠ لوطب ١ ذه ق ريسفتلاو 6 ةلمجلا هذهف 6 نوملسملاو هنم هلوسرو

 :ةلاسم

 حيحصلاو ى حيحص رتاوتملا ربخلا نإ : ةكرب نبا هنظأ دمحم وبأ لاق
 ةيالولا ناك امل هنأ كلذو ث زئاج ةءاربلاو ةيالولا ىف اذهف هب لمعلا زوجي
 نمع امهب ربخلا ةحص امهموزلب ةجحلا مايق ذخف ص نيتضيرف ةءا رىلاو

 ةءعاريلاو | ه4تم ءىرب دقف اناسىناإ ناسنإ ؟اطخ اذاو ك 77 هنع ريخأ

 . ةئثئطختلا ىه

 : ةلأسم

 امهتبيغ ىق .وأ امهدهشمب . امهحبقو امهنعل زوجيأ ناقفانم هاوبأ لجر
؟ الا مآ



_ .٦٥ 

 ثيح نم امأو ۔ امهافجو )١( امها ذيإ نم هنأل كلذ هل لحي ال

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب الف امهغلبي نم مالكلا عمسي الو هاعمسني ال

 : ةلأسم

 لوخدلا ديري لجرلا ىف بوبحم نب دمحمو زرحم نب ديعس فلتخا
 ٥د درأ ىتح مالسإل ١ ق هلخدأ الف انآ امآ : ديعس لاقف مالسإل ا ق

 لق ناف : هتلخدأ هل اقحتسم هتيأر اذاف س هصرح فرعآو هربتخآو

 . هلبقتو مالسإلا ف هتلخدأ نيح نم هتيلوت

 هيف لخد اذاف 0 مالسإل ا ىف هلخدأف انآ امأ : بوبحم نب دمحم لاتقو

 . ةيالولا رهظيو قحتسي هنآ ملعأ ىتح هلوتأ مل هلبقو

 اورظني نآ ىلا نودري اوناك خايشألا نأ : بوبحم نايفس ىبأ نعو
 لوقن امف ح هتربسب ىضر دقو ثدح هب ثدح ناف بلاطلا صرح ىلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 ىلوتب هنآ الا

 اذا اودري نأ ةلودلاو مالسإلا روهظ دعي ٦ ال : حاضولا لاتو

 وآ مويب كلذ دعب هتداهش تليق ، اريخ هنم ملعف مالسإل ا هيلع بست

 ٠ هلدعو نموم

 : ةلا

 نيلجر دنع ةيالو هل تناك لجر نع نيحي نب رباج مشاه ابآ تلأس
 ءىربف ء هيلع ٬رصآو رفكم هنم ثدح ىلع امهدحأ علطاف % نيملسملا نم

 رهشب كلذ دعب ةريبك عقاو لجرلا نإ مث ع رخآلا نم ارس كلذ ىلع هنم

 )١( هانتبثا ام باوصلاو « امهياذا » لصألا ىف ٠

 ( ٢ ج عرشلا نايب _ ه م {



_ ٦٦ 

 ثدحلأا اذه ىلع رخآلا هيلو ةنمأءىربف كلذ هثدح :ىلع .رصأو ةنس وأ
 ث :إ““رخآ هنم ىرب ئذلا هنول.الوآ هنم :ءىرب ىذلا لجرلا لاقف ريخألا
 كنأل كنم ترتس نكلو اذه ريغ هنم ناك ثدح ىلع هنم ربأ ةنس ذم
 هنأل هنم ربأ انأف هرفك ىلع تعلطا دق مويلا امأف كلذ ىلع علطت مل

 وهو هبنم تقرب تنأ : ارخآ هنم آرب ىذلا هيلو لاقف كعم هل ةيالو ال

 هيلع ع رخال له . لعفأ ال : لولا لاتف ؛ تلق امم بنذب ىل “ هلو ن ذئموي

 ؟ ال مآ ةفضلا هذه ىلع ليبس

 ٠ هفك لاح هنم ةءاربلا رهظأ هنأل هبلع هل لبيس ال : مناه وبأ لاق

 ( : ةلأسم

 نآ ىلا ةيالو هل فرعي ملو ةزانج دهش لجر نعو بوبحم. نبا
 : ةبوت هييلع له ث هلوتي ملف ةزانجلا ىلع ةالصلا دنع هتيالو هل .تعفر
 ةالولا : هعم ةأرما وآ لجر هدنع هالوت اذا هالوتي نأ ىغبني ناك د قق

 - ٠... هللا رفغتسيلو لعفيلف لعفي مل !ذاف

 : ةل اسم

 ىسؤم نع فقاو انآ : لاقو ع لمعلاو لوقلا ف لجر كقفاو نإف : تلق
 ؟ هالوتآ نآ ىل زوجي لئاس دشا رو

 ٠ ةقفاوملاب ىلوتي نمم تنأ تنك اذا هتيالو كل زاج كقفاو اذا : لاق

 ؟ لس ملو جرخي مل ٠ هنآ الإ :

 7 لمعلا مهيلع ام امنإ ، سانلا ىلع بجاوب سيل جورخلا : لات
 ناك نإ هيلع نجي اميف ركذلا لهآ لاؤسو هب ةنونيدلاو هعابتاو قحلاب

نم ءىشب لمعلا همزل نإو ڵ كلذ ريغ همزلي مل مهحجو نإف ء .ملعي ال



 -س ٦٧:

 كلذ نم آربي ىتح لمعيو جرخي وأ لخدي فرعي مل لطاب نم جورخو قحلا
 هبلطو كلذ سمتلا هعضوم ىف هلآسي دحآ دجي مل نإ نإو هيف لخد ىذ ذلا

 ء قحلاب لمعلا هيلع امنإ برق وآ رفس ق اديعب وأ ايبرتت ه دجو ثيح. نم

 ىلص.ب ۔ ىبنلا . لاق امك ، نيصلاب ولو ملعلا بلطو ركذلا لمجأ لأؤ ؤسو

 _ ملسو هبلع هللا

 ىتين نوكت فيك ء هنم آريآ ىذلا و : تلق [ ىنايسبلا ] نسحلا وبآ

 :ة : ؟ ىنمزل دق ىذلا ضرغلا طقسي ىتح ىلوقو ڵ هيف

 ٠ هيلع هتقرافمو هلعف ىلع

 : ةلأسم

 مالسإلا ىلا تنأ هوعدت نم ١ « لوت » : لاقف ةيالولا نع هتلأسو

 ٠ ةءاريلا و ةيالولا فرعي ةقتت نيملسملا نم دهشي وأ كوعدي وآ

 ءاج نإف ىلوتي كلذف مالسإلا ىلا ىعدي نآ لهآ ةيالولل نأ تفرعو
 دنع وهو . نمتؤا اذا اذه ىلوت لجر لكو فورعملاب هل رمؤيمب هنم

 ىلوتي الف نيملسملا رمأتسي نآ لبت مالسإلا ىلا الجر اعدف مهتم ءاهتتفلا
 ىتح .ىلوتي الف رفاسم لجر امآو ث ذئنيح ىلوتيف حالصلا هنم آرب ىتح
 ٠ ةيالولا هب بجت ام هنم ىرب

 )١() هانتيثأ ام باوصلاو ىلوت لصالا ق ٠



 : ةلأسم

 لك نم هللا ىلا بوتي لجر ى ايركز ىبأ ىضاقلا نع رثأ نم تدجو
 عقاوب مث مايألا هيلع ىضمت مث بوتيو مدني مث ىصعي دوعي مث ةيصعم
 ؟ ال مآ هسفنب ىلوتي نأ هل زوجيأ بوتيو مدني مث ىرخأ ةيصعم

 : باوجلا

 . ةيصعملا قراف نإ هسفن ىلوتي هنإ : ليق دق

 . ملعأ هللاو ث بات اذا هسفن ىلوتي هنإ : ليقو

 : ةلسم

 لاح ق اهنم آربتو ةعاطلا لاح ق كسفن ىلوتفأ : كل ليق ناف

 ؟ ةيصعملا

 اميقم ناك ولو ى ا دنأ هسفن نم ناسنإلا آربب را زوجب ال : لاقف

 ٠ اهالوت نكلو ةيصعملا ىلع

 ؟ اهنع اضرلا هسفنل هتيالو امف : كل ليق ناف

 دهش دقف اهاكز نمو س اهاكز دقف هسفن نع ىضر نمف : ال لاقف

 اوكرت الف ( : لاق ىلاعتو كرابت هللا نأل اذه زوجي الو س ةنجلاب اهل

 . () ( ىتتا نمب ملعأ وه ، مكسفنأ

 ء سيفنلا ةيكزت نع لجو زع هللا ىهن دتتف

 )١( ةيآلا نم ءزج ٣٢ مجنلا ةروس نم .

 



. ٦٩ 

 ؟ هسغنل هتيالو امف : لاق نإف

 ةفرط بنذلا ىلع ميقي الو × ةيصعملاو بنذلا نع عالقإلا : لقف

 ٠ سيفنلا ةيالو هذهف هنع علقيئو نيع

 : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهنم ربيو هسفن ىلوتي نأ لجرلا ىلع له ك ةميدق ةروثنم نم

 . ملعأ هللاو ، كلذ هيلع ، معن

 : ةلأسم

 ىصاعملا ىلع ميقي ال نآ هسفنل ناسنإلا ةيالو نآ تفرع دقو

 ٠ نبع ةفرط

 : ةلآمسص

 لعف نم بات اذا هسفن ىلوتي نآ هل زوجي ناسننإلا نأ تدجوو

 عيمجب هسسقنل وعدي نآو اهنم ء ىش ىل ١ عجريب ال نأ هتعن > ىصاعمل ١

 جرخي ملو قوقح هيلع ناك نإاو ے هترخآو هايند رمآ نم هيلا جاتحي ام

 اوفلتخاو ع دجوو ردق ىتم اهنم جورخلا ةين ىلع هنآ الإ دعب اهنم

 ٠ رصملا ىق

 . اهالوتي : موقت لاقو ٠ هسفن ىلوتي ال : موق لاق

 : ةلأسم

؟ هنم هدابع ىلع هللا نم عمقت ىتلا ةءاربلا امف : ليق نإف



.٧ 

 هنرخآ 1 ,هنلفاعيو: .هانند ق هعقوي الو هرصني الو هلذخي : : لقن

 ٠ هدبعل هللا ةءارب هذهف 6 صملا , سئبو رانلا يلصيو

 ةه .. .[ .. ن م, 5 ... : ! ». ١:٠١ " ١ .. ` .. 0ه ! 3
.٦ : - 7 , .٠ . 

 : .إ .

 .. . .. . 5 :.. ` . . .4 هئادأ : نم: هللا ا ةّارب ىنعم امه : لات ن راف

 مهبببقتأإ ئلع مهلكيو مهرصني ال هنآو س ةيالولا دض وهف : هل ليق

 ٠ ةرخالاو ايندلا !ا تابوقع ق ميكرنيو

 :.و .:د ٠... ....:. ا ......:.... ه :رف :ث !.ل ذ
 : ةلأسم

.... .[ 

 ؟ هلل دبعلا ةيالو امف : لاق نإف
 :٠ هم
 اد

 ٠ :قولخمل نوكب ام هنع ىفنيو هه ؟ زنيو هحدم ىلوتي نآ ن : لقف

 ( ؟ ديعلل هللا ةيال مق ::لاق ن ناف
 , . 7 ٠. ث ٤ .

 ق هييثيو هلذ دخي ال و هب هدهبو ٥ دشريو هقفويو هرصني . : لقف

 .. :. " ٠ ةنجلا هلخديو هنرخ آ

 ١ ! .. ةل : :. ٠

. | . ..!. . .7 : . 9 . . 

 .ث { .:... .؟ هللا .ئلوتي نمؤملا.,: لاقف.الئاس :لآب نإ :

 4 . ¡ ,. ٠ معن : هل لقتف

 ... ؟ هلل نمؤملا ةيالو ىنعم امف : لات نإف
 ةرصنو هنىتند ظفحو هدىحوتو هحدم مايقلا ىلوتي ن .وه : لقق

 هئايلوأ ٠
... ..: < 

 نمؤملا ١ هيبال و ىنعم ج رخيو نسح أ ده نآ ىعم : دبعس وبأ ل انت

الماك هل هتيالو عضوم ئه هلل ةتعاطق المجُما ةعاطلا ءاذأ 'ىلاغتو كرابت



_ ٧١ 

 هترادعو هتعاط هلل نمؤمل ةيالوف - ك هتيالو نم هنم ه ةءارب . وه هوجولا نم

 ائيش اهي بكرأ وأ هتغ ام نم ائيش اهيق غيض ' ل اخ لكو 7 .-. ` هل .

 ققختساا لاخ لك فو هترأ دل اقحنسم هتدالو نم ايرب اهيق ن راك هنيصعم نم

 . ... ه. هتيالو اهيف لمكتسا هتعاط اهيف

٠ . ٠ 
 . . ع هم%٠ ٠ . ٠٠ ٠ ٠ ٠

 ٠ . ةل ٥ م .. ` .؟ . ٠ - . ! ٠ ٠ : ؟ . ٠ ١ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ى , : . : . ٠

 اتنم ٥٠ ۔ے ٠ ١ ٠. . . 6 ٠ ١. . :

١ ٠ 
١ 7 ٠. ٠ , 

.٠. , . ١ ٠ُ .. ٠ ., ! . . , 

 : لاقف لئاس لأس نإ ث ابوتكم تدجو اذكه ء نسحلا وبآ خيشلا
 .!... . . ؟ ؟زبيؤ ىلوتي "ىلاغثؤ كرابت هللا نأب نواوقنأ

 ٠. +. نيرفاكلا نم آربيو نيتمؤملا :ىلؤتي :«. معق:: نانف"

 ٠ '؛ نينمؤملل هللا ةيالو ىنعم امف : لات نإف

 راضملا عفدو س مهرضيو مهظفح ىلوتي نأ وه كلذ ىنعم : لقف

 . ٠ مهنم مع إ

 ؟ مل : لاق ناق

 كلذكو دهاشلا ق ةيالولا ىنعم نم فورعملا لوقعملا اذه : لتف

 . هينع راضملا عفدو هلهآ ةياعرو هظفحل .ىلوتم وه دلبلا ىلع ىلاولا

 مايقلا و هلاما ظفحو هتنابضل ىلوملا وه ميتيلل ىلونملا كلذكو

 7 ٥ : . .. ؟ هراوشآب ,

-
 

. !. 

 ريغ نمو هجولا اذه ريغ نم ةيالولا ىنعم نع ىنربخأف : لاق نإف
 ؟ دهاشلا مكح

نودصي مهو ) : ىناتو رابت هللا لوت كلذ ىلع ليلدلا نإ : هل ليق _
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 . )١( ( نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ ، هءايلوأ اوناك امو مارحلا دجسملا نع

 ىنعي ء هؤايلوأ مه مارحلا دجسملاب ما"وقلا نأ لجو زع ربخأف
 ٠ هتناسصو هفحل نيلونملا

 ؟ هلل نمؤم أ هيالو ىنعم امف : لاق ناف

 هديحوتو هميظعتو هحدمب مايقلا ىلوتي نأ وه ، كلذ ىنعم : لقف
 ٠ هئايلوأ ةرصنو هنيد ظفحو

 ؟ هئادعأ نم ا ةءارب ىنعم امف : لاق ناف

 مهسفنأ ىلع مهملكيو مهرصني ال هنأو ئ ةيالول ا دض وه : هل ليق

 ٠ ةرخآلاو ايندلا تابوقع ىف مهكرتيو

 : ةلأسم

 طقسي نيح ىلوقو هيف ىتين نوكت فيك ث هنم آربأ ىذلاو : تلق
 ؟ ىنمزل دق ىذلا ضرفلا

 هليل ضتو هل ةئطختلاو مرحملا هلعف نم ءىربتلا هيف كتين : لات
 ٠ هيلع هتقرافمو هلعف ىلع

 ؟ هتمتش وأ هتنعل وأ هتحيق ناف : تلق

 ء:كيلعهنيف ءىش الو ةءاربلا نم وهو ك هيف زئاج كلذ لك : لاق
 ٠ قيفوتلا هللايو

_ _ 

 )١( ةنبالا نم ءزج (٣٤ لافنالا » ةروس نم "« .



 عبارلا بابلا

 ةيالولا ةف 7

 ىه تيك

 ؟ هللا ءايلوأ عيمجل داقتعالاو ةلمجلا ف ةيالولا ام : ليت نإ

 رافغتسال ١ و مهبيغم ف درلا و. مهميظعتو مهٹبحمل ىلوم ١ وه : لاش

 . مهببوصتو مهقوقح مهؤاطعإو مهيلع مالسلاو ، تامملاو ايحملا ف مهل

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأل ةيالولاف : لاق نإف

 درلا و مهتقباسو مهلضف ةفرعم اضيأو ك تفصو امك وه : هل لقف

 . مهيلع نعط نم ىلع

 ؟ اضعب مهضعب نيملسمل ١ ةيال وف : لات ناف

 عزولاو لضفلاو مالسإلا ضعب نم مهضعب ملعي نآ وه : هل ليق
 ذ ةمحرلاو ةفأرلاو ةلصاوملاو هيلت ق ةدوملا هل عقتو هل رفغتسيو هال وتىف :

 . ) ( مهنيب ءامحر ) : [ ىلاعتو كرابت ] هللا مهفصو كلاذكو

 انل رفغا انبر نولوتي ) : موق نع [ ىلاعتو كرابت ] هللا لاو

 نيذلل الغ انبولت ىف لعجت الو ، ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو
 : ه () ) .اوتمآ

 )١( ةيآلا نم ءزج ٢٩ حتفلا ) ةروس نم « .

 )٢( ةيآلاا نم ءزج ١٠ ا! رشحلا » ةروس نم .
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 ئ مالسإل ا لوبقو مهنيد ق نيملسملل ةن ةنتفا . آ هنم ملعي ن ٠رأ : هل ليق

 عئارشب لمعلا هنم ملعيو 4 فافعلاو عرولاو حالصلا هنم فرعيو

 هلصا ويو هبلق ى ةبحملا هل متتو هت هتبيغ ف دريو هنوصيو هالوتبف نيملدمملا

 ٥ ذهب ٥هدنع ملسمل أ نوكي ال نم. 7 املسم نوكي الو همظعيو هقح هطعيو

 “ة“ `:“لاعت هللا لاق دقو ث ةئزنملا

 ةالصلا نؤميقي نيذلا :؟ اونمآ نيذلا هلؤنزو هللا مكيل امنإ )

 اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو و نوعكار مهو ةاكزلا ,نوتؤيم
 ٠ () ) نونلاغلا مه { ةللا بزح ح نإف

7. 

 ، هللا ىق ضغبلا و هللا ق بحلا مالسإل ا ىرع قثوأ نم : : ليق دقو

 رتس ملسم ةروع رتسن نمو هللا بجأ امنأكف هللا ف دبع بخأ نمو

 نمو “ ىصحي الام رجألا نم هلف هثبىغ ف ملسنم نع در نمو “ هتروع هللا

 . مهنم نوكي موقب هبشت نمو س مهنم وهف اموق بحأ

 هللا ف :بحي ىتخ مالسإلا ةؤالنح نمؤملا دجيأال : ليق دقو
 مهضعب نم. .رهظي ام مكحب مهنيب ال اميف هللا مهديعت امنا !و ٤ هللا ىف ىداعبو,

 ف ا امم ! مع مينلك ملو ء 6 اضعب مهضعبل مهنم ملبغلا ١ ىلع. .صعب لا !

 . ٠ قا :إطي ال ام كلاذ ٥ .نأل هقلخ رد ا ربد نم مهنع

 الجر لتق .هنآ لجر ىلع ىلع مكاحلا عم روزب إ!دهبش. نيلجر. نآ ولو [: _{

 ىدآ .دبق ماكحلا ناكل روز ادهش امهنأ ملعي هللا و .ء مكاحلا تقف

 مكلا ا ق هللا هرمأ امب لمع اذا هللا دنع كلذ هرضي ملو هبلع هللا ضرف ا

 « هدعب نملو ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا هلزنأ مكح اذهو ٠ رهالنلا

 )١( ناتيآلا ٥٥ ؤ ٥٦ «.ةدلئاملا » ةروس نم . ٠



 .._ة٠ ٧٥

 - هللا :لوسز. هنيب نمم مالبسإلا : فالنخ. زهظأ نمف ؟ هللا هلغجي. املعو "
 © ,هللا :ودغ هنأ انملع :ام طرش'ىلع نونمؤملاو ذ ملنسؤ هيلع هللا ىلص
 " ٠ هللا رمأ ىلا ءىفي ىتح هلاتقب رمأ هللا انملع بتي مل نمو

 مسا رفكلا و نديللا . منسا, وه.. ,رفاك ىنتعم. هنإ . . مهضعب لانق .دقو.. ِ

 ناميإ ١ لهأ لمعب دبعلا لمعي دبقو .6. .نديبلا مسا وه نمؤمو لعفلا:..

 ٠..مكملا ا ق هال » ونف نم رضي و 5 ر "انلا له آ . نم. هلل 7 دنع وه 7

 دقو ,:توغاطلا ىلا !ومكاحتي ن :1 نوديزي ( ىناعت هللا لاق دلقأ "ا
 هنت الو كلذل ا راكنإ توغاطلاب مهرفك سيلو ٠ ) ) ه هب اورفك نآ 73

 بجوأ ا دقف 6 هنم .اوعرُيأ نآ اورمآ امنإ او ؤ توغاطلان سيل هنآ دحج

 ًآزيق نهم كرش ريغ نوكب دق رفكلا نأ كلذ لدو ء توغاطلا نم ‘ةءا ربلا ا

 ىهو ىقثولا ةروعلاي كسمتسا دقف هللا ديحوتب قدصيو  توغاطلا. نم

 ادوخج الو اكرش نوكي الام رفكلا نم نأ لدف ث ةلالضلا نم .ةمضعلاا ك
 ىصاعملا بكرو ةمعنلاب رفك نإف كرش ريغ وه ام كرشلا نم نآ خنصف `

 ٠ دقفأ ١ رفك ٠ !

 : ةلآسحم

 ناميإلل مهيدمي هنإف نينمؤملل هللا ةيالو ام : لاقف لئاسن كلأس ن
 ؟ ميقتسم طارص ىلا مهيدمبو : 6 قحلل مهقفوب ويو مهرصنيو ةنجلا .7

 هئايلوأ ة هرصنو ك هديحوتو هتحدمن مايقلا ىهف هلل نينمؤملا هيالو امآو : : : ٤

 . ..! ! : : ' ٠ هتمعن هل فارتعالاو

... : 5 

 ٣ وهف :ملسو هب هنلع هللا لص د _ دمحم. هلوسرل ةيالولا امأو : ..
 , ٠ -٠ هل ةبحملاو هتننبا لمعلاو هيلع ةالصلاو هريقوتو هميظعت ..

 ست

 . » .. - -. ٠

 )١( ةيآلا نم ءزج ٦.٠ ءاببنلا » ةروس نم « .
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 هنيدب نيدتلاو هل ةعاطلاو هب ناميإلا ىه لوسرلل ةيالولا : هريغ لاق
 ؛ هل اقرافم ناكو هل ايلوتم نكب مل هاصع ول هنأل ح كلذ هيشأ امو

 ردقمو ص رومألا عيمج ىلو هللا نأ فرع نمو ع ةمزال هللا ةيالوو
 هللا ةيالوف ، هالوت دقف هفرعي نأ همزل ام عيمجب هفرعو رودقملا عيمج

 هبلع هللا ىلص _ ىبنلا ةيالوو ء لاح لك ىلع ةبجاو ىلاعتو كرابت
 ىلوت اذاو ، بجا و هب ناميإلا ةبجاو قئالخلا عيمج نم هتفرعمو _ ملسو

 بجت نم ىلوت دقف ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ى نينمؤملاو هلوسرو هللا نمؤملا
 هلوسرو هللا مكيلو امنإ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذو هتيالو هيلع
 لاح لك ىلع هنيعب دحأ ةيالو دبعلا ىلع بجب الو ) ( اونمآ نيذلاو

 نم ةيالوو _ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ دمحم هلوسر ةيالوو هللا ةيالو الإ
 ىلع ةصلاخ هلوسرو هللا ةيالوو س نونمؤملا مهو ةلمجلا ىف امهعاطأ
 لهأل ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ىف هلوسرو هللا ةعاط لهأ ةيالوو ةقيقحلا
 لهج عسي ال هللا ةاضرمو ىلاعتو كرابت هللا ةيالو لهأ مهنا ةفصلا
 ناميإلا مهيلع بجاولا مهنامز لهأ ىلع لوسرلا ةيالوو ، ادحأ كلذ

 . ٠ هب رارقإلاب الإ نينمؤم نونوكي ال ىذلاو ناميإلا ةلمج ف

 ريبعتلا الو ةلمجلا ىف هلسرو هللا ءايبنأ ةيالو ميمجلا ىلع سيلو
 دحآ ىلع قيضي الف اللو ٤ هفرعو كلذ ملع نم الإ هنيعب مهنم دحأ ف

 ىف نأل ةئمجلاب رقأ اذا مهتيالوو مهب ناميإلاو هللا ءايبنأ ملع لهج

 هلنسرو هللا ءايبنأ عيمجب ناميإلا اهب نادو اهب رقأ ىتلا ةلمجلاب هرارقا
 لمع وأ لوت نم هب نيدي نآ ةلمجلا ف هب هللا هبطاخ ام عيمجو هتكئالمو
 ىف لخأد وه'ام ريسفت نع هل فاك كلذ ناك كلذب رقأ اذاف ، ةين وأ

 ٠ هتبلب هب لزنتو كلذ نم ءىشب نحتميو كلذ ملع ىلا غلبي ىتح ةلمجلا

 ١١) ةيآلا نم ءزج ٥ ةدئاملا » ةروس نم ! .

 



 : ةلسم

 نم ةجحلا اهب موقتو فرعت اهنإف ثادحألا لهأ نم ةءاربلا امأو
 ٠ رفكملا ثدحلا بوكرل ثدحلا ةنياعم نم اهدح : هوجو ةعبرأ

 ٠ رفكملا ثدحلا بوكرل ثدحملا رارقإو

 ٠ هثدحأ نمم رغفكملا ثدحلا ىلع نيلدعلا نيدهاشلا و

 ٠ هبكترا نمل رغفكملا ثدحلا ةرهشو

 ىكارل ةءاربلا مزليو مكحلا اهب حصي هوجولا ةعبرألا هذه

 ٠ ةرغفكملا ثادحألا

 . دحاو لوقب ةءاربلا ىف كلذ دعب فلسلا فلتخاو

 ٠ هلوتتب اوعرب هلوقم اولوت اذا : موق لاتف

 هيلع هلهآ ةقرافمو رفكملا لعفلا نم ىربتلا ىه ةءاربلا ةقيقحو

 . هم اضرلا كرتو هل ةيها ركلاو ئ ما رحلا مهباكترال مهل راكنإلا و مهتتطحت و

 درلاو مهل ةبحملاو نيملسملا ةرصنب مايقلاب ىلوتلا ىه ةيالولا ةنيقحو

 مهقوقح مهئاطعاو مهل رافغتسالاو ىوقتلاو ربلا ىلع مهتنوعمو مهبيغم ى

 . مهفيرشتو مهميظعتو

 مهرصنيو قحلل مهقفويو هتنج مهبيثي هناف نينمؤملل هللا ةيالو امآو

 ٠ ميقتسم طارص ىلا مهيدهيبو رونلا ىلا تاملظلا نم مهجرخبيو

 هئابلوأ ةرصنمي مايقلا و هحدمي مايقلا ىهف هللا نينمؤملا ةدالو امآ و

 ٠ هتثمعتم هل فا رتعالا و

 ىلوتلا ىه _ ملسو هيلع هللا ىلص س دمحم هلوسرل هتيالو امآ و

٠ هل ةبحملاو هتنسب لمعلاو هيلع ةالصلاو هريقوتو هميظعتل



 ۔ ٧٨ ۔. ٠

 ٠ رمأ اميف هنلا ةعاط عيمج وه فورعملاو

 4٩ ٠ تع ىهنو هللا مرح ام عبمج ركنملاو

 لمعلا نم مهرمأ امب هلل ةنايدلاو داقتعالا نينمؤملا ىلع بجاولاف
 لمعلا:و فورعملاب رمألا بجاولا نأل هيلع هلهأ ةيالوو هب رمألاو هتعاطب

 هلهآ ةقرافمو.هب لمعلا كرتو ركنملا نع .ىهنلاو ء .هيلع هلهآ ةيالوو هب

 ٠ كلذ ىف داقتعالا بجي اذهف هيلع

 هننجو هتعاط لهأل .ةماركلا باجيإو هباوث ىهف هدابعل هللا ةبحم امأو
 ،.مهل هتازاجمو مهلامعأل لوبقلا وهف مهنع هؤاضر امأو ، ةرخآلا رادلا ىف

 ( ٠ ادبأ د يبت ال ىتلا ةنجلا

 مهل هحيق امآ و ئ هبأ ذعو هتبوقع وهف ها دعأ ىلع هطخس امآ و

 ٠ مهقلخب هيومثتق

 وه نوعلملاو ے هتمحر نم مهداعبإ وهف نيرفاكلل هللا ةفعل امأو .
٠ ١ ريخلا نم ديملا دورطملا



 ا ؛٠٠: :. نضاكلا بابلا ......
 !::+ ,٠;, : . فوتزإلا ق (

 بجوأ امم هميرحتب نونيدي امم سانلا بكر ام لك : ىيحي نب حور لاق. .

 مهلالض لهج كلذب .ملاعلل عساو هعيبضت وا هبوكر ىلع ر انلا هللا

 نم وآ هبكر نم ىلوتب وآ هلثم بكتري ملام هنع لاؤسلا ىف هنم هيلع
 اذإ ملعلا لهآ نم آريي وآ كلذ ىلع امهل ناميإلا تبثي وأ هيلع هالوتي
 عسي ىذلا ناميإلا اذهف ٢ مهنع فقي وأ ث ىلوتملا وأ بكارلا نم .اوعرب

 للذ نأ : هللا باتك نم ملمب ةجحلا مهيلع موقت ىتح هلهج سانلا

 . ٠ نيملسملا نيد نم وأ هبكر نمل كلهم لعفلا
 هلالحتساب نؤنيدي امم سانلا بكر ام لك : ىيحي نب حور لاقو

 مهلالض لهج كلذب ملاعلل عساو ريغف هلعف ىلع باذعلا هللا بجوآ امم

 نأ هملع كلذ ىف هيلع ةجحلا مايقو مهنع لاؤسلا فق رفنم ريغو هيلع

 نم هملع دابعلا .هللا فلك .ام لصأ ىف نأل نئاد لحتنسم كلذل بكارلا

 ىغبني كلذكو % كلذك كلذ نأ اوملعي ن رآ هلهجب مهرذعي مل ىذلا ن ناميالا

 اوملعي ملأ ) : ىلاعت هلوق ٠ هللا باتك نم هلو لضف كلذو قحلا ةفص ف

 كاشلا رذع هب عطقي امم ٠ () ( منهج ران هل نأف هلوسرو هللا دداحي نم هنآ

 ٠ اوبكر ام لااحتساب نينئادلا نيلحتسملا ق

 دشأ ةداحم ملعن الو س كلذ ى هللا باتك نم ةريثك تابآ كانهو

 نئادلا هللا لحآ امل مرحملاو ع هللا مرح امل لحتسملا ةداحم نم مظعأ الو
 هيلع هللا ىلص _ هلوسر ىلعو لجو زع هللا ىلع اعدالاب ة كلذ بوكرب

 ٠ لحآ ام ميرحتو مرح ام ٥ لح ف _ ملسو

 "هلل ا مرح امل نيلحتسمل ا نيكرملا ,كالبه ف كسلا عسي ال امكو :
 - : ملسو هيب هينع هللا ىلص هللأ لور ىلع نيدارلا هللا لجأ نيمرحلاو

 )١( ةيالا نم ءزج ةبوتلا ةروس - : ةيآلا ٦٢ .

 )٢( ‘هاقتيثأ ام باوضلاو « لالحا » لصالا ىق ;:

 



_ ٨٠ 

 اضيأ كلذكف ليوأتلاو ليزنتلا نم لجو زع هللا نع هب ءاج ام لحع
 لحآ 11 نيمرحمل ١ و { هللا مرح 1 نيلحتسمل ١ كاله ق كشلا عسي ال

 ٠٨ كلذب نينئادلا هللا

 لوسر مكحب اضرلا نم جرخ مث ةلمجلا ف هللا ىبن نيدب رقأ نمف
 مرح ام هلالحتسا ىف ىضق امل ميلستلا كرتي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا

 هيف هيلع ام قح هيف لطبآ ليوأتبو هيلا وعدي نيدب ، لحآ ام هميرحتو

 ميلستلاو همكحب اضرلاو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسرل
 ىف فلتخاو ن لالحتسالا ىف نيكرشملا لاحو مهلاح تقفنأ كلذلو هئاضقل
 نم ءاج ال نودحاج نولحتسم ءالؤه ص ءاوس اوسيلف ماكحألاو ءامسألا

 نودحاج نولحتسم ءالؤه ٠ هللا ىلع نوبذاك ع ليوأت وأ ليزنت نم هللا
 _ هللا لوسر اهيلا اعد ىتلا ةلمجلل نولباق « ليزنتلاب نورقم ع ليوأتلل
 ٠ قحلا ريغب هلوسر ىلعو هللا ىلع نولئاق _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف تفلتخاو لالحتسلالا ق نيكرشملا لاحو مهلاح تقفتا كلذكو

 نوملسملا هب نادام لدع دحج نم ءاوس اوسبلف ماكحألاو ءامسألا

 دمحم هبين ةنسو هللا باتك ىف قحلا نم اولان ام لدع 7 مهيلع درو

 ء كلاه لاض وهف لهج وآ قحلا كرتي هنم ملعب _ ملسو هيلع هللا ىلص

 اهضرف ةضيرف وآ هلزنآ لدع "در ىق ارذع دحأل لعجي مل هللا نأل

 ٠ هباتك ى

 ىلع درو هليزنتب رقأ وأ نآرقلل ليزنت در ق هللا ىلع بذك نمو

 رفك هرفك ث هب دحاجلا هليزنتل ارفاك هيلع ابذاك ناك ث هليوأت لدع هللا

 مهتيمست ىق نآرقلا مهعمجب هليوأت لدعل لطبملا ليزنتلاب رقملاو ڵ كرش

 كرابت هللا لاتقو ے كرش رفك ال ةمعن رفك ليزنتلاب رقملا رفكو ى رفكلاب

 ىق عاتم وه نوحلغفي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ لق ) : ىلاعتو
 )١(٨ ( نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذن مث ع مهعجرم انيلا مث ايندلا

 )١( ناتيآلا : ٦٩! .٧ ستوي » ةروس نم « .
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 ةلأسم :

 عمسي مل تركذ اذإ ةمئألا نآ راثآلا تءاج دق \ ىراوحلا ىبآ نعو

 ٠ ةجح دعب ء ارب امإ و % ةحص ىلع هيالو امإ اهلهج

 ىتح ةيالولا لهآ نع فوقو ال : ملعلا لهآ نم لاق نم لانت دتو

 ةهبش نع ملعلا لهآ ةيالو كرت اذإف « مهرفكي ثدحب مهجورخ نيبتسي
 ىتح مهنم ةءاربلا نع فتوي ال ةوادعلا لهآ كلذكو ث مهنم ءىرب دتف

 ملعلا لهآ ضعب زجي ملخ قحلا ىلا عوجرو ةبوتب اهنم مهجورخ نيبتسي
 ٠ ةءاربلا وأ ةيالولا الا نكت ملو فوقولا

 نم ثدح ناك اذإ فوقولا ىف ةصخرلاب راثآلا هب تءاج ىذلاو
 نيملسملا نم هالوت نمف “فتاو مامإلا نع فقو اذإف س ةهبست هيف مامإلا

 هنم آربي ثدح ناك اذإ كلذكو ص هالوت نم ىلوتي نآ فقاوملا ىلع ناك

 ٠ نيملسملا نم هنم ءىرب نم ىلوتي نآ هيلع ناك هب نوملسملا

 ٠ ةلأسم فوقو انفوقوو انيد كسئلا بصني سيل : لئاقلا لاق اذإ

 زوجي الو هنيعب ثدحملا نع ةلأسملاب فوتولا زوجي امنإ : هل ليق
 ٠ هتم ءىرب نم الو هال وت نمع فوقولا

 دقف | هنم ءىرب نمعو ٥ال ونن نمعو ثدحملا نع فوقولا ناك اذاف

 ىلع نوملسلا مهتراف نيذلا كاكسشلا لوت مننعبت تأ و انيد كسنلا متبصن ذ

 ىذلا لوقلا اذهب لتب مل نمف نيملسملا راثآ نم انفرع ىذلا اذهف

 ٠ مهفلاخ نم ةلزنمب ناك نيملسملا نع ءاج

 ةيالو هل تناك نمف كثلا ىلع ةءارهلاك كتملا ىلع ةيالولا سيلو

 نمف ، هرفك ليبس نيبتي ىتح هرمأ ىف بيرلا لخد ولو هتيالو ىلع وهف

( ٣ ج عرشلا نايب _ ٦ م )
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 هيلو نم ءىرب نمو ، املس ناك كلذك ناك ولو كسنلا ىلع هيلو ىلوت

 ملو كستلا ىلع هيلو نم ءىرب نمو املاس ناك كلذك ناك ولو كسثلا ىلع
 ةيالولا نأل ةثداح ةءاربلاو ةيلصأ ةبالولا نأ كلذو ى اكلاه ناك كلذك نكي
 دبعلاو ةآرملاو دحاولا لجرلا نم لبقت ةيالولا نأل ةءاربلا نم بجوأ
 دحاو لاق اذإ ةءاربلاو ةيالولا نورصبي نيملسملا نم اوناك اذإ دحاولا
 تبجو نيملسملا نم نهو انالف ىلونن نحن وأ ث ىلو انل انالف نإف ءالؤه نم

 نوكت ال ةءاربلاو ٠ هتيالو نم اوعفر دق ام ريغ نايب الو ثحب الب هتيالو

 . ةجحلاو نايبلاو ثحبلا لدع ىدهاستب الا

 لدتن الو ةدالولا عفر هنع ذخؤي ىمعألا نأ ملعلا لهآ نع رونأملا قفو

 ٠ ةءاربلا هنم

 : ةل اسم

 الالح لجرل ا فرع اذا ب انك ىف ت دجو : هل تلف ابوبحم تلأس

 هللا نأ اذه ملعي ام اذكو اذك لحأ هللا نإ : لوقي الجر ىأرف امارح وأ
 نأل لجرلا اذه رفك ملعي نأ الا هعسي ال باتكلا ىف ناكو س همرح

 نم لهج انعمس ول اذه لهج انعسو ولو س ملسمب سيل هللا ىلع بذاكلا

 مآ اذهب رفكلا ىردي الف نينثا هنإ لوقي نم ءىرب مث دحاو هللا نآ ملعب
 ؟ ال مآ وه باوصآ ؟ هللا كمحر اذه ىرت فيكو ؟ ال

 هل سيلو هملع نع عجري نآ هل سيل : هللا همحر بوبحم هل لاق
 اذإ مارحلا وآ مرح اذإ لالحلا ةلزنمب نينثا وأ دحاو هللا نأب سايقلا
 ٠لح

 : ةلأسم

ء ملسم لك ةيالوب هلل ةنونيدلا ف لطبملا علخو قحملا ةيالو داقتعا ىلع



_ ٨٣ 

 ةءاربلا اهب قحتسي ةلاح دحأ نم ملعت مل اذإ كنأل ، رفاك لك نم ةءاربلاو

 نيدلا فوقو عضوم اذه ناكو س ملعت ام ىلع مادقإلا كل سيلف ةيالولا وآ

 ؟هدح امو س وه فيك ىآرلا فوقو نعو

 ؟ ىآرب افتنا و نؤكب فيكو : تلت

 هنم ناك مث ةيالو هل تناك نمع نوكي امنإ ىأرلا فوقو نآ ىعمغ
 نأ هعسيف ث هقحالو ىتأ ام لطاب هيف ىلوتملل نيبتي الو هرمأ ككسي ام
 لطابلا ىلإ قحلا نع هجرخم ىتآ ىذلا ناك نإ هنآ داننعا ىلع ىآرب فقي

 هتيالو لاح نه هجرخي ال ناك ناو ٠ كلذ ىلع هنم ءىرب وهق ةءاربلاو
 هذه ىلع ىآرب هالو تيو ص ناك ام ىلع ىلوألا هتيالو ىلع وهف ىلوألا
 ٠ ةطيرنشلا

 نم مهتءارب ىف الو قحلا نم اولان اميف ءاملعلا ىف نوكب ال اذهو

 ءاملعلا رمآ لهج نمل سيلو ص ةءاربلا ىنعمب ةجحلاب مهمايقو لطايلا لهآ

 امأو ٠ ةجح هيف نونوكي ام ىنعم ف نيدب الو ىآرب مهنع فتي نآ مهقحو
 نم مهريغك مهف ءامصخ اهيف نونوكي ىتلا ثادحألا نم نوثدحي اميف
 ٠ ىآرلاو نيدلاب فوقولا و ةءاربلا ىنعم مهتقحليو سانلا

 ٠ باترا اذإ هنع فوتولا هيلو عسو طيلختلا هنم رثك اذإ ىلولاو

 : ةلأسم

 رمألا رهاظ ىف هسفنب لطابلا لمتحي اثدح رمألا رهاظ ق () ...

 فوقو ىق ىدنع قرفلاو ع ةنيبلاب هيلإ غولبلا كرديو رهاظلا مكح ق

 )١( كورتم ضايب لصالا ىف .
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 وهف عسي ال فوقو لك وه س فوقولا فونص نم ةمالسلا فوقوو كشلا

 نيدلا ىف عسي فوقو لك ةمالسلا فوتوو س ناك هجو ىأ نم كسن فوقو

 دنع ىدنع قرفلا وه اذهف س لاؤس ريغ وآ لاؤس وآ ىآرب وأ نيدب ناك
 ٠ هيناعمو كلذ ليوأت فرعب نم

 غلب نمف ڵ\ تاركنملا نم ىدنع وه عسي ال ىذلا كنلا فوتوو

 كلذ نع فعض نمو س هنم ةءاربلا ىف بيصم وهف كاسثلا ىف كلذ ملع ىلإ

 ىق كلذ هعسوو باصأ دنف نيملسملا نم هنم ءىرب نم ىلوتو هنع فقوو

 نيملسملا نم ءىربتملا هيالو عم نيثدحملا رئاس ىف فوقوملا هعسو امك اذه

 ٠ هيف كسنلا عسي ال ثدحلا نكي مل ام ص كلذ مهفاف هنم

 : هريغ نمو

 ؟ ةءاربلاو ةيالولا ىف كعم سانلا لزانم فيك : لانف لئاس لآس نإ
 .٠ ودع الو ىلو ال رخآو ٨ ودعو ‘ ىلو ح ةثالث ىلع ث هل لتف

 ٠ ىل مهفص : لاق ناف

 ه_لل دوحجلاب نوملس ١ هفرع :نم لكف مهنم ودعلا امأ : هل لنف

 كلذ هبسثأ امو ى رارقإلاو ديحوتلا لهآ نم رئابكلا بوكرب وآ راكنإلاو
 اضقنو هللا دعول هنم افافختسا رئاغصلا ىلع رارصإلاب وأ ، رئابكلا نم

 ٠ هبلع هللا دهاع ا

 رارقإلاو ديحوتلا لهأ نم نيملسملا قفاو نم لكف مهنم ىلولا امأو
 هفلك ام لكب هلل ء افولا هنم رهظو مهنوع د لهآ زيح ق ناكو مهتلحن ق

 . هيلع هللا هم"رح امع ءاهتنالاو همزل امب لمعلا نم هيلإ هب ذبو هايإ
 مل نم لك مهعم ةوادعلا ق ال و مهل ىلوب سيل ىذلا ثلاثلا امآ و

 هنع اوكسمأ 6 رارتإلاو دحوتلا لهآ نم المع الو ال وقت نوملسملا فرعي

لامعألا ق هلل ءافولا هنم اوملع ناف 6 راظتنالا ليبس ىلع هعم اوناكو



 س ٨٥

 ا وملع ناو % كلذ ىلع هولونو انمؤم ٥ ومس نإ امآ 6 هلمجلا ق هنمزل ىنلا

 ٠ كلذ ىلع هنم اوعربو 4 انتفانم ٥ ومس نيقفانمل ١ لامعأ هنم

 ٠ كل اهتنيب دق ةءاربلاو ةيالولا ىف سانلا لزانم هذهف

 : ةلأسم

 ٠ رمع نبا كسلا سانلل عضو نم لوأ نإ : ريسثب لانت ، مسناه لات

 :ةلأسم

 ٠ هي ءافخ الام ىخآ اي كلذف س ءىرب

 فقو نم نإف ى ةءارب ىلوت نمم ةءاربلاو ، ةءارب ءىرب نم ةيالو نإ
 وهو خيسثلا ريسثب نع هوور ىذلا ٠ هيالولا فقو اذهف ىلون نم ىلوتو
 ضرفلا كرتو ڵ لكشملا نيقيلا ةلازا نم هيف ىنعم الو س لمعتسم ريغ فتو

 نم لجرلا ىآر اذإ : ريسثب نع اولاق مهنأ كلذو ، حصي مل امب حيحصلا

 ٠ هتيالو نع كسمي نآ سأب الف هركي ام هتيلو

 : ةعسلا هتلاق ام وهف نيملسملا دنع زوجي ال ىذلا كسثلا فقو امأو

 فقو ال ىذلا نيدلا فوقو وهو ص هفوقو لثم فقو رمألا ىلوتي ال نآ
 اوعدا نإو ع ةجحلا نم مهمزل اميف انيد كسشلا اوبصنف ، لاؤس
 ٠ كلذ ريغ

 هنآ ة د_يبع ىبآ نع ١ وورو 6 لا ؤسىلا مهبنك ق انياحصآ نبب دقفو

 لهآ نم انباحصأ عنم دقو س « روذعم لئاسملاو ڵ كلاه كشلا » : لاق

 هنأ متسر ىبأ نع ىور دقو ، نيعدتبملا نيمرحملا نع فوقولا برغملا
 نإف ى كلذ فرعي مل : لاقف لضفلا كلذ نع تلآسنف ةطيرشلاب لوقي ناك
٠ هيقفلا وهف نمحرلا دبع دنع هندجو “ثنك
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 ىف لات امو ى ةضيرفلا ىف ميبرلا هركذ ىذلا وه لاؤسلا فوقوو

 رخآلا لاقو ص هللا دنع نم ءاج لالح اذه امهدحأ لوقي ىذلا نيفلتخملا

 فقي عماسلا نإ ه هبحاص نم امهنم دحاو لك ريي ىتح مارح اذه ع ال

 هفرعي مل نإو ، ءىطخملا نم ًربي هنأل ةلمجلا ىلع ال ريسفتلا ىلع امهنع
 امنإ لاؤسلا فوتوو س هلوق ىف هيلع ةجح نيفلتخملا دحآ نكي مل ام هنيعب

 ٠ هلهج عسي اميف هلك وه

 : ةلأسم

 مساقلا ىبآ نيب رمع مساقلا ىبآ ىلإ نسحلا نب دمحم باوج نمو

 : ناميلا نبا

 دت نيذلا نيثدحملا نع لاؤسلاب نيدي نأ ملسملل زوجي له : تلتقو

 ؟ روج لهآ ةمئآ اوناكو اوفلس

 لاؤسلاب نيدي نأ نيملسملا ءافعض نم ادحأ رمأن نآ انل زوجي لهو
 ؟ مهتيعر ىلع اودتعاو مهمكح ىف اوراج نيذلا ةمئألاو ءارمألا نم دحأ نع

 نيذلا ءالؤه نع لاؤسلاب اونيدي نآ ءافعضلا مزلأ نإ همزلي ام : تلتو

 لاؤسلا هيلع ناك اهيلا راص اذإ ىتلا ةفصلا هذه امو ، ىل مهتفصو
 ؟ مهنع

 ىلع هلهج هعسي اميف لاؤسلاب نيدب نأ اذهل سيلف تفصو ام ىلعف
 وأ هملعك ملعي نآ هلهج هعسي اميف لهاجلا ىلع لمحي نأ ملاعلل سيل نأ
 تعطق دننو ث كلذ ىف هل رذع الف ملاعلا كلذ لعف اذإف ، هنعاربك أربي نأ

 عجري نأ هتفرعم دعب ملاعلا ىلع لمحي نآ لهاجلل سيل كلذكو ، هنجح

. اذهب لهاجلا ةجح تضحد دقف لهاجلا كلذ لعف نإف ص هلهج ةلزنم ىلإ



 س ٨٧

 هندد ق هداننعا ةعيرش ق ملاعلا )(. ٠٠ اذا ثدحلا ةمرحب لهاجلاو

 ع

 : ةلآاسضننىم

 : هجوأ ةثالث ىلع فوقولا و

 اوفرعي مل نمع مهفوقوب نيملسملل ةمالسلا فوقو وهو نيد فوقو

 فوقو لاح ف عيمجلا لاحف ةءاربلا هب بجت امو ةيالولا هب بجت ام هنم
 نم ةيالولا وآ ةءاربلا هب بجت ام هنيعب دحاو لك نم ملعي ىتح نيدلا
 الإ ةءاربلا هب بجت ام الو ةيالولا هب بجت امب فقاولا نم لهج ريغ
 ٠ نيدلا فوقو اذهف نيملاعلا لامعأ نم لهج ام عضوم

 كسثف ودع ةوادع وآ ىلو ةيالو نم ةجحلا هتغلب اذإ كنتلا فوقوو

 نه ءىرب نميفو ىلولا ىلوت نميف كسنو هفعض عضومل فقوو كلذ ف

 ٠ كىنثلا فوقو اذهف هكسثك كش رمألا لوني ملو هفعضو هلكنت عضومل ودعلا

 ةءاربلا هب بجت ىذلا ثدحلا هغليب نآ وهو لاؤسو ىآر فوقوو

 ثدحملا نع فقيف كلذ ىف مكحلا هب بجي ام ىلع فقي الو س هثدحأ نمم

 فوقو فقي امنإو س عضوملا اذه ىف فوقولاب نيدي الو لاؤسلا سمتليو

 ٠ ثدحلا كلذ نم همزلي امي لاؤسو ىآر

 ىأر فوقو نوكي امبرو ص لاؤسلاو ىآرلا فوقو نم هلاثمآو اذهف

 نم نوكي اذهو 6 هنع لآسيف ثدحلا ةفص فرعي ال ناك ١ ذا لاس ريخت

 هجولا اذه ق اضيأ نيدي الو لاؤسلا هيف همزلي الو ىآرلا فوتو

 ٠ فوقولاب

 )١( كورتم ضايب لصالا ىف اذكه . . .
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 : ةلأسم

 ىنعمل هكاسمإ ناك اذإ ةيالولا نع كسمي نأ لجرلل نإ : ريسب لاق
 ٠ ةفاخملا لثم

 ٠ هلاح نع هبلقت فاخ اذإ : ديعس وبأ لاق

 : ةلأسم

 هنم ملع نم فرعي ملو ةءاربلا هب قحتسي اثدح ثدحأ نم لكو

 ثدحلا اذه ريغب هنم ربب ناك نإ : ليق دقف ثدحلا مكح ثدحلا كلذ

 نم ملاس وهو ، ةفلك ثدحلا اذه ىف همزلي الو هنم ةءاربلا ىلع وهف

 اذه ىف فال_نخا الو س هريغب هنم آربي ال ناك نإو ث هنم هتعاربب دبعتلا

 كلذ ناك اذإ ةئطختب ثدحلا اذه ىف هيلع مكحي نأ همزلي ال هنأ الإ ى انعم
 ٠ هلهج هعسي امم ثدحلا

 هنع فقاو وهو هنم آربي الو هالوني ال نمم ثدحملا اذه ناك نإف

 دقف ٠ هرمأب لهاج وه ذإ ةيصعم الو ةعاط هنم ملعي ال هنأل نيد فوقو

 ىآر فوقو هيف همزلي الو فوقولا نم ةلاح ىلع نوكي هنإ : لاق نم لاق
 هنم ربيف ثدحلا مكح هعم حصي ىتح هلاح ىلع وهو لاؤس فوقو الو

 ٠ اذه ى هبلع لاس الو ص نيدب هلوب مل ام مل اس اديآ وهو

 ملع دق هنأل ثدحلا اذه مكح نع لاؤسلا هبلع ني : لاق نم لاتو

 امب هيف ادبعتم راص دتو ث لبق نم هنم هملع نكي مل ام ثدحلا اذه نم
 ص هنم هجورخ دعب الإ هل ةيالولا ميرحت نم ثدحلاب هملع لبق نكي مل
 . اذه نم املاس كلذ لبق ناك دقو .ةيالولا هب بجي ام هنم ىأر ولو

 ةءاربلا هيلع بجو ثدحلا اذه مكح ملع ىنم هنآ اديعتم راص كلذكو

ء رهاظلا مكح ةءارب ىلإ نيدلا فوقوو هبف ةطيرشلا ةءارب هنع لازو هن
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 نمو ؤ لبق نم هبلع ن ناك ام لاح نع هلهج ن او ثدحملا اذه مكح لنننا دننف

 مكح لهجب هرذع هنآ الإ هنم ةءاربلاب هللا هدبعت دقو س نيدلا فوتو

 ملاعلا اذه ىلع نإ ملعلا لهآ نم لاق نم لاق للعلا هذه لجألف ثدحلا

 لخد ام مكح نم جرخيل ثدحلا اذه مكح ىف همزلب امع لاؤسلا هثدحب

 الكل اهمكح ملع اذإ اهب دبعتم وه ىتلأ ةضيرفلا هذه نم هيف لحو هيف
 هلاح ملع نم نيبو هلاح لهج نم نيب () ٠٠٠ هيف فوقو ىف ىواسي
 ٠ نيدلا فوقو ىف هدنع ءاوس نانوكيف

 طوسبملا رذعلل كلذ همزلي الو هيلع لاؤس ال هنأل رثكأ لوألا لوقلاو

 ىلوني وآ هبكري مل ام هميرحتب ناد ام لهج هعسي هنأ عامجإلا ىق هل

 . هبكار نم اوعرب اذإ مهنع فقي وآ ءاملعلا نم اريب وأ هبكار

 ىلع وه امنإ هنأ الإ نيدلا لوصأ نم جراخف ىأرلا هيف مقو امو
 ٠ ىنبم نيدلا لوصآ

 نيدلا ماكحأب الو نيدلا عضوم ىف ىأرلا ماكحأب مكحي نأ زوجي الو
 . فالتخالا ماكحأ عضوم ىف عامجإلا ماكحأب الو س ىأرلا عضوم ف

 عجريو قحلا نم هلك هنآ هعمجب لصألا ناك نإ و ئ ماكحألا فلتخم ا ذهو

 ٠ قحلا نم هل جرخم الو قحلا ىلإ

 هتيالو نع فقي نأ هل سيل هنإ ليق دقف ايلو ثدحملا ناك نإ امأو
 تبجو ع ملعب هالوت هنأل لهجلا ىلا ملعلا لاح نع عوجر كلذ نأل نيدب
 كرت هل زوجي الف هيلع هتيالو توبث نم نيقي ىلع وهف ةجحل هيلع هتيالو

 فقيو كلذ لامهإ ىلإ عجريو ؤ ةجحب هيلع تتبث دقو ةجح ريغب هتيالو

 هب قحتسي ام هنم ملعي ملو هرمأب لهاج وه نم ةلزنمب نوكيو نيدب هنع

 نألو لهجلا لاح ىلإ ملع امع عجري الو ةوادعلا هب قحتسي ام الو ةيالولا

 ةجح الو ملع ريغب ث هتيالو نم هب هللا هدبعت امل كرت هيلو نع نيدب هفوتنو
 ، ةطيرشلا ةيالو ىلإ عوجرو ث رهاظلا ةيالو نم هب هللا هدبعت امل كرتو

 )١( ضايب لصالا ىف .
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 نآ امإ هنكلو ىس هيلو نم ةعقاولا ةيصعملا ىف هب هللا هدبعت امل ملعلا كرتو

 امإو ث أطخ نيدب هنع هفوقوف ةءاربلا ىلإ ةيالولا نم جرخ دق نوكي
 همزلأ ام كرت هل زوجي الو ء أطخ نيدب هنع هفوقوف هتيالو ىلع نوكي نأ

 ة هلهجب () ٠٠٠ ةمانإلا نع عوجرلاو هيلو ف ةءاربلاو ةيالولا نم هللا
 هالوتي وآ كلذ ىق همزلي ام داقنعا ىلع ىرب هنع فقي نآ هل زوجي نكلو

 ٠ هنم ةءاربلا ةطيرشب وآ ىأآرب

 نم مكحب هيف مكحي نآ دبالو س زوجي الف هنع نيدلا فوقو امآو
 هب قحتسي ام هنم فرعي ملف هرمأ لهج نمك نوكي الو ، رهاظلا ماكحأ
 هيلع تبثي ام هنم ملع دقو ث هرمأب لهاج ريغ اذه نأل ةءاربلا الو ةيالولا
 5 ةءاربلا ىف وأ ةيالولا ىف امإ دبال وهف س هيف لهج اثدح ثدحأ مث هتيالو

 لخديو س ةجحلا ماكحأ هنع لوزت نآ الإ نيدب هنع فقي نآ هل زوجي الف
 لكسنملا بيرلل هتيالو كرتيف لاكسشإلاو ةهبسشلاو ةمهتلاو بيرلا لاح ف
 ةلقل هلعف لهج الو ى اهانأ ىتلا ثادحألا ماكحأ لهج قيرط نم ال ع هيلع
 ٠ اهبف لوقلاو ثادحألا ماكحأ لهج نم جراخ اذهو ص هل ىلونملا ملع

 ىتح ىأرب هنع فقي امنإف ةمهتلاو بيرلا لاح ف لخدي مل اذإ امأو
 ربيف هرفك هل نيبب وأ هيلع ناك ام ىلع هالونيف هتيالو باوص هل نيبتي

 .اهيف مكحلا لهج اهملع نم عسي ىتلا ثادحألا ىف وه امنإ هلك اذهو ع هنم
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو هتركذ ام عيمج ف رظنا

 لهج نم لك ىف وه امنإ نيدلا فوتنو نإ ليق دق : ديعس وبأ لات
 وهف ةوا دعلا هي قحتسي ام وآ 6 ةيالولا هي قحنسي ام هنم فرعي ملف هرمأ

 ٠ نيدلا فوقو لاح

 ضايب لصالا ىف )١(
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 ةل اسم :

 ملع نمو ، نيدلاب هالوت نيدلاب ةيالولا هب قحتسي ام هنم ملع نمو
 ملف هرمآ ىفخ نمو ث نيدلاب هنم ءىرب نيدلاب ةءاربلا هب قحتسي ام هنم
 ٠ نيدلاي هنع فقتو نيدلا ةءارب الو نيدلا ةيالو قحتسي ام هنم محلي

 نيدلاب ةءاربلاو نيدلاب ةيالولاو نيدلاب فوقولا نإ : ليق دقو
 عضوم ىف نهدحأب مكحي نأ زوجي الو س دحاو ىف نعمتجي ال دادضأ
 فقي الو نيدلاب هنم ريب نآ زجي مل نيدلا ةيالو هيف تتبث نمف نهدحأ
 فقيالو نيدلاب هالوتي نآ زجي مل نيدلا ةءارب هيف تبث نمو ث نيدلاب هنع
 أربي الو نيدلاب ىلوتي نآ زجي مل نيدلا فوقو هيف تبث نمو ث نيدلاب هنع
 ٠ دحاو ىف نعمتجي ال لوصآ هذهو نيدلاب هنم

 هب قحتسي ام هنم ملع مث نيد فوقو دحآ نع افقاو دحآ ناك اذإو

 هنأ الإ ، نيدلا فوقو ىلع تبثي نآ هل سيلف كلذ لهجف ةءارب وآ ةيالو

 داقتعا ىلع نيدلا فوقو ىلع .تبثي نآ ملعلا لهآ ضعب زاجنسا دن

 . اودع ناك وآ ايلو ناك نإ هنم ةءاربلا و هيف ةيال ولا ةطيرش

 نأ هيف ةءاربلاو ةيالولا مكح لهج نإو هل سيل : لات نم لاقو
 ىقلي ىتح ىآرلا فوقو فقي نآ هل زوجي نكلو نيدلا فوقو هنع فقي

 ٠ ةءارب وآ ةدالو نم همزل دم اميق ةجحلا

 ع

 : ةلأسم

 ءاهقفلا ىلوت اذإ روذعم لئاسلاو ث كلاه كاسشلا : ةديبع وبأ لانو
 ء ا_هتغلا هملعو هلعف هي غلب ام فيعضلا ملعب مل ام نورب نيذلا ء املعلا

٠ مهنع فقي نآ هل سيلف
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 هنأ ةديبع ىبأ نع رصن نب دومحم ىلإ رفعج ىبآو دايز ىبآ باوج
 ٠ كاسثب سيل لئاسلا و ع كلاه كاملا : لاق

 كست نم الإ ادحآ ىلوتب ال ىذلا وه كاسشلاو : بوبحم لاتو

 اذهو س ىلوت ادحآ الو ءىرب ادحآ ىلوتب ال فقوو وه كش ام لثم فتوو

 ملو نآرقلا رتب مل نمو ث نيملسملا دنع كله كلاب ناد نم ةنونيدلا ف

 هملع لهج امع نيملسملا لأس اذإ هنأ هلهج مسي اميف نوملسملا لاق ام ملعي

 نم هب رفكي لعفلا اذه نإ : نوملسملا هل لاقف هملع لوقت غلب ام ردي ملف
 ء مهلوقب لوقي نآ ءاهقفلا لوق نم وآ ص هللا باتك نم كلذ ملع هيلعف هلعف

 متنأ : نيملسملل لوقي نأ هيلعف هرفكي نأ فعضو هملعي ملف كلذ لهج نإف
 ملعأ مل ام متملعو فرعأ مل ام متفرعو رصبأ مل ام مشت رصبأو ىنم ملعأ

 ىنيدو ٠ نيملسملا لوق ىلوتو لئاس انآو ث هللا مكح ىف تفعضو متيوتقو

 . مه ايإ هنيالوب هولونو لاؤسلا هل اوعسو كلذ ناك اذإو ك مهنيد

 : ةلأسم

 نم هب رفكي بنذف ةثالث هدنع بونذلا نإ : هبانك ىف نوراه لاتتو

 نمع فقيف هيف هلهآ نع فقوف ث ال مآ هلهآ رفكب ىردي ال تنذو ٠ هبكر

 لاق اذإ كلذ عساوف ىآرب مهنم ءىرب نإو نيدب مهنم ءىرب نمعو هالوت

 لوسر باحصآ رمعو ركب وبآ : هل لانت نإو ع ادبآ نيملسملا نيد ىنيد
 دت مهنأ وه ملعي ىتح مهنع فقي نأ هلف ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا

 : لوقي مهضعبو ى مسو هيع هللا ىلص _ ىبنلا كلذهل لوقي وآ اولض
 مهنم لبتي نأ هيلعف نيملسملا ءاهقف هيلع كلذ ىبأف ةجح نيملسملا عيمج
 مهيلع نإ لاق نإف ى هنع هللا وفعي بنذ : لاقو ٠ كلاه وهف لبتي مل نإف

 . نيملسملا لوقب لاقو قدص دقف مهنع هللا وفعي ةبوتلابو ةبوتلا هيف
هللا ىلا اوبوتو ) : لوقي هللا نأل بذك دقف ةبوت الب ةروفغم اهنا لانت نإو
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 ةريغص لك نم ةبوتلا قلخلا ىلعف () ( نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيآ اعيمج
 ذخؤي الو مهب قثوي فلس هل سيل هنإف نوراه لوقي امك سيلو ص ةريبكو
 هنم لبقي ملو ممتأ مهب نآربتيل نيملسملا نم ادحأ هب ىمر ناف مهنع

 . مهيلع كلذ

 ىبآ خيشلا باوج نم هيلإ فض او باتكلل : فلؤملا غ هداز اممو

 كنءالك هللا ما دأ ىزبيزعو ى دلوو ىخآ كياتك لصو : هللا همحر ديعس

 دمحلاو همالس لاح نع تبتكو تيلوو هيلع تفتوو ث، كنمالسو كظفحو

 ٠ اميلست ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هلل ١ ىلصو ٥دمح نقح هلل

 ثدحي نوملس أ هنم ءىرب نمع كشلا فوتو نع هللا كمحر تركذو

 ؟ هميرحتب عامجإلا تبتي

 ء كثلا ىلع فتو نمع فتني نأ ثدحملا نم ىربتملل له : تلق
 كاسشلا ناو عسي ال هناو زوجي ال كشلا فوقو نإب لينت دن هنأ ىنعمف
 ٠ كشلا فوقوو هفوقو ناك ١ ذا كلام

 ؟ هنع كلذ زوجي ليبس ىأ ىلعف كلذ زاجأ نإ : تلتو

 ٠ هنم ةءارملا تبجو كشلا فوقو فنقاولا فخو اذإ هنأ ىعمقف

 هنم ءىرب نمعو ثدحملا نع فقي نآ كسشثلا فوقو نإ : ليق دتو
 نيدب نيملسملا ءافعض نم دحآ نع وأ نيدب وأ ىآرب نيملسملا ءاملع نم
 ىلع مكحلا ملع ىلإ ملاعلا غلب اذإف عسي ال ىذلا كسثلا فوقو نم اذهف
 آربي ملو نيدب هلوتي ملو كلذ نع فعض نإو ةءاربلاب هيلعف فقاولا اذه

 نيملسملا ءافعض نم دحأ نم الو نيدب الو ىأرب هنم اوعرب اذإ ءاملعلا نم
 عسي امم ثدحلا ناك اذإ كلذو “ هللا ءاش نآ ملاس وهف هنم اوعرب اذإ

 )١( ةيآلا نم ءزج ٣١ رونلا » ةروس نم « .
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 هبكار نم اوعرب اذإا ءاملعلا نم آريب وآ 6 هبكار ىلوتب وأ هبكري ىتح هلهج

 ٠ عسي الام ىلع الإ هانعم الو همسا عقي الكىنلا فوتوو

 قحلا ةلمتحملا ةلكسثملا ثادحألا لهآ نم اهوحنو نينعالتملا ىف امآو

 نع اهزنتو ث ةمالس فوقو كلذ لب كسلا فوقو كلذ نوكي الف لطابلاو
 نم هيف كال ناهرب ريغب ةءارب وأ ةيالولا ىف مكحب عطقلا ىف لوخدلا

 ىف الو امهيف عطقلا ىف ةءاربب نينعالتملا ىف لاق ادحأ نأ ملعأ الو نيثدحملا

 نم امهنم قحملا ىف ةطيرىتلا قيرط نم امهيف دانتعالا ىلع الإ امهدحأ

 كسلا فوقو هلهج عسي ىذلا هنيعب ثدحملا ىف فوقولا نوكي الو ع لطبلا

 هثدح ىلع نيملسملا ءاملع نم هنم ءىرب نمعو ثدحملا نع فقي نآ الإ
 مهنم دحآ نم ةءارب وآ نيدب مهنم فيعض نم وآ نيدب وأ ىآرب قحلاب

 مكح نم ةجحلا هب مونتت هبو هملع ليج حي ال امم ثدحلا نوكي وأ نيدب
 ةمالس ةءارب نينعالتملا ق ىدنع حصي ال و 0 , نيثدحملا ثادحأ نم لقعلا

 لك رهظأ دن نيذه نأل هبحاص ىلع لطبم اي ملعي الو هبحاص امهنم
 ىق رمألا رهاظ ىق هسفنب لطابلا لمنحي رمألا رهاظ ى اثدح امهنم دحاو

 كسنلا فوقو ىف ىدنع قرفلاو ى ةنيبلاب هيلإ غولبلا كرديو رهاظلا مكح

 فوقو وهف عسي ال فوقو لك وهو فوقولا فونص نم ةمالسلا فوتوو
 ناك نيدلا ىف عسي فوتتو لك ةمالسلا فوتو س ناك هجو ىآ نم كش

 نم دنع ى دنع قرفلا وه اذهف ، لاؤس ريغ وآ لاؤس وآ ىآرب وآ نيدب
 ٠ هيناعمو كلذ ليوآت فرعي

 غلب نمف ڵ تاركنملا نم ىدنع وه عسي ال ىذلا كتملا فونوو

 كلذ نع فعض نمو هنم ةءاربلا ف بيصم وهف كاستلا ىف كلذ ملع ىلإ

 5 هلك اذه ىق كلذ هعسو دنف نيملسملا نم هنم ءىرب نم ىلونو هنع فتوو

 هنم نيملسملا نم ءعىرينملا ةيالو عم نيثدحملا رئاس ق فوقولا هعشو امك

 ٠ هيف كشلا عسي ال ثدخلا نكي مل ام كلذ مهفامن

] عرشلا نايب باتك ىلإ عجر [



٩٥ 

 ىضم نم هب لمع ء ىت نم لك نأ امف : دوروم ىبآ ةربس نمو

 نيملسملا فقوب سيلو ملعلا ىلوآ ىلإو هللا ىلإ هملع درو ى زئاج فوتولاف

 نم هب ىدتهي نآ قحأ قحلاو هسقفنبو هنيعب دحآ ركذ ىلع نولمحي الو
 ٠ هب ىلوآو هنم اولمع امب قحأ هلهآ لطاب لطابلا و ه هب لمع

 هيف فلاخي نأ الإ هنيعب ءعىطخم نم ةءاربلا ىلإ ءاعد انيلع سيلو
 لوقيف ث هيف لاق ام بذك فرعيو قداصت هيف سيل هل رذعب هسفنب ةفلاخم

 5 هيف هملكتب لضيو لضيف لطابلا ىلع هتيالو تبثيو قحلا ريغب هيف

 ٠ كلذ نع كسمأ ام وهو قحلا ريغب هرذعو هنيعب هتيمست ىلع لزنيو

 كلذك ملاس ث ملاس سانلا ىلع لدعلا ةفص ف نيملسملا لوتن : ليقو
 انيلع سيلف ، هب لضف أطخ هيلع لخد نمو ىلعو نامثع لثم الخ نم رمأ
 نيملسم نونوكي ال مهئطخب رارقإلا مهفلكن الو سانلل هأطخ ُفصتن
 نم هب اوناد امب مهل ميلستلاو نيملسملل رارقإلا مهيلع نكلو 4 كلذ الإ
 ٠ باوصلاو اطخلا لهآ ىف لدعلا ةفص

 هيلع ناك هب نوملىىلا هنم آريب ثدح ناك اذإ و : ىراوحلا ىبآ نع

 دقفو راثآلا هب تءاج ىذلا اذهف 6 نيملسملا نم هنتم ءىرب نم 77 نآ

 ٠ كاكشلا نوملسملا قراف

 ٠ ةلاسم فوقو انفوتوو 6 انب د كشل ١ بصنب سيل : لك انت لات ناف

 زوجي الو هنيعب ثدحملا نع ةلآسملاب فوقولا زوجي امن : مهل لي
 ثد_حملا نع فوقولا ناك اذإف ، هنم ءىرب نمع الو هالوت نتمع فوقثولا

لوت متعبتأ و ك انيد كشلا منبصن دقف هنم ءىرب نمعو هال ونن نمعو



_ ٩٦ 

 راثآ نم انفرع ىذلا اذهف مهكسث ىلع نوملسملا مهقراف نيذلا كاكسلا
 نم ةلزنمب ناك نيملسملا نع ءاج ىذلا لوقلا اذهب لتب مل نمف نيملسملا

 ٠ مهفل اخ

 اوتع قحلا لوبق نع ؛بأن الو ىدتهن هللابو ىدتتن انتمأب نحنو
 نيحلاصلا ىلع لواطتن الو ث ا٤ولغ ىأرلاب نيدي الو ىوهلا نع قطني الو
 مهراثآ اوتفثقنو نيعماس مهلوقلو نيعئاط مهرمأل نوكن لب اولع

 ٠ نيعبت

 : ةلأسم

 ةسمخ ىلع فوتولا نآ ىسوم نب داجن هفلأ ىذلا باتكلا نمو .
 فوقوو ؤ، لاؤسلا فوتوو س ىآرلا فوقوو ؤ نيدلا فوقو : هوجو

 ٠ كشلا فوقوو 6 لاكشإلا

 هناف .نيدلا فوقو امأف 6 هوجولا هذه نم رثكأ فوقولا : هربغ لات

 نم فيعضلاو ىوقلاو لهاجلاو ملاعلل زاجو س نيملسملل ةمالسو ةتنثج

 ةيالو ةطيرست ىلع نيملاعلا نم قلخلا ةفاك نع فوقولاب اونيدي نأ نيملسملا
 هب بجت ام دحآ نم ملعي ىتح نيدلا ةلمج ق نيلطبملا نم ةءاربلاو نيقحملا
 ٠ هنيالو وآ هتوادع

 ، هثدح مكح فقاولا لهجيو ارفكم اثدح دحأ نم ملعي وآ : هريغ لاق

 . نيملسملا ىلع ابجاو اضرف كلذ ناكو

 دحاولا ىف نيملسملا نم دحاولا صخي ىذلا وهف ىآرلا فوقو امآو

 كلذ ىلع ةماقالا هعسيو نيملسملا نم ةمدقتم ةيالو هل تقس نمم هنيعب

 نحتما دن ىذلا ثدحملا كلذ نع لاؤسلاب ةنونيد ريغب ىآرلاي فوقولا

 ةنونيد همزلت نأ ريغ نم ىآرلا فوقو مكح هيف همزل ام هنم نياعو هتيالوب
٠ لوقلا ضعب ىلع اذه ح لاس



_ ٩٧ 

 اوعزانتو قحلا لهأ هيف فلتخا ام لك وهف لاؤسلا فوقو امأو
 نم مهضعب ءعىربيو اضعب مهضعب ةئطخت ىلإ كلذ ىدؤي ىتح همكح

 فرعيب ملو هيف اوفلتخا ام ملعي مل ىذلا فيعضلا ءىشانلاف هيلع ، ضعب
 لاؤسلا هيلعو ث مهعيمج نع فوقولا هيلع بجاولاف ءعىطخملا نم بيصملا

 هنع مكحلا ةحصب ةجحلا هل موقت نآ ىلإل هيف اوفلتخا ام مكح نعو مهنع
 ٠ لاؤسلا فوتو اذهف ملعب هلل نيديغ

 نيلتتقملاو نينعالتملا نع فوقولا لثم وهف لاكشإلا فوتو امأو

 الو مهتلاح فيك لصألا ىف ملعي مل اذإف اضعب اميضعب نم نيئربتملاو
 . لاكشإلا فوقو وه اذهف كلذ ملع باغو لطبملا نم امهنم قحملا

 5 هيحاص نم ةءاربلاب مهنم ىدنملا ملعي مل اذإ اذه امنإ : هريغ لاق

 ليق دق هنإف هبحاص نم ةءاربلاب ءىدتبملا ملع وأ ثدحلا ملع اذإ امأو

 ٠ ملعأ هللاو ليق ام هيخ

 فقو وآ كش نم الإ ادحأ ىلوتي ال ىذلا وهف كشلا فوقو امآو

 ٠ هفوقوو هكسش لثم

 مل المع لمعي كيلو ىرت نأ ىآرلا فوتو نآ ملعإ : باتكلا نمو

 اذهو س ركذت مل وأ لعفلا تيستقف هنع لآست نآ تدرأف هب غلبي ام ملعت

 .ىضقنا تدجو اذكه ٠ ىآرلا فوتو وهو فوقولا هيف كمزلي امم عضوملا

 :ةلأسم

 : هللا دبع نب ديعس ىلإ نامثع نب ىراوحلا نم باوج

 ؟ نوكي فيك : لاؤسلا فوقو نع تلآس

 فقوو كسن رمألا ىلوتي ال نأ :وه كشلا فوتو نآ انعمس : تلتقو

 ٠ هفوقوو هكش لتم

( ٣ ج عرشلا نايب _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 نإو ث ىلوت دقف ىلوت نم ىلوتو ىلوت نمع فقو نم نآ انعمسو

 ٠ ءىرب نمعو ىلوت نمع فقو نإو ص ءىرب دقف ءىرب نم ىلوتو فقو
 ٠ كسثلا فوقو وه اذه نوكي نأ فاخف : تلق

 ٠ لاؤسلا فوقو ىل فصغ : تلق

 لثم لاؤسلا فوقو : لاق هنأ بسحف دمحم نب هللا دبع امأف

 امهدحأ لوقيو س لالح اذه : امهدحأ لوقيف ث رمألا ناعزانتي نيلجرلا

 لأسيو امهنع فقيف ءىشل كل ذام ىردي الو ، لجرلا امهعمسيف مارح اذه
 ٠ اذه وحنك وآ نيملسملا

 نا هباوج ىلع فقن هرثكأ وآ اذه ف لاق دننف حور نب دمحم امآو

 ٠ هللا ءاش

 : لاق هنأ هللا دبع ىبآ نع دجوي ام وحنك ىدنع ىذلاف انآ امآو

 مهضعب م دقفيو ضعب نم مهضعب آريب ىنح مهنيب ٣ وع دل ١ له ا فلتخا نإ و

 ٠ مهنيب هقرفلا و ةءاربلا عقتو اوفلتخيو ضعب نود امامإ

 هلاحب نيملسملل ملع ال نمك وهو ملعي ىتح كسمي نآ ملسملل نإف

 ةدالو زوجت الو لطيملا نم اهيف قحملا قلعي مل ثادحآ تثدح دق هنأل

 مهضعب ليحتسيو ث اضعب مهضعب نعلبو ضعب نم مهضعب آريب نيقيرف
 نع كاسمإلاو ث اعيمج نالضي لاح ىف ناقيرفلا نوكي دقو ، ضعب ءامد
 اذهو 6 كدنع اذه نآ وجرآو 6 هللا دبع ىبأ نع اذكه ٠ ملعب ىتح مهرمآ

 نيدب ال ىآرب فوقولا نوكي ىأآرب هنآ حور نب دمحم لاق ام وحنك ىدنع
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 : ةل اسم

ىلوتيو ڵ هرفك ملعي وهو رفك دق لجر نع فقي نأ زوجي لف : تلق



_ ٩٩ 

 زوجي امنإو ى رفك هنأ ثدحلاب هملعل كلذ زوجي ال لاق ، هنم ءىرب نم
 ٠ ال مآ وه رفك ردي ملو ثدحلا لهج ا ذإ كلذ

 هنم نوءعربي نيذلا نيملسملا نع فقب الو بكارلا نع فقي نأ هلف

 ٠ ثدحلا كلذ ىلع

 نم مهتءارب ىلع نيملسملا ىلوتو ةءاربلا نع قاض اذإ : هريغ لاق

 قيضي الف اهيلإ اعد ىتلا ةءاربلا بجوي رفكلا مسا نآ ملعي مل ام ثدحملا

 هنم اوعرب نمم مهتءارب ىلع نيملسملا نم ملعلا لهآ ىلوت ام كلذ هيلع

 مهل عزانم ريغ املسم ناكو اولوت نم ةيالو وآ نيدلا ق مهفلاخ نمو
 ٠ نيدلا ق

 بكر نم ىآر نم : هيضرو هللا همحر ىنايسبلا نسحلا ىبأ نع
 وأ امرحم وآ كلذل الحتنسم وه ام ردي مل اثدح ثدحآ وآ هللا ةيصعم

 هعسي هنإف ائيس ءىش ق هللا ىلع ىعدي هعمسي ملو هلعاف هب غلبي ام

 اذإو ى ايلو لبق نم هل :نكي مل اذإ هنم آربي الو هالوتي الو هنع كاسمإلا

 نإو هنم ةءاربلا هيلعف هلعف نم ىلع مارح ءىشلا كلذ نإ ةجح هيلع تماق
 فوقولا هعسو هنم ربب كلذ بكر نم نآ ملعي ملو مارح كلذ نأ ملع
 نإف س كلذ ىف هعم حص دق اميف همزلي ام مكح نع الئاس افتاو ناك اذإ

 هبكارل ارفكم ءىشلا كلذ نأب ةجح هيلع تماق وأ لاؤسلا دعب .تفم هاتف
 هعسي الو ثدحلا كلذ ثدحأ نمم ةءاربلا هيلعف هيلع ةبجاو ةءاربلا نأو
 . ةجحلا ماين دعب كشلا

 : ةلأسم

 نأ مهنع ظفحو نيملسملا هيلع كردأ ىذلا نأ ناليغ نب مسئاه معزو
 نوملسملا اههركي ءايسثأ هنم تناك مث نيملسملا ةيالو ق ناك اذإ لجرلا

 نيملسملا نم وهف اذكه ناك امف عجر بتوع اذإو باجأ ىعد اذإ هنآ ريغ
ملو هولوتي ملو هنع اوكفك ارفك هب غلبي ال امم طيلختلا هنم اوآر اذإو



 ٠٠إ.

 : لانف هنع فكلاب هورمأ نيملسملا نم مهنم لجر ٥ال ون ناو 6٧ هنم اوع ريم

 ( ؟ هنم نوءربت متسل وآ

 تأرب هنم ا وعربت ناف أ\هنم كش ق متنأف : لاق ناف & ال : اولان

 ؟هنم

 ٠ , هنم آربنال : اولاقف ٠

 ىف وهو ، كلذ ىف ليبس هيلع نيملسملل نكي مل هالوتآ نذإ انآ : لاقف
 ه هنم ا وعرب نم لوتب مل ام مهتيالو

 وآ هنم وه ءىربقف الجر نوملسلا ىلوت اذإ : ىسوم لاقو : لاق

 ىلوقو نيملسملا نيد هيف ىنيد : لوقي نأب ملسي هنإف ىلوت نمم اوعرب
٠ نيملسملا لوق هبف



 صرابلا ب ر ١

 ديد دتنلا

 نكسلا ىفو فوقولا ىن

 [ نيملسملا راثآ ىف هتدجو امم هيلا فاضملاو ، باتكلا ريغ نم ]

 هننيبنل باتكلا وتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذاو ) : ىلاعت هللا لاق

 ٠ )( ) هنومنكتن الو سانلل

 نمو ع مالسالل هردص حرشي هيدمي نأ هللا دري نمف ) : ىلاعت لانو
 ٠ )"( ) اجرح اقيض هردص لعجب هلضب نآ درب

 ء ةيآلا هذه ىف رخآ عضوم فو ، ناريح اكاس ى ملع هللا : ليق

 ء رمقلاو سمشلا نم آوضآ هثؤ٬٥وض نيملسملا رودص ف مالسإلا : لاق

 الالح هللا لالح فرعي ال جرح قيض هردص ىرخألا ةلزنملا قافنلاو

 لاق ةعاط هذه ليتق اذإو ص اودع الو ايلو الو ث امارح هللا مارح الو

 ٠ مالسإلا رون هيلع سيلو هبلت هللا ىمعأ دق ىردآ ال

 هللا ىلص هللا لوسر الت : لات دوعسم نما لانت : رخآ باتك نمو

 ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش نمفآ ( : ةيآل أ هذه _ ملسو هيلع

 ؟ هردص هللا حرشي فيك : هللا لوسر اي انلقف (") ( هبر نم رون

 )١( ةيآلا نم ءزج ١٨٧ نارمع لا » ةروس نم « .

 )٢( ةيآلا نم ءزج ٥ ماعنالا » ةروس نم «« .

 (٣) ةرآا نم عز ٢ ٢ رمزلا ( ةروس نم ( .



_ ١٠٢ 

 ذا » : لانتف ١ حسفخن | و حرشن ا بلقل ا ق رونل ا لخد » ٠

 ؟ كلذ ةمالع امو : انلقف

 بهآتلاو رورغلا راد نع ىفاجتلاو 6 دولخلا راد ىلإ ةبانإلا » : لاق

 ٠ « هلوزن لبن توملل

 ٠ هملع رهثظتي نأ ميلاعلا ىلعف عدبلا ترهظ اذإ : ةياورلا فو

ص _ ىبنلا نعو
_ ملسو هيلع هللا ىل

 . . لات هنأ 

 امحلم ةمايقلا موب هللا ىقل ارجأ هيلع ذخأ وآ هدنع املع منك نم >

 ه « ران نم م اجلب

 هللا دبع كش هيف ساانلا فلتخاو نافع نب نامتع لنت امل : ليتو

 : لاقف مهنع بلاط ىبآ نب ىلع لسف 6 امهريغو ةملسم نب دمحمو رمع نبا

 : لئاقلا لانت امك مهف ، لطابلا اورصني ملو ، قحلا اولذخ

 ١ وبرننشاف لذلا نم مك يدا وب مكيلع

 رجسنلاو لفنلا نم متقخ اذإ اولانو

 مهامح نيعناملاب متنأ امق
 رفن اذإ ريفنلا ىف متسلو اميقم

 نيملسملا نم لجر نعو : هللا همحر بوبحم نب دمحم باتك نمو

 ؟ هنم اوعرب وأ الجر نوملسلا ىلوت

 مهنيد ىنيدو نيملسملا لوق هيف ىلوق : لجر لاق اذإ : ريستب لاقت
 نم ءعىربو اولوت نيذلا ىلوت دقف مهالوتي ناك اذإ ىلوتو ءىرب دقف

 ٠ اوعرب نمم ةءاربلاو اولوت نم ةيالو ىلع مهالوت اذإ هنم اوعرب نيذلا



 عناسلا بابلا
 ق

 توكسلا ىث ةصخرلا

 فوتولا و

 [ نيملسملا راثآ ضعب ىف هتدجو امم هيلإ فاضملاو باتكلا ريغ نم ]

 رصبلاو عمسلا نإ ، ملع هب كل سيل ام فقت الو ) : ىلاعت هللا لان
 )١( ٠ ( الوئسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلا و

 : لاتق هنآ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نع ىوريو

 ٠ « باثو قفانملاو س فانو نمؤملا »

 : لان هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع ىوريو

 اوناكو مهتنامآ تمَتفخو مهدوهع تجرم سانلا ةتيآر اذإ »

 ام ذخو ث كناسل كيلع كلمأ و ك كنبب مزلاف .ڵ هلمانآ نيي كيسنثو ، اذكه

 ٠ « ةماعلا كنع عدو ؤ كسفن ةصاخي كيلعو ركنت ام عدو ث فرعت

 لقأ مل ميل ىنلأسي نئل « : لات هنآ ءامكحلا ضعب نع ىوربو

 ٠ «[تلت مل ىنلأسي نأ نم "ىلإ بحأ

 ىبأو س هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نب ريستب باوج نمو
 ليت نيثدحملا لامعتسا قو ىكزاب ثدحلا ركذ ق ء هللا مهمحر ناطحق

 ء ةقلع تالكشم تاصوصخم ىخاي ثادحألا هذه ىفو » : هنم مهتابوت

 . ( ءارسالا ( ةروس نمه ٢٦ ةيآلا ) ( ١



_ ١٠٤ 

 ه نيدلا ىف جرخي ام اهنمو س داهتجالا ق جرخي ام اهنم \ تاهيىش تاذ

 ريشي ناك اذاه 6 ىرآ اميف كنامز ق ميدع مهنيب اميف قرفملا نييملاو

 لثم هيف ناك ىذلا نامزلا كلذ ىف ميدع امهنيب اميف قرفملا نإ : لوقي
 لهآ نم مهريغو رثؤملا ىبآو ناطحق ىبأو بوبحم نب هللا دبعو ريسب
 حضو امل اوناك دقو س نامزلا اذه ىف اميدع نوكي ال فيكف رصيلاو ملعلا

 مهنأ مهنع دجوي رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ق مهدنع رمألا
 ىتلا ثادحألا ميمت نب نازع ىف ميلع رمألا لكشأ املو ك ةءاربلاب اوعطق

 املع لتآ وه نمم مهريغ فقي ال فيكف ٠ اوكسمآو اوفقو همايآ ىف تناك
 ٠ ةريصب فعضأو

 رمألا ق ١ ذهف & هعسو رذع نيملسمل أ لعف ىفف : اضيأ هبا وج نمو

 فوقوم كوكسنملا نأ تملع دقو هيف نوعزانتي اميف فيكف حضاولا
 هفيكف رينم لوق اذه ناك اذاف ئ ءايعلا ءادلا وه روهشملا ق فالانتخالاو

 ٠ ةريصبلا هلتقو فعضلا لهأ نم هريغ نوكي

 : ةلأسم

 ركنآ ام هنم ىرأ مث ةيالو لصآ ىدنع هل نوكب لجرلا نإف : هل تلق

 ؟ هنع “فتكثلا ىل ى رتآ قارف نوكي الو ت هركآو

 ٠ معن : لات

 ؟ هتيالو ىلإ عجرأ ، احالص كلذ دعب هنم تيأرو : تلق

7 معن : ل ات



 سانلا بابلا

 لاؤسلا ىف

 : نيعضوم قف اضرف نوكيو لاؤسلا بجب امنإ : لانتو

 ةئطخت ىلا مهف ةالتخا )( ىدؤيف نيدلا ق ساانلا فالتخا دنع _ ١

 ، اضرف مهنم قحملا )٢( ملعيل لاؤسلا نوكي كلذ دنعف ، اضعب مهضعب
 : ( ىلاعتو كرابت ) هللا لوقل باتكلاب كلذو

 ملو (٦) ٠ ) نيقداصلا عم اونوكو هللا اوتنا اونمآ .نيذلا اهيأ اي (

 ٠ مهنع لاؤسلاو مهبلطب الا مهدنع نوكلا ىلإ دحآ لصي

 لاؤسلا هيلعف هتقو رضحو ضرفلا بجو اذإ رخآلا عضوملاو _ ٢
 دنعف ث هل ردعي نم دجي ملو تقولا توق ىشخ نإف ٧ هنفو روضح دنع

 سيلو ، كلذ هابسثآو مايصلا و تاولصلا لئم اضرف لاؤسلا نوكي كلذ

 ٠ هتنقو روضح لبن ضرفب

 ةلأسم : ١

 هداتتعا نوكي فيك هبق لاؤسلا ديعلا مزل امع دبعس ابآ تلاسو

 لهجف هملع وأ هلهج هعسي وأ ث هلهج هعسي ال امم لهج امبف لاؤسلا ف
 ؟ هيف مكحلا

 ٠ قفتد الو » ىدؤد امم ( لصالا ق ) ( ١

 . ٥ انطيض با رطضا ة ٥ رابعلا ق ) ( ٢

 )٢٣( ةيآلا ١:١٩ ةبوتلا » ةروس نم .
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 هدبعت ىذلا هنيد ىف ةطيرس دبعلا ىلعف لاؤسلا داقتعا امآ : لاق

 لوتت نم هب هللا هدبعت امم هللا نيد ف همزل ام عيمجب هل نيدي نأ ٧ب هللا
 هملع ام قيقحت اذه هداقتعا ىف هيلعو س هلهج وأ كلذ ملع ٠ هَتينو لمعو

 . نيتيلاو ةقيقحلاب هملع هيلإ غلب ام ملعو هب هدبعت ىذلا هللا نيد نم

 هللا نيد نم هملع همزلي ام عيمج نع لاؤسلاب هلل نيدي نآ هيلو
 ملعو لوق نم هملعف ، هب لمعلا همزلي وأ ، هملع همزلي ىذلا لاحلا ى

 لاؤسلا همزل ام هلهج نع لاؤسلاب ةنونيدلا داقتعا عم هيلعو ٠ ةينو
 هيلع تماق ةجح ىف كسني ال نأو هلهج ولو اتح دري ال نأ هنيد ف هنع
 قحلا درب كلاهو س هجحلا لوبنت كرتب كلاه وهف ةجحلا لهج ولو ع اهملع
 رمآ نم هب هللا هدبعت ام لصأ اذهف هملعب ةجحلا هيلع متت ملو هليج ولو
 ٠ هنيد رمأ ق لاؤسلا

 همزلآ ام ملعب نأ هب هللا هدبعت ام لصأو هنيد لصأ ق ناك نآ املف

 هنأ هنم .هللا ملعو ث هملع همزلي امب هلهج ى هل رذع ال نآو هملع هللا

 هب نوكت امب وأ نيربعملا نم ةرابعب الإ ملعلا ىلي الو ملعلاب هل ةنناط ال
 ٠ هلقع اهب لوزي ىتلا تافآلا نم ائيرب الناع ناك اذإف س لقعلاب ةجحلا

 لقعلا هجحب ملعي نآ هيلعف اهنيب هلقعب قرفو تالوتعملا ىلع هلتع عقوو

 دق هنأل كلذ ةرابعب عمسي مل ولو هلع نأ هيلع ام كلذ ىق هل رذع الب

 كلذو س قيطي ام قوف كلذ ق هللا هفلكي ملو ليبسلا كلذ ىلإ هل هللا لعج

 تافص نركت نأ هلع ىف موقت ال ىتلا هقلاخ تافص نم هتلاخ مع نم

 ىف ةهبتستم تاثدحملا تاقولخملا نم ىري ام تافصو هسفن تافصو هتلاخ

 عيمجو ث ثدحم هنآمملعي نآ الإ هلع ملع نم هل زوجي الام اذهو ى كلذ.

 تاكردملاو تاسوسحملاو تاروظنملاو تاعومسملا نم هساوح هيلع عقت ام
 نأ ملعي نأ .هيلعف س لوقعلا هب طيحت ىتلا تالوتعملا نم كلذ ريغو مسلاب

 املكو ثدحم وهذ عومسم لكو ثدحم وهف لتعلا هب طيحم لوتعم لك

 ء ثدحم وهف ساوحلا هيلإ تغلب املكو ثدحم وهف راصبألا هيلع تعقو
ىق هتاذ نآو تاثدحملا تافص نع ةنئاب هلك كلذ ىق ثدحملا ةفص نآو



. ١٠٧ 

 موقت امو ث هلوج هعسي الام اذهف ث تاذلا عيمج نع ةنئاب كلذ عيمج

 ك ٠ هلثع ىف ةجحلا هب هيلع
 ء هانفصو امل النتاع لقعلا حيحص ناك اذإ هنع لاؤسلا ىف رفنم ريغو

 ملع هيلعف هقلاخ تافص عيمج نم ء هلابب رطخ وأ ڵ هركذب عمس ام كلذكو

 ءىنت ى كلذ لهج هعسو ول هنأل ء هب هللا هدقعت اذكه هنأل هتتشحب كلذ

 ملعي الآ لهج هعسي ىتح هلك هللا ملع ىف كلذ هعسول هللا تافص ملع نم

 ٠ ادبآ لوقعلا ق زوجي الام اذهو ء انلاخ هل نآ الو ى اهلإ هل نآ

 ىتلا هلقعب هللا تافص ملع همزلي كلذك هلتعب هللاملع همزل ىتمو

 ٠ هتفص ى اهب هبسثم وه اميف س هريغ اهب فصوي نأ زوجي ال

 هجو ىلع ال ى هللا ةفصب اوفصوي نآ قلخلا ةفص نم زوجي دتو .
 ىلع رداق هنأ فصوي لجرلا نوكي نأ زوجي دق هنأ كلذو هتلخب هلل هيبستلا
 هللا فصوي نأ زوجي الو ع هكلم امل كلامو ع هب ملع امب ملاعو هيلع ردق ام

 لاني نآ لوقعلا ف زوجي الو لاقي ال هتافص هبشتال ىتلا هقلخ تافصي
 نم ءىشب هبشي هنإ الو س زجاع هنإ الو ثدحم هنإ الو قولخم هللا نإ

 امب مهل هللا هلعج امب نومسي اوناك نإو هتاذ نم ءىش ف هتلخ تافص.
 تافص نم ءىس لكو س مهل هللا !هلعج امم وهو س مهتفص ىلع هب لدتسي
 ٠ هريغ ءىش ى ءىتتب سيلف هللا

 ضرألاب الصتم ناك اذإف هب هللا هدبعت ىذلا هللا نيد ملع امآو
 هللا نيدل نيربعملا ةرابعب ةجحلا دهاوش اهلهأ ىلعو اهيلع تماق دق ىتلا"
 هلوسر نآ هتلاخ ملع عم ملعي نأ هيلعف هللا لوسر ةوعد تغلب ام ثيحو .

 هنأو هتلخ ىلإ اهب ءاج ىتلا ةلاسرلا ف قداص وه هقلخ ىلي هلسرأ ىذلا
 قلخ ىلإ هللا دنع نم هللا لوسر هب ءاج ام نآو هقلخ ىل هللا لوسر
 كننثي نأ اذه لهج هعسي ال ث هللا دنع نم هلاو هب ءاج امك قح وهف هللا ,
 ڵ .كلذ هللا لوسر ةجح هيلع تماق نيذلا هنامز لهأ ىلإ هللا لوسر ق:

ىلص لوسرلا منا هغلب:ناك نإف 4 ىتأي لوسر ةلاسر هللا نم ضقني ملو
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 همساب هب نمؤيو همساب هيلعف اميف ناك ىتلا ةعتبلا ف ملسو هبلع هللا
 هيلع مقت مل ةعقي ىف ناك نإو ث هرمأ نم ةجحلا هب هيلع تماق ام ىلع
 كلذ لقع الو _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مساب ةفرعملا اهيف
 عم هيلعف ، لسرلا ةوعد مهغلبت مل ىتلا ةعطقنملا نادلبلا نم هب عمس الو
 هتعاط لهآ اهب دبعتي ةعاط هقلاخل نأ. ملعي نأ انفصو ام ىلع هقلاخب هملع
 ٠ هيف هوع اطآ ام ىلع هللا نم اي اوث ةعاطلا كلتو دبعتل ا كلذ ىلع مهل نأو

 هل نإف هب هدبعت ىذلا هنيد ف هللا عطي مل نم نأ ملعي نأ هيلعو
 ٠ )( هتعاط باوث ىلعو هللا ةبصعم ىلع اياتتع

 هللا دقبعت ىذلا كلذ ملع غيلبت هللا ةفص نم سيل نأ ملعي نأ هيلعو

 مهيلع هب جتحي مهتفاك نود مهنم ةوفصب الإ مهعيمج ىلإ ةدابع هب
 ةفص نم نأل ث مهيلعو مهل ةجح نوكيو ث هب مهدبعت ام نيد ملع مهفلكو
 لهأو ةكلمملاو ةنطلسلا هتفص نم سيلو ، ناطلسلاو كلملاو قلاخلا
 نم عيمج هملع اماع كلذ نوكي نأ ائيس اودارأ اذإ كولملاو ناطلسلا
 لهأو 0 مهنكلمم لهآ نم صاوخ ىلإ كلذ نوكي امنإ لب ؤ هنم كلذ اودارأ

 ملعي ىتح الإ مهل ميقنسي الو مهل موقي ال كلذ ناك ولو ث مهنم .ةبرقلا
 مهل ماقتسا الو ث ةجح ادبآ تماق امل نذإ مهتكلمم لهآ عيمج مهنم كلذ

 ٠ ىنسحلا لاثمألا هللو ى رمآ ادبأ

 مدع عم ايلقع املع هنيدي هقلخ ىلإ الوسر هقلاخل نآ ملعي نآ هيلعف
 هنامز لهآ ىلإ هللا هلسرا ىذلا لوسرلا مسا هعم حصي ىتلا تارابعلا

 نمؤيف ع همسا هعم حصي ام هب لصتي مل اذإ المثجتم هب نمؤي نآ هيلعف
 لوسر هب ءاج امب نمؤي نآو ٠ كلذ هقلاخ لوسر قدصي نآ هيلعو ث هب
 داقتعا عضوملا اذه ىف هيلعو ث هتلخ هب هللا دبعت امم هقلخ ىلإ هننلاخ
 ىتلا ةعيرشلا ىق هقلاخ نيد ىق لاؤسلا هيف همزلي ام عيمج نع لاؤسلا

 اذإ كلذ ةفرعم سامتلا ىف جرخي نآ هيلعو ث هقلاخ ىلإ هلوسر اهب لسرأ

 )١( هتعاط ىلع اباوثو » : دصقي « .
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 ريغ نم هل نيربعملا نم كلذ ملع كردي هنآ هلقع ىف نسحو هلقع ق عقو

 حاتفنا نم اهريغ ىلإ اهنم جورخلا ىلع ارداق ناكو اهيف وه ىتلا ةعقبلا

 هلقع ىف نسح ىتلا ةعقبلا غولب ىلع اردان ناكو ى رحب وآ رب نم هل لبسلا

 هغولبب ةعقبلا كلت نم هب هللا هدبعت دق ىذلا كلذ ةرابع كردي نآ اجرو

 حاتفنا عم قيرطلا نامآ عم ةلحارو داز وآ ؤ هندب ةوق نم ةردقب اهيلإ

 نوكي نأو س اهيف ةكله ىلع هسفن لمحي الآو اهليلدب هتفرعم عمو اهلبس

 ىتلا ةعتبلا ف مهيلع نمأيو ، مهتوقي ام هلوع همزلي نمل هكرتي ام هعم
 تافآلا مويلع فوختي ال امم .مهل هتقرافم نآو 3 تافآلا نم اهيف مهكرتي

 ٠ تاكلهملا

 هدهجب جرخي نآ هيلعف ةفصلا هذه ىلعو ليبسلا اذه ىلع ناك اذامف

 هقلاخ ىضري ام فرعي ىتح هتلاخ نيد سامتلا ىف هتردق نيح نم هتقاطو

 ٠ هنيعب هعديف هقلاخ طخس ام ملعي ىتحو هب هيضريف هنيعب هنم

 هدبعت ام عيمج ىف هاضر هقلاخل دقتعي نأ تقولا اذه ىف هيلعو

 هكرتو هتتقرافمب هقلاخ هدبعت ام عيمج ةقرافم دقتعي نآ هيلعو هنيد نم

 هيلع ر دمف ىنم هني د نم هذل اخ هم زلآ امم لمعل ١ دقفنعي نآ هبلع و

 نم هقلاخ ةعاط نم هنأ هلختع ق نسح امي وآ هل نيرمعملا ةرابع هملعم

 ٠ تافلك لا

 هلتع ىق نسح دق ىذلا نسحلا اذه ناك نإ هنآ داتنعالا هيلعو

 ةموتلاب هلل نئاد وهف هتعاطب لمعلا نم هقلاخ هب هدبعت امب افلاخم هب لمعو

 . هنع عوجرلاو هكرتو هنم

 ىق اهحبقتس ىتلا تاحيبقلا نم هكرت هلقع ىف نسح ام كرت هيلعو .
٠ اهيتأي الو هغلاخ نبد ق اهيتأي نآ هلتع
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 هكرنف هيتأي نأ هلقع ىف حبنت ىذلا اذه ناك نإ هنأ دننعي نأ هيلعو

 هيلعف هب لمعيو هيتأي نآ هيلع امم هتلاخ عم هيتأي نأ هلع ف حبق امك
 . هب لمعلاو هنع عوجرلا

 هنب ق .هرمأ ام عبمج ىف هقلاخ ةاضرم ةقفاوم دقتعب نآ هيلعو

 ٠ هاهنو

 لضفب الإ هقلاخ نيد ةفرعم نم ءىش ىلإ غلبي ال هنآ ملعي نأ هيلعو

 وهف هقلاخ نيد بلط ق هربسم وآ هدوعق ىق اذه ىلع ناك اذاف .ء هقلاخ

 تالالضلا نم ءىنثب ندب مل ام هقلاخ ةاضرمل بجوتسم ٠٠ © ملسم ملاسم

 وأ تاداذتنعالا نم انفصو ام عييضت ىلع ٨٧ تامرحملا نم ائبىنش بكتري وآ

 دق ام ض رثعو مت ٠ هقلاخ نيد ملع ىلع هتردق وآ هدوهجم رصقي

 . هن دجو

 نع نسحلا نب دمحم نب دمحأ دييقت نمو ث ةفاضملا ةدايزلا نم ]
 : ] درعس ىبآ

 ةفرعم دحأ ىلع الو ءىش نع لاؤسلا دحآ ىلع بجي ال : هل تلق
 ٠ هب ارملاو هانعم فرعيو هفرعي ىتح هل داقتعالا الو هب لمعلا الو ءىش

 ٠ معن : لات

 . هب دارملاو هانعم ملعي ىنح ءىنلاي املاع نوكب ال هنا : لاتو

 روذعم وهف ءايشألا نم ءىش ىلإ هملع لصي مل نم لك نإ : لاقو

 و_هھ و هلتعي مل هنأل هنع لاؤسلاو .هملعو هب دبعتلا هنع احرطم هايإ هلهجب

 نإو ث ءىش لك هنع احورطم ناك ءىش لك لقعي مل نإو ث لقعلا بهاذلاك
 هلتتعي ملام نود لقع امب كسمتلاب ادبعتم ناك ءىش نود ائيسث لتعو ملع
.ةصاخ ملعلاب
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 ؟هملعي ىتح هنع لاؤسلاو هداتتعا وآ لمعلاو هملع نوكي ال : هل ليق

 ٠ معن : لاق

 ؟ اهملع هيلع وآ اهملعي نأ هيلع نإ ةلمجلا ىف مهلوتتف : هل تلق

 هملع دعي هملع ىف كشي ال ملاعلا نإ ةلمجلا ىق اولاق دن : لاق

 ٠ ملعل ا دعب كسمتي نآ هيلع نآو

 ؟ ملعي نأ هيلع نأ ملعي نأ هيلع ناك ملع اذإف : هل تلت

 ٠ مغن : لاق

 ؟ كلاه كاستثلا و روذعم لئاسلا نإ مهلوتف : هل تلت

 ٠ هملعيب وهو قحلا نم ملع اميف كاس : لاق

 ؟ هملعي ال ءىس نع لأسي نأ هيلع بجي الو : هل ليق
 ٠ ليت اميف كلذ هيلع سيل نآ ىدنع : لاق

 ؟ ةيفاع ىف لهاجلا اذهف : هل تلق

 مهلوق : لاقو ٠ قاعم اذه : لاقو ٠ الهاج اذه ىمسي ال : لاق

 اذإف ءىشلاب هملع هتيلبف ث هتيلب تلزن نآ ىلإ فاعم ناكو هتيلي تلزن
 . [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ] هملع دعب هيف كسلا هعس الف هملع

 : ةلأسم

 هنكسأو هيضرو هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع

 ٠ هلك ظملل ١ هسيلو آ دتيمل ١ ف انك نم ٠ هننج حيسف

 ؟ هنيد نم هللا هفلك امم هيلع ام ملحلا غلاب لجر نع لئاس لآس ني

هفلخ انقلاخ هل نآ ملعي نآ فيلكتل ا لا وحآ لوآ ق هيلع نإ لوتآف



 ۔ ١١٢١

 ةفص ى ذب سيل هنأو ربصيل ١ معيضسل أ وهو ء ىش هلثمك سيل ١ دح ١ و هنآو

 ٠ ثدحم ٥ا وس امو ميدق هنآو 4 نيقولخم ا تافص نم

 ؟ هثدحأ اثدحمو هقلخ اتلاخ. هل نأ ىلع هليلد امف : لاق ناف

 قلخ قفو هسفن ىق هتقلخ بئاجع نم ىرب ام كلذ ىلع هليلد : هل ليق

 ٠ هقلخ نم كلذ ريغو راهنو هليلو هئامسو هضرآ

 ؟ هعنص اعناص كلذل نأ ىلع هلدي امق : لاتق ناف

 ةروصلاو 0 عناص نم الإ نوكن ال ةعنصلا دهاشي مل اذإ : هل ليت

 سيل هعنص اعناصو هتلخ انتلاخ نآ ملعي نآ بجو روصم نم الإ نوكت ال
 ٠ ءىش هلثمك

 ؟ ءىش هلثمك سيل هعناصو هقلاخ نأ ىلع هليلد امف : لاتق ناف

 ةعنصلاو هلعاف هينثي ال لعفلا نآ هملعي ام كلذ ىلع ليلدلا : هل ليق

 ٠ اهعناص هيسئنت ال

 ؟ هديحوتو هللاب هتفرعم دعب همزلي امف : لاق نإف
 اربخ هللا نع هتأي مل ام ث هلقع ىف حبق امع فكلا همزلي : هل ليق

 ٠ هلنتع ق حبشق امم ح ىش ةح ايا

 نع هب ءاج ام ةلمئجبو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب قيدصتلا هيلعو
 رابخألاب تلقن وآ هتوبن ةحص ىلع تلد ىتلا مالعألل هتدهاسثم دنع هللا

 ءهيلإ

 ؟ ضئارفلا نم مزلي ىذلا امف : لاقت نإف
 متمق اذا اونمآ نيذلا اهيآ ايب ) : ىلاعت هللا لوق عمس اذا : هل ليق

 نم اهريغ كلذكو 4 ةيآلا ٠ ٠ ) (١) مكيديآو مكهوجو ا ولسغاق ةالصلا ىلا

 )١( ةيآلا نم ءزج ٦ ةدئاملا » ةروس نم « .



١١٧٣ 

 نمم كلذب ةجحلا هيلع موقت دقف اهيف ضئارفلاب هللا بطاخ ىتلا تايآلا
 ٠ باطخلا اذه نم ىنعملاب سانلا نم هربخي

 ملع الو باطخلا اذه سفنب ضرفلل فيلكتلا همزليف : لاق نإف
 ؟ كلذب هل

 . ءاهتفلا ىلإ كلذ ريسفت ف عجري نأ هيلع لب : هل ليق

 ؟ كلذب هيلع ةجح )١( [ نيربعملا ] نيرقملا لكفأ : لاق نإف

 ىف نيمهتملا نم هب هللا هدبعت ام ريسفت ذخأي ال نأ همزلي لب : هل ليق
 0 همراحم بانتجاو هضئارف ءادآ ف هللا رمأ فق نينواهتملاو ث هللا نيد

 هب هللا هدبعت اميف ملعلاو فافعلاو رتسلا لهأ نم الإ كلذ ذخأي ال نأو
 ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمآ مكانلعج كلذكو ) : لوقي هللا نأل
 ٠ ةيالا (") ( ٠٠٠ سانلا

 ملعلا لهآ ضئارفلا هذه نذإ فلكملا اذه دجو اذإف : لاق نإف
 ؛ىش ريسفت ىف مهنيب قو ث هللا دنع نم ءاج امم ءىش ريسفت ف نيفلتخم
 ؟ ىرخخلا ءىطخت هقرف لكو ڵ هللا دنع نم ءاج امم

 قو لطبملا نم قحملا بلط ف دهتجيو هب لدتسي نآ هيلع : هل ليق
 بلطلا ىف هسفن حصانو ء هلل كلذ ىف دهتجا اذإف ، هيف اوفلتخا ام مكح
 هفلكيو ءىشب ادحأ دبعتي ال هللا نأل ، هتجاحو هتيغب ىلع مجهي نآ دبالف
 نأ دب الف رمأب رمأ اذإ ميكحلا نأل هيلع ليلدلا همدعي مث هلعفب مايقلا
 ىف رومأملا دهتجا اذإف هرذع مطقيل هيلع ليلدلا ةباصإ نم رومأملا نكمي
 . هب رفظي نآ هل دب الف قحلا هباصإ بلط

 )١( ىرخأ ةخسن ق .
 )٢( ةيآلا نم ءزج ٢٣ ةرقبلا ) ةروس نم « .

 ( ٣ ج عرشل ١ نايب _ ٨ م (



١١٤ 

 هدنع اوناك ام ىلع ةلادعلاب مهل دهسنو مهالوت نإ تيأرأ : لانت نإف

 ؟ مهفالتخا عم كلذ لبت

 لانت دنو ڵ دادضألا نيب عمج دق هنأل كلذ هل زوجي ال : هل ليق

 . )( ( راجفلاك نيقتملا لعجن مآ ( : ( ىلاعت ) هللا

 ؟ همكح اذه مهنيب ثداح لكف : لاق نإف

 عمجيو هلعاف هب رفكي اهنم برضف ث نيبرض ىلع ثداوحلا : هل ليق

 ٠ مهل ةيوصم ءاملعلل اعبت ةماعلا نوكنو هنم غءاربلا ىلع نوملسملا

 همكح اوعزاننو هيف قحلا لهآ فلتخا ام لك وه رخآلا برضلاو

 قحلا نوكي ال ىتلا ثداوحلا نيب ام قرف اذهف اضعب مهضعب ءىطخي ىتح

 ٠ دحاو ق الا اهنق

 اميف مكحلا ملعي مل ىذلا فيعضلا ىلع بجاولا امف : لاق نإف

 ؟ ءعىطخملا نم مهنم بيصملا ملعي ملو هيف اوفلتخا

 ۔. مهنم بيصملا نم ءىطخملاب هلهجل مهنع فقي نآ هيلع : هل ليق
 . هيف اوفلتخا ام مكح نعو مهيف مهنع لاؤسلا هيلعو

 ؟ كلذ ىف لاؤسلا هيلع تبجوأ مل : لانت نإف

 ىلإ لصي الو اهءادآ همزلآ ضئارف هيلع ضرتفا هللا نإ : هل ليق

 نم هعابتاب هللا هرمأ نم بلطي نأ هيلعف ى ملعلا لهآ لاؤسب الإ اهملع

 متنك نإ ركذلا لهآ اولأساف ) : :لاق ( ىلاعت ) هللا نأل نيفلتخملا ءالؤه

 . .. ٠ مهلآسيل مهبلط هيلعف )٢( ٠ ( نوملعت ال

 )١( ةيآلا نم ءزج ٢٨ ص » ةروس نم « .
 )٢( لحنلا » ةروس نم ؟٣ ةيآلا نم ءزج (( .



. ١١٥ 

 ؟ مهرصع دعب آسثن نمع ىنوربخغ : لانت نإف

 سانلا دجو نإ ثادحألا لهآ رصع ى نكي مل اذإ ءىنانلا : هل ليق

 هبلعو مهل 4 ةجح مهعامجإف ٠٧ ثدحلا كلذ ق دحاو مكح ىلع نيعمتجم

 امع لاؤسلا هيلعف نيفلتخم مهدجو نإو 4 مهل هقفاوملاو مهل ميلستلا

 ٠ انلق امك هيف اوفلتخا

 مكح نم هب هوربخآ اميف مهقدصي نآ هيلع نإ متلت ملو : لان نإف

 مهدلقي نأ بجو ملعلاو لدعلا لهآ هل نوريخملا ناك 1 : هل ليق

 ٠ ملاع ريغ اعبتم ناك اذإ هب اومكح اميف

 ىف ديلتتنلا نع منيهن دقو 4 مهدلتي نآ هل منزجأ ملف : لان نإف

 ؟ نيدلا

 : نيهجو ىلع ديلقتلا : هل ليق

 لدواقآ نم دحا و ق هيف قحلا نوكب ام وهو زوجي ال : امهدحأ

 ٠ هبلع ةلدألا بصن هنم ءىشب وآ كلذب دبعت اذا هللا نأل نيفلتخملا

 ء هبلع لدي امكح هرهاظ ىف هيلع هللا صنب مل ام وهو : رخآلا هجولاو
 همكح درو ث ةمألا نم عامجإ الو ةنس الو باتك نم اليلد هيلع بصني ملو
 ىلع ةقلطملا ةعنمو سشورألا وحن همكح بلط ق اودهتجيل ءاملعلا ىلإ

 ص كلذ وحنو اقادص اهل ضرف نكي ملو اهب لخدي نأ لبق اهقلط اذإ اهجوز
 ث هيلع صنلا مدعل ملعلا لوق ئلإ هيف عجريو ع ديلقتلا هيف زوجي ام اذهف
 ٠ همكح ىلع ليلدلا و

 ىبنلا باحصآ نيب ناك ىذلا فرالتخالا مكح ناك امف : لات ناف

؟ _ ملسو هيلع هللا ىلص



.١١٦١ 

 مهنأ كلذو ئ انركذ ام ىلع ناك مهنيب ناك ىذلا فردالتخالا : هل ليق

 نم مهضعب ءىربو س هيلع اضعب مهضعب لتق نم مهنمف ءايستأ ىف اوفلتخا

 فالتخالا نم رخآلا هجولاو ٠ نيقحم اعيمج اونوكي ال مهنأ انملعف ضعب
 اذه وحنو ء ةلالكلاو ى اثالث ةقلطملا ةقفنو س ةكرتشملا ى مهفالتخ ا وحن

 اضعب مهضعب اقمطخ الو 6 هبق مهفالتخ ا ىلع ضعب نم مهضعب آريب مل

 فالتخال ا نأ انملعف هيلع اضعب مهضعب ةيال ود نونبدي دى أ ون ذاك لب ك هيلع

 : نيبرض ىلع
 نيفلتخملا فالتخا ىف هيف قحلا رخآلاو س دحاو هيف قحلا : امهدحأ

 ٠ لدعلاو ملعلا لهأ نم

 ؟ اهريغ نود ةنرفلا هذه لهآ دلقي نآ هل نإ : متلق مل : لاق نإف

 هيبن دمحم ةمأ ف قحلا لعج امل ىلاعتو كرابت هللا نإ : هل ليق
 اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ) : ( ىلاعت ) هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا ىلص ىبنلا لوقو ٠ ةيآلا .٠ ( )!( ٠ سانلا ىلع ءادهسن اونوكتل
 نآ هلوسرو هللا اننتمآف « اطخ ىلع عمتجت ال ىتمأ » _ ملسو هيلع

 ةانزلاو قارسلا مهيف اندجو مث اعيمج مهيديأ نم اجراخ قحلا نوكي ال

 قحلا ناك اذإو ىس لكلا نود ضعبلا دب ىف قحلا نآ انملعف ءالؤه وحنو
 باوصلل دشرتسملا اذه بلطو نيفلتخم كلذ عم اوناكو س مهنع جرخي ال

 نآ هيلع بجو اهدجو اذإف اهفرعي نآ اهيلع لدتساو بلط اذإ دب الق
 مكحلاو اهريسفتو رابخألا لنتن نم عمسلا قيرط هقيرط ناك اميف اهدلتتي ال
 . هيلعو هل ةجحلا مه اوناك اذإ اهلهأ ىلع اهب

 مهنأ ملعو مهنيب ابرو مهيف آسثنو قحلا لهآ فرع اذإف : لاق نإف
 تناك مهنيب ثادحأب عمس مث ةمألا قرف نم مهفلاخ نم نود نوقحم

 )١( ةيالا نم ءزج ١٤٣ ةرقبلا ) ةروس نم « .



١١٧ 

 مكحلا فرعي ىتح كلذ نع لأسي نأ هيلع له ث هاشنمو همايأ لبت تمدقت
 ؟هيف

 نيعمتجم مهدجو نإ هنآ انباتك نم مدقت اميف كل انلتق دنت : هل ليت
 ىف قحلا ناك اذإ مهلوقب اضرلاو مهل ميلستلا هيلعف كلذ مكح ىلع
 ةقرف لكو ثداحلا مكح ى نيفلتخم مهدجو نإو ٠ ةجحلا مهو ث مهيديأ

 نآ زوجي ال هنأل بلطلاو رظنلا هيلع ناك ىرخألا نود ةنحم اهنآ ىع" دت
 نآ بجو بيصم مهدحأ نأ ىلع ليلدلا لد املو ى نيقحم مهلك اونوكي

 ٠ ائطخم مهفلاخ نم نوكي

 هيلع له نيثدحملا ءامسأ لهجو ثداحلا مكح فرع اذإف : لاق نإف
 ؟ مهئامسأب نيثدحملا ةفرعم

 ٠ اهلهأ نم ةءاربلاب ناد اذإ كلذ هيلع سيل : ليق

 ةءارملا عقويل مهئامسأب ءالؤه نم دحآ ةفرعم دارآ نإف : لاتق ناف

 ؟ مهيق املع دادزيل هنيعب مهيلع

 ٠ لضفأ هذه ق وه :: هل ليق

 ؟ مهملعي اذام ق : لانت نإف

 اذاف %ڵ\ ثدحلل ة ةماعملا امهدحآ هوجو نم عقب كلذ ملع - هل ليق

 هلل هب مكح هيف هانتفأآ اذاف . املاع. هتف ىتفتسا همكح لهجو ثدحلا نياع

 هدابع ىلع ضورفملا لمح هوجو هللا نع نونيبملا مه ءاملعلا نل ث هيلع

 ٠ نيعمج : ا مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ةثرو مهنأل

 كلذ ىلع هنم ربيف هرفكي بنذب ثدحملا رتب نآ : رخآ هجوو

 ذئنيحف كلذ ىلع هنوصي الو ملع ريغب هنم ربب الغ مكحلا لهجي نآ الإ
 هل رسفي ىذلا ةيتفلا وه ةجحلاو ء ةجحلا ىقلي نآ ىل املاس نوكب
 .كلذ



١١٨ 

 نمم لدع ادهاش رفكملا لعفلل ثدحملا ىلع دهسثي نأ : رخآ هجوو
 نوءربي نوملسملاو اذكو اذك لعف اديز نأب ك ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي
 كلذب هيلع امهتداهست نأل كلذ ىلع هنم ربن نحن نالوقي وأ س كلذ ىلع هنم

 ٠ هنم امهتعارب تيجوأ دنت لعفلا

 دحأ اهعفدي ال ةرهس لعفلا رهشب نآ وه : ةءاربلا نم رخآ هجوو

 ٠ هطخ امولعم ناك نأ الا

 : ةلأسنىم

 اوفرع اذإ ةيعرلا نم ءاملعلا ىلع ناك 6 اوراج وآ هبق اولدعف هب لمعلا

 ه وذينب نأ هطخو هدوج ا وفرع نإف 6 هونيبييو هولبتي نآ هي ا ولمع ام لدع

 ىف اوناك لدعلاب هيف لوقلا اوكرتف هيف مهيلع ام اوملع نإف س هوقفنيو
 ىف آطخ ىلع وه نوكيو قحلا قالخ هعم زوجي نمل اضرلا نيرهظم ةيقتلا

 وآ هللا بانك ىق اولان ام لدع نيملسملا ىلع در نمو س رفك هلزنمو هنيد

 لهج وأ قحلا كرتب هنم ملعل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ دمحم هيبن ةنس
 ملع الو قحلا نم هللا دنع نم ءاج ام د ر نمل رذع ال هنأل رفاك لاض وهم

 ٠ هب نيدي دمع الو آطخب

 لزن دقف ةضرتتقم ةعاط كرتب وآ ةيصعمب لمع ق اثدح ثدحأ نمو

 هيبن ةنسو هللا بتكب ملعلا لهآ دنع اهب ةءاربلا هيلع هللا بجوآ ةلزنم

 ايندلا ىف ةمعنلا نم هللا بجوأ امب _ ملسو هيلع هللا ىلص _ دمحم

 ىلص _ دمحم هيبن ةنسو هللا بانك ىف هل ديعولا نم بجوآو ةرخآلاو

 هب ناد ام در نيملسملا ءافعض نم لهج نل سيلو _ ملسو هيلع هللا
 هنم اوعرب نم ةيالو ىلع مادقإب مهيلع فالخلا الو قحلا نم ءاملعلا

 مهل ميلستلا مهيلع نكلو اورفكو اولض اولعف نإف هولوت نمم ةءاربلا الو
٠ مهل ةيالولاو هب اوناد ام لدعب



١١١٩ 

 : ةلأسم

 نب بوبحم ىلإ بجاح نب صفح نب بيبح دواد ىبآ باوج نمو
 ةرخآلا ىف هللا مهمركأ ماركلا كناوخإ نع تيور امو هللا كركذف ليحرنا

 هللا ةعاط وهو مهيبن نيدب اوناد امنإ مهنأ تملع دننف مهنيبو اننيب عمجو

 ىف هللا فلاخ نمو ث هللا فلاخي ال ىتح ةعاطلاو عمسلاب هل رارنتإلاو

 دمحم هيبن ةنس ىق ءاج ام وآ هنيد ى عرش امل افالخ هيلع هب لوقي هلوق

 نم المع لمع نم كلذكو هنم نوءربي لاض وهف ملسو هيلع هللا ىلص
 وهو ث هنم هللا ىلإ بتي ملو هيلع ماتأف رومألا نم ءىش ى هللا ةيصعم
 ءاهتف دنع وأ هيبن ةنس ىف وأ هبانك ىف ةيوسنم ةبصعم هلل هنآ فورعم

 ةبوتلاب ندي ملو اهيلع مانآو اهب لمع نمف ث اهيف مهيأر عمتجم نيملسملا
 عجار الو مدان الو عزان ريغ وهو ص ةبونلاب ناد اذإ ءارب هنم نحنف اهنم

 كخايسآ نآ تملع دقو ث ةبوتلاب ناد نإو نيمسلا دنع هلاح لاحلا سئبف

 دقو أطخأ دن هنأ كرشلا نود ةنونيدلاب نوكت ةبوتلا نإ تفصو نمل اولاق
 ىذلا وه : لانف ريصملا نع لئس نيح هللا همحر ةديبع ىبآ لونت تملع

 ٠ عزنيالو مدني الو بوتي ال

 نم اوذخأو س ةميظع نيملسملا دنع ىتلا بونذلا سانلا بيصي دقو
 نم هورذحو نييبتلا نم هوملعو هب اوتفآ امم ءاهقفلا نم مهرايخ لوت

 مهجحو مهتاوكزو مهتاولص ف سانلاب لزني اهيف نوكي ىتلا تاهبشلا
 ناكف ث مهماكحأو مهلاومآ قو مهنيد ف هب نوغلبي امو مهجورقو
 لومت نم هيلع ممتجملا فورعملا كلذ ىف نيملسملل فلاخملا نولوانتي كؤاهتف
 . مهئاهقق

 فرعت هللا ءانث نإ كنآ تملع دقف هيلإ تننأمطاو كلذ تفرع اذإف
 ىف هل تحصن نمو كءايلوأ لمحاو كنيد ق هللا قتاف ث هب لوقنو ؤ اذه
 تملع دقف كخايسثآ هيلع ناك ام فالخ ى مهل نكمت الف قحلا ىلع هللا
كيلإ تبتك امنو ، مهفلاخ نم ىلع كبيعو مهلوقل كعابتاو مهل كميظعت



 ٢٠ ا! .

 هلعفي ناك امم هي اوقحتسا امو مهنم ىقب نمو ساانلا لاح ملعتل ١ ذهب

 ٠ هب نونيديو مهلضافأ

 قحلا نم ائيش نعدت الو ى هيلع سانلا رقآو ڵ كلذ ى هللا قتاف

 ٠٨ كنع هللا ىضر ى ءاوس قحلا ىف سانلا لزنأف هيلع سانلا

 مهسفنأ ىف مهل لقو مهل ةحيصنلا ف غلبأف كناوخإل كيلع مدق دتو

 امف ، تردق امم هب نولمعي امم هيف مه ام لك نع مهلئاسو ث اغيلب الوق

 ادحأ "نعدت الو هللا قتاف مهلوق فلاخ امو س هلبتاف كفالسآ لوق قفاو
 نم ىلوت نمو ث مهيلو هنأ هب ىعديو ىعدي وهو مهنيد ف مهفالخ ىلع
 عست ال نم ةيالوب ناد اذإ الهاج وآ املاع \ لض نيدب هتيالو هل لحت ال
 ٠ هنبال و

 : ةلآشضم

 ىتح اعزانتو ةلأسم ق افالتخا امهنيب عقو نيلجر نع ابوبحم تلآسو

 ردي ملف امهالوتي ناك نمم لجر امهعمو س هبحاص نم امهنم دحاو لك ءىرب
 مث هبحاص نم ةءاربلاب امهدحأ دب دتو ڵ ءىطخملا نمو امهنم بيصملا نم

 ؟ لوألا هنم ءىرب ثيح هنم رخآلا ءىرب

 فرعي مل ناو رخآلا نم ء ىريو هال ون امهنم بصملا فرع اذإ : لات

 ٠ نيملسملا لآسي ىتح امهنع فتو

 هيلعف هلعف ىلع رصآو بتي مل نإف رخآلا بتتسي : هريغ لاقو

٠ حض ١ و حبحص رمأو نابيب كل ذ دعبي هنم آريب ذئنيح



١٢١ 

 ىف سانلا فلتخا اذإ اننوملعب انخايسآ ناك : ناليغ نب ماه لاقو

 ضعب ىلوتف ةءارب ىف وأ ةيالو ىف وأ ضعب مرحيو مهضعب لحي امم ءىش
 كل نيبتو س مارحلا نم لالحلا فرعت ىتح تاهبسلا نع فقف ضعب آربتو

 نيملسحلاا نيد ىنيدو رمألا اذه ق ىلوق كلذ دنع لتقو س قارفلا وآ ةيالولا

 نيبتي ىتح () قرخ ةلجع لعجت الو مهنم انأف نيملسملا ىآر عمتجا اميق
 ء ملعب مرحتو ملعب لحثنو رصب ىلع آربتو رصب ىلع ىلوتنف قحلا كل
 ٠ تاتثلاو ملعلا لهأ نيملسملا لأسأ ىتح فقاو انأ لتو

 لهأ نم نيملسملا لضافأ قدصلا لهآ دنع نكف سانلا فلتخا اذإف

 ىضم كلذ ىلعو هللا ءاسث نإ قفوت كنإف هلوسر ةنسو هباتكو هللاب ملعلا
 ءىضريو بجيو ءاشي امل قيفوتلا هللا لاسن مهلوق اذه ناكو نيملسملا لئاوأ
 ٠ ناليغ نب مشاه نع بحم نب ديعس نع ىراوحلا نب لضفلا اذهب انثدح

 : ةلأننىم

 ابآ اي : لاقف عيبرلا ىلا ناسارخ لهآ نم لجر ءاج : بوبحم لاق
 ؟ اهيف هنع فقوي لاح ملسملا ىلع ىتآي لهو ث رمع

 معن : لاق

 ٠ كلذ نيعف : لاق

 ةلأسم ف انملكت كتيالو لهآ نم نيلجر ف ناسارخ اخأ اي تلق ام لاق

 ىلوق لوقلا رخآ لانتو ىلوق لوقلا امهدحأ لاقف ث افلتخاف ضئارفلا نم

 )١( قمحلاو لهجلا : قرخلا .



١٧٢٢ 

 هيف افلتخا ام ىردت ال تنآو هبحاص نمامهنم دحاو لك ءعىربف ارجاستثتف

 ٠ هيف نيملسملا لوت امالو

 ؟ ورمع اي لوقت امف : لاق

 ناك امهيف امهتلآسم نع نيملسملا لآست ىتح امهنع فقت نآ كل : لاق
٠ بوتي نآ الإ هنم بتري ملاظلا



 عباتلا بإسلا

 لاؤسلا ىف

 هنم أربيو ىلوني نمع

 كلذ يغو

 ءايحألا نم ىلوتي نمع لأسي نآ هل له س لجرلا نع ديعس ابآ تلآس
 ؟ نسح هل كلذ لهو ث ةعيفرلاب ةيالولا هنع ذخؤت نم

 مهب ىوقنيل نيحلاصلا ةفرعمو لضفلا كلذ دا رآ اذا هنآ ىعم : لات

 كلذم ندب ملو هناضرم ءاغتبا هلل هيل اويو هنيد رمأ ق هللا ةعاط ىلع

 ٠ كلذ فق لدعلا قفاو اذا نسح كلذ نآ ىدنعف

 تاومألاو ءايحألا نم هنم آربي نمع لآسيب نآ هل كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ هل سيل مآ نيثدحملاو ةمئألا نم

 كنه كلذب درب ملو كلذب الهاج ناكو لطيلملا نم قحملا ةفرعم ىلا غولبلاو

 لدعلا ىلا غولبلا الإ دحأ ىف كلذل ةوهس الو ةروعلا سيسجت الو ننسلا

 ٠ لضفلا نم اياب ىدنع اذه ناك ةهبشلا نم كلذ ىق جورخلل

 اناعرلا نم مدآ ىنب نم صخسنش لك ق كلذ هل له كلذكو : هل تلق

 ؟ اباعرلا نود روجلا ةمئأ ف صاخ كلذ مأ هتين هذه تناك اذا

تركذ ام ىدنع هل ناك كل تفصو ىتلا هذه هتين تناك اذإف : لات



١٢٤ 

 هتعارب ىف وآ هتين ىف وآ هلاس ىف قفاوب مل ام هنع تلآس ام عيمج نم كل

 ٠ دمعي وآ أطخب ىآرب وأ نيدب ملعب وأ لهجي ١ روجحم

 : ةلاسم

 ؟ انالف ىلوتت هنع لأسف ةيالولا لجرل دقتعا لجر نعو
 . ةيقت كلد ف قتي مل اذا هتيالو متكي نأ هعسي له : تلق
 ىننخي نوكب نآ الإو كلذ ىنبجعيو كلذ نامتك هعسي ال هنآ ىعم : لاق

 هل ةيالولا هعست ال نآ لئاسلا ىلع فاخو هتيالوب هالوتي نأ هل لئاسلا نم
 هتيالوب هل ةيالولا هعست ال نآ لئاسلا ىلع فاخو ع هتيالوب ىلوتي نآ

 هكاله فوخ كلذ هنع رتسف لئاسلل ةجح هتيالو نوكت ال نآو هتفعضل
 نأ وجرأف ةحصانملا اهب ديري ىتلا هوجولا نم اذه ريغ ىلع وأ هلل ةحصانم
 ٠ هعسي

 : ةلاآنسم

 ديحوت نم وآ ةلمجلا ريسفت نم ءىشب ةجحلا هيلع مقت مل ام كلذكو
 هب دارملاو ڵ هانعم فرعي وآ هلابب رطخي وآ هعم ركذي امب هتافصو هللا

 ادبآ لاس اذه لثم ى هيلع سيلو ادبأ ملاس وهف هنم ائيسث وآ كلذ لهجيف

 عيمج نع ةلمجلا ىف لاؤسلا هيلع امنإو ةياغ هل سيل هنأل انعم دبألا ىلع
 هيلا ىدؤت ام ىلع هندحم نيد وآ هقلاخ نيد وآ هللا نيد نم همزلي ام

 ايفاك كلذ ناك هتفرعم هللا نع لقع كلذ ىأب هتافصو هللا ةفرعم دهاوش

 كلذ نم ءىس ةجح هبلع مقت مل ام هتافصو هئامسأ نم كلذ ىوس نع هل

 +.٠ ه تعبعم

 لوقلا وأ همزاللا لامعألا نم لمعلا عم دتنعا ام كلذكو : باتكلا نمو

ىلا وآ هللا ةدابع ىلا دصخ وآ هللا اضر ق هل ةمزاللا تاينلا وآ مزاللا



_ ١٢٥ _ 

 ىف وأ هقلاخ اضر ق وأ هللا اضر ق وآ هللا همزلآ ام ىلا وأ هللا ةعاط

 ٠ هل فاك وهف ع اسشألا هذه نم دننتعا امف ء هتدابع ق وآ هتدحم اضر

 نم همزلي ام عيمج نع لاؤسلا ةلمجلا ىف هانمزلآ دتو : باتكلا نمو

 ىنلا ءايشألا نم ءىش ىأب هقلاخ نيد وآ هقلاخ ةدابع وأ هتلاخ اضر

 هتدايع ةفرعمو هتفرعم نم ةجحلا هبلع مانأو هيلا هللا همدق امم هب لدتسي

 هنآو كلذ ىلا ىدتها هلتع دنن اميف همزلي ام ةلمج نع لاؤسلا دانتنعا هيلعف

 كلذ بلطي نأ الا هقلاخ ةدابع وآ هقلاخ اضر ىلا لصي الو عيطتسي ال

 كردي هنآ هيلا ىده اميف هلع كردي نمم نيدبعتملا نم هلثم وه نمم هريغ نم
 ىلع هنم هتفرعم كردي وآ هلثم وه نم دنع نم هنم لهج نمم هقلاخ

 ٠ هيلا ىدتهي ام

 هنأل .هتيلب هب لزنت نآ لبق ءىش نع لاؤسلا همزلي الو : باتكلا نمو

 . قاطي الام اذه هلتعي الو هفرعي ال هنيعب ءىش نع لاؤسلا مزليفيك

 : ةلآنضم

 همزلي الو اهيف كسشثلا هعسي الو اهتفرعم هيلعف ةلمجلا ربخ هغلب اذاو
 عطقت وآ اهب ةجحلا هيلع تماق دق اهملع هيلع نأل هعفني الو اهنع لاؤسلا

 وأ مزاللا عيمج نع ةلمجلا ىق داقتعالا ىف لاؤسلا همزلي امنإو ع اهب هرذع
 ىلع اهب متت مل ام اهب ةيلبلا تلزن اذا ىتلا تاصوصخملا نم ءىش نع
 ناك اذا هلعفب وأ كلذ كرتب املاس ناكو هلقع دهاوسش نم ةجحلا ىلثيملا

 عضوم وه اذهف ٠ كله هنع لاؤسلا دتتتعي مل اذاو ع هنع لاؤسلل ادتتعم

 ٠ لاؤسلا داتتعا ةعفنمو مزال

 ةجحلا هبلع تماق اهب ةيلبلا تلزن اذا ىتلا ءايسثالانم ناك ام امآو

 اهنع لاؤسلا هعقنب الو لآسي مل وآ لآس كله اهلهج ناف ص هلتع نم اهب
 اذا همزلي امناو ث هل ىنعم ال لاؤس انمازلا نال اهنع لاؤسلا همزلي الو

٠ هل اراض هكرت ناكو هل اعفان ن ناكو عفنلا متو



١٢٦ 

 اهب لمعلا هعفنيو اهكرتن هرضي ال ناك هللا ةعاط نم ءىش لك كلذك

 ناك نإو ث همزلي ال امب لمعلا همزلن نآ انل زوجي سيلف اهب لمع ول نأ
 ٠ هلا غلبو هلعق اذا هعفني

 اذا ناك ولو هايا همزلن نأ انل زوجي ااف همزلي ال لاؤس لك كلذك

 هرمن انكلو ث ةيلبلا لزانم دنع ةمالسلا لزانم ىلا هب غلبو هعفن هنع لئس

 "" \ مزاللا ريغ هانمزلأ دقف كلذ هانمزلأ اذا انأل هيلع هنحنو كلذب

 6 كلذ نيي قرف الو 0 مزاللا هنع انططح نم ةلزنمب اندنع وهف مزاللا ريغ

 مث ملاظ كلذب وهف مزاللا نم ائيس هنع طح وآ مزاللا ريغ ادحأ مزلآ نمو

 هنيد ىف الو ىلاعتو كرابت هللا دنع كلذ ىف هل رذع ال ملاع وآ كلذل لهاج

 ٠ ملعلا لهآ دنع

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ] :ةلاسم

 : هللا همحر ديعس ىبأ باوج نمو

 هذه ىف نيضراعملل ةرظانملاو مالكلا مالسالا ف حلصأ امو : تلتو
 ؟ توكسلا و كلذ نع ءاضغالا وأ ثادحالا

 نم ناك اذاف ى ةنحملا نم هصخي امب اذه ىف صوصخم الك نآ ىعمف

 ناك اذاو ، ىلوأ مالكلا ناك هكرت ىف ررضلا فاخيو هعفن ىجري ام مالكلا
 هكرت هجولاف مومعم وآ رومألا نم صوصخم فق هررض فاخي مالكلا

 توكسلاف هررض فاخي الو هعفن ىجري ال ناك ناو ، هنع توكسلا مزاللاو

 كيعي ال امع كنوكسو ٠ ىنعم نع لاغتستا ىنعم ريغ ف لاغتشالا نأل ىلو
 عضاوتلا نم ليق دتو ٠ ايبصم تنك ولو كينعي ال اميف كمالك نم كب ىلوآ
 ىف جري مل اذا ىدنع كلذ جرخيف انحم تنك ولو ةرظانملاو لدجلا كرت هلل
 ٠ ررضلا هبق فاخي امم رثكأ عقت كلذ

 نيفلتخملا اهلهأ فو اهيف لوقلاو ثادحألا هذه كرت ىرأ لهو : تلق
ناازع ىلا هنود نمف بوبحم ةيالو عم مالسالا ةلمج ىلا عجري نآو اهيف



١٢٧ 

 اذا هتيالو تيبثتو مالسالا ىف لخادلل ةتفاوملا حصتو تبثتو رتتصلا نبا

 ؟ كلذب رتنأ

 اهكرتف ررضلا هنم فيخو عفن ثادحألا هذه ركذ ىف جري مل ناف
 أ هللا ءاسن نا عفنلا هي ام عدبي الف عفن كلذ ق اجر ناو ٠ ىلوآ ىدنع

 بيبر هيلع لخدي مل ١ ذاف رقصلا ند نازع ىلا هنود نمف بوبحم هدالو امآو

 كلذ ءعىزجي نأ وجرأف ك اهب نينيدتملاو ثادحألا هذه بابسأ نم رمأ ف
 ٠ اهتقو رضح اذا

 ٠ [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 : ةلأسم

 فيك ةءاربلاو ةالولا لهأ نم فلسلا ةفص نعو رثآ ق ثدجو

 ؟ مه

 مهنم ىلولا ةيالو ىلع نوملسسىل ١ عمتجا و اوضم نيذلا مه : لاق

 مهرخآو نامعب ءاملعلا رخآ ىلا ةياحصلا' لوآ نم مهنم ودعلا ةوادعو

 ىلع نسحل ١ وبآ خيشل ١ و ؤ ةكرب نيم دمحم ني هللا دبع دمحم وبآ خيشل ١

 ٠ رثألا اذه ىق رظنا ٠ ىنايسبلا دمحم نبا

 : ةلآأنضم

 هارشلا نم باتكو راحص خايسشآ نم باتك انعاج دقو : ىلع ىبآ نع
 قارف الو ةءارب هيف غلبي الو مهل هانهرك ءىشو مهنيب اميف بانعآ هيق رجأ

 نوعسي نيذلا مكنم لضفلا لهأف ے بيرت هيف كردلاو رمألا نم ميظع الو
 رفغتسيلف هللا مكمحر اوعمتجاف انباتك مكءاج اذاف حالصلاو ةفلألا ف
نم مكنيب ثدح امو هنيدو هللا ةعرشي اوكسمتساو مكضعبل مكضعب



١٢٨ 

 هللا ىلا همكحو مهيأر هيف انيآرو نيملسملا نيد هيف اننيد اولوقف عزانتلا

 هي اوضترا مث ٠

 ىه ىتلا اولوقي ىدابعل لتو ( : ) ىلاعتو كرابت ( هللا لاق دقو

 ١ ودع ناسنالل ناك ناطي نلا نا ئ مهنيب عزني ناطسنلا نا 4 نسحأ

 ٠ (')(انيبم

 . )٢( ( اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو ) : ىلاعت لاقو

 . مكمهأ ام مكيفكيو مكعم هللا نكي اهومزلاف هللا ةيصو هذه

 )١ ) ةيآلا ٥٢٣ ءارسالا « ةروس نم ) .

 )٦٢( ةيالا نم ءزج ) ١٠٣ ( نارمع لآ » ةروس نم « .



 م امل ١ ك ال ا

 اهماكحأو رودلا ءامسأ ق

 ] هيلا هفاضملا ةدايزلاو باتكلا ربع نم [

 نب دمحم هللا ,دبع ىبآ خيشلا ، باتكلا فلؤم طخب هتدجو امم
 نم ىرجت ام اهب لقنتو اهل تبثت ىتلا ءامسالا نآ ناميلس نب ميهاربا
 مهتلحنلو اهيف نم ةلمجل ةماع امس اهناف اهايا اهموزلف اهلهأ ىلع ماكحالا
 نم اهب اضرلاو اهل بيوصتلا راهظا الا اهعم زوجي ال ىتلا اهب نادملا
 نم نامأب وآ اهيف ةمذب امصتعم نوكي نآ نود اهيلا لخادلاو اهيف نكاسلا
 نال مهحراوج لاعفأل ءامسالا هذه بجت الو اهموزلو اهبوجو كلذف اهلهأ

 مهل ةماعب تسيلو مهيلا لخادللو اعيمج اهلامتسئاب ملعلا طيحي ال لتنعلا
 ىنزلل بوصملا مهنم ناف كلذ عمو مهتاداع ىف رودلا لهأ نم عنتمم كلذ نال

 لتاق الو قراس مسا مهمزلي ال مهنع هب ىضارلا مهنمو ه ةقرسلاو لتقلا و
 ٠ مهيلع كلذب ىتاذلا مكحلا مهيلع بجي الو مهيف ناز الو

 اضرلا كلذك سيلو ، مهحراوج لاعفأل رادلا مسا بجي ام اذهلف
 ءامسألا هذهو ث اهب ناد نمل بيوصتلاو قسف وآ رفك ىه ىتلا ةلحنلاب

 قسفو رفك رادلا نوكت نآ بجي الو س اهلعاف نم ىصاعملا مظعل بجت ىتلا
 هتسفب قسفلا نايب هلهأ مزلي الو هلالضو اهماما رفكل لالضو ملظو
 ء هيلع تبجو نمع دودحلا' هليطعتو هروجب روجلا الو هملظب ملظلا الو
 هيلع رفكي ال نم رادلا لهأ نم نأل ، هرفكل رادلا رفك بجي مل ام اذهلو
 رارصالاو ىنزلا لثم هل مامالا رهقو ى كلذ نع هزجعل هيلع ريكنلا كرتل
 ىف اهلهأل اهب مومعلاب الا رادلا مسا بجي الو س كلذ وحنو داسفلاو
 ٠.اهنع ريخلا

( ٢٣ ج عرشل ا نايب _ ٩ م ا
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 رادو ص رفك راد ى اهنس نم انفصو ام ىلع رادلا هذه تناك اذاو

 ىلا ليبسلا دوجو عم اهب م انغلا الو اهلوخد دحال زجي مل لالاضو قسف

 وآ ةمذب امصتعم نكي مل ام اهلهأ ىلع مكحلا الو اهل مسالا اذه سيل راد

 كلذب هسفنل الخدم نوكي ذئنيح هنأل اهبيوصتل راهظا ريغب ث اهب امم نامأ
 نم هبرل ايصاع هب نوكي اميفو ث اهلهأ ىلع مكحلاو مسالا نم بجي اميف
 هنأل كلذ ىلع اهركم ناك ناو ص هب قسفلاو رفكلا نم اوناد ام بيوصت
 ء هيف هيلع كلذ لومحم ريغ دلب ىلاا اهنع جورخلا كلذ ىلا ليبسلا دجي

 راد لهآ نم ةيبيهل او ىزلا ق سيل نامآ وآ ةمذب مصتعي نآ هنكمأ اذاف

 نع هوننفي الو مهرفك بيوصت ىلع كلذ ىف لومحم ريغ هنأ ىلع ى رفكلا

 ٠ كلذ زاج مهعم هم اقم ق هنيد

 نامأب مهتفلاخمل مهراهظا عم مهيلا تاراجتلاب ةفلتخملا زوجت امك

 ضعب وأ مهضعب ىلا نيملسملا ىلا نيملسملل السر نوكي نابو ، مهل مهنم
 نع نيملسملا ماما مهرمأي مل ام مهتعيرسش ف نيملسملل ةمئان ةنسلاب مهكولم
 ىلع هنم كلذ بجي الو مهنع هجورخب هيلا حالص نم نيدي امل مهرايد
 نآو ريكنلا نع امهيف زجعلا عامتجا ىف ايواستاهيف مهتلاقل بيوصتلا
 كرت عم بجي ال هنكل ، هانخصو ام ىلع هب اوناد اميف هلهأ بوصي ال
 نم هب اوناد امل هتيهاركو مهايا هنيد ف مهتفلاخم روهظو مهل بيوصتلا
 دعب كلذ نع تكسي ال ىنح ص هرهد مهل ىهنلاب الغاستثتم نوكي نآ مهلالض

 ٠ مهل هنع ىهنلا

 عم هلهأ ىلع هراكنا كرتل (') اكرتشم نوكي نأ اضيأ بجي الو
 باطخلاب فوخلا عم راكنالاو ىهنلا ماقم موقت ةيهاركلاو ةفلاخملا هراهظا
 نيب كلذ ىف هب انقرف امل دادسلا' مسا لقني راكنالا كرت نكي مل املو س هب

 عفدو اميف ركنملا راكنا هنكمي ال راد ف مسقي نأ زاج لحنلاو لاعفالا

 ملو ى انركذ ام عم عنم هل ةحاباب سيل كلذ نأل اهلهآ نم هسفن نع ملظلا

 __ آ

 )١( «اكرشم » ةخست ىف ..



 س ١٣١

 ىلع رادلا هذه ق هتماتا نم عنم ام هيبن ةنسالو هللا بانك ىف هدجن

 ٠ انفصو ام

 رافكلا نيب نيميقم ضرألا هجو ىلع اولاز ام ءايبنألا ناف اضيأو
 اهنع مهعنم كلذ عم مهل يهني ال ناكو ص هللا ىصاعمب نورهاجي نيذلاو
 باتع نم مهلامب مهتوملعي كلذ عم اوناكو ث اهنم عانتمالا ىلع مهل رصنلاب
 ...اهلعف ق هللا

 لالض ةلحنو مالسا ةلحن ع ناتلحن ةدحاولا رادلا ق عمتجا اذاو

 ىلع موكحمف امهب اضرلاو امهل بيوصتلا راهظاب الا امهيدحأ مانم عنتمم

 رفكلا نأل امهمكح الو امهمسا دحاو ق عمتمجي ال هنآ امك س لالضلاب اهلهأ

 ٠ مذلا قحتسيو باوثلا مرحيو ناميالا طبحي لالضلاو قسفلاو

 نه ءىني قيدصتلاو اضرلا رهظي ال نآ رادلا ى ميقملا نكمآ اذاو

 لاوز بحب الو نيمكحلا دحآ الو نبمسالا دحآ اهل بحي مل اهلهآ بهاذم

 امل اهنع رسكني بجب اهماما تومي الو اهمسا لاوزي اهتع مالسالا لهآ

 كلذ ىف باوصلاب ملعأ هللاو ناميالاو ىدهلا نم مالسالا ىناارهظ نيب ناك

 ىلعو ث نييبنلا مناخ دمحم ىلع هللا ىلصو نيمحارلا محرأ وهو هريغ قو

 ٠ اميلست مهيلع هللا ملسو % نيلسرملا عيمج ىلعو ث نيبيطلا هلآ

 دمحم نيب ريسي ر ذلا ىبأ نع ب انك مث كلاذ رخآ ق بوتكمو

 ٠ بوبحم نبا



 مرےحعیر اا سب ايل ١

 رودلا ف ةقفاوملا ىف

 ٠٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رفعج ني عم اج لوآ ق دجوي ى ذلا مالسال ا تسدنت اذه ن | : هريغ لاق

 نم وهو ص ةيالولا هل بجتو ث هب ىضرو هبرقآ نمل ةقفاوملا هب تبثت ىذلا
 : هلوق ندل

 رقأ نم » : لوق ىلا « ٠٠٠ هللا الا هلا ال نآ ةداهس مالسالاو (

 كلذ نودبو « هقح بجوو هتيالو تتبث قوقحلاو لامعالا هذهب نيملسملل

 اهب رقملا ناك اذا اهب رارقالاب ىفتكي ىتلا ةلمجلاب رارتتالا نم ىفتكي انعم
 ىتلا لالضلا نايدأ نم ءىش نيدتلا نم مهتلاو بيرلا نم ةمالسلا هل حصت
 لهتسي رصم وأ ةعقب وآ راد ق هلوزنب ةلبتلا لهآ ةماع ىلع تلمتسا دت
 ملسو ةلمجلاب رثأ اذاف نيملسملا نم ةماقتسالا لهآ نيدب نيدتلا اهلهأ ىلع
 ةحلاصلا لامعألا هل تحصو لالضلا نايدأ نم ءىشب نيدتي هنأ مهتلا نم
 ٠ 4 نمال و .. هنت

 فرحب هل حص وأ حصملا رقأ اذا ةقفاوملا نوكت امناو : باتكلا نمو

 هبرقي ال هل حصو هب رقأ ىذلا كلذ نأ كلذ ث هتقو ف حصي ىنعمب وأ

 نم ءىش ى لوخدلاو نيدتلاب بيرلاو مهتلا نم ءىرب دنت نمل الا حصي الو

 نم هنا : ليتق دقو هتيالو تتبثو هقح بجو اذه هل حص اذإف ، تالالضلا

 هنم جتحي مل هتيالو تتبث نيملسملا نيدب ةقفاوملا توبث هب نوكي ام هل حص
 . لامعالا ملع ىلا

ئ لمعلاب لوقلا هقفاوم هنم حصي ىنح ىلوتبال : لات نم لات دقو
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 ةقفاوم هنم رهظي ىتح هلاحب وهف هنم رهظي مل ناف س ىلوت كلذ هنم رهظ ناف

 . هثدح همزليف ثدح هنم رهظي وآ ىلوتيف لمعلاب لوقلا

 ٠ ىلونب نأ ز اج هتقفا وم تحص نم لك ن ١ ليق دق : هريغ 9 انت

 ٠ لمعلاب لوقلا قفاوي ىتح ىلوتي ال : لات نم لاقو

 مهلو مهيف تبثي ام نامز لك ىق ةقفاوملا نوكت امناو : باتكلا نمو
 نم رهظت مل هقفأ ولا كلت تتبث ذم نوكب نآ الا مهلبقت دحأ ىق تثب ام ال

 ةقفاوملا كلتف كلذم مهتا الو لالضلا نم ءىنتي نيدب اهلحتنب نمم دحآ

 نم ءىشب نيدي اهلهأ نم دحأ نم حصي ىتح مهدعب ءاج نملو مهل ةيفاك
 ٠ كلذم مهتي وآ لالضلا

 اهامسف ةريس نيملسملا نم نامز لك لهآ لعج امناف باتكلا نمو
 هرصم لهأ ىلع مكحلا هب عقي امل نيملسملا نيد اهامسو مالسالا بسن
 نكي مل ةملكلا فارتقاو ةوعدلا ىف رمأ ثودحب كلذ ريغت اذاف ، هرصعو
 لوخدب لاحلا ريغت دنع ةقفاوم س نامزلا كلذ ىف ةقفاوم ناك دق ىذلا كلذ

 ٠ ةلالضب نيدتي ةمهت وأ بير

 هؤاملع ةيالولا ىف هماكحأ ريستو نامز لك ربتخي امناو : باتكلا نمو
 ١ ذأ ,نتفلا نورصدي ٥ ةءاربلاو ةدالولا ماكحأ نورصبي نيذلا هل نودهاىنملا

 ناهز لك ىف ىلوتي ال هنا : ليتق كلانه نمف تلخد اذا عدبلاو تلزن

 لهأ ىف تاهبشلاو بيرلا توبتل ةءاربلاو ةيالولاب ءاملعلا ةيالوب الا
 ٠+ ةليتقلا

 بسنب هيمسيو باتكلا بتكي ىذلا ملاعلا لوق امآو : باتكلا نمو
 همكح جرخي امناف ث ةيالولا هب "رق نل تبثيو ةقفاوم هيمسي وآ مالسالا
 اهربتعي ةفص ريغ ىلع كلذ ناك اذا هتفرعمك كلذ فرع نملو ث هل اصاخ
كلذ زوجيالو ص هتم آربي انالفو ص ىلوتسي انالف نا : لوقي امناو ، هريغ



١٣٤ 

 نوقحنسم مهنأ ملعي نأ الا كئلوآ نم آربب نأ ملاعل ١ نم كلذ ملع نمل

 ةيالولل نوقحتسم مهنآ ملعي نآ الا كئلوآ ىلوتي نآ مهمزلي الو ةءاربلل

 مهتيالو نم هصخي نأ الا باتكلا كلذ ى امب ربي الو ىلوتي نآ هل سيلو
 ٠ ملاعلا كلذ صخ ام مهنم ةءاربلا و

 هتلزنمب لزن نملو هل ةجحو ةركذت باتكلا كلذ ملاعلا عضو امناو

 ىلع هل ةجح مكحلا ىف باتكلا مكاحلا لعج امك ملاعلا فرع ام مهنم فرعو
 عم حص ام هعم حصي مل ا'ذا هريغل ةحح كلذ سيلو 6 هيلع مكح نم

 ٠ مكاحلا

 : دوهشلا ةداهسث باتك كلذكو

 فلخنخا دقف مهنم دحآ ةدالو وأ مهنيب الو ملاعلا هنلا عفر ١ ذا و .

 ٠ كلذ ق

 ٠ مهتيب ال و هلو هيلع : ل انت نم لاتق

 ٠ نيملاع نوكي نآ الا مهتي الو هيلع سيلو: لانت نم لاتو

 ٠ ملاعل ١ هنم ءى رب نمم آربب نأ زوجي ال هنا : لعق دنف ةءا ريل ١ امآو

 : لصخ

 ّ مالسالا بسن ىه تناكو ةتفاوملا ىه تناك ةلمجلا نا ليق دقو

 تناكو هتيالو تبجوو هتقفاوم هعم تحص دقف ةلمجلاب رتآ نم لك ناكو
 ىق اوفلتخا املف نينيدتملا نم ةملكلا قرفت لبق اهاوس امع ةيفاك ةلمجلا

 اهبرتقآ نمم دحأل حصي نآ الا ص ةقفاوملل ةيزجم ةلمجلا نكت مل مهنيدت

٠ هتتفاوم ق هيفاك ح لالضلانايدآ نم ءىشب نيدتلا نم ةمالس



_ ١٣٥ 

 ةحصب الا ةنفاوملا مكحل ةيزجم ريغ نكلو نيدلا ف ةتباث ىه لب ةلمجلا
 ٠ نينيدتملا تالالض نم جورخلا نم رقأ نمل ةءا ريبلا

 : لصف

 هبو مالسالا بسن وهو ىرشلاو ميكحتلا مسا مكح ناك كلذكو
 مهو ةارشلاو ةمكحملا نيدتلاب جراوخلا تفلاخ املف ةقفاوملا حصت
 .ةقفاوملل ةيزجم ميكحتلاو ىرشلا ةحص نكت مل ىرنتلاو ميكحتلا نولحتني

 ةقفاوملا هب حصت مل اذا ىرشلاو ميكحتلا مسا نكيملو : باتكلا نمو
 مهفلاخ نم مهفلاخو اوقرتفا امل ةيضابألا كلذكو ٠ ىده مسا وه لب الطاب
 نكب مل ةيضابألاب نومستي مهو ةيبعشلاو ةيفيرطلا لثم عدبلا لهآ نم
 لبت ناك امك ةفاوملا توبثل ابجوم ةربخ الو ةرهشب ةيضابألا مسا ةحص
 ىق بيرلاو مهتلا نم ةءاربلا' كلذب ىمستملل حصي امب الا اونترتقي نآ
 نم هؤربت ةلحن لاحتناب مهعابتأو ةيبعسلاو ةيفيرطلا لالض ف لوخدلا
 . ىناعملا نم ىنعم وآ نييملسلا ءاملع نم دحآ ةيالو نم رمآ ةحص وآ كلذ

 نميف نينيدتملا نم ةهيسنتلاو بيرلا ضراع ال كلذك : باتكلا نمو

 كرتب نامع لهآ ثادحأ ف نامع لهأ نم ةيبوبحملاو ةيضابالاب ىمست
 ةفلاخم ى ةمهتلاو بيرلا بجوي ام ليبس ىلع ضعب مهضعبل مهنم تايالولا
 انعم ةيبوبحملا مسا نكي مل عدبلاو ىواعدلا ماكحآ نيب قرفلا نم قحلا
 نازع ىلا نيملسملا ءاملع نم دحآ ق الو س بوبحم ةيالو هنم حص نم الو
 بيرلا نم هل ةءاربب الا ةقفاوملا مكحل ابجوم اذه انرصع ىلا الو رقصلا نبا
 ىف قحلا ةفلاخم نم هل ةءاربلاو نامع لهآ ىف مكحلا رومأ ف ةهبسلاو
 هل حص دق نمل ةيالولا هنم حصي وأ عدبلاو ىواعدلا ماكحأ نيب قرفلا

 هللا دبع ىبأ ةيالوب الا انعم كلذ حصي نلو هرمأ رهاظب كلذ نم ةءاربلا
 هنيبو هرهظآ ىذلا هبهذم عابتالا هنم حص نم .وآ هللا همحر حور نب دمحم

٠ كلذ ىلع هالوت نمل وآ
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 ىف قحلا لهأ ضراعي بيرو ةهبسث نامز لكل كلذك : باتكلا نمو
 ىق ةهبسثلاو بيرلا عقوت ىتلا ةثداحلا كلت ى مكحلا لصحتو نامزلا كلذ

 فيعضلل سيلو ملعلا لهآ رظن ىلا ةتفاوملا اهب تبثت ىتلا هلحنلا مكح

 ىف ةيالولا هل تبثنو ةمالسلا هل حصت نأب الا انعم ةيالو ىلع مدقي نأ
 د_ةو ، نامزلا لهآ بلقن ق ماكحالا رصبي نمل الا كلذ نوكي الو مكحلا

 مل اذاو ةريصب ىلع الا اهيف مدقت الو س اهرصبتو اهرذحتل ، كيلع اهتررك

 هناف ءاملعلا اهرهاوظ نع لسو هللا ىلا اهلكو ث اهيف ةمالسلا هجو رصبت

 نيذلا ءاملعلا تلبقأ اذا نتفلا رصبي امنا هنال قحلا ةفلاخم ف كل رذع ال

 امناو 0 ماوعلا اهرصيأ تريدأ اذاف 5 رادلا لهآ ىلع ماوق دوهست مه

 اهيف ماوعلا عم نكي مل ءاملعلا اهركني مل ولو اهل ءاملعلا راكناب اهرصيي
 ماوعلاب اوسيلف قرف اهيف مهعم ناك اذاو ء ىدهلاو لالضلا نيب قرف
 ٠ ماوقلاو ءاملعلا و اهيف ماكحلا مه لب ءافعضلاي الو

 : ةلأنسم

 نم اهيف ثادحأخلا عوقو دنع اضعب مهضعب نامع لهآ ةيالو كرت ىف

 كرت ىف مهضعب نم سشحوتلا مهنم انفرع ام رثكآو امهريغو دستارو ىسوم
 ةيالو ىق مهنم دحاو رك بهذم بهذ نم ليبس ىلع الا ضب د مهضعب ةيالو

 مهنأ انعمو ص هنع فقو نم فوقو وآ هنم ءىرب نم ةءارب وآ هالوت نم

 رادلا لهآ ىف ةتنفاوملا حصن ال هنأو رادلا لهآ طالتخاب كلذ ىف نوعسوتي

 ىف ةفرعملاو ةنحملا دعب الا اهلهأ ىفو اهيف فالتخالاو ثادحالا عوقو دعب
 ٠ نيملسملا نم هزاجآ نم كلذ زاجآ دقو اهلهأ

 ةربخلاب الا ةيالولا نوكت ال هنآ نيملسملا نم زاجآ نم زاجأ دتو

 لهأل ةقفاإوملاو لضفلا لهآ نم هيف فلتخي ال نميف الا ةرهشلاب نوكت الو
عم نيملسملا نيدب نيدتلا مسا نيدتملل رهش اذا هنا لاق نم لاقو س لدعلا
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 رفك راد وأ طالتخالا راد ىف ناك ولو تاريخلا روهظو تاحلاصلاب لمعلا

 وأ عدتبم .هنأ وأ ىدوهي هنآ لجر ىلع حص اذا هنآ امكو س هتيالو تزاج

 هنياعي مل ولو ، كلذب هنم آريي هنأ رفكلا مسا هب هيلع بجي اثدح ثدحم هنأ

 انيلا بحآ لوقلا اذهو ، هرصع ىف الو هترضحب نكي مل ولو هرفك عمس الو

 كلت ىف بتري ملو كسني مل اذا ةرهشلاب ءىربي امك ةرهشلاب ىلوتي نأ
 .ةره نلا

 ةربخلاب الا حصت ال ةيالولا نا : لاق نم لوق اندنع جرخي امناو

 هنم ملعي ىتح ةيالولا هل بجت مل تاحلاصلاب لمعلا دحأ نم حص ولو

 تاحلاصلاب لمعلا عم ةرهشلاب هل حلصي مل اذا وه « نيملسملا هب قفاوي ام

 ىف طالتخالا نم هب آرييو س لالضلاب نيدتلا نم هب ىمستملا هب آربي مسا

 نيدتلاب مهتلا نم هب آرييو ، لالضلا لهآو لدعلا لهآ عمجت ىتلا ءامسلا

 ٠.لالذلاب

 رفكلا نآ ىناعملا نم ىنعم ف الو ماكحالا نم مكح ف ملعت الو

 ردجآو ىرحأ ةرهشلاب ةيالولا كلذكو ح مالسالاهب حصي ال ءىنب حصي

 ةهبش الو بير مهيف عقي مل اذا ةرهشلاب مالسالا لهال تبثت نأ ىلوأو
 بجيو هب رفكلا ةرهشلاب رفكلا لهأ ىلع بجي امك ع ةرهسلا قيرط نم
 ٠ ةءاربلا كلذب مهيلع

 ةبصعم ١ 'و ئ مالسال ١ مكح همكح ولعي رفكل ١ نوكب نآ لاحملا نمو

 ٠ ةيالولا ةءاربلا وآ ةعاطلا مكح اهمكح ولعي

 ء ناميالا مسا هل حصي نيملسملا نيدب نيدتملل بجوت ةرهسلاو
 علخلاو ةقرافملا هل بجوي لالضلا نيدب نيدتملا ىلع ةرهشلاك ث مالسالاو
نآ بجوآو ىلوآ ناميالا مسا لي ك فالتخا ال و كلذ ق قرف ال 6 رفكلاو
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 .الهأ ةيالولاو ةرهشلاب ناميالا مساب ىمستملا نوكي نآو ص ىلعي الو ولعي

 : بانكلا نمو

 مهل تناك اذا رادلا لهأ نأ لدعلا لهأ لوق نم هيلع () عمجملاو
 اهيلع رهاظلاو هماكحأ اهيلع بلاغلاو س لداع ماما اهل كلاملاو قحلا راد
 ىف تاحلاصلا نم ةيالولا هب بجت لمع هنم رهظ نم ىلع ةنحم ال هنآ هتريس
 ىلا ةعراسمو تاحلاصلاي لمع هنم رهظ نم لك هنآو ك نيدنلاي لوقلا

 هنم فرعي مل نم لكو ث ةيالولاو ناميالا مسا هل بجي هنآ تاريخلا

 ،لمعلاب لوقلا ةنتفاوم هب رظتناو قحلاب رارقالا مسا هل بجو قحلل ةفلاخم
 . افالتخا كلذ ى ملعن الو

 لدتتساو قحلاو لدعلا لهأ را د ق ناك نم لك هنا : لاق نم لات دقو

 ٠ هتيالو تبجو مامالا ةعاطب نادو ةلبقلا

 مامالل ةفلاخم هنم ملعي ملو ةلبقلا لبقتسا نم لك : لانق نم لاتو

 ٠ هتيالو تبجو لدعلا لهأ اهيلع بلاغ ىتلا لدعلا لهآ راد ىف وهو

 ماكح اهيلع بلاغلا' ناك اذا رادلا لهأ ىف مكحلا ف ليق دق اماذهو
 مهنيب ملعن ال اوعمجأ دتو مهتوعدو مهتريس اميلع رهاظلاو لدعلا لهأ
 نم لالضلا لهأ اهيلع مكاحلا رادلا لهآ ىلع بلاغلا ناك ول هنأ افالتخا
 هنآ تارفكلا نم هميرحتب نيدي ام كهتني نمم ةربابجلاو نايدالا لهأ
 كلاملا مكحب رادلا لهأ ةلمج ف نيذلا سانلا نم دحأ نم ةءاربلا نوكت ال
 رادلا له .نم رمآ لك قف ةحصلاب الا نوكت الو اهيلع بلاغلا مكح الو اهل
 دحأل رئاصب ماكحلا نم اهيلع بلاغلا ىلع رفكلاب مكحلا نوكي الو هنيعب
 تاءاربلاو رفكلا رمآ ىق اهل كلاملا ماكحآ نم ءىشب هيلع موكحم الو اهلهأ نم
 ىف رادلا لهآ مكح ه رادلل كلاملا داز امك رغكلا نم هماكحأ ى ديازالو

. 
 تبثأ ام با وصلاو )» عمتجملاو « لصالا ت

)١( 
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 نم ءىشب حصي رفكلا نوكي ال نآ ردجآو ىرحآ كلذكو ث ةيالولاو ناميالا
 ٠ حصأ هلثمب نامبال او الا اهريغ وآ ة رهست نم ء اسنتالا

 : ةلأسم

 فرعي ال ريخب فورعم لزانم ثالث دحأ نم نولخي ال سانلا عيمجو
 لدعلا لهآ ةوعدو لدعلا ماكحأ اهيلع راج قح راد ىف وهو س رش هنم

 لهأ نيد الا اهيف سيلو اهيف ةرهاظلا نايدالا نم رادلا كلت ىف طالتخا ال
 هتيالو زوجتو ةربخ ةنحم ىلا اهيف جاتحي ال لدع لهآ راد كلتف لدعلا

 نيدي امب قحلل ةفلاخم وآ نيدب قحلل ةفلاخم هنم حصي وآ هيلع رهسني ىتح
 وأ لدعلا راد ىف ناك هنم ةءاربلا تبجو هيلع كلذ حص اذاف « هميرحتب
 بجوي ريخ هنم فرعي مل اذاو ء نايدالا نم طالتخالا راد وآ روجلا راد

 فوقولاو س لوهجم وهف رشلا ماكحأ هبلع بجوي وأ رشلا نم ةءاربلا هل

 نايدالا' اهيف رهاظتت طالتخالا راد وآ روج راد وآ لدع راد ق ناك هب ىلوأ

 ىدملا لهأو لطابلا لهأو قحلا لهآو روجلا لهأو لدعلا لهأ نيد نم
 ناك هيف مكحلا هلزنآ ثيح هرش هلزنأ رش .هنم فرع اذاو ، لالضلا لهآو

 ٠ طالتخا راد وآ قح راد ق

 ُىرب ةريغص ىلع رارصا وأ ةريبك بوكر هنم حص نم لك : هريغ لاق
 ٠ طالتخا را د وآ روج راد ق وآ لدع رأ د ق ناك هنم

 طالتخالا را د ق ناك ن اه \ ةعاط ال و ةيصعم هنم حصي مل نم لكو

 ٠ هنم آريي ملو لوتب ملو هنع فقو روج راد وآ

 : نالوق هيفف لدع راد ىف ناك ناو

 ٠ ىل وني هنا : ل انت نم ل انت

٠ ةعاطلا هنم حصت ىتح هنع فقي هنا : لانت نم لاتقو
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 لدع را د ق ناك ناف 6 ةيصعم هنم حصي ملو ةعاط هنم حص نم لكو

 نيدي هنآ حصي ىتح لوتي مل طالتخا راد وآ روجراد ىف ناك ناو ص ىلوت

 ٠ نيملسملا نيدب

 : ةلأسم

 اهيف رهاظتت ال لدعلا ةلحن لهأو لدع راد اهلك رادلا تناك اذاو
 راد تناك لدعلا لهأ ةلحن ىلع رادلا لهأ ةلمج امناو ء لطابلاب نايدالا

 ء هميرحتب نونيدي ام نوكمتني نيذلا ةربابجلا ىديآ ىف تناك ولو ع قح

 اهلهآ نيد ناك اذإف ى هميرحت نيدي ام كوتني نم ةيعرلا نم مهيف ناك ولف
 نيدب نيدتم اهيف رهظي الو لدعلا لهآ نيد الا اهيف زوجي الو لدعلا نيد

 رادلا كلمي لدع ماما اهلهأل نكي مل ولو لدعو قح راد ىهف لطاب ةعدبب
 تزاج تاعاطلا موزلو تاحلاصلاب لمعلا رادلا لهأ نم هنم رهظ نم لكف

 ىلع هنم كلذ نآ حصي ىنح هنيدت ف هل ناحتما الو هيف ةريخ الو هتيالو

 ٠ قحلا نيد ريغ

 : ةلأسم

 قحلا ةوعد لهأ نم اهيلع بلاغلا ناك ولو لدع راد رادلا تناك اذاو
 اهلهآ نم تاحلاصلا لمع هنم رهظ نم لكف قحلا نيدب نونيدي نيذلا

 ٠ لوقب ةنحم كلذ ق فلكت ف ملو هتيالو تزاج

 : ةلآنضم

 راد كلذكو قحلا نيدب نونيدي اهلهآ ناك اذا لدع راد هذه لوقت
 لهآ ناك اذا : لتف تئسش ناو ئ قحلا نيدب نونيدي اهلهآ ناك اذا قح

٠ مالكلا نم اذه هيسشآ امو قحلا ةوعد
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 ةلأننم :

 قحلاب نيدي نم اهيفو لالضذلاب نيدي نم اهيف رادلا تناك اذاو
 نمف ى طالتخا راد ىهف ى لالضلا لهآ نيدو قحلا لهأ نيد اهيف رهاظتو
 قحلاب نيدي هنأ ملعي ىتح هتيالو زجت مل اهلهأ نم حلاص لمع هنم رهظ

 ٠ هنع افوتوم ناكو

 نم رهظو لالضلا لهآ نيد اهيف رهاظلا راد ىق ناك ول كلذكو

 تلتق ناو س قحلا نيد هنيد نآ ملعي ىنح هتيالو زجت مل حلاص لمع اهلهآ

 قحلا لهآ نيد وآ ةماقنسالا لهآ نيد وآ نيملسملا نبد هنيد نآ ملعي ىتح

 كلذ لكو س قحلا ةوعد لهآ نم وآ ، اذه هبشأ امو ىدهلا لهآ نيد وآ

 ٠ ءاوس

 : ةلأسم

 ةرهشب لطابلا نيدب نيدي هنآ وأ ، قحلا نيدب نيدي هنآ حص نم لكو

 نيذلا ةيالو تزاج حلاص لمع هنم رهظو هتداهش زوجت نم ةداهستب وآ

 ٠ لطابلا نيدب نيدب ىذلا نم ةءاربلا تزاجو قحلا نيدب نيدي

 : ةلآأنسم

 ىآ ق قحلا لهآ نيدب نيدتلا هل رهش وآ حلاص لمع هل رهش نم لكو

 نيدنلا هل رهشو حلاص لمع هل رهش اذاو ئ هتيالو تزاج 4 ناك عضاوملا

 ةرهشلاب اذه نم ةءأربلا زوجت امكو 6ڵ هنم ةءاريلا تزاج لالضلا لهآ نيدب

 ٠ ةرهشلاب رخآلا ةيالو زوجت كلذكف

 : ةلآاننم

لالضلا لهأ اهيلع بلاغ راد وآ طالتخا راد ىق هرمآ لكشأ نم لكو
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 لمعلا هنم رهظ ولو لدعلا لهآ نم الو \ لالضلا لهأ نم سيل هنآ

 ٠ هنع فوتوم وهف تاحلاصلاب

 لمعلا هل رهشي ملو ئ ةماتنتساا لهأ نيدم نيدنلا هل رهش نم لكو

 رمث هنم ملعي ملو (ا) [ تاريخلاب لمعلاو لضفلا هل رهسي ملو ] حلاصلا
 : نالوق هيفف رهاظ

 ريخلا مسا هل رهش دنف هنأل ةقفاوملا مسا ة رهنب ىلوتب هنأ : امهدحأ

 ٠ ٠.٠ ٠.٠ وم ١ ٠ ٠... ٠

 ةماقتسالا لهأ نيدب هنم نيدتلا ةرهس ىلع ىلوتي ال : لاق نم لانتو

 . لوتنلا رثكأ وه اذهو حلاصلا لمعلا نم لوقلا هب قدصي ام هنم رهظي ىتح

 : ةلأسم

 ةيالولا نم ةدابع ىف هدابع هللا ديعت اميف رومألا رهاظ ى ماكحألا و

 ىف رئارسلا مكح دابعلا فلكي الو رئارسلا ىلع رومألا رهاظ ىق ةءارملا و

 ٠ رومألا نم ءىش

 : ةلأنسم

 هيف ترهاظتو لالضلا لهآ هيلع بلغ راصمألا نم آرصم نآ ولو

 لهأ ند نم نايدألا رهاظت هيف تفاكت وآ ث هيلع ءاليتساب لالضلاب نايدألا
 نيد عضوملا كلذ نا ك افورعم ادحاو اعضوم الا لالضلا نايدآو ةماقتسالا
 عضوملا كلذ ناك لالض نيدب نيدي مهنم دحآ نم فرعب ال ةماقتسالا لهآ

 عضوملا كلذ لهآ نم هنم رهظ نم لكو لدعلا رادو لدعلا لهآ مكح همكح
 نيدي نم رشلا نم ءىش هنم رهظي ملو ريخلا هيلع رهظو لامعألا تاحلاص
 ٠ ةنحم ريغب هتيالو ثيحو هميرحتب نيدي امل كاهتنا الو لالضب

 “س__

 )١( ىرخأ ةخسن ىق ساوقالا نيب ام .
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 نم حصأ مهنيد ق لدعلاب ىمستلاو لدعلاب دلب لهال ةرهسلاو

 هل ريش اذا هنيعب لجر ف ةرهشلا تزاج امكف ، دلب ىف هنيعب لجرل ةرهشلا
 ملع اذا هتيالو تزاجو ةنحم هيف مزلت ملو ةماقتسالا لهآ نيد هنيد نأ

 ايدلع لوتسم راد ى ناك ولو رهاظ رش هنم ملعب ملو ةحلاصلا لامعالا هنم

 اذا كلذكو لدع مكح اهل حصي ال راد ى وأ طالتخا راد ىف وآ لالضلا لهآ

 ٠ مهلا راد وه دلبلا ناك دليلا لهآ عيمجل ة رهنلاب حص

 وآ لابجلا سوءر ضعب فق ةقلعتملا قاسملا نم ةافسم تناك ولو

 رئاسو ى راصمألا نم رصم نم فورعم دلب وأ ضرألا نم ةافيف ف ةعطقنم

 اهلهآ ىلع بلغي وآ ص نيدتلا ىف طالتخالا اهيلع لمتسثب رصملا نم نادلبلا

 ف نولحني هلهآ نآ حص دق ىذلا دلبلا كلذ ناك ولو لالضلاب نيدتلا

 دحاو لجر هيف فرعي نكي مل ةمألا نم ةماقتسالاو لدعلا لهآ ةلحن مهنيد
 ء هميرحتب نونيدي ام نوكهتنيب قاسف مهلك مهنأ الا ةيالولا هل بجت نمم
 هنأل هيلع ةنحم الو ةيالولا ىف وهف حلاص لمعو ةبوت مهنم هل رهظ نم لكو
 رصبآ نم عم هيف باتري ال ام اذهو س نيدلا ىف بهذملا ةحص هل رهظ دق

 ماكحالا امناو ، رودصلا ةنكت امب ملاعلا هللاو رومألا زييمتو رودلا ماكحأ
 ىلا رانص ام لكو رهج وهف رسلا ادع ام لكو روهشملا رهاظلاب دابعلا ىف

 ٠ روهشملا ماكحأ نم وهف رهجلا

 : ةلآننم

 اهيلع ىلوتساف داسفو روج راد وآ طالتخا راد رادلا تناك اذاو

 روهظ دمخآو قحلا رهظآو هدب تلعو هماكحآ اهيف ترهظ ىتح لدعلا مكاح

 نوكتو ث لدعلاو قحلا ىلا سانلاعجريو هيلا لوحتت رادلا! نإف لطابلا

 مل نمق اهلهآ نم لطابلا دومخو اهلهآ ىلع لدعملا روهظب لدع راد رادلا

ةفلاخم هنم رهظت ملو تاحلاصلاي لمعو ريخ هنم فرعو رش هنم فرعي
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 ريغب مالسالا مكح كلذب هل حص ماكحلا نم اهيلع رهاظلا مكاحلاو مامالا
. . 

 ناك ام كرت امناو لالضلاب نيدتلاب مهتي نم رادلا ىف ناك ناف
 رادلا تلوحت دقو ث كلذب ةمهتلا بابسأ هنم رهظي وهو ةيقتلا لاح ىف هيلع
 ىلع عقي الو هنيعب مهتا نم ىلع بيرلا عقي امناف س لدعلا ىلا رهاظلا ى

 وه رومألا نم اهيلع بلاغلاو اهلهآبو اهب ىلوآ لدعلاو ةمهت رادلا لهآ ةلمج

 ملاسي الو ٠ صاخلا مكح دحآ ىلع حصي ىتح 4 رومألا ةلمج ىلع ىضاقلا

 ميلستلا راهظا ىلع الا لدعلا لهآ ىديأ ف تناك اذا رادلا لهأ نم ادحأ
 ٠ لالضلاب نيدتلا هنم فرع دق ناك اذا رهاظلا لوقلاب لدعلل

 "طخلا ىلع ةداهسثلاو قحلا لوبق راهظاب الا ةملاسم الو مهل ةبوت الو

 نم ءىنتي مهنم مهتا نم لك كلذكو ڵ لالضلا و اطخلاب هيلع اوناك ىذلا

 ةريرسلا ىف هم لمعيو كلذ ربغب لوتيو ةينالعلا ىف كلذ لبتي هنآ كلذ

 ىهتني ىنح سبحلا عدوأو كلذ هنم لبتي مل مهتلا كلذب هيلع ترهاظتو

 اذه ىلعو س هلهآو مالسالا نيد ىلع هتمهن نم بولقلا آربتو كلذ نع

 ٠ اهل كلاملام لدعو قح راد رادلا نوكت

 : ةلأسم

 رودلا عيمج ىف وآ مسال ا كلذ مكح مهصخي ر اد ىف ةمألا نم ةماقتسالا

 + اوناك ام ثيح

 رئاس نم مهريغ نود قحلا ةلحن لهآ هب فرع مسا لك : هريغ لاق

 ىق نايدألا رئاس نم دحآ مهكراشي ملو مهدحو هب اومسو نايدألا لهأ
 هل حص نم لكو اوفلتخي نأ لبق ةارنلاو ةمكحملا مسا لثم مسالا كلذ

ةنحم ىل ١ جنتحي ملو هتقفا وم تحص هب ىمسو هب فرع وآ مسال ا اذه
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 هتدالو تزاج مهنم حلاصلا لمعلا هل رهظ نمف ك هنيدن ةفرعم ق رابتخاو

 : نالوق هيفف رس لمع هنم رهظ الو حلاص لمع هنم رهظي مل نمو

 كارتسالا نم ءىربو 4هنتقفاوم تحص دت هنال ىلوتي هنا : لوق

 ٠ لالضلا لهآ نايدأ نم هب ىمسيتلاب

 ٠ حلاصلا لمعلا هنم حصي ىنح ىلوتب ال : لاتق نم لانتو

 ىمست نم ةيالو زجت مل نيدلا ىف ةارشلاو ةمكحملا تفلتخا املف
 نومتني ةيبعشلاو ةيقيرطلاو اهفونصب جراوخلا' نأل هب فرعو مسالا اذهب
 نم ةمالسلا هب ىمست نمل حصي مل هب نومستي اوناك املف مسالا اذهب
 ةلحن لهآ عمجي هنأل اكرتشم مسالا اذه راصو ث لالضلاب نيدتلاب مهتلا

 نآ لبوق ةيض ايأل اب ىمسننل ا هل حص نم نكلو . ٠ ةلالضل ١ نبد له أو قحل ١

 . .قحلا لهآ نيدب نيدتلا هل حصو هتقفاوم تتبث ةيضابألا فلتخت

 قحلا لهأ نيدب نيدتلا هب ىمستي نل حصي مل ةيضابألا فلتخا املف
 ىمستي مسالا اذه راص املف مسالا اذهب نومستي ةيبعستلاو ةيفيرطلا نأل

 مث قحلا لهآو لالضلا لهآ هيف اكرتسثم راص قحلا لهآو لالضلا لهآ هي

 مهريغ هب ىمستي ال قحلا ةلحن لهآ صخي ناك مسا لكف اذه ىلع وه

 ىف هداقتعا هتيالو دارآ نم رابتخا مزلي ملو هب ىمست نم ةقفاوم تتبث
 نم ةيالو زجت مل قحلا لهآو لالضلا لهآ هب ىمست مسا لكو ث هنيدن

 ٠ قحلا نيد هنيد نآ ملعي ىتح الا حلاصلا لمعلا هنم رهظ ولو هب ىمست

 : ةلأسم

 لهآ صخي مساف ةدالولا هي ىمسم ١ قحنسب د ى ذلا مسالا امآو

 رودلا عبمج ى وآ مسالا كلذ مكح مهصخي راد ق مهريغ نود ةمانتنتسالا

 ٠ ا وت اك ام ثبح

( ٢٣ ج عرشلا نايب _ ١٠ م )



_ ١٤٦ 

 ةلمجلاب رارقالا هنم رهست نم هنأ باتري الو هبف كىنثي ال ىذلاو

 هل حصي ال هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنل ١ دمحم نيبد نب دنل ١ و

 نونيديو ةلمجلاب نورقي ةلبقلا لهأ عيمج نأل ةماقتسالا لهآ مسا كلذب
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا دمحم نبدمي مهاوعدب

 دمحم نيد هنيد نا لانتو ةلمجلاب رقآ نم هنآ ىدنع ىذلا : هريغ لاق

 نأل 4 هنيالو زوجن الو كلذب هنقفا وم تيثت الف ملسو هيلع هللا ىلص

 جراوخلاو ةلزتعملاو ةثجرملاو ةبردقلاو ضفاورلا نم ةلبقلا لهآ عيمج
 ةلمجل اب نورقي نيملسمل ا نم قحل ١ نبد له أ عيمجو ةلالضل ١ ن اي دآ عيمجو

 هذه ىف نوكرىم مهو ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نيد مهنيد نا نولوتيو
 طالتخالا نم هنيد هيلع ىفخ نم دنع كل ذب ىمسيتمل ا آ ريب الف ةلاتملا

 ٠ ةلبقلا لهآ نم هنآ هل تيثو كرشلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيد هنيد نإ لاتو ةلمجلاب رتنأ ناف
 ض ميشلا عيمجو ضفارلا ةلمج ف لوخدلا نم ءىرب رمعو ركب ابآ ىلوتو
 ىلونملا آربي الو رمعو ركب ابآ نولوتي ال مهنأل مهتلمج نم نوكي نآ ملسو

 جراوخلاو كاكسلاو ةيردقلاو ةئجرملا نيد ىف كارنسثالا نم رمعو ركب ىبأل

 نولحتني ةلبقلا لهأ رئاس نأل ء ةلبقلا لهأ نم لالضلا لهأ نايدأ عيمجو
 ٠ رمعو ركب ابآ نولوتيو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا نيد

 كلذب ءىرب ام ةارشلاو ةمكحملا نيدب نيدتلا دحآ نم حص ول كلذكو

 هنقفااوم كلذب تحص الو لالضلا لهآ نايدآ ف طالتخالاو كارتشالا نم

 نيدب نونيدي ةيبعسثلاو ةيفيرطلاو اهفونصب جراوخلا نأل قحلا لهآ نيدل
 . ناورهنلا لهآ نولوتيو ةارشلا و ةمكحملا

 مسا اهعمجت ىتلا ةكرتشملا ءامسألا نم كلذ نيدنملا آريب الو

 نم هنآ ةيضايألا نبدي ىمسننلا هل حص ول كلذكو 6 ة ارشل ١ و ةمكحمل ١

نومستي ةيبعستثلاو ةيفيرطلا نأل طالتخالا نم كلذب ءىرب ام ةيضابألا



_ ١٤٧ 

 ةمئأو ضابآ نب هللا دبعو ةديبع ابآو ديز نب رباج نولونيو ةيضابألا نيدب

 بوبحم ةيالولاو ةيضابألا نيدب نيدتلا هنم حص اذا نكلو ث نيملسملا
 ليحرلا نب بوبحم ندل نم نيملسملا ءاملع نم دحأل وآ ليحرلا نبا
 نم دحوآ اعيمج مهيلع هللا همحر رقصلا نب نازعو بوبحم نب دمحمو

 نبا نازع ندل نم لمع الو لوق ف ةمهت مهيلع لخدت ملو نيملسملا' ءاملع
 لهأ مسا كلذب هل حص دقف ث ليحرلا نب بوبحم ىلا ادعاصف رقصلا
 نم ثدح نم كلذكو ص هتقفاوم تحصو كلذب هتيالو تيجوو ةماقتسالا

 عوقو لبق ىضمو هنامز ف ناك نمو رقصلا نب نازع دعب
 ميدقتو هلازتعاو كلام نب تلصلا ندل نم نامعب ةعقاولا ثادحألا

 لبق ىضم نمف هللا دبع نب ىراوحلا ىلا ع هتايح ق اماما رضنلا نب دئار
 ٠نيملسملا نم ىضم نم ماكحأب قحال وهف نبملسملا نم ثادحألا هذه عوتو

 ءاملع نم دحأل ةيالولا عم ةيضابألا نيدب ىمستلا هنم حص اذاو

 هللا مهمحر رقصلا نب نازع ىلا ليحرلا نب بوبحم ندل نم نيملسملا
 ةوعدلا لهآ نم هنم حصي مل نم كلذكو هتيالو تبجوو هتتفاوم كلذب تتبث
 لهآ نم ماكحأ نم مكحل مهيف لاحتنا نامع لهآ ثادحأ ق نامع لهآ نم

 ماكحأب اهيف نينيدتملا نيب ىضقي وآ عدبلا لهآ ةلزنم اهلهآ لزني وأ عدبلا
 ىلع وهف كلذ نم ةمالسلا ىلع ىضمو عدبلا ماكحأ اهيف مهمزليو عدبلا

 ةيذضابألا نيدب نيدتلا هنم حصي نآ هيف ةقفاوملاو ةلمجلاو ىضم نم ةلمج
 نم هنيدي نيدنلاو ةماقتسالا لهآ نم نيملسملا ءاملع نم دحأل هتيالو عم

 هذه لهآ ىف هتقفاوم عم رقصلا نب ناازع ىلا ليحرلا نب بوبحم ندل
 اميلست هنم رهظي وأ هملعب اهيف صوصخم رادلا لهآ نم الك نأ ثادحألا
 كلذ ىف مهلحني الو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ف فالتخالا اهيف نينيدتملل

 مزل ناو هتقفاوم تحص هليبس كلذ ىلع تضم اذاف ؤ ةئطخت الو ةعدب
 ثادحالا لزنآو عدبلا له ف مزلي ام ىواعدلا لهأ نم ثادحالا لهأ
 نم اهل جرخم ال ىتلا ثادحالا ةلزنم "اطخلاو باوصلا لمتحت ىتلا

مكحب با:وصلاو طخلل ةلمتحملا ثادحالا ىف نينيدتملا ىلع مكحو باوصلا



 س ١٤٨

 ء كلذب نادو فوقولا وآ ةءاربلا وأ مهيف ةيالولا الإ ري ملو لمتحي الام
 ٠ عدبلا لهآ نم كلذب وه ناكو قحلا كلذ ق فلاخ دتو

 نم ءىرب نم ةيالو كرت هنأ كلذب ةمهتلا رهاظت (ا) هقحل نا كلذكو
 باوصلاو لطابلاو قحلل لمتحملا عقاولا ثدحلا ف نيملسملا نم هئايلوأ

 ةءاربلا الا زجي ملو ىلوت نمم ءىرب وآ هيف ةيالولا الا زهجي ملو اطخلاو
 أطخلاب مكح كلذ هنم حص اذاف فوقولا () زجي ملو فتو نمم ءىرب وآ

 قحلا مكح كلذ ىف فلاخ دق هنأل ڵ\ ارغاص كلذي هنم ءعىريو ةعدبلا و

 ىف ىلوتملاو فوقولاو ءىربنملا ةيالو ىلع اوعمتجا مهنأل ء هيلع عمجملا
 ةرهسنلا اهيلع ىضقت نأ الا باوصلاو طخلل ةلمتحملا ةعقاولا تادحألا

 تضق امك اهباوصب ةرهسنملا ىضقت وأ ، اهعوقوب ةرهستلا تضق أطخ اهنأب
 ىلع تعمتجا اذا هباوصبو ثدحلا طخب ةرهستلا تضق اذاف ث اهعوقوب

 ٠ كلذ ف عزاني ملو رابخالا كلذ

 ٠ دحاو ىف هيف قحلاو لامتحالا مكح لاز دقف

 نأب نيملسمل ١ نم هيلع نيمك احمل ١ مكح نم ٥ رهشل أ تضق ول كل ذكو

 ميلستلا الا نكي ملو لامتحالا ماكحأ تلاز اطخلا ىلع عقو ثدحلا
 ٠ ثدحلا لطاب ىلع ماكحلا نم عامجالل

 لمتحملا ثدحلا بيوصت ىلع مالعألا نم م اكحلا (") عمجأ ول كلذكو

 ثدحلا كلذ ىف مكحي نأ ثدحلا باوص ىلع عامجالا ةحص دعب زجي مل

 هلزنأف هيلع عمجم ىف مكحب ةفلاخم دحأ نم حص اذاف ى لامتحالا مكحب
 عمجملا مكحب هيف نادف هيف فلتخم مكح وأ اهيف ةفلتخملا ماكحألا ةلزنم

 كلذ هنم حصي مل ناف ص كلذ ىلع هنم ربيو ةعدبو اطخ هنم كلذف ح هبلع

 قحال قحم رهاظلا ماكحأ وهف هيلع رهاظت كلذب ةمهت هيلع رجت ملو

 تبثا ام باوصلا و « هتقحل ) لصالا ىف )١(
 )٢( رب ملو » ةخسن ق (( . .

 )٢٣( تيثا ام باوصلاو ا تعمتجا » لصالا ىف .

 



_ ١٤٩ 

 لجأ نم قحم ةيالو كرتب ةمهتلا هتقحل ناو ثادحالا ىف ةمالسلا ماكحأب
 ةمهتلا هتقحلو كلذ ىف قحم ةيالو كرتف كلذ ىف هعسي هجوب كلذ ىق همكح

 ىف ةقفاوملاب ةمهتلا نم أربي ىتح هتقفاوم حصت ملو ع هتيالو تلاز كلذ ف
 ىرجت اهيف ماكحألا تناك اذا هملعب صوصخم اهنم الك نأ ثادحألا كلت

 ٠ عدبلا ماكحأ ال ىواعدلا ماكحأ ليبس ىلع

 : باتكلا نمو

 ىف ةقفاوملا مسا هل حص نمم ملعلا لهأ نم ىضم نميف مكحي الو
 ةيالولا نم ةوعدلا لهآ نم اهيف نينيدتملل ميلستب ثادحألا لهآ ةلمج

 ح ةمالسلا ماكحأ مهل رهاظلا ماكحأو نظلا نسحب الا فوقولاو ةءاربلاو
 ملعب ىنح هتيالو ىلع وهف كلذ ىلع ىضم دن مهنم دحأ ةيالو هتمزل نمف

 ٠ بير الو كسن ريغب كلذ ىف ةفلاخم مهنم

 : باتكلا نمو

 ةيضابألا نيد لحتنا نمل هتقفاوم انعم حصت الف اذه انموي دعب امآو

 ىلا نيملسملا ءاملع نم دحآ وآ ليحرلا نب بوبحمل هتيالو عم نامع لهآ نم
 نم الك نأ نامغ لهآ ثادحآ ىق ةقفاوملاب الا هللا مهمحر رقصلا نبي نازع

 نُم ةمالسلا دهاوس هنم ترهاظت نم الا هملعب اهبف صوصخم رادلا لهآ

 ا_هيف نينيدتملا فو اهلهأ ىو اهيف عدبلا ماكحأب ثادحألا هذه ىف مكحلا
 نم هتعارب ترهاظت نمف ص ةماقتسالا لهآ نم نيدلا لهأ نم اهلهآ قو

 حلاصلا فلسلا نم ىغم نم ةلمج ىلع وهف كلذ ف ةمهتلا نم ءىربو كلذ
 كلذ ىف ةهبسثلا نم ةءارب هل رهظت ملو هرمأ ىفخ نمل الا كلذ ف قرف الو
 تناك ناو ثادحألا هذه نأل ، ملعب وآ لهجب كلذ ىق لوخدلاب ةمهتلا نمو

 ء اهيف ةنحملا بجتو ث ادحاو اهيف مكحلا نوكيف عدبلا ماكحآ ىلع مقت مل
 همكح هيلع راجو هملعب صوصخم اهيف نينيدتملا نمو اهلهآ نم لك ناكو
ىقو اهيف هيلع ترهاظت دت نيملسملا نم ىضم نم ناكو ، همسا هب لزانو



_ !٥٠ 

 نع هكلهلاو ةبيغلا نم ةمالسلا ماكحأ اهلهآ قو اهيف نينيدتملا فو اهلهآ

 نم ملعلا لهآ ضارقنا ىلا هنم اهيف لوخدلاو عدبلا ماكحأ عوقو

 لزانم مهسفنأ اولزنآ فلخ حلاصلا فلسلا نم فلخ دت هناف نيملسملا

 ء باتعألاو )١( دحاونلا عضاوم ىق ةقرفلا اورهظآو ڵ\ باتكلاو ةنسلا ةثرو

 ىف اولخدأو س فالتخالا مكح هيف حص دق اميف عامجالا مكحب اومكحو

 ثادحألا هذه ى اوت"رفو س فالسلاو ءاملعلا نم ىضم نم ىلع نعطلا كلذ

 نيب اهنم ريثك ىف اوعمجو تاعمتجملا نيب اهنم ريثك ىفو اهانركذ ىتلا
 ٠ تانقرفغنملا

 : ةلأسم

 نم رهاظلا ىف ةمالسلا هل تحص نم كلذكو : ةماقتسالا باتك نمو
 ءعدبلا ماكحأ هلزنمب اهلزتي ملو عدبلا ماكحأب نامع لهآ ثادحأ ىق مكحلا

 ىف ةريسلاب اهلهأ ىفو اهيف نينيدتملا ىف الو اهلهآ ىف الو اهيف رسي ملو
 لهآ ثادحأ ماكحأ نأل ئ عدبلا ماكحأ لزانم اهلزني ملو عدبلا ماكحأ

 هللا دبع نب ىراوحلاو ميمت نب نازع ىلا كلام نب تلصلا ندل نم نامع
 ةجراخ اهنآ ماكحألا نم اهيلع لمتشملاو رابخألا حيحص نم اهيلع ىضاقلا
 مل اذا ى ىواعدلا ىف ماكحألاو عدبلا ليبس ىلع ال ىواعدلا ليبس ىلع
 اهلهآ قو اهيف نينيدتملا نمو اهلهآ نم لكو ىواعدلا لهآ لطاب حصي

 ٠ هملعب صوصخم

 : ةلأسم

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 ء نامع نم رطتن ىلع ىلوتساف نيملسملا ةمئآ نم ماما جرخ ول : ليتو

 ٠ مالسال ١ را د نوكب كلذ نآ اهيف هرمآ رهظو ك لدعلا اهب مانتآو

 )١( ديحوتلا دصقي .
 



١٥١ 

 مل ام مالسا را د همسب ملو أذه نع فقو نم فقو دقو هربغ نمو

 . جراخلا وه ناك اذا كلذو رصملاو رادلا عيمج ىلع ةوعدلا لوتسب

 هنس رخآل ١ عيبر نم اموي نبرنتعي ن امع ر اد نآ دجوو : فنصملا ل انت

 ٠ كرشت راد ال قافنو رفك راد تناك ةنس 6 ةئامثالثو نيعبراو نينثا

 مهنأل ، رفك راد ال مالسا راد تناك نامثع مايأ رادلا نآ تدجوو

. اوزجع الو مه رمآ لاز نكي ملو ع هيلع راكنالاب نوموقي اوناك



 رعنانتلا بابلا

 دانتنعالاو ةقفاوملا ىف

 [ قفاوملا ةبالو ]

 مالسالا هيلع ضرع اذا نيملسملا ةوعد لهأ نم لجرلا نع هتلآسو

 ؟ مالسالا ببسل هلوبقب ىلوتي ع هلبنق

 اننوعد لهآ نم نيملسملا ءاملع نع رثألا هب ءاج امم انفرع ىذلا : لاق

 تاهبشلا ةليازمو تامرحملا نع عرولاب فرع دق لباقلا اذه ناك اذا هنأ
 هب ىذلا نيملسملا ىآر ليق اذا ، هنيح نم ىلوت تاريخلا ىلا ةعراسملاو
 ىلا نوملسملا جاتحا امناو ع نيعدتبملا ليبسل فلاخم هنأ هيلع لدتسي
 ىر حتيو دبعتي نوكب دق ةحلاصلا رومألا هنم رهظي ىذلا اذه لثم ةوعد

 هنم رهظ ام هل بجوي ملف نيملسملل ةفلاخملا قرفلا نم لالضلا ليبس ىلع

 ةنونيدلا ىف قحلا ليبس ىلع هدبعت ملعي مل اذا هنالو ، تاريخلا نم

 بجوي ملف نيدبعتملاو نينيدتملا رومآ داسف لوقعلا ف حص دت ام عضوم

 ىتلا ةلعلا لوخد عضومل ةيالو بوجو عروتلاو دبعتلاو ىرجتلا رهاظ
 ٠ كل اهتفصو

 هنفصو ام ىضم اميف نيملسملا ةوعدل لباقلا اذه نم حصي مل ام امآو

 : نالوق هيفف هتريسبو هب مهتلاهج نع بيجتسم وه امناو حالصلا نم كل

 جتحاو هب رقأ امل ةفلاخم هنم ملعت ىتح هنيح نم ىلوتي هنآ : امهدحأ

: ىلاعتو كرابت هللا لوقب كلذ هنع انفرع نمم جتحا نم



_ ١٥٣ 

 هللاب نكرشي الأ ىلع كنعيابب تانمؤملا كءاج اذا ىبنلا اهيآ اي )
 هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو نهدالوآ نلتقي الو نينزي الو نقرسي الو ائيس

 3 هللا نهل رفغتساو نهعيابف فورعم فق كنيصعي الو نهلجرآو نهيديآ نيب

 ٠ 0 ) ميحر روفغ هللا نا

 زوجي ال هنأل ةيالو انعم وه كلذكو ث ةيالو رافغتسالاو : اولاق
 ٠ هتيالو تيجو نمل الا تيمل الو ىحل رافغتس 7 الا

 كلذ هنم رهظيو لمعلاب لوقلا قدصي ىتح ىلوتي ال : لانت نم لاقو
 ضئارفلا ءا دأ نم هنتم رهظ امىف هب "رقأ ام لبيس ىلع ماقتسا ناف

 هتيالو تبجو تاهبستلا بانتجاو تاعاطلا موزلو مراحملا نع ءاهتنالاو

 ٠ هباسح ىلو هللا و هرمأ نم رهظ ام ىلع رهاظلا ق

 تناك نممو ةوعدلا لهآ ءانيأ نم بيجتسملا ناك نا : لات نم لاتو

 نيدتب ةوادعلا هب قحتسي ام كلذ دعب هنم ملعي ملو ةمدقم ةيالولا هئابال

 . نسح لوق وهو هب رظتني ملو هنيح نم ىلوت مرحم كاهتناب الو

 ٠ كل انفصو ام ىلع هربغك وه :: اضبأ ل انت نم ل انتو

 ااضلاب ديعتي ناك نمم قحلل بيجتسملا ناك نا هنأ : اضيأ اولان دتو

 باتو نيملسملل باجتسا مث هنيد ىف تاقثلا نم ناك هنآ الا ةنونيدلاب
 بابسألا كلت نم هيف لخد امم هسفن آطخو باوصلاو لدعلاب مهل رقأو

 لوألا لوقلاب اقحال ناك هنيد ف تاقثلا ريغ نم ناك ناو ث هنيح نم ىلوت
 ٠ كل تفصو ام ىلع هيف فالتخالا و

 هنيح نم ىلونب هنا اولاتن دقف كرسنلا لهآ نم بيجتسمملا ناك نا امآو

 اذهو هتلمجب مالسال ا ىف هلخديو هتلمجب كرشلا هنع احم مالسال ا نأل

 . لوقلا رثكأ كرشملا ىف انعم

 )١( ةيآلا )١٢( ةنحتمملا ةروس نم .
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 ىف نيملسملل باجتسا اذا هيف مهلوق جرخي كرشملا ىف انعم كلذو

 راد ق هتباجنسا تناك نا امآو . ةرهاظ هبق نيملسملا ةوعد نيوكت راد

 انعم س فالتخالا هتحليو كلذ .هنم لبقي الف رفك راد وآ طالتخا راد وأ رفك

 ٠ نيملسملا لوق نم

 ىهتنيو هيلع ىنبي لصأب قلعتي مهنم لك نيملسملا نم ليواقألا هذهو

 ىرجتلا هيلع ناك اهلدعأو اهنسحأو اهزييمتو اهليوأت فرع نمف ى هيلا

 اهنم ءىش لامعتسا وأ اهلامعتسا بحأو هيلا تغلب اذا هسفن نم كلذل

 ملعلا لهأ نم هيلع ردنت نمو هترضحب نم رواش اهنم كلذ هل نبي مل ناو
 نيربعملا نم كلذ مدع ناف ث نايبو ملعب لخدي ىتح كلذ ق هتوعد لهآ نم
 ىزجيو ء هللا ىلع لكوت هليصفتو هزييمتو كلذ ةدابع ىلع نمأي نمم هل
 ىلعف ٠ كلذ ريغ هل نيبي نأ ىلا هب لمعف كلذ هتقو ق هعم عقي ام نسحأ

 كلذ ةرابعب هنم ملعأ وه نم ىقل ىتمف ث هللا ءاسث نا هلاح نوكي اذه
 امم هل رسف ام ىلا.عجر هل رسف ام لدع هل نابف كلذ هل رسفو هريسفتو

 اذهو هلوتنب لمع دن نمل وآ هسفنل هنم ةئطخت ريغ نم هباوص ناب دت

 وأ ةيالو نم ىأرلا هيف فلتخي ام عيمج ف هسفن ف همزلي اميف هليبس
 همزلي امعيمجو قالط وآ حاكن وآ ةاكز وآ جح وآ مايص وآ ةالص وأ ةءارب

 هريغ اهيف هيلا جاتحا ةلزنم ىلا راص نا كلذكو ، هسفن تاذ ف هنيد ف

 هللا همهلي نأ وجرأو هسفنل ىذتحي ام ليبس ىلع هريغل هتلالد نوكتف
 لمعتساو بابسألا مييمج ق هيلع لكوتو باتو هل باجتسا اذا باوصلا
 رمأو هسفن رمأ نم هيلا عقو دق ام عيمج ىف هيلع ردقي ام غلبمب داهتجالا
 . باوصلاب ملعأ هللاو قيفوتلا ىلو هللا و هريغ

 : ةلأسم

 ىلا ىتأي لجرلا ق بوبحم نب دحمو زرحم نب ديعس فلتخاو
 الق انآ امآ : لوقي زرحم نب دبعس ناكف 7 مالسالا ىق هولخديل نيملسملا

هتيأر ١ ذاف ؤ هصرح فرعأو هربتخآو ٥ ددرآ ىتح مالسال ١ ق هلخدأ
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 مالسالا ىف هتلخدأ نيح نم هتيلوت لبق ناف « مالسالا ى هتلخدأ لهاتسي
 .هلبقتو

 اذاف مالسال ١ ق هلخ داف انأ امآ : لوقي ناكف بوبحم نب دمحم امآو

 ٠ ةيالولا رهظيو لهآتسب هنآ ملعآ ىتح هلونآ مل هلتقو هيف لخد

 ٠ ةيالولا هب قحتسي ام هنم رهظي ىتح هنع اوفتو مهنم هرك نمو

 فرعو تنعتم ريغ مالسالا ىف لوخدلل بلاطلا ناك نا : هريغ لاق

 ىغبني الف مالسالا ف لوخدلل هنم ةبغرلاو هبلطم ف قدصلا هنم فرعو

 مالسالا ىف لوخدلل بلاطلا ناك نا ةصاخبو هنع هتعفادمو كلذ ريخأت

 ىدنع زوجي الف همراحم نم ائيس ابكترم وأ هللا ضئارف نم ائبسن اعيضم
 هوعديو باوصلا ىلع هلديو كلذ ىف قحلا هل نيبي نآ الا كلذ نع هلس نمل

 هنعفاأدمو هنع عانتمالا كلذ ىلع ردق نم ىدنع عسي الو ث هيف هلخديو هيلا

 ٠ كلذ نع هابا

 اهكرت ناو كلذ هيلع قضي مل هالوت ناف هنم هلوبق دعب هتيالو امآو
 هيلع هتوبث فرعي ىتح هبلقتو هعيبضت نم افوخو هرمآ ىف هنم ارظن
 ٠ كلذ هيلع قضي ملف هيف هتماقتسا و

 مرحم باكترا الو ةضيرف عيبضت هنم فرعي مل بلاطلا ناك نا امآو

 رهظيل مالسالا ىف هلاخدا نع هعفاد ناف ، كلذ نم هتمالس هدنع لمتحاو
 ىلا بحأ كلذف مالسالا ىف هلاخدا لجع ناو ىدنع كلذ هعسو هصرح
 . باوصلاو قحلا قفاو امالا هنم ذخآن الو كلذ ىف رظناف

 : ةلآسم

 ؟ انمؤم نوكي له رفاكلا رفك فرعي ال نمع ابوبحم تآسو

٠ لبقف مالسال ا ىلا ىعد نم : لاتتف
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 وهف ١ ذكو اذك لمعي نمو 0 ملسم وهف ١ ذكو اذك لمع نمو : هل ليق

 نم نيملسملا نم نوكي دننو ىلوتي ملسم وهف ةلمجلا ف كلذب رقأف ؟ قفانم
 .نيملسملا دنع ملسم وهف كلذب ربخي ىتح ىصاعملا لهآ هب رفكي ام فرعي ال

 :ةلاسم

 سانلا نم ىيلو : لوقي انباحصأ ضعب ناك : ديزي نب عيبرلا لاقو
 : ةثالث

 ٠ ىيلو وهف هنم تلبقف مالسالا ىلا ىناعد لجر

 ٠ ىبلو وهف ىنم لبتف مالسالا ىلا هتوعد لجرو .-

 هنأ ةءاربلاو ةيالولا فرعيب نمم نيملسملا نم لجر دهش لجرو _

 :ةلأسم

 برغملا لهأ هب لوقي امع ربجملا هيخأ ىلا هللا دبع ىبآ باوج نمو
 ٠ فالخب فرعي نأ الا ةعاطلا و ةعيبلا ق لخد نم نولوتي مهنأ

 نآ ملعاف لمعو لوق نم ريخب انفرع نم الا ىلوتي ال : ضعب لاقو

 اميف ةقفاوملا ق مهدنع ةيالولا هب تبثت ىذلا نأ انباحصأ نم هبف لوقلا

 كلذب هوفرعي نمل تبثت ال ةيالولا نآو لمعلاو لوقلا نم هب هلل اوناد
 هنم اوفرعي مل نم كلذكو « هوملعي ىتح مهنع باغ امب هل اودهشي الف

 مل امو ع هوفرعيي ىتح لمع وآ هنم لوتب ةءاربلا مهدنع هب بجوتسي ام
 هيف لوقلا نع اوكسمأ ةءاربلاو ةيالولا مهدنع هب قحتسا امم هوفرعي

٠ كلذ هنم اوملعي ىتح روجق وأ "رب نم نوملعي ال امي
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 نيقفانملل رثغتسي هنآ ريغ مالسالاب لبق نم نيملسملل رقأ نم نعو
 نآ مهيلعف س هوطعيو هتتدص اوذخأي نآ. نيملسملل هرافغتسا تبثيو

 لحي ال نيتقفانملل رافغتسالا نأل ث هنم اوئرب الاو لبق ناف ء هل اوحصتي

 : ىلاعت هللا لانتو هلل “ىلو ريغ قفانملا نأل ؤ ملسملل

 مهيلا نوقلت ءايلوآ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايب )

 نآ مكاياو لوسرلا نوجرخي ث قحلا نم مكءاج امب اورفك دتنو 4 ةدوملاب

 3 ىتاضرم ءاغتباو ىليبس ف اداهج متجرخ متنك نا مكبر هللاب اونمؤت
 مكنم هلعفي نمو ث متنلعآ امو متيفخآ امب ملعأ انآو ةدوملاب مهيلا نورست
 ٠ )( ( ليبسلا ءاوس لض دتف

 )١( ةيآلا )١( ةنحتمملا ةروس نم . .



 رعنلانلا بابلا
 باتكلاب ةيالولا

 نوملسملا هالوتي نميف

 : ديعس ىبأ باوج نمو

 مهنأ ةفورعملا ةروهسملا ةبوسنملا نيملسملا ريس ف دجو نميف تلتو
 ء هب اوناد اميف نيملسملا هتقفاومب انالف نولوتيو هثدحب نالف نم نوءريي
 ؟ آرييوأ ىلوتي نأ هيلع نوكي له

 مهثادحأ ةداهستتب الا مهنايعأب مهنم آريب هنآ ملعن الف ةءاربلا امف

 ٠ مهتافص نم دجي اميق ةطيرشلا ىلع مهنم آريب وآ هعم كلذ ة رهىنتي وآ

 نبملسملا ةريس ىف دجوي نم ىلوتي : ليق دقف اولوت نمل ةيالولا امأو
 ٠ ىلونيف .. ٠ و ىتلا

 نمآ ال ىنأل ىلا بحآ وهو ص ةفصلا ىلع الا ىلوني ال : لانق نم لانتو

 ىذلا هيقفلا نم نكي مل ام ةيالولا ف هيف اودازو ةبتكلا هتلقن دق نوكي نآ
 ٠اذه ىلع هنيالو تزاج هالوتي ناك هيتفلا نأ حص ناف ، ةيالولا هلوتتي بجت

 :ةلأسم

 ئ نيملسملا هنالو ق نايفس ىبأ نم ديزب هللاهمحر هللا ديع ويآ لانتو

 ٠ ركب ىبآ نب دمحم كلذكو

 :ةلأسم

نم رقي نميف لوقت امو ح هللا همحر دمحآ نب نسحلا ىلع ىبآ نعو
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 ؟ هيلع محرتم نم ةيالو دقتعي نآ ريغ نم باتكلا ربخ آرقي نأ هلآ ث راثآلا
 ؟ تاومألاو ءايحألا نيب لهو

 نوكي نآ الا ءىش ىل نبي دانتتعا ريغ نم باتكلا ىف ام رق اذاف ڵ\ قرف

 الا كلذ هل زوجي الف لالضلا ةمئآو ملظلاب نيروهستملا نم هيلع محرتمل ١
.. ٠ ملعأ هللاو 6 ةيقنلا ةلاح ق



 ع عب ارا بايلا

 املاع نوكي نميف

 ةءاربلاو ةيالولاب

 [ ديعس ىبأ نع هنآ دجوي امم ]

 ؟ ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكب نم ةفص نع هتلأسو

 نونفب املاع نوكي ىتح ةءاربلاو ةيالولا ىف ىعم املاع نوكي ال : لاقت
 فالتخاو اهماكحأب املاع نوكي الو ث اهيناعم فالتخاو ةءاربلاو ةيالولا ماكح
 هلهج عسي ام ملعب ماكحألا رهاوظب ملعلا ف هجوتلا هل رهظي ىتح اهيناعم
 رمألا رهاظ ى ملعب ىتح ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال اممو

 ةيالولاو ، ةطيرشلاب ةءاربلاو ةطيرشلاب ةيالولا ماكحآ نيب قرفلاب
 نأل ، رهاظلا مكح ف مزلي اميف ةيالولاو ء ةقيقحلاب ةءاربلاو ةقيقحلاب
 لمحب نأ زوجي ال ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم ماكحألا هذه ىناعم قارتفا

 . رخآلا بوجول عيضي نآ اهيف ءىش زوجي الو ى رخآلا ىلع اهنم مكح

 ٠ ةءارملا و ةيالولا ماكحأ ملعب ىنح كلذكو ك ةءاردلاو

 بجب الام ماكحأ نم لاؤسلا هيق بجب ام ماكحأ ملعي ىتح كلذكو

 . ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم لاؤسلا هيف
 ماكحآو نيدلا هنالو ماكحأ نم ىآرلا هبالو ماكحأ ميلع ىنح كلذكو

 ٠ نيدلا ةءا رم ماكحأ نم ىآرلا ةءارم

ىأرلا فوقو ىف مكحلا نم نيدلا فوقنو ىف مكحلا ملعي ىتح كلذكو
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 ةمالسلا فوقو نم كشلا فوقو نيب قرفلا ملعي ىتحو ع لاؤسلا فوقوو

 نيثدحملا ىف ماكحالا نيب قرفلا ملعي ىتحو ، حابم بجاو وه ىذلا
 مكحلا نيبتو كلذب نينئادلا هللا لحأ امل نيمرحملاو ك هللا مرح امل نيلحتسملا

 نيب قرفلا ملعي ىتحو ، نيملسملا نيد ف هميرحتب نونيدي امل نيثدحملا ف
 ىتحو 0 نيثدحملا نم عدبلا لهآ ماكحأ نييو نيثدحملا نم ىواعدلا ماكحأ

 ٠ نيثدحملا نم نييئاتلا ماكحأ نيبو نيرحملا ماكحأ نيب قرفلا ملعب

 نيب قرفلا ملعي ىتحو ث رئابكلاو رئانصلا نيب قرقلا ملعي ىتحو
 ٠ رهاظلا ةءارب ماكحأ نجيو ةريرسلا ةءارب ماكحأ

 ةتباثلا ثادحالا ىلع نيدهاسشلا ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتحو
 ملعي ىنحو نيعدملاو نيفذاقلا ماكحأ نبو نيدلا ماكحأ ق مهتداهش

 زئاجلا هيف فلتخملا ىأرلا ىف ماكحالا نيبو نيدلا ف ماكحالا نيب قرفلا
 ٠ فالتخالا هيف

 لطابلاو قحلل ةلمتحملا ةعقاولا ثادحالا نيب قرفلا ملعي ىتحو
 اهل جرخم ال ىتلا ةعقاولا ثادحالا ىف ماكحالا نيبو ، باوصلاو أطخلاو
 لكل كل اهتفصو ىتلا اهلك لوصألا هذه نأل ڵ لطابلا نم الو أطخلا نم

 نأ هب لهاجلل الو هب ملاعلل زوجي ال هبحاص نع قراف مكح اهنم لصآ
 اهلك لوصألا هذه تناك نأ املف نيدب الو ىأرب الو لهجب الو ملعب هفلاخي
 ىف حصي مل ةءاربلاو ةيالولا لوصأو ةءاربلاو ةيالولا مسا ىلع ةلخاد
 نأ لاحملا نم اذهو ث هلصب ملعلا هل حصي ال ءىشب املاع نوكي نأ لوقعلا

 املاع نوكي الو ءىشب املاع نوكي الو هب املاع نوكي ال ءىش ىف ةجحلا نوكت
 انومأم ناك الو هب ملعلا هل حصي مل هلوصأب املاع نكي مل ىتمو هلوصأل

 . هيف هرومأ ىف نينحتمملا نع باغ ام عيمج ق هيف هجوتلا ىلع

 نوكي ىتح ملعلا نونف نم نفلاب املاع نوكي ال نآ رثألا ءاج كلذكو
 . نيدم الو ىآرب لهجب الو ملعب اهل فالخلا زوجي ال ىتلا هلوصأب املاع

( ٣ ج عرشلا نايب _ ١١ م (
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 نم وأ هللا باتك نم ملعملا نونف نم نف ف همكح ءاج ام نيدلا ف لوصألاو
 مهلعج نيذلا نيملسملا عامجا نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس
 امو هنم ائيسنت وآ كلذ هسنآ 7 نيرخالاو نيلوذلا نم نيدلا ق ةجح هللا

 (') زوجي ال ىذلا نيدلا لوصآ نم اذهف هعقوم عقوو هانعم ىلع جرخ
 تبثو ءاج امب املاع ملاعلا ناك اذاف ى نيدب الو ىآرب لهجيالو ملعب اهفاداخ

 كل اه فصو ىتلا لوصألاو باوبألا هذه نم ملعلا نونف نم نفلا كلذ ف
 مل نم ةماعلا ىلع ناكو ءاملعلاو ةماعلا نم هنود وه نم ىلع هيف ةجح ناك
 هيف ماقو هلاق اميف دايقنالاو ةعاطلاو عمسلا نفلا كلذ ف هتلزنم لزني

 نكي ملو هيآرب ملعلا نونف نم نفلا كلذ ى لوتي نآ هل ناكو ةجحلا نم
 كلذ ف هداضي نآ نفلا كلذ ملع ىف هتلزنم لزنب ملو هنود وه نمم هريغل

 لزن نم الا هاوس نم ىلع ةجحلا وه ناكو هيف لان امع هننع ىولي نآ الو
 لزن اذاف ، نيدلا لوصأو ملعلا نونف نم نفلا كلذ ىف ملعلا ىف هتلزنمب
 تبثو هلثم ةجح ناك ةفصلا هذه ىلع نفلا كلذ ىف ءاملعلا نم هريغ هتلزنمب
 تقبس دق ىتلا نيدلا لوصأ هيف فلاخي مل اميف نفلا كلذ ىف ىأرلاب هلوق

 ء كلذ هابسشآو نيملسملا عامجاو هيبن ةنسو هللا باتك نم نفلا كلذ ف
 زوجيالو ص ازئاج لوصالا ق امهنم فالخ حصي مل اذا اعيمج امهلوق ناكو

 ةلزنمب هيف الزن دنت اميف امهيآر داهنجا ىف اضعب مهضعب ءىطخي نآ امهل

 .عقي مل ام عامجالا ىف ةجح اناك كلذ نم ءىش ى اعمتجا ناف ، ةجحلا
 ملعلا نونف نم نفلاب ءاملعلا نم دحاولا كلذكو هيف فلتخم ىلع امهعامتجا
 ملعلا ىف هلثم وه نمم هريغ هفلاخي مل اذا ةجح نيدلا لوصآ نم لصالاو
 كلذ ىق هلونت ناكو نيدلا لوصآ نم لصالاو ملعلا نونف نم نفلا كلذ ى

 لوصألا ىف قحلاب ةفلاخم كلذ ىف هلوق عقي مل ام عامجالاب قحال هدحو
 ٠ فالتخالا هيف زوجيو هيف فلتخي ام ضعب وأ

 جرخم جرخي ام عيمج ق ةجح دحاولا هيقفلا ناك كلانه نمف

 نيدلا ق هل دض وه نمم هفلاخ نم هقلاخ ناو هللا نيد عيمج نم ايتفلا

 ث نيملسملا ءافعض نم هتلزنمب لزني مل نمم وآ نيدلا ق هفالخب قطانو

 )١( زواجي ال ) ةخسن ىف « .

  

 



١٦٣ 

 نم ملاعلا لزن ولو ى نيملسملا ءاملع ىلع ىأرلا ىف ةجح فيعضلل سيلو
 كلذ ىف ملعلا ىف ةلزنم هنم ىلعأو نيملسملا نم ملاعلا ةلزنمب فالخلا لهأ
 هنأ الا نيدلا :نم نفلا كلذ ىف نيملسملل اقفاوم ناك ولو نيدلا نم نفلا

 ىف نيملسملا ءاملعل هفالخ نوكي الف نيدلا لوصأ نم ءىش ىف مهفلاخي
 وأ فلآ ةئام مهنم ناك ولو ةفالخ ىلع اوعمجأ اذا ةجح ىأرلاب لوقلا

 نم ىآرلا لهال ىآرلا هيف زوجي امم رومألا نم رمآ ىف نيعمتجم نوديزي
 ةلزنمب تلزن دن نيملسملا نيدب نيدت نمم ءادوس ةمأ تلاتتو نيملسملا ءاملع

 امم نيدلا لوصآ نم لصآ ىف ملعلا نونف نم نف ف ىأرلا هل زوجي نم
 نم عيمجلا ىلع ةجحلا ىه تناك ةعامجلا كلتو فولألا كئلوأ لوق فلاخي
 ك.ذ ىلع اهفلاخ نم ناكو ةمألا ىه تناكو ءىشلا كلذ مكح ىف ةلبقلا لهأ
 ءاملعلا نم الا دقعني ال ىآرلا نأل ڵ هعبتا نم الاضو ، اكلاه الاض نيدب

 كلذ ىف ىآرلا زوجي نم ةلزنم ىآرلاب هيف اولانت امب نيلزانلا نيملسحلا نم
 ٠ننلا

 مهفاعمضأ وأ انركذ ام لثم ةمألا هذه فالخ ىلع عمتجا ول كلذكو

 هذه هبف تلزن دنف ىذلا نفلا كلذ ىق الا ملعلا نونف نم نبملسملا ءاملع نم

 ملعلا نونف نم نونفلا رئاسب ءاملعلا كئلوأ ناك ولو ملاعلا ةلزنم ةمألا
 ذمب ملعلا ىف اهتلزنمب نفلا اذه ىف اولزني مل مهنآ الا نيقداص ءاهتف

 فالخ ىلع اوعمجأف ك املاع ملاعلا اهب نوكي ىتلا لوصألا نم كل تفصو
 ءاملع اوناك ول نأ مهل ىأرلا هيخ زوجي رمأ ف نفلا اذه ى ةمألا هذه
 كلذكو ث ةمألا عيمج ىلعو مهيلع ةجحلا ىه تناكلو ةجحب اهيلع اوناك ام
 نيذلا نيملسملا ءافعض نم كلذ فاعضأآ وآ كلذ لثم اهفالخ ىلع عمجأ ول

 لوصأ الو ملعلا نونف نم ءىش ف نيدلا ىف ءاملعلا ةلزنمب اولزني مل
 اهل زوجي ىذلا ىآرلا نم هيف تلاق امب مهيلع ةجحلا ىه تناك نيدلا

 نم ءىشب اهل ملعال ةمألا هذه تناك ولو ث ةملاع هيف ىه ىذلا نفلا كلذ ق
 ةماقنسالا لهآ نيد ىلع نوكت نأ دعب هدحو نفلا اذه ىف الا ملعلا نونف

 تحص نآ املف نفلا كلذ نم اهاوس نم ىلع ديلاو ةجحلا ىم ةمألا نم

ةيالولاب ملاعلا ناك كلذك لوصألاب ملاع نم الا نوكت ال اهنآ ججحلا هذه



- ١٦٤ 

 لوصتب املاع نوكي ىتح ةءاربلاو ةيالولاب ملعلا مسا هل حصي الو ةءاربلاو
 هل وأ هيلع مانت نم ىلع نيدلا ىف ةجح نوكي كلانه مث ى ةءاربلاو ةيالولا

 فصولاو ةءاربلاو ةيالولاب ملاعلاب الا ةجحلا هبف موقت الام كلذ نم ءىش ف

 . لوطياذه ى

 دحآ نم ةجحلا موقت ال هنآ ةيافك ىضم ام ضعب ق نوكي نآ وجرأو
 املاع نوكي نآ حصي الو رمألا كلذب املاع نوكي نآ الا رومألا نم ءىش ق

 لاز لوصألا تمدع ىتمف ، هلوصأب ءىشلا نأل هلوصأب الهاج رمألا كلذب
. هللاب الا رومألا نم ءىش باوصل قيفوت الو هسفنب ءىشلا مسا



 مسعرصاخلايمابلا

 ة داهسشلاو ةيالولا عقر

 ةيالولا وأ ةبوتلاب ثدحملل

 [ ةيواعم ىبآ نع ]

 مدق نآ ىلا هنم نوءعريب نوملسلا ناك دتتو دلب ىلا بئاغ لجر نعو

 انالف نا مل لاقف ةيالولا هنع ذخؤي نمم نيملسملا نم دلبلا اذه نم لجر
 ؟ هلوقب نوملسملا ىلوتيآ ى هال ونآ انآ حلاص لجر

 ملع دت اضيآ نوكي نأ الا لجرلا ملع ريغ اوملع دن مهنأل ، ال : لاق

 نوكب نآ الا هنولوتي مهناف كلذ نم بات دتت هنا مهل لاقف ؤ اوملع ام لثم

 ىتح ةءارب ىلع هناف ، سانلا نيبو هنيب اميف هيلع هنم اوعرب ىذلا هنيد
 ٠ سانلا قوقح ىدآ دق هنأ اذه عم لدع رخآ موقب

 ىلا عجري الف مهلاومأ سانلا ىلا ىدآ وق دحاو ةث لوتب امآو

 ةداوىش زجت ملو 5 اهوذخ اهوبلط ام ىتم هيلع سانلا لاومآ نأل ةيالولا

 تائيسىلاب ةلاهج ىلع هنم اوعرب امنا اوناك ناو مهلا ومآ ضبقب مهيلع دحاو

 لحتنيو مهنيدب نيملسملل رقي وهو ك هللا نيبو هنيب اميف تائيسلا لمعو

 . ملاظملا نم ناك ام الا لجرلا ةيالوب هولوت مهتلحن

 ىلا ةيالو هل فرعي ملو ةزانج دهش لجر نعو ث هللا دبع ىبأ نعو
؟ ةبوت هيلع له ض هلوتبي ملف ةزانجلا ىلع ةالصلا دنع هتيالو هل تعقر نآ



 س ١٦٦

 ىف هعم ةآرما وأ لجر هدنع هالوت اذا هالوتي نأ ىغبني ناك دقف
 ٠ هللا رفغتسيو لعفيلف لعفي مل اذاف ث ةيالولا

 : ءاهتفلا نم هرغ لاتو

 ةجحلا هب موقت الف دحاوب امأو ى نينثاب ةيالولاو ةجحلا موقت امنا

 ٠ دحاولا لوقب اهكرتو ةيال ولا لوبنت ىف ريخم وهف

 لجرلا نا نيملسملا ضعب لاق دق : لاق هنآ هللا دبع ىبآ نع ىورو

 ٠ فقي نآ هل لجر ىلا ةيالو عفر اذا

 ٠ لآسب ىتح فقي ناك اذا ملاس فقاولا نا : لانو

 ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم نالجر ةيالولل عفارلا ناك اذا امو
 ٠ هتيالو هيلا اعفر نم ىلوتب نآ هيلعف فوقولا و

 : ةل اسم

 نيملسملا نم انالف نا لوقي ةيالولا لهآ نم لجر نع دايز ابأ تلأسو
 ؟ اذه لوقب كلذ لجرلا ىلونآآ س نيحلاصلا نم وأ

 ٠ ةءاربلاو ةيالولا فرعي لئاقلا اذه ناك اذا ، معن : لات

 ةبالولا ىف كعم ةأرما وآ لجر ناك اذا : هللا دبع وبأو دايز وبآ لاقو
 اناك اذاف ى ةيالولا ىف امهدنع وهو حلاص لجر انالف نا امهدحأ وآ الاق مث

 ناو س امهححآ وآ ايلوت نم تيلوت ةءاربلاو ةيالولا نارصبي امهدحآ وآ

 ةيالولا رصبي ال نم لوتب ىلوتي الف ةءاربلاو ةيالولا نارصبي ال نمم اناك
٠ ةيالو ق هنال لئاقلا تنآ لوتو س قارفلاو



 س ١٦٧

 :ةلاسم

 ىف ملسلا دبعلاف ص لجر ةيالوب هتداهسث لبقت ىلولا دبعلا نعو

 ٠ رحلا ةلزنمب ةءاربلاو ةيالولا

 ؟ هلدع زوجي له ص هلوقب هتيالو تلبق نا : تلقو

 هيلع اودهش نم ىلع هئايلوأ ةداهش تزاج ةيالولا هنع لبثق اذاف
 + ق وقحل ١ نم

 لبقي الو ةنجلا هللا لآسيو ؟ هل رفغتسي نأ زوجب له : تلتو

 ؟ كلذ نود اميف هتداهش

 © ديبلا ةدايسش ليقت ال نآب تءاج دق ةنسلا نأل كلذ نوكي دق معنف

 ىلص دمحم باحصآ لضفأل ةنجلا لآسي دنو ٠ نيحلاص اوناك ناو

 ٠ هعم ناثب الا دحاو مهرد ىلع مهتداهش زوجت الو _ ملسو هيلع هللا

 ىوذ ةداهشب باتكلا لزن نكلو هتداهش درت ملسمل ةمهت لبق نم سيلو
٠ دحاولا ةمهت ريغ نم لدع



 , ه -إا ٠ ! لإ
 واتللابل

 بذذ۔ا نم بئانلا ةيالو ىق

 : لاقف ، هناوخا هبانتنساف ء ابنذ باصآ لجر نعو

 ء هنم كلذ ملع ىلع اوفقي ملو ء هنم اوهرك امم قحلا ىلإ عجري هنإ

 ؟ال مآ هنولونبآ

 هوعد ام مهنم لبقو نيملسملا لوت ىلإ عجر اذإف تفصو ام ىلعف
 6 كلذ هنم اولبت ، هسفن نم كلذ مه اطعآو ڵ لطابلا كرتو قحلا نم هيلإ

 نم هيلع بجي امم عنتمي وأ لاق ام فالخ هنم اوملعي ىتح كلذ ىلع هولتو
 .٠ ىتثحلا

 : ةلأننيم

 بونذلا نم رئابكلا نود ىهو ء اهيلع ماتآف ةريغصناب لمع نمو
 وهف عجرو باتو مدن ناف ك ةما دنلاو رافغتسالاو ةبوتلا اهيكا ر ىلعف

 : ةلأسم

 مدق نآ ىلإ هنم نوعربب نوملسم ١ ناك دقو ؤ دلب ىلإ بام لجر نعو

 لجر انالف نا : مول ل انف ةدالول ا هنع ذخؤن نمم نيملسحل ١ نم دالبل ا تلن نم

 ؟ هلوتي نوملسم ١ هال وننيآ ك ٥هالوتآ انآ حلاص

 هنم ملع دق اضيأ نوكي نأ الإ لجرلا ريغ اوملع مهنأل ، ال : لاق
نأ الإ ى هنولوتي مهنإف ڵ كلذ نم بات دق هنإ : مهل لاقف ث اوملع ام لثم



١٦٩١ 

 ىتح هتءارب ىلع هنإف سانلا نيبو مهنيب اميف هنم اوعرب ىذلا هبنذ نوكي
 هنأ دحاو ةقث لوتب امآو \ سانلا قوقح ىدآ هنأ اذه عم لدع رخآ موقي

 هيلع سانلا لاومأ نأل ةيالولا ىلإ عجري الف مهلاومأ سانلا ىلإ ىدأ دق
 ص مهلاومأ ضبقب مهيلع دحاو ةدام زجت ملو ث اهب هوذخأ اهوبلط ىتم
 نيبو هنيب اميف تائيسلا لمعو تائيسلا ةلاهج ىلع هنم اءورب امنإ اوناك نإو
 الإ لجرلا ةيالوب هالوت مهتلحنب لحتنيو مهنيدب نيملسملل رقي وهو هللا
 ٠ ملاظملا نم ناك ام

 : ةلأسم

 امهدنع اهب قحتسي ةنايخب لجر ىلع اعلطا نيملسملا نم نيلجر نعو
 ىلع اعلطا ىذلا ىلوتي هبحاص عمس امهدحأ نإ مث اهيلع هنم اوءعربق ةءاربلا

 ىف هب نيديب نآ ىقابلا ىلع ام س تلآس ص نئاخلل ىلوتملا تام مث ى هتنايخ

 ؟ ةنايخلا ىلع هنم اعلطا ىذلا ىف هب نيدي نآ هيلع امو ؟ هيلو

 مث ةيالولا ىف هعم ناك ىذلا هبحاص نإ : قحلاب ملعآ هللاو لوقأف

 هنأل هلاح ىلع ةيالولا ىف هعم هنآ كلذ هبحاص تام مث نئاخلا ىلوتي هعمس

 هبنذ ناك نإ هبر ىلإ ةبوت هنم ملع دق هلعل ث هالوتي عجر امع هلآسي مل
 نآ هبحاصل ىعبنب ناك دتو هلطآ ىلإ لاملا در دنت هلعل وآ 6 هير نيبيو هنيبي

 ىف هعم هبحاصف هبحاص تامو كلذ تاف دتو ى هالونن تعجر امع هلآسي

 أربأ الو ى هالوتأ الو هنع فقآ هبر نيبو هنيب هبنذ ناك نإ نئاخلاو ى هتيالو
 ىلولا نأ ع نيملسملا راثآ ىف اندجو ىذلا اذهف ء هايإ هيخأ ةيالو لاحل هنم
 ىلع هالوت هنأ ملعي ىتح نينئاخلل هتيالو هتيالو ليزت الو ث هتيالو ىلع
 ٠ ةنايخلا كلت نم هبتتسي ملو هتنايخب ملاع وهو هتنايخ

 مل هنأل ، هنه ةءارملا ىلع اناف سانلا نبيو هنيب اميق هبنذ ناك نإ و

 هيلع بجوب ال كلذ هبحاص نم عمس امو ك هلهآ ىلإ قحلا ى دآ هنآ ملعب

. هلهآ ىلإ قحلا ىدآ دق هنأب نيدهاش انوكي ىتح هالوتي نآ



. ١٧٠ 

 لجرلا رمآ نوكي نآ ديرآ دنف هللا نيبو هنيب اميف هبنذ ناك اذإ امآو
 تيآرف ئ ٥ال ون دم هيحاص اذاف رظن مث هعم هلصأ ناك امك هنم ةءاربلاب

 ٠ رومأل ١ ىلو هلل ١ و نسحأ ىعم فوقول ١ نأ ىعم

 ناك ش هبحاص ىلوت ولو ث هنم آربي وه لب : لانف ناورم وبآ امآو

 ء هيف هبحاص ةيالو لبقي الو سانلا نيبو هنيب وآ ، هبر نيبو هنيب بنذلا
 ٠ هالوتي عجر ام ىلع هلأسي مل هنأل

 . هلاحب باتكلا ىف ىذلا ىلوتف انأ امأو

 : ةلآننىم

 ٠٠٠ () اعلطا نيملسملا نم نيلجر نأ نيملسملا راثآ فو

 : ةلأننعم

 نيملسملا ريهظ برضو ث ةربابجلل لمع نيملسملا نم لجرق : تلق
 كرن هنإ مت نوملسملا هنم آرييف 6 اناودعو املظ مهلا ومآ ذخأو مهريغو

 + هديب ىطعأو نيملسمل ا ىلإ عجر دقو ك ةربابجلا لمع

 ٠ هتبوت لبقت : ملسم لاق

 كلذب ٠

 - كلذ ذخأب نبيدبو نبملسملا نم آريب وهو كلذ لعف ناك نا : لات

 نيدب رقي وهو لعف نإف س هنع ردهي كلذ نإف نيملسملا ىلإ عجرف بات
 ٠ كلذم ذخؤي نآ هيلعق مهلا ومآو مهءامد مرحيو نيملسمل ١

 ء ةلأسملا هذه ىف مالكلا عطقناو ... هتدجو اذكه تمدقت : لوقي )١(

 . اهتالع ىلع اهاقباو اهوحم ةركف البق ةرركم اهدجو هنا ودبيو

 



_ ١٧١ 

 ؟ مهنم باصأ ام مهيلإ ىدؤي الو هناسلب نيملسملل رقأ هنإف : تلق

 ٠ كلذ ىلع نوملسملا هعلخي ال لوطم لجر وه : لات

 : ةلأبسضنعم

 ىلا باتو مالسال ا ىف اثدح ثدحأ نم : رباج ىبآ نب ىسوم لاتنو

 نوملس ١ عسو هسفن نم قحلا ىطعأو هتدح نم ء ١ ربلا ق ىعسو ح هبير

 . هباسح هبر ىلاو هتعماجم

 هلبقو تامف هثدح نم هب ىلتبي نمم هسفنل ةءاربلا نع زجع نمو
 ء هل رفغتسي الو هنم آربي الو \ هنع فكيو ث فكلا ةلزنمب وهف س ثادحألا

 هنكلو ، هندح نم هسفن ءىربتسي ملو ى مهنيدب نيملسملل رتم ناك هنأل
 هيلع بجو امم هسفن كاكف ىف ىعسي ناكو نيملسملا ىلاو هللا ىلا بات
 هثدح ىلع رصآ نمم الا نوملسلا آربب الو ى توملا هكردأف قوقحلا نم

 هعبات نم الا سانلا نم ادحأ ىلوتي ال الضم انيد ذختاو ةبلغ رباكو هيغبو
 لهآ اولعج نيذلا جراوخلاو ةيرفصلاو ةينقرازألا مهو هعياستو هيلع

 لحتسي مل ام مهتريسو مهئاوهآب مهنم اولحتساو ث نيكرستم ديحوتلا
 هتمكحو هتريسل افالخ س مهنم _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تاللا لهآ كرك مويلا نيكرشم سانلا اولزنأ جراوخلا ناو ع اهلك للملاو
 هللا لوسر دمحمب اورفك باتكلا لهأ ناو ث باتكلا لهآ كركسشكو ىزعلاو

 عامج ف رومألا نيب )١( اوضعبيو هللا لزنآ امبو ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر مهيف راس دقو ، كرشلاو رفكلا مهيلع تبث كلذب مهف ، قحلا

 نيكرشمب اوسيل مويلا انموق نإو ؤ هتريسب _ ملسو هيلع هللا ىلص
 انمآ : نولوقي انموقو ى باتكلا لهآ ىكرتم الو ىراصن الو دومي الو

 ليعام.او ميهاربا ىلا لزنأ امو انيلا لزنأ امو ) س رخالا مويلاو هللاب

 نودبنلا ىتوأ امو ىسيعو ىسوم ىتوأ امو ث طابسألاو بوقعيو قاحساو

 )١( هلك ذخؤي قحلاو اضعب اوكرتو ضعبي اوذخا دصقي .



١٧٢ 

 نوملسم هل نحنو مهنم دحأ ني قرفن ال مهبر نم ) )) ٠

 كاودنها دقف هب مننمآ ام لثمب اونمآ ناف ) : ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف قاقش ى مه امناف اولوت ناو ) (٦) ٠

 انموق نكلو س مهتداهستو مهديحوتب كرنل ا نم انموق صلخت دنف

 ىلع اهورثآف ايندلا ىلا اولامو ثادحألا نم اوثدحأ امب اوتتفانو اوغب

 لمكنسا مهنم ب ات نمف ى دابعلا ىلع هللا بجوآ ىذلا قحلاو مالسال

 نيدي انيد )"( هدعاف مهنم هتدح ىلع رصأ نمو 6 دنهم وهف اهنتتحي ةعاطلا

 مهل دجن نلو 6 رانلا نم لفسألا كردلا ق نوتفانملاو ئ قفانو لض هب

 هلل مهنيد اوصلخآو هللاب اومصتعا و اوحلصآو اوبات نيذلا" الا ريصنت

 ارجأ نينمؤملا هللا ىتؤب فوسو نينمؤملا عم كئلوأف هلل مهنيد اوصلخآو

 نوقفانم _ ملسو هبلع هللا ىلص _ هللا لوسر عم ن اك دقو ٠ اميظع

 ق وهف توملا هكردأ ىتح بتي ملو هتنافن ىلع رصآ نمق هنيدب هل نورقم

 هللا ىلص هللا لوسر ناكو نينمؤملا نم وهف هقافن نم بات نمو ث منهج

 نوزغيو ؤ مهتاقدص ذخأيو نآرقلا مكحب نيقفانملا ىلع مكحي ملسو هيلع
 ىفو ةريرسلا ىف نوفلاخي مهو ارهاظ مهعم قحلا ةداهسث نودهسشثيو هعم

 ىلص _ هللا لوسر نوحصاني الو اهيلع نورصيو س هللا هركي امم ءايشأ
 مهسلاجم ق نيملسمل ١ 9 « نوعم اجي « مه و نوقدصي الو ملسو هيلع هللا

 .نوقغانم مهو الا هللاب نونمؤي ال س مهوزغ قو مهركذ قو مهتاولص فو

 )١( اهصنب ةميركلا ةيالا ركذي مل هللا همحر فلؤملا نا ظحالي ©
 صنلا نع فالتخا اهيف نكلو ص هللا باتك نم ةيآ اهنأ رعشي امب اهقاس امناو

 ١ ىنآرقل ٠ دنع بحت انكو ١ هللا باتكب داهشتسال ١ صنلا ركذن نآ ميركل

 نارمع لآ ةروس نم نونامثلاو ةعبارلا ةيالا .
 )٢( ةيالا » ١٣٧ « ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( هربتعا ىآ « هدعف » دصتي .

 )٤( مهتاعامتجا نيملسملا نوكراشد مهو : دصتي .



_ ١٧٣ 

 بتي ملو هبنذ ىلع رصأ نم كرشلا دعب اولمع بونذو ثادحأ نمو
 ٠ نيقفانملا ءازج هلو اتفانم ناك

 دقو ث نينمؤملا نم ناكو ث هيلع هللا بات حلصآو هملظ دعب بات نمو

 ء مهليبس اولخف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف ) : ىلاعت هللا لات

 لصفنو ص نيدلا ف مكناوخاف ) : ىرخآ ةيآ فو () ( ميحر روفغ هللا نا

 ٠ (') ( نوملعي موقل تايالا

 : ةلآسضعم

 هرصع لهأ نم ناك لجر ةيالو لجر عفر اذا هنا ملعلا لهأ رثكأ لانتو
 ماكحآ رصبي عفارلا ناك اذا هتيالو عوفرملا ةيالو زاج هرصع لهأ ريغ وأ

 ٠ ةءاربلاو ةيالولا هب تيتن امو 6 ةءاريلاو ةيالوتا

 ٠ هتيالو عفري مل ولو هتيالو تزاج هالونن ول كلذكو

 . هتيالو تزاج ةيالولا اهب قحتسي ةفصب هل دهسن ول كلذكو
 رصبي نهم نانثا هالوت ناف ث نينثاب الا كلذ زوجي ال : لانف نم لانو

 . هتيالو تمزل ةءاربلاو ةيالونا

 : باتكلا نمو

 ةيالولا رصبب نمم الجر لجر لآس اذا : نيملسملا نم لان نم لاقو
 هقيدصتو هنم كلذ لوبق الا هل زجي مل هتيالو عفرف لجر ةيالو نع ةءاربلاو
 . هالوت نم ةيالوو

 ةرابعلا ىفو س تبثا ام باوصلاو « نيقفانملا باوث هلو » لصالا ف )١(
 . ھ ١ . فلؤملا اهررح امك اهانلقنو هيلا انهون ىوغللا اهبيكرت ىق بارطضا

 ناك فلؤلا نأ ظحاليو © ةبوتلا ةروس نم ةسماخلا ةالا نم ءزج 1 . )٢(
 ٠ امهنسب انلصفو ةبوتلا ة رومس نم ة رشع ةيداحلا ةيالا نم ءزجب اهطلخ دح



١٧٤ 

 ءاس نا ريخم وهف لاؤس ريغ ىلع هتيالو هيلا عفرو هلاسي مل ناو
 ٠ هلوب مل ءاسن ناو هال ون

 تمزل ةءاربلاو ةيالولا رصبب نمم دحاو هالوت اذا : لات نم لاتقو
 هيلعو ص هلاسي مل وآ هتيالو نع هلأس ريبخت كلذ ىف هل نكي ملو هتيالو
 ٠ هنبال و

 هال وذب ىح هلآسي مل وآ هلآس هتيالو ق ريخم وه :: ل ا نم ل انتو

 نكي ملو هتيالو تمزل هايلوت اذاف 6 ةءاربلاو ةيالولا رصيب نمم نانثا

 ٠ ربيخت كلانه

 : باتكلا نهو

 ء هتيالو مزلت نيلوتملا نم هل ةيالولا سفنب هنآ افالتخا ملعن الو

 ءاملع نم نانثا ءىرب ولو ث ةءاربلاو ةيالولا نارصبي اناك اذا زوجيو
 ء تارفكملا نم ءىشب هيلع ةداهش ريغب عطق ةءارب هنيعب لجر نم نيملسملا
 ناف ى هنم ربتملا نم آريب نآ دحأل زاج ام رفكلا مسا هيلع هب بجي امناو
 نم ءىش ف الو ةءاربلا ىف ديلقتلا زوجي الو ث امهل ادلقم ناك هنم ءىرب
 تاولص نيببنللو لسرلل الا تربك وآ ترغص ڵ ترثك وآ تلت س تاداهسنتلا

 بجاو مزال هناف ةءاربلاو ةداهسملا نم هللا بنك ىف ءاج ام وآ 0 مهيلع هللا

 ٠ بير الو كلذ ىف كن ال ص ءاج امك ص هب ةداهشلاو كلذ () تابثا

 ءاملع نم نيملاع نع نيملسملا نم نافيعض دهش اذا هنآ ىدنع ىذلا

 نم كلذ ريغ وأ هبونذ هل رفغ وأ ، نالف نع هنع هللا ىضر : الات نيملسملا
 نالف ن اكو ك انالف هللا محر : لاش وآ 6 هنجل ١ هي بجوتسي ى ذلا لاقمل ١

  )١( عابتا » ةخسن ىف « .



١٧٥ 

 ىدلل هللا ةمحر نأل ع تيملا نم ةيالولا ف فعضأ وهف ابح ناك نإو ع اتيم

 اضيأ ىدنع جرخت دقو ث هنع مزاللا فرصو قزرلاو ةيفاعلا نم نوكت دق

 ملو ةيالولا كلذب تنبث ةيالولا كلذب دصق امنا هنأ ملع ناو ص ةيالو هنآ

 نم ءىشب نافيعضلا دهش اذاف س كلذ ىف قرف ىدنع تيملا نيبو هنيب نكي

 ةيالو تزاجو امهتدامعسث لوبق زاج نيملسملا ءاملع نم نيملاع نع اذه
 ٠ كلذي هل دوهنلا

 امهنآ نيملسملا نم نيملاع نع نيملسملا نم نافيعضلا دهس نا كلذكو

 وأ نيفطصمل ا وآ نيملسمل ١ نم وآ ز ١ ربال ا نم وأ ز ايخال ا نم انالف ن ١ ال انت

 هللا ء ايلوآ الا اهنتحتسيب ال ىنلا ءامسالا نم اذم هيتآ ام وآ هللا ء ايلوأ نم

 لان ىدنع ءاوسو 6 كلذي هل دوهسمنملا ةيالو تزاجو 6 ةداهسنتلا هذه تزاح

 انالف نأ دهسأ انأ ء عامتجالاو دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك وأ نافيعضلا
 هل انل ا كات هيقف ال انت نم اهب قحتسي ةفصب اننآو ١ ذكو اذك الاق انالفو

 64 دهىنتن انا الوتني مل ناو هركذ مدقتي مل امم وآ هركذ مدنتت دق امم ةيالولا

 ٠ ءاوس ىدنع كلذ لكف س نيملاعلا نم هاعمس دت امب هاربخأ امناو

 ٠ كلذب هل ادهش نم ةيالوو امهنم ةداهستلا كلت زوجتو

 جرخي دقف هنم ء ىشمي وآ كلذب دحاو ملاع نع نافيعضلا دهش ناو

 . مزلتو كلذب هل دوهشملا ةيالو زوجت هنا انباحصأ لوت ىناعم ق ىدنع

 ٠ مزلت الو زوجت ال : لان نم لاتقو

 وهف لآسي مل ناو ث هتيالو هتمزل كلذ نع لآس نا : لاق نم لاقو
 ٠ ملعأ هللاو “لوتي مل ءاش ناو ىلوت ءات نا ريخم

 نيدل ةقفاوملا هي قحتسي ءىشب لجرل نافيعضلا دهش نا كلذكو

 نايدأ نم ءىشب طالتخالا وآ نندنلا نم هل دورمنمل ا هي آربيو 6 قحل ا لهآ

٠ كلذب امهتداهش تزاج لالضلا لهأ



 ہ ١٧٦١

 ىلعو ث هقفاوملاب ةيالولا زيجي نم لوق ىلع كلذب هل دوهسنملا ةيالوو

 هنم تحص اذاف ى لامعالاب اهتدصي ىنح ةقفاوملاب اهزيجي ال نم لوق

 ٠ هتيالو تزاج تامرحملا بانتجاو ةحلاصلا لامعالا

 الو اههنك غليي ال ةحلاصلا لامعألا نا : ىدنع اميف لاق نم لاقو
 تباط اذاف ؤ اهلعاف رارس ملعب دابعلا هللا ديعن ملو 6 اهملعب ةطاحالا

 نم هللا همزلآ ام هنيدأتن ىلا هسفن تنكسو هتقفاوم تحص نمم سفنلا

 هقحل ملو 6 هنامرحم نم هبانتجا هيلع هللا بجوأ ام بانتجا و .4 هضثا رق

 ٠ ملعأ هللاو ى هتيالو تزاج كلذ ىف هعم بير

 باوصلاو قحلا قفاو امب الا ىلوت نم ذخأت الو س كلذ عيمج فق رظنا
 ٠ هللا ءاش نا

 : ةلأسم

 رصبي نمم ةننث نيملسملا نم لجر كيلا عفر اذا : ءاهقفلا ضعب لانو

 ٠ هتيالو ق ريخم هيف تثتنأآف 6 لجر ةدالو ةءاربلاو ةيالولا

 : ةلآننم

 نمم ةيالولا لهآ نم ةأرما ناو ث ةيالو هل نكت ملو تام لجر نعو
 ىناف هل اورفغتساو هولوت نيملسملا نم موقل تلاتت س ةيالولاب رصن اهل

 . اهتيالوب هنولوتي مهنأ انظفح دقف ٠ هالوت

 نم هجرخي اثدح ثدحآ مث ةدالولا لهآ نم ناك نا تيبآرآ : تلتق

 لهآ نم ةرما تلانتتف س تام نآ ىلا رصآو بتي ملف بيتتساو ، ةيالولا

 ؟ اهلوق نولبقيآ ڵ ىه الا نوملسملا كلذب ملعي ملو بات دت هنا ةيالولا

 نال دع هتبوت ىلع .7 ىنح عضومل ا اذه ق اهلوق لبتي ال : لوتأف

٠ نالجر وآ  لجرو ناتآ. رما



١٧٧ 

 ةلأسم :

 ملو هللا نيبو هنيب اميف لصنتو باتف قسقلاب الجر فذنت لجر نعو
 ؟ هبلا رذتعب

 ٠ هبحاص ىلا لصنتيو رذتعي ىتح نيع تمعن الو س ال : لانت

 : ةلأسم

 ريغ وآ هنتث امه دنع هنآ نالجر وآ ةث كريخآف هفرعن ال لج ر نعو

 ؟ امهلوتنب هنم آربآو ؟ امهلوقب هالونآآ ةنتن

 لوتف امهل ىلو هنأو 6 هنيد ق ةقفن هنا امهدحأ وآ كلذ الات ١ ذاف

 . ا مهيتيالوب

 ٠ هنبال و نع كسمأف ةننث ريغ هنا ال انت ن اف امهنم ىلون نم وآ

 : هرتحغ لاش

 تليق نينقت اناكو فقولاو ةءاربلاو ةيالولا نارصبب نمم اناك اذا

 ىف ريخم هيف تنأف ادحاو ناك ناو 4 ايلوت نم ةيالو كيلع تبجوو س امهلوق
 ٠ فقولا و ةيالولا" لوست

 كيلا عفر اذا لجرلا نا : نيملسملا ضعب لاق دق : هللا دبع وبآ لاقت
 . فثن نآ كل نآ لجر ةدالو

 ٠ لأسي ىتح فقي ناك اذا ، ملاس فقاولا : لانتو

 : ةلأنشنم

 دقو ؤ كلذ ق همزلي 7 نا دو بات مث ادمعتم انمؤم لتق نمع هتلآسو

( ٣ ج عرشلا نايب _ ١.٢ م )



 س ١٧٨

 لمعلا حلصأو بان هنأ ال ١ ةيالو هل نكن مل وأ 6 ةهمدنتنم هبالو هل تناك

 ىدؤي نآ الا س ال مأ اذه ىلوتيو ص ةيالولا هل ىذلا هتيالو ىلا عجريآ

 . هتيالو ىلا عجريو اذه ىلوتي ذئنيح مث ك كلذ ف همزلي ام
 همزلي امب نادو بات اذا : لاق نم لاق ٠ كلذ ىف فلتخا : لاق

 ٠ هتيالو ىلا اذه عجرو اذه ىلون 6 لمعلا حلصأو

 مث كلذ ىف همزلي ام ىدؤي ىنح هنع فقو بات اذا : لانق نم لاقو

 ٠ هتيالو ىلا اذه عجربو اذه ىلوتي

 ء كلذ ف همزلي ام عيمج ىدؤي ىتح بات اذا ىلوتي ال : لانت نم لاتقو

 تامرحملا ىف تاروجحملا ىف عوقولا ىف كلذكو ص هنم ةءاربلا ىلع وهف الاو

 ىلا هؤادآ هيف همزلي امم اهريغ ىف وآ لاومألا ىف تالاهجلاب وآ دمعتلاب

 هللاو ةيالولا ىف فالتخالا نم انفصو دق ام هيف ىأآرلاف ث ةبونلا عم هلهآ

 . باوصلاب ملعأ

 : ةلآبنم

 : كلذ وحن وأ 6 رمخلا برتتو ىنزلا هنم تملع ناف : تلت 6 رثألا نم

 ؟ كلذ لك نم هير ٠ ث .. : : ىتح 1 دنف آ ملف

 %ڵ لالح هنأ دحأ هب نيدي ال اذه نأل ٨ اذه ىلع هال وتت ء معن : لانت

 نوكي نآ الا هتيالو ىلا عجري هناف هنيعب ائيسث مسي ملو هبر رفغتسا اذاف
 .٠ هدر دق هنآ ملعب ىنح سد انلا ل ا ومآ نم ائيش بصغ دت

 جرخيام بونذلا نم هيلو ىنآ اذا : ليتق دن هنآ ىعم : ديعس وبآ لات

 بنذ لك نم بوني هعمس ىتح كلذ ى هبتتسي ملف ميرحتلا جرخم همكح
 لك نم وآ ع هللا ىصع ام لك نم وأ هبونذ عيمج نم وآ هبونذ لك نم وآ
٠هتيالو ىلا عجري هنآ ظفللا ىق هيونذ عيمج ىلع ىتآت ةبوت وآء هلل ةيصعم



_ ١٧٩ 

 الا ةلمجلا ىف ةيوتلملا هؤزجت الف نيدتلا ىلع كلذ نم ىتأ امو

 نأ الا هنيعب ءىش لك نم بونيو ث افرح افرح هنم ةبوتلا ىلع فيتقوتلاب

 اذاف كلذ لصآ. اذه نوكيو هب نيدي امم ءىش هيف لخدي ءىس نم بوتي

 هيف لخدي امم ابئات ىدنع ناك هريغ هيف لخدي ىذلا لصألا نم بات
 ٠ مكحل ا ى

 هيف اليحتسم نوكي هنآ لمتحي رمآ هنم رهظ نم هنا : ليق هنأ « ىعمو

 هيلعو هل همزلي اميف ميرحتلا مكح همكحف ث هل امرحم نوكي نآ لمتحيو
 ةلمجب ميرحتلا ةلمج ىلع رارتتالا لهآ نأل ، لحتسم هنأ ملعي ىتح

 هنيعب مهنم دحأ نم ملعي ىتح هللا لحآ امل ليلحتلاو ع هللا مرح ام

 . هريغ ىلا كلذ نم اجورخ

 هعسي ال امب لصالا ىف املظ سانلا لاومأ نم هيلو ثدحآ ام امآو

 ٠ هب كلهب ىذلا قرسلا وآ بصغلا هجو ىلع

 ىلا عجر هنيعب هنم وأ ةلمجلا ىف بات اذا هنا : ليتق دق هنآ ىعمف

 . هتيدأت ىف نظلا هيف نسحآو هتيالو

 ڵ كلذل دانتنعال ١ و ها دآب ةنونيدلا هنم ملعي ىنح : ليق هنآ ىعمو

 . كلذ رهظيو

 هبلع قحتسا دق ام ىدؤي ىتح ىلوتي ال هنا : ليتق دن هنآ ىعمو

 اذاف ث هنم ةءاربلا نعو هتيالو نع .فقوي نكلو ع ةيانجلا نم بكر دت امم
 ٠ ةيالولا ىلا عجر كلذ ىدأ

 ىلع وهف 6 كل ذ هنم ملعي ملو 6 كل ذ دؤي مل م ١ د ام : ليق هنآ ىعمو

 ٠ هتلمجب هنم جرخي ىتح ةريبكلا ىلع لصألا كهتنا هنأل ةءاربلا لاح

كلذ ق همزلي امو ڵ كلذ ملع ىلع نمنؤب نمم ن اك اذا هنآ ىنبجعبو



١٨٠ 

 رئاس نم ةبيط هتيالو تناكو ث ةبوتلا نم هيف لخد اميف برتسي ملو
 ٠ ةيالولا ىلا عجرب نآ 6 بات مث 6 اذه نم الا هلاوحآ

 ىتحف ث ةبوتلا عم ءادألا نم همزلي ام لهج ف بيرتساو مهتا ناو
 ىف مهتا ناو ى هثادأب ةنونيدلاو هب فارتعالا رهظيو ءادألا ىلع فقوي
 ىلع صلختلا هنم ملعي ىتح هتيالو نع فقو هرمأ بيرتساو ى هلك كلذ
 . ةبوتلا راهظا دعب لاح ىلع ةءاربلا ىنبجعي الو ، بحت ام

 : ةلآاننىم

 : لوقب هعمس ( هالونآ لجر نع 7 اعم ايآ تلآسو

 : كلذ .نم لوقب هننعمس ىنح هينتس آ ملف هنم أربي هنإ رخآ ىلو ق

 ناو ث ؛هتيالو تعجر بات ناف ى هنم آرباف كيلو نم ءىرب اذا : لاق
 انأ : لوقي هتعمس ىتح هبتتسأآ مل اذا امأو ث هتعارب ىلع وهف بتي مل

 ىتح هتيالو ىلا عجري ال هنا : لوقأف ىبونذ عيمج نم هللا رفغتسأ

 وه كلذ نآ ىريو هنم ةءاربلاب نئاد هنأل كيلو نم ةءاربلا نم ىمسي
 ٠ قحلا

 هنم ءىرب امنا هنآ كلذب املاع ناك اذا اذه نأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 نم ملعب هللا ىلا اهب برقتي ةلخب وآ ةنونيدب هللا ىلا هب برقتي امم
 ٠ كل ذم اذه

 ءةلمجلا ىف ةبوتلا هؤزجت ليق دنن هنأ ىعمف هنم كلذ ملعي مل اذا امأو
 ىتح ميرحتلا مكح ىلع جرخت نيثدحملا عيمج نم اهلك ثادحالا نال
 هنم آربي امنا اذه نألو ء لالحتسالاب ةنونيدلا ىلع نوتأي مهنآ ملعي

رهظأ امبو ةءاربلا نم رهظآ امب فذاتنلا نم ةءاربلا ليبس ىلع مكحلا ى



 س ١٨١

 ةءاربلا راهظا: الو فذقلا راهظا هب هدبعتي اميف هنيد نم سيلو ، فذقلا نم
 ىتآ ةءاربلا نم لصألا ىف ناك ناف ء هنيد مكح ىف هلهج لهج اذه امناو

 هتعاربب اقح ىتآ ناك ناف ث ةلمجلا ىف بات دقف امرحم هنيد ىف هعسي الام

 ىذلا هفذنت نم ةلمجلا ىف بات دنف لدعلا مكحب هنم ءىرب نمم ءىربو

 ةلمجلا ىف ةبوتلا دعب هيلع ةءاربلا توبث ىل نيبي الو ء هيلع اروجحم ناك
 ء ةنونيدلاب كلذ ليحتسي لالضلا ىلع نيدب هنم ربي هنأ ملعي نأ الا
 ة ةلمجلا ىف مكحلا ىف كلذ هعفني مل ةلمجلا ىف بات مث كلذ هنم ملع اذاف
 هعفني امناو ث ةلمجلا مكح ف .هنيد ف فلاخي امم ةلمجلا ىف آربي ال هنال

 مكحلا ىف اذهو ث ةلمجلا ىف هميرحتب نيدي امل هباكنرا نم ةلمجلا ةبوت ىف
 .٠ رهاظلاب

 دنع قحلا هيف فلاخي ام عيمج ف ةلمجلا ى ةبوتلاب .دصق اذا امأو
 هيزجيب ىدنع كلذف هب ندي مل وآ هب ناد ام عيمج ىف كلذل هدصق ىف هللا

 . دعب عجري ملام

 : ةلانتنىم

 ناكو ةرصبلاب جرعألا نايح ىلا بتك رباج ابآ نا : رمع نبا لاتقو
 نيملسملا ةيالو ىف نوكي لجرلا نع هيبأل بتاكلا وه رباج ىبآ نب ىسوم

 عجري مث اضرلا ىطعيو بوتيف باتنسيف نوملسملا هركي ام هنم نوكيو
 ؟ ةلاحلا هذهب نوكنو لعفيف عجريب مث عيطيو بيجيف ىعدي مث

 ٠ لبقأ اذا هنم اولبتاو ؤ ريدآ اذا هوعدآ س نايح هياجآف : لاق

 ؟ ةلآنتنىم

 ةمال ول ١ رصبي نمم وهو 0 لجر ةيالو هنم ت ذخآ لجر ق : تلق

 ؟ ىعم نوكي ام س لجرلا ةيالو نع فقوت مث ةءاريلاو



 س ١٨٢

 ٠ كيلو نع هفوقو نم هبيتتست : لاق

 ىلع كلذ موب هنأ ىل نايبتسا دقو هال ونآ تنك ىنا لاتق ناف : تلت

 ٠ هتيال و نع عجرن نأ كلذ : ل انت

 ؟ ه رفكمي لمع هنأ ى لات ناف : تلق

 ءاج ناف س فذاق وهو ى لدع ىدهاسنتب الا هنم ليت ال : لاق

 رفكلاب نا.دها سلا هيلع دهس ىذلا نم تئربو هلوت تلبق لدع ىدهاىتتم

 ٠ هنم تئرب رصأ ناف 6 هتدالو تعجر بات ناف 6 هبنتسا مت

 ؟ ةيالولا اهنع ذخؤتن ةآرملاف : تلق

 ةدالولا نارمصبب نمم اناك اذا اضيأ ةمألاو ديعلا و 6 معن : لان

 ٠ ىراوحلا نبا لضفلا باوج ىضاملا اذهو ك ةءاربلا و

 : ةلأسم

 ةربابجلل لمعو نيملسملا نم ءىرب لجر ىف بوبحم نب دمحم لانو

 هنم ملعي ملو ةربابجلا كرت هنا مث نيملسملا عم ةيالو هل تناك دتو

 بات دق هنأ كله ام دعب نم نيملسملا نم لجر معزف ث لدعلا ىلا ةعجر
 ىلا عجريو الوبقم هلوق نوكي له ص نيملسملا نم هتعارب نمو هنمع نم
 ؟ نيملسىلا ةيالو

 نم لجر لاق اذا هنآ نيملسملا راثآ ضعب ق اندجوو انعمس دقف
 لدعلا ىلا عجرو هنم ناك امم بات دت هنآ ةيالو مهعم هل نمم نيملسملا
 كلذم هنداهسسشو هلوت نوملسملا : هريغ كلذ ملعب ملو ر !..لا ىلوتو

. ىحلا اذه مهيلو ةيالوب كلاهلا نوملسملا ىلوتو



. ١٨٣ 

 هيق لبقي الف سانلل انتوتح هلبق ىتلا ملاظملا تناك اذا : هريغ لاتقو

 نم دحاو عفر اذاف ڵ قوقحلا ىدآو بات دق هنآ نينتاي الا دحاولا

 ء فوقولا انيلا بحأف ، ائيسن دؤي ملو ءادألا ةين ىلع وهو هتبوت نيملسملا
 هسفن كاكف ىف ىعسي ناكو ث مهقوقحب قوقحلا باحصأل ارقم ناك ناو
 ىلاو هللا ىلا بات هنكل هتدح نم هسفن ءىربتسي ملو توملا هكردأف

 هسشن ءىربتسي ملو توملا هكردآف هسفن كاكف ىق ىعسي ناكو نيملسملا

 هسفن كاكف ىف ىعسي ناكو نيملسملا ىلاو هللا ىلا بات هنكل هثدح نم

 ٠ هل رفغنسي الو هنم آربي الو هنع فكي ، فكلا ةلزنمب وهف توملا هكردأف

 : ةلأننىم

 ثادحأ هنم تءاج مث نبملسملا نيدي رقآ لجر نع عيبرلا لئس
 ؟ 4 وم

 ٠ ةءاربلا ىف ةلجعلا ىف ريخ الو س بوتب ىنح ىلوني ال : لاق

 هنع ردهأو هنيوت تلبنت بات مث بكرب امل اليحتسم ناك اذا : لاتو

 هتبوت تلبق بات مث بكر امل امرحم ناك ناو ؤ لالحتساب هبكر ناك ام
 + هتدالو تكرت درب نآ لدت تام ناو 6 فىكترا ام دري ىتح 7 ملو

 : ةلأسم

 ةيال ول ١ رصبي نمم الجر ثعمسح ١ د اف : ثلث 6 بوبحم نب دمحم نع

 ؟ هالونآ نآ ىلع له الجر ىلوتب ةءارملا و

 ٠ رشبملا نب ديعسو ناليغ نب مسثاه فلتخا : لات

 . نينثاب جيرختلاو دحاوب ليدعتلا زوجي : ديعس لاق
. جيرختلا ىف زوجي ليدعتلا ف زوجي امك : كلملا دبع لاقو



 س ١٨٤:

 ٠ نينثاب .ةءارملا و دحاوب زوجن ةيالولا نآ انعمس : مناه .لانت

 : ةلأننعم

 مهنع ظفحو نوملسلا هيلع ىدوآ ىذلا نآ ناليغ نب مستاه معزو
 ء نوملسملا اههرك ءايسأآ هنم تناك مث نيملسملا ةيالو ىف ناك اذا لجرلا نأ

 نم وهف اذكه ناك امف ؤ عجر بنوع اذاو ى باجآ ىعد اذا هنآ ريغ

 ملو هولوتي ملو هنع اوفك ىغبني الامو طيلختلا هنم اور اذاف ، نيملسملا
 ٠ هنع فكلاب هورمآ نيملسملا نم لجر هالوت ناف ص هنم اوءعريي

 ٠ ال : اولان هنم نوءربت متنأ : لانق ناو

 ٠ هنم تئرب هنم اوءعربت ناف كسن ف متنأف : لاق

 ٠ هنم ا وعريت ال : ا ول انتف

 ء كلذ ىف ليبس هيلع نيملسملل نكي مل ٠ هالوتأ نذا انأف : لاقف
٠ هنم اوعرب نم لوتي مل ام مهلتي الو ىق وهو



 رع عالابابلا

 هثدحب ثدحملا ىلع ةداهشلا

 وأ ملاعلل سيل : لاق هنأ روصنم ىبآ نع ديزي نب عيبرلا لاتقو

 ةءاربلا هيف رمأب نيملسملا نم لجر ىلع دهسثي نأ نيملسملا نم لجرلا
 نار ، بتي ملو لعف اذاف ث هباتتساو لجرلا ىلا مدنت دق نوكي نأ الا

 نأ ديرأ ىنا لقيلف رمآ هنم نوكي ال نآ هنم نيملسملل كلذ رهظي نآ بحأ

 اورذحتيو ث .هوبيتتسي نآ مهيلعف ىنوبيتتساو ىنم اوعمساف ي ائيست لوقأ
 ٠ لانت ام وحن قحي هنم اوعرب اوناك اذا ركنملا هبف لانق ىذلا نم

 قافنب لمع وأ ملكتي ملسم انالف نا : نيملسملا نم نانثا لاق اذاو

 ٠ةءاربلا تبجو بتي ملف انلعف دق الاق ناف العفا امهل لاقيف ء ال : الانن ناف

 : ةلأآبنىم

 بجنت ام رمأب بئاغ لجر ىلع ادهسث نيلجر نع هللا دبع وبآ لئسو
 نم هسفن نع عفدي ام ملعي ىتح ىلوتي الو هنع فكي : لاق ى ةءاربلا هيف
 ناك اذا كلذو هيلع هب ادهست اميف هدنع امو نيدهاىثلا نيذه ةداهست

 امب تيم لجر ىلع ادهسث نالجرو ص نيملسحلا نم نيتقث نيلدع .نادماستلا
 .. ةءاريلا هنم ةءاربلا هبف بجت

 .نم :ةداهش هسفن نع هعفدو هرذع عطقنا هنأل ، ىلوني ال : لاق
٠ نيملسملا نم نينث اناك اذا هبلع دهش



 س ١٨٦

 : ةلآسضنم

 ىمزرا وخلا هللا دبع نب مناه تعمس : بوبحم نبي دمحم لانتو

 . ؟ نيملسملا .نم دهاس ةداهشب ةيالولا نع لآسب

 ىلوتيو هنم كلذ لبق آريب امو هيلع ىلوني ام فرع أذا : لانف

 ٠ نيملسملا نم نيدهاش ةداهشب الا ةءاربلا زوجت الو هبحاص

 : ةلأسم

 اساف كدنع راصو هنم تئربف قسفلاب هيلو ىلع دهس ىلو نعو
 نم ةءاربلا دعب امهلوق لبقيآ س هب دهسن ام لثمب دهشف رخآ ىلوب ءاج مث

 ؟ لوفلا

 لالضلاو قسفلاب هيلع دهسنو ملسملا نم ءىرب اذا ملسملا نآ ملعاف
 هنع فقو هريغ ةنيب ىعدا ناف هرذع نع لآسي ىتح هنم ةءاربلاب لجعي مل
 ء هنع فوقولا لاز هلوق لثم لوقي رخآب ءاج ناف هاوعد ىف رظنن ىتح
 ٠ هيلع دوهشملا ىلع ةداهسثلا تيضمآو

 بوني نآ الا هنم ءىرب هنداهش لتم دهسنتب نم هعم نكي مل اذاف

 هنداهست نع ةبوتلا وآ هنم ةءاربلا دعب هتداهست لثم دهسثف رخآ ءاج اذاف

 ٠ لرمثلا ق تفصو ام لثم هيلع بجيف دحاو وه امنا رخآلا دهاشلا و

 لالضلاو قسقلاب ملسملا ىلع دهسث اذا ملسلا نا : نورخآ لان دتو

 لوألا لوقلاو س طقسن وه هتداهستو س نيدهاش ةداهشبالا هنم لبقي مل

 ٠ نيملسملا لوق نم هلكو ص هللا: ءاش نا لوتلا وه

 : ةلآننىم

ناك لجر ىلع لدع ادهاش دهش اذاو ، ىدنع اميف ةيواعم ىبآ نع



_ ١٨٧ 

 بجي امب اربخأ الو اميس الو هنم ائربو قفانم قساف لجر هنأ ث كل ايلو

 هداع بجي امب املعي نآ امهيلع بجي ال هنأ اجتحي مل امهنا : تلقو
 الا ةدم .ت ىلع افثنوب الو كلذ ملع افلكم ال امهناف ح امهدنع قسفلا مسا

 ٠ كلذ هيلع دوهسمنملا بلطي نأ

 هيلع بجي ائرىش ايمس ناف 6 ةيمستل اب ال ١ ١ ر ذعب مل كل ذ بلط ناف

 رصآ ناو هتيالو تعجر بات ناف س بيتتساو هنم ءىربو ث ةءاربلا هب
 ٠ هنم ةءارملا ثمن

 ءاج ناف س دعب نم رخآلا ىبآو رخآلا لبق امهدحأ ءاج اذا : تلتو

 تيجور 6 مالسال ١ نم جورخلا هيلع دوهسنم ا مزلي ائيس فصوو لوألا

 ٠ دهاشلا نم ءىرب انح لانت ام ناك نا هنم ةءاربلا

 ىتح هنع فقو ؤ اذهب دهسشثن نيملسملا نم رخآب ىخأ انآ لانق ناف

 مزلي رمآ ىلع امهتداهسش تتفتا و هب ءاج اذاف ڵ\ دهاسنلا كلذي ءىجب

 ٠ هتيالو تعجر بات ناف بيتتسا مث هنم ءىرب ةءارملا هيلع دوهسملا

 ىنأي نآ هيلعف امصخ راص هدحو ءاج اذا موق لاقت : تلتو

 ٠ هربغ نيدهاىنتتب

 ىعبنب هناف بوتي هنا لوقيف ةداهشلا هذهب ملعي مل نا : تلقو

 & ٥ رومأ ق هل حصنيو اهيق عقو ن ١ ةطرو نم ملسمل ١ بيئننسي نأ ملسملل

 بونتيف دوهشلا هيلع تدهش ام هملعب نأ نم ادب هل نكي مل كلذ لعف اذاف

 ٠ كلح رصآ ناو 6 هتيالو تعجر بات ناف ٨٧ رصي وآ كلانه

«نورصملا كله » : لاتق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو



_ ١٨٨ 

 ةلأسم :

 هنآ ناتنتث نااجر هيلع دهش دجسم م اما نع هللا دبع ايأ تلاسو

 ؟ هفلخ ةالصلا كرتيو امهتدصي له ث روزلاب دهس

 هذه فيك نادهاسشلا حرشي ىتح كيلع ابجاو كلذ ىرأ ال : لات
 كلذ امهنم لبقي الو املع ام ريغ ملعو قحب نوكي نأ زوجي هناف ةداهشلا
 امهيلعق ةدالولا لهأ نم نادهاسنلا ناك ناو ئ حضاو حرشب الا هيلع

 . هيلع هب ادهسشثي امم ةبوتلا

 : ةلأبننىم

 ثا دحلا ق ة داهسلا زوجي ال & ليق دت هنأ ىعم : دبعس ويآ لاتق

 ةيالولا رصبي نمم انوكي مل ولو ءايلوألا نم الا ةءاربلا بجوت ىتلا
 ٠ ةءاربلاو

 رصبي نمم ءايلوألا نم الا لبقي ال هنا : لوقي اضعب نآ ىعمو
. ٠ ةءاربلاو ةيالولا



 مةضعتماختلا باتب

 ةءاربلا (ا)بجوي نميق ةداهشلا

 لكأ هنآ رخآ دهوشو روزب دهش هنأ لجر هيلع دهش لجر نعو
 ؟ امارح الام

 ناسحتسالا ىلع امآو ث هتيالو طقست الف سايقلا ىلع امآ : لاق

 ٠ هتداهش لطبتو ص هتيالو طقستف

 ؟ تنأ ذخأت ميف : تثتلق

 . ءىشمي عطقي ملو ّ ملعأ هللا : لاتق

 ٠ هتيالو طقست ال : ديعس وبآ لانت

 : ةلأننم

 هنآ لجر ىلع ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم نالدعلا دهست ناف : تلق
 ؟ هنم آرييآ ةرفكم بكر

 ٠ معن د : ل ادت

 ؟ ةمرحل ١ رسقبي مل ن ١ و : تلت

 ثدحلاب ادهسشو ث ةءاربلاو ةيالولا نارصيي اناك اذاو ،6 معن : لاق
 . امهلوت لبقو اريسفت افلكي ملو هنم آربي

 )١( تيثأ ام باوصلاو « ةءاربلا هب بجوي اميف ةداهشلا » لصالا ىف .



. ١٦٠ 

 ؟ ہسفتل ةتنلا نع الئس ن اف : تلت

 امهنم بلط ١ ذا ) يعبنب نكلو بوجولا ثيح نم امهمزلب ال : لاق

 ٠ كلذ ان انييب نأ هجحلا

 هنم آربيو امهلوق ليقي ٩: ايلو هيلع دوهسمل ١ ناك ناف : تلق

 ؟ امهنداهىنتتي

 ٠ ايلو ناك ناو معن : لاق

 ؟ اتيم وآ اينح هيلع دوهشملا ناك ناف : تلق

 نأ الا تيملاو ىحلا ىلع ةءاربلا ىف ةرباج ةداهشلا ڵ معن : لاق
 هيلع لبتي ال كلذف ةرهشلاب هتيالو ىلع اعمتجم افلس راص دق تيملا نوكي
 ٠ هنجح تنامو تام دق هنأل هي رفك اثدح ثدحأ هنآ دوهشلا ةداهش

 ؟ اذام لثم : تلق

 ٠ نيملسملل افلس ز اص دن نمم ه ريغ و ابوبحم نب دمحم لثم : ل انت

 رفكم ثدحب مهنم دحآ ىلع وآ مهيلع دهنتو ء ايحآ اوناك اذاف : تلق
 ؟ هيلع لبتي له ث هتايح ىف

 ناك اذا باتتسي مث ةءاربلاب هيلع مكحيو هيلع لبقي معن : لاق
 ٠ كلذ رصيب نمم نادهاسشلا

 اع ةءاربلاو ةيالولا رصبي ال نمم نالدع نادهاست دهش ناف : تلق
 ؟ امهتداهمشي لجرلا نم آربيو امهتداهسش لبت له ء رفكم ثدحي لجر

 أ رسق ناو 6 هب ادهش ىذلا ثدحلاو ةمرحلا ىسقي ىتح 6 ال : لانت

ناك ناو ت هنم ءىربو امهتداهسش هبكر نمل ارفكم نوكي امم هانيبو كلذ



١٦٩١ 

 ٠ هتيالو ىلع وهو هنم أربي مل رفكم ريغ. ثدحلا

 انل لحي ال ءىشلا كلذ نآ ريسفتلا نع الئس اذا الاق ناف : تلق
 ؟ هراهظا

 ىلع لجرلا ناكو ، ارصيبي ال نمم اناك اذا امهلوتق لبقي ال : لاق

 اييتتسا هنم ائرب ناف ؤ هنم ةءاربلا رهظي مل ام امهتيالو ىلع امهو هتيالو

 . امهتيالو ىلع ناك ابات ناف كلذ نم

 ؟ بتي ملف هانتنتس دنف ا انا ٬سفتل نلا نع الس نبح الاق ناف : تلق

 .٠ رصم هنال هنم آربب : لان

 نم ائرب ةءاربلاو ةيالولا نارصيي نيذللا نيلدعلا اناك ناف : تلق

 ؟ امهتعاربب لجرلا نم آربيو امهلوت لبقي له ث هنع الئس نيح لجر

 لجرلا نم ءىربو اميهلوق لبق رفكم ثدح ىلع هنم ائرب نا : لاق
 تبجوأ دق امهتعارب نال ةءاربلاو ةيالولا ىف ةجح اناك اذا امهتعاربب
 لوتلا ضعب ىلع هنم اضيأ امهتعارب بجوت امهتداهسثو ث هيلع امهتداهست
 . 4 ةفرع ىذلا

 زبت ثدحلاب هيلع ادهشي ىتح امهتءاربب أربي ال : رخآ لوق اهيفو
 ؟ ىلو ريغ وآ ايلو ناك ةءاربلا

 معن : لات

 مهثادحأ ةرهاسشثملا ثادحألا لهآ نم امهتعارب تناك ناف : تلق
 . ةنياعملاو ةرهسلا ىلع ثادحألا لهآ نم آربف نيملسملا دنع اهلهأل ةرفكملا

 ؟ ثادحألا لهآ نم امهتعاربب ربيو امهنم لبقي له

اهبوكرل لالحتسالا ىلع ةرهاس مهثادحأ تناك اذا ڵ معن : لاق



١٩٢ 

 ارهظي نآ امهلو ڵ كلذ ف ةجح نالدعلا ناك % كلذ ملع نم مهنم ءىرب

 كلذ ىلع مهقراف ولو 6 مهتقرافم اروظيو 6 ثادحأخلا كلت لهآ نم ةءاربلا

 ٠ امهتعاربب آريبو ساتلا نم ناك نم

 له س ثدحب سانلا نم لجر ىلع دهش دحاو دهاش ناك ناف : تلق
 ؟ ىلو ريغ ثدحآ ىذلا ناك اذا هتعاربب لجرلا نم آربيو هلوت لبقن

 ىلع ةءاربلاو ةيالولا رصيي: نمم نالدع دهسنني ىنح 4 ال : لاق

 نولمعي مهارأ ملو ث ةلوبقم دحاو لوقب ةءاربلا نا ليق دقو س ثدحلا
 ٠ كلذب

 رفكب رخآلا ىلع امهدحأ دهسنو نيبلو امهالك اناك ناف : تلق

 ؟ هلنت لبنني له

 ٠ لدع ىدهاشمب ىتأي نأ الا باتتسيو هلونت لبقي ال : لان

 ؟ هنداهسث عم هنم. ءىرب ناف : تلت

 بات ناف س باتتسي مث نيملنىملا ىلو نم ءىرب ىذلا نم آربي : لات
 ٠ ةءارملا هيلع ثمن رصأ ناو هتيالو ىلا عجر

 : ةلأننىم

 هنأ رخآ هيلع دهسثو ؤس روزب دهت هنآ لجر ىلع دهش لجر نعو

 ؟ هتيالو طقست له ث امارح الام لكأ

 ن اسسىحتسال ١ .ىلع امآو ئ هتيال و طنتسن الف س ايقل ١ ىلع امآ : ل انت

 ٠ طقست اهناف

 : هربخغ ل انت

٠ هتيالو طقست ال



 س ١٩٦٩٣

 : ةلأسم

 زوجت له لجر نم ةءاربلا ىف لجرو نيتآرما ةداهست نع تلاسو
 نا امهتدهش تزاج هومسو هنم اوعرب ام ىلع ادهش اذاف ؤ امهتداهش

 ٠ الودع اوناك

 ( : ةلأسم

 لدع ىدهاش هيلع ثدحملا اذه نم عىربتملا رضح اذاف : تلت

 ؟ هنم ةءاربلاب رهجي نآ هل زوجي له ص هنم ربتملل ىلوتملا دنع

 موقت نمم ةنيب كلذ ىلع رضحآو هيلول ةرفكمب هفذق اذاف : لاق
 زوجت ال هنا كلذ ىف اولاق دقف تاءاربلا ماكحأ ىف تارفكملا ىف مهتداهمن

 ٠ ةيالولا قحتسي ىذلا ىلولا ةداهست الا

 تارفكملا نم اذكو اذك بكترا هنأ ثدحملا اذه ىلع ةنيبلا تماق اذاف

 مهنآو كلذب هعم اودهست نم عم تارفكملا نم كلذ ناكو س كلذ اومسو

 هيلع امهتداهسث لبقي هنا كلذ ىف اولان دقف بتي ملف كلذ نم هوبانتسا

 نيذلا نيملسملا ءاملع نم وأ ى نيدلا ىف ةمئألا نم نوكي نآ الا هنم رييو
 مهناف ، كلذ ىلع وتامو ى كلذب ةرهسلا مهل تضتو مهتيالو تتضم

 فلآ ةئام كلذ ىف مهيلع دوهشلا ناك ولو % كلذ دعي ةداهش مهيلع لبتي ال

 مهنم آربب ةمفذتت انه اه مهيلع دوهنلا ماكحآو 6 ءاملع مهلك نودبزب وآ

 اجرخم كلذ ىلا نولاني ال وآ ادبآ هيف مهل ةجح ال امب ةءاربلا راهظاب
 نيب افالتخا هيف ملعن الام اذهو ،\ نيملسملا ماما ىف اورهظآ امم ةبونلا الا

 ٠ نيملسملا ءاملع نم دحأ

 هل ةدالو ال نمم وآ ةيالولا هل تيجو دنت نمم اذه نود ناك ا.ذا امآو

 ٠ فالتخاب كلذ ىق ليتق دتف ؤ تاومألا نم وآ ءابحألا نم وآ

( ٣ ج عرشلا نايب ١٣ م (



 س ١٩٤

 الو تارفكملا ىلع تاءاربلا ىف ةداهشلا زوجت ال : لاق نم لاتف
 وا املاع اتيم وا ايح ن اك هنرضحب الا هيلع دوهنلا ىلع هجحلا موتتت

 ٠ ىلو ريغ :وا ايلو ، افيعض

 زوجتو تارفكملا ىلع تاومألا ىلع ةداهسنلا زوجت ال : لانت نم لانتو

 مهيلعو هجحلا مهل ءايحألاو ى مهتجح تتام دق تاومألا نأل ى ءايحألا ىلع

 ىلع زوجيو مهترضحب الا ءايلوألا ىلع زوجت ال : لان نم لاقو
 ٠ هل ةيال و ال نم

 اهلك باوص ىهو ص قح ليوأت ىلع انعم جرخت ليواقألا هذه لكو
 عاطتنا عضومل تاومألا ىلع ةداهشلا لبقت الأ بحنو ث هلما ءاسث نا
 ىلع نوملسملا عمجأ دن نيذلاو لالضلاب نيروهسملا ةمئألا ىف الا مهتجح
 موقت نم مهيلع دهس اذاف س فالتخا مهيف نيملسملا نيب رجي ملو مهلالض

 ٠ مهيلع ةداهسثملا تتبث ةجحلا هب بجت ام ىلع ةداهسنلا ىق ةجحلا هي

 لوصأ تابثاو نيملسملا عامجا عضومل مهيلع كلذ لبن نمل انرتخاو

 تالاتتلا تقرفت هيف .مهفالتخابو ٠ مهتلحن لهآ نوملسملا هي فرع ص نيدلا

 نم اهيف ىرجي ال ىنلا اهلاتمآو س ةمدقتملا ثادحألا لثم كلذو ح مهيف

 ىلع مهنم عامجالا تبثو ع فالتخا نيدلا ق ءاملعلا الو نيملسملا ةمئأ

 ٠ ثدحملا لالضو ثدحلا نالطب

 مل ناو ث كلذ هل زاج اذه لثم ىلع ةداهشلا هذه لبانق لبق ناف

 ىلع نيملسملا ىلوت اذا كلذ هعسو اهب ةءاربلا هسفن مزلي ملو اهلبتي
٠.٠ 

 . مهئطخي ملو نيثدحملا نم هنم اوعرب نمم مهتعارب

 ئ مهلالض رهش دق نيذلا لالضلا ةمئآ نم سيل تيمل ا ناك اذا امآو

 فلتخا ام ثادحا ثدحم وه امناو ف مهلالض ىلع ىضم نمم نوملسملا عمجأو

امق ء رادلا لهآ نم كلذ نم رهاش عامجا هيق حصي مل وآ هيقف نوملسملا



_ ١٩٥ 

 رادلا لهآ دجو وآ هيف فلتخم تام دق ثدحم ىلع ةداهىش لوبق بحن

 زئاج هنآ هيف لوقلا ىضم دنف هنم ءعىربف لباق هلبق ناف ڵ هيف نيفلتخم
 ٠ نيملسملا نم ةمئألا نم نكي مل ام لوقلا ضعب ى

 ءافعض نم ىلو وآ ص هل ةيالو ال نمم ناكو ايح ثدحملا ناك اذاو

 عطقي الو ث هيلع ةنيبلا لوبق انببحآ ثدحب هيلع ةنيبلا تماقو نيملسملا
 جرخآ ةجحب جتحا و هنم انلبقت كلذ نم بات ناف ٥ هاقلن ىتح ةءاربلا هيلع

 ضعب ىلع كلذب هنم انئرب بتي ملو هجحب جتحي مل ناو ث اهب هسفن
 . انرايتخا وهو لوقلا

 ناكو نيبوصنملا ةمئالا وأ نيملسملا ءاملع نم هبلع دوهشملا ناك اذاو

 ةجح ةنيبلا نأ امك ڵ ةجح هترضحب الا هيلع ةداهسنلا لبقت مل ايح

 هيلع دوسو رضح ناف ء هجحلا ةرضحب الا ةجح ىلع ةجح لبتت الو

 بتي ملو ث هل تبثت ةجحب اهعفدي ملو اهعمسي وهو ث هترضحب نادهاشلا
 هتيالو ىلا عجرو هانيلوت بات ناف كلذ نم هانبتتسا مث هنم ائيرب كلذ نم
 ٠ باوصلاب ملعآ هللاو هنم ةءاربلا ىلع ىضم بتي مل ناو

 : ةلأسم

 لكآ هنآ لجر ىلع ادهش نيدهاست نعو ىراوحلا نب لضفلا نعو

 ؟ امارح هتآرما دنع .هنأ دهش وآ مارحلا لكأب وآ امارح

 ٠ هدي ىف ىه ىتلا ةمرحلا رسفي ىتح امهتداهسث لبقن ال : لاق
 قسفلاب ىلو ىلع دهش ىلو نعو [ نظأ اميف ] ةيواعم ىبآ نعو

 دهش ام لثمب دهسثف رخآ ىلوب ءاج مث ث انتساف كدنع راصو هنم تئربق

 ٠ لوألا نم ةءاربلا دعب امهلوتق لبقيآ ڵ هب

 لالضلاو قسفلاب هيلع دهشو ملسملا نم ءىرب اذا ملسملا نآ ملعاف
فقو هريغ ةنيب ىعدا اذاف ڵ هرذع نع لأسي ىتح هنم ةءاربلاب لجعي مل



 س ١٩٦

 فوقولا لاز هلوق لثم لوقي رخآب ءاج ناف ، هاوعد ىف .رظنن ىتح هنع
 دهسثي نم هدنع نكي مل اذاف ث هيلع دوهسنملا ىلع ةداهسنلا تيضمآو ى هنع
 رخآلا دهاىنلاف ث هتداهش نع هنم ةبوتلا وأ هنم ةءاربلا دعي هنداهست لثمب

 ٠ ىلوألا نم كل تفصو ام لثم هيلع بجيو دحاو وه امنا

 مل لالضلاو قسفلاب ملسملا ىلع دهببث اذا ملسملا نا موق لاتو

 ٠ طقسن وه هتداهسثو س نيدهاش ةداهش الا هنم لبتي

 نبملسملا لونت نم هلكو %ڵ هللا ءاشت نا لوتلا وه لوذلا لوقلاو

 ٠٭ 4 ا ء ش نا

 : ةلأنسم

 نمحرلا دبع نآ هللا دبع نب حبسم نع ةبقع نب حاضولا نع ركذ
 لاح ىلع نوينادنلجلاو ميكح نب ثعشألا ناك دننو مهربخأ ةريغملا نبا
 ريستب نب رفعج نآ نمحرلا دبع مهربخأف نيملسملا لاح ىف جورخلا نم
 نوينادنلجلا مدنت ىتح بجاحو ةديبع ىبأ عم قارعلاب ةريغ رخآو وه ناك
 زيزعلا دبع ىلع اولزن نيينادنلجلا نأ ابجاحو ةديبع ابآ اوربخأف
 ٠ هولنق مث مها رتتف ىنادنلجلا

 ملف ش نيملسملا ىلع امكتلانتم لبتن ال : بجاحو ملسم مهل لاقف

 ٠ مهلوق البقي

 ؟ ناطلسلا ىلا بهذن اناف : اولان

 ناك دتو نامع ىلا هبحاصو رفعج جورخ رضح املف ث اوبهذا : لات

 مهنمو ءىرب نم مهنمف ث زيزعلا دبع اولتق نيذلا ىف اوقرتفا نامع لهأ
 ناك نم ناك نا نامع لهأل ال وتت لانتف ح مهنع فقو نم مهنمو مهالوت نم

 ىتح منص امب ىلوآ مهرمآ نم رمآ ىلع ناكو نوملسملا مهالوتي ةيالو هل



١٩٧ 

 قحلا ءاطعاب عنتميف قحلا هيلع نوكيف هعنص ىذلا رمالا هيلا بلطي
 ٠ حبسم ةريغم نم نمحرلا دبع ثيدح اذهف هتيالو كرتت كلانهف

 : ةل انسم

 مولأسف ىنزلاب لجر ىلع ١ وده ةحبرأ نع هللا دبع وبآ لئسو

 ؟ رسفن ال اولاتف ؟ وه ام ىنزلا نع مكاحلا

 ٠ هيلع دح ال هنا : لاق .

 ؟ فذقلا دح دوهسثلا ىلع له : هل ليتق

 ٠ دحلا مهنع ءىرد ةعبرأ اوناك اذا : لانف

 ؟ طتسشت له ةيالو هيلع دووستملل تناك ناق : هل ليتق

 ٠ ةيالو هل تناك اذا ةتباث هتيالو : لاق

 : ةلاننعم

 م %ڵ\ تام وآ باغ نأ ىلا نيملسمل ١ ةيالو ق ناك لجر نع هنلآسو

 دوهستلا ةداهش هيلع لبتي له ث هب رفك اثدح ثدحأ هنآ نادهاسش هيلع دهت
 ؟ ةماعلا نم وآ ةمئألا نم ناك

 ء هتيالو رصت مل ام ةزئاج نيملسملا نم هيلع ةداهستلا معن : لاق

 ىضنت ةرهسلا نأل هيلع ةنيبلا ةداهسث لبقت مل ةرهسث هتيالو تراص اذاف

 هتيالو لوزت نآ زجي مل ةرهشلاب ةيالولا هل تحص نم لكو “ ةنيبلا ىلع
 ةرهلا ىلع ةداهشلاب هتيالو تبثتو ث ةماعلا نم وأ ةمئألا نم ناك ةنيبلاب

. ةعيفرلا ف لبتتو



_ ١٩٨ 

 مل هنم ةءاربلاو رفكلا مساب ةرهشلا هيلع تبجوأ نم لك كلذكو
 ةداهش لبقتو ك ةنيبلا ىلع ىضقت ةرهشلا نأل ةبوتلاب هل ةنيبلا ةداهسث لبقت
 رنكلاب هيلع دوهشلا ةدام زوجت الو ةرهشلا ىلع رفكلاب هيلع دوهشلا
 ةرهس هتبوت ريصت ىنح بات هنآ دوهستلا ةداهش زوجت الو ةرهسنلا ىلع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق كلذ ىلع لديو ٠ هثدحو هرفك رهش امك

 . ةردرسلاب ةريرسلا ڵ\ هتبوت بنذ لك عم تدحأآ » : ذاعمل ملسو

 ٠ « ةينالعلاب ةينالعلاو

 نم ىلا اهتبوت رهظت تناك اهنآو اهتبوت ترهش ةسثئاع نآ ركذو

 ٠ اهتبوتب .نوملسملا ىدان دتو ث ةرهش اهتبوت تراص ىتح ص اهاتآ

[ 

 نم لودعلا ٥ داهمش زوجبذ ال هنأ ملعلا لهآ عمجأ : ديعس وبآ لات

 نيملسملا نم دحأ ىلع اننيب د فالخب نيديعتمل ا فالخلا لهآ عيمج نم انموق

 فوتو وأ ةوادع ىلا ةيالو نم جورخ وآ رفك هيلع مهتداهست بجت اميف
 ءامصخ مهنأل ىوعد وآ ةضراعم اورثك وآ ا ولنن كلذ ق مهتداهست ناف

 ٠ كلذ ق نبملسسملل

 رئألا ءاج كلذب مصخ ةداهش الو س عدم لوق لوبق زوجي الو

 . نيملسملا نم ملعلا لهآ نم عامجالاو

 ق اورثك وآ أ ولتت انموق ةداهش زوجت ال : هللا همحر درعس وبآ لات

 مهنأل فوقوو ء ١ ردي هي مهيلع بجيو 6 مهنيد نم نيملسمل ١ جرخي ام لك

 ٦ ٠ ءامصخ

 . مصخ ةداهش الو عدم لوت لوبنت زوجي الو

نآ افالتخا مهنيب ملعن ال انعم اميف نوملسملا عمجآ : ديعس وبآ لات



 س ١٩٩

 قوتحلا عيمج ف ضعب مهضعب نم مهيلع ةزئاج انمو نم لودعلا ةدامش
 مالسالاب رارقالا لهآ نيي ةثداحلا ماكحخنا عيمجو صاصقلاو دودحلاو

 قرفلا رئاس ىلعو س ضعب مهضعب ىلع مهتداهسث زوجت مهنم ةقرف لكو
 نيماسمملا فاخب .ناد نم عيمجو جراوخلاو ضفاورلا نم هليقلا لهآ نم

 مساو هلملا مسا اعيمج مهعمجي قاقفنو رفك لهآو ح ةدحاو ةلم لهآ مهنأل

 . قافنلاو رفكلا

 ءىننب نيملسملا نم دحآ ىلع انموق ةداهست زوجت ال : ديعس وبآ لاق
 ٠ رفكلا تابجوم نم

 نيملسملا ىلع دودحلا ذافنا زوجي ال : هللا همحر ديعس وبأ لاق
 5 تارفكملا نم دودحلا نأل ص افالتخا هيف ملعن الام كلذو ص انموت ةداهسنتب

 ىف دح هب بجي ام عيمج نم هلك كلذ ىف نيملسملا ىلع مهنتداهسن زوجن الو

 ٠ مونداهست نم نيملسملا ىلع زوجي ال هلك كلذف ةرخآلا ىق باذع وأ ايندلا

 ٠ افالتخا كلذ ىف ةمانتتسالا لهآ نيب ملعن االو

7 

 : ةلاننعم

 هل بجوملا هثدحي ثدحملا ىلع ةداهشلا زوجت هنا : دبعسن وبآ لانت

 ٠ ةءاربلا مكح هيلع عقوملا رفكلا مسا

 لاومألاو جورفلاو دودحلا ى ماكحألا عبمج ىف زوجت ةداهشلا نأل

 ٠ مالسالا لهأ اهب هللا دبعت ىتلا اهلك ماكحألا عيمج نم كلذ ريغو

 . افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ى ةءاربلا ىف زوجي كلذكو

 بجوي امب نيملسسى ١ نم دحآ ىلع زوجت الف انموق ةداهش امآو
٠ رفكلا هيلع
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 مكح ق ةءا ريلا ق ةجحلا هي موقت ام دح نا : ديعس وبآ لاق

 هيلع عقولا رفكلا مسا هل بجوملا هثدحب ثدحملا ىلع ةنيبلا ماين رهاظلا
 رئاسو دودحلا نم ماكحألا ةلمج ىف كلذ توبثل انعم كلذو ص ةءاربلا مكح

 هيف ةنيبلا ةجح توبث نم كلذ نم مكح لك صخب ام ىلع مالسال ١ م اكحآ

 ماكحألا ىف كلذ ةزاجا ىلع عامجالا ىلع ةعبرألاو نينثالاو دحاولا نم

 عبمج اهم ديعنمل ١ ماكحألا عيمج ق ) همومعم ( و كلذ صورصخم ق هتوبثو

 هللا دابع نم نددبعخملا ىلع ةدجاولا ةرعاظلا ماكحألا ق مالسالا لهآ

 لجو زع هللا بانك ىف تباث عماج مكح ضعب مهضعب ىلع مهلو مهيفو

 ٠ نيملسملا عامجاو 6 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو

 مل ام ةلحنلاب نيرتملا نم لدعلاو ةتثلا لهآ امآو : ديعس وبآ لاق

 ةداهسث زوجت ام وحن ىلع ةزئاج مهتداهست نا : ليق دنف ث ةيالو مهل تبثي

 لقتنب امو تارفكملا ىوس ام ماكحألا ىف هتيالو تتبث نمم فعضلا لهآ

 ٠ ةءاربلا ىلا فوقولا لاح نع وأ رفكلا ىلا ناميالا نم هيلع دوهشملا هب

 ىلع زوجت () ةلحنلا لهآ نم لودعلا ةداهش نا : لات نم لاق دقو
 جرخي الو تارفكملاو دودحلاو قوقحلا نم ماكحألا عبمج ق نيملسملا

 ٠ نيدتلا ق ةماقتسالا لهآ ةلمج ق مهمكح تويثل لدعلا ماكحأ نم كلذ

 ماكحألا عيمج فف مهيلع مهتداهش زوجت هنآ لوألا لوتلا بحنو

 انعم ةفصلا هذه لهآ ةداهش زوجت الو تارفكملاو اهنيعي دودحلا الخ ام

 ءىش ىف مهئافعض نم الو نيملسملا ءاملع نم ةيالو هل تتبث نمم دحآ ىلع
 لقتني ناميالا هل تبث دن مسا نوكيف تارفكملا نم ءىش الو ص دودحلا نم

 ٠ ةداهش ةءارب وآ فوقو ىلا ناميالا مكح نع

 ةنا_۔ذخملا ةدايزلا و باتكلا رجبغ نم » : هلوق شماهلا ىلع رشؤم )١(

 . (( هيل ١
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 ] هيلا فاضملا ةدايزلاو باتتلا ريغ نم [

 ] ىنامعلا هللا دبع ىبأ نب نامثع هعمجو هغلآ ام نفلا اذهو [

 ٠٠٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قبم ءاتبب ال لزي مل ىذلا هلل نمحلا : هللا دبع ىبآ نب نامثع لانت

 مودم ةماداب ال لزي مل ىذلا مئادلاو ٠ ايتاي هل ىقيملا ءانبب ىقبف ك هاتبأ

 ٠ امئاد هل مودملا ةموميدب مادف همادآ

 ىلاعتو هناحبس نورنغملا معز امك هدنع تاوم نم ال ءاسنشالا قلخ ٠

 مدع نم اهعرتخا ءىش نم ال ءايشألا قلخ لب ى نولوتي امع اريبك اولع
 وهو ءىش لكل قلاخلا هناحبس ضعب نم اهضعب قلخ مث اهعدبأو اهآسثنأ
 ٠ ريدقلا ميلعلا

 ء ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل هتابثا هتاذو هتاذ هسفنف
 هللا رمآف هتدابعب مهباطخ مهفلك نكلو هتيبوبر ىلع ةلالد قئالخلا قلخ

 نا لزانملا ىنسأ ىلا كلذب مهلصويل نيغلابلا ءالقعلا هتدابعب لجو زع

 ، ىوغو لض نم مهنمو ىدتها' نم مهنمف ، نيعئاط هرماوأ اولثتما
 نسحل اونمآ نيذلا هللا ىدهف ث نيفلتخم اراوطآ هرماوأ نع اوتترفتف
 . نيفلتؤم هللا ةمعنب اوحبصأف مهرايتخا

 مهرايتخا ءوسب اوحبصأف مهرايتخا ءوسب اوفلتخا نيذلا هللا لضأو
 . نيدتهملاب ملعأ وهو كبر محر نم الا نيفلتخم نولازي الو ، نيرفاك

 هللا لانت نبح نيعللا سيلبا ىغطو درمتو ىصعو فلاخ نم : لوأمف |

 رمآ نع قسفف نجل ١ نم ناك سيلبا ال ١ ١ و دجسق م دال ١ ودجس ١ ةكئالملل

 ٠ نيرفاكلا نم راصق هير

ىديب تقلخ ال دجست نآ كعنم ام سيلبا اب : ىلاعت هللا لاقف
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 نم ىنتقلخ : لاتتف ص رانلا نم قلخ ثيح مدآ نم لضفأ هنأ سيلبا نظف

 جرخ ا ىلاعت هللا لاقف نيطلا نم لضفآ هدنع رانلاو نيط نم هتتلخو ران

 نم ىلاعت هللا هنعلف نيدلا موي ىل ١ ىتنعل كيلع ناو ف ميجر كناف اهتنم

 ةدابع دعب نمف % ةنس فلآ نينامث مدآ قلخ لبق ىلاعت هللا دبع ام دعب

 طبحآف ةدحاو ةدجس ف ىلاعت هللا فلاخ كلذ ببس ناك ء ةنس فلآ نينامت

 ٠ ةنس فلآ نينامث كلت هتدابع ىلاعت هللا

 ةعمجلا موي ناك اذا ىتح اموي ءامس لك ق هللا دبعي ناك : ليتو

 امهيلع ءاوح هتجوزو مدآ هللا نكسأ امل مث ةعباسلا ءامسلا ف هللا دبع
 ايصعف ةرجسشلا نم الكأ ىتح ناطيستلا امهل سوسو ةنجلا مالسلا

 راصف ضرألا ىلا طبه امل ءاوحو .مدآ بات مث ةنجلا نم هللا اهجرخأف
 هوذختاف ث هللا هنعل نيرصملا ماما نيعللا سيلباو ع نيبئاتلا ماما مدآ
 هوذختاف ودع مكل ناطيسثلا نا ) : ىلاعت هللا لانت دقف نيملسملا رشعم اودع
 ىبنلا ,ىلع ةالصلا نآ امك ةضيرف ليق سيلبا نعل ناف ث هللا هنعل ( اودع
 دمحم ىبنلا ىلع ةالصلا نآ امك باوثلا هيف سيلبا نعلو ڵ ةضيرف

 . باوثلا اهيف

 ليباتت لتق ىتح ةماقتسالا ليبس ىلع كلذ دعب هللا نيد لزي ملف

 ٠ فالتخا قلخلا ق عقيل بقع هل نكي ملو ث ارفاك هللا هكلهأف س ليباه

 ً مانصألا تدبع ىنح ةماقنسالا لبيس ىلع هللا نيد لزي مل مث

 ٥ دابع لصأ ق بيسىل ١ و .4 قئالخلا ني ف)ااتخال ١ عقو م انصأل ١ تدبع دتنمخ

 ٠ مالسلا امهيلع مدآ نب رسىن ة افو مايآ ذم : ليقف %. نبهجو .نم مانصثلا

 نم كلذ لصأ نا لوتن ىذلاف ، مالسلا هيلع حون مايآ ذم ليقو
 دو هدلود اعدب ةافولا هنرضح امل مدآ نآ ح مالسلا ميلع مدآ ني رسن مايآ

 كرشي الو هيتقتيو هللا دبعي نآو لجو زع هلل ةعاطلاب ىصوآأف ثيسث وهو
ةعمرألا هتوخا ناكو مدآ هييآ ةيصوب ثيش مانتف ؤ مدآ قوت مث اگيىش هب
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 ثوغي مهيلع اوذلختساف دو وهو ثيسث كله نآ ىلا هنومدقيو هنولجي
 هللا هنعل سيلبا ءاجف ع هيخأ ةريس مهيف راسف هاخآ اومدق امك هومدتف
 ةروص مكل روصآ : لاقف ڵ كلذ فيكو : ثوغي لانف 0 قيقر ىنا : لانف

 ٠ هيلع اورمتو هورظنت ىكلو راطقألا عيمج ىف دو مكيخأ

 ٠ كل ذو تنآ : ثوغي هل ل انتف

 هاخأ مهيلع ١ وفلختسا ثوعغب تام املف . راطقلا ق مهل ٥هروصقف

 . () هتوخا ةريس مهيف راسف ث قوعي

 ٠ هيخأل هلوقك هل لاقف هللا هنعل سيلبا ءاجف

 املف ث راطتألا عيمج ىف ثوغي مهل روصف ، كاذو تنآ : هل لانف
 ء كلذك هل لاتف هللا هنعل سيلبا ءاجف س ارسن اوفلختسا قوعي تام نآ

 ٠ كل ذو تنأ : هل لانتف

 املف 6 هدج ىلع فوطي مهنم لك ناكو ك ةوخالا هذه دالوآ لسانتف

 مكعابآ نا : مهل لاقف هللا هنعل سيلبا مهءاج ةدملا تلواطتو رسن تام
 ٠ مانصألا كان نوديعي اوناك

 ء نوصلخملا مهو قيرف بذكف ص نيتقرف ذئنيح سانلا تقترنفاف

 )"( ٠.٠٠ هللا ملع ق قيس 1 :

 . مهلوت مهيلع هللا ركنأ امو نيدحاج ريغ اوناكل راثآلا ف ليق امك
 انكلهي امو نونعي اوناك ذا رهدلا الا انكلهي امو » : مهلوقل مهبذك الو
 ٠ ىصحت الو دعت ال قرفو فالتخال ١ ق قلخلا رمتسا مث نمق ء هلما الا

 )١( هبخأ » ةخسن ىف « .

 هليلدو س خسنلا ىف طقس الوق كانه نأ ىلا خسانلا راشأ )٢(
 . قتحملا . هيونتلا مزل ، ىرت امك ىنعملا بارطضا
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 هقرف نيعيسو ىدحا ىلع دوهيلاف ٠

 ةقرف نيعبسو نينثا ىلع ىراصنلاو ٠

 ني : و ثداث ىلع ىتمأ ق ... ( : ملسو هيلع هللا ىلص ل انتو

 + » ةقرف

 . نيئباصلاو ث ةقرف نيعبس ىلع سوجملاو

 لجو زع هللا ثعب ىتح اددع ىصحت ال نيفلتخم قلخلا لزي ملو
 ءةفلتخملزانم ىلع قلخلاو لجو زع هللا هثعبف ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىف هب اورمأ امب نولمعي مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم نيدب كسمتم نمف
 ادمحم نأب نونمؤي مهبر ةيصو نوظفاح مهتاثيم مهيلع ذخآ امو ، مهبتك
 ابوتكم هنودجي ىذلا ىمألا ىبنلا وهو ثعبيس ملسو هيلع هللا ىلص
 ( هللا لوسر دمحم ) هتعنو هنفصو همسا : ليجنالاو ةاروتلا ى مهدنع

 مهارت ى مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلا و ) ملسو هيلع هللا ىلص

 نم مههوجو ىف مهاميس اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي ادجس اعكر
 )١( ٠ ( ليجنالا ف مهلثمو ةاروتلا ىف مهلثم كلذ ، دوجسلا رذآ

 اوعدتبا و مهنيد ق اولغو مهلوسر اوبذك باتكلا لهآ مهنمو

 هللا دعوب اويذكو اوضتنو 6 مهبنك ق اودازو 6 مهناميا دعي اوتترقفتو

 . هب ء اج اميو ملسو هبلعهللا ىلص دمحمم ١ ورفكو 6٧ هدبيعوو

 ح ء 3 نحنو ريقف هللاو ك هللا نبا ريزع : مهنم ةفئاط تلاتو

 ٠ .٠ ٠ ريقف وه و ةلولغم هدب نآو هؤابحآو هللا ء انيآ مهنآو

 65 هحورر هتملك كلذو ءڵ هللا نبا حيس ا : مهنم ةفئاط تلاقو

 ٠ هريغ ال وه هتملكو

 )١( ةيالا : حتفلا ةروس » ٢٩ « .
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 ةثالث ثل اث وه : مهنم ةفثت اط تل انتو ٠

 نم مهريغو ةانمو ىزعلاو هكئالملا نودبعي برعلا وكرشم مهنمو
 مهدبعن امناو هاکرش مهو اندنع هللا ةانب مه نولوقيو مانصألا

 ىزعلاو ٠ فئاطلاب جرزخلاو فيقثل تردالا تناكف ىفلز هللا ىلا انوبرقيل

 هلئانو فاسأو | ك ةبعكلا ق ناك ليهو 4 ناسغو سوألل ةانمو ك رتيرقل

 ٠ ةنانك نم ناكمل ىنب نم دوسنو ص ةورملاب ناك

 ١ : نولرقيو ئ رمتلاو نسمسنلاو نارينلا نودبعي سوجم مهنمو

 امو ا عفانملا قلخب امهدحأ ] هللاب ذايعلاو [ نانثا قثالخلا عيمج قلاخ

 ٠ رشلا مسا هيلع عقو امو راضملا قلخي رخآلأو ث ريخلا مسا هيلع عقو

 نودبعي مهو ءايشالل كلام ال : نولؤتي نيذلا ةيرهدلا مهنمو .
 نودجسي ك انئاملعو اندابع ن ةروص لاثم ىلع مه : نولوقيو مانصألا

 بارشلاو ماعطلا نم انؤاذغ : نولوقيو ءاملعلاو دابعلل اميظعت مانصألل

 ٠ تاقوألاو رهدلا الا انكلهي امو تاهمألاو ءابآلا نم اندلومو

 : نولوقيو ص ةرهزلاو رمتلاو سمشلا نودبعي ء ةقدانزلا مهنمو ,

 ، امهسفنأ نم ءايشألا رئاس اقلخ نيلصأو نيقلاخ نم اهلك ءايشالا
 رشلا وه رشلا قلاخو ث عفانملا هسفن نم قلخو عفنلا وه ريخلا قلاخف
 ء اميلاتق دنع اجزتماو افلتخاو ايداعت امهنأو ، رورشلا هسفن نم قلخف
 ناف ث ىلعتسا هبحاص بلغ نمف نايلاوتي امهو ةطلتخم امهلاعف راصف
 نال ريخلل ةنوعمو انم ةوتت انندابع نولوقيو ٠ ىلعتسا رضلا عقنلا بلغ
 مهرهد لوأ نم ايندلا لهأ اهيلع ناك ام لوصأ هذهف ريخو عفن انتدابع
 ىف اوفلتخا نيح لوصألا هذهب رارقالا دعب مهنم فنص لك فلتخا مث
 سيلو س شيا فق اوفلتخا امناو اهلوصأ هذهف ٠ ةفلتخم نايدآ ىلع عورفلا
 ؟فيكو

مهتلالض مهل نيبيل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هلوسر هللا ثعبف



 ۔ ٢٠٦

 مهيلع لسرلا هيلا مهنع د ام ىلا مهوعدي دع نأو مهتاملظ نم مهجرخيو

 زع هلدا لانت ٠ هوقدصيو ٥هودحويبو هللا اوديعي نا لبق نم هيلا مالسننا

 الا هلا ال هنآ هيلا ىحون الا لوسر نم كلبت نم انلسرا امو ) : لجو

 ٠ ))) ) نودبع ف انآ

 ىبنل ١ مه اعدف هت اثيم مهيلع ذخآو هللا مهقلخ ام عبمج نأ كل ذو

 هنيبوبير تابثاو هنفرعمو لجو زع هللا ديحون ىلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ هتدابعب هل رأرتنالاو هلهآ وه امك

 () ( نودبعاف انآ الا هلا ال هنآ ) : ىلاعت لانف

 . نوبذكم هبذكو نوبيجتسم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل باجتساف
 باجتسا نم الا نيكرسنم هدنع لجو زع هللا هتعب نيح ايندلا لهآ لك ناكف
 هتعبم لبق هب نونمؤي ةفئاط نآ هبر هربخأ نيح هيلا اعد اميف مهنم هل
 قحلاب نودهي ةمآ ىسوم موق نمو ) : لجو زع لانف ڵ ثعب ام دعبو

 نولدعي هبو ) (٦) ٠

 ىتلا هلاح ىف ادحأ نياعي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن ناكو
 نمم هنآ ملعي وآ هتوعد ىف هل بيجتسي ىتح اكرشم هامس الا اهب ناك

 ٠ هتعاطو هترصنب نيدي هثعبم لبق هب نمآ هنآ لجو زع هبر هربخأ

 نيمذرألا ىلع امو قلخلا ىلا ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هنا :
 ٠ ملعآ هللاو ، نينمؤم رفن 7 ريغ

 هلإ ال ىذلا هللا ةدابع ىلا اعد قلخلا ىلا لجو زع هللا هثعب املف
 قزار قلاخ مهل هنآ هل اورتيو ث ةينادحولاب هلل اودهشي نآو ع وه الإ
 نم هللا نود نم اودبع نم ةدابع اوكرتيو هل كيرش ال هدحو هودبعيو

 )١( ةيالا : ءايبنالا ةروس » ٢٥ (ا .

 )٢( ةيالا : فارعالا ةروس » ١٥١٩ «« .



 ن ٢٠٧

 عيمجو رمقلاو سمشلاو ةكئالملا ةدابعو نارينلاو ناثوألاو مانصألا

 تازجعملاب مهاتآ و مهبلغو ، راجحألاو راجشألا نم هللا ريغ نم دبعي ام

 مهنع هعفد ىف هليح ىلع هل اوردقي ملو 5 ادر هل اوعيطتسي ملو مه رهبف

 ىتح ارستت اوبلغو ث اهرك اوباجتساف هتزجعم مهتبلغو ، هنجح مهتلع
 ىلفسلا ىه رفكلا ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك تراصو مالسإلا ماقتسا
 سانلا لخدو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنب مالسإلا هللا زعأ املف
 هنآو ، هسغفن هللا ىبن ىلإ تيعثن ص هنيد هللا لمكآو ، اجاوفآ هللا نيد ف

 ٠ ةلاحم ال تيم

 فلختساو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبنت نآ املف

 هللا لوسر ةريس لدعلاب راسف هنع هللا ىضر قيدصلا ركي وبآ

 باطخلا نب رمع فلختسا ركب وبآ ضبق املو © ملسو هيلع هللا ىلص

 ضبقت املف 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس راسف هنع هللا ىضر

 ةريس هنامز لوآ راس هنأ ركذف ڵ نامتع فلختساو باطخلا نب رمع

 ىتح ةمانتتسالا لهآ نيد فلاخ مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نافع نب نامثع لتق نآ املف ٠ ه هلنتف لتقملا مهدنع اهب قحتسا ارومآ یبآ

 ع'ابنأ ةينامثعلا مهو هتعياش ةقرف ڵ قرف ثالث هدعب سانلا تتنرتفا

 ٠ ةريابجلا

 .٠ هثدح هيلع اوركنأ نيذلا مه ةقرفو

 اوركنأ نيذلا قو نامثع لنت ىف اوكش نيذلا كاكسشلا مه ةقرفو

 هلع ٠
٠٠ 

 نم دعسو ةملس ندب دمحمو رمع ند هلل ١ ديع ب احصأ ك اكىتل ١ نمو

 ٠ صاتو ىبأ

 لوأ ىف قحلاب راس هتنأ ركذف بلاط ىبآ نب ىلع ىلوت نآ املف
. نيمكحلا ميكحت عقو نآ ىلإ هنامز



 ۔_ ٢٠٨

 : نيتقرف ىلع بلاط ىبأ نب ىلع باحصآ قرتفاف

 نب "ىلع ىلع ثضخن هترفو %ڵ ةعسلل ف ثلا ا ومسف ايلع تعيب اش ةنقرف

 مهعمجت نآ الا نيفلتخم جراوخل ا اومسف نوملسملا مهو بلاط ىبأ

 . ںيممره

 عابتا ف لالضلا ةمئأ ىلع مهجورخب جراوخلا اومس ةقرف _ ١
 جراوخ نم مهريغو ةليخنلاو ناورهنلا باحصأك قحلا

 ٠ نيملسملا

 نيملسملا نم ةماتتسالا لهأو لدعلا ةمئأ ىلع اوجرخ ةقرفو _ ٢
 قرفلا (١)هذه نم ةقرف لكو ٠ مههابستآو ةيدجنلاو ةقرازألاك

 ٠ نوفلتن

 ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا باحصأو ةلزتعملا كاكسثلا نمف
 نيفلتخم مهعاي نآو ةربابجلا و _ ىلزنعملا ىلع نيب لصاو باحصأو _

 ٠ لاح لك ىلع عاطم مهمامإ نآ مهنيد لصآ نآ الإ

 ناكل ةيضابألا نومسي يذلأ نوملسملا مهنم ث نوفلتخم جراوخلاو
 ٠ ضابإ نب هللا دبع نيملسملا مامإ

 : قرف سمخ ىلع ةيضابألا تترتفاو

 ني “ىلع ىلع مهراكنال ةمكحملا مهو ةنترف ةماقتسالا ىلع ىتلاف
 . لاجرلل ال هلل الإ مكح ال : اولاف ى نيمكحلا ميكحت ف بلاط ىبأ

 ( : امه نبنق رق 4 ٥ < 6 ! أ .. ١ ٠ ! ٠ مث

 . ناميلا نب نوراه باحصآ ةينوراهلا _ ١

 )١() هانتيثأ أم بوصالا و & ءالؤه ( لصالا ق .



. ٢٠٨٩ 

 ء ةماقتسالا ليبس ىلع مه نيذلا ةيبوبحملا نيد فلاخ نممو _ ٢

 ٠ ليحرلا نب بوبحم ىلإ اوبسن

 لكو ٠ جراوخلا نم مه نيذلا هيرفصلاو ةقرازألاو ةيدجنلا امأو

 . اضيآ نوفلتخم ءالؤه نم ةقرف

 نيذلا ةئجرملا مهنمف مهنيب ترج لئاسمل قرفلا هذه تفلتخا دننو |
 ٠ لمع الب لوق ناميإلا : نولوقي

 امم هنولعفب ل مهنأ ها ع د دك . اولعفي نأ نوردقي تي مهناو ٠ دايعنا

 ناكو س سانلا نم رفكلا نوكي ال نآ دارآ ىلاعت هللا نآو ، هلعفب مهرمأ

 . (') مهنم نوكي ال ن ٠رآ هللا دارأ دق ام مهنم

 : فلؤا لاق

 عضوم اذه سيل ٥ وجو ةيردقلا اهننركذ ىتلا ةدارإلا هذهلو

 ٠ كلذ نايبب

 : لصاف

 بهذم اهلوأف اهعجرم اهيلإو .ه بهاذم ةعبس نم ةبعتم بهاذلا

 : قرف تس مهو ديحوتلاو لدعلا باحصأب نومستيو : ةلزتعملا

 ١ _ ىرصبلا نسحلا ىبآ نب نسحلا ىلإ نوبسني : ةينيسحلا ٠

 ة عرشلا صوصنلا مداصت ىتلا تادقتعملا هذه لاثمأ نم هللاب ذوعت )١(
 4 ريدق ءىش لك ىلع وه و ءىش لك قلاخ هناحبس هللا ك ةنسلا و باتكل ا نم

 اهتفاهت داب ءارآ آ هذه لكو ٠ نوكيف نك هل لوقي نآ ائيش دار آ أذا هناحبس وه و
 , . ث ٠ . .. . . اهل و

 ) ٣ ج عرشلا نايب س ٩١٤ م (



_ ٢١٠ 

 ٢ _ فالغلا ليذهلا ىبأ ىلإ نوبسني : ةيليذهلا ٠

 كاذ وهو ث رباكألا بلغ الدج سانلا مظعأ نم وهو : فلؤملا لاق
 متيلا نم جراخ نامزلا )'( ٠

 ٣ _ ماظنلا رايس ) نانس نب باحصأ ىلا نوبسني : ةيماظنلا ٠ (

 لدجلا ريثك ةماط اضيأ اذهو : فلؤاا لاق ٠

 ٤ _ ىملسلا داجن نب رمعملا باحصأ : ةيرومعملا ٠

 رمعملا نب رشب ىلإ نوبسني : ةيرسنبلا ه .

 ٦ _ ظحاجلا نب رمع ىلإ نوبسني : هيظحاجلا ٠

 ةقرف ةرسثع عبرأ مهو : جراوخلا ، ىناثلا بهذملا :

 ١ _ جراوخلا مامإ وهو قرزألا نب عفان ىلإ نوبسني : ةننرازألا .

 ٢ _ ىفنحلا رماع نب ةدجن باحصأ مهو : تادجنلا ٠

 ٣ _ ةدرجع نب ميركلا دبع ىلا نوبسني : هيدرجعلا .

 ةداهسثلا عطق نوعدي مهنأل مرصآ نب ىبحي مهسيئر :: ةيعديلا _ ٤

 ٠ مزاخ نب بيعش ىلإ نوبسني : ةيمزاخلا _ ه

 ٠ ٠ ٠ (٦) ىلإ نوسني : ةيل اعثلا _ ٦

 )١( ميلا » ةخسن ىف .

 )٢( هيلا راشا ىذلا مسالا حضوي مل غارغ لصالا .

 



_ ٢١١ 

 ٧ _ رفصألا نب دواد باحصأ : ةيرفصلا ٠

 ٨ _ مادتا نب صفح باحصأ : ةيصفحلا ٠

 ٩ _ ةسيب نب ديزي باحصآ : ةيديزيلا ٠

 ٠ _ ضابأ نب هللا دبع باحصآ : ةيضابألا ٠

 ١ - رباج نب ميضه نب سهيب ىلإ نوبسني : ةيسهيبلا .

 ١٢ -_ خارمش نب هللا دبع باحصأ : ةيخارمستلا ٠

 ٣ _ سيق نب كاحضلا باحصآ : ةيكاحضلا .

 ٤ _ هللا دبع نب لضفلا باحصآ : ةيليضفلا ٠

 قرف عبرأ مهو : ثيدحلا باحصأ تلاثلا بهذملا :

 ١ _ سنأ نب كلام ىلإ نوبسني : ةيكلاملا .

 ٢ _ ىعفاسثلا سيردإ نب دمحم ىلإ اوبسن : ةيعفاسثلا .

 ٣ _ لبنح نب دمحأ ىلإ اوبست : ةيلبنحلا ٠

 ٤ _ تباث نب نامعنلا ةفينح ىبآ ىلإ اوبسن : ةيفينحلا .

 قرف سمخ مهو : ةربجملا ءعبارلا بهذملا :

 ١ _ ناوفص نب مهج ىلإ اوبسن : ةيمهجلا .

 ٢ _ ىحطبلا ليعامسا ىلإ اوبسن : ةيحطبلا ٠

٣ _ ىرصبلا راجنلا نسح ىلإ | ويسىىت : ةيراجنلا ٠



١١١ 

 ٤ _ رماع نب رارض ىلإ اوبسن : ةيرارضلا ٠

 رمتعم نب حابص ىلا اوبسن : ةيحابصلا _ ه .

 ةنقرف ةرشع ثداان مهو : ةهبشملا ء سماخلا بهذملا :

 ١ _ بااك نب دمحم باحصآ : ةيبالكلا ٠

 ىرعستثألا ىلع نب ليعامسا ىلإ اوبسن : ةيرعشلا .
 ٣ _ ىناتسجسلا مارك نب دمحم ىلإ اوبسن : ةيماركلا ٠

 ٤ _ مكحلا نب ماسنه ىلإ اوبسن : ةيماسثهلا .

 ىقلاوجلا رمع نب ماسنه ىلإ اوبسن : ةيقلاوجلا _ ه .

 ٦ _ ناميلس ىب لنانقم ىلإ اوبسن : ةيلتاقملا ٠

 ىلاعن هللا نآ اومعز مهنأل كلذ ىلإ اويسن : ةيئاضقلا _ ٧

 . ءاضقلا وه

 ىري دق هنآ قولخم ءاضقلا نآ ىلع ليلدلاو ڵ اوبذكو : فلؤملا لاق

 % دحاو هلإب سيلف مسقنا و ضعبت امو ص لك هل ناك ضعب هل ناك امو ي هضعب

 ةرارح هتياهنو ص ةياهن هل ىئاوهلاف ٠ ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل

 . هي طيحملا هللا ملع كلذ فلخو ث قرتحا اهنم اند نم هدودح فارطآ ق

 () احاير تراص هتكرح تلاز اذاف نكسي ال ةكرحلا مئاد ىئاومهلاو

 . انثيدح ىلإ انعجر ٠ ىوهلا ناجوم نم حايرلا هذهف

 ٠ ءايح هنودبعي امنإو

 )١( ةخسن ق ١ حير »« .



٢١٣ 

 دابعلا لاهجلا نآ ىتح انبتك ىف ادهاسث هارن لوقلا اذه : فلؤملا لاق

 هده باحصأ قيدصت ىلا اوليمي ىتح ىدهلا مهبلغي دق انباحصأ نم

 :ةلاقملا

 ٩ _ ىلجعلا ديعس نب ةريغملا ىلإ اوبسن : ةينانبلا ٠

 ١٠ . : دعلا ف تطتس ٠

 ١ ١ _ ىلجعلا نوميم ني لاهنملا باحصآ : ةيلاهنملا ٠

 ١٢ _ ةرارز نب ربغآ نب ةرارز باحصأ : ةيرارزلا ٠

 مهسيئرو ةيسابعلا ةلودلا نم دوسلا بايثلا
 ٠ عفقملا

 : قرف تس مهو : ةئجرملا سداسلا بهذملا

 . ةسرح نب ناليغ باحصآ : ةيناليغلا _ ١

 . ةيقتلا فورعملا دبع نب حلاص باحصآ : ةيحلاصلا _ ٢

 ٠ تباث نب نامعنلا ةفينح ىبأ باحصأ مهو : ىأرلا باحصأ _ ٣

 . بيبش نب دمحم باحصآ : ةيبيبستلا _ ٤

 . رمسث نب ملاس رمس ىبآ باحصأ مهو : ةيرمشلا _ ه

 ٠ ىميمتلا دمحم نب ردحج باحصأ : ةيردحجلا _ ١٦

 : قرف تس مهو : ةعيشلا بهذم ي عباسلا بهذا

١ _ فانصأ ةسمخ مه و : ةيديزلا :



_ ٢١٤ 

 ) ةيريديلا ( آ )١( : همساو ىرديلا عابت (") ريدي ىلإ اوبسن
 رتبألا هبقلو دعس نب ةريغملا ٠

 ) رذنملا نبا دايز نب دوراج نبا ىلإ اوبسن : ةيدوراجلا ( ب
 ٠ ىفوكلا ىمعألا

 ىلاإ نوبسني ىريطلا ةيناح ربصلاب نوفرعي مهو : ةيبيستخلا ( ج )

 ٠ بشخلا ريغ حالس مهل نكي ملو راتخملا عم

 ٠ نسحلا ند حلاص ندب نسحلاب كلذ ىلإ ا ويسن : ةيحلاصلا ) د (

 ٠ دمصلا دبع نب دمحم باحصأ : ةيقلحلا ( ه )

 ٢ _ بلاط ىبأ نب ىلعل ىلوم وهو ناسيك ىلإ اوبسن : ةيناسيكلا ٠
 فانصأ ةعبرأ مه و :

 ىب وبس :ا نم هيلاعم لبق ص ةديبع ىبآ نب راتخملا ىلي اوبسن : ةيراتخملا ( آ )

 ٠ ريرض نب زرك ىبأب : ةيزركلا ( ب )

 ٠ برح نب رمع نب قاحساب : ةينتاحسالا ( ج )

 ٣ _ نافنص مهو ص بلطملا دبع نب سابعلا ىلإ اوبسن : ةيسابعلا :

 ( لالجلا ةملس ىبأ باحصآ : ةيلالجلا ) آ ٠

 ٠ ديور نب مساقلا ىبآ ىلإ اوبسن : ةيدورلا ( ب )

 )١( ةرسلا ) ةخسن ىق ( .

 )٢( ريثك ) ةخسن ىف ( .



٢١٥ 

 ٤ _ فانصأ ةعست مهو : ةيلاعلا :

 ٠ لماك ىبآب : ةيلماكلا ( آ )

 ٠ آبس نب هللا دبع ىبأ : ةيبايسلا ( ب)

 ٠ ىلجعلا روصنم ىبأب : ةيروصنملا (>)

 هللا ىلص دمحمب هبآ بلاط ىبآ نب ىلع مهلوقل : ةيبارغلا ( د )

 ( ىنعملا اذه نم هللاب ذايعلاو ) بارغلاب بارغلا نم ملسو هيلع

 ٠ رايطلا رفعج ىلا اوبسن خسانتلا باحصآ مهو : ةيرايطلا ( ه )

 . سنوي نب عبري ىلإ اوبسن : ةيعبريلا ( و )

 . رفعي نب دمحم ىلإ اوبسن : ةيروفعيلا ( ز )

 مامغ ف ضرألا ىلي لزني هللا نإ مهلوقل اذه مهمزل : ةيمامغلا (ح )
 ٠ ( ىنعملا اذه نم هللاب ذايعلاو ) ايندلا فوظيف عيبر لك

 . ةينطابلا مهو رفعج نب ليعامسإ ةمامإب مهلوقل : ةيليعامسإلا ( ط )
 مهنمو : ةضذضقفارلا 7 ٥

 رفعج ىلع اوفقو سووان نب هللا دبع ىلإ اوبسن : ةيسووانلا ( آ )
 ٠ قداصنا

 مهنأل ةيعيطقلا نومسيو ى رمع نب لضفم ىل اوبسن : ةيليضفلا (ب )
 . رفعج نب ىسوم ةافو ىلع اوعطقت

٠ طمش نب ىبحب ىلإ ١ وبسنت : ةبطمستل ( > ) ١
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 وه : اولانتو ، رفعج نب ىسوم ىلع اوفقو مهنأل : ةيفاولا ( د )
 نوء۔سيو ث اهبرغو دالبلا قرست كلمي هنآو ىح هنآو عباسلا

 : هل لاقف س نمحرلا دبع نب سنوي رظن مهنم الجر بوطمملا
 ٠ ةزدنلا هذه مهنتمزلف % ةروطمملا بااكلا نم نوهآ منتنأل

 دقتعي ى مهتلمجو س رفعج نب ىسوم نب دمحآ ةمامإب : ةيدمحألا _ ٦

 . مهدئاقع ىف ام ىلع مهدنع مهو ص ةيمامالا مهتيمست اماما رثع انثا

 مث ٠ ءادهشلا ديهش نيسحلا مث ٠ ىبتجملا نسحلا مث ٠ ىضترملا "ىلع
 مث ٠ رقابلا ىلع نب دمحم نب ىلع مث ٠ نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع
 ىلع نب دهحم مث ٠ مظاكلا دمحآ نب ىسوم مث ٠ قداصلا دمحم نب رفعج
 هرباصلا دمحم نب ىلع مث ٠ ىداملا ىلع نبدمحم مث . ىضرلا ىسوم نب
 رظتنملا مئاقلا ء ىدهملا ىلع نب دمحم مث ٠ رهاطلا ىلع نب نيسحلا مث
 الد_ع ضرألا المي ىتح مهمعزب تومي الو تمي مل هنأ مهدنعو ٠ ةجحلا

 ىسوم نب ىلع نب نيسحلا نب دمحم وهو املظو اروج تئلم امك اطستقو

 ٠ بلاط ىبآ نب ىلع نب نيسحلا نب دمحم نب رفعج نبا

 [ هبلإ انلصو انك ام انذخأو انمالك ىلع انئانب ىلع نآلا انعجر ]

 ىبأ نب نب ىلع لدع امل هنآ كلذو س هنصقو بلاط ىبآ نب ىلع ركذ نم

 ميكحت ىلع مزعو ث ةيغابما ةئفلا مهدنع وهو 2 ةيواعم لاتق نع بلاط
 هيلع كاذ ركنأ ميكحلا ميكحت نم كلذب هرمأ اميف ةيواعم ةعاطو نيمكحلا

 لاجرلل مكح الو هلل الا هكح ال : اولاتو ث نيمكحلا ميكحت ناورهنلا لهأ

 هل لاي عضوم ىلا اوراسو اولزتعاف بلاط ىبأ نب ىلع مهنم لبقي ملف
 نب ىلع ىضمف ث ىبسارلا بهو نب هللا دبعل ةمامالا اودقعو ، ناورهنلا

 نيملسملا نم فئاوط مهدعب نم رداغت مث ع مهلتقف ناورهنلا ىلا بلاط ىبأ

 مهيلا راسف عادو نب ةرثوحلا هل لاقي لجر مهماماو ع ةليخنلاب اوراصف

ىبأ نب ىلع نب نسحلا مهلتقو ى مهلاتق ىلع هناعآو هباحصآو ةيواعم
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 نب نمحرلا دبع هلتق بلاط ىبأ نب ىلع لتق .دعب نم اذه مهلتقف بلاط

 ىبأ نب ىلع نب نسحلا هدعب نم ىلو بلاط ىيآ نب ىلع لتنق نآ املف
 لانف ڵ\ بلاط ىبآ نب ىلع ٥ ايآ عدخ امك هعدخ ةيواعم نآ اوركذف بلاط

 املف ى ىدعب نم كل هلعجأو ء مويلا رمألا ىل لعجاف انس كنم ربكأ ىن ا : هل

 نب ديزي هنبال هدعب نم رمألا لعج توملا ةيواعم رضحو رمألا هل لعج
 ةليخنلا لهأ لتق ىلع ةيواعم هدعاس دقو ث اعودخم نسحلا حبصأف ةيواعم
 مهريمأ نيملسملا نم ةباصع مهدعب نم جرخ ةليخنلا لهآ اولتق نآ املف
 ء ةليخنلا لهآو ناورهنلا لهآ لتق امك اضيآ اولتقف محازم هل لاقي لجر
 ىلا اعدف سارج نب دايز هل لاقي ةفوكلا نم لجر مهدعب نم جرخ مث
 ٠ نوملسلا هيلا اعد ام

 ٠ ةفوكل ١ د ١ وس نم هد رقفب ةملس ند ميمن هل ل انثي لج ر ٥ دعي نم ح رخ مث

 ةفوكلا نم ةيرقب لزنف ميظع عمجب جرعألا ىلع هدعب نم جرخ مث
 ىنلا ةيرقلا مسا ىلع ةيرورحلاب جراوخلا ىمس امناو 6 ارورج اهل لاقب

 . ارورج اهل لاقي اهولزن

 هل لاني لجر مهريمأ ةرصيلا لهآ نه ةياصع مهدعب نم جرخ مث
 ٠ دايز نب هللا ديبع هللا ودع مهلتقف فاوط

 ث هللا مهمحر اعيمج اولتق ىتح فاحزلاو بيرت مهدعب نم جرخ مث
 . قحلا ىلا نوعدي اوناك ءالؤه لكف

 مهو ةئف ىف ىميمتلا ريدج نب سادرملا لالب وبآ مهدعب نم جرخ مث
 ةيالو نمز ف زاوهألاب لزن ىتح راسف ةرصبلا لهآ نم الجر نوعبرأ
 دايز نب هللا ديبع لسرأف ع ةفوكلا ىلع دايز نب هللا ديبعو ةيواعم نب ديزب
نم لجر ىفلأ ىف ىلهابلا ةعرز نب ملسم هل لاقي ادئانت لالب ىبآ ىلا



 س ٢١٨

 ٠ هللا مهمحر مهلتقف ةمقلع نب دابع هل لاقي رخآ ادئاق

 جراخلاو جراخلا دعاقلا ىلوتي ةدحاو مهتوعد نوملسبملا لزي ملف.
 لهأل اومنغي الو ، فيسلاب سانلا ضارتعا الو ةرجه اولحتني مل .دعاقلا
 . ةيرذ مهل اوبس الو الام مهتلبت

 دحاو لك ىعدا ام ىلع ةوعدلا هذه نم فالتخالا مقو امناو : لاق

 هيلع هعماجي مل نم قرافو هيلا اعدو .انيد هيآر بصنو ىآرلا نم مهنم

 ىف اوراجف ايندلا ىلا انوكرو ، ةسايسلا ف ىأر ءوسو ع ةسايرلل ابلط
 . نيملسملا اياقب نم لك نيب ةقرفلا تعقوو ايندلا

 نب عفانو رافصلا نب هللا دبعو ى ضابأ نب هللا دبع ذئموي ناكو
 قيرف لك اعدو ص مهنيب.اميف اوفلتخا نيملسملا نم هللا ءاس نمو قرزألا

 روجلا جراوخ نم روجلا ىلا اعدو نيملسملا قراف نم لوآف ڵ ىآر ىلا

 رنب هعم جرخف سانلا رايخ نم ةرصبلا لهآ نم ناكو تا قرزألا نب عفان
 ايندلا مهل ترهظ املف س مالسالا نيد ىلع وهو زاوهألا لزن ىتح ريثك

 لهآ نم هعبتا نمو اهب هللا هعرج اثادحآ هللا ودع ثدحآ هيلا تلبتآو

 فرتقناو الملا قرقو اصعلا قست نم لوآ وهو ى الهآ كلذل ناكو ى مالسالا

 فلاخو ص ةرجهلا لحتناو % ةملكلا فلاخو ڵ\ بغشلا جرصو س بذكلا

 مهلاومآ منغو ى مهيرارذ ابسو ع فيسلاب سانلا ضرتعاو ى ةلبقلا لهآ
 ٠ هتريس راسف % قسافلا رماع نب ةدجن هدعي :نم ناك مث

 ٠ هتعرسو هتقيرط ىلع ناكو ةيطع نب ةدجن هدعب نم ناك مث

 . قحلا فالخ ىلع مسغألا دايزو ةيطع هدعب نم ناك مث .

 ةيرقصلا باحصآ مهو هباحصأو رافصلا ني هللا ديع هدعي نم كلذلو

.ةيوملا ةثيبخلا



٢١٩ 

 ةيمهجلا مهو ى ناوفص نب مهجلا مهدعب نم ناك مث .

 ارس سانلا لتق ةيبلغتلا تلحتسا : ةيبلغتلا مهدعب نم ناك مث

 لالضلا ىلا ةاعدو لالضلا ةمئآ ءالؤه ناكو ، ةينالعو ٠

 زيزعو ميضعلا و روصنمو فرطمو دوادو ىنامركلا بيعت مهنمو

 ٠ ةفوغ ويآو قاحسا وبآو ةزمحو

 ةيبعشلاو ةئجرملا مهنم لالضلا لهأ نم ةريثك قرف مهدعب نم ناك مث
 ٠ رثكأ هفصن مل نمو ةقدانزلاو ةربجملاو ةلزتعملاو ضفاورلا و

 .قحلا نم ضابأ نب هللا دبع لات ام ىلع نيملسملا نم ةفئاطلا تتبثو
 : قرف سمخ ليقو قرف ثالث ىلع تقرتفا ةيضابألا نا مث

 نوراهو ث هباحصأو ديزي نب هللا دبعو ث هباحصآو بيعش مهنم
 ٠ فيرط نب هللا دبعو ، ناميلا نبا

 تندث ةقرفو قحلا نع تلض ةنرفف ؤ نيتقرف تقرتفا ةمكحملا نا مث

 ىتح ذنيح قحلا ىفخ نيتنترف ميكحتلا لهآ فلتخا نأ املف س قحلا ىلع

 نيملسملا جراوخ هدعب نم جرخ مث ، قحلا رهظأف ريدح نب سادرملا جرخ
 ةربابجلا تعماتت مث ، برقو ث فاحزلاو ءالعلا ني فاوط لثم مهانركذ دت

 ص فوع نب راتخملا هعم جرخو قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع جرخ ىتح

 ء ةميرك ىبأ نب ملسم ربكألا ةديبع وبآ همايأ ىف ناكو ك ةبقع نب جلبو
 ىبحي نب هللا دبع رهظأف ، حون نب حلاص حون وبآو ، نامسلا نب رفعجو
 فلخت.سا مث ، هباحصأو هولتقف ةربابجلا كولم هيلع جرخف هيلا اعدو قحلا
 مث ص زيزعلا دبع نب رمع هدعب نم مث .ناورم نب كلملا دبع ةيمآ ىنب دعب
 دوعسم نب ىدنلجلا مامالا جرخو قحلا هيف تفلاخ اثدح ةيفيرطلا تثدحأ

هللا ديعو ( قارعلاب بيبح ني عيبرلاو بجاح همابآ ق ناكو ح نامعب



_ ٢٢٠ 

 ة ىنارحبلا دايز نب فلخو ث ىناسارخلا ةيطع نب لالهو مساتلا نبا
 رذنملا ريستبو ى ىناكزإلا رباج ىبآ نب ىسومو ث ىنامعلا ةيطع نب بيبستو

 دوعسم نب ىدنلجلا مامالا راسف ص ىنالعجلا رينلا نب ريمو ىناوزنلا
 . قةحلاب

 ناك هنأ ليتق 6 اهرازوآ برحلا عضت نأ ىلا نافع ىبآ نبا ىلو مت

 ليبس ىلع لزي ملف بعك نب ثراولا هعبات مث ، ماماب نكي ملو ستبج ريمأ

 كلذ ىف فلتخاو ث هللا دبع نب ناسغ هدعب نم نوملسلا ىلو مث
 ء ىبعشلا ناميلا نب نوراهو ليحرلا نب بوبحم مايألا كلتو نامزلا
 بوبحم نيبف ى ةيبعسلا ةقرفلا هنمف قحلا قيرط ناميلا نب نوراه فلاخق
 ٠ نوضار هنع نوملسملاو توملا ناسغ مامالا رضحو مهلالضو مهتعدب

 ىلع اوفاخف ربك ىتح قحلاب ماقف ديمح نب كلملا دبع مامالا هعبات مث
 ملف ديمح نب كلا ديع تام ىنح ةلودلاب ىلع نيه ىسوم مانتف ك ةلودلا

 ٠. ديمح نب كلملا دبع تام نآ املف ث هيلع ماما ميدقت الو هلزع اولحتسي

 هللا ءات ام قحلاب مانتف رفيج نب انهملا مامألا ىلع نب ىسوم ىلو

 ملعآ هللاو ةريرس هنم آربي ناك نيملسملا ضعب نا ليقو ٠ تام ىتح
 .هنم ناكام

 ىلا قحلاب لمعف كلام نب تلصلا مامالا هدعب نم نوملسلا ىنلو مث

 ىتح فعضو مامالا ربك ىتح مايألا كلت تفلسو ص مالعألا كلت تينف نآ

 هنامز ءاملع تضرقنا دتو ى نيلجر ىدي ىلع ةضورعم ةانق ىلع ىنمي ناك

 ء .نامع لهآ فلنخاف كلام نب تلصلا نامز ق ةيضابألا نيد لهآ فلتخاف

 ىسومو رضنلا نب دسثارو كلام نب تلصلا رمأ ف ىتش قرق ىلع اوترتفا و
 دقعل نودهاشملا ءاملعلا فلنخاف ميمت ني نازعو ث ىناكزالا ىلع نبا

كلام نب تلصلا مامالا ىلع اجرخ رضنلا نب دسثارو ىسوم نب ىسذؤم
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 امو هللا مرح امل نيلحتسم امهنآو س قح ريغب اهل نيليزم ةمامالل نيبصتغم
 ٠ ةعدب امهلعف نا اولاقو ، كلذ ىلع امهنم اوعربو ، لوقلا نم اذه هسنأ

 ناسغ كلام ويآ مهنم ةبقاتسرلا بهذم لهأ مهو : فلؤملا لات

 نمو ىنايسبلا ىلع نب دمحم نب هللا دبع خيستلاو ء رضخلا نب دمحم نبا

 ىبأ نب دمحآ نب رمع راثآ نع تظفح اميف مهنم نآ الا هللا ءاشت نم مهعبات

 توم دعب نامزلا رخآ هعبات نممو نيجنملا نم هعبات نمو ص ىجنملا رباج

 باتك بحاص ىحولفلا جرعألا ىسوم نب هللا دبع نب دمحآ نيملسملا ماما

 ٠ هعبان نمم هباحصأو س فنصملا

 [ عجر ]

 نيمئان ىلاعت هلل نيبستحم اجرخ دسنارو ىسوم نا مهنم قيرف لانو
 نيلحتسم :الو كلام نب تلصلا مامالا ةلودل نيبصتغم ريغ لدعلاو قحلاب

 لازتعا دعب الا رضنلا نب دشارل ةمامالا دتعي مل امناو امهيلع هللا مرح امل

 ٠ كلذ ىلع هولوتو ىواعدلا نم اذه هبشأ امو هتماما لاوزو اهنم تلصلا

 جورخلا كلذ ىف دسارو ىسوم قح انعم حص ول هنا مهنم قيرف لاقو

 حصي مل نكلو س كلذ ىلع امهنم انئربل امهلظاب انعم حص ولو ع امهانيلوتل

 لاقم الو لاتقب تلصلا نم ريكن انعم حص الو امهلطاب الو امهنتح انعم
 ىف ريكنلا ىف ةجحلا هل نمم دحأل الو اهلعفواهمدنتن نيح ىف كلذ ريغ الو

 لوزيو امهرذع عطقنيو هجحلا امهيلع تتبثف ريكنت امهل نوكي ام تتو

 ةهبسثلاو بيرلا نم اجرخو ةمالس فوقو امهنع انفنتو امهرومآ نم بيرلا
 ىلا ملعن الو كلذ حصي ىتح الا لطابب الو كلذ ف قحب امهل مكحن ملو
 ىسوم نب ىسوم ثادحأ دهاش ةيض ايلا نيد لحتني نمم ا دحآ اذه انموي

 ىلوتي ناك مهلبق ناك نم الو مهدعب مهءاج نمم الو رضنلا نب دستارو
 امهئطخيو !امهنم آربي نمم وآ ثادحألا كلت ق امهبوصي وآ دسنارو ىسوم

. امهنع فقي نمم وأ
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 فلؤملا لاق :

 ئ نامع لهآ تادحآ نع نوفتاولا ةيناوزنلا بهذم اذه نأ بسحأ

 ركب ىیبآ نب ديعس نب دمحم ميهاربا وبآو س ىرقلاب فورعملا ىراوحنا

 دنار نب ىقسثمر نامثع وبآو ىبرع نب حور نب دمحمو نسحلا نب دمحمو
 نم نييناوزنلا فها ذم بهذ نممو ىمدكلا ديعس ني دمحم ديعس وبيآو

 عرشلا نايب بانك بحاص نامع لهآ ةودق ميهاربا نب دمحم هيقفلا مهدعب

 دمحم نب دمحأ نب ديعس هنباو ىقفالاغل ١ حل اص نب دمحم نب دمحآ هيقفلا و

 ٠ مهعبات نمو ىقفالاغلا حلاص نبا

 [ حجر ]

 وبأو سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبآ دسنارو ىسوم رمآ نيب نمم ناكو
 بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأو بوبحم ٩. نب دمحم نب ريتب رذنمل ١

 وبآو رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبآو ناطحت نب دلاخ ناطحق وبأو

 . ىنايسبلا دمحم نب ىلع نسحلا وبآو ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم

 مهنم رضنلا نب دسنارو ىسوم نب ىسوم ىلوتي نمم قيرف ناكو
 ٠ نبيج ق نبينيعك نامع ق رقصلا نيب نازعو وه ىذلا ىراوحلا ني لضنغلا

 ىلوتب ناكف رهزألا هنبا امآو رفعج نب دمحم امهالوتي نمم ناكو

 ىلا مجرف ملسأ فوقولا ىآر فالتخالا ىف رظن نآ املف ادسثارو ىسوم

 ىسوم هدلاو ةيالو ىلع رفعج نب دمحم هدلاو ىلوتي ناكو فوقونا

 . ىسوم نبا

 ىسوم ثادحأ ىف مكحي نمم قيرف ناكف مكحلا ىف مهفالتخا امآو

 ةينقانسرلا مهو ٠ لطابلا الا لمتحت ال ىتلا عدبلا ماكحأب دنارو

. مهركذ مدقملا



٢٢٣ 

 فلؤملا لاق :

 مهدانتنعا و نييناوزنلا مالسالا بسن ف تدجو ىذلاو ٠

 ترج ىتلا ىنتعي ثادحألا هذه لهآ نع نوفتاولا فتو امناو : لاق

 ىفخ ذا مهنم لطبملا نم ةءاربلاو مهنم قحملا ةيالو داقتعا ىلع نامعب

 ضعب مهضعب ىلع مهؤاعدو مهلعف لصآ ةحصو مهرمأ ةقيقح مهيلع

 مدقتم ف نكي مل اذاو مهدنع مهلطابو مهنتح لمتحاو مهرمآ كلذل لكشف
 اوتتاضتساف مهنم دحآ نم ةءاري الو مهنم دحآ ةيالو مهيلع تيجو رمألا

 ىلع ةيالو تابثاب الو هنيعو همساب مهنم دحآ ىلع اوعطقي نآ مهسفنأ ىلع

 ىنبلا لهأ نم ةءاربلا ف مهنم كسث ريغ نم ةجح ريغب مهنم ةقيقحلا ريغ
 بوكرب ىصع نم عيمج وأ هللا لحأ امل نيمرحملاو هللا مرح امل نيلحتسملا نم
 مهالوت نمل مهنع نيفقاولا ىلع ةئطخن الو ةريغص ىلع رارصا وآ ةريبكل

 مهنع فقو وآ مهنم دحأ نم ءىرب وأ مهنم ا دحآ ىلوت وأ مهنع فقتو وأ

 ءىرب فتاولا وآ ءىرينملا وآ ىلونملا نآ ملعي مل ام مهنم دحآ نع فقتو وآ

 ٠ هللا نيبد ف .هعسو نقح ريعي فقو وأ ىلون وأ

 قحملا اوفرعل مهلعف لصآ ةحصو مهرمأ نطاب ىلع اوفقو مهنآ ولو
 مهتريرس مهيلع تيفخ مهنكلو ك مهيف مكحلا اولهجي ملو لطبملا نم مهنم
 اوآرو ء مهلطابو مهقح مهلعف نم رهظ اميف مهعم لمتحاو مه رمآ نطابو
 مكحلا كرتو مهنم لطبملا نم ةءاربلاو مهنم قحملا ةيالو دانتنعا ىلع فوقولا
 هلأسن هللاو ث هللا نيد ف ملسأو عسوأ ةقيقح ريغي ةءارب وآ ةدالوب مهيف

 . ىضقنا ٠ ىضر هيف ال قيفوتلا

 : فلؤملا لاق

 ٠ ىبه ذم و ىد انتنع ١ ١ ذه و

۔ نيملسملا لونت مهيف ىلوق ناف لوألا ثدحلا ىف ىداتتعا امآو



_ ٢٢٤ 

 نم ةءاربلاو مهنم قحملا ةيالو ىلع قح ريغب ثدحلا ىف مكحلا نع تفقوو

 نم مهتءاربو س اولوت نمم مهتيالو ىلع نيملسملا ىلونأو ؤ مهنم لطيملا
 ىآو % فيعضلل داقتعالا اذه زاوج نيملسملا راثآ ىف تدجو دنف ، اوعرب

 انتودقو انتوعد مالعأو انبهذم لهألاب دانتتنعا عم هيف نحن امم مظعأ فعض

 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو س ىضري امل قيفوتلا هلآسن هللاو ، انذاتسآو

 ٠ اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا

٠ [ ىنامعلا هللا دبع ىبأ نب نامثع هعمجو هفلأ ام ىضقنا ]



 شع اتلا الل

 نايعالا ىلع دوهشلا ةداهش

 ميرحتلاو ليلحتلاب ةيثرم

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 لثم مرحملا نم سنجلا نيع ريغ ىلع نادهاسلا دهس ناف : هلتلق

 ءلالحلا ةبرشألا نم ءىشب ةفصب هنافصي لالح بارش هنآ ريزانخلاو رمخلا

 ةداهسثلا كلتب بكار هبكريف اهلكأ زئاجلا ماعنألا نم ءىش ةبادلا هذه نأو

 مكح ىف كلذ ميرحتب نيدب وهو لالح كلذ نأ داقتعالاو هنم دصقلا ىلع

 ؟ اكلاه نوكي الو كلذ هعسب له هنيد

 هئام هيلع دهست ولو كلذ زوجي ال هنا لوتلا ضعب فق هنأ ىعم : لاق

 كلذ سيلو هنيعب كلذ فرع نم عم هبذك ةفرعم كردي هنأل نوديزي وأ فلآ

 ىنعم ىف ىدنع جرخي اذهو ةداهسثلا ةجح هب موقت نمم كلذ سيلو هنيعب
 ةداهشلا ىف لبقي كلذ نأ لوقلا ضعب ف دجوي هنآ بسحأو ، ماكحألا

 ىلع ةداهسثلا تلبق ناو نيعلاو سنجلا لهجب كلذ ىلع امهلوبت اهيف عسيو
 هلعلف كلذ ىنعم جرخو ث نيدهاشلا لوقب ةتباث ىه امنا هنأ قيدصتلا هجو
 هنم دصت ريغ ىلع نيدهاسنلا قيدصتو ةنانئمطالا ىنعم ىلع جرخي

 ميرحتب ةنونيدلا ىنعم ىلع هنأل لالح هنآ ىلع هنيعب ءىنلا لالحتسا ىلا

 ى دوهشلا ةداهسث لوبق مم هباكترا نم ةبوتلاو هب ناد ام لصأ ف كلذ

 امهتداهسث ف ةءاربلا ةلمج ىلعو امهتريرس ف نيبذاك اناك ولو باغ ام لك
 . امهفرعي مل ولو لطابلاب

( ٣ ج عرشلا نايب _ ١٥ م )



 س ٢٢٦

 اهنأ اهلكأ لالحلا ماعنالا نم ءىش ىلع نادهاسش دهسن اذاف : تلق
 ؟ كلذب هدنع دهس نمل اهلكأ زوجي الو ةجح كلذب نانوكي له ث ريزنخ

 لصألا ىلع نابذاك امهنأل ةجح كلذب نانوكي ال هنأ ىعم : لاق
 ٠ فقاولا نياعلملا

[ ع:رشلا نايب بانك ىلا عجر ]



 كرز تجلا باجحلا

 لجر نم اءربت ذا نتلاعلا ق

 ةجحلا امهب موقي نيذللا نيملاعلا ىف ليقو ك ميهاربا ىبأ نع بسحأ
 ىف نانوكي الو امهتءاربب هنم آربي ال هنأ لجر نم ائرب اذا امهنأ ابتخلا ىف

 ةجحب سيل امهنم ةءاربلاو ، قسفلاب وأ رفكلاب هبلع ةداهشلاب الا ةجح كلذ
 ٠ رغكلاب هيلع ةداهسنلاب الا

 هنأ ادهش اذا هب رفك ام ىلع نالآسي ال امهنا : ليق ام ريسفت اذهو

 اغلكي مل ءامسألا نم ةءاربلا هب بجي امب هيلع ادهسن وأ قسف وآ رفك
 ٠ رفك هب ام ربسسغن

 : ةلأسم

 نم أربي هنا لانت اذا هيقفلا ظفل نم فذقلا نآ ىعم : ديعس وبأ لاق

 ٠ فذق هيقفلا لوق نم ىدنع هلك اذهف هنعل وآ هنم ءىرب وأ ديز

 ءوهو ةءاربلا هيلع تبجو اذكو اذك لعف نا هينفلا لوت نم ابيتفلاو

 ٠ ةءاريلل قحتسم وآ كلذم رفاك

 هيلع بجت نمم وآ ةءاريلل قحتسي انالف نا هيقفلا لونت نم ىوعدلاو
 اهيق ناك ىنلا قو 6 ةءارملا هي هيلع بجنت ال العف لعف دت وآ ةءارملا

 ىلع ىتأي ىتح هفذق نمم آربي الو كلذ نم بوتي ىتح اعولخم نوكي فذاق
٠ ةعبرأ ىنزلا الا ثادحخنا عيمج ىلع نيدهاش هي هفذق ام



_ ٢٢٨ 

 ىتأي ىتح كلذ هيلع ىعدا نمم آربي الو هلوق لبقي ال ىعدملاو
 لبت ةداهشلا ىلع هلوق ىنعم رابتعا جرخي لاح ىف ءاج ناو س نيدهاش

 ٠ هتداهش عم دحاو دهاش هنم لبقتب هنا : ليق دقف ةداهشلا ىلا ىعدب نأ

 وأ اعم نيدهاسثلا نم ةداهسثب نكي مل ام ، لاح ىلع عدم وه ليتو
٠ ادهاش هل كلذ ىلع هراضحاو ىعدملا ىوعد دعب



 ترشلا ىراحا بانلا

 نيدلا ق سانلا نيب فالتخالا

 رهاظلا ملعلا نم لمح ام ىلعو ملعلا نم لمح اميف نومأملا ملاعلا و

 حص نم ىلع ةجح ةنايخلاو ةمهتلا نم كلذ ق ءىربلا ةنامألا كلذ ى هل
 وهف ةلحم ىف وأ دحاو لجر عم كلذ حص امنا ناك ولو ڵ هلضفو هملع هعم

 نيد نم هب مانت اميف كشي نآ هعسي الو ، هملع هعم حص نم ىلع ةجح
 ٠ هلهج هعسي اميف هملع هعم حصي مل نم ىلع ةجح نوكي الو هللا

 : بانكل ١ نمو

 هقدصو هننامآ حصتو هيف وه ىذلا هدلب ق ملاعلا ملع رهستي دنو

 حص .نم ىلع هلهج عسي اميف ايتفلا ىف ةجح نوكيف هلمح ىذلا هملع ى
 حصي مل نم ىلع ةجح نوكي الو س هقدصو هلضف هعم رهستو هملع هعم
 .٠ هملع هعم

 : باتكلا نمو

 نايبعلاب هفرعي ملف ةرهشلاب هلدعو هلضفو ملاعلا ملع هعم حص ولو

 نم الا ةجحلا هب موقت ال امب هنيعب هفرعي ال وهو عضاوملا ضعب فق هيقلف
 ٠ هنيعب هفرعي ىتح ةجح كلذ نكي مل ملاعلا

 : بانكلا نمو

 هل ناب وأ هلدع رصبأف هملع .هجو ىأ نم ائيش ناسنالا ملع اذاو

 هلهج نم بيرلا هنع بهذو هبلق هيلا نآمطاو هردص هل حرشناو هباوص
 هيف فلتخب ال ىذلا هللا نيبد نم لصالا ىف وهو هلدع قئارط هل نابو

ء كنلا ىلا نيقيلا كلذ دعب الو لهجلا ىلا كلذ دعب عجري نآ هل سيلف



_ ٢٣٠ 

 نوفرصت ىنأف لالضلا الا قحلا دعب اذامف ) : لجو زع هللا لاتق دنو ( )١(٠

 امب هيلع موقي ىذلا ملاعلا ملع نم ةجح بجوآ هيلعو هل ءرملا ملعف
 هيف ءاج امو فالتخالا هيف ءاج.دق هلهج عسي اميف ملاعلا نأل هلهج هعسي
 ناك ولو انالتخا هيف ملعن ال أذهو نيدلا ماكحأب هيف مكحي الف فالتخالا
 ٠ رثأ نم وأ فاج ىبارعأ وأ كرشم وأ هوتعم وأ ىبص ناسل نم كلذ ملع

 )١( ةيالا : سنوي ةروس ) ٢٣٢ (

 



 كرشملا ناثلا بابلا

 افلتخا اذا نافلتخملا

 رخآل ١ همرحو اتيش امهدحأ لحأف

 مارح وه ام امهدحأ لحأف نيدلا ىف نيلجرلا نيب فالتخالا ناك اذاو
 نافلتخملا ناك ناف ص افلتخاو كلذ ىق اعزاننو رخآلا همرحو 0 هللا نيد ى

 حصو ةرهشب وآ ةربخب ءاملعلا نم امهنأ امهفالتخاب ملع نم ملعو ءاملعلا نم
 قيدصت هيلعف امهفالتخا لبق امهنيدت ىف امهتماقتساو امهملعو امهلضف هعم
 وه هنأل كله كلذ ىف كش ناف ى هلاق اميف كسثلا هعسي الو امهنم قحملا

 راسم دت لطبملا نأل هتجح لوزت هل لطيملا ةفلاخمب سيلو كلذ ى ةجحلا
 لهجل سيلو ءاملعلا نم هملع نم كلذ ملعي هللا نيد ىق الهاج اهييفس ابذاك
 ةمئاق هللا ةجحف ، هنع هللا ججح لطبتو هللا نيد ريغتي كلذب لهاجلا

 . اهملع وآ اهلهج نم ىلع

 املاع اهب نوكي ىتلا ةلزنملا ةفصلا ملاعلا نم لهاجلا فرع اذاو
 نأ لهاجلا كلذ فرعي مل ولو ملاع هنآ ةجحلا هيلع تماق دقف ءاملعلا دنع
 ٠ املاع نوكي نآ اهم قحتسي ةفصلا كلت

 ةجحلا هب موقت الف املاع اهب نوكيب ىتلا ةلزنملا هل حصي مل اذا امأو

 ناك ولو هتلزنم هيلع ىفخ نم ىلع هلهج عسي ىذلا هللا نيد نم هريغ اميف
 ٠ ديز نب رباجو سابع نباو رمعو ركب ىبأ ةلزنمب

 هريغ اميق كنلا هعسي الو ملاع هنآ ملع نم ىلع هنجح موقت امناو

 ماقم موقي ملاعلا نأل هلهج عسي ال اميفو هلهج عسي امم هللا نيبد نم
 ءانمآو هللا نيد ىف ءايبنالا ةثرو ءاملعلا نأل هللا نيد نم هريغ اميف ىبنلا

 مهمدع دنع ءايبنألا هب موقي ام هللا نيد نم موقت مهيف ء هنجحو هللا
ةلزنم اهاندآو ث لزانملا ىف تلضافت ولو اهتفلاخم زوجت ال اهلك هللا ججحو



٢٣٢ 

 موقت كلذكف هيف ةجح ىه اميف اهالعأب ةجحلا موقت امكو ث ةلزنم اهالعأك

 . هيف ةجح ىمه اميف اهاندأب

 ١ ذا اهتفلاخم زوجب الف 4 ةنقحم وأ ةلطيم هللا ججح تناك ء اوسو

 اميف ةبذاك ةلطبم نوكت نأ لمتحي ام اهنم هللا ججح نأل اهلطاب هيلع ىفخ
 ٠ تلاتت امبف ةنفداص نوكت نآ الا لمتحي ام اهنمو س تلاق

 ةجحلا هتربغ ام وهف تلان اميف ةنقتداص نوكن نآ الا لمتحي ال ام 1

 ٠ هلل ١ نب د نم

 ميف هب تلات اميف اهتحو اهلطابو اهبذكو اهتدص لمتحي ام امأو
 ىف ةمئألاو هب اومكح اميف ماكحلاو ةداهسثلا نم هب اوماق اميف دوهشلا
 نأ ولف ى اهيف ةنامألا مهل اولعج نيذلا مهاياعر ى مهلاعفأو مهتابراحم
 مكاحلا ىلع ىفخو ء امهلطابو امهبذك هللا ملعو اروز اودهش نيدهاش
 مل ناو ى امهتداهسث لوبق هيلعف ث امهتلادعب ةجحلا هيلع تماقو امهبذك
 امهنأ هنظل امهتداهسث در هل زوجي الف نابذاك امهنأ فوحت ولو رفك اهلبقي

 . امهتداهسث ىف اروزو ابذك ادهش امهنأ ملع ول مكاحلا كلذكو ص نابذاك

 هيلع موكحملا ىلع ىفخو امهتداهسب مكحف هللاب امهكرش ملع ولو
 زوجي الو ى مكحلا كلذ لوبق هيلع موكحملا ىلعف همكح رضح نم ىلعو كلذ
 نآ ولو هلطاب مهعم حصي نيح الا همكح ى هتئطخت كلذ همكح ملع نم

 هيلع زوجت ال نم ةداهسن وأ روز ةداهشب هيلع مكح هنأ ملع هيلع موكحملا
 ناكو هيلع همكح ىف لطبم هنآ ملعو كلذ ريغب وآ قافنب وأ كرشب هتداهسن

 نم ع اننتمالا الو همكح در هل زجي مل نب دمعتم ١ نم هريغ ةرضحب كلذ

 در اذا هنال رضح نم دنع همكح لطاب حص دق هنأ ملعي ىتح الا همكح

 ىف الطبم هللا ةجحل افلاخم ناك همكح لطاب ملعي مل نم ةرضحب همكح
 مكحلا كلذ رضح نم دنع هسفن نم ةءاربلا احيبم هللا نيد رهاظ
٠ هللا ةجح فلاخي نآ هل زوجي الو
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 نم ىلعف مهل هتبراحم ق مهيلع ايغاي اموق براح اماما نآ ول كلذكو

 هللا ةجح وه ذا هعم ةبراحملاو هرصنتسا !ذا هترصن هتيعر نم هيلع ىفخ

 ٠ اذه مهفاف ججحلا نم اذه هسنأ ام كلذكو

 اذه ملع نم عسي ااف هلدعو هنتنامآو هلضفو هملع ملاعلل دهت اذاف

 عسي ال امم وأ هلهج عسي امم ناك هللا نيد نم هريغ اميف كسني نأ هنم
 نيد ىف هل فلاخملا ناك ءاوسو س هفلاخي مل وآ دحأ هفلاخ ءاوسو ؤ هلهج

 ناف ث هلوق ىف كسنلا الو هتفلاخم زوجي الف الهاج وأ افيعض وآ املاع هللا

 ٠ كله كلذ ق كش

 ٠ لوقلا رثكأ اذه نأ تفرع دو

 نيد نم هريغ ىذلا كلذ ناك اذا هلوق ف كشلا هعسي : لانت نم لاقو
 كشلا هعسي ال مث ع نالدع كلذ هل هريغي ىتح هلهج كاشلا عسي امم هللا
 ٠ هللا نيبد نم هل ها ريغ اميق

 اناك ولو هاريغ اميف كسثلا هعسيف ناملاع هل هريغ ولو : لاق نم لاقو
 ٠ هل هوريغ اميف كشلا هعسي ال مث ءاملع ةعبرأ اونوكي ىتح نيملاع

 مهيلع زوجي ال نمم اونوكي ىتح ةعبرآ اوناك ولو : لانق نم لاقو
 ص ةرنعلا ىلا ةسمخلا نم اونوكي نأ وهو ث ةرهسثلا مهب موقتو ث طلخلا
 نبد نم ٥هوربغ امبف كشلا هعسي مل كلذ قوف امف ءاملع ةسمخ اوناك اذاف

 ٠ كله كلذ ق كس ناف هللا

 لدع وه فرعي ىنح ٥هورعغ ىذلا كلذ ق كشلا هعسي : لات نم لانتو

 ٠ كلذ ق كشلا هعسي ال ذئنيح مث هل حصنيو هباوص رصبيو كلذ

 هنرصبأ امك كلذ رصبيو هلدع هل نيبو هباوص هل حضني مل اه امآو

٠ هلهج هعسي امم ناك اذا كلذ ق كىنثي الف



٢٣٤ 

 هللا نيد نم كلذ هل نيربعملا ةئطخت هل زوجي الف لاح لك ىلعو

 ناك نيدب الو ىآرب مهنم ةءاربلا الو نيدب الو ىأرب مهنع فوقولا الو
 مهل نكي مل وآ هوربع اميف مهل افلاخم ناك رثكآ وأ ادحاو كلذ هل ريعملا

 هدلعف هلهج عسي ال امم هللا نيد نم هوريغ ىذلا كلذ ناك اذا امآو ء افلاخم

 ٠ كله هلبتي مل ناف ص كلذ لوبت

 هآر وأ ث اننفانم وأ اكرسثم وأ ايبص كلذ هل ربعملا ناك ولو : لبق دتو

 ٠ كله هلبقي مل ناف هنم هلوبق هيلعو كلذ ف هيلع موقت ةجحلا ناف باتك ىف
 لهأب موخت الو ءانمألاب الا ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاقو

 ٠ ( اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ) ةجح ةيانجلا

 : ةلأننىم

 بلط ء افعضل ١ ىلع ن ١ 4 همركو هلضفو 4نذمي ةنجل ١ هنكسأو هيضرو هللا

 ٠ ( اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ) ةجح ةيانجلا

 : بانكلا نمو

 هلعاف هب رفكي اهنم برضف ث نيبرض ىلع ثداوحلا نا : دمحم وبأ لاش
 ه :همكحب ملعلا لهآ نم ةءاربلا همزليو 6 هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجيو

 ٠ مهل ةبوصم ءاملعلل اعبت ةماعلا نوكتو

 اوعزانتو هيف قحلا لهآ فلتخا ام لك وه ثداوحلا نم رخآلا برضاو

 هلهجل مهنع فقي نأ فيعضلا ىلعف اضعب مهضعب ءىطخي ىتح همكح
 مكح نع ثحبلاو مهيف لاؤسلا هيلعو ى مهنم بيصملا نم ءىطخملاب
 ءاهءادأ همزلآ تاعاط هيلع ضرتفا دق ىلاعتو كرابت هللا نأل هيف اوخلتخا ام
اهب ملعلا لهآ ىلا اهبف عوجرلاب الا اهنم هيلع ضورفملا ملع ىلا لصي ال



_ ٢٢٣٥ 

 هللا نذن نيفلاخملا نيفلتخملا ءالؤه نم هعايناب هللا هرمآ نم بلطي نآ هيلعق

 ٠مهلأسيل مهبنط هيلعف (') ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهأ اولأساف ) : لاق

 هللاو هظفل ىنعم نع جراخ ريغ ىدنع هنأ ريغ هظفل لك اذه سيلو

 ٠ كلذ ق رظناف 6 ملبعأ

 : )٦( ةل أ هد

 نيد ىف مارح وه ام امهدحأ لحأف نيدلا ف نالجرلا فلتخا اذاو
 دق نمم امهفالتخاب ملع نم ىلعف ءاملعلا نم اناك ناف رخآلا همرحو ث هللا
 هنأل هلوق ىف كسثلا هعسي الو ث امهنم قحملا قيدصت ءاملعلا نمامهنأ ملع
 دق لطبملا نأل هنجح لوزن هل لطبملا ةفلاخمل سيلو ى كلذ ىف ةجحلا وه
 هملع نم كلذ ملعي هنيدب ءاملعلا دنع هللا نيد ى الهاج اهيفس ابذاك راص

 . هنع هنجح لطبتو هللا نيد ريغتي كلذب لهاجلا لهجل سيلو ث ءاملعلا نم

 لطبملا .نم امهنم قحملا ملعي نآ لهاجلا ردقي فيكف : لئاق لاتق ناف

 ؟ ناملاع اعيمج امهو

 عابتا وآ ة هجح نم ءىش لو وي هيلع بجوآ نم هللا رذعي مل : هل ليق

 نم ء ىن بوكر وآ هججح نم ءىنني لمعلا و هججح نم ءىن

 بجوأ ام لهجل 6 هنفلاخم عسي ال ىذلا هنيد نم ءىنت ةفلاخم وآ هدودح

 ٠ هايإ هفلكو كلذ هيلع

 نم هلقنو هنيد نم هربغ اميق هللا ججح نم ةجح ملاعلا ناك املو

 هباتك هللا مهئروآو مهمدع دنع هئايبنآب موقي ام كلذ ىف هب موقي هنيد
 'زجت مل هئايبنأ ةثروو هءانمآو هفالخ هللا مهلعجو ءايبنألا هب تءاج امو

 )١( ةيالا ) ءايبنالا ةروس ٧ (

 . باتكلا اذه نم ٢٣٢٢ ص رظنا . هيونتلا مزلم ، حيضوتلاو ح رشلا ق دا رطتسا عمو ك ظافلال ١ رمغت عم ىنعملا اذه رركت ) )٢



 س ٢٣٦

 اميف كشلا الو هقحب لهاجلا لهجل هللا نيد نم هب ماق اميف ملاعلا ةفلاخم
 ملاعلا هرسفي قح نم حضوأ ءىش الو هل لطبملا ةفلاخمل قحلا نم هلاق
 ٠ ه4نىدنو

 گفملف

 نيب هب ءاملعلا دنعف وه امآو ث هلهجل لهاجلا ىلع كلذ ىفخ امناو

 ةاكز وآ ةالص نم هنيد نم ائيش هللا هفلك نم لك ناك ولو ص ىلج حضاو

 ا هججح :نم ءىش لوبق وآ هتامرحم نم ءىش كرت وأ دودح ةماتا وأ

 اج ىضم اميف ملعلاب اوفرع نيذلا ءاملعلا فلتخاف ڵ هججح نم ءىن عابتا

 ّ ّ لطس ا لطايو قحملا قح فرعي مل اذا هي هللا هدبعت ىذلا كلذ كرت هل

 ٠ هدودح تلطعتو هللا نيد لطيل هلهجل كلذ هيلع هبتسشاو

 ىراصنلا وأ سوجملا وأ دوهيلا عم سثن ملحلا غلاب اناسنا نآ ولو
 نبعمجم مهماوعو مهءاملع عمسف كرشلا لهآ للم نم مهريغ وآ ةقدانزلا وآ

 _ هنآو ىبنب سيل ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هللا دبع نب دمحم نآ ىلع

 ءنواطيملا هيلع هارنفا دق امم كلذ ريغ وآ رحاس وآ بذاك _ هللاب ذايعلاو

 ميرم نب ىسيع نآو ص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وه نارمع نب ىسوم نآو
 زوجي ناكأ هفرع الو اذه ريغ عمسي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وه

 ىفخ اذا ىبنب سيل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىف كشي نآ هل

 ٠ مهبذك هيلع

 ىتآو هللا دبع نب دمحم نا نولئاق لاقف هترضحب فلتخا ول كلذكو
 دمحم نا نورخآ لاقو ص ىبن هنأ هريغ هبسن هباشتي ال ثيح ىلا هبسنب
 نأ هل زوجي ناكأ ، ىبن هنآ هريغ اودصقو هريغ بسنب وتأو هللا دبع نبا
 . ؟ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن ىف كشي

 ٠ ىدنع كلذ نودب وه سيلف مارحلاو

نآ نوع دملا و ملسو هبلع هللا ىلص ىسيع لنقل نوع دملا كلذكو



_ ٢٣٢٣٧ 

 كل ذ ق دص نمل ر ذع ال ١ رح اس ن اك ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ ن اميلس

 ٠ هيصحأآ ال امم هللا نيد نم اذه ريغ كلذكو ى كلذ الا فرعي ال نمم

 ىتح هلهج عسي اميق ةجح دحاولا ملاعلا نوكب ال : لانق نم لاتو

 نع فوقولا هل زوجيو هلوق ف كنلا زوجيف لوقلا اذه ىلعف ح نيملاع انوكي

 . ءاملع ةعبرأب الا كلذ ف ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاتو

 هنأل ةرشعلا' ىلا ةسمخلاب الا ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاتقو

 ٠ ةرهشلا ةجح مهب موقتو طلغلا مهيلع زوجي ال

 قح وه ملع اذاف وه هملعب الا ةجحلا هيلع موقت ال : لات نم لاتو

 هيلع موقت ذئنيحف هلدع هل حضتاو هباوص هل نابو هلهج هعسي ىذلا كلذ
 موقت هنا لاق نم لكف فالتخالا اذه ىف رظنلاو هلهج هعس الو هب ةجحلا

 هيلع هب تمان اميف كسثلا هعسي الف ليواننألا هذه نم لوق ىف ةجحلا هيلع
 .ةجحلا

 هعسيف ، كلذب ةجحلا هيلع موقت ال هنإ : لوقي نم لوت ىلعو
 ٠ كلذ ىق كىنلا

 وه هلهج عسي اميف ةجحلا موتتت دحاولا ملاعلاب نا : لاق نم لوقو
 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو اندجو ام ىلع لوتلا رثكأ

 نيدب الو ىأرب قحملا ملاعلا نم ةءاربلا زوجت الف لاح لك ىلعو
 ح هلوق لوبق نع فوقولا زوجي امناو ، نيدب الو ىآرب هنع فوقولا الو
 ٠ كلذ ىف ةجحب سيل هنا لاق نم لوق ىلع هلوق ىف كشلاو

 هلهج عسي ال ام امآو 6 هلهج عسي اميف وه امن ١ ىضم ى ذل ١ ١ ذه لكو

 رفاك وأ كرسثم وآ ىبص نم هربع نم لكب كلذ ىف موقت ةجحلا نا ليتق دقف
 د قف هملع هيلا ىدأت ام ثيحق اهلك ملعلا هوجو نم كلذ ريغ وآ قفانم وأ
٠ كلذب ةجحلا هيلع تمات



_ ٢٣٨ 

 ةلأننم :

 وه ام امهدحأ لحف ءافعضلا نم نيدلا ق نافلتخملا ناك اذا امآو

 ناف ، امهفالتخاب ملاعلل نابيلو امهو 0 رخآلا همرحو هللا نيد ق مارح

 دانتتعا ىلع زوجت امناو س ىآرلاي امهنع فوقولاو ىآرلاب امهيف ةيالونا
 . ةطيرشلا ف امهنم لطبملا نم ةءاربلاو امهنم قحملا ةيالو

 ىآرلاب امهنع فوقولا زوجي امناو ث نيدلاب امهنع فوقولا زوجي الو
 ق امهنم لطملا نم ةءاربلا دانتنعا ىلع امهتيالوو ح ىأرلاب امهل ةيالولاو

 ٠ ةطيرسلا ىف امهنم قحملا ةيالوو ةطيرشلا

 : لاق نم لاقف ع امهنع لاؤسلا موزل امأو

 ةيالو نم جرخي ىتح امهرمأ ىف همزلي امع لاؤسلا داقتعا همزلي
 ىلع فقي الو نيدلاب امهنم قحملا ىلوتيو نيدلاب ةءاربلا ىلا امهنم لطبلا
 . ىآرلا فوقوو ىأرلا ةيالو

 امهنع فوقولا هل عساو هنال لاؤس اذه ىف همزلي ال لانت نم لاقو

 نوكي الو قحملا كلذب ىلوتيو لطبملا ةيالو نع كلذب جرخيف ىأرلاب اعيمج

 هيلع لاؤس ال هنا لوقلا اذهو ث مرحملل ابكار الو مزالل اعيضم كلذب
 ٠ طايتحالا ىلع زئاج لوألا لوقلاو حصأ

 ىلولا وأ نيفيعضلا نييلولا ف لوقلا اذه ىلع لاؤس همزل اذاو

 لصألا ى هنم آربي ال ناك اذا ىلولا ريغ فو لطابلا نم هلهجي ام بكر اذا

 عضوملا اذه ناف فالتخالا ىلع لاؤسلا همزلف هلهج هعسي الطاب هنم ملعو

 ىآر فوتتو ىمسيو س لاؤس فوتو وآ ىآر: فوقو هيف فوقولا نوكي
 مسا ةفخل لوقلا ضعب ىلع هيف لاؤسلا همزل اذا لاوس فوقو ىمسيو

٠ لاوسلا فوتو



٢٣٨٩ 

 لاوسلا فوقوو ؤ ى آرلا فوقو مسا هقحل لاؤسلا همزلي مل اذاو

 ٠ نيدب نوكي الو ىآرب الا نوكي ال

 ٠ لاؤسلاو ىآرلا فوقو عضوم ف نيدلا فوقو فقي نأ زوجي الو

 هيزجيو ٠ لاؤسلا فوقو نع عضوملا اذه ىف ىآرلا فوقو هيزجي دتو
 ٠ ىأرلا فوتو نع كلذ همزلي نم لوق ىلع لاؤسلا فوقو

 : ةلأسم

 ناكو هايلو امهو ملاعو فيعض نيب نيدلا ىف فالتخالا ناك اذاو
 ةجح انهاه ملاعلا نوكي الف ملاعلا وه لطبملاو فيعضلا وه امهنم قحملا
 6 ىآرلاب فوتولا هيف زوجيو نيدلاب هنيالو زوجت الو مصخ وهو

 هيلعو هرمغ زوجي مصخ عضوم ا اذه ق ملاعلا و ؤ لا ؤسىلاب فوتولا و

 نم ل انت ام لجآ نم قحمل ١ فيعضل ١ همال و كرتنو 6 فيعضل ا ىلع زوجي ام

 ءىرب ناف هبوكر الو هلهج مهعسيب الامو نيدلل مهنم ضقن نيدلاب قحلا

 لات ام ىلع فيعضلا نم ملاعلا ءعىربو ع لطبملا ملاعلا نم فيعضلا قحلل
 ناك ناف ٠ لطبلا نم امهنم قحملا امهنم كلذل عماسلا ملعي ملو قحلا نم
 امهنم ءىدنيملا نم آريب نأ امهتحب لهاجللف فيعضلا ن نم ةءاريلاب آدب لاملا

 ٠ نيد ةءارب ال ىآرب هتعارب هيلو نم ءىرب امب هبحاص نم ةءاربلاب

 هفذقو هيلو نم ءىرب هنأ لجأ نم ىآر ةءارب آربي نآ هل ناك امنإو
 ءىرب مث ىآرب هيلو ىلوتي ناك اذاو ، كلذ ثدحآ نيح ىآرب هالوتي وهو
 ك ىآرب هدلو فذت نمم آريب هناف مهريغ نم وآ هئايلوآ نم ءعی ربتم هنم

 6 قح ريغب هنم ءىرب ناك نا ىرب هنم آربي هنآ هداقتعا نوكي امناو

 هفذق ىذلا اذه نم آربي وهف هتيالو ىلع هنم آربتملا اذه هيلو ناك ناو

 ى ةجحلا هلوقب هيلع متت مل هنأل افذانقت راصو ص هنم ةءاربلاب آدبو هدنع

 هالوتي ىذلا اذه هيلو نم ريي نآ ةجح هل نكت مل اذا هل نكي ملو ث ايتفلا
ناك هتيالو هب لوزت ام حصي ملو وه هيلو فذق اميف هيلع ةجح نوكي ىتح



_ ٢٤٠ 

 أربي نأ هل ناكو ء هل ىلو نم ءىربو هل ايلو فذق دت رهاظلا مكحلا ىف

 ىآرلا ةءارب زوجت الو ، ىأرب هالوتي ىذلا هيلو نم ءىرب نمم ىأرلاب
 ٠ عضوملا اذه ق الا

 ىف هناف هنم ءىرب امل هنم ءىرب نمم هنم ءىربتملا ءىرب ول كلذكو
 أربي الو هيلول رهاظلا مكح ىف فذاق هنأل ةءاريلاي ادب نمم آريب رمألا رهاظ

 انوكي مل اذا ةءاربلاب امهنم عىدتهملا امأو ث داقتعالا ىف الا رخآلا نم ىأرلاب
 نافيعضلا كلذك ث ةءاربلاب عىدتبملا نم ىأرلاب أربي هيف انفلتخا اميف ةجح
 نم امهنم قحملا ملعي ملو هبحاص نم امهدحأ ءىربف نيدلا ىف افلتخا اذا
 رمألا رهالخ ىف فذانت هنأل ةءاريلام امهنم ءعىدتيملا نم آربب هناف لطملا

 فوذقملا هيلو ىلوتي هنألو ٠ ايتفلا ىف ةجحلا هب موقي ال هنألو ص هيلول

 لدعلا رصيب الو نيدلاب قحملا نم آربي نأ زوجي الو س نيدلاب ال ىأرلاب

 هفذق نمم آرييو ىأآرب هيلو ىلوتي نآ زوجي الو 4 نيدلاب لطبملا نم ربيف
 هنأل ىلولا نم اقح دسأ فذاقلا نوكي الو ىآرب هيلو ىلوتي امناو ڵ نيدب

٠ نيدلاب هل فذاتقلا نم ةءاربلا تناك نيدلاب ةيالولا تناك ول



 تكردتيلاو ثلاثلا كابلا

 نيدلا ىف سانلأ نيب فالتخالا ع

 مهفالتخا ف مهدهاش نم مكحو

 كلذ قوف امغ ملاع فلأ اوناك ولو س اورثك وآ اولق س ةعامج نأ ول

 ، مهنيب اوفلتخا مث ى ةرورض ريغ نم ةتيم محل لكآ انالف نآ اعيمج اوعمجأ
 ٠ لالح هل كلذ ناو قحم لكآلا نا مهسضخعب لاقف

 ة هيلع مارح مرحم لكألا مارح كلذ ناو لطبم هنا مهضعب لانتو

 .هيف مكحلا فلاخ وه نم لطبملاو مهنم هيف مكحلا قفاو نم مهنم قحملا ناكل

 لمتحيال لطبم مهنم لطيملاو هبذكو هلطاب لمتحي ال قحم مهنم قحملاف
 نيد فق لمتحت ال ةفصلا هذه نأل لطابلا نم هل جرخم الو هتدص الو هنح

 ةفلاخمب ادحآ رذعب ملو اهيف مكح دقن هللا نألو ، ادحاو ىنعم الا هللا

 ٠ كاذ مهمزلآو ايديف همكح ةقفاوم اهي نيدبعتملا فلك هللا نألو ث اهبف همكح

 ام.ذ مكاحلاف هللا ةجح ىه ةفصلا كلت نأل اهيف همكح ةفلاخمب هرذعي ملو
 دهشي % بذكلا هللا ىلع رنتفم هللا نيدلو ص اهل مصخ جوجحم اهفااخب

 ٠ هلطاب ىلع نيدلاو ءاملعلاو ةكئالملاو هلطاب ىلع هللا

 مل املف ى ادحاو ىنعم الا هللا نيد ق لمتحت ال ةفصلا هذه نألو

 كلذ الا هللا نيد ق اهيكا رل لمتحي مل ادحاو ىنعم الا هللا نيد ق لمتحي

 ٠ لمتخي مل ادحاو ىنعم الا اهيكارل هللا ند ق لمتحي مل املو 4 ىنعملا

( ٣ ج عرشلا نايب _ ١٦ م )



٢٤٢ 

 باتكلل فلؤملا نغ هداز اممو :

 هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع هيلا فيضملاو
 نم ءىش ناك نا و هيضرو هللا همحر ديعس ىبآ خيشل ا در هيفو هضرو

 ٠ امهلوق تابثا دارملاف باتكلا ىف ةمدقم كلذ ىناعم

 مهنم ن انثا فلتخا اضعب مهضعب ىلوني رفن هنالاث ق دمحم وبآ لاق

 ملعي ملو )( هبحاص نم امهدحأ ءىرب ىنح دحاو ف قحلا نوكي اميق

 ؛ اميهتعارب ىف قحلا عماسلا

 ٠ هيلو نم ةءاربلاب آدتبا ىذلا نم آربي : لاق

 ؟ هبحاص ةئطختب ءادتبا امهيأ ملعي مل ناف : تلق

 هيلا نحن بهذن ىذلاو \ اميهنيالو ىلع امه لات نم مهنم : لانف

 ٠ كلذب هربختف ةجحلا ىقلي ىتح امهنع فوقولا

 نافل۔خملا اناك نا ليق دمت هنآ ىعم ك هللا همحر دبعس ويآ خيشلا لات

 تناكو هلهج هعسي اميف ايتفلا ق ةجحلا امهب موقت ال نيذلا ءافعضلا نم

 ملعب كلذ ىق افلنخاف اهانعم فرعو ركذ اذا هملع لهج عسي امم ةلاسملا

 نم نيدب ال ىآرب آربي هناف رجألا نم امهدحأ ءىرب ىتح امهل عماسلا نم

 ةءا ربلا زوجت الو ه4هسسقفنتي ةجح 4٩4 يق نوكي الام عضوم ق هيلو فذات

 ٠ نيدي انهاه

 ناك ناف ى ههبش امو عضوملا اذه ىف الا ىأرب ةءارب زوجت الو

 نيدب هنم ءىربتملا هيلو ىلوتو ىآرب هنم ءىربف امهنم قحملا وه ءىربتملا
 ٠ نيدب الطبم ىلوت دق هنأل اكلاه كلذب ناك

 هيلو ىلوت نأو ص املاس ناك ىآرب هفذق نمم ىربو ىآرب هالوت ناو

 )١( رخآلا » ةخسن ىق « .



_ ٢٤٣ _ 

 ىف اذهو ء اكلاه ناك نيدب فذاقلا ثدحملا نم ءعىربو ىآرب فوذنتملا

 ٠ ءافعضلا

 ناك نيدب وآ ىآرب هنم ءىرب ناف لطبملا وه ءىربتملا قفاو ناو
 نأل ، اكلاه نوكب نآ تفخ هيلو نم هتءارب ىلع نيدب هالوت ناو املاس

 . ىأرلا ةيالو عضوم اذه

 ء اماس ىدنع ناك نيدب الو ىآرب هنم آربي ملو ىآرب هالوت ناو

 ٠ املاس ناك افيعض ناك ولو قحملا هيلو ىلوت ناو

 ىآرب هنم ءىرب ناو س املاس ناك فيعض وه ذا ىآرب ىلوت ناو
 ٠ اكلاه ناك نبدي هنح فقوو

 امهنم قحملاف ةجحلا هايتفب موقت نمم ناملاع امهو انفلتخا اذا امآو

 ٠ هعماس ىلع ةجحلا وه

 دت هنأل كلذ ريغ هعسي الو هنيعب امهنم قحملا لوبق ىلع ليت دتو
 ىعمف ء امهنم قحملا وه ءىربتملا ناك ناف ص ايتفلا ىف ةجحلا هيلع تماق

 لوق عضوم وهو ةجح هنأل ىآرب الو ةع ١ رد هنم هل لحت ال ليق دق هنآ

 هدكار اولوتني وآ ٥هوبكري مل ام هميرحني اوناد ام لهج ساانلا عسي نيملسملا

 ٠+ مهنع اوفقي وآ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم أوعربي وآ

 كلذ لوبق نع فوقولا ىف لدعلا هل نبي مل ام صخر دق هنآ ىعمو
 ىأرب امهنم قحملا ملاعلا نع فوقولا هعسي ال هنكلو تقولا ىف مكحلاو

 هايتف ىف ةجح قحملا هيقفلا نأل نيدب الو ىآرب هنم ةءاربلا الو نيدب الو
 لوبق هيلعف هيلو نم فيعضلا هملع دق ثدحب ءىرب ناك اذا هتعاربو
 نيدب هيلو ىلوتي ال نوكي ام لقأف هيلو ىلع مكحلا ف ملاعلا نم ايتفلا

اذهو ث نيدب الو ىأرب هنم ريي الو نيدب الو ىأرب ملاعلا نع فقي الو



_ ٢٤٤ 

 عضوم )( رصبل ١ لهأ ال ١ هرصيي د اكب ال رظنل ١ ف قض عضوم

 اوعربب وآ هيكار اولوت وآ هوبكرب مل ام هلهج ساانلا عسي هنآ مهعامتجا

 ٠ مهنع اوفتي وأ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم

 ةءاربلاو ث امثا دسنآو امرح مظعأف ءىربتملا وه امهنم لطيملا ناك ناو

 قحملا نع فوقولا زوجي :الو س اعيمج هقلطم ةعساو نيدلاو ىأرلاب هنم
 ملو ىآرب هالوتو نيدب امهنم لطبملا ”لوتي مل ناو لاح ىلع نيملاعلا نم
 ىآرب الو نيدب هنم آريي مل كلذكو ىأآرب الو نيدب امهنم قحملا نع فقي
 ٠ كلذ هعسي نآ وجرأف

 نم عمس دق ام ىلع ضعب نم امهضعب ءىرب اذا نافيعضلا امأو
 ىدنع امهيف ةءاربلا زوجت الف ةءاربلاب امهنم ءىدتبملا ملعي ملو امهفالتخا

 امهنم لطبملا ملع دق ناك اذا نيدب اعيمج امهيف ةيالولا زوجت الو س نيدب
 ٠ همكح لهج دق هنأ الا

 فوقولاو ىأرلاب اعيمج امهيف ةيالولا زوجت نأ ىدنع نسحيو

 ٠ ىآرلاب

 هملع ىف قحم امهدحأ نأل ىأرلاب امهنم ةءاربلا ىدنع نسحي الو
 امناو ؤ نيدب هنع فقي الو نيدب قحملا نم آربي نآ الا هيلع ةجحلاو
 نوكيف رخآتل امهدحآ نم فذقلا ةحص ىنعم ىلع ىآرلا ةءارب جرخت ال

 ىأرلا ةءارب ىدنع حصي ملو ى كلذ لكسنآ امهيآ فرعي مل اذا هعلخ ناب دق

 ءىرب اذا ناملاعلا كلذكو ء عضوملا اذه ىف نيدلا ةءارب الو عضوملا اذه ىف

 قح لهج هنأ الا هيف افلتخا ام لصأ املع دقو ضعب نم امهضعب
 ٠ كل تفصو امك هيف لوقلاف امهنم قحملا

 فرعي مل اذا ضعب امهضعب نم نييلولا ةءارب ق ىدنع جرخي امناو

 )١( ؟ رظنلا » ةخسن ىف .



٢٤٥ 

 لك عمسف ضعب امهضعب نم ائرب ام ىلع الو رخآلا نم ةءاربلاب ؟دب امهيأ

 نيفيعض اناك نا ءاوسو ةموصخ عضوم اذهو ى هبحاص نم آربي امهنم دحاو

 افذات ناك رخالا لبق هبحاص نم ءىرب امهيآف نيملاع وأ ملاعو فيعض وأ
 هنع باغ اذا نيدب هنم رخآلا ىلوتو فذقلا ىنعمب نيدب هنم ءعىربو

 هنم ريي نأ رخآتلف ةءاربلاب عءىدتبملا وه هنأل هنم هتعارب ىلع امهرمأ
 ق_حملاف هبحاص لبق ءىربتملا امهنم لطيملا رهاظلا مكح ىو هنم هتعاربب

 نكلو ض ايتفلا عضوم ال ماكحألا عضوم اذهف افيعض وآ املاع ناك رظتنملا
 ٠ ماصخلاو ماكحألا عضوم

 امهتيالوب لين دقف رخآلا لبق هبحاص نم ءىرب امهيبآ فرعي مل اذاف
 فوقولاب لبقو امهنم لطبملا ملعي ىتح هيلع اناك ىذلا لصألا ىلع اعيمج

 سيل امب ضعب امهضعبل فذقلا امهرامظا عضومل امهنم ةءاربلاب ليقو
 عضوم ف رخآلا مكح ىضقت ماكحألا هذهو امهلوق ف ةجح هيف امهل
 هانعم جرخي لوقلا اذه نأ بسحأ ىناف كلذ ف رظناف ماعلاو صاخلا
 ماصخ الو ايتف ىف مالعألا و فيعضلا قح نيب قرقي ال ذا ماوعلا لوق هنآك

 هيف ىدنع اذهو نيملاع الو نيفيعض الو فيعض الو ملاع ةموصخ ف الو
 . ديدستلا فالتخالاو ديعبلا قرفلا

 كلذ ىف رظنيف احورشم اىصوصنم فلسلا رثآ ىف دوجوم كلذ ىنعمو
+ هللا ءاش نا



 .قروشيلاو عالا بابل
 نيلنانتملا ةيالو ىف

 كلذ هبشأ امو نيبراحنملاو ننعادتملاو نبداضتملاو نتنعالنملاو

 هنيمي بلطو هركنأف اتح هبحاص ىلا امهدحأ ىعدا لجرل نييلو نعو
 ٠ امهتيالو ىلع اعيمج امهف ؤ هل فلحف

 نينعالتملا ىف اولاق دقو س امهنع فقوي : ءاهقفلا نم لان نم لانو

 ٠ امهتيالو ىلع امهنإ

 كلذ نم نوهآ ىدنع اذهو ، امهنع فقوي : ءاهتفلا نم لاق نم لاقو

 بات ناف س بيتتسا كلذم لاتق اذاف \ هملظ رخآلا نا امهدحأ لوتتي نأ الا

 ٠ ملعأ هللاو ك ةءاربلا هنقحل الاو

 : هربغ لات

 ٠ باتنسي نآ ليبق هنم آربي : ليتق دقو

 : هرغ لات

 هنأل امهالك ةيالولا ىف نابعادتملاو ڵ نينعالتملا لثم نايعادتملا سيل

 . اعيمج امهباوص نكمي

 : ةلأسم

 كلت نم هملعأ ملو ةعامج عم دجسملا لخدو الجر لتق لجر : تلق
 ؟ مهلاح ام ةعامجلا

مهنم لتاقلا فرعي ىتح فوقولا : لاق



 ۔ ٢٤٧

 ؟ مهنم نادهاسش هيلع دهست ناف : تلن

 امهدحأ لعلو امهسفنأ نع ناعفدي امهنأل امهتداهش زوجت ال : لاق
 ٠ لناتلا وه

 ؟ مهتداهش زوجت له الودع اوناكو مهنم ةثالث دهست ناف : تلق

 تزاجف نائيرب امهنأ كش ال مهنم نينثا نآ لوق ىلع معن : لات

 ٠ لئاقلا نم عى ربو ؤ ةثالثلا ةداهش

 ؟ ىخأ وآ ىنبا لتاق اذه : لاق مث الجر لتق هتيأر اذا ىلولاف : تلق

 ٠ همرحم لصألا ق ساانلا ءامد نأل هنم آريبو هلوت لبقي ال : لاق

 ؟ هيلا برضلاب ادصق احرج هحرجف الجر لجر برض ناف : تلق

 ٠ هرذع ملعي ىنح 7 مث ةءاربلا همزلت : لاق

 ادمعتم الجر لتق هنآ امهل ىلو ىلع نالدع نالجر دهس ناف : تلق

 ق امهدنع ناك هنأ أدهشق نيلدع نيدهاش رضحأف لجرلا كلذ ركنآو هلتقل

 ؟لجرلا

 ةداهش ليقت الو لئاقلا لنقيو ةزئاج هيلع نيلوألا ةداهسث : لاق

 ؟ ةضراعم اهنأل نيرخآلا نيدهاتلا

 ؟ هءايلوآ اوناك اذا امهيف مكحلا امم : تلت

 دهشد ءالؤه نل ةيالولا نم لصألا ىق هيلع اوناك ام ىلع مه : لات

 ةداهشو امهتتطخن نكمي الف طلغلا نكميو امهملع ىلع مكحل ا ىف نالوألا

 نم نأل زجي مل ةدشلا و ةمكحلا ىف ةضراعملا لاحل تطقس امنا نيرخآلا

 ٠ اموت دص نكمي هنأل امهتيال و ىلع امهف امهتقرعم امهطلغ ق لهج

 فالتخاب كلذ ىف ليق دتف ناعللا دعب امهليبس ام نينعالتملا نع تلآسو
٠ اسآب فوقولاب ىرن امو نورخآ ىلوتو نوفقاو فتو دتو



٢٤٨ 

 فوقولاف هبحاص امهنم دحاو لك نعلي ىلو لجر امهعمس نيبلو نعو

 ٠ هيف افلتخا ام لدع املعي ىتح امهب ىلوأ

 : ةلسم

 ملو الجر لتق لجرل ىلو لثم ثدحم لعف هعم حص نمع هتلأسو

 كلذب تماق الو لطاب الو قحب لتق هنآ هتيالوب نحتما دق نم ملعي ملو
 ؟ مالسالا مكح ق هرذع اهب لوزي ىتلا قحلا جح نم هجح

 : لاق نم لاقف ى نيملسملا لوق نم فالتخاب كلذ ىف ليق دق : لاق

 رئابك!ل ابكنرم هيف نوكي ام هيف هيلع رهظي ائيسث رمألا رهاظ ف ىتأ نم هنا
 وهف هل تتبث ةجحب بكرام لالحتساب هرذع حصي نآ الا هرمأ رهاظ ى

 هقلخ هلما دبعتي ملو مارحلا رهاظ نم بكترا امل ماكحألا رهاظ ىف عولخم
 نم رهاظلا مكح ف مزل امكف 0 رهاظلا مكحب مهدبعت امناو رئارسىلاب

 مكح ىف هعلخ لحيف هيلع حض اذا لتقلا اذهف هكفسو همد لالحتسا
 كس ناف ڵ كلذ ى مكاحلا كىنثي الو رهاظلا مكح ىق همد لح امك رهاظلا

 هنأ هيلع هاوعدل وأ قحب هلنق نوكي نآ لمتحي ام عضولمل دوتلا كرتف

 ئ مالسالا نع دترا هنآ لجآ نم وآ هلثننف هيلع ىغب هنآ لجآ نم قحب هلنن

 هل زوجي امم هب لتعا هوجولا نم هجو لجآ نم وآ ص هلتقف بتي ملف هباتتساق
 هذه لجأ نم مكحلا اذه ذاخنا مكاحلا كرت ولف كلذك ناك ول نآ لوقلا هيف
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تبثامو ةمألا عامجا ىف روجلاب مكح دت ناكل ةلعلا
 رهاظلا قحلا كرتو نظلاب مكح هنأل اماما ناك نا هتماما تلازلو ملسو

 ىبنلا نع تبث هنأل رهاظلا نظلاب قحلا كرتو نظلاب مكحملا زوجي الو
 ،ىعدي اميف اذهف ه « ةنيبلا ىعدملا ىلع » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 داسفلا رهاظتو ماكحألا تلطبل اذه زاج ولو هاوعدب هل مكحي نآ زوجي الو

 امارح ءامدلا كفس نوكي نآ عيرس ذخأمو ةيبرق ةجح هذه نأل مالسالا ق

اذهو ناطلسلاو ناهربلا لذ ف هل لعجيف ناكمالاب لتعب مث املظو



٢٤٩ 

 فلكي ملو رهاظلا مكح ى اهب هللا دبعت امنا ةءاربلا كلذكو زوجي ال ام
 . رتتسم نظب ارهاظ انح اوكرتي نأ مهل زاجأ الو ے رئارسلا سانلا هللا
 عمجملا رثألا ءاجو ٠ ( مثا نظلا ضعب نا ) : لانف كلذ نع هللا ىهن دتو

 مكحلا زوجي ال امكف نظلاب مكحلا زوجي ال هنا : نيملسملا لوق نم هيلع
 ىلع مكاح ماكحألا رهاظو ى نظلاب مكحلا لوزي ال كلذك ے نظلاب كلذك

 رهظ اميف ةءاربلا عونتو نم رهاظلا مكح ىف جرخم اهل سيلو س اهتريرس
 امب الا هلل هيف قحلا نوكي امم ماكحألا نم مكحب مكحي ال هنأ الا دابعلل
 نم قح ةءاربلاو هللا وه ىذلا قحلا ىف ثدحملا رذع عاطقنا نم رهظ
 ىذلا ثدحلا اذه هبوكر لبق ةيالو ثدحملا اذهل تبث اذاف ص هللا قوقح

 ناك هعوقو ةحصو هتحصب هدهاوسث ترهظ امك ث هلطاب هدهاوست رهظي مل

 . نظ الو هيف ةهبسن ال نيب قح الا هليزي ال اتباث انح هتيالو

 الا لوزب ال ناث مكح ةالولا دعب نم ةءاربلا تناك اذه ىلع ناك اذاف

 دقعلا نم هلثمب الا لحت ال اهبوجو دعب ةيالولا كرت نأل كلذ لثمب الا

 ةيالوب لانت نم لاق لصألا اذهلف ةهبش ريغ ىلع ةوادعلا بوجوب حيحصلا
 قسفلا ماكحآ نم هيف جرخملا هل نكمملا ثدحلا اذه هنم رهظ دت ىذلا اذه

 هتيالوب نحتما نم عمو نيملسملا ءاملع نم كلذو ماكحألا فرع نم ملظلاو
 دابعلل قحو هلل قح هيف ثدحلا ناك اذا اذهو ء ثداحلا اذه لبت نم

 اس;لنقو ةمئألا ىلع جورخلا نم كلذ لثمو ءامدلا كفس نم انركذ ام لثم

 ال دابعللو هلل قحلاو دابعللو هلل مكحلا هبق نوكي امم اضيآ اذهف ص اهلزعو
 ح ماكحألا نم مكح ق هل ءاكرش مهنأ ال قحلا نم كلذ ىق دابعلا هللا لمح

 وهف هنيد مكح ىف كلذ نم مهل لعج ام نكلو ص قوقتحلا نم قح ف الو
 ٠ مهل لعج امك مهل تباث

 ةجحلا نم هيق هللاا لعج امب هيف ةجحلا هل تناك قح هل ناك نمو
 ىلع ثدحلا عوقو نم كلذ تێقو ق ريكن لوزعملاو لوننملا نم رهظ اذاف

هب مات ىذلا ريكنلاو اهب جتحا ىتلا ةجحلا تناكو كلذ هيلع ثدحآ نم
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 ثدحملل ناكما و ةجحلا ماقأ دقفف هلطاب حصي ملو نيملسمل ١ مكح ق الوبقم

 راهظا نأل ك انحم هتريرس ف ناك ولو لطابلا باكترا نم رهاظلا مكح ف
 هسفن نع ركنملا راكنا نم مظغأ ةجح الو ركنلا هل ناك نمم ةجح ركنلا

 ةجحلا دهاوش هيلع موقت الو هركن نم هلطاب حصي ال لاح ق ناك اذا

 هيف نارمألا لمتحيو هلطابو ثدحملا باوص نوكي امناو هتجح لاوزب
 هب موقت ريكن مث نكي مل اذا قحلاب ةءاربلاو ةيالولا رمأ تفصو ام

 ٠ ثدحا ىلع ةجحلا

 ق لطابلا مكح هيلع بجوو ناكمالا لاز دقف ةجحلا تيمات اذا امآو

 لطبأ نمو 6 هتينالع ق لطيم وهف هنريرس ق انتحم ناك ولو رمألا رمه اظ

 قحلا ماكحأ ىف عولخم هنأل هنريرس ف لطبأ قحلا ماكحأ ىف هتينالع ى

 ٠ هتريرس ق هل رذع الف هتينالع ىق أ رفاك نوكي ماكحألا ق عولخم لكو

 اذا ةيعرلا عيمجلو رصملا مالعألو رصملا مالعآ عيمج ىلع ةجح مامالاف
 كرتن اذاف مالسال ا ق هيلع تنيث لطاب ةحح هيلع حصي ملو ريكنلاب ماق

 الف ه رفك حصب هيف ١ رمآ هيلع نوجراخل ١ رهظأ نكي ملو ركنل ١ مامال ا

 !ذا نيجراخلا ىلعو هيلع ةجح رصملا مالعاف ه هتماما لاوز هيلع تبثي
 مات ام نيجراخلا عيمج ىلع وأ هيلع وأ نيجراخلا ىلعو ك ريكنلاب اوماق

 ٠ هي اومان ام رمأ هعم حص أذا مهدعب نم ءاج

 مهتينالع ىف قحلاب اومانتو مهتريرس ف نيلطبم رعملا مالعأ ناك ولو
 تويث ق مامالل ةجح اوناك امك مهنأل ةرهاظ مهتوعدو همئاق مهتجح تناك

 هنماما لاوز ق هيلع ةجح اوناك مهنم كلذ رهظ اذا قحلا هيجوب امي هتماما

 نم دحأ نوكي وأ هتيعرل امصخ هيف نوكي رمأ ق هيلع بجي ام عيمج فقو
 نيجراخلا ىلع ريكنلا مامالا كرتن عم ركنلا مالعألا كرت ناف هل امصخ هتيعر

 اولخد ام باوص اامنحم هي اوماق ا ااهآ نوجراخلا ناكو ك لزعي وآ لتقي

 ميدقتب الهأ اوناكو ى ماكحألا ىف ةنيبلاب مهمايقو مالسالا نم مهعوضومل هيف
 روهظ ريغ نم لزعب وأ لتنب كلذي اوماقف % قحتسا اذا هلزغل الهآو مامالا

عضوم مالعألا نم انعم اذهف ص رادلا لهأ مالعأ نم الو مامالا نم ركن



 س ٢٥١

 هيلع نيمئاقلاو نيجراخلا عم لزعلاب هيلع مايقلا فو مامالا ىف لامتحالا
 هيف اولخد ام ىلع مهل نينيعم مهل نيملاسم رمألا رهاظ ىف نيجراخلل نيلاوم
 مهو مالسالا قوقح نم كلذ ريغو ماكحألا ذافناو ةالولا ةنوعم نم

 ةنوعملا ةلمج ىف نولخاد مهنأ الا نيرداق ريغ وأ ريكنلا ىلع نورداق
 لوخدلا الا مهتنسلأب اببوصت كلذ ىف اورهظي مل ولو اضرلاو ميلستلاب

 نيجراخلا باوص بجوي لاح اذهف ٠ مامالا ىلع نيمئاقلا رمأ ةلمج ف

 رهاظ قح هيف هل بجي اريكن رهظي مل اذا هيلع جورخملا باوص بجويو
 ىف ةملسم ةميلست ةفص هذهو ةئطخت مكح هيلع بجي ريكن هيلع ميتآ الو

 ٠ ىناثلا مامالاو لوألا ماماللو نيمئاقلل مكحلا

 حصي ملو نيمئاقلا ةلمج ف نيلخاد ريغ رصملا مالعا ناك نا امآو
 ىلع نيقيرفلا دحأل ةجح مهنم تحص الو نيقيرفلا دحأ ىلع ريكن مهنم
 رهظ امك راكنالا ىلع مهتردق رادلا ىف رهظي ال لاح ىف اوناكو رخآلا

 امب هيف اولخد ام باوص لمتحي نمم نومئاقلا ناكو ى نيمئاقلا هردق

 نيجراخلا باوص هيف لمتحي لاح اذهف مالسالا ف مهتلزنم نم انفصو
 باوصو نيجراخلا آطخو ع هيلع جورخملاو نيجراخلا آطخو هيلع جورخملاو
 ىف حصي ملو رابخألا ترهاظتو اذه ىلع مكحلا ناك اذاف ث هيلع جورخلا
 ةرهشلاب رادلا ىف حصي ملو لوألا مامالا رذع هب عطقني ام ةرهشلاب رادلا

 نم ةءاربلا ةجح هيف زوجت ام عضوم اذهف نيجراخلا ةجح هب تبثت ام
 . مهل نكي مل مهنأل اتح ناك مهجورخ نآ حصي ىتح نيجراخلا

 ام رمآ نم هيف اولخد اميف ةجحلا مهل تماق دق مهسفنأ دنع اوناك ناو

 لزعب نيملسملا ماما ىلع اجورخ رادلا ف اورهظي نآ مهل نكي مل هيف اولخد
 نيملسملا مالعأ ىلع هيف اوجرخ ام باوص مهل رهظي ام دعب الا لتقب الو

 مهسفنأ نم اوحابأ دقف روجحم رما ىف اولخد ىتمف هودارأ ام ةجح رهظتو
 لزع نأل مامالا ريغل لتاقلا رمأ نم انفصو ام ىلع رهاظلا مكح ف ةءاربلا

 نم رهظي امي كلذ ىق اوماق ا:ذا ا رمملا مالعأ مامآ نوكي دق .هلتقو مامالا

 ،اولزع وأ اولتق ىتلا مهتجح اورهظي نأ الا مهيلع روجحمو ث مهلعف ةحص

مامالا كرت اذاف ك هلاسا ىف هيلع تبثت لطاب ةجح هيلع حصي مل اذاف
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 لاوز هيلع تبثت الو هرفكيف حصي ارمأ نوجراخلا رملظغأ نكي ملو ريكلا
 ٠ ةجح رصملا م العاف هنماما

 لهأ ىلع مهل ةجحلا هب موقت ام مهلزع وآ مهلتق ف حصي مل اذاف
 هيف اولخد ام باوصب مالعألا مهل دهشت وأ مهلزع وآ مهلتق لبق رادلا
 ىلت مهتلمج ىف مهلوخد عم س هيف اولخد اميف مهيلع ريكن مهنم ريظي الو
 ميلستو ريكنلاب مايقلا ىلع مهرمأ رهاظ ىف مالعألا ةردق عم هانفصو ام
 نمتحم لب ث مهباوص عامجالا ىف حيحص ريغ مهف ةردقلا ىلع مهل كلذ
 رهاظلا مكحب رهألا رهاظ ىف مهنم ءىرب نمف س مهؤطخ لمتحمو مهباوص
 نم كوكسملاو مميلع لخد ىذلا لاكسنالل مهنع فقو نمو ع كلذ هل زاج
 مب ةجحلا مهب موقت نيجراخلا نأ حص اذا اذهو ے كلذ زاج مهرمأ
 ٠ رصملا مالعأ نود الو رصملا مالعأ نم نم مهنع باغ نم ىلع هيق اولخد

 رسحم ١ مالعأ ىلع هجحل ا مهب موقن نمم مهنا حصب مل اذا امآو

 لخد ام باوص لمتحيف ا ةجحلا هي : م خ نم كلذب مني ملو مهنود الو

 ةححلا ده اوش ن كلذم هل مو كنو هبق ف لك اميف هل رصمل ١ مالع ١ بيوصت

 رهألاب روسلاب ةجحلا هيلع تمانت امك هعم مهلوخدو مهيبو .صن ق ةرهشلاب

 موقت نيجراخلا لك سيلو ىغبلا نم هيف هل جرخم ال ىذلا هيف لخد ىذلا
 ماقت و ولو ئ ةجح مالسالا مكح ق هللا لعج نم الا ة هجح مهل تبثت + تسشنالو ة هجح مهب

 راكنا نم هيلع ردقي امب همايق نم هتريرس ى هللا ةجح هيف د وه امب مئاقلا
 كلذ ىف حصي نآ الا ادبأ مالسال ا رهاظ ق ةجح هل تيثت ال هناف ركنملا

 هجح نوكيف ةجح هللا هلعج ام عضوم ق نوكي وأ س ىوعد ريغ نم هباوص
 ىتنح ةجح ةجحلا نأل هتريرس فق هللا دنع هب رغكي امب كلذ ف ماق ولو

 امد هاوعد حصت ىتح ىعدم ىعدملاو ڵ ةجحلا نم اهلثمب اهلاوز حصي

 هتجح رهظي نأ ريغ نم هاوعدب هسفنل امكح عدم لكو ث ةجحلا هل تبثت
 ق قحلا ريغب ؛ مكاح لكو ئ قحلا ريغم :ب مكاح وهف هاوعد لاوزب مكحلا . ق

اذهف ، هتريرس ف اييصم ناك ولو عامجالاب عولخم وهف رمألا رهاظ
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 هيادهلاب هيلع هللا "نم نمل هيافك انركذ ام ضعب فو ٠ مالكلا هيف عستي ام
 هنع بثاغ و) هل رضاح نم كلذ هعم حص نم ىلع ىرجي مكحلاو ع ملعا هللاو

 توبث هحص نم ماكحالا هبجوت امبو ثدحلا هحصب هجحلا هيلع تمانت نمم

 نيجراخلا ىلعو نيجراخللو مامالا ىلعوء مامالل ةجحلا هب موقت امبو مالعأل

 مل نمو رصعلا دهاست نمك وهف هرصع هنع باغ نمم كلذ هتينقح هعم حص نمم
 لها ق رادلا مكح ثداحلا مكحف هدهشي ملو رصعلا نع باغ نمم ثلد فرعي

 لهأ نم نوفلتخملا ناك اذا ثدحلا اذه قف فالتخا وأ عامجا نم هنامز

 . قحلا مكح ىف لظ قحلا نم جرخملا مهل عساو مهفالىخا ناكو ةوعدلا

 ٠ باوصلاب )معت هللاو

 هماما هعم حص نمع هنلآسو : بفكل ١ ضعب نم ديعس ىبأ نعو

 ؟مامالا اذهل نيمدقملا ءال ؤه قو مامالا اذه ق هعم حص نم مزلي ام ؤ هيلع

 مالعأ مه تلصلا ىلع مامالا اذهل نيمدتملا ءالؤه لك نا : لاق
 رهش اميف تلصلا ىلع مهنم ترهظ ةجح الب رصملا مالعأ نم وآ رصخلا
 عضوم اذهف ٠ هيلع ريكن رهسث اميف رصملا مالعآ نم الو تلصلا نم رهظ الو
 مل اذا رمالا رهاظب هل نيدتاعلاو مامالا للض نم ص مهنم ف)ااتخالا

 هلزع لحيو هتماما لوزتف هتيعر دنع هب رفكي ام مامالا نم رهشيو اورهظي
 هيلع ماما ميدقت مهل زوجيف همزلي امب عنتماف ةجح هيلع اورهظأ الو
 مل اذا مهنم هيلو هيالو كرت ري نم مهنمو ٠ مه رمآ رهاظب هنم اوءربق
 ونوكي نآ رهظ اميف مهل نكمأ اورهظ اميف مهتيالو هب لوزت رمآ حصي
 مهيلع ريكن مالعألا نم وأ مامالا نم رهظ اميف رهسي مل ذا ٠ نيقحم
 مل املف ى مهتيالو لوزنو مهرذع عطقنيف ةجحلا مهيلع تماق دق نوكيف
 مل نيلطبم اونوكي نآ نكميو نيقحم اونوكي نأ نكمأو اذه نم ءىش نكي
 مهنع فقو نم مهنمو ه مهلطاب مهعم حصي ىتح مهئايلوآ ةيالو اوتبنب
لطابلاو قحلا مهل نكمآو مهلطاب الو مهقح حصي ملو مه رمآ نم لكآ ال
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 هجح ريكنلا كرت نآ رثألا ء اج دتو س كلذ نبح ق ركن مهيلع حصي مل اذا

 نم قحملا نيبتي ىتح لكسنأ اميف ملسأ فوقولا اوءرف ةجح ريكنلا راهظاو
 باوصلاب ملعأ هللاو لطبمل ٠

 ةلأسم :

 مش ث هلتقف لجر ىلا مانن الجر تيآر ناف : تلق ةيواعم ىبآ نع

 ةيالولا لهآ نم لوتقملا لجرلاو ىنبا وأ ىبآ وآ ىخآ لتق اذه ىخأ : لاق

 ؟ وه ام ىردأ الو ةمذلا لهآ نم وأ ديحوتلا لهآ نم وأ

 ىتح اهلك مارح سانلا ءامد نأل هنم آرباف كلذ لعف هتيأر اذا : لاق

٠ ةنيبلاب الا ليزي ال هؤاعداو ث امارح ىنأ دق هنأل قحب هلتق امنا هنأ ملعي



 تنعلا سماكجإي نلا

 هلنا قوقح نم قح هيلع بجو نم ةبالو ىق
 ننسل ١ نم اتبسش ذ عيض وأ

 فلاحلا اذه ناك اذاف : تلتق ٠ ةقدصلاب فلح نميف هللا دبع ىبأ نع

 فقويآ نيملسملا عم ةيالو هل نمم امهيف بذاكلا وآ ثناحلا نيميلا هذهب

 ؟ ال مآ هبذكو هنيمي نم هبر رفغتسا دقو كلذ ىدؤي ىتح هنع

 هلتنأ مل لاقف مهيلع هدرف كلذ ف نيملسملا ىأر فرع اذا : لوقف

 ناف ٠ مهدنع هتيالو تتبث لبق ناف حصن ث هب ندي ملو هيف مهيأر ري ملو
 اييطعي نأ هتينو ةقدصلا هذه ىف هيلع بجو ام ءادأب نيدي هنإ لوقي ناك
 ء اهيف هيناوتب هتيالو كرتن ملو هنع فقوي مل اهيف نيملسملا ىآر لبقو

 ربجي الو ى نيدي ال مآ كلذب نيدي هنع لاسي الو كلذ نع نحتمي الو
 ٠ قاتع وآ قالط نم ناك امب الا نامالا نم ءىش ةمدأن ىلع سانل ١
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 : ةلأسم

 جحلا ىلع اوردق اذا ةءاربلا ىف ةيالولا لهآ ىلع لجعتسي ال ليقو
 ٠ مهرمأ ؟آربتسي ىنح

 : ةلآأنضنم

 نيثالثب فلحو ةلسرم ناميآ ةرافك همزل نم نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 لوق فرعو هير رفغتساو كلذ نم بات مث تاولص كرتو ثنحو هجح

 تارافكلا نم ائيش دعب رفكي ملو مهلامعأب لمعو مهنيدب نادو نيملسملا
 رهظ ام ىلع كلذ ىلع نيملسملا نم لجر هالوتف كلذ لعفي هنا لوقب الا
 اهرغكأ انأف ناميالا ةرافكامآ لجرلا هالوت ام دعب لاق هنا مث ، هنم هينا
ةرافك اهل رغفكآ ال نكلو كلذ نم هللا رفغتساو اهلدبآ انأف ةالصلا امآو



 ۔ ٢٥0٦

 ؟ هالون نم ةلاح ام ص هللا بانك ىف سيل اذه نأل لعفآ ال جحل ا كلذكو

 دق اذهف س تفصو ام ىلعف ؟ هتيالو ىلع وه وأ هنع فقي وآ هنمآربي

 فقيف هلعفي الو هيلع وه سيل كلذ نا لاق اذاف ٠ نيملسملا لوت فلاخ

 اماو ے ةصاخ جحلا ىف اذهو كلذ لاق نم ءىطخي نأ الا هنم أربي الو هنع
 نم افالتخا هيف ملعأ الغ جحلا امآو ريثك فالتخا كلذ ىف ءاج دتتف ةالصلا

 . هيلع اوبجوي امب نيملسملا

 ادمدنتم مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا كرت مت مالسالاب 3 لجر نعو

 لعف نمو ث مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ديعي عيبرلا لاقف ؟ كلذ دعب بات مث
 ٠ اهنم كرنن ام ةداعا هيلعف دمع ربغ نم كلذ

 ؟ الهاج هكرن ناك ناف : تلق

 كرذنلا الو اذه نم ءىش لهج هعسي ال هنأل هلك كلذ ةداعا هيلع : لاق

 . هب عوتولا مث مارحلا ليجلا الو
 مايصلاو ةالصلا نم كرت امل ةرافكلا هيلعو : هللا دبع وبأ لاقو

 ةرانك الف ادننرم ناك ناو ٠ اهنم هيلع هللا هضرف امب ارتم ناك نا ادمعتم

 نيدي الو موص الو ةالص هيلع سيل هنآ الوأنم ناك نا كلذكو ه هيلع

 مايص الو ةالص هيلع سيل هنآ الوأتم ناك نا كلذكو ٠ هيلع ةرافك الف كلذب

 ٠ هيلع ةرافك الف كلذب نيدي وهو

 : ةلسم

 ؟ اكرشم نوكيأ ۔ ةالصلا كرتن نمع لئسو

 . اكرشم نوكي الخ هب ءاج امبو ىبنلابو هللاب ارقم ناك اذا : لاق

 : ةلاسم
 : لات هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلبو

٠ « كاوسلاو ليللا مايت ، عوطت مكل امهو ةضيرف ىلع ناتنثا »



_ ٢٥٧ 

 ح ام ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدص : رثؤملا وبأ لات
 ناد نمو ص كاوسلا اوكرتي ال نآ نيملسملل ىغبني هنآ الا ڵ قح وهف هنع

 ٠ عوطتلا كرت عسب دقو ؤ ةنسلا نم هنأل ك نيملسمل أ دنع هل ةيالو الف هكرتي

 ةنايدي كاوسلا كرت نم : بوبحم نب دمحم لاتت : رثؤملا وبآ لانتو

 ٠ هلوتن مل

 : رباج ىبآ نب ىسوم لات : ناليغ نيب مناه لانق : دايز وبآ لانو

 . قفانم وهف بذك نم

 : ةلأسم

 دعي ةنس ه رخآو جحل ١ ق طرفغ لام هل ناك نمع ابوبحم تلأسو

 دنع هب ىصوأف توملا لبت كلذ كردأ ولف ءاسأو عيض دت : لاقف
 لك ىف زئاج وهو ةمولعم ةنس ىف تقو جحلل سيل هنآ كلذو هالوت توملا

 عجري مل بهذو تاف اذا اهتنثو نأل ةالصلا تنو هبستي سيلو جح ةنس

 ىلع لجعي ال جحلاو عجريو بوتي ىتح هنم آربيو علخي ادمع اهكراتف ادبآ
 ٠ ةاكزلا كلذكو هب ىصوي الو تومي ىتح هكرات

 : ةلاسم

 لانغمف اس ءا رغفلل صوب ملو ريثك لام هلو تام لجر نع هتلآسو

 ٠ه نمآ ريي ال

 ني:رشقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نا ) : ىلاعت هللا لاقو
 بحتسي دتو ، ىمسم تقو هيلع سيلو ٠ () ( نيقتملا؛ ىلع اقح فورعملاب
 ، سمخلا وأ عبرلاب ىصوي نأ لايعو دلو هل ناك اذا ىصوي نآ ءاهقفلا

 . ةرتبلا ةروس نم ١٨٠ ةيالا نم ءزج )١(

 ( ٣ ج عرشلا نايب _ ٧ م )



_ ٢0٥0٨ 

 نوملسملا مدقتي مل ءىشب مهل صوي مل ناو هل زاج ثلثلاب ىصوآ ناو
 ٠ كلذ كرتل دمعتي نأ الا هنم ةءاربلا ىلع

 : ةلأسم

 جصلا هيلع ابجاو ناك نميف ريسثب نب رذنم نع دايز وبآ انربخأو
 ؟ ةجحب ىصوأ توملا هرضح املف هي نيدب ال وهو

 ! هللا ةنعل هيلعو هعفني ال : لات

 اهئيميو اهعمجي ناك دق اريقف الجر ةيصولا عفنت امنا : رذنملا لات

 6 ةبنصرولا هعفنت ى ذلا ااذ_هف اهمامتب ىصوأ تومل ١ هرضح املف اييوذيو

 ٠ هيلع مطقي ال هنآ بوبحم نب دمحم نع دادز وبأ انل ركذو

٠ نيملسحلا لوت هيف انلوقو هيلع عطقي ال : دايز وبأ لاق



 ترشيلا رِتسراتلابابلا

 كنذ ىف لرقلا نايبو ةرهسلا بورض ةفرعم

 رمع نب دحأ ركب ىبأ نع هيلا ةفاضملا ةدايزلاو بانكلا ريغ نم ]

 ىلع ةرهشلا نع رباج ىبآ نب رمع نب دمحآ ركب ابأ خيسل ا تلآس

 ؟برض نم مك

 ح نيملاعلا ىدع ام ةرهسئلا نا مون لات ، بورض ىلع ةرهشلا : لاق
 ةسمخ ةرهشلا : مون لتو ث ىنزلا دوهسث ىدع ام ةرهسلا : موق لاقو
 ةئامتالث لبيتو 0 ادع نوعبرأ : ليقو ڵ سفنأ ةرثع ليقو © ةشاش ليقو

 نيدوجوم لودعلا ناك نا : لينو ث ملاع مهيف نوعبرأ : لينتو ى رننع ةثالتو
 : ليقو ٠ لودع ةرهسئلا تناك لودع نكي مل ناو ٠ مهب الا ةرهسثلا نكت مل

 همحر بوبحم نب دمحم نب ريسثب لونت وهو بير اهعم عقي مل ام ةرهلا
 ٠ نيرسئع موق لاقو : هريغ لان ، رع ةثالث ةرهشلا : ليقو ٠ هللا

 زوجن ةرهشلا ,نآ رثألا ق دجوي كلذك مساقلا ىبآ نع دجوي اممو

 ىنح : ليقو ٠ ةرشعب : ليقو ص ةعبسب : ليقو ٠ ةسمخب : ليقو ةعبرآب

 ٠ لدع مهيف نوكي

 عفتري ىتح : ليقو ٠ عجر لدع مهيف نكي مل ناو ليقو : هريغ لاق

 ةئامالثب : ليقو ٠ نيعبسب ليقو نيعبرأب : ليقو نيرشعب : ليقو ٠ بيرلا
 كملا عفتريو بيرلا لوزي ىتح : ليقو ، ردب باحصآ ةدع رثع ةثالثو

 كلذ بجويو نايعلا نم حصآو نايعلا ةحصك بلقلا ىق ملعلا كلذ حصيو
 لاحب بالقنالا هيلع لخدي الو فالتخالا هيف زوجي ال ايقيقح املع ةرهشلا
. [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ] لاحلا نم



 كررشلار مي اسلابابلا

 ةرهشلا ىف

 نوكبو ةحصملا م اكحأ اهب بجت ىتل ا ة رهشل ١ نع دبعس ايآ تلأس

 ؟ كلذ هيلع بجو تغلب اذا ىتلا اهب ىلوتيو أربي نأ دهاشلا ىلع

 اهتوبث غلبمو ةريتك هوجوو ةريثك ناعم ىلع نوكت اهنأ اهعم : لاق
 ةحص رهاظت نم اهب ىلتبملاو اهب نحتمملا ىلع اهملع دوروو اهبوجوو

 رثك ولو اهيف هجحلا مهب موقت نيذلا اهلهآ نم ركانت ريغ ىلع اهب رابخالا
 اهيف نيقيلا راكناو ىواعدلا ليبس ىلع اهلهأ ريغ نم فالتخالاو ركانتلا
 اهبوجوو اهملع غلبم نم اهيف ام ملع نمم بايترا ريغب ملعلا تبث اذاف
 ٠.دنعا هملعو

 آ نم رفكم ثدحي ةرهس فاعضلا نم ادحآ غلب اذاف : هل تلق

 :ار نع ةرهسلا هتغلب دن ىذلا اذه فعضف ةءاربلا ثدحلا كلذي بجي

 ةءاربلا هيلع بجيو “ هل زوجي ام ةرهسلا نم هغلبت مل نوكي نآ ةفاخم

 الا هعسي الو هيلع ةجح نوكي ام ةرهسلا نم هغلب دنن نوكي نأ فاخو

 ثدحي نأ ىلا لاحملا هذه ىلع ماد ام فقي نأ هل له ثدحملا نم ةءاربلا

 ؟ ارمآ هب هللا

 نيدي هنألو هرفك ىف ةجحلا هيلع تماق نم لوتي مل نم هنإ ىعم : لاق

 مهنع فقي وأ هنم اوءرب اذا نيملسملا نم نيدلا ى ءاملعلا نم آربي وأ

 نيدب هنم اوءعربي وآ نيملسملا ءافعض نم دحأ نع فقي وأ نيدب وا ىآرب

 نيبتسملا قحلا نم هلاق ىذلا كلذ لجأ نم نيدب مهنم دحآ نم آربب وأ

هنأ ىعمف ث هتفرعم ةلقو :هنفعض عضوم هتحصو هماكحآ ىناعم لهجف



 س ٢٦١

 نيد فوقو كلاذ هفوقو ق قفاوي مل اذا هللا ءاش نا قفوم ملسم ملاسم

 فلاخيذ نيدلا فوتو عضوم ف ىآرلا فوقو وأ ىأرلا فوقو عضوم ق
 ةلمجلا ىف ةبوت ريغ ىلع كاذب كسمتلاو ةماقالا ليبس ىلع نيملسملا لوق
 قيفوت الو همومعمو كلذ صوصخم ق همزلب امع لا ؤسىلا داتع ١ و

٠ هللاب الا :



 نورشيلاو نماثلا بابلا

 ك'ذ هبش امو ةالولاو ةاضقلاو ةمئألا ةيالو ىف

 ؟ ىلاو هنأ ملع ند ىلع هتيالو بجت له ع مامالا ىلاو : تلق

 ايلاو مامالا هلعج نا : لوقي ضعبف ث هيف فلتخي هنآ ىدنع : لاق

 هي بجي ام هنتم ملعي ىنح : لوقي ضعبو ص كلذب ةيالولا بجوتسا دتف

 نآ دعبي الو ةيالولا هل بجت هنأ : ليق ح مامالا ىضانن كلذكو : لاقت

 ريغ ةيالولا بجوي حالص هنم ملع نكي مل اذا فالتخالا ىنعم هقحلي

 ٠ هلوق ىنعم ىلع ءاضقلا

 ّ مامالا ماين ريغ ىف تاقوألا رئاس ىف نوكب ىذلا ىضاقااف : هل تلق

 ىتح ساذلا رئاسك هنا هلوق ىنعم ناكف 0 مامالا ىضانن ةلزنمي نوكي له

 ٠ ةقفاوملا نم ةيالولا هل بجوي ام هنم ملعي

 : ةلأسم

 ةالو ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع ءاجو

 طقسب اثدح اوتدحبي ىتح مهتلادع ىلع مهنأ راصمألا ىلع نيملسملا

 فالخ ةمئألا ىف مكحلا نأل ةيالو تبثأو ةمرح مظعأ ةمئألاو ع مهتلادع

 هنآ كلذ نمو 0 مهيلع ماوقلا و سانلا ىلع ءانمألا مهو مهريغ ق مكحلا

 اماما نوكي ىتح هيلع دحلا ميقي نأ مهنم دحأل سيلو دودحلا ميقي

 ٠ راثآلاو ةنسلا تءاج كلذي ص هيلع دحلا ميقيف ابوصنم

مهنم نرق ىلا رمألا ىهتنا نآ ىلا تافصلاو ثادحألا باتك نمو



٢٦٣ 

 ىضاقلا ىلع نب دمحم ذئموي مهيف روهملا ناك ملعلا لهآ نم ةيقب
 نب دايزو ةبقع نب حاضولاو بوبحم نب دمحمو مكحلا نب ناميلسو
 مهنم ملعلا ىف مهغلبم اوغلبي ناو ملعلا لهأ نم سانا مهعمو ، حاضولا
 رمألا ىلع هتوقو همزعب نيملسملا تاداس نم اديس ناك رذنملا نب ريستب

 طابرو ةبوثم نب دايزو ريشب نب رذنملاو س ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 مكحلا ني هللا ديبعو مهجلا نب مىتاهو ةفيذح ىبآ نب دمحمو رذنملا نبا

 نم م:نمو مامالا ةعيب دهسن نم مهنم مسثاه نب نسحلاو حلاص نب ىلعو
 نب ريستبو ىلع نب دمحم نآ الا مهيلع فالخ مهنم ملعن ملو اهنع باغ

 !وناك مكحلا نب هللا دبعو رينملا نب العملاو بوبحم نب دمحمو رذنملا
 آريي ناك انيمس نمم ادحآ نأ ىعدا ناف ، تلصلا ةعيب ى نيمدقتملا مه

 لدع ةنيبب الا كلذ قدصن نأ انل ىغبني ال : هل ليق كلام نب تلصلا نم
 هملع نمم هنم ءىرب نمل نكي مل ارتتسم مامالا ثدح ناك ناو ع هب دهشت

 دق مهنأ فرعي نأ نود مامالا نولتي نيذلا هئايلوآ ةيالو نع فكي نأ
 ةبمسنتي ةلداع ةنيب ةداهش وآ هيناعم .نم مامالا نم فرع ام لثم اوفرع

 رهشي نآ الا ةءاربلا نوتحتسي ذئنيحف كلذ ىلع هولوتف هنيعب ثدحملا

 ىلع الدنسم هركنأ نم نوكيو س هدري نآ ادحأ عسي ال اراهىشثا هثدح

 نم ريفكت مزل لاحلا كلتب ناك اذاف ى مامالا رفك راهسشاب نايعلاب هبذك
 . هثدحل هنم ركنملا راكنا ىلع هالوت نم ريفكتو كلذ هثدح ىلع هالوت

 ركملا نم ةءاربلا بجنت نآ روهظلا ملعو راهتستالا نايب كلذو
 هنم رارقالا ىلع ثدحلا بكارل ىلوتملا نم اهوحنك نياعملل هدرل ثدحلل

 ٠ هك دحب

 : باتكلا نمو

 نآ نوفاخي ة رتتسم اثادحأ ةمئألا نم ا وفرع اذا اوناك نيملسملا نأل

 ملو ةريرسلا ق هنتم ١ وعرتو ١ وملع ام ١ ورتس فر)ااتخال ١ عقو ١ ورهسشتي

اذا مهناوعآ نم نيحلاصلا اولوتو هلهج مهعسو ام ملع نيملسملا اوفلكي



_ ٢٦٤ 

 اولص اذاف ء مهتنوعم ىلا اوعراسي ملو اوملع ام لثم مهنم اوملعي مل

 ٠ اعبرأ اهوداعأ نيتعكر مهعم ةعمجلا

 ق ناك ناف . ةرصمملا راصمألا ريغ ق ناك اذا اذهو : هريغ لاقو

 ٠ همعم ةالصلا زوجت : لاق نم لاقف ، فالتخا كلذ ىفف ةرصمملا راصمألا

 ٠ زوجيال : ليقو

 : بانكلا نمو

 نولوتيو ةمئألا ضعب نم نوءربي نوملسملا ناك دتت : اولانت نام
 الا هملعي ال اثدح مامالا ثدحأ اذا كلذ امنا معن : مهل ليق ٠ هتالو

 نمو هالوت نم اولوتو ثدحلا كلذب هتلزنم مامالا اولزنأ نيملسملا صاوخ
 ٠ صاوخلا ملع ام لثم هنم اوملعي مل اذا نيملسملا نم هناعأ

 : باتكلا نمو

 نوفاخيو ةرتتسم ةرفكم ىلع مامالا نم نوعلطي نيملسملا نأ كلذو
 لثم اوملعي مل اذا هتالو اولوتو مامالا نم اوءعربق ةنرفلا اهراهظا دنع

 ٠ اوملع ام

 : ةلاسم

 دق انالف نإ : نيملسملا ةمئأ نم مامالا لاق لجر نعو ع رثؤملا ىبأ نع
 نوكي لد : متلأس نيملسملا لوق هيف ىلوق نأ الا رفك دق ناك : لاق وآ رفك

 نم مامالا ىلع ىعدا ىذلا نع هنم اعوجر نيملسملا لوق هلوت نآ اذه هلوت

 ىتح نيملسملا مامال هريفكنب رفاك وهو اعوجر اندنع اذه سيلف رفكلا

 هنومسي رمأ ىق هيلع نيملسملا لودع ةداهشب هرفكأ ىذلا رمألا هيلع حصي

 لبتي ال ىذلا لوتلا امو : متلق ه اهل نوكتملا اهب رفكي ىتلا رئابكلا نم
 رفغتسي نأ كلذ نع هعوجرف ص هم الا لاق امع اعجار نوكي الو وه الا هنم

هللا رفغتسا اذاف هل ريغكتلا نم نيملسملا ماما ق هلاق ىذلاهلوق نم هللا



 س ٢٦٥

 موق ق ىلاعتو كرابت هللا لاتو 6 هتلزنم ىلا عجرو هنع عجر دقف كلذ نع

 ٠ () ( هنورفغتسيو هللا ىلا نوبوتي الفآ ) : اهلإ هعم اولعج

. 

 : ةلاسم

 مام هيف رهظ اذا رصملا نعو : رمع ني ىلع نسحلا ىبآ ب اوج نمو

 نب دمحم لاقو ٠ نيلدعب الا ىلوتي ال : لاقف ؟ هتيالو سانلا ىلع له

 : هللا همحر ىبرع نب حور

 اياعرلاك ةيئألا لاح الو

 مادق تا ومآك ) ےحل)ااف

 ىفخي سيل هلحع ى دلا نأل

 مازجلاك رهظي روجلا كلذك

 فصوب تركذ اذا ةيالو الو ةءارب ىف ةمئألا لهج عسي ال ىنعي

 دنع الا هنيعب مهنم دحأ نم آربي الو هنيعب مهنم دحأ ىلوت الو ص اهتريس

 اوعربي نآ دب الو هتبغر دنع مامالا لهج عسي الو ٠ كدنع هتريس ةحص

 هتريس ىحاونلا فارطأ نم لهج نمف ص هتريسب مهتفرعمل هولوتي وآ هنم
 ةيالو ال اهتعاربو ةطيرشلا ةيالوو تافصلا ليبس ىلع ةنونيدلا هيف دقتعا
 كلذ دنعف هتعاط ىف لوخد رمأب نحتمي مل ام مكحلا ةءارب الو مكحلا

 ةوعد لهأ نم هنآ رادلا ىف رهش اذا مامالاو ٠ هرمأ ىف قانخلا قيضي

 ىواعدلا ةءارب تناك كلذ لجألو ڵ هروج رهظي ىتح هتيالو تبجو قحلا

 ٠ ارهجال ةريرس

 وآ قحم ن ه آربي وآ ايصاع لوتب مل ام مهنم ةءاربلا ال و ةمئألا ق ةىالو

 ٠ هتعاط نم مزلي ام عنتمي

 )١( ةيآ ةدئاملا ةروس ٧ .



 س ٢٦٦

 : ةلأسم

 لامعتسا مامالا نم رهظ مث رفك دحاو نم وأ ةعامج نم رهش اذاو

 نم تحص وأ ث ةيالولا لهأ الا هيف لمعتسي نأ زوجي ال اميف مه دحأ

 مامالا ناك اذا هنا : ليق دتقف ةبوت مهنم رهظت نأ لبق مهل ةيالو مامالا

 ةيالو زوجي هنآ مهنم ادحآ ىلوت وآ مهالونف ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم

 مهنأل مهل هتيالو ىلع اضيآ مامالا ةيالو زوجتو مهنم مامالا هالوت نم
 لامعتسا الا هيف زوجي ال اميف مهل هلامعتسا كلذكو ك مهنيد ىلع نونومأم
 .نيملسملا لوق ضعب ىف كلذ زئاجو ث مهتيالوو هتيالول بجوم ةيالولا لهآ

 هنيالول بجوم مهل هلامعنساو مهل هتيالو نآ لوقلا ضعب فو
 مهرمأ لكأ مامالا مهالوت امل هنأل مهل مامالا ةيالو عضومل مهنع فوقولاو

 ىفو مهرفك نم مهتبوت دعب نم الا مهتيالو الو ث مهلامعتسا زوجي ال هنأل
 مهنم أربيو مهل هلامعتساو مهل هتيالو ىلع مامالا ىلوتي هنأ لوقلا ضعب

 ناك مامالاف هل امدقتم ناك ىذلا همكح لكل تبثي هنأل مهتبوت حصي ىتح

 ىتح ةءاربلا مهل تتبثأف مهنم نوءربي اوناك مهو ةيالولا هل تتبتاف ىلوتي
 مل هلامعتسا هيف زوجي اميف مهلمعتسا نأ امأو ٠ اهنم مهجورغ عسصي
 ىلع مول الو اندنع كلذ ىف فالخ الو مهلاح ىلع مهو هناح ىبع مامالاف
 امف : نيهجو ىلع ةءاربلل نيقحتسملا نيثدحملل مامالا لامعتسا نأل مامالا
 نيملسملا لامعتسا الا اهيف زوجي ال ىتلا تانامألا ىف الامعتسا هنم ناك
 هريغل اعبت هيف لمعتسملا ناك امو مهثدح نم ةبوتلا دعب الا زوجي الف

 مهل هلامعتسا حص ولو ث هل لامعتسالا رضي الف نيملسملا نم هريغ مئاقلاو

 نا لوبقم هلوتو ٠ ةبوتلا دعب الا مهلمعتسي ال نأ نومأم وهو ةبوتلا لبق
 ٠ هتيالو تبثي نم لوق ىلع ىدنع وهو كلذ ىعدا

 ملو لدعلاب مهتيالو ىف اوماقف مهالوو مامالا مهلمعتسا اذاو
 مل كلذ ىف لدعلاب اوماقو ث مامالا اهيلع مهنمنتا ىتلا مهتانامأ اونوخي
 امناو ، مهيلع ليبس الو نيقحملا ىلع ناودع الو ةجح كلذ ىف مهيلع نكي
نم ةبوتلا مامالا ىلعو ن ةبوتلا لبت مهلمعتسا ىذلا مامالا ىلع ليبسلا



٢٦٧ 

 مهتعاطو قحلاب مهمايق لجآ نم مهيلع ةبوت )اف مه امآو ، مهلامعتسا

 ٠ ملعأ هللاو { مهثدح لجآ نم ةبونلا مهيلع امناو مامالل

 ملاس نب رمتعملا نع ارابخآ ةريغملا نب لطخألاو ريسثب انربخأو
 دنع هل ناك نم : لاق هنآ ٠ ةعصعص ند مصاع ىنب نم ىلالهلا ناوكذ نبا

 ىتح هنم آربي ال ىآ ءا وس فيسلنلا دحو هنم ةءاريلاف ةدالوو مالسالا ق

 ٠ ةمئألا ق كلذو همد لحب

 : ةلأسم

 [ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ باوجب ةلصتم ]

 روج وآ وه قحأ ىردي ال مكحب مكحي نيملسملا ماما نع تلأسو
 ؟ مامالا ىلوتنو كلذ لبقن نأ انعسي له

 مهو هنع فكلا سانلل سيلو هريغ نم ىآرلاب ىلوآ مامالا : لات

 هدمعتي مل ائطخ رمآ ق ىضق اماما نآ ولو ى هروج نم كلذ لدع نوملعي ال

 مكح اذا انلقف ثدح دتو ث هبآر دهتجي نآ هيلع امناو س نوملسملا هالون

 فقاولا : لاق ٠ اباوص وآ اطخ ملعي ىتح هنع فوقولا عسي الف مامالا

 نم باب اذهو هئطخ نم ورمع باوص نوملعي مه لهو ٠ اطخلا مظعأ
. فيلكتلا



 كوشيولاو حجانلا ابلا

 نايبصلا ةيالو ىف

 لتق نم هغولب لبق هابص ىف هانج قح هنم بلط اذا ىلولا نع لئسو
 ؟ هنم عنتماف لاومألا نم هريغ وآ جرف بوكر وأ سفن

 جورفلا نم ىعم نوهآ هناف لاملا الا عنتما اذا ىلوتي ال : لاف
 ٠ هنع فوقولاو ءامدلا و

 : ةلأسم

 ؟ راغصلا هدالوأ ىف دتتعي ام ىصاعملا لمعي ىذلا لجرلا نعو

 ٠ 4سفن ق دننعب ام : لاتف

 ؟ مهيف نيدي امب راغصلا هكيلامم نعو

 نأ ءرملل ىغبني ال هنأ رثالا ىف دجو نا : لانق مث س فوقولاب : لاقف

 ٠ هسفن اهييف ىلوتي ال هلاح هيلع ىتآي

 : ةئأسم

 كلذكو ك ةيالولا ىف مهناف ىلوتي نم دالوأ نم لافطألا نا : لاقو

. هسفن ىلوتي ال ناك ناو هيلو ىلوتي لجرلا



 نؤثالغتلا كيراكيلا

 ىفطصاو هيضرو هسفنل انيد مالسالا ىفطصا دمحلا هلو هللا نا
 لبقي الف ملسو هيلع هللا ىلص هدابع نم هتوفصو هتلخ نم هتريخ هل
 هللا الا هلا ال نأ ةداهش مالسالا نمو ٠ هيف الا رفغت الو هب الا لامعألا
 هتكئالمو هللاب ناميالاو هلوسرو هدبع ادمحم نآو ث هل كيرش ال هدحو

 نأو رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو

 . روبقلا ىف نم ثعبي هللا نآو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسنا
 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 اهعوكر نسحو اهروهط مامتو اهتقول ةالصلا ماناو ةلبقلا لابنتساو
 اهقحب ةاكزلا ءاتياو اهب الا ةالصلا زوجت ال ىتلا تايحتلاو اهدوجسو
 جحو فافعلاو ملحلاب ناضمر رهش مايصو اهلهآ ىلع اهمستو اهتدصو

 ىبرقلا ىذبو اناسحا نيدلاولابو ، اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا تيبلا
 بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو

 ٠ اروخف الاتخم ناك نم بحي ال هللا نا ف مكناميآ تكلم امو لييسلا نباو

 ظفحو (')مراحملا نع رصبلا ضغو نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نا
 ىف دهع لك ضةنو ةبحصلا نسحو بناجلا نيلو ستحاوفلا نع جورفلا
 ناذئتسالاو اهنم رهظ ام الا اهرتسب هللا رمآ ىتلا ةنيزلا رتسو هللا ةيصعم
 ءاسنلا نايسشغ ءاقناو ةبانجلا نم لاستغالاو اهلهأ ىلع ميلستلاو تويبلا ف
 مسا ركذو رجافلاو مهنم رابلا سانلا عيمج ىلا ةنامالا ءادأو ضيحملا ف
 ىف قدصلاو ىشملا ىف دصقلاو ث ةمذلا لهأب ءافتحالاو ةحيبذلا ىلع هللا
 ةضيرفلا هللا بانكب حاكنلاو ى ظيغلا مظكو ثيدحلا ىق قدصلاو ىشملا
 دوهسشلاب قالطلاو ىلولا نذاو ةآرملا ىضرو ء هللا لاق امك ةلداعلا ةنيبلاو

 )١( تامرحملا ةخسن ىف .

 



 ۔ ٢٢٧٠

 عيمج نم هللا مرح ام ميرحتو هللا باكب ثيراوملاو هللا باتكب ةدعلاو
 نم ههبسنآ ام لكو رمخلا برش ميرحتو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا
 ححاملا نم هللا مرح ام ميرحتو تامرحملا نم هتلزنمب لزنو تاركسملا

 فدت ميرحتو اهلك سحاوفلاو بذكلا ميرحتو اهلك برانملاو معاطملاو
 لدعلا نم هيف امب ذخالاو نارقلا همرح ام ميرحتو تانصحملاو نينصحملا

 نم نارفعلا ىعدي ال اياطخلاو بونذلا عيمج نم هللا ىلا ةبوتلاو نايبلاو

 لمآ ىلع ةداهشلاو رابكلا هيهانم ىلع ةماقالا الو رارصإلا ىلع هللا

 هللا هعاط لهأل هيالولاو مهنم ةءاربلاو مهل ضغبلاو مهتلالضب لالضلا

 سانلا عييمج ىلا دهعلاب ءافولاو ةداهسنلاب مايقلاو مهل بحلاو هتعاط ىلع

 ميرحتو عيبلا ليلحتو ليكلا ق ءافولا و نزولا ق لدعلاو ص رجافلاو رابلا

 ٠ نسحا ىه ىتلاب الا ميتيلا لام ميرحتو 2 ايرلا

 الو ث ابذك لوقي الو اراج ىذؤي الو امحر عطقي ال نآ انبهذم فو
 ةروعلا سسجتي الو ص ةرثعلا منتغي الو ث ةرذعملا دري الو ؤ الدع هركي

 رخسي الو س ةمهتلاو نظلاب ذخأي الو ، ةسنحافلا عيشت نآ بحي الو
 ء مهقوقح مهملظي الو س مهيلع () ىلاعتي الو س مهيلع ىدتعي الو سانلاب

 انلوق لوقي الو انثيغ ىعري الو ث انرس متكيال نم اننيد ف لخدي الو

 5 انطخس طخسي الو انودع ىداعي الو انيلو ىلاوب الو ص اناضر ىضري الو
 ءىربتسخن نآ هركذ مدقت ىذلا اذه عم بحتسنو 0 انسفنآ ىلع همهتنو

 ٠ بيرلا نم عقي ام ركذب ةقفاوملا ىلا اناعد وآ هانوعد نم

 : ةلأسم

 نأ ةقفاوملا ىنعم ىلا هوعدن نمم ءاربتسالا اذه عم بحتسيو

 ةنتفلا لوخد نمو س بيرلا هيف عقي ام انركذ ىذلا اذه لثم ىلا انوعدي

 نيد وهو نيملسملا نم ةماقتسالا لهآ نيدب نيدتلا ىلا هوعديف ةمألا ى
 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ىبأ نيدو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ٠ هانتيثا ام باوصلاو » ىلتعي رز لصالا ق ) ( ١



_ ٢٧١ 

 ىبسارلا بهو نب للا دبعو ، رساي نب رامع نيدو ث )١( امهنع هللا ىضر

 هللا دبع نيدو نيملسملا ماما ضابآ نب هللا دبع نيدو ص ناورهنلا لهآ ماما

 بوبحم نيدو ث بوبآ نب لئاو نيدو ء قحلا بلاط مامالا ىيحي نبا

 ىبأ نب ىسوم نيدو ث نيملسملا ءاملع نم رقصلا نب نازعو ث ليحرلا نبا

 نم رقصلا نب نازعو ، بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسوم نيدو ع رباج

 نيدتلاو مهميدتتو مهلضفب مهل فارتعالاو نامع لهآ نم نيملسملا ءاملع

 .ء انؤاملعو نيدلا ىف انؤايلوأو انتمئأ مهانفصو نيذلا ءالؤهف ء مهنيدب

 مهملس انملسو مهبرح انبرحو مه ودع انودعو 0 مهيلو انيلوو مهنيد اننيد

 لهآ نيب ثدح اميف انلوقو مهلوق انلوقو مهيآر انيآرو مهبهذم انبهذمو
 ميمت نب نازع مايأ ءاضقنا ىلا كلام نب تلصلا رمأ ف مهيفو ث نامع
 رادلا لهآ نم مهيف الك نأو نيملسملا لوت مهثادحأ فو مهيب انلوق

 نم ءىش هصخ نم نآو فوتو وآ ةءارب وآ هنيالو نم هملعب صوصخم

 اعيمج امهدنع تبث ولو هريغ ىلع كلذ ىف ةجح هل نكي مل مهرمأ فو مهرم
 اهلك مهلاعفأ نأل مهئدح لصأ اعيمج مهدنع حصي مل ام مهلاعفأ ةحص

 امل كاهتنا الو عدبلا ماكحأ ىلع ال ىواعدلا ماكحأ ىلع ةجراخ اندنع
 . اهب انعم رقآ نم انعم بيطتسي ىناعملا هذهف هميرحتب نونيدي

 ةبوتلا هيف انمزل ام عيمج نم ةبوتلاب هلل نونئاد اذه عم انآ ىلعو
 ام عيمج ءادآم هلل نونئادو مهانفصو نيذلا ءال ه نبد ق رافغتسالاو

 هيف انمزلي ام عيمج نم لاؤسلاب هللا نونئادو ، مهنيد ف هؤادأ انمزلب
 . قيفوتلا هللابو ، مهنيد ف لاؤسلا

 قوقحلا تيثآو ك اهلهأ نم ذخؤتنل دودحلا بجوآ هللا نآ ١ وملع ١

 قحلاب نودهي نيذلل هرون ءاضأآو هنيد هللا لمكأ امناو ى اهلهآ ىلا ىدؤنل

 ٥ 7 نيملسملل رتقآ نمق ء ء افشو ىده ١ ونمآ نب ذلل وهو 4 نول دعب هيو

 )١( امهيلع هللا ةمحر » ةخسن ىق «



_ ٢٧٢ 

 نيلسملل ام هل ناكو هقح بجوو هتيالو تنتيث لاملاو قوقحلاو لامعألا

 هسفن ىلع هثدح ناك اثدح ثدحأ ناف اثدح ثدحي نأ الا مهيلع ام هيلعو

 . اديمح اينغ هللا ناكو ائيش هللا رذي نلو
 هللا دي ؤ هللا نوعيابي امنا كنوعيابب نيذلا نا ( : ىلاعت هللا لانتو

 هيلع دهاع امي فقوأ نمو 0 هسفن ىلع ثكني امناف ثكن نمف مهيديأ قوف

 ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو )( ) اميظع ارجأ هيتؤيسف هللا

 . اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم

 : ةلأسم

 هيلع د اعب فيك مالسال ١ تبسن هيلع ء ى رق أ ذ ١ لجرل ١ نع لئسو

 ؟لو نقلا

 كنيد ىف كتمئأ بسنلا اذه فق نيبوسنملا ءالؤه نا هل لاتي : لاق

 مهلو كلونو مهنيد كنيدو مه ودع كودعو 4 مهيلو كيلو ، كئايلوأو

 ٠ مهملس كملسو مهبرح كبرحو مهبهذم كبهذمو مهيأر كيأرو

 : ةلأسم

 [ باتكلا اذه ريغ ىف ابونكم تدجو ]

 لمعلا هل رهظو بسنلا اذه ىلع انتفاو نم : ديعس ىبأل تلق

 هتيالو انمزل دقف س كلذ دعب وأ هيلع انقفاوي نآ لبق نم حلاصلا

 ريغ نم هماكحأ ق هقفاوملا هل حصو هيلع قفاو اذا هنأ ىعم : لات

 ةبارتسا وأ لالضب نيدت ىناعم ىف بابسألا نم ببسب بير هيلع لخدي نآ
 نم اهلهأ نم ثدحي امل لاح ىلا لاح نم رادلا مكح لقتني وآ كلذ ىف

 )١( ةيالا » : حتفلا ةروس .١ "«



٢٧٢٣ 

 ىلع هتبال و نأ وجرأف 6 هسفن صوصخم ق كل ذ نم ء ىن هقحلي وأ كل ذ

 ٠ كلذ مكح رصبأ نمل ةمزال هللا ءاسث نا ةبيط اذه

 ؟ ةنقفاوملا هب تبثي ىذلا ظفللا فيكف : تلق

 جرخامو هنيد وهف نيدلا جرخم جرخ امنا هنآ رقأ اذا هنأ ىعم : لاق
 ىلع كلذ ىرجأ ظفللا ىنعم ىق الا قاب نكي ملو هيأر وهف ىأرلا جرخم

 ٠ هلوق ىنعم

 : ةلأسم

 ٥ دربأ ئ مالسال ١ هيلع ببستي نأ هيل ١ بلطي لجر هاتآ لجر نعو

 ؟ ال مآ كلذ هعسبأ ؟ هيلع هصرح رظنب ىتح

 ٠ بلاطلا صرح اورظني نآ ىلا نودرب انخاسشأ ناك دن : لات

 ناك ناو ث نيملسملا دنع وه ام ثدح هب ثدح نا تيآرآ : تلقف

 نب حاضولا لاقو ٠ ملعأ هللاو ىلوتي نآ الا لوقت امف هتريسب ىضر دق

 ٠ درب نآ بحآ امف مالسال او ةلودلا روهظ دعب نم ةبيتع

 ] نئاهرلا فانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم [

 وأ ىصاعملاو هراكملا نم اهاضر ال لاعفأ هنم ىلع رهظ لجر نعو

 هعم موقأو هنيعأ نأ ىنم بلطف كلذ دعب ىنءعاج مث ىعم كلذب وه حدمي
 ر اخيتسال ١ وآ هريغل ىنم زليم امك كلذ هل ىنم زليآ نيملسمل ا بهذم ريصي ىتح

 ٠ ملسأ هنع

 هنم ىجري نم قحلا ىلع ناعي امنا ، قساف ناعي ال نأ بجي : لاقت
 ٠.لمعل او لوبقل

( ٣ ج عرشلا .نايب - ٨ م (



٢٧٤ 

 : ةلاسم

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 نم نوملسلا هب ناد ام : اهجوز اهل لاق اذا ةآرملا نع هتلآسو

 ىهآ ٠ معن : كلا ؟ مهودع نم تئريو مهيلو تيلوت ةءاربلاو ةدالولا

 ؟ باطخلا جوزلا اهل رسفي ىتح مآ : تلق ؟ كلذ اهلوقب هئايلوأ نم

 لوبقلاو اذهب ةيلو ىهو لاؤسلا بلط ف ىهو كلذ اهعسي : لاق
 تدجو اذكه ث لمعو لعفو لوقو ملعو ةين ناميالا نآ ىدنعو لمعو لوق

 .هيف رظنيف

 : لصف

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 حضوأ هنآ وجرأ امم مالسالا بسن نم هتبتك ام اذه : فيضملا لاق

 نم انلبق نم نيملسملا نيد وهو انيدل هب نيدن اموو هللا ءاسث نا نيبأو
 هكردت ال ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل دحاو هللا نأ انبر ةفرعم
 ملو ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو ةرخآلاو ايندلاف راصبألا

 لك قلاخ هنآو قولخم هاوس امو قلاخ هنآو هنوك لبق نوكي امب املاع لزي

 لك ربدمو ءىنث لك تيممو ءىش لك ىيحمو ءىش لك ىلع رداقو ءىش

 دار الو همكحل بقعم ال ةرخآلا ةآسشنلا ءىنئنم قوزرم لك قزارو ءىش
 ٠ باسحلا عيرس وهو هتاملكل لديم الو هئاضقل

 ىلص ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ دمشنو

 نأو هب لسرأ ام غلب دق هنأو هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا

 لك ىف قداص هنآو هللا نم نيبلا قحلا وه دمحم هب ءاج ام

 قح ثعبلا :نأو قح رانلا نآو قح ةنجلا نأ دوشنو ٠ لاق ام

 هديعوو هللا دعو نم هلانت امو قح باتعلاو باوثلاو قح باسحلاو

 عيمج ءادأب هلل نيدنو ء قح هدابع ىلع هللا ضرتفا ام عيمجو قح
هلوسر ننسو هضئارف نم هب لمعلا بجي ام عيمجب لمعلاو هضئارف



٢٧٥ 

 نونئادو ةعاط لك ءادأب هللا ىلا برقتلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 هلل نونئادو مراحملا عبمج نم هباتك ق هنع هللا ىهن امع ءاهتنالاب هلل

 نم هبوتلاب هلل نونئادو س اعيمج هلوسرو هللا همرح ام لك نع ءاهتنالاب

 ةهبش لك نع فوقولاب هلل نونئادو ث هانلهج وآ هانملع امم ىصاعملا عيمج
 لك ءادأب هلل نونئادو ٠ مارح مآ ىه مالحأ ملعن ىتح ىه ام ملعن ال

 نم لك ةالاومو ةعاط لكب لمعلاو ةملظم لك درو ةنابخ لك كرتو ةنامأ
 هلوسرلو هلل ةيالولاب نونئادو ث نيملاعلا عيمج نم هب لمعو قحلاب ناد
 نم هتلخ عيمج نم هللا ءايلوآ عيمجلو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 هللا ىلص هللا لوسر ةيالوب نونئادو نيدلا موي ىلا نيرخآلاو نيلوألا

 . اولدبي ملو اوريغي مل نيذلا هباحصأ عيمجو ملسو هيلع

 : فيضملا لات

 ءالؤه نيدلا ىف ءاهقفلاو نيملسملا ةمئآو ةباحصلا هركذ دعب لاق مث

 انقدص انع باغ امع مهلوتبو انيداع مهبو انيلاو مهيفو انؤامتفو انتمأ
 ةداننو لااضلا ةمئآ نم مهاوس ام علخنو : لانت مش % انققح مهراثآ و

 مهيغب اورثأنساو نيملسملا رمآ اوبصتغا نيذلا ةيصعملا ةالوو ةنتفلا

 نم نيملسملا اودرشو ٠ مهنم ءاينغألا نيبو مهبراقأ ىف ةاكزلا اولعجو
 نم اواخاف مهئاوهأل اعبن باتكلا اولعجو ء مهايطع مهومرحو مهناطوأ
 نمم ةءاربلاو ث هفاخآ نم اونمآو 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمآ

 ، مهنيب ةقرفلا عقوأو مهتملك تنشو مهتلود بصتغاف نيملسملا ىلع ىغب

 ڵ لالضلا لهآ مكحب ىضرو لاجرلا هللا نيد ف مكح نمم ةءاريلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا مرح امل نيلحتسملا نم ةءاربلاو
 ىلع نيرصملا هللا لحآ امل نيمرحملاو رفكلا لهآ لاتق ق كش نمم ةءاربلاو

 نم ةءاربلاو لمع الب لوق ناميالا نا لاق نمم ةءاربلاو ث هللا ةيصعم

 ةربابجلل ةعاطلا ىآر نمم ةءاربلاو رفكلا ةمئآ لانت ى هللا نيد ىف كاكشلا

 ةءاربلاو ص هللا ديعو ىف كشي نمم ةءاربلاو ك مهملظ ىلع مهال وتو نيملاظلا

وأ هدلاو بونذب ادلو بذعي وآ دحأ بنذب ادحأ بذعي هللا نآ معز نمم



_ ٢٧٦ 

 هللا نآ معزي نمم ةءاريلاو ايندلا ىف ةيصعم هنم نكي مل ادحآ بذعي

 بذعي هللا نأ . نمم ةءاربلاو ص ةيصعملاو ةعاطلا ىلع دابعلا ٦

 قلخي مل هللا هللا ن نأ معز نمم ربلاو ّ مهلاعفأ ىلع ال .هلعف ىلع دابعلا

 رفكلاو انسح ناميالا قلخب مل هللا ن نآ معز نمم ةءاريلاو ى دابعلا لاعفأ

 اوءاش نا دابعلا لا ةضوفم رومألا ن نآ معز نمم ةءاربلاو ؤ احيبق

 نوكي نأ درب مل هللا ن نآ معز نمم ةءاريلاو ، اوءعاسآ اوءاش نا و اوعاطآو

 5 اورفكي نآ هللا دري ملو اورفك دابعلا نآو احيبق رفكلاو انسح ناميالا

 نمم ةءاربلاو ٠ رهقلاو ةبلغلا نع ىلاعت هنوك هللا دري مل ام اولعف .

 معز نمم ةءاربلاو ناك ىنح دابعلا نم نوكي ام ملعي مل هللا ن

 معز نمم ةءاربلاو ڵ دارآ امو مهنم هللا ملع ام فالخ نولمعي .

 ٠ ةرخآلاو ايندلا ى راصيألاب ىري هللا ,

 : فيضملا لانت

 هللا نأ معز نمم ةءاربلاو ٠ ةرخآلا ىف وآ ايندلا ىف دارآ هلعل

 . ةيصعم ىلع هبيثي وأ ةيصعم لاح ىف وأ ةيصعم ىلع ادحأ ىلوب
 لهآ نأ معز نمم ةءاربلاو س نيصاعلا ةربابجلا ةعاطب ناد نمم ةءاربلاو

 مهيرارذ ىبسو مهلاومأ ةمينغ لحتسيو ث نوكرشم ةلبقلا لهآ نم ديحوتلا
 ةجح الو قحلا اميف مهل نيبب ةوعد ريغ نم لتقلاب مهضارعتسا لحتساو
 نيصاعلا عيمج نم مهنيد ى نيملسملا فلاخ نمم ةءاربلاو س مهيلع اهماتأ

 ناد وآ لاض نيثدحملا نم ةرهسلا ةداهست لين نم نآ معز نمم ةءاريلاو

 ةءاربلاو ٠ لالضلا لهآ لعف ف مكحلا ةفرعم نع لاؤسلاب لاق نم ليلضتب

 ةقرفلا عقوآو مهتملك تتسنو مهتلود بصتغاو نيملسملا ىلع ىغب نمم

 ٠ مهنيب

 : فيضملا لان

 هب اند ىذلا اننيد وه هرخآ ىلا لصفلا اذه لوآ نم هركذ ىذلا

 ناد نمم ةءاربلا ىف هلوق الا انبهذم ىق هب لوتن ىذلا انلوتو 0 انبرل

لالضلا لهأ لعف ةفرعم ىف مكحلا ةفرعم نع لاؤسلاب لاق نم ليلضتب



٢٧٧ 

 ملعأ هللاو الف ثدحلا ملعب ٠

 هيلا فيضملاو بانكلل فلؤملا ريغ لاق :

 ذ جراوخلا ضعبل ةريس وهو نيملسملا راثآ ىف تدجو امم اذه

 ىجراخلا ىرون ني ىسيع لضفلا ىبآ ةفص ده رخآ ق ابوتكم تدجو

 دمحم ىسيع ىبأ ىلعو بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ ىلع ةضورعم

 : نيملسملا عيمجلو امهلو انل رفغو امهنع هللا ىضر ديعسن نبا

 : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عيمجب رارتالاو هللاب ناميالاو هللا ةفرعم وهو هللا نيد مالسالا

 دمص دحآ هللا الا هلا ال نآ دهسآو هللا ةعاطب لمعلاو هدنع نم ءاج ام

 ريغب مئادلاو ءدب ريغ نم لوألا دحآ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل
 كردي وهو راصبألا هكردت ال ميحر فوءعر ريصب عيمس ميلع قالخ ةياغ

 ملعي ديرولا لبح نم هتلخ ىلا برتقأ وهو ى ريبخلا فيطللا وهو راصبألا
 دمحمل ةداهشلاو ٠ رادنتمب هدنع ءىش لكو رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ

 نجلا نم نيملاعلا ىلا هلسرآ هلوسرو هدبع هنآ ملسو هيلع هللا ىلص

 نع لاقف ص ارينم اجآرسو هنذاب هللا ىلا ايعادو اريذنو اريسثب سنالاو

 : لاتقو ( - رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطآو هللا اوعيطآو ) : هركذ

 امو ( ) اودنتهتن هوعطت ٥ نا ( : لانتو ٠ ) هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم (

 ٠ ( غالبلا الا لوسرلا ىلع

 دت السرو ) : لاق امك هلب نمم لسرلاو ءايبنألا عيمجب ناميالاو
 عيمجب نامبالاو ٠ ( كيلع مهصصقن مل السرو لبق نم كيلع مهانصصق

 ناميالاو نآرقلا ىف امب لمعلاو روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا نم بتكلا
 مايقلاو هللا مرح ام بانتجاو هللا لحأ ام لالحتسا و رارقالاو هتكئالمب
. ةلالضلا نع لوحتلاو هللا ىف ضغبلاو هللا ف بحلاو هللا رمأب



٢٧٨ 

 لوحتلا ىلع لوقلا عقو هسفن لعف ىنعي ناك نا : ديعس وبآ لاق
 كلذ لكو ىدهلا ىلا ةلالضلا نع لوحتلا وهف هريغ ىف هلعف ناك ناو
 نود نم دوبعم لكل علخلاو هلوح نمل لوحتملا دنع هللا نيد نم وهو زئاج
 ةنسلاو رثألاب ذخألاو تاهبلا ىف فوقولاو كلذ ىلع مهنم ةءاربلاو هللا
 هللا ليبس ف داهجلاو اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا تيبلا جحو
 ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو هللا لات امك هلضف ةفرعمو
 : لاتقو ٠ اميحر اروغغ هللا ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد س اميظع
 ٠ ميلأ باذع نم مكيجنن ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهبأ اي (

 : مكسفنآو مكلاومأب هللا ليبس ق نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت
 نيملسملا نم تاداهستلا تازاجاو ٠ () ( نوملعت متنك نا مكل ريخ مكلذ

 دقو ث نيدلا نمف ماكحألا رئاسو قوقحلا فق نينثالاو ىنزلا ف ةعبرألا
 . مهتلم ىلع ةلم لهآ لك نيملسملا ريغ ىف كلذ زوجب

 فالتخالاو رييختلا هيف مدقت اميف ةيالولا ىف دحاولا ةداهش امآو

 ةالصلاو اهتقو نيح ف هللا ضئارفب لمعلاو نيدلا ماكحأب قح الب هسيلو

 تيبلا جحو ناضمر موصو ةبانجلا نم لاستغالاو ءوضولا غابساب
 ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو اليبس هيلا عاطتسا نم مارحلا
 ةاكزلا ءاتياو ةضورفملا ةالصلا ماقاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو
 ٨ هللا ءايلوأ ىف اهعضوو هللا رمأ امك اهمسقو اهتقو ف ةبجاولا

 هللا اهامس ىتلا ماهسلا ف اهعضوو ديعس نب دمحم ديعس وبأ لات
 تناك ناف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهمست ام ىلع هباتك ىف
 نم اهضبقب هرمأ نم ىلاو مامالا ىلا اهعفدي ةتباث ةنسلاف دي نيملسملل
 بحاصف ماما نكي مل اذاو ث اهيف لدعلا مامالا ىلعو ٠ عاس وأ لاو
 : لاق نم لاقف ث اهميلست ىف فلتخا دقو س هسفن تاذ ق اهب دبعتم ةاكزلا

 مهنال هللا نيد ف ةقفاوملا لهآو هللا ءايلوأ ىلا الا اهميلست حلصي ال

 )١( ناتيالا : فصلا ةروس ) ١٠ ؤ ١١. ( .



 س ٢٧٩

 : ل انت نم ل اتقو ٠ م امالا موقي مهب مهنأل م امالا مدع دنع مامال ١ نع لدب

 . ءوس هيلع رهظي مل نمم ىلولا ريغو ىلولل ملست

 اذه ىف فالتخالاو ةلبقلا لهآ نم ءارقفلا ىلا ملست : لاق نم لانتو

 ةيالوو هنمو ٠ نيدلا جرخم جرخي الف فالتخالا هيف عقو ام لكو عساو

 نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنا ) : لجو زع هللا لاق امك هللا ءايلوأ
 نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ )٢( مهضعب ... ) () ( .. اونمآ

 كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع

 : لاقو () ( ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال ) : لاتو ٠ ( هللا مهمحريس

 نمو ناميالا ىلع رفكلا اوبحتسا نا ءايلوآ مكناوخاو مكءابآ اوذختت ال )
 نينمؤملاو هلوسرو هللا ىلوتنو ٠ (ٹ) ( نوملاظلا مه كئلوآف مكنم مهلوتي
 لسرلاو ءايبنألا نم ملسو هبلع هللا ىلص دمحم ةوبن ىلا مدآ ندل نم

 هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا دعب ىلوتيو ىدهلاو قحلا لهآ نم مهعابتأو
 رساي نب رامعو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو ركب ابآ ملسو

 قحلا ىلع مهقفاوو مهعياسشث نمو ناحوص نب ديزو لبج نب ذاعمو رذ ابآو

 دنع مهريغو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصآ نم ىدملاو
 نب هللا دبع نيمكحلا راكنا دنع ىلوتيو ٠ سانلا قرغتو ةنتفلا لوزن

 فاوطو فاحزلاو بيرقلاو ناورهنلاو ةليخنلا لهآو ىبسارلا بهو

 بيعش مهنم هباحصأو لالب وبآ هيلع جرخ ام ىلع جرخ نمو لالب ابأو

 نب رمعو مضيملا و روصنمو نيصحلاو رضمو دوادو ىدهملاو ىنامركلا

 مالسالا لدع راد هراد فوع ويآو قاحسا ويآو قداصلا ةزمحو ناورم

 عيمج ىلوتم هللا لزنآ امب اهيف مكحلاو ىفخم اهبف دوجلاو رهاظ اهيف

 )١( ةيالا نم ءزج ٥٥ ةدئاملا ةروس نم .
 )٢( ضعبب اهضعب تايالا طلخي _ هللا همحر فلؤملا نأ ظحالي .

 ىه ىرخالاو ةدئاملا ةروس ىف انحضوأ امك ىلوالاو نيتيالا نيب طبر دق وهغ
 ةيالا نم ءزج ٧٢٧٩١ اهتاملك ضعب طتسأ دقو ةبوتلا ةروس نم .

 )٢( ةيالا نم ءزج ١ ةنحتمملا ةروس نم .

 )٤( ةيالا ٢٢ ةبوتلا ةروس نم .



_ ٨٠ ٢ 

 نهو كلذب لودع دوهش هيلع دهش وأ هنيعي ارفك هنم انيآر نم الا هرا د لهآ

 ٠ نسحتسم وأ حناج وأ نيدهاعملا نم ةمذ هل تناك

 مهئامسأب ىمس نيذلاو اييعسث نأ بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق
 نا لاش 6 ءآ ري مهنم نوملسملاو نينمؤملا ليبس ربع ىلع لك فوع ىلا هذه

 . ةرئاج هماكحأو رئاج وه لب لدع رادب سيل فوع ىبأ راد

 ىلا مدآ ندل نم مهالوت نم امأو ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق
 ىلعو مهتافصب طئارشلا فو مهنايعأب مهالوتن نحنف هفصو ىذلا ديعس
 دجوي اميف جراوخلا نم مهنأ انعمف بيعست ندل نم امآو ، مهفصو ام
 مهراد نا لوتن الو مهالوتن الو ةطيرشلا ف جراوخلا نم آربن نحنو

 روج راد مهرادو روج مهلاعفو روج لهآ مه لب اهيلع اوبلغ اذا قح راد

 اهيلع اوبلغ راد لهأ نم ادحآ ىلوتن الو اهيلع نيبلاغلا مه اوناك اذاو

 ٠ نيملسملا ةقفاومب ةربخلاب هتقفاوم تحص رمألا

 : بانكل ١ نمو

 نم مهريغو ةنعارفلا نم هعابتأو هللا هنعل سيلبا هللا ودع نم آربنو

 مهنمف اذه انموي ىلا مدآ ندل نم توغاطلا لهأ عابتأو رفكلا لهآ ةمئأ

 هقرغأ نم مهنمو س ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو ضرألا هب هللا فسخ نم

 مييلع هللا بلت نم مهنمو ث ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو هنعلو هللا
 ةربعو ةيآ مهلعجو ليجس نم ةراجح مهيلع رطمآو اهلفاس اهيلاع مهتنيدم

 لوكأم فصعك مهلعجف ليبابأ اريط مهيلع هللا لسرأ نم مهنمو قلخلل
 ةرخآلا ىف باذعلا ءوسو ىزخلا مم ايندلا ف كلذ اعيمج اوبجوتساو
 دنع نم ءاج امو قحلل مهراكناو هلوسرل مهبيذكتو هللا ةعاط مهكرتب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب انئربو هللا هنعل سيلبا ةعاطب مهذخأو هللا
 ىلعو نافع نب )١( نامثع ةلبقلا لهآ نم مه نيذلا ةلبقلا لهآ نم ملسو

 )١() ذهب ةباحصلا فصوي الآ وجرن انك ٥ فاصروالا .



٢٨١ 

 صاعلا نب ورمعو نايفس ىبأ نب ةيواعمو ريبزلاو ةحلطو بلاط ىبآ نبا

 هللا مكح كرتو نيمكحلا ةموكحب ىضر نم عيمجو ىرعسنألا ىسوم وبآو

 فسوي نب جاجحلاو دايز نب هللا ديبعو ناورم نب كلملا دبع ةموكح ىلا
 مهعايسنآو مهعابتأو نوراه نب هللا دبعو نوراهو ىدهملاو رفعج ىبآو

 ة ىوهلا باحصأو عدبلا لهآ نم مهروجو مهرفك ىلع مهال وت نمو

 هللا نا هللا نم ىده ريغي هاوه عبتا نمم لضأ نمو ) ىلاعت هللا لوقل

 ٠ )( ) نيملاظلا موقلا ىدمب ال

 اذه ىلع مهتفا ون هللا مهمحر بوبحم نب دمحم هللا ديع وبآ لاق

 ٠ هامس نمم ةءارىلاو.

 نمم ةءاربلا ىلع مهتفاون هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لان
 اوعرب نيذلا نيملسملا انيلوتو س رقكلا نم مهامس امب ةطيرتلا ىلع ىمس

 قسفلا لهأل قوتتحلا اوتبثو لمع الب لوق ناميالا نا مهلوقل ةئجرملا نم
 شحاوفلا بكارو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا كراتو دودحلا لهأو ملظلاو

 ريغ ىف هللا مهبذكو ةنجلا لهآ نم ناميالا نولمكتسم نونمؤم مه اولانو
 ناميالا وهو ( بيطلا ملكلا دعصي هيلا ) : ىلاعت لاقف نآرقلا نم ةيآ
 الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمف ) : لاقو ص هعفري حلاصلا لمعلاو

 اريخ ةرذ لاقثم لمعي 7 ) : لاقو )٢( ٠ ( نوبناك هل اناو هيعسل نارفك

 . رانلا وهو ٠ ) هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ( ةنجلا وهو (٦) ) هري

 معن : ديعس وبآ لات ٠ اهيف مهتقفاون اضيأ هذهو هللا دبع وبأ لاتقو

 وهو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمخ هلوت الا ةئجرملا رمآ ىف مهقفاوت
 قحتسي امنا لوقن اناف ث رانلا وهو هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ، ةنجلا

 هرذلا لانشمب ىزوج هتبوت ىلع تامو ابئان ناك نمف نوبئاتلا هيف دعولا

 )١() ةيآلا نم عزج ٠ صصتلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا : ءايبنألا ةروس ٩ .

 )٢( ناتيآلا ةلزلزلا ةروس ) ٨ & ٨ ( .

 



_ ٢٨٢ 

 نم ةرذلا لاتثمب ىزوج ارصم ناك نمو ، رصمل ناسحا الو هناسحا نم
 لاتثم لمعي نم ريسفت جرخي اذه ىلعف ث اهنم بات بئانل ةئيس الو هتائيس
 ٠ هرب ارش ةرذ لاتثم لمعي نمو ؤ هرب اريخ ةرذ

 : ةلأسم

 هتكئالمو هللا ىلع مهبذكب ةعيشلا نم اوعرب نيذلا نيملسملا انيلوتو
 ليئاربج ءاجف بلاط ىبآ نب ىلع ىلا ىحوأ هللا نأ اومعزو هلسر ىلعو
 ىف اولان نيح اهلثم ةريثك ليواقأ عم هيلا هللا هعفر ايح ايلع نآو ادمحم

 لاق ٠ مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىف ىراصنلا تلاق ام ثبخأب "ىلع

 مهيلع دهن انا ال هب مهوفصو اميفو مهوفصو امك ةطيرشلا ىلع ميشلا
 انسيلف مه رمآ نم انعم رهش ا مهضعبب مهيلع دهشن امنا و ١ ول انت مهنأ

 . هب مهفصو ام لكي اعطق مهيلع ةداهشلا مهدلقن

 : بانكلا نمو

 هيلع هللا ىلص هلوسر ىلعو هللا ىلع مهبذكب ةيريجلا نم انئريو

 ءادعس مهتاهمأ نوطب ق سنالاو نجلا قلخ هللا نا : اولاقو ٠ ملسو

 نلف اذكه نولازي الو كلذك هللا دنع اولا زي مل نينمؤمو أر افك ءابتقسشأو

 مو ىلا رفكلا ىلا ملسملا الو مالسالا ىلا لوحتي نآ رفاكلا عيطتسي

 هيلع هللا ىلص هيبنل لانف هللا ىلع مهبذكب كلذ ىف اولانت ام عم ةمايقلا

 رونلا ىلا تاملظلا نم سانلا ج جرختل كيلا هانلزنآ باتك رلآ ) : ملسو

 اورفك مث اونمآ مث اورفك مث اونمآ نبذلا نا ) : لاقو () ( ٠٠ مهبر نذاب

 نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركا ال ) : لاقو ٠٠ ( )٢( ارفك اودادزا مث

 (؟) ( ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف ىذلا

 )١( ةيآلا : ميهاربا ةروس ١ .
 )٢( ةيآلا نم ءزج ءاسنلا ةروس ١٣٧ .

 )٢( ةيآلا نم ءزج ةرقبلا ةروس ٢٥٦ ..

 



 س ٢٨٣

 كبرو ٠ رذنأف مق ٠ رثدملا اهيأ اي ) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاقو
 ٥ ٠ رك ذ ام عم عم 6 همي ١ ونمآو هللا ىع اد ا وييجآ : ل انتو )( ) ربكف

 ىف لوحتي ال هللا ملع نا اذه ريغ نيملسملا لوق : هللا دبع وبآ لاق

 ىلع ادحآ ربج هللا نإ لوقن نآ ريغ نم ١ دبأ ايتتىدث هللا هملع نمف ه دابع

 ٠ هتيصعم ىلع الو هتعاط

 حيحص ٥ انعم أ ذهو هللا دبع ىبآ لوقب لوقن نحنو دبعس وبآ لاق

 ٠ هللا ءا سنش نا

 : باتكل ١ نمو

 هلا ال : اولاتو ث هللا ىلع مهئارتفاب ةيرهدلاو ةقدانزلا نم انئربو
 ران الو ةنج الو باسح الو توملا دعب ثعب الو ضرألا ىف الو ءامسلا ىف
 لاتو ٠ كلذك لازت الو اهلاح ىلع لزت مل ايندلاو باتع الو باوث الو
 موب ) : لاقو (") ( اجاوفآ نونآتف روصلا ف خفني موي ) : هركذ زع هللا

 لانتو نمحرلا هل نذآ نم الا نوملكتي ال افص ةكئالملاو حورلا موقب
 مث (ث) ( ةدحاو سفنك الا مكثعب الو مكقلخ ام ) : لاقو () ( اباوص
 اوزربو ) : لانتو ٠ (ث) ( نورظني مايق مه اذاف ىرخآ هيف خفن مث ) : لاق
 هللا ىلا ) : لاقو )١( ٠ ( اوربكتسا نيذلل ءافحضلا لاقف اعيمج هلل
 نوعجرت اموي اوتناو ) () ( نولمعت متنك امب مكئبنبف اعيمج مكعجرم
 ٠ هركذ عم ٠٠ ( )٨( هللا ىلا هيف

 )١( ىلوالا تايآلا : رثدملا ةروس .
 )٢( ةيآلا : ابنلا ةروس ١٨, .
 )٢( ةيآلا : ابنلا ةروس ٣٢٨ .

 . ٢٨ ةيآلا نم ءزج : نامقل ةروس ()
 . ٦٨ ةيآلا نم ءزج رمزلا ةروس )٥(

 )٦( ةيآلا نم ءزج : ميهاربا ةروس ٢١ .

 )٧( ةيآلا نم ءزج : ةدئاملا ةروس ١.٥ ..
 )٨( ةيآلا : ةرقبلا ةروس ٢٨١ .



٢٨٤ 

 لاقو ث ةقدانزلا لوق نم اوركذ اميف مهقفاون هللا دبع وبآ لاقو

 ةطيرشثلا ىف هللا دبع ىبأ لوقب ةقدانزلا ى انلوق ديعس نب دمحم ديعس وبآ
 ٠ ةداهشلا ةقينقح ىلع ال

 : بانكل ١ نمو

 ةيقتلا ف مهرذع ةلبتلا لهأ ىلع مهعطقب ةقرازألا نم انئربو
 اوبجوآو نيرفاك ةيقتلا ف مهسفنآ اومسو مالسالا ىف ةيقت ال : اولاتف

 هللا دعو الكو ) : لاقف هللا مهبذكو ، مالسالا لهآ عيمج ىلع داهجلا
 () ( ٠٠ اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو ث ىنسحلا

 لبق ناميالا امناو س هرذع دعاقللو هلضف نيدهاجمللف س ةنجلا ىنعي

 ںوقو ث رساي نب رامع هللا رذع ام دعب اكرشم ادهاجم نوكي الو ةرجملا
 نيكرشملا ىنعي ىرخأ ةرم كوذخآ نا : رامعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 هةبيتتلا لبقا

 وهو ةيقتلا ليتناق دا رآ هنآ انعم ىذلا : هللا همحر ديعس وبآ لات

 ٠ كلذك جرخي

 ٠ ةننرازألا رمأ نم ركذ اميف مهقفاون : هللا همحر هللا دبع وبآ لات

 ةفاكلا نم داهجلا ىلع ةردقلا دنع داهجلا ف ضعبلا رذع امناو ةطيرشلا
 هيلع نورداق مهو داهجلا كرت ىلع ميلك اوعمتجا ولو ضعبلا داهجب

 . داهجلا كرت نم مهمزل امل نيعبضم نيكلاه كلذب اوناك

 : باتكلا نمو

 بلاط ىبأ نب ىلعو نافع نب نامثع نع اوفقو امب ةلزتعملا نم انتربو

 اهانتبثا اميك اذكه ةيآلا لصاو ٩٥ ةيالا نم ءزج : ءاسنلا ةروس )١(
 . لصالا ىق امل افالخ



_ ٢٨٥ . 

 ىلع سانلا اوعضوو رفكلا لهأو ةلبتلا لهآ نم هريغو ريبزلاو ةحلطو

 ىف هللا .لاقو ٠ كرشلا لهآ قسف ريغ قسافو رفاكو نمؤم لزانم ثالث

 اوقسف نيذلا امف ) : لاقو ٠ سيلبا ىنعي ( هبر رمأ نع قسفف ) هبانك

 هركذ عم ( نيقسافلا موقلا ىدهي ال هللا نا ) : لاتو ( رانلا مهاوأمف

 . مهرفك نم مهركذ مهقسف نم

 ٠ الف كرشلاب قسفلا امآو مهقفاونف ةءاربلا امأ : هللا دبع وبآ لات

 صاخ هل ةلزتعملا ىف هلات ىذلا مالكلا اذه ديعس نب ذمحم ديعس وبآ لات

 ناف همومع .امآو هفصوو هريسفت لوطيف هريسفتو هصوصخم امأو ماعو

 مهتيمست اهنمو ةريثك ءايسنأب مهنيد ىف ةلزتعملا نم نوعريب نيملسملا
 : اولاقو ڵ ق سافو رفاكو نمؤم لزانم ةثالث ىف مهل مهفصوو سانلا
 سانلا نإ نيملسملا لوقو س كرشلاب رفكلا امناو ارفاك قفانملا نوكي ال
 ةريبك باكتراب هللا ىصع نم وه قفانملا نآو س قفانمو رفاكو نمؤم : ةثالث
 هقحلي الو ملاظ قساف قفانم هناف كرشلا نيع نم ةريغص ىلع رارصا وأ
 نأ دوحجلا قيرط نم كرشلا مسا الو ةعاطلا قيرط نم ناميالا مسا
 ٠ ىصاع ملاظ كرشم وهف كرشلاو دوحجلا نم ءىتب هللا ىصع نم كرشملا

 : بانكلا نمو

 كاهتناب ةيدجنلاو رماع نب ةدجن نم اوعرب نيذلا نيملسملا انيلوتو
 ةرخآلاو ايندلا ىف باذعلا اهبكار ىلع هللا بجو ىتلا ىصاعملاو رئابكلا
 : هموق نم لجعلا ةدبعل ىسوم لاقو ٠ اهب اونادو ةلاهجلاب اهوت اذا
 )١( ٠ ( نولهجت موقت مكنا )

 دمحم ديعس وبأ لاق ٠ ةفصلا هذه ىف مهتفاون هللا. دبع وبآ لاق
 ٠ ةطيرمشلا ىلع هللا ديع ىبآ لوتب لوقن نحنو ددعسح ني ١

_ 

 )١() ةيآلا نم ءزج فارعالا ةروس ١٣٨ ..أ ظحالى و ١١ع١ء . 7
 ةيآ رجع دروأ فلؤملا ب و . عوضوللاب ( ةت ال ىرخا



 س ٢٨٦

 : باتكلا نمو

 ريغ ةعئاط ةرفاكلا جيوزتب ملسملا اورذع امب ةيوبسلا نم انئربو
 ٠ (') ( نهل نولحي مه الو س مهل لح نهال ) : ىلاعت هللا لاتو ، ةهركم
 مويلا) : لاقف تانمؤملا ىلع نيكرشملا مهبأو تانمؤملا ىلع تاكرشملا خسن
 ة مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل 7"
 (٢)(مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو
 )٦( ٠ ( رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ) : لانو ث امهبم ةملسملا ىلع رفاكلا كرتو

 امأو َڵ كلذ ق مهفا ونف ةيويسنلا نم ةءارملا امآ هللا دبع وبآ لات

 ةيوبسلا نم انتعارب سيلو كلذب لوقن الف كرشلاب ةلبقلا لهأ مهتيمست
 ٠ ةليبقلا لهأ نم مهءاسىن مهحاكن لاحل

 ممنا انعم ىذلاو ةيويسنلاب ملعا هللا : هللا همحر ديعس وبآ لات

 انعم مهلك جراوخلاو س مهنم 6 آرين نحنف اوناك ن راف جراوخلا نم فنص

 . كيشنلاب ةلغلا لهأ نومسم انسلو كرشلاب ةلبقلا لهأ نومسي

 لح ريغف مهريغو باتكلا لهأ نم تانمؤم ىلع نيكرشملا حاكن امأو
 ٠ هركذ لج هللا لاق امك مهنم مهو

 نكرشملا ةلمج نم خوسننمف باتكلا لهآ نم تانصحملا حاكن امآو

 مهنآ نيكرشم جراوخلا مهامس نيذلا ةلبقلا لهآ نآ انعمو نينمؤملا ىلع
 نيملسملل ابرح اوناك ةلبقلا لهآ ءاسن لالح مهنأو س مهتيمست فق نوبذاك
 نيملسملا ىلع مرحيف كرشب نيملسملا برح سيلو نيملسملل املس وأ
 نهيلع مارح مه الو مهيلع مارح كلملاب تامدقتملا مهؤاسنالو مهحاكن
 ٠ اهنعلو هللا اهازخأ جراوخلا هتلاق روزو بذك كلذو

 ٠ ١ ٠ ةيآلا نم عزج ةنحتمملا ةروس ) ( ١

 . ه ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس )٢(
 ٠ ١ ٠ ةيآلا نم عزج ةنحتمملا ةروس )٣(



 س ٢٨٧

 : باتكلا نمو

 ضوف هللا نا : اولاقو ص هللا ىلع مهئارتفاب ةنوميملا نم انئريو

 ناو انصقن انئش ناو انتازرآ ىف اندز انئسث نا ديرنام وهف انيلا رومألا
 : لجو زع هللا لاقو ث رفكلا نم اوركذام عم هلجأ رضحي مل نم انلتق انئسث
 نأ سفنل ناك امو ) : لاقو ٠ (') ( نيتملا ةوتلا وذ قازرلا وه هللا نا )

 ءاج اذاف لجآ ةمأ لكلو ) : لاقو )٢( ٠ ( الجؤم اباتك هللا نذاب الا تومت

 . ركذ ام عم ٠ (") ( نومدقتسي الو ةعاس نورخآتسي ال مهلجأ

 : ديعس نب دمحم لات ٠ اهيف مهتقفاون ةفصلا هذه هللا ديع وبآ لات

 ٠ ةطيرشلا ىلع ةفصلا هذه ةلمج ىف مهتفاون نحنو

 : بانكلا نمو

 هللا ىلص هلوسرو هللا اوفلاخ امب هةيربغملا ةيسميبلا نم انئربو

 : مهيلع تهبتسنا امحنع مهورذع امو فوقولا رذع اوعطقو ملسو هيلع
 ٠ (ث) ( لوسرلاو هللا ىلا هودرف ءىش ف متعزانت ناق ) : هركذ زع لاتف

 قوفو ) : لاقو ٠ (ث) ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهآ اولآساف ) : لاقو

 ىلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودر ولو ) : لاقو ٠ () ( ميلع ملع ىذ لك

 : ةكئالملل هللا لانتو )'( ) مهنم هنوطينتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا

 انل ملع ال كناحبس : اولانت ه نينتداص متنك نا ءالؤه ءامسأب ىنوئبنآ )

 اوفلخت نيذلا ةثالثلا ىف لاقو )٨( ( ميكحلا ميلعلا تنآ كنا انتملع ام الا

 )١( ةيآلا تايراذلا ةروس ٥٨ .

 )٢( ةيآلا نارمع لآ ةروس ه[١ .
 )٢٣( ةيآلا فارعالا ةروس [٢٣٤ .

 )٤( ةيآلا نم ءزج ءاسنلا ةروس ٥٩ .

 )٥( ةيآلا نم ءزج ءايبنالا ة ةروس ٧ .

 )٦( سور٥ ةيآلا نم ءزج فسوي ٧٦ .
 )٧( ةيآلا نم ءزج ءاسنلا ة ةروس ٨٢ .

 )٨( ةنيآلا نم ءزج ةرقبلا ةروس ٢.١ ةيآلاو ٣٢ .



 ہ ٢٨٨

 ملف هباحصأو بعك كوبت ه ةوزغ نع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ٠ مهرذع هللا لزنأ ىنح مهبنذ ام ملسو هيلع هللا ىلص ٨ هللا لوسر . ردي

 ةكدلا هللا هفلك . ام كلذ ., ااو ضئارفلاو دودحلاو

 . اوركذام مم نيعمجأ سانلاو مهيلع هللا تاولص ءابنألا و

 وبآ ' لانت ء ةيسيهيبلا رمأ ف مهنف ا .وخ مهيف انلوق هللا ديع وبآ لان

 .ةيسهيبلا هب اوفصو اميف ةطيرشلا ىلع لوقن هللا دبع ىبآ لوتب : ديعس

 : باتكل ١ نمو

 مأ نحن نونمؤمأ ىردن ال : اولاقف كاكسشلاو ةيكرتلا نم انئربو
 دقف مالسالا ق. كسن نمو ى نينمؤملا قوقح كلذ ىلع نوذخأيو نورفاك
 هلمع بنذ لك : لوقت ةيكرتلاو س كرشم وهف هللا ىف كسث نمو هللا ىف كش
 اينيقي املعو ، كرسئم رفاك وهف بنذلا كلذ نم فاخ مث هنم باتف ناسنالا

 ابهرو ابغر اننوعديو ) : ىلاعت هللا لانتو ٠ ةنجلا لهآ نم نونمؤم انأ

 مهبر ةيشخ نم مه نيذلا نا ) : لاقو ٠ (') ( نيعسشاخ انل اوناكو

 . (") ( ءاسي نم ىكزي هللا لب مهسفنأ نوكزي ) : لاقو ٠ (") ( نوقفشم
 ةنجلا لهأ نم هنا لات نميف ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا عم
 . رانلا له آ نم وهف رانلا لهآ نم هنآ مع ز نمو ؤ ر انلا لهآ نم هناف

 ىذلا هضرم ىف نافع نب نامثع هيلع لخد نيح دوعسم نبا نع ثيدحو
 ؟ىهتشت ام : لاق ٠ ىبونذ : لاق ؟ ىكتشن ام : لاقف ث هيلع ركنأ اميف هبرض
 ىكتشا امناو ڵ ىدنع كسولج : لانف ٠ كيلع دآ ءىش ىآف ٠ ةنجلالان

 ح هملعو هلضف عم بونذلا كلت فاخف اهنم باتو اهلمع ىتلا بونذلا

 نب نارمع لوقو ٠ مالسالاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هناكمو

 )١( ةيآلا نم عزج ءايبنألا ةروس ٠ .

 )٢( ةيآلا نونمؤملا ةروس ٥٧ .

 )٣( ةيآلا نم ءزج ءاسنلا ةروس ٩[ ةرياغم اهلقن دقو ...



_ ٢٨٩ 

 ىلع هتلمع دق ىذلا بنذلا مسق ول : لاق ثيح هنع هللا ىضر ناطح
 : هلضف عم اهنم فاخ دنتف ىدرلا مهلك:سانلا فاخ ساانلا

 ريغ نم ةءاربلاب كاكشلاو ةيكرتلا بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لات

 ٠ ماكحألا ف الو ءامسألا ف هيلا ميغيضن الو كرشلاب مييمسن نأ
 الا ةطيرشلا ىلع هللا دبع ىنبآ لوقب لوقن نحنو : ديعس ويآ لات

 دعب اهليزنت نم ءىش ق وآ اهنم ءىش ق وآ مالسالا ةلمج ق كت نم هنأ

 ليوأتلا نم ءىش قف كس نمو س كرشم وهف هيلع ةجحلا مايبن دعب وآ هملع

 ٠ ةمعن رفك رفاك قفانم وهف ةجحلا مايق وآ هملع دعم

 : باتكلا نمو

 نيكرشمب اوسيل رافك انموق نأ اومعز امب (') ةيضابألا نم انئربو
 نوذخأيو قوقحلا مهوصتن كلذ ىلعو مهلاومآو مهابسو مهءامد مارح

 ناو ث انم اوعرب ركب ىبآ نم انئرب .ناف ى هللا همحر ركب ابآ نولوتيو مهنم
 ٠ انم اوعرب ركب ىبأ ةريس ةلبقلا لهأ ىف انرس

 امك اوسيل ةيضابألا ىلع هللا "ودغ ىرتفا هلعل هللا دبع وبآ لات

 منم نولحي مهنكلو ك ميخي ىتلا مهتلبتت لهأ ف مهنيد الو مينصو
 ىتح مهنم ةاغبلا ءامد كفس لالحتساو مهتدهاجم نم نآرقلا هلحآ ام

 مهيرارذ ىبس ةلبتلا لهأ نم اولحتسا نأ ريغ نم هللا رمآ ىلا اوئيغي

 نمم نوعربب ةيضابألا نا هلوق ف بذاكلا معزو ٠ مهلارمأل ةمينغ الو
 ، نوفتي اهراثمو نوريسي اهب مهو ي ركب ىبأ ةريس ةلبقلا لحآ ق راس
 هللا لوسر مهيف راس الو ةلبقلا لهآ ى هللا مكح ام هلل اسئاحو هللاب ذوعن

 ةدوجوملا روصملا ةخسنلا ق ٣٧ ص باتكلا ق اهلجس اذكه (١)

 .٨ صاخلا مقرلا ٣٦٩٢ ماعلا مترلا ٢٧٦ 5 رازرولا ق اهمقرو اندي تحت

 . خسنلا ىف اطخ هنا الا نظن الو هتن ب

 ) ٢ ح عرشثل ١ نايب ۔ ٩ م (



_ ٢٩٠ 

 ناك نم الو باطخلا نب رمع الو ركب وبآ الو _ ملسوهيلع هللا ىلص _

 هباحبصأو هللا ودع () ةزمح هب راس ىذلاب مهتلبنت لهآ ىف مهدعب
 لاتقلا هللا لحأ امناو ث مهلاومأ ةمينغو ةلبقلا لهآ ىبسل مهلالحتساو
 ىتح ىغبت ىتلا: اولتاقف ) : ىلاعت هللا لاقف ث هللا رمأ ىلا اوئيفي ىتح

 ايبس مهنم لحآ الو كرلاب ىغبلا لهأ ىمس امف )٢( ( هللا رمأ ىلا ءىفت
 هللا همحر باطخلا نب رمع لاق دنلو ء بذاكلا ةزمح لاق امك ةمينغ الو
 ؟ مكيكبي ام : لانف هلجآ روضح دنع كلذو هلوح نوكبب نوملسملا هرضح دتو

 دحاو مكنيدو دحاو مكبر نا نا : لانف ٠ ةقرفلا كدعب نم فاخن : اولاقف

 نآرقلا فلاخ نمو هنم اولهتاف نآرقلا ف امب مكاطعأ نمف دحاو مكباتكو
 ماكحألا ىف نآرقلل ةفلاخملا ىمسي نأ ريغ نم فسلاب هفنآ اويرضاف

 . ةمينغ الو ىبس مهنم لحي الو كرشلاب ليوأتلاو

 اولحتسا الو كرشلاب هومس امف نامثع لنت ىلع نوملسملا عمجأ دقلو
 باحصآ نآ هؤايلوآو هللا ودع ةزمح معز ناف هلام ةمينغ الو هتيرذ ىنبس
 ريغب مكح نيح نامثع لنق ىلع اوعمجأ نيذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 هنم اولحتسي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس لدبو هللا لزنأ ام

 باحصآ نأ هؤايلوأو هللا ودع ةزمح معز ناف ث هلام ةمينغ الو هتيرذ ىبس
 ام ريغي مكح نبح نامثع لنت ىلع اوعمجأ نيذلا ملسو هبلع هللا ىلص دمحم

 ىمس هنم اولحتسي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس لدبو هللا لزنأ
 هلوق كرت دقف قحلل نويبصم كلذب مهنا لاق ناف هلاومآ ةمينغ الو هتيرذ
 مهنأ معز ناو قحلا لهآ ةيضابألا مهو هنم لدعآ وه نم لوق ىلا عجرو

 مئانغلا ىف اهمسق ىتلا هماسقأو هللا دودح اولطعو مهمكح ى اوئطخا
 اومكح نيذلا هعايسشأو رساي نب دامع ىلوت دن هنل كلذ ىلع مهال وت دقف

 دق لب اناهرب كلذب دجي نلو مهيلع فلاخ دقو هب اومكح امب نامثع ف

 ة زرمحبي دصتي نم ءامسالا ركذ ىف هتداسك فلؤملا انل ددحي مل )١(

 . هباحصاو

 . ٩١ ةيالا نم ءزج تارجحلا ةروس )٢(



 س ٢٨٩١

 دخ نمم نيملسمل ا 4 هجح هللا م اننأ دنقو ك مهفل اخ دنف نم هلالض هلل ( انفرع

 نامثع ق مهمكح ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصآ نع ه انرسىق

 لوقل ضقن هانركذ ئذلا نأ ريغ ةحضاولا ججحلا نم هركذت مل ام عم
 ٠ هنتلالضل حاضياو )( هيقسبلا ٨ ذه

 هباحصآو ةزمح هليبس فلاخ نمو ركب ىبأ نم اوعرب مهنأ هلوق امأو

 هلل دمحلاو مهنم .نوملسملاو هللا ءعىربف همكح اولدبو هوفلاخ نيذلا مه

 ةجحلا ةماقال اذهو ث مهليبس نع حضوأو مهلالض نم انفرع ام ىلع
 . بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ ىلع ضورعم ليوأتلاو ليزنتلاب

 ىنل ١ ةطرشل ١ ىلع هلل ١ ديع ىبأ لوقي لوقت : ديعس وبآ ل انت

 وبآ دارآ ام ىردن الف ةبضابألا ىلع هللا ودع بذك هلوت ىف الا اهفصو

 ٠كلذ ق هلوتتب هللا دبع

 . مهتفص نم ةجراخ اهدجن الف ةيضابألا فصو ىتلا ةفصلا امآو

 هجوب اهلحي ىتح اهنومرحي امناو ةئجرملاو كاكسثلا ٠٠٠ مومعلا ىلع انموق

 مهيبس مارح ىغبلا ىلع اوناك ام لالح كلانه ىه مث ىنبلا هوجولا نم

 مهحئابذ لكآو مهتثراومو مهحكانم لالحو لاح لك ىلع مهلاومآ ةمينغو

 ٠ لاح لك ىلع مومعلا ىلع

 : باتكلا نمو

 دتو رشلا ىف رافكلا ءامد نم اومرح امب ةيخارمسشلا نم انئربو
 هولتقيل ارس فرشآ نب بعك ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن لسرآ

 دقو مئامشتلا ءاتلا ىعدتست نكت مل ةيع وضولملا ةشقانملا ن :,أ دقتعأ )١,(
 هي شاعم نم مد اتشلا ىقلتي هنع هللا ىضر _ ىماسل ١ :" رون انماما ناك

 . هيلا مشي "1 اذه ه ال اننأ ججحلاب مهيلع دري وهو
 ى زمح نم ملعت م . ٠ ةدحاو ةدعاتلا نكلو فلؤملا



_ ٢٨٩٢ 

 : هللا لاقف ى ةينالعلاو رسلا ف مهئامد لالحتسا ف ٠.٠ هراج امو
 . )( ) افيعض ناك ناطيسشلا ديك نا ناطيشلا ء ايلوآ أ ولتانقف (

 ريغب قحلل مهفالخب مهنم أربن نحن ةيخارمشلا هللا دبع وبأ لاق
 . مهفصو ىذلا

 ادحأ لتقي ال هنا مهيف انلوقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتق امأو
 لوتن : ديعس وبأ لاقو ٠ مالسألا ىلا ءاعدلاو هيلع ةجحلا مايق دعب الا
 ضعب زاجأ دنف رسلا ق لتتلا امآو ؤ ةيخارمسلا ف هللا دبع ىبأ لوقب
 اولعف دقو رسلا ىف مهنيد ىلع نيملسملا اولنت نيذلا ةمئألا لتق نيملسملا
 دقو ٠ هلتاق اولوت مهنأل هلتاقل مهتيالوب ناورهنلا لهأ لتاق لتقو كلذ
 عطقو ءامدلا كفس نيملسملا ىلع نيدرمتملا ةمئألا لنت نيملسملا ضعب زاجأ
 ذجن نب رفيجو معثخ لثم كلذو نييداعلا نيكلمتملا ةربابجلا نم لبسنا
 تنعتلا ىلع سفنألا لتقو رفكلا مسا هل رهظ نمم مهعابتأو مههابسنأو
 ٠ كلذ ىلع نيملسملا ليس معطتو صصلتلا و

 ةوعدلا اودر اذا نيملسملا برح ةماعل رسلاب لتقلا اوزاجآ دق كلذكو

 مهنيب برحلا تعقوف نيملسملل ةبراحملاب اوءدبو هجحلا مهيلع تماقو
 ٠ هفصو لوطي امم اذه نم رثكأو

 : باتكلا نمو

 ماكحآو رذحلا ةلت ق ةالصلا لهآ لزعو ٠ ٠ ٠ ةبسنخألا نم انتريو

 حصي ملو نايب هيف هللا نع انتأي مل نمع انفقوف ، فوقولاب تيبلا لهآ
 . ةنس مهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انل

 نع ناليغ نب مشاه نع صخغفح وبآ ىل ظفح : هللا دبع وبآ لانتو

 : هللا دبع وبآ لاق ٠ مهئابآ عم مهنأ نيكرشملا لافطأ ى : لاق هنآ ريشب

 ٧٦ ٠ ةيالا نم ءزج ءاسنلا ةروس ) ( ١



_ ٢٨٩٣ _ 

 لافطآ نع فوقولاب عيبرلاو مامضو ةديبع ىبآ نيملسملا ءاهقف ةماع لوق

 مهعم حصي ملو مهيف سانلا فالتخال كلذو نيقفانملا لافطأو نيكرشملا

 هللا ىلا مهرمأ اولكوو مهنع اوفقو كلذلف ، ةروثأم ةنس الو ليزنت هيف

 . .انيلا بحآ وهو

 نمم ربن الو هللا دبع ىبأ لوقب ذخأن اضيأ نحن : ديعس وبأ لاق

 انلوتو ٠ مهيلع لخدت للع كانه نأل مهالوت نمم الو مهئابآ عبت مهنا لات
 + هللا همحر هللا ديع ويآ ل انقق ام مهيق

 : باتكل ١ نمو

 مهرفك ىلع ىضم نمو دواد نباو فلخو قزر نب دمحم نم انئربو

 ٠ اذه انموي ىلا مهلالضو

 >اسخلا لهآ نم آربن نحنو ث ءالؤه فرعن ال : هللا دبع وبأ لاق

 ٠ اوناك نمم رغكلاو

 همحر هللا دبع ىبأ لوقب لوقن اضيأ كلذك نحنو : ديعس وبأ لات .

 ( `٠هللا

 : باتكلا نمو .
 7 وعدن هيلا هئايلوأ نيدو هئايبنآو هتكئالم نيدو هللا نيد اذه

 ريج وهو قحلا صقي هلل الا مكح الو تومن هيلعو ايحن هيلعو ىضرن
 انلق دقل اهلا هنود نم وعدن نل ضرألاو تاوامسلا بر انير ٠ نيلصافلا

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس اططسث نذإ
 ىجراخلا كروف نب ىسيع لضفلا ىبأ ةفص هذه ث ملسو هلآو ىبنلا
 نب دمحم ديعس ىبآ ىلعو بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ ىلع ضورعم

 ٠ نيملسملا عيمجلو امهل رفغو امهنع هللا ىضر ديعس

: هتريس رخآ ىجر اخلا لوتو : نيملسمل ١ ضعب لات نامثع ني دمحمل و



_ ٢٨٩٤ 

 نيد نم هلك اذه سيل هناف أطخف هئايبنأو هتكئالم نيدو هللا نيد اذه

 هتريس ف هفصو امم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ هب دبعت ىذلا هللا

 ىذلا اذه سيلو هلل الا مكح الو هللا ىضق ام قحف قحلاب ىضقي : هلوقو

 مكحو مكحلا ىض قحلاب هءاضق هللا ىضقي هلوقو ٠ هتريس ىف هلك هفصو

 هدعب نم هتمأ عيمجو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هلوسر هب دبعت اميف هب

 اهل ضراعلاو اهتخسن ىلع تضرعو ةريسلا هذه تمت ٠ ةمايقلا موي ىلا

 دمحم نب دمحأ ىبأ نب نامثع دمحم وبأ لضفألا هيقفلا لجألا خيشلا

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلا و

 : ةل اسم

 لاجرلا اننيد دلقت ملو دمحم نب ىلع نسحلا ىبآ خيسلا ةريس نمو
 نمك لوقن الو لاهجلا ةنقسفلا لوتن ملو لالضلا لهآ ةموكحب ضرن ملو

 مراحملا باكتراب نيدب نم الو س لالضلاو كىنلاي ناد الو لاؤس ال : لاق

 نع ءاهتنالاو ضئارفلا عيمج ىدؤن هلل نيدي لب ملاظملا لهآ ىلوتن الو
 اننيدو ٠ مثآملا عيمج بانتجاو مزاوللا عيمجب لمعلاو مراحملا عيمج
 صالخلاو تاعاطلا عيمجب لمعلاو ةنسلاو باتكلا عابتاو ةينو لمعو لوق
 عيمج ءادأو س تائيسلا عيمج نم هللا ىلا ةبوتلاو تاعينلا عيمج نم

 لهأل لاؤسلاو تاهبسثلا دنع فوقولاو ، تانايخلا عيمج كرتو تانامألا

 ملعب لمعي ىتح تالزانلا نحملاو تاينلا نم رجسثو ضرع اميف ركذلا
 ٠ ملعب مكحيو ملعب ىنثميو

 : هبلا فدضملاو باتكلل فلؤملا رغغ لاة

 ىبآ هيقفلا طخب اهنم تخسن ىتلا ةخسنلا ىق داتتعالا اذه تدجو

 باتكلا ىلا هفاضأ امم هنظآ ء حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس مساقلا

 دمحم نب دحأ ركي ىبآ هيقفلل داتنعالا اذه نأ رخآ عضوم ق تدجوو

. نامع لهأ نيبو هنيب ةقفاوم حلاص نبا



. ٢٦٩٥ 

 ٠٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا ىلص ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ دهشأ نآ

 وهف هللا دنع نم دمحم هب ءاج ام عيمج نآو هلوسرو هدبع ملسو هيلع"

 ىبنلا نيدو ىلاعت هللا نيد اهلك ءايسشألا عيمج ق ىنيد نأو ح نييملا. قحلا

 زع هلل نئادو هنمآ نم ةماقتسالا لهأ نيدو ملسو هيلع هللا ىلص دمخم

 مرح ام ميرحتو لالحلا نم هللا هلحأ ام لحو ضئارفلا عيمج ءادأب لجو
 ءاهتنالابو مزاوللاو ضئارفلا عيمج ءاداب ىلاعت هلل نئادو مارحلا نم هللا
 عيمج نع لاؤسلاب ىلاغت هلل نئادو ، مراحملاو ىصاعملاو ملاظملا عيمج نع
 ناك ثيح لاؤسلا دقتعمو ةنونيدلاب هنيد قف هنع لاؤسلا ىنمزلي ام

 ىنمزلي ام لك نم ةبوتلاب لجو زع هلل نئادو ث هكرت نم ىل لضفأ هداقتعا
 بحيام ىلع هنم ةبونلا ىنمزلي ام لك نم هيلا بئاثو س هنيد ى هنم ةبونلا

 لك نم صالخلاب لجو زع هلل نئادو ء هنيد ىف زوجيو عسيو ملزيو

 ٠ هدابع قوقحو هقوقح نم هنيد ف هنم صالخلا "ىلع بجي ام

 ملسسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر ةيالوو هتيالوب لجو زع هلل نئادو
 نيملاعلا عيمج نم هئايلوآ عيمج نم هئايفصآو هئايبنآو هلسرو هتكئالم ةيالوو

 ىذلا هنيد عيمجب لجو زع هلل نئادو ٠ مهنم ةءاربلابو نيرخآلاو نيلوألا نم

 نع عوجرلاب لجو زع هلل نئادو ٠ هايا ىنفلكو هايا ىئمزلآو هب ىئدبعش
 ىلاعت هلل .نئاذو ء كلذ نم هيلا فئاتو هنيدل افلاخم ىنم ناك نيدت لك

 ٠ هب نيديو هلحتنيو كلذ لحتسي نمم ةءا ربلابو كشلا فوتوو ميرحتب

 نمم ةءاربلاو هنيد ىف ةمرحملا دادضألا نيم عمجلا ميرحتب هلل نئادو

 رع ىغبلا ميرحتب ىلاعت هلل نئادو ٠ هب نيدي وآ هللحيو كلذ لحتني
 ٠ هلحتساو هب نادو ىغبلا لحتني نمم ةءاربلابو مهريغو لدعلا ةمئآ

 نمم ةءاربلابو٠لدعلا ةمئأ نم ةمامالا بصغ ميرحتب لجو زع هلل نئادو
 دتع ميرحتب ىلاعت هلل نئادو ٠ هب ناد وآ هلحتنا وآ هلحتسيوآ كلذ لحتني
 نمم ةءاربلابو دحاولا رصملا ىف لدعلا مامالا ةماما توبث لاح ف ماما
 قح ريغي لدعلا ةمئآ ىلع جورخلا ميرحتب هلل نئادو ٠ كلذب ناد

ةءاربلاب هلل نئادو ٠ هب ناد وآ هلحتساو هلحتناو كلذب ناد نمم ةءاربلابو



_ ٢٩٨٩٦ 

 ميرحتب هلل نادو { مهنيد ف مهلض وأ ٠ مهنم ءىربو نيملسملا اطخ نمم

 ةغاربلابو هدحو لطأبلا وأ هدحو قحلا الا هيف زوجي ال اميف لامتحالا
 لطابلاو قحلا هيف زوجي امبف لامتحالا ليلحتب هلل نئادو ٠ كلذ لحتسي نمم

 هلل نئادو ٠ رهاظلا ماكحأ ىف لالضلاو ىدهملاو ةيصعملاو ةعاطلاو
 ذءاربلابو مهتارثع مانتغا ميرحتبو نيملسملا تاروع نع سسجتلا ميرحتب
 نيدلا نم لوصألا لمح ميرحتب هلل نئادو ٠ هب نيدب وآ كلذ لحتني نمم

 اهضعب ىلا اهماكحأ لتنو اضعب اهضعب ىلع اهسايتو اضعب اهضعب ىلع
 لجو زع هلل نئادو ٠ هب نيدي وأ كلذ لحتني نمم ةءاربلاو ه اضعب

 مكح نممو ىأرلاو ىواعدلا ماكحأ ق عدبلا ماكحأب مكح نمم ةءاربلاب

 ماكحاب مكح نممو ف ىأرلاو عدبلا ماكحأ ىف ىآرلاو ىواعدلا ماكحأب
 . لوصألاو ماكحألا تانترنفم نهنأل ىواعدلاو عدبلا ماكح ق ىأرلا

 ةءاريلاي هلل نئادوءةرفكملا ثادحألا لهآ ىلون نمم ةءاريلاب هلل نئادو

 ج رخ نممو هتماما هبيصغ نممو كلام ني تلصلا مامال ا ىلع ىغب مكح نم

 ىسوم ناك ناو ث هتماما توبث لاح ىف اماما هيلع دقع نممو قح ريغب هيلع
 نممو امهنم ةء اريلاد لجو زع هلل نئاد انأف اذه نم ائيش العف دشارو

 ىنيدو نيملسملا لوق اهلك ءايسألا عيمج ف ىلوقو ، كلذ ىلع امهالوت
 هللاب الا ىقيفوت امو ؤ مهيآر ىبآرو مهودع ىودعو مهيلو ىبلوو مهنيد

 ٠ بينأ هيلاو تلكوت هبلع

دهب دهب هج



 نوثالثلاو كراعا انلا

 نيلوتملا ءامسأ نم ءىش ركذ ىق

 : هيضرو هللا همحر ىوايسبلا نسحلا ىبآ نع لاؤسلاةريس نمو

 ةقرفلا عيمجو اهل نيثدحملاو اهلهأل ةرفكملا ثادحألا عيمج ف اننيدو

 ناد نم نيدو ع نييبنلا متاخو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيدل ةفلاخملا

 نيح ركنملا ركنأو لديي ملو ريغي ملو هتريسب راسو نيملسملا نم هنيدب
 نم امهعم ناك نمو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبآ مهنم ح رهظ

 نمم مهعم ناك نمو رساي نب رامعو رذ وبآو دوعسم نب هللا دبعو نيملسملا

 دهشتسا نمو ناورهنلا لهآو هباحصأو بهو نب هللا دبعو رهظ نيح ركنأ

 هللا دبعو ةميرك ىبآ نب ملسم ةديبع وبآو هعم نمو ديز نب رباجو ث مهنم

 ىلا اعدو ركنملا ركنآ نمم هعم دهشتسا نمو ريدج نب سادرملاو ضابآ نبا

 قصلا بلاط ىيحي نب هللا دبع مهدعب نمو ةجحلا حضوأف قحلا

 نُ مهعم دهشتسا نمو نيصحلا نب ىلع رحلا ىبآو فوع نب راتخملاو

 بوبحمو بيبح نب عيبرلا مهدعب نمو نيعمجآ مهيلع هللا ةمحر نيملسملا
 فلخؤ نيملسملا نم هعم دهشتسا نمو دوعسم نب ىدنلجلاو ليحرلا نبا

 مسئاهو رينلا نب رينمو رذنملا نب ريسثبو رباج ىبآ نب ىسومو دايز نبا
 ةمحر رقصلا نب نازغو بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسومو ناليغ نبا
 ماوقلاو ، همسا ركذن مل نمم مهرصع قو مهلثم ناك نمو مهيلع هللا

 غ هللا مهمحر كلام نب تلصلا ىلا بعك نب ثراو نم ةمئألا نم نامعب
 ركنأ نمم مهنيدب ناد نمم مهدعب ناك نمو مهلوق انلوتتو مهنيد اننيد
 هعم ناك نمو هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريستب هلهآ ىلع ركذملا

 نب هللا دبعو هللا دبع نب ديعسو كلام نباو ميها ربا وبأو ناطحق .وبآو
نم اويحآو هللا نيد نم اورثأ امي نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر ةكري نب دمحم



_ ٢٨٩٨ 

 هنع الو اليدب هب ىغتبن ال مهلوق انلوقو مهنيد اننيد ف مالسالا ننس

 اليوحت ٠

 هللاو تدجو ام ىلع اضيأ هللا همحر ىواسيبلا نسحلا ىبأ نعو
 نامع ءاهتف لطابلا اودمخأو قحلاب اومات نيذلا ةمئألا ءالؤه ناكو ملعأ

 نب ريسثبو رينلا نب رينمو رباج ىبآ نب ىسوم مهلضفأو مهلوأ مالعألاو

 مشاهو ليحرلا نب بوبحمو بويآ نب لئاوو رجاهملا نب ماهو رذنملا

 نب دمحمو ىلع نب دمحمو ىلع نب ىسومو نامثع نب ناميلسو ناليغ نبا

 نازعو بوبحم نب دمحمو ةبقع نب حاضولاو دمحم نب ديعسو مناه
 نم ةمج مهمايأ ىف ناكو رصعلا كلذ ىف نيمدنملا اوناك ءالؤه رقصلا نب
 ٠ مهءامسأ تكرت ءاملعلا

 :هنع 3

 هنهج نمل هنيبو هب لمعو قحلا رصبأ نمم اياقب نامزلا كلذ ف ناكو

 رثؤملا وبآو بوبحم نب دمحم نب ريسثب مهيف ى هلعف نم ىلع ركنملا ركنأو

 وبأو ديعس نب دمحم ميهاربا وبأو ىدنلجلا وبأو سيمخ نب تلصنا

 وبأو رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبو ناطحق نب دلاخ ناطحق
 فلخو ضعب لبق مهضعب تامو ‘ ضعب نم ربكأ ءالؤه ضعبو ناورم

 نب ديعس مهنم قحلا نم هولاق اميف ث مهلوق لبتو مهب ىدتقا نمم ريثك
 ىسيعو ةكرب نب دمحم نب هللا دبعو نامثع نب ىراوحلاو مامالا هللا دبع

 بوقعي وبآو هللا دبع نب ميهارباو دمحم نب هللا دبعو لماك نب دمحم نبا

 انلبقو اننيد مهنع انذخأ نورخآنملا ءالؤهف همسا ركذأ مل نمم مهريغو
 امم نولوقي اميف اندنع ءانمألا مهو انققح مهراثآ و انع باغ اميخ مهلوق

٠ لاجرلا اننيد دلقن ملو عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم هولتعو هوفرع ذه



 س ٢٩٨٩٩ س

 : ةلأسم

 قيدصلا ركب ىبأ ني دمحم نع ى را وحلا :نب لضفلا دمحم ايآ تلأس

 ه معن : لاق ؟ نيملسملا ةبالو ىق امهأ مجلم نب نمحرلا دبعو

 نافع نب نامثع لتق وه ىذلا قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نا : لاقو

 ٠ بلاط ىبأ نب ىلع لتق ىذلا وه مجلم نب نمحرلا دبعو

 : ةلأسم

 [ فيضملا لات ء ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 همحر رضنلا نب لوق دمحآ نم هننسحنس أ امم هت صنخا ام ا ذهو

 : ىلاعت هللا

 [ هج ا ض ه. 4 ! نیدن

 للزلاو ىدرلاو لالضلا لهأ

 لمدع ميد ةلصآ نع ذخآ

 لضفألا نصح نب !او بهو نبابو

 )٦٢( ىلع "زع امهف هللا دبعو دمحم ليذب ىنباو
-_- 

 )١( ةغيذحو دوعسم نب هللا ديع ديع ما نبا ٠

 . )٢( نصح نب ديز ناحوص نبا ىبسارلا بهو نب .هللا دبع بهو نبا
 ناحوص نب ديزو .

  

  

 



٣٠٠ 

 و ٠ . و صوقرح ١ لفون نب

 ل نف مويل رامع نيآ

 لحتنا ىفطصم ا نيدخ كاذ

 ل جر نم رباج لثمك لهو

 للز وأ لطخ نم هل له وأ
 للاخ نم هي ١ ر ليصأ ق وآ

 : ل ضعم بطخل ش ساد ۔مکك لهو

 لو ھم لوه دنع ببرقك وآ

 لفحملا موي ف ا حزلا ثلاثلاو

 لك :لا تاذ ةل خنلا ةسعقوو

 للخلا :تا ذيب تسيل ةوز 2

 لمبلا دييسشلا فاوط مويو

 ل معلا ىكز دا سش ؤرما كاذ

 لبسمل ىبح نب قحل ا بل اطو

 للهي نسلاب سيل قد ص ما ما

 ل ۔لهثب الو لزه . ىذي الو

 ل ذضخنملا زازتها فرعلل زتهي

 . . ل : ةيتلا وذ را ةخملا هدثتات

 ليخنلا وذ ةزمح وبآ كاذ

 لبيذألا دقتع بحاسلاو برحلا ى

  

  

 



٢٣٠١ 

 موي ٥ . م ورسف ( ك ١ بد دق ف .كب !

 د جهنمو نيمل ! آ لذخم

 لفغجملا ما عنلاك او ہ

 رفن ى ر ايحل اك وآ 1 لد حأ نع ت "

 لك ره \ لا مهك -

 ر ستاو سنو لكو ل طبع عا ذلا : لكب ىد ل

 ىتح ل فنألا لي لا رام - ز مس :. ىل تاي ال ادهتجم لز

 [ . ه . لم

 لجرأو امامضو اعيبر ركذاو رلا هب ما

 لهسل ا - 7 `

 ٠ ذش

 ىمرفخلا مامالا ىلا
 داو و هر هآ ىل ع كيا ل ضخغملا ١

 نبا ىدنلجلا كيا . . وع سم ىلولا د

 3 ١ لهجي مل ذلا كاذ اثراوو

١ ١ ١ 
 : محت مل همان ف

 لحن ىبسحف نا ہسعك ل : 1 , كاذ )

 لا ةانألا ىذ ديمح = ( لد

 لمجم م ركلا ربلا نسحملا ه ناو

 موب دنع انهم اك وآ  5 4لو

 _ ہعأآ . وف ١ تف ان نع رغي ف ن ( / . ا

  

  



٣٠٢ 

 او ١ باب ت ٠ ...  4مل .... ٠ ( ( . م . ..

 لثحجلا ماهل ف هيلا اوبد

 لذر عاعر نم فيل فو
 ل ةعب الو نيد ىذب سيل

 لوأ و الو ال جاجتحا الي

 لوحتلا ىلع تلصلا ممجف

 لزعي مل مهل ماما وهو

 لآ سي املو مهنم ةجحب

 ل ديب ملو ١ رغك فرتقي مل

 لزعمب هل سيل ام هانأ

 لحرم نمالو هللا ردق نم

 لكشم بطخلا بويحمك له و

 لصنل ١ مويو ء اصوع مويل

 لثم نم امهل ني ام هينباو {.

 لفطلا ىلايللا ف ري ذنلاك وأ

 ىلع نب ىسومك سانلا ف نيآو

 لبجلا ىف وأ لهسلا قف مشاهو

 لزعألا ءام هلا ءاونأ كالوآ

 لصحمملا بانجلا ف باحس مهو

 لفأي مل اهرون نجد رامقأ



 _ _ ٣٠٣

 لبذل

 لحنلا ناتسشل ت

 مو _ يل را بحأ ٣ ىنحلاك ل۔برل

٠ 

 لصتل د اك فونألا :ولا رضيب ةلا فويسل | عوسيل ه

 ( للهت

٠٠.. 

 ا ضراعلا 7 . . . ب :
 لدىتتسل ةما . ههتبا ووذ

 لولط
٤. ٠ 1 

 لضفألا رايخلا ىف الا راملا ى

 ٭ ؤ . ِ 7 ق رانملا مه

 ولخضفألاو |

, 
 ىلع انا ذ  . . 5د۔۔عألا طارصلا .لد_ع 9 ك

 : ٢ : آ , و 9
, 

 َ : ابألا

 ل ..

 ٨
 ا

 عرشلا نايب باتك ىلا عجر ] نابيب ب ىلا

  



 ثالثلاو ناشلا ب لا .

 فالتخالا هيف عقو نمم نيمدتنملا ةيالو ىف

 دقو ى زيزعلا دبع نب رمع ىلوت نمم ةءاربلا زوجت فيك : هل تلق

 ىف وهف هالوت نمف لجرلا ةيالو نع نوكسمي دقو هنع نوملسملا فك
 ؟ هنم اوعرب هنم ءىرب نمو ةيالولا ف وهف كسمآ نمو مهدنع ةيالولا

 ٠ ةجحلا هيلع تماق دت رمع نأل : لات

 امهترفح الخد ايلعو نامثع نأ معز نم نآ ث ةيواعم ابأ تلأسو
 ...... :نيملسم

 ع لاق اميف قدص ذقف ليزنتلا لهأ مالسالا ىنعي ناك نا : لاقف
٠ هنم ءىرب الاو بات ناف بيتنسا ليوأتلا لهآ مالسالا ىنعب ناك ناو



 نوثالثلاو تلاثلا بابلا

 ةمتأل ١ ةيال 3 ق !

 ىتح مامال ١ ىلوني الف ةنتف را د را دلا تناك نا و ؤ هتيالو تبجو مالسال ا

 ةداهسنلا هذهب دهس اذاف ى ةمامالل قحتسم ةقث هنأب نالدع نادهاسش دهسنتب

 ٠ هنيالو تبجو

 ؟ لدع دحاو دهاش دهشو نادهاسش دهشي مل ناف : لئانت هل لات

 ٠ ةلاسملا هذه نع لسو وجرآ : لات

 ئ هرمأ ىعم حصي ملو ةمامال أ هل دنتتع اماما نأ ثعمس ناف : لئات هل لات

 ؟ ىدنع هتلاح ام

 ٠ هنع فت : ل انت

 : ةلأسم

 [ ىوايسبلا نسحلا ىبأ نع لاؤسلا ةريس نمو ] 1

 دقو ك انيلعو انل ةجح عامجال ١ نا انلتق دقو ٠ هتيالو الو مهنم دحآ ةمامإ

 ؟ نامع ثادحأ ف انفلاخي نم ضعب انفتزوأ

 حصي ما مكلبت فلس مامال ةيالولا اودعت نآ مكل سيلو : لاق

 اندجو دقو اذه ناك اذاف نيملسمل ١ مالعأ نم دحأ ةفصب هتمامإ دقع مكعم

 هتيالو ىلع ادحآ دجن ملو ميمت نب نازع ةماما ق رادلا لهآ نيب عزانتلا

 3 هتمامإ فو هيف نيفلتخم مهاندجو نكلو هيلع عامجاب هتمامإ تحص الو
 نيدقاعلا ةيالو ىلع نيعمتجم رادلا لهآ دجن ملو اهرضح نمم تدقعنا له

( ٣ ج عرشلا نايب _ ٦٢٠ م )



_ ٢٣٠٦ 

 ةلكشم هتدنتع تناكو هيلع قافتال اب نيملسملل ١ مالعإب هنقفص تحص الو ء هل

 مث هميدقت لبق ةيعرلا نم لجر ناك هنآ رادلا لهآ نم عامجالا اندجوو
 مامإب سيل هنأ مدقتملا رمألا ىلع عامجالاب انعم وهف لكشملا رمألا ف لخد
 . نوملسلا همدقت لدع مامإ هنأ عامجالا مقي ىتح لدع

 هتدالو الو هتمامإ ىلع ١ وقفني مل نا زع نا انلق دقو : اهنمو

 همددقنت نآ انل حصي ىتح هتم امإ انيلع تنبث الو هل نيمدقتملا ةيالو الو

 لصألا ىف امه هللا دبع نب ىراوحلاو ىراوحلا نب لضفلا كلذكو
 امهتمامإ ةحص ىلع رادلا لهآ قفتي ملو قافتالاب سانلا رئاس نم نالجر

 ةيالو الو هتيالو الو هللا دبع نب ىراوحلا ةمامإ ىلع قفتي ملو امهدقع ف
 دوقملا مكحب قحل ةدساف ةمامإ فق لخد نم نأل كلذ ىق هلوخدل همدق نم

 ٠ نيقيرفلا دحأل داستر ةحص ريغ نم ءامدلا كلذ ىلع اعيمج اوكفس دتو ث هل

 جمهي ىتح لصألا ىلع امهف لدع ىمامإب سيل امهنأ لصألا ف عامجالاو
 رهألا ىف لوخدلا انيلع سيلو ٠ كلذ ىلع نيملسملا عامجاب امهتمامإ

 5 اهانيب ىنلا ةجحلاو عامجالاب لطعملا نم قحملا انل حصي ىتح لكشملا

 ةجحلا انل متت مل نمم امهريغ قو امهيف اوناد اميف نيملسملا لوق انلوتو
 لطدملا ةحصب عفدت ال ىتلا ةرهسلاو عامجالا قيرطب كلذ ىق انيلعو

 ٠ مرحلا بوكرو

 ناطلسلا مهيلع ىلوتسا نأ دعب نامع ق نومدقتملا امأف : اهنمو

 حص ال و 6 نوملس ١ مهمدق مهنأ الو ةنسف الو لدع ةمئأ اوناك ملعت ال اناف

 هنآ مهنم دحأ ىلع نيملسمل ١ نم ع امجالا دجت ملو % لدعل اي مهتريس انل

 ٠ عامجالاب ساانلا رئاس نم لصألا ق مهو ئ هبلع عمتجم لدع مامإ

 ماق امدف مهنم دحأ ةلادع حصت ىنح ماوعلا نم لوألا عامجالا ىلع مهف

 دقعن نأ انل سيل ذا ةيالولاو ةمامالا ق هيلع قافتالاو لدعلاب هتريسو ح هب

 مالعاب هتدقع ثحص الو هيلع قافتالا انل حصي مل هتيالو الو ماما ةماما

هتريس الو هيلع ىضارتلا ىلع عامجالا اندجو الو ةيالولا لهآ نم نيملسملا
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 قافتالا نأل جل ميلستلاو هتماماب عيمجلا نم اضرلاو هرصع فق لدعلاب
 ,تحص اذا ةجحلا بجوي هب ىضارتلا ىلع نيملسملا عامجاب مامالاب اضرلاو
 ٠ ةيعرلا ق لدعلاب هتريس

 عمتجملا تلصلا دعب نامع ق ةمامإلاب نيمسملا عيمج ق انلونت اذهف

 هعم دهشتسا نممو مامإلا هللا دبع نب ديعس الا هتمامإ ةحص ىلعو هيلع

 نم انتوعد لهآ نم رادلا لهآ اندجو ناف ، هللا مهمحر نيملسملا نم

 فالخ الو ص هتيالوو هللا دبع نب ديعس همامإ ةحص ىلع نيعمتجم نيملسملا

 . هيف بتري ملو عامجالاب كلذ تبثف مهنيب

 .قرفلا عيمجو اهل نيثدحملاو اهلهأل ةرفكملا ثادحأخلا عيمج ق اننيدو

 ناد نم نيدو نييبنلا متاخ 6 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيدل ةغلاخلا

 ٠ لدبي ملو ريخي ملو هتريسب راسو نيملسملا نم هنيدب
 ثراو نم ةمئألا نم نامعب ماوقلا : ىوايسبلا نسحلا ردأ لانتو

 ٠ هللا مهمحر كلام نب تلصلا ىلا بعك نبا

 : ةلاسم

 ] ةفاضملا ةد اب زل ١ نم [

 هتركذ اذا ةمئألا نآ راثآلا تءاج دقو : ىراوحلا ىبآ ةربس نمو

 ٠ ةحص دعب ةءارب اما و ةحص ىلع ةنالو اما 6 اهلهج عسي مل

 ىتح ةيالولا لهآ نع فوقو ال : ملعلا لهآ نم ؛ لات نم لات دتو
 ةهبسث ىلع ملعلا لهآ ةيالو تكرت اذاف س مهرفكي ثدحب مهجورخ نيبتسي
 ٠ مهتم ءىرب دقف

 مهجورخ نيبنسي ىنح مهنم ةءارملا نع فقوي ال ةوادعلا لهآ كلذكو

 ماو فوقولا ملعلا لهآ ضعب زجي ملف س قحلا ىلا عوجرو ةبوتب اهنم
. ةءاربلا وأ ةيالولا الإ نكي
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 نم ثد_ح ناك اذا فوقولا ق ةصخرلاب راثآلا .1 تءاج ىذلاو

 نيملسملا نم هالوت نمف فقاو مامإلا نع فقو اذاف ، ةهبش هيف مامإلا
 ٠ هالوت نم ىلوتي نأ فقاولا ىلع ناك

 نم ىلوتي نآ هيلع ناك هب نوملسملا هنم آربت ثدح ناك اذا كلذكو

 اهاندجو ةقاحل نمو 0 راثآلا هي تءاج ىذلا اذهف 6 نيملسملا نم هتم ءىرب

 ٠ هريغ نع هللا همحر ىرا وحلا ىبأ ةريس : ةقوحلم

 ملع نم لكف ةءاربلاو ةيالولا ىف هيف فلتخي امم ثدحلا ناك اذاو

 ةءاردلاب ةرهاظملا زوجنتو فالتخالا مكح هيلع ىرجأ مامإلا نم كلذ

 اوملع اذا نوملاس مهو ص كلذ اضعب مهضعب ىلع نوركني الو ةيالولاو
 رهجي ملف ثدحلاب ملعي مل نمو ؤس فالتخالا مكح هب ىذلا ثدحلاب

 ٠ زوجي ال مامإلا نم هعم ةءاربلاب

[ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]



 نوثالثلاو عبارلا تابلا

 لوصالا نم ءىش ىف

 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءاج : ديعس وبأ لاق

 ىلع مهاصتأ دربو 6 مهاندأ مهتمذب ىعسي ك مهؤامد ؟فاكتت ن وملسمملا ٥

 . « مهاوس نم ىلع دي مهو ث مهالوأ

 هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر لوق ليوآت نآ انفرعو ص انعم كلذك وهو

 صاصقلا نم هيف مزلي امو _ لتقلا ىف كلذب ىتعي « مهامد » ق _ ملسو

 نمم اذه فق دحأ ىلع قحتسا ملسم لكف س دوقلاو تايدلاو حورجلاو

 افيرش وأ ناك اعيضو دوسأ وأ ناك رمحأ س هلثم وهف نيملسملا نم وه

 مالسالاب ارةم ناك اذاف ث ايسشبح وآ ناك ايسثرق ث افيعض وأ ناك ايوقو
 ٠ اذه ىق ءا وس مالسالا ق هريغو وهق "قرلا نم ارح

 » مهاندآ مهتمذي ىعسيو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امآو

 تبثي عضوم فو ء نامألا قحتسي امم كلذ ريغو برحلا ىق نامألا ىف كلذف

 ن٥ دحلا 1 رحلا نامآ نآ نيملسملا نم ىآرلا عمجأو ٠ نامألا هيف

 م امالا مدقتي نأ الا نيملسملا عيمج ىلع تياث نيكرشملا نم برحلا لهآ

 اذاف ، ةيرسلا دئاق رمآ وآ هرمأب الا ادحأ اونمؤي ال نآ نيملا .ىلع

 5 تباث مامالا نم مكح كلذ ىلع مدقت

 نامأو ةآرملا نامأو ، هديس نذإب ةيرسلا رضح اذا .دبعلا نامأ امآو ا
 : كلذ ىق نوملسملا فلتخا دتف ةيرسلا ف جرخ اذا قهارملا ىبصلا

 ٠ نيملسملا ىلع تباث نامآ مهنامآ : لاق نم لاقف |

 ٠ نيملسملا ىلع ت تباثب ؛ سيل : لاق نم لاقو

» مهال وآ ىلع مه اصتأآ درب ( : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق امآو
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 اوناك ةمينغلا نم اوقحتسا امف س كلذ نود مهيف نوكيو ميظعلا ماقملا موقي

 ٠ هريغ .ىلع مهدحأ لضفب ال ىوسلا مكحلاب اهبف

 « مه اؤس نم ىلع دي مه » : ملسو هبلع هللا ىلص _ هلوق امأو

 طسقلاب مايقلا نم مهل هللا هلعج اميف دي مهيلع دحأل سيل مهل ديلاف
 دي الو مهتجح ىهاضت ةجح سيلف س ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 هولازأ امو هدر مهريغ دحأل نكي مل قحلا نم هيف اومات امو ٤ مهيديأ قوف
 ٠ لاتملاو لاعفلا نم هللا مهصخ اميف كلذو هتابثا دحأل نكي .مل قحلاب

 . باوصلاب ملعأ هللاو اذه هيف ىنعملاو هفصوو كلذ حرش لوطيو

 . هللا همحر ذرعس وبأ لات

 ىعبنب ال و نيملسمل ١ نم رمأل ١ ىلوأ صخت مالسال ١ ق ء ايىشآ ن ١

 اه رمآ اودنسآ اذا اهل نيرضاحلا بدآ لامك نم كلذو ٤ اهيف مهيلع ميدقتلا

 . رمألا ىلوأ ىلا

 : ءايشأ اهنم امأف

 هب الا موقت الف اهرضح اذاف ث هيأرو مامإلا مكح اهيف صاخلاف
 اذا امأو ى لدعلا مامإ ، ةصاخ مامإلا ىلا ىمف ةعمجلا كلذو ، هرمأب وأ
 لدعلا ةمئأ فلخ ةعمجلا اهيف زوجت ىتلا ةرصمملا راصمألا ىف تناك

 هيلع هريغ الو رابجل دي الف لدعلا مامإ رضح اذاف ث ةربابجلا نم مهريغو
 لدعلا لهأب تماق اهنع باغ اذاو ، هرمأب وأ هب الا موقت الو اهب ىلوأ وهو
 ةربابجلا نم رصملا كلم نمب تماقف الاو رصملل نيكلام اوناك نا هلامع نم
 مامإلاب الا موقت الف ةرصمملا راصمألا ريغ'ىف امأو ك مئاتت ريمآ مهل ناك اذا

 اهرضح اذاو ص هيف ةعمج الف هيف لزانلا دلبلا نم اهنع باغ اذاف لدعلا
 ةصاخ ىهو مالسالا ننس نم ىهف دايعألا امآو س هرمأب وآ هب الا موقت الف

اورضح ناف ، قصلا هبجوي ام ىلع اهب مايقلا نيملسملل ناك اذا مامالل
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 مايةلا و ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا هل لعج دقو لدعلا مامإلا ىلا

 ط مدقتي الف ديعلا ةالص ةالصلاب ىلوأ وهف مالسالا لهأ حلاصمب

 اذاو ڵ ضعبب هضعب موقيو ضعب نم هضعب مالسالا نأل هرمآب الا اهيف

 لهأ ىلا كلذ رمآ ناك س لاو وآ مامإ نم نيملسملا نم رمألا اولوآ باغ

 الجر نومدقتيف نيملسمللو هلل مهنم رظنلا داهتجاب دلبلا ىحلاص نم لدعلا

 ةظفاحلاب اورمآو ث اهيلا اوبدن دق ىتلا ةنسلا هذه مايين هب نرجري نمم

 ٠ هللا ءاش نا اههجو ىلع اه ود ؤي ىتح اهيلع

 مايقلا ىلا نوملسلا بدن دقو مالسالا ننس نم ىهف زئانجلا امآو

 لامك نهو ڵ تيملا نم رمألا ىلوآ ىلا ىهو اهوعيضي ال نأ اومزلأو اهب

 كلذب مهمظعأ و مالسال ا ىق رمألا ىلوآ تيملا نم رمألا اولوآ مدقي نأ رمألا

 مدقتلا نسحي الف رضح اذاف ث مالسالا لهأل عماجلا مامإلا روضح

 مظعأ ىلا كلذ ناك مامإلا باغ ناف ث هرايتخا نم كلذ نوكي نآ الا هيلع

 كلذ مدعأ ناف مالعألا نم ملع وآ ئ مامإلا ىضاق لتم مالسالا ق ةمرح

 اوذ_ةتاو ةضيرفلا مهتالص ةمامال اوضر دت ىذلا ىحلا مامإ ىلا ناك

 لهآ نم انركذ نمم لضفآ وه نمل الا هيلع مدقتلا نسحي الف ء امامإ

 رمؤي امناو ماثآلا نم ءىش ىلا كلذ هدؤي مل اذه فلاخ نمو ء مالسالا

 ةيلاع دي نيملسملا نم دحآ ىلع ادي ؛ نوكي الئل ههجو نم رمألا ىتؤي نآ

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 : ةلآسسم

 : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع :ىورب : دنعس وبآ لاق .

 . » الع الو ولعب مالسالا « :1 لانتو » مه ا وس نم ىلع دب نوملسملا «

 : ةلآسم

 ] خايسألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 هدايع هب هللا دبعت ىذلا : تلق ث هيضرو هللا همحر نسحلا ىبآ نع

؟ عوضوم فورعم ءىش
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 ٠ معن : ل اق

 ؟ اذام وحن : تلق

 تعمجأو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هب هللا رمأ ام وه : لات
 ٠ هبلع ةمألا

 ؟ مه نم ةمألاو : تلق

 . قحلا لهآ مه رصع لك ىف ةمألا نا ليتق دقف

 ؟ مه نم ةعامجلاو : تلق

 ٠ اولق ناو قحلا لهأ : لاق

 ؟ ىتس با وبآ وآ دحاو باب قحلا : تلت

 ٠ مرحو لح اميف ىمنلاو رمألا عابتا ف دحاو باب قحلل : لات
 : ديحوتلا ىق ةلاسم

 ةجح مهو ؤ ةجحب ىه سيل لقعلا هبجوي ال اميف لودعلا ةداهسث ن

 ٠ ملعأ هللاو ى اهرسأب ةمألا هبلع تعمجأ ام الا : ا عم

 [ عرشلا نايب باتك ىلا مجر ]

 اهجو مك .نم قحلا : لاتنف لئاس لأس نا رثالا ىق دجوي اممو

 ' ؟ فرعي

 نمو ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوسر ةنسو هللا باتك نم : هل ليق

 ٠ ةرتاوتملا رابخألا نمو لتعلا ةجح نمو ةمألا عامجا

 ؟ قحلا هنم فرعي هللا باتك نآ ىلع ليلدلا امف : لاق ناغ

ىده ع هيف بير ال باتكلا كلذ ملا ) : ىلاعت هلوق : هل ليت
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 . © ( موتل ىه ىتلل ىدهي نآرتلا اذه نا ) : هلوقو »٢ ٠ ( نيقتملل
 رودصلا ق اه ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتع اج دك ساانلا اهيآ اي ( : هلوقو

 . نآرقلا نم اذه وحنو ) ( نينمؤملل ةمحرو ىدهو

 ٠ ؟ اهلبقت نم قحلا فرعي ةنسلا نأ ىلع ليلدلا امفخ : لانت ناو

 مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ( : ىلاعتو كرابت هلوق : هل ليق

 (٥) )ة هنسح ةوسأ هللا لوسر ق مكل ن راك دتل ( : هلوقتو (٤) ) ا وهتناف هنع

 مهبيصت نآ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ( : ىلاعتو كرابت هلوقو
 . () ( ةنتف

 ؟ ةجح ةمألا عامجا نأ ىلع ليلدلا امف : لات ناف

 ىلع عمتجت ال ىتمأ نا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق : هل ليت
 ىلع 77 دهش اونوكنل اطسو ةمآ مكانلعج كلذكو ( : لجو زع هلوقو » اطخ

 ٠ ايضرم الا نوكي ال ديهشلاو 0> ( اديمسن مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا
 قحلا نآو ؟ قحلا فرعي هب لقعلا نأ ىلع ليلدلا امف : لانت ناف

 ؟ هلبنت نم فرعي

 فيك لبالا ىلا نورظني الفآ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق .: هل ليق {
 : هلوقو ©©}_ ( ةنج نم مهبحاصب ام اوركفتي ملوآ ) : هلوقو © ( تقلخ

 )١( ةرتبلا ةروس لوأ .

 )٢( ةيآلا ءزج ءارسالا ةروس ) ٩١ ( .

 )٢( ةيآلا سنوي ةروس ) ٥٧ ( .
 ٠ )( ةيآلا ءزج رشحلا ةروس ) ٧ ( .

 ) ()0ةيآلا ءزج بازحالا ةروس ) ٢١ ( .

 )٦( ةيآلا ءزج رونلا ةروس ) ٦٢٣ ( .
 )٧( ةيآلا عزج ةرقبلا ةروس ) ١٤٣ ( .

 )٨( ةيآلا ةيشاغلا ةروس ) ٧ ( .

 )٩( ةيآلا فارعالا ةروس ) [١٨. .(. ,



 س ٣١٤

 اوربتعاف ) : هلوقو _)) ( ضرألاو تاومسلا توكلم ىف اورظني ملوأ (
 ةفزعم ىلا ىدؤي رابتعالا نأ ىلع لدي اذهف & ) راصبألا ىلوآ اب

 : ٠ قحلا

 ؟ املع ديفي رابخألا رتاوت نأ ىلع ليلدلا امف : ليق ناف

 مل ىتلا ءايسألاو اهدهاشي مل ىتلا نادلبلا نم هملعي ام :هل ليق
 ىف ةنئاكلا بورحلا وحن ث اهنياعي مل ناو اهل نيربخملا لقنب الا اهملعب
 لاوحأ نم هفرعن امو ةيصاقلا نادلبلا ف ةلزانلا نحملاو ةديعبلا عضاوملا
 ٠ انيلا ةدراولا سانل

 ؟ هوخولا هذه نم فرعي ىذلا .قحلا امف : لاق ناف

 اهنس ىتلا هتنسو هضئارف نم هدابع ةب هللا دبعت ام :ةلمج ::هل ليق

 ٠ ارسفمو المجم ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع

 ىلع اهنس ىتلا هتنسو هدابع اهب دبعت ىتلا هضئارف امف : لاق ناف
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل

 هب ملعلا لهأ ىلا هيف اوعجر ناف ع هدابع هب هللا رمأ ام وه : ليق
 0) ( نوملعت ال متنك نا ركذلا لهأ اولأساف ) : ىلاعت هلوقل هل نيلماحلا و
 ملسو هلآو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىنبنلا هلوسر ىلع هللا ىلنضو
 ٠ اميلست

 : ةلآسم

 )١( ةيالا عزج فارعالا ةروس ) ١٨٥ ( .

 ةيآ رشحلا ةروس ( ٢ ) ٠
(٢) 

 )٢( ةيالا ءزج : ءايبنالا ةروس ) ٧ ( .



_ ٢٣١٥ 

 نم هنع ءاهتنالاو هب لمعلا فلك ام ىلع لالدتسالا هيلع تبث هجو ىآ نم

 نم ماعلا نم كلذب لدبتسا ام ثيح نم هل نيربعملا نم هيلع ردق ام ميمج

 ربخ وأ رضاح لعفب ىسان وأ ركاذ ناسل وأ رظان نيع وأ رضاح بلق ملع

 دقف هب لمعو كلذ لتعف ربخم نم هلعف نع ةياور وأ رهاش لعف نع

 وأ رئاط ةمغن نم كلذ لقع ولو ء لاؤسلا ةفلك هنع طحناو لمعلا هل تبث
 . . هانعم لقعف مانملا ىف ايؤر

 : ةلآ سم

 . هلل ةعاطلا : لقف ؟ ةدحاو ةملك ىف مالسالا ام : لاقف لئاس لأس اذا

 ٠ هللا ةعاط ةعاطلا نآ ىدنع اذكه : دبعس وبآ لات

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا : لقف ؟ نيتملك ف مالسالا: ام : لاق ناو .

 ٠ ركنم ١

 ق مالسالا امه ركذملا كرتو فورعملا ءاتيا ىعم . : ديعس وبآ لاق ,

 ٠ ابهن وآ ارمآ وآ ال ونت وأ المع ن راك ىعم نيتملك

 ناميالاو ملعلا : لنف ؟ تاملك ثالث ىق ما السالا امف : لاق اذاف

 ٠ لمعلاو

 ٠ ىدنع نسح : ددعس ويآ لاق

 { هللا نيدب نيدي : لقف ؟ تاملك عبرأ ف مالسالا امف : لاتق اذاف

 ق نآرقلا مكحب رقيو & هللا ءادعأ .ىداعبو 6 هللا ءايلوأ ىلوتيو ك هللا

 ٠ انلاومآو انسفن ٩

 .٠ ىدنع اذكه : درعس وبآ ل انت

 _ لمعلاو ناميالا : لقف ؟ تاملك سمخ فق مالسالا امف : لان ناق
٠ ةداهشلاو _ ةءاريلاو _ ةيالولا و



_ ٣١٦ 

 اذكه : دربعس وبآ ل امه ٠

 هلا ال نآ ةداهش : لقف ؟ تاملك رشع ىف مالسالا امف : لاق اذاو

 هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو ث هللا الا
 _ ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو هللا نم ءاج امب رارقالاو ملسو
 _ اليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا تيب جحو _ ناضمر رهس موصو
 فوقولاو مهتلالض ىلع ةلالضلا لهآ نم ةءاربلاو _ نينمؤملا ةيالوو
 . ٠ تاهيسثلا نع

 . نسح : درعس وبأ 9 اتت

 نأو هللا الا هلا ال نأ ةداهسث ىهو ةلمجلاب رقأ اذا : هريغ لات
 قحلا وه دمحم هب ءاج ام عبمج نأو 6 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ادمحم

 هضئارف نم دارأ ام اذه دعب فيضن مث س هللا نيد عيمج هل تبث دقف نيبملا

 موصو هللا تيب جح ناكم لعج هنآ ولو ةرشع متي ىتح ركذ ام وحن ىلع
 ةبانجااو لسغلا لاتنق ث هللا ضئارف نم هركذ امم كلذ ريغو ناضمر رهش
 هركذ ام ماقم ماق ضئارفلا نم اذه هبآ امو ةالصلاو ةالصلل ءوضولاو
 ٠ ىننعملا اذه.ىلعو هللا ضا رف نم هددع امم

 وأ ةملك ةرشع ثالث وأ ةملك ةرسئع ىدحا ف مالسالا امف : لانق ولو
 اهيلا فاضأ مث اهانركذ ىتلا ةلمجلاب ىتآف رثكآ وآ لقآ وآ ةملك نيرشع

 اوبهذ ام قفاو دق ناك هطرتسثا ام ددع غلبيب ىتح ضئارفلا نم كلذ ريغ

 رظنا ملعأ هللاو هللا ءاج نا باوصلا هجو كلذ ق قفاوو ئنعملا نم هيلا

٠ باوصلاو قحلا قفاو امب الا ىلوق نم ذخأت ال و كلذ ق



 نزثالثلاو نماختات ايلا

 نيملسملا نيب ةنترفلا فوخ ى

 ىق رمع ب سسحلاو وه فلتخا هنآ رفعج ىنربخأ : دمحم وبآ لاق

 ىلوتأ ال رفعج لاقو ٠ ةيالولا ىف وهف ايلاو مامالا ىلو اذا كلذكو ةالونا

 مشاه ناعأف ى ناليغ نب مئاه ىلا انعزانتف : لاق ٠ اريخ هيف تملع نم الا
 هنم تملع نم الا ىلوتآ ال انأ : مئاه لاق مث نسح نكس ىتح انسبح
 فيك رظناف ث ةتترفلا تيشخ : لاق ڵ نسحلا تنعأ كلامف انلقف ڵ اريخ

 ٠ اهنوفاخي ببس لك نع نودعابتيو ةقرفلا نودجي اوناك

 نب بيبسث فلتخا : لاق ناليغ نب مسئاه نع ةبقع نب حاضولا نع
 هغلب لجر دنع ةيالو امهل تناك نيلجر ف رباج ىبآ نب ىسومو ةيطع
 هنأ ملعأ ىتح لتاقلا نم آربآ : ىسوم لاق ، هبحاص لتق امهدحأ نأ انيخي
 هلتق هنآ ملعأ ىتح هيلع اناك ام ىلع يدنع امه : بيبش لانتو ٠ .قحب هلتق

 بيبسث عبات مث ةقرف امهنيب عقت نأ. تداك ىتح امهنيب عقوف : لانت ث املظ
 لوقأ انآو : مسئاه لانت ٠ قارعلا لهأ نم كناوخا ىأر اذه : .اولاقو ىبوم
. ىسوم لوقب



 'نتالثار سدلتلل بابلا

 لاسي الو أربي الو ىلوتي ال نميف
 ةلمجلا ىف ىلوتي نميفو « نيدلا رومأ نع

 قدصلاو عرولا هنم فرعي لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ليق اذاف س مهنم آريي الو نيملسملا ىلوتي هنأ هنم فرعي الو مراحملا كرتنو

 له ، مهفلاخ نمم آربآو نيملسملا ىلونأ معن : لاق ؟ نيملسملا ىلوتت : هل

 ؟ قوقحلا ىف هتداهىش قحت

 نيملسملا ىلوتي هنا لوقي ناك اذا نيملسملا نم اذهف تفصو ام ىلعف

 قالخألا هذه نم تفصو دق ام هنم فرعي وهو مهفلاخ نمم آربيو

 نيملسملا ةوعد تناك اذا كلذو س قوتحلا ىف هنداهسش زوجت اذهف ةنسحلا

 هنه فرع نم : ليق دقو ٠ ةرهاس دلبلا كلذ ف ةفورعملا مهتلحنو ةرهاظ
 هونمنئا اذاو ء مهقدص نيملسملا ثدح اذا نم : عبرأ هل تبجو عبرأ

 هنم فرع اذاف ؤ مهفلخي مل مهدعو اذاو ى مهل قوأ مهدهاع اذاو ء مهرب

 ء هتداهش تزاجو هتبيغ تمرحو هتبحم تبجوو هتيالو تمزل عبرألا هذه
 ٠ كلذ لوقي ءاهتتفلا ضعب تعمس اذكه

 : ةلآ_ سم

 نامع لهآ نم لجرلا ق هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلا تبتكو : لاق

 نورقي نيذلا نامع لهأ نم هدجو هوبآو وه نيملسملا فالخ فرعي ال نمم
 هنآ الا فالخ هنم رهظب ال و مهيآر ف ١ وصو مهمكحو مهني دي نيملسملل

 ٠ مهدهاستم دهش هنآ الا هتفرعم ىردب الو نيملسملا عماج هنآ فرعي ال

لآسي هنا مث فالخلاب فرعي انموق نم لجر ق هيلا تبتكو : لاق



_ ٣١٩ 

 نيدي بيع هنم رهظي الو مهلوق ىلوقو ث نيملسملا نيد ىنيد : لوقيف
 ؟ نيملسملا

 ىلوقو نيملسلا نيد ىنيد : لاق اذاف تفصو ىذلا ىنامعلا امآ : لاق

 ىلوتيو كلذ هنم لبتي نيملسملا نم وهف نيملسملا فاعض نم وهو مهلوق
 امآو ؤ مهتيالو ىف وهف نوملسملا هركي ام هنم فرعي مل اذا كلذ ىلع

 ىآرو نيدلاو مالسالا هيلع بسنيو ىعدي ىتح كلذ هنم لبقي الف ىموقلا
 امه كلذ هيلع بسن اذاف ء مهنيد ىف فالخلا لهأ هفلاخي ىذلا نيملسملا

 مهل باجتساو هعئارشو مالسالا لبق اذاف ث املسم هب مهعم ناك هلبتت اذا

 مهدحآو مهنم راصو كلذ نوملسلا هنم لبق هيف ناك امم ءىربو علخو

 هيلع ةبوتلاف هب فرعي ثدحي ثدحب الا هتيالو نم جرخي ال مث هولوتو
 ٠ ةمزال

 : ةلآسم

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 ص كلذ هرضي له نيملسملا نيد ف لخدي مل لجر نع هللا دبع وبآ لئس
 هنعاط نم هللا هرمآ امي مقيلف 6 هيهنو هرمآ ق هللا دودح ق اققراغ ناك اذاف

 هرضي ال اذه و ؤ كلذ ريغ هيلع سيلو هنيصعم نم هنع هللا ىهنت ام بننتجبو

 ٠ ساانلا نم دحأ هيلع كلذ بسني مل ناو

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 : ةلآسدم

 ةوادعلاو ةيالولا ضرف هللا نأ ملعي ال لجر نع ةيواعم ابآ تلأسو
 ٠ كلذ هل عسا وآ تام ىتح دحأ نم آربب ملو ١ دحآ ةلوتي ملف

دحآ نم هعمسي ملو ثام ىتح هلهجو كلذ دحآ نم ملعب مل ناك اذاف



_ ٢٣٢٠ 

 آربي وآ اودع ىلوتي ىتح ةلمجلا ق نينمؤملا ىلوتي ناك اذا اكلاه هرن مل

 لوق هلوق ناكو ةوادعلاو ةيالولا ملعي مل نا تيأرأ : تلقو .
 ٠ ؟ ال مآ روذعمآ تام ىتح كلذ ىلع لزي ملف ةلمجلا ىف نيملسملا

 ملعي ملو دحآ نم كلذ عمسو ةءاربلاو ةيالولا ملع دن ناك اذاف

 نيرفاكلا ةوادع كرتو مهلوتي ملف نيملسملا ةيالو كرتف ضرق كلذ نآ

 . اروذعم هرأ مل آربي ملو لوني ملف مهثادحأب مهفرعي وهو مهنم أربي ملف

 ٠ اكلاه هرأ مل مهنيد ىنيدو نيملسملا لوق ىلوق : لاق ناو

 نع فقاو انآو ءىطخملا نم قحملا فرعأ ال : لات نا تبأرأ : تلتو

 ة هللا ىلا سانلا رمأو دحأ نم ربأ الو ادحأ ىلوتآ الف ةلبقلا لهأ عيمج
 هعم حصو ملع اذاف تام نأ ىلا هلو اذه ناكو رغكلا لهآ نم ءىربو

 سفنلا لتق وأ ىنزلا لثم هب رفكي امب ةلبتملا لهأ نم لمعي نم ىأر وأ
 كلذل لعافلا ناكو هرفك فرعي ملو هنم آريي ملف كسثو رمخلا برشو ةنمؤملا

 6٧ كلذ هعسو هرفك فرعي ملف هيف كسثف هي نئاد الو كلذل لحتسم' ريغ

 لوق هلوقو نيملسملا ىأرل ابلاطو الئاس ناكو كلذ ىلع هلوتي مل اذا

 ءا نيملسملا

 مهآر وأ مهرابخآ هعم تحص اذا مهتيالو هيلعف نوملسملا امأو

 فقي نأ هل سيلو مهتيالو هيلعو مهنع فقي نآ عسي مل مالسالا نيد ىلع
 ىنيدو نيملسملا لوق ىلوق لوقي نآ الا نينمؤملا ةيالو هللا ضرف دتو مهنع
 ٠ رومألا نم لكشأ اميف كلذ ناكو س كلذ هل اعساو ناك مهنيد

 ءايلوأ هل ناك هنأو ةضيرف ةءاربلاو ةيالولا ملعي ناك نا تيآرأ : تلق
 ء ؟ مهنم آرييو مهال وت نيذلا نع فقو هنا مث ءادعآ و

 دعب ةلاوجلا ىلا عجري نأ هل سيلف ائيسث دحأ ف لوقأ ال : لاقف

١ ملعل ٠



 ملف ايلو ناك هنأ نظب ناك نمم دحأ ةيالو ىف كش نا تيأرأ : تلق

 ؟ ال مآ هتيالو دنتتعا ر دي

 هتم ملعي نأ ال ا هل عس ١ و كلذف ؤ هعسي له هتيال و نع كسمأ ن اف

 ٠ هنع فقب الف ةنسح ةلاح

 : ةل آ . ههيم

 مكودع ىودعو مكيلو ىبلو 0 مكنم انأ : نيملسملل لاق لجر نعو
 ؟ مالسالا ةعيرش فرعيالو

 ٠ مهنم وهف اهلهج سانلا عسي ال ىتلا ةلمجلا مهاطعأ اذا : لاق

« 

 : ةلاسم

 [ خايسشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 هالوت نم ىلوتي هنآ الا ةيفاك ةلأسم هدنع سيلو ربيو ىلوتي نمعو
 ملو ابلاطو الئاس ناكو نيرخالاو نيلوألا نم نوملسملاو هلوسرو هللا

 هعانق فشكي ىتح مأ اروذعم ايبصم املاس نوكي هرمأو كلذ رهسي
 ؟ ةءاربلاو ةيالولا ف رهشيو

 ناك نا افرط كلذ نم ركذآ ىنآ الا هيف حرشلا عستي اذه : لاق

 ىلوتو ةيفاك ةفرعم ٥دنع سيل نآ ثلق امك ءافعضلا نم افبعض لجرلا ١ ذه

 مالسالا ىرب نم مهريغ نود مهفرعو ,قحلا ةوعد لهآ نم نيملسمل ١

 ةيالو دعب ةلمجلا ىف ءىربو ىلوتو هب هللا هدبعت امك مهنع هنيد لمحو
 ملاس وهذ تلت امك ابلاطو الئاس ناكو نيقحملا ةلحنلا لهأ نم نيقداصلا
 لهأ ةفرعمب ةدايزلاو لضفلا بلطلا كلذ رهشي امناو كلذ رهشي مل ولو
 نع هفوقو ناك ذاو ك ةوخا نوملس ١ و هكح هل ١ ويجويبو هوقرعيلق قحلا

( ٣ .ج عرشلا نايب _- ٢١ م )



_ ٣٧٢٢ 

 نيقحملا فرعي نأ هيلع ىذلاف ، ةلمجلا ف آرييو ىلوتي امناو ميمجلا

 ٠ كلذ لعف ىف ملسي الو نيملسملا ىف كشلا هعسي الو

 : ةلنآسم

 ىف هللا ءادعآ نم ريبو ةلمجلا ق نيملسملا ىلوتي نأ فيعضلل ىدأ ىذلا

 ٠ ملعأ هللاو ، هنامز ملاع ىلوتيو ةلمجنا

] عرشلا نايب باتك ىلا عجر [



 نزت لثلاو عياملا سايلا

 سانلا نم هنيعب ىمسم ادحأ ىلوتي نهيف

 ء ىطمرقلا ديعس ابأ ىلوتي نمع هتلأسو : ىراوحلا ىبأ نعو
 وآ هنم نوءعربب مآ نوملسملا هال وتيآ هتمامإ ةدتع ةحص فرعأ انآ : لاقو

 ؟ هنم ءىرب نمم آربب وآ هال وت نم ىلوتي

 آربنو ، هالوت نمم آربنو س ىطمرقلا ديعس ىبآ نم آربن نحن : لاف
 ىوزن ىلا قوسلا نم هعوجر دعب نم هيف كست نمم آربنو هنع فقو نمم

 ىوزن نم هجورخ دعب نم امآو ص ائيسث اهيف لوقن الف هتماما دننع امآو اذه

 كلذ دعب نم هنم آربن نحنف ةطمارقلا ىف هلوخد دعب نم اهلا هعوجرو
 لتاعل ىغبني الف ث هيف كسث نممو هنع فقو نممو هالوت نمم مويلا اذه ىلا
 نايبصلا بعل هبشي ناك امناو ى هتماما دقع ف الو ديعس ىبأ ف رظاني نأ

 اذهو ث هيلا تفتلي الف تقميو هنع ضرعي نآ ىغبنيف كلذ ف ملكت نمف
 ٠ ةلالضلاو قمحلاو ةهافسللا مالك نم

 ام ديعس ىبآ نم ملع نميف صاخ انعم لوقلا اذه : ديعس وبآ لاق

 هتيالو هعسي ال ام ىلع هالوت هنآ هالوت نمم ملعو ةوادعلا هب قحتسي

 كسشلا هعسي ال ام هنم ملع نآ دعب هيف كش هنآ هيف كسث نمم ملعو هيلع

 ه هيلع هيف
 ةلأسم ٠

 نم ءىرب نم نإ : هنم باوج ف ةيطع نب بيبسث ق ىراوحلا وبآ لاقت
 هالوت نم ىلوت نمو ] هنم انئرم هالوت نمم ءىرب نمو ؤ هنم انئري بيبش

٠ ةيالو هل تناك نا هتيالو ىلع وهف
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 ةلآسم :

 كعسيأ نوملسملا هنم آربي نم ىلوتي هتعمس نم نعو ىراوحلا ىبآ نع
 ٠ ؟ال مآ هنع كاسمالا

 رفكلا ةمئأ نم هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجأ دق نم ىلوتي ناك اذاف

 بجي امك هيف كدلع بجيو هالوت نم ةلزنمب وهو هنع كاسمالا كعسي مل
 ٠ هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجأ دقو هالوت ىذلا ف كيلع

 : ةلأسم

 ةلمجلا فق ةءاربلاو ةيالولا دقتعا لجر نع ةدجن دمحم ابآ تلأس

 نأ ىلا هبلطو توقلاب لاؤسلا نع لوغسثم وهو همزلي امع لاؤسلا هتينو
 نوكي له ، لاؤسلا بلط ىف جورخلا ىوني وهو نونسلا هب تلاط
 ٠ ؟ املاس

 ىق ةءاربلاو ةيالولا دتنعا دقو لاسلا هنين تناك اذا ملاس وه : لاقف

 ٠ ةلمجلا

 : ةلآسم

 نم ىلوتأ انآ : لوقي نأ ةلمجلا ف نينمؤلا ةيالو نأ تفرع ىذلاو

 نأ ةلمجلا ىف نيرفاكلا نم ةءاربلا كلذكو نونمؤملاو هلوسرو هللا هالوت

 اذه ناك اذاف س نونمؤملاو هلوسرو هللا هنم ءىرب نمم ءىرب انآ : لوقي

 هب ىفتكي اذه ٠ ىلو نم أربي وأ اودع لوتي مل ام ملاس وهف هداقتعا

 دحآ نم ةءاربلاب وآ نيملسملا نم دحآ ةيالوب ةجحلا هيلع مقت مل ام فيعضلا
 ذئنيحق ةيضاق ةرهش وأ ةلداع ةنيبب ةجحلا هيلع تماق اذاف ى نيرفاكلا نم

.. نيملسملا لسو ةءاربلا وأ ةيالولا الا زوجت ال
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 ةيالولا تناك ةرهاق اهريغلو ةرهاظ تناك ال ةوعدلا نع هتلأسو

 . هداقتعا فرعي : لاتق ؟ ةنحملاب مويلاو ةنحم الب

 : ةلآسم

 اوعرب نمم آربآو هولوت نم ىلوتأ نيملسملا نيد ىنيد : لوقي لجر
 ؟ال مآ كلذ ءى زنجي هنم

 ئ ارئاج ضرألا ناطلس ناك اذا كلذم ءىزتجي ال هنآ : باوجلا

 ناطلس مدع اذاف س الداع ضرألا ناطلس ناك اذا كلذ ىفنكي امناو

 ٠ نيملسلا نيد ىلع ةقفاوملا نم دبالف لدعلا

 : ةلاسم

 نب رمعل اهيلع ايلاو ىكزإب ناك هنإ : مسئاه نع رفعج وبآ لانو
 نيملسملا نإ نيملسملا نم لجر هل لاقف هتيالو رهظآ تام املف زيزعلا دبع
 ٠ ةنسحلا هنقالخآ نم ركذو اذكو اذك ةلاح ى ناك هنا : لانف هنولوتي ال

 لوق هيف ىلوق : لتق قارعلا لهآ نم نيملسملا نم لجر هل لاقف
 ريشب لاقف : لاق ڵ نيملسملا لوق هيف ىلوق : لاقف ص لاق ى نيملسملا

 .هنم ىقارعلا ءعىربل اهلاتت هنآ الول

 : [ عاقرلا باتك نم ] ةلأسم

 : لجر لاتف ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا : هللا دبع وبآ لاتو

 آربآ و هولون نم ىلونآو نيملسملا ىلونآ مهنيد ىنيدو نيملسملا لوقت ىلوق

 نيملسم ١ ق كشلا هعسي الو لوقلا اذه هنم لبق هنتم ١ وعري نمم

 ٠ مهيلع مهوتلا الو

مهنيد ىنيدو نيملسملا لوقت ىلوق : لاق لجر ف لانت ريشب نعو
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 نمم ةءاربلاو هولوت نم ةيالو ىلع مهالوت اذاو ، ىلوتو ءىرب دقف
 ٠ اوعرب

 :ةلاسم

 نيملسملا نيد ىف لخدي مل لجر نع هللا دبع وبأ لئسو

 ؟ كلذ هرضبأ

 نم هللا هرمآ 7 مقيلف هبهنو هرمأ ق هللا قوقح ق افراع ناك اذاف

 هرضي الو كلذ ريغ هيلع سيلو هتيصعم نم هللا ىهن اع بنتجيو هتعاط

 ٠ سانلا نم دحأ هنع كلذ بسني مل نا

 انباحصأ .نم لجر نعو { ريحملا هيخأ ىلا هللا ديع ىبآ باوج نمو

 نوملس ١ و هنم هللا ىرب نمم آربأو نوملسم ١ ىلوت نم ىلوتآ انآ : لات

 نيعمتجم ااوناك اذا نيملسملا ةداهش لبقي نآ هيلعو ، كلذ هل زوجي الف

 مهوتلا الو مهيف كشلا الو مهبيذكت هل سيلو هنم اوعرب نمم ةءارب ىلع

 فقو ناو ةءاربلا قحتسا هنم اوعرب نمم ادحأ ىلوت ناف ك مهيلع

 هنا : لاقو س هنم اوعرب نمم ءىربو اولوت نم ىلوتو نيملسملل ملسو

 لاض كاستلا نأل هنم لبتي كلذف هنيعب هنم اوعرب ىذلا نع لآسي

 . نيملسحلا ةعامج ىآر ملعي ىنح هنم لوبقم نيملسملل ملسملا لئاسلاو

 : ةلأسم

 نيملسملا ةوعد تناك اذا : ىراوحلا نمب لضغلا باتك نم اذهو

 نع اهيف لوقلا محقت دق نيملسملا لوق ىلوق : لجر لاقف ةرهاظ
٠ هللا ديع ىبأ
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 :ةلأسم

 مهسلاجم ف نيملسملا سلاجي ال نيملسملا نم لجر نع تلأسو
 ٠ مهتوكز ى الو

 هنم آربي نمم آربتآ هل لاقي هناو ملسلا نحتمي ال ملسملا : لات

 نحتمي ال ملسي ١ ل انت . نيملسمل ١ نم آ ربيب نمم آ ربآ لوقيف ءاثعمنلا وبآ

 ٠ ملسملا

 ؟ اذه لهآ ىآف : تلق

 ىتح ملسم ملسملا مهريغو نامع لهآ ىلع كلذ انيتأ دق نحن : لاق

 ٠ نيملسملا ودع ىلوتي وآ نيملسملا لوق ىلوت نم آربي

 : ةلأسم

 مكودع ىودعو مكيلو ىيلو ث مكنم انآ نيملسملل لانت لجر نعو
 عسي ال ىتلا ةلمجلا مهاطعأ ١ ذأ لات ٠ مالسالا ةعيرش فرعي ال و

٠ مهنم وهف اهلهج



 نوثالنلاو نماثلا بابلا

 اتدح تدحأ مث رهاظلا ماكحأ ىف هتيالو تنبث نميف

 هنم ملع مث هتيالو هيلع تبثو دحأل ةيالو ناسنالا مزل اذاو

 مكحلا ملع اذا نيدب هنم آربي نأ هيلعف ةءاربلا اهب قحتسي ةيضعم
 ىنعم ىف جرخي دقف ةعاط الو ةيصعم اهنأ ملعي ملف اهلهج ناو كلذ ق

 لوةي اضعب نآ هنيعب ظفللا نكي مل ناو ىراوحلا ىبأ نع دجوي ام
 لعافلا نآو ةءاربلا اهب قحتسي ةيصعم اهنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع هنا

 نعف لهج هعسي الو هريغ لعف لهج هعسي هنأل ملاس ىلوتملاو كلاه :
٠ 1 ٠ ٠ 

 نا : اضيأ لاقو ٠ لوقلا اذهب لوقي هنا : ىراوحلا وبأ لاتقو

 ٠ هلعف لهج هعسي الو كلاه وهف كلذ ىلع هالوت نا هنا لوتي اضعب

 ٠ ىراوحلا ىبآ نع دجوي اذكه

 موقتن ال امم ةيصعملا كلت تناك اذا هنأ هريغ نع انفرع ىذلا امآو

 هب موقت ام نأل عامسلا نم ةجحلا اهب موقت امناو لقعلا نم ةجحلا

 ملع اذاف عامسلا نم ةجحلا هب موقت امم دشأ لقعلا نم ةجحلا

 ةيعم الو ةعاط اهنأ ملعي ملف ةءاربلااهب قحتسي ةيصعم هيلو نم

 هيالو الو ةءارب ةطيرش داقتعا ريغب نيدب هتيالو تابثا هل زوجي الف

 ديز نب رباج نع هيلع عمتجملا رثألا نأل كلاه وهف هالوت ناف ع ىأر
 اولوتي وآ هروبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ هللا همحر

 نع دجوي دقو س هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم اوءعربي وأ هبكار
 بكار اولوني وأ هوبكرب ملام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنآ هريغ

اوفقي وأ نيدب وأ ىأرب هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم اوعربي وآ نيدب
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 نيدب هبكار نم اورب اذا ءافعضلا نم اوءريي وآ نيدب وآ ىآرب مهنع

 ايلوج ىتلا ةيصعملل بكارلا هيلو ىلوت اذاو ، نيدب مهنع اوفقي وأ

 ىف هللا بجوأ نم ىلوت دقف نيدب ةيصعم الو ةعاط اهنأ ملعي ملف
 هتيالو مرح دقف كلذ ىف مكحلا ملع نم دنع نيدب هنم ةءاربلا هنيد

 ىتلا ةيصعملا بوكر هل زوجي ال امكو اهبكر ىتلا ةيصعملا مرح امك
 اهبكار ةيالو بوكر هل زوجي ال كلذك هللا اهمرح اذا هيلو اهبكر

 هلهج وآ هملع هيلع هللا مرح ام بكر نل رذع الو هتيالو هللا م"رح ذا
 ٠ هللا هم"رح امم كلذ ريغ وآ ةيالوب وآ لعفب وآ لوتب

 لعفب هل ابكار نكي مل اذا هريغ لعفب دحآ كلهي ال : ليتق امناو

 هل هتيالوف هالوت اذا امأو س هل زوجي افوقو افقاو ناك امناو ، هنم

 ٠ ملعأ هللاو هريغ لعفب ال اذه هلعفب كلهي امناو هنم لعف

 ةيالولا نم هجرخي مل هبكترا ىذلا كلذ ناك نا ىآرب هالوت اذا امآو

 نم هل جرخم ريغ هبكترا ىذلا كلذ ناك نا هالون وآ هل ىلو وهف

 ليق دقف هنيعب هيف طرشلا اذه طرتشاو ةءاربلا هيف همزلي ام ىتأ دق

 هيلع ناك ام ىاع هالوت نا كلذكو ص ةزئاج ةفصلا هذه ىلع هتيالو نا

 زئاج انعم وهف ابصاع ناك نا هنيعب ةطيرشلا ق هنم هتعارب داتتتعا ىلع

 هيلع ناك ام كرتي نأ همزلي ال كلذك هنيعب هنم اريب نآ همزلي ال امك هنأل

 اثدح اثدحم ناك نا ةطدرشلا ةءارب هيف طرتشا اذا هنيعب هل ةيالولا نم

 هيلع ناك ام ىلع هالوت نا كلذلو ٠ هل تتبث دق ىتلا ةيالولا نم هجرخي
 نم آربي هنأ هداقتعا ىف وه ذإ اهنم جرخ هنآ ملعي ىتح ةيالولا نم

 ق كل د دقتع ١ ١ ذ ١ 6 هنيعي ائىسىش هيق دنثنعب مل ولو ثدحم وآ صاع لك

نب دلا لصأ نم جحو رخ هنتم كلذ ن ١ لتن مل هتيالو تتيئ ىتح ةلمجل ١
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 ةنيبلاب ةيالولا هل حص دق هنأل نيدلا لوصأ نم لصأب قلعت هنأو
 اعطق هلوتي مل امف اذه مهفاف ٠ ةنيبلاب الا ةيالولا هنع لوزت الو

 ايصاع ناك نا هنيعب هيف ةءاربلا طارتسثاو هالوت وأ ىأر ةيالو هالوتو

 نيقفانملاو نيرفاكلا نم نيصاعلا وأ نيثدحملا عيمج نم ةءاربلا طرتسثا وأ

 مل ام نوقيطي ام قوف هدابع هيف فلكي ال عساو هللا نيد نأل ملاس وهف
 تقؤم تقو ف مهيلع هبجوأ دت اسرف هل اوكرتي وآ ايمن هل اوبكري
 عمجأ اذه ىلع ث مهيلع تماق اذا اهيف اوكسشي وأ هتجح اودري وأ

 . نوملسملا

 : باتكل ١ نمو

 ةءاربلا اهب قحتسي ىتلا ةيصعملا هنم ملع ىذلا هيلو ىلوت اذاو

 هءاربلا ةطيرش ريغب نيدب هالوني نأ هل سيل هنا : ليق دقف ث ةطيرش ريغب
 ةيالولا دض نيدلاب ةءاربلا نأل ث هيلع هللا مرح امل ابكنرم ناك نا هنم
 ريغب اعطق نيدب هنم ةءاربلاو نيدب هتيالو هل زوجي الف نيدلاب
 ةجحلاب هتمزل دق ةنونيدلا ىلع هتيالو كرتي نآ همزلي الو ء ةطيرش

 كلذ نأ ملعي ال وهو هيلع موقت ةحضاو ةجح ريغب ةنيبلا ةحضاولا
 ةيصعم الو ةيالولا ىف انابثا هديزيف ةعاط هنم هعمس وأ هنم ٥آر ىذلا

 ةعاط هنآ ملعي مل ائيسث ىلو نم ىآر املك ناك ولو هنع اهليزيف
 ىلمع ىلع هتيالو كرتي نأ هيلع ناكل اهكرت هيلع بجو ةيصعم الو
 ةيالو ىلع تبثي نأ زوجي ال ناكلو ع ةعاط اهنأ ملعي مل اذا تاعاطلا
 عيطتسي نلو هللا نيد عيمجب املاع نوكي وآ هرمآ هنع بيغي ال ىنح هيلو

 ةكئالملا الو نيلسرملا نييبنلا الو نيدبعتملا نم هللا نيدب طيحي نآ دحأ
 ءاش امب الا هب مهدبعتب نآ هملع نونكم ىق قبس دق نيذلا « نيبرتملا
 . تقو دعب اتتوو نيح دعب انيح كلذ نم مهملعي نآ

 لمعي وأ الوت لوقي هعمس وآ هآر مث هيلو ةيالو هيلع تبث اذا نكلو

هتيالو هل حابمو هتيالو ىلع وهف ةيصعم الو ةعاط كلذ نأ ملعي ملف المع
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 نيدلاب هنم عىر: كلذ بكر ناف ةءاربلا هب قحتسي ام بكري ىتح هل زئاجو
 هتيالو تابثا هل زجي مل كلذ ىف مكحلا ملعي مل ناف كلذ ىف مكحلا ملع نا

 فوقولا هل زجي ملو امطق نيدلاب هنم ةءاربلا همزلي ملو اعطق نيدلاب

 ملعي ملف هرمآ لهج نميف وه امنا نيدلاب فوقولا نأل ث نيدلاب هنع
 ةيالولا داتتعا ىلع نيدب هنع فقو هرمآ ىفخو س ةيصعم الو ةعاط هنم

 ٠ هللا ءادعأ عيمجل ةوادعلاو هللا ءايلوأ ميمجل

 نأل نيدلاب هنع فوقولا زوجي الف نيدلاب هتيالو تبث نم امآو
 ىلا ملعلا لاح نع عوجر نيدلاب هتيالو هيلع تبث نمع نيدلاب هفوقو
 عوجر نيدلاب فوقولا نأل ةجح ريغب ىلولا ةيالو كرتي الو س لهجلا
 ريغب هتيالو نم هب هللا هدبعت امل كرت هنألو لهجلا ىلا ملعلا لاح نع
 نم ةعقاولا ةيصعملا ىف هب هللا هدبعت امل كرت هنألو ةجح الو ملع
 ء ةطيرشلا ةيالو ىلا رهاظلا ةيالو نم هب هللا هدبعت امل كرت هنأل هيلو
 ىلع 4.لو نوكي نآ اما نيرمأ دحأ نم لوقعلا ماكحأ ىق هل دبال هنألو

 ىلا اهنم جرخ دق نوكي نآ اماو \ ؟آطخ نيدب هنع هفوقوف هتيالو
 ةيالرلا نم هللا همزلآ ام كرت هل زوجي الو أطخ نيدب هنع هفوقوف ةءاربلا
 كرتب فوتولا ىلع ةماقالا ىلا عوجرلاف ثدحملا اذه ف ةءاربلاو
 ٠ هلك كلذ

 دادضأ نيدلاب ةيالولاو نيدلاب ةءاربلاو نيدلاب فوقولاف
 هيف تبث نمف عضوم ق اهنم نانثا الو عضوم ق اعيمج نعمتجي ال
 هيف تبث نمو ث نيدلا فوقو الو نيدلا ةءارب هيف تبثي مل نيدلا ةيالو
 هبف تبث نمو ص نيدلا ةيالو الو نيدلا فوقو هيف تبتي مل نيدلا ةءارب

 تبث نم لكو ٠ نيدلا ةيالو الو نيدلا ةءارب هيف تبثي مل نيدلا فوقو

 ةيالو نع عجري مل ةحضاولا ةجحلاب هتيالو هتمزلو نيدلا ةيالو هيف
 ةحضاولا ةجحلاب هنم ةءاربلا ىلا الا ةحضاولا ةجحلاب ىلوت نم
فوقو هنع فقي الو نيدلاب ةءاربلاو نيدلاب ةيالولا نيه هيف وهف الاو
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 ةمعوهنلاو بيرلا لاح ف لخديو ةجحلا ماكحأ هنع لوزي نآ الا نيد

 قيرط نم ال هيلع لكشملا بيرلل هتيالو كرتيف لاكشالاو ةهبسشلاو
 ىلوتم ا ملع ةلقل هلعف لهج الو اه انآ ىتل ا ثادحألا م اكحأ لهج

 ٠ اهيف لوقلاو ثادحألا ماكحأ لهج نم جراخ اذهو ء هل

 : ةلأسم

 قحتسا ةيصعم هنم ملع مث دحأ ةيالو ناسنالا ىلع بجو اذاو
 ق مكحلا ملعي ملو اهلهج هعسي امم ةبصعم ١ كلت تناكو ةءا ربلا 7

 ىآرب هنع فقي نآ هل زوجب نكلو نيدب هنع فقي نأ هل زوجي الف كلذ
 هرغك هل نييب وأ هيلع ناك ام ىلع هالونيف هتيالو باوص هل نيبي ىتح
 ٠ 4 تم آربيق

 ناك نا هنم ةطيرشلا ةءارب داتعا ىلع هال ونني نآ هل زوجي كلذكو

 ٠ كلذ هيسن ام وآ ابذصاع ناك ناو اثدحم

 نم هل جرخم ربغ كلذ ناك نا ىآرب هال وني نآ هل زوجي كلذكو

 ٠ ةيالولا

 ةطدرشلا ةءارب وآ ةطيرشلا ةيالو الا عضوملا اذه ىق هل زوجي الو

 دضل ايكترم ناك نا هنآ ىلع ىآرب هالوتي نآ اماو ئ ىآرلا فوقو وآ

 أربي هنأ ىلع رهاظلاب هتيالو ىلع تبثي نآ اماو كلذب هنم أربي وهف ةيالولا
 ةطيرش داقنعا ريغي نيدي هالوتن ناف ةدالولا دض ىتآ دق ناك نا هنم

 نيصاعلا عيمج نم ةءاربلا دقتعيو هالوتي نآ الا كلذ هل زجي مل ىرآ الو

 ٠ ثداحلا دبعتلا اذه عم هتلمج ق مهيف هلخديو

 ىلع هالوتي وآ ىآرب ٥ال ونم نآ عضوملا اذه ق زوجي امناو

 ٠ نيدب ال ىآرب هنع فقي وآ هنم ةءاربلا ةطدرش

ىأرلا ةيالو عم لاؤسلا فوتوب اضيأ عضوملا اذه ف ليت دقو
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 نع ىآرلا فوقوو س ثدحملا ةيالو نم مدقت دق امي ىآرلا ةيالو ناكو

 نيدب تناك نأ دعي ىآرب هال ونب نآ هل زاج امناو ثدحا هدالو تابثا

 نيدلا نم ىآرلا اهناو نيدلا ةدالول دض تسيل ىأرلا ةيالو نأل

 . نيدلا ىف لخادو نيدلا بورض نم برضو

 ةيالو نم اجراخ نكي مل نا نيدلا ةيالول تابثا ىآرلا ةيالو امناو

 ء نيدلا ةيالو نم اجراخ ناك نا نيدلاب هل هتيالو نم جورخو نيدلا

 ىف فوقولاو نيدلا ةيالو نم اجراخ ناك نا نيدلاب هل هتيالو نم جورخو

 مزلي مل نيف لاس فوتتو ىمسيو ىآر فوتو ىمسي عضوملا اذه

 لاؤس فوقو هامس لاؤسلا هيف مزلا نمو « ىأر فوقو هامس لاؤس هيف
 هالوت ولو هيلو هبكترا ام مكح لهج اذا لاؤسلا هيلع نا لاق ىذلاو
 مكح هنع لوحتيو هيلو رمآ نم ةهبسث ىلع نوكي الئل "ىلا بحآ ىآرب
 داتعا ريغب كلذ ىلع ميقيو ةجحلا ةيالو ريغ ىلع ةجحلاب ةيالولا
 ٠ لاؤسلل هنتم

 دادضأ نيدلا فوتوو نيدلا ةءاربو نيدلا ةيالو نا : ليق دتو

 ىف اماو ةيالو ىف اما دحاو ى الا ادبأ زوجي ال نيدلا نأل نعمتجي ال

 ىف نيد ةيالوو نيد فوقو نوكيف ادبأ كلذ عمتجي ال فوقو ىق اماو ةءارب

 ةءارب الو \ دحاو صخش ىق نيد ةءاربو نيد فوتو الو س دحاو صخش

 أ ةدتبقحلا مكح الو رهالخلا _ ىف دحاو صخش ق نيد ةيالو الو نيد

 نيدب هفرعي ال نمع فقي نأ كلذ زوجي دقف ةطيرشلا مكح ى امأو
 ناك نا ةءاربلا ىف هلل ايلو ناك نا ةيالولا ف هعم هنع فوقوملا نوكيو
 هلل ةيالو دحاو لاح ق هعمجي ال هنآ هداقنعا ق هيلع نآ عم هلل اودع

 ةلاحم ال هنآ نيديعملا نم هرظن هيلع عقو نم لك نآو ء هلل ةوادعو

 اودع هلل ايلو نوكب نآ هنطيرش ق زوجي الو ص هلل ىلو اماو هلل ودع اما

هللا دنع ةقيقحلا مكح ف الو رهاظلا مكح فق الو ةطيرشلا فق هلل
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 ىفو ةطيرشلا ىف هلل اودع رهاظلا ىف هينو نوكي نأ هعم زوجي دق نكلو
 مكح ى هنم آريب ىذلا نوكي نأ زوجيو ء هللا دنع ةقيقحلا مكح

 زوجي ال كلذكو هللا دنع ةقيقحلا مكح فقو هتطيرسش ىف هيلو رهاظلا

 ةطيرشلا ةيالو مكح ق هل ايلو هلل اودع ةتيقحلا ىف هيلو نوكي نأ

 ىف الو ةطيرشلا ىف الو ةقيقحلا ىف ةوادع ىلا ةقيقحلا ىلو لوحتي الو

 نأ الا زجي مل هلل ةعاط ةقيقحلا ودع نم حص ناو ع رهاظلا مكح
 لوحتي ال كلذكو ى اهانأ ىتلا ةيصعملاب هيلع دهشي امك كلذب هل دشي

 ةطيرشلا ىلا الو ةقيقحلا ةيالو ىلا لاح نم لاح ف ةقيقحلا ودع
 .٠ ره الخلا ١ مكح ال و

 امك هودع نه ةعاطلا بحي نوكي نآ الا هللا مكح ف زوجي الو

 ىف زوجي الو ث هيلو اهب رمأي امك هودع اهب رمأيو س هيلو نم اهبحي
 هيلع دري الو ةعاطلا هنم ضغبت الو ث هللا ةعاط ىف عيطم ءىطخي نآ لاح
 تحص ولو قحلا هيلع ماق نم ىلع ةجح وهو ةجحلا نم هب ءاج ام
 ٠ ةقيقحلا ىف

 نآ الا كلذ هعم حص نم ىلع هنو ادع تمرح دخ ديعسل ا كل ذكو

 نم ربيو هتيصعمب هثدحب هيلع ديشي هناف ةيصعم ثدح هنم نوكي
 ملعي نآ الا هل زوجي الو هب ىضري الو هلل هضغبيو هئندحو هتيصعم
 ٠ ىقسللا نم ةبصعم اهنأ امك هلل هنم ةيصعم اهنآ

 :لصن

 هالوتي نأ هلف رهاظلا مكح ف دحأ ىلع ىلو ةيالو تبث اذاف
 ائيس بكتري هآر ولو ةيالولا نم اهب جرخي ةيصعم هنم ملعي مل ام
 ناف ةيصعم نكت مل ام هالوتي نأ هلف ةيصعم الو ةعاط اهنآ ملعي ال
 هتيالو ىلع هنأ ىراوحلا ىبأ نعف ةءاربلا ايب قحتسي ةيصعم تناك
٠ ةيصعم اهنأ ملعي ىتح
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 هنم ةطيرشلا ةءارب داقتعاب الا هتيالو زوجي ال هنا ليث دتو

 هثدح دعب هل .هتيالو دنع دقتعي وآ اثدحم وآ الاض وأ ايصاع ناك ناو

 ءامسأ نم اذه هبشأ امو نيلاضلاو نيصاعلا عيمج نم ةءاربلا اذه

 ٠ رفكلا

 جرخم ريغ اذه هثدح ناك نا ىآرب هال وتب نآ هل : هلانت نم لاتقو

 ٠ ةدالولا نم هل

 عيمج نم ةطيرشلا ةءا ري مهداتنعاب هل ودع هنآ هللا ملعي هلل اودع

 ىتح هللا ءادعأ ةالو مهل زاج ةطيرشلا ةءارب مهداتتعابو هللا ءادعأ

 زاج ةطيرشلا ق هللا ءايلوأ ةالو مهداتتعابو هللا ءادعأ مهنأ اوملعي

 هذه الولو ، هللا ءايلوأ مهنأ اوملعي ىتح هللا ءايلوأ نم ةءاربلا مهل
 نم ةءارملا تزاج الو ث هللا ىلو هنأ ملعي دحأ ةيالو زاج آ ةطيرشلا

. ملعأ هللاو ليق هنآ دنع اذكه ح هللا ودع هنأ ملعي ىتح دحآ



 تزثالثلاو جاتلا كابلا

 ىأرلاب ةءاربلا

 ذيبن نآ انأ ملعأ ملو رجرجلا ذيبن برش ىل ىلو نع هتلأسو
 ؟هللا باتكل ظفاح انأو ے مارح رجرجلا

 ذ_ يبن نآ ةقث هسيل لئاقلا نا : هيقف ريغ وأ هيقف لئاق ىل لاقف

 نأ ىل زوجيأ ع هل هبرش لجأ نم كله دق ىيلو نأو مارح رجرجلا
 كنه ىيلو نا هلوق لجأ نم ةءاربلا "ىلع بجيو هلوق لئاقلا ىلع درأ
 ؟ قح كلذ هلوت نآ ملعأ ىتح

 نكل ةبجاوب كيلع تسيل هنم ةءاربلا نا لوتقآ ىنآ الا معن : لاقف
 كلذ نأ تملع اذا ةبجاو كيلع ةءاربلا نوكت امناو س هنم ؟ربت نأ كل

 ٠ لطاب

 لأق ام نآو لئاقلا اذ_ه نم آربآ نآ ىل زوجي فيكف : هل تلت

 ؟اقح لئاقلا اذه

 تنآو كيلو نم ءىرب اذا لجأ نم هنم آربت نآ كل زاج : لانف

 . ةرفكم بكر كيلو نآ ملعتال

 ىآرلاب ةءاربلا زوجن ال : هللا همحر حور ني دمحم هللا ديع ويآ لات

 نم آربت نآ كل ، بابلا اذه ىف الا باوبألا نم باب ىف ملعي اميف

 لاؤسلا داقتعا ىلع اذه ف كيلو نم ىرب ذا هيقفب سيل ىذلا فيعضلا
 نم آربت نآ كل ىلجي الو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد كنيد ىلع و

٠ انفرع كلذكو نيدب دارأ هلعلو « فيعضلا
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 ىف ةجح هيتفلا نأل ىآرب الو نيدب اذه ىق هيقف نم آربي الو
 :٠ ٠ خلا

 ارظن ايبف نآ ىدنع ناف ىلوذلا ةلأسملا نع لس : فيضملا لات

 ٠ ملعأ هللاو

 [ عرشلا نايب باتك ىلا مجر ]
 : ةلأسم

 ىأرب هالوني نأ هعسو هلهجو مرحم بوكر هيلو نم ملع اذاو
 مل اذا اذه ق ىآرلا ةيالو هعسي هنآ فالتخا اذه ىق نآ ملعن ال و

 نع فقي نأ هيلع روجحم هنأل ث هنياع ىذلا كلذ نم هيلوب لزن ام ملعي
 ىلع نيدلاب هيلو ةدالو نم هب نا د ام لصأ ضختنيف نيد فوقو هيلو

 ٠ ةنيب ريعي ةهيسنل ا

 هنم اريب هنآ هداتنعا ق ره ذا هيلع تناك ام ىلع هتدالو تابثا امآو

 اعمتجم كلذ ملعن الف ةءاربلا همزلي ام ىتأ دق ناك نا ةطيرشلا ى

 ١ نوكي وآ ك همكحو ث دحل ١ همكح ةفرعم لهج هعسي ال امم ت دحل ٠

 ةطيرش ريغ ىلع ىلولا اهيلع ناك ىتلا ةلاحلا ىلع نيدلا ةيالوو
 لك نم آريب لصألا ىف وه ذا هتيالو تبنآو هالوت اذا هنيعب هيق اه دتعي

 هنيعب هيف دقتعي نأ ريغ نم هتطيرش ق ثدحم لكو صاع لكو ودع
 نيدب هتيالوب لوتلا نم شحو كلذو ضعب ف كلذ جرخي دقف ائيش
 ة باوصلا نم انعم كلذ جرخي الو ةطيرلا ةءارب هنيعب هيف هداتتنعا ىنع
 هيلع نا : لوقنو كلذ بحنت ال انكلو هنيدو هتدارا قحص ىلع نمؤملا نأل

 كلذو تناك ىتلا ةلاحلا ىلع هتيالو هل تبثي الو .ىآرب هالوتي نآ كلذ فق
 | . اهانركذ دق ىتلا ةلعلل لصألا ق انعم هيف فلتخي .ال امم

( ٣ ج عرشلا نايب _ ٢٢ م)
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 : باتكل ١ نمو

 ةطيرشلا ىف هنم هتءارب داقنعا ىلع هيلع ناك ام ىلع ثدحملا ىلوت ناو

 غ هنيعب هنم آربي نأ همزلي ال امك هنأل عساو انعم وهف ايصاع ناك نا هنيعب

 هيف طرتسا اذا هنيعب هن ةيالولا نم هبلع ناك ام كرتي نأ همزلي ال كلذك

 ء هل تتبث دق ىتلا ةيالولا نم هجرخي اندح اثدحم ناك نا ةطيرشلا ةءارب

 هيالولا نم جرخ دن هنأ ملعي ىنح ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلع هالوت ناف

 هنآ ةطدرتلا لصأ ىف هداقنعا ىف وه ذا همكح ةفرعمو هملع نم ةقيقحلاب

 ةلمجلا ق الا ائيسث هنيعب هيف دقتعي مل ولو ثدحمو صاع لك نم آربي
 ةيالولا هنع لوزبالو ص ةنيبلاب ةيالولا هل تبثي ىتح ةلمجلا ق كلذ دقتعا اذا

 مكح هيف فلتخا املك سيلو كلذ ىف هداقتعا ةحص ىلع نمؤملاو ى ةنيبلاب الا

 ئلاو باوص هنآ ىريو نسحي ام فالتخالا نم راتخي نكلو نيدتلا مكحي
 ةنونيدلاب ةعسلا دح ىق اوناك ام سانلا ىلع قيضي نأ ريغ نم برقأ قحلا

 ٠ هللا ءاش نا كلذي اوطخيف

 : باتكل ١ نمو

 ماكحأ ف ةتبثملا لوصألا ىف جرخي الف ثدحملا ف كشلاب كلمي مل امو
 هيق ةءاربلل ةطيرشلا ةيالوو ىآرلا ةيالو نم انركذ دت ام ةءاربلاو ةيالولا
 ىلع ةيالولا تابثاو هنيعب هيف ةءاربلا طرتشا اذا ةيالولا تابثا ىلع هنيعب

 نم نيصاعلاو نيثدحملا عيمج نم ةءارملا هنيد لصأ ق هنم طارتشالا

 هبق فلكي ال عساو ىلاعتو كرابت هللا نبد لصأ نأل نيقفانملا و نيرفاكلا

 هبجوآ دت اضرف هل اوكرتي وآ ايهن هل اوبكري مل ام نوقيطي ام قوق هدابع
 ٠ مهياع تمات اذا اهيق اوكىشي وآ هتجح ١ ودرب وآ تقؤم تقو ق مهيلع

 ٠ نوملسلا عمجأ اذه ىلع

 اهيف نوملعت ال ىآرلا ةيالو نأ نومعزت فيكف : لئاق لاق ناف

عسي : لاتق هنأ ديز نب رباج نع حيحصلا رثألا نا نولوقت متنآو اقالتخا
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 اوعربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سلانلا
 ٠ مهنع اوغقي وآ هبكار نم اوعرب اذا ءاملعلا نم

 تابثا ىلع صاخ ث ةنونيدلا ةيالو ىف كلذك هنا لوقن : معن انلق

 ىأر ةيالو نم كلذ عم هثدحي داتنعا ريغب ةمدقتملا ةيالولا نم هل ناك ام

 ىلع هالوتي وآ اهيلع ناك ىتلا هتيالو نم هل اجرخم كلذ هثدح نكي مل نا هل
 ةلمج ف ةطيرسشلا ةءارب هل هتيالو عم هيف دقتعيو اهيلع ناك ىتلا ةلاحلا
 ريغ ىلع نيدلاب هتيالو كرتي نآ لوقعلا ىف همزلت الو نيثدحملاو نيصاعلا
 نا هنأل اهيف اتابثا هديزي وآ ةيالولا نم كلذ هجرخيآ ملعي ال وهو ةجح
 ريغب ةنونيدلا ىلع هتيالو كرتي نأ همزلي فيكف اميف تابثا هداز ةعاط ناك
 ةحضاولا ةجحلاب تلاز دق هتيالو نأ ملعي نأ الا هيف اهدقتعي ةجح الو ةلع
 ٠ ةحضاولا ةجحلاب تتبث امك

 ائيش هيلو نم ىأر املك هيلع نوكي نأ كلوقت ىلع همزليأ : هل لاقيو
 ٠ هتبالو كرتب نأ ا ةبصعم وآ ةعاط وه فرعي ال

 هل ىلو ةيالو ىلع تبثي نآ هل زوجي ال هنآ معز دقف معن : لانت ناف

 ٠ ةعاط هنآ وه ملع ام الا تاعاطلاب لمعلا ىلع هيلو

 هل ىلو ةيال و ىلع تيئب نآ هل زوجي ال هنآ معز ز دقف معن ل اق ناف

 ٠ مالسال ١ م اكحآ عيمجب ال اع نوكي وآ ٥ رمآ هنع بيغي نأ ال ١ نع هفرط

 مزلآو باتكلاو ةنسلا فلاخي امو باوصلا دضب ىتآ 4 معن : لات ناف

 مهئايلوآ ةيالو اوكرتي نأ وآ هللا نبد نم ملعلا اعيمج اوملعب ن . آ س

 + لاحملا نم اذهو هللا نيبد عيمج ` اوملعي ن رأ الا ادحأ اواوتي ال 7

 نم هنم ىأر ام لك ى هيلو ف دقتعي نأ مكعم هيلعف © معن : لاقت ناف
 ةيال و ةيصعم وآ ة هع اظ ىهآ ملعي ال ىتل ١ ل ١ وةگلا نم ١ نم عمس وآ 9 اعفأل ١

٠ ىآرزنا
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 ةطيرشلا داقتعال هيلو ةيالو ىف هل حابم هناف مزاللا ى امأ : هل انلق .
 كلتب الا ملسي نلو نيصاعلاو نيثدحملا عيهج نم ةءاربلاب عيمجلا ف
 مكح ىق ةيالولا قحتسي ادحآ ىلوتي نآ هل زاج امل كلذ الولو ةطبرألا

 امنا نكلو ى هتداعس تحص نم الا ادحأ ىلوتب نأ هل زاج امو س رهالخلا

 لك نم ةطيرشلا ةءارب داقتعاب نيملاظلا ةيالو نم ةكلهلا نع سانلا ملس
 همزلي مل ام ىزجي ىناعملا هذه دحأ وأ ثدحم وأ هلل صاع رأ هلل ودع

 هل زاج هللا ءادعأ عيمج نم ةءاربلا داتنعايف تافصلا نم هريغ ف كلذ

 زاج هالا ءاياوأ عيمجلا هتيالوبو رهاظلا مكح ىق ةيالواا قحتسا نم ةيالو
 هنع اهابزي ام ملعي ىتح رهاظلا مكح ىف ةءاربلا قحتسا نمم ةءاربلا هل

 ملعي مل اذا لاح لك ىلع هتيالو هل قلطأ رهاظلا مكحب هيلو ىلوت اذاف
 هل نكي مل ةيالولا نم هجرخي ام ىآر اذاف ص ةيالولا نم هجرخي ام هنم
 هالوت امك رفكلا ىلع هالوتي الئل رهاظلا ماكحأ نم مكحب هيف مكحي نأ دي
 ٠ رغكلا ىلع هنم ربب امك ناميالا ىلع هنم رييب الئلو ناميالا ىلع

 ملع نيآ نمو 6 هنم ءىرب ارغفكم ناكو 6 ثدحلا مكح ملعل هللا هقفو ناف

 هلل ١ ماهلا نم وآ ك ناك ام انئاك ربعم نمو رثأ نم هنم ةءا ربلا بوجوو كلذ مكح

 هل نابو هلقع ق هنسحو هبلق ىف هنيزو هباوص همهلآف ربعم الو رثأ ريغ نم
 مكحلا و هماع هيلعق امرحم وأ ا١احتنسم ثدحم ١ ناك هلدع هعم حصو هيا وص

 ملعي مل ناو ف | كله ملعلا اذه دعب نم كلذ ف كسلا ىلا عجر ناف 0 هب

 لاحلا اذه ىق انعم هكردي الاف هلهج هعسيامم ثدحلا ناكو كلذ مكح

 نا هنآ ىلع ىآرب هالوتي نآ امآو ك ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو الا

 ىف كلذي هنم ربب وهف ةيالولا دضل هنم اريب وهف ةرغكملا ايكترم ناك

 ىف كلذب هنم ربي هنآ ىلع رهاظلاب هتيالو ىلع تبثي نآ امآو س ةطيرشلا

 5 هل تحص دت ىتلا ةيالولا دض ىتأ دق ةرفكمل ابكنرم ناك نا ةطيرشلا

 داتتعالا نم هيلع ناك ام ىلع نيدلاب هال ونن ناف انيلا ثبح ىآرلا ةيالوو

٠ هب ناد ام دض كلذب ىتآ دق ناك ةطيرش ريغ ىلع لوألا
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 باتكلا نمو :

 ةءاربلا هيلع بجوي ام هنم ملع مث نيدلاب دحآ ةيالو هيلع تبجو نمو
 & هتيالو هيلع تمرحو نيدلاب هنم آريي نآ هيلعف مكحلا مع ناف ث نيدلاب
 ةءارب ذقتعي وأ ىآرب هالوتي نآ الا هتيالو هل زجي مل هيف مكحلا لهج ناو

 عم هتلمج ىف هلخديو نيملاظلا وآ نيصاعلا وأ نيئدحملا عيمج ىفف ةطيرشلا

 ٠ اذه هيلع قضي مل اذه لعف اذاف ثداحلا دبعتلا اذه

 هتيالوب ملاس وهف ةءاربلا هيلع بجوي ام هيلو نم ملعي مل اذا امأو
 ةطيرشلا ةءاربب لطاب مآ وه قحأ ملعي مل ام هنم ىآر ولو هتيالو هل زئاجو
 أطخ بكري مل ام أطخلاو باوصلا ميمج ملع نع اهب هللا هرذع دنت ىتلا

 هيلع بجو نآ املف ث ةعيضم ىلوتي وآ اباوص عيضي وأ هبكار ىنلوتي وأ

 نآ الا ةطيرىتلا مكح هعفني مل هنيعب اذه ىق رهاظلا مكح ىف هللا نيد ف

 ام دص ىلا دصقي نآ هللا هغلكي ملو كلذب هللا هدبعت ام لاح ف اهي دجي

 ثدح ةفرعم نم هيلع ةجحلا هب موقتو هيلا هلصوي ملع ريغب هب هللا هدبعت
 ام لثمك ندد فوقتنو هال ونب ناك ىدلا ثدحملا اذه نع فقو ناف ثدحملا

 ه_يذ هللا هدبعتي اثدح مهنم ملعي مل نيذلا سانلا رئاس نع فتاو وه
 نع ع لتنتني نآ لوقحلا مكح فق الو لوقعلا ىف .زجي مل هثدحم نم ةاربلاب

 ٠ ةجح عب نيدي فخف وقو ىلا نيدب ةجحب هتيالو

 ه حصي امناو س عضواا اذه ى نيدلاب فوقولل ىنعم الو ١
 . "7 ةيالو نم انفصو ام ىلع ىآرب هيلو ىلوتي ن آ عضوملا اذه ق

 ةءارب ىلع وأ ايصاع ناك نا هنيعب هنم ةءاربلا ةطيرش ىلع هالوتي أ
 ءامسأ نه كاذ هبشأ ام وأ نيلطبملا وأ نيصاعلا عيمج نم ةطيرشلا

 ىتح نيدي ال ىأرب هنغ فقي وأ هتلمج ف هلخديو لالضلا لهأ
 نييب وأ هيلع. ناك ام ىلع هالوتيف ةجحلاب هتيالو باوص هل نيبي
 ء لدعلا نم هللا هارأ امب هيف مكحيف كلذ باوص هل نيبي وآ هنم ربيف هرقك

 ةءارب الو ةيالو بجوي ام هنم ملعي مل نميف الا نوكي ال نيدلاب فوقولا نأل

نيذلا نيملاعلا عيمج ىف وهف ؤ لبق نم هتيالوب نحتمي مل نميف الا حصت



 ۔ ٣٤٢

 عيمجل ةيالولا داقتعا ىلع نيد فوقو فقو ارش الو اريخ مهنم ملعي ال

 الو ةيالو هنيعب دحأ ف همزي الف ث هللا ءادعأ عيمجل ةوادعلاو هللا ءايلوأ
 ةحضاولا ةجحلاب هالوت اذاف ، ةحضاولا ةجحلاب كلذ هعم حصي ىتح ةءارب
 الاو ةحمذخاو ةجحب هنم ةءاربلا ىلا الا ةجحب هالوت نم ةيالو نع عجري مل

 نيدب فوقو كلذ عم نوكي الو نيدلاب ةيالولاو نيدلاب ةءاربلا نيب هيف وهف
 ةهبشلا وأ ةمهتلاو بيرلا لاح ىف لخديو ةجحلا ماكحأ هنع لوزي نأ الا
 ثادحألا ماكحأ لهج قيرط نم ال هيلع لكشملا بيرلل هتيالو كرتيف لاكشالا و

 ماكحأ نه جراخ اذهو ث هل ىلوتملا ملع ةلقل هلضف لهج الو ث اهاتأ ىتلا
 هيلو ق هيلع نا : لاق نم لات. انهاه نمو 0 اهيق لوقلاو ثادحخلا لهج

 ىلع نوكي الئل ىآرب هالوت الو ثدحلا نم ىتأ ام مكح لهج اذا لاؤسنا

 ةجحلاب ةيالو زيغ ىلا ةجحلاب ةيالولا مكح نع لوحتيو س هيلو رمآ نم ةهبش
 فوقو فقو ول هنأل كلذ نع لاؤسلل هنم داقتعا ريغب كلذ ىلع ميقيو

 عضم اذه سيلو ٧ڵ باوصلا ريغي مكح دت ناك عضوملا اذه ىق نيدلا

 ٠ ىآرلا فوقو عضوم اذهو ٠ نيدلا فوقو

 عم لاؤسلا فوقو اضيأ عضوملا اذه ىف نا : لاق نم لاق دقو

 فوقوو ثدحملا ةيالو نم مدقت امب ىآرلا ةيالو ناكو ، ىأرلا ةيالو

 عيمج ىق وه ىذلا نيدلا فوقو زجي ملو ه نيدلا ةيالو تابثا ىلع ىآرلا

 ق نيدلا فوتو فقو اذا هنأل ةءارب الو ةيالو مهيق مزلت مل نمم نيملاعلا

 كرتو ، ةجح الو ملع ريغب هيلو ةيالو نم هللا هدبعت ام كرت عضوملا اذه
 فوقولا ىلا عجرو هيلو نم عقاولا ثدحلا عيمج ىق هب هللا هدبعت ام ملع ,

 لوقعلا ماكحأ ىف هل دبال هنأل كلذ هل زوجي الف هلهجب هلك كلذ كرتيو

 5 أطخ نيدب هنع هفوقوف هتيالو ىلع هيلو نوكي نآ اما نيرمأ دحأ نم

 كرتي الف ةوادعلا ىلا ةيالولا نم هجرخي ام ىتآ دق هيلو نوكي نآ اماو

 ثدحملا اذه ىق ةوادعلاو ةيالولا ىف هل دبعتلل هداقتعا نم هللا همزلأ ام
٠ هلك كلذ كرت ىلع ةماتالا ىلع فوقولا ىلا
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 ماقأو فوقولا ىلا عوجرو كلذ نم همزل ام كرت اذا هنأل : هريغ لاق . [

 هللا هدبعت ام كرتو لهجلا ىلا ملعلا لاح نع عجر دقف هلك كلذ كرت ىلع,

 الو ةيالوب هيف هللا هدبعتي مل نمم هريغك اذه سيلو رهاظلا ةيالو نم هب
 . [ باتكلا ىلا عجر ] ٠ نيدلا فوقو هيف هل زوجيف ةءاري

 لاح نع عوجر نيدلاب فوقولا ىلا ةجح ريغب ىلولا ةيالو كرت نأل
 نم رهاظلا دبعت مكح نم هايا هللا همزل ال كرتو لهجلا ىلا ملعنا
 نه ةءارب زوجت ال امك ادبأ كلذ زوجي نلو ةطيرشلا ةيالو ىلا ةيالولا

 دادضأ نهو ث نيدلاب ةيالولاو نيدلاب ةءاربلاك نيدلاب فوقولاو ىلو

 عضوم ق نيدلاب ىلوتي الو نيدلا فوقو عضوم ف نيدلاب آربي نأ زوجي ال
 اذهو نيدلا ةيالو الو نيدلا ةءارب عضوم ق نيدلاب فقي الو نيدلا فوقو

 ء نيملسملا لوت نم هيف فلتخي ال امم

 هتيالو تناك نآ دعب ىآرب ىلوتي نآ هل زوجي : فيكف : لئاق لاق ناف
 ٠ ال مآ نيدلا ةالو نم هجرخي كلذ نآ ملعن الو & نيدم

 ىف لخادو نيدلا نم امناو ، نيدلل دضب سيل ىأرلا نأل : هل انلق

 هل هتيالول تابثا ىأرلاب هيلول هتيالوف نيدلا بورخ نم برضو نيدلا
 نا نيدلاب هل هتيالو نم جورخو نيدلا ةيالو نم اجراخ نكي مل نا نيدلاب

 ء نيدلا نم وه امناو نيدلل دضب سيل هنأل نيدلا ةيالو نم اجراخ ناك
 نيدلاب هتعارب كلذك نيدلاب ةيالولا دض نوكي هنأل زوجي ال نيدلاب هفوقوو"

 نيدلا نأل نيدلاب هفوقوو ث نيدلاب ةيالولا دض نوكي نآ الا زوجت ال
 ه فوقو ىف امو ةءارب ىف اماو ةيالو ق اما ، دحاو ىف الا ادبأ زوجي ال أ

 فوقو الو دحاو صخش فق نيد ةيالوو نيبد فوقو نوكب نآ :زوجب الو ..

 صخش فق نيدب ةيالوو نيدب ةءارب الو ء دحاو صخش ىف نيد ةءاربد نيد"
دقف ةطيرشلا مكح فق امآو ع ةقيقحلا مكح ف الو رهاظلا مكح ف دحا و.
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 نيدلا فوقو ف هعم نوكي نأ صخش ىلع هرظن عقو اذا نوكي نآ زوجي
 غ هلل ايلو ناك نا ةيالولا ف ةطيرسثلا ف هعم نوكيو اثدح هنم ملعي مل ام

 لاح ق هعمجي ال هنأ هداقتعا ىف هيلع نأ عم هلل اودع ناك نا ةءاربلا فو

 هرظن هيلع مقو نم لك نأل هنع هرمأ باغ ولو ادبأ ةوادعو هلل ةيالو دحاو

 نآ هتطيرش ف زوجي الو هلل ىلو اماو هلل ودع اما لاحم الف نيدبعتملا نم

 مكح ف الو رهاظلا مكح ف الو ةطيرشلا ف هلل اودع هلل ايلو نوكي

 هتطيرش ق هلل اودع رهاظلا مكح ى هيلو هعم نوكي نأ زوجي نكلو س ةنتبقحنا

 مكح ف لنم ريب ىذلا هودع نوكي نأ زوجيو ص هللا دنع ةقيقحلا فو
 ٠ هللا دنع ةقيقحلا مكح فو هتطيرش ف هيلو رهاظلا

 ةقيقحلا ىف هللا ودع ةطيرسثلا ىف هيلو نوكي نأ هدنع زوجي الو
 وه هيلو نوكي نأ زوجي ال كلذكو ةقيقحلا ى هلل ايلو ةطيرشلا ف هودع الو
 هللا لوسر ناسل نع وأ هللا باتك نم هتداعس هعم حص اذا ةقيقحلا ى

 هلل .اودع ىلولا كلذ نوكي نآ زوجي الو ث ةنجلا لهأ نم هنأ وأ نمؤم هنأ

 دتو ؤ ادبآ هدنع رهاظلا مكح ىف هلل اودع الو ةطيرشلا مكح ىق هل ايلو

 هلل دهشي هناف ثدح هنم نوكي نآ الا هنم كلذ حص نم ىلع ادبأ هتوادع تمرح

 نأ الا هل زوجي الو ص هب ىضري الو هلل هضغببو هثدح نم ريبو هثدحب هيلع
 زوجي الو ث ىقشلا نم هلل ةيصعم هنأ امك ديعنسلا .نم هلل ةيصعم هنأ ملعب

 ةطبرش الو ةقيقحلا ف ةوادع :ىلا ادبأ ةقيقحلا ىلو لوحتي .الو اذه ريغ

 ودع لوحتي ال كلذكو ء هيف كلذب هللا هدبعت نم دنع رهاظلا :مكح الو .
 رهاظل مكح الو ، ةطيرش الو ةقيقح ةيالو ىلا لاحلا نم لاح ف ةقيقحلا
 اك ىذلا كلذب هل دهشي نأ الا زجي مل ةعاط ةقيقحلا ودع نم حص ناو

 7 ايت :هللا مكح ف زوجب الو 0 ةيصعملاب هيلع دهش امك ةعاطلا نم هنم

 هيلو نم ةعاطلا بحي امك هودع نم ةعاطلا بحي نوكي نأ الا ىلاعتو

 نآ لاحلا نم لاح ىلع زوجي الو هيلو اهب رمأب امك هودع ء ةعاطلاب رمأيو .
هب ءاج ام هيلع دري الو ةعاطلا هنم ضغبي الو ى هللا ةعاط ف عيطم ءىطخي
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 اذه هتوادع ةقيقحلا ف حص ولو قحلاب هيلع مات نم ىلع ةجح وهو ةجحلا نم
 ٠ نيدلا ىف افالتخا هيف ملعن ال ام

 : بانكأا نمو

 اثدحم ناك نا هنم ةطيرشلا ةءاربب داقتعا ىلع ثدحملل هتيالو امآو

 ٠ كلذب ملاس هنا : لاق نم لاق دقف

 : باتكلا نمو .

 نم مهنم آريي وآ ءاملعلا نع فقي ملو ةطيرش ثدحملا ىلوت ١ ذاو

 لجآ نم نيدب مهنم آربي وآ ءافعضلا نع فقي وآ نيدب وأ ىآرب كلذ لجأ
 ٠ هتنم مهتعا رب

 وأ ميرحتلا هجو ىلع ناك كلذم ثدحم ريغ هنا : لات نم لانت دقف

 ٠ لحلا هجو ىلع

 سيلو ميرحتلا الو ليلحتلا هجو ىلع كلذ هعسي ال : لانت نم لاتقو
 نا هتيالو كرت الا هعسي الو هيلع تناك ام لصآ ىلع هتيالو تبثي نآ هل

 ٠ ثدحلا مكح ملعي مل ولو هثدحب ملع اذا هنم ةءاربلا وآ هيف كس

 ناك نا ىآرب هالوتي نآ هعسيو هيف كسثلا هعسي : لاق نم لاقو
 ىلا ةيالولا نم هجرخآ دت ناك ناو ث ةيالولا نم:هجرخي مل ثدحلا كلذ
 ٠ ميرحتلاو لالحتسالا فق هنم ءىرب وهف ةءا ربلا

 ثدحلاب ملع ذا ةمرحملا ثادحألا ىف هل كلذ امنا : لاق نم لاتقو

 : ىلع ىآرب هالوتي نآ هلف ثدحلا بجوي ام مكح ملعي مل هنأ الا هنمرحو

 فوقولا وأ هنم ةءاربلا الا هل سبل الف لالحتسالا ى امأو ، هانفصو ام
 ، ثدحملا نم اوعرب اذا ءاملعلا نم آربي نأ لاح لك ىلع هعسي الو ع هنع

الحتسم ثدحملا ناك ، افالتخا كلذ ىف ملعن الو كلذ لجآ نم مهنع فقي الو
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 فقو وأ ىآرب هال ونن وأ ةطيرشلا ةءارب ىلع هالون وأ هنم ءىرب امرحم وآ

 ٠ كلذل ثدحم وهو كلذ لاح ىلع هعسي الف لاؤسلا داقتعا ىلع هنع

 ١ ١ : ةل ا _ هم

 ناد ام وه نيدلاب ةءاربلاو ةيالولا ىنعم نا : ةكرب نب دمحم وبآ لاق

 . موت لوقب ةلمجلا ىف لجرلا هب

 لصأ ف ةيآرب الجز لجر ىلوتي نأ وه ىأرلاب ةءاربلاو ةيالولاو
.٠ قيفوتلا هللابو ٠ هتيالوب ءعىطخم وهو هنم ةءاربلا هنيد.



 نوێينرألا كسابلا

 هنع فقي وأ هبكار نم هب آربي اميف

 نيتاه ىدحإ هيف تناك نمف فلخيو دعي س بذكلاب فرعي لجز نعو
 ٠ بوتي نأ الا ةجحو رذع كلذ ف هل نوكبي نأ الا هتيالو تطقس نيتلصخلا.

 : ةلآ_سم

 ٠ هل ةيالو الف عجري ملو بتي ملف بيتتسا نمف مهنم نذاب الا هل

 : ةلآلا أ

 & 4 سفن نيمآ وهف هنم ءى ربنسيب الف اضيأ لوبلا قبرب ى ذلا و

 ناو ث هلوق لبت هنيح نم ىجنتساف ءىش هنم لوبلا عبتتي ال هنا لانق ناف
 هسنفن نم هملعي ال امب هيلع مكحي ملو كلذ نع لأسي مل هلوق فرعي مل.
 . ٠ وه مث هللا الا

[ 7 ] : 

 ةيالو الو قافنلا قالخأ نم وهف سانلا نيب ةميمنلا لمحي لجرلا نعو

 : ة]آ_ہسم

 كلذ دعب هل حصني اذهف ىرخآ دعب ةرم ةمهتلا لخدي لجر نعو

 ٠ كلذ نم نوملسملا هركام كرتيو هنع فكلاب رميو

 : ةلاسم

ةيالو الف اذه لعف نمف هيلع هللا مرح امع هرصب ضغي ال ىذلا نعو



_ ٣٤٨ 

 .رفغتسيو ث عنص ام سئبف هيسشثفيف رسلا ىلع نمؤي لجرلا نعو
 ٠ هير

 وهق اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيضت نأ بحي ىذلا زامغلا نعو

 ٠ بوتي ىتح قفانم

 : ةلاسم

 رسب كوخأ كعم رستسا اذا : لاق هنأ ريسثب نع ةبقع نب حاضولا

 ے مثآ تنأف هترهظأف هراهظاب كيلع مدقي ملو هراهظا بجي ال هنآ ملعت تنأو

 59 : ةلآسحم

 هنا لغأ مل ، هل رطضم ريغ وهو سجن ءام نم لجر برش نا : لاقو
 روتس وآ بلك ىلا حوبذم ريغ ايح اريط وأ ةنيم حرط ول كلذك ٠ كلذب رفك

 ملف ةتيملا :لكآي ادحأ ىآز ناف ث رفكلا كلذي هيلع بجوأ مل بلكلا ٦

٠ كا ذي رفكي مل هني



 نوعبرألاو ىداحلا بابلا

 هريغ نعل وأ هسفن نعل نمم ةءاربلا ىف

 هنم ريي له ث ةسفن نعل نمع هللا هظفح ديغس ىبأ نع دجوي اممو

 ىف ةريبكلاب ىتآ دقف هل لمتحي رذع الب هسفن نم ءىرب نا ىدنع : لات

 نم رثكأ هنم رهظي مل نا امآو ، باتتسي مث هنم آربي : ليق دتو ع رمألا رهاظ
 ىلع هنم ؟ربي نآ ىنبجعي الف نيميب ىلوتم نوكي نأ لمتحاو هسفن نعل
 . نظلا هب نسحيو جرخملاو قحلا هيف لمتحي ام

 لمتحا اذا هيلع هباتتنسا ال مآ باتتسيو نظلا هب نسحيف : هل تلت

 ؟ كلذ ىف هرذع

 ىلع ةباتنسا هيلع ري ملو س باتتسيو نظلا هب نسحي فيك : لاق
 ٠ هلونت ىنعم

 : ةلأسم

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم [

 هنم آربي له : تلق 6 نايبصلا وآ دالبلا وآ باودلا نعلي نمعو

 ؟ كلذب

 ىف اندجو دقف باودلاو دالبلا نعلي نم امأف س تفصو ام ىلعف

 هيلا بسنت ىتلا هتريس ف هللا همحر ديز نب رباج ىلا فاضي امم رثألا
 ىوري امم كلذو ع هيلا ةنعللا تعجر قحتسي ال نمو باودلا نعل نم نآ
 ةوادع .قحتسا دتتف ةنعللا قحتسا نمو ث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
ملو اذه رمآ نم نوكي ام نوهآو رئابكلا نم كلذ نأب كانملعآ دقو ث هللا



_ ٢٣٥٠ 

 بينتسا ناف ئ بتتسي مل اذا كلذو ئ هتدالو نع فقوي نأ كلذ ق فرعي

 ٠. كلذ ىلع هرارصاب هنم ءىرب بتي ملف كلذ نم

 : مالكلا زاجم نم اهانفرع ءايسل هنم ةءاربلا انفعضتسا امناو

 ()١©٠ نآرقلا ف ةنوعلملا ةرجشلاو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ؛ كلذ نم

 ىق اولاق امناو ث نيملسملا لوق نم انظفح ام ىلع ةنوعلم ةرجشلا نكت ملو

 قيدصتو ٠ ماشه نب لهج وبآ وهو اهلكآ نوعلملا : كلذ ليوأت

 . 0} ( ميئثألا ماعط ٠ موقزلا ةرجش نا ) : لجو زع هللا باتك ىف كلذ

 جتحا هنأكو هللا همحر حور نب دمخم هللا دبع ايآ تلآس تنك كلذكو

 ق دجوي : لاقو ء رارصالا دعب الا ةءاربلا عطق قيضتساو اذه لمثب

 انعم نكمي كلذكو ث نوعلملا وه لمجلا بر ىنعي نوعلملا لمجلا ، ةيروتلا
 اذه عم نوعلملا وه ةيادلا بحاص نوكي نآ ةهبسشلاب ةءاربلا فرص ىق

 ىلا دصقي هنآ هنم وه ملعي نأ الا نيعالملا مه دلبلا ناكسو ث لئاقلا

 نأ لبق هنيح نم هنم ريب اذهف ث اهسفن ةيادلا نعل وأ هسفن دلبلا نعل

 ٠ هنجح رظنتو باتتسي

 همآ وأ ةيالول ١ ق ٥وبآ ىبصل ١ ناك ناف نايبصل ١ نعلب نم امآو

 . ىلو نم ءىرب هنأل هنيح نم ةءاربلا همزل

 كلذ ىف انفرع دقق ةيالولا ىف ىبصلا ىدلاو دحأ نكي مل ناو

 ٠ انظقحو اندجو ام ىلع ءاهقفلا نم افالتخا

 )١ ( ةيآلا ءزج ءارسالا ةروس ) ٦.٠ ( ٠

 )٢( ؤ ؟٣٢ ) اتيآ ناخدلا ةروس ٤٤ ( .



_ ٣٥١ 

 ليواتثلا ىلع فوقولاب : لاق نم لاقو ٠ هنم آربي : لاق نم لاقف
 ٠ ملعأ هللاو ، نايبصلا ف ةدوجوملا

 فوقولا هلاح نوكي ام { ملحلا ١ وغلبي مل نايبصلا نعلي نمع هنلآسو

 ٠ ؟ ةءارملا وآ

. قيفوتلا هللابو ه هنم ةءاربلا نآ تفرع ىذلاف



 نوّسراألاو لاتلابايلا

 هيلو نم ىلو دنع ءىرب نميف

 ؟ هدنع هبحاص نم امهدحأ ءىرب لجرل نييلو اناك نأف : تلق

 ٨ بوتب نأ الا ةءاربلاب امهنم ءىدتبملا نم آربي : لاق

 ؟ هبحاص نم ةءاربلاب عىدتبملا امهيأ ملعي مل ناف : تلق

 ىلا اعجر اباتو ةءاربلا نع اعجر ناف امهبيتتسيو امهنع فقي : لاق
 ٠ امهتيالو تكرت ارصآ ناو امهتيال و

 ؟ ةيالو ىعم هل سيل لجر نم آربي ىيلو تعمس ناف : تلق

 ىلع هتعارب ق مكحت الو نظلا هب ءعىسن ال و هتيالو ىلع كىلوق : لات

 . ءىشب لجرلا

 :ىرب ىذلا لجرلا كلذ ةيالو رهظأف رخآ ىل ىلو ءاج ناف : تلق
 ٠ لوألا ىيلو هنم

 ىف مكحت الو نظلا هب ءىست الو اضيآ هتيالو ىلع كيلوف : لاق
 ملو فرعي ال نمم سانلا ماوع نم لجرلا ناك اذا ءىشب لجرلل هتيالو
 كل ايلو هيذ اخلتخا ىذلا لجرلا نكي ملو ةرفكملا ثادحألا لهأ نم نكي
 ٠ امهتيالو ىلع اميف

 ؟ ضعب امهضعب نم ةءاربلاب هيف ارهاظت ناف : تلتق

 ءىدتبالا نم ربا هيحاص نم امهدحآ ءعىربف كدنع ارهالختن اذا : لات

٠ هبتنسا مث كيلو نم ةءاربلاب



 ٥٣  7ى _

 :: ؟ امهنم ىدتبملا ملعأ مل ناف : تلق

 ىردت ال نينعالتملا ةلزنمي كعم اراص اذا امهبتتساو امهنع فقف : لاق

 !ىلع اماقآو ارصآ ناو ث هيلع اناك ام ىلا العجر ابات ناف ث امهنم ملاظلا

 ٠ امهتيالو تكرت ضعب امهضعب نم ةءاربلا

 له لجرلا كلذ ىلوتي نم دنع لجر نم ىل ىلو ءىرب ناف : تلق

 ( ؟ هل زوجي
 ا

 لجرلا كلذ ىلوتي نم دنع هسفن نم ةءاربلا :دارأ دقف كيلو ال : لات ٠
 نم زازب دنع ادعاق ناك لجرل لاتق دودوم ابأ نأ ىرت الأ ٠ ةبوتلا هيلعو
 هرثا ىلع ىضمو س ىضم مث ڵ قسافلا اذه عم الا دعقت دجت مل : راحص

 لجرلا: كلذ ىف تلت كنا : لاقف دودوم وبآ هيلع زربف اعدف لزنملا ىتآ ىتح

 ٠ هللا رفغتسأ انآو : دودوم وبآ لاقف ص هالوتآ انآو تلت ام

 . هالوتي نم دنع ةءاربلا رهظي نآ دحأل سيلف

 هثدحب ملعي نم دنع رفكم ثدح ىلع لجر نم ةءاربلا رهظآ ن راف : تلق .

 ؟ هنم ةءاربلا رهظأ نم ملعك هرغكو

 مهثدحب ملع نم دنع رفكلا لهآ نم ةءارملا رهظي نآ زئاج : لاق

 هثدحب ملاع وه هنآ ملعي ال نم دنع ةءاربلا رهظمب نآ هل سيل امناو هملعك

 بيثتسيو ، هنم ةءا ريل ١ رهظن نآ هلف هملعك هث دحب ملعي نم دنع امآ و ٠ هملعك

 ثدحلا فکكارل هتيالو ىلع اضيآ هنم ءىرب الاو بات ناف كلذ نم هل ىلوتملا

 .۔ رغكملا

 نمل زئاج نيدلا ق مهثادحأ ةرهاسشلا ثادحألا لهآ كلذكو : تلق

 ؟ مهالوتي نم دنع مهنم ةءاربلا رهظأ
 ملاع مهالوتي ىذلا نأ ملعي ةءاربلا رهظم ناك اذا معن : لاق 5

( ٣ ج عرشلا نايب _- ٢٣ م)



_ ٣٥٤ _ 

 اورهظي الو مهيف هملع لثم ملعي نم دنع مهنم رهظي نآ هلف هملعك مهثدحب
 وهف كلذ ق هنتم ء ىري وأ هفلاخ نم لكو نيثدحملل مهتيالو الو مهتقرافم

 ٠ لاض

 : ةلأسم

 ايلو ناك لجر ىلو ف لوقن ام : رثؤملا وبآ ىل لاق : ةيواعم ىبأ نعو
 ٠ كلو ىل

 ام ، ىدحو ىتداهسشو ىتءاربب هنم تنأ تئربف قساف هنا : تلقف
 ٠ ةنسلا تآطخأ ثيح كنم آربأ سيلأ ىدنع كتلزنم

 : ةلأسم

 ىف لوقي هتعمس هالونأ لجر نع رقصلا نب نازع ةيواعم ابآ تلأس

 انأ : كلذ دعب لوقي هتعمس ىتح هبتتسأ ملف س هنم آريب هنا : رخآ ىلو

 هتمعجر بات ناف 6 هينتسا مث هنم آرباف كلو نم ءىرب اذا : لاق

 هتعمس ىتح هبتنست مل اذا امآو ٠ هنعارب ىلع وهف بتي مل ناو هتيالو

 هنيالو ىلا عجري ال : لوقآف 0 ىبونذ عيمج نم هللا رفغتسأ انأ : لوقب

 نآ وه ىريو ث هنم ةءاربلاب نئاد هنأل كيلو نم ةءاريلا نم ىمسي ىتح

 ٠ قحلا كلذ

 هبتنسا ملف كلذ وحنو رمخلا برشو ىنزلا لثم هنم تملع ناف : تلق

 ؟ بنذ لك نم هبر رفغتسا هتعمس ىتح

 اذاف \ لالح هنآ دحأ هب نيدي ال اذه نأل اذه ىلع هال ونآ معت : لاق

 نوكي نآ الا هتيالو ىلا عجري هناف هنيعب ائيسث مسي مل ناو هبر رفغتسا
.٠ هدر دق هنأ ملعب ىتحف هدي ق ساانلا لا ومآ نم ائيش



_ ٢٣٥٥ 

 ةلآسد :

 كلذ ناكو س راحصب زازب لجر دنع اسلاج تنك : دمحم وبأ لاتو

 دعتت دجت مل : ىل لاقف دودوم وبآ ىلع ىضمف ص ةيالولا ىق ىعم لجرلا

 لزنملا ىلا هتيتأ ىتح هرثا تيضمو هنع تكسف ؤس ىضم مث قساف عم الا

 كناو ، كنع اننيد ذخأن امنا انا : هل تلقف المتسشم ىلا زربف هب توصق

 انآ : ىل لاق ء ىش لوأف : لانق \ اقساف ةيال و ىعم هل >اجر تيمس

 ٠ هللا رفغتسأ

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 ءىربتملاو س همادق لجر ىلو نم ءىرب لجر نعو ديعس ىبآ نع

 ؟ كلذب افذاثت نوكي له رخآلل ىلو هنم ءعىرينملا نأ ملعي ال

 هل هتعارب لمتحاو ملعب مل اذا كلذب افذاق نوكي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ قحب

 ؟ هيلع ركني نآ هيلع لهف : تلق

 كلذ ىلع ردقو هراكنا ىف ةيقت ىقتي ال ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ كاذب هملعي نأ ىنبجعيو ك هيلع راكنالا كرت هل ىغبني الف
 له ث هيلع ركني ملف ركني نأ ىلع ردقيو ةيقت ىقتي ال ناك ناو : تلق

 . ؟ كلاذ هعسي

 ؟ قحلا نه رخآلا ةءارم لمتحا اذا كلذ هبلع قيضي ال هنآ ىعم : لاق

 هنم ريي ىذلا ف ةيالولا راهظا نا لوقلا ضعب دجوي دت : لاق
ءعىرم دق ىذلا اذه ناك اذا هال وتب ىذلا ق ةدعا رلا راهظا ىنعم هيشي



. ٢٣٥٦ 

 ناك ءىربتملا كلذ ملعب رادلا لهأ ىلع هتيالو تبجو نمم هيلو نم اذه

 فذقلا مسا هقحلي رادلا لهآ دنع رادلا ق ةءاربلا راهظا هيلع أر وجحم

 ٠ ةءاربلا ىنعم نم كلذ هدنع رهظآ نم لك دنع

 : ةلاسم

 ىل ىلو نم آريي را دج ء ارو نم هننعمس نمع هتلآسو : ديعس ىبآ نع

 ؟ صخشلا نياعأ ىتح مآ ؟ هنم آربأ نأ ىلع له ث هتوص تفرعو

 ٠ مكحلا ىف صخشلا نباعت ىتح كنأ ىعم : لاق

 ؟ صخشل ١ نب اع ىنح هنم آزيآ نآ زوجيف : هل تلق

 ؟ مكحلا ف صخشلا نياعت ىتح كنآ ىعم : لات

 ؟ ةنانئمطالا ىف هنم ربأ نأ زوجيف : هل تلق
 ريغب هنم ءىرب هنأ هتملع اذا وه ناك نا زرجي 4 رمشلا ق ال : لاق

 ٠ قح

 ؟ ءا وس وهف هيب وه رفكي ءىشب ملكتي هتعمس ول كلذكو : هل تلق

٠ ىعم اذكه : لاق



 اناريعلرألاو تلاتلا تايلا

 رئابكلا لعفب رقأ نمم ةءاربلا ىف

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىف هنم آربت له : تلق ث ةقرسلاب وأ لتقلاب وأ ىنزلاب كعم رقأ نمعو
 ؟ بنذلا كلذ ىلع رصآ هنآ ملعت ىتح هنم آربت ال مآ كنيح

 أربت نأ كيلعف س ةقرسلاو ىنزلاب كعم رقأ اذا اماف تفصو ام ىلعف

 عم ارارقا رقأ نوكي نآ الا بونذلا نم رئابكلاب رقآ دت هنأل كنيح نم هنم
 نم بئاتلا ناف ث هللا ىلا ابئات هبنذب فارتعا وه امناو ث هنم ةبوتلا راهظا
 اسغن لتق هنآ رقآ ناف س لتقلاب رقآ اذا امأو ص هل يبنذ ال نمك بونذلا

 هنم ربت نأ كل سيلف الاو كنيح نم هنم آربت كناف اهل.املاظ قح ريغي
 ٠ لتقي ٥آر نمك هرارقا كلذك ى .قح ريغب هلت هنأ ملعت ىتح

 غ قح ريغب هلتق هنأ ملعي ىتح هنم أربي نأ هل سيل : لاق نم لاتو -
 ٠ ذخأن هيو ا انيل ١ بحأ لوتل ا اذه و

 اناسنا حبق وآ ةنايرع ىهو ةمرح ىلا رظن هنأ رقأ نا كلذكو : تلقو.
 ؟ كلذب هنم آريي له : تلق ث همتسث وأ حبقلا ريغب هبس وأ

 5 ةنايرع ىهو ةمرح ىلا رظن هنآ كعم رقآ اذا امآف ڵ تفصو ام ىلعف

 ىلا دمعت هنإ كل لاقو ، هتجوز تسيل ةمرحلا كلت نآ ملعت تنآ تنك ناف

 نع عقري هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثألا ف اندجو دتف اهيلا رظنلا
 « هيلا روظنملاو رظانلا هللا نعل » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 رسف ام ىلع اندنع كلذف دمعتملا ىلع كلذو : لاقف هللا دبع وبآ كلذ رفف

 ىلع دمعت هنآ رقي مل اذا امآو دمعنلا ىلع ناك اذا رئابكلا نم هللا دبع ويآ

مل اذا,ةريبك الو ةريغص هنم كلذ نوكي الف اطخ ىلا رظانلا رظني دتتف س كلذ



_ ٣٥٨ 

 امو نيعألا ةنئاخ ملعي ) : ىلاعت هللا لوق ليوأت ف ؛ ليق دقو ٠ دمعتي
 دمعتملا ىلع رظنلا عابتا وه نيعألا ةنئاخ : اولاقف . ) ) رودصلا ىفخت

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو

 كيلعف كل ايلو هحبق ىذلا ناك ناف اناسنا حبق هنأ كعم رقأ اذا امأو
 ٠ هنم آربت نأ كل سيلف كل ايلو نكي مل ناو هنم آربت نأ

 تابجوملا نم تناك ناف ث انأ ىه ام فرعأ الف ىرخألا ةبسلا امأو
 هنم آربت نأ كل سيلف تابجوملا نم نكي مل ناو هنم آربت نأ كيلعف كلاهملل
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ىلو ريغ وآ ايلو ناك

 : ةلسم

 ىف هتأرما ءعىطو هنأ رقي نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 نم هوباتنسا نيملسملا عم ةيالو لجرلا اذهل ناك ناف ع كلذل ادمعتم ضيحلا
 % نيملسملا عم ةيالو هل نكي مل بنثي مل ناو ث هنيالو ىلع ناك بات ناف س كلذ

 ضيحلا فق ءطولا ىف اوفلنخا دن نيملسملا نأل ةءاربلاب هيلع لجعت ال كلذكو

 ٠ ضيحلا ف ءاسنلا ءطو لحآ نيملسملا نم ادحآ نآ ملعن مل انآ الا ، ادمعتم

 مرحي الو لحي ال : ضعب لاقو ، قرفم مارح هنا : لاق نم لاق دقو
 ٠ بتي ملو ادمعتم ضيحلا ف اطو ىذلا اذه نع فوقولا عقو كلانه نمخ

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 )١( ةيآ رفاغ ةروس ١٩ .



 توجنرألاو جرايلا تابلا

 مهلافطأو نيكرشملا ةيالو ىف

 نيملسملا لافطأو

 هال وتي مآ هبضغ و هللا ةنعل ق وهو هللا هنعلبيأ تلن ح كرتل ١ ق دعم وهو

 ؟ هبحيو هللا ىلو هنا لاقي ال مآ هبحيو هللا ىلو وهو

 هذه ىف ليق دقو ؤس كلذ ىف اوفلتخا دق ةوعدلا هذه لهآ نآ ملعاف

 هنأل هبضغ ىفو هللا ودع وه : مهضعب لاقف ع اهلك ليواقألا هذهب ةلأسملا

 هللا نأل نينمؤملا نم مرح ام هنم لحآو ث هنعلو هلتقب هللا رمأ الامعأ لمع

 أوجنحاو ؤ هحم اهلا اعدو هنود نم سمشلل دجسو هريغ دبع نم ىلوني ال

 ٠ نآرقلا نم كلذم

 نم هللا ملع ىف نأل هقلخ موي هلل ىلو وه لب : ىرخأ ةنترف تلاتو

 ٠ قيفوتلا هلآسن هللاو ى ةلأسملا رمآ نم هيف سانلا فلتخا اميف انرظنف

 هللا هالوتي له كرشملا نع ةديبع ابآ لأس ديزي ابآ نأ انغلب دقو
 ؟ هكرش لاح ىت

 نا قفوملا هللاو لوقن ىذلاف ٠ ناميالا ىلا هجرخي ىتح ال : لاقف
 ىلع هالوتي هنا : لوقن الو ث هيلا ريصيام ىلاو ، هيلع وه ام ملع دتت هللا

 لتاق ركذيو ث هتوادعب نيرفاكلاو نيكرشملا فصي وهو رانلا لهآ لمع
 امبر ديعولاب ىصاعملا نم رئابكلا لهآ ركذيو ع بضغلاو ةنعللاب نمؤمل
هل بجت الو س هتيالو لهآ نم سيل هنأ كلذب انملعف ڵ باذعلا نم مهل دعأ



_ ٢٣٦٠ 

 تومي هنأ ملع دق هللا نآو ، لوحتي ال هللا ملع ن رأ انملع س هتبحم كلذي

 هيداعي ال هنآ انملعف ء ةرخآلا ىف هتيالو هل بجويو ث ةنجلا هلخديو انمؤم

 وهو ث هيلع تومي ال هنأل رانلا هل بجوي سيل كلذ هملع نأل س هنعلي الو

 يلاوي ال ىلو هنا لات نم لونت ناكو هيف وه امم جرخيس هللا ملع ىف
 نوكي نأ هللا نع انين امل ع باوصلا ىلا اندنع امهبرقأ ىداعي ال ودعو
 ىف هللا انربخآ املو س نوكيس هنأ هللا ملع ام نوكيسو لوحتي ال هملع

 ىلع ديعولاو نعللاو هللا نم بضغلا عقوف نيرفاكلل هتوادع نم هيباتك

 هللا دعآ دق رفكلا ىلع كلذ : ّ مهرفك ىلع نونومي مهنأ هملع ىف نيذلا

 ٠ قيفوتلا هللابو ى ةلزنملا هذهب لوألا نوكي الو ے باذعلا ميلأ مهل هبلع

 هذه عم كلذ ىف رظناف أ اهنم ةبعش ىهف اهدعب ىتلا ةلأسملا امأو

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا و 6 هتعاطل كاياو هللا انتفو 6 اهب اهستو

 : ةلأسم

 وبأ رفعج لاق ٠ مزراوخ لهأ نم انباحصأ بتك نم اذهف
 هللا دبع وبأ رصن وخآ حلاص مهنم ناميلس ابآ انباحصأ نإ : نمحرلا دبع
 ٠ اهبينش مهباجأف لئاسملا هذه نع هولآسف ديزي ايآ اوتآ مهنم ا هريغو

 ىلع نوميقم مويلا مهو ةداعسلا هللا ملع ىف مهل قبس نيذلا نع هانلأس
 كلذ عفري لهو ى ىلاعت هللا نم بضغلاو ةنعللا مهيلع له كرشلا

 ؟ ةبوتلاب مهنع

 . ىف ىلاعت هلوق ف لجو زع هللا باتك ىف كلذ نايبتو ، معن : لانف
 نآ اودهشو مهناميا دعب اورفك اموق هللا ىدهي فيك ) : نارمع لآ ةروس
 كئلوأ ٠ نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللاو س تانيبلا مهءاجو قح لوسزلا

 اميف نيدلاخ ٠ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مميلع نأ مهؤازج
 كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ ه نورظني مه الو باذعلا مهنع ففخي أل

 ٠ :ديوس نب ثراحلا ىف تلزن ه )( ) ميحر روغغ هللا ناف ، اوجلصآو

 . نارمع لآ ةروس نم ٨٩ ؤ ٨٨ ؤ ٨٧ ؤ ٨٦ تايآلا : )١(



_ ٣٦١ 

 ءىش هملع نع برخي مل املاع لزي مل ىذلا هللا ىوتتب مكيصوآو
 2 مهيف هملعب قلخلا قلخي نآ لبق املاع هب ى ناك دقو الا ءىش ثدحي الو

 هيلعو ث ناميالا ىلع اوتبثو اودلو نيذلا نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا قلخو

 ةيالولا كلت عطقنت مل مهقلخي نآ لبق هللا ةيالو ف اوناك ءالؤيف ك اوتام
 ةدحاو ةلاح ىلع مئانق وهو اوريغتي له ص نيدلاو هللا رمآ نع انربخآف 4 مهنع

 رمأب ن رأ ىسوم هللا رمآ دننف ريغتي ال دحاو لاح ىلع مئاق هنآ متمعز ناف

 لتتف ،\ لجعلا مهذاختاب مهسفنأ اوملظ نيح مهسفنأ ه هولنقيب نأ هموق

 لنتلا مهنع عفر مث افلآ نيعبس انغلب اميف مهالتق تغلب ىتح اضعب مهضعب

 نآ هتمآ ىنب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هللا رمآو ى مهيلع باتو

 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونآ نيذلا اهيآ اي ) : لانف ذ ميسن ا ولتت

 ناك هللا نا ، مكسفنأ اولتقت الو ، مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الا
 كلذ ناكو اران هيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو ٠ اميحر مكب

 )١( ٠ ( اريسي هللا ىلع

 ىلع نيقنملاو نيببنلاو ةكئالملل هللا ةيالو نآ متمعز ال فااخ اذهف

 ىف نوكي فبكو ٠ ةدحاو ةداعسننلا هللا ملع ق مهل قبس نيذلا كرشلا

 اوحيسف ( : لانن دننو ؤ مهنم آرببو مهلتاق نآ هيبن هللا رمآ نم هللا ةالو

 ىزخم هللا نآو ث هللا ىزجعم ريغ مكنآ اوملعاو رهسشآ ةعبرأ ضرألا ف
 هللا نآ ربكألا جحلا موي سانلا ىلا هلوسرو هللا نم ناذآو ٠ نيرفاكلا

 اوملعاف متيلوت نا . و مكل ريخ وهف متبت ناف ث هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب

 . )٦`( ) ميلآ باذعب اورفك نيذلا رشبو ث هللا ىزجعم ريغ مكنأ

 ىلاعت هللا لاق دتو ث ادبأ هللا: هالوتي الف هللا هنعل نم نأ متمعزو
 مكنم ةيصع كفالاب اوعاج نيذلا نا ( : ناوفصو ةشئاع اوفذق نيذلا ق

 نم بستكا ام مهنم ءى رما لكل مكل ريخ وه لم مكل ارش ٥هويسحت ال

 ( ١ ) ناتيآا ٩ ٢ ك ٠ ٢ ءادنلا ( ةروس نم » ٠

 ( ٢ ) ناتيالا ٢ ك ٢ ةبوتلا ةروس نم ٠

 



٣٦٢ 

 : ىلاعت هلونت ىلا ٠٠٠ ) ميظع باذع هل مهنم هربك ىلوت ىذلاو مثالا

 هللا نكلو ث ادب دحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو )

 ٠ (') ( ميلع عيمس هللاو ع ءاسثي نم ىكزي

 ىف اونعل تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نا ) : لاقو
 )٢( ٠ ( ميظع باذع مهلو ةرخآلا و ايندلا

 ىبآ بيرق حطصمو ىراصنألا تباث نب ناسح ناك له انوربخأف
 هللا ىلص ىبنلا لبتف اوبات لهف ةشئاع اومر نميف شحج تنب ةنمحو ركب
 : ىلاعنن هللا لوقتو ٠ مهنم ١ ولبقي مل مآ نونمؤم ا و مهتبوت ملسو هبلع

 نينامث مهودلجاف ءاديسش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو )
 اوبات نيذلا الا ٠ نوقسافلا مه كئلوأو 6 اديأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج

 ٠ )"( ) ميحر روفغ هللا ناف 6 اوحلصأو كلذ دعب نم

 هللا دنع ةيالو لصأ هل ناك نم الا محري الو بوتي ال هنآ متمعزو
 ىف مهيلع هللا بضغو اموق هللا نعل دتو ث ةنعللا هللا نم هيلع تسيلو
 لحنلا ةروس ق هللا لوت ء مهيلع بات مث ث هباتك ق مهيلع بات مث هباتك

 روفغل اهدعب نم كبر نا ) ٠٠ هلوت ىلا ( ٠٠٠ هناميا دعب نم هللاب رفك نم )
 .() (ميحر

 اوعجرزيو اوبوتي ىتح ءايلوأ مكيأرب نيكرشملا اولعجت الو هللا اوتتتاف

 ناذآو ) : لوقي ثيح نونمؤملاو هلوسرو مهنم ءىرب هللا ناق مهكرش نع

 ٠ 9 ) نيدلا ق مكنا وخاف ٠ ٠ ( هلوت ىلا ) ٠.٠٠ هلوسرو هللا نم

 )١( نم تايالا ١١ ىلا ٢١ رونلا ةروس نم .
 )٢( ةيالا ٢٢ رونلا ةروس نم .

 )٣( ناتيالا [ « ٥ رونلا ةروس نم .
 . لحنلا ةروس نم ١١٠ ىلا ١٠٦ نم تايآلا ()

 . رونلا ةروس نم ١١. ىلا ٣ نم تايالا (ه)



_ ٣٦٣ _ 

 ىذلا كرشئملا هللا ىلوتي لهو ، لئس ع ةديبع وبأ انثدحو : لاق
 ؟ ةداعسلا هملع ق هل قيس

 ةيآلا هذه آرقي ناكو ، كرشلا نم هللا هجرخي ىنح ص ال : لاق

 نيذلا الا ( ٠٠ هلوت ىلا ( ٠٠٠ اونمآ مث اورفك مش اونمآ نيذلا نا (

 . )( ( ٠٠٠ اوبات

 ح نييينلاو نايدألا ءادعأ 0 مهيأرب ال و نيثدحتسمملا لوتب اوذخأت الاف

 هللا نا 6 !هللا نم ىده ريغي هاوه عبتا نمم لضأ نمو ( : هللا لوتي

 “مليو انقفوي نأ ميحرلا ربلا هللا لاسنو مكيلع فوختن نحنف
 هناف ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف انعمج قرفي الو ص انتفلآ انيلع دريو انثعش
 ٠ مكيلع مالسلاو مكبو انب ام ىلو

 عبت ةيالولا ىف ويف حلصأو هوبأ ملسأ اذا ، نيكرشملا لافطأو
 مل ناو ىلوت ةيالو هل تناك ناف ، كلذ هنع لاز ريغصلا غلب اذاف ڵ هيبأل

 رهظ اذاف س غولبلا دنع هنع فقويو ث هيبآ ةيالوب "لوتي مل ةيالو هل نكي

 هنم رهظي مل ناو هنم اوعرب داسف هنم رهظ ناو نوملسلا هالوت حالص هنم

 هل نوكي ذئنيح مث هرمأ مهل نيبتي ىتح هنع اوفقو داسف الو حالص

 ٠ ةوادعلا وآ ةيالولا

 ناثيدح مهيف ىور دتف ث هكرش نم هوبآ ملسي ملو تركذ ام امآو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نا : لانق نم لانت ؤ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 جوز ةجيدخ نا : نورخآ لاقو ٠ « ةنجلا لهآ مدخ مه » : لاق ملسو

 ةنجلا ىف مه » : لاق ؟ كنم ىدالوآ نيآ : هتلاس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 )١( نم تايآلا ١٣٧١ ىلا ١٤٦ ءاسنلا ةروس نم .
 )٢ ) ةيالا نم ءزج ٠ صصتلا ةروس نم ٠

 



_ ٣٦٤ _ 

 كنعمسأ تئش ناو ث رانلا ىف مه : لاق ؟ كريغ نم ىدالوآ نيآ : تلاق |

 ٠ ) رانلا ق مهحايص

 عقو نكلو ، لات امك وهف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات امو
 انلوقو مهنع فقن نآ انيآرف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور اميف فالتخالا
 هللاف ، مهيف مكحلا ىلوتملا وه هللا ىلا مهرمأ اودر نيملسملا لونت ميف
 عسي امم اذهو مهمحر ء اش ناو مهبذع ء اث نا 0 مهيلع همكح ىق لداع

 ٠ هملع حصي ىتح فوقولاو هلهج

 قحل مهف نيملسملا لافطأ امأو ةلبقلا لهأ ىقفانم لافطأ كلذكو
 : ىلاعت هللا لا ٠ ليزنتلاب ةيالولا ملف ليزنتلا مهيف لزن هنأل مهئابآب
 مهانتلآ امو ث مهتيرذ مهب انتحلأ نامياب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو )

 . مهيف ليزنتلا اذمخ ٠ () ( نيهر بسك امب ءىرما لك ءىش نم مهلمع نم

 نوملسملا فتو كلذلف ، ليزنت نيقفانملاو نيكرشملا لاغفطآف لزنب ملو

 ٠ مهنع

 عم مهف مهنم راغصلا امأ : لاتخ ٠ نيملسملا دالوأ نع بوبحم لئسو
 لوقيب نم الا هيبأب قحلي مل مهنم ربك نمو ف نوملسم اندنع مهو 1

 دالوأ ىلع سيل لاقي ناكو : بوبحم لاق ه مهلامعأب لمعيو نيملسملا لوقب
 كهتني وأ هللا مراحم بكري مل ام ملم ملسملا دلوف ةوعد نيملسملا
 زرحم نب ديعس رغعج وبآ ناكو ه مهنيد نيملسملا ىلع درب وآ هيصاعم

 نم نونحتمي ال نيملسملا دالوآف ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا : لوقي

 ( . نحتمي ملو ىلوت ريخ هنم رهظ

 . 2 ةلاسم

 هيبأ نم ملسملا دلو ىلع عقي سيل : لوقي ىراوحلا نب لضفلا ناكو
 ىف ىلو وهف مامتلا ىلع ىضمو ث ههركت ارمآ هنم رت مل نا غلب اذا فتو
_ 

 )١( ةيآلا ٢١ عجاري فيرحت اهب فلؤملا اهدروأ دتو رولطلا ةروس نم .

 



 ۔ ٢٣٦٥

 هدلوو هنع بئاغ هنأل هريغ دلو ىلع فوقولا مقي امناو ، هيبأ عم ةيالولا
 ٠ هرجح ق ىح وه

2 

 ٠ هتيالو ىلع وهف هلتع بهذ مث ةيالو هل ثناك اذا نونجملاو

 ؟ هالونآآ موصيو ىلصي مجعألا و : تلق

 ٠ ال : ل ات

 كلذكو ث اوتام اذا اولوتيو مهيلع محرتي راغصلا نيملسملا دالوأو

 ٠ ةيالولا ف هدجو بألا ناك نا

 همآ تناك اذا ىبصلا ق رفعج وبأو انآ تبينك دقو : دايز وبآ لاتقو

 : لات نم لاتو 6 هريغي ملو باتكلا ىلع وبآ ؟رنته هيلع محرتي ةدالولا ق

٠ الف مألا امآو ةيالولا ف بألا نوكي ىتح



 نوعرألاو نماخأ ثابلا

 ىصاعملا لهأ ةيالو ف

 [ هرهظ ىلع بوتكم باتك نمو ]

 هيلو عم ثدحي لجرلاو 6 هللا همحر بوبحم ني دمحم هنع لئس امم

 لآسي ىتح هنع فقي نأ هل زوجي له ث لطاب مآ قحأ ملعي ملو اثدح
 ؟نيملسملا

 ٠ فوقولا هب بجو::سي ثدح هنآ ملعي نآ الا ةبالولا ق وه :: لات

 : ةل اسم

 عابنز نب دمحم نب هللا دبع طخب ديعس ىبأ )١( باوج نمو
 امهمحر ١ هلل ٠

 لهآ نم وهو ث سيلبا ىلوتي هنا لئاق لاق نا لوقأ ام : تلقو

 « هيلع هالوت هجو ىآب سيلبال ةيالولا هنم فرع ىذلا ملعي ملو ةيالولا

 ةقيلخلا نم ادحآ ىلوت مث رهاظلا مكحب ةيالولا هل تبجو نم لكف

 ىأب ل الو لطابب هالوتي هنآ ملعي ملو هيلع هتيالو تبجو نم عم

 هتيالو ىلع وهف هتيالو ىف هب لطيي امب ةجحلا هيلع مقت ملو هالوت هوجولا

 ملعي ىتح مهتيالو ىلع ىواعدلا لهآو ىواعدلا مكح نم ةيالولا نأل
 . مهاوعد لاطبا ق مهيلع ةجحلا هل موقت امب مهاوعد ق نولطبم مهنأ

 )١( باتك » ةخسن ىق (( .
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 هنأ ملع هنم ةءاربلا تبجو سيلبا ىلوت نم : لئاق لاق نا : تلقو

 ٠ ملعي مل مآ سيلبا رفكب ملاع

 موقت ةجح ريغب هرفك ىلع سيلبا ىلوت نم هناف ةطيرشلا ف امأو
 ٠ هنم ةءا ريلا بجتو رفاك هناف ملعي ملو )( ٠.٠ ٠ مالسالا ق هل

 هنم ملع مث هتيالو تبجو اذاف دارآ هنآ ىدنع رهاظلا مكح ىف امآو

 بجت ملو هتيالو لزت مل هالوت هجو ىآب ملعي الو سيلبا ىلوتي هنآ
 عطقني امب ةجحلا هيلع موقت وآ قح ريغب هالوت هنأ ملعي ىتح هنم ةءاربلا

 ماكحأ ىف افالتخا لصألا اذه ىف ملعن الو ، سيلبا هتيالو ى هرذع هب

 ٠ ةيالولا

 نكت مل هنأل سيلبال ةيالولا عست ال هنا : لاق نا لوقآ ام : تلتو

 ؟ هرفك عم الا همسا حصي ملو مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ ذنم ةيالو هل

 ىف اعيمج امهالك هيلع هللا ىلص مدآو هللا هنعل سيلبا نا : لوقن اناف
 هتمزل هللا هنعل سيلبا ةيالو هيلع بجو نمو ث ةيوسلاب قحلا مكح
 بجويو هتيالو هنع ليزي امب هيلع موقي ىتح هتوادع هيلع تمرحو هتيالو
 .ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ةفرعملا ليلق الا اذه ىف ضراعي الو هتوادع هيلع

 ءافعضلل كتضراعم رثكت الو سانلا نم فعضلا لهآ هعنسشتسي اذهو

 بجت مل نم لك سيل هنا لوتنو ك ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم قئاقدلا هذهب
 مكح ىف دايعلا ملع ىق هتيالو تمرح هللا ملع ىق هتيالو دارآ هنآ ىدنع

 دابعلا ضعب ملع ىف هتيالو بجت نم دارآ هنآ ىدنع نم لك سيلو رهاظلا

 امك دار هنأ ىدنع ام دابعلا عيمج ىلع رهاظلا مكح فق هتيالو تمرح

 دابعلا لك ىلع بجت مل دابعلا ضعب ىلع هتيالو تبجو نم لك سيل هنآ
 نع تلاز دابعلا ضعب نع هتيالو تلاز نم لك الو ص دارآ هنآ ىدنع الو

 )١( نيتملك ردق ضايب لصالا ىف .
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 ء دابعلا دنع هتوادع تيجو هللا دنع هتوادع تيجو نم لك الو ص دابعلا لك

 نم لك الو ص دابعلا دنع هتيالو تمرح هللا دنع هتيالو تبجو نم لك الو

 نك الو ى دابعلا لك دنع هتوادع تمرح دابعلا ضعب دنع هتيالو تبجو

 ةجراخ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ امناو دابعلا لك ىلع هتيالو تبجو نُ
 مارحلل لالحتسالا الو عدبلا ماكحأ ىلع ال ىواعدلا ماكحأ ىلع اهلك

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ عيمج ق دابعلا فلكي الو س لالحلل ميرحتلا الو

 لكو ث ادحاو ىرجم نورجي الو ادحاو امكح هنيعب سانلا نم دحآ نم
 صوصخم هنيعب ةقيلخلا نم دحأ فق ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ف سانلا نم

 اذه لوق سيلو ث افالتخا اذه ىق ملعن الو هريغ ملع همزلي ال هملعب

 ارفاك الا سيلبا وه فرعي مل اذا هنأ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب لهاجلا
 نأ زاج كلذ زاج اذاف انمؤم الو ارفاك سيلبا نأ فرعب نآ هريغل امزال

 هريغ هفرعي ال وأ رفاك وه هقرعيو انمؤم هريغ هفرعي وأ ارفاك هفرعي نوكي

 ملع نم لك ىلع امناو دحأ ىلع ةجحب دحأ ملع سيلو انمؤم الو ارفاك
 ةجحلا هل تماق امو هنيعب ةقيلخلا نم دحأ ف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم
 ٠ هيلعو كلذ ق

 ذم سيلبا ىق ةقيلخلا نم ادحآ دبعتي مل هللا نا لاق نا : تلتقو

 ناف ٠ هنتم ةءاربلاب .ردك ء هب هقلخ دبعتو مالسلا ٣ مدآ هللا قلخ

 سيلبا هتيالول هقلخ نم ادحأ ىلاعتو كرابت هللا دبعتي مل : لاق ناك

 ىدنع بيغلا ملعل ىطاعتيو روزلاب لئاق اذهف مالسلا هيلع مدآ قلخ ذنم
 لهاجلا اذه هغلكت امب انع باغ ام ملع ىطاعتن انسلو بيغلا دارأ هنأ

 نم ةيالو مكح هصخ نم : لوقن انكلو س ىدنع ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب

 اك_لاه ناك هقلخ ةماع ملع ىو ىلاعتو كرابت هللا ملع ق هتوادع تبجو

 ،هتيالوب هديعت ام مكح ىق اذهو ى هودع ةيالو نم هي هللا هصخ ام عييضتب

 نيد مكح ىق ةقيلخلا لكو س ىلاعتو كرابت هللا ةقيلخ نم اندنع سيلبا و

 هللا ملع ىق هتيالو تبجو نمم ةءاربلا مكح هصخ نمو ص ءاوسلاب هللا

 © هيلو نم ةءاربلا نم هللا هيجوأ ام عبيضتب اكلاه ناك هقلخ ةماع ملع قفو

ىمعلا و لهجلا لهآ هللا قتيلف هنم ةءاربلا هيلع هللا بجوأ ام مكح ىق كلذ
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 اولدعتال نأ ىلع موق نانس مكنمرجي الو ءاملعلا ليبس اوكلسيي مل نيذلا
 هللا نيد مكح ىف هللا دابع نيب سيل هناف هللا دابع نيب هللا نيد مكح ف

 عيمجو هللا انأرب قرذخلاو لالضلاو قسفلاو لهجلا لهأ مم الا قرف
 ُ نيمحارلا محرأ هنا ةلاهجو قسفو لالضو قرخ لك نم نيملسملا

 هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي دارأ هنآ ىدنع سيلآ : تلتو
 أذا مهنع اوفقي وأ ءاملعلا نم اوءعربب وآ هبكار اولوتب وأ هوبكري مل ام

 ١ هبكار نم اوعبر

 : ملعلا لهآ لات نكلو ء الف درابلا ثغلا اذه كلوق امأ : هل تلق
 وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي
 هبكار نم اوعرب اذا مهنع اوفتب وآ هبكار نم اوعرب أذا ءاملعلا نم أوءعربب

 اذو 6 كلذ مهرفكأو كلذ لهج مهعسي مل 6 هنم ائيش وآ كلذ اولعف اذاف

 لالحلا نم هنيد عئارش نم مرحو هللا لحآ اميف كلذو دارأ هنآ ىدنع

 دحأ نم ةءارملا الو هنيعي دحاو ةيالو ق كلذ سيلو ىهنلاو مارحلا و

 هنيعب سانلا نم دحآ ةيالو ىف وه امنا اذه نا اذه ريغب لانق نمف ص هنيعب

 ةيالولاو ليبسلا ءاوس لض دقف هنيعب سانلا نم دحأ نم ةءاربلا وأ
 نم ىه امناو ك نيدلا ماكحأ نم اسيل هنيعي ةقيلخلا نم دحأل ةءاريلاو

 نم دحآ كلذ قاطآ امل نيدلا ماكحأ نم تناك ولو ڵ\ ىواعدلا ماكحأ

 فيلكتلا م اكحآ نع كلذ طقس ةقيلخلا نم دحأ كلذ قطي مل اذاو ةقيلخلا

 قئاقدلا كلت رصم الو 6 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ قئانتد نم اذهو 6 دابعلل

 ٠ دارأ هنآ ىدنع ريدقتلاو ٠ رومألا نسحلل قفوملا هللاو % ربصي الا

 نم ةقيقحلاب هتوا دع تحص نم هنا لئان لات نا لوتنآ ام : تلتتو

 ةيالو حصت الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع وآ هللا باتك

 ٠ لاحلا نم لاح ىف ادبأ ةداعس

 ىلع وآ هللا باتك نم ةقيقحلاب هتوادع تحص ناو هنا : لوقأف

) ٢٣ ج عرشلا نايب _ ٦ م )
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 رهاظلا مكحب هتيالو مرحت الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل
 ةتيقحلاب هتوادع تحص نم لك سيلو ث هوجولا نم هجوب ةجحلا تماق اذا
 هنأ ىدنع ةقيقحلاب هتيالو تبجو نم لك الو ع رهاظلا مكحب هتيالو تمرح
 تحص نم هتوادع هعم حصي مل نم دنع رهاظلا مكحب هتوادع تمرح

 تبجوو ء ةقيقحلاب هتيالو تحص نم ةيالو الو ٠٠٠ )١( ةقيقحلاب هتوادع
 ىلولا ةوادع تبجوو ث رهاظلا ةيالو مكح ف ةقيقحلا ف ودعلا ةيالو هيلع
 ثيح هنم ففصف قيمع رحب ىدنع اذهو ث رهاظلا ةءارب مكح ىف ةقيقحلا ف

 ىف عقتف ، ملع ريغب هيف )٢( جلت الو ، لاطي الام هنم ىطاعتت الو لانت
 ٠ لااضلاو ىمعلا كلذب ةريحلا مهثروتف لاهجلا هب ىناعت الو ء لالضلا

 لاهجلاب ءايسألا هذه ىف لخد نم ناف ى لابخلاو ىرعلا ىذ نم مصتعاو
 ىلو هللا ، لاحملا ىف )٤( ثحبلا الاو لامحألا لقث الا كل (") دري مل
 ءىن هيفو هتبنك باتكلا اذهو قيضو ةعسو قيقدو ليلج لك فق قيفوتلا

 ىنعا ىلع جرخي نآ وجرأو ىنعملا ىلع ءىشلا هنم تبتك امبرو عطقنم
 نا باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو كلذ ىق رظنيف ىدنع ام

 ٠ هللاءاش

 : ةلأسم

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 تورامو توراه نيكلم ١ ق لوقنن ام : تلتو 6 درعس ىبآ باوج نمو

 هجولا فيك مآ امهنم آريب ال مآ امهنم آريب ئ رحسلا ساانلا ناملعي نيذللا

 ؟ امهيق

 مالسلا مهيلع ةكئالملاف ةكئالملا نم اناك نا امهنأ امهيف هجولاف

 )١( ضاب لصالا ق ٠

 )٢( هانتيثأ ام بوصالاو ( جلوت » لصا ىف .
 )٢٣( تبثا ام باوصلا و « ديري » لصالا ىف .

 . ىنعملا ميقتسيل ةملكلا هذه هل انردق « ضايب لصالا ىف ()
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 هنكئالمو هلل اودع ناك نم ( : لجو زع هللا لات دقو 6 هتعاطو هللا هدالو ف

 ٠ (') ( نيرفاكلا ودع هللا ناف لاكيمو ليربجو هلسرو

 انفرع دنتو ، لجو زع هللا ىداع دنف لجو زع هللا هكئالم ىداع نمو

 نوملعي ( : ىلاعت هللا لوق ىف هيضرو هللا همحر نسحلا ىبأ خيسلا لوت

 هنأ ىنعم نيكملا ىلع لزنأ امو نيطايشلا كئلوأ امنا ( رحسلا سانلا
 ىآ دحآ نم ناملعي امو تورامو توراه نيكلملا ىلع رحسلا لزنآ ام

 رفكت الف اذكو اذك رحسلا : نالوقي اناك امناو رحسلا ادحأ امه ناملعي ام

 ٠ رفكتف اذك لعفن الاف ىآ

 آ عرشلا نايب باتك ىلا عجر [

 : ةلأسم

 ملعن هيبن ةنسو هللا بانك ف ا ولانت ام لدع نيملسمل ١ ىلع در نمو

 دنع نم ءاج ام در نمل رذع ال هنأل رفاك لاض وهف لهج وأ قحلا كرتب هنم

 . هب نيدي دمع الو أطخب الو ملع الو لهجب قحلا نم هللا

 دتف ةضورفم ةعاطل كرت وآ ةيصعم هنم لمع ىف اثدح ثدحأ نمو

 ةنسو هللا باتكب ملعلا لهآ دانع ةءاربلا هياع بجوأ ٠ ٠ ٠ (٦) هلزنمب لزن

 ايندلا ىف ةمعنلا نم بجوأ امب ءاملعلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن

 هللا ىلص دمحم هرونت ةنسو هللا فانك ق ديعولا نم بجوآو ك ةرخآلاو

 نم ء اماعل ١ هي نا د ام در نيملسم ا ءافعض نم لهج نل سيلو 6 ملسو هيلع

 ةءاربلا ىلع الو هنم اوعرب نم ةيالو ىلع مادتاب مهيلع فالخلا الو قحلا

 اونادام لدعب مهل ميلستلا مهيلع نكلو اورفكو اولض اولعف ناف هولوت نمم
 ٠ مهلةيالولاو هب

 )١( ةيآلا ٩٨ ةرقبلا ةروس نم .
 (٢) ضايب لصالا ق ٠

 



 ' كوللاو نسراتلا بابلا

 ما..دلا ند انبست كرت نم ةيالو ىف

 ناك ام ىلع هيلو عم هتلزنمف ةزانجلا ىلع ىلصأ ال : ىلولا لات اذاو
 ٥٠هد تع

 ضعبلا هب مات اذاف ث ةيافكلا ىلع ضرف اذه نأل لوقلا اذه : ليق

 بنذ ريغلا لعفب هضرف هنع طتنس ام كرتب همزلي الو نيقابلا نع طقس

 ىلع ةالصلا موزل ضرف دحجي مل ام ث ةلزنم طاطحنا الو ةءارب الو
 ةرضحب وأ ةزانجلا ةالص ضرف ةيافكلا ىلع سيل : لوقيف زئانجلا

 هلوب عودخم كله اذهف ةضيرف تيملا ىلع ةالصلا سيل لوقيف ى ةزانج
 ٠ علخلا قحتساو كلهف ةعيرشلا ضئارف نم اضرف دحج هنأل اذه

 : ةلاسم

 ؟ هلاح ام ، ناضمر رهسشث ف لكأي ىيلو تيأر ناف : هل تلق

 نأل ث هل زوجي الام ىلا ىدعتم هنأ ملعت ىتح هتيالو ىلع وه : لاق
 ضيأ ىسانلاو زئاج ضيرمللو رفاسملل اراهن ناضمر رهش ف لكألا
 .هيلع مول ال

 هتيأر املق اراهن ناضمر رهش ى هتآرما عماجي هتيآر ناف : هل تلق

 نم مدقت رفاسم هنا : لاق وأ ث هتجوز ةآرملا ناو هموصل سان هنا : لاق

 ؟ ضيحلا نم هتجوز تلسغ دقو هرفس

 ٠ كلذ ريغ ملعي ىتح هتيالو ىلع وه ع نظلا هب نسحأ اذه : لاقت

؟ اهنم آربآ له ث ةالصلا تكرت نيملسملا نم ةآرما تيآر ناف : تلق
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 ةالصلا كرت نأل ث ءاسفن الو ضئاح ريغ اهنآ ملعت ىتح ال : لاق

 ٠ لمتحا ام نظلا نسح ىلع لمحتو زئاج ضئاحلل

 : ةلأسم

 ذخأ هناف ةدالصلا رصق ىف الا هي نادو نيملسملا لوت لبق نمو

 ؟كلذ

 نه اندنع جراخ ١ ذهف اهياايلب مايآ هئالث دعم رصقلا لات نم . لوقن

 ٠ لحت الو هتيالو متت سيلف ك نيملسملا لوق

 : ةلأسم

 ىعم هلو ةالصلا ق تنق نم : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاتو

 ملعآ هللا لاتق هنم آربتف : ليق ث هلوتآ مل الاو بات ناف هتبتتسا ةيالو

 ٠ هالونآ ال

 نيملسملل فالخ هنم رهظ مث ةيالو هل نهم ةوعدلا لهآ نم ناك نمو

 دمحلا عم ةروس ةءارتن وآ هيجوتلا لبقت مارحإلا وأ نيفخلا ىلع حسملا لثم
 مث ةلمقلا مد سم وأ نيمآ هتالص ىف لاق وأ ، رصعلاو رهظلا ةالص مم

 ةوعدلا ءاهتتف نيب سيل امم اذه هابسشآو ةضيرفلا ةالص هب ءوضوب ىلص

 بات ناف ،\ بيتنتسا هلعف نم هيلع ىلوت وآ اذه لعف نمق ؤس هيف فالتخا

 نيملسملا لوق نم جرخو ىبآ ناو ى هنم لبق نيملسملا لوقت ىلا عجرو
 ٠ هتيالو لحت الو هنم مهالو مهنم سيلف

 : ةلأننم

 اذهف اهدوجس الو اهعوكر متي الف ةالصلا نم قرسي ىذلا نعو
 قح نم همزلي ام فرعيو كلذ ف حصني نأ بحآو نيملسملا لعف نم سيل
.ةالصلا



_ ٣٧٤ 

 ةل اسم :

 ىلصي ال هنا : لوقي لجر نعو ث ةيواعم ىبآ نع هنآ نظآ اممو
 ؟ ىلع اهضرفي مل هللا نا : لوقي ء ةعامج ى ةعمجلا

 دغف هلعفو هي نادو لوقلا 7 لانتو لدع ماما ةرضحب ناك اذاف

 ؛دلع هللا ىلص -- هللا لوسر ىلع در اذهو 6 هل ةدالو الو 6 ضرفلا كرت

 ىلع در دقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع در نمو ملسو

 ٠ لوقلا اذهب كلاه اذهو هللا

 ذخأ لدع ماما اهب ناك اذاف ةعمج نامع ف سيل : لوقي ىذلا امأو
 ةمامالا نم هجرخ اثدح هنيد ىف ثدحي ملو ءاملعلا ةروستم ىلع ةمامالا

 ٠ لوألا نم كل تركذ ام لثم وهف

 كرتت مل هب نادو كلذ لاقف ةربابجلا ىديأ ىف نامع تناك اذا امأو
 ٠ هتيالو ىلع وهو الوأ كل ترتذ ىتلا هتلزنم

 ىلع ةتباث اهنا ليق دقف ، نامع نم راحص ى امأ : ديعس وبآ لاق
 دخف راحصب زوجت ال اهنأب ن اد ن اف ء روجل ١ له آو لدعل ١ له آ عم ل اح لك

 ٠ كلذب كلهيو ع قحلا ةفلاخمب ناد

 نا كل تركذ ام ىلع وهف فوخلا ىق ةعمج ال : لوقي ىذلاو : هنمو

 ٠.هللاءاسش

 : ةلأسم

 ةعمجلا هيف نوكت دلب ىف ةعمجلا موي ىف ةعامجلا ىلصي لجر نتر
 نا : لوتتيف ى ةعمجلا هيف مزلت ىذلا دلبلا ىف ةزئاج ةعامجلا نآ ىتفيو
 اذهف ةيالولا لهآ نم سيل وأ ةيالولا لهآ نم وهو دلبلا ى ةزئاج ةعمجلا
ةعامج ال اولات دتو ث ءاهقفلا ىآر هيأرب فلاخ اذا لقعلا فيعض لجر
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 . هيأر نم هنم آربيف عرشلا الو ءاهقفلا فلاخي الآ رمؤيف ةعمجلا رصم ف
 ناو 5ڵ هنم ليق لبق ناف ڵ لضفلا لهأ نم نولوألا هيلع ىضق ام فالخ

 تناك اذا هتيالو كرت ىلع مدقت الو فيعض زجاع وهف كلذ ق ىدامت

 ٠ لاحلا سيسح خ اندنع وهو كلذ لبق هيالو هل

 : ةلأسم

 هيالو كدنع هل لجر ىف تركذو : ىراوحلا ىبأ نم باوج نمو
 ةالصالو ةزانجلا ىلع ةالص الو رحنلاو رطفلا ةالص ىلصي ال هنا : لوقي
 عكري الو رضحلاو رفسلا ىف ةدحاو ةعكر الا رتولا ىلصي الو ةعامج

 لبت نيتللا نيتعكرلا عكري الو ، برغملا دعب الو ائيش ةرجاهلا ةالص دعب
 . ٠ رجفلا ةالص

 ةالص دعب اضيأ ىلصيو ء سملا عولط لبق ىلصأ انآ : لاقو
 . كلعفك نولعفي ال نيملسملا نا : هل اولانتو هناوخا هل حصنف ، رصعلا
 ؟ باوص ىلع مهو انآ لاخ

 نيديعلا ةاذاص كرتب نيدب لجرلا اذه ناك اذاف ڵ\ تفصو ام ىلعف

 نا د دمف هنأل هنم آربيو هل ةدالو ال ا ذهف ةعامجلا كرتو ةزانجلا ةالصو

 دنف ةضيرفلا كرت اذاف ةضيرف ةعامجلا ةالص نا ليق دنتو س ننسملا كرتب

 فلاخ دق هنأل رفك دقف رصعلا ةالص دعب ةلفان ىلص نم كلذكو ڵ رفك

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع ىهن امب لمعو ةنسلا

 ىتعكرو برغملا ةةاص ىتعكرو رهظلا ةالص ىتعكر كرت نم امآو

 لعف اذاف ص كلذ لعفب نم للضي نآ الا كلذب هتيالو كرتت مل رجفلا ةالص

 ٠ هنم ءعى ربو هتيالو تكرت

 : ةلأسم

 هتيالو كرتت الف ىلصو ةمتعلا رتو ةرافك كرت نمو : رثألا فو
٠ ةرافكلا فك رت ىلع هنم ةءاربلا زجت مل نهل رفكي مل ةالصلا لبق كلذكو



 ۔ ٣٧٦

 ىف كلذ لعف نمل زئاج وهف رفسلاو رضحلا ىف ةعكر رتولا ةالص امآو
 ٠ ةداع كلذ ذختب الآ رمؤي نكلو رفسلاو رضحلا

 : ةلأسم

 بات ناف هينتتسا ةنالو ىعم هلو ةالصلا ق تنم نم : لات نم لاقو

 ٠ هلوتآ ملف الاو

 ٠ هالونأ ال ملعأ هللا : لاق ص هنم آربتفآ : هل لبق

 : ةلأسم

 ق موقلا نم باجنسا لجر نع تلآسو ئ ناسارخ لهآ نم انياحصأ

 لبذف امهزواج وآ نيخسرفلا غلب اذا ةالصلا رصقن نأ هوربخأف مالسا

 مهنأ ىسنو خسرف ق ةالصلا رصتي لعجف خسرف ىلا جرخ هنا مث كلذ
 نيح وآ نيخسرفلا زواجت نا ديري نميف ةالصلا رصقي نآ هوربخأ اوناك
 اذهف خسرف ىف ةالصلا رصقو لاحلا كلت ىلع تامف نيخسرفلا غلبي

 ٠ ملعأ هللاو اندنع هل ةدالو الو هل رذع ال

 هناف ةالصلا رصق ىف الا نيملسملا ىآر لبق الجر تيأرأ : تلتو

 ؟ةالصلا رصق بجي ال

 نيملسملا لونت نم جرخ نمو ص نيملسملا لوق نم جراخ اندنع اذهف
 ٠ هتيالو لحت الو هنم مه الو مهنم سيلف

 : ةلأسم

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

هلسف ءىضوتم وهو لوب هيلجر وآ هيدي باصأ نمو : رثألا نم
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 مل ام هلهجب رذعي ال امم اندنع اذهف هنم الهج ىلصو ءوضولا دعي ملو
 كالهلا هيلع نمآن الو س هبوكرب رذعي الو ث ابكار هل نكي

 ٠ هنم ةءا ربلا ىلع مدقتأ هتيالو كرتأ : لوقي هنأكو دايز وأ امأو

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 : ةلأسم

 [ رثؤملا ىبآ نع باوج [

 مهل ةجاح بلط ىف اوجرخ رفن ةثالث نع مكاياو هللا انمحر متلأس
 هللا دبعو دمحآو دمحم مهو اوعجر اهودجو ام ثيح ةدحاو ةير ف مهو

 فلأ نيرشعو ةعبرأ ىلع مهتيرق رامع نم عاطقنا ىف اوناك ىتح اوراسف
 دمحأ متنآو عضوملا كلذ ىف دمحم رصتف رهظلا ةالص ترضحو عارذ

 عارذ فلآ نيثالث ىلع مهتيرق رامع نم اوناك ىتح اوراس مث هللا دبعو
 ىتح اوراس مش هللا دبع متآو دمحأو دمحم رصقف رصعلا ةالص ترضحو

 ةمتعلا ةالص ترضحو عارذ فلآ نيعبرأ ىلع مهتيرق رامع نم اوناك

 ء دمحأ ىلوت هللا دبع كلذكو هللا دبع دمحأ: ىلوتف اعيمج اورصق كلانهف
 : لاق. معن : الاقف نيخسرف ىلع رصقلاب نانيدت امتنأ سيلآ : دمحم مهل لاقف
 & ىلب : الات ؟ عارذ فلأ نورشعو ةعبرأ نيخسرفلا نا ليق دق سيلأ
 لاقف ؟ اذه امكل زاج فيكو ؟ اذه امتلعف ملف : امهل لاق ٠ كلذ ليت دت
 تممتآو ى نورصقي انخايشآ تكردآ ثيح ىلا ترصق : امهنم دحاو لك

 ىلع رصقلا نآ نونيدي مهلكو متلق مهالوتن نحنو ، نومتي مهتيآر ثيح
 ديعب رفس ىلا اوجرخ اذا مهنأل مهتيرق رامع ف نوفلتخي الو نيخسرف
 ؟ مهتيالو قو مهيف لوقلا ام ك متلأسىف ، دحاو عضوم نم اورصق

 لوقت وهو انخايسأ هيلع انكردأ ىذلا نآ مكاياو هللا انمحر اوملعاف
 نارمع نم نيخسرفلا زواج نم ىلع رصقلا نآ فااتخا مهنيب سيل نيملسملا
هيلع انكردأ ىذلاو ك نيخس رغلا زواجف هدلب دامع نم جرخ نا هدلب
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 لايمآ ةتس كلذو عارذ فلأ نورشعو ةعبرأ نيخسرفلا نا. نولوقي انخايسآ
 هيلعف نيخسرفلا ةزواجم دعب.ةالصلا متأ نمف ع عارذ فالآ ةعبرأ ليم لك
 كلذ ىف اطخلاب هيلع مكح كلذ ىف نيملسملا ةتقرافمي ن راد نمو ص ةااصلا ةداعا

 . مالسالا نم جرخو

 باوصب اوفرتعي نأ مهل ىغبنيف مهتركذ نيذلا ةثالثلا ءالؤه امأو
 مل اذاف ء هلوقت ىلا اوعجريو عارذ فلآ نيرشعو ةعبرأ ىلع رصق ىذلا

 رارتنالا عم خياشملا ىأرب اوجتحاو اوبآ ناف اوعدو كلذ ىف اوحصن اولعفي
 ٠ ملعأ هللاو مهل ةبالولاف نيملسملا نيدب مهنم

 ضعب هنم ناك مث ةيالو هل تناك نم : : لاق هنأ ريشب نع انغلب دتو

 هنع فوقولا ريسي ىآرف 6٨6 هب ةءارد بجنت نأ ريغ نم نوملس ا هركم ام

 ٠ كلذ ىآر ىذلا ملسملل اعساو

 نأ بدن امو ، كلذ لثم لاقف كلذ نع بوبحم نب دمحم تلأسو

 نم سيلو نيملسملا لوق انلوقو س عزانت الو هيف نوكي رمآ اذه ى عرسي

 ام ىلع نيملسملا قراف نمك نيملسملا نيدب ةنونيدلا عم ىأرب اذه لمع
 اوعدو ةفلألا هيم ىلا عوجرلاب مكيلعف س مهتيالو كرتو أطخلا نم بكترا
 ٠ فالتخالاو عزانتلا نوكي هيف ام

 :ةلاسم .
7 

 ةالص ىلصي الو ةزانج ىلع ىلصي ال لجر نع ةيواعم ابأ تلأسو

 رطفلا ةالص الو ةزانجلا ىلع ىلصت ال كلام : هل لاقيف ، رحنلاو رطفلا
 ء ةالصلا هذه ىلع هللا ضرفي مل : لوقي وآ ، ىلصأ ال : لوقيف . رحنلا و

 ةيالولا لهآ نم ناك ناف ث هتيالو نع ةيالو هل سيل وأ ةيالو هل نمم وهو
 لبتت ناو ى ةعيرشلا لهأ ةفاك ىف لوخدلاو ةنسلا لهأ عابتاب رمأو هل حصن

٠ لاحلا سيسخ ىدنع وهو هتيالو كرتي مل لبقي مل ناو ؤ هنم لبثق
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 : ةلاسم

 ؟ ال مأ هتيالو طقستأ ث مالسلا دري ال نمعو

 ص ةضيرف درلاو ةعاط ميلستلا نأ نيملسملا لوقت نم انفرع ىذلاف
 هتنالو تطنتس ةضبرفلا كرت نمو { ةضيرفلا كرت دقف مالسلا دري مل اذاف

 ٠ لاحلا سيسخ ىدنع وهو هل ةيالو الو

 نا هل لاقيف ةلفان رجفلا ةالصو رصعلا ةالص دعب ىلصي لجر نعو
 هللا ىنرجآي مل نا ، ىلصأ انآ : لوقيف ةلفان امهيف ةالص ال نيتقولا نيذه

 ٠ هل ةيالو ال نمم وأ ةيالولا لهأ نم وهو اميلع ىنبذعي مل ىتالص ىنع

 ريغب ةيالولا كورتم وه لاؤس هتيالو نع سيلف هل ةيالو ال نم امآف
 ؟ لوألا كلذك اذهب ءاج اذا فيكف اذه

 - ملسو هياع هللا ىلص _ ىبنلا نآب ربخيف ةيالو هل ىذلا امآو

 هلوسرلو هلل ةيصعم امهيف ةالصلا نآو ث نيتقولا نيذه ف ةالصلا نع ىهن
 نكب مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ؤ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 : دمحلا هل هللا لانتو ، ىلاعت هللا رمآب الا ءىش لعفب وآ ءىش كرتب رمآي

 لبثق لدتق ناف () ( اوهتناف هنع مكاهن امو ى هوذخف لوسرلا مكانآ امو )

 هللا ىلص دمحم هلوسر ىهنو هللا ىهنب فختساو ةحيصنلا كرت ناو هنم

 ٠ هل ةيالو ال هناف ؤ ريخلا هلصو نآ دعي ملسو هيلع

 لهآ ضعب ه 7 تركذ ام لثم ق ىلصي ناك الجر نآ انغلب دقو

 : ملاعلا هل لاقف ث لاقت امك وآ ةالصلا ىلع ىنبذعي ال هللا نا : لاقف ملعنا
 ٠ ةنسلا كرت ىلع كم ذعب هللا

 صخرأ ال تنك ناو ث ةالصلا ةلزنمب ىدنع وه سيلف فاوطلا امآ

 )١( ةيالا نم ءزج رشحلا ةروس ٧ .
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 مل فاوطلا نأل اذه لثم هرأ مل رثكأ لعف ناف دحاو ىف الا فاوطلا ق

 ٠ ىهن الو ميدقت هيف تأي

 ناو نسحف اهترضح نا : لوقيو ةعامجلا ةالص رضحب ال لجر نعو
 ةعامجلا ةالص ىلع ضرفي مل هللا نا : لوقي وأ ، ىلع سأب الف اهرضحأ مل

 ةيالولا لهآ نم وهو تيزجأ تيلص اذاف ىلصأ نأ ىلع ضرف امناو
 ' ةماقالاو ناذألا عمسي وهو رذع ريغ نم ةعامجلا ةالص كرتي ناك اذاف
 ٠ كرتن هتيالو نأ تيآر لبقي ملف كلذ ىلع هل حصنو كلذ ىلع نمدم

 .ةالص دعبو رجفلا ةالص لبق ىتلا نيتعكرلا ىلصي ال لجر نعو
 تاعكرلا ءالؤه ىلصت ال كلام هل لاقيف ث ةريخألا ءانشعلاو برغملاو رهظلا
 نمو ث ةلفان ىه امناو نميلصأ ال انأو ىلع نهضرفي مل هللا نا : لوقيف
 ء ؟ ةيالولا لهآ نم ناكو هيلع سأب الف اهكرت نمو نسحف اهالص

 ةيالولا نم اجراخ ٥ا رأ الو :ريثك لضف نع بغر دت اذه نا : لوقأف

 ٠ هتيالو ىلع وهو

 ثالث لص هل لانيف ادبآ ةدحاو ةعكر الا رتولا ىلصي الو : تلقو

 تاعكرلل كراتلا لثم ىدنع وهف ةدحاو ةعكر الا ىلصأ ال : لوقيف تاعكر

 وهو اكلاه هارآ الو لضفلا نع ابغار هارآو هتيالو ىلع وهو تركذ ىتلا

 ٠ هتيالو ىلع

 : ةلاسم

 لوقب لات لجر نعو ع ربحملا هيخأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج نمو

 هابشأو موق لوقب ضيحلاو مامتلاو رصقلا دح ف لاق هنآ الا انباحصأ
 .. كلذ

 مهب قثاولا مهنيدب نئادلا نيملسملا ىآرل ملسملا لئاقلا نأ ملعاف
ةلزنلاو لاحلا سيسخ وه و هلثمو اذه ق مهمهتيو هنيد ق مهقدصي الو



 س ٣٨١

 موقلا لوق نم هب لات امم ائيش لعفي مل ام نيملسملا لوق ىلا عجري ىتح
 مهعم زوجي ال اميف رصقو مهلوق فالخ لعف اذاف نيملسملا لوق فالخب

 اولحي مل ام ضيحلا نم بكرو مهدنع هيف زوجي ال اميف متأو هيف رصقلا
 ٠ نيملسملا عم هل ةالو الف اومرحيو

 : ةلسم

 اذاف ، اهنم جرخيو اهيف ىلصي الو ةعامجلا ةالص رضحي ىذلا نعو
 إامئاد كلذ لعفي هنأ ملعي ىتح هيلع لجعي الو هنم لبثق رذع نم كلذ ناك

٠ ر ذع ريسعب



 7 لاو ج اتلا ك بلا

 اهلعغيو تامرحملا لكأي هتيأر نميف

 مرحملا لوقلا لوقيو
 ؟ ريزنخ محل وآ ةتيم لكأي هتيآر ناف : تلق

 . هي نظلا نسحأو 6 هبلا رطضملل حابم كلذ نأل هتيالو ىلع وه .: لاق

 ر ١ رطض ١ ريغ نم ةتيم ١ لكأ وأ ركسم | وآ رمخل ١ برش ن اف : تلق

 ٠ ةءاربلا مزلت اذه لك ق : لاقت

 ٠ ادمعتم بذك ناف : تلت

 نوكيب نآ الا رارصالا ىلع هنم ءىرب الاو بات ناف باتتسب : لات

 ٠ سفن وأ لام فلت هبذك ىف

 ؟ روزب رهش وآ ىنز بكر وآ انصحم فذق هتيأر ناف : تلق

 ٠ باتتسي مث ةءاربلا همزلي اذه لك ى : لاق

 مراحم ١ بكر وأ ملظ وآ نزولا ق سخب وآ ليكلا ق ففط ناف : تلق

 ؟ ريزانخلاو مدلاو رارطضا ريغ نم ةتيملا لكأي وآ ركسملا وأ رمخلا برش وآ

 ه ةءاربلا همزلت اذه لك ف : لات

 مارحلا بكترا وآ مالسالا نع دترا هنآ ىلو نم تملع ناف : تلق

 ٠ ةناهكلا وأ رحسلا ىعدا وآ ةقدنزلا ق لخد وآ

٠ بوتي ىتح ةءاربلا همكح : لاق
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 ؟ هنم ةءاربلا زاهظا ىل له : تلق

 ٠ ال : لاق

 ؟ ةيردقلا نيد ىلا عجر ناف : تلق

 نيد ىلا وآ هلآ ةدارالاو ةئسشملاو ةردقلا هل اوردق 6 ال : لات

 مراحملا اوبكرو ضئارفلا اوكرت ناو ص ةنجلا ف نودحوملا لاقو ةئجرملا

 مهلاومأو ةلبقلا لهآ ىبس لحتساو ةرجملا لحتناو ةقرازألا نبد ىلا وآ

 صوصنملا ةمئألا نا : لاقو 4 ةضفارلا نبد ىعدا وآ ك كرشلاب مهامسو

 ؟ ©) نآرقلا ليزنتب مهيلع

 ٠ ةقرافملاو ةءاربلا همزلي اذه لك ىف : لاق

 ؟ ىريغ دحآ كلذ ملعي مل ناف : تلق

 ٠ ةريرس هنم ربا : لان

 هئايلوآ دنعو هدنع ىل زوجي له ص هنم ةءارملا ترهظأ ناف : تلق

 ؟ نيملسملا نم

 امتنك ناو ث هدنع هنم آربتف هيف كملعك دحأ ملعي نآ الا ى ال : لاق
 هثدح هيلع امترهظأو ث ةجحلا هيلع اميف امترهظآو هيلع امتدهسش نيدهاش

 اذه نأل هولوتي الو هوقرافيو هوبنجتيو نيملسملا دنع هيلع ةجحلا موقت ىتح
 ٠ مالسالا نم جراخ

 هفالخ نم ءىطخيو ةينالع هي نيدي ارهاش اذه ثدح ناك ناف : تلق

 ؟ هنم كلذب ارهاش هلوقت ريغب لاقت نم مد لحتسيو ةينالع

 ح مئال ةمول الو هيف فالخالو ةينالع هنم رييو هثدح رهظي اذهف : لاقت

 )١( هللا اهمحز زمعو ركب ابا أطخ » ةخسن ىق « . ٠



. _ ٣٨٤ _ 

 هثدحب ملع نمو هنم ةءاربلا كلذ هنم ملع نم لك ىلعو ث ةيجاو هتقرافمو

 . مكلا ملعي ملو
 ٠ هنم آريب نأ الا هعسي ال : موق لات

 ةعامج ةجحلاو ث ةجحلا هيلع موقت ىتح هل عساو : نورخآ لاقو

 نأل مكحلا ةفرعم نع ااٹاس افقاو نوكبو مهلوق در هل سيل نيذلا نيملسمل أ

 ٠ ريخي هعمس كلذ نياع نمل هلهج عسي ال انيد مارحلا بصن نم

 ثدحلاب هملع دعب فقاو هنع فقوف ميرحتلا ىلع هثدح ناك ناف : تلق

 ٠ مكحلا ملعي مل اذا

 ام ةفرعم نع لاؤسلا هيلعو ئ ةجحلا هبلع موقت ىتح هعست : لاقت

 مكحي نأ مكحلا هيلع ىقب امناو ، ثدحلاب ملع دق هنأل مكحلا ف هيلع بجي
 ء اردلا قحتسم كلذ بكار هنآ هملعأو نيملسمل ١ نم اهيقف ىتفتسا ناف ح ملعب

 ٠ مكحلا هيلعف

 ؟ مرحملا ريغ لحتسللاف : تلق

 & هلهج عسي الو كلذ ملع نم هنم !ريب موق لاق ؛ لحتسملا ث معن : لانت .

 . ةجحلا هيلع موقت ىتح هعسي : موق لاقو

 ةرهاسلا نيدلا ىف ةمألا نيب ىلا ثادحألا هذه لهأ فق كش ناف : ثلق

 نه ىلوتب الو مهنم ءىرب نم ىلوتي الو مهالوتي الو مهل ةرفكملا مهثادحأ

 ٠ نيملسملا دنع زوجي ال ىذلا كشلا وه اذه س ال : لاق

 ؟ ءىرب نمم ءىربو ىلوت نم ىلوت ناف : تلق

 ٠ ةئجرملاو ةيوحلا لوق اذه نألا اذه زوجي ال : لاق

؟ هلك اذه ىف ةجحلا ىف مكحلا امف : تلتق



٣٨٥ 

 ىلوتملاو ع هعسي الو قحم نع فتو دتت عيمجلل نع فقاولل : لاق

 ؟ ثادحألاب ملع نم فوتو نوكي فيكو : تلتت

 لهأ نع فقو %ڵ ثدحلا هعم حصو مكحلا رصبي ال ناك اذا : لانت

 ٠ اهلهأل ةرفكملا ثادحألا كلت ىف هب اوناد ام

 ؟ اهي عمس ال و ثا دحأل ١ كلب ملعي مل نمف : ثرلنت

 هملعي ملو هب عمسي مل ام فلكي الو س بيغلا ملع هيلع سيلف : لات
  هيلع هي مكحي ارفكم اثدح دحآ نم ملعيو ةجحلا هيلع موقت ىتح هل عس أو

 ٠ كلذ ىلع هال ونيف هنلادع وآ

 ؟ نيدلا فوتو فيكو : تلق

 5 ةجحلا هيلع موقت ىتح ملعي مل نمع فوقو نيدلا فوقو : لاق

 ةيالوب هلل ةنونيدلا ق لطملا علخو قحملا ةيالو داتعا ىلع هلاح ملعي ال

 ٠ رفاك لك نم ةءارىلاو ملسم لك

 :ةلسم

 آربي له لفسأب ةعامجل لوقي وآ هلغسأب لجرل لوقي نمع هتلأسو
 ؟ ريزعت وأ سبح هيلع لهو هنم

 هنأو وه ام فرعي ال ةلفسلا نآ نيملسملا ضعب لوق نم انفرع ىذلاف
 اذه مزلأ نأ ىل نيبي الف بهذملا اذه بهذي ىذلاف ث لئاقلا لوت نم سيل
 ريزعتلاب هقحأ امف ملسمل كلذ لاق اذاف ريزعتلا امأو ع ةءاربلا لئاقلا
 ٠ مامالا ىري امك

( ٣ ج عرشلا نايب _- ٢٥ م)



 س ٣٨٦

 سيل هللا عاطأ نم ناو هللا ىصع نم ةلفسلا نا : لاق نم لاق دقو

 ىلول كلذ لاق اذا باتتسد نأ بحن انآ الا \ نسح لوق انعم وهو ةلفسب

 هقحأ امو ث لوقلا اذه ىلع هتيالو كرتب لوقن ام لقأف لاق امم بتي مل ناف
 ٠ باوصلاي ملعأ هللاو بتي مل نا ةءاريلاي

 هتنآرما قلط نميف لات هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو دقو

 ٠ ةلفس ناك نا

 فقو هنآ ثيسحأآو ٠ ةلفسمب هسيلو هنآرم ١ قلطت مل ايلو ناك نا : لاق

 ٠ ايلو نكي مل اذا كلذ ىوس اميف

 : ىلو ريغ وآ ىلو ملسم لجرل لاق ن ١ تدبآرآ : ديعس ىبأل تلق

 نوكي مآ هنم ءىرب بتي مل ناف كلذ نم باتتسيب له « خسو ايو رذق ايب

 ؟ ريزعنلاو سبحلا هيلع

 باتتسيف هخسوو ٥ ر ذقق ١ د اميف رهظي نآ ال ١ ملسملل متش ى دنع | ذهف

 هرذع اهي :نييب ةجح رهظأ ناو ڵ كلذ ىلع هلونأ مل بتي مل ناف كلذ نم

 ٠ هتيالو ىلع ناك

 خسوو رذق هل ىلوقتب تيون امنا : لاق ناف : دمحم ني مكحلا هل لاق

 ٠ ١ هندب نم وآ هبايث ف ةفص نم

 ٠ هب ر ذعب ر ذع ١ ذه : ل انت

 ٠ قلخلا خسو تيون امنا لاق ناف : لاق

 نيبي ىتح كلذ ف هل رذع الو قلخلا خسو ملسملا نوكي ال : لاق

 بيتتسا الاو هنم لبت كلذ ق رذع هل ناك ناف ك هقلخ خسو اذا امدىغ

٠ هتخاسو ىه هقلخ :7 نأل



_ ٢٣٨٧ 

 ؟ كلذ ىلا رطضم ريغ وه و سجن ءام نم برش الجر نا : لاتقو

 كلذب رفك هنإ لقأ مل : لات ٠

 اهمرح ىتلا عاونألا ريغ ىهو ص اسجن اماعط لكآ نم نا : دجويو
 لزن امم كلذ ريغو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لثم ىلاعتو كرابت هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر ةنس نم وآ هللا باتك ق هميرحت 4

 هنا : لاتق نم لاقو ث كلذب رفكي هنا : لاق نم لاتف ، لدعلا لهأ عامجا وأ

 ة اهريغو تابورشملا نم ههبشي ام كلذكو رارصالا دعب الا كلذب رفكي ال
. ملعأ هللاو



 نوجنرألاو نماثلا بابلا

 لوقلاب ةيالولاو ةءاربلا

 قحلاب ىضرآ ال : لانت نمع هنلآسو س بسحأ اميف ىراوحلا ىبأ نع

 هبلع ىذلا قحلاب ىضرآ ال لوقي ىتح هنم آربي الو اقجلا مالك نم اذهف

 + نيملسملا

 : ةلأ_. هدم

 ىنملظي نآ ديرب رخآ ايلو نا لات أ ذا : لان ىل ىلو نع 7

 ؟هنم هللا مقتنا : لاق وأ

٠ هنم ءىرب الاو بات ناف ى هبتتسا : لاق



 نوبرألاو عساتلا بابلا

 الوت لوقي وأ المع لمعي هنيأر اذا ىلولا ى
 هفرعي الو

 % لالح مأ ما رحآ ؛ وه ام ىردآ ال المع لمعي ىيلو تيآر ناف : تلق

 وه ام فرعأ ال ائيش لكأي وأ باوص مأ اطخ ؛ وه ام ملعأ ال الوت لوتيو
 ؟ حابملا نم وآ مرحملا نم

 ال ام لعف هنآ ملعت ىتح نظلا هب ءىست الو هتيالو ىلع كيلوف : لاق

 . ءىشب كلذ هلعف ق مكحت الو زوجب

 ملف اثدح هل ىلو نم ىآر لجر نعو : رثؤملا ىبأ باوج نمو
 لاقف ؤ لعفلا كلذب نيملسملا ءاهتف نم اهيقف ربخأف هثدح هب غلب ام فرعي
 لعفلا كلذ لعف نم نعل وآ س هبكر نم رفكي ثدحلا اذه نا : هيتفلا هل

 اذه ملع ىذلا دنع ثدحملا ةلزنمو هيقفلا اذه ةلزنم نوكت ام ، هنم ءىربو
 ؟ هيلو نم

 5 كلذ ىف ةجحلا نع هيقفلا لآسب 7 ىنع دق ىذلا اذه نا : لوقاف

 لبقي نآ هيلعف كلذ بكر نمم ةءاربلا تبجو اهب ىتلا ةجحلاب هربخآ ناف
 رمأب ٥ ربخأ ناو ةجحلا هيلع دري نأ هل سيلو ةجحلا هيلع ماقأ اذا هنم

 وآ لهجب هالوت وه ناف هتيالو نع فك الطاب هلوقت ناكو لدعلا نم سيل
 ٠ هايا هتيالوب كله ىعدا امب هرفكو هنم لطابلا لوت روهظ دعب ملع

 كله اهدرف هيلع تمات نم رذع عطقت ىتلا ةجحلا هيلع ماقنأ ناو

 5 قحلاب هيلع ةجحلا ةماقا دعب هينفلا اذه ةيالو كرت هل لحي الو ص اهدرب

٠ هملع هبلع بجي امم اذه و كله هتيال و كرت ن اف



_ ٢٣٨٩٠ 

 ةلآ_سم :

 اذا كيلو كلذكو : لاق سشيرق نب ديعس مساقلا ىبآ باوج نمو

 مل ةيالولا لهآ نم مهريغ تيون : لاقو ص ةءاربلا لهأل هتبطخ فق ىعدا

 باتتسي مث هنم آرييو لعفلا تقو كلذ ىون هنأ ةحصلاب الا هنم لبقي

 ملعأ هللاو .

 ةلأسم :

 ؟ هنم لهجأ كنآ لهاجلا ىرت نأ زوجي له

 ٠ راتخم نب دمحم لوق نم تفرع ام ىلع كلذ زوجي ال : لاق

 : ةلاسم

 ىآر رمخلا فرعي ال لجر نعو ؛ هللا همحر رثؤملا ىبأل باوج نمو

 لالح بارس اذه نا : لاقف ؤ هنع هاهنف ؤس هفرعي ال ايارش برشي هل ايلو

 بارشلا لحتسا دقو برثي ىذلا نع برالا ىآر ىذلا اذه فقوف

 نوكي له ص رمخلا فرعي ال فتاولا اذه نأ ربغ رمخ وهو هيرشث ٥آر ىذلا

 ٠ هنم آربب ىتح اكلاه نوكي مآ لحنسم وهو هنع فوقولا هل اعساو

 لدتسي امم اذه سيلو ث ةلوهجم رمخلا نيع نا : ملعآ هللاو لوقأف

 ةقرعمب ةجحلا هيلع تماق دنو ص اهب ملعلا ىلع ةفرعملا لوبقب الا هيلع

 اذاف اهلصأ فق اهفرعي نأ الا اهنيع ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت ملو اهتمرح

 ملو اهلحتسا دقو اهل براسثلا نع فقوف رمخلا نيع فقاولا اذه فرعي مل

 فوقولا هعسي ال امناو س هللا ءاسن نا ملاس وهف اهفرعي ملو رمخ اهنأ رقب

 الف مالسالا نم هدب ق ام ضقني هنأل هنمرح وه فرعي ام لحتسا نمع

 ٠ همرح هللا نآ ملعي ام هلالحتسال هرفك ةلاهجب رذعي

 : ةلأسم

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 اذه فرعي مل ةريبك بكترا لجر نم ملع لجر ف ديعس وبآ لاتو

٠ كلذ ىف مكحلا



_ ٣٨١ 

 امم ةءاربلا مكح نم همزلي اميف هيلع لاؤسلا ف فلتخي هنأ ىدنعف
 : لاق نم لاقو ٠ و ريغ وأ هل ايلو ناك لاؤسلا هيلع : لاق نم لاقف بكر

 هباع ناك ايلو ناك نا : لاق نم لاقو ع ىلو ريغ وأ ايلو ناك هيلع لاؤس ال

 ٠ ىلولا ريغ ف لاس الو لاؤسلا

 لاؤسلا ىف فالتخالا هقحلي له اريغص هبكترا ىذلا ناك ناف : تلق
 ؟ ريبكلا لنم

 نأ ىعمو كاذ نم ةيارتسالا ىنعمل كلذك هنأ ىعم جرخي : لاق

 ىف الا هيلع سيل : لاق نم لاقو ث ىلو ريغ وآ ايلو ناك هتباتنسا هيلع
 ٠ ىلولا

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

 : ةلآسم

 [ ىراوحلا نب دمحم ىراوحلا ىبأ نم باوج ]
 نم روذعمو ةبجاو ةضيرف ةءاربلاو ةيالولا نا : نوملسملا لاق دننو

 هتلاهجب رذعي ال هناف ةلاهجب آرفاك ىلوتي وآ ملسم نم ربي مل ام اهلهج
 نولمعي ام سانلا ىريو ةءاربلا الو ةيالولا رصيب مل نمف س كلاه وهو
 اذهف همارح نم كلذ لالحو هلطاب نم كلذ قح ملعي ال وهو نولوقيو
 ٠ ةفلاخملاو نيملسملل ةقفاوملا فرعي ىتح ريي الو ىلوتي نأ هل سبل

 ال امب لوقيو لعفيو ىتأي هتيآرف ةمدقتم ةتباث ةيالو هل تناك نمف
 وآ ها لحب ال ام لاق دت هنآ ملعي ىتح هتيالو ىلع اذهف فرعي الو رصيب

 وهف كلذ ىلع هتيلوت ناف ث هتيالول هلعفب لهجلا عسو هلعف نم ةريبك بكرب
 اذا كلذو ، كلذ كل نيبأسو ث هلعفي نمل هلعفب لمعلا عسي الو هتيالو ىلع
 لكأ كل لحي الو & هتيالو ىلع وهف ىه ام ىردت ال ةباد لكأب كيلو تيآر

 ٠ كلاه اهل لكآلاف اريزنخ ةبادلا تناك ناف ى ىه ام فرعت ىتح ةبادلا كلت
. ىه ام ملعأ ىتح اهلكأ ىل لحي الو اهلكآ ىلوتأ نيملسملا ضعب لات دتو



_ ٣٨٩٢ _ 

 كعسي الو ابر هنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع وهف ابرلا لكأي هتيأر نم كلذكو
 ٠ كلاه كناف ايرلا تقفاوف وه ام ملعت ال تنآو هتلكأ ناف كلذ لكأت نأ

 ملعي ال وهو قحلا فلاخ دت مكحب مكحي ٥آر نم مامال ا كلذكو

 ىلع اذهو صس قحلا كلذ فلاخ هنأ ملعي ىتح كلذ ىلع هالوتي هناف هتفلاخم

 هعسي الو كلاه وهف كلذ ىلع هالوت نا هنا نورخآ لاقو نيملسملا لوق ضعب

 ٠ ةلأسملا هذه ف ىنرضح ام اذهف ةبادلا لكآو ابرلا لكآ كلذكو ه هلعف لهج

 عساو هنأل ملاس ىلونمل او هلعفي كلام لعافلا نا : لاق نم لوقب ىلوق امأو

 ٠ هسفن لعف لهج هعسي الو هربغ لعف لهج هل

 : ةلآسه

 هنع اذهأ ملعأ هللاو ديعس مساقلا ىبأ نع ىذلا دييقتلا باتك نمو

 ٠ كلام ىبآ نع لاؤس رثأ ىلع هندجو ىنأل كلام ىبآ نع وآ

 الدع الجر هنع لأسيف ، هفرعي ال ابارش هيلا عفد لجر نع هتلأسو
 ؟ هلاح ام ث رمخلا قفاوف لالح بارش هنا : هل لاتتف

 ٠ كلهي الف ةجحب برش اذا : لاق

 ؟ نيملسملا نم لدع لجر لوق ةجحلاو : تلق

 دحاولا ناو كلهي لاق ىراوحلا نب لضفلا نأ الا : لاقو ، معن : لاق

 ناك ىر ١ وحل ١ نب لضفل ١ ن ١ ىل لاق هنظآو ڵ كلذ ق مه دنع ةجحب سبل

 ٠ نيلدع لوقنب الا نوكت ال اذه ق هجحل ١ نآ ىل ١ بهذي

 ملف حبذت ةباد دجو لجر ىف رثؤملا ىبأ نع رثألا ف انأ تدجوو
 تناك اهن هل نيبت مئ اهنم لكأف ث ةرقب اهنا : هل ليقف اهنع لآسف اهفرعي

 ربخ هنأ نظأ اميف هدنع ةجحلاف ث ةجحب اهلكأ امنا كلهي ال هنآ ، اريزنخ

. ريزنخلا ميرحتب نونيدي نيذلا ةلبقلا لهأ



_ ٣٨٩٣ _ 

 : ةلأسم

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 ةمئاق ىهو رمخلا برشي هيلو نياع لجر ف هللا همحر ديعس وبآ لانت
 ىف فلتخا هنآ هيلوب غلبي ام فرعي ملو اهيف مكحلا لهجو اهلهجو ع نيعنا
 هالوتي : لاق نم لاقو ٠ اعطق هالوتي نأ هل سيل نا : لاق نم لاقف ث هرمأ

 هيلع ناك ام ىلع هالوتي : لانت نم لاقو ٠ نيدلاب هتيالو زوجت الو ، ىآرب

 ىدنع اذكه برغملا لهآ نم انباحصأ لوت وهو ؤ ةطيرشلا ةءارب دقتعبو
 ٠ ليق هنأ

 [ باتكلا ريغ نم ]

 : ةلآسم

 [ عماجلا ةدايز نم ]

 رادلا لهآ رصبي ملو ىردي ال وهو هرفكأ مكحب مامالا مكح اذاو

 مهو مامالا رفك ةلاهج ىلع ايندلا نم اوجرخ هنع مه راصبأ ترصتقو هرفك

 . مهتيالو تطنتسو مامالا كالهب اوكله دقف هنولوتي

 : ءايضلا نمو

 وهو مامالا فيعض نيملسملا نم لجر ىآر اذاو ؛ ريسب نعو

 ىلع ءالوتف روجلا كلذ فيعضلا اذه ردي ملو هيف رئاج مكحب مكحي
 ، كله ابرلا ىف مكح اذا ابرلا ىف رنتصلا نب نازع هرسفو س كلهي هنا كلذ

 فالخ وهف نيلدع ريغ ةداهشب مكح ناف كلذ ىلع هالوت نم كلهيو كلهآو
 مل اذا كلذ ىلع هنم ريي نأ نيملسملا نم فيعضلا اذه ىلع سيلو س كلذ

[ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]



 نونضا كابلا

 كلذ هبشأ امو سانلا لاومأب ةءاربلا

 ؟ نذا ريغب لخدي وأ سانلا لزانم رظني هتيأر ناف : تلق

 ٠ هنم ءىرب الاو بات ناف باتتسي : لاق

 ؟ ارهق وأ اربج سانلا لزانم لخد ناف : تلق

 ٠ هنم آربي : لاق

 ؟ الام هل ذخأ هنأ دحأ ىلع ىل ىلو ىعدا ناف : تلق

 ؟ امهنيالو ىلع امهو امهنيب مكحلاو ةنيبلا هيلعو هلوق لبقي ال : لاق

 ؟ ىنتملظ كنا هل لانق ناف : تلق

 كلذ لبقي الو بانتسي مث ةءارملا همزلت هملظ هنا كيلول لئاقلا : لاق

 ٠ ةحصلاب الا

 ؟ ادحاو ادهاش هيلع رضحأ ناف : تلق

 ٠ كيلو ىلع دحلا و هد اهمش لبقي الو : لاق

 ؟ مهل اح امف : تلق

 نأ لمتحي م اكحآ اهنأل مهنم ملاظلا حصي ىتح ةيالولا ف مه : لاق

 هاضق وأ .قحلا هيلع ىعدملا ىسنو اذه دهاش ملعي ملو قحب دحأ نوكي

 . نظلا مهب ءاسي الف قحلا بحاص ىسنو

 هل تيضت نمف » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاتت دق سيلآ : تلق
 ٠ « رانلا نم ةعطق هل عطقأ امناف هيخأ لام نم ءىشب

٠ كلذ حصو الطبم ن اك اذا ك معن : ل انت



_ ٣٨٩٥ _ 

 لجرلاو ىبوث اذه : لاقف لجر دنع نم ابوث ذخآ ىيلو تيآر ناف : تلق

 ؟ ىبوث لوني

 ٠ هبوث لجرلا ىلع دري كيلول لقو لجرلا لوت لوقلا : لاق
 ؟ عنتما ناف : تلق
 هديب ذخأي نأ هل سيلو ىعدا ام حصي ىتح ملاظ كيلوف : لاق

 ٠ هنم ءىرب الاو باتو بوثلا در ناف ، باتتسبو

 هيلا رخآلا هملسف ىبوث اذه لاف لجر بوث ذخأ هتيأر ناف : تلق
 ؟ هركنأ الو ءىشب هيف عدي ملو

 ٠ هتيالو ىلع كيلوف : لاق
 اعيمج امهيديأ ىف وهو بوثلا ناعزانتي امهالك نايلو ناك ناف : تلق

 ؟ ىبوث لوقي امهنم دحاو لكو
 حصي ىتح امهلاح ىلع امهو امهنيب ماكحألاو اهيلع ةنيبلا : لاق

 ٠ مل الظلا

 ؟ هبحاص نم امهدحآ ءىرب ناف : تلق

 ٠ ملسلا نم ءىرب هنأل هنم أربي : لاق

 ؟ ضعب نم امهضعب ءىرب ناف : تلق
 ٠ هبحاص نم ةءاريلاب ءىدتيملا نم ؟ربب : لاق

 . مولظملا نم ملاظلا الو امهنم ءىدتبملا ملعي مل ناف : تلق

 تكرت الاو ابات ناف كلذ نم اباتنسيو اعيمج امهنع فقوي : لاق
 ٠ هبحاص ىلع امهنم ىدعتملا نم تئرب وأ امهتيالو

 ٠ كلذ هل حابأ هنا لاقو هريغ لام نم لكأي هتيآر ناف : تلق
 . قحب لكأي هنآ هب نظلانسحو هتيالو ىلع وه : لاق

؟ هب عفتنأو هدنع نم كلذ لكآ نأ ىل له ائيش هنم ىناطعآ ناف : تلق



_ ٣٨٩٦ 

 كل كلذ حصي ىتح ال : ل انت ٠

 لاملا بر ةرضحب رخآ ىلول رخآ الام عيبي ىيلو تيأر ناف : تلق
 ىتح هاوعد ىف هنيعب هاريو هنذاب هعمسب لاملا برو هل هنأ هسفنل هيعدبو

 ؟ دعب نم ركنأ مث كلذ هسلجم ق هيلع ريغي ملو هعاب

 نكمي هنأل امهتيالو ىلع امهو هيلع تبث دقو هراكنا لبقي ال : لات
 نسح ىلع امهف نايسنلا عم هراكناو ى لوألا ىسن دقو عئابلا ىلا لاملا ةلازا
 ٠ ىدحعنملا ملعي ىتح نظلا

 ريغ مث ريعي ملو لاملا بر ةرضحب هل هنأ عدب ملو هعاب ناف : تلق
 ؟ هرييغت لبقي له دعب نم

 + هعيبي ق ةلاكولاو لاملا

 ؟ امهلاح امف : تلق

 ىق هلكو نوكي نأ نكمي هنأل نظلا امهب ءىست الو ةيالولا ىف امه : لاق

 امهف 6 زوجي عئابلا لعفو ضخقننم لعف ن راك وآ ىسن مث هنبه وأ هلام عيب

 آربب وآ رخآلا امهدحأ ء ءىطخي مل ام امهنم ىدعنملا ملعي ىتح ةيالولا ىلع

 ٠ ضعب نم امهضعب

 اذه نآ هثرو هدي ف لام ىف امهيلو ىلع نايلو نالدع دهش ناف : تلت :

 ؟ مكحلا ام ع رخآ لجرل نااغل لاملا

 ٠ هل هب مكحي : لاق

 ؟ هيلع ادهسث نم دنع نيدهاشلا نييلولا لاح امف : تلق
 ٠ امهتيالو ىلع امه : لاق

 وآ مارح اهنأ هلام ف اهملست هدي ف ةلخن ىلع ادهش ناف : تلق
؟ رخآ لجرل



_ ٣٨٧ _ 

 ٠ اهلكآ هل لحي الو هيلع ةجح امه : لاق

 ؟ امهلاح امف : تلق

 ٠ هعم ةيالولا ىلع امه : لاق

 ؟ امهنم ةجحلا مايق دعب ةلخنلا لكآو امهلوق لبقي مل ناف : تلق

 ءىرب الاو ةلخنلا كرتو بات ناف كلذ نم باتتسيو هلوت ليقي ال : لانت

 ٠ ةجح امهنأل هنم

 امهنيب مكاحلا قرفو مكاحلا عم هتجوز قلط هنآ هيلع ادهسث ناف : تلق ١

 ؟ اهتلطب مل هدنع وهو

 روزلاب ادهش امهنأ ملع اذاو س مكحلا ىف قارفلا عقو دتو : لاق

 . نطابلا ىف هنجوز ىهف

 ؟ هدنع امهلاح امف : تلت

 قلطب مل هنأل امهالوتم الو امهتقرافيو ةريرسلا ق امهتم لبقي ال : لاق

 ٠ امهالوتي نم دنع امهتقرافم راهظا هل لحي الو هتجوز
 ؟ لاملاو ةجوزلا نبي قرفلا امو : تلتت ا

 ملع ىلع ادهشو ص هيلا لوزي دقو هدي نم هلاوز نكمي لاملا : لاق

 هناسل نم عقي امناو هدي ىف اهقالط امنا ةجوزلاو ، نظلا امهب عىسي الو
 مكصلا هب تبث دتو هسفن دنع امهنم كلذ لبتي الف ىسن نكي ملو لوقلاب
 . ٠ هلع

 تام ناف ؤ هييتتسي نآ لبق نم تام مث امارح امهرد لكأ لجر نعو
 رصأ هنآ ملعت ىتح فوقول ١ ىلع كدنع وهف ال وآ هنم ب ات هنآ ملعي ملو

٠ هنم تئربو هتعلخ هيلع رصآ هنآ تملع ناف س هيلع



٣٨٩٨ 

 ةلأسم :

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]

 خايسنألا باتك نم

 ؟ هبيتنسأ نآ لبق تام مش امارح مه ارد لكآ لجر

 بتي ملو اهيلع رصأ هنأ ملعي ىتح فوقولا ىف وه : لاق ٠

 [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ١

 : ةلأسم

 هيلع نآ نالدع نالجر هيلع دهش ةيالولا لهأ نم لجر نع هتلأسو
 ءىشب اندنع رقأ دق ناك هنأ الا \ وه ام الو وه مك فرعن ال انيد نالفل

 ؟ د انيسن نالفل هدنع

 ٠ اذكو اذك ىل هيلع بلاطلا : لانو س ءىش ىلع سيل ىلولا : لاق

 ٠ ء ىشي هل مكحي ال : ل اقت

 ؟ كتبالو تطقس الاو )) دآ : هل لاقي لهف : تلق

 ء هتيالو ىلع وهو هيلع ءىش ال : لاق

 ؟ وه ام ىردن ال ابيصن نالفل هذه هلخن ىف نأ هبلع دهش ن اف : تلق

 ؟ ىعم هل ء ىش ال وه لات

 اتبثي مل امهنأل هتيالو ىلع رخآلاو ث ءىشب لجرلل مكحي ال : لاق
 ٠ ائيش هيلع

 ؟ هل بهو وأ هارتسثا هنأ عدي مل ناو : تلق

 هللاو ، هيلع ىعديف ءىش هيلع تبثي مل هنأل عدي مل ناو : لاق
 [ ةيواعم ىبآ نع ناك ام ىضقنا ] ٠ ملعأ

 )١( هانتبثا امك ةلعلا فرح فذح باوصلاو « ىدأ » لصالا ىف .



_ ٣٨٩٩ 

 . ةلآسم

 حور نب دمحم هللا ديع ابآ لآس هنا : هللا همحر دبعس نب دمحم لاقو

 ؟ هنم ربي له ، لجر تيب بقني هيلو ىري لجر نع هللا همحر

 هل نكي مل هعاتم لمحي هآر ولو ديعس نب دمحم لانتو ص ال : لاق

 ؟ كلذ ىف رذعلاو ةلعلا امف : هل تلق

 دت : لاق نم لاتو . هلهأ ىآرب كلذ ىتآ نوكي نأ نكمي : لانف

 ىلا اولصي نآ اوفاخو مهتويب ناطلسلا مهيلع متخ موت انه اهانعم ناك

 مهل جرخأف مهتيب مهل بقني نم اوناعتساو هل اورجاتساو : لاق ؛ كلذ

 ىدعم اذح امناو : لات ٠ ملعأ غللاو 6 هورمآ ام وأ مهلزنم نم اودا رآ ام

 ٠ هلك ظفللا سيل هلوق

 ىعداو مهارد وأ ابوث سانلا نم لجر دي نم ذخآ ىبلو نع هنلآسو

 ؟ اهيلع هراكنا اذه نآو هل اهنا لوقي لجرلاو س هل اهنأ

 ٠ هآيسش لجرلا ىلع درب كيلول لق : لانت

 لوقب ىيلوو 6 هدي ق هتيأر ام الا لجرلل هنآ ملعأ ال ىنا : تلتق ا

 ؟ هل هنا

 ٠ هدي ىف وه ذا هنم هب ىلوأ رخآلا : لاق

 ؟ هدرب مل ناف : تلق

 ٠ ملاظ كعم اذه نأل هتنم آرباف بتي ملو هدرب مل نا : لاق

 ؟ ائيسث لجرلا لقي مل ناف : تلق ا

٠ اريخ هب نظو كيلو ىلع مهوتت الف : لاق



_ ٤٠٠ 

 لوقي رخالاو 4 ىيلو ه ذخأف ؤ امهدحأ دب ىف نكي مل ناف : تلق

 ؟ ىل وه

 هب نظت الو ث هدي اف راص اذا هب ىلوأ وهو كيلول وهف : لاق
 ٠ اريخ الا

 دحا و لك ل اننف ىل ىلو اذه و ؤ ىل ايلو اضيأ رخآل ن اك ناف : تلق

 ؟ كنو د ىل اذه امهنم

 وآ ملاظ كنا : رخكنل امهدحأ لوقي ىتح هيلع اناك ام ىلع امه : لاق
 بتي مل ناف ىنتملظ كنا هبحاصل لئاقلا بيتتسا كلذ لانت اذاف ، ىنتمنقف
 + هنم تثرم

 اذه نوكي نأ نكمي دقو ؤ كنود ىل ىه امهنم دحاو لك لاق اذاو

 امهنم دحاو لكو رخوال ىهو هدي ىف تناك لجر نم اهارتسثا وأ اهثرو

 ٠ ملعأ هللا و امهتيالو ىلع امهف اهيعدي

 كل ملاظ ريغ انأو ىنتملظ كنكلو ث ملظأ تنأ لب : رخآلا لات ناف
 ؟ ملاظ ىنا ىل كلوتب كتملظ امناف

 ٠ هي جنحاو كلذ لاق اذا رخآلا ىلع سيلو لوألا ىلع ةيوتلاف : لات

 : ةلآسم

 ملو هب ىصوأ دقو نيد هيلعو تام لجر نع هللا دبع ابأ تلأسو
 ؟ نبملسملا عم ةيالو هل تناك نا هنع فقي لهو ك رذع هل له 6 ءافو فلخي

 هلايعو هسفن هب ىذغف نيدلا نادنسا ناك اذا : ليق دن : لاق

 بلطو هديب ءاضقلا بلطي داهتجا ق لزي ملو فارسا ريغ نم داصتقاب

 هللا هيضقي نأ ىجريو ةتباث هتيالو نا توملا هكردأ ىتح هدهجب ةيسكملا

هتنح ٠



٤٠١ 

 : ةلأسم

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 لجر نم بصتغا لجر ىف ميهاربا نب ملسم نع دايز وبآ ظفح
 نم الجر ىل وعدا لاتف رتأف ةبوتلا ىلا عزف توملا هرضح املف ك ائيش
 لجرلا تام مث نيملسملا نم ادوهش كلذب دهشأف قحلا هيلا عفدو نيملسملا
 ؟ لجرلا ىلا قحلا ىصولا عفدي ملف

 ٠ ةيالولا ىف وهو هتبوت كلت ملسم لاق : دايز وبآ لاق
 وه معن : لاقف ناليغ نب مئاه اذه هلوقي تربخأف : دايز وبآ لات

 ٠ نيملسملا لامعأب لمعي ناك أذا كلذو دايز وبآ لات امك

 اهعابف س نيملسملل هذه : هل لاقو ةعلس لجر ىلا عفد لجر نعو

 ملو كلهو نيملسملا نم وهو ص اهنع نغتسم وهو اهلكآو هيلا ةعوفدملا

 ؟ نيملسملل ايلو ناك نا هنم آربي له و ؟ كلذ زوجي له : تلق ؤ اهي صوب

 ىتلا نيملسملا لاومآ نم ةعلسلا كلت تناك ناف تفصو ام ىلعف

 نم وه نوكي نآ الا تاقدصلا نم نكت مل ام كلذ هل زاج مهيديأ ىق تناك

 ٠ ةقدصلا لهآ

 نم نيملسملل اهب ىصوآ ىتلا اباصولا نم ةعلسلا هذه تناك ناؤ .

 هلا زاج ءارقفلا نم ناك ناف نيملسملا نم ءارقفلل كلذ امناف صالخلا ةهج

 6 هلوق عمسأ ىتح هتيالو كرنأ ال انآو هل زجي مل ءاينغألا نم ناك نا و كلذ

 هبتشا ناو هنم انئرب هؤطخ انل نابتسا ناو هنم انليتت اجرخم هل انيآر ناق

 هتوم دعب هنم ريي سيلو ةبوتلا عنتمي نآ دعب نم هنع انفقو هرمأ انيلع
 ٠ هلوق فرعن مل ام

 ` [ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ]

( ٣ ج عرشلا نايب _- ٢٦ م)



 نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 ىنزلاو فذتلاب ةءاربلاو ةيالولا ق

 ؟ ادحوم فذقت ىل ىلو نعو

 ٠ هيلع ءادهش ةعبرأب ىتأي وأ بوتي ىتح هنم آربا : لاق
 ؟ هالونآ نمم فوذقملا نكب مل ناف : تلق

 ٠ ادحوم ناك أذا معن : لاق

 ؟ ادحوم فذقت ىلو نع 7

 ه هيلع ءادهش ةعبرأب ىنأي وأ بوتي ىتح هنم آربا : لاق
 ؟ هالوننآ نمم فوذقملا نكم مل ناف : تلق

 ٠ ادحوم رح ناك اذا معن : لات

 ؟ ىنزلاب ادبع فذق ناف : تلق

 ناو ك بوتب ىنح هنم ءىرب ةيالولا لهأ نم ديعلا ناح نا : لات

 دعلا ناك اذا هنم ءىرب بئي مل ن ٠راف بيتتسا هل ل ال ادبع ناك

 لسو ملعأ هللاو ے كلذ ىق دبعلا ةلزنمب ةمألا كلذكو ةالصلا لهأ نم

 ٠ اهنع

 ىعمو { ىنزلاب فذقلا ناك اذا اذه ليق دق هنأ ىعم : ديعس ويآ لات

 هنيح نم هنم ريي هنا ىتنزلاب نيغلابلا ةمألاو دبعلا فذق اذا هنا ليق دق هنآ
 هيف بجي ال دحلا نآ الا رحلا فذاق ىتأ ام لثم مثال ا نم ىتآ دق هنأل

بجي مل اسالتخا مهارد ةعبرآ سلتخا نم : ليق دق هنآ امكو ، لام هنأل



٤٠٣ 

 بجت ام لثم اهنأل باتتسي نأ الب ةءاربلا اهب هيلع بجيو عطقلا اهب هيلع
 امكو ؤ ببسي دحلا هنع لاز ولو ريبك وهف ةريبكلا لتم ناك اذا دودحلا هب

 سملا لثم ءطولا نم دحلا هي بجي ام نود ام ىنزلا نم ىتآ نم هنا ليق

 . ةءاربلا هب بجت اميف ريبكلا لثم كلذ نا ةمرحملا جورفلل ديلاو ركذلاب
 لثم وه : اولاقو ث هيلع دح ال هنأل عامجالا ىف دحلا هيلع بجي مل ولو

 ٠ ىدنع اميف ريبكلا

 5 ةءاربلا رمآ ىف ىنزلاب ةلبقلا لهآ نم ديبعلا فذق ىدنع كلذكو

 ٠ ىنعملا اذه ىلع رارحخلا نم رارقالا لهآ لنم

 : ةلآسضنم

 ٠ هنم آربي له اكولمم فذق نمعو

٠ معت : ل انت



 توماو ناشلا بابلا

 اهراهظاو اهباكتراو جورفلا ىلا رظنلاب ةءاربلا
 كلذ هبشأ امو

 ىتجوز هذه لاق هتيأر املف ةمأ وآ ةآرما عماج هتيأر ناف : تلق

 ؟ ىتيراج وآ

 جيوزتلاب حاكنلا هللا حابأ دق هنأل نظلا هب ءىستالو هلوت لبقي : لاق
 ٠ ىنزلا حصي ىتح زئاج كلذف نيميلا كلمو

 نورمي سانلاو لستغي رهنلا لخدو هباش ىقلأ هتيآر ناف : تلق

 ؟ هبلع

 ٠ باختسي مث هنع فوقول ١ : ل اتت

 ؟ لستغي رهنلا لخدو سانلا ةرضحب هبايث ىقلأ ناف : تلق

 ةرضحب ادمعتم كلذ لعف اذا اذه نأل باتتسي مث هنم آربي : لاق
 ٠ هرمآ ق ةهبش قبت مل سانلا

 ؟ فلحو ركنأف .قالطلا اهجوز ىلع ةآرملا تعدا ناق : تلق

 . نظلا هب ءىست الو هيلع ناك ام ىلع وهف ىل ايلو ناك نا : لاق

 ءاسأ وآ بجاولا اهعنم وآ الام اهل ذخآ هنأ هيلع ثحعدا ناف : تلق

 ؟ اهيلا

٠ كلذ حصي نأ الا ةيالولا ىف وهو اهلوق لبقي ال : لاق



 ۔ ٤٠٥

 تعداو اتالط هنم ملعأ ملو اهلزتعا مث جوز عم تناك ناف : تلق

 ، لجرب تجوزتو ةدعلا ءاضقنا تعداو كلذ وه ريغي ملو قالطلا هيلع ىه
 ؟ ىعم امهلاحو لجرلا لاح نوكي ام

 ٠ لوألا جوزلا كلذ ركني مل ام امهتلاح ىلع امه : لاق

 ؟ ىناثلا عم مكحلا ام اهقلطأ مل لاقو ركنأ ناف : تلق

 جوزلا ىلع قالطلا تعدا ةأزملا تناك ناف ث امهنيب مكحلا : لاق

 تضقنا ىتح كلذ ىلع اهكرتو هركنأ الو كلذ ريغي ملو عمسي وهو هترضحب

 ناو ، هل ىوعد الف ىعدي دعب نم ءاج مث ؤ اذه حصو تجوزتو ةدعلا
 ريغب هيلع تعدا امناو اهقلط هنا هنرضحب ىه تلاق الو ، قالطلاب رقي مل

 جوزلاو اهلون لبقي ملو قالطلا وه ركنأو تجوزتو عمسي ملو هترضح
 ٠ امهنيب ماكحألا و لوألا وه

 ؟ هلاح ام ريخألا جوزلاف : تلق

 بكر دتف اهقالط ملعي ملو اهجوزتف اجوز اهل ملعي ناك نا : لاق
 مكحلا هيلع حص مث ملعي مل ناو 6 باتتنسي مث ةءاربلا هيلعو امرحم

 ٠ اطخلا نم باتو ةآرملا لزتعا 9 دعب نم

 : ةلآسم

 هيلا نورظني سانلاو لستغي ءاملا ىف لخدو هبايث ىقلآ لجر نعو
 ؟ نيملسملا ةيالو ىق ناك دتو ، اراهن

 ٠ باتتسيب : لاقف

 ؟ هبتتسأ مل ناف : تلق

٠ هبيتتست نأ ىغبني ناك دق : لاق



٤٠٦ 

 ؟ لعفأ مل ناف : تلق

 هنع فك : لاق )١©( ٠

 ةلأسم :

 ؟ هيلا نورظني مهو سانلا مادق هنروع فشكي لجر نعو

 ىلص هللا لوسر نأ ىور دتو نيملسمل ١ قالخأ نم سيل اذهف : لاق

 ٠ كلذل دمعنلا ىلع اذه و 6 هيلا روظنملاو رظانلا نعل ملسو هيلع هللا

 : ةلأسم

 ] ةفاضا ةدايزلا نم [

 ؟ ضيحلا ق هتأرما ءىطو نمعو 0 هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 بات ناف ث هوباتنسا نيملسملا عم ةيالو لجرلا اذهل ناك ناف : لاق

 دت نيملسملا نألا ةءاربلاب هيلع لجعي الو نيملسملا عم ةيالو هل نكي مل الاو
 لات دقو ٠ هلحأ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن مل انأ الا ضيحلا ى اوفلتخا
 كلانه نمنف س مرحت الو لحت ال : مهضعب لانتو س قرفم مارح هنا : لاتق نم

 +٠ ه تع فوقولا عقو

 كلذ نم بتي مل مث ادمعتم كلذ لعف اذاف ث ربدلا ىف ءطولا امآو

 ىلص ىبنلا نع ىوري دقو ء ضيحلا نم دشأ ربدلا نألا ةءاربلا هيلع بجو
 بضغ دنا » : لاق هنآ هنع ىورو س ةديدش تاياور هيف ملسو هيلع هللا

 ٠ كلذب ملعأ هللاو ٠ « اهربد ىف ةأرما ءيطو نم ىلع هللا

 ىف ةرما ءعىطو نمم ربن نحنو كلذ ىف صخر ادحأ نأ ملعأ ملو

 . بتي مل مث اهربد
 )١( هنع فق لاق ؟ لعفا ناف : تلق : ةخسن فقو .

 



. ٤٠٧ 

 ا عرشلا نايب باتك ىلا عجر [

 لبق اهعجار مث اثالث ةرما قلط نميف زرحم نب ديعس عامس نمو
 ؟ اندنع امه امف { هربع اجوز جوزت نآ

 ٠ اندنع امهل ةيالو الو ناكلاه : لاتق

 زاجو ىلصو طئاغلاو لوبلا رثآ نم ءوضولا ق ءاجنتسالا كرتن نمعو

 ؟ تقولا

 ٠ هل ةمال و ال و كلاه ا ذهف : لات

 : ةلآسم

 مهضعب نم رهظي مث ةآرماب ىنزي لجرلا ف ظفحي هنا دايز وبآ لاتقو
 . امهريغ امهالوتيو هبحاص امهدحأ ىلوتي ال هنا ، حالصلا ضعب ىلا

 : لاتق هنآ ةزرغ نب ىلع نع انغلب : لاق زرحم نب ديعس نع انغلبو

 بوبحم نب دمحم لاقو ٠ ىناسارخلا لاق كلذكو ٠ هبحاص امهدحأ ىلوتي
 . هبحاص امهدحأ ىلوت ةبوتلاو حالصلا امهنم رهظ اذا هنا

 ؟ هنم ىه ام ىردأ ال ةرما حكني هتيأر ناف : تلق ةيواعم ئهآ نع
 ٠ امارح ىنأ هنآ ملعي ىنح هنبالو ىلع وه : لات

؟ هتخأ اهنأ ملعأ انآ هتخآ تناك نا : تلتق



_ ٤٠٨ 

 نهؤارسنو نهجيوزت حابم ءاسنلا نأل ، هتيالو ىلع اضيأ وهو : لاق
 ذئنيحف هتخأ اهنأ ملعأ دن هنأ ملعي نأ الا نيميلا كلمبو جيوزتلاب نهؤطوو
 .٠ هنم اريب

 : ةلأسم

 هتجوز قلط لجر نعو : ريحملا هيخأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج نم

 % اهعماجف ىلولابو نيلجر ةداهستب هريغ اجوز جوزننت نآ ليق اهعجار مث اثالث

 كلذ ىلع اذخآف ص هريغ اجوز جوزتت مل ام امهل لحي ال كلذ نأ ملعي ملو

 ؟ نامجري لع كلذب رتنأ وأ دوهسث ةعبرأ كلذب امهيلع دهو
 ناكلاه اندنع امهف كالهلا امآو ى تاهيسشلاب امهنع ردت اهناف دودحلا امآف

 نيملسملا دنع رتقآ لجر اميآو ص نيملسملا لوق نم اذهو ، امهل ةيالو الو
 ىلع ١ ونيثي نآ مهيلع بجي هناف هنخآ اهنأ نوملعب مهو ةنالف جو زنن هنآ

 نباع اذاو س هنوملعب امب ملعي مل هنأ ىلع هرمآ اوعضيو ث هيف مهتيالو

 ةالف ضرأ ف ريزنخلا محلو ةتيملا لكأي ةيالولا لهآ نم الجر نوملسملا
 هنآ قف ه ا اوعضيو هتيالو ىلع ا وتبثي نأ مهيلع بجي هناف رفس ف وآ

 ٠ رطضملل ةتيملا لحأ هللا نأل ديصلا

 : ةلأسم

 ؟ ةدودحم حكن لجر نعو : مناه نعو

 دقف ىضرو بات مث ةلاهجب حكن امنا ناك ناف كلذ هل سيل : لاق

 نوملىىملا هرمأ ام دعبو ملعلا و هيلع ةجحلا دعب ماقت ناف ئ هبنذ نم بات

 ٠ هتم آوءرب اهيلع ماقأو مهلوق مهيلع درف هيلع ام هوملعأو اهتارفب
 ؟ اهتتارف ىلع هركيف : دمحم ىبأل تلق

٠ معن : لات



٤٠٩٨٩ 

 ةلآسم :

 ؟ ضعب نم امهضعب أربي نأ امهيلع له نيينازلا نع .ديعس .وبآ لئس

 مل اذا امأو ، كلذ امهيلعف رفكلا ةفرعم ىلا اغلب اذا ىعم : لاق
 امهف اضعب امهضعبل ناميلا تبثي مل امف ىنزلل نيمرحم اناكو كلذ املعب
 ٠ ناملاس

 [ ةفاضملا ةدايزلا نم ]
 كلذي اهنم آريب له : تلت اهندب تزربأو تجربت اذا ةآرملا نعو

 ؟ رتس اهيلع سيلو جلفلا ف اضوتت وأ اهتنيزب زربت اهنا تلقو ؟ لعفلا

 وأ ادعاصف فكلا دح نم تزربآ ثتناك ناو %ڵ كلذ ق سأب اهيلع سيلف

 دقو ؤ ةيلهاجلا جربت كلذ نآ خيشلا لوق نم انفرع ىذلا { فكلا جراخ

 دقف () ( ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاقت
 ٠ هنع هللا ىهن ام ةآرملا هذه تبكترا

 خيشلا نآ ريغ رئابكلا نم وهف هباتك ىف هنع هللا ىهن ام : اولاق دقو

 تيان ناف كلذ نم تيبيتتسا اهنم لهجب كلذ تلعف نا : لوقي ناك هللا همحر

 كلذ نآ تملع نآ دعب نم دمحعتلا ىلع كلذ تلعف ناف ث اهنم ءىرب الاو

 ٠ كلذب اهنم ءىرب اهل زوجي ال

 ثيدحلا ءاج دقو كلذك وهف ادعاصف نيبعكلا تزربأ اذا كلذكو
 : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 )١( ةيآ بازحالا ةروس ٢٢٣ .



_ ٤١٠ 

 » رانلا ىف وهف ردحناف لاجرلا نم نيبعكلا ىدعت ام « ٠

 نيبعكلا نم ىلعأو نيبعكلا نم لفسأ لاجرلل رازالا لابسا ف ىنعملا

 ليوأت ٠ رانلا ق وهف ءاسنلا نم ادعاصف نيبعكلا ىدعت امو ك ءاسنلل

 ٠ كلذل اهنم دمعتلا ىلع اهبعك نم زربت نأ ةرملل زوجي ال هنأ كلذ

 ملعلا دعي دمعنلا ىلع كلذ نوكي ىتح : لوقي ناك خيشلا نأ ريغ

 آريي هناف بوتت الو باتتست نآ دعب رصت وآ اهل زوجي ال كلذ نآب اهنم
 ٠ كلذ دعبي اهنم

 رتس اهيلع سيلو قيرطلا ىلع وهو جلفلا ف اضوتت اهنا كلوق امأو
 ةدمعتم اهنأ ملعن وآ ث ةبانتسا دعب الا اهنم ةءاربلا انسفنأ ىلع قيضتستف

 نآ ناسنالل : اولاق مهنأل 65 فاتتست نآ ليق اهنم آرين كلانهف رذع ريغب

 ٠ هتجاح ىضقي هنآكف الاو ادحآ ىأر ناف الامشو انيمي رظني

 ٠ ةءاربلا ق ءىطخن امم نوهآ ةيالولا ف ءىطخت كنأ : رثألا ءاجو

 ٠ ملعأ هللاو

[ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ]



 كوسخاو ثلاثلا بابلا

 لالحلا قفاويف مارح هنأ ىلع العف لعفي نميف

 ] ةفاضملا ةدايزلا نم [

 ديري وهو هتأرما ريغ اهنأ ىري وهو هتآرما أطي لجر نع هتلأسو
 ؟ ملعي الو هنآرما ىهو ىنزلا

 ادمعتم بنج هنآ ىري وهو رهاط وهو بوثلاب ىلصي لجرلا نعو

 ؟ هيف ةالصلل

 رهخب سيل وهو رمخ هنآ ىري وهو بارشلا برشي لجرلا نعو

 ؟ رمخلا دمعتي وهو

 اخأ لتق هنأ حصي مث قح الب هلتقل ادمعتم لجرلا لتقي لجرلا نعو

 ؟ همد ىلو وهو هل

 ىري وهو مهلاتق ديري رخآ سيج عم شيجلا عم ريسي لجرلا نعو

 مهلتاقف ةيغابلا عم نوكي نأ ادمعتيو ث ةيغابلا ىه اهيف وه ىتلا ةئفلا نأ
 ؟ ةيغابلا ىه اهلتاق ىتلا ةئفلا نأ حصي مث لتقيف

 اهلكأ دقو هل اهنآ ملعي ال وهو اهتقرس ديري ةاسث حبذي لجرلا نعو

 ؟ هل اهنأ ملع مث

 ملعي مث هل هنأ ملعي الو ادمعتم هتقرس ديري ائيس قرسي لجرلا نعو
؟ هل هنآ



 س ٤١٧٢

 ملعي مث هل اهنأ ملعي ال وهو ةقرسلل ادمعتم ةلخنلا قرسي لجرلا نعو
 ٠ دعب نم هل اهنأ

 . مهتيالو تكرت اوبوتي ملو اوتام ناف رافغتسالاو ةبوتلا مهيلع : لاقف

[ ةفاضملا ةدايزلا تضقنا ]



 ةثجلا ف

 نومعزي ىذلا مهلوق ام س لمع الب لوق ناميالا نا نولوقي نيذلا نعو
 لمعلا نع مهئزجي مهنأ

 ه ةئجرملا لونت اذه نأ ملعاف

 لوسر ادمحم نآو هللا الا هلا ال نآ اودهش اذا مهنأ نومعزي مهو

 مسا نم اوعربو ك قح دمحم هي ءاج ام نآو ك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ليئاكيمو ليربج نامياك لماك مات مهناميا نونمؤم مهنآ اومعز مهف كرشلا
 ىتلا سفنلا اولتقو اوقرسو اونز ولو 6 ميهاربا و ىسومو ىسيعو دمحمو

 اوبكترا و رذع ريغل ادمعت ةضورفملا ةالصلا اوكرتو قحلا ريعب هللا مرح

 ٠ ديحوتلا نم مهجرخي ىذلا كرشلا الخ ام هلما اهمرح ةمرح لك

 ٠ لمع الب لوقت ناميالا نآ هيف نومعزي ىذلا مهلوق اذهف

 نمو [ مهنم ةءأ رىلاو كلذ ق مهبيذكت نيملسمل ١ ىلع بجي دقو

٠ هيق مهتغل اهم



 انوممتأو رس اخأ ب ايلا

 ةبمهجلاو ةيوسشحلا ىف

 اوبذكو ةنسلا لهأو ةعامجلا مهسفنأ اومسو ث ةيوحلا تلاقو
 مهنأب كلذو ى ةعديلاو ةنرفلا باحصأ مه لب ةعامج الو ةنس باحصآب

 ةرضح ىف نوصمتجي ةبوت ريغ ىلع لوتقملاو لتاقلاو ملاظلا نا : نولوقي
 مهنوللضي كلذ ىق مهو .ه هللا ةيصعم لهأل ةعاطلاب نونيديو ف سودرفلا

 مكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرت الو ) : هركذ زع هللا لاقو ٠ مهنوتسفيو
 .ةعاطلاب هل ناد نم فيكف ث رانلا هتسم ملاظ ىلا نكر نمف ٠ () ( رانلا
 ادبع كيلو ولو » : لات هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نووريو

 نع ثيدحلا ىف ءاج دتو س رمألا ىف نونعي )٢( « عطآو هل عمساف ايسثبح
 نبال لات هنا ٠ اولاق ال بيذكتو فالخ _ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا
 هنع هللا ىضر ركب ىبأ لوقو ٠ « هللا ىصع نمل ةعاط الو » : دوعسم
 اذاف هلوسرو هللا تعطأ ام ىنوعيطأ » : ثيدخلا نم هنع عفر اميف
 ىطعأ نم » : باطخلا .نب رمع لان دنو ٠ « مكيلع ىل ةعاط الف امهتيصع

 اوبرضاف ىبأ نمو اوعيطأو هل اوعمساف _ فحصملا ىنعي نيتفدلا نيب ام
 صعن ال. .و . : ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنل ١ ل انت دقو ٠ :فيسلاب هفنأ

 + )) الداع اماما

 م اننأف عدجم ىنبح مكيلو نا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو

 + ) اوعيطآو هل اوعمساف ىتنسو هللا باتك مكيف

 دئازلاف اضيأ كلذ حص نا هوعفر ىذلا ريخلا ىلع دئاز ريخلا اذهو

 )١( ةيالا دوه ةروس ) ١١٣ ( .
 اهنم ملعن امف ىرت امك ةصقان ىهو فلؤملا ةرابع تعاج اذكه )٢(

 .لوقنملا صنلا هنيبي مل فوذحم كانه ناك اذا الا « ادبع » ةملك بصن ىذلا ام



_ ٤١٥ 

 . مهتع دبل ضحدو مهتجحل ضقن اذه ىفف ٠ صقانلا ىلع ىضقي

 . قيقوتلا هللابو

 : ةلأسم

 ىلعلا هللا رفغتسن [ هل ملع الو ناك هللا نا : ةيمهجلا تلات

 ناحبسف ٠ هسفنل قلخ ىتح ة وق الو رصي الو هل عمسال و )( ] ميظعلا

 نكي مل ام ملع دت _ هناحبس هنآ مهيلع ةجحلا نمو ٠ مهكفا نع هللا

 ٠ هقلخ ىلع ةوق هل نكي مل اثدحم ملعلا كلذ ناك ولو ڵ نوكي نآ لبق

 عنصي نآ عناصلا عيطتسي له !! هل ةوق الو ناك هنأ اومعز دنو
 هعمسو هملع قلخ امناو ةوق هل تناك دت : اولان ناف ٠ ةوقب الا ايسن

 ،رصبو عمسو ملع هل ناك كلذكف ةوق هل ناك هنأ اوتبثأ امكف ، ةوقب هرصبو

 ناث هل نوكي ادودحم ائيسث هعمو هل نآ هتفص نم سيل ىلاعتو كرابت هللاو

 ايوق لزي مل كلذ ىف ىنعملاو ؤ ملعو رصبو عمسو ةوق هل نأ ىنعملا نكلو

 ىري ولو ) : لجو زع هللا لاتق دتو ٠ اريصب ايعمس لزي ملو اميلع لزي ملو

 هللا لات دقف )٢( ٠ ( اعيمج هلل ةوقلا نأ باذعلا نوري ذا اوملظ نيذلا
 ةفصب فصوي ال هنآو لزي مل ىوق هنآ ىنعملا امناو ، ةوت هل _ هناحبس

 ٠ ةفصلا هذه نع هدمحبو هناحبسف هنع ةزيمتمهعم نوكت ةتباث

 ة زعل ١ نا ( : ل انقو (٦) ) دعب نمو لبت نم رمأل ا هلل ( : لانت دقو

 بيذاكالا هذه لثم ركذل هنم دبال ناك رافغتسا ساوقالا نيب ام )١(
 . ةيمهجلا نم

 (٢) ةيالا نم عزج ةرقبلا ة روس ) ١٦٥ ( ٠

 )٣( ةيالا نم ءزج مورلا ةروسب ) ٤ ( .

 



٤١٦ 

 ٠ )( عمج 4 لل

 (٦) ٠ ) دمحلا هلو كاملا هديب ( : ىلاعتو كرابت هللا لانتو

 هلو ةزعلا هلو 6 هرمأ هل نأ هانعم \ هتافص نم ءامسشألا هذه لك

 هل عزانم ال اميكح اميلع اكلم ازيزع ايوق لزي ملو ٧ دمحلا هلو كلملا

 .هرمأ

 )١( ةيالا نم ءزج سنوي ةروس )ه٦ ( .
 )٢( هلعلو . فلؤملا دنع نودملا صنلا اذهب ةيآ نم ءزج وأ ةيآ دجوت ال

 كرابت ةروس لوا ... « كلملا هديب ىذلا كرابت » : ىلامت هلوق دصتي .



 نوستاو سراسلا بارلا

 بهذملا ىن

 اميف نيملسملا نم انباحصأ ىلع جراوخلا ةجح نم هللا دبع وبآ لانتو
 نمؤم : امهنأل كرشم وهف ث اكرلتم وأ ايصاع وأ انتفانم ناك نا هب اولان
 ناطشلا ١ وديحت ال نآ مدآ ىنب اي مكيلا دهعأ ملآ ( : هللا لانتو ٠ كرشثمو

 ٠ (') ( نيبم ودع مكل هنا

 دباع ويف هلل صاع مالسالاب رقم كرسثم لك : جراوخلا تلاقف
 لماعلا هيف لخادلا مالسالاب رقملا سيل : نوملسلا لانق ٠ ناطيسنلا
 ٠ ةمعن رفاك قفانم هنكلو اكردتم ةيصعملاب

 لونت نع انوربخآ : نولوقيو ةيبعسثلا نوجاحي نيملسملا ءاهقف ناكو
 نا » : اولاق اذا انموق ءاهقفو لتاقمو ىرصبلا نسحألا ىبآ نب نسحلا

 ملك هنأو ةفرع ةدعو نابعش نم فصنلا ةليل لزني ىلاعتو كرابت هللا

 نم اذه هابتآو « هنروص ىلع مدآ قلخو ص لبجلل ىلجتو 0 اميلكن ىسوم

 3 هتلمجب رقآ ناو ديحوتلا نم جرخي دتو ، )٢( منغيو ىبسيو كرشم وهف
 ناو رارقالا لهآب هيلع مكحي الو اهيلا ىلص ناو ةلبقلا لهآ نم سيلو
 هلوآتو نآرقلا آرت ناو ء رارقالا لهآ نم مهدنع سيل مهنأل ح نآرقلا ؟رثت

 ٠ ليللا لوط هب دجهتو هب جتحا و

 . ( .٦ ) ةيالا : سي ةروس )١(

 سيل هنا مهرابتعا ىلع هلاوما مانتغاو هيبسو هلاتق لحي نودصقي (؟) . .
 .املسم

 ( ٣ ج عرشلا نايب - ٢٧ م)

 



 س 4٤١٨

 ۔ هيف مهوفلاخو أ هوركنآو 0 مهيلع هودرو نيملسملا ءاهتف كلذ ىبآو

 نع هفرحو هليوأت ريغ ىلع هلوأتو نآرقلاب رقأ نم نآ اننيد : اولاقو

 نم انمكح ىف اندنع وهف هيف عزانيو نآرقلاب () جاحي هنأ ريغ هعضوم
 وهف ث هبذكي وآ هنع عجري وآ هب رقآ ام دحجي مل ام ص نيرقملا نيدحوملا

 انمكحو ى ةمينغلاو ىبسىلا نم ءىرب كرشلا نم ءىرب رفاك لاض قفانم

 راتخملاو ىبحي نب هللا دبعو لالب ىبآو ريدح نب سادرملا انتمئآ مكح هيف
 نيرغملا مكحب هيف اومكح ، هللا مهمحر دوعسم نب ىدنلجلاو فوع نبا
 مهامس نم اومتسشو اوباعو س الام اومنغي ملو هيرذ اوبسي ملف نيرحملا
 . ةمينغلاو ىبسلا مهنم لحتساو كرشلاب

 رقأ نم مهتيمست ىلع مهتم وعربو مهلك ج را وخل نوملس قرافو

 ٠ كرشلاب رخآلا مويلاو هلسرو هتكئالمو هللاب

 ناكو _ مسعألا دايز نا : هل ليق هللا همحر ديز نب رباج نأ انغلبو
 مهل لاتف ، كرشلاب انموق ىمسي هنا رباجل ليقف _ هلضفو هلزنم هل املسم
 هل لانف ؤ دايز هاتآف ، كوعدي ارباج نا : هل ليقف ث ىلا هولسرأ : رباج

 اهب نوثعبي ىذلا ندبلا ىنعي ، انموتت ىده ىف لوقت ام ع دايز اي : رباج
 هناف ؤ اهمانسأو اهدابكأ لكآو اهرحنا : دايز لاقف ؟ اهنورحنيو ةكم ىلا

 ٠ مهل ىده ال

 ٠ علخأ و آربآ نذا : رباج هل لاتف

 سيل لدعلاو قحلاو باوصلا ىلع )٢( نيملسملا ءاهقف ىضم دتو

 )١( قايسلا مظتنيل تيثا ام هدوصتم نأ دقتعنو . دحجي ةخسن ىف .

 )٢( انحضواو انبالط عم اريثك هانشتان دقو هيلا عزنن ىارلا اذه
 ملسو هلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا تاريذحتو ميركلا نآرقلا نم هتلدا
 جهنملا فلاخ نمم مهلبق نم ننس نومسملا ذختي نا نم اهيف رذحي ناك ىذلا
 نيب ةلصافملا هذه مايق ةرورضب رمالا رركي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 رخآلا ىف _ اعيمج _ مهريغو بناج ىف قحلا لها فنص نيفنصلا .



٤١٧١٩ 

 نورقم فنصقف : نافنص مهدنع سانلا نأ عزانت الو هيف فالتخا مهنيب

 ء باتعلاو باوثلاو ثعبلاو توملاو رخآلا مويلاو هلسرو هتكئالمو هللاب

 . نيرتملا نيدحوملا مكحب مهيلع مكحيو

 هلسرو هبتكو هنكئثاامو هللاب نوبذكم نوركنم نودحاج فنصو

 وكرشمو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا مهو باقعلاو باوثلاو رخآلا مويلاو
 ٠ كرشل ١ لهآ م اكحآب مهيلع مكحيو ك كرشل ١ مس ١ اعبمج مهمضق ح برعل ا

 كرابت هللا نا : لاق نم نأ نومعزي نيذلا نيثدحملا ءال ه نعو

 ٠ ةمينغل ١ و ىبسل ١ لالح كرشم هنآ ك ن ابعش نم فصنل ١ ةليل ل زنب ىل اعتو

 نم نومسي الف () مهدنع ركذي اذهو ى ءاهقفلا انكردأ دن : لات
 لهآ نم ادحأ ىمسي وآ اكرشم هامس نم نوري اوناكو ، اكرشم هلات
 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلاو ( ميركلا ) نآرقلاب رقأ نمو ديحوتلا
 ةدرلا لهآ ىف مكح امب هيف مكحو اكرشم ءامس نم نا ٠ سمخلا ىلصو
 ةحيبذلا لكأو ةثراوملاو ةحكانملا نم نيكرشملا نم مرحي ام مهنم مرحو
 ٠ هلل اودع ءاهقفلا دنع قساف هنا صاصقلا و

 : لوقي انموق ءاملع نم ناك لتانتم نا : هللا همحر ةديبع ىبأل ليقو
 ع لتاقم بذك : هللا همحر ةديبع وبأ لاقف ، هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا

 +نيملسملا لوقو ةديبع ىبآ لوق انلوقف ٠ هيلا هبسني ملو كرشب همسي ملو
 ركذب ةنيدملاب هنبطخ ىف هللا همحر فوع نب راتخملا ةزمح ويآ لانتو

 ةمايقلا موي لبق ةعجرو ثعبب نونمؤي نيذلا عيسثلا هذه نا : ةضفارلا
 ٠ كرشلا ىلا مهبسني ملو ع مهنعلف

 هللا نعل : لات هللا امهمحر ةديبع ابأ نأ هللا همحر ميبرلا انربخأو

 ةقيقر () ةماخ ق تيبلاب تفاط مهنم ةآرما نآ ول اومعز ع ةيدجنلا

 )١( هركذ قبس ىذلا نيثدحملا لوق دصقي .
 )٢() قيقر بوت ةماخلا ٠



__ ٠ ٢ ٤ 

 لعفلا كلذ نآو 6 مهدنع ةملسم اهنا اهجرف الو اهدسج ىراوت ال

 نم اهوجرخي ملو مهالوت ثيح ةديبع وبأ مهنعلف ةيالولا نم اهجرخي ال
 ٠ ةيالولا

 حلصلا بانك نمو : اذه

 ةعيستلا نيبو نيملسملا نيب ناك ىذلا

 دبع هدرو ، بويأ نب لئاو بويأ ىبأ ةايح ف ةيبعشلا هلبتت ملف
 زوت ف لاقو ث نيتلم لهآ ثراوتيب الو نوملسملاو ىدادغبلا ديز نب هللا
 هلهأ ىلا ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف اطخ انمؤم لتق نمو ) : هللا

 هللا لوت ؤ رارحلا ىق وه امنا ةدآلا رخآ ىلا )( ) ٠٠ اونتدصب نأ الا

 مكل نا . نينمؤم متنك نا هلوسرو هللا اوعيطأو مكنيب تاذ اوحلصأو
 ٠ _ ملسو هبل هللا ىلص _ هللا لوسر نم ةنسح ةوسأ مكنيد ىف

 : ةلأسم

 [ نيحلاصلا نم ]

 دقو باتكلا مكل نيب ام ىلع نوعمتجم متنأف هللا بانك مكمامأو
 لاطف عزانتلا اهيف مكنيبو اننيب ىرج دق رومأ قف متنأو نحن انعزانت
 نحنو متنأو نحن اذنعزانت ام عمف اهلك دالبلا ىف قرفتو دالبلا ق كلذ

 اهيلا بدن ةضيرف اهنا ةعمجلا ىف اولوقت نأ مكنم هيف لوقلاب ىضرن
 نمف ص اهيف نوبغريو اهونأبي نيملسملا ءاهقف ىضمف اهب مهرمأو نونمؤملا
 ريغ نم ايكرت نمو “ هللا همحر انل ىلو وهف اهيلا عراس وآ اهبف بغر

 مهمحر مهنم ةءارب الو نيملسملا نم ىضم نم ىلع نعط الو اهنع ةبغر
 همحرف هذخآ نمف هدحآ هل عساو اطعلا ذخآ نأ هيف انعزانت اممو ع هللا

 .)١ ) ةيالا نم عزج ءاسنلاة روس ( ٩٢ ) ٠



 .س ٤٢١

 ڵزيتقنسا نمو 6 اندنع كلاه وهق هذخأ نمم ءىرب نمو 6 ىلو انل وهو هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب ءاج امبو هباتكبو هلسربو هللاب رتنأو انتلبق
 لحتسا نمف ث ةمينغلاو ىبسلاو مارح كرشلا نم ءىرب وهف انموق نم
 ٠ كلاه اندنع وهف كرشلاب مهامسو ةمينغلاو ىبسلا مهنم

 ء اهنم انئربف مارحلا نم تبكر امو ث ةآرملا هذه رمآ ىف انعزانت اممو

 ّ ملعب ه اهنم ءعىرب نم هللا محر اولوقت نآ مكنم لبتن دنتف اهنع منففكو

 ٠ نيملسملا لآسي ىتح اهنع فك نم هللا محر لوقنو

 دحأ نم وأ عيبرلا نم ءىرب نم نآ حالصلا هب وجرن مكلاسن اممو

 دحأ نم آربي الو ، هنم فلس ءىن ىلع دحأ فقي الو كلاه وهف اهنم

 هنم نحنف عيبرلا نم ءىرب نم الا هللا دبع رمألو بيعش رمأل ىضم مكنم
 انعمتجا اذا ايانك بتكن نآ مكيلا بلطن اممو مكالوتنو انولونتتو ت ءارب

 نادلبلا عيمج ىلا مهنيب تباث حالصو نيملسملا عامتجاب متنآو نحن
 ف باتكلا ١ ذهح بتكو ٠ ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 رومأب ذئموي مئاقلا ناكو 6 هللا همحر بويأ ند لئاو بويأ ىبأ ةايح

 هللا دبع ىلا باتكلا لصو املف قارعلاب نيملسملا ةبقب ناكو نيملسملا
 ٠ حلصلا زجي ملو هدر ىدادغبلا دايزلا نبا

 : ةلأسم

 نوكرشم ةلبقلا لهآ نآ قرزألا نب عفان لحتناو : نايفس وبآ لاق
 ةيرذلا ىبسو لتقلا مهنم لحتسي ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا برح لثم
 ىف نكي مل اذا هيأر ىلع ناك نمم ءىربو ةرجهلا لحتناو لاومألا ةمينغو

 لهآ ىمسو ث لحتنا ىتلا ةرجهلاب الا ةباجا دحآ نم لبتي ملو هركسع
 .مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ ىبس لحتساو كرشلاب هل نيفلاخملا نم ةلبقلا

،ىثنأ الو اركذ ى ادحأ جورخلا نع رذعي ملو ةوعد ريغ ىلع مهئامد كفسو



 س ٤٢٢

 نمف ةبحملا بصنو فلختلا دنع هل نيقفاوملا ىمسو ث ادبع الو ارح الو

 مل ام نوكرشم مهنأ هنيد لهآ ىلعو هسفن ىلع دهشو هلتقف هتبحم أطخأ

 اذاف ث ةمينغلاؤ ىبسلاو لتقلاب مهلك اوضرعتسا اوجرخ اذاو اوجرخي

 نولحتسي ام مهنم اولحتسا مهموق راد ىف نيميقملا مهئايلوأ نم ادحأ دجو
 انلزنأ ام نومتكي نيذلا نا ) : ىلاعت هللا لوق كلذ ف نولوأتي مهريغ نم
 هللا مهنعلي كئلوأ باتكلا ف سانلل هانيب ام دعب نم ىدهلاو تانيبلا نم

 ٠ (') ( نونعاللا مهنعليو
 هنيد ىلا هباجأ اذاف هنيد ف لوخدلا بلطي باتأ نمل لوقي ناكو

 نومعزي مهو هموق راد ىف امينم هسثارف ىلع عفان تامو ٠ كرشلاب هامسح

 ةقرسلاو ابرلاو ىنزلا نم هبكر الا هللا همرح ائيس عدي مل كرش راد اهنا

 وهو توملا هرضح ىتح كلذ ىلع لزي ملف املظ سانلا لاومآ لكأو ءامدلاو

 اهيف ماقأ نم نأ نومعزي مهو كرشلا راد ى اميقم هسثارف ىلع هتيب ىف
 نم هداوع هيلع لخدف س رانلا لهأ نم وهف اهيف تام نمو كرشم وهف

 ىح هنآ اذهل نودهسنيف هلوح مهو مهنم ءعىربو مهنعلف مهريغو هئايلوآ

 ح هءادعأ دهاجو هيلع ام ىضقو هرمأ نيب دق هنآ نومعزي نانجلا ق قوزرم

 . مهنعلو مهنم ءىرب نيح ملسم هنآ هؤايلوآ معزف

 ةيمستلاو ةمينغلاو ىبسلا نم قرزألا نبا لحتنا ام ةدجن لحتناو
 لهأ نأ معزو ث هنيد لهأ نم نيدعاقلا ىلوتو ةرجهلا لحتناف ، كرشلاب
 اورجاه ملو هنيد ىلع هوعبات نيذلا نآو نيملسملا قوقح مهل ةرجملا

 مهلاومآو مهءامد مرحو ص مهتمرح الو نيرجاهملا قوقح مهل سيل نوقفانم
 نم فئاوطللو هنيد لهآ نم ثادحألا ىلوتيو اوتام اذا مهيلع ىلصي الو

 )١( ةيالا ةرقبلا ةروس ) ١٥٩ ( .

 



_ ٤٢٣ _ 

 . هباحصأ قرتفاف ةدجن لتق مث ءاشي ام لعفيو هدجن ىلوتب هباحصأ
 دايز لحتنا مث ، ةدجن نم ءىرب هنآ الا ةدجن لحتنا ام ةيطع لحتناو
 ةمينغلاو ىبسلاو لتقلا نم ةيطعو ةدجنو قرزألا نبا لحتنا ام مسعألا

 كلذب لوأتي ةينالعلاو رسلا ىف هفلاخ نم لتقي هنأ معزو كرشلاب ةيمستلاو

 لحتسيو () ( مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتتقاف ) : ىلاعت هللا لوقت
 قرتفاف ، مهرهظآ نيب ماقملاو مهحئابذ لكأو مهتثراومو مهتحكانم

 لحتناو ٠ ضعب ةمرح مهضعب لحتسيو اضعب مهضعب نعلي انرق هباحصأ

 دايز نب بيبش لحتناو ادايز ىلوتو دايز لحتنا ام جورسم نب حلاص

 قرتفاو ء هباحصأ نم ءىربو جورسم نب حلاص لحتنا ام ىنابيسنلا

 ىلوتت ةقرفو احلاص ىلوتتو بيبش نم آربت ةقرف ص نيتقرف هباحصأ

 ىقلف هل اليخ مهيلا ثعب حلاص نم اوعرب نيذلاو ٠ حلاص نم آربتو اييبسث
 الا ادحأ ىلع مدقتي ال ملسم ىنا لانتو ، مهنم عنتماو مهلتاقف الجر
 5 احلاص هب اوتأف لعفف كحالس قلأف اقداص تنك ناف : هل اولاتف ى هنلتنق

 ء مدلا لالح هنا : لاقف هتصق هوربخأف حلاص باحصأ نم لجر هيقلف

 اوتآ و ةالصلا اوماقآو اوبات ناف ) : مهيلع التف حلاص ىلع هب اولخد املق

 مهل لاق ىذلا لجرلا مهل لانت حلاص تام املف )٢( ( مهليبس اولخف ةاكزلا
 هيلع ناك نكلو ع لجرلا رمأ ىف قحلاب مكح دت احلاص نا مدلا لالح هنل

 ٠ هعم نمم ةفئاطو بيبسشث هعبتو كلذ لجآ نم حلاص نم ءىربف ىنتتسي نآ

 ء كتبوت وه مكحلاب كاضرو ى مكحلا حلاص باصآ دق لب ةفئاط تلاتو

 نا اولاقف اوباصأ !وناك نيسرف ف مهرمأ هنأ حلاص ىلع اوركذ امم ناكو
 اضيأ هنم اوعربخ حلاص اهب رمأ دتو ث مالزألاب ماسقتسالا نع ىهن هللا

 »١( ةيالا نم ءزج ةبوتلا ةروس ) ٥ ( .
 )٢( ةيالا نم ءزج ةبوتلا ةروس ) ٥ ( .



4٤٢٤ 

 ث مظنه همسا و سهاب ايآ عبت قبرف 6 نبنقرق كلذ دعي اقرتفا مت كلذب

 غلبب نأ لبت ىدملا دص ةيسهيبلا تلحتناو 6 هنم اوعربو ٥ وقراف قيرفو

 ٠.٠٠ )`( ٠ حاكن اولحتساو مارحلا تيبلا نيمآ : اوذينو هلحم

 مهو رسلا لتق لحتسي نم مهنمف ، اهنيب امهيف ةيرفصلا تفلتخا مث

 مص دالوأ ق اوفلتخا و ٠ ةينالعو ارس هنولحتسي هفئاطو ئ ةيخا رمشلا

 3 منم اوعرب م اوغلب اذاف محلا ! اوغلبي ودليب ىتح مينولوتي ةهفئاطف

 ل ثدح ٢ ابا

 مهو ريخ مهنم رهظي نآ ريغ نم اومرهي ىتح مهنولوتي ةفئاطو
 . ةييلعتلا

 ‘ هيلع اها رد مهضعبف 6 ديبعلا ةقدص ق كلذ دعب اوفلتخا من

 ٠ اهنوري ال ةفئاطو

 ىلع دابعلا قلخ هللا ن نآ معزي نم مهنم 6 ردقلا رمأ ق اوفلتخا مث

 , ماملا

 ناو آونسحأ اوءاش نا دابعلا ىديأ ق ةتسنملا نآ نومعزب ةغئاطو

 كلذب نولوآتيو رانلا اولخد اوءاش ناو ةنجلا اولخداو ، اوءاسأ اوءاش
 ` )٢( ٠... (متئش ام اولمعا ) : ىلاعت هللا لوق

 ضعب نم مهضعب ءىربو اضعب مهضعب نعلف ب .رقصل ا ثفلتثخا و

 اولحتساو مهراد نم ةرجهلا اولحتناو ٠ ٠.٠ مهفلاخ نم ىلع اوعمتجاو

 ةلوعبلا تاذ ج ورف اورجاهف مهترجهب اولحتساو ٠ ميلاومآ ةمينغو مهيبس

 )١( فلؤملا ضرغ نيبتي ملو ضايب لصالا ىف .
 )٢( ةيالا نم ءزج تلصغ ةروس ) .[ ( .



. ٤٢٥ 

 ٠ ٠ ٠ اوكسمت الو ( : ىلاعت هللا لوق نولوأتيو ٨ رفاوكلا مصعب ) )`( ٠

 ؛اورجاه ىتلا هموق : ف كرن ىتاللا هئاسن ىلا مهنم عجارلا عجرب دقو

 دالوأ نم هنأ مهضعب مع زيو ١ نيكرشمل ٠

 : ةلأسم

 هللا نا : لاق هنأ ول دحلم ىلع ةجحلا فيك هللا دبع ابأ تلأسو

 ٠ رئابكلا مظعأ نم دلولا لتتو ع هنبا

 ويف هدابع هب هللا رمأ ءىش لك : هل لاقي نأ هيلع ةجحلا : لاقف
 نم مالسلا هبلع ميهاربا هب هللا رمآ ىذلاو 0 ملع امك رمآ امناو ةعاط

 هب هرمأ اميف هبر عيطي نآ ميهاربا ىلع انتح ناكف هتعاط وه هدلو حبذ

 نم هيدفي نأ هملع ىف ناكو هعاطأف ميهاربال هللا نم ارابتخا كلذ ناكو

 هللاو هلل ةيصعم مهلعف ربتعاو ءامدلا اوكفسي الأ دابعلا رمآو حبذلا

 اودجسف مالسلا هبلع مدال دوجسلاب ةكئالملا هللا رمآ دننو ؤ هقلخب هبشب ال

 خدلع مدال دجسمب نأ سيلبا ىبآ املف ؤ مدآ ىق هلل ةعاط مهنم كلذ ناكو هل

 هلعجو هللا هنعلف هلل ةيصعم دوجسلل هكرت ناك ص هللا هرمآ امك مالسل

 كلذب ناك هللا ريغ دحأل وآ لجرل دجس الجر نآ ولو ، اميجر المي
 & ةعاط هايا هلتق ناكو هلتقف مالغلا لتقي نآ رضخلا هللا رمآ دتو ے ارفاك

 لأسي الو ملع امك هلتقي هللا هرمأ امناو ، هلل ايصاع ناك هلتقي مل هنأ ولو
 ناك : لاق نم لاتو ث ملحلا مغليب مل امالغ ناك : لاق نم لاقو ٠ لعفي امع

 نأ هدابع هب هللا رمأ ءىش لكو هل ةبوقع هلعف ناكف هلل ايصاع اغلاب الجر
 كلذ ىف هبشي الو هلل ةيصعم وهف لعف مل نمو ةعاط هل مهنم وهف هولعفب

 ٠ ملعو ءاس امك هرمآ نأل هقلخب

 )١( ةيالا نم ءزج ةنحتمملا ةروس ) ١.٠ ( .

 



_ ٤٢٦ 

 هل لحأو دمحم ىلع انآرق هللا لزنأ فيكو ، دحلم لاق اذاف : تلق
 ؟ ائىسشث هنم خسنو هلحآ مث ائيش هبلع مرحو . همرح مث اكب

 ءايبنألاو رابخألا نم نآرقلا نم ناك ام : هللا دبع وبأ لانو
 مارحلاو لالحلا نم هيف ناك ام امأو ، خسني مل هلاحب وهف فيوختلاو
 هدابعبو هب هملعي هللا هخسن ام هنمو هلاحب تباث وه ام هنمف 7 ماكحألاو

 ايك هلحي مث همرحيو همرحي مث ءىشلا هللا لحي دقو ، لعفي امع لاسي الو
 هبلع هللا ىلص ىبنلا رمآ هللا ناك دقو ٠ لعفي امع لآسي الو ملعو دارأ
 ءايبنالا ةلبق ناك .وهو ةلبنق هلعجو سدقملا تيب ىلا ىلصي نأ ملسو
 ىلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لبت ممألا نم نينمؤملاو لسرلاو
 كلن زوجت الف هتمأ ةلبقو هتلبتن اهلعجو ةبعكلا ىلا هلوح مث سدقملا تيب
 لسرلاو ءايبنألا ضعبل ءايسثأ هللا لحأ دقو ، سدقملا تيب ىلا ةلبقلا
 كلذ نمو ف مهريغو ءايبنألاو لسرلا نم مهريغ ىلع كلذ مرحو مهتمأو

 ىنغل اهلحي ملو مهلاومآ ةاكز لكأ ليئارسا ىنب ىلع مرح ىلاعت هللا نآ

 هيلع لزنت مث اهنوعمجيو مهتاوكز نوجرخي اوناك امناو مهنم ريقف الو
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل هللا لحأ دقو ك اهلكاتف ءامسلا نم ران
 ىلص ىبنلا نع ةنسلا هب تءاجو هباتك ق هللا لحآ ام ىلع مهتاوكز لكأ

 ىلع كلذ مرحو امهيتخآ حاكن مدآ ىنبال لحأ ناك دقو ؤ ملسو هيلع هللا

 نم مهتمآو لسرلاو ءايبنألا ىلع ناضمر رهش مايص ناك دقو ى امهريغ
 مهنم دحاو مان اذا هنأ نيعمجأ مهيلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لبق
 برغت ىتح هموي ىلع مونلا كلذ دعب بارشلاو ماعطلا هل لحي الف ليللا ى
 هل بارشلاو مامطلاف ليللا ف مهنم مني مل نمو ليللا لخديو سمشلا
 ناك كلذكو ع كلذ لبت مانب نأ ىلاو ع رجفلا عولط ىلا ليللا ف لالح
 مهل لحأو مهنع هللا ففخ مث هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعفي
 هيلع هللا لزنأف ع رجفلا عولط ىلا ليللا ف حاكنلاو بارشلاو ماعطلا

 . ةيآلا رخآ ىلا (ا) ( مكئاسن ىلا ثفرلآ مايصلا ةليل مكل لحآ )
 )١( ةيالا نم ءزج ةرقبلا ةروس ) ١٨٧ ( .



٤٢٧٦٧ 

 ةلأسم :

 اعيطم هلوسر هب ءاج امبو هلوسربو هللاب رتم لك نآ مكربخن امناو

 كرت نم هنع هاهن امم ءىش ىلع سيلو ثدحلا نم الس ناك اذا هلل
 هيبن ةنس ى وأ هباتك ىف هللا همرح ىذلا مارحلا بوكر الو ةضيرفلا

 لئاق الو ، نيملسملا ءاهقف نم هميرحت ىلع عمجم وأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس فو هل باتك ىف قحلا فالخب هللا ىلع
 ىق هللا فلاخ نمو ث اهانفنصو ىتلا ةلزنملا ىلع اندنع ملسم وهف ملسو

 عمتجم وآ هيبن ةنس ىف ءاج امو هنيد ىف عرش ام فالخ هيلع هب لوقي لوق

 لمعلاب ةربابجلا انللض امناو ى رفاك لاض وهف نيملسملا ءاهقف لوتت نم هيلع

 لالح اوتأ ام نأ مهئاعداو مهيلع مهروجو دابعلا مهملظ ىف ىصاعملاب
 مهالوت نم راصف ث هللا ىلع بذكلا نيعدم هللا ىصاعمل نيلماع اوراصف مهل
 هيلع ادار مهنع هللا هلازأ دق ام مهل اتبثم ناميالاو مالسالا مهل تبنآو

 مهلامعأ ءوس نم ءىربف ، هبانك ىف قحلا ريغ لوقي هيلع ابذاك هرمأ

 مهيف قحلا لاق نم ىلع قحلا درو مهتيالو نم آربي ملو مهيصاعمو

 نيد فالخب نيملسملا فلاخ نم ناكو ع هلما باتك ىف لزنملا مهيلع قدصلاو
 ةقرذفلا لهأ مهو ةعامجلا مهنأ نوعدي نيذلا ءالؤهف مهيف نيملسملا

 . مهلونت ف نوفلتخم

 ٠ هللا ىلع مهبذك مكل انيب دتو

 مهنأب قحلا ةفص اوئطخآو بذكلاب هللا ىلع ةلزتعملا تبأد كلذكو

 ىتح اهب لمعو رئابكلا بكر نمم مهريغو ةربابجلا نم ةءاربلاب اوناد
 نوفرعي اومعزو ث هللا باتك ليق .نم كلذ اولونو ، اوبوتي وآ !وعجري
اوباصآو ع كلذ ف لدعلا نم هجولا : اولاقو ث هللا باتك نم هنايبتو هلدع



 ٢٨؛ _

 اوقفاوي ملو هيلع اومتي ملو لدعلا اولمكتسي مل مث نآرقلا ليوأت ف
 ىف قحلا نم هب اوناد ام فالخب لتاقلا نأ اومعز مهنآ كلذو نيملسملا

 ةفرعملا ىعداو هب رارننالا دعب هلدع نع عجارلا و رئابكلا لهأو ةربابجلا

 'عجر وأ كلذ ى اولاق ام لدعب دحج ناو مهدنع ملسم هنآ هللا باتك نم هل

 .نيملسملا نأب اوناد نا مهلالضو مهتافن كلذ نم مظعآو هل هتفرعم دعب هنع

 نم كلذ نأ نونبدب مهو رئابكلا لهآو ةربابجلا ىلع كلذ تايثايب لالض

 نم عيسوت ف مهلوق لثمب اولوقي مل نا نيملسملا نم اوءربف لدعلا
 كلذ اونادو ؤ ناطيشلل ةعاطو مهنم ااهج اولانت ام لدع نم ةعجرلا

 'أورصآو ث هللا نيد فالخ ىلع ماقملاب هنع نوعجري الو نوبوتي ال

 .سيلو هل ةقفاوملاو ةرشابملا لاح ق ةبونلا كرنب هللا رمأ نع اوربكتساو

 ناميالا امناو هنم باتي الام بونذلا نم رغغي هللا نا انل نوفلاخملا معز امك

 .نأ اومعز مهنأ كلذو نيصاعلا قارف ف هب اوناد ام ليج ىلع سانلل تبثي
 ملسم رهف ملسو هيلع هللا الا ىلص هلوسر هب ءاج امبو هلوسرو هللاب رقأ نم
 ةربابجلا نم ةءاربلا نم هب نونيدي امب رقي مل نميف نولوقت ام : مهل انلقف
 فقاو كاسث هنأ ريغ كلذب دحجي ملو رئابكلا لهآ نم نيصاعلا نم مهريغو

 + هللا باتك ىف مهلالض نم متمعز مث ؤ هنم الهج هنم منثرب نمعو مكنغ

 ٠ ىلوتي لوقلا اذه ىلع ملسم اذه اولاق

 7 هبق كشو هلوج نم نورفكت نم انيد نوبصننت مكارن مل : مهل انل

 .جراوخلاو ةربابجلا نم ةءاربلا نم همي هلل منتند ام لدعأ ؟ نولوقت امق

 ؟ ثادحألاو عدبلا لهأ نم مهريغو

 دمحم هبين ةنسو هللا بانك لبت نم هيعدن لدع وه معن : اولان

 _ ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 نم هيف كش امب هيلع متججتحاف مهتوعد نميف نلوتت امف : مهل انلتت

 متلق اميف هكشو مكنع هقوقوب لضبآأ ك هيت ةنسو هلل ١ ب اتكل مكلوق

؟ قحلا نم هيلا هومتوعدو



 س 4٤٢٩

 ناف ث هنم آريب نم ىلوتي وأ هنم آربب مل نم اندنع لضب ال : اولاق

 ءاملع الو باتكلا اولعجي ملو ع هيلع سأب الف كسثو مكنعو انع فتو

 دمحم هيبن ةنسو هللا باتك ليوأتب ءاملعلاو لدعلا مهنع ذوخأملا نيملسملا

 هولمجو هيف ميل ميلستلا ىف قحلل لهاجلا ةجح ملسو هيلع هللا ىلص
 اوبذك دق نأي هنم نظلاو ممهنع فوقولاو لدعلا ى مهل ةمهتلا ىلع املسم

 دتن اميف لهاجلا دنع نولطبم مهنأو هيلع نوقداص هيف مه اميف هللا ىلع
 مهنع فقي نأ اولاق ام قحب هليج ى لهاجللف هللا دنع قحلا هيف اوقفاو
 لضفلا لهآ اوفلاخف هيلع عسوتلاو هتيالو مه مهيلعو هيلع مهالوتي الو

 ٠ هالوتيو همالسا فرعي مل نل مالسالا اوتبثأو مهلوق ف

 نونيديو هللا باتك ىف هلدع نوفرعي رمأ لك ف مهنم لوقلا كلذكو
 هللا ىلص ىبنلاو هللاب رارتالاب مالسالا هل تبثي مل نم نأ نومعزيو هب
 هناف نيدلا ملع نم هلهجو هعسو ءىش ىلع هللا لزنآ امو ملسو هيلع

 هنيدو هللا باتكب مويلع نوكي الو لهج امب ءاملعلا نع فوقولا هل عساو
 كلذ ىف لدعلا نم هب اوناد اميف مهل ميلستلا ف لهاجلا ىلع ةجح قحلا

 سانلا ىلع ناك ءىش لكو ءاملعلا هيف اوفلاخ امم نايب ريغ نايب اذهف
 ناف رانلا هكرت وآ رانلا هلعف ىلع هللا دعأ امم وهو لاحلا كلذ ىف رارقالا
 فوقولا مارح هنأ اوملعي مل اذا مهيلعو لاض رفاك لعف وآ عنص ىذلا

 اولعفو مهلهج لاح ىف اوفقي ملو اولعف ناف هبلع مه ام اوملعي ىتح هنع
 بوكر عسي الف ةجحلا مويلا تماق دننو س اورفكو اولض هنع اوهن ام

٠ ةلاهجب هنع هللا ىهن ام



  

 نايب باتك نم ةءاربلاو ةيالولا ف ثلاثلا ءزجلا مت

 ملقب ، ريسلاو لوصألا ىف عبارلا ءزجلا هولتبو عرشلا
 هللا دبع هبر ىلا ريقفلا هبنذ ريسآ لجو زع هلل لقألا

 ىصقسشلا فاطقلا هللا دبع نب ديعس نب دشار نبا

 نيدلا راهظال ةنوعمو نيملسملا راثآل ءايحا ىولهبلا

 نيتليلل دحألا راهن كلذ ناكو س فيرشلا ملعلل ةمدخو

 سمخ ةنس روهش نم ىلوألا ىدامج رهش نم اتيتقب

 ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو فلأو ةئامو نيعبرأو

 ليفارساو ليئاكيمو ليربج ىلعو نيرهاطلا نيبيطلا هلآو

 ءايلوألاو نيلسرملاو ءايبنألاو ةكئالملا عيمجو ليتارزعو

 مهيلعو هيلع ملسو نيرخآلاو نيلوألا نم نيحلاصلاو

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةو الو لوح الو نيعمجأ

 ھ ١٤٠٣ ةنس نابعش نم ٩

 م ١٩٨٣ ةنس ويام نم ٢٢

  



_ ٤٣١ 

 ةلأسم :

 ] ةيافكلا باتك نم ةدايزلا نم [

 ملاعلا ىلوتيو اهلدعي هلهجب ايتفلا نع فقي نآ وه ةمالسلا فوقو
 فقي وأ ءاملعلا نم هنم ءىرب نم ىلوتيو ثدحملا نع فقي وآ س اهب ىتفملا
 ىلوتملا وأ ىتفملا نع فقو ناف ٠ ءاملعلا نم هالوت نم ىلوتيو قحملا نع
 كشلا فوقو فقو دق هنأل هلهج هعسي ال اميف لخد دقف ءىربتملا وآ

 . هلهأل كلملا

 : ةلأسم

 انربخأ : لاق هللا همحر دمحم نب ىلع لاتق : نيملسملا راثآ ضعب نم

 انخايسشآ ناك : لاق هللا مهمحر ناليغ نب مشاه نب دمحم نب ديعس
 ىف وأ ضعب مرحيو ضعب لحي امم ءىش ف سانلا فلتخا اذا اننوملعي
 مارحلا نم لالحلا فرعت ىتح تاهبسثلا دنع فقف ةءارب ىف وآ ةيالو
 نيملسملا لوق ىلوت رومألا هذه ىف لقو قارفلا نم ةيالولا كل نيبتستو
 ىتح فقاو انأ لتقو مهنم انأف نايبلاو ملعلا لهآ عمجأ امف ٠ مهنيد ىنيدو

 عم نكف سانلا فلتخا ناف نايبلاو ملعلا لهآ نيملسملا لأسأ

 ىلص هلوسر ةنسبو هباتكبو هللاب ملعلا لهأ نيملسملا لأساو قدصلا لهأ
 ٠ نيملسملا لئا وآ ىضم اذه ىلع ث ملسو هيلع هللا

 رمحت لاتقو ٥ :

١ 

 عم هفوقو نوكيو ه رمآ هيلع لكش اميف فيعضلا فوقولا عسو امنا
 نود هيلع ماقملاو كشلل رايتخالا ىلع سيل ركذلاو ميلعتلاو لاؤسلا
 . ٠ هنع ثحبلاو هنع فقتو اميف قحلل بلطلا

 بيسي تلخد دقف انآو : هللا همحر رفعج نب دمحم نب ره زأل أ ٩ ات

7 هم نب دآو هلحتسدأ تنك اميف هلخ دأ تنك انآو ك ةمئألا ءال ؤه عم بيس دعب



_ ٤٣٢ 

 تيآر سانلا فالتخا تيآرو اهيف امب رومألا كلت تضقنا املف : لاق

 تأطخأ ام لك نم باتملاو رافغتسالا ىلا انعجرو ملسأو ىب ىلوآ فوقولا

 نيبن فوقو مزحأو ملسأو هب ىلوأ فوقولا تيأرو بابسلا كلت نم هيف

 ٠ باوصلا بلط ق داهتجاو لاؤسو

 كش فوتو ال لاؤس فوتو فقو هنأ دمحم نب رهزألا لوق رظناف

 ٠ كشلا زوجي ال ذأ

 6 اهنم بات دق هنأ اوورو 6 اهيق لخد دق ىنلا ثادحألاب رقأ دقو

 أطخ ةفرعمب هسفن ىلع رقآ دنف ى اطخلا ةفرعم دعب نم الا ةبوت نوكت الو

 لاؤس فوقو مهنع هفوقو نا : لوقي ره زآ اذهق هيف لخد ناك ام

 ٠ كش فوقو ال

 نوكي : انبانك نم مدقت اميف ةءاربلاو ةيالولا ف ىور اميف ماه لاتقو
 ٠ كش فوقو ال لاس فوقو

 : ةلأسم

 6 هللا همحر دمحم نب دادم نب دمحم هيقفلا طخب ةميدق ةروثنم نم

 تناك بلاط ىبأ ني ىلع نإ هللا همحر بوبحم ني دمحم ٩للا ديع ويآ لاتو

 . بات ول ةبوت هل

 ؟ دوقلاب رافغتسالاب هتبوت هيزجت : هل تلق

 تبات امك بات ولو س هل هنم لالحتساب ىتأ ام ىتآ هنأل ؤ معن : لات

 ضعب لاق دق : لاق مث ء اهنم لبق امك ے هنم لبق نينمؤملا مآ ةشئاع

 ٠ ثب ات دك هنا ح ر ١ وخل أ

 ؟ةبسعيببلا : تلق

٠ معن : لات



_ ٤٣٣ _ 

 ةلأسم :

 ضعب نع هللا همحر مضألا هللا دبع ىبآ نب نامثع هيقفلا طخب

 هب لوقلا ىلع هللا هبجوآ امنا هباوثو مالسالا مسا ن رآ نيملسملا ءاملع

 ٠ لمعلاو لوتلا ىف صالخالاو هدابع ىلع لعفلا نم بجوآ امب لمعلاو

 لوقلا نم هب اوناد اميف مهتفاو نمل نيملسملا ىلع ةيالولا تتبث امناو

 همياوت الو مالسالا مسا هل تيثب مل لمعلاو لوتلا عيض نمف ؤ لمعلاو

 ةيجاو ةءاربلاو نيملسملا دنع هتيالو لحت الو ، نيملسملا دنع الو هللا دنع

 ٠ ملعأ هللاو مهيلع

 : ةلأسم

 ةربسم رانلاو ةنجلا نيم : ليق هنآ تظفح ع دمحم نب نامثع لات

 ٠ ةنس فلآ نيثالث

 : ةلأسم

 مدآ قلخ لبق ىلاعت هللا دبع ، ىلاعت هللا هنعل سيلبا نأ تظفحو
 ةاصعلا دئات وهو 6 نوملعت ام ىلا هرمأ راص مث 6 ةنس فلآ نينامت

 ٠ ملعأ هللاو ، موي لك اهباذع ديزي ىتلا رانلا ىلا ةمايقلا موب

 اهنلقنف هنم تخسن ىذلا باتكلا ةيسنتاح ق اهندجو لئاسملا هذه

 ٠ هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا طخب ىهو

 : ةلأنسم

 لع ىبأ نب دمحآ نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا طخب هروثنم نم

 نه هفالتا ىف قحلا "أطخأ ام نامض هنع ١ وطتسأ ىذلا لحتسملا هللا همحر

 هبلع اوري ملو مهلونت رثكآ ىف هلالحتسا قف كلذ هيسشثآ امو ءامدلاو لاومألا

( ٣ ج عرشلا نايب - ٢٨ م)



 س ٤٣٤

 ميرحتب رقي نآ وهو ى فيقوتلاب ةبوتلا ريغ ليزنتلا نم ائيسث دري مل اذا
 ىف لالحلا نم هللا مرح ام ليلحتب وأ هللا نيد ف مارحلا نم هلحتسا ام

 ىهف لوصألاو هللا نيد نم الصأ لوأتملا وه هنيعب هنم بوتيو ث هللا نيد
 ىفو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك ىف ءاج املك
 بكارلا بكر اذاف « مارح وأ لالح هنأ نيملسملا نم لدعلا لهأ عامجا
 وأ ةنسلا وأ باتكلا نم نيدلاب الا احالصا هيف الوآتم نيدلاب امارح

 باتف هأطخ فرع مث كلذ هبشي ام وأ اسفن وأ الام كلذ ىف فلتأف عامجالا
 نامض ال هنأ هيف نيملسملا لوق ىلا عجرو هتمرحب رقأو ىلاعت هللا ىلا

 ٠ كلذ ىف هيلع

 لوأن نم وه نامضلا هنع طقسي ىذلا لحشسملا : راثآلا ىق تدجو

 زوآن وأ بانكلاب ةنسلا لوآت وآ ةنسلاب باتكلا لوت وأ باتكلاي باتكلا

 هللا نيد هليوأت ىف فلاخيف عامجالاب عامجالا ليوآت وآ عامجالاب باتكلا
 ٠ نيملسمل ا نيدو هلوسر نبدو

 ةنسلا لوآتن وأ ىآرلاب بانكلا لوأن :وآ ىآرلاب ىآرلا لوت نم امآو

 ةنسلاب وأ باتكلاب باتكلا لوأت نمك اذه نوكي مل ىأرلاب عامجالا وأ
 . ملعأ هللاو هليوأت ىف قحلا ءعىطخيف عامجالاب وآ

 : هريغ لانق

 نامضلا هنع ا وطتنسأآ ىذلا لحتسملا نآ نيملسملا راثآ ق تدجو

 هنيد ىف كلذ لحتسيو ميرحتو ليلحت نم نيدلا ىف اثدح ثدحي ىذلا وه
 نم لحأ ام نآ ىعدي وآ كلذ هندح مرح نمم آريب نأ هلالحتسا ةمالعو

 ٠ ملعأ هللاو هنم ءانثتسا ريغ ق هللا نم مارح وآ هللا نم لالح كلذ

 ٠هضرو هللا همحر ةكرب ني دمحم ني هللا دبع دمحم وبآ خيشلا لاق

؟ تتبث مل زيزعلا دبع نب رمع ةماما نع هللا همحر كلام ايآ تلأسو



 ٠ هتماماب اضرلاو هل عيمجلا ميلستب : لاق

 ؟ مامالل دقعلا ماتم ناموتت ميلستلاو اضرلاف : تلق

 ميلستلاو اضرلاب نوكت نيملسملا نم مامالل دتعلا نأل معن : لاق |

 ٠ ةدتعلا نوكب همامن حص دفو

 ؟ ةدقعملا وأ ميلستلاو اضرلا ربكآ اميآ : تلق

 ةحص ىلع انفلس راثآ تلد دقف ث دقعلا نم ربكأ ميلستلا : لاق
 ٠.هنماما

 هنم هوسمتلا اميف اضرلا مهاطعأ نوملسملا هيلع دفو امل : هل ليق
 ةربابجلا رئاس ىلعو نامثع نم ةءاربلا اورهظي نآ هولأسف نيدلا نم

 ةيقتلاب كلذ راهظا نم رذتعاو ث هنيبو مهنيب اميف اضرلا مهاطعأف

 فتوو ث مهضعب هنم ءىربو نوملسملا هنم كلذ لبقي ملف ةيمأ ىنب فوخ
 نمو ث فقاولا ءىربنملا ىلونو ڵ ءعىربنملا فقاولا ىلونو مهضعب هنع

 عساو ريغ مامالا نع فوقولا ناك ولف ع ةءاربلا لاح ىف مهعم وهف هالوت

 ، زيزعلا دبع نب رمع نع فوقولا انتمئآ عسو ام هنم ةءاربلاو هتيالو نود
 ٠ ملعأ هللاو ث نيملسملا عئارشب ملعأو نيدلا ف لضفلا لهأ اوناك مهو

 : ةلأسم

 نم تركذو ىبرغملا نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامالا باوج نمو

 ريغ ىلا بسنو ع ادامر راص قرتحا اذا محللا نأو ريزنخلا محل قرحآ

 محللا ريغ وه ادامر راص ىذلا قيرحلاو ث محللا وه مرحملاف ، محللا

 مل هنأل هنم آريب ملو ے هب كلهي مل براسث هبرش ناو ، هوركم هبرشف

٠ هل لحي الام لعف دتو ٠ هنيعب صوصخملا مارحلا برشي



_ ٤٣٦ 

 ملف رمخ وآ ريزنخلا محشب جلاعتلا ق هللا همحر هباوج نمو

 محل مرح هللا نأل ئ محلل ١ مكح همكح محشل ١ ن | : ل انتو كلذ زجي

 ٠ هيف رظنيف هنيعب ظفللا ١ل ىنعمل ا ث دحآ ك همحلك همحشو ريزنخل ١

 'مب ربخيو ملعي نآ الهاج ناك نا اذه لعف نم ةلزنمو : لاتق مث
 ٠ ءافش هللا مرح اميف لعجي ملو اذه ىلا ندوعي ال مث ؤ اذه نم لهج

 ةبنكمب لجسلا ٢٤٧٦ مقر ةخسنلا ىلع انودم دجو

 ب ٨٠ صاخلا مقرلا ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 ٠ هنتف ٣٣ ماعلاو

 هكلامو حيحصلا ءارشلاب فيرشلا ءزجلا اذه "ىلا لآ

 ٠ ىولهبلا ىصقسشلا دار نب رمع نب هللا دبع خيشلا
 ةعيبر نب ملاس نب دسئار نب ملاس هللا ىلا ريقفلا هبتك

     ١ ديب ى ولهيل ٥ ٠



_ ٤٣٧ _ 

 سرهفلا

 : لوألا بابلا

 ةءاربلاو ةيالولا ف

 : ىناثلا بابلا

 . رفكلا لهآ نم ةءاربلا .

 : ثلاثلا بابلا

 ةيالولا ىف

 : عبارلا بابلا

 ىه فيك ةيالولا هفص

 : سماخلا بابلا

 فوقولا ى

 سداسلا بابلا

 نوكسلا فو فوقولا ىف ديدستلا

 : عباسلا بابلا

 فوقولاو توكسلا ق ةصخ : رلا ق

٤١ 

٦٢ 

٧٩ 

١٠١



_ ٤٣٨ _ 

 : نماثلا بابلا

 لاؤسلا ىق

 : عساتلا بابلا

 كلذ ريغو هنم رييو ىلوتي نمع لاؤسلا ىف

 : رشاعلا بابلا

 اهماكحآو رودلا ءامسأ ى

 : رثع ىداحلا بابلا

 رودلا ف ةقفاوملا ىف

 : رشع ىناثلا بابلا

 [ قفاوملا ةيالو ] داقتعالاو ةقفاوملا ىف
 : رشع ثلاثلا بابلا

 نوملسلا هالوتي نميف باتكلاب ةيالولا

 : رشع عبارلا بابلا

 ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي نميف

 : رشع سماخلا بابلا

 ةيالولا وأ ةبوتلاب ثدحملل ةداهشلاو ةيالولا عفر

 ةحفصلا

٠٥ ١ 

١٢٣ 

١٢٩ 

١٣٢ 

١٥٢ 

٥٨ \١ 

١٦٠ 

١٦٥



_ ٤٣٨٩ 

 : رثع سداسلا بابلا

 بنذلا نم بئاتلا ةيالو ى

 : رثع ميباسملا بابلا

 هتدحب ثدحملا ىلع ةداهشلا

 : رىنثع نماثلا بابلا

 ةءاربلا بجوي نميف ةداهشلا

 : رثع عساتلا بابلا

 ميرحتلاو ليلحتلاب ةيئرملا نايعألا ىلع دوهشلا ةداهش ف

 : نورشعلا بابلا

 لجر نم اءربت ذا نيملاعلا ى

 : نورشعلا و دحاولا بابلا

 نيدلا ىف سانلا نيب فالتخالا

 : نورشعلاو ىناثلا بابلا

 رخآلا همرحو ائبسث امهدحأ لحف افلتخا اذا نافلتخملا

١٦٨ 

١٨٥ 

١٨٩ 

٢٢٥ 

٢٢٧ 

٢٢٨٩ 

٢٣١



_ ٤٤٠ 

 :غملا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا :

 ىف مهدهاش نم مكحو نيدلا ىف سانلا نيب فالتخالا ف

 ٢٤١ مهفالتخا

 : نورشعلا و عبارلا بابلا

 نيعادنملاو نيداصنملاو نينعالتملاو نيلئناقتملا ةيالو ف

 ٢٤٦ هبسثآ امو نيبراحتملاو

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ائيش عيض وآ هللا قوقح نم قح هيلع بجو نم ةيالو ف

 ٢٥٥ ننسلا نم

 : نورشعلا و سداسلا بابلا

 ٢٥٩ كلذ ىف لوقلا نايبو ةرهسثلا بورض ةفرعم

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٢٦ ةرهشلا ىف

 : نورشعلا و نماثلا بابلا
×٢×٢٦ . كلذ هبشأ امو ةالولاو ةاضقلاو ةمئذللا ةالو ق



٤٤١ 

 : نورشعلا و عساتلا بابلا

 نايبصلا ةيالو ف

 : نوثالثلا بابلا

 مالسالا بسنت

 : نوثالثلا و ىداحلا بابلا

 نيلوتملا ءامسأ نم ءىش ركذ ىف

 : نوثالثلا و ىناثلا بابلا

 فالتخالا هيف متو نمم نيمدقتملا ةيالو ىف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ةمئألا ةيالو ىف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 لوصألا نم ءىش ىف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ةحفصلا

٨×٢٦ 

٢٦٩ 

٢٩٧ 

٣٠٤ 

٣٠٥ 

٣٠٩ 

٣٧



٤٤٢ 

 ةحفصلا

 : نوثالثلا و سداسلا بابلا

 نميفو نيدلا رومآ نع لآسي الو أربي الو ىلوتي ال نميف

 ٣١٨ ةلمجلا ىف ىلوتي

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ٣ سانلا نم هنيعب ىمسم ادحأ ىلوتي نميف

 : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ٣٢٨ اثدح ثدحأ مثا رهاظلا ماكحأ ىف هتيالو تتبث نميف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٣٦ ىآرلاب ةءاربلا

 : نوعبرألا بابلا

 ٣٤٧ هنع فقي وآ هبكار نم هب اريب اميف

 : نوعبرألاو ىداحلا بابلا

 ٣٤٩ هريغ نعل وآ هسفن نعل نمم ةءاريلا ى

 : نوعبرألا و ىناثلا بابلا

٣٥٧٢ هيلو نم. ىلو دنع ءىرب نميف



٤٤٣ 

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 رئابكلا لعفب رقأ نمم ةءاربلا ىف

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نيملسملا لافطأو مهلافطأو نيكرشملا ةيالو ى

 : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ىصاعملا لهآ ةيالو ىف

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 هللا قوقحو ةالصلاو مايصلا نم ائيسث كرت نم ةيالو ف

 : نوعبرألا و عباسلا بابلا

 مرحملا لوقلا لوقيو اهلعفيو تامرحملا لكأي هتيآر نميف

 : نوعبرألا و نماثلا بابلا

 لوقلاب ةيالولاو ةءاربلا

 : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 هفرعي الو الوت لوقي وأ المع لمعي هتيأر اذا ةيالولا ف

٣٥٧ 
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٣٨٢ 

٣٨٨ 

٣٨٨٩



4٤٤٤ 

 ةحفصلا

 : نوسمخلا بابلا

 ٣4٤ كلذ هبشأ امو سانلا لاومأب ةءاربلا

 : نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 ٤٠٢ .. ىنزلاو فذقلاب ةءاربلاو ةيالولا ف

 : نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 هبنأ امو اهراهظاو اهباكنراو جورقلا ىلا رظنلاب ةءاربلا
 ٤٠٤ كلذ

 : نوسمخلا و ثلاثلا بابلا

 ٤١١ " لالحلا قفاويم مارحأ هنآ ىلع العف لعفي نميف

 : نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ٤١٣ 7 ةئجرملا ىف

 : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ٤١٤ ةيمهجلاو ةيوشحلا ف

 : نوسمخلا و سداسلا بابلا

٤١٧ بهذملا ق







١٦٨٤ هنسل ٢٦٧٢ عاديالا متر


