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 .. > .. ١ 1 ٠.

 ميحرلا نمحرلآ هللا مسب

 سماخلا ءزجلا قيقحتو ةعجارم هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 دبحوو هرصع ملاع فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نابيب باتك نم

 ٠ ىدنكلا ميها ربا نب دمحم هللا دبع وبآ ةودقلا مامالا هرهد

 6 ىصاعملا نم ةبوتلاو رافغتسالا لضف نيمثلا ءزجلا أذه ثحبيو

 ىفو س بنذ ىلع رصم وهو ةعاط لمعي نميفو ث اهيلع رارصالا ماكحأ فو
 ٠ ءايبنألا بونذ

 ،ماركلا ةكئالملا فو ع نيحلاصلا ةمئألاو ةباحصلا رابخأ نم ءىش فو

 ٠ ةدابعلاو ركفنملا ىفو ؤ لامعألا لضف فقو ف عرولاو دهزلا قو

 امو بضغلا فو 6 ءاجرلا و فورخلا فو 6 هنفصو ءاعدلا ةباجا قو

 ٠ بلقلا ة واست ثرود

 ء عضاوتلا و ننسلا قو ث ريرحلا سبل فقو ةنيزلاو بيطلا فقو
 ٠ ةرطفلا ننسو

 قو 6 محرلا ةلص فو 4 ليبسلا نباو راجلاو ناتخلا ماكحأ قو

 ناذئتنسالا ىو 6 مهتفلاخمو ةمذلا لهآ ةدحتو 6 لزانملا لوخد با دآ

 ىناعمو ماحرألاو مراحملا ىفو هدرو مالسلا و ةنكاسملا فو ث تويبلا ق

 ٠ ى د

 ھ ١٤٠٣ ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ ةرغ ىق هنم غارفلا ناكو

ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باب

 را ..٠ ٠ ل أ ق

 وه الا هلا ال ىذلا هللا رفغتسأ : لوقي ملسم نم ام : بويأ وبآ لاق

 نم رثكآ تناك ولو ؤ هيونذ هل هللا رفغ الا س تارم ثالث 0 مويقلا ىحلا

 نيبم اولصنفا » : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لانتو ٠ رحبلا دبز

 كلهي نمل بجعلا : بلاط ىبآ نب ىلع لانتو ٠ « رافغتسالاب مكتي دح

 ٠ رافغتسالا لاقف ؟ ىه ام ليتف : هعم ةاجنلاو

 : ةلأسم ةي

 ٠ اهنعجر عرسأ حراوجلا ق ةمالع ةيونلل نكن مل اذاو

 : ةلأسم اذج

 نكس اذاو ث هللا رفغتسأ : لوق نيبنذملا رونو س رون ءىش لكل : لاق

 ٠ هللا نم ءايحلا بلقلا ىنع )( ناسللا رافغتسالا

 : ةرصتخم ةبوت

 ٠ اهوركم هللا دنع ناك ءىش لك نم هللا رقتسأ

 : ةلاسم :ةه

 مل نم » : لاق هنأ ڵ ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع ىورو

 )١( ناسنالل ) . ةخسن ىف (« .
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 ٠ «ىشعلاب ةرمو ةادغلاي ةرم ٠ هسفن ملظ دنف نيترم موي لك هللا رفغتسي

 : رعاشلا لانق

 م

 ى هط امل نوعرف نا “ولف

 اروزو اكفا هللا ىلع لاقو

 ارففنسم هللا ىلا بانأ

 اروفغ الا هللا دجو امل

 لصف

 ء هللا رفغتسا نم رصأ ام » : ملسو هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر لاق

 ى ذلا هللا رفغتسأ : ىسمي نبح ١ رىلننع و حبصي نبح ١ رتنع ل انن نم »

 « جلاع لمر لثم تناك ولو ث هبونذ هل هللا رفغ ص هيلا بوتأو وه الا هلا ال



 بات
٠ 

 مكحلا ى ةبونلا لوبق ى
 : هيلا ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ريغ نمو

 دمحلا : حل اص نب دمحم نب ديعس مس اتلا ىبآ نع هنأ بسحأ امم

 احابصمو 6٧ هنمحر با ودأل احاتفمو 6 هتمأل احالص ةيونتلا لعج ى ذلا هلل

 6 هتماركو هناوضر ىلا نولصوتي احانجو 6 هنرغغم ىلا ٥هؤاوضآ مهيدهن

 ضما رغ نم قيئولا اهببسب مهملسنأو 6 مانالا ضرا وع نم اهب مه ذقنتساف

 دمو . كلاهملا و بطاعملا ايابخو 6 كلاسلا ةيلمع نم مهجرخآو ٠ مارحلا

 ٠ اليلذت اهفوطق تللذ ةمعنو ء اليلظ الظ هتمحر نم مهيلع

 كسمت نمل ةاجنلا راعشو ث اهلعفل هللا هتفو نمل زوفلا لانم ىهو

 ٠ هلآمو ةنتطنم نسحو قفو نمل منغو ؤ لاحي ال ضرق اهداتتتعاق س اهلبحب

 ةعيرذ ةعيدو الو س رانلا نم ةاجنلا ىلا اهنم برقآ هللا دنع ةليسو الف

 ،بونذلا نم رئابكلا صيحمت اهيف ى راوبلا راد نم صلختلا ىلا اهنم عفش
 ءباذعلا نم عناملا باجحلا ىهف ٠ () بوحلاو مئأملا نم ةبكترملا رئاغصلاو
 ٠ بالقنالا دنع ةمحرلل عراشلا بابلاو

 نسح هللا هنتزر نمو صس كلاهملا نم ملس اهداقتعال هللا هنفو نمق

 & ىقثولا ةورعلاب كسمتساو ؤ كاردالا ةياغ ةيغبلا كردآ اهدامتعا

 اضتلا موي هقلاخ اضر منتغاو ، ىقترم فرىشنآ ىلا زوفلا جرد ىف ىقتراو
 ٠ لزجلا ءاطعلاو رفظلاب زافو « لصفلا و

-- 

 اولكأت الو ) : ميركلا نآرقلا ىف هنمو . مثالا : ( مضلاب ) بوحلا )١(
 . ءاسنلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم ( اريبك ابوح ناك هنا مكلا ومأ ىلا مهلا ومأ
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 ترغص ةمعن % فيوستلاو لهجلا همعو فيلكتلا همزل نم ىلع هللو

 تناك ذا ي مسقلاو اياطعلا اهدنع ترتقحتسا ة همسخقو معنلا اهبنج ق

 مهدعوو ى دابعلا نم اهلوبتب لفكتنو ؤ هؤايربك تلاعتو س هؤامسأ تسدتنت

 ٠ مهتاجرد "ولعل ةامنمو مهتناتيسمل ةاحمم اهلعجو س داعملا موي اهب اهب نارفغلاب

 ٠ نولمعي تائيسلا نم اوناك امع وفعلا مهل ابجوم ايآ كلذ ف لزنأو
 ملعيو تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو ) : لاتو
 لوبتلا نم ةيآلا هذه ىف مهيلع هب لضفت اميف ناكو ٠ ( نولعفت ام

 ةياقوو 0 عذنقمو ةيافك مهل 4 مهتائيس نم طرف امع وفعلاو 0 مهتابو وذل

 بونذلا نم هونأ ام وحمو هولعف اميف مهنع هللا وفع ف 6 عتمتسمو

 رئاغصلاو رئابكلا مكحو ى لمجم ةلزنملا ةيآلا سفنو ظفللا نأل ، هوحدتكاو

 « هتمحر ىلا برتأ وه امب هباتك ىف _ لجو زع مهل صتف ك لخاد اميف
 ٠ هترفغمو هوفعل مهتاجر ق عسوأو

 اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةسئحاف اولعف اذا نيذلاو ) : ىلاعت هلوتو
 ىلع اورصي ملو هللا الا بونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتسام هللا
 ملظلاو س حاوفلا عيمج ةيآلا هذه ىف ركذف ( نوملعي مهو اولعف ام
 ىلع هوبكتراو ى كلذ نم هوتأ امب مثالا سأر وه ىذلا ، رارصالاو
 .هللا اهلعج ىتلا ةبوتلاب اوتآ مث ء هويفتخاو هوحرتجاو ى دمعلاو اطخلا
 ء ةراماو الصأ فرشلا ىقارملو ى ةراقو ءاطع تائيسللو ، ةرافك بونذلل

 ء هناوضرو هللا ةمحر ىلا نوئجلي اهبو س ةرافس هللا نم فحتلا لينلو
 ٠ هنامآ رادو هللا ةمحر ق نونكسيو

 ،تاكلهملا ملاظملاو سئحاوفلا لقث تطحو ٠ تائيسلا ىذأ مهنع تطامأ
 ميلأو هران نم اهلعفب اوزافو ث هباقعو هطخس نم هللا دنع اهب اوطخو
 ىف هب مهصخ امع ءافك ةبهاوملا هذه نم مهيلع معنأ امب مهل ناكو ٠ هباذع

 فعضلاو س ديعولا هيقف مهيلع بجوآ امع ةبوتلا لوبق نم ث هبتك مكح
 مهل باذعلا فيعضتو ٠ ديدشلا مئادلا باذعلاو ث ديلختلاو نعللاو
: هباكترا نع ىهن ىذلا لتقو ع هب كرشلا نم ٠ ديبأتلا ىلع هب ةناهالاو
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 ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو )ا هباتك ى مرحملا ىنزلاو

 ٠ ( اميظع اباذع هل دعآو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف

 نولنتي الو رخآ اهلا هللا عم نوعدي ال نيذلاو ( : ىلاعت هلوتو

 ٠ اماثآ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الا هللا مرح ىتلا سفنلا

 . ( اناهم اهيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي

 ء ةمعنلاب ىلاعت هنم مهكرادتو ع ةمحرلاو ةرفغملاب مهدعو مث
 هذه باكتراو س مراحملا هذه لك نع مهنع ةيونملا لوبق ف ، ةمصعلاو

 راد ىف دولخلاو ص رانلا ىف نامدالا اهيلع مهدعوأ ىتلا ص مئاظعلا و رئابكلا

 هذه نم هفطلي بئاتلا جرخأو ( نمآ و بات نم الا ) : لاق ثيح ؤ راسخلا

 باذعلا ةناهاو ڵ ديعولا ءوس نم فانصألا هذه نم بينملاو ، فانصألا

 هترفغم ىلا هل ةانقترم اهلعجو ث هتمحر ىلا ةبونلاب هذقنتساو ، ديلختلاو

 مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابع اي لق ) : لجو زع هلوقب ث هباوثو
 روفغلا وه هنا اعيمج بونذلا رفغي هللا نا هللا ةمحر نم اوطنقت ال

 مث باذعلا مكيتأي نآ لبت نم هل اوملسآو مكبر ىلا اويينآو ٠ ميحرلا
 نورصنتنال ) ٠

 ةبانالاب مهرمأو مهبتاعو اطخلا ظفلي س لجو زع هللا مهبطاخف

 كةمعنلاو ةدعلا لضفأ مهدعوو ٠ باذعلا قيقحت لبت ص هل بالقنالاو ص هيلا

 ، اهل امومع مهبونذ نارفغ مهدعو ذا ؤ ةمحرلا نم طونتلا مهيلع مرحو

 ٠ اهلح اذا مهتائيس عيمج وحمو

 تائسسلاب مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابع اب : لجو زع لان هنأكف

 اوننآو ك مارحلا اوكهتناو ط ماثآلا اويكتراو ،\ تائيطخلا اوحرتجاو

 ء رارصالا ىلع كلذ ص مهلاح ىلع اوماقآو س رئارجلا اولمنحا ى رئابكلا

 ملاخملا لمحت ىف اوفرسآو نايصعلاب ىنوزرابو ڵ رازوألا لمحتب اوءابو

 اوبكرو ص ىباقعو ىلاكن ميلأ مهب لمحتو ص ىباذعو ىطخس مهدروت ىتلا

ةقرسلاو فذقلاو لتنلا و ىنزلا و ڵ تائيسلا نم هبوكر نع مهتيهن ام عيمج
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 ٨. تارفكملا ةميظعلا رومألاو ى تامرحملا نم هنع مهتيهن ام عيمجو 4 ابرلاو

 نم اوطنقت ال ث اهريقحو تائيسلا ميظعو ث اهريبكو بونذلا ريغص نم
 تلبق ؤ متبنأو متعجر اذا مكناف ، ىترفغم نم اوسأيت الو ، ىتمحر

 مكنئيطخ ةبوتلاب توحمو ع مكنلز مكل ترفغ “ مكنبوأ تيضتراو ث مكنبوت

 ٠ ىتمارك راد مكبنجأ ملو ىتمحر نم مكدعبآ ملو

 مك بلقتم ىف مكارأو ، مكسفنأب مكنم ىدابع اي مكب فطلأ انأف
 ميحرلا ، فيطللا ربلا انأف ، ىنورفغتساو "ىلا اوبوتف ، مكبستحمو
 ٠ فووءرلا

 6 مهل باذعلا نم رجملا مدع مهفوخو ئ ريذحتلا دنآ مهرذح مث

 مهمعيو 6 هتفآر مهلم نتنتل مهبنذمل ةلامتسا و ك مهب ىلاعت هنم ريصنلاو

 ٠ هتمحرو هفطل

 نآ لبق نم هل اوملسو ف مكبر ىلا اوبينآو ) : لجو زع هللا لاق

 ء باذعلا لولح لبق ةبانالاب مهرمأو ٠ ( نورصنت ال مث باذعلا مكيتأي
 ىآ ٠ ( نورصنت ال مث ) : لاقو ٠ باقعلا بوجو لبق هيلا مالستسالاو
 دنآ اذهف ٠ اريجم هباذع نم الو ؤ اريصن هنود نم نودجي ال مهنأ

 ىلا ةبوذلاو ٠ هتمحر ىلا ةفأرلل ءاعدلاو ٠ هيبنتلاو ريذحتلاو فيوختلا
 ٠ هن رغفعم

 رئابكلا نم امامزو ث ةعازجلاو اياطخلا نم ادامع ةبوتلا تناك املف
 ةمحر ىلا دوعن ( تاعاضنبلا سفنآو % تاعاطلا بل تناكف ٠ رئاغصلا و

 عيمج هل تعسوو اهبحوآو ٥ ديعل اهلعجو 6 اهينك هسفن ىلع ىنل ا هللا

 6 هتالرفكم نم رارصالا ىلع اهنم جرخ نم الا س هتافوخم نم ءايشألا

 ء اهلمحب م اثآلا نم ىنذقنتساو ص اهلعفب ىندبعت ىذلا ىلا ىتليسو اهتلعج

 انآ اهف ٠ ااضفو ١ زوف هللا نم اهي وجرآو 6 المعو الوتو ةين اهتندنتنع او

 ىلا عجر ٠ اهوركم هللا دنع ةئيس ناك ام عيمج نم هللا رفغتسأ نذا

٠ عرشلا نايب باتك
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 اضيأ مكحلا ىن ةبوتلا لوبق ىف

 ، هدنع باوص ىهو ع هنم اهعمس نم ىلع تلكشأف ةظفلب ظفل نمو
 5 هدقتعي قح نم بوتي نآ هل زوجي الف ؤ اهنم بوتي نآ عماسلا هلآسىف

 ء كلذ هعسيف ث هنم هللا رفغتسأ انف اطخ ناك نا : لوقيف دقتعي نأ الا

 ٠ اطخ هنآ ملع اذا هب نيدي ناك اذا اذه هنم لبقي نآ عماسللل زوجي ال نكلو

 ء لوقلا اذه هيزجيو “ نظلا هب نسحي نآ هلف اطخ هنأ ملعي مل ناو

 هللا رفغتسأ ىنا : لوقي نآ هلف ث انيد هدقتعي امم ملكتملا هب ملكتي امو

 ٠ هيأرب هلاق امنا ناكاذا اطخ ناك نا هنم

 ة ةلاسم ةه

 ريغ هيف لاح وهو ص هبكر دق رمآ نع هيف لاؤسلا همزل لاح لكو

 نم هريغ ىلا ، هنع كلذ تقو لاوزب وآ ع هنع هنم لاقتناب هنم جراخ

 نم هل ةءارب الف س هيلع ةجح كلذ ملع هل ربع نم لك ناكو س تاقوألا

 ،كلذ نم بكر ام لاح نم جرخي ىتح ى ة ردقملام كلذ ملع بلط ىف جورخلا

 ةجح هيلع مقت مل ام ث هتمج ف وأ هنم هنيعب ، كلذ نم وه بوتي وأ
 ٠ هنيعب كلذ ملع هيلع بجوت ىتلا ةرابعلا

 باوصلا قفاوف ، هنم ةبوتلا هلقع ىف نسح امل هنيعب هنم بات اذاف

 هل ربع وآ ث ةلمجلا ىف هثدح نم باتو ى كلذ فق ةرابعلا مدع وآ ڵ كلذ ى

 ماك_حآ نم اجرخم كلذ ناك نا ص هنطيرش ق هنيعب هنم باتف ڵ ربعم كلذ

 كلذ نم باتف ث هقلاخل اهب ناد ىتلا هتلمج ق كلذ نم بات اذاف ى هتلمج

 لمع هيق نكي ملو ةبوتلاب جرخ اذا ع هل زجم كلذ لكف ث ةطيرش ىلع
٠ هتلمج ق هيلع ادب ام
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 هيلعف ؤ هل نيربعملا نم كلذب ملع مت 5 هتلمج ىق كلذ نم بات اذاف

 ٠ ه4هنتىدعم 4 تم هبوتلا

 % هتلمج ق ةبوتلا هنم همزلت ناك نا 0 هنطيرش ىق هنم بات اذا امآو

 ء كلذ ملع اذا ص هنيعب هنم هتبوت نع كلذ هيزجيو س كلذ نم بات دتف

 وآ لهجب ثدحملل هتيالوو هتداراو هنين ف نيدب هيلع اميقم نكب مل ام

 % هيف لاحملا ثدحلا نم رهف ؤ ميرحت وأ لالحنساي ثدحلا ناك « ملع

 % كلذ ملع بلط ق جورخلا و هنع لاؤسلا دانقنعاو س كلذ ملع بلط هيلعو

 ىق هيلع ةجحلاو ةجحلا هاقلت نآ ىلا ص كلذ ىلع هتردق نم انفصو ام ىلع

 جرخم الو ص نيربعملا عيمجب كلذ ىق لاسلا هيلعو ٠ نيربعملا عيمج كلذ

 % هتلمج نم بوتيف ؤ نيربعملا مدع وآ س هنيعب هنم ةبونب الا كلذ نم هل

 نكت مل ام س كلذ ملع هل نيربعملا مدع عم ك هتنطيرش ق كلذ نم بوتب وأ

 ٠ هنم ةءاربلا ىف ةطيرشلا داننعا ىلع « ثدحملل ةيالو هل

 ناكو ى ةعسلا ىلا قيضلا دح نم جرخ ةطيرشلا ىلع ناك اذاف

 ىلع ءاملعلا نم هتعارب كلذكو ث ملعلا لهآ لوق ضعب ىف كلذب املسم

 نع هفوقو وأ س ميرحتلاب وأ ليلحتلاب ناك ء ثدحلاب ثدحملا نم هتعارب
 ٠ هنم ةيوتلاي الا هنم هل جرخم الو ك هيق لاح ثدح كلذ لجأ نم ءاملعلا

 كلذ ىف هل ةياغ الو ى هيلع ردقي امم جورخلاب كلذ ملع بلط هيلعو
 ىلع هنيعي هنم ةيوتب كلذ نم جرخي ىنح 0 جورخلا ىلع ةردقلا دعي

 هنيعي هنم ةبوتب وآ ئ نيربعم ١ م دع دنع ةطيرش وآ ةلمج ق ك ٥ انفصو ام

 ٠ ن هہىىک_ ؟. ى

 نم جرخيو هيزجي كلذ ناف ى هيف ةرابعلاب ةجحلا هيلع منت مل ولو
 هنم همزلن ناك نا ث هتطيرش ق كلذ نم بات اذا ص ةعسلا ىلا قيضلا لاح

 ولو ع هلابب رطخو كلذ نم نسحتسا امب ث هنيعب كلذ نم بات وآ ةبوتلا
 ٠ ١ ةبوتلا نع هل زجم كلذف ع كلذ ركذب عمسي مل



_ ١٥ 

 بوتي نأ الا & ةرابعلاب ملع اذا ى هل زجم ريعق ةلمجلا ق هنيو امآو

 ٠ هنيعب كلذ نم

 :هزيغ نمو

 : ةلأسم :هب

 كل ذكو ڵ هللا همحر ؤ ناطحق نيب دلاخ ن اطحت ىبأ خيسنل ا ةريس نمو

 نم نأ نيملسملا نيد ف نأل ث اهلهآ ىلع ةبونلا اودري الأ مهيلع تقحلا ىق

 هنآ هل نيتيب مت 6 هيق بيصم هنآ ىرب 6 هنم نيدي لاومألاو ءامدلا باصأ

 ىوس هيلع نكمي مل 6 باتو علقأ او م دنو عجرو 6 لط اي ىلع ن ٬راك هن آ و لطيم

 ٠ هله آ ىل ١ هي دؤي هن اف ك هنيعي مس انف ل ام ٥ دي ق نوكي نأ ال ١ 6 كلذ د

 هنأ ىريو ؤ كلذ ميرحتب نيدي وهو لاومألاو ءامدلا باصأ نمو

 ءاطعاو . مدنلاو عالنالاو كلذ نم ةبوتلا هيلع ناك ؤ امارح بكتري

 مهنع ردهي الو ى قوقحلا ءاطعا الا مهيزجي الو ص اهلهآ ىلا قوقحلا

 ٠.هوياصآ ام

 قح ةيطع ريغ نم اهتبوت اولبقو ڵ ةسضنئاع نوملسملا ىلوت كلانه نمه
 ترفغتسا اهلالض اهل ناب املف \ قحلا ىلع اهنأ ىرتو ، كلذب نيدت تناك ذا
 باتك ىلا عجر ٠ هللا اهمحر نوملسلا اهالوتو ى اهلعف نع تعجرو ع هللا
 ( ٠ عرشلا نايب

 : ةلاسم هت

 ةلبقلا لهآ ىلا لاتتملا رجو ص ءامدلا هتارها دعب انموق نم بات نمو

 هنيد ق هب نيدي ث هنم باصآ نمم كلذل الحتسم ناك ناف س ديحوتلاو

 6ڵ ىدهلاو دسشرلا عجارو % كلذ هنيد كرت مث ؤ هيلا وعديو لحتتب ىذلا

نيملسملا ءارآو نآرقلا مكحب رقأو ، لالضلاو غيزلا نم هيلع ناك ام كرتو



_ ١٦ 

 هب نيديو ش هيلا وعدي ناك ىذلا هنيدو ص كلت هتريس ىف باصأ ام هنع رده

 اوآر ام ىلع هتعماجم نيملسملا عسوو س لدعلا ىلا هعوجرو هتبوت لبنتتو
 « رافغتسالاو ةدوملا هلف ص هتبوت ىف انتداص احصانم ناك اذا هعوجر نم

 ٠ تايملاو ايحملا ىف ةالصلاو

 6 هنع اوفقو 6 هلهأو مالسالاب افختسم انتفانم ايئا رم ناك ناو

 ٠ تامملاو ايحملا ىف ةالصلاو رافغتسالا هنع اوفكو س هرمأ اوخرأو

 ىري ٤ نيمل سل ا نم الا ومآأو ءامد باصآ دقو انموق نم ناك نمو

 ش هيلع ةبجاو ىهو ى اهميرحتب نيدي ذئموي وهو ث اهبكرف مارح اهنأ ذئموي
 ناك هنآ كلذو ح مدلا لهأ ىلا دهجلاب هسفن ديتو “ هلهآ ىلا لاملا درب

 هبكرف مارح هيلع هنآ ملعيو هباصآ نيأ نمف ع صاصقلابو هميرحتب نيدي .
 5 هبرقآ امب هسفن نم ىطعيو ع هلهآ ىلا لاملا نم باصآ ام دري نا هنبوتف

 ٠ "دح وآ قح نم لدع ادهاسث كلذ هبلع مانأو

 مهتعامج ىف رقأ نيملسملا ىآربو ث هللا باتك مكحب ىضر اذاف

 جرخملاو بلطلا ق ادهتجم ابئات ك انتداص احصانم ناك ناف هيف اورظنو

 هل ناك ث هلامو هدهجب هبلطيو س هلهأ ىلا هيدؤيو ص هيلع بجو امم
 ٠ هبلع اولصو ى هل اورفغتساو « قح نم نيملسملل ام

 هلت ام ءأ دآ ق ايناوتم ك هلهآو مالسالل افخننسم ايتا رم ناك ناو

 ر افغتسال ١ 4هتع ١ وفكو 6 ٥ رمأ ١ وخرآ ك تومل أ هكر دب ىنح قحل ١ نم

 ٠ مهموق ق نبملسملا نم لوألا لعفي ناك كلذك ء تامملاو ايحملا ق ةالصلاو

 ء ةبقر قتعيلف الام وآ امد هنم باصأ امل ايلو دجي مل نم هنا : لاقيو

 هب باصآ ىذلا لاملا دريو ى انيكسم نيتس معطي وآ ، نيرهسث موصي وآ

 مهيلع دريف ث ةيداب وأ ى ةيرق لهأ اوناك نا مهلتاق نيذلا موقلا ةيقب ىلا

. مهئايلوأ ىلع وآ ع ةبيصملا لهآ ىلع ردقي مل نا ةلمج



_ ١٧ 

 رفكلا اهب قحتسي ةيصعمب لمع نم : لاتو : لاق ديعس ىبأ نع
 5 رثكأ وأ لقأ وأ ةرشعلا لثم س هرفك ةعامج دنع رهستو ؤ ةعامج ةرضحب

 بات دقف هسفن ىف مدن ناف ث مهعم ةءاربلا بجوتسي ىدنع اميف هنأ

 هعم نوبيصم مهو ث مهعم ملاس وهف مهعم ةبوتلا رهظي مل ناو « ملسو
 . نوملاس مهو ملاس وهو ع هنم مهتءارب ىف

 هيزجي الف ؤ هيلا بنتيو ؤ هبر رفغتسي ملو ڵ هسفن ىق مدن اذا امآو

 ٠ رافغتسالاو ةبوتلا نود مدنلا

 كلذكو ث همزلي ىذلا كلذف ى هيلا باتو ، هبر رفغتساو مدن اذا امآو

 ء ( هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتسا ) : لاقف ىلاعتو كرابت هيلع هللا ضرف

 هللا بطاخفق ) احوصن ةيوذت هللا ىلا اوبوت اونمآ نيذلا اهبأ اي ( : لاذتو

 بجب قح هل همزل نمل الا ص هريغل ال ص هل رافغتسالاو ص هيلا ةيونتلاب نيبنذملا

 ىلا بوذي نأ هيلع بجوب الدلد ملعن الو 6 هيلا ٥هؤا دآ هللا نبد ق هيلع

 ٠ هللا ىلا ةبونلاو 6 مهل همزلي ام ءادآب الا س هلثم وه نمم قلخلا

 ىف هبوصي نآ هيلعف ةءاربلا هب هيلع بجي ام هنم ملع نم امأو
 نع هب لقني ام هنم ملعي ىتح ص هنم هتعارب ىف بيصم هنأل ، هنم ةءاربلا

 ءىربتملاو ، نيملسملا عم هنيد ف هللا ىلا ةبوتلاب ملاس بئاتلاف ث ةءاربلا
 ٠ هملع ىلع هتعاربب ملاس ثدحملا نم

 الف ث رهاظلا مكح ىف هنم ءىربتملا عم املاس ثدحملا نوكي نآ امأو

 ملاس مهطئارش ىف وه نكلو ث ملعلا لهآ لونت نم تفرع اميف كلذ ميقتسي

 ء هتبوتب ةطيرشلا ىف هنولوتب مهنأل ء هتبوتت ملعت مل ولو ص هبوتلاب

 . هنيصعم ىلع رهاظلا مكح ىف هنم نوءرييو

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٢ م )



_ ١٨ 

 ةلأسمب :

 هللا همحر رثؤملا ىبأ نب هللا دبع دمحم ىبأ باوج نمو ٠

 ناكو ث هب لمعي بنذ ىلع اميقم ناك الجر هيف ركذت كباتك لصو
 مث ص بنذلا كلذ نم هرفغتساو ث هللا ىلا بات بنذلا كلذ عقاو املك

 بنذلا عقاو دقو ، تورلا هرضح نآ ىلا ةبونلا عجاري مش 4 هعتا ويف عجري

 ةيالو هل تناك اذا هتيالو تيبثتو ڵ لجرلا اذه ةبوت لبقت له ث هنم باتو

 هذه ىلع ةبوتلا هذهب ءىزنجي الو ص هللا د_نع كلاه وه وأ ث ةمدقتم

 ؟ةفصحلا

 امأف ى رصملا ميقملا امناو ى ميقمب اذه سيلف س تفصو ام ىلعف

 ٠ ةمدقتم ةيالو هل تناك اذا هتيالو ىلا عجريف بات اذا هتيالو

 6 ء اسنثد ام لعفب 6 هلل ١ دنع هملع كل ذف 6 هكاله وآ 6 هنيون لوبق امآو

 . ايش هقلخ ىلا هملع هللا رهظي مل اميف ملعي نأ دحأل الو انل سيلو
 ٠ ةكئالملا لوزن نياعي نأ لبت هضرم ف بات اذا اذهو

 دحب لتعلا تباث ناك اذا اماف س توملا هرضح نيح بات هنآ تركذو

 عجري هنآ تفصو امك وهف بات مث 4 قوقحلاب هرارتتاو هنبصو زوجت ام

 زوجي ال نم دح ىف راصو س توملا ىف رغرغت ناك اذا اماو ص ةيالولا ىلا

 ىل-_ء هتيالو ىلا عجري مل تقولا كلذ ىف بات مث ؤ هتيصو الو هرارتتا

 ٠ ملعأ هللاو ع ةفصلا هذه

 : هللا همحر ى حور نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نمو

 هةذم هلهآ نم هتبوت قدص ىلع هللا دنع بنذ مظاعتي ال هنآ ملعا و

 نع مهعاتتما و 5 هيلع هلهآ رارصا ىلع هللا دنع بنذ رغصي الو ض هللا ىلا

٠ ةرذ لاتثم ناك ولو 6 رايداو رارصا هيف قحلاب ةنونيدلا



. ١١٩ 

 مرح ىتلا سفنلا نم ث هركذ ىصحي ال امب لتقلا نم ىلب الجر نآ ولو
 قدص هنم ملعو 7 كلذ نم ةبوتلاو ةينلا قدص هنم هللا ملع مش ك اهلتق هللا

 اثيش ىدؤي نأ لبق تام مث ، كلذ ميمج ىف هسفن نم فاصنتالاب ةنونيدلا

 ناكل 0 ةيصعم لك نم هيلا ةبوتلا قدصو “ ةينلا هذه قدص ىلع كلذ نم

 ىلع هتيالوب نوملسملا ناد نمو ٤ هتيالوب هلل نونيدي نيملسملل ايلو اذه
 . هللا ءاسث نا ك ةرخآلا ىف ةكلهلا نم رمألا كلذ فف ملاس وهف ك رمأ

 لاق هنأ هللا همحر ؤ ةميرك ىبآ نب ملسم ةديبع ىبآ نع انغلب دتو

 ءامد انبصأ انا : ضعبل مهضعب لان مث 4 الاومآو ءامد اوباصأ موق ق

 نيد اهيف اننيدو ث نيدب اهبصن ملو ص ىآرب اهانبصآ امناو ، الاومآو
 دست اودآ مهنأ ملعي نأ ريغ نم مهنم لوقلا اذه دعب أ ولتق مث ئ نيملسمل ١

 لاوملا كلنو ءامدلا كلت ىف مهمزلي ىذلا قحلا نم

 بلاسلاو س سوفنلل لتاننلا اذه زجع اذاو ث ةيالولا ى مهنا : لاقف

 قدص هنم ملعي هللاو \ ةرسعلا و مدعلا لبق نم كلذ ءادآ نع لاومألل

 عيمج نم هسفن نم فاصنالاي هنم ةنونيدلا قدصو ؤ كلذ عيمج نم ةيونتلا

 ناو از : ابرلا لكآ ىف ىلاعت هللا لان دقو ع اكلاه هرن مل كلذ نم همزلي ام

 نم ايندلا ىف ىلاعت هللا مهرذع دقف ( ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك

 نا ةرخآلا ىف هري دعب نآ انوجر ايندلا ىف هللا هرذع نمو ث ةرسعلا ليق

 .هللا ءاش

 ريغي ءامدملا ةكفس قحتسا دن امك س ةكلهلا نوقحتسي ايرلا ةلكآو

 نإ مكسوفن ىف امب ملعأ مكبر ( : لجو زع هللا لاق دقو ؤ“ قح

 ٠ ( اروفغ نيبا“وألل ناك هناف نيحلاص اونوكت

 نم بئانلا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا ءاجو

 تناك نمم س سانلا عيمج ىلعو انيلع بجيف ٠ « هل بنذ ال نمك بنذلا
٠ هللا ةمحر نم سأب ال نآ اهريغو ىصاعملا هنم



_ ٠ ٢ _ 

 هنم هللا ملعي نأ لاومألا هذهو س ءامدلا هذهب ىلتبملا اذهل ىغبنيف

 6 ةبصعم ىلا دوعي ال هنأ ةينلا قدصو ف مدنلا قدصب ةبوتلا قدص

 كلذ عيمج ق همزلب ام عيمج نم هسفن نم فاصنالاب هنم ةنونيدلا قدصو

 هذه ىلع تام نا هناف ث هنتاط هيلا تلصوو ف هتردق هيلا تغلب ام غلاب

 ٠ .7 هللا ءا نا تام

 ّ ةلأسمو

 : رخآ هنم باوج نمو

 6٧ هنوم دعبي هنيد ءاضت رصمل ١ عفني الو ٨٧ رصم ىلع الا كدااه الو

 مهسفنأ ىلع نوضقي مهمزلي هناف س هنع هوضقي نآ ةثرولا ىلع بجو ناو

 كلذ تيملا معشتبب ال ناك ناو س قحلا مكحب كلذ ى مهمزلي ام تيملا لام نم

 + ارصم تام اذا

 ةنايد مالسالا قوقح نم همزلي امبو ث مالسالاب نيدب نم لكو
 مل وآ ك ىسن هلعل هنأل 6 كلذب صوب مل ولو 6 رصم ريغ وهف ؤ نقد اصلا

 وهف 6 نيملسمل ١ نم دحأ عم نيدلا ق ةدالو هل ناك ناف 6 ةيصولا هنكمت

 ٠ كلذ ىوس امف ةنمؤم سفن ةيد همزلت ناك ولو س هتيالو ىلع

 : ةلأسمب

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىذلا لعفلا كلذ ق مزلب امم اهلعفف ةيصعم لعف ىلع ربج نم ةدوتو

 لعف نم قح هل نم ىلا جورخلا كلذ نود امف مد نم دابعلل قح هيلع ربج
 كلذل هربج ىذلا نآ ملعي نآ الا همزلم ام ىلع قحلا ءاطعا ةيصعملا كلت

 مد_ذلاو ص هللا ىلا ةبوتلا اذه ىلع ناف ث هسفن نم قحلا ىطعآ دت

٠ رافنت سالاو



_ ٢١ 

 ةلأسم َ

 : هيلا ةفاضملا ةدابزلا نم بانكلا رغ نمو

 تلأسو : هللا همحر كلام ىبأ نع هللا همحر دمحم ىلا دييقت نم ء
 كرابت هللا نآ ىريو ؤ هزاوجب نيديو ت امارح امد كفسو ث الام ذخآ نمع
 دقو ؤ هلاح ام ماما ريغ وآ ماما وهو ث كلذ نم لعف امب هدبعت ىلاعتو

 ؟ نيملسملا دنع ةمدقتم ةيالو هل تناك

 ٠ كلذ ىلع هنم آ ربب : 9 انت

 مهو ليوآتبي هباصأ ناو : لانت هللا همحر ة ديبع ىبأ نع دجوي كلذكو

 ىلع رهو ملسو هبلع هللا ىلص هريت ةنسو 6 هللا باتك مكحب ىضرب

 ٠ ه۔۔نبالو

 امرحمو ث هل الحتسم ناك اذا بنذلل بكارلا نيب قرفلا امف : هل تلق
 ؟لعفا

 ىعداو 6 هلهج وآ هملع هيلع روظحملا مرحملا بكر دق لحتسملا لات

 ةبرغلا مظعأ دف ا هديعنو هادا هحابآ نا ىلاعتو كرابت هللا ىلع كلذ مم

 ه هبر ىلع

 ةمونلا لمؤمو 6 ه ةطخب هبرل فرعم رهو هينذ باصأ دق مرحملا و

 ٠ كلذل هقيفوتو هتبوت ىلع ةنوعملا هبر لآسيو ؤ هنم

 ؟ مرحملا نم لحتسملاب ملعلا ىلع ليلدلا امغ : تلق

 ىف هفلاخي نم للضي لحتسملا نآ ، كلذب ملعلا و © امهنيب قرفلا : لاق
 عجر ٠ هسفن لعف بوصي الو هآطخ نم ء طخب : ال مرحملاو هئطخبو هلعف

. عرشلا نايب باتك ىلا
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 باب

 ةبونلا ف

 ٠ توملاب رغرغتي ىتح هتبوت لبقتل دبعلا نآ : رذنملا نب ريسثب نع

 6 راحصب هللا همحر ناسغ مامالا و راحصب كلذ ق اوعزانتف : لانت

 ٠ كلذ ق اورامتو

 :امهدحأ ث رذنملا نب ريستب ىلع نيدهاسثب لضفلا نب رمع ءاجف : لاق
 ٠ حارس نب لاق هنأ تننظ رخآلاو ديلج نب كلام

 ح ةلأسم ويج

 ىف عرسأ س حراوجلا ف ةمالع ةبوتلل نكت مل اذا : لاق رثألا نم

 نأ ىلع اعمجم ، ىضم ام ىلع امدان دبعلا نوكي نأ ةبوتلاو ث اهتعجر
 ٠ نيقي ىلع هبونذ نم نوكي كلذ نيب اميف بلقلا لجو ث دوعي ال

 بورضم مآ هنم لوبتقمآ ىردي ال لجو ىلع : رثألا نم تذخآ اممو

 .ههجو هب

 اذاف ث هبلق ىوقتلا نكسي نأ الا ملعلا نيبو دبعلا نيب سيل : لاقو

 ءاعوو 6 ءاعو ءىش لكل نأ الا & هئاعو ىلا ملعلا لزن فلقلا ىوقتلا نكسأ

 ١ ىونذنلا ملعل ٠

 هللا ههركي امع ءاهتنالاو ص هللا رمآب مايقلا : ىوقتلا ريسفتو ٠

 ةاصعلا اهب بذعي اران هلل نأ ىاشلا نيقيلاب سانلا نقيأ ولو : لاقو
٠ سوفنلا فيهلتي ٥ اضر ىلا ١ ولسوتلو ك اتترغ ٥ روصع 1
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 ج ةلأسم

 بئات لبقأ مث ء الام بستكاو نينس ثبلف هيلاوم نم قبآ دبع نعو

 ؟ ةبوت هل له ثراو ىلع ردقي مل اعيمج اوتام دق هيلاوم دجوف

 لام وهف ث نيكلاهلا هيلاومل دبع دبعلا اذه نا : ملعأ هللاو لوقنف

 دجو ناف س دهتجيو دالبلا نم مهتثرو نع لآسيف ؤ كلذ لثم هلامو ث مهل

 مهل دجي مل ناو ى مهمحر وآ مهثراول هلامو دبعلا ناك امحر وآ اثراو مهل
 ٠ ملعأ هللا و ے اسآب رن مل ءارقفلا ف عضو ناف اثرا و

 : ةلاسم

 امرحم وآ اهل الحتسم رئابكلا نم ةريبك هل ىلو نم ملع لجر نعو
 هبونذ عيمج نم هللا رفغنسي هعمس مث س كلذ ىلع هنم ءىربو ع اهل
 ٠ ملعأ هللاو ؟ ةءارملا هنع طقستو هتدالو ىلا عجري له . بوئنيو

 : هلغ نمو

 ةنمجلا ىف ةبونلا هعفنت الف هب نيدي كلذل الحتسم ناك اذا امآ : لاق

 ٠ كلذ ىلع الا ةيالولا ىلا عجري الو ث هنيعب كلذ نم بوتي ىتح مكحلا ق

 ةلمجلا ق هعفني كلذ نا : لاد نم لاق دقف كلذل امرحم ناك اذا امآ و

 ٠ ةدالولا ىلا عجربو

 . ةيالولا ىلا عجريو هنيعب كلذ نم بوتي ىتح : لات نم لاقو
 ح ةلاسم

 ؟ ةبوت هل له ث فحزلا نع ىلوملا نع هللا دبع ابأ تلأسو

٠ هيلا بونتيو هللا رفغتسي : لات
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 ةلآسمويب َ

 نم ءىنب تند ام عيمج نم هللا رفغننسأ : لانف بوني نمع هنلآسو

 ء ىنب نا د دم ناك نا كلذ هيزجيأ 6 قحلا هيقف تفلاخ ام عبمج نمو لطابلا

 ؟ ايلو ىداع -- ةخسن فو _ ىداع وآ اودع ىلوت وآ لطابلا نم

 ٠ فذقو أطخ هجو نم هنيدت ناك اذا كلذ هيزجي ال : لاق

 عدبلا نم ءىشب هنيدت ناك ناو اذه ف هيزجي ال : لاق نم لاقو
 دق نوكي نأ الا اهنيعب هتلالض نم بوتي ىتح هيزجي ال كلذف تالالضلاو

 ٠ هالا نييو هنيب اميف هيزجي كلذ ناف س كلذ عيمج نم بات دتو هيسن

 : ةلآسمويب

 : نسحل ١ ىبأ خيشل ف ذلا ةروتنم نم ةفاضملا ةدايزلاو بانكلا ع نم

 « مرحم وه ام اهنمو لحتسم وه ام اهنم ابونذ بكترا لجر نعو

 ؟ كلذ نم هل صالخلا نوكيو س هلاح نوكي ام ةبوتلا نع ىناوتو

 اذاف ى ةبتلا دعب عفني امنا صالخلاو كالهلا هلاح ةبوتلا كرات : لاق

 نم صالخلاب هلل نادو دقتعا هملعي الامو هملعي قح لك نم صلختو بات

 ىلا هنم جرخ ملع اميآ هداقتعا عم هقلخ نم دحأل قح وأ هيلع ةعبت لك

 ء اهملعي قوقح هيلع نوكي نأ الا بيغلا ملع هيلع الو ، كلذ هازج هبابر
 لعفب نوملسملا هب هرمآ ام ىلع اهنم صالخلاب هلل نادف اهبابرآ ىسن دتو

 ةبوتلاو مدنلاو قوقحلا هذه بلط ف داهتجالا عم كلذ نم قحلا هبجوأ ام
٠ ملع آ هللا و
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 ةلأسم ديج :

 باتك نم ةدايزلا نم ١ ىناتسبلا نسحلا ىبأ نع « خايشال :

 ةريثك تانامض همزلتو اهبنتجي الو مراحملا ىقتي ال لجرلا ناك اذا
 همزلت ىتلا تانامضلا هدنع حصت ملو ةبوتلا دارأ مث ع سانلا لاومأ نم

 دوعي ال نآ دتنعاو ى هبلع مدنو لعفلا كرت اذا هل حصت ةبوتلا : لات

 مهاطعآ و اهلهأل قوقحلاب فرتعاو ص هناسلب كلذ نم رفغتساو ث هيلا عجرب

 نا مهل ىصوآو ص ءارتفلا ىلع كلذ لثمب قدصت مهنم ملعي مل نمو ك اهايا
 ء مهل فرتعاف صالخلا هنكمي مل وه ناو هلام نم مهيلا عفد اوفرع

 تحص دقو ث هتبوت كلنف ، دجو ىتم اهدر ىونو دهتجاو كلذ ىف ىعسو

 رادقم فرعي مل ناو س هتينالعو هتريرس ةحصو هتين قدص معم هل
 ٠ هيف ىذلا كسثلا نم جرخي ىتح هسفن ىلع طانحا تانامضلا

 اذا نيذلا ىتمأ رايخ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
 ١ )) ٠ ورفغنسا ١ وع اسأ ١ ذا و ؤ ( ورشينتسا ١ ونسحآ

 ؟ دبعلا ةبوت لبقت لاح ىأف : تلق

 بيرق نم نوبوتي مث ( : ىلاعت هللا لوقل توملا هرضحي مل ام : لاق

 تائيسلا نوطعي نيذلل ةبوتلا تسيلو ) : هلوقل ( توملا مهب لزني نأ لبت
 مهو نوتومت نيذلا الو نآلا تبن ىنا لانت ترا مهدحأ رضح ١ ذأ ىنح

 ٠ ) اميلآ اماذع مهل اند_تعأ كئلوأ رافك

 ليواقأ ثيدحلا ق ىور دقو + توملا رضحم مم ام هلوىتم ةيوتلا و

 , توملاب رغرنتي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نا : ليق ام برقو ث ةبوتلا ف
٠ ملاظ وهف بتي ملام رصملا امأو
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 ؟ رارصالا امف : تلت

 نع ىور دقو ٠ بوذذلا ىلع هماننالاو ةدوتلا نم عانتمالا : لانت

 .٠ بوني الو مدني الو عجريب ال ىذلا وه رصملا نأ ةدبع ىبأ

 ة ةلسم

 خيسلا نع ةميدق ةروثنم نم هبلا ةفاضملا ةدابزلاو بانكلا ريغ نمو
 : فلخ نب ىنات

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم لانو ؤ تاياور ةبوتلا ىف ىور دتو

 مل ام هدبع ةبوت لبقي هللا نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 مل ام ةطوسبم ةبوتلا نأ انموق بتك ىف تدجوو ٠ « هسفن رغرغي
 ٠ هم ضكي ذ ذؤم

 : ةلأسم ايج

 : فلخ نب ىنات خيشل دضلا ةروتنم نمو

 ؟ ادمعتم انمؤم لتق لجر فق لوقت ام : ىريغو ان « مساهل تلق

 اباذ_ع هل دعأو هنعلو هرلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف

 .٠ اميظع

 له ى ادمعتم انمؤم لتق نمع هتلأسو ٠ كلذب اريب تربخأو : لاتو
 ؟ ة دوت هل

 ٠ ةيونتلا هل ناف هنع ىفع وأ لننقف هسفن لاق نا : ريشي لاد

 ؟ نوملسملا هالوت كلذ لعف اذاف : مسئاهل تلقف

 نع { ىناميلا وبآ انثدح : لاق ٠ ةديبع ودآ انثدح : لان 6 معن : لات

 ثبح اص ىفقثل نامثع نع فوع نيب نمحرل ا دبع نع “ نامتع نب ربرج
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 لبق ٥ ديع نم ةبوتلا ليقيل هللا نا : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ناو غ هتوم لبق رهشب هدبع نع ةبوتلا لبقيل هللا ناو ، ةنسب هتوم
 ٠ هقان قاوفب هتوم لبق هدبع نم ةبوتلا لبقيل

 ؟ قاو ام : هل ليق

 ٠ نيتبلحل ١ نبب ام : لاق

 اهنم “ىبآ نم الا نسحآ ديعل ةلوذبم ةنجلا نآ ديعلا اهيآ ملع او

 & هلحرب رفانلا ريعبلاك هبر ىلع دراسثلا ، هبنذ ىلع ميقملا وه ىبألاو
 ٠ هلهآ نع دراسلا

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 : ةلأسم ويج

 : خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 نأ هتين فو ث بونذلا نم ةريغص لجرلا باصأ ناف : ريثيل تلق
 ؟بتي مل تقولا كلذ هنآ الا كلذ نم ةبوتلا هنيد نمو كلذ دعب وآ ادغ بوتي

 : كلذ ىف فلتخا : لانق

 لبت تام ناف ، بوتي ال نآ مزعي نأ وه رارصالا : لانت نم لاتتف
 ٠ ملسم توملا ليق بات ناو س كله كلذ

 6 ةريغصلا عقأ و ام نبح نم بوني نآ 7 : مهضعب لاتو : لاق

 رخآلاو نيلوقلا دشأ وهو رصأ دقف كلذ رخآ ناف ڵ كلذ رخؤي الو

 .٠ هنم حسفأ

 لوألا “ىلا “بحأآ : لاقو ٠ باوص هلك : نسحلا ىبآ ني دمحم لاق

. قفرا مهو
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 ةلأسم ةي :

 ارا رم عجري من 4 بوتي مث ، عجري مث ڵ بنذ نم بوتي لجر نعو

 ؟هنم لبقي

 توملا (مهرضحي مل ام هدابع نع ةبوتلا لبقي ىلاعت هللا ع معن : لاق ٠

 ةلأسم :ديج :

 ادمعتم ةيغاب ةئف عم راس لجر فو : هللا همحر هللا دبع وبأ لاق

 ء لتقو لتاق ىتح كلذ ىلع ىضمف ث اهيلع ىغبملا ىه اهنآ ىري ةئف ىلا
 مهلتاق نيذلاو ے نوقحم مهعم راس نيدلا نأ كلذ دعب هعم حص مث

 ؟ نول اطبم

 ٠ ملعأ هللاو ے هتين لجأ نم ةبوتلا هيلعف : رظانلا لاق

 هلتقف ىخأ لتق لجرلا اذه نا : هل لانف امكاح ىتآ لجر ىف لاقو

 ؟ هاخأ لنق هنأ لدع ةنيبي هلتق دعي هبلع ماقت مث ئ ةنيب ريغي مامالا

 ىلعو ةيغابلا ةئفلا مم رئاسلا ىلعو ث رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نا
 ٠ لاوست نم تناكو ناضمر رهش ف لكآلا

 : ةلأسم ةيه

 نفك ق اهتميق وآ ب ايثل ا كلت لثم درب نأ رويقل ١ شبني نم ةدوتو

 . بوتيو تيم

 : ةلآ 3

 مث هللا ىصع ىذلا دداحمللا نا : ليق : لات ىراوحلا نمب لضنلا

٠اسييلع رمي
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 ةلأسم :ده :

 نئاهرلا باتكو ةفاضملا ةدايزلا نم :

 هتبوت نوكت فيك تام نأ ىلا امهافجو هيدلاو قع نمع هتلأسو !
 كرتو امهرب نم طرف ام ىلع مدنيو كلذ نم هللا رفغتسي : لات

 ٠ ميحرلا روفغلا وهو ىلاعت هللا ىلا هرمأو 0 هيلع بجاولا

 عم هل بحتسي هنأ راثآلا ضعب نم تفرع ىنأ وجرآو : فيضملا لاق

 ٠ هللا ءاش نا نسح وهو هنلاخو هلاخو هنمع ريب نآ مدنلا و ةبوتلا

 : ةلأسم وج /

 اهيآ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : لجو زع هللا لات : ةبوتلا ى
 : برعلا لونتن ، عوجرلا ىنعمب ةغللا ىف ةبوتلاو ( نوحلفت مكلعل نونمؤملا
 نعو 6 هرمأ ىلا هللا ىهن نع عجارلا وه هللا ىلا فكئاتلا و 6 عجر ىآ 4 بات

 ٠ هللا ىلا هللا ريغ نعو { ىضري ام ىلا هركي امعو % هننعاط ىلا هنيصعم

 ٠ دبعلا ىلع بئات هللاو ء هللا ىلا بئاتلا دبعلاف

 باوتلا وه هللا نا اودوتيل مهيلع بات مث ( : لجو زع هللا لانت

 اهنآ ةشئاع نع انغلبو ( اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : هدابعل لانو ٠ ( ميحرلا

 مدنلا بنذلا نم ةبونلا » : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاتق : تلاق

 . « رافغتسالاو

 : لجو زع هللا لات : لات هنأ ك ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 هتظفح تيسنآو عاقبلا تيسنآو هلمع هحراوج تيسنأ ىدبع بات اذا »

+ » ةمايقلا موب هيلع اودهشي ال ىتح
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 ىتح امدان لازي الف بنذلا بنذيل لجرلا نا : ىراوحلا وبآ لاتو

 ٠ هيف هعقوأ ىنتيل اي : ناطيشلا لوتيف ث ةنجلا لخدي
 ةلوبقم ةبوتلا » : لاتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 نم الا ةلوبقم ةبوتلا : سابع نبا لاقو ه « اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح
 لتق _ ةخسن ليباه لتات ليباقو ، رفكلا سأر هللا هنعل سيلبا : ةثالث
 ٠ ءايينألا نم ايبن لنق نمو [&“[ ليباه هاخأ

 نبا اي » : لوقي ىلاعت هللا نأ : بتكلا ضعب ف بوتكم : ليقو
 ركستلا كيلعو س ءازجلا "ىلعو ربصلا كيلعو ص ءافولا "ىلعو دهجملا كيلع مدآ

 “ىلعو ءالمالا كيلعو ث ءاطعلا "ىلعو لاؤسلا كيلعو ث ةدايزلا ىلعو

 ٠ « لوبقلا "ىلعو ةبوتلا كيلعو ص ةباجالا “ىلعو ءاعدلا كيلعو ث ةباتكلا

 سيلبا نا » : لات س ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نسحلا ىورو

 ىف حورلا ماد ام مدآ نبا قرافأ ال كنزعو : لاق ضرألا ىلا طبهأ نيح

 مل ام ةبوتلا هعنمآ ال ىلالجو ىتزعو » : لجو زع هللا لاق : لاقف هدسج

 ٠ توملاب هلعل « هسفنب رغرغي

 ءاجر بنتذلا : نولمعد امي لاصخ ثسح ق ساانلا كاله : قيقش لات

 . رمعلا لوط ىف ءاجر ث ةبوتلا نع اوفوتسبو ع ةبوتلا ىلا اولصي نأ
 ىتح بوتن ال نحنو س بوتن ىتح تومن نأ بحن نحن : مزاح نبا لاتنو

 ٠ تومي

 : ةلأسم ةهج

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلاو بانكلا رغ نم

 هللا دبع ني دمحم هيقفلا خيشل ا طخب ةيسئاحلا ىف بوتكم هنآ ركذي

ةبوتلا ف ىور دقو ُ فلخ نب ىناث ىلولا خيشلا ةروثنم نمو ء دادم نبا
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 رغرغي ىتح : ةبوتلا ىف ليق : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو ، تاياور
 ٠ ث ول اي

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع تدجوو

 : ارعش لاق « هسفنب رغرغي مل ام هدابع نم ةبوتلا لبقي هللا نا »

 بسشت ملام ةبوتلاب تفو ست

 ىوءعرت ال سأرلل بيست دعبأ

 رجدزت ال رمعلا توف دعبو

 ةبح وذ كنأ ادىجع اي

 تعت اهف ىقلت ام ر انن

 كوكسدثم لوبقلا ناف ؤ مكتبوت لبقي نآ ىلاعت هللا اولأساف متبت اذاف

 ؟ ايندلا بئاتلا ضغيي مل : ىراجنلا صفح ىبأل ليتق امك هيف

 ٠ بونذل ١ اهيف : راع دق هنلا : هل ليقف

 ؟ ةبونل ١ ك رد اهيفف : هل ليقف

 . رطخ ىلع هتبوت لوبق نمو ص نيقي ىلع هبونذ نم وه : لاقت

 ش اهلبق هنم ةيشخو اراسكيا دسثآ ةبوتلا دعب دبعلا نوكب نآ ىغبنيغ
 ٠ هينذ ق بونذلا تيقيو ، هتبوت بجعلا لطبأ هتبوتب دبعلا بجعأ اذا هناف

 اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : لوقي ناك هنآ هنع هللا ىضر رمع نع ىورو

 ٠ هيلا عجري ال مت فتذلا نم بوتي : لاق ) احوصن ةبوت هللا ىلا اويوت

  



_ ٢٣٢ 

 نم جرخي هنأ وه حوصنلا ةبوتلا : لاق لبج نب ذاعم نع ىورو
 ٠ هنم جورخلا دعب عرضلا ىلا نبللا دوعي ال امك ى هيلا دوعي ال مث بنذلا

 : ءايشأ ةثالث حوصنلا ةبوتلا : لاق هنأ سابع نبا نع ىبلكلا ىورو
 نم جرخي نأ وه بنذ ىلا دوعي ال نأ رامضالاو ث ناسللاب رارقالا
 هنع جورخلا دعب عرضلا ىف نبللا دوعي ال امك ، هيف دوعي ال مث بنذلا

 . حراوجلاب هنع راصتنالاو

 عيمج حصنتو ، كسفن اهيف حصنت نأ وه حوصنلا ةبوتلا : ليقو
 نم الجر نأ امك \ ةقفش مهبونذ نم. عيمجلا بوتي نأ بحنو 4 كا وس نم

 ٠ ( ىبر ىل رفغ امب نوملعي ىموق تيل اب ) : لان نوغرف لآ

 ةثالث اهنمالع حوصنلا ةموتلا : لاق ىرصملا ش اقرلا ركم ىبأ نعو

 ٠ ةعاطلا ةماداو س لبقت نآ ءاجرو س لبقتن ال نآ فوخ : ءايشأ

 هلف : .ء اينآ ةثالث حوصنلا ةيونتلا ةمالع : لانت ذاعم نب ىبحب نعو

 ىلا اويينآو ( : لجو رع هللا لاتو ٠ مالكلا هلنتو 6 مانملا هلو ك ماعطلا

 ٠ ةيالا ) مكبر

 وه هللا ىلا ةبانالا : لاق هنآ نمحرلا دبع نب لهس نع انغلب

 ٠ فلقلا ةراهط عم هلعل ركذب نأ ىلا ةلفغلا نع عوجرلا

 ٠هحورو هبلقو هسفنب هبر ىلا عجري نأ ديعلا ةمانا : مساقلا لاتو

 هيلخي نآ بلقلا ةياناو س هتعاطو هتمدخب اهلغشي نأ سفنلا ةياناو

 ركذي ال ىنح ركذلا ماود حورلا ةياناو س هاوس امم ىلخي نأ . ةخسن _

 ٠.هيفالا ركذتي الو “ هربغ

 مكبر ىلا اويينآو ) : ىلاعت هلوق نع نمحرلا دبع نب لهس لئسو
 : هلوتنو 6 ةلأسملاو عرضتلاو ءاعدلاب هيلا اوعجرا ىأ ) هل اوملسو

٠ هيلا رمألا اوضوف ىآ ) هل اومسأو (



 ا _:م٣ _

 ةوقلاو ص بلقلا ىف رونلاو ، هجولا ىف اهيلا ثروت ةبانالا : ليقو
 ٠ دابعلا بولت ى ةبحملاو ةيفاعلاو نمألاو ى حراوجلا ف

 : ةميدق ةروثنم نم ةبوتلا نم غلبأ ةبانالا : ليقو

 مدنلا » : مالسلا هيلع هلوقل ع كنم قبس ام ىلع مدنلا ةبوتلا لوآ
 همزلي ناكو ، ىسن.ىتح ةبوتلا ف ىناوت نميف رثكلا ف دجوي ليقو « ةبوت
 رفغتساو بات مث ، هؤاضق بجي ث دابعللؤ ىلاعت هلل قح بنذلا كلذ ف

 فوس مث ث هيلع اروظحم ناك ام بكر هنأل ، روذعم ريغ هنآ ةلمجلا ىف

 . ىسن ىتح ةبوتلا

 هللا لاتت : لوقلا اذهب ملعأ هللاو ث هلعل هللا همحر نسحلا وبآ لاق

 مهمذ امناف ( نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو ) : ىلاعتو كرابت ق

 وأ انيسن نا انذخاؤت ال ) : لاق هنكل ، نايسنلا عم ال ملعلا عم رارصالاب
 أطخلا ىتمل ىفع » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتقو ( انأطخأ

 بحأ : لوقي ىناوزنلا نسحلا نب دمحم تعمس ىنأ وجرأو « نايسنلاو
 نا : لوقي ناك خيشلا نآ وجرآو ؤ ادهاز اهيقف ناكو ، ىبونذ ىسنآ نأ

 ملعي ىتح هيلع بنذ ال هنآ هملعي ال بنذ هيلعو ث هبونذ عيمج نم بئاتلا
 ةبوتلا ىلع دعو ىلاعتو كرابت هللا نا مث ؤ هنم بوتب ال مش 6 اينذ هيلع نآ

 مهتائيس هللا لديب كئلوأف ) : لجو زع هلوق وهو تانسح تائيسلا ليدبت
 هللا ركذ هللا نايسنبو ى ةعاطلا ةيصعملاب كل لدبي نأ وهو ( تانسح

 ةبغرلابو س ةحيصنلا د سحلابو ص عضاوتلا ربكلاو ص صالخالا ءايرلابو
 صرحلابو ص نيقيلا كسشلابو ؤ ملعلا لهجلابو ى ملحلا بضغلابو ص دهزلا

 قزرلا فوخبو سانلا نم سايالا عمطلابو زبصلا عزجلابو ع ةعائقلا
 نيقولخملا نم سنألابو س ةرخآلا بح ايندلا بحبو ث لفكتي اهب نمألا
 نيقسافلا ةطلاخمبو ث ريمشتلا ىلاعت هللا ةعاطب نواهتلابو ث هللاب سنألا
 ٠ نبي قنملا ةطلاخم

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٣ م )



_ ٣٤ 

 ةمالع ليقو ث اهيلع ةدايزلاو ةماركلا هذهب ةبانالا بحاص ىلوأف

 « كرمآ ثيح ص كدتفي نآو س كاهن ثيح كارب نأ كالوم نم ءايحلا ةبانالا

 اوبينآو ) : ىلاعت هلوتل هدابع نم بينملا رشبي نأ لجو زع هللا دعو دقو

 ( ايندلا ةايحلا ف ىرشبلا مهل هللا ىلا اوبانآو ل ع ( مكبر ىلا

 : لا ق ةيآلا

 با , آ > شرلا رصبأ

 ابابسثلا بشلا الع ذا

 . هليف ووسي ىتفلاو

 فلأ لمع ادبع نآ ولو 2 ةفلاخملا هيف نألا مؤش بنذلا نأ ملعاو

 لضفآ اذه ناف ص ةدحاو ةيصعم كرت هنآ الا ائيس لمعي مل رخآلاو ى ةلفان

 ةلفانلا كرتب ىتآو 0 ةيصعم كرت وهو ةضيرف ىدأ هنأل ء لو وألا نم

 ٠ ةليضفلا ق ةضيرفلا

 ٠ ىص اع ١ كرت نم ميركل نكلو 6 هع اطل ١ لمعب ةلفس لك : لبتو

 ىمتجي ال فيك ) ء ١ دلا ةفاخم ماعطل ١ نم ىمنتجي نمم امجع : ليقو

 : ٠ رانلا ةفاخم بونذلا نم

 ٠ ةبوتلا بلط نم رسيأ بونذلا كرت : لانت ىروثلا نايفس نع

 تعمس ذا ةرصبلا تاقرط ق انآ امنيب : لاق ىراوحلا نب دمحآ نعو

 ؟ اذه ام : تلت ث هيلع ايشغم رخ دق الجر تيأرف ث اهوحن تلبقأف ةقعص

 رخف لجو زع هللا باتك نم ةبآ عمسق ث بلقلا رضاح الجر ناك ليقف

 اونمآ نيذلل نآبي ملآ ) : ىلاعت هلوق : لاق ؟ ىه امو : تلتف ٠ هيلع ايشغم

 . ( قحلا نم لزن امو هللا ركذل مهبولق عشخت نآ

 



_ ٣٥ _ 

 كلذو س ضايع نب ليضفلا ةبوت ببس تناك ةيآلا هذه : ليتو

 ضايع نب ليضفلا ةبوت ادتبم ناك : لاق ثعشألا نب ميهاربا نع ىكح ام
 رمح مهعم موقي وه اذاف س قيرطلا عطقي ناكو ع ةعطقم ةيستع جرخ هنأ

 ة ليضفلا انئجافي الئل اورم اورم : لوقي مهضعب عمسف ث حلم اميلع
 قلخلا اذه ىنفاخي : لاتقو ركفتو ث متغاف ليضف كلذ عمسق انعاتم ذخأيف

 : هنوقرعيب ال مهو 0 مهل لاتتف مهيلع ملسو مدقتف ث ميظعلا فوخلا

 اوحرقو اورشبتساف : لانت « ليضفلا نع نونمآ متنآو ىدنع هليللا نونوكت

 نيذلل ناي ملأ ) : ؟رقي الئاق عمسف عجرف افلع مهل حلصيل جرخو مهلزنآف
 هبايث قزمو حاصف ( قحلا نم لزن امو هللا ركذل مهبولق عشخت نأ انمآ
 ٠ هتبوت لوآ أذه ناكف نآ دق هللاو الي : لانف هسفن ىلع

 ائيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس : رمع نبا لاتو

 عروتي ال ليئارسا ىنب نم لفكلا ناك » : لاق ٠ نيترم الو ةرم هعمسأ مل

 اهلف ، اهأطي نآ ىلع. اراذيد نيتس اهاطعأف ةأرما هتتاف ع هلمع بنذ نم
 كنه ركآ كيكبي ام : لاقف ، تكبو تدعترا هتآرما نم لجرلا دعقم اهنم دعق

 هيلا ىنتلمح امناو ؤ طنت هلمعأ مل لمع اذه نكلو ال : تلاق ؟ كلذ ىلع

 ىبهذا : لاقو اهكرت مث طق هيلعفت ملو اذه نيلعفتآ : لاق ٠ ةجاحلا

 هتليل نم تامف ادبأ لفكلا هللا ىصعي ال هللاو : لاق مث ع كل ريناندلاو

 ٠ لنكلل هللا رفغ هباب ىلع ابونكم حبصأف

 اوبنذي مل دابعلا نآ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو
 ٠ « ميحرلا روفغلا وه هنا مهل رفغيف نوبنذي ادابع ىلاعت هللا قلخل

 ثعيا ىسيع اي مالسل اا ىحوآ » : لاق

 مانم ضرألا لهآ ملع ولو « ةبوتلا ىف مهبغرو ليئارسا ىنب نم نيبئاتلل
 ةكئالملاو توركلملا ىف اوفرع دق مهنأل ّ مهماقم اوماقتسال ىدنع نييئاتلا

٠ مهلوق تعمس ىنولأس اذاو ث مهرض تفشك ىنودان اذاف ث مهنم ىحتست



_ ٣٦ _ 

 بئاتلاو ، ابئات ىدنع ناك بئات ىنا : لاق نم سيل : ىسيع اي
 نيزحلا ث هلعف ىلع مداتلا ث هبنذ ىلع حئانلا اهبحأ امك ةيصعملل ضغبلا
 دنع بلقلا :لجولا ، هركذ دنع عضاخلا ىدل هسآر سىكنملا ء هعنص ىلع

 قلخلا .ىصاعم نآو س هيلع اهلك نيملاعلا بونذ نآ نظي ص نآرقلا ةوالت
 ( ٠.هدحو اهبستكا

 تمعنأ اذاو ، ىحتسا لئس اذاو ، .ىهتنا ظعو اذاو ، ىشخ ركذ اذا
 ّ مه اطخ : ةير انتتم 6 مه راصبآ ةعسئاخ ؤ مهتنسلآ ة هريصق ٠ ىحتس ١ هبلع

 ثتلخ ة هم ايتنل ١ نأك 6 مه دولج ن ٥ رعسننم 6 مهبولق ةقلعم 6 مهسفنأ ةليلذ د

 مهو رانلا ىق متنأ مهل ليق امنآك مهل تدعأ رانلا نآكو ف مهدحو مهل

 ٠ نوقفسشم ذ ا نوفئاخلا

 ىفو س نوروهسنثم شرعلا تحتو نوحدمم ىباتك ف كئلوأ ! ىسيع اي

 5 اهتيضق الا ةجاح مهبولن ق عدأ ال تمسقأ ىتزعبف ، نوفورعم توكلملا

 :اولوقي ىنح ةمايقلا موي لاوهألا مهل لهسأ ث اهايا مهتيطعآ الا ةبلط الو

 ٠ هللا لهآ كئلوآ كيلع مودقلا ببس ةمايقلا نأ انملع ول انبر

 _ ةخسن ف _ نيبئاتلا ناف ةبوتلا ىف ليئارسا ىنب بغر ! ىسيع اي
 ء قدرظطلا مهل تلهس . هتطعأ ىنلآس اذاو 6 هتيبل ىنادان اذا بئاتلا

 ٠ ىوقنلا لزانم لهآو ك ىاضر لهآ كملوآ 6 جاهنملا مهل تمقأ و

 لاثمأك بونذب ىنوتأ ولو مهل رفغأ نأ ىتزعب تمسقآ ! ىسيع اي
٠ نوقفشم ةعاسلا نم كئلوأ امظع لابجلا



 ميحرلا نمحرلا هللا سنب

 عيمج نم احوصن ةبوت هللا ىلا بئاتو ث ىلاعت هللا رفغتسأ انأ

 © اهنطايو اهرهاظ ث اهريبكو اهريغص ع اهريئكو اهليلق ث اهلك س ىبوند

 ىلا تملتحا موي ذنم ك اهما ملعأ مل امو اهنم تملع ام ، اهرهجو اهرس .

 ۔ ىحراوج 4 هتملع ام اذه » ىمالك نم ىغارف ةعاس _ ةخسن هذه ىتعاس

 تيعس وآ ، ىادي هب تستطبو ء .ىبلقب هتدتقتعا وأ 0 ىناسلب هتملكت وأ

 ٤ هب تيضر وآ ىانذآ هتعمس وآ ؤ ىنيعب هترظن وآ ، ىامدتب هيلا

 لالحتلا وأ ، نايسنلا وآ اطخلا وآ دمعلا ىلع ىنم كلذ ناك هيف تدعاس وأ

 كلذ ةيتالعو 7 هريبكو ا كلذ ريغص خ ع ليواتلا وآ نيدتلا "وآ ك ميرحتلا وآ

 : هتريرنو ٠.

 نيقولخملا هدابعلو ىلاعت هلل ىنمزل ام عيمج ءادأب ىلاعت هلل نئادو
 تلمع ناو 6 اديآ بنذ ىلا معجرأ..١ .ال نآ .دقتعم و 4 قوقحلاو ضئارفلا نم

 ىلع دهاش ىلاعت هللاو ئ اهيف لخاد وهف ةيوتلا هذه دعي بنذب

 نيملسملا : ني د ملسو هبلع هللا ىلص دمحم نيد نأو ك 1 ددش هبي ىفكو ك .اهم ١

 ، :ترمأ هيلعو . 5 ايحآ :هنيلع ؛.ىبهذم وهف نيروكذملا ءايلوألا نم

 ا١ربآو ئ نوملسلا و ١ .هلوسرو هالوت .نم ىلوتآو ك ١ دغ هللا ىقلآ هيلعو

 عيمج نع لاؤسلاب نئا دو { نوملىبلاو هلوبسر هللا هنم ءىرب نمم
: حجر ٠ ىنيد ف هنع لاؤسلا ىنمزلي ام



٣٨ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم ىلع وآ ىل ىغبني ام لك:نم كيلا ب.وتأؤ. كرفغتسأ ىنا مهللا

 داقتعاو كرتو ؤ ةينو لمعو لوق نم هب كيلا ةبوتلاو ، رافغتسالا
 مدنو كرتو لعف نم كلذ ىف لخد اممو ث ةلينو داقتعاو ص ةنونيد

 كدابع قوقحو .كتوتقح نمل كيلا صالخاو ء كل ضالخاو لاؤسو
 ىدفعتأ الو ے هيف مهللا كفلاخأ الإ امب ةطؤرنشملا ظورشلا هذه ئلع
 ارباص ث ركسث لذضفآ اركاش ايجاز افئاخ ابهار ابغاز هريغ ئلا كاضر
 كب انيعتسم.ء كرسمأل كتعاطن : موقا نآ كل الحتسم ، ربص لمجأ

 ٠ كلذ ىلع

 ىنقفو مهللا كلأسا نأ ىل ىغبني كدنع ةلزنم لضفأ ف نوكن .
 صالخالاو ,صالخلاو ةمكحلاو ث ةمصعلاو نيقيلا نم كيضري امل
 ٠ داهتجالاو

 ل ٠ . ش : . .. .

 "ىلع وأ ىل ئنبني ام لك نم كيلا بؤتأو كرفغتسأ ىنا مهللا : ا ا
 6 كرتو لعفو ة ةينو 3 نم غ هنم كنلا ةبوتلاو ك كلا ر افغتسال 1 ١

 ك كل ضذلخلاؤ ك ةليسوو 6 ةنوتندو ك داقتعاو ك لاؤسو 6 مدنو

 ٠ هريغ ىلا كاضر ىدنعتأ الو ح هبف كغلاخأ أل ام ىلع 4 ث كيلا ضالخو

 امل ىنقفوتو س كيلا ىفلز ىنغليب ام ىلع ىننيعت نآ مهللا كلاسأو

 ىلع هللا لصو ث ميحر روفغ ث ميرك داوج كنا ، كيدل ىبرق ىف ديرت
نوكت ةالص س كتكئالمو كئايبنأ ميمج ىلعو هلآ ىلعو كلوسر دمحم



 _ _ ٣٨٩

 : ةلأسم ةت

 لق : هللا همحر فلخ نب ىناث ىلولا نع ةميدق ةروثنم نم

 تنك ىنإ ث هللا ناحبس ع هللا الا هلا.ال : لحرلا لوتي : رثؤملا وبآ

 6 ىبر ىل رفغت مل ناو ىسفن تملظو اءوس تلمع ىناو ث نيملاظلا نم
 ٠ نيرساخلا نم نتوكأل ىنمحرتو

 ةئبس ناك ام لك نم هلل ا رفغتسأ و ؤ هلل ١ ىل ا تبت 6 هلل ١ ال ١ هل ] ال ا

 ٠ اه و ركم هلل ١ دنع

 ملو هنم ملع ام عيمج نم بات دقف اذكه لاق اذا : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا ء عجر ه ملعي
 : ةلآسنم ةيا

 نآ هداقتعاو ك مرحملا لعفلا كرتو ء هنم ناك ام ىلع مدنلا : لاقت
 . , . ٠ ناسللاب رافغتسالاو 6 هنلا عجرب ١ال ٠

 ؟ رفغي ال بنذ نم له : تلق

 ٠ هنم باتي ال ام : لات

 ؟ رازصالا امف : ثلق .. ..

 ٠ زارصا بنذلا ىلع ةماتالاو ك ةبوتلا نم عانتمالا : لادت

 ؟ بكر آ مزْخملا ة ةبؤق انف : ْتلتت

عجرن ال نأ داقتعالاو 2 لعفلآ كرت نم كل تفصو آم وهأ :"لاق "!



= ٤٠ = 

 ؟ ارهاش هينذ ناك ناف : تلق

 : ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ارهاش هتبوت رهظي : لاق

 . « ةينالعلاب ةينالعلاو ةريرسلاب ةريرسلا ة ةبوت بنذ لك مم ثدحل »
 ؟ هتبوت نوكت فيك بكر امل الحتسم هبنذ ناك ناف : تلق""

 نم بت هل لانيو ع بنذ ىلع هنقويو ك كل تفصو ام وه : لاق

 ٠ اذكو اذك

 ث دابعلل قح هتيصعم ق ناك ناين : تلن .

 مرحملا امأو ث كلذب انئاد.الواتم ناك اذا هيلع مرغ ال لحتسملا : لاق
 ةاطخلا فقو:ء: دوقلا دمعلا ىف همد ناك ناف ، لالحتسالاو درلا هيلعف

 ةيدلا ٠

 ! مهئاقل ىلع ردقي ال ن ناك ناف : تلت

 .هبنم مهيلا جورخلاو دابعلا قح نم همزلي ام لكي نيدي : لاق

 ٠ مهئاقلب نيديو

 ؟ اونام ناف : تلق

 نيدي انمناو ث هل مكح ال تيملاو ث ةنونيدلاو ةبوتلا نم دبال : لاق
 ٠ ١ ىحلا ءاقلب

 ٠ هيزجيل ىبونذ نم هللا رفغتسا : لاق اذا مرحملاف : تلق

 ام ىلع, صلختي هناف 0 دابعلل قح هيف نكي ملا اب ام معن : : لاق

٠ كل تفصو



- ٤١ 

 مل امو ك فذاقلاو ىنازلاو رمخلا براش 4 هيوت نوكت فيكف : تلق

 ؟ نيقولخملل قح هيف نكي

 ىلع ىنز ناك نوكي نآ ال ١ هيزجت كل تفصو ىتلا ةيوتلا :

 . صالخلا " ٣

 ` ؟ سانلا نم دحأ هبنذب ملع ن راك ناق : تلتق

 الحتسم ناك ّ هبنذب ب ملع ا نم د دنع ..هتہوت نلعيو 6 هتبوتب هملعي : لاق

 ,. . ‘ءامرزخم وأ

 ؟ لتقلا ةيوتف : تلق

 , {. , ٠ ةبقر قتع : لاق
 ( 7 مل ناف : تلق

 ةرافك ىف فالتخالاو ث رافغتسالاو مدنلا غم نيرهش مايصف ] : .لاق

 ف ةبجاو ةيدلاو ك ةرافك د دمعلا ق .بجوي .مل نم مهنم : : .دمعلا +

 73 : ٠ ةبوتلا حم اطخلا

 ؟ ةنوت هل له ادمعتم انمؤم لنق نمف : تلت

 ناف ث ةيدلا هنم لبق وآ ص لتنتف هسفن داق ناك نا معن : : لات

 : ىلاعت هللا لاق ٠ ' مهيلع اونم نا .كلذكو 3 مهضعب لوق ىلع 4 هيوت هل

 ٨هےبن ١ هلل ١ ىلع . ٥ رجاف حلصأو ىفع نمو هلا ٥ ,ةرافك .وهف هم ق ةدصت نمق (

 3 . ( نيملاظلا بحي :ال ! ١

 ؟ هل يبنذ ال :نمك نوكي ب فكاتلاف : تلت ا ٠٦ .٠ و

٠.٠ معن : لاق



4٢ 

 له ث بات مث ث ةيصعملا لمغ مث ، بات مث ةيضعلملا لمع ن :اق : تلق ¡ :,

 ؟ هنتيوت ل_دقت

 ٠ رضي مل ام معت : لاق

 ؟ لعفي فيك ةبوتلا دارأ مث ث ةرشع لتق نمف : هل تلت

 ك صاصتقلا اماو وفعلا اماف 6 مكاحلا ة هرضحي مهل د داتنتتي : لات

 ىقب امو ث مهعيمجلا هلتغي دخاو اولكو صاصقلا دأرأ ناف ةيندلا امأو
 ٠ هلام ق ةبد مدلا نم مهل

 ؟ لالضلا ىلا اعد نمف : تلق

 هنآو ؤ لآل هلأ مهاعد ىذلا ن نآ مهفرعيو هللا ىلا بوتب : لاق

 ٠ ً ة كلذ نم بئات

 ؟ هيلع لكو هل ال وجني له ع كلذ لثم وه ملظف الام ملظ نمو : تلق ] ن

 : ىلاعت هللا لاق دلو . :انباخضأ لون نم كلذ ملغأ نل : لات . `

 ( ميلس بلقب ةللا ىتأ نم الا ) : لاقو ع ( راصنأ نم نيملاظلل امو )

 ) مالسالا هللا .دنع نيدلا نا . .. ىلاعت هللا لاتو ح بونذلا نم مهلمح

 ٠ م صالخالا و ھ ليت

 ظ أطخلاو دمعلا ىنع اب اعياتت ة ةنونذ تناب نمق : : تلت [

 ضالخلا امناو 3 قولخملا قح هيف ناكام ةبابر نومضم كلذ لك ناف "
 اوفزع نا مهلا ىنصوأو ع ءارقفلا ىلع هب قدصت مهفرعي ال نملو هلا

 صالخلاو ء:قح لك نم جورخلاو دانقنجعالا ةبوتلا عم هيلعو مهيلا عفد
٠ نيملسملا مكح ق بجي امك هنم



. ٤٣ _ 

 > ةيصولا هنكمت ملو ك تو أ بركي لغتشا ناق هيب ىصوي : لات

 تامف 0 لتقلا وآ ڵ قرغلا وآ ڵ قرحلا وآ س ةءاجفلا توم هذخآ وأ

 ؟ قوقحلاب نئاد وهو

 ملعي دقو ، تفصو ام هذخآو كلذ ءاضت ىف ادهتجم ناك اذا : لاق

 هلل نأ وجرأف ك هسفن نم هتلخ فصنأ ردق ول نأ و ؤ هتين قدص هللا

 احلاص لمعو نمآو بات نلا رافغل ىناو ).: لاق ىلاعت هنكل هنع وف

 ٠ ) ىدنها مث

 لمح نم باخ دتو ( : ىلاغت هللا لاقو ، نؤرصملا كده امناو

 ٠:ارصم تام نم ىآ ) املظ

 ; ىه ام ةبوتلاف : تلق ..

 . ةنضعملا نم عالقالاو ، قحلا ىلا عوجرلاو مدنلا : لاقت

 : ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 : فلخ ن ىناث ىلولا نع ةزوشثنم نُم

 ؟ ادمعتم املسم لتقت لجر ق لوقت ا ام : ىريغو انأ مىشامل تلق

 ادمعتم انمؤم لتق نم نأ ىسوم ةريس اق . ىرن. :ان . : :مشاه لانت ز : , .

 ايا دع ٨ل دعأو هنعلو . هييلع هللا. بضغو م اهيف ١ دلاخ منهج هؤا زجق .

 . ٠٨. .. . | . . ى فأ يلظ
 ه

 ٠ ث

. ! 

 له ١ دمعتم انيم لتقا نمع هتلأسو كلذب اربشب تربخأف : لاقت :

 ؟ هب وت :هل

- . . . ح ٠ . ٠. "ا ۔۔



 ب. ٤٤٠٤

 ؟ نوملسملا هالوت كلذ لعف ن اف : مشامل تلت

 ىلا جر ٠ باتكلا { . عم ةيسئاخلا نم اهتلقن ةدايزلا هذهف معن : : لان

 ٠ عرشلا نايب باتك

 - ١ : ةلاسم :

 ردقب وهو ك .7 ملو لسغلا نم :رشنلا ىقوتو ىنز ى ذلا امأو ١٠

 ؟ ةالصلا هنناف ىنح لسغلا ىلع

 ه ادحأ هتيون هللا مرحيال 3 ابضغ ىنلع هللا نم بضعب ءاي دفف

 رهطتيلو 6 ٠ ةالصلا هكرت نم. احوصن ةبوت بنيلو 4 ىنزل ١ نم هير رفغنسيو

 4 هبتر قتع وأ 6 انيكسم نيتس م اعط ١ وأ 6 نيرهش ماب ابصي رفكيلو لصيلو

 كلذ ليلقف هير ٥ :اضزم و هنينتر كاكف ق هسفن ديعلا لمعتسا ءىش لكف

 ٠ هسفنب اجن اذا

 : ةلأسم وج

 ريغ نوكي بات مث هبونذ ىسن نم ناك ولو : نسحلا وبأ لاق
 ؟ رو ذعم

 مدآ ىنب عبط جرخي ال أذه ل 4 هللا ءاش م الا دحأ ملسي مل

 : ىلاعت هللا لانق ك اهنوسنيو : بونذلا نوبكرب سانلا نألو ء ه نم.

 داببعلاف ( امزع هل .دجن ملو ىسنف. لبق .نم مدآ ىلا.إاندهع. دقلو )
 ةبوتلا كرتب رمؤي ال دبعلا نآ الا ، نايسنلا ف مهيبأ عبط ىلع
 ناف ث تقوو لاح لك ىف ةبوتلا انيلع لب ، ىسني ىتح ص اهنع فيوستلاو

 ٠ ) نوملعي مهو اولغف ام ىلع ١ ورصي ملو ( : ىلاعت هلوقل كله رضأ 5

نم بئاتلاو نورصملا كله » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو



. ٤٥ 

 قح لكل ةبوتلا دقتعاو بات مث ئ بونذ هيلع ناك نم خيشلا نع

 هتدجو ٠ ملعأ هللا و 4 ةلوىتم هتبوت نآ نيقولخمللو 6 ىلاعت هلل همزلي

 00 ٠ ةر 7 ق

 : ةلآسم 5

 : خايشالا باتك نذ ةفاضملا ةدابزلا نما

 ىردي ال نامياو تاولص لثم روشغ هيلع ناك نميف ميهاربا ىبأ نعو
 ؟ مدنو باتف ةبوتلا داراف س كلذ ريغو ىه مك

 نأ ىنبجعي انآو س هيزجت ةبوتلا نأ : ىلع نب ىسوم نع كلذ عفرو
 ٠ هيلع ا ةرافك نبرهش رغفكم

 : ةلأسم 23

 ، قح سانلا نم دحأل همزل لجر نع هللا هظفح ديعس ابأ تلأس
 هيسن ىتح مايألا هم تدامت نآ ىلا هنم صالخلاو هءاضق لمآني ناكف

 ء ةيصولا ىلع ردقي ال دحب راص وآ ، تام ئتح هركذي مل انايسىت

 ؟ كلذ ىق هلاح نوركب ام هب هلا ىصوب نم دجي ال ذا

 نكب ملو ٠4 هنع اطو هتدابع ق هلل اصلخم ناك نا هنأ ىعم : ل انت

 سانل ١ رمآ ق ل_دق ام ىلع ةمالسلا هل وجرآف اذه الا فبنث ذلا نم هيلع

 نينمؤملل وفعلا امناو س نيتمؤملا نم ناك اذا هنع ىفعم هناف ٠ اذه لثمل

 ٠ ىلاعتو كرابت هللا نم

 قحلا اذه ىلعو ث بنذلا اذه ىلع ارصم ناك ول : ليق هنآ ىعمو

 هتلمج ق ايئات ناكو س كلذ ىسن مث ؤ كلذ ىلع ىضمف هيدؤي ال هنآ

 ٠ هيلع رصأ ٢ ىذلا فئثذلا اذه ىسن دق هنآ الا & همزاول ءادآم انئادو

 لثم ىف ةلمجلا ىف ةبوتلا هعفنت ال هنأ لوقلا ضعب فق هنآ ىعمف
لالضلاب ةنونيدلا ىنعم هبشي هنآكو ث رارصالا ىلع مزع هنن ، اذه



_ ٤٦ 

 نكت مل لالخلا نم ءىشب نيدي وهو ك ةلمجلاب نئادلا بئاتلا بات اذا

 ىرن الف ص هللا ىلا اهب برقتيو اهب نيدب هنألا ىصاعملا نم هل هتيوت

 5 هنيعب كلذ نم بوتي ىتح اهتفلاخم ق ةبوتلا امناو ، اهنم ةبوتلا هل

 . لطابلا بيوصت نع عجريو
 ىلع رصآ رصملا . نأل س نئادلا هبسثي ال رصملا نا : لاق نم لاقو

 نيدي نمم ناكل هل اذه هنايسن ف هبنذ ركذ ولف ، لطاب هنأ ملعي ام

 هركذي ىتح هل ايزجم كلذ ناكف ث ةلمجملا ىف بات هيسن املف ث منم ةبوتلاب
 ىنعم ىلا برقآ ىدنع لوقلا اذهف ث هنيعب هنم بوتي وأ ، هيلع رصيف

 اهعسوو ى ..و الا اسىفن فلكي ال هللا نآو ء ىلاعت هللا ءاش نا باوصلا

 امك ركذي نآ ىسانلإ ردقي الو 0 هيلع ردقن ام اهتناطو 0 اهتقاط

 ءىشب نيادلا لحتس ا ىسن ول ىدذع كلذكو ء رصبي نآ ىمعألا ردني ال

 ىصع ام :غيمج نم ةلمجلا ىف باتو ،\ هي نادو هلحتسا ام لالضلا نم

 . ىآرب وآ نيدب س لهج وآ ملعب ؤ ةيف وآ لمع وآ لوبق نم هب هللا

 ىدنع اذه ناف.ء هنيعب ءىشلا كلذ ىسنو ع هتبوت ىف هداقتعا اذه ناكو

 هتلاحب هب نيديف هنيعب ءىشلا كلذ ركذي ىتح ةلمجلا ىق ةبونلا نم هيزجي

 ٠ بوتيف عجري وآ

 نع عجرف هيف كستف هب نيدي امم ءىش هلابب رطخ ول كلذكو
 ملو س لالضب هيف ناد دت ناك نا هنم باتف هب ةنونيدلا نع ةميزعلا
 باتف هيف كش هنآ الا س هنيعب هنم بوتيف هب لخد ام اطخ هل نيبتي

 هباوص ةفرعم لهج عسي امم ناكو ةفصلا هذهو ث ةلمجلا هذه ىلع هنم
 ىدنع ناك عامسلاب الا ةجحلا هيف موقت ال اممو ث نيدلا نم هئطخ وآ

 ىق كلت هتنوذيد فق ىتأ دت نكي مل اذا لحتسملاك ةبوتلا نم ابرض اذه

 ٠ ةبوتلا نم رثكآ هيف همزلي ارمآ ءىشلا كلذ

ن اك امم ىتآ ام آاطخ وأ 6 هنيعب هنم ب ات ىتآ ام اطخ هل ناب ناف



_ ٤٧ 

 ناك نا كلذ نم باتو . هبق لخد امع فقوو 6 هيق ةنونيدلا نع عجر

 كلذ ىف همزلي مل اذا ى كلذ نع لاس ةنونيد هيلع ىل نبب مل أطخأ دت

 . ةبوتلا الا
 سانلا نم دحأل قحلا همزل دق ىذلا اذه ناك ءاوسو : هل تلق

 اك وأ ، قحلا بحاص ىلع ردقي وهو ث كلذ نم صالخلا ىف رصقف
 ؟ قرف امهنيب مأ هيلا جورخلا لمأت هنأ الا ابئاغ قحلا بحاص

 ملو { كلذ ىق همزلي ام ءادآب انئاد ناك اذا ءاوس هنآ ىعم : لاق

 هيناوت ق نوكي نأ ىل نيبي الو ث همزلي امه هيلع ردقي امم ائيش عيضي

 موقت وآ س هيف )( دليف كلذ هيلا بلطي نآ الا ايبصاع كلذ هريصقتو

 ٠ لبقي الو هيلع تيثب نآ الا ةليضفلا و ةجحلا هيلع

 : ةلأسم 23

 ء اهيلع رارصالاب رفكي ىتلا بونذلا رئاغص نم رخآ عونو
 ء ةضكرلاو ، ةسخنلاو ص ةرفدلاو ء ةسفرلا لثم كلذو ص اهبوكرب رفكي الو

 ةينلاو ڵ دحأل قح راكنا اهب نكي مل ام ص ةبذكلاو ڵ ةرضنلاو ؤ ةبجولاو

 رومأملا اهلعفي مل ام اهب رمآلاو ص :اهب اضرلاو ى اهل بحلا وآ ةيصعملل
 نيبيو هنيب هانفصو ىذلا !ذه نم ناك امم هلثم ناك امو اذهف ص اهب

 ٠ دابعلا قوقح ىه امناف { دابعلا

 نآ هيلعف س شرآ هيف نكي مل امو ؤ مهيلا هادأ شرآ نم هيف ناك امف

 ردق امب مهيضري وآ - مهتم لحو ص عسوت وآ “ شرآب مهيلا هنم جرخي

 نيبو هنيب هنم ناك امو ث هللا ىلا ةبوتلا عم كلذ نم جرخي ىتح هيلع
 هل وجرنو ث هنم هيلا بوتيو س هنم هللا رفغتسيلف س ىلاعت هللا

 ٠ ةرغغملا

 -س

 )١( مصاخي ىا : دلي .
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 ء هلعف هرفكي الو ث هيلع رارصالاب هبحاص زغفكي امنا هلثمو اذهف
 هب ملاع وهو ء ةبوتلا كرت ىلع ةرفغملا اعداو ةبوتلا عضو هيلع رصأ نمف
 ئ انفصو امم ملاع وهو هللا نجيو هنيب ام ىسن نمو .0 هرارصا هرفكو

 ٠ كلذ هازجأ ةلمجلا ق رفغتساو باتو ئ ةبوتلاب نيدب وهو

 ةبح هريغ لام نم ذخأ نم لثم لاومألا ف اهنم رخآ عونو
 3 هتباد بكر وآ ص ابوث سبل وآ ةتابن ؤآ ةلالخ وآ ث ةبطح وأ
 هلمعتساف ص ائيش راعتسا وآ ۔:اريثك وأ اريسي المع همداخ لمعتسا وأ

 5 هتطوب هنم ائيش فلتأف ف موق ثرح ىف ءىطو وآ ك هل هراعتسا ام ريغب

 صق وآ هملق وآ هريغ ةاود نم. بتك وآ ؤ هريغ ريرس ىلع دعق وآ

 ساه وآ ئ هريغ ولدي .ىقتسا وأ . هساطرت ةعقر وآ 6 هريغ صخمب

 ٠ هئانا نم برش وآ ، هتباد ىلع رجز وآ ، هسيمب

 رئاغص نم هل عنملاب نوفورعم هباصأ امم ههبسشأ امو اذه لكف
 نم اذه لك هوبكرب ال ، اهيلع رارصالاب اهلعاف رفكي امناو س بونذلا
 ناك ام الا مهيلا هنم صالخلاو ث مهيلا جورخلا هيلعو ث دابعلا قوفخ
 لجر نم ؤ0 ضعبل مهضعب سانلا نيب ىرجي ىذلا لالدالا نم هيغ

 سأب ال مهلاومأ ىف مهريغ وآ لهألا وآ هللا ىف خأ وأ قيدص ىلع لدي
 ملعتو س كلذ نم ىحتست نكت ملاهلعفي هبحاص ىآر ول اميف كلذو ص كلذب

 صخر دتف % امهنيب حابي كلذ ناو ك هب حرفيو 0 كنم هرسب كلذ نآ

 ٠ ةفصلا هذه ىلع لالدالا ى ءاهقفلا

 لعف نم ةبوتف ث مهيلا كلذ عيمج نم جورخلا مهيلعف مهريغ امآو
 ق قخ نم همزل ام ءاطعاو ؤ“ هل وه نمل هب فارتعالا كلذ نم ائسش

 كلذ نم ائيسث ىنن ناف ، ةرجأ وأ ةميق وأ لثم ف همزل ام ىلع كلذ
 نا ةمالسلا هل وجرأف س ةلمجلا ىق هللا ىلا باتو س ةبوتلاب نيدي وهو
 اه رفغي امم اهانيمست ىتلا بونذلا هذه نوكت نآ وجرن نحنو { هللا ءاش

 ةضيرغلاو ى اهب اهيلع باذعلا نمان انسلو ث ةبوتلا ىلع نيملسملل هللا
نم نوكت نآو ع ةبوتلا ىلع اهرفغي نآ هللا نم ءاجرلا نيملسملا ىلع
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 مثالا رئابك نوبنتجي نيذلا ) : اهيف ىلاعت هللا لات ىتلا تائيسلا
 نم نمأم نآ دحك سيلف ) ةرغغملا عساو كير نا ممللا الا شحاوفلا و

 نم امأو ، اهنم ةبوتلا دنع هللا ةرفغم نم سأيي الو ء اهيلع هللا باذع

 . اهيلع ربكلاب لطبو رسخو لضو ث هرارصاب رفك رصأو اهيلع ماقأ
 : ةلاسم 3

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا رغ نمو

 ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنا ) : ىلاعت هللا لاق : تلق

 اميلع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي كئلوأف بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب

 مهدحآ رضح اذا ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو ٠ اميكح
 مهل اندتعأ كئلوآ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا تبت ىنا لاق توملا
 ةلاهجب ءوسلا نولمعي : مالكلا لوآ ف ىلاعت هللا لاق دقف ( اميلآ اباذع

 ٠ توهلا لوزن لبق بيرت نم نوبوتي مث

 & توملاب رغرنتي مل ام هدبع ةبوت لبقيل هللا نأ ةبوتلا باب ف دجويو
 هل بحاف اهرك عجريو اهرك بوتي لاحلا كلذ ىلع فقو اذا لكو
 ؟ هاغتباو هدارآ نمل ايفاك احرش اهرخآ ىلا ةلأسملا لوآ ىناعم تحرش ول

 رغرعي مل ام ةلوبتم ةيونتلا نآو 4 حبحص ريخلا نأ تفرع دق : لات

 توملا هتنياعم دنع نأل ، هابا هتنياعم وه هب هرغرغتو توملاب دبعلا

 ٠ هتيون ليقت ال

 هوجو ىلع ءوسلا نأل 6 عضوملا ١ أ ذه ق بنذلا وهف ءوسلا امآو

 ملعأ هللا و & بونذلا نم رئابكلا نود ام وهق تائيسلا امآو ئ ةريثك

 . قيفوتلا هبو

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٤ م )
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 بسحيأ بوتي مث تانسحلاو تائيسلا لمع ن ناك اذا ديعلاف : تلق

 بسحب ال مآ هيلع هلل ا اهدريو تائيسنلا لالخ اهلعف ىتالل ا تانسحلا هل

 ؟ ةبوتلا دعب ةنسح نم لمع امالا هل

 لمعو بات ١ ذاذف 6 اهطيحتو ةنسحلا لطبت ةئدسللا نأ تفرع دق : : لاتق

 :. . ملعأ هللاو ى هتانسح هيلع هللا در احلاص

 كئلوأف احلاص لمعو نمآو بات. نم الا :) : ىلاعت هللا لات : تلق

 بلطملا دبع نب ةزمح لتاق ىنشحو ىف له ( تانسح مهتائيس هللا لدبب
 لمعو بات نم هاوس مسالا اذه قحتسي الو “ ةصاخ ىلاعت هللا همحر

 ةنمؤهو نمؤم لك نم ةطيرشلا هذهب ىتأ نمل ةماع ةلحتنم ىه مآ احلاص
 ؟ كلذ ىف كدنع اذام مآ

 ىف ىهو ، ىنشحو لمع لثم لمع نم , ىف اهنأ تفرع ىذلا : لاق
 اذا ةلالض ىلا ىعادلاو نمؤلل لتانت نا : لاق نم لونلا سانلا عيمج
٠ 7 هللابو ؤ امهل ةبوت الف اهيلا بيجأ
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 باب

 ىلع نب دشار :مامالا ةبوت ف

 : باتكلا ريغ نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رفغتسأ انأ ىراجهلا رصن نب دمحأ نب نسحلا ىلغ ىبأ ىضاقلا لمع
 اهريغص ث اهريثكو ا هليلق ء اهلك ىبونذ عيمج نم هيلا بئاتو هللا

 ناك س اهنم ملعآ مل امو اهنم تملع ام ص اهنطابو اهرهاظ ص اهريبكو

 ئ نيدتلا وآ 6 نايسىننلا وآ أطخلا وآ 4 6 لهجلا وأ ملعلا ىلع ىنم كلذ

 امم وآ س هب انئاد وآ هدهف الوأتم تنك ث ميرحتلا وآ لالحنسالا وآ

 5 ىناسلب هتملكت وآ ڵ ىحراوجب هتلمع امم وآ س هب ترمأو .هتبكترا

 ٠ ىبلقب هتدتتنعا وآ

 » افلاخم لدعلا ريغب اهتربس ىتلا ةريسلا نم ىلاعت هللا ىلا بئاتو

 كرت نمو “© اهنم جورخلا ىحاونلا لهآ مازلا ىو ى ىنم آطخ لك فو

 قحلل ةفلاخم اهراس ىتلا ةريسلاب ىملع دعب ىسوم نب داجن ىلع ريكنلا
 دعب قح ريغب هايا ىتيلوتو ث كلذ ىلع هل ىتيالو نمو ث لدعلاو
 ٠ هلعفو هثادحا ىملع

 اهلهأ ريغ ىف تقفنأو ، قح ريغب اهب ترمأ ىتلا تايانجلا نمو
 تيدعت وأ ، قحلا ريغب اهب تبقاع ىتلا تابوقعلا نمو ، اهتحتسمو
 دهع لكل قالخا نمو هلعف نم كلذب ترمأو % بجاولا ريةب اهيق

 أ هتدهاع دهع لكلو س هنع تعجرو ف هب فوآ ملو 6 هتدعو دعوو هتدهاع

 ّ لدعلاو قحلا. نم ىنمزلي امب مايقلا نع ىريصقت نمو ث هتضقن مت

لهأ ىلع ىرقلا ىف تثدحأ ىتلا ثادحالا ىف ىنمزل امب ىلاعت هلل نادو
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 ىف ثادحالاو باودلا رتعو لاوملا ذخأو قرحلاو ث بارنخلا نم ةلبقلا

 ء اهتبراح برح لك نمو ء اهتجرخآ ىتلا ركاسعلا نم ىرج امو ى اهبيرخت
 قح نم ىنمزل ام كلذ ىسفن مزلمو ث ىرمأب اهيف ءامدلا تكفسأو
 ٠ كلذ ريغو شرآو ةىدو « نامضو

 لئاقو ث هنتحتسمو هلهأ ىلا صالخلاو ع هنم جورخلاب هلل نئاد اناف
 فلس ام ىلع مدانو ، مهحصن لباقو ، مهلوق ىلا عجارو ث نيملسملا لوق
 5 همزلي ام ريغب هتبوتع وآ ، نيملسملا نم ادحأ ىفيوخت نم ىنم

 ث ةبوتلا هذه دعب بنذب تملع ناو ث ادبأ بنذ ىلا عجرأ ال ىنأ دتقتعمو
 ىلا ىل ةمزال ةبوتلا هذهو ث ةبوتلا هذه ىف لخاد وهف هنم بتأ ملو

 هللا دهس هيلوآ نآ ىل نكي ملو “ هتيلو لاو ةيلوت لك نمو ث تامملا

 ٠ نيملسملا نم رضح نمو ص اديهش هللاب ىفكو

 ىضاقلا ةرضحب ىلع نب دسثار مامالا نم ةبوتلا هذه تناكو

 نب دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاتلاو ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ
 دمحمو ع رباج ىبأ نب رمع نب دمحأ ركب ىبأ خيسثلاو ء ىراجهلا رصن
 قاحسا ىبأ ىب هللا ديبعو س دواد نب ىلعو ، رباج ىبآ نب رمع نبا

 ٠ نيملسملا نم مهريغو ىلاعسلا

 عيبر نم تلخ ةليل ةرشع ى دحال نينثال ١ موب ةداهسثملا هذه تناكو

 ٠ ةئامعبرآو نيعبسو نينثا ةنس رخآلا

 باوج

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلا هللا همحر ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبآ ىضاقلا نم باوج

 ح اهيف هيلع در امو ص ةبوتلا هذه نع هلأس اميف ىلع نب دسثار مامالا
: اهيق هتبتك ىذلا باتكلاو ث اهيلا ةعامجلا كاعد ىتلا ةبوتلا نع تلاس
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 تدبأ رف ك ىتريصي هلنتو ك ىفعض ر دمت ىلع كل ذ ق ترظن ىنأ ملع اف

 نم كل ركذأ ىنأ ريغ س اهحرش لوطي ةريثك ىناعم ىلع لمتشي باتكلا

 ٠ كلذل قيفوتلا هللابو 6 هللا رسي ام كلذ

 & قحلل هفلاخم ؤ لدعلا ريغب اهترس ىتلا ةريسلا نم كتيوت امآ

 هذه ى رآ الف كسفنل بيوصتل ١ و لالحتسالا ىلع كنم ى رج دق كلذ ن اك

 كلذ رسفت ىتح ص كنم نوملسملا اهلبتي الو س كل حصت الو س كيفكت ةيونتلا

 . ريسفتلا ىلع ص هنيعب هنم بوتتو اذه ريغ اريسفت

 ء كلعف دنع قحلا ةفلاخمل دمعنلاو 0 ميرحتلا ىلع كلذ كنم ناك ناو

 قوقح نم صالخلاو نامضلا كملعف أ لام وآ سفن فلت نم هيف ناك امف

 الهج كنم كلذ ناك ناو ؤ“ ةبونلا عم سفنلاو لاومألا ىق دايعلا

 دصق الو ص مارحلل دمعت ريغ نم كل عساو هنآ كنم انظو ، هتمرحب

 لثم ىف دجوي دقف ؤ ليوأتو ةنابدي كلذل لالحتسالاو ڵ قحلا ةفلاخمل

 همزلي امو مرحملا ق لوقلا متي دقو ك ميرحتلا جرخم جرخي هنآ اذه

 ٠ كلذ نم صالخلاو ث سفنألاو لاوملا ىف نامضلا نم

 ء قصلا ريغب تيبجو اهب ترمأ ىتلا تايابجلا نم كتبوت امأو
 مالكلا نم مدقت ام وحن ىلع هيف رمألاف ، اهقحتسمو اهلهأ ريغ ىف تتفنآو

 مرح امل لالحتسالا هجو ىلع كلذ ناك ناف 0 لحنتسلملا و مرحملا ق

 أ ريسفت رسفن ىتح كل حصي ال و ؤ ةيوتل ا ه ذهب ىفتكت كا رآ الف هللا

 ٠ ريسفتلا ىلع هنيعب هنم بوتتو ث اذه ريغ

 ئ مرحملا ق مالكلا مدقت دقف ميرحتلا هجو ىلع كنم ناك ناو

 ٠ سيفنأل ا و لا رمألا عيمج نم هتفلتآ ام عيمج نم صالخل ١ كملع و

مدقت دقف ث كل عساو هنا نظلاو ىمعلا هجو ىلع كلذ ناك ناو
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 ىرجت اهناف ى قحلا ريغب اهيف تبقاع ىتلا تابوقعلا نم كتبوت امأو
 ٠ دحاو باوجلاو هب لوقلا ىرجم

 ح كرمآب اهيق ءامدلا تكفسو “ اهتبراح برح لك نم كتبوت امأو
 وه ام اهنمو ث قحلاب وه ام اهنم برح دعب ابرح تبراح تنك ناف
 ك ك_,رلعو 65 قحلا نم بوتن نأ كل .زوجي الف كلذ عيمج نم تمتف لطابلاب

 اهتيراح ىتلا برحلا نم ةبونلا كيلعو 6٧ اضيأ قحلا نم كتبوت نم ةبوتلا

 ناو ث لحتسلا ق مالكلا مدقت دنف لالحتسالا ىلع ناك ناو ؤ، لطابلاب

 كلذ ى مزلي امو ع مرحملا ق مالكلا اضيأ مدنت دننف ميرصتلا ىلع ناك

 كنيراحم عيمج ىف ائطخم تنك ناف ، سفنألاو لاومألا ىف نامضلا نم

 ٠ اهنم ةبوتلا ىف تبصآ دقف رخآ ىلا لوآ نم

 5 مرحملاو لحتسملا ق مالكلا نم هب مدقت ام ىلع وهف س نامضلا امأو . .

 هب مرحت الاح هنم تملع تنك ناف س كبحاصل كتيالو نم كتبوت امآو

 ء هيلع هالو تت نآ كل زوجي ال هجو لوآ ىلع هتيلوت وآ س كيلع هتيالو
 زوجي هجو لوآ نم هتيلوت تناك ن او ؤ هتدالو نم كعلوتن ق تبصأ دنف

 نم كتبوت ىف تآطخآ دنف ڵ ارفكم اثدح هنم ملعت الو س هيلع هتيالو كل

 ٠ هتيالو نم كتبوت نم بوتت نأ كيلعو س ةجح ريغب هتيالو

 ص اهل مفاد ال ةرهسئب رفكم ثدح هيلع كدنع حص دق ناك ناو
 ريسفتب ثد_دلاب نيملاع ةداهش وأ ، ثدحلا ريسفت مم نيلدع ةداهسث وأ

 % كلذب كدنع رقأ وأ ، ارفكم اثدح هنم تنآ تدهاسث وآ ، ريسفت ريغ وآ

 ء هجولا اذه ىلع هتيالو نم كتبوت ف تبصأ دنف ، هدعب نم هتيلوتو
 عجري هنا ل_رق دنف الحتسم ناكو بات ناف س كلذ نم هبتتسا نكلو

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو ث ةيالولا نم ىلوألا هلاح ىلا

 ليقو ٠ هتيالو ىلا عجري هنأ لوقلا رثكآ ىفف ه امرحم ناك ناو

راكنالا ال و هتباتتسا كرتت ت نآ الو ك هرمأ لمرت نآ كل ىرآ الو رخآ لوت



 نوكت نأ فاخأف هبتتست ملو لعفت مل ناف كلذ ىلع تردق اذا ، هيلع

 ٠ نيملسملا عم لدعلا و قحلا لهآ هيلع ام فالخ تيتآ

 ناف ؤ هلعفو هثادحا ىف كملع دعب هايا كتيلوت نم كتبوت امآو

 مميلع راجف ةيعرلا رمآ كلذ ىلع هتيلوو ارفكم اثدح هنم تملع تنك

 ىف كلذ نامض كيلع فاخف كلذل مرحم تنآو ك مهلا ومآو مهسقنآ ق

 كلذل الحتسم تنك ن ناف ؤ مهسفنأو سانلا لاومآ نم ءىش فلت نم هتادحا

 ةرافك هيف ام لهاجلاو مرحملاو لحنملا ق مالكلا نم مدقت دقف

 ٠ هللا ءاس نا

 ةبدو تانامضو قوقح نمه دابعلل كمزل ام كسفن مزلمو كلوق امأو

 هنقتدص نا باوصلا وه اذهف س هنم صالخلاب نئاد كنآو س سثرآو سفن

 لوقلا امأف ث دابعلا قوقحو س هللا قوقح ىف كسفن صالخ ف مايقو لعفب
 دقو كلذ ف عفنلا امف ، صالخ ىف داهج الو ماين الو لعف الب هدحو
 ٨ هذافناب الا قحلاب ملكتلا عفني ال : ليق

 ٠ نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعت هللا لاتو
 هذه ىف انتحم تنك ناو ( نولعفت ال ام اولوةت نأ هللا دنع اتقم ربك
 نكي ملو ث اهنم ةبوتلا ىلا ةعامجلا كاعد ىتلا ىناعملاو اهلك لوصفلا
 اوضريل قحلا نم تيثف ، نطابلا ىف الو رهاظلا ىف كلذ ف اطخ كنم

 مهبيجت نآ كل الو س قحلا نم ةبوتلا ىلا كوعدي نأ مهل نكي ملف كنع

 ٠ ةبوتلا مهيلعو كيلع ناك اعيمج كلذ متلعف اذاف ، قحلا نم بوتت نآ

 اذه ريغ اكلسم كب اوكلس كل مهتباتتسا دنع ةعامجلا نآ ولو

 مهلو كل ملسأ ناك امبر ث هيلع مهسفنأ اولمحو س كولمح ىذلا كلسملا

 توكسلا ىنعسي ال نآ ىتفاخم الولف ث مهيلعو كيلع لهسآو فخآ

 بعصتساف ةبوتلا كلت ىق كمزلي امع ىنتلآس اميف كباوج نع لفاغتلا الو

٠: كباوج دز نع.كاسسمالا



_ ٥٦ 

 ناف ، ىتريصب ةلقو ص ىفعض ردق ىلع هتركذ دق ام كل تركذ دتو

 ذخأت الف قحلل ةفلاخم هيف ناك ناو ث هب ذخف ىلاعت هللا نم وهف اقح ناك

 دمحلاو س باوصلاو قحلا هيف تفلاخ ام لك نم هللا رفغتسأ انأو ح هم

 اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ع نيملاعلا بر هلل

 . عرشلا ناسيب باتك ىلا عجر

 : )) ةلأسم ةه

 : ةفاضملا ةدايزلا نم نسح ربخ

 وهو ص مهف اذ ناكو ببطتم ىلا ىضم الجر نآ ثيدح ف تدجوو

 ؟ بونذلا ءاود ام : هل لاقف ةيودألا سانلل فصي

 ث ربصلا قروو ص رتفلا قورع ذخ : لاتق مث ةعاس ببطتملا قرطأف

 ق هحضف ( عوشخلا جليلهاو عوجلا ةخسن عضاوتلا جليلهاو

 ء لمعلا ريجنط ف هعض مث ث ىقتلا خبنسدب هقحسا مث ةبوتلا نواه

 ء ةمظعلا ماطسب ةكرحو ص ةبحملا رانب هيلع دتوآو ع ءايحلا ءام هيلع بصو

 اضرلا ماج ىف هب.دو ى ريكفتلا لخنم ف هعضو ص ةمكحلا ةدبز ىغري ىتح
 لكوتلا ءامب هجزماو ص ةاجانملا حدق ىلا هلقنا مش ؤ دمحلا حوارمب هحورو

 ىلا ندوعت الو س عرولا ءامب ضضمتو “ رافغتسالا قعالمب هتعلاو
 ٠ قيفوتلا هللايو ئ ادبأ ةبصعم

 )١( اذه لبق ىذلا بابلا ىف ربخلا اذهو ةلاسملا هذه ةخسن ىف .



_ ٥٧ 

 ب اب
٠ 

 رارصالاو ةبوتلا

 هل تيجو ملظ امم ةدحاو ةيح ىلع رصأ نمو ؤ رفاك "رصم رقم لك

 لاتق ٠ رارصا وه ةبوتلاو رافغتسا ريغ نم فبنثذلا ىلع ماقملاو ك رانلا

 ) ممللا الا حاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي نيذلا ( : ىلاعتو كرابت هللا

 | اهم مهلأو ةيصعملا كلن نم بلقلاب مل ام وهف : ممللا امآف

 نمو { ممللا كلذ نم بات نمل ةرفغملا عساو كبر نا ؤ اهب لمعلل ةينلاو

 ٠ هفع هللا ىهن امب لمعلا

 اولعف اذا نيذلاو ) : ىلاعت هللا لاق ىنزلا ىهو : سثحاوفلاو
 ٠ اسم وآ ) رظن ناك امنا ) هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وآ ةشحاف

 نم وهف ريبك وآ ريغص نم هب هللا ىصع ام لكف : تائسىلا امأو

 لامعألا ريصت .ث رئاغصلا ىلع رارصالاو ث رئابكلا ىلع ماقملاو ، تائيسلا
 ص هبنذ ىسن ىتح ةبوتلا ف ىناوت نمو 2 اهلهأ ىلع هللا بضغي 2 ءابه
 مش 0 دابعلل قح وآ س هؤاضق هيلع بجي هلل قح بنذلا كلذ همزلي ناكو

 فلخآ مث افورعم دعو نمو ؤ روذعم ريغ كلذف ث ةلمجلا ىف رفغتساو بات

 ٠ رصآ دنف بونذلا نم بتي مل نمو س قفانم وهف هدجي وهو

 : ةلأسم :3

 : ىلاعت هللا لوق ى هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لاق
 دابعلا نيب نوكت ىتلا بونذلا نم رئابكلا نود ام وه : لاق ( ممللا الا (
 نونيدي هلهأ ناك امو ةرظنلاو ، ةزمللاو ةزمغملا لثم ، ىلاعت هللا نيبو

ركذ نم بلقلاب مل ام لكو ث ممللا وه كلذف ث رافغتسالاو هنم ةبوتلاب



_ ٥٨ 

 عوقو الو س نيملسملا متسث ريغ نم لمعلاو ةينلاو ؤ اهب مهلأو % ةيصعملا

 نا ال : ىلاعت هللا لوقل هنم هللا رفغتسي نأ ىسن اذا اذهف ميضارعا ف

 هنع هللا هاهن اممو ؤ هنم ةبوتلاب نيدب ناك اذا اذه ( ةرفغملا عساو كبر

 . ٠هازجآ

 : ةلأسم ويج

 نع س مناه لاتو ٠ ةبوت الب بنذلا ىلع ماقملا وه : رارصالاو

 ؟ "رصم ا نع لئس هنآ ةديبع ىبآ نع سرشأ

 : ةلأمسم وه

 مث هللا ىصعي ىذلا داحملا نا ليق :.لانقف ىراوحلا نب لضفلا نع

 . ا ييلع "رصني

 هنع نرهنت ام رئابك اوبنتجت نا )ا : ىلاعت هلوق ى هللا دبع وبآ لاق
 رئابكلا نود ام كلذف ٠ ) اميرك الخدم مكلخدنو مكنائيسم مكنع رفكت

 ٠ رفاك وهف اهيلع رصآ نم امآو ٠ بات نمع هللا اهرفكي

 اهيلع:مهل دعأو ث ايندلا ىف ادح اهلعاف ىلع هللا بجوأ ام : رئابكلاو
 .ةرخآلا ق اباذع

 ىل۔۔ع اهل هريغكت ق هللا ركذ ىذلاو ح رئابكلا نود ام : تائيسلاو

 نود ام هللا اهرفكي ىتلا تائيسلاو ث اهيلع رارصالا ىلع ال اهنم ةبوتلا

 ىف اهنم ةبوتلاب دبعلا نيدي ىتلا هدابع نيبو هنيب ىتلا بونذلا نم رئابكلا



_ ٥٩ 

 لثم ص اهل لالحتسالا الو ؤ اهيلع رارصالاب نيدي الو س هب ناد ام لصأ

 ٠ هللا هرفكي كلذو هليقلا و ةسملا

 . اهلهأ ىلا اهئادأب الا اهرفكي الف دابعلل ىتلا قوقحلا امأو

 ىف هللا هركذ بنذ لك : لاق هنآ سابع نبا نع ىور : رثؤملا وبآ لاق

 نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : هلوت ىلا رونلا ةروس لوأ
 نم هللا هركذ بنذ لك : دوعسم نيا نع ىورب : لات ) نوحلفت مكلعل

 رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نا ر : هلوق ىلا ءاسنلا ةروس لوأ

 دبع لوق ىلع رئابكلا نم وهف ( اميرك الخدم مكلخدنو مكنائيس مكنع
 .٠ دوعسم نب هللا

 نأ نيملسملا نيد نمو س بجاح نب صفح نب بيبح دودوم وبآ لاق

 هللا ىلع لئاق وآ ؤ اهريغص ىلع ميتم وآ ، ىصاعملا نم ةريبك لماع لك

 هئايلوآ ةنس قف وأ ؤ، هيبن ةنس ىف وآ ث هباتك ى هلزنآ ىذلا قحلا فالخب

 ٠ بوتي ىتح رفاك لاض هب اوناد امو

 ةريغص وآ ةريبكب هلل ١ ىصع نم نآ نيملسم ا نيبد نمو : بوبحم ل اتتو

 ٠ رانلا هللا هلخدآ اربكنسم اهيلع تام ىتح بتي ملو ش انواهتم اهيلع "رصآ

 ٠ هيلع هللا بات اهنم باتو لابجلا لاثمأ بونذب هلعل بنذب ءاج نمو

 : ةلأسم هج

 نيح ء هللا هنعل ، هببسو سيلبا نم ناك ام وهو ؤ رفك رارصالاو

 ىف ىدامتو ص ةبوتلا ىبأف كلذ ىف هللا هبتاعف ؤ ىبآف مدال دوجسلاب هرمآ

 ء اناطيش كلذب هللا هلعجف ث ةيصعملا نم علقي ال نآ مزعو 4 ةئطخلا
 5 ىوقتلاو ربلاو مالسالا نم ةنسحلا ءامسألاو ث ناميالا مسا هنع لازآو

 لعف نمف ث لالضلاو رفكلاو قسفلا نم ةحيبقلا ءامسألا هيلع بجوأو
٠ هللا هنعل سيلبا رفك رفاك وهف سانلا نم كلذ لثم



 : ةلأسم وج

 اهب لمع نم ىلع هللا دعوأ ام ةخسن _ هللا بجوأ ام : رئابكلاو
 امو رئايكلا نم كلتف 4 رانلا اهب لماعلا هللا دعوآو 6 ايندلا ق لاكنلا

 ٠ رصملا اهيلع رصي مل ام هللا اهرفغي بنذلا نم اهاوس

 ةنمؤملا سفنلا لتقو ء هللا ىلع بذكلاو ث هللاب كرشلا : رئابكلاو
 روزلا ةداهشو 6 تانصحملا ىمرو 6 قرسلاو ىنزلاو 6 ضرألا ق داسفلاو

 هاينشآو ك ماحرألا ةلص كرتو 6 نددلا ولا قوقعو ك املظ ىماتيلا لاومأ لكأو

 سانلا اهنم بوتي رئابكلا كلتف ث رانلا اهب لمغ نم هللا دعوأ امم كلذ

 ٠ اح_۔۔صان ايانم

 ملو هدح بحاص ناك وآ دح هيلع ميقأ نمو 6 دودحلا ةماقا اهيفو

 هلام عزن وآ ث ةرم روزلاب دهس نمو س دودحملا ةداهش زوجن ال هبلع مقي

 .روجأ الو ئ هلهأل هلثم وأ لام مرعي ىنح هل ةبوت الف املظ هنداهسثب

 ٠ بات ناو ١ ديأ هنداه.سش

 نمو ص هيلا بوتيو هللا رفغتسي ، قفانم وهف ثيدح ىف بذك نمو
 الف هلاني ىتح ءىش ىلع فلحي وأ ؤ بذاك هنأ ملعي وهو لام ىلع فلح

 مث فلحأ : ةامعلا لوقي امك سيل ص هلهأل هلثم وآ لاملا دري ىتح هل ةبوت

 سيل ام لوانت ريغ ىق ايذاك فلحي نميف كلذ امنا 6 ماعطالا و مايصلاب رفكأ

 ٠ سانلا لاومأ نم هل

 ىل ١ بوذي ىنح قفانم وهف ٥ دجت وه و فلخأ مث افورعم دعو نمو

 ةنامألا دري ىتح قفانم رهف اهناخف ةنامآم نمتؤا نم & هرفغتسيو هللا

 .اهلهأ ىلا

 اموص هنم هللا لبتي مل ى هيلع ارصم هركذي وهو بنذ ىلع رصأ نمو

ء رئابكلا نم بئاتلا نم اينذ مظعأ ةرقحملا ىلعرحملاو ء اجح الو ةالص الو



 ۔ ٦١

 لهأ مه نورصملاو ث رصآ دقف بونذلا نم بتي مل نمو ع اهيلع رصي الو

 بحي هللا نا ) : ىلاعت هللا لوقل ث ةنجلا لهأ مه نوبئاتلاو ى رانلا

 تطاحأ نيذلا اياطخلاو بونذلا لهأل لاقو ٠ ( نيرهطتلا بحيو نيبا"وتلا
 ٠ ) نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ ( : مهاياطخو مهبونذ مهب

 : ةلأسم ةبج

 هلزنأو ؤ هب ىلوآ ريبكلاف بونذلا نم هبراتق وآ ريبكلا هبسثآ ام : لاقو

 ٩ ذم مظعأ وه امد بذع ءىش ىلع اموق هللا بذع اذاو هتلزنم نوملسملا

 ٠ ديعوب هيف تآي مل ن ١ و ؤ امرج

 : ةلأسم ةزه

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 عجربو بوني ىتح كلام وهف هبلع رصأف اريغص اينذ بكر نم لك

 ٠ كلذ دنع مدنيو

 هيلع تامو مارح كلذ ن ملعي ملو رئابكلا نم ائيش لمع نم : ليقو .
 ٠ عرشلا نايب بانك ىلا عجر ٠ كلاه وهو ، هل رذع الو ص هللا هيذع

 : ةلآتشنم مج

 نيد ىلا الجر اعدف ىسيع نيد ىلع لجر ق : ةيواعم ىبآ نعو

 هللا ىلص ىبنلا ةوعد هغلبب ملو نيد ىلع بيجتسملا نكي ملو س ىسيع
 بيجتسملا و ملسم ىعادلا : فورعم نبا تعمس دت : لاق : ملسو يلع

 لاق ىذلاو ملسم بيجتسملاو ملسم ىعادلا : ةديبع وبأ لاقو ٠ رفاك

٠ قحأ رفكلاب وهو رفاكلا رهف رفاك بيجتسملا



 : ةلأسم وج

 ادمحم نآو س هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ ةداهش ناميالاو

 6 هضئارف نم هب ءاج امك ص هللا دنع نم قح وه هي ءاج امناو ؤ هللا لوسر

 هللاب ىفكو ڵ هللا دنع وه امك ارسفمو المجم همراحم نم هنع ىهن امو

 دهش ١ ٠

 ء ةيصعملا لهآ لو_ةي مل مث ثدحلاب هثم نكي ملو هذهب رأ نمغ

 لمعو لوق ناميالاو ى هتيالو تتبث نيملسملا نم مهنم ءىرب نمم آربي الو

 عتمجم ةينو لمعو لوق رفكلاو ، صقنيب الو ديزي ضغبم ريغ عمتجم ث ةينو

 انمؤم ىمسي ال ناميالا نم هللا هجرخأ رفكلا نم ءىشب ىلتبا نمف

 ٠ هيلع هللا باتك مكحب اضرلا و ةعجرلا و ةبوتلاب الا

 : ةلأسم 3

 دهش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىق اناسنا نأ عمس ولو

 ىلص هللا لوسر ىسيع نآو ص هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ ةداهش

 هل تبثي مل هللا دنع نم قح هب ءاج امناو ك هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا
 ناميا هنم عمسي ال هنأل هنع فكلا هيف لدعلا ناكو ء: اندنع كلذب ناميالا

 لوسرب رارتتالا كلذ عم هنم عمس اذاف س هنم آريب رفك الو ي هيلع ىلوتي

 فرع ث ساانلا ىلع ةجحلاو ةوعدلا وه هناف 7 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ... همكحو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوعدب رقآ دق هنآ كلذب

 عمسي ملو ةداهشلا كلتب رارقالا هنم عمس نم ع مويلا سانلا كلذك

 مل هنأل ، هنع فكلا لدعلا ناك س كلذ ىف رفك هيب ىذلا ثدحلا ةفرعم هنم

 هنم عمس اذاف ى هب هيلع ىلوتي ناميا الو ث هيلع هنم آربي رفك هنم عمسي

 ةداهسثلا عم هتعاط لهأل ةيالولاو ث مهنم ةءاربلاو نيلحتسملا رفك ةفرعم

٠ هتيالو كلذب تبثو همالسا كلذب فرع ىلوألا



 رذع عطق نم عيمجو جراوخلا وعدي كلذ ىلاف : لئاق لاق ناف
 ىلا هوعدي امناف ث هنيعب هثدح انملع نم امآف ث نيلحتسحملا رفكب لهاجلا

 ٠ رفك ام كرت ىلا موق لك وعدي كلذ ىلاو ث اندنع هب رفك ىذلا كرت

 نيلحتسملا رفك ةفرعم ىلا هوعدي امناف وه ام ملعت مل نم امأو
 نأل ث مالسالا لهأل كلذ ىلع ةيالولاو مهرفك لهج نممو ث مهنم ةءاربلاو
 ىتلا ىلوألا ةداهشلاب رارقالا نم هنم عمس نم عم رهاظ نيلحتسملا رفك
 .اهانفصو

 : ةلأسم 3

 ىيحي نب هللا دبع ىلا بلط ىمرضحلا فيرط نب هللا دبع نا : لاقو
 هللا دبعو ص ىلاوملا نم فيرط نب هللا دبع ناكو لعفي ملف % هتنبا جيوزت

 بكر نم نا : لوقي ناكو نيملسملا لوق فلاخف س برعلا نم ىيحي نبا
 نيح رفاك وهف امارح كلذ قوف امف ةبح ذخآ نم اريبك وأ اريغص ابنذ
 ٠ كلذ بكترا

 ائيش بكترا اذاف ص رئابكلا بكري نيح ارفاك نوكي : نوملسلا لانتو

 ء باتنسيو ةيالو مهعم هل تناك نا هنم نوملسملا اربيو ث رفك دقف اهنم
 ء رئابكلا نود ائيس بونذلا نم بكترا نا امآو ، هتبوت تلبق بات ناف
 ، كلذ وحن وآ ميتي نذآ كرع وآ س امارح هتجاح ذخآ وآ ڵ لجرل هفذق لتم

 ء باتتسي ىتح كلذب رفكي الو ث هنم آربي الو ، هنع فقوي ال اذهف بذك وأ
 ٠ رفاك وهف رصأ ناو كلذ هنم لبق بات ناف

 : ةلاسم ةهج

 ؟ ىه ام ةريغصلا نع رفعج ابآ تلآس

 ىن د ام لصأ هللا دبع وبآ ل انو : ل انت ٠ رثت ايكل ١ نود ام : لاف

٠ رفاك وهف اهقوف امف ةبح ملظ نم نآ هب



_ .٦٤ 

 ةلأسم ةيج :

 لجرلا ضراعت ىتلا ةسوسولا نع هللا دبع ابأ دايز وبأ لئسو

 ؟ اهلعغي الو اهب ىضري ال ىتلا ىصاعملا نم ملسملا

 نع ةياورلا ف ءاج هنآ ناميلس نب بلهملا انربخأ : هللا دبع وبأ لادتف
 هللا لوسر اي : هباحصأ ضعب هل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نآ هللا تاذ ىف رفكلا انب غلبي ىتح ءىشلا انل سوسوي دق ناطيشلا نا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لانف ؟ هيلع اذام كلذ لاق نمف ءىش لك قلخ هللا
 ٠ « ناميالا ضحم كلذ » : ملسو

 : ةلأسم ةهج

 كلذ عفا ديو امثآ ناك هي حدم ام هبجعأ اذا لجرلا نآ : تدجوو

 هنم تلبقف نايب ةملكب ملكن نم : تدجوو ٠ باسحلاو ربقلاو توملا ركذب

 : ةلأسم ة

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىف : لاق هنأ هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع ىبأ نع انظفح دق
 ة اهلعف نم ءىطخي نأ الا اكلاه اهل كراتلا نوكي ال لئاضف مالسالا

 بكارلا نوك ال رئاغص بنذلا ىف نأ امك ى اهباوثو اهلعفب فختسيو
 افختسم الا نوكب ال هتفصو ىذلا اذهو ع اهيلع رارصالا دعب الا اكلاه اهل
 عيبضتلا ىلع مدني نآ ىغبنيف اعيضم ناك نا هنأل ، مالسالا قوقحب

. مالسالا لئاضف كرت ىلع هسفن دمح رهظي الو



. ٦٥ 

  7ةلآننىم :

 نم ءىشب نوركاذتي هعامج ق ناك نمو : هللا همحر ديعس ويآ

 قحلا لوبقب حرفي نآ الا هيلع ءىش الف هب حرفف هيأرب ذخأف س باوصلا
 ٠ هللا ءاش نا سأب الف كلذ هتدارا تناك اذا هيأرل ال هسفن

 : ةلأسم 23

 : خايسال ١ بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىتح قفانم اذهف اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ بحي ىذلا نعو

 .هنم بوتي

 : ةلأسم زإ

 هفعف تناك نمف فلخيو دعيو بذكلاب فرعي لجر نعو : هنمو

 ةجحو رذع كلذ ىف هل نوكب نآ الا هتيالو تطقس نيتلصخلا نيتاه ىدحا

 ٠ بوني نآ الا

 : ةلاسم :ة

 ء قافنلا قالخأ نم اذهف ، سانلا نيب ةميمنلا لمحي لجرلا نعو
 ٠ بوتي الف باتتسي نآ دعب هنم كلذ حص اذا هل ةيالوالو

 : ةلآتندم ج

 لحأ ىلاعتو كرابت هللا نا : لاق هوركملا نع نايفس ابأ تلأسو
 ءاهتمف اهه ركف نابي اهبف ءىجي مل ءابسثأ نع كسمأو أ اما رح مرحو 6 الالح

 نمل سل ا ءاهقف ههرك امتا معزي نأ دحأل سيلف ّ مهؤاملعو نبملسملا

 . .الالح

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٥ م )



 ب _ ٦١٦

 : ةلأشضم اديج

 بنذلاب نواهتلاو س بنذلا نم رش بنذلا ىف كحضلا : ليقو

 : سابع نب لاقو ٠ بنذلا ىلع رارصالاو س رارتغالاو

 كحضم وهو هال ١ ىصع نم

 ىكبي وهو رانلا لخد
٠.٠ 

 : هرمخ
٠٠ 

 بنذل ىكحضضتال سفن أي

 ىكلوب ىتأ بنذ برف

 اياطخلا هنس تكحضأ نم

 ىكيب وهو رانلا لخد

 هللاب رتم لك نأ : مكربخن اناو ، مهلوقو نيملسملا ريس نم اذهو
 ىلع سيلو ، ثدحلا نم املاس ناك اذا هلل عيطم ث هب ءاج امبو هلوسربو
 وآ هبانك ىق مارحلا بكار الو س ةضيرفلا كرتن نم هنع هللا ىهني امم ءىش

 هللا ىلع الئاق الو ك نيملسملا ءاهقف هميرحت ىلع عمتجم وأ ث هيبن ةنس ف

 ةلزنملا هذه ىلع اندنع ملسم وهف س هيبن ةنس وأ هبانك ىف قحلا فالخب

 ٠اننصو ىتلا

 امو ث هنيد ىف عرش امل افالخ هيلع هب لوقي لوت ى هللا فلاخ نمو
 لاض رهف ث نيملسملا ءاهقف لوت نم هيلع عمتجم وأ ث هيبت ةنس ق ءاج

 ء دابعلل مهملظ ىف هلل ىصاعملاب لمع لاي ةرابجلا تللض امناو ث رفاك

 ح هللا ىصاعمب نيملاع اوراصف الالح اوتأ امناف ، مهئاعداو مهروجو

 ناميالاو مالسالا مهل تبثأو ع مهالوت نم راصو ى هيبن ىلع بذكلا نيعدم
 هيلع ايذاك ى هرمآ هيلع ادار ص هلل ابذكم مهنع هللا هلازآ دق ام مهل اتبثم

  

 



. ٦٧ 

 ملو مهيصاعمو مهلامعآ ءوس نم ءىربف ث هبانك ىف قحلا ريغ هلوقب
 ىف لزنملا قدصلاو ؤ مهيف قحلا لانت نم ىلع قحلا درو 0 مهتيالو نم آربب

 ٠ مهيف نيملسملا نيد فالخب نبملسملا فلاخ نم نا دو { هللا باتك

 نوفلتخم ةقرفلا لهأ مهو ى ةعامجلا ىلع مهنأ نوعدي نيذلا ءالؤهف
 ٠ هللا ىلع مهبذك كل انيب دقو ، مهلوق ى

 ء قحلا ةفص اوئطخآو ، بذكلاب هللا ىاع ةلزتعملا تناد كلذكو

 اهب لمعو ث رئابكلا بكر نمم مهريغو ةربابجلا نم ةءاربلاب اوناد مهنأل
 نوفرعب مهنأ اومعزو هللا باتك نم كلذ اولوآتو ث اوبوتيو اوعجري ىتح

 اوياصأو ث كلذ ىف لدعلاو قحلا هجوب اولاقف ى هللا باتك نم هنايبو هلدع

 ملو ث هيلع ارمنيب ملو ى هيف لدعلا اولمكنسي مل مث ، هيف نآرقلا ليوأت ف
 ىف قحلا نم هب اوناد ام فالخب لئاقلا نأ اومعز مهنآ كلذو ث نيملسملا

 ءاعداو ، هب رارقالا دعب هلدع نع عجارلاو رئابكلا لهآ نم ةربابجلا
 ٠ مهدنع ملسم هنآ هللا باتك نم هل ةفرعملا

 مظعأو ث هل هتفرعم دعب هنع عجر وأ ، كلذ ىف اولاتت ام دعب دحج ناو
 كلذ تابثاب لالض نيملسملا نيد نأب اوناد نا مهلالضو مهقافن كلذ نم

 نم اوءعربف لدعلا نم كلذ نآب نوعدي مهو ع رئابكلا لهآو ةربابجلا ىلع
 اولاق ام لدع نم ةعجرلا نم عيسوت فق مهلوق لثم اولوقي مل ذا نيملسملا

 \هنع نوعجري الو نوبوتي ال ص كلذب اونادو ، ناطيشلل ةعاطو س مهنم الهج

 كرتب هرمأ نع اوربكتساو اورصآو ع هللا نيد فالخ ىلع ماقملاب آوناد دت

 ٠ هل ةقفاوملاو ةرشابملا لاح ق ةبوتلا

 با_تي الام بونذلا نم رفغي هللا نآ انل نوفلاخملا معز امك سيلو
، نيصاعلا قارف فق مه هب اوناد ام لهج ىلع سانلل تبثي ناميالا نآو هنم



. ٦٨ 

 : ملسم هلوسر هب ءاج امو س هلوسرو هللاب رتآ نم نأ اومعز مهنأ كلذو

 ةربابجلا نم ةءاربلا نم هب نونيدي امب رقي مل نميف نولوقت ام : مهل انلقف

 لأس هنآ ريغ كلذب دحجي ملو رئابكلا لهآ نم هللاب نيصاعلا نم مهريغو
 ؟ هللا باتك ىف مهلالض نم متيعدا امب هنم الهج هنم منآربت نمعو مكنع

 ٠ هالوتن لوقلا اذه ىلع ملسم اذه : اولاق

 امف هيف كسثو هلهج نم نورفكت انيد اوبصنت مل مكارنف : مهل انل
 مهريغو جراوخلاو ةربابجلا نم ةءاربلا نم هب هلل متند ام لدعأ نولوقت

 ؟ ثادحألاو عدبلا لهآ نم

 ىلص دمحم هيبن ةنسو ى هللا لبق نم هيعدن لدع وه معن : اولاق

 ٠ ملسو هيلع هللا

 هبف كسني امم هيلع متججتحاو هومتوعد نميف نولوقت امف : مهل انلق
 ء متلق اميف هكسو مكنع هفوقوب لضيآ هيبن ةنسو هللا باتكب مكلونت نم

 ؟ قحل ١ نم هيل أ ه ومنتوعدو

 ناف ٠ هنم انئرب نم ىلوتي وآ آربب مل نم اندنع لضي ال : اولاق

 ٠ هيلع سأب الف كسثو مهنعو انع فقتو

 مهنع ذوخأملا نيملسملا ءاملع الو ث هللا باتكل نولعجت مل : انلق

 ةجح ث ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا بانك ليوأتب ءاملعلاو لدعلا

 مهل ةمهوتملا ىلع املسم هولعجو ث هيف مهل ميلستلا ىف قحلل لاهجلا ىلع

 مه اميف هللا ىلع اوبذك دق نآب هنم رظنلاو مهنع فوقولاو ث لدعلا ى

 قحلا اوتتفاو دت اميف لاهجلا دنع نولطبم مهنأو ث هيلع نوقرام ع هيف
؟هللا دنع



_ ٦٩١ 

 مهيلع مهالوتي الو س مهنع فقي نآ اولانتت ام وحن هلهج ق لهاجللف
 اوتبثأو ى مهلوت ىف لضفلا لهأ اوفلاخف ، هيلع عسوتلاو هلل هتيالو

 رمأ لك ىف مهنم لوقلا كلذكو ؤ هولوتو همالسا فرعي مل نمل مالسالا

 هل تبثي مل نم نأ نومعزيو ث هنوتبثيو هللا باتك نم هلدع نوفرعي
 لزنأ امو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلاو ث هللاب رارتالاب مالسالا

 نع فوقولا هل عسوآ هناف ث نيدلا ملع نم ههلج هعسو ءىش ىلع هيلا

 ىلع ةجح قحلاب هذيدو هللا باتكب مهيلع ٠٠٠ )١( لهج امب ءاملعلا

 امم تباث ريغ نايب اذهف ، لدعلا نم هب اوناد اميف ميلستلا ىف لهاجلا

 ٠ ءاملعلا هيف اوفلاخ

 ءاهقفلا ىلوت اذا روذعم لئاسلاو ڵ كلاه كاسثلا : ةدببع وبأ لانو

 ح ءاهتفلا هملعو هلعف هب غلبي ام ، فيعضلا ملعي مل ام نوري نيذلا ءاملعلا

 ٠ هنع فقي نآ هل سيلف

 : ةلآتشنم :ةهج

 ريغ ىلاعتو كرابت هللا نآ كلذ نمو : ليحرلا نب بوبحم مالك نم

 ىف اثدح ثدحي مل نمم هئايبنآ نيد ىلع ناك نم رذع عطات الو بذعم
 لوسرلا ةلاسر هنعاج هرذع عوطتم هنآو 6 هئايبنأ نع هلبتنت ىذلا هنيد

 ٠ رذعلا عوطتم هعم كلاه وهف رابخآ هنآت مل وآ هيبن دعي ىذلا

 ءايبنألا رابخآ هتآت مل نمو ع ءايبنألا نم ىبن نع انيد لبقي مل نمو
 علخو 6 هللا ةدابع ىلا اعد ابعاد بذكي ملو 6 هللا ريغ ديعب ملف اهؤاينآو

 دبع نم نأو س بقاعم هنأ هللا ريغ دبع نم نآ رتآو ف ةهلآلا نم هاوس ام

 ٠ باذثم وهف هللا

 )١( خسن ثالث ىف ضايب .

 



_ ٧٠ 

 ةجح ريغب ندي ملو ث امارح لحي ملو ى الالح مرحي مل نم نأو
 عمسي ملو 6 انفصو امم ائيش ضقنب مل ام ا دبأ كلاه ريغ هنأ ن اه ري الو

 ئ انيد ءامينألا نع لبتي مل نم نآ وه ريب ملو ئ ةلزنملا هذه ىلع ناك دحأب

 ىلا اعد ايعاد بذك وأ ث هريغ هللا عم دبعف اهؤاينآو اهرابخآ هتأت ملو

 هجح ريعب نددب نا د وآ امارح لحأ وأ أ الالح مرح وأ ء هللا ةدابع

 نم رب ملو ك دحأب عمسي مل هنأ عم 6 رذعلا عوطقم كلاه هنأ ناهرب الو

. اهؤابن أو لسرلا رابخآ هات مل



_ ٧١ 

 باب

 ةيصعملاو ةعاطلا ىفو ةيصعم ىلع ميتم وهو ةعاط لعف نميف

 كلذ هبسثأ امو ةيصعملا لعف نم ىلع بجي امو كرشلاو

 ١ رموقو ( : ىلاعتو كرابت هللا لوق ق 6 هللا همحر درعس ويآ لانتو

 ااف ىه ةعاط ةالصلا نأل ث نيعيطم ىدنع كلذ ىنعملا : لانت ه ) نينناق هلل

 نأل ، هرومأ عيمج ىف ىلاعت هللا ةعاط ريغ ىلع ةعاطلاب ىنأي نأ ميقتسي
 ٠ ةعاطلا لامك دنع ىجري امنا لوبقلا

 ةبوت ريغ ىلع ضئارفلا نم ائيس لصم ىلص ول هنآ : رثألا ءاج دتو
 : فالتخالاب اهعتا و دن ةيصعم نم هنم

 ءعقتال ةيصعملا ىلع ةماتقالا لاح ىلع هنم ةالصلا نا : لا نم لاقف

 هللا لوقل ، بتي مسل وأ هللا ىلا باتآ اهيلع باثي الو ع اهب عفتني الو
 لاح ف لمع اميف ةعاطلا لمع نم هل امنا و ) مهلامعأ طبحآف ( : ىلاعت

 ٠ ع لقتالاو ةبونلا

 هنآ الا عقت ةبوتلا ليق ةيصعملا لاح ىق هنم ةالصلا نا : لانت نم لانتو

 » ةيبمسنئل ١ ق اهل هنم لمعلا لوصحب ةالصلا نوكتو ئ اهيلع ب اتم ريغ

 ٠ ةيصعملا لاح ق تانسحلا نم لمع ام كلذكو

 ٠ بتي مل و بات 6 هبلع باثي الو 6 كلذم عفتني ال : لانق نم لانف

 نم ىنعملا اذهو ث هلمع حلاص هيلع هللا در بات نا : لانت نم لاتقو

٠.هلو ق



 _ _ ٧٢

 : ةلأسم هج

 هللا نا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو : لاق

 . ةئامعبس ىلا ارشع هل اهتبتك اهلمع ناف ةنسحب ىدبع مه اذا : لوقي
 ىدبع مه اذاو ؤس ةدحاو اهتبتك اهلمعي مل ناو ث ةريثك فاعضأ هللا دنعو

 وبأ لاقو ٠ « اهبتكأ مل اهلمعي مل ناو ةدحاو اهتبتك اهلمع ناف ةئبسلاب
 ٠ فلأ فلآ ةريثكلا فاعضألا نا : لاقب دقو : رثؤملا

 : ةلآتنىم ةيج

 ( مهاميسب الك نوفرعي لاجر فارعألا ىلعو ) : ىلاعت هللا لوت ف

 مرق فارعألا لهآو 4 مههوجو ضايبب ةنجلا لهآو مههوجو داوسب رانلا

 ٠ ملعأ هللا و ى مهتائيسو مهنانسح توتسا

 : ةلأسم ةه

 هللادبع ىبآ نع ةلاسم ترج : ىراوحلا نب لضفلا نع « ريشي لان

 هللا هبيثي له ، بوتي مث ؤ هقسف تتو ىف تانسحلاب لمعب قسافلا ى

 ؟ بان اذا اهيلع

 ٠ معن : ل انت

 ؟ الف كرشم ١ امآو : ريسشثم ل انت

 باثي هنا : : دقو ؤ مهل هلعل مهيلع بتكب ال نيكرشملا نا : لات

 تانسح هلعل تانسحلا عيضي الو 6 تانسح مهتائيس هللا 7 كلذ ىلع

٠ ناسحالا ىذ



 :ة ةلأسم ج

 مل ولو ح ةينلا كلت نم بتي ملو تام مث ةريبك لمعي نأ ىون نمو

 . ةينو لوقتو لمع ناميالا : نوملسملا لاق دقو ٠ اكلاه ناكل اهلمع نكي
 هللا دعآ امم ارمخ برشي وآ ص انالف لتقي نآ ىون لجر لثم ىعم كلذو

 ٠ اكلاه تام هتين ىلع تام ناف س رانلا هلعف ىلع

 : هرغ لات

 سيل ةيصعملا ىلع مزعلاو ةعاط ةعاطلا ىلع مزعلا : ليت دنو
 لوت رفكلاو ى ةينو لمعو لوق ناميالا : هلوق امآو ص اهلمعي ىتح ةيصعمب

 بيذكنلاب رفكلا داقتعاو ث قيدصتلاب ناميالا داقتعا وه ةبنو لمعو

 ٠ دمعنلا ىلع كلذب لمعلا و

 ىلا سيلبا لصي فيك اهلعفي ةيصعملاب مهي دبعلا نع اريستب تلآس

 ! ؟

 امنا سيلبا نا : نولوقيف ةلزتعملا اماف : كلذ ىف فلتخا : لات

 ٠ هريغو حمرلاب لوانتي لجرلا لثم ةلآلاب كلذ ملع ىلا لصي

 مدآ نبا بلق نآ تعمس ام حصآو : لاق هنا : كلذ ريغ رخآ لوقو

 مه اذاف ؤ اهجراخ نم رظني رون لانق وآ ، ران اهفوج فق ةروراقلا لثم

 ةوهشلاو ث ماستآ ةثالث ىلا قرغتيف هغامد ىلا رونلا كلذ عطس ةنسحلاب
 لطأ كلذ ناك اذاف س عوجلا ردتت ىلع هيف عبط ىهو مدآ نبا ىف ةبكرم
 بلغبو روذنلا كلذ فعضي ىتح ةوهشلا ن اعأو رونلا كلذ ىلع سيلبا
٠ةووسنلا



٧٤ 

 ةلأسم ةيج :

 ؟ رفكلا نيبو نينمؤملا نيب لاح هللا نا : لوقي نأ زوجي له تلق ٠ . .؟ .. ¡ .

 رفكلا نع مهاهنو ناميالاب مهرمأ معن : لاقت ٠

 ةلأسم ةت :

 حارأ ثيح ملاظلا كلذ لتق تيوهف ث ملاظ ىلع عقو ملاظ نعو
 ؟هنم 4 إأا

 . ( 7 ذ تفص ه ام :

 نكلو ث قح ريغب لتق ناك نا ملاظلاب حرفن الف تفصو ف
 ةنم ٠ ,اانن ذأ لح زع هللا نع ليق دننو س هنم ةحارلابو هنم م .

 مقتني : لانق هنا لجو _ اميمج امهنم مقتنا مف ملاظلاب ملاظلا نم

 ء اعيمج ممسا من

 : ةلأسم ةهج

 ؟ هنم ليقي له هرارصا لاح ق تانسحلا نم لمع نمق

 ٠ نيقتملا نم هللا لبقتي امنا : لاق

 ؟ طبحت مآ هل تت ةيصعملاب لمع من انسحل نم 4 ٩ تانسحلا نم لمع امف : تلق

 طبحيل تكرشآ نئل ) : ىلاعت هللا لوقل لمعلا طبحت ةي " | 7 تلمع

 ةو ٠
 هلل

٠ . / 

.. 
7 

 ٠.

 . ذعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو ) : ىلاعت .

 . ) نو .. ال هد ذآو مكل امعأآ طبحت نآ
ل مكضعب ٠ وقل

 ضعب

 ؟ لمع اهعم لبتي ال ىتلا بونذلا امف : تلت

 اهعم لبتي ال 6 رئاغصلا ىلع رارص . . ١ :ام ارصالاو رئابكلا باكترا : لاتف

 7 ىبنلا لوقو ٠ ( نيقتملا نم هللا لبقتي امنا ) : ىلاعت هللا لوقل

 ىلص ى ٠ « نورصملا كله » : ملسو هيلع



_ ٧٥ 

 ؟ رئابكلا امف : تلق

 ،نيدلاولا قوتتعو ع هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو ص هللاب كرلا : لاق

 ىماتيلا لاومآ لكآو ث ابرلا لكأو ء فحزلا نم رارفغلاو س ماحرألا ةعيطتو
 ّ مراحملا باكتراو س دودحلا كاهتناو س لطابلاب سانلا لاومآ لكآو ث املظ

 بجو ام لكو س دمعلا ىلع رمخلا برشو ص ىنزلاو ڵ تانصحملا فذقو

 ٠ رئابكلا نم وهف ى ةرخآلا ىف باذعو ايندلا ىف دح هيف

 ؟ ىدهلا امف : تلق

 ) مهانيدهف دومث امآو ) : هلوق مهل نيب ء نابيلا ىده ىدهلا : لات

 نيذلا كئلوآ ) : ىلاعت هلوقل ةداعسلا ىده ىدهلا نمو ك مهل انيي ىآ

 امك بونذلا ىلع رتسلاو ةيطغتلا وه نارفغلاو ) هدنتأ مهادهبف هللا ىده

 ٠ اهيلع رتسلا بونذلل رفغملا كلذك ٠ رتسي ىآ ديدحلا رفغم ىمس

 : ةلاسم ة

 : كرشملاو قفانملا ف فلتخا هنآ ىعم

 قافنلا لاح ىف اونسحأ امم تانسح مهل بتكت ال : لانق نم لاقف
 ٠ كرشلاو

 ٠ عيمجلا بتكي : لاق نم لاتقو

٠ كرشلا لهأل بتكي ال و قفانملل بتكي : لانت نم لاتنو
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 باب

 رعاشلاو رعتشلا

 : خاينشالا بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 هجونب كلذف ىهنلا حص نا : لاق ٠ رعاسثلا هسلاجمو رعشلا نع ىهنو

 حدم ريغب اتح لاق نم امأف ٠ بذكلاب حدم وأ سانلا متسث نم ىلا هانعم
 هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو ث هتسلاجم رضت ال كلذ متسث الو بذك

 جه ا » : ناسحل لاتقو ٠ « ةمكحل رعشلا نم نا » : لاق هنأ ملسو هبلع

 حورب هديأ مهللا » : لاق هنأ ثيدحلا ضعب فؤ « كعم ليربجو نيكرشللا
 ٠ « سد نلا

 ىف دشني وهو ناسح ىلع رم هنأ باطخلا نب رمع نع ىور دقو

 كنم ريخ وه نم دنع هيف ت دسشثنآ تنك دق : لانف هيل ا ظحلف ء دجسملا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنعي

 : ةلأسم 5

 ةالصلل آضوت اذاف ةرفكم الامعأ هسفن نم ملعي لجرلا نع هتلأسو
 ؟ ال مآ ٥ءعوضو ضقنتنيأ 6 ميتم ة رغكمل ١ ل امعأا ىلع وهو هسفنل اعد

 نمؤم لك ىلع هللا نم ضرف ءاعدلا نا : ملعأ هللاو ى باوجلا

 ىرأ امف ، ضرف ءادآ لوبقو س اضر لوبق : نيهجو ىلع لوبقلاو ث رفاكو

٠ عرشلا نابيب باتك ىلا عجر ٠ با وصلاب ملعأ هللاو ك ضختنتني ٥ءوضو نأ



_ ٧٧ 

 باب

 ةكئالملاو ءايبنالا بونذ ف لوقلا

 ءايبنألا نا لوقي _ ةخسن _ لاقي نأ زوجي له : ديعس ايأ تلأس

 امم نوعربيو مهيف هللا لات ام ءاعينألا ق لاقب هنأ ىعم : لات

 هللا ءايلوآ مهنآ ملعيو ى هل اتيدصتو ث باتكلل اعابتا هنم هللا مهرب

 ( مل مهنأو 6 هيف اوصع ام عيمج ىلع ةنجلا لهآ نم مهنأو % هتوفصو

 ٠ ادبأ هللا ةيصعم ىلع اوننومي

 ىلع ىضتقي مهنع هللا ربخأ ام رهاظ ىلع مهيف هللا لوقف : هل تل
 ( ؟ دمعتلا ىلع مهاياطخ مكح دمعلا

 املو اوئطخا ام دمعلا ىلع مهاياطخ مكح ىضتقي هنأ ىعم : لاق
 لك هنأل هللا ةيصعمل دمعتملا ىنعم ىلع جرخي مل ناو ى هب هللا اوصع
 ( ٠ ١ هب هللا ىصع امل دمعت امب هاطعآ امناف هلل صاع

 نع لأسي نأ هيلع له ث كلذ ف همزلي ام ىبن هنأ وه ملعي مل ءايبنألا
 ؟هيف مكحملا

 ء هيف كشي الو ى قدص هنآ ملعي نآ همزل باتك نم هنآ ملع اذا : لات

 نوكي نأ الا هللا باتك ف كشلا عم لاؤسلا ىق سفنب الو كله هيف كش ناو

 .قيضي الف ء هليزنت قدصو ، هلبوآت هجو رصبي ملف ليوأتلا لمتحي امم ائيش

 موتتنو ع هيف هعسي ال امم هليوأت نوكي نآ الا هلوأت هجو ملعي ىتح كلذ هيلع
هعسي مل هب دارملاو ، كلذ ىنعم فرعو ع لقعلا ةجح نم هيلع ةجحلا



_ ٧٨ 

 5 هريغل لاؤسلا باوصلا قفاو اذا هيلع سيلو س ىدنع هيف كسلا

 ٠ هملعب ءىزتجيو

 ائيس عقاو دق هنأ هنم عمس ام نيح ف ىبن نم ءىرب نمف : تلق
 كلذ هعسي له : تلق ء ةيصعملا لجأل هنم هتعاربي دصقو ث رئابكلا نم

 ةفص لهأ نم وأ ىصاعملا نم ةءاربلا ىلا هدصق اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠هعسو ام قفاو دنف “ ىبنلا ريغ هدصق ىبنلا نم ةءاربلاب اطخآف ةيصعملا

 ةءاربلا ىلا هنم دصقلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم ءىرب ناو
 ء ىدنع كلذ هعسي مل ىبنلا رمآ نم همزلي اميف ث هنم لهجب ىبنلا نم

 ٠ كلذب ىدنع اكلاه ناكو

 نم ائيسن عقاو مث ى ةنجلا لهأ نم هنأ هللا ملع ىف ناك نمف : تلق
 هللا دنع ايلو نوكيأ هرف مكحل ١ نوكم ام { هربغو كرشل لثم ىص اعم |

 ؟اودع مأ

 كلذ ىف ليق دق هنأ ودع مأ ىلو هب ىمسي ام لئس اذا : لات
 : فالنخاب

 نم هنعيصعم نم آريبو ك هسفن ىلوت لاح لك ىلع ىلو هنا : ليقف
 ٠ ةءاربلا اهم قحم ف ىتلا ىصاعملا عيمج

 عقاوي ام لاح ىف هنم اربيو ةقيقحلا ىلع هسفن ىلوت هنا : ليقو
 ٠ بونب ىنح ةريبكلل هتعتأ ومب ةريبكلا

 رهاظلا مكح ىق ىلوتي الو ةقيقحلا ىلع هسفن ىلاوب ال هنا : ليتو

 ٠ ىداعي ال ودعو ح ىلاوي ال ىلو وهو رافغتسالا نم ةيالولا بجوتسي امب

ىف ةمد_ةتملا هتيالو ىق كش فوقو هنع فقي نأ هعسي الو : لاق
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 كرشلاب لمعي ىذلا ريغ كرشملا : لوقي هتعمسو ؤ، هل تحص ىتلا ةداعسلا

 كلذكو س رانلا دارآ هنأ ىدنع كرشلا لهآ نم ادبآ كرتم وه كرنملاو

 ىذلاو ص رانلا لهآ نم ادبأ صاع ره ىصاعلاو ىصعي ىذلا ريغ ىصاعلا

 ىنم ىلع الا ايصاع ىمسي نأ زوجي الو ؤ ةبصعملل عقاوملا وه ىصع

 ٠ دبألا ىلع نايصعلاب قنحي نأ ريغ نم ةيصعملل هتعتا وم
 . ةل ] 3

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 نا و ؤ هللا ىصع ةك_اللل ١ نم ادحأ نا : لوقي نأ دحخل زوجب الو

 لوقت ام ىلع امهيف لوقلا سيلو ع هللا ايضعي مل تورامو توراه

 ةهاعلا ٠

 نو هزنم ةكئالملا ناف س ةيصعملا ابكنرا امهنا : لاقي نأ زوجي الو

 (نورمؤي ام نولعفيو مهرمآ ام هللا نوصعي ال ) : ىلاعت هللا لوقل كلذ نع
 ٠ ءوسلا نظ مهيف نظب ال اضيأ ءاييتألا كلذكو

 : ةلأسم :2

 هللا ءايبنأ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص فسوي ةوخا نأ ىور دقو
 ٠ سانلا ضعب لوق ىلع اوغلبي ملو اولعف ام فسوي فق اولعف امنا نيعمجأ

 امناو ث اوثبنتسا نآ دعب اونوكي ملو كلذ هيف اولعف : نورخآ لاتو
 ممهاضرآ دقو « ىصاعملاب ءايبنألا فصوي نآ زوجت الف كلذ دعب اوئبنتسا

 نوهنيو فورعملاب نورمأي ص هدابع ىلع ةجح مهلعجو ء مهافطصا و هللا

 ٠ ملعأ هلللاو 6 ركذملا نع

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



 : ةلأسم 3

 ئ مالسلا هيلع مدآ بنذ ق ساانلا فلنخا : دمحم ىبآ عماج نمو

 ملعلا لهآ عامجا عم 4 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ءايينألا رئاس بونذو

 هب ىتأي ام ىلع فكي ملل اهيف رمألا نآو س رئاغص تناك اهلك اهنأ ىلع

 لهآ نم لهج نمو 0 ثيدحلا لهآ هنوورب الو 6 صصقلا نم لاهجلا

 مهعم ناك هنآ الا ىهنملا ركذلا مم ادمع تناك اهنا : موق لانف

 ة مهلثم دنع نوكي الام قافسثالاو لجولاو فوخلا نم مالسلا مهيلع
 نآ كلذ ىلع ليلدلاو : اولاق ٠ ابونذ نكب مل ادمع نكي مل ولو : اولاق

 نآ الا ةرجسنثلا هذه نع امكبر امكاهن ام ) : لاق نيح ىهنلا هركذ دق سيلبا

 وهو نييسان نانوكي فيك : اولاقف ٠ ( نيدلاخلا نم انوكت وآ نيكلم انوكن
 لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو ) : ىلاعت هللا لوتب اوجتحاو ؟ امهركذي

 ٠ ىهنلا نود ادعو ىسن نوكي نأ زوجي ه ( امزع هل دجن ملو ىسنف

 ديري لجرلاك نكي ملو ث لكالل دصق ىلع هبنذ ناك : موقن لاقو
 ايسانو ىهنلا نع الفاغ ناك هنكلو ث وهسلا قيرط ىلع هريغ لعفيف ءىشلا
 ء تقولا كلذ ىف بنذلا عقاوي ملف ىهنلا سيلبا هركذ دقو : اولاق ٠ هل

 ع هل اجاتحم مالسلا هيلع مدآ ناك ام عم هرورغو هءاعد قفاو امل لب

 هترغتساو هسفن ىق كلذ ىف ىرس رشبلا عابط وه ىذلا هعبطب هيلا الئام

 ٠ هيسنو ىهنلا نع لفغ ىتح

 ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو ) : ىلاعت هلوتب اوجتحاو

 نم برضب لغتشي امئاص نوكي لجرلاك كلذ : اولاق ( امزع هل دجن

 ء كلذل دصق ريغ نم برشيو لكأيف هقرغتسيف هيلع بلغي ىتح ى لغشلا
 لافغالاو وسلا نم برضلا اذهو : اولات ٠ موصلا نع هاس هنأ الا
. نيملسملا نع عوقرم
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 تاولص ءايبنألا نع عوضومب سيلو هب اوذخاؤي نأ زوجي دتو
 ولعو مهردق عافتراو ّ مه راطخأ مظعل كلذ اولمح مهنأل ّ مهيلع هللا

 ةمئألاو ةودقلا مه مهنألو ؤ تانيبلاو تايآلا نم اودهاش املو ف مهتاجرد

 دحأك نتسل ىبنلا ءاسن اي ) : هركذ لج هللا لانت دتو ث مهريغ نع عضو ام

 باذعلا اهل فعاضي ةنيبم ةسثحافب نكنم تأي نم ) : لاق مث ه ( ءاسنلا نم

 ٠ هندهاسشي ملو نهراطخأ مظعل كلذو ( نيفعض

 « مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ىنا « : ملسو هيلع هللا ىلص لانو

 امم سيلو ث هنم ظفحتلا نكمي كلفلاو وهسلا نم برضلا اذهو : اولان

 امك س نينمؤملا نع هتمحرو هفطلب هعضو هللا نآ الا ص دابعلا ةردن نع جرخي

 ٠ الدع كلذ ناك اهب مه ذخآ ولو 0 مهنع رئاغصلا رئاس عضو

 ىق طلغلا ةهج نم مالسلا هيلع مدآ بنذ ناك لب : مهضعب لاتو

 ّ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا رئاس كلذكو ء آطخأف دهتجا نيحو “ ليوآنلا

 كلذب دبرآو % ةرجشلا هذه نم لكأن ال : مالسلا هيلع هل ليق ناك هنآك

 نوللا اذه نم لكأن ال : ضيرملل لاقي امك ث هلك وآ ةرجشلا كلن سنج نم

 سنج ىف وه امنا لكألا داري امناف هيلا راشي هيدي نيب نولل ماعطلا نم
 اهيلا ريسثآ ىتلا ةرجشلا كلت نع ىهن امنا مالسلا هبلع لوانتف س نوللا كلذ

 ىهنم ريغ هنآ ىري وهو اهريغ نم لكأف ث اهسنج نمو اهلثم وه ام نود

 ٠ كلذ نع

 نأل ملعتي ىتح مدقتي الو ظفحتي نآ هيلع بجاولا ناكو : اولاق

 اودهتجي نأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألل سيلو : اولاق ى هيتأي ناك ىحولا

 نأ مهدعب نم مهريغلو مهنع عطقنم ريغ ىحولا ناك نا ثداوحلا فق
 ٠ هتبيغ وآ لوسرلا مدعلو ح ىحولا عاطقنال ادهتجب

 اميف اودهتجي نآ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ءالؤهل : ضعب لاتو
 اوفقوتي نأ مهيلعف ىهنلا هيف ىتآ ام امأف ، ىهن الو رمآ هنيعب تأي مل

( ه ج عرفلا نايب _ ٦ م ]
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 ء مالسلا هيلع مدآ هيف دهتجا ىذلا ىلع اوقنقحتي _ ةخسن _ اوظفحتيو

 رمآ ناك امناو ، كلذ هبسثآ امو برحلا رومأك هتوف فاخ امم نكب ملو

 نأ ىلا هيلع مدق ام رخآ ولو ث هل ةوهسثلا هيف تدلعو س هعبطب هيلا لام

 ٠ هوركم الو ررض كلذ ىف ناك ام ملعتيو رمأتسي

 داهتجالا مهيلع هللا تاولص ءايبنألل جايه نآ زوجي دقفف : اولاق

 لوزن عم مالسلا هيلع مدآ ةصق هبشي ام امأف ث ايتفلا فو ثداوحلا ىق

 ٠ راظتنالا بجاولا ناكف ىحولا

 مالسلا هيلع مدآ ةصق نيسحت متدرأ مكنا : لئاق لاق ناف : اولاق

 نوكي نأ متيزجآف ث نيبنذ بنذلا متلعج مكنأ كلذو ث احبق اهومتدزف

 ؟ هلكأ نع ىهن امم لكأ امم هيف دهتجي نآ هل نكي مل اميف دهتجا

 ىهنل اركاذ نوكي نأ هنع ليزن نآ اندرآ امنا انلاؤس نا : هل انلق

 نيرمألا نبي عمج ناك ناو وهو هبلع مدقأ ام ىلع همادننا تقو ق هير

 ، هنع هايا هبر ىهنل ركاذ وهو امهنم ادحاو تآي ملف امهومتركذ نيذلا

 بنذ نم رغصأو رسيأ هجولا اذه نم بنذ فلآ نوكي نأ ركنمب سيلو
 ٠ هيلع ما دنالا تقفو ق هنع ىهنللو 6 ركذلا عم دحاو

 هللا عفر دق ءايبنألا نم ىبن نوكي نأ نم حبقأ رمأ ىأو : اولان
 هبر عمسيو ص ه داليو هدابع ةفيلخ هلعجو ث\ هبحو ىلع هنمنئاو س هتجرد

 5 هتذلل اراتخم امحقم ىضمق ، هتيصع تلعف نا كناف س لعفت الآ هيداني

 ٠ هدبعو نع رجزنم الو 6 هبير ىهن ىلا بلقنم ريغ 6 هنوهش ءاضتل ا دصانت

 هل سيل نآب املاع ملسو هبلع هللا ىلص مدآ ناك : لاق ناو : لاق

 ٠ كلذ ف هيلا مدقي ناك دتو ث هيف دهتجي نأ

امنا و ؤ عمسلا ةهج نم رمأ ىق هاتآ نوكب ال نآ زوجي دنف : هل ليق
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 ءىطخي امك بجاولا ىلع لدعف س رظنو ركفف ث هرظنو هركفل هيلع بجي ناك
 ٠ د_۔۔هتجملا رظانلا

 تدجو ىذلاف ؤ“ هير نم مالسلا هبلع مدآ نهاقلت ىتلا تاملكلا امآو

 باتف هير مدآ رفغنساف ئ ةنجلا ىلا كعجرأ نذا : باوجلا هءاجف

 ٠ ميحرلا باونلا ره هنا هيلع

 انبر ) : ىلاعت هللا لوق نه تاملكلا : لاق كاحضلا نع ىوريو

 ٠ ( نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل ناو انسفنآ انملظ

 انبر ) : نه : اولاق ڵ نسحلاو ريبج نب ديعسو دهاجم نع تدجوو
 هباتكلا رهاظ هيلع لدي ام ىلع ملعأ هللاو ڵ هدنع ىذلاو ) انسفنآ انملظ

 ىحوآ ناك لجو زع هللا نأ باتكلا رهاظ هيلع لدي ام تاياورلا ضعب فو
 5 هتاف ام ىلع مدن مث اريبك وآ اريغص بنذأ نم نآ ص كلذ ليت مدآ ىلا

 دق هنآو 0 عيض اميف هسفنل ملاظ هنأ ىلع دتتنعاو ؤ دوعي ال نأ مرغو

 ىناف ، هنم كلذ عيمج ةحص تملعو ع هبنذ هل رفغي مل نا باخو رسخ

 ٠ هيلع بوتأ

 ٠ هبلع هللا تاولص هب لمع و س هبر لوقت نم كلذ مدآ ىقلتف

 امهنأ امهنع ايكاح هباتك ف لجو زع هللا ربخأ ام اذه ىلع لديو

 (نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل ناو انسفنأ انملظ انبر ) : الات

 طبهآ هركذ لج هللا نأ كلذو ث اهريبكو ىصاعملا ريغص نم ثيدحلا فقو

 ح رئاغصلا نم ةريغص لجأ نم هيلع اهب معنآ ناك ةنج نم مالسلا هيلع هيبن

 هلآسن هللاو ، هنع ىهن ام اهرئابك بكتراو ث هيلع آرتجا نمب فيكف
٠ قيفوتلاو ةمصعلا
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 ةلاسم ة :

 ىغع » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انيلا عفر ىذلاو : لاق

 ريسفتو » هبلع | وه ركأ امو مهسفنأ هي ا وثدح امو نايسنل ا و اطخل | ىتمأل

 ٠ متا هيلع نكي مل % رفكلا نم ءىنب ملكتف أ هناسل لزف آطخأ نم هنآ كلذ

 : لاقف “ ةنجلا ىنكس مهللا : لوقي نأ دارآ الجر نأ انل ركذ دتو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق ٠ هيلع كلذ دتسثاف ث رانلا ىنكسأ مهللا

 ٠ « تيون ام كل كيلع سأب ال » : ملس و

 % لتقلا ق هللا لاق امك ةرافكلاو ةيدلا هيلعف لثتف أطخأ نم امأو

 ٠ دمعننمل ١ دخؤب امك زوخأمم سيلو

 ناك دنف « هيلع اوهركأ امو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امآو

 ملكتلاب مثا هيلع نكي ملو ص كرشلا ىلع رساي نب رامع نوهركي نوكرشملا
 ٠ ناميالاب نئمطم هبلتو ، كرشلاب

 مالكلا ىلع هركأ اذا نمؤملا ىلع مثا ال هنا : نوملسملا لان كلذك
 ٠ اتدصم ناك اذا نييبنلا بيذكتب وأ ى نيملسملا علخب وأ س كرشلاب

 كلذ لعف هل سيلف 6 رمخلا برشو لتقلاو ىنزلا ىلع هركأ ذا امآو

 ٠هبرذ_۔فعيالو

 لنق ىنح نيملسملا نم الجر هركأ دايز نب هللا ديبع نآ انل ركذ دتو

 ،هودرطو هوفجو نوملسلا هرجهف ( هتمادن تدنتسئاف مدنو بات مث ئ الجر

 ائر انت نآ انغلب 6٧ هنم ١ و درقتسب ملو 6 ٥ ولىتن ملف مهيلع هسفن ىقتلي ن اكف

 انل ركذ اميف : ةديبع ويآ لاقف ڵ هسفن تضافف رانلا ركذ اهيف ةيآ آرتي

 ٠ ملعأ هللاو 6 هنيون هصرح نم ىآر امم كلذو هللا كبذعي ال نآ وجرآ ىنا

نمف ث هيلع مثا الف هللا قوقح نم ائيش ىسن نمف نايسنلا امآو
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 ء هيلع مثا الف تام ىتح اهركذي مل مث ، ةااص ىسن نم لثم هيدؤيلف ركذ

 ٠ ةبجاولا ضختارفلا نم ههابشأو ١ ذهف اهيدؤيلف اهركذ ناو

 : ةلأسم ةه

 ىتمأل ىفع » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءاجو
 ليوأت ىف رثألا ءاجو ٠ « هيلع اوهركآ امو سفنلا ثيدحو نايسنلاو اطخلا
 بجوأ ىتلا هللا ضئارف نم ائيسث دبعلا ىسني نآ وه نايسنلا نآ : كلذ

 هنايسنل ملاس وهف ، اهلعف هيلع بجوأ ىذلا تقولا ىف اهلعف هيلع هللا

 ٠ كلذ ريغو ةاكز وآ ةالص نم ضئارفلا عيمج ق كلذ

 ء اهتقو ىضقنا ىتح اهركذي مل اهتقو ىف ةالص ىسن الجر نأ ولف
 اهئادأب رومآم هنأ ريغ ، ةمألا عامجا ق مثالا نم املاس ناكل ، اهركذ مث

 كلذكو ص هنيد ىف هللا دنع املاس ناك تومي نأ ىلا اهيسن هنأ ولو ؤ اهلدبو

 ريش ف لكأ ىتح ىسن ولو ث اذه ىلع املاس ناك ةاكزلا نم ائيسث ىسن ول
 ٠ ءاهقفلا نم دحآ نيب فالتخا الب مثالا نم ملاس وهف اراهن ناضمر

 : كلذ دعب وأ هنيح ىف كلذ ركذ اذا لدبلا امأو

 ٠ هموي لدب هيلع : لانت نم لانت

 ٠ هبلع لدب ال : لات نم لانو

 ىف ىتفأ وأ س هالا ىلو نم ءىرب وآ س هال اودع ىلوت ول كلذكو

 نيح ىف كلذ ل_هجف ء ةنسلاو باتكلا اهيف فلاخف اههجو ريغب ةلآسم

 ىف دهنجم وه امناو س اطخب كلذ ىف انيدنم كلذ ىف نكب ملو ے هل هباكترا
 5 هتلاهج نم هل رذع الو هئطخب كلاه وهف قحلا ليبس ىلع قحلا ةباصا

 ناك ولو ث هبكترا ىذلا كلذب ملاع وهو هبونذ عيمج نم هللا ىلا بات ناف

 عم ةيونملا نوكت ال هنل ء كلذ ىف هل رذع الف همزل اميف ةلاهجلا دح ىلع

، بنذلا كلذ ىسن ول نكلو ث هنيعب هنم باتب نآ الا ةيزجم بنذلاب ملعلا



 م ٨٦

 وهو ةلمجلا ىف بات مث ث هتلاهجب أطخأ هنأ الا هميرحتب نيدي نمم ناكو
 بنذلا بكترا هنآ ولو ث هنايسن نم هنع اعوفرم اذه ناك هنيعب بنذلل سان

 بنذلا كلذو ڵ رارصالا كلذ ىسن مث ؤ هيلع رصآو ؤ هنم بوتي ال هنآ ىلع

 : ةلأسملا هذه ىف فلتخا دقف ةلمجلا ف بات مث

 ناك ناو رارصالا نأل س ةلمجلا ىف ةبوتلا هيزجت هنا : لاق نم لاق
 بونذلا رفغي هللاو اذضبيأ بنذ هناف ص هللا ةدداحمو ةبونلا نع اعنتمم

 ٠ كلذ عيمج ىلع ىتأي نايسنلاو ث اعيمج

 ىلع وهو ىسن هنأل ى ةلمجلا اذه ىف ةبوتلا هيزجت ال : لانت نم لاتقو
 % نيلحتىملا ماكحأب قحلف صس بنذلا ىلع ةمانالاو ةبوتلا نع ءابيالا ةميزع

 هللا ىلا نوبرقتي مهنألا س ةلمجلا ىف مهتبون مهيزجت ال نيلحتسملا نأل
 ىلا بيرقتلا نم اودادزا املكف ص هتعاط نم هللا ىلا نوبوتيو س هيصاعمب

 هرمع برق املكو ص اداعتباو اوصق هللا نم اودادزا داهتجا ةيصعمب هللا

 تناك اميف اذهف رصملا اذه كلذكو ث هتلالضب هكسمتو هاجح دسنأ ناك
 ٠.هلل قوتحلا هعغ

 ٨ لجر لام لكأ ىنح ىسن ولف ى نيتقولخملل قوقحلا تناك اذا امآو

 هذه نم ناك امو ، هدبع قتعآ وآ س هتآرما قلط وآ ص هلننت وأ هبرض وأ

 ء كلذل هركذو س كلذب هملع تقو ىف اهلهآ ىلا اهئادآب دبعتم وهف ءايشألا

 نادو ى ةلمجلا ىف باتف ميرحتلا هجو ىلع ناكو ص كلذ اضيآ ىسن ناو

 كةيوتنلا ةلمج ىق هل ايزجم كلذ ناك هملعب مل وآ كلذم ملع % همزلي ام عيمجب

 بونذلا راغص نم اذه لئم نم ناك ام عيمج ىلع ىنأيو اذه لصآ اذهف

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو 0 ميرحتلا هجو ىلع ناك اذا ۔ اهريبك وأ

 ،ڵ نيملسملا نع عوفرم وه ىذلا ةطخلا امآو س نايسنلا ق اذهف

 : لوقي نآ ديرب هنآ كل ذو ك هريغب ءىطخيف قحل ١ ديرب هنأ كلذ ريسفتق

 نا : لوقي نأ ديري وآ ص ةئالث ثلاث هللا نا لوقيف ث هللا الا هلا ال

لوقنب نأ ديري وأ ث رانلا لهأ نم مهنا : لوقيف ث ةنجلا لهأ نم نيملسملا
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 عوفرم اذه لكف هدبع كلذكو س قلاط اهنا : لوقيف س ةراب ىه : هتجوزل
 نأ رومأم هنأ الا هب هيلع مثا الو ، طخلا ف هب دبعتم ريغو ص هيف أطخلا

 دنع رمألا رهاظ ى هب رفكي امم سانلا ىلا كلذ رهظ نا ةبوتلا رهظي
 ٠ نيملسملا

 هتجوز ىلع قالط الو ث هيلع مثا الف هللا نيبو هنيب اميف امآو
 حم اذا قحلا مكحل ملستسي نآ هيلع بجو هامكاح ناف س قانع الو

 نأ هيلع سيلف ث لدعلاب هيلع اومكحو لدعلا لهأ ماكح عم كلذ هظفل
 ٠ هريغل هيف مكحلا نأل ء هيلع رهاظلا قحلا فلاخي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري امم اذه قنتحي امم رثألا ءاجو
 ىلع دتشاف ص رانلا ىنلخدأ مهللا : هئاعد ق لاتف وعدي ناك الجر نآ

 هيف عستي ام اذهو « تيون ام كل » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل

 ٠ لوقلا اطخ نم اذهو 6 لوقلا

 ليبس ىلع هحرج وأ ث الام هيلع فلتا وآ الجر لتقف أطخأ ول امأو
 نم آاطخلا ماكحأ نم هب هللا هدبعت ام هنع اعوفرم كلذ نكي مل اطخلا

 لاح ق لوصألا نامض نم همزل ام ميلستو ك اطخلا لتق ق تارافكلا

 ٠ لدعلا ماكحأ ف امزال كلذ ناك اذا اهيلع ةردقلا

 ةعقاومب تقولا ىف امثآ نوكي الف اذه لثم فق طخلا ةعتقاوم ىف امأو

 هعيبضتب رفكي امناف ث اهقوف امف سفن لتق ىق كلذ ناك ولو ء اطخلا

 ٠ كلذ ىلع هتردق دنع اطخلا ماكحأ نم همزل ام

 هللا ىلص ىبنلا لوق ريسفت ىف رثألا ءاج دقف هيلع اوهركأ ام امأو
 وهو ث لعفلا نود لوقلا ىف : لاقف « هيلع اوهركآ امم » : ملس هيلع

 نيملسملا نم ريب وأ س مهبوصي وآ لالضلا لهآ ىلوتي ىتح هركي نآ
اذ_ه لكف ث هللاب كرشي وآ ؤ الالح مرحي وآ امارح لحي وآ 0 مهتطخي وآ
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 ىف عسوت اذا هيلع هركملا نع عوفرم هنآ هيلع عمتجملا رثألا هيف ءاج دق
 ٠ هيلع ربج ا هراك ناميال اب نئمطم هعلو ىلاعتو كرابت هللا ةصخرب كلذ

 5 لام فالتا نم هللا ةيصعمب لاعفألا نم ءىش ىلع هركأ اذا امأو

 ىف لاق نم لاقو س رمخ برش وأ ىنز نم مرحم باكترا وآ ڵ سفن لتق وأ

 ٠ هرفك نع فوقولاب : رمخلا

 لاق دقف ٠ رطضملل هللا هلحآ امم ةرورضلا دنع زوجي املك امأو

 لاح نم ربجلا نأل % ريجلا ىلع هنعتاوم ى مثآ ريغ هنا :: نيملسملا ضعب

 ء رمخلا كلذكو س سفنلا ىلع عضوملا اذه ىق ةيقنلا تناك اذا تارورضلا

 رمخلا برشي نآ ةرورضلا دنع زوجي ال هنا : نيملسملا ضعب لانق دقف

 ٠ عوجلا نع هيف ضوع ال هنأل

 فقوي كلذف هسفن ةاجن هيف وجرب ضوع هيف ناك نا : ضعب لانتو

 ٠ هبرسث ىلع ربجلا دنع هنع

 ىلع ناك ولو ى هتعقاومب مثآ وهف ةرورضلا زوجي الام لكآ ىف امآو
 هنأو ، كلذ هيلع روجحم هنأ كلذ ق نيملسملا نم عامجالاف ربجلا دح

 امم فلتأ امل نماض ملاظ مثآ وهف هبكترا ناف ث لاح ىلع هباكترا هعسي ال

 ردق اذا هلهآ ىلا هئادآب دبعم وهف ص نامضلا هيف امم كلذ نم بكترا

 ىلع مالسالا ىق همزلت ىتلا دودحلا نم كلذ ىف بكترا امو س كلذ ىلع

 ٠ هيلع اهتماقا ىف فالنتخالاف ربجلا

 رذع الو ع كلذ عيمج نم بكترا اميف دحلا هيلع : لاق نم لاقف
 .ه يفهل

 ٠ ريجلا عضوم ةهيشلاب دحلا هنع آرديو ئ مثآ هنا : لات نم لاتو

٠ دوقنلا هيلع ن ا : لاق نم لانق : دوق هىف ناك نا امآو
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 لوق ىلع كلذو ٠ هيلع دوق الو ةرافكلاو ةيدلا هيلع : ضعب لاتو

 هنآو ث ةداهشلا نع ةداهشلا هيف زوجت ال هناو ، دح دوقلا نا لوتي نم

 هيلع ىري ىذلا لولا لوقلاو ، نيملسملا ىلع انموق ةداهش هبف زوجت ال

 دبعتم وهو دابعلا قوقح نم قح هنا : لوتي ء دوقلا لوألا لوتلا بحاص

 ىلع انموق ةداهسث هيف زوجتو ص ةداهشلا نع ةداهشلا هيف زوجتو ص هب

 ٠ هتيالو ىلع نوكيو ث انموق ةداهستب ملسملا دانقيو س نيملسملا

 رطخي ىذلا رطاخلا وه اذه : اولانت ٠ مهسفنأ هب مهتئدح ام امآو

 ملي امناو ث كلذل هنم دافتعا الو ، رطاخلاب هنم قيقحت ريغ نم بلقلاب
 رفكلا تاميظع نم ءىشثب وآ س تارفكملا نم ءىشب هسفن ثدحيف كلذ هب

 هب هتثدح املكو س كلذ ريغو لجو زع هللا ةفص فو ث ديحوتلا رمأ ف
 ضحم وهو ث اهب ضراعي ةنحم ف وهف هنم هبلقب ملأو كلذ نم هسفن
 وهف هركني الو كلذب ىضريو هدنتعيو كلذ ققحي مل امف س ليتق اميف ناميالا
 . ىصاعملاو رفكلا نم ةياورلاو عامسلا نم رثكأ ثيدحلا نوكي الو ، ملاس

 وهف هيف دبعت ام ىلع هب دبعت هعمسو هآر ىذلا كلذ ركنآ اذاف

 ٠ باوصلل قفوملا هللاو 6 ةمالسلا دانتنعا قفاو أذا ملاس

 دهاسثو ث هرصبو هعمسب دبعت امك ناسنالا هب دبعتم بلقلا رطاخو
 كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نا ) : ىلاعتو كرابت هللا باتك نم كلذ
 كلذ دهاش حص دتو ث هبلقب دقعا امع لوئسم وهف ٠ ( الوئسم هنع ناك
 ظفلت ملو ع هسفن ف رسأو ث هبلقب لاتت نميف ، ىلاعتو كرابت هللا باتك ىف
 ( لون امب هللا انبذعي الول مهسفنأ ف نولوقي ) : ىلاعت لاقف ٠ هناسل هب
 باذعلا هيلع هللا بجوأ ناسللاب ةكرح ريغب سيفنلا ىق لوق انهاه ناك دتنق
 . ( ريصملا سئبف اهنولصي منهج مهبسح ) : لاقف

 كلذ لعلو ، نيملسملا نم ةفرعملا لوق ف هيلع عمتجا رثلا ءاجو
ةنتفاومو ةينو لمعو لوق ناميالا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري
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 ةفلاخمو ةينو لمعو لوق رفكلاو 4 عبرأب الا ناميالا نوكي الو ةنسلا
 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و ؤ عبرألا دحأب مدقتم ناميالاو ةنسلا

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءاجو : ديعس ىبأ نع
 اوهركآ امو مهسفنأ هب اوثدح امو نايسنلاو ةطخلا ىتمآ نع هللا ىفع »

 هيلع رصآو س هنم بوتي ال هنأ ىلع بنذلا بكترا ادبع نآ ولف س « هيلع

 ىف فلتخا دقف ةلمجلا ىف بات مث ، بنذلا كلذو رارصالا كلذ ىسن مث

 : ةلأسملا هذه

 ناك ناو رارصالا نألا % ةلمجلا ق ةبونلا هبزجت : لاق نم لاقف

 اعيمج بونذلا رفغي هللاو اضيأ بنذ هناف ص هللا ةدداحمو ةبونلا نع اعنام

 ٠ كلذ عيمج ىلع ىتأي نايسنلاف

 وهو ىسن هنأل ى ةلمجلا ق اذه ىف ةبوتلا هيزجت ال : لاق نم لانتو

 ماكحأب قحلف ث بنذلا ىلع ةماقالاو ث ةبوتلا نع ءابيالا ةميزع ىلع

 نوبرقتي مهنأل ى ةلمجلا ىف مهتبوت مهيزجت ال نيلحتسملا نأل ث نيلحتسملا
 نم اودادزا املكف س هتعاط نم هللا ىلا نوبوتيو ڵ هيصاعمب هللا ىلا

 ء اداعباو اوصتق هللا نم اودادزا اداهتجا هتيصعمب هللا ىلا برقتلا

 ولو ث نيقولخملل قوقحلا تناك اذا امأو ث هلل قوقحلا تناك اميف اذهو

 ءايسنألا هذه نم ناك امو س هبرض وأ هلتق وأ لجر لام نم لكأ ىتح ىسن
 ٠ كلذل هركذو كلذب هملع تقو ىف اهبابرأ ىلا اهئادأب دبعتم وهف

 نادو ث ةلمجلا ىف باتف ميرحتلا هجو ىلع ناكو اضيآ ىسن ناف
 ةبوتلا ةمج ف هل ايزجم كلذ ناك ث هملعي مل وأ كلذ ملع همزلي ام عيمجب
 ص اهرئابكو بونذلا رئاغص نم اذه لثم ناك ام عيمج ىلع ىتأي لصأ اذهف
٠ باوصلاب ملعآ هللاو ؤ ميرحتلا هجو ىلع ناك اذا



_ ٩١ 

 نم ء ىشم نيدي ى ذلا لحتسملا ىسن ول ىدنع كل ذكو الذض١١ا

 وأ لوق نم هللا ىصع ام عيمج نم ةلمجلا ق باتف هي نادو هلحتسا ام

 نيدب وأ ىآرب 6 لهجب وأ ملعب ةىن وآ لمع  6٨٧ذه ناكو ١ هتيون ق هداتتعا 6

 ىنح ةلمجلا ف ةبونلا هيزجت ال ىدنع اذه ناف ص هنيعب ءىشلا كلذ ىسنو

 بوتيف عجري وآ هتلاحب هب نيديف ى هنيعب ءىشلا كلذ ركذي .

 : ةلأسم ةو

 نم الا نوكت ال ةيصعم ا نآ ىلع ليلدلا : دمحم ىبآ عماج نمو

 هب متنأطخأ اميف حانج مكيلع سيلو ( : هركذ لج هللا لوق ٠ اهيلا دصانت

 ٠ ( مكبولق تدمعت ام نكلو

 : ةلأسم ج

 ةيالولا نيملسملا فاعض اومزلآ دتو : ىراوحلا ىبأ ةريس نمو

 مهل لهف اولاق ناف ٠ ةنامألا ىلع هل مهتعيبب كلذ ليتق ڵ ديزب ني دمحمل

 ؟كلذ نم ةبوت

 ديزي نب دمحمل مهتعيبب فرع نم عيمج ىلع ةبوتلا نوكت : مهل ليق
 انغلب كلذكو 6 هايا مهتعيبب ساانلا ىلع تيثت دخف هتماما نأل ك هتماماو

 ناك نم دريف هدالب ىلا عجري نآ : ةيطع نب لالهل اولا مهنأ نيملسملا نع

 ٠ ةيرغصلا نيد ىلع هتوعد ىلا هل باجتسا دمف

 دري نأ مدق لهأ ىلا عجريب نآ : انغلب اميف جرملا ىبأل اولان كلذكو

 ٠ ةيبعشتلا نم هنوعد ق لخد نم

 ئ نوملس ١ هب هرمآ ام لعفف ه دالب ىلا عجرف هللا همحر لاله امآو

. ةيالولا ىف مهعم ناكو



_ ٩٢ 

 نوملسملا هدنع فقوف لصي نأ لبق تام هنأ انغلبف جرؤملا وبآ امأ
 . عدتبن الو عبتن نحن امآو

 : ةلأسم 23

 ٠2. هريغ نمو

 ىلا نيملسملا رمأ حبقو مالسال ا نع دنرا لجر نع تلأسو

 كلذ اعدو ث ةلالض ىلع مهنا : لاقو مهرمأ عيسثو ، سانلا

 ةبوتلا ديريو مدن هنا مث س باجتسا نم هل باجتساف س سانلا
 ؟هل

 ء ةلالضلا ىلا مهاعد نيذلا ىلا بهذي نآ هتبوت : ىسيع وبآ لاق

 لوقيف مهدنع ميسو ؤ نيملسملا رمآ مهدنع حبق نيذلا ىلا سانلا ىلاو

 تلق نيملسحلا ىلع تلتق ىذلا ناو ث قحلا ريغ ىلا مكتوعد تنك ىنا : مهل

 ريخ ضرألا رهظ ىلع سيل هناو سانلا رايخ نيملسملا ناو س اروزو ابذك
 لعف ناف ص مهيلع تلق امم هيلا بوتأو هللا رفغتسا ىناو ث نيملسملا

 ٠ هل ةبوت الف لعفي مل ناو ص ةبوت هل نوكت ذتنيحف

 عقوو .4 ةيرفصلا نم لجر لئاوو عيبرلا نامز ف ناكو : لاتو
 كل نوكن ال نكلو مالسالا كل نيبت : اولاقف ٠ بوتي نأ دارآ مزراوخب

 وعدت ايعاد تنك كنأل ء مهتوعد نيذلا كموق ىلا ىنآي ىتح ةيالو اندنع

 ،كلذ نم تبت دنف ىنأو ڵ“ قحلا ريغ ىلا مكوعدأ تنك ىنأ مهل نيبتف سانلا

 ءاج هنآ ىنغلبف مهربخأف بهذف لاق ٠ موق اي كلذ اوملعاف تعجر دتو

 . مالسالا هيلع اوضرعف كلذ دعب مهيلا

 : ةلأسم 3

هديب ىطعي نأ هتبوت هللا نيبو هنيب اميفو ص ةبوت _ ةخسن _ ةيالو هللا



_ ٩٣ _ 

 اماو ى لوتقملا ءايلو ءاش اميأ دوقلا اماو ةيدلا اما ث هسفن نم نكميو

 ٠ ةبوت الو جرخم هل سيلف هللا دنع

 : ةلأسم :ةيج

 اولمعو ث هنع اوذخاف اهيلا سانلا اعدو ةعدب عدتبا نم : لانتو

 هل سيلف مدن مث ث ةعدبلا كلت ىلع رفن هعابتأ نم تامو ث ةعدبلا كلتب

 نيذلا موقلا ىتأي نآ هيلعف سانلا نيبو هنيب اميف امأو ث هللا دنع ةبوت
 نيد هنيد نآو ڵ كلذ نع عجر دت هنأ مهربخيف هتعدب ىلا مهاعد

 ٠ نيملسملا

 : ةرع غ لات

 ةبوت ةلوبقم ةبوتلا نأب ةجح ىفكو ء هللا ءاسث نا ةلوبقم ةبوتلا
 ٠ ملعأ هللاو ؤ نيملسملا راثآ ق هتدجو اذكه اهنع هللا ىضر ةشئاع

 : ةلأبضنعم 3

 هل سيلف ، ادمع سانلا لام عطقي ناطلس دنع فلح نمو : لانتو
 امآو ص هللا نيبو هنيب اميف نيميلا كلذ نم هل جرخم الو ص ةيوبت هللا دنع

 ٠ هنيمي رفكيلو هيلع فلحو دحج نم لام دريلف سانلا نيبو هنيب اميف

 : ةلأبنىم هج

 دومحم ب انك ةخسن نم ٧. زرحم نب دبعس نب دمحم باتك نم ةخسن

 كلذو س سيردا ةبونك ةبوت : لوقي ناكو ث هللا همحر ىناسارخلا رصن نبا

 ايقلم امدان ابئات عجر مث ، ءىش ىف نيملسملا فلاخ ناك دن سيردا نأ

 ٠ بجاحو ةديبع ىبأ نم آربت ثينك له : هل لدتف ٠ هدبيي

٠ هيلا بوتآو هللا رفغتسأ انآ معن : لاقف



_ ٩٤ 

 سيردا ةبوتت كتبوت : بجاح لاقف ٠

 ؟ هبوص نورمأي نيملسملا ةمئآ نم : اضيأ لاقو

 انأف اهتلق تنك ناف ث ةلاقملا هذه لقأ مل نيملسملا رشاعم اي : لاتتف

 لانت اذا اهيف ام سفنألا فو ع هتبوت تلبق هيلا بوتأو هللا رفغتسأ :
 ص هيلا بوتأو ك اهنم هللا رفغتسأ انأو ةلاقملا هذه تلق دقل هللاو ، معن
 . ءىش اهنم سفنألا ١ ف سيلو 6 ليتنت ةحيحص ةيوتل ا هذهف

 املاع اهيتقف ناكو ث هللا همحر ديز نب رباج ةياور مامض نع انغلبو

 ركذف مامض دنع ةلزنمو ردقو لضف هل نيملسملا نم لجر هيلع لخد

 ٠ هيف ريخ ال نالف : لانتف نيملسملا نم الجر هيلع لخادلا لجرلا

 : صضقفتنيو ىكيب وهو لجرلا لانف ٠ كنم هللا ءىرب : مامض لاقف

 نم آربت ڵ كلذ ىلع ىننتلمح تنأ ڵ كنم هللا ءعىري : مامض هل لاتف

 ٠ كنم آربآ الو ىدي نيب نيملسملا نم دحأ

 ٠ هللا رفغتسأ انأ : لجرلا لاتتف

 ءىرب نم 6 ةميظع هللا دنع ةءا ريلاف ء كل هللا رغفغب : م امض هل لاتف

 ٠ ل ةنق دنف

 : ةلأسم وج

 : هيغ نمو

 ىلا اهنتبوت رهظت تناك اهناف اهتبوت ترهتستا ةشئاع نآ انل ركذو

٠ اهتبوتب نوملسملا ىدان دتو س ةرهش اهتبوت تراص ىتح اهاتآ نم



_ ٩٥ _ 

  3ةلأسم :

 نأ ديري لجرلا ىف ىدنع اميف : نسحلا نب دمحم نسحلا ىبأ نع
 { رئابكلا نم وأ ى رئاغصلا نم ةبوتلا هنم همزل دق رمأ نم هيلو بيتتسب

 اذكو اذك نم كبر رفغتسا : هل لوقيف س بنذلا كلذ ىلع اهتبطاخم نوكتف
 ؟ هللا رفغتسأ : رخآلا لوقيف

 6 بنذلا ريسفت نع كلذ هيزجيو همالكل باوج كلذ نا : لاقم

 ٠ هتيالو ىلا عجربو

 همزل دن امم اذكو اذك نم كير هللا رفغتسا : هل لانت ناف : هل تلق

 هسفن ف رفغتسا هلعلو ائيسث لقي ملو تكسف ص نيملسملا دنع ةبوتلا هنم

 ؟هنم آريبو نيرصم ١ مكح همكح نوكي له

 ىتح هنم ءىرب ةبونلا هنم عمسب ملو هي هباتنسا اذا ء معن : لاتق

 ٠ هبنونل ١ هنتم عمسي

 ؟ كلذ دعب نم هعجا ري نآ هيلع لهف : هل تلق

 هعجار ناو ع هعجاري نآ هيلع نكي مل بتي ملف هب هباتنسا اذا : لاق

 ؟ربب وهو ص ةرم لوآ هبينتسي نآ همزلي امك كلذ همزلي ال هنآ الا نسحف

 ٠ كلذ نم بوتيف ع وه هيلا عجري ىتح هنم

 اذا : لاق هنآ هللا همحر ةيواعم ىبآ نع دجوي وآ : ةيواعم وبآ لات

 نم هللا رفغتسأ انآ : لوقي كلذ دعب نم هعمس ابنذ هيلو نم لجرلا ملع

 ىف ةلخاد بونذلا لك نأل س هتيالو ىلا عجريو هيزجي كلذ ناف ، بنذ لك

 نيدي نمم هيلو نآ ملع اذاف ى هميرحتب نيدي هنأ ملعي ناك امم كلذو س كلذ

. تارثعو تالز كلذ نوكي امناف بونذلا نم ىتأي ام ميرحتب



_ ٩٦ _ 

 لوق ىلع كلذ ناك بنذ لك نم هللا رفغتسأ : لوقي هعمس اذاف

 ٠ ةيواعم ىبأ

 تارفكملاو بونذلا نم ىتأي ام لالحتساب نيدي هنأ هنم ملع اذا امأو
 ن_ءع ةعجرلاو ڵ كلذ نم ةبونلا هنم ملعي ىتح كلذ هيزجي الف تائيسلاو

 دعب نم ءىش الو هيلع ىرجي ال مث 4 كلذ ىف نيملسملا فالخب ةنونيدلا

 ٠ كلذ لهآ نم ناك نا كلذ

 : ةلأسم ويج

 كلذ ىلع اوتامو سان هعبناف لالضو رفك ةوعد ىلا اعد نمو

 عجرب لهو 6 ةبوت هل له 6 مهتوم دعي ةبونلا ىعا دلا دارآ من 6 لالضلا

 ؟ نيملسملا ةنالو ىلا

 5 نيملسملا نيد ىنيدو ص هللا ءاسث نا ةبوتلا هل نا 6 معن : لوقأف

 جوز مالسلا اهيلع ةسثئاع ةبوت ةلوبقم دارآ _ هلعل _ ةبوتلا نأب ةجح ىفكو
٠ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا



_ ٩٧ 

 مالسلا مهيلع ءايجنالا بوتذ ق

 ؟ وه ام وآ ىبن وه ام : ريزعلا نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 ملعأ هللاو س هيلع دمتعي ىذلاو اهنمف ارابخأ ريزعلا ف انعمس دتف

 هنأ هنع ىور اميف هنأ بسحو 6 ردقلا نع هير لآسف ابين ناك : ليق هنأ

 لوطب ريثك مالكو 6 ىصعت كا رآو 6 ىصعت نآ بحن ال كنا تبر اي : لات

 ٠ باتكلا هم

 لاق ىلاعت هللا نا : اولاق مهنأ كلذو ى كلذب ةوبنلا هنع هللا لازآف
 ٠ هللا ءاش نا حلاص ديع هنأ وجرن انا الا ىرس نع ىنلآست : هبطاخ اميق

 : ةلأضم ةيه

 هللاو » : بارتلا لتني وهو قدنخلا موب لاق مالسلا هيلع هنآ ىورو

 ٠ انيلع ةنيكس نلزنآف ٠ انيلص الو انثدصت الو ٠ انيدتنها ام هللا الول

 دقو نينح موي لاقو « انيلع اوغب دت نوكرشملاو ٠ انيتال نا مادقألا تبثو
 دتو ث لاتق « بلطملا دبع نبا انآ ه بذك ال ىبنلا انآ » : هباحصآ مزمنا

 هللا لببس فو ٠ تيمد عبصأ الا تنآ له » : لاقف هعبصآ تمدف رجحب رثع

 ريخلا نا مهللا » : ةريغملا هنآ ىورو قدنخلا رفح مويب لاقو « تيقل ام

 تزع » : ةكمب حتفلا موي لانتو ٠ « ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ٠ ةرخآلا ريخ
 ٠ « راصنألا مئامع تحت دوجلاو ادنلاو ةحامسلاب سيرق

 ارعش ناك ولو ث ارعش سيل اذه نأ ىلع ملعلا لهآ ممتجا دتو
 هانملع امو ) : لاقت ىلاعت هللا نأل ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنسحأ ام

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٧ م )



. ٩٨ 

 ٠. ملعأ هللا و ز زع لق اذا ءىشلاو ، تلق هنآ ىنعمب : ليق ، تزع : هلوق امأو ( هل ىغبني امو رعلا

 . اذه وهو ةيشاحلا نم باتكلا ريغ نمو

 : هج غ لاد

 ك لجو رز ع هللا باتكل اييذكت هنحص ق نأل 6 رظن مالكلا اذه ق

 دق مهتدجوف درهرلا تولب ىنا « : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لات دقفو

 ىخآ ىلع ١ ويذك دم مهتدجوف ى راصنلا تولبو 6 ىسوم ىخآ ىلع ١ ودذك

 ث هللا باتك ىلع اهوضرعاف تاياور ىنع ىورتس » : لاق هلعلو « ىسيع

 مل ىناف ث هوذبناف هللا باتك فلاخ امو ع هولبقاف هللا باتك قفاو امف
 ٠ )) نآرقلا مرحم ال ١ مرحأ ملو 6 نآرقلا لحأ ام ال ١ لحأ

 باتك در دقف رعسثلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ معز نمو
 ء نوملاظلا لمعي امع لفاغب هللا امو ث اؤزه هللا تايآ ذختاو س هللا
 .ملسعأهللاو

 ; ::: : ةلأسم ه

 هللا تاولص ءامينألا نعو : هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج نم

 ؟ نيملسم ريغ الاجر اوناك ذا هللا دنع اوناك ام مهيلع

 اولازي مل هللا ءايبنأ مهو ، مهيف لوقلا اذه زوجي ال ءايبنألاف : لاق

 هللا ءايبنأ نا : لوقي ادحأ عسي ال ءايلوأ هل مهو 2 نبملسم هللا دنع

 مهو 2 الالض الو ارافك تالاحلا نم ءىش ق هللا دنع اوناك هلسرو

 : لاقف ىلاعتو كرابت هللا انربخآ كلذكو ص مهقلخي نأ لبق هللا ءايفصأ

 ٠ نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربا لآو احونو مدآ ىفطصا هللا نا )
. مهقلخي نآ لبق مهايا هتوفص ( ضعب نم اهضعب ةيرذ



_ ٩٩ 

 كدجي ملأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ىلاعت هللا لونت امأو
 ىوأآف اميتي ٠ مل ةوبنلا نع الاض كلذب ىنعي ( ىدهف الاض كدجوو
 دعم هنأت .٠

 نوعرف نم ىسوم _ ةخسن _ نوعرفو ىسوم ةفص ىف دجوي كلذكو

 نينس كرمع نم انيف تثبلو اديلو انيف كبرن ملآ ) : ىسومل لان ذا ٠ تلعفو

 نيرفاكلا نم تنأو تلعف ىتلا كتلعف ( ٠ نوعرفل مالسلا هيلع ىسوم لاق :

 ) ةوبنلا نع ىنعي ( نيلاضلا نم انآو اذإ اهتلعف ٠ ) امكح ىبر ىل بهوف
 نيلسرملا نم ىنلعجو ) ٠

 : ةلأسم وج

 : خايشالا بانك نم ىراوحلا ىبأ نع ةفاضملا ةدايزلا نم

 انمزلي ام وحنك نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا ىلع ىلصن نأ انمزلي له
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا نم

 ءايينألل ءاعدلا نكلو %ڵ كلذ هي رومأملاو ڵ الف مزاللا ثيح نم : لات

 + ىلاعت هللا لات امك اهيلع مزالللا و

 ؟ هيلع ةالصلاك هلآ ىلع ةالصلاف : تلق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع نولصي هيلع سانلا اندجو ىذلا : لاق
 ىلا عجر (,) . . . . . .٠ ٠ نم تلق هيلع ةالصلا و هلآ ىلعو ملسو

 ٠ عرشلا نايب باتك

 )١( لوصالا ىف ضايب .



_ ١٠٠ 

 باب

 كلذ هبشأ امو مهلتاضفو نيملسملا رابخأ ىن

 لجرلا ناك نا الاجر تكردأ دتل ؤ لئاو ىنثدح : نايفس وبآ لاق

 ٠ هعروو همهفو هملحو هلتع ق كلذ لمتحا ايندلا ىلع ىلو ول مهنم

 هوخأ مدقف ةنقلح ىف دجسملا ىف اسلاج ناك رحلا ابآ نآ : انل ركذ ربخ

 ملم : لاق ث ةقلحلا ىلا ءاج ىتح هديري لبقأف : لانق قارعلا نم نسحلا

 % نامز ذم ٥آر نكب ملو : لاق ٠ سلاج وهو هديب هوخأ ذخآو هيلا مقي

 هيلا رظن املف : لاتق نامع لهآ نم لجر علط ذا كلذك مه امنيبف : لات

 بناوج لبتو ص هقننعاو هاتقلنف س ةقلحلا نم جرخو 4 امئان مانن رحلا وبآ

 اذه ةدوم نا : اولاقف : لاق ٠ هيخأ دي ىف طقسأف : لاق س هب بحرو هقنع

 . بسنلا ىلع تنآو نيدلا ىلع اذه ددونو ص كتدوم ريغ ىلع

 6 ةرهشلا فاخي ةكمن هراوج ق “رحلا وبآ ناك : نايفس ويآ لاد

 هنأك اهيلا ىلصف ث بابلل ةلباقملا ةيراسلا ىلا دمع تيبلا لخد اذاف : لاق
 ٠ اهكرت ةقلح سيل نآ ىري

 ىبأ دنع عيبرلا ركذ : لوتي رهاط اي نآ انعمس : نايفس ويآ لاق

 ع نيملسملا سبح دايز نب هللا ديبع ناك دنقو ربخ اننيمآو انتقت لاقف ةديبع
 5 مهلتق الاو ث مهليبس ىلخيو ث مهنم برعلا اولتتي نآ ىلوملا رمآ مث

 ىلخف ع اولعفف مهليبس ىلخيو ارلا ا اولتقي نأ برعلا رمآ مث : اه ر

 بان ناكو ك مهرودو نيملسحلا سلاجم كلذ دعب نونأ وناك مهليبس

. رانلا ركذ نم تام مهنم



. ١٠١ 

 كلذو ى هللا كبذعي ال نأ وجرأ : هسأر عفري وهو ةديبع ويآ لات

 نيلوتختملا ع ايلوأ ىلا مهسفنأ اوداتو 6 مهسفنأ نم قحلا اوطعآ مهنأ

 ٠ لانت ام ةدببع وبأ لاق كلذ لجأ نمف © مه ولتي نآ اوهركف

 : ةلأبنم ج

 ىلا موي تاذ ىتأ هنأ فاوط ربخ نم ناك ام لاق : فاوط ربخ
 لعل ىتوخا اي : لاق مث ٠ بابلا ةداضعب ذخأف ، تيب ىف مهو هتوخا

 ؟ تيتأ امم ةبوت ىلامأ ، مكبخأ ىلع ناطيشلا اونيعت مل هاتوخا اي
 ٠ ةيغاطلا اذه ىلا كفيس جرخت نأ كتبوت : سادرم هل لاق

 دايز نبا ىلع رفن ىف مزرك مامعأ دحأ وهو العملا نب فاوط جرخف
 ةنس انيم نس دق فا وط نوكي نآ وجرأل ىنآ : سا درم لاتف ؤ ا ولننف

 ٠ ةيقاب ةنسح

 اوردقي ملف رادج بنج ىلا مايأ ةثالث اولتاق مهنا : ديعس وبآ لاقو
 ٠ هتحت اوتامف رادجلا مهيلع اومده ىتح ءىش ىلع مهل

 : جراوخلا ضعب لوقي كلذ ق و

 هنبحصو فاوط نيد ق ناك ام
 بتعلا و بحلا ثارنحا رادجلا لهآ

 م 4 !وآ جاهنم ىلع نيدقانلا

 : لاقو

 ةقث ىف قدصلاو ارثلا ىل به براي
 ىفاكلا قزارلا تنأف مهملا فكاو



١٠٢ 

 ةرخآسب ىنغت ىذلا غيبأ ىتح
 فاوطو سادرم ىدهىلع ىقبت

 كو ٨ ار_ . اذا ا 11 ىبآو

 فاحزو باوجو حيس ا نباو

 اهتذلو ايندلا لطاب مهتا رام

   فاو فآو ز خ ىف لفرنلا الو

 هننث ىذ ملعلا مالع نم مهيف مك

 ف اصو هللا نب دل بيطخ نمو

 ىفاولاب صوقنملاو دلخلا ةنجب

 لصف

 : هللا همحر ةديبع ىبأ بنك نم

 مل هنأ ىنربخأف ص مكضعب نع ىتلأسم ف مكل "ىلع تدجو دقلو

 وجرن نآ مكيلعو انيلع هللا ةمعن نم نآ نورت ث انريصقتل تبجعف ص هقلي
 هللا ءايبنأ ىلاو ىس دودخألا باحصأو فهكلا باحصأ ىلا انتدوم لصت نأ
 ص هللا بح ىق انئاكرشو انناوخا ى انندوم رصقت فيكف ٠ ءامدقلا نيلوألا
 نا مكلوأ هب قبس ام اوملعت ملو ، ىوقتلاو ربلاب هركذ ىلع انناوعأو

 ىكب امك متيكبلو ث اريثك ليللاب مهتدجهتلو ث اليوط متنزحل نيقداص متنك
 ٠ نيملسملا نم مكلبن نم نيذلا

 نآ قبطب ال ىنح ليلل فوج ق ىكيب هللا همحر لزاب وبأ ن اك دنل

 ءاثعسثلا ىبأ دنع نم جرخي هنآ هناوخا ىلا هقوسث نم ناك دنلو س موقي
 6 هعم ىلصيف حبصل ١ لبق هيتآب مث ك ةمتعل ١ دعب هللا همحر دي ز نب ني اج



_ ١٠٣ 

 لاط دقل هللاو : لوقيف ! كسفن ىلع تققسش ىخأ اي : رباج هل لوقيف

 عبتيل هتمحر نم ناك ناو ث كيتآ ىتح كيلا انتوسث كاتلب ىسفن تبه ام
 ىتح ث مالسالا قح هل نيبيو ث مالسالا ىلا هوعديف هتبرق هيلعو كولمملا
 لزعي ىتح طق رطفأ الو لالب :وأ عجر هبابرآ لزنم نم كولمملا ىند اذا

 مث ناك نم وآ ث هموق نم اميتي وآ انيكسم لآسي لئاسلل ائيسن هرطف نم
 موقت سفن ث هللا ليبس ف لتاقت سفن نيسفن ىل تيل اي : لتق موي لاق
 ٠ نيملسملا رمأب

 ؟ دحأ نم مويلا هللا باجأ له : لوقيف حيصي ناك دقلو

 ٠ مغن : هل لانيف

 مكب هللا معنأ : مهل لوقيف س هقح ىلع هللا راصنأب ىنونئا : لوقيف

 ملأ ، متبجأ هئايلوأو هلسرو هبتكو هتكئالمو ث متلوحت هللا ىلا انيع

 مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت ال ) : هباتك ىف لوقي هللا نآ اوعمست
 :لوقي مث أ اهلك ةمالا مهيلع آرتقيف ) هلوسرو هللا داح نم نوداوب رخآلا

 هللا نآ نوعمست الآ س مكتريستعو مكناوخاو مكئانبآو مكئابآ نم مكل ريخ

 مكيلا لزنأ امو ليجنالاو ةاروتلا اوميقن ىتح ءىش ىلع متسل ) : لوقي

 ٠ مهيلع ةيالا آرقيف ( مكبر نم

 نومهيقت الو ناميالا ىلع انآ نولوتن مهب مكنأ نورت الآ : لوقي مث
 ل_-بجنالاو ةارونلا اوميقن ىتح ءىش ىلع متسل ) : لوقي هللاو س باتكلا

 لبأ اذا ، دلجلاو محللا بهذ دقل : لاق مث ( مكبر نم مكيلا لزنأ امو

 ىلع تيتأ ام : لوقي ناكو ى ههجو مظع ىقلأ دوجسلا رثآ نآ وآ هيلع
 لك ظفحأل ىناو ث اهنم هللا ترفغتسا الا اهب تلمع ةئيطخ ركذ اهيف ةيآ
 مكح نم لوأ ناك دقلو ءعىطخآ نأ ةفاخم تحبصآ ذم هب تملكت ءىش

. نوركفت مهيفو ء نودتقت كئلوأب اونوكف ث هيلع كرابو ع هللا همحر هفوكلاب



_ ١٠٤ 

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ث هترفغمو هاده مكل انل هللا لأسأ
 نيلسرملا ىلع مالسلا و هتاكربو ٠

 لصخف

 ةفاضملا ةداببزلا نم :

 دعي دوسأ نب ةورعل مالغ ىلا دايز نب هللا دوبع لسرأ : لاتق

 ٠ ةورع نع ىنثدح كحيو : لاقف ، همدخي ناك ةورع لنق ام

 ؟ رسفآ مآ لمجأ : لانف

 ٠ لمجأ لب : لاقف

 ٠ طتن ليلب هل تسثرف الو ع طق راهنب اموي اماعط هل تلعج ام : لاقف

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ٠ كبسح : لاق

 ىلع نب ىسوم ىلا لوصولاب دهاعتني ناك دهاز نع ، انل ىورو

 هنع عطقنا س ءاضقلا ىلو املف ء ء اضقلا ىلو ىتح ص ىكزآب هللا همحر

 ىف دهازلل ليقف ىكزأ ىف دعب رفعج نب ديعس لصاوي عجرو ث دهازلا
 ٠ سانلا رومآو ايندلا ىف لخد دن كلذ : لاقف كلذ

 هعم ده ١ زل ا ه رظني نوكب نأ رفعج نب دبعس ىل ١ ىلع وبآ لسرأف

 رفعج نب ديعس لزي ملف س كلذ نع دهازلا عنتماف س هيلا ىسوم لصي ىتح
 + كلذ ىلا باجأ نأ ىلا دها زلاب

 ديعسو ىلع نب ىسومو دهازلا عمتجاو ث هيلا ىلع نب ىسوم لصوف
 اهلبقي ملف تامهيرد هيلا املس فارصنالا دهازلا دارآ املف ڵ رفعج نبا

 هنارظني هرثأ ىف اجرخف س امهدنع نم جرخو ص اهضبقف اهنع ةلاسم دعب الا

هنآك امهعم دهازلا فتقوف س رامح امهعم نيلجر ىقل نآ ىلا هنارظني ملف



. !٠٥ 

 امهألاسف ث نالجرلا امهيلا لصو نأ ىلا ديعسو ىسوم فقوف ص امهملكي
 نمل اميهم ىذلا رامحلا نع امهلآس هنا : امهل الاقف امهعم دهازلا فونو نع

 نآ فرتعا ىذلا ىلا تامهيردلا ملسف امهدحأل هنآ هافرعف ، امهنم وه

 ٠.هيحاصل رامحلا

 دجسم لخدي ف مامالا مايآ ىف لصب ناك دهازلا اذه نآ انل ىورو

 سلجم ىلا لصي الو س قوسلا لخدي الو س هيف ىلصي عماجلا ىوزن
 لايكملا باحصأ اي ث ةلفغلا لهأ اي : لوقيف قوسلا ىلع فرشيف مامالا
 ٠ فرصني مث نازيملاو

 : ةلآستم ج

 انل ىور : لانو ٠ ةهالبلا قيرط نم جرخي مكللا : ديعس وبأ لاق
 ئ ملعلا لهآ ضعبل مدافختلا بحيب لجر ناك هنأ ميها ربا وبآ خيسلا

 هرضحي نأ ىف هماحرأ ضعب ملاعلا كلذ ىضقتساف س هجئاوح ىضقيو

 لاتف ؟ ةيبصعأ : هل لاقف ملاعلا ىلل لجرلا كلذ ماقف ء هبرشيل ءام زوك
 وأ ةيصعملا ىلع هبحت نأ ةيبصعلا امنا ث ةيبصع اذهو مكل اب : ملاعلا هل

 لصف

 ىلع ليللا نوعزجي نبحلاصلا نأ دجوب هنآ ىعم : درعس ويآ لانق

 : عأ زجأ ةهئالت

 هلل ركذلاو تاولصلا نم ضخارفلا ءادآ ى نونوكي : لولا ثلاتلا

٠ هيلا نوجاتحي امو



 س ١٠٦

 0 ليق هنأ بسحأ اميف ةدابعلاو ركذلل نوموقي : ثلاثلا ثلاثلاو
 ٠ ملعأ هللا و

 لصخ

 % نيملسعملا ءاهقف نم هقفلاب روهشملا بناكلا ني تاتحلا نأ انل ىورو

 نم ىوزن دمسب لزني ناك هنا ليق اميف ناكو ص ماون نم ناك هنا : ليقو
 ٠ نابمصمع

 لصف

 : ةئاملا ةدايزلا نم

 تعمجف مهبايعب رمآ ناورهنلا لهآ بلاط ىبأ نب ىلع لتن نآ امل ليت
 فالآ ةعبرأ مه ركسع ىف بيصأ هنأ ركذف « سئارنو فحاصم ىه اذاف

 هنأ لانيو “ جرخت هسفن تداك ىتح ىلع ىكبف “ فحصم الا فحصم

 كوبآ حبصآ : ىلع لاقف س مهب رفظلاب هتآنهو موثلك مآ هتنبا ىلع لخد

 ٠ هللا محري مل نا رانلا لهآ نم

 ز ٠

 ىلص هللا لوسر باحصأ نم نيرجاهملا نم الجر نأ ىنربخآو
 متربص امب مكيلع مالس : لاقف س ةورع عذج تحت رم ملسو هيلع هللا

 هيلا لسرأف ادايز ربخأف : لاق ڵ\ سرحلا قلطناف ٠ رادلا ىبتع معنف

 ؟ ةيواعم فيك ىنربخأ : لاقن هءاج املف

 همكحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك كربخأ لب : لاقف
 ٠ هتيالوو هتوا دعو هؤاضتو

؟ ةيواعم ناك فيك ىتربخأ ال : لاق



_ ١٠٧ 

 نع ىنربخأ ال لوقتف هللا لوسر نع كربخأ اهيفس كارأ : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ةيواعم ركذب ولعت نأ ديرتأ ، ةيواعم
 ٠ تومآ ىنح ةملك كملعأ ال هللاو ك ملسو

 سانلا فرشأ نم سانأ هءاجف ث ىبأف باذع لكب بذعف : لاق

 ىلص هللا لوسر باحصآ نم نيرجاهملا نم لجر هللا ناحبس : اولاتف
 ! هبلسهصت ملسو هيلع هللا

 ٠ هوءاجف س بهذي مث ىنملكي : هل اولوقف : لاذت

 رخآلا مويلاب الو هللاب نمؤي ال رابج اذه نا كل هللا رفغ : اولاقف
 ٠ كحرسي هملك

 ىل ١ ح رخأآف هب رمأف 6 هملكي نآ ىبأف 4 مثآ وه و 6 ريي ال : ل ات

 ىلا عجر ٠ رانذلاب هترحأ من %ڵ۔ بصخ مزح هلوح لعج مث 6 ةنابجلا

 ٠ عرشلا نايبب باتك

 ةمالك مهتباصأ هللا ىف ةوخا ةثالث نا : هللا همحر نسحلا وبآ لانف

 : هيلا هب ىتأ ىذلل لاقف ءام هيف ءاناب مهدحأل ىتوآف ى ةيسداقلا ةعقو ف

 رخآلا هل لاقف هيلا هب رمف ، ىنم جوحأ هلعف نالف ىخآ ىلا هب بهذا
 هل لاقو لوألا ىلا هب عجري نآ هل لاقف رخآلا ىلا هب بهذف ، كلذ لثم

 ىناثلا ىلا لصو مث ، تام دق هدجوف لوألا ىلا لصوف ع كلذ لثم

 ٠ ائيسث هنم اوبرشي ملف ، اتام دن امهدجوف ثلاثلاو

 ؟ مثا اذه ى مهمزلي له : نسحلا ابأ لئاس لآسف

 : ىلت مث ئ مهسفنأ ىلع مهنا وخا اورثآ ءال وه نأل % ال : لاذن

٠ ةيالا رخآ ىلا ) ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو (



. ١٠٨ 

 هربغ نمو :

 (عجرلا تاذ ءامسلا و) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبم نمو

 اذا : لوقي ( عدصلا تاذ ضرألاو ) س رطم دعب رطم عجرلا : لوقب

 لصفي : لوقي ( لصف لوقل هنا ) رخآ مست اذهو ٠ تابنلل تعدصنا

 ٠ لطابلا لوت هب

 ىبنلا رمآ نوركاذتب مهو ةبعكلا ءانفب نوكرشملا امنيب : لانق ربخ
 وهو 4 ىرماعلا ةعيبر ند درىل ذئموب مهعمو 6 ملسو هبلع هللا ىلص

 : اهيف لوقي ىتلا ةديصقلا هرعسث نم دشني

 لطاب هللا الخ ام ءىيش لك الأ
 ل 3 ١ ز ةل احم ال ميعن لكو

 لوسر باحصآ رايخ نم نامثع ناكو س نوعظم نب نامثع هعمس : لاقت
 نا ص تبذك : لاتقو ةعيبر نب ديبل ىلا تفتلاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ لوز۔ ال ةنجلا ميعن

 تننظ ام ! ؟ مكيف ثدح ىذلا اذه ام شيرق راعم اي : ديبل لاق

 نم هيفس هتاف كيلع ال : نيكرشملا نم لجر هل لاقف ى ىنيذؤي مكنم اسيلج
 ٠ حمج ىنبي ءاهفس

 ٠ ىنم هفسلاب ىلوآو قحآ تنآ : نوظم نب نامثع لاق

 ديلولا راوج ىف كنآ الول نوعظم نبا اي هللاو : كرشملا كلذ لاقف
 ٠ اذه كموي فق كب كرني ام تملعل ةريغملا نبا

 د_ محم راوجو ء هللا راوج ق ىنا هللاو : نوعظم ني نامثع لانف

٠ ةريغملا نب ديلولا راوج نم ريخ امهراوجو 0 مالسلا هبلع



_ ١٠١٩١ 

 رشاعم اي : لاقف 6 ارضاح ناكو ةريغملا نس ه ديلولا بضعق : لاق

 كلذ هيلا بثوف : لاق ص هب مكنأسثف ىراوج 7 در دن اذه نا س يرق

 ٠ هنيع اهب تبهذف ةمطل هنيعىلع همطلق كرشملا

 تنك ول هللاو امأ خأ نبا اي ىرت فيك : ةريغملا نب ديلولا هل لاقف
 ٠ ةنغ اهباصأ امع كنيع تناك دتل انتمذ ق

 ىلا ةريقفل ىرخألا ىنيع نا هللاو : نوعظم نب نامثع لاقف

 ٠ كنم هللا ىلع زعأ وه نم راوج ىفل ىناو اهتخأ باصأ ام

 لاخف هنصخمي هريخف ملسو هبلع هللا ىلص ىنلا ىلا ءاج مت : : لات

 كنيع كيلع دريف هللا توعد تئست نا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل

 ٠ « ةنجلا اهب هللا كضوع تئست ناو تناك امك ةحيحص

 ٠ ىنيع نم "ىلا بحآ هللا لوسر اي ةنجلا : نوعظم نب نامثع لاقف

 : تراحلا نب بيبح ربخ

 ةكم ىتأي مكيأ راصنألاو نيرجاهملا رشاعم اي » : راصنألاو نيرجاهملا نم
 ٠ » ؟ ةمايقلا موب ءادهشلا درس نوكيف اهيف نذؤي

 هللا ىلص هللا لوسر اي انآ : ىراصنلا ثراحلا نب بيبح لاتق

 ٠ ملسو كيلع
 ٠.«ايهل تنأ » : لاتف

 املف ص هيف نذآ دجسملا لخد املف ؤ ةكم ىتآ ىتح بيبح جرخق

 هيلا جرخ ٠ هللا لوسر ادمحم نآ دهسشآو هللا الا هلا ال نأ دهستآ : لاق

املف ، ىبئاصلا اذه اولتقا : لاقف سثيرق نم رفن ف برح نب نايفس وبآ



 س ١١٠١

 ١ ول انن ٠ ننجن دجس دجسأ ىنوع د : ببيح مهل ل انق ه ويلصيل ةيسثخمي ٥ وتآ

 ٠ كويلاصو كولتنانق دنال اناف تئش ام لعفا : هل

 ىنآو ث ىنلسرأ كلوسر نأ ملعت كنا مهللا : لاق مث نيتعكر مكرف
 ء مالسلا ىنم هباحصأو ادمحم ءىرقأف كلوسر ىلا لوسر نم دجأ ال

 مالسلا هيلع ليربج هيلع طبه ذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثبلي ملف
 ىلعلا نا دمحم ايب : لانف راصنألاو نيرجاهملا نم ةعامج ىف ءىكتم وهو
 ىراصنألا ثراحلا نب بيبح نا : كل لوقيو ث مالسلا كئرقي ىلعألا
 ثالث مالسلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا درف كباحصأو مالسلا كئرقي
 . اث ١ رم

 ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر ام : راصنألاو نورجاهملا لاقف

 ؟ مالسلا درت نم ىلعو كيكبي ام

 ٠مالسلا مكئرقي بيبح مكوخأ راصنألاو نيرجاهملا رشاعم ايب : لاقف

 كل له : اثبرح ند ن 7 ودأ هل ل انن ةيسثخل ا ىلع بيبح عفر املف

 ؟ ائيسث كلتقب عنصن ال اناف كعدن ةملك لوقت نأ

 ؟ ىه امو : لاق

 ٠ هللاب رفكا : لاق

 . ءىش حورلا نم "قو هللاب رفكآ ال تاهيه : بيبح لاق

 ٠ ىرخآ ةملك لقف : لانف

 ؟ ىه امو : لات

 ٠ دمحمم رفك | : ل انت

: ل انت مث ك ىبآق دمحمم ترفك وآ هللاب ترفك "ىلع ء ١ وس : ل اتت



١١١ 

 عاطأ دمتف لوسرل ١ عطي نمو ( : لجو زع هللا بانك ق ثعمس ىن اف

 ٠ ) اظبفح مهيلع كانلسرأ امف ىلوت نمو هللا

 ٠ ى رخأ ةملك لقتف : لات

 ؟ ىه امو : ل انتن

 ٠ ىناكم ادمحم تيل لق : لاق

 هيلع هللا ىلص دمحم لجر ىق ةكوش عقت نآ ىنرسي ام هللاو : لاق

 + ملسو

 ناك نمم اذه : اولاقو مهءاسىنو مهلاجر اوعمج مهيلع ىبآ املف

 : لاق ميلا رظن املف ٠ هاف اورسك ىنح ٥هومرغف مكئابآ ءامد ق كرسنآ

 قيت الو 6 اددم مهددبو 6 اددع مهصحأو 6 ارصح مهرصحا مهللا

 ٠ اد.>آ مهنم

 كدنع ام نآ ملعت تنك نا مهللا : لاق ةراجحلاب هنوفذتي اولبقأ املف

 ىلا هتهجو ىتح ةبسخلا هب ترادتنساف ٠ ةلبتملا ىب لبقتساف ىل اريخ

 ٠ هللا همحر تامف ةلدوقلا

 : تدجو امم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو بانكلا رغ نمو

 هنأ : ىحنملا بهشألا ىبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ىنربخأ
 دلبلا جراخ ىلا ودعي ناكف س ةدحا ةلخن هل فيفع لجر حنم ةيرقب ناك
 دامسلا نم ازيفق لمح دلبلا ىلا ةدوعلا دارآ اذاف ح هللا ءاسث ام ىلصي

 اهمسقو اهترمث دع تكردأو تلمح اذاف هبآد كلذ ناكف ث اهتحت هحرطف
 كلذ لكأي ناكو ص ءازجألا ىلع اهنم ائيش موي لكل لعجو ص ةنسملا دع ىلع

 تام ىتح امئاص ناكو ؤ هريغ معطي الو س زيبخ الو مادا الب هريغ ال

٠.هلللا همحر



 س ١١١

 نم هنأو ث ناذاسش نب ليلخلا مايأ ىلا تيقب ةلخنلا نأ ىنغلبو

 نم هتدجو ام ىضقنا ٠ اعذج رثع ىنثا اهنم ىلوألا ةرزجلا تغلب اهمرك
 ٠ ريدق ءىش لك ىلع وهو ءاشي نمل فعاضي هللاو ، كلذ

 لصخ

 كلذ تدجو ٠ مالسلا هيلع رضخلا نع لجو زع هللا ءايلوا ددع ىف

 : لاق ابوتكم

 هللا ىلا ضرقلا تكسن ، ملس هيلع هللا ىلص دمحم ضبق امل هنا

 ٠ ةمايقلا موي ىلا ىبن "ىلع ىشمي ال تيقب بر اي ىنا : همسا لج

 ئ ءايبنألا لتم الاجر ةمألا هذه ق لعجآأس ىنا اهيلا هللا ىحوأف

 . ءايبنألا بولق ىلع مهبولق

 مهو نوعبرآو ف ءابجنلا مهو نوعبسو 6 ءايلوألا مهو ةئامثالث لاق

 مهو ةثالثو ڵ ءافرعلا مهو ةعبسو ؤ ءابجنلا مهو ةرسثعو 2 داتوملا

 ٠ ثوغلا وهو دحاوو س نوراتخملا

 ةعبسلا نم راتخيو ث هتبترم ىف لعجيف ص ةثالثلا نم ريتخا ثوغلا امف
 ق ل_عجيف %ڵ دحا و ةرشعل ا نم راتخيو 6 هثالثلا ق لعجيف دحا و

 نمو “ نيعبرألا ىلا نيعبسلا نمو ث ةرسعلا ىلا نيعبرألا نمو ث ةعبسلا
 ٠ نيعيسلا ىلا ةئامئااتلا

 ٠ةمابيقلا موي ىلا اذكه ةئامثالثلا ىلا دحاو ضرألا لهآ نم راتخيو

 مهنمو ؤ حون بلق لثم هبلق نم مهنمو ، ىسرم بلق لثم هبلق نم مهنم

 بلق لثمو ث مالسلا هيلع ليربج بلق لثمو س ميهاربا بلق لثم هبلنت نم

. ىسيعو بويآو ناميلسو دواد



_ ١١٣ 

 نم امف : لاق ) هدتقا مهادهبف ( : لوقي همسا لج هللا تعمس امآ

 نأ ولف س ةمايقلا موي ىلا ةمألا هذه نم لجر هتتيرط ىلعو الا ىبن

 كلذكف ؤس الالح مهءامدو مهلتق اوآرل ةرشعلا بولق ىلع اوعلطا نيعبرألا

 امأ 4 الالح مهءامدو مهلتق اوآرل نيعبرألا بولق ىلع اوعلطا ول ةرتعلا

 . ىسوم هصق نم ناك ام ىرت

 )صف

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لانق ليج ني ذاعم

 : اهلهآو ايندلا ماوق مه نيذلا لادبألا نم وهف هبف نك نم لاصخ ثالاث »

 + )) هللا تاذ ق بضغلاو 6 هللا مراحم نع ربصلاو 6 هللا ءاضتتي اضرلا

 لصنف

 دجوي اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري : ديعس وبأ لاق
 نم هدعقم آوبتيلف امايق هل سانلا لثمتي نأ بحأ نم » : لان هنأ هنع

 + » رانلا

 لصف

 ىفخ ام لاجرل ١ بطو ٠٧ هحير ىفخو هنول رهظ ام ءاسنلا ببط : ليت

 .هحير رهظو هنول

 : ةلآنىم :3

 املك نمؤملا ةمالع نم : باطخلا نب رمع نع ىوري : ديعس وبآ لاقت
 ٠ هرشأ ناك ءاج املك قفانملاو ۔ هربخأ ناك ءاج

( ٥ ج عرشلا نايب - ٨ م )



- ١١٤4 

 ةلأسم وبع :

 سانل ا دنع نوكي نآ قفانملا ةمالع نم ليتق دت : ديعس وبأ لان

 هطشنأو هلاوحأ نسحأ ٠

 ةلأسم وج :

 ىوز ادبع بحأ اذا هللا نا : ملعأ هللا و ئ ليق دن : ديعس وبآ لانق

 ادبع بح اذاو 6 ءىواسسمملا هدلو نع قيفسلا يلا ىوزب امك ايندلا هنع

 اذهو 6 فحتلاب هدلو قيفشلا ألا دهاعت امك رقفلاو ءاليلاي هدهاعتن

 . اهفورحب اهلك ةياورلا ىنعم ىلع سيل مالكلا ىنعم ىلع
 هللا دارأ اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوريو

 ٠ « هب هعنقو افافك هقزر لعج اريخ دبعب

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلا نم

 ضرألا اولخت ال الجر نوعبرأ مه لادبألا ليق دن : ديعس وبأ لاق
 ٠ ةمايقلا موب ىلا مهنم

 ؟ مهتفص ام لاديألاف : هل تلت

 مهنامز لهآ لضفآ نم مهنآ مهتفص نم ناف ى ىنعملا هنآ ىعم : لاق

 ء هلثمب هل فلاخلاو س هنع الدب س هل فلخلا وه ءىنلل لدبلا ى مهنيد ف

 ٠ عرشلا باتك ىلا عجر ٠ ملعأ هللاو ص ىنعملا اذه ف ىل عقب هناكمو

 : ةلآسم ويه

 نم رمآ هانع اذا ناك هنأ ةدبع ىبأ نع ىورب : ديعس ويآ لاق

٠ ةضفو ايهذ كتيب ءلمب كلع توعد الاو ) ينغصنت ذصنت : هل لاق هسيلج :



_ ١١٥ 

 ضرع اذا ناك هنأ ملعلا لهآ ضعب نآ ىوربو : درعس ويآ لان

 لصن ىتح اولاعت : هناوخال لاق ايندلا رومأ نم ءىش مهناوخا نم دحأل

 ٠ ةنسصم - كلذ نأكو اناخأ

 مهيلع اهنستيف هتوهستب هلهآ لكأي قفانملا نأ ىوري : ديعس وبآ لانت
 نوهسشتي هلهآ ةرهشب لكأي نمؤملاو ٠ هتوهسنب نولكأي مهف ص ساعملا
 بعت نع مهرجزي الو مهفلكي الو س مهعم وه لكأيف هنوملعيف ءىنلا مه
 مهنيعي شاعملا نم مهيزجي ام ىلع مهسفنأ اورصقي ناو س كلذ ىف مهسفنأ

 ٠ هتضرعو ىنعملا اذه تديق مهايند رمأ ىلع

 لصف

 نيذلل اورفغي اونمآ نيذلل لق ) : ىلاعت هللا لوق ق ديعس وبآ لات

 اضرق هللا اوضرقآو ) : تلزن ال هنا : ليق ( هللا مايآ نوعجري ال

 املف ٠ ضرقلا ىلا دمحم بر جاتحا : دوهيلا ضعب لانت ( انسح

 هلتقيل ىدوميلا ديري جرخو هفيس لس باطخلا نب رمع كلذ عمس
 ٠ هل ايضغو هلل اراكنا

 ( هللا مايآ نوجري ال نيذلل اورفغي اونمآ نيذلل لق ) : تلزن املف

 هودجي ملف « باطخلا ني رمع نيآ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 ء بوذجم هفيسو افتكنم هودجو ىتح سمتلاق « هوسمتلا » : لاقف

 لاتف ث ةيآلا هيلع ارقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هب اوءاجف
 ىهجو ىف بضغلا لازي ال هللا ىبن اب : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل رمع

 ىضر رمع لوقل كلذ دنع ىكبي ديعس ابآ تيآرو ٠ هللا ىقلآ ىتح

 ٠ هنع هللا

 : ةلآنضم 3

 رطميف هب ريسيف ءاملا لمحي وه ، باحسلا نع ديعس وبآ لئس
؟ ءامسلا نم ءالا جرخي امناو ةيآ وه امنا باحسلا مآ



 س ١١٦

 نم كرتي ءاملاو ؤ ةيآ وه امنا هنأ انعمس دق هنآ بسحأ : لاق

 رطميق هي ريسيو ء الا لمحي هنأ : ل انت اضعب نأ بسحأو ڵ ءامسلا

 ٠ همالك نم اذه وحن وأ هللا ءاش ثيح

 : ةلأتننم ج

 ؟ لصفلا و لصألا نع لئسو

 ٠ ناسللا لصفلاو ؤ بلقلا لصألا : لاقف

 | لصف

 لدعلاب مان اذا ةعامجلا :ىف ظحلاو ص ةلزعلا ىف ةحارلا نا : لبقو

 ٠ .مهيف

 . ةلاسم :3

 نوعبس احورلا جح دقل : لوقي ناك هنأ سابع نب هللا دبع نع
 دقلو 6 فيللا لاحب مهلبا نيمطخم 6 فوصلا بايث مهيلع اجاجح ابين

 ٠ ايبن نوعبس فيخلا دجسم ف ىلص

 لضق

 ركشي ال نم هللا ركشي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دجوي

 ٠ سانلا

 : ةلآاتننم وج

 : لاق هنآ هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىور : ديعس وبآ لاق

امهعمج دحأل هللا امهعمج ولو قطآ ملف ارجات ادباع نوكأ نأ تدهج دقل



١١٧ 

 . .  7ةوقلا نم هللا ىناطعأ امل هللا ىل
 ح ثحأ . ز ةوقلا نم هلل

7 
. 

 ةيناف ايندلاو
 ةيقابلا ىه ةرخالا ., ر نكلو ث ةد ىلع ةيتالا ترثآف ,

 ةلأتشم ج :

 . ا . وريب : ديعس وب : آ لاق

 : لاتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل نع ىورب اك .م

 ٠ ( تكسب وآ ارمخ لتيلق رخالا مويل او هلل ه نموي ناد نم

7 

 : :تسلا نا : ليقو
 ة . ٢ ع ا ١ ٠ ر 09٩ اي حصنتسمل ں ٠٠

 ق هدوهجم لذبيو حصب ں .. . 1 :1

٠ هلوق ىنعم ىلع تكس ءاس ناو ، ةحيصنل



 س ١١٨

 باب

 مالسلا مهيلع هكئالملا نع تاياورلا ىف

 ء اوتلخي مل قلخلا تيل : حابص لك ىداني قرشملاب اكلم نأ انغلبو
 ٠ اورصبأو اوركفت اوقلخ اذا مهتيلاي برغملاب كلم هبيجيف

 : ةلأسم 3

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 حابص نم ام هنأ : بتكلا ضعب ىف تدجو دقو : فنصملا لاق

 ء افلخ اقفنم طعآ مهللا : لوقيف ىداني قرشملاب امهدحأ ناكلمو الا

 ٠ كلذب ملعأ هللاو ث افلت اكسمم طعأ مهللا : لوقي برغملاب امهدحأو

 لصف

 هلعلو موي لك ىدانب اكلم هلل نا « : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات

 تاوطس هلل ناف ص الهم ايندلا نم الهم ايندلا لهآ اي : سمشلا عولط ىلا

 خوبسثو “ عنر مئاهبو ، عضر لافطآو ء عسثخ لاجر الولف ص تامتقنو

 باذعلا ىف مكانضضرلو ابص ابص باذعلا مكيلع انببصل ، عكر
 نايب بانك ىلا عجر ٠ « فجرو فذقو فسخ مكيف ناكلو “ اضر اضر
٠ عرشلا



 س ١١١٩

 باب

 مالسلا مهيلع ةكئالملا عيدوت ق

 بورغ دنع ، بورغلا دنع لوقت ، بورغلا دنعو قورسلا دنع آرقت
 اهيآ اي ى نيبحاصم نيبحاصم نيبحاصم : راهنلا ةكئالل عادو ف سمشلا

 هدحو هللا الا هلا ال نآ ةداهش ىلوق نم ابتكا نوبناكلا ماركلا ةكئالملا

 ، هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال

 اا١لمجم ؤ نييملا قحلا وهف هللا دنع نم هللا دبع نب دمحم هب ءاج امناو

 هيلع هللا ىلص هنع ىهنو هب رمآ امبو س هلانت اميف قداص هناو ، ارسفمو
 اذ_ه ىق ىلع هامنيتك ام عيمج نم ةبوتلاب “ىلع اده سنا اميلست ملسو

 هب تيصع ام عيمج نم لمعلاو لوقلا نم هيف قحلا تفلاخ امم مويلا
 ٠ ريخب امكبر دنع ىل اعفشا و ص هللا

 لصف

 ناظفاحملا ناكلملا اهيآ اب ابحرم ابحرم : لوقت ليللا ةكئالمو

 هللا الا هلا ال نأ ةداهسث ىلوق نم ابتكا ث ناعيطملا ناعيمسلا ، نادهاشلا
 ء ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ادمحم نآو س هل كيرش ال هدحو

 ة ارسغمو المجم ث نيبملا قحلا وهف هللا دنع نم دمحم هب ءاج امناو
 هنع ىهنو هب رمأو هلان اميف قداص هنآو هللا دنع نم هب ءاج ام ىلع

 هامتبتك ام عيمج نم ةبوتلاب ىلع ادهش اميلست ملسو هيلع هللا ىلص
 لمعلاو لوتلا نم هيف قحلا تفلاخ امم س راهنلاو ليللا نم "ىلع
 ٠ ريخب امكبر دنع ىل اعفساو ، ىصاعملا عيمجو

 لك نم قحلا ةفلاخم نم هللا رفغتسأ انآو ، قورشلا دنع كلذكو

 ٠ نيملاعلا تبر هلل دمحلا و . ةينو لمعو لوق

٠ اميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو



. ١٢٠ 

 باب

 عرولا ىف

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ال و ءىرما ةالص مكنرعي ال : هللا همحر باطخلا نب رمع لانتو

 هثيدح ىلا اورظنا نكلو 6 ىلص ءاشت نمو ماص ءاش نم 6 همايص

 ٠ )( افسأ اذا هعدو ىلاو ئ نمنئا اذا هتنامأ ىلاو ؤ ثد_حت اذا

 ٠ هتكرت ىش كبار اذا عرولاو : لات

 ٠ ناسللا ق عرولا دشأ : كرايملا نب لانتو

 : ةعبرأ ناسللا دودحو ة دح ءىن لكل : ىرعشضشألا ىسرم وبآ ح لاقو

 ىلع ربصلاو ؤ“ نمؤملا فردن وهو عضاوتلاو ، رمألا كالم وهو عرولا

 6 ةنجلا ىف زوفلا هبو ءاخرلا ىلع ركشلاو ڵ ةاجنلا هبو دئادشلا

 : رعاشلا لاقت

 راهدآأ موص ق هتلمج رىلا ام

 ر احسأ دنع ىلصم ١ ةةاص ال و

 ٩4 حر ١ وج ىم احلا ع رول ا هنكل

 راذلا نم اننافسنا مراحملا نع

 قو ناسللا قدص ف بلقلا ةوفصو
 را لظطنتو طاريق ةنامألا ىعر

 )١( لصألا ىف اذك .
 



 س ١٧٢١

 هل نج ليللا ام اذا نوكي نآو
 را رساك نالع ١ و راهنلا لثم

 نم ء ىش ق عمطت اليكل لالحل ١ ضعب نع كسفن مطف ا : ل انتب ناكو

 ٠ عجر ٠ مارحلا

 ٦ ةلأشضم :

 دمحم هيبن ىلا هللا ىحوآ هنآ ىوري اميف ليق دق : ديعس وبأ لاق

 لابج لثم هدنع ريست نأ نيب هريخ هللا نأ : ملسو هيلع هللا ىلص

 عبشي وأ ، نيموي عبشيو اموي عوجي وأ ، ةضفو ابهذ ءاش ثيح ةماهت
 ىبنلا راتخاف ء عضاوت نآ ليربج هيلا اموأف ٠ نيموي عوجيو اموي

 نيموي عبسب وأ ؤ نيموي عبشيو اموي عوجي نآ ملسو هيلع هللا ىلص
 . اموي عوجيو

 ةشئاع اهنأ بسحأو ح هجا وزآ ضعب موب تاذ هبناع هنا : ليتو

 . انع هللا جرفي نأ ىسعف ص رتفلا اذه وآ

 ناوخا اذه ىلع ىل ىضم » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهل لاق

 ذختي مل هنا : ليقو « مهنع ةلاحلا صقتنم انآو مهاتلآ نا بحأ الق

 ماني ام هلعلو هب جرخيو هب لخدي امل ناك امناو ث سابللا ف نيتلح

 ٠ هلك ظفللا سيلو ع ليتق ام ىنعم ىلع هب ىلصي هب

 هب ماني ام ناك هنا ليتق دق هنا معن : فلؤملاو فيضملا ريغ لات

. عجر ٠ هب ىلصي بايثلا نم هيف عماجي ىذللو ث هب ىلصي



١٢٢ 

 باب

 داهزلا و دهزل ١ ق

 ء نيقولخملا نم كعمط مطقت نآو ؤ هللا ىوس ديرت ال نأ دهزلا لوأ
 ۔ اريخ الا لوقت ال نآو س ادحآ بانغن ال نا ڵ كحراوجو كناسل كسمت مش

 ء هيف كل ةليح الف كل ردقي مل امو ے كئطخي الف كل ناك ام هنآ ملعت مث
 ء هاللا الا بحت الو ؤ لذلا نم عزجت الو س تاف ام ىلع عزجت الو

 ٠ هيدي نيب فوتوم كناف ٠ ةفاخملا دشأ هفاخو

 ربصلاو س لسعلاو دهستلا نم ىلحآ داهزلا دنع هللا ركذ نأ ملعاو

 ربصلاو ، حرفلاب ءارضلا ىلعو س ءارضلاو ءارسلاب قحلا ىلع داهزلا دنع
 ع معاط هذ نآك لضفنتلاب مايصلا ىلع ربصاو 0 عوضخلاب ةالصلا ىلع

 ٠ “سىفن ةيبطب لذلا ىلع ربصلاو

 داهزلا لمكآو س اردص مهملسأو أ اسفن مه اخسأ داهزلا منأ : ليثو

 نمو ف ه رخال لمعب ايندل ١ بلطي نأ بلقل ١ تومو ك انيتثي مه رثكأ

 ٠ دسحلل عضوم هبلقت ىف نوكيال نآ دهزلا ةمالع

 ء فوني ىنح توملا ركذو “ هللا ركذ هبلق مهلي نآ فوخلا آدتبمو

 ره و دحاو موب هب ىضم اذاف 6 ٥اأ رب هنأك قرفلاو رذحلاو 4 هلل ةيشخلاو

 ٠ ةباهملا نم هللا هداز ةداهزلا ق

 نوكي ىنح اعرو نوكي الو % اهروحو اهميعنو ةنجلا ىلا قوشلاو

 نركي ىنح اعرو نوكي الو س اعرو نوكي ىتح دباع نوكي الو ي ادباع

 ٠ الاع

ئ مونل ا ة رثك عم ن زحل ١ ق ال و ؤ عبشل ١ - ةنمسلل ام عمطت ال و : ل انت



_ ١٢٣ 

 لاملا بح عم هللا بح ى الو ث ايندلا ىف ةبغرلا عم فوخلا ف الو
 ىف الو س نيكسملاو ميتيلاو ةلمرألا افج عم بلقلا نيل ف الو س فرشلاو
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب الو ڵ لوضفلاو مالكلا ةرثك عم بلقلا ةنتر
 ٠ سانلا ىديأ ى امم سابالا دعب نم الا ركنملا

 : ةلآشسم 7

 او_نقلي مهناف داهزلام مكيلع : ليق هنأ ىورب : دبعس وبآ لات

 ٠ همكحلا

 : ةلأسم وج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 تيأر ام : ده ١ ز ىبا رعأل لاق بلهمل ١ نأ ثعمس : ىعمصخلا لات

 ٠ كنم ربصآ الو % كنم دهزا

 نم تير ام امأو ى هلك ةبغر وهف ىدهز نم تيأر ام امأ : لاقف
 ٠ هلك عزج وهف ىربص

 ٠ ىل اهرسغفف "ىلع ةلأسملا تبلق : هل لاقف

 مظعأ ق ةيغرف ىدهز امآو 6 رانلا نم ىعزجلف ىريص امآ : لاق

 ىقابلا ىف ىتمه فق ىتبغرو ث ىتاغلل ىلالقتساو ڵ ردقلا اذه نم

 ٠ ليزجلا

 لصت

 ىرت فيك بهار اي : لانتف ابهار ءاملعلا نم ملاع ىقل : ليتو

؟ رهدلا



_ ١٢٤ 

 برخيو 6 ةيتمألا دعابيو 6 ٠ لامآلا .ددجيو نادميألا قلخي : لانت

 ؟ هلهآ لاح امف : لاق

 ٠ بعت هتاف نمو ، بصن هب رفظ نم : لانق

 ؟ هنع ىنغملا امف : لاق

 ٠ هنم ءاجرلا عطق : لان

 ؟ ىفوأ و ريآ باحصألا ىف : لاق

 ٠ ىننتلاو حلاصلا لمعلا : لاق

 ؟ ىلبآو رضأ مهيأف : لاق

 ٠ ىوهلاو سفنلا : لاق

 ؟ جرخملا نيأف : لات

 ٠ جهنملا كولس ق : لاق

 : ةلاتنسم مج

 ؟ هللا ةوفص نم هنآ دبعلا ملعي ىتم : ليق

 طوقس بحأو ص ةعاطلا ىق دوهجملا ىطعآو ث ةحارلا علخ اذا : لاق

٠ عجر ٠ ةمذملاو ةدمحملا هدنع ىوتساو ع ةلزنملا



. ١٢٥ 

 باب

 دهزلا ىف لوخدلا ءادتبا ةفص

 ىتلا ةفصلاو تاداهزلا ىف لوخدلا آدنبم وهو بدألا ىنلأست تبتك

 كلذ كل فصاو انأو ، ةماركلا معنف ث اهيلع مادو اهذخأ نم اهب زوفي
 . ىلاعت هللا ءاش نا

 نأ دعب تاداهزلا ىف لوخدلا ادتبم نأ ، كاياو هللا انمحر ملعا
 ض بارشلاو ماعطلا نم اهنع تاوهشلا لوضف عطقب سفنلا ميمج دهاجت
 ريصي ىتح : راهنلاو ليللاب عبسلا :نود فاكلا توقلا ىلع اهلمحاو
 ص كلذ ىف لوخدلا دارأ نمل اراثد اهل سطعلاو ث اراعش اهل عوجلا
 ٠ هللاي الا ةوق الو

 لعجيلو ۔ ما دالا هنوم دنع حرطيلو ئ امولعم اماعط هسفنل لعجيو

 ءاشثع ءاش ناو ئ ءاعو ءادغ هللا ءاش نا ريئكلا نوكي امولعم هماعط

 ٠ ريسلا ق هي عرسأو ىوقآ موصلاو 6 موصلا دارأ ١ ذا اروحسو

 لاط دعقم ىف ةليلو موي توق عمج اذا ةدحاو ةلكأ هماعط لعجي الو
 ةلاحلا كلت ق سفنلا عطقنت عوج هي سيلو ئ هليل هيلغو 64 همون

 ىف ماعطلا عامتجاب هدسج لقثيو ع اهانمتيو ، تاوهسثلا لوضف ىلا
 نكلو ةالصلاو ةدايعلا نع هدسج لغتشيف ، هفوج ءالتماو ، هنطب

 تاوهشلا لوضف فق عطقلا نم عوجلاب لغتشي ىتح هسفن عوجيل
 هنطب فصنت وآ هنطب ثلث ىف راهنلا ىف لكآ نا هناف س اهل ىنمتلاو

 ليللا لكآ اذا ليللا ىلا هريغ نع لغتستو ف ماعطلا ىهشتت هسفن لزت مل

 ىنمتي الف ؤ حابصلا ىلا ماعطلا ةوهش هب تلغتشاف ص راهنلاب اهلكآ وه امك

٠ اهيلع علطي الو ى تا وهمشملا نم لوضفلا



١٢٦ 

 ثلثلا لعجيلو ، هنطب ثلث ىف الا ماعطلا نم لكأي ال نأ هل ىغبنيو
 ناتلكأو ى ةءارقلاو حيبستلاو سفنلل ثلاثلا ثلثلاو ى بارشلل ىناثلا

 ناف س دسجلل مظعآو _ ةخسن _ مظعأ ةلكأو ، ةدحاو ةلكأ نم ىوقأ

 هنم هللا ملع دتو موي هب ىضم اذاف ى ايندلا بح ةملظ لوضفلا ةوهش

 ء ايندلا بح ةملظ نم ةفئاط هبلق نم جرخآ ث نيقيلا قدصو ث ةينلا قدص
 كلذ ىلع وهو رخآ موي هب ىضم اذاو س دهزلا رون اهناكم لخدأو

 اضيأ هبلنت نم جرخأ س لوضفلا ةوهس عطقتل اهيرويو هسفن ضوري

 ركذ ىسنيو ث دهزلا رون اهناكم لخدأو ، ايندلا بح ةملظ نم ةفئاط

 نم هللا جرخي هليلو ى هيلع رمت موي لك لازي الف ث اهتوهسثو لوضفلا

 اذاف اموي نوعبرأ هيلع ىتأي ىتح ارون اهناكم لخديو ةملظ هبلق

 لعجو ء هللا اهجرخأ الا ةملظلا نم ءىش هبلق ف قيب مل اموي نيعبرأ منأ

 ذئنيح وهو دهزلا هيف نكمت دق ، رهزي ارون هبلق ريصيف ارون اهناكم
 عم اهيف سفاني الو ث نيبلاطلا عم اهبلطي الف اهناكم ايندلا ىف دهازلا
 2 هيلع تناهو برط اهيلا هل الو برأ اهميعن ىف هل سيل ث نيسفانتملا
 نم هسيفن حا رآو ڵ بلطلا بعت نم حارتسا دنت هيدل ةحورطم ىهف

 _ ةخسن _ مغلا ليلق عم اطشن احرف الا هاقلت سيلف ، بعتلا عاونأ

 هل سيلف ك نيدهازلا رون هبلق فو ث اهب ههجو ىلع ملحلا ميظع ع مهلا
 ةليبن ةلزنم هذهف هريغ نم ريخ وهو ةجاح الو ث هب مهي ءىش ايندلا ف

 هليمج ٠
٠٠ 

 ةلزنم لزننتيلف ءاش ناو ڵ\ هربخ مديلف ءاش ناف اذكه راص اذاف

 دحاو منت ال \ ناوخآ فوخلاو دهزلا نآ عم امه زرحي مث ، دهزلا

نوكي ال دهازلا نألا س نانورقم دسجلاو حورلاك امهو ص هبحاصب الا



١٢٧ 

 لخدب ىذلا دهزلا ديعلا مزلي ااف 0 ىلاعت هللا نم فوخلاب الا ادهاز

 اذه راصف ث دهزلا همزل فوخلا همزل اذاف \ فوخلا همزلي ىتح هيف

 ٠ دهزلا رون هبلق ىف فوخلا رون هيلع اقح

 هركذيف توملا ركذ هبلق مهلي نأ فوخلا ىف لوخدلا آدنتبمو

 ىتح قرفلاو رذحلاو ع هلل ةيسثخلا هبلق مزليو ص هبلق هل قري ىتح
 ةضاير ىف ذخآ دتو دحاو موي ىضم اذا هناف ى هاري هنأك افوخ هفاخي

 هنم ملع اذاو ، هيلا هللا هبرقي فوخلا ةلزنم بلطل اهبدأو هسيفن

 اذاف ڵ فوخلا رون هبلت نكسأو س ةباهملا نم اثيسث همزلآف ةينلا ةحص

 متي ىتح ک هبلق ىف ةدايزو ةباهم هللا هداز كلذ ىلع وهو دحاو مويب رم

 عم هبلق ىف فوخلا رون لمحل اموي نوعبرأ ىضم اذاف ث اموي نوعبرأ هل
 ةياغلا غلب اذاف س ههجو ىلع ةباهملا تلمك ادحاو ارون راصف دهزلا رون

 ح ريبكلاو ريغصلاو ص دلولاو خألاو مداخلاو لهألاو ديعبلاو بيرقلا هباهف

 فئاخلا ذئنيح وهو “ هفرعي ال نمو هفرع نمو ص ديعبلاو بيرقلاو

 . نيهاسلا عم وهسي الو ع نيهاللا عم وهلي ال ع نيكسملا ليلذلا ع نيزحلا

 هلحن دق ث مهلا ريثك ، مونلا ليلق ث ءاعدلا ريثكلا ث ءاكبلا مئادلا
 تسىلف { هرش نم فئاخ ريغ ٥ رك نم نمآ ٥ دلج فوخل ١ حرقو ئ فوخل ١

 شيعلا هعفني ال 0 ايوركم امومغم 0 اييئك افئاخ ء انيزح امومهم الا هاتلت

 نع رنغي سيل س بئاذ دهتجم وهو ث نزحلا ةرثكو فو_خلا ةدست نم

 ئ لشفلا هنع بهذو ئ لسكلا هفوخ درط دق ؤ ركشلا نع رصقي الو 6 ركذلا

 ٠ رجضي الو لمي الو رتفي الو ماني ال
 5 ةصاخلاو ةماعلا دنع ةميظع ةميسج ةلزنم لزن دق اذكه راص اذاف

نيرصبملا دنع ىهو ص اهءارو ام نورصبي الو س اهريغ نوفرعي ال مهنأل



 س ١٢٨

 ةلزنم لزنيلف ءاش ناو ، تامملا ىلا اهيلع مديلف ءاسث ناف ع لزانملا ربكأ

 ء فوخلا هلزنم هقراف نوكي نآ ريغ نم اهب دوجي مث ى ةنجلا ىلا قوشلا

 ء اهتذلو ةنجلا ميعن ىف ركفي نآ ةنجلا ىلا قوسلا ىف فوخلا ىمتنمو

 قوسثيو ث مدخلاو فاطلألاو ةماركلا عاونأ نم اهنيكاسل اهيف هللا دعأ امو

 ٠ ميقملا مئادلا ميعنلاو نيعلا روحلا ىلا هسفن

 ىلا اهديريو س قوشلا ىلا هسفن رباكي وهو دحاو موي هب ىضم ناف

 ة داهتجالا ىف ةحيحصلا ةينلا هنم ملع اذا هيلا هللا رظن ك اهيف امو ةنجلا

 نوعبرأ هل مت اذا ىتح ى ةنجلا ىلا قوسثلا رون نم ائيس هبلق نكسأف

 ىذلا نزحلا هاسنآو هيلع بلاغلا راصو ث هبلق ىف قوستلا رون لمك اموي

 ، فوخلا رن نم صقن نوكي نأ ريغ نم فوخلا نم هبلق فق ناك
 مئاهلا فلكلا ، بحلا ديدشلا ، بصلا قاتشملا ذئنيح وهف هراف الو
 هلغشت ال س ناسحالا مئادلا ، فورعملا بيرغلا ث مئاعلا قشاعلا
 5 قاتسثملا قداصلا ڵ بئاونلا هضرمت الو س بئاصملا هنزحت الو ى لاغشألا

 5 نانم الو ل_يخب ريغ ص هبلق ى امب ارورسم ارشبتسم الا هاتلن تسلف

 . مامنالو ميئلالو س ذامل الو كاته الو

 رورغلا هرغي الو رورسلا هب ليمي ال ىذلا ث ماوتما ماوصلا وه
 اذا فوخلا ةلزنم نم فرشأو مظعأ ىه ةلزنم لزن دنتف اذكه راص اذاف

 ء ةبحملا ةلزنم كرتيلف ءاسن ناو ، تامملا ىتح اهيلع مديلف ، ءاش

 ة ةنجلا ىلا قوسلاو فوخلاو دهزلا ةلزنم اوزاج سانلا نم اريثك نان
 س بحلا اذه ىلا لصو دحاو لك سيلو ث هلل ةبحم ةلزنم ق اوراصو

 ء بونذلا نم رهطملا قيافلا لاتعلا قداصلا الا ةلزنملا هذه ىف ريصي الو
٠ بويعلا نم ريملا



 س ١٢٩

 6 لجو رع هلل ةبحملا رونت هبلق ق راص 6 هلزنملا هذه ىلا هللا هعفر ١ ذاف

 اتوشو 6 هلل ايح التم ١ دمف هبلقت ربصيق ع ىش اهنم صقتنتب ال و ك هنجل

 نم همارك ةنجلا ىلا قوشلاو 6 فوخلا نم هيق ناك ام ىسنو 6 هيلا

 ءىش الو ريصيف كلذ ق هسفن دهجأو 6 هيدي نبي اماعنا و ايا وتو ةمحرو هللا

 دهجأآو . هيدي نبي لمعلا و ٧ هتحم عابتاو ث هللا اضر نم هيلا بحأ

 ٠ كلذ ق هسفن

 ح هللا ةبحم ى اهيدؤيو هسفن ضوري وهو دحاو موي هب ىضم اذاف
 رخآ موي هب ىضم اذاف س ةبحملا هيلع هللا ىقلآو ڵ همحرو هيلا هللا رظن

 ىفو ث ةكئالملا بولق ىف هبح ريصي ىتح ةبحم هللا هداز س كلذ ىلع وهو

 ذئنيح وهف هتين تصلخ اذاف ث اموي نيعبرألا مامت ىف كلذ دابعلا بولق

 © رشلا ليلقلا ث ريخلا ريثكلا ، ميركلا ء لهسلا فيفعلا ، مركملا بيرقلا
 ء س شارفلا نع ىاجتملا س ةاكزلا لذابلا ، ةالصلا ريثكلا ، ليمجلا ىمهبلا

 ء شايرلا ف دهازلا

 بط قالخألا بهذهم ص امركم اهيلح امستبم الا هاقلت تسلف

 سبل ے لاح ىف هبر ىسني الو ث لام نم هيدل امب نضي ال ى قاذملا
 بناجم ى ريخلا بيط ء رشبلا نسح س بوطقلا مهجتملا بوضغلا سباعلاب
 لدف ث هاضريو هللا هبحي اميف الا ىعسي ال بوذكلل ضغبم ؤ“ بوذذلل

 فوخلاو دهزلا رون لثمف ث هايا هللا بحل كلذ هراز وأ هب عمس نم

 امنيبف ى ألالتيو ىضم وهو هيلا رظني علط بكوك لثمك س دبعلا بلت ف
 رون نم صقني نأ ريغ نم بكوكلا رون آفطأف ث رمقلا ملط ذا رظنت تنأ
 رون بلغي ةنجلا ىلا قلا كلذكو ع هناكم حربي الو س ءىش بكوكلا

 ١ ده زل .٠

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . ملسو

( ٥ ج عرشلا نايب _ ٩ م (



. ١٣٠ 

 ٠- . ز :

 قلطنا : سيق نب ةمتقلعل لات دوعسم نب هللا دبع نأ انغلب

 ةمقلعل لاق دوعسم نب هللا دبع ىلا رظن املف س ثراحلا نب تاتح روزنانب

 سيلآ كيكبي ام : لاقف س ىكبف س رخآ انانح روزنانب قلطنا : سيق نبا

 دقف سيل وآ 6 ده اسثمل ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تدهش دق

 ! ضار كنع وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبقت

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلا هدهع دهع ىناكبأ : لاق

 ؟ وه امو : هل لانف

 فلخأ انآو س بكارلا دازك ايندلا نم مكدحأ غالب نكيل » : لاق

 ٠ (| ىربي ام

 ىف ام ىلا انرظنف ةمقلع : لاق ، هللا دبعو وه ءاكبلا انباستف : لاق
 ٠ امهرد نيرشع غلبف هانموقف هتيب

 : ةلأسم "

 ىرج مالك دعب ىنرقلا سيوألا هللا همحر باطخلا نب رمع لاق

 نم ةوسكو ث ىقزر نم ةقفنب كيتآ ىتح داعيملا نيأ سيوأ اي : امهنيب

 ؟ ىئاطع

 ىلعنو ث نيديدج "ىرمط ىرت ام اداعيم كنيبو ىنيب سيل : هل لانف
 لكآ ىتمف ، باسح ىل موقلا ىلعو ث مهارد ةعبرأ ىلامو س نيفصخم

 اهعطقي ال دؤك ةبقعل دعصأآ ث نينمؤملا نم ىزجيس ء اذه ىلبآو ث اذه

 ٠ بونذلا نم بدهم ث لوزهم مالذ لك الا

 : لاقو اهب ىمرف هفك نم ةردلا باطخلا نب رمع جرخأف : لاق

. اهيف امب ةفالخلا لبتي نم هارمعا و



١٣١ 

 باب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهز

 هيلع ليربج هاتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ث ملعأ هللاو ث انغلب
 ٧ ةنجلا ليخ نم سرف ىلع 65 ناجرملاك هرعشو جلثلاك هنول . مالسلا

 . بهذ نم جردو 4 قربتسا ةفيطق هيلع

 لوقيو ث مالسلا كئرقي كبر دمحم اي » : مالسلا هيلع ليربج لاتف
 ثيح كعم ريست ةضفو ابهذ ضرألا لابج كل تلعج تئش نا : كل
 ٠ « لدرخ نم ةبح لانتثم ةمايقلا موي صقنت ال مث ، تهجوت

 تعرضن تعج أذا ىنح اموي عب و اثالث عوجأ نكلو ال « : ل انت

 ٠ « هللا تدمح تعبش اذاو ص هللا ىلا

 « ليفارسا كلذ لاق دق هنا امآ » : مالسلا هيلع ليربج لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر دنع مالسلا هيلع ليربج امنيب : ملعأ هللاو ث لينو
 ءامسلا نم لزن دت كلم اذه : مالسلا هيلع ليربج هل لاق ذا ملسو هيلع

 : لاقف كلم ءاج ذا ثبلي ملف ، كتيؤر ف هللا نذأتسا ث اهلبق لزني مل
 نئازخ كاطعأ تئش نا كريخي هللا نا هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 كدعب اد حآ ىطعي الو كلبق ادحأ طعب ملام ءىش لك حيتافمو % ءعىش لك

 ٠ ائيسث صقني نآ ريغ نم

 : ىلاعتو كرابت هللا لات « ةرخآلا ق ىل هوعمجا نكلو ال » : لاق

 اهتحت نم ىرجت تانج كلذ نم اريخ كل لعج ءاش نا ىذلا كرابت )
 ٠ ) اروصق كل لعجيو راهنلا

دقون ام ةلهأ ةثالث رظنن انك دقل : تلاق نينمؤملا مآ ةشئاع نآ انغلبو



١٣٢ 

 ناخدلا ىرن انك امو 0 اران ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب ف

 ٠ ديعب نمالا

 ؟ نوشيعت متنك ام : ةشئاعل ليتف

 ٠ رمنلاو ء نيدوسألا ىلع : تلاق

 رمعو ركب ايآو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ملعأ هللاو ئ انغلبو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عبش ام : كلاق هشئاع نا : ملعأ هللاو : ليقو

 ض انعبسشل انئسث ولو ع ايندلا قراف ىتح رب زبخ نم ةعباتتم مايأ ةثالث ملسو

 ٠ انسفنأ ىلع رثؤن نكلو

 اماعط ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باع ام : لان ةريره ىبأ نع
 ٠ هكرت ههرك ناو هلكأ هاهتسثا نا طق

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاعد نم ناك : ملعأ هللاو ى لاقيو

 لجو زع هللا نآ ىورو ٠ « مويب اموي دمحم لآ قزر لعجا مهللا »
 ءعىتب “ىلا نوعنصتملا عنصتي ام هنآ : مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىحوأ

 ىف ءىشب “ىلا نوبرقتملا برقتي الو س ترمآ ام عابتاب ايندلا ف دهزلا لثم
 ةرخآلا ىف ةنجلا هل حتفأف ايندلا ف دهازلا امأ ٠ عرولا لثم ايندلا
 ٠ ءاش ثيح اهنم آوبتي

 



_ ١٣٣ _ 

 باب

 ركذلا لئاضف ىق

 هلل دمحلا : لاتق نم : لاق هيلع هللا تاولص ميرم نب ىسيع نع انغلبو

 ء هتزعل ءىش لك لذ ىذلا هلل دمحلاو ، هتمظعل ءىش لك عضاوت ىذلا

 لك عضخ ىذلا هلل دمحلاو ص هتردتل ءىش لك ملستسا ىذلا هلل دمحلاو

 ىحمو ةنسح فلأ فلأ فالآ ةرىنتع اهب هل هللا بنك 0 هكلمل ء ىت

 فلآ فلآ فالآ ةرثع اهب هل مفرو ى ةئيس فلأ فلأ فالآ ةرشع هنع

 ٠ ةمايقلا موي ىلا اهلئاقل نورفغتسي كلم فلأ نوعبسو ؤ ةجرد

 لالجلا اذاي س مويق اي "ىح اي : مظعألا هللا مسا : ليقو

 . هل كرش ال هدحو وه الا هلا ال ىذلا هللا وه : ليتو ئ ماركالاو

 . براب : ليقو

 : باتكلا ىلا فيضملاو فلؤملا ريغ لات

 ٠ باتكلا ىلا عجر ٠ براب ليتو 4 هللا ره مظعألا هللا مسا : ليمتو

 كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : ةرم لاق ةريره ابآ نأ انغلبو

 ٠ لوقبلا هذه نم اسرغ سرغأ انأو ى ملسو

 .« ؟ اذه نم كل ريخ يه سرغ ىلع كلدآ له ةريره ابآ اي » : لاقف

 . ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي ىلب : تلتنف

 هللاو ء هللا الا هلا الو ، هللا ناحبسو هلل دمحلا لق » : لات
 لهأو « ةنجلا ىف ةرجش ةملك لكب كل هالا سرغي دمحلا هللو ربكأ
سفنل ١ ١ ومهلآ امك 6 ديمحتلا و ليلهتلا و ريبكتلا و حيبستلا نومهلب ةنجلا



 ۔ ١٣٤

 نوكي ال هنأل ى هبلق ىف اكاش ص هناسلب انمؤم دبعلا نوكي الو 0 ايندلا ى

 ريغب نيد نوكي الو س فورعم ريغب ركس نوكي الو س ةيستخ ريغب ناميا
 هضئارف موزلو ، هدهعب ءافولاو ، همراحم نع عرولا هللا نيد نمف ع هعير
 نمف ءاسمو احابص هللا باتك ىلع مكلامعأ اوضرعاف ؤ هنيد لامكنساو

 فورعملا هيلا هعانطصاو هيلا هناسحا ىلع هللا ةاضرمل انتفاوم هلمع ناك

 هسفنل بجوي ملو ع هللا ركم كلذ عم نمأي ملو س ديزملا هللا نم بلط هدنع

 ٠ الجو افئاخ كلذ نم هل مستامىلع ناكو “ ةنجلا

 عجارو ركسو ؤس رصبأو رصب هللا بانك هلمعب افلاخم ناك نمو
 ٧ لمعلا عاطقناو توملا لوزن لبق ةئيطخلا نم هللا رفغتساو ةبوتلا

 ٠ ةليحلا باهذو ةدعلا ءاضقناو

 ل

 : لبج نب ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيصو ف ناك : ليق
 نوده_.۔ني سبابو بطر لكو ؤ“ رجشو ردمو رجح لك دنع هللا ركذا »

 + ) ةمايقلا مويب كل

 هللا ىلص ىبنلا نعو « اركذ هل مك رثكأ هللا ىلا مكبحأ » : لاتقو

 ىل هللا اولسو ةاكز “ىلع مكتالص ناف "ىلع اولص » : لاق ملسو هيلع

 نوكأ نأ وجرأ لجر الا اهلاني ال ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ اهناف ث ةليسولا
 ٠ ) وه انآ

 ء مارحلا تيبلا بر مهللا : ةعمج ةليل لك ىف لاق نم : ليتو
 ىنم دمحم ىلع ءىرقآ ء مارحلاو لحلا برو ء ماقملاو نكرلاو

٠ ةمايقلا موب دمحم ةعافش ق لخد ٠ مااسللا



١٣٥ 

 ٠` ِ ز 1

 هلل تبجو الا هلل دمحلا دبع لاق ام : لوقي مهضعب ن اك : ليقو

 : لوقي نأ اهؤازج ؟ ةمعنلا كلت ءازج امو “ هلل دمحلا هلوتل ةمعن هيلع

 ٠ هللا معن دفنت الم ىرخآ ةمعن تءاج هلل دمحلا

 لصت

 هللا ركذي سلج مث 5 ةادغلا ةالص ىلص نم هنأ ةياورلا ىف ءاج دت

 ٠ هللا ليبس ق دايجلا ءاطعا نم لضفأ ناك نيتعكر ىلص منت

 ء سمشلا قرشت ىتح هللا ركذي سلج مث ث ةادغلا ةالص ىلص نمو
 ٠ هللا ليبنس ق دايجلا ءاطعا نم لضفأ ناك نيتعكر ىلص مث

 لاملا ىطعي امهدحأ سلج مث ص ةادغلا ةاذاص ابيلص نيلجر نآ ولو

 ركذي سلج امهدحآو نيتعكر ىلص مث ا سمشلا قرشت نآ ىلا هيفك اتلكب

 ركذي ىذلا ناك نينعكر ىلص مش ؤ سمشلا علطت نآ ىلا ىلاعت هللا

 ٠ لضفأ هللا

 ل ...

 مظعأل ا هللا مسا » : لاو « دحاو اي » : لوقي همغ وآ ءىش رمأ

 + ) تبر ا

 لصف

 عمجي هنأل هلل دمحلا ءاعدلا لضفأ » : مالسلا هيلع لاتتو ٠ « ءارضلاو
 نأ ركشلا غلباو ٠ هل اركذو هللا ركسثو ث هللا ىلع ءانث : ءايسنآ ةثالث
. مالسالل انادهو انيلع معنأ ىذلا هلل دمحلا : دبعلا لوتي



 س ١٣٦

 هلل دمحلا : لانت ديع رم ام ( : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لانق

 ةكئالملا لمع كردأ الا تارم ثاات هدبزم ءىفاكيو 6 همعن ىفاوب ادمح

 ٠ ةظفحلا ةبتكلا ةكئالملا تطبه دق : هل ليقو ٠ « نيبرقملا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ذاعم نبا لئس : لاق
 ىف ةقفنلا ىلع فعاضي ركذلاو مايصلاو ةالصلا نا » : ملسو هيلع
 لك ىف لاق نم هنأ بتكلا ضعب ىف تدجو ٠ « فعض ةئامعبسب هللا ليبس

 ىري رآ ةنجلا نم هدعقم ىري ىتح تمي مل ةنس ةمتعلا ةالص دعب موي
 ىذلا ىحلا ناحبس ،\ تبسك امب سفن لك ىلع 0 مئاقاا مئادلا ناحبس : هل

 ناحبس س هدمحبو هللا ناحبس ى مويقلا ىحلا ناحبس ث تومي ال
 هناحبس ث ىلعألا ىلعلا ناحبس ص حورلاو ةكئالملا بر سودقلا كلملا
 ٠ ىلاعتو

 ىبر تنآ مهلل ٥ : ١ دوجس ق دبعل ١ لوقي نأ ر افغتسال ١ ديس : ليقو

 5 تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انآو ث كدبع انآو ىنتقلخ تنآ الا هلا ال

 بونذلا رفغي ال ه_ذنامف ىل رفغاف 6 ىبنذب ءوبأو 6 ىلع كتمعنب ء وين

 ٠ تنآ الا

 اصلخم دحلا و موي ق نهد :هيلع هللا “نم نم لاصخ عبرأ : لات

 عيسو ث اضيرم داعأو ؤ ةفدصب قدصتو ماص نم : ةنجلا هل تبجو

 . ملسم ةزانج ىف

 رون ىلع ةالصاأا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 رشع هل بتكو ث ارسثع هيلع هللا ىلص ةرم ىلع ىلص نمو ؤ طارصلا

 ىلص نمو ؤ“ تاجرد رع هل عفرو 0 تائيس رع هنع احمو س تانسح

 هيلع هللا ىلص ةئام ىلع ىلص نمو ث ةئام هيلع هللا ىلص ارشع ةلع
 ىري ىتح تمي مل هل اصلخم ةعمجل ١ موي افلأ ة ىلع ىلص نمو املأ

٠ « ةنجلا نم هدعقم
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 هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا رغ لاق :

 ىلص نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورت ةياورلا هذه

 ٠ عجر ه ةياورلا « ارشع هيلع هللا ىلص ةرم َىلع

 : لوق مالكلا لضفأ ليقو ع ألالتي رون ةفيحصلا ىف رافغتسالا
 © دمحلا هللو ربكأ هللاو ث هللا الا هلا الو ح هللا ناحبسو ث هلل دمحلا
 تاحلاصلا تايقابلا نهو ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو
 ةعبرأو ةنسح فلأ ةئام هل هللا بتك اصلخم ةدحاو ةرم نهلاق نم

 فلأ نيرشعو ةعبرأو ث ةئيس فلآ ةئام هنع احمو ةنسح فلأ نيرشعو
 نهلاق نمو ث ةجرد فلآ نيرسثعو ةعبرأو ةجرد فلآ ةئام هل عفرو ى هئيس

 ٠ رحبلا دبزك تناك ولو ث لاقي اميف هبونذ هل ترفغ اقداص ةرم فلآ ةئام

 بحتآ مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلا هللا ىحوأ اميف : ليقو

 . ىركذب بطر كناسلو حبصآو سمأف ؟ نيدباعلا نم نوكت نآ

 هللا ركذب بطر هناسلو حبصيو دبعلا ىسمي نآ ةدابعلا لضفآو
 ٠ ىلا ہعت

 عرولا دبعتلا نم ليلقلا هدنع ىفكيو هللا ىلا هب برقتي ام لضفأو

 سأر ىهو ةالصلا كلذ دعبو ث رومألا ىهتنت هيلاو ، نيدلا كالم وهو

 فرشلا وه كلذو ث رباعلا ليللا فوج ق نآرقلا دعب اهلضفأو ةدابعلا

 . ىلاعت هلل ركذلل نآرقلا دعبو س نآرقلا ةءارق ةالصلا دعبو ، مظعألا
 ةك_له لك نم ةاجنلا اهبو س ككفلا ىه ةقدصلاو س نآرقلا نم وهو
 ٠ كاله _ ةخسن _

 مومغلاو مومهلا اوكرادت » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليقو
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 ٠ ) ءاعدلاب ءالبلا جاومأ اوعفراو ةقدصلاب

 ٠ ز -

 نم دانم ىدانيو س ءامسلا باوبأ حتفت ةعمجلا ةليل نآ انغلب

 6 هلؤس ىطعيف لئاس نم له ٧4 هننوعد هل باجتسيف عا د نم له : ءامسلا

٠ هيلع باتيف بئات نم له ي هل رفغيف رفغنسم نم له



_ ١٣٨ 

 تاب

 ركذلا ق

 : فيضملاو فلؤملا مغ لات

 ٠ ةالصلا نم لضفآ نآرقلا ةءارق : ليقو ص ىناثلا بابلا وهو اهتاجردو

 : ةلأشضم ةهج

 ةءارقلا نم لضفآ ةالصلا نأ ىورب امدق ليت : ديعس وبآ : لاق

 لضفآ ةقدصلاو س ةقدصلا نم لضفآ ركذلاو س ركذلا نم لضفأ ةءارقلاو

 ٠ ٥هازجم ضرف موصلاو ح موصلا نم

 ؟ ةالصلا مأ ملعلا ةركاذم لضفألا امف

 نم لضفأ ةدئافو ث ميلعت هيف ةركاذملاو ملعلا ميلعت هنأ ىعم : لات

 ملعلا ميلعت نم لضفأ ضئارفلا ءادآ دعب ليق اميف ائيسث ملعن الو ةالصلا
 ىهنلاو 6 فورعملاب رمألا دنع اهلك ربلا لامعأ نا : ليق دقو 6 لئاضفلا نم

 ٠ رحب ق ةلفنك ركنملا نع

 ىف داهجلا عم ركنملا نع ىهنلاو س فورعملاب رمألاو اهلك لئاضفلاو
 نع ىهنلاو 6 فورعملاب رمألا و اهلك ربلا لامعآو 6٨ رحبي ق ةلفتك هللا لدبس

 ٠ رحب ىف ةلفتك ملعلا ميلعت عم ع هللا ليبس فق داهجلاو ع ركنملا

 مل ىآ هب لمعي مل وأ هب لمعو ملعلا نم اباب ملعت نم : ليقو

ليبس فق ةعفد نيعبس نم لضفآ هميلعت الا هب هنعي ملو ، هبحاص هب لمعي



١٤٠ 

 عيمج ىلع ةمدقمف ضئارفلا امأو ، لئاضف ناك اذا اذا هلك اذهو ث هللا
 ىآ نم لئاضفلا عيمج نم لضفأ اهؤادأ ، ضئارفلا نم ناك ام لئاضفلا

 ةمدقم ضتارفلا ءادآف ص لئاضفلا تناك هجو ىآ نم ضئارفلا تناك هجو

 ٠ لئاضفلا ىلع

 : ةلأسم ج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ةلاقصو ث ةلاقتص ءىش لكل » : ملسو هيعل هللا ىلص ىبنلا لاق

 ةناسثطع ايندلا نم جرخت سفن لك : لانيو ٠ « ىلاعت هللا ركذ بولقلا

 ملاس ص ركذلاب ملاس مناغ معان ركاذلا : لضفلا لاقو ث هللا ركاذ الإ

 ٠ رجلاب مناغ ى رزولا نم

 ٠ هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هفاضأ اممو

 : درغ لات

 ٠ بابلا اذه ىنعم ىلع ةعقاو ةفاضالا هذه تسيل

 : ةلاسم 23

 ءعوطتلا ةالص نم لضفأ ةقدصلا : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق

 ٠ ءاعدلا نم لضفآ رافغتسالا : ليتو

 : ةلأسم :ةيج

 ملعت نم لضفآ اميأ هتلآسو : بوبحم ني دمحم هللا ديع ىبآ نع

؟ ةعكر نيرشع ىلصي نم وآ اهملعي وآ هللا بانك نم ةيآ



١٤١ 

 لضفأ هللا باتك نم ةيآ ملعت نم : لاقف ٠

 لضفأ هللا باتك نم ةيآ ملعت نم : تلت ٠ ةئامب قدصت نم وأ

 ؟ مهرد

 نسح كلذ لك : لانت .

 ىلا ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب نم ليللا موتي نم لضفأ اميآ : تلتق
 ق رجفل ا ىلصي نمآ لضفأ هع امج ق رجفل ١ ىلصي ال و رجفل ا عولط

 ؟ةعامج

 نايب باتك ىلا عجر ٠ لضفآ ةعامج ىف رجفلا ىلصي نم : لاق
٠ عرشلا



 س ١٤٢

 باج

 لضفأ لامعألا ىأ ق

 هلغش رحبلا بكر اذاف 6 اذشلا ق جرخيو طبارب نآ بحب نمعو

 نم ملعتي نآ هل عسوأ ناك طبا ر ١ ذا و ؤ ميلعتلل طشني ملو ميلعتلا نع

 ٠ لئاس دللا

 ؟ امدب طابرلا نم لضفأ اذسثلا ىف بوكرلا نا ليق دق : تلقو

 هللاو س لوقي ىذلامف ؤ اذسستلاف لضفأ دعب طابرلاو ميلعتلا نآ ىرنف

 ءىشب عمسن ملف ث انعمس دق ام كلذ ىف نيملسملا نم انعمس دتو : ملعأ
 جاجحلا نا لوقن ىذلاو ؤ ملعلا بلط لضف لدعي الضف لامعألا نم

 نم ةنسح ربلا لامعأ عيمجو نيدهتجملاو نيطبارملاو نيدهاجملاو رامعلاو

 ء نيرمتعملا ةرمع الو س نيجاحلا جح موقي ال هنأل ث ءاملعلا تانسح

 ح اهتهج ىلع ضئارفلا ءادأ الو نيطبارملا طابر الو ث نيزاغلا وزغ الو
 ء ملعلاب الا لدعلا ماكحأ ذفنت الو ، لالحلاب لمعي الو ، مارحلا كرتي الو
 ٠ هللا ءاسث نا هيق كش ال ملعلا لضفف

 : ةلأسم ج

 لضفآ هلفنب مايقلا و ح ضتارفلا ءادأ بجوأ هضرف ءادأ نآ دجوبو

 ٠ اذه ىنعم تفرع ىنأ وجرأ اذكه ضتا رغلا

 : ةلأسم ج

 : رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

نم ىلوآ ضئارفلا ءادف اضرف ناك ناو لفنلا نم ناك نا لضف لكف



- ١٤٣ 

 . ةلفانلا جحلا نم لضفأ ةقدصلا نا : ليق دق هنآ بسحأو س لضفلا

 ٠ نيملسملا نم ةجاحلا لهأ ق ناك اذا اميس الو كلذ ىنبجعبيو

 ؟ ةقدصلاو سامتلالاوآ ةعانقلا لضفأ ام كلذكو : تلق

 ىنبجعيو ئ لقنلا نم كلذ ناك اذا لضفأ ةعانقلاو دهزلا نآ ىعمقف

 ٠ اهلضفب ةقدصلاو ايندلل سامتلالا نم كلذ لاح ق

 ؟ هي نورنشي ام ةفدص وأ مهقتع و ديبعلا ء ارش لضفأ ام . كلذكو

 ىنبجعيو ث لفنلا نم كلذ ناك اذا لضفأ قتعلا : ليق هنأ بسحأف
 ء ديبعلا لهأ نم ةفعلا لهأ نم كلذ قحتسي نم ىلع عقي قتعلا ناك اذا
 ىف ةقدصلا ىنبجعأ كلذ قحتسي ال نم ىلع الا مقي ال قتعلا ناك ناو
 ٠ ىدنع لضفأ نيملسملا ءارقف ىف ةجاحلا

 .: ةلأسم وج

 ريسيلا توتلا دعب لضفأ سامتلالا لضفأ ام كلذكو : هل تلت
 ؟ ناوخالاو ماحرألا ةلص وآ ربلاب ةقدصلاو

 ٠ لضفأ ناوخالل او ماحرألا ةلص نآ ىعمق

 : ةلأسم :

 ؟ ربصلا و ةيوزعلا وأ جيوزتلا و ساامتلالا لضفأ امف : هل تلتق

ةمالسلا اجر ناف ث جيوزتلاف هسفن ىلع تنعلا فاخ اذا هنأ ىعمف



١٤٤ 

 باب

 كلذ هابأو ةنتدصلا وأ لضفأ رهجلا نم رسلا لمع لضفأ اميف

 ء هب هيلع قدصتي هلام نم ءىنب الجر ريي نأ دارأ لجر نعو

 لوخد هجو نم قدصتي نآ اذه دارآ ىذلا ناسنالا كلذ ملعي نأ بحأف

 نم هدلق ةمالسل هيلع قدصتملا كلذب ملعي ال نآ بحآو ث هيلع ةريملا

 ؟ هنع رتسي وأ هربخي نآ ةفصلا هذه ىلع هل لضفآ ام س ساوسولا

 ٠ هب لمعي اذه ىف هبلقب ربأ ناك ام رظني هنأ ىعم : لاق

 ةينالعلا لمع ىلع فعاضي رسلا لمع نأ دجوي دقو لاق : هل تلت
 ؟ افعض نيعبسب رسلا لمع ىلع فعاضي ةينالعلا لمعو ، افعض نيعبسب

 اهراهظا ىف ىتلا لامعألا نم ناك ام هنآ ىدنع كلذ ىنعمو : لاق

 ٠ لضفأ ىدنع اهراهظا ناك ث اهيف ريغلل ةنوعملاو ؤ اهب ىسأتلا

 مايقلا .ةالص كلذ هبشي اممو : لانت مث ىعم اميف ىنعملا اذه هقحلو

 مل اذاف ء ىلصيل مايقلا ةالص ناسنالا بلط دق امبر ، ناضمر رهش ف

 ىلوأ هراهظا نوكي ههبسثي امم اذه ريغو ه هدحو ىلصي نآ زجع اهدجي
.٠ 

 ٠ ٥ر ہس نم 3

 اهرتسف ىسأت هيف نكي مل ام ىدنع وهف لضفأ هرتس ىذلا امآو

 ٠ هلل هصالخا قدصب لضفأو ىلوأ ىدنع

 اه رتسف ىسأت اهيف نأل ء ىدنع سيل ةقدصلا ق ةفصلا هذهو : لاق

 نم ذخآي ال كلذب هيلع قدصتي ىذلا نوكب نآ الا \ لضفآو ىلوآ ىدنع

 وه امناو % كلذ هل بيطي الو ح هيلا ىدهآ وآ ك هيلع قدصت نم لك دنع



 ٤٥ \ا١

 هيلع لخد اذا هنع حرف كلذ هل رهظ اذا ناكو ع هل خآ دنع نم ذخأب

 لضف هجو ىدنع كلذ ناك هربخأ اذاف 6 كلذب هسقفت تباطو 6 رورسلا

 هلوق ىتعم ىلع هللا ءاس نا ٠

 .م.۔-2ع

 : هلاسم وبج

 اهب ىلوأ ام اهقيرفت دارأو اهجرخآف ةاكز هيلع تبجو لجر نعو
 ؟ هسفنب وه اهيلي وآ رتسلا كلذل دارآ اذا هنع اهترفي نم اهب ثعيب نأ

 ٠ اهل رتسأ وهف فافعلا لهآو نيروتسملا ىلا اهملس هنأ ىعم : لاق

 : ةلأسىم ةي

 ره و 6٨ هنم ء ايح هل اه اضتف هج اح رخآ ىل ١ بلط لجر نع 7

 ؟ رجأ اذه ىق هل نوكي له ؤ هبقنب نكب ملو ء كلذل ناك

 نا باوثلا هلف ةرخآلا رمأو ث هلل كلذب دارأ اذا هنأ ىعم : لاق
 ءاير ديرب ناك نا امآو 6 ةعاطلا ىلع هسفت ريجو كلذ هرك ولو 4 هللا ءاش

 ٠ ىدنع كلذ هل زوجي الف ايندلا رومآ نم ائيسث وآ ءانث وآ ةعمسو

 : ةبجاولا ةقدصلا لضف ىف انباحصأ فلتخا دمحم ىبأ عماج نمو

 نلعي ملو ث هتقدص ىفخأ اذا قدصتملل لضفلا : مهضعب لانف

 نا ) : ىلاعت هللا لوقب ىأرلا اذه ىلا بهذ نم جتحاو ، اهجارخاب
 ٠ ( مكل ريخ رهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت ناو ىه امعنف تاقدصلا اودبت
 ىلا نيبرقتملا ركذ دنع لاق هنأ ملس هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امبو
 تطعأ ام هلامش ىفخت ةقدصب قدصت لجر » : ةحلاصلا لامعألاب هللا

( ٥ ج عرشلا نايب - . م (



 س ١٤٦

 مسقت نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىور امبو ه « هنيمي
 _ ٠ ءارقفلا ةرضحب ةقدصلا

 تاعاطلا رئاس كلذكو “ لضفآ اهب نالعالاو اهئادآي لاق نم جتحاو

 ىهن هنآو ص ليللا ىف دادجلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ

 رامثلا نورضحي اوناك ءارقفلا نأل ى مارصلا وهو ت ليللا ىف داصحلا نع

 الئل ليللا ىف دادجلا نع مالسلا هيلع ىهنف “ دادجلا دنع ةقدصلا اوذخأيل

 ٠ ةقدصلا نم ارارف كلذ ناك امبرو ش ءارقفلا ىلع ىفخي

 : هباحصأ ضعبل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 تلمع وأ ڵ تيلبآف تسبل وأ ، تيتفآف تلكأ ام كل : ثالث كايند نم كل »

 حلاصلا لمعلا ءادبا ى ملسو هيعل هللا ىلص ىبنلا بغرف ٠ « تيقبأف

 . تيفخأف لقي مل اذا

 ءوس نم زارتحالاو ةينلاب هلماع هب رقأ اذا لمعلا نا ىرمعلو
 امب ناسنالا ىف هتمالع مئؤي الئل ، هسفن ف سانلا مثأي الئل هب مهنظ
 ىلا قيضأ ىآرلا اذهو ك هدابع ىلع هللا دوهش نوملسلا و 6 هتنم آديب

٠ ملعأ هللاو ع انركذ ام هلعف ف هدصقت لعافلا ناك اذا ىسفن



- ١٤٧ 

 باب

 1 آ ذف 5 ك ذلا ق

 موي ىنم مكبرقأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

 ٠ لات هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو ٠ « اركفتو اعوج مكرثكأ ةمايقلا

 ٠ « اهلك ةدابعلا عوجلاو ةدابعلا فصن ركفتلا »

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بحاص ةناحير ىبأ نع ىورو
 آاضرتف ءوضوب اعدو ىشعت هلهأ ىلا فرصنا املف س هتاوزغ ضعب نم لبقأ

 نم غرف املك كلذك لزي ملف ، ىرخآ مث ةروس آرتف دجسملا ىلا مانت مث
 « هباش هيلع جرخف 4 رحسلا ىف نذؤملا نذآ ىتح س ىرخألا حتتفا ةروس

 نكي ملو س تمدق مث كتوزغ ف تبغ ةناحير ابأ اب : تلاقف هتأرما هتتأ

 ! ظح الو بيصن كنم ىل

 كل ناكل كتركذ ولو س كتركذ الو ىلاب ىلع ترطخ ام هللاو : لانف

 :: ٠

 ؟ كلغش ىذلا امف : تلت ص تلاق

 ٤ هتنج ق ىلاعتو كرابت هللا فصو اميق ىورهب ىبلق لزب مل : لان

 ٠ نذؤملا تعمس ىتح ء اهتاذلو اهميعنو ث اهسابلو اهجاوزآ نم

 مل نمو ٠ ركفتلاو عرولا لمعلا لضفأ نم : لات هنأ نسحلا نع
 ٠ هتايح بستحيلف هتائيطخ ركفت ق هتايح نكت

 ،هوفرعف مهيلع معنأ اماوقآ هلل نا : لاق هنآ ءاملعلا ضعب نع ىورو

ص هل رمألاو قلخلا اوملسف هيلع اولكوتف ، هوعاطاف مهرودص حرشو



 ب ١٤٨

 4 ةمظعلل تدبا ونو ةمكحلل انوييو 6 نيقيل أ ع افصل نداعم مهبولق تراصف

 ىف لوجت مهبولقو س نوربدمو نولبقم قلخلا نيب مهف س ةردقلل نئازخو

 دئاوفلا فيطل نم اهتحو عجرت مث س بويغلا بوجحمل ذولتو ، توكلملا
 ىفو ؤ انسح جاييدلاك مهرومأ نطاب ف مهف ؤ هفصي نأ افصاو نكمي الام

 ٠ اعضاوت مهدا رآ نمل نولذبم ص ليدانم رهاظلا

 لضف وه امناو ، فلكتلاب اهيلا غلبي ال ةركفلا نم ةقيرط هذهو
 ٠ ميظعلا لضفلا وذ هللا و ع ءاسثي نم هيتؤي هللا

 : ةلأسم :ةه

 روبزلاو ليجنالاو ةارونلا ناسنالا ملع ول : ليق هنأ ىورو

 ٠ ادعب الا هملع ثدزب مل سمخلا هذه ملعي ملو 6 ناقرفلاو

 ٠ "ىلع دودرم مآ 6 ىنم لوبقم ىلمعأ ى ردآ ال : لوقي نهلوأ

 هب ىبر دنع هب قحتسأ المع تلمع دن ىنأ ىردآ ال : ةيناثلاو

 ٠ ال مآ طخسلا

 ٠ ىلع ةدودرم مأ ىنم ةلوبقم ىتبوتآ ىردآ ال : لوقي ةثلاثلاو

 ٠ رب مأ ريخب ىل موتخمأ ىردأ ال : لوقي نأ ةعبارلاو
 .٠ ددعس مآ ىقشأ “ ىنيع نيم بوتكمأ ىر دآ ال : لوقب نأ ةسم اخلا و

 : ةلأسم وهج

 5 ركفتلا ةدادعلا لضفأو نيدلا هب ىضق ام لاملا لضفأ : لت

٠ رسعم ىلا لتقم دهج ةقدصلا لضفأ و



_ ١٤٩ 

 ةلأسم ع :

 رهف هللا ركذ ريغ ىف مالك لكو ؤ وهس وهف ركفتلا ريغ ىف تمص لك

 وهل وهف رابتعا ريغ ىف رظن لكو ص وغل ٠

 ىف ركفت نمو ى هبلق فجو هانيع تعمد بقاوعلا ىف ركفت نم
 هانيع تفجو هبلنت عمد قباوسلا ٠

 فيضملاو فلؤملا ريغ لات :

 ركفت ليقو ٠ هتائيسو هتانسح هبرت نمؤملا ةآرم ةركفلا نا : لبق

 نم ىلع هللا هففخي بلقلا ىلع ليقث ركفتلاو ٠ ةليل مايق نم ريخ ةعاس
 .هدابع نمءاسني

 : ارعش باتكلا ريغ نمو

 ىمعلا فشكي ام كفلا ىف دجن ركفت

 احيصنتو اب د اه 4دذنم ثعبيو

 ام ليمج ك_درن ةار_ م ,كفل ١ و

 احيبق حيبقلاو اليمج تيتأ

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



١٥٠ 

 ب اب

 ىدايالا ةدعاس نب ست رابخأ ق

 هعمو اسلاج موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : لاق

 نسحآ ناك ام است هللا محر » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ب هياحصآ

 ست تيآر ملسو كيلع ىلص هللا لوسر اي : لانف ركب وبآ ماقف « هناميا

 ملكتي وهو س قروآ لمج ىلع وهو س ظاكع قوس ف ىدايالا ةدعاس نبا

 ٠ هظفح نسحأ امو س ةوالح هل مالكب

 قوس فق اسق تيأر ىنا هللا لوسر اي : لاقف رخآ لجر ماقف

 نم نا س اوعو ص اوعمساو ؤ اوعمتجا سانلا اهيآ اي : لوقي وهو ظاكع

 بهاذو ي تابنو رطم س تآ تآ وه ام لكو س تاف تام نمو س تام سناع

 ءىسمو س ديعسو ىقش ز تايآ دعب تايآو ؤ تاهمآو ءابآ و ، تآ و

 ىلع رازوألاو س ةيواخ مهرايد كلت ؟ ةيضاملا نورقلا نيآ ٠ نسحمو

 راهقلا دحاولا هللا وه لب ث دولخلاو ءاتبلا ف اوعمط ث ةيناب مهروهظ
 نيآ ، داعو دومث نيآ : سانلا رناعم ايب س داعملا هيلاو ص داعآو آدبأ

 افقسأ ڵ اربعل ضرألا ىف ناو ؤ اربخل ءامسلا ف نا س دادجألاو ءابآلا

 ىرأ ىلام س رهزت موجن مآ رجسنت اراحب مآ 5 اعوضوم اداهم مآ اعوفرم

 امك اوكرت مآ ، اوماقف ماقملاب كلانه اوضرآ س نوعجري الف نورمي سانلا
 هلل نا : هيف مئا الو هيف قدص اقح امست هللاب ست مسقأ ث اومانف مه

 ، هب نمآو هكردأ نمل ىبوطف ع هناو مككردآو ث هنامز مكلصو دق انيد

 : ارعش لوقي آسثنآو ؤ هفلاخو هكردي مل نمل ليولاو

 ني لولا نبدهاذلا ىف

 رئاصب انل نورقلا نم
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 ١ در ١ وم تيآ ر ا _

 رد اصم اهل سيل توملل

 اهو دن ىموق ت 57

 ني عجاري نيضاملا ال

 رب اغب ىنأي ىذللا الو

 ةلاحم ال ى ذأ ت ذقبأ

 رت اص موقل ١ ر اص ثبح

 ىنا هللا لوسر اي : لاقف رخآ تعمسو ، لجرلا تكس مث : لاق

 ء ةدراب ءام نيع هدنعو ، ةرجست لظ ىق ىدايالا ةدعاس نب ست تيأر

 هدعي رخآ ءاج عبس درو ام لكف ء ءاملا ديرت ةريثكلا عابسلا تدرو دتو

 نم برشي ىتح قفرا : هل لاقو هدي ىف بيضقب ست هبرض ءاملا مدقت
 دجن ال : ىل لاتو ىنرظنف ادىدش ارعذ كلذ نم ترعذف “ كلدبتت ءاج

 ل_ك هفاخ هللا فاخ نمو ، ءىش لك هعاطآ هللا عاطا نم هنأ ملعت ملأ

 ٠ دجسم امهنيب نيميظع نيربقب انآ اذاو ء ءىش

 ؟ نارمبقلا ناذه ام : تلتقف

 تينب دتو ، ناكملا اذه ىف ىعم هللا نادبعي اناك ناوخأ امه : لاقف
 : ارعش لوقي ةشنآو امهب قحلآ ىتح هيف هللا دبعا ادجسم امهنيب

 اهت دمت ر دك ام ايه ىليلخ

 امكارك نايضقت الامك دجأ

 انمكم مسجلاو مظعلا نيب توملا ىرآ
امكاقس راقعلا ىقسي ىذلا لعل
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 ىذلا امو تامملا ىتح امكيكبأس

 امكاكب نا هلوع ىذ ىلع دري

 اهعاد _ ف سفنل سىفن تلعج ولف

 امكاد_ف نوكن نآ ىسفنب ت دجل

 درغم ن اعم سب ىنآ املعت ملأ

 امكاوس بيبح نم هيف ىلامو

 ايتاب تسل امكيربت ىلع ميقم

 ند سخ رايخأ نم هيلا فيضم ( و باتكلا فلؤم ريغ هفاضأ اممو

 : ىدايالا ةدعاس

 نم ناكو ئ نيرتمعملا دحأ ىدايالا ةدعاس نب ست ناك : لات

 نم لوآ وهو ؤ هاصع ىلع بطخ نم لوآ وهو ث اهئابطخو برعلا ءاحصف
 ر-ظنآ ىنآكل » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ث دعب امآ لا

 رنئاعم : لوقيو سانلا بطخي وهو رمحآ لمج ىلع ظاكع قوسب وهو هيلا
 % تام سناع نم ناف : دعب امآ ،\ اومهفتو اوعو اوعمساو اوعمتجا ساانلا

 % تابنو رطمو ؤ تاهمأو ءايآ \ تآ تآ وه ام لكو س تاف تام نمو

 6 ةيواخ مهرايد كلت ڵ ةيضاملا نورقلا نيآ ، تايآ رثا ق تايآو

 5 اهنع نعظلا دري مل نم ةرامع اهورمع ى ةيناب مهروهظ ىلع رازوالاو

 وه لب الك ى رازوألا روهظلا ىلعو س قانعألا ىف دئالتلاو اهنع اولتنف

 ٠ داحلا هبلاو ىلبآو داعآ ص راهقلا دحاولا هللا

 % دادجألاو ءابآلا نيآو ڵ داعو دومث نيأ دايا رشاعم اي : دعب امآ

 ءامسلا ق نا ص ركنت ما ىتلا ملظلا نبآو ؤس نكست مل ىتلا فرغلا نيآو

موجنو ! عوضوم داهم مآ س عوفرم فقسأ ص اربعل ضرألا ى ناو اربخل
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 هلل نا ثنح الو مثآ ال امسق هللاب سق مسقأ ڵ رومت راحبو ث روغت

 الف نورمي سانلا ىرآ ىلام هيلع نحن نيدب وه ام س هيضار وه انيدل
 امويل مهل نا الك ع اومانف اوكرت مآ ، اوماقف ماقملاب اوضرآ ! نوعجري
 + ) مهادبآ نم هيف مهديعي

 لانتتف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هظفحي مل ارعست دنأ مث : لاق

 : لاق ٠ رعشلا كلذ تظفحو مويلا كلذ ترضح : دايأ دوفو نم لجر

 :دشنأف (} هنيدنن ا

 ثدج نم تاومألاو قلخلا ثعاب اي

 قرخ م_فزب اياقب نم مهيلع

 مهلاح دعب الالح نولوحي ىتح

 اوقب كاذ دعب ام مث اوضم قخل

 مهب حاصي اموي مهل ناف مهرذ
 قعصلا هتاعور نم هيبنت امك

 مهب اش ق ةا رع ة افح مهنم

 قلخلا سرادلا اهنمو ديدجلا اهنم

 سانلا ثعبي تاهيه تاهيه » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات
 : لاق ! هاتبآ اي مويلا كلذ نم هاتآوساو : ةمطاف تلان ٠ « ةارع ةافح

 لجر لاقو ٠ « تاروعلا نع مويلا كلذ ىف هسفنب لغتسثم لك ةينب ايب »
 ة هيندشنأف : لاق ارعش تظفحو مويلا كلذ ترضح انأ : دايا دوفو نم
 : د ةنأف

  

 نج !وأل ١ نبيه ١ ذل ١ ق

 رئاصب انل نورقلا نم
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 ١ درا وم 1 ذل ت ِ دآ ر ال

 رد اصم ابهل سيل توملل

 اهو دن ىمق تيآرو

 رب اکكأل ١ و رغ اصأل ١ ىذخمي

 الو ىضا : ملا ح > ري ال

 رب_د٫داغ نج قابلا نم دحآ

 ةلا _ حم اال ) نآ تنقيأ

  

 ناميلس ني د_محم هللا دبع ىبآ هيقفلا طخب هندجو امو ريخلا مت

 ٠ ىدمسللا

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوري : هرابخأ ضعب نمو

 نم انل ظفحي نم مكيف له سيقلا دبع ىنب ايب : سيقلا دبع ىنبل لاق هنأ
 : لانف ص مهنم لجر هيلا مانتف ؟ ائيش ىدايالا ةدعاس نب سق رابخآ

 ثحبأو ٥ ريخ نع لأسأ امم ١ ريئك تنك ملسو هبلع هلل ١ ىلص هللا لوسر اي

 سشاع برعلا طابسآ نم اطبس ىدايالا ةدعاس نب ست ناك ؤ هرثآ نع

 لالظ هلظي ال ى رافتلاو ففايفلا ىف اسمخ اهنم اع ماع ةئامتس رمعلا نم

 ماهرلا ءام نم برشي س حيسملا نيد ىلع حيبستلاب قطني ث ناينب هنكي الو
 فقو دفو اموي هللا لوسر اب هل ظفحأ 6 مامثلا و قلعلا قرو ق شيعيو

 :ارعش لوقي وهو ه ظاكع قوسب

 راكدا هاري ذا بلقلا ركذ

راهن نهراهن روه نم
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 ىل ١ وع ت ١ دبرسشم روصتو

 راصق تارخآو تاخماسش

 ليلل ١ ملظ ق رونت موجنو

 رادت موي لك ىف اهارت

 دي مك ع ضرمو م يطفو
 ىراوت ىرذلا ق سأرلا طم شآ
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 باب

 مكحلاو اياصولاو ظعاوملا

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا رغ نم

 نب دمحم هللا دبع ىبأ خيسل ا بانكلا فلؤم طخب هتدجو امم

 رواح . بانكي فرعب باتك نم ذوخأم هنآ ىدنكلا ناميلس ند ميها ربا

 ٠ رهشناوبآ كلملا رايديعس نب درج نبا

 نم 6 دومحملا هللاو 6 قيفوتلا هللايو 6 ىهننملا هبلاو 6 آدتيملا هللا نم

 قيفوتلا فرع نمو صلخأ ءاهتنالا فرع نمو ركش ءا دنيال ا فرع

 7 ةنا ومل ١ و مالسىتسال اب بانآ لاضفألا فرع نمو 6 عضخ

 ء ةمكحلا ايندلا ىف دبعلا ىطعأ ام لضفأ نأ : ىلوألاف : دعب امأ

 5 ةظعوملا هسفن ق ىطعآ ام لضفآو س ةمحرلا ةرخآلا ىف ىطعأ ام لضفأو

 ٠ هللا الا هلا ال دبعلا لات ام لضفآو ، ةيفاعلا هسفنل لاذي ام لضفآو

 لمعلا كالمو ث لمعلا ةفرعملا كالمو ث ةفرعملا نيقيلا سأر : ةيناثلا
 ة هناكرأب نصحلاك ةبعش نيدلا ، دصقملا موزل ةنسلا كالمو ، ةنسلا
 ٠ اه رئاس اهدعب عباتن اهنم دحاو ىعادت ىنمف

 ڵ دهزلاو ڵ\ لمعلاو ف ملعلا ثعش : عبرأ ربلا لامعآ : ةثلاثلا

 ٠ دسجل ١ ةنامآي ردصلا ةمالسو

 % فافعلا و ؤ ملحلا و ء ملعلا : عبرآ ىف ةدابعلا رمآ عامج : ةعبازلا

 ٠ لد علاو

 . ب انتجالال رشل ايو 6٧ ب اسنتكاال ربخل اب : ميلع اف
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 مركلل ايندلا فو ء حالصالل نيدلا ف : ملحلاو ٠

 ةنايصلل ةجاحلا فو ى ةنازرلل ةوهسثلا ىف : فافعلا و ٠

 ةماقتسالاو طسقلل طخسلاو اضرلا ىف : لدعلاو ٠

 ح هب الا موقي ال ىذلا قحلا لصأ ملعي نآ : هنجوآ ةعبرأ ىلع ملعلا

 ىذلا هدضو ض هيف الا عقي ال ىذلا هدصقو ث هنم دب ال ىذلا هعرفو

 .٠ وه الا ٥هدسفب ال

 امهدحأ عفني ال ى دسجلاو حورلا ةنراقمك نانيرق لمعلاو ملعلا

 ضماغو س هسفنب فرعي رهاظ : نيهجو نم فرعي قحلا س هبحاصب الا

 : لمعلا ىلع اهب ىوقي ءايستآ ةعبرأ لطابلا كلذكو ٠ ليلدلاب طبتتسب

 ٠ قيفوتلاو مزعلاو فافعلاو ةحصلا

 & ىقتلا لامكو س ىدهلا ليبس : ثالث ىف ةاجنلا قيرط : ةسماخلا
 ٠ لالحلا ىنعي ١ ذغلا بيطو

 ناكو ى دولوم لمعلاو دلاو ملعلاو س ندب لمعلاو ڵ حور ملعلا
 ٠ لمعلا ناكمب ملعلا نكي ملو ع ع ملعلا ناكمب لمعلا

 ىف ةيبرحلاو ث ةلزعلا ىف ةمالسلاو ث ةعانقلا ىف ةينغلا : ةسداسلا

 ذخؤي ةليوط مايأ ف متمتملا نآو ، ةبغرلا كرت ىف ةبحملاو س ةوهلا ضفر

 6 كنيد ىلع هب نيعتست ملاع .بلق : ءايشأ ةثالث ىف ربكألا ءانغلا

 هللا قزر امب ةعانقلاو \ كرقف مويل هب دوزتت كبر ةعاط ىف رباص ندبو
 ٠ سانلا نم سابالا عم

 ملاظلا س كلذب حيزتو كلجر نم ديقلا لحت كبلق نم عمطلا جرخآ
٠ سانلا همذ ناو ملاس مولظملا و ك ساانلا هحدم ناو مدان مومذم
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 ء ايندلا كلم نا ريقف صيرحلاو س ىرعو عاج ناو ىنغ عناقلا
 ربصلا دحو س ةفلتملا رومألا ىلع مادتالاو ردصلا ةعس ةحامسلا دح

 ةليلجلا بئاغرلا لذبب سفنلا ةحامس ءاخسلا دحو ، ةملؤملا هراكملا لامتحا
 ٠ ةصرفلا زاهتنا مزحلا دحو س ةردقلا ناكما عم ماقتنالا كرت ملحلا دحو

 ملعا و « باوث راد ةرخآلاو ء لمع راد ايندلا نا كلملا اهيآ : ةعباسلا

 بابو ڵ\ بطعلا حانج تحت ةمالسلا سأرو ص ءالبلا ديب ةيفاعلا مامز نأ

 عقوتم ريغ ةثالتلا هذه نم لاح ف ننوكت الو ، فوخلاب روتسم نمآلا
 نبا ودع نامزلا ناف ے ةكلهملا ماهسملل اضرغ كسفن لعجت الو ؤ اهدادضأل

 اهودعو كسفن ىف تركف اذاو س دادعتسالا ةياغل كودع نم زرتحاف ع مدآ

 ليللا ىف ثيثح قوسو س كريغ دي ىف بيرق لجأ ، ظعولا نع تينغتسا
 ء عنملا لبق لتحاو س ةدعلا نيبو كنيب ليح ةدملا تهتنا اذاو ث راهنلاو

 ٠ نيقباسلا ةبحص نسحب كلجأ مركأو

 تحرف اذاو س بطعلا نم ستحوتساف ةمالسلا كنسنآ اذا : ةنماثلا

 ضبقاف لمألا كطسسم اذاف ء ةعجرلا نوكت هيلاو 6 ءاليلل نزحاف ةيفاعلل

 ٠ دروملا هيلاو دعوملا وهف س لجألا تحت كسغن

 ق لهجلاو « هلجعل ا نم لضنآ ىنآنل ا ص ةدسلا نم ربخ ةليحل ١

 ٠ عزجلا ةدام ةيتاعلا ق ركفتلاو ص لتعلا نم ريخ برحلا

 ء هيلع فاخت ال اميف ىنأتلا ، كفوخ ءاقلت هلصف كفيس لصي مل اذا
 ىوقأ نم ريخ ةليحلا فعضأ ٠ لمعلا كاردا ىلا ةلجعلا نم لضفأ توفلا
 ءاضقلا لوسر ةلودلاو ث ةلجعلا رثكأ نم ىدجأ ىنآتلا لقأو س ةدشلا
 ٠ دشارملا هيلع تيمع هيآرب كلملا دبتسا اذاو ڵ مربملا

 : وه ثداث ق الا لئاقلا بيذكت عم عماسلا ىلع مرحم : ةرشاعلا

نسحآ نم ضخغبآ لت اعو ح ةيبص ١ ضضم ىلع له اجل ١ ريص قحل ١ رغ



. ١٥١٨١ 

 ةوادعلا : ليحلا نم ءىشب نهداسف حلصتسي ال ثالث ۔ هامحو ئ هيلا

 دسفتسي ال ثالثو ٠ كولملا ىف ةكاكرلاو ث ءافكألا دساحتو ڵ براقألا نيب

 راطخخلا ىوذ ق ءاخسلا و ء ءاملعلا ىق ةدايعلا : ركملا نم عونب نهحالص

 . نيرصبتسملا ىف عونتلاو
 اذا ص ةيفاعلاو لاملاو ةايحلا : نهنم عبشي ال ثالث : ةرتع ةيداحلا

 ئ بويرملا رذح لطب برلا ردق اذاو ئ ءاودلا لطب ءامسلا نم ءادلا ناك

 ٠ لما ءا دلا سئبو 6 لجخلا ءاودلا معنو

 ء مسقلاب اضرلاق : رورسلا امآف : اهمغ ثااثو ايندلا رورس ثالث

 صرحف : مغلا امآو ٠ دغ قزرب مامتهالا ىفنو ح معنلا ق ةعاطلاب لمعلا و

 ٠ فهلب ال نمنو ى فحلم لاؤسو س فرسم

 دهج نم ةعمرأ ٠ ىنغلاو 6 قالطلاو ءاسنلا و ءانبلا : ةعبرأ ايثدلا

 ٠ ةنئاخ ةجوزو ك ءوسلا راجو 6 لاما هلتقو : لايعلا ةرتك : ءالبلا

 ىق ضرملاو ص ةدحولا عم ةخوخيشلا : ةعبرأ ق ايندلا دئادش

 ٠ ةلحرلا عم ةقشلا دعبو ص ةلقلا عم نيدلا ةرثكو ص ةبرغلا

 نوعو ث تيبلا ةرامعو ث نيدلا دامع ةحلاصلا ةآرملا : ةرثع ةيناثلا

 مل ءانب ىنب وآ ث اهب نبي ملو ةآرماب جوزت نم لماكب سيلو ؤ ةعاطلا ىلع
 .٠ ه دصحي مل اعرز عرز وآ ك هلمكي

 © اهلاوحأ فرصتو ث ايندلا ءانف : اهاسني نآ لتاعلل سيل ثالث

 ٠ ايهنم نامآ ال ىتلا تافآلاو

 ةحصلا و .4 باضخلاب بايثلاو 6 ىنملاب ىنغلا : ةثالثب كردن ال تراث

٠ ةيو دأل اي



 ب ١٦

 نم كتاف ام اهعم كرضي ال نهتيطعآ اذا لاصخ عبرأ : ةرشع ةثلاثلا

 ٠ ةنامأ ظفحو 6 ثيدح قدصو { ةنتيلخ نسحو 0 ةعيبط فافع : ايندلا

 ء ءىربلا دلولاو ڵ عيرملا ماعطلا : ايندلا لدعت ءايسثآ ةنس
 . مكحملا مالكلاو ، فوءرلا ديسلاو ، ةقفاوملا ةحلاصلا ةجوزلاو

 كرذبو 6 اطخ ره ج ةحص نع سيلو فسسللا كلنص : ةرتنع ةعبارلا

 ىلع ريثملا بضغلا كلمحو ث لهج هناوأ لبق ةخبسلا ضرألا ىف بحلا
 ٠ ءانع هض ايرلا

 ؟ حصانلا ليلدلا ام : ميكحلا لئس

 ٠ عمطلا ةزيرغ : لانت

 ؟ قفشملا دئانتلا امف : ليق

 ٠ قطنملا نسحح : لان

 ؟ ىيعملا ىيعلا امف : ليق

 ٠ هل عبط ال نم عبطت : لاق

 ؟ءايعلا ءادلا ام : لئس

 +٠ ةدولوم ةنوعر : لاذت

 ؟ ءادلا حرجلا امف : ليق

 ٠ ءوسلا ةآرملا : لاق

 ؟ ليقثلا لمحلا امف : لبق

٠ بضغل | : ل انت



 س ١٦١

 قدصلاو عوجلا ىق ةحامسلا : عضاوم ةثالث ىق ةنسنح ءايشأ هثالث

 ٠ بضغلا ى وفعلاو \ طخسلا ق

 لآسيالو ، هيلع ةردقلاب ىقتي ام نمضي الو ، هئاجرب فنعي ال لقاعلا

 .٠ هعتم فاخي ام

 بانتجاو . ى ذألا فكو & بدألا نسح : ةيرغ اهعم سيل ةتالث

 . بيرلا

 ريغ ف بضغلا : لاهجلا عئابط نم لاصخ نامث : ةرشع ةسماخلا
 لجرلا ةفرعم ةلو ، لطابلا ق ندبلا باعتاو ، قح ريغ ىف ءاطعالاو ع ءىش
 مل نمي هتقثو ك هعضومو هلهأ ريغ ق رسنلا هعضوو 6٨ هودع نم هقيدصب

 ٠ عفن ريغل مالكلا ةرثكو 6 ءافو الو هل لثع ال نمب هنظ نسحو 6 هيرجي

 أ ةيرحلاو كلملا مرك نم جرخ دنف كولملا ملظ نم : ةرشع ةسداسلا

 بهذ اذا ص ةيعرلاو ديبعلاب هبشيو ث ةيصعملاو رلا ةءاند ىلا راص دتو

 ترهظ اذاو ماقتنالا شاع ماصتعالا تام اذاو ث ءالبلا لزن ءافولا

 قدصلا ودع بذكلاو ڵ دسجلا ةفآ لزهلا س تاكربلا تقحتسا تانايخلا

 اذاو ص هتنببه تبهذ بذكلا كلملا لمعتسا اذا س لدعلا دسفم روجلاو

 ٠ هناطلس دسف روجلا رهظآ اذاو « هب فختسا بذكلا بحصتسا

 هيلع فاخي امم ءافولا كرتو ڵ ةصرفلا زاهتنا : ةرثع ةعباسلا

 اهضضم ىلع ربص اهبلط نمو ث ةسايسلا نسحي الا متت ال ةسايرلا ، توفلا

 حلاصبو ڵ راطخالا مظعي لاضفالاي ددسلا بسحي ، توملا لامتحاب

 حالسلاو ث هنم لبقي ال نم دنع ىآرلا ناك اذاو 4 قالخألا اوكزت بدألا

 ٠ رومألا تعاض ء هقفني ال نم دنع لاملاو ، هلمعتسي ال نم دنع

 هل ناف .© ثدحي اميف ةانألا و ناسحالاب ةآفاكملا ليجعتو ح ناطلسلا

 ىف ةبوقعلا ريخأت : ثالث لاصخب لمعي نأ كلملا ىلع : ةرشع ةنماثلا

( ٥ ج عرشلا نايب - ١١ م )



 س ١٦٢

 ةعراسملا ص ناسحالاب ةأفاكملا لدجعت قو ث وفعلا ناك نا ةبوقعلا ريخأت

 ٠ باوصلا حاضتاو 6 ىأرلا حاسيقنا ةانألا فو 6 ةيعرلا نم ةعاطلاب

 ةلزنمب ڵ صلاخلا ىآرلا نم هيلع لكشتي اميف مزاحلا : ةرشع ةعساتلا

 ص اهدجو ىتح ةلخنف بارتلا نم اهطقسم ىوح ام عمجف ةؤلؤل لضأ نم
 هضعب طقسيو هصلخي امم لكشملا رمألا ف ىارلا عيمج عماج مزاحلا كلذك
 زجع عم فرش الو ء مزح مم ةعيضال ء صلاخلا ىآرلا هنم صلخي ىتح

 ٠ نامرحلا ثروي زجعلاو ف حجنلا ةيطم مزحلا

 ء مظعتلا : فارشألاو ءامظعلاو كولملا ق ةعيض لاصخ مبرآ

 نم جاتحي ام كرتو 6 نهنرواسنتمو ءاسنلا و نايبصلاو ثادحألا ةسلاجمو

 ٠ اهلمعب ال نآ هسفنب اهرضحي وآ % هديب اهلمعي نأ رومأل ١

 نم سبليو ى هسرغ نم لكآي ىنح اكلم كلملا نوكي ال : نورتعلا

 ٠ هجاتن نم بكريو ص هدالت نم حكنببو ي هزا رط

 ءارزولاب ةروسنملاو ةرو سنملاب ريبدتلاو 4 ريبدتلاب رومألا ماكحأ

 كتارظن ىلعو س لضفلاب كنود نم ىلع رهظتساو % ىآرلا نيعمجنسملا

 ٠ ربدتلا ةمزأ قئاثوب ذخأت لالجالاب كنتومف نم ىلعو ئ فاصنالاب

 ناطلسلا قح نمو ؤ ركشلاو ميظعتلا هللا قح نم لتاعلا ىلع بجي

 بانتجاو ڵس تاريخلا ىف داهتجالاب هسفن ىلع هثح نمو س ةحيصنلاو ةعاطلا

 قح نمو 0 ةنوعملل لذيلاو س دولاب ءافولا ءاطلخلا قح نمو ڵ بونذلا

 ٠ ةرشاعملا نسحو “ ىذألا فك ةماعلا

 ء فرش ف ميدق : عبرأب الا لجرلا نوكي ال : نورشعلاو ةيداحلا

 ٠ ساانلا دنع قدصو ؤ سىفن ق ثيدحو ص لام دنع راطخاو

 ك بئاصملا ٥دهن ملو ء ةفاقتلا ق كشب ملو ك ىنغلا هرطبب مل نم

٠ لماكلا كلذف س بقاوعلا سني ملو ى رئاودلا نمأي ملو



١٦٣ 

 نسحو ث بئاونلا ىلع ربصلاو ى نيدلا ىف هتفلا : ثالث ىف لامكلا

 ٠ تاف ام ىلع ربصلا نسحو ع لان دت اميف اضرلا نسحو ع لني مل اميق

 . مكحلل ربصلا : لاصخ مبرأ ناميالا ةورذ : نورشعلاو ةيناثلا
 ٠ برلل مالستسالا ع لكوتلل صالخالاو ، ةردقلاب اضرلاو

 تناك نمو ث فلخ سفنلل الو ى لدب مايالل الو ء ضوع نيدلل سيل

 ٠ رسي مل ناو هب اراس راهنلاو ليللا هتيطم

 رازالا داجآ دقف ءايحلاو ءاخر نلا عمج نم : نورشعلاو ةتلاثلا

 عجرتسا نمو 0 ةءاندلام فرتعا دقف ةباكستلا نم لابب مل نمو ءا درلا و

 ٠ مؤللا مكحتسا دقف هتبيه ى

 ،ةوادعلا و 6 رانلاو 6 رقفلاو 6 عجولا : ريثك اهنم ليلقلا ءايشأ ةعبرأ

 رطضا هسفن لمع نه فنآ نمو ، لهجآ هريغ ردني وهف هسفن ردت لهج نم

 ٠ هريغ لمع ىلا

 ء دشرلا نم ىفننا دقف هيوبأ نم فكتساأ نم : نورشعلاو ةعبا رلا

 © اهلاوز ةمعن لك مم ركذاو ؤس هريغ دنع عفتري مل هسفن دنع عنصتي مل نم

 ثب رقأ و .6 رطيل ١ نم ملسأو 6 ةمعنلل ىقبأ كل ذ ناف 6 اهفشك ةيلب لك عمو

 . جرفلا ىلا

 لزي مل ، روجلا ىلع ابلاغ لدعلا نكي مل اذا : نورشعلاو ةسماخلا

 ريغتل ءىش سيلو ئ اهنم نامآ ال ىتلا تافآلاو ك ءالبلا ناولأ ثدحي

 ٠ ملظلا ىلع ةماقالا نم برقآ ث ةمقن ليجعتو ث همعن

 ربصلاو ، فوخ لك نم منام عمطلاو ، ريخ لك نم عطات لمألا

٠ رش لك ىلا ةيعاد سفنلاو ڵ رفظ لك ىلا رئاص



_ ١٦٤ 

 قدصبو 6 دابعلا رمآ حلصي شاعملا حالصتساب : نورشعلاو ةسداسلا

 ر دصل ١ ةمالسبيو 6 ء ١ زجل ١ قحتسي صلالاخال ايو 6 قزرل ١ قحتسي لكونل ١

 ةمكحلابو ، برلا اضر لاني مراحملا نع فكلابو ، بلقلا ف ةدوملا ثروت
 ٠ شيعلا بيطي ءاضقلاب اضرلا عمو ، ملعلا ءاطغ فشكي

 ءالبلا لوزن دنعو ص رومألا ةورذ لانت لوقعلاب : نورشعلاو ةعباسلا
 دنعو ث ناوخالا ةاساوم رهظت ةبيغلا لوط دنعو ، ناسنالا لئاضف رهظت
 فيضلا عمو ؤ قالخألا ربتخت رافسألابو س لاجرلا لوقع فينثكتست ةريحلا

 كلمتت سفنلا ىلع راثيالابو ء لجرلا قدص فرعي بضغلابو ث ءاخسلا وديي
 . ملعلا مهفي بدألابو س باقرلا

 دهزلابو س طيلختلا نم ءرملا ملسي أطخلا كرتب : نورشعلاو ةيناثلا

 مئاوق رهظت تاباغلا دنعو س لامعألا زرحت قيفوتلابو ڵ ةمكحلا مهفت

 دايدزا تاتالملابو س رومألا ىلع ىوقتب قدصلا بحاصبو ث مئازعلا
 ماود ءافولا نمو ص هللا ىف ةاخاؤملا تبثت ايندلا ىق دهزلا عمو ؤ تادولملا

 ٠ رحبلا بوكر ررغلا نمو ث ةلصاوملا

 6 ملعلا ةيطم بوكر ملاعلا دشر لومت نمو : نورشعلاو ةعساتلا

 ق لوخدل ١ نمو ؤ كنيد ق عمطي نم ىلع ةلخنل ١ نيقيلا ن اطلس نمو

 نع عاطقنالا ةنجلا بح نمو ع ةماعلا هفرعت ال نم ىلع فوقولا قدصلا

 لوضفلا بلط نمو 4 تائيسلا نع فارصنالا رانلا فوخ نمو ك تاوهشلا

 ناسحلالل دجي مل اضضم هيلا ةءاسدالل دجي مل نمو { ءاليلا ق عوقولا

 6 دوسي ال دوسحملا ص لقاعلا لضف لدعت لهاجلا ةعيطق ث اعتوم هدنع

 دوعأ 6 هلضفي مه دوعأ دصقلاب سانل ١ ىلوآ ك موصخم قحل ١ عزانم

 ٠ ملعتلا لتعلا ةيكزت ىلع ءامسشخلا

 ء دسحلا كنع ىفني ةباعدلا كرتو ڵ كدسسشري ملعلا : نوثالثلا

ع امتسال ١ ق تنآو ك ةبحملل ١ كيسكي تمصلل ا 3 كتنج اح هي غلبت قطنمل و



_ ١٦٥ 

 6 هيدأب ءرملا _ - ناسنالا رختفي ال نأ بدألا نسحآ % ةدئاف رثكأ

 ٠ هبلط اذا هلطلا ق ق يناوت الو . هبلع هل ة هردق ال نم ىلع ةردقلا رهظن الو

 عاجشلا : ةمركم نع مهب رصقي الو ث ةبرغلا ىف نوستحوتسب ال ةثالث
 سانلاب ناف ملاعلاو هسأبو هتعاجش ىلا ةجاح سانلاب ناف ، هجوت ام ثيح

 هنم مالكلا ناف ت نايبلا رهاظلا ، ناسللا ولحلاو ، همهفو هملع ىلا ةجاح

 ءسشآجلا طابر مهسفنأ ىق اوطعي مل ناف ث همالك نيلو ث هناسل ةوالح دوجت

 ايدآ اهبف ناف س بتكلا ةءارتو ح ملعلا مكنتوفي الف ، ردصلا ةءارجو

 ٠ مكلبق اهيف رظنلا نسحآ ناك نم مكل اهدق دتو ، املعو

 ٠ كلذ نم ناميلس نب ميها ربا نب دمحم خيسلا طخب هندجو ام من

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



 س ١٦٦

 باب

 ىنغلا تودحو رتفلا لاوز هعم ىجري اميف

 لاتف رقفلا هيلا اكشف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ىبارعأ ءاج
 ريثك ىنا هللا كلوسر اي : ىبارءعألا هل لاقف « رافغتسالاب كيلع » : هل

 : لاق « ؟ هللا رفغتست فيكو » : هل لاقف ؟ ىنعفني الف هللا ترفغتسا ام أ
 كرفغتسأ ىنا مهللا : موي لك لق » : هل لاقف ٠ ىريغ هرفغنسي امك هرفغتسأ

 ء كتمعن لضفب ىتردق هتلان وآ ، كتيفاعب ىندب هيلع ىوق بلذ لك نم
 ش كنامأ ىلع فوخ دنع هيف تلكتا وأ كقزر غباسب ىدي هيلا تسنطب وأ
 ٠ كوفع مرك ىلع هيف تلوع وآ ص كملحب هيف تقثو وآ

 هيف تسخب وآ ؤ ىتنامآ هيف تنخ بنذ لك نم كرفغتسا ىنا مهللا

 هدق ترثآ وآ ى ىنذل هيف تمدق وآ ؤ ىندب ىلع هيف تنضتحا وآ ؤ ىسفن

 تلحأ وأ ڵ“ ىعم نم هيف تنوعتسا وأ ، ىريغب هيف تنعتسا وآ س ىتوهش

 نكل ، ىتيصعمل اهراك تنك وآ س ىلعف ىلع ىنبلغت ملف ىالوم اب هيف كيلع
 نكت ملو ؤ اربج هيف ىنلخدت ملو س ىنع تملحف كملع هيف قبس دق
 ٠ « نيمحارلا محرأ ايب اثيست هيف ىنملظت ملو ى ارهق هيلع ىنلمحت

 ىلص هللا لوسر اب : هل لانف ةنس دعم داعو ىبا رعألا فرصناق

 عضوم ىلامو 6 ةريثك امنغو البا و الام هللا ىنقزر دنغل 6 ملسو كيلع هللا

 ٠ اهترثكل اهيف ىعرأ

 لصن

 . مال ٣ يلع ىسيعل ءاعد

 6 نازخالا بهذم 6 مهلا سقنم اي 6 مغلا جراف اد كاآسأ ىنا مهللا



١٦٧ 

 ىنمحرت نآ ث امهميحرو ةرخالاو ايندلا نمحر ، نيرطضملا ةوعد بيجم
 محرأ ام 6 ء ىش لك نمحرو ىنامحر كناف 6 كا وس نمع اهب ىنينعت ةمحرب

 ٠ نيمحارلا

 ٠ هنيد هنع ىضقو ف هتزر هيلع هللا حتف اهلانت نم

 : هخسنلا هذه ىلع ىسيع نع ىورو

 ةوعد بيجم اي س نازحألا بهذم اي ؤ مهلا سفنم اي 0 مغلا جراف اب

 لك نمحرو ىنامحر تنآ امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي س نيرطضملا

 نمع اهم ىنينغت ةمح ر ىنمحرن نأ و دمحم ىلع ىلصن نآ كلاسأ ح ء ىن

 ٠ نيمحارلا محرأ اب س كاوس

 ٠ هقزر هيلع هللا حتف اهلاتت نم

 : ةلآنم ةه

 ٠ تارم ثااث اهددر « ىنغلا

 ءارقفلا رشاعم اي » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو
 ةرمز ف ىنرشحاو ص اريتف ىنتمآو ث اريقف ىنيحآ مهللا انسقفنآ اويبط

 لوسر ايب ىلب : اولاق ؟ ءايقشألا ىقشآب مكربخآ الآ » : لان مث « ءارقفلا
٠ « ةرخآلا باذعو ايندلا رقف هيلع عمتجا نم : لات هللا



_ ١٦٨ 

 باب

 ءاعدلا ةباجا هب ىجري اميف

 لأسف دحأ اهأرقي مل ةيآ عضوم فرعأل ىنا : بيسملا نب ديعس لاق
 بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا ) : لت هاطعأ الا لجو زع هللا
 . ( نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنآ ةداهسنلاو

 لصن

 نآ ونل » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع
 لاتتو رسيت امب اعد مث ى راجشألا قروو ع رطملا رطق ردنب بونذلا نم دبعل
 % بجنساف تعمس دننو ؤ رفغاف تملع دن مهللا : تارم سمخ هئاعد بتع

 لدبو هءاعد هل هللا باجنسا ص نيملاعلا بر نيمآ لعفاف لهآ هل تنآ امو

 ٠ « تانسح هتائيس

 لصق

 نم هل كانضرع امم انل رفغتسا انابآ اي : بوقعي ونب لاق امل : ليتو

 ٠ نزحلا

 ٠ نوبحت ام مكرومآ ف ىنم نوكي فوس : لاق

 ٠ انل لعفت نأ ديرت ال كنأ الا اذه ىلا انتبجأ ام : اولاق

 ىتلا ةرهاطلا ةسيفنلا ةعاسلا ىلا مكرخآأ نكلو لعفأ ىلب : لات

. مهرافغتساو مهبيحن اولعيو ث هللا ءايلوأ بولت اهيف كرحتي



- ١٦٩٦١ 

 : هجغ لات

 ىهو ك توكلملاو توريجلا ىدل ةكئالملا اهيف سىدقن ىتلا ةعاسلا

 لك لوقت ىتح ى هللا ءايلوأ ىلا نيعلا روحلا اهيق قاتستن ىتلا ةعاسلا

 : لوقتف 6 كيلط ق ةلىلل ا هللا ىلو تعن ناك فيك : اهيلت ىنلل ءا روح
٠٠ 

 ٠ اتوشت كلذب هيلا هللا ىنداز دقو ابصن ابعت هللا ىلو تاب

 ٠ ةعاسلا هذهب انملعأ انابأ ايب : اولاق

 اندو س موجنلا تسكتناو ث ليللا ربدأ اذا ىتلا ةعاسلا ىه : لات
 ٠ تاجلدلا ىلا حبصلا ةءاجف نيب ام رحسلا

 5 كساعنب الوغسثم تنك دننل س ةعاسلا كلن نع رورغم اب تنك نيآف

 . تابهلاو اياطعلا ىذل تاربعلا نورذي موقلاو

 رمت ةنس نيعست هللا دبع الجر نآ : هبنم نب بهو نع ركذ ربخ

 نم : لوقيو اهمولب لعجف هسفن ىلا عجرف ث اهطعي ملف هتجاح هللا لآس
 نا : هل لاقف تآ هانآف ڵ كتجاح تيضقل ريخ كيف ناك ول س تيتوأ كلبق

 نيعست كتدابع نم ىدتع لضفآ كسفن ىلع اهيف تيرزآ ىتلا هذه كتعاس

 ٠ كنجاح كل تيضق دتو ى ةنس

 لصف

 تاقوأ ق لضفأو ئ ةكرب مظعأو 4 رافغتسالا نم لضفأ ءاعد ىآو

 مكل رفغتسأ فوس : هينيل بوقعي ل ادت امن ١ و أ ر احسأل ام ر افغتسال ا

 راظتنا ف نيئطاخ انك انا انبونذ انل رفغتسا انابأ اي : اولاق اموب ىبر
. رجفلا عولط ىلا رافغتسالا ريخأتو رحسلا



_ ١٧٠ 

 لصق

 ٠ )) لفاغ بلق نم ء اعد بيجتسي ال هللا نأ اوملع ١ و 6 ةياچال اب نونقوم

 موقي نآ داكي ال ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ىورو
 لوحي ام كتيسثخ نم انل مسقأ مهللا :: تاوعدلا هذهب اعد الا سلجم نم

 كب نيقيلا نمو ص كتمحر انغلبي ام كتعاط نمو س كيصاعم نيبو اننيب
 لعجت الو ث انراصبآو انعامسآب انعتمو ث ايندلا بئاصم انيلع نوهي ام
 الو ث انملع غلبم الو ع انمه رثكأ ايندلا لعجت الو ث اننيد ىف انتبيصم
 ٠ « انمحري ال نم انلع طلست

 ق “ىلع عسو مهللا : هللا همحر دوعسم نبا هي وعدب ناك اممو

 ٠ اهيف ىنبغرتو ؤ ىنع اهوزت الو ص اهيف ىندهزو ء ايندلا

 هللا ىلص ىبنلا دنع موي تاذ ناك مالسلا هيلع ليربج نا : ليقو

 ء مالسلا هيلع س ليربج لاقف ازاتجم ىرافغلا رذ وبآ ناكو ء ملسو هيلع
 «٠ ازانجم ىرافغلا رذ وبآ اذه دمحم اي » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل

 متنآو ليربج اي ىبيبح اب » : ليربجل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانف
 همسا ىرافغلا رذ ابآ نا دمحماي » : ليربج لاقف « ؟ رذ ابآ نوفرعت
 ءاعدب نوعدبي ءامسلا ق ةكئالملا ناو 6 ضرألا ق همسأ نم ربكأ ءامسلا ق

 ٠ « ىرا غفغلا رذ ىبآ

 رذ ىبأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لسرأ ليربج ىضم املف
 : لاقف « ؟ هب هللا وعوت ىذلا ءاعدلا ام ىنربخآ رذ ابآ اي » : لاقف هاعدف

 : لاق » ؟ ىه امو » : لاقف ٠ تاملك رشعب هللا وعدأ هللا لوسر اي

 : لو تآ

انيد كلاسأو 6 اعساو انتتزر كلاسأو ك اعشاخ ايلتت كلأسأ ىنا مهللا



_ ١٧١ 

 نم ةيفاعلا كلأسأو ث اقداص انيقب كلاسأو ث اعفان املع كلأسأو ؤ احجار
 ىلع ركشلا كلأسأو ء ةيفاعلا مامت كلأسأو ، ةيفاعلا ماود كلأسأو ث ةيلب لك

 ٠ ساانلا رارشأ نع ىنغلا كلآسأأو 6 ةيفاعلا

 نم ناو ث ةباجالا لئاسلا مرحي ال هللا نا : ملعأ هللاو س ليتو

 همهلآ ناسنالل بيجتسي نآ هناحبس دارأ اذا هنكلو “ هاطع هبر لأس

 ء ءاعدلا نع ناسنالا لسكيقف 4 ءاعدلا هاسننأ همرحي نأ دا رآ اذاو ى ءاعدلا

 : ارعش ليقو ٠ هل بجتسي مل هعدي مل نمو هللا وعدي الو

 هلا ؤس تك رن نأ تبصع ح ف هللا

 بضغي لآسي نبح م دآ ىنبو

 : رخآ لانو

 امصتعم دغاو ائىسمش ساانلا لآسىن ال

 لمأ نم تلمآ ىذلا اميف هللاب

 لسن مل تنأ نا هسضغخي هالاو

 ٠ ز -

 هللا ىلص هللا لوسر ىناقلت : لاق هنأ بلاط ىبآ نب ىلع نع ىور
 هيلع ليربج اهينادهآ دق ةيده كيلا ىدهأ الآ ىلع اي » : لاقف ملسو هيلع
 : لق » : لاتق ٠ هللا لوسر اي ىمأو تنآ ىبآب ٠ معن : لاقف « ؟ مالسلا

 ٠ « تاولصلا رابدأ ىف كتدابع نسحو كركسثو كركذ ىلع ىنعآ بر اب

 : ةلآشتم ةهج

 دنعو ث ثيغلا لوزن دنع حتفت ءامسلا باويآ نا : ةريره وبآ لاتقو
اومنتغاف ث هللا ليبس ف فوفصلا فحز دنعو ع ةبوتكملا ةالصلا هماقا



١٧٢ 

 5 هدابع ىلع اهحتف ص هللا نم ةمحر وهو ث نمؤملا حالس ءاعدلاو ث ءاعدلا

 ) نيدتعملا بحي ال هنا ةفبخو اعرضت مكبر اوعدا ( : لانف هب مهرمآو

 ٠ ) نينسحملا نم “بيرق هللا ةمحر نا اعمطو افوخ هوعدا و) : لاتقو

 صلخي نآو س عرضتيو عسنختيو عضاوتي نآ اعد اذا ىعادلل ىغبنيف

 ءاعدلا ف بيجتسيو س هب وعدي ام ىلع هبلتب لبقيو ث هئاعد ف ةينلا
 { لجعي مل ام مكل باجتسي » : ملسو هيلع هلما ىلص ىبنلا لول حاحلالا
 وعدت كناف اريثك لسف توعد اذاو ىل بجتسي ملف توعد دنن : لوتتيف

 ٠ «اميرك

 نا ىلرفغا مهللا لتت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 «هل هوركم هناف ةلآسملا ىلع مزعتل نكلو ، تئش نا ىنمحرا مهللا تئش

 ةالصلاب آدبيلف هنجاح لآسي نآ دارأ نم نا : ىنارادلا ناميلس وبآ لاتقو

 ىلع ةالصلاب منخيلو هتجاح لآسي مث « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 : ارعش ليقو ه ملسو هيع هللا ىنلص ىبنلا

 .هيردز_تو ءاعدلاب آزهتأ

 ء اع دل ١ عنص ام كدو لمأت

 ءاضقنا ددمللو دده اهل

 ق لخ دي مل ةيلع “لصي مل نم ) : ملسو هيلع هلل ١ ىلص ل انتو

 ىلع ىلص نم » : ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقو ٠ « ىتعافش
 ٠ )) باتكلا كلذ ق ىمسا ما د ام هل نورفعنسي ةكئالملا لزن مل باتك ق

 هيلع هللا ىنلص ىبنلا ىلا ثيدحلا عفري نايرلا نب دمحم ىورو
 نم بتك ةرم نيرسثعو اسمخ موي لك “ىلع ىلص نم » : لاتق هنأ ملسو

٠ ىخضتنا + » ضرألا مهب موقت نيذلا لا ديلا



١٧٣ 

 باتكلا ىلا فيضملاو فلؤملا ريغ لاق :

 ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبآ لجخلا خيشلل ءاعدلا اذه تدجو

 اذه ىلا هتفضأف هباتك ىف نوكي نأ تببخأف س باتكلل فلؤملا ناميلس نبا
 :اذه وهو هباتكل انمضم 0 بابلا

 كلمآ ال ى كديب ىتيصان ى كتمآ نباو كدبع نباو ص كدبع ىنا مهللا

 ملعأ تنآو مهللا كلملا كلام ى كدحو كل رمألا ى ءايسشألاا نم اتسنت ىسفنل

 كىجئاوح عيمج ىل ىضقت نآ مهللا كلآسأف ، ىسفن نم ىسفن ق ام عيمجب

 ىل حلصت نآو هلك رشلا عيمج ىنع فرصت ناو ةرخآلاو ايندلا جئاوح

 ٠ هلك ىنآهش

 ئ هنضراعمو ناطسلا سا وسو نم هيق انآ امب ملعأ تنآو مهللا

 . هلك كلذ عيمج ىنع فرصت نآ مهلل ا كلأسآ ى ىننلغشأ ىتلا كوكشلاو

 ٠ ريدق كلذ ىلع كناف هنم ) ينجن : نو

 5 ىقتلاو ىدهلا ىنتزرت نآ كلآسآ 2 ماركالاو لالجلا اذ مهللا

 ء ةمصعلاو دسشرلاو ء ملعلا و دعسلاو ، ريخلاو اضرلاو ؤ ةمحرلاو وفعلاو

 عيمج ىنفكاو س ىنغلاو ڵ روبحلاو ةجهبلاو ص ديدستلاو قيفوتلاو
 ء .ةرسحلاو نيجلاو ڵ\ لخلاو رتفلاو ڵ رفكلاو ىصاعملاو س هلك رشلا

 ٠ ةقافلا و ى عوضخلا و ةنكسملاو ى ةلذلا و ةمادنلا و

 رش نمو ؤ رش ىذ لك رش نمو س ىسفن رش نم كب ذوعأ ىنا مهللا

 ىلع كنا مدنو معو مهو ملآو مقس لك رش نمو ء رذحأآو فاخآ ام

٠ ريدق ءىش لك



 س ١٧٤

 باب

 هب نظلا نسحو هللا نم ءاجرلا ىف

 41 اي نظل ١ نسحي وهو الا مكدحأ ننومي ال » : ث)ااثب هنوم ليت لوتب

 ٠ « لجو زع

 ىلا كنم فوخأ ءىش كدنع ننوكي الف ايح تمدام : ليضفلا لاق

 كنع ىجرأ ءىش كدنع ننوكي الف ترضتحا تنآ اذاف س لجو زع هللا

 ٠ لجو زع هللا نم

 نسح لثم طقت دبع ىطعأ ام هربغ هلا ال ى ذلا و : دوعسم نبا لاق

 هللا هاطعأ الا هللاب نظلا دبعلا نسحي ال هريغ هلا ال ىذلاو ص هللاب نظلا

 ٠ ٥هديي ريخلا نأ كلذو 6 هنظ

 ٠ « ىب ىدبع نظ دنع انآ » : لوقي لجو زع هللا نآ ىوريو
 نسح : ليق ٠ ( نينسحملا بحي هللا نا اونسحآو ) : لجو زع هللا لات

 ليلدو س اهب دبعتملا دبعلا ىلع ةضيرف هللاب نظلا نسحو ع هللاب نظلا

 . هل لمعلا نسح هبرب نظلا نسح

 : مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحيو ص ميرم نب ىسيع نآ ىوريو
 ىناقلن : ىيحي لاقف ىكبي ىبحيو مستبي ميرم نب ىسيع ايقتلا اذا اناك

 هللا ىحوآف ! سيآ كنآك ايكاب ىناقلت : ىسيع لاتق ! نمآ كنآك اكحاض

٠ ىضقنا ٠ ىب انظ امكنسحأ ىلا امكبحآ نأ امهيلا



_ ١٧0٥ 

 باب

 رانلاو ةنجلاو باسحلاو تعبلا ق

 : خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ ناتقولخم امه له لئس رانلاو ةنجلا نعو

 ٠ معن : ل انت

 ؟ةجحلا امف : تلق

 ةنجلاو ) ءىش لك قلاخ هللا ( : لجو زع هللا لونت : لاق

 ٠ ءىش رانلاو

 قلخي مآ قولخم وهف باسحلا ركذ دق هناحيس هللاف : هل تلق

 ؟ باسحلا موي

 مهريصمف ايندلا نوقرافي ذم ةنجلا باحصأ نا : لاقي سيلأ : لاق
 ى رانلا ىلا مهريصمف ايندلا نوقرافي ذم رانلا باحصأ ناو ث ةنجلا ىلا

 ء قولخم باسحلا نآو ث ناتقولخم رانلاو ةنجلا نآ ىلع لدي اذهق
 ٠ ملعأ هللاو

 ب ١ ود وأ رجسش نم قلخل عم ثعيي هلل ١ قلخ ام دمج ه : تلت

 ؟ ةمايقلا موي ثعبي ريط وآ

 ثعبب امنا ى هللا همحر نسحل ١ ىبآ خيشل ١ نع تعمس : لاق

٠ ثعمس اميف طنسلا نع فقوو حاورألا تاوذ ىناحورلا



 س ١٧٦

 : ةلأسم ةبج

 ؟ نيرفاكلا حاورآو 6 اونام اذا نينمؤملا حاورأ نع تلأسو

 : هللا باتك ىف ءاج امك لوقن انآ الا ثيداحألا فالتخا رثك دت

 حاورأ نوضبقي نيذلا ث ةمحرلا ةكئالم ىديأ ف نوكت نينمؤملا حاورأ نا

 نوضبقي نيذلا بضغلا ةكئالم ىديأ ف نوكت نيرفاكلا حاورآو ث نينمؤملا
 ٠ مهحاورآ

 : ةلأبضنم هه

 ابجعايف ص توم رانلا ركذو س توم ةنجلا ركذ : ذاعم نب ىيحي لاق
 ريص الف رانل ١ امآو ك اهنع ربص الف ةنجل ١ امأ ٠٧ نبنوم نجي ايحت سفنل

 ٠ ميحجل ا ث اسن انتم نم رسيأ ميعنل ا ثوقف ل اح لك ىلعو ك اهيلع

 ؟ ةلآسضم %

 : خايشأالا بانك نم

 ءاج ناف ع ناميالا نع دبعلا لآسبي : ةمايقلا مويب سلاجم عبس
 زاج ةمات اهب ءاج ناف ث ةالصلا نع لآسيف ث ىناثلا ىلا زاج اصلخم هب
 ح عبارلا ىلا زاج ةمات اهب ءاج ناف ةاكزلا نع لآسيف ث ثلاثلا ىلا اهب

 نع لأسيف س سماخلا ىلا زاج امات هب ءاج ناف ث مايصلا نع لآسيف
 ءاج ناف ث ةرمعلا نع لآسيف س سداسلا ىلا زاج امات هب ءاج ناف ع جحلا

 ادحأ ملظ نكي مل ناف ملاظملا نع لآسيف ، عباسلا ىلا زاج ةمات اهب
 نودصري ىنعي ( داصرملابل كبر نا ) : ىلاعت هلوق كلذو ى ةنجلا ىلا زاج

 ح عبسلا لاصخلا هذه نع نولأسي ث عبسلا عضاوملا هذه نف دابعلا

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ٠ ناميالاب الا لمعلا لبقي الو



_ ١٧٢٧ _ 

 5 هنرفغمو هنمو ، هتمحرو هللا وفعي ةنجلا لخد نم لخد امناو : لات

 ةلاحم الو ؤ اهنولمعيس مهنأ هللا ملع ىتلا ةحلاصلا مهلامعأب مث

 هللا ملع ىتلا مهلامعأب رانلا لخد نم لخد امناو ت هللا ملع امع

 ٠ هللا ملع امع ةلاحم الو س اهنولمعيس مهنأ

 وهو صاعلا نب ورمع ىلع سابعلا نب هللا دبع لخد : لينو
 : لوقت كعمسأ امم اريثك تنك دق ث هللا دبع ايأ اب : لاقف قايسلا ى

 دنع هلاح نع هلآسأف ايبيل لان وأ % القاع الجر تيقل ىنأ ول تددو

 ؟ دجن امف ث لقاعلا كلذ تنآو “ توملا

 ج رخت ىسفن دجأو 4 ةقبطم اهنأك ضرأل ١ ىلع ءامسلا دجأ : لانف

 قرافو هللا الا هلا الف رذنعأف 6 ىرأ الو رصباف 6 ىوقأ الف ةربا بقث نم

 . ةا دحلا

 ناك اذا رذتعي فيك رذتعأف ىرأ : هلوق ىنعم نع خيستلل تركذو

 ؟ ةءاربلا عم رذتعي ممو 4 ايئرب

  

 سانلا هملع دق بنذ نم رذتعي نآ ناسنالل ىغبني دن : لاقف

 راذتعا ركذو ئ ساانلا عم هرمأ نينب نأل 6 هنتم بات دق ناك ناو 64 هنم

 نأ مامال ا ىلع نآ اضيأ ركذو 6 مالسلا هيلع ىسوم هقرافم مم رضخلا

 ٠ كلذ رحن ءايشأ وأ ةلكستم تناك اذا هتدقع رمأ سانلل نينيب

 : ةلأسم ةو

 ؟ لسرلا نم تارتفلا تقو ف سانلا ىلع بجي امع خيسنلا تلآسو

 اذاف 0 مهلبق ناك ىذلا ىبنلا ةعيرش ىلع اونوكي نآ مهيلع : لاقم

 اوناك ام اوكرتو ث ىناثلا ىبنلا ةعيرش ىلا اولقتنا ناث لوسر مهءاج

 ىلع نأ عم ٠ نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ث هلبق ءايبنلا عئارش نم هيلع
 هللا دنع نم هب اوءاج امب ناميالاو ع لسرلا عيمج قيدصتب ناميالا سانلا
 ٠ لسرلا ةعيرش ىلوألا ةعيرشلا امناو ، هركذ لج

( ه ج عرشلا نايب _ ١إ م )



١٧٨ 

 باب
٠ 

 مهتامالعو لادبالا تافص ركذو تاياورلا ىف

 حلاص دلوو ك هب عفتني ملعو 6 ةيراج ةقدص : ثالث نم الا هلمع عطقنا

 ٠ « هل وعدي

 لصن
 س لادبألا مهو اتيدص نيعبس نم ضرألا ولخت ال : مهضعب لانو

 ةحصو ءاخسلاب نكلو ، موصلاو ةالصلا ةرثكب الادبأ اوناك ام هللاو امأ
 ٠ ناوخالل ةفآرلا و ك بولقلا

 لصف

 مالسلا هيلع ىسيع _ ةخسن _ ىسوم ىلا هللا ىحوأ اميف : ليق
 تلديآ تيمل ١ مهنم تام املك ضرألا مهب ميقأ الا دنآ ضرأخل ١ ق نأ

 ٠ الجر نوعبرأ مهو ث هلثم هناكم

 نيملسملل رفغا مهللا : حبصي نيح لان نم هنآ ىنغلب : بهو لاق

 . مهبئاغو مهدهاش ؤ مهتيمو مهيح ص تانمؤملاو نينمؤملاو س تاملسملاو
 نبح ة رم نيرشع و اسمخ { مه ١ وئمو مهبلقنم ملعت كنا ء مه ديعيو مهييبرق

 ناك اذا ل ( ددأل ا نم هللا هبتك 6 ىسمي نبح ة رم نيرشعو اسمخو 6 حبصي

 + انمؤم

 مايص الو ةالص ةرثكب اولضفي مل : لادبألا ىف ءادردلا ويآ لاتو

عيمجل ردصلا ةمالسو ص ةينلا نسحو 2 ع رولا قدصب نكلو “ عوشخ الو
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 5 ميلح بلو ة نيخث ربصي هللا تاضرم ءاغتبا مهل ةحيصنلا و ، نيملسملا :

 ميهاربا نيقي لثم ىلع مهبولق ع هملعي هللا مهافطصا ٠ ةلذم ريغ عضاوتو
 & هنورقعي الو ث هنوذؤي الو ث ائيسث نونعلي ال نيذلا مهو ، نمحرلا ليلخ

 مهنيلآو ، اريخ سانلا بيطأ ى مهايندب ادحأ نودسحي الو س نولواطتي الو

 5 ةشاشلا مهتيجسو ع ء اخسلا مهتمالع اسفنآ سانلا ىخسأ

 نيموادم ث مهلاح فلخي الو 0 مهبلق سانلا ىوعد نم ةمالسلا مهتفصو

 فصاوعلا حايرلا مهكردت ال { مهبر نيبو مهنيب اميف ةرهاظلا مهلاوحأ ىلع

 ىلا احايترا ىلعلا فوقسلا ىف دعصت مهبولن امنا س ةارجملا ليخلا الو

 بزح نإ الآ هللا بزح كئلوآ ) تاريخلا ىف ارردو ع هيلا اننايتسثاو ث هللا

 . ( نوحلملا مه هللا

٠ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو



١٨٠ 

 باب

 ب_۔ففغلا ىف تاياورلا

 بضغلا ديعي مه رايخف : ةعبرأ سانلا : لات ددعس ويآ انل ىورو

 نيب مهطسوآو % اضرلا دبعب ى بضغلا بيرق مهرارنثو 6 اضرلا عيرس

 ناك نمو س رايخلاب هبسنأ وهف ڵ اضرلا عيرس بضغلا ميرس نوكي نآ كلذ

 ٠ رارىنألاب هبسنأ وهف اضرلا ديعب س بضغلا ديعب

 امك تاميالا دسفي بضغلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقت

 ٠ » لسعلل ١ ريصل ١ دسفي

 ؟ ابضغ دشآ ءىش ىآ هللا لوسر اي : لجر لاتقو

 ٠ « هللا بضغ » : لاش

 ؟ هللا بضغ نم ىندعبب امف : لات

 ٠ « بضغت ال » : لاق

 . بضغ اذا هللا بضغ نم دبعلا نوكي ام برقآ : ءادردلا وبآ لاق

 نم ءىش امهقوف سيل ناتلصخ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لانتو
 ريخلا نم امهقوف سيل ناتلصخو ص هللا دابعل رضلاو ص هللاب كرشلا : رشلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « هللا دابعل عفنلاو ص هللاب ناميالا : ءىش

٠ « هسقنل بحي ام لثم هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال »



- ١٨١ 

 - ز ._ “2

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا لجر ءاج : ةريره ويآ لاق
 ٠ « لجو زع هلل مهاتتآ » : لاتق ؟ ابسح سانلا مركأ نم هللا لوسر اي

 فرعأل ىنا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رذ وبأ ىور

 هقزريو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو ) مهتفكل اهب قلخلا ذخآ ول ةيآ
 ٠ ( بسنتحي ال ثيح نم

 ص توملا دعب بركلاو ء ايندلا تاهبش نم اجرخم : ةداتن نعو
 .تاعاطلاو ا ءادأب هللا قنب نمو : مهضعب لاتقو ٠ ةمايقلا عازفاو

 ثيح نم 0 راذلا نم ةاجنلا هقزربو ؤ ةدصعمل ا لذ نم اجرخم هل لعجب

 ٠ بستحت ق ال

 دنعو ڵ\ ىرسلا موقلا دمحب حابصلا دنع : ىروثلا نايفس لاتو

٠ ىقتلا موقلا لمحي تامملا
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 باب

 بلتلا ةواست تروي ام ىق

 ى رجب ء ا_ه برشو 6 رجحلا زيبخ لكآو 6 رجحلا ىلع مان ام : ليقو

 نعو ٠ هيلع نامدالا ىلع رهف اذه تبث اذاو ص هبلق اسن ڵ رجحلا ىلع

 ٠ رجحلا ىلع تبن رج نم لكأ نمو : لانت مهضعب

 : ةلاسم :ده

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ننيني عبرأ ( : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلبو

 عابتاو ٤ ةيدابلا نكس : ءاملا بناج ىلع رجينلا تبني امك فلقلا ق افجلا

 ةذطبلا و مكايا : لاقي ناكو ٠ « ناطلسلا موزلو ث وهللا عامتساو ث ديصلا
 ٠ فلقلا .... اهناف

 : ةلأسم وبع

 ق ةواستلا ثروي 6 مونلا تبحو 6 ماعطلا بحو 6 ةحارلا ثبح : ليق

 ٠ تدجو اذكه ى فلقلا

 ةواسق ملسو هيلع هلل ١ ىلص هللا لوسر ىل ١ اكش الجر نا : ليتو

 + ) رويقلا دوحل ىلع فرشأو زئانجل ١ عيشو ىضرمل ١ دع » : ٨1 ل ادف هيلت

٠ بانكلا ىلا عجر ةفاضالا تضختنا
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 باب

 ىن۔۔ش ىناعم ق تاياور

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىناصوأ : لاق ىرافغلا رذ ىبأ نع دجوي
 وه نم ىلا رظنأ الو س ىنود وه نم ىلا رظنلا : لاصخ تسب ملسو
 ىمحر لصأ نأ ىناصوأ 4 مهنم وندلاو نيكاسملا بحب ىناصوأو س ىقوف

 نآ ىناصوآو س ارم ناك ولو قحلا لوقأ نآ ىناصوأو “ ىنم ثرتكأ نأو
 ةرق الو لوح ال لوق نم رثكأ نأ ىناصوآو ئ مئال ةمول هللا ىفق فاخأآ ال

 ٠ ميظعلا ىللا هللاب الا

 : هررغ نمو

 كرشت ال » : سابعلا نب لضفلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبناا لاق

 اهكرتن نم هناف ادمعتم ةالصلا كرتت الو ٤ؤ تقرح وأ تلننت ناو ائيس هللاب

 لك نم جرخت نأ كارمأ ناو كيوبأ عطأو هللا ةمذ هنم تئرب دنتق ادمعتم

 عزانت الو ء رش لك حاتفم اهناف رمخلا برشت الو 6 ج رخاف كا وه ءىش

 مهعم تنأو توم ساانلا باصآ ناو فحزلا نم رفن الو 6 هلهآ رمألا

 ٠ « مهيف مقف

 : ةلاسم :يه

 هلوق : نهكرت مث نهفرع نم ؤ عبرآ نم بجعلا لك بجعلا : ليق
 ٠ ) د ايعل اب ريصي هللا ن ا هللا ىل ١ ى رمآ ضوفأو ( : ىل اعت

 ٠(باذىنلا ءوس نوعرف لآب قاحو اوركم ام تائيس هللا هاقوف ) : ىلاعت لاتو
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 نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تنآ الا هلا ال ) : ىلاعت هلونو ( ٠

 (نينمؤملا ىجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف ) : ىلاعت لانو

 ةمعنب ١ ويلقناف ليكولا معنو هللا انيسح ( : ىلاعتو هناحبس هلوو

 ٠ ) ء وس مهسسمي مل لضفو هللا نم

 ةوق ال هللا ءاست ام تلتق كتنج تلخد ذا الولو ( : لجو زع هلوقو

 ٠ ) هللاب الا

 + ٥ ركب ام هننج ق ى آ ر ام اهل انت ولف

 لوقيل مكنم لجرلا نا هللا دابع اي : لوقي ديعس نبا لالب ناكو
 لمعو نمؤم لوق ناك ناف ى هلمع فيك رظني ىتح هللا هعدي امف نمؤم لوق
 لمعو نمؤم لوق ناك ناف ، هعرو فيك رظني ىتح هللا هعدب مل نمؤم
 ةينلا تحلص ناف ى هيف ىون ام رظني ىتح هللا هعدي مل نمؤم عروو نمؤم
 ٠ كلذ ىوس ام دسف ةينلا تدسف ناو “ ىلذ ىوس ام حلص

 ىلع بكأ نم ىلع اعد هنأ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلب
 . هل عاطقنا ال نزحو مهبو ص هل ىنغ ال رتقفبو س هل غارف ال لغىتب ايندلا

 !دمحم ناف ضرألا ضيضخ ىلع هورثنا » : لاقف رمتب ىتوآ هنآ ىورو
 هضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك ولف دبعلا لكأي امك لكأي دبع

 . «ءام ةبرش ارفاك اهنم ىقس ام

 ايندلا تناك نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلبو

 نيي هرقف هللا لعج ڵ بلطيو بضغي اهلو ے صخشي اهل س همالسو همه

نمو ؤ هل بتك ام الا ايندلا نم هتؤي ملو هتعيض هيلع تقشو ؤ هينينع
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 لعج ئ بلطيو بصني اهلو ئ صخشي اهلو ٨٧ همدسو همه ٥ رخآل ا تناك

 ٠ )) ةمغار ىهو ايندلا هتتآو ك هتعيض عمجو 6 هيلت ق هانغ هللا

 : ةلأسم هج

 هللا هانغأ الا هنع ىنغتسا الو ث هايا رهدلا هلأس الا ايندلا نم هرهدل
 ٠ ةجاجل هلك رشلا و 6 ةداع هلك ريخلا : لاقيو ٠ ٥ا وسيب

 : ةلأسم :

 ةدجو ، ةدجب تطيهأ مالسلا هبلع مدآ ةأرما ءاوح نأ : بهو ركذو

 لجأ نم ةكم ىلا رظنلاو ى مرحلا لوخد اهيلع مرح هللا نآو س ةكم لحاس

 ،هتآرما بتعو ث هدلوو مدآ ىف بتع لوآ ناك ناو ص تطخأ ىتلا اهتئيطخ

 اذا ملسو هيلع هللا ىلص مدآ ناكو س تضبق ىتح هنم ءىش ىلا رظنب ملف

 تدلوف ث لحلا ىف اهاقلي ىتح هلك مرحلا نم جرخ ك دلولل اهآرميل اهدارآ

 ٠ ىثنأو ركذ نطب لك ث انطب نيرشعو ةئام ملسو هبلع هللا ىلص مدال

 ٠ ةدجب ءاوح ربتو فيخلا دجسم فق هربقو ةكمب مدآ لزع ملو

 لصق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لآسبيي ىرافغلا رذ ابأ نأ ، ملعأ هللاو ك انغلب
 ؟ نويبنلا مك هللا ىبن اي : لاقف ملسو

 ٠ « ىبن فلأ نورشعو ةعبرآو ىبن فلآ ةئام رذ ابآ ايب » : لاق

 ؟ لسرلا مك هللا ىبن اي : لاقف

٠ ) الوسر رىنتع هثالثو ةئامثالث ( : لاق
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 ؟ مهنم برعلا مك هللا ىبن اي : لاق

 ل

 نوكي راغصلا لافطألا ىف لوقت امو : دمحآ نب نسحلا ىبأ نع |

 ؟ كلذ فيك وآ اوتام امك اراغص ةمايقلا موي مهثعب

 « ابيس نادلولا لعجي اموي ) : ىلاعت هللا لاق دقو ى كلذب ملعأ هللا

 ٠ ملعأ هلللا و ى انادلو اونوك نآ مهلعلف

 هعفرتآ هسفن ف زوجي ال امبو ركذلاب لجرلا ملكت اذا كلذكو

 ؟ كلذ ريغب وآ فرعلاب ةظفحلا

 هسفن ىف لجرلا ركذ اذا بيطلا فرعلا متسثت ةظفحلا نا : ليتق دقف
 هللاو ڵ ةظفحلا ملعت مل امم هوبتكي مل ائيسث نودجي مهنا : لبت دتو

 ٠ مل عأ

 لصق

 نم ةنجلا لخدي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ انغلبو

 ىنا هللا لوسر اي : لجر هل لاتق ( ريك لدرخ نم ةدح لانثم هسفن ق ناك

 ؟ قحلاب ىضرنأ : لاق ىلعي لاقو ٠ ىطوس ةقالع ف ىتح لامجلا بحأ ال

 ٠ ساانلا طمغتيو قحلا كرنب نمل كلذ امنا ٠ قحلاب ىضرآ : لاق

 : ةلأسم :وج

 ررض ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو ؤ ديعس ىبآ نع

 + )» مالسال ا ىق رارض ال و
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 لصف

 ىف افلتخا دوعسم نب هللا دبعو س سابعلا نب هللا دبع نأ ىورو

 انأ : دوعسم نب هللا دبع لاقف : هللا دنع اقح نمؤم انأ : لوقي لجرلا

 ىسفن دنع اذح نمؤم انأ : سابعلا نب هللا دبع لاتقو ٠ هللا دنع انح نمؤم

 : دوعسم نمب هللا دبع ىلا سابعلا نب هللا دبع لسرأف ٠ هللا دنع لورتآ الو

 هللا نأل ى ةنجلا ىف كنا لتقف هللا دنع اقح نمؤم كنا : تلق اذا كنا

 ٠ ةيآلا ) اقح نونمؤملا مه كئلوأ ( : لوقي

 هللا دنع اتح نمؤم كنأ ملعت مل اذا : دوعسم ندب هللا دبع هل لاقف

 بوبحم لوقي : هنع هللا ىضر سابع نبا لوقيو ٠ كنيد ف كاسث تنأف
 ء هللا دنع ىلاح ام ىردآ الو ىسفن دنع انح نمؤم انآ لاق : هللا همحر

٠ هبلع هللا ةمحر دمحم وبأ لاق كلذبو



١٨٨ 

 تيللا
٠٠ ٠ 

 دوعلاب نخديو س بيطلاب فرعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا
 اهنا : لاقف ربنعلا كسملا بيطلاب رمآ ةمطافب ىلع جوزت املو ى ىرامقلا
 ٠ كلذب اهمسا ىرجو ةيلاغ

 لصف

 ؟ هي بيطتلاو همسثو هعيبو كسملا ءارش نع هللا همحر ايويحم تلأس

 ٠ فالتخا هيف ءاهقفلا نيب سيل ى هب سأب ال : لانف

 هيلا ىدهأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انغلب : بوبحم لاتو
 حسمف كسلا ىطعي اهب ناك ىتلا هدي حسم مث س هباحص نيب همسقف كسم

 ٠ « ةنجلا حير نم كلاب » : لاقو هسآرو ههجو اهب

 : ةلاسم ةهج

 : فارشالا باتك نم

 : كسملاب عافتنالا ق اوفلتخا و

 كلذ ىورو ث كلام نب سنأو ؤ رمع وبآ كسملاب عافتنالا ىآر نمف

 رباجو نيريس نباو ڵ بيسملا نب ديعس هيف صخرو ص ناميلسو ىلع نع

٠ قاحساو 6 دمحأو ك ىعفاشلا و أ دعصسح ندب ثيللا و 4 كلامو 6 ديز نبا



١٨٩ 

 ءاطعو س نسحلاو ى دهاجمو ص زيزعلا دبع نب رمع نع انيور دقو

 ٠ ءاطع نع الا كلذ حصي الو 6 هوه رك مهنأ حابر ىبآ نبا

 هنأ ديج دانساب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انيور وقو
 » كسم ١ بيطل ١ بضطأ ن ١ ( : ل انت هنأ هنع انيورو ك هب بيطت كسم هل ن اك

 ٠ لوقن كلذكو

 5 كسملا ةده ١ رك ىنعم انباحصأ لوق ق ىل نبيب ال : ديعس وبآ ل انت

 . رهاط هنا مهلوق نم قافنالا هيش الا ىدنع جرخي الو

 : ةلأسم 3

 لجرلا عضو نآ سأب الو ت هفيلآتو هطخب ىسوم نبا نامثع باتك نم

 0 هنول رهظ ام ىوريو ، هريغو نارفعز نم ابيط هندبو هسآر ىلع

 نع ىوري هنأل س لاجرلل هنول نطبو هحير رهظ امو ص ءاسنلل هحير نطبو

 هل حير ال نول ءاسنلا بيطو الآ 9 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

٠ « هل نول ال حير لجرلا بيطو



. ١٦٩٠ 

 باب

 لاجرلل ةنيزل

 سبلي وأ ڵ هسآر قلحي وآ ، ههجو فحي وآ ، هبوث بدهي لجر نعو

 دارأ اذا كلذ هل هركب له ئ نوبزلا نم كلذ هايىثأو ىنحنت وآ اغريصم ابوث

 ؟ انيز هب دري مل وآ انيز هب

 نع انغلب دمن غوبصمل ١ بوثلا كلذكو 6 كلذمي سأب الف بوثلل ةيا دهلاف

 ح هوركم هناف فخلا امأو ئ غوبصملا بوثلا سبلب ناك هنأ ءاهقفلا ضعب

 ىق قلح نمو ث () ىنمب الا هوركم سأرلا قلح نا : لوقي نم انعمس دقو

 ٠ هيلع سأب الف ىنم ريغ

 هناف نيزلا امأو ى نيمدقلا ىلع رهظي ال هنا ليق دقف ءانحلا امأو
 ناو % كلذ مهل هوركم هناف لاجرلل نيديلا ق ءانحلا كلذكو لاجرلل هوركم

 ٠ كلذب سأب الف هسأرو هتيحل انح

 : ةلأسىم :ج

 6 غيصلا ق هللا همحر هللا دبع ىبآ ىلع ضورعم هنأ دجوب اممو

 هيف هلخدي مل ام اسأب غبصلاو ةنيزلاب ري ملو هسآر رفصي رباج ناك
 ٠ سأب اافخ ءاليخلا

 : ةلأسم :ةيج

 ك مل...و هدلع هللا ىلص ىبنلا نأ ملعأ هللا و ؤ ثعمس ديعس وبآ لاق

 هل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعفل ةنسلا نم قلحلا نا روهشملا )١(
 ٠ لاح ةعقاو كلذ ىنمي هنوكو



 .۔۔ ١٩١

 ةلح ىلبأ املك ناك امناو ، سابلل نيتلح ةوسكلا ىف لمعتسي نكي مل
 ٠ ةياورلا ىنعم ىلع ىرخآ ددج

 : ةلأسم ةهج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 : لاق ملسو هيلع هللاا ىلص هللا لوسر نأ نيصحلا نب نارمع نع
 ففغكملا صيمقلا سبلأ الو رفصعملا سبلآ الو ناوجرألا بكرأ ال »

 باتك ىلا عجر ء هبلصملا سبل هركف : بيلاصت هيف بوث نع لئس « ربحلاب
. عرشلا نايب



١٩٢ 

 باب

 هسبل زوجي امو بابثلاو زخلاو جابيدلاو ربرحلا ىف

 سابل نع ىهن امناو ، جاييدلاو ريرحلا ةدخم ىلع سولجلا زئاجو
 لهآو ةربابجلاو قاسفلا ىز نم ائيست سبلي نآ نمؤملل ىغبني الو ء كلذ

 ٠ هاري نم همهني الئل كلذب ايزتي الو ى ةمذلا

 امك ث هلجأ نم مهتي العف لعفي ال نأ سانلا نم روتسملا ىلع بجيو

 نأ نمؤملل زوجي ال امكو ث ةرعولا عضاوملا ىف نيكوهتملا ةسلاجم زوجي ال

 ريصي هنأل هسفنب هلعفب سانلا مثؤي الو ، مهيز ف ةمذلا لهأب هبشتي
 ٠ملعآهللاو امهتم

 تناك ناو انفانم قداصي نأ ملسملل زوجي ال : نيملسملا ضعب لاقو
 ىلا اونكرت الو ) : ىلاعت هللا لاق ے هريغ كلذب رغ امبر هنأل ةينتت ةنتادصلا
 ٠ ) رانلا مكسىمتف اوملظ ندذلا

 : ةلأسم ج

 لدعيال نأ نيدلاب كسمتسا نم لك ىلع بجاو : نيملسملا ضعب لاق

 ٠ نيقفانملا زيح ىف ىري الو ص نيملسملا راثآ نع

 : ةلأسم :ديج

 هيلع دعق ولو لاجرلا نم هريغ الو مرحملل لحي ال ريرحلا سابلو

٠ هيلع دوعقب ءىش همزلي مل هريغ وآ مرحم



١٨٩٣ 

 ةلأسم وج :

 ملسو هرلع هللا ىلص دمحم ةمآ نم لاجرلا ىلع مارح ريرحلا سابل

 هسبل نم نأ ك ملسو هيلع هللا ىلص ء هللا لوسر نم عرشلا درو كلذبو

 نأ ملعن الو ع حالصالاو ةبوتلا دعب الا ةرخآلاف هسبلي مل ايندلا ف

 ٠ كلذ زوجي لاق ةمألا ءاهتف نم ادحأ

 : ةلأسم :زه

 ىلصي نأ لجرلل زوجيأ نارفعز وأ سرو وأ ناروسثب غوبصم بوث
 ؟ ال مأ ننسلاو ضئارفلا هب

 ٠ مهسابل ف نسحأ ضايبلاو ، لاجرلا ىلع اميرحت كلذ ف تملع ام

 : ةلأسم إ

 اهدشي وأ ، اهب ىلصيو ريرح ةقرخب هسآر مزحب له لجرلا نع
 ؟ اهب ىلصيو هلجر وآ هدي ىلع

 ٠ سأب الف ةلعل كلذ ناك اذاف

 : ةلأسىم ت

 ؟ ريرح طيخب وآ ريرح ةقرخب عقريب له لجرلا نع

 .الف رثكأ تناك ناو سأب الف

 : ةلسم ج

 ؟ مثا كلذ لعف نم ىلع له ليوارسلاو صيمقلا لييذت نع لئسو

( ٥ ج عرشلا نايب _ ١٢ م (



١٩٤ 

 هنأل ڵ رازالا لثم ليوارسلاو صيمقلا سيل ليق هنآ ىعم : لاق

 لييذت نع ىهن امنا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ف دجوي

 ديري نأ الا انل ىكح اذكه بيع صيمقلا ريمشت ف ليق هنآ ىعمو ع رازالا

 كلذ نآ ىعمغ ءاليخلاو رخفلا امهلييذتن ف ليوارسلاو صيمقلا بحاص

٠ كلذ ىف هتدارا الو هنبن ىف زوجت ال



_ ١٦٩٥ 

 باب

 ىناوالاب عافتنالا

 ةينآ نع ىهن امناو رفصلاو ساحنلاو جاجزلا ةينآب بارسثلا زئاجو
 ٠.ةنذضغلا

 ٠ ةضفلاو بهذلا : نورخآ لانتو

 : ةلأسم ةهج

 : دمحم ىبأ عماج نم

 © اهلك رهاوجلا نم ةيلاغلا ةينآلا لامعتسا زاوج ىلع سانلا قفتا
 : ةضفلا و فهذلا ةينآ ى وس

 هريغو اهيف لكألا ةحاباو اهيف برشلا ميرحت ىلا نورخآ بهذو
 ٠ 7 عافتنالا نم

 ىلص ىبنلا نع ةياورلل مارحلاب سيلو كلذ هركي : مهضعب لانو
 امنأك ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشب ىذلا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 ٠ « منهج ران هفوج ى رجرجي

 هدحو بارشلا ق درو ريخلا نآ ىلا : نبيسئاقلا ضعب بهذو

 ٠ملعآ هللاو كلذ نم نوعنمي انباحصأ تدجوو ث اهيف عافتنالاو لكألا ال

 . ةيهارك عنم وآ ميرحت عنم

 ١ ونيبيلو 6 ءاليخلا و ربكتلا لجخلل ريخلا درو نأ كلذ ق مهلعلو

مهنأ كلذو ئ انيلع رسكنت اهنأ ىدنع هلع هذهو 6 ساانلا رئاس نع مهيخاوآب



١٩٦ 

 % زئاج مهرد فلآ هتميق رولب حدقب برشلا نآ مهيفل اخم عم اوعمجأ

 قيرط هنييرط ن "اك ولو ك مهارد ة هرشع هنميق ةضف حدم ن نع اوعنتما

 . مهرذ " هنميق ة رولب , ق برشلا

 هذهب ىهنلا نوكي نأ لطبو س عفترم ميرحتلاو ةدوجوم انعم ةلعلاو
 ةحاباو فخألا ميرحتب عرشلا دري دقو ث مهلوق هجوب ملعأ هللاو ى ةلعلا
 نود برشلا نم عانتمالا بجيف احيحص ربخلا ناك ناف ؤس هنم مظعألا

 نم هلامعتسا حيبأ ام ةلمج نم اصوصخم كلذ نع ىهنلا نوكيو ط هريغ
 ٠ مل ءآ هللاو 0 ةدنآلا

 ببضم حد قب ىتوآ : هللا همحر باطخلا نب رمع نع ةياورلا فو

 هضفلاب ببضملاو س برستو نيتبضلا نيب هيتفش عضوف ءام هيفو ةضقب
 ٠ ةضفلا ةينآ مسا هيلع عقاو ريغ

 : ةلأسم 3

 لعجف ع دصنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل احدت نأ : كلام نم سنآ

 ك ساب الف ى هروص هيق ءانا ىرنشا نمو ٠ ةضغ نم ةلسلس عدصلا ناكم

 ب الف هسأر رسك اذا : . لانو ىلا بحآ وهم هريغ ناو

 : ةلأسم :ديج

 : فارشألا باتك نم

 . تسط ف اضوت هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نع انيور : ركب وبأ لاق

 وهو قيربا نم هيلع بصي نامثع تيآر : ىرصبلا نسحلا لاقو

 ٠.آاذفضوتي



١٧٩٧ 

 ء كلذ ق ملعلا لهأ نم ريثك صخرو . تس ق اضوتب اسنأآ ىآرو

 . روث وبأو ث ديبع وبآو ء ىعفاسسثلاو ، ىروثلاو س كرابملا نبا لانت هبو

 صاصرلاو ساحنلاو رفصلا ةينآ ىف ءوضولا هرك ادحأ نأ تملع امو
 ٠ لوقن هبو كلذ هبسثآ امو

 ىلع ءايشألاو رفصلا ف آضوتي ناك نارمع نبا نع ىور دتو
 ىعفاشلا ناكو ث هنع رمع نبا فوقوب حابم وه ام مرحي سيلو ط ةحابالا
 هبو ، ةضفلاو بهذلا ةينآ فق ءوضولا نوهركي روث وبآو س قاحسا و
 ٠ ءاسأ دقو هازجأ عىضونم هبف آضوت ولو ى لوقن

 بهذلا ةبنآ ق برشلاو لكألا هركي ناك هنأ نامعنلا نع ىكحو

 ٠ اسأ هنم ءوضولاب ىرب ال ناكو 6 ضضخضخغلملاب اسآي ىرب الو 6 ةضفلا و

 ةرطغتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ : ةريره وبآ لاق

 ٠ اضرف ال ابيدأت كلذ بحتسي : ركي وبآ لاق ٠ ءوضولل ءانالا

 سأب ال هنأ انباحصأ لوت ىناعم ف جرخي هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 5 ةضفلاو بهذلا الا هريغو ءوضولل رهاوطلا ىناوألا عيمجب ىنأتلاب

 قيرط نم جرخي كلذ لعلو ؤ ةضفلاو بهذلاب ىنأتلا اوهرك دنن مهناف

 ىلع نوكي نآ الا هنود ىزجيو ىنآتلل كلذ ذختي نآ ىغبني الو ڵ فارسالا

 ىل نيبي مل ةضفلاو بهذلا ةينآ نم ءعىضوتم آضوت ناف ع ىلحتلا هجو
 ىلع هب سأب الف ةرورض نم ناك ناو ث هئوضو فق داسف كلذ ىق هيلع
 .٠ لاح

 : ةلأسضىم ٭

 : بانكلا ريغ نمو

لوسر تعمس : تل انت ةيفص نع وأ ةملس مآ نع ر اثال ضعب نمو



١٩٨ 

 ةضفلاو بهذلا ةينآب برشي ىذلا » : لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ « منهج ران هفوج ف رجرجي امنا

 : ةلأسم وج

 : خابشالا بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ءڵ ةضغلا لحكم لحكي نأ زوجي له هنلآسو : دمحم نب ىلع نع

 ؟ةضف صقمب صقي وأ

 صقملا امآو ث زئاج ىل ليقف ةضغلا لحكم نع تلأس دنن نظأ : لاق

 هللاو امب رثألا نم هيف ظفحأ ال لحكملا كلذكو ى ائيست هيف ظفحآ الف

  ٠ ه ١ ح ؟



_ ١٩٩ 

 باب

 ةروثنم لئاسم ق

 سأب الف ةمدخلل وأ سارفلل ذخنت نمم ةمأ قاس ىلا رظن نم : لاتو

 اهيتبكر نم رظني نآ ةيراج ضرتعي نآ دارآ اذا لجرللو هتوضو فق هيلع
 دقو 6 رمع نبا كلذ لعف دقو لاق 6 اهسأر ىلا اهتترس نمو ؤ اهبمدتت ىلا

 . نيساخنلا نم ةيراج ىرتشي نآ دا رآ

 هنرسو ىلصي ىذلا ىف هللا دبع ىبآو س رثؤملا ىبآ نع ىورو

 ؟ ةفوشكم

 ٠ هيلع ضقنال هنأ

 ؟ ةروعلا نم ىه له : لاق

 ٠ معن : لانت

 لانف ناطلسلا هذخأ لجر نع ة رامع نيب رمتعملا ثتعمس : نايفس ويآ

 ؟ كتلتتقت تيلص نا : هل

 ٠ ءعىموي : لانف

 ؟ كنلتق كسار تكرح نا : هل لاق ناف : تلق

 ٠ تاريبكت سمخ ربكي : لاق
 ؟ كتلتق تربك نا : لاق ناف : تلق

 نا ديعي نأ "ىلا بحأ ءوضو ريغ ىلع ناك ناو هسفن ق ربكي : لاق
٠ كلذ ىلع ردق



. ٢٠٠ 

 ةلأسم :ديج :

 ىرتشي ىذلا وه ركتحملاو ث نوعلم ركتحملا : هللا دبع وبآ لاتو

 ٠ هب رظتني هسبحي مث قوسلا نم ماعطلا

 : ةلاسم هج

 هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ) : دمحلا هل هللا لاق : هللا دبع وبآ لاق
 ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ امف ( اوهتناف هنع مكاهن امو

 . فورعم مارح وهف هنع ىهن امو س هب لومعم ضرف رهف

 لصف

 ؟ هوركملا نع نايفس ابآ تلأسو

 كسمأو ك امارح مرحو 6 الالح لحآ ىلاعنو كرابت هللا نا : لاقف

 سيلف مهؤاملعو نيملسملا ءاهقف اههركف “ نايب اهيف ءىجي مل ءايسثأ نع
 ٠ لالح نيملسملا ءاهقف ههرك ام نآ معزي نأ دحل

 : ةلأسم :دج

 ملظو ش اهادص ةآرملا ملظ بونذلا رذقآ نا : هللا دبع وبأ لاتقو

 ربجأ ا ىطعب نأ بحتسيو : لات ٠ ميظع هللا دنع هلكو ك هترجأ ريجذل ١

 .4خفرع فجي نآ ٠ {) وت هترجأ

 : ةلأسم :ده

 اهنم اوملع اسانأ نا مث ىنزلاب تيمر ةأرما نع : هللا دبع وبأ لئس

؟ اهجوزتي نآ لجرلل له ع اريخ



٢٠١ 

 وبأ لاقو ٠ اهريغ ىلا لوحتيف اقح ليق ام نوكي نأ فاخ نا : لاق
 ٠ ىنزلا ىلع ةدودحم نكت مل ام اهجيوزتب سأب ال هللا دبع

 : ةلأسم دج

 ادمعتم هتآرما ربد ىف هعبصا لخدأ لجر نع هللا دبع وبآ لئسو

 ؟هيلع د_ بغت له

 ٠ هبر رفغتسيو ال : لات

 : ةلأسم ة

 ؟ شارفلا ىف لوبت ىه اذاف ةآرما جوزت لجر نعو

 ىف ةرحلا تسيلو ، قلط ءاسث ناو كسمأ ءاسن نا هيلا كلذ : لاق
 اويذكو ٥هورغ دقف كلذب اوملع دق اهلهآ ناك ناو ح ةمألا هلزنمب اذه

 ٠او ينثأو

 هرضحت ملو راغص نهو نهجورف هتانيل لسغ نم : هللا ديع وبآ لاق

 لعفن نأ هل سيلو هنآ رم ١ هيلع دسقفب ال كلذ نآ وجرأف نهلسغ دنع ة وهس

 ٠ هبر رفغتسيلف كلذ لعف نمو س كلذ

 : ةلأسم ج

 وهو ث رجلا ذيبن برشي لجرلا ناك اذا : ىراوحلا نب لضفلا لاق
 ىف اهالص ىتلا تاولصلا كلت لدب هيلعف كلذ نم بات مث ح هميرحتب نيدي

 نكي مل بات مث ةنايدب هبرش لحتسي نمم ناك ناو ث ذيبنلا هبرش هلاح
 ةالصلا ديعي الف ىلصي ناك ىذلا لهاجلا امأو ، تاولصلا كلت لدب هيلع

٠ تاولصلا لدب هيلع نكي مل بات مث ى اهتهج ىلع اهب ىتأي الو



. ٢٠٧٢٣ 

  3ةلأسم :

 كلذب ملعو 5 هتالص هيلع تدسمف لجر نع هتلأس : هللا دبع ىبأ نعو

 ؟ ةالصلا كلت تقو تاف ىتح لدبي ملف هتالص تقو ف

 ٠ ظيلغتلا ةرافك هيلعو ى روذعم ريغ هارأ : لاق

 : ةلأسىم ةهج

 ربكأ هللا هدمح نمل هللا عمس : لاق ناف : تلق : هللا دبع ىبأ نعو

 ؟ ايسسان

 ىلع مدقت هنأل لدبلا هيلعف ادمعتم ناك اذا امآو ع هيلع ضقن الف

 ٠ ةنسلا فاخ

 : ةلأسم اديج

 ىلع هربج وأ ص اهنتو بهذ ىتح ةالصلا الجر عنم لجر نعو

 ؟ راظنالا

 امأو ٠ كلذ هل نكم اذا ةالصلا الا اسأب هيلع ىرن الف عونمملا امأف
 ناضمر رهش ق ناك ناف راطفالا اماو ئ رزولا الا هبلع فرعت الف عناملا

 ٠ هربج نم ىلع رزولا و اسآب هيلع ىرن الف لتقلا فاخو

 : ةلاسم :ةه

 ؟ كلذ نم رثكأ وآ هندبب فلح ريقف لجر نعو

.٠ همحر ءاش ناو هللا هبذع ءاش ناف ئ عاطتسا ام رفكب : لاق



٢٠٣ 

 : ةلأسم :إ

 ؟ لجرل ءانا ىف ءام لعج نمو

 ٠ هيأرب نكي مل اذا هأفكي نآ لجرلل زاج

 : ةلأسم ةب

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ سانلا ىلا وكشأف ىذألاو متشلا لجرلا نم ىنغليي : ريسثبل تلق

 ءاسث نا مثا هيف هيلع سيلو ى هب حورتسي وه امنا ىوكسلا : لاق
 نيمظاكلاو ) : لوقي ىلاعت هللا نألا ڵ ربصلا كلذ نم لضفأو : لاق هللا
 ٠ ( سانلا نع نيفاعلا و ظيغلا

 ؟ وه ام دسحلا نع هتلآسو

 هنع لوزي نآ دونو ؤ هدب ق ام نمؤملا كلاخآ دسحن نأ دسحلا : لاتق

 نوكي نآ تببحأ اذا امأو ٠ هنود تنآ كل كلذ نوكيل ءىش نم هدي ىق ام

 ٠ ادسح نوكيالف ةمعن نم هدي ىق ام لثم كدي ف

 ؟ رفاكلا دسحف : تلق

 ٠ باوثلا هيف لب ى هيف مثا ال رفاكلا دسح : لاق

 ؟ ىه ام ةطيغلاف : تلق

 ىف نوكي نأ دوت ةمعن نم هدي ف ام نمؤملا ناسنالا طبغي نآ : لاق
٠ فلتيو هلام لوزي نآ بحت الو هلثم كدب



٢٠٤ 

 : نئاهرلا بانك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىف سمخو ث سأرلا ىف سمخ : ننس رثع ناسنالا ىف : ليقو

 ٠ندبلا

 ك ةضم خملاو ك كاوسسلاو 6 رعسشلا قرف : سأرلا ق ىناوللاف

 ٠ براشلا صقو 6 قاستنتس الاو

 صقو ةناعلا قلحو 4 ناتخلاو ك ءاجنتسالا : دسجلا ق ىتاوللا و

 ٠ ١ نيطبالا فتنو .رفاظألا

 : ةلأسم 23

 6 ةنس رفسلا ق دا زلا طلخو 6 ةنس مالسل ١ و 6 ةنس لحكلا . ليق

٠ مؤل هي دارفنالاو



. ٢٠٥ 

 باب

 عضاوتلا ف

 ىلع هانبتكف اعطقنم هاندجو ث ةنجلا بلط ىف هلل ةيدهلاو ، ةدابعلاو

 الأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ه ملعأ هللاو ث ىنعملا

 : لاق « ؟ ةدابعلاو عضاوتلا ىف مكنادبآ ىف ةدايز نوكي ثيدحب مكربخأ

 اذا هنآ اوملعا » : لاتف ف ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر ايب معن : انلتق

 ىتمأ نم دحأ ىنزواجي الف س طارصلا ىلع مكل تمق ث ةمايقلا موي ناك

 دنع اعفاسش هل تنكو ، طارصلا ىلع زاج ةيدهب ىناتآ نمف ث ةيدهب الا
 لوف "ىلع مكمركأ ام دمحم ةمآ اي : تلق : لاق ىتمأ ىلا ترظن اذاو ، ىبر

 هل بجوتو ءايبنألا ةماركب همركأ ةيده هدنع دجو نمف ؟ ةيدهب ىنومتيتأ

 ٠ باسح ريغب اهلخدي ةنجلا

 : ةنجلا نزاخ ناوضر مهل لاق ٠ ةنجلا باب ىلع ىتمآ تفقو اذاو

 حتفت ةيده هدنع دجو نمف ح ةنجلا ةبده نيآ ؤ مالسلا مكيلع دمحم ةمأ اي

 ىلع سبح ةيده هدنع دجوت مل ناف ك اهلخدي ىتح ةنجلا باوبأ هل
 ٠.«اهباب

 لمعل اندهج دهتجن ىتح ايادهلا هذه امف هللا لوسر اي : انلتق : اولاق
 امأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ ايادهلا هذه انقزري هللا
 دحآ مكعنم لهو ؟ هومتلصوف دحآ مكعطق له : مكل لوقأف انأ ىتيده

 منربصف دحآ مكملظ لهو ؟ هومتقداصف دحآ مكاداع لهو ؟ هومتيطعأف

 متلنتف دحأ مكباتغا لهو ؟ اريخ هللا كازج متلنتف دحآ مكمتست لهو ؟ هيلع

لمارذلا متدهاعت لهو ؟ ىماتيلاو ءارقفلا متيقل لهو ؟ كل هللا رفغ



_ ٢٠٦ 

 ؟ مكتوق ضعب نم هومتيساوف عوجلا مكيلا دحآ ىكسث لهو ؟ ءافعضلاو

 مكلاومأ ىف ةببسصم مكتباصأ لهو ؟ مكناقلخ ضعبب ادحأ مترتس لهو

 هذه ض ةصاخ ةرخآلا ىق اذل نوكي ريخ : متاقو اهيلع متربصف مكنادبأو

 ىنم وهف ايادهلا هذه هدنع تدجو نمف ص طارصلا ىلع مكنم اهيلطآ ةيده

 وآنامنه«.٠

 : لجو زع هللا لوقي » : لانق ؟ لجو زع هللا ةبده امف : انلق : لاق

 متركذف دحأ مكملظ للهو ؟ ىبضغ متركذف متيصع له دمحم ةمأ اي

 ؟ بضغلا متكرتف لوقت ام نسحأ متلق هللا اونتنا : مكل ليق لهو ؟ ىتبوقع

 ىتح اد_حأ متنمحر لهو ؟ هيلع اهومترتسف ةسئحاف ىلع ا دحأ متيأر لهو

 مكبلع اهتضرف ىتلا اهتضرف ىتلا ىضئارف متدهاعت لهو ؟ مويلا مكمحرأ
 منمحر لهو ؟ ريبكلا خيشلا قح متفرع لهو ؟ مكلا ومآو مكنا ديأ ىف

 نمف مكيلع هللا ةيده هذهف ٠ )) نيويألا نقح منيدآ لهو ؟ ريغصلا ىبصلا

 + » باسح ريغب نيبيينلا عم ةنجلا ىلا هب رمأ هعم ايادهلا هذه دجو

 :لات ؟ ةنجلا ةيده امف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي انلتق : لاق

 لهو ؟ ةرخآلا ميعنل ايندلا ميعن متكرت له دمحم ةمآ اي مكل لرقي »

 ؟ ةنجلا ميعنل تاهبسئلاو مارحلا منتكرت لهو ؟ مكباصأ ام ىلع متربص

 لهو ؟ ميعنلا اذه دهجب متلق لهو ؟ كلذل متمنغف ةنجلا ميعن متركذ لهو

 لاحل ديدجلا قلخلا متيسك لهو ؟ ةنجلا ميعن لاحل عاجوألا ىلع متربص
 ريخلا متلمع لهو ؟ نيعلا روحلا لاحل ليللاب متيلص لهو ؟ ةنجلا ميعن
 % ةنجلا نزاخ ناوضر مكنم اهبلطي ةنجلا ةيده هذهف ؟ ةنجلا معن لاحل

 ةنجلا باب ىلع ناوضر هسبح الاو ةنجلا لخد ايادهلا هذه هعم دجو نمف
٠ «هل هلللا نذأي ىتح



_ ٢٠٧ 

 فيضملاو فلؤملا رغ لاق :

 فاضم ريغ وأ فاضم هلعلو س باتكلا فلؤم طخي ريخلا اذه دجأ مل

 هنأل هرمآ هرابتعاو ، هيف رظنلا ءرملا ىلع بجي امق ربخ وهو 0 ملعأ هللاف

 ريغ ليللا مايقو ث ةنجلا باب ىلع سبح هليل ءرملا متي مل نا هيف ركذي
 ۔ هتمآ نود ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ضورفم ره امنا س ضرف

 هيقف ملاع ىلا جاتحي هنأل هيف رظنيف ڵ ريسفت ىلا جاتحت ءايسثآ هنمو

٠ عرشلا نابيب باتك ىلا عجر هرمأ حرشي



_ ٢٠٨ 

 باب

 رعشلا رئاسو ةبحلل ١ و براشلا ذخأو طيال أ فتن ث

 براننلا فح نا : لوقي ميها ربا وبأ خيشلا ناك : دبعس وبآ لاق

 هنا : رثؤملا ىبآ نع ليقو ٠ هلك ٥هزجي تع اج ةنسنلا نأل ئ نمؤمل ا ق بيع

 ٠ عوبسأ لك رجب

 : ةلاسم د

 : براسثلا زجب رمؤي ىذلا تقولا ىف فلتخا : ديعس وبأ

 ٠ اموي نيعبرأ ىلع وهو ةناعلا قلح هب ىعاري : لانت نم لاقف

 ٠ رهش لك ىلع اهنا : لاتق نم لاقو

 . مغلا دح ىف لخدو ةفسثلا دح نع لضف اذا : لانت نم لانتو

 ٠ عوبسأ لك ى : لانت نم لاتو

 ٠ نيملسملا ىز نم جرخي دح ف راصو حبق اذا : لانت نم لاتقو

 زجي نكلو ص انتلح قلحي الو ث رمؤي الو هزجب رمؤي : لاق نم لانتو

 . امههابسثآو نيصقملا ىنعم ف ج رخ ام وهو زاجلاب

 : ةلأسىم :

 ٠ زئاجف هنع رعشلا فح كلذم ديرب هيراش فتن نم نآ ثفرع ىذلاو

٠ ايندلا ىف نيقفانملا باذع براسثلا فتن نا : ضعب لاقو



. ٢٠٨٩ 

 ءاش نا هنكلو ث اهيوسي نآ الا اهفرط هتيحل نم لجرلا ذخأي الو
 ٠ اهضرع نم ذخأ

 نم فا رطألا نم ضعب زاجأ دفو ؤ ءىش اهنم ذخؤت ال ةيحللا و

 براوشلا اوفح » : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىورو “© اهئافعا

 ٠ « ىحللا وم غعا و

 : ةلأسم 23

 ؟ براشلا فتن هل هركي له لجرلا نع

 ق عمسن ملف هلك هفتن اذاف ، هلك هفنني نأ الا كلذ هل ه ركب معنف

 فتنب ايندلا ىف نيقفانملا بذع ىلاعت هللا نا : ليق دقو ٠ ةيهارك كلذ

 ٠ ذيبنلا برشو براسنلا

 ؟ هتداهش لبقت له ، اهضعب وآ هتيحل فتنب علوت لجر نع

 ؟ اغوبصم ابوث سبل وأ نيطلا لكآ اذا كلذكو : تلق

 اندنع وه ةيحللا فتنو س هتداهش طوقس ىلا هلك اذه هي غلبي الف

 سيلف كلذ لعف نمف غوبصملا بوثلاو نيطلا امآو . كلذ نع ىھتبيو دشأ

 ٠ هتداهش طقست الو 6 مثآ هنا لوقن

( ٥ ج عرشلا نايب - ١٤ م (



 : ةلأسم ويه

 «ىحللا اوفعاو براوشلا اوصق » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لان

 .هزاجأ ام الا بونذلا رئايك نم ةيحللا صقت نا : دمحم وبآ لاتقو

 ادع ام امآف ص ةنيزلاو لالحالا دنع اهنم لضافلا ذخآ نم ءاهقفلا ضعب

 ٠ اهنم ذخألا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنل زئاج ريغف كلذ

 اهصقو ث ريثك الو ليلق اهنم صقي نآ زوجي ال : ءاهتفلا ضعب لاقو
 نب رمع نآ انيفلاخم ضعب هاور ام الا ةمألا عامجاب بونذلا رئابك نم
 لجئل ىحللا لفسأ نم ةضبقلا دعب لضف ام صقب رمأ هللا همحر باطخلا
 ةليوط ةيحل اذ ناكو ت مهعيجاسنم نم ناكو ث نيملسملا نم لتق لجر
 رمع نأ اومعز اذه لجألف ص هلتقف هقثوأف نيكرشملا جالعأ ضعب اهلوانته

 اذه ىق رظنيو س ىحللا لفسا نم ةضبقلا دعب نم لضف ام عطق زاجأ
 ٠ ريخلا

 : ةلأسم ةوج

 لضفأ نم وهف ناضمر رهش ىف ةناعلا قلح ىف : ديعس وبأ لاقو
 هيف كلذ لعف اذاف ناضمر رهش ريغ ىف ةعاطلا نم ناك ام لكو ث ةعاطلا

 ٠ ليق ام رئكأ هنآ وجرأو افعض رشع انثا ليق هنأ ٦:

 : ةلأسم ةوه

 ةمحش ىل ١ ١ رصتقي نآ رمؤي له 6 هس 5 رعش ليطي لجر نع لئسو

 ١ ؟ه_رنذأ

؟ ةيبالو هل له ث هرعسث نم رصقي ملو لبقي مل ناف : تلق



_ ٢١١ 

 اذه ريغ ىف نيملسملا فلاخي ال ناك اذا هتيالو كرتآ ال : لاق ٠

 ؟ هعفري نأ رمؤي له ث نيبعكلا نم لفسأ هرازا لاطآ ناف : تلقن

 مغن : لاتق ٠

 ؟ ةيالو هل له ع لعفي مل ناف : تلق

 ىف نيملسملا عيطي ادحأ نأ بسحأ ام نكلو ث هتيالو كرتأ ال : لاق
 . رعشلا ليوطتو ع رازالا ليوطت ىف الا ءىس لك

 ؟ قرفلا تكرت ةآرما وآ قرفلا كرت وه نا : تلق

 ٠ ردصلا هي جرخي دقو ةنسلا كرت دك ىدنع اذكه : لات

 ؟ هالو نتتفآ.: تلق

 هنم نكي مل اذا هنم آريأ الو ئ هال وتأ الو ڵ ةنسلا فلاخ دت : لات

 :نيعبرألا زواجي ال نآ لجرلا هب رمؤي ىذلاو س كلذ ريغ نيملسملل فالخ
 ٠ اموي نيرشع ىلا ةآرملاو هتناع قلحي ىتح

 : ةلاسم ج

 مثآيو هتالص هيلع دسفتآ اهكرتو هتناع قلحي مل نميف تركذو
 ؟ ال مآ

 ى ننسلا نم ندبلا ف ىتلا ةنسلا نم ةناعلا قلحف « تفصو ام ىلعف
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع عفر اميف دجوي دقو ث اهقلحب ةنسلا تءاج دنو
 اهكرت نمف ، ادمعتم اهكرتي الف اديدس الوق ٠ اهكرت نع ىهنلا ملسو

 كلذ لجعيو ث اهلوط نيح ى هنكمي وهو ث اهكرت ف هل رذع ريغ نم ادمعتم
ىف هيلع لدب الخ عجرو بات ناف 2 ةنسملا كرت ف مثأو ةنسلا فلاخ دتتف اهل



٢١٢ 

 كرت ريغ نم نب رذع وأ 4 هنكمي تقو ىل ١ هنكمي مل ١ ذا اهكرت ن او 3 هتالص

 نا مثأي مل رذع هل ناك اذا اذهف ةمزاللا ةنسلا حيبضت الو فافختسا

 : ةمزللا ننسلا عيضي الو ع هنكمي ام ىلع اهتلح ىف لجعيو ث هللا ءاس
 ملعأ هللاو ع ايباخم ناطيشلا اهذختا تلاط اذا اهلوط ىف لاقب دتو
 ٠ باودصلاب

 : ةلأسم 23

 ؟ بئاسث وهو ءانحلاب هسآر ريغي نميف تركذو

 تناك ناف ءانحلاي ريغ ناف س هلاحي بيسثلا كرتم نأ بجي ىذلاف

 ، كلذب سأب الف ةحيحص كلذ بسح ىلع كلذ ىف ىورت ىتلا ةيلورلا
 كلذب رت مل ءانحلاب هربغ ناف ح لضفأ هكرن نا ةياورلا بسح ىلع لوقنو

 باوصلاب ملعأ هللاو 4 كلذ زيجت الف داوسلا نم ءانحلا ريغب امآو ك اسأب

 ٠ هربغ فو أذه ق

 : ةلآ 3

 ٠ هبراش قلحي اريشم تبأر انأ : ةرزع نب ىلع لاقت

 فتنو ةناعلا قلحو براسثلا صق نع هنلأسو ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ دح هيف له رفاظألا ملتو طبالا

 ٠ كلذ نم نكمآ ام ىلعالا دح كلذ ق سيل : لاقف

 : ةلآسم 22

 ىسومب ةناعلا ليزي .نآ هبزجي له ةرونلا لامعتسا هنكمي مل نمع

ملل وآ اهلامعتسا هنكمأ نا ةرونلا نع هل ايزجم كلذ نوكيو س صقمب وأ



 س ٢١٣

 ىف هجولا فيكو ناكمالا ىلع ةرونلا لامعتسا كرت هل زوجي ال مآ هنكمي

 ؟ كلذ

 دصقي ال : ليقو ةرونلاب ةناعلا قلح ف تءاج ةنسلا نأ ىعم : لاق
 ملسملا جاتحاو ةرونلا دجوت مل ناف ع ةرونلا تدجو ام كلذ ةفلاخم ىلا
 ٠ ىدنع صقملا مث ث ةقالحلا كلذ هبسثآف ةرونلا ريغب كلذ ةلازا ىلا

 : ةلأسم ج

 هطسو ق طبخ كرتيو هالعآو هلفسأ نم براشلا نم ذخؤي : هل تلق

 ؟ اننلح ىسوملاب قلحم مآ ئ صختملاب زجم مآ 4 لضفأ

 لضفلا لهآ انكردأ دقو ، هلك هزج هيف ةنسلا نا : ليق دن : لاق

 ٠ كلذ نولعفي ملعلا و

 : ةلآسضم هج

 &هيديو هيتبكرو هرهظو س هردصو هندب ىف رعشلا اريثك لجر نع لئسو

 ةناعلا عضوم قلحي نأ هبلع امنا مآ هلك ه رعش قلحي نآ رونثم اذا هل له

 ؟ اه دحو

 ةنسلا تويث امآو كلذ عيمج نم رهطتلاب رمؤي ليق دق هنآ ىعم : لاق

 لبقأ ام ىلا امهنيب امو نيجرفلا عضوم قلح نم رثألا هب ءاج امو ةدكؤملا
 ضقتني هنأ رثألا هب ءاج امو ، لجرلا نم نييثنألا ىلع نيتيلألا نم امهيلا
 ضقني امم هنا اذه : ليق دقف نيجرفلاب هبسثي ىدنع وهف س ءوضولا سم

 ٠ ءوضولا

 امم وهف نيذخفلا نم نييثنألا و ركذلا سم ام : لاق نم لاقت دقو

٠ ةناعلا قلحب ىدنع هبشأ اذه تبث اذاف ء ءوضولا ضقني



 س ٢١٤

 ؟ ال مأ ةرونلا دعب لسغ همزلي ةآرملا وأ لجرلا رونت ناف : هل تلق

 ٠ لسغ هيلع سيل ليق هنآ ىعم : لا

 : ةلاسم ةيه

 ؟ ةرونلاب ةراهطلا ى اهتناع دح ام ةأرملا نع لئسو

 اضموأ‘ امهيلا لبقأ امو نيجرفلا س لجرلا ةناع لثم اهنأ ىعم : لاق
 كلذ ىنعم ى اهمزل رعش هيلع اهندب رئاس نم حبقو جمس امو امهنيب

 ىلا حبقلا لاح نم جرخيف ث ةراهطلا نم ىدنع لجرلا مزلي ام بسح
 ٠ نسحلا لاح

 ؟ رعش هب ناك نا اهردص قلحتف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ اهيناس قلحت نآ ترمآ سيقلب نا : ليق دننو

 : ةلأسم هج

 ؟ ةلع الب ة رونلاب هسآر قلحي لجرلا نعو

 ٠ كلذ هل زوجيال : لاق

 ح هيلع قيضي ال هنآ ىعمخ ند دلا ق امأ : هللا همحر ديعس وبآ ل اد

 :ملسو هعلع هللا ىلص هللا لوسر لات ٠ ساانلا لاعف ريغ لعف دقف وه امأو

 + )» رهاط وهو الا ارعش صقي الو ا رفظ مكدحأ ملقي ال »

 : ةلأسم :دج

ناف ، هسآر نم ىذأ هب نوكي نأ الا هسأر قلح مرحملل زوجي الو



_ ٢١٥ 

 نآ وجرأو ع كلذ نم ةيدفلا هيلعو ص هتقلح هل زئاجف هنم ىذآ هب ناك

 ةآرملل سيل : انباحصأ لاق ٠ كلذ ىف لجرلل ام ةرورضلا دنع ةآرملل

 ٠ اهسأر قلحت نأ ةرورضلا دنع لجرلل ام

 : ةلأسم ج

 ؟ هصق دهاعتي مك ىلع براشلا نع هللا هيضر ديعس وبآ لئسو

 : فالتخاب هيف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ اموي نيعبرأ ىلع وهو ةناعلا قلح هب ىعاري : لاق نم لاق

 ٠ رهش لك ىف : لان نم لاقو

 ٠ مغلا دح ىف لخدو ةفشلا دح نع:لضف اذا : لات نم لانو

 ٠ عوبسأ لك ى : لانت نم لاتقو

 ٠ نيملسملا ىز نم جرخي دح ىف راصو حبق اذا : لاتق نم لاتقو

 ؟ ,صقملاب صقي مآ ىسوملاب قلحيف : هل تلق

 نوكي ال ىدنع زجلاو ث زجلاب كلذ ىف تءاج ةنسلا نآ ىعم : لات
 ٠ صتملا ءامسأ نم مسا "زاجلاو ع "زاجلاب الا

 ؟ براشلا ريغ هجولا دودح نم رعشلا نم زجيف : تلق

 ىفو ٠ نيتنجولا رعش نم ةيحللاب لصتا امزج هركي هنآ ىعم : لاق .

 سأب الف ةيحللا دح نم جرخ امف ىحللا ءافعاب رمآ هنا : ليق ام ضعب

هبشي امم برض هنأل ء لوقلا ضعب ف رهطتلل كلذب رمؤي هلعلو ء هجارخاب



 ب ٢١٦

 ةفشلا نم لفس امم براشلا لياح ام كلذكو ، هجولا ى هنأل ، براشلا
 ٠ هب سأب الف ةيحللا لخدي مل ام ىلفسلا

 وأ قلحي وأ قلحلا ىلي امم رعشلا نم ةيحللا نم لفس امف : هل تلق

 صق وآ قلح نم ليزآ امبو ث ةراهطلا ىنعم هبشي هجارخا ناك هكرت
 ٠ هكرتب سآب الف هكرت جمسي مل امو هب سأب الف

 نم ءىش هنم صقب نأ زوجي ال ىتلا كدنع ةيحللا دح امف : هل تلق

 ؟ هلفسأ و هجولا ىلعأ نم رعشلا

 ىذلا قلحلا ىلي امم هلياح امو لفسألا ىحللا دودح هنآ ىعم : لاق

 . قلحلا مكح ىلا جراخ ريغ ىحللا دح هيلع

 ؟ صقت مك ىلع رفاظألاف : هل تلق

 . براشلا ىف لوتقلاك اهيف لوقلا نأ ىعم : لاق

 ٣ ةلآسم :

 براشلا فح نا : ىوكزألا ميها ربا وبآ خيسلا لات : ديعس وبآ لات

 ةنسلا رئؤمل ١ ىبآ نع ليق : لاتو ٠ هلك هرزج ةنسلا نأل 4 بيع نمؤمل ١ ق

 ٠.عوبسآلكهزجاف

 : ةلاسم تههب

 ةناعلا قلح كرت نمعو : هللا همحر حور نب دمحم با وج نمو

 ؟ هتالص دسفت له رثكأ وآ 13 وأ ةنس

 زواجي ال نأ لجرلا هب رمؤي ىذلاو ص ظفح هتالص داسف ف ىعم امف



٢١٧ 

 داسف امآو ء اموي نيرشع ىلاف ةآرملا امآو ى قلحي ىتح اموي نيعبرألا

 ٠ هيلع مدقأ ااف هنالص

 نع ىوري اميف ءاج دق هنأ ىعم : هللا هيضر ديعس نب دمحم لاق
 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نيرشعلا قوف ءاسنلا نمو ث اموي نيعبرألا قوف لاجرلا نم ةناعلا عدي الف
 ٠ » اموي

 ء باتكلا هيلع ضورعم هنآ دجوي امم هنآ لوقلا ىنعم ىف دجويو
 دق هنا : كلذ ىق لئاقلا لاف ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورملاو

 ليجعتب رمؤي هنا : ملعلا لهآ ضعب لات دقفو % اذه ىوريو 0 اذه دجب

 كلذ ريخأت نا : لوقي هنأكف ء ليجعتلا الا دودحم دح كلذ ىف سيلو س كلذ

 ناك نم هنآ : موزللا ىنعملا ناك اذا هنأل 6 ةياورلا ىنعم ىلع جرخي ال

 ىنعم ىلع ليوأتلا ىف جرخ اذكو اذك لعفيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 ٠ ض ر غذل ١

 هللاد نمؤي ناك نم ) : لان هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورب امك

 نأ ث موزللا ىنعم ىلع اذه ناكف « تكسي وآ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو
 ق ىنعمل ا ناك ولف س اربخ مالكلا نوكي نآ الا مزال مالكلا نع تمصلا

 ناك موزللا ىنعم ىلع جرخ نا وآ مزاللا ىنعم ىلع جرخي ةياورلا

 ٠ مزالل اكرات كلذل كراتلا

 قلح ع دد ال : لات هنآ هللا همحر بوبحم نيب دمحم نع دجوي دتو

 كلذ ىف قرف ال ث اموي نيعبرأ ىلا رهسث نم رثكآ كلذ ىلع ردق اذل ةناعلا
 ٠ ةارما الو لجر نيب

 رمألا ىلع عامجال او ڵ رهش نم رثكآ هعدب ال : مهضعب لانو
 هنآ لوقلا ضعب ق جرخي ام ىنعم قو ٠ هريخآت نع ىهنلا و & 4 ا عتم

{ ارفاك كلذب نكي مل كرشلا لهأب هيبشتلا ىنعم ىلا كلذ ف جرخي ملام



٢١٨ 

 ص رفكلا ىنعمب ايصاع كلذ ناك كرشلا لهاب هيبشتلا ىنعم ىلع جرخ اذاف
 لهجلا ىنعم ىلع مالسالا لهآ ننس كرت عسي الو ، ىنعملا اذه ىنبجعيو
 نم جورخلاو كرشلا لهآب هييشنلا ىنعم ىلا جرخي نآ الا لهاجتلا الو

 ٠ مالسال ١ له آ ةلمج

 : ةلأسم :يج

 هب نيملسملا ىز نم جرخي ىذلا دحلا ىدعت اذا براشلا نا ليق

 ۔ ليق ام ىنعم ىلع ضرف هزج نيكرشملا ىز ىلا

 : ةلأسم ج

 ؟ ةلع الب ةرونلاب هسأر قلحي لجر نعو

 ٠ كلذ زوجي ال : لاق

 هيلع قيضي ال هنآ ىعمف نيدلا ىق امآ : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 ٠ سانلا لاعف ريغ لعف دقف وه امآو

 ؟ كلذ هل له ث اهزجي وآ هتناع فتنب لجر نعو

 ةنسلا نألا ى منال ا هيلع فاخآو س ةنسلا فلاخ دق هنآ ىعم : لاتق

 ٠ براسشلا رزجو نيطبالا فئنو ةناعلا قلحب ثعء اج

 ؟ ةنسلا فلاخ دت نوكبي له ث ةرونلا ريغب هتناع قلح ناف : هل تلق

 ىنعم ىلع ةنسلا فلاخ دقف اهريغي قلحو ةروذلا دجو ١ ذا هنا : لات

.هلوق



٢١٩ 

 ةناصلا هب ىلطي اههبسشأ امم ةرونلا ريغ ائيش دجو ناف : هل تلق
 امهيأب كلذ ىف اربجم نوكي له ث اضيآ ةرونلا دجوو ع ةرونلا لثم اهقلحيو

 ؟هنتناع قلح ءات

 ىنعم ىلع ىدنع اهلثم ناك اههبشي ام دجو اذا هنآ ىعم اذكه : لاق

 ٠ ١ ١ هلوق

 اهزجي نآ هب ىلوأ ام اههبشي ام الو ةرونلا دجي مل ( ذاف : هل تلت

 ؟ ىسوملاب اهقلحي وأ اهفتني وأ

 ىف هب ىلوآ قلحلا اههبشي امو ةرونلا مدع اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةناعلا

 لك ىف لجرلل ةناعلا قلح بحتسي : ليق هنآ ىعم : ديعس وبأ لاتو
 اموي نيرشع ىلع ةآرملاو س نوكي ام رثكآ اموي نيعبرأ ىلع : ليقو ، رهس

 ٠ هلوت ىنعم ىلع
 ؟ صقملاب هزج وأ هلح نكلو طبالا فتني مل نا : تلق

 ٠ م ال : ل انت

 ؟ هتالص دسفت له ث رثكأ وأ لقأ وآ ةنس ةناعلا

٠ اه داسف ىلع م دنآ ال و ؤ ظغح هنالص داسف ق ىعم امق



. ٢٢٠ 

 ةلاسم ةه :

 لهو ث طبالا فتني نأ زوجي امك س فتني نأ زوجي له ث براشلا نعو

 ؟ةيهارك كلذ ىف ليق

 لجع هللا نا : ليتق اميفو 6 هوركم كلذ نا ليق دم هنأ ىعمف

 ٠ ذيبنلا بارشو برابشلا فننمي باذعلا نيقفانملل

 : ةلأسم هج

 ؟ اه رهطت نآ اهب رومآمل أ ةآرم ١ هن اع دح نع : درعس وبآ لئسو

 5 امهيلا لبقآ امو نيجرفلا لجرلا ةناع لثم : ليق هنآ ىعم : لاق

 ىنعم ىف اهمزل ى رعسثلا هيلع اهندب رئاس نم حبقو جمس امو ؤ امهيلي امو
 ىلا حبقلا لاخ نم جرخيف ، ةراهطلا نم ىدنع لجرلا مزلي ام بسح كلذ
 ٠ نسحلا لاح

 ٠ رعش هب ناك نا اهردص قلحنف ةف : هل تلق

 . اميتاس قلحت نأ ترمأ سيقلب نا : ليق دقو ىدنع اذكه : لاق

 ؟ رمآ الف : ثلق

 ىلع هريغ نود رعشل أ ق اهنم حيبق ن اك نأ هنأ ىعم : ل انت : هربغ

٠ هلوت ىنعم



. ٢٢١ 

 باب

 ا تخلا ق

 ؟ كلذ ىزجي له ص هتفلق رثكآ هنم عطت خ نتتخا ىبص نعو

 ازجأ ةفشحلا رثكأ رهظو ك ةفلقلا رثكأ عطق اذا ليق هنا ىعم : لاق
 ٠ اهلك عطقي ىتح : ليق هنآ بسحآو ؤ هنع

 ؟ كلذ ىزجي له ث ةفلقلا فصن عطق ناف : هل تل

 عطقيو ث ةفشحلا رثكأ رهظن ىتح ىزجي ال : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 .ة فلتلا رثكأ

 حطق ىف لاق هنآ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوي هناف : هل تلق
 ؟ ىدنع كلذ جرخي له كلذ ءىزجي هنا : ةفلقلا فصن

 ء نيئيسشلل ىفاكتلاو فانتلا ىنعم ىلع كلذ جرخي هنأ ىدنع : لاق
 ٠ ىدنع امهنم دسافلا مكح لطب ايفانت اذاف

 : رفعج نبا عماج نم

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر نا : ليقو 0 ماجحلا ءاركب سأب الو

 ٠ م اجح ١ ىطعأو مجتح ملسو

 : ةريغ نمو

 لبق ماجحلا ةعطاقم نا ليقو 0 ماجحلا ةعطاتم زوجت ال : ليق



_ ٢٢٢ 

 ح اغلتخا اذا هلثم رجأ هل ناك هلمع نم غرف اذا نكلو ، تحسلا نم لمعلا

 هيلا ملس اذا : هل لاقي هنآ الا ةعطاقم الب زاج هب ىر امفافلتخي مل ناو
 ٠ كلذب سأب الف معن : لاق وأ ىضر اذاف ، كلمعب اذه تيضر دق

 : ةلاسم مج

 : هريغ نمو

 ؟ كلذ زوجب له الجر ريصي ىتح نتتخي مل اذا ىبصلاف : ليق

 ٠ كلذب باطخلا هيلع مقي مل ام كلذ هل نآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ ىلع هربجي نآ هدلاو ىلعف : هل تلق

 ةحلاصم كلذم دا رآ اذا كلذ هل نأ ىعم لانت كلذ ىلع هريج ن ا : لات

 ن اك اذاف س كلذ كرت بجوب بيس نع ال ى هل حالص نع الا ريجل | نكب ملو

 . ءىش هيلع ىنبجعي مل اذه ىلع

 ؟ نامض دلاولا ىلع له ص هلثم لعف ماجحلا ىدعت ناف : هل تلق

 ، نامض بألا ىلع نكي مل كلذ ىلع انومأم ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ماجحلا ىلع نامضلا ناكو

 = ةلآسم 23

 ؟ هدبع نتخي نآ هيلع له لجرلا نع هتلاسو

 ىنأ الا هيلع سيلف ايبص ناك ناو ث اغلاب ناك اذا ىدنع اذكه : لاق
 ٠ كلذل بحأ

؟ هدلو نتخي نأ هيلعف : هل تلق



 ۔ ٢٢٣

 قيرطظ نم كلذ هل بحأ ىنأ الا ايبص الو اغلاب كلذ ىل نيبي ال لاق
 ٠ ةلس سرولا

- 

 ة ةلأسم 23

 رمأت له ث ةميتيلا ةيبصلا نع نسحلا نب دمحم نسحلا ايأ تلأسو

 ؟ ةميتي ةيبص ىهو اهونتخيو اهرمأب موقي نم وأ اهناتخب اهمأ

 ٠ معن : لات

 نمم اهناتخب رمآ نم مزل له ث كلذ نم ةمدتيل تبلا تتام ناف : هل تلق

 ؟ كلذ نم ءىشب اهرمأب موقي

 ٠ ال : لات

 ؟ بجاوب سيلو ةمركم ءاسنلا ف ناتخلا : اولاق سيلفآ : هل تلق

 . ءىش كلذ ىف مهيلع سيلو اهونتخي نكلو ، معن : لاق

 رذع نم الا غلبي ىتح هدلو ننتخي ال نآ لجرلا عسي الو : ءايضلا نم

 وهو هننخ ناك ناف 6 مه دالوآ ق نيملسمل ١ لعفك ٥ دلو ننخي نآ رومأم ١ و

 هلثم نتخي لاح ىق هننخ ناف ناتخلا كلذ ىف ىبصلا تام ناف ؤ مهدالوأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 نامض الو 6 هيلع مثآ الو ءىش هتحلي مل لافطخلا نم

 ة ةلاسم مج

 ؟ تومي ىتح حزنيف هنتخيف ميتي ف بستحي لجر نعو

مهتروشم ريغب كلذ لعفف ىصو وأ ىلو هل ناك ناف تفصو ام ىلعف



٢٢٤ 

 ىصو ال و ام استحا لعف ن اف \ هل ام ق ةب دل ١ هبلع و ؤ كل ذل نم اخ وهف

 نم كلذ ناكو 6 هيلع ردقيو كلذ لمحب نمم ميتيلا و ؤ ىلو الو ميتبلل

 هنأ انظفح نأ بسحف ك ننخب هلثم نأ فر اعتي ىذلا دحلا ىف هحلاصم

 ٠ 4 لع نام ض ال

 ةبسحلا نوكت امناو س كلذب دبعتم ريغ ىبصلا نأ بهذي اضعب لعلو
 هبسحأ الف هيف هيلع ررض الام امأو ى ميتيلل هنيح ف مقاو ميتيلا ررض ف
 ىجري ىتلا ةرهاظلا تاثداحلا نم هسفن ق هرورض نين ام ررضلاو 6 هيف

 ٠ هبف فردااتخالا اذهف كلذ هنيح ق هاذأ ةلازاو ٥ ررض هلا زا هجلاعملا كلتب

 موقي ىلو الو ىصو هل نكي مل اذا ةبسحلا هيف زوجت هنآ انعمو
 ايدعتم هيف نوكي ال هنأ فراعتي امب ماق اذا اذه ىف بحتسملا نأو ث كلذب

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ ىف هيلع نامض ال هنآ كلذب موقي نمم هلثم لعفل

 : ةلأسم :3

 ؟ لجرلا ةآرملا مجحنأ : ةماجحلا نعو

 . هرضح نم اهرضحيلو ةرورض نم الا همجحنت ال نأ انيل ٦" ١ امف

 : ةلاسم 23

 هبلع له ص كلذ هب سآبتسا مث ؤ هنتخف ناتخلاب ىلو رمآ اذاو

 ؟ ء ىش

 ء حاكنلا بهذ وآ ىبصلا ةناتخلا دزي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ح ماي ةثالث لبق نم ىبصلا تام اذا دوقلا هيلعف ادمعتم داز ناك ناف
 أطخ ةدايزلا تناك ناو ؤ هلام ىف ةبدلا هيلعف مايأ ةثالث دعب نم ناك ناف

 ٠ هتلقاع ىلع ةيدلا تناك ناتخلا نم



 _ _ ٢٢٥

 : ةلأسم ج

 ناتخلاو ث اهنم ركذلا عضوم نتخي نآ ىثنخلا ىلع : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ همركم ءاسنلا ىلع وهو ؤ ةضيرف لاجرلا ىلع

 : ةلأسم :ج

 ىنأ نكي مل ءىش هتنانخ نم ىقبي لجرلا نع هللا دبع ابأ تلاس
 ؟ ال مآ فلتأ نوكيآ هيلع

 ناو ث فلتأ وه سيلف اهنم ءىش وأ ةرهاظ ةفسثحلا تناك نا : لاق
 ٠ فلقأ وهف ةرهاظ ريغ ةفشحلا تناك

 اهالص ناك ىتلا هتالصب فيكف ناتخلا ةداعا همزلي ناك ناف : تلق
 ؟ لاحلا هذه ىلع وه و

 غلب ذم فلتأ وهو اهالص ىتلا تاولصلا كلت لدب هيلع نا : لوقأف
 ٠ ةداعا هيلع ىرآ الف ناضمر امأو 6 الجر

 هنفسثح ادب نم ناتخ زاجآ رذنملا نب ريشب نأ ديلولا نب دلخم ركذو
 ٠ فصنلا وحنت

 لعفي ملف هب رمأف لاجرلا نم ناتخلا كرت نم : هللا دبع وبآ لانتو
 ٠ هل ىنآتلا ىف غلايي ىتح لتقي ال و لتقي هناف

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 نم ةأرملا تمدعو هنتخي نم لجرلا مدع اذا : ايركز ىبآ طخب تدجو
 ؟ءاسسننلا نم اهننخي

( ه ج عرشلا نايب _ ١٥ م )



٢٢٦ 

 . ةرورض نوكتف مزالب سيل كلذ نأل ث ةآرملا نتخي الف لجرلا اماف
 ٠ لجرلا نتختف ةآرملا امأو

 هيلع بجي له ى اهيآرب ةآرملا لجرلا ننخ اولهج ناف : هل تلق
 ؟ ناتخلا عضوم هسمب هبلع تمرح دت مآ اهتادص

 ىلع كلذ ناك اذا اهجوزتي نأ بحأ الو اهقادص هيلع ىل نبي مل
 ٠ دمعلا

 ؟ امينيب قرفيأ اهجوزت ناف

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر امهنم كلذ ادمع ناك اذا معن : لاق

 نينوتخم دلو نم الجر رثع دحآو مدآ هللا قلخ : لانق ىلع نعو
 5 ىسومو س سنويو ، طولو “ ماسو ث حونو سيرداو ، ثيس : مهو
. نيعمجأ ملسو هبلع هللا ىلص دمحمو ؤ\ ىسبعو ء ايركزو 0 ناميلسو



٢٢٧ 

 باب

 كاوسلا ىف

 تقو ى آ ق ك ١ وسىل ( نعو : دمحأ ني نسحل ١ ىلع ىبآ نع بسحأ

 ى زجي امو هلاح نوكي ام هلمعتسي مل نمو 0 هكرت عسي ال ىنمو 6 نوكم

 ؟ رعشلا قرف كلذكو 6 هنم

 نوكي تقو ىأ ىف امأو ع هكرت عسي ال : ليق هنأ فرعأ ملف : لاق
 ةالصل : لينو ى مون نم مايق لك دنعو : ليقو ، ةالص لك دنع : ليقف
 ئ ةنسلا نم وهو ثقو نود اننتو هل فرعأ ملف رعشلا قرف امآو 6 رجفلا

 ٠ مل آ 4 الا و

 : ةفاسملا ةدايزلا نم

 ىف نا : تلاق اهنآ نينمؤملا مآ ةشئاع نع تدجو : فيضملا لاق

 ةطخسمو ث برلل ةاضرمو ؤ مفلل ةرهطم : ةدئاف ةرشع ىتنثا كاوسلا

 ءارفصلا عطقيو 5 ةهكنلا بيطيو ء ةثللا دشيو ء ةظفحلل ةبحمو ء ناطيشلل

 © احابص هجولا ديزيو ء ةحاصفلا ىف ديزيو ء رصبلا دحيو ث مغلبلا عطقيو

 ٠ تظفح اذكه نوعبس هتالصو

 : ةلأسم وه

 نأ فاخأ الول » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

 هبلع هللا ىلص لاقو ٠ )) ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل ىتمآ ىلع قشا

 . « ليللا مايقو كاوسلا ىتمأ ىلع اضرغي مل نائيس » : ملسو



 ۔ ٢٢٨

 : ةلأسم وه

 قارفلا () ٠٠٠٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لات هنأ ىلع نع ةأ رف .... )١
 » ) ( ٠ ٠ دادزا اكا وس اودادزا املك ( )( ٠.٠ ٠ اه وفطىف

 : ةلأسم و

 () ٠٠ دتو ص ةنسلا () ٠٠ هكرتب ناد نم كاوسلا رثؤملا وبآ لاق ٠ ٠ ١ دذته 4 ةن

 ٠ عولشتلا كرت عسو

 : ةلأسم 3

 كاوسلا رثكيلف هللا هبحي نأ بحأ نم » : لاق هنآ لبج نب ذاعم نع

 « ةالص ةئام امهب ةالصلاف للخنلا و

 )١( لصالا ىف ضايب انه .



٢٢٩ 

 باب

 ليبسلا نباو راجلا ىف

 ماحرالا ةلص نم ءىش ركذو

 قح نم نكلو ث كاذآ هنع فكت نأ راجلا قح نم سيل هنا : ليق

 اميف هيلع ركنتو ، هئواسم هيلع رتستو ؤ كاذآ اذا هاذأ لمتحت نآ راجلا

 . ا مكنيب

 .نا » : لاق ؟ هراج ىلع راجلا قح ام هللا لوسر اب : ليق : لاق

 كثاغتسا ناو س هندع ضرم ناو ث هتبجآ كاعد ناو ، هتضرتآ كتضرقتسا

 تام ناو ث هنآنه ريخ هباصأ ناو ، هتيزع ةدش هتباصأ ناو ؤ هتثغأ

 ٠ « هذؤتن الو هنظفح باغ نا و س هندهس

 ؟ همزلب امو 6 هراجل راجلا قح ام : ىلع ايآو ىرا وحلا ايآ تلأس

 ملعو هريغ وأ زرأ لثم اردق خبط نأ هل همزلي : ىرأوحلا وبآ لانف

 ءىش هعم سيل نأ فرع ناو ث هيلع سيلف ملعي مل ناو ڵ همعطيف هراج
 ٩ مح طم  4٭٠

 ةلأنم ج :

 ٠ ماصحرأل ا ةلص نم مزلي ام ىلع ةمزال ماحرألا ةلص لثم ناريجلا ةلص نا : ليقو

  

 



_ ٢٣٠ 

 ةلأسم وج :

 ؟ مزلي نملونوكي نمل : تلق ليبسلا نبا هلص نعو

 ردقو ؤ هم ملعو ئ هدلب نع رفاسم لكل ى نمؤملل همزال ىه : لاق

 ؟ دحآ نود دحأل ةمزال ىه مأ ارجاف وآ اراب ناك ء هتلص ىلع

 كلذك كلذ الولو 6 ةصاخ فضلا انهاه ليبسلا نبا نا : ليق ىعمق

 ٠ فىلك_ ذلا

 ريغ ىلا هرفس نم لصو رفاسم لك وهأ ليبسلا نبا كلذكو : تلق
 ؟ هيلع ذئنيح ليبسلا نبا مسا عقي مث ةصاخ هدلب

 فيضلا ىف الا ىل عقي الو ، اذه ف لوقلا ىضم دق هنأ ىعمق

 اميق موزللا مكح ىق اماع افيض نوكب ىنعم هل عقي وآ % ناسنالل صاخلا

 ق ةنحم ١ عقت دق هناف مومعم وآ صوصخم ق هغفح ابوجو نم مزلي

 نآ ةفاخم توكسلا كعسد ف له قساف هنأ فرعي قساف كل راج نعو

 ؟ اذكو اذك لعفت ال تلت نا كيلع مقي

 . هنايب تزجع اذا هل دحلا كمزلي امب ظفللا نع فك معنف

 ؟ همالك كرت وأ هتعيطق ىف سأب كيلع لهو

 هلل هضغيباف انتساف ناك ناو هزاوج الو همالك عطقت نأ كل بحن امف

 هم ... 1 ٠

 ٠ ه ٣٣٦ ى ح



٢٣١ 

 : ةلأسم ج

 ؟ بجي ىتم بحاصلا قح نع ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 لزنملا نم جرخ اذا هنأ الا « دح كلذ ىف انعم سيلو ملعأ هللاف

 ٠ هبحاصل قحلا همزلو هبحاص راص دقف هتقبساف هبحاصو وه ىقتلاو

 : ةلأسم

 ؟ راجلا محرلا ةلص نع هتلأسو

 ٠ ةيجاو : لاق

 ؟ تيب نم مك ىلا : تلق

 ٠ انيب نيعبرأ ىلا : لاق

 ؟ هنم زريب ىذلا هباب نم اتيب نيعبرأ اطخلاب دعيف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لات
` 

 ؟انيي نيعبرأ نم لقآ تويب هيرق وآ هدحو هنيب ناك ناف : هل تلتق

 : كلذ ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 عطقنا ناف ص اتيب نيعبرآ ردق بارخلا ىف دعي هنا : لاق نم لانف

 دجويو ٠ راوجلا عطقنا دتف رامعلا نود بارخلا ق اتيب نيعبرآ رادنم

 ٠ هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىبآ نع كلذ ىنعم

 دعيو ى بارخلا ىف دعي نكلو ، بارخلا فف رظني ال : لاق نم لاتنو
. اهلهأ لصي اتيب نيعبرآ رامعلا ق



٢٣٢ 

 ٠هللا همحر نسحلا وبآ خيشلا هيلا بهذي ناك اذه نأ ىعمو

 5 انيب نيعبرآ بارخلا ىف دعب هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلت

 نبعبرآ لمكأ ادحاو اتيب رامعلا نمو ؤ اتيب نيثالثو ةعست دع نا تيآرآ

 تلمك ىذلا هدحو تيبلا كلذ الا رامعلا كلذ نم لصي نأ هبلع سيلف 6 انيي

 ؟ رامعلا ىلا بارخلا ق هددع نم نوعبرألا هب

 ٠ ىنعملا اذه ىلع جرخي ىدنع اذكه : لاذت

 را رحلا نم هربغ لثم هال وم ىلع هتلص بجنت ديعلاق : هل تلق

 ؟ راوجلا قحب

 ٠ هنكسي الزنم هديس هآوب دت ناك اذا ىدنع اذكه : لاق

 تناك ١ ذا اهيلع لخديو 6 هماحرآو هناربج نم ةآرمل ا لصيو : هل تلتت

 ؟هلثم اهيلع لخدي نمم

 .٠ ىدنع اذكه : لات

 ؟ ةرتنسم ةمئان ىهو اهضرم ى اهيلع لخد نا هيلع سأب الو : تلق

 عارو نم اهلك اهيلع لخدي نكي مل ناف ث كلذب ساب ال هنأ ىعم : لاق
 لخدي نم ضعب ىصوأ نكي مل نا اهل ىصوأ امل عىربو س باجح وأ بابلا
 اهغلبي نوكب ام لتآو ح هلصوب اهمالعا و ؤ مالسلاب راج وأ م داخ نم اهيلع

 ٠ مالسلا

 : ةلأسم :3

؟ مهتلص هيلع موق راوجب نكس اذا بيرغلا ف لوقت امو



. ٢٢٣٣ 

 ح هريغل وأ هل لزنملا ناك ءاوس 6 انطوم ناك اذا « ىدنع اذكه : لات

 ٠ ةالصلا مني وأ ةالصلا رصقي ناك ء أ وسى

 : ةلأسم 27

 هدلو لجرلا قدصي نآ ىهن هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو
 ٠ هراج ىلع هنآرما وأ ئ هيفسلا

 ىكسششو لجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ءاج : لاق ةريره وبآ

 مث تارم ثااث ريصا ( : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاف س هل ا راج هل

 ٠ « قيرطلا ىف كعاتم حرطا ةئلاثلا وأ ةعيارلا ىف هل لاق

 لوقيف ؟ كلام : نولوقيف هيلع نورمي سانلا لعجف لعفف : لاق

 ء كعاتم در : لاقف هراج ءاجف ء هللا هنعل نولوقي اولعجف ، ىراج ىناذآ

 هللا () هثروآ هراج ىذآ نم » : ثيدحلا ىفو ٠ ادبأ كيذوآ ال هللاو الف

 بوكر نا : ليتو 6 هرايد هللا هكلم هراج ىذآ نم : ريبخ فقو » هراد

 ٠ ءوسلا راج ةرواجم نم ريخ رحبلا

 نأ ىآرف 4 هراوج هناريج هرك ءوس راج ق ىناسارخلا دومحم لات

 6 انع لرحتنتف كنم ى رتشن وآ 6 كنع لورحتنمف انم رنش ١ نآ : هعل ( ١ وم دنتني

 ىوسي امب هل زتم ا ورتب نآ اسآي ى رآ الف ىبأ ناف ئ رشل ١ ع دت وآ

 . مهرا وج نم هوجرخيو س هوصقني الو

 )١( هكلم ةخسن ىف .

 



_ ٢٣٤ 

 ةلأسم يج :

 ؟ حرفلاو نزحلا ىف هكيلامم ةلص لجرلا ىلع بجيف : هل تلق

 مهريغ نم اقح بجوآ ىدنع مهو س مهل كلذ همزلي هنآ ىعم : لاق .

 هناريج ريغ وأ هناريج كيلامم اوناك مهتلص همزلت كلذكو : هل تلت
 ؟ مهلصي نأ همزلي هنآ

 . . ىدنع اذكه : لانق ٠

 اذا تريبلا نم همزلي ام ةلمج نم هكيلامم تويبب دعسيو : هل تلق
 ؟هراوج ق اوناك

 ىدنع اذكه : لاق ٠

 ةلأضنم ةهج :

 مآ نغتنسم لاح ام فرعي ال راج هل ناك اذا : لجرلا نع لئسو
 ناو 6 هاطعأو هاساو اجاتحم ناك ناف هنع 7 نآ همزلي له 6 جاتحم

 ؟ كلذ فرع اينغتسم ناك

 ( هنأ الا ىدنع كلذ جرخي سيلو ث هلاح دقفتي نأ رمؤي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هلاح دفني هل هري نم

 ؟ هراجو همحر كلذكو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاش

 اهمف ٠ ( ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو ) : ىلاعت هللا لونت نعو

؟ امهل قحلا بجو دق ىذلا ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلا



_ ٢٣٥ 

 نم هبحاص بنجلاب بحاصلاو ء هيلع ىذلا هفيض ليبسلا نبا : لاق
 ك رح ح 2 ١ ٨٩ ٠

 ؟ هتلص هيلع بجتآ اكولمم هل ارواجم ناك اذا لجرلا تيأرأ : تلق

 ٠ هريغ نم اقح بجوآ هكولمم ناك ناق

 ؟ هتلص همزلت له ارح راصو هقتعأ ناف : تلق

 سيلف اراج نكي ملو ارح راصو هكلم نم جرخ اذا هنآ ىعم : لاق

 مهعدويو هماحرآ لصب جراخلاو 6٧ لصوب مداقلا : لاقو ڵ هنلص هيلع بجت

 ىف اومستا : لاقو هضرم ف ىصوآ لجر نعو : ةيواعم ىبآ نع
 ؟ راوجلا كلذ دح ام امهرد اذكو اذك ىراج

 بارخ تويبلا نيب اميف ناك ناو ث اتيب نوعبرآ انعم راوجلا دحف

 دنع نم مهضعب سبق اذاف ةيدابلا امأو ، ناريج مهف اتيب نيعبرأ ردقب

 ٠ اوسبتقا ام ىلع ةيدابلا امأو ث انيب نوعبرآ انعم راوجلاف رانلا مهضعب

 : هريغ نمو

 مل برخ ارامع ناك ناف ح رامعلا وه امنا راوجلا : ليتق دننو : لاق

 مث ابارخ ناك ناو ث اتيب نيعبرأ ىلا رامعلا ف رظنب امناو ، كلذ ف رظني
 ٠ لاذت نم لات اذه ىلعف نيرخالا نع عطقنا و % رامعلا كلذ عجر رمع

 نيلزان اوناك اذا ديبعلاو ةمذلا لهأ كلذ ىف لخدي : لاق نم لاتقو

 ٠ راوجلا مهب متو مهب بسح هنونكسي تيب ف



٢٣٦ 

 ٠ بالكلا حبن راوجلا دح : ضعب لانتو -

 : ةلاضنم ةهج

 ء كاذآ هنع فكت نأ راجلا قح نم سيل : هللا همحر هللا دبع وبأ لات

 ٠ ١ هاذآ لمتحت نأ راجلا قح نم نكلو

 كراج نم اهرتساف ةهكاف تيرتسثا اذا : ةبقع نب حاضولا لاد

 ٠اهنم هلنأف الاو كراج نع اهتحئار فخاف اردق تخبط ناو س اهنم هلنأف الاو

 تبهذأ ىهلا : لاق مالسلا هيلع بوقعي هللا ىبن نآ انل ركذ دتو

 'ئلالجو رازعو » : هيلا هللا ىحوآف ! ؟ ىنتمحر امفآ ، ىرصبو ىدلو

 تيوس كنآ ةيلبلا هذهب كنولب نكلو س كدلوو كرصب كيلع دارو كمحار ىنا

 ٠ « هنم همعطت ملف هتحئار كراج دجوف المج

 لآ عم دذتيلف ارطفم ناك نم الآ : هيدانم ىداني بوقعي ناكف
 لآ عم رطفيلف امئاص ناك نم الآ هيدانم ىدان ءاسملا ناك اذاف ء ةبوقعب

 5 دهع ىقوأو دعو قدصأ هللا هدعو امك هدلوو هرصب هيلع هلما درف « بوقعي

 ٠ نيملاعلا تبر هلل دمحلاو

 : ةفاضملا ةايزلا نم

 مهنأ مهل رهظي نآ لهألاو ةجوزلاو راجلا قح نم نا : اولاق دتو

 ء مالسالا مرك قح ىق ةيقت مهل نأل ، نينسحم ريغ اوناك ولو ث نونسحم

. اندجو اذكه مههوجو ى مهبيع رهظي الو



 : ةلأسم ج

 : لاقت هراج ىلع راجلا قح ام هللا لوسر اب : ليق دتو : لاق

 :. ناو ث هندع ضرم ناو ؤ هتبجآ كاعد ناو ث هنسضرتقآ كضخرتتسا

 هتدهش تام ناو ص هتآنه ريخ هناصآ ناز ث هتيزع ةدسث هتياصأ ناو ت هتتغآ

 ٠ « اهنم هيلا ىدهت نآ الا كردق راتقب هيذؤت الو ث هتظفح باغ ناو

 : ةلأسم ج

 راوجلا نسحو ماحرألا ةلص نأ ملعاو ، ةمكحلا ضعب ف ليتو

 كرت نمو 0 رامعألا ق ديزيو ئ رايدلا رمعيو 4 لاحلا نسحيو لاملا ىرثب

 ٠ بابت ىلا هرمآ ناكو ى بابسلا هب تعطقت كلذ

 : ةلأسم ج

 هتنوعم هل زوجي اميف هراجب ناعتسا اذا راجلا نا : نسحلا وبأ لاتقو
 لك ىف ىوقتلاو ربلا ىلع هتنوعمو هتناعا هيلعو س كلذ كرت هعس مل هيف
 ىف ناودعلاو مثالا ىلع هنيعي الو ى هريغ نم قحآ راجلاو س كلذ نم ُىش

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ه رومألا نم

 : ةلأسم 23

 ٥ رجه زئاجف ايندو انيد هراجل حالص ٥ه رجه ق ء وسح راج ن راك اذاو

 ٠ ملعأ هللاو ، هرفكيف هراج ىذأل ةدارا الو ، ضرفلا كرتل ةين ريغب

 : ةلأسم ج

 رقفلاب هبلع عدب نآ هل زاج اقفانم . ناك ناف هبذؤي راج هل ناك نمو

٠ نمؤملا ىلع وعدي نآ زوجي الو > توملاو



٢٣٨ 

 ةلأسم ةيج :

 ؟ هناريج نم لصي نآ لجرلا ىلع بجي مك : هل تلق

 اتيب نيعبرأ ىلا برقألاف برقگلا لحي ليق دق هنأ ىعم : لاق ٠

 اتيب نيعبرأ مني ام هناريج ف نكي مل ناف : هل تلق ٠

 دعبو 6 برقأل ( هن ١ ريج نم لصي هنأ : لاق نم ل انت هنأ ىعم : ل اق

 ٠ تويب تناك ول نأ ك انيي نيعبرأ مامت رادم بارخلا نم هلوح ام

 دحاولا لزنم ىف وه نم مهنم ناكس هيف لزنم ناك ناف : هل تلت
 ر اج وهف مهنم نكس نم لك مهب دعتسي له لزنم ق ةثالثلا و نينثال ١ و

 ؟ اننيب نيعبرأ مهب متيو هل

 ىف انكاس نوكيب نأ الا تويبل ١ ةهج نم ١ راج ه دعب ال هنآ ىعم : لانت

 ىق اناكس ا وناك نا امأو % نذاب الا هيلع لخدب الو س هلثم نكس نوكي تيب

 ٠ دحاو تيب ىدنع رهف الزع نكس مهنم دح او لكل سيلو ث مهعمجي لزنم

 نأ هل بحتسي ام هراج وأ همحر ىلل لصاولا لصو اذاف : تلق
 ؟هل لوقي

 احرف نوكي نأ امآ ، هيف هلصو ىذلا ىنعملا هل رهظي هنأ ىعم : لاق

 . هيزعيف انزح وآ هئنهيف

 ؟ هراج وأ همحر ةلص لصا ولا ىلع بجي ىتمف : هل تلق

 ٠ نزحلاو حرفلا ىف ةلصلا هبلع بجي هنأ ىعم : لاق

 لك ، ةعامج هيف ىذلا لزنملا اذه ىلا لصاولا لصو ناف : هل تلق

ء لزاذملا لهأ ضعب باحصأ نذاب الا هيلع لخدي ال لزنم هل مهنم دحاو



.٢٣٨ 

 لهآ نم باغ نملا اذه هلوصو هيزجي له ص ىرخألا لزانملا لهآ بصي ملو
 ؟لزا ذلا

 مل وأ مهدجو لزنم لك لهآ ىلا لصي ىتح هيزجي ال هنأ ىعم : لاق
 ٠ مهنكسم ىف مهدجي

 هنكسي لزنم مهدحأل سيل ةعامج هنكسي الزنم ناك ناف : هل تلت
 ملو مهضعب دجيف ث مهيلا لصاولا اذه هيلا لصيف نذاب الا هيلع لخدي ال

 ؟ مهنم باغ نمل اذه هلوصو هيزجي له ث مهضعب دجي

 ىنبجعأ اضعب دجي ملو مهضعب دجوف مهلصو اذا هنأ ىعم : لات
 هيزجيو ث مهلصو دق هنأ مهنم باغ نم ملعي نأ هدجو نمل لوقي نآ
 ٠ دحاو نكسم ق اوناك اذا كلذ

 لصوف راج وآ محر وأ لجرل ةلصلا هيلع بجي لجرلا ناك ناف : تلق

 ةعجرلا همزلي مأ كلذ هيزجيآ هل نذؤي ملو نذأتسا آ ء هدجي ملف هلزنم ىلا

 { هدجي ملف هلزنم ىلا لصوف هتلصل ةينلا دقتعا اذا هنأ ىعم : لاق

 هيقل ناف ع ةيناث هيلا ةلصلا همزلت ال هنأ ىعمف ث هل نذؤي ملف نذآتساو

 ىلا عجر نا و ؤ ١ هيزجي هنأ ىعمغف هلصو دمت هنآ هقرع وآ هيلا لسرأ وآ

 ٠ ىدنع لضفأ وهف ةيناث هتلص .

 ةيزعتلا هل رهظأو ة هلزنم ىلا لصي ملو قيرط ف هيتتل ناف : هل تلق
 ؟ ةيناث هلزنم ىلا لوصولا نع لوصولا اذه هيزجي له ع ةئنهتلا وآ

 ة هسفن لجرلل ةلصلا هيلع بجت امناو ع كلذ هيزجي هنآ ىعم : لاق
 ىلا لصيف كلذ لبق هدجي ال نأ الا هيلع بجاو هلزنم ىلا لوصولا ںيسلو
٠ هيف هنآ وجريو ص هلزنم



_ ٢٤٠ 

 لخاد نم لئاق هل لاقو ى هدجي ملف هلزنم ىلا لصو ناف : تلق
 عضوملا كلذ ىلا لصي نآ هيلع بجي له س اذكو اذك عضوم ى هنا : تيبلا
 ٠هلصيف هبلطيو

 هلزنم ىف هلصو اذاو .ث هلزنم ريغ نم هبلط همزلي ال هنآ ىعم : لاق

 ٥ زعف هيلا هلوصو هفرع كلذ دعي هيقل ناو ئ هلصو دق هنآ ىعمف هدجي ملف

 ٠ كلذ نبح ف هآ نه وأ

 رفسي نمم ةلصلا هل بجن ىذلا راجلا وآ محرلا ناك ناف :: هل ثلق

 ؟ هيلا لصا ولا لعفي فيك هلصي نمع

 دحأ وآ 6 ٥ دلو هيل ا لسرب وأ 6 هلزنم ىل أ لصي هنأ ىعم : ل انت

 ٠ هل هنلص هفرعيو 4 همالس 7 نم وآ ء همداخ وأ ك هماحرأ

 همزلي اريغص الفط وأ ايبص محرلا وآ راجلا ناك ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ ةلصلا

 فرعيو 6 رشلا نم ريخلا لتعب نمم ىبصلا ناك اذا هنأ ىعم : لاقت

 نم ىلع ةبجاو ى ىدنع هتلص تتبث افجلا نم ربلا فرعيو س هيلع امو هلام
 ٠ ةلها ١ هيلع بجت

 مل % رغصلا نم لاوحألا هذه فرعب ال لاح ق ىبصلا ناك اذا امآو

 . نم هيلع بجي امب مايقلاو ، هب رمألا الا ةلصلا هيلع بجت نم ىلع نكي

٠.٠ 

 ٠ هحلاصم

 ؟ هتلص همزليآ انونجم وآ اهوتعم محرلا وأ راجلا ناك ناف : هل تلق

 ررضلا نم هيف هنع فرصي اميف هتح بوجو نم بجي امنا ىعم : لاق

٠ هتجا و هتلصقف لتتعب ناك ناف 6 عفنلا هبق هيلع لخدب وآ



٢٤١ 

 وآ ، نيجوز لثم ةأرما وأ الجر محرلا وآ راجلا ناك ناف : هل تلق

 لوصولا ىزجيآ ث دحاو لزنم ىف نانكسي امهريغ وأ نيوبأ وأ ، نيوخأ
 ىف امهدحأب ىقتلا وأ ث اعيمج امهلصي ىتح وأ رخآلا نود امهدحأ ىلا
 ؟ رخآلا ىلا لوصولا نع كلذ هيزجيآ قيرط

 وأ قدرس ط ق رخآلا نود امهدحأب هؤاقل هيزجي ال هنآ ىعم : لات

 دصق نا امآو ث امهنم ىناثلا لوصول دسدتتي نوكيب نأ الا لزنم وأ ةعيض

 ؟ رخآلا دجي ملو امهدحأ دجوف امهلزنم ى اعيمج امهلرسدول

 د!رأ هنآ هدجو ىذلا ملعيو ح امهلوصول هدانتنعا هيزجي هنآ ىعمق

 ٠ اعبمج اهتلص

 ةلصلا اهرلع بجتو ىحتستو رتتسي نمم ةأرملا تناك اذاف : هل تلت

 © اهسفن هفرعت نأ بحت ملو هسفن وآ هلزنم ىلا تلصوف س راج وأ محرل

 ؟ ةلصلا نع كلذ اهيزجي له

 ٠ بابلا ىخقنا ٠ كلذ اهيزجي هنآ ىعم : لاق

 : نيملسملا تاباوج ضعب نم باتكلا ىلا فاضملاو بانكلا ريغ نمو

 محل هدنع لصحيو ريثك ناريج هل لجرلا ىف لوقت امف : تلق

 نأ هيلعأ ث هناريج ىلع جيميف ، هخبطي وأ هيوشثيف ث ليلق محل وآ ، ريط
 لثم الا مهيلع ؟زجتي ال اليلتن ائيسث ناك ولو ، كلذ نم كلذ مهيلا لمحي

 كلذ نم لمحي مأ ، دحأ ىلا هلمح نسحي ال امم س كلذ نم لتآ وأ ةمقل

 مأ هئيس مهيلا لمحي نأ كلذ لثم ىق همزلي ال مأ ، دحاو نود دحاو ىلا

( ٥ ج عرشلا ,نايب - ١٦ م (



٢٤٢ 

 ىتح ص هناريط ىلع هجيميو ث هلزنم ف ردقلا هذه لثم عنصي نأ هل سيل

 نا امثآ نوكيو مهيلا هلمح نسحيو ث مهيلع آزجتي وأ ث اريثك ائيسث نوكي
 ؟ هيلع مثا ال مأ كلذ لعف

 مثا الف هناريجل هنم ىدهي نآ آزجتي ال اليلق ائيسث ناك اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ةحئار مهنع رتسي نأ هيلعو ع هيلع

 هنأ الا خفني حير هل نوكي ام هريغ وآ امحل هلزنم ق خبط ناف : تلق

 برقل اب مهو % ال مآ كلذ حبر مهيل أ هنم لصو هن اربج نأ ملعي مل وه

 ؟ مهيلع جاه هنأ ملعي ىتح مأ مهيلا لمحي نأ هيلعأ

 نأو 6 ٥دنتع ثدحي اهب هيسا وي نأ راجلا نقح نم نآ تفرع دق

 ع هنبا دقف نم هب هالتبا امب لجو زع هللا هالنبا امنا مالسلا هيلع بوقعي
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ے هراج اهنم معطي ملو ةميلو ملوأ

 مت ١ ال هنآ هيلع حجمهب مل وأ كل ذي ميلع مل ن أ ا ذه لثم ق نأ وجرآو

 ٠ ملعأ هللاو هيلع

 لصي عضوم ىأ ىلا ملعي ىتح ربتعيو فوطي نأ هيلع له : هل تلق
 لمحي الو 6 هن اربج تويبب نم برقألا ىل ١ لمحب مآ محلل ااذه حير

 ؟ مهيلا تغلب هماعط حير نآ ملعي ىتح اهنم ديعبلا ىلا

 ةخسن _ تدجو اميف تدجو الو ص كلذ هيلع نوبجوي مه رأ ملو

 مهنم برقألا لعلو هدنع ثدحي اميف هيساوي نأ هيلع نآ ريغ « تركذ
 كلذ ق ظفحأ مل « ملعأ هللاو ، هنم دعبأ وه نمم اتح بجوأ ، برقألاف

 ٠ هتفوع ام ىوس

 فوطي نآ وه نكمتي ملو ص كلذ ف رابتعالا هيلع بجو ناف : تلق
 هيزجي ال مآ ةقث ريغ ناك ولو الوسر لسري نأ هيزجيآ ناريجلا تويب لوح
 ؟هريغو اذه لثم ى ةقثلا الا



 ہ ٢٤٣

 داهتجالا هيلع امناو ، هيرواجم ىلع راجلا قح ىلاعت هللا بجوأ دت
 ٠ ملعأ هللا و ؤ ائتسسش هيم ظفحأ ملف كلذ ق هتركذ ام امآو ك كلذ ق

 ٠ - ةؤ

 :تلق ؤ هراج ىلع هيفسلا هدلو لجرلا قدصب نآ ىهن : اولان .: تلق

 ؟ بدآ ىهن وآ ميرحت ىهن اذه

 قيقحتلا هجو ىلعو ص ميرحت قيقحتلا هجو ىلع هقيدصت ف ىعم وهف
 ريغ هنن ڵ ليق اميف لاح ىلع هيفس ىدنع ىبصلا دلولاو ڵ بدأ ىهن

 ٠ هيفس وهف ميلح ريغ نيغلابلا نمو ءىشب دبعتم

 ةيجاو ىهآ ناربجلا ةلص نع هنلآسو 6 هللا . هعيضر ديعس ىبآ نعو

 ؟ ماحرألا هلص هيف بجت تقو لك ق ماحرألا ةلصك

 ٠ قح مهنم لكلو ك ماحرألا ةلصك ناريجلا ةلص نا ليت دق : لاق

 ؟ راجلا قحب راجلا ةلص بجت تيب نم مك ىلاو : هل تلق
 قح نم راوجلل تيث امو 6 اتيب نيعبرأ ىلا راوجلا ليق دق : لاق

 ٠ ا تيب نيعبرأ ىلا ليق ام ىلع وهف

 ناكو ث اتيب نوعبرأ اهنكسي ىتلا ةلحملا ىف نكي مل ناف : هل تلق
نوكي الو 6 اهنكسي ىنلا ةلحملا كلت نم هناريج ةلص هيزجت له 3 كلذ نود



٢٤٤ 

 ارامع نوكي ام ردقب بارخب كلذ دعابت اذا ليق دق هنأ ىدنعف : لاق

 ٠ كلذ دعابتو ڵ بارخلا مكحب راوجلا عطقنا دقف ث اتيب نوعبرآ هيف ناك

 نوعبرأ هيف ءىجي بارخ تالحملا ضعب نيبو هنيب ناك ناف : هل تلق
 ذخؤبأ اتيب نيعبرأ ءىجت مل تدعنساو ةعسا و ١ رابك نك ولو ح ا راغص اتيب

 ؟ رثكألاب وأ لتألاب كلذ

 ٠ تويبلأ نم نيعلا تمدع اذا طسولا ىلع ردقي هنأ ىدنع : لاق

 هيزجي لهو ث مهريغ ةلص باجيا ف هيزجب له لصو اذاف : هل تلق
 ؟ هنلحم ريغ ةلص هيلع ابجاو ناك نا ةنونيدلاو هداقتعا

 ه هبلتنب ةلصلا مهل دقتعا دقف

 ؟ ةلص اذه ىلع ةنونيدلا هداقتعاف : تلق

 % بوجولا ريغ وآ بوجولا ق ةهبشلا تعقو اذا هنآ ىدنع : لاق

 همزلد ناك نا كلذ ق همزلي ام دتتعا ناو لعفلاب جورخلا ق طابتحالاف

 نا كلذ هبزجب نكمأ ام ىلع مهلاوحأ دقفتو ڵ بلقلا ف ةينلاب مهتلصا وم

 ٠ هللاءاش

 ىلا ماحرألا نم ىناقلي نم ةلص وآ ناريجلا ةلص بجوأ امف : تلق
 ؟ كلذ نم رثكأ وأ ءايآ ةسمخ

 نم جرخ اذا ديعبلا محرلا نم تبثأ ىدنع ناريجلا ةلصف : لاق

 نا ليق ناو ث ناريجلا ىف نكي ملو ص هتبارق مكحب هتلصاوم بجت ام دح
 : لوقي ضعبو ث كب : لوقي ضعبف ءابآ ةعبرأ ىلا تنأ هتيقل نم محرلا
 ء ءابآ ةرشع ىلا كانمي دت هنأل ڵ كيقل نميف رظني الو ، كريغ ءابآ ةعبرأ

 هاتلي دتو ص بابلا اذه ىف رظنيف ع ىدنع محر وهف بأ ىلا هاقلت تنأو

٠ ءابآ ةعبرأ ىلا هاقلت تنأو بآ ىلل



_ ٢٤٥ 

 ؟ ةبجاو تاهمألاو ةعاضرلا نم ةوخالا ةلصف : هل تلق

 هللا مهامس دت مهنأ الا هيلع عمتجم هنآ ملعأ الو كلذ دجوي دق لاق

 ماحرألا قوقح نم ءىش ف نوامتلا ىغبني الو ، تاهمآو ةوخا .

 ىتح مهنع لآسنأ نأ ىنمزليآ ىماحرأ فرعآ نكأ مل ناف : هل تلق

 كيلع مقتو ث ملعي مل ام مهنع لاؤسلا كمزلي نأ ىل نيبي ال : لاق
 .ىلاعت هللا ءاسث نا كلذ فاك ملعت مل ام مهتلصاوم داقتعا عم كلذب ةجحلا
٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



٢٤٦ 

 باب

 ماحرألا ةلص بوجو دح ق

 ُ مهيلع بئاصملاو ةرسملا لاح ىف ماحرألا ةلص بوجو نع هتلأسو
 ؟ هب بوجولاب دحاو ىنعملا كلذأ

 ٠ ه ےل
 ك

 ةثداحلا و ں حرفلاو مغلا لاح ىف بجت مهتلص نا : ليق دن : لان

 باتكلا نم ذوخأم نيلاحلا نيذه فق ةلصلا هذه بوجوف : هل تلق

 ؟ ةنسلا قيرط نم ليوآتلاب وآ س صنلاب

 ٠ صنلا بجوت ةنسلا حرشو ث هللا باتك نم اهلصأ : لاق

 ؟ قيرطلا دعب ماحرألا نم ضيرملل بجوت مكف : تلت

 ةيفاك بولقلاب ةلصلا نا : ليق دقف ث اهيناعم فو اهيف فلتخي : لاق
 . نادبألا و لاومألا نع

 هبرستمب ةلص ١ وم رهظي نآ نود بولقلاب او ةلصل ا ى زجنت ال : ليتو

 ربلاو ةلصأ ولا هجو كلذ ق مهيلع لخدي امي هلامب مه ربيو هماحر أ ىلا

 ٠ عطقت دقف هلامو هسفن عطق ١ ذاف 6 هلصا وم 6 هبلع بجي اميق

 ك بجا و لك ق ةرم نم رثكأ مزاللا ىنعم ق جرخي ال ىعمو

 كلذو ع ةيزجم اهنم ةرمل نأل ، ةياغ ريغل ةمزاللا ءايسثكلا ىلع لالدتسالاو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاو ديحوتلا لثم ث اهنم ضئارفلا مظعأ ى
 هنتم ضتارفلاب مايقلا ف هبف ىزجب هلك اذهف 4 نيملسملا ةيالوو 4 ملسو

 ٠ كلذ قوف ام ةدحاو ةرهم

 



٢٤٧ 

 ىرجي امم اذهو ث لفنلا ىنعم ىلع الا لمعلاو هيف لوقلا جرخي الو

 ديحوتلا لثم ف ليق ام ضعب ىف جرخي هنأ ىعمف ، فالتخالا هيف
 نيملسملل رافغتسالاو ص ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا ىلع ةالصلا و

 عمس املك داقتعالاب هديدجت بجي هنأ مهتيالو داتنعاو س تاملسملاو

 اهبوجو ىنعم ىف ةلخاد ماحرألا ةلص كلذكو ث هلابب رطخو ك اهركذب
 ةلصاوملا ةلمج هيلع نوكي نأ اهركذلو ث اهل لابلاب اهروطخ مم اهموزلو
 ٠ هتعيطق الا هبوجو دعب كلذل ةياغال هنأل ؤ مهل

 ص ةلاسم ج

 ؟ محرلا عطت زوجي له هتلأسو : نيملسملا بتك نم ةميدق ةروثنم نم

 : لانتو ٠ ه4محر عطق نم نوعلم : ةياورلا عفرو زوجي ال : لانف

 ٠ ميلستلا و ةيدهلابو سفنلاب ماحرألا ةلص

 ؟ مألا لبق نم وأ بألا لبق نم : ماحرألا نع هتلاسو اهنمو

 ٠ مذلا لبق نم وأ بألا لبق نم اوناك ام ماحرأ ةبارقلا لك : لاقف
 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 : ةلآسم وج

 وأ ءاخرلا ىف مهلصي ماحرألا ةلص نع ىراوحلا ابأ تلأسو
 ؟ دا رآ املك

 وأ ةب رقت نم دحأ ء اج وآ ك ةبيصم مهتباصأ اذا ملسي : ىل 9 اتتف

 ٠ مهل ض رعي ام لثم

؟ ىلع ابآ اهنع تلآسم مم



٢٤٨ 

 ،دئادسثلا ى الو ءاخرلا ىف مهعطقي الو هنكمأ املك مهلصي : ىل لاتف
 : لاتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو٭ بئاصملا دنع الو

 ةريس نم ةمزال ماحرألا ةلصو ع نيتنس ريسم نم ةمزال نيدلاولا ةلص »

 همحر ةلص نم نكمآ املكو ص ذخآن املكو ء ذخآن هيو لوقلا وه اذهو « ةنس

 ٠ هرصقي الو هلصيف

 : ةلآضنم وج

 ناسنالا نوكي نكلو س فورعم دح محرلا ةلصل سيل : دمحم وبأ لاق

 هسفنو هلامب ردق نم ىلع ةلصلاو ث ناك ىتم ردق اذا لوصولاو ةينلا ىلع

 % اعوج اوكلهي نآ فاخ اذا هلام ق هيلع بجي امناو ء كلذ عاطتسا اذا

 . ةنذخيرف هيلع كلذف

 ؟ ةنس مأ ةضيرف ناريجلاو ماحرألا ةلص نع هتلأسو

 مكبر اودبعاو ) : لجو زع هللا لوقل ةضيرف اهنا ىعم : لاق

 نيكاسحلاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذبو اناسحا نيدلاولابو ائيسث هب اوكرشت الو
 ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجلاو
 ام نوعطقيو ) : ةاصعلا هب مذي اميف لجو زع هلوقو ( مكناميآ تكلم امو
 هلوقتو ( نورساخلا مه كئلوا ضرألا ف نودسقيو لصوي نأ هي هللا رمأ

 لصوي نآ هب هللا رمآ ام نولصي نيذلاو ) : نوعيطملا هب حدم اميف ىلاعت

 ٠ ناريجلاو ماحرألا ىعم مهو ( باسحلا ءوس نوفاخيو مهبر نوشخيو

 ء بنجلاب بحاصلاو ص بنجلا راجلاو ص ىبرقلا وذ راجلاف : هل تلق

 ؟ ءالؤه ةفرعم فيك 6 لييسنلا نباو

 ىعمو ث اراجو امحر نوكي نآ وه ىبرقلا اذ راجلا نآ ىعم : لان

بحاصلا نآ ىعمو ك محر ريغ ىذلا ىبنجألا راجلا وه بنجلا راجلا



_ ٢٤٩ 

 اذكه رفاسملا وه لييسنلا نبا نأ ىعمو 0 رفسلا ق قيفرلا وه بنجلاب

 .٠ ىدنع

 بأل ١ لبق نم بسسنثلا ق ماحرأل ا ةلص بجت هجو مك نمف : تلق

 ؟ مألاو

 ةع ٨ نم هنبأ ليتق نم هماحرأل ةلصل ١ هيلع بجت هنا ىعم : ل اتت

 ةسمخ ىلا : لوقلا ضعب فو ٠ لصاولاب ءايآ ةعبرأ همآ ليق نمو ؤ ءايآ

 ٠ باوصلا ذخآ دثنف لصاولا ذخأ كلذ ىأآبو ئ لصاولام ءايآ

 ؟ ءابالا ءالؤه لبق نم هجولا اذه ىلع بسنلا نوكي فيكو : هل تلق

 ىبأ وبآ برقي هنآ ث هيبأ لبق نم ءابآ ةعبرأ هجو ىلع هنأ ىعم : لاق

 هيبأ مآ مآو ء عبارلا لصاولاو هيبأ مآ وبآو ء عبارلا لصا ولاو هدبآ

 همآ ليقث نم كلذكو عبارلا لصا ولاو ث هيبآ ىبآ مأ مآو ث عبرلا لصا ولاو

 عبارلا لصاولاو ث همآ مآ مآ نوكت ث همآ لبق نم ءابآ ةعبرأ هجو ىلع

 ٠ عبارلا لصاولاو همآ مآ وبآو 3 عبارلا لصاولاو همآ ىبآ مآو

 نصي هناف لصاولاب ءابآ ةعبرأ ىلا ةلصلا نا : لوقي نم لونت ىلعف
 & اولفس وآ اولع اوناك ام مهلوسن نم لفس امو اولس امو ث دا دجألا ءالؤه

 .ءابآ ةسمخ ىلا لصي هنأ لوقلا ضعب ىلعو ى لفسلا ى ص اودعب وأ اوبرق

 ىلع همأو هيبأ لبق نم هبسن فرعي ال لجرلا ناك ناف : هل تلق

 ثحبيو لآسيي نأ همزليآ ، اضعب فرعي الو مهضعب فرعي وآ ڵ ةفصلا هذه

 هبسن ةفرعمب ةلأسملا هيلع سيل مآ س هلصيو هفرعي ىتح هفرعي ال نم نع
 ؟هفرع نم ةلص هيلع بجيل

 نأ هيلعو ، هفرعي ال نمع ثحبلاو لاؤسلا همزلي ال هنأ ىعم : لاق
٠ هنم هيسىئ هعم حص نم الا همزلي الو 6 هماحرأ نم فرع نم لصب



. ٢٥٠ 
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 نأ هدلاو نم عمس لجرو : دمحآ نب نسحلا ىلع ىبأ نع بسحأ

 ك براقألا ةنبصو نم هل نوكيو 6 هتلص كلذب همزلي ك ىماحرأ نم انالف

 ؟ ال مآ

 هنا : ةقث لجر لاق اذا هنآ تدجو دقو س كلذ همزلب ال هنآ ىدنعق

 ٠ مهعم ةيصولا ق لخد تليملا براقأ نم

 : ةلأسم "

 انئاد ناك اذا هناريجو هماحرأل ةلصلا هيلع بجت ىذلاف : هل تلق

 مهلح هتربيب له 4 مهلحتس مث ؤ مهلصي ملف ؤ مهقح بوجوو 4 مهتلصب

 ؟ ةلصلا نم مهل هيلع بجو دق امم

 نع هدص دت امناو س دحاج ريغ 7 كلذب انئاد ناك ا ذا هنآ ىعم : لان

 زع هللا ىلا باتو هولحآ اذا هنأ وجرأف ص ايندلا مه نم هيف وه ام كلذ

 هرمآ ، لجو زع هلل قح وه امنا هنأل ، الاس نوكم نآ ث ةقداص ةبون لجو

 ء ةملظم الو ص دابعلل قح اذه نم هيلع قلعتي سيلو هايا هفلكو « هبدنو هب

 نم هناريجو هماحرأل هيلع بجو دق امب ةنونيدلا عم هيزجت اذه ف ةبوتلاف
 ٠ ةلصلا

 : ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ريغ نم

 مهتلص ق دح كلذل لهو 6 ةضيرق وآ ةنس ماحرألا ةلص نع هتلآسو

٠ لضفأ ناك رثكآ املكو ص دح كلذل سيل نآ تدجو ىذلا



٢٥0١ 

 ىجئاوحب هملكآو ث سلجملاو دلبلاو ء قيرطلا ىق هاقلأ محرلاف : تلق

 ؟ لصولل هتيي ق هدصتأ ىتح مأ الصو أ ذه نوكيأ

 ٠ ملعأ هللاو ى عى زجم كلذ نآ وجرأ

 ؟ ةيرقلاو بسيننلا نم وه ماحرألاو : تلق

 مسا هيلع لمتستا نم لك محرل ا نآ دمحم نب نابح نع تظفح ىذلا

 ٠ ملعآ هللاو ه مألا لبق نم وآ بألا لبن نم ناك ع بيرقلا

 بابسأ نم ءىش ىلع ةوادع وأ بتع ىل محر نيبو ىنيب عقو : تلق
 ناك ناو هملكأو هيلا لصآ نأ ىنمزليآ ىنملكي ملو ىنرجهو ء ايثدلا

 ؟ بغري ال

 ٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر ٠ هملكتو هلصت ث معن : لاق

 : ضيرملا ةدايع ةيمك ىث

 نم الا رارم ثداث قوف ضيرملا داعب ال هنآ دجوي ديعس ويآ لات

٠ ماودلا ىلع داعيف ص هلقع بهذ



. ٢٥٢ 

 باب

 ربعملا بانك نم

 هوحتو ماحرالا ةلصو ك ناسحال أو > نيدلاولا ري ىتعم ركذ ق

 ىبرقلا ىذلو ص نيدلاولل ربلاو ى ماحرألا ةلصو ناسحالا اماو

 بحاصلاو 5 بنجلا راجلاو “ ىبرقلا ىذ راجلاو ص نيكاسملاو ىماتيلاو

 اذا بجاولا نم كلذ نآ ىعمقف 0 مكناميآ تكلم امو ى ليبسلا نبا ، بنجلاب

 دبعت نم ء رقملاو س اهب نئادلا ةلمجلا ىفف الاو س هنيعب كلذ مكح صخ

 ٠ ىفنكي كلذب
 ىلع بجو ص هنيعب صوصخمب هتيلب تلزنو س كلذ نم ءىش تبث اذاف

 كلذ صاخ نم هماسقأ نم هل تبث ام ىلع هماكحأ نم مهنم لك قحتسي نم

 امم هيف فلتخي ال امب هب مكحلا صخ ذا تباث قح مهنم لكلو ث هماعو

 نم ءىش باكترا وأ ى مزال عييضت ف ررض عوقو نم هب لمعلا توني

 هل لمعلا نم بجي ام مكحب اقحال كلذ ناكو ع انعم كلذ عسي مل ث مث
 ٠ هيق هب لمعلا كرت زوجي ال ىذلا ت ر ق

 كلانه عقي مل امف ، ةلصاوملاو ربلا نم وه امنا كلذ نم ناك امو

 ضعب ىف ليق دقو س كلذب عسوتلا زوجي امم هنآ وجرأف ص داقتعاي ةعيطق

 هنآ كلذ ليوآت جرخي اهب هللا رمآ ىتلا كلذ ميمج ىف ةلصلا نا : ليق ام
 ء ناسللاو نادبألاب لامعألا نود بولقلاب داقتعالاب ةلصلا هيف ىزجت
 ٠ كلذ نم ءىش ةعيطق رهظي نأ الا

 جورخلا الا كلذ نم ءىش ةعيطقلا ىف رهظ اذا ىزجي ال هنأ ىدنعف

 ء بونذلا نم ةبوتلا توبثل ص كلذ نكمآ نا لوقلاو لعفلا نم هلثمب هنم

. ةينالعلاب ةينالعلاو ع ةريرسلاب ةريرسلا



_ ٢٥٣ _ 

 انعم تبثت مل لوقلاب وأ لعفلاب ةعيطقلا تتبث اذا اذه انعم كلذكو
 اهريغ وأ ةيقت نم رذع كلذ ىف نكي مل اذا هلثمب كلذ نم عوجرلاب ةلصلا
 ٠ نيد وأ سفن ف وأ لام

 اذا عامجالا ىف ةلصاوملا تبثت نأ ىل نيبي الف ةعيطق مقي مل ام امأو
 اذاو ع هب هللا رمأ ام ىلع مهل ةلصاوملل داقتعالاب الا ةجحلا كلذب تمق
 ىلع انعم جراخ كلذف لاتملاب وآ نادبألاب ةلصاوملا نم اذه ريغ ىنعم تبث
 كلذ مزلي هنا : ليق هنآ بسحأو ث ةدحاو ةرم همزلي امنا : ليق هنآ ىنعم

 عوقول لصوي امناو س نزح وآ حرف ةلصاوم مهنم بجت نمل ثدح املك

 ىف كراشيو ث هنزحل ىزعيو ، هحرفل ءىنهيف ، نزحلاو هب حرفلا

 ٠ هيلع رورسلا لاخداو ص هيف هللا قح ميظعتل هنزحو هحرف

 بجت هنآ ىآ س عطق دتف هلامو هسفن معطت نم : لين هنأ بسحأو

 تناك امبرو ث امهدحأ وأ ث لاملاب وأ سفنلاب هتلصاوم بجت نمل ةلصاوملا
 دقف انعم امهدحأب لصو نمو ص لاملا ىلا جاتحي نمل لضفآ لاملاب ةلصاوملا

 مهتلصاوم هللا بجوأ نيذلا ءالؤه قوقحو ث ةلصاوملا دارأ اذا لصو

 كضعب نم صخأ مهضعبو ، ضعب نم بجوآ مهضعبف ء مهيلا ناسحالاو

 ءاش نا كلذ هجو ىلع هتح هيف قح ىذ لكل لعجتف ، لوطي كلذ ريسفتو

 .هللا

 : هرعت نمو

 ثرااث بابلا ىلع نذأتسي ناك ىوزنب هل اماحرأ لصي نآ ديرب | ديعس

٠ ائسش ثالث ىلع دزي ملو فرصنا الاو هل نذآ اذاف \ تا رم



_ ٢٥٤ 

 لصنف

 ىلع دتسثا هلصو اذا هنأ ملعي نأ الا همحر لصي نأ ءرملا ىلعو

 ذا هلزنم لخدي الو هلصي نآ هيلع سيلف 6 كلذ هركو 6 هبلع هلوخد همحر ١

 هخغلبيو هبلتب هلصي نكلو 0 هركب امي مركب ال : ليق دننو ؤ كلذي هفرع

 ىف كلذ هيلع ناك كلذب رتسيو ث ةلزنم ريغ ىف هلصي نأ اجر ناو ث مالسلا
 ٠ هيلع بجي ام تاصوصخم

 : ةلآسم 23

 كلذ هعفني له ص هلحأف كلذ نم هلحتساقف ى ةلص هل محرل همزلن نمعو

 ؟ ةلصل | هنع م دهنن و لحل ١

 ىف لحلا نئل ث اهمزال كرت نع لح ةلصاوملا ف سيل هنأ ىعم : لاق
 عم ربلا عقوم عقو اذا ىناوتلا وآ لاغتسثالا دنع ةلصاوملاو س ربلا ىنعم

 ٠ا هموزل دنع ةلصوملا داقتعا

 : ةلاسم %

 كنيبو ىنيب : لجرل لوتي لجر نعو : بسحأ اميف نسحل ىبأ نعو

 ٠ مألاو بألا لبق نم محر

 ؟ هلوت ىلع قحو ةلص هل لجرلا اذه مزلي : تاق

 ىلعف هلوق ىلع قحو ةلص هل لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 بحنق هقيدصت لجرلا اذه بلق لبتي نمم لجرلا اذه ناك ناف ڵ تفصو ام

 5 لاق اميف هقيدصت نم هل دقتعي ام ردقب ةلصلا نم هسفن ىلع هل بجوي

٠ هلل كلذ نوكيف



_ ٢0٥ 

 ةقث ريغ وأ هنتث لجر وأ ةآرما وآ دحاو دهاش هعم دهش نا كلذكو

 ةلصلا نم دقتعيف ك ولانتو هب اودهش اميق مهلوق قبدصت لبقي هبلق ناك نا

 .قيفوتلا هللابو ث هيلع مكح بوجو ريغ ىف مهلوق نم هبلق ذخأي ام رادقمب

 أ ةعاضرلا ليق نم ناك امو ئ ةوخألاو ةعاضرلا نم ةدلاولا نعو

 ؟ ماحرئلل بجت امك ةلصلا مهل بجت له

 الا محرلا هلص بوجو فرعت ملف همحر عطق دقف مهعطت نم : لانت

 نمو ث مهتايطق دقتعي ال نآ ىغبنيف عاضرلا امآو ف باسنألا ةبارق ف

 نم محرلاف مثا ةعيطقلا هيف ىذلا بجاولا امأو ، لضفلا كلذف مهلصو
 نم محللا عطقي نأ بحن الو ئ باوصلاب ملعأ هللاو 6 ةبارقلا

 ٠ ةعيطقلا داقتعاب عاضرلا

 ةلص بوجو ملعن ملف اهريغو مألا لثم ةعاضرلا نم ةبارقلا نعو
 ٠ بسنلا نم ةبارقلل ةلصلا امناو ع مهل

 هعنمت لاغشألا نأ الا مهيلا لوصولاب نيدي وهو ماحرأ ٥ل ناك نمو

 نمل اذه ىف لح الو ث مهيلا لوصولا نع ةينلا عطقي مل ام زئاجف كلذ نع
 ٠ لجو زع هلل اذه امناو ك لوصولا نع زجع

 نم هئالجا ىلع اومزعو ث همذ ى اوحدتو هماحرآ هضغبآ نمو

 ؟ نوقنفانم مهو مهرجه و مهيلع دجوف ح هدلب

 نمآ نا مهنع وفعيو هم احرأ لصي نأ هل ىرآ : لاق نسحلا ىبآ نعمف
٠ ممهتعبيطتت نع ىهنو مهتاصب هللا رمآ دنف همد ىلع



_ ٢٥٦ 

 نمأي مل ناو ع « كملظ نمع فعاو كعطق نم لص » : ةياورلا ىفو

 نكسي هب ده وآ باتك وأ لوسر عم همالسب مهلصيو مهفطاليف همد ىلع

 .٠ همحر لصيو ىل اعت هلل ١ قتيلو 6 تالاصل لضفآ ىه و .ؤ مهسفنأ اهب

 ضعب ةلص ديرأ تيبلا نم تجرخ تنكو س نازع تلأسو : ريسثب لاق
 اهنا ىبلق ىف رطخ قيرطلا ضعب ىف تنك املف س كلذ تدقتعاو ص انماحرأ

 ىنل ١ ةينلل افالخ اذه هبشي ام وآ كلذ مهبجعبب نألو 6 ىنع ١ وضرل مهلصأ

 ؟ تيبلا نم اهيلع تجرخ

. ثدح ىذلا كلذ لجأل تطبح دق ةينلا هذه : نازع لاقف



. ٢٥٧ 

 باج

 نهماحرأ ءآسننلا ةلص ق

 نييلعأ تويبلا ىف رداوخلا ءاسنلا نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 نيملسملا نم مداتلاب بيحرتلاو ث زئانجلا ىلا جورخلاو محرلا ةلص
 ؟ هريغو جحلا نم

 ىلا نلصي نآ نميلع كلذف ماحرألل ةلصلا امأف تفصو ام ىلعف
 نك ناف ، رفسلا نم مودقلاو ، بئاصملا نم ةبجاولا ةلصلا ىف نهماحرأ

 لزنملا ىلا نلصو ث ماحرألا نم هتلص نييلع بجت ىذلل نزربي آل
 ٠ مهيلا نرهظي الو ، مالسلاو ةيزعتلا مهغلبي نم نلسرأو

 ، رفس نم مدق اذا نيملسملا نم دحأب بيحرتلاو زئانجلا امأو
 6 لادع تاذ وآ باوش نك ماحرألا ةلص نهيلع امناو ، نهيلع كلذ سيلف

 هابشأو رصبلا باهذ وأ س ضرمب رذع نم الا لايع تاذ وآ باوش ريغ وآ

 ٠ كلذ

 له ث اهعنمف اهماحرآ لصت نآ اهجوز ىلا تبلط ةآرما نع لئسو

 ؟ كلذ ىلع ههركتو هبآر الي ىضمت نآ اهل زوجي

 ٠ هيصعت نآ اهل سيل : ليق هنأ ىعمف كلذ اهعنم اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ لاح لك ىلع | اهماحرأ ةلص نع اهعنم هل زوجيف : هل تلق

( ٥ ج عرشلا نايب _ ١٧ م )



. ٢٥٨ 

 الو ى اهل ةمزاللا ةعاطلا نع اهعنمي نأ هل زوجي ال هنآ ىعم : لاق
 ٠ اهمزلت ةعاط اهل هعنم دنع اهنم عضوملا اذه نآ ىل نيبي

 ؟ اهتمزل ةرافك موص نع اهعنمي نآ هل زوجيف : تلق

 ح اهسفنب اهلعف ريغ نم هللا تاذ نم ةرافك اهتمزل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ نع اهعنمي نأ ىدنع هل نكي مل « اهسفن ىلع اهلاخداو

 : ةلاسم ج

 ؟ نهماحرأ لوصو ءاسنلا ىلع له : تلأسو

 نكمأ اذا نهماحرأ لوصو نهيلع بجيو ؤ كلذ نهيلع بجاو : لاقف
 نلسرأ اذا تاروذعم نهف نهجاوزأ كلذ نيبو نهنيب لاح اذاو ، كلذ
 ٠ نهماحرأ ىلا مالسلا

 : ةلآسم ه

 تاتويبلا لهآ نم ءاسنلا نعو : هللا همحر نسحلا ىبأ باوج نمو

 نهل له 4 مهتلص ةبجاو لاجر ماحرأ نهل نوكي نزربي ال نمم ع رتسلاو

 ؟ مهتلص كرت ى هللا دنع رذع

 نييلع بجي اميف نمماحرآ ةعيطتب نرذعي الف تفصو ام ىلعف
 مل ناف مالسلا نغلييو لزنملا ىلا نلصي هل نزريي الو ع كلذ ف ةلصلا

 نم وآ مألا لبق نم كلذ ىف نهل عسوي ملو ، كلذ نع نبجحو كلذ نكي
 ء نهماحرآ ةلص تادقتعم نك اذا نهل ىرحأ ةعيطقلا امناف س بألا ليق

 ىلع ةعيطق كلذ نم ندقتعي ملو ، نهتريرس ف قدصلاب كلذب تانئادو
 ءاش نا « كلذ نع نعتم اذا هللا ءاش نا رذعلا نهل وجرنف © مارحلا بجوب ام

عسوي مل اذا ڵ كلذ ىلع نردق نا نهلزانم ق نهو مالسلا نغلىىو ء هللا



. ٢٥٨٩ 

 اذا رذعلاب ىلوأ هللاف ةقيدح ق نكو نردقي مل ناو 6 جورخلا ق نهل

 ملعأ هللاو روجفلا نم اهريهطتو ربلاب بولقلا داقتعاو ك قدصلا ملع

 ٠ باو صلاب

 ة ةلأسم :3

 ؟ اهمآو اهلهآ ةلص نم هتأرما عنم لجر نعو

 نعو ٠ ماحرألا ةلص نم هب هللا رمأ ام عبتيلو % كلذ هل سيلف

 نك ناف ڵ\ رفسلا نم مودقلاو 5 بئاصملا دنع ماحرألا ةلص تاردخملا

 هغلبد نم نلسرآو ص هلزنم ىل ا نلصو هتلص نييلع بجي ىذلل نرهظي ال

 ء كلذ نهيلع سيلف نيملسملا نم رفسلا نم مداتنلاب بيحرتلا امآو
 ك لايع تاذ وآ تاباش نك ماحرألا ةلص نهيلع امناو 6 زئانجلا عييمت الو

 ٠ كلذ هابسشآو ، رصب باهذ وآ ضرم رذع نمالا

 . ةلآ 3

 اهيلا ىصوآف اهتيب ىف اهدجي ملو س هماحرآ نم ةأرما ىلا لصو نمو ..
 وهو رهظت نمم تناك ناو ، نسحف اهيلا عجر ناف ى هازجأ اهيلع مالسلاب
 كلذف ؤ مالسلاب مهيلا لسريو بابلا ىلا لصيف نهيلع لخدي نآ ىيحتسي

 ٠ هللا ءاسث نا هبزجت

 لسريلف مهيلا لسري الو هلخدي ادحأ بابلاب دجي ملو لصو ناو .
 . نسحف مهيلا عجر ناو ع هلوصو مهملعي نم كلذ دعب مهيلا

 ؟ ةلاسم "

 تناك اذا اهيلع لخديو هماحرآو هناريج نم ةآرملا لصتو : هل تلت

؟هلشم اميلع نلخدي نمم



_ ٢٦٩٠ 

 ىدنع اذكه : لاق ٠

 ؟ ةرتتسم ةمئان ىهو اهضرم ىق اهيلع لخد نا سأب الف : هل تلق

 نم اهملك اهيلع لخدي نأ نكمي مل ناف كلذب سأب ال هنأ ىعم : لاق
 نم ضعب ىصوآ نكمي مل ناو ث اهباصآ امل عىربو س باجح وأ بابلا ءارو

 هغلبت نوكت ام لتأو لوصولاب اهمالعاو ، مالسلاب راج وأ مداخ نم نلخدي
 ٠ مالسلا

 : ةلأسم 3

 نآ ىلا ةموصخ هتخآ نيبو هنيب تناك هتداهش زوجت لجر نعو

 :لاقف هنخأ ةلص نع ليدعتلا لهآ هلسف اهلصي نأ هركف ، تبضغو بضغ
 اهتيقل ناف ص اهلزنم تلخد نا اهترافك ىلع ردقأ ال اظيلغ انيمي تفلح ىنا

 هنيمي رفكيأ الزنم اهل لخدأ ال انيمي تفلح : لاق وأ ء اهتملك اهلزنم ريغ ى

 ؟ اهيلع لخدي ال وأ ثنحي الو هتخأ ىلع لخديو

 ناك ناو ك هتخأ ىلا لخديو اه رفكيلف هنيمب ةرافك ىلع ردنب ناك ناف

 ملس وأ اهلصيف هيتأت ىتح اهيلا لسريو اهبابب فقيلف اهترافك ىلع ردقي ال
 ء هللا دنع ارذع كلذ تيآر تهركو هبجت ملف اهتلص ديري ءاج ناو ث اهيلع

 اميلع بجيو ث ىحتسيو رتتسي نمم ةآرملا تناك اذاف : هل تلت
 هفرعت نأ بحت ملو هتيقل وأ هلزنم ىل ١ تلصوف ك راج وأ محرل ةلصل ١

 ؟ ةلصلا نع كلذ اهيزجي له ح اهسفن

 نم كلذ نبح ق هيلا لسرت نأ بحأو كلذ اهيزجي هنآ ىعم : لاق

 ق لوصولا كلذ ناك هل ةلصاو هتيقلو هلزنم ىلا تلصو دت اهنآ هفرعي

+: نزح وآ ح رف



 س ٢٦١

 رخآ ىف تسلجف ريثك سان هيفو هلزنم ىلا تلصو ناف : هل تلق

 عضوم اهل عقي له 6 هتلصو اهذأآ ملعي ملو ك س انلا رخآ ق ئ سلجمل ١

 ؟ اهيزجيو ةلصلا

 سانلا باقر ىطختت نأ اهمزلي سيلو ع كلذ اهل مقي هنأ ىعم : لاق
 هفرعي نم كلذ نيح ف هيلا لسرت اهنأ ريغ س حرفلا وأ ةبيصملا بحاص ىلا

 ٠ هلبلا اهلوصو

 هل اهيلع بجت ىذلا لزنم لخدت ال نآ رذع ةآرملل لهف : هل تلق

 ؟ هريغ وآ الج ر ن اك 6 ةلصل ١

 مهيلع لخدت نأ تفاخو لجرلا لزنم ىلا تلصو اذا اهنأ ىعم : لاق
 جوز نم ةقشم كلذ نم فاخت وأ ئ ناذئتسالاو مهيلع لوخدلا ق ةننشم

 هيلا لسرتو ث كلذ ىف ارذع اهل نأ تاقشملا نم كلذ ريغ وآ بآ وأ امل
 . ايلوصو مهفرعي نم

 ناريجلاو ماحرألا ةلص ق رذع اهل له ةرودخملا ةآرملا : هل تلق
 ( ؟ نيملسملا ىآر ف هجوب

 لثم ، اهعنمي ءىش معنم وآ فوخ نم ةيقت نم الا رذع اهل سيل : لاق

 ىلوآ رظن كلانه نوكب نآ الا اهل رذع اهل ىدنع هعنمف دلاولا امآو ث جوز

 وه نوكيف ، كلذ ىه لهجتف ك اهنيد وآ اهسفن ىلع فوخلا نم اهلوصو نم
 ٠ كلذ ىف ةعاطلا هل اهيلع نوكيف ث كلذب اهيلع مئاقلا

 ؟ ناملسيو اهعنم دلاولاو جوزلل زوجيف : تلق

 نع اهعطق ىلا دصقي ال ىنعمل اهعنم اذا جوزلا نا ىعم : لاق

 . هتعاط اهمزاي امناو س كلذ ىلع ةنوعم الو س ةعطقب اهرمأيو ى اهماحرآ
 دتف دلاولا امآو مثا كلذ ىف هيلع نوكي ال نأ وجرأف هتعاط نم جوخت الو
٠ تركذ ام هعنم ق ةطيرشلا نم م دقن



 س ٢٦٢

 باب

 لزانملا نكس ىفو لزانملا لوخد ىف

 كلذ وحنو لزانملا ىف رظنلاو هعم نكسلا هل زوجي نم عم

 لخدي نآ هل زوجي له ص نذا الب هيلع لخدي نأ الجر لحأ لجر نعو
 ؟ نذا الب هيلع

 : كلذ ىف فاتخي هنأ ىدنع : لاتق

 ٠ هل زوجي : ل انت نم ل اققف

 زوجت نم لزنملا ىف ناك اذا ىنبجعيو ٠ هل زوجي ال : لاق نم لاقو
 ٠ هل كلذ ةزاجا هتنكاسم هل

 ؟ اذه ىلزنم ىف كتنكسآ دق : هل لاق ناف : هل تلق

 ىدنع برقأ نكسلاو ص نذا الب لخدي نآ زئاج كلذ نأ ىعم : لاق
 ٠ لحلا نم

 ! نذالا ىف ةزاجالا ىف لحلا لثم لالدالاو : هل تلق
 لخادلا رابتعا ف جرخي ام ىنعم ىلع الا هلثم سيل هنأ ىدنع : لاق

 نم هدنع سيل اغراف هلاح ق هبلع لوخدملا ناك نا هنقوو كلذ هنيح ق

 ٠ ةن انمگمطال أ تبسح ىلع كلذ روجي نأ بحف ئ لخ ادلا نع رتتسي نا بحي

 هلزنم لخد هنآ ىعداو لجر ىلع عفر لجر ىف لوقت امف : هل تلت

؟ هل فلحي له ص هنيميب ىعدملا بلطف « هيلع ىعدملا ركنأف « هنم نذا ريغب



 س ٢٦٣

 ٠ معن : لاق

 ؟ فلحي فيك : تلق

 امب هبقاع فلحي مل ناف س هنم نذا ريغب هلزنم لخد ام فلحي : لاق

 . سبحلا نم ىري

 : ةلآسم 23

 ةآرما همدخت ص ةآرما هل لجر ىف ظفحو : دمحآ نب نسحلا ىبآ نع

 ىآ لخدم وه كلذكو ؟ راهنلاو ليلل ١ نذا اهيلع له \ هدنع هنيب ق ة رح

 ؟ءا ش تقو

 نأ ةيبنجأ ةآرما هيفو هلزنم لخدي نآ دارأ نم رمؤيو زئاج كلذ نا
 ٠ هلوخدب ملعي وآ حنحنتي

 : ةلأسم 3
 ؟ دحاو تيب ق نونكسي ةعامج ناك اذاو

 ٠ ضعب ىلع مهضعب نم ناذئتسا مهيلع سيلف
 : ةلاسم مج

 . تيبلا مادق نهادحا تجرخ اذاف اعيمج تيب ىف ءاسن نك اذاو

 ةجاح ىف تجرخ ناو ث نذأتست الو تيبلا ىف نم ملعت ىتح ملستف
 ٠ نذآتستلف تعجر مث ةيرقلا نم اهبلطت

 : ةلاسم هج

 حابأ نم نعو : ىرسلا نسحلا نب دمحم نسحلا ىبأ خيسثلا نع
 حابملا عسي له ث راهنلا ىف وأ ليللا ىف نذا ريغب هيلع لوخدلا ف ةأرما
 ؟كلذ لعف

 . باوجلا

 اهلهأ ىلع لزانملا لوخد ىف ةحابا نآ نيملسملا ىآر نم تفرع ىذلا

. قيفوتلا هللابو لوخدلا نيح نذاب الا



 امهل له لزنم ق ءاسنلا نم مرحم وذو ره انكاس ناك نمق : تلق

 ؟ كلذ ىلع اقفتا اذا ضعب امهضعب ىلا لوخدلا

 : باوجلا

 0 لوخدلا ىف نذا امهيلع سيلف اميل لزنملا ناك اذا تفرع اميف
 رظن اهنم ءىجافي اائل ةحنحنلاب هلرخد ق اديب نأ نذالا ق ىلا بحآو

 ٠ اهرظن مارح هيلع امم ةررع

 = ةلآ .

 لزنملاو ، مهلزنم ىف نكسلا هل اولعجي نأ موق ىلا بلط لجر نعو
 لخدي نآ نكسلا هل نمل زوجي له ث مرحمب هنم نه سيل س نكست ءاسن هيف
 ؟نذا ريغب

 ىتاللا ءاسنلا غم نكسلا هل زوجي ال هنأل ، كلذ هل زوجي ال : لاق
 .هنم مرحمب سيل

 انكس اهتم مرحمب سيل لجر اهل لعج اذا ةآرملا كلذكو : هل تلتق

 ؟ نذاب الا لخدت نأ اهل زوجيآ هلزنم ف

 %ڵ ءاسنلا عم ءاسنلا امآو ڵ كلذ زرجي ال هنآ ىعم اذكه : لات

 مهل زاج مهعم نكسلا لاجرلل لاجرلا لعج اذا ع لاجرلا عم لاجرلاو
 .. ٠ ىدنع كلذ

 راهنلاب كلذ امناو س سانلا لزانم لوخد ىق فراعت ليللا ىف سيلو

 ٠ ةمدقتملا اضيآ ةحابالا عم فراعتلاب نولخدي

 ة ةلاسم ةوج

؟ لخدا : هل لاتي ناب اتوص تيبلا ف نم عمسف نذأتسا نمو



 ذ ٢٦٥ _

 ، غلاب وأ ، ىبص نم هل نذا نم هنم ملعي نآ ريغ نم لخدي نآ هلف
 ٠ كل ام ريغ وآ 6 كل ام وآ

 : ةلسم ج

 ،اهيف نولكأي مهماعطب سانلا اهلخدي قاوسألا ف نوكت ىتلا فرغلاو
 سانلل نوذأملا لزانملاك اهنأل ث اهلهآ ىلع ناذئتسا ريغ نم اهلوخد زئاج
 نآ امهنيب قرفلاو س ناذئتسا ريغب اليل اهلوخد زوجي الو ص اهيف لوخدلا
 فرا»ت ليللا ىف سيلو ث مهل اهلهأ نم نذاو ع سانلا لوخدل تنو راهنلا
 ليللا ف سانلل مهتحابا ىوتست نآ الا ، مهيلا لوخدلا سانلل مهتزاجال

 زوجي : تاق امناو ث ليللا ىف مهيلا لوخدلا زوجيف ع راهنلا ف مهتحاباك
 ٠ ةداع الو فراعت كلذ ق سيل هنأل ليللا ق مهيلا لورخدلا

 : ةلأسم ويت

 5 مهفرعي ال نولكأي موق اهيفو ، ةفرغ هب ىتآو اماعط ىرنسثا نمو
 ؟ اهيق نولكآب ءايرغلل اهنا : لاقيو ؤ ةفرغلا هذه 1 لوخدلا دارآف

 زجي مل الاو ناذئتسا الب لخد احابم ناك نا ةداعلاب فرعي اذهف

 ٠ احابم ناكام الا اهيلا لوخدلا زوجي ال تويبلا نأل ؤ اهلهآ رمآب الا

 : ةلأسم ج

 دعتف هبق دعتي عضومب ٥ رمآف 6 لجر لزنم لخد لجر نع هتلآسو

 ؟ امثآ نوكي له ص هريغ ق

 بحاص هرمأ ثيح دعتبي نآ بدألا قيرط نم بحتسي هنآ الا ال : لات

 سلجيلف » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري هنأل ، لزنملا

٠ « هراد راوعب فرعأ ءرملا ناف تيبلا بر هرمأ ثيح



٢٦٦ 

  3ةلأسم :

 هلزنم نع بيغي لجرلا نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 نآ نيملسمل نم ادحأ عسي له ء هل تضرع ةجاح وأ هانع فوخ نع

 ؟هنكسي

 ناف ث لزنملا بحاص ىرب الا لزنملا كلذ نكسي نأ دحأل زوجي الف

 لزنملا كلذ نكس ام رجآ هيلع ناك لزنملا بحاص ىأر ريغب نكاس هنكس

 د_ةق الزنم نوكي نآ الا س كلذ نم صالخلا هيلعف اريثك وأ اليلق هنكس

 ص تقولا كلذ ىف هيلا مهل ةجاح الو س هنم باوبألا اوعزنو ث هلهأ هبرخ
 ٠ هيبلا رارطضالا دح ىلع هنكس اذا كلذ ىف اسآب هيلع ىرن الف

 هدرو هنكسل ارايتخا الو ص لزنملا بحاص ىلع ةجح كلذ ذختي الو

 ٠ رارطضالا كلذ ىلا

 ء ايارخ راصف ث هلهأ هنكسي ال لزنم ىق ءاهقفلا ضعب كلذ لات دتو

 نآ حانج مكيلع سيل ) : ىلاعت هللا لات امك هيف ةجاحلل ءاضقب سلب الف
 . مكل ةجاح اهيف ىآ ( مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت

 : ةلاسم ةهج

 اهيف سشرعبيو ث لزانم اهيف ىنبيف ىرقلا ىلا ريسي ناطلسلا نعو
 له ، ىه امك ةيلاخ اهعديو اهنع لحتري مث ء هللا ءاش ام نكسيف ع اسرع

 ؟ اهنكسي وآ هدعب نم اهلزني نأ س سانلا نم دحأل زوجي

 ىق كلذ ناك نمف ء ساانلا لاومآ ق كلاذ ناك ناف ى تفصو ام ىلعف

 لاملا بحاص كلذ دارآ ناو 6 هانب ام ةميت ناطلسىللو ك هم ىلوأ وهف هلام

هضرأ نم 4ه_علقي نآ دا رآ ناو ك كاذ هلف هءانب عزني ناطلسلل : لاق



٢٦٧ 

 ك اهي اهلهأل ةجاح الو اما رخ ناطلسلا هكرت ناف ڵ كلذ هلف ء اهنم هجرخيو

 ٠ هللا ءاسث نا اسأب كلذب رأ مل نكاسلا اهيلا رطضاو

 تيملا لثم زوجي امناو ث اهلهأ ىأرب الا انكس اهذختي نأ هل سيلو
 كلذ ناك ناو ث رفاسملا ىنعم ىلع لوزنللو ث ديتملاو ،. رارطضالا ىلع
 دارآو ث ايارخ اهعدوو ناطلسلا جرخ مث ؤ سانلا لاومآ ريغ ىق ءانبلا

 ىذلا اهيلا عجري مل ام هللا ءاش نا اسنآي كلذم رآ مل اهنكسي نآ نكاس

 نأ هعسي الف ؤ مرلا لهآ هعنميف تمر نوكي وأ ث اهنم هعنيمف ى اهانب
 سأب الف مرلا لهآ هعنمي مل ناو ع مهنم ةابجلا مرلا لهآ ىآرب الا اهنكسي
 . اهيف ميقي اراد وآ ةجح اهذختي مل ام اهيف نكسلاب

 : ةلأسم ةبج

 له 4 ابارخ تينبو 4 اهنع اهبابرأ لوحتو ثتبيرخ اذا تويبلا نعو

 فنكتي وآ اهيف رمي نآ زوجي لهو ص اهنكسيو اهسشثرعب نآ ساانلا نم دحأل

 ؟اهيف

 ى ١ رد ال ١ اهنكسيو اهيف س ش رعي نآ دحأل سيلف 6 تفصو ام ىلعف

 ٠ كل ذي سأب الف اهيف فنكتي وآ اهيف رمب نآ امآو 6 ةجح كل ذ نأل 4 اهلهآ

 : ةلأسم وج

 له ى اعيمج مهنم رثكأ هل تويب ىف ةكرش موق نيبو هنيب لجر نعو
 ؟ مهنذآتسي ىتح وآ هيآرب ءاشي نم نكسي وأ نكسي نآ هل

 ٠ مهيآ ري ال ١ كلذ هل سيل : ل اتت

 : ةلآشضم ج

ةصح اهيف بايغ موقل ى ةرجح هل لجر دي ف لزنم نع هتلآسو . 6



٢٦٨ 

 له 6 ١ رلعقي ملف 6 ٥ وصلخي وآ ٥ رمس اقي نآ لسرأو مهيل ١ بتكف ك ةليلق

 ىذلا هرادج رسك اوعاج اذاف 0 هيف نكسيو رادجب ةرجحلا ىلع طحي نأ هل

 ؟ مهل ناك ام مهاطعأو هاني

 اذاف ڵ هتيب نكسيل كلذ لعف امنا ناك اذا هيلع سأب ال ء معن : لاق
 نا هنآ ال ( هانب ى ذلا مدهيو 6 سأب الف مهتصح مهل جرخأ موقلا مدق

 ىنبل نآ الودع ادوهش دهشيف عضوملا (ا) نوجحسي مهنأ هتثرو فاخ
 ٠ اذكو اذك عضوملا اذه ىق نالف

 : ةلأسم دهب

 تويبلا نكسي وهو ع ةليلق ةصح موقل اهيف لجرل تويب نع تلأسو
 ؟ مثا هيلع له ؤ ةصحلا كلت باحصآ ىآر نعو ث ةراجا الب

 ٠ مهيأر نع الا تويبلا نكسي ال : لانت

 ةصح امآو س ىتصح مكتنكسآ امنا : مهنكسآ نيذلل لوقيف : تلق

 ىنغلب دننو س موقلل لاتق اميق نكاسلل ببس دقف كلذ لعف اذا : لاق

 نم لحلا ق ىنلعجا ىلع ايآ اب : هل لانف لجر هاتآ ىلع نب ىسرم نأ

 ىذلاف ث انؤاكرش لحتسا : ىلع وبآ هل لاقف س نالف ىنب ةردس نم كتصح

 ؟ لجرلل عسوت مل ىلع ابآ اي لئاق هل لاقف لجرلا بهذف ث كديب اندنع
 ٠ اليبس موقلا ةردس ىلع هل لعجأ ال لاتف

 : ةلاسم ة

 وت تيب ق رظن لجر فقو : رفعج نبا عماج نم لزنملا ىلا رظنلا ف
 ؟ هنيع اقفف تيبلا بحاص هامرف ، بقث وأ ؤ وك نم

 , بايل ١ ١ ده نم هلعلو ك ضرال ١ هجو ىلع ام ذخأو حسكلا : جحسلا ) ( ١



 ۔ ٢٦٩

 ٠ تيبلا بحاص ىلع ءىش ال هنأ

 دقو صقشمب الجر ىمر : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنل ١ نع ليقو

 « كمد تردهل كنيع تبصأ ول » : لاقف هأطخآف ةوك نم هيلا رظني هآر

 ٠ مهسل ١ صق لمل ١ و

 : ةلأسم ةهج

 ناف % وه نمل نوفرعب ال لزنم ق ناطلسلا مهنكسأ نيذلا امآو

 هيف مهل زوجي ءىش وأ ناطلسلا كلذ نآ هوجولا نم هجوب مهدنع لمتحا
 ريغ اوثدحي مل ام هنم نذا كلذ نأل ص لاح ىلع كلذب سأب الف فرصتلا

 ٠ مهعسب ال نكسلا

 ىلا رارطضالا : ليق هنآ ىعمف بوصغم هنآ الا كلذ لمتحي مل ناو

 اثدح ثدحي مل ام هل نكس داتتعا ريغ ىلع ةنونيكلا نم ةعسلا بجوي كلذ

 ٠ هنا ذ نم

 هنأ الا ، اهريغ وأ مهاردلا نم مهبايثو مهسثرف فا اوأر ناو : تلت
 ؟عضوملا كلذ نع لزنملا كلذ مكح لاز دقو ع مهدنع نم

 ء مهنم هنيعب دحأل فرعي مل اذا ةطقللا جرخم جرخي ىدنع وهف

 ٠ هي هل مكح ى ذل ١ هلحر هلمج نمو 6 هل ام ةلمج ق جرخي ملو

 6 هتاكرش عانتماب هتمساتم ءاكرشلا دحآ زجعف مسبقني لزنملا امآو

 ناف ى هنصح ق نكسي نآ هل زوجي لاح ف راص ف ىناعمل ا نم ىنعمل وآ

 هن زوجي ام لثم ىدعتي ال هنآ هئاكرش صصح ىلع هنمأي نمم هريغ نكسأ

 اذاو ، وحنلا اذه ىلع هناكساو هنكس نيب ىدنع قرف الف ؤ هلعفي نآ وه

 6٨ هبق نكسلا عسي ى ذلا لاحلا نم كلذم نوكسم ١ نم ملعي دحلا اذه راص

 % هعسي اميف الا لخدي ال هنأ كلذ لثم ىلع نمؤي نمم نكسملا ناك وآ

٠ ةطيرشلا نم اذه وحن ىلع زئاج هنآ وجرأف



 : ٢٧٠ ۔

 : ةلأسم تيي

 ىتح مأ كلذب ىفتكيأ اذه ىلزنم ىف نكسا : لجرل لوقي ىذلا نعو
 ؟ هلزنم ف نكسلا هل لعجب

 نأ الا ث هيف هنكسأ دقف اذه ىلزنم ىف نكسا : هل لاق اذا هنأ ىعمف
 ٠ هنكسأ اميف هيلع عجري

 ىذ ريغ ناك ولو ، ىمعألا عم ةأرملا نكست نأ سأب ال : ليقو
 ٠ اهنم مرحم

 : ةلآننم و

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ؟ ال مآ اهنكس زوجي اهكلام فرعي ال راد

 ىلع ءىش الف اهنكسو ريقف اهلزنو بر اهل سيل رادلا ناك اذا : لاق

 ىلا اهعفدي ةرجألا هيلع ناك ىنغ اهنكسي ىذلا ناك ناو ث اهنكسي نم
 ٠ اهنكس ىنغللو ث اهل بابرأ ال ىتلا لاومألاب ىلوأ مه نيذلا ءارقفلا

 ؟ همزلب ام اهباسثخأ نم ائبسش ذخآ نمف

 ردقي ملو فلت ناو ع اهترامع قو اهيف كلذ عفد هيلع نا : لوقآ لاق
 ٠ عرشلا نايب فاتك ىلا عجر ٠ ءارقفلل هنميقمق لثملا ىلع

 عمسف 2 باحصآ هعمو ص ةيرق ىف لزني لجر ق لوقت امو : هل تلق

اورم مث ص نالف تيب ق هباحصأو وه مهولزني نأ مهنيب نورمآتي اموت



_ ٢٧١ 

 ىق لزنأ نأ ىل له ث نالف تيب هنا : نولوقي مهو ص تيبلا مهولخدأ ىتح
 ؟ ةفصلا هذه ىلع تيبلا كلذ

 نورمأآني نيذلا نيرضاحلا ق وه انالف نأ كدنع لمتحا اذا : لاق

 ٠ كل كلذ زاج مهنيب

 كلذ ىف لزنآ نآ ىل له ع بئاغ انالف نآ نورقي مهناف : هل تلق

 ؟اذه ىلءع تيبلا

 مهل زوجي ام الا نولعفي ال مهنأ كبلق نئمطي نآ الا ال : لاق

 ٠ كلذ زاج

 ؟ تلزن ىناف : تلت

 !ولعف مهنأ ملعت مل ام ةعبت كلذ ىف كمزلي الو هللا رفغتسا : لقا

 ٠ مهع سي ام ربع نم كلذ

 : ةلآسم وج

 جرخ مث ث لزانمو اشيرع اهيف ىنتباف دلب ىلا ناطلسلا جرخ اذاو
 ؟ اهنكسي نآ نكاس دارأو ، سانلا لاومآ ريغ ىف كلذو ء ءانبلا كلذ كرتو

 هعنميغ اهانب ىذلا اهيلا عجري مل ام ع هللا ءاش نا اسآب كلذب رآ مل
 ٠ هدحال وآ دحأ ضرآ ق ىنب نوكي وآ ، اهنم

 : ةلآنتنم 23

 ناذئتسالا نكمي ال ىتلا تحتف اذا : ةربابجلا تويب ىق ليقو

ىلع نذا الب مهيلع لخدي نآ هلف ، جاتحا نم ىلع اهدعب وآ اهمظعل



_ ٢٧٢ 

 نم الا مهيلع سانلا لوخدل الا مهباوبأ نوحتفي ال مهنأ سوفنلا هنانثمطا
 ٠ مهيلع لوخدلا عنم

 : ةلآسم 23

 اهيف ةنيكسم ريغ اتويب اردخدت نأ مكيلع حانج ال ) : ىلاعت هللا لاق
 نم مكل عاتم اهيف سانلا قيرط ىلع تاناحلا ىه : ليت ( مكل عاتم
 ٠ دربلاو رحلا

 : ةلأننىم مج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 عرتيف ، ءارقفلا ىلا اهب ديري ةقدصلاب ءىجي نأ دحأل له : تلق
 ؟ سعان وهو تيبلا ىلع محتنبي وآ ، هحتفي وأ ، فيعضلا باب

 لاخدا ىنعم امأو س كلذ ىنبجعي الف نكسلا قيرط نم امآ : لاق

 كلذ نآ وجرأف ص ةنياعمب ةيهاركلا نم هيلع لخدي امم هتحاباو هيلع ربلا
 . ٠ كلذ ىف امثا هيلع نأ رآ ملف ء هللا ءاش نا زئاج

 : ةلآتنىم ةزه

 ء امهنيب ةعجر الو ص نونب اهنم هلو ، هتجوز قلط لجر نع لئس
 ؟ امهيلع ردق اذا هيلع ركني نآ هآر نم ىلع له ف اهيلع لخدي وهو

 'ىف بير كلذ ىف ةمهتلا امهقحلت ال اناك ناو ث امهيلع ركنأ س كلذ ىف ةمهتلا

 .٠ هوجو ىلع ل وخ دلا

؟كلذ عنمي له & اهنكاسي هنأ الا ةمهتلا اهقحلت نكت مل ناو : هل تلق



. ٢٧٣ 

 لمتحي ال ناك اذا ے هتنكاسم عنمتو 6 اهتنكاسم عنمي هنآ ىعم . : لاق

 ٠ هنم اهل الو ش اهنم كلذ هل لحي هل اهتنكاسم نيح ى اهنأ

 نم ناجرفيو 'نالخدن امهنأ ريغ 6 : ف وهو امه 1 ق ىه تناكو

 ؟ كلذ ىلع امهكرت زوجي له ء دحا و باب

 بايلا ناك اذا ةرورضلا ىنعم ريغ ىلع كلذ زوجي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةنكاسملا عسي ام ىلع الا 6 امهعمجي

 ؟ ةنكاسملا عست فيكو ؤ رذعلا اهيف نوكي ىتلا ةرورضلا امف : هل تلق

 داتتنعا الو ص ةرورضلا ريغ الو ةرورضلا ىف ةنكاسملا عست ال : لات

 2 راهن وأ ليل ىف فوخ وأ ارطضم ررضلا ىنعمب لوخدلا نكلو ع ةنكاسملا

 هل زوجي نمم ضعب مهضعب ىلع ناذتنسالاب الا زوجي الف كلذ زاج ناو
 ٠ ىدنع كلذب سأب الف كلذ ىف ةبيرلا نم ةجاح ءاضق اذه امناو ى ةنكاسم

 ء هنم لوحتلا ىلع ربجت ء لزنملا كلذ الا اهل نكي مل ناف : هل تلق

 ؟ كلذب امهيلع مكحيو

 ىلع اباب جرخي نآ : هل لاقيو ص ةنكاسملا ناعنمي امهنآ ىعم : لاق

 ةنكا_سم نع اعيمج اعنتميؤ ئ لزنملا كلذ ق نكسلا دارأ اذا قيرطلا

 ٠ كلذ ق اضعب امهضعي

 ؟ ةمهت اهقحلت مل ولو ، ءاوس اذه ىف ةيبنجألاو ةتقلطملاف : هل تلق

 عضول ش شحوآ امهنا : | ولاق ةقلطملا نآ الا ءا وس هنآ ىعم : لاق

 ٠. ضعب امهضعب نم افرع دق ام
( ٥ ج عرفلا نايب _ ١٨ م )



_ ٢٧٤ 

 ىلا امهيلع عفري مأ امهيلع جتحي كلذ امهنم ملع اذاف : هل تلق
 ؟ةجح ريغب مكاملا

 ىذلا مكاحلا بابسأ نم جتحملا ناك اذا امهيلع جتحي هنأ ىعم :: لاق

 ايهتني مل ناف س نيلدع ةداهسثب امهيلع جتحي وآ ؤ جاجتحالا هل لعج دق

 زوجي الام بيرلا ىنعم امهتحليو امهبتاعي ىتح مكاحلا ىلا امهرمأ ىمتن
 ٠ ةنكاسملا هب

 : ةلاسم ةهج

 ؟ لزنم ىف نانكاس امهو ةجوز امهدحأ دنع نيوخأ نع لئسو

 . نوبارتسم مهف نينكاستم اوناك اذا مهنأ ىدنعو « نيبارتسم ريغ وأ

 : ةلآشنىم وج

 طئاح وآ ناينب هيف نكس امهنيب نيوخأ نع هتلأسو : ةيواعم ىبأ نع
 ص قيرطلا ىلا باب طئاحلا نمو ث طئاحلا ىلا باب نيتيبلا نم تيب لكلو

 ء نيتيبلا نم اتيب نكسي امهنم لجر لكو ص ةجوز امهنم دحاو لك دنعو

 رادجب امهنيب عطقي نآ رمأي وآ ؤ كلذ امهيلع ركني له ث دحاو امهطئاحو
 ؟ را ضحب وآ

 ٠ معن : ل انت

 ؟ ناريجب كلذ اهرك ناف : تلق

 ،نذاب الا الخدي نآ ارمآ العفي مل ناف ث امهنيب ارتسي نأ رمؤي : لاق
٠ امهنيب ارتسني وآ نذاب الخدي ىتح كلذ ىف امهيلع دش العفي مل ناف



_ ٢٧٥ 

 ؟ رجآب نونكسي نيذلا ناكسلا كلذكو : تلق

 مهنكمي الو ، اهريغو ةكم لثم رفس ق اونوكي الا 0 معن : لاق

 ٠ عرشلا نابي باتك نم بابلا ىضقنا ٠ كلذ الا

 ٠ هيرلا فضم ١ و باتكلا فلؤم ريغ هفاضأ اممو ك هربغ نمو

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر



 س ٢٧٦

 باب

 مهتايانكو .مهل ةحفاصملاو مهيلع مالسلاو ةمذلا لهأ ةيحت ىف

 زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو مهتبطاخمو

 مهيقل اذا ءىباصلاو ڵ ىسوجملاو ص ىنارصنلاو ، ىدوميلا نعو

 ؟ مهيبحبي فيك 6 ملسملا

 مل امم ميلستلا وهو ث نيملسملا نم مكريغ هايح امب هنأ ىعم : لاق
 فيكو 4 تيسصمآ فيك : لثم ث هللا ءاش نا زئاج وهف ةيالو ظفللا ق نكب

 ٠ كلذ هبشأ امو ، كلاح

 ؟ ال مآ لاح لك ىلع ةبحت ملسملا مزليف : هل تلق

 ىقلي ام لثمب الا هانمي ال نآو ص هب ءافتحالا همزلي هنآ ىعم : لاق
 ٠ اتح لكل نأل ، ءافتحالا نم هل بجي امم ملسم ا هب

 : ةلاسم ةهج

 ( اهنم نسحب اويح ةيحتب متييح اذاو ( : ىلاعت هلوق ق نسحلا

 ٠ كرشلا لهأل اه ودر وأ مالسالا لهأل : لاق

 : ةلآضم 3

 كلذ فق ىنعملاو ث هللا كمحر ىدوهيلل لوقت نأ سأب ال : ليتو

٠ كلذ هايسشآو قزرلاو نديلا ةحص لثم ث ةرهاظلا ةمعنلا كلذ



 س ٢٧٧

 -٠ ةلا 3

 لهأ الو ع ريخلا ىلا هللا كاده ةمذلا لهأل لاقي ال : ريشب لاتقو
 ةمحر ةاجن كلذب ىنعت رانلا نم كاجنو هللا كمحر مهل تلق ناف ع رارقالا
 هنآ نونظي ال لاهجلا نم كلذ رتسيو 6 ساب الف 6 ايثدلا رانو 6 ايثدلا

 ٠ هنيبو كنيب هيالو

 : ةلآتنتم ج

 درف ، كيلع مالسلا كرسملا لاق اذا ٠ هللا كافاع : ىدوميلل لاقيو
 ٠ مالسلا وه هللا ناف ك كيلعو

 : ةلاسم ةه

 ىلع ملسأ فيك : ديزي نب نمحرلا دبعل تلق : ديبع وبأ لاق
 ؟ة مذلا لهآ

 درت ملو ، لخدا اهانعم ةيسراف ةملك ىهو ٠ متاردنا : لت : لاقف
 نم سوج ١ نم اموق وناك نكلو 6 ةيسرافلاب نا ذمنسال اي مهصخت نأ

 ٠ مهناسىلب مهيلع ملسي نآ هرمأف ئ سرفلا

 : ةلآتنتم وج

 : امهمحر ىلع نب ىسوم ىلا ناليغ نب مهسشاه باوج

 بحت امف هللا كافاع الهآو ايحرم هل لوقتنف ىمذلا تيقل نا : كلوقو

 . اسآب ىرن امف هندب ةيفاع ىلا اهفرص ناف ةيفاعلا امآو ڵ اذه هل لوقت نآ

 : ةلآتتنم :3

 نوعدب له ك ةمذلا لهآ نعو : هللا همحر هللا ديع ىبآ نع باوج

( ؟ ةيانكلاب



_ ٢٧٨ 

 تفصو ام ىلع كلذ ىرأ الخ ٠

 هيغ نمو :

 كلذ ةزاجاب : ليق دقو ٠

 ةلآتنم ج :

 مالسلاب باتكلا لهأ اوعدبت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق
 ناكم قيضأ ىلا مهورطضاف قيرطلا ىف مهومتيقل اذا مه وحفاصت ال ه

 + ) مك تحفاصمب

 مالسلل مكيلع لقف اوملس ناو ث مالسلاب مهوءدبت ال : ريشب لانو
 ٠ مالسلا كيلع لتنت الو

 : ةلآشتم ج

 ؟ سانلا ىلع ميلستلا نعو

 ناف ةمذلا لهأ امآو ى ةالصلا لهأ ىلع مالسلا ءاشفا بحأ : لاق

 . مكيلعو لقف مكيلع !وملس

 : ةلاسم :3

 ىف هل لتف مالكلا ىف هتبطاخ اذا : ىمذلا ف لاقو : ىراوحلا وبأ
 ٠ رافغتسالا كمزلي : لاقف س ىخأ اي معن هايا كتبطاخم

 ؟ ةينكلاب ىمذلا ىعدي له : هل لاتتف

٠ سأب ال معت : ل انت



 س ٢٧٩

 :درغ نمو

 لاقي نأ سأب الو ث ةينكلاب ىعدي الو ىمذلا ىنكي ال : لاق نم لاتقو
 مهاخآ داع ىلاو ( 6 ) احلاص مهاخآ دومث ىلاو ( : لوقي هللا نأل 4 خآ اب

 ٠ اذه هايىشآو ك ) ادوه

 نم هرخآ هنآو مدآ دلو نم هريغ دحآ ىلا اهثرصب ةين هل ناك ١ ذاو

 ٠ كلذ هل زوجي الف الاو أ كلذ زاج مدآ دلو نم هنأ هجو

 : ةلاسم 3

 عنملا ىلع تملع اميف انباحصآ ءاملع عمجأ : دمحم ىبأ عماج نمو

 اذا اونكي ال نأو س اوضرم اذا اوداعي ال نآو ؤ ةمذلا لهآ ةحفاصم نم

 نم الا كلذ بجوي ال رظنلاو ؤ اوتل اذا مالسلاب اوعدبي ال نآو ؤ، اوبطوخ

 ٠ كلذب مهل لالجالاو مهميظعت ىلا دصق

 مل نيذلا نع هللا مكاهني ال ) : لوقي هركذ لج هللا نآ ىرت الآ

 مهيلا اوطستتو مهوربت نآ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا ق مكولناقي
 نيدلا ف مكولتات نيذلا نع هللا مكاهني امنا ٠ نيطسقملا بحي هللا نا
 مهلوتي نمو مهولوت نآ مكجارخا ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخآو
 . عرشلا نايب باتك نم بابلا ىضقنا ٠ ( نوملاظلا مه كئلوأف

 : هرخغ نمو

 نايب باتك ىلا عجر هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ هفاضأ امم
. عرشلا



. ٢٨٠ 

 باب

 لزانملا لوخد ىث ناذئتسالا

 اوموقيلف موق ىلع لوخدلا ةأرملا وأ لجرلا دارأ اذا : رثؤملا وبآ لاق
 ء مكيلع مالسلا : اولوقي ىتح ارصب الو ادي اولخدي الو س بابلا ىلع

 لخدنأ : هل اولوقي ىتح اولخدي ال مث ، مالسلا مكيلعو : تيبلا لهآ لوقيف

 ٠ سانئتسالا وهو ميلستلا دعب ناذئنسالا وه اذهو ى ةلمج

 تيبلا لهآ لقي مل ناو ث اولخديف اولخدا : تيبلا لهأ لاق اذاف
 ٠ اولخدت الف اولخدا

 لهآ تويب ق سانئتسالا نا ريسفتلا ضعب ق لاقيو : ضعب لاقو

 ء ميهنذاب الا مهيلع لخدي نآ دارآ نمف ى مهيلع مالس ال مهنأل ، ةمذلا

 الف الاو لخدا : اولان ناف 6 لخدا انهاه نم لقيلف مهباوبأب فقو اذاف

 لخدي ٠

 ناذئتسالا امآو س تيبلا لهآ اي : لقف مهيلع تنذآتسا اذا : ليقو

 ٠ تيبلا لهآ اي مكيلع مالسلا لتف مالسالا لهآ ىلع

 : ةلاسم ةم

 لاق ( مكسفنأ ىلع اوملسف اتويب متلخد اذاف ) : لجو زع هلوق

 لقيلف هسفن تيي لجر لخد اذاف ء ميلعتو « هللا نم بدآ اذه : ةيواعم وبآ

 ٠ كله ىلاعت هللا بدآب افافختساو انواهت هكرت ناف ؤ انبر نم انيلع مالسلا

؟ تادرجتم نهو “ هتآرما دنع نثدحتي ءاسن هتيب ىف ناك ناف



_ ٢٨١ 

 نهل سيل هل ةآرملاو تيبلا نأل نذا ريغب اضيآ لوخدلا هل زئاجف
 ٠ كلذف ملس ناف 6 هيلع هتيب لاغشا

 : ةلاسم هج

 اذه ناذئتسا ريغب لوخدلا ف صخري مل : بوبحم نب ربحم لاتو

 ٠ نذا ريغب هلزنم لخدي لجرلا نآ هريغ زاجآو ث ىلاعت هللا نم ةضيرف

 : ةلاسم :3

 كهدحو ديعلا ناك اذا ناذئتسا الب هدبع لزنم .نلخدي نآ تاديسللو

 ٠ الخ ةجوز هل ناك ناو

 : ةلاسم 23

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بابلا تعرق : بلاط ىبأ نب ىلع لاق
 هرك هنأك « ! انأ »: : لاقف انأ : تلقف « ؟ اذه نم » : لانف ملسو

 ٠ انآ : ىلوق

 هتعرقف ديبع نب ورمع باب اموي تيتآ : لاق رضاح نبا ىسيع نعو
 نمف ح انآ ىمسي ا دحآ فرعن ام : لاتف ٠ انآ : تلتف .؟ اذه نم : لادنف

 : لاقف ث هيلع هتعرتقف بايلا تينآ مش امابآ هنع تمقآف ائبسث لتقآ ملف ؟ تنآ

 ٠ بايلا ىل حتفو مانتف ٧ رضاح ني ىسيع تلتقف ؟ اذه نم

 : ةلآتسم ج3

 ك هيلع اودري ملو 6 تيبلا لهآ ىلع ملسي ىذلا نع : رثألا نمو

 هنأ نظ اذاو ث نيتنثا وأ ةدحاو .ةرم هيفكيف مهعمسأ دق هنآب ملع اذاف
٠ تارم ثالث : لاتق مهعمسي مل



 س ٢٨٢

 : ةلأسم 23

 مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيلف ) : ىلاعت هللا لوت امأو
 ء ملحلا اوغلبي ملو اولقع دق نيذلا مكؤانبأ مهف ( مكنم ملحلا اوغلبي

 زوليقي نيح ث رجفلا لبق مهئابآ ىلع نونذأتسي ىراوجلاو ناملغلا مهو
 ٠ ةمتعلا ىهو ع ءاشعلا ةالص دعبو ث ةرجاهلا تقو تويبلا ف

 اذا لبت نم مهناوخا نذآنسا امك اونذآتسيلف ملحلا اوغلبي اذاو

 ةعاس ىآ ؤ ةعاسلا ىتح مهئابآ ىلع نونذآتسي ص ءاسن وآ الاجر اوناك

 ثالث وآ نيترم وآ ةرم تيبلا لهآ ىلع ةآرملاو لجرلا نذآتسيو ص اولخد ام

 ٠ فرصنا هل اونذآي مل ناو لخد هل اونذأ اذاف ڵ تارم

 : ةلآتسم 23

 ق ميمست ال ةآرملا نع دبعس ايأ ورمع نب هللا دبع دمحم ابآ تلأس

 ؟ كلذ ىلع تتامو كلهت له س نذآتست الو س اهريغ تويب

 ٠ انواهت مالسلا بكترت نكت مل اذا : لاتتف

 : ةلاسم %"

 نذا الب ى هيلع لخدي نآ هل له ص اتيب هتمأ وآ هدبع نكسأ لجر نعو

 ؟هنم

 ناو ؤ نذاب الا مهيلع لخدي مل ةجوز هدبعلو جوز هتمأل ناك اذاف

 اورتتسيف هلوخدب نوفرعي ام هنم نوكي ىتح مهيلع لخدي الف جاوزآ نكي مل

٠ ءاش املك اهملع لخدب كلت ناق ء اهطو هل لحي ةمآ نوكت نآ الا هنم



_ ٢٨٣ 

 ةلآاتسم ةهج :

 لخدي نميف هللا كمحر تركذو : هللا همحر نسحلا ىبآ باوج نمو

 بكر دتو 0 م-هنذا الب سانلا تويب لخد نم رفكيأ نذا الب موق ثيب

 لاتو ٠ ) مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال ( ىلاعت هللا لوقل بونذلا نم ةريبك

 ء ( مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مل ناف ) : ىلاعت

 نود امو ص ةرخآلا ى اباذعو ص ايندلا ىف ادح هيف هللا ىمس ام رئابكلاو

 ؟ رئاغصلا نم وهف كلذ

 رفكي امنا كلذف هللا ىهنل ىدعتلا دمعتي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 رفك الاو بات ناف س كلذب نواهتلا وآ ى ةلاهجب كلذ لعف اذا هيلع رارصالاب

 ٠ ةبوتلا عانتماو هرارصاب

 ء ةرخآلا ىف باذعلا هل رئابكلا نم ءىش نوكي دقو « تلق ام رئابكلا و
 ٠ ايندلا ق دح هل سيلو

 : هرخغ نمو

 كلذف هب نواهتلاو هب فافختسالا ىلع كلذ ىتآ اذا : ليق دتو : لاق

 5 لهجلا ىلع هينآب نأ هعسي ال كلذ نا : لاتق نم لاتق دقو ، هنيح نم هرغفكي

 ٠ كلذ ريغ الو

 ه ةلآتسم ج

 6 نهب نوملعب ال تايآ هللا باتك نم ساانلا كرت : سابع نبا لات

 تكلم نيذلا مكنذآتسيل اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : ىلاعت هلوق كلذ نم

 ملحلا مكنم لافطألا غلب اذاف ) ٠ ةيآلا ( مكنم اوغلبي مل نيذلاو مكناميآ
٠ اولخد املك ىنعي ) ا ونذآتسيلق



٢٨٤ 

  23ةلآتسم :

 مثا كلذ ق سيلو % هال وم ىلع نذآتسي نأ مداخلا رمؤي نآ سأب ال

 ٠ مداخلا نذاب لخديو ك هلعف نم ىلع

 ٦ ةلآاتسم :

 ةفاضملا ةدايزلا نم :

 تيبلا باب ىلع وآ ث رادلا باب ىلع نذآتسآآ نكاسم اهيف راد نعو

 ؟ هلوخد ديرآ ىذلا

 اهيف لزانم كلذ لبق نوكي نأ الا هلوخد ديرت ىذلا رادلا ىلع : لاق
 سب الف رونس لزانملا كلن ىلع نوكب نآ الا ن ذأنسىت نأ كيلعق & ناكس

 ٠ نذا الب لخدن نأ

 ٠ هيف لوخدلا ديري ىذلا لزنملا ىتأي ىتح : فيضملا لاق

 : ةلاسم هج

 زوجيآ % لوخ دلا ىف مهيلع نذآب ال هيبأ عم ن .7 غلب اذا ىبصل ١

 ؟كلذ هل

 كلذ ىق هيلع دبعتلاو دصاق باطخ اذه نأل ى كلذ هل زوجي ال : لاق

 نم هبلع هللا بجوأ ام كرت دنتق نذا الب لخد اذاف ء نذاب الا لخدي ال نآ

 اونذآتسيلف ملحلا مكنم لافطألا غلب اذاو ( : ىلاعت هللا لاق س كلذ ىق نذالا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم بانلا ىضقنا ٠ ) مهلبنت نم نيذلا نذآتسا امك

 : هرببخغ نمو

٠ عرشلا نايب باتك ىلا عجر هيلا فيضملاو فلؤملا ريغ هفاضأ اممو



 م ٢٨٥

 بت ابج

 لزانملا لوخد دنع لهألاو سفنلا ىلع ميلستلا ق

 ملسي نآ هلزنم لخد اذا هل بحتسي لجرلا نا : ديعس ويآ لاق

 بر هلل دمحلاو ث انبر نم انيلع مالسلا : لوتب نآ وهو س هسفن ىلع

 .نيملاعلا

 ؟ كلذ كرت ناغ : هل تلق

 هيلع ري مل هنأكف ، كلذب انواهتم الو كلذب افختسم نكي مل اذا : لاق
 ااه اج ناك نامف ء كل ذي امل اع ناك اذا كلذ كرن هل بحتسي ملو 6 امث ١

 ٠ ائيش هم زلب مل هنآكف كل ذي

 نآ هيلعآ س تيبلا ىف وهو ث كلذ لقي مل هنآ كلذ ركذ اذاف : هل ليق

 ؟كلذ لعفي

 : لاق كلذ ىدنع هيلع : لاق تيبلا ىف دعق ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 جرخ دق ناك نا و : لانت ٠ هلوت ىنعم ىلع ٥ دابع هي هللا بدآ بدآ كلذو

 ٠ لزنملا نم جرغ نآ دعب ائيش هيلع ري ملخ تيبلا نم

 : ةلآتسم ج

 ملسو « : كلام نسب سننأل ملسو هبلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ ةيصو ق و

 مهو موت ىلع ملست الو كتيب ريخ رثكي مهيلا تلخد اذا كلهأ ىلع

٠ « نولصي



 ۔ ٢٨٦

 : ةلآأتسم 23

 : ةفاضملا ةدايزلا نمو

 لزانملا لثم هسفن ىلع مالسلا هلخد نم ىلع بجي له دجسملا نعو

 ؟ كلذ ىف

 نم اذهو ص هيف هسفن ىلع ملسي نآ هيلع نا : ليق دقف دجسملا امأف

 ىلع اوملسف اتويب متلخد اذاف ) : ىلاعت هللا لاق دقو س تويبلا لضفأ

 ث اتويب ىلاعت هللا اهامس دقو س تويبلا لضفآ نم دجاسملاو ( مكسفنأ

 ىهف ( همسا اهيف ركذيو عفرت نآ هللا نذآ تويب ف ) : هناحبس لانق دتو

 ٠ بجوأ هسفن ىلع اهنم مالسلاو َ\ لضفأ اندنع

 نم ىلع نذاتسا اذا هريغ لزنم امآف س هيف نكسي ىذلا هلزنم كلذكو

 ملس ناو ث مالسلا نم هيلع هللا بجوآ ام ملس دف ث هيلع ملسو هنكسي
 ميلستل ا هيلع لخدأف لتعم لتنعا ناف ص هللا ءات نا نسح كلذف هسفن ىلع

 هذه ىف عمج دق ىلاعت هللا نأل « باوصلا نم كلذ جرخي مل هسفن ىلع

 % اضيأ تويبلا نم تيبلا اذه نأل ء هل بحن كلذكو اعيمج تويبلا ةيآلا

 دقف ص ةنوكسملا تويبلا ىف ناكسلا ىلع ميلستلا ىلاعت هللا ىنثتسا امناو

 ىلع اوملسف اتويب متلخد اذاف ) : ىلاعت هلوقل سفنلا ىلع ميلستلا لمجأ
 باتك ىلا عجر ٠ تويبلا نم ةيمستلا ف جرخي ال تيبلل اذهف ( مكسخنأ
 ٠٨ عرشلا نايب

 : ةلاتسم ةهج

 اوملس اتويب متلخد اذاف ) : ىلاعت هللا لوق ىف ، ديعس وبأ لاقو
 لخد اذا اذهو ع ميلعتو ىلاعت هللا نم بدأ اذه لات ٠ ( مكسفنأ ىلع
 انواهت هكرت ناف ع انبر نم انيلع مالسلا : لوقيف هسفن لزنم لجرلا
 ء اهيلع ملسيف هتارما ىلع لجر لخد اذا : لاقو ٠ كله افافختساو

٠ ملعأ هللاو



_ ٢٨٧ 

 باب

 ىرتكملل زوجي امو هيغ لزنم ىف نكاس ىلع لخدي نميف

 ؟ هيلع لخدي نآ دحأل زوجي له ث ةفرغ ىرتكي لجر نعو

 ٠ الف نكسلا امآو ء سأب الف لوخدلا امآ

 :هيغ نهو .

 نأل ع مرمآب ىرتكملل زوجي ام لخادلل زوجي هنا : ليق دقو : لاق

 ٠ هرمآب زاج هل زاج امف نكاسىلل نكسلا

 : ةلاتسم ج

 ماني نآ هلآ لزنملا ىرتكي لجرلا نع هتلأسو : هللا دبع ىبأ نعو
 ؟ كلذ طرتسثي ملو س لزنملا رهظ قوف

 ٠ رادجلا ىف دتؤي نآ هل الو ع كلذ هل سيل : لاق

 ؟ هب عفتني وآ هب قلعي نآ هل له ث دتو رادجلا ىف ناك ناف : هل تلق

 ٠ لزنمل ١ بحاص ىآرب الا ال : لاق

 دقريو رونتلا ف ممحيأ دقوم وأ رونت تيبلا ىف ناك ناف : هل تلق
 ؟د قوملا

 دقرملا امآو ث لزنملا بحاص ىآرب الا هيف زبخي الف رونتلا امآ : لات

 ٠ هبف دقوي نأ هلف زبخلا ريغ نم هيف دقوي نآ داتعا اعضوم ناك ناف

؟ هب عفتني نأ هلآ ىوك تيبلا رادج ىق ناك ناف : هل تلق



_ ٠٢٨٨ 

 ٠ معن : ل اش

 ؟ اهنم ىقتسب نآ هل رتيل اف : هل تلق

 ٠ معن : لات

 ؟ هب .عافتنالا ةعسو ةراجالا دنع اذه عيمج طرتشا ناف : هل تلق

 ٠ لزنملا بحاص ىلع كلذ طرنسستا نآ دعب ب معن : لات

 . ٠ هبخغ نمو

 ريغب وأ ، رجآب هريغ لزنم ف نكاسلل نأ : نسحلا ىبأ نع دين امم
 ء هتباد طبري نآ هلو ث لزنملا ف نيب ررض ريغ نم لزنملا برل ام لثم س رجأ
 لوبيو ث دقوملا ىف رانلا دنتويو ص رونتلا ىف زبخيو ص رئبلا نم ىقتسيو

 ء لزنملا بر ىآرب الا اندح هيف ثدحي نآ هل سيلو ص مانيو س طوغتيو
 ثدحي الو ث لزنملا كلذ ىف لزنملا بر لعفي ناك ام وفقي نأ رجأتسمللو

 .ىلاع ىنعي ث هرهظ قوف ولعي الو ص ارونت هيف ثدحي الو ث ادتوم هيف
 ٠ هبحاص ىآرب الا تيبلا

 ىآر ريغي هح_سكي نآ هلأ هريغ تيب ق نكاسل ١ نع تلاسو : هنعو

 ؟هحصنيو هبحاص

 ص هيآرب الا كلذ ريغ حسكي الو س هبف ثدحأ ام حسكي نآ هل زاجآف

 الا هرهظ ىلع نم الو ص هجلاو نم هحسكي الو هحضني نآ هل زجي ملو

 لبن نم هرهظ ىلع نم قورخلا نم هيف ام ىرفي الو ص هرزوي الو ص هيآرب

 هلمعي نآ هل زاج ررضلا هيلع مقوو ثيغلا هءاج ناف ، ثيغلا ىتأي نأ
 ٠ هيآرالب

 بكري نآ هل زاجأو ، هبحاص ىآرب الا اباب هيلع بكري نأ زجي ملو
نآ هل زاجآو 4 هآر ريغي تناك ١ ذا اهحلصيبو هيلع اه ددجيو ةلصلا هيلع



 ۔ ٢٨٩٨٩

 نم لمعتسيو ث هلمعتسيو رجحلا ةعقوملا ىف قديو ؤ دقوملا ىف دقوي
 ٠ ررض هلمع نم ةراجحلا ىلع لخدي سيل ام هتراجح

 ك داتوألاو ك تيبلا ق اهدجو ىتلا ةيذغألا ؛ أمعتسم ف نآ زاجآو

 رادجلاو تيبلا ىف ثدحي مل ام س تيبلا ىف ىتلا رادجلا ف ىتلا ىوكلاو
 زجي ملو أ اثدح رادجلاو تيبلا ق ثدحي نأ نكاسلل زجي ملو أ اثدح

 دق ناك نا ميدقلا ىلصم حلصي الو { ىلصم تيبلا ق ثدحب نآ نكاسنلل

 بحاصل تيبلا ف ىتلا بصنلاب هتبرتو هولد قلعي نآ نكاسللل زاجأو
 4 تييل ا بحاص ىلع ررض كلذ ق نكب مل ام رجحلا بصن لثم تييل ١

 اثدح تيبلا ق ثدحي الو رادجلا ق هدنوب أدننو تيبلا ق ثدحي الو

 . نكب مل

 : ةلأسم ج

 ماني نآ هلآ لزنملا ىرتكي لجرلا نع هتلأسو : ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ كلذ طرتشي ملو « لزنملا رهظ قوف

 ٠ رادجلا ق دوي نأ هل الو ص كلذ هل سيل : لاق

 دقويو رونتلا ىف ممحيأ دتوم وأ رونت تيبلا ىف ناك ناف : هل تلتت
 ؟د تقوملا ق

 امآو ك لزنملا بحاص ىآرب الا هعبق :زيخي الف روننلا امآ : لاق

 ٠ دقوب نآ هلف زيخلا ريغ هيف دقوب نآ داتعا اعضوم ناك ناف دتومل ١

 ؟ نهب مفتني نأ هلأ ىوك تيبلا رادج ىف ناك ناف : تلق
) ٥ ج عرشلا نايب _ ٩ ١ م (



 _ _ ٢٩٠

 ه مغن : لاتق

 ؟ اهنم ىقتسي نأ هل رئبلاف : هل تلق

 ذ لزنملا بحاص ىنلع كلذ طرتسنتي نأ دعب معن : لاق

 : ةلآنسم م

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 . ؟ هل اتيب الجر لجر نكس اذاو

 ٠ ةداعلا ىلع كلذ هل : ليقو ث هتيب رهظ ىلع ماني نأ هل سيلف

 رهظ ىلع ماني مهضعب عضوملا كلذ ىف ناكسلا ناك ناف : تلق
 ؟ كلذ مكح قحلي نمل لعفي ال مهضعبو ى ليللاب رحلا ف تويبلا

 وه نمم رثكألا هيلع امو س كلذ ف سانلا رومآ نم بلغألاب لاق
. . 

 : ةلأسم ج

 انئاخ هملعأ ال وأ انئاخ هنكسي لزنم هل ناك اذا ميتيلا نع هتلأسو

 لخدآ نأ ىل زوجي له س ىصو الو ليكو ميتيلل سيلو ى ةقث سيل هنآ ريغ

 ؟ لزنملا كلذ ىف نكاسلا كلذ ىلع

٠. ٥ .٠ 

 مع. لات ٠

؟ لزنملا كلذ نم ىناطعآ ام هنم ذخآ نأ ىل زوجي : هل تلق



٢٨٩١ 

 ٠ معن : لاق

 ؟ لزنملا كلذ رونت ىف زبخأ نأ ىل زوجي : هل تلق

 ٠ عضوملا كلذ ىف هانكس نئاخ هنآ ملعت مل ام ى معن : لاق

 هيلا هفلاضآ امهو ٠ عرشلا نايب باتك نم بابلا ىضقنا ,: تلت
 فضملا ٠

٠.٠ 

 نايب باتك ىلا عجر هيلا فيضملاو فلؤملا ريغ هفاضأ امم هريغ نمو
. عرشلا



_ ٢٨٩٢ 

 باجح

 هدرو مالبلا ف

 ؟ ال مأ كلذ هعسي مالسلا هبلع دريف ملاظ هبلع ملس نمعو

 وأ اهلثم ةيحتلا درب هللا رمأ دقو ص نيملسملل ةبحت مالسلا : لاقت

 ٠ كلذ ىف رظناف ى لوق هيفو ص زئاجو ص اهنم نسحأ

 : ةلآسم 23

 عةوطت مالسلا » : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

 ٠ «ةنضيرف درلاو

 : ةلاسم ::

 ؟ ال مآ هتيالو طقست مالسلا دري نمع : ىراوحلا ىبآ با وج نمو

 ةضيرف درلاو ع ةعاط ميلستلا نآ ؤ“ نيملسملا لوق نم انفرع ىذلاف

 تطقس ةضيرغلا كرت نمو س ةضيرفلا كرت دتتف مالسلا درب مل !ذاف

 ٠ هل ةيالو الو ئ هتيالو

 : ةلاسم 7

 لثم مالسلا در هيلع بجيآ ث هيلع ملسف غلاب ريغ ىبص هب رم لجر
 ؟ ال مأ ملس اذا غلابلا

رهالتي مالسالا ةيحتب هابح نم ىلع مالسلا در هبلع بجاو كلذف



 ۔۔۔ ٢٨٩٣

 ةمذلا لهأ ىف ليق ام ىلا ىرت الآ ، فلكم ريغ وأ فلكم هايح ءاوسو ى ةيآلا

 ٠ مالسلا مهيلع اودري نأ نيملسملا ىلع ا وملس ١ ذا

 : ةلآسم 7

 ق لهو ئ رجافلاو مهنم رابلا نم مالسلا در كبلع بجاوف : تلق

 ؟ مهيلع كنم مالسلا ودب كلذكو ث ةين كلذ

 هصخ نم الا ةلبقلا لهآ ىلع ةلبقلا لهآ نم ميلستلا نا : ليق دتف

 هنيح ىف هيلع ملسي مل ركنم ىلع ناك نم هنا : ليق دقف ڵ كلذ هعنم رمآ

 درلاف هيلع اوملس اذا امآو ص ةلبقلا لهآ نم ناك ولو هيلع فكاعلاو ڵ كلذ

 اذاو ) : ىلاعت هللا لوقل ص هيلع ميلس نم ىلع مالسلا دري هنآ ىدنع

 ميلستلا كلذ ىف ةينلا نآ مم ( اهودر وآ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح

 ٠ ملعأ هللاو ، ليق ام ىلع ةضيرفلا ءادآ ىلا درلا فو س ةنسلل ءايحا

 ٩ ةلآسم :

 ىلع ريغصلا:و ث ريثكلا نع ليلقلا ملسي : لاقو رفعج نبا عماج نم
 آدب امهيأ نايساملاو س دعاقلا ىلع ىشاملاو ڵس ىشاملا ىلع بكارلاو ع ريبكلا

 ٠ لضنفآ وهف مالسلاب

 ٍ ةلآ , "

 دقف مهدحأ درو ث ةعامجلا ىلع لجرلا ملس اذا : ليقو هنمو
 ٠ مهنع آزجآ

٠ “ىلا ٦: اذهو كلذ ريغ : ليتو



 س ٢٨٩٤.

 : ةلأسم ٩

 : كل ام نب سنأل ملسو هبلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ ةيصو ق و : هنمو

 ىلع ملست .الو ى كتيب ريخ رثكي مهيلع تلخد اذا كلهآ ىلع ملسو «

 مالسلا : لانف كرشم ملسم ناف ىس نيكرشملا ىلع الو ، نولصي مهو موقت

 ٠ » مالسلا وه هللا ناف ى كيلعو لتف س كيلع

 : ةلآنسم وج

 ث تويبلا مادنت وأ ، قيرطلا ىلع نوسلجي مهريغو متخلا ديبعلا نعو

 ء مهيلع ميلستلا مزلي له ى قيرطلا ىف مهاقلت وآ ، مهيلع سانلا فطخيو
 ؟ همزلي ام كلذ لعفي مل نمو

 اندجو دنف مهيلع ملسي نآ اماف س موزللا قيرط نم كلذ مزلي الق
 % كلذ ىق رظنا ملعأ هللاو ى ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع كلذ

 . ( ٠ باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو

 : ةلأسم ةهج

 : لاقف ، مكيلع مالس : هل لاقف رخآ هيلع ملسي لجر نع تلآسو
 ؟ هايح ام لثم هابح دق نوكي له 6 هلثم مكيلعو

 ٠ مالسلا مكيلعو لوقي ىتح هبحي مل هنآ ىعم : لاق

 ٠ هيزجي هنأ ىأر هنأكف مكيلع : لات ناف : تلق

 : ةلآسم ج

 ء ىلولل الا نالف ىلع هللا مالس وأ ث مكيلع هللا مالس لتت ال : لاقو
. ٠ مالسلا هيلعو كيلع لوقتف هريغ امأو



. ٢٩٥ 

 ةلأسم ج :.

 ىلع لجرلا ملسي ةديبع ابآ اي : اولاق : لاق قيزر نب حور نعو
 ؟ هالوتي ال رهو ث هللا ةمحرو مالسلا كيلعو لوقيف ى هيلع دريف ، لجرلا

 مهسبلأ نأ هللا ةمحر نمو ، سبلو سئب اذهب سيل : ةديبع وبآ لاقف
 . مها سكو مهقزرو ةيفاعلا

 : ةلاسم 23

 ضةالصلا لهأ ىلع مالسلا ءاشفا نا : لاق ء سانلا ىلع ميلستلا نعو
 ٠ مكيلعو : لتف كيلع اوملس ناخ مهأدبت الف ةمذلا لهآ امأو

 : ةلأسم ةهج

 لجر هب رمف ةالصلا ق لجرلا نع تلآسو : تاباوجلا ضعب نمو

 ؟ هيلع دربآ هيلع ملسف

 ٠ هعامنسنا هيلع ٥در نآ كريخآ . لاق

 : ةلاسم 23

 ء هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقي لجرلا نع هللا دبع ابأ تلآس
 ؟ كلذ ىزجي له ى مالسلا مكيلعو لوق هيلع درأف

 ٠ معن : ل انث

 : ةلاسم ج

؟ ةلفان وآ ةضيرف وهآ مالسلا نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو



_ ٢٩٦ 

 ىلع ملست : اولاقو ؤس ةسخيرف درلاو ڵ ةعاط مالسلا نا : اولاق دقف

 . ٠ سأب الف اهيلع ملست مل ناو ، تضرع اذا ةآرملا

 ق مهآر اذاف بيرلا لهآ امآو ك كولمملا كلذكو ك ىبصلا كلذكو

 مهنع ضارعالاو ، مهل تقملا لب مهل ةمارك الو مهيلع ملسي الف ركنم
 .٠ معب ىلوأ

 : ةلاسم 7"

 ىلع ميلستلاو مالسلا درو ڵ ساانلا ىلع ميلستلا لهجي ىذلا نعو

 نوكي له ث نيملسملا نيد ى همزلي ام عيمجب نئاد وهو اتبب لخد اذا هسفن

 مالسلا دري وآ ئ ساانلا ىلع ملسي وآ 6 هسفن ىلع ملسي مل اذا املاس

 ؟ كل تفصو ام ىلع

 درلاو ث ةعاط ةلبقلا لهآ نم سانلا ىلع ميلستلاف تفصو ام ىلعف

 ادمعتم مالسلا كرت امأو ث هتلاهج ف هل رذع الف درلا كرت امأو ، ةضيرف

 وأ ايهاس ناك ناو ث نيعيضملا نم هريغك وهو ص لضفلاو ةعاطلا كرات وهف

 نئاد وهو ملس ركذ اذاف ؤ هداقتعا الو هرايتخا كلذ سيلو ص ايسان

 . ملاس هنآ وجرنو روذعم س ىسانلاو مزاللا نم ةلمجلاب

 سانلا نم ريئك عم ءىش كلذف هلهآ ىلعو هسفن ىلع هميلست امآو

 داتعا الي هعبط كلذو ، لفغيو وهسي .هنآ الا هداتتعا حص نمو ث كورتم

 تقدص اذا وجرنف ص هللا نمي نآ الا انلعف نم كلذو س هللا ةيصو عيبضت

 ةيصولا ىغبنيو ث هناسحاب هنع زواجتيو ص هاياطخ رفغي نأ هبر ىلا هتبوت
 « دانتنعالاب ةنس وآ ةضيرف وآ ، هب بدآ وآ ث هب ظعو رمآ لك ىق هللا نم

 عيض ام عيمج نم هيلا ةبوتلاو ، كلذ لك ف هلل ةنونيدلاب ةينلا قدصتو

 5 هتاكرح هب كرحت ام لك قو ص هتئيطخ ىو هداتنعا ىفو هتلفغ ىف ديعلا

 مراحملا بوكر ص مزاللا عييضت نم هلهجي وآ هملعي اميف هنوكس هيلع نكسو
. مثآلا فارتقا و



_ ٢٨٩٧ 

 هنمي هاجن ك هتيوت قدصي هللا ملعو ك هتريرس ق دبعلا قدص اذاف

 ميحر فوعر هللاو ك هتمحرو ٠

  3ةلأتسم ّ

 مالسلا مكيلع : لاق غرف اذاف ىلصملا ىلع سانلا ميلست نع هتلأسو

 ؟ دحاو لك مهيلع دربو ةدحا و ةرم هللا ةمحرو

 ٠ كنع ىزجي مهلك مهيلع ةدحاو ةرم : لاق

 = ةلاسم 23

 هبلع درت نآ ١ ذه دا راف ك ىضمو لجر هيلع ملس لجر نع هتلآسو

 ؟در ي فيك

 هيلع ملس ى ذلا هناكم نم عمسي ام ردقي هيلع درب هنأ ىعم : لات

 ٠ ارضاح ناك نا

 ةلأسم وج

 نأ بجي نم ىلعأ ، اناسنا اوقلف قيرط ف اورم ةعامج نع لئسو
 ؟ مهنم مالسلاب اوعديي

 ٠ رثكلا ىلع ملسي لقألا ىلع نا ليق هنآ ىعم : لاق

 ىلع ملسي ىشاملا وأ ، ىشاملا ىلع ملسي مئاقلا فقاولاف : هل تلت
 ؟ مئاقلا فقا ولا

. مئاقلا فقاولا ىلع ملسي ىشاملا نأ ىعم : لاق



 س ٢٨٩٨

 ؟ بكارلا ىلع ملسي ىشاملا وأ ىشاملا ىلع ملسيب بكارلاف : هل تلق

 . ىشاملا ىلع بكا رلا ملسي : ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ ملسي امهيأ افتاو بكارلا ناك ناف : تلق

 ٠٠ افقاو ناك اذا بكارلأ ىلع ملسي ىشاملا نا ئعم : لاق

 ؟ رحلا ىلع ملسي دبعلا مأ دبعلا ىلع رحلا ملسي : هل تل

 ق هيليبسو قرف كلذ ف نكي مل ملسي امهيأ ليق هنآ ىعم : : ل اق

 ٠ انفصو امك مالسلا

 '` ج ةلاسم هج

 ؟ هيلع دري فيك كيلع ملسي نالف : لجرل لوقي لجر نع لئسو

 ٠ مالسلا هيلعو كيلع لوقي : ليت هنأ ىعم : لات

 ؟ ال مأ همامآ نوكي لجر ىلا لجر هلمح اذا مالسلا اذهو : هل تلق

 ةلزنم ؛ئد نع وهف ءانثنسا ريغ نم كلذب ليق دنت هنآ ىعم : لاق

 ( ٠ كلذ ىلع ردق ىتم اهيدؤيو ص ةنامألا

 لصف

 دري ص مالسلا كيلع : لوقي نآ هركي : ليق هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ةيحتلا در كلذب ىنعي مالسلا مكيلعو : لاقي نكلو ك ىلولل الا كلذب
 دارفأ نأل ع نيملسملا ىلعو ع هعم نيذلا ةكئالملا نم ةظفحلا ىلع مالسلاو

ه نينمؤملا هدابعو هلوسر هب هللا صخ امنا مالسلا



 س ٢٨٩٩

 هيلع مالسو ) : لاقو ه ( نيلسرملا ىلع مالسؤ ) : هناحبس لاق
 هللا رمأ ىتلا ةيحتلا و مالسلا در ىنع نا هنأ ال ١ ) تومي مويو دلو مويب

 فضم مل ئ ةيحتل ١ در ههجو ىلع اهنم نسحأ وأ ٥ ايح نم اهي ىبحب نآ اهي

 هي در خمل ١ مالسلا نم ةجحلا ق عسوأ اهرمأ ىدنع هللا ةمحرو ك هبلع

 رمآ نود ايندلا رمآ نم هديرب ءىش ىلا كلذ فرصي نآ الا &۔ هيلع ملسملا

 .٠ ةرخآلا

 : ةلأتسم ج

 ؤ مهنع آزجآ دنف مهدحأ درف ةعامجلا ىلع لجرلا ملس اذا : ليقو

 6 كلذ ريغ : ليقو ف مهنع آزجأ دتنف مهدحأ ملسف ةعامج ناك نا كلذكو

 ٠ "ىلا بحأ اذهو

 : ةلأسم "

 فقأو تنآ نم وآ ث هالونتت ال نم كيلع ملسن اذا : هللا دبع ويآ لاق

 ٠ اب الف هناكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو : لتف 6 هنع

 : ةلآاسم ج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 نوكيآ مهيف ىبص مالسلا درف ث مهيلع ملسف ةعامجب رم لجر
 ؟ال مآ نيغلابلا نع طقس دت ضرفلا

 ٠ هيلع فيلكت ال نم درب نيفلكملا نع اطقاس ةيحتلا ضرف ىرآ ال

 َ ةلأسم 23

؟ ال مآ مثأي ىلصي لصم ىلع ملسي نمعو



_ ٣٠٠ 

 عضوم اذه سيل : لاق ١ مثأي مل هبلع ملس نا و ؤ مالسل ٠ عجر ٠

 ةلاسم هج :

 ىق وهو ىلصملا ىلع ملسي الو : رفعج نب دمحم باتك ىلا عجر
 بحتسيف هتالص ىضق اذاف س كلذ ظفحيلف ملسم هيلع ملس ناف ث ةالصلا

 ٠ رضحي مل وآ رضح مالسلا هبلع دري نآ هل

 : ةلآسم "

 : فارشألا بانك نم

 ىبعشلاو ءاطع هركف غ ىلصملا ىلع ميلستلا ىف ملعلا لهأ فلتخا
 مهو موق ىلع تلخد ول : هللا دبع نب رباج لانو ث هيوهار نب قاحساو
 ٠ ةفئاط مهيف تصخرو مهيلع تملس ام نولصي

 : هنع ىكح و 6 كل د ه ركي ال كل ام ن اكو 6 لصم ىلع رمع ني ١ ملس

 ٠ لينح نب دمحآ كلذ لعفو ى كلذ هبجعي نكي مل هنآ

 نوهركي مهنأ انباحص!٢! لوق ىناعم جرخي ىدنع : ديعس وبآ لاق

 ق ملعأ الو ص ةالصلا لغش نم هيف وه امل س ناعمل ىلصملا ىلع ميلستلا

 بدألا ىنعم هبشيو س رجحلا ىنعم ىدنع كلذ هبشي الو ، كلذ ريغ مهلوق
 ائيسث كلذب دري مل ام ىدنع زئاجف ملس ناف ى “ىلا بحأ بدألا نسح نم
 ٠ هتدارا ىن هريغ ىلا لضفلاو ةعاطلا ىناعم نم جرخي

 ؟ ةلأسم ٧

 : مالسلا ىلصملا در ىف اوفلتخاو

٠ ةداتقو « ىرصبلا نسحلاو



_ ٣٠١ 

 هتالص تزاج الوأت هلعف نا : قاحسا لاتو ٠

 ةفئاط تهركو ك مالسلا درب ىلصملا رمآ هنآ ةريره ىبآ نع انيورو

 دمحآو ، ىعفاسلاو \ كلامو ڵ سابع نباو « رمع نبا ناكو ص كلذ

 ٠ ىلصملا ىلع مالسلا نوري ال روث ويآو ك قاحساو

 ىوريو س هتالص نم غرف اذا هيلع دري نآ وهو : ثلاث لوت هيفو
 ٠ ) يخنل د او ءاطع نع لوقلا اذه

 لاتتو ، هسفن ف دري نآ وهو اعبار الوت ىعخنلا نع انيور دتو

 ٠ رشيالو مالسلا دري ال : نامعنلا

 ىلص ىبنل ١ نأ بيهص ريخآ دقو ؤ ةنسلا فالخ اذه و : ركب ويآ لاق

 ٠ ةراسئالاب هيلع اوملس نيذلا ىلع در ملسو هيلع هللا

 انياحصآ لوق نم قافنالا ىناعم ف جرخي هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 جراخ مالسل ا نأل ؤس هنالص ف هيلع ملس اذا مالسل ا دري ال ىلصملا نآ

 اذاف ڵ كلذ ظفحب رمؤيف هيلع ملس اذا هنا مهلوق فو ى ةالصلا ىنعم نم

 هسفن ف درب هنآ هلوت ف ملعأ الو ث هيلع ملسم نم ىلع در هتالص ىضق

 ةنسلل فلاخم اذ_هو ؤ، سفنلا ف نوكي ال درلا نأل س ءىشب سيل اذهو

 ٠ درلا ىنعمي

 ؟ ةنس مآ ةضيرف ساانلا ىلع مالسلا و : تلتق

 ٠ ليق اميف ةنس هنآ ىعم : لاق

؟ ةنس مآ ةضرف درلامف : هل تلت



_ ٣٠٢ _ 

 هنا لق دن هنأ ,عم : لاق
 ٠. . ث .٠ 4 . ؟ ٢ هنأ ٠ ل

٠ ٠.٠. ٠ ٠ 
لدت اميف هصي ره

 

 ثب انك نم ى ذل ١ ىصع ب .

 ث
 ٠٠ : ٠ ٠ ٠ ٠

 ؟ هللا باتك نم هضرف عصوم نياف : هل تلق

 ة ليق دت هنأ : لاق
 .. .. . .( : اعت هلوت ليق هك هن ىعم

 اويحف ةيحتب متييح اذاو) : ىل ه ( اهودر وأ اهنم نسحأب

 : ةلاسم ةهج

 ا
٠ 

 ٠

 ` .. ٠ الهسو ااه آ درف هبلع ملسم ن

 4 : اعت
 ١ ٠ ٠

 انق 1 ام ريع ىلع د ر

 , 7 ( ٠٠

 آب

اهودر وأ
 ذاف ) 

 لان
 رم : ام ٠

 ١ ل

 نكب مل رمآ ام ريعب _ 1 / ٩

 : ةلأسم هج

 ىف زوجيو
 هللا ةمحرو مالسلا مكيلع و : ىلولا ىلع مالسلا , 1 . هتاكربو

 او ريغ الو مالسلا در ف قفانملل زوجت الف هت / " كلذ ليق

 نو . ىق هل كراب دق هللا نآ هانعمو ث زئاجف ربخل :
 ٠ هقزر .

 : ةلأسم ج

 ٠ .ااه .اف
 نيملبمما ىلعو درلا هيلع بجو ك نيملسملا ىلع مالسلا : ل "

 . هبلع ب الف ملعي الو ىنارصن وآ ىدوم ىلع ملس نمو ى م
 ٠ هيبع ساب :

 : ةلاسم ج

 هن ! اسو
.٥ 

 ٠ ٠

 . آ ا ىز له ى امه دحآ ملسف مومه ىلع رم نيلجر نع

؟ اذه ميلست



 ت _ ٣٠٣

 اناك اذا عيمجلا "نع امهدحأ ميلست ءعىزجي ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ نيعمتجم كلذك

 ؟ ميلستلا لثم وه درلا كلذكو : تلت

 ءعىزجي هناو ث ةعامجلا نم ميلستلا لثم هنل : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 نع دحاولا درلا ق ءعىرزجيب ال : ليق دقو 6 ةعامجلا نع دحاولا در

 اودري نأ نيد_ءعاقلا ى ىنبجعييو ك اودرب نأ ةعامجلا ىلعو أ ةعامجلا

 ٍ ه لغشلا نمأ هيف مه امل دحاولا در ىزجي نأ مهيلع ملس اذا ةاشملا ىف ىنبجعيو ٤ مهيلع ملس اذا مهتعامج
 نع كلذ ءىزجت له ء ابحرم : هل !ولاو م ل ملس ن اف : تلط

 ؟ ميلستلا

 ٠ كلذ مهيزجي ال : ليق دق هنأ ىعم : لاق
 ؟ مهيزجي له : مكيلعو : اولانن ناف : تلت

 ٠ كلذ مهيزجي ال ليق دت هنآ ىعم : لاق

 له ث مهل هدي عفرف ث هنم نوديعب مهو موق ىلع رم لجرف : تلق
 ؟ ميلستل ا نع كلذ هيزجي

 أ ةراشالا هتزجآ مهيلع ملس ول نآ هنوعمسي ال ثيح ناك اذا : لاق

 ملسيف هنوعمسي ثيح نم ناك ناو ع ربلا راهظاو ڵ لضفلا نم كلذ ناكو
 نيب ءافجلا ثروي : ليت هناف ؤ رذع نم الا ميلستلا كرتي الو ئ مهيلع

 ٠ نس \ ذل ا

 مل مهيلع ملسن ول هنأ فرعو ؤ هدي عقرب .يحي ناك ناف : تلق

 ؟ كلذ هيزجي له « نولغتسشم مهو ث هوعمسي



_ ٢٣٠٤ 

 هنوعمسي ال مهنأ هدنع ام عضومل ميلستلاب مهيلا راشأ اذا : لاق

 ٠ ءأ وس هلك كلذ ناك لغش وآ دعبل

 : ةلأسم "

 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري : ديعس وبآ لاق

 ںباتعالا ليزت ةحفاصملا : اضيأ ليتو ء «{ مكبولق ىف ام اولست اوحفاصت »

 ٠ بولقلا ق دوجوم هنأك ءىش كلذو

 وآ ةعامجلا ىف نارياستي مهنم نانثالا ناك ةباحصلا نع ىوري دتو
 امهضعب نع امهبيغي ى ذلا ء ىشثل أ وأ . ة رجسشل أ امهنيي قرفنف دح ١ ول ١

٠ ناحفاصتيف ءىشلا كلذ نع نايقتليف ضعب



_ ٣٠٥ _ 

 باب

 كلذ هبشأ امو امرحم نوكي نأ قحتسي نمو مراحملا ىوذ

 وبآ هضرع ةرفص وبأ اهب ثعب ىتلا بوبحم نب دمحم .بتك نمو"
 مأل امرحم نوكي له ص لجرلا نع تلآسو س بوبحم نب دمحم ىلا ةرفص
 ؟ هتآرما

 امرحم نوكي الو ث رضحلاو رفسلا ىف اهل مرحم وهو ص معن : لاق
 ٠ تالاحلا ضعب ىف هل لحت دق اهنأل هتآرما تخأل

 : ةلأسم ج

 ؟ اهتنبا جوز ىدي نيب لجرلا ةآرما مآ رهطت ام هتلأسو

 اهيلع ساب الف رسبش وأ مدق اهنم رهظ ن راف ے اهنساحم رتست ةسنت : لان

 ٠ ك___اذ نم

 : باتكل ١ نمو

 ىنارصن وأ ىدوهب وهو اهنبا عم جرخت نآ اهل له : ةآرما نع هتلآسو

 ؟ ىسوجم وآ

 هل سيلف جيوزتلا امأو س هعم اهجورخب سأب ال اهمرحم وه : لاق
 نم الجر اهرمآ ئلوتو هرمآتست ىتح جوزت نآ اهل سيلو ث اهجوزي نآ
 .نيملسملا

 ٠ نمل مرحم وهف ك هني ١ تنم وآ ح هيخآ ة هني ١ تن ذاك اذ د ١ كل ذكو

 ٠ با بلا ىضقنا

( ٥ ج عرشلا نايب - ٢٠ م )



_ ٢٣٠٦ 

 هيبلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا بغ نمو :

 ؟هيئابر ةلزنمب همراحم تاوذ نم اهتانب نوكي له ص ةآرماب ىنز نميف

 نم لحي ام نهنم هل.لحيأالو ، نمحاكن هيلع مرحي هنأ جرخي : لاق
 تبثي الو س مارحلاب ال لالحلاب نهتمرح تتبث بئابرلا نأل ، بئابرلا
 ٠ مهلوت ىنعم ىف مارحلا لالحلا دسغي دقو ع لالحلاب مارحلا

 : ةلاسم 3

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلاو بانكلا رغ نمو

 ميلستلاب سلب الو اميلع ملس ةيحتسم ةمئاق ةأرما ىلع كرم نمو
 م ٠ قيرطلا ىف نيقل اذا ءاسنلاب

 : ةلأسم 3

 قيرطلا ف هتيقل وأ ك اهباب ىلع ةسلاج ىهو ةأرملاب لجرلا رم اذاو

 ٠ اسنب اهيلع مالسلاب رآ ملف

 : ةلأسم ج

 ملس دتتف درلا هب ىنعو 0 مالسلا در نم الدب هللا كايح اهل لانت ناف

 هللا كايح : ملسم ريغل لاقي ال نكلو 0 مالسل ا ىه ةيحتلا نأل ث هيلع

 ٠ ىلولل كلذ زئاجو ث قالطالا ىلع

 : ةلأسم وج

 كيلع : لوقي نأ الأ هيلع درلا مزلي الف ةمحرلاو مالسلا : لاق ناف

. هيلع درلا ذئنيحف ةمحرلاو مالسلا



 ۔ _ ٣٠٧

 : باب

 نهنم سيلاو رظنلا زوجي امو ءاسنلا ةحفاصم ىف

 كلذب ةهكافملاو اهب ةولخلاو زوجي ال امو

 . \ام

 له مرحم تاذ ريغ تناك اذا. ةآرملا نم رظنلا هيلا زاج امع لئسو .

 ؟هذضزم زوجي

 : فالتخاب كلذ ىف ليق دق : لاق

 ٠٨ هسم زاج هيلا رظنلا زاج ام : لاق نم لاق

 ٠ رظنلا زوجيو سملا زوجي ال : لات نم لاتقو

 ؟ ةآرملا نم رظنلا هبلا زوجي امف :هل ليق

 ١ ' . نافكلاو هجولا : لاقت |

 ء كلذ ليق دق : لات ؟ اذه ىف امهنطاب لثم نيفكلا رهاظف : تلت
 ٠ هيلا رظنلا زوجي الو فلاخم هنا : ليتو

 : ةلاسم ج

 مرحم تاذ تريغ ىتلا ةأرملاب ةولخلا نع لجرلا ىهن : ديعس وبآ لاق
 ٠ تومتو ايحت بولقلا نا : لرق هنأل : لاتق ے ةقث ريغ وآ ناك ةقث ے هنم

 نآ هل له , انالف ىل عدا لجرل تلاق ةآرما ق لوقت امف : هل ليق

؟ راهن وأ ناك ليل ى اهل هوعدي



 ۔ے _ ٢٣٠٨

 نأ الا 9 نومأملا الا اهل ىعدي الف ليللا ف ناك اذا هنأ ىعم : لات

 ء ةولخ الو ةبير هيف امهقحلت ال عضوم وأ ةعامج ىلا اهيلا ىعدي نوكي
 ٠ اذه ى ليللا لثم ىدنع راهنلا كلذكو

 : ةلأسم ج

 عفرو ث ءاسنلا ىلع بيبالجلا ءانداو : رينلا نبا رينم ةريس نمو
 نانبلاو هجولا الا ةنيزلا رئاسو ، ىنصاونلا رتسو ع ناقذألا قوف رمخلا
 نم هيلا رظن وأ ى ءاسنلا نم هادبأ نم ىلع مارح وهف ى كلذ ءارو امف
 عرد ىلع ردقت ال ةريقف الا عردلا تحت نم قاطنلاو ث ةوهس لاجرلا
 ٠ اهعرد قوق رزنت نآ اهلف ةغباس

 : ةلأسم ةهج

 وأ ر_طملا مويب ف جورخلاو ، ككسلا ف سولجلا نع ءاسنلا ىمنو
 ىلع تغبس ١ ذا مه راعسأ ريصقتو ئ لاجرلا لويذ عفرو ك فصاع حير

 ء ةمذلا لهآ ىدهب اوهبسشتي نآ ةلبقلا لهآ ىلع راكنالاو ، قتاوعلا

 ٠ بكرلا قوف ام اودبي نأ

 : ةلسم

 ىتلا اهوحنو ةماهت ءاسن نع ةديبع وبأ لئس : ناليغ نب مشاه لات

 ( ( ؟ نجربتيو ي نرتنسي ال

 ٠ ءاماا لثم ىه : لانف

 ؟ ريشبل كلذ ليتف

٠ تعطتسا . ام ضغ رئارحلا امآف ص لام ءامالا ىرمعل ال : لانف



_ ٢٣٠١٨ 

 لجر زمغي نأ همداخ اعدف فيض لجرلل ناك اذا زوجب هنأ انعمسو
 ٠ ةوهش هسفن نم فيضلا سحي مل ام ءايعا اذ ناك اذا هفيض

 : ةلآسم ”

 ولو لجرلا اهلمحي نآ سأب الف رتب ق ةآرملا تطقس اذا : لاتقو

 ٠ هدهجب اهنع ضخغيو 6 ةنابرع تناك

 : هريغ لاق

 ء اهسمي ال ىتح بايثلا نم ائيسث اهيلع فلي نآ نكمأ ناو ع معن
 ٠ كلذ همزل اهيلا رظني الو

 : ةلآسضننتم 2

 ةأرملل ىغبني ال : ةيواعم وبأ لاقف ى هيف اباتك ارقي ديعس وبآ ناكو
 جرختو ، اروهشم سبلت نآ اهل ىغبني الو ، اهتيب نم جرختو بيطت نأ
 ؟ كلذ نع وه لئسو ى اهتيب نم

 نكي ملو بيبطلا كلذ لجأل اهجورخ ناك اذا كلذك وه ىعم : لاقف
 بهذي تقو ىلا اهكرت اهنكمي ةجاح تناك ناف ث اهنم اهل دبال ةجاح ف
 ٠ كلذ اهنم جرخي تقو ىلا هكرت اهل تببحآ ي كلذ اهنع

 : ةلاآضم هج

 اهتتفا رشف اهدلع ملسف نيملسملا نم ةآرما رباج ىقل : نايفس ويآ لانتو

 قلطنا مث ، كبحآ ىنا : لاقف اتترتفي نأ دارأ املف « هملكتو اهملكي ةعاس
اهل لاقف اهيلا فرصناف : لات ء كبحآ ىنا .: هلوق ق ركفف لاق ث ديعب ريغ



_ ٢٣١٠ 

 ىآ ث هللا ىف بحلا ريغ ىلع كلذ تلمح روعألا نظي وأ : تلاتف ى هللا ى
 ف هللاو الله٠

  3ةلأسم :

 بيطلا نألا ع ةآرملا نم بيطلا ةحئار متسثا نم ىلع سأب ال : ليقو
 و 6 ح ايم ١ ىكزأ وهف كلذ نع فع ن ٠

 ةلأسم ةه :

 ةريبك وهأ ةوهسثلا دمعت بايثلا قوف ةرحلا ةآرملا سم نع هتلأسو
 م ؟ ال مأ

 ٠ ةريبكلا ىناعم ىدنع هيسشئي : لاق

 كلذ نوكين لهت ةوهسشل بايثلا قوف نم اهرعش سم ناف : هل تلق
 ؟ بونذلا نم ةريبك

 ٠ ىدنع اذكه : ل انت

 : ةلأسم هج

 ء مرحم تاذ ريغ تناك اذا ةآرملا نم هيلا رظنلا زاج امع لئسو

 ( ؟هسم زوجي له

 هيلا رظنلا. زاج ام : لاق نم لاقف : فالتخاب كلذ ىف ليق دت : لاق

 ( ٠ هسم زاج

 ٠ رظنلا زوجيو سملا زوجيال : لاقت نم لاقو

؟ ةآرملا نم هيلا رظنلا زوجي امف : هل ليق



_ ٣١١ 

 نيفكلاو هجولا لثم : لانق ٠

 ؟ اذه ىف امهنطاب لثم نيديلا رهاظف : هل تلق

 كلذ ليق دت : لانق ٠

 هيلا رظنلا زوجي الو هل فلاخم هنا : ليتو ٠

 ةلأسم وج :

 نهلوأ & هنمع وآ هتل اخ وأ همآ وآ هنخأ وأ هني ١ ليقي نآ لجرلل له و

 ؟هنلبقي نأ

 ةفآرلاو ةماركلل ناك اذا لاجرلاو ءاسنلا نم مراحملل زئاج كلذ لكف

 .ةوهش ريغل

 ج ةلآتتم

 نم تاجربتملا ىلا رظنلا كلذ زوجي الغ تاجربتملل رظنلا نعو
 5 هل لحي الو س اهنم هعسي الام ىلا رظني نآ هل زوجي الف س رئارحلا

 ٠ تاروتسلا لثم ةمرحلا ىف تاجربتملاو

 ريغ وآ ةجربتم هؤوضو ضقتنا ادمعتم ةآرما مرحم ىلا رظن نمق

 ؟ مرحمب سيل نيذلا لاجرلل زربت نآأاهل زوجي له ةآرملا نعو ع ةجربتم

 ٠ اهمراحم ترتس اذا كلذ اهل زوجي معنف

 : ةلآاتتم ة

؟ هذخف زربي لجرلا نعو



_ ٣١٢ 

 ىبنلا نع ةياورلا تءاج كلذك ، ةروعلا نم ذخفلا نا : ليق دتف
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةريبكلا عقوم عقي رذع ريغب هادبأ نم : ليق دتو

 ٠ ةروع اهنا : لات نم لاق دنف ةيكرلا امآو

 . ملعأ هللا و 5 ةرورغملا نم ىه سيلو اهيلا ةروعلا : لانت نم لاقو

 : ةلآتسم "

 رمأ ابمآو : برح نب ذاعم ىلا رفيج نبا انهملا مامالا ةريس نمو
 ءابآلاو ةلوعلل الا اهئاديا و اهراهظا نع هللا ىهن دشف ةنيزلاو ةلوعلا

 ىلا رظنلا مهيلع جرخي سيلو ، مهرمأ دتف ةلوعبلا امأف ث ءانبألاو
 ساانلا نم دحآ نم هراهظا لحي ال امم كلذ ريغ وآ ةنيزلا نم مهجاوزأ

 - ٍ ٠ مهل الا

 نهتلوعب ءابآ ءانىنلا ءابآ لثم مراحملا : ىود .نم ةلوعبلا رغ امآو

 نهتناوخآ ىتي وآ مهذخأ وخا ىنب وآ مهناوخا وأ نهتلوعي ءانيآو نهئانيآو

 ةبرالا ىلوآ ريغ نيعباتلا . وآ س نهناميآ تكلم ام وآ نهئاسن وآ نهتاوخآ وآ

 . لاجرلا نم

 اورهظي مل نيذلا لفطلا و ء مهل لوقع ال نيذلا هللا مهنا : لاقي ٢

 ق راوس نم اهتنيز ةآرملا ىدبت ال نيذلا ءالؤهف س ءاسنلا تاروع ىلع

 ،مهل الا نذآ ىف طرق وآ س لجر ى لاخلخ وأ ، دضع ىف جولمد مأ ڵ دعاس

 هنرهظي الو س كلذ نيدبي نآ نهعسي الو ص نهل ىلاعت هللا هحابآ ام اذهف

 نع ةياورلا نأل © عاضرلا لبق نم ءالؤه هابشأ كلذكو ث هللا هامس نمل الا

 مرحي ام عاضرا ١ نم مرحي » : لاق هنآ ، ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر

٠ « بسنلا نم لحي ام هنم لحيو بسنلا نم
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 نم رهظ ام الا ع ءالؤه ريغل نهتنيز نم نيدبي نأ نهيلع مرحو
 وأ ؤ عبصأ ف متاخ ةنيزلا نم. رهاظلا نآ.: رثألا ىف ءاج دنف ص ةنيزلا

 ىدعتي ال كلذ ىف ءاج ام اذهف س كلذ ريغ نرهظي نآ نهعسي ال نيع ىف لحك

 ء قافنلا ىلا مالسالا نم جراخ ملاظ لهاج الا هريغ ىلا هنع بغري الو

 ٠ بوتب نآ الا كرشل ا ىل ا ال

 : ةلآتستم وج

 : هريغ نمو

 نآ ( : هلرت ىلا ةنبالا ) ءاسنلا نم دعاوتلا و ( : ىلاعت هلوت نعو

 ؟ بايثلا هذه ام ( نهبايث نعضي

 ٠ بابلجلا وه : : ليتف

 ؟ ةآرملا هذه نوكت فيكو : تلق

 تضقنا دقو ج دارت الو لاجرلا ديرت ال ىتلا ةريبكلا ةآرملا : لاقف

 . مهنم اهتوهش

 ؟ صاخ كلذ مالكلا دنع بابلجلا عضو اهعسي نم دنعف : تلت

 نيمهتملا دنع هعضت نآ كلذ ىنبجعي هنآ الا اقرف كلذ ىف ملعأ ال : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ء بابلجلا عضو نع نهل ريخ نففعتسي ناو : هلوتو

 : ةلآتم %"

 وملو ث هماحرأو هناريج نم ةآرملا عم لجرلا دعقي :نأ زوجي : لينو
 ص اهنم رظني نأ هل زوجي الام اهنم رظني مل ام هنم مرحم تاذ ريغ تناك
رادج ءارو وآ ث بانبلا ارو نم .نوكت نآ اهل لوقي نآ هيلع شيلو



 كلذ ىه تلعف ناف 6 ةقشم وأ هوركم كلاذ نم اهيلع لخدي نأ ىشخ اذا

 . باب وأ رادج فلخ ف نوكي نأ نسح وه كلذف

 : ةلآسم 23

 ىلع نم هنم مرحم تاذ ريغ تناك ولو ةآرملاب لجرلا بحري : ليقو
 هنأل ث كلذ هل زاج بوثلا تحت نم اهحفاص وآ اهب بحر ناف س باوثلا
 نطابو س غسرلا ىلا هجراخو هلخاد اهفك ةآرملا نم رظني نأ هل زوجي
 ٠ ةوهش سحي مل ام دمعتلا ىلع اهنم كلذ سمي نأ هل زوجيو 0 اهمدق

 ص محرلا ىلع غسرلا ىلع نم اهدي جارخا ةآرملا ىلع ركنيو : ليق
 نكلو ث كلذ ىلع ردق اذا محرلا ىلع راكنالا كرت عسي الو محرلا ريغو
 دبري هنأك ء هل وعديو س نسحم هنآ هيريو س لوقلا نم قفرلاو فورعملاب

 بحاصلاو راجلاو محرلا ىف كلذو ى هريغل ىنعملا ى هل وعدي نأ هل زوجي نأ
 . مالسالا مراكمو 4 قالخألا مراكم نم كلذو ىس قيدصلاو

 : ةلاسم ةهچ

 هماحرأ نم هنم مرحم تاذ ريغ ىلع لخدي لجرلا ف : ليتو
 اهل زوجي ال امم .ائسث وآ غسرلا ىلعآ نم اهدي هل جرختف 4 هناريج وآ

 اهعم نآ هعم لمتحي نوكي نآ الا ص كلذ اهيلع ركني نآ هبلع هنآ هجرخت نأ

 نآ هيلع سيلف هعم كلذ لمتحا اذاف ء ةعاضرلا نم اهنم مرحم تاذ هنأ

 ٠ هنم مرحم تاذ اهنآ ملعي ىتح اهنع ضغي نآ وه هيلعو ص اهيلع كلذ ركني

 : ةلاسم وج

 ؟ ةآرملل كلذ زوجي له ص ةآرملل لفطلا ةهكافم نعو

م ةوهشلاب ذذلتلاو ةهكافملا. ىنعم كلذب تدارأ اذا هنآ ىعم : لاق
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 جرخي الف لقعب نكم مل اذاف ك ىبصلا امآو ةآرملل ىدنع اعونمم كلذ زجم

 ىدنع هل اهوركم ناك لقعي ناك ناو ث ةيهارك كلذ ىق هل ٠

 ءاضق ىنعمب ةهكافملاو ذذلتلا نم ةعونمم ةآرملا نأ ىعم : لاتو

 ح اهجوز نم الا ةفطنلا لازناو ةوهشلا ىنعمل 6 كلذ ىلا غولبلاو ةوهشلا

 زاك ولو ص هدي تكلم ام وآ س هتجوز نم الا كلذ عونمم جوزلا نآ امك

 امهسىفنآب كلذ ٠

 لصف

 ؟ اهتيدص نم دحاولا لجرلا اهيلع لخدي ةيقتملا ةأرملا نع تلأسو
 ساب الف .

 | هذه ) ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو ( : ىلاعت هلوقف : تلق

 ؟ ءامالا نود رئارحلل مآ ءامالاو رئارحلل ةيطاخم

 نأو ئ ءامااو رئارحلا ىلع لخديف ةيلهاجلا جربت امآ : لاتق .

 . ةيلهاجلا مسا اهبجوتسي ىتلا ةيلهاجلا قالخآ الو ، زوجي ال لمجلا
 ٠ هي هللا هديعت اميف صوصخم لكو

 ؟ هنع هللا ىهن ىذلا ةيلهاجلا جربت ناك امو : تلتت

 انفرع ام امأو ع هوفلاخف كلذب هللا دبعت ناك اميف كلذب ملعأ هللا : لاق
 ل انتتف ؤ ملسو هيلع هلل ىلص دمحم انييث نبد ةعيرش ق ءاستلا مزلي امم

 اههجوو اهدي نم ادعاصف ةآرملا فك ادعام كلذ نا : ملعلا لهآ نم لاق نم

٠ ةيلهاجلا جربت رذع ريغل هؤادباو ث اهنم ةروع وهف
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 : انباحصأ لوق نم اهفك رهاظ ىف فلتخاو

 ٠ ةروع وه : لانت نم لانف

 ٠ كلذ اهعسيو هنطابل عبت وه : لانت نم لانو

 رهظ ام الا نهتنيز نيديي الو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ف اولاقو

 ىلع ليلدلاو ث ديلا ى متاخلاو ث نيعلا ىف لحكلا وه : اولان ٠ ( اهنم

 وهف اذه ىوس امو 0 نطابو رهاظ نم الا نوكي ال ديلا ىف متاخلا نأ

 ٠ ةنيزلا ءادبا نم رجح

 نيديلاو .سآرلا جارخا صيخرتب نميف اولاق دقف ءامالا امأو

 . نيتبكرلا ىلا نيلجرلاو

 ة لاجرلا ةلزنمب ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةدوعلا نا : لاق نم لاقو
 ة_يلهاجلا جزبت ةجربتم هللا نيد ف تناك اهل هللا نذأ ام تدعت اذاف
 ةلالضلا ليبس ق لخد ىدهلا ليبس ىدعت نم نأل ى هنع هللا ىهن ىذلا

 سيلف ( لالضلا الا قحلا دعب اذامف ) : ىلاعت هللا لاقو :لهجلاو
 ٠ امهريغ ءىش كانه

 ىلا نيلجرلاو نيديلاو سأرلا اهجارخا ف ءامالل ةحابالا هذهف : تلق
 ؟ ةمألا ءاهتتف اذه ىلع تعمجأ مآ « ةنسلا وآ باتكلا نم ثناك نيتبكرلا

 ءىشب باتكلا ىف اذه ريسفتب كلذ ىف ل_يق دق هنأ ملعأ مل : لاق

 فورعمل ١ وه ١ ذه نأ انغلبي ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ نآ ال ١ ك صوصخم

 ٠ مالسالا فقو 2 ةيلهاجلا ىق ءامالا لاعف نم

 سأرلا ءادبا مالسالال ا لوآ ف رئارحلا نم ناك كلذ نآ بسحف

ضارتعا ةنيدملا ف ضرألا ىف نيدسفملا ضعب نم ناك ىتح هفشكو
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 كتانبو كجاوزأل لق ىبنلا اهيآ اي ) : هناحبس لاقف ، بيبالجلا ءانداب
 نفرعي نأ ىندأ كلذ نهبيب الج نم نييلع نيندي نينمؤملا كئاسنو
 هيلع نه ام ىلع ءامالا ترقأو ء ةصاخ رئارحلا ىف اذه اولاف ( نيذؤي الف

 نع انغلب هنا ىتح نهتنس تضم كلذ ىلعو ف رئارحلا نيبو نهنيب انترق

 هيلع تضم هنأ هنع هللا ىضر باطخل ١ نب رمع نينمؤم ا ريمآ

 ٠ كلذ نع اهاهنو رئارحلاب نيهيشتت : لاتقو ةردلاب اهالعف ةديلچتم ةمأ

 نورمؤي لب ، نهسوعر رتس ءامالا ىلع نا : لاق ادحأ نآ ملعن ملو

 عمتجم ١ رثأل ا ء اج هنا مث ڵ ةنسلا نم ىضم دق امل نهسوءعر فيكف

 برثلا ناق ، اهديس ىلع بوث اهتوسك نآ افالتخا هيف مهنيب ملعن ال ص هيلع

 ٠ بابلجلا مكح لب ء صيمق

 ح ابابلج نوكي نآ زوجي الو س بابلجلا مكح لطب ارازا ناك ناو

 ٠ اهسأر ودب توبث ىلع لدي امم اذهف س ةنسلا فالخ كلذ فق نأل

 اهندب عيمج ىلا رظنلا ةزاجاب ملعلا لهأ نم دحأ لات لهو : تلق

 ` : ؟ جرفلا ادعام

 ق اذه دجوي دن لعلو ص مهلوق نم احبحص اذه ملعأ ال : لات

 ٠ ملعأ هللاو ك ىدنع ميقتسي ال اذهو 4 راثآلا

 ، مهل هيف رظنلا زوجي امك ص لجرلل اهنم سملا زوجي لهف : .هل تلق
 ٠ ىنعم ريغل كلذ ناك اذا ةوهش ريغل كلذ ليق دت : لات

 اهسأرو ةكولمملا ةمألا ذخف ىلا رظن نم : بوبحم نب دمحم لاتقو

 ٠ ٥هءوضو كلذ ضقني مل

 اهتبكر ىلا اهترس نم هنا ةمأل ( ق ليق دق هنآ ىعم : درعس وبآ لاق

. اهجوز وأ اهؤطي ىذلا اهديس ىلع الا ةآرملا ىلعو لجرلا ىلع ةروع
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 ةلأسم ةا :

 ؟ هصتت نأ اهل له ، ضرملا فاختو اهعجويو اهسأر لمقي ةأرملا نعو

 ررضلا هكرت ىفو اهعفن كلذ ىف تجرو ررضلا تفاخ اذا اهنأ ىعمف
 ٠. طئاغلا ىلع اثدحتت نأ نيتآرملل هركيو ٭ كلذ اهعسي نأ توجر

 : ةلآسم "

 دمي لجر نع تلأس : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ باوج نمو
 ؟ ال مآ كلذ هل زوجيآ س بوثلا تحت نم اهيلع ملسي ةأرما ىلا هدي

 ح اهيلا هدي دمي الف ةوهسث هسفن ق سحي نأ الا اسنب كلذب ىرن امف

 ٠ مارح .هنا لوقأ ِ الو ىلا بحأ كلذ كرتو

 : ةلاسم 3

 هسمي وأ اهندب رظني لجرلا اهدنع نوكي نأ زوجي ةأرملا نعو .
 ؟ رفس ىلا اهب جرخي وأ

 . بوثلا قوف هتبقر ىلع اهلجر عضت نآ الا ال : لاق

 : هيغ نمو

 ٠ ةلحارلا ىلع هتبتر ىلع بوكرلا تدارأ اذا ىنعي

 ؟ مرحم تاذ ريغ ةآرملا ىنلا رظنلا لحي امف : تلق

 ٠ عباصألاو هجولا : لانت

 : ةلاسم ج

 نعضي نأ ) : ىلاعت هلوقت ىلا ( ءاسنلا نم دعاوقلاو ) : هللا لوت نعو

؟بايثلاام ه ( نهبايث
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 ٠ بابلجلا مهريغو دمحم نب ىراوحلاو حبسملاو ءالعلا معزف

 ' ؟ةأرملا كلت نوكت فيك : حبسمو ءالعلل تلق ١

 ٠ مهنم اهتوهش تعطقناو ث لاجرلا ديرت ال ىتلا ةريبكلا : لاق

 ٠ دارت الو لاجرلا درت مل ىتلا : لاق نم لاتو

 : ةلأسم وج

 رهظ ام الا نهتنيز نيديب الو ( : ىلاعت هللا لانتو : نسحلا ىبأ نعو

 5 ةريبك تبكتراو ترفك دقف اهتنيز ءاسنلا نم تديأ نمف ( اهنم

 .. ترصآ اذا رفكت امنا اذهو ث اهنم كلذ ناك اذا اهنيح نم اهنم ءعىربنو

 تامعلا و تاوخألاو تنبلاو مألا قناعي نآ هلأ ٥ رفس نم مدق لجر

 ؟ هسفن ىلا نهمضيو تالاخلاو

 زوجي : لانتو س ءىش هسفن نم هبيري نآ الا ءاش نا معن : لات

 ٠ هسمتو ءاسنلا نم همراحم سمي نآ لجرلل

 : خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 اذه نأل س كلذ انعمس دق : لاق ٠ مامحلا ةآرملا لخدت نآ ىهنو

 ةروتسم ةآرملاو ڵ لاجرلا لوخدو ، تاروعلا ءادباو جربتلا عضوم

 3 ٠ كلذ نع اهاهنف

 ةشئاع ىلع نلخد ماشلا نم ءاسن نآ : بتكلا ضعب ق تدجو دقو

 5 تامامحلا تابحاص نكلعل : تلانتف 0 ماشلا نم نحن : نلتتف نهتلآسف

عجر ٠ نيهتبرقف نامع لهآ نم ءاسن اهيلع لخدو ٠ نهسوعر نسكنف
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 ىف ةرسلاو ةبكرلاو : رفعج نب دمحم باتك نم عرشلا نايب باتك ىلا
 هيلع رصبأ الف ةلع ريغل وأ ةلعل لجر امهزربأ ناف ث ةروعلا نم رثألا
 ءوضو ضقن لجر نم كلذ رصبأ نم ىلع سيلو ؤ ىغبني الو ث اسأب

 هالا همحر ىلع نب ىسوم ىلع لخدي ناك هنا ليت ، جرفلا رظني ىتح
 ه ةيداب هترسو

 : ةلاسم ةه

 ىتلاو ىبحسشت ىتلا رئارحلا ءاسنلا هوجو ىلا رظنلا نع هتلأسو

 ؟ ال مآ ءاوس نهلك ىبحست ال

 ةوهسمل الا حابم ءاسنلا هوجو ىلا رظنلا نا : ليت هنأ ىعم : لاق

 ٠ حابملا ىتعم ىلا دصت

 دهعلا ىلع ةرحلا ةآرملا ءاسنلا نساحم ىلا رظنلا زوجي لهف : هل تلق
 ؟ ءاوس هلك اطخلاو

 تاروعلا عضاوم نم اهنسأحم ىلا رظنلا زوجي ال هنأ ىعم : لاق
 ِ رهظ ام نرتسب ال ىناوللا ق ل_يق دقو 6 ةوهش ريغل وآ ةوهسنل دمعلا ىلع

 ريغ ىلع نهيلا رظنلا نا : جربتلاب تافورعمو ث نهتنيز عضاوم نم
 . اهسفن نم تحابآ ام ىنعم ىلع الا مراحملا ىلا رظنلاو ث دامتعالا

 . رئارحلا نم نك اذا كلذ ىف ءاوس نهلك نهنا : لاق نم لاقو

 ضغن نأ انرمأ امنا : لاق هنآ ملعلا لهآ ضعب نع ىوري هنآ بسحأو

 ٠ انم تىحتس بحت ١ نمع وأ انع رتنسا نمع

 : ةلاسم ةيج

: لاقت هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع دبعس وبآ ىورو
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 اميف نيملسملا عم لوقلا كلذب تبثو « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا »
 : ةرسلا ف اوفلتخا مث ك انفرع

 ٠ ةروعلا نم ةرسلا نا : لاق نم لاقف

 اهنم لخسأ نم ةروعلا امناو ، ةروعلا نم تسيل اهنا : لاق نم لاتقو
 ٠ ةبكلا ىلا

 نم تسيل اهنأ رخآلا لوقلا اذه ةرسلا ق لوقلا رثكأ ان دجوو

 بسحف ةيكرلا اماو ةيكرلا ىلا اهنم لفس ام ةروعلا امناو ڵ ةروعلا

 : اضيأ افالتخا كلذ ىق نأ

 ٠ ةروعلا نم اهنا : لات نم لانن

 ٠ ةروعلا نم تسيل اهنا : لانت نم لاتو

 بهذي كلذ ف نيفلتخملا لعلو ث ةروعلا نم اهنأ انعم لوقلا رثكأو

 : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوق هي لوآتب ىنعم ىلا مهنم دحا و لك

 ٠ « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا »

 : ىلاعت هللا لوق كلذ ىف هنلعف ةروعلا نم اهنا : لوقي نم امآو

 مكلجرأ و مكسوءرب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديآو مكهوجو اولسغاق)

 عامجالا كلذ ىلع لعلو ث ءاهقفلا لوت ةماع ىف تبثف ( نيبعكلا ىلا
 : لانق نم لان دقو ، ءوضولا ىف ةلخاد قفارملاو نيبعكلا نآ ، نيملسملا نم

 5 ةلخادلا ءوضولا دودح نم ناتقفرملا سيلو ث نيقفرملا ىلا ءوضولا نا

 نيبعكلاو قفارملا ىلا نوبهذي نيهقفتملاو ءاهقفلا لوق ةماع رثكآ اندجوف

 ٠ ءوضولا ق ةلخاد

 هللا ىلص هللا لوسر لوقل ةروعلا نم ةبكرلا نوكت نأ انببحأ كلذلف

( ٥ ج عرشلا نايب ٢١ م)



 ۔ ٣٢٢ م

 ، ليوأت ىلع كلذ ف ىنعملا « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا » : ملسو هيلع

 : ىلاعتو كرابت هللا باتك نم كلذ دهاسثو ع ةرسلا : لوقي كلذ لوأت نمف
 مهلاومأ اولكأت ال كلذ ف ىنعملا ( مكلاومأ ىلا مهلاومأ اولكأت الو )
 ل_تعي نم ةلع نم لعلو ث اذه ىلع الا ىنعملا ىف جرخي الو ء مكلاومأ عم
 ( ليللا ىلا مايصلا ومنتأ مث ) : ىلاعت هللا لوق ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نأب
 % ةبكرلا ىلا ةروعلا امنا ، ةياغو دح انذنهاه ليللاب ةلعلاف : اولاق

 ٠ ةروعلا نم ةبكرلا تسيلو

 ٨٧ كلذ ىف هرظن كلذب ىلب نم نكمأ فالتخالاب رابخألا تءاج اذاو

 َڵ هللا ىلا ابرقت هلثنما باوصلا نم قحلا ىلا برتقأ د_جو امف

 ٠ ملعأ هللاو

 ءوضولا نا : ءاهقفلا ةماع لاق ام نيينعملا نيذهب الا هبسثأ دجن انأكف
 ٠ ةلعلا هذهب هبنأ اذه ناو ئ نيبعكلا ىلا

 : ةلأسم اده

 اهئادرب اهسأر بصعت نأو ث اهبقع نع اهليذ ةأرملا عفرت نأ هركيو
 ٠ اهبابلج وه ىذلا

 ٨ نهبريج اهب نبرضي نآو فافصلا رمخلا سبلب مكعاسن اورمآو

 لك دنعو ص خأ نبا وأ مرحم ىذ لك دنع كلذ قوف نم بابلجلا مث
 ء نهب ارقفراو ڵ مالسالا ىق نهل اوحصنا مث ث هللا فصو نيذلا ، لخاد

 عم اونوكو ى هللا ةعاط ىلع اوربصاو اونيعتساو هللا اورفغتساو

 . نيقتملا

 : ةل اسم وج

؟ بابلج اهيلع بجي له ص ودءلا اهابس ةآرما نعو



_ ٣٢٣ 

 مرل الف تعنم اذاف ث كلذ عنمت ىتح رتتستلف تع اطتسا ام : لاق

 . اهيلع

 : ةلأسم اه

 نم رظني اقيقر ابابلج لعجت ةأرما نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نم
 نمل الو أ اهل كلذ زوجي الف \ اهردص نم هللا ءاش ام وآ ح اهرحن كلذ

 اهرلا رظنو كلذ تلعف ناف س اهنم مرحم اذ نوكي نأ الا & اهيلا رظني

 ٠ ةنفانم كلذ ق ةمثآ ىمف ساانلا

 ؟ نهلجرآو ءاسنلا نادبأ ىلا نرظني نآ ءاسنلل زوجي لهو

 5 ادعاصف ةرسلا نم ةآرملا نم ةآرملا رظنت نأ ءاسنلل كلذ زوجب معنف

 . نهجاوزأ عم الا جربتلا نهل نكيو ث اطباهف ةبكرلا نمو

 : ةلأسم :ةيج

 5 بوثلا قوف نم نهريغ وآ ث هلاخ ةنبا وأ س همع ةنبا حفاص نمو

 ءاهتتفلا دد_ ش دتو 6 هل زاج هعباصأ اطساب ناكو 6 هدي اهدب ضبقت مل

 ٠ اهدي سمو 0 بوثلا ثحن نم كلذ ق

 : ةلأسم ةجح

 ق !ام فرع دت اهنم مرحم أذ حفاصت نآ ةآرملل زوجي الو

 . هجرف ق

 ص سأب الف اهسفن ىلع مهفاخت ال تناك اذا : هللا دبع وبأ لاقو
 ةآرملاب لجرلا بيحرت ق اوزاجآ دو ؤ مهحفاصت الف مهفاخت تناك ناو

٠ الف ةراشلا امآو 4 اريدم ةآرما تناك اذا بوثلا قوف نم هدب اهيطعي نآ



_ ٣٢٤ 

 سأب ال : ليتو ث امهيفك نيب بوث ريغ نم ةأرملاب لجرلا بحري الو
 . اهنم مرحم ىذ ريغ ناك ولو س ىمعألا مم ةأرملا نكست نأ

 : ةلآضم 23

 نمل زوجي له ص تقتع اذا ةمألا نع : هللا هيضر ديعس ايآ تلاسو

 زوجي ال مآ ةروعلا ىلا رظنلا ىوس اهيلا رظنب نأو ، هب بحرت نآ اهقتعا
 اهآر نم مزلي لهو ء ةرحلا مكح جربتلاو رتسلا ف اهمكح نوكيو ث هل
 رمؤت امب رمؤتو ث هريغ وآ اهقتعآ ىذلا كلذ ناك اهيلع ركني نآ ةجربتم
 ؟ ال مآ رتسلا نم ةرحلا هي

 ؤ\ اهنم زوجي ام عيمج ق ةرحلا ماكحأ اهماكحأ نآ ىعم : لاق

 اهيلع ركنيو ث اهتتعأ نم ريغ ىلعو ص اهقنعآ نم ىلع ى اهنم رجحي امو

 عيمج ىف رحلا ماكحأ هماكحأ قتعأ اذا دبعلا كلذكو : هل تلق
 ٠ ءاسنلا نم هقتعأ نم ىلع ص هنم رجحي امو ص هنم زوجي ام

 : ةلاضم 23

 دلولا هبسث لجرلا ىرت ةأرملاو ، ةريبك ةأرماب بحري لجر ف تركذو
 ةآرملا دب ىلع الو ے بوث هدي ىلع سيلو ى هدي اهيطعيف ى اهب بحري هافلت
 ؟ هتوضو ضقت هيلع له ك ءوضو ىلع ناك نا و ؤ ساب كلذ ق له : تلق

 بسنب هنم مرحم تاذ ريغ ةآرملا تناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ح بوثلا ىلع نم الا اهدي ىلع هدي عضي الف هب تبحرو س عاضر وآ

 . ه٥هءوضو دبعيف ءوضو ىلع وهو بوذثل ريغ ىلع اه دي سم ناف

بحري نأ دي ري ةأرما ىلا هدي دم هللا همحر ةديبع ابآ نا : ليق دقو



٣٢٥ 

 نم اهنأ بسحأو س تاملسملا لضفلا لهأ نم نوكت اهلعلو س اهي

 ءاسن نحنف ، ثيدحلا نهريغ نم وآ 0 ملعأ هللاو % تايناسارخلا نم

 ىراوحلا وبآ خيسثلا انل عفر اذه بسح ىلع لاجرلا انب بحري ال
 ٠ هباوج ق هللا همحر

 : ةلآسشضسم ةهج

 ةرسلا فالخ اهنم مرحم ىذ ريغ وهو لجرلا نم رظنت ةآرملا نعو
 ؟ اهيلع كلذ مرحي له ع ةوهسشل وأ ادمعت ةبكرلا ىلا

 المت نآ اهل ىغبنب الو ث امارح تيكر دت اهنأ : لوقن الف م ارح امأف

 ريغل الو ةوهسل ال ث اهنم مرحم ىذ ريغ نم الو س اهجوز ريغ نم اهينيع
 ٠ ةيصعم ريغ نم هنم اهل دبال ىنعمل نوكي نأ الا ةوهش

 : ةلآشضم 3

 6 ةغلاب ٩ ةنبا اهلو ةآرما جوزتن لجر نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 ىلع ا_هعفريو ث دالب ىلا اهلمحي وآ ةيراجلا هزمغت نآ هل زوجي له
 ؟ هل زربتو هلكاوت نآ اهل زوجي لهو ، بوكرلل ةبادلا

 اذا لالح هل اهحاكن نأل س مرحمب اهل سيل اذه نا : لوقنف
 ىرقلا ىلا اهلمحي الو ، هسم الو اهسم زوجي الو ص اهتلاخ هنم تناب
 ٠ هريغ ىل وي الا

 6 كلذ دعم نم ءاسنلا هبلع مارحو 6 ة وسىن عبرآ هل أ ذه امنا و

 كاذ ق اهحاكن هل زوجي ال دقو 65 هسىمن الو ةآرما سمي نآ هل زوجي الف

 ٠ هئاسن نم ةدحاو هنم نيبت ىتح هل لحت الو ح تقتولا

 لحي ال ام اهنم ري مل اذا اسأب كلذب ىرأ الف ةزرابملاو ةلكاوملا امأو
٠ باوصلاب ملعأ هللاو ئ اهسمي الو 4 اهنم هريغل



 _ ٦١“؟٦

 : ةلآسد "ن

 6 اهنم ىرتشي ةأرما ىلع لخد لجر نع : ابربحم تلأسو

 ؟ احيبق الو

 ٠ ةرننسم تناك اذا ءىش كلذ ىف هيلع سيل : لاق

 ٠ هنع ىهنو كلذ هرك هناف اهب ولخي الو : مئاه لانو

 : ةلأسم وج

 3 ايتهبج وأ اهيجو ضرعيل اههجو نم رعسلا ةآرملا عزنت نآ هركو
 ٠ اهتيحل نم رعسلا تعزن تءاس نا : لانو

 : ةلأسم هج

 . هبلتت نم ةييرلا بألا جرخيو بألل زمغت نبالا ةآرمال زرجي : لاتو

 . اهاخأ نهدت نأ لجرلا تخأل زوجي ال : لاقو

 : هرمغ لات

 ٠ كلذ زوجي

 : هريغ نمو

 ؟ اهجوز ةرماؤم ريغب اهرعست تقلح ةآرما

.٠ تعنص اميق ةمئآ اهنآ الا ء ىش ايم زد ال لات



 _ ٣٢٧

 : ةلأسم ورج

 ىدعت ام » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو
 ا_هيفك نم تزربأ ام ىأ ٠ « رانلا ىف وهف ادعاصف ةآرملا نم نيفكلا

 ٠ رانلا ع ادعاصف

 ه_ل زرجي ال نم د_ذع كاذ تلعف اذا ةءاريبلل بجوم ثيدحلا ١ ذه ر

 ٠ باذتسشت رآ انيلا بحأو % كلذ ق اهنم دمحن ىلع اهيل ا رظنل ١

 : ةلأسم ج

 اهدنع نكي ملو ث لمقلا نم اهسآر اهل رظني نأ تجاتحا ةآرما نعو

 ؟ ةيدرغ ةآرما اهلمتن نآ اهل زوجب له ةمع الو ةلاخ الو تنب

 زاق امك ى ةلبقلا لهآ نم ةآرما اهسأر اهل رظنت نأ اهل زوجي معنف
 ٠ تاملسملا نهؤاسن هنا ليق ( نوئاسن وأ ) : ىلاعت هللا

 : ةلأسم :

 6 ٩ذيي ف وآ ةرهطملا ق رهو ؤ الجر وآ ةآرما اناسىنا لتنغا نمعو

 لعف ام هفرعي نآ همزلي ص هبر ىلا بات مث ء امرحم اهنم رصبآو اهصوااتو

 ؟ ءاوس همزلي مآ 6 لحلا هلآسبو

 هللا رتس ام هسخن ىلع رتسيو ، لحلا نود ةبوتلا هيزجت هنآ ىمف

 ٠ هلحتسب نآ ح اننحي ال . هيلع

 زوجي له ء ةآرملاو لجرلا نعو : نسحلا ىبآ خيشلا ةروثتنم نمو

؟ امهم دخ نم دحأ وآ امهم د اخ ايرعتب نآ امهل



٣٢٨ 

 ال : لاق ٠

 ةلأسم وج :

 ةيالغلل ءاسنلاب اهندي وأ اهسأر رعش جرخت نآ اهل ةآرملا نعو

 ؟ اهريغ وأ

 ٠ فكلاو هجولا الا كلذ زيجي خشلا رأ مل ال : لاق

 : ةلأسم ةچ

 اهيلجرو ص نيفكلا ىلا اهندب وآ اههجو مرحي مرحم ىتلا ةآرملا نع
 ريغ ىلع اهيلا رظنلا ىل زوجي لهو ص اهلعف اذهو رنتست الو س نيبعكلا ىلا

 زوجي ام س ىنم رنتسنت ال ىهو ء اهيلا رظنلا نع ىنغنسآأ تسلو س ةوهش

 ؟ اهنم هيلا رظنلا نم ىل

 : هيف فلتخي امم اذه نأ ملعا : لاق

 وآ 6 هجربت ٥ هل لحي ال ام لك نعو 0 اهنع ٥ رظن ضغب : ل انت ضعب

 .ةجربتم ريغ

 ةمر_حلا نم لاجرلا نطلاخيو نجربتي ىتاولل ري مل مهضعبو
 نهنا دبآ نم ءىش ىلا رظن نه ىلع اسآي رب ملو تارتتسمملا نم نهريغل ام

 ٠ دمعتلا ىلع نميلا رظنلا بحأ امو ى جرفلا الا

 زئاج نطب امو امهنم رهظ ام نيرثألاو نيفكلا ىلا رظنلاو : تلق

 ؟ ال مآ

.٠ زرجي الف نارثألا امآو ۔ زئاج نافكلا : لاتق



٣٢٨٩ 

  3ةلاحم "

 رئب ىلع وآ جلفلا ىف لسخت نوكت ةآرما نعو : ىراوحلا ىبأ نع

 ىلع وأ ث جلفلا كلذ ىف اهعم لزنت اهتنبال وأ اهتخأل زوجي له تدعت دتو

 هل دلوو لجر وأ ى هل مأو لجر وآ امهبايث نيتعلاخ نانوكت اراهن رئبلا كلت

 ؟ غلاب

 رئب ىلع دحآ ةروع ىلا رظني نأ دحأل زوجي الف س تفصو ام ىلعف

 مهضعب رصبي الو ، ضعب ىلا مهضعب رظني ال نوكي نآ الا س جلف الو
 ٠ التاع ناك اذا ى غلاب ريغ وآ اغلاب دلولا ناك « اضعب

 : ةلآتسم :3

 ٠ قيرطلا ق نبيقل اذا ءاسنلا ىلع ميلستل د اب سأب الو

 : ةلآتسم :3

 ؟ اهرظنن نأ حلصي له ض رتتست ال ىتلا ةلحفلا ةآرملا نع لئسو

 ٠ راتنسال ام رمآ نمع ضغن نآ انرمآ امنا : لاق

 نأل ، رتنست مل ناو اهنع ضغي نأ لجرلا ىلع : هللا دبع وبآ لاق
 ٠ راتت سالاب اهرمآ دمت هللا

 : ةلاسم 3

 رامخلا نهيلع له 6 ء امال ١ نع ثرا و ىنلآس : ناليغ ني مشاه لاذتو

 ؟ ءادرلاوؤ

 لثم لاقف كلذ لبق ىريغ لآس ناك دقو ؤس كلذ نهيلع سيلف : تلنتتف
٠ اذكه هل تلف ىنلآس مث ح ثراو كلذ ركنأف ح ىلوق



 ۔۔ ٢٣٢٣٠

.٤٣ 

 : ةلأسم :ة

 رظنلاب .الو 6 باقن ءاسنلا ىلع سيل : لاقيو : ىلع ىبآ باتك نمو

 ٠ هرظن ضغيو فكيلف ةوهسثل رظن نمو ث ةوهش ريغ نم ن:تهرجو ىلا

 : ةلأسم :3

 ة_هلظ ى اهبابلج عضت ةأرملا نعو : هللا دبع ىبأ ىلع ضرع اممو . .
 ؟ اهل اهنم مرحمب سيل لجر دنع ليللا

 ٠ اثيسن اهنم نبتسي مل ام كلذب سآب ااف

 : ةلأسم :ج

 ؟ ةآرملا ليذ نع لثسو

 اهسأر بصعت نأو ث اهيبقع نع اهليذ ةأرملا عفرت نأ هرك : لاق

 ٠ ةآرملل ناسليطلا سبل هركيو س اهبابلج وه ىذلا اهتادرب

 : ةلاسم وج

 ؟نيفخلا اهيلعنو اهرازا ةأرملا عفرت نأ ريطم موي ف هركي له : لئسو

 فو صلاب امه وستحت نيحسا و نبغفخ ةآرم أ ذخننن نآ ١ل ١ 6 معن : لات

 ٠ نيمدقلا نافصيب

 : ةلآسم و

 نأ ح ثيدحلا عفرف ح ةدقع نب حاضولا انثدح : رثؤملا وبأ لات

ىلع هديب برضف قيقرلا قوس ىلا ءاج ع مساقلا نب هللا دبع ةديبع ابا



 _ _ ٣٣١

 سأب ال هنآ ةصخرلا كلذ ق مهيرب 6 هللا مساب اورتشا : لانتو ك ةيراج دي

 ٠+ نه سمي

 نأ ديريل نيوسم ناو ث ةرهشل نهسم زوجي ال : انآ لوقأ ىذلاو

 ٠ نهسمب هيلت ق ةوهسنل نكب مل ام 6 سأب الف ىرنىنتب

 زمغت نأ ةمألاب سأب ال : لات هنآ ءاهقفلا ضعب نع تعمس دتو

 ٥ ردص ءىرب ام نيلجرلاو سأرلا لئم 6 اهال وم _ ةخسن _ اهدبس ريغل

 ٠ ة وهسنل ١ نم

 : ةلآسم :3

 : هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا رغ نمو

 :: لاق : رثألا ىف تدجو كنأ تركذو ص نيملسملا تاباوج ضعب نم

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىعنو
 كلذ لعف نمف ؤ هنم محر مرحم ىذ نم الا اهكلمي ال ةآرماب نولخي ال نأ

 ٠هللا طخس ق ناك

 ٠ بدآ ىهن وآ 6 ميرحت ىهن اذهف : تلق

 ؟ هللا طخس ف نوكي فيكف ابدأ ناك ناف : تلتقو

 اذهو ص هللا طخس ى هيلع ام ايدأ نوكي ال ىدنع ناك اذه حص اذاف

 ٠ ةديرلا و ذذاتلا نم هللا ةيصعم ق ةولخلا ق جرخي ىدنع

 ام س الفط سانلا نم ناك نم ةأرملا هكافت نأ ىهنو : اولاق : تلق
 ؟ بدآ وآ ميرحت ىهن اذهف تلت ، ريثك دعب وأ عتري بلقلا ناف هدح

 كلذف ةييرلا ىف ناك ناو ، بدألا نم ىدنع رهف ةبير ريغ ىف ناك اذاف
٠ بدآ ريغ ىدنع



_ ٢٣٣٢ 

 ة اهكلمي ال ةأرما ثيدح ىلا لجرلا ىغصي نأ ىهنو : لاق : تلق
 داسجألا هتاوا دمو لتعلا رضنحم بلقلا عبز ناف ك را دج ءارو نم ناك ناو

 ؟ مرحم ريغ وآ امرحم ناك ام اذهو بدآ ىهن وأ ميرحت ىهن اذهف : تلق

 ، ةوهستثلاو ةبيرلا ريغ ىف بدألا ىلع عيمجلا ىف زوجي اذه نأ ىعمف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : اولان ، ةوهشلاو ةبيرلا ىلع ميرحتلا قو

 اولوحو لاجرلا ةثداحم نعو ءاسنلا نم مكلافطأ نيب اولوح » : ملسو

 نم ولو تومتو ايحت بولقلا ناف ءاسنلا ةثداحم نيبو ناملغلا لافطآ نيب
 + )» نبح دعي

 ك لافطألا ثيدح ق لاح اذهو ك بدآ رما وأ مزال رمآ اذه : تلق

 ؟ ماع كلذو

 نيقهارملا لافطأ نم نيبارتسلملاو بيرلا عضوم ف كلذ نآ ىعمف

 % ءاسنلا نم تابارتسمملا عم لاجرلا لافطآ كلذكو س تاركنملا نم مزال

٠ نيبارتسحلا لاجرلا مم ءاسنلا لافطأو



 باب

 ءاسنلا جورق ف رظنلا

 اهيلع فوقولا زوجي له ء ءاسنلا جورق نع : ديعس ويآ لئسو

 ؟ بويعلا نم اهيف ثدحي امل ةداهسنتلا ىنعمل

 : كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لات

 ك اطب ديس وأ جوز نم ال ١ هيل ا دصقلا ال و ؤ كل ذ زوجي ال : لوقف

 مكح بجوي ام مكح ىلع مهنيب ناميألاف كلذ ىف ماكحألا نم ثدح امو
 ٠ هيلع ىعدملاو ك ىعدملا

 ىنعمل ملعلا لهآ نم ىآرلا بجوآ اذا كلذ زوجي : ليق هنآ ىعمو

 نوكي نم كلذي رمأب مكاح ميكمح نم وآ س نهنيد ىف تاقثلا ءاسنلا نم كلذ

 . ٠ ةجح هل

 ع ملعلا لهآ نم رظنلا بجوأ اذا كلذ زيجي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف ءاسنلا نم ةدحاولا ةداهسث ىزجت له

 ةدحاو ىزجت ليق دنف ةداهشلا ىنعم ىلع ناك اذا هنأ ىعم : لات

 ىزجت ال : ليقو “ ةلباقلاو ةعضرملا لثم ءاسنلا الا هيلع علطي ال ناك اذا

 ةآرملا مانأو 5 نيدهاش نم الا ةداهشلا زوجت ال ذا س نيتنثالا ةداهش الا

 ٠ هيف امهتداهش زوجي ال اميف لجرلا ماقم

 ناك اذا دهاش نع نيتنثا لك ميقي ال عبرآ نم الا زوجت ال : ليقو

٠ لجر نع نيتآرما ءاسنلا ةداهش



_ ٣٣٤٣ _ 

 مثا الو ث احيبق كلذ ىري ال نم ىدي نيب لجرلل درجتلا زئاجو
 درجت هنأ ولو انيم ناك ولو س مثآ رهف لقعي ال نم دنع درجت ولو ث هيلع

 ٠ لقعلا لئاز ناك اذا سأب اضيآ نكي مل نونجم ىدي نيب

 : ةلآنسم 7

 ، لسنتغا اذا هتأرما ةيراج ءاملا هيلع بصي نآ لجرلل زوجي ىرن الو
 ٠ هتيراج وأ هتأرما دنع الا لجرلا درجتي ال هنأل

 ٠ انيم ناك ولو احيبق هاري نم دنع لجرلا درجتي الو

 : ةلاسم هج

 لوانتيل انايرع لجرلا بصتني نآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىمنو
 ٠ بدآ اذه لانت اراهن وآ ناك اليل 6 هبوث ريغل وآ 4 هيوث

 : ةلآسم 7

 هتروع رهظي نأ اذه ىنعم : لاتق ث راهنلاو ليللاب ىرعتلا نع ىهنو
 سيلف سانلا هاري ال ثيحو مالظلا ىف امآو س رانلا ىق اليل وآ اراهن سانلل

 ا_ذتروع هللا لوسر اي : هل ليق هنل ، بيدأت ىهن هنكلو ، ميرحتب كلذ

 «اهاري الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نا » : لاتق ٠ ؟ رذن امو اهنم ىنأن ام

 ىحتسي نأ قحأ هللاف » : لاق ٠ ايلاخ اندحأ ناك اذا :لئاسلا لاقف

٠ مي رحت هنورب ثيح س انلا ةرضحبو بي دأت وهف ( هنم



 ۔. ٢٣٣٥

 ثكلد ام ء كنجوز نم الا كنتروءع رتسا ( : لان هنا : ليت دثو

 + )» كنيمي

 اذاف س سانلل لمحب فيعض لجر نعو : ىراوحلا ىبآ بارج نمو
 الا كلذ هل زوجي ااف هذخف وأ ٥ انيكر زرين ىنح هيوئم دنستا لخنلا علط

 هذخف وآ .7 رزرمرب ق هل رذع ال و 6 ساانلا نم دحأ هارم ال عضوم ق

 ٠ لمعلا ق الو 6 عولطلا نع

 :هربخغ لات

 هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا تءاج كلذك ث ةروعلا نم اندنع ذخفلا
 ٠ ةريتكلا عقوم عقب رذع ريغ نم ه ديأ نا : ليت دقو 6 ملسو هيلع

 ه ةروع اهنا : لاق نم لاق دقف ةبكرلا امأو

 ٠ ملعأ هللاو ث ةروعلا نم ىه سيلو اهيلا ةروعلا : لاق نم لاو

 : ةلأسم ج

 رحلا هاذآ اذا ةرورض نم :ىرعتي نآ لجرلل زوجي : ديعس وبأ لات
 ريغ ىاع هنع ىون هنا : لاتقو هيلا رظنلا زوجي ال نم هدنع نكي مل اذا

 ٠ بدآ ىهن ةرورضلا

 : ةلآنسم 23

 هتيرس دنع : امهيف درجتي نأ لجرلا ىلع سأب ال ناعضومو
 . 4 ةجوزو

 :هرسخ لات

 ٣ ٠ الف امهدحأ دنع وأ امه دنع درجت نا



 : ةلآسم 3

 ؟ راهنلا ق هالوم ىلع مالغلا بصي له 0 ىسوم لئس هنآ تركذو

 ٠ معن : ل اق

 ؟ هيلطي له : تلقو

 ٠ ملعأ هللاو % كلذ هرك هريغ نأ انغلبو ٠ معن : لات

 : ةلأسم 23

 ؟ ةعيضلل هذخف زريب نآ لجرل زوجي لهو : ىراؤحلا ىبآ نعو

 ارتنسم نوكي نأ الا هل زوجي الو ے سانلا دنع كلذ لعفي ال : لاق
 ٠ اهآطب ةمأ وآ هنجوز الا دحأ ٥ارب الو ك ساانلا نع

 : ةلآسم 3

 : فارشألا بانك نمو

 : ةالصلا ىف هرتس بجي ام نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لات
 رو ويآو ىعفاشلا ناكو 6 كلذ ىوس اميف اوفلتخاو ك ريدلاو ليتلا

 ٥ اننيكر الو هنرس تسيلو ك هنبكر ىلا هترس نم لجرلا ةروع : نالوقي

 ٠ هتروع نم

 ٠ ةروعلا نم ةيكرلا : ءاطع لاتقو

 لبقلا الا هترس تحت ىذلا لجرلا نم ةروعب تسيل : ةقرف تلاتو

والدبر٠



 . مب _-

 ٠ لوأل ١ لوقلا ىلع ملعلا لهأ عمجأو : ركب وبأ لاذت

 انباحصأ لوق نم قافتالا ىناعمب جرخي هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 قيطي ال رذع نم الا هتبكر ىلا هترس نم ةالصلا ىف رتسي نأ لجرلا ىلع نأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىنعم مهلو ة ىف حصي هنآ ىعمو ؤ كلذ

 نم فلتخي هنأ : ىعمو « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا » : لاق هنأ ملسو

 ٠ ةروع امهنيب ام نأ مهقافتا عم ةركرلاو ةرسلا ىق ةروعلا مهلوق

 ٠ ةروعلا نم امهنيب ناك ام : لانق نم لاقو

 ةرسلا نم : ىف ليق ام ةروعلا امناو ، ةروعلا نم اتسيل : لاق نم لانو

 ٠ ةبكرلا ىلا

 :هلرقل « ةروعلا نم ةرسلا تسيلو ةروعلا نم ةبكرلا : لانق نم لاتقو
 ةيكرلا عم ةرسلا ىف لوقلا ىنعم ف جرخيف « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم »

 ٠ ( نيبعكلا ىلا مكلجرأو قفارملا ىلا مكيديآو ) : ىلاعت لاق امك

 ٠ لسغلا هيلع امم نابعكلاو ناقفرملا : لاق نم لاقو

 ٠ امهيلع لسغ ال : لان نم لاتو

 : ةلآتسم ج

 مهمكح كيلامملا ريغو كيلامملا مهريغو شبحلاو ديبعلا نع تلآسو

 ؟ةارع مهو مهيلا رظنلا و رتسلا ق

 نمك مهتاروع ىلا رظن نمو ٠ مهتاروع ىلا رظنلا ف معن : لاتنو
 نم لحت ااف .7 رومأملا تاروعلا امنا و ك رارحألا تاروع ىلا رظن

 ٠ ثانالاو روكذلا

( ٥ ج عرشلا نايب ٢٢ م )



 س ٢٣٢٣٨

 : ةلأسم 23

 ءاملا اهتراج اهيلع بصت نآ ةأرملل زوجي له : هللا دبع وبأ لئسو
 ؟ لجرلا كلذكو 6 اهتخأ وأ اهتنبا وآ 6 ةنابرع ىهو اهمآ وأ

 ةآرملا ىلع وآ لجرلا ىلع نوكي نآ الا ةآرملل الو لجرلل زوجي الف

 درجتي نآ زوجي ال هنأ : رثألا ىف ءاج دق هنأل « هتروع هب رتسي “رزيم

 عم ال ١ درجنن نأ ةآرملل زوجي الو 6 هنيرس وآ هنجوز عم ال ١ لجرلا

 هب رتسي ام ردقب سابللا نم ةروعلا رتس كرت انعم درجتلاو ، اهجوز
 ٠ امهنيب ةروعلا

 ٤ درجتم وهو ءاملا ىلع ىبص : هتدلاول لجرلا لاق ناف : تلق

 ؟ىنم ىضغ لوقيو

 نمو ث ليللا ق اسأب كلذب ىرآ الو 0 ليللا ىف الا كلذ زوجي الاف

 ٠ اءاوس 4٩4ب سقفت نم س شخب مل

 ىلع ردتي الو هنبا وأ هوبآ ضرمي لجرلا نعو : ناليغ نب مناه

 ٠ معن : لاق

 : ةلأسم ج

 : ةفاضملا ةدايزلا نم

 ىف انركاذت انك دقو : كلام وبأ خيشلا لاق ، دمحم وبأ خيشلا لاق

 : ديعس نب ناميلس لاتف ع ادرجتم راهنلاب ءاملا همالغ هيلع بصي لجرلا
 هللا همحر بوبحم نب دمحم نب هللا دبع كلذ نع انلآسف : لاق ث زئاج هنا

ء رمع نب لضفملا نع ى ىبتوعلا جاجح نب ميهاربا هل ىورف ص كلذ ري ملف



_ ٢٣٣٨٩ _ 

 | درجتم وهو هيلع بصب جلع مالغ هل ن اك هنآ ؤ لضخغملا نيب رمع هني ١ نع

 كلذ نآ نظن اذكو : ةيواعم ويآ لاق ؟ راهنلاب : هللا دبع ويآ هل لاتف

 ٠ رباج ىبأ نب ىسوم نع رثألا ىف هتزاجا اندجو ىتح زوجي ال

 ةزاجا نم ديعس نب ناميلس هركذ ىذلا : دمحم ويآ خيشلا لات

 ةيواعم وبآ هاور ام كلذكو س راهنلا نود ليللا ىف نوكي نآ لمتحي كلذ

 مل نيربخلا نأل ، رباج ىبآ نبا ىسوم نع رثألا ىف هدجو هنآ ركذ امم

٠ ملعأ هللاو ٠ ليللا نود نم راهنلا الو ع راهنلا نود نم ليللا اركذي



. ٣٤٠ 

 ققحملا لات

 لئاضفو 6 ةدوتلا و دهزلا ق سماخلا ءزجلا نم هندجو ام مت

 ق سداسلا ءزجلا هولنىو 6 عرشلا نابيب بانك نم 6 ننسلاو لامعألا

 بانك نم ةربابجلا ماكحأو 6 رحبلا بكارو 6 رفسلا لئاسم فو ةردنلا

 . عرشلا نايب

 ھ ١٤٠٣ ةنس ةدعقلا ىذ رهش نم رشع ثلاثلا نينثالا موي

 م ١٩٨٣ ةنس سطسغأ رهسث نم نورشعلاو ىناثلا

 ٠ نينخسن ىلع هانضرع دتو

 ماع اهنم ىهتنا ىتيلفلا ديعس نب هللا دبع نب دئار طخب ىلوألا

 ٠ ىبرعيلا ناطلس نب برعل مامالا ىلع ةضورعم ١٠٧٦

 اهنم غرف ىبحرلا زيرح نب تيخب نب رصان خيشلا طخب ةيناثلاو
 .ةيرجه ١٣١٣ ماع

ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو



 باب

 باب

 باب .

 باب

 فاد .۔
 ٠ ٠

 باب

 باب

 ب ا__د , 7

 باب

._ .٣٤١ 

 سرهفلا

 ةعاطلا ىفو ةيصعم ىلع ميقم وهو ةعاط لعف نميف
 ةيصعملا لعف نم ىلع بجي امو كرشلاو ةيصعملاو

 كلذ هبسشأ امو

 رعاشلاو رعشلا ى

 هكئالملاو ءايبنألا بونذ ق لوقلا

 مالسلا مهيلع ءامينألاا بونذ ق

 كلذ هبشأ | امو مهلئاضفو نيملسمل ١ ر ايخآ ق

 مالسلا مهيلع هكئالملا نع تاياورلا ق

 عرولا ق

 داهزلاو دهزلا ىف

 دهزلا ىف لوخدلا ءادتبا ةفص ق

 ةحفصلا

 ٥ ققحملا ةملك

 ٧ رافغتسالا ىف باي -

 ` مكلا ىف ةبوتلا لوبت ىف باب أأ
 ١٣ اضيأ مكحلا ىف ةبوتلا لوبق ىف باب

 ٢٢ ةبوتلا ىف باب
 ٥١ ىلع نب دشار مامالا ةيونت ىف باب

 0٧ . رارصالاو ةبوتلا ىف باب

٧١ 

٧٢٦ 

٧٧ 

٩٧ 

١٠٠ 

١١٨ 

١١٩ 

١٧٢٠ 

١٢٢ 

١٥



_ ٣٤٢ 

 ةحفصلا

 ١٣١ ملس هيلع هللا ىلص ىبنلا دهز باب
 ١٣٣ ركذلا لئاضف ىف باب

 ١٣٩ وكذلا قباد

 ١٤٢ لضفأ لامعألا ىآ ىف باب

 ةقدصلل وأ لضفأ رهجلا نم رسلا لمع لضفأ اميغ باب
 ١٤٤ كلذ هابشأو

 ١٤٧ اهلضفو ةركفلا ىف باب

 ١٥٠٠ ىدايالا ةدعاس نب سق رابخآ ىف باب

 ١٥٦ مكحلاو اياصولاو ظعاوملا ىف باب

 ١٦٦ ىنغلا ثودحو رقفلا لاوز هعم ىجري اميف باب

 ١٦٨ ءاعدلا ةباجا هب ىجري اميف باب
 1١٧٤ هب نظلا نسحو هللا نم ءاجرلا ىف باب
 ١٧٥ رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلا ىف باب

 ١٧٨ مهتامالعو لادبألا تافص ركذو تاياورلا ىف باب

 1٨٠ بضغلا ف تاياورلل باب
 ١٨٢ بلقلا ةواسق ثروي اميف باد

 ١٨٣ ىتش ىناعم ف تاياور باب

 ١٨٨ بيطلا ىف باب

 ١٩٥ لاجرلل ةنيزلا باب

١٩٢ هسبل زوجي امو بايثلاو زخلاو جابيدلاو ريرحلا ىف باب



_ ٣٤٣ _ 

 ةحفصلا

 ٩٥ ىناوألاب عافتنالا باب
 ١٩٩ ةروثنم لئاسم ف باب

 ٢٤٤ ننسلا ىف باب

 ٢٠٥ عضاوتلا ىف باب

 ٢٠٨ رعسلا رئاسو ةيحللاو براشلا ذخآو طبالا فتن ىف باب

 ٢٢١ ناتخلا ىف باب

 ٢٢٧ كاوسلا ىف باب

 ٢٢٩ ليبسلا نباو راجلا ىف باب

 ٢٤٦ ماحرألا ةلص بوجو دح ىف باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باد

 باب

 باب

 هوحنو ماحرألا ةلصو

 نهماحرآأ ءاسنلا ةلص ق

 هل زوجي نم عم لزانملا نكس فو لزانملا لوخد ىف
 كلذ وحنو لزانملا ق رظنلاو هعم نكسلا

 مهتايانكو ةحفاصملاو مهيلع مالسلاو ةمذلا لهآ ةيحت ف

 زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو مهتبطاخمو

 لزانملا لوخد فق ناذئتسالا

 لزانملا لوخد دنع لهألاو سفنلا ىلع ميلستلا ف هب

 زوجي امو هريغ لزنم ىق نكاس ىلع لخدي نميف
 ىرنكملل

 ٥د رو مالسل ١ ق

٢٥٢ 

٢٥٧ 

٢٦٢ 

٢٧٦ 

٢٨٥٠ 

٢٨٥ 

٢٨٧ 

٢٩٢



 -۔ ٣٤٤

 ةحفصلا

 امرحم نوكي نأ قحتسي نمو مراحملا ىوذ باب
 كلذ هسنأ امو

 ٥ . ٣

 نهنم سلاو رظنلا زوجي ام ءاسنلا ةحفاصم ق باب

 ٣.٧ كلذب ةهكافملاو اهب ةولخلاو زوجب ال امو

 ٣٣ ءاسنلا جورف ىف رظنلا باب

 ٢٣٤ | درجتلا ىف باب

عاديالا مقر ٠ ٠ ٥٩ ةنسل ١٩٨٤




