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 ::نا نامع تنطلحس ٨

 رج :ناقثلإو ىموقلا ثارتلا ةرازو : - - . ١

 ىرازجا اجنام
 ةمالعلا فيلأت

 ىراوحلا نبدمتحح جخشل

 لوألا ا

م ١٩٨٥ ھ ١٤٥





ملالاب





 بانكلا اذه باوبأ بيترت

 ٠ ايتفلا ىفو ملعلا بلط فف لوكا بابلا

 ىبنلا ل_خغو هلضفو ٥هدوجحسو نآرتلا رب_سخن ق ىناثلا بادلا

 ٠ هيلع ةالصلاو

 هفيرحتو مالكلا ىناعم فو هيف مزلي امو طيتللا ىف ثلاثلا بابلا
 . ىمذلا ةبطاخمو ىنعملا نم جرخي ملو

 ىراوحلا ىبأ ريس ركذ فو ديحوتلاو ةءاربلاو ةيالولا ف عبارلا بابلا
 ٠ ثاد_حخلا نم قيس دت اميق

 عسي ال امو ا_هنم عسي امو ةيراحملاو ةمامألا ق سماخلا بابلا

 ةربابجلا لاومأو اهنم ةمينغلاو كرشلا لهأ لاومأ ماكحاو اهيق ثادحألاو
 . اهيف عسي امو

 ماعطإ و حابذااو ديصلاو باودلا موحلو ةبرشألا ىف سداسلا بابلا
 ٠ تاساجنلا نيفلكملا رغ

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف عباسلا بابلا

 لزانملا لوخدو ماحرألا ةلصو ننسلاو بادآلا ق نماثلا بايلا

 ٠ راجلاو محرلا قحو مالسلا درو

 ٠ تاراهطلا ماكحأو تاساجنلا ق عساتلا بابلا

 ٠ اهنم لسلا و ةبانجلا ف رشاعلا بابلا

٠ هماكحآو ءوضولا ق رشع ىداحلا بابلا



_ \٦ 

 هماكحأو مميتلا ف رشع ىناثلا بابلا ٠

 اهماكحأو ةالصلا ىف رشع ثلاثلا بابلا ٠

 كلذ ماكحأو ةعامجلاو ةعمجلا ةالص ف رشع عبارلا بابلا ٠

 رفسلا ةالىص ق رثع سماخلا بابلا ٠

 رتولاو نيديعلا ةالصو رجفلا ىتعكر ف رشع سداسلا بابلا ٠

 هيلع ةالصلاو هزيهجتو همميتو تيملا لسغ قف رثع عباسلا بابلا .

 بنجلاو رفاسملاو ةأرملا ةالصو مايصلا ف رشع نماثلا بابل ٠
 نادبألا ةرطف ف رشع عساتلا بابلا ٠

 اهماكحاو ةاكزلا فونص ف نورشعلا بابلا .

 ذافنإو هلام ةقدصب فلح نمو ناميالا ىف نورشعلاو ىداحلا بابلا

 ٠ تارافكلا

 ٠ كلذ هايسشثآو مزل امو اهترافكو روذنلا ف نورشعلاو ىناثلا بابلا

 كلذ هايسشآو ةلاهجلا و بويعلاو ىواعدلاو رامثلا :انطو نهرلا ماكحاو

 ٠ كلذ ىلع لمتشي امو

 ٠ ضرقلاو ةبراضملاو فلسلا ماكحأ ق نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيصولاو اهم را رتنالاو لوصألا عيب ق نورشعلاو سماخلا بابلا

٠ كلذ ف ىواعدلاو ضقنلاو ةلاهجلا ماكحأو



_ ٧ 

 اهيق ةحنملاو ضرأذلا دعقو ءا ءانط ق نورىتعلاو سداسلا بابلا

 ٠ ىرتنهلاو لماعلا نيب ماكحألاو راظنلا فو

 لام عرازلاو باودلا ةينقتو ةلسافملا ق نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٠ كلذ ماكحا و ٥ربغ

 ةيركألاو فياسثلاو ىعارلاو جاسنلا ةرجأ ىف نورشعلاو نماثلا بابلا

 ماكحأو اهرغحو اهميرحو راهنألاو رايآلا ق نورتعلاو عساتلا بايلا

 . ايئام نم عافتنالا ىف عسي امو اهيلع ناطلسلاو ليسلا نم ثدحي ام

 اهليوحتو قرطلاو ىقاوسىلا قو ىقسملا ةرامع ف نوثالثلا بابلا

 ٠ اهنع ثادحألاو راضملا فرصو رطانتلا و لياجألا و

 دضاوعلاو تاوملا ماكحأو راضملا فرص ف نوثالثلاو ىداحلا بابلا
 . سايقلا و

 نايبصلاو باودلا ثدح فو ةبادلا حكان ف نوثالثلاو ىناثلا بابلا
 ٠ اهلامعتسإ و كلذ نامضو امهيفو امهنم

 قرسلا فو مهناعأ نمو مهملظو ةربابجلا ف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ٠ كلذ نم صالخلا فقو كلذ نامضو

 لحلاو نامضلاو ىدنلاو قرسىلا ق نوئالثلا و عبارلا بابلا

 ذخأ فو سانلا لاومأ ق فراعتلاو ةلالدلا قو كلذ نم صالخلاو

 . كرتسثملا نم هيبصن لجرلا

 ةيصولاو يبسلا نبإو ءارتفلا لام ف نوثالثلاو سماخلا بابلا
٠ كلذ ق عسي امو طلخلا لاملاو بئاغلا ماكحأ ق مهل



_ ٨ 

 ةضوافملاو ةطتللاو ةيطعلاو ةيراعلا ف نوثالثلاو سداسلا بابلا
 ٠ ةبديلاو ةنامألاو

 ٠ هلامو كولمملا ماكحأو ريبدتلاو قتعلا ق نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ةيصولاو هماكحأو هموزلو هيناعمو جحلا ىف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ٠ كلذ هابسنثآو ءازجلا نم هيف مزلي امو هب

 رحبلا ميرحو ةيدوألاو مومرلاو دجاسملا ف نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ٠ كلذ هاسسنآو

 نم ءىش بوجو فو تاجوزلاو جوزلا قح فق نوعبرألا بابلا

 ٠ ةدوتفملا و نونجملا ةجوز ماكحآو تاتفنلا

 ءافكألا و ءايلوألا ىفو هماكحآو جيوزتلا ىق نوعبرألاو ىداحلا بابلا

 ٠ ىبنجألا و نالحلسلا جيوزت قفو كلذ رحنو

 ةجوز هل نمو بئاغلا هجوز ماكحأ ىف نوعبرألاو ىناثلا بابلا
 جوز اهلو ةأرملل ضيرعتلاو ةءاربلل ةدعلا ىف ةدعاوملا فو ةدوقفم
 ٠ كلذ هاي.۔شآو

 ربدلا ىق ءىطرولا ىفو ةجوزلا ميرحت ىف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ٠ ههابشأو هيف بجي امو هماكحاو ضيحلا و

 قو ءاقتعلاو كيلامملا جيوزت ماكحأ ق نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ٠ دلولا قوحل فو كلذ هابشأو ةمؤلا ءابتسإ

 . جيوزتب هنم مرحي امو عاضرلا ىق نوعبرألاو سماخلا بابلا

 هب هيصولاو هئاضقو هبوجوو قادصلا ف نوعبرلاو سداسلا بابلا
٠ كلذ هابشأو



_ ١ 

 ناربلاو قااضلاو ٠

 هتجوز قالط لعج نمو هماكحأو قالطلا ىف نوعبرألاو نماثلا بابلا
 ٠ كلذ هايسثآو ه دنب

 ٠ كلذ ماكحأو راهظلاو علخلا و ءاليالا ق نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ماكحأو نجوزلا نجي ثاريملا قو درلاو ددعلا ق نوسمخلا بايلا

 + ههابنسنأآو كلذ

 دلولاو نيدلاولاب رارقألاو دلولا قوحل ىف نوسمخلاو ىداحلا بابلا
 ٠ ثبسننلا توبثو مهنيب ثاريملاو مهتاققن ماكحآ و

 هعيبو هلال هعازتنإو هدلول دلاولا ةيطع ىف نوسمخلاو ىناثلا بابلا
 ٠ كلذ ماكحآو هلام ق هحسم امو هئتاكرتتل هنمسانتمو

 مجعألاو لقعلا صقانو هلامو ميتيلا ف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا
 ٠ مهعيبو مه رمآ ماكحآ و ىمعألا و

 دترملا ةالصو هماكحأو سافنلاو ضيحلا ق نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ٠ همايصو

 رارقالا فو اهماكحأو اهذافنإو اياصولا ف نوسمخلاو سماخلا بابلا
 ٠ هماكحإو كلذ هابسثآو ىصولا عسي امو

 ٠ لمحلاو نيبرقألل ةيصولا ق نوسمخلاو سداسلا بابلا

 راصتنالاو نويدملاو هئاضقو نيدلا ق نوسمخلاو عباسلا بابلا

٠ كلذ ماكحآو ليغقكلا قو هلام نم



 ٠ هماكحأو مسقلا ق نوسمخلاو نمانلا بابلا

 ٠ عفشلا ماكحأ ق نوسمخل او عساتلا بابلا

 ىف ماكحألاو ىواعدلاو ناميالاو تاداهسنلا ىف نوتسلا بابلا

 + لوحألا

 ٠ لوصخلا ى ماكحألا و ىواعدلا ىف نوتسلاو ىداحلا بابلا

 ٠ ثادحألاو قوقحلا ق ماكحألا و ىواعدلا ق نونسلاو ىناثلا بابلا

 دو_ةلاو سرالاو تاحارجلاو لتقلا ىف نوتسلاو ثلاثلا بابلا
 ٠ تايدلا و

 ٠ دودحلا ةماقإ فو هماكحأو دترملا ف نوتسلاو عبارلا بابلا

 فرعي 4_ل ثراو ال نمو ثاريملا ق نونسلا و سماخلا بابلا

 + كلذ ماكحأو

 هلل دمحلاو باهولا كلملا نوعب باتكلا اذهي باوبألا بيترت مت

 ٥ دشر .7 نيعينملا هلآو هديع دمحم ىلع مالسلا و ةالصلاو ٥هدمح قح

. ميلعلا ىلعلا هللاب الإ ةوت الو لوح الو



 متنتلاشاجبمب

 لوألا بابلا

 ايبتفلا ىو ملعلا بلط ى

 : ةلأسم 3

 نيدلا ىف نوكي له تركذو ىراوحلا ىبآ ىلا بوسنملا باتكلا نمو
 ه ذم اطلغ الالح مرحيو امارح لحيف ةلآسم نع لجرلا لآس نا ديلقت

 . اكلاه اذه ىف امهدحأ نوكي له ىتتغملا الو ىتفملا ملعي الو

 دت ءايبنألا ناف ءايبنألل الإ ديلقت نيدلا ف سيلف تفصو ام ىلعف

 هئابينآ مصاع هللا نآو قحلا الإ هللا ىلع نولوتي الو نودلتم مهنأ ليق

 اذاف ديلقت دحألا مهدعب سيلو باوصلاو لدعلاو قحلا ىلا مهداه و

 هللا مرح ام لحأو ، هللا لحآ امم الالح مرح وأ امارح لوئسملا لحأ

 ٠ كلذ ىلع لوئسملا لئاسلا عبتأ اذا اعيمج اكلاه لوئسملاو لئاسىلاخ

 : ةلأسم 3

 ثدحت ةلأسم ف ضعب مهضعبل مهنع فالتخالا ى نيملسملا لوتت نعو
 هبحاص امهنم دحاو لك ىلوتي مث اذكو اذكي اهنا لي اذكو اذكب اهبق لوقأ

 ةقرافملا الإ دحأ عسي مل اذه « هلبق بابسآ تناك ولو ةقرافم نوكت الو
 ىلاعت هللا باتك نم فرعو ةنسلا هب تءاج اميف اذه امنإو مهفلاخ نمل
 قوقح فق ماكحأو ضيح وآ ميب لثم مارحو لالح ةلأسم ىف اذه امنإو

. اهريغو لاومألا نم



. ١٢ 

 ماكحألا نم ناك ام نيملسملا ةمأ هيلع تضم ىذلا نأ تفصو ام ىلعف

 ٠ مهنيب اهيف ىرجت

 ىأرلاب اميف نولوتي نيذلا مارحلاو لالحلا لئاسم نم ناك ام كلذكو
 زوجيو كلذ ىف باوصلا ىلع مهلكو كلذ ىف نوفلتخي اوناك دقف سايقلاو
 !ذه افراع ناك اذاف نيملسملا راثآو ةنسلاو باتكلاب افراع ناك نمل كلذ
 ىف الو باتكلا ىف كلذ دجب مل اذا سانلا نيب ثدحي اميف هيأر دهتجا

 ٠ هللا نم قيفوتلا ءاجر ىف هيأر دهتجإو نيملسملا راثآ ف الو ةنسلا

 هلنا بانك نم الإ دجي ال ىذلا نيدلا ىف ىأرلاب لوقلا عسي الو
 ىأرلاب لوةلا عسي ال ىذلا كلذف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس وأ
 ليبسملا ءاوس نع لضو اطخأ دقف سابقلاو ىأرلاب نيدلا ىف لانت نمم
 سيلو هلهج نم ىلع ةجحلاو هيف ةفرعملا تقبسو قبس دق نيدلا نأ كلذو
 قاتعلا و قالطلا ىف مهماكحأ لبق نم سانلا نيب ثدحي ام لثم ثداحب نيدلا
 ٠ كلذ هابسنأو جحلاو مايصلاو ةالصلاو

 : ةلأسم وع

 هيأرب رخآ هفلاخو مرح وأ لحأف هيآرب ةلأسمب ىتفأ الجر نأ ولو
 ؟ هفلاخ ام ىلع رخآلا نم امهدحأ ءىريف مرح وآ لحف

 تقبس د_۔ك ةنساا نأل ءىرب ىذلا اذه نم ءىرببو نيدلا وه أذه

 قرنفت ملو مارحلا و لالحلا ف مهنم ىأرلاب لوقلاب تمدقت دق راثآلاو

  ةرخآلا ماكحأ نم نوكي امب لحنلا ىلع تقرنفغا امنا و ايثفلا ىلع هذه

 : هللا لاق دقو

 ( موتلا منغ هيف تسنفن ذإ ثرحلا ىف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو )
٠ هبأ رب امهنم دحاو لك ىتفآمت



_ ١٣ _ 

 .مه انرخسو املعو امكح انيتآ )اكو ناميلس اهانمهفف ( : هللا لاتو

 كلذي ةمذ الو دواد لوق هللا لطبب ملق ) ريطلاو نحيسي لادجلا دواد

 ٠ باتكلا هب لوطب ام اذه هاسئآو % داطخ ال و

 : ةلأسم 3

 هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 اهيف ام ذخآي ال بتكلا ناف بتكلا ق ام هلعل بعكلا نم تركذ ام امأ

 ٠ اهيقف الإ نوكي ال كلذو ايلدع فرع نم الإ

 هنيب عقب ءىش نع لأسيب كيلإ لصي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 فالخ هلأسف ءاهتفلا ضعب ىلا بهذي مث قالطلا بجوي امم هتجوز نيبو
 ملعت نأ كيلع بجي هتجوز ف ةلعل كيلع سأب ال هنأ هيتفيف هنع كلأس ام
 ٠ هللا قنا لوننن لهو % توكسلا كعسب وأ كلآس ام فيك هيقفلا كلذ

 فالتخالاو ىآرلا اهيف نكمي امم ةلأسملا تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ عسو

 .نع لئاسلا هلآس اذإا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع : ليت دقو

 ىضاقلا مهل لوقيل اهب ىضاقلا ىلا اوبتكإ مهل لاق اهميرحتب لوقي ةلأسم

 كلذو ايميرحتب هينفيف اهميرحت ىلع اعمتجم ةلأسملا تناك ناو اهلالحإب
 لخي نأ لبقو رفكي نأ لبق عىطو ةخسن لعف اذإ رامظلاو ءاليالا لثم

 : ةلاسم ةيج

 : هنم باوج ق ىراوحلا وبآ لاق

. هئابآ ىأرب الإ نآرقلا ميلعت ف نايبصلا ملعملا برخي ال



 س ١٤

 ٠ مهئايصوأ ىآرب الإ نآرقلا ميلعت ىلع ىمانيلا برضي الو

 طرست ريغ نم ميلعتلا ىلع ىطعأ ام ذخأي نأ ملعملل زاج اذإو

 ٠ تحسلا نم وهف نآرقلا ميلعت ىلع ملعمل ا هطرنشإ ام : لاتقو

 : ةلأسم "٧

 نلعفيل قالطلاب هتأرمإ نع الآ دق لجر نع نامثع نب ناهبن انثدح
 لعجو لعفي نآ لبت نم اهتعجر ىلع دهشأ لجرلا نآ مث اذكو اذك
 ٠ اهئطو مث هقيلطت كلذ

 هل بتكف ىلع نب دمحم ىلإ لجرلا جرخو اهميرحتب ناهبن هاتفأف
 اوبتك مث كلذ اوركنآف بوبحم نب دمحم ىلا باتكلاب ناهبن لصوف اهلالحإب
 عجرف ىلع نب دمحمل بتاكلا وه ناكو دمحم نب رمع ىلا بسحأ اميف كلذب
 قرفلا مهفأف هيآري هاتفآ امنأ لاقو ، كلذ هلوق نع ىلع نب دمحم

 ٠ كلذ ق

 : ةلاسم وه

 لضفأ وهف هئرويو هظفحيو ملعتيل ملعلا خسن نم : دمحم وبأ لاق

 ٠ ضئارفلا ءادأ دعب مايصلاو ةالصلا نم

 : ةلأسم 3

 ةرصيل ا نم ملعل أ ةلقن ءامسأ هلعل دمحم ىبأ ريغ نع هوج رآ اميف

 ئ العملا نيم دمحمو ك رذنلا نب ريسشيو ئ رباج ىبأ نب ىسوم نامع ىلا

بتك ضعب نمو ع العملا نب دمحم الإ ةيالولا ف مهلكو ع رينلا نب رينمو



. ١٥ 

 ةيال ول ١ ق نيروك ذلا هلمج ق اامملا نه دمحم نأ مالسال ١ تبسن

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم ويج

 . عوطتب سيلو ضرف ملاعلا ىلع لهاجلا ميلعتو

 : ةلآسم ج

 ليق دقو ةنس نيتس ةدابع لدعت اهنأ ليق ىتلا ةلأسملا نع هتلأسو
 ؟ ىه ام كلذ نم رثكأ

 ال امو ديحوتلا لئم ضرف ناسنالا ىلع ىه ىتلا ةلأسملا ىه : لاق

 ٠ رانلا نم هصالخ هب نوكب امم هب الا هللا هرذعي ال امم هلهج هعسي

 ملعلا ةلقن نأ ىلخنلا دمحأ نب دمحم نع انباحصأ ضعب ىنربخأ
 لجر وهو ىنالعجلا رينلا نب رينم مهنم ةعبرأ اوناك نامع ىلا قارعلا نم

 نبا ىسومو ك عفان ىنب نم لجر وهو رذنملا نب ريشبو © ماير ىنب نم

 ىحشفلا العملا نب دمحمو ص هبض ىنب نم لجر وهو رباج ىبآ

 ٠ هدنگ نم لجر وهو

 : ةلأسم دبع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دجو هنأ ديعس وبآ انل ىورو
 : لاق نآ

 لكب هللا بتك ملعلا نم ءىش ميلعت وأ ملعلا ميلعت ىف ىنم نم »
. « اهراهن امئاصو اهليل امئاق ةنس فلآ ةدابع كلذ ىلع هاطخ نم ةوطخ



_ ١٦ 

 : لاقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىلع نع ءايضلا نمو

 ملعلا بلط ىف اودغيل ابوث سبل الو ففخت الو دبع لعتنأ ام »

 . « هتيب باب ةبنع وطخي ثيح هل هللا رفغ الإ

 : ةلأسم زه

 ةفلتخم بورضو ةريثك فانصآ ملعلاو ءايضلا رابك نم هتبختنإ اممو

 . لاحم اهيعمجب ةطاحالاو ةليضف اهنم ملع لكلو ةفيرش اهلكو

 : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ٠ « هنسحأ ءىش لك نم اوذخف ىصحي نأ نم رثكأ ملعلا »

 : ةلاسم ة

 ذخؤي له اذكو اذك اهيف اولاق دق لاقف ةلأسم نع هيقفلا لئس اذإو
 ٠ ايتفلا لهأ نم ناك اذإ هلوقب

 ٠ ةفاضملا ةدايزلا نمو ءىنثب تفي مل : لاقف

 ٠ كلذب ذخألا زوجي ليق دت : لاتقو

 ٠ كلذب ذخألا زئاجف اذكو اذك اهيف نوملسملا لاق دق لاق نإف : تلق
 : ةلاسم اه

 هل لوقي مث هيتفيف همزلي امع ملاعلا لأس لجر نع نسحلا وبأ

 كلذ نأ ىتفتسملا ملعي نآ الإ هلوقب ذخلخلا هل زجي مل هيلع رجحنإ

٠ هيلا تقتلي الو قحلاب لمعلا هيلعف ةنسلا و باتكلا ق هلدع رحبأ دمت نقح



_ ١٧٧ 

 ةلأسم :دنج :

 ؟ ةنتث ريغ وهو هنم لبتي له ملاعلا نع ميهاربا ايآ تلآسو

 لطابلا نم قحلا فرعي ناك اذإ هايتتب ذخؤي ذإ : لات ٠

 ملاع ريغ وهو ةقثلا ىق ةلآسملاب ذخآ نإ زوجي لهف : تلق .

 هلوب ذخأي نآ كلذ زاج اهظفحي هنآ لاتق اذا : لاق ٠

 ةلأسم دج :

 ناك نم الا هقحتسي ال و حدم مسا هيقفلاو هيتغلا نم ربكأ ملاعلا

 ٠ ااماع

 : ةلأسم :ديج

 ؟ اهينتف ىلوتي ال نم ىمسيغ تلق ستيرق نب ديعس نع

 ٠ اهيقف هيف ناك ائيس دقف نم لك نم نأل معن : لاق

 : ةلأسىم :ديج

 ٠ ملاعلا اهيآ انتفآ لاتف لآس الجر نآ تدجو : فضملا لانت هريغ نمو

 ٠ هللا فاخي نم ملاعلا : لاقف

 : ةلاسم وج

 تعمس دنو زوجي ال وآ زئاج هنآ تعمس ملاعلا لوت نأ : هريغ لاق

 لمعي نأ زوجي الو ىوتفب سيل كلذ نا هيلع نامض ال وآ نماض هنإ

 ٠ ملعأ هللاو نيملسملا راثآ ق هتدجو اذكه تغي ملو ىكح هنأل اذه هلوقب

( ١ ج ىرا وحلا ىبأ عماج _ ٢ م )



_ ١٨ _ 

  :3ةلأسم :

 ةلأسملا دجوت مل اذإ لاق هنا زرحم نب ديعس نع لضفلا ىنربخأ

 . ملعأ هللاو ث انموتت نم اهيف فالخلا لهآ لاق امب اهيف ذخآ نيملسملا نع

 : ةلأسم 3

 ة هللا همحر ىبنلا ىلع ىلاعت هللا ىلص مهلوقو باتكلا ريغ نم

 لجو زع هنم ةالصلاو ( هتكئالمو مكيلع ىلصي ىذلا وه ) : ىلاعت لانتو

 مالسلا هيلع ىبنلا ىلع هللا ىلصو ث رافغتسالا هتكئالم نمو ةمحرلا
٠ ( هيلع اولص ) : ىلاعت هللا لاق هل اعد ىأ



 ىناثلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لضنو هدوجسو هلضفو نآرقلا ريسفت ىف

 نعو ع هيلإ بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج لضف باتكلا نمو
 : ىلاعت هللا لوق

 مهو قحلاب دهست نم الإ ةعافستلا هنود نم نوعدي نيذلا كلمي الو )

 نآ ريسفتلا ىف اندجو ىذلاف كلذ ريغو نيملاظلا ةيالو ىف كلذ ( نوملعي
 نم الإ نوعفشي ال ةكئالملا نآو ةكئالملا نودبعي اوناك موق ىف ناك اذه

 اهب دهش نمل هللا الإ هلإ ال نأ ةداهسن وهو نوملعي مهو قحلاب دهس
 اودهش ( نوملعي مهو قحلاب دهس نم الإ ) : هلوق وهو قحلا اهنأ ملعيو
 ٠ صالخالا ةداهش

 هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا ) رخآ ناكم ف لات كلذكو

 تعسو انبر اونمآ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهبر دمحب نوحبسي
 باذع مهتقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءىس لك

 مهتدعو ىتلا ندع تانج مهلخداو انبر هليوآتب ملعآ هللاو ( ميحجلا

 ءالؤهف ، ميكحلا زيزعلا تنآ كنإ مهتايرذو مهجاوزآو مهئابآ نم حلص نمو
 ٠ ةكئالملا نم ةعافشلا مهل نيذلا

 : ةلأسم دج

 رطف ىتلا هللا ترطف اقينح نيدلل كهجو متأف ) : هللا لوق نعو

 نيدبت ال نيملسملا لوق نم انعمس ىذلاف ( هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا

٠ هللا نيدل هللا قلخل



 س ٢٠

 مهيلع ةجحلا نم اذهف لاعف الإ قلخ ىلع ةجح اذه ف له كلوق امأو

 ٠ هذه عفدت ججح مهعم نأ كلذ ى

 : ةلأسم ع

 اودؤي اوعد ىنعب ) اوعد ام اذإ ءادهسنلا بآب الو ( هللا لوق نعو

 ؟ هل زوجي له ةداهشلا لمحي نآ ابآ نمو اهولمحيلو اهولمح ىنلا ةداهنلا

 اهلمحي مل ناو ملع امك اهيدؤي ىتح هعسي مل ةداهستلا لمح اذإ

 ملعأ هلل ١ و ىبآب نأ هعسي مل هريغ ١ و دجب ال نآ الا ىبأي نآ هعس و

 ٠ باوصلاب

 : ةلاسم ج

 ٠ ( موجنلا رابدأو هحبسف ) : ىلاعت هللا لاق باتكلا ريغ نم

 ٠ رجفلا ىتعكر ىهف : لات

 ٠ دوجسلا رابدآو هحبسو : لاتتو

 ٠ اهلاوز سمسشلا كولدو ، برغملا ةالص دعب ناتعكر امه : لاق

 . ( سمسنلا عولط لبق كبر دمحب حبسف ) : هلوتتو

 ٠ سمسلا عولط لبت رجفلا ةالص ىنعي : لات

 . ( اندابع نم انيفطصإ نيذلا باتكلا انثروأ مث ) : ىلاعت هللا لات

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ىنعي امهريغو نامثعو رمع : لات

 نيفطصملا نم سيلو اندابع نم ىأ هسفنل ملاظ مهنمغ سابع نبإ لاق
. مل اخ



_ ٢١ 

 ةمأسنملا باحمأ هسيقنل ملانخ مينمف سابع نبا نع دهاجم لاتقو

 نم نوتياسلا تاريخلام قباس مهنمو ةنميا ١ باحصأ دصنقم مهنمو

 ٠ مهلك سانلا

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ىنعي نوقباسلا : ليقو

 : ةلأسم :3

 ناهرب ىآر نأ الول اهب "مهو هب تتمه دقلو ) ىلاعت هللا لوق نعو
 ؟ ناهربلا ناك ام ) 7

 هيلا رظنف بوقعي ةروص ىف هل روصت كلم هنأ ناهربلا نأ انعمس

 ٠ كلذب ملعآ هللاو هعبصإ ىلع اضاع تيبلا ةوك نم فسوي

 : ةلأسم 23

 زوجي لهو تهب كلذ له ( نوقراسل مكنإ ريعلا اهتيآ ) هللا لوق نع
 ؟ تمهلا

 ١ ىااعن هللا لاق امك سانلل زوجي ال ام ء ايينألل زوجب هنآ ملع :

 ( ذه نأ ١ دحلا و ةجعن ىلو ةجعن نوعستو عست هل ىخآ ٥ ) نكت ملو

 سانلا نم مهريغل اذه زوجي الف كلذب هاتهب امنإو جاعنلا نم ءىن نيكلملل
 اننح تمهرلا اذه نوكب ةلاح ىتأي نآ الا ٠

  3ةلاسم :

 ىنعملا ام ( منيدتها اذإ ل_ض نم مكرضي ال ( : هللا لوق نعو

؟ كلذ ىق



_ ٢٢ 

 ناك لجر ريسفتلا ضعب ف اندجو انا الإ هباتك ليوأتب ملعأ هللا
 ىتأف بألا ملسي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم املسآف نانبإ هل
 ىبنلا امهملسي ملف هينبإ بلطف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ بذلا
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ مالك بألا نم ناكف ديلا ملسو هيلع هللا ىلص
 لض نم مكرضي ال ) ملعأ هللاو انغلب اميف اذه ىبنلا ىلا هللا لزنأف ملسو
 ٠ ( لدعلاو قحلا متبصأ اذإ

 : ةلاسم ع:3

 ؟ كلذ ف ىنعملا ام ( ىبرقلا ف ةدوملا الإ ) : ىلاعت هلوق نعو

 ٠ هتعاطب لمعلا ىلع هللا ىلإ اوبرقني نأ ىبرقلا ق ةدوملا ليق دقف

 ق موقلل سيلو ىتبارت اوظفحي نأ هسانل لوقي نأ : رخآ لوقو

 ٠ ةجح كلذ

 : ةلآسم :

 : ىلاعت هللا لوق نعو

 ( فورعملاب لكأيلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو )
 نكآي الاف ميتيل أ لام نع ىنغتسإ نمو ىمانيل ا ءالكول نأ اذه ىق انعمسف

 ق م ادام لكأم نأ هل زاجف ميتيل ا ةعيضي ااغتسثم نوكي نأ الإ ائب هنم

 ٠ ائيسث هلام نم لكآي مل هتعيض نم ااخ اذإف هسفن هب توتي ام هتعيض

 نم ضرقتسي نأ ضرقلا وهو فورعملاب لكأي اولاق دقف ريقفلا امأو

 ٠ هيلإ هيدؤي نيد هيلعو ميتيلا لام
 . م

 . ٠ ه
 ٥ -. ه
 .ن

٠ ) ابيص مكحلا هانينآ و ( : ىلاعت هللا لرت نعو



 ۔ ٢٣

 ٠ ةوبنلا : لات

 ٠ ه ايعو لالض ق لاتف ) رعسو لالض ق ( : ىلاعت هلوت ق لاتتو

 : باتكلا ىلا ةفاضإلا نمو

 لوقي نمو نآرقلا ىف كلوق ام : هللا همحر نسحلا نب دمحمل ليق

 ؟ ال مآ ءىطخيآ قولخم هنأ

 هنإ لوقن ال هب ذخآن ىذلا نآ الإ نيملسملا نم ليواقأ كلذ ق لاق

 ٠ قولخم ريغ الو قولخم

 ءىطخي ملو قولخم هنإ لاق نمو هلزنأ ىذلا هللا باتك هنآ : لوتنو

 قولخم ريغ هنأ لانق نم اطخ نمو ءىطخي مل قولخم ريغ هنأ لانق نمو
 با وصلاب ملعآ رهو هللا ىلا كلذ دربو قولخم هنأ لاد اذإ اطخلا هانمزلآ

 . ءىش لك ى

 نونلاف ( ملقلا و نون ( هللا لوت ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ٠ اهنم دمي ىذلا ملتلا و ظوفحملا حوللا ى اهنم بتكي ىتلا ةاودلا

 وه ) لوقف ( هدمحب حبسي الإ ءىش نم نإو ) : ىلاعت هلوت فو
 ) حور ىذ لك وه ( لوقو ى ) حور ىذو لامج نم هللا هقلخ ءىش لك

 تاملظ هيف ءامسلا نم بيصت وآ ) : ىلاعت هللا لاق ص رطملا بيصلاو

 ضراع ) : ىلاعت هلوقكو باحسلا ضراعلاو س رطم ىآ ( قربو دعرو

 ٠ انل رطمم باحس ىآ ( انرطمم

 >م ؟ 7

 : هناتبتنده ج

 ؟ ةرجشلا هذه ام نآرقلا ق ةنوعلملا ةرجشلاو ىلاعت هللا لوق نعو

نم هتبانلا ةرجننلا فرعت ملو ةكم لهأ رافك ةرجلا نآ لدت دت



_ ٢٤ _ 

 كلذو ةنوعلم ةرجش كئلوأ لئاقلا لوقي امك رافكلا ىنع امنإ راجشألا

 ٠ ملعأ هللاو ، لاعفلا حيبق ناك نمل ةنوعلم ةرجش نم

 ١ ذا و ( : ىلاعت هلوتو 6 رمخلا ةوفص ره : ةديبع ودأ لاق ٠ قيحرلاو

 ىلع هلام ستب وآ هنيميب هباتك ناسنإ لك ىطعأ ىأ ( ترثن فحصلا

 ٠ هلمع ر دق

 نينب هل اوترخو ) : ىلاعت هلوق ق هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 : ىلاعت هلوق قو بذكلا وه قبرختلاو هل اويذك ىآ ) ملع ريغب تانبو

 ىفخلا توصلا وه زكرلا نأ ( ازكر مهل عمستو ادحأ نم مهنم سحت له )
 ٠ اتوص مهل عمسن وآ ادحأ مهنم ىرت له ىنعملا نإ ملعأ هللا و

 اذإ ليللاو ىحضلاو ) : ىلاعت هلوق ىف هللا همحر رثؤملا وبآ لاقو
 ٠ نكس ىآ ) ىجس

 ( ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو ) : ىلاعت هلوق ف شيرق نب ديعس لاقو
 ٠ ناويحلا لسانتل اببس هللا هلعج ىذلا ركذلا ءام هنإ

 ازكمك نآرقلا آرقي ىذلا نمؤمل ا لثم نآ : دبعس وبآ لاق رثألا نمو

 . معطلا ةبيط حيرلا ةبيط هجنزنألا

 معطلا بيط رمثلا لثمك نآرقلا ارقي ال ىذلا نمؤملا : ليقو
 ٠ هل حبر ال

 اهمعطو بيظ اهحير ناحيرلا لثمك نآرقلا لوقي ىذلا قفانملا لثمو
 نتن اهحير ةلظنحلا لئمك نآرقلا آرقي ال ىذلا قفانملا لثمو س رم

 ٠ رم اهمعطو

 نفسلا الملا نأ امك ىلاعألا ىف نونكاسلا ةكئالملا ىلعألا اللا دجويو
 بناج لك نم نوقذقيو س ضرألا ىف نونكاسلا نجلاو سنإلا
قارتسالا هب نودصقي ءامسلا بناوج نم بناج لك نم نومري ىآ اروحد



. ٢٥ 

 مئادلا بصاولا ةرخآلا ىف بصاو باذع مهلو ادرط اروحدو عمسلاو
 ةسلخ سلتخا ىآ نوعمسي لعاف نم ءانثتسا ةفطخلا فطخ نم الإ ع ديدشلا
 باهش هعبت ىآ بقاث باهش هعبت ىآ بقاث باهش هعبتاف ةكئالملا مالك نم

 ٠ ىضقنإ بكوك هنآك ىري ام باهسثلاو هوض نم وجلا بقثي هنأك ءىخم

 : لصف

 نع ىهنيو ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمآي هللا نإ )
 نوكت نآ لدعلا نإ ( نوركذت مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاستحفلا
 ةريرسلا نوكت نآ ناسحإلا ناو ةريرسلاك ةينالعلاو ةينالعلاك ةريرسلا

 ٠ ةريرسلا نم لضفأ ةينالعلا نوكت نآ ركنملا ناو ةينالعلا نم لضفأ

 : لصخ

 عنص امم هللا ىلإ بتيلف هقرح مث ءىش ف نآرقلا بتك نم
 ٠ هبذع ءاش ناو همحر ءاش نا هي ىلوآ ىلاعت هللا و

 مادقألاب ٠

 ىلع تضرع ( : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع ىورو

 . « هكرت مث نآرقلا لمح نمم مظعآ اينذ رآ ملخ بونذلا

 ىنح رهاط وهو نآرقلا آرت نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 اهنم ةترو ف خرف ابارغ نأ ول « ةنجلا ق ةرجش هل هللا سرغ همتخي

 ٠ ةرجشلا نم ةقرولا كلت عطقي نآ لبق مريلا هكردأل ريطب ضهن مث

 . ماع فلآ بارغلا رمع نأ : ليقو

٠ ةنآ ةنآ



_ ٢٦ 

 ه رقيل ١ ةروس اوملعت ( : لات هنأ ملسو هبلع هلل ا ىلص هنع ىورو

 ٠ )» ةلطيل ١ اهعيطتسي الو ةرسح اهكرتو ةكرب اه ذخأ ناف

 : ةلأسم -

 قزيبيو قازبلاب نآرتلا ىحمي نآ ساب ال هنآ ىراوحلا ىبأ نعو

1 4 ٠.٠ 

 ةلأسم اده :

 نيسنلا و هكئااللا ىلع ةالمحلا موزل نع هللا همحر ىراوحلا ويآ لئسو

 هللا ىلص دمحم انيبن ىلع ةالصلا نم انمزلب ام وحنك نيلسرملاو

 ٠ ملسو هيلع

 ءاعدلا ىعبنب نكلو كلذ هب رومآملاو الاف مزاللا ثيح نم اما : لاق

 هئايبنأ عيمج ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلص مهيلع مالسلاو ءايبنألل
 ٠ اميلست مهيلع ملسو هنكئالمو هئايلوآو هلسرو

 : ةلأسم جا

 لهآ نم وهو ضرألا نم ةلزع ق لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب عمسي ملو مالسل ا هيلع ميرم نب ىسيع نيد

 هللا ىلص دمحم نأ هوربخأف ةيفاج ةأرمإ وأ دبع وأ فاج ىبارعآ هيقلق

 عرطقم نوكيو ةجح نوكيو مهلوق لوبق همزلي له ثعب دت ملسو هيلع
 ؟ رذعلا

 عطتنا دتو ةوعدلا هتنلبو ةجحلا هتيقل دن اذرف تغصو ام ىلعف

 هي ءاج امد لهعتلاو ملسو هبلع ٢لاا ىلح دعمحمد ناميالا همذلو ٥ رذحت

٠ نيملسملا لونت نم فرعن ىذلا اذم هل رذع الر



_ ٢٧ 

 : ةلأسم 3

 هلبقت دجسي نأ آدحأ عسي له ةدجسلا آرتت نمعو باتكلا ىلا عجر

 ؟ هلبق دوجسلا نم هسأر عفري وآ

 هب رمآن ىذلاو ةالصلا ريغ ىق ناك اذا هللا ءاش نا عساو كلذ لك

 ٠ هدعب نم الإ هسآر عفري الو ءىراقلا دجسي نأ دعب نم الإ دجسي ال نأ

 عفري الو مامإلا دعب نم الإ دجسي الف ةالصلا ىف ناك اذإ امإو

 .٠ هدعب نم الا هسأر

 دجس اذإ ريبكتلاب هنوص عفري نآ ةدجسلا رق نم مزلي له : تلق
 ٠ ؟ دوجسل ١ نم هسأر عقرب وآ

 رتسو عمج ام ىآ قسو امو ليللاو رونلا قلغلا دحو باتكلا ريغ نمو

 ٠ اردب راصو منو عمتجإ قستإ اذإ رمقلاو

 : ةلأسم و

 ؟ ىبن ريغ وه امو ىبن وه ام زيزعلا نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ملعأ هللاو هيلع دمتعن ىذلاو اهنمف ارابخآ زيزعلا ق انعمس دتتق
 هنع ىورب امدق هنآ بسحاو ردقلا نع هير لآسف اييت ناك هنآ ليت هنأ

 هب لوطب ريثك مالكو ىصعلن ك ١ رآو ىصعن نآ بحنت ال كنا تبر اب لات هنآ

 هبطاخ اميق لاق هللا نإ اولان مهنأ كلذو كلذب ةوبنلا هنع هللا لازخ باتكلا
٠ ه٨ااا ءاش نا حلاص ديع هنأ وجرت انأ الا ىرس نع ىنلآس



. ٢٨ 

 ةلأسم وج :

 ةلذسمو باتكلا مامنن ىلا باتكلا ىلإ ةدايزلا نم انهاه نم وجرأ

 هللا ىخضر ىراوحلا ىبأو هللا ديع ىبأ ىلع ضورعم هنآ دجوب اممو

 ٠ امهنع

 نإ مهوبتاكف مكناميأ تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو ) : هلوقو
 . ٠ ) اربخ مهيف متملع

 ٠ ةنامأو اقدصو ءافو مهدنع نأ متملع نإ : لاق هنآ ةداتق نع

 ٠ كلذ لثم عيبرلا لانتو

 : ةلاسم :3

 كل ذكو وهسىل | ىن دجس دجس ١ ذا هنع هلل ١ ىخر ديعس وبأ لئسو

 ؟ ميلست هيلع له نآرتملا نم ةدجسلا

 دعب هدوجس دعب امأو ، وهسلا ىتدجس دجس اذا ملسي هنأ عم : لاق

 ٠ ميلست هيلع سيلف نآ رقلا ةدجس

 : ةلأسم ج

 دجسي نآ هيلع له ىشمي وهو ةدجسلا أرق اذإ ءىراقلا لجرلا نعو

 ؟ هيجو ناك ثيح

 ٠ دجسي هنأ لاق نم لاق هنإ ىعم : لاق

٠ ءىموب هنأ : لات نم لاتو



 _ _ ٢٩

 .٠ دجسي نآ هلمح عضو ذا ل اثمحلا مزلي هنأ : ىعمو

 ىلع هتهبج عضي نأ هيزجي له رادجلا همامأ ناك ناف : هل تلق
 ؟ ماقت وه و رادجلا

 هدوجس امأو س رادجلا ضرع ىلع دجس نإ هيزجي هنآ ىعم : لاق

 . ىدنع هيزجي الف مئاق وهو ههجو ءاقلت همامآ رادجلا ىلع

 ؟ ةنس مأ ةضيب رق ة دجسنلل د وجسل اف : تلق

 ٠ ةنس اهنأ ىعم : لات

 : ةلأسم 3

 الاق ئ بارتلا قاقد نم ريطب ىذلا ءايلا نآ ىدنع اميق هريغ نمو

 ٠ ( اثبنم ءابه تناكف ) : ىلاعت هللا

 نع قرتفي ىآ ثبنيف باودلا رفاوح نم عطس ام وه : ليق
 كلخد اذإ سمشلا ىف ىري ام وه روثنملا ءابهلا نأ هنعو هلعل تيكسلا نبا

 . ةوك ىف اهؤوض

 : ةلأسم ةبج

 . ( مكل بجتسأ ىنوعدإ ) : لجو زع هللا لوق فو

 ٠ ةلهم الب مكل بجتسأ ةلفغ الب ىنوعدإ : لانق لجو زع هنأ : ليق

 ( بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي ) : ىلاعت هلوق فو
٠ توملا لوزن لبق



_ ٣٠ 

 . ىلاعت هللا لات 4 رابنخالاو ةيلبلا اهنم هوجو ىلع فرصنن ةنتفلاو

 ٠ كرشلا اهنمو ( انوتف كانتفو )

 ٠ باذعلا و قرحلا ةننفلا و ) لنتلا نم ربكأ ةنتفلاو ( : ىلاعت هللا لاتو

 نوقرحي ىأ ( نونتفي راذلا ىلع مه موي ) : ىلاعت هللا لانو
 نوربذعيو ٠

 ( ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنإ ) : ىلاعت هلوق ف شاقنلا نع تدجوو

 . رورسو ةذل ىآ

 : هلوقلو ڵ دحاو نس نع ىأ ( بارنآ آبرثع ) : ىلاعت هللا لانو

 . ناسللا ركذ نم ربكأ بلقلاب ىنعي ( ربكا هللا ركذلو )

 ٠ هلل ديعل ا رك ذ نم ربكأ ديعلل هللا رك ذ : ليقو

 ء ةالصلا ريغ ىف هللا ركذ نم لضفأ ةالصلا فق هللا ركذ : ليقو

. هكلم ىآ ( ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو ) : هلوقتو



_ ٣١ _ 

 ثلاثلا بابلا

 جرخي ملو هضبرحتو مالكلا ىناعم ىنو هيف مزلي امو طيقللا ىن
 ىمذلا ةبطاخمو ىنعملا نم

 باتكلا نمو

 هوبري نأ دلبلا لهآ مزليآ دلبلا ف حرط اذإ ةثينخلا دلو نعو
 ؟ مهمزلب ال و

 ٥هوبري نآ دل_دلا لهأ ىلعو مهل مزال هنام تقفص و ام ىلعف

 ٠ هوعيضي الو

 4 يلع اوردق امب هوبري نأ مهمزل لعجلاب هيبري نم اودجي ,مل نا و

 هللا لعجي ىتح كلذ ىف رواديو اهنبل نم هوعضري ةاسث هل اورتشي
 ٠ اجرخم ميل

 دلب ىلا هولمحي نآ مهل زوجي له هيبري نم اودجي مل نا تركذو
 ؟ هيق ٥هوعصيتق

 ٠ كلذ زوجي ال : ليت

 ؟ ةنفنب هيلو هيبري نم ىلا هوعغفد نا : ةركذو

 اوري نآ الإ هيلع نيمأ وهو هيبري نم ىلا هوعفديو كلذ مهيلع سيل
 كلذ ١ وملعب ملو اعايض تام ناق هريغ ىلا هولوحيقف اعابض هنتم

 ٠ تايبرملا نم هعيض نم ىلع كلذو كلذ ق مهيلع ءىش الف

ديعملا ديسو كولمم دبع وهو هيبري اريجآ طيقللا اذهل رجنا نا : تلقو



٢٣٢ 

 دبعلا دبس كرتو ىباجلا كلذ لعفف جارخب هبلاطي الو دبعلا ديسلا ىلع ام

 ؟ كلذ مكل زوجي له اهنع مكآرباو هدبع ةزاجآ

 مكل وجرنلو كلذ ىف مكيلع مثإ الو مكل زئاج اذهف تفصو ام ىلعف
 اوملعت نآ الإ صقني مل وآ جارخلا نم صقن هللا ءاسث نا باوثلاو رجذلا

 ناف كلذ مكل زوجي الف سانلا ىلع دبعلا ديس اذه جارخ ىباجلا اذه نآ

 ٠ هللا ءاش نا كلذ ىق مكيلع سب الف سانلا ىلع هدري هنا اوملعت مل

 : ةلأسم دهم

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورب هنأ هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 ٠ « ةرحاسلاو رحاسلا اولتتقا » لانت هنآ

 ٠ كلذ ريسفت ق ملعلا لهآ فلتخاو

 لهأ نم وأ كرشلا لهأ نم اناك كلذ امهيلع حص اذإ : لوتق

 . رار قألا

 ٠ سوجملاو كرشلا لهأ الإ لتقي ال : لوتو

 : ةلأسم اديج
 ؟_طخأف لجر نع ثيدحب ث“دح نم :هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 نثم ابذاك كلذب نوكي الو زئاج كلذف ىنعملا نع جرخي ملو ظفللا ى
 لاق نا كلذكو مله لاق امنإ وهو لاعت هنع لاقف ىلإ مله رخآل لوقي نأ
 اذهف هيلا جرخا نأ نالف ىلا ضمإ هنع ليقف نالف ىلا بهذإ

 ٠ هيف بذك الو ظفللا فلتخا ناو دحاو ىنعم هلك

 باهسثب مكيتآ وأ ربخب اهنم مكيتآس ىسوم ةصق ىف ىلاعت هللا لات
 مكلعل رانلا نم ةوذج وأ ربخب اهنم مكيتآ ىلعل عضوم فقو سبق

 ٠ نولطصت
( ىدون اهءاج امل ) عضوم قو ث ( ىدون اهاتأ املف ) : ف لاتو



_ ٢٣٣ __ 

 نأ زوجي ااخ ةداهشلا امآو دحا و ٥ انعمو ظافلألا فلتخت امم | ده و

 . ادحاو افرح كلذ ىلع ديزي الو اههجو ىلع الإ اهب ىتأي

 كلذب ديري سانلا نم دحخل ادمعتم مالكلا لاحآ نم هنأ : ليقو

 هنآ ةعامج وآ نينثا نيب احالصا وآ لطابلا نم ءىش ةلازإ وأ قح تابثإ

 هنأل بذكلا مسا هتحلي الو كلذ هل زوجيو امثآ الو ايذاك نوكي ال

 « نوقراسىل مكنإ ريعلا اهتيأ » : مالسلا هيلع فسوي لات امك ااطاب دري مل

 لعجف هيخأ ذخآ ىلع ةليحلا دارآ امناو نيتراس ريغ مهنأ ملعب وهو

 اذه مهريبك هلعف لب ميهاربا لاقو نوعرف هلتقب ال نآ كنلذم تدارأ امنا

 . نوقطني اوناك نا مهولآساق

 : ةلأسم ة

 ٠ مالكلا ىف هتبطاخ اذا ىمذلا ف : ىراوحلا وبآ لاق

 ؟ ىخآ اي معن كتبطاخم ىف : هل تلتتف

 ٠ رافغتسالا همزلي : لاتف

 ٠ ةينكلاب ىمذلا ىعدي له : لئاق هل لاتقو

 ٠ سأب ال معن : لات

 سأب الو ةينكلاب اعدي الو ىمذلا ىنكي ال : لاق نم لاقو هريغ نمو
 ( احلاص مهاخآ دومث ىلاو ) : لوقي ىلاعت هللا نأل خآ اي هل لاقي نآ

 دحآ ىلا اهقرصي ةين هل ناك ناق اذه هابسثآو ( ادوه مهاخآ داع ىلاو )ا

 الف الاو كلذ زاج مدآ دلو نم هنأ هجو نم هوخآ هنآو مدآ دلو نم

 ٠ هل كلذ زوجي

( ١ ج ئراوحلا ىبأ عماج _ ٢ م )



٣٤ 

 ةلأسم وج :

 كلذ ربغو ةالصحللو ماعطلل لظتوب نآ زوجي له سعانلا نع هتلأسو

 ٠ ىراوحلا ىبأ كلذ زاجآف ؟ ىناعملا نم

 هعمس هنأ دلاخ نب دمحم نع هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع ىورو

 . اسآب كلذب ىري الو لاق مئان اي مئانلل لوقيف دجسملا نم مئانلا ظنوب

 نع لدعلاب رتآ امئان هبنت الو نيملسملا لونت ريسفت امو : تلت
 ٠.٠ ٥هد ذ رم

 امئان “ىمثس امناو لدعلاب "رقأ نم نمآلا انهاه مئانلا امنا : لاق
 فوخلا نم قحتسي امب الإ فاخي ال لدعلاب رتملا نمآلاو نمآ هنأل
 ٠ لدعلا هكرتي كلذب قحتسا اذا

 : ةلآسم <

 نع دلولا عطقتل ءاود تبرش ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ باوج نم

 ؟ سأب اهيلع له اهسفن

 كلمح كلانه نكي مل اذا هلك كلذ ى اهيلع سأب الف تفصو ام ىلعف
 سشرآأ امهيلع ةغضم وأ ةقلع وأ ةفطن تحرطق هتبرش ناف رهظ دق

٠ هلك كلذ



_ ٢٣٥ 

 باتكلا ىلا ةفاضإلا نمو ديحوتلاو ةءاربلاو ةيالولا ىف

 مامإلا ىف هنع دجوي ام ىلع ىراوحلا نب دمحم ىراوحلا وبآ لات

 مامإلا ىلوتي هنا كلذ دحآ هنم ملعو هيف قحلا فلاخي مكحب مكح اذا

 ٠ قحلا فلاخ هنأ ملعي ىتح

 ٠ كلاه وهف هالون ناق هتيالو زوجت ال : لاق نم لاقو

 لعف لهج هعساو هنأل ملاس ىلوتملاو كلاه لعافلا نأ وه : لوقو
 ٠ اذكه هسفن لعف لهج هعسي الو هريغ

 هتيالو نأل نيدب هتيالو زوجت ال هنا ىدنع ىذلاو دنع دجوي انعم
 د_ةةو ملع الو لهجي هيصعي ال نآ قاثيملا هيلع هللا ذخآ دقو وه هلعف

 هل سيلف هل صاع وه ذإ هلل اودع اذه راص دتو هئادعأ ةيالو هيلع مرح

 نم هبلع هللا مرح امل ايكنرم نوكيف هالوتي نآ هل هللا ةوادع ره لهج اذا

 ٠ كلذ بكر نا هصرح ام لهج اذا هل هللا نذأب ملو هتىالو

 لهج هعسي دقف مامالا هلعق ام ةمرح لهجو هالوتي مل اذا امأو

 لوق ىلوقو ص ملعأ هالاو لعف هيف وه سيلو هريغ لعف كلذ نأل كلذ

 امبو ىدنع امب ىرايتخإ ىنآ ريغ عبت مهل انأو مهيآر ىيآرو نيملسملا

 انباحصأ لاوقأ ىناعم نم جرخي ام ىلع هتلق امنإو كلذ هيق رظنيف هبحآ
 . باوصلل قفوملا هللاو

 تناكو جحلا هيق هبلع بجي ال لام هل ناك نمو 0 باتكلا ىلا عجر

مل هنأ تجتحاو ةفدعض ىهو تتامو لام اهل قبي ملو اهل ام تعاب ةآرما



_ ٣٦ 

 جحلا ىلا متدجو نا اهتثرول اهتوم دنع تلاقو اهجحي دحأ اهعم نكي
 ؟ كلذ ىلع ىلوتت له نيملسملل ةقفاوم تناكو ىنع اوجحنف اايبس

 جحي نآ تصوأو الام تكرت ةآرملا هذه تناك ناف تفصو ام ىلعف

 نم اهلبق نم اهل لبقو الام كرتت مل تناك ناو اهتيالو ىلع ىهف اهنع

 الام تكرت نكت مل ناو اهتيالو ىلع اضيآ ىهف اهنع جحي نأ اهتثرو

 ةءاربلا ىلع الو اهتيالو ىلع مدقتن مل اهنع كلذ ىدؤيو اهل دحآ لبق الو
 نآ اهيلع ناكو رذع اهل اهب جحي نم دجت مل اهنا اهلوق سيلو اينم
 . نيملسملا عم ةلعل جرخت

 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيملسملا نع رثألا ىف ءاجو

 ٠ هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا و 0 مالسلا هيلع ىبنلا دمحم ىلع

 : ةلاسم 3

 :زوجي الف ةيالو ىه له هرفس ف هبحصا مهللا لاقف تيمل اعد نمو

 مه الو ىلاعت هللا لاقو ث ةيالولا لهأ نم سيل وه ناك اذا
 ٠ نوبحصي

 : لصخ

 لاق وأ احلصم احلاص هلعجإ مهللا لاقف رئاج ناطلسل اعد نمعو

 4ه_ل بيطخ وهو هريغ تنيع لاقو اذه نم آريب له هتيلو ام ىلع هرحنا

 ؟ ساانلا سوؤر ىلع

 ةمئأل اعد نمف ةيالولا لهأل الإ اميف ىعدي ال ةبطخلا نأ ملعإف
ناق هنم لبتي ملو كلذ هل زجي مل كلذ ىلع هركم ريغ هتبطخ ىف روجلا



_ ٢٣٧ 

 ملعأ هللاو هتيالو تكرت بتي مل ناف كلذ نع بيتتسإ ةيالو هل تناك

 ٠ ه تم ةءاريلام

 : ةلأسم و

 ٠ مهنم آريب الو نيملسملا ىلوتب هنأ فرعي الو مراحملا كرتو

 نمم آريآو نيملسملا ىلونآ معن لاق ؤ نيملسملا ىلوتن هل ليق اذاو

 زوجتو ةنسحلا قالخألا هنم فرعي ناك اذا نيملسملا نم اذهف مهفلاخ

 .مهتلحنو ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا كلذو قوقحلا ق هتداهسن

 ٠ دلبلا كلذ ىف ةفرعم

 نيملسملا ثد_> اذا نم عبرأ هل تبجو عبرأ هنم فرع نم : لبت دتو

 مل مهل دعو اذاو مهل افو مهدهاع اذاو مهرب هونمتئا اذاو مهقدص

 تبجوو هتيالو تبجوو هتيالو تبجو عبرألا هذه هنم تفرع اذاو مهفلخي

 . هتداهسن تزاجو هتبيغ تمرحو هتبحم
 .: ةلسم ةهج

 .هل بتكي له بات اذا رصملا نع هللا همحر ىراوحلا وبأ لئسو

 ٠ بوتي مث رفكي مث تانسحلا نم لمع ام

 ٠ هللا دنع كلذ هل عيضي ال هنأ ىلع انعمتجا و انتقرتقفاف

 ؟ تانسحلا :نم هرارصا لاح ق لمع امف لضفلل انا : تلق

 ٠ نقتملا هللا لبقتي امنإ : لاقو

٠ ملعأ هللا : لاقو



_ ٣٨ 

 هلمع حلاص هبلع هللا در بات اذا : بوبحم نب دمحم لانو ٠

 ةلأسم اجا :

 لازي الغ بنذلا بنذيل لجرلا نأ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 . هيف هعقوآ مل ىنتيلاب ناطيسثلا لوقيف ث ةنجلا هللا هلخدي ىتح امدان

 : ةلأسم ج

 تركذ اذا ةميالا نآ راثآلا تءاج دق : هللا همحر ىراوحلا ويأ لاتقو

 ٠ هجح دعي ء ١ رد وأ ةحص ىلع ةيالو اما الا اهلهج عسي مل

 نيبتسي ىتح ةيالولا لهأ نع فوقو ال : ملعلا لهأ ضعب لاق دتو
 دتف ةهبسث نع ملعلا لهآ ةيالو كرت نمو مهرفكي ثدحب اهنم مهجورخ
 ةبوتب اهنم مهجورخ نيبتسي ىتح ةءاربلا لهآ نع فقوي الو مهنم ءىرب
 ٠ قحلا ىلا عوجرو

 ةهمست هبق مامالا نم ثدح ناك اذا فوقولاب ةصخرلاب راثآلا تءاجو

 مامإلل مهتيالو ىلع نيملسىملا ىلوتي نآ هيلعف فتاو مامإلا نع فقوو

 نم هنم ءىرب نم ىلوتب نأ 4_بلعف نوملس أ هنم آريب اثدح ثدحأ هنأو

 . مهقوتول لاكشلا نوملسملا قراف دتو نيملسملا

 نأ ةلأسىملا فوقو نأ هل لبق س ةلأسم فوقو هفوقو نآ لاق نمو

 ءىرب نم الو هالوت نمع هنع فوقولا زوجي الو هنيعب ثدحملا نع فقت

 انيد كتملا بصت دقو هنم ءعىربو هالوت نمعو ثدحملا نع فقو نمو هنم

 ريغب لات نمو مهكش ىلع نوملسملا مهقراف ىذلا لاكشلا لوق عبتاو
 ةءاربلاك كسلا ىلع ةيالولا سيلو نيملسملا فلاح نم ةلزنمب ناك لوقلا اذه

٠ كشلا ىلع
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 ىتح هرمأ ىف بيرلا لخد ولو هتيالو ىلع وهف ةيالو هل تناك نمو
 ٥ ٠ رفك نينب

 ٠ ملاس وهف ركشلا ىلع هيلو ىلوت نمو

 ةيالولا نأل اكلاه ناكو كلذ نكي مل ركشلا ىلع هيلو نم ءىرب نم

 ٠ ةىلحأ

 لوق نم لبقت ةيالولاو ةءاربلا نم بجوأ ةيالولا ةثداح ةءاربلاو
 نورصبب نيملسملا نم اوناك اذا دحاولا دبعلاو ةآرملا نمو ڵ دحلولا
 ىلوتن نحن وآ ىلو انل نالف ءالؤه نم دحاولا لان اذاو ةءاربلاو ةيالولا

 ةءاربلا نال ةءاربلا كلذك سيلو هتيالو تزاج نيملسملا نم وهو انالف

 ٠ ةجحلاو نايبلاو ثحبلا دعب لدع ىدهاشب الإ نوكت ال
 هنم لبقتت الو ةيالولا عفر دنع ذخؤي ىمعألا نآ رثألا ىف ءاجو

 ٠ ةءاربلا

 : ةلأسم ج

 هيف اونوكي نأ لمتحيو مهنم هنآ حص دنت رمآ موت نم رهظ ا ذا و

 ٠ نيملاس نيبيصم

 اوتبتي نأ نيملسملا ىلع قحلاف نيكلاه نيلاض هيف اونوكي نأ لمتحيو
 مهدنع هل ةيالو ال نمم الو هنم اوآربب الو مهدنع ةيالو هل نم ةيالو ىلع

 . نيملاس ريغو نيبيصم ريغ هيف حصي ىتح

 ةمئألا نأ رابخالا تءاج دق ف هللا همحر ىراوحلا ىبآ ةريس نمو

 ةجح دعم ةءا رم وآ ةحص ىلع ةنالو امإ الا اهلهج عسي مل تركذ ١ ذا

 عوجرو ةبوتب اهنم مهجورخ نيبتسبب ىتح ةيالولا لهآ نع فوتت الو
. قحلا ىلا



_ ٤٠ 

 ةهبش هيف مامالا نم ثدح ناك اذا فوقولا ىف صخر : ضعبو
 ىلوتملا ىلوتي نأ هنع فقاولا ىلعف هالوت نم هالوتو فقوأو هنع فقوف

 ةيالولا ىف هيف فلتخي ثدح ناكو نوملسلا هنم أربي اثرح ثدحأ ناو

 ركني الو فااتخالا مكح هيلع ىرج مامالا نم كلذ ملع نم لكف ةءاربلاو

 ثدصحلا كلذ اوملع اذاو نوملاس مهو كلذ اضعب مهضعب ىلع نوفلتؤملا

 نم ةءاربلاب رهجي ملو ثدحلاب ملعي ملو فالتخالا مكح هب ىذلا

 . مامإلا

 : لصف

 ةبطع نب بييش نم ءىرب نم نأ : هللا همحر ىراوحلا ويآ لاق

 هتيالو ىلع وهف هالوت نمو هنم انئرب هالوت نمم ءىرب نمو هنم انئرب
 نم هنم ةع اربلا ىلع نوملس ١ عمجأ دق نم ىلوت نمو هبالو هل تناك نا

 ٠ هال ون نم ةلزنمب وهو هنع كاسما عسي مل لاالضذل ةمئأ

 ٣ ةلآسم :

 ةضيرف ةءاربلاو ةيالولا نأ نوملسملا لاق دقو ىراوحلا وبأ لاق
 ه_ذناق ةلاهجب ارفاك ىلوتي وآ ملسم نم ءىربي مل ام اهليج نم روذعمو

 سانلا ىريو ةءاربلاف ةيالولا رصبي مل نمو ث كلاه وهو هتلاهجب رذعي ال
 كلذ لااحو هلطاب الو كلذ ةحص ملعي ال وهو نولونتيو نولمعي ال ام

 نيملسملل ةقفاوملا هفرعي ىتح ءىربي الو ىلوتي نآ هل سيل اذهف همارحو

 لوقيو لعقيو ىتأي هتيأرف ةمدقتم ةتباث هتيالو تناك نمف ةفلاخملاو
 ىلع وهف كلذ ىلع هتيلوت ناو هتيالو ىلع اذيف فرعي الو ضيبي ال ام
 لكأب كيلو ىرت نأ لثم كلذو هلعف نمل هلعفب لمعلا مسي الو هتيالو

 ىتح ةبادلا كلت كل لحي الو هتيالو ىلع وهف ىه ام ىرت الو ةباد

 . ىه ام فرعت

٠ كلاه اهنم لكآلاو ارىزنخ ةبادلا تناك نأو



_ ٤8١ 

 ملعأ ىتح اهلكأ ىل لحي الو اهلكأ ىلوتأ نيملسملا ضعب لاقو
 اير هنا ملعت ىتح هتيالو ىلع و هق ايرلا لكأي هتيأر نم كلذكو ىه ام

 ابرلا تتنقاوف :وه ام ملعت ال تنآو هتلكأ ناف كلذ لكأت نأ كعسي الو

 ٠ كلاه تنأف

 ملعي ال وهو قمحلا فلاخ دمخ مكحب مكحي ٥ آ ر نم مامإلا كلذكو

 لوت ىلع اذهو قحلا فلاخ هنأ ملعي ىتح كلذ ىلع الوتي هناف هتفلاخم
 ٠ نيملسملا ضعب

 هلعف لهج عسي الو كلاه وهف كلذ ىلع هالوت نأ : نورخآ لاتو
 ٠٠ ةبادلا لكأو ابرلا لكآ كلذكو

 كثهج هل عساو هنال ملاس ىلوتملاو هلعفب كلاه لعافلا نآ : لوقآو

 ٠ هسفن لعف لهج هعسي الو هريغ لعن

 ابارش لجر ىلا عفد لجر نع هللا همحر كلام وبآ لئس : ليتو
 ' ٠ هنع الدع الجر لآسف هفرعي ال

 لوق نأل كلهي ال هنأ رمخلا قفاوف لالح بارشأ : هل لاتف
 .٠ ةجح لدعلا

 : ةلأسم دهج

 هنأ نيملسملا عم ةيالو هلو ضيحلا ف هتأرما ءئطو هنآ رقي نميفو أ

 هيلع لجعي الو نيملسملا عم ةيالو نكت مل الإو كلذ نم بات ناف باتتسي
 ملعن مل انا الإ ضيحلا ف ءىطولا ف اوفلتخا دن نيملسملا نأل ةءاربلاب
 ٠ م ١ رح هنأ مهلوق رثكأو هلحأ نيملسمل ١ نم ادحا نآ

٠ ٠ فوقولا عقو كلانه نمق مرحي ملو لحي مل : .مهضعبو



_ ٤٢ 

 هنم ءىرب بتي ملو ادمعتم ربدلا ىف ءىطو نم امآو .

 بضغ دتسا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور
 مت اتالت هتأرما قلط نمو بني ملو اهريد ف ةآرما ء ءىطو نم ىلع هللا

 ٠ اندنع امهل ةيالو الو » ناكلاه امهف هريغ اجوز جوزت نأ ليق اهعجرأ

 تافو ةراهط ريغب ىلصو طئاغلاو لوبلا نم ء اجنتسال ا كرت نمو

 ٠ هل هيالو الو كلاه وهم ةااصلا تقو

 ابهنم رهلخي مث ة رملاب ىنزي لجرلا ق هللا همحر دابز ويآ لاتقو

 امهالوتي الو هيحاص امه دحآ ىلوني ال هنأ ضعب امهضعب دنع حالص

 امهريغ ٠

 ىلوتي لاق هرزع نب ىلع نأ انغلب : هللا همحر زرحم نب ديعس لانو

 ٠ هبحاص امهدحأ

 ٠ هللا مهمحر بوبحم نب دمحمو ىناسارخلا لانت كلذكو

 ؟ هنم ىه ام ىردي ال ةآرما حكني الجر ىأر نميف : ةيواعم ىبآ نعو

 ٠ امارح اهحكني هنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع وه : لات

 ؟ هتخأ اهنأ ملعي امهل ىأرلا ناك ناو

 نهؤارثو نهجيوزتن هل حابم ءاسنلا نأل هتيالو ىلع وه اخيأ : لاق
 هتخأ اهنآ ملع دق هنأ ملعت ن رآ الإ نهيلا كلمو جيبوزتلاب نهئطوو

 +٠ هنتم آربب ذئنيحق

 - ةلا 7

 نيملسىملا نم لجرلا نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

. كلذ فرعتي نأ هب ىلوآ نونيدي فيكو نيملسملا ىآر فرعتي نأ روذعمأ



. ٤٣ _ 

 هرمأ ناك اذإ كلذ نع روذعم وهف اطخلا نم ءىشمي ندب مل اذام

 ٠ باوصلا ىلع

 نيد فرع روذعمب سيلف لطابلاو أطخلا نم ءىشب ناد اذا امأو
 ٠ فرعيب مل وآ نبملسملا

 ىلوتب نم تعمسو نوملس ١ هنم آريب نمعو رخآ هنم با وج نسحو

 نمم وأ هنع فقاو انآ لجرلا كلذ نم آربتت نأ كل زوجيآ لجرلا كلذ
 ؟ هال هنأ

 نوملسملا هتم آربي ىذلا لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعق

 مهتيالو وي ةيعرلا رفكيو مهتدح لهج عسي ال نيذلا نوثدحملا ةمئألا

 ةجحلا هيلع ميقن ىنح آربت الف هالوتت تنآ ىذلا لجرلا اذه .ةيالوبؤ

 .+ هحبحتتو

 ٠ هنم تئرب عجرب ملو لبقي مل ناو هنيالو ىلع ناكو عجر لبنت ناف

 تنأو كل تغصو امك نوملسملا هنم ريي ىذلا لجرلا اذه ناك ناف
 ىلع نوملسملا عمتجا دمض ىذلا ثدحملا نع فوقولا هعسب ااف هنع فقا و

 ٠ هنتم ةءعأ ريللا

 ثدحلا كلذ هنم ملع نمف اثدح ثدحآ ثدحملا لجرلا اذه ن اك ناو

 ٠ هنم ءىرب هلعل

 تنأو هنم ًاربي مل ثدحلا كلذ ملعي ملو .قالطاب هنم كلذ ناك اذا

 ىتح هتيالو ىلع وهق هالوتي لجرلا اذه تعمسق هنم ءىربت وآ قتاو
 اذه نآ الإ هنم تنآ تملع ام لثم ثدحلا نم ملعتو ةجحلا هيلع ميقت
. عستيو لوطي اذه ق لوقلا



 : ةلاسم ديج

 ىلع طتغم هنآ كل رهظي ملو عرولاو حالصلا هنم فرعيب لجر نعو
 ىآرب دعب هل سيل وهو نيملسملا ىأر هرصنت نأ كيلإ بلطي رهو مرحم

 بجأ وأ دعتبا ىتح نيملسملا ىأر ىنرصب كل لوقي هنأ الإ نيملسملا
 هنآ تنآ فرعت نمم اضيأ نيملسملا ىأر هرصبتو هنيد هرصبت نأ كلع

 ه هنم اوثرب نممو نوملسلا هنولوتي

 نأ كيلعف كلذب ملاع تنأو كلذ كيلا بلط اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ هنم نوربي نمو نوملسلا هنولوتي نمو مهيآرو نيملسملا نيد رصبت

 هتوادع كيلع تمرحو هتيالو كتمزل كلذ كنم لبقو كلذ هترصبأ اذاف

 هتنمتئاو كيلا بلط اذا مهيآرو نيملسملا ةفرعم هنع متكت نأ كعسي الو

 نيد نم هيلع تنآ ام هتفرعم هرصبت امناو كسفن ىلع هفخت ملو كلذ ىلع

 تنك ناف كنيد رمآ نم هيلع تبنأ ام كسنثت نآ كل ىغبنب الو نيملسملا

 كلاه تنأو آاطخ ىلع تنك ناو \ باوثلا كلذ ىلع كلذ باوسح ىلع

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو هرصبت مل وآ هترصب كاياطخب

 نم وأ هللا نم وهأ لالضلا نع تلأس ىراوحلا ىبأ نع رثألا نمو

 ؟ ديعلا نم وآ ناطيشلا

 لئالد نآرقلا فو هب لض ىذلا دبعلا لعف وه لالضلا نآ ملعاف
 انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف مهبولق هللا غازأآ اوغازآ املف ) كلذ ىلع

 ٠ ) اريثك هللا لبيس نع مهرصبو مهل تلحأ تابيط مهيلع

 : ةلاسم دهج

. ةءارب لدعلا ماما نع ةيقنلا لانت اربشب نأ هبنأ نع مشاه انريخأ



_ ٤٥ _ 

 أ__عمن وأ ل_عى ةر مل نم نأ م مالا لوقب ىنح كلذ امنا : ليتو

 ىلع بتوع نم ىربو قح لعنلا كلذو اذكو اذكم 4نتيتاع اذكو اذك

 ٠ ةيقتلا عست الغ كلذ نكي مل امو ةيقتلا عست ذئنيحف كلذ لثم

 ىلا كلذ عفرو مهنم ةءارم قحلاب مالكلاب هلالا نم ةيقتلا نأ ليقو

 ٠ عيبرلا

 : ةلأسم ههج

 لاقو ىطمرقلا ديعس ابآ ىلوتي نمع تلأسو : ىراوحلا ىبأ نعو
 ىلوتب وآ هنم نؤربب مآ نوملسلا هالوتيآ هتماما ةدنع ةحص فرعأ انأ

 ؟ هنم ءىرب نم ءىرب وآ هالوت نم

 أربنو هال ون نمم آرينو ىطمرقلا ديعس ىبآ نم آريت . ه : لاتق

 هنماما دقع امآو اذه ىوزن ىلا قوسلا نم هعوجر دعي نم هيغ كست نمم

 ٠ ائيسث اهيف لوقن الف

 ىف هلوخد دعب نم اهيلا هعوجرو ىوزن نم هجورخ دعب نم امأو

 نممو هال وت نممو مويلا اذه ىلا كلذ دعي نم هنم آرين نحتف ةطمارقلا

 ٠ هيف كست نمو هنع فقتو

 امناو هتماما دنع ق الو ديعس ىبآ ق رظاني نآ لتاعل ىعيبني الو

 هنع ضرعي نأ ىغبنيف كلذ ىف ملكت نمف نايبصلا بعل هبشي هلعل ناك
 ٠ ةلالضلاو قمحلاو ةحاقسنلا مالك نم اذهو هيلا تقفتلب الو تتميو

 هيلع هتدالو هعسي ال ام ىلع ٥ال وت نمم ملعو ة و ادعل أ هب قحتسم ام

 كسشلا هعسي ال ام هنم ملع نآ دعب هيف كش هنآ هيف كش نم ملعو

ء هيلع هيف



 : ةلاسم ةيج

 كعسييأ نوملسملا هنم أربي نم لوقي هتعمس نمعو ىراوحلا ىبأ نع
 ؟ ال مم هنع كاسمالا

 ةمئأ نم هنم ةءا ربلا ىلع نوملسملا عمجآ دت نم ىلوتي ناك ذإ

 ؛٩يق كيلع بجنتو هال ونف نم ةلزنمم وهو هنع ك اسمإل ١ كعسب مل رفكل أ

 . هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجأ دتو هالوت ىذلا ف كيلع بجي امك

 : ةلأسم ..

 .هذخم ملع مت هتيالو هيلع تنيثو دحأل هبالو ناسنإل | مزل ١ ذاو

 ٠ ةءارملا اهب قحتسي هبصعم

 ٠ كلذ ىف مكحلا ملع اذا نيدب هنم أربي نأ هيلعف

 ىنعم ىف جرخي دنف ةعاط الو ةيصعم اهنأ ملعي ملو اهلهج نأو
 نأ لوقي اضعب نأ هنيعب ظفللا دجوي مل ناو ىراوحلا ىبآ نع دجوي ام
 كلاه لعافلا نأو ةءاربلا اهب قحتسي ةيصعم اهنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع
 . ىراوحلا ىبأ نع دجوي اذكه هلعف لهج هعسي هنال ملاس ىلوتملاو

 : ةل اسم وع

 وقي ةيالو كدنع هل لجر قف تركذو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ةعامج ةالص الو ةزانج ىلع ةالص الو رحنلاو رطفلا ةالص ىلصي ال هنأ

 دعب مكري الو رضحلاو رفسلا ق ةدحاو ةعكر الإ رتولا ىلصي الو

 ةالص لبت نيتللا نيتعكرلا عكري الو برغملا دعب الو ائيش ةرجاهلا ةالص
رصعلا ةالص دعب اضيأ ىلصيو سمشلا عولط لبق ىلصأ انآ لاقو ك رجفلا



_ ٤٧ _ 

 مهو انآ لاق ڵ كلعفك نولعفي ال نيملسملا نأ هل اولاقو ص هناوخا هل حصنف

 ٠ باوصلا ىلع

 ةالصو نيديعلا ةدالص كرتب نيدي لجرلا ناك اذاف تفصو ام ىلعق

 كرتم ناد دق هنأل هنم آربيو هل ةدالو ال اذهف ةعامجلا كرتو ةزانجلا

 ٠ ٠رذ . .ىلأ

 ٠ رفك دقف ةضيرفلا كرت اذاف ةضيرق ةعامجلا ةالص نأ : ليق دتو

 ةنسلا فلاخ دن هنأل رغك دنف رصعلا ةالص دعم ةلفان ىلص نم كلذكو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع ىهن امب لمع و

 ىتعكرو برغم ١ ةلاص ىتعكرو رهلخلا ىتعكر كرت نم امآ

 كلذ لعفي نم للضي نآ الإ كلذب هتيالو كرتت مل رجفلا ةداسح

 .٠ هنم ىريو هتيالو كرتن كلذ لعقب نم للخ ١ ذا و

 كلذ لعف نمل زئاج وهف رفسلاو رضحلا ق ةعكر رتولا ةالص امآو

 ٠ ةداع كلذ ذختي ال نأ رمؤي نكلو رفسلاو رضحلا ى

 : ةلأسم ج

 كمادق اضعب امهضعب انعل كل نيدلو نعو ىراوحلا ىبأ باوج نم
 فقرعي مل ناق اباتتسيو نعللاب ؟دب ىذلا نم ةءاربلاف ةدحاو ةعاس ف

 نأل اهنع ةفقو ابوتي مل ناق امهييتتسي ىتح امهنم آربي الق آدب امهيآ
 .ء هتعل نم نعلي نآ رخآتل

 . ةلآاسم دع

 ىتترأ آل اتات نمع هتلآتسو بسحأ اميق : ئرآوحلا ىمأ نع

٠ قحناب



_ ٤٨ 

 ىضرأ ال لوقي ىتح هنم آريب الو اغجل ١ مااك نم اذه : لاق

 ٠ نوملسملا هيلع ىذلا قحلاب

 : ةلأسم هج

 لات وأ ىنملظي نأ ديري رخآ ايلو نأ لاق اذا ىل ىلو نع هتلأسو
 ٠ هنم هللا مقتنا

 +٠ هذنم آريبأ الإ و بات ناف هينتنس ١ : لاق

 : ةلاسم دج

 هللا همحر سيمخ نب تلصلا نع هللا همحر ىراوحلا وبآ انربخأو

 همداخل لاق نم ىلع ىآر هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع هريخآ هنأ

 ؟ موص هيلعآ بلك اي هبضغ ى

 مكنم متاسنلاو مولظملاو مكنم ملاظلل اعيمج اونوكت نآ مكل ىغبني

 كردي سيلو ناطيشلل اناوعأ اونوكت الو ناطيشلا ىلع اناوعأ موتشملاو
 ٠ هلضفو هللا ةيادهب الإ كلذ

 عنتم ١ و ةريبك وآ ثعت اك ةريغص هلل ١ ةبصعم ىلع مكيلو رصأ ١ ذ ١ و

 دعب ناطيشلا ىلو هناف هتيالو كرتاف ةحيصنلا لبتي ملو ةبوتلا نع
 ٠ هايإ كحصن

 هسفن امسو هسفنل ةلاقملا هذه ةنسلا هذه كيلو لاق ناو : تلق

 نأ كمزلي له ءامسألا هذه نم تفصو امم مساب وأ قحلابو لالضلاب

 ؟ هبتست

امذاك هب نوكي ام ءىشب ظفل هناف ظافلألا ق ىرجت رومألا نأ ملعا



_ ٤٩ 

 ىلا ايئات هبنذب افارتعا هسفن مذي ناك ناف هبتتساف كلذ هظفلي منأ آ

 ٠ حالصلاو هسفنل خيبوتلا دارآ اذا حانج كلذ ى هيلع سيلف هبر

 : توحلا نطب ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سنوي لات دتو
 ٠ « نيملاظلا نم تنك ىنآ كناحبس تنآ الإ هلإ ال »

 & )» نبل اضل ١ نم انأ و ١ ذا اهتلعف « : ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىسوم ل انتقو

 ةيوتو مهبونذب افارتعا مهسفنأل أذه لثم ق ءابتتألا و ءاييتخلا لوت امنا و

 ٠ مهبر ىلا مهنم

 : ةلأسم دج

 ٠ ملعأ هللاو هللا ىلع انلكوت عم نالف ىلع اندامتعا لاقي نأ هركيو

 : ةلأسىم دهج

 سيمخ نب تلصلا عمس هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبآ ىنربخآو

 الهب سوءر نم هدلب لهآ نم لجر ىلا هناسل نم اباتك كلمي هللا همحر

 نيعي ناك هنب نامزلا كلذ ىف لاقي ام ىلع دلبلا ق هقسف رهاش نمم

 : هللا همحر رثؤملا وبآ هيلا بتكف ص دابعلا ملظ ىلع نيملاظلا

 ٠ )» هللا كظفح دمغ و هللا ك ابح «

 سيلآ كلذ نيح رثؤملا ىبأل تلق ىراوحلا وبأ ىل لاقف
 محرلل نأ ليت دق لاقف ابضغم ىلع لبقأف ةيالو هللا كايح
 رثؤملا ىبآ نع ىل هاور ڵ ىراوحلا ىبأ نع ظفحآ اذكه ةيقت رابجللو ةيقت

 ىلع نوكي الو ، اهططشأ اهحبقأو اهطسوأ اهنسح اهلك روملا ىف تيآرو
 اطسبم ةلكلاب مهيلع نوكي الو اظعوو ةحيصن ىراكنا نكل اظف سانلا
 كرجهك ءارقفلاو ةيصعملا لهأل كرجه نكلو اطخسم هلل مهيفو هب نوكي ام

( ١ ج ىراوحلا ىبا عماج ٤ م )



__ = ٠ ٥ _= 

 نع اهب اتقوتت ةبح كل كعسي امب ةيقتلا لعجاو ، ءارمالاو ةيصعملا لهأل

 نكم مل نم ناق % كناسلل اظفاح كنامزب افراع نكو ةننغلا رومأ كسفن

 ٠ انوتقم اكلام نركب نآ داك ى هناسل ظفحيو م هنامز فرعي

 كلذ لمتحيو نسح اذهف كرجأ هللا مظع : لوقي نميف ىل تلقو

 ق ساانلا رجآ ميظعت نم ناف ةرخآلا نود ايثدلا ىناعم دنع ىلولا هريغل

 ٠ رورغلا رورس هتايح ق رسي نأ ايندلا

 ةءارقلا هوجو ضعب قو ( انسح سانلل اولوقو ( : هللا لاق دتو

 روبجم ريغ هتيب نم جرخي لجرلا تتقمأل ىناو ث اناسحإ سانلل اولوقو

 ىلع مهتيزعت ى مهيلا رهظيف مهزئانج ف سانلا ىلا ىتأيف روهتم الو
 . هب لمجأ مهلصي مل ولف هرمأ نم افجلا مهتلص بوجو دنع مهتيبصم

 لخاد هيلع لخد هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو
 هللا ىلص هللا لوسر هل نالآ هيلع لخد املق هجاوزأ ضعب لزنم ق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق فرصنا املف لوقلا ف ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص كلذ ىف هجاوزأ نم هبتاع نم هبتاعف ةريسثعلا وخأ ستيب

 ىقلتي نم لوق طخاس هنأب ىنعملا ظفحأ ىنأ الإ هظفحأ ال انآ لاقف ع ملسو
 لام وآ ميتي لام نم ابطر قرخي هارت كل ىلو نعو ث هلوق نم افجلاب سانلا

 كلذ تنأ فرعت ملو مه نيأ فرعيب مل بايغآ موت وأ ةطمارتتلا نم بئاغ

 لام لكآ وأ جرف بوكر نم كيلو هيف تيأر ءىش لك نآ ملعاف ء لاملا

 هتيالو ىلع تبثت نأ كيلع ناضمر رهش ق لكأي هتيآر امك ىدنع وهف
 لكأت نآ تنأ كل لحي الو رزع امب وأ سان ريغ ادمعتم لكآ هنأ ملعت ىتح

 . ناضمر رهش ق

 كلام لكآي هتيأر اذا كيلو ةيالو ىف تبثت نأ كمزليو كل لحي كلذك
 لكأت نآ تنأ كل سيلو امارح لكأ هنأ تنأ ملعت ىتح كريغ لام وأ

 ملعاف كلعف ريغ كيلو لعفخغ لالح كل هنآ كعم حص امب الإ كريغ لام
٠ باوجلا مت ٠ كلذ



. ٥١ 

 ةلأسم ةيج :

 ةيالولا ف ةأرما وأ لجر ةيالوب ىلوتي نأ ىغبنيو .
 نينثاب ةنالولا ق ةجحلا موقت امنإ : ءاهتفلا نم هربغ لاق «٨

 اهكرتو ةيالولا لوبق ىف ريخم وهو ةجحلا هب موقت الف دحاوب امأو
 ٠ دحا ول ١ ل وقي

 عفر اذا لجرلا نآ نيملسملا ضعب لاتق هنأ هللا دبع ىبأ نع ىورو
 فقي ناك اذا ملاس فقاولا لاقو فقي نأ هل نأ لجر ىلا لجر ةيالو
 ٠ لآسي ىتح

 : ةلآسم بع

 كرجأ هللا مظع هالوتي ال نمل لوقي نمعو ىراوحلا ىبأ نع
 نضحلا نم ناك نم ءايحتسا وآ ةيقتلا باب نم هللا كمحر وآ كبحصآ وآ
 ٠ هنم آدب وهو وه هل اراج وأ مهريغ نم وأ

 كلذ هل زوجيف هيقت هل قيدصتلاو هيقت هل راجلا نآ ليق دن : لاق

 تناك نمل هل زاج كلذ ىون اذإف ايندلا ىف هلك كلذب ىنعيو تفصو ىذلا

 ٠ هيقت هل نكت مل وأ هيقت هل

 : ةلأسم :

 هلوت ىنعم نم جرخي ىراوحلا ىبآ نع دجوي باوج نم تقرعو
 ىتح هتنال و ىلع هنآ لعق وأ لوقتم ةريبك بكر هعلو ىآر اذا ىلولا ق

 . هريبك بكر هنآ ملع

 ٠ كلاه وهم كلذ ىلع ٥ال وت نآ : لات نم لاتو

٠ كلاه ةريبكلل كا رلا ناو ىلوتم ١ نآ وه : هلوقو



 _ _ ٥٢

 : ةلأسم د

 ةدالولا نبمل_.۔ىلا فاعض اومزلا دقو ىراوحلا ىبأ هريس نمو

 مهل لهف اولاق ناف ةمامإلا ىلع هل مهتعيبب كلذ لبق ديزي نب دمحم
 ؟ كلذ نم ةبوت

 ديزي نب دمحمل مهتعيب تفرع نم عيمج ىلا ةبوتلا نوكت : مهل ليق
 . هايإ مهتعيبب سانلا ىلع تتبث دق هتمامإ و

 عجري نأ ةيطع نب لااهل اولاق مهنأ نيملسملا نع انغلب كلذكو

 ٠ هيةرغصلا نيد ىلع هتوعد ىلا هتباجتسا ردق ناك نم دريف هدالب ىلا

 ىلا جرف هللا همحر لاله امأو ث ةيبعسلا ف هتوعد ف لخد نم دري نأ مدق لهأ ىلا عجري نأ انغلب اميف جروملا ىبأل اولاق كلذكو
 جروملا وبآ امأو ى ةيالولا ىف مهعم ناكو نوملسلا هرمأ ام لعفف هدالب
 عبنن نحن امأو نوملسملا هنع فقوف لصي نأ لدنق تام هنأ انغليف

 ٠ ع دنتعن ال و

 : ةلاسم .

 اهرصن وأ ةروصنم ةمزاهلل لاقتي نآ زوجي لهف ىرخألا امهادحا تمزيف

 ؟ كلذ زوجي سيل مآ لا

 هروصنم لاقي نآ امإف تفصو ام ىلعف س ربصلا دنع رصنلا نأ : ليقو

 ٠ زئاج كلذق

 ٠ كلذ زوجي الف ةيغابلا ةئفلا هذه هللا رصن لاقي نأ اماو

 د_ ةقف رصنلاو كلذ ليق دقف ربصلا دنع رصنلا نآ ليق ام امأو

٠ هعم اهنأل ةبلغلا هرصنت دقو ةروصنم بلاغلاو ةبلغلا وه نوكي



_ ٥٢٣ 

 ةلأسم دج :

 لوةي لجر نع هللا كمحر هتلآس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ا_مك قحف هسفن هب لله و هسفن هي حبسو هقن هي دمح امي هلل دمحل ١

 هسغن بوثلا اذه لئاقلا لوقي امك “سفت هل سيل وه هنآ ىنعملاو لاق

 . وه هنآ كلذ ق ىنعملا هسفن ,رجحل ١ اذه و

 ركش امناو هل دابعلا ركش نع ىنغ هللا نأل كلذ زوجي ال : لاق
 باوثلا نم هيطعي امو ركاشلا ىلع هتمعنو هللاا نم لضف نيركاسسلا

 ٠ > 41 ىلع

 : ةلاسم اج

 ؛ ال مأ ءاملعلا ملعأو ءامحرلا محرأ هللا لاي نآ زوجيو

 محرأ هنا هسفن ٩ فصو امي الا هللا فصول ازاوج ىرآ ال

 ٠ نيمحارلا

 ملعي هنأ هب دارأ ناو ، باصأ دقف ءاملعلا ملاع هلوق امآو

 ٠ هقلخب هيبشتلا هل زوجي الو ، نوملعي الام

 اذه هل لاقو ةعلس لجر ىلا عفد لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 نيملسم ١ نم رهو اهنع ىنغتسم وهو اهلكآو هبل ا ةع وق دملا اهع ايف نيملسملل

؟ اهب ىصوي ملو كلهو



 س ٥٤

 ؟ نبمل .سملل ايلو ن اك نإ هنم آ ربب له و كلذ هل زوجي له : تلت

 نيملسملا لاومآ نم ةعلسلا كلت تناك نإف تفصو ام ىلع : لاق

 نوكي نآ الإ تاقدصلا نم نكي مل ام كلذ هل زاج مهيديأ ىف تناك ىتلا
 ٠ تاتدصلا لهآ نم.

 نم نيملسملل اهب ىحوأ ىتلا اياصولا نم ةعلسلا هذه تناك ناو

 هل زاج ءارقفلا نم ناك ناف نيملسملا نم ءارقفلل كلذ امناف صلااخل ا ةهج

 ىتح هتيالو كرتن ال انإو كلذ هل زجي مل ء اينغألا نم ناك ناو كلذ

 هآطخ انل نابتسإ ناو هنم انلبق اجرخم هل انيأر نإف هلوق عمسن
 ةبوتلا معتتمي نأ دعب نم هنع انفقو هرمآ انيلع هبتستإ ناا وأ هنم انئرب
 ٠ هلوق فرعن مل ام هتوم هدعي نم هنم آ دي سيلو

 : ةلأسم ديه

 نأ .ىلا هءاضق لمأي وهو نيد هيلع ناك نمعو ىراوحلا ىبأ نع
 ق لو خلا ام رأارصخلا هنأش نم سيل وهو ةيصو هل نكي ملو تام

 ؟هتيالو

 كلتل دحاج تام هنآ ملعت ىتح هتيالو ىلع اذهف تفصو ام ىلعف
 . مهتحب اهلهأل نيدي الو قوقحلا

 - ةلآ 7

 ناحلاص نالجر هتلادعي دهش ماما نع هتلأسو ىراوحلا ىبآ نع

 مامالا اذه هدتع ىرنأ ةءاربلاو ةيالولا رصي ق ذاغن امهل نمم اسيل

 ةءاربلاو ةيالولاب نيملاعب اسيل امهو نالجر هتيالو عغر كلذكو ةحيحص
 ىنعسيأ ةرفكممي هيلع دهسآ وآ هال وتأ نأ ىلع بجيآ ءاملعلا ةحغنذ ايك

؟ امهلوتتى هال ورت وأ هنم آربأ نآ



 ۔ ٥0٥0

 ناك ولو ةلادعلا كلذكو ةيالولا رصبي نمم الإ ةيالولا لبقت ال : لاقف
 زوجتو هتيالوب ىلوتي الو هتيالو ىلع وهف ةيالو هل ةيالولا عفري ىذلا
 ٠ هتداهسست

 . هتداهش تزاج هبكر نم ىلع هب دهشو ثدحلاب امئسا ذإ كلذكو

 ءايلوكلا ةداهشب الإ تارفكملا ىلع لبتي ال ليق دق : ديعس وبأ لاقو
 ٠ نيمل هلا نم

 ىبونذ نم هللا رفغتسأ لاقف بات اذا هينذل مرحملا نآ ليق هريغ نمو

 ٠ انيد دقنعي هنإف هنم لبق ىبنذ نم وأ

 هالا رفغتسأ انآ لوقي ىتح هنم لوبقم ريغ هبنذ هل لحتسملا امآو

٠ "نيد دتنعي هناخ اذه ىلعق نم وآ اذه ىبنذ نم



٥٦ _ 

 عبارلا بابلا

 باتكلا ىلا ةفاضالاو تادحألا نم قبس دت اميق ىراوحلا ىبأ رس ركذ ىف

 : ةلاسم ديج

 ريملا نع متلأسو تومرضح لهآ ىلا ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ ادنلجلا ىنب ىلا انهملا هراس ىذلا

 ادنلجلا ىتب نم هعم نمو ىنادنلجلا نسور نب ةريغملا نأ انغلب ىذلا
 حاضولا وبآ ناكو ث نيملسملا ىلع ةاغب اوجرخ ةنتفلا لهأ نم مهدنع نمو
 ناكو نيملسملا كلذ غلب املف ماوت ىلع رفيج نب انهملا مامالل ايلاو
 نم هلبق نمو ناورم وبآ راسف راحص ىلع يلاو هللا همحر ناورم وبآ
 ىدنهلا راطملا هعم راسو ةحسف ى ناكو سانلا نم هعم نمو نيملسملا

 نيقسافلا هللا مزهو ماوت ىلا اولصو املف انغلب اميف دنهلا نم هعم نمو

 ىدنهلا راطم دمع مهلمش قرغو بره نم برهو مهنم لتق نم لتقتو

 ناريذلاب اهوقرحآف ىدنلجلا ىنب رود ىلا سيجلا قاسف نم هعم نمو
 الجر نآ انغلبف اهريغو رقبلا نم ةطوبرم باودلاو رودلا فو انغلب اميف

 ىضمي مث هبايثو هندب لتيب ىتح جلفلا ف هسفن ىقلي ناك ةيرسلا نم
 اوقرحآ مهنآ انغلبف اهسفنب اوجنتو اهلابح باودلل عطقي رانلا ىف ىنمي

 . نيعبس وآ ةفرغ نيسمخ

 ىلا نههوجو ىلع تابراه نجرخ ىدنلجلا ىنب نم ةوق نأ انغلبو
 بارشلاو ماعطلا ىلا نجتحاو كلذ نم هللا ءاس ام اهب نتبلف ءارحصلا

 نهل سمتلت ةيرقلا ىلا انغلب اميف ةمؤزا تقلطناخ ةمأ نيعم تناكو

 ءاقتسو قيوسلا نم ائيش تدجو ةيرقلا ىلا تلصو املف بارشو اماعط

نم اهئاتس ق تلمتحأف جلفلا ىلا تدمعف ءانآ رسكو نبللا هتيثسأ نم



_ ٥٧ 

 قيوسلا كلذب ةوسنلا ىلا ةمأنا تهجوتو ةيرسلا نم لجر اهدعبو ءامل
 دمعو لمرلا ىف هبصو هذخأف قيوسلا ىلا دمعف لجرلا اهكردأف ءاملاو

 انغلبي ىذلا اذهف نخرصي ةوسنلا الخو مهنع فرصنأ مث هقارآف ءاملا ىلا

 ماوتب ىدنلجلا ىنب ىلا ناورم وبآ هيق راس ىذلا نيملسملا رمأ نم

 ناورم ابآ نأ انل اولوت ملو ثادحأنا نم هريغو قرحلا رمأ هيخ ناك امو

 ملو كلذ ىلع رذقي ملو هنع ىهن دق هلعلو هنع ىهن الو كلذب رمآ

 ٠ هلوت لبقي

 نيذلا موقلا ىلا ماوت ىلا نيلجر ثعب كلذ دعب مامالا نآ انغلب مث

 نم مهل بجو ام مهوطعيو فاصنالا ىلا مهوعدف مهلزانم تقرحا
 ىذلا ريسملا نم انطلخ ىذلا اذهف كلذ دعي ناك ام ملعأ هللاو قحلا

 ىنهملا نأ ملعن ملو باوصلاب ملعأ هللاو انعم لطاب وه لب باوص ناك

 نازع نب رقصلا هل لاقي انغلب اميف ادئاق مهيلا ثعب امنإو مهيلا راس

 ميمت نب نازع ىلع مقن ىذلا اولان مهنإف ىراوحلا ىبأ ةريس نمو

 ٠ سانلاو لزانملا قرح نم ىكزآب تناك ىتلا هثادحأ

 نمم ءىربنو لطاب نيتيكزآب ىه ىتلا ثادحألا كلت نآ : مهل ليق
 بجي امم ةبوت ملعي مل اذإ اهب رمأو اهيلع داعأو اهب ىخرو اهاتأو ايلعف
 قحلا ةماقاو فاصنالا ىلا اوعدي ميمت نب نازع ناك دقو اهيف هيلع

٠ اهنم مهيآر فرعيو مهعمجيو نيملسحلا ىلع ريثيو كلذ لعغ نم ىلع



٥٨ 

 ةلأسم :ج :

 مرح نمم ءىرب نأ مهلااحتسأو اوبكر ام نوثدحملا لحنسا ذاو

 ق هللا نم امارح وآ هللا نع الالح كلذ نم اولح ام اوعدب وأ مهثدح

 ملاعو ٥هرصيب ملاعو مهندحب ملاع نبهجو ىلع ملاعلاف مهنم ءانثتسا ريغ

 نأ الإ ملاس وهف هبلق رصبي مل هرصبب ملاعو رفاك وهف رصيب مل هبلتب
 فيعضلا هب ربخآ اذاف عجريب الف كلذب فتويو انيد هندح ثدحملا بصني

 لضفلا نأ ميلعت ال اولاق نآف اهنمو ٠ لاض وهف كلذ ىلع هالوتف

 . ميمت نب نازع نم ءىرب ىراوحلا نبا

 كلام نب تلصحلا نم ءىرب ىسوم نا ملعن ال نحن كلذك : مهل لدت

 . ىسوم نب ىسوم نم ةءاربلا ىلع متعمتجا دق متنآو

 7 ارب كلذ ناك امامإ رظنلا نب 4 ر مدق 1 ىسرم نآ : اولان

 ٠ تلصلا نم

 ةءارب كلذ ناك هللا دبع نب ىراوحلا نب لضفملا كلذكو : مهل ليق

 ه ميمت نب نازع نم مهنم

 : ةلأسم

 نم ايلاو بحص لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج
 عمجي ناك ام لكأو نامع ناطلسلا كلم نآ دعم نم ىتلا ةمئألا هذه ةالو

 ؟ ال مأ در كلذ ىف همزليأ هل زئاج كلذ نأ نظو ليجب كلذ لعفو ىلاولا

 ةبوتلا هيلع امنإو مرغ الو كلذ ىف هيلع در ااق تقصو ام ىلعف

 ةنايدب نوموقي اوناك امنإ كلذ هيف اوناكأ لطاب هل نيبت اذإ رافغتسالاو
 ق م-هنآ نورمعزد ىتلا شويجلا مم راس ىذلا كلذكو كلذل نيلحتسم

 ٥. آ ٠. ٠ ٠ ٠...

موعم ردهو نولتقيو نوبينيف ناطلسلا ةبراحم ٠



٥٩ 

 امنآو هيلع مرغ ااف كلذ ىلع نعي ملو لتقي ملو بهني مل اذاف

 وهو هريغ وآ بطر نم ئيش مهماعط نم لكآ ناق رافغتسالاو ةبوتلا هيلع

 ٠ كلذ ق هبلع مارغ ااخ مارح هنآ ملعي هل

 فرعي مل نإف هلهأل مرغلا هيلع ناك سانلا لاومأ نم هنأ ملع ناو
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو هنم لكا ىذلا دلبلا كلذ ىلع قرق هلهأ

 عياب دع ناك هدياز نب رقصلا نآ انغلب ىذلا هلتق ناك فيكو رقصلا

 لاجملاب نيملسملا ناعأو ىنادنلجلا رظنلا نب دسشثار ىلع نيملسملا
 رهظأو هتمعن ريغو قسافلا رظنلا نب دئار كلم هللا لازأ املخ حالسلاو
 نم قرنلا ف مرق جرخ كلذ دعب ناك املق مهتملكو نبملسملا ةوعد هللا

 نأ نيملسملا ىلا ىقلآو نيملسملا ىلع ةاغب سانلا نم مهريغو هانه ىنبا
 كلذ اوركذ اذاملف نيملسملا ىلع ةاغبلا عم هدئاز نب دمحم نب رقصلا اخأ
 : لاق دمحم نب رقصلا نآ انغليق دمحم نب رتصلل

 ةاغبلا هللا مزه املف رادلا ىف ضيرم هاخآ نأو كلذ لوقي نم
 ىعم ناك هنأ دمحم نب رقصلا ىخآ ىلع ققحت مهب نوملسملا رفظو
 مهنع رنس ال ةنهادملاب دمحم ني رقصلا اومهتا كلذ دنعف ةاغبلا

 ىلا هيرس مامتا ثعبف هللا دبع نب ناسغ ذثموي مامالل ناكو هيخآ رمآ
 لاتي لجر لئامس ىلع ىلاولا مويلا كلذ ناكو لئامسب دمحم نب رتصلا
 جرخو مامالا ىلا دمحم نب رقصلا حاضولا وبأ عفرف حاضولا وبأ هل
 نأ هارشلا نم دمحم نب رقصلا ىلع ةفاخم انغلب اميف هعم حاضولا وبآ
 ىلع نب ىسوم نأ انغلبو ى انغلب اميف ناسغ مامالا لبن نم تجرخو هولتني
 لاقي عضوم فق قيرطلا ضعب ى اوناك املف هيرسلا عم جرخ هللا همحر

رتصلاو عضوملا كلذ ف حاضولا وبأو ةيرسلا تقتلا « اماحسلا دجن د»



 ۔_ ٦٠

 ى مهنيب انغلب اميف مهعم ىلع نب ىسومو حاضولا ىبآ عم دمحم نبا
 هولنقف دمحم نب رقصلا ( رارشألا ) ةارشثلا ى موق ضرتعا اذا مهريسم

 ةردق ىلع نب ىسومل الو حاضولا ىبأل نكي ملو قيرطلا ىف نورئاس مهو

 ٠ دمحم نب رقصلا لتق نم ةارشلا منم ىلع

 اذهب ىنثدح نمل تلقف ٠ هسفن ىلع فاخ ىلع نب ىسوم نآ انغلبو

 ؟ ىلع نب ىسوم لاق امف ثيدحلا

 ٠ هولتقل ائيسث لاق ولو هسفن ىلع فاخ ىلع نب ىسوم نأ : لاقف

 انثدح نمع اذه انظفحف انغلب اميف دمحم نيب رقصلا لتق ناك اذكهف

 ٠ كلذ ىلع نينرمأملا ملعلا لهآ نم

 رفعج لتق نأ هيلع هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا نأ انغلبو
 ىلع مهنم ترهظ تناك هعيب باتك ىلع هدئازو رصنلا هينبأو ىنادنلجلا

 نكت ملو مهيلا لسرأ هللا همحر رادنلجلا دمع كلذ حص املغ نيملسملا

 برضف ىدنلجلا مهمدقف مهباتك نم رهظ ام الإ انغلب اميغ ةبراحم مهنم
 ٠ انغلب اميف باتكلا كلذ ىلع مهقانعأ

 هباحصأ هيلا رظن املف اعومد هانيع تضافأ ىدنلجلا نأ انغلبو

 نكلو ال مهل لاق ىدنلجلا اي ةيبصملا هل اولاق عرمدلاب ناضيفت هانيعو

 انغلب ىذلا اذهف هءانبأو رفعج هتبارق نم اوناكو انغلب اميف محرلا
 هلتقو ىدنلجلا ربخ نم انغلب ىذلاو ةدئاز نب دمحم نب رقصلا لتق نم
 نآ انعمس الو اذغليي ملو ةعيبلا باتك ىلع هينباو ىنادنلجلا رفعجل
 ردص مايآ ىف كلذ ناكو دمحم نب رقصلا لتقل راكنا هنم ناك ناغ مامالا

 انغلب ام اذهغ ءاملعلا نم ةمج مايأنا ركذت ناكو اهلهأب اهتوقو ةلودلا
 ٠ كلذب ءاهقفلا نم انثدح نم نع دياز نب دمحم نب رتصلا لتق نم

ىلا ىراو_دحلا ىبأ نم ترمرخح لهآ ىلا باتكلا لهأ ىلا عجر



_ ٦١ _ 

 فسوي ىبآو رمع ىلاو هللا دبع ىبآى لا تومرخح لهآ نم هناوخأ

 نمحرلا دبعو رمع نب دمحمو ناميلس نب دمحآو ىرب نب ىحي نب دمحم

 دمحم ىراوحلا ىبأ مهيخأ نم تومرخح لهأ نم انناوخا فسوي نبا

 ىذلا مكيلا هللا دمحآ ىناف دعب امآ مكيلع مالس ىنامعلا ىراوحلا نبا

 ٠ وه الإ هلإ ال

 هللا رمأ ىلع اونوكن نآو مكرهجو مكرس فق هللا ىوقتب مكيصوأ
 ٠ نبيحم هنعاط لهأو ّ نييغا ر هتاضرم قو نببزح

 هب لمع نم ىلع هودرتنو ركنملا نع اوهنتوهيلع هلهآ اوثحتو فورعملاب اورمأ

 هللا باتك مكح مهيف اوميقتو هثدح هلزنأ ثيح ثدح ىذ لك اولزنتو

 مهيف ١ وري_سنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةن_۔سى مهيف ١ وبيحتو

 ٠ اضرلا فقو مكنم بضغلا دح ق ىدهلا ةمئآ ةريس

 لضابلا ف اضرلا مكنلخدي الو قحلا نم بضغلا مكنجرخي ال
 مهيف مكل 4الا نذأب مل ام مهيلع مكتردق دنع ساانلا رمآ اوطاعت الو

 ءاوس راصنالا ىف سانلا اولعجاو مئال ةمول هللا ىف اوفاخت الو
 لهجلا لهآ ىلا اونكرت الو ىوه مهنم دح ىلا مكليمتسي نأ اورذحأو
 ٠ مهتنتف مالسلا 7 هبين رذح دت هللا ناف ىمعلا و عمطلا و

 هللا لزنآ ام ضعب نع كونتغي نآ مهرذحاو ) : ىلاعت هللا لاقو

 ٠ ( كيلا

 نم ميك امو رانلا مكسمتق اوملظ نيذلا ىلا ا ونكرت الو ( : لاتو

 ٠ ( نورصنتال مث ءايلوآ نم هللا نود

ءاو_هھآ عبتت الو اهعبتاخ رمكلا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث ) : لاتو



_ ٦٢ 

 مهضعب نيملاظلا نإو ئيست هللا نم كنع اونغي نل مهنا نوملعي ال نيذلا

 ٠ ( نيقتملا ىلو هللاو ضعب ءايلوآ

 نأو اهب ءاقولا ىلا اوعدتو اهب اولمعت نأ هللا ةع اطب مكيصون

 مارحلا بانتجاو لالحلاب اضرلاو ء مالسالا عئارسن ةماقإ ىلع اوضحت

 اوعمست نآو مكرض وأ مكعفن وآ مكءاس اميف نآرقلا ضئارفب اولمعت نأو

 ىلع اونواعتت نآو هيف هللا عاطأ اميف مكرمأ هللا هالو نمل اوعيطت وأ

 قحلا اولوةنت نأو 6 ناودعلاو منالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا

 ٠ لدعلا ىلع اوعمتجتو

 ٠ هتيصعم ىلع هللا ةيصعم لهأ اولوت الو هللا ةعاط لهأ اولوتو
 : لات هللا نإ

 هللا داح نم نوداويب رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت ال )
 كئلوأ مهتريسثع وأ مهناوخا وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو

 تايبصعلا نع اورجدزاو ( هنم حورب مهديأ و نامهيإلا مهبولق ىف بتك

 ٠ ةيلهاجلا قالخأ نم اهنآف تايمحلا و

 نم هتنامأ نم مكلمحو مكيلع ضرتفا ام عيمج ف هللا ىلا اودأو

 هللا نم اهب امو نم نأ اوملعاو اهعضاوم ىف اهوعضو ةاكزلاو ةالصلا

 نم هل ديزملاو هباوث نم هل باخي الو هيعس ق هل رثألا نم ةبحر ىلع

 . ءىش ى هللا نم سيلو هللا ناخ دقغ اهنم ًئيسن وآ اهرتس نمو هلضف

 : ىلاعت هللا لاق دتو

 ثاريم هللو ةمايقلا موي هب اولخب امب نوقوطيس مهل رش وه لب ميل

. ( ريبخ نولمعت امب هللاو ضرألاو تاومسلا



_ ٦٢٣ 

 لبقي الاف ةاكزلا نم هيلع هللا ضرف امب لخبي نمل اذه نأ : ليت دتو

 ٠ انئاخ هتاكزل ناك نم ةاذاص هللا

 ةاروتلا اوميقت ىتح ءىش ىلع متسل باتكلا لهأ اي ) : هللا لاقو

 كيلا لزنأ ام مهنم اريثك نديزيلو مكبر نم مكيلا لزنآ امو ليجنإلاو
 هتاكز تؤي مل نمف ( نيرفاكلا موقلا ىلع ست الف آرفكو ًاناينط كبر نم
 لخبي نمو هنيد عئارشو هضئارف نم هيلا هللا لزنآ امب مقي ملو
 ىنغلا وه هللاو ءارقفلا متنآو ىنغلا هللاو هسفن نع ل_خيب امتاخ

 ١ د صمح ٠

 لزنآ امو هللا باتكب لمعلا ىلع اونواعتو نتفلا ديلوتو مكايإ
 دمحم ىلع هللاىلصو هللاي الإ انابا و مكقيفوت امو ننسل او تانيبلا نم

 ٠ مالسلا هيلع ىبنلا

 ق قيس د_ذت ام ةفرعم ربخ نع نولآسن مكباتك ىلا لصو دقو

 رمآ ق متركذو اهريغو نامع لهآ نم ةفلاسلا رو ىألاو تادحخا

 ٠ كلذ فيكو دايز نب دبعس

 نم ثادحا لهأ ىلا دئاق ثعب دايز نب ديعس نا انغلب ىذلاف

 ديعس رهظ املف ناك دن ام مهنيبو هنيب ناكو مهيلا لصو املف قرشلا
 ىلا الوسر ثعب هنآ انغليف اهرامد دارأو مهدالب ىلع ىلوتساو مهيلع

 نب ىسومل لوقي نأ لوسرلل ديعس لاقو هللا همحر رباج ىبآ نبا ىسرم
 انغلب اميغ ىسوم هل لاقف وحن ىنب لمحت عطقيأ ديعس نأ رباج ىبأ
 ىزخيلو هللا نذابف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وآ هنيل نم متعطق ام

 نبقسانغلا ٠

 ىبآ نب ىسوم هل لاق امب هربخأو دايز نب ديعس ىلا لوسرلا عجر ام
 ىذلا اذهف لزانملا مدهو لخنلا عطت ىلع دايز نب ديعس لبقأ رباج
. رباج ىبأ نب ىسوم لوقو دايز نب ديعس ربخ نم انغلب
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 نع ه ولآس دقو هللا همحر بوبأ نمي لئاو لوت انغلب اميف كلذ قو

 : لئاو لاقف دسفأآو قرحآو لتق دتو دايز نب ديعس

 ةقيقح وهف نيملسملا نم لتق نمم ديعس لنق نم امآ انغلب اميف

 ٠ لتقلاب

 ةعتمألاو لزانملا نم قرحأ امو ث لتقلا قحتسي ال نم لتق نم امأو

 نيملسملا لام تيب ىف عيض ام ناك لدع مامإ هثعب ىذلا ناك نإف

 باحصآ نم قرحأ نمم دايز نب ديعس قرحأ نم امإف لاق هنأ انغلبخ
 ٠ كلذل الهأ ناكل رانلا ىف ىقلأ ولف دشار

 ناك لد_ءع ماما هثعب ىذلا ناك ولف قرحي مل نمم قرحآ نم امأو
 ناك امو دايز نب ديعس ربخ نم هانظفح ام اذهف نيملسملا لام تيب ف كلذ

 دايز نب ديعس لوسرل رباج ىبآ نب ىسوم لوت نم ناك امو هثادحا ى
 ٠ كلذ ىلع نيفوسأملا ملعلا لهأ نم انظفح نمم كلذ انظفحو

 هلتقب رمأي مل هنأ بعك نب ثراو هيف لاق ىذلا مداقلا نع متركذو
 هيلع نوملسملا رهظآو هللا همزه امل رفعج نب ىسيع نع انغلب ىذلاف
 نجس فق هسبحو اريسأ رفعج نب ىسيع ذخآو هباحصأ نم لتق نم لتقو
 غلب املف رفعج نب ىسيع ةبراحم ىلا بعك نب ثراو مامالا جرخو راحص

 رفعج نب ىسيع ةميزهب ربخلا نيقلف اهل لاقي ةيرق ىلا قيرطلا ضعب ىلا
 : لاقف ايبطخ سانلا ىلع ماقت بعك نب ثراو مامالا نآ انغلبف نجسلا ف

 ( لقيلف لوت هعم ناك نمف رفعج نب ىسيع لتانت ىنأ سانلا اهيأ اي )
 انغلب اميغ لاقف ملكتف نيملسملا ءاهقف نم ناكو هرزع نب ىلع نآ انغلبذ
 هلتقت نع مامالا كسمأف كل عساوخ هلتقت مل ناو كل عساوف هتلتق نإ

٠ نجسلا ىف هكرتو



_ ٦٥ 

 مهنم الجر نأ انغلبو نيملسملا نم اموق نآ انغلب كلذ دعب ناك املف

 هلعلو نيملسملا لضاغآ نم ناكو هللا همحر زيزعلا دبع نب ىحي هل لاقي

 ركذ هباسثي نامعب هركذ هلعلو هنامز ىف لضفلا ىف هيلع مدقتي مل

 ىردي ال ثيح نم اوقلطنا مهنأ انغلبف تومرضحب ناميلس نب زيزعلا دبع
 نب ىسيع ىلع نجسلا اوروستغ ليللا ىف راحص ىلا اوتأ ىتح مامالا

 انغلب اميف ىلولا الو مامالا ملعي ال ثيح نم نجسلا ف هولتقف رغعج
 انظفح ىذلا اذهف انغلب اميف مهتليل نم مهدالب ىلا موقلا فرصناو

 ٠ رفعج نب ىسيع ربخ نم

 ىسيع لتاق نا لوقي ناك هنآ هللا همحر رذنملا نب ريستب نع انغلبو

 ملعلا لهأ ق رفعج نب ىسيع ربخ نم انظفح ىذلا اذهف رانلا مستي مل

 “او لت ة وآ لتق اذا نيملسملا لوق نم انظفحي ىذلاف كلذ ىلع نينومأملا

 نيملسملا ةيرس تلتنت وأ ةريسم ق نيملسملا دئاق لتق وآ هتيالو ىق نيملسملا

 فيك مهلتق نم اولتقي نآ نيملسمللو مهئايلوأ نود نيملسملل مهءامد نآ

 ةفورعم ةمئاق نيملسملا راثآ كلذ فو هليغ ريغ وأ هليغ ف هيلع اوردق ام
 نم باتكلا عايض ةفاخم اهركذ هركآ ىنآو نيملسملا لئاوأ ىف ىضم نميف

 ٠ هللا ءاسث نا مكيلع بهذي ال امم اذه نآ وجرأو مكيلإ لحي نأ لبق

 ٠ نيملسملا لوت نم انظفح امم اذه

 دمحم نب رقصلا نأ انفرع ىذلاف هلتق ناك فيكو رقصلا نع متلأسو

 ناعآو ىنادنلجلا رظنلا نب دسثار ىلع نيملسملا عياب دق ناك ةدئاز نبا

 رهظأو هتمعن ريغو رضنلا نب دستار كلم لاز املف لسلاو لاملاب نيملسملا

 ٠ مهتملكو نيملسملا ةوعد هللا

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
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 : ةلأسم 0

 هللا دبع نب ىراوحلاو ميمت نب نازع ف هتريس ف ىراوحلا وبأ لاق
 بلاط ىبأ نب ىلع ف ةريسلا لثمك هتريس ف ىراوحلا نب لضفلاو
 رهنلا لهآ ماما ىبسارلا بهو نب هللا دبعو نايفس ىيآ نب ةيواعمو
 ىراوحلاو ميمت نب نازع نأ كلذو ةليخنلا لهأ ماما عادو نب ستوحو نآ

 نم مهسفنأ هومزلأ ىذلاب نونئاد ىراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نبا
 مهعماجي مل نم ليلضتو مهعزان نم ةمرح لالحتساو ةمامالا قحب مايقلا
 مهتوعد فلاخ نمم ةءاربلاب ةنونيدلا نم هيلع اوعمتجا ىذلا لصلا ىلع

 ملو مهودع داعي ملو مهيلو ىلوتيو مهرمأ كرتي ملو مهلوقب لقي ملو

 املاع ناك نمو نوع نم ملعلا لهآ نم مهدنع لكو مهلعف ىلع مهبوصي

 قحملا ةفرعم هيلع بجاوف مهركذ هغلبو مهرايتخا ىلع رهظو مهرومأب
 ٠ ىدتهملا نم لاخلا و لطبملا نم

 ليبس نع ةلالدلا هيلع تيمعو ةفلكلا بوجوب ةفرعملا نع زجع نمو
 ىه ىتلا ليبس نم اههجو ىلع ةفرعملاب ىتات ىتح روذعمب سيلف ةتينحلا
 ىف اوفلتخاو ةلحنلا مساو ةلمجلاب رارتتالا ىلع نيقفتملا نيقيرفلا نم موقأ
 ةضراعلا ثادحألا ىف لدعلا ةماقاو قحلا ةباصا ق مهسفنأل ةوعدلا

 اعيمج نوكي نآ مدعو ةيلاغلا ءاوهألاو ةيستكملا ءارآلاب ةضقانتملا رومألاو

 ةبرقلا نم هللا دنع ةليسولا ذخآ نآ نيقيلا قحلاب ةعيرشلاو ةنسلا ىلع

 : هللا لات دتو هيلا

 ٠ ( نوبذاكل مهنإ دهشتي هللاو ىنسحلا الإ اندرأ نإ نفلحيلو (

 هللا دهشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي نم سانلا نمو ) : لاتو
 دسىقيل ضرألا ق ىعس ىلوت ذاو ماصخلا دلأ وه و هبان ق ام ىلع

 هللا قنا هل لبق اذاو داسقلا بحي ال هللاو لسنلاو ثرحلا كلزيو اهيخ

نيقيرفلا دحآ نآو ( داهملا سئبلو منيج هبسحف مثإلاب ةزعلا هتذخأ
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 ةلاهجلا عست الو اهنع هينعي الو اهنم جراخب سيل ةفصلا هذهب ثقيتحل

 نولحتسي ةمئآ مهنأل اعيمج مهنع فوقولا عسي الو مهيف لينلا الو مهب

 ه_الا هملعي تاحلاصلا اوطعو اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع مهضعب ىغب
 مينيد ىف كشلا مييرتعي الو مهبر نم ةنيب ىلع مه نيذلا ملعلا ولوأ
 . مهناميإ ىف سبللا الو مينيقي ف بيرلا الو

 متنك اهب مكئبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلا نودرتسو نونمؤملاو
 ٠ ) ن ولمح ف

 .لاقي الو امهرمآب ةلاهجلا عست : لاقي نأ باوصلاو لدعلا نم سيلو
 . ملسأب امهنع فوقولا سيلو اعيمج امهيف عساو كسلا نآ

 اومقن نيذلاف ةبجاو هتيالوو ةتباث هتمامإ ميمت نب نازع ناك نإف
 قاشملا مهضقنب نوثتدحم ةاغي مهف هنود اماما ٩4_دلع اومدقتو هبلع

 : هللا لاتق دتو قحلا ريغي نيملسملا ءامد مهلالحتسا و

 م مكسفنأ نوجرخت الو مكءامد نوكفسنت ال مكتقانيم انذخآ اذاو (

 ( ناودعلاو مثالاب مهيلع نورهاظت مهرايد نم مكنم تيرغ نوجرختو

 نايفس ىبأ نب ةيواعم ىف ركش نمك مهرمأ ف باتراو مهتلالض ف ركنت نمق
 ناك ذإو ةنتفلا لبق نم بلاط ىبأ نب ىلع ف ثاكشلا نوكيو هعم نمو
 هثدحب ميلخ وهو ةبجاو ةيالو الو ةتباث ةمامإ هل سيل ميمت نب نازع
 هرمأو هللا ةعاطب نومئاق ىدهلاو قحلا ىلع نوقحم هيلع اومقن نيذلاق
 : ىلاعت هللا لات دنتو

 هللا نإ هللا اوتناو ىوقتلل برقآ وه اولدعا اولدعت ال نآ ىلع موق نانش

لد_ع ىفف كسث نمف سانلا نم طسقلاب نورمآلا مهو ( نولمعت امب ريبخ
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 ىف كسن ىذلاك نوكي هيلع اوعمتجا ىذلا قحلا ىف باترأو هب اوماق ام

 هعم نمو عادو نب ستوحو ناو رهنلا باحصآ نم هعم نمو هللا دبع

 اوكش نيذلاك ميمت نب نازع لالض فف كسن نم نوكيو ةليخنلا باحصأ نم
 كاكسنلا نوملسملا للخ دقو ةنتفلا دعي نم بلاط ىبأ نب ىلع لااسن ى

 مهقرافو نايفس ىبآ نب ةيواعمو بلاط ىبأ نب ىلع لالخ ف اوكست نيذلا

 ىراوحلاو ميمت نب نازع كلذكو مهنم اوثربو مهكست ىلع نوملسملا
 عسي الو مهيف كسنلا عسي الو ىراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نبا

 نونوكي الو رمألا نم هب اوماق ال نولحتسم مهنأل آعيمج مهنع فوقولا

 ٠ نيقحم اعيمج

 لوق نم جرخ دقف اعيمج مهنع فقوو اعيمج مهيف كش نمف
 لجآ نمف مهنم اوئربو مهوللضو نوملسملا مهقراف نيذلا كاكدنلا

 هنلااضل ةلاهجلا لهج عسي ال لالحلا نم هللا لحآ ام مرح وآ هللا مرح ام

 ةنسلاو اهيلع عمتجملا راثآلا تءاج كلذبو هتلالض ف كاكسلل رذعلا الو

 ٠ اهب لوعملا

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاملعلا ضعب نع ىور دقو

 : لاتق ملسو

 : لاق امك وأ « امهدحأ قنع اويرضاف نيريم متيأر اذا »

 نيريمآ منتنيآر اذا انعم كلذ زوجي : لانت بوبحم نب دمحم كلذ رسخو

 نامامالا نوكب الو نيداضتم نيماما انوكي نآ امهححآأ قنع اريرضأق

 لوسرب ىلوآو رئاجو لداعو لطبمو قحمو ىدنتهمو لاض الإ ناداضنملا
 لضملا لطبملا قنع برضب رمأ امنا ٠ نوكي نأ ملسو هبلع هللا ىلص هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع زوجي ال قحو لدع كلذو رئاجلا
 لوسر ةنس اوغفقيو هللا باتك عبتي لداع ماما قنع برخب رمأي نأ

هللا باتك ناعبتي نيماما متيآر اذا لوقي نوكيف ملسو هيلع هللا ىلح هللا
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 هللا لوسر ىنع زوجي ال ام ذ_ه امه دحآ قنع ١ ويرضآف ىننسو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 دحاو مالسالا و دحاو هللا نأ هللا همحر باطخلا ني رمع لات دتو

 ٠ نيماما ىنعي هلعل دحاو دمغ ق ناقيس ميقتسي ال و

 ىف كلذ امناو دحاو رصم ىف ناماما عمتجي ال نوملسملا لانت كلذك

 ٠ دحاو ماما الا نيملسملا نوركب الو دحا و رصم

 ماما ناك امنا هالا همحر ىحي نب هللا دبعل دقعلا ىف نوملسملا كلذكو
 جرخ ١ ذاف فورعملاب رمآيو ركذملا ركني نآ ملسم لكل لحب امناو دحاو

 ماما كلذ ق نكي مل ام الح هل ةمامالا مسا ناكو الالح هل جورخلا ناك

 ٠ هلبت

 نب نازع ىلع آماما هللا دبع نب ىراوحلا مدق ىراوحلا نب لخفلا

 رغكيو آضعب امهضعب ءىربي نيداضتم دحاو رصم ى نامامإ ناكو ميمت

 نارهطي اضعب امهضعب قسفيو اضعب امهضعب للضيو اضعب امهضعب
 ةنسلاو باتكلا فلاخمل نيقيرفلا دحأ نإو ءامدلا نالحتسيو ءامسألا كلذب

 رذع ال مهتلالضل ةفرعملا تمزلو هنم ةءاربلا ةبجاو ةنتفلا ىف طتاسو

 مهنع فوقولا لحي الو مهتلالض ف كشلا عشي الو مهرغكب لهاجلل

 نحنو نيملسملا لوق مهيف اولوقي نأ ىمعلاو فعضلا لهآ لاق امك سيلو
 ىنغا امف مهلبق نم نيذلا كلذ لات دق تاهيه تاهيه نولئاسو نوغقاو

 اوناكو كلذب اولضف نورتفي اوناك ام مهنع لضو نوبسكي اوناك ام مهنع
 ذخآو كاكسثلا ىأرب ذخأ نمف نيملسملا عم لالض ف كلذب اوناكو نيدتمم

 ةلالضلا ةيمستو ةقرخلا نم مهليبس ىلع انعم ناك مهلعفب ىدتقاو مهلوقب
. مهراثآ نوعبات نحنو مهرخآو نيملسملا لئاوأ كلذ ىلع ىفم دتو



 لهأ نم نيملسملا ضعب بتكو لاتف هتريس ف ىراوحلا وبآ لا
 . . .. ى . ةه هنأ ن . !

 اردلا و هيالولا : ايسآ نم ىرج دفو هناوخا ضعي ىلا ملعلا

 بوبحم نب دمحم نآ مهتي ال نم ضعب ثدح هنا هباتك ىف ىوري امم

 هللا ةمحر نيملسملا مالعآ نم مهريغو زرحم نب ديعسو ةبقع نب حاضولاو

 نم مهباتك هغلب نم ىلا باتك اوبنكو موي تاذ اوعمتجا نيعمجأ مهيلع
 : نامع لهآ نم نيملسملا

 نآ نوديرب مامهمال ١ نااف نم ناك دت هنا مكملعن لات مكيلع مااس

 نولوتي الو كلذ ىلع هنولوتي ال مهنوملعيو مهل رمظ دت ام مهل اورهظ
 ٠ كلذ هنم ملع نم

 متيآرآ مهل لانخ هللا همحر سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ مهءاج مث
 دق ىذلا مامالا اذه ةيالوب كسمتم وهو مكناوخأ نم هنولوتت متنك نم

 موقت ىتح مكعم مهتيالو ىلع مه سيلأ رهظ دق ام هنم مكل رهظ

 هنم ناك ىذلاب مهيلع ةجحلا مكتماتاب وأ هثدح ةفرعمب مهيلع ةجحلا

 رذاحم مدني ال هناف مكباتك متكسمآ امل هللا دبع ايأ اب هللاب مكلأسآ ىناف

 وعدي الو مكنوعد فالخ لحتنت ال ثادحأ هذه امناو نامع لهآ قرتفيف

 مكنم لبقي ملف هب هنم بجعا بنذ فارتتقا وه امناو اهعرش ةعدب ىلا

 اولبتو اولعفف مكباتك اوكسماغ هيف وه جلو هيلع اهومتنيابف هيف حيصنلا
 . هيذ عزانتم ريغ مويلا ىلا كلذ ناكو هيلع مهلامعأ اوكسمأو ةحيصنلا

 ىذلا بنذلا كلذ دري مل هنآ ىدنع هنأف رئؤملا ىبآ لوق ىف اورلخنا

. ةلحنلا نم هجرخي هنآ هيف جلو هيف ةحيصنلا لبقي ملو هب بجعأ تلق
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 ةلأسم د :

 ةريبك بكترا اذا مامالا ىف فلتخاو نيملسملا راثآ نم هريغ نمو .

 هنيح نم هنم ءعىديبي : لاق نم لاقق ٠

 ٠ ملعأ هللاو رصيف باتتسي نأ دعب الإ هنم ءىدبي ال : لانت نم لاتو

 تانسحلا ىف لهع ام هل بتكم له رمحملا نع ىرا وحلا وبآ لئسو

 ؟ رارصالا لاح ت

 هللا دبع وبآو انأ ترظن لانف زرحم نب ديعس اهنع تلأس : لاقف
 وجرن انآ ىلع انعجرو اننرتفاف بوتي مث رفكي مث تانسحلا لمعي ىذلا ىت
 ٠ هللا دنع كلذ هل عيضي ال نآ

 امنا لاتتف تانسحلا نم رارصا لاح ىف دمع امغ لضفلل انا : تلق

 ٠ نيقتملا نم هللا لبقتي

 ٠ ملعأ 4للا : لاقو

٠ هلمع حلاص هيلا هللا در بات اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو
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 سماخلا بابلا

 اهيف ثادحألا ى امو اهنم عسي امو ةبراحملاو ةمامالا ى

 اميف عسي امو ةربابجلا لاومأ ىفو اهنم ةمينغلاو كرشلا لهآ لاوما ماكحأو

 لهآ ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نمو ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 نب دمحم هللا دبع ىبأ نعو نيملسملا لوت نم انفرع ىذلاف تومرضح
 ناكو ىغبلا لهأ ىلا سانلا نم هعم نمب راس اذا مامالا ىف بوبحم
 ٠ لزانملا قارحاو لاومألا بهن ف مهيديأ طسب هستيج نم

 هلام ق هنياجب كلذل بكارلا ذخأ هسنج نم بكار كلذ بكر نا

 َ ٠ نيمل_۔ىملا لام تيب نود

 الب كلذ اوبكر نيذلا مهسثيج ناكو هنيعب لعاف ىلع حصي مل نأو
 ٠ هل نيلعافلا ىلع ناك مهيلع كلذ حصو هيأر

 ةريس فالخ كلذ نآ ملعي وهو هبآرو مامال ١ رمأب كلذ ناك نا و

 لام تيب نود هنذا و هرمأب كلذ لعف نمو وه كلذ نمض نيملسمل ١

 ٠ نيمل .ىلا

 وهو أطخأ اذهف هل الالح كلذ ناو هيآرو هنذاب كلذ لعف ناك ناو
 ٠ نيملسملا لام تبب ق

 : ةلاسم :ةا

 : لاق هللا همحر ىراوحلا وبأ انل ىور اممو

اهليل مئانت ةنس نيتس ةدابع نم لىخفأآ دحا و موي لدع : ليت دمت
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 ٠ ةنس نيتس بونذ نم ملظعآ دحاو موي روجو اهراين مثاصو

 لئاس هلأسو هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق : باتكلا ىلا عجر

 ؟ ةنس مآ ةضيرق ةمامالا نع هعم انآو

 : ةضيرق : لات

 ٠ لصأ باتك ق اهلف : هل لات

 ٠ معن : لاش

 ه » باذعلا اهنع ارديو » لجو زع هللا لوق ىق : اولاق

 ٠ ةمئذزا الا اهميقي ال دودحلا نال مامالا ره : لات

 دقو ىراوحلا ىبأ نع دجوي لوق نم _ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 كف سف مهيلع يغاب ماما ريغب نوملسملا هلناقف براح اذإ مامالا ف ليق
 ىلع هيغب نم بات مث هيلع ماما اوميقي ملو ىغبلا ىلع ءامدلا كلذ ىلع
 ؟ همزلب امف فصنتاو نيملسملا

 مامال ن نو ملسملا دقعم مل ام مامالا . ره هنأل هتماما ىلا عجرب هنا

 ىف ]ظنآف ةيصعملا ىلع رارصالا ةمامالا توبث دح نم هجرخ امناو هريغ

 كلهتسم ناك اذا قحلا هلحن ى ةبراحملا كلت هجرخت مل هنأف مامالا اذه

 . ٠ هميرحتي نيدي 11

 : ةلآسىم :يج

 عمسأ ىنا لاقو منصألا مامالا ىف هللا همحر ىرارحلا ىبأ نعو
 ٠ عمسي ةرمو عمسي ال ةرمغ ىدانيف تيدون اذا

-ه ١
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 ١ رمدقيو هولزعب نأ نيملسمللخف هعمس به ذ اذا مامال أ ناف : لانت

 ٠ مصخلل هجح الو ةنيبلا ةداهش عمسب ال ناك اذا هربغ امام!

 ىلع هنير احم ال و هلنق مهل سيلف عنتم ا و لزتعب نآ ىبأ نأو

 نأ مهلف مهنم دحأ هعم سيلو هلزع ىلع اعيمج ءاملعلا عمتجت نأ الإ كلذ

 + مهرمأ لزتعي ىنح كلذ نع عنتما اذا ٥هويراحي

 ٠ كلذ هل زوجي الو مهبراحي نآ هل سيلو

 همد مهل لح مهل هنيراحم ق لطبأ انآو الطيم ناك مهبراح ناف

 ٠ هعم مهبراح نم مدو

 ٠ مهن عساوف هتماما ىف هوعدو نا

 هعمس بهذ ناك دت هنأ هللا همحر ديمح ني كلملا دبع نع انغلب دتو

 ناف كلملا ديع تام نأ ىلا ىضاق ىلع نب ىسومو هنتماما نم لزب ملو

 نيملسملا نم الجر هعم ارمدقيو هتماما ىف هوكرتب نأ نوملسملا دارأ

 اذه و هتماما ق مامالا و مهماكحأ سانلل ذقنيو ماكحألا عضوم ق نوكم

 . مهل كلذف نيمآ

 . هرصب بهذ اذا مامالا ىف لوقلا مهل كلذكو

 : عبرأب مامالا ةماما لوزت : ليقو

 ٠ هرصب باهذ

 ٠ هعمس باهذو

 ٠ همالك باهذو

٠ ماكحخلا دتع هنال هلتنع باهذو



 ۔ ٧٥ ۔

 : ةلأسم بج

 ناك هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع عيوب ولو : ليق دت مامالا ىف

 عيمج ىلع ىتأي هنأل ه وس امع م امالا ةعيب نم هرمغ نم انغ اك كلذ

 ٠ سأب الخ ديكأتلل داز ناو ةلمجلا ق طورنلا

 ٥ . م. -

 . ةلأسم د
-` 

 هفرعت الو كلا ىلوب رد سيل مامالا اودقع كءابلوأ نآ كعم حص اذا

 .هتيالو كيلعف .

 ٠ ةمامالا دقع هب تبثت نمم كءايلوأ ناك اذا هتماما تبتت

 دقع هنآ ملعت ال و ةيال و هل سيل نم هل دنع و ةبال و هل ناك اذا امآ و .

 ٠ هتيالو ىلع وهف لطاب ىلع هلا

 ٠ لوزت الف هتيالو امآ

 : ةلأبتىم :ةن

 هجارخا نيملسمللو ءاش اذا جرخي نآ هل كلذف عافد ماما فو

 ٠ كلذ ىف فلتخن ال اوءاش اذا

 دق ملقلا نال تيثت الو زوجت ال اقهارم ناك ناو ىبصلا ةماما و

 ٠ هنع عق 2

. هتداهش زوجت ال هنل ايضرم ناك ولو زوجت ال دبعلا ةمامآو
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 نآ تومرضح لهآ ىلا هللا همحر ىراوحلا وبأ هب بتك امم ليقو

 ىجتمي ىتلا ةيضاملا ننسلا ةلبقلا لهأو كرشلا لهأ لاومأ نيب قرف ىذلا

 ىآر الو رايتخا اهيغ دحأل سيل اهب ىدتقي ىتلا ةعبتملا راثآلاو اهب

 . سايت الو

 مهزارذا .ئبستو مهلا ومآ منغت برعلا ريغ نم كرشلا لهآ ن

 ٠ همنذلاو . مهلو

 مهرارذا ىبست الو مهلاومأ منغت برصلا | نم كرسلا لهأ امأو
 ٠ ةمذلاو مالسالا ق لوخدلا الا مهنم لبتي الو ة همذ الو دهع ميل الو

 هللا لوسر نع رثألاو ةنسلا كلذب تءاجف نوكرستم نيقيرفلا داك
 عبتن نحن امناو سايقلاو ىآرلا انهاه لطبف ملسو هيلع هللا ىلص

 « ٠ عدنتبنالو

 ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا ) : ىلاعت :هللا لاق
 ةنسب مجرلا نصحملا ىلعو هللا باتكب ةدلج ةئام ركبلا ىلع ناكف ( ةدلج
 نصحم ١ ىاع ناكف ناينا ز امهااكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ ركبلا ىلع ام فالخ

 حيرست وآ فورعمب كابسماإف ناترم قر ١ا_طلا ( : ىلاعت هللا لاق

 ناتنئا ةمألا قالطو هللا باتكب تاقيلطت تالث ةرحلا قالط ناكف ( ناسحإب

 ٠ رفك هكرت نم ىذلا رثألاب

 : ةلأسم تييج

 نيب قرفلا امف لئانت لاق ناف تومرضح لهأ ىلا اضيأ هباوج نمو
؟ ةلبقلا لهأو كرشلا لحأ لاومأ
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 ٠ نودننتم هلع اوخم ىذلاب نودنتهم مهراثآ ىلع

 ٠ اضعب هضعب ليزنتلا ختسني دقو

 لمعيو ليزنتلا رخآب لمعي امناو اضعب اهضعب خسنت ننسلا كلذكو
 ٠ باتكلل قيدصت ةنسلاو باتكلا ق ام ةنسلا خسنت دتو ننسلا رخآب

 قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو ( : ىلاعت هللا لات دتو

 ىف ىتلا ةيدلا خ سنف ( ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلا هملسم هيدغ

 تضمف « ىتلم لهآ نوثراوتي ال » : مالسلا هيلع لوسرلا لوتتو

 ٠ ةنسسلا

 نيب دمحم نع كلذ اندجوو نيملسملا ءاهقف لور نم انعمس اذكه

 ٠ هللا همحر بوبحم

 رمخل ا برش ىاع دح هنأ ملسو هيلع هلل أ ىلص ىبنل ١ نع انغليو

 ةدلج نينامث رمخلا ىق هللا 4 محر باطخلا نب رمع د۔حو ةدلج نيعبس

 ٠ امه دعم

 كله اهكرتن نم ةنس تضم لاق هنا هللا همحر عيبرلا نع اندجو

 ةدلج نينامث رمخلا برش ىلع نودحي اذه انموي ىلا كلذ ىلع نوملسملاو
 هللا ىلص ىبنلا لعف اذكه لاقو ةدلج نيعبرأ رمخلا ىلع دح ماما نآ ولف
 تلازو كلذ هنم لبق ام هدعب نم هيلع هللا همحر ركب وبآو ملسو هيلع

 ٠ سانلل قالطلا هنم ةءارملا تبيجوو اهنم علخو هتماما

 : ةلأسم دح

هللا مكمحر اوملعاو تومرخح لهآ ىلا ىراوحلا ىبآ با وج نم
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 مهنأ انفلس هيلع ىخم اميف هانفرع ىذلا لدعلاو قحلا نم نا

 هلبقلا لهآ نم هيلع اوجرخ وأ مهيلع جرخ نم مد نولحتسي ال
 نم هعم نمو مامالا راس اذا راذنالاو راذعالاو ةريعدلا دعي الا

 مهودبي ىتح مهتايبب الو مهودع لاتقب اوديب مل مهودع ىلا نيملسملا

 ٠ مهيلا راذعالا و مهل ةوعدلاب

 مهوبراح برحلا نع اوفكيو ةوعدلا اوليقي نآ اويأف مهورعد اذاف

 مهل مهتزرابمو مييلع ةوعدلا مهدر دعب مهوتيبب نآ مهل زاجو مهوتيابو
 . برملاب

 ملو “دهعو ةمذ هل تناك نمم نوملسلا مهازغ اذا نوكرشملا كلذكو

 مهوبسي ملو مهومنغي ملو مهولتنتي مل مهضرأ مهيلع اولخد اذاف هل نكت

 ٠ مهوعدي ىتح

 منع و مهيرارذ ىبسو مهلتق !اولحتسا ةوعدلا اودرف مه وعد اذاف

 مهلاومأ ٠

 ةوعدلا مهتغلب د_ة لاق هنا نيملسملا ءاهقف ضعب نع انغلب دتو

 همئاق برحلا تمادامف مهدالب ىلا ن ملسملا ملسملا مها زغ اذاف مهل ةوعد الف

 ذه لاومأغ ةعفار برحلا لهآ نم نكرل ةيارو ةرعتسم اهرانو

 برحلا لهآ لاومآ نم هيلع اورتظ ام ا رلكآب نأ نيملسمللف جره برحلا

 اهومدهيو اهوقرغيو باسح الب مهباود اومعطيو باسح ريغب آدغو

 مهيلع ةجحلا ةماتاو مهيلا ةوعدلا غالبا دعي نم ةداملا مهنع عطقيو

 ٠ اهولدتي الو نيملسملا ةوعد اودريو

 هللا ىغطو اهرارق ىد يلاب تدح و اهرازوأ برحلا .. ذو اذاف

 آران تراصو طاخملاو طيخلا درو اعيمج هلك كلذ مرح اهران 4 ٥

 ٠ ٨ال اغ و آرانشو

 مث ةمايقلا موي لغ امب تأي للغي نمو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق
٠ ( نوملظي ال مهو تبسك امب سغن لك فوت
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 دعب نم ئيست كلذ دعب لكأ نمف ةمينغلا ةبانج ىف هذه نأ ليقو

 ٠ ةمينغلا دعب نم أئيسن هتباد معط وأ ةمينغلا

 ماع نيكرشملا عداو امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلبو
 هدلع هللا ىلص هللا ل وسسر دمحم نم مهنيب امدق ةندولا بتكو ةيبيدحلا

 كانيراح ام هللا ل رہسر كنا ملعن ول انغلب اميق ن نوكرنملا هل لانف ملسر

 بنكو انغلب اميق ةلاسرلا مسا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فرصحصخ

 ٠ هللا دبع نب دمحم نم

 ايفس ىبأ نب ةيواعم نيبو بلاط ىبآ نب ىلع نيب ةبتاكملا تعقو املو

 نينمؤملا ريمآ بلاط ىبآ نب ىلع نم : بلاط ىبأ نب ىلع بتك نيمكحلا ىف
 ميلعت ول : نايفس ىبآ نب هبو اعم هيا ١ بنكقف ٠ نابقس ىبأ نب هبو اعم ىل |

 ٠ ءايالاي بفتثاكتنو ةرامالا مسا كنع عدف كانيراح ام نينمؤملا ريمأ كنا

 ىبنلا لعغ ام هل ىورو كلذب هيلع راسآ سابعلا نبا نآ انغلبو

 نوكرشملا هرك امك ةرامالا مسا كرت ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع هللا ىلح

 نب "ىلع ىلع سابعلا نبا راشأ املف هللا دبع نب دمحم نم بتكو كلذ
 ىلع نم بتكو ةرامالا مسا كرتو انغلب اميف كلذب بلاط ىبأ
 . نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلا نيملسملا نم هعم نمو بلاط ىبأ نبا

 هل اولاقف هيلع كلذ اوركنأف ىلع ىلا اولصو نيملسملا كلذ غلب املو

 سابع نبا نم اولبقي ملو نوملسملا هب كامس مسإ علخت نآ كلمح ام

 . ةرامالا مسا ىلا عجر ىتح كلذ ىلع ايلع اوتقراقو هبلع راشأ ام

 لبقي مل ةدلج نيعبرأ رمخلا برش ىلع دح ىذلا مامالا اذه كلذكو

 ٠ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لعف امب جتحا دقر هنم

 لحيو سانلل لحي ال ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لحي دتو
تابه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل هللا لحأ دقو ىبنلل لحي ال ام ساننل



 ۔ ٨٥٠ .

 هللا ىلص ىبنلا ىلع مرح دقو سانلا ىلع كلذ مرحو هل نهسفنأ ءاسنلا
 ليق دقو سانلل كلذ لحو اوتام اذإ نيقفانملا ىلع ةااصلا ملسو هيلع

 لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال ) هللا لوقل قالطلا هيلع مرح هنأ

 اهقزع وآ مهلاومأ نم ائيش قرحآ وأ لحو ةيآلا ( جاوزأ نم نيب
 . نيملسملل هلك كلذ مرغ هيلعف آرماع بزح وآ رمثم عطق وآ

 راحناو هتميزه دعب نم الإ اهيف رمخلا بجي امم ةمينغلا نوكت الو
 نآ الا لاومذلا نود ام ءىش لك ىف كلذ دعب نم ةمينغلا نوكت مث ودعلا

 ٠ رمخلا اهيفو ةمينغ ىهف هكردم ةرمث نوكت

 لوق نم انفرع ام اذهف لوصألل عبت ىهف ةكردم ريغ ةرمث تناك ناو

 ٠ كرسلا لهآ ق مهريسو نيملسملا

 سيل نأل ةآرملا الو ريغصلا ىبصلا ال و ريبكلا خيشلا لتتي الو

 ٠ اولتاقي نآ الإ ةيزج مهيلع

 ريبكلا خيشلا ناعأ ناو اولتقي وآ اوهتني ىتح اولتق اولتاق نإف
 نإخ اولتاقي ىتح اولتقي الف نايبصلا امو التق لاتقلا ىلع ةآرملا وأ
 ٠ اولتق اولتاق

 . برحلا لهآ نم كرشلا لهآ نم نيملسملا لوت نم انفرع ام اذهف

 !_هيلع رهظ اذإ مهيارقو مهلاومأ ةخسن مهلوصا ف ليق دتو
 ٠ نوملسملا

 اهلهأ ىلع ءاش نإو اهدر مامالا ءاش نإ هوجو ةثالث اهيف ليق دتنف
 اهيلع رهظ امل هكمب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعف امب كلذب اوجتحاو
 ٠ اهلهأ عم اهدر

اوجتحاو ةلناتمل ١ نجي اهمست رمخلا اهتنم ج رخآ مامالا ح اش نا و
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 مسقتو اهسمخ جرخأو ربيخب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعغ امب كلذ ف

 ٠ هلتاقملا نيب ىقابلا

 لوألا دعب اهلكأي رخآتل نوكت ةيفاص اهلعج مامالا ءاسن نإو

 ةيفاص سراف لعج رمع ناك امناو نوألا دعب رخآلا اهلكأي ةيفاص
 ٠ اشنلب اميف

 لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافآ ام ) : ىلاعت هللا لوتب كاذب جتحا دقو

 نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو ) هلوق ىلا ( لوسرللو هللف ىرقنا
 ثالغ انبولق ىف لعجت الو ناميالاب انوقبس نيذلا انناوخألو انل رفغا انبر
 . ( ميحر فوعر كنا انبر اونمآ نيذلا

 ةيآلا هذه تعوتسا لات هيلع ٩الا همحر باطخلا ني رمع نأ انغلبو

 لومعملا وه اذهو ةيفاص اهلعجف نيملسملا عيمج لاق وآ سانلا عيمج

 ٠ مويلا اهب

 اهعطتو اهفيرعتنو برحلا لهآ لاومآ قرح زوجي فيك انيب دتو
 امك ةمئاق برحلا تمادام اذه نوكي امنا و آراغصو مهل ايزخ اهمده و

 ٠ ملسملا لوت نم انفرعو انقتصو

 وزغي كرشلا لهآ نم ناك نم نا : ءا_هتفلا نم لاق نم لاتقو

 باجآ نمف ةنسح ةوعدلاف اوياجآو اوعد ناو مهل ةوعد الاف نيملسملا

 ٠ هلامو هتيرذ زرحآو مالسالا نقحو هنم لبق ةوعدلا

 ناميالا نأل ةلبقلا لهأ لاومأو نيكرشملا لاومآ نبي قرغلا كلذكو

 : لوتب لجو زع هللا نل هيلع ىغيملاو ىغابلا آعيمج ةلبقلا لهآ عمجي

 ته ناف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤم ا نم نا_تغئاط ثناو

( ١ ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ٦ م )



 س ٨٢

 ( هالا رمأ ىلا ءىغت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحا
 لاومأ نم لحي ام مهلاومأ نم لحيف ناميالا نم مهيعبب مهجرخي ملف

 ٠ هللا ءاسث نا مكيلع بهذي ال امم اذهو كرشلا لهأ

 دعب نم مهؤامد الإ مهل لحي الف ةلبقلا لهأ نم ىغبلا لهأ امأو
 ٠ ةمينغ الو “ىبس مهنم 7 الو ةجحلا ةمانناو ةوعدلا غالبا

 اهي كلمأ مه كلذك وهف منعن ىتح مهل نيكرشملا لاومآ ق مكلوق امآو

 اوناك اذا اهيلع اوردق اذا نيملسملا ىلع مارحب تسيلف مهيديأ ىف تمادام

 نيملسملا ىلع مارح ىهو مهل نيكرشملا لاومأ نوكت امناو نيملسملل ابرح
 نيملسملا ىلع مارح مهلا ومآف نبملسملا عم ةمذو ذ_هع مهل ناك اذا

 . مهدوعو مهتمذب اوكسمت ام

 لالح مهلاومأخ نيملسملا عم ةمذ الو دهع مهل نكي مل اذاف
 . اهيلع اوردق اذا نيملسملل

 نيكرسثملا نم برح الب مهلاومأ ىلع اوردقو نوملسلا مهازغ اذإو

 سمخلا اهيف نيملسملل ةمينغ مهف مهب اوملعي مل وأ مهب نوكرشملا ملع
 ٠ اهل فااتا نم اثدح كلذ دعي اهبف ثدحي الو

 جرخي ىتح اهفالتا نيملسملل زجي مل لاحلا اذه ىلع ناك اذإو

 + سصخلا اهنم

 ةمينغ نكت الف نيكرشملا نيبو نيملسملا نيب ةمئاق برحلا تناك اذاو
 اهوبرخيو اهوعطقتيو اهوترحيو اهوتترغي نآ نيملسمللو ةميزهلا دعب نم الإ

 اذإ مهرود نوبرخي مهب لعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امك

 : ىلاعت هللا لاق امك آراغصو مهل ايزخ مهليخن نوعطتبو اهيق اونصحت

 هللا نذابق اهلوصأ ىلع ةمئاق اه رمنكرت وأ ةنيل نم متعطق ام (

٠ ( نيقسافلا ىزخيلو
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 تراصو نيملسملا ىلع هلك كلذ مرح اهرازوأ برحلا تعضو اذاف

 سايقلاو ىآرلا كلذ ىف لطبو ةمينغو ًائيف

 لالح ىمف برح ااي كرشلا لهأ لا ومآ ىلع نوملس ا ردق | ذا و

 : : ىلاعتو كرادت هللا لاق امك سمخلا اهيغو مهل

 نوهراكل نينمؤملا نم اقيرف نإو قحلاب كتيب نم كبر كجرخآ امك )
 ( نورظني مهو توملا ىلا نوقاسي امنآك نيبت ام دعب قحلا ىف كنولداجي
 شيرقل آريع ىقلي نآ ديري ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل جورخ ناك امنإو

 لوق نم كلذ ىفو ةبراحم الب اهعطقي نأ ديرب ماشلا نم ةلبتم ىه و

 نودوتو مكل اهنا نيتفئاطلا ىدحا هللا مكدعي ذإو ) : هلالج لج هللا

 عطتيو هتاملكب قحلا قحي نأ هلما ديريو مكل نوكت ةكوسنلا تاذ ريغ نا
 ريع مهتاف ةبراحم الب لاملا ةمينغ مهدو ناكف ث ( نيرفاكلا رباد

 انهاه ةكوسشثلاو اهيلع هللا هرصنف نيكرشملا نم برحلا اوقلو نيكرشملا
 . برحلا ىه

 ماكحآ ىف ةلبقلا لهآو كرسثلا لهآ عمجي د_ةو ٠ باوجلا نمو
 فذقلا لثم اهيف نوقرتغي ىتلا ماكحألا امأف ىرخآ ف مهنيب قرتفتو
 ٠ كرشلا لهآ ىلع دح الو رمخلا برو

 ةوعدلاو مهيلع ةجحلا دعب نم كرشلا لهآ ىلع ةراملا عطقتت كلذكو

 ةاغبلا نع ةراملا عطقيو مهل ابرح اوناكو نوملسملا مهبراح اذإ كلذو مهل
 اهنودريف مهيلا ةوعدلا غالبا و مهيلع ةجحلا ةماقا دعي نم ةلبقلا لهآ ىف

 ٠ ا هنولبقي الو

 : ةلأسم ةيج

أ ءىش ق هعم لخدي نآ نيملسملا ضعب صعب دا رآو ٩ود ٥ ةدتعلا تدثتن ٨ ل



_ ٨٤ _ 

 مامالا ةلزنمب نوكيو ةريرسلا ف كلذ دارأ نم هعيابيو مامألا نم بالطتسي

 ٠ نبلرألا ةدنع هرذن الو

 : ةلأسم 3

 نع عجر مث نيدلا ىلع ماما عياب نميف رثألا ءاج اذكهو هريغ نمو

 ل__ذت براح ناف هنم ةء ارلا ثتيجوو كلذ هنم نورملسلملا ليقي مل هتعبي

 هل تناكو نجسلا رمع كلذ هلوذن ىلع مانو براحي مل ناو كلذ ىلع

 ٠ هنم جرخ اميف عجري ىتح ةبوتلا هنم لبتت ملو ةعجوملا ةبوقعل

 : ةلأسم 3

 هدلع سيلو عياب دغ ةيعرلا نم هيضرو هعاطأ و مامالل عمس نم و

 ٠ هديب عيابي نآ

 ربجلا نا حع.ذوم فو ىصعتسا امب ذخأ عيطيو عمس نأ ىبأ "نمو
 ٠ ةعاطلا نم عننما نا ةعيبلا ىلع ريجلا زرجيو زوجي ال ءارسلا ىلع

 ناك نم لكو لدعلاو ىضاتلاو ىحاونلا فلامعلاو مامالا تام اذاو

 ناث ماما موةي نآ ىلا هلمع ىلع وهف اهريغو ماكحألا نم لمع ىلع

ىخارتلا كلذ ف دارملا امناو هل دقعي نم ىلا جاتحي ال مامالا نآ ليق



 ۔_ ٨٥ د

 رابتخاب كلذ ىلع - اولدتساو ائدتبم كلذب اشلا و ره ناك و , وهف

 نود هم ىضرلا ناكو ١ مسخضرغ سانلل اماما باطخلا نيب رمعل ركي ىبآ

 ٠ زيزعلا ديع نيب رمع هماما هلثمو هتماما تيبثتو كلذم ةحصلا تبجوأ دتعلا

 : ةلأسم ةيه

 ةمامالا دقع ىف ىآرلاو ملعلا لهآو نيملسملا عامتجا ةرثك بحتسيو ٠
 ٠ مامالل

 نزهأ مهنم نيدلا ف لضفلا لهآ مهنم سفنأ ةسمخ كلذ لقأ : لوقف
 ٠ ةيعرلا ىلع ةجحلاو دقعلاو لحلا

 نم ىضا رزنو ةروشم نع الا حصت ال ةمامالا نأل نانثا هلتآ : لورتو

 ٠ ةجحلا مهو ةصاخلا

 نم مهرايخ نم ناذثا هبطاخي نم لقآف دحاوب ىضارتلا عقو اذإ
 ٠ ةفرعملاو ملعلا لهأ

 : ةلأسم ين

 دلب ىلا اوتأ اذإ ةاغبلا نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 ةاغبلا اومزنهاف مهوبراحو اوهتني ملف هللا دلبلا لهآ مهيلع اودهسنآف

 اطظرتخم ةاغبلا نم دحاو هفلخو دلبلا لهأ نم لجر تلفناف مهودرطو
 كرت نأ" رثألا ءاج دقف ث ديري ام ردي مل هنال همزلي ام هلتقغ هفيس

 امهدحأ وأ الاق امهنا ةبقع نب جلبو راتخملا نآ انغلب دقو ةمركم ىلوملا

 كل تغصو ام الإ ائيش كلذ ق لوقأ الو نيربدمو نيلبقم امهولتقا

٠ ملعأ هللا و



 راد نع هتللسو تومرضح لهآ ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 . كلذب ملع ىعم نكي ملف ةاغبلا نم اهيف دحآ ناك لهو ىنادنلجلا دىسثار

 تناك آراد نأ الإ اهيف نكي مل وأ ةاغبلا نم دحأ مويلا كلذ اهيف ناك

 قيرلظطلا ىلع آدوتع رادلا تناكو اهوثراوت موقل تناكو ىوزن دسم

 دعقم دوقعلا كلت تناكف فرغلا دوقعلا قوف ناك هنا بسحأو زئاجلا

 ٠ ةبيرلا لهأ اهيغ

 ليللا ىف دوقعلا كلت ىف قرطلا كلت ىف تضم ةآرمإ نأ انغلبف
 دوقعلا كلت ىف قاسقفلا نم لجر اهل ضرتعاف ةملظم دوقعلا تناكو
 ناسغ نأ انغلبف هللا همحر ناسغ مامالا كلذ غلبف ةملظم دوقعلاو
 كلذب مكحو اهومدهي نأ مهرمأو رادلا باحصأ ىلا لسرأ هللا همحر

 . ةيبرلا لهآ نم اهيف نوكي نم ىلا اورلخنب ىتح ليللاب اهيف اوجرسي وآ

 سانلل اقيرط رادلا فلخ اوجرخاف انغلب اميغ رادلا باحصأ دمع
 دعب رادلا تبرخ املف قيرطلا كلت ىف نورمي سانلا ناكو مهلاومأ ىن
 اه وذخأف سانلل اهو جرخآ ىنلا قيرطلا ىلا رادلا باحصأ عجر كلذ

 ٠ لوألا مهقيرط ىلا سانلا عجريو اهورمعو

 اوجرسي نآ ناسغ مهرمأ امم كلذ اولعفي مل رادلا باحصآ نأ ولو

 لدعلاو قحلا نم هجو وهو اهمدهي ناك مامالا لعل دوتعلا ىق

 ةدببرلا لهأ نآ هغلب امل رادلا مدهب رمآ دق ناسغ اذهف هللا ءاست نإ

 ناكل ةا¡بلا نم دحأ اهيف ناك ول فيكف دوقعلا كلت فو نودعقي امب
 ٠ ةبوقع دسنآو بنذ مظع

 نوملسملا مدهي نأ زوجي له متلأسو _ اضيأ باوجلا نمو
؟ ىغبلا ىلع نوملسملا رفظ نآ دعب ىغبلا لهأ اهيلع لئاق هعنصم
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 دعب اورفظ اذإ نيملسملا نأ مهئاملعو نيملسملا لوق نم انغرع ىذلا
 تناك نإف الام مهل اومنغي ملو آراد مهل ا ومدهي مهيلع اورهلظو مه د

 نيملسملا اهيف نوبراحيو اهيف نوعمتجي ةاغبلل آدصرم ةعنصملا هذه
 . برختو مدهت اهنأف اهيف نوعنتميو ىمحم اهنوذختيو

 اقيرفتو رفكو آرارىخ ادجسم اوذختا نيذلاو ) : ىلاعت هللا لات
 نيقفانملا نأ انغلبف ( هلوسرو هللا براح نمل آداصراو نينمؤملا نيب
 رم اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتقل آدصرم دجسملا اذه اوذختا

 هذه تناك ناف ٠ هتترحأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ انغليف مهب
 لعف انم مكل انفصو امك اهفسنو اهمده زئاج ةاغبلل آدصرم ةعنحملا

 ةلبقلا لهآ لاومآ سيلو رادلا باحصأب هللا همحر مامالا ناسغ

 . مهلزانمو كرلا لهآ لاومأك مهلزانمو

 ى .اولخد نيذلا موقلا لزانم قرحب سانلا رمأب رثؤملا وبآ ناك دننو
 موق لزانم قرحب رمأي ناكف ةطمارقلا اوبراح امل كلذو ةطمارقلا ةوعد
 مهلزانم قرحت ال هل انلقف اهنونكسني اوعجري الئل مهتدوع ى ميعم اولخد
 ٠.كرنلا لهأ ةريسي ميخ راسو سانلا لزانم اوقرحأ .مهنكل لاقخ

 ناو اوقرحأ ام مزع مهيلعف ةاخب موقلا ءالؤه ناك نا : هل انلتق
 نع ضرعأف نيملسملا ىفاوص قرحت ملف ةمينغ مهلاومأف نيكرستم اوناك
 مهلزانم قرحب رمأي ناكو محاخم نم مهل دبال لانتو ًابضغم انمااك
 موق سانلا لزانم اوقرحأ نيذلا سيلو اهنونكسي اوعجري ال نال
 اولحتساو سانلا لزانم اوترحآ مهتوعد لهآ نكلو: مهنايعأب :نوفورعملا

 ٠ كرشلاب مهتقحلا دنت ناكو مهءامدو ساانلا لاومأ

 : ةلأسم ديج

نم آاد۔حآ هتيراحم ق لتقي مل نمم عابنتخلا نم ةاغبلا ناك نإف



 س ٨٨

 نذآ امناو ةهننف كلنو لانقلا دح هنع بهذ بات اذاف هنيد ىلع نيملسملا

 ٠ ىغي نآ ىلا هلاتقم هللا

 ىنعم مهتحليف -- مه رمأب نوملسلا لتق دق نيذلا ءارمألاو ةداقلا امآو

 اوياصآ ام مهنع ردهآ ةيراحملا دعي هيلع ردقي نآ دعي نم اودات اذا رييختلا

 ٠ ةدانت وأ عابتأ اوناك ةيراحملا ق

 : ةلأنسم ج

 هللا همحر هدلاو نا هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع .وبأ لاق
 م امالا نأ هيلع ردقي نأ دعب نم ىغبلا لهأ نم بات نميف لاق

 ٠... ريخم هيف

 : ةلأسم دج

 ؟ وه ام براحملا نع ةيواعم ابأ تلأس خايسألا باتك ىف

 مهلاومأ ذخأيف هحالسب سانلا ىلع ودعي ىذلا براحملا امأ : لاق
 ٠ براحملا وه اذهف

 : ةلاسم ج

 دقف هقرسي كيلع راشآو 7 ملو ىمرق كىرض لجر دارأ اذا و

 املاس تنك لاحلا اذه ىلع هتلتق ناف هلتقل دمعت الوهلاتق كل لح
 ٠ هللا ءاش نا مثالا نم

 : ةلاض4م ةه

لامج سانلا دنع ناكو برح ق ناك لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
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 نيلمج برذضغ لامجلا نم هسفن ىلع فاخ برحلا عقو املف ةريثك
 ؟ همزلي ام فيسلاب

 ٠ ىش لجرل ا اذه ىلع سيلف تفصو ام ىلعف

 هريغ وآ سرف وآ لمج نم برح ى ةياد هسفن ىلع فاخ نم لكو

 ٠ هربغ وآ برضمب هبلع ردخ امب هسفن نع هعغد

 : ةلأسم ونج
 .,. - .. ۔همس . ... ١

 . : .. » ٠ ٠

 نب ىلع نا انغلبو تومرضح لهأ ىلا ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ةمينغ الو ايلاوم نعبتي "الأ حيرج ىلع زاجيالا لمجلا موي لاق بلاط ىبأ
 ٠ مهيرارذ ىلع ابس الو ةلبقلا لحأ لاومأ ىف

 رثألا هي ءاج ىذلا اذهف هدربلف مهلاومأ نم ءىت هعم ناك نمخ

 تويب ىف اوفلتخا دت مهنأ الإ اذه ىلع مهنا نيملسملا لوق نم هانفرعو
 . مهتيابخ نم هنا حص اذا ةلبقلا لهآ نم ةربابجلا نئازخ

 ندب ىلع نأ ٩_للا ١ همحر رقلا نب نازع ةيواعم ىبأ نع اندجو

 ناك ام ذخأ ريبزلاو هحلط ىلع رهظو لمجلا موي ناك امل بلاط ىبأ
 نك ىلا راصق فلآ رثع ىنثا اوناكو هباحصأ ىلع هترفو مهتيابخ ق

 نب نازع ناكو 4هتع دييقتلا ق اذه اندجو مهرد ةئامسمخ مهنم دحاو

 ٠ نيملسم ١ ءاهتق نم رفصل !ا

 همحر بوبحم نب دمحم نع اباوج رتني وهو نامثع نب ناهبن تعمسو
 مهلام تيب ق اودجو امف ةربابجلا ىلع اورهظ اذآ نيملسملا ى هللا

 ٠ هوذختي .نآ مهل ازاج هيلا نوملسلا جاتحاو مهتيابج نم هنأ حصو

ىلع اهقرقف ةربابجلا نئازخ ىلا دمع نميلا دالب ىلع رهظ امل هللا



٨٩٠ 

 مهتيابج ق هنأ حص اذا ساانلا ق مهتيابج ق اذه و انعمس دف ءارقفلا

 زاجآ نيملسملا نم آدحآ نأ ملعن ملف مهل ىه وىنلا مهل اومأ امآو

 ٠ اهنم امسن

 تويب ىق ام نآ هيلع عمتجملاو هب لومعملا وهو : رخآ لوق اهيفو

 ٠ هب ىلوأ مهثيروو هب ىلوأ مه ةربابجلا نئازخ

 ةيابج نم لام هب رم هنآ هللا همحر ريدح نب سدارملا نآ انغلبو

 لاملا نم ذخأف هيلع اوجرخ ىذلا مهودع ىلا الومحم ئ ةريايجلا

 نم ىقب ام ذخأي ملو هاطع ذخأيلف اطع هل ناك نم هباحصأل لاقو هاطع
 ٠ لالا نم ىقي ام دربو لاملا

 : باوجلا نمو

 نابيش هيلع جرخ امل هللا هفحر دوعسم نب ىدنلجلا نع انغلبو .

 لهآ دجوف نابيست بلط ىف ةميزخ نب مزاح جرخو هعايسنأو هللا همزهو
 هيلا اوملسي نأ ىدنلجلل لاق ةميزخ نب مزاخ نا انغلبف هولتق دق نامع
 هثعب ىذلا ةفيلخلا هنقدصيل مهتبراحم نع عجريو همتاخو ناييسث فيس

 ٠ همتاخو نابيس فيس ىأر ا

 نيملسملا ىديآ ىق ةنامأ همتاخو نابيش فيس لاق ىدنلجلا نأ انغلبو

 مهبراحف كلذم الا مهنع عجرب نآ مزاخ امأغ نابيش ةثرو ىلا اهيدؤي ىتح

 ٠ هيلع هللا ةمحر ىدنلجلا لنق ىتح ٥ ويراحو .

 ¡أودجوق ةربابجلا ىلع اورهظ !ذا نيملسملا نم : ءاهقفلا .ضعب لاتو

 مهيديأ ىف اودجو امف اايخ دجوو ًاماعطو حالسو الام مهلام تيب ف
 كلذ نم ءىش ذخأ لحي الو مهتثروو هب ىلوأ وهف مهلام تيب ف وأ
 اهنيعب ةمالظلا درتف لدع ةنيب سانلا نم دحأل مهملظ حصي نأ الإ
٠ اهلهأ ىلع



_ ٨٩١ . 

 ليك وأ نزوب ةلداعلا ةنيبلاب تحصو اهنيعب ةمالظلا حصت مل نإو
 مهلام تيب ق وآ ةربابجلا ىديأ ق دجو امف ةماللخلا لهأ كلذ ذخآ

 اذهو اضيأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اذه نأ بسحنو هب ىلوآ مهف

 زوق نم انفرع ام اذهو نوذخأي هبو س هب نولمعي مهانكردآ ىذلا
 ٠ ةلبقلا لهآ لاومآ ىف مهئاملعو نيملسملا

 نئازخ ىف دجو ام نآ لاق نم لوق ق ةلعلا امغ : ديعس ىبأل تلت

 هناو ساانلا نم ٥ ويج مهنأ حص دقو مهنتروو هي ىلوآ مهف ةربابجلا

 ؟ مهريغل لام

 كلذ ىف ىدنع جرخ ناو ةلع كلذ ىف ملعأ مل ٠ ملعأ هللا : لاق: : :.

 فلت نإ ممهلاومآ ف لصأثا ى هل نونماض مهنا .قيرط نمف هيف ةلعب.
 مهلاومأ ىق اقلعتم ناك نا املف نونماض هل مهف طلتخم هنآ الإ فلتي مل وآ

 كلملاب قحأ ةثرولا ناكو حص ول نا هيف كلهتسم مهكلم ناكو نامضلاب
 هنيعب دحأ هل حصي ملو هميلست وآ مهلاومأ ىف اوءاش نم هئادقو

 ةلمج نم نوكي نآ نسح قرتفم امناو مصخلا ى اعمتجم مكحلا نوكيف
 بسح ىلع مهلاومأ ةلمج ق نونماض هل مه ذإ مهلاومأ مكح
 ٠ تل تن : وام

 : ةلأسم زي

 ىف ىتلا نيطالسلا لاومأ ىف تركذو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ اهذخآ مهل زوجي له نوملسملا اهب رفلخ اذا مهنتازخ

 : نيملسملا نيي فالتخا كلذ ىفغ

 نم دحأل هنيعب ءىش حصي نآ الإ ءارقفلل ىه : لاق نم مهنم
 ةمارغلا تناك ةلداعلا ةنييلاب ةمالظ دحأل حص نآو هيلإ ملس ساانلا

٠ مهتيابج نم كلذ نآ حص اذا ةبانجلا هذه نم بوصخملا كلذل



. ٩٢ 

 نيملسملل ناك مهتيابج نم كلذ نا حص اذا : لات نم لاتق دقو

 دحأخلا ملظ هيق حصي مل ام مه رومآ ىلع هي | ورقنيو ٥ وذخ نأ

 رس رم ٠ ,رانلا ن

 دت ارذناك ناف مهيديأ ق ناك نيذلا نيطااسلل وه : لات نم لات دتو

 رثكأ وه هلعلو انيلا بحأ وه لوقلا ١ ذهو مهتثرول ناك اوتام وآ اولتق

 ٠ هي لومعملا .وه هلعلو مهلوق

 ميمت نب نازع اولوو دشار اولزع امل هنأ نامثع نب ناهبن انثدح دتو

 نازع نآ كلذو دسثار ىلا ناهبن لصو ىتح لاهلا تيبل اوضرعتي مل
 لاملا كلذ نأ لاقف لاملا كلذ نغ هلأسف دببناز. ىلا هثعب ميمت نيا
 هوذخأآو هل اوضرعت كلذ دنغف .نيملسملل هنآ دشار هب رقاو نيملبسملل

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو لوقلاف فالتخا كلذ ف ءاج دقو

 : ةلأسم دهمت

 دحاولا دلبلا ةلزنمب اهلك. نامع نا لوتنو هريغ لان فنصملا باتك نم

 بلغ اذا ناطلسلاو دلبلا ق عافدلاك ناك ام ثيح نم عافدلا اهيف زوجي

 . ملعآ هللاو اهيلع بلغ دقف اهنم رطق ىلع

 ٠ عرتلا نايب بانك ىلا عجر

 ىذلا ثدحلا هنم نوكي ىتح دالبلا اولخد موت لاتق لحتسي الو

 . رئؤملا ىبأ لوق اذهو كلذب ةجحلا مهيلع موقتو زوجي ال

 : ةل اسم وع

 مهلاتق لح ةوعدل اودر اذا ةلبقلا لهأ اماغ ىراوحلا ىبأ باوج نم

٠ ةمينغ الو ابس مهنم لحي الو مهتايبو



_ ٨٩٣ _ 

 نيملسملل نكمي نأ لبقو ةوعدلا لبق لاتقلاب اودص اذاو : هريغ لاق
 نبماس ١ نم آ د_ حا باصأف مهسب نيملس ١ ١ ومر ولو اولتوتق مهتوعد

 اذإف لاتقلاب اوأدبو اومر دق مينأ الإ نيملسملا نم ادحأ بصي مل ول
 مهيعب نع اوئيفي ىتح مييعب ىلع ىغبلا لهآ لاتنت اولتوت لاتقلاب !اوآدبي

 ٠ هللا رمآ ىلا اوئيفي ىتح هلوسرو هلل نوكت ةوعدلا نآ تفرع ىذلاو

 : ةلأسم ج

 لوق نم انفرع ىذلاو تومرخح لهأ ىلا ىراوحلا ىبأ ةريس نمو

 مهيلع ناعتسي ةلبقلا لهآ نم ىغبلا لهآ نا مهئاملع و نبملسملا

 وهو نيملسملا ىلع نامض الف ةبراحملا لاح ف فلت امف مهعاركو مهحالسب
 ٠ رفعج نمب عماج نم هربغ نمو انعم لوتلا رثكأو اندنع لوقلا حصأ

 . صقن وأ كلذ نم فلت ام نامض مهيلع : لاق نم لاقو

 ٠ عجري اندنع لوقلا اذكهو

 : ةلأسده ة

 ٠ تومرضح لهأ ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نم

 : ةلأسم ةيج

 ؟ نوملسملا هنمضي مل فلت اذا ىغبلا لهآ حالس نع متلآسو

 نوملسملا ىنغتسا اذا بهنيو قرحيو قرغي هنأ مهنم : لاق نم لاق
 ٠ ةداملا مهنع , [ ةنو هنع

 وق نم انغرع ىذلاف رصن ىبأ نع هومتدجو مالك اذه نا : متلتقو

مهحالسب مهيلع ناعتسي ةلبقلا لهأ نم ىغبلا لهأ نأ مهئاملعو نيملسملا



_ ٩٤ 
 ٠١- ده 0.٠

 ٠ اندنع لوقلا حصأ

 هم ذخأن ىذلا وهو هب ذخأ نمل ةيافك هيفو انعم لوقلا رثكآو

 ىتح مهب ديآ ق ةنامأ وهف نيملسمل ١ ى دنآ ق فلتي ملو هتنم ىقب امو

 ٠ مهتثرو ىلاو هلهآ ىلا هودي

 هانع نوملسم ١ ىنغتس ١ ١ ذ ١ قرغي وآ قرحي وآ بس هبي نأ امآو

 ٠ نيملسمل ١ لوق نم اذه كفرع الف

 ةلبقلا لهآ لاومآو ةمينغلا ةلزنمب بهنلاو بهنت ةاغبلا لاومأ نا

 ٠ اهيف ةمينغ ال

 مهيرارذ ىلع آبس الو ةلبقلا لهآ لاومأ ىف ةمينغ الو يلوم ىغنيب ال الإ
 ٠ رثألا هي ءاج ىذلا اذهخ هدربيلف مهلاومأ نم ءىش هعم ناك نمق

 اوفلتخا دنن مهنا الإ اذه ىلع مهنا نيملسملا ءاملع لوق نم انفرعو
 . مهتيابج نم هنأ حص اذا ةلقلا لهأ نم ةربابجلا نئازخ توريبب ق

 : ةلأسم ةوا

 اهوقرخي نآ نيملسمللو ةميزهلا دعب الإ ةمينغ زوجت الف نيكرنملاو

 ٠ اهوبرخيو اهوعطتيو اهوقرحيو
 ح .. : . ۔

 مهرود نوبرخي مهب لعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امك
٠ آراغصو مهل ًايرخ مهلخن نوعطقيو اهيف اونصحت اذا



_ ٩٥ 

 ىلع ةمئاق اهومتكرت وآ ةنيل نم متعطق ام ) : ىلاعت هللا لاق امك

 . ( نيقسافلا ىزخيلو هللا نذإبف اهلوصأ

 ٠ همنغ و أكتىن

 ةمينغلا مقت الو اضيأ رفعج نبا عماج ق دجوي كلذكو : هريغ ل ات

 ٠ برحلا راد نم شيجلا جرخي ىتح

 جراوب اومنغ اذا نيملسملا ق ركذ هنآ بسحأو ىراورحلا ىبآ نعو

 ؟ ةيهلكو ةينيص بكارم مهيديآ ف اودجوف رحبلا ىف دنهلا ىف نيكرشملا

 نم الإ نيملسملل ةمينغ ىهف بكارملا نم م-هبيديآ ىف دجو ام : لاق

 . لات هنأ بسحاو هيلا ملس ةينبلاب ةبكرم ىلع حم
 ملعأ هللاو نيملسملل ةمينغ كلذ راص دقف حص ولو : لاق نم لاقو

 تديق امنا و هنم هللا رفغتسأ انآو ىنم وهف هيف ناك ناغ + { ق رظنيو

 . هيف ىنعملا ىلع لوقلا

 : ةلاسم :ةي

 .نيملسملا نم اتقتلا نيتئف نع هللا كمحر تلأس ىراوحلا ىبآ نعو

 ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهآ نم لاجرو مهديبعو مهؤاسنو مهلاجر
 ىق ةمذلا لهآ اولخد دق دحاو برح مهلك مهديبع و مهؤاسنو سوجملا و

 لاجرلاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلاب مهعم نولتاقي نيملسملا همذ
 نيملسملا رصنو هرصن هللا زعأ ىتح هللاب ةكرشملا ةئفلا فويسلاب نوبرضي
نيكرشملا هللا لتقتو ةمذلا لهأ نم ديبعلاو ةوسنلاو لاجرلا نم مهناعآ نمو



_ ٩٦١ 

 فيك مهيرارذ اويسو مهلاومأ اومنغو مهناعأ نمو نيملسملا مهنم نكمأو

 ء اسنلا و ةمذلا لهآ نم مهناعآ نمو مهديبعو : آ ىلع .. د : ]| مستت

 ؟ لاجرلاو ديبعلا و

 ر_هظ اذا نيملسملا ءاهقف لوق نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعخ

 ناك ةسمخ ىلع ةمينغلا تمستو مهلاومأ اومنغو مهددع ىلع نوملسملا

 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هلل سمخلا

 مهنم ل_جرللو نامهس سرافلل نوكيف ةلتاتملا ىلع سامخأ ةعبرأ مستو

 ةمذلا لهآ عيمجو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم مهناعأ نمل خضريو

 ءالؤه نم دحا لك ىطعب اولاقف ةمذلا لهآ نم مهريغو ديبعلاو ءاسنلاو

 . باوصلاب ملعآ هللاو نيملسملا لوق نم هم ذ_خآن ىذلا اذهف ميس عبر

 : ةلأسم :ويه

 بوبحم نب دمحم نب هللا دبع ىبأ باوج ىف دجوي اممو
 ٠ هلل أ امهمح ر

 اذا ةمئان برحلا تمادام ةمينغلا لحم نم ةلناقلا لكأب له : تلت

 ؟ ةمينغلا نم ائيش اوزاح دق اوناك

 رم اوحرط مئ اولكأ كلذ ىلا اوجاتحا اذا مهنا اندنع ىذلاف
 اس

 ٠ مهم اهس

 ٠ مهبرح ق اومادام

 ضرألا ق نوملسملا نكسي مل ام ليق دق هنأ انعم : هريغ لاق

 نم ركسعلا لهآ نآ مهنيب ةمئاق برحلاو كلذ مهودعب اورفلخي وآ

اذاف باسح ريغي دغر مهبا ود اومعطيو اوبرىتئي وآ ا ولكاي نآ نيملسملا



_ ٨٩٧ 

 .دجوو صر ث مهودعب اورعصو اهراروا بر و تبح : ا ق ١ هذختا و كلذ هدعم ا فلخ اه را ; ءا ب .حلا تعضخ

 ٠ هيلا ةجاحلا دنع باسحب الا لكؤي نآ زوجي ال كلانهف ةمينغلا مسق

 هسفتل هذخأ ولو ةمينغلا نم ائيش ذخأ اذا لاح ىلع زوجب الو

 ق هرخدا امم هريثكو كلذ ليلقت ناك ةمينغلا تبجوأ ذام برحلا لاح ت

 ٠ ةمينغلا ةلمج

 : ةلأسم ويج

 ريغ ةمكحم فحزلا ىف رارفلا ف ىتلا ةيآلا نأ ىراوحلا ىبأ نع
 ٠ دهش هنا لوقن سيلف لانتلا نع يلروم اريدم لنت نم نأو ةخوسنم

 فحزلا ىف ناك نميف حور نب دمحم هللا دبع ىبآ نع دجوي دتو
 فحزلا نم رارفلا نم هللا نم افوخ فقوملا كلذ ىف تابثلا هسفن مزلا و

 ذخأت الو كلذ ىف رظنآ هللا ىصاعم نم فحزلا نم رارفلا نأ هدنع ناك دتقف

 ٠ باوصلاو قحلا قفاو ام الإ

 : ةل اسم ونج

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دواد مهعم راس ىذلا نأ ىراوحلا ىبأ لات
 هللا ىلص ىبنلا عم تناك ىتلا ةئفلاو رشع ةثالثو ةئامثلث اوناك ملسو
 نامعب العملا اهيف جرخ ىتلا ةئفلاو رثع ةثالثو ةئامثالث ملسو هيلع

 تعمس ةكرابم ةئف ىهو لاق رشع ةثالثو ةئامثالث اوناك ىدنلجلا نب ىلع

 دقو ليق ام ىلع لجر ىفلأ ف ىحي نب هللا دبع راس لوقي ديعس ابآ
 هللا همحر هباحصأو وه لتق ىتح مهلتانتو كلذ نع ىدنلجلا هنع انغلب

 ٠ دوعسم نبا ىدنلجلا
( ١ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٧ م )



٨٩٨ 

 ةلأسم ح :

 نآ نيملسمال له ىراوحلا وبآ نيملسملا بتك نم ةميدن ةروثنم نم

 ؟ ماما اب !اويراحب

 نم ناك ىدنكلا العملا نب دمحم مهنم نوملسملا كلذ لع دقف
 براح دت اهبف مهماكحأ ترجو نامعب مهتلود تمانو نيملسملا ءاملع

 ٠ ماما ريغو ماماب نوملسملا

 : ةلأسم :دج

 ل_ح ةوعدلا اودر اذا ةلبقلا لهآ امآف ىراوحلا ىبأ باوج نم

 ٠ ةمينغ الو ابس مهنم لحي الو مهتايبو مهلاتق

 : ةلأسم زهج

 ٠ هل ةوعد ال اجن نب لاق هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجويو

 ؟ اجن نب لثم مه نامعب ىتلا ةربابجلا ءالؤهف : تلت

 ٠ هلوق ىنعم ىلع دنسأ ىدنع مه : لاقف

 د - . ٠

 .إ

 نومعزب نيذلا شويجلا عم راس ىذلا كلذكو ىراوحنا ىبأ نع

 . مهعم وهو نولتقيو نوبهنيف ناطلسلا ةبراحم فق مهنا

 امناو هيلع مرغ الف كلذ ىلع نعي ملو لتقي ملو بهذي مل اذإف
٠ رافغتسالاو ةبوتلا هيلع



٩٩ 

 م!رح هنأ منعيب ال وهو هريغ وأ بطر نم ائيس مهم اعط نم لكأ نإف

 ٠ كلذ ىف هيلع مرغ الغ

 ٠ هلهأل مرغلا هيلع ناك سانلا لاومأ نم هنا ملع ناو

 هنم لكأ ىذلا دليلا كلذ ءارقف ىلع هترفغ هلهأ فرعي مل ناف

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 : ةلأسم :دنجت

 ا_هيف لخديف ىدلب ىهو روجلا دلب ىف نوكي ملسملا نع هتلآسو
 ةيار عم هميرح نع لتاقي نأ ملسملل ىغبنيآ مهتحابتسا نوديري موي
 ؟ نبق-ساغلا

 ٠ ميردلا نع

 ٠ ( اوعفداو هللا ليبس ىف اولتاق ) : ىلاعت هللا لاق

 ؟ حالسلاب نوعفدي : تلت

 ٠ معن : لاذت

 ل_هھآ مهو مهيلع ضرف عضوملا اذه ىف لاتقلا تيأرأ : تلق

 ٠ ملعأ هللاو ضرف هنا لوقأ ةينتن راد نم اوناك اذإ : لاق

 مهب لزنف هيلع نوبلاغ روجلا لهأ نامع لثم ارصم تيأرأ : تلق
 رافرج ىلا مهيلا اوجرخب نآ نيملسملا ىلعأ ةملظ قارعلا لهآ نم موق

؟ مهيلا جورخلا كلذ مهعسبي ال مآ فا رطخل ا نم ١ ولزن ثيح وآ



_ ١٠٠ 

 . مهدلبب مهوسشثغي ىتح مآ بجي ناك نإف

 عم مهيلا اوجرخي نأ مهيلع سيلو مهدالب ف مهوشغي ىتح : لاق
 ٠ لااسخلا لهآو نيقسافلا

 : ةلأ سم

 لتاتت لتق نمل زئاج هنا هنيد ىلع لتقي ىذلا ف ىراوحلا وبأ لاق
 لتقي نآ : اضخيآ لاقو ٠ ةليغ اهلتقي هنآ : لاقو ٠ هنيد ىلع لوتقملا كلذ

 نايعلاب هلبق نأ ديستن لدع ةنيب نكي مل ولو ربخلا ةرهسثب لوتتملا لتاق
 هلتق نمو ةليغ هلتق لالح وهف مهنيد ىلع نيملسملا لتقي ىذلاو : لاقو
 ىلع لوتقملا لتاقت لتم ىذلا نكي مل ولو هلتق نمل زئاج وهف نيملسملا نم
 وهف لتقي ىذلاو : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق هنيد ىلع لوتقملل ىلو هنيد
 هنا ديت لدع ةنيب نكي مل ولو ربخلا ةرهسنب لوتقملا لتاق لتقي نآ زئاج
 ىلع نيملسملا لتتشي نأ اضيأ زوجيو ىراوحلا وبآ لاق ٠ نايعلاب هلت
 نيملسملا ىلع ةلدرخ لتق داهجلا لضفأ لوقي ناك ارباج نآ لاقو مهنيد
 ٠ هاجن نب رفيجو معثخ لتم كلذو : هللا همحر ىراوحلا وبآ آاخيآ لانو

 اوجرخي نأ مهل زوجيأ نيملسملا نعو ىراوحلا وبآ هب باجأ امم
 م هتلق عضول نيبلاغ ريغ مهنأ مهنظ نوكي ليلق رفن مهو مهودع ىلع

 نم ناك نمم مهناعأ نمب !ونيعتسب نأ مهل لهو مهرصم ق مهفعضو
 نونمضيآأ مهئامدو لاومآب ايطاعت مهنيب نم نيكرشملا نم وآ نيدحومل ١

 ؟ كلذ

 نم لقأ ىلع اوناك اذإ نيملسملا نأ رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف
 قصتلا ىلع اوناك اذإو ةليضفو عوطت مهداهج ناك مهددع ىف فصنلا

 هللا همحر سدارملا جرخ دقو ةبجاو ةضيرف مهيلع داهجلا ناك مهددع نم

٠ ةربابجلا ىلع الجر نيعبرأب انغلب اميف



_ ١٠١ 

 ىلع ذخأا ىلع نوردقي اوناك اذإ تلذب رانكلا تعاج دقف نيكرشملاو

 ٠ سانلا ق ملظنا نع مهوعنميو مهيديأ

 مهريغو دنهلاو كرشلا لهأ مهب ىقليل اذشلا ىف مهلمحو نيكرشملا نم دنيلا
 .ه ح :

 ٠ نب دتعملا نم هرما قف دجوب نمم

 نامسلا نب رفعجو تاتحلا نآ انغلب دقف ةلعتلا لهآ نم نودحومل 1 امآو

 ٠ ةربابجلا ىلع داهجلا بلط ىف بلهملا نب ديزي عم اجرخ هللا امهمحر

 ىدتها دقف مهب ىدتقا نمو ةنسح ةوسن انل مهانيمس نيذلا ءالؤه ق

 ٠ مهيديأ ىلع ذخثلا ىلع 6 ردقلا نم انفصو ام ىلع اوناك اذإ ١ ذهو

 نآ ميل زجب مل مهيديأ ىلع ذخخلا ىلع نوردقي ال اوناك اذإ و

 ٠ مهب اونبعتسي

 ٠ ةردقلا ةلقو فعضلا نم لاحلا كلذ ىلع مهو مهب اوناعتسا نإف

 ء

 ٠ ءاكرش مهف سانلا ملظ نم باصآ امف مهيديأ ىلع ذخخلا نم

 : ةلأ سمه بج

 ىلإ دصق نيملسملا نم لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 هللا اوقتا ءالؤه اي مهل لاقف هريغ ىلإ وأ مهدئاق ىلإ ةاغبلا ءالؤه
 نوكي له .هولتق وأ هوبرضف هوذخأف قحلا ىلإ اوعجراو سانلا .اوملظنت الو

 ؟ مهوتيبيو مهيلع نيملسملل ةجح هذه

 ق مه ونتعيب نأ مهلو مهيلع نيملسملل ةجح هذهف تفصو ام ىلعف

 كعم نورئاس مهو لجرلا اذه اولنق امنإو ةازغ اوناك اذإ مه ركسع

٠ ةوعد الب مهوتيبي نآ مهلف مه ركسعب



_ ١٠٢ 

 ٠ مهيلع اوجتحيو مهوعدي ىتح مهوبراحي

 اوناك اذإ ةليغ هولتقي نأ مهنف لجرلا لتق ىذلا كلذ ىلع اوردق نإو

 ٠ هيآرب جتحا وا نوملسملا هثعب لجرلا ناك هيلع نيملسملا لتقل اوغرع دق

 برحلا مهوبصان اذاف كل تفصو ام ىلع وهف ةازغ ةاغبلا ناك اذإ

 ٠ اهورتقعبي نآ مهلف مهباود رقعب الإ مهيلع اوردقي ملغ

 مهباود ىف لوقلاك مهماعط ف لوقلاو نامضلا مهيلع ناك اهورقع نإ
 . نامض الف اهكلهتساف مهبتك ىلع ردق نمو

 : فنصملا بانك نم

 نم عافدلا اهيف زوجي دحاولا دلبلا ةلزنمب اهلك نامع نإ هريغ لاق
 دقف اهنم رطق ىلع بلغ اذإ ناطلسلاو دلبلا ف عافدلاك ناك ام ثيح
 . ملعأ هللاو اهيلع بلغ

 مهنم ةقثلا نأ رابجلا ىلع نيملسملل نوكي ىتلا ةجحلا نمو هريغ نمو
 ث هيلع مهل جتحي

 ىلع انآ لاقف انالف تملظ وأ اذك وآ اذك كلعف ف ىنتملظ هل لاقت نإ
 امم ائيسث دري وأ قحلا ىف هلعفي امم ائيسث كرتي نأ هلأس وأ ميقم كلذ
 الات وأ لطابلا نم هيلع وه امم جورخلاب هرمأ وأ سانلا نم ادحأ هب ملظ
 اوءاش نا هتلتاتم مهلو هيلع مهل ةجح نوكي ههابسنأو اذهف هللا قتا هل

 مم ٠.

٠ هل ۔ هع



_ ١٠٣ 

 ةلأسم دج :

 مهؤامد الا إ مهنم لحي الف ةلبقلا لهآ نم ىغبلا لهآ امأو باوجلا نمو

 هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلإ نوعديف هجحلا هةماتنإو ةوعدلا غدبإ دعب

 اوقلي نآو قحلا نم هنم اوجرخ اميف لوخدلا ىلإو ملسو هيلع ةليلم

 مميلع بجو ىذلا مهسخفنآ نم أ نم قحلا اوطعي نآو نيملسملا ىلإ مهيديأب

 مهؤامدو مهلاتق لح اهولبتب ملو نيملسملا ةوعد اودر اذاف هنع اوعنتمأف

 . اهدعب نم الو ةبراحملا لبق نم مهلاومآ عطقت الو مهلزانم قرحت الو

 راسو ةمينغلاو ابسلا هللا لحآ امنإو ةمينغ الو ىبس مهنم لحي الو
 ٠ كرسلا لهأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 ٠ الف ديحوتلا لهأ امأو

 : ةلأسص دهج

 لهآ نم ناك نإو ءاهقفلا نم : لاق نم لاقو ٠ اضيأ باوجلا نمو
 ٠ مهل ةوعد الف نيملسملا اوزغيب كرشلا

 قحو هنم لبق ةوعدلا باجآ نمف ةنسح ةوعدلاف اوياجآغ اوعد ن ٠ امف

 ٠ هلامو زرحملا و همد مالسالا

 مهنم لحي الو مهتايبو مهلاتق لح ةوعدلا اودر اذإ ةليتلا لهأ امآو

 ح الغ ديحوتلا لهآ اامآو كرلا لهآ ىف ةمينغلاو ىبسلا امنإو ةمينغ الو ابسح
 ٠ مهعاركو ىنبلا لهآ حالس ق مهلاتت ى ميلع هب ناعتسيب ام الإ

 كهآ نم ىغبلا لهآ لاومآ نم لحي ال ام نيكرشملا لاومآ نم لحي دقو
 نوبقاعي مهناف مهلاومأ اوعطقيو سانلا لزانم ةاغبلا قرحي نآ الإ هلبقلا
. اوبتاع ام لثمب



_ ١٠٤ 

 نأ جارخلا ىلع سانلا لخن عطقي نميق ءاهقفلا ضعب نع انظفح دقو

 : هللا لوقب جتحاو عطت ام لثم هلخن نم عطقي

 . ( هب متبقوع ام لثمب اوبتتاعف متبنتاع نإو )

 ٠ رانلاب قرحأ نم قرحي : لينت دقو [

 : ةل انم ج

 هدنج نم لحتسي له ةاغبلا ريمآ ىلع نوملسلا جتحا نإف : هل تلق
 .٠ هنم لحتسي ام لتقلاو ةيزاحملا نم

 ٠ ليق هنا ىدنع اميف فالتخا كلذ ف ملعأ الو معن : لات

 اجن نبا نا لاقت هنا هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع هنا دجوي هنا لاقو
 ٠ هل ةوعد ال

 ٠ اجن نبا لئم مه نامع ق ىتلا ةربابجلا ءال هم : هل تلت

 ٠ هلوقت ىنعم ىلع دشأ مهه :لاقف

 ناك ولو هودع نع ةبراحملا كرت مامإلل زوجي ال .ىراوحلا وبأ لاق
 ىنح مامإلا لمآتعلف كالهلا ةيرقلا ىلع فيخ ولو اهعفن ىجري ال برحلا

٠ ةقحلا 7 ىلإ ىضمي



_ ٠.٥ ١ 

 قرحقف نيملسملا رو همآ ضعب مامإلا هالو لجر ق ةحيحصلا نيملسملا راثآ

 ٠ هالو ىذلا مامإلا رمآ ريغب باودلا لتقو رجلاو لخنلا دقعو

 نوكي نأ الا هلام نم كلذ مرغف دسغأو قرحو لتقتو رقع ام هبلع نا

 نيذلا موقلا نأب ةقثلا لهأ هل ديشي حضاو رمأو ةنيب ةجح كلذ ىف هل

 امب الإ قحلا نم مهلبق ام ىلع ردقي ملو مهيلع وتيب ملف هولتاقو برحلا

 . غلب ام مهب غلب نأ الإ ميسفنآ ف قحلا هوطعي مل مهناو مهب عنص
 هللا لام ىف مامإلا ىلع ىهف قرحو رقعو باودلا نم لتق ام ناك نإو

 ٠ أطخلاو ةيسنلا ىلع كلذ نم ناك اذإ

 5 . ٠. هأطخ هنغ ى دؤي نأ مامإلا ىلعم

 ةلبقلا لهآ لزانم قرح اولحي مل مهنا نيملسملا لوت نم انظفح ام اذه

 ٠ اوعنتمي مل وآ مهيغبب .ه اوعنتما مهلا ومآ عطت ال و

 اورهسنآو موت مهيقل مث رفس نم اجرخ نيلجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 مكنيبو انتيبب سيل امهدحأل اولاقف مهلاتق .نالجرلا دارآو حالسلا مهيلع

 ٠ لجرلا اذه ديرن امنإو ءوسب كديرن الو بلطم
 هعدب نآ هعسي مل هرصني نأ ىلع ردقي ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ :كلذ يف مهلوت لبقي الو ردق ام هعم دهاجيو لتاقيو هلذخي الو

 ث هللا ءاش نإ كلذ هعسو هكرتو ردقي ال ناك اذإو

: لوقي هللا نال نظلا هللا ىف ءىسي الو هعدي نآ هل ىغبني الو



. ١٠٦ 

 ) زيزع ىوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصحنيلو ( ٠

 نآ دعب كلذو اعيمج املسي وآ اعيمج ابهذي ىتح هبحاص عم لتاقيلف

 قح نم لجرلا اذه ىلع مكل بجو ام لوتيو نيملسملا مكح ىلإ مهوعدي

 ىتح هبحاص عم دهاجيلف اوعنتماو اوبآ نإف كلذ ف نيملسملا ىأر مكلف

 لجرلا اذه نإ ملع دق نوكي نأ الإ اميظع ارجأ هللا مهيتؤيسف ابلغي وأ التق

 هللا ىوقتب مهرمأآيف كلذ ىف لوقلا هيلع بجيو همد اولي ام مهل لتق دت
 ٠ ملعأ هللاو هعم مهلتاق ال و

 نآ مكل زو رو زوجيال و مكدالب ق مكنوسثعيي نيذلا موقلا و ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ةمالل كلذ زوجي امناو مهيلا اوجرخت

 ۔ هلتت ىف هيلع ءىش الف برضلاب تيبلا بر صللا ادب اذإو

 هدجولو برضلاب صللا هآدبب نآ لبق نم هلنق تيبلا بحاص ناك نإو
 ٠ ةيدلا هيلعق عاتملا مضي

 نآ هل سيلو رده همدو هبلع ةبد الف ذ عاتملا مضي هدجو ناك ناو

 . عاتملا مضي د هدجي وآ برضلاب هآديي نآ الا هلخم

 : ةلأسم وبع

 ةلبقلا لهآ نم ىغبلا لهأ امآو ىراوحلا ىبآ نع دوجوملاو هلوتت امآو

 مهنع داوملا عطقو مهؤامد الا مهنم لحي الف

 نينغتسم اوناك اذإ ةاغبلا نع عطتت ةدام ىأ نيملسملا رشاعم ايع

. مه راهنأ ىقسب مهيغب لاح ى



_ ١٠٧7 

 اهب الا مهيلع لصوي ال ىتلا داوملا عيمج عطق زوجي ناك اذاف

 رامنألا سبح زاوج نم عتمي ىذلا امف ٠

 نود هعطق زوجي ام نيبب نآ بجي ناكف داوملا ضعب ناك ذإو

 ٠ زوجيال ام

 ملكتو ءارآلا ةحماسمو ءاوهألا ةعباتمو ءاقشلا ةبلغ ف هناب ذوعن

 ٠ هللاب الإ قيفوتلا امو هل ال هيلع ةجح وه امب ءرملا

 مهتبراحم ىلع ردقي مل اذإ نيملسملا لام نم نيملاظلل عفدي نآ مامذإلو

 ٠ مهرش هب مقدي ام

 نع اعافد مهلاومأ نم ءىشب ناطلسلا اوحلاصيب نآ ةيعرلل كلذكو
 ٠ ملعآ هللا و مهسفنأ

 : ةلأسم دي

 ىف مهيمحي نآ دعب الإ ىلاولا ىلإ مهتاكز ميلست ةيعرلا مزلي الو
 ٭: راوحلا

 نأ لسري ال مامإلا نآ ريغ اهضبق هلف اهميلست اوعربتي نأ امأو
 . مهيمحي نأ دعب الإ موق ةاكز ضبقت

 كاذ ق هيلع نامض ال نآ ا تعمس دتق ةيامح ريغ نم ضبق نآ

 . ملعأ هلل أ و

 كوقآ الو هب لوقآ الو هب لوقأ ال هتحصو لوقلا اذه لدعب ملعأ هللاا
. + ةمراحملا ةلآسم باوج نم هذه تلتقف ق قيقوتلا هللايو ائسش هيغ



. ١٠٨ 

 ةلأسم ده :

 اذه لعلف مهلاومأ عطقت ال مهلاتق لح اوعنتما نإف هلوت امأو

 لاقف وحن ىنب لخن عطت دارآ ا دايز نب دبعس نآ رثألا هيف فلتخي امم

 نذابقف اهلوصأ ىلع ةمئاق اه ومنكرت وآ هنيل نم متعلطق ام ( : ةيال ا ىسوم هل

 ٠ ( نيقساخلا ىزخيلو هللا

 عطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نإو كلذ ركنأ هنأ ملعن ملو
 ٠ ريلظنلا ىنبي لخن

 . نيكرشملا ىف كلذ امنإ : لئانن لانتو

 ٠ الف ةلبقلا لهآ نم ىنبلا لهأ امأو

 ( نينتنافملا ىزخيلو ) : هلوتل عيمجلا ىلع لمشت ةيآلا : هل ليق
 جاتحي صيصختلا ىعدملاو هلبقلا لهآو ن وكرشملا هبق لخدب مسالا اذهو

 ٠ لسيبلد ىلإ

 ..: ةلأسم اوج

 دحاو موب لدع كيق دق :ب لاق هللا همحر ىراوحلا وبآ انل حور اممو

 ' . اهراهن مئاص اهليل مئاق ةنس نيتس ةدايع نم لضفأ

 ٠ ةنس نيتس بونذ نم مظعأ دحاو موب روجو

 : ةلأسم %"

 بوبحم نب دمحم نع ٥ دس ني رمع نامثع نب "ناهبن انثدح دقو

0- .% هرصم بهذو 7 ١. ذا مامإل ١ ق هل ل أ همحر



. ١٠١ 

 ذفني هعم نوكيو الجر هعم اومدقيو هتماما ىف هوعدي نآ نيملسملل ناك

 ٠ مهل عسا وم هلزع نآو مهل عساوف ٥وعد نآ لوقلا اذه ىلعف

 ءاملع عيمج عمتجي ىتح هوبراحي نآ مهل سيلف لزتعي نآ عنتما ناو
. باوصلاب ملعأ هللاو هتبراحمو هلزع ىلع مهيأر قفتيو كلذ ىلع هتيعر



_ ١١٠ 

 سداسلا باتلا

 حابذلاو ديصلاو باودلا موحلو ةبرشألا ىف

 باتكلا ىلا عجر

 ةقثلا ريغو ةقثلا دنع نم ىرادلا ذيبنلا نم نردلا ذخأب قمعو

 ٠ نيجعلا هب رمخيو

 نم هللاب ذوعن ىرادلا هركيو ةقثلا دنع نم الإ ذخؤي ال نردلا نإ

 ٠ ذيبنلا برشي ةقث

 : ةلأسم 3

 نمل فرعي ال لبح ىف ايبظ دجي لجر نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ؟ هذخأ هل زوجي له ليحلا

 ف ىبظلا دجو اذا نيملسملا لوق نم ظفحي ىذلاف تفصو ام ىلعف
 بحاصل ىبظلاو ه ذخآ زوجي ال اولاق دقف ةيشخ هيف ليح فوطاخلا

 ٠ هتاثو ق هنأل ليحلا

 رهف هنم كبسثلا عقوف قلطنا مث ةكبش ىف ديصلا عقو اذا : ليق دتو
 4 . لا ثح اصل

؟ كلذ هركي له ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نعو



١١١ 

 ٠ مارح ىلا كلذب غليب سيلو ةيهاركلا كلذ ف انعمس دقن
 ضعب لاق دقف هنم ركسف دحآ برش اذاف ذيبنلا رمآ ىف تركذو

 دعي نم دحأل لحي الو امارح راص دقف ركس ذيبنلا اذه نآ ملع نم ءاهقفلا

 لك لتب ملو ما رح ركسم لك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل كلذ

 ٠ مارح ركس

 راص دقو ١ ركسم راص دقف ركسىف دحأ ذيبنلا ا ذه نم برش ا ذاق

 + سانلا عبمج ىلع امارح

 : ةلسم ويج

 ٠ كلذ هل زوجيأ رادلاب اذيبن لمعي نأ دارأو ةلع هب لجر نعو

 ورجلا ىف كلذ زوجي الو اكوملا ميدالا ىف ءاهقفلا ضعب هل زاجأ دقف

 ٠ ميدالا ىف الا زوجب الو

 : ةلأسم ولع

 اهحبذب رمأ مث اهارتستا ىذلا تقو ىونو ةيده ىرتستا لجر نعو
 ٠ تحمذ ىذلا تقو اهتمس ملو

 ٠ حباذلا اهيلع هللا ركذ اذا ىرجت ةينلا

 : ةلسم :ديج

 ؟ همزلب ام ةساجن هيف عقو السع وآ ااخ اناسنا معطأ لجر نعو

 مثإ لكالا ىلع سيلو لعف امم رافغتسالاو ةبوتلا كلذ ىف همزلتف
٠ ملعي مل اذا



١١٢ 

 اذه اندجوو نايبصلاو باودلا معطي نأ زوجي ليق دن : هريغ لاق
 ٠ هنع ىور دك اميق هلل ا هدعسأ دبعسس ىبأ نع

 ٠ ملعأ هللاو لاح ىلع كلذ زوجي ال : ليتق دتو

 : ةلس ج

 ؟ دكؤي له رونسلا و بلكلا محل نعو

 ٠ ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان ىذ لكأ اوهرك دقن

 ٠ امارح لكأ هنا لقن ملو بلكلا محل اوهركو

 : ىلاعت هللا لوقب جتحا هنا هللا همحر ربكألا ةديبع ابأ نأ بسحأو

 نوكي نآ الإ همعطي معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوآ ام ف دجأ ال لتق )
 ٠ ) هللا ريغل له آ انقسغف وآ سجر هناف ري زنخ محل وآ احوفسم امد وأ ةتيم

 ريطلا نم اذه دعب مارح ال وآ اذه ىف مارحلا امنا لوتب هنآكف

 ٠ عابسلا و

 بلخمو عابسلا نم بان ىذ لكأ نع ةيهاركلاب راثآلا تعاج دتو
 ٠ ريطلاو عابسلا ف رشن امم وهو ريطلا نم

 اهحب ذو اهيلع فاخف تضرم وآ ترسك مث هنيحضمب ىمس نمعو

 رحنلا موي ىلا كرتا ذا اهمحلب ىزتجي له لبق نم وآ رشعلا ى كلذ ناكو
 ؟ تتام نا ةيحضلا لدب هيلع لهو

تضرم وآ ترسك مت ةرحضب ىمس دق ن اك ا :ذاف تفصو ام ىلعق



 س ١١٣

 : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف رشعلا ىف كلذ ناكو اهحبذغ اهيلع فاخف

 ٠ هيزجي ال

 تآزجآ رحنلا موي ىلا اهمحل سبح نا : ءاهتقلا نم لانق نم لانتو

 ٠ ذخأن لوتلا ا ذهبو اهسأر الا هنم لكأم الو هنع

 الو ةيحض هذه سيلف رشعلا لبق اهحبذو رشعلا لبن اهب ىمس نإو

 ٠ اهلدب هيلعف هلبت نم تيتوأ تناك نا ا ولاقف دقف رعلا ىف تتام ناغ

 ٠ هيلع لدب الف هريغ لبت نم تيتوأ تناك ناو

 هتجوز ىه اذإف انز هنأ ىلع ةآرملا أطي لجرلا ىف ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ مثأي اولاق : لان

 : ةلاسه . ده

 . ؟ اهلكأي نآ هل له هتيحض نعل نمعو

 ٠ هتيحض هيلع مرحت الو ىسآ دن

 : باتلا ىلا ةفاضالا نهو

 عطقو حيذلا نسحأو ىمس ١ ذاقف محللا و جا دوألا عطقف حبذ نمو

 ٠ اهلكأي سأب الف جادوألا ضعب

 . لكؤت مل عخب نإو

( ١ ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ٨ م )



١١٤ 

 عطق ىتح اهعفر مث ةيدملا لخدأ اذا هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ اهلكأي اف

 ٠ اهلكأي هناف كلذل دمعتي ملو اهعخبف اهعطقف اهحبذ ناو

 ٠ اهلكأي مل اهعخبل دمعت ناو
 داعأ ناف جادوثنا عطقف اهعفر مث موقلحلا تحت ةدملا لخدأ ناو

 ٠ اهلكآم هناف كلذ دعي نم تكرحت مث قلحلا ىلع اهارجآف نيكسلا

 هلثم ىلع ىبحت ال ىذلا حبذلا وه ةاكز نوكب ىذلا حبذلا دحو

 ٠ ءىش نود ءىن عطق صخب ملو هيناعم تفلتخا ولو ٥ اكزلا هب نوكب

 هللا مسا ركذو هلامستب حبذ نمو نيميلاب حبذلا نوكي نآ هب رومأملا
 ٠ هتحييذ مرحت مل

 : ةلأسم . ونج

 ىف ةحوبذم هتاىش دجو نمو لانتو راتخم ردب نع ةميدق ةروثنم نم

 ٠ اهلكأ هل زجي مل هيآر الب دلبنا

 ٠ اهب عافتنالاو اهلكأ هل نا دللا ج راخ ةحوبذم اهدجو ناو

 ةلتلا لهأ نم فلقلا ىبظلا ةحيبذ هللا همحر ىرارحلا وبأ لات
 ٠ ةزئاج باتكلا لهآ نمو

 نتتخي مل ولو امهتحيبذ زوجت ىراصنلاو دوميلا نم ةأرملا كلذكو

. ىراصنلا نم برعلا الإ



. ١١٥ 

 فلقألا ةحيبذ زوجت الو هتحيبذ لكؤت مل ليجنالا رقي مل نم نا : ليق

 ٠ مهريغ نم ال و هارتلا لهآ نم لا لا

 مسا ركذو ةيدملاب ىرجآ و اعيمج اهاكسمآ ةحيبذ ىلع نالجر عمتجا ناو

 ىلع هللا مسا ركذو حبذلا نسحأ اذا هنحيبذ ةزئاج ننتخملا دبعلاو

 ٠ هنحيبذ لكؤت الف ةالصلا كرنند ديعلا ناك نا

 . ناركسلا الو نونجملا ةحيبذ زوجت الو

 دف لسغت نأ لدن ايسوجم اري حب د دنن نيكسب حب ذ نميف فلتخا و

 ٠ هديب مدلا كلذ سم دن ىسوجملا ناك اذا لكؤت ال اهنا ليق

 اهلع هللا مسا ركذو هنحيدذ زوجن نم حيذ اذا زئاج كلذ نا : لمت ٥
 . م

 ٠ ةسجن ىسوجم ةيدمب تناك ؛لو

 ٠ هيلع مرحتال و اهلكأ هل : ىرا وحلا لات

 ةيدنهلاب هللا مسا نا هللا امهمحر رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبأ عفرو
 حبذو لاسمسلا لاقف ةحيبذلا ىاع هللا مسا ركذ احباذ نأ ولف لاسمسلا
 ٠ هتحبيذ لكآ زاجل

 ىمس ولو مجعألا الو ىمعألا هلعل مجعألا حابذ زوجي ال : ليقو
 ٠ مجعألا ريغ ةحددذلا ىلع

٠ كلذ لعف نا اهدسغيال ٢ كلذ بجت الف ةمئاغ ىهو ةاش حبذ نمو



١١٦ 

 ءاملا ف عقوف حبذ ناو ةيكذت ريغب همحل لكأ زوجي ال رحبلا ريطو
 ٠ هلتق ىلع نيعي ال ءالا نأل كلذب دسفت مل تومت نآ لبق

 هحييذلا ىلع هللا مسا ركذ عفنيال و ىمس دقف حبد مت هللا لانت نمو

 . رخآلا ىمسيو امهدحأ حبذي نأ نانثا أطاوتي نأ الإ حباذلا نم الإ

 ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلا و ةتيملا مكيلع تمرح ( : هللا لانق

 ( متيكز ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو هب هتا
 ٠ كلذ هركذ كردت نأ الإ ةبورضملا ىه ةدوقوملاو

 : ةلابس4هم ةيج

 ٠ ضئاحلا و نايرعلاو بنجلا ةحيبذب سأب ال

 ٠ فورحلا نيبي الو مالكلاب حصفي ال ىذلا سرخألا ةحيبذ زوجت الو

 ٠ نيئباصلا ةحيبذ زوجن الو

 ٠ مهتحيبذ زوجت : لينو

 : ةلاسم ده

 ٠ كلذ ىف فالخ الو ةيآلا مومعل ىمعألا ةحيبذ زئاجو

 : ةلاسم :دهب

 ملو رخآ مهسب ىمرو هيلع هللا مسا ركذو مهسب اديص ىمر نمو
 ٠ باصأ ى ذلا وه لول ١ مهسل ١ ن ١ ملعي ىنح ب اصأ ام لكأب الف هبلع مسي

 وهف مهسلا ىلع هللا مسأ ركذ . نا هللا همحر ىراوحلا ويآ لاق

٠ لاق امك



.١١٧ 

 رخآلاو لوألا مهسلا هل:ق ام لكآ ديصلا ىلع هلاا مسا ركذ ناو ٠

 احرج حرجي دح هلو ديصاا ىلع هللا مسا ركذو رجحمد اريط ىمر نا

 لتق ام لكأي الف باودلا نم ائيسن هب ىمر ناف ٠ ريطلا كلذ لثم هلثم لتقي
 ٠ هب دص ام ةاك ر كر دت نأ ال ا

 ددح الا هداص ام لكأب ااف هارتشا و ىسوجم نم ايلك راعتسا نمو

 ٠ هملعب نأ

 لوألل ديصلا ناف هلننتف هربغ هامر مث هاه وآو هتقثوأف ١ دص ىمر نمو

 ٠ درصلا بحاص ىلع هيدعندب نامضلا رخآلا ىلعو

 رثأ هيف دجو نإف هذخأي الف البح هيف دجوف اديص داطصا نمو
 ٠ هذخأ لدحلا

 ٠ اهذخأ نمل ىهف ةنيفس ى ةكمس تعقو ناو

 رخآل كبسث هفلخو قرخناف هبحاص هرجف ةكبش ىف كمس معتو نإو
 ٠ ةكبشلا بحاصل وهف لصحذف

 هركي الو هوركم دراوملا ىلع ريطلا ذخأ نا هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 .. اهدرو نم ردصي نآ دعب

 ٥ ٠ داطصب نأ هريغل زوجي الف ىنع ىتح ٥ درطو دي۔ح راثأ نم : ليقو

 ٥ داطصي نأ هريغل زاج رجنسم ربع هسفن ة اجن ىلع ردخ ناك نا و

٠ ديصلا فلخ رخلا ناك ولو



 س ١١٨

 لكؤي الاف تامف حبا ذلا نع ىراوت ىتح ىرج وآ راطغ ديسحنا حبذ اذاو

 ٠ تام فك ٥ رب مل | ذا

 ٠ لتب ءاملا نأل هلكأ زوجي اام ءا ق عتو ناو

 : ةل اسم &

 ىذ لك محل لكأ هركي هنا هللا همحر ىراودلا ىبآ ىلع ضرع امو

 ةروثأملا ةنسلام ةركذت الب لالح كمسلا و دا رجلاو ٠ مارحب سيلو ٠ ةرشان

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 : ةلاسم وبع

 نا هللا امهمحر ىرارحلا ىبأ نع نسحلا ىبآ نع ديعس وبأ عفرو

 اهل نأل ريمحلا اهنم داطصي نآ دحأل زوجي الو سثحو رمح نامعب سييل
 ٠ الها

 ملعت ىتح نامعب اهديص زوجي الف الهأ اهل منغلاو لبالا كلذكو

 ٠ الهأ اهل سيل نآ

 ٠ ضيب ىهو اهنورق باصتنا ىه و ةمالع اهلف ةيشحملا رقلا امآ و

 ىتح خبطي نأ الا رسبلا الو مركلا ذيبن زوجي ال ىراوحلا وبآ : لاق

 هدحو ءىش لكو اعيمج بيبذلاو ةرمثلا ذ.بنب سبالو ثاثلا ىلا مجب
 ٠ ا د [ ١ بحأ

٠ ليجرانلا بارشب سأب ال : ليتو



 س ١١١٩

 ٠ هلس نأ الا هيلع هدرب ال هرق بلجي ىذلا ز زوكلا ن : لبقو 9

 ىف هب سأب الغ ضمح ىتح هريغ وأ هاقس ف ليجرانلا نم بلج نا
 ٠ ات .سبلا

 ٠ الف اقسلا ريغ امأو

 ىلغي مل ام برشي ريصعلا نا لرقو نامرلا ريصع ف لوقلا كلذكو

 ٠ رمخلا وهم الغ اذاق دبزلاب ىمري نآ هنايلغو

 ٠ برعلا ٦ ق رمخلا ١ لخدم نآ ةمذلا لهأل سيل : ليقو

 نآ الإ ىغبني ال كلذ هابسآو رمتلاو لسعلاو نبللا نم ةبرشألاو

 ٠ اكديو اقسلا ىف نوكي

 اذإ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع ىراوحلا وبآ ىورو

 ٠ برشي الف ةليلو اموي ةرجلا ىف هدح اقسلا ف غلب نأ دعب ذيدنلا كرت

 ٠ ةليلو اموي كرتي ال : لونو
 . ٨ هده هد ٠. ب

 6:٨٨ "و اي خي ٠

 بلصي مل ام دسفي مل ةرجلا ىلا لوح مث انتتسلا ق فقو ا : لوقو

 ٠ لا دح نم جرخيو

 برشي ال كلذف انتسلا ىنا لوح مث كردي ىتح ةرج ىف الغ نإو

 ٠ ذيبنلا دح ق راص اذإا هبردتب سأب الف ةرجلا ىف لمع املك كلذكو

 راص اذإ هبرش زوجي الف رجلا ىف هلمع ساسأ ناك اذا : لوقو

 لعجي نأ زوجي الف كردي ىتح ةرجلا ىق اذيبن راص دق هنأل ذيبنلا دح ىف
 ااي نأ لبق هنيح نم لوح مث ةرجلا ىف المع ف نركي نآ الإ الخ
. ضحي الو



. ١٦٢٠ 

 ةنآلا نم لعج امثيح زئاجف حابم الالح هلصآ ىذلا لخلاو أاطلا امأو

 ٠ ةينالا هريغت لااحلا نال

 ديري رسب هيفو ةرج فق ابطر حرط نم هللا همحر ىراوحلا وبآ لانو

 ةقثلا نم لخ هنا تفرع اذإ لخلا ءارسن زوجب : ىراوحلا وبأ لاتقو

 ٠ همرحب اه

 : ةلأسم ديج

 : رسبلا خيبط ىف فلتخي هللا همحر ديعس وبآ ل ذو

 ٠ لخلا هنم ذختي نآ زوجي : لوقف

 ٠ زوجي ال : لوتو

 ديرأ وآ رسبلا خبطي نآ دعب ىقبي ىذلا لسبملا ف فالتخالا كلذكو

 ٠ لخ هنم لعجب نأ

 نم هللا ديع نب دمحم خيشل أ ىلإ ببستي امم ه وجرأ ثب ا:كلا ريغ نم

 دهذملاو غاكرملا طبلا محلو بنرألاو ذفنقلاو بضلا محل نأ ددم
 فاقعلاو لالح اوباعلا و شافخلا و ةيطوطلا ودبلا اه مست ىتلا درصلا و

 درصلاو وضاسذخلاو موبلا و قرقعلاو بارغلا و ةمخرلا و رسنلا و زابلا و

 ىهن ال بدآ ىهن هنع ىهنم ةميانلاو ةمياحلا ديبم ناو مارح رطنىلاو
٠ مي ر۔۔حت



١٢١ 

 ةيلهألا رمحألا محلو لالح وه بطرلاو قبنلا هيحانجب ىذلا امأو
 مارح ٠

 فافعلا محلو ريزنخلا محنو ةنيلاي داصي ام لكؤي ال : هريغ نمو

 ملسأ هنع قوقرلا ٠

 ةلأسم وله :

 . الدع الجر هنع لآسف هفرعي ال برش هيلإ عفاد لجر نع هتلأسو
 هلاح ام رمخلا قفاوف لالح بارش هنا لاذتف ٠

 هكلهب الف ةجحل هيرش اذا : لاق ٠

 ٠ نيملسمل ١ نم لدع لجر لوذ ةححل : ١ .7 هل تلق

 ٠ معن : ل اق

 نا بهذيو كلهم : لاق نيمل سسىملا ضعب نع ثدحو : رظانلا لات

 ٠ ملعأ هللاو ٠ نالدع اذه ق ةجحلا

 ذيبنلا نم هبرش لالح ىذلا نآ هللا همحر ىنايسبلا نسحلا ىبأ نعو

 ىف ىتلاو رصع جضن اذاف خبطيو ردقلا ىف رمتلا لعجي نأ فالاتخا الب

 ادحاو اتاط نوكي نآو ىبظلاو نأآضلاو زعملا دولج ف ةيقسألاؤ لعاشملا

 ةودغ هعنصيو ءاعولا سأر ىلع وآ غلبي ثيح هيلع دسثيو فوعضم ريغ

 الو نرد هيلع لعجي الو ةادغلاب هبرشثيو ىشعلاب هخبطيو ايسثع هبرشيو

 ٠ عامتجا الو رود هيلع نركي الو ىراد

 امو قافتالاب لالحلا ذيبنلا وه اذهف لقعلا ريغي ال ام هنم برشيو
٠ هريغ هاقس وأ همارآ تقولا اذه دعي هنم ىقب



 س ١٢٢

 يحي لوتب هناف فصا ١ ١ ذه رغ ىلع ذ۔بذلا برست زيجي ى ذل ا د
- 

 هرود الب ركسي ال ام هنم برش هنايلغ نكسو فقتو اذاف ميدألا ىف لعجيو
 ٠ فلو وهل ىلع عامتجا الو

 ٠ ه ركسب ا نم ىلع مرحي الو هيلاع امارح ناك ركسي ىتح برست نمو

 اخبط نيلجر نعو هللا امهمحر رثؤملا ابآ تلأس : لانت ىراوحلا ىبأ نعو

 هرج ىف العج مث ذيبن هنا هتين ىف رخآلاو لخ هنا هتين ف امهدحف ارمت
 ٠ اعيمج امهل رمنلا و

 ٠ ذيبن هنآ ىناثلا ةين رضت الو رخآلا ةين ىلع لخ وه : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ ثنح ذيبنلا دح ىف راص دق الخ برشف الخ برشي ال فلح ول كلذكو

 ةيحل ١ محل ن ١ رسصم ىبآ ند ١ ىبحي ىبأ نع ى ر ١ رحل ١ وبآ لاق اممو

 . هب سأب ال اهروسو

 اهريغ وآ ةاش حبذ نميف ع اهتتفلا نم لاق نم لاقو رفعج نب عماج نمو

 نم عطت اذا هنا ىمس دتو ديرولا الو ةيركلا عطقب ملو ةضيرم تناك دتو

 ٠ ةحيدذلا هنم س ستعت ال ام ح ١ دوذ ١

 ٠ تلكأ حبذلا دعب نم تكرحت اذإ : ىراوحلا وبأ لات

 ٠ حاضولا ني دايز نع ناهبن نع تظفح ا ذك تلكأ ةضدرم تناك نا و

ركذب ملو جادوألا عطقو حبذ ناو ٠ لكؤت مل حبذلا دي نم كرحت مل ناق



_ ١٧٢٣ 

 حبذي تنام دت اهنأ ىرب وهو اهتيد قشت مث اهحيبذ غرفتساو هللا مسا

 لكؤتلف اهايإ هحبذ دعب نم تكرحت ناف هللا مسا ركذيو لفسأ نم .

 اولاقو حيبذلا نم زجلا نوملسملا هرك دتو : لات ىرارحلا ىبأ نع

 ارج ال ابذج .٠

 ةلأسه به :

 ةمحرو قفرو ةداح ةرفشب هنسحي نم حبذلا ىلوتي نآ بحن ىذلاو

 . ٠ ةلبتتلا لبتتسيو

 ركذب مث ةلبقلا لبقتسيو ةحارو قفرب اهعجضأ حبذي نأ دارأ اذاف

 ىلاعت هللا مسا ركذد وهو ةحيبذلا ىلع ةرفشلا رجيف حبذيو هللا مسا

 ٠ ازج زجي الو طخشيو

 دسفت الو كلذ دسفي الف دمعت الب ةحيبذلاب ةلبقلا لبقتسي مل نإو

 ١ ةح ذ ل ٠

 هحبذف هبحاص هكردآف كيد سأر عطق رونس ق ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ لكؤب له كلذ نود نم ىح وهو

 ٠ لكؤي اولاق دق : لاق

؟ ريطلا رئاس كل ذكو : هل تلق



 س ١٢٤

 نود نم اهبحاص اهحبذف بئذ اهسأر لكأ هاس نآ ولف : هل تلثو
 ؟ اهلكأ زوجي ناك كلذ

 ٠ هريغ نمو ريطلا ىف الإ كلذب عمسأ مل : لا

 كلذ نم لفسأ نم اهاكز اذا ماعنألا ف اضيأ كلذ نا : ليق دقو

 سأرلا نم حبذم ةبقرلا لكو اهلك ةبترلا ف زوجي حبذلا نأن تكرحتف
 ٠ لفسأ نم ةمقرلا غا رفسا ىلإ

 مل نإو اهلكأ زاج اهسأر مطق نأ دعب نم تكرحتف تحبذ اذاف
 + اهلكأ زجي مل كرحتت

 ءا_امها نم هجرخأف راج ءام ق عقو مث الحنس حبذ حبا ذلا ق ليقو

 ٠. لكؤى هناف هتلح ىلع ةردم ١ ى رجأف كرحف

 ٠ حبذملا نم ءىش ىقب دق ناك ا ذا : ىراوحلا وبآ لات

 ٠ ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم ملعلا لهآ ضعب نع دجوي امع

 ٠ ةرشان بان ىد لك محلو : تلق

 . مارحب سيلو هوركم : لاق

 ؟ ةلسم ه

نع هتلأسو ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم رذنملا ىبآ نع دجوي اممو



 ۔ ١٢٥

 ديصلا لكأف ديصلا ىلع هيحاص تعلطا مث ةتيم لكأ هتيأ ر ديصلا بلك

 ٠ ةتيملا دمغيي هحرجو

 عطقيلف هقورع ف رجي مل هنآ ملعي نآ الإ هلكأي نأ بحأ ام : لاق
 ٠ ىق ايل لكآيلو لكأ ام

 ذيبنلا نم برش اذاف ذيبنلا رمآ ىف تركذو ىراوحلا ىهيآ نع
 ٠ هتنم ركسخ

 امارح راص دق ركس ذيبنلا اذه نأ ملع دق ءاهقفلا ضعب : لاقف

 ركسم لك » ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا. لوقل كلذ لمعي دحأل لحي الو
 ركسف دحأ ذيبنلا اذه نم برش اذإف مارح ركس لك لتي ملو « مارح
 . سانلا عيمج ىلع امارح راص دقو اركسم راص دق

 ؟ كلذ هل زوجبأ ىرادلاب ا.ذدعن لمعب نآ دارآو هلع هب لجر نعو

 ٠ ميدألا ق الا زوجي ال و اكوملا ميدألا ف ءاهقفلا ضعبب زاجأ دق

 : ةلأسم ويج

 خبطي نأ الإ رسبلا الو مركلا ذيبن زوجي ال : ىراوخلا وبآ لاق
 ٠ انعمس اميف هيق فلتخيب ال ا ذهو ثلثلا ىلا عجري ىتح

 : ة'آأسه ةهج

 ذيبنلا كرت اذا بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع : ىراوحلا وبآ لاق
 برشي الف ةليلو اموي هحبتسد ف وآ ةرجلا ىف اقسلا ف غلب نآ دعب

 ٠ مرح د_ ةع
ىنعي



_ ١٢٦ 

 ريغ دنع نم هؤارش زوجي له لخلا نع ىراوحلا ىبآ نع بسحا
 ؟ ة قتلا

 ٠ ةلبقلا لهأ دنع نم هؤارش زاج لخ هنا فرع اذا هنا : لاق

 ؟ هارقأ ىلع هؤارش ىل زوجي له نردب هنود هنا لاذن ناف : تلق

 . مارح نردب نرد هنا ملعت ىنح معن : لان

 ؟ اهخا رفأ جرخت نآ كعسد له ريطلا نعو

 . ريخ وهف ففعت ناو هيلا قبس قزرف كلذ لعف نم

 حمرب لجر هاوهف هيلع ردنني ملو روث هل درف نمو باتكلا ريغ نمو
 لثم دراسلا اذه نوكيو هلكأ لحيآ هيلع هللا مسا ركذ نأ دعب هلتتف
 ؟ال مآ ديصلا

٠ ملعآ هللاو ةبسحلا" دباوألا ق كلذ ق لمعلا و هبق فلتخد امم كلذ



 س ١٢٧

 بانكلا ىلا ةفاضال ١ نم ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ق

 انايإو هللا كمحر تلأس هيلإ بتك رخآ ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نم
 لوقلاب هيلع ركنت نأ ردقت تنآو اهريغ وآ قيرط ىف اركنم تثدحأ لجر نع
 بجاو ركذملا نع ىذلاو فورعملاب رمألا نآ نيملسملا لوخت نم انظغنح ىذلاف

 ٠ ساانلا عيمج ىاع

 ردقو هديب ردقي مل نمو كلذ هيلع ناكو هديب ركني نآ ىلع ردق نمق

 ٠ كلذ هيلع ناك هناسلد

 نإ تفخ اذاغ هبلقب ركني نأ هيلع ناك هناسلب ركني ردقي مل نمو
 ٠ كبلقب تركنأ هفرص ىلع ردقت ال رش كاسثغي كناسلب وأ كديب تركنأ

 ركنن نأ كيلع بجا وف هفرص ىلع ردقن ال ارش هنم فخت مل نمو

 نم دبالف هيلع ركنأ نم لبقي ال ثدحملا ناك ناو كلذ ىلع تردق اذا

 ٠ هيختت ال تنك اذا راكنالا

 هللا اموق نوظعت مل مهنم ةمآ تلان ذإو ) : هباتك ىف هللا لانق دتو

 نوقتي مهلعلو مكبر ىلإ ةرذعم اولاق ث اديدسن اباذع مهبذعم وآ مهكلهم

 نيذلا انذخأو ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأ هب اوركذ ام اوسن املق

 هب اوركذ ام اوكرت امل كلذو ٠ ( نوقسغفي اوناك امب سئب باذعب اوملظ
 ٠ كلذب ملعأ هللاو هب اورمآو هنع اوهن ام

 برضلا ناف برضلاب الإ ىهتني ال ثدحتملا نا تركذ ام امآو

٠ ناطلسلل



 ۔ ١٢٨

 ىف اوناك موق برضب رمأ دق هنا هللا همحر رثؤملا وبأ انل لانت دتو

 مهلحتسا هنآ انل لاقت مث كلذب ناطلسلا ىلع لدي ناك لاق هنآ كلذو ركنم

 ٠ كلذ دعس

 كلذ ىف سأب هيلع نكي مل كلذ نم مهلحتسي مل ول لوقنف نحن امآو
 لبتي ملف ركنآ نم هيلع ركنأ دق ثدحملا اذه ناك نا تركذو ء هللا ءاش نا

 ٠ هللا ءاسث نإ هل عساوف كلذ دعب ركذي مل نمف

 اهيف آرقتي ام الو ةدجس الو هعكر نم ةالصلا ق مك فرعي ال و ا هب

 ؟ هنم كلذ ملعتو

 هتيأر اذإ هملعت نأ كيلع ءاهقفلا ضعب لانق دنف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةالصلا نسحي ال

 : ةل اسم وبع

 وهف ىتوملا ىلع حايصلا نع هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ كلذ نوركني اوناك دق نيملسملا نأل مارح وهو ركنم

 : ةلآشنصم وج

 رسكت له ةرهدلا هذه نع هتلأس هللا همحر ىراوحلا ىبآ بارج

 ؟ اهب بعلي نا الب

 . هب بعلب نآ الب اذه رسكي نيجبصلا كلذكو ص رسكت معن : لاقف

؟ هرسكآ نآ ىل له افد لزنم ف تيأر ناف : هل لاقف



١٢٩٨٩ 

 كلذ كل معن : لاق ٠

 ؟ نيملسملا قوس ق فوفدلا عيب زوجي له : لئاق هل لاقو

 كلذ زوجي ال : لاتف ٠

 ةلآسه ج :

 عبمجو فافدلاو ريمازملاو ةرهدلا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 زوجي ام عضوم ىف اهرسك ىلع تردق اذا اهكرت كعسبي له ىهالملا

 ؟ اهرسك

 اذا كعسب الاف لوقلا نم رثألا هبف ءاجو انفصو ام ىلع امآف : لانت

 ٠ لدعلاو قحلاب الإ اورمأي مل نيملسملا نال كلذ ىلع تردت

 : ةلأسص الح
 ه

 لاجرلا نم نيغلابلا نم بعللاو وهللا ىلع عامتجالا ركني اممو
 ؟ لبطلاو ةرهدلاب ءاسنلا و

 ٠ ءانغلاو ةعامجلا اهيلع ناكا ذا ةيصتلا رسكتو لبطلاو ةرهدلا رسكت

 تاعامج الو ءانغ الو وهل الو بعل )اب هريغ هعم وآ هدحو ناك ١ ذا امآو

 ٠ كرتي ءاسنو لاجر نم

 هدحو اهبحاص ناك ولو لاح لك ىلع رسكت ةرامزملا امأ : لاقو
 . اهبحاص ىلع ركنيو

 كلذكو ءانغلاو وهللا ىلع ةعامجلا ىلع الإ داف ةريبكلا ةبصقلا امأو
 راحصب نيذلا ءالؤه انكردآ انآ الإ مهترهد رسكت دنهلاو جنزلا بعل

( ١ ج ىرا وحلا ىبا عماج _ ٩ م )



١٣٠ 

 ناك ام ملعأ هللاو ةمئأل ١ و ةالولا عم كلذ نم مهنوعنمي ال هباحصأو رال ١

 حاضولاو مكحلا نب ناميلسو ىلع نب ىسوم دمع ىلع كلذ ف مهبهذم
 ٠ ةراقبج ني انهم ١ عم ىوزن ركسع ق كلذ نولعفي اوناكو مهريغو ةبقع نبا

 نم ناكو ىنغملا ىراوحلا وبآ ركنآ دق حبسممل ا نب دمحم لاق هريغ نمو

 دعابتو بضغو ركسعلا هبرضي نأ ىدنهلا ىلع رهدلا نيملسملا خايسنأ
 ٠ كلذ دعب رفيج نبا انهملا نيبو هنيب ام

 : ةلأسم 3

 لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم ىلع ىبأ باوج نمو
 ؟ بلك اب وآ ارامح اي هل لات وآ هنوخ وآ ههجو حبق وآ الجر نعل

 رذتعبب نأ لاق ىذلا اقيقح ناك نيملسملا نم كلذ هل ليق ىذلا ناك نإ
 ٠ هريغ نمو رمألا ىلوآ ىلإ رمألامن كلذ ريغ ناك نا و

 ٠ لاح لك ىلع كلذ ق ريرغتلا هبلع نا : لاق نم لاقو

 ءىش الف تارفكملا نم ءىشب هفذق وأ هنعل وأ هحبق نا : لاق نم لاتقو

 ٠ نيملسملا نم نوكي نآ الإ هيلع

 ناك هرق ليق ىذلا را ذنعالا هيلع ناف بلك اب وآ رامح اي هلوق امآو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و ىلو ريغ وآ ايلو

 : ةلاسم ةه

 ؟ لاجرلا وآ ءاسينلا تيملا ىلع خارصلا نعو باتكلا نمو

 مهانعمس دقو لاجرلل الو ءاسنلل تيملا ىلع خارصلا زوجي ال

٠ كلذ نوركني



١٧٣١ 

 : باتكلا رغ نم

 ىف اوفلتخاو برحلا ريغ ىف لاجرلل ريرحلا سبل زوجي ال ليتو

 ٠ هيلع سولجلا

 ٠ كلذ مارح : ضعب لانق

 . ملعآ هللاو زوجيو مارح ريغ : نورخآ لاقو

 : ةلأسم :يج

 امدان لازيالف بنذلا بنذيل لجرلا نا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 ٠ هيف هعقوآ مل ىنتيلابب : ناطيسثلا لوتتيف ةنجلا لخدي ىتح

 : لصذ

 عقو كرشلا مسا هيلع عقو نم نآ تدجو باتكلا ريغ نمو هريغ نمو

 ادعام ةحيبقلا ءامسلا عيمجو قسفلا و لالضلاو كرشلاو رغكلا مسا هيلع

 ٠ كلذ عم هب هعاقيإ زئاج الو هيلع متاو ريغ قافنلا

 لالضلاو قسفلاو رفكلا مثإ هيلع عقو قافنلا مثإ هيلع مقو نمو

 هعاقيإ زئاج الو هيلع عقاو ريغف كرشلا ادعام ةحيبقلا ءامسألا عيمجو

.هيلعهب



١٣٢ 

 نماثلا بابلا

 ماحرألا ةلص ننسلاو بادآلا ىف

 محرلاو راجلا قحو مالسلا درو لزانلا لوخدو

 : باتكلا ىلا عجر

 بسحأو ةآرما ىلا هدب دم هنا هلل أ همحر هديبع ىبأ نع انل دتو

 هللا كمركآ ةآرملا هل تلاقف اهب بحربل نيملسملا نم ناسارخ لهآ نم اهنا

 ٠ لاجرلاب بحرن ال ءاسن نحن

 : ةلس ه

 مكيلع مالسلا : لوقي نآ هتآرما ىلع هنيب لخد اذا لجرلل هركي لهو

 ؟ كلذ لثم ىه تلاق نإ كلذكو

 ٠ نيملسحلا نم دحأ نع ةيهارك كلذ ق عمسن مل

 نهل وأ هتمع وآ هنلاخ وأ همأ وأ هتخا وآ هننبا لبغي نآ لجرلل لهو

 ؟هنلبتتد نآ

 ةقرل وأ ةماركل ناك اذا لاجرلاو ءاسنلا نم مراحملل زئاج كلذ لك
 ٠ 5 وهسش ربغل

 تيملا ىلع خارصلا زوجي الف لاجرلاو ءاسنلل تيملا ىلع خارصلا نعو
٠ لذ نوركني مهانعمس دعقم لاجرلا ىلع ال و ح اسنلل



 _ _ ١٨٣٣

 : ةلأسم وج

 ؟ مرحمب اهنم سيل ىذلا لجرلل زربت نأ اهل زوجي له ةآرملا نعو

 ٠ اهمراحم هنع ترتس اذإ كلذ اهل زوجي معت

 : ةلأسم بج

 هنا ريغ هراك جوزلاو جوز اهل ةأرما ملكي نآ لجزلل زوجي له و

 بلط اضيآ اهجوز نآسش فو اه رومآ ق سانلا نيعتست ىهو اهبا لوتم
 ه ؟ ةعزانملاو' هيلع ةلاكولاو هنم فاصنالا

 امرحم اهنم ري مل اذا ةأرملا هذهل مالكلاب ساب الف تفصو ام ىلعف
 هرك اذإ اهجوزل وه لزنم ىف اهيلع لخديال هنا الإ هركي مل وأ كلذ هرك

 ءىش ىلإ ةآرملا تجاتحاو اهنع ايلوتم جوزلا نوكي نآ الإ جوزلا كلذ

 ٠ كلذ هل زاج اهنذإب هلزنم ق اهيلع لخدف اهنم دبال ىتلا ىناعملا نم

 اهنياعمل لاجرلا نم هيلإ جاتحت نم ملكن نآ اهل زوجي ةآرملا كلذكو
 . اهحالصب مقي ملو اهنع ىلوت اذا كلذ اهجوز هرك ولو اهل اهنم دبال ىتلا

 : لصف

 نذا الب هيلع لخدي نآ هل له اتيب هتمأ وآ هدبع نكسأ لجر نعو
 ؟ هنتم

 2 ناو نذإب الإ هيلع لخدي مل ةجوز هدبعل وأ جوز ةمألل ناك ناف

 هلوخدب اوفرعي ام هنم نوكي ىتح مهيلع لخدب الف جناوزآ مهل نكي

 اهيلع لخدي كلت ناف اهئطو هل لحب ةمآ نوكت نآ الإ هنع اورنتتسيف

. ٠ ءاش امك



_ ١٣٤ 

 لصف :

 هل زمعت نأ هل زوجي له ةغلاب تخأ تنب اهلو ةأرما جوز لجر نعو

 ؟ دلب ىلا اهلمحي ةخسن هب رربتو

 اهتلاخ هنم تناب اذا لااح هل اهحاكن نأل مرحمب اهل سيل اذه نأ لوقنق

 امنإو هريغ ىلوب الإ ىرقلا ىلا اهلمحي الو هسم الو اهسم هل زوجي الو

 هل زوجي الف كلذ دعب نم ءاسنلا هيلع مارحو ةوسن عبرأ هل لجر لثم اذه
 ىتح هل لحي الو تقولا كلذ ىق اهحاكن هل زوجي الو هسمت الو اهسمي نآ

 ٠ هئاسن نم ةدحاو هنم نبيت

 كحي ال ام اهنم ري مل اذا اسأب كلذب ىرأ الف ةزرابملاو ةلكاوملا امأو
 ٠ ملعآ هللاو اهسمت الو هريغل

 : :ا صق

 ائيسث بيبطلل زربت نأ اهل زوجي له قرعلا حتف ىلا جاتحت ةأرما نعو
 ٠ ؟ اهيوادي هديب هسمي ىتح اهندب نم

 ٠ اهيلو وأ اهجوز ةرضحب كلذ نوكيو كلذ اوزاجأ دت

 : ةلسم دج

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 . ؟ ةعيضلل هذخف زربي نأ لجرلل زوجي له : ىراوحلا ىبأ نع

 سانلا نع ارتنسم نوكي نأ الإ هل زوجي الو سانلا دنع كلذ لعفي ال
٠ اهئطب ةمآ وآ هنجوز الا دحآ هاري ال ء



_ ١٣٥ 

 هريغ وآ زرأ لثم اردق خبط نإ هراجل راجلا مزلي ىراوحلا وبآ لاق

 سيل نأ راجلا فرع ناو كلذ هيلع سيلف ملعي مل ناو همعطيغ هراج ملعو

 ٠ همعطي نآ همزليف ءىش هراج عم

 : ةلأسم دج

 ٠ ماحرألا ةلص نع هللا همحر ىرا وحلا وبآ لأسو

 ضرع وآ رفس نم مهنم دحأ ء اج وآ ةيبصم مهتب اصأ اذا مهلصي : ل اتت

 ٠ ةثداحلا رومألا نم ءىش مهل

 ق الو ء اخرل ١ ق مهعطقي ال و هنكمأ امك مهلصي ىلع وبآ ل انقو

 ٠ حرفلا دنع الو بئاصملا دنع الو دئادشلا

 نيدلاولا ةلص » : لات _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىوريو

 هنكمأ املكو هنس ةريسم نم هم زال ماحرأل ١ ةلصو نننس ةريسم نم هبج ١ و

 ٠ » رصقب الو هلصو محر هلص نم

 هب هللا رمأ ام نوعطتيو ( : لاتتف مهماحرأل نيعطاقلا هللا مذ دغو

 ٠ ) لصوب نآ

 مهو ) لصوي نآ هب هللا رمآ ام نولصيو ( : لانتف نيلصاولا حدمو

 ٠ ناريجلاو ماحرألا

 راجلاو اراجو امحر نوكي نآ وه ىبرقلا ىذ راجلا : ليق اميفو

 بنجلاب بحاصلاو محر ريغ وه ىذلا ناريجلا نم ىبنجألا وه بنجلا
٠ رفاسلا وه ليبسلا نباو رفسلا ق قيقرلا وح



١٣٦ 

 لصف :

 نلصي نأ تارودخملا ءاسنلا ىلعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ رافسألا دنع مودقلا و بئاصملا دانع ةبجاولا ةلصلا ق نهماحرأ

 نم هيلإ نلسرأو هلزنم ىلا ةلص نهيلع بجي نمب نزريي ال نك ناو
 ٠ مالسلاو ةيزعتلا هغلبي

 كل ذ نم اهعنمف اهمحر لحن نآ اهجوز ىل ا ٥ آرمل ١ تيلط ن ١ و

 . اهيبلع مزال لعف نم اهعنمي نآ وه هل ىغبني الو هنذإب الإ جرخت الف

 نمماحرأ ىلا مالسلا نلسرتو كلذب رذعلا اهلف جوز وأ بآ اهعنم ناو
 . جورخلا ىف نهل عسوي مل اذإ كلذ ىلع نردق نا نهلزانم ف نهو

 : ةلأسم ههج

 فيقختل ذختل فتنم ناك نا كلذ ىف انفرع .ىذلا لاق برا شل ةلا فتن نعو :. 5

 . زئاجف رعشلا

 اذهو ايندلا ىق قفانملا باذع كلذ لانف ىراوجلا ىبآ نع ێىوز امو" : .

 اوقفتاو هفيظنت ق ةنسىملا. تء اج دق براشلا نأل هخننن ميرحت ىلع لدب ال لوقلا

 ٠ كل تفصو ام ىلع هفنن ف فالتخالاو نيصقملاب هذخآ ىلع

 : ةل ا مملا وبع

 ث ضارتملاب هزج وآ هقلح نكلو طبالا فتني مل نإ تلق هريغ نمو |
 0 ٠ . ,ىسأي اا

مس .74



١٣٧ 

 ةلأسم ولج :

 رذع ريغ نم مالبلا درب مل نمو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ هتيالو .. [ ..

 ىتح هييحي .مل هنا هلثم مكيلعو لاقف س مكيلع مالس هل ليق نم
 ٠ مالسلا مكيلعو لوقي

 لقف كيلع ملس نالف لاقف هيزجين نأ ىأر هنأكف مكيلع لات ناخ

 . مالسلا كيلعو هيلع

 اهيلع لعجت نآ.ةآرملل زوج ال هنأ هللا همحر ىرا.وحلا ىبأ نعو

 ( . اهردص نم هللا ءاسثام وآ اهرحن اهنم رظني اقيقر ابابلج

 ٠ اهنم مرحم اذ نوكي نأ الإ اهنم كلذ رظني نمل زوجب الو

 . ةقفانم كلذب ةمث ىهف سنا اهيلا رظنو كلذ تلعف ناو

 ةبكرلا نمو ادعاصف ةرسلأ نما ةآرملا ىف رظنت نآ ةأرملل زوجيو :

 _ ٠ ةوهسثل نرظني الو اطباهف

 ىتلا ةلحخلا ةآرملا دنع اهنساحم ىدبت نأ ةآرملل هرك ضعببو

 ٠ ءاسنلا نساحم ىلا رظنلاب ىمتنت

 ىلع نهجيوزت. نمم .نهريغ و هلاخ هنبا . وأ همع . ةنبإ حفاص نمو

 ٠ . هل زاج هعباصأ اطساب ناك ب .ب او هدو اهدي صبقي الف ب وذلا قوق نم ه لاح

.. اهدي سمو بوثلا تحت نم كلذ ق ءاهتفلا ددسث دقو .



١٣٨ 

 : ةلأسم ربج

 مكيلعو : لاقف هنع فتناو وه وآ ؤ هالوتي مل نم ىلع مالسلا در نمو

 ٠ نيملسملا ءاهقمن ضعب نع انفرع اذكه سأب الف هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 : ةلأسم ويج

 ٠ مهنع ىزجأ دتف مالسلا مهدحأ درف ةعامجلا ىلع لجرلا ملس اذإو

 ٠ ىلا بحأ وهو كلذ ريغ ليقو

 ٠ مهنع ىزجآ دقف مالسلا ىبصلا درف ىبص ةعامجلا ف ناك ناو

 نم درب نيفلكملا نع طقاس ةيحتلا ضرف ىرأ الف كلذ ريغ ليقو

 . هيلع فيلكت ال

 : ةلأسم :دج

 ةيالا رهاظم ىبص 4هدلع ملس اذا غلابلا ىلع بجاو مالسلا درو

 ٠ ةمذلا لهآ ىنعآ مكيلعو مهل لاقيف مالسلا

 : ةلاسم اديه

 ىلع وآ جلفلا ق لستغت ةآرملا نع هللا همحر ىرلا وحلا وبآ لآسو

 راهن ءاملا ىفق اهعم لزنت اهتئبا وأ اهنخال زوجيآ تدرجت دتو رهن

 ؟ غلاب هل دلو وآ هل مأو لجر وآ امهبايث ناعزنيو

هريغ الو ءام ق دحآ ةررع ىل ا رظئم نآ د_حگل زوجي ال : لاق



_ ١٣٩١ 

 اضعب مهضعب رصيي الو هخسن ضعب ىلإ مهضعب رظني ال نوكي نآ الإ
 ٠ ُالقاع ناك اذا غلاب ريغ وأ اغلاب دلولا ناك

 : ةلأسم ةيج

 احيبق كلذ ىري ال نم نيب درجتي نآ لجرلل زئاجو هريغ رثأ ىلع
 ٠ لثعب ال ىذلا ىبصلاو نوتجملاك

 درجتم وهو هتآرما ةيراج ءاملا هيلع بصت نآ لجرلل زوجي الو
 احيبق ١ ٥ رب نم دنع در جنم الو هنروع نم ائيش رهظم وأ

 . اتيم ناك ولو

 : ةلاسم ةهج

 طبالا رعش فثنو ةناعلا قلحو براشلا صق نع ىراوحلا ويآ لآسو

 ؟ دح هيف لهو رفاظخلا ملتو

 ٠ كلذ نم نكمآ ام ىلع الا دح هيف سيل : لاق

 : لصخ

 هللاب نمؤي ناك نم » لاتق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

 نم رثكأ ءاسنلا نمو آموي نيعبرأ نم رثكآ هتناع عدب الف رخآلا مويلا و

 ٠ » اموي نيرشع

٠ رفك لعفي مل نم ناكل اذه حص ول : ليقو



 : ةلأسم :ةإعز

 تدجوو رثألا نم ىراوحلا ىبآ ىلا بسنت ةرو هثنملا باتك نم

 ٠ اهيلا رظنت اهتيراجو لسغت :رملا نع

 ٠ ملعأ هللاو اهجرف ىلا رظنت الو معن : لاق

 : ةلاسم :جت

 اهنساحم رظني وأ اهرظني نأ دارأف ةأرما جوزتي نأ بحأ .نمعو

 ؟ اهندب نم هيلا رظني نأ هل زوجي ام وأ كلذ هل زوجي له

 زؤجي :الو اهفك ىلاو اههجو ىلا رظني نآ هل زوجي : اولا دق
 دارأ مرحم تاذ هنم تسيل تناك اذا اهنم كلذ ريغ ىلا رظني نآ هل

 ٠ اهجيوزت دري مل وآ اهجوزتي نآ

 اهدي ىلع ,هدي عضيو ,ةأرما ىلع ملسي نأ لجرلل زوجي له : تلت .. ..
 ؟ هقوغ نم وآ بوثلا تحت نم

 [ ٠ 7 لحي 7 هل لحب ال هنم مرحم تاذ

 ٠ كلذ هل اوزاجأ دنف بوثلا قوف نم امآو

 : ةلاسم ةهج
 امهمحر بوبحم نيا نع ناهبن نع : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٧ ةنس ةرشع ىنامث ىلا ةنس ةرثع سمخ نم ةيراجلا غولب هلل ل أ

٠ ةنس نيرشع ىل ١ هنس ةرشع ىد امث نم مالغل ١ و



_ ١٤١ 

 نم رتتست نأ اهيلعف ىلبت ملو ةنس ةرثع ىنامث ةيراجلا تغلب اذاو
 ءاسنلا نم تاغلابلا ىلع ام لثم لاجرلا ٠

 اهيلعو ث تاغلابلا نم رظني نآ زوجي ال ام اينم رظني نأ زوجي الو

 فوج نع هلزنم نع بيغي لجر نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نم

 ؟ هنكسي نآ نيملسملا نم آدحأ عسي له هل تضرع ةجاح وآ هانع

 نكس ام رجأ هيلع ناك لزنملا بحاص ىأر ريغب نكاس هنكس ناخ
 نوكي نآ الإ كلذ نم صااخلا هيلعف آريثك وآ اليلق هنكس لزنملا كلذ
 كلذ ىف هيلا مهل ةجاح الو هنم باوبألا اوعزنو هلهأ هبرخ دق الزنم

 هيلإ رارطضالا "دح ىلع هنكس اذا كلذ فق سأب هيلع ىرن الخ تتولا
 ىلا هدرو هنكسل رايتخا الو لزنملا بحاص ىلع ةجح كلذ ذختي الو
 . هرارطضا الإ كلذ

 ابارخ راصف هلهآ هنكسي ال لزنم ىق : ءاهقفلا ضعب لات دقو

 ٠ هيق ةجاحلا ءاضت ساب الخ

 ةنوكسم ريغ نويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل ) : ىلاعت هللا لاقو

 ٠ مكل ةجاح اهيف ( مكل عاتم اهيق

 قرف ماخب نأ هلأ لزنملا ىرنتكي لجرلا نع هتلأسو ىراورحلا ىبآ نعو

 ؟ كلذ طرشي ملو ص لزنملا رهظ

٠ ر ١ دجل ١ ق دتوي هل ال و كل ذ هل سيل : ل اتت



١٤٢ 

 دقوبو روننتل ١ ق ممحي دقوم وآ رونن تييل ١ ق ناك ناف : تلق

 ٠ دقوملا ق

٠.٠ ` 

 ٠ لزنملا بحاص ىأآرب الإ هيف زبخي الاف رونتلا اماف : لاق

 نآ هلغ زبخلا ريغ نم هيف دتقوب دوع اعضوم ناك اذاف دنوملا امأف

 ٠ هيف د_ةوي

 ؟ نهب عفتني نآ هلأ ىوك تيبلا رادج ىف ناك ناف : هل تلق

 ٠ معن : لاق

 ؟ اهنم ىقتسي نأ هل رئبلاف : هل تلق

 ٠ لزنملا بحاص ىلع كلذ طرتسثي نأ دعب معن : لاق

 : ةلأسم :دج

 ؟ ةلفان وآ ةضيرف وه مالسلا نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 . ةضيرف درلاو ةعاط مالسلا نآ : اولاق

 سأب الف اهيلع ملسي مل ناو تضرع اذا ةأرملا ىلع ملسي : اولاقو

 ٠ كولمملا كلذكو ىبصلا كلذكو

 ةمارك الو مهيلع ملسي الغ ركنم ق مهآر اذاف بيرلا لهأ امأو

 ٠ مهب ىلوآ مهنع ضارعالاو مهل تنما لب مهل

نوكي نأ الإ اوعتراو ضيرملا ةدايع ف اوفعا : باتكلا ريغ نمو



١:٢٣ 

 ق اوتآو نيموي ةوعد ىأ اوعتراو موي دعب اموي اوتئآ ىآ اوتعا ايولغم

 ًابولغم نوكي نآ الإ هلوقو ىلوألا ةداعالا نم مويلا رهو ثلاثلا مويلا

 موي لك ىق دمعتي هناق هيلع افوخم ىآ ٠

 نم الإ رارم ثالث قوف خيرملا داعبال هنأ دجوي : ديعس وبأ لانو
 ٠ مودلا ىلع داعيق هلع تثح ذ

 : ةلأسم :ة

 هسقثت ىلع ميلستلا و مالسلا درو سانلا ىلع ميلستل ذلا لمحب نمعو

 نوكي له نيملسملا نيد ف همزلي ام عيمجب نياد وهو اتيب لخد اذإ
 ؟ مالسل ١ هيلع درب وآ س انلا ىلع ملسي وأ هسفن ىلع ملسي مل اذا آ اسن

 ل_هآ نم سانلا ىلع ميلستلاغ تفصو ام ىلعف كل تفصو ام ىلع

 ٠ ةضيرف درلاو ةعاط ةلبتنا

 ٠ هتلاهج ق هل رذع ااف درلا كرتن امآ و

 هريغك وه لضفلاو ةعاطلا كران وهف ادمعتم مالسلا كرت اماو

 ٠ نيعسخملا ق

 اذاخ هداننعا الو هرادنخا كلذ سيلو ابسان وأ ًابهاس ناك ناف

 ساانلا نم ريئك عم هلعل ءىش كلذخ هلهآ ىلعو هسفن ىلع همدلست ناو

 ٠ كورتم

 ةيصو مينصت داقتعا الي ةعيبط كلذ لعفي وآ وهسي هنا حص نمو
 نأ هبر ىلا هتبوت ثتتدمح اذا وجرنق هللا نمم الا انلعف نم كلذو هللا

٠ هناسحاي هنع زواجتيو هاياطخ رقي



 س ١٤٤

 . ةضيرف وأ ةنس هب ترج وآ هب ظعو رمأ ف هللا نم ةيصولا ىغبنيو

 عيض ام عيمج نم هيلا ةبوتلاو كلذ ىف هلل ةنونيدلاب ةينلا قدصب داقتعاب
 نكسو هتاكرح هب كرحت ام لك فو هتئيطخ قو هداقتعا قو هتلفغ ق دبعلا

 مراحملا بوكرو مزاللا عييضت نم هلهجي وآ هلمعي اميف هنوكس هينع
 هللا هاجت هتيوت ةقدص هللا ملعو هتريرس ف قدص اذاف مثآملا فارنتاو

 ٠ ميحر روفغ هللاو هتمحرو هنمب

 : ةلأسم :يجا

 هيلع دري نأ اذه داراف ىخمو لجر هيلع ملسي لجر نع هتلأسو
 ؟ درب فيك

 نا ملسي ىذلا هناكم نم عمسي امم ردقب هيلع دري هنا ىعم : لات

 ٠ ارضاح ناك

 : ةلسم وج

 نوكي تقو ىأ ف كاوسلا ىفو دمحآ نبا ىلع نسحلا ىبآ نع بسحأ
 ٠ هنم ىزبجي امو هلاح نوكي ام هلمعتسي مل نمو هكرت عسي ال نمو
 تقو ىآ ق امآو هكرت عسي ال ليق نأ فرعأ ملف رعسثلا قرغ كلذكو

 ؟ نوكي

 ٠ ةااص لك دنع : ليقف

 ٠ مون نم مايق لك دنع : ليقو

 ٠ رجفل ا ة الصا : : و

 ةن_سلا نم وه و تقو نود اتقو هل تفرعآ ملف رعشلا "قرق امأو

٠ ملع آ هلا ١ و



١٤٥ 

 ةلأسم هج :

 ىتلا ةحابملا تويبلا نع هدنع اناو لئاس هلأس : ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ نذا الي لخدت

 ك هيف متأملا ىذلا تيبلاو هيف عيبي ىذلا رجاتلا توناح : لاتخ

 تويبلا هذهف هيف مكحي ىذلا مكاحلا تيبو ص هيف سرعلا ىذلا تيبلاو

 : ةلاسم ةو

 ملف اهريغو مألا لثم ةعاضرلا نمو ةبارتنلا نعو : باتكلا ريغ نم

 : ةلأسم وج

 ىذ ريغ ناك ولو ىمعألا عم ةآرملا نكست نأ سأب ال : ليتو
 ٠ اهنم مرحم

 : ةلسم ة

 دعاقلا ىلع ىناملاو رثكألا ىلع ملسي لقألا نا : ليقو مالسلا ق

 بكارلا ىلع ملسي ىناملاو ىشاملا ىلع بكارلا ملسيو مئاقلا فقاولاو
 كلذ ىق نكي مل هبحاص ىلع ملس امهيأ رحلاو د_بعلاو اقفتاو ناك اذا

 نايساملاو ريبكلا ىلع ملسي ريغصلاو انفصو امك مالسلا ف امهليبسو قرف
 ٠ لخفآ وهف هبحاص ىلع امهب

( ١ ج ىرا وحلا ىبأ عماج _ ١٠ م )



 ك : ةلأسم لع
` 

 ادلو اهلو تملسأ اذا ةينارصنلا و دويرلا نعو : ىراورحلا ىبآ نعو

 ناتونا ةدبعو ىسوجملا كلذكو مالسالا ىلع ربجيو اهل اعبت اهدلو نوكيأ

 ؟ فبفؤال كلذ نا مآ اهثرو ىه تنام ناو هنترو فام ناو

 ٠ ةريغص دلولا ناك اذا هل عبت دلولاف ملسأ امهيأ اعيمج نادلاولاف

 نآ الإ لتق كلذ نع ىبآ ناف مالسالا هيلع ضرع دلولا غلب اذاف

 ؟ اهل اعبت نوكي ليف : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأل ليقو
 ٠ ملعأ هللا : لاقف

 مادام نكسلا حربي الو ًآنوذن معطيو نجسلنلا : لاقف رثؤملا ودآ اماو

 . ةكولمم ةمأ مكلا تناك اذا اذهو ملسي ملو غلب اذا لتقي لقي ملو ايح

 لات امك مذلا لثم وه ىأرب لوقآخ اكولمم آدبع ناك اذإ بذلا امأو

 ٠ دلولا ىف رثؤملا وبآ

 : ةلسم ةرج

 نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم ىلع ىبآ باوج نمو

 ؟ بلك اي وآ رامح اي هل لاق وآ هنوخ وأ ههجو حبقو ااجر نعل لجر

 رذعب نا اذه لاق ىذلا اقيقح ناك نيملسملا نم كلذ هل ليق ىذلا نا

 ٠ هريغ نمو “ 1 ىلوأ ىلا رمألاف كلذ ريع ناك نا و

٠ لاح لك ىلع كلذ ق ريذعتلا هيلع نا : لات نم لاتقو



 س ١٤٧

 ءىش الغ تارغكملا نم ءىشب هفذق وأ هنعل وأ هحيت نا : لات نم لانتو

 . نيملسملا نم نوكي نآ الإ هيلع

 ليق ىذلا ناك ناو ريذعتلا هيلع ناف بلك اي وآ رامح اي هلوق امأو
 . باوصلاب ملعأ هللاو ىلو ريغ وآ ايلو هيف

 : ةلأسم :نيم

 زوجي له نذا داب هيلع لخدي نآ ااجر لحآ لجر نعو : هريغ نمو

 ؟ نذا )اب هيلع لخدي نأ هل

 ؟ كلذ ىف فلتخي هنا ىدنع : لات

 ٠ زوجي نآ : لان نم لاقف

 ٠ كلذ زوجي ال : لانت نم لاتو

 ٠ كلذ هراجل هتنكاسم هل زوجي نم لزنملا ىف ناك اذا : ىنبجعيو

 ؟ اذه ىلزنم ق كتنكسأ هل لاق ناف : هل تلق

 نم ىدنع برقأ نكسلاو نذا )اي ل_خدد نا زئاج كلذ نا : لاق

 ٠ نذالا ىف ةزاجالا ىف ل_حلا لثم ةلدأئاف لحلا

 رأ_دتعا ىف جرخي ام ىنعم ىلع الإ هلثم سيل هنآ ىدنع : لاقو .

 هد_نع سيل اغراف ةلاح ىف هيلع لوخدملا نأ هتتوو كلذ هنيح ف لخادلا

 بسح ىلع كلذ زوجي نآ بحآق لخادلا نع رتتسي نآ هيلع بجي نم
+٠ نانئمطالا



١٤٨ 

 عباسلا بابلا

 تاساجنل ١ ماكحأو تاراهطلا ق

 : ةلأسم ةهج

 5 همحل لكؤي ام نزخب سأب ال هنآ : ىراوحلا ىبأ نع دجوي اممو

 ىلع ضورعم ملعلا لهآ ضعب نع دجوي اممو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 خبط اذا ماعنلا ضيبو جاجدلا ضيب نع هتلأسو هللا همحر ىراوحلا ىبأ

 ٠ همحل لكآ و لسخي نأ لبق

 لخدي ملو ردقلا ف قسني مل اذا ضيبلا امأو ء كلذب سأب ال : لاق
 ٠ هيقف هؤام لخدي مل اذا سأب الخ هيق ءالأ

 ٠ سجن هب خبطي ىذلا ءاملاف : تلق

 ٠ معن : لانت

 : ةلأسم ةخ

 ؟ هلكأ زوجي الف ملاس ضيب اهنطب ف دجوف تتام اذا ةجاجدلاو

 دماج ربغ ناك ناو ح لكآو لسغ ادماج ضيبلا ناك نا : ىلع ودأ لات

 ٠ هلكآ زوجي ااغ

 : ةلأسم :دج

 ثرخيي اهيف د جوخ تتام اذا ةجاجدلا نع بسحأ امبف هنع ر

؟ لكب ل_د



_ ١٤٩ 

 لكأ دماج ناك اذا : لاتف ٠

 ؟ غلاب ضيب اهنطب ىف دجوخ تيكز ناغ : هل ليق
 تاساجنلا نم ًائسشث وأ امد نكي ل ام هلكأ زوجي هنأ عم : لات

 هيلع ةاكز ال هنأل اضيب راص دق ناك همكح ىه اهنأل ةراهطلا نم اجراخ ٠

 ةلأسم زإ :

 دسخغي ال ىذ!او لسغي ىتح دسفم ضيب ةقرز دسغي ىذلا ريطلاو

 دسفم هناف مدلا نم ءىش ضيبلا ق نوكب نأ الا هضيم لسخي ال هقرز

 ٠ ملءحآ هللاو

 : لصف

 يبص اهولخدأف حير اهل دجو رئب نعو : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 ق . تطتسف ولدلا ق اهعضوو ةيىشثخب اه ذخأ هراف اهيق دجو هنآ معزف

 ؟ ىلا

 اوري ام ردقب نيطلا ىلعأ اورفحي نآ مهيلع امنا : ىراوحلا وبآ لاقت

 د_ ك مث آولد نبعمرأ اهوحزنم مث ةرافلا تلصو ثبح اولصو دق مهنأ

 ٠ هللا ءات نا ترهط

 : ةلآتنم ةيج

 نوقو جاجدلا ضيبك سجت لوقف ريطلا ضيب ىف فلتخي كلذكو
دا ذلا رغ نم ةنسلا ه ذهب اجراخ ريطلا نم ناك ام عيمج نم ره اط ضبب



. ١٥٠ 

 ةلأسم وج :

 هندي ىلع اهدجيو ةلمقلا سمي لجرلا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ هندب نم عضوملا كلذ لسغي نأ هيلع له

 ةبوطر ىري نآ الإ هندب نم عضوملا كلذ لسغ هيلع سيلف
 ٠ ةلمتلا نم

 هبوطرلا كلت تسم امف ةبوطر اهيف نوكي نآ الإ هدب لسغت ال كلذكو
 ٠ دساف وهف هريغو بوث نم

 : لصف

 ىف صخر دقو دسفي ال اندنع كلذ لكف هترعو هطغنو رامحلا روسو

 راطو ةساجن لكآ وآ ال وي مش نا تلانو % ء اهقفخلا ضعي هقرع

 ٠ هنم ناسناب

 راطو هنيح نم طفن مث لوبلا كلذ هسصمو ابطر ال وم مس نا امآف

 ٠ هسمو مش اذا هيرخنمب قلعي ابطر لوبلا ناك اذإ دنسفي هنإف ناسنإب

 ىتح سأب الف ء ىش لوبل ١ نم ه رخنم سم ن ١ ملعي ال ن اك ن ١ و

 ٠ اهلكأ اذإ ةساجنلا نم ائيسث ملعي

 باغ الو برش الو ائيس اهدعب لكأي نأ لبق نم هنيح نم طقن مث
 دسفي امنإو دسفي ال كلذ ناف هيرخنم ق هب راط ىذلا اذه نع

 ٠ هيف نم هب راط ام

 : ةلأسم ج

 ؟ كلذ هسجنيأ اسانإ رصمبيع - سوبي وآ

ةدم وأ ءاملاو مدلا اهنم جرخي ةربدلا هيف نوكي رامحلا نعو



_ ١٥١ 

 م دلا الإ كلذ نم هسجني ال .

 هسم ام هنم كلذ دسفيآ هينيع عومدو هطغنو رونسلا روس نعو

 ؟ ءىخوتم ريغ وآ ءعىخوتم

 ءىخضوتم ريغ وآ ءىخوتم نم سم ام رونسلا نم دسغي ااف ٠

 ةلأسم اد :

 لسغت نأ نود ثيغلا اهبيصيف ةسجن نوكت نوعدو عوذج نعو

 ؟ لسغت نأ نود ثيغلا نم رهطت لح

 مانتم مقي ثيغلا برضو سجنلا كلذ رثآ ريغتو اهملع لاس اذا معن

 ؟ اهيلع لاس وأ ةساجنلا هذهو لوبلا اذه ىلع هيرج نم سم ام

 : ةلآأسىم ادج

 عضوم ىلع ىرجيف ءاملا هيلع بصيف ىلصم ىلع نوكي لوب نعو

 ءاملا اذ_ه سجني له اناسنا بيصيو ةراهطلا عضوم ىلع مت لوملا

 ؟ اهيلع لاس وأ ةساجنلا هذهو لوبلا اذه ىلع هيرج نم سم ام

 مل لودلا نم ' رثكأ ء نم لوبلا ىلع لاس اذاف تفصو ام ىلعخ

 .٠ هنم باصأ ام الو هيبرج نم ءاملا كلذ باصآ ام دسقح

 : ةلاسم ةوج

 قيرطلا رم نم لك اهدري دجسم برق وأ ةراح ىف ةرهاط رئب نعو
 داسف ىلص وأ اهنم ءعىضوت نم ىلع نوكي ةتيم اهيف اودجوف ةراحلا لهآ عم

؟ هنالىص ضقنو سم اح



١٥٢ 

 ىاع داسخلا ناك انتداص اهحير ركنأ ىذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 كلذ ىلع هوقدص اذا عيمجلا ٠

 رتبلا ةحار ركنأ نم ىلع داسفلاف هرقدصم مل ناو ٠

 ةدسافلا رئبلا اذه "سم نم اهيستم اذا ىرخخنا رئبلا باحصآ كلذكو

 ىلع بحي ام لثم داسفلا مهيلعغ كلذ ىلع هوندص ناو اهنم ةبطر هديو

 ٠ رئبلا سم نم

 ٠ هيلع داسف ااف كلذ ىلع هنقتدصي مل نمو

 : ةلاسم :ج

 ةساجنلا ف ويف جاجدلا ريغ ريطلا ضيب ضيبلا رئاس نع هتلأسو

 ؟ لسغي ىتح جاجدلا ضيب ةلزنمب

 ٠ هتزخ دسفي ااف همحل لكؤي ام : لاق

 . ضيبلاو : هل تلت

 . هضيبيو : لاق

 ؟ سجن هضيب ىلاهألا مامحلا : هل تلت

 ذ_خأي هناك ةصخر هيف ليق هلعل هضيب الو هتزخ دسفي ال : لاق
 ٠ هيف ةصخرلاب

 ؟ بارغلا و مخرلاف : هل تلق

٠ هقزخ دسفيق همحل لكؤي ال امو همحل لكؤي ال كلذ : لات



١٥٣ 

 ةلأسم اديج :

 ٥د د سمغ مث ماروآ سوجاغب انتس وآ ءانإ ق ءام ىلا ىتأ نمع و

 ناك نا تدبا رآ هنم ةااصلل ءىضوتو ةساجن اهي نكب ملو هدب } 1 هدح د ملو هيخ

 ؟ ةالصلل ىخوتو لستغا مث كلذ لعفف ابنج

 ء ١ سمي نأ لبق نم هدب 17 نآ هن رمن ى ذلاخ تقصو ام ىلعم

 هيلع سأب الف هدي لسغي نآ لبق نم لسغو ءىخوتو كلذ لعق اذاغ

 ٠ بنج ريغ وأ ابنج ناك كلذ ى

 : ةلأسم ب

 ىف لهو هريغو آرزآ ق اخوبطم هتدجو اذا سأب رافلا رعب ىف لهو

 ؟ سأب ٥ روس

 رعب نا مهلوق نم هب ذخأن ىذلاو كلذ ف ءاهقفلا فلتخا دقف

 نم جرخي ام سجني ل_هھ و آريخك وآ ناك اليلق دسقي ال هروسو رافل ١

 ٠ هدسفي كلذ لكف هربع وأ ءالا نم جانتلا مم ةميهبلا

 ٠ ةسجن رئبلا د ذه نا لاذ اذا كلذ ريغ وأ لدع لجر نعو

 نا لاق اذا لد_ دملا ريغ لوق لبقي : ءاهقفلا نم لاق نم لات دحخخ

 ليق تاولصلا ىلع لفاحم ابص وآ اددع ناك ةد_سساق رئىلا هذه

 +٠ 4_ ذم تل ذ

٠ كلذ هنم لبقي مل ةالصلا ىلع ظفاحي ال ناك ناو



١٥٤ 

 لثم ةرخمل ١ هيغ ل_خدن ء ىنم رئبلا هذ_هد ء ام لمعتسا ناك نا د

 ٠ ةقثلا نم الا لبتنب مل ا ده دعي ريخا مت رمنلا زانكو لخل ١

 هقثلا نم الا لبتب مل ةريتك تاولص اهنم اولص دن ناك اذا كلذكو

 ٠ باتكلا ريغ نمو

 : ةل اسم و

 ترملخف رييغتلا نم كلذ براق ذ وأ هلاح بلقناو رئيلا ءام ربخت اذاو

 ٠ اسجن نوكي ال امم وآ اهبف تومي كمس وآ رجستلا قرو نم ةحئارلا

 نه هرك دمت و ءا يهقفلا رثكأ لو وق وهو اهئام نم ريهطتلاب : ليقت دقف

 ىخ ونو اهريغ د_جو ن او اهنم ىخوتي ااف اهريغ دجو ن او مهنم هه رك

 ٠ هزئاجف اهنم

 : ةلاسم ل
 ؟ هيف سجني له ةقلح ىف ةضومحلا دجوو آہنجت نمو

 ٠ ملعأ هللاو هجارخا ف ةردقم ىلع "رصي مل اذا سجني الف

 : ةلأسم ادإ

 مخرلاو بارغلا قزخ ىف نيملسملا نم دحآ صخر له : تلتو

 ؟ اههابسنآو

٠ كلذ ىق صخر نيملسمل ١ نم دحآ ن أ انملع ام : لات



 ۔. ١٥٥

 : ةلأسم ده

 دحآ زاجأ له ةتيملا هيف دجوت لخلا ىف نوكي ىذلا كمسلا نعو
 ؟ لكؤيو كمسلا لسغي نأ ءاهتغلا نم

 سأب الف باودلا معطا | ناو نغدي هنا الا فرعت الو كلذ ملعآ الف

 ٠ كلذب

 ىلا كلذ راص ملعن ملو تام وآ ىح ريط وآ رئب ق تعشتو ةبا د نعو

 ةبادلا نم كلذ ف مزلي ام تمي مل وأ ءاملا ىلا رصي ملاوآ ءاملا

 ؟ ريطلا وآ

 دت ةبادلا وأ ريطلا نآ ملعت ىتح رئبلا دسفي الف تفصو ام ىلعف
 ٠ رئبلا ىف اتام

 : ةلاسم بج

 بطرلا ةمعطألا عبمج ق نوملسلا هنولحب كله باتكلا لهآ ماعط نعو

 ( ٠ بطرلا نود اولمع امم سبايلاو

 تابوطرلا نم مهيديأب هوروادي ال امم سبايلا امأف تفصو ام ىق

 ٠ زئاج وهف نيبشي امو زرألاو زوللاو زوجلا لثم

 رثألا هيق ءاج ىذلا زبخلا هنف تابوطرلا نم مهيديأب هوروادي ام امأو
٠ مهتحيبذ نوكت نآ الإ كلذ رغ ملعت ال و



. ١٥٦ 

 لاب لجر ف تركذو هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج نم .
 ٠ ىلصو درولا ءامب ىخوت مث طاتغاو

 رهطي الف هتوضوو هتالص فق ةداعإلا هيلع اذهف تفصو ام ىلعف

 كلذكو راجشلا هايم نم هريغو دمرثلا ءام كلذكو ءاملا الإ ةساجنلا
 . انلن

 الخن تبن لجر نعو ادنلا الو ةساجنلا رهطي ال زوملا ءام ىف اولاتو
 ؟ ةرمثلا هذه لكآ هل زوجيآ بلقلا ىف لاب وآ ةيانجب

 مرحمب كلذ سيلو ةرمثلا . كلتا ىف هيلع سأب الف تفصو ام ىلعف .
 ٠ هلخن

 ٠ ساجنألا نم اهريغو فقئنكلاب دمسي دم عرزلا نا امك

 ةبصعلاب هلخن تبني ناك مثخ هل لاقي لجر نع نامثع نب ناهبن انثدح

 تببحأ نكلو ةودقب متخ نا سيلو كحضيو كلذ نم بجعتي ناكف ركذ ىنب

 ؟ كلذل ادمعتم هطرسف مد هيف لجر نعو

 ٠ مدلا هللا مرح دقو لحي ال ام لعف دقف تفصو ام ىلعف

 .+: كلذ هل زوجي الف مد ةرطق ترطق دنت انبل برش نا كلذكو

 ء د

٠ لالحلا ريثك دسفي مارحلا ليلق نإ : اولاق دقو



_ ١٥٧ 

 : ةلأسم وج

 رئبلا كلت نم اوضوت ىتح مهملعي ملو موق رئب ىف لاب لجر نعو
 دعب نم مهملعأ مث ةريثك تاولص اهنم اولصو مهبايث اولسو
 ٠ مايآب كلذ

 الف دتعم وهو لجرلا اذه اوقدصي نأ مهيلع سيلف تفصو ام ىلع

 مهبايث ىف مهيلع سأبال و رئبلا كلت ىف سأب مهيلع سيلو هلوق اولبقي
 ٠ ةقث ريغ وأ ةقث لجرلا اذه ناك مهتالصو

 رثكأ هيلع سيلو لعف ام ىلع مدنيو هللا رفغتسيو ةبوتلا دارأ نإ

 ٠ كلذ نم

 هب ىوتلب مث ءاملا ف مقي ةقث ريغ لجر هذخأي كبوث تلتقو

 ؟ بطر هندبو

 ولو كلذب سأب الف ةلبقلا لهآ نم لجرلا ناك اذإف تفصو ام ىلعف

 ه هقث ريغ ناك

 : ل صخت

 اهحرطغ ةرامح هل تتام لجر نع هللا همحر ىراوحلا ىبأل باوج نمو

 رئبلا نم اوحزنيب نأ اودارأ مهنا مث هللا ءاسث ام رئبلا ىف اهل الخف هل رئب ق
 مث اوجرخآ ام ةتيملا ماظع نم اوجرخآو اورفح ام رئبلا نيط نم اورفحف
. نيطلاو رئبلا نم ةتيملا ماظع اروغرغتسي نآ لبت ءالا مهيلع مللح مهنإ



. ١٥٨ 

 داسف الو ترهط دقف نيتماق ردق رئبلا ىف ءاملا علط اذإ : اولاقف

 ٠ مهتالص ف مهيلع ةداعإ الو اهنم ىخوت وأ اهسم نم ىلع
 داسنق الو مظعلا جرخ ام تقو دسفي امناف مظع اهنم جرخ داع نإو

 ةرامحلا كلت ماظع نم مظعلا اذه نا اوملعن ىنح كلذ لبق ناك ام ىلع

 ةرامحلا كلت ماظع نم مظعلا اذه قاتعلاو قالطلاب فلح ول انيقي املع

 مهيلعو مهي ام نم هي سم ام دسف نيقيلا اذه ىلع ناك ا ذاف ثنحي مل ةتيملا

 ٠ مهتا ولص لدع

 ق ءاج دق هنا ملعاو كل انفصو امك نوكب ىنحف كلذ حصي مل ناو

 ؛ . ٠ ٨ باوصلاب ملعأ هللاو صيخرتلاو ديدشتلا ءاملا

 : ةلأسم :يج

 ؟ اهنيلو اهمحل لكؤي له ةساجن تلكأ ةاسث نعو

 وهو ءاهقفلا ضعب كنذ زاجآو ءاهقفلا ضعب كلذ هرك دنف اهنبل اماغ

 بوبحم نب دمحم لوقت وهو انيلإ بحأ وهو هب لومعملا وهو رثكألا انعم
 : هللا لوقب نوجتحي لوقلا اذه باحصأ نأ كلذو هللا همحر انغلب اميف
 انبل مدو ثرف نيب نم هنوطب ىف امم مكيقسن ةربعل ماعنألا ىف مكل ناو )
 ٠ ( نيبراشلل اغئاس اصلاخ

 ةثالث هاشلل الخ ا ذا مايآ ةئااث دعد نم الا اهمحل لكؤى الخ محلل ١ امآو

 7 هبلع عمتجمل ١ لوقل ا ا ذه و اهمحل لكآ كل ذ دعي نم تحبذ مث

 : ةلآ_سم وبع

 ؟ سجن نيحط امهب زبخ اذا نازريبلاو رونتلا نعو

رانلا تبهذ دق لاقو زبخلا كلذ زاجأ هنأ ىلع نب ىسوم نع انغلب



. !٥٨٩ 

 ىلع نب ىسوم لاق ام ىلع نازريبلاو رونتلا رهط دق كلذكو ءاملا كلذب
 ٠ امهيلع لسغ الو هللا همحر

 : باتكلا رغ نم

 لوبلا كلذ قال امم ءاملا نم راطو رحبلا ءام ىق طوغت وأ لاب نمو
 ٠ ؟ كلذ هسجني له هندبو هبايئب طاغلا وأ

 سأب الف ةساجنلا ىلع املاح رهاطلا ءالا ناك اذا : باوجلا لاتق

 ء هيلع

 ٠ ةسبايلا ةساجنلا ةسامب بطرلا رهاطلا سيجنت ف تفلتخاو

 ترثآو ةسبايلا ةساجنلا سم اذإ بطرلا رهاطلا سجني هنا : ليت

 ٠ سجنلا ف رهاطلا نم ةبوطر

 ٠ ملعأ هللاو سجنيال : ليقو

 : ةلأسم يج

 بص اذإغ رهاط ريغ بوث هيلعو رمت نم ابارج زنكي لجر نع هتلأسو
 دسسغقي له بارجلا ق بوثلا نم رطقو بوللا ق راط رمتلا ق ءالا

 ٠+ رمتلا كلذ

 ٠ كلذ ىغغاسف هيلع سيل : لات

 ناوش نيقلعم اوناك موق ىف بوبحم نب دمحم نع ناهبن انثدح : لاتقو
ق ايلكلا نوكرعب ناكو سجن بوث ىلع هوعضوق راصعلا اوردحا مث غبصلل



١٦٠ 

 بوثلا ىلع راصعملا نم ليسي ءاملاو دسافلا بوتلا ىلع راصعملاو راصعملا
 راصعملا اوعقر مث راصعملا ةبوطر نم دسافلا بوثلا بطرت ىتح دسافلا

 ٠ راصعملا كلذ مهعبصب اوغبصو

 ري ملو مهغبص موقلا ىلع دسفي مل بوبحم نب دمحم نا : لاقف
 ٠ ملسو هبحصو هلآ ىلع و دمحم ىلع هللا ىلصو اسأب كل ذ ق مهيلع

 : ةلأسم ةهج

 ٠ ه رهط دقف حيرلاو سمشلا نم لوبلا رثأ ريغت اذا : ليق

 رثكأ وآ لثأ وآ رارج رشع وأ ةرج ردق ءاحطبلا ف نوكي ءاملا نعو
 طئاغلاو لوبلا نم هيف اجنتسيو ةبانجلا نم هيف لسغي نآ زوجي امم وهأ
 ٠ ؟ ال مآ

 ٠ ءالا اذه لثم ق اجنتسي نأ زوجي الف

 رظنت ال ءاحطبلا ف ىرسي ىذلا ةرج نيعبرأ رادقم ناك اذا : اولاقو

 اذاو ءاملا ىرج ىلا رظنيو ءاملا نم رهظ ام عامنتجا ىلا رظنت امناو هيف

 ٠ ةرعب رادقم هلمح ءىش هبنت ىقلا

 ؟ ءالدلا اهحزنت رئم ق تعقو ةلمق مد اهيق ةاىصح نعو

 نيعبرأ رئبلا اوحزنو رئبلا نم اوجرخأ ةاصحلا ىلع اوردق ناف

٠ هللا ءاش نا اهازجآ ردلا تحزن ةاصحلا ىلع اوردق مل ناو آ واد



١٦١ 

 نأل هللا ءاش نا كلذ آزجأ ةاصحلا جرخت ملو رئدلا تحزن ولو

 دمحم ىبنلا ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ء ق بهذب مدلا

 ٠ ا السلا هيلعو

 : ةلأسم ج

 هسجنأ رئب حزن نميف هللا همحر ىراوحلا وبآ باتك ىلا ةفاضالا نمو
 سم امب سأب الو رئبلا ترهط دقف اولد نيعبرأ اهنم حزن اذاف سجنلا اهولدب
 ٠ حزنت نآ ليق رثنلا ءام ولدلا

 ٠ أب الف لسغي مل ناو نسحق اسرلا وآ ولدلا لسغ ناو

 ٠ رئبلا ةساجن ريغ سجن ولدب ةسجنلا رئبلا تحزن نا : عضوم قو

 تيهذو رئبلا ترهط اذا ولدلا رهطنو كلذ ىزجي لوقف : لوت لاتو

 ٠ ةساجنلا

 ٠ كلذ دعب حزن مث ولدلا رهطت ىتح ىزجت ال : لوقو

 ؟ ولدلا هذه دح ام ليق : عضوم قو

 لدبف .ربكلاو رغصلا ىف فراعتلا نع جرخي نآ الإ رئبلا ولدب : اولاق
 كلذ نال هريغ وأ قارخنإل حزنلا لاحيف ولدلا نم عجر ام رغي الو طسو

 له روبلا نم ىرث وهو ضرألا نم عضوم ىلع عقو اذإ بوتلا نعو
 ٠ بونلا دسغتم

 ٠ دسفي كلذ دنعف ىرثلا نم ذخآ هنا ملعت ىتح بوثلا دسقي ال : لاق

( ١ ج ىراوحلا ىبأ عماج _- ١١ م)



_ ١٦٢ 

 : ةلأسم جج

 ؟ اهنيل دسفي له نبللا ىف ةردك وآ مد تيلح اذا اهعودخ نم

 نبللا دسفي الف ةردكلا وأ ةرمحلا مأو نبلل دسفمف مدلا اماف : لاق
 ٠ نيللا نم ربعت امناو مدب تسيل ةرمحلا تناك اذا

 هنم جرخي ملو ءوضولا عضوم نم ةيح ةدلج عطق نم هلعل نأ دجويو
 هتالصف ىلصو لعفب مل ن ١ و ء ال اب اهعضوم ...7 نأ هل بحتسيغ م د

 ٠ ه هات

 ةساجنلا نم ةين ااي ةساجنلا نم ادبج ااسغ سجن بون لسغ اذاو

 ٠ هب ىلصي نآ هل زئاجف

 : ةلأ سمه وج

 هيقو هب كوست اذا سبايلا كاوسملا ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 هنم رهظ ام لسغ اذا رهطي هناف ةساجنلا لسغ هلسغ مث هريغ وأ مد نم سجن

 ٠ ةساجنلا نم ءىش هيف قيي ملو

 ءاملا لخد اذا كا وسلا نيح ق مغلا ةبوطر نم فشن دق ناك ولو

 رابتعالا ىف جرخ ناق نالو قلعت دق ناك ناو اهاقال اذا ةساجنلا لخادم

 ٠ كلذب رهطي هنأ اوجرأف ةراهطلا ىق هغالبا داز ديلا كلد اذا هناو

 ٠ آ - :

 هكي لجرلا ىف نوكي قشلا نآ هريغو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ قالطا هيلع سيلو هالعأ نم .7 هن ١ مدلا هيثو



_ ١٦٣ 

 سلب الف اهري ملف عجر مث ةساجن ضرألا نم عضوم ىف دجو نمو
 اضعب اهضعب رهطي ضرألا نأل سمشلاو حيرلا اهتباصأ اذا كلذب .

 ءاملا هبلع تثبمصو حيرلا و سمشلا هلانت ال عضوم ق ناك ناو

 ضرألا رهطت مث ةبوطرلا سيبت ىتح ٠

 ىلصيمر رهط دتغ ةساجنلا نم رثكأ ءاملا ناك اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ابطر ناك ولو هبلع

 لسب رمأف بح ق ةنرم تدجو ةراف نع ناك اذإ ىراوحلا ويآ لئس

 ٠ بحلا نم اهسم ام

 هنسم ناو هلسغ مزلي الف ةيوطر اهنم بحلا سمب مل ١ ذا : هريغ لات

 ٠ ةبوطرلا هتسم ام لسغ ةبوطر اهنم

 : ةلأسم وج

 دسفي ةرافلا رعب نا مهوتأ ام ف هللا همحر ىراوحلا وبأ لانت

 ٠ اسيايب وأ ابطر ناك

 ٠ رهاط هضيبو ىلهألا ريطلا قرز نا هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقو

 ٠ سجن هقرز هللا همحر نسحلا ودأ لاتو

 لوقي هللا امهمحر رينم ناك لوقي ىراوحلا وبأ ناك نسحلا وبآ لات
دسفت سيل مدلا كلذ نإ مد هنم جرخي عجرف حرجلا وآ ةماجحلا تلسغ اذا



١٦٤ 

 اطييغ امد ناك اذا دسغي هب ذخآن ىذلاو هريغ هلعل كلذب لاق ادحأ ملعن ملو

 ٠ امهب سأب الف لسخملا دعب ةرمحلاو ةرفصلا امأو دسغح

 ٠ ةتيملاو ةرذعلا لثم تاساجنلا نم ناخدلا ريثآت ىق فلتخا و

 ٠ هسجن هب لا زامو سجن سجنلا ناخد نا : لوقن

 ٠ سباي وأ بطر ىف هريثأت ناك دسفي ال : ىراوحلا وبآ لاقو

 كويلاب سجنتملا بطحلا امآو هريغ الو كمسلا هب ىوسي نآ زوجي الف
 ٠ رهاط هرمجو بهذت رانلا نام سجنلا ءاملاو

 : ةل اسه د

 ركذت نكمي مل امم هانعم ىف ناك امو دارجلا الإ ةسجن ةتيم لك تدجو
 ىف تامو هيلع هللا مسا ركذو هبحاص ىلع حراجلا هكسم اذا ديصلاو ةتيم
 ام لكو هاكذملا دمأ نطب ىق تيملا لحنلاو رهاط كلذخ هتاكذ كردت نآ لبق هدي
 . ناطرسلاو عدفضلا و كمسلاك ءاملا ف شيعي

 ءاسفنخلا و برقعلاو ةساجن ءالا ق تتامو ةيرب عدفضلا تناك ااذا و

 الالح تناكل تكذ ول ىتلا ةتيملا ماظعو اهوحنو ربانزلاو بابذلاو ةرذلاو
 ٠ هرظن فو اههابسثأو اهراعسأو اهفاوصأ و

 رافلا رعب : لاق هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيشلا باوج ق تدجوو

٨ اسباي وآ ابطر ناك اندنع دسغي ال عدفضلا و ملسملا و رانخلا و



_ ١٦٥ 

 ةاحمألاو امهيف ىذلا مسلا لاحل هلبق نم ىنعي اهتفاخم هركي نكلو ةيحلاو

 ٠ اهروسب سأب ال

 : ةلأ_۔_سه وبع

 مدلا معط معطأ مث ةالصلل ىضوت نميف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ىلع بلاغ قازبلا نأ الا مدلا نم ءىش قازبلا ىف اذاف قزب مث هيف ف
 ٠ م د ل ١ ة رمع دح

 .دسقفب الو ءوضو مدلا كلذ دسفي مل مدلا نم رثكأ قازبلا ناك اذاف

 ٠ ةريفصل ا كل ذكو هريغ وأ بوث نم كلذ نم سم ام

 : ةلأسم 3

 ه باودلاو بطحلا نم ةساجنلا ناخد نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ةبطر ىهو بايثلاو ندبلا ف نابف سجن بطح وأ ةتيم ةباد تناك اذا

 . ةسباي وآ

 .سجنلا سندنا ق هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع دجوي
 .هدسقي ال زبخلا ىف لوقي كلذكو هب نثعيبو طسقلا هب سند نآ زاجأف

 ٠ ةساجنلا نم ناخدلا

 : ةلأسمه ول

 لعجي نآ دا راف حرج هياصأ لجر ق هللا همحر ركذو هريغ نهو

 جرخي ال كلذ نآ فاخ وهو مدلا لس ن نآ لبت هريغ وآ ١ دامر وآ اكه هيلع

 ... ٠ 5 ٠ مدلا نم هتحتأ "ام نييو هنيب لوحيو "لسغلا أ دنع هبلغ نم

٠ هلسغي ىتح كلذ هل له : تلتت



 س ١٦٦

 ٠ هل زئاج ىدنع كلذف ةرخم فرح آ

 لسغ نيبو هنيب لاح ناو هلسغ هلسغ نكمآ ناف هلسغ بجو اذاف

 ٠ كلذ هرضي ااف لثاح ةساجنلا

 فاخي ام الو هسفن ىلع ةرضم لاخدا الب هيلع ردق امو هنكمأ ام لسغيو

 ٠ ةرضملا هنم

 ٠ لعفي ام جرخي ملو هيلع قصل هلسغ دا رآ املف هيلع هلعج نا : تلقو

 ٠ كلذ ريغ هيلع سيلو هنكمأ ام هنا : ىعمن

 : ةلأسم ولج

 ىنا موقلل لانف اهسجنو موتل رئب نم ىخوت نميف ىراوحلا وبآ

 ٠ اهوحزني ملأمث كلذ هودعوف اهوحزنت نأ بحأف رثبلا هذه تسجن دق

 ليق امك هللا ءاسن نا ملسيب نأ اوحزنف كلذب هل اومعنأ اذا : لوقنف

 اقدص اهداسنف ق انتدص اذاف اهتساجن ق ناقدصي امهنا ةمألاو ىجسصلا ق

 . اهحالىص ى
 ١ ١

 . ملاس وهق كلذب ةققئلا هل لبقتف اهحزنب ىنب رمأب ةقث رمأ نا كلذكو

 ىتح هئلا ءاىش نا كلذ هل زاج اهحزنب ةقثلا ريغ هل ليق اذا كلذكو

 ٠ كلذب نونيدي اوناك اذا حزنت مل اهنا ملعي

 هل ام نيب اتتزم ةقثلا الا لبتي ال نا الوق تفرع دت : فنصملا لات

٠ ملعآ هللاو هيلع امو



 ۔ ١٦٧

 : ةلأسمه هه

 هديو ذيبن قرع هيف اناسنا حفاصي قسافلا ىفو ىراوحلا وبأ لات

 هنا ملعي نأ الا سجنب كلذ سيلف قازب هيف نم راطف هثدح وأ ةقرع

 ٠ ذيبنلا رثآ ىلع ءام برشي ملو هاف لسغي مل مث امارح اذيبن برت

 + كلذي سأب ااف ذييتثلا ٦ اهنا ملعي ملو تفرع أذا درلا امآو

 فلخ ىلا ىرجي عجرف لجر هيف ىجنتسي جلفلا ى ىراوحلا وبأ

 ٠ همامآ وآ هفلخ ىرج ىراج وهو ىرج امغيكو كلذب سب الغ

 اهجارخا همزلي هناف موت رئب ف ةساجن ىقلأ نم : ىراوحلا وبأ لات
 ءاملا نأل مهيآرب الا اهحزنب الو مهيأر ااي ةساجنلا جرخيو هوغلك نأ

 ٠ هب ىلوآ مهو مهل

 نم هقازتنلا ناك نانف هيوثي هيبيصق بقث قزنلا نم : نسحلا وبآ لات

 ىتحف كلذ حصي مل ناو بوثلا نم عضوملا كلذ لسغيف هنم ترهظ ةبوطر
 ٠ ةدساف 7 هنم بوثلا سم دت هنا ملعب

 هيحلا محل نا ةرسيم ىبآ نبا ىبحي ىبأ نع ىراوحلا وبآ ديق اممو

 ء
} 

 ٠ هي ساب ٦ اهروسو

 ٠ كلذل ملعيو سجنلا عبضلا و سجنلا نه دلا عيب زوجي : لرقو

. زوجي ال : لينو



١٦٨ 

 : ةلسم دلج
٥ 

 نع دجوي ب ىذلا ةرهاط اهدحآو ءام اهيف ةدساف ةينآ ىلا ىتآ نمو

 اهنا نقيتسي ىتح رخآلا ىف ءانا لك نم ىراوحلا وبأ بصي : لاق ناهبن

 ٠ اهنم ءىشب ءىضوتي الو ىلصيو مميتي مث اهلك ةدساف

 ىقتسي ىهنو ةساجن اهيف تعقو رثب نعو ىراوحلا ىبأ نع بسني ام
 ناك دتو لسغي ملو ولدلا كلذب رئبلا عزني نآ رئبلا بحاص دارآ مث اينم
 ٠ عزني نآ لبت رئبلا ءام سم

 رتبلا ترهط دقف اولد نيعبرأ رئبلا نم عزن اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ عزنت نآ لبق رئبلا ءام ولدلا سمب سأب الو

 مل ناو هللا ءاش نا نمحو كلذم سأب الف اشرلا و ولدلا لسغ ناف

 ٠ هللا ءاش نا كلذب سأب الف لسخي

 اك ناو تلسغ اهلسغ ىلع ردقي ىتلا رئبلا ةراجح باصآ امو
 مهيلع نكي مل رئبلا ىق ءاملا دوعي نآ الا اهلسغ ىلع ردقي ال ةراجحلا

 ٠ اهلسغ

 اهباحصأ اهكرتف ةرذع وأ ةتيم اهيف تعقو رئب نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 نأ ىلا هللا ءاش ام اهورجهو ةرذعلا ال و ةتيملا اهنم اوجرخي ملو ىه امك

 ٠ ةالصلاو ءوضولل اهنم ىقتسب نأ زوجي له اهؤام رثكن ثيغلا باصأ

 انهنم ءعىضوتب نآ زوجي له كلذ دعب اهؤام لت نا لوتن ام : تنخ

 ؟ اهنم برشيو

 تلق نا و اهنم ١ وقسي ن ا ميل ز ;اج ترحينس ا \ د اخ تغصو ام ىلعغ

نآ الا حير آ "معطب اهؤام ريغتي نآ الا اهنم ىفسبو ترهط دتف كاذ دعي



_ ١٦٩١ 

 رئبلا ترثك اذاو تدسف تلق اذاف ةرذعلاو اهلاحب ةمئاق ةتيملا نوكت

 .٠ ترهط

 ٠ ةرثكلا دعب ةلقلا اهرخت مل اكله دق ةتيملاو ةرذعلا تناك ناو

 ءايسثألا عيمج نم كلذ ريغو ءانإلاو ندبلاو بوثلا نم هساجنلا لسغو
 ٠ ضرف وه

 ةقث كساغلا ناك اذاف هبر رمأ ريغب غلابلا هلسغ اذا سجنلا بوثلاو
 ٠ هرمأب الا زجي مل ةقث ريغ ناك ناو هلسغ زاج

 ازوجي ال رمآ ريغبو رمأب سجنلا ءانالل هلسغ زوجي ىبصلا كلذكو
 ٠ بثوئلا نود ءانالا ق كلذو

 ناك اندنع دسفم ال ملسلا و رانخلاو رافلا رعب نا : ىرا.وحلا وبآ لاق

 ٠ اسباي وآ ابطر

 ٠ زجي مل مجعألا هلسغ اذا سجنلا بوثلا و هرمغ نمو

 : ةلآسضنم بع

 ةيح هنم تجرخو كسع فق تعقو ةراف نعو ىراوحلا ىبآ نعو

؟ ال اهرعشف تجرخ اذاف اهرعش نم ء ىش لسعلا ق ىقبو.



١٧٠ 

 رتاعلا بابلا

٥٠ 

 ق

 ةبانجلا لسغ
 باتكلا ىلا عجر

 ىبنلا نا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات ىراوحلا ىبأ نم باوج

 . دحاو لسغب هئاسن ىلع فوطي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 : ةلأسم ايب

 عىضوتي نآ لبق هتيب اصأ ثيح ةس اجنل نم دب ذخف لسغب " بنجل ذح ١ نعو

 ٠ ءوضولا ريغل ةلسغ وضعلا كلذ لسغي نا هل زوجي له ةالصلا ءوسخو

 ضعلا كلذل لوا لسغلا كلذ هيزجيو كلذب سأب الف تفصوام ىلعف

 ٠ هرم لوالا

 : ةلاسم نه

 نعو ىراوصحلا ىبأ نع د۔جوي اممو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 لجرلا لستغي امك لستغاو بهذف امب ملعي ملو ةبانجلا هتباصآ لجر

 رحل دربت وآ ةربغ هيلع ناك وآ ةعيض ق ناك ام لثمك وأ ةعمجلا موي

 ؟ ابنج ناك هنا كلذ دعب ملع مئ ىلصو ءىضوتو هباصأ

 ةبانجلا هتباصأ هنأ ملعي ملو لستغا اذا لسغلا كلذ هيزجي : اولاق
 انل لاق كلذك لسغلا كلذ مت ةبانجلا هتباصأ هنآ كلذ دعب ملع مث
. بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبآ
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 : ةلاسم :ةي

 ؟ هتحت ام سجنت هبوث ىف تعفرف ةبانجلا هتباصأ ناو

 ةراهطلا مكح ثلاثلاو ىناثلا سجنت اتاط ناك اذا : رثؤملا ويآ لاق

 ٠ ةساجنلا هتسم هنا ملعي ىتح

 رهاط ىناثلاغ لوذلا ق تعقو نا : هللا همحر ىراوحلا ويآ لانتو

 ٠ ةساجنلا هتسم هنا ملعي ىتح

 : ةلأسم "هێهل

 ىف اذاف رظن مث لسغ اذا بنجلا كلذكو : لاق ىراوحلا ىبأ نعو
 ٠ ءا هسمي مل مهردلا رادنم عضوم هندم

 ٠ هلك ؛ اسل ١ ديعي : لاتق

 : ةلأسم يجت

 نمع هللا همحر هنلآسو بسحأ اميق ىراوحلا ىبأ باوج نم

 دجي ملف "سمف هبتنا مث هنم جرخت ةبانجلا ناو عماجي نآ همانم ف ىآر
 ٠ لسغ هيلع له ائيس ىري ملف رظن وآ ةبوطر

 . ملح كلذو لسغ هيلع سيلف تقصو ام ىلعق

 هتلأس كل ذكو ااسغ هيلع رب ملم كلذ نع رثؤم ١ ايآ تلاس دتو

 دعي هنم ةيانجلا تجرخ مث ركذلا نكس مث برطضأ ذا ركذلا نع

٠ هنلع لسغ ال : لاق



١٧٧٢ 

 تجرخ مث نكس ىنح هديب هكسمأ من ركذل | برطض ١ ن ام : هل تلتق

 ٠ ةيبا تحلا

 ٠ هيلع لسغ ال و هنيم هب انجل ا كلت : لاق

 : ةلأسم :3

 ن ١ للبل ١ دجوف ليلل ١ ق هبتنا نم ٩: ن ا : ةبقع نيب ح اضول ١ لات

 ؟ وه ام ملعي ال هنال لسغل ١ هبلع

 ائيش همانم ىف ىأر ناك نا ءاهقفلا ضعب لاق : ىراوحلا وبأ لاق

 لسغ الخ ءاسنلا نم ابش همانم ق ري مل ناو لسغلا هبلع ناك ءاسنلا نم

 : . ةبانجلا نم اهنا ملعي نأ الإ هيلع

 : ةلاسم :مت

 اهريغ وأ هنجوز ربد ىف هركذ جلوأ نمو ىراوحلا ىبأ نع رثأ ىلعو

 ؟ ةفشحلا تباغ ىنح ادمع وآ اطخ

 ةفسثحلا جلوأ اذا طول موق لمع نولمعي ( نيذلا كلذكو لسخلا امهيلع

 ( . حكانلا فذقي مل ولو اعيمج لسغلا امهمزل

 : ةلاسم 3

 جرف ىلع ةفطنلا لزنأ .اذا :. اولاق دضو ىراوحلا. ىبآ باوج نمو .

 :: ..: 6 ٭ لنسغلا :اهيلعف اييث تناك ناو. ركبلا ىلع لسغ إلف ركبلا.

 ٠ " مأ ىبصلا اهعماج اذا لسغ غلابلا ةأرملا ىلع ليقو : هل تلق

مزلي نم: لات ةن كلذأ ىف هللا همحر خيسلا لوق نم انفرع ىذلا



_ ١٧٣ _ 

 نع كلذ عفريو ةغلابلا مزلي ال غلابلا نم لسغلا ةيبصلا مزلي ال ىذلاو
 ٠ نيلوقلا داك ىراوحلا ىبأ

 : ةلأسم :دهجت

 هللا همحر ىراوحلا ابأ خيسثلا لأس نا : هللا همحر خيسلا لاقو
 وحن ىلع لسغ اهيلع سيل ةرم هل لاقو لسخلا اهيلع ةرم هل لاقف كلذ نع
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو هلك ظفللا سيل اذه

 : ةلأسم ابج

 لاب مث ىلصو لوبلا قري ملو لستغاف ةبانجلا هتباصأ نمو
 ٠ ةفطنلا هنم تجرخخ

 ىسن نمو ةالصلاو لغلا ةداعإ هيلع نأ : ىراوحلا ىبأ نعف
 كسخلاو ةراهطلا هل تحص دق ىلصو ةبانجلا نم قاسشنتسالاو ةضمضملا

 ٠ ةالصل ١ ديعبو قشنتسيو صمضمتبي نآ هبلع و

 . ةل دهت

 سمي مل ام ءوضولا نع ةبانجلا لسغ هيزجي : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ ءوضولا وه لوقو ةرخآلا ةلسلا دعب هجرف

 : ةلآسم ج

 ىق اذاف رظن مث لسغ نا فتجلا كلذكو : لاق ىراوحلا ىبآ نعو

 ٠ ءاملا هسمي مل مهاردلا را دقم هندب

٠ هلك لسغل ا ديعي : ل اتت



١٧٤ 

 : ةلاسم :ده

 . ىلصيو عضوملا كلذ لسني نآ هيلع امنإ ليف دقو : لات

 ٠ ةالصلا ديعيو ءىضوتيو عضوملا كلذ لسغي : لان نم لاقو

 ٠ لسغلا فجي مل ام هدحو كلذ ديعي : لات نم لاقو

 ٠ ءوضولاو لسغلا ةداعا هيلع : لاق نم لاقو

 : ةلأسم :ج

 ازرحم نب ديعس نع فلخ نب لضفلا ىل ظفح : رفعج نب دمحم لان

 بص هكرعيف ة رهض هدي لنت ملو ةبانجلا نم لسغ اذا بنجلا نا لات

 نع كلذ هازجو تارم ثل)الات هدي هلانت ال ىذلا عضوملا كلذ ق هيلع ءا

 ٠ كرعلا

 ىراوحلا ىبآ خيشلا نم باوج ق اندجوآ اذكهو معن : لاق

 ٠ هبزجبي هنا لوتلا نم اذه وحن ىلع هللا همحر

 : ةلاسم ةهج

 ؟ سمي ملو ءىضوتو لازنالا ىآرو عامجلا ىآر نمع لئسو

 ٠ طابتحالا ىنبجعي : لاق

 ٠ هبلع لسغ الف ائيسث دجي ملخ سمو عامجلاو لازنالا ىآر ناو
 ىتح لسغ ال هنا ليتق دقف لازنالاو عامجلا ىآرو للبلا دجو ناو

. ةبانج اهنا ملعي



 س ١\د٥

 7 لسغل ١ هيلع : ليت دت و

 فرع رجي .مل نا و لسغلا هيلعف ةبانجلا فرع دجو ناف مشي : : ليتوا

 ٠ ةبانج افنا

 ة ةلآسم ج

 ؟ لسغ مزلي له فذقي ملو بوثلا قوف نم هتجوز أطو لجر نعو

 اعيمج لسغلا امهمزل جرفلا ف ةفشحلا تباغ اذاف تفصو ام ىلعن
 ٠ فذقي مل وآ فذقت

 ق ىطو نم مزلب ام همزليو اخئاح ىطو اخئاح ثناك ناو ٠ ثلتق

٠ ضيحلا



١٧٦ 

 رتع ىداحلا بابلا

 ق

 هماكحأو ءوضولا

 بانكلا ىلا عجر

 تاولص كلذ هئوضوب ىلصي نآ ديريو ةالصلل ءىضوتي لجر نعو
 ةالصلا دعيو ءوضولا دنع اذه ىلع ةينلا داقتعا هيلع بجي ىتم اهدعب

 ٠ هللا ءاست نا هل زاج هنم ناك كلذ ىأغ اهدعب امل دقتعي ىلوألا
 : ةلاسم :ده

 ؟ ءوضولا ضقني له رئارحلا نم تاجربتملل رظنلا نعو

 نآ هل زوجي الف رئارحلا نم تاجربتملا ىلا رظنلاو كلذ زوجي ال
 الثم ةمرحلا ف تاجربتملاو هل لحي الو اهنم هعسي ال ام ىلا رظني

 ه_جردبتم ٥هءعوضو ضقتنا ٥ دمعي ةآرما مرحم ىلا رظن نمغ تا رتنس ١

 ٠ ةجربتم ريغ وآ

 نم لعف مت لعفأ ال لاتف ةعامج مهب ىلصي موق هرمآ لجر نعو

 ٠ موقلاب ىلصو كلذ هنيح

 اذهو هئوضو ىق هيلع ضقن الو كلذ ىف سب الف تفصو ام ىلعف

٠ كلذ ملمي ناك اذا بذك دقف دمعتم اذه لاق اذاف لعف دقو لعفي
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 : لصف

 رظني ناكف ةسبال ىهو اهقوف نم ةآرما بايث ىلا رظن لجر نعو

 رشنيف اهيبكنم وآ اهندب ىلا مسوتي هنا كلذو بوثلا قوف نم اهندب ىلا

 ؟ همايصو هؤوضو ضقني له بوثلا قوف نم

 ضقتني مل فشت الو فصت ال بايثلا تناك نا تفصو ام ىلعف

 ٠ همايصو هؤوضو

 ىف مثإلا هيلع فاخن انإف اهل ةوهشلا كلذب ديري اهمسوتي ناك ناو

 ٠ كلذ ىف هيلع ضقن الف همايصو هؤوضو امأو كلذ

 ٠ ٥هؤوضو ضغتن ةنأ فشت وآ فصنت بايثلا تناك ناف

 ءالا ىنمي نأ الا همايص ق هدلع ضقن ال : ءاهقفلا ضعب لاتقو

 ٠ قفادلا

 : ةلاسم و

 كلخدو افئاخ ناك لجر نع هللا همحر ىراوحلا ىبأل باوج نمو

 المج بلطآ وأ آدبع بلطآ مهل لاقف هولآسف رتنسي نأ بحآو ةيرق
 اذه نم ءىش ىف وه سيلو لمجلا ةفص وأ دبعلا ةفص نع هولأسف
 . ابذاك لاق اميف نوكي

 هرضي مل ةبرق لخدو هسفن ىلع افئاخ ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هللا ءاش نا همايص الو ٥هءوضو ضقتنب الو مهل لوقلا اذه

( ١ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ١٢ م)



١٧٨ 

  3ةلآسم :

 ابسانت هسأر مدقتم سمي الو ءوضولا ق هافق حسمي نمعو

 ؟ آدمعتم وآ

 نوكم امنا ١ مدقم ىلع حسمل ١ هنأ بسحأو ةنسلا كل ذيو سأ رل

 هتالص ىف هيلع داسفلا ىف كلذب ذخأن انإ الإ اذه ريغ ليق دق ٠

 ةلأسم :ج :

 ىراوحلا ىبآ نع دجوي باوج نمو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 هيذؤب ءاملاو ءوضولا عضوم ىف حرج هدي ف لجر نعو هللا همحر

 ؟ كلذ هل زوجي له هلسغي ال ءاملا هينجف

 هسمي ال و هلوح ام لسغيو هرضي ءا ناك اذا كلذ هل زرجي معن

 ٠ءالملا

 اهلك اهلسغي نأ هنكمي ال ةمات ةحراج تناك اذا رئابجلا كلذكو

 ٠ ابنج ناك اذا ةحراجلا كلتل ديعصلاب مميتيو ندبلا نم كلذ رئاس لسغ

 ةحراجلا كلتل مميتيو حراوجلا رئاس لسغي كلذكف ابنج نكي مل ناو
 ٠ ج وض ولل

 ٠ نذالا حراوجلا رغصأ دنع نا : عضوم قو

 : ةلأسم ةه

 دق ءامب لستغيو ىضوتي لجر نعو : ىراوحلا ىبأل باوج نمو

ال ز_غ هنف عضو وأ آرجرج هب كلسغ دت امنا وآ آ زج ةحراجل لمعتسا



_ ١٧٩ 

 ارسب هب خبط دق ءامب وآ هريغو ماعط نم هب لسغ ءانإ وأ هب جسني

 . ىلصو هب ىضوتو هريغ ءام دجي ملو فطع وأ صوخ هيغ قروآ

 ىذلا لثم لمعتسملا ءاملاب ءعىضوتي نأ اوزيجي مل تفصو ام ىلعت

 ْ ٠ لسغلاو ء رض ولا نم رطقي

 ءوضولا زوجي الخ رسيلا هي خبطيو ٥ ءانالا هي لسغي ىذلا كلذكو

 ٠ ةالصلا داعأ ىلصو كلذم ءعىضو ن نمف كلذب

 ءىضوت نمف فضغلاو صوخلاو رجرجلاو لزغلا هيف قرو ىذلا امأو
 لعف ناق كلذ لعفي نآ هل بحن الو هتالص تمت ىلصو اذه نم ءىنتب

 ةالصلل هب ءوضولا ناف هلاح اذه ىلع نأل دجي مل وأ هريغ دجو هتالص تمت
 دجي مل وآ هريغ دجو ةالصلا هب متنو بابحتسا ريغ نم زئاج

 وه رجرجلاو لمعتسملا ءاملا نم لثم اندنع وهو هلاح ىلع اذه نأل
 رسبلا :خبط نم كل تفصو ام لثم المعتسم ءام دجو نمو ضايب القابلا

 ىذلا ءاملا دجي ىذلا اماو ىلصو مميت مث هريغ دجي ملو ءانالا لسغو

 نال كلذب ىخوتي الو مميتي هناف لساغلا نم وآ ىضوتملا نم رطت دق
 ٠ كله دت ءام كلذ

 : ةلأسم نه

 معط معطا مش د ةالصلل ىخوت نميف : : هللا همحر ىراو .حلا ىبآ نعو

 ؟ مدلا نم ءىش قازميلا ىق اذاف رظنف قزب مت هيق ق مدلا

 هريغ وآ بوث نم كلذ سم ام دسقت ال و ٥ءعوضو مدلا كلذ دسقي مل |

ةرفصملا كلذكو



 م ١٨٠

 : ةلأسم دهج

 نمع هتلآسو ىلومتئسللا ميه ا ريا نب دمحم نيب هللا دبع خيشلا نع

 حرجلا اهيف ىتلا ةحراجلا كرتو ءوضولا عضوم ف حرج هيفو ىضوت

 مث ىضوتي هناف اهلك ةحراجلا ىلع حرجلا ىلوتسي نا ال : لاق
 الخ ام ةحراجلا ىضوو ىضوتو اهلك ةحراجلا ىلع لوتسي مل ناو مميتي

 . هيلع مميتي الو هعضوم ىنعأ حرجلا

 : ةلاسم ادج

 ؟ ادنلاب ءوضولا زوجي لهو : هللا همحر ىراوحلا ىبا نع .
 ٠ ناهبن لاق كلذكو الف رصعي ام امآو سأب الف ىرجي ناك اذاف

 : ةلاسم دهج

 رتم ىلا ىنآ نميف هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج ق اندجوو

 ؟ دحآ دعم سيلو ولد اهيلع و

 ٠ همزلي امب نيديو ىلصيو ىضوتيو هب ىقستسي : لاقف

 ىلصو مميتو كلذ ف همزلب نآ فاخي ام لجآ نم ءوضولا كرت ناو
 . ةرافكلا و لدبلا هيلعغ رئبلا عم

 - ةلآ :د

 ئراوحلا نبا لضفلا نعف ةبوطر دجوف اهكحف ةرثب هندبب ناك نمو
٠ ءوتولا داعأ مدلا حير دجو ناف اهمشي هنا



_ ١٨١ 

 ةلأسم وع :

 مد هيغ طاخم هيرختم نم جرخ نم نا : حبسملا نب دمحم لات

 دسخي مل عطقنم وضوء٥ ٠

 ءوضولا ضقني هناف الصتم مدلا ناك ناو ٠

 طاخملا نم رثكأ مدلا نوكي ىتح دسفي ال : ىراوحلا وبأ لاتو ٠

 : ةلأسم دا

 رقعلا ىلع هدب ارجاو ىضوت ضئاف مد هيف رقع هب ناك نمو

 ٠ ىلهو

 هنأل ىضوتيو رقعلا عضوم رهظي نآ الإ ةداعالا هل بحأ : خيشلا لاق

 . ءاملا هيلع ىرج ىذلا سجنتو هنم ضاف ءاملا هيلع ىرج اذا

 جرخي نآ الا رهاط ءالا كلذ نا : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ قيفوتلا هللابو مدلا نم ريغتم عضوملا كلذ نم ءاملا كلذ

 : لصق

 ناك اذا امئاق ىضوت نم ىلع سلب ال : هللا همحر ديعس . وبأ لاقو ٥

 ٠ نسحآ دوعقلا ن آ الا هتروع رتسب ام اسبال

 رتتسم منضوم ىف نوكي نأ الإ ةيهارك دنشأف ايراع ءوضولا امأو
 ٠ ءوضولا ىف هيلا رظنلا زوجي ال نمم دحأ هاري ال نآ هسفن ىلع هبف نمأي

 امناؤ راهن وأ ليل ف ناك ى ؛مات هؤؤضوف هبايث سبليل منا ولو ا '
 . ناك . د_حأ هيقف هيلع ىضمي ال نآ نمأب هنآ الإ فشثكنم عضو م ق ره

: ٠ ` بدألا نسح ق دوعتلا نأ الا امئاق وآ ءاملا ق "دعاق



١٨٢ 

 ناك ولو مات هؤوضوف هترس ىلا هب آرتنسم ءاملا ىف ناك اذاو

 ءاملا نأل دعاقتلل ىلا رظانلا برتقي مل ام ةرتس ءاملا نوكي دقو رتس ريغ ىف

 همايق دنع دحآ هرصبآ ناف ةرتس وهف اردك ءاملا ناك ناو ةروعلا فصي

 ٠ فااتخا هءوضو ق ناك هبوث ىلا

 : لصف

 . بجاو وه موق لاقف ءوضولا ىف بيترتلا ىف فلتخاو

 ٠ ةنسلا فالخ ديرح نأ الا هلعل كلذ ق رييختلاب : نورخآ لانو

 ق روكذملا بيترتلا ىلع نوكي نأ ىدنع بجوي رلظخنلاو : لاق
 ٠ قسن و ١ و و ١ ول ١ د 6 ةيآل {

 . 0 ةلا نيهت

 هتدلاو : وأ هتنخ ندم ىلا رظن نمعو : ىراؤدلا ىبأ نم باوج ٠.

 ًآدعاصق ةرسلا نمأ رظن اذا هتوضو ىف هيلع سأب الف ئضوتم وهو ادمعتم

 ٠ اطباهف ةبكرلا نمو

 كلذ ىلا رظن اذا ءوضولا ضقني كلذف ةبكرلاو ةرسلا نيب امو ,

 اينساحم رظني وأ اهرظني نأ دارأف ةأرما جوزتي نا بحأ نمعو ..

 ؟ اهندب نم هيلا رظني نآ هل زوجي ام و كلذ هل زوجي له

 نأ هل زوجي الو اهفك ىلاو اههجو ىلا رظني نآ هل زوجي : اولاق
 نآ دارأ مرحم تاذ هنم تسيل تناك اذا اهنم كلذ ريغ ىلا رظني

. اهجيوزتن دري مل وآ اهجوزتي



١٨٣ _ 

 جرخني ثيح نم ءوضولل ضقني عضوم ىآ نم هجرف سم نمعو
 هي ذخأن ىذلاو ةريثك ليواقآ كلذ ىف اولاق دقف ٠ ءاوس طئاغلاو ءاملا

 .٠ ٥ءوضو ضقن هلك بسضقل بصق ا سم ١ ذإ هنآ

 ضقن طئاغلا جرخي هلعل ثيح نم ربدلا نم وكلا سم اذا كلذكو

 5 ٠ ٥ء وض و

 ضقني مل بوثلا قوف نم هكح وآ بوثلا قوة نم سم ناو

 ٠ هؤوضو

 ٠ هتالص ضقني مل ىنعمل هسمف هتالص ق ناك ناو

 سيلو هتالص تضقتنا هنع بهذي ىتح لوبلل ةالصلا ىق هكسمأ ناو

 . ٠ ةالصلا ف طئاغلاو لوبلا نيثبخالا عفادي جلاعي نآ هل

 : ةلأسم ديج

 عضوم ريغ ىق لئاسلا مدلا اذه ناك ناف : هل تلق هريغ نم:-وآ وجرأ

 ؟ هيف لوقلا ام رقب ملو ءوضولا

 عضوم ف نوكي نآ الإ هيلع مميت الو ىلحيو ىفوتي : لات
 ١ ج وض ول ٠

 مدلا ىف هنكمأ امك ىلصيو ىخوتي : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ هريغ وآ ءوضولا عضوم ىق مميتلا ركذي ملو لئاسلا .

 ؟ مهرد نم لقأ هئوضو ف ائيسث ىنسن نمع هتلآسو

هيلع ال مث رفظلا وآ مهردلا رادقم نوكي نأ الإ هيلع هالعأ ال : لاق



_ ١٨٤ 

 دق ىذلا بنجلا ندي لثم كلذ ق هيهذم ناكو مهردلا نود اميف ةداعا

 ٠ لتقأ وأ مهردلا رأ دقم هنم ىسنف هلسغ نأ همزل

 ٠ هيلع ةداعا الف لتآ ناك ن و ةداعالا هيلعف مهردلا ر ادقم ناك ن راف

 : ةلأسم وبع

 ءىضوت نم نا هللا امهمحر هللا دبع ىبآ نع : يراوحلا وبأ لاق

 ٠ هللا ءاش نا زئاج وهف امئاق ءىضوت ناو نسحآ وهف ادعاق

 : ةلأسم ج

 قوف نم هتآرما جرف سم لجر ىراوحلا ىبا نع : ةلأسم رثآ ىلع
 .؟ ٥ء وضو متي له هتحت نم .وأ بوثلا

 . ضقني الف بوثلا قوف نم اماغ

 . ضقنلاب ليق دقف ادمعتم ناك. اذاف بوثلا تحت نم اماو

 ٠ فالتخا هئوضو ضقن ف ةسبايلا ةتيملا سم نمو

 . مات هؤوضوف ةسبايلا ةرذعلا سم نمو

 ':` ةلآض اده

 بهذ منت ىلؤألا ىلصو ةالضلل ءىخوت لجر نع ىراوحلا ابا تلاس
 هذه ىلصيآ ٥ ةرخآل ا تق تعو رضح ىتح هن اعم ضعي ق هل ةعيض ق لمعل

. ؟ ةالص لكل ءىضوتي عجريو لولا ءوضولا اذهب ةالصلا



_ ١٨٥ 

 ىلص ةرخآلا ةالص ءوضولا اذهب ىلصي نأ ىون ناك نا : لاق

 ضقتنا هنأ ملعي ىتح ةالص دعب ةالص هب ىوني م دام ءوضولا كلذ .

 ىلص ام دعي نم هلمهآو ى رخآ ةالص ىلصي ن رآ هي وني 7 ناك ن

 ٠ ةرخآلا ةالصلل ءىضوتي 8 هلع ن

 ةالصلا همي ىلص صقتني مل ٥هءعوضو نأ ملع ١ ذا : لات نم لاتقو

 ءوضولا كلذب ىلصي وهف ةالص دعب ةالص هب ىلصي نأ ىون اذاف ةرخآلا
 ٠ ضقتنا هنا ملعي ىتحو

 هناخ ةالص دعب ةالص ىلوألا ةالص دعب نم هب ب ىلصي هنا وني مل اذاو

 ٠ امهنيب قرفلا مهفاف ضقتن تنا هنأ ملعي مل ام هب ىلصي

 ءوضولا كلذ هيزجيآ تاولص كلذ ٥ءعوضومي ىلصي نآ دارأ نا كلذكو

 ٠ كلذ هئوضول اظفاح ما دام كلذ هلف لوألا

 : ةلأسم وج

 ؟ ءوضولا ضقني عضوم ىأرف هجرف سم نمعو : ىزاوحلا ىبآ نع

 ربدلا نم وكلا سم اذا هب ذخأن ىذلاو ةريثك ليواقآب : كلذ ف اولاق

 . ٠ هءوضو ضقن طئاغلا جرخي ثيح نم

 ٠ هءوضو ضقني مل بوثلا قوف نم هكحا وأ بوثلا: قوف هسم ناو

 . . `:., ٭ هتالص ضقنت مل ىنعمل هسمف ةالصلا ق ناك ناو

 سيلو هتالص ةتضننتن ذا هنع به ذ ىتح لوبلل ةالصلا ق هكسمآ .نا و

: .. 2 ! ٠ ةالصلا ق طئاغلاو لوبلا نيثبخألا جلاعي نآ هل



_ ١٨٦ 

 ةلأسم دهج :

 بوت ىف ءىضوت نميغ تركذ ام امآو : ىراوحلا ىبآ نع بسحا .

 اهب لمعن ال نحنف ةلأسم هذهف اسجن ابوث سبل مث لسغ وأ سجن
 اندجوو ةكورتم ةلاسم اهنا اهيف اندجو دقو اهب لمعي نم ىطخن الو
 ٠ كلذ زيجي نمم بسحا كلذ اندجوو زئاج هنا

 نأ هلوقأ ىنعم ف ىل لاق ىراوحلا ابأ خيشلا نا بسحا ىذلاو
 ٠ كلذب لمعي نم ىطخي الو اهب لمعي ال

 . باوصلاب ملعأ هللاو زئاج هنآ رثألا ىف دجويو

 هذللا امهمحر ىراوحلا ىبأو نسحلا ئبأ لوقب ذخأي : هريغ لاق
 : ٠ طو_حآ وهو

 : ةلأسم وچ

 جزخي ملو ءوضولا عضوم نم ةيح ةدلج عطق نم هلعل نآ دجويو
 ىلهو لعفي مل نا و ء اما اب ,اهعضوم لسع نآ هل بحتسيف ١ مد هنم ٣

 ٠ ةمات هتالصخ

 : ةلأسم :يچ

 ٠ نونجلاو ءامغألاو اعجطضم مونلا ءوضولا ضقني نا تدجو

 : ةلأسىه :ج

 سم نع هللا همحر بيبح نب دمحم نب: ناميلس ناورم ابآ تلأس
؟ .دمعلا ريغ ىلع ركذلا



١٨٧ 

 نآ بهذي ناك هللا همحر رقصلا نم نازع ةيواعم ايآ نا : لات ١

 ؟طخلا ىلعو دمعلا ىلع ناك اذا ركذلا سم نم داعت ةرايطلا
 +. هنم دابعي ال

 : ةلأسم ده

 سم نم ىلع ةااصلل ةراهطلا ةداعاب نيملسملا نع رثألا ءاج دتو

 ةبطر ةتيملا تناك ةسياب وأ ةبطر هدب تناك ةةاصلل رهطتم وهو : ةتيملا

 ٠ لمعلا هيلع اذكه ايلو تيملا ناك ولو ةسباب وآ ايآ

 هينذأ حسم كرت نمك ه هللا : ةمحر كرت ن نمف : ؤ هلأ 4 همحر ديعس وبآ لات 9 (

 ٠ كلذم ىلص اذأ هنالص ضقن ق فلتخي نآ ادمعتم

 7 . 3 . ل وتف

 ٠ هيلع ةد اع ١ ال : لوقو

 : لصف

 باب ىلع ةفوقوم مكلامعآو مكتعاط عيمج نا ملعاو : : باتكلا ريغ نم

 ٠ كلاجآ عاطقناو ل كلمع همتاخ

 ةمتاخي ىآ ) قصلاب توملا ة ركس تءاجو { : ىلاعت هللا لاق

 ٠ لمعلا

 كلهأ لمعب هل متخي ةنجلا بحاص » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
عم الإ كلمع متخي الو رانلا لهآ لمعب هل متخي رانلا بحاصو ةنجلا



.١٨٨ 

 نم فلس ام كرضي امف حلاصملا لبمغلاب كل متخ ناغ كحوب جورخ
 دنع ناميالا تبلسو ةرساخلا ةركلاو لمعلا ءوسب كل متخ ناو ىصاعملا
 نمل ىبوط رثألا نمو ربدتو ركذتف هتمدق حلاص لمع كعفني امف توملا
 طرف ام كرادتو لمعلا ملعلا ىلا فاضأو لجألا لولح لبق ةبوتلل قفو
 ٠ نيزتئاغلاب قحتلاو للخلا نم هيف

 ٠ ةبوتلا لبق هلجأ هلجاعو فرسأ نتم رسخو

 + هلهآ نم سيلو ادغ رظتنمو هلمكتسمب سيلو اموي لبقتسم مكو

 ٥ ٠ رورغو لمذلا متضغيأل هربسمو لجخلا متيأ ر هل

 لزنم لوآ ربقلا » لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور
 ضاير نم “ضور الإ وه ام ثربقلاف هديب ىسفن ىذلاو ةرخآلا لزانم نم
 ىف نمؤملا » ملسو هيلع هللا :ىلص لاقو « زانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا

 همجو هل ءىضيو اعارذ نيعبس هربق هل "دئثح نيوارضخ ةضور ق هربق

 ٠ « ردبلا ةلبل رمقلاك نوكب ىتح

 هتحتو ىرثلا تحت داو ارئب توه ري ف رافكلا حاورأ نا : لاقيو

 ٠ عبسلا نيضرألا

 ِ 1 م .. 7 .. . ۔ ... . ۔ ٍ لصف ِ

 .لخد ةافولا هترضح امل هنا هنع هللا ىخر ديز نب رباج نع ىورو
 ؟ ءاثعشلا ابآ ابب يهتشت .ءىش ىآ.: .هل لانقف ىنانبلا تباث هيلع

 ءانفا جاجحلا ن نم فختسم كاذ ذا نسحلا و % نسحلا ةاقالم : لاق

 :< ٥ ربخأف ثب اث

" ؟ نوُشولاب فيك :نسحلا لاتغا



. ١٨٩ 

 ىناسليطب كرمغأو ىجرس ءارو نم كفدرأو ىلغب بكرأ : تباث لانغ
 ٥ هيلع الخد ىتح لعفف ك كل ضرعي الآ وجرآ و

 رباج تكسف هللا الإ هلإ ال لق ءاثعشلا ابآ اي : نسحلا لاقف
 ٠ هللا ىض ر

 نسحلا اهلاتتف تكسف هللا الإ هلإ ال لق ءاثعشلا ابآ اي : نسحلا لاقف ٠٠

 اهتلق ام لاط دقو ايندلا ىف اهلهأ نم انأ ديعس ابأ اي رباج هل لاقف آرأأرم

 ديعس ابأ اي رانلا ىلا حاورو ودغ نم هللاب ذوعأ نكلو تلبق نا
 ىلع هدجي "درتب نسحلا هل لاقف نمؤملا سفن جورخ ةيآ نع ىنربخأ
 ةعماط ىسفنو ىبلق ىلع ادرب دجأ ىنا مهللا. رباج لاقف ةعماط هسفنو هبلق

 ضافأ امو اهروذحم نمآو اهانجرم ققحف مهللا كمركو كباوقأ ف
 ٠ مالكب

 : لصف

 اورصقت الو اولمعا » : لات ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ىوري

 لمعب هل متخي ةنجلا بحاص ناف اوبراقو رورس هل قلخ امل رسيم لكف

 ٠ « لمع ىأ لمع ناو ةنجلا لهأ

 م-دحرلا ىف ةفطنلا تعقو اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو

 بتكاو هلمعب ايقس وأ اديعس هبتكا ماحرألا كلم ىلا ىلاعت هللا ىحوأ

 ٠ » هلمعو هرثأو هلجأ

 ظلخيو هتبرتو هنفد هيف ردق ىذلا بارتلا نم ذخآي هنا : لاقيو
٠ ةفطنلا كلت هيخ



١٦٠ 

  3ةلأسم :

 توملا دنع رلاو ريخلاب ىرنشثبلاو عضاوم ثالث ف ىرشبلا : اولاق
 ٠ رشنلا دنعو ريقلا فقو

 ؟ كيكبي ام : هل ليقف توملا دنع ىكب هنآ : ةريره ىبآ نع ىورو

 ىرغس دعثبل ىكبأ امنإ نكلو هذه مكايند ىلع كاب انأ ام : لاقف
 ىلا ىردآ الو ران وآ ةنج ىلع ةطبهم دوعص ف تيسمأ امنإو ىداز ةلقو

 ٠ ىب ذخؤي امهتيآ

 :لصنف

 ىسوم اخأ مالسلا هيلع نوراهل ادرم ةنجلا لهأ نا باتكلا ريغ نمو
٠ ملعآ هللاو اليضفتو اصيصخت هترش ىلا هتبحل ناف مالسلا هيلع



_ ١٦١ 

 رشع ىناتلا بابلا

 ق

 هماكحأو مميتلا

 باتكلا ىلا عجر

 ةالصلا هترخح لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج

 بحاص دجي ملو موقل رئب ىلع آولد الإ ءاملا دجي ملو رفس ىف وهو
 ؟ مهيآر الب ءام ولدلاب بذجي نأ هل زوجيأ نذآتسيف ولدلا

 لحتسي نآ هيلعو ىخضوتيو ولدلا كلذب ىقتسي نأ هل زوجي معنغ
 توغ فاخ نا بلط ق ىضمو ىك رلا كلذ زواج ناف ولدلا باحصأ

 ٠ آولد هيطعي نم دجم ملو ةااصلا

 ةداعالا هيلع تناك ديعلاب ىلصو آولد الو ءام انه دجي مل أذامن

 ٠ هيلع ةرافك الو ةالصلا كلت لدبيو

 ىتح هلهأ فرعي ال ناك ولو هيلع "ىكر عم ىلصي نآ هل زوجي الو
 ٠ ةرافكلاو ةداعالا هيلع تناك كلذ لعف ناف ديعصلاب ممييتب الو ىخوتي

 دجي ملو هيرق ىف وهو ثيغلا هباصأو رفس ف ناك نا كلذكو

 ؟ ابارت دجي ملو هيف ءوضولا نكمي ال ثيغلا ناكو ابا رت

 . هب مميتي مث هففجيو هيعارذ ىلع هلعجيو نيطلا نم ذخاي : ليق

 : ةلأسم دهج

 ناكو ريثك ماحز هبلع دروم ىلا ىتأف رفاسم ناك لجر نعو

 علطت نأ فاخيو سانلا ماحز نم لاني الو ءاملاب عمطي وهو ابنج
٠ سمشلا تعلط دتو ء هدي ق عقو ىنح سمنلا



١٩٢ 

 ىلصيو ديعصل اب مميتي نأ هيلع ن اكو لعف ام سئبف تفصو ام ىلعف

 ةرافك الو ةمات هتالصخف سمشلا تعلطو ء! لان ىتح لعفي مل اذاف

 هبلع

 : ةلاسم دهج

 ةا ا..محلل مميتب مث هلسغل ءام دجي ملو ةيانجل ١ هبيصت لجرلا نعو

 ؟ هئوضوو هلسغل دح ١ و مميت هي زجيآ اين اث امميت

 آءوضوو همايصل السغ كلذب دارأو ةالصلا تتو ف مميت اذا : اولاق

 ٠ هتالصو همايصل دحاو مميت ه ١ زجأ هتالصل

 رضح اذا مميتي نأ هيلع ناك ةالصلا تقو ربغ ق همابصل مميت ناو

 ٠ هتالمحل ةالصلا ثقو

 : ةلسم ديج

 هتباصأ دتو هبتناف هيف لاق وأ عضوم ق تاب اذا رفاسملا نعو

 هباحصأ هعطق لسغلاب لغاشت ناو ليحرلا ق هباحصأ ماق دقو ةبانجلا

 فاخي ناك اذا ا ذهنف ءوضولا كلذكو هباحصأ عم ىضميو ىلصيو مميتي

 مميتي ١ دهف قيرطلا ق ى وغي وأ روغ نم ه دحو ىضم اذا هسفن ىلع

 ٠ هباحصآ قحلبو ىلصيو

 هياحصأ قحلو ءا_مهاي ىضوتو لستغا كلذ ف فاخي ال ناك ناو

 ٠ هو_تاف ولو

 : ةلاسم دجت

 هتياصآو ناضمر رهش ق رفاس لجر نع ىرا وحلا ابأ تلأس

؟ حبصلا لبق هموصل مميتي ءام هعم سيلو ليللا ىف ةبانجلا



_ .١٨٩٣ 

 دحا و مميتن ليق دقف هموصل مميتي نآ ليق نم ةااملا ترضح ١ ذاف

 ٠ هموصو هتالصل مميتلا كلذب ىون اذا هموصو هتالصل هي ىزجي

 هيلع نا ملعي نكي ملو حبصي ىتح مميتلا كرتو مميتي مل ناف
 ٠ هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاق دقف ليللا ىف هموصل مميتلا

 هبلع نا لوقلا اذهب ذخأن نحنو كلذ هموي لدب هيلع : لاق نم لانتو

 ٠ هموص نم ىضم ام لدب هيلعخ حبصأ

 ممتي نآ هيلعق ءام دجي الو مثاص وهو ةبانجلا هتباصأ نا كلذكو

 ٠ هتبانجب ملع ام نيح نم

 ىف لوتلاك هيغ لوقلاف هتبانجب ملع ام نيح نم مميتي مل ناو
 ٠ ىلوذنا ةلآ .ملا

 ةالصلل مميتي نآ دارأف مئاص ريغ وهو ةبانجلا هتباصأ نا كلذكو

 : ةلأسم وج

 تناك ةآرما نعو ىراو_دحلا ىبأ نع : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ىمع مميتن نأ تيمعو حبصلا ةالص لبق ءاملا كردت نا تعمط ةرفاسم

 ٠ سمشلا تعلطو ءاملا ىلا تراصف اهنم

 ٠ ةرافكلا اهيلعو ةآرملا هذهل رذع الغ تقصو ام ىلعق

 ةرافكلا اهيلع نآ : ةلآسملا هذه ىق نامثع نب ناهبن ىل لانق كلذكو
 ٠ سمشلا تعلط ىتح لصت ملو مميتت مل اذا

( ١ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ١٣ م )



_ ١٩٤ _ 

 نآ لبق نم ءاملا دجو مث مميتلاب ةيرقلا ىف ىلص نمف : هل تلق
 ؟ ةداعالا هيلع له ةالصلا تقو تقولا توفي

 ةدا_ءعا هيلع سيل لاق نأ وجراف : هللا همحر ىراوحلا وبأ لان

 تقو ىف ءاملا دجو اذا ديعي نأ بحأف انأ اماو لاق هنع هتلأس اميف
 ٠ ةاال ملا

 مل ءاملا دنع وهو ةالصلا تقو هل ناح اذا رفاسملا نا : ليقو

 مث ءوضو ريغ ىلع جرخو كلذ لهج ناف هنم ىضوتي ىتح هنع جرخي

 ٠ ةالصلا كلت لدب هيلع ناك ىلصو دعصت

 مث ءوضو ريغ ىلع جرخو دمعت ناو : ىراوحلا ىبآ لوق ف لعل

 ٠ لدبلا الا هبلع رن ملخ ىلصو دعصن

 : ةلاسم :دج

 مميت هناف سجن دادمب هيلع ابوتكم ناك وآ سجنت اذا ساطرقلاو

 ؟ بارتلا هيلع رذب بارتلاب

 ٠ هل ةرامطو ةساجنلا ةلازإ ساطرقلا اذه ممييأ : لوقي

 ٠ ةفصلا هذه ىلع بوئلا مميت كلذكو

 : ةلاسم :ج

 مميتلا ل_دق نم انناكو هادي تقرع اذا ءالا مدع دنع ممينملا و

؟ اسجن مآ آره اط ءىشلا كلذ مكح نوكيأ ره اط ء ىش امهب “س4مو نتسجنت



_ ١٩٦٩٥ _ 

 ٠ ملعأ هللاو اندنع تركذ ام سجني ال : باوجلا

 . رفسلا ىف عسي الو رضحلا ى مميتلا لهج عسي : ضعب لاقو

 ءىش ىقب ناو رفسلاو رضحلا ف مميتلا لهج عسي : ضعب لانو
 ٠ هازجأ بارتلا هسميب مل مميتملا هجو نم

 اذكه هيلع ءىش الاف امهكرت ناو بيترتلاو ةيمستلا مميتلا ننسو

 . تد۔جو

 : ةلاسم اديج

 ؟ ءاملا تمدعو اهضيح نم ترهط اذا ضئاحااو .

 ٠ اهتالصلو اهلسل دحاو مميت اهيزجي : ليقف

 ٠ هب لومعم نيملسملا لوقت لكو مميت ةالصللو مميت ضيحلل : ليقو

 : لصف

 جرخي ال هنأ ىناجلاو بطاحلا ى : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 . مميت هؤوضو ضقتنا ناو ىضوتي ىتح ةيرقلا نم

 هعم ءام الو ةاآ الملا هنكردأف اضوتي ملو ةيرقلا نم جرخ ناو

 كلذ نع اينغتسم ناك ناو هتجاحل ىلصو مميت هتبسكم كلذ ناك ناف
 ٠ هديرب ىذلا هتاخ ولو ىلصو ىضونو ء ىلا عجر

 مهنا عمسن ملف ةلاضلا بلاطو ىعارلا اماو هريغ نمو هخسن قو

 ملو ءاملا اودجي ملو ةالصلا تقو ناح اذا نكلو نيضوتم نوجرخي

 اذا نولصيو نومميتي مهناف مهتجاح توفل ةيرقلا ىلا عوجرلا مهنكمي
٠ ءاملا نم نيديعي اوناك



_ ١٩٦ 

 ةلأسم ديجن :

 ؟ تقولا توخ لبق ءاملا دجو مث مميتلاب ةيرقلا ف ىلص نمو

 هيلع ةداعإ ال نا : ىراوحلا ىبأ نع ٠

 ةالصلا تقو ف ءاملا دجو اذا ديعب نأ هل بحن نحنو ٠

 فئاخلا نمآو نوجسملا قلطاو ايلص اذا فثاخلاو نوجسملا كلذكو
 مل ناو ءو_خولاب اهتداعا امهل بحنق ةالصلا تنو ق ءاملا ىلع اردقو
 ٠ امهيلع ءىش ااف اديعي

 بهد نا فاخو ةالصلا تقو رخآ ق هبننا و مانو هدلب ق ناك نمو

 قرف الو مميتلاب ىلصب نأ هل نأ ىلصي نأ لبق ةالصلا هتتاف ءاملا ىلا
 ٠ كلذ ىف قرغ اضعي لعلو رفسلاو ہخحلا ق

 : ةلأسم ذه

 ق هئاشتفر عم تو_هب لجرلا ق : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 نم نورتشي مهناف ءارشلاب الإ ءاملا ىلع نوردقي ال عضوم ىف رفسلا
 . هربق ىلع سرلاو هدحل نيط لبو هريهطتل هيزجي ام ءاملا نم هلام

 ٠ هلام نم هبابسأ عيمجو ربقلا رفح نم مزل ام كلذكو
 : ةلأسم وج

 رفاسم جرخ لجر نع ْ هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 همادتت عمط مت ىلصب نآ ديري مميتف ءاسم دجي ملو ةااصلا ترخحو

 كلذب ىلصي نأ هل له ءاملا نم سيآ مث خسرف رحن راسف ءامب
 ؟ .. أ !
مميس



١٩٧ 

 ناكو ةا اصلا تقو ف هنم مميتلا كلذ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 همعطل كلذ دعب ىنم مث ترضح دق ىتلا ةاداصلا هب ديري كلذ همميت

 مل نا مميتلا كلذب ىلصي نأ هل زاج كلذ همميتب ىلصي نآ دارأ مث ءاملاب
 ٠ انيلا بحآ وهف مميتلا داعآ ناو اثدح ثدحأ نكي

 : ةلأسم :ديج

 سانلا نم دحآ هممي ناو هسفنب ةالصلل مميتي نأ ضيرملا ىلعو

 ٠ هيديو ضيرملا هجو امهب حسمي نيتيرض هيديب برخي نأ زاج هتينو هرمأب

 ١ : ةلأسم وج

 ؟ سجن هناخ اترح هيف ترثآو رانلاب قرنحا اذا ناسنالا دسجو

 ؟ بارتلاب مميتيف هرضي ءاملا ناك نا

 ىناث مميت ىلا جاتحي الو رهاط وهف ةدحاو ةرم هل مميت نا

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسضم :ديج

 ركذيو ءاملا دجي ال رفس ف نوكي لجر ق : ىراوحلا ىبآ نعو

 لكاو دحاو مميت نهل هيزجيآ تاتئاف تاولص لدب هيلع نا تقولا كلذ ىف

 : ؟ مميت ةااص

 هيلعت تاضقنم نك ناو دحاو مميت نهل هازجأ تاتئاف نك نا : لاق

٠ ٦ مميت ةالص لكل



١٩٨ 

 ىنجي نمع لئسو نظآ اميغ : هللا همحر ديعس ىبأ ماكحأ باتك نم

 كلذكو مميت هل له ةالصلا تقو هرخحيو ءاملا نع ىدعتيو توبلا

 عوشلا ىنجي ىذلاو دارجلا بلط ف جرخي ىذلاو صانتلاو باطحلا
 جرخ وأ هل ةيسكم ناك اذا كلذ ىف اهريغو لبالاو منغلل ىعارلاو

 ؟ ةجاح ريغ نم كلذل هنم آرايتخا هيلا

 اهيف هتسثيعم ىلع فاخيو هتبسكم نكي مل اذا هنا ىعم : لاق

 ىف هكردأ ءاملا ىلا ىخمو ةالصلا تناح اذا عضوم ف ناكو ررضلا

 فاخي ائيست كلذ نم بستكا دق نوكي نآ الإ كلذ هيلع ناك ةالصلا تقو
 ال دلت ناك هلام عيضي نآ هيلع سيلف هكرت اذا بهذيو تاوفلا هيلع

 ٠ هلام ظفحيو ىلصيو مميتيو اريثك وآ

 نا هتشيعم ف ررضلا هيلع عقيو هنبسكم اذه نم ءيش ناك ناو

 . ىلصيو مميتي هنا : ليقف هكرت

 ٠ هيلا ىضم نا ةالصلا تقو ى ءاملا كردي ناك نا و

 هلام ناك آريقف وآ اينغ ناك هلام عيضي نأ هل سيلف : ىعارلا امآ و

 هيلع فاخ اذا ىلصبو مميتيبو فاخ نا هلام ظغحي نأ هلو اريثك وأ اليلق

 ٠ كلذ ف هلالو هل حلصي ام هجو ىلع هقايس هنكمي ملو هكرتو ىغم نا

 : ةلأسم دج

 رفاسم ىق : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا باوج نم

 ٠ رصعلا لوخد ليق ءام ىلع رمغ رصعلا ىلا رهظلا رتخأ

 ىلوألا تقو ق ءام ىلع ره اذا قيفوتلا هللابو : باوجلا

رخآو رمو ءام همادق نا ملعي ناك وآ ءام هما دمه نآ ملعي ملو



١٨٩٩ 

 ملغ ىلولا تقو ىخم نأ ىلا هرفس ىلع ىخم مث ى رخذا ىلا ىلوذا

 هنأل رصعلا تقو ى اعيمج امهيلصيو زئاج هل كلذ نا ليت دتف ءام دجي
 ملعأ هللاو رفسلا ىف ىرخألا ىلا ىلولا رخؤي نآ هل زئاج .٠

 هي تن اك نمو : هللا همحر هعمج ني هللا ديبع ني دمحم خيسنل أ نع

 ؟ ءوضولا حراوج نم ةحراج ف ةحارج

 هبلع لوق اهرثكأو اهلك ةحراجلا تغرفتسا دن ةحارجلا تناك ناخ

 ٠ اےهممين نأ

 طحنا ءوضولا ضرف هنع طحنا اذا هنأل اهل مميتلا همزلي ال : لوقو

 : ` ٠ مميتل ١ ض رفغ هنع

 : ةلأسم ادع

 هلحر ق ناك دقفو هدجي ملف ءالا بلطو ةالصلا هنرضح رغاسمو

 كلنن ةال_۔ملا تنغو ق هكردألا هبلط ول غضوم ق ناك وآ هدسنف ء ا_م

 ٠ ةالصلا تقو ق ءا كردأ وأ ةلحر ءام ركذ مت ىلصو مميتغ

 الف تقولا تاف ناو تقولا ىف لدبلا هيلع : كلذ ىف ليق
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم :ج

 هيفكي ال ءأم هعمو هريغ وأ لوب نم ةساجن هدسج ق تناك نمو

 ؟ ةالصلا هترضحو هئتوضولو هتساجن لسغل

 ءاش ناو ةالصلل مميتو هب ىجنتسا ءاش نا ريخم هنا : ليقف
٠ هتساجنل مميتو هب ىضوت



_ ٢٠٠ 

 رشع فلاثلا بابلا

 ق

 اهماكحأو ةالصلا

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نم

 زوجيآ ارهسنأ هب ىلصو ابوث قرس لجر نعو : ىراؤحلا ىبأ نعو

 لدب الو ةمات هتالصف بوثلا كلذ ىف ىلص امف تفصو ام ىلعف
 ٠ ةرافك الو هيلع

 ٠ بوثلا كلذ سبلاك مرغ هيلع امنا : ءاهقفلا ضعب لانت دنو

 ٠ ذخأن اذهبو كلذ ريغ اذه ىف : ليت دتو

 : ةلأسم وج

 ةبعكلا ىلا هتالص ف هلابقتساب دصقي نأ ىلصملا ىلعو : هريغ نمو
 ةبعكلا رهظ ق ةالصلاو تاهجلا نم ناك ماقم ىآ ىف مارحلا هللا تيب
 ر۔بمآ ام. ضعب ريدتسي ىلعملا نام كلذو ةد_ساأف ةلع ةأا ملا ناف

 ٠ هلابتت_ ساب

 ىلعملا ىدي نيب ناك اذا ةزئاج ةبعكلا رهظ ىلع ةالصلا : ليتو (

 ٠ هيلع ةال..هلا حصت مل ة رتس

غبد .نمعؤ ىراوحلا ىبأ نع : اضيآ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو



_ ٢٠١ 

 وهو لجرلا ىلصي نأ زوجيأ فيس نفج دلجلا كلذ نم لمعو ةتيم دلج
 ؟ فيسلا كلذ دلتقتم

 ٠ فيسلا كلذم ةااصلاب سأب ااخ

 ٠ لالح وهو هناكذ ةتملا دلج غابد نآ ءاهقتخلا نم ءاج ىذلاو

 : ةلأسم :4

 لجرلا نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم باتكلا ىلا عجر
 ريغ ىق هلل دمحلا وأ هللا ناحبس وأ هللا الا هلا ال ةالصلا ىف لاق اذآ

 ,. ؟ همزلم ام كلذ حضوم .

 هتالص لدب هيلع اولاق دقف هعضوم ريغ ىف هتالص ف كلذ لاق اذاف

 ٠ انيلا بح الو الإو هتالص دسفت الو زئاج : ليق دقو

 ( ٠٠ .. , : ةلاسم وچ ,

 ىمؤي ةرمف رتولاو ةلفانلا لثم ف ىمؤيو اسلاج ىلضي لجر نعو :
 ؟ ةدحاو ةعكر ىف كلذ هل زوجي له دجسي ةرمو

 : +: ادعاق ىلصي ناك اذا هلك كلذ هل زئاجخ ةلفانلا امأف

 نم الإ آدعاتت ىلصي نأ زوجي ءالو ةضيرفلا لثمت اهناف رثولا امأو ا
 . .. ٦ : ! 7 . .رذحن .

 دجس وآ ءْئموأ ن اغ دجسم وآ ىلصم ف نوكي نأ الإ دعاتلا ةالصو

: : 5 كلذم .-رمآن الو ةمات هنالصف ةضيرقلا وآ رتولا ق



. ٢٠٢٣ 

 كل ذ عيمج دجس دجسي نآ ع اطتس اف دجسم وآ ىلصم ف ن اك ن اف ٠

 دجسم ى آم آ ولو دجسي ملو آموأ دجسم وأ ىلصم ريغ ق ناك ناو

 ٠ هنااىح ثمن آ دع انتن ىلصب روه و ىلصم وآ

 دوجسلا زوجي ال ام وآ فوص دبلو رعس حسم ىلع ىلصي نم نعو

 ههايسثآو دبد_حلا نم هيلع

 كلذ هل زاج ضرألا ىلع عقت: ىلصملا اذج ةهبج ناك اذا : لاف

 ىف ههجو نوكيو هدوعتو هاديو هانبكرو طاسبلا كلذ ىلع هالجر نوكتو

 ضرألا ىلع الإ دوجسلا نوكب الو رثألا ءاج اذكهو زئاج اذيف ضرألا

 تنئنين ا ام ريغ ىلع ال و ضرأل ا ريغ ىلع دجسي الو ثتنين ا ام ىلع وآ

 ٠ كلذ نم مدع وآ درب وأ رح نم ةرورخ نم الإ ضرخا

 همايق ناك ضزخلا تنينأ ام ىلع وآ ضرألا ىلع دوجسلا ناك اذاف

 كلذ هل زاج ديدحلاو مدألا و ربولا و رعىتلا نم كلذ ريغ ىلع هدوعقو

 ىلع وآ ضرألا ىلع دوجسلا ناك ١ ذا ةرورض ريغ وآ ةرورض ثناك

 ٠ ا_هناين

 : ةلاسم :ديج

 عمجي نآ ريبكتلاب ىلحملا ضيرملل زوجيف : باتكلا ريغ نمو

 لوق ىلع رفس ق وآ رخح ق ناك تاريبكت سمخ ةالص لكل نبيتالصلا

 ٠ نيملسملا ضعب

٠ تاريبكت سمخ رجفلا ىتنمعكرل ربكيو



_ ٢٠٣ 

 ريبكتلاب ىلصمل او رجفلا ىتعكرل هيلع سيل : نبملسملا ضعب لانو

 : ةلأسم ولع

 هلامش نع وآ هنيمي نعو فينك همادقو ىلصي نأ زوجي لجرلا نعو . .

 ٠ هبايث سمب وأ هسمي فينكل ٢ اا را دج ناك و

 ةالصلا زجت مل ىلصملا مادتت ناك اذا فيتكلا ناق تغصو ام ىلعف

 فينكلا نيبو ىلصملا نيب نوكي وآ وه امهنيب نازادج نوكي ىتح هفلخ
 فينكلا راوجو هلامش نع وآ هنيميب نع فينكلا ناك ام ٠ اعارذ رثع ةسمخ

 كلذ دسفي مل هبايث سمي فينكلا رادجو هلامسث نع وأ هنيمي نع

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و هنال

 : ةلأسم ادج

 عقيف سجن بوث وأ ةسجن ةقرخ هبنج ىلاو ىلصي لجر نعو

 ؟ كلذ ضقني له هيلع هبوث

 ةالصلا ى وهو سجنل ا كلذ هبوث سم اذا هنالص صضقتنت معن

 هانعمس كلذكو

 ناكو ىلصي ماقو هبنج ىلاأاهعلخ مث ةساجن ىلع هلعنب ءىطو نمعو
 ٠ نيلعفلا ىلع عقي هبوث

 ٠ هناالص دسفتو لوخلا لثم اذهف

 ق وه و ىلصملا بوث هيلع عقو اذا سبايلا لوبلاو ةرذعلا كلذكو

| . ءاوس هلك اندنع اذهف ةالصلا



 : لصف

 ةعنتم ةضيرع ىهو هسأر وآ هردص ق ريرح ةباصعب ىلص نمع و

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ ةماق

 هسفنل طيحتسيو :ةداعالا هيلع تناك اهب ىلص ناف اهيف ةالصلا زجت

 : ٠ اهب ىلص مك فرعي مل اذا

 ٠ ةالصلا دسخب اثيع ناك اذا هتالص ف ثباعلا كلذكو أ

 :: ةلأسم يا

 كلت نم دوجسلا عيطتسي ال هيتبكر وآ حرج ههجو ىف لجر نعو

 ؟ ءىمويو اسلاج ىلصي نآ هل زوجب له ةحراجلا

 ٠ ةالصلا هنكمأ ام لصيلف تفصو ام ىلعف

 : ةلاسم ادهج

 ىنح ابيسان قرشملا ليقتسانف هنلت بهذف ةالنذللا لا ماق لجر ن رعو

 ٠ هتالص مننآو هسأر لوحف ةحك ر هناالص ,رم ىقب

 ٠. ٠: ةدساف هتالصخ ةليتلا ريغ ا هنا كلذ دعب هل

 : ةلأسم ج

 له دري الو رح ريغ نم هندلع ىلصو ابوث رد طنب لجر نعو

؟ هل زوجي



. ٢٠٥ 

 مياق ناو ضرألا تابن نم بوثلا ناك اذا ءاهقفلا ضعب زاجأ دقف
 ؟ كلذ هل زاج ضرألا ىلع دجسو بوتلا ىلع

 ٠ كلذ هل زاج بوثلا ىلع دجسو ضزرذخا ىلع ماقت نا كلذكو

 : ةلاسم ادج

 وهو ةبانجلا هتباصآ دقو ةالصلا دنع ىدنج هضراع لجر نعو

 هرخسي نأ ديري وآ هلزنم لخدي نآ ديري وأ حارجلا ببس ق مثاص
 ٠ همزلب ام ةالصلا تقو تاف ىتح اهب لغتشاف ةعيض لمعنل

 نم ىضم ام لدب همزليو ةرافكلا همزليو ىلصب نأ همزلي اذهف

 ٠ همو ح

 : ةلأسم ادج

 ٠ فوسكم اهسأرو اهنيب ىف تلص اذا ةآرملاو ةفاضالا نم

 ٠ بوبحم نب دمحم نع كلذ ىوريو ةمات اهنالىص : ليقف

 ةالصلا ق اهسأر ةيطغت ناو زوجي ال كلذ نا : دمحم وبآ لانتو

 ٠ اهتيب ريغ وآ اهتيب ق ةبجا و

 : ةلأسدم :يجا

 سأب الف ىدوهي هلمع اذا غ وصلا له : دمحم ىبآ نع بسحأ

؟ ملعي مل ام لسغ اذا هيق ةالصلاب



. ٢٠٦ 

 غوصلا طسو هجلوأ مث ةبوطرب هسم هاسثح ىذلا وسنحلا نا .

 دقفق هامحأآف رانلا هلخدأ مت ةيوطرب ةضغلا و بفهذلا سم اذا امآ و

 ةلأسم وبع :

 ةالص ىهو ةالصلا تناحف جارخلا ىلع دنجلا هسبح لجر نعو

 ١ وعنمخغ ىلصب هوعدب نآ بلظو رهلخل ٥ ق دعصن هنا و ١ ؟ ىلصو سبحل `

 ٠ ل دبل ١ هدلع نكي ملو ةمات هنااص ا ذهف

 ىف هوقلطاو لد_دلا هيلع امو هسفنل طانحا دقف لدبآ دق ناك نا

 ٠ هيلع لدب الف اهننتو تاف اذاف ةالصلا تقثو

 : ةلأسم :ةبج

 ةالص ف وهو سمسشلا هيلع علطت ىلصملا ف فلتخاو هريغ نمو

 ٠ رجفلا

 ٠ هناالص ؛ طبت : ليقف

 لبق ةالصلا ق ل_خد اذا لطبت الو هنالص حصت : نورخآ لاتو

 ٠ ةالصلا ىق وهو هيلع تعلط مث سمشلا ع ولط

 لخد اذا هتالص تزاج رصعلا ىلصي ىلصملاو سمشلا تبرغ اذاو
٠ سمشلا بورغ لبق ةالصلا ف



_ ٢٠٧ 

 ةلأسم ونج :

 تايحتلا نم غلب املف هضيرف ىلصي ناك نمو ءايضلا باتك فقو

 ٠ ايندلا رمآ نم ءىش اعدف ىسنف « هلوسرو هدبع » ىلا ىلوذلا

 ٠ هتالح ءعىدنتبي : ضعي لاق

 ٠ ايسات ناك اذا هؤاعد هرضخ الو هتالص متت ىراوحلا ويآ : لانتو

 باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 اذا لجرلا نعو هنع هللا ىخر ديعس وبأ لئس ةلأسم بسحأ اميف
 ؟ ميلست هبلع له نآرقلا نم ةدجسلا كلذكو وهسلا ىتدجس دجس

 : ةلأسم :وج

 ىلع باتكلا ةحتاف عم ةروس راهنلا ةالص ف آرق لجر نع لأسو

 ؟ ال مأ هتالص متت نايسنلا ليبس

 ناك نايسنلا هجو ىلع نيتعكر وأ ةعكر ق آرق اذا هنا ىعم : لات

 ٠ هيلع لدب الو مهولل دوجسلا نيلوتلا ضعب فق هيلع

 لو_ةلا ضعب ىفف اهلك وآ هتالص نم رثكألا ىف آرق ناك ناو

 ٠ وهس وهو هيلع لدب ال

 ٠ لدبلا هيلع نآ ةالصلا تقو ى كلذب ملع نا : لوقلا ضعب فو

٠ هيلع لدب الف تقولا توغ دعب ناك نا و



 ۔ ٢٠٨

 : ةلأسم وج

 ؟ هيلع ناعطقي له ىلصملا ىلع نارمي ضئاحلاو بنجلا نعو

 هرتس الو ىلصملا مامأ ا"رم اذا ضئاحلاو بنجلا نأ ىعم : لان
 ٠ هنالص 7 اعطت اع ١ رذ رتتع ةسمخل ١ نود امهنيبو هنيم لوحت همادق

 . عطتت ضئاحلاو عطقي ال بنجلا نا : لات نم لاقو
 ٠ ناعطقي ال امهالك : لاق نم لانو

 : ةلأسم وهل

 ىسآ د_ذنف ةهلدقلاب هتا_فتنلا ىق ريدب مل ام ليق نا ىعم : لات

 . هتالص ق هيلع ضقن ال و

 هيلعف ىنعم الو رذع ريغ نم دمعتملا ليبس ىلع ناك اذا : ليقو
 ٠ ثعلا هبش هنأل ةداعالا

 : ةلأسم :دج

 هتالص ةساجن هنم عضوم ىفو ريصح ىلع ىلصي لجر نع لئسو
 ؟ال مآ ةمات

 ىهو همايث تسمو هفلخ ةساجنلا تناك اذا ليق هنآ ىعم : لات

 ٠ هباش تسم وآ ةساجنلا هتسم اذا ةدساف هتالص نا ىعم لات ٠ ةسباي

 هنيمي نعو همدقو هقلخ هب ةربدم ةساجنلا تناك ناف : هل تلق
٠ ةسباي ىهو اهنم ءىش هسمي الو ريصحلا ىلع ىلصي وهو هلامشو



. ٢٠٩٨٩ 

 هيف فلتخي هنآ ىعم : ل انق ٠

 نود اميغ ةساجنلا نم همامآ ناك امي هتالص دسفت هنآ : لات نم لات

 ٠ اعارذ رشع ةسمخ

 ٠ هلعل عرذأ ةثالث نود اميف : ليقو

 ق نوكت وآ هبايث نم ائب وآ هسمت مل ام هتالص دسفت ال : ليقو

 +٠ هسمت مل ولو هتالص عضورم

 : ةلاسم :دجت

 نذأتسا اذا ةأرملا ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ ىلع ضرع اممو
 ؟ ىلصت ىهو اهيلع

 ٠ اهذخف ىلع اهدب برضت وأ اهديب قفصت اهنا

 هلف ةالصلا ف رمآ هل ضرع وأ هيلع نذأتسا اذا : لجرلا امآو

 سأب الف ةآرملا تحبس ناو آرارم ناك ولو حيبستلاب هنوص عقري نآ

 ٠ هللا ناحبس لوقت ىه و اهيلع

 ربكأ هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبس لاق نم : ءاهقفلا ضعب لاتو

 ٠ كلذ زئاجف دمعتم وآ ايسان نهقرف وآ نهعمج

 : ةلسم :يج

 ةالصلا ىف مك فرعي الو ىلصي هارت لجر ىق : ىراوحلا ىبأ نع
 ؟ هنم كلذ ملعيو اهيف آ؟رقثي ام الو ةدجس الو ةعكر نم

( ١ ج ىراوحلا ىبا عماج _- ١٤ م )



٢١٠ 

 هتيآر اذا همىعت نآ كيلع نا ءاهقفلا ضعب لاق دقف تفصو ام ىلعف

 ةالصلا نسحي ال ٠

 ؟ هتمامع تطقس اذا ىلصملا قف ىراوحلا ىبآ نعو

 ةمات هنالصف ثتناك امك اه دربو ههجو نع اهعنفرب نأ هلف ٠

 ١. نيب هتهبج طسو لعجيو نعد .ىلع ىلصي نمع : ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ رجح وأ ةلافط وأ ةروز ىلع وأ نيتروز

 نوكي نأ الإ ضرألا عم ايوتسم ناك اذا كلذب هيلع سلب ال : لات
 قيفوتلا هيهو ملعأ هللاو انتلغتم ارجح ٠

 ةلاسم د :

 هدي طغمو لمتستنم وهو ىلص نم : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 كلذب هبلع ساب الف ىرسيلا ٠

 مهتالصو هنالص ن ١ نيدنرمي المنشم ىلص ول : لوقل ١ ضعب ق و

 ٠ همات

 ٠ ةضقنتنم مهنالصو هنالص : لوقو

 ق هنم متأ ناك نمو ةئبهتأ ى مامإل ا لئم ناك نم ةالص منت : لوقو

+٠ هدحو هتالص دسفت سابللا



٢١١ 

 دعب نم ةذاعتسإلاب ريج نم ءاهقفلا ضعب لات : ىراوحلا وبأ لانتو
 ٠ كلذ لجأل رهجيف كسثلا هييغي نوكي نأ الإ هتالص تدسف مارحالا

 ق نه ركذ مث هدمح نمل هللا عمس لوقو ةذاعتسالا و ريبكتلا ىسن نمو

 ٠ لقألا مث لوألا ةداعاب ديب هناف نهتقو ريغ

 نم هللاب ذعتساف ىلاعت هلوق هللا باتك نم ةذاعتسالاب رمألا عضومو
 ٠ ميجرلا ناطسنلا

 هللا باتك نم تسيل وأ ةيآلا هذه لزني مل هللا نا : لاغ نمو

 . , ٠ هدحجو هب كرشأ دقف

 هناف ةروسلا ةءارق ىق وهو اهركذ مث ةذاعتسالا ىسن اذا مامإلاو

 ٠: ارس اهركذ ثيح ذيعتسي

 اهيلا عجري ال لوقف ةذاعتسالا ىسن اذا ىلصملاو باتكلا ريغ نمو

 ' هةنس اهنا لوقي نم لهق ,يلع لوقلا اذه ىنبجعي اهزواج نأ دعب

 ٠ اهركذ ثيح اهلوقي : لوقو

 ٠ ادجاس وآ اعكا ر نوكب نأ الا : ضعب لاتو

 . ةءارقلا أدتبم ف اهلوقيو ةالصلا طسو ق اهل عقي ال : لوقو

 ىلع هتالص تضقتنا ثلاث دح ىلا اهزواج ىتح اهيسن اذا : لوقو "
. ةضيرق اهنا لوقي نم لوق



٢١٢ 

 رغ نهو ١ باتكل :

 رتاس بوث هيلع نوكيو هسأر ىلع هبايث لدسي نأ ىلصملل زوجيو

 نم هدوجس نيبو لصملا نيي "رم اذاو درب وآ رح نم ةصاخو هدسج ةيقبل

 ٠ فالتخا هتالص ضقن ىفف ءامدلا تاوذ ءاملا ريغ حاورألا تاوذ

 ىخرآو هندد ىلا ٥ دد لخدأو را زا و صيمقب ىلص نمو : هريغ نمو

 ٠ هن لص تدسف هينانتت

 نع هبوثب فحتلي نأ وه امصلاو امصلا لمتشي نآ ىلصملل زوجي الو
 ريصيو ، ىرخألا ىلع ادي مضيو هيفرط رتسي ىتح هلامشو هنيمي

 ء هب طبترملاك

 ٠ هردص ىلا هيوث عم هدب مضي نأ امصلا و : اضيأ لاقو

 نهعلاك ءامسلا نوكت موب ) : هتالص ىف رق نم ىراوحلا وبآ لات

 ٠ هبلع ضقن الف هنم اطلغ ( لهملاك لابجلا نوكنو

 ضيرملا نع ربكي ىذلا نع ىراوحلا ىبآ باوج نم : باتكلا ىلا عجر

 ؟ كلذ هعسي له ءوضو ريغ ىلع وهو

 ربكو كلذ لعف نا ءوضو ىلع وهو الإ هل ربكب نآ هل ىغبني ىذلا
. ةربكملا ىلع سآب الو ةمات ضيرملا ةالصف ءوضو ريغ ىلع وهو هل



_ ٢١٣ 

 نأ هل زوجي له اهيغ موقي نأ ردق اذا ةنيفسلا ىف ةالصلا نعو

 ؟ اد_ءعاق اهيف ىلصب

 ٠ ءاميإ ءىمويو ادعاق الا اهيف ىلصي ال ةنيفسلاق

 ٠ كلذ ىلع الا دجسمب الو ريماسىملاب تحبائلا فشخلا ىلع

 زاج ةنيفسلا ىف كرحتي ال ءىش ىلع دجسو امئاق ىلص نإو
 ٠ كلذ هل

 فيك اهيف ىلصي ةنيفسلا ف نوكي ىذلا نإ راثآلا ىف دجوي دتو
 ٠ كلذ هل زاج ادعات ىلصي نأ ردق نا ردق ام

 ٠ ضيرملا لئم اذه : اولاتو

 كرحتت الو ةنيفسلا ىسرت نآ الا امئاق ىلصي ال هب ذخأن ىذلا امأو

 ٠ ماق اذا

 ٠ سرت مل وآ تسرأ ١ دعاق ىلص كرحت ناغ

 ةعامج سانلاب ىلص هنا هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع انغلب دقو

 . امئاتت ةنيفسلا رابمقت ىلع

بوث هيلعو ادر وأ هنم ائيش هسأر قوف هبوث لدس اذا ىلصملاو



_ ٢١٤ 

 ىلصملا هجو ىلا رظنلاو هردص رتس اذا كلذب ةالصلا زئاجف هتحت رخآ

 ٠ هلامسث نع الو هنيمي نع ال ىلصملا هجو ةلابق ىف ناك اذا كلذ هوركمن

 يبكتلا عبتي ناك اذا هل ربكيف ةالصلا نع هنهذ باغ اذا ضيرملاو

 ٦١٠افغف الا

 وهو هيبكنم ىلع ادرلا ىفرط نيب فلاخي ىذلا ةالصلا ف دادترالا و

 ٠ هي ةالصلا ق 4_ دق هلعل زئاج

 هيخري مث هسأر ىلع هبوث كدسي ىذلا وهغ ةالصلا ىق لدسلاا امأو `

 ٠ ةالصلا ىق زوجم ال اذهف ازراب هردص ىغبيو

 مضيو هبوثب فسكتي نأ وهق.ةالضلا ف هنع ىفنملا امملا لامتسا امو

 هنع ذجوي اميف ىراوحلا ىبأ نعو : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 ٠ ةالصلا ترضحو رثي ملو فاعر وأ حرج نم لئاسلا مدلا هي ى ذلاخ

 ٠ دجسملا ريغ ىف ىضوت ليسي ناك ناو ىلصو ىضوت ردقي مم

 ىلص امئات ىلصب نأ هنكمأ ناف اموأ دوجسلا هنكمي ال ناك ناو
 ٠ دوجسلا هنكمي مل ١ ذا ىموآو امئات

 هيلع رذق امب مدلا ىقتي ادعاق ىلص امئاق ىلصي نأ هنكمي مل نإو

. هبايث نع



٢١٥ 

 ةمات هتالصو هتالص ق ىضم هباش ىلع. لاسو مدلا هلغ ناق ٠

 هيلع امنا و هيلع ةرافك ال هلهجف ريبكتلا دح ىف دص نمو : هريغ نمو

 ٠ لد__ دلا

 ٠ ةرافكلا هتمزل ادماع هكرت ناو : هريغ نمو

 : ةلأسم .دهب

 نأ هل :له نينكنلا عبتي هنآأ الا ةالصلا دقعي مل اذا ضيرملا ىف

 ٠ نيتالص ريبكت لك نيب ملسيو معن : لاق

 رصعلاو رهظلل الصتم ريبكتلا نوكيو ملسي نآ هيلع الو, هل.ال :: ليقو . ...

 ٠ ةينلاب امهنيب لصفي هنآ الإ ميلست ريغب تاريبكت رثعو

 ٠ اعيمج مهل ىلصي هتين ناك اذا هازجأ ةينلا رضحي مل ناف .

 هيجوت هيلع سيل ريبكتلاب ىلصين ىذلا ضيرملاو : هللادبع وبآ لاقو

 اهب زوجت الف اهب ىلحتلل لجرلا اهسبلو بهذلاب ةالحم تناك اذا ةيدملاو
 ٠ ةاآاصملا

 نأ هل زوجي نأ وجرأف كلذ الا هنكمي ملو اهل اظفاح اهسيل ناو

 ٠ اهب ىلصي

٠ ةيدملاك اذه ىف فيسلا كلذكو



 س ٢١٦

 اهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيس ةعيبق تناك دقو

 ٠ ٠ 4 ٠

 هب لمتشي بوث ق ىبلص نمو : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 نم ةرورض كلذ ىلا هنعت مل ناو هسأر ىلع هفرط دري نأ هيلع سأب الغ

 ٠ درب الو رح

 ٠ درب وأ رح نم الا كلذ لعفي ال : لوقو

 زئاج كلذف ضوعبلا وأ دربلا فوخ هيمدق ىلع هرازا ىخرأ نم امأو

 7 ءاليخلا ىنعمل ال رذعلا ىنعم ق هنأل

 ترضحو ةباد ىلع اعاتم لمح نميق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 عقي نأ ةفاخ وآ اهنع طح اذا اهيلع مكعي نآ ردقي ال نآ فاخو ةالصلا

 . اهيلع نم لمحلا

 ضرألا ىلع دجسي نآ ردقي مل ناو هنكمأ امك ىلصي نآ هل زوجي هنا

 . ىشمي وهو اموأو ىلص فوقولا ىلع ردقي مل ناو ءامبإ آموأ

 مه لاجرلاو ( نايكر وأ ًالاجرف متفخ نإف ) : ىلاعت هللا لاق
 ٠ ملعأ هللاو ةانملا

 : ةا اسم وبج

 نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم رذنملا ىبأ نع دجوي اممو
٠ ضرألا تتبنأ امو ناتكلاو نطقلا بوث ىلع دوجسلا



٢١٧٧ 

 ىذؤي امم هلثمو سمشلا رح نم هيلع دجسي : لاق ٠

 ؟ فوصلاو رعشلاف : تلق

 هوركم : لاقت ٠

 ةرورضلا ق ناتكلاو نطقلا بايش ىلع دجسم : ىراوحلا وبآ لات

 ٠ ةرورضلا ريغو

 : ةلاسم 3

 ىقب مث بنج وهو هرعسث صق نمع هتلأسو بسحأ اميف : هريغ نمو

 ؟ هب ىلصو ءىش هنم هبوث ىف

 ٠ هتالص ديعيو هلس{خيو هجرخي : لاق

 هبلع سيلو ةمات هتالص ءاهقفلا ضعب لاق : ىراوحلا وبأ لاق

 . هيوش لسغ

 . هبوث لسغ هيلع سيل ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 ولو بوثلا كلذب ىلص اذا هتالص ديعي نأ هيلع : لات نم لاقو
 ٠ رعشلا جرخي ىتح رهطي مل رعسثلا هيفو بوثلا لسغ

 بوثلا ىلع كسغلا ىتأ دقف رعشلا هيقفو بوثلا لسغ اذا : ليقو
 ٠ رعشلاو

 ؟ ىلصي نمع هتلآسو

 دسفي وهو كمع وهو ثبعلا نم ءىش ةالصلا ف زوجي ال : لاقت
٠ هتالص



٢١٧١٨ 

 رحلا ةدش نم كلذ هل زاج رطضا نا : هللا همحر .ىراوحلا وبأ لاق
 انظفح كلذكو دربلاو ." 7 ..< ,.. .. . .

 نم اهم ىلح ىنح اهجرخي ال و اهيلخي من هي وث ف ةنبم م ةلمق دجي نمعو

 ٠ ١ هبوث ىف اهآز نأ ذعب

 ؟ همزلي ام ةالصلا تتاف ناو ةالصلا ةداعا هيلع له : تلق

 تبسح ىلع هب هبوث ق وآ هن دي ق تناك ةداع ١ هيلع سيلف تفصو ام ىلعف

 ` ٠ . هلل ١ همخنز نسحل أ :ىبآ خيشل أ لز هك نم انظفحا أم

 انلو ةداعالا هيلع آ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع اندجو ام ىلع امآو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو لوذلا

 مث فوخلا ةالص اولصف اودع هونظنف اذا وس نوملسملا ىأ :اذاو" :: .

 ٠ اونظ ام فالخ ميل

 ٠ ةداعإلا مهيلع : ليقف

 ناك ةرتسن نوكيو ةالصلا عطقي ال رونلاو ميلع ةداعإ ال : ليتوا
 ٠ مومذم ر ريغ ارهاظ ناك أذا ايواسم وأ الز ان

 : ةلأسسمم أدج

 ., امامت ريطملا مويلاو مينلا ف عمجلا اوزاجأ مهنأ ملعاو
 قبطب ال ة ٥هرورخ نم الا ةااصلا دسثب و زوجي ال ةالصلا ىف ف خفنلاو

...!. ..: ‘{ ٠ كلذ الا اهعم ةالصلا



٢١٩ 

 هنع وفعمق نايسننلا امأو ٠

 ¡ ., ملا هل هللاو لوت ىلع الا .اهب رذعي ال ةلاهجلا :.

 .رقظلاك ولو سمشلا تلا ز اذا ءاتشلا و رحلا ق رهلخلا ةالص زوجتو

 . ملعأ هلل هلللاو

 اهركذف رهظلا ةالص ىسنو رصعلا ةالص ىلص نم : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ زنعلا مث رهظلا ىلضي هناف نسملا بؤرغ لبق راهنلا ىف

 . اهدحو رهظلا ىلص سمشلا تبرغ دقو ليللا ىف اهركذ نإو

 برغلل ىلم ليللا ىف اهركذو برغملا ىسنو ةمتعلا ىلص نم كلذكو

 ٠ ةصتعلا مت

 ٠ اهدحو برغملا ىلص حبصأ امدعب اه ركذ ناو

 : ةلأسم وبع

 ؟ ةمانآ هتالص نع هلآسف هدنع ناكو هتالص ق ىهس نمع هتلأسو

 ٠ معن : لات

 نكب مل ٣ هلوتت ليق هتالصب ىلصب ناك اذا : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ اقداص
 !}4;؛' ,¡ع.. ٠ .. . ؛ا:, . . !{ ,

 . ه ٩١ ٠
 ه (`

! .. + ةقف نكي ئتح هقدصب مل هتدلصب لضي ال ن راك اذاو



. ٢٢٣٠ 

 : ةلأسم ج

 نأ هيلع لقثو اضيرم ناك نمو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم

 هيلع دتشت ناك اذاف اهعسو الإ اسفن فلكي ال هللا ناف تفصو ام ىلعف
 هيلع لقثي ام هسقن ىلع لمحي ملو ادعاق ىلص دوتسلاو مايقلاو ةكرحلا

 لاجرلاو ةالصلا ىف اذهف ( انابكر وآ “الاجرف متفخ نإف ) : لوقي هللا نأل
 ٠ باكرلا ىلع دوعقلاو نابكرلاو ث ةاشملا

 ردقي ام ىلع ىلصي ضيرملا ريغ فو ضيرملا ف ةنسلا تءاج كلذكو
 ٠ هنيبلع

 : ةلأسم ده

 ٠ ربق ىلع دجسب مل ام ةزئاج ةربقملا ىف ةالصلاو

 ٠ اعارذ هنع حسفي : لوقو

 . عرذأ ةنالث : لوقو

 ٠ عرذأ ةعبس : لوقو

 ٠ اعارذ رثع ةسمخ : لوتو

 : ةلأسه دهج

 هينذأ عمسي هناف ةءارقلاب اهيغ رهجي ةالص ف ناك اذا هدحو ىلصملاو
ضقن الو كلذ هل هركتف راهنلا ةالص ف ةءارقلا هينذأ عمسأ ناو ةءارقلا



٢٢١ 

 ةلأبسما وج :

 لقأ وأ ةرذلا ةبح لثم ماعطلا نم ءىش هسورخ نم جرخ نمو

 ؟ هتالص ضقن ادمعتم اهفرغ مث رثكأ وآ

 اهقرغل دمعت ولو هتالص دسفت ال هريغ لاق : ىراوحلا ىبأ لوق ىف

 ٠ دمعلا ال ثعلا ةلزنمب كلذ نل

 مامالا ءارو ىلصي ىذلا نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نم

 هعضوم ى وهو نآرقلا نم مامالا آرق ام ىسن دقو هتالص مامالا ىضقيف

 ؟ تمت دق مآ هتالص لدبي

 اذاف عمتسي نآ هيلع امناو كلذ ظفح هيلع سيل تفصو ام ىلعق

 ٠ ةمات هتالسحف مامال ا ةءارق نم ائيش عمتسا

 كلصف ىف راص دقو هنم جرخ دق لصه وا دح ىف كسن لجر نعو

 ؟ هتالص متت له اطايتحا ادمعتم هيف كش ىذلا ىلا عجرق رخآ

 ٠ دحلا ةزواجم دعب نم كشلا ىلا عجر اذا هتالص دسفت : ليق دق

 مامتل كلذ هل زوجي هنآ هنظل ط ايتتحال ١ ىلع عجر ن ا : لبق دقو

 ٠ هتالح

 هرخآ ىف وهو هلوأ ىف كشف هرثكأ رق دن دح ىف كس ولو : تلتو

 ؟ هرخآ ةآرق دق هنآ ملعي وهو آرتقف هلوأ نم هفنآتساف عجرف

٠ نقيتسي مل ام كلذ هل زئاج : ليت دقف



٢٢٢ 

 :ةملك :وأ لوصفلا نم الصغ وأ دودحلا نم ادحأ ارقف دمعن ولو : تلق

 ؟ هتالص متت له ه ايسان وآ الهاج وأ ادمعتم رثكأ وأ نيترم

 , ,م. هتالص متت نأ وجراف زئاج كلذ نأ نظي وأ ايسان كلذ لعف نا
 ٠ ديعي نأ بحأف كلذل دمعلا امآو ....

 هيف كشنثي مف لصفلاو ذودحلا نم ائيش آرقيف كشلا هينعي لجرو
 ٠ ... ... ٠٩ هرثكأ آرقتب نأ لبق

 ٠ هماكحآ ق عجري : ليق دمت ]

 . ىضمق ائيسش تايحتلا نم آرقتب نآ ليق ةمات ةعكر ق كش نا .: تلقو .

 , ,؟ كلذ هيزجي له امالص ةالص لوآ ف ائيش دعي ملو هنظ نسحأ ىلع
 ٠ كلذ هب نسحي : ليق

 ٠ هيزجي ال : ليقو

 ٠ كسثلا ضراعيو هتالص ىلع البقم ناك نا هيزجي نآ بحأو

 : ةلاسم هه

 دت الوب دجيف ةالصلا ف نوكي لجرلا نع ىراوحلا ابأ تلأسو
 سم لوبلا كلذ نا ملعي مل ام هرازإب ىلصي نأ هل زوجيأ ٠ هنم جرخ
 ً ؟ هرازا

 ٠ معن : لات

 لعلو : لوب هنم جرخ دن هنأ سحآف ادعاق وآ ١ دجاس ناك ناف : تلق

 ىلصي نأ هل زوجيآ اجراخ لوبلا دجو ماق نآ املف هتؤسب قصال هرازإ
؟ هلسخي نآ ريغ نم هرازإب



٢٢٢٣ 

 هسم لوبلا كلذ نآ ملعي مل ام معن : لات ٠

 نيتميلست هتالص ىضق اذا ملسي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع ٠

 ؟ كلذ هل زوجي لح

 كلذ لعف نمف نيملسملا لعف نم كلذ سيلف نيترم ميلستلا امأف

 ةرفكم ىلا كلذ هب غلبي مل ٠.

 ةلأسم وبع :

 ىجوسلا .بوثلاب ىلصي لاقو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 ٠ هسقت ظفحي ال نم هلمع رلو

 بوثلاب ىلصي : لاتق هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب دتو

 . ٠ ىیسوجم هلمع ولو ىجوسننا

 : ةلأسم ده

 ؟ دمع ريغ وأ ادمع تاولص هتبهذ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 مايص ةرافكلاو لدبلا هيلعف ادمع اهكرت ىتلا تاولصلا نأ ملعاف
 ٠ انيكسم نبتس ماعطا وأ تاولصلا كلت عيمجل نيرهش

 ةرافك الف اطخ وأ نايست نم دمع ريغ ىلع هتبهذ ىتلا تاولصلا امآو

 ناف ةمتعلا ةالص الا اهركذ اذا اهيلصي لدبلا هيلع امناو كلذ ف هيلع
.ةثالث وآ نينيكسم معطي وآ ةثالث وآ نيموي موصي افورعم عنصي ن هيلع



_ ٢٢٤ _ 

 هتبكر قورخلا نم ودبتف قرخ هيف بوث ىف ىلصي ىراوحلا ىبأ نعو
 ؟ ضقن هيلع له ٠ هتروع وآ هذخف وآ

 قورخلا نم ودبت نأ الا ضقن ىلا هب غلبت الف ذخفلاو ةبكرلا اماف

 ٠ اهلك ةحراجلا

 افحتلم نوكي نآ الا ضقنلا هيلعف قورخلا نم تدب اذاف ةروعلا امأو

 . رخآ بوتي

 مهردلا ردق ةيللا وأ ةبكرلا وأ ذخفلا نم ادب اذا ليق دقو : لاق

 ٠ هتالص ثدسف

 ٠ ةيللا وأ ذخفلا وأ ةبكرلا عبر وديب ىتح : لات نم لاقو

 ٠ فصنلا : لاق نم لاقو

 تدسسغ ةيللاو ذخفلا وأ ةيكرلا رثكأ جرخ اذا : لاق نم لاقو
 ٠ هتالص

 . باتكلا ىف لاق امك اهلك ةحراجلا جرخت ىتح : لان نم لاقو

جورنلا ٠



. ٢٢٥ 

 ةلسم د :

 ضرملا ىف عمجلا دح نم ركذ ام امأو ىراوحلا ىبأ باوج نمو ٠

 عمج ءوضولا ظفح ىلع ردقي ملو ةكرحلا هيلع تلقث اذا : ليق دقف
 ٠ نيتاللا

 سيلو هسقنمي ملعأ وهو دوجسللا ىلع ردقي مل ١ ذاقف ءاميال ١ امأو

 ٠ هردقي ال ام هسفن لمحي نآ هيلع

 ىف الا ةالصلا ىف مهولا ىتدجس مزل ال بوبحم نم دمحم لاتتو

 ماقف دوعقلا وأ رهجف تمصلا وأ ثتمصقغخ رهجلا هعلع ناك : عضا وم هتس

 . عكرف دوجسلا وآ دجسف عوكرلا وآ دعقت مايقلا وآ

 3 ة اسه دج

 ةئاائ نود اميف هتلبق ق اليم دحأ هلباقت ١ ذا ىلصم او : هريغ نمو

 ؟ ةضقتنم هتالص ناف ع رذآ

 ٠ ملعأ هللا و هيلع ضقن الو ة رتس وهف اريدم ناك نا

 اريرح ٥هرصم وآ انطتت ٥هرصم وآ ريرح هنادس تناك اذا بونلاو

 عمج اذا بوثلا ىق ىذلا ريرحلا ناك اذا هب ةالصلا زئاجف انطت هتادسو

 ؟ نيعبصإ ضرعك ناك

 ٠ ملعآ هللاو هب ةالصلا زوجت ال

( ١ ج ىرا وحلا ىبأ عماج _ ١٥ م )



٢٢٦ 

 ق

 كلذ ماكحأو ةعامجلاو ةعمجلا ةالص

 لخدي لجر نع ىراوحلا ىبآ نم باوج باتكلا نم هل بسحأ اميف

 مث عكريآ ٠ آرقى ء راقلا و ةعمجلا موب ريغ وأ ةعمجلا موب دجسم ١

 ؟ ةالصلا نع فكيو ء ى راقلا عمسب وأ ء ١ رقلا عمسي

 ةعمجلا موي ريغ وأ ةعمجلا موي ف آرقي ءىراقلاو ىلصب نأ سأب ااف

 ماق اذا عوكرلا هرك امناف ةءارقلا عمتساو ةالصلا عدو نأ سأب الو

 نمو ةعمجلا هيف بجت ىذلا عضوملا ىف ةعمجلا موي ربنملا ىلع بيطخلا

 بيطخلاو ملكت نم لثم سيلو ةضيرفلا ةالص ف سأب هيلع نكب مل كلذ لعف

 ناكو ةيناث مرحأو داعف مرحي مل هنآ ىسن مث مرحأ مامإ نعو
 اومرح مل مهنأل مهتالص رضتنن له ال وآ ى ا ومرحأ دت هفلخ نم نيذلا

 ؟ مامالا مرحأ امك ةيناث

 ةمات مامالا ةالصو ةدساف مهتالص نأ : ءاهقفلا نم لات نم لات دتغ

 مهتالصو هتالص ناف كشلا ىلع مرحآ مث ةءارتلا ىف لخد دن نوكي نآ الإ

٠ اعيمج ةدساف



٢٢٧ 

 ةريبكتب رخ كلذكو ايسان ارس عوكرلل ةريبكتب عسثخ موقل مامإ نعو
 ىف وأ دوجسلا ىف وهو رهجلاب ةريبكتلا ديعي نآ همزلي له ايسان ارس
 ٠ عوكزنا

 نآ هيلع معنف دحلا كلذ نم جرخ نكي مل اذاف تغصو ام ىلعف

 ٠ ةريبكتلاب رهجي

 رهجي نأ ىسن نا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع انغلب دتو
 ٠ ةءارقلاب رهج ركذ املف ةءارقلاب

 ث ةلأ 7

 ىف اماو ٠ دجسملا ىف رثكآ وآ ةأرمال امامإ نوكي نأ لجرلل زوجيو

 : ةلأسم ديج

 ؟ نيضار ريغ هل مهو ىلصب موقل ماما نعو

 . مهب ىلصب نآ هل زجي مل نيه راك هل دجسملا رامع ناك اذاف

 هل مه و موقب ىلصب نميف دد دش ةما ور كل ذ ق انعمس دتو

 ريغ ةيهارك هرضت الو ةالصلل هنورضحي نيذلا مه دجسملا رامعو نوه راك

 ٠٨ دجلا رامع

 ناك نا هفلخ ةالصلا متت له نانثا وأ دحاو مامالا هرك : تلتو

؟ مهيلع لبق نم ةماما هل نكت ملو ٠ هب نييضار نوقابلا



٢٢٨ 

 دعب ههرك مث اعيمج هب اوضرو مهب ىلصي مهل اماما اومدق ناف
 اذام اعيمج هوه ركي ىتح ىلصي وهف هنم ناك ثدح ريغ نم مهسخعب كلذ

 . مهب ىلصي مل اعيمج هوهرك

 : ةأ اسم وج

 تضقتنا مث ةالصلا نومتي موقب ىلصي ةالصلا رصقي لجر نعو

 مهلك مهنأل ةعامج موقلاب ةالصلا متت له موقلا نم الجر "رجف هتالص

 ىذلا مامالا ةالص متي نأ هيلعو كلذ مهل سيلف تفصو ام ىلعف

 ملسي الو ىدارف هدحو هتالص مهنم دحاو لك متيف نوعجري مث هلبت ناك
 ٠ هسغنل دحاو لك ملسيو هتالص متب ىتح اهي

 ؟ نايلصي ١ فيك ةعامج ايلىحي نأ ادا رآ نيلجر نعو

 لجرلا افق نع ةآرملا نوكنو مامالا فلخ لجرلا نوكي اولان دقف

 مامالا نيمي نع لجرلا ناك ٠ رثكأ وأ ناتآرمأ نوكت نأ الإ كيدلا فرعك
 ٠ مهفلخ ءاسعنلا ىلصتو

 دعاتت وهو فصلا رخآ نم الجر ىعدف هتالص تضخقننا ماما نعو

 لجرلا ىشمي امك ةالصلا موقلاب متي مامالا عضوم ىلا ىئمي نأ هل له

 ؟ هنتجاح ن

٠ مامالا عضوم ىلا ىشمي اولانت دف تفصو ام ىلعف



_ ٢٢٩ 

 هللا مهمحر نا زع ني رقصلا ى دان بوبحم نب دمحم نع انلم دغو

 نازع نب رقصلا ىشمف مهتالص سانلاب متي مدقتي نأ فصلا ىصقأ ف

 . مامالا عضوم ى ناك ىتح

 : لصخقف

 مرحأو دجوف دوجس وأ سولج مهو موق ةالص ىف لخد لجر نعو

 ماقتو مامالا غرغ اذاف مهدوجس نم ا.وماقآ مهسورلج نم موقلا . ماقو

 ٠ ةريبكت ريغب موقي وآ اضقلل ةريبكتب موقي ئضتي لجرلا

 نم هتقبس ىتلا ةريبكتلا ربكي موقي تايحتلا نم غرف اذا كلذكو

 ؟ هسولج ق ملسي وآ مامالا ةالص

 اهي مانت ىنلا ةريبكنلاب ماق اضتلا ىلا مانت اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهب مهعم مقن ملو ىلوألا تايحتلا نم موقلا

 . ةالصلا نم اهدعب ام كردآ اذا كلذو اهيضقي نأ هبلع : اولاقو

 ة ةلآ نسم دج

 مامالا غرف ىتح باتكلا ةحتاف ةءارقب مامالا فلخ لغتسثا نمعو

 ؟ هنااىص صضختتنن له _ ائسش مامالا ةءارت نم عمسي ملو ةءارقلا نم

 ٠ ةمات هنالصخ تثغفص و ام ىلعف

 رمأب الو رخآتسيف ةالصلا ىف ثدحلا هل ثدحي مامالا نع هتلآسو

 موقل ام متأف ةقث رغ وأ ةنتث فصلا نم لجر م دقتنت م دقتقت دحآ

؟ةالصلا



 : ةلأسمد بج

 ؟ كلذ هل زوجي له هلامسث نع فصف مامالا فلخ ىلص نمعو

 ٠ ةنسلل افالخ دري مل ام ةمات مهتالص نأ : ضعب لانت دق

 امهنيب ناك ىتح هنيمي نع رخآتو مامالا عم هدحو ىلص نا : تلق
 . مامالا ةالص تمتو لجرلا ةالص تضقتنا لجر ماقم ردقت ةجرف

 َ ةل اسم -.

 رونسسلاو ءاسفنخلا و عدفضلا رورمي ىلصملا ةالص ف فلتخاو

 ٥ ٠ دوجس نيو هنيبي كل ذ د اي.شآو

 ٠ هتالص خقني : لانت نم مهنم

 امو كلذ نم ةسجن ةتيم ناك ام رورمب اهضقني : لاق نم مهنمو
 ٠ عطقب ال كلذ ىوس

 . ءىش هلك اذهو عمطت ال : لانت نم مهنمو

 ث الات مهعم كردأو ةعكرب ه ونتبس دق موقلا و ةالصلا ىتنأ .لجر نعو

 ىلصو هنالص تمت نأ دعب نم ةعكر كردأ ىنح ىهس مامالا نآ مث تاعكر

؟ ىلوألا ةعكرلا هتتاف ىذلا لخادلا هعم



 ۔ ٢٣١

 ىق وهو مامالا ةدايزب ملع لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ لخادلا ةااص تدسف دتف ةالصلا

 ٠ ةدساف هتالصق ادماع داز نم كلذكو

 لديبو ةعكرلا كلت هنع ىزجت الف ةدايزلاب ملعي مل لخادلا ناك ناو

 . ىرخآ ةعكر

 الجر دلبلا نم هموق رمأف هماما تام دلب ىق عماج دجسم نعو
 ىفتكي وآ دلبلا لهآ عيمج رمأي ىتح وأ كلذ هل زوجيف هب موقي رخآ
 ؟ كلذ ىف هجولا فيك دجسملا رامعب

 ىحلاص رابك ىلاو ه رامع ىلا هرمأ عماجلا " تقفصو ام ىلعق

 ٠ دلبلا لهأ ىحلاص نود اومدقي نأ رامعلل سيلو دلبلا لهأ

 دجسملا رامع ىآرب الا نرمدتي ال دلدلا لهآ ىحلاص رابك كلذكو

 امنا مهل ماماب سيلو لقألو رثكألو نيتالصلل مدقتي لجرلا اذه ناك ناف
 اماما وبصن نا امأو كلذ هل زاج مدقتلاب رامعلا هرمأ رخح اذا وه

 ٠ كلذ ىلع مينم قافتاو كل تفصو نمب الا نوكي الف

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو كل تفصو ام ىلع ناك اذا ارباكم نوكب الو

 هللا ةمحرو كيلع مالسلا و مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو

 ٠ ١ هتاكرىو

 : لصق

نع هالا كمحر ثلآس كاتبآو ه٩للا كلخفح ى را روحلا ىبآ نم باوج



_ ٢٢٣٢ 

 له ٠ ناضمر رهش ف مايقلا نولصي سانلاو دجسملا ىلا ءاج لجر

 ؛ مهتالص ىف مهعم لخدي مث دجسملا ف ةضيرفلا ىلصي نأ هل زوجي
 ةالصلا زوجت ثيح ةضيرفلا ىلصي نآ هل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ هنلبق ىف ءىش اهنم نكي ملو باوبأ فلخ اذا نكلو مامالا فلخ

 ف مهعم لخدف ةضيرفلا نم ائيسن مامالا عم كردأ نمل اوصخر دتو
 هتالص نم هيلع ىقب ام ىضقي لخادلا ا ماق مامالا 7 اذاف . ٠

 ٠ كلذ هل هل زئاج معنف د مايلا ف ق

 ىلص نمو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب الف ىرسيلا هدي طغمو لمتسثم وهو

 مهتالصو هتالص نا نيدترمب لمتسنم ىلص ول : لوقلا ضعب فو

 ٠ همات

 ٠ ةضتننم مهتالصو هتالص : لوقو

 ى هنس متأ ناك نمو ةئيملا ق مامالا لثم ناك نم ةالص متت : لوقو

 ٠ هدحو هناالص دسفت سابللا

 ىلع دهنعي الو روسكم وأ ىمعأ لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نم

 ىف اهيلع كروتي نآ ردقي ال هيتبكر وأ هكرو ف ةحارج وآ ةالصلا ى هيمدق
؟ هنم حصأ وه نمب ةالصلا ق مؤب نآ زوجي له ةالصل ١



_ ٢٢٣٢٣ 

 ىلع ردقنب ال حرج هتيدج ق ناك نم امآو هيق فلتخا دقف ىمعألاق

 ٠ هنم ميدقتلاب ىلوأ هريغم دوجسلا

 هريغ دنع نأ الا نوهآ اندنع امهف ناذخنلاو ناديلاو ناتبكرلا امآو

 . نسحأو ميدقتلاب ىلوأ

 انغلب اميق ناكو حلاص هل لاتتد قتنغلا دجسم ق ىلصي لحر ناك دنتو

 هللا همحر ر ةيواعم وبآ ناكو ٤ ىغبني ام ىلع اهيلع كروتن ال هلع هلجر ق

 ٠ هريغ مدقتي نآ بحنو هفلخ ىلصي انغلب اميق

 ناكو دلخم نب ديلولا هل لاقي لجر نع ىوري رثؤملا ابأ تعمسو
 مدقتي ناك هنأ : لاقغ ىوزن دمس نم ريبكلا دجسملا ق ساانلا مدقتي

 رثؤملا وبآ ناكو كروت اذا اهدمي ناكو اهيلع كروتي ردقي الو هلج >ر دميو

 نم ىلع ضقن الف ةالصلا ىف ءالؤه نم دحاو "مآ ناف كلذ زيجي

 : ةلأسم بج

 ؟ هتالص متتأ ةرخالا تايحتلا نم ائيش آرق ام دعب اثدح ثدحأ هنأ مث

 ٠ ةفصلا هذه ىلع اندنع ةمات هتالص نأ : باوجلا

ميقملا ماقو ٠ ةرخآلا ةالصلا نولصي نيرفاسملا نم مهعم نمب نورفاسملا



 ۔ ٢٣٤

 ٠ملعآ هللاو كلذ ةزاجا رثكأ هتظفح ام لعلو فالتخا كلذ ىف : باوجلا

 : ةلأ_سىم هج

 ىلصم ىلع امهدحآ ناكف ةعامج نايلصي نيلجر نع ىراوحلا ىبأ نعو
 عفترا اذا ىذلا دحلا امو ةزئاج امهتالص ىرتأ هنم لفسأ رخآلاو عفترم
 ؟ امهنالىص زجت مل هيحاص نع امهدحأ

 رابشآ ةئالث هغلخ نم ىلع اعفترم مامالا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هفلخ نم ةالص تضقننا

 ةالصلا زجت مل رابأ ةثالث مامالا عفترا اذا : رثؤملا وبآ انل لانتو
 فلخ لفسألل زوجت الو لغسألا فلخ ةالصلا هل زوجت عفترم او هفلخ

 ٠ ١اعألا

 : ةا آ ._ .هل٥ وج

 ٠ تدجو ١ ذكه ةمان هنالصف ادمعتم وأ ابسائ ةيثرلا

 ىتعكر عكري نأ لبت رجغلا ةضيرف ةالص ةعامجلاب ىلص اذا مامالاو

 رجغلا ىتعكر مكريو ةمات ةعامجلا ةالصو هتالصف ادمعتم وآ ايسان رجغلا

 ٠ سمسسشلا تعلط اذا

مامالا ىخقيف مامالا ءارو ىلصي ىذلا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو



 ۔_ ٢٢٣٥

 هنالص لديب هعضرم ق وهو نآرتلا نم مامال آرق ام ىسن دقو هنااىص

 ؟ .. ة دق مآ

 ١

 ناف عمتسي نأ هيلع امناو كلذ ظغح هيلع سيلف تفغحو ام ىلعف

 ٠ ةمات هتالصف مامالا ةءارتت نم ائيس عمتسا

 : ةلأسسسضيم بج

 رخآلا نيمي نع امهدحأ ةعامج نايلصي نيلجر نع ىراوحلا ىبآ نعو
 هنم لان وآ ائيش هنم لني مل ىتح هنع رخآت مامالا نيمي نع ىذلا نآ الا

 ائيش هنم لني مل ىتح هنع رخأت اذا ىذلا دحلا امف دوجسلا دح عضوم

 هتالص زجت م هنع رخأن اذا ىذلا دحلا امغ دوجسلا دح عضوم هنم لان وآ

 ٠ هتالص تمت دوجسلا دح هنم لنان اذام

 ضقني مل مامالا نم ءىش هماد نمو هفلخ نم هنع ارخاتم ناك ناف

 ٠ اعارذ رثع ةسمخ رادتتم مامالا نع حسفني نأ الا هنالص هيلع

 الجر ماقم رادقم هلامش ن و .هنيمي نع هنع احسننم ناك ناو
 ٠ هتالص تدغف

 ربثع ةسمخ مامالا نع فصلا حسيفنا اذا : رثؤملا وبآ انل لاتو

 ةفصلا نيبو مامالا نيب ناك اذا اذهو مامالا ةالصب هتالص زجت مل اعارذ

 ٠ نيملسملا لاؤس نم دادزاو كلذ رادقم الخ

همحر ئراوحلا ىبآ ىلع ضورعم بوبحم نب . دمحم نب ريشب نع



٢٣٦ 

 هتث فصلا ق نوكيف ءوضو ريغ ىلع وهو انموق عم ىلصي ىذلا ف هللا
 مهنم ح رخ نأ فاخ مهنم ٠

 نم الدب اهلعجيو ىاصي دجسملا ق مميتي نكلو كلذ هل بحأ ام : لات

 . ملعأ هللاو ةنئاف ةالص

 : ةل ا ۔ه وج

 راصمألا ق ةربابجلا فلخ .ةعمجلا ةالص .زوجت : ىراوحلا وبأ لات .

 فلخ ةعمجلا ةادا زوجت الو :هللا همحر باطخلا نب رمع:اهزصم ىئلا

 ٠ كلذ ريغ ق ةربابجلا

 : ةل ا _ ٥. لج

 عمسي ال ىذلا مصألا نع هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو ..

 ةعامجلا ىف سانلا عم ىلص اذا مصألا ىق اولان دنف تفصو ام ىلعف

 ٠ ساانلا مكري ىنح مرحي نآ هل سيلو مرحآ سانلا عكر اذامف

 ىتلا ةعكرلا كلن رقو ةءارقلا لدبأ اهيف رقي ةالص ىف ناك ناف

 مهعبتيو ةالصلا ىضق مكر اذا ةءارقلا لدبيو عوكرلا دعب نم اهيف مرحأ

 ٠ ةمات هتالصو عمسي مل ولو اودجس ناو اوعكر اذا

 : ةلأسم ةبج

 ليللاب ىشعي ىذلا نعو هنع هللا ىضر ديعس ابأ نظأ هريغ نمو

٠ فالتخالا هقحليو ٠ ىمعألا ليبس ليللاب هليبس نوكي



٢٣٧ 

 فالتخالا هقحليو ىمعألا ليبس ليللاب هليبس ليق هنا ىعم : لاق

 ٠ هتلزنمب لزن هنال

 : ةلأسم ادج

 هعم ع زكرلا اذه اطأطغ عكار وهو مامالا كردأ لجر نع لئسو

 ؟ عوكرلل اكردم نوكيأ عوكرلا نم هسأر عفر ق مامالا ذخأو

 مامالا ذخأب نأ ليق هطاطحنا ناك اذا لوقلا ضعب ق هنا ىعم : لات

 كردم هنأ هليبس ناك طاطحنالا ىف اذهو عافترالا ىف اذه اقغتا ولو مايقلا ف

 ٠ مامالا عم عوكرلل

 مل عوكرلا ىف وه هطاطحنا لبق عوكرلا نم مامالا عافترا ناك ناو ,
 ٠ ىدنع اكردم نكم

 آرقو مرحأو اذه هجوف مايقلا ىف وهو مامالا كردأ ناف : هل تلت
 ؟ ةءارقلا متي مأ هعم عكري املمكي ملو ائيسن باتكلا ةحتاف نم

 اهدحو باتكلا ةحتافب الا اميف أرقي ال ةالص ف ناك اذا هنا عم : لاق
 ٠ مامالا ع وكر ق عكريو مامالا عم آرق ام هبزجي ةيآ رتف

 لدبلا هيلع ناك الاو اهلك باتكلا ةحتاف أرقي نأ الا هيزجي ال : ليقو
 ٠ مامالا ملس اذا

 مامالا عم كردأف ةروس باتكلا ةحناف عم آرقي ناك ناف : هل تلق

 ةحتاق ةءا رقت مني مآ هعم عكريآ مامالا عكرو باتكلا ةحتاقف ةءا رتت نم ائمش

 ؟ باككلا

 نآرقلا نم مامالا ةءارق نم ةبآ كردي مل نا ليق اذه نا ىعم : لاق

 هيلع نوكيو باتكلا ةحتامن نم رق امب عفتني الف همارحا دعب نم اهقوف امق
. مامالا ملس اذا ةروسلاو باتكلا ةحتاف ةداعإ



٢٢٣٨ 

 ؟ مامالا ملس نا دعب آرةي ملو كلذ لهج ناغ : هل تلق

 هنالص لدب هيلع ليتق هنا ىعم : لاق ٠

 ٠ عوكرلا كردأ ١ ذا هبلع لدب ٦ل : لتو

 : ةلأسم يجا

 لبق لجرلا اذه ىلصف ةرظن هيلع هل بجي ام ىلع مامالا راظتنا دعب هعم
 ىلصف مامالا ءاج مث مامالا ةالصب هتالص هيف زوجت عضوم ىف مامالا

 ةالص نوكت ام هتالصو مهتالص زوجت عضوم ىق دجسملا لوأ ف موقب

 ؟ عيمجلا

 : اهيق فلنخب مامالا ليق ىلصملا ةالص نا ىعم : لات

 !زوجت عضوم ق م امالا فلخ ىلص :وه ذا ةدساق اهنأ لوقتب ضعيغ

 ٠ مامالا ةالصمي هتالص

 ٠ ةمات هنالص : لوقي ضعبو

 ادحاو فالتخالا نوكي له مامال ا رظني نآ لبق ىلص ناف : هل تلت

 ٠ نوكي هنا هانعم ناكف

 : ةلأسم :ديج

 مامالا ىلص ثيح دجسملا لوآ ىف لجرلا ىلص ول تيأرأ : هل تلق

٠ هلوق ىنعم ف مامالا ةااص ف فااتخالا ناك



 _ _ ٢٣٨٩

 ؟ اذه ىف كبجعي اميف : هل تلقو

 ٠ ةمات نوكت نآ ىنبجعي : لاق

 ..ع

 ٥ ت : ةل اسه م م

 ىفو ىلمازلا ديعس نب حلاص خيسلا نع اهنظأ رثألا نم هريغ نمو
 فرط ى ةالصلا ىف مهعم ااخدف نولصي ةعامجلا ادجوخ دجسملا ايتآ نيلجر

 كردأو مارحالا ةريبكت فصلا فرط ف هلعل ىذلا لجرلا ربكف فصلا

 ةريبكت ربكي مل فصلا نيبو هنيب افقاو رخالا ىتبو مامالا عم عوكرلا
 هذه ىلع فصلا فرط ىذلا ةالص متتآ ةالصلا ف لخدي ملو مارحالا

 ؟ال مآ ىناثلاو لوألا فصلا ى اناك ةفصلا

 : فالتخا ةلأسملا هذه ق : باوجلا

 وه ىتلا ةعكرلا ىلت هلعل ىتلا ةعكرلا ىف هبحاص هكردأ اذا : لوق
 ٠ هنااصل حلصأ دخف اهيق لخد

 وهو لصب مل لجر دنع عكرو مرحأ هنأل ةضقتنم هنالص : لوقو

 . ىدنع لوقلا رثكأ وهو ةجرفلاك فصلا نيبو هنيب عطاق

 ٠ ملعأ هللاو اذه لثم ىف ىدنع رخؤملاو لوألا فصلا نيب .قرف الو

 موقب مآ نمو هللا همحر ديعس ىبآ نع ةلآسم رثآ ىلع هريغ نمو

 هولأس مث ةالصلا مهب ىضق ىتح اهم رهجي ملف ةءا رقلا اهيق رهجي هاا.د ق

؟ ةءارقلا نع



 ۔ ٢٤٠

 بحن امف دمتعا ناف رهجلا نع تفعضو ىسفن ىف تآرنت : مهل لانتف
 ٠ اوضقنبي نأ مهل

 مومآمللو ىسن وأ دمتعأ ضقنل ١ مهيلع : هللا همحر ىر ١ وحل ا ويآ لاق

 قيس ناو ةدحاو ةملك ق ناك رلو باتكلا ةحناخ ةءارق ق مامالا ردابي نآ

 ٠ سأب الف مامالا

 : ةل ا .هده :ج

 هعم نمي ةمتعلا ىلص دجسم ماما ىف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 اموق نآ مث ةعامج رتولاو مايقلا مهب ىلصو ناضمر رهسن ى رامعلا نم
 مامالا ناك ىذلا عضوملا ف ةعامج رتولاو مايقلا اولصخ اؤاجف مهدعب نم
 ؟ رتولا ةالص ىف ضقنلا نيرخآتملا ىلع نا ةعامج هيغ ىلصي

 نيرخآتملل زاج رتولا ةعامج اولصي مل هعم نمو لوألا مامالا ناك نا

 ٠ ةعامج رتولا اولصي نآ

 : ةلآمسم وج

 ق ةعامجلاب ىلصي مامالاو 4هسقفت ةاآاص هدحو ىلحي نم د

 ؟ دجسملا

 هم ١ دك لوألا م امال ١ ةالح ريغي ىلصي نأ دحأل زرجي ال هنأ ل رآ

 ةريبكت الو مامالا ةءا رت عمسي ثيح هريغ الو دجسمل ١ ق ها ذحد ال ء هقلخ الو

 . ىرخأ ةعامج ىف وأ ءاسن نا هدحو كلذ ىلصي مث ةالصلا ىختي ىتح

 : ةلأسم ريج

وهو مالظلا ىف مامالا فلخ ىلص لجر ىف هللا همحر ديعس وبآ لاق



_ ٢٤١ 

 ماقم فصلا نيبو هنيب ناك هنآ هل نيبت غرف املغ فصلاب قصال هنا نظي

 ٠ لجر

 ٠ فصلا ىف هنا هعم ناك اذا ةمات هتالص نا

 هنآ فرعم ال هنأ الا مامالا افق نع هنأ ارحتو هدحو ناك نا كلذكو

 ؟ كلذ ىلع بهذو ال وآ مامالا فلخ ىلح

 ٠ ةمات هتالص نآ ىل مقي : لاقف

 : ةلأسم :يج

 ٠ ةالصلا تزاج ماخرلا نم دجسملا فلخ دجسملا ةبحر ىف ىلص نمو

 . ماحزلا نم مامالا فلخ دجس ردقي مل نا كلذكو

 ٠ دجس مهسوؤر موقلا مفر اذا : ليقو

 ٠ ىراوحلا ىبآ لوق وهو ء لجر رهظ ىلع ولو دجسي : لونو

 ىلع ظفاحي ال وهو اهلك مامالا ةوفق ذخآ اذا ىبصلا ىف فلتخاو
 ٠ هلامسثو ىبصلا اذه نيمي نع اوفصو مامالا ةالصب ةعامج ىلصو ةالصلا

 مهتالص نوكت نآ ةراهطلا ظفح ىلع انومآم ىبصلا ن : ىنبجميف

 وهو اوديعي مل نا و ةداعالا مهل ايبنجأ انركذ امك ناك ن نكي مل نا ن و ةمات

 ٠ هللا ءاش نا كلذ مهسي نآ اوجرأف ةالصلا ىناعم قو ح ةلبقلا لهآ نم

 نم ائيش الو ةالصلا الو ةراهطلا لقعي ىبصلا اذه نكي مل ناو
 اولصو سانلا ىآر امل مامالا فلخ فصو ةلبقلا لهأ نم هنأ الا كلذ
 ٠ ةداعالا مهل بحف كلذ ىلع

( ١ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ١٦ م)



٢٤٢ 

 ءاسنلا فوفص ريخو ةمدقتملا لاجرلا فوفص ريخ ةياورلا ف ليقو
 ٠ ةرذخأأنملا

 : ةلأسم :ي

 ةمات هتالص نع هلآسف لجر هدنع ناكو هتالص ق اهس نمع هتلأسو

 ٠ معن : لاق

 نكي مل ولو هلوق لبق هتالصب ىلصي ناك نإ : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ ةقث نوكي ىتح هقدصي مل هتالصب ىلصي ال ناك اذاو اداح

 : ةلأسم دج

 انثدح هنأف ةعمجلا ةبطخ امأ : لاق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 دحأ هللا وه لق نا ظفحي هنأ كلام نب تلصلا مامالا نع نامثع نب ناهبن

 ٠ ةعمجلا ةبطخ ماقم موقت

 ىتح مامالا ةءارق نع مامالا فلخ وهو اهس لجر نع هنلآسو

 ؟ ائىش اهنم مهف ال و ةروسلا نم مامالا آرخ ام فرعي ال

 ٠ لدبلا هيلع : لاق

 هنالص منت : لات هنأ هلل أ همحر ىلع ني ىسوم نع رثأل ١ ق تدجوو

 ٠ هريغ نع دجورب كلذكو نيتدجس وهسلل دجسيو

 : ة اسم 3

 ىلا ههجو لوح مت ةالصلا ماق اذا ميقملا نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ق مالكب ملكتي نآ الا ةماقالا ةداع ا هيلع له ىنعم ريغ و ىنعمل قرشم ١

 ٠ ةالصلا ىنعم رمآ رمع

٠ ةماتالا ةداعا هيلع نآ : لاق نم لاق دقف



_ ٢٤٣ _ 

 ميقملا ناك ةمات مهتالص نا ليق دقف ةماقالا دعي ملو اولص ناو

 ٠ مامالا ريغ وأ مامالا

 : ةلأسم :ج

 اهيفو اهيلع ىلحي ةريثك ىداوب هيف دجسم نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 . ءىش هيف سيل هنم برقلاب وهو ةيرقلاب رخآ دجسمو ةلصف

 ىتلا طسبلا نآ نيملسملا لوق نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف

 . دجاسملل ام سيلو رامعلل ىه امنإ اهريغو رصحلا لثم دجسملا ىف نوكت

 دجسم رامعل ائيش اهنم ذخأي نأ دحأل نكم 2 رامعلل تناك اذاو

 ٠ كلذ زوجي الو رخآ

 : ةلآسم ة

 هلعل دجسملا ىتأي مث هلزنم ىف ىلصي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 مامالا عم ةالصلا هذه نوكت امف دجسملا عطقي ال نأ بحنو كلذ ميديو

 لضفأ كلذ ىآ هتتاف دق ةالصل اهب ىوني وآ نوكت ةلفان ةضيرف دعب نم

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك وأ

 كلذ ىف ءاج دق رثألا نأل ةلفان ةالص نوكت هذهف تفصو ام ىلعف

 عم ىلصيو اهنع برهي الو اهبلطي نأ هل سيلف ةضيرفلا ىلص اذا ,هل سيل
 ٠ سانلا

 أرقي نأ هل سيلو ميلستلاب نيتعكر لك نيب عطتي نا : ليق دتو
 ٠ مامالا ةءا رقي ىفتكيو ةروس مامالا فلخ

 ٠ ةلفانلا ف باتكلا ةحتاف ةءارقب ةيافكلاب ءاهقفلا ضعب نع : ليق دتو

٠ راهنلاو ليللا ق باتكلا ةحتاف عم ةروس نم دنال : لوتلا رثكأو



٢٤٤ 

 ةلأسم ة :

 امهدحأ ءوضو ضقتنا ماما فلخ نيلجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ هبنج ىلا ىذلا رخآلا عنصي ام

 هدصق نوكي ىتح مامالا نم وندي : اولان ٠

 ةلأمدم اده :

 ىلصي فيك ةعمجلا ةالص هيع تضنقننا نمعو ىرا وحلا ىبآ نع

 ؟ نيتعكر .وأ تاعكر عبرأ

 كلذ ق ملعن الو اعبرأ اه ولص ةالصلا كل ثقثقفو ق ناك ناف

 ٠ افلالنخا

 ٠ اعبرأ ) لصب . لمق دخف ثاف دم تقولا ناك ناف

 كلذ لكو انيلا بحأ تاعكر عبرأو نيتعكر ىلصي : لان نم لاقو
 . زئاج

 : ةلأسسد وج

 فوفصلاو اهريغ وآ ددعلا ةالص ق ناك نميف ىراوحلا ىبأ نعو

 مث دجوي دعب وهو ربكو مامالا هتبسو مكفوفص ووس : لاقق ةغلتخم

 ؟ همتي مل هريبكت ىق دعب مامالاو مامالا ريبكت نم هتاف ام وه ريك

 مرح ام مامال ١ هقيس ١ ذا ةمات هنالصو لعفت كلذكف ددعلا ةالص امآت

 ىف مامالا عم لخد مث مامالا ريبكت نم هتاف ام ربك وأ لجرلا اذه مرحأو
٠ ةلاحملا كات



 ۔ ٢٤٥

 هقبس اذا هيف وه اميف مامالا عم نوكي امناف ضئارفلا ةداص امآو

 ٠ هبق وه ىذلا دحلا ق

 نم ىلع سوؤرلا ىلع ضرفي عماجلا دجسملا ىراوحلا وبأ لاتق
 ٠ ةعامجلاو ةعمجلا هيلع بجت

 نيرفاسملا ىلع الو ديبعلا الو نايبصلاو ءاسنلا ىلع ةعمجلا بجت ال
 مهيلع بجت نيذلا ةصاخ لاجرلا دلبلا لهآ نم دوجوملا ىلع ضرعت امناو
 ٠ ةعامجلاو ةعمجلا

 مييلع بجي امك هللا مهرذع دت نيذلا مدعلا لهأ فلكي ال كلذكو
 ٠ دالوألا ةنؤمو نويدلا نم

 دلبلا نونكسب ال مهو لاملا دلبلا ىف مهل نيذلا بايغأنا كلذكو
 ىلع ةفلكتلا امناو لدعلاب ماقي امناو روجلا ذخآ سانلا ذخؤي الو هترامع
 ٠ عاطتسا نم

 : ةلأسم ويج

 اذا هفلخ نم هعمسب مل ولو رهج دقق هبتذآ عمسأ اذا ىلصم ١ و

 ٠ اماما ناك

 ناك نم هعمسي ىتح ١ رهج نوكم ال نيملسمل ١ نم : لات نم لاتو

هيزجي كلذ ناف رهج دقف هينذأ عمسأ اذا هنا : لوقي نم لوقت ىلعو



_ ٢٤٦ 

 رهجي دق مامالا نأل هتعارت هعمسي مل ولو نيمومأملا نم هب متأي مل ولو
 ٠ كلذ ىلع ةمات مهتالصف مهلك هفلخ نم هعمسي ال و

 مهدعبل هتءارق مهعمسي مل اذا نيمومأملا ةالص متن هنا تبث اذإ

 كل د دنتتع ١ و ع امتسداال ىغصآ ١ ذ ١ دحأ هعمسي مل ولو نسحو تيث هنم

 ٠ ةنسلا ىلع لمعلاب ىتأ دقف

 عمسي هناف ةءارقلاب اميف رهجي ةالص ىف ناك اذاف هدحو ىلصملا امآو
 كاذ هل ه ركيف راهنلا ةا5اص ق ةءارقلا هينذأ عمسأ ناو ةءارقما هينذأ

٠ ملعآ هللاو نيملسملا راثآ نم هانفرع ام ىلع هيلع ضقن الو



٢٤٧ 

 رشع سماخلا بابلا

 : باتكلا ىلا عجر

 ميقم فلخ ىلص رفاسم نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم: باوج

 ناك ناف امامت وآ ارصق اهلدبيف ةضقننم ىه اذاف رظن هتالص ىضق املغ

 ٠ ارصق اهااص اهتتو ق ناك ناو

 : ةلأسم دهج

 ةأرما اهب جوزتيف ايسب ىف اسم ىلا وأ ايسب ىلا جرخ لجر ق هلعل
 اهيف اسم نم وآ ايسب نم ةجاح هل ضرعت مث اروضح وأ ةعيض لمعيو
 هنم جرخ ىذلا عضوملا ىلا عجريو هتجاح ىخقيف نيخسرفلا فلخ ىلا

 ؟ امامت وآ ١ رصق اهيف اسم وأ ابس ق هرفس نم هتعجر دعب ىلصي ام

 ىف ماقملا ىوني ال ناك اذا ةاوزعلا صيعلا ىف لوقلاك اذه ىف لوقلاف
 ىتح تولس نم نيخسرقلا دع اذا ارصق ىلصي وهف اميفاسم ف الو ايسب
 ٠ تولس ىلا عجري

 .: ةلاسم :ج

نم جرخف نيخسرفلا فلخي مث ارفس ديري هدلب نم جرخي لجر نعو



٢٤٨ 

 وه امك ثكمو نبخسرفلا دح ىلا راصو هدلب نارمع زواج اذا ىتح هدلب

 هيتأي ماعط وأ هعاتم نم ىسن وأ هباحصأ رظتني وأ ةلومح هلوح سمتلي
 ؟ امامت مآ رصق كلذ هدوعق ق ىلصب ام هفلخ نم

 ارصق ىلصي اذهف هرثكأ وأ لقأ وأ امود عضوملا كلذ ىف دعق ءاوسو

 ٠ نيخسرفلا فلخ ىلا رفسلا ىوني مادام

 ٠ امامت ىلص عضوملا كلذ نم هدلب ىلا ةعجرلا ىون اذامغ

 ىدعتب ىتح مامتلا ىلع وهف عضوملا كلذ نم رفسلا ىون ناك ناف

 ٠ رصق ىلصب مث رفسلا ةين ىلع وهو عضوم ا كلذ

 : ةلاسم يج

 نكي ملو لابجلا ىلا مهدلب نم فوخ مهانع ةير لهأ نع هتلأسو
 سانلا رف ثيح نم مهنأ الا نيخسرفلا مهرارف ف نودعي مهنأ ةين مهل

 ترضحو لابجلا ىف نوتابيو قورش دنع مهدلب نم اوجرخو مهعم اورف

 بورغلا برق ىتح اولصي ملف ءاملا ىلع اوردقي مل ةرجاهلا ةالصلا

 ` ؟ رصعلاو ةرجاهلا اولصو ءاملا اودجوف

 ناك نيخسرفلا اودعي نأ ليق نم ةرجاهلا تقو تاف ناك ناف : لاق

 مهيلعف نيخسرقلا اودعي نآ مهتين ىق نكي مل اذا اذهو ةرافكلا مهيلع

 . نيخسرفلا اودعي ىتح مامتلا

 ٠ ةالصلا اورصق نبخسرفلا ا ودع أ ذاف

 اورصقي نآ مهيلع ناك نيخسرفلا اودعي نأ ىلع اوجرخ اوناك اذاو
 نود ف ىلوألا تقو تاف ولو دلبلا نارمع نم اوجرخ اذا ةااسملا

٠ سأب كلذ ىف مهيلع نكي مل نيخسرغلا



_ ٢٤٩ 

 تتو ىخقناف ٠ نيخسرفلا اودعي نآ ةين مهل سيلو اوجرخ ناو
 نولصيو ةرافك مهيلع نكي مل نيخسرفلا اودع نآ دعب نم ىلوألا ةالح
 ٠ ارصق

 : لصخ

 ةجاح ىف « قرف » ىلا ديري جرخ لجر نع ىراوحلا ايآ تلأسو

 « حنم » ىلا رمي نأ هل ادب مث « قرف » نم عجري هنآ ىلع « ىوزن » هدلبو
 ؟ » حنم « ق ىلصي ام

 ٠ ارصق ىلصي : لاق

 : ةلاسم وج

 امح .س ب

 نيخسرفلا س آر ىلع راصف نيخسرفلا ىدعتي نأ ديري ل جرخ ناف تلق

 ؟ ىلصي ام امهدعي مل ءاوس

 نيخسرفلا سأر ىلع راص اذا اذهو ةقيض ةلأسم هذه اولاق : لات

 جرخي ام نبح نم ارصق ىلص امه دعب نآ ديرب جرخ نا و ارصق ىلص ءاوس

 نيخسرفلا سأر ىلع راص اذاف امامت امهيف ىلص امهدعب نآ دري . اذا و

 ٠ ارصق ىلص ءا

 .رقع « دمس » ىلا راص اذاف « اسثرك » نم جرخي لجرف : هل تلق

 ٠ ١ «( ىوزن ٠»

 نيخسورفلا ىلا راص وأ نيخسرفلا ادع رقعلا ادع اذا : لاق نم لاق
 ٠ ةلعل

٠ ه دلب نا رمع ىدعب ىتح امامت ىلصب : لات نم لاتقو



. ٢٥٠ 

 ىف مادام لوقي هنأ بسحأ ٠ نيخسرفلا ادع دت سيلأ : تلق
 . اهيف رصقي نأك ناخسرق اهلوط اهنكس ىه ىتلا ةيرقلا تناك ولو نارمعلا

 ٠ نارمعلا ىدعب ىتح ارصق ىلصي ال : لاق

 : باتكلا ىلآ ةفاضالا نمو

 كىنشت 7 ةرجاهملا ىلصف عمجي ناك نميف هللا همحر ىراوحلا وبآ لاتق

 اهيلا ىلص ىلص مث اهداعأ رهظلا ق كش اذاف اهم مل وأ هيلع تدسف اننأ

 نم كش نآو رصعلا ىلصي نآ لمعت رهظلا ق كش ناك ا.ذا اذهو رحعلا

 ٠ رصعلا ىلص نآ دعي

 ٠ رصعلا تمن دنتو رهظلا ه۔ ااص ديعي : ليتق

 كلذو انيلا بحآ لوقلا اذهو ٠ رصعلا .ىلصي مث رهظلا ديعي : : ليقو

 دق نوكن نآ الا نيتالصلا اهيبن عمج ئتلا ة ةالصلا كلت تقو قف ناك اذا

 هيلع امناف رهظلا ذيعينآ' بسحأ مث هسفن ىف لخد مش سمنلا تيرغ

 ٠ اهبسن وأ اهيق كش اهدحو .رهظلا ددعب نآ

 ' .: ةلاسم ديج

 : بانكلا رغ نم

 بناج ق حسمتي جلفلا رفاسلا لخد اذاو رفاسملا نع هنلآسو .

 ةالصلا رصقي نآ هل له لامشو نيميب نع لخن اهيف حسمني ىتل ١ ةقاسل ١

 ا_هلعجي ملو لخنلا اذاح دت ناك اذا لخد ثيح نم ةيتتاسلا نم زرم اذا

 ٠ ه هرمظ فلخا

 ٠ كلذ ليت دق : لاق

٠ ماهتلا هيلع : لىتو



_ ٢٥١ 

 ةلأسم ة :

 ىلصف نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس ديري هدلب نارمع نم جرخ نمو
 ؟ هدلب ىلا عوجرلا ىلا هتين لتوح عجر مث ارصق

 ةنسلا ىلع اهالصو ةمات كلت هتالص نأ : ليقف ٠

 ملعأ هللاو اهديعب : ليقو ٠

 ةلاسم ويچ :
 هناف انكس اهذختي راد هل سيل احئاس جرخ نميف ىراوحلا وبأ لاق

_ 

 ارصق ىلصي ٠

 ةلأسم ايج :

 باصأ ثيح الا ناطوألا نع هسفن عطت دت نمو قيحلا امآو لاق

 ؟ هناعم

 ىذلا حئاسلا ليبس مهليبسو اولزن ام ثبح ارصق نولصب : ليتف

 ٠ انطو دختي ال

 اذاو متأ هسسشاعل دعت اذا ىدايلا ةلزنمب ءالؤه ةالص : ليقو

 ٠ هرصق راس

 كلثم رصقي هناف اهنم جرخ اذا ةجاح ءاضقل ىرقلا رخح اذا كلذكو

 هسفن دجآ ولو تيب وآ دجسم فورعم لمع ىلع وأ ضبقلا ف رضحي نآ .
 مادام هنا ىون ناو رصقي هنانف جرخي تضقتا اذا هتينو نينس رثع

 جورخلا هل قرف ولو ىدابلا ةلزنمب هنال امامت ىلصي !ذهف دعق قفرلا بيصي |

نم جرخي ىتح همامت ىلع وهف ةدحاو ةالص ولو امامت ىلص نآ دعب نم



_ ٢٥٢ 

 مامتلا هب همزل ام دقتعا هنأ الا متي ملو مامتلا همزل هنآ ولو دلبلا كلذ

 ءالؤه عيمج نم هل ناك نمو دلبلا كلذ نم جرخي ىتح ماقملاب هبسث وهف
 ٠ ماتم الو ريس ق مامتلا مهنم دحأل زوجي الف هكرت دقتعي مل مث نظو

 : ةلأسم اد

 جرخو هلام فلت مث دلب ىف اميقم ناك لجر نع ىراوحلا وبأ لئسو

 ؟ ىلصي فيك ساعملا سمتلي ىرقلا ف ددرتي
 هبو ملعأ هللاو دلب ىف اماقم ذختي ىتح ارصق ىلصي : لاق

 . .٠ قف دفوتلا .

 : ةلأسم وج

 تايحتلا متيف نيتالصلا عمجي ىذلاو ديعس ىبأ باوج نم هريغ نمو
 ٠ ةريخألاب ىتأيو دمعتلا ىنلع ملسيو دمشتيو ىلوألا

 ٠: ةمات هتالص ن ١ ىدنع لوقل ١ رثكآو ڵ\ هتالص ق فلتخي هنا : ىعمغف

 : ةلأسم 7

 ىتح لصب ملف هدلب ق برغملا وآ رهظلا ةا٦اص هنرضح ى ذلا امأو

 ةرخآلا عم اهالصو اهتتو ىضقنا ىتح اهلصي مل مث رفسلا دح ف راص
 ؟اعمج

 عمجلل كلذ رخآ اذا كلذب سئب الف اهرصقي هنأ : لوقي نم لوغ ىلع
 ( ٠ كلذب هرمأن الو

 مهلوق ىف ىدنع كلذ هل :سيلف اهيف مامتلاب : لوتي نم لوق ىلعو
٠ فالتخالا ينعم هقحليو ةلعل اهل لدبلا هيلعو



_ ٢0٥٣ 

 قيرطلا ضعب ىلا لصوف رفاسم هنآ ىلع جرخ اذا لجرلاف : هل تلق

 نوكت نيخسرفلا زواجي نآ لبق هدلب ىلا عجر مث اعمج نيتالصلا ىلصو
 ؟ هتالص ىلصي مآ ةمان هذه هتالص

 نود نم مجر اذا لوقلا ضعب ىف ةمات هتالص ليق هنأ : لاق

 ٠ نيخسرفلا هيف زواجي ارفس ديري ناك اذا نيخسرفلا

 : ةلآسم ةهج

 رصعلاو ةرجاهلا ىلصب نأ ديرب ماقو ة رجاهلا ةااص هترضح لجر نعو

 ةرجاهلا ىلصي نا هتين لوح مث رصعلاو ةرجاهلا ةالص ق ممجلا هتينو
 ؟ كلذ هل له رصعلا ىلصيو ارصق اهدحو

 ٠ زت اج كلذ هل ن ١ ليق اميف هنا ىعم : ل ات

 املف اهتتو ةالص لك رصقلا ىلصي هنأ ىلع مرحأ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له ةيناثلا اهملا عمجي نآ دارأ ىلوألا ىلص

 : فااتخ ١ هيق ليق هنا ىعم : لات

 ٠ كلذ هل : لاق نم لات

 ٠ كلذ هل سيل نا : لوقتل ١ رثكأو

 : ةلأسم دج

ىلوئللا ةالصلا رخآ ميف ةيواعم ىبآ نع اهبسحأ رثألا نم هريغ نمو



_ ٢٥٤ _ 

 لخد ىتح اهرخأف رفسلا دح ى ةالصلا هل تناحو هرفس نم مدق دقو

 ٠ ةرخآلا ربد ىف دعب هنآ الا هتتاف دقو هدلب

 اهالص رفسلا دح ق دعب وهو هتتاف تناك ناف لعف ام سئب : لاق

 كنعف امنا ناك ناو 6 امامت اهااص هتيرق لخد نأ دعي هتناف ناو ارصق

 ٠ ةرافكلا همزلت ال نأ وجرأف هلاهجي

 : ةلأسم ههج

 ' ؟ كلت هتالص تدسف مث ميقم فلخ رفاسم ىلص اذا : لاتو

 ٠ هسفن ةالص نيتعكر ىلص اهتقو ف وهو ركذ ناف

 ىلص امك تاعكر عبرأ لصيلف اهتقو تاف ام دعب نم اهركذ ناو
 ٠ مامالا فلخ

 : ةلسم :3

 هبلعو رصقل ١ دح ىنأف ةالصل أ ترضح دقو ١ رف اسم جرخ نمو

 ؟ ةالصلا كلت نم ثقو

 . ىكزا لهآ ىأر وهو امامت اهيلصي هنأف

 دح ق وه و ةااصل ١ تقو رخح ناف ارص اهيلصي : ضعي لاقو

 هناخ ةالصلا كلن نم تقو هيلع ىغب دتو هدلب لخد ىنح ىضمغ رصقلا

 ٠ افالتخا ا ق ملعت ال و امامت اهيلصي

ىلوألا ىلصف هيف رصقلا همزلي ادلب ديري هدلب نم جرخ نميف ليو



_ ٢٥٥ 

 رصقي وهف رفسلا ة هين ىلع ناك ن راف نيخسرفلا نود هتجاح ىقلو ارىحت

 ٠ كلانه ماقأ ام مامتلا همزل ةعجرلا ىون ناو كلانه ناك ام

 ةينلا كلت لاحل امامت ىلصي لاح ىلع وهف رفسلا ىلع مزع ناف
 نم نيخسرفلا ىدعتي ىتح : : هللا ديع ىبآ نعو ٠ رصتقي مت جرخي ه ىنح

 ٠ رصتقي مث هدلب دعب

 دقو عوجرلا ىلا هتين لوح ناك اذا هنا كلذ ف ليقو : هريغ نمو
 نارمع نم جرخي ىتح امامت ىلصي وهف دلب ىف وهو هدلب نارمع نع جرخ

 ةرامع هيف سيل ضرألا نم بارخ ق وهو هتين لوح امنا ناك ناف دلبلا كلذ
 ٠ لحري ىتح متي امناف لزانملاو لخنلا نم

 ٠ رصق هعضوم نم راسو لحر اذا

 ةلزنملا ق دعي وهو ءام وأ ةباد بلط ق عضوملا كلذ ىدعن ناق

 ارفاسم راسو لحر اذاف نيخسرفلا دعتي مل ام متي هناف اهيلا عجري هتينو

 ٠ رصقلا همزل ريسي ام نيح نمف

 همزل هريسم كلذ ناك اذاف ةلزنملا نم هباحصأل امدنتتم راس نا كلذكو

 ناكو نيخسرفلا رفاجي نأ لبق هدلب ىلا راس نأ دعب نم عجر ولو رمقل
 ىلا غلب ناف هدلب ىلا راسف هدلب ىلا ةعجرلا دقتعا ام دعب نم ىلص دق
 + هتالص تمتو ةنسلا ىلع ارصق ىلص ام دبعب ال هدلب ن نارمع

 ثيح نمق كلذ ا رفس اضيآ ديرب هدلم نم جورخلا دارآو داع نام

 . هدلب نارمع هلوخدب هنع ضقتنا دتو رصقي هنأف هدلب نارمع نم جرخ

 ىلا هتين لوح عجر ىتح هدلب نارمع لخد هعوجر ف نكي مل ناو
٠ هرقس ةلمج ىلع وهو ةمات هتالص نأ افالتخا ملعن الف رفسلا



_ ٢٥٦ 

 ةعجرلا هيف دقتعأ ىذلا عضوم ا زواجي نأ لبق ةالصلا ترضح ناف

 همزل دت عضوملا كلذ نأل عضوملا ىدعتي ىتح امامت ىلصي هناف هدلب ىلا

 ٠ هدلب نيبو كلذ نيب اميفو مامتلا هيف

 : ةلسم :ة

 ريغ دلب نم ةآرملا جوزتي لجرلا نع هتلأسو هللا دبع ىبآ باوج نمو

 جورخلا اهجوز اهيلا بلطي مث اهدلب ىف اهنكسي نآ اهتيلو هيلع طرتشيو هدلب

 ؟ نكسلا طرش هنع مدهي ملو هعم تجرخو هتعباتو هتباجأف هدلب ىلا هعم

 امامت تلص اهدلب ىلا تعجر اذاو ارصق هدلب ف اهجوز عم ىلصت اهنا
 ٠ امهعيمج ق ةالصلا تمتأ ارا د اهجوز دليو .راد اهدلب ذختت نأ توت ناو

 ٠ اراد هدلم

 ٠ ةلعل رصق تاولصلا كلت لدبت نأ اهيلع : لاق

 ةلعل لخد دتو ماقملا ىونو ديعلا قتعأ اذا ةلعل كلذكو : هريغ نمو

 ٠ امامت اهمتآو اهيلع ىنب رصقلا ةين ىلع ةالصلا ى

 ةالصلا لدب مزلي مل دعب قتع مث رصقلا ىلع هتالص متأ نأ امأو
 ٠ ةالصلا ى ةين هلف دلب ىق دبعلا قنعأ ىتمو ةنسلا ىلع ىلص دق هنأل

 عضوم فق غلب اذا لوق فالتخالا ىق ىبصلا ةلزنمب نوكي هنا : لوقتو

 هسقت رمآ كامو قتعأ اذا هلثم ديعلاو ةالصلا مكح ق هريغك : لورتو

 مامتلاب ىلصب هنأ كش الف ماقملا ىون ناو ىلوآ مامتلاف ةهيشلا تعقو اذاف

٠ فالتخالا ىضم دقق ماتملا وتن مل اميا و



٢٥٧ 

 جيوزتلا خسف ق رايخلا اهلف جوز اهلو تتتتعأ اذا ةمذلا امآو

 ٠ همايتاو

 اهجوز تراتخا ناو ةالصلا ىف اهسفنل اهرمأف اهسفن تراتخا ناف

 ٠ لوذل ١ اهمكح نع لقنت الو هتالص اهتالسحن

 : ةلأسم ةه

 ٠ هنم الهج امهنيب ملسي ملو رفسلا ىف نيتالصلا عمج اذا رفاسملاو

 ٠ لديلا هيلع : ليقف

 ٠ ملعأ هللا و هيلع لدب ال : ليقو

 : ةلأسم ةيج

 ؟ نجسلا باحصأ امأو

 ٠ رصق نولصي : ليقف

 ٠ نوجرخي ىتم نوردي ال مهنال امامت : ليقو

 ٠ هب ىلوأ مامتلاف اليقث اليوط هنجس ناك نم : ليقو

 نورصقيو مامتتل عضوم ىق نومتيف نيدلا ىلع نوسبحي نيذلا امأو

 ٠ ناتعكر رفاسلا ىلعو تاعكر عبرأ مهنم ميقم ا ىلع رصقلا عضوم ىق ثيح

 وهف ماتخلا ىونو ةمئألا عضوم ق ةمامالا هل تدقع اذا مامالا امآو

 ٠ هدلب كلذ نكي مل ولور ةالصلا متي

( ١ ج ىرااوحلا ىبا عماج _ ١٧ م )



 _ _ ٢٥٨

 رصقلا هيلعف رفاس ناو هيف ماقملا ىوني نأ هدلب نكي مل نا بحأو
 ٠ همامت عضوم ىلا عجري ىتح

 : ةلاسم ة

 ىلا ىلوألا رخأف نيخسرفلا ىدعتي نأ هتينو ارفاسم جرخ نمو
 ؟ نبخسرفلا ىدعت نكي ملو ةعجرلا هل ا دب ةرخآلا تقتو ق ناك املف ةرخآلا

 ىلصي هناف تقولا تاف نأ دعي نم ةعجرلا ىون اذا هنأ تدجو ىذلا

 ٠ نيتعكر رهظلا

 : ةلاسم ةوج

 ناو لدبلا هيلعف ادمع امامت رفسلا ىف ىلص نمو رفعج نبا عماج نمو

 ٠ ةرافكلا هيلعف تقولا تاف

 لدبلا هيلع ناف امامت ىلص نا : حبسملا نب دمحم لات هربغ نمو

 ٠ هرافكلا هبلع سيل لوقأ انآو

 ٠ كلذك هللا دبع ىبآ نع دجويو

 هنآ اضيآ هنع دجوي كلذكو حبسملا نب دمحم لوق كلذك : هريغ لات
 اذاو ةرافكلا هيلع سيلو لدبلا هبلع ناف مامتلا عضوم ف ارصق ىلص نا

 ٠ مامتلا عضوم ىف ارصق ىلص

 هبلع نآ ادمع مامتلا عضوم ىف ارصق ىلص أذا ىنبجعيو : هريغ لاق

 تفرع ىنأ وجرأو هبلع ةرافك ال رصقلا عضوم ىق امامت ىلص ناو ةرافكلا

٠ كلذ ىف رظنيف كلذ



 _ _ ٢٥٩

 : ةلأسم ة

 ركذ مث اعبرأ ىلصيل رفاسم وهو ىسن نمو رفعج نبا عماج نمو

 تمت دقو ملس تايحتلا ىضق اذاف رفاس هنآ ىلوألا تايحتلا ىف رهو

 ٠ هتالص

 : باتكلا يغ نمو

 ٠ لديب عجري مث ملسي : حبسم ا نب دمحم لاق

 هبراتكلا ريغ نمو نسحلا ىبأو ىراوحلا ىبأ نع كلذكو 6 هربغ نمو

 ٠ اهلدبأ مامتلا ىلع ةالصلا متأ ناو

 ٠ ةمات هتالص ليق دقو : هربغ لاق

 : باتكلا نمو

 تايحتلا ىف ناك املف رصقي هنآ ىلع نيتعكر ىلصف ميقملا ىسن ناو

 ٠ مامتلا ةااص متتو ةالصلا كلت ىلع ىنيب نأ هلف مني هنأ ركذ

 ةااصلا لديب نآ هيلعف مامتلا ىلع مرحآ اذا : ليق دقو ةخسن فقو

 ٠ ىراوحلا ىبآ نع كلذك ٠ رصقلاب

 : ةلأسم ج

 هييف ىدعتي ارفس متي ثيح نم رفس نمو رفعج نبا عماج نمو

٠ امهتزواجم دارأ ولو نتخسرفلا ىدعتي ىتح ليق دقو : هريغ لاق



_ ٢٦٩٠ 

 ةلأسم :ديج :

 ىلا ىلوألا رخآف نيخسرفلا ىدعتي نأ هتينو ارفاسم جرخ نمو
 نيخسرفلا ىدعت نكب ملو ةعجرلا هل ادي ةرخآلا تتو ناك املف ةرخآلا

 رهظلا ىلصي هناف تقولا دعب نم ةعجرلا ىون اذا هنا تدجو ىذلاف

 ٠ ملعأ هللاو نيتعكر

 : ةلأسم 2

 رثكآ رفسلاو رضحلا ىف برغملا ةالص تقوو رثألا نم هريغ نمو

 ٠ رمحألاو ضيبألا نيقفشلا باهذ ىلا لوتلا

 ٠ ضيبألا قفشلا باهذ ىلا زوجأ رفسلا فو

 : ةلاسم :ديت

 هتين ف دقتعي نأ امامت ىلصملا اهب ىلصي نآ بجت ىتلا ةينلا نا
 ٠ امامت ىلص كلذ ىون اذاف ايح مادام دلبلا كلت ف نكاس هنا

 : ةلأسم ويه

 . ناطوألا ةعبرألا ىف هتين نوكت امو : تلق

 ىق ميقي ايح مادام ناطوألا كلت ىف نكسي نأ هتين نأ : باوجلا
 ٠ ىرخألا دلبلا ف ميقي مث امايأ دلبلا اذه

 ةثالث وآ نينطو وآ انطو ذختا نا اهجوزل عبت ةآرم ١ و ناطوأ ةعبرأ هل

٠ هتالصب ىلصتو هل مبت ةعبرأ وأ



_ ٢٦١ 

 ةلأسم ج :

 رهظلا ةالص رصعلا تقو ق ٥ رفس ق نبيتالصلا عمجب رفاسم ق

 دجسملا ىف رصعلا ةالص ميقيو اعرسم ماق رهظلا ىلص املف ٠ رصعلاو
 ٠ هيف ىلصي وه ىذلا

 مامالا عم رصعلا ةالص ىلصي نآ رفاسملا اذهل سيل هنأ : باوجلا

 ىذلا لوقلا ىلع لبق نم كلذ ىون دق نكي مل اذا هذه كتفص ىلع
 ٠ هي لو_خةت

 كلذ ريغ ف عضوم ىف رصعلا ةالص ىلصي نأ رفاسملا اذهل زئاجو

 متي نأ ىلا ناكملا كلذ ىف فقوي نأو هتئيسثم ق ةلبقلاب ربدأ ولو دجسملا
 ٠ ملعأ هللاو زئاجف مامالا

 : ةلأسمد 3

 ىونو ةالصلا عمجي ناك ناف نيميقمو نيرفاسمب ىلص رفاسم نع

 اولصيل نوميقملا ماق ملسو نيتعكر رهظلا ةالص ىضق ىتم هناف عمجلا
 نوميقملا متأ ناف نيرفاسملا نم هعم نمو مامالا دعتيو نيتعكر مهتالص
 مرحو هجوو هباحصأ ماقو رصعلا ةالصل ةماقالا ق وه ماق مهتالص

 ٠ مهتالص اولصو نيتعكر رصعلا اولصو

 .ةالصل هباحصأو مامال ١ ميقيو مهتالص نوميقم ١ ميخي نأ روجي الو

 ٠ نيميقملا ةالص تضقتنا اولعف ناف دحاو تقو ف رصعلا

 : ةلأسم 3

 هتقو ىف ةرخآلا هيلع تضقتناف رفسلا ف عمجلا ىلص نم متلتو

. ٠ ىلوخنا



_ ٢٦٢ 

 ىلوالا تمت دتو اهتتو ىلا ةرخآلا رخؤي هنا ليقف ٠

 اعيمج اهديعي : موق لاننو ٠

 ىلوالا تقو ف ىلوالا رثأ ىلع ةرخآلا ىلصي نأ هل نا : ليقو
 :+: ملعأ هللاو

 ريغ نم ةآرملا جوزتي لجرلا نع هنلآسو هللا دبع ىذل باوج نمو

 اهجوز امهيلا بلطي مث اهدلب ى اهنكسي نأ اهتيلو هيلع طرتشيو هدلب
 طرش هنع مدهت ملو هعم تجرخو هتعباتو هتباجأف هدلب ىلا هعم جورخلا
 ؟ اهجوز دلد ق ارصق وآ امامت ىلصت نكسلا

 هدلب ىفق اهجوز عم ىلصت اهناف نكسلا طرش هنع مدهت مل ام : لاق

 ٠ ارح

 ٠ امامت تلص اهدلب ىلا تعجر اذاو

 ق ةالصلا تمن اراد اهجوز دلبو اراد اهدلب ذخننأ تون ناو

 ؟ اعيمج

 تذختأ الو اهنكس طرش ضقنت ملو امامت تلص دق تناك ناف : هل ليق

 ٠ اراد هدلم

 ٠ ارصق تاولصلا كلت لدبت نأ اهيلع : لاق

 : ةلاسم ذه

امهنم ىلوأل ١ ىلص ن ١ تيأرأ : تلتو ديعس ىبأل اهلعل ب ١ وج نم



_ ٢٦٣ 

 ؟ ال مأ اذه ىلع هتالص متتأ هترجح ىف امهنم ةرخآلا ىلصو دجسملا ىف

 هل بحن الف ىنعم كلذ ريغ امآو ىنعمل كلذ ناك اذا كلذب ساب ااف

 ٠ هبلع ةداعا الف لذ لعف ناق كلذ

 ٥ همع 1

 ٥ ةل اسصسصعه مث
` 

 ٠ اهجوزل عبت وهو اهتالصل عبتت ةجوزتملا ةأرملا دبع ةالصو

 نيتالصلا عمجي ناك اذا رفاسملا ىف هللا همحر ديعس ىبأ باوج فو

 مث هل تضرع جئاوح ف ريثك وأ ليلت مالكب ملكن مثلامهنم ىلوالا ىلصف
 ءىش نم وآ ةالصلا رمأ نم مالكلا اذه ناك نا هنا ةرخآلا ىلصخ ماق

 سأب الف ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ وآ هلام نم هعايضو هتاوف فاخي

 كرتلا لاح ىلا اهركذ وأ ةالصلا رمأ نع لغتسي ىتح كلذ لواطتي مل ام

 ٠ هلك كلذ كرت وني مل ام ةمات هتالصف هلك اذه دعب ةالصلا ناف امل

 : ةلأسم :ج

 نيب عطقي ال نأ عمجي ىذلل بحن ىذلاو رفعج نبا عماج نمو

 ةلاهجب رثكأ وآ نيتعكر امهنيب عكر ولو اهريغ الو ةالص نم ءىشب نيتالصلا

 ٠ هيلع ضقن الف هع اس ر دق دعت وآ لكأ وآ برش وآ

 : ")تق

 لخديو مامت وأ رصخ ق ناك هكلم اذا هدبسنل عبت وهف ديعلا امآ و

 رحلاك وه سيلو مامتلا عضوم قف رصقلاو رصقلا عضوم ف مامتلا هيلع
ذه ت ١ ٠



_ ٢٦٤ 

 رصقلا ةالصب هجورخب مامتلا ةالص ف لخد اذا دبعلا ىف فلتخيو
 ٠ مامتلا ىلا

 مني نآ ةعكرلا ف لخد ىتح ىضرلاو ميبلا مقي مل ناك نا ىنبجعيو
 ٠ مامتلا ىلع مامتلا ىنعم ق لخد دت هنأل مامتلا ىلع هتالص

 مت كلذ ىلع مرحآو مامتلا ةين ىلع ةالصلا ىف لخد نأ بحأ الو
 كلت هتالص نوكت نآ م امتلا ةين ىلع مرحأ نأ دعم عيبل ا ةقفص تعقو

 ٠ امامت

 ةالصلا كلت تقو ق رصقي نم ها رتشا منت مامت ةالص ىلص اذا امأو

 اهيلصب هناف ةالصلا كلت تقو ق ٥ وجول ١ نم هجوب هتالص ضقنب ملع مث

 رامسق ملعي مل ناو تقولا ىف وهو اهمكح لطب دق ةالصلا كلت نأ ارصق

 ٠ امامت اهلدس نآ تحتف امامت اهالص دقو اهتتو تاف ىتح هتالص

 متي نمل ىضرلاو عيبلا ةقفص تعقوو رصق ىلصي ناك اذا امأو

 هتالص ىلع ىنيب نأ بحتن اهلمكي ملو رصقلا ةالص ف لخد دقو ةالصلا

٠ امامت اهمتيو



_ ٢٦٥ 

 رشع سداسلا بابلا

 ٹ

 رتولاو نيديعلا ةالصو رجفلا ىتعكر

 باتكلا نلا حجر

 ىتعكر عكر اذا ىلحملا نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ءاعدلا نم ءىشب ةضيرفلا ةالص نيبو امهنيب عطقي نأ هل زوجي له رجفلا
 ؟ ٥ ٧ل)ص وآ ةءارق وا

 ةالص نا اولاق دقف رجفلا عولط دعب رجفلا ىتعكر مكر اذا امأف

 ٠ عوطتلا نم اهريغ نم ىلوأ ةضخيرغلا

 نم تركذ ام عيمجل زاج رجفلا عولط لبت نيتعكرلا ىلص ناك ناو
 ٠ ةلفانلا ةالصلاو ءاعدلاو ةالصلا

 ةالح ىلب امم هلك كلذ دعي رجفلا ىتعكر لعجي : لاق نم لاتو

 ةضبرغلا ٠

 امهعكرف عجر كلذ دعب ل_ةتنا مث كلذ لبق امهعكر دن ناك ناو

 ٠ كل ذ دعب

 ةضيرفلا ةالص لبق سعنيف مني مل ام كلذ هل زاج لعفي مل ناف
 كلذ هزجي مل امهدعب رتوأ وآ مان نأ اولاق دقف امهدعب رتوي وأ

 اعدو رجفلا عولط دعب عكر وه ناو كلذ دعب عكري ىتح لوألا عوكرلا
 ىزجتو ةمات هتالصف كلذ دعب ةضيرفلا ىلصي مث ةلفان ىلص وأ رت وأ
 نم لفاونلا نم لعج ام ىلوأ ةضيرفلاو امهعكر ناتللا ناتعكرلا هنع
٠ ربجفل ذلا ة>الاص



 س ٢٦٦

 اهلزنم ىف تلصو ابيث وآ اركب ةآرملا اهتكرت اذا نيديعلا ةااىح نعو

 ٠ ساانلا نم جرخت ملو

 ناك اذا تلعف اميف تسأ دقف رذع نكي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ع اسآو أطخأ دقق 5 ذع رغ نم ديعل ا ةذاص كرتن نمو ٠ اه رتسي ام اهعم

 ٠ اهكرتب نيدي ىتح هنم آربي الو

 : ةل اسم بج

 رتولا ثتكرتنف رقس ق تناك ةأرما نع : ىراوحلا ىبأ نه بارج

 ٠ اهنم الهج ةضيرفلا الإ اهيلع بجي ال هنأ تنظو ةمتعلا و

 مايص ةرافكلا اهيلعو رتوتت نا اهيلعو كلذ لهج اهعسي ال هذهف
 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم لوت ىلع اذهغ نيرهش

 ادمعتم رتولا كرت نم : لاق هنا ىلع نب ىسوم نع ىوري لوتو

 نحت امآ و هللا ءاش نا كلذ هعسو ىسوم لوقي ذخأ نمق هبلع ةرافك اافخ

 ٠ كلذم ذخأنو انيلا ٦ ة رافكلاف

 : ةلأسم دج

 ٠. ةنس وه امناو ةضيرقب سيل رتولا نا : لوقي لجر نعو

 ؟ ضئارغلاب ةنحال ةنس : هل ليق

٠ ننسل أ نم ةنسم وه امنا ال : لانتف



 س ٢٦٧

 دقف كلذ ىلع هتلزنم ام ضرق هنا هب نيد ال ىنا لاق نا : تلقو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج ام رتولا ىف ءاج

 رتولا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىذلاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ل ات امك

 هبش ىلع اذهو ةءاربلا هيلع بجت الو ةيالولا نم هل بحي امم هجرخي
 ٠٨ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو كلذب لضيف هكرت اذا رفكي امناو هنم ةرباكملا

 ٠ ةلأ . . دج

 رضحلا ىف اثالث ىلصي موق لاتف رتولا ةالص ىف انباحصأ فلتخا
 ٠ دحاو ميلستو د_حاو مارحاب رفسلا و

 لضفلا ةدايزل انيلا بحأ ثالثو ةزئاج ةدحاو : مهضعب لانو

 ٠ ل_هصعلا ةدايزب

 ريخو نيتميلستو ةدحاو مارحاب اثالث ىلصي : نورخآ لاقو

 ٠ لصو ءاش ناو لصتف ءاش نا لوقلا اذه بحاص

 ٠ نهنيب لصف ال نا ثالثلاب لاق نم : مهضعب لانو

 . نيتعكر دعب ةدحاو رتولا : نورخآ لاقو
 ريغ نم ثلالاثلام ل انت نم ى دنع بجوب رظنل ١ و : دمحم وبآ ل اتنو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ال رفسلاو رضحلا ف نهنيب لصف
: ارقي ناك هنآ



 س ٢٦٨

 ٠ ( ىلعألا كبر مسا حبس ) ىلوألا ةعكرلا ف ةلعل رتولا ف
 ٠ ( نورفاكلا اهيآ ايب لق ) ةيناثلا فو

 ٠ صالخالا ةروس ةثلاثلا فو

 ٠ تملع اميف نهنبب لصخ هنع دري ملو

 ةد_ حاورلا ةزاجا ىدنع ب۔-جوب رظنلاو : اضيأ دمحم وبأ لاقو

 د_قف كلذ نم لعف امو ثالثلاو ةدحاولا نيب ردخم ىلصملاو ث الاثلاو

 لعف هنا هنع لقن دق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ةنسلا قفاو
 ٠ ثااتلاو ةدحاولا

 : ةلأسم :ة

 ةعكر رنوب رفاسم ١ ق هللا همحر بوبحم نب دمحم لانت : هربغ نمو

 ٠ هللا ءاسث نا هل زئاج وهف لعن امهيأ ثالث وآ

 : ةلأسم ج

 لئاو بويأ وبأ ىنربخ : ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لانو
 ه دبع ايآ تبحص : تلاتت اهن ا ة ديبع ىبآ ةأرم ١ رفعج مأ نع بويأ نب ١

 ٠ ةعكرب الا روب هرآ ملف ةرم ريغ ٥ رفس ق

 ه رن وغ برخملاو ءاشعلا عمج نم عيبرلا لات : نادغس وبأ لاخو

 . ة ر

 ر_جقلا ىنعكر نبي ةلفانلا باوج هللا همحر : ىراوحلا ويآ ى مر

 ٠ امهدعب رنوي وآ مني مل ام رجفلا عولط ليق كلذ ناك اذا ةضيرفلا و

 ىتعكر نع اهب ىونو ليللا نم ريخألا فصنلا فق ةلفان ىلص نمو
٠ هازبجأ رجفلا



_ ٢٦٩ 

 رجفلا عولط دعب الإ هيزجي ال لوتو ٠

 لبق لفتنا لفتني نأ دارأ نم هب لمعنو نحن هبحتسن ىذلاو

 ةضيرف امهعبتأ مث رجفلا ىتعكر .عكر رجفلا علط اذاف رجفلا عولط

 رخأو ةعامجلا ف ىلص ةعامجلا ىف رجفلا ةضيرف توف فاخ نمو رجفلا
 ٠ دارأ ثيح وأ هناكم ىف امييلصيو سمشلا علطت ىتح امهعوكر

 من امهعكري هناف مامالا مم ةعكر كردي نأ ىجر اذا هنا : لوقو
 ٠ هراتخا نم هراتخا ىآرلا اذه و كردأ ام [ هلو ةعامجلا عم لخدب

 : ةلآسم وبع

 ماهالا عم كردب نآ ىجر اذا : هللا همحر حبسملا نيب دمحم لانو

 ىف لخدي مث رجفلا ىتعكر مكريلغ ةادغلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا

 ٠ ةعامجلا

 ٠ ةعامج ةضيرفلا ىف لخديو نيتعكرلا عديف ىلولا توف فاخ ناو

 هورظتنا ناف امهعكريب نأ ليق ةالصلا تميقأف مامالا وه ناك ناو

 علطت نآ ىل ا نيتعكرلا ةالص رخأو مهب ىلص ناو سأب الف عك ري ىنح

 رمأ ىف الإ ةخيرغلاو رجفلا نيتعكر نيب مالكلا هركيو سأب الف سمشلا

 ٠ ميرحت الب ةااصلا

 نأ الإ ةضيرفلا ىلصي مامالاو رجفلا ىتعكر عكري نمل زوجي الو
 امهعكري نأ اوزاجآ دقف فرط ىق ىلصيو عساو ريبك دجسم ف نوكي
٠ كلانه



 _ _ ٢٧٠

 : ةلاسم :هب

 ةالص الف دجسملا ىف ةالصلا تميقأ اذا : هللا همحر ديعس وبآ لاتقو

 ٠ مامالا عم الا

 ىبنلا نع ىوري اذكه رجفلا ىتعكر الا ثيدحلا ضعب ف دجويو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 دارأ ىتم امهلديي نأ هلف امهتقو ف رجفلا اتعكر هتاف نم : ليقو
 ٠ رصعلا ةالص دعب ولو

 : ةلآأسىم ةي

 بيسي وأ رذع ىنعمل رجفلا ىتعكر كرت نم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 امهتقوو سمشل ١ علطت ىنح امهيلصي ال هنأ رجفل ا ىلصب ىنح ب ايسنأل ا نم

 ٠ سمشلا لاوز ىلا مويلا كلذ ىف

 دعبو رصعلا دعب امهلدبيي نآ هلو سأب الغ كلذ دعب امهرخأ ناو

 ٠ مويلا كلذ رجفلا ةالص دعب امهبلصي الو لياق نم رجفلا

 نآ الا كلذ نم عنمت ةحح ملعن الف كلذ ق رجفلا دعي امهالص نا و

 ٠ هريغي اذهل نيملسملا رمآ لاثتما بحتسم

 رجفلا اتعكر : لان ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : ديعس وبأ ىورو
 ٠ اهيف امو ايندلا نم ريخ

 : لصق

 ةعمجلا موي ضايبلاو ديعلا موي ةيلاغلا بايثلا سبل بحتسيو

٠ هعمس الو ءاير الو رخفل ال هللا قحل اميظعت



_ ٢٧١ 

 لات نيديعلا ةالص “نس امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا : ليقو
 السالا ف امهب هللا مكلدبأ دقف ناديع ةيلهاجلا ىف مكل ناك » هباحصأل
 سبلب مهرمآو كلذ ىلع مهتحو » رحنل ١ ديعو رطفغل ١ ديع امهو نيديع

 ٠ بايثلا لضنفأ نم مهنكمأ ام

 : لصت

 نم ء ىت هتاف نم : هلللا همحر ناليغ نيب مناه نع دايز وبأ لاق

 هربغو ريبكتلا نم هناف ام لدد٫دأف مانت مامالا ملس اذاف ديعلا ٥ه١اص

 ٠ هتاف ام لديب نآ هيلع سيلف ةزانجلا ةالص امأو

 هتاف اميف هيغ هيلع لدب ال لاق هابآ نا : سابع نب حاضولا لاتو

 ٠ ةزانجلاو ديعلا ةالص نم

 : ةلأسم ول

 بقع قيرشتلا ماين ريبكتلاب آدبي : ءاملعلا ضعب لاقو هريغ نمو
 مايأ نم رصعلا ةالص بيقع ربكي نآ ىلا رحنلا موي نم رهظلا ةالح

 ٠ ىد ١ رف ىلص نم ربكي ال : ليت

 ٠ تاعامجلا فلخ وآ ناك ادرفم ربكي : لبيتقو

 بي

 = ةلآشضم مج

 ةريبكت داز نم لاق نم لاقو رفعج نب عماج نم عرشلا نايب باتك نم ِ

 . ضتنلا هيلعف اهصقن وأ ديعلا ةالص اف

٠ داز نم ىلع ضقن الو صقنت نم ىلع ضقنلا : لات نم لاتتو



 ب ٢٧٢

 ىلع ىبآ ىآر اذهو صقن نم الو داز نم ىلع ضقن ال : لاق نم لاقو

 ٠ ىلا بحأ ىأرلا اذهو هللا امهمحر هللا ديع ىبآو

 : ةلأسم :دهج

 : فالتخاب رفاسملا ىلع نيديعلا ةالص ف ديعس ىبأ نع انفرع اممو
 ٠ هيلع بجي : لان نم لاق

 هيلع ةعمج ال امك ديعلا ةالص رفاسملا ىلع سيل : لاق نم لاقو

 : ةلأسم دج

 ةالص مزلي ثدح مهيلع كل ذ ق فلتخي هنأ ىعم ديعل ١ و ةآرم ١ امآ و

 ٠ هديس هل نذآ اذا ديعلا ىلعو ةآرملا ىلع كلذ بجوي ضعبف ديعلا

 ىلعو اهل كلذ بحتسيو مزالب ةآرملا ىلع كلذ سيل : لاق نم لاتقو
 ناك اذا ةلعل هيق الا اصيخرت ملعآ الو هديس نذآتسيو ك بجوأ دعلا

 ٠ هديس هل نذأ وأ اغغراخ

 : ةلسم وجن

 ةعامجلا ةالص توف فاخ نمل مميتلا ةزاجا ىف انباحصأ فلتخاو

 لوقلا ضعب ف كلذو ةعامجلا عم ىلصيو مميتي نأ هل نأ ليقف ديعلا ى
 ملعأ ملو صخرا ةزاذجلاو ةزانجلا ةالص كلذكو ءاملا دجي مل اذا

٠ افالتخا اهيف



_ ٢٧٢٣ 

 رشع عباسلا بابلا

 ق

 هيلع ةالصلاو هزيهجتو همميتو تيملا لسغ

 باتكلا ىلا عجر

 ةصاخلل اذه ىف نذأتسي امناو مهيلع ةالصلاب ىلوأ نوملسملا ناك
 ٠ الخ ةمذلا لصأ نم هريغو خألا لثم ماحرألا رئاس امأو

 ؟ ةرح ىهو هتنبا ةزانج رضح اذا كولمملا ديعلاف : تلق

 ٠ اميلع ةالصلل مدقتي نم رمأ ءاش ناو مدقت دبعلا ءاس نا : لاق
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلأسم وج

 ةزانج ىلع ىلص لجر نعو ىراوحلا ىبأ ىلع ضرع باتك نمو

 ٠ اثالث تربك : هل ليقف ةعبارلا ربكي نآ ىسنف اثالث ربكيف

 . ملسيو وعدي ام دعب ىسن ىذلا ربك ملكتي مل ناك نا : لاقف

 ٠ هباحصأو وه ةالصلا داعأ ملكت دق ناك ناو

 : ةلآتم :3

٠ 

 ىق هئاقفر عم تومي كلجرلا ق : هللا همحر ئراوحلا ىبأ نعو

( ١ ج ئرااوحلا ىبا عماج _ ١٨ م)



_ ٢٧٤ 

 هل نورتستي مهناف ءارشلاب الإ ءاملا ىلع هيخ نوردقي ال عضوم ف رفسلا
 هربق نع سرلاو هد حل نيط “لكبو هريهطتل هيزجي ام ءاملا نم هلام نم
 ٠ هلام نم هبابسأ عيمجو ربقلا رفح نم مزلأ كلذكو

 : ةلسم 3

 ناك امو ديهسنلا نع عردلا عزني اولاق : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ديهشلا لمح وأ هولتقف لجرب صوصللا ضرتعا ناو دبدحلا سبل نم

 ٠ لسغي اذيف دعب نم تام ىتح ةايح قمر هبو هكرعملا نم

 : ةلأسم 3

 ىلصي ال و طنحيو 17 هناف قلخلا مات وهو انيم دلو اذا طنسلا و

 ٠ هدلع

 : ةلاسم اد

 . ش بني ملو كرت لسغي ملو نفد اذا تيملاو

 ؟ لسغي ملو نفد نمو : عضوم ىفو

 ٠ ريغتي مل ام لسغيو جرخي ملعلا لهآ رثكأ لاقف

 ا وناك والو ريتلا ق هيلع ىلصو جرخي مل هيلع ةالصلا اوسن ناو

 ٠ هربق نم ه وشدنم نآ مهل عسي مل بارتلا هيلع اولاه و هبلع نيللا اوصن

 : ةلأسم ادإ

 لجرلا تام اذا ءاهتتفلا ضعب لات : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

٠ بارتلا هنممي % هنم مرحم تاوذ . نهيف سيلو ءاسنلا عم



_ ٢٧٥ 

 اهوممي مرحم ووذ مييف سيلو لجرلا عم تناك اذ! ةأرملا كلذكو

 . مميتلاب وأ امهيلع ءاملا بصي ااسغ نا امهبايث ىف نانفديو ديعصلاب

 وه ىلوتي اافخ لسغت . نأ لبق ةتيملا هتآ رما تخآب لجرلا ج وزت نا و

 ٠ ةتيملا ل_سغ

 هللا همحر عيبرلا لوق ق نمؤملا رغاكلا الو + رفاكلا نمؤملا لسخي ال

 ٠ ةرغاكلا و هنمؤملا ق لوتلا كلذكو

 هتخأ تيفوت ىلع نب ىسوم نأ هوربخأ نييبهولا نأ مسئاه ركذو
 ٠ اهر هطو هكمن

 : ةلأسم اديج

 ؟ هنجوز لسخي له جوزلا ى اوفلتخاو

 ٠ اهلسغي : ضعب لاق

 . اهجوز لسغت ةجوزلا و اهلسخخي ال : ضعب لانو

 : ةلأسم :دج

 ؟ تام اذا همارحا عطقي له مرحملا ىف فلتخاو

 . ىتوملا رئاس لسغي امك لسغيو عطقي : ليتق

 رمخي الو اطيخم سبلي الو ابيط سمي الو همارحا عطقي ال : ليقو
٠ ىورا ثيدحلا ق ءاج اهل هنفك دشن . ال و هسأر



_ ٢٧٦ 

 ةلسم اذج :

 قيرطلا عاطقو ىغبلا لهآ نم لتنق نميف فلتخاو ٠

 نولسخيو مهيلع ىلصي : لينتف ٠

 مهل هبوقع نولسخي الو مهيلع ىلصي ال : ليقو ٠

 ةلآسم دهج :

 زئاج هنا لوقلا رثكأف اهجوز نم ةدع لاح ف ىهو تتام اذا ةأرملاو
 ٠ ملعأ هللا و رطعن نآ

 : ةلآسم ج

 هثاان قوف ربقلا قمعت نع ىهن هنا : مالسلا هبلع ىبنلا نع ىوريو

 ٠ عرذآ

 وهو اهيلع ةالصلل ىعدف ةزانج رضح نم : ىراوحلا وبآ لاق

 مل اذا نوضوتم مهو مميتلاب اهيلع ىلصي نآ زئاجف مميتم ءىضوتم ريغ

 ٠ هريغ ةالصلا نسحي نس مهيف نكي

 : ةلآسم دج

 جرخفق ىلصم نم تدلو ةيدوهي ق : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ ةالصلاب لوقلا فيك تنام مث دلولا ضعب

جرخي نآ لبق تامو لهتسي مل هنال ةالص اذه ىلع سيل : لاق



_ ٢٧٢٧ 

 ىلع ةالصلاب سأب الخ اهتوم دعب تامو ايح هضعب جرخ ناو هلك
 ٠ دلولا

 امك ربقيو ءاملاب ريطي ال ىذلا ليتقلا ؤ هتلأسو : ىراوحلا وبأ لذ
 ؟ ود

 ٠ نابجلا ىف لتقي ىذلا وه : لاق

 ؟ ةيرقلا ىف تامف ةيرقلا ىلا نابجلا نم لمح ناغ : تلق

 اوادي مل اوناك ناو تام اذا لسغ هتحارج اوواد اوناك نا : لات

 ٠ لسغب مل هتحارج

 م-طقني نأ تام اذا فاخي ىذلا ضيرملا لثم : ىراوحلا وبأ لات

 ` + روهطلا دنع هندم

 ٠ ايص ءا 4هدلع بصي : لات

 ٠ ءاسنلا عم تورمي لجرلاو لاجرلا مم تومت : ةآرملا ق لاقو

 ٠ ابص بايثلا قوف نم ءاملا بصي : لاق
 ٠ دبعصلاب مميتي : ليتو

 : ةلاسم "

 لهآ نم كرشم هعمو رفاسم لجر نع هتلأسو : ىراوحلا ىبآ .نع
؟ كرشملا تامغ ةمذلا



 س ٢٧٨

 . ةلبقلا ىلا هيجو لعجي الو هنخدي : لاق

 نكي ملو نيملسملا رهظأ نيب تام اذا ىمذلا نع رثؤملا ابأ تلأس

 ؟ هيف ىآرلا فيك هنفد ف موقي نم دحأ هنيد لهأ نم ةرضحناب

 هبلع نفدىو اهيق هوحرطيو دحل ااب ةرفح هل رفحي : لاق

 ٠ هولسغي او

 نوراوبو لاجرلا قانعأ ىلع هولمحي الو ٥هوبحسيبو : رلخانلا لات

 ٠ هنفيج

 تيملا نع هللا دبع ابأ تلأسو ىراوحلا ىبأو ىلع ىبآ ىلع ضورعم

 نم وآ صيمقلا تحت نم ليوارسلا نوكت ليوارسو صيمق ق نفك اذا

 ؟هنتوخ

 دحأ ىلع امهاتلك نالجرلا لخدب رازالا لثم هقوغ نم نوكب : لاق

 ردصلا ىلع نوكي ىتح لخدي وأ نيلجرلا نيب نم عطقي وأ نيمكلا

 . ةكنملا دستت الو

 : ةلاسم . ج

 ق نوكبتأ ىتلا ررسلا نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 كلت نم ذخؤم نآ رر ِءجي له _ لضف اهيفو فا ومأل 1١ اهيلع لمحي دجاسملا

تاومألا امهيلع لمحي ررس اميف سيل ةيرق ىلا لمخي ريرس ررسلا



٢٧٨٩ 

 دجسمل نال نب نالف هبرقأ ام !ذه اهيلع بوتكم دجاسملا ىف ىتلا ررسلاو

 ٠ نااق نب نااق

 هذهو دجسمل ١ اذهل تلعح 2 امنا ررسلا هذه تناك ناخ تقفص و ام ىلعف

 نوكت امناو رخآ دلب ىلا ائيسث ررسلا كلت نم لمحي نآ دحأل زجي مل ةيرقلا

 ٠ ملأ هللاو هل تلعج ىذلا عموملل رسلا هذه

 ملسم تام اذا ليق هنآ كلذو ىعم اهيف : ىراوحلا ىبآ نعو

 نوكتو امهيلع ىلصي مث اعيمج السغ اذه نم اذه فرعيب ملو ىسوجمو
 ٠ هريغ لاتق ملسملا ىلع ةداملا

 : ةلآ_ .سم دبع

 هيف همأ نطب نم اتيم جرخ اذا قلخلا ماتلا طقسلا ىلع ةالصلا ف
 ٠ ملعأ هللا و هبلع ىلصب ال ليق هنأ ىدنع اميق رئكخا و ٠ فالاتخا

 : ةلآسم بج

 ٠ هربق ىف تيملا رظني نآ هركيو.

 سجن .وهو شعنلا ىلع حورطم بوث اهيلع ناك اذا ةزانجلا نعو
 ؟ ةالصلا تتو عزني لح

) 

٠ ال : لاقت



_ ٢٨٠ 

 ةلاسم دهج :

 ؟ بنج وهو تام اذا تيملاو

 تيملا ريهطتل لسغو ةبانجلل لسغ نيلسغ انباحصأ بجوأ دق : لاق ٠

 دق تناك تتام مث لسغت ملو بنج ىهو تضاح اذا ةآرملا كلذكو

 ُ اهضيح نم رهطت مل وأ لسغت مل وأ اهضيح نم تريط

 تيملا لسغو ضيحلل لسغو هبانجلل لسغ تالسغ ثااثب : ليق دقف
 ٠ مميتلا ق فااتخالاو

 ملو نيكرلا نم فالتخا اهيفو مالسالا ضرأ ف اتيم دجو نمو
 ؟ كلذ ام فرعب

 لهأ ناك ناف همكح ناك بلغألا ناك امنا بلغألا ىلع مكحلا : لاق
 مالسالا تامااع اورظن ءوسلاب اوناك ناو هيلع ىلصو رهط رثكأ مالسالا

 لدتسي امو براسثلاو رافظألا ملقو نيلجرلاو ةهبجلا ىلا دوجسلا رثأو
 ` . نفديو هلسغ دعب تامالعلا كلتب هيلع ىلص ملسم هنأ تملع ناف هب

 : ةلاسم ج

 هب رومأملاو سأب الف هافق ىلع دحل ىف تيملا لعج نمو : هريغ نمو

 نسحأ هناف ىضو اذا ريغصلا تيملا لسغو نميألا هبنج ىلع لعجي نآ

 ٠ ىفكيقف ء همعو هاف صمضخضم ناف

 : ةلأسم ه

 عبصأ وأ لجر وآ دي ناسنالا حراوج نم ةحراج تعطقنا اذاو

٠ هيلع ىلصي الو فيقس ريغ نم نفديو لسغي هناف



٢٨١ 

 ٠ هيلع ىلصي ال : نيملسملا ضعب لاق ادمع هسفن لتق نمو

 ٠ هيلع ىلصيو لسغي هنآ : لوق هيفو

 لكأو تامرحملا برشو موصلاو ةالصلا كرتي افورعم ناك نمو

 نفديو فالتخا كلذ ىفف هيلع ةالصلا امأو لسغي هنا تامو مارحلا

 ٠ هريت ق

 مارحالا هريبكت دعي ةدحاو ةرم ةزانجلل ةالصلا ق ةذاعتسالا و

 ٠ كلذ ريغ ال

 ناو هيلع ىلصيو لسغي هناف هندج بهذو هسآر دجو اذا تيملاو

٠ اهيلع ىلصيو لسغي كلذف هسأر بهذو هثدج دجو



 _ _ ٢٨٢

 رشع نمانلا بايلا

 ق

 بنجلاو رفاسملاو ةأرملا موصو مايصلا

 باتكلا ىلا عجر

 موي هنآ ىلع آرطقم حبصي لجرلا ق : هللا همحر ىراوحلا وبأ لانت

 ٠ رطفلا قفا وبف ناضمر نم

 ٠ مثأي : ل انت

 فذق ىتح راهنلا ىف ناضمر ى هتآرماب وأ هسفنب ثبع لجر نعو

 ؟ هنيدو هموص ق همزلم ام

 لك_ال ةرافكلا هيلعف ةوهلا ءاضق كلذب دارأ ناك ناف ءاسأ دق اذهف

 ٠ رهشت مايص كلذ لعف

 نم ىضم ام لدب هيلعق هتنسو ةوهلا ءاضق كلذب ديري ال ناك ناو
 هموص داسفو ةرهسثلا ءاضق كلذب دارأ ناك نا هير رفغنسيو هموح

 مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هالا ىلصو ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا 7

 : ةلآسم وبع

 مدلا اهعجار ناف اه رق مك انييت ملف ةأرما رمآ ق تركذ ام امآو

 ٠ نيمدلا نيب هتماص ىذلا موصلا كلذ ضنتنا اهئرق مايآ ى

تعفتناو تلصو تلستغا ا۔هئرق ءاضقنا دعب نم مدلا اهعجار ناف



 س ٢٨٣

 نأ دعب نم مدلا اهعجار نوكي نأ الا رخآلا ايموصو لوألا اهموصب
 لوألا اهماسصو اهضيح مد كلذو ةالصلا كرتت هذهف مايآ ةرشع ترهط

 ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ٠ نيملاعلا تبر هلل دمحلاو كلذ ق رلخناق مات

 ٠ هلل ١ ةمحرو كىلع مالسل ١ و مالسل ١ هعلع

 ناطيش اي وأ بلك اي ىبصل وأ ناسنال لوقي ءىخضوتملا وأ مئاصلا نعو

 ؟ هؤوضوو هموص ضقني له ةفيج اي وآ

 نم ناطيش هنآ ملعي نوكي نآ الا هؤوخو هيلع ضقني هلك كلذ نا

 ٠ نجلاو سنالا نيطايش

 هنآ بوبحم نب هلوحم نع انغلب دقف بلك اي لاق اذا هموص ق امآو

 .٠ هموص دسغي لات

 ٠ هموص دسفي :مل لاق امك ناك ناغ ةفيج ايو ناطيش اي امآو

 ٠ ءوضولا نم اندنع نوهآ ةفيج اي وآ ناطيش اي هلوق

 : ةلسم ةيه

 حبصأ. ىتح ءاملا دجي ملو رفس ف وهو ةبانجلا هتباصأ لجر نعو
 ىحضلا تقو ءاملا قفاوف ىضم مث ىلصو دعصتف رجفلا ةالص ترضحو

 نامكو رهظلا ةالص رضحت نأ ىلا هل عساو كلذ نا نظو لسخني ملق
 ٠ ناخمر رهست ىق كلذ

 هيلعو ءاملا دجو امل لسغلا هكرت ق ظرفم اذهف تفصو أم ىلعف
. [! . .7 2ْ ‘ :. .. ٠ هنلخ ق أطخأ .دمتو هموض. نه ىضم .ام كلدح.



٢٨٤ 

 مدلا اهنع عطقنا مث ناضمر رهشت ق نيمويب تضاح ةأرما نعو

 ناضنمر رهش ىضقنا ىتح موصتو ىلصت تناكو لسغت نأ تلهجف

 ؟ اهمزلي ام

 لدبو ث اهموص نم ىضم ام لدب ةآرملا هذه ىلعف تفصو ام ىلعف

 ىلع اذهو لسغلا لبق نم تيلص ام لدب اضيآو اهيلعو اهرهش نم ىخم ام
 نيموي تضاح امنا هذهو مايآ ةثالث ضيحلا لقأ نا لوقي نم لوق

 ةالصلل ةرافكلا اهيلع تناكو لسغلا لهجب رذعت مل مايآ ةثالث تضاح ولو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو اهمايصل لدبلا اهيلع امناو مايصلل اهيلع ةرافكلاو

 موصلا تكرت مدلا عطقنا املف مايأ ةرثع اهتقو ناك نا : تلق
 مث اهل كلذ نا نظتو مدلا رظتنت موب لك اهتقو رخآ ىلا ةالصلاو

 نم افالتخا اذه ف انعمس دتو هرذعأ انعم هذهف تفصو ام ىلعخ

 ق نبموب وآ اموي كلذ دنعب ترلختناف مدلا اهنع عطقنا اذا نيملسملا لوق

 ؟ ناضمر رهش

 . اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع : لاق نم لاق

 ٠ ترطفأ ام ل دم اهملع : ل اتت نم ل اتت و

 ترظتنا مث تلسغ مث مدلا اهنع عطقنا اذا : اولاق امنا بسحأو

 موصت ل ىلصت موي وآ نيموي كلذ ىلع تدعمع كلذ دعي نم مدلا ه هعجر

 ٠ كلذم اهنم المج اهو رق ق اهعجا رب نآ ن مدلا رظتنتو

 . اهممص نم ىضم ام لدي اهيلع : لاق نم لاق تفصو ام ىلعف

تناك ام اذه ىف اهلهجب اهرذعو ترطفأ ام لدب اهيلع : لاق نم لاقو



_ ٢٨٥ 

 ىلع ءاوس اندنع كلذف اهعجاري مل وآ اهرت ق مدلا اهعجار اهرت ق

 . ملع هللاو كلذ ىف رظنأف لوقلا اذه

 ىف ةبانجلا هتباصأغ ناضمر رهست مئاص وهو رفاسم لجر نعو

 ؟ ةالصلل مميتو حبصأ ىتح مايصلل مميتلا لهجو ليللا

 ٠ هموص

 نم امهالكو ذخأن رخآلا لوقلا اذيبو ٠ موي لدب هيلع : لاق نم لاقو
 ٠ طوحأ لوخلا لوقلاو نيملسملا لوت

 : ةلآسم ج

 ناضمر رهش نم موي رخآ ىق لكأت ةأرما ىلع تلخد ةآرما ىلعو
 مل تجرخ املف اهعم تلكأف رهسلا صقن ةحرابلا ناك لالهلا نآ تلاقف
 ٠ لكألا نع تكسمأو تمدنف كلذ ةحص رت

 اوليجف ناضمر رخآ لاوش لاله اوأر نيذلا نم دشأ اذه : تلقف
 لبقي ملخ هدحو لالهلا ةيؤرب اهجوز دهش ةأرما وأ لالهلا لاحل اولكآو
 ٠ اهعماجو تلكأو ترطفأف هتجوز هتقدصو رطغأف هدحو هتداهش ساانلا

 ٠  1٠اخ وآ ات ه اذح ث كت ٠

 نم موي رخآ ف ةأرملا ىلع تلخ ىتلا ةأرملا ناف تركذ ام ىلعف
 ٠ ةحرابلا ناك لالهلا نأ تلاقف اهعم تلكاف لكأت اهتدجوف ناضمر رهش

هلك اندنع اذهف اهعماجو هعم تلكآو اهجوز ثكقدص ىتلا ةآرملا كلذكو



 س ٢٨٦

 دقف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل
 . مهلهجل كلذ ىف رثألا اؤاطخآو هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوماص

 رهش ىف راطقالا نوكي الآ ىلع ءاملعلا قفتا دنف نانآرمالا امأو

 نمل اوزيجي ملو كلذ ىف اوفلتخا مهنا ملعن ملو لدع ىدهاشتب الا ناضمر
 رمأ ىف بهذن اننأ الا ارس رطفيو سانلا ىلا كلذ رهظي نأ هدحو هآر
 عامجلا لهج ىذلا ىف هللا همحر ىلع نب ىسوم نع اندجو ام ىلا نيتآرملا

 هيلع لاقف هل زوجي ال كلذ نآ ملعي ملو عماجف راهنلا ىف ناضمر رهش ف
 ٠ هموص نم ىضم ام لدب

 7 : ةلآسم ج

 ىلا رظن نم : لاق نم لاقف راهنلاب لالهلا ةيؤر ف اوفلتخا دقو
 اذا نيتأرملا لثم انعم اذهو ةيناثلا ةليللا لاله كلذف سمشلا مادق لالهلا
 ٠ ةليللا كلت لااهلا ايرت مل

 لاله اذه اولاقف قرشملا ىلي امم سمشلا فلخ لالهلا اورظن ناو
 . سمسنلا مادق لالهلا اورصبأ نيذلا نم نوهأ وهغ ةلبقتسملا ةليللا هذه

 كلعلو لاوزلا لبق ىؤر اذا راهنلاب لالهلا ةيؤر ىف اضيأ اوفلتخا دتو
 ٠ باو صلاب ملعأ هللاو كلذ ق كلذ تفرع دت

 : ةلآسم وج

 ىلع ضافأو ليللا لوأ ىف ناضمر رهس ق ةبانجلا هتباصأ لجر نعو
 نكي مل قاب ةباذجلا عضوم اذاف ماق املف هنيح نم ءاملا هسفن
 داعف رهظلا ةالص تقو اهلسغ ىتح ةبانجلا لسغي ملو ىضمف اهكدع

؟ هموص ىق هيلع امف لسغلا



_ ٢٨٧ 

 ةالصلا ءوخو ءىخوت اذا كلذ ىف انلخغخح د ةتغ تغصو ام ىلعغ

 رئاس لسغي ملو ناضمر رهش ق مئاص وهو راهنلا ىف هجرفو هسأر لسغ
 ٠ مات هماسح نا هندن

 . ءاهقفلا ضعب نع اندجو كلذكو

 هيرخنم نم وآ هقلح ىف ءاملاب قرشنيو ءىضوتيو لسغي مئاصلا نعو
 ؟ همايص ىف سب هيلع له هينذآ وأ

 ق هسأ ر سمغي نأ هل ه رك دقو كلذ ىق هيلع سأب الف هين ذا ىق امآ

 ٠ هموص ق لدي هبلع نكم مل كلذ لعف ناف امئاص ناك اذا ءاملا

 ٠ كل د هم ود

 ةالصل آضوتي ناك ناف هيغ وأ هيرخنم ىف ءاملاب قرت ناغ
 هيلعف ةضيرفلا ريغل ناك ناو هيلع لدب الف ءاملاب قرشتف ةضيرفلا
 ٠ لدبلا

 ٠ لدبلا هيلعف ةضيرقلا ةالص ريغل ةساجن نم هاف لسغ ناو

 لدندلا هيلعخ هيرخنم ىق وأ هقلح ىف ءاملا لخدف لستغا نا كلذكو
 ٠ راهنلا ق ناك اذا هلك اذه و

 باتكلا ريغ نم
م حص مم | م ١ ؛ردابيلا ويلا كلذ ق 5 كشلا موي ماص نمو : هيلا ةفاضالا نم



٢٨٨ 

 ٠ هموص مني : لدق دنت

 ٠ كشلا ىلع ماص هنأل لدبي : نورخآ لاقو

 هماص هنأل لوقلا كلذ ىلع لديب : ليق دقف ٠ كسلا ف حص ناو
 ه ك_.ثلا ىلع

 ةضيرفلا نم جرخ دقو ٠ رهشلا ءاضتنا دعم ريخلا حص ناو

 ٠ لدب همزلي مل

 ٠ كشلا ىلع هماص هنأل ٠ لاح لك ىلع لدبي : ليق دقو

 ٠ هبلع لديال : اولاق

 ضرغب نيقي ىلع ةينلا دتعي ىتح كشلا ىلع هماص هنأل لدبي : ليقو
 ٠ ليللاب ريسلا نم موصلا

 ٠ اعباتنم الا نوكي ال ناضمر رهش لدب مايصو
 ٠ انفرع اذكه ناضمر نم دشآب وه سيل : ليقو

 ق اورطفأ أذا ءاسفنلاو ضئاحلا ةآرملاو رفاسملاو ضيرملا نعو

 فيك ثلاثو ىتنائو ناضمر رهش لاح ىتح اوضقي مل مث ناضمر رهش

 ؟ نوعنصي

 مايخلا كلتل اومعطآو هوماص ناضمر ءاج املكف كلذ اولعف اذاف

١ م ضقي مل امف م ايكلا كلت ددعم ٥هورحسيو انيكسم اورطفي اه ددع



 س ٢٨٨٩

 ناضمر "ربش نم موي ق راطفالا ىلع دمعت نميقف : اولان كلذكو

 ؟ رطفلا موب كلذ قفاوغ ادمعتم ناضمر نم مويلا كلذ نآ ىلع رطخأ و

 ٠ هيلع ءىش الو ءاسأ دت : اولانق

 باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 نحن هدلم لهآ هل لاقف هي هربخأف هدحو لاوس لااه ىآر نم

 رهظي نآ ه_ل روجم ال و مهل زوجي ال هنأ ريخآف انب ىلص مق كنتدصن

 ٠ ةبوتلا مهيلعو ةرافكلا مهيلع ناك اولكا ناو هرطف

 دقو ناضمر ى شطعلا هينعي ىذلا ىف : ىراوحلا ىبأ نع تظفحو

 ىنعم هانعم هدلب ق ناك وآ مئاص وهو ١ رفاسم هدلد نم جرخ

 ناك كلذ ىلع داز ناف هحور هب ىبحي ام ردنب برشف هسفن ىلع فاخ

 ٠ هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق _ هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 مئاص وهو ىكب لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ق سأب 7 له اطخ وآ ادمع هترغيف هاف لخد ىنح عومد هنم لاسخ

 ؟هماب ح

 ٠ هموص نم ىضم ام لدب هيلعف ادمعتم ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ابلاغ هاف لخد ناك اذا هموي لدب هيلعف ابسان ناك ناو

 ادمعتم ناضمر رهش ق لكآ نمك وهف ادمع هحرطو ادمع لخدأ ناو

 ٠ ارهش همويل هيلعو دمعتملا ىلع ام هيلعو

( ١ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٩١ م )



 ٠ كلذ ريغ : لات نم لاتو

 ٠ ةلا -

 ءىضوتغ مئاد وهو اراهن بنجآ نمو باتكلا ضعب ف دجويو

 ٠ مات همايصف هدسج رئاس نود هجرفو هسأر لسغو ةالصلا ءوضو

 ٠ ماتلا لسغلا لسخي ىتحف ةالصلا امأو

 : ةلأسم 3چ

 ىلا ىنأيغ راهنلا ىف ةبانجلا هيبصت لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 . غرفي ىتح رظتني فقيف اسانأ هيف دجيف هيف لسخيف رتتسم عضوم

 ٠ سأب ال : لاق

 : ةلأسم 3

 بهذي مث راهنلا ف ةبانجلا هبيصت مئاصلا نع ىراوحلا ابأ تلأس
 رضم مالكلا ١ ذه _ لسغلا ديرب فطاخ وهو ملكتيف لسغلا ديرب رمه مث

 ؟ مئاصلا

 ٠ ال : لات

 هيف دجيف لستغي نأ ديري رتتسم عضوم ىلا ىتأي هناف : هل تلق

 ٠ غرفي رظني فقيف اسانأ

٠ هيلع سآب ال : لاق



_ ٢٦٨٩١ 

 ةلأسم ج :

 لهآ نآ هب قثي نم هربخآ مث ءاعبرألا موي ناضمر رهست ماص نمع
 ؟ مئاصلا مزلي ام دحاو هربخآ ىذلاو لالهلاب ءاثالثلا اوماص قرشلا

 ٠ دحاو لوقب ءىش همزلي ىرآ الغ

 نع هللا همحر ىوايسبلا دمحم نب ىلع نبسحلا ىبآ با وج نم

 رطفأ سمشلا بورغ دنع ناضمر رهش نم موي رخآ لالهلا ىأر لجر
 ؟ ااهاج

 ٠ لاق نم ضعب لوت ىلع كلذ موي لديي : لاق

 : ةلأسم

 ريغ وأ ةرجأب هريغ نع وأ هسفن نع مئاصلا ىفكت بلقلاب ةينلاو
 ٠ ةرجأ

 هسفن نع كلذ عفدي ناك ةرافكلاو ةرطفللو ةاكزلل عفادلا كلذكو
 ٠ هريغ وآ

 ٠ ءاهقفلا ضعب لوت ىلع اذهف بلقلا ةينب كلذ هيزجي

 ٠ لوقلاو ناسللاو بلقلاب الا كلذ ىفكي ال : لوقو

 : ةلأسم :3

لدب هيلع له ىذمآف ثبع ريغ نم هلهأ ثدحي لجر نع هتلأسو



 _ _ ٢٩٢

 ٠ هريغ نمو معن : لات

 نع رثألا ءاج اذكه ىنمني مل ام هيلع لدب ال : لات نم لاتقو

 ٠ هللا همحر بويحم ني دمحم

 : ةلأسم ة

 . فذقي ملو ناناتخلا ىقتلا ىتح هنآرما ىنغ مئاصلا نع هنلاسو

 موصيو ةبقر قنعي وأ انيكسم نيتس معطي وأ نيرهست موصي : لاق

 ٠ ارهش مويلا كلذل

 ٠ رهشلا كلذ نع معطي له : هل ليق

 ٠ موصي لب : لاق

 ةمئاص ثناك ةآرما نعو بسحأ اميف : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ا_هيلع مقوف ةدتار ىهو اهجوز اهيلع لخدف ناضمر رهسث نم اماي
 اهبلغف اديدش الاتق هتلتاقف اهب زاج ىتح هب تلقع امف اهعماجيل
 ؟ همزليو اهمزلي ام

 كلذ ىلع اههركتسا اذا مويلا كلذ لدب اهيلع : لاق نم لاق دقف

 ٠ مويلا كلذ لدب اميلعف ةبلغلا دعب الا اهسفن نم هنكمت ملو

 ٠ اهيلع ءىش ال : لوقتو رخآ عضوم ق و

لطب دنف هعنمت نأ عيطتست ىهو هتعدو مث اهبلغ ىتح هتلتاق ناخ



٢٨٩٣ 

 مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا جوزلا ىلعو هلوأ نم مايصلا ءىدتبتو اهماينص
 .. + ) أ__ءقف اميق

 اهبلغف ناضمر ريش ى ةمئاص ىهو اهجوز اهيلع مقو ىتلا امآو

 نم اهمزلي ام جوزلا ىلعو مويلا كلذ لدب ةآرملا ىلع ليق دقف كلذ ىلع
 ٠ امئاص ناك نا ةرافكلا نم وه همزلي امو ةراغكلا

 ٠ ةرافكلا امهنم دحاو لك ىلعف ةأرملا هتعواط ناو

 : ةلأسم ونج

 ,نم املا نوكي نذؤملا نع هتلأسو بسحأ اميف : ىراوحلا ىبأ نعو

 دق ليللا نأ ىريو تبرغ دق سمشلا نأ ىريغ ناضمر ىف باحسلا
 .نآ سمشلا هل نيبتسي مث هناذآب رطفآ نم رطفيو نذؤيف هتقو ىف لخد
 ّ ٠ دعي راهنلا

 ٠ ملعي ملو كلذ هناذآم لكآ نم : تلت

 هيلع ره كلذكو مويلا كلذ لدب هيلعف ناذألا كلذب لكأ نم : لاق

 ملع هيلع سيلو همالعا ىلع ردق نم ملعي نأ هيلعو مويلا كلذ لدب

 ٠ هملعي نآ ىلع ردقي ملو باغ ام

 : ةلأسم ادب

 راهنلا لوآ ق هرفس نم ىتأب ىذلا ق : هللا همحر نسحلا ىبأ نعو

 .هدلب لخذي نآ لبق ائيش لكأ نكي ملو راطفالا ةين ىلع وهو هدلب لخديو
( ؟ هدلب ىف لكأ مث



_ ٢٩٤ _ 

 مث هرفس ىق راهنلا ىف لكأ هنأ ولو هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 ٠ هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق هموي ةيقب لكأ هل زاجل هدلب لخد

 ىف لكأو هموي لوآ ىف رفسلا ف لكاي مل ولو : اضيأ هنع دجويو
 مزلي ال هنأ رفسلا دح ق وهو راطفالا ةين ىلع حبصأ دق وهو هدلم

 ٠ موي لدب الا

 : ةلأسم دهج

 امايآ ناضمر نم ماصف ةالصلا هيف رصقي دلب ىف انكاس ناك نمو
 ىتلا مايألا موص مدهني نآ هيف رطفآاف رفس ىلا دلبلا كلت نم جرخ مث
 ؟ انطو هذختي مل هنال هيف نكاس وه ىذلا دلبلا ىف اهماص

 . رفاسملا مكح همكح

 : ةلأسم لج

 بانكلا ريغ نم

 بهذف ناضمر رهش ىق اهسفن تجلاع ةأرما ىف هيلا ةفاضالا نم
 ؟ لدبلا اهمزلي ال ىك ضيحلا اهنع

 ق اهضيح مايآ لدب اهيلعف ناضمر رهش دعب تضاح نا اهنا

 ٠ ناضمر رهش

 لدم اهيلعق اهنع عطقننا و اهءاج نأ دعبي ضيحلا تحلاع نا : ليقو

 ٠ ىلا بحآ اذه و اهيلع لدعب ٦٭اف كلذ لمعت تجلاع ناو مايألا كلت

 ضيحلا ىف اهسفن تجلاع نا نامثع نب ناهبن نع : ىراوحلا وبأ لات
. اميلع لدب الف اهنع عطقناف ضيحلا لبق وأ



 ۔ ٢٨٩٥

 نسحلا نب دمحم نسحلا ىبأ نع : هللا همحر ديعس وبأ ىورو

 ضرم نم _ لاق هنا هللا مهمحر ى راوحلا ىبآ نع حور نب دمحم نع

 ماصي نأ ىصوي نأ هيلع نا هضرم ىق تامو هيف رطغأف ناضمر رهست ى
 ٠ ن اضم ر رهش نم رطخأ ام هنع

 : ةلأسم دلج

 لالهلا ىعم حص لاق اذا قدصم ناطلسلا نآ ىراوحلا ىبآ نعو

 اوناك كلذ ىلع نوقدصملا مهف جحلل وأ راطفالل وأ ناضمر رهش مايصل

 امناو هل ىلو ال نم جيوزنو ماتيالا ضئارف ىلعو نيرئاج وأ نيلداع

 دعب نم مكاح مكدهسثتسا ناو متدهسش اذا مكملع اودؤت نأ مكيلع

 اهجوز .ىلع ةآرملا ةضيرف نم ارئاج وآ الدع ناك مكدنع امب متدهس
 ٠ بير الو اهيف كش ال نيملسملا ماكحأ هذهف هديس ىلع هدبع وأ

 : ةلأسم وبع

 ه_ل لاقف هب ربخاف هدحو لارش لااه ىآر نم : ىراوحلا وبآ لاق

 زرجي الو مهل زوجي ال هنآ هريخأغ انب 71 مقت كندصن نحن هدلب لهآ

 ٠ ةبوتلا وه هبلعو ةرافكلا مهيلع ناك اولكأ ناو هرطخ رهظي نأ هل

 ديعس نب ىنلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم
 قفغتلا برض عمسي هتيب ىف دعقملاو نوجملا ىف هللا همحر ىوزنلا
 رهش وأ نابعش رهش نم نيثالث موي راهن وآ ليل ف لبطلاو عفدملاو
 ناك اذا راطقالا هلو نابعش رهش ىف ناك اذا موصلا هيلع بجيأ ناضمر
؟ ناضمر رهش ى



٢٨٩٦ 

 جحلا الو راطفالا ىف الو مايصلا ىف ةجحب سيل كلذ نا : باوجلا

 ةرهشلاو لدع ىوذ ةداهشو لزاهلل ةدهاسثملاو ةيؤرلا كلذ ق هجحلا لب

 ةرهش اهعفدت ال ىتلا ٠ ‘

 فالتخا اهلوبق ةزاجا ىفف هل ةيؤرلاب هدحو لدعلا ةداهسث امأو

 ملعأ هللاو ٠

 حص مت نيرلطفم اوحبصأف ناضمر ااه اوري مل موق ق : ثلق هنمو

 . صقنلاب ناك لالهلا نأ هدعب وأ رهشلاو مهموي ىف مهعم

 نم موي لوآ ىف قحلا هوجو نم هجوب لالهلا حص اذا : باوجلا

 ىف همايص موي لوآ لكأ نم مزل هلك ءاضقنا لبت هيغ وأ ناضمر رهش
 ٠ نيملسملا ءاهتف ضعب لوق

 ٠ كلذ ىف لدب الف هدعب كلذ حص اذاو

 صقنلا لاله هعم حصو اموي نيرشعو ةعست مئاصلا ماص اذاو

 ملعأ هللاو نيثالثلا موي راطفالا هل زاج قحلا هوجو نم هجوب

 ةكئالملاو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو دمحم انيبن ىلع مهللا ىلصو

 ٠ مهيلع ملسو نيعمجا

 : ةلأسم ا م

؟ هجئاوح ق ىضمو هدسج رئاس لسغ نع كاذ دعي دعقو



_ ٢٨٩٧ 

 ملعأ هللاو مات همٍرص نا ٠

 هدلاو هرمأف ناضمر رهش مايص ق ذخأو مايصلا قاطآ اذا ىبصلا

 ؟ راطفالاب

 ٠ هنع معطي : نيملسملا ءاهقف ضعب لانف

 ٠ ملعأ هللا و هيلع سأب ال : مهضعب لاقو

 ضقن الف هقلح ف طوعسلا لخدي ملو اراهن مئاصلا طعتسا اذاو

 ٠ انفرع اذكه هيلع

 : ةلأسم وجج

 رهش ف رفاسملا ف ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا باوج نم

 ىف راظنالا ضرتعاو رجفلا لبق هدلب نارمع نم جرخ اذا ناضمر
 ؟ راهنلا

 . ةرافكلاو لدبلا هيلع : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف

 ٠ ةرافك الب ىضم ام لدب هيلع : مهضعب لاتقو

 . رطفأ ام الا هيلع لدب ال : مهضعب لاقو

٠ ملعأ هللاو نسحأ ىضم ام لديي : لاتق نم لوتو



٢٨٩٨ 

 ةلأسم ونج :

 نيثالثلا موي راهنلاب لاو ث لاله ىآر نمو رثألا نم هريغ نمو

 ىخم ام لدب هيلعف لكآ ناف ليللا عىجي ىتح لكأي نآ هل سيلف
 ٠ همو د نم

٠ هموي لديب : اولاقو



_ ٢٩٩ 

 رشع عساتل ١ بابل ١

 نادبالا ةرطف

 باتكلا ىلا عجر

 نابرق هيلع بجي لجر نع : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج

 بلطي ءارقفلا نم هيلا لصو نم هيطعي نآ بحأو هب ىلوأ ام رطنلا

 ؟ ءارقفلا نم بلطي نم ىلا هب ثعبيو نابرقلا

 ل_فضذآأ مه نيملسمل ا نم رتسلا و ةفعلا لهأ ناف تفصو ام ىلعف

 دقو طخي مل بلطيو هبلا لصو نم اه اطعأآ ناف ىلوأو ىظحأو كلذم

 ٠ هللا ءاست نا ىلجأ

 : ةلأسم 3

 رطفلا نابرق مهنع ىفعيف هرجح ق مهو مهلوعي دالوأ هل لجر نعو

 مهنم راغصلا هينب ىنبو هينب نع جرخي نآ هيلع له دالوآ هدالوأو

 وهو هريغ وآ هلزنم ىف اوناك ءاوسو هرجح ق اعيمج اوناك اذا رابكلاو
 ؟ هلزنم ىف اوناك ول مهلوعي امك مهلزنم ىف مهلوعي

 جرخي امناو هينب ىنب نع جرخي نأ هيلع سيلف تفصو ام ىلعف .
 نيدب اهلمحتي ملو كلذ ىلع ردق اذا مهلوعبو هرجح ق نيذلا هيتي نع

 ٠ مهلبق نم هيلع ةاكز ال هتانب ىنبو هينب ىنب كلذ ءاوسو

ةاكز هنع جرخل هرجح ق وهو هبلا عجار وهو هينب نم باغ نمو



 _ .ءن٣ _

 نوكي نأ الا ةاكزاا هنع جرخي نآ هيلع سيلف رحبلا عطق دق نركي نأ الا
 هلعل هتدلاو ىلع بجي قحي ةتذلاو عم رحبلا عطاق رهف اريغص هدلو

 ناك اذا كلذو هتاكز هيلع ناف رحبلا فلخ هتدلاو عم دلولا نوكب هدلاو

 ا هعدب نأ دلولا بآ ىلع ةآرمللف رحبلا فلخ نم هدلو ماب جوزت دقح

 ٠ هدلو ةاكز جرخي نأ بألا ىلعف اهعم اهدلو ذخأت وأ اهدلب ىلا جرخت

 اريغص دلولا ناك هتاكز جارخا هيلع ناك رحبلا عطق هدلو نكي مل ناو

 1 ٠ :هرجح ق اوناك اذا اريبك وآ

 هرجح ىف ناك لاح لك ىلع هتاكز جارخا هيلعف ريغصلا هدلو امأ
 .ه هرحج ىف نكي مل وأ

 هدلو نوكي نأ الا هرجح ىف ناك اذا هتاكز هيلع امناف غلابلا هدلو امأو

 ةأرُمأب هل اهتدلاو سيلو اهتدلاو عم ىهو اهتنؤم همزلي غلاب ةأرما ىثنأ

 نم لورق ىلع اذه و جوزت مل تمادام اهما عم تناك ولو هتنبا ةاكز هيلعق

 . جوزت مل ام اهتنم اهمزلي

 هيلع ةاكز الف تغلب اذا اهتنؤم اهيلع ىري ال نم لوق ىلعو

 ( ٠ اهلبق نم

 : ةلأسم 3

 رهش ىف وأ ةنس ى نهعمجي رمتلاو ةرذلاو ربلا لكأب لجرلا نعو

 رطفلا ةاكز ىطعي عاونألا هذه نم عون ىآ نم رطخلا هكردي ىتح ناضمر

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك د ثلث عون لك نم وأ

. ناضمر



 _ _ ١ ٣٠

 ٠ كلذ هنع ىزجآ الت عون لك نم ىطعأ ناو

 ٠ لضفأ وهف هدحو ربلا نم ىطعآ ناو

 ىذلا نأ الا هنع ىزجآأ عاونا هذه نم ءاش ام ىآ هنم ىطعآ ناو

 ء اش ناف ن اضمر رهش ق لكآي ن اك امم ىطعي نآ هل بحتست و هب رمآن

 ٠ ءازجألام ىطعأ ءاش ناو هبلع بجي امك لضخخفألا نم ىطعأ

 : ةلأسم ده

 ؟ زونكملا رمتلا ىطعي فيك ازونكم رمتلا ناك نا تلتو

 ٠ عاصلا ليك ىري نوكب ام ردقب زونكملا رمتلا نم ىطعي هناف

 ؟ قيقدلا ىطعي فيك اقيفر ناك ناو : تلتو

 دح اندنع قيقدلل سيلو بحلا عاص ردقب قيقدلا نم ىطعي هناف : ,

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ٠ بحلا عاص ردقب الا فورعم

 .  3٣ةلأسم :

 هارتسثا ناو هيلع هتاكزغ ناضمر نم موي رخآ ىف ادبع ىرتننا نمو
 ٠ هعاب نم ىلع هتاكزف رطفلا ةاكز تلخدو لالهلا "لهآ ام دعم

 نع جرخيو هنع رطفلا هيلعف ناضمر نم موب رخآ دلو نآ كلذكو

٠ هلام نم ناضمر ةرطف هدببع نعو ميتيلا



_ ٣٠٢ 

 ىلع سيلو دولوم لك نعو هنع ىطعي نآ هديس ىلع ريغصلا دبعلاو
 . مهترطف ةراجتلل نيذلا ديبعلا ديس

 نع ىكزي الو فالتخا هيفو هيلع ةرطف الف ايدوهي هدبع ناك نمو
 ٠ قبآلا هدبع

 : ةلاسم 3

 هنع جرخأ رطفلا ةليل تاف نم : هللا همحر ىراوحلا ويآ لاق

 ٠ ةاكزلا

 همدخ نعو ميتيلا نع نابرقلا جرخي : هللا همحر هللا دبع وبأ لاتو

 ٠ هلامب رضي نيدب هيلع لمحتي نآ الا

 : ةلأسم دهج

 . رطفلا هيف همزل دقف رطفلا ةليل نم ةليللا هيلع لخد نمم

 ىف ىح وهو حبصلا رجف هيلع قننا نم الا مزلي ال : لاق نم لاتقو
 هبلع ع ىش الخ كلذ دعي دلو وآ كلذ ليت تام نمق دولوم رطخل ١ هليل

 ٠ كلذ مهف اق

 : ةلآانىه وج

:رطفلا ةاكز نع هلآس الئاس نآ هللا همحر ة ديبع ىبآ نع انغلب دقو



_ ٢٣٠٣ 

 كيبوث عبف بهذأ : انغلب اميف ةديبع ىبآ لاقف نايلاغ نابوث لئاسلا ىلعو
 ىذلا اذهغ رطفلا ةاكز جرخأو امهريغ : لاق وآ ٠ امهنود رتناو نيذه

 ملو رفسلا ق وهو رطخلا هكردأ أذا رفاسلا ق هللا همحر ةديبع ىبآ نع

 ٠٥ ه دلب ىل ١ عجر ىتح اهجرخب هنآ رطفلا ةقدص جرخي ام هعم نكم

 كلذب رمأ كلذ هنع آزجأ هلهآ ضعب وآ هليكو هدلب ق هنع ج رخآ نأو

 ٠ رمهآي مل وأ

 نم هضوع ذخأي نآ ىلع بلاغلا نع هلام نم جرخملا هجرخأ نأو
 ٠ هنع أزجأ هقدصو هنع ىدأو عجر اذا بلاغلا

 ٠ هسفن ةاكز جرخي نآ هيلعو هنع زجي مل ضوعلا هيلا دري مل نأو

 : لصف

 لام اهل ناك اذا لجرلا ىلع ام رطفلا ةاكز نم ةأرملا ىلع ليقو

 ٠ هديبعو هينبل اهلوع توبث ىف فلتخاو

 اهيلع ديعتل ا تودثل ةريقف وآ ةينغ تناك اهيف هيلع ٣ اكز ال : لودو

 ٠ اهيف هيلع ءىش الف ةينغ تناك ناف اهسفن ف

 هدالوآ هبيش هلايع نم اهننويثو اهنع جرخي نأ هبلع ةريقف تناك نا و

 ٠ هديبعو راغصلا

 ٠ لوقلا أ ذه ىنبيجعيو : لاق

 . -۔۔حم۔_ص ۔٠

. اهجوز ىلع اهترظف بجت ال نأ هللا همحر دمحم وبآ راتخاو



 س ٣٠٤

 نع جرخي نا جوزلا ىلع سيلو بجت اهنا : نسحلا وبآ راتخاو

 ٠ هريقف وأ ةينغ تناك هتجوز مداخ

 رد ةت مل نا و تردق نا اهتمآ نع جرخت نآ هتجوز ىلع كلذكو

 . اهيلع ءىش الغ

 : ةلأسم 3

 نآ اهمزلي الف ءارقف مهو راغص دالوأ اهل ناك اذا ةينغلا ةآرملاو

 ٠ اتيم وأ ابح مه وبآ ناك مهنع ةرطفلا جرخت

 : ةلآنسصم 23

 لجأ اهجوز ىلع قادص الو اهل لام الو ديبع اهل ناك اذا ةآرملاو
 . اهديبع نع ةرطفلا جرختل هنم اهيطعي نآ جوزلا مزلي الف

 نمو اهديبع نع جرختو هنم ذخأت نأ اهلف الجاع اهنتادص ناك ناو
 ٠ هلوع اهمزلي

 : ةلآنسم 3

 مامالا اهضيبتقي مامال ١ ةاكز لثم ىه لوقف رطفلا عضوم ق فلتخا و

 . لاومألا ةاكز عضي ثيح اهعضيو اهب ىلوأ وهو ىلاولا وآ

 ىلع ءارقفلل ىه امناو لاومألا ةاكزك تسيل رطفلا ةاكز نا : لوتو

٠ اهماهس عضومو ٠ اهمسق هللا نبي دق لا ومأيا ةاكزو ءاينغألا



٢٣٠٥ 

 : ةلأسم 2

 ديبع ني هلعل هللا .همحر هللا ديع نب دمحم ملاعلا خيسلا باوج نم

 موب رسيأو رسو٥ ريغ ناضمر رهش ق نوكي ىذلا ىف ةلآسملا هذه نآ

 نم ىع اهنا لوقي ىذلا لوقلا ىلع رطفلا موي ةاكز جارخا هيلعآ رطنلا
 هبلعآ رطفلا موب اهرسعأو ناضمر رهش ق اهرسيأ نآ و ٥ رهش ق اهرسيأ

 ؟ال مآ اهجارخا

 : نيملسملا نيب فااتخا كلذ ىف قيفوتلا هللايو : باوجلا

 ٠ رطفلا موي اهرسيآ اذا رطفلا ةاكز هيلع : لات نم لاق

 ٠ رطفلا ةاكز همزلي ال : لدت نم لاقو

 رجفل ١ هيلع علطي نآ ليق اهرسعأو ناضمر رهش ق اهرسيأ ١ ذا ام ١ و

 ٠ ملعأ هللاو هارأ ىذلا لوقلا ىلع هيلع ةاكز الغ رطفلا موي

 : فالتخا كلذ ىضق همأ نع ةرطفلا جارخا امآو

 ٠ همزلب : لان نم لات

 ٠ همزلي ال : لات نم لاتو

 ٠ همزلي الف هتخآ نع اماو

 . ه_هزلي ال رابكلاو ٠ فالتخا كلذ ىفف ةةلابلا .هتنبا اماو
 . فالتخا كلذ ىفق ةرحلا هدبع ةجوز اماو

( ١ ج ىراوحلا وبا عماج ٢٠ م)



_ ٢٣٠٦ 

 ٠ هدبع ةجوز قادص كلذكو

 ٭ همزلي : لاق نم لاق

 ٠ ملعأ هللاو هب نمضي مل ام همزلي ال : لانق نم لاقو .

 ب :...ر . : ةلاسم 3

 وهو رطفلا ةاكز ق تركذو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ رمتلا نم وه مك نابرقلا

 ٠ بحلا لثم هنآ ذخأن هيو اندنع ىذلاف

 ٠ ملعأ هللاو باوص كلذ لكو رثكألاب رمتلا ىطعي : ضعب لاق دننو

 : ةلاسم 23

 .٠ ةرمت ىلا ةرمث نم هلايعو هيفكي ام هعم ناك اذا رطغلا ةقدص هيلع بجت

 ؟ اهذخأ هل زوجب ىذلا ريقفلا دح امو

 رضي الو نيدب اهلمحتي ال نم ىلع بجت رطفلا ةدص نآ : اولاق دتتف
 ىذلا ريقفلا امآو هتقاطب ملعأ وهو هسفن ىلع نيمآ ناسنا لكو هلايعب

 لام الو لمع الو ةراجت ق ىنغ الو هل لام ال ناك اذا اهذخآ هل زوجي

 هل زوجي ىذلا اذهف ةرمثلا ىلا ةرمثلا نم ةنمؤمو هلابع ةنؤم نم صقني

٠ رطقلا ةاكزو ةقدصلا ذخآ



٣٠٧ 

 : ةلاسم وج

 اذا ةاكزلا نم ذخأب نآ هل زوجي لييسلا رياعو ىراوحلا ىبآ نعو

 كلذكو هب ىنغتسي هدلم ق لام هل ناك ولو ه رفس ق كلذ ىلا اجاتحم ناك

 ٠ كلذ ذخآ هل زاج هرفس ىف امدعم نك اذا لاومألا ةاكزك رطفلا ةاكز

 : ةلأسم 23

 نامع لهأ ريغ نم ناك اذا ملسملاو رحبلا نم مداقلا لاملا ةاكز ف

 ناف نامع ىلا لامب كرشلا لهآ نم برحلا لهآ دالب نم ةعاضب مدقف

 اهنم ةاكزلا نم بجي ام ذخآ اهب مداقلا اهعاب اذا هلامع وأ نامع مامالا

 ا۔هبلق وأ رشعلا عبر ةاكزلا هيف بجي امم ناك اذا اهعاب ام نيح نم

 ٠ لوقلا رثكأ وهو ةاكزلا هنم تذخأ رخآ عون ف

 نامع ىف وهو لودلا لوحي نأ الا اهيفأةاكز ال : لات نم لاتو
 ٠ هنع اضبب

 جرخو ةاكزلا باصن نم لقأ ةميقب اهنم عاب وآ اهعيب مل اذا امأو
 ٠ نامع ىف اهيلع لوحلا لوحي نأ الا ةاكزلا هنم ذخآي الف نامع نم

 ٠ فالتخالا نم اهيف ءاج امك ةاكزلا ذخأ ىف ةعاضبلا

 باصن ىهو نامع ى لوح اهيلع لوحي ىتحف ريناندلاو مهاردلا امأو
٠ ةاكزلا اهنم ذخؤي ذئنيحف ةاكزلل مات



_ ٣٠٨ 

 لرحلا .د ۔عب .الا ةاكز الف نبملسملا داد نم مدق مداقلا اذه ناك ناو

 ٠ لاح لك ىلع

 هآ نم وهو نكرلا نم ب رحلا لهأ دل نم مد انغلا اذه مدق ناو

 نامع ىلا عجرم نيكرشملا نم برحلا دلب ىلا اهنم جرخ وه وه امناو نامع

 ارنركم مل نيذلا لهآ رايد نم راد لكو نامع لهأ ليبسك ةاكزلا ىف هليبي

 .٠ برح را ٥ ىمسن ىهف نيملسمل أ ماما ء انس ت
 . ۔ رهم -

 نم برحلا لهأ دالب نم اهب مداقلا ملسملا اذه ةعاضب تناك ناو

 هيلع لمحت الو ةاكزلا هنم ذخؤي الف ةاكزلا باصن نم لقآ نيكرشملا

 ةضف وأ ابهذ نوكي نأ الا ةاكزلا لاحل هتعاسخب ىلع اهب مدق ىتلا همهارد

 ةاكزلا هنم ذخؤيو هتعاضب ةميق ىلع هعاب اذا كلذ لمحيف نيبورضم ريغ

 ٠ نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذ عاب ىتح

 برحلا لهآ راد ىلا اضيأ رفاس ناو لوحملا دعب الا ذخؤي ال : لوقو
 نمع ىلا عجرو ةاكزلا هنم تذخأو هنعاضب عاب ام دعب نيكرشملا نم

 لوقلا ىلع ةدحاو ةرم لوح لك ىق الا ةاكزلا هنم ذخؤي الغ هتعاضبب

 . نامع لهأ ريغ.نم مداقلا ناك اذا كلذو هب لومعملا

 هنم تذخأو هتعاضي عاب ام دعي نامع نم مداقلا اذه ماقأ اذاو

 ناك ةاكزلا ملسو عاب ذنم لودلا دعب الا كلذ د :د هياع ةاكز الاف ة'كزلا

 ٠ لوحلا دعب وآ مدنت نيح هعيب

 لا_ح نم هتاكز تقو نوكيو ةعاضب هيلع موقتف اضيأ عبي مل نآو
٠ نامع ىف لوحلا هيلع



. ٣٠٦٩ 

 : ةلأسم وب

 ردنب ىاا نيكرشملا ضرأ نم برنحلا ضرآ نم كرشملا مدق اذاو =
 ؟ نيملسىل

 ٠ رشعلا هنم ذخؤي هنا .: نيملسملا ضعب لاقف

 اذا نيملسملا نم مهكلم ذخآي ام لثم هنم ذخؤي هنا. : لاق نم لانتو

 .٠. زئاج نيملسملا لوق لكو هيلا ارمدت

 نم ةعاضب كرشملا مدق ناو ملعأ هللاو رحنلا ةيامحب الا ظفحأ ملو

 ` ؟: نيملسملا دلب ئلا كرشلا لهآ ضرأ ريغ ضرأ

 .. .{ . ._. ٠ رشعلا هلام نم ةخؤي : لاق نم لاقف

٠ ملعآ هللاو هسفن ةيبطب ملسي نآ الا هنم ذخؤي ال : لانت نم لانو



٣١٠ 

 سرهف {

 ١١ . -ايتفلا ىفو ملعلا بلط ىف :لوألا بابلا

 لضو :هدوجسو هلبضفو :نا آ.رقلا ريسفن ق: .ىناثلا بابلا.. .

 ١٩ ؟ ۔ ..ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا

 مالكلا ىناعم ىفو هيخ ف مزلي امو طيقللا ق : ثلاثلا .بابلا

 ٣١ ىمخلا ةبطاخمو ىنعملا نم جرخي ملو هضشيرحتو

 ةفاضالا نمو ديحوتلاو ةءاربلاو ةيالولا ق : عبارلا بابلا

 ٣٥ . باتكلا ىلا

 قيس .اميف ىزا.وبحلا ىبآ "ريس .ركذ ق . .

 ٥٦ ثاد_حخلا نم

 ق امو اهنم عسي امو ةبراحملا و ةمامالا ق : سماخلا باباا

 ٧٢ اهيف عسي امو ةربابجلا لاومأ ىفو اهنم

 حابذلاو ديصلاو باودلا موحلو ةبرشألا ف : سداسلا بابلا

 ١٢٧ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رملا ىف : عباسلا بابلا

 لوخدو ماحرخا ةلصو ننسل او با دالا ق : نمانلا بابلا

١٣٢ محرلاو راجلا قحو مالسلا درو لزانملا



_ ٣١١ 

 ةحفصلا عوضولا

 ١٤٨ تاساجنلا ماكحأو تاراهطلا ىف : عساتلا بابلا

 ١7٠ ةبانجلا لسغ ى : رشاعلا بابلا
 ١٧٦ هماكحآو ءوضولا : رنتع ىداحلا بابلا

 ١٩١ هماكحآو مميتلا ىف : رشع ىناثلا بابلا

 77 اهماكحأو ةالصلا ىف : رشع تلاثلا بابلا

 ٢٢٦ كلذ ماكحأو ةعامجلاو ةعمجلا ةالص ىف : رشع عبارلا بابلا

 ٢٤٧ . رقسلا ةالض ف :رشع سماخلا بابلا

 ٢٦٥ رتولاو نيديعلا ةالضو"رجفلأ ىتعكز "ف : رشع سداسلا بابلا

 هز_يهجتو همميتو تيملا لسغ ىق : رشع عباسلا بابلا
 ٢٧٣ هيلع ةالصلاو

 ٢٨٢ بنجلاو رفاسملاو ةأرملا موصو مايصلا ف : رشع نماثلا بابلا

٢٢٩ نادبألا ةرطف ىف : رشع عساتلا بابلا



 ١٩٨٥ ةنسل ٤٦٣٣ عاديالا متر

برصلا لجس عباطم




