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باتكبحاصدمجأنبليلخلاو«حيحصلامماجلا»بحاصبيبحنبعببرلالثم

؛«ةرهجلا»باتكبحاصيدزألادمحنيدمحأركبربأمهنمو««نيعلاد
.«لماكلا»باتكبحاصدربملاسامعلاوبأو

:نامع“ففيلاتلا

ةعيرشلارشنومعدتلفيلأتلاىلإترامع"يفملعلاةمئنأنمريثكقباست
؛ريدقلاىلعلاهللانمىتمفوتبكلذيفاوداجأدقو«اهنونففالتخاىلعةيمالسإلا

تافلؤمنمهمفدجنوالإيرجملايناثلانرقلالوأذنمروصعلانمرصعرميملو
امونامع“يفةيمالسإلاةبتكملانإو«ةنمؤملاسفنلااهملإحاترتامنام“لهأ
ةراضحنمبرعلاهيلإلصوامىلعلبلدربكألدلاخلايمالسإلاثارتلانمهيوحت

رهشأنمو.ةثيدحلاةيبروألاةراضحللىقيرطلاتدّهميتلاةقرشمةيفاقث

يف«ةعيرشلاسوماق»باتكيرجملارشعثلاثلانرقلايفنامعلهأتافلؤم

ال



يمالمإلاهقفلاباربألكهيفعمجيوهو©ةريبكتادلجميفًاءزجنيمست

خيشلا:ةمالعلاوهريبكلاباتكلااذهبحاصو<بادآلاولوصألاو
؛يرجملارشعثلاثلانرقلايفلعلاةمئنأنم«هللاهمحر؛يجشلامهاربإنبليمج

ىلإراطوةرصبلايفحرفوةنيدملايفضابرئاطبمعلاهشنمباصأدقو

.نامع

:برعلاومالسالا

يلع*تيقأوم:لاقو.«مالسإلاهللادنعنيدلا"نإم:ىلاعتلاق

يذلامهنيدمهلنتكميلوم:لاقو, انيدمالسإلامل*تبضرويتممن
ميظملالوسرلاةدابقبةيبرعلاةمآلاهتيارتذخأومالسإلارهظامل««مهلىضترا

مهنكميلمهلمشمليوبرعلاتاتشعمجيةيبرعلاةريزجلايفرئشتنيراصو
اوفرفتالوًاميمجهللالبجباومصتعاوملي:ةداسوةداقاونوكيلضرألايف

هتمعنب_متحصأفمكبولقنيبفالأفءاادعأمتنكذإمكيلعهللاةممناوركذاو

ةمألاتناكىتحهراثتناومالسإلاروهظنمةراصقةدميفو٠َاناوخإ

يف(لسلاوبرحلايفهللاباتكابسوسيدحاولجربلقىلعاهنأكةببرعلا رضحلا

.«؟نينمؤممنكنإنولعألاممنأواونزحتالواونهتالوؤ:ىلاعتلاق.رفسلاو
.مظعلاهللاقدص«مكممهللاونولعألامتنأولسلاىلإاوعدتواونهتالف#:لاقو

دضبرحلايفرصنلاودجملايفولعنمةماسملاةيبرعلاةمأللللادعوىتقحتدقل

ةيبرملاةمألاىلعىلاعتوهناحبسهللاحتفدقل؛لجوّزعهللاةماكءالعإللطابلا
مهيلعدوعيًاقحهودقتعااهفو©مالمإلايفمهصالخإلضفبماعلادالبرثكأ

.ريثكلاريخلاورصنلاب

مهمه(ًاعممجةيرشنلاىلإرتخلاةيار«مالسإلاةيارنيلماحبرعلالظدقل
اونمآنيذلااهيأايج):ضرألايفةمظعوةوقاودادزبلهللاةملكءالعإكلذيف

معكمادقأتّنثيوكرصنيهللااورصنتنإ

:ىلاعتهلوقنعاودعتباو«امندلاةامحلامهترغأو+مهنينفالخلا"بداملو

ب



نيدلاءادعألةسيرفارناكف.«اوقرفتالواميمجهللالبحباومصتعاوملف
ةعناصو«املاةمّلعم«ةببرعلاةمألاىلعةبثولانودصرتينيذلايمالسإلا
تارامإوتاليودىلإةيبرعلاةمألاتق“رفتنأدعبةمثولاتققحتدقو«ةراضحلا

.ةدحاولاضرألافةعنطصمدودحو

انل"رننحنانإم:قلعهللالوسرىلعلزنالازال«هللاباتكامأ

ىلاعتوهناحبسهللااهلضيقدقةيمالسإلاةعيرشلاو.©نوظفاحلهلانإوركاذلا

يمالسإلانيدلاىلإعوجرلادارأنماهدجملاهنعدوذلاواهظفحلءاالجأءاماع

.دجملاةقيرعلاةمألاحالصإلهبىدتهيًامّيقاثارتفينحلا

:قيرعلايبرعلايمالسالاثارتلا

هللالوسرةّننسوهللاباتكنمدمقسملاىيرعلايمالسإلاثارتلايفامكو

ةعبترلاىلعظافحلايفمهدهجهللاوصلخأنيذلاءاملعلاراكفأوءارآوثم

ةمأءابحإاهئامحإيفنإوةببرعلاةمأللبلغتالةعدارةوقتناكيتلاةيمالسإلا
ثارتلاممجىلإقشمدةعماجةذتاسألضافأنمةخنتعراساذهلو«دجملاةقيرع

ناكف؛ةميقةعوسوميفمهراكفأومهئارآوبهاذملارهشأيفلثمتملايمالسإلا

لفةنسحةنسنسنمو:.نيمألاقداصلالوسرلامهدعوامةذتاسألاءالؤهل

ةمألابلقةرهاقلااهتنضتحامث.«ةمابقلامبىلإاهبلمعنمرجأواهرجأ

سيئرلاموحرملاراوثلاملعمةياعرب«ديجملايمالسإلاثارقلاةنازغوةيبرملا

ةعوسوملاترهظو؛ىتشمدتبلطوتدارأاممتىتح«رصانلادبعلامج
؛راعتسالاةوطسنمبرغلاةمأذقنألجرمظعأمسإةلماحبيشقلااهبوثيف
.هللاهمحر©رصانلادبعلامجوهوقتصعلااهتابسنماهظقيأو

:مالسالاوةيبرعلاةدحولا

٠ِاف.انأةدحاوأ.أهذهنذ »نودعمر3ودحاو7متمْ.نإِج

.نوقتافعبرناوةدحاوةهمأعتمأهدهنإوٍِة

4-لا



”زعهللاف تررقلايفنحنونآلاو.رصنلاانلمتبلةدحولاانلدارألجو

نملوألافصنلايفف«انلهللانوعبهرخآو«انملعهلوأناكىذلانرشعلا

ببنلاةيبرعلادالبلاماستقاىلعةيرابعتسالاابوروأتبلاكتهلبقامونرقلإاذه
يلاطيإلارمعتسملايديأيفتطقسدالبرخآاسسبلتناكو.ةناهإلاوبلسلاو

يديأىلعةناهإلاوباذعلانمهبيصنبيطلاءيربلايبللابعشلالانيلمئاغلا

فصنلامرصنيإ«ةلنملاودملاهلو؛نكلو.فينحلامالسإلاءادعأوهللاءادعأ

ةداقوًادونجةببرعلاةمأللىلاعتوهناحبسهللاانهىتحنرقلااذهنملوألا
٠+ةروثوعنأص2ءالؤهوم“ةممطلاةقيرملامهنتمأومهنطوومهنيدباونمآ

ملمامدنعمهبًادجنتسمينورابلااسابنابلسمهاداننيذلامءالؤهو«ويلوي

:هللاهمحرلاقف«م1474ةنمزيلجنإلالبقنمرصملوخدنم

رضخسدنسهضرأنجسبممنأمةلفغوءافجيفيموقوامحأأ:

ركبمبعريوديزمدديمحبطغضلانمروسمبطيحب
ردلاوربتلارهزألابابعنمهليدلاوو"يرهزأينإفاومبجأ

ردصلاكلذحصلهانثدحتةباصعنملستنأبدو

رفلاوركلاابهظفحيفمديؤيةدحووًامزحوًامزعمتدزلهو

:لاقنأىلإ

رمألاوينلاهل«نوزركهوًاحاجنىرأالوعادولافاذهكينإف

ةسبرعلاةدحولاماقيفًايفاقثكراشينأيمالسإلاثارتللناح«نآلاو
.ةسأدقملاةلاسرلالمحلاهراتخايتلاةمألللجو“زعهللااهدارأيتلا

باتكنم”دمتسملاىيرعلايمالسإلاثارقلانممّيقلاباتكلااذهمادقنلو
نيدلامالعأنمملاعهعضوةبمالسإلاةعيرشلاومعلاةمنأءارآوهينةئنسوهلل
ينامعلايولهبلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحمبأخبشلاةمالعلافينحلايمالسإلا

ينغتسياليمالسإلاهقفلاعجارمنمعجرمهنإو,يرجهلاعبارلانرقلاةياجنيف

لأ



.ةرشنءاجنأهللدجلاوحبصفدجبولسأيفءلعبلاطالو«ثحابهلع
ةيبرعلالودلانيبداحتامايقباهدجمواهزعةيبرعلاةمألاهيفدرتستتقويف

.مالسإلاةيارتحتةلماشلاةدحولاةيادبهللالعج«رصموايروسوابل:ثالثلا

:باتكلاخسن

تاطوطخملامسقبةيبرعلابتكلارادبةيطخةخسننمباتكلااذهخسنمتْ

+أ»فرحياهسلإتزمردقو((ه1747)اهخسنخيرات(ب1871)مقرتحن

نمغرفامهادحإ(ةسوفنلبج)يفاهتدجونيتيطخنيتخسنىلعتمجوردقو
(ه1780مخيراتبةيناثلاو«ب»فرحباهملإتزمردقوه776١ةنسابخسن

.قمفوتلالأسأهللاو.«ج»فرحياهسلإتزمردقو

ينورابلاىحيىسيع
م١+؟حيلرألاعيبر١؟: سليارط
ما(رابأ)يام7:ل.ع.ج

١١





فلؤملاةمدقم

؛لاصمتملاريبكلا«رابقلادحاولاهللدمحلا«محرلانمحرلاهللامسي

محنرلا(هئاضقيف"لادعلا«ريصبلاعبمسلاوهو«ليدعاالوريظنالوهللمال
ىلعروكشملا؛هضرأوهئامسلهألرظانلا«هقلخعيمجبفيطللا«هدابعب
؛نيقحتسملاريغىلع"لضفتملاو«نيلئاسلاريغىلعهتمعشبءىدتملا.هئامعن

نملثكوتهيلعلُكوتنو,هبالإ'١'لاننالامىلعنيعتسنو.هلهأوهوهدمحن
دهشأو.هدبةيانجنمءاوألهتسمامو«هدنعنمش'"'ءاعنلك”نأهناميإملعب
هلسرأ«هلوسروهدنعادمنأدهشأو«هلكيرشالهدحو«هللاالإهلإالنأ

هللاىلصو.'"'نوكرشملاهركولو«هلكنيدلاىلعهرهظملىتحلانيدوىدهملاب

.اميلستمّدلسو<«نيرهاطلاهلآو«يبنلادمحمىلع

.امن(ج)و(ب)يف-«.لاني:(ج)ل(ب)يف-١
.اديهشهللبىفكولكنيدلالعهرهظبلىتحلانيدوىدهلابهلوسرلسرأيذلاوه-<

.م:(حتفلاةروس)

١



رابخألايفلوألابابلا

ابقلعتت"يلامكيينلانعةّيورملارابخألاركذبأدبنمث
يقاوعزانتوابليوأتعاوؤلتخ|دقءاقفلاناكنإو6ةعبرشلاماكحأ

هقفتملاةجاحل('"'ةعبرشلانيدلوصأ)وهقفلادعاوقاهنألءابيكحلاةحص
بجاولافهناعمِقرابتعالاوهشرظنلانعهئانغتساةلقو؛كلذىلإ

هؤانبنوكيل,هتابمأوهقفلالوصأفّرعتينأ'"'هقفلالعدارأاذإهيلع
:ِع

لدتسيو؛هننسىلعهيرجيوهعضوميفمحلكلعجيلةحيحصلوجأىلع
ترأوةحضاولاتاجاجتحالاوةححصلاةلالدلابكلذةفرحملع

يناعمنيبقرفلو؛ةلعةححلاو؛ةلعلملدلاوماللدةلعلايساسإال

ماوعلاتارينألقفتملاقافتإو'''قرتفملامكحقارتفاملعيل؛كلذ

دنعملكتوانركذامةفرعمنمريثكمهيلعبهذاممرانباحصأيهقفتمنم

كلذبةفرعملالهأو؛مهنمصاوخلا'*هركشنيامبموصخلاةّجاحمورظنلا

.عبحصلارهاذهر+قلعتتلاد«(ج)د(ب)يف-١
تقتل(م)يف-+000.ةعيرشلاوصادإج)د(ب)يف-
.هركشت(ب)يف-٠.قرفتلا(ب)ةخسنيف-؛



أهتبجريغ"''لعةجحلاارلقنواهعضومريغيفةظفللااوعضواميرمهنأل
امأريغيفاهولمعتساو .انك

اذهدعبركذننحنو؛هيلانبرقياملمايإوانقفوينألأسنهللاو
يفهللاىلإ"بغربامكلذنمنينو؛يناعملاهذهنماذهانباتكيف

٠كلذىلعهتنوعموانلهقيفوت

.بغرا:(ج)يف-؟

١



ٌنَجيبنلانعةيورملارابخألايفباب

ةخسن)ابيناعميفءابقفلافلتخيو؛اهبماكحألاقلعتتيتلايهو

عيطاقملارابخأوليسارملارابخأاهنفءاهيناعميفمحلاعزانتو(ابليوأت

ىلعدئازلاربخلاو؛ةفيحصلاربخو؛نتملارابخأو,ةفوقوملارابخألاو

نادربناربخلاو.رابخألانمهريغلضراعتملاريخلاو«صقانلاربخل
ناربخلاو.ًاماعرخآلاوًاصاخامهدحأنوكينيقيرطوأقيرطنم

.ًاخوسنمرخآلاوًاخسانامهدحأنوكس

لولَكينلانعربخلا'"مفرينأوهفليسارملارابخأامأف
لَكينلانيبوهنيبنوكبينأبجاوف.مالسلاهيلعينلادهاشي
لعرصتقافيباحصلانمعمسدقنوكينأامإو.'"'هركذبالفيباحص

ربخلاهدنعصنوكيوأىرخأةرمهركذىلإعمتجيملوهليورام

.لجينلاىلإهدنسبويباحصلاكلذنعرابخإلابيلجينلانع

(سوهيلعللالص)يلانعربحايمباتلايدرينأوبف:(جاد(ب)يف٠
.هركذينأسأبالف(ج)د(ب)يف-"

١١



لجرلايورينأوهف:عيطاقملارابخأامأو طقس"لَكينلانعربخلا
عطقنالجرلاكلذكرتاذإف؛هدانسإيفهركذيالفالجرطسولايف

.لجرلاكرتثيحىلإربخلا

يباحصلانعربخلاىورينأوهف«رابخألانمفوقوملاربخلاامأو

.اهيلعربخلافقويفيعباتلاو

نمركذيالو,يلجينلانعىورتيلايهف؛نمملارابخأامأو
.(نتملا(١ارابخألاهذهثمىمسلوابتحصلعدمتعيوَراحصلانممهاورٍ

.ثلجينلاروكذملاكلذركذيملودجنعهيبأنع:لوقيفلجرىلإ

.ةفيحصلاربخيمسهوحنوفصولااذهىلعربخلااذهناكاذإف

نم ينلانعريخدرواذإهناف؛صقانلالع8أول'ربخلاامأو

هشنربخلاا”دحأنأالإرخآهحونًماضيأربخلاكلذيورو(هحو

ربخلايفركذتملةدئافهيفنأل؛نيربخلانمدئازلالمعتساةظفلةدايز

أنوكينأزوجبدقاملهعميناثلايوارلااهدرويملو؛رخآلا دهاشامهدح

رخآلادهاشِمدهاشورخآل١عمسيلمعمسيف"اهرخآىلإةصقلا

.نيخلادحأالإ(ب)يف-؟.رابخأ(ب)يف-١
.ةصقلادهاشرخآلاوهبربخأيذلاعضوملاىلإةصقلادهاش-<

١ٍ



.رابخألانمدئازلالمعتساكلذإف

"ربخ+لَكينلانعىوري'نأكلذلثف؛ةضراعتملارابخألاامأو

رظنيو«ًاعيج'''افقويفكلذرظحيفرخآربخىوريأو«ءيشةحابإب
يوراموحن.خوسملانمخسانلالعبلخيراتلابرخأتملانماهنممدقتملا

'"هنعيورو.«ٍملستلالبقدجسفهتالصيفىهسهنأ»:لَكينلانع

اهنمخسانلايفاوفلتخاوكلذيفسانلاعزانتف«ٍيلستلادعبدجسهنأد

.رخأتملانممدقتملاوخوسنملانم

ثيح»:مَينلالوقوحنف؛رابخألانمماعلاوصاخلاامأو٠

لكيفةالصلازاوجبجويمومعاذهف.""'«لصفةالصلاكتكردأام

ةلبزملاوةرزجملاوةربقملايفةالصلانع'*"ىهن»:نكهنعيورو(عضوم

ضعبصخربخاذهنأكو.«لبإلانطاعموقيرطلاةعراقوماملاو

الو.ماعلالعضرتعيصاخلاف؛رخآلاربخلامومعهيلعلمتشاام

الو.لمجملالعينقيرفاريخلاكلذكو؛صاخلاىلعماعلاضرتعي
.رسفملاىلعلمجملايضقي

؛لاقهنأملكينلانعيوراموحنوهفخوسنملاوخسانلاامأو

.(ج)د(ب)يندجوتالهنع-».نافقوبف(ج)د(ب)يف٠
.«لصفةالصلاكتكردأانيأ»:ظفلبلمهجرخأ-«

.ىهنهنأ(ب)يف-؛

١-



.''”؛ًارجهاولوقتالواهوروزفالأروبقلاةرايزنعمتين"تنك

ةطورشىلعمهتاعيابمدنعابليوأتيفمانلاعزانتيتلارابخألاامأو
عيبيفنيطرشنعىنهنأ»:لَجينلانعيوراماهنفل,مهني

مالغلالجرلاعيبينأوهو.هبعيبلالاطبإىلعسانلاقفتااماذه

ناقفتينمثوأمولعمنمشبًامالغيرتشملاهلعيبنأىلعمولعمنمش,هريغل
.ةمألاعامجإبعيبلايفزوجيالهوحنواذهف؛هيلع

؛لَكينلانعيوراموحنوبفهداسفومزاوجيفاوفلتخاامامأو

نمهربظرباجطرشوًاريعبهللادبعنبرباجنمىرتشاهنأ»

نأ»:هنعيورو”'.«طرشلاوعببلاٍمِلَجزاجأف.ةنيدملاىلإةكسم
'؛!متاعراجأف .هسفنلاهءالوعئابلاطرتشافاهقتعتلةريربترتشاةشئاع

نأ»:يورو.'"'«قتعأنملءالولا»:لاقو«طرشلالطبأوعيبلا

عيبلاملكينلالطبأفامانكسطرتشاوًارادعابيرادلاًاميمت

لاقف.ىنكسلاةدمرادقميفةياورلاتفلتخاو.'''«طرشلاو

هنكسطرتشا""':ضعب*"لاقوةنسىنكسطرتشاهنإ:ةاورلاضعب

ءًاخوسنمابضعوًاخسانابضعبرابخألاهذهنوكتنألمتحيف.هتايحمايأ

.مءارآايفاودهتجيلرابخألاهذهومهكرتلَكينلانوكينألمتحيو

.ةخلاهجرخأ+,كلامءارر-«-.يراخبلاالإةسخلاءاور-١

.سنجنبدمحأويمرادلاوهجامنا-*. (ص)ينلا(ج)د(ب)يف-؛
.ءاورلافلتخاو(ب)يف7#.سنجنيدمحأويمرادلاوهجامنبا-<
.مهضعب-٠لاقدقوم
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هنألزئاجريغهطرشناكريربربخنأ لعأهللاو-يدنعيذلاو
بلاكيلجينلاهلعجيذلاءالولاوهوهكتلتزوجيالامطرتشا

اذمللهكلمتزوجبالبسنلاو.'''«بسنلاةمحلكءالولاةحل»:هلوقل

.ثلجينلاهلطبأكلذاف؛ربخلا

ةكسمنمهبوكرطرتشاذإربعبلاعيبيفهللادبعنبرباجربخامأو
.ةيراعلاهجولعتاكذنأوعيبلادقعسفنيفنكيملةئيدملاىلإ

ربخلانوكينألمتحيهنإفيرادلايمتربخامأو.ًاضيأاذهيوردقو
ةلابجلانإف؛هتايحمايأرادلاىنكسعيبلايفطرتشاهنأيوريذلا

لطبكلذلو؛مولعمريغكلذنألابعمعيبلاحصيالهتايحمايأةدمب

ًارئاجعيبلاناكلةمولعمةدمىنكسلاطرشناكولو؛طرشلاوعيبلا

.""«عيبلازاجمولعمنمثلانمطسقهلطرشهيفطرشاذإعييبلانأل

:لعألاو

نراكهتابثإبجويرخآلاولعفلايفنيامهدحأناربخدرواذإو
؛خوسنملانمسانلاالورخأتملانماههنممدقتملالعب"ملاذإىلوأتابثإلا

ةحابإلاورظحلا'"!نمهيلإنوبهذيامىلإحصيانباحصألوصأىلعاذهو

.ىنعملااذهيفيعفاشلاانقفاودقو.رماوألاو

يف(ب)د(ج)يف(*).هبعيب:(ج)يف8«بسنلاةمملكةحلءالوا»:(ب)يف٠
ماس



اهنممدقتملاىلعةلالدلابلطواهضراعتلةفوقوملارابخألانمو

5ينلانأيوراموحنضعبنودابضعببديرأامامأو«رخأتملانم

بجرف١!١اياتمزمزنمبرشهنأديورو.*اماقبرشلانعىهن٠

'""اوبرشاواولكو):ىلاعتهللالوقىلإعوجرملاناكو؛نيربخلاقافتا

براشلاولكآلااهيلعناكلاحيأىلعبرشلاولكألاحيبتةيآلاهذبف

.لاوحألإضعبوتاقوألاصعبٍِقةلالد"صختنأالإ

هيايورو١ءامسلا:نمبرشلانعىهن3هليأ5هّنعيورو

درويذل|اعسلا:نمبرشلاامأو4هفطعيأ(هنمبرشواعسلاثغفنخ

.ةبادهيفنوكتنأقافشإللهنإليقفهنعيهنلا

.«نيدفمضرألافاوْصَتالوطاىزرنماربرشاوارلك»ؤ-؟0,تاقرهو(ب)ِق-١

.ةرقبلاةروس:٠6ةيآلا

.«رجفلانمدوسألاطبخلانمضببألاطخلاكلنيبقيىتحاوبرشاواولك»-«

.االةرقملاةروس



زئاجلاديلقتلايفةلأسم

قيرطهقيرطناكاموماكحألابابيفزئاجةباحصلاديلقت
نعًالوقنمربخلاناكنإف.عامجإلامهنعيكحتكنأىرتالأ,عمسلا

دحاولاديلقتزوجبو؛كلذلًافالخمهنمدحأنعلقنيملاذإمهضعب

يففلاخمهللعنإو؛هريغهيلعركشيملوًالوقلاقاذإًاضيأمينم

؛ضعبلعمبضغبفالخكسيلمهيلعيعباتلافالخو؛الفةباحصلا

هللابأىرتالأ«ةماتلاةجحلامهةباحصلانأل؛مهتقبطيفسيلهنأل

كلذكو ؛هلوقبمهيلعلوسرلاةداهشكسانلاىلعمهتدابشلعجىلاعت

لعلوسرلانوكيوسانالعءادهشاوكسونأمانطج
مهتدابشتناكاذإمهتدابشيفأطخلاعوقوزوجيالف.''' ًادييش
ريغعبقيو):هلوقلثممييلعمالسلاهيلعلوسرلاةدابشك ليس
وىللوتامهللوننينمؤحلا جراخلاو.''"«اريصمتءاسومنبجهِلْصن

ةرقبلاةروعا رج
مبليرىدهلاهلنيبتامدعبنملوسرلاقفاشينمو:ةيآلالوأو0116:ءاسنلاةروس-«

لس



هنالَكينلانعيورو«نينمؤملاليبسريغلعبتمةباحصلالوقنم
فالحخالالقنيملاذإف.'''«لالضىلعيتمأعمتجتال»:لاق

مهونيقابلا.نعةفلاخملاكرتومهضعبنعلوقنملاتاكومييف
ةفلاحلممكحرتلد؛هدابعىلعهرأيفهركذلجهللاةجح

ناكامريغمبضعبرئامضيفنأىلعىعدانمو؛هبيوصتىلعمبنملئاقلا
اومشيامهنأ7احصلالعنعطًوايطخمنأكمهتعنمهنوأمهنهرهاظلاٍِق

زوجيالو»'"فورعملابرمألاوركشملانعيبنلاب'""لجوزعهللةّجحلا

عمةباحصلاريغرصعيفرابخألاوثحبلاولالدتسالالهألديلقتلا

ضارتعالازوجتالومهتلدأيقمهيلعضارتعالازوحبو؛فالتخالا

ايفملعابتالاوءاملعلاديلقتةماعللزوجبو؛انركذاملةباحصلاىلع

"ناكامو؛عرشلابابيفمهليواقألدعأنيبةقرفتلالعمهلليلدال

نومكحيايفماكحللمهمالستساكءاماعللمهمالستساودابتجالاقيرطهقيرط

نمللهاجلاديلقتكلذكو.هباوصبمهلمعالايفمهيلعومهلهب

.لعأهللاو؛نّدلايفمهشياال

يفدجوتال-«. هيلعقفتم-١ ةمأريغمتنك»:ىلاعتلاق+.()د(ب)

.(ج)د(ب)نم-+.«ركنملانعنوبنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخأ

١_



ديلقتلامذيفباب

ىلإاولاعتمهلليقاذإول:هباتكيفىلاعتوكرابتهللالاق

ناكولوأانءابآهيلعاندجوامانبْنسح:اولاقلوسرلاىلإوهللالّومأام

"ضعبموبو :هركذلجلاقو.'"4نودتهبالوًاثيشنوماعيالهؤابآ

قليواي.اليسلوسرلاعم"تذخت١ينتيلاب:لوقيهيديىلع"ملاظلا
ناكوينءاجذإدعبركأذلانعينلدقل؛ًاليلخًانالفذخت"أمينتيل

اوعبنانيذلاأبتذإ: لجوزعلاقو.'""الوذخناسنإلل"ناطيشلا
لاقوأ."'«بابسألا"مهبتعطقتوباذعلااوأرواوعبشانيذلانم

هللاميريكلذكانماوأربتكمهنمًاربتنفةركانل"نأوأاوعبتانيذلا

."'«رانلانمنيجراخبمهامومهيلع_تارسحمهلامعأ

ًالجرّلرأ:كلذنم؛ةّنسلايفونآرقلايفريثكىنعملااذهو

اوريولسغلابرمأفهليفتسافهيلعتلمدنادقو«بنجأفةّجشهتباأ

.6:ناقرفلاةووس-<2164:ةدئاملاةروساح
.37١ةرقبلاةروس-137.4:ةرقبلاةروس-<

ل



هولتق»:لاقفكلذبجلخينلاربخأف.تاف"ركتفلسقغافًارذعهل
يفف.''«هللامهلتق ؛ًارذعهلىتفتسملاويتفتسملللعجيملهنأىلعليلداذه

ةبلغنمهللابذوعننحنو؛كلذلًالهأنكيمليفملا"لعلو.ملعأهللاو

نيعبشملانمانلعجبنأهلأسنءايإو؛ءابآلاديلقتوءارآلاةحاسمِوءاوهألإ

.لحدمهينةلسنيماقلاوهنيدنعنيناذلاهباتكل

.©

.ينانلاءاور-١

-٠٠١



نآرقلانمخوسلملاوخسانلافباب

لعفباجبإبمالسلاهيلعلوسرلانعًاربخيباحصلاعفراذإو

هريغًاربخىقلبنأىلإنيفلكملانم'''هغلبنملعهب"لمعلابج
لمعنمىلعناك؛ربخلاكلذخسنب كرتويناثلاىلإعوجرلالوألاربخلاب

ليواقأنمهدنعلملدلاهيلعماقاملمعبماحلاكلذكو٠لوألابلمعلا

نمهدنعحجرأوهرخآلوقىلعكلذدعب"ليلوهلماقاذإف,ءاماعلا

1ملعأهللاو؛هلمعتساوهيمحيذلا09لمعلاكرتو.يناثلابلمعلوألا

هوجولا03نمهدنعنالوقلاىوتساونيلىلدْلدحأهدنعحجريلاذإو

.قيفوتلاهللابو؛ءاشليواقألايأبدّبعتملاذخأالدتعاو

امهدحأف,ةماعلادنعناموبفمينمنابجو'!؛هحوأةلالثلعخسنلاو

ىلإهلبقباتكنمءيثلاخاستنا ءيثلاخسنرخآلاو.رخآباتك

.ًاعمجةنسلاونارقلايفسانلاهمهفييذلاوهاذه؛هليدبتوهليوحتو

.,لوألالمعلاكرتو(ب)يف-«.نيفلكملانمهفلبنم(ب)يف-١

.هجرأماسقأ(ج)يف-<

-١3



هللالوقوحنهيلعهبظفتحبوهلماعلعءيشلايصحينأ:كلاثلاهجولاو

متنكامخسنتسنانكانإقحلابمكيلعقطنيانباتكاذه:هركذلج
هركذديعنىتحمكيلعهيصحانكانإ لعأهللاوديري'''«نولمعت
.مكيديأتبسكامنوزجت'"امنإنوماعتفمكيلإ

ىلإهلبقناكباتكنمباتكلاخاستناامأو دقفهدعبرخآباتك
حوليفنآرقلانأىلاعتهللاانربخأ ديحبنآرقوهلب):هلوقبظوفحم
أهدنعوتبثبوءاشيامهللاوح:هلوقبو"4ظوفحمحويف

ظوفحمحوليفباتكلامأيفهدنعنآرقلاناكاذإو«'''«باتكلا

دمحمىلعهلزنأمث ظوفحملاحوللاكلذيفامةخسبندمىلعهلزنأامنإفمك

يوردقو.هعضوميفهللادنعباتكلاكلذو؛نونكملاباتكلاو

:لاقفًاثيدحركذذإهباحصأيفًادعاقًامويناكهنأمْيبنلانع

خسنيامهللالوسراي:يبارعألاكلجرلاقف(نآرقلاخسنناوأكلذ)

.8:ةيناجلاةروس-١

.انإكنإ-«

.؟؟:جوربلاهروس-«<

.4:دعرلاةروس-4

ً-١



)ماعنلامهنأكلاجرىقبيوهلهأببهذي):لاقفخسنبفيكوأ

.ريطلالحينعي

ةروسلوأ:ضعبلاقف؛تازنأةروسلوأيفسانلافلتخاو
١ِ_1

(ةدئاملا)تازنأةروسرخو'''«قلخيذلاكبرمسأبارقإتازنأ

سفنلكىفوتمثهللاىلإهيفنوعجرتًاموياوقتاو:تلزنأةيآرحآو

دتلؤل:الزنارخآو:نورخآلاقوي"نولالموتيكا
ركذنسو؛”«مكيلع"صيرحمنعامهيلعزيزعكسفنأنملوسرمكءاج
بجييذلاخسانلاةفرعمىلعةلالدفنوكيامخوسنملاوخسانلانم

هللانذإبهخسندعبهبلمعلانعانيهنيذلاخوسنملابناميإلاوهبلمعلا

بأنابنتوأةيآنمخستنامل:ىلاعتوكرابتهللالاق.هقيفوتو
ضرفلاولمعلايفابلثموألاهنمًاريخينعي.'”اهلثموأاهنمريخب

لاقو.ملعأهللاواحلاحىلعاهكرتن:اهسننوأ-لضفلاولمعلايفةخسن

١:ىلعلا-١

.م١8:ةرقبلاةروس--«

.تلزنةيآرخآنورخآلاقو(ج)يف-«

٠١م:ةبوثلا-ج

.١١٠:ةرقبلاةروس-ف

-0١-



لوي١رهدلاهجوىلعأرقتالف<ابسننوأل:ريسفتلالهأنمموق

.ىشتىحأرقتالفاهتءارقنعىبننيأ:'''ريسفتلااذهبحاص
ةرجحلالبقسلاتاولصلاهيلع”ضرمفلَكيبنلانأةياورلايفو

هترجهدعبسدقملاتيبىلإمالسلاوةالصلاهيلعىلصو.ةنسوحنب

سدقملاتيبىلإنولصيةنيدملالهأوراصنألاتناكو.ًارهشرشعةعبس

ىلصفةكبمبلَكيبنلاناكو.مهيلإلَكيبنلامودقلبقنيتنسوح
لوحمث؛سدقملاتيبىلإهبجرحنأىلإنينسينامث'"'ةبعكلاىلإ
نودجياونأاكاملهنوبذكبيالودوبيلاهمهتيالتل""سدقملاتيبةلبقىلإ
دقو؛يبنهنأدمحمعزي:دوببلالاقف.ةاروتلايفهتعنومهعمهتفصنم

تناكو«ائيش"هتوبنيفثدحأهارتامفانتنسبنتساوانتلبقلبقتسا
؛مالسلاهيلعيهاربإةلبقيهويحهللالوسرىلإنيتلبقلابحأةبعكلا

."لللأسينأمالسلاهيلعليربجلأسف«دوببلاةلبقعيبنلاهركشف

ءيشلالاطبإ:نيبرضىلعةغللايفمسقنموهوةلازإلاولاطبإلا:يبطرقلاريسفت-١
.هماقمرخآةماقإر«هلاوزو

,ةبمكلاىلإةكمبىلصملسرهيلعهللاىلصيبنلاناكر:(ج)يف-«

.سدقملاتيبةليقىلإ(ج)يف-«
.(ج)يفدجرتال:هل-ّ
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دبعانأامن:هللاقفومالسلاهيلعيهاريإهسأةلمقىلإهلعنينأهل

ءامسلأوحنهرظنبلقيايبنلاناكو؛هدنعنمفرصناف؛كلثم
لِ

ةلبقكنيلونلفءامسلايفكبجوبلقتىرندق:ىلاعتهللالزنأف

:ىلاعتوكرابتلزنأو.''"«مارحلادجسملارطشكبجو"لوفاهاضرت
.'"«هنولدببنيذلالعهإامنإفهعمسامدعبهلّدبنمفل

عيمجبيموللجرلاناكو٠كلذهمرأبيصولاوملسييصوملاناكو

نمفاخنمفل:ىلاعتوكرابتهللالزنأف.ًاثيشهتثرولعديالفهلام

هللالوسر'''مّدرف"'«هيلعمثإالفمهنيبحلصأفاإوأًافتجتصوم
.كثلاىلإلج

ةيرذمهفلخنماوكرتولنينلا"شغّيلول:هركذلجلزنأو
.'""'«ًاديدسًالوقاولوقيلوهللااوتيلمهيلعاوفاخًافاعض

الوهتانبالوهتاجوزثروي1توملاهرضحاذإلجرأ|ناكو

.٠(:ةرقبلاةروس-١

.١١:ةرقبلاةروس-«

.87١:ةرقبلاةروس-«

.اهدرف(ب)يف-؛
.: ءامنلاةروس-

-١9



لتاقيوأحالسلالمحينمهدالوأنمثرويامنإو هدالوأنمراغصلا

مهفلخنماوكرتولنيذلاشْخيلوؤ:لااعتهللالزنأف؛ليخلاروبظىلع
.ةيآلا«ًافاعضةيرذ

:لجوزعهلوقبةبجاوةزئاجنيبرقألاونيدلاوللةيصولاتناكو

نيدلاوللةيصولاًاريخكرتنإ'توملاكدحأرضحاذإكيلعبيتك

ةروسيف'""ينلاثيراوملاتايآبةيآلاهذهتخسنمث'"نيبرقألاو
يبنلالوقاهخسنامنإ:نآرقلاخسنتةّنسلانأبلوقينممموقلاقو«ءاستلا
:ٍْلث,اولةصوال(:ع

:هركذلجهلوقبرفسلاورضحلايفًابجاومايصلاضرفناكو

ًاميأنوقتتلعلكلبقنمنيذلالعبيكامايصلاكيلعبتك#
:هلوقو٠ضيرملاورفاسمللكلذدعبصخرمث٠اجيتادودعم

ىراصتلاودوببلالع«لبقنمنذلالعبتكاكمايصلاٌجيلعبتِكٍج

.ةرقللاةروسنم86١ةيالا-١

.(ب)نم-

.نئسلاباحصأهاور-«

.ا“ةرقبلاةروس-

-١



عامجلاوبرشلاولكألانوقتنكلعل''"ينعب«لعلؤكلبقنمللملاو
هنوقيطبنيذلالعو»:ىلاعتلاقو«موصلايفهنعيهناممكلذريغو

.ضرم”"ةقشمريغنممايصلانوقيطي:موقلاقف.«نيكسمماعطةيدف

+هنعاوزحع9هنوفطباوناك:موفلاقو.ماغطإلانوقطي:موقلاقو

نفم:ىلاعتهلوقامأو.مايصلاضرفابخسنةخوسنماهنإ:موقلأقو

فصندحاولكنيننكسممعطأنإ”'«هلريخويفًاريخ20

ماعط]بجاولاف'اريفتلاضعبِقتدحجواذكه؛هلربخوهفسعاص

ِ
"ىدهنرارقلاهشلونإيذلاناضمررٍشٍهلوقابخسنلاقيدحاو

هللاومارحلاولالحلانمينعي'"'ناقرفلاوىدهلانمرتانّيبو_سانلل

ىلعوأًاضيرمناكنموهمصيلفربشلامكنمدبشنفل:هلوقو.ىلعا
_ِِء1َم يذلامط:هلوقامأوجرخآمايأنمةّدعفٍرَفس لزنينعي«نآرقلاهيفلزنأ

ساناهيلاجاتحيامردقةليللكيفابندلاءاممىلاظوفحملاحوللانم
«رصلامكبديأالوميلامكبهللاديري:هلوق.لعأهللاومهتنسل

رفاسملاوضيرمللصخرهنأالولو.قيضلا:رصلاو«ةعسلا:ميلا

.(ج)د(ب)يفاذهبرشلاولكألااوقتتيكلينعب-١
.ضرمالورفسريغنم(ج)يفرضرمالورفسةقشمريغنم:(ب)يف-«

. ريسافتلا:(ب)يف-:.٠(:ةرقبلاةروس  »

.68١:ةرقبلاةروس٠

ا



؛«مكادهاملعهللااورّبكتلول:هلوقامأو.اهبيلعقّبضدقناكل

مكادهيتلاحئابذلاواياحضلاىلعنوربكي:ريسفتلالهأنمموقلاقف
:لوقو)لرطفلاةلملناضمر0لعنوربكي:موفلاقو6اهتيدأتل

تدقاعنيذلاوؤ:هلوقامأو.دلولاينعي«مكلهلاتكاماوغتبافل

مالسالاردصيفبرعلانملجرلاناكهنإف6مهبيصنمهوتافمكناييأ

هودعىلعهلةرصنلاىلعهفلاحيينعيًاينجأًالجر(دهاعيةخسن)دقاعي

لعكرصنأويودعلعينرصنل؛كمديمدو«كمدهيمده:لوقي

هلوقاهخسنمثًائيشهلامنمهتبارقثرويالف؛كثرأونثرت.كّودع
:اَءء0 ينعي"«هللاباتكيفضعببىلوأمهضعبماحرألااولوأول:هركذلج

تابارقلاو؛سانلاهلعفيناكيذلافلحلاودقعلانمظوفحملاحوللا"يف

لعأهللاوىلوأ

ميضعبهللالَّضفامءاسنلاىلعنوماّوقلاجرلاث:للاعتهلوقامأو

فءاسسنلالعنوطلسمينعيا6-اومأنماوقفنأامموصعبلع

.يطرقلاريفت+ليوأتلالهأروبججلوقيفناضمررخآيفريبكتلاىلعضحلا-١
ةلبلنرربكيارناكمهنأةملسيبأرةررعوبيسملانبديعسمنعيور:هنعهللايضريعفاشلالاقف

لالهاوأراذإنيماسملاىلعىتح:سابعنبالاقو.اهبرحنلاةليلهبشتولاق:نودمحيو«رطفلا
.اله:لافنالاةروس« .؟86١٠صيطرقلا.اوربكبنألاوش

.©(:ءانلا ؛.(ج)رد(ب)يفةدوجومريغ«يف»-«

-7١١ٍٍٍ



رحاب1ٍِ:صاصقلاهيأاهتخسن٠ببدأتلاوهيهللارمأيذلابرضلا

لاقو'ريسفتلالهأضعبلوقيف'''«ىثنألابىثنألاوٍدبعلاب"دبعلاو

"'لجرلاو.ةخوسنمريغبيدأتلاوبرضلااهيفْرَكذبأيلايلاموق

؛هلوقبنيجوزلانببصاصتقالاخسنفهنمصتقتوهتجوزنمصتقيناك

الوٍِي:هلوقامأو6نوطلسميأ46»ءاسنلالعنوماوقلاجرلإِ

ةيآلاهذهىلرنأاماق,لظلابينعي1«لطابلابمكنييمكلاومأاولكأت

يفلكألاجرحتيلجرلاناكف.ماعطلانمزعألامةنيدملابام:اولاق

وأمكتوبنماولكأتنأحانجمكيلعسيل#:ابتحخسن؛لهألاتوب

صيحختاذه؛خسناذهسيل:موقلاقو.ةيآلا'"«مكتابآتوبب

مكحعفدينأبخسنلاةقيقحنأليدنعرظنألوقلااذهو.ةيآلاضعبل
نخشيأىتحىرسأهلنوكينأينلناكام9:هلوقامأو.هتيلكبخوسملا

هذهتلزن.""«ةرخآلاديربهللاوامندلاٌضّرَعنوديرتضرألايف

كلذىلعهللاهبتاعفردبىراسأيفٍميِلَكينلاهذخأيذلاءادغلايفةيآلا

قاثولااوُدشفمومتنخلااذإفمه:ىلاعتهلوقبكلذدعبءادغلاهلحابأمث

لوقوهوةدئاملاةيآبةخوسنماهنأسابعنانعيورد-؟«21748:ةرقبلا-١

.لجرلانإو(ب)يف-*. 143ص-+هزجعجاريطرقلا-قارعلالهأ
.١رولاةروس-74١.١:ةرقلا ه(«., :ءاسنلا

.17 : لافنألا  »

-)٠



:هلوقامأو٠ىلوأللةخسانةيآلادهتناكف0»ءادقمودعب8اماف:

ٌءاوجنيدينيبارمّدقفلوسرلاياناذإاونمآنيذلااهمأاي

تاقدصمكارجنيدينباومدقتنأرقفشأأ©:ابتخسن9©ةقدص

باتواولعفتملذإف :هلوقامأو."'ةاكرلااوتآوةالصلااوميقأفكيلعشا

ىلعنيماسملا"ضحيناكٍميِلَكينلانإف'"'«نوقفنياذامكنولأسي

اذامكنولأسيٍِج:هركذلجهللالرئأفكلذنعهولأسفةفقدصلالعف

نمناكنإف.توقلا'"نملضفاموهو'"'وفعلا:لق©تروقفني
.يفابلاب'''قّدصتوهلابعوهتوقلكسمأةضفلاوبهذلاباحصأ

قفأوهمويتوفكسهديبلمعينمب3نإو

نيدلاوللفٍريخنملاامِوٍج:هلوقابتخسنٌيئابلا

ةروسيفيتلأةبآلاىلاعتهلوقاهخننمث'*'«نيبرقألاو
نعىوربوا0نيكاسملاوءارعفللتاقدصلاامنإٍٍيةءارب

ءوسلاعراصميقترسلاةقدصنإفاوقّدصت»:لاقهنألَكيبنلا

وّتُأنيذلاوف:هركذلجهلوقو.''"'ءوسلاةتيمعفدتو مكننوف

.١٠١:ةلداجملاةروس-؟.6ملسوهيلعهللاىلصدمحمةروس-١

.١٠١:ةرقسلا ه. 21:ةرقبلاةروس-(٠.00:ةلداخملاةروس-«

:ءاسنلا-م.قدصتر:(>)يف-.نع:(>)يف-+

.يذمرتلاءارر-١٠. 060:ةبوتلاةروس-*
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''' جارخإريغلوحلاىلاًاعاتممهجاوزألةيصوًاجاوزأنوُرَدَبَو
.ةلماكةنسابنتوؤموابنكسسبهتجوزليصويتوملاهرضحاذالجرلاناك

ًاجاوزأنورذيومكتمنوفوتبأنينلاول:ايلبقيلاةيآلااهتخسنمث
هلوقب_اهلةيصولاتلطبو'''«ًارشعوربشأةعبرأنبسفنأبنصبرتي

نمثلاواعبرلاالضورفملاراصو"'«ثراولةيصوال»:مالسلاهيلع

رملاورخلاامنإاونمآنيذلااهيأايا:ىلاعتهلوقامأو«اهجوزلامنع
.ةيآلا"6مالزألاوبناملألاو

لبقمكنماهبرشنملفيك:نوكرشملالاقرخلاميرحتلن'*لاملو

ناطيشلالمعنمًاسجرهللاءامسدقومكنمتامنم"لاحامو؟اهميرحت

اونمآنيذلالعسيل)ث:هللالزنأف؟اهبرشىلعتامنمكنمتامدقو

اوامعواونمآواوقلااماذااوُمِعَطايف"انج"تاحلاصلااولمعو

اهيأايث:همساكرابتهلوقامأو'"!ةيآلا«اونمآواوقتا١مثتاحلاصلا

دئالقلاالويهلاالومارحلاربشلاالوهللارئاعشاوُلحتالاونمآنيلا

:مهجحل<ّ»ًاوضرومهلزنمًالضفنوغتبيمارحلاتيبلانيمآالو

0
.لزنو:(أ)يفده9.0.:ةدئالاةروسم؛
,؟:ةدئالةرومد#١0:ةدئاملةروس١

ل



ًالاومأمهلاوقرسموقلايدهاوعطينأاودارأةباحصلاضعبنأكلذو

الوهللارئاعشاولحتالإ:لجوٌنعهللالزئأفمهيلعاهوقاسوةنيدملا
نوغتبيمارحلاتيبلانيمالودئالقلاالويدهلاالومارحلارشا

رهشلايفلاتقلاةيآلاهذهبمارحفميجحل0ًاناوضرومهبرنمًالضف

نيكرشملااولتقاف:هلوقبابحسنمثيدهنمتيبلاىلاقيسامومارحلا

خسنو."'«ذصرملكمهلاودعقاو):هلوقىلا«مومتدجوثيح

مهماعدعبمارحلادجسملااوبرقيالفسجننوكرشملاانإف:هلوقبكلذ
'”«اهروبظنمتوببلاارتأتنأب"بلاسيلو)؛هلوقامأو'''«اذه

'!!امنافهنمجرخيملوهتيببأبنممدحألخدي|اومرحأاذإاوناكلاقي

نمجرخوهعفرءابخناكنإوهنمجرخيًابقثهربظ'*أيفبقشيناك

نمّربلانكلواهروبظنمتوببلاارتأتنأبربلاسيلوإل؛اهتخسن«هرهظ
.'"ل4نوحلفتمكلعلهللااوقتاواهباوبأنمتويبلااوتأو؛ىقتا

فترأمكتاميألةضرعأهللااولعجتالوؤل:لجوزعهلوقامأو
عطقىلعفلحاذإلجرلاناك"4سانلانيباوحلصتواوقَّتتواوربت

ل
ءاذح:ةرقبلا-١.(ج)نمةطقاس/يف-*.امناو:(ج)يف-؛
.22:ةرقبلا-٠

مالا



منأيللمسقلايلكلذلعفيالناك"فورعميفوأهلكبيالمحر

اوقتتواوربتنأمكنامبألةضرعهللااولعُيَتالوؤ:هللالزنأف

هبضغأاذإموقنمفلحاذإلجرلاناكو.4سانلانيباوحلصُتو

الؤ:لاقفةيصعمنيمملابءافولانأهللاهربخأفثنحبنأفاخمدحأ

"'«ميولقتبسكامبمذخابنكلومكناممأينوغللابهللامكذخاؤب
.منإلابابيفاودمعتاذإ-لعاهللاو-ينعي

رتيتاقلطماو:هلوقامأو نانهللجبالوءورقةئإلثنبسفنأبنصب

رخآلامويلاوهابنموَّنُكنإنبماحرأيفهللاقلخامنمتكي
ةدحاوهتجوزقطاذإلجرلاناك.'"'6نهدربقحأنهتلوغبأو

ريصتفتاقيلطتثالثنوكتىتحجّوزتتملاماهّدربكلمأناكنيتنثاو
ةيآلااهتخسنجوزتتملامثالثاقلط'*'اذإ:موقلاقو.اهسفنبكلمأ

نهولطفءاسنلاملطاذإ)ف؛لجوزعهللالوق«قالطلاةروسيفيتلا

كلذدعبكِدْحبهللالعل:هلوقىلإ4ةّدجلااوُصحأوَنِيتَّدِعِل

غلباذإف«ارمأ .'"'«فورعمبنهوقرافوأفورعمنهوكسمأفنبلجأن

نا(ج):(ب)يف٠ .مةرقبلا-ع١مدةرقبلا ؟>١فدرعم
,2:قالطلا-ه .اقلطول(ج)+(ب)يف-؛
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ءامنلااثرتنأمكللجالاونمآنيذلااهنأايه:هلوقامأو

ةشحافبنيتأينأالإنهومتبتآامضعبباوبهذتلنهولضعتالوًاهرك
هيلاماقهتأرماكرتوتاماذإمالسإلالبقلجرلاناك.'''«ةنيبم

ىلعهبوُتحرطدلوهلنكيملاذإهتبارقنمهلراووأاهريغنمهنبا

بنرإف.ابكيمثتيملاربملوألاربملابابحاكنثريفهميمحةأرما

تناكنإو«اهبابشواهلاميفةبغراهبلجعلامتاذةليمجباشتناك

مالاممهيلإهنميدتفتىتحاهراضواهبلخديمواهكسمأةميمدةريبك

ًاهركءاسنلااثرتنأمكللحيال):ةيآلاهذههللالزنأف«ابليبسخب

ةشحافبنيتأيتأالإنهومتبتآامضعبباوبهذتلنهولضعتالو

تلعفاذإف؛زوشنلاوه:موقلاقو.ىلعاهللاوانزلاوهو«ةنيبم

ىتحكلذكسانلا'''ناكف؛ءادفلاواهنمرهملاذخأهل"لحكلذ

سيقنبثباثابجوزنم"سيقنبهللادبعتنبةليمجتزشت يراصنالا

ىلايعجرإةينباي:لوقيوهيلااهوبأاهدريفسيقنًباتباثوكشتنيترم
بجهللالوسرتنأابيكشبالاهايأنأتأراماف«يربصاوكجوز

:تبااي:لاقفاهجوزىلالسرأفةهراكهلاهنأتركذوهيلاتكشف

ل
.سيقيلا:(ب)يف-«

4+



بحأضرألاربظىلعامًايينقحلابكثعبيذلاو:لاق؟كلهألوكلام

ام:تكهللالوسراهللاق؛يدهاهيلإ”نسحمينإوكريغاهنم"يلإ

اهلأسنيحلَكهللالوسربذكتنأتهركف؟تبانلاقاهفنيلوقت

اهناينعي٠رانلايلخدينأتفوختنكلو+هللالوسرابقدص:ىلاقف

0ْلخبوهنمتنخأمهلعنذرت:لهللالوسرلمف؛هللةضخبم

تذخأامكملع2نأىضرتألوقتامتاثاب:لاق,معن:ىلاق؟كلسم

اطئاحيم"تنغأ8هللالوسرانمعن:تاثلاقٍابلسسلحتوكنم

لوأ|ذهناكف6ابلسساملىلخوهيلعتادرفابلسسٍلخأولعهدرت

لجهلوقامأو؛ًاهركلاملاذخأولضعلاخف,"مالمالايفملخ

هذهممارحف0"'4مكنامأتكلممالإءاسنلانمتانصحملاو)طي:هركذ

ايايسابمكحصعب"صخوةيآلاهذهخسمجوزملةأرما13ةيآلا

:موفلاقفبرحلاراديفنومشمجاوزأنطونهريغوقلطمملايي

؛ايابسلانمينعي«مكنامبأتكلمامالإف:ةيآلاهذهيفىنشتسالب

ةضيرفنهروجأنهوتأفنبنمهبّمعتمتساافؤن:ىلاعتهلوقامأو

هللادبعةءارقيفو'*'«ةضيرفلادعبنمهبتيضارتايفٌميلعحانجالو

.ينانلاويراخبلاءاور-«.كليبسكليلخبد:(ج)د(ب)يف-١
,2(:ءاسنلا-م.زعد(ج)د(ب)يف-«
.7(:ءانلا-ف
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ايفمكيلعحانجالفىمسملجأىلانهنمهبتعتمتساايف»دوفأسمنب

نإليق.لعاهللاولوألالجألانمينعي«ةضيرفلادعبنمهبيضارت

ةرمعاورمتعاثححمايأةلالثنيماسمألمالسالاردصيفتناكةعتمهذه

بنواهمّرحهترمعىضقامافءاضقلااهفرعيضعبلاقامآل يبنلادشأاهنع
ناقفتيءيشبابنمعتمتسيفةكمملهأنمةأرملاىلاقلطنيلجرلاناكو

رضحبي'"ملواهدازةدايزيفبغرو''"رمألامتاذإفيلولارمأبهيلع
امنميحلاثريملامهدحأتاماذإف.لوالادقعلالعنوكيامنإويلولا

تئرأبلاقنمو«ثيراوملاوةدعلاةنآاتخسن؛ةّدعدنماببلعنكتو

حاكتال»مالسلاهيلعيبنلالوقبخسن:لوقيباتكلاخسنتةنسلا

."'«ندهاشويلوبلإ

.ملرار:(ج)يف-؟
,يذمرتلاودوادوباءاور-<
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خوسنملاوخسانلايفرخآباب

هنأل ريخلايفكلذزوجينمويبنلاورمألايفالإعقيالخسنلاو
خسننمثاذكواذكونوكيهنإهركذلجقداصلالوقينأزوجيسيل

نوكيالهنإ:لوقيمثزوكيهنا:لوقبوأ؛نوكيالهنإ:لوقينأبكلذ
ًاولعهنعلاعتيىلاعتهللاو؛بذكلاوهاذه:يضاملايفكلذكو

نإ؛موقلاقفهوجوىلعبابلااذهيفسانلافلتخادقو«ًاريبك

.(هليوأتبةخسن)هبلمعلاعفراهلهليزنتوهتوالتعفرامخوسنمل
هتوالتبمكحويلتولزندقنارقيفعقيالخسنلا:نورخآلاقو

يذفاريسفتلانمهمكححيفهنمهللالدبأامخسنلانكلو«لَكيبنلا

رومألاودادشلارومألانمهبمهنحتمبنأزوجيناكاممينعحازأدق

اولوقينأنمءالؤهبرهوممألانممبلبقناكنماهبدّبعتيتلاماظعلا

تونموملاهبلمعنأدعبوهلوزندعبًائيشخسنيهركذلجهلانإ
هفصودقفكلذبهللافصونمنأاومعزونكمهينةرضحبمهبرنع

هركحذلجهللانأوهخوسنملاوخسانلاامنإ:نورخآلاقو«ءانبلاب

1



ٍبِل7أ
نوكيالخسنلاو«باتكلام١وهيدلاظوفحمٍلإحولل|نمنارقهلاح

لدبينأبهلزنأًانآرقخسنينأزوجبلب:نورخآلاقو.لصأنمألإ
لتتتناك"''يتلاةآلاىلتتف.ىلوألاهبتلزنامدعبىرخأةيآه
اكىلوألاةوالتهللاعفرينأزوجبدقو.ىرخألاىلعلمعلانوكسيو

نارقلاحسنيالل:موقلاف:رخآهحويياوُؤلتخإو٠ايملمعلاعفر

ةيآنمخسننامإل:ىلاعتوكرابتهللالوقباوجتحاوهلثمنآرقبالإ

نمريخنآرقبسيلامنوكيالو«ابلثموأابنمريخبتأناهسننوأ
ةنسلاخسنيالنآرقلاونآرقلاخسنتةّنسلالب:نورخآلاقو.نآرقلا

اذإةنسلا:نورخآلاقو ملنإويحولاقيرطنمىلاعتهللارمأبتناك

قيرطىلعتناكاذإف.نآرقلاخسنتانإفًانآرقاهيفهبيحوأامنكت
يفدهتجملمجيبنلانكيمللب"'خسنتالاهنإفيأرلاوداهتجالا

هنمايفودابتجالا''مكحبرمألالبنارقلايفامفالخبمحأ

دابتجابوأهللارمأنعةنملاخسنينارقلاو:اولاق.نيمممكح

دابهتجإلازيجيننمهيلاجاتحيامنإةئسلانمريسفتلااذهو؛لَك'''هللالوسر
الإهدنعنوكتالةنسلانإفكلذىلإنمامأوايبنلاهزبحبو

.(ج)نم-«.اك:(ج)يف-١
.هللالوسرنم(ج)يف-04.دابتجالامكح(ج)ر(ب)يف-«

 (٠-



.ةّنسلاخسنينآرقلاونآرقلاخسنتهدنعةئسلاوهركذلجهللارمأب

انمدحاولك'"نامكحةئسلاونآرقلانأ''"بجويرظنلاو

ىوهلانعقطنيامول:هركذلجهللالوقكلذىلعلدبو.رخألاب

هدنعنملكلانأهركذلجربخأف"'«ىحوي"يحوالإوهنإ

اذإنيتيآلانأموقمعزف.رخآهجونمكلذيفاوفلتخاو.هرمأبو

ةرخأتملاف؛ىرخأللةمدقتمامهادحإتناكونيفلتحمنيمكحاتبجوأ

مدحأرضحاذإمكيلعبِك:لجوزعهللا''لوقلىلوأللةخسان
دعبهلوقهخسن'"«نيبرقألاونيدلاوللةيصولاًاريخكرتنإ'توملا

هلنكيملنإفل:لاقو«سُدّسلااهبنمدحاولكلهيوبألوف:كلذ
زوجينلو.ىلوأللةخسانةرخآلاف'"'«ثلثلاهمألفهاوبأهلروو«دلو

سيلوزئاجكلذلب:نورخآلاقو.ثاريملاوةيصولااملنوكتنأ

هللالوسرةئسبثراوللةيصولاخسنامنإوخوسنمالوخساننيتيآلايف
هعاتجا""زوجيامالإنوكيالخسانلاف:اولاق.مي

ردحاوناسنإلعردحاولاحيفاهبمكحلازوجي'*"الفا“خوسنملاو

ايتريقيهزهاالرق١(2)ق45جناةديص
.زوجيالامالإ(ج)د(ب)يف-#112:ماسلاةدوس-٠
.الر(ء'ر(ب)يف-١عم:(ج)د(ب)يف-+
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ريغ#نيبرقألاونيدلاوللةيصولاؤنألعأهللاو يدنعبجويرظنلاو

انإواهلخسسيل«ثراولةيصوال»لجيبنلالوقو.ةخوسنم

مهلةيصولافنيبرقأونيدلاونمثراوبسيلنمهنأل'''اهمكحلنايبوه

نأىلعلدياذهف,ةزئاجاهنأهدنعفةبجاواهنإلقي'"''ملنمو؛ةبجاو
اوفلتخاو.لعأاوًاثراوناكنملبجتالةيصولانأ"نيبلَكيبنلا

رخآهجونمكلذيف فصويفنوكيدقخوسنملاوخسانلا:موقلاقف

لبقانّبدقو«هريغوربخلانميبنالورمأبسيلافو؛هيلعءانثلاوهللا

نوكينأزوجيالخسنلانإ:قحل|لهألوقوهوهراتخنوهيلابهذناماذه

لاحلعمهنألإمهوقىلاتفتليسيلنممموقلاقو«يبنلاورمألايفلإ
ايلاضوفماومعزابيلعصوصنملاآلانإ:ةلبقلالهأىلإنوبسني
هلوقبنيدلانمجرخىتحطرفأفضعبزواجتو؛هليدبتونآرقلاخس

الوهوءيشلابهللارمأينأوهو'"'ءادتبالاليبسىلعزوجيخسنلانإ
كلذريغهلودببمثهلدبيالوهلدببوهريغبنأهرمأتقويفديرب

نمنوفختمتنكاممًاريثكمكلنيبيانلودرمكءاجدق):ىنملااذهيفلاعتلاق-٠١
.١١:ةدئاملاةروس(باتكلا

«مهلنيبيلهموقنابالإلوسرنمانلسرأامو»:لاقولقبملنمد(ب)يف-«
.4:مهاربا
.ءادبلا:(ج)د(ب)يف-04.(ب)يفدجوتال:نيب-«
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ءيشلاملعبالهنأمهدنعو+اولاقعىلاعتوهركذلجهخسنبوهلدبيو

ملعيعدينممموقمعزو.هريدقتلعهماعيفهرّدقيامل|نوكبىتح

انركذامليدنعطلغاذهو؛ةكمبلزناملخسانةنيدملابلزنأامإ:نآرقلا

نوكينأزوجبدقهنأليبنلاورمألايفلإنوكيالخسنلارمأنم
لزنايفلوقلاكلذك«اهبلورنلايفهمدقت'''املخسانةمكببلوندق

هبلوقلانأىأروهدسفأو'"'خسنلابلطبأنملعةجحلانمف؛ةنيدملا

ناسنالايحبوهوهركذلجهللالاعفأنمءاندجوام؛ءادبلابلوقلاك

بوصأةحصلاتمادامهّحصبوهتيممثريبدتلايفهلحلصأةايحلاتناكام

عئارشفالتخاًاضيأمهيلعةجحلانمو.همقسيمثىلاعتهرييدتيف
.ديعولاودعولاوديحوتلايفالماكحألايفمهيلعهللاتاولصءايبنألا

تاولصءايبنألاعئارشٌنأمعزوركشمركنأنإف.ضعبلااهضعبخسنو
لؤقهيلعةجحلافهمدقتامخسنيملاهنمًاثيشنأوةقفتمتناكمييلعهللا

مكلليلو:لوقينيحميلك”"حيسملانعلجونعهللا

ىلعتبسلامويكمسلاديصميرحتبو."''«مكيلعمارح"يذلاضعب

اموتبسلامويلمعلانعفكلابوانلكلذليلحتوهيلعكلذمرحنم

.خسنلا:(ب)يف-©.همدقتام:(ج)«(ب)يف-١
.ه.:تارمخلآ-+0.حيسلانعةياكح(ج)يف-«

-)-



.انلهتحابإوكلذنمليئارساونبمرمأ

انمرحاوُدامنذل'نملطبٍِجىلاعتهللالوقوهرخآليلدو

نوكيالخسنلانأمعزنمىلعةححلاو١0مطىلحأتابيطمهيلع

.ًاعبمجناّولتمامهوناآرقلابةاروتلانمهللاخسنامتوالتعفرتىتح

ضرفهللازأباوجتحاوءانباحصأرثكأهبلاقدقفةنسلابنآرقلاخسنامأف

"لعنسملفيبنلانإمم.ةليلومويلكيفعكرةرشععبسانيلع
النآرقلانإ:لاقاممجتحممتحا'"'اذإف"'هعيمجكلذضعبرفاسملا

:هركذلجهللالوقبمقملاةالصضرفخسننأونآرقالإهخسني

ةالصلانماورّصقتناحانج"مكيلعسيلفضرألايفمتبرضاذإو

رّصقلاتبجوأامنإةيآلانأو.'"'«اورفكنيذلامكتفينأمتفخ"نإ

رصقبميلكمهيبننعةالصلالهأنمنوماسملاعمجأدقو؛فوخلاىلع
تسيلةيآلاّنألعلدياذهو؛فوخلانودنمألالاحيفةالصلا

.ٍلعاهللاوةخسان

نمنإف؛ةّئسلاخسنيالنآرقلاونآرقلاخسنتةّنسلانأمعزنمامأو

.هعممججنود(ب)يف-+.ىلعنأ()د(ب)يف-؟«0201360:ءاسنلا-١ْ

.١١٠٠:ءاسنلاف.نإف(ح)يف-:
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نأرقيغبسدقملاتيبىلايلصيلزيللَكهللالوسرّنأهيلعخلا
امأو.ةبعكلاىلاةلبقللّوحوهلزنأنآرقبكلذخسنهللانإمث«لزن

لوسرأاثأباوجتحامهنإفةمألاىلاضوفمنآرقلاخسننإ:لاقنم

ةنسلاتناكاذإف:اولاق.ماكحالايف'''هبأردهتجيناكمالسلاهيلع

اذإو.ةنسلابنآرقلاخسنينأزوجيدقفبلكهللالوسرنمًاداهتجا

ىلاماكحألاضيوفتوماكحألاقيرطنمةئسلابنآرقلاْخْسَتزاج
دهتجينأهيلع"صنيذلاهدعبمامإلل"رئاجف:اولاقلَكلوسرلا

:هركذلجهللالوقكلذنم؛ليلقريغمريلعةجحلافهيلا'"'ضّوفايف
نوكيام:لقدلدبوااذهريغنآرقبعناانءاقلنوجربالنزلالاق

ءلوقو"'«لإىحونامألإعبتأنإيسفنءاقلتنمهلدبأنأيل
نمامأو'''«ىحويتحوالإوهزإىوهلانعقطنياموف:لجوزع

.توكييىتحءيشلالعبالًاريبكًاولعىلاعتوهركذلجهللانأمعز
هتافصوهللارابخألعخستلاهريغزاجأاكهللاىلعءادبلاكلذبزاجأف
؛اولاقفرانلاىلعاوُفَقْوذإىرتولو)ل:هركذلجهللالوقهيلعةجحلاف

.هيأرب:(ج)يف-١
.ضرف:(ج)يف-«
.٠٠:سنوي-«
.©:مجنلا-؛
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:لاقمث'''«نينمؤملانمنوكنوانببرتايآبباذكنالوُّدَرتانتيلاي
نألبقنولوقبامبربخأف'""نوبذاكلمبنإوهنعاوناملاوداعلاورولون
لبقمطوقنمنوكباماعدقفمهلا>ناكفيكاورول"'مهنأربخأوءاولوقب

اذهرئاظنو؛نوكيناكفبكناكولنأنوكيالاملعو؛نوكينأ
.قيشوتلاهللابوهريغونآرقلااذهيفريثك

.١:مامنالا--١

.١٠مامنألاب

.مهب:)0يف--

-١4)-)4



هباشتملاومكحنلايفباب

؛خسانلاوهمكحملانإ:موقلاقفهباشتملاومحملايفسانلافلتخا

دعولاوضنارفلاوهمحملانإ:موقلاقو٠خوسشملاوههباشتملاو

هباشمملا:موقلاقو٠لاثمألاوصصقلاوههباشتملانأو.دعولاو

؛ةغللايف"'نيليوأتلمتحيامو.محو؛صعببكو.ملأوأ:هلوقوه

ٌمحملاو؛هعامسدنعهتفرعمبلقلايفبجت'"'ةلزنتهليوأتيذلاوهمكحملاو

نيفلتخمنيحولمتحبالهرهاظبًاقلعمهكحناكام"لع|هللاو اندنع

سيل:هلوقو.«دحأًاوفكهلنكيلوءدلويمودليمل:هلوقك
سنإلاونجلا'تقلخامو:هلوقو."'«ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثك

كتاوخأومكنانبومكناأمكيلعتمرح:لوقو.'''منودبعيلالإ

.نييراستمنيليرأت:(ج)د(ب)يف-١
,هليزنت:(ج)و(ب)يف-«

.١٠١:ىروشلا« 

.ه1:تايراذلا-؛



رهاظيفهبدارملالعبالاموهفهباشتملاو.اذهوحنو"'"45تالاخوكنامعو

محملاليوأتلاهوجونمكلذةفيقحيفعجريانإو.هليزنت"٠هليوأت»

."هللابْنِيفتطرفامىلعاترسحايا:هركذلجهلوقكهل
نملٌءازجاننبعأبيرجت: هلوقو تقلخل:هلوقو.'''«رفكناك

يدهوءاشبنملضيل:هلوقو.'*'«انيديأتلمعوف.'"'4يديب
ايلف. “"«نوسماعيالمهفمهبولقىلعهللاعبطو].' ءاشبنم

امأف):ىلاعتهللالوقانلقاملعلدبو.'''ميبولقهللاغازأاوغاز

ءاغتاوةنتفلاءاغتنأهنمهباشتمنوعبتعيزمهبوليقنذلا

نولطبملامموضرممهبولقيفنيذلانإ:-ملعاهللاو لوقي.''”هليوأت
؛ملالهأنمنيلوأتماوناكنإةّجحهنوربوهبنوقلعتيامنوعبتيامن
هرهاظيفهكلبوأتلمتحيايفنيدحلماوناكنإًانعطمهفنأنونظيو

.قيفوتلاهللابو

.+:ءانلا

.(ج)د(ب)يفدجوتال:هليوأت-:
.19رمزلا+

.٠:رمقلا-:

.الم:؛ص-هه

.١7:سي-

.8:رطاف-«
.+٠:ةبوتلا-م

.ه:فصلا-٠

.٠:نارمحلآ--٠
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هسفنبليلدنآرقلاةلأسم

٠هلثمباوتأينأىلعقلخلاردقيالهملظنبيجعبزجعمهنأو

ةحاصفلايفةياغلاماوناكًاموقهبءاج؛تلكهللالوسر''نإ

متشف؛هشيدروهدَّيج"'مالكلاسانجأبةفرعملاوةغلابلعلاو

همنلاوةيملالهأمظو؛مرابخأفعضومهنايدأحبقومهفالسأومهءابآ

صحفلانممهنكمو.هلثمبارتأينألزجعلابمهعرقف؛ةيبصعلاوءالبخلاو
لثميمهنايتإيف"نأمهماعأو«ةليوطلاةدملامهلهمأو«لايتحالاوثحبلاو

نمهلاشاحهلاطبإوميفاقحإبجويامهمظنوهسنجييهبىتأيذلا

مهءانبأومهءابآومهاومأهتجحضحدوهرونءافطإيفاولذبف لطابلا
الوةزوجرأبهرباتكنممهيلعهبجمحماوضراعيومهسفنو

كلذىلعاوردقولمهنأ'*'اذهب”حصف.ةلاسرالوةبطخ"الوةدصق

ام:لئاقلاق'"نإو.سفنألاولاومألالذب'"!ىلإهوكرتام

.نأل:(ب)د(ج)يف-١
,سانلا:(أ)يف-«
.(ب)يفدجوتال«نا»-«

.اذه:(ج)يف-؛
.الإ:(أ):يف-ف

.نإف:(ج)د(ب)يف-+
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كلذيفخفهلشمبتنأونآرقلا'""تضراقبرعلالعل'''كيردي

هودعهمزهلَكيبنلانوكينأزاجلكلذزاجول:ليق.مكنو
ٌننَجيبنلانوكسينأزاجلو؛هفالخانملالِقنوانعكلذتسردبموي

ىلع.هشارفىلعتامهنأانبلاّلِقَنوكلذانمتكتفهيزاغمضعبيفلت

مايألانمهريغودحأمويهياحصأيفاهينحتماميوردقهنا

ةابكحلاورحّسلانمهيلعيعداوهبيجهاموهبجويفهنملسنامو

ولو؛بتكلاكلذيفاوفلأونآرقلايفنودحمملانعطدقو؛نونجلاو

.كلذرهتشالهتجحتلطبأفهبىتأيذلالثمبهتضراعدقبرعلاتناك

هنألرهظامرئاسنمهيفبطخلامظعوهترهشلروبظلابقحأناكلو

كتبونودالإلقنينوكينألاخو.منشأوعطقأوبجعأوبرغأ

نأمالكلالهأنمموقمعزدقو.قيفوتلاهللابو'"'عطقلالجألا

لجهللا"أو«بويغلانعرابخألانمهيفاموهامنإنآرقلايفةجحلا

؛رِجْحُمهسفنيفهنألإهتضراعمنعمهفرص'"أوبرعلاَمَتَمهركذ
همظنقحتسينأكحلايفبجاولاناكمتركذاملعاذهناكول:مهللبق

.مكيردي:ص(ِق١

١تضراع:(ج)يف-«
.مظفالإ:(ج)يفوعطقالإ+(ب)يف-«
٠نأد:(ج)د(ب)يف-؛
.يف:(ب)يف-ه

- 6-



حصفأوهنمدوجأامىلعمهتردقعم'''ةلعمهزجعيفةبوجعالانأل

ضعبنعط'"'دقف.دارملاىلعلدأو"لجأومظعأنوكينئاك

هللدمحلا:نآرقلايفلوقي""'هناناسنالادجن:لاقفنآرقلايفندحمللا

ناكاذإف«نأرقلانمةظفللككلذكو؛ةدرفنمنيملاعلابرو؛ةدرفنم

اذإو.اهيلعةردقلاحصدقفتادرفنمظافلألاهذهلثمبيتأينأهنكمي

ةظفللادنعزجعلاهكرديىتموابعمجنمهعنمميذلاايفاهيلعًارداقناك
ضعبمهضراعف؟كلذلعناهرللا'*'اموةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلا

نا'*لعردقي'"سيلمجفملاءاكبلانع'*'انربخأ:لاقفنيملكتملا

نمةظفلككلذكمث؛ةدرفنمبيبحىركذنمو«ةدرفنمكيناق:لوقي
؛كلذىلعًارداقناكتادرفنماهبيتأينأهنكميناكاذإف:ةديصقلاهذه

يفزجعلاهقحليىتمو؟نوزوملامظنلااهمظنوابعجنمهعنمميذلاايف
.هللدحلاو'*'ًاقرفكلذيفاودجيلف؟ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلاةظفللا

هبهلعنعطبوداحلالابمعتي*نم,لابجلاضعبلاقدقو

يف١ .دقو:(ج)د(ب)يف-.هنع:(ج)
.امار:(ج)يف-+٠(ج)و(ب)يفةدوجومريغ:هنا-«

اسلا
٠.نم:(ج)د(ب)يف-4«

ه4



نمةروسلاوأةبآلاهيدينيبتئرقاذإةحاصفلاوةغللالعيعّالبو

نيمدقتملاضعبلًاّطخوةلوقمًاراعشأهبضراعينأمورينأرقلا

امنأهلبجلعلدييذلاو؟كلذويذنيبقرفلاام'''لاقيو«ةمولعم

هيلعلوسرلامهيلعدروأنيذلاموقلاهيلاقبسلهبقلعتياممناكولهلعف

موظنملامالكلاىلعردأوةغللابلعأاوناكمهف؛باتكلااذهمالسلا

ىلعيتأتيتلابرحلاىلااودصقوكلذاوكرتايلف٠«حيصفلاغيلبلا

نأو؛هنعزجعأ'"'هنعاوزجعامعمهدعب"نمنأانملعلاملاوسفنألا

لاومألاو؛فرجعتلاومييفيذلالبجللانركذامبنوضراعيامنإءالؤه

هنوقحتسًارافككئلوااوناكنإوكئلواناكاملو""'ةبراحملاو

.مهراطخاو'*'مهتاوادملنومّدقتيالو

.لوقي(ج)يف-١
.(ج)يفدجوتال(هنع)-"
.ةباخلا:(ج)يف-«
.متمرادمل(ب)يف-؛



هباشتملايفلوقلاةلأسمباب

هدابعقّلخهركذلجهللانإفباتكلاهباشتميفىنعملاامأف

هديبعيمثقلخلاٌودببنإ):ىلاعتولجلاقاكميبيشيفمينحتمبل

هقلخبمضرعف؛'''«طسقلابتاحلاصلااولمعواونمآنيذلايزجيل

لوقعلالهأنيبفالخاليذلاباوثلاوهواهفرشأولزانملاىلعمهايإ
رصتقيال؛ميركداوجىلاعتولجهللاو.لضفتلانمفرشأهنأيف

ولو.ًاباوصوةمكحكلذناكاذإ'"(فرشأوالعاهريغامىلع)هدابعل

تطقسلهيففالتخالانكمييالوليوأتلالمتحبالًامكحمهلكنآرقلاناك

ىلاقبسلايفدابتجالاولضافتلالطبولوقعلا'*'تدلبتوهيف""'ةنجمل

لب؛هلسساذهاملعفينأىلاعتيهللاو؛دابعلالزانمتوتساولضفلا

ا
.فرشأرهريغلع؛(١)يف-؟
.ةبحنا:(ج)-«
,تادبتو:(ب)د(1)يف-4
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ًامكحمهضعبلعجذإ؛هيفرّدقوعنصامهتمحروهتمكحيفبجاولا

جارختسالاىلاهيفجاتحيًاباشتمهضعبوهيلاعجريًالصأنوكيل

كلذبقحتسيل.ركفلاولوقعلالامعإومحلاىلاهدروطابنتسألاو

نأىلعًارداقهللاناكافأ:لئاقلاقنإف.ضوعلاوهيذلاباوثلا

''”رداقلكلذىلعهللانإ:هللبق.؟ةنحمريغنمباوثلاىلادابعلالصوي

يلو«ريدق'"'كلذىلعو  ىلاعتوكلذنعلج-هلعفيهيلعردقياملكس

ةلزنميطعيناكولو؛ريدتلانمباوصلاوةمكحلاالإلعفينللب
يبنبةنجلايفنينمؤملانود"يواسيالوهللمعالنمدبتجملالماعلا
يذلاو؛ًارداقكلذىلعهللاناكاذإهتجردوهتلزنميفمالسلاهيلعهللا

.ةّنملاهللولئاسلاهنعلأسام'''وهدسفأ

مايلعا
.دسفأيذلاوهدسفأيذلاو:(ج)يف-؛
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نآرقلايفتاصقنلاوةدايزلايعدينمىلعدرلاباب

ناصقنلاوةدايزلاهيفيعّدبنملوقلاطبإىلعلدييذلاامأ

اليذلاهللاباتكوهفهدعبهباحصأهعجىتحهعمجيملَكيبنلانأو

هيتأيالزيزعباتكلهنإول:هركذلجهللالاق«هريغىلإهعمجاتحي
هللالاقو''«ديمحٍيكحنمليزنتهفلخنمالوهيدينيبنملطابلا

كرابتلاقو'"'«نوظفاحلهلانوركلاانلرن"نحنانإل:"لجوزع
ريغضرألايفنورّبكتينيذلايتابآنعفرصأسإ:ىلاعتو
درلانعينغياماذهضعبيفو.ريثكنآرقلايفاذهوحنو'"'«قحلا
ىلعةبذاكلاتاياورلاوةشحافلاةءارقلالطبيو؛هريغلانركذنمىلع

امودوعسمنبللادبعىلابوسنملافحصملانعنوؤرياموهباحصأ

لترهظولو.لعلفحميفرهظتمليلافحاصملانمهريغوهللاهلعج

.؛؟:تلصف-١

.4:رجحلا-«
.7١:فارعالا-«

-ه8



نمدوعسمنبهللادبعنعيكحامكلذك.اهتصقامويهنملّرْت

نأمعزينملوقنيملسملانملبقينممبجعألينإو«ناصقنلاوةدايزلا

هبموقتيذلاوهتمأىلعهتجحوهيذلانآرقلاكرتلكهللالوسر
ًايعادشاهثعبيذلاحصيهبو«هللادنعنماهبءاجيتلاضئارفلاوهتوعد

رمألاكحيملوهصحبملوهمضيملوهعمجبملييذلافرحلاعطقينكرفم:هيل

هرادقموهبارعإيفو«زوجبالاموابيففالتخالانمزوجياموهتءارقيف

فيكف.نيملسملاةماعنملجرىلعهوتالاذهو؛هروسفيلأتو

؟نيبيطلاهلآىلعونيملاعلابرلوسربفيكو(ةخسن)ثلجهللالوسرب

ىلابهذنمأطخىلعلدياممنا:نآرقلالعبركذينملجرلاقدقو
ثالثيفبلكهلوسرىلعهلزنأهركذلجهللانأانركذنمبهذم

هتالصيفهباحصأىلعاهأرقةروسوةيآتلزنأاملكةنسنيرشعو
مهنولينيذلاوراصنألارايخونيرجاهلا'"ةلمجو'''رضحو

هيفنألماظعلامساوملايفوماوعلاىلع""اهأرقامبرف.رادقألايف

مييلعجاجتحالاومهديعوومهدعوومهمارحومهلالحومهضورف

مهرأبنهنوسرديهيلعصرحوهليظعتوةيانعلهأاوناكو«مهلو

.رفحورقملكيفد:(ج)يف-١
.ةلجأ:(ج)د(ب)يف-

.ماوعلاىلعماوعلااهأرقابرف(ج)يفوامرلف:(ب)يف-«
ه4



ميضعبءىرقبوهيناعمنومهفتيوهيفنوبقفتيومهليليفهبنولصيو

ناكو؛مهدهاشمومهدجاسمنمهريغيفومكهللالوسردجسميفًاضعب

ٌيخ):لوقيوهيفمهبغربويلعتلاىلعمهثحبكلذعميِلَجيبنلا

نآرقلااذهنإ)مالسلاهيلعلوقبناكو''"(هملعونآرقلاعتنم

."'هتبدأماوملعتفهللا'"!ةبدأم

ةبدألاونآرقلاوهوقحلاىلاةاعدملايهةبدأملاعماجلاريغنمو

يفدحأمويلاقوعجر.لعاهللاوءاعولاينعيماعطلاىلاةاعدملايه

لوقعم"“'(ًانآرقموقلارثكأاومدقومهبايثيفمهولمتز):ءادهشلا
ريثكاذهريغ مبنمباغنمىلعةجحلامهاوناكو؛ديدشبيغرتو

نإف«مهيلعةّجحلجيبنلاناكاك؛مهدعبنيعباتلالعو؛مبنع(ةخسن)
مهيلعمئاقلوسرلاو.'*'لوسرلاوهللاىلاهودرهنمءيشيفاورجأشت

ناكاذإو.مهلبدؤمو(ةخسن).مهييدأتبًاقيفر«مهميلعتلعصبرحو

.يذمرتلاودرادوباويراخبلاهارر-١
.دلاب(ب)يف-«
.هجامنباودمحأويذمرتلاودوادرباريراخبلاهارر-«

.دوادربأريذمرتلاءاور-
:هلوسرو:(ج)يف-٠

لاس



هذهىلعراسوةفصلاهذهىلعناكنمىلعفخي'''1انركذامىلعرمألا

مهوفيكو.ريخأتنمميدقتويندمنمموحوسنمنمخسانةريسلا

وأوفعوأءادفوأمنعميفوهامنإو؛ليزنتللروضح؛ةصقللدوبش

مرتوأكُنت"وأمايصوأةالصوأةقدصوأضبقوأرسأوألتق
لزنيمهيفو؛ثاريموأردحيفصاصقوأريزنخوأرمخوأًانزوأابر

هثيداحأوهماكحأوٍةََِكهللالوسرننسنماوظفحدقلو«عجريمهيلاو

لعب؛فحصملايفدنيبامفاعضأهثعبملبقهتالالدوهريسوهقالخأو

ةدشبنوصوصخمبرعلاو؛ءاملعلاعيمجهبكربخيوءابقفلاعيمجكلذ

؛يحولانوبتكيباّتكٍيِلَجيبنللناكدقو.نايبلانْسحأوظفحلا

ديزوحرسيبأنبامهنمناكو«رثألماحالوربخبحادصكلذعفديال

نآرقلانكيملنإف.نايفسيأنبةيواعمولبجنبذاعموتباثنب

؟ءالؤهبتكيناكءيشيأفلَكهللالوسرنامزيفًابوتكسمًاعومجب

نآرقلاعمجاوكرتينأمهلاوحأانركذنيذلاموقلالعزوجيفيكو

امىلعمهيفومهيلعلزن١امنإوهو؛«هرخؤموهمادقموهفبلأتلعفوقولاو

ىلعلديامو«لضفلالهأاذهردصيفهانركذيذلاملاعلاحرشيفمدقت

ءاملعاوناكمهنأهايإاوفكتسااممهمايقو«هلاوظفحُسااملميظفح

-١



ةيدأتلافنورصقيالو«ةياكحلانوفرجبال.آلافيلأتوروسلامظنل
لوأف.«قلخيذلاكبرمسأبأرقإ ةكمبنآرقلالزناملوأنإ

ولف.(ةءارب)ةروسلزنامرخآو(ةرقبلا)ةروسةئيدملابلزنام

مادقلافحصملايف'''!ومدقلمهيأرريدقتىلعووسلااوّلاماوناك

يفف؛رخؤملااورخأو ةءاربةروسمهريخأتيفوةرقبلاةروسمميدقت

ىلعىفخينلواوصرختيملواومكححواوعدتبيملواوعبتامهناىلعليلد

تيلاونوكيملمهنأبليذ رمألااودهاشواونياعامروسلاعضولعاوكر

اوفرعىتحهوصحأوُهوعَودقلو؛انيكسحامىلعهتفصانركذامىلع

نمونيرجابملانمٌةَظْنَححنمو'"'هاغفحكو؛راصنألانمُدَعَّدِت"نم

لكو؛هوجولالاجوفورحلاباحصأنمناتروسلاوةروسلاهيلعتيقب
انكرتدقل):هللاهمحررذوبألاقكلذكو؛فورعمروهشملقام

؛لعهنماندنعولإءاهسلايفهيحانجرئاطبلقباموهِلَكهللالوسر

بجيفيك هرخآوكلذلوأتدبشدقةمأيآلاعضاوموروسلافيلأتل

لاقامةجحاونوكسلوثلجهينةبحصلهركذلجهللامهراتخادقو

"سانلاىلعٌءادهشاونوكتتلًاطسوةمأمكانلعجكلذكوإ:هركذلج

.(ج)نم-«

ا



نيذلاثيدحلاباحصأىوردقو'''«ًاديبشميلعلوسرلانوكييو

وبأهعمجىتحًاقرفمناكنآرقلانأمهباحصأىلعاوورامنولابيال

ةيآاوذخأمهنأونائعهعمجيذلا"نأنورخآىورو؛قيدصلاركب

ابنعلأسيوةيآلابءيجبناكلجرلانأو؛كانهنمىرخأوانهاهنم

هبتكينأنافعنبناعهرمأاَّملتباثنبديزنأو؛بتكيمثدوهشلا
.راصنألانمنيلجردنعامهدجوىتحنيتبآدقففحصملايف

هذهو؛تايالاوروسلافيلأتاوأوتةباحصلانمهريغوًاديزنأو

ثيداحألاوتادايزلااوسدقةقدانزلانإلأقيو«ابملعنوعطمرابخأ

تناكروسلانألقعلاقيرطنمتماقدقةلدألالب؛ةمألاثيداحأيف

نمغرفناكدقنآرقلانأو«نثجهللالوسرنامزيفةفلؤمةفورعم

؛يلعأرقإ:دوعسمنبهللادبعللاقلَكيبنلانأيوردقو.هعمج

”!يريغنمهعمسأنأ'""بحألاق؟لزنأكدلعوًأرقأ:هللادبعلاقف

دسبشبةمألكنمانثجاذإفيكف»:غلباذإتحءاسنلاةروسًرقف

.هللادبعفكلَكلوسرربعتسا؛'''«ًادييشءالؤهلعكبانئجو

و
.١4:ءاسنلا-4

اللا



:هللاقفيلجهللالوسرّيلإلسرأ:لاقفرمعنيهللادبعىورو

لوسرابلبتلق:لاق''(راهنلاموصتوليلاموقتكنأربخألأ)
؛هللا أرقا):لاق نم'""لضفأقيطأينإ:تلق«رهشيفنآرقلا كلذ

كلذنمقبطأينإ:اقف؛نيرشعيفهأرقإ:لاقفلعددشف"تددشف
نكيملولف"(كلذىلعدزتالعبسيفهأرقإ:لاقفلعددشف"تددشف

نمو.عبسيفوأربشيفهللادبعهأرقيناكفيًكافلؤمًاعوممنآرقلا
ةليلنيعبرأيفنآرقلاأرقيرمعنبهللادبعنعهغلبهنأرخآقيرط

.مايأةعبسىلإغلبىتحهدارتساف

ةئامسخماعنألاةروسعملزن:رجحلايفلاقًادهاجمنأ"يورو
.ابنوفحيكلم

عمجيل:لاقنآرقلامعيفمامإلاوهو'*!يبعشلانعيورو

نكيولف؛راصنألانمميلكةتسالإهلكلوسردبعىلعنآرقلا
هيلعلزنًامالكنكميمو«لَكهللالوسردعلعًاعومجمهلكنآرقلا

.رثكأ(ج)يف-٠
.يذمرتلاويشاسنلاهاور-<
.يذمرتلاهاور-؛
.درادربأويذمرتلاهاور-٠

-



.ةتسلاءالؤههظفحيوهعمجبناكفيكلجهللالوسررمأبًافام

نملَكهللالوسردهعىلعنآرقلاأرق:لاقسنأنعةداتقنعو

ةباحصلانمرثكألاو.بويأوبأو؛دذيزربأو؛ديزو؛ذاعمو؛يبأ«راصنألا

ةروسلاظفحبنممهيفو.ةدودعملاروسلانآرقلانمظفحي:''"لاقدق

ًاريثكنأىرتالأ؛ًاولتمًاظوفحممهيفناكدقهلكنآرقلاف؛نيتروسلاو

لّؤفًاثيشهنمءىراقهيدينيبأرقولفًارهاظنآرقلاأرقيالنمممويلاانم
.هركنأوكلذب'"رعشلوكلذلهبتنالةملكطقسأوأهعضومنع

لوسرءىرتُيماعلكلزنيناكمالسلاهيلعليئاربجنأيورو

اذإىتحةّرمنآرقلايلجهللا لجهللالوسرهيفضبَقيذلاماعلاناك

.نيئرمماعلاكلذ'"هضرع

فحاصملابنائععنصنيح:لاقهنأدوعسمنبهللادبعنعيورو

نيحلعأانأوالإةروستلزنأامهريغهلإاليذلاهللاو؛عنصام

'١!ىناك:لاق(ةخسن)لق,تارنأنمشلعأانأوالإةيآنمامو؛تلزن1

.اذكعضوميفاهولعجا:ميلكهللالوسرلاق؛كلزنأاذإيلا

.(ب)د(ج)يلدجوتال(لاق)-١
.كلذبرعشأد(ج)و(ب)يف-«

و
(ه)0



نارقلاملعتنم):لاقهنأةنَجيبنلانعيورامهانلقامىلعلديو

ىلعًاظوفحمًاعوجمنآرقلانكيملولف«(مذجأةمايقلامويّرِشحُتهيمنف
.ىنعمدععولااذهركلنكيٍاهللالوسردهع

مظعأاذرأفبودلالعتضرع):لاقهنأ0هنعيورو

يفنآرقلانألعلديامانركذامضعبيفو.(هكرتمثنآرقلالمحنم
لجنهيلعيذلاو.لعأهللاوًاظوفحمًاعوممناكدقلجهللالوسردبع

خسنتَةَنسلانأاك؛ةئسلابخسنبونآرقلاخسنينآرقلانأانباحصأءاهقف

.نآرقلاخسنتالةئسلانأانباحصأضعبلتدجودقو؛ةنسلا

لعب'النآرقلانأءالؤهةجحو؛نييرصبلاضعببهذماذهلعلو

عامجإوأ؛مالسلاهيلعلوسرلاوأىلاعتو.كرابتهللانمربخبالإهخسن

نمةلالدلامقتملو؛باطخلاسقىلعةلالدموقتوأخسنلاىلعةمألا

ةيآنمخسامؤ»هركذلجهللالاقدقو:اولاق؛هوجولاهذه

؛نآرقلالثمتيلفةنسلاو'''«ابلثموأاهنمريخبوحأتاهسننوأ

؛ةزجعمهسفنيفنآرقلالثمتيلفىلاعتهللاكحتناكنإوةنسلاو

لثمباوتأينأىلعنجلاوسنإلاتعمتجانيللق)ف:هركذلجهللالاق

.١١٠:ةرقبلا-١

--1--



تيلّدسلاو.'''ارييظضعبلميضعبناكولوهلثمبنوتأيالنآرقلااذه
؛نآرقلاخسنتنأزجتمل"نآرقلالثمنكتملاذإف.ةزجعماهسفنب

لجهللامكحنآرقلانأل:اولاق؛ةنسلابنآرقلاخسنزاجأنملةجحلاو

هللالوقباوجتحاو.رخآلابامهدحأخسنبإهللامحةنسلاو؛هركذ

؛"'«ىحوييحوالإوهنإىوهلانعقطنيامول:هركذلج
ابضعبهماكحأخسنيوهفهركذلجهللانعربخيهنألع"لادباتكلاف

ىلعةرمو؛باتكلانمةرم؛ضعبباهضعبباهماكحأ(ةخسنيفو)ضعبب
.نيلوقلانملدعألابرلعأهللاو.مالسلاهيلعهيبنناسل

.محلاقيرطنمالإنآرقلالثمنكتملاذإف(ج)د(ب)يف-«
ومجنلا-

-7١7-



اهتايمسمىلعلدياموءامسالايفباب

هملعناسنإلاقلنآرقلامِّلع'نحرلال:لاعتوكرابتهللالاق

تمرأكلذلو؛ناسالايفنايبلا'"”نأهركذلجهللاربخأف.'''ناببلا

عطقناوهتجحتمزليبنوأرمأببطاخملباطخلا''درواذإف.ةجحلا

قرفملعاملكلذالولو.ناسللاكلذلهأنمناكاذإهببطاخلارذع

دعقاوأ؛لئاقلالوقفرعاملو.رظحلاوةحابإلاويبنلاورمألانيبام

هللالعجف؛كرتاوأذخوأبهذإوألاعتوأتكاوأملكتوأ

هولثتميلهباوبطوخامقلخلااهبلعبلتامالعولئالدءامسألاهذهىلاعت

ءامسألانم.مييلعةجحلابجتلهنوماعياممييطاخف؛هيلإاودصقيو

اف.هيفكارتشالاعقيالاماهنمو«اهتايمسمنيبكارتشالااهيفعقيام

ةمدقمبنايبلابابنعكشلالوزيواهنمدارملافرعي؛هيفكارتشالاعقي

.نأب(ج)يف-«

.(ج)نم-«

-م



هعمحصيودارملاناببهنمعقيةلالدوأةراشإوأءاميإوأةفصبوأ

دارأنوكبينألمتحا+دينالفل:لئاقلالوقينأكلذلثم.فلكتلا

يهيتلاديلانوكتتنألمتحاو؛اهب''"شطبتيلاةحراجلايهيتلاديلا

؛كلملايففرصتلايهيتلاديلايهنوكتنألمتحاو؛ةمعنلاوةثمل

كلذبملكتملادارأاذإف؛ابلكءايشألاهذهلععقيقالطإلاىلعديلامسأف

ةلصلابهلبطاخلارلعفهلصأوأ'"ةةنيرقبهبطاخنملنيبيلاهنعرابخإلا
باتكلااذهبتك”نالف:هلوقف.بطاخلانعكشلالوزيلةمدقمموأ

سانلابتكييلاةحراجلايهيلاديلاكلذبدارأهنأكلذبملت؛هديب

.ةمعنلاوةنملاكلذبدارأهنألع؛ءاضيبدييدنعنالفل:لاقاذإو.اهب

يتلاديلاكلذبدارأهنأكلذبلع؛نالفدييفرادلاهذه:لاقاذإو

ظفللاقالطإبلعبامريغةمدقمبوأ"ةلصبلعبا.فرصتلاوكلملايه

هتلصبباطخلاربتعينأبجاولاف؛هدرفنمبهيلعمسالاعقيوعطقيوهب

رمآلادارم:ةخسن)بطاخملادارمحصيلهبقلعتيامو'*هتمدقمبوأ

لاقاذإو.ددعلاىندأنعربخأدقف؛دحاو:لئاقلالاقاذإف(هدصقو

.شطبي(ج)يف-١
.هبيرقب(ج)يف-؟
.هتلصب(ج)يف-<
.هتمدقمر(ج)يف-؛

-4-



نعربخأدقف؛ثالث:لاق''"اذإو.ددعلاةنثتنعربخأدقف«نانثا

ىندأوسنجىلعلددقف؛بوث:لاق""اذإو.'"'هكاذهددععمج

ةالث:لاقاذإو.سنجلاوةينثتلالع"لد؛نابوث:لاقاذإو؛ددعلا

.هلةياغالاماهاصقأوةثالثاهاندأةعاجىلعوسنجلاىلعلد؛باورنأ

بورضهيلعسبتلاومالكلاةدئافلعبلباطخلاعضومفرعيملنمو
.قفوتلاهبولعأهللاو؛باطخلا

لعبلوماهفإلاوةدئافللباطخلالعجامنإىلاعتوكرابتهللانإمث

ةدئافالاممبطاخباليكحلاو؛بطاخملادارمورمآلاضرغرومألا

ًادحأرمأينأزئاجريغهنأىرتالأ.هنعمهفيأالاممرمأبالو؛هيف

نيبملاذإف«هرمأ'“'ليشمتلرمأيامنإهنأل.مايقلاهنمديريوهودوعقلاب

.هايإهفلكايفهتعاطدقتعينأًايهتيملو.هرمألثتمنأنكيملهدارم
مامتو؛باطخلاتقونعنايبلارخأتينأزجملكلذككلذناكاذإو

بطاخاذإهنأل؛ربظامريغداقتعابجويهريخأت'"انأمالكلالصف

.انإف(ج)يف-١
.هقأاذه(ج)يف-«
.اذإف(ج)يف-«

فو
١١



هنرقيمل"مثصوصخلاودييقتلاديريوهومومعلاوقالطإلارهاظ

مبنمهدارأامفالخاودقتعينأهدابعمرلأدقنأكهنعنيبتةلالدب

؛ةغيصمومعللفدرواذإباطخلاف.ًاريبكًاولعكلذنعهللاىلاعتيو
نمهجولكلو؛ةغبصيبنلاو؛ةغيصرمأللو؛ةغيصصوصخللنأاك
نلو؛هانعملعهببطاخملالديوهمكحاهبفرعي ةغيصباطخلاهوجو

ةللالهأنمهبةفرعملاوناسللالهأنمدحأهنمًاثيشوأكلذلبحب

نعرعتابمالكيناعمةرثكواهتغلةعسلبرعلانأريغ))«نايبلاو

ةقيقحلانعو؛'"(صروصخلاظفلبمومعلانعومومعلاظفلبصوصخلا

.ةقسحلاظفلبزاجملانعوزاجملاظفلب

نمهبةعوضومةلدأهيلعو«مدنعبوسنمومهنيفورعمأذهو

؛مينيبهنوفراعتباملعمدنعةدوهعملاةراشإلابو؛هتلصومالكلاةمدقم

ترجوحنلااذهلعو؛هتغصوهعضومنعلقتليلدلاهبقرفامف

ىلعف.نيبملايبرعلاناسللابمهبطاخ,هباتككحيفىلاعتهللانمةبطاخمل

ام.لعهلوسرنموأهركذلجهللانمباطخلاربتعينأبجياذه

ءاجامو؛صوصخلاليلدهصخيملامهمومعىلعيرجأمومعلاظفلبدرو

.مثوهر(ج)يف-١
.(ج)يفدجويرهر(أ)يفدجويالنيسوقنيبام-«

-١



يفو؛مومعلاليلد''"قلطيملامهصوصخىلعفقوأصوصخلاظفلب

.لكوتنهيلعو؛يدبتسنهللابوهداشرإهللادارأنملةيافكرادققملااذه

مهمابفإل'""ديرمهنأليبطاخينمةغلبلجوزعهللانمدريامنإباطخلاف

ل“لنيبملهموقناسلبلإلوسرنمانلسرأامو: ىلاعتهلوقب

لمتشموهو؛خلكلوسرلامهيفثعبنيذلاموقلاةغلبلونامنإنآرقلاف

نابنعهظفلبىنغتسنيذلارسخلاهنف"'باطخلانمبورضىلع
محملاهنمو؛هنايبةفرعمنعىنغتسيأاليذلالمجُملاهنمو.هريغ
هنمو+ملاعلاهلتوأتيفركشيذلاهباشتملاهنمو؛عماسلاهفرعبيذلا

'"از_عبليلدبالإاهنمءيشىلععطقلازوجباليتلاهرجولالمتجيام
هنمو6داشرإلاوبيغرتلادنمو6مازاإلاوباجيإلاهنمو.اينمدارملام

6حيرصتلاوةيانكلاهنمهو6ِ"رظحلاوةحابإلاهنمومبدثلاوضرفلا

ضيررعتلاهمُومومعلاوصوصخلاهنمو.زاحملاوةمشحلاهلمو

هنمو+(فذحلاوريركتلاهلمو؛زاجيإلاوةلاطإلاهلمو؛حاصفإلاو

.هقلطي(ج)يف-١
.ديؤم(أ)يف-«
.3:0مهاربا-+

.()نم-4

.(ب)نم-ه

,ضحلا(ب)يف-١

ال7-



يففورعمكلذلكو«ديدرتلاوديكأتلاهنمو.حيولتلاو''"ةراشإلا

لكلوءاهماكحأيناعمفلتختبورضلاهذه'"'فالتخالعو.برعلاةغل

كلذبعماسلافرعياهل'"!تعضوأةغصواهبفرعتةروصاهنمبر

هعضومباطخلاعضوكلذفرعنف؛ملكتملاضرغوبطاخلاَدَْف

عضو)كلذنمءيشنعهماعرصقنمو؛هتبجريغىلإهبلدعيملو

ءينعهماعرصقنمو؛10هنبحريغىلإهيلدعبملوهعّضصومناطخلا

نكيمل"نمكلذكردي"الوهنعهملعرصقامهيلعسبتلاكلذنم
.قمفوتلاهللابوًازيممالقاع

""نأل ناسللايففورعملابسحبباطخلكربتعننأبجاولاف

هظفلقفتيامهنمو؛قرتفيالوقفتيامهنمو؛قفتيالوقرتفيامهنم

ناسلل'لهأدنعفورعمكلذلكو'هأءانومفلتخيو

.ةراشإلا:باوصلار؛داشرإلا(ب)يف-١
.فالتخابسحلعو(ج)د(ب)يف-؟

.تعضو(ج)يف-«
.(أ)يفةدئازةلمجلاهذه-؛

.نلد(ج)د(ب)يف-ف

.(أ)يفدجوتال«نم»-<

.نأل(ج)يف-«
.هانمقفتيرهظفلىرتفيامهنمو؛هانممقفنيوهظفلقفتيامو(>)يف-+

-اا-



سرفلاوفسلاودسألاكةريثكءامسأدحاولاءيثللاولعجدقو

مسالااومسدقو؛هركذلوطبوهفصورثكياممكلذريغو'ريخلاو

ءارقألاك؛هفالخوءيثلادحاولامسالابامو«ةريثكءاشأدحاولا
.ءُح.

-ءيثلاىلإاوراشأو؛هريغمسابءيشلانعاونكدقو,اهوحنو

ةراشإلابرسال|نعاونغتساو14هريغىنعمبءيثلاىلإاوراشأو6هريغ

كلذىنعمنيبأنأوجرأو؛مالكلانعءامبإلاباوفتكاو'""نيعلاىلإ

٠,هللاءاشنإاذه"دعب

.رخلاو(ج)يف-١
.ريغلاىلإ(ب)يف-

.اذهدعبنع(ج)يف-«

ل(-



نملطابلاهيتأيالريزعباتكلهنإول:ىلاعتوكرابتهللالاق

نم"موقنعطدقو.'''4ديمحيكحنم"ليزتهفلخنمالوهيدينيب
لوقيفمعلالهأ"'فالتخاو'"”ةءارقلافالتخالنآرقلايفنيدحمللا

.فاكفاشاهلكفرحأةعبسىلعانلنآرقلالرنأ:مالسلاهيلعلوسرلا

نماوبهذمهنأل؛هحولااذهنممينعطومهوقلىنعمالفنودحمللاامأف

لاحملانمسيلو«هللادمحبكلذاودجي'"'لوضقانتلاىلإفالتخالا

هوحولاهلو|رقيقحلاوهسردوهظفحبرمأي'ِاواو١كحالرينأ

لوسرل'لوقريسفلامأف؛مانلقامدهاشالوسرأإلوقوةحيحصلا

.7(:تلصف-١

.تاءارقلا(ب)يف-«
.فلتخاو(ج)و(ب)يف-«
.ناد(ج)يف-؛
.محلا(ج)و(ب)يف-٠
.اهلك(ب)يف-+

-60١-



:نآرقلابعلالهأضعبلاقفرحأةعبسىلعنآرقلالزنأ:مالسلاهيلع

'مارحو؛لالحو؛ديعوو؛دعو:فرحألا''ةعبسلاىلإهذ

؛رهأو«مارحو؛لالح:مبضعبلاقو.جاجتحاولاثمأو؛ظعاومو

:موقلاقو؛لاثمأو؛دعبنئاكوهامربخو؛لبقناكامربخو؛يهبلو

فرحهيفدجويالهنأل؛نآرقلايفةقرفتمتاغللانمهجوأةعبسيه

؛ةملكلايفتاغلعبسيه:مهضعبلاقو.فرحأةعبسىلعءىرقدحاو

مطوقيناعماونّيواورثكأوىنعملااذهيفلعلالهأملكتدقو

أيففورعموهو«حيحصلاجاجتحالاب امهيفلاقدقلكو٠ممراث

ىنعملافلتخيالوفلتختدقظافلألانأىرتالأ؛هزاوجلمتحي

فالتخاورباغتفالتخا:ناعرففالتخالاو؛ظافلألافالتخال

هللا.باتكنمءيشيفهللدمحلاو ةدحاوتسيلو«زوجيال داضت

رباغتلافالتخاو٠,خوسنملاوخسانلانميبنلاورمألايفالإ؛ىلاعت

ديدشتلاو.فلألامضب'"!«ةمأدعبركداوإ:هلوقكلذو؛زئاج

دعبيأ؛ءاملانيبتوفيفختلاوفلألاحتفبةمأدعبو.نيحدعبيأ

؛لَكفسوبلناينعملاعمتجادقنوكينأزوجيدقهنأالإ؛نايسن

.ةعبسلانأىلإ(ج)يف-١

-١



فيفختلابهتوقلتذإ):هلوقكلذكو ديدشتلاب(هنوقلتإوماللانوكسو
هنإ:لاقوهولتقمهنأل'''هيفنيينعملاعاّتجازوجيدقهنألوماللاحتفو

لع«دعابو٠ربخلالعًَانرافسأنسدعب#ٍخ:هلوقكلذكو."يذك

ءاتلاحتفب'"'«ءالؤهلزنأامتماعدقللاقؤل:هلوقكلذكو.ءاعدلا

٠ريثكاذههابشأونادوحومناحيحصنينعملانألايعفرب"تماعو

.هيف(ج)و(ب)يف-١
.رونلاةروسيفةيآلانألمقتسيالىلعملاو؛لصألايفاذك-«

. ١١٠١:ءارسإلا  »

لإلا  -



ظافلالاوصصقلاريركتيف'''باب

سيلف؛لوقلادعبلوقلاوةصقلادعبةصقلاريركتيفموقنعطدقو

ثعبينأكلجلوسرلانأكلذيفببسلاو«هللدملاوقلعتاذهيفنعاطل

ةانثمصصقلاوءابنألا'"!نكتتملولف+ةفلتخملاِرّرَشلابةقرفتملالئابقلاىلإ
مالسلاهيلعىسيعةصقو؛موقىلإمالسلاهيلعىسومةصقتعقولةرركممو

هتمحرودفطلبىلاعتوكرابتهللادارأف؛موقىلإمالسلادبلعحونةصقو؛موقدلإ

يفاهتبثيأوعمسلكيفاهيقليوضرألافارطأيفصصقلاهذهرشنينأ
سنجنممالكلاريركتامأو.مابفإلايفنيرضاحلاديزيو؛بلقلك

«نورفاكلااهيأايلقيفهراركتكضعبنعيزجي”هضعبدحاو
نمو؛مهبهذمىلعوموقلاناسلبلزننآرقلانإف.نمحرلاةروسيفو

.بابلانمالدبلوقلا(ج)د(ب)يف-١
.نكي(أ)يف-«
.هضعبو(ج)يف-«

8



راصتقالاميبهاذمنمنأ3؛مابفإلاودكأتلاةدارإراركتلامهيهاذم

نونفلايفبيطخلاوملكتملانانتفا'"نأالإ.زاجيإلاوفيفختللةدارإ

؛دحاورفىلعماقملايفهراصتقانمنسحأءيشىلإءيشنعهجورخو

دارأاذإ؛هلعفأالهللاومثهلعفأالهللاو:همالكيفلئاقلالويدقو

(ال)راضإبهلعفأهللاو:لوقياكهلعفينأنمعامطألا"'رسحو"اديكأتلا

نوماعتفوسالكإل:هركذلجهللالاق,راصتخالاوزاجيإلادارأاذإ

ًاريأرصعلاعمنإفف:هركذلجلاقو؛'''نوماعتفوسالكمث

'"'ىلاوأفكلىلوأمث«ىلوأفكللألاقو'"'ًارسيرسعلاعمنإ
ْكلمتالمو1ندامويملاردأممنذلامويملاردأاموٍِ؛لاقو

.76هللدمويرمألاوايشسفنلسفن

أتلاهبديرباذهلك لوقيدقو.ظفللايفهرّركيذلاىنعمللديك

.مرامرايف*دارملاولجعالجعا:هريغللجرلا

٠نل(يف-١

.ًاديكأت(ج)و(ب)يف-
.مسحأ(ب)يف-«

.+:رثاكشلا-؛:

١-80+حارشنالا-

,«ه-+«(:ةماقلا--١

.١٠١:راطفنالا« 

.يمارللو(ج)يف-

ال4



ْ؛رعاشلالاق

انأنأاوأومويةدنكعومجىلأسله

؛رخآلاقو

انئجفانئج131ملتنأكةمعن1

:هلوقلثم.نيتفلتخمنيتظفلب"ىنعمريركتيفموقنعطو

وهىوجنلاو''"«مكاوجنومعرس"لعب:هلوقو«حرانمحرلاف

؛برعلاةغلبلزنناآرقلانأكلذو؛نعطمريغيفاونعطف؛رسما

ىنعملارركيامنإف؛هيفاونعطوهوركنأاماهتغليفلمعتستبرعلاو

:لئاقلالوقكلذوظافلألايفةغللاعاستالوهعاستالنيتفلتخمنيتظفلب

؛عطاقتلانعكابنأولصاوتلابكرمآو«ردغلانعكاهنأوءافولابكرمآ

الوهيلعمال:هلوقوحنو.عطاقتلانعيبنلاوهلصاوتلابرمألاو

لاثملعونامدنوميدن:لوقتاكناظفللافلتخااملىنعملارركفهماظت

نامسإ#بحرا|ئمحرلا:لاقهنأسابعنبانعىوربو؛نامحروميحر:هلوق

فطاعلاميحرلاؤوقيقرلا«نمحرلارخآلانمقرأامهدحأ'"'ناقيقر

.19مامنألا-١

.ناقيفر(ج)يف-«

م8و



هللاو؛ديكأتلاوريركتلالعاذهنوكيدقو؛فوؤرلاهدابعلع
ل١1اراكو1لا0١
الوؤ«ىحوأمدبعىلإىحواف#ىشغاماهاشغِفًٍ:هلوقو.لعأ

نماذهلثمو«حانجبالإنوكسيالناريطلاو''4هيحانجب"يطيرئاط
يثكمالكلا نيب:لاقيو«ينيعبهيلإ'ترظنويناسلبهتملك:لئاقلالوقكر

:سوألاق.ورمعوديزنيبهبداريءدحاونيبلاامنإو«ورمعنيبوديز

بجاولارمقلاومجنلاعم.راهنلاسمشسمشلافسكتملأ

املعدهاشالو؛دكأورركسف'''رابنلابالإنوكتالسمشلاو

اذإناكسابعنياأيوردقو1روبشملا9رعشلانملدعأانركذ

.ءانإمهفرعيامرعشلانمهدشنأنآرقلا'''بويغنمءيشنعليس
رعشلااوملعتف؛مهناويدوهوبرعلالعلوأرعشلا:لاقهنأهنعيورو

هلوأتونآرقلا"سفدقو.ةيلهاجلارعشهنإف'"'زاجحلارعشبٌعيلعو

نعيورو.مهريغودهاجموكاحضلاوةداتق:مينملاجر

.8086:مجنلا١

.١٠٠:مجنلا-«

.3مامنالا+

.رامشل:(ج)يف-؛
.رعشلا:باوصلار.ءارعشلا:(أ)يف-ه

(جوعيذريغيبرعانآرق):«ركذلجلاف؛بيعهبدجوبالنآرقلانإر(بوبع)خسنلاميمجيف-١
.زاجحلالهأ(ج)و(ب)يف-«

()-م1-



لبوأتىلعالوأتيفةيآلابرميفنآرقلاأرقيلجرلايفلاقهنألوحكمم

لامكلذبسأبال؛لاق.'''لّوؤؤياملعهنأىريوهوهبعمسيم

نارقللجتحااممهدانعونيدحملانمريثكلبجالولو؛هيلعمزعي

نورقممهفلكللالوسربنيبذكماوناكنإومهنأل؛هريغبالورعشلاب

هلعجوهنعزجعلابميعرقوبرعلالعهدروأهنأونآرقلااذهبءاحهنأ

.هسفنلةحح

برعلاءاحصفنمًالجرنوكينألكهللالوسرلزانمىندأو

؛زوجيالاموابيفزوجيامو؛ةغللابلعلاىثعألاوةغبانلانعرخأتيال

جتحبنأزوجيفيكف«باذكمالوقادصمهنعهعفديالاماذهو

ملوامهريغىلعةّجحاراصفيلكو؛هسفنلوقيجتحبالو؛نيذهلوقب

اوجتحاقحلاِةَعننماوماعاملءاماعلانكلو.اميلعةجحوهنكي

ةياورلاتءاج؛قيفوتلاهللابوةلعلةحازإوبغشلاًاعطقنيناملارعشب

هبردصتوكرربتلاليبسىلعمهلاكمساباهمالكحتتفتتناكبرعلانأ

امكلذبىرجفمالسإلاردصيف""كلذنولعفينوماسملاناكو؛اهبتك

رمأف؛«اهاسرمواهسرجبهللاىسأباهيفاوبكرا9:تلزنمث.هللاءاش

.لدأت:(ج)يف-١
.(ج)يفدجوتال(كلذ)-«

ما



ىرجف(هللاميسي):هلوقوهواذاوردصينأيحهللالوسر

رمأ''#نمحرلاوعداوأهللااوعدالق:؛تلزنمث.هللاءاشامكلذب

:تلزنمث,هللاءاشامكلذبىرجف؛محرلانمحرلاهللاسب:بتكينأ

رلاهتلاسبهنإونايلسنمهن| لعجتةيمستهذهتتبثف.'""ربحراانمح
ةكربدتلاركذنإ.بتكلارودصيفونآرقلااهبحتتفيوروسلالوأيف

.تاياعبسباتكلاةحتاف٠:ةفوكلالهألاقف؛همسابهركذنمىلع

.ةنيدملالهأوةرصبلالهأكلذىبأو.«ٍمحرلانمحرلاهللارسبنهلوأ

:لاقباتكلاةحتافنعسابعنباكلاس:لاقريبجنبديعسنعيورو

ةيآاهنإ:لاقو.بحرلانمحرلاهللارسباهيفأرقفاهأرقمثنآرقلامأيه

الوهللاباتكنم فلتخاو.يناثملاعبسلانماهنأًافالخانباحصأنيبٍلعأ

نمذوخأم:موقلاقف"'هلإلاوأ”زعو"لجهللةيمسقلاىنعميفسانلا

هللا'*'مههلوو؛هلاهلتبولقلانألناهلولانمذوخأم:موقلاقوءرونلا

.هدنعنمةبركلكنمجرفللراظتنالاوهيلاةبغرلابمهسفنأقلعتوه
هيلإهواأملاةيمستزوجي'":لاقفهباقعنمفوخلاو؛هلايغىلاعزفلاو

املنكلوهلإلاهيفلصألانإ:لاقيو,ًامامإهبمتؤمللاولاقاك.ًاهلإ

:ءارسالا-١ ,©.0:لمتلا-«.١٠١

.ميهوارو:(ج)يف-:.هلإلاوأهللا(ب)يف-«
.ارئاقف(ج)د(ب)يف-٠

اس



يذلاوههلإلا:موقلاقو؛تففخءاعَدلايفكلذلسانلالامعتساَرْثَك
.صاصتخالاليبسىلعهسفنهبىمسرساوه:موقلاقو.ةدابعلاهلقحت
بهذييذلااذهنظأو'''4اًينمسهللعتلهؤ:لجوزعلاقامك
نيدحمللاراثعأنمريثكنعطدقو.هتمحربمايإوانقفويهللاوانباحصأهللإ

برهللدما#:هلوقيفو4محرلانحرلا: لجوّزعهللالوقيف
يفو«نيملاعلا اذإ:اولاقف.نآرقلانمريثك ٍمحرلانمحرلاعدنعناك

فيك:اولاقكلذكو؛حصفأزاجيإلاوامهريركتزاجإف؛دحاوامهانعم

مبليجنماذهو؟انلدملالقيملوهللاوهوهللدخلا:لوقينأزاج

.ةغللالعنعمروصقوسانلاتابطاخمب

مبتغلبانبطوخنيذلابرعلانإف«محرلانمحرلا):ىلاعتهلوقامأف

نابيشعونايدغىشعتوىدغتدقيذلاو؛نامدنوميدن:نولوقب

ميحر:مطلوقكوهو.قبتغاوحبطصادقيذللناقبغو؛ناحبصو

ريركتو؛ملاعوميلعومحارلاوهميحرلاو.رداقوريدقومحارو

:برعلالوقت؛ةغللانمريثكيفدحاواهانعمناكنإونيتفلتخلانيتظفللا

لزانمتابطاخمللنإف#نيملاعلابرهللدمحلا9:هلوقامأو؛نيجمزاج

.1دممرغا

مس



هتنعرلكلملاوهدبعلدسلاوهنباللجرلاةبطاخمنأىرتالأ؛بتارمو

قحلانمنأرلعتامأ:هنباللجرلالوقي.هنخأللجرلاةبطاخمنمفلتخت

اذكبنينمؤملاريمأومامإلا:رمأبتكيمامإلاو.كابأربتنأكيلع

.ميظعتلاولالجإلاعقومنيعماسللعقيلاذكو

.رملاو.صملأو.ملأ.روسلالئاوأليوأتيفسانلافلتخاو

'"'روسللءايمأيه:موقلاقف؛اذهوحنو.قسعمحو.محو
4اهأرقينمل"ءادتناوروسللءامسأ:موقلاقو٠.ملحاتتفاو

الءيشهيفنبلنآرقلاتنرألكلذكنيل:موقلاقو

فورحاهنإ:ميضعيلاقو.يناعملا'"'ءامسأهذهو«هلىنعم

:لاقهنأةمركعنعيورو٠هانعمفرعيءيشلءاحهتناكتلصأواذإ

فورحلا''هذهلنأتعمساموحنزعو-ملعأهللاو-يدنعو«مسقهلا,

يقذخأ8ءىراقلانأوِامليمءاضتن'اببملعيورولاابأدتنتيناعم

:لوقيفدشنيمبنملجرلانأو؛برعلامالكيففورعماذهو؛ىرخأ

سيللب:هلوقو.اجشدقاوجشًوانازحأجاهاملب:لوقيو؛هلبولب

هريغيفذخأوهمالك١عطقدقهنأملعينأدارأنكلورعشلانم

.روسلا:(ج)يف-١
.(ب)يفدجوتال:ءامسإ-«

.هذه:(ج)يف-«
.مطقنا:(ب)يف-؛

-يل



ةءارقدنعضرعبرعلاتناك:موفلاقو؛هشدخأيذلاءىدتيسمهنأو

لاوأدنعفورحلاهذهتلعجف؛عمستالوهللاّتغحمااهللالوسر

اهوعمتسااذااوناكمهنإف.اهدعباملمبعاتسالًابس''"نوكيلروسلا

ناكاذإو.مهعاتسالًاببسكلذناكواهبمبسقناتقلعتواهوبرغتسا

:موقلاقو.لعأهللاوانلبوأتزاجاهيلعبرعلابطويتلاةغللايفاذه

اهلكاهمسقأىلاعتوكرابتهللانوكينأزوجتةعطقملافورحلا

عيمج0دريو.أ:لاقفابعسجركذنمابضعبركذلعرصتقاف

ديربالوهو)ثتتبأ(ملعت:لئاقلالو3ةعطقملافورحلا

نألاطالهنكلو٠اهريغنودةعدرألاةءطقملافورحلاهذههميلعت

.كلذنمهدارملقسفوتلاهلأسنهللاو«اهضعبركذبأزتجاابلكاهركذي

.نوكتل:()يف--١

.دريلد(ج)د(ب)يف--«

-م١5-



ةلأسم

رمألاةفيصبدروعقواذإباطخلانأمعزنمىلعدرلايف

رمأهبدارملانألعبىتحمكحلانملمتحيمل'''قيفوتلاانيلعنأ
اذإباطخلاناكول:هللاقي.كلذريغوأريبختوأبدنوأيبنو

هدورويفنكتملهدورودنعانيلعفقوتلابجويرمألاةغبصبدرو

يفةدئافالف؛نوفقوتمهدورودعبو؛نوفقوتمهدورولبقانألةدئاف

يلاةغللايففرعتأةغيصهلناكولعفلايضتقيرمألاناكاملف هدورو

.قيفوتلاهللابو؛طلاغفقوتلابلاق"نمانملتاهبانبطوخ

اذإرمألانأانتمألوصأبهبشألاوانخويشهيلإ"بهذييذلاو
وأهطسووأهلوأيف''هعابارومأملفتقوبًرصخدقلعفبدرو

ريغلعفبرمألادرواذإو؛لضفأتقولالوأيفلعفلاليجعتو؛هرخآ

.نمنأ(ج)يف-«
,بهذ(ب)يف-«
.هعاقبإ(ج)و(ب)يف-؛

-097-



رظنلاو؛ةايحلاءايأرخآىلإدنعزئاجهريخأتنإفتقوب''"صّوصخم

لوأهلجعتبجاولافتقوب"ًاصوصخم"انكيملاميدنعبجوي
دقيلوًاقلطمدرواذإرمألانأكلذلعليلنلا.ناكمإلاتاقوأ

زوجبوأةردقلاعمروفلاىلعكلذمرلينأنمولخيالهدورونأتقوب

رمعلارخآوروفلانيبطئاسوىلإوأهتايحمايرخآىلإريخأتلارومأملل

اذإو.كلذلعىلإليبسالو؛تاقوألاةلوبحمًاضيأطئاسولاو؛لوبحم

هطئاسوو“فرعيلًالوبمهرخآناكامو.هبةدابعلاحصنلًالوبجمناك

روفلاىلعهباحبإحصنابجولاناذهلطباذإو؛هلعفمزليمل؛فرعتمل
للعلاهنعحازأوهيلعةعاطلاهلبجتملرمأاذإرمألانأل.ءلعأهللاو

ريخأترومأمللنكيملهبرومألالعف لعفلاليجعتديريرمآلانأكف
:ىلاعتهللالوقاذهلع"لديو.ناكمإلاتاقوألوأنعلعفلا

تّدعأضرألاوتاومسلاابضرعةنجوبرنمةرفغمىلإاوعراسو#

ةنجلاىلإانيّدوتيتلالاعفألاىلإةعراسملاانيلعبجوأف''«نيقتملل
:رعأهللاو؛ةرفغملاو

.نكيلنإ(ج)د(ب)يف-
.ًاروظحم(أ)يف-<
.فرعت(ج)يف-؛
.١3٠٠:نارمملآ-٠
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ةغللافرمالاةروصةلأسم

اوتآوةولصلااوممقأم:ىلاعتهلوقلثم؛لعفإرمآلالوقينأ

مكبراوقت|سانلااهنأإن؛هلوقو''"«نيعكارلاعماوعكراوةوكرلا

اوقتااونمآنيذلااهيأايف:هلوقلثمو'""ٍيظعءيشةعاسلاةلدازنإ

؛لعفتال:رمآلالوقينأيبنلاةروصو«'"«نيقداصلاعماونوكوهلل

لطابلابكتيبكلاومأاولكأتالاونمآنيذلااهيأايل:هركذلجهلوقلثم

:هلوقلثمو'''«ايحركبناكهللانإكضأاولتقتالو:هلوقىلإ

درواذإف'"'«هلوسروهللايدينيباومّدقتالاونمآنيذلااهنأاي

؛ينورمأوبفتامدقملاو'"تاديقملانئارقلانم"ىرعمباطخلا

ريبختلالعلدتفةمدقمبوأةلصبوأةنيرقبةنورقمدرتدقةظفللاو

.١٠:ةرقلا-١

١:جحلاةروس--"

.١٠١١:ةبونلا« 

.٠:ءاسنلا ؛

.٠:تارححلا-

,ةديفملا(ب)يف-+

-مك



رجول'وددتلالعوأَروما'رحعورمأل|ةردقعةلدتوأ؛بدتلاوأ

لدييذلاو«رمألالاثتمانودنيوكتتلالعوأرظحدعبقالطإو

ومعطأوابنماولكفم؛ىلاعتهلوقلثمبدنلاوريبختلالعهعومجمب

اومعطأوابنماولكفابونجُتبتاذإف)ف:هلوقكو'''ريقفلاسنابلا
انأوبجاوريغاهنملكألانأعبخلاعجأدقو'"'#"رتعملاو"عناقلا

ةردقىلعلديامنإوفيقوتلابورقمالإدرتلةيآلاف؛نورّخمهيف

ًاديدحوأةراجحاونوُكلقأ:لجوزعهلوقلثفرومألازجعورمآلا

نأمهنمدربِىلاعتهللانأمولعمو6ٌ5عرودصيقلكماخوأ

امنإومهتردفومهتقاطيفكلذسيلذإًاديدحوأةراجحمهسفنأاولعجب

هلوقلثرجرلاوددهتلالعلدييذلاامأو.ممزجعنيبينأدارأ

اولبعإ؛ةمايقلامويًانمآيتأينممأ"بخرانلايفىقلب'نفأ):ىلاعت

اولمعالقوإف:زعولجهلوقكو'""«ريصبنولمعتامبهنإمام

.جحلا-١

.ع؟32:جحلا-«

.يذلاامأر(ج)د(ب)يف-«
.ه١:ءارمإلا ؛

.6:تلصف-ه
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ةدابشلاوبيغلاملاعىلإنودرتسونونمؤملاوهلوسروملمعهللاىريسف

اولمعانونمؤيأالنيذلللقو2:'"'هلوقكو'''«نولمعتمنكامكنبنيف

ملتايآلاهذهف"منورظتنمأان]اورظتناو.نولماعانإكتناكمىلع
.رجزلاوددبتلالعلدتنهدعبنئارقونبلبقتامدقملعالإدرت
اذإفإ:هؤانثلجهلوقلثمفرظحلادعبقالطإلالعلدييذلاامأو

هللااوركذاوهللالضفنماوغتباوضرألايفاورشتنافةالصلاِتّيْضَق
:إ06نوحلفتلعلًاريثك

١؟-(ه).١اِ نأًاعيجاوعجأدقو'"«اوداطصافمتللحاذإوم:هلوقكو

نودنيوكتتلاىلعلدييذلاامأو.'"نيبجاوريغراشتنالاودايطصالا

'ه'«نيئساخةدّرقاونوك '"هركذلجهلوقلثمفرمألالاثتما

.١١٠ه:ةبوتلا-١

.ىلاعتهلوقكور(ح)يف-«

.١١١-١١:؛دوه-+٠

.١٠٠:ةعمجلا-؛

؟:ةدئاملا-ه

.باوصلايهر«ريغ»(ح)يفر«نيع»(أ)يف-١

.زعولجهركذلج(جح)يف--

.ف0:ةرقبلامم
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تلدفةدرقميسفنأنيوكتىلعنيرداقريغمنأةفرعملاتمدقت"أدق

بعلالقعتامبانبطاخهللاو؛رمألالاثتمانودنيوكتتلاىلعةمّدقملا

نمرمأاذإف"اينوًارمألعفت'"'لولعفإ:لوقتبرعلاواهباطخيف
::ل

قشوتلاهللابورمأم9رومأملالعناكهرمألداشنالاوهتعاطجت

.دقف(ج)يف-١
.ارأ(ج)يف-«
.دأ(ج)يف-<
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ابرلايفباب

''!#ابرلامّرحوعيبلاهلللحأو: ىلاعتوكرابتهللالاق

ينلانعيورامىلإمهنملكعجرفابرلاىنعميفسانلافلتخاو

ريعشلاوربلاب"لاوةضفلابةضفلاوبهذلاببهذلا):لاقهنأميلي

دازتساو'"ادازنمفءاوسبداوسلابمليارمتلابٌرمتلاوريعشلاب

لاكييفاذهمارحماينلاركذموفلاقفلىبرأدقف

صنيملوأ؛هيلعصناممنزويوألاكياممءيشلكف؛نزويايفو

؛نزولاوليكلايفلخديامبلَككلذنعبنهنألديفابرلافهنيعبهيلع
لاقو.يأرلاباحصأةملكهذمف4ايرلاهشفهريغوماعطنمءيبلكو

ماعطنمنزويوألاكيتاهفهنيعبلَكينلاصناهفابرلايفةلعلا:موق

.76ه:ةرقسلا-١

.دأ(ج)يف-«
.هيلعقفتم-«

.ايفنيئيشيفوهر(ب)د(ج)يف-؛
,ام(ب)يف-ه
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يهوهريغنودْمثْيجينلاهنيايفابرلا:موقلاقو.لكؤيامرئاسو

لكيفهيلعصناهفصنلا:موقلاقو''اهركذيتلاسانجألاةتس

.ىلام"اها|ولعحميّصعبوءالؤهةلعهذبف.رخذدموىتاتقم

ابرلالعجنممينمو.انفالسأنيبفالتخالاىرجوحنلااذهلعو

لولاادهملاقنملةلعهدهتنأكو(تتدنأامةحخسن(ضرألاتتينأايف

مرحايفمنيحينلالوقربتعيوسايقلاىفننمجتحاو.معاابنأل

جتحاوهريغنودروكذملاىلعرصتقاو؛صنلاىنعمنمعوببلانم

هلوق:اولاق.'*'ابرلامرحوعيباهللالحأو):لاعتهللالوقب

نمهحرخأموهوًاصاخ6ايرإمرحوعيبلاهللالحأِوٍي:لجورع

هللاّلحأوإؤلجوزعهلوقناكول:مهللاقيةتسلابعيبلانمحابملاةلمج
بجولةنسلاهتصخامالإدقعلكيفلضافتلاحبي4ابرلامرحوميبلا

يواستللضافتلانمًاعنام«ابرلامّرحول:ىلاعتهلوقنوكينأ
نأبجاولالبدحاوقسنودحاوقايسيفًاعم'"اامهدوروونيرهاظلا
يفىلوأوحصألضافتلاميرحتىلعابرلانمثميرحتبلالدتسالانوكي

.تركذ(ب)يف-١

.لع(ج)د(ب)يف-«
.(ج)يفدجوتال(مهنم)-«
.76ه:ةرقللا-؛

.درردر(ج)يفر«اههدرردد(أ)در(ب)نم-٠
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ةدايزلايهةغللايفابرلانأل,عيبلاةحابإبلضافتلاةحابإلعلالدتسالا

.قيفوتلاهللابو؛دحاولاسنجلايفلضفلاو

لجهللانأوهاهفمهنيبفالتخالاابيفىرجيتلاملوصأدحأو

دنعبجوثلجهيبننأسللعلثمبالثالإربلابربلاعيبمرحاملهركذ

ىنعميفمرغمزرألانأللثمبًلثمالإزرألابزرألاعيبميرحتنيسناقلا

ًاسيقمزرألاراصابلخأنميتلاةلعلايفنوفلتخمكلذ'عممهمنءربلا

لاقو)نالوكأمامبنألجأنمناقفتمامه:مهضعبلاقف؛ربلاىلع

ناليكمامهنإلبال:مصعبلاقو؛ناليكسمامهنإلبال:مهّصعب

لاقو'"!(نارخدموناتاتقمامهنإلبال:مهضعبلاقو.نالوكأم
يناعملاهذهدحأابرلاةلعلعجلكشف«نايكديامهنأللبال:مهضعب
.قيفوتلاهللابواببلعدمتعايتلا

جتحاوراخّدإلاوتايتقالاوهابرلايفةلعلانأىلإبهذنف

ابصخوةرخدمةتاتقمًاسانجأركذامل؛ٍميِلَكينلالاقنأبكلذب

مملاوهوكلذ"نوداموربلاوهواهنمتاتقب'املغأركذفركذلاب

.دعب(ب)يف-١
.(ج)نمةطقاسنيسوقنيبام-«
.نود(أ)د(ج)يف-«
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هركذبلعمهتيذغأيفهبعاقتنالاومهتاوقأحالصإلهنورخدييذلا

توافتعمربلاهركذدعبحمملاهركذو؛هنودىلإهعوجروتوقلاىلغأ
ءانإهصيصختلرخدملاتاتقملايهامنإةلعلانألع,دعبلانمامهنيبام
ركذامللَكينلانأبجتحالوكأملاةلعلانأىلإبهذنمو«ركذلاب

اموربلاوهوابنملوكألاىلغأركذفركذلاباهّصخوةلوكأمًاسانجأ
عمربلاركذعمحملاىلإهعوجرنأكلذبملعأحلملاوهو'هنود
هميصختلسنجلاوهولوكألاةلعلانأىلعدْعُبلاوتوافتلانمامهنيبام

ألا'"'ليكلاابرلايفةلعلانأىلإبهذنمجتحاو«ركذلابكلذ لوك

كلذيفةلعلانأىلإبهذنمجتحاو؛ًاضيأىنعملاكلذلثمىلإبهذ
سانجأرمتلاوربلاوريعشلانإ:لاق,هيفةأكرلابوجواهيفقلعتيام
هذبف.ركذامهدنعةلعلانوكتنأبجوف؛ةأكرلابوجواهيفقلعت

ابلكف؛ضعبنمصخأابضعبناكنإو.ضعبنمابضعببرقيللعلا

نأىلإانباحصأنمبهذنمكلذكو.ةربعلاوسايقلابلاقنملججح

همفتدرواممناكاملهنأتتبنأاممضرألاتتبنأامميرحتلايفةلعلا

ةتسلافانصألاهذهوههيفابرلامسامكينلاتبثأوهيرحتةعيرشلا

.هنود(أ)د(ج)يف-
.ليكلا(ج)يف-«
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؛ضرالايهةلعلانوكتنامهدنعبجوضرألاتابننمابلكو

همرحامناكاملهنأل؛زوجبالنزوياممنزويامىلإبهذنمكلذكو
لكف؛نزويامولاكيأاماهنف؛فانصألاهذهنممالسلاهيلعلوسرلا

دقو«زوجيالنزويابنزويامكلذكو؛زوجياللاكيامبلاكلام
فيكاوعيبفناسنجلافلتخااذإ):لاقهنألَكينلانعيور

ةيآنأل.قيفوتلايلوهللاو؛ليوأتًاحيحصناكنإربخلااذهلو(مش

هريغ''(ًانكحهرهاظبجويربخلااذهورهاظلايف)ًاكحبجوابرلا

نوكيوأابعمنوكيوأةيآللًامدقتمنوكينأنمربخلااذهولخيالو

صخامضعبلًاينئتسموأاهلنايبوهفةيآلاعمربخلاناكنإف«اهدعب
؛ابضعبلصيصختدرودقفاهضعبلخسانوهفاهدعبناكنإف؛اهتلجنم

:نايثعم”"هوربتعا'"اابلبقناكنإو.اهلخسانوأاهضرغلنيبموأ

نوكتفهيلعةبترمنوكينأ:رخآلاو؛اهبًاخوسنمنوكيينأ:امهدحأ
يدنعبجويرظنلاو.ابتلجنمربخلاصخاهفالإابمومعىلعةيراج

نألنوزوملايفنزويامةلعو,ليكملايفلاكيأامةلعنوكتتنأ

ملسم"بخكلذنمنمينأالإنزوياموألاكيامركذبَدَرَوربخلا

"()و(ب)يفدجوتالنيسوقنيبام-١

.ابلبقْتلاةلجلايفتدرواهدعبةملكنأل؛ابلبقبارصلاو+اهدعب(ج)د(ب)يف-«
.هرزاعا(ج)يفر+هردتعا(ب)يف-«
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ًايعبعاتبا)لَكينلانأيورو.لعأللاوةمألانمقافتاوأ

مهنمقافتااذهو'"'(نيدبعبًادبعزاجأ)هنأيورو'''(نيريعب

؛نيسلفبًاسلفو؛نيترمتبةرمتةفينحوبأزاجأو"'(دبديهنأالإ)

ضقنمث؛ضعببضعبناويحلاعيبيعفاشلازاجأو؛نيتبحبةبحو

وهو'"(ضعببهضعبدارجلاو)ضعببهبكمسلاعيبنمعنفهلوق
'”ألكؤيوناويحزنغلاورقبلاولبإلافلكألالعتناكنإف«ناويح
سايقلازاوجىلعلديامدحأنإفًاضيأو.ةيادحلاهللالأسنفًاضيأ

باطخلانبرمعنعيوراممءاماعللةثداحلادنعيأرلادابتجابلوقلاو

هنأهنعهللايضر ىلإبتكهنأيورو«يرعشألاىسوميبأىلإبتك

كعنممالو؛لاثمألاوهابشألارظناورومألاسق)"نأهلثممًاضيأحيرش

ةعجارمنإف؛هيفقحلاعجارتنأكدشراهيفتيدهسمألابهتضضقءاضق

.(لطابلايفيداتلانمريخقحلا

.؟١٠/؟جحبحصلاعماجلاحرش:ديزنبرباجنعةديبعوبأءاور-؟د١
حيحصلاعماجلاحرش«ديبدياذهنأالإ»هنعللايضرسابعنبامالكنم-«

يول
.لكؤت(أ)يف-ه
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ةلأسم

.هقالطإلعوهوفورعمياطخهرهاظوًاقلطمدرواذإباطل|

؛رفاكنلف:لئاقلاقولهنأىرتالأ؛هديسقتىلعوبفًاديقمدرواذإو

.توغاطلادارأنوكينألمتحيناكنإو؛هللابرفاكهنأهرهاظناك

نألمتحيناكنإو؛هللابنمؤمهنأرهاظلاف؛نمؤمنالف:لاقولكلذكو

:إتوغاطلابنمؤمهنألئاقلادارأنوكي

-49



ءيشلاركذياًهفباب
هبببسنمناكاذإءريغدارو

مهنأركذف''«اونمآنيذلاوهللانوعداخبلل:ىلاعتهللالاق

رشنم: لجوزعهلوقكو.هلوسرنوعداخبيامنإوهللانوعداخب

لعفلاو؛لعفلاوهساوسولاو؛ساوسولاركذف«سانخلاساوسولا

وهوسوسوملادارأوساوسولاركذف؛لعافللرشلاامنإو؛رشهلسيل

لثكاورفكنيذلالثموإ:هركذلجهلوقلثموهو.هللاهنعلسيلبإ
قوعنملادارأوقعانلاركذف'""«ءادنوءاعدالإعمسيالامبقعنبيذلا

؛لمملابرطأمهبنألباودلادارأويعادلاركذدارأامنإو«هب

.هييسوأهنمبرقياممساىلعهبرجتدقءيشلاركذتدارأاذإبرعلاو

6ةّوقلالوأةيصعلابءونتلهحتافمنإام:ىلاعتهلوقكلذكو

.١:ةرقبلا-١
.١7١:ةرقبلا-«
.736:صصقلا<
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ابنأل؛حيتافملا(نم)ءونتيهةصعلاامنإو؛ةصعلابءونتحيتافملانأركذف

.ٍلعأهللاوابلقثدجت

:لاقهنأمالسلاهيلعىسومنعىكحاهفهمسالجهلوقكلذكو
هلوقو.رمآلاىصعيامنإوىصعيالرمألاو''"«©يرمأتيصعفألف

هللاوهرمأءاحيألاًافصًافصُكْلملاوكيرءاحوٍٍت:هوانلج

'*"«هنوقليمويىلإ: هلوقو"مهبراوقالمل:هلوقوحنو.2

7:مهبرىلعاوفقوذإىرتولو)رشوريخنممدعوامنوقليامنإو

؟قحلاباذهسيلآ :هلوقكلذىلعلديبو.مهبرمدعوامىلعينعيوهو

يأهللايقلدقفتامنم:سانلالوقكلذكو'"!«انببرولب:اولاق

ثلجينلانعةياورلاةحصىلعسانلاعمجأدقو«هلمعءازجيقل

هيلعوهوهللايقللمءىرمالاماهبعطتقيلنيىلعفلحنم)نأ
:77نابضغ

.+<«:هط١

.؟؟:رحفلا-«

. 47 : ةرقلا  »

.ا7لإل:ةبوتل ؛

,0.2:مامنألا-٠
.©4١مامنألا-+4

ملمءىرمألامىلعانيميفلحنم»ظفللااذهبديزنبرباجنعةديبعوبأءاور-«
٠«نابضغهيلعرهوهللايقلهمطقمل|

ل١.١1-



يفهئادعأنمدحأهارينأزوجيالهللانأةالصلالهأعمجأدقو

ىلإاوبوتف):لجوزعهلوقهانعمداريوءيثلاركذيامو؛ةرخآلا

؛ميسفنألامهنمًالتقلاتقللمهمالستسالعجف''«مكسفنأاواتقافكنرا

امبجرخأفإ:لجوزعهلوقلثمهببسنمناكاذإهيلإلعفلافاضياممو

؛هبيسنمناكذإهيلإفيضأف؛اميلعفامهجرخأامنإو'"'هيفاناكام
"'4مبسجرىلإاجرمدازفإل:هركذلجهلوقىنعملااذهنمبرقياممو

نأزاجًارفكوًادانعالوزندنعاودادزااملنكلو.ًاسجرمثدزبمو

'!!ًارارفالإيئاعدْمْدَْيف:زعولجهلوقو.اهيلإكلذفاضي

نإ:لومينأزاجىلاعتولجهللاىلإمايإهئاعدنعًاروفناودادزاامل

ركذيامو.اهتعسوةغللازاجمقيرطنمًارفكوًاروفنمهدازهءاعد

يذلاريعبلايهةيوارلاو؛ءامةيوار:مهلوقهنمهبرقلهريغداريوءيشلا

لوقكهمساهلعيرجأءيشللءيشلاةبحصرثكاذإف«ءاملاهيلعىقتسي

رقبلاباحصأعارزلاينعي(نيدادفلايفةواسقلاوءافجلا):مثلجينلا

؛فيفختلابنادفاهدحاو؛رقبلايهنودادفلاواهيلعثرحبيتلا

.ه4:ةرقبلا-١
.©:ةرقبلا-

.١٠ه:ةبوثلا-+
١:حول-
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ىبن)هنألَكينلانعيوراممكلذوحنو«اهمسااهبابرألعىرجأف
يذلايركلانعىهنامنإهنا:ةغللالهأرثكألاق(لحفلابسعنع

بسكنمهيلعذخؤيامدارأوبسعلاركذفلحفلابارضىلعذخؤي
58مايهراعأًامالغهيلعاوسبحًاموقوحبءارعشلاضعبلاقو؛لاملا

:ًارعشلاقف

راعمبحةحينمرشو هومتكرتلهبسعالولو

.ءايإممراعأ(ج)يف--١

-١٠



ةيانكلاورامضالاباب

:انارء

''"«متامأكيلعترحل:لجوزعهلوقلثمفراحضإلاامأو
:لجورعهلوقلثمفةيانكلاامأو٠جيوزتلارمضأفدكتاهمأجيوالينعي

يفِجار1ِلً "4اهيلإاونكستلل:هلوقك'"'نطسابلعنأوكل*سابل"نه
دحأءاحوأٍِي:هلوقكوةبانكلاوبفهارجميرجبوأاذهلعناكمف

.هيفنوكيييذلاببسلانعىنكوعضوملاركذف'*'«طئاغلانمكنم

رودلاءانشىقلتيلاساجنألاتيم"رودلاءانفيهةرذعلاكلذكو

.ناكملامسأب

ناسنإلاهيلإبهذييذلاناكملانماهمساذوخأموجنلاكلذكو

نمعفترااذإبرعلاهصسن.عفترملاناكملاوهو٠.هلاهتحاحبيبتليو

.ةوحنضرألا

٠ًاضيأهركذنعىلكيوهريغداربوءيثلاركذممهلثمواذه

.+:ءاسنلا-١

.87٠١:ةرقبلا-«

.٠١:مورلا<

.+:ءانلا-

-6١٠١



اذإلَكينلاناك):لاقهنأةبعشنبةريغملالوقًاضيأةيانكلانمو

.هركذنعىنلكأفطئاغلاينعيء(بهذملادعبأفبهذناسنإلاةجاحلبهذ

ةعبرأنبيلعاودهشتساف):لجوزعهلوقًاضيأرامضإلانمو

راتخاوإ:لجوزعهلوقًاضيأرامضإلانمو.انزلاركذرمضأف'جنم

كلذلو(نم)رمضأف؛هموقنمينعي'"'انتاقيمالجرنيعبسهموقىسوم

اوبسكاميسانلاهللاذخاؤيولو:لجوزعهلوقكو«هموقبصن

باطلإيفاهرمضأف٠ضرأْلينعيلاهادنماهربظلعكرتم

ضرألاينعي'''ةبادنمابيلعكرتامؤفرخآعضوميفو.لعأهللاو

رمضأف؛سمشلاديري'""باجحلاب'تراوتىتحمف:هلوقكو؛ملعأهللاو
كلذبنونعي؛نإلف(نم)لعأاهبام:ناسنإلسانلالوقتاكو«اهركذ

ىسومىلإانيحوأف):ىلاعتهلوقكو.اهوحنوةنيدملاوةدلبلاوةيرقلا
برضهنأباطخلايفر_ضأف"4قلفنافْرْحَبلاكاصعببرضانأ

.(برض)ركذرمضأو؛قلفناف

.٠١٠١:ءانلا-١

.18٠٠:فارعألا-١"

. 4ه:رطاف  »

.٠١١لحنلا-(

مةءارعثلا-
-0٠١٠١-



ماعلاوصاخلايفباب

؛"عضومريخةالصلا):مثلجينلالوقلثمفماعلاوصاخلاامأو

صاخلاو.تقولكيفمومعاذه(رثكُيلفءاشنموللقيلفءاشنمف

ىتحرصعلاةالصدعبةالصال):علكينلالوقلثمهيلعضرتعملا

7سمشلاعلطتىحصحبصلاةالصدعبةالصالو6سمشلابرعت

ْلثمسيو.صاخلالعضرعباللماعلاو6ماعلالعشضرتعبصاخلاو

"يمسامامأو.لكلاعفرنأةقيقحخسنلانألًاخسننوكياذه

نمنيديبشاودهشتساو: ىلاعتهلوق؛هنوكلبقلعفلامسابءيشلا
دبشنأزاجاملو.امهنملعفلاعقيملونيديهشامهامض'؛"كلاجر

يرجينأزاجمسالاقحتسيودبشينممةيناثلالاحلايفنوكيوامهلثم

.عوضوم(ب)يف-١
.هيلعقفتم-«

.ىسيا(ج)يق-<
.؟مك:ةرقللا-

-١١٠-



ءاكحايفلجوزعهلوقكلذكو«هدعبنم''ناقحتسياممسااميلع
لاحيفرمخبيلو'"'«ًارشرصعأينارأينإف:كلملابحاصنع

قحتسوًارمخريصينأزاجاَّملنكلو,ًالالحًابنعرصعيامنإو؛رصعلا
كلذكو.هيلإلقتنييذلامسالابىمسينأزاج؛دعبنمرخلامسا

ًاديصيمسديصلامساهيلععقيوهدايطصالبقًاديصىمسيديصلا
؛هتاقوأتضقنادقلعفمساءيثلالعيرجيدقو.هذخأدعبًاضيأ

يفمبيلعىرجأف"6نيدجاسةرحّشلايقلأفف:هركذلجهلوقوحن
لبقهيلعاونكيذلارحسلامسإميمالسإومهتبوتدعبومدوجسلاح

نورذيوٌخنمنوفوتبنيذلاو):لجوزعهلوقكلذكو«ميمالسإ

اذهلثمو«ًاجاوزأنكيناوللا:لعأهللاو كلذبينعي8ً6اجاوزأ

دارملاو؛رمألاظفلهظفلءيجيامامأو.هزاوجةغللايفدجويو؛ريثك

'""«ريصبنولمعتامبهنإةئشاماولمعإ: هللالوقلثمربخلاهب
نم):لَكينلالوقكلذكو.ديعوبنقربخوهورمألاكهؤادتباف

.هتاقحتسي(ج)يف-١
اياقسو

.٠٠1:فارعألا-<

,2(:ةرقبلا-؛

.(06:تلصف-ف

.١-



.لعفءازجنعربخاذهف''(رانلانمهدعقموبًيادّمعتملعَبذَك

ملاذإ«ةوبنلامالكنمسانلاكردأ'"امنإ)يورامرابخألانمو

:لجوزعهلوقلثموازجنعرابخإوهلبق”(تئشام"عنصافحتست
:16مشماولمع|ٍ

لجهللالوقوحنضعبنعبونيابضعبنإفضفخلاتاودأامأو
م7ل

لقتىرزدقِ:هلوقكو<>لخنلاعوذج1غٌمنبلصالِمٍي:همس

٠ءامسلاىلإيعي6ءامسلايقكبحو

نيسفنأيفنلعفايفاانبلجأنغلباذإفف:هلوقو

؛جاوزألابلطوزوربلانمنبسفنأيفنلعفامينعي"4فورعمنم

ةيشخبينعيذا«هللاةيشخنمطباملاهنمنإو):لجوزعهلوقو

رمأنمهنوظفحب+فلخنموهيدينيبنمتابقعمهلل:هلوقو.هلل

.لعأهللاو؛هللرمأبينعي''"جهللا

,هيلعقفتم-١

.امنإ(ج)د(ب)يف-«
,ملسمهأوز-«

.:.:تلصف-؛

.ال١:هطف

.٠١(:ةرقسلا-١

.9(:ةرقملااب

.7(:ةرقسلا-+

.١١:دعرلا-

-8١٠-



لقعلابجوياهفباب
ةوبنلاتابثإوديحوتلابابيف

؛هفالخبعمسلادربنأزوحبالينتملاوينلانيبنوزيمي'اايثإ

الإكرحتينأزوجيالف.ةكرحلاكرحتملاةّلع:انلقاذإانأىرتالأ

يغبًاكرحتمهونبألوقيف؛هفالخبعمسلادرينأزوجيالوةكرحب

؛نوكسبالإنكاسالونكاسلاةلعنوكسلاانلقاذإكلذكو؛ةكرح

للعهذهف؛نوكسريغبًانكاسهوتبثأ:لوقيفربخدرينأزوجيالو

يفنوسئاقلاامأو.اهفالخبعمسلايتأينأزوجيالو«اهبالقنازوجيال
ناك'"أاذإف؛هفالخبعمسلادرينأمهدنعزئاجفمارحلاولالحلاباب

نأل,هبالقنازوحبالامةلعريغنيسناقلاقيرطةلعناك"روحيكلذ

ْ.امر(ج)يف-٠

.اذإد(ج)يف-«

.ًازرجم(ج)يف-«

-4١٠١



اوفلتخادقمهنأىرتالأ؛ءالقعلاايففلتخياللقعلااهبجوييلاةلعلا'

نوعزفًالتعموهيلإنوعجريًالبوأتومهلًالوصأاهوتبئأدقيتلاللعلايف

.اهمساباهيلعصناليتلامهبةلزانلاثداوحلادنعمكحلاطابنتسايفهيلإ

أملايفابرلاةلع:يعفاشلالاقف وهوهلثملقاعهفلاخو؛هريغنودلوك

امهلثملقاعامهفلاخو؛راخدإلاوتايتقإلاابرلاةلع؛لاقفسنأنبكلام

مينمفالتخالااذبف؛نزولاوليكلاابرلاةلع:لاقفةفينحوبأوهو

يذلايقيقحلالعلابقلعتمبرضف«نيبرضىلعلقعلاهبجويامىلعلدي

نوكياليذلارهاظلالعبقلعتمبرضو؛بالقنالاهيلعزرجبال

هللالوقوحنهفالخداقتعابجويامدربنأزوجبدقو''”ًادقتعمهمولعم

نهومتماعنإف)ف:هلوقو؛'""ًاريخمهيفماعنإمهوبتاكفإ:ىلاعت

.لعأهللاوكلذوحنو'"'رافكلاىلإنهوعجرتالفتانمزم

سايقبعرفبمحو؛هيلعفقوملصأمح:نانكححلاو

ناكولهنأىرتالأ؛هنيعبهلعفقوملصألاجحفهلصأبجرختسم

عرفلانيبقرفالناكًاجرختسمعرفلامكحوًاجرختسملصألامكح

,ج*:روثلا-«

.١٠:ةلحتمملا--+

-١٠١



الإحصبالسايقلاو؛ًاعرفلصألاوًالصأعرفلانوكسيداكوهلصأو

ًاسايقعيبلايفلضافتلانممهفالتخانمانّبامىلعهيلعقفتملصأىلع

ريلابريلا):مالسلاهيلعهلوقبابرلايفيلجينلانعيورملاربخلاىلع

حمملاوةضعفلابةضفلاوبهذلاببهذلاورمتلابرمتلاوريعشلابريعشلاو

هيلعساقوربخلانماذهةلعنيسناقلانملكجرختساف''#ململاب

ضعبفالتخانمهركذانمدقاملعًاكحاهنمطبنتساوثداحلا

؛عوببلايفانؤاماعفلتخااذهوحنىلعو«انيفلاخمنمةبقفتملانمنيسناقلا
مد:ةفينحوبألاق.ةلعلايفميفالتخانمكلهنيبأرخآهجوو

مدو؛ةضاحتسالا(نيتخسن)ةضاحتسملامدىلعًاسابقسجنفاعرلا

.ةرابطلاضقنيةضاحتسالامدنأل؛هدنعةرابطلاضنيفاعرلا

ةرابطلاضقنةلعنأل؛ةرابطلاضقنيالفاعّرلامد:كلاملاق

سيلفاعرلاجرخموتاساجنلاجرخمهجرخمنأل؛ةضاحتسالامدنم

لوقوحنةفينحيبألوقو.ةرابطلاضقنيجرخمالوتاساجنلاجرخمب
فاعرمد؛همكحاذهفمدلكو,ةساجنكلذيفةلعلانأل+انباحصأ

ركبوبألاقو.هتلعوهلوقيفكلاملوقيعفاشلاقفاوو؛هريغوأ

.هركذمدقت-١

-١١١



؛قرعمدةضاحتسالامدنأل؛ةرابطلاضقنيفاعرلامد:مصألا

ساقوهيلعمتملصأىلإبرمرنملكوقرعمدفاعرلامدو

مصألاركبوبأويعفاشلاوكلاملاقو:ةصضاحتسالاىهوهيلعهلاع

مهنمًأطخكلذنأيدنعو؛سحسسيلةضاحتسال|مدنإ:دوادو

:لجورعهلوقلهممرحسمدلامعوىنذأمدلاهللاىكلفو:مدهنأل

:حيهللالوسرلاقو'#ريزنخلامحلومدلاوةتيملاكيلعتمرح
٠.تاساحنلاجرخهحرخو'"1قرعمدفاعرلامدو.قرعمدهيٍإ(

ةرابطلاضمنًياحننوكينأهلاوحألقأفباسألاهذههتروتعااذإو

قفتملصأبتدرواذإةثداحلاهّبشوساقودهتجادقلكو.لعأهللاو

كرتدقسابيقلانمعناملاو.عاجإلاوةئسلاوباتكلانمهيلع

ضعبِقدبمتحاوساقايبنلانأيوردقو6هسفنلةحصانملا

يأنإ(:هللالوسروىلاقفهتلأساملةسعنخلانأكلذنم٠.ثداوحلا

جحأفأ؛جحل'ةضبرفهتكردأدقوهتلح|زرىلعكسمتسالوريبكخيش

ىتكأهشضقف"ندكيباىلعناكولتارأ):اهللكلاقف؟هنع

.م:ةدئاملا--١

,. دوادأهأور  »

-7١١١-



دقف؛''(ىلوألاقوأ,ٌقحأهللا"نيدف:لاق.معن:كلاق؟هنعةيضاق

:لعأهللاو؛ساقلاهجونماهنّيب'"امللالدتسالاواهكرتواهلبش

تثشهينإهللالوسران:لاقهنأباطخل:8:رمحنعيوردقو

كافتضمضمولتيأرأ):لجهللالوسرلاقف؛كلّيقفمئاصانأو

بورحلايفدهتجاهناليقو'"'(كاذكاذف:لاق.ال:لاق؟ًارطفمتنكأ

نمةرابطلاةداعإبجوتن3اهنأةشلاعنعيورو٠هنأوزغوهبأر

'ال(هنملسغلاكرتنملعةركشمألاسكالا)يفاهلوقو.ةثيبخلاةملكلا

ءاروعلاةملكلانمًأضوتيالوبطلاماعطلانمٌعدحأًاضوتي:لوقتو

فيكهنملسغلاكرتنملعةركشملاسكالايفاهلوقو.هبخألاهلوقي

'ذهولسعلليعي:ءامنسًاعاصهلعبحويالو6دحلاهلعبجوأ

ٌعدحأًاضوتيالو:اًهلوقو؛لسغللفاكءاملانمعاملانألعلدي

ةرابطلاضقنىرتتناكاهبنألعلدي؛هبخألاهلوقيءاروعلاةملكلانم

ةباحصلانمريثكو؛انباحصأهيلإبهذيامىلعهيلعدّمعتملابذكتلانم

,هلعقفتم-١

.ا(ج)يف-«

,دوادوأءهأور« 

.(أ)يفةدئازنيسوقنيبامةلمجلاهذه-4

-7١(8)



يتلاثداوحللوابيفمءارآاودهتجاوثداوحلايفسابقلاباولاقدق

توانلقامىلعلديثداوحلايففالتخالانممهنيبتناك ربكتلامهكر

يفقحلانأىلع"لديمهنمةءاربلاومهلةئطختلاوضعبلامهضعبىلع

يناعملاهذهلمأتينأهقفنملاىلعبجاولاف.لعأهللاونيفلتخلافالتخا

.قيفوتلاهللابو«اهنمهبلزاونلادنعاهماكحأربتعينأو

لل



ةلأمسم

نوكينأامإ.ابيفهللامكحنمولتالتثدحاذإةثداحلا

عمةلحلايفابيلعًاصوصنمنوكيوأاهئامسأصخأباهيلعًاصوصنم

نمهيفءاماعلاعزانتياموثداوحلايفٌباحصلانيبفالتخالاو؛اهريغ

فالتخاناك:موقلاقف.هيففلتخلايفبهاذملافالتخالماكحألا

مهفالتخا3:موفلاقوًٍداتجالاوساشل|قيرطلعةباحصلا

نيبعقيدقًاضيأفالتخالاو؛هبطبنتسملاليلدلابمكحلاجارختسا

نممهنمو4مومعلاب:لوقنمءاماعلانمنألصوصنملاسفنِيءاماعلا

ءاماعلانمنأل؛رخآهجونممهفالتخاناكاميرو.صوصخلاب:لوقي

لعيه:لوهبنممهنموبوجولالعرماوألانإ:لوقينم

فقولالعتناكتذدرواذإرماوألا:لوشنممهنمويدتلا

حيزيونيرومألانعةببشلاعفرينايبدريتحاملمكحلال
يفهيلععقيدقفالتخالافاذكهاذهناكاذإو.مينعللعلا

هلعصوصنملااييًاضيأفالتخال|عميو٠هلنصعبهلعصوصنملإ

-9٠١١-



فلتخااذإ):لوقيفيكهلكيبنلالوقىلإىرتالأ«ةلجلايفدمساب
ةنعفلاببهذلاعيبنأاوعمجأمث"(متتشفيكاوعيبفناسنجلا

عببنع)يندقو.ًابئاغامهدحأناكاذإزئاجريغىرخألابامهدحأ

اذهف؛ةسمالملاوةذبانملاالإتئشفيك:لقيملو(ةسمالملاوةذبانملا

؛عوببلانمهنعمكتيبنامالإمئشفيكاوعبب:لاقدقهنأىلع"لدي

.لعأهللاو

-١١١-



ةيكذتلافباب

هنإوهيلعهللامساركذيملامماولكأتالو: ىلاعتوكرابتهللالاق

اوركذيلًاكسنمانلعجةمألكلول:هركذلجلاقو؛'''قسفل

تمرحييهركذلجلاقواماعنألاةممهمنممهقزرمىلعهللامسأ

مرحو"4ةيكذامالإف:هلوقىلإ<ريدنخلامحلومدلاوةتيملاٌكيلع
الإناوبحلانمهللامرحامرئاسنمابلكأحابأيلاتاناويحلاىلاعتهلل

الإ:هلوقولخيالو«تيكذامالإ:ىلاعتهلوقلةيكذتلادعب

ةيوغللادريملهنأعيمجلالوقنف؛ةيعرشلاوةيومدلاةاكذلا«تيكذام

ىلعقشلايهةغللايفةاكشلانأل,ابيلع'*"فقوللةيعرشلادارأامنإو

ًلاقشقشولهنأاوعمجأو.ابلهأنمانعمسام هلكأزجيلهيلعفقوي

.٠١؟٠1:مامنألا-١
.3:جحلا-١"

.©مامنألا_

.فقوملا(ج)يف-؛

-7١١١-



ةيعرشلايهةبولطملاةروبشملاةاكنلانأانملعف.كلذنمًائيشلوانيالو

نايصعالاميهنوكتنأبجتفةغللايفةاكذمسأقحتسياملكال

ةصتغمل|نيكسلابوأهلسيلمحئابذلأو؛يصاعملابدربالعرشلانأبف

لعافنمدحاولاتقولايفدحاولعفلاو«حئابنلايفًايصاعةقورسملاوأ

انركذاملعلعافلااذهلصحدقو.ةصعموةعاطنوكيالدحاو

ةاشلاحبذوأحبذلايفةبوصغملانيكسلالاعتساو؛هلعفيفًايصاع

يذلاحبذلاو«اهب"''كرحتيلاةكرحلاكلتنوكتنأزوجيالةقورسملا

هريغةاشجيدعتملاو(ةعاطةاكذلاذإ؛ةعاطنوكتهصعميهوهحند

دقفةعاطنوكتتنألطباذإو.ناتيفانتمةيصعملاوةعاطلاو:ةيصعم

زجبملةيعرشةاكذنوكتنألطباذإو.ةيعرشةاكذنوكتتنألطب
لعفلايفًاصاعنوكيبصماغلا:لئاقلاقنإف؛تاناويحلالوانتاهب

هتقرسٌنإف:ًاضيأانلق.هحبذلًالطبمهنايصعنوكيالوةقرسلايفو
.0ٍٍ

صاعوبفًاماعطقرسلجركىرخأةيصعمحبذلايفهليعتساوةيصعم

كلذكو.لكألايقىرخأةصعمهلتلصحهلكأا"1اذافةقرسلاب

اذإو.اهتقرسيفهنايصعكهلاعتسابصاع؛(نيتخسن)ًاصاعاهلحباذلا

نيكسلانمعضوميأيف:لاقنإف.هانلقامتبثدقفاذكهاذهناك

.ابكرحت(ج)يف١
(أ)يفةدئاز«ناك»-«
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نأًاعيمجسانلاعمجأ:هلانلقو.نيتخسن:هلليق:نيكسللالاهعتساعنم

عضوملااذهيفيبنلادوروسيلو:لئاقلاقنإف؛اهبحبذينأهلسيل

:هللقالكأنمتعلمفتحبذاذإابلكأنم«منمباملنيتخسنهعنمبم

ناكوأوةيعرشلاةاكذلابتابلنإوهلانركذنممدقتاملابلكأنمانعنم

حببملايعفاشلامزللالكانمعميالاهعبيلاهلالايقيبنلادورو

يبنللكوتالهنألاقاملف؛لكؤينأرفظلاونسلابحبذلا:لوقينأاهل

ابلكأزاجأنممهباحصأوةفينحابأًاضيأمزافكلذنعهللوسرلاوهللا
1امبعضوميف'نانارفظلاونمسلابحبذاذإ:لاق.انفصواملع

ءاوسرفظلاونسلابتحبذُاذإابلكأزاجأفكلامامأو؛ةحسبنلالكؤت

نعيورو.هلانركذمدقتملع'"اندمتعافنينيانريغوأنتيانامناك

دقو(دودرموبفانرمأهيلعسيلالمعلمعنم):لاقهنأمثلجينلا

يبنلايبنهيلعًالمعةبصتغمنيكسبوأهريغةاشىلعيدعتملااذهلمع

””زوجبنكيموًادودرمهلعف3ًاييثمناكاذإو7

.قيفوتلاهللاو

.نيتئسباثلاايلعل-١

.اندايعاف(يف.

.ًاروجم(أ)يف-«

-١١١-



انزلايفباب

لاق؛ةغللايفءانزلامسايفنيتخسن»حاكنلامسايفسانلافلتخا
ابحكشنيالةينازلاوةكرشموأةننازالإحكنيالينارلاف:ىلاعتهللا

لاقف؛نيلوقىلع'''«نينمؤملالعكلذمرحوكرشوأنازالإ

:ةناثلاةقرفلاتلاقو؛هسفنعاملاوههبدارملاوكلذىنعمنإ:مبضعب

هنألًاحاكندقعلايّمستبرعلانأللوقلاوهاذهو؛حاكتلادقعوه

نيلوقىلعةمألاتناكاذإو؛ببسملامسأبببسلايمسق«حاكنلاحبي

4عاملانوددّمعلاوهاذافانرظندقومرخآلاحصامهدحأدسفشش

«ةينازالإكنيالينازلال:هركذلجهللالوقكلذىلعليلدلا

ةيصلاكةينازريغبينزيدقينازلاناكاماف؛باطخلايفمومعاذهف

لاقامهبدريملباطخلااذهنأانماعمونلابابلقعىلعةبولغملاوةنونجملاو

.©:روذلا
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بجاولافليلدبهنمصيصختدريملودرواذإمومعلانأل؛انوفلاخم

دقانكًاصيصختهانلمحومومعلااذهانصصخولو؛همومىلعهؤارجإ

باطخلااذهىلإاوبهذانلاخمنأل؛بذكلاىلاعتهللارابخإىلعانزجأ

ضعبجورخلعليلدلامايقلًاقدصنكيلًاربخناكولفرابخإوهامن
يقربخلادوروباطخلادربنأةعللا1غركشمبسيلودربخلاهنمضتم

تاقلطملاو):ىلاعتهللالوقىلإ''"ىرتالأ؛رمألاهبدارملاورهاظلا

رتب رمألاهبدارملاو«ربخاذههرهاظف'''«ءورقثالثنبسفنأبنصب
نورباصنورشٌعحنمنكينإ#:لجوزعهلوقكلذكو.مازلإلاو

؛لاتقلادنعةبلغلانوكنعربخلارهاظهرهاظف'"'«نيتناماوبلغي

:هلوقف«؛ريثكنارقلايفاذهلثمو.مازلإلاوضرفلاكلذبدارملاو

كلذىلعلديو.ةينازلاريغجيوزتنعيهن«ةينازالإحكنيالإ

روكذملااذهينعي'''«نينمؤملالعكلذمرحوم:لجوزعهلوق

هللاو :لئاقلاقنإف.ةغللايفدحاوامعانعمكلذواذهنأب رلعأ

ىلعكلذمرحو: لجوزعهلوقىنعمنوكينأ'”نوركشتام

.(ج)نمةطقاس«ىرتالأ»-١

.6+7:ةرقللا-«

.16ه:لافنألا<

.©:روثلا-

.نرركني(ج)د(ب)نم-٠
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ةبيغيفىنزًالجرنأولكلذو.هيلإةبهذامهبديريال؛4نينمؤملا
نأمتركشأاف؛كدنعاميشيبةمرحلاقتايحوزلعبفتنزوأهتحوز

بجوًلاحيحصكلبوأتناكولو.هللإٌميهذامىلإةيآلامح'''هجوترال

دقهنال؛هسفندنعرخآلاىلعمرحينأنيجوزلانمىنزنممراينأ
ابنأةمألاتعمجأدق:هللبق؛نينمؤملانمنوكسينأانزلاهلعفمرح

نعامهدحأانزرتتسااذإاهجوزاهيلعمرحبالوهتجوزهيلعمرحتال

عم"سايقللظحالذإسايقلا"ىلع'"انعنمعاجإلاو؛رخآلا

ليق.انزلاوهوميرحتلادوجويفةدوجومةلعلاف:لاقناف.فيقوتلا

عامجإلاصخيدقو؛كلذنمعنمدقعامجإلا'”انأكانفرعدق.هل

تحتلخدامةلمججنمجرخدقهمكححنوكيفمسالاهلمتشيامضعب

أياتاذإف:لاقنإف.قيفوتلاهللابوءاماعلاعمكلذ'"نكيسيلومسالا

حاكنبامبسلإدوعيونينمؤملامحىلإاعجرينأزوجيلهامهانزنم

نكيملاكامهيلإعجرينأهلسيل:هللبيق؟حاكنريغبوأديدج

,هجرزتي_(ج)يف-١
.انم(أ)يف-«
.نع(ج)يف-«
.رظنلل(ج)يف-:

.(نمةطقام«نا»-ف

.ركب(ج)د(ب)يف-+

-"١-



اهابإهفذقنمباتوهسفنبذكاذإو؛هتجوزىلإحجرينأنعالملل

دودحلانمًادحناكوأةبوقعلاىرجمىرجاذإمكحينألبقنمانزلا

ةقحلاةقرفلاهذهنإفًاضيأو«ملعأهللاوهلثماذهوةبوتلابعفتري'"ا

ةقرفلانودقحلااهتباصإيفاهايإهللاقيفوتبهتباصأوقحلادييفيتلا
اهلزجتلىلاعتهللاباطخىنعماهيلعيفخوهنعتشدقيتلاىرخألا

كحيفتفلتخادقةمألاتناكاذإو.ةبوتلاريغوةبوتلايفةعجرلا

؛يناثلاقيرفلاباصأونيلوقلادحأىلإبهذنمأطخأف؛نيلوقىلع

يفضعبلاناكاذإو.ًاعيمجمهيديأنمجرخقحلانوكينأزوجيالو

تناكاملةقرفلاهذهنإّملقمل:لاقنإف؛هدحوةمالاكوهناكقحلاهدب

لكيفهبًاموكحماهلوقناكسانلانماهريغنودكحلااذهلةبيصم

ليلدلاماقةمألانمًابولطمناكاذإمكحلانإانلقدق:هلليق©ناكم

ةمألاعامجإكةبيصملاةفئاطلاتناكقحلانعهباهذومهضعبأطخىلع

عاجإلانأربخأىلاعتهللانأواهلوقبتحبنأزاجو؛ةمألايهتناكو

يفابلاوةّجحبسيلنمعيمجلايفناكاذإهنمجرخيالقحلاو؛ةجحلاوه

.قيفوتلاهللابوعامحالابجتحبنأزاجةجحلامهاوناكاذإو؛ةجحلامثمهينم

دوصتىزن:هلليف؟ضيحلايفءىطاولايفنولوقتام:لئاقلاقنإف

.ملداج)يف-١
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نمضردحلايفءطولالعامفتااذإنيحورلانيبةقرفتلابلاقنم

ربدلايفءىطونمكلذكو؛لاقناف«مهلةرصنلاةبجنمدمعلاقيرط

كلذزاوحهحوامف:لاقنإف.محلابأبيفءاوساندنعامه:هللش

يفلوخدلانومسيةغللالهأنإ:لبقنمهلليق؟هبلاقنمدنع
قيضملايفنيلخادضيحلاوبدلايفءىطاولاانبأراملف؛ًانزقمضملا

هتجوزنيبوهنيبقرفيينازلاو؛انزلامسأاقحتسادقامهنأانماعامهيلع

.ةلأسملالوأيفانلوقمدقتامىلع

؟ةغللايفكلذعضوميأو«مكلوقزاوجىلعليلدلاامو:لاقنإف

:رعاشلالوقهللق

''"ابحرلاقلخلاوشيعلاءاسوبحأيننألقيضميفنازبتسلو

:رخآلاقو

رافحألانمةماظمءاربغاهرعقانزىلإتفذقاذإو

ريغدودمب(ءانزوهومكدحأيلصبال)نجحينلانعةياورلاو

لوبلاعمجبيذلاكلذبينعي؛نقاحلا؛لعأهللاوديري؛نونلاددشم

.احلا(ب)يف--١
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قيضملايفلوخدلايمستبرعلاتناكاملف؛هبقيضيىتحهتناثميف

ربأويئاسكلالاق.لعأهللاوهيلعانزلاكحيرجينأبجوءاز

انزلالصأف:لاق.هيلعقيضيوهتناثميفهلوبعمجييذلاوه:ةديبع
:ثلجينلالوقلجرفلابناكامٌدحلابجوييذلاانزلانأل؛قيضملا

هبذكبوكلذقدصيوناينزتنالجرلاوناينزتناديلاوناينرزتنانيعلا)

لكونازوهفهيلعقيضمقيضيفهجرفبلخدنملكو''(جرفلا

نم”ليلدو؛هليلدماقامالإهيلعبجاوٌدحلافينازلامسأقحتسانم

لعتعمجأدقةمألاانبأراملانإانلقامةحصىلعلديسابقلاقيرط

عّرستاماق؛ةيناثلالاحلايف'"(هيلإهلام)ريصبنممدمعلالتاقنامرح

كربهقحتسبناكيذلاثرإلانمميمهلعفنعيبنامباكتراىلإ

دعتلاضيحلايفءىطاولاكلذكف.هلعفنعيبناممبكتتراام

ام"كراامكرتبهقحتسيناكامقحتسيالهنعيبنامبوكر

لعسانلاعمجأةنستناكاملوضحلايفءطولانمهلعفنعيبن

رمحنعيورم0"١ىرنالآ1ابلعساقلابجواملمعلاوالو

,هلامهيلإ(ج)يف-«
.(ج)نمةطقاس«بكترا»-«

.ىلإ(ج)يف-:

-©7١١-



اهتدعيفةأرمابطخلجريفسنأنبكلاملاقكلذبوباطخلانبا

هلعمرحيواهتدعءاضقنادعبابجيورزتهللحيالهنأدمعلاقبرطنم

يرجيدقاذهوحنو؛اهكرتبهلًاحابمناكام'''ةيصعمبمرحفًادبأاهجيوزت
دقو؛قضملايفلوخدلاوهةغللايفانزلاو.رعأهللاوتابوقعلاىرجم

.ةلأسملالوأنمىضماهفرعاشلالوقنمكلذىلعداهشتسالاىضم

(ج١د(ب)يف-١ .هتيصعمب
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ةضيرفءاعدلاوهللةلأسملا

نيذلانإملبجتسأينوعدامكبرلاقول:هركذلجهللالوقي
:هركذلجلاقو؛''"«نيرخادمنبجنولخديسيتدابعنعنوربكتسي

ناعداذإعادلاةوعدبجأبيرقينإفينعيدابعكلأساذإو

:هركذلجلاقو"6نودشريمبلعليباونمؤيلويلاوبيجتسيلف
هللانإهلضفنمهللااولأساوؤ اوعدأ: لاقو'"مًامسلعءيشلكبناك

تايآنمانولتايفف.''!نيدتملاهبيالهنإةيفخوًاعرضتمكبر
فنرأىلعو.هتلزنمِرَبِكوءاعدلالضفىلعوانلقامىلعلديامنآرقلا

؛هنمروظحملانودهيفبْغّرملاهجولاىلععقواذإةومضمهيفةباجإلا

.60:رفاغ-١

.ا:ةرقبلا-«

,مع:ءانلا+

,هه:فارعألا-4
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لوقتنأةمكحلايف''"سيلنأهتباجإبنامضلاعقيسيلزوجيالامنأل

لعفريغىلععقيكلذنأل,هيلإكبيجأنأزوجيالامينولس:سانل
هبردبعلاةلأسمنمسانلاهفرعيامًاضيأكلذلعلديو«يكحلا

دنعو؛ًاباقعنوكبنأئنمأيالهبثدحبثداحدنعنارفغلاوةمحرلا

مريدقههابشأواذهلثميفءاعدلانإف؛هنمفلسدقبنذنمهتبوت

نعضرعأنمىلعنوبيعيًاعيمجنيملسملانأل«هكرتزوجيالوهلعف

بجاولا:موقلاقف؛ءاعدلايفسانلافلتخاو.هيلإ'""عزفيملوكلذ

”ةطيرشب؛ريمضلاودقعلايفًاديقمهلاؤسنوكيوناسنإلاوعدينأ
عقومهؤاعدعقياللهريبدتىقحنمهبلعأوهاموهيفهللاكح
ىلعهلكحالفبوبرملاوهدبعلانألهيلعكحلاوهبأرلعضارتعالا
رابظإنسحبدق:موفلاقو«هنمهبجوبلعأوهبكلمأوهافهدّس

لوقككلذو.ىرخأرومأيفنسحبالورومأيفكلذيفرمضيام
؛يلًاريخءانغلاناكاميننغاويلًاريخةايحلاتناكامينيحأمهللا:لئاقلا
.ةلأسملاوءاعدلايفعئاشيرمعلاذهو

طرشرابظإريغبءانغلاوةاسحلابةلأسملاوءاعدلادرفأولهنأيدنعو

.نأل(ج)يف-١
,ةثافتسالا:عزفلا-«
.ةطيرش(ج)د(ب)يف-«
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لاقو.نوماسملاهبوعدياملعهريمضوهدقعناكاذإًازئاجناكريخلا

''اابعمطرتشيالوهدقتعيريمضىلإاهعمجاتحيالةلأسملاوءاعدلا:موق

الو؛كلذىلعوهةلأسملاوءاعدلاعضومنأل«ًاضيأكلذرابظإالو

يدنعو.هريمضهدقتعيال"أوظفلرابظإبهيفءاعدلاطارتشالهجو

نمهلدبالف؛اذهوحنوأهتمموأهرقفينأهلأسوهبراعداذإبجيهنأ

توملاناكاموينيديفيلًاريخرقفلاناكاملوقينأبطارتشالارابظإ

.لعأهللاوًالاسرإاذه""لثميفةلأسملالسريالو؛ةايحلانميلعفنأ

طخسلاجرخمهؤاعدجرخعضوملااذهلثميفطرتشيملنمنأل

نوكيامالإلأسينأدبعلليغبنيالو؛هيلعهللامعنلراغصتسالاو

-هلعفناكهلعلنكيملهلعفولامهبرلأسينأزوجبالو.ًاعيطمهئاعدب

ٍلهأنمةعمأنميليحامهللا:مهلوقلثمكلذو,ةمكحلانمًاجورخ
فلأيرمعةدملعجاو؛ايندلاىلإمبعجرأو؛ةمايقلامويلبقيتبارقو

ولف؛مالسلاهيلعينلادوادنبنايلسكلم"لثمًاكلمأيلبهو؛ةنس

'اأنمًاجورخو؛ىلاعتهللالعًاكحتمًالهاجناكهباعدواذهلعف

.امهعم(ج)يف-١
.خنلاميمجيفةدوجوميهرةدئازابلعل«ر»-«

.(ج)يفدجوتال«لثم»-«
.نع(ج)يف-؛
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نمسيلو.مرملاكحتملاةلأسمدحىلإعضاخلابيبتملاةلأمدح

باجيإومازلإلاورمألاىرجبيرجياغإوءيشيفهديسلدبعلاةلأسم

هلقلطيامملضفتتاهنإفرمألاظفلاهظفلناكنإوةلأسملاو؛ضورفلا

ةاكتسالاو)'"عوضخلاوةدارإلاودمصمقلانمابعماجيبامرمألاممأ

هللانورمأبدابعلانإ:لاقينأزجيملاذهلو؛ةفنألايفنوعضاوتلاو

رمألانأىلإةلرتعملاضعببهذدقو؛هايإمهتلأسموهلمهئاعدبهنوُشو

ًارمأهتلأسموهللاءاعدمسلهنأاومعرفدحاولحىلعناعسةلأسملاو

نكيملكلذلاقولًالئاقنأىلإاوبهذمهنأكو«ىلاعتهللاماظعتسا

ةلأسملامساهلقلطيامنإ:هراتخنيذلالبكلذىلإبهذنانسلو.ًائطخم

صصختينمضعبتدجوو؛«يبنلاورمألادحريغىلععقيو؛ءاعدلاو

كنودوهنملناكام؛نيبجوىلعيبنلاورمألاظفلنأركذيوحنلاب

.ةلأسموهف'"!كقوفوهنملناكامو؛يبهنورمأوبف

"الأسنأىلإبهذيهنأكءاعدوهفهلل1امو:مبّصعبلاقو

.عوضخلل(ج)يف-١
هجولعلصمفلاىلإبلطرهو+رمألااهنم:ءاشنالابإب:ةغالبلانميناعملامع-«

نمانت؟اثر»:ىلاعتهلوقكءاعدلالثمىرخأناعمىلإرمألامصجرختدقر؛ءالعتسالا

اوباتنيذللرفغاف»:لجوزعهلوقو+١١:فبكلا«ًادشرانرمأنمانلءيهوةمحركندل
,٠:رفاغ«محجلاباذعمهقركليبسارعبتار

,لأيامنأىلإ(ج)يف-«
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ناكنإو«ًاضيأءاعدوهفةلأسمناكنإووهف؛هلعفينألجوزعهللا
؛عئاشهجواذهواهبدرفيوةفصلا'''هذهبصختلجوزعهللاةلأسم
ًانالفتوعدكلوقريغاذكبهللاتوعد:لوقتكنأىرتالأ

ىلإ .اذك

وقفرتللهنألعأللاو يدنعوهفدبعللهللاةلأسمامأو فاطعتسالا

فثرإكلاومألأيالو:هلوقلثم"ضحلاعضومىلعةلالدلاو

ًانسحًاضرقهللااوضرقتنإ)ف:هلوقو'''اولخبتكفحيفاهومكلأسب
."6لهفعاضي

ملهوحنواذهنمو؛نيكتسملاعضاخلاةلأسموهفهبردبعلاءاعدو
ناكنإوينماظتالولعرجتالأبراي):لوقيفعادوعدينأزجب
هلكاشامو''(ظفللذهنأل؛كلذنمًاثيشلعفيالهللانأًامولعم

زجبملكلذلجأنف؛لالجإلاوةبيحلاومظعتلاباطخدحنعجرخي

الامانلمحتالوانبرإ:لاقينأزاجو؛ىلاعتهللاءاعديفهببشواذه

ًادحألّمحيالنأهللاكحنمناكنإو'*«انع'فعاوهبانلةقاط

.اذهب(ج)يف-١

0
.(ج)نمنيسوقنيبام-؛
؛م7:ةرقبلا-ف
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لعوةناكتسالاوعوضخلاىلعلديمالكلااذهناكاذإهبهلةقاطالام

هلعفينأهبرلئاسلاهلأسءيشلكو؛ءيشيفلوألانمسيلودايقنالا
يعادلاهباعدهلعشنأهللامحنمءيشاهدحأ:نيبرضلعيدنعوهف

ىنعملاامأو؛ءاعددعبالإهلعفيالنأهللمحنمءيشو؛هبعدييلوأ

نملجوزعهللاهاكحيذلاكفهبعديهلعفينأهمكحنميذلا

انبرم:اولاقفنينمؤمللمرافغتساوءايإمهلاؤسوهتكئالمءاعد

كليبساوعبتاواوباتنيذللرفغافًاملعوةمحرءيشلكَتِْسَو

لخديأىلاعتهللانأانملعدقو.ةيآلا''!«يحجلاباذعمو

.عديملوأعادكلذباعد؛اوباتنيذللرفغيهنأوةنجلانينمؤملا

ءاعدكءاعدلادعبالإهلعفينأهللاكحنمسيليذلابرضلاامأو

ليسىلعاهنوكقفتااملابماعدالوليتلاءايشأللءايبنألا

كلذنأل؛زعولجهللالعلتاقوألاريداقتوةرثكلانمهيلعتقفتاام

نأبالإ(ةحلصمللًاعقوم:ةخسن)عقومًاعقاوالوةجحلاًابجومنوكيال
هللاىلإمهءاعدنوبجوينينلسملانأبانملعدقوءاعدلاكلذدعبنوكي

يفوثيغلاءاقستسايفونيكرشملالعةرصنلايف نم"نوكيامفشك
يفًاعمطوهركذلجهللاىلإةبغرهارجمىرجو,كلذهبشياهفوهراكملا

.ناكام(ج)د(ب)يف-«
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نأىلعكلذنوكيدقفهولأسامبالتجالًابدسمدابتجانوكينأ

ءيشلكفرعنالانكنإوهيفلوؤسملاءيثلانكيل'"امءاعدلانم

هللانأهبوعدنامنأةلخلايفلعنانكلو؛هاوساهفهنيعبكلذنم

الإهلعفيالهمسالجهللانألعنامهنموهبعدنلوأهبانوعد-هلعفشي

هبوعدننحنف(وهنيفنصلايأنميردنالامهنمو«هبهوعدننأ

هجوام:لئاقلاقنإف.ملعأهللاونيجولانمكلذيفاملءاعدلانسحل

كلذهجو:هللقءاعدريغهلعشهللانأمولعماملءاعدلا

؛هملعباوثلانمهلوجربيامو6ءاعدلابةعاطلالضفيعادلا"هيكم

نإفًاضيأو؛هسفنلبيدأتلاوهبلقعوشحخنمهبعافتنالانملجعتيامو

ركذلابورضرئاسوسيدقتلاو*”حيبستلاىرجبيرجي"امءاعدلا

وهفهسيدقتوهللا"حبستهيفنسحبهجولكشف؛نوملسملاهلعفييذلا
ريغبهلعهللانأملعياميعادللنأىلعو«هتلأسموهؤاعدهنمنسحب

اعديذلاءيثلاكلذنمعميمعوفوناكاذإةباجالل١١رضروترءاعد

.رل(ج)يف-١

.هببكي(ج)يف-«

.(ج)يفةدوجومريغ«ام»-<

,حيبسلا(ج)يف-؛
.حيبم(ج)يف-٠
.ضرتعي(ج)يف-+
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هحوريغىلعوةباجإلاهحولععقيدق هلعافةلاحمالوهو-هلهللا

لعفينأوهؤانثلجهللاديرينأبنوكتتامنإءاعدلاةباجإنأل,ةباجالا

ءاعدلادعبكلذلعفينأبسيللأسايفو«يعادلاةلأسمةباجإلعفيام

هلعشينأدارأهلعل؛'"ءاعدبالإهلعفي'"الآهلسسنأىرتالأ؛طقف

ريغهئاعرلةياجالاهحوريغىلعيعادلاءاعددعبهلعفدقوأءاعدالي

نأهئاعدبيعادلادارأاملعفدقناكنإو؛اعداهفهلبيجم"(ناك)

هجوىلعهلعفينأحصدفءاعدريغبهلعش''امنإًاضيأكلذكو؛هلعفي

بيجيبىلاعتوكرابتهللانإلاقينأزاجاذإف؛يعادلاءاعدلةباجالا

هنأل؛ةنجلالوخدوةرفغملابةبوتلالهأو'"(نينمؤملل)مهئاعديفةكشالملا

ماعنإلاو؛هلرفغينمىلعماعنإلا'"(هلاديرم)كلذ'""لعفيلجوزع

ةلصلعمزعًاناسنإنأولكلذىلعلديو؛مهئاعدةباجإبةكشالملاىلع

همزعملعيالوهوكلذهلأسفالجرثعبف؛هيلإهعفديلامءربولجر

.النا(ح)يف-١

.(ج)د(ب)يفةدوجومو(أ)نمةطقاس-
..(أ)يفدجوتال-<

.(أ)يفدجوتال«ام»-ْ

.(أ)نمةطقاس-ه

٠.)أ)نمةطقاس«لمعفي»-١

.اديرم/ةيادب:(ج)رةيادبنم(أ)د(ب)نم-«
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هيلعىلمعواذهلعتمزعلقتنكينإ:لونأزاجلهيْنو

:نارمألعمتجيلكلذلعفأنآلاانو.هنعضرعأولفغألتلكامو

تلأسيذلالجرل|ىقح0ارمىرخألو4كتلأسمىقحءاضقاهدحأ

دنع'"(ًاركش)لئاسلاىلعًابجوموالجمًانسحملوقلااذهبناكل؛هيف

نإ:لوقينملوقيدنعيّرقييذلااذهو؛لوقعلاوةفرعملالهأ

دقو.ةلجلاهذهنمًائيشكلذيفطرتشيالو؛ةدارالاةقفاومبةباجالا

:ةلزتعملاضعبلاقف؛هوعدينملجوزعهللاةباجإيف”(سانلا)فلتخا

اهؤاعدامل'”"باجتسيالقسافلاورفاكلانإو'"!يعادللًابارثكلذنإ

فيرشتيعادللمدنعهللاةباجإنآلو؛'"باوثلالهأنماسيلامهنأل

سيلهنألهلئاقنمطلغيذنعلوقلااذهو6هتلزنمنمعفروهل

فيرشتةبجريغىلعهقلخضعبلةباجإللانم*"مقينأب”ليحتسمب
ءاعدتسالاوهلحالصتسالاليبسلعنوكينأزوجيلب,يعادلل

.تاضق(ج)يف-١
.()١نم-

.(-)نم-<

,يعادللًابارت(ج)يف-؛
.امهباجتسي(ح)يف-٠

.باث(ج)يف-
.ليحتسم-

.عفن(ج)يف--م
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وحنكهقلخضعبل''(ةرجزم)كلذيفناكاممرو,هتعاطىلإكلذب
'"!(١ًاقسافوأًاكرشممولظملاكلذناكنإو؛مولظملاةوعدلةباجإلا

؛"(ةباجتسمدلاولاوجاحلاومولظملاةوعدنإ):كلذبربخلادرو

ىلإدصقتىتحداراهدريالمولظملاةوعدنإ):ىرخأةياوريفو

الإنوكتالةباجإلاتناكولوريثكرابخألاهذهلثمو«(ءامسلا

ىتحًائيشهلأسيًالئاسلَكينلابيجبنأزجبمليعادللًاميظعتوًافيرشت
حالصلالهأنمدحأ'''لعهداسفبهذيالاماذهو«ًايقتًانمؤمنوكي

ًافيرشتنوكتدقةباجإلانإفًاضيأو.ءاضريوهبحبامل'"هيدهتسنهللاو
نأنمسانلاهفراعتباموحنك؛'"”افاطعتساوًاجاجتحانوكتدقو

نماهئاضقلفرصنمريغوهو؛'"اهاضقةجاحهلودعهلأسولاناسنإ

ىلعةلادوهلبنيفةدايزلاكلذبدتعيلب؛ًاحيبقهلعفنكيمل؛هتوادع
قحالهطشغنيوهودذدعفطعتسادفكلذبهنأوهردصةعسوذاعزا

.ةرخؤم(أ)يفر(-)رد(ب)نم-١

.(ج)ر(ب)نم-«
,هحامنااردرادبأهارز+«

:(ب)نمةطقاس«لع»-«

.ةيادهلاهنمبلطنيأهيدهتسن(أ)د(ج)نم-د
,اماظمتسار(ب)يف-٠
.اماضقف(ج)د(ب)يف-«
.هتلالح(ج)يف-+
,هطشنتر(ج)يف-4
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.قيفوتلاهللابو'"”اودعهل'''ناكنأدعبًايلوهلنوكسي

ىلعهوعدبعادلكبيجيبهللانإ:ديعولابلوقينمضعببهذو
هللانأاومعزو.اهيلعالإءاعدلاجرخينأ"زوجياليتلاةطيرشلا

1
:ىلاعتهلوقو6َلبجتسأينوعدإٍِي:هلونمضي8هركذلج

و ا*«ناعداذإعادلاةوعدبجأبيرقينافينعيدابعكلأساذإ

دقف:اولاقءرفاكنودانمؤمالو؛ودعنودايلواذهبصخيملو:اولاق

اذإهنأل؛ابيلعءاعدلابهللارمأيلالبسىلععادلكمومعىلعلد

مهنمضتملانأل؛باجالابمهلنمضتملاةلجنمجرخكلذفلاخ

ضعبناكو.مهريغنودءاعدلانمهباورمأامنولعفينيذلامهةباجإلا

.نوكي(ج)يف-١
براقتتىتحةنحلابةئيسلامفدننأبىلاعتوهناحبسهللاانرمأيىنعملااذهيفو-«

.اذإفنسحأيهيتلابعفداةئيسلاالوةنحلايوتستالو»:ىلاعتلاق«ماثولاوةبحملاببراقلا
يذلايمحلإلاروتسدلااذهلججأام++:تلصف«ممحيلوهنأكةوادعهنيبوكنيبيذلا
٠مقتسملاطارصلاوميوقلاىتلخلالظيفةداعسلاوربخلالكمهلدارأونينمؤملاهدابعهبمرك
)ييدأتنسحافيبريبدأ:ملسوهيلعهللاىلصلاقدإ:نيمألايبرعلالوسرلاىلخكلذو

ءاسنألافرشأهيبنًاحدامالعرلجلاقر(نآرقلاهقلخناك):اهنعهللايضرةشئاعتلاقر

اوضفنالبلقلاظيلغاأظفتنكرلو»:هللوقير«ميظعىتلخىلعلكنإو»:نيلسرملار
.«ٌكلوحنم

.زوجت(ج)يف-<«

ٍقدابعنعنوربكتسينيذلانإمكلبجتسأينوعدامكبرلاقو»:ةيآلا0٠:رفاغ-؛
.«نيرخادمثهبجنراخديتس

.١٠١:ةرقنلا-ف

-77١-



ناكهنأتمهرتءيشب"يلعجتحيوةلأسملاهذهيف''"ينرظانيانخويش

نمضتيملهركذلجهللانأوهو؛هبلوقبو'"'هدقتعيوهلإبهذي
وذهنأداععلالعأانإو«هبهوعدينأهرمأاممهاعدنملكلةباجإلا

نأك؛ضعبلاةباجإللصحتيدقفصواذهو.يعادلاةوعدلةباجإ

ضعبللةرفغملالصحتتدق؛مهماظىلعسانللةرفغموذهنأبهسفنلهفصو

نوكتدقةباجإلانأ'اادرلإبهذنو'!وراتخنيذلاو«لكلانود

هللالعبامبسحب؛نمؤملاريغونمؤمللنوكتدقو.باوثريغوارث
انركذمدقتاهفاهانركذيتلاةجحلل؛حالصلانمكلذلعفيفهؤانثلج

.هاضربوهيحباملقسفوتلاهلأسنهللاو«هل

.رظاني(أ)يف-١
.هدقتعيو(ج)يفودقتعيد(أ)يف-«
.هراتخم(أ(يف-+

.بهذيو(أ)يف-؛

-70١١-



ةلأسم

سلج«مويتأذرهظلاىلصسنأقيرطنممكينلانعيور
الإءيشنعكنمدحأموبلاينلأسيالوتئشامعينولس):لاقمث

بجاوانيلعجحلا:هللالوسرايلاقفسباحنبعرقألاماقف؛هتربخأ

هديبينيذلاو:لاقفهاتنجوترمحاىتحْْثْيحبضغف؟ماعلك

؛رفكلاولعفتملنإو؛اولعفتملتبجوولو؛تبجولمعنتلقوأ

هنماوتأفءيشبكترمأاذإو«اوهتنافءيشنعمتيناذإنكلو

الإبجوياللعفلابرمألانأىلعليلدربخلااذهيفو.''(تعطتساام

.هريركتبةلالدموقتنأالإًادحاوالعف

.هيلعقفتم-١
-79١-



ةلأسم

لولعمىلعالإساقينأزوجبالو؛ةلعىلعالإزوجيالسأجقلا

ءامبنيبعمجتةلعبهبقوطنملامحىلإهنعتوكسملاكحدرينأوهو

"ازاجولو؛ليلدبالإمّلستالو«اهادانملكلةلعلاملستبجيبالو
لاقنإف.هب"لتعيوءاشباميعدينأدحألكلزاجلليلدريغباهميلست
:نيبجونمكردتسيكلذنإ:هللبق؟ةلعلاةحصىلعليلدلاام:لئاق

؛ضناهنايرجنمعنمالوءاهتالولعمىلعيرجتفةلعلابصنينأامهدحأ

ىلعلد؛ابنايرجنمعنامكلانهنكيملواهتالولعمعيمجيفترجاذإف

اهدوجوبحلادجويرخآلاهجولاو؛اهتحصلع(نيتخسن)ابتحص
.ةدقلابقلعتمرخلايفميرحتلانأكلذلثمو.اهعافترابعفربو

.طنا(7)يف(>)نم١

.تءاج(1)د(ج)نم08

.(ج)نم«نأ»©

-116



لصحدهمفةدشلاتلصحاذاف؛لالحريصعلانأكلذلعلىلدلاو

دقف؛ميرحتلاعفتراولحًالخراصوهنعةدشلاكلاز'''اذإف؛ميرحتلا

ناكاملف«اهعافترابعفتربواهدوجوبدجوياهبًاقلعم'"(ميرحتلا)انيأر
انيأراذإفاهعافترابعفتربواهدوجوبدجوياميًاقلعمميرحتلا
نمملئاقلاقنإف؛امهنيبةعماجلاةلعللهب"'ءانقحلرخخلاريغيفةدشلاهذه

عيمجملعبتحةلعلاةحصبمحبالنأىلإيدؤيمحلوقنإ:ساقلاًيفني

الإاهتحصلعنالانأل؛طضبال"لاماذهوربخانعزشالو؛ةعبرشلا

تالولعملالكيف'"اابنايرجلعنالو؛تالولعملالكيفاهنايرجلعننأ

ابنايرجنمابعنميربخةعيرشلايف"نكيالنأو؛هلكعرشلالعننأالإ
انملعاذإف؛ابلكرابخألاملعننأالإهملعنالامكلذو,اهتالولعميف
؛طضبالماذهوابتحصبانمكحرابخألاعيمجوتالولعملاعيمج

نيسئاقلاىلعهليركلااوماروانملعايفهلاوضراعمىوفأاذهو

.()نم--

.ءانقحلأ(ج)يف-«
لعلو,لصألايفاذك-؛ .«لبقي»باوصلا

.دجرتال«ام»(ج)ر(ب)يف-٠

.ابتحص(أ)يف(ج)و(ب)نم-+

(ج)ر(ب)يف- .نوكي

-١14-



"هذهشمرابخألايفنولوقتمكنأكلذو«دساف''ءارإإاذه؛مهللاقي

فنإف؛هوملعتملزرجت(ةخسن)نوزوجتمنكنإوربخلابنومكحتأل'
اولوقتالنأكمزلاهلكرابخألالعنىتحةلعلاةحصبكحن"الأانمرل

.قيفوتلاهللابواهلكرابخألاعيمجاوملعتىتحربخلا

ةلأسم

لجهللالاق؛سنجلاقرغتسيالمومعلانإ:لاقنمىلعليلدلا

''"6ضرألاتاملظيفةّبحالواهملعيالإةقرونمطقستامو:هركذ
'*!ابقزرهللاىلعالإضرألايفةّاادنماموإل:لجوزعهلوقو

.ملعأهللاوصوصخلااذهيفلخديال

.ءازلالا(ح)د(با٠-١

.اذه(ج)ر(ب)يف-

.النا(ج)د(ب)يف-<
.ه١:مامتألا-؛

.١:دوه-

 ١(7-



ةلأسم

:لئاقلاقنإف؛ءيشبهنمعافتنالازوحبالومرحهعومجمبريزنخلا

نوكيال"فةيآلايفركذامزععقوامنإميرحتلانوكبينأركنام

محللاهنمصخةيآلارهاظذإ؛احابماصلاخ(ةخسن)؟احابمهنممحشلا

نمهريغوريزنخلامحشمرحىلاعتوكرابتهللانإ:هلليق؛ميرحتلاب

مرحريزنخلانارخآهجوو؛ةجحهبىفكوعامجإل|امهدحأ:هوجو

سجرهنإفريزنخمحلوأ)ف:لاقهركذلجهللانأل؛هرعشىتحهتيلكب
ىرتالأ؛ريزنخلاوهوروكذملا”"برقأىلإةبانكلادرف'"'«اقفوأ
ةيانكلادرف؛محللادعبريزنخلاركذبىتأف6ريزتخمحلوأ)ف:هلوقىلإ

لوفينأاأوع؛ةغللايقدوحوماذهوًسحرهناف*ش:لافهللإ

.اماف(أ)يف-١
نأالإةممطبمعاطلعًامرحملإيحرأمفدحأاللق»ةيآلالوأ8١٠:مامنألا--"

,ةيآلا»َريزاخمحلوأًاحوفسمامدرأةيمنوكي

.برق(ج)يف-<
.زوجيالذإ(أ)يف-؛

-)١-



نإوًاديزكلذبديرب+ديرلعهلنإفديزمالغمركأ)'ررعلل

ةغللايفناكاذإو؛نيروكذملابرقأديزنألدبعلاديرينأزوجيناك
ريزنخلامحشلا]لصوتيالنأبرخآهجوو.ًامومعهبلوقلابجوًازئاج

ينلافهتانحيفهانذخأنإفهتامحيقوأ؛هْلتِفلعبام:نابجونمالإ

يبفةبحيهوةميببلانمعطقام):هلوقبةتيمهنمذوخأملالعجلَك
انذخأنإو؛ًامّرحمناكاهتاحيفةاشلامحشانذخأولكلذك,'"!(ةتيم
نمريزنخلاجرخأمجينلانألهبةقحالريغةاكذلافهفالتإدعبكلذ

'"!بجو"ادقهفالنإولق""بجيامزيحيفهلعجوىكذيامسنج
ريزنخلالتقو«بيلصلاةخسن٠مانصألارسكبب'تشعب):مالسلاهيلعلاق

ذخأىلإلصوتيملءانركذوهانّيباملعاذهناكاذإو؛'"(رخلاةقارإو

هانركذاعةيافكعامجإلايفو؛ةتيم*ىمسيالقيرطنمهمحش

.قيفوتلاهللابو

.يبرعلا(ج)د(ب)يف-١٠
.(ج)در(ب)يفدجوتال« 

.ينانلاويذمرتلاودوأدبأهأرز<

.بجر(ج)د(ب)يف-؛
.ا>)ر(ب)يفدجوتال-٠

.ثيح(ج)رد(ب)يف-+
.ةحامناريقبميملاهارز-٠

.()ر(ب)دم-م

-4)١-



هلأسم

لعالإنوظفاحميجورفلمعنيذلاوف:ىلاعتوكرابتهللالاق
ةيآلاهذهرهاظو؛'''«نيمولمت"ريغمهنإفمهنامنأتكللماموأميجاوزأ
:هركذلجلاقمث؛لاحلكيف'"(ءامإلاو)تاجوزلاحاكنحبي

يفضئاحلكحاكنةيآلاهذهتصخف"#ضيحملايفءاسنلااولزتعاف)

نمساطوأ'"ايابسنعلَكيبنلالئسمث.'"اربطتىتحاهضيحتقو

ىتحلئاوحلانعو؛نعضيىتحنبنملماوحلاءطونعىبنف)؛ءامإلا
اف.لعأهللاو؛لاحدعبًالاحمدلا'”البيتأييتلالئاحلاو؛'"(نضحي

.ه:نولهؤملا-١

.(ج)رو(ب)نم--«
.«ىذأوه:لقضمنانعكنولأيو»فةيآلالوأو22«:ةرقبلا-«

.ابضيحةلاحيفضئاحلاحاكنميرحتيأ-:

؛ايابسأ(أ)يف--٠
٠.ريثكنباءارر--“١

.ايتايال(1)يف-«

-0(١٠)١



قالطإو؛هتحابإلعيثابلاو٠مارحوبلتقوميرحتبةحابإلاصخ

٠.لعأهللاوهزاوجبناتكلا

/أربتست:مهضعبلاقف«ءامإلأنمةريغصلاِقاناحصأفلتخاو

1اسايق؛اموينيعبرأوةسخبميضعبلاقو؛ءطولالبقاموينيعبرأ

ُهراتخاوْأً'هلوقبليوأتىلإبهذ'"ارومرنماكوْةريغصلاةرحلالع

قفتملصأكلذيفىيلو؛هيلعقفتملصأىلعالإحصبالسايقلاو
مهو؛ءطولادعبدتعتوةدعلابذخؤتامنإًاضيأةريغصلاةرحلاو.هيلع

لاقتنابهوبحوأامنإو.ءطوريغنمءامإلانمةريغصلاءاربتسااوبجوأ

بجتالةّرحلاو.اوببشلصأيأبوأاوساقةلعيأبيردأالفكلم

؛هبشلا'”(نيتخسن)ةببشلاعضومنيأف؛ةيجوزلاكلملاقتنابةّدعلاابيلع

يفدجويو.باوصللقفوملاهللاوكلذيفرظنبنأبجيفسايقلاهجوو

نأنوداهؤطوهلزاجهتيبيفةريغصاهاراذإهنأ'"بوبحمنبدمحمرثألا

.ىرتشت(١)يف--١
.(أ)نمةطقاس(ج)نم-«
.(ب)د(ا)نمةطقاس(ج)نم<

, هلوقب(ب)يف  :

.ةخن(ب)يفد
ةنسراحصىلعءاضقلاىلوت٠يرحشاثكلاثذلانرقلاءاالعنم:بوحْتدمحم-+

ه0مرحملانم+ةعججلامويهللاهمحريفوتنأىلإًايضاقيقبدءه«4

-47١-



اهؤطوهلزحب:ةأرماوأهفالخوألدعنمهريغاهارنإو1ًاربتست

امئربتسيلةأرماابتراذإ:لاقهريغللوبو+ءاربتسادعبالإ

لكشملاو0"'!يكلفاشكتسالا:وهةغللاقفءاربتسالاويرتشملا

.هتيادهوهقضوتيفبغرنهللاىلإو؟ةريغصلايفلاكشإيأو

ةلأسم

هلمينمًارمأنكييملا"ضاقتنأامضتافط:ىلاعتهللالاق

احدمهبنوعرفقحتسيو؛مرسفنألتقلعاوناعأدقاونوكمففمهلتع

ابًاعونقوءاضقلاًاميلستمينملوقلااذهناكلب«مهتعاطىلإعراسذإ

ربلاقو.برعلامالكيفروبشماذهلثمو4ءازجلانم"لهللا0

:لحلرحس

6)ءمِجّ:او يماعنعتسميعٍص9حبتفكِقأينممتف

.مأل(أ)يف-١8
.الا:هط

.هل(ج)د(ب)يف-«
.ب(ج)د(ب)+عجب(1)يف-4
.نم(|)يف(ج)رو(ب)نم-ه

-47١1



ةلأسم

'"هللاقي؛ليقثتىلإفيفختنمدابعلالقنيالهللانأب"موقجتحا

'""لاتقبممايإهرمأبليقثتىلإفيفختنمنينمؤملالقندقىلاعتهللانإ
اورفثتالإؤ:لاقف«""ندتعمريغكلذباوناكنأدعبنيكرشملا

وتملاتقلانع'"'فلختلاباوراصدقف'''«ًامسلأًاباذعكبذعب دعبندع

.نيرومأمريغهباوناكنأ

.(ج)نم-١

,لاتقل(ج)د(ب)يف-
.ءايه:طبحلاسوماقيف ايبنملا:دنعملا«نيدعتم(ج)د(ب)يف-«
.«١:ةبوتلا-؛

.فيفختلاب(ج)يف-٠

-١م-



ةلأسم

يفامًامالعإوٍةيِلَكهيبنل''"ةيزعتهرهاظيفنايبلااهيلعلدم
ةنتفوهامنإوةرخآلاٍيعنبلوصومريغايندلاةرهزنمنيكرشملايديأ

ندمتالو:هركذلجلاق”"لجآلايفمهيلعلابوو'"ةلجاعلايفمهل

قزروهيفمهنتفنلايندلاةايحلاةرهزمهنمًاجاوزأهبانّامىلإكينيع
الومهلاومأكبجعتالفإف:هركذلجلاقو.''"«ىقبأو"ريخكبأر
مهوميسفنأقهزتوايندلاةابحلايفاهبمهبذعيلهللاديربامنإمدالوأ

لاقو'جلهيسنلةيزعتىلاعتهللانملوقلااذهلك؛'"'«نورفاك

مهللمنامنإميسفنألريخمهللمتامنأاورفكنيذلا"نيسحيالو:ىلاعت

.ةيزعت(ج)يف--١
.ةلجاملاف(ج)يف--«
.ةجآلا(ج)د(ب)يف-«
.مم:رححلا ؛

.هه:ةبوثتلاد

.()نم-+

-9)١-



هللانبسحتالوأ:لجوزعلاقو:''"نيبمباذعمهلوامنإ|مداد

هللا"نبسحتالو<:لجورعلاقو٠ةيآلا'0ًنوملاظلالمعت5الفاغ

هللانمرابخإاذهلكف؛”"#ماقتناوذزيزعهللانإهلسرهدعوفلخم

.الثوأليوأتلعلديمتالاهذهرخاوأيفريذحلولجورع

اجاوزأهبانعّنمامىلإكننعنّدمتالوؤ»:همسالجلاقاملهنأىرتالأ

ىتحنامبلانًماعطقْمأمالكلاكلذعدي'*أكاندلاةاحلاةرهزمينم

:هركذلجلاقاملو.*ىقبأوريخكبرقزروهيفمهنتفنل)»:لاق

نوكففًالسرممالكلاعديمل6مدالوأالومهلاومأكبجعتالف

ةاحلايفاهبمهيذعيلهللاديريامنإ ؛لاقنأبهلصوىتحًالكشمدلبوأت
امهنمةيآلكلصوأاذهدعبامهانركذناتللاناتيآلاكلذكو,#اندلا

باتكلايفًاريثكءادجتاذه"نيبتفهلبقامليوأتىلعلديربخباهرخآيف
."نتًاأرتجاقيفوتلاهلقبسنمنإف

.78٠١:نارمخلآ١

.:؛7:مهاريإ_؟

.:7:مهأربإ_؟

.لرحلام:

.رييلاب(ج)ود(ب)يف-

-+٠0١-



ةلأسسم

ةاكرلاوةالصلاضرفهمزلنمنأمنعانيلإىهانتاهفانؤاماعقفتإ

ءافولاهيلع''"تبجوروذنوأاهثنحنيمبنعقتعلاوةقدصلاوجحلاو

نيقولخلانمهلرصخالوابلعفبهللرمأيتلاقوقحلارئاسنمناكاموءاهب

؛ثراولالعءيشالهنأاهبىصوأالواهدؤيملواهئادأيفنيمأوهامابق

نمكلذلًاكراتكلاحلاناكاهنمءيشءادأالواهؤادأهيلعقلعتالو

؛اهذافنإبرمأواهبىصوأاذإهيفاوفلتخاو.دمعلاوأناسنلاقيرط

؛لاملاةلمجنمكلذجارخإبحب؛هريغو'"'نايعنيناهلسلاف

مايأرومألاىلعلاملاةلجنمهجارخإابجاوناك'"اامّنأباوجتحاو

قوقحلارئاسليبسهليبسو.توملادعبلاملاةلجنمهلاوزبحجبالهتايح

.بجر(ج)د(ب)يف-١
.بهذلاءاهقفنم-«

,امنأب(-)ور(ب).يف-<«

م١6١-



هتلأسامللَكيبنلالوقبًاضيأاوجتحاولاملاةلجنماهجارخإبرومأملا

ىلعكسمتسيالريبكخشيبأنإهللالوسراي):كلاقف'''ةيمعشخلا

:لَكلاقف:هنعجحأفأ؛جحلايفهللاةضيرفهتكردأدقوةلحارلا

؟كلذةيضاقتنكأهعهتيضقفنيدكيبأىلعناكول'"'نأتيأرأ

؛نيّددلابجحلاهشدق:اولاقف.""'(قحأهللانيئدف:لاقف.معن:كلاق

'أرسوملاق..لعأهللاوهلثمجحلاناكلاملاسأرنمنيددلاناكاملف

ريغوديلا'وبأو'ةرواعموبأو؛بوبحمنب'*اررمولعنبا

هريغوجحلانماهانركذيتلاقوقحلاهذهنمناكام:ءابقفلانمءالؤه

رظنلاهبجوييذلاوهاذهو؛تيملاهبىصوأاذإكلثلاىلإعجرت

لفوهاضقبجيندانأكلذو؛ربخلاةحصبدهشيو؛يدنع

.هبصوب

.كلذلعًاعيمجمهقافتابةيصولادعبالإهؤاضق"*بجويالجحلاو

.هلعقفتم-١

.(ج)د(ب)يفةدوجومريغ-؟

.يمخللاحابرنبا(ريغصتلاب)يلعنبىسومءاور٠«
ٍ,بهذملاءاهقفنم--

.بهذاءابقفنم-٠
.بهذملاءابقفنم-+
.بهذلاءاهقفنم-«
.بحي(ج)د(ب)يف-+

-67١



؛هؤادأهنع.طقسأهرمأريغبهتامحيفهنعيضقوأنبدانإفًاضيأو

جحونبذهيلعناكولضيرملانأرخآليلدو.قافتابهتافودعبكلذكو

ليسهليبسناكولوىضقيفنيّادلابادبيهنا'"امهئاضقلءافوفلخيملو
مكانقزراممارمفنأوإل:ىلاعتهللالوقرخآليلدو.هعمهلبرضلنّللا

بير#لجأىلإيترخأالولبر:لوقيفتوملاكدحأَيتأبنألبقنم

.'"'«ابلجأءاجاذإًاسفنهللارخؤينلو؛نيحلاصلانمنكأوٌقدَسصأف

:همسالجهلوقكلذكو؛هلعفلعردقيالاملعرحتيالناسنإلاف

ةعجرلابلطيامنإ'"'«تكرتايفًاحلاصلمألعلنوعجرأبرلاق

لوسرهببشامنإو؛بلطيالبجاولاريغو؛'*بجاولانمهتافامىلإ
اذإنّدلاءادأبكلذهّبشفءادألانعهتلأسةأرملانإف؛نّدلاببلكهلل

نعهلأستملو؛هتضقاذإهنعنّدلااهئاضقكهنعاهؤاضقناكهنعهتضق

.قيفوتلاهبوملعأهللاوهنعباوجلادريفبوجولا

.ابتانفل(1)ءابا(ج)د(ي)يل-٠١
امبريبخهللاو»:ةيآلاةسقب١٠:نوقفانملا-« .«نواممت
.46:نونمؤملا-«
.بجاولاو(أ)يف-؛

-١



ةلأسم

''مايقلامهدحأدففنيلوقدحأنماهيفباوصلالخيملةلأسملك

يفقحلانأحصنإكلذكو.رخآلايفقحلانأحصهداسفىلعليلدلا

لجهللالاق؛دسافرخآلافهنمعبامهنمدحاو قحلادعباذاف)؛هركذ

."4نوفرصتىنأفلالّصلاالإ

.مايقلا-١
.©١3؟:سنوي-"

-61١-



ةلأسم

ىلعمهضعببهذف«بررضأةعبرأىلعسابقلايفسانلافلتخا

يفهتابثإىلإنورخآبهذو.ًاعيمجءاكحألاوديحوتلايفهتابثإ

يفهيقنومحلايفهتابثإىلإنورخآبهذو«ماكحألايفهيفنوديحوتلا
لوقاذهو؛''!(ًاعيمج)نيلاحلايفهيفنىلإنورخآبهذو,ديحوتلا
هربغبءيثلاهسشنوههسمنٍِقساهلاو٠ثيدحلالهأضعْبو"اذواد

هببسبحلاعقوهتلعتوتسااذإ'"'هلصأمكحبعرفللكحلاوههبمكحلاو
نيزيففبربلازيفمارحهركذلحهللانأكلذلثمو٠هلحأنم(نيتخسن(

نيزيفقبزرألانمنينيفقلانأسايقلابنولئاقلاعمجأف؛مثلكهينناسللع

اوفلتخامث؛اهبميرحتلاعقويتلاهتلعيفهلواسمهنأل؛هلثممارح

نمميرحتلاعقويتلاةلعلايفيرحتلايف'*امهئاوتساىلعمهقافتادعب

زرألاولكمهنألمرحامنإربلانأموقمعز؟يهام,ابلجأ

.(ج)نم-١
٠يرهاظلادوأد-«

.وحن(أ)يف-«
.ابئارتسا(أ)يف-4

0١و



زرألاو.لوكأمهنألجأنملب؛ال:ميضعبلاقو.هلثمليكم
؛لوكأموليكمهنألميرحتلاعقولب«ال:موقلاقو.هلثملوكأم

عقولب؛ال:ميضعبلاقو.هبواسمناينعملاناذههيفزرألاو
ةلأسمةلأسملاهذهولتت؛ىكًماضأهلثمزرألاوىكرمهنألميرحتلا

لبقةبوتكميهو«سنجلاقرغتسيالمومعلا:لاقنمىلعليلدلااهلوأ

هذهرثأىلعو.ةخسنلانمعباسلايفباتكلارخآيفاياصولاباب

نمرخآلاقراسلادحبابدعبةبوتكمرمألاةغيصيفةلأسمةلأسملا
٠كيلعسبتلياللهربذلو+هللاءاشنإهدحتباتكلا

ةلأسم

:لجوزعلاقو'مرحأنأدصلااولتقتالإف:هركذلجهللالاق

بجويباطخلااذهناكف'"'«هيلعهللامساركذيملاماولكأتالو
يفيلذإ؛هريغوأناوبحنمهيلعهللامساركذيملماعطلكميرحت

نرأىلعمالسإلالأقفتااماف؛ماعطنم”"ماعطلليضفتةيآلاسفن

.ةيآلا«اونمآنيذلااهيأاي»ةينلالوأف:ةدئاملا-١
.٠"٠١مامنألاا

,ماعطلا(أ)يف-«

-167١-



ةصاخةيآلانأ”حص.هريغنودناويحلاوهةيآلاهذهيفرهاظلادوصقملا

نإو :نيملسمألاولاقنيكرشملانأريسفتلايفءاجو؛ةماعرهاظلايفتناك

كلهللالقامنولكأتالو؛متيكذامنونعي«جلتقامنولكأت0

هنإوهيلعهللامساركذيملامماولكأتالو:هللالزئأف؛ةتبملانونعي

.''4بظعلفلكرشلانإهتلبكرشتالؤ:لجوزعهلوقو,''"«قسفل
اونوكتفهللاتاياباوبذُكنذلانساونوكتالو#ً:هركذلجلاقو

املف؛صوصخلالعلدبيباطخلااذهرهاظناكفللنرساخلانم

لعفلاااذهنأىلعلبلدلوقلااذهناك«نيملاظلابحيالهنإيف:لاق

.نيطاخملانمهلعفنم'ِ"3لع"١'مرخ

عمسلانإملعهبكلسيلامفقالوإل:ىلاعتهلوقكلذكو

عمسلافاعف4الونهلعنأككئلوألكداؤفلاورصبلاو
لعانللدتساف.ركذاينمءيثذمدقتيوماللاوفلألابداوفلاورصملاو

لعفو؛داؤفورصبوعمسلكناكف؛سنجلاىلإفيرعتلابدصقامنإهنّْ

٠اهركذمدقت-١

.3٠١:نامقل-«

.65١:سنلروب-«©

.مرحب(أ)يف-؛
.(ج)د(ب)يفةدوجومريغو«لاحلكلع»(أ)يف-٠
,+١:ءارمسالا-١

-©١-



لعهبهلسيلامأ'فقونملكراصفهنعلوئسموبفلعفلاكلذهبحاص

.هسفنيف"'بطاخمللًاصاخيبنلارهاظناكنإوهلعفِقًاروزأم

اونوكينأىسعموقنم"موقرخسيالإ:ىلاعتهللالوقامأو
هنمرشوهنمرخسنمنأاذه"لدفلءاسننمءاسنالومينمًاريخ

.هنمرخسنمبًاريخنوكينأنكمينمععقويبنلاذإ؛هيلعءيشالف

يفنينمؤملانمنيعوطملانوزماينيذلا)ف:هركذلجهلوقكلذريظنو
مهنمهللارخس؛مهنمنورخسيفمهدبجالإنودجيالنيذلاوتاقدصلا

باقلألاباوربانتالوؤ:لجوزعهلوقكلذكو,"!«لأباذعمهلو

ميرحتىلعةلعلباطخلارهاظلدف,'*'ناميإلادعبقوسفلامسالانب

.هيفهلًاملاظهبةبقلمتناكاذإءامسألاوتامالعلاوتافصلاب«يعادتلا

نملكيهةغللايفباقلألاو؛قسافايرفاكاي:هللوقبنأةياورلايفو

.هلًابقلىمسيوبفهبفرعفصخشىلعًاماعبصن

.افق(أ)يف-١

.بطاخلا(1)يف-«
.١٠١:تارجحلا-<

.ال6:ةبوتلا-:

.١٠١:تارححلا-ه

-68١-



2

نكلواهاده"سفن083ايتآلانشولوٍٍض:ىلاعتوكرابتهللالاق

هذهيفف؛'''«نيعجأسانلاوةنجلانم5نالمألينم'لوقلاٌقح

ىلإرمألاضؤوفيلهنألعهباطخهنعلفغينملىلاعتهللانمليلدةيآلا

هتانأِقنوودحمللامعز6.؛هدأرجمهنمءىرمالك"دتسيلهدابع

اونمؤينأقلخلانمهللاءاشدقف:اولاقذإ؛هباتكماكحألنوركشملا

6اورفكينأميسفنأنورفاكلابحأو.اورفكبينأمرنمهركو

اوءاشنإمف٠.هتشيشملعةرهاظمهسيشمو.هتححملةلاغمهتبختناجف

قلخلانمءاشدقفمهدنعىلاعتهللاو+مهتسيشمتذفناورفكيالنأ

فيكفهتدارإغلبيلفاونمؤينأدارأو؛هتئيشمذفنتلفاورفكيالأ

حرشيميدهي"نأهللادريننفا:لجوزعلوقيوهوكلذكنوكي

دّعَصَيانأكًاجرحًاعِيضهرادصلعجيهلضبأنأدرننمومالسإللهردص

.اا١<:دره--١

-689-



ىيلفأ؛'''«نونمؤيالنينلالعسجّرلاهللالعجيكلذك,ءاهسلايف

قبسينمعيطتسيالهنألعراصبألاوزييمتلاوأليلدنآرقلااذهيف
؟ناميإلالهأ'"'ةلميفلخدينأنالذخلاهل

ةئيشمبالإناميإلانمجورخلاىلعمالسإلابدعسنمدحأردقيالو

رمألارّبدهوقلخلاقلاخهمححلدارالإهرمألقباسالفللاعتهللا

.ًاريبكًاولعنولطمملالوقيامعللاعت

.٠١؟٠7مامنألا-١

.ةأم(ج)د(ب)يف-«

-16١



ةلأسم

نمًاجاتحم'''ناكف؛نآرقلايفماكحألانملرنامبيترتركذ

نأامإ:ماسقأةثالثنمكفنمريغوهفنايبىلإمالسلاهيلعلوسرلا

الإهكحىلإاولصيملنآرقلاهلمتحيامعمسانلاكرتولنوكي ؛نايبب
مهيلعبجولهمكحىلعفيقوتىلإهظفلرهاظعماوكرتولاممنوكيوأ

لاعتسابمهلًانكممناكاذإ؛همساتحتلخداملكىلعهبمكحلاذافنإ

بجولهظفلرهاظعماولخدولاممنوكيوأهرهاظةلجيفلخداملك
دقذإ؛هضرفلًايدؤمناكهلثمبتاىتأاذإاممهمكحنماوتأينأمهيلع

هلمتحيامعيمجلًابعوتسمنكيمل'"'نإف,هلعفىلإرهاظلايفبدناملعف
نآرقلالزنفهنوفرعيوهنولعفيهبوجولبقسانلاناكامامأف؛هظفلرهاظ

هنوفراعتييذلالعفلابارتأينأمهيلعبجاولاف«ًادرفنمهمسابهلًابجوم
هلمتحبامبمبصقنيوأًادرجمًاكحهيف)ميِلَجينلامدريملامًادرجتم

.ناكد(ج)د(ب)يف-١
.نإد(ج)در(ب)يف-«

- ١1١(1١)



ةفصلاهذهتناكايف''(لجينلامبعدينألاحموًادرفنمًاكحهرهاظ

٠نآرقلاةوالت'"!ءرظتمريغدارمهفهركذ"زجهللناكاذإنأسبالي

نكيملوهبوجوبنآرقلالزنينألبقهنوفرعيالسانلانكامامأو

زجعلهقحلاكىلعهمساتحتلخداملكباوتأينأمهتفصِقًارئاج

-اوسهطرشملكبمايقلاعمهنم"ازجعبهلعل(ةخسن)مهني

ةقاطالامبماكحألانمضرعتينألامذإ«ضعبلابالإاورمؤيملمهنأ

تأيملو؛هلعفىلإةعراسملامبيلعبجييذلاضعبلاباوماعبملو؛هبمهل

نآرقلارهاظعمييينلامعدينألاحف؛دحىلعفيقوتنآرقلايف

.نأيبهعبتيىتح

.(ب)نمةطقاسةلملاهذه--١

.زع(ج)در(ب)يل-«
٠.هرهظ(ج)يف-«
.زجعب(ج)يف-4
رد(ب)يف-٠ .لع(ج)
.نيبت(ج)د(ب)يف-<

-77١-



لأ

طسقلابنيماوقاونوكاونمآنذلااهينأاه:هؤانثلجهللالاق

أريقفوأًابنغنكينإنيبرقألاونيدلاولاوأسفنألعولوهللءادبش

نإفاوضرعتوأاوولتنإواولدعتنأىوهلااوعبتالفامهبىلوأهللاف

طسقلابمايقلابنينمؤملاهللارمأناكف.''"ًاريبخنولمعتامناكهلل

نودهيلعةلادةراشإلانوكتفهنيعبًامولعمًاطسقنوكينأامإ:نيرمأ

ةلادنوكتفهلععبأمولعمطقلعتعفوةراشإلانوكتالوأ6هريغ

ىلعةلادماللاوفلألابةراشإلاتناكاملف.طسقمساهيلععقوامىلع

هذهنأصفورعمهنرعبطسقلعلملد"انعمنكيموفيرعتلا

.طسقمساهيلععقواملكبمايقلاانيلعبجوف؛سنجلاىلإةراشإ
رخآىلإ"'«ناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ):لجوزعهلوقامأو

.١١:ءانلا-١

.ىلعم(ج)يف-"
.٠:لمحشلا« 

-17



؛هلكلدعلابمايقلابجوهنيعبلدعلع''ةلالدلامقتلاملف.ةيآلا

|ولمالقيصرحولوءاسنلانيب|ولدعتنأإوعطتستنلوٍِض:هلوفامأو

ءاسنلانيبعاطتسياللدعلااذهنأربخأو؛ةيآلارخآىلإ''"#لملالك

هملإيدؤييذلالدعلا(نيتخسن)لعفلاوهاذهنأحصدقف؛هلعف

هللالاقاكليملالكلجمملنمنأل«نهنيبليضفتلاكرتنمداهتجالا
وبفضعبىلعًاضعبلضفيلتوميضعبانلّضفنئلو؛لجوزع
.ملعأهللاو؛هللارمأدعتيلهنأل؛مكحلايفلداع

طسقلابنيماوقاونوكاونمآنذلااهنأابؤ#:هركذلجهلوقامأو

هدانبعرمأف”'«نيبرفألاونيدلاولاوأمكسانأىلعولوهللءادبش

ءابرقألاوءايلوألاىلعءاّرضلاوءاّرسلايفطسقلاباوميقينأنينمؤملا

كلذيفصخربو٠نيعجأمييلعطقلامحىرحف.ءابألاْوسفنأألاو

لوةفاكلاىلعبجيًاضرفطسقلابمامقلالعجنإفًاضيأو.نيملاعلازمدحأل

نونمؤملاو؛نينمؤملامسابماعدىلاعتهنأل,ةماعلانودةصاخلاىلعهبجوي

نأمالسإلالهأنمدحألبجيمف«ماكحلاريغوماكحلامهيفلخدي

.ةيآلا(أيف-١

.2١7٠١:ءانلا-«

,٠ع“ه:ءاسنلا<

-174-



رمألالعجيملو.لعأهللاوهريغىلعًالاكتاهعدبلًالاقمهيفللًاماقمىري
مهاراهضففلتختو«نيدبعتملاداهتجاىلاًادودرمنالايفطسقلاةمسقيف

ميسفنأفحبفامو؛هولعفمطوقعييانسهوأر78مهؤاوهأهشحتتو

لاف(مهدنعحيبفمأنسح؛مهلهاضتراملعفىلإمهاعدلب٠هولتحا

نأىوهلااوعبنتالفامهبلأهللافًاريقفوأًاينغنكينإل:لجوزع
:إ)"6اولدعت

ةلأسم

لجهللالوقاهيلإدصاقنمالإنوكتالةيصعملا'"'نأىلعليلدلا
تدعتامنكلوهبمتأطخأاهفحاجيلعسيلوؤ»:مركذ
:إللخبولق

.١3٠ه:ءانلا--١

.(ج)نمةصقان-
.٠:بازحألا-

-116١-



ةلأسم

ةلالثنبسفنأبنصبتيتاقلطملاوم:لاعتوكرابتهللالاق

نأانيلعبجاولاناكلتاقلطملاكحنايبانيلإلقنيملولف؛''”ءورق
يفركذيلذإ«ءورقةثالثةقلطممساهيلععقونملكىلع'"يرجب

لئاحالوةسيؤمريغالوةيؤمالوةريبكالوةريغصةيآلاهذه

اماقايملوخدمريغنماهبلوخدمالولماحنملئاحريغ(ةخسن)

نهتدعفةبترانإكئاسننمضيحملانمنْسْيِبيناللاوف:ىلاعتلاق
نعتنأنبلجألامجألاتالوأونحنليناللاو6ربشأةيالث

لبقنمنهومتقلطمثتانمؤملاحكتاذإ3:لاعتلاقو"نيل
هذهركذلجقرفف"6١اينوُدتعتدعنمنبلععلافهوستنأ

.هي:ةرقنلا-١

.يرجن(ج)يف-«
.؛:قالطلا<

.١4:بازحألا-؛

-17١-



ىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف.ةيآلاهذهناييبتاقلطملاكحنيبتايآلا

'"(كلت)نوكتنأنودتارسفمتامآلاهذه'''نأوةلمةيآلاكلتنأ
نأزوجيال:هللبق؟تاخوسنمتانآلاهذهوةخساننوكتتوأةخوسنم

.ليلدريغبخسنب اهليزنتكحأدق ةبآلعىضقي

.(ج)يفةدوجومريغ-١
.(ج)نم-«؟

-7١١-



ةلأسم

ءايبنألاصصق'"''نوكتنأزاجنبأنم:لاقفلئاسلأسنإ

ءاحصفلادنعراركتلاو؟كلذينةمكحلاهجوامو؟نآرقلايفاهركذداعبو

تديعأوترركدقءاينألاضعبلةدحاولاةصقلادجتدقو؟زئاجريغ

ةكحاهتداعإيفهؤانثلجهللنإ:هللاقي©نآرقلايفعضومريغيف
هيلعيفخاهركذهيلعدعيملةظعوملاعماذإلجرلانأوهوةفطل

'"”ايصنتراصةرمدعبةرماهبظعواذإف؛ابلضفهيلعبهذواهردق

ديعتءابطخلاتراصكلذلو؛هركذوهمهىلعًافقووهركفوهرطاخل

ىّمسيالولفحلكيفةصقلاددرتو«دهشموماقملكيفةدحاولاةظعوملا

نارقلانمآلاددرينأكهنا0يبنلانعيورو٠"بعكلذ

.داعت(ج)و(ب)يف-١
,ابصن(ج)د(ب)يفا
.اعاج)د(ب)د(١)يف..<

-6١١-



)0'«بابلال:اولوأركذتللوهانا'وربدلال:هركذلجهللالاق.ارارم

نعةيزجمةدحاوةرملجيبنلاةءارقنوكتتفهتايآاوُؤرّقتلقيملو

؛اهرّدتيالفتايآلابرم'"(نم)مذدقلب,لاحدعبًالاحاهركذةداعإ
تاومسلاىفةيآنمناكو):هركذلجلاقفءابلمأتيالفتازجعملاىريو

ءاماعلاضعبركذدقو؛"6نوضرعماهنعمثواهيلعنورميضرألاو

مالسلامهييلعمهرابخأركذونآرقلايفءايبنألاصصقةداعإنأ

اموقةيصاتلاعضاوملايفسانلالوخدوةفلتخملاعضاوملاىلإ"ابجورخب

محماءأرعشلاو:ءاطخلانمبرعلاءاحصفهيلعامجتحاف:موفلعب

كلذاوديعيملوأو؛هعمسنكيملنمهعمسيلرعشلاوةبطخلانوديعي
نمهحوًاضيأاذهو.لوأيفهدهاشنمالإهعمسيملورخأتملاتافل

.هللاءاشنإباوصلا

.ةيآلا«هتايآاوربدملكرايمكبلإءانلزنأباتك»ةبآلالوأ0٠2:صةروس-١

.(ج)رد(ب)نم-

١٠0.0وفو-<«

.ابجررحل(أ)رد(ج)نم-4

-4١-



ةلأسم

ةعبسوجحلاِءايأهلالمايصقدجبملنهمه:هؤانثلجهللالاق

رشعكلتمتعجراذإ نألاحمهنألعننحنف:لئاقلاقنإف؛''"«ةلماكة

:هللمق؛ةرشعىمستنأزجبملتصقنىتمابنأل؛ةلماكالإةرشعنوكي

'"نيبتوبرعلاهبدكؤتيذلاناببلاامهدحأ:نابجوهللوقلااذه

مايأةرشعماصنمنأناظنظينأًانكممناكرخآلاو؛هبىنعملا

امبنمدحازلكناكاماف:يدهلادجونمنوكياكرجألانمهلنوكيال
ًادوعقمايقلانعزجاعلاةالصنأاك؛ضرفلاءادأيفرخآلابانمبوني

اذههللانيب,كسنلازاجوضرفلااهبيدؤيمئاقلاةالصوضرفلااهبيدؤي

.ملعأهللاويدهلاوحن(نيتخسن)دجبنمب”هقحليلفرجألاهللمكيمايصلا

.83١:ةرقبلا-١
.نيبيد(ج)يف--«
.هقحليف(ج)يف-«

-٠7١-



ةلأسم

ايف:هلوقو؛'''«ابقوفافةضوعبامإ»:هركذلجهلوقامأو

يحتسيالهللانا):كلذريدقت"ةلصامهذهف؛'"'«مهقاشيممهضقن

.ملعأهللاو'''ج«ابقوفامفةضوعبامًالثمبرضينأ

.ةيآلا«الثمبرضينأيبحتسيالهللانإ»ةبآلالوأ«6:ةرقبلا-١
.«ةيآلا«ىتحريغبءايبنألاميلتقوهللاتانآبمرفكومهقاشمممهضقناهف١م:ءاسنلا-«

,.«ةساقمراقانلمجومهانملمهقاثيمميضقنمفا»2٠:دئاملاو

.ةلصاملا(ج)د(ب)د(أ)يف-<
.90:ةرقبلا-؛

-١7١-



ةلأسم

ريغلهضرفبجواموانباحصأنمجحلاريخأتبلاقنملليلدلا

رئاسىلعوٍثُتَجهينلعجحلابجوأىلاعتهللانأ؛''"روظحمتقو
لعركنأالو؛هترجهنمججحرشعدعبالإلَكيبنلاجحبملفهتمأ

امنإوهتقوبىلاعتهللاريخب1ضرف"اذ؛هتمأنمجحلانعفلختنم

:لاقفكلذيفمهفلاخينمجتحاو؛نامزبهبوجودعبميجيبنلاهلعف
 اذإهلعفىلإةعراسملابجاولافضرفءادألعتقويملضرفلكنإ

نأًاضيأ١وحتحاو.ةنسلا1الوياتكلايفهنادألريخأتلاةحابإنابل

ولو.اسفجحيتلاةنسلاكلتيفالإجحلاههرطنكِيَِجينلا ناك

لغشبونينمؤملا"'نيماسملانأشحالصإلرذعهلناكلكلذلبقهزلجحلا

.دوضع(ج)دا(ب)يف-٠
.انهر(ج)-يف-

.(ج)يفةدوجوملريغ-<

-١7١-



.نيعجأسانلاىلعًابجاوناكدقفجحلاامأو؛نيكرشملاةبراح

دقو؛مسوملاىلعًايلعهعمثعبوقيدصلاركبيبأبثعبدقو

جورخلااولجع):لاقهنأسابعنباقيرطنميحيبنلانعيور

7٠'(ةجاحوأضرمنمهلضصضرعبمميرديأ١ٌاعدحأنإفةكمرلا

.ام(أ)يفو(ج)نم-١
٠يقبيبلادأور-"

-77١-



ةلأسم

اماعقلخلاىلعهمكحتلوليزنتلارهاظريغيفًاصاخدروامركذ

هبحصوصوصخلاىرحمرابخألانمهرهاظيرجيامامأو«ليلدب

رظنيلف#:هركذلجهللالوقهزفمومعلاىنعمىلإهمكحدريليلد
ةفطن'نمهانفقلخنأناسنلا0وأٍِ:هلوقو0الخمناسنإل١

"6نيطنمناسنإلاقلخًادبولل:هلوقو؛'"'«نيبممصخوهاذإف

تايآلاهذهف؛'*'«رسيفل”ناسنإلانإرصعلاوف:ىلاعتهلوقو

ملوناسنإلامسأبعقوابيفركذلاذإ؛رهاظلايفصوصخمظفليفابلك

ابعججورخىلعةلالدلامومعلاىنعميفابنكحنقبتبو؛سانلاسابعقب
ماللاوفلألالوخدنإ؛مومعلاىلإصوصخلا'"اىلعاهعيمج(نيتخسن)

.ه:قراطلا-١
.الا:سبي-

.ا:ةدحسلا« 

,2+١ةيآلارصعلاةروس-

.نع(ج)يف-ه

-71١-



فيرعتلالبقنكيملاذإفورعملاو؛فيرعتلاىلعةلادناسنإلايف

فيرعتلانأ"ص؛هصخشىلإةراشإفيرعتلانوكيفهسفنبًاروكذم

نمناسنإلاقلخًادبو: هركذلجهلوقامأو؛هلكسنجلاىلإعجار

نوؤدتبميبلكسانلافنيطنممدآقلخاذإو«مالسلاهيلعمداقْني

ىمستاهمسااميردنال'"انإف,اهدحوءاوحالإهتيرذمهنأل«نيطنم

نممكقلخم:ىلاعتهللالوقلهنمتقلخاهنألعنانأريغ؟الأهلةيرذ

نإرصعلاوف:ىلاعتهلوقامأو؛"'«اهجوزاهنمقلخوةدحاوسفن

مسااذهنأانلقاملعلديو؛ىنثتسانمالإ4رسخيفلناسنإلا
:ىلاعتهلوقامأو.ةريثكةلجنمالإنوكيالءانثتسالانأالإ؛سنجلا

جرخف'"'ةفطننمناسنإلاانقلخانإؤ:(نيتخسن)6ناسنإلاقلخ
.ليلدبمالسلاهيلعمداجرخومومعلاىنعملاوصوصخلاجرخم

.«نيطنمناسنإلاىلغأدبوهقلخءيشلكنسحأيذلا»ةبآلالوأو«:ةدجسلا٠

؛بواوقفاسانلااال+ةروسلاكراةراسفلا-+
.؟:نانإلا-(

-76١-



ةلأسم

ىوعدلعلجرلافلحتسااذإماحلانأتماعاهفانباحصأقفتا

كلله:يعدملالعجتحبنأدعبهمصخنيبوهنيبةموصخلاعطقدقف

اذإف؛ةنيبلاةماقإنمًالدبنيميلابيضرواهردهأفةنّسبىعّدانإف؟نيب

اذهوحنو.نيميلادعبةنيبلامماحلاهنمعمسي|ابلطبأوهتنيببردهأ

دعبةئيبلاناعمسيف,يعفاشلاوةفينحربأامأو.يلعنب""دوادهبلوقي
"ريخلدعادهاش):لاقهنألجينلانعيورامبناجتحيونيمبلا

لوقلاوليوأتلالمتحيفهقيرطحصنإربخلااذهو؛'"!(ةرجافنيبنم

ىنعميفًاضيأيهو؛ةموصخلاعطقلتلعج"نيميلانإ:انباحصأهلاقام
نمهتأربأدق:يعدملالاقفركنأولهنأىرتالأ؛ىوعدلانمءاربإلا

.يرهاظلادواد-+
.يذمرتلاهاور« 

-7١1-



''عمسيملهفلحتسااذإكلذكتف؛هنمابعمسيلةنّيبلاماقأمثياوعد

عطقلتلعجنيمبلانأىلعلدياذبف.نيميلابيضرهنأل؛نيل

.ٍلعأهللاوةموصخلا

:هللاقفتآءاتأهنأيِلَكينلانعيورامًاضيأكلذلعلدبو

مالكوأيندحج:لاقوأ؛يقحينعنمويلامذخأًانالفنإهللالوسراي)

؛لاقال:لاق؟نبكدنعأ:مالسلاهيلعينلاهللاقف.هانعماذه

هللالوسرهللاق؛يلامبهذيوفلحيًاذإ:هللالوسرايلاق؛هنيميف
دعبيعّدملاسيلهنألعلدياذهف؛'"!(كلذالإكلسيل:لج

.ٍلعأهللاو(كلذالإكلسبل)لَينلالوقباهريغنيمبلا

ةلأسم

قفتإ لمعاللوقبمهنعٌدشنمالإ-انباحصأ كاحلاومامإللنأهيلع
ناكيذلاهنمأوهتيبيفقحل'*ابعنتمملاولتاقلاوقراسلاىلع'”اامجينأ

.ىذمرتلارهحامنباءاور--«

.انمجي(أ)يف-«
.لع(ب)يف-+

(١١) ١إلإل



ثيحىلإامهجارخإو''نيدعتملانمامهانعميفناكنموكلذلبق
ىلعنومجهبالمهنأ'"(لع)اوعجأوءامهنم(ةخسن)امهنيبكاحلافصني
:هعفدذبىلوتولوهبحاصيأربهنادتساىحبهيحاصيأرنادتسانويدم

محعضومنعجرخفقحلاٍملستبهيلعمتاحلامكحاذإهيفاوفلتخاو

هيلعمامإلاهبىضقيذلاقحلالسبلوسبحلايف"رخأتوأمابإلا

يرميلستوهلامعيبلاحلارمأي:مهّصعبلاقفدهمملسلبهرمأو

يفهعدي:نورخآلاقو.بوبحمنيدملوقياذهبو؛قحنمهيلع

'*اءايإغلبيًالاحبئاغلابيبتنيوهسفننمقحلايطعينأىلإادبأسبحلا
هتاِحٍقهلامهملعمعاحلاعيليالو6كلذريغوأةيوأوأترومنم

قحلابنيبولغملاضعبىلعموجهلازاجمل:لئاقلاقنإف.هرمأريغبو

يذلاميرغلانإ:هلليق؟هببولطمهيلعقحبعنتمملكو«نيبولطمنود

كلاموهلبهلامىلعناجالوهيلعرنعتمبسيلهبحاصرمأبنيدلالمحت

,نيدبعتملا(ج)يف-١

.(ج)يفدوجومريغ-«

ىلإبرقأةريخألاهذهورخأتاياوصلعلو+زجات(ج)يفررخاق(أ)يف-«
.ةلملاىنعم

,تيلي(ج)يف-؛

.اهيلإ(أ)د(ج)نم-م

-78١-



الوىدذؤنالوهيلعجهالنأزاحكلذلفاهنمهللاراصنمنودهل

لهأىلعمجهباكهنمأيفهيلعموجملابيدعتملا''(عورب5)عورب

ءالؤهلو؛ايفمركشمبنورتتسي)يتلانكامألاومهشزانميفتاركشنملا
مهلزانميفمهيلعموجهلازوجييذلاركشملالهأنممهمدعتبًاضيأ

هللالوسرنأانلقامىلعلديو؛مهلطاببنوعنتميالثيحىلإاوجرخلل

ينلاربخأ؛نيّأدلاببلوط"لحامافًانيدهلنادتسافًالالبثعب)عج

ددشوةبلاطملايف"لعقبضدقوهتلمحتيذلانّّللاب'""تبلوطينألج

ريتينأىلإقوقحلالهأنعىراوتينأيلعيبنلاهرمأف؛هيفيلع

هرمأيءامرغلانمًالالبرتسياليراوتلاناكولف؛"!(هبنوضقيام
يدعتملاريغويدعتملامحقارتفاىلعلدياذهف.كلذبميجيبنلا

الامالوانتهريغلاملعيدعتملاوقراسلانإفًاضيأو.قيفوتلاهللابو

ناملاظامهفهنعهبحاصكلملقتنيملوهبحاصىلعامهنمءادتعابامهريغل

مالسإلايفثدحأنمهللانعل)ملكيبنلالوقو.لاحلكيفدل
|دهمعنم0يبنلانألْانلقملعلدبي1١ًاثدحمىوأوأًاثدح

.(ج)نم-١

.بلط(ج)يف-«
.يقبسبلاوهجامنباءارر-«

.هيردرمنباءهاوزر-؛

-79١١-



لكنأانماعهعنمموهرتسيناكمهلنكيلاماقدحأ'''هيوؤينألوقلا

.قيفوتلاهللابو.هلرتسهيفناكعضوم

تاركنملاراكنإيفةلأسم

ناكلوقلاهنكمأوركملالهألوبقناسنإلااجراذإ

ىبنينأهيلعًابجاو اذإىبنينأهيلعنكيملسينإو؛هنع
؛الثنوكيكلذدعبسايإلاعميبنلانأل؛ةدحاوةرمىهندقناك

وجريوهوهسفنلعًانمآناكامو؛ًاضرفنوكينظلاةبلغوءاجرلاعمو

وعديولوقينأهيلعف؛,قحلاهنملبقي''"'نأبهيلعبلغينظوكلذعم
:ىلاعتوكرابتهللالاق ركشملانعىبنيوفوزعملابرمأيوهللالإ

نمسأيإلاعمو.'"'ًاحلاصلمعوهللاىلإاعدنممًالوقنسحأنمو
.لوقلابراكنإلانوكياهفةدحاوةرملوقلا'"نمهيلعضرفلافلوبقلا

ىلعراكنإلااوكرتًاموقمذدقللاعتوكرابتهللسيلأ:لئاقلاقنإف

.هبجوي(أ)يف-١
.نا(ج)يف-«
,++:اتلصف<

.عم(أ)يف-+

ياس



مهنمةمأتلاقذإومث:لاقف؟مهيلعاوركشأأًاموقحدمو؛تبسلالهأ

ةرذعم:اولاق ًاديدشًاباذعمبذعموأميكسابمهللاًاموقنوظعت

؛ءاجرلاعميبنلااوكرتكئلوأ:هللبق؛''"نوقنتميلعلوعبرىلإ

ىلإةررذعمل:اولاقمهنأمهنعربخأافىلاعتهللالوقكلذىلعليلدلاو

بذعويهانلاىجنأدقسيلأ:لاقنإف؛نوقتيمبلعلوعبر

:ىلاعتهلوقبلوبقلانماوعنتمانيذلابذعلب:هللق؟'"نيدعاقلا

زرجبأ:لاقنإفء"'نوقسفَباوناكامبسيئبباذعباوماظنيذلاانذخأو
؟ميلطابومهركشميفنوضوخيمهوهفسلاوركشالهأسلاجينأنمؤمال

بحيلب:هللبق''#كلذزوجيالل:لاقنإف.كلذزوجيال:هللبق

نمؤملاتبنمف:لاقنإف.كلذاوكرتينأىلإمبنعضارعإلاهيلع

؟ميلطابوميضوخومهركشملاحيفهفسلالهأونيملاظلاةسلاجمنع

:لجوزعهلوقبمهتسلاجمنعلكهننىبندقلجوزعهللانإ:هللبق

يفاوضوخيىتحمهنعضرعألفانتايآيفنوضوخينيذلا"تيأراذإول
موقلاعمىركّدلادعبْدْعَقتالفناطيشلاكتيسنبأاًنإوهريغثيدح

.١١(:فارعألا-١
.نيدعاقلابذعريهانلاىجنأ:(نيتخن)يهانلابذعدق(أ)يف-«

.٠١١:فارعألا-<

.(ج)يفدجوتال-؛

-١8١-



مييلعراكنإلادعب''"#ءيشنممهباسحنمَنوقَبنيذلالعامو.نيملاظلا

ميلعلىركذنكلو#:لجوزعهلوقكلذلعلديو؛مهلةظعوملاو

ىحمبعم|دعمتاوِ:رخأعضوميقهماكراتلاقو.4نوقس

:هركذ"لجلاقو.'"مهلثمًاذإٌمنإهريغثيدحيفاوضوخي

"اًامارك_ارمرغللاارماذإورولانودهشبتالنيذلاو

:هلوقىنعمو؛ميلعنوركشيومهنعروضرعيمهنألعأهللاو-اومعز

لاحيفمبنوسلاجبالوهلهأنودهاشياليأ«روأرلانودهشيالإ

اوركنأمهنكمأنإو«مهنعاوضرعأمهباوزاجاذإو؛مهنمكلذ

مهلظعولاب؛مهيلع نراكنإف:لئاقلاقنإف.لعأهللاوفيوختلاو
الق؟مهسلاجمرضحبلهبهاذملالهأدحأنعةعدبمهركنم

مرنمدحأهنملقيوأهنمنولشمهنأءاحرلاعمميترظانملرصحنإ

:هلليق؟دجسملايفاوناكنإف:لاقنإف؛زئاجفمهرضحبنمضعبوأ
كلذعمربظيو؛ةالصلارظتنيناكاذإدجسملاكلذنمةلزعيفنوكي

لعدحاولاركشينأزوجيال'*أف:لاقنإف.هيلعمهاملةيهاركلا

.تحهحنمامنألا--١

.٠؛6:مءانلا--«

.ال:ناقرفل<

ريغ- .(ج)يفةدوجوم
.اناق)أيفو

-87١



بلاغلا''”عمطلادنعالإةعامجلالعركشنينأهيلعسيل:هلليق؟ةعاملا

نإف.هيلعًارداقنوكينأالإهنمنولبقيمهنأوهسفنلعنمألاوهيلع

دحاولالعبجويمللجوزعهللانإ:هللبق؟كلذزوجيالمل:لاق

لَكينلانعيوردقسيلأ:لاقنإف؛نينثإلانمرثكألتاقينأ
لضفأ):مالسلاهيلعلاقو؛'"(دييشهلامنودلوتقملا):لاقهنأ

:هللق؟'"(روجناطلسدنعاهبحاصاهملعلتقيقحةملكلامعألا

نمهلاملعلتاقاذإناسنإلانأكلذيفىنعملاو,بِينلاكلذلاقدق

اذإهنألديبشوهف؛يدعتملاهلتقف؛هبّدعتنمعنتمموهبرفظينأوجرب
هدارممهنمغلبيالهنأهماععممبلتاقينأهلفحالسلابلجرةئامهءاج

لتاقاذف؛هتمالسنودهلتقىلإيدؤيامنإمهلهلاتقامأو«عنملانم

ناطلسدنعقحلابملكتييذلا'ذلاغإو,ةكلبتلاىلإهديبىقلأوهسفنل

يفةاجنلااهبوجريوهوقحةملكبملكتينأوهفهيلعلتقف؛رئاج

ركشمنعناطلسلايبنبوأ؛نيماسملانيدبيوصتنمةرخآلاوايندلا

هعميبنلاعضومنسحبو؛كلذنعيبتنيوهنملبقينأوجريوهوهلعفي

.ممط(أ)يف١
.دمحأوهجامناويذمرتلاودوادوبأهاور-؟
.دوادربأوسمهاوز-«

(ج)د(ب)يف-4 .امأو

-07١-



نيمأسملادحأارتينأزوجيلهف:لاقنإف.هوحنواذهفابيلعلتقيو

لهأومهلامعو''!ةربابجلاكمثريغنمهبنونييبوقاسفلاهبفرعي"يزب

الثلهبايرتبالومهنزنمًائيشسبلينأنمؤملليحبنيال:لبق؟ةمذلا

مبتيًالعفلعفيالنأسانلانمروتسملالعبجيو+هاربنمهمي

اك«ةرعولاعضاوملايفنيكوبنملاةلاجمهلزوجبالك,هلجأنم

لعفبسانلامثؤيالو«ميزيفةعذلالهأيربهبشتينأنمؤملازوجيال
.لعأهللاومهنمهنأبًامبنمريصيهنألهسفنبهلعفي

ةلأسم

الو؛لدعلاةممنألالإنوكتالدحلاةماقإنأىلعانؤاماععمجأ

ايفميلإناعفرلاهدنعزرجبالو؛ةمألانملدعلاريغابّمعينأزوجي

مثدحلاماق'""اذإرابجلانوكيينأبجيف:لاقنإف.ابنمءيثيفالو

لحعت80رابجلا"دلق3هيلعهدعبوةنانهممشبنأمامإلاهلعردق

.ةنامخلا(أيف-8١

.اذإف(أ)يف-«

.(ج)يفدجوتال-+

-84١-



.هتداعإزوجتالوهنمهبىلوأهريغًالعفلعفوىّدعتو

تاببشلابدودحلااوأردإ):لَكينلالوقكلذلعليلدلاو

:لئاقلاقنإف:لبوأتلع"مدحنمىلوأةببشالو''(تعطتساام

رءألانأل؛ًايصاعوأناكًاعبطمهيلعردقناسنإلكدحلاقيالمل

امبنمردحاولكاودِلجاافينارلاوةينارلا):ىلاعتهللالوقل"ماعهب

لمتانمْحملانومربنذلاوٍِ:همسلجهلوقو6ةدلحةنام

:لاقكماعهبرمألاو؛''"«ةدلجنينامثمودلجافءادبشةعبرأبرأي

جحسانلاىلعهللوإل:هلوقو؛'"'«ةاكزلاارتآوةولصلااوميقأو

عبلطملا,مومعلالعهبرمألاهلكاذهفء'""ًالييسهيلإعاطتسانمتيب
هلوقكو.ءاوسكلذفمامإلاريغومامإلاروحت0يماعلاكمهنم

نإفامهنيباوحلسأفاولتتق١نينمؤملانمناتفئاطنإو):لجوزع

""«هللارمأىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإضب

,ةعامحلاهاورر--١

.ميقأدق(ج)د(ب)يف-«
.١:؛رونلا_؟

.؛:روذلا--؛

.مج:ةرقللا-.م

.١«7:نارمخلآ-4

.4+:تارححلا-«

-09١-



كلذىلعليلدلا«"ماعبسيلدحلاةماقإبرمألا:هللق؟ماعدلكاذهف

جورخعمهعاجإف؛هيلعردقاذإدحلابموفيالدهاشلانأةمألاعامجإ

نوكبنأمتركنأام:لاقنإف.صوصخمهنأىلعليلدنيبطاخلاضعب

تنراعفرلازيجنانسل:؛هللبق؟زئاجريغرابجلاىلإناعفرلا

''"ديجبالملو:لاقناف:ًادحاوهبفقحلانوكيايفالإهللإ

"نجيملامنإ:هللبق؟دودحبتسيليتلاقوقحلاعيمجيفهيلإناعفرلا
'!انأويأرلالهأنمسيلهنألهيأربنيمأسملاىلعحبوكاكلو

دحألفكلذككلذناك'"نإو؛نيملسملالعةبجاوريغهتعاط

عنتميفيأرلاهلنوكيينمممكاحلااذهيأرريغبذخأينأنيمصخلا

نوكياهفهيلإناعفرلامتزوجملف:لاقنإف.هيلعهمكحلوبقنم

ىلعهيلعقفتمقحيفهيلإعفرينأزاجامنإ:هلليق؟ًادحاوهيفقحلا
هميلستنععنتمبقحيفمبضعبىلعماوعلابناعتسياكهبةناعتسالاليبس
زوجيالرابجلاىلإناعفرلانوكيينأمتركنأايف:لاقنإف.هبرىلإ
:هللبق.هناطلسلةيوقتلاوهدضعىلعٌدشلاكلذيفنألءيش'"لكيف

.ادزيجن(ج)د(ب)يف-١
.زجن(ج)يف-

.الثل(ج)د(ب)يف-<
.نألو(ج)يف-؛

.اذإو(يف_-

.(ج)نمةطقاس-+

-85١-



ضعببنعتسملاناكهناطلسةيوقتوهدضعىلعدشلاكلذيفناكول

رمأىلعهبناعتساو؛هيلعىقحلاذخأيفهريغىلعةيعرلانمقاسفلا

هاوقدفهدضعلعًاَداشناكهيهللاهرمأركنمنعيب0فورعمب

نعيبنلاوقحلابمايقلالعءلاظلانمععتسملاناكالف.هصاعموهمسف0

نيعتسملانوكسينأبجو«هقسفوهملظىلعهلنيعممسيلركستل
يفىيلأ:لاقنإف.هتسف''(لع)هلوقمبسيلهلوهتحىلعرابجلاب
رضيالفهموتنمكلذموتنإ:هللبق؟هلبجيبمحلانأماهبإكلذ

6مكاحلاةلزنمهلىريالوهدفالو'"ادنمأو"دنمنودمهوتملاالإ

بجبمحلانأًامابإكلذناكانموصخىلعماوعلابناعتسااذإسيلو

:لاقنإف«مينمانفخاذإصوصللاىلعهبانتناعتساةلزنمبوهامنإو«-

ايفهيلإكتحنالو.ال:هللبق؟ماكحألانمءيشيف'''هدلقتلوف

لدعلانوفرعيالاهفمهيلإاونكتحينأماوعلللهف:لاقنإف.'”هفرعنال

لدعلانوفرعيافالإمهيلإاومكتحينأماوعلل"زوجيال:هللبق©'"هيف

٠)نم-١

.(نم-

.هلمتي(ج)يف-<
.هدلقي()يف-؛

.هنوفرمب)1يف-

.(ج)نم-١
.(ج)نم-

-8١ال-



.ًالهأكحلوهالوكحيفنومأمريغرابجلانأل«نيماسملالوقنمهيف
هللابجوأنماودلقينأبجيامنإ:هلليق؟هنودلقتالمل:لاقنإف

هلسيلنماودلقينأبجيالو.كلذءودلقلةعاطلامهيلعمهل مهيلع

عنتُيذلاقحلااذههمرلبنمرصملايفنكيلالهنإانلقامنإو؛ةعاط

اذهبهيلإانباهذو.قحلاهمرايل؛رابجلااذهىلإهبانرصملاظلااذههب

ملاظلا ىلعردقناليذلاركشملارييغتىلعهبةناعتسالايفهيلإانباهذك

هيفمكحلاعبايفلدعلاماكحىلا''عفربنأبجوانو.هبالإهريبغت
ضرفومهتعاطبوجولمهدلقنوكلذىلعمهنمتأتنأو؛"لعبالايفو

.قفوتلاهبو2هللاو؛مرمأىلاءابتنالاومهلةعاطلا

ةمذلالهأيفةلأسم

رابجمهلاهدقعناكدقةعذاهيفونيماسملاضرأبمامإلارفظاذاو

نأمامإللنكيمل,مامإلالبقاهيلعىلوتسادقناكيذلاضرألاكلت

.مفدي(أ)يف-١

.معي(أ)يف-

١-



دقرابجاناكنإكلذكو؛مهلدقعامهيلعلجيورابجلامذضقني

؛ضرألاكلتىلعهئالتسالاحيفتضقندقماوعألةيزجلامهنمذخأ

ذخأودمعلايفمامإلالعفكرابجلالعفملعجمف:لئاقلاقنإف

:لَينلالوقل:هللبق؟اهذخأقحتسيالهنأكدنعو؛ةيزجلا

ربخلااذهف.''!(مهاندأمهتمذبىعسيمهاوسنمىلعدبنوماسملا)

نيملسملاىندأوهنماهذخأنأدعبمهنمةيزجلاذخأطاقسابجوي

.لعأهللاوليوأتب

ةبحملاءاطعإوا'ةيلطعلاييةلأسم

ملانإ:هللاقفًاملسمٍيظعلاهللابرافكلاوةربابجلاضعبذخأاذاو

لعلتهينأهتداعنمناكو:كتلتقباوصيبنأبرقتوأييوصن

هللعفيلنإهنأهّنظلعلغو:هرمأهيلعدرنملتميوأكلذثم

؛هيلقبكلذهركسوهناسلبهنمدارأامهلريظنأنأهلنإف؛هلتقكلذ

,هيلعقفتم-١

.ةيقنلا(ج)يف-«

-894١-



فلتىلايدؤييذلاديدشلابرضلاهبرضينأهنمفاخنإكلذكو

عوجلاوشطعلاهبنمأوبرضلاولتقلانودسبحلافاخنإو«هسفن

هيكزيالوهبوصبالوكلذلوقينأهلسيلف؛فاتلاىلانايدؤيناذللا

ةداعنمناكوأ,هلام'''ذخأينأفاخنإف:لئاقلاقنإف؛هلعفيف
لسير"هدنعهلامصلخيلكلذلوقينأهلله,رابجلاوأكلذرفاكلا

هلايعكالهوهكالهىلاهيدؤيهلامنمهذخأبامناكنإ:هللبق؟هب

هلوررضلاريثكهرضيًالامهنم"'نوذخأيامناكنإو؛لوقينأهلف

بّوصينأهلسيلف؛ةمالسوةيافكىلاعجربوأهلايعتيقبوهتيقبام

بوصينأنمؤمللزوجيالملف:لئاقلاقنإف.لاملالجألرفكلا
رافكلاىلعنيدهلنملزاجللاملاهبصلخملمهنيدبىضرلارهظيورافكلا

نأالاميديأنمهجارختساىلعردقيالنيكرشملا''!للمنمدحأوأ
فلاخنمنيدوقحلاوهكنيد:لوقينأو«مهنيديفةقفاوملامهلرهظي
لوقيفزوجيهملعأالاماذهومبنمهلامكلذبجرختسيل؛أطخلاوه

.ذخؤي(ج)ر(أ)يف-١

.هنم(ج)يف-«
.ارذخأي(ح)يف-«

.كلم(>)يف-:
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نذأدق'"سيلأ:لاقنإف.لعلالهأ ضايعنبجاجحلللَكهللالوسر

جرختسيلهبرافكلايضريامينلايفلوقيلةكمىلإباهذلايفهنذأتساامل
نإ:هللبق؟كلذىلعهلنْذفمهيلعهلناكيذلاهنبدومييديأنمهلام

يفحدقلابالو؛لوسرلايفحدقلايفجاجحللنذأيملثلجهللالوسر
لوقلابمبيضرينأبهلنفأامنإو«مهنمهلامكلذبجرختسيلمالسإلا

جرختسيلمهيلإلصواذإلتقلامهنمهسفنلعفاخاذإمجينلايف

نإف:لاقنإف.'"'هلام :هلليق؟سانلانمجارخلاهليجينأرابجلاهفلك

نراككلذنًمائيشلعفنإف؛كلذلعفلعردقنإهنمبرهينأهيلع
لجربرضبهرمأرابجلانإف:لاقناف.هدضعىلعًاداشًانماضًالاظ

؟لعفلااذهبهسفنيحينأهلله؛كتلتقهلتقت1نإ:هللاقو؛هلتقوأ

انإو؛ابلثمبسفنلايدفيالو«هريغفلتبهسفنيحينأهلسيل:هلليق

ةتمملاوأرخخابرشبرابجلاهذخأنإف:لاقنإف«اهنودباهيدفينأزوجي

هللانألهسفنلعفاخاذإمعن:هلليق؟كلذلعفهلله؛اهلكأينأ

يفرطضانفإل:لجوزعهلوقبرارطضالايفكلذحابأدقهركذلج

ريغرطضانمفإ:لجوزعلاقو؛"'«منإلفناجتمريغصم

.نيل(أ)يف١
,دوادوبأرمامهأرر-"

. ؟:ةدئاملاأ  »

-١9١-



نإف:لاقنإف«''«داعالوغاب لوقيوأ؛تانصحلافذقينأهفلك

اذإمعن:هلليق؟كلذهلزوجيله؛هيفسيلامنيماسملانمدحأيف

:لاقنإف؛كالهلاىلإيدؤملاديدشلابرضلاوألتقلاهسفنلعفاخ

ليق؟نيملسملايفحدقلاورارطضالادنعتانصحملافذقمتزجأمو

امبنمؤملايفلوقلاكلذكو؛نبيلعبذكوهتانصحلافذقنإ؛هل

.بذكوههببشيالوهيفسيل

نمالإ9:هلوقلبذكلارارطضالادنعهركذلجهللاحابأدقو

هللانإ:لوقيوهولاحلااذهيفهرذعف,'"«ناميإلابنئمطمهبلقوهركأ

بذكلاف؛ىلاعتهللاىلعبذكهنأل؛بذكلامظعأاذهوةثالثكلا

ضيراعملافرعاذإامأف؛ضيراعملافرعيملاذإرسيأنيملسملاىلع

ًادمحنإلق:هلاولاقولنأىرتالأ؛""ردقاذإلوقينأهلىيلف

ليزنتيفهللاىلعبذكيرخآًآدمحفرعيوهو؛هللاىلعبذكي

نإف6.باذكلادمينعيوهول:باذكدملاف1ليوأتوأ

رطضانمفد»٠«محرروفغكبرنإفداعالوغابريغرطضانمف»46١:ماعنألا-١

.١١٠:لحنلا«محرروفغهللانافداعالوغابريغ

.١١١٠لحنلا« 

.بذع(ج)يف-«

.(ج)نمةصقان-4
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نإف:'''لاق هلزوجيال:هللبق؟لعفيمنإلتقلافاخوانرلادفلك
:لاقنإف.هسفنييحبلهريغلظينأهلسيلفةأرمللٍلظانزلانألكلذ

نإف هلزوجبال:هللسق؟كلذهللههلةعواطمكلذبةيضارةأرملاتناك

راعلانماهقحلي(نيتخسن)اهفلكياملاهللظهنآلهتعواطولوكلذًاضيأ
كلذبتناكاذإو.لحوعهللادنعيظعلامنإلاوحيبقلابعلاو

هللالعجن!امباهاضرف؛هبىضرتنأباهلنذأيلهمسا"لجهللا"نأل؛ةيضار

نأبلجريضرولنأيكءاهلهنم'"'لظريغريصي"الهباهلءاضرلا
نكيلهلتقينأىلعرابجلاههركأاذإهسفنهبصاخيلنمؤملااذههلتقي

تهركأنإف:لاقنإف؛كلذبءاضرلاهللعجيملهللانإو؛كلذهل

نأللجراكيهتيلواهحراوجكسمتنأاهيلع:هللبق؟انزلاىلعةأرملا

اهيلعمرحتالو(لعفاهنمنيتخنن)لعفاهلسيلةأرملاف«هنملعفلا

.لجرلالبسكابلدسسيلوبارطضإلاكرتوةعواطملاالإ

لامرابجلاهذخأنمؤمنعينربخف:لاقنإف لعوهنمهبلطيريثك
وهوهيلإكلذعفديالنأزوجيأهلتقيهنألاملااذههيلإعفديملنإهنأ

اتقيهنأهدنعناكاذإهيلإهعفدينأالإزوجيال:هلليق؟هيلعردقي
نإف؛هبراًايصاعناكالإولاملابهسفنيدفينأهيلعو؛هيلإهعفديملنإ

.ناك:(ج)يف-١
.هنأل:(1)يف-

.لاظ:(أ)يف-<
-7(٠)-١



ربأهسفننوكتنأهيلعبجوأهللانإ:هللبق؟كلذحلقملو:لاق

هسفنلحالصالف؛هسفنحالصيف'"'هلامقفنينأوهلامنمهدنع

هيلعنكيملولهنإفًاضيأو.لتقلانمهسفنيدفينأنمىلوأالورثكأ
نإودحاومهردبيدفينأهلنكيملهلامهسفنيدينأ هلامناك

لاملابسفنلاءادفبجواذإو؛بجاوريغلاملابءادفلاناكاذإًاريثك

يرتشينأهيلعاوبجوأًاعمجءابقفلانأىرتالأ؛ريثكلاولملقلابناك

ملءالغلابعنتمااذإف ديعصلاوهولدبلادوجوعمريثكلانمشلابءاملا

هلامنمهجارخإهرضينأفاخيامهنميفعفدينأهؤالغو.هيلعنكي
لعفاخنمبرشيلهلكهكللمبهدجوولكلذكو؛ىلوأ'"هسفنءايحإف

لعردقيوهو؛ابلتقيالوهلامعيمجبهيرتشينأشطعلانمتوملاهسفن

نإف.هعضوميفءاملاةمسقلضفهلعدرينأءاملابحاصىلعناكواهئادف

عفديالنأهللههلتقيمثءادفلاهنمذخأيرابجلانأهدنعناكنإف:لاق

قفنأنملكو«عفنريغيفًالامفلتياذهنألمعن:هللبق؟ائيشهيلإ
نمهتاجنتناكنإف:لاقنإف.متوهفلجآالولجاعيفعفن'"'ريغبهلام

.هفقن:(أ)يفر(ج)نم8١

.فنلا:(ج)-٠
.ريغل:(ج)يف-م
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نأهيلع؛معن:هلليق؟هيلإهعفدبنأهللههكلمعيمجبرابجلااذه
.هيلعرديامبهسفنيبجي

هرسأدقوودعدييفنيماسملاضعبناكنإتيأرأ:لاقنإف

:هلليق؟مهلامنمءيشبهصيلختنيملسملا'''ىلعناك؛هيلعءادفبلطو

نيماسملاىلعفًامامإنكيملنإف؛لاملاتيبنمهصلخينأمامإلاىلع

يوقو)مهفعضأهيلإهوعفداذإهبلطييذلالاملانوكينأالإ؛هصيلخت
هنمًاررضدشأوبفمهودعنعهباوذعضوأ"(مهعيمجىلعهبودعلا

ريأدحاولتقنألمهمزليالوًائيشهيلإنوعفديالذئتيحف«مهيلع

ملو:لاقنإف.مميديأنمقحلاباهذوأ«مهعيمجنمنيملسملاىلع

هوصلخبنأمهيلعّنأل:هلليق؟لاملابهصيلختب'"'مهيلعمتبجوأ
ىلعبلاغلاناكوكلذ"*'اوجراذإهوصلخيلهنعاولتاقينأومهسفنأب

لف:لاقنإف.ريألاملابءانإمهصيلختفهصيلختلعاوردقينأمهنظ
:هللبق؟مهريغحالصيفمهلاومأاوقفنينأنيملسملالعمتبجوأ

اذإركشملانعاوبنيوفورعملاباورمأينأنيملسملاىلع

.معيمجىلعهبىلوةسارمييلعهبيوقد:(ج)د(ب)يف-

.هيلع:(1)يف-«
.ارمجر:(ج)يف-
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نمعامجإاذهو؛مهباودومهحالسومهسفنأبكلذىلعةردقلا'''اوجر

ةعيدوالإهدنعنكيملولامبرابجلاهذخأنإف:لاقنإف.سانلا

فرإف؛نمضيومعن:هللق؟اهبهسفنيدفينأهيلعناكله؛هريغل

اهيلعلتاقينأهلسيل:هلليق؟لتقيىتحاهملسيالنأهللف:لاق
ىقبتالوىقبيالفذخؤيولتقلانمصلختيالأهنأهدنعناكاذإ

فوخلانيبناكاذإو؛هلامىلعواهيلعلتاقبنأهلزوجيامنإو؛ًاضيأيه

دنعهتداعيفسيلوهدحووهوةرشعودعلاناكاذإامأف؛ءاجرلاو

نإف؛هسفنلهنمألتقمايإهتبراحمناك:مهنمنينثإلاتقلادنعللينألاتقلا

بغلًالامالإدجبملولامعلوطنإف:لاق وهنمذخأيفهيلإدصقيلهدر صلخي

لامذخأهلمحبملو:لاقنإف«ناملاهيلعومعن:هلليق«هسفنهب

لممىرمالاملحبالؤ:ميِلَيينلالاقدقو؛هسفنهبيبحيلهريغ

مللظبىلعاذإلاملااذهبحاصىلع:هللبق©#هسفنبيطبالإ

نمهصلخينأهلعناك؛هبهصيلختىلعردقو؛هلتقديريهنأورابجلا

الفًاضيأو؛ةلأسملالوأيفانمالكنممدقتايفانلقاكلاملااذهبلتقلا
ماعطلامدعورضحوأرسيفناكولًالجرنأرلعلالهأنيبفالخ

سملجرلامالإهلكأيامدجبملو؛عوجلانمكالهلاهسفنلعفاخو

-47١



الوتوا|نمةدسفنيبحبو4نمِْصنوُهيحاصيأرربعيهلملكأبهاذا

وهوةتيملادجواذإهيفاوفلتخاولعلالهأنيبًافالتخااذهيفلعأ

نملكأب:ءاملعلارثكألاقفلملجرلًاماعطدحوواهلكأ0ردقي

نألعسانلانمعامجإلإناكاذاف٠ةتملانملكأبالونمضيولاملا

يأرربغبلاموهيذلا؛ماعطلانمهريغلاميهسفنىصينأناسنإلل

.نمضينأهيلعوزئاجهريغلامبهسفنهؤايحإناك,هبحاص

ميقفاوو.-مينمعي|لوقكلذلعلو انشلاخمءابقفضعبلاقو

ناملهأنمءابقفلانمهريغو'''رّقصلانيزازعةيواعمبأكلذىلع

رحبلايف'"ةنيفساوبكرموقيف نأ"'بحلاةدشلكالهلاوقرغلااوفاخف

نممسبسقتااوصالخلمهلاومأوسانلالومنمابماولينأ-

.ةمسقلااونمضيورحبلايفسانلالاومأءاقلابكلذاوجراذإتوملا

ىمرعاتملابحاصناكنإو'''(ًاضيأ)ةيواعميبأنعمثألايفدجويو

نامضمهيلعهلناكاوماسفمهنيبوهنيبتناك'*'ةأطاومريغنمهعاتمب

.)نم١

.ةئيفللا(ج)-؟
.رحبلا:اباوصلملز+لصألايفاذك-«

.(ج)نم
.هقفاو:رمألالعمأطاو:طصملاسوماقيلف
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نمأنإفاولاقنإف؛كلذبمهيلعهلكحبعاحلانأومهسوؤرددعىلععاتملا

هعمينأبدقبرضلا:هللبق©ديدشلابرضلافاخوأفيسلابلتقلا
:هللق؟برضلاولتقلانمأوسبحلافاخنإف:.لاقنإف.'''لتقلا

اذإ الإهتعيدونمالو؛ًائيشسانلالاومأنمعفدي'"'الفسبحلاناك
سفنلافلتىلإسبحلاهيدؤيامرحلاودربلاةدشنمهسفنلعفاخبنأ

:ءلعأهللاو

.ديقلا(ج)يف-١
,.دق:(أ)يف-
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نآرقلانمةيآليوأت"باب

كنعهللاففخنآلا):ىلاعتهللالوقىنعمام:لئاقلاقنإف
امدنعكلذلبقلعهلنكيملهنإ:""لوقيأ؛'"'ًافعضكيف"نألعو

ىفخبالونوكياموناكامبملاعوه:هلليق؟لوألاضرفلانممهمرلأ
لعأهللاويناثلاضرفلااذهمهفزلأومهيلعففخنكلو«ءيشهيلع

ىوقأمنانتناكومالسإلاردصيفءالقأنوماسملاناكاملو؛كحأو

ناكونوملسملارثكاملو؛مهتاينةوقللوألاضرفلامهيلعهللاضرف
اذهمهمزلأومهيلعةنملاففخًافيعضودعلالاتقىلعمهنمصرحلا

.لعأهللاويناثلاضرفلا

.١:لافنألا-«

.لوقيأ(أ)يف-<
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بصغلايفةلأسم

تمنفهسفنضرأيفهعرزف؛ًابحرابجلجربصغاذإو

؛ءاهذخأواهعلقءاشنإرابجلانإفهنمةبوصغملااهبحاصاهدجوف؛تكلاطو

نيبقرفلاايف:لئاقلاقنإف,لاحلاكلتىلعيهواهتميقذخأءاشنإو

ىلإريصينأردقيالبحلابحاصنإ:هلليق؟بحلاولخنلابصغ
نيعلاةمئاقاهنألابملعردقيةلسفلابحاصوهنمعباهذوهكالهلبح

ًانومضمناكيدعتلابفلتو)هنيعكلازملفلزيل"'(اهنع)اهبحاصقحف
'"'(هنيعيفالإةموصخلانكتاقهنبعتناكامو+ةميقلاوألدبلاب

.ملعأهللاو

.(ج)نمةطقاسنيسوفقنيبام-«

7.2



ةلأسم

ابلعبلغدقدلبيفنيملسمللةماقإلازاوجىلعانباحصأعمجأ

هيفسرغيو؛عئارزلاهيفعرزتو؛لاومألاهيفرمعتنأو؛ةربابجلا

.مييغبومرملظىلعهبنونيعتسيمهنأو؛لاملاكلذاوقحتسينأريغ
متركنأامن؛مهداضعأىلع"دشو؛مهلةيوقتكلذيف'"سيل:لئاقلاقنإف

يتلالاومألاوعفانملانممهنماولانياملنيملسمللمهعمةماقإلا"زوجتالنأ

مهبنكتملمهرامثونيملسملاعئارزنمنوذخأي'"”لولو؛اهبنونيعتسي
نمبلسنادإللاهذهيقملظلالعمرتماقإنإ:ّملقالهو'”'(مهعم)ةماقإ

نيملسمللزوجتدق:هللق؟مهنمنوذخأباملنيملسملانممبعمءاقأ

هللالبقنمرظحابنكسيفتأيمليتلاعضاوملايفمهكالمأيفةماقإلا

نإو6راجشألانوسرعبول|ومألانورمعبوابنوعرزيو.لجوزرع

.سيلأ:اباوصلمل١

,امالولو:ابباوصلعل-"

.(ج)نم-«

-٠١١7-



مهتيوقتىلإيدؤتًالاومأاهببسبمهنمنوذخأيةربابجلانأنوملعياوثاك

مهلابعرتسومهسفنأعفنلنورمعيونوعرربامنإاونأكاذإمهملظىلع

اذإنكلو.ًاضيأنيملسملاومهاوحأحالصإو. نورمعبونوعرزباوك
امأف.ميلعفُِقهللةاصعمهفمطةنوعملاوةزبابجلاةيوقتكلذبنوونبو

؛نيملسمللحالصومهلايعةقفنلومبسفنألاوعردينأ.مهتاّينتناكاذإ

كلذيفمهدارمو'”سانألهنوعرربامناكولفًاسيأو؛مهيلعمثإالف

ًادحأنأاوملعنإكلذبنيمنآ"'اونوكبيريخلاهيفمهدصقوحالصلا
ىلاعتوكرابتهللاناكلهملظىلعهبىوقيًاثيشهببسبمهنمذخأبومهملظي

رافكلانأملعبناكاذإبشعلاهبتبنيالو«هلزنيالوثيغلاعطقي

؛مهددعديزيومييشاومهبنمسنومهلاومأمهيلعزكتوهبنوعررب

مينععطقولهنأىرتالأ؛نيملسملانممهودعىلعمهتوفكلذيفو
دلبيفبقينأملسمللزاجنيأنمف؛لاقنإف؛مهيداوبيفاوكللهلرطملا
مرحيال:هلليق©'''لذلاوملظلاهتماقإببسبهلانبوهيفملظيهنأملعي

'*أنإف,رقفلالذنمهبوجنيوةليزجةعفنمهلانتًالعفلعفينأملسملاىلع

,نيلسملاحالصلو(ج)يف-١
,سانلل(ج)يف-«
.نواوكي؛اباوصلعل-«
,ملظفلاولذلا(ج)يف-+
.نإد(ج)يف-٠
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زعنمهلأنييذلاملعيناكاذإ؛ملظلاولذلاضعبهلانيهنأملعيناك

ًالمعجاتحاناكاذإ؛ةمذلالهأللمعينأماسمللزوجيكرثكأىنغلا

لالذإكلذيفناكنإو.سانلاةلأسمورقفلانعهعفربًازعهبلاني

نأنمؤمللزوجيف؛بليذىلعىفخيالاموهوركملالاتحاوسفنلا

نأهننتناكاذإهريغنودوهيذلاهوركملاوملظلاضعبلمتحبي

نيملسمللزوجيالناكلاذهمراولو؛هلابعرتسوهسفنةعفنملعرزي

كلذيفنأل؛كلذلعاوردقاذإلامبمهّودعدينممهارسأصيلخت

ةاداعمهركذلجهللاحابأدقو؛مبسفنأىلعمهنمةناعإومهلةيوقت

اًمإف.قاثولااوُدشفمهومتنخلأاذإىتحإل:لاقفهباتكيفنيكرشملا

عجروردبمويمثلجهللالوسرلعفدقو؛'''«ءادفامإودعبنم

ةيوقتالومهلهنمةيوقتمالسلاهيلعهتيننكيملو؛مهوبراحفمهنمموق
نإف.مهنماهوجريناكيتلاةبوتلامهنمهتدارإتناكامنإو.هتبراحخمىلع

ريغيفامأ:هلليق؟مهيلإماعطلاوحالسلالمحنممعنممف:لاق

مهلةنوعمكلذبيونيلماحلانوكينأالإكلذنمعنمنانسلفةبراحم

كلذزوجبالفبرحلاتقويفامأو؛زوجيالذئنيحف؛مهتيوقتوهب

مامإلاعنمنإفكلذعمو«ًازئاجناكلعاججإلاالولوةمألانمعاججإلل

ا



:لاقنإف٠مارحهتفلاخموهرمأىلإءاتنالاو"١١يرلارتبجو

ملعيملاممعن:هللبق.مهعبابتو(مهعمةخسن)مهلقينأملسملازوجيف

هنوقحليولطابلابيوصتىلعهنوهركيمنأوأ«مارحوأبصغهنأ

؟مهعموزغلاملسمللزوجمفأ:لاقنإف.””"لطابلانمءيشراهظإىلإ

:هلوقلًاماعًارمأهباتكيفكلذبرمألجوزعهللا"نإمعن:هللبق
:هركذلجلاقو١4'يرخآلاموبلابالوهللابنولمؤيانذل||واتا9

نيذلااولتاقف:ىلاعتلاقو'"'مهومتدجوثيحنيكرشملااواتقافف

.ملعأهللاومامإريغبزئاجلاتقلانافًاضيأو."""#رافكلانمكنولب

.بركرلا(ج)د([ب)يف١

,لطابلانبرايظإىلإ(ح)يف-«

.نأل()يف-<

.00١ةيوثلا-©

.ه:ةيرتلا-ه

.٠:ةيرنلا-١
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شوشفملالمعيفةلأسم

فيزملاو؛اهريغومهاردلانمشوشغملالمعيفعنمينأمامإللو

لهأوةعتمألانمتاعانصلالهأهعنصتاموريناندلانملحعملاو

مهًارجزهاريامبهيلعمهبقاعيوكلذنعرجزينأهلو؛قاوسألا
زاجمل:لئاقلاقناف.لعفلانمهيلعمهاممةبوتلاىلإمهلىعدأو

مهلباقعلاوريزعتلاكلذعمهل(نيتخسن)مهلناوكلذنععنملامامإلل

نإف«ًاضعبمهنعبلمبنمملظوركشمشغلانإ:'"هلليق؟كلذىلع
سيل.ال:هللق؟شوشغملاكلذبةلماعملانممعلمينأهللهف:لاق

ملو:لاقناف.مهنيبايفهبنوضارتيامبةلماعملانعمهعنمينأمامإلل

.ةعتمأاهنإ:هللبق؟هبىضرلانعىهنبالملعفىلعقاعينأزاج

لعشةربعتموأةدسافوأةروسكمتناكنإوٌسانلللاومأوكالمأو

؛ةميقكلذعماهلو؛مهكلمالواهنعلزبلاهبابرأتحنإفاهبابرأ

ملو؛يرتشملاوعئابللزاجعئابلاهفّرعوأاهبيعىلعيرتشملافقواذاف

.اهودسفأاوناكنإومهلاومأيفاوفرصتينأسانلاعنمينأمامإللنكمي

.(ج)نمةطقاس-٠
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هبحاصىلعقيضملاندايفةلأسم

اهبكتراملاظمواهبصتغالاومأنمةريثكنويدهيلعًالجرنأولو

فرصتينأهقلاخنيبوهنيباهفهلنكيمل؛هيلعامردقبهكلملامهلو

يذلاهتوقلهيفكيامردقبالإ؛ملاطملاكلتيفهئاضقىلعهسبحبوهيف

وأعابوأًايشهنمبهونإف:لئاقلاقنإف.هلثمتوقىلإهغلبي

ناكأ+هلعجوزتوأهنمًائيشىرتشا وهمعن:هللبق؟كلذهلزوجي

زوجيكلذلك.'''كالملافرصتهففرصتينأهلوهكللم

:لاقترف:مناوهفهبرنيبوهنيباهفامأو؛احلاهبمكحيو

؟هيففارصتلاهلمديوجتعمًامونأمنوكيهناّملقملو

فيكهففرصتيوهنمقفنينأهلو«هللاموهلاملااذهنإ:هللبق

لاظملاباحصأنألهللانيبوهنيبايفكلذهلزوجيالانلقامنإو؛ءاش

ناكاذإو«ملاممهيلعسبحينأهلسيلفهيلعنوقيضم لعردقي

7.



ةيصعممينعكلذهسبحناكايفهيلعنيعسومريغمومهقوقحلست

هيلعىدعتملاوهنمبوصغملاو؛''!لترسوملالطم):لكييلالوقل
عسومالوهماظنملهلحيبمريغهنأل؛هيلعقيضملابلاطملاةلزنمبهلاميف

نإلوقتا:لاقنإف؛هتميقوأهلامريغوهيذلاهقحريخأتيفهيلع

اهسبحنإمثإهيلعلبف؛اهبابرأنمابلمحتنويدنملاومألاهذهتناك
نأالإمهيلعاسبحيفمئآريغاذه:هلليق؟الدبمهيلإعقديملومنع

ىلعردقيوهومهيلعسبحنإامنانوكيذئنيحفاوقيضيوأاوبلاطي

نيوهبابرأيأربهلمحتاموملاظملاونويدل|نبامقرفف:لاقناف؛كلذ

مهسفنوهليابرأيأربهلمحتيذل|نادلإنإ:هللش؟ممأرربعلهلمحتم

بيطتالواوبلاطيوهيلعاوقيضينأالإ٠«مماريغوهفةبيطكلذب

ليبسلادجيوهومهنعهايإهريخأتب2ذئليحف؛مهييلعهسبحبمهسوفن
ريغبمهلذحخألاومهلاومأيفسانلالعيدعتملاامأو؛مهقوقحعفدىلإ

اودجينأهلنوبلاطوديلعنوقيضممو؛ةبيطريغكلذبمهسفنأوممهيأر

مهنعهريخأتوهيلعمهلامهسبحهيلعهللاجرحدقوهتبلاطمىلإليبسلا
همويتوقلًائيشلاملااذهنمسبحينأهئراوللهف:لاقنإف؛مهفوقح

؟نويدل|هذهم60يدعتمل|ناماذإهنآثرونملزوناك1نموأ

,.دروادوبأويذمرتلاءاورر--١

.منرف(أ)يف-«
.ام:(ج>)يف-<
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كلامبسيلثراولاولاملاكلذلًاكلامناكتيملانألءزوجبال:هللمق

دعبنمل:هركذلجهللالاق,الكنويدلاكلتينقينأدعبالإهل

ةريثكةاكزهيلعناكفرإف:لاقنإف؛'''4نبذوأاهبىصويةبصو

وأمامإل|ايملاطينأالإاهرخأنإمثأيال:لق؟اهريخأتبمثأيله

ملنإف:لاقنإف«اماناكاهرحأنإذئنيحف«مامالارمأباهيلاطينم

متأيال:هللبق؟ليوطلانامزلااهرحأنإهيلعقيضيلهمامإنكي

ذئايحفيرعوأعوجنملاحءوسبءارقفلا'"'ىرينأالإاهريخأتب

اهريخأتبًايصاعنوكيهنإ:ملقلو:لاقنإف.مهنعاهرحنأنإمثأي
اونكنإواهيفموصخب”'سيلءارقفلانإ:هللبق؟هنمبلطتملو

اهيلإةجاحلايديدشاوناكاذإف؛مهلاقحاهلعجىلاعتهللاف؛اهنوقحتسي

هيلعنملّتلعجملو:لاقنإف؛مهنعاهسبحنإًامنآناككلذبملعيوهو

عنامتال:هلليق؟اهايإهريخأتبمثآريغنوكينأاهببلاطيملوةاكز
روصعينوٍةِلَكيبنلامايأيفعضاوملاوىرقلالهأنأملعلالهأنيب

احلضباقلالصينأىلإاهنوسبحياوناكو«ةاكزلامهيلعبجتتناكةمنألا

ريغاهريخأتنألعلدبياذهف.ةلبوطلاةدملاكلذلىضمولو

.رهاظوه6«اوسيل»اهباوصلعل-«.اري:اج)-
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اذملنكيملاذإف:لاقنإف؛هتلزنموهتلادع'"نماهبحاصجرخم

باحصأنعسبحينأملاظملانمنويدلاهيلعيذلاويدعتملاوبصقفملا

ةراجتلاوهعيبهلمتزجأملف؛هدييفلاملااذهرخؤيو«مهقوقحقوقحلا

هبصتغايذلاوههدييف"وهيذلالاملانكيملاذإف:هلليق؟هيف
يلو؛ةقيقحلايفهلكلاموهو؛هبحاصيأرريغبهذخأو؛هنيعب

امنإو؛هلاموهلبمهللاموهسيلو«ليبسهلامىلعهيلعملاظملاباحصأل

."'(ملغرسوملالطم):مثلكينلالوقلمهنعءايإهريخأتبمثأيهنإانلق
باحصأكلم"نإوةقيقحلايفلاملااذهلكلامهنإملقاذإف:لاقنإف

ليق.هيلعمثإالوهبرتبوأهبهينأهلنإ:اولوقف؛هنعلئازملاظملا
كلذبهرمأدقهللانأل,ملاظملايفهئاضقنعهريخأتلمثآهنإانلقامنإ؛هل

يفًايصاعنوكييفرسملانأكلذىلعلديو.هللارمأهتفلاخمبمثآوهو

هعيبوهتيطعوهتببفكلذعم,ءايإهللايبنبهبرلصاعوهوهلامهقافنإ

زوجيالملو:لاقنإف؛ًاغأهلعفيفناكنإو؛هكللمهنألزئاجهؤارشو

؛مدعومامإلاباغاذإةاكرلاهتبلاطميفًاموصخءارقفلانوكينأ

:هلليق؟مهليهةاكرلاذإ؛نيّدلاباحصأماقمكلذيفاوموقينأو

.نعةخسن(ج)يف-١
.(ج)نمةطقاس-

.ينطقرادلاوهجامنباداور-<

4١7-(٠)



مهنايعأبمريغموقنودمهنمموقليهسيلوءارقفلاةعاميهةاكرلانإ
ءالؤبلاهطعيملولةاكرلاهيلعيذلانأىرتالأ؛ابيفًاموصخاونوكف

.قيفوتلاهللابوانلقامانلقكلذلف؛هلزاجريغاهاطعأوموصخلا

ةلأسم

دحأىلإصويملولجرلنيدهيلعوتاملجريفانؤاماعفلتخإ

نإ؛مهضعبلاقف؛تيملاىلعةنيبنيدلابحاصلنكيملو؛سانلانم

هعابوًارسهذخأناويحلاوضورعلانمكلابلالامنمءيشلعردق

.ماحلاماقمكلذيفهسفنقبوهقحضبقوهنمىضقتساو

؛نطابلاورهاظلايفًايدعتمنوكيوكلذهلسيل:نورحآلاقو

ىلعاوعجأف.يصوالوعيبيايفلكوبسيلهنلللاسمريغبلعفيهنأل

بهذلانمهليذلاسنجلانمهلام''"نيعلثمكلاهلالاميفدجواذإهنأ

ذخأهلنأفلتخيالوىواستيونزولاوليكلابطبضياموأ؛ةضفلاو

هنألًارهاظهذخأبهحاويو4ًاراهجهذخأبالورسهيلعردقاذإكلذ

.مغ(أ)يف+
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:لئاقلاقناف«ءاوعديفةجحبسيلهلوقو+رهاظلايفاّدعتمنوكسي
بحاصلزوجيالملف؛هلامنمنيّدلاتيملانعيضقينأمتاحللىيلأ

اممتيملالامنمذخأينأىلعردقومكاحلامدعوةنّيبلامدعاذإنيدلا

لعجيذلاوهعاحلانإ:هلليق؟هنمهنيديضقيوكلذعيبيفهفلخ

نملجرازاجكلذزاجولو«ماوعللكلذسيلو؛هلبصنوكلذل

.مكاحلازوجياكهنيدهنعيضقيوتيملالامنمعيبيفموقينأماوعلا
؟هلامنمهذخأينأهلله؛هلامنمءيشىلعردقوهدحجناف:لاقناف

هذخألعردقيالهنأل؛ءاوسكلذناكفكلهوأهدحجاذإ:هللبق

عيبهلامنمهقحيضتقيوهذخأبالمل:لاقناف؛توملاودحجلابهنم
هذهدنعكلذهلسيل:هللبق؟''”مهنيبقافتااذهنوكسيو؛ةميقوأ

عاتملااذهكلمينأزوجبالف؛هذخأامريغهلامنيعنألجأنمةفئاطلا

الإ؛هلياللاميفعيبلابفرصتينأًاضيأهلزوجيالو«ءارشبالإ
هلله؛ممارددجونأف:لاقنإف.هيفهلمدقتكلمبوأةياصووأةلاكوب

:لاقنإف«زوجيالًاضيأاذهو:هللبق؟هيلعهلبهذنماهذخأبنأ

يفضعبىلعاهضعبلمحبوضعببهضعبةضفلاوبهذلاوزوجيالمل
ىلإجاححتماردلانأل؛زوجيال؛هلليق؟ءايشأللنامنأامهوةاكرلا

.نم(ج)يف-١
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يل:لاقنإف.هيلعرذعتيكلذوهبالإاهكلمينأزوجيالوةفراصم
يأاهجوزنمهيلإتكشدقوةبتعتنبدنهللَكهللالوسرَنْذَأدق)
اهرمأف,ةقفنلاوةوسكلااهدالوأنعواهنععطقهنأبرحنبنايفس

هنأبربخلادرو:هلليق؟''(هنذإريغبهلامنمذخأتنألكهللالوسر

اهرمأهنأربخلايفسيلو؛هلامنماهنابيصقحواهقحذخأتنأاهلنِذأ
ىوسهءايإاهعنمقحنمهيلع'"'هكلمتوهعيبتوالبجيامريغذخأتنأ

ذخأتنأاهرمأجلَكلوسرلا"'نوكينأبجييذلالب«اهيلإراصام

ىلعةأرمللو؛هلامنماهنايبصيفكيواهيفكيام ةفلتخمقوقحابجوز

ءيشلكف؛كلذريغوقادصوبايثونهذومدأومَنوبحنم

ذخأتنأاهلنذأهنأحصنإهنافًاضيأوباهلقحسنجنموهفهتذخأ

هلخحنمواحمحبتذخأاهنإفهيلعاهقحنيعريغواهليذلاريغ
.قفوتلاهللابوهذخأهلزاجهميرغلاميفهلقحذخأبماح

.هكلتأ(ج)يف-«
.(ج)نمةطفاس-«
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ةطقللايفةلأسم

يورف؛اهيفةفلتخلارابخألانمتءاجاملةطقللايفسانلافلتخا

نإفةنساهفرع؛هللاقفاهطقلةطقلنعيبارعأهلأس):لَكينلانأ

.'(اهبعفتنافالإوهليبفاهناكوواهصاقعفصوباهيعّدمكءاج

ينلاىلإءاحفرايدةئامابةرصطقتلاتانبديزنأيورو

:لاقهنإليقو«ةمالعلابكءاجنفةنساهفّرع):هللاقفجيل
:لاقفةنسلاءاضقنادعبهءاجمهيلإاهعفدافاهواكوواهؤاعوواهترامأ
ءاضقنادعبهءاحمءىرخأةنسافرع:لاقف؛ةنسابتفرعهللالوسرب

.(ءاشبنمهتتؤيهللالاموه:لاقف.ابفّرعدقهنأهربخأفةيناثلاةنسلا

َ)ءاشبنمهسؤبهللالاميهوكليه(:لاقهناانشلاخمضعبلاقو

ًائيشطقتلايبارعألانوكينألمتحيف,ةدايزلاهذهانعمحصيملو

ًاذإوهف؛اهبعافتنالابهرمأفًاريقفيبارعألانوكينألمتحبو«ًاريس

نألمتحيف؛نيتنسلابفيرعتبتباثنبديزلهرمأامأو.هرقفلاهبقحأ

.يئانلاودوادوبأرملماور-١
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لهأضعبلاقو؛اببحاصىلإريصتنأءاجراهرطخمظعلنوكي
اهنإانباحصأضعبلوقك؛لدعيدهاشبالإةطقللاعفدتال:قارعلا

تناكاذإىلوأيدنعةنسلاعابتاو؛ةنيبلابالإعفدتاللاومألاو«لام

.قمفوتلاهللابو؛لاومألارئاسنممكحلااذهبةصوصخم

طقتلمالنإ انباحصأضعبكلذعهقفاووانيفلاخضعبلاقدقو

هنألهلئاقنمطلغيدنعاذهو,هيلعءيشالواهناكمىلإاهدرينأ

؛هدنعاببحاصلتصلخوهدبيفتراصنأدعباهلهئاقلابفلتللابضّرع

هلاوحألقأف؛اهفيرعتوابظفحباهابإهرمأيفمالسلاهيلعينلارمأفلاخو

ًالوحاهبفّرعاذإةطقللاطقتمملانيمضتىلعانباحصأقفتاو؛اهلنماضهنأ

؛ءارقفلاىلعابقرفينأدعبنامضلاهنعاوطقسيملواهبةقدصلابهورمأو
اهببحاصلابظفحبهورمأو..يرصبلانسحلاكلذىلعمبقفاوو

اهناضكلذدعبهومزلأو؛اهبرفرعيملاذإلوحلادعباهبقدصتينأب

نحنو+امقراسعماهدجواذإاهتبلاطميفًايصختقرسنإهولعجبو

ولخيالةطّقللا''ذحخأىلإدصاقلاو.هللاءاشنإكلذيفةجحلاملبلطن

اهلوانتوأ؛اببحاصلابظفحملاهلوانتوأ«هسفنلاهلوانتنوكيي'"انأب

.ذخأل(ج)يف-١
.نأنم(ج)يف-«
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اذإف.اهكلاملاهذخأيفًابستحمالوايفاهرنوخبلالاهذخأيفًالفاغ

بجويرظنلاو؛ةئالثلاهوجولاهذهنمولختالةطقللالاوحأتناك

هتيننمباتواهّدرىلعمزعمثهسفنلاهذخأىلإدصقناكنإيدنع

يذلانايضلاف؛هيفهيّدعتبهريغلامهذخألاحيفنامضلاهملعفهلعفو

املهذخأناكنإو«اهنماهبحاصىلإجورخلاالإابنمهئربيالاهبهمرلي

؛ناضلابجويلاومألايفأطخلانألهمرلياضيأنامضلافاهذخأيفًالفاغ

اهذخأناكنإامأو.يدعتلاىلإدصقيملأاذإهيلعمثإالهنأوجرأو

لوقكلذبًالوأتمهلهظفحوهلاميفلسملاهيخألًابستحماهبرىلعاهظفحيل

نوكيالثلو؛'''«ىوقتلاوربلاىلعاونواعتوف:ىلاعتوكرابتهلل
ىتحهعديفلسملاهخألامظفحلعردقدق هنأيدنعاذبف؛فلتي

لًانسحمهئادتبايفناكاذإو؛نسحمءادتبالايفهنألهلعنامضال

.'"'«ليبسنمنينسحملاىلعام:ىلاعتهللالاق؛ًانماضاهلنكي

طقتلملادبشأاذإ:لوقيناكفةفينحيبأبحاصنسحلانبدمامأو

ىعّدافةنّيبلاوأةمالعلاباهبحاصءاجمثاهبحاصلابظفحيهنأاهذخأدنع

ةصمصاخلاعمكلذىعّداودهشيملنإو«ًانماضاهلنكيملاهعايض

,؟:ةدئاملا-١

.١:ةبوتلا-
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هنيمضتوابيفهبهذمركذانمدقدقفيرصبلانسحلاامأو.نمضي:أ

.«ٍدعتمريغالوًايدعتماهذخأاذإ»:تماعاهفهنعلقنيملوءاهبحاصلاهايإ

طقتلملا,نأابيفيرابتخانمهركذمدقتاميدنعرظنلاهبجوييذلاو

؛هتفرعمىلإلصويفصوبفرعيامناهفيرعتهلعبجيامطقتلااذإ

هنمعاضفهبحاصلهظفحوهيفهللاقحبموقيوهفرعينأىلعمزاعوهو
امنإودّمعتيملوهيف"دعتيملهنألًانماضاهلنكيل«هنمتناكةنابخريغب

امو؛هيلعظفحلاولسملاهيألام'"بيغظفحنمهبهللاهرمأاملعف

يرصبلانسحلانأةياورلايفو.الفيرعتلانممالسلاهيلعينلاهرمأ

؛هريغنمهبقحأناكهللاًاجاتحمناكاذإلامللطقتمملانإ:هلوقنمناك

هنألعباممايشلجرلاطقتلااذإو«هدعبالوفيرعتلالبقهنعلقنيلو
ءيثلاناكوأ.داسفبفلتيوكلذلبقكلهيتحفيرعتلاةدمىقبيال

؛ةضضفلاوبهذلانمةعطقلاكةمالعبهتفرعمىلإلصويالاممطقتمملا

ةمالعهلنوكتالاموأ؛ةكيبسفرطوأغوصلانمرسكلاو

؛اببحاصلرظنلاوظفحلاكلذلطقتمملالعنإف,اهبمكاحلاىلإلصويف
لسملاهبخألامظفحرلسملالعبجاولانأل؛هلظحلاهفاملعفينأو

هيفهلظحلاهيفاماهبرلرظنينأهيلع,مامإلاكلذكو.كلذهنكمأاذإ

(ج)ىف-٠ ,لام«ةخسن»
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يفوسانلاعماجمثيحةطقلافيرعتنوكينأكلذهيلإىهتنااذإ
.كلذبرابخألالقانتتثحوقاوسألا

سانلااهرضحييتلادجاسملايفاهفيرعتنإ:انباحصأضعبلاقدقو

نميسنيفو«اهبراذنإلاغلبأيرمعلاذهو؛عماوجلاوتاعاججلل

امنإ):دجسملايفلابيذلايبارعألللاقٍةِْلَجينلانأل؛''”ببسكلذ

؛'"(ةالصلاوهللاركذلدجاسملاتلعج:لاقوأدجاسملاهذهتينب

نمهلةطقللاةفرعمىلإهلصويامظفحىلعنوكينأطقتلملليغبنيو

ابصاقعلجينلااهاّمسيتلاةمالعلاو؛اهلهظفحكةلدألاوتامالعلا

موقيكلذريغوأةدلجوأةقرخنمهيفنوكييذلاءاعولاوهاهئاكوو

سأرهبدشامبرعلاتمسكلذكو,؛كلذىنعميفنوكيوأ؛هماقم

يفلخديامماصلاو٠ءاعولاك(نيتخسن)ءاكولاكهنأل؛اهصاقعةروراقلا

طبخلاوهءاكولاو؛ابصاقعكلذسيلواهسأرهب"دسوهفةروراقلامف

صاقعلادشاذإًاصاقعااهتصقعوءابكإتيكوأ:لاقي«هبدشييذلا

نعةياورلاو.اهتصقع:لاقف؛ًاصاقعلعاجلااهللعجاذإو؛اهيلع

باطخلانبرمع نأطقتلملارمأيو«ابطقتلمىلعةطقللارمأيفددشيناك

كاوسابعنباامأو.كلانهاهفرعيفمسوملااهبيفاري اوناكفكلامويعفا

ا
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عاّيجاثيحوىقاوسألايفودجاسملاباوبأىلعاهبفرعينأبنورمأي

كلاملوقيفهليبفالإواراملدجونإف؛ةماعلاعضاوموسانلا

انركذامريغابمكحيفًالوقكلذيفسابعنالفرعأالو.يعناشلاو

يفاهبراًابستماهذخأىلإدصقاذإطقتملانأهراتخنيذلاو,هنع

دعباهبقحأوهواهلكأبلفًاريقفناكو«اهيفدعتمريغ؛هيلعاهظفح

ىلإىقبتاممتناكو؛اهتفرعمىلإلصوياممتناكاذإ«ةنساهايإهفيرعت
حصنإو«ءارقفلالعةدملادعباهبقّدصتًاينغناكنإو«ةدملاكلت

أهبرراتخينأالإ«ًاريقفوأناكًاينغطقتمملاىلعاهتميقبعجركلامال

هتمذتنربنأدعبهيلعناضلابوجوبتمكحمل:لئاقلاقنإف؛رخآلا
امنإ:هلليق؟اهنم نملمكحاكهيلععوجرلابهلانمكح ًالالحالامكلم

نوكيالفقحتسمكلذدعبهيلعهقحتسيمثهنمقفنيوهلكأيرهاظلايف
هلحبىلاعتوكرابتهللالاموهو؛كردلالبقهلعفنممدقتايفًابصاغ

نمةلعليدعتلاريغبهمربدقنامضلاو«أتقوهيلعهمرجبوًاتقودحاول

ةرمثبرماذإناكهدهزعمرمحنإنأيوردقو.يدعتلاقيرط

نمدجونم:لاقهنعةياورلافسابعنباامأو.ابلكأوابطقتلاةطقاس

ءيثواصعلاونيلعنلاوطوسلاكهبعفتنيلفعاتملاطاقس(نيتخسن)طقس

نبالاقو؛انباحصأنمريثككلذزّوجب:لاقدقو؛عاملارئاسنم
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؛هنعةياورلالقكلذكهللإهدرهحاصهملإعجرنإو:سابع

:لعأهللاو

ىأرف؛قيرطلاضعبيف.لجرعمناكرمعنبهللادبعنأيورو
لاقف(هذيرمحنابرضفهذخأللاهدبدمًفاطقاسًاراشدهبحاص

ناكهنأهلعةياورلافديزبسرباجامأو٠.هذخأنعهاينو6هانإوكلم

.ةطقللاذخأهركس

وهو؛فيرعتهيفهيلعسيلو؛هبقحأوهفًازاكردجونمامأو

هيفظفحأالفضرألاهجوىلعًارهاظهدجونإو.ةيلهاجلايفنفد

طقسيامةلزنبيدنعاهنأةطقللاليبسهليبسنوكينأبحأو«ًالوق
زثكوهيذلازاكرلافصولةفلاخمانأللاومألانمسانلانم

:لعأهللاو

ءابفرعيةقثىلإاهعفدوهدينممامإلااهذخأةطقلايصلادجونإو

نمهريغنمابقحأناكفًاريقفناكنإيصلليبفًابلاطاهلدجيلنإف

سانلالاومألعيدعتلابفرعينملعمامإلارِظ'"نإو.ءارقفلا

هدينماهذخأيهنأيدنعف؛ةلعقلطقتلادقمهلاومأيفمهلةنايخلاو

.اذإ(ج)يف-١
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الفرعيلوةدملاتّرماذإف؛اهنّرعيلسانلانمهسفندييفابلعجيو
.ءارقفلاىلعابقلصتًانغناكنإوًاريقفناكنإهملإاهدربر

اهفيرعتهيلعنأةرامأاهلةطقلطقتلانمىلعةطقللايفانباحصأقفتاو

:مهضعبلاقف؛اهميلستيفاوفلتخاو.ةلماكةنسابربلطيفةغلابملاو

؛لامانألامليعذملاىوعدعملدعيدهاشبالإاهعفدزوجيال

الإاهبابيعدملمحبالومحلاهجوىلعلقتنتنأزوجتاللاومألاو

ىلعوةنيبلايعدملاىلع):لاقهنأيلجينلانعيورامللدعيدهاشب

هيلإولمعلاموقىلعورثكألامهو-نوقابلالاقو.(نيميلاركشمملا

نإف؛سانلالمعولقنلاكلذلعو؛كحبةصوصخمةطقللانأ بهذن

وهواهتمالعبءاجوابيعديءاجنمىلإةطقللاملستبرمأيلجينلا

لعجاملف(اهؤاكوواهصاقع):ٍميِلَجيبنلالاقدقو«اهؤاكوواهؤاعو

ابنألعلداهبءاجنمىلإٍلسقللةبجومتامالعلاهذهميكيبنلا

ءادتقالاف؛حلااذببةصوصخمةطقللاتناكو؛نيدهاشلاماقمموقت

:اولاق؛طلغلاهعمنمؤيالنمليوأتنملأمالسلاهيلعلوسرلا

؛ءارقفلالعابطقتلماهبقادصتابيحاصةفرعممدعواببردجبلنإف

:اهبلطيءاجاذإاهبرارابخلااولعجو,كلذدعباهايإهنيمضتىلعاوعمجأو
وهيذلاباوثلاوأابلثمًالامالدبذخأءاششنإاهلًاكلامناكهنأحصو
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نامضلابجوأمهيلعفالخلالهأنمًادحأنألعأملو؛اهنعضوع

ىلعنيتنسوأةنسدعباهبقدصتمثابربلطيفغلاباذإاهلطقتمملاىلع
نممفبويأنبلئاوبويأيبألنأتدجودقو٠+مهنيبفالخلاءاجام

لهاجتلانامضوأءاهيفىبرأةراجتنممهفرعيالسانلالامنمنامضهمرا
ءارقفلالعاهبقدصتبنأهيلعنأ؛ةبوتلايفبغرمثءارشلاوعببلايف

هيلعبجويملو؛اهذخأوابنمضيتلالاومألاكلتبابرأفرعيلاذإ

ابليسنأنظأو؛ةطقللايفهلوقيفتككشدقو؛ًانامضةقدصلادعب

هتراجتيفرجاتلاهانجاملبساهبةقدصلادعبنامضلالاوزيفهدنع

بابيفريأةطقللارمأنأيدنعو؛هتلماعميفنامضلانمهمرلامو

:لعأهللاورذعلا

هجولعاهلذخآلااهذخأاذإةطقللانأيدنعبجوتةجحلاو

دحأللامنامضهمرابنملبس''اهرمأيفهلسسنأةلفغلاوأيدعتلا

.هبحاصةفرعملهسايإدعبءارقفلالعهبقّدصتاذإهفرعيالسانلانم

باستحالاقيرطنماهببحاصلابظفحلاهايإهذخأناكوةطقللالوانتاذإو

يناربظنيبملممءىرمالا١عّتضيالنأو؛كلذيفهللاىلإةبرقلاو

ىلعاهبقدصتاذإنامضلاهمرليمل؛هظفحىلعنوردقيمهونيملسملا

.ليبساهنا(ج)يف-١
لإ



ىلعام:هركذلجهللالاق؛اهبحاصةفرعمنمهسايإدعبءارقفلا

ىيحبنبهللادبعلعفانلقامةحصىلعلديو؛"6ليبسنمنينحل
اهبناكيذلاناطلسلانئازخىلعىلوتساونمبلالعربظامليمرضحلا

لاومألاتطلتخاو؛نميلالهألاومأنمجارخلاليبسىلعهابجناكام

مرلأهنأربخلاٍدَرَيملوءارقفلالعابقدصتفارالفرعيف نامضهسفن

هريغلامىلإدصقيلهمزلباينامضنأدقتعيناكولو؛لاومألاكلت

يفنوكينأاذهىلعيغبنيناكو«نامضلاهسفنمزايوهبابرأىلعهفلتيو
سانلاىوردقًاضبأو؛هتفصيفقبليالاممهللاهاشاحًايدعتمكلذهلعف
ىلإدصقريبرلاوةحلطمزهاملبلاطيبأنبيلعنأمييفانباحصأو
ناقحتسيامهنأوجارخلاهجوىلعةرصبلالهألاومأنمهايبجاناكام

انغلبف؛هباحصأنيباهقرفولاومألاكلتىلإدمع,هيلعامهمدقتلاحيف

؛لجرفلأرشعينثإاوناكومجردةنامسمهنملجرلكللصحهنأ
نأبهملععمهباحصأىلعاهقرفبلاطيبأنبيلعنوكينأزوجيالو

ليبسىلعهمتلودعيفمامإلاابلعجالف«مهتفرعمىلإلصوياهبابرأ
لاومألاهذهنألعلدياذهف؛ءارقفللةقدصيهيتلاةاكرلالعجتام
البراليلا ايفدحأ"ريملو؛هبقدصتيامليبسابليبسنأفرعي
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هنأهبرةقرعمنمسيألاملكو«اهناضهسمزلأًايلعنأانملع
يتلالاومألاهذهنملامةطقللاو؛نيكاسملاوءارقفلايففورصم

دقوهءاجتباثنبديزنأ)يلجيبنلانعيوردقهنأعم؛اهانركذ

مث؛ًالوحتاهفرعينأْمِلجهللالوسرهرمأفرانيدناماهيفةّرص"طقتلا

؛رخآًالوحايفّرع:هللاقف؛ًالوحاهتفرعدقهللالوسراب:لاقفهءاج

:لاقف.ينترمأاكًايناثًالوحاهتفرعدقينإهللالوسراي:لاقفهءاجمث

:لعلالهأضعبلاقف.(ءاشنمهيتؤيهللالاموهفاهبعفتناواهذخ

كلذبًاديز”صخ:ضعبلاقو؛اهترثكلًايناثًالوحاهفرعينأهرمأهنإ
؟ابلكأينأهللهًاريقفاهلطقتملاناكنإف:لئاقلاقنإف.لعأهللاو

نأهلزوجيلبف:لاقنإف؛ًاضيأرقفلاباهلكأينأهلزوجيمعن:هللبق

يفةئاقيهورقتفامثاهزّمواهلزعدقوًاريقفناكاذإهيلعةاكز03

زوحبالو؛هلعابنألكلذزوجيال:هللمق؟ابلكأينأهلله؛دعبهدب

ىتحاهدؤيملنإف:لاقنإف؛هايإهئادأبالإهيلعوهنيدنمأريبثنأ
؛هللق؟ًاريقفناكاذإابلكأينأهدعبنمهدلولله؛ًادلوفلخوتام

اذهلزوجبالملفءارقفلليهةاكرلاسيلأ:لاقنإف؛كلذزوجيال

ابلكأهثراولوابطقتلانملزوجتةطقللاكنوكتتالمل؟ابلكأينأريقفلا

نملومهليهوءارقفللابلكأزئاجةطقللانإ:هللبق؟ءارقفعيمجلاو
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هدلولزاجابلكأهلناكايلف؛ًاريقفناكاذإةمألاعامجإالكأينأابطقتلا

نأزوجيالفهيلعناكامو,ءارقفللهيلعنيديهةاكرلاو؛اهلكأًاضيأ

اهنألابلكأينأهلسيلفاهجارخإبهدعبرومأمهدلوكلذكو,هلنوكسي
يفهلوعهمزابنممدحاىلإاهعفديالتيملانإفًاضيأو.هيبأةكرتيفهيلع
هتافودعبهلبجتملتيملاةايحيفهلتبجوهذهنكتلاذإف«هتايح

هلزاجابنمايشعفداذإمامإلاسيلأ:لاقنإف.الثراوبسيلهنأل

ابعفدولو؛تيملانعكازاهعفداذإمامإلانأل؛معن:هللبق؟هذخأ

تيملامزلينمىلإاهعفدينأهلزئاجف,ابلكأهلزاجًاضيأيحوهوهيلإ
ىلإعفدينأهلزوجيالمامإلانإلقمف:لاقنإف.ًاريقفناكاذإهلوع

تعمتجادقًاريقفناكوهرقفثودحلهلعتعمتجادقةاكزنملجر

مامإلانأىلععامجإلاكلذىلعليلدلا:هلليق؟اهيلإجاتحموهوهيلع

نأرقفلاهلثدحمث,لاملاتيبيفابلعجفهلامةاكرلجرنمضبقاذإ

تيبنمهيلإعفداذإف.نيماسملالامتيبنمهيلإعفدينأمامإلاىلع

هايإهلكأيفلكلانيبقرفالو«هنمًاثيشوأعفدامهيلإراصدقفلاملا
:لعأهللاوهنمضعبلانيبو
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ةلأسم

لاقف؛هبلدابفنيعمءيشعيبنعفلحنميفانباحصأفلتخإ

عودويدنعبجويرظنلاو.ًاثناحهريغهريملوثنحي:بوبحننبدم

؛عسوتلاىلًعاعببىمسيلدبلانأل؛هللادبعٍربُأهيلإبهذاملعثنحلا

اورتشانينلاكئلوأإ:ىلاعتوكرابتهللالوقكلذىلعليلدلاو

؛كلذلمبنمءارشناميإلابرفكلامهلادبتساىمسف؛''"«ىدهلابةلالّصلا

.لعأهللاو

هبهذمنمنأل«هلصأىلعاذهيفضميملبوبحمنبدمنأالإ

عيبلايفلعجوةعفشكلذيفعيفشلانكيمللاميًالاملدابولًالجرنأ
عيبهدنعضايقلاو«ًاضايقضرألابضرألالدبىمسيو؛ةعفشلا

ضايقلايفبجوييدنعرظنلاو.هيلإبهذامهجواملعأهللاو-

.قشوتلاهللابوعيمجلادنععيبهنألةعفشلا

.١١:ةرقبلا-١

-٠7١7(٠١)١



ةلأسم

؛ةمذلالهأةحفاصمنمعملاىلعتاعافانباحصأءاماععمجأ

مالسلابوأدبنأوءاوبطوخاذإاوّنكينأو«اوضرماذإاوداعينأو

ميميظعتىلإدصقنمالإكلذيدنعبجويالرظنلاو؛اوقلاذإ

هللامابنيالإ:هركذلجهللالوقىلإىرتالأ.كلذبمهللالجإلاو

موتنأمكرايدنممكوجرخبملونيدلايفمعولتاقيملنيذلانع

هللانإمهيلإاوطسقتو هللامكابنيامنإ)ه:لاقمث.''"نيطسقملابحب

ىلعاورهاظومكرايدنممكوجرخأونيدلايفمكولتاقنيذلانع

.'"'نوملظلامهنكئلوأفمكنممنينمومهونأمكجارخإ

.١:ةلحتمملا-«

-“77١-



ةلأسم

هريغوعيبلاركذراركتطورشلالهألزاجمل:لئاقلاقنإف
ةيناثةرمهركذةداعإنعةدحاوةرمهركذباوزيجبملو؛باتكلايف

اذهاوداعأىتحمالكاذهو؛ضرألاعيمجنالفىرتشا:اولاقىتح

عيبلابابسأبلصويىتحماتبسيلمالكاذه:هللبق؟ىرتشا:اولاقف

هنمىرتشملامساويرتشملامسانيبتلصفاذإبابسألاو؛ءامسألاو

يفءاجدقو؛ًاماتًامالكنوكسيل؛نيترم«ىرتشا»ركذةداعإىلإجيتحا

:هركذلجهللالوقوهو؛هانلقامةحصىلعلديريثكاذهلثميفنآرقلا

ةيناثلاركذديعأفكيقالمأهنإفهنمنورتيذلاتوملانإلق
يذلاتوملانإ:ليقولو.اهربخنيباموىلوألاربخنيبامعاطقنال

لثمو؛حصفأنآرقلايفءاجيذلانأريغ«زاجلكيقالملهنمنورفت
نماوباتمثةلاهجبءوسلااولمعنيذللكبرنإمث:ىلاعتهللالوقكلذ

كلذدعب :لجوزعهلوقو."''«بحرروفغلاهدعبنمبرنإاوحّلصأو

.١١:لحتلا-٠.متةمجلا-١

-١7١7١-



نإاوربصواودهاجمثاتامدعبنماورجأهنيذللكبرنإمل

اهربخونإ٠نيبلخداماف.''#ميحرًروفغلاهدعبنمكبر

اهنماهربخًأرقيل«نإ»تديعأ؛ربخلاسنجنمنيلمالك
ءعأىلاعتهللاو

.١٠١:لحنلا-١
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نيعمجأمهيلعهللا'""ىلصءايبنألابونذيفباب

ءايبنألارئاسبونذومالسلاهيلعمدآٍبنذيفسانلافلتخا

تناكابلكاهنأىلعلعلالهأعاجإعم؛نيعجأمييلعهللاتاولص

؛صاّصقلانملاهجلاهبيتأيامىلعنكيملاهيفرمألانأو؛رئاغص

:موقلاقو.باتكلالهأةلبجنعثيدحلالهأضعبهيوريامالو

نممالسلامبيلعمهعمناكمهنأالايبنملاركذلاعمًادمعتناكاهنإ

نكتملول:اولاق.مهلثمدنعنوكيالامقافشإلاولجولاوفوخلا

يبنلاهركذدقسيلبانأكلذىلعليلدلاو:اولاق؛ًابونذنكتلًادمع

وأنيكلمانوكتتنأالإةرجشلاهذهنعابراكاهنام):لاقنيح
وهونييساننانوكيفيكو:اولاقو.'""(نيدلاخلانمانوكت

ىلإاندبعدقلوف:هللالوقباوجتحاو؛امهركذي ملويسنفلبقنممدآ

0وكارخألا-
-779١-



ناكموقلاقو.يبنلانود'"'دعوتلايسننأزوجب؛''«ًامزعهلدجن

لعهريغلعفيفءيثلاديربلجراكنكيملو؛لكألادصقنعهبنذ
هركذدقو:اولاق.هلًاسانويبنلانعًالفاغناكهنكلو«وبسلاقيرط

هرورغوهؤاعدقفاوامللب.تقولاكلذيفبذلاعقاويملفيبنلاسيلبإ

عابطرهيذلاهعبطبهيلإًالئامهلًاجاتحممالسلاهيلعمدآناكامعم

؛هيسنويبنلانعلفغىتحهقرغتساو؛هسفنيفكلذىوسرشبلا
دجنملويسنفلبقنممدأىلإاندهعدقلو):ىلاعتهللالوقباوجتحاو

لغشلانمبرضبلغتشيًاماصنوكيلجرلاككلذو:اولاق,«ًامزعهل
هيلعبلغيىتح هنأالإكلذادصقريغنمبرشبولكأيفهقرغتسيف
نععوفرملافغإلاووبسلانمبرضلااذهو؛اولاق.موصلانعواس

عوفرمب(نيتخسن)عوضومبسيلوهباوذخاؤينأزوجيدقو؛نيماسملا

.مهراطخأمظعلكلذاولمحمهنأل؛مهيلعهللاتاولصءايبنألانع

؛تانّيبلاوتانآلانماودهاشا«مهتاجردولعو؛مهردقعافتراو

:هركذلجهللالاقدقو؛مريغىلععضويامةمنألاوةودقلامهنألو

رأي"نم:لاقمث«"'«ءاسنلانمردحأك"نتسلينلاءاسناي

ل
.ًادعوم(ج)يف-

.؟؟:بازحألا<

لا



مظعلكلذو؛''"نيفعضباذعلاال"فعاضَُةنِّيبمُمةشحافب"نكشم

كعوباككعوأينإ):بلكهللالوسرلاقو,هندهاشاملو.نهراطخأ

ظفحتلانكميةلفغلاووبسلانمبرضلااذهو:اولاقو«(مكنمنالجر
هتمحروهفطلبهعضوهللانأالإ؛دابعلاةردقنعجرخياممسيلو؛هنم

كلذناكاهبمذخأولو؛مينعرئاغصلارئاسعضوامكنينمؤملانع
يفطلغلاةهجنممالسلاهيلعمدآبنذناكلب:مهضعبلاقو؛ًالدع

هللاتاولصءاسنالارئاسكلذكو,ًاطخأودهتجانيحو؛ليوأتلا

ديرأو؛ةرجشلاهذهنملكأتال:مالسلاهيلعهللبقناكنأكمهيلع

اذهنملكأت"ل:ضيرملللمقامك؛ةلخنوأةرجشلاكلتسنجكلذب

نموهاملكلاداريامنإو؛هيلإراشيهيدينيبنوكيماعطلانمنوللا

كلتنعيبنامنإمالسلاهيلع'"'لّوأتف:لاقيف؛نوللاكلذسنج
ىريوهواهنملكأفءاهسنجنماهلثموهامنوداهيلإهليشأيلاةرجشلا
مدقتيالوظفحتبنأهيلعبجاولاناكو:اولاق.كلذنعيبنمريغهنأ

هللاتاولصءايبنأللسيلو:اولاق؛هيتأيناكيحولانأللعتسيىتح
مهريغلو؛مهنععطقنمريغيحولاناكاذإثداوحلايفاودهتجينأمهيلع

.«.0:بازحألا-١

.(ج)يفةدوجومريغ-؟

افلاب



لاقو٠هتبمغوألوسرلامدعلويحولاعاطقنالاودبتجينأمثدعبنم

تايملايفاودهتجينأنيعجأمهيلعهللاتاولصءايبنألل؛ءالؤهضعب

اوظفحتيواوفقوتتنأمييلعفيبنلاهضونأامامأف؛يبنالورمأهنععبهش

هيفدهتجايذلاىلع برحلارومأك؛هتاوففاخياممنكيمثلجمدآ

رخآو؛هلةوبشلاهيفتلمتوهعبطبهيلإلامًارمأناكامنإو؛هبمشأامو

؛هوركمالوررضكلذيفناكاملعتسيورمأتسينأالإهيلعمدقأم

مهيلعهللاتاولصءايبنأللحابينأزوجيدقو:اولاق ثداوحلايفداهتجالا

يحولالوزنعمهيلعهللاتاولصمدآةصقهبشأامامأف.ايتفلايفو

نيسحتمتدرأكن]:لئاقلاقنإف:اولاق؛راظتنالاهيفبجاولاناكو

بنذلاملعجكنأكلذو«ًاحبقاهودزفهيلعهللاتاولصمتآةصق

لكأاممهشدهتجينأهلنكسلايفدهتجانوكي'١!نأرمتربخأفنيينذ

ترأهنعليزينأاندرأامنإانأل؛ءاوسالو:هلانلق؛هلكأنمينام

ناكنإوهو؛هيلعمدقأامىلعهمادقإتقويفهبريبنلًاركاذنوكي

يبنلركاذوهوامهنمًادحاوتأبلفامهومتركذنيذللانيرمألانيبعمج

رسيأهوجولاهذهنمبنذفلأنوكينأركشمبىيلو؛هنعءايإهبر
؛هيلعمادقإلاتقويفهنع'"يهنملاركذلاعمدحاوبنذنمرغصأو

.يبنلا(ج)يف-
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هللاعفردقءايبنالانميننوكينأنمحبقأبنذيأو:اولاق

هبرعمسي؛هدالبوهدابعيفةفيلخهلعجو؛هيحوىلعهنمتنأو(هجرد

ةيندللًاراتخمًامدقيضميف؛تلعفتلعفنإكنأل؛لعفتال؛هيداني

هدعونعرجزنمالو:هبريبنىلإبلقنمريغهتوهشءاضقلًادصاق

نأبًالاعمالسلاهيلعمدأناكو:لاقنإف:اولاق؛هديعوو(نيتخسن)

زوجي''دقف:هلليق.كلذيفهيلإمدقتناكدقهيفدهتجينأهلسيل

هيلعبجيناكامنإو؛عمسلاةهجنمرمأكلذيفهاتأنوكيالنأ

رظانلاءىطخيامك؛بجاولالعلدعفرظنوركفف؛هرظنوهركشل

تدجويذلاف هبرنممالسلاهيلعمدآنهاقلتيلاتايلكلاامأو«دهتجمل

(تحلصأوكيلإتبتينإبر):يأنهنأسابعنبانعةياورلايف

هيلعباتفهبرمدآرفغتساو؛ةنجلاىلإكعجرأًاذإ:باوجلاهءاجف

هللالوق"نهتايلكلا:لاقكاحضلانعىوريو«ٍيحرلاباوتلاوههنإ

نمنتوكنلانحرتوانلرفغتملنإوانسفنأانماظانبر:الاقل:ىلاعت
؛اولاقنسحلاوريبجنبديعسودهاجمنعتدجوو؛'""#نيرساخلا

هيلعهبلدياملعأهللاو يدنعيذلاو؛(انسفنأانملظابرنه

.دق(ج)يل-١
.+:فارعألا-«
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ناكلجوزعهللانأهيلعلديامتاياورلاضعبيفو؛باتكلارهاظ

؛هتأفاملعمدنمثًاريبكوأًاريغصًابنذبنذأنمنأكلذلبقىحوأ

دقهنأنمعنصايفهسفنلملاظهنألعدقتعاو؛دوعيالنأىلعمزعو

ينإف؛هلمكلذعيمجةحصتمأعو؛هبنذهلرفغيملنإباخورسخ

.هلعهللاتاولصهليلمعوهيرلوقنمكلذمدىقلتف1هيلعبوتأ

:الاقامبنأامهنعًايكاحهباتكيفهركذلجربخأاماذهلعلديو

.''"نرساخلانملنأانمحرتوانلرفغتءلنإوانسْفنأانماظانبرإ

هللانأكلذواهريبكويماعملانمريعص'"نمريذحتاذهيفو

لجأنمهيلعاهبمعنأناكةنجنممالسلاهيلعهينطبهأهركذلج

يبنامرئابكبكتراوهيلعأرتجانملفيكف«رئاغصلانمٍتريغص
.قشوتلاوةمصعلاهلأسنهللاو؛هنع

ةلاضلايفةلأسم

ةئتفمدالوأوكلاومأامنأاوماعاو: هركذلجىلاعتهللالاق

.“©فارعألا-١

.(ج)يفةدوجومريغ-
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يلعكلاومأوعوامد):لكينلالاقو؛''«ٍيظع"رجأهدنعهللانأو

؛مالسإلاىرقنمةيرقيفكلمتهنأدجونمىلعبجاولاف؛'"'(مارح
هللايقينأهيلعف؛هكلمتسانلاىلعًاروظحمابلثمنوكييثيحوأ

اببحاصاًابستحمًادصقالإاهذخأىلإدصقيالو؛اهيفىلاعتوكرابت

نمدروامل؛اهذخأنملسأيدنعاهايإهبنجتو؛ابظفحيفهلطابتحالاب

يوؤيال:لاقهنألكينلانعيورو.ةلاضلارمأيفديدشتلا

.لاضالإةلاضلا

نعفكلاو؛رانلاقرحنمؤملاةلاض):مالسلاهيلعلاقو

:لئاقلاقنإف؛'"'(اهبرلًافراعنكيملاذإاهيلإضرعتلانمريخاهذخأ

طقتليلامالإةلاضلالهو؛لامامهوةطقللاوةلاضلانيبىواسيالمل

يفالإنوكتالةلاضلانإ:هللبق؟طقتليلامريناندلاوماردلاك

برعلاو.مكحلايفةطقللاوةلاضلانيبميِلَجينلاقرفدقو؛ناوحلا

؛ةلأضمساابيلععقيالفريناتدلاومهاردلايفةلاضلافرعتال

؛يمنغتلضويلبإتلض:اهلئاقلوقينأبرعلامالكنمفراعتملاو

.يريناتدويمهاردتلض:لوقيالو

.درادوبأويقبيبلاهاور-«
.نابحناويئاسنلاهاور-«

افا



فيرعتبرمأواهذخأنعىبنفلبإلاةلاضنعلَكينلالثئسدقو

نأىلعرخآليلدو؛ةطقللامكحوةلاضلاكحنيبقرفاذهف.ةطقللا

؛ابفيرعتبرمأيتلاةطقللاريغاهنأيبنلاباهذخألعدحتوتىلاةلاضلا

؛ناويحللصاخمساةلاضلاو«ابيوأينأبهنمًارمأابفرعينأبهرمأو

نوكيفهريغىلإدوصقملاضرغلازواجتينأوهبرعلامالكيفةلاضلاو

ائيشديريدصاقنمالإعقيالاذهو؛هنعًالاضهأطخأاذإهلدصاقلا

انركذامماهيلعدعوتملاةلاضلليدؤملانوكسينألمتحيو«هريغبيصبف

اهسبحنمالإ؛ابرنعاهلعنملاىنعمبالسباحلاوه؛ثيجينلانع

هنألَكينلانعيوردقو.عوسليوأتاذهو«هلاًبظفحيلاهبرا

ربخلااذهف.''(بيذللوأكيخألوأكليه):ةلاضلانعلئاقلالاق

:لاقهنأهنعةياورلافباطخلانبرمعامأو.ليوأتلاكلذلعلدب

هذهليوأتبلعأهللاو؛اهوفرعيملامنولاضلامهلاوضلاباحصأ

ابضعبنوكينألمتحيةفلتخمتدرويتلارابخألاهذهو,رابخألا

فالتخاولاوضلاماكحأفالتخالنوكينألمتحبو؛ضعبلًاخسان

نمامبنمخسانلاالو؛رخأتملانمامهنممدقتملاملعبملذإو؛عضاوملا

فالتخالولاوضلاسانجأفالتخالنوكينأزاج؛خوسملا

.«بئذلل»وأ-هجامناريئاسنلاودمحأءاور-١
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يفليوأتلاهجوتبامركذنسو؛هلكاذهلثمبزئاجدبعتلانأل«عاقبلا
.هللاءاشنإهعضوميفكلذ

:اولاقرماعينبنماساننأةلاضلايفلَكينلانعيورامامأو

هللالوسرلاقف؛قيرطلايفلبإلانملماوهدجنانإهللالوسراي)

فثأيورو.(نيتخسن):ليقو''!(رانلاقرحنمؤملاةلاض:مج

؛تدرطفيعرلايفةرقببتقحلتناكةرقبرمأهباحصأنمًالجر

نأيورو.(لاضالإةلاضلايوؤيال):جكهللالوسرلاق:لاقو

:هللاقف؟منغلاةلاضيفانلىرتفيك):هللالوسراي:هللاقالجر

ةلاضيفلوقتام:لاق.'"(بئذللوأكيخألوأكليهامنإفاهذخ

اهؤاذحابعمالوكلام:لاقو؛بضغوهبجورمحاف:لاق؟لبإلا

نيبثلجقّرفو؛'أهلراهدجبىحرجشلالكأتوءاملادرتاهؤاقسو

؛غلاهيلعردقيالامىلعردقتلبإلانأل«منغلاةلاضولبإلاةلاض

اهؤاذحوراجشألالكأو,هنعربصلاوابنعاهدعبعمهايملادورو

ردقتامىلعردقتالرنغلاو.ءاملابرشىلعهبردقتاماهؤاقسوايفافخأ

.هركذءدقت-«

.نابحناويئاسنلاهاور-«
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الإالذخآلانوكيالواهذخأزوجيالقافتابلبإلاةلاضو,لبإلا

ديعولابربخلادرويلاةلاضلانوكتنألمتحيف؛اهايإهذخأيفًايّدعتم

فثرأوءربخلااذهبابيفنايبلاحصدقذإ؛لبإلاةلاضيهاهذخأىلع
؛(بنذللوأكيخألوأكليه):لَكهللالوسراهيفلاقدقيلاةلاضعلا

نوكتنألمتحيف؛اهنعيبنلاحصدقلبإلاةلاضنأللبإلاريغيه

ذخأنمهيلعدعوتامةلجنملَكهللالوسراهذخأحابأيتلاةلاضلا

اهبابرألصياليتلاعضاوملاوحنتراصو,نادلبلانمجرخياملاوضلا

يتلاىرقلاىلإاهلثمعجريالواهيلإ .باوصالقفوملاهللاو؛ابنعتجرخ

سيلف؛رجشلالكأوءاملادرولعردقيالًالاضًاريعبدجونف

هريغللامهنألهبرىلإهدرينأهيلعبجوهذخأنإف,هذخأينأهل
ىلإهدربىتحهلًانماضناكوكلذنعيِلَجينلايبنلهذخأيفًايدعتم

هدربنأهلعناكهذخأبًايدعتمهريغلكلموهالامذخأنمنأل«هبر
هلبسىّلخنإو.هنمهذخأيذلاعضوملاىلإهدربنأهلسيلوهبرىلإ
لجرذخأنإو«ًايدعتمهلهذخأيفناكهنألًاضيأًانماضناكفلتف

رجشلالكأالوءاملادرولعردقيالهعجضملاحيفآردقًالاضًاريعب

ذإ؛هلعفيفهركذلجهللعيطموبف؛هبحاصىلإهدروهظفحىلإدصقف
اذهريعبذخأنعهنيمللَكينلانألملسملاهبخألامظفحىلإدصق
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موهنمهفلتنكيملذإًانماضنكيملهدييفريعبلافلتنإف؛هفصو
.هذخأنمٍمتِثَجينلاعنمهلجأليذلاو؛هؤاقسوهؤاذحهعمنكي

ةلاضلايوؤيال):لاقميلكينلاوهذخأتزجأل:لئاقلاقنإف

رهاظلاو؛'"(رانلاقرحنمؤملاةلاض):مالسلاهيلعلاقو؛''(لاضالإ

امأو؛هنعيبندقاملعفنملديعولااذهامنإ:هلليق.هذخأنممنجي

هيفناكلاحيفهبرىلعهظفحوريعبلاذخأبىلاعتهللاىلإٍبّرقتنم
؛هلجألهذخأنعيلجينلاىبنيذلاهطرشهعمسيلو؛فلتلكرتول

اونواعتو):ىلاعتهللالوقلهلعفيفًاعطمناكاذكهاذهناكاذإو

يفمولعملاريعبلاذخأىوقتلاوربلانمنأمولعمو.«ىوقّلاو"ربلاىلع
نمبًاباستحاهبراهظفحوهذخأففلتذخؤيملنإهنأو.ةداعلارهاظ

يبنلايفًالخادنوكيامنإو+ًامولعمالوًاثيسمنسحملانوكيالو؛هلعف

هسفنىلعهريغلريبسنجنم دقو؛هذخأيفًاردعتمهبرنعهعطتقاو
وبفةلاضلاىوأنم):لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيور

ناكاهرىلعابسبحفاهفرعاذإهنأىلعلدياذهف؛(اهفرعيملاملاض
:لاقهنأيرهزلانعانلاخمنمثيدحلاباحصأىورو.ًاروجأم

ناكقح؛دحأابكسميالجتانتةفلتؤمباطخلانبرمعءايألبإلاتناك

.نابحناويئاسنلاهاور-«
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.اهنمثهيلإعفدبراهلءاجنإف«ابفيرعتدعباعييبرمأفنايعمايأف

ضوبنلاىلإًالبسدجبملوهبرىلعهسيحاذإريعبلالعةقفنلايففلتخاو

هلةقفنال؛نورخآلاقو.ةقفنلاهيرلعقفنمأل:مصعبلاقف؛هسفنب

هلكوالوهرمأبهلضورفمالو.هلعشعوطقمهنألريعبلابر0

ىلإبرقأو؛ةنسلاىنعمبهنأربخألالوقلااذهو(هريعبلعةقفنلاب

سفنلايفمرايامو؛ركشملانعيبنلاوفورعملابرمألاهيفنألسفنلا

.قيفوتلاهللابو؛لدبهبنوكينأبجيالوبجاولالعفنم

لاقو(رانلاقرحنمؤملاةلاض):لاقهنألكينلانعيورو

نأىلإسانلاضعببهذف.(لاضالإةلاضلايوؤيال):مالسلاهيلع

رهاظبافرعنإولئازريغايناضامنإوةطقللالععيةلاضلامسا

يوهامباهريغورابخألاهذهانحرشوةلأسملاهذهانركذدقو.ربخلا

اهيلععقيةطقللانأبلاقنمو.عضوملااذهريغيفرابخألانماهانعم

؛ةلضمسااهيلععقبالةطقللانأل؛طلغهلوقنأيدنعفةلاضمسا

اذهريغمهمالكيفسانلافرعيالو؛ناويحلايفنوكتامنإةلاضلاو

ترااويحلايفو؛تطقسوتعاضةطقللايفنولوقيمهنأل ملعأهللاو

٠مالسبمساقةديبعيألهلدحواذهوحنو؛تيهذوتلض
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هوحنوءوضولايفيناثلابابلا

:يحرلانمحرلاهللاسب

ةالصلاىلإحقاذإاونمآنيذلااهمأابؤ»:ىلاعتوكرانتهللالاق

ىلإكلجرأوٌمسوؤرباوحسماوقفارملاىلإيديأوٌعهوجواولسغاف

نمولجوزعهللاباتكنمءاملابةرابطلاضرفف.ةيآلا'''#نيبعكلا

ءاملانمانلزنأو)ف:هركذلجهلوقفباتكلانمامأف؛ملهيبنةنس

؛ةرابطلللوعفلاوهةغللايفروبطلانأل,ًاريطمينعي'""ًاروبطءام

؛"«ءيشهسجنبالروبطءاملا):لاقهنأثلجينلالوقةنسلانمو

هنعىرخأةياوريفو.ةيآلاةعراضممالسلاهيلعهنمةفصلاهذهتناكف

همعطوأهنولريغامالإءيشهسجنيالروبطءاملا):لاقهنأثلج

.:م:ناقرفلا-«
,هيلعقفتم-«
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قافتالاو؛ربخلااذهليوأتيفسانلانيبفالتخاالو"ا'(هحبروأ

يأرلاعابثانمىلؤأةجحلاعابتاو«يأرمهنمفالتخالاو؛ةجح

ءامو؛ءاسلاءام:ةمألاقافتابربطملارهاطلاءاملاو؛ةجحبسيليذلا

صاعلانبورمعنبهللادبعلوقيفالإ.رحبلاءامو«نويعلاءامو,رثبلا

عابتا(نيتخسن)لوقنمىلؤأةنسلاعابتاو؛هدحورحبلاءاميف

ءامنعهلأسلجرنعٍةْثِلَجينلانعيوراملو.ورمعنبهللادبع
انرضحتوانلثامرأىلعرحبلابكرتانإهللالوسراي:لاقف.رحبلا
روبطلاوه):لَكهللالوسرلاقف,انهافشلالإءامانعمسيلوةالصلا

بشخلايهو؛رحبلايفثمرمعمجثامرألاو«""(هتتيملحلاوهّؤام

:ًارعشليمجلوقكلذىلعلدبو.ضعبىلعاهضعبمومضحملا

ركوانلسيلرحبلايفثمرىلعاننأةنيشيحنمتينمت

فاخملاءاملاولمعتسملاءاملا:ةالصللهبربطتلازوجيالرهاطءامو

؛قلطمءاممساهيلععقبالواهنمزيمتيالامماهبالإفرعيالةفصىلإ
يفرهاطوهاممكلذوحنودرولاءامونارفعزلاءاموءالقابلاءاموحنك

دنعنأكاذإو؛هبالإلوزتالثادحأالإ؛تادحأللريطمريغهسفن

.هيلعقفتم-«
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فرعيملةرابطلادارأوةالصلاترضحوقلطمءامولمعتسمءاملجر

امهدحأناكولو(؛ةلحاوةالصلصيوًاعمجاهمحسميهياواثملمعتسملإ

لسغينأدعبةرمامهنمةدحاولكنم(نيتخسن)نيتالصلصًاسجن
هاونمثهحراوجضعبلسغنمو.هنملوألاءاملاعضاومريخألاءاملا

زوينالوهلللعهلمعمقهنألهزحنالهحمسملعىْبوةرابطلل

امهدحأ:ناءامدنعناكنإف«اهرسأباهلةينلاميدقتبالإةراهطلا

ًاضوتيهنأّيئابلافرعيلوامهدحأقارأفرفسلاِقوهولمعتسم

هعقوممميتلاعقولمعتسملاوهيقابلاءاملاناكنإف«مميتيوامهنميئابلاب

هعقومعقو'"دقفهبًاضوتبنأهليذلاوهيقابلاناكنإو«ةراهطلانم

لخديوهيلعيذلاضرفلاءادأوةداععلانمهليجرحخوةرابطلانم

٠لعأهللاو'"”ررضهلعمميتلا

.ةنلاو؛رهاطلاءاملا:لاصختسةالصللةرابطلايفضئارفلاو

يقةححلاو٠نيمدقملالغو6سأرل:حسمو.ندنلاو1هحولالسغو

هلنيصلخمهللااودبعيلالإاورمأاموؤف:ىلاعتهللالوقةينلابوجو

بوجويفةجحلاو؛حراوجلاىلعةميزعو؛بلقلابدقعةينلاو""ندا

.دقو))(ِق-١

.ًارارض(أ)يف-«
.0٠0:ةنمملا0
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60ًاروبطءامءامسلانمانلرنأوٍِظ:ىلاعتهللالوفرهاطلاءاملاب:ريطتلا

ءاضعألالغبوجويفةجحلاو.ةلأملالوأيفىنعملااذهمدقتدقو

اولسغافةالصلاىلإمقاذإاونمآنينلااهيأاي:لجوزعهللالوق

."4نيبعكلالإكلجرأوكسوؤرباوحسماوقفارملاىلإكيديأوكهتوجو
:نذالالصأدلاسأرلارعشتنانملوأنمهلسغضرتفملاهحولاحو

ىردق:هللالوقاذهلعلبلدلا؛نقذلاىلإهجولانملبقأامو

هجاوام*'برعلاةغليفهجولاو.ةيآلا''"#ءاملايفكبجوبلقت

نذالا:هلليق؛امهبهجاومنينذألامدقمنإف:لئاقلاقنإف.ءيثلا

اهنأل؛ًابجوتناكولوًابجوسانلاابفرعيالفناسنإلااهبهجاونإو

.هبهحاوبهنألهحولاعمهلسغبحباضأردصلانادلهبهحاوبم

خيديأوأ:لجوزعهللالوقنيديلاعمنيقفرملالسغيفةجحلاو

.ناّدحامهونيقفرملالسغتبجوأمل:لئاقلاقنإف©قفارملاىلإ

ىلاعتوكرابتهللاانبطاخامل:هللبق؟روكذملادحيفلخديالادحلاو

لدي؛دحلاءاننأنمكلذانربتعانادحامهونيقفرملاىلإنيديلالسغب

.:م/:ناقرفلا-١

.١:ةدئاملا

.64:٠١:ةرقلا« 

.ضرعلا(أ)يف-+

744



لسغوهوروكذملاكحيفًالخادنوكيالامهدحأ:نيينعمىلع

نمدحف:نيبرضىلعتادودحملاانيأرو؛هيفلخادرخآلاو«نيديلا

لخديالءدحفهسنجريغىلإدودحمو؛هفلخادءدحفدودحملاسنج

الوإ»:ىلاعتهللالاقاموبفهننجيفلخدبيذلادودحملاامأف.هيف

ومأاولكأت :لجوزعهلوقكلذكو؛مكلاومأعميأ'''مكلاومأىلإمهلا

عميأ"4هللاىلإيراصنأنم:لاقرفكلامهنمىسيع"سحأاماف

هللالاقاموهو.هيفلخديالهدحفهسنجريغىلإدودحملاامأو.هللا

كلذكو؛ءابتناو"دحكلذف؛"6ليللاىلإمايصلااومتأمث:ىلاعت

.ًانابكريأ'''ادفونمحرلاىلإنيقّملارشحنموي:هؤانثلجهلوق

بجوهللإ"دحام(نيتخسن)ثلادحامسنجنمنّدحناقفرملاناكاماف

بجاونيديلاعمنيقفرملالسغنإفًاضيأو؛لسغلايفهعمالخدينأ

عيمجحسمو.قيفوتلاهللابو؛رظنلادنعةجحىوقأوهو؛ةمألاعامجإب

؛هبجوييدنعرظنلاو؛انباحصأضعبدنعةرابطنايفبجاوسأرلا

.مهثفتاوضقيلمثإل:ىلاعتهللالوقيأرلااذهىلإبهذنملةجحلاو

.ه2:نارمخلآ-

.8١:ةرقبلا-<
.مفمير
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فاوطلانأةيآلاهذهبدافأف''"قيتعلاتبلاوفوطيلومّروذتاوفويلو

ًءاماودجتلفّ:مميتلايفهلوقكلذكو.تيبلاعيمجقيتعلاتيبلا
هحولاعيمجهناا1خيديأومهوجوباوحسمافايطًادعص|وممَتف

:انباحصأرثكألاقويأرا|اذهباحصألنالىلدناذبف:ةمألاقافتا

كلذلعمهلةجحلاو.حساملليزجيهمدقمنمسأرلاضعبحسمنإ

ضعبةيصانلاو(هتيصانضعبحس)هنألَكينلانعيورام
1هسأرضعبحسمهنأ0ينلانعيورو؛همدهموهوسأرلا

ءاملانأرخآلملدمهطو؛فعضثيدحلابناحصأعمنربخلاندهيفف

ضعبلايمستبرعلانأو؛ةغللايفضعبلالعولكلاىلععقيروكذملا

لو"جابررمأبءيشلكردت:لجوزعهلوقوحنكلكلامسا
رانلاصعبىمسيوءاملامسأبءاملاضضعبىمسيكلذكولكلاردي

لوقاهنم؛ةريثكاذهريغةلدأًاضيأيأرلااذهباحصألو؛رانلامساب

يديتحسمكلذكو,لكلاديريال؛ليدنملبيدبتحسم:لئاقلا
ينبلاسأرتحسمو(ضرألاعيمجديريالهنألوقعم«ضرألاب

.ع١:جحلا-١

,+:ءانلا-

.ه7:فاقحالا<
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.باوصللقفوملاوهو؛لعأهللاواذهوحنو؛سأرلالكديريال؛يديب

امهيلعحسملانمىلوألسفلانأونيمدقلالسغبوجويفةجحلاو

بمنلابلجنرأو:اوأرقءارقلاضعبنأل؛ءاوسةوالتلايفاناكنإو

حسملانيبلصفبصنلإبأرقنف.ضفخلابلجرأو:وأرقضعبو

هنأل؛هتمألهرمأبوميلكينلالعفبهبشأكلذلكو؛بارعإلابلسغلاو

ليو):كنجهلوقنمانبلإلقنامو«لسغلالعفهنعانبلإلوقنملا
بهذتيتلاةءارقلاتبجوأامقفاوييهناذهف؛''(رانلانمبيقارعلل

بلغألاعمنحنفهيلإبهذيامىلعءارقلانمبلغألانأىلع«اهيلإ

عاجإلاكلذنمليلدلاو؛ةعاملامورابثلجهللالوسررمأدقو.مينم

.هلعيذلاضرفلا"(ىدأ)دقفهمدقلسغنمنأًاعيمجاوعمجأمهنأ

عاجإلاو؛هيلعاوّقفتاايفمرعمنحنفامهيلعحسمنميفاوفلتخاو
؛ءاضعألاضعبلسغيفسانلافلتخا.ةجحبسيلفالتخالاو؛ةجح

:ميضعبلاقو؛ةيآلاةوالتيفهركذرخأتامميدقتزوجب:مهضعبلاقف

ىلإانباحصأبهذو.ةوالتلايفهركذيذلابيترتلاىلعالإزوحبال

؛ةنسلاةفلاخملعفلاكلذبربطتملادصقبملامريخأتلاوميدقتلازاوج

.(ج)نم
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نأل؛ةيآلايفهركذيذلابيترتلاىلعنوكينأبجوييدنعرظنلاو

واوانه'أو:اولاق6ِ6ميديأوهوجواولسغافٍٍض:لجورعهلوق

هتئسبلدف؛(هبهللاأدبامباًودبا):افصلالعجلخلاق.قسنلا

ضراعمضراعنإف؛ًالاوتمنوكيكلذلعفنأىلعمالسلاهيلع

تيبلاباوفوطيلومروذناوفويلومهتفتاوضقفيلمثله:ىلاعتهللالوقب

روكذملانملوألاىتأوأفاوطلامّدقولتيأرأ:لاقف؛''"قيتعلا

نوكينأتركنأ(نيتخس)متركنأاف«ًارئاجناكسيلأةيآلايف
روكذملانأكلذو«مرايالهبتضراعيذلانإ:هللاقي؟هلثماذه

فاوطلانأل؛ضعبىلعهضعبميدقتبسأبالفءضرفريغوضرفانهاه

سيلاممضرفبسيلامرخأنإف؛هليجعتبجاولافهيلعضرفتيبلا
:ىلاعتهللالوقبجتحمجتحانإف؛كلذبسأبالفمولعمتقوهل

:لاقف«'"'«نيعكارلاعميعكراويدجساوكبرايتنثأميرماي
نإودوحسلالبق2|ابملعو2'لبقدوحسلابةرومأمسلأ

ءاشنإارقكلذنملاصفنالا:هللق01مدقتملاوهدوحسلاركذناك

.١:ةدئاملا-٠

.اهراولاق(ج)د(أ)يف-
.هلعقفتم-+

.؟١7:جحلا-4:

.1ع:نارمملآ-٠
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كلذناكواهسفنةصاخيفمالسلااهيلعميرملناكدبعتلانأكلذو.هلل

هركحذلجهللانأل,هفالخانيلعدبعتلاو.رصعلاكلذلهألدبعتلا

نمرخآهجوو؛''اودجساواوعكرااونمآنيذلااهيأايؤ»:لاق

لاقاموهو؛ًاعوكردوجسلاوًادوجسعوكرا|يمستبرعلانأليلدلا

'""4بانأًواعكاررخوررفغتسافهانتفأدووادنظوؤ:ىلاعتهللا

:ىلاعتهلوقكلذكو.ًادجاسرخيأدوجسلاانهاهعوكرلاو

يدجسأيأ'""«نيعكاراعميعكراويدجساوكبرينميرمايو

:ربكلانمىنحنااذإخبشلللوقتبرعلاو.ملعأهللاو؛نيدجاسلاعم

ضفخاذإللادجسو؛دجاوسلخن؛كلاماذإلخنلللوقتو؛دجس
:"”ًارعشديبللوقكلذلعلديو؛ةغللايففورعموهو«هسأر

عباصألااهيلعىنحتاصعلامورايتّينمتخارتنإيئاروسلأ

عكارتقاملكينأك"بدأتضميتلانورقلارابخأٌربخأ

.ًادوجسعوكرلاوًاعوكردوجسلايمستبرعلاو

؛نيدبلالسغو؛ةيمسقلا:لاصختسةإلصللءوضولايفةنسلاو

مونارلآ-
.(ج)نمةظقام-4
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يقةححلاو1نينذألابحسملاو6قاشنتسالاوةضممضملاو1ءاجنتسالاو

''(هئوضولعهللامساركذيملنملءوضوال):يكينلالوقةيمسقلا
هللالوسراندشرأفتاعاطلانمناسنإلافرصتياماذهيفةدئافلا

هللتاعاطلانمهاندرأايفانفرصتيفهللاركذبماصتعالانألج

ظقيتسااذإ)؛مالسلاهيلعهلوقنيديلالسغيفةجحلاو؛لجوزع

يرديالهنإفثالثابلسغيىتحءانإلايفهدبسيالفهموننمكدحأ
نمهتبثأاموهوليزنتلارهاظبءاجنتسالايفةجحلاو.'"'(هديتتابنأ

اورّهطتي"نأنوبحبلاجرهيف:ىلاعتوكرابتهللالوقابقلهألحدملا

لقناموهقاشنتسالاوةضمضملايفةجحلاو؛''#نيرّبطملابحبهللاو

؛ءاضعألالبقامهبأدبيناكهنأوهيلعًابظاوم'''هلعفنمميلكينلانع

نينذألاحسيةححلاو٠رابنلاولمللايفهنًمليعهلعانبلإةلوقنمةنسهذبف

هيزجبالامهيلعحساملانأًاعيمجاوعمجأمهنأوهوعامجإلانمطبنتسم

يفهريصقتنمامهرعشنمذخألاهيزجبالمرحنلاو؛هسأرىلعحسملانم

.هجولاكحوسأرلاكحنمجراخامبنكحنأىلعاذه"لدف؛همارحإ

.هيلعقفتم-١

.ةعبرألاهءاور-«

.١٠:ةبوتلا<

.ةخحلاءارر-؛
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امبيلعهديرننأمميتملاىلعسيلنأىلعمهعامجإدعبنماوعمجأدقو

مكحوسأرلاكحنمامبجورخىلعلديعاجإلاو.هجولاحسمعم

.قيفوتلاهللابو؛املاحىلعةنسليلدلااذهباتراصوهجولا

اهبالإةالصلامتتاليتلاضئارفنلايفةلأسم

عضوملاةرابطو,ةرهاطلاةرتسلاوةرابطلاوةينلا:لاصخعبس

مايقلاوةيعكلاىلإهجوتلاو.تقولابلعلاوهيلعلمصملارفقتسييذلإ

انركذنممدقتاموهةينلابوجويفةجحلاو؛ةالصلالعفدنعًابصتنم

.هلنيصلخمهللااودبعللالإاورمأامو:هركذلجهللالوقوهوهل

لمعنمريخلمعلايفنمؤملاةين):ملكينلالوقو؛"'"«نيأدلا
"ريخردقلاةليلإف:هركذلجهللالوقكلذىلعليلدلا.'"'(هيفةينال
؛لاقهنألَكينلانعيور.هيفردقلاةليلو"''«رهشفلأنم

لوقةرابطلابوجويفةجحلاو.(مهلاععأةمارقلامويسانلارشحي)

ض,ه:ةئسيلا-١

,هحامناريئانلاهارر-«

, مح:ردقلا  »>
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0"هوجواولسغافةالصلاىلإ-اذإاونمآنيذلااهيأاب:ىلادللا

دقمدآينبايف:لجوزعهللالوقةروعلارتسبوجويفةجحلاوآلا
.'"«ريخكلذىوقتلاسابلو؛ًاشبرومعتاوسيراوًياسابليلعانلرتأ

اوعمجأو؛"'"«دجسملكدنٌعمتنيزاوذخل:لجوزعهلوقو

هتالصنأةرهاطلاةرتسلاىلإلببسلادجبنايرعوهوىلصاذإيلصملانأ

:اينلالوُقوهو6انلقماركوةنسلاهيتءاحامو6ةلطاب

يفةجحلاو+'*!(هيخأجرفلاقوأ-هبخأةروعىلإرظننمنوعلم)

كبايثو:لجوزعهللالاق؛ليزنتلارهاظوهبوثلاةرابطبوجو

ةنيزلاو؛'”«دجسملكدنعمكتنيزاوذخل:هلوقو«"'«ربطف

بوثلابلصينأزوجبالهنأةمألاتعمجأو؛ةرذقتسمةسجننكتال

:لجوزعهللالوقعضوملاةرابطيفةجحلاو.هيغلناكمإلاعمسجنلا
يبنلالوقو.رهاطلاوهو"'«ًابيطًاديعصاومّسيتفءاماودجتلف

.1:ةدئاملا-١

.؟١:فارعألا-«

,©١:فارعألا-<

.دكؤي(أ)يف-؛
,دوادوأودمحأهاورر-٠

.؛:رثدملا-١

.٠١3فارعألال

.1:ةدئاملاء:م:ءاسنلا-م
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'""دجسملاو؛''(ًاروبطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعج):مالسلاهيلع
نطاعميفةالصلانعٍمجِلجيبنلايهنو؛لصملادجاسمهيلعترقتساام

:ةرهاطلاةعقبلايفالإلصيالهنألعلديامتاقرطلاولبازملاولبإلا

ريغىلعزوجتالهنأوتقولالوخدبرلعلادعبةالصلابوجويفةجحلاو

؛املاوزينعي'''«سمشلاكولدلةالصلامقأان:ىلاعتهللالوقلع

يفلَكيبنلانعيورامامأو ةالصلاتيقاومةيآلاهذهباندافأ

نمو؛اهبملعلاىلعةلالدةالصلاتيقاومهلمالسلاهيلعليئاربجفيرعت

هركذلجهللانأاوعمجأمهنأكلذةحصلعلديامةمألاقافتا

.لوبجمبمثدبعتيال

دق):ىلاعتهللالاقامةبعكلاىلإ'*هيجوتلابوجويفةجحلاو

رطشكّبجولوفاهاضرتلبقَكَّنِلَونَلفءاملايفكبجوبلقتىزث

يقةححلاوع"هرطشعهوجواولَّرَفمومثيحومارحلادحسملا

؛هلوقو؛'"«نيتناقهللاوموقو):لجوزعهللالوقمايقلابوجو

:هلعىفتم-١

.(ج)نع-"
.7م:ءارسإلا-<

.هحوتلا(>)يف-(

.٠١((:ةرقلا-ه

.؟«ءم:ةرقللا-1
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ةيآلاهذهباندافأف'''«مهبونجلعوًادوعقوًاماقهللانوركذينينلاف

لاحوزحعلاعمدوعملالاحو؛ةردقلاعممايقلالاحف«يلصملالاوحأ

لوقاضيأكلذلعلىلدلاو.ةعاطتسالامدعوضرملاعمعاجطضالا

هللاوموقوىلطسولاةالصلاوتاولصلالعاوظفاحم:هركذلجهللا

هلوقو.لعأهللاو؛نيئاد:لبقدقو.نيبغارينعي'"'«نيتناق

ماجهقلايلطاهانعمو+4كبريفميرمايإ»:لجوزع

نأبةالصلاءوضدولادارأاذإناسنإلليغنييذلاو.لعأهللاوكيرا

ءوضوال):ملكيبنلالوقلءاملايفهديلخدينألبقهللامساركذيب

نف؛بلقلابنوكيدقركذلاو؛*(هئوضوىلعهللامساركذيملنم

هللامساركذدقفهلابرقيامميشوأىلاعت'"اهلل'*!ءضولادارأ

لامعألاامنإ٠:جلخىبنلالوقهتحصىلعوهيلعلدياذهو.هدنع

قلطأدقانباحصأضعبناكنإو؛*!(ىونامءىرمالكلوتاّينلا

.١١:نارمحلآ-١

.؟«مي:ةرقبلا-«

. +: نارمخلآ  »

.هركذمدقتاذ

.هنوضوب(ج)يف-ف

.هللا(ج)يف-+
.ءيشب(ج)يف-«
.هيلعقفتم-ه
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نظأو.هلاهتيثأواهبرومأملالعفلاةفصبىتأاذإةينريغبةرابطلاةزاجإ
ىلإنوبهذيلوقلااذهباحصأ مهًابيغرتهتمألثقيبنلانمةينلابرمألا
يفالإدجسملاراجلةالصال)؛ميلكيبنلالوقك؛باوثلالينيف

ًايدؤمدجسملاريغيفىلصاذإدجسملاراجناكاماف,''(دجسملا
نملءوضوال):مثلجيبنلالوقهدنعكلذك؛ةمألاعامجإبةضيرفلا

اذهنأمدنعف؛هباوثلًافيعضتهبدارأامنإ(هئوضولعهللامساركذي

هبمهلامعأفرشايفهتمألبغرتوثحمالسلاهلعلوسرلانم

نإولمعهنأ(تاينلابلامعألاامنإ):لكيبنلالوقنأًاضيأمدنعو

:برعلالوقتاكةينلابالإلمعالربخلايفسيلهنأل؛ةينهلنكت|

نكتملنإولجروهوهسفنبناسنإلاوهموقبءرملاوهتريشعبلجرلا)

تفرأنحنهراتخنيذلاو.زاجملاوربخلادكأتىلعاذهو؛(ةريشعهل

نأل؛دصقوةينبالإةبانجلسغلوأةالصلاءوضولًارهطتمنوكيال

وحنومئازعلاةحصوتادارإلابالإىدؤتالةضبرفلاو؛ةضيرفءوضولا
ثحوهبرمأامدنعهتريسيف""ينارجنلا'"'دايزنبفلخلاق,اذه

هدنعةاجنلاوهيلإةليسولاءاغتبابكتابينكلذعممثرضحتلو:لاقهيلع

تاتورطلرح
.لاير(١)يف-«
.ينارحبلا(ج)يف-«
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هعاطأنممةعاطلالبقياللجوزعهللانأل.هننءاقتاوهقوقحءادأيف

هدابعنمدحأىلعهللاهبجوألعفلكنأل؛ةبنلانم'"كلذىلعالإ

ىلإهدصقي1نمهلدؤممسيلوهئادأبالإهئمًاحراخنوكينألاحمف

مونثدحنمةرابطللهدبلسغخبنأدارأاذإربطتمللبحيو.هضرفءادأ

ظقيتسااذإ):لجيبنلالوقلائالثاهلسغيىتحءاملايفابلخدبالأليلا
يرديالهنإفثالثابلسغيىتحءانإلايفهدبسمغبالفهموننمكدحأ

ىلعلدي.ضرفلاىلعالبدنلاىلعاندنعاذهو؛'"!(هديتتابنأ

نأيرديال”اهنإف):مالسلاهيلعلاقهنأرخآربخيفيورامكلذ

؛ندبنمصسحنعضوملعتعقونوكينأًاقافشإهنم(هذيتتأب

ربخلاليوأتيفانفلاخدقو,ءاملابءاجنتسالابوجولبقناكاذهو

محو.ربخلارهاظبضرفلاىلعدبلالسغنأىلإاوبهذوهوعبتمودواد

نسةفيدحنأِيوراملمسالايفرهاطلامحءاسفنلاوضئاحلاوبنجلا

لاقف؛بنجنإ:لاقوايضقفهحفاصملهليدمفايبنلاهشلناهلا

:لاقوأ'*!(ًاتيمالوًايحسجنيالنمؤملا):مالسلاهيلعيبنلا

.ركذ(أ)يف-١
.هركذمدقت-

.هنأ(ج)يف-<
,درادبأردحأهاور-؛
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دايعصلابمميتينأهبلعفءامدجبملنمو؛(ًاسجننوكييالنمؤملا)
ضعببهذدقو.كلذىلعلديةيآلارهاظنأل؛ًارفاسموأناكًامقم

ةيآلانأركذوملانودرفاسمللالإبجبالممبتلانأىلإانباحصأ

رهاظىلعنحنو.رفاسملاوليلعلاةفصىلعيهامنإمميتلاركذاهيفيتلا

مساهيلععقواملكو.رهاظلافالخىلعلديًاليلددجنلاذإةيآلا

؛ًايراجوأناكًادكار؛ًافاصوأناكًاردكزئاجهبرهطتلافقلطمءام

نمءاملايفعقواملكوءامللاهلكتافصهذهنأل؛ًادرابوأناكًانخس

هلًاريغموهمسانعءامللٌالقانناكنإف؛هربتعافنهدوأناحبروأروفاك

رهطتلانممعنممل:لئاقلاقنإف.هبرهطتلازجيملهفصووهلاحنع

ءامبرهطتلا:هلليق؟رحبلاءامبرهطتلاىلعسانلاعمجأدقوفاضملاءاملا

''(هتنيملحلاوهامروبطلا):هلوقلملكيبنلاةنسبصوصخمرحبلا

باتكبلوألايفانذخأو«مالسلاهيلعلوسرلالوقباذهيفانذخأف
وبفةساجننمهريغتنألعبلوًاريغتمدجوءام'""لكو؛لجوزعهللا

نيقيىلعانسلوًارهاطناكهنأنمنيقيىلعانأل«ةرابطلاكحبهلموك

"توببجومبهنعةرابطلالاوزيفانكشسيلو؛ًاجنراصدقهنأ

.املك(١)يف-«

.توبلل(ج)يف-«
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يفكشمثهترابطمامتنمنيقيلعناكاملككلذكتف,هيفةساجنلا

كشمثثدحأدقهنأنقبتنمكلذكو.اهتداعإهيلعجتملاهداسف

هنألجيبنلانعيوردقو.هنقيتلليزمريغهكسشفربطتدقهنأ

لبوأتهلربخاذهو؛لحيروأتوصنمالإ:ءوضوال):لاق

باتكلانأل؛هللاءاشنإانباحصأصاوخىلعىفخينلوليوطحرشو

.مهيلع”"لوعملاومهيلإعوجرملانأل«هباندصقمتاإو'"'ءانعجمهل
ثدحموهوةالصلاهترضحوناشطعوهوسنءامهترضحبناكنمو

هرمأدقهركذلجهللانأل؛هيلإًارطضمناكاذإهنمبرشبنأهلزاج

زوجييذلاءاملانمسيلهنأل؛ةالصلا)هبربطتينأهلسيلوهسفنءايحإب
؛هنملصفنمالوهب''(ربطتلأنعيبندقاممزيمريغناكاذإهبربطتينأ

اذإلسمالهراتخنيذلاو.هاريغنودءاملابرهطتينأهرمأامنىلاعتهللاو

هلعفيفلَكهللالوسربيدتقينأضرألايفزاربلاوأرهطتلادارأ

لبقتسيالنأو؛همزعوهئادأيفهنعىهنامعءاهتنالاوهرمألعابتالاو

هنأهبادآنمناكهنأجلخهنعيوردقو.لوبالوطئاغبةلبقلا

,امج(ج)يف-«
.لوقعلاو(أ)يف-«
.(ج)نمةطقاس-«

1768



؛ضرألاىلإبرقيىحناسنإلاةجاحدارأاذإًارازإفشكيال

ديربوهولعهبمالجرنأ)رمعنبهللادبعقيرطنمهنعيورو

نمليغبنيف(مالسلاهيلعدريملفهيلعمّلسفلوبلا''"رمألاحيفوألوبا
وهودحأىلعملسيالنأهبادآيفلَكهللالوسربءادتقالايفبغر

ضعبلاق"دقو.مالسلاًاضيألئابلادريالو؛طئاغالولوببلغتشم

يتلالاحلاقرافاذإمالسلادرينأهيلعنإ:انباحصأ كلذكو.اهيلعناك

مالسلاهيلعدرينأهيلعنأ:هيلإلخادلاهيلعملساذإلصملايفاولاق

كلتيفمالسلادرطوقسىلعلديامةياورلايف؛هتالصنمغرفاذإ

ملسملاىلعمالسلادرٍميِلَكيبنلانأةياورلايفسيلهنأل؛اهدعبولاحلا

هبجوينأالإبجيبالضرفلاو؛ضرفمالسلادرنأل؛كلذدعب

؛ةنسوأقافتاهبجوينأالإكلذبجونانسلو؛هليلستلابجويام

كلذرّضفو؛ةرجحألايفلوبلاوطئاغلانعىهنهنألَكهنعيوردقو

نكاسمامنأل)مالسلاهيلعكلذنعىهنامنإ:لاقفللعلالهأضعب

ٌعدحألاباذإ):لاقهنألَكهنعىوربو؛"'(نجلانممكناوخإ

.نم(ج)يف-١
.(ج)نمةصقان-«

.يقبيبلاوينطقرادلاءاور-«

-09١١



نمءاجنتسالانعىهندقهنأليلداذهيفف؛''!(هنيميبهركذسميالف

هدبرفاظباصأمثًاربطتملجرلاناكاذإو«نيميلابطئاغلاولوبلا

ّمهكحمل:لئاقلاقنإف؛هتراطضقنءيشابنمهبقلعف'"'ةساجنب

؛ثدحلالبقًاربطتمناكدقواهتداعإهومتمزلأوهترابطضقنبهيلع

ةرابطلا)لاوزبجويالهبثدحلاثودحنوكينأمتركنأامو

لعنوكييوءاملابابلسغبوأهدينعاهنطامإبهورمأيْو؛هلةمدقتملا

ريغةبلاطموةدسافةضراعمهذه:هلليق؟هترابط'"'(نممدقتاملصأ

ضرفءادأدارأاذإهللعجيملىلاعتوكرابتهللنأكلذو؛ةمزال

؛ربطلاامهدحأ:نامساهلعمتجينأالإاهيفلوخدلاهلزجيملوةالصلا

؛ءاملابنوكيربطتلاو؛”ماجنلانمنوكيرهطلاو؛رهطتلارخآلاو

رهطتمريغوةساجنلانمًارهاطناكولالجرنأمكايإوانعمجأدقانأل
؛ربطتلاوربطلامساهلعمتجيىتحهضرفلًايدؤمنكيلىّلصوهامل
الإكلذةلاحيفىمسيالةساجنلاهتباصأاذإربطتملااذهناكاملف

لاوزنمهبامثودحلهيلعامكحلاوزبجو؛ربطتمريغًاسجنتم

.دمحأهاوز-١
.ةماجن(ج)يف-«

.(ج)نمةصقاننيسوقنيبام-«
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مساهللصحدقفهلسغاذإف:لاقنإف,كلذلبقهيلعناكام'كح

رهطتلامسانأكلذو؛كنمطلغًاضيأاذه:هللبق؟رهطتمورهاط

نأ؛تعمتجاةمألانأهملعلملدلاو.ربطلامسادعبالإهلحصبال ًالجر

هئاضعأرئاسلسغوةالصللربطتمث؛هندبىلعطئاغلارثأيقبوطوغتول

ربطتلاكلذب'"”ادبعتمنوكيالهنأ؛طئاغلانمءاجنتسالاىلإعجرمث

كلانهًارهاظطئاغلانوكيينأنيبقرفالو.ءاجنتسالالبقهلعفيذلا

تقرفمل:لاقنإف«هدسجىلعكلذناكاذإهسأرىلعوأ؛ءيشهنم

لق؟دحاوامهانعمونيمساانوكسنأتركننأاموربطتلاوربطلاني

امبنمدحاولكللعجو؛ربطتلاوربطلاهباتكيفركذىلاعتهللانإ؛هل

سجنلاوضيحلانمينعي""«نربطيىتح"نهنوبرقتالوإ:هلوقبًآكح
"مهللاٍعرمأثيبحنمهوتاف_نربطتاذافي:لاقمث؛ىقنيو

مدلاعضاومتلسغومدلانمتيقنامناولو ؛ًارهاطاهدسجرئاسناك

رثكأليوأتاذهو,ءاملبربطتىتحاهتعماجمكلذعماهجوزلزوجيالو

اذإف):ىلاعتهللالوقباوجتحاو؛ةفينحوبأهيلعمهقفاوو.انباحصأ

.محلا(أ)يف
.ادتعم(ج)يف-«

.؟؟؟:ةرقبلا ؛رم«
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برمالكولخيسيلف؛اولاق«هللارمأثيحنمّننوتأفنرّبطت
اندافأدقهنأانماع«ريطتلاركذمثربطلاركذاماف؛ةدئافنمنيملاعلا

اذهرريْغِبانباحصأضعبلاقدقو؛ًاكحامهنمدحاولكللعجو

.هللاءاشنإعضوملااذهدعبهركذننحنو؛ليوأتلا

هجولالسغيفةلأسم

نأل؛ناسنإلاهبهجاوامهجولاو اهلربظامالإلقعتالبرعلا

نمرعشلافادكناسيلو؛اهتغليفهفرعتاممتبطوخامنإو؛اهبجاوو

هبهجاومهنألبجاوةيحللاعضاوملسغو؛هترابطيفدئازبهعضاوم

ءاملالوصونكمميملوهرتسيرعشهيفربظاذإف؛رعشكانهنكيلاذإ

نأل؛هلغبجي1ديدشريغوأديدشكلذو ديدجءامبالإهيلإ
مسا يفانباحصأضعبهلاقاميدنعحصيسيلو؛هنعلازدق'"لسغ

وبفهلعفنمو؛ًابابحتساكلذبرمأنملوقالو؛ةيحللاليلختباجبإ

دحأنيبًافالتخالعأالومأتمسيلفهكرتنمو.مولمريغيدنع

.هحر(ج)يف-١

الا



هحسميرمأيذلاهجولاوهءاملابهلسغبهللارمأيذلاهجولانأسانلانم

؛'''ةيحلااليلختهيلعبجيالدبعصلابرهطتملانأًافالخىلعأالو؛ديعصلاب

هضرفلدومكلذكراتتأىلعمهقافتاو.ًابابحتساكلذبرمؤيالو

يذلاعضاوملابقحالريغهجولامسانأىلعليلدهبجوعيمججلًاحسام

اهفهيلعضرفلاناك رذعلةعنتمموأديلاعطقأناكنمو.هرعشهيراوي
مميتلاهيلعبجيب'"الف2رذعلابعنتمااذإمدعامضرفطقسويقب

ءاملأبحسملابجوأفانباحصأضعبهشانفلاخلقناكنإو6كلذم

ةردقلاعمنيضرفلادحأبجوأف.دحاوتقويفديعصلابمميتلاو

؛كلذيفرظنينأبجيفنيضرفرذعلاومدعلاعممزتلاو؛دوجولاو

ءاملامدعنملذيبنلابرهطتلاةزاجإعمعماجلايفرفعجنبدمحمركذو

فنرأل؛ديعصلابمميتلاهيلعبجاولانأيدنعيذلاو.ًاضيأمميليو

نإف,هلًامداعوأ"!ءاملاًادجاونوكينأولخيالذسنلااذهبحاص

'يزجمريغذسنلافهلًادجاوناكنإو6هلةرابطمميتلافهلًامداعناك

يفعباصألاليلختو؛لمعتسملاءاملانمةزاجإلايفدعبأهنأل,هنع

.هتبحل(ج)يف-١

.الر(ج)يف-

.ءاملل(ج)يف-<

.زحب(ج)يف-+
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ليلختلاعضاومىلإءاملالاصيإناكنإو«عامجإببجاوريغحسملا

ربطتلاوءوضولاعضاوميفءاملاهباصأنمنأىلعليلداذهيفو؛ًابجاو

دبلاترجاذإهيزجبهنأءاملاعمهيلعهدبناسنإلارمياذإةبانجلانم
.ةرابطلايفًابجاوءاملاعمديلارارمإىأرنملوقيفهنمرثكألالع

ةينلاباجيإيفةلأسم

هلنيصلخمهللااودبعلالإاورمأاموؤ»:هركذلجهللالاق
الف؛هدابعاهبهللاَدّبَعَتةدابعرهطتلانأنوماسملاعجأو'''نيدلا

تاينلابلامعألاامنإ):لاقهنأبِكينلانعيوردقو؛ةينبالإزوجي

كلذهلنكيملةينربطتمللنكتملاذإفء"(ىونامويرمالكللامنإو
الوةعاطلعلدتالهتئهولعفلاةروصنأوه:رخآهجوو,لمعلا

.ةينلاهلإ"""تفضأاذإةيصعموأةعاطلعفلاريصيامنإو؛ةيصعم

هينلعماعطلانومعطبو: لجوزعهللالوقكلذىلعليلدلا

.(هلعهللايفرباطخلانبرمعنعةريرهيلأقيرطنع)هركذمدقت-«
.تفاضنا(ج)يف-«
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ىلاعتهللا'""مهحدم'''هللاهجولكمعطنامن.ًاريسأوًاممتيوًانمكسم

عضوميفلجوزعلاقو؛لجوزعهللدصاقملاتناكاذإمهلاومألمقافنإب

مهنأل؛قافنإلابميمذف'"'جسانلاءاثرمهلاومأنوقفنينيلاو):رخآ

اذهو؛رهاظلايفناقافنإلاىوتسادقو.اهبهركذلجهللااودصقيل

هللاىلإدصقلاوصالخإلابًاعئاطامهدحألصح,قفنم'''كلذوقفنم

ةلاحلاهذه(نيتخسن)لاحلاهذهنمهيرعتلًاصاعرخآلاو؛زعولج

موصللوانريغحبصأولناسنإلانإفًاضيأو.قافنإلايفامهيواستعم

قحتسيملسمشلاتبرغىتححكشملاوبرشلاولكألانعلغتشاو

امو؛ةينلاعمكاسمإلانعىرعمهنأل؛ًاعيطمىمسيالومئاصمسا

يمسللمللان7يلبكاسمإلااذهمدقتولو4موصلاةروصوبفوات

ةئيهنأحصدقفاذكهاذهناكاذإو؛مئاصمساقحتساوًاعيطم

كرامهللالاقدفوةصعمالوةعاطلعلدتالهتروصولعفلا

لمعيملاذإناسنإلاف'*' المنَّسحنأمكمكوليل):لاعتو

.-م:نانإلا-١

.ميحدمف(ج)يف-
.38ءانلا-<

.كاذر(ج)يف-(
“ب:دوه-

-9١7-



نأًاعيطمعيطملا'"ىمسيامنإو«ًاعيطمّمسُُمرابتخاودصقبهبرمأام
دقو.عبطممساقحتسيذثنيحف؛هرمألًالاثتماهيتأيفعاطملارمأبقري

ىلوألاو؛هبلوقلاوسابقللهتزاجإعمةينريغبةرابطلاةفينحوبأزاجأ

نملدبهدنعمميتلانأل؛ةينلابالإةرابطلازيجيالنأسايقلابلاقنمل
؛ةينودصقبالإزوحباللدبلااذهنأهدنعةلالدلاتماقدقو؛ةرابطلا

بجواذكهاذهناكاذإو.ةنبالإزوجيالنأىلوأهنملدبأيذلاف

هللابو؛اهاتركذيتلاةلدألارهاوظبتادابعلارئاسوةرابطللةبنلاراضحإ

هيفصنلالزندقمميتلانإ:لاقفةفينحيبألجتحمجتحانإف.قيفوتلا
٠ىرتالأ؛دسعتلا(ةخسن)يفودبعتلااذهنمةارعمءاملابةرابطلاوةبنلاب

,'"'ايًاديعصاوتءاماودجت"ملك:لجوزعهللالوقىلإ
ىلع(ةخن)ةلالدتدروأاهفسيل:هللبق؛ةغللايفدصقلاوهمميتلاو

يفيلوبارتلادصقهيلعبجوأىلاعتهللانأكلذو.كتلاقمةحص

دقناسنإلانأل,ةينلاىلإرقتفيمميتلانأةلالدبارتلادصقلهرمأ

ناكولو؛ةينريغبمميتلايتأبهيلإراصوهدجواذإف؛بارتلادصقي

بلطبهرمأناكلمميتلايفةبنلابجويبارتلادصقبىلاعتولجهرمأ

.يمس(ج)يف-١
.+:ءاسنلا-«
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بجويالءاملابلطبرمألانإ:لاقنإف«ةراهطللةينلابجويءاملا

.قيفوتلاهللابو؛ةينلابجويالبارتلادصقبهرمأًاضيأ:هلليق.ةينلا
كلذىلعليلدلا؛ةضيرفلاهبلصينأهلزاجةلفانللناسنإلاربطتاذإو

دمصينأهيلعبجويالربطتملانأ نأرمأامناو؛اهنيعبةالصةرابطلاب

ًارهاطرصثادحألاعفردقتعااذإفثادحألاعفرلةرابطلادقتعي

دنعًارهاطهلوصحفةرابطلالامكبىتأاذإف؛تاولصلانمعقويامل

كلتبلصينأهلزاجاذكهاذهناكاذإو؛ثادحألاعفرلهداقتعا

ناسنإلانأرخأآلىلدو؛ثدحينأىلإتاولصلانمءاشامةرابطلا

زوجبالو؛هثدحىلعاقيموأ؛هربطتدنعًارهاطنوكينأنمولخيال

لوصحفاذكهاذهناكاذإو.ةبجنمًاثدحمةبجنمًارهاطنوكينأ

ةلوشةالصلافةعفترمثادحألاتناكاذإو؛ثادحألاعفربةرابطلا

.تلصحيتلاةراهطلاب

؛ابلعفدارأاذإتادابعللةينلاباحصتساناسنإلالعبجاولاف

بورغامأو؛هريغلإهبه؛؛لمعنمابلقنيالنأوهاهلهباحصتساو
الو؛باحصتسالايف...دقيالواهللقانلاوهنوكيينأريغنمةينلا

ّ.قفوتلاهبولعأهللاوًافالخ'"كلذيفلعأ

.كلذل(ج)يف-١

-7١7١-



ءاوس؛نينذألاىلإونقذلاىلإسأرلارعشتبانمنمهجولادحو

وهو؛هجولايفل_خاداشملاو؛ةيحلريغوأةيملاذربطتملاناكنإ
لوصأىلإءاملالاصيإهيلعيلو؛نذألاوضراعلانيبيذلاضاببلا

؛ةدحاوةدحاوأضوتٍميِلَكينلانأكلذىلعليلدلا؛ةيحللارعش

ناكاذإرعشلالوصأىلإءاملالاصيإهتقاطوناسنإلاعسويفسيلو

لوصأنمةليلالتبينأهعسويفلب:لئاقلاقنإف؛ةدحاوةرمبًافثك

رمألاناكولو,هفالخةدهاشملاوهبعّدتىوعداذه:هللبق؛رعشلا

رعشلالوصأىلإةلبلالصوملانأل«ةلالدهيفهلنكتملتركذامىلع

؛حسملااللسغلاهيفذخأهجولاو؛ًاحسامىمسيامنإو؛ًالساغىمسيال

ىنعملسغلاذإ؛هجولايفبجاوريغحسملافًالساغ'"ىمسينألطباذإو

؛حسملاولسغلانيبالعولجهللاةقرفتكلذىلعلديو؛هريغحسملاو

اذكهاذهناكاذإو؛ًاسأرحسملالخمو؛ًاهجولسغلالخلعجف

لسغلاورعشلالوصأىلإةلبلاهلاصيإًاحسامىمسينأبابلايفامرثكأف

.قيفوتلاهللابو؛حسملايفاللسغلايفاننيبمالكلاو؛طقاس

؛هللاءاشنإةيافكلاهيفايفهلانركذمدقتدقفنيقفرملاحسمامأو

:نورخألاقو؛هعمجحسمي:موقلاقف؛سأرلاحسميفسانلاعزانتو

-60١7١-



لاقو6ةصانلاب:نورخآلاقو6ثلثلا:نورخآلاقو6.-رلا

6قاشنتسال|يقًاضيأاوعزانتو٠حساممساهيلععميملقأ:نورخآ

ينلالواوجتحاو؛هبالإةرابطلامساحصنالوبحاو:موفلاقف

لً/ائاصنوكتنأالإغلبأفتقشنتسااذإ):ةربصنبطبلا

اوجتحاو٠.بجحاوريغ:موقلاقوَبوجولالعرهاوألاو:اولاق

رفٍ"هللارمأ6ًاضوت(:ةراهطلانعلئاسللاينلالوب

هبالإتتالةرابطلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو؛نآرقلاىلإكلذ

ينلالوقل تأضوتاذإ):طيقلريغلهلوقو«ةربصنبطبقللمالسلاهيلع

بوجو5ةنسلاببحاوقاشنتسالاو6'"(قشنتسا5ءامكفناععضف

نونمؤيأالكبأروالف:هركذلجهللالاق؛نآرقلابءاضعألارئاس

تيضقامماجرحمهسفنأيفاودجيالمثمهنيبرجشايفكومكحبىتح
عاطأدقفلوسرلاعطب""نم)ف:ىلاعتهلوقو؛'''«ًاميلستاوملّسيو

؛'"«ىحتوي"يحوالإوه"نإىوهلانعقطنياموؤ»:لاقو,'*'كهلل

.درادبأورنابحنياداور١

.دوادربأولمهاأرزر-

:هلعقفتم-<

,حمه:ءانلا-(

,م9:ءاننلابه

0مجنلا_-_
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كأضوت):مالسلاهيلعلوسرلالوقلضرتعملانضارتعاحضولو

دقنيجيبنلاناكنإو؛قاشنتسالابوجولاوزبجوي(هللاكرمأ

ىربهبلوقبو؛بهذملااذهىلعدمعتنملوقناكلهلعفوهبرمأ
ًالطابًاضيأنيفخلاحسمناكلاهركذيتلاةنسلابنيفخلاىلعمسملاةزاجإ

ىلعهدنع .قيفوتلاهللابو؛هبهذم

لاقو؛سأرلانمامه:موقلاقف؛نينذألاكحيفسانلافلتخا

امهنطابو؛سأرلانمامهرهاظ:نورخآلاقو؛هجولانمامه:مهْصعب

بهذنمو؛هجولاعمامبلسغهجولانمامهنأىلإبهذنمث.هجولانم

نمامهرهاظنأىلإبهذنمو؛سأرلاعمامبحسمسأرلانمامهنأىلإ

عمامهنطابلسغوسأرلاعمامهرهاظحسمهجولانمامهنطابوسأرلا

ركنأتلو؛بجاوريغامبحسمنأيدنعبجويرظنلاو.هجرلا
رومأملاسأرلانمامبنألعلالهأعزانتامنإو؛سأرلانمانوكسينأ

اذإعاطملالحجرلانأىرتالأسأرلانًماضيأهجولاو؟الأهع:

بكرملاسأرلابقبنأرومألاىلعبجويهنأناسنإسأربىؤينأرمأ

نينذألانألعلديو«هبدرفتممسابصخنإو؛هعمهجولاوقنعلاىلع

«سأرلاحسميفنوعزانتيسانلا'"نأو.هحسمرومأملاسأرلانماتسيل

-٠١



بجوأنممهنمو؛ثلثلابجوأنممهنمو(هعيمجحسمبجوأنممهنه

ثالثرادقمنعصقنيملامهنمليلقلالقأبجوأنممبنمو«عبرلا
هينذأكرتوهسأر'"'عيمجحسمول:لكلابجوملالاقف.تارعش

لاقنمو«هحسمبرومأملاسأرلانماتسيلامهنإ:هلوقنمش.كلذهأزجأ

لدف؛كلذهزجيملنينذألابثلثلاوأعبرلامتأول:لاقعبرلاوأثكلثلاب

لقأحسمهيزجيلاقنمو.هحسمبرومألاسأرلانماسيلامهنأاملوقنم

امهنأةلالدهاتركذايفناكف؛كلذهزجبملهينذأحسمول:لاقليلقلا

'"”اهلابحىلعةنساهنألعلدياذبف؛هحسمرومأملاسأرلانماتسيل

يبنلانأًاضيأانلقاملعلديو.بجاوكلذنأل؛اهنايتإيفبغرم

اوعجأو؛قلحبوأهسأرصقينأرحنلامويمرحنالعبجوأهي
اتناكولو؛كلذبالخنكيملامهنمذخأفريثكرعشهينذأىلعناكولهنأ

كرتوهلكهسأرقلحولهنأاوعجأو.هنعكلذىزجألسأرلانم

كرتهنأانماعايفدحألقيملو؛هسأرًاقلاحيَّمُسلهينذأىلعيذلارعشلا

'اذإفهسأررعشضعب بهذامنودانلقاملوقلاناكاذكهاذهناك"

امبنأل؛هجولانمامبنطابنوكيينأركشنيام:لئاقلاقنإف.انوفلاخمهللإ

.مجأ(ج)د(أ)يف-١
.املاح(ج)يف-

.اذإو(ج)يف-<
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ناكاذإناسنإلاهبهجاويامهجولاناكاذإبسحشفناسنإلاهبهجاويام

نأبجيفتداسنإلاهبهجاوياممامهنطابوةبجاوملانمذوخأمهجولا
نأكلذو؛لالتعالانمطلغاذه:هللبق؛هجولاةلمجيفلخدي

ينسلةبجاوملانمافوخأمناكولذإ«ةبجاوملانمًاذوخأمسيلهجولا
قحتسيالفًاضيأهجولاريغهجاويدقو؛هبهجاويامهنألًابجوردصلا

حسمبوجويفنوعزانتيسانلاتيأراملو,لعأهللاو؛هجومسا

حسميفامهبىتؤينأامبحسموامبلسغ''"تيبحأواميلسغوأنيمدقلا

ىلعلمتشيلسغبىتأنإو«نيتءارقلا'""بجويهباهلةرابطلاوةالصلا
اهأرقةيآلانأو«نيتءارقلاةحصىلعاوقفتادقو؛كلذهأزجأحسملا

ىلعهبفوطعمهنألحسملابجويضفخلاف؛ضفخلاوبصنلابةباحصلا

.نيديلاوهجولالعهبفوطعمهنأللسغلابجويبصنلاو؛سأرلا

؛نيتبآلا"ةباثماتراصفناتحيحصنيتءارقلانألعلكلاعمجأو

نكمأوىرخأللًاعفرةدحاوبذخألايفنكيلواتدروأاذإناتبآلاو

نأبجاولافاذكاذهناكاذإف؛هاتنمضتامنايت]بجواهملاعتسا

.نيتءارقلالاعتساكلذيفنوكييلحسمىلعلمتشيلسغبءىضوتملايتأي

.تيبحأ(ج)يف-١
.بجوم(ج)يف-«
.هلاثمب(ج)يف-«
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نأىرتالأ؛ًاحسمبجويالضفخلايفمتركذامامأ:لئاقلاقنإف

تلكأو؛ًاغروًافيستدلقت:مهلئاقلوقي؛اذهلثمبملكتدقبرعلا
ءاملاو؛دلقتيالحمرلانأمولعمو.ءاموًانبتةبادلاتفلعو«ًانبلوًازبخ

:لجوزعهلوقناك؛اذكهاذهناك.اذإو.لكؤيالنبللاو؛فلعيال

بجويل©كلجرأو»ف بجويامنإواحم :برعلالوقملإىرتالأ؛ًالسغ

ىلعفوطعمهنأل؛ةرواجملاقيرطنمضفخف؛برخربضحج
بابيفةظفللاهذهدرتنأركشنانسل:هللبق؛كحلايفيضتقيام

مايقدنعاهيلغفطعامكحاهنكحنوكينأاهبداريالف؛فطعلا
حمرلااندلقتلانلنكمأولف.تارورضلادنعكلذلقتنيامنإو,ةلالدلا

بجومنع(نيتخسن)عضومنعلقنيمل.'''ءاملبباودلاانفلعلو

فصحويالبضلاو؛عاقبللالإ"نوكيالبارخلاناكنأالو؛فطعلا

حسمبرمؤينأركشتسملسيلو؛ةرورضكلذلقن؛بارخلابالإ

نممدقتاملعنوكينأفوطعملامكحبامهيفزئاجكلذذإ؛نيلجرلا
تبرض:يبرعلالاقاذإىرتالأ.همكحهمكحنوكبنأو؛روكذملا

؛نابورضمامهنأمحبنأبجوب«امبيفنكممبرضلاوًارمعوًاديز

.ايمألا(ح)يف-١

.فصوي(ج)يف-"
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رهاظلانأالإ؛تمركأًارمعوًاديزتبرض:لاقي؛ةغللاتاكنإو

.ءانلقامظفللانم

لمتشيلْغبيأِبنأءىضوتملالعبجو؛كلذككلذناكاذإو

نيتءارقلابجومب؛رخآلانعامهدحأيزجبنألهلعل,يزجيالحسمىلع

:عهللاو

؛هبرومأموضعلكلًائالثًاضوتبنأةالصللءىضوتمللبحتسملاو

:يجبنلانعيوراملءاهبةحراجلاعاذإضرفلاوبفةدحاوًاضوتنإف

مث؛هبالإةالصلالبقتالءوضواذه:لاقمثةدحاوةدحاوًاضوتاهنأ)

اذه:لاقوةثلاثلاداعأمث؛هلهللافعاضفعاضنم:لاقفىن

؛ًاقرفتمءوضولانوكبنأهركأو''!(يلبقءاببنألاءوضووينوضو

لَكيبنلانأركذيملمالسلاهيلعيبنلانعءوضولاةيفيكلقننمنأل

.دحاوعضوميفالإءوضولاقرفمهنمًادحاوملعأالو؛هءوضوقرف

هلهلعفعم'''(هبالإةالصلالبقتالءوضواذه):مالسلاهيلعهلوقو

.هلعفوهلوقيفهب”ىدتقميلجيبنلانأل؛كلذلعلدبدحاوعضوميف

بجوأو؛ليلدلاةماقإهيلعبعصةزئاجءوضولاةقرفتنأمعزنمو

.يقبيبلاوددادوبأهاور-١
.يقبيبلاردوادوبأريئاسنلاهاور-«
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وهوةالصلاىلإمايقلاناسنإلادارأاذإف؛نيثدْخملاىلعةرابطلاىلاعتهلل

نذلاهيأايه:هلوقبنيئدحملااهبهللابطاخيتلاةراهطلابىتأتدم

ةالصلاىلإمايقلامتدرأاذإو؛لعأهللاو6...ةالصلاىلإمتمقاذإاونمآ

ىلإّتمقاذإل:هركذلجهلوقىنعمنإًاضيأليقو«نوثدحمتنأو
نيذلامهمميتلاباوبطوخنيذلاو«مونلانمٌمعجاضمنمديرب#ةالصلا

.باطخلااذهيفلخديملربطتملاف؛هدوجودنعءاملاباوبطوخ
هيلعبجاوفةالصلاىلإمئاقلكنوكينأركسنتام:لئاقلاقنإف

حصياللاؤساذه:هلليق؛ًاربطتموأًاثدحمناكنإءاوس«ربطتلا

ةراهطلابناسنإلالغتشالاهرهاظلعتلمحولةيآلاهذهنأل؛دحأل

؛ربطتلاهمزلةالصلاىلإمايقاادارأمثربطتاذإهنأل.ةالصلانعهرهد

هحولااذهلطباذإو؛لغتشاوةالصلاىلإلصوتيالفًاربطتمناكنإو

ةالصلاىلإمئاقلكلباطخلااذهناكولو,نيثدحمللباطخلانأحص

مساوأطئالانممكنمادحأءاجوأ):ةدئافهلوقيفنكيل
مئاقلكدريملالعولجهللانأمالكلانمهببقعاملدف#ءاسنلا

ةرابطناسنإللتبثاذإف؛نيرهطتملانودنيثدحملادارأامنإو؛ةالصلاىلإ

ليلدو؛هترابطلوزتنأىلإتاولصلانمءاشاماهبلصينأهلزاج

بطوخلاحو؛ةرابطلابابيفبطوخلاح:نالاحهلناسنإلانأرخآ

ال8



ةرابطلاضرفهنعطقسنمالإةالصلابطاخبالو.ةالصلاباف

.لعأهللاو

2

وأدربنم؛هلمعتسانإهسفنلعفاخيدامناسنإدنعناكاذإو
هلمعتسنأهللحباأوةالصلابسأدقو؛ثرادحموهوهفلتهفحلبشطع

ءامللبصتغملاكلذكو,هبرلًاصاعناككلذلهلمعتسانإف؛ةرابطل

لعفنمهفحتسيباوالعفوةدابعةرامطلانألًَاضيأهل0"'قراسلاو

نوكيالةيصعمهلعفناكهنعيبناملعفاذإفاهبرمأيتلاةدابعلاكلت

ءاملالعردقيعضوميفناسنإلاناكاذإو.اهلعافاهيلعباشيالوةعاط

بارتلاىلإلودعلاحابأىلاعتهللانأل«ةزانجللمميقينأهلنكيمل

ليبسالفهلاعتسالعةردقلاوءاملا'"'هدوجودنعامأو؛ءاملامدعدنع

.هنعلودعلاىلإ

توففاخنمنأعماجلايفركذيرفعجندمحمتدجودقو

.ىراسلا(ج)يف--١
.دوحر(>)يل
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؛لصيومميتيهنأثدحموهوهترضحبءاملانكيملو؛رضحلايفةزانجلا

هركذيذلالوقلااذهلةجحلابلطننحنو؛لوقلااذههجواملعأهللاو

جتحينملئاقلاقنإف.منعهللايضرانباحصألوقنمًالوقناكنإ

ناسنإلايثخاذإمميتلاحابأىلاعتوكرابتهللاتيأرينإ:لوقلااذهب

نأىرتالأ.اهتقوجورخدعبءاملاىلإلصيناكنإو؛ةالصلا''"تاوف

دعبهيلعردقيوهوةفاسمءاملانيبوهنيبعضوميفناكاذإناسنإلا

دعبءاملالعردقيناكنإو+لصبوممبتينأرمؤيهنأتقولاجورخ

؛انلق؛ثدحملاتوفتةزانجلاانبأرو؛ةالصلاهتوفتالثلتقولاجورخ

ةالصلاهبشتالةزانجلاةالص:هللبق.اهتوفىثخييتلاةالصلاةباثمباهنإ

نيربطتمريغاونوكينأولخيالةزانجللنيرضاحلانأل؛اهباهتببشيتلا

؛نيرهطتمريغنوتدحممرقاهرضحنمنوكيوأ؛رهطتممييفوأميلك

ناكنإف؛نيربطتمريغوءاملابنورهطتممهيفاهرضحنمنوكيوأ

؛ءاملاباورهطتينأمهيلعنإ:سانلانملكلالاقدقف؛نيثدحملكلا

فاخيو؛ءاملادوجونماوسيأدقعضوميفاونوكينأالإ«اولصيمن

مميتلالعنوعمتجيذئنيحف؛ءاملادوجوىلإهورخأنإتيملاىلع

مهنهو+ءاملابًارطتمةزانجلارضحنمضعبناكنإو.هيلعنولصيو

.توف(ج)يف-
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ناكنمنودءاملابنيربطتملامراةالصلاضرفف؛هبًارهطتمسيلنم

ضعبلااهبماقاذإةيافكلالعضرفةزانجلالعةالصلانأل,ًاثدح

نيئثدحملانودءاملابنربطتملامزلقضرفلاناكاذإنيقانلانعطقس

لكيفلفنلاتقوذإ«ءاملاةرابطبالإرضحلايفمميتبنألفنتمللنكمي

:لعأهللاو؛هيفلفنتلاعنمتقوالإنامز

تعمتجاةمألانإ؛انلقامةحصبجويلىلدلانمرخآهجوو

هليلفهتتافنإو«مميتلاهلنكيملعلا''"تاوفيشثخنمنأىلع

:لاقنمابملإبهذيتلاةلعلاتناكولف.ءاملاةرابطبالإاهلصينأ

مميتلايجبنأبجوال؛ةالصلاتاوفيهةزانجلاةالصلمميتلا'"'زوجب

تاضورفملاتاولصلارئاسوةعبلاو؛مميتينأةعجلاتاوفيشخنل

سيلربظلاةالصتأ. ةيافكلالعضرفبسيلةعملانأل.هبشأ

ةالصلابهبشبنأنمىدهأهليلدناكرهظلابهبشول؛ةيافكلالعضرغ

نإف.نيقابلانعتطقسضعبلاابماقاذإةيافكسلالع"ابعوضومينا
'+تنقأاذإ:هللبق,لدبالتسيلةزانجلاو؛لدباهلةعملانإ:لاق

.توف(ج)د(أ)يف0-٠
.زاوجل(ح)يف--«

.اهمضوم(أ)يف-.<

,تتوفباوصلالملو«تدفأ(ج)د(1)خستلايف-؛
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هلبجوأيذلاو5:اهتوفتاللنأبجوكيلعفلدبملراصةعمجاتنأ

الو؛ةالصلاكلتنايتإهيلعبجاوبسيلفةزانجلاىلعمميتلابةالصلا

نمةذوخأماهلكةعبرشلاماكحأو0يتلاةالصلاباههبشي

:هلوقوبفُنيملاعلابرناثكوهو1دحاولصأو1دحاوقيرط

اللفءاسلوأهنودنم|وعنالوبرنممللزًنماوعبتا<

:هركذلجلاق.ياتكلانمةذوخأمًاضيأةنسلاو60نوركذتم

ءيثيفتعزانتنإف):لاقو؛'""#لوسرلااوعيطأوهللااوعيطأو)ف

لاقو؛""#رخآلاموبلاوهللابنونمؤتمنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرف

مهبلصبوأهنتفميبيصتنأهرمأنكنوفلاخينذلأرذحلفٍِي:هركذلج

َلهللاعاطأدمفلوسرلاعطبنِمٍج:لاقو؛للأ"باذع

مثمهنيبرجشاهفكومكحيىحنوضؤيالكروالف:لاقو

:لاقو.'""«الستالسيودتْبَصقامماجرحمهينأيفاودجيال
."6ىحوي"يحوالإوهأنإءىوهلانعقطنبامول

.<:فارعألا-١

.+4؟:ةدئاغأ-

.99:ءانلام

.٠“؛ررونلا-

.يم:ءانلام

.ذ:ءاسنلا-١

,©محنلا_-اب
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ًاضيأعامجإلاو؛اهعابتابجوهبو؛هللاباتكبلمعةنسلاو
؛فيقوتعاجإلانأل؛هللاباتكنميهيتلاةنسلابوهللاباتكب"لم

:نيبرضىلعًاضيأةنسلاو.لَكلوسرلانمالإنوكيالفيقوتلاو
ةنسو؛اهتحصبلطنععاججإلابينغتسادقو؛اهيلععمتجادقةئسف

يفسانلانيبعزانتلاعقبيتلايهو؛ابماعلكللاغلبيمل؛ابيففلتخم

ايليواتيقعزانتلامابتحصنعثحبلاوديناسألاجنكلذإف٠اهتحص

.باتكلاىلإمبعجرمناكاهكحيفاوفلتخااذإف؛ابلقنبتحصاذإ

ةلأسم

هفكبالولوبوأطئاغنمثدحموهوماملجرلادنعناكاذإو

يفهلعناكهنأ؛هندبءاضعأ(نيتخسن)هئاضعأةرابطوهثدحلسغل

هئاضعألءامدجبملوًارهاطلصحاذإف؛ءاجنتسالابانباحصأضعبلوق

ءاماودجتلف:ةيآلابًابطاخملوقلااذهباحصأدنعناكو.مميتي

مثهندبنعاهلقتوةساجنلاةطامإهيلع:مهضعبلاقو''"اومميتف
؛ةالصلاىلإهمايقدنعءاملاباهريبطتببطوخيتلاهئاضعألءاملالمعتسب

.+:ءانلا-«
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؛ناضرفامهنألءاشامهيألهلاعتسايفريخمهنأيدنعبجويربطتلاو

ءاملبضرفةساجنلالسغو؛هدوجودنعضرفءاملابءاضعألالسغو

ءاملاهليعتسايفًارّخمناكاهدحأىلعةلالدمقتملاذإو؛هدوجودنع

نمهدنعوهندبيفةساجنالوًاثدحمناكاذإو.لعأهللاو؛ءاشامهيأل

ناك.ةالصلادارأاذإابلسغبرومأملاهئاضعألسغلهيفكييالاماملا

؛اهنميقباملمميتيو؛هئاضعأنمهيفكيامىلعءاملالاعتساهبرومأملا

الومميلينأهلعنإ:دوادوةفينحبأمهنمانفلاخمضعبلاقو

؛مميتلابوءاملابةدحاوةرابطبدبعتب'ملهركذلجهللانأل؛ءاملالمعتسي

مدنعهانعف«"' اومميتفءاماودجتلفل:ىلاعتهللالوقب!وجتحاو

ملاذإو:لاق.انلربطمريغءاماذهو؛هبنوربطتتءاماودجتملام

ءامللدجاوريغيدنعوهفهئاضعأضعبلالإيفكيالءامهدنعنكي

املالاعتساهيلعسيلو؛مميتلاهيلعبجاولاف«هبةرابطلابرمأىذلا
هللاأكلذو؛ةجحلابىلوأوةنملابهبشأانلقيذلاو«ربطياليذلا
بجوأهركذلج نعمتزجعاذإلقيملو؛دارفنالعوضعلكلعلسغلا
ردقاملمعتسينأبجاولاف؛ءاملااولمعتستالفمكئاضعأضعبلسغ

ءيشنعمكتيبناذإ):لَكينلالوقكلذىلعلملدلا؛هلاعتساىلع
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'”نأردقياذهو؛''(ةعطتساامهنمارتأفءيشبكترمأاذإو«اوهتناف

هلزوجحبالهنأرخآلىلدو«عاطتساامنابتإهيلعفهئاضعأضعبلسغي

ءاماودجتإف:ىلاعتهللالاق«ءامللدجاووهوبارتلاىلإلودعلا

سلفدوجومءاملاو؛املامدعدعبمميتلاطرشلعجف؛'""اومّيتف

ل):ىلاعتهلوقيفلخديف؛'*هينفيتحبارتلاىلإلدعينأهل
ناكاذإف؛مءاضعأيفكيامءاماودجتملف:هللالقيملو؛«ءاماودجت

هئاضعأنميقبوءاملامدعاذإف.ءاملالاعتساهيلعبجواذكهاذه

2هللاو؛ةيآلارهاظببارتلاىلإلدعءيش

ةلأسم

لجربنجأو(نيتخسن)بنتجاوءاملجردنعناكاذإو
ىلإبهذيانباحصأضعبناك؛ناسنإتاموابضيحنمةأرماترهطو

؛تيملاهبلسغينأبجوييدنعرظنلاو.مهنمءاشينمىلعهبدوجيهنأ

.(ج)يفدجرتال-
,(م:ءانلا-<

.بنفي(ج)يف-؛
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للكناومأاولسغا):.لاقملكيبنلا.نأللسغينمىلإهعفديوأ

'اذإو.ضئاحلاوبنجلايفبطاخبمورمألابضرفلايفلخادوهو

بطاخمهنأل؛هريغىلإهعفدهلسيلوهبىلوأوهف؛بنجلاوهناك
.لعأهللاو؛كلذىلعرداقوهو؛ءاملاباهيلعًارداقناكاذإةرابطلاب

هسفنلهذخأينأدحألسيلو؛هبقحأوبفتملءاملاناكاذإو

هتئرولنمضيوهسفنءايحإهلفشطعلاهسفنلعدحاوفاخينأالإ

:لعأهللاو؛انباحصألوقرثكأيف"'نمثلاب

ةرابطلافةلأسم

وجنلاةلازإ''راّتجالاو؛راتجالابرمأيلجهللالوسرنأتبث
ىصحةكمراجمجىمسلوًاضيأىصحىمسو«؛راغصلاةراجحلاب

ٍرعاشلالوقىلإىرتالأاهرغصل

.هيلعقفتم-١

.نا(ج)يف-«
.(ج)نم-<

.(ج)نمةصقان-
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ارحسلانسحتابلبقامشرأملو.قنفلارحستاهنأالإسمشلايه
ًارجهريصهللاتيلوينبعب هتيلفرامامويىصحلابتمر

؛باطتسا:ليقهنمو؛لجرلاباطتسا:ةراجحلابيجنتسملللاقيو

ىذألاةلازإبهسفنبيطهنأكلذبديري؛ىجنتسااذإبيطتسموهف

ريغلامعتساهلنكمرلءاملاناسنإلادجواذإف.اهنع ؛ةباطتسالاةباغهيفنأله

ةباطتسالاغلبأءاملابو,ةباطتسالاءاجنتسالابدارألَكيبنلانألو

.ظفللامومعلهّدعتيملوأجرخمللوجنلاىدعتءاوسو.فيظنتلاو

طئاغلاىدعتيذلاطوغتمللاهريغوأةراجحلابءاجنتسالانإ:لئاقلاو

دنعءاملالاعتسانإملقمل:لئاقلاقناف؛ليلدىلإجاتحمهجرخم

ءاجنتسالازاجأوةراجحلابلجيبنلارمأدقو؛هريغيغبنيالهدوجو

يعفاشلانأالإ؛ةرابطلادارأوكلذبملكيبنلارمأ:هلليق؟اهب

هتياورعم٠؛فرحأةثالثهلناكاذإدحاورجحبءاجنتسالازاجأ

نعلدعو«راجحأةلالثماقمهماقأف؛اجيبنلانعةثالثدادعألل

؛هيقنيابيجنتسملايفكيهنأ:دوادلاقكلذك:لاقو؛صوصنملا

دحاورجحبىقنأولو؛لاق؛هريغالوفصويًارجحركذلابصخبملو

فرخلاوأفزخلاىلإةراجحلانع''"لدعأولو:لاقكلذكو؛ءازجأ

لدع(ج)يف-٠
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ادعامليزينأ'''هملع:ةفنحوبألاقو؛هيزحبكلذنأبشخلاو

.فيظنتلادارملانألعلديمهعامجإو؛جرخما

قفاونملو؛ءاملاانلاعتسابانبيوصتىلعانوفلاخمعمجأدقف؛دعبو
دجيبنلانأكلذةزاجإهئاعدابءاملانعلدعاذإمهنمًادحأ

.اولعفاًواشتارابطلاهذهيأيفممر

تاساجنلاةلازإبجوأو؛كئابخلابانتجابىلاعتهللارمأدقو

هترابطدعبالإاهببطاخمااهبرقيالثل؛ةالصللبابثلاونادبألانع
.ًاربطمينعيروبطءاملانأانفرعدقو؛اهتلازإدبعتملالعبجاولاف

.'"'ًاروبطءامءاهسلانمانلزنأوف:هركذلجهللالوقلانلرهطموبف
ءوضولاو؛ليلدلاةماقإهريغىعّدانملعو؛""4هبمربطيلف:هلوقو

نملسغلاويذملانمءوضولا):يحينلالوقلبجاويذملانم

نبديعسنعيوردقو.ةمألاقافتابهنمةبجاوةرابطلاف؛'*(يملا

ةنسو.ةالصلاهنمعطقأمليذخفلعلاسفىرجول:لاقهنأبيسملا

لوقلءوضولاضقنيعاجطضالاعممونلاو؛هيلعةيضاقميجينلا

.4م:ناقرفلا-«
.١١:لافنألا« 

.هملعقفتم-«
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يبنلا نبانعكلذيورو؛''!(ًاعجطضمماننمىلعءوضولانإ):قلك
ةرابطلاضقنيمونلاىرياليرعشألاىسوموبأناكو؛لَكهنعسابع

ىتح؛مانفدجسملكيبنلانأسابعنباقيرطنمو«لاحلكىلع
هللالوسرلاقف1سلقهللالوسرار:تلقف1لصفماقف1خفنفطغ

نانعلا(:0لاقو.لاعجطضممانمىلعءوضولاامإ(:ل

لعجف4هيرملسأرهيدشريذلاطخلاوهءاكولاو1ليهيلاءاكو

ةقلحيهةغللايفُهَّسلانأو؛زاجملاقيرطنمربدلاءاكونينبعلاميج

يبنلالوقهنمو؛َُّسلاءيشلكلصأىمسيو.برعلاىرياملعربدلا
ديرب٠اهءاكووايصاقعفرعأ:ةطّقللاِقلاقثدحءاكولايقا

يفميلكىبنلانمىنعملااذهىرجف.,ءاكولاصاقعلاوطبخلاكلذب

تمرحا:ىلاعتهللالوقىنعميفهنمةراهطلاضقنييذلامونلا

اهنممرحلاراصف"!(الكأمرحاإ):ويكلاقمن«"اةتيلاجلع
عاجطصالابصوصخمهنمةرابطلاضقنييذلامونلاكلذك.ًاصوصخ
:رعأهللاو

.نابحنباريقبيبلاولسمهاور-«
٠يقبيبلاودوادوبأهأور« 

,+:ةدئاملا-ع

,هيلعفتم-ف
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نعيوردقف:لئاقلاقنإف؛رانلاهتسماممبحيالءوضولاو

ذوخأمبرعلاةغليفءوضولا:هللبق«رانلاعّسماممًاضوتهنألَكيبنلا

:رعاشلالوقهنملىلدلا.ةفاظنلانم

ءاضو''"مهبجوأوحيجارم ةانأووذلاعفلاحمام

ةفاظنلايفءوضولابدارملانوكينأنكميدقف.ةفاظنلانمديرب
ًاضرفبجوانسلف؛ًاباجيإالًابابحتساديلالسغوهوعضوملااذهيف
نمهنعيورامناكةالصلليذلاءوضوللًابجومناكولو؛للدريغ

ةبروملاو؛ةبرومفتكبىتأهنأكلذو,هلًاضراعمعضوملااذهريغ

؛ةغللايفةصقانلاريغةرفوملايهةبروملاو؛ًاضوتبملواهنملكأفةرفوملا
:ءارعشلاضعبلوقكلذىلعلديو

برؤموضعسيقلادبعلناكو

هبرشفقيوسبيأهنألكيبنلانعيورو.صقانريغاماتينعي

ماعطنمءوضوال):لاقهنألجهنعيورو؛ىلصوهافضمضمو

:هبًاضوتبأيذلاءاملامسأاولاحتفبءوضرلاو+'"(دلكأهللالحأ

.مهجاررخننلاعيمجيف-١
,دوادوبأهادر-«
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ماعطلامسأنبسلاحتميروحسلاكلذكو.لعفلامسأواولامصبءوضولاو

حتفبدوقولاو.لعفلامسإنيسلامضبروحُلاو؛رحَّشلايفلكؤييذلا

:ىلاعتهللالاق.ببللامساواولا-دوقولاو؛بطحلامساوأولا

اهبطحديري.'4ةراجحلاوسانلااهدوقوًارانيلهأوكسفنأ|وٍِ

:رعاشلالوقهنمو+ءلعأهللاو

رئاصمنهجيفروفكلكواهرقتسميف""رانلادوقرتاوسمأف

:ًاضأرخآلاقو٠امطحاوسمأديرب

دوقولا|انلءاضأول'"!ةزرحوىسوميلإنيدقوملابحأ

ىلعرانلاتسماممءوضولاامأو.ىلعأهللاوببللاءاضأديريو

6رانلاتتسمرمءوضولابرمأهنأايبنلانعةياورلاهيتءاجم

:لومنونملسعتالبارعألاتنأكومقلاوددلالسغاندنعوهو

يديألالسغبمثلجهللالوسردافأف.هحبرنمانيلعدشأماعطلادّقف
اولسغاذإ:نولوفيا:سنوهدلانمءاوشلاوةخبطأل|نمرانلاتسم

.+:ميرحتلا-١

.سانلا(>)يف-«

.هررح(ج)يف-+
.ةموهزلا(>)ر(ب)يف-؛
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.لعأهللاخللايففرعناذكه؛ءاناضوتةمعطألانممههاوفأومهيديأ

6رمفلايهنيماعطلالبقءوضولا:لاقهن|يرصبلانسحلانعيورو

نموةءاضولانمذوخأدءوضولاو4ممللا(ةخسن(مهلا0'يفنيهدعبو

نأكف(ةئسحوهفيظنيأ6هحولاءىضو:لقهلم«نسحلاوةفاظنلا

دقفهئاضعأنمًاوضعلغنمو؛هنسحوهمنيأهاضوهبجولساغلا

٠لسعغلاوههللاناكجيذلاءوضولاو1هاضو

لسعلانأللعلافيقخحسملاو؛تحسم:؛لوميءىضوتملاو

نوئزجباوناكدقو«ءاملارارمإبريبطتهلحسملاو«ءاملاغارفإبهلريبطتءيثلل

نمنادمأضوتيٌةثجلوسرناكدقو.نوفرسيالوءاملانمليلقلاب

حسمناكهنألعلدياذهف.اننامزلطربثلثولطرهنإ:ليقدملاو؛ءام

ديلارارمإوءاملاغارفإوهانباحصأدنعلسغلاولساغاهلوهوهءاضعأ

ممدنعءاملابصف١مهريغامأوَهلع"ناوكلاملوقوهو.؛ندملالع

:'"ءارعشلاضعبلوبىنعملااذهىلإبهذنمجتحاو؛ةغللارهاظب

لّرغلااهدشنأوًاروطيثدحتةذإلبنيمعانًاعيمجانتبو

.يقني(أ)يف-١
.ءامنمدمب(>)يف-

.هيلعرئأر-(1)يف(ج)و(ب)نمةيلعنباو-«
.ريغ(ح)يف--4
.(ج)نمةصقان-د
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لستخملًاكارعيفكتالعامو.اهرطقبانلسقغافةباحساجو

دمفءاملابهللدحسماذإف6ةراهطلادنعءاملابهحولامطلهركبو

هبصبملهئاضعأنمًاوضعركذمثلستغااذإبنجلانأىرتالأ؛هلسغ

لستغاهنأ)بِكينلانعةياورلايفو«هندبللبنمهحسميهنأهامل
'"(اهحسمواهيلع''هتمحرصعفاملااهلصيملةعلهندبيفىأرفةبانجنم
يفهلاعتساانلزوجبدسجلانيابيملاذإلمعتسملاءاملانأىلعلدياذهف

.ةرابطلاهتتافيذلاءزجلا

ءاجنتسالايفةلأسم

ناكوضرألانمعفتراموهووجنلانمذوخأمءاحتتسالاو

6وجني"بهذ:اولاقو؛ةوجنبرتتساهتجاحءاضقدارأاذإلجرلا

.ضرألانمنئمطملاعضوملاوهو؛طئاغلاىنأاذإطوغتيبهذ:اولأاق

.هتمج(ج)يف-١

.هيلعقفتم-«

.بهذإ(أ)يف-«
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"ينالقتشاو؛''(ةلعلقحتساو)؛عضوملامسإبًاوجنثدحلاىمسيمث

راجحألابحّستملايمساك؛هبهيلإىبتنييذلاناكملانممساثدحلا

ىمستك«ًاراجىمستراغصلاةراجحلانأل؛ًارمجتسمامحساملا

اذإو؛رمجتسافتأضوتاذإ):ثيدحلاهنمو.ًارامجةبقعلاةراجح
؛ةرثنلانمذوخأمراثنتسالانمقاشنتسالاو؛(رتوأفترمجتسا

(هزثنتسامثءامكفنأيفعض):لجرلللاقهنأميلكينلانعيورو
.فنألا:ةغللايفةرثنلاو

:جانع-١
.مسا(أ)يف-
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ابماكحأو''مايملايفباب

روهطلاف«'"'«ًاروبطءامءامسلانمانلرنأوم:هركذلجهللالاق

محنانك”رهاظلاوانكرتولو«ةرابطلللوعفلاوهو«ءيثلاربطييذلا

ضعبيفتاقةلدأنأريغ؛ًاروبطهللاءامسيذلاءاملاءاقالاملكريبطتب

نوملمسملاعزانتعضوملكو؛ةلدألامايقدنعكلذلانعنتمافعضاوملا

اذإءاملانململقلايفنوملسملاعزانتدقوهانلقامةكاحهترابطفهش

:نولئاقلالاقف«ًايرالوًامعطالوانولهلريغتلفةساجنلا'*'هتلخد

ملاذإرهاطءاملا:نولئاقلاقو.تاساجنلامالعأعافتراعمسجنءاملا

ًُاروبطءاملإنأْدروأ80نارقلاو.ةساحنلاةرامأ.نمءيشهشنكي

.ءايمألا(ج)د(ب)د(1)يف-٠
.4م:ناقرفلا-«

,رهاظلا(1)يف-<

,هتلخاد(ج)يف-؛
.درر(ج)يف-ف
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عافتراعمهيلعءاملاةبلغبرهطدقلوبلانوكينأبجويرهاطلااذهف

هللانأل؛هنيعبلقلجوزعهللا''انإف.تلحيتلاةساجنلامالعأ

يفرّبطمريغءاملانإ'""لئاقلاو؛ءاملوبلاو؛الوبءاملالعجيالعولج

:لاقلجوزعهللانأرخآلبلدو,ليلدىلإجاتحمعضوملااذه

لوعفلاوهبرعلاهعلييروهطلاو.6اروبطًءامءامسلانمانلوئاوٍِي

يذلاءاملاو6ءيثلادعبءيشلا'"ريمهمفرعتيذلاوهو4ةراهطلل

هتداعنمفرعاذإناسنإلانأل؛مسإلااذهقحتسيالءايشألارّبطيال

4ًانورشالوالوكأمسيل.فراعتملاهبرشنمو0فراعتملاهناذغنم

نمًاثيشىقالاذإًاروبطهللاهامسيذلاءاملانأبجويةيآلارهاظف

لعمومعلاءارْجٍإبحاولافَ؛ًاروبطءاماهايإهتصسلباهريطتاساحنلا

نأًاعمجنوماسملاعمجأ:رخآهحوو؛هلملدهيلعماقمالإ6هرهاظ

نولهلريغتيملامتاساجنلاهتلحنإو,ةرابطلاكحبهلكحيدق'أرامل

هّللدودحلاو.تانابنلاودودحلاِقاوفلتخاامنإو1ا"يرالومعطالإ

.نإد(ح)يف-١

.لئاقلاف(ح)يف-؟
.ربطت(أ)يف-«
.(ج)و(ب)نم-؛
,ةحئار)٠١)ف0

- 197 -



ةعبرشلايقهعضوببحجوبًادحعضينأةمألانمدحأليلوىلاعت

نعقداصابلقنيةنسوأقطانباتكدحلاكلذعضولوتينأالإكح
ءاملانإ:لئاقلاقنإف.يِلَخدممةمأءاماعكلذلعقفتبوأ.قداص

لصيالذإ؛«ةرواجملاقيرطنمهلاعتسانععنتميامنإو؛هنيعسجنيال

.هنعااسجنوالضءاملانأل«تاساجنلانمءزجهعموالإهلاعتساىلإ

رواجتتامنإولخادتتالماسجألاو(مسجلوبلاومسجءاملانأل

هيلعدمتعاوهسفنلًاللدهلعجواذهىلإبهذنمللاقي؛انلقكلذلف

"جلخينلالوقنأ؛هسفنلةجحهداقتعاوهبهذمل(نيتخسن)هبهذمب

رغامالإءيشهسجنبالءاملا:لهلوقب؛كلوقداسفلعضاق

لاجبلوقعلا(ةخسن)لوعفمللسيلوهسجني.”(هحيروأهمعطوأنول
اهسننأسلىلعهلسجنملاوهءامللرهطملانأل؛عرشلادورودنع

دروملستانيلعبجاولافناعرشنامسإسحنلاورهاطلاذإ

.جنت(ج)يف-١

.()نم-

يقبيبلاهاورر(ءيشهجنيالروبطءاملا)ظفلبيذمرتلاودوادوبأودمحأهاور-«

يمفاشلالاقو(هيفثدحتةساجنبهمعطرأهنولرأهحيرريغتنإالإروبطءاملانإ)ظفلب
دق):رذنملانبالاقو(ًاسجنناكهنولوأهحيروأءاملامعطريغتاذإهنا):هنعهللايضر

عمجأ وهفاميروأانولوأًامعطهلريغتفةساجنهيفتعقواذإريثكلاوليلقلاءاملانألعءاعلا
,هفاصوأدحأريغتامةساجنلعليلدلاوهعامجإلاف؛سجن

ّ)٠



تمعزامكلانملسانأ'"'به:هللوقيمنقمفوتلاهللابوهب'''عرشلا

عضوملاكلذىلإاهلاعتسا"ايبتنن_ىتحةرواجملاهذهنعانربخف

تعقولوبةطقننعانربخ:لوقيو؟وهام(ةخسن)؛يهام'""هليشمتو

؛ةكرحلاتغلبثيح:لاقنإف؟اهبعنمتيتلا'""ةرواجملادحامرحبلايف

ءيشانلنيبيمل:هللبق؛ةكرحلاعضومىلإيرستةساجنلانأنقبتنانأل

؟يوفةكرحأ؟يهام.ةكرحلاهذهدحانلنيف«ةفلتخمتاكرحلاذإ

نوكياموأ؟ةرعبطوقسبمأ'""؟ريبكمأ؟ريغصمأ؟فيعضمأ

اموءابيلإ(ةخسن)هيلإتبهذامةكرحلاتسيل:لاقنإق؟ليفلا"زور
عقاولالعننأجاتحنانألةمئاقةلأسملا:ليق«هيفعقاوعوقوةكرحلا

هلوايف'ة!متيتلاةفاسملالعننأجاتحنو«ريبكمأريغصهتروصام

:هللوقتمث.ليبسكلذناسىلإدجويالوطبضبالاذهو؛اهرادقم

.()نم-١

.(ج)د(ب)نم-؟
.ىلإ(أ)يف-«
.هلثتمنو(ج)رز(ب)يف--:
,ةزواجملا)أ)يف-ف

.ريثك(ج)يف-<
.لبملاروز(ج)يف-«
.(ج)ر(ب)نم-م
.(ب)دنع-4

-790ب



انإ:هلوقنم؟ةكرحلارخآىلإةرواجملاّعبنأ1؛تعاامكللسن

.ةكرحلاعضومرادقمىلإالإهتلحيذلالحملنميرستالابنألعنال

:هلوقنمش١!هيفةساجنلاتتبثله؛ةكرحلارخآنعانربخ:هلانلف

؛ىرخأةكرحرخأىلإتشالمدحلارخآانكرحاذاف:هلانلق«معن

ملةكرحلادحرخآىلإابلنمترساذإابنأانملعدقانإ:لاقنإف

نماهيفقبب لف:هللبق؛ةيناثةكرحلادحرخآىلإيرسيامةوقلا
نإف؟ىلوألاةساجنلايفاذه'"'تمعز بجيةلمنلالثمةلملقةساجنلاتناك

ىلإاهتكرح'"'تبثتنأ ابيفسيلنألعنانأل؛ىلوألاةكرحدحرخآ

تناكاذإ:"""لوقينأبجف؛ةكرحلادحرخآىلإيرسامةوقلانم

تاكرحتتبلةريثكتناكاذو«اهدحةكرحلالعجتالةلملقةساحنلا

؛اهيوقواهفيعضو؛اهريثكوتاساجنلاليلقنيبتيوسترسأنأايلف

نمهلانركذمدقتامىلعداتعالاو؛ةساجنلافعضل''كلالتعالطب

وأهمعطوأهنولريغمالإءيتهسحشلالءاملا(:اينلالوق

.(ج)ر(ب)نم-١

.(ج)د(ب)د(أ)يفتممزالليف

.تبثي(أ)يف-«
.لوهت(أ)يف-4:

(أ)يف-٠ ,كلراتعا
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ىلإفاضمءامو؛هيفعقاولاىلإفاضمءاف:ةئالث'"!ءاملاو''!(هحبر

امهركذمدقتملاناءاملاف؛هبموقيناكامىلإفاضمءامو؛هنمجراخلا

؛ًاقلطمامهيلععقيالءاملمساذإ.نيرهاطاناكنإوامهبرهطتلازوجيال

ىلإىرتالأ«ًاقلطمءاملامساقحتسايذلانمهبعرشلادرويذلاءاملاو

فاضيءامو؛""'4ًابيطًاديعصاوُمَّمَبَفءاماودجتملف:ىلاعتهللالوق
دحنعجرخيالناكملاىلإهتفاضإنأل؛هبربطتلازئاجف,ناكمىلإ
رهاظلانإ:لئاقلاقنإف؛لحميفالإموقيالاملاذإ,قلطملاءاملا

ذإ؛ًاقلطموأناكًاديقمءاممساهيلععقو''ااملكلاعتسابجوي

زاحأًادحأنألعأال:هلليق.ءاملامساهقاقحتسانمهجرخيالهدييقت

امأف؛لمعتسملاءاملايفسانلانيبفالخلاامنإو؛تركذاممربطتلا

يبأباحصأنإف:لاقنإف.لعأهللاوانملعاهفهيففالخالفانركذام

قاقحتسالكلذاوحيبيملمهنإ:هلليق«ذيبنلابرهطتلانوزيجيةفينح
.ابيفمهنيبواننيبمالكلاو«اهوعّداةئسبكلذاوزاجأانو«ءاملامسا
ربطتلا؛اولاقمهنأو؛مسإلاقيرطنمكلذاوحببيملمهنأىلعليلدلاو
قيرطنمهوزيجيمل'"ايبنألةلالدكلذيففاملامدعدنعبجاوذسنلاب

.ءايمألا(ج)د(ب)د(1)يف-
.1:ةدئاملاو,+:ءاسنلا<

.لامكلا(أ)يف-؛
.,منأ(ج)يف-٠

-١9-



يفبرعلا”لقعيامبانبطاخلجوزعهللانأهانلقامىلعليلدلاو.مسالا

هلقعتالامقلطملابلقعتو؛قلطملابهلقعتالامديقملابلقعتبرعلاوءاهتغل
تّلُغةلولغمهللاديدوببلاتلاقو:لاعتهللالوقاذهلعليلدلا«دقملاب
فيكرعفيملوًاقالطإلوقلاقلطأو«تلاقدوهيلانأربخأف.""'«مهيديأ

(ةخسن)دجويقالطإلانأالإ.مسإلااذههبلوقلاقحتسايذلاهجولا

عضوميفلاقو«بلقلابداقتعاوناسللابلوقوهلوقلانأةغللايفبجوي

رخآ ؛هديقىتحلوقلاقلطيلف"مهبولقيفسيلاممههاوفأبنولوقيؤ:
قلطبموهدفدوببلانعبخ6لوقلابدارأهنأدحأموتيللانأل

رئاضلاداقتعاىمسف"«مبسقنأيفنولوقيل:رخآعضوميفلاقو
؛مهبولقباودقتعاومهتنسلاب:اولاقمهنأانمكحللاقولذإهقلطبالو؛ًالوق

قلطمل|لوقلاناكاملودهلققالطإلإدوريدرباليذلألوقلادارأملف

هحرشىلإجتحيملبلقلابداقتعاوناسالالوقوهو؛ةغللايف''ًالوقعم

نأتبثاذكهاذهناكاذإو؛بخامدوبيلانعرّبخامدنعهنييبتو

.لقعت(ج)يف-١
.1(:ةدئاملا-

.١١٠١:نارمحلآ-«

.الثل(ج)يف-؛
.مي:ةلداحملا-٠

.ًالمفم(ب)يف-١

-948١-



؛قلطملابلقعيالامهبلقعبديقملانأو؛ديقملابلقعيالاملقعيقلطملا
:مهضعبلاقف؛رحبلاءامبرهطتلايفسانلاعزانت''ادقو.قيفوتلاهللابو

ال ءامهعمنكيملوهيلإءىجلااذإالإهبربطتي :مهضعبلاقو؛هريغ
روبخلالاقو.صاعلانبورمنبهللادبعلوقوهو؛هنميلإبحأمميتلا

قلطملابذعلاورحبلاءامبرهطتلاهدنعزئاج:سانلانم

ةحصبتدروةنملاذإةقرفلاهذهكلاقامباوصلاو؛ءاملامساهيلع

هللالوسراي):ليقف«ميجينلالثس:لاقةريرهوبأىوراملاهلوق

ًاضوتنفأانهافيثإالإءامانعمسيلورحبلايفانلثامرأىلعنوكتانإ

دقو.'"'(هتئيملحلاوهؤامروبطلاوه:ميجينلالاقف؟رحبلاءام

هللالوسرىمسو:4ًاروبطءامءامسلانمانلرنأو: زعولجلاق

ىلإجاتحمةلدألادوجوعمامبنيبقرفملاو«؛ًاروبطرحبلاءاممج

ىلإابضعبمومضملابشخلاوهثمرلاو؛ثمرعمجثامرألاو.ليلد

:ًارعشليمجلوقكلذلعليلدلا؛ضعب

ركوانلسيلرحبلايفثمرىلعاننأةنيشبيحنمكتينمت

.هركذمدقت-
.(م:ناقرفلا-«

-744 



''ةراجإنمثلجيبنلانعةفينحيبأباحصأنمىعدانمامأو

ريغبربطتلانأىلعةلالدهوعداايفنكيملمحلوقتبثولفءذيينلابربطتلا

امكءليعفىلإلوعفمنملقنف؛ذوبنملاهلصأذبنلانأكلذو«رئاجماملا

ءاملالععقيدقذيبنلامساو؛حيرجوحورجبو؛ليتقولوتقم:لوقي

عاميملنإو«""'قرطلايفىقلمل ليلدلا.ءاملايفرمتلاعمني(نيتخسن)
لوقو؛"«مروبظءاروهوذبنف):لجوزعهللالوقهانركذامىلع

كلذلعلدبو6هانشلأيأ0"'«مومذموهوءارعلابذل:هركذلج

:ءارعشلاضعبلوق

'"كلاهشبًاضرعميباتك"تذخأ امنأ"تلسرأ"تنكنمينرّف

اكلاعننم''"تقلتخاالعنكذبنكهتذبنفهناونعىلإ"ترظن

6اجزتمينألبقنمرمتلاوءاملا2ًاعقاوذسنلامساناكاذإو

هانلقملعلملدلاو1هودقتعامةحصلعةلالدهوعدامفنكي

.تزاجأ(أ)يف-١٠

.قورطلا(ج)يف-«
.اإل:نارمعلآ-<«

.4ىمقلا-؛

.(ج)نم.ةصقان-٠
.تقلخأ(1)يف-٠

-٠٠٠



:هلهتدهاشمدنعمالسلاهلعلوسرلالوف4ءاملا1غعامِالدرمتلا

ًارمتوءامةرادإلايفنأبلكتبثأف؛'"(روبطءاموةبيطةرمت)

وهبجلوسرلالوقو؛رمتلامساوءاملامساقحتسيملعامناولو

ناكنامزألانمنامزيفذيبنلابرهطتلاتبثولو؛نيفلتخلانيبمكححلا

يبنلانعدوعسمنبانعاهيفربخلاىوريتلانجلاةليل"'نأًلاخوسنم

ناكفةنيدملابمميتلاضرفلزنوةكسب'*(نامزألا)نمتناكعلي
همكحعفترالقخوسنملاو.ذينللًاخسانءاملامدعدنعمميتلا

اهركذيتلاةلعلاو؛لعأهللاوبجاوريغهيف(نيتخسن)هبٌجحلاو

هردقمو؛ةساجنلاهتلحاذإءاملايفميفالتخادنعمراثآيفانباحصأ

مدخلاابلمحتيتلاةرجلايهةلقلانإ:مهلوقرثكأفةلقلاليكيهتيابنو

؛ةرجلاريغبجوتةغللاواالدسعلامهمادختسانمةيراجلاةداعلايق

؛ريبكلاوريغصلازوكلاو,ةريبكلاوةريغصلاةرجلالععقيمساةلقلاو

ةذوخأمةلقلاو1رحفاللدفصنوناتبرفةلَملانأيعفاشلاركذو

.(ج)د(ب)يف-١8
.معوبأهازرر

.نثل(أ)يف-<«
,طقف)أةخسنهبتدرفنأ--

.اب(ج)يف-ف
.لاقب(1)يف+

-١١١



نازيكلاتيمسامنإو؛هلمحوهقاطأاذإهلقأوهلمحبنالفلقتسانم"

ةلقلانأىلعلدياذهف؛ابنمبرشبأولمحتويديألابلقتاهنألالالق
عيطتسييذلابجلاوةرجلاو.ريبكلاوريغصلازوكلاىلععقبمسا

:ًارعشليمجلوقكلذىلعلدبو,هلمحبوهلقينألاجرلانميوقلا

''(هليلقلالحلانمانبرشغ)انأكتاوةمعنب انللظف

عاصلا:قارعلالهألاقف؛دملاوعاصلارادقميفسانلافلتخاو

لستغيناك:لكيبنلاربخىلإاوبهذو«نالطردملاو؛لاطرأةينامث
زاجحلالهأامأو.لاطرأةينامشب'"(لستغي)ناكهنأاومعزو«عاصلاب

؛كلثولطردملاو؛كلثولاطرأةسمخعاصلانأمهعمفلتخيالف

ةقدصوكسنلاةقدصوةاكرلاونامبألاةرافكلميلهاجومهملاعهفرعي

؛الطررشعةتسوهفقرفلاامأو.انباحصأبهذياذهىلإو«رطفلا
.زاجحلالهألياكمهذبف«عاصفصنطسقلاو

.هللقنملالحلاانبرشف(ح)د(ب)يف-١
.(ج)نم-

-7١



ةلأسم

ترضحو؛رفاسموهوهلحريفءاميسننميفانباحصأفلتخإ

؛ةالصلانمهغارفدعبهبلعوءاملادجومث.لصومميتفلعبملوةالصلا

باحصألةجحلا؛هيلعةداعإال:مهضعبلاقو«ةداعإلاهيلع:مهضعبلاقف
مميتلاقلعهنألءاملامدعدنعمميتلاهيلعبجوأهللانأريخألالوقلا

دعب .هعضوميفوهوءىثلادجوي"(ال)دقو,ءاملانوكمدعبالأ'ادجولا

اودجتلفؤ:لاقامنإو؛اومميتفءامنكيملنإف:هركذلجهللالقيملو

نمهدجيالوهعضوميفبولطملاءيثلانوكيدقو؛""«اومميتفءام

ناكىلصومميتلاهبزوجييذلاطرشلالصحدقفهدجبماذإف؛هبلطي
يأرلاباحصألةجحلاو؛لعأهللاوهيلعةداعإالو؛رمأاًكايلصم لوألا

ضرفطقساملادوجولبجسيلفنادبألاتمزلاذإتادابعلانأ
مالتحإلاىسنيفلتحيلجرلثمكلذو؛ةالصلاةرابطضرفنمبجوام

هتلفغتناكو؛ةداعإلاهيلعبجوهتبانجبلعاذإف؛يلصيوًاضوتيو

.نادجولا(ج)يف-١
.(ج)نم-«
١:ءاسنلاءعجدةرقبلا-<
.قلطملا(ج)يف-؛

را



كلذكو؛لاستغإلاضرفنمهيلعبجوامهنعناطقسبالهنايسنو

هيلعبجوأملعوغلبمث؛لقعيالوهوةاكزلاهلاميفبجواذإريغصلا

طقسيملهلبجو؛مهنيبقافتاوهو؛انباحصألوصأىلعةاكرلانايتإنم

يفوهوءاملابهلبجكلذكف:اولاق.ةاكرلانمبجوامضرفهنع

.هماعدنعهنامتإهملعلبءاملابةرابطلاضرفهنعطقسألهلحر

"''كلذو؛هبهتجحوهبلوقيواذهراتخيزاككلامابأخيشلانأنظأو

هنأاوجرأواوعجأمهنأكلذو؛"'رظنأيدنعهذهو'"اوعجأمهنأ

نأملعيلفرابظنعةرافكهمزلولالجرنأ؛ًاضيأمريفلاخنمعامجإ

هنايسننكيملو.ةبقرلاقتعيفعجرينأهيلعنأ«هكلميفتناكةبقرلا

اذإءاملاةرابطبرومألاكلذكو,هلابموزلطقنبهكلميفابنوكب

ناف؛اضيأهنايتابرمأامهنعطقسال""”هلحرنمهعضومنوكلبج

؛فالتخالادنعهيلإاوعجرينأيغبنيةلعلالصأوهةبقرلايفمهقافتا

؛هيلعقفتملالصألاىلإعزانتلادنعاوعجرينأنمنيسناقلامكحو

.قيفوتلاهبولعأهللاوهبشأمطوصأبلوقلااذهو

.(ج)نم-١
.(ج)نم-«
.رظن(ج)يف-«

.هلحرو(١)يف-

ماس



ةلأسم

يالوميتدح:لاقلالب_قيرطنمٍِتَجينلانعيورو
أوتيال):لوقيلَكهللالوسرعمسهنأهنعهللايضرركبوبأ

نأانوفلاخمهاوريذلاربخلاتبثنإف''(هلكأهللا"لحأماعطنممكدحأ

مهرمأنوكينألمتحيهنإف6رانلاتمامءوضولابرمأ0ينلا

ءاضولانمذوخأمبرعلامالكيقءوضوأانأل6مسد!نممهيديفيظنتتب

فيظننسحيأهحوأاءيضوناإلف:لاقيهنمو٠.نسحلاوةفاظنلايهو

:رعاشلالاق

ءاضومهبجوأو.حيجارموانووذلاعفلاحيماسم

يقينأدبعتملاىلعبجويهرهاظناكءوضولابدرواذإرمألاو

؛ًاضوتمكلذبيّمُشةموهزلانمهدينحواذإو«ًايضوتمهبىمسيلعفب
مصبءوضولاو؛وهالإءىزجبالهياإوعجأءوضوالإهبليعتمجرخو

.نابحنباهاور-١

)١7(١١©م



؛هبًاضوتملاءاملامساوهوواولاحتفبءوضرولاو؛لعفلامساوهواولا

مسأواولاحتفبدوقولاو»؛''بللامساواولاضبدوقولاكلذكو
:رعاشلاد)""بطحلل

رئاصمنبجيفروفكلكو.اهرقتسميفرانلادوقواًوسمأف

'"”ءارعشاضيأ'"'(ببللاىنعميف)رعاشلالاقوءاهبطحاوسمأدارأ
:'(دقوملالعفوهيذلا)

دوقولاانلءاضأول”ةزرحوىسوميلإنيدقوملابحأ

نيسلاحتفب"*روحُتلاو؛لكألالعفنيسلامضبروحُسلاكلذكو

.قيفوتلاهللابوهبارعإنوكياذهلعو,لوكأل-

.لعفلا(أ)يفد(ج)نم-١
.«راولاحتفب«ببللابطحلامساو»(أ)يفو(ح)نم-«
,هبفرعي-«

.(ج)نم-؛

.(ج)يفدجوتال-٠
٠.ص(نم-١

.ةهررحوا

.(ج)نم-٠

-776



ةلأسم

؛لاقو''"«اروبطءامءامسلانمانلرنأو):ىلاعتوكرابتهللالاق

ءاملاف؛'""يضرألايفعيبانيهكلسفءامءامسلانملرنأهللنأرتملأ

سانلانيبفالتخاضرألانمجرخاموءامسلانملزناموهرهاطلا

'؛"لاقو؛"هنوفرعيءيشىلإفاضيوأهريغبطلتخينألبقكلذيف
لحلاوهؤامروبطلا):لاقفرحبلاءامنعلثسدقو,لجينلا

لكف؛لجوزعهللاباتكنمانولتامةلمجيفلخادوهو؛'"'(هتئمم

؛عضومنمعبنوأ؛ضرألاهجوىلعدجووأ؛ءامسلانم'""لزنام

ملوأهيلعرمامهطلاخءاحلاموأناكًابذع؛ًاروهطهللاهلعجيذلاءاملاويف

مومعنمءاجرخيملامكلذوحنو"”"ةلاملاوأةخبسلالعيراجلاءاملاك؛هطلاخي

.(م:ناقرفلا-١

.؟١:رهزلا-«

,هبفرعي-«

.لاق:(ج)يف-؛
٠هركذمدقت-

.لإ(ج)د(ب)د(أ)يف-+
.ةاحلا(ح)يف-«

+



؛اهوحننمناكامونارفعزلاءامودرولاءامبرهطتلازوجيالو«ةيآلا

روبطوهيذلاقلطملاءاملانعلاحتساهنألو,ةيآلامومعنمجراخهنأل

ءالقابلاءامءوضولا(نيتخسن)روبطلاًاضيأزوجبالو.ةفاضإريغب

أملاةلمجيفهنألصخلاو زوجبالو؛اهبمدأتييتلاةقرملاكتالوك

ءاملاامأف؛هنمربطأوهوهبربطتلازوحياللخلانألو؛ذسنلابربطتلا

ىوراملزوجي'''الفنمربطتلانإفهبليمتغلاوأهبيوتدقيذلا

ءاملايفلستغبنأبنجلانعىهن):هنألِينلانعةريرهوبأ

؛ًالوانتهلوانتت:لاق؟لعفتفيكةريرهابأاي؛هلليقف؛'"(مئادلا

.هنعهنبملهلاعتسانمعنميًاريثأتهيفرثؤيةبانجلانمهيفهلسغنأالولف
لديلوقلااذهو+لعأهللاوملسقلابجويىنعمبالإهنعهفرصزوجبالو

يضررمعلوقلو؛ةالصلاةراهطللمعتسادقاملكلاعتسانمعنملاىلع

تيأرأسانلاخاسوأنملكأيةقدصلانملكأبالومملسيال»:هنعشا

لسغيامنإ»:سابعنبالوقلو««؟هبراش"تنكأءامناسنإاضوتنإ

لاقاك,سأبلفهنمفرتغااذإامأف؛«بنجتنأوهيفعقتنأاملا

.هيلعقفتم-«

8س



:الاقامبنأرمعنبانعويلعنعيور؛ربخلاىورنيحةريرهوبأ

الأ؛لَكينلانعكلذوحنيورو6ًاديدجءامسأرللاوذخ»

ةمألاهدعتملعباصألاىلإهدرمثنيقفرملاىلإهيديلسغولهنأىرت

(؛هدنعءامالورمسِقناكولالحرنأانلقاملعلديودنيلرماضوتم

؛مهتلاسغبربطتينأءامقفلانمدحأهلحبيمل(هنمهوعنمءامهئاقفردنعو

اولأومميل:هللقلس.مهءاضعأايقالمهياورطتاملضفو

لمعتسملاءاملالامعتسازوجبو.هممملزجيرلكلذالولو(هللءوضولازاوج

هبربطتلاامأف؛هسفنيفهترابطبةساجنلا'""ليربهنأل؛ساجنألاةلازإيف

.لعأهللاورهاطلابةدابعلاذافنإلكلذامنإفناسنإلايفةساجنريغنم

هلأ

يفناكولوةالصللهبرهطتلازوجياللمعتسملاءاملانأىلعليلدلا
ءوصولضفبءوضولانعىهنأاينلانعيورامل.رهاطهسمن

.ىال(أ)يف-١
.لسر(أ)يف-«

-8١



نمةيقبلانوكيينألمتحاو؛ةلضافلاةيقبلاةغللايفلضفلاو«ةأرملا

.ابنعلضفيذلااهئام

اهملامعتسادعب'"هلعل؛''ابندبهاقالاملضفنوكينألمتحاو

؛ةرابطللءاملادحاوءانإنمةشئاعووهعزانتيناكنأتبثاماف«هايإ

وهرخآلاهجولاناك”'(يليقبأ:اهللوقيو؛يلقبأ:هللوقت)

ٌةثَجينلانإف:لئاقلاقنإف.لعأهللاولمعتسايذلاوهو؛حيحصلا

مموصخ#لملسوحضنءاسنلاعملاجرلالخدأملفكلذبةأرملاصخ

نمربخلايفنعطنمنعطعم لضفنعىبنامنإثلجوهو؛'*"ةبقفتملا
؛ءاسنلاعملاجرلالخديالو؛لاجرلاعم'*!.لخديءاسنلاوةأرملا

ركذملانعربخأاذإف؛هيفركذملالخدي1درفنااذإثنؤملا'"ناو

ضعبعممرضعب'"لخديءاسنلاولاجرلانإ:هللبق؟هيفكؤملالخد

نم):لَكينلالوقبةنسلاتتبثدقو؛يبنلاورمألاوباطخلايف

.اهندي(أ)يف-
,درادبأهءاور١"

)(نمةطقاس0+

.ةبقبقلا(أ)يف-4
,نلغديال(أ)يف-ه
.اإر(أ)يف-١

.نلغدي(أ)يف-«

-١٠



نإو؛عامجإبهانعميفةمألاتناكو(هيلعموقدبعيفهل''”اصقشقتعأ
لَكينلانعةشئاعتورامكلذك؛ةمألانوددبعلايفركذلا"ناك

لاجرلاناكف؛''(اهترابطتضقتناابجرفةأرملاتسماذإ):لاقهنأ

نيذلاوؤ:لجوزعهللالوقليوأتلااذهةحصىلعلدبو؛ءاسنلاعم

."'«ةدلجنينامثمودلجافءادهشةعبرأبارتأيملمثتانصحملانومري
فذاقلعبجيامنينصحملافذاقلعبجيو+«مانعميفنونصحملاناكو

.نينصحملانودتانصحملاهبصخركذلاناكنإو«محلانمتانصحملا

َنِيبَلعَفةشحافبَنيَتَأنإفٌنِصحأاذإف»:هركذلجهللالاقكلذكو
ةمألاكحيفدبعلاناكل؛*'باذعلانمتاَنَصْعُملاىلعامن

يحاصفسويوبأامأو.دبعلانودةمألاهبصخركلانإو«قافتاب

يفلبقكهبئاجعنماذهو؛ًاسجن'""لمعتسملاءاملاىريناكةفينحيبأ

.جرحالوليئارسإيي''نعثيدح:ربخلا

.ًاصقس(ج)و(أ)يف-١
.()نم-«

.ةجامنياوينطقرادلاهاور-«

ٍ.:8:رونلا_-م

٠'ً؛:ءانلأ-ه

.لسقفملا(أ)يف-+
.(ب)د(ج)نم-«

-١١7-



ةبانجلانملاسّنغالايفباب

لستغيمث؛لاسقغالالبقةالصللرهطتينأبنجلالعبجاولاو

رهاظبًابنجناكاذإ؛ًاعيمجنيترابطلابةالصللهمايقدنعبطاخمهنأل
؛نيترابطلاىدحإهيلعنإ:انباحصأضعبلاقدقو.رلعأهللاوةيآلا
اذإندبلارئاسلسغو؛ةبانجريغيفًاثدحمناكاذإءاضعألالسغ

؛هدسجرئاسءاملابعبتينأةبانجلانملسقغملاىلعبجاولاو؛ًابنجناك
رعشلااولب):لاقهنأةريرهيبأقيرطنممينلانعيورامل
رعأهللاوكلذبينعي؛'''(ةبانجةرعشلكتحتنإف«رشبلااوقلو
رارمإالإهيزجبالوهيفةلاحالواهلًاعضومكانهنأالكحلانم'"انأ

هنعلقعياللاستغالانأل؛هيلعءاملاغارفإعمندبلارئاسىلعديلا

تلسغو؛ديلابالإهنعلقعبال؛يبثتلسغ:لاقي.اذكهالإ

.(ب)د(أ)نم

-١١7



:لَكينلالوقو.ديلابكلذلك؛ءانإلاوبوثلاترهطوةساجنلا

سيلو.لعأهللاوءانلقامىلعليلدهيفسيل(نيتخسن)هيفرشبلااوقنأو
افاخاذإدربلاةدشلهنمفوخلادنعءاملابرهطتلانمرفاسمللالوقمل

صاعلانيورم"نأيورامل؛هلإيدؤياموأ؛هنمكالهلاامبيسفنىلع

ةدشنمفاخف؛لسالسلاتاذةوزغيفشيجىلعريمأوهوبنتجا

نعهباحصأهربخأ)مثلكهللالوسرىلعمدقاملف«لصومميت؛ءامل

؟كلذتّمِلَعنبأنم:لاقوأ؟كلذتلعفملورمعاي:لاقف؛كلذ

هللانإكضنأاولتقتالو:لوقيهللاتعمس'""(هللالوسراي:لاقف

مميتبيذلاو.ًاثيشهيلعدريملولَكينلاكحضف''«ًاهحرعبناك
وهو؛هباتكيفهللاهركذيذلادبعصلاوهءاملامدعدنعرفاسملاهب

؛ًادجسضرألايلتلعجُ):بلكينلالوقل؛هاوسامنودبارلا

.ناكاموبارتلابمميتلاانباحصأزاجأدقو؛''!(ًاروهطاهبارتيللعجو
اذإو؛ليلدلاةماقإهيلعناك"(باطخلايفىنعم)ةدايزىعدانمو؛هانعميف

لسقغاءاملادجواذإو رفسلاورضحلايفمميتلاهأزجأءاملابنجلامدع

.(ج)د(ب)يف-١
.(ج)نمةطقاسنيسوقنيبام-«
.9:مءاسنلا-<
.هركذمدقت-؛
.باطخلاىنمميف(ب)يف-٠

-١٠7-



ديعصلا):رذيبلْثَكينلالوقل؛مميتلابلصامةداعإهيلعنكيملو
.ًِروبطلابطلا هسافءاملاتدحواذإفّنينئسىلإولوكشك

ربخيفو''!(كدلج تأمتركنأام:لئاقلاقنإف؛ريخهنإف:رخآ

هنإف:ٍةْثِلَجيبنلالوقلًابجاونوكينأنودًابدنلاسقغالانوكي
لعفلابدرواذإرمألالب؛بدنهنألعليلداذهيفسيل؛هللبق؟ريخ

:ىلاعتوكرابتهللالاقو.هفالخبليلدموقينأىلإبوجولاىلعوهف
هللاركزذىلإاوعسنافةعملاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلااهنأاي

هنألعلدي'"اماذه""يفسيلف؛"74*ريخكلذعْيلااورذو

:رعأهللاوبدن'"ألوضرف

لسغلاريخأتلدّمعتنمنأمهنمانيلإىهانتامىلعانؤاماع'"عمجأو

نعهريرهوبأىورامل؛ًارطفمحبصيهنأناضمرربشيفبنجوهو

فلتخاو؛"(ًارطفمحبصأًابنجحبصأنم):لاقهنألجينلا

٠يئانلاردوادوبأودمحأءاورر-١

.١:ةعملا-«

.(ج)د(ب)نميفسيلف-«

.ام(ج)يف-؛
:.ال(أ)يف-ه
.معأ(أ)د+(ج)د(ب)نمممجاو-٠
.بيبحنبميبرلامامإلادنسميفةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعبأءاور-«

714 -



؛ًادحاوًامويينقي:مهضعبلاقفهيلعءاضقلانمبجبايفانباحصأ

ىلعاذهو :مهضعبلاقو«ةضيرفناضمرنممويلكنإ:لاقنملوق

ناضمرنأىلإبهذنملوقلعاذهو؛هرهشنمىضمامءاضقهيلع

؛ةدحاوةدابعابعوكرعيمجبةالصلاك؛دحاوضرفوةدحاوةدابع

هيلع:ميضعبلاقو.ربخلارهاظباوقلعتو؛اهرئاسدسفاهضعبدسفاذإ

؛راطفإلابرهشلاةمرحكتهدقهنأىلعاوقفتادقمهلكو؛هرهشءاضق

.ةرافكلانمهمرلبايفاوفلتخاو؛مالسلاهيلعلوسرلايبنبهماععم

ميضعبو؛راطفإللدمعتملاةرافكو)هربشءاضقهيلعبجوأمهضعبف

.هل(ةخسن)مهلةرافككلذلعجو؛«""(رهشءاضقهيلعبجوأ

هيفحبصأيذلاهمويءاضقهيلع:ميضعبلاقف؛يسانلايفاوفلتخاو

:''لاقو«نورخآهنعءاضقلاطقسأو؛ربخلارهاظباوقلعتو:ًارطفم

"املًابطاخمراصفاهبرلعتململ:هللاقيالو؛هيلعمولالهتبانجليسانلا

لعاوقفتاو؛لسغلاريخأتذئنيحهلسيلف''رابنلاباهبلعنإف؛لسغلاب
ملقملف:انيفلاخمنملئاقلاقنإف؛محلالهاجلانعةرافكلاطاقسإ

نيبام-١ .(أ)نمةطقاس(ج)و(ب)نمنيسوق
.اولاقو(جح)يف-«
.(ج)نمةطقاس-<

.راهنلايف(ج)يف-؛

١و



لساغعفًافاصحبصبناكلينلانأل:ةثئاعتوردقوكلذ

ًايساننوكينألمتحي:هللبق؛(مالتحاريغنمعامجنمةبانجنم

هبلغفهيفللاريخأتهلناكيذلا'''تقولايفلسغلارخأوهتبانجل

ريخأتلانمهيلإتبهذامريخأتلانوكينألمتحيو«حبصأىتحمونلا
مومعوه(ًارطفمحبصأًانجحبصأنم؛اهلوقبدمعلالع

نحنانعمجأدقو؛ةشئاعقبرطنمهومتيوريذلاربخلاريسفتهيفو

مومعانربخف؛دمعلايفاننيبرظنلاوهيلعمولاليسانلانألعكأيإو

بجو«؛هلعءيشاليسانلانألعانعمجأاماق,ناسنلاودمعلايضتمي

ىبنوٍةثِلَكينلاهدارأيذلادمعلاوهو؛هانلقاموهو؛ريخألاهجولا

ٌعدنعسيلذإيعفاشلالوقوهو(نيتخسن):نيلوقدحأاذهو؛هنع

هانيب'""هومتيوراهففحبصأىتحلسفلاريخأتلًادّمعتهتبانجرخأهنأ

عماجملانإ:لئاقلاقنإف.قيفوتلاهللابوٌعتضراعمداسفىلعلملد

نم):مالسلاهيلعهلوقنوكبينأمتركنأامن,ةغللايفًابنج'"'ريصي

نإف؛ةغللايفروبشم''ل(سيلاذه):هلليقً؟اعماجميأ(ًابنجحبصأ

.تقد(أ)يف-
٠(نم-

.ىمسي(ج)يف-«
اذهسيل(ج)يف-؛ .روبشملا

م١١



انقلعتنحنف؛نيمساىلعلمتشيبنجلاذإ«كنودانلوهفاهيفًازئاجناك
هللانإف:لاقنإف؛لىلدلاةماقإهيلعناكصيصختلاىعذدانف؛مومعلاب

بجواأف4لمللارخآىلإعاملابرشلاولكألاحابأىلاعتوكرابت

دقناكاذإ:هللق«لمللادعبهتفونوكينأبحشعامج١نملسغلا

ًانجحبصأنم):هلوقبلَكهببنناسللعلسغلاربخأتنعانرجز

تقولااذهنمةلخلاهذهضعب"صخدقهنأانملع(ًارطفمحبصأ

لسغلاذإ+رابنلاكحنمانيلعهرظحام''”كحيفانلهحابأناكيذلا

ىرتالا.لعأهللاورابنلايفهليلقنموهنمانعنميذلاعاملاماكحأنم

+هنمتقويأيو1هفابعقوباهدعتملاف4رخأآولوأاهلةالصلانأ

تاقوأنمًاتقوةراهطلل"صخدقف؛ةراهطلابالإهيفزوجيالكلذعممث

.لعأهللاوهتاقوأنمًاتقولصخعاجلانملسغلاكلذكو؛ةالصلا

.ةراهطب(ج)يف-١
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ةلأسم

هيزجحب:ميضعبلاقف؛ةعمجلللستغيبنجلايفانباحصأفلتخإ
نعكلذهيزجيال:مهضعبلاقو؛ًاربطتمكلذبنوكيو؛ةبانجللكلذ

؛هبجويرظنلاو؛يدنعلوقلاوهاذهو؛ةبانجلانمةالصللهترابط
وأةزانجلوأ؛فحصميفةءارقلوأةلفانلأضوتنإو.هديؤتةنسلاو

ايفمهنمقافتاباذهو؛ةضيرفهبلصينأهأزجأ«نآرقلاةءارقدوجس

مل.:لئاقلاقنإف؛تماع ؛ةبانجللهزجبملةعمجلللستغااذإهنإتلق

؟لمتكلذعيمجوقرفلاامو؛ضرفلانمةلفانللهءوضوهلتزجأدقو

نأةرابطلاةلعنأةعمجلللسغلانيبوءاشألاهذهنيبقرفلا:هللبق

ضنئارفلاةراهطلاكلتبيدؤياميونيوأ؛ثادحألاعفديوني

ًاضوتمثكلذحصاذإف؛ثدحلاعفرةيننعكلذينغيف«لفاوتلاو

الإضرفلاىّدْؤيالاك؛ثدحلاعفردعبالإىّدؤتالةلفانلاف,ةلفانل

نأل؛ًارهطتمالإهبيتأيالنآرقلادوجسكلذكو؛ثدحلاعفردعب

لوقبمرحهمو؛رهطتمالإهنالففححملاامأو«ةالصاندنعكلذ

الإهثجبال؛نونكمباتكيف؛ميرك"نآرقللإ:ىلاعتهللا
--8١



راصفءربخلايفكلذكو.رهاطالإفحصملا"سميالف؛''"#«نوربطملا

ًاضرفلصينأدارأولو؛ثدحلاعفربالإزوجتاليللاةلفانلاكلذىنعم

تنرألةناثًاضوتينأبدناملنآرقدوجسوأنآرقةءارقوأًالقنوأ

يفىنعمالف؛ثدحلاهترابطبعفردقو«ثدحلاعفركلذيفدصقملا

.ثدحلاعفركلذيفدصقلاسيلفةعملامويلسغامأو؛هتداعإبرمألا

هنأاذهلعليلدلاو.تقولالجأنملعفلاديدجتكلذيفدصقلاامنإو

جاتحالو؛لسغلاكلذهأزجأ'"اامللستغموهوةعمجلامويهيلعلخدوأ

ناكاك؛ثدحلاعفركلذيفدصقملانأىلعلدياذهف؛ةيناثلستغينأ

ةينهتأزجأهتينتمزعمثًاضوتفىوناذإو.لعأهللاوهانركذاهفكلذ

.هبفظنتيوأءاملابدربتيهنألعفلاعمثدحيفابلقنيملام؛ةدحاو

جاتحيالملف«ةينبالإيزجيالدنعءوضولاناكاذإ:لئاقلاقنإف

امو؟يونيهلناكيذلالعفلانمغرفينأىلإةينلاماودىلإناسنإلا

لعفلاةرشابملاحيفةرابطلاىوناذإ:هللمق؟هرخآوهلأنيبقرفلا

نأىلإنايسنلاقوتنأل«اهنمغرفينأىلإكلذركذهيلعسيلفاهل

موصلاتأىرتالأ؛ةقشمهيفقحلتو؛نكمييالضرفلانمغرفي

.074:ةعقاولا-١

.ام(أ)يف-«

-9١7-



.كلذهرضيالوًايسانلكأيومانوهبحاصىسنيمثةينبالإءىزجيال

الووبسيوىسنبدقمث؛ةينبالإةالصلايفلوخدلاهلزوجيالكلذكو

غرفينأىلإكلذةمادتسانأل«قافتابءانركذامهلضرعاذاكلذهرضب

نعيوردفو.لعأهللاوضئارفلانالطبىلإ""يدؤيوقشيضرفلانم

زاجأف''(ليللانممايصلاتبثيملنملمايصال):لاقهنأمتيينلا
ةنأريغ.لعأهللاويدنعكلذك؛ةراهطلاومايصلايفةينلاميدقت

عمجحلاوةاكرلاوةالصلايفةينلاكلذكو.ابيفلوخدلاعمةراهطلا

؛هريغكمايصلايفريدقتلاناكو؛دعبأاهتقومايصللةينلاو؛كلذللعفلا

؛هطبضسانلارثكألًايبتتالتقووهورجفلاعولطهتقومايصلانأريغ

'''نيبهأتمتقولايفاونوكينأاوذخأولف.ماينهيفسانلارثكأنألو

ىلعوهفىوناذإف.ديدشررضكلذيفمهقحلومهتقوةاعارممهيلعقشل

لخدامريغىلإابلقنيالنأوهاهلهباحصتساو؛اهباحصتساهيلعو؛ةين

.قيفوتلاهللابو«هاونوهمف

.يراخبلاودمحأرملسمءاورز-«
.نييتم(ج)و(ب)يف-<
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َّةلأسم

هيلعناكاهريخأتبدمعريغنممئاصوهوهتبانجبحبصأنمو

نم(:لاقهنأةريرهيأقرطنماينلانعيوراملهمولءاضق

نعانيور:دوادنبدمركبوبألاقو.'/1ًْارطفمحبصأًابنجحبصأ

مهنأيعخنلاو؛يرصبلانسحلاو؛حابريبأنبءاطعوريبزلانبةورع

ريغيفةلأسملاهذهانركذدقو؛ًابنجحبصأنملءاضقلابنورمأياوناك

.اذهانباتكنمعضوملااذه

ةلأسم

؛هلدحىلعناك؟'"ربطتيِأربطتله؛كشًمائدحنمتنمو

لعوهف؛ثديلأثدحأرديف؛كشمةرابطنيتنمو

:هركذمدقت-١

.ربطتالمأ(ج)يف-«
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؛لعبنقيتهنألكدلابعفتريالنقبتلانأكلذىلعليلدلا.هتراهط

رخأهجوو.مولعمريغب_عفتربالمولعملاو؛مولعمريغبهيفكشامو

ثدحلاانقيتاذإف«ةرابطلانايتإانيلعبجوأدقلجوزعهللانأوه

؛زيوجتلابهبوجوانقبتامعفرينأزوجيالو؛ةرابطلابةمذلاتعفترادقف

.هيلعهللاضرتفاامءادأنمنيقبلعهبنوكياميتأينأهيلعبجاولاو
هنعليزيال-هعقوبملاوأهعقوأ-هبرمأايفهكشفاذكهاذهناكاذإف

لسغلابجوتوةراهطلاضقنتيتلاثادحألاو؛هبوجونقيتام

لجرلانمقفادلاءاملاجورخ:ثالثعاجإلاوةنسلاوباتكلاب

نمرفصيدقو؛ضيبألانيخئلاوهو؛علطلا''ةحئاركةحئارهليذلا

؛ةذللادجوتهجورخدنعيذلاوهو؛هنععطقنتالةحئارلانأالإةلع

هجورخناكءاوس؛ىلوألاهتئيهنعركذلارتفيو؛ةوهشلاهدعبعطقنتو

ةيالللسغلابجويجالعريغب0جالعبكلذجرخ؛ةظفبوأمونيف

الو؛'”'«اورُّبّتاَفًابنجنمنكنإو9:"لجوزعهللالوقوهو

ابضيحعطقنااذإةأرملاكلذكو.ءانركذاهفمعلالهأنيبعزانت

.(ج)نمةطقاس-١
.هركذلج(ج)يف-

,1:ةدئاملا<
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يفلاقهنأميلكيبنلانعيوردقف؛ةمألاعامجإبلسغلاابيلعف

سافنلامدعقترااذإو«12لصولسلغافتربدأاذإ)؛ةضحلا

هاربامىرتةأرملايفانباحصأفلتخاو.ةمألاقافتاببجاولغلاف

ىتحاهيلعلسغال:مرضعبلاقف؟لزنتفأمالتحالانممانملايفلجرلا

نملوقةحصيدنعبجويرظنلاو؛جالعبابنمرايتخابكلذنوكي

جالعإورايتخاريغوأرايتخابتكلرنأاذإلسغلااهيلعبجوأ

نمجرحخبوهو+قيفررفصأةأرملاءامو٠جالعريغوأ

:هركذلجهللالاق؛بلصلانملجرلاءامو؛رودصلابئارت

ل
فثأيوردقو.كلذيفسانلانيبعزانتالو.ةأرملابئارتو

ىرتةأرملا؛ءافخلاحربهللالوسراي):كلاقفٍمِْلَجيبنلاتلأسةأرما

"”(تلرثأاذإلسغلااهيلعو:ميلكيبنلالاقف.لجرلاهارياممونلايف

بحجبلسغلانأانضلاخمنمريثكوانباحصأنمقافتانيناتخلاءاقتلايفو

اذإ)؛لاقهنأملكيبنلانعيوراملءاملارنإنكيملنإو؛كلذب

لرنألسغلاهيلعفهسفندهجأوعبرألااهباعشنيبةأرملانملجرلادعق
هللالوسروانأهلعفأتنك):كلاقةشئاعتوراملو+*!(لزنيملوأ

":قراطلا-«ايلعقفتع0

,هيلعقفتم-؛,هيلعقفتم-«
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:لاقهنأاهنعيورو٠نيناتخلاءاَمتلانملاستغالاديرت)ا

نيناتخلاءاقتلاو.''(لزنيملوألرنألسغلابجوناناتخلاىقتلااذإ)

يوردقو٠اهناتخوهناتخيقتليوةفشحلاهبوبلعبالإحصيالمسأ

وهلاسكإلاو؛انركذيذلاىنعملااذهوهو؛لسغلالاسكإلايفنأ

؛ناسنإلاقلخباتكيفبلعركذاذك.لارنإلالبقركذلاراسكتا

:ءارعشلاصعبلاقدمف

ايراجباغنإوينمةظفاحمىأننإويراجلناوخبتسلو

ايناريدق!ملًالالجإهكرتبةياردقحلاسكألايفنإالأ

ةذللانمنكمتأالولعفأدقفلارنإلاءيطولانمةيقبلانأديري

٠ملعأهللاوبجولقدحلاو6لارنإلاب

هيفهقحليالاميفالإموصهلحصيالبنجلانأانباحصأعمجأ

املهنأكلذىلعليلدلاو؛كلذيفطيرفتلاكرتو؛نايسنلاوهوةمئال

بنجلاناكو؛ةراهطلامدعلةالصالوموصابنمحصيالضئاحلاتاك

موصلابابيفايوتسيفنرأبجو؛ةراهطلامدعلةالصلاهنمحصتال

لعأهللاو

.هيلعقفتم.-١
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ءوضولاضقنيفةلأسم

؛ترابطىلعناكربطتموهوهديباهريغوأةأرملالجرلاسملاذإو
للاعتوكرابتهللالوقبجتحاو«ةراهطلاضقنيكلذنإ:لئاقلاقنإف

نأل«ةيآلاليوأتيفكنمطلغاذه:هللبق.'"6ءاسنلاَمْسمالوأ)

؛عاملادارأدقوسمللاركذامنإو؛عامجلاوهعضوملااذهيفسمللا

لجهللالوقكلذىلعليلدلاو؛ةغللازاجمىلعهريغمسابهنعىنكاف

لءافتلاو.لعافتلاقيرطهقيرطاذهو؛#ءاسنلاَمْسمالوأف:هركذ

اوعمجأو.«ءاسنلاّتسملوأءىرقدقف:لاقنإف؛نيلعافنمالإنوكيال

يسموأ؛لعافتلاجوي#ءاسنلاممل00:ناتححنيئءارقلانأ

:هللبق.لعافتلابجويالو.هدحو''سمالللعفلاعوقوبجوبي
انإو: هركذلجهلوقوهو.دارملالعىرخألاةيآلاتلددق

فصةبرفأنهامضرفدقوانهوُمتنألبق"نمهنوُمْفَلط
.هريغنودعاملاوهانهاهسمللانأاوعمجأدقو.”'#متضرفام

.سملل()يفح«
ع”:ةرقلا<

اف



اًمهنأسابعنباوبلأطيبأنبلعنعيورو؛نيرهاظلانيبقزفالو

يورفدوعسمنباامأو1ِعاملاوهنارقلا1غروكذملاسمللال:الا

الوإل:ىلاعتوكرابتهللالوقيف(عاملانودنسمللا):لاقهنأهنع

امهنأسابعنباويلعنع؛""'«اليستىتحليبسيرباعالإًابنج

.نورفاسملاّخ:الاق

ةلأسم

عضومنعهتدعقمتلازوًاثكتمماننم:انباحصأرثكألاق

هترابطنإ:مهنملوقلعضعبلاقو؛هترابطتضقتناهسولجءاوتسا

يدنعهلمهلامعتساهلقعملوقلااذهو«امانهبنجعضيىتحضقنتال

هديىلعاكتإلَكيبنلانعيوراملهتحصبدهشتةنسلانأل؛رظنأ

مانت):0لاقف؛تعنكنإ:هلليقف؛لصفماقفخفنىتح؛امن

ضقننأىلإبهذنملاقف؛ةراهطلادعبملو؛(يبلقمانيالوينبع

سيللَكيبنلانأًاثكمسعننمةراهط :مالسلاهيلعهلوقل؛هريغك

.عامجلانعةيانك-١
.؛+-:ءانلا-
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هريغووهوتسمتنميبنلانإ:مهللاقي(يبلقمانيالوينبعمانت)

ماندقوفيكوهبصوصخمهنأانربخأاهفالإةيرشبلاكحيف تعلطقتح

ابتقوبهذيىتحاهتقونعةالصلارخؤيملهبلفمنيملولوهيلعسمشلا
يذلاربخلاليوأتلعأهللاو؛هباحصأووهاهتقوريغيفاهبلصيو

.هلعنودمتعي

ةلأسم

؛ةالصلانأشلًامظعتةراهطلاضقنتوابضقنتةالصلايفةبقهقلاو

الو؛عرشلايفاذهلثمركشيالو«ةالصلاريغيفةرابطلاضقنتالو

تدجونإنكلو؛اهلابحىلعةئسيهواهريغلعساقينأبجي

ضقنبًاعجطضممونلانأىرتالأ؛ابلعساقينأزاجاهانعميفةثداح

يفههجوىلعناسنإمانولو؛ابضقنيالدوعقلالاحيفمونلاو«ةرابطلا

يفنكيملاذإهترابطتضقتنادوجسلا لاحيفهمونناكولو«ةالصلا
.ركشيالعرشلايفاذهلثمو«هترابطضقتنتمةالصللدوجسلا
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ةلأسم

ِقميرصبلابوجحميفيلعنبىسوموبوبحمنبدمحمفلتخا

كلذكو؛بوبحمنبدمزجيملو؛كلذيلعنبىسومزاجأف«ةضيرفلا

هبلمعولبلدلاهديأام''”رظناافلتخااذإو؛هريغودبعلايفامهفالتخا

ليلدريغبامبنمدحاوديلقتىلإكلذيفعجريملو«امبلبقملعلالهأ
:لاقهنأٍةََِجيبنلانعيوراملرظنأبوبحمنبدمحملوقو.ملعأهللاو

وهنمبًالاحصقنأوهنمءيراقلايفالإ؛مدقيف'"'(مْورقأكمؤي)
هلوقبةمامإلايفنيدلايفحالصىلإيدؤييذلالضفلايفةجردهنملعأ

صقنأوهنمميدقتعنمبجويليلداذهو؛(مورفأكمؤي)١يلج
ليلدابيفنأل؛مدقتتالوموتالةأرملانأىرتالأ«الاحهريغنم

مهلبترو؛"لجرلاةمامإبتركلذكو«لجرلاةمامإةبترنعناصقنلا
مسامهقاقحتساعمهريغلتسيلبترهلوةدايزهيفنماوعمتجااذإ

:ملعأهللاواهبتعاضإزوجتالةليضفهذهو؛لضفلا

سا
,.دمحأءارر-«

.لاجرلا(ج)يف-<«

م



ةلأسم

هللاةجحوهليلدلاو؛ليلدلاهنمبلطييتلايهىنعملايفةلعلاو

موهلعفوهو؛همصخىلعناسنإلااهمجتحبيتلايهةححلاو؛قلخلاىلع

ىلإبغرواهلدهتجاوهسفنحصاننمهلكاشيامواذهةفرعمةحصمدعي

٠هللابالإقمفوتلاامو؛هللاهحوهمدلعتببلطوهداشرإيقىلاعتهللا

عطقاذإقراسلايفةلأسم

؛قورسملانمهديتعطقامناضهملع:انباحصأضعبلاق

يبنلانعيوردقو6هملعناالقعطقاذإ:مهبصعبلاقو

(هيلعنامضالفقراسلاعطقاذإ):لاقهنأةريرهيبأقيرطنملج

٠.عطقاذإنامضلاقراسلالعبجوأهنأهنعيورايفهربرهوبأقفأو

درأو؛ناضلالاوزبملكيبنلانعهربخلبقأ:ةفينحوبألاقف

.ناضلابوجوبةريرهيألوق
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ةلأسم

ءانإيفبلكلاغلواذإ):لاقهنأٍةَِْجيبنلانعةريرهوبأىورو

؛''(بارتلابنهارخأةخسنيفونهارخأونهالوأتارمعبسلسغلفدحأ

لاق,تارمثالثبلكلاغولونمءانإلالسغبةريرهوبأىفأو :ةفينحوبأ
هنأل؛لَكيبنلانعربخلاخسنظفحىلعًاليلدهلعجأوهايتفلبقأ

لاق,يحهنعةنسوهاميلجيبنلانعهظفحامريغبىفبنوكيال

نوكينأزوجياملهايتفلبقأالوًاعبسءانإلالسغيفهربخلبقأ:يعفاشلا

الو؛ًالدعناكاذإيأرلاقيدصتبهللااندبعتدقانآ+ربخلايسندق

بذكلادمعتوطلغلاهيلعزوجبنملوقي؛ةيورملانئسلاخسنبدبعتن

؛نيمامإلانيذهلوقنمنيتبوجعألانيتاهىلإهللاكمحراورظناف

.لعهللالضفاوماعتكلذيفاوركفتو

_ملا



ةلأسم

لاقف؛لاستغإلالبقضيحتمثعماجتةأرملايفانباحصأفلتخا

؛مهرثكألوقوهو؛عيمجللًادحاوًالسغتلستغاترهطاذإ:مهضعب

بجوأىلاعتهللانأل؛هراتخحنيذلااذهو؛نالسغابيلع:مهضعبلاقو

ىلع .'''«اورهظافًابنجمنكنإو: هركذلجهلوقبربطتلابنجلا
ةبانجلانملاستغالاابيلعف؛ثانإلاوروكذلالعةلمتشمةظفلهذهف

ةضمحلارابدإدنعلَكهللالوسراهرمأدقو؛كلذباهلىلاعتهللارمأ

؛"(يلصويلستغافةضيحلاتربدأاذإ):لكهلوقب؛لاستغإلاب
فلاخينمبلئاقلاقنإف؛نيتلسغةنسلاوباتكلابلستغتنأاهيلعف
ًادحاوًامميتمميتتنأاهلناكءاملاتمدعاذإاهلسيلأ:لوقلااذه

ملسنمو:هللبق؛هنملدبملاكحنوكينأبجيبكلذكو؟قافتاب

هدعبلوقيو؛نسحلالبققافتاب'''كلذنوكينأزوجيالو؛كلذكل
.ٍلعأهللاوفالتخالاةفرعمىلعهعالطاوهماععمهبنظأاذكههفالخب

,هركذمدقت-«
.اذهب(ج)يف-<
.(ج)نمةطقاس-4

-١١7-



مميتلايفباب

لفإث:لجوزعهللالوقلءاملامدعدنعةبجاوديعيصلابةرابطلا
وهبرعلامالكلكيفديعصلاو؛'''«ًابيطًاديعصاومميتفءاماودجت

هلوقىنعمو؛ابنمضرألاهجولعدعصاموهًاضيألبقو؛بارتلا

.ٍلعأهللاو؛لالحلارهاطلاوه«ًابيط

ًادعصاوممتتىنعمنالاقيدقو1بلطلاوهبرعلاةغليفمميتلاو

يبنلانأوَضرألاهحوىلعدعاصتموهو6ًادعص'"|ودصقايأ:

ىلإولوءاملا”""دجتلامكيفاكوه):لئاسلللاقو؛بارتلابمميتيي

هذهمًادهاشباتكلاناكو؛هلعفلًاعراضمكلذبهرمأناكوا(نينئس

؛ءاملامدعدنعضرفلاهبىدؤيبارتلانأةمألاتقفتاو«ةنسلا

.؛+:ءانلأ-١

,اردصقي(ج)يف-«
.اردجت(ج)يف-«

.هركذمدقت: 
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اوعجأامىلعمهعمنحنو؛بارتلاريغنعكلذىوسايفاوفلتخاو

نأكلذةحصىلعةغللانمدهاشلاو؛هيفاوفلتخااهفاوقفتيىتحهيلع

ضرفو.ًاديعصكلذىوساميمستالوًاديعصبارتلايمستبرعلا

ةبرضو«هجوللةبرضو؛بيطلاديعصلاو«ةينلا:لاصخعبرأمميتلا

امأو؛كلذنايبمدقتدقبيطلاديعصلاوةينلابوجولةجحلا؛نيديلل

:الافامهنأرمعنبهللادبعورساينبرامعهاوراموهفنيتترضلابوجو

.'"نيدبللةبرضوهجوللةبرضانبرضف«يحهللالوسرعمانمميت

لاحيفالإ«دحاومميتبنيتضيرفنيتالصيلصملايلصينأزوجيالو
ضعبلتدجودقو؛ةدحاوةالصكةالصلاِقمحلايفامهنإف؛امهعمج

مميثلانأو؛دحاومميتبثالثلاونيتالصلازيوجتنييرصبلاانباحصأ

متزجأمل:لاقفضراعمضراعنإف؛ءاملاكةماتةرابطديعصلادنع

؟دحاوماقميفناكاذإدحاومميتبريثكلاعوطتلايلصملايلصينأ

ةالصلاكوهفرثكنإوعوطتلانأل'"عملايفانلقاككلذانزحأ:هللسق

.دحاوماقميفناكاذإةدحاولا

مميتلانأ«ةبوتكملاةالصلاوعوطتلاةالصنيبقرفلاىلعليلدلا

.عيمجل(أ)يف-٠

ل



لكيفزئاجعوطتللمميتلاو؛اهتقولوخددعبالإنيتضيرفلازوجيال

ضرفلاو.مولعمتقوعوطتمللسيلو؛عوطتلايلصملادارأاذإتقو
؛مارحإلاةريبكتنأنمهيلعاوعمجأاموهرخآهجوو«مولعمتقوهل

يفيلصملاءاشامعوطتلااهبلصينأزوجبونيتضيرفاهبلصفالزوجيال
ةالصللجرلامميتاذإو.لعأهللاوابمكحقارتفاىلعلدياذهف؛هماقم

يلصينأهلسيلفةالصلاهبىضقفةضيرفلا امميتهلثدحيىتحعوطتلا
.ةضيرفلاةالصلكلذلبقلعفاكهنمسايإلاو؛ءاملابلطدعبهريغ

مميتنمضقنتملهترابطويناثلامميتلاهيلعمتبجوأمل:لئاقلاقنإف

سبأاماف؛اهلءاملابلطهمزلةضيرفلابًابطاخمناكامل؛هللمق؟ةضيرفلا

ةالصدارأوةالصلاىضقاملكلذكف؛مميتلاوهو؛لدبلاهيلعبجو

بلطابيلإهمايقدنعهمزاابلعفهيلعبجوالواهبًابطاخمنكيملاهريغ
اهبرومأملاةراهطلادجيملاماف؛ةالصلادارأنماهببطوخيتلاةراهطلا

.مميتلاوهولدبلاهيلعناكءاملاوهوةالصلل

بارتلابزوجي:مهضعبلاقف؛هبمميتلازوجيايفسانلافاتخإ
مميتلازوجبال:مهضعبلاقو.كلذهبشأاموخينرزلاوةرونلاولمرلاو

بارتلاريغ''زاوحب:نولوقيانباحصأتيأرو؛هدحوبارتلابالإ

ل



بارتلابالإزوجبالممبتلانأيدنعبجويرظنلاو.هماقمهنوميقيو

؛لجوزعهلوقلكلذلعلديىلاعتهللانمباطخلانألهريغنود

اودجت"ملف:هلوقىلإ4...ةالّصلاىلإمتماذإاونمآنيذلااهيأايل

باطخلاهنعلقعينمهؤانثلجلدف؛'''ًابيطًاديعصاوُمَّمَيتفءام
ءاضعألانمهحسمبهبرمأامنألع«اوُمَمَمَفءاماودحتملف: هلوقب

ديعصلابالإهدقفنملرهطتلازوجبالو؛هدجواذإءاملابهلغبجب

(نيتخسن)(ةراهطريغبةالصلبقتال):تحينلالاقو؛هدحو

ال):لاقهنأمثلكهنعيورو.(روبطريغب) هلةالصالنملناميإ
نيذهرهاظبانيفلاخمضعبقلعتدقو؛'"(هلءوضوالنملةالصالو

؛ةالصلاضرفهنعطقسابمدعوديعصلاوءاملادجيملنم:لاقف؛نيربخلا

:ىلاعتوكرابتهللالاق.هللاءاشنإهعضوميفىنعملااذهنيبننحنو

مكيديأوكهوجوباوحّسمنافًابّطًاديعصاَوُعَّتَبَفءاماودجتملف

ًاحسامهلىمسيامحسملانميتأينأناسنإلالعبجاولاف؛"'«هنم

هقاقحتسالهجولاضعبحسمانزجألرهاظلاوانكرتولو,هيديوهبجو

بعوتسييذلاحسملابيتأبنأهيلعنأتعمجأةمألانأريغ؛حساممسا

.1:ةدئاملاءعم:ءاسنلا-١

.طسوألايفيناربطلاءاور-
. ١:ةدئاملاءم:ءانلا  »>

8



يقبو؛قافتالابهجولاباعيتساىلإةغلابجومنعانلدعف؛هلكهجولا
هديبًاحساميمسنملكنأاندنعلوقلاو.نيديلايفسانلانيبعزانتلا

حسماذإناسنإلاو«هليلدهيلعماقامالإهبرمأاملثتمادقف يمسهيفك
لاقنإف.ةدابعلانمجرخمسإلااذهقحتسااذإف؛'''هيديًاحسام

:هلليق؟اهباعيتسابترمأ"البف؛اديبكشمملاىلإىمستديلا؛لئاق

؛قحتسيمسالااذهف؛هديًاحسامهبىمسيامبيتأينأدبعتملالعبجاولا
ىلإىرتالأ؛هعباصأحسماذإهديًاحسامىمسيناسنإلاف:لاقنإف

:لوقييبرعلا ؛انبيملولوهعبصإعطقاذإ؛نيكسلايديتعطق
؛ءانزجأليزجبالفكلانودامنأتعمجأةمألانأالول:هللبق

ضرفطقسهدبًاحسامىمسينملكفعاجإلاعمرظنلاظحالنكلو
فكلانأانلقاملعلديو؛"هلةلالدلاتماقًاعضومالإ؛هنعحسملا

؛لبإلانم'""نوسمخةّدلايفنأنمةمألاهيلعتعمجأاماديىمسي
عمقراسلافكعطقاذإمامإلاناكبكسنملاىلإةبولطملاديلاتناكولو

ضعبنأرخآليلدو.هديضعبًاعطاقنوكينأهدبعطقبهلرمألا

.هيديب(أ)يف-١
.يف(ج)يف-

.(ج)د(ب)نم-«

.نيحخا(ج)يف-+
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؛بكنملاىلإديلانإ:نيلئاقلاوقفارملاىلإحسملانيبجوملاانلنيفلاخملا

.ةموكحفكلاادعامهيلعناكدعاسلانمقراسلادبعطقول:اولاق

ةّيداوبجوأمهنأىرتالأ؛هدحوفكلاةبولطملاديلانأةلالداذهيفف

؛ةقرسلايفاهعطقبهللارمأيتلايهوءابحسمبهللارمأيتلاديلايفةموكححو

.''"قيفوتلاهللابوهحممبرومألاوهفكلاناكانركذاملعناكاذإو

؛ةئملاودخلاهللوبكانملا(نيتخسن)بكننملاىلإنيبجوملاو
.هنعلدبملاناكمبونيلدبلاو؛ءاملابةرابطلانملدبمميتلانإف

نأزاجاملهومتركذامىلعرمألاناكولو؛انلمزالريغاذه:مهللاقي

؛ءاضعأةتسنملدباذه»نأل؛نيديلاوهجولاىلعمميتلابرصتقب

بانمبونيءاضعألاضعبنإفءاملانمًالدبناكنإواذهنإلقاًملف
:اولاقنإف؛عارذلابانمفكلابونينأاضيأركشمريغف؛لكلا

حسمهنأانريغىورو:مميتلايفنيقفرملاىلإديلاحسمملكيبنلانإ

اماف.هبظفلونيفكلاىلإحسمهنأاضيأيور:مهلليقنيبكشملاىلإ

تناك"انفمرابخألكباولمعتملويورامضعبىلعمترصتقا
؛رخأتملانمابنممدقتملاالو؛خوسنملانمابنمخسانلالعبملورابخألا

.(يقفرلاىلإعسلانيبجوملالعليلدلايقيد)-٠
.اذإف(ج)د(ب)يف-

(١7)ا



يتلاةغللابهملعلالدتسالابنآرقلامحىلإعوجرملاناكوءاهقافتابجو

وهو؛هريغنودبارتلابالإمميتلازوجيالو.لعأهللاواهبانبطوخ

انوفلاخمهزاجأامامأف؛هلإدصقلابانرمأوًاديعصهللاهامسيذلادععصلا

ضعبلاقنإف؛طخاندنعكلذفدامرلاوخينرزلاوهرؤنلابمميتلانم

اممةوخأمدبعصلانإ:صلاخلابارتلاريغمميتلازاجأنملجتحينم

لاقي؛سال|اذهقحتسيهريغوبارتلاف؛اهالعوضرألالعدعاصت

ناكولو؛ديعصلانمذوخأمديعصلامساسيلذإ؛كنملافغإاذههل

يفناكاموناويحلاناكلًاديعصىمسياهالعوضرألانمعفترااملك

ىلإىرتالأ.قاقتشابيللعمساديعصلامسالبًاديعصىمسيهانعم

:رعاشلالوق

'''تعطقتسوؤرلاوبئارتلاعجنميلسغوديعصلاميطونحموق

ضرألاتلعج):لاقهنألَكيبنلانعيوراماضيأكلذلعلدبو

يفلخددقوءاملادجواذإمميتملاو«'"!(ًاروبطاهبارتىللعجوًادجسم

؛ةفيحوبأاذهلعانقفاوو«ءاملاةرابطضرفهمزاو«اهعطقةالصلا

يبىنعمءاملاىأرمثةالصلايفلخداذإ:الاقدوادويعفاشلاامأو

.تعطقت(ج)وعطقت(ب)يف-١
.هركذمدقت-«
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ليلدلا؛ابعطقبجوياثدحةالصلايفوهوكاملاةيؤرنكتملو؛هتالص

كرتوهيلإداعهنملدبملادجواذإف؛ءاملالدبمميتلانأانلوقةحصىلع

دوجونأىرتالأ«مدنعواندنعابليبساذهاهلكلادبألا»نأللدبلا

لبتفلتختالثادحألاو:ةالصلالبقثدحمهدنعواندنعاملا

اذهبجويعضوملكيفنوكينأبجيف؛ايفلوخدلادعبوةالصلا

اهماكحأفلتختالثادحألانألةبجاوهدوجوبةرابطلاف؛ثدحلا
ءاملاتدجواذإف):ٍمِلجيبنلالوقو؛ًابلبقوأةالصلايفتدحءاوس

هنادجودنعهلاعتسابجوي.(نيتحن)بجوفمومع(كدلجهسسمأف

لوخدلبقةالصالمميتينأرفاسمالسيلو؛لعأهللاوابلبقوةالصلايف

ناكهلهدوجونمهسايإوءامألهمدعدنعاهتقولوخدلبقاهلميتنإفاهتفو

*..ةالصلاىلإتهاذإاونمآنيذلااهمأايه:ىلاعتهللالوقل«ًالطابهممست

ىلإ مايقلامتدرأاذإ ملعأهللاو هانعم'''اومميتفءاماودجتلف..ثهلوق

اهبتقولوخدلبقةراهطلابمدقتينأهلسيلفةدوهعملاةالصلايهوةالصلالإ
لبقءاملاةرابطبمدقتينأهلنأتعمجأةمألانأريغ؛ةرابطلابجومىلع

مميتلابمدقتينأهللهاوعزانتو؛عاجإللكلذسف؛تقولالوخد

بجوملعنحنف؟تقولالوخددعبدرونآرقلاوتقولالوخدلبق

.+:ةدئاملاء:م:ءانل-١
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لوخددعبالباطخلاوةيآلابرمألاانيأر'''انإف,عزانتلادنعةيآلا

"صخرامأف:دعصلاوءاملابهتفويقكلذلاعتسابجاولاناكتقولا

ديعصلاةرابطتيقبواهبانلمعوىلاعتهللانمةصخرلاانلبقءاملاميدقتانل

.ٍلعأهللاوابمكححىلع

؛رذنلاقيرطنمهيلعتبجوةالصلوأةزانجلوأةلفانلمميتنإف
لخداذاف6ةرابطلاهلتتللمف+هريغوأناسنبايكرتةتئافةالصلوأ

مميتلاداع»6ءاماودحتفٍ:ةرابطلاباطاخمراصةالصلاتقو:

:لعأهللاو

ةلأسم

هللالوقل؛هرخآوهطسويفوةالصلاتقولوأيقمميتلازئاجو

هلوقىلإ©..ةالصلاىلإفاذإاونمآيذلااهيأايم؛ىلاعتوكرابت

رخآنممقاذإطرتشيلو«ًابيطًاديعصاومميتف:اماودجتلف..ل

؛ةالصلاتقورخآيفمميتلاهلنأىلإانباحصأضعببهذدقو؛تقولا

.اف(ج)يف-١
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لوقلااذهو؛ءاملادوجونموجرياملتقولالوأيفمميتلاهلسيلو

نمركذامبقعىلاعتهللانأل؛رظنأمهضعبلوقنمهيلإانبهذيذلا

نمناكف؛«ابيطاديعصاومهيتفءاماودجتلف)»:ءاملابةرابطلاركذ
بجاولاف؛ابتقولوخددنعابلعفببطوخدقوةالصلاىلإمانقلادارأ

ىلإاهرخؤينأهيلعسيلو؛مميتءاملادجيملنإف؛ءاملابهلةراهطلا رخآ
؛قئاوعلاوبابسألانمريخأتلاقحلياملةالصلاليجعتبجبلب؛اهتقو
اذإناسنإلانأوعجأو؛لبلدىلإجاتتقونودتقولصّصخلاو

دصقهيلعنأتقولا'''جورخلبقءاملاىلإلصيهنألعبعضوميفناك

ىلإمتاذإ)ف:هلوقيفلخادهنألمميتينأهلسيلو:املا «ةالصلا

لدعينأهلسيلو«ءاملاوهواهبرمأيتلاةرابطلابيتأبنأ'"ردقياذهو

نيبعزانتالو؛تقولاجورخلبقءاملاىلإلصبهنألعاذإبارتلاىلإ

.لعأهللاوكلذيفلعلالهأنمدحأ

؛ةيضامهتالصتناكءلصنأدعبهلحريفءاملادجومثمميتاذإو

ةلاحيفهلهنادجوسيلو«ءامللدجاوريغناكدقو؛هبرمأاملعفهنأل

نأىرتالأ,هايإهنادجولثمءامالًادجاوناكهنأبجويامةيناث

؛ملاعلايفدوجوموهوهدجبيالفهبلطضءيشلاهنمعيضيدقناسنإلا

.ردقلا(ب)يف-«
ميرا



ًادجاونوكينأبجومبايندلايفهنوكسيلو«هلدجاوريغ»ىمسف

نمناك؛ةالصلاةداعإنمانباحصأضعبهركذاملعرمألاناكولو؛هل

؛ماعلايفدوجومهنأل«هلدجاوريغلوقينأزئاججريغءيشهل'"'ءاض
هيلع'"ردقيدقو؛هلاعتسابرومألا.يثلالعةردقلاوهدوجولاو

نأالإ؛دجويولصحيدقدوجولانأل(ةخسن)يفو؛هلاعتسانمعنمبو

نمشبءاملادجواذاف؛هلمعتسيملاذإهلهلاعتساىوسهللصحيدقدجاولا

جارخإدنعيثخو؛هلحروأهتقفنباهذنمهبفحجينمثلاناكو
اذهو؛مميتوءاملاءارشهيلعنكيملهسفنىلعهدينمنمثلاكلذ

ريغنمثلاناكونمشبهدجواذإف.انماعايفسانلانيبهيفعزاتتال

؛ءاملاىلعرداقنمثلالعرداقلانأل؛هؤارشهيلعبجوهبفب

اذإنمشلاكلذنودبءاملاكلذلثمدجينمشبهدجواذاف ًاغاقتقولاناك

'”'يولطملانمشلانأل؛هؤارشهيلعبجاولافءاملاكلذالإدجيملاذإامأف

ولدالولبحهدنعريلورثشبىلإءاجاذإكلذكو؛هريغءامالثيحدنم

ءامبنارشرملاليبسلادجواذإءاملاىلإلصوتيلولدولبحءارشهيلعبجو

.قيفوتلاهللابو

.مدقت(١)يف
.براطلا(ج)يف..«
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عطقينأهلعنأءاملاىأرمثةالصيفلخدورفاسملامميتاذإو

نمجورخلاهيلعبجومل:لئاقلاقنإفءءاملابةرابطلاىلإعجربوةالصلا

رمأيتلاةرابطلابربطتدقو؛هركذلجهللارمأبابيفلخددقوةالصلا

لبق؟ةالصلابًارومأمناكو؛ًارهاطاهبلصحو؛ءاملامدعدنعاهبهلل

ينلالوقوهوربخلامومعلهايإهيادجودنعءاملالاعتساهلع:هل

تدجونإف؛ججحرشعىلإولولسملاروبطبيطلاديعصلا):لج

هللالاق؛ةالصريغنمةالصيفركذيملو''!(كدلج”هلييمأفءاملا

طئاغلانممكنمٌدحأءاجوأٍرْفَسلعوأىضرمتمنكنإوف:ىلاعت
ءاملادحبلاذإمميلينأبنجللنألعلملدل١"0ءاسنلامتسمالوأ

:لاقاماف؛ءاملابتارابطلاعاونأبةيآلاءادتبايفهركذلجهللانأل

ماقممميتلاةرابطنوكتنأدارأ©«رفسلعوأىضرممنكنإوٍٍ

ّتسمالوأ):هلوقنوكينأبجوفلعأهللاوءاملأبتارابطلا

انجنمنكنإوٍِث:هلوقماقمكلذموقيلو:عاملانعةيانك6ءاسنلا

يقكعمتفبنجأهنأرامعنعيورمكلذدكؤيو6اورّبطاف

حسمو؛اذكهكيفكيامن)لجهللالوسرهللاقف؛بارتلا

.هركذمدقت-١

.١:ةدئاملاءغم:ءاسنلا« 

.1:ةدئاملا<
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نعَلْيُلَكيبنلانأرذيبأقيرطنمو«''!(هيديوهبجوهيفكب

اذإف؛نينسرشعىلإولوملسملاروبطمميتلا):لاق؟مميتيأٍبنجْلا
دبلابلسغلانألعلدبربخلارهاظو6لهنرشهسمللفءاملادحو

ةبرضو؛هجوللةبرض:ناتبرضمميتلاو؛لعأهللاوبجاوبسيل

نعكلذلثميوردقو.ديدجءامنموضعلكلدبالاك+نيديلل

ةبرضف:نيتبرضبمكهللالوسردنعرفسيفانممّيت):لاقهنأرامع

نودبارتلابالإيدنعمميتلازوجيالو"(نيدبللةبرضو«هجولل

ابارتلعجًوادجسمضرألايلتلعج"ُحيبنلالوقلهريغ

.لعأهللاوانلقامبجويهنعلوقنملاظفللااذهو,'*'(ًاروبط

الو؛عباصأ"نيبقرفيوضرألاىلعهيديببرضينأ''مميتلاو

ىرخأةبرضامبببرضيمث؛هبجوامببحسميمثامبضفنينأسأب

لمعيمث؛فكلارهاظىلعاهربوىنميلاهديرهاظلعىرسيلاعضيف
نمايشأطخأنإو؛”كلذلثمرسألاهفكرهاظلع'"نيمبلاهفك

.يئانلاودمحأهاور-١

.ممثلاةفشك-١"

.يئانلاودمحأهءاور<

,هركذمدقت-:

:ممستلاةسفك-

.(ج)نم-١
.ىنميلا(ج)يف-٠
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مميتلابيونينأهيلعسيلو؛هأزجأبارتلاهبصبملءوضولاعضاوم

عفرلوأ؛ةالصللةرابطهبيونينكلو«عوطتةالصالوةضيرف

مميتلانأنييرصبلاانباحصأضعبل'"رثألايفتدجودقو.ثدحلا

ميلعلو؛مهلةبقابءاملاةرابطكثدحلاوأءاملادوجوالإهضقنيال

؛نينسرشعىلإولوىلسملاروهطمميتلا):نيبنلالوقبنوجتحي

رفاسملكلمميتلاو.ملعأهللاو'"'(كدلجهسسمأفءاملاتدجواذاف

كلذكو؛كلذبجوياهرهاظوةيآلامومعنأل؛رصقوأهرفسلاط

:لاقهنأسابعنبانعيورو؛ءاملابضرمةدايزفاخيضيرملك

هنكميمومدهبولصنمو؛حورفوأحارجهبنميفةيآلاهذهتلرن

نأىرتالأ؛هيلعةداعإالو؛اهريغوأرئابجنمهنكسمأامكلصهلسغ

هيفكيامءاملانمدجيملوبنجأنمو؛اهمدناليسعميلصتةضاحتسملا
نإول:لاقهركذلجهللانألمميترفسيفوهوهلسغل ًابنجمتنك
ملول:هلوقيفلخدبنجأنمبةلخحلاهذهيفلخديملنف؛«اوربطاف
ءاماودجت .ملعأهللاوهبهللارمأالدجاوريغاذهنأل؛«اومّميتف

يفوأهدنعوهوهناكمملعيملوءاملايسننم:انباحصأضعبلاقو

.يمالمألاهقفلايفءاماعلاءالجأهكرتامضميرلوألاريخيأألا-

.هركذمدقت-«
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دجاوريغهنأل:هيلعءاضقال'''هنأهناكملعمث؛ىلصومميتوهلحر

نألاذكهيدنعبجويرظنلاو؛ءاضقلاهلع:ميضعبلاقو,ءاملل

نمكلذكو؛ابنملدبوهىذلاموصلاهيزجبالهكلميفةبقرلليسانلا

سانوهوروبطريغلعلصوأهتساجنيسنوأ؛رلعبملوسجنبوشبلص

.قوتلاهبولعأهللاومبنمقافتاباذهو؛ءاضقلاهيلعف؛هثدحل

الوءامدجبلفاهتقورضحدقوةالصلالعفبناسنإلابطوخاذإو

هنعطقسالبربطتبامدوجونعهزجعريلو:ةالصلاهيلعٌنإفًاديعص

:لَكينلانعيورامبجتحاو:انيفلاغضعبلاقاك«ابضرف
نوكتنأىفنو؛ربخلارهاظىلعدمتعاو(روبطريغبةالصلبقتال)
فلكيالهركذلجهللانأبجتحاو«ةرابطنكتلاذإةلوبقمةالهلا

ىلعلملدلا«ةرابطلالعردقنملاندنعاذهو.ةلوبقمريغةالصناسنإلا

ارتآوةالصلااوما:ىلاعتهللالوقبتبجودقةالصلانأكلذ

ربخلاو,ةلالدبالإهليزنالفهتوبثانقبتامو«اهتوبثانقبتدقو«ةاكرلا

.هيلعردقينممروهطريغبةالصلبقتالنألمتحمهبجتحايذلا

اننأشنمنإ:لاقنإف؛هانقيتامعلقتنيملاعقاولاّمحإلاناكاذإف

صوصخلانملمتحيامبرهاظلاليزيالو«صوصخلاومومعلابقلعتلا
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اومسقأو):'''نوكتنأةلمتحمًاضيأةيآلاو:هللبق؛ةلالدبالإ

؛مومعبانملكقلعت'"ادقو؛نيرهاطمتنكاذإهيفسيلو«ةالصلا
لعفنعزجعفنيئيشلعفبرمأنمو؛صيصختلاانيفلاخملوقلمتحاو

.ةالصلاوةرابطلابرمألفو.هيلعردفملعقنعطقسلامهدحأ

ىلإىرتالآ٠ملعأهللاوةالصلاضفهنعطقساالةرايطلانعهزحعف

اوتأفءيشبمكترمأاذإواوهتنافءىشنعكتيهناذإ):هكينلالوق

٠.ةرابطلانعروذعموةدلصللعيطتسماذهولمتعطتسامهنم

مميتلا"يونيهنأهيلعنأ:عماجلايفركذي'"'رفعجنبانأتدجوو

ناكنإف؛اذهيفهلوقهجوفرعأالوًابارتالوءامدجبلاذإيلصيو

بابحتسإلاوباجيإلاقيرطنمناكنإءاوسفانئاماعنمدحألًالوق
مميتلانأل'ءاملابةرابطللابونمنوكينأبجيف؛ةرابطللةبنلابرمألا

:لعأهللاوءاملانملدب

لاقف؛تقولاجرخدقوءاملادجواذإهيفانباحصأفلتخاو

ةحجحلاوْةرابطربعباهدلصهنألةالصلاكلتءاضقهيلع:مهضعب

.نوكت(أ)يف-8٠
.دقف(ج)يف-«
:هركذمدقت-<

.رفعنادمءاوز-.؛

.(ج)نم-ه
.()د(ب)نم-+
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هلعفالإطقسيملتقولاجورخف؛تقوبصخامنإ:يأرلااذهباحصأل

اميثعطقسبالتقولاجورخيمانلاومئانلاىلإىرتالأ:هنمًالدبوأ

لوبامبيلعبجوامنإيسانلاومئانلانإ:لئاقلاقنإف؛ةالصلاضرف

لجهللاوضرفبوجوهبدربملامهلبسناكلكلذالولو.ٍميِلَجينلا

هللعجنمانبأردقل:هللبق.تاهباشتملاماكحأنيبقرفنأالعو

لبتقولاجرخنإو؛لدبلانعهنعهزجعلهموصنمراطفإلاكح

اذإهيلعلدبلاباجيإب:لاقنمةلدأدحأةردقلاعمهيلعبجيءاضقلا

.نيلوقلانملدعألابلعأهللاو؛تقولاجرخنإوءاملادجو

كلصهنأل؛رظنأيدنعلوقلااذهو؛هيلعءاضقال:مبضعبلاقو

يفلازدقءاضقهيلعبجويالتقولاجورخدعبءاملادوجوف.رمأ

ناكدقوةرابطلانعهزجعلروبطريغبلصنملبجيف؛ملعأهللاوهتكو

نمدنعموصلاوةالصلانيبقرفالو؛ابيلعردقاذإابيتأينأًاروذعم

؛بارتلاوءاملانيترابطلامدععمروهطريغبيلصملاىلعءاضقلابجوأ

ناثضرفلباجيإءاضقلانألهيلعءاضقالهنأيدنعبجويرظنلاو
نيزجاعلانيبقرفدقىلاعتهللانأل«ٍملستلاهبجويربخبالإبجيالو

ىلعبجويملو؛ءاضقلاموصلانعنيزجاعلالعبجوأف+محلايق

ساقلانأل؛هانرتخاامدبؤيسابقلاو«ءاضقلاةالصلانعنيزجاعلا
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؛موصلابةالصلاهبشب'"نأنمىلوأةالصلابةالصلابشنأحيحص

.لجرلاىلعاهبجوأامكةالصلاةأرملالعبجوأىلاعتهللانأ'"'كلذو

بحلالاحيفةالصلاابنعطّقسأامك ؛ةرابطلانعاهزجعلسافنلاوض

ةالصلأهيلعطقستلجرلانوكيينأبجيكلذك؛ابيلعلدبالمث

ةالصلاوزجاعلابزجاعلاهبشنف؛هيلعلدبالمث؛ةرابطلانعهزجعب

.قيفوتلاهللابوموصلابةالصلاهبشينممىلوأ؛ةإلصلاب

همدعنمىلعهئارشيفناكو؛هنمقوفغلبوهئالغبءاملاعنتمااذإو

6مميتلابءانغتسالاو(هنعهب"لادبتسالاومميتلاهلزاحريثكررض

نأكلذلعلبيلدلا؛هسفن'"رضيهلامنماءزجفلتينأهلسيلو

الو؛هعطقهلنكيملاهرثأجرخيملفابلسغفةساجنهيلعتناكولهبوث

بحوقفرملانمدعتملالبتعطقاذإوهفالتإالوهلامنمءزججارخإ

:لئاقلاقنإف؛ءوضولاعضومرهاظهنأل؛عطقلاعضوملسغينأهيلع

انطابناكاملعضوملااذهنألبقنمكلذلسغهمزايالنأمتركام

.نم(ج)نم(أ)يف-٠

.كلذو(1)يف-٠
.لالتسالا(])يف-<

.ريغب(١)يف-(
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ليق؟كلذكعطقلادعبنوكينأهلسغهمزليملوعطقلالبقءادتبالايف

''"يربفرزغاهلةحارجهدعاسيفهتباصأولهنألبقنمأطخاذه؛هل

كلذلسغهمزا«لازوهدلجبهذولكلذكو؛عضوملالسغهمرايف

.ملعأهللاو؛دلجلاباهذلبقانطابناكنإو+عضوملا

يتحرفسلا'"'لاخيفهلحريفءاملاةالصلابرومألايسناذإو

ركذومميتاذإهيلعةداعإالوهبزجب:انباحصأضعبلاق؛مميتلابلص

دوجولعةردقلامدعلةماتهتالصنإف,ةالصلانمهغارفدعبءاملا

ةءارقلايمانلايفلوقتاف:لئاقلاقنإف؛رفسلايفوهورذنعلا

كلذطقسيملونايسنلالاحيفاهيلعرداقريغوهسيل؛ةالصلايف
ىلعرصتقنملانأكلذو؛مزالريغاذه:هلليق؟ةءارقلاضرف"!؟دنع

رذعلاوهورخآىنعمالإ(انعمجهلعل)'"انممضلبطقفةردقلامدع
هنأماص.هكلميفاهنأةبقرلايسناملرابظلانعرفكملاىلإىرتالأ

هيلإمضنيىتحضرفلاطقسيالهدرجمبنايسنلانأل«موصلاهيزجيال

.(ج)نمىرب-١
.لاحبف(ج)يف-«
.مدع(أ)يف-«

.همزلأ(ج)يف-
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طقسافصنالإدجيملوةبقرقتع'اهمزانمو؛ملعأهللاورخآىنعم

يفكبامالإدجيملوةرابطلاضرفهمزلنمو«موصلاهيلعناكوهنع

يشباملمميتيوءاملانمهعماممًاضوتينأهلعناكةرابطللهئاضعأضعب

؛قتعلانعزجتملاهضعبعطقولةبقرلانأامهنيبقرفلا؛هئاضعأنم
؛رخآليلدو؛اههنميقابلايفايقابضرفلاناكءاضعألاضعبعطقولو
ضعبلءاملانمهعمامبًاضوتاذإف؛رخآلانودوضعلكيفضرفلانأ

ءوضوبرمألايقبهلسغبرمألابابنموضعلكدرفنادقيلاهئاضعأ

.ملعأهللاومميتالإو؛هيقابيفباطخلاءاقبلءاملادجونإف؛هيقاب

هنعيزجتالاهنألهنعطقسةرابطلاضرفنإ:انيفلاخمضعبلاقو
لجأللغلاابلعبجي1تضاحمةأرملاتننتجااذإو«'"'ممبتيو

نمهريغببجيامنإو؛هنبعببجاوبسيللاسقغإلانألبقنمةبانجلا
؛ضيحلابابنعطقاسىنعملااذهو؛نآرقلاةءارقوةالصلايفتادابعلا

.ةبانجلاةبجنملسغلاابنعطقسكلذلف

.()نم-

01+



ةرابطلاضقنياهفباب

اهدحأوألوبلاوطئاغلاجورخةمألاعامجإبةراهطلاضقنييذلا

بويغو؛بدلانمحيرلاجورخو«ًاتقودوعيواتقوعطقنيناكاذإ

وأركسوأنونجبلقعلالاوزو؛ًاعجطضممونلاو؛جرفلايفةفشحلا

كلذىوساهفاوفلتخاو؛سافنلامدوينملاويدولاويذملاو؛ضرم

ىتحانكتممانيناكنيجينلانأ)سابعنباقيرطنمةياورلايفو

ضقتنتام:لاقف؛تمثكنإهللالوسراب:تلقف«يلصيموقيمث+خفني
يفلاحلكيفنوكينألدتحياذرف''(اعجطضمماننمةرابط

.اهريغوةالص.
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ةلأسم

هيلعو؛هيفوهاممجورخلاهيلع؛غلبمثةالصلايفيصلالخداذإ
تقولاوةعكركردأنموءابتقولًاكردمناكاذإاهتأيوةالصللربطتينأ

قبملوةرابطلالعردقاذإو.ًاربطتمناكاذإتقوللكردموهفمئاق

يبنلالوقلكردمريغوبف؛مئاقتقولاو«ةعكربقابامتقولايف

؛(''"ةالصلاكردأدقفةعكررصعلانمكردأنم):ملسوهيلعهللالص

اهبًارومأمناكدقو؛هيفلخداممجورخلاهيلعبجول:لئاقلاقنإف

نأبجوف؛ضرفلاهمرلغلبامل:هللبق؟اهبىتأيتلاةرابطلا”لَعْفَت

نيبطاخلاةلجيفراصهنأل؛اونيةالصو«اهدصقيةرابطبالإهيتأيال
هنااودبعبلال]اورمأامو:ىلاعتهللالوقوهوةيآلاب '"«دنردلاهلنيصلخخ

وهودغولبملعبفيكو:لاقنإو؛باطخلاهنعالئازكلذلبقناكدقو

+ينلاثودح:اهدحأ؛هوجونمعقيغولبلا:هلليق©ةالصلايف

كلذيفسانلافلتخانإو؛غولبللدحيهيتلانينسلالامكتتسااهنمو

,ه:ةليبلا-«
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بحيالو؛ناضمرنمويلاكلذموصهمرايملراهنلايفغلباذإو.تققولا

يذلامويلانأل؛انباحصأنمريثكءاضقلابلاقدقناكنإو؛ءاضقلاهيلع

بجبالو؛مويلاكلذموصهمرايالفرابنلاضعبيفبطاخمريغهيفغلب

ريغهيفغلبيذلامولانأل؛رهشلانمىضمامءاضقالوهؤاضقهيلع

حصيالو.زوجيالمويلاضعبموصنأل؛هموصببطاخم

:هللبق؟ةالصلاوءوصلانيبقرفلاامن:لاقنإف.ليللانمةينبالإموصلا
هلوأنمهبلغتشيًاتقوموصلايفنأل؛تاقوألايف''"امهيلاحفالتخا

تقواهلةالصلاو؛هتقتوضعبيفموصلاعاقيإزوجيالو«هرخأىلإ

ضعبيفاهبىنؤيأنأرئاجو.هرخآىلإهلوأنمهبلاغتشالابجويال
؛تقوللكردممئاقتقولاوةرابطلاتوبثعمةعكرلاكردملاف؛ابتقو

يتأبنأهنكميال"'موصلاتقو""ضعبءاضقنادعبباطخلاهمزانف

ذإبجيامنإءاضقلاو؛ةالصلاتقوفلاخمهتقونأافنآهانركذاملهب

ءاضقلافءيشلاببطاخبملنمامأف؛هكرتبرذعوأهتأيفمرلدقباطخلا

:لعأهللاوبجاوريغهيلع

.ايهتلاح(ج)يف-١
م.(ج)نم-

.ةالصلا(1)يف-«
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ميضعبلاقف؛سانوهوجرفلاسميءيضوتملايفانباحصأفلتخإ

؛هيلعمولاليسانلانأل؛هترابطضقتنتلسانرهوكلذسماذإ

هيلع:مهضعبلاقو:لعفلاىلإدصقيملاذإلعافريغريدقتلايف'''ناكو

ىدنعبجويرظنلاو؛ًادماعوأناكًاسان؛ملايفةرابطللضقنلا

نمبجتحمجتحانإف«ًايسانوأًادمعتمنمنمرهطلالعربطلاةداعإ

كلذنمًاعونمبسملاىلإدصاقلاناكنإو؛ةراهطلايسانلانعطقسأ

دصقلاب'"!يبنملاهبوكر)هيلعربطلاةداعإهيلعبجوو+لييبنلاربخب
؛هللاقي؛ًايهنهيففلاخلعفىلإدصاقبسيلفيسانلاو؛كلذلعفىلإ
ضقنبحيو؛ربخلابدمعلاببجيةرابطلاضقننوكينأتركنأام

؛ءاوسدمعلاوًاطخلانوكيفليلدلابًايسانسمنمىلعةرابطلا

دصقلاودمعلابةرابطلاضقنت"ربدلانمحبرلاجورخنألعانقافتال

ةراهطلاضةنفءاضيأةرابطلا_ةمةنيدمعودصقريغباهجورخوءاهجارخإل

هبجوأو؛لسغلاهيلعهللابجوأبنجلابكلذكوءاعيمجوهسلاودمعلاببجي

؛رايتخالابةرابطللضقانيلاجورحف«ًاضيأمالسلاهيلعلوسرلاهيلع

مجهللالوسرلوقكلذكو؛رايتخاريغبجرخبيذلامالتحالابو

.(ج)نمهنأكوةخسن-١
,هلعيبنملالعل-«
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فرصنيالفهيتيلإنيبخفنيفةالصلايفوهومدحأيتأبلناطبشلانإ)

سلفجرخاذإكلذنألعدقو.)9اْجرمثبوأًاتوص0'عمسيىمح

ةضاحتسملاىلعٍمِْلَكلوسرلابجوأدقكلذكو؛لصملانمرابتخاب

ةضاحتسملانمجرحياموامترابطمحيففلتخاو6ةالصلايفةرابطلا

دمعلا"لعوبءوضولابجوأمنأ0لدبياذبف6امنمرابتخابسيف

٠قمفوتلاهيولعأهللاوأوسوبسلاو

هنأهترابطيفكشمثاهنيعبةالصلربطتنم:انباحصأضعبلاقو

هيفيدنعلوقاذهو؛ثدحيملهنأنقبتييتحةرابطلاكلتبيلصيال

ناكابنّقتتوهلتلصحاذافًاثدعايسناكنمايمرومأمةراهطلانألرظن

ملةرابطلاتوبثنقيتاذإف؛ثدحيملامةرابطلاكلتبءاشاميلصينأهل

نقبتيىتحهتالصهزجت1"ثدحيملمأثدحألهابيفهكشنكي

.نيقببالإهيزجتال.ةالصلااهبلخدييتلاةرابطلا

.ممس(ج)يف-١
٠دوادوبأوينانلاوملسمءارر-١

ةنيدملالهأءاننكحيذلاىأرلااذهلهأىتفاروهنقيتدقاملعفارب)يف(ح)يف-«
,(ثدحلايفكشاذإهنأباوجتحار

نيقببالإةالصلاهلعطقتالاكولوألانيقيلالعىقبينأهلسيلر)(ج)نع-4
(.ةراهطلاكلذكف
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تابثلاب'''رمألابجيلينلانعحصدقربخلانأ:اذهنعباوجلا

فرصنيالفعدحأكشاذإ):لجهلوقبةرابطلايفمدقتملانيقيلاىلع

ىلعءانبلامالسلاهيلعلعجاملف؛"(ايرمشبوأًاتوصعمسيىتح
عوقوعمةالصلاحاتفتسانوكينأيغبنيناك؛كشلاعوقوعمةالصلا

.قيفوتلاهللابوامهنيبقرفالو؛ةرابطلايفكشلا

انقفاودقو؛هعابتاالإسيلفكجينلانعربخلاتبثاذإو

الإهنعمكحلالزيملءيشبنيقيمكحهلتبثنم:لاقواذهيفيعفاشلا

لجريفلاقىتحبابلااذهيفهتماقتساوهلوقلعضميملمث«ناننيقس

ءيثالهنأ؛نيفصنلعهعطق»فيسلابهبرضفبوثيفًافوفلمالجردجو

؛نيقيبتمدقتدقةأيحلاو؛ًابحناكفوفمملانألعبىتحعطاقلاىلع

هيفثدحيله؛ضرتعملاكشلاةايحلاكحنمهنقبتامليزينأبحيالف

؛هأزجأضرألاىلعهديبمميتملابرضاذإةنيدملالهألاقو؟توم

؛هبلاقنمم"'(يدنعطلغ)لوقلااذهو؛قلعيملمأءيشهديبقلع
.كهوجوباوحسافًابيطديعصاوممبتفإ:هركذلجهلوقكلذىلعليلدلا

.باوصلاىلإيدنع0

.هيلعقفنم-
,طلغىدنع(ج)يف-«
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ضرألايلتلعج).:لينلالوقوديعصلانمينعي'١!هنمميديأو

حسيمفبارتلاريغبحسمنم؛'"(ًاروبطاهبارتيللعجو.ًادجسم

.لعأهللاو؛دبعصلاب

فزخلاورجآلابارتو4سجنلاءاملاكيدنعوهسجنلابارتلاو

ًافاضمراصو؛هنعلازدقبارتلاممانأل؛لمعتسملاءالكيدنعره

هيفةثداحلاةفصلابهلعل؛ةعنصلابريغتو؛'”'هريغىلإ دقيذلالمعتسملاءاملاك

.لعأهللاو؛هنمجراخلاوهيفعقاولاثودحللوألاهعضونعيغت

ةلأسم

:لاقهنألكينلانعيورامل,بونذلاْرئابكنمنمؤملاةبيغو

ةرابطلا'*"ضقنتالو؛'*'(ةرابطلاضقنتومئاصلارطفتنمؤملاةبيغ)

.+:ءانلأ-١

٠هركذمدقت-

.()(ب)نم-<

.يئاسنلاويقبيبلاهاور-؛
.ضقني(ج)يف-٠
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الإ نينمؤملاتاعاطربكأامهر-مئاصلا'''رّطفتو ,بوثذلارئابك

ىرتالأ؛نينمؤملاةبيغلايهبلكهللالوسراهنعىهنيلاةبمغلاهذهو

؛'(سانلاهفرعتقسافلاركذ'"'نعاوعبذأ):مالسلاهيلعهلوقىلإ

اوركذأ؛قسافلاركذنعنوعّروتكلام):لاقهنأيلجهنعيورو

."'(سانلاهفرعتهيفامبقسافلا

مهبصبيأ'"«عيسأومهبرصىلاعتكرابتهللالاقو

ةعاذإلاوهايإسانلامالعنإقسافلافيرعتللَكهللالوسررمأايففعمو

نعىبنامنإهنأىلعلبلد؛نيملسملانمدحأهبرتغيالثلهرابخأبوهب

0هنعيورًماضنأكلذلعلدبوقسافلاةببغنودنمؤل|ةببغ

نأىلعهلوقنملدياذهف'"'(كناوخإتاروعاوعبتتال):لاقهنأ

هربخبنلعبوقسافلانمرذحبنأو؛هتلفغونمؤملاةلزىلعرتسلابرمألا

نمةلجنمهبسحبو؛مهنمدحأهبرتغيالثلنيملسمللحصنلاةبجىلع

.ٍلعأهللاو؛ايندلاونيدلارمأ'"يفهيلإمانتسي

.رطفي(ج)يف-١
.ركذي(ج)يف-؟
٠يناربطلاءأرز-«

.يناربطلاهاور-؛
«يلرهبمهلام٠ممسأوهبرصبأ»؟١:فيكلا-٠

٠.دمحأودوادوبأوملسمهاور-١

.(ج)نمةطقاس«يف»-"
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ةلأسم

ىلعو؛ةءارقلابيترتىلعاهبيتأبنأةالصللربطتملالعبجاولاو

يفالوباتكلايفمبيلعكلذضورفمبسيلؤ؛سانلالمعهيلعام

بيترتلعالإةالصللءاضعألاةرابطديجباليعفاشلاناكو؛اعلاوةنسلا

لسغوهزاجأو؛كلذيفهفلاخنمىلعركنأو«ةرابطلاةيآةءارق

عمنيفكلايلإنيقفرملانمءىضوتملاءىدتبينأو؛ىنميلالبقىربيلا

.قيفوتلاهللابو«قفارملاىلإ)ف:هركذلجهللالوق

لامترابطلعوبفاهنيعبةالصلوأةلفانوأةضيرفلًأضوتنمو

.ةباحصلانمهيلععاجالابانوفلامهيفيعّديبلوقلااذهو؛ثدحب

لوقكلذىلعليلدلا.ةبانجلانمفنألالخادومفلالسغبجاولاو

فنألالخادومفلاناكاملف''(ةرشبلااوقنأورعشلااًولبف):ميلكينلا

اضيأو.رلعأهللاوةيرشبلامساامهقاقحتسالامبلسغبجولعفلانارشابي

,هركذمدقت-١

ملل



لخادو«نذألالخادلسغيفانقفاو'''دقواذهيفانفلاخنمنإف

نأبرمألَكينلانألنذألارعشبجتحانإف؛نذألالخادكفنألا

لبي قرفالوهيفيذلارعشللفنألالخادلسغبجيف:هلليقرعشلا

ض:لعأهللاو؛كلذيف

..دق(ج)يف-١
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تيملالسغيفريباب

اولسغ|):لجينلالوقل؛هنفدلبقتملالسغ"بجاوو

سانلاضعب'"'هبماقاذإةيافكلالعضرفىتوملالسغو,''(مكاتوم
مرحملالسغب)؛ميكينلانع"*'ةياوريفو«نيقابلانع.طقس
؛هنمانممتملالسغدنعادبينأ'"'لعافللبحتسملاو'"!(ردسوءامب

رظنيالو؛تالسغثالثهبرومأملاو؛ةدحاوةلسغكلذيفضرفلاو

ةروعلإنمؤملارظنينأ""'لَكيبنلايبنل):هتروعىلإسافل
نأنيجورللو؛هللادبعنبرباجنعهنعيورال؛'"(ملسملاهيخأ

لاق؛*"توملادعبامهنيبةنقابةمصعلانألهبحاصامهنمدحاولكلسغي

٠هركذمدقت-١

,كلذب(ج)«(١)يف-«
.ةياورلا(ج)يف-«
.نابحنباهارر-؛

.لماغلل(ج)يف-٠
٠.(نم-١

٠هركذمدقتاب

.نابحنا.ءارر-م
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كرتامفصن_مكلو):هرثذ(ةخسن)هؤانتلجهلل

""'ماجاوزأنوردُبوكنمنوفوّتيأنيذلاوف:لاقو'''مكاورأ
دقوةأرملاتتاماذإو؛ليلدىلإجاتحمامهنيبةمصعلاعطقيعّدملاو

لسغنألدحاولسغهأزجأ:بنجلانموأضريحانمتربط

يفهبدبعتملاوهبنجلاوضئاحلالسغو؛ءايحألالعضرفتيللا

ضيحلاوةبانجلانملسغلاو:هريغىلإلقتنيالف؛هتابح"لاح

نمذخؤيالو؛ةالصلاهنعكلازدقتملاو؛ةرابطلاببجبسافنلاو

نألًايلمزعناككلذلعفنإف6ًامحافناكنإوهرافظأنمالوتسملارعش

بجويامهبجوي.ليلدبالإهريغدسجيف''""طلستلانمعونمناسنإلا

بيطبسميالو؛هباليفالإنفكيمللُسغاذإمرحملاو.هليلستلا

؛كلذثلجيبنلانعسابعنبانع'“'يورامل؛هسأررمخيالو

لوتقملاو.تاومألاوءايحألالسغلزياجحارقلاءاملا'"''نأعيمجلاعمجأو

يفلوتقملامد):لاقميجيبنلانأللسغبال"(اةكرعملايف)

١٠١:ءانلا-١

. 4. 0+ 2>») : ةرقلا  »

.لاحيف(ج)يف-«
.ةكرعلايفلوتقملاو.(ب)يف-؛
٠نوكينأ-٠

.()نم-١

٠ج(م(ب)نم-ال

7



يفو؛'''(ةمايقلاموياكسمحوفبهللالبس يفريثكرابخألانماذه

زوجالو6هلميساذهسيلفةدروعملاريغيفلتقنمو(هءادبشلاءامد

لمحلانألأطخأدقفابنطبقشنمو,؛تناماذإلماحلانطبقش
؛نوكي7أ'"انوكسألعبالوءانطبقشالوهتققح"لعبال

؟رهاطوأ؛توملادعبسجنوهلهتملامكحيفسانلافلتخاو

هلسغورهاطوه:مهيفلاخمضعبلاقو؛ربطيىتحسجن؛انباحصألاقف

يبنلانعيورو.ءامحألاىلعةدابعوهامنإو؛سجنهنألهلرهطمبسيل

ربخلاناكناف0)ًاتمالواحسحنشانمؤملا(:لاقهنأ1ا

كلذلبقهيلعناكاّنعهمكحلقنيالهيفتوملالولحفًاحيحص

.لعأهللاو

ينلانعةياورلايفكلذكو؛ابلسغدنعاهرغشقرفيةأرملاو

(ابلسغدنعاهرعشقرفب*'رمأف):تنامةأرمانعلثسهنألج

,دوادربأهارر-١

.ملعت(ج)يف--«
.نوكينأ(ب)يف-«
٠.ص(نم-؛

.(ب)+(ب)نم-٠
.هيلعىفتم-١

.(ج)+(ب)نم-«
٠يناسثلاودمحأ-+

- 77) -



يف"علينلالوقللاملاسأرنم''"نفكلاو؛ةياورلايفكلذكو

٠هلإكلملافاضأف0"هسونيقهونفكبلافهبرضحلىرامتم

فيعضتهركبو؛هلامكلتنمنفكلانأىلإبهذنمطلغدقو

يفنفك0ينلانأل:ةثئاعتوراملتملالعامترثكوباشلا

هنأ)اهريغقيرطنمو؛"'!(ةمامعالوصيقابيفسيلبارثأثالث

روكذللبايثلانمضاببلانفكلايفهبرومأملاو:(نيبوتيفنفك

باشلاهذممجلعه:لاقهنأايبنلانعيورامثانإلاو

ْبايترابخنمنإفمكتوماباونفكو+,مكءابحأاهوسيلاِ'ضابمبلا

لَكينلالوقيو:ريرحلاوأزقلانمناكاذإلاجرللنمكلازوجيالو

لعنامرحناذهل:لاقوريرحنمةقرخوبهذنمةعطقلخأدقو

كلذكو؛باوثأةسخيفةأرملانفكو'*!؛(اهئاسنل"'ناللخويتمألاجر

.(ج)نم-١
,هلعفتم-«

ويئاسنلاهاورح< .يناربطلا

,دمحأويقبيبلاوةتسلاهجرخأ-(

.ضيبلا(ج)يف-٠

لعحيحص):ماحلالاقودمحأويقريبلارهجامناريذمرتلاودوادوبأهاور-+

.(ممطرش
.ناللحم(ح)يل-«
,هيلعقفنتم-م

افا



بحتسيو؛''باونأةسخمونلكمأهتنبانفكيفعفرلجينلازأيور

.تمل|نفدليجعتبحتسملاودوحسلاعضاومهلعبتيوتسألبطلا

نيب_لس»هفيجسبحتنأيغبنيال):لاقهنألَكينلانعيورامل

نأهركسو:ًافينعًاعارسإةزانجلابعرسنأهركبو.'(هلهأينارهظ

ًابكاردحأاهعبتنإو'''اذهبحتسملاوةعوبتماهنألةزانجلامدقتي
:لَكينلالوقلموقلالضفأيدنعتملاىلعةالصلابىلوأو؛سأبالف

٠ُهالصنُمهالصاصخبمومومعربخلا|لكو06'((ميلضفأموقلاميل

اولوأول:ىلاعتهللالوقبلتعمةلتعانإف؛اذهريغانباحصألاقو
قيرطنمتيملابىلوألانوكسيدق:هلليق'""«ضعببىلوأميضعبماحرألا
.ةالصلايفهبىلوأنوكيالفًايمذوأًادبعمحرلا

نألبقثدحبمثلسغيتيملالسغيفسانلافلتخاو
لاقو٠نكمأملسغلاهلعداعب:مهضعبلاقف.هنافكالخدي

لاقو؛هنافكأيفجرديمثتارمسمخلمغلاهيلعداعي:انباحصأ
ءيضووةبينأثلضفلاهيلعدعبملثدحأمثلسغاذإ:مهريغ

.دوادوبأويقبسبلاهاورب١

.يذمرتلاومامداور-

.بحتير(ج)يف-<
.هركذمدقت-(

.اق:لافنألا-م

م7-



بجويرظنلاو؛هدحوثدحلالسغي:نورخآلاقو)«ةالصلاءوضو

ةلسغلابطقسدقهلسغضرفنأل؛''ةالصلاءوضوأاضرينأيدنع

الإبجيالناثضرفهنأل؛مهمرايالهيلعلسغلاةداعإو؛ىلوألا

نيبعمجبمللَكيبنلاو؛هبلمعلا'همزابورذعلاعطقيربخب

ثدحملايفلعفياكهيفلعفينأبجيو«ةمرحلايفتيملاويحلا

تيملالسغو.ىلعأهللاو؛هنعلسغلاطوقسدعبثدحأاذإيحلا

لوقل؛رخآلاضعبلانعطقسضعبلاهلسغبماقاذإةيافكلالعضرف

ٍلكف؛نيماسمالباطخاذهف"(كاتوماولسغإ):جِلَجيبنلا

نإفدسشلاالإايبنلارمألهلسغبحاومالسإل|لهأنمتيم

هلسغنعيبنلابمهنمهحرخأفنيملسملاىتومةلمجنمهصخحجيبنلا

يفنولتقينيذلامهءادهشلاو؛'*'(مهئامدومهبايثيفمهولمتز):هلوقب

ريثكانفلاخدقناكنإو؛ديهشوهًاملظلوتقملكسيلو؛برحلا
طقاسلانأركذىتح؛ديهشوهفًاملظلوتقملكنأمعزفانيفلاخمنم

.(ج)نمةطقاسنيسوقنيبام-١

.مدنيو(ج)يف-؟
,هيلعقفتم-«

.يقبسلاوهجامنباريذمرتلاريئاسنلاردرادربأويراخبلاهاور-:

مإل-



اندنع0ءأدبشلاودهسوبفهلتَمُفءيشهيلعطقسنمو«؛ةلخنلإنم

هلوقىنعمو؛مهعمًابراعنيملسلابرحيفلتقنمهيلعقفتملاوه
ْ

فوفلملكو؛اهيفمهوفليأ'''(مهبايثيفهولمز):مالسلاهيلع

.لمزموبف

دجشلا:اهلعل-١

مركدمدقت-

-77186١-



ضئاحلايفباب

ةراهطلاضقنياموءوضولاباتكنميناثلا

٠.كلذربغوتاماحللانمكلذوحنو

:نيعتستهلو6محرلانمحرلاهللامس

اهيلع:مهضعبلاقف.ةدجسلاةيآعمستضئاحلايفسانلافلتخا

:انباحصألاقو؛تدحستربطاذإ:نورخآلاقو(دحسلنأ

بللالدبو؛رظنلاهبجوييذلاوهاذهو؛كلذيفابيلعدوجسال

نمةعونمباهنأوابملعةالصالضئاحلانأتعجأةمألانأل,هيلع

ةدجسلافضيحلالعلاهنعةالصلاضرفلطباذإفءابضيحلجألةالصلا
هباجيإيففلتخمنآرقلادوجسسفننإفًاضيأو«اهيلعبجتالنأىلوأ

ةالصلاو؛ةالصدوجسلاذإاهدوجسلىنعمالفضئاحلاامأف؛ةرهاطلاىلع

-714(7)



لاوزببجيامنإ«رهطلاىلإضئاحللليبسالو؛روبطريغبزوجتال

ءاملبنضئاحلانوكتنألاحمو؛هلاحبمئاقضئاحلاثدحو؛ثدحلا
رهطتلادعباهلاحيفدوجسلااهيلعبجوملاو؛دوجومابضيحوةرهطتم

أرقيبنجلايفانباحصأفلتخاو؛ليلدىلإجاتحمًاضيأضيحلانم

نععنتمياللَكهللالوسرناك:لاقبلاطيبأنبيلعىورف«نآرقلا

بنجلانعلثسهنأرمعنبانعيورو.ًابنجناكاذإالإنآرقلاةءارق

.ةيأفصنالو:لاق؛ةباف:هللبق؛ال:لاقف؟نآرقلاارقيله

.نيتيآلاوةبآلانآرقلاأرقينأبنجللزاجأهنأسابعنبانعيورو

روبشملاو؛بنجللةءارقلاةزاجإةباحصلانمءالؤهريغنعيورو
تاياورلانمكلذيفدنعاملنآرقلاأرقيالبنجلانأءابقفلانمهيلعام

:بااطيبأنبيلعنعيورامثيدحلا.راحصأضعبفعضو؛«ةححصلا

بلاطيبأنبيلعثيدحلوأتبنجللةءارقلازاجأنممةبقفتملاضعبو

ىلوأضئاحلافنآرقلاةءارقنمًاعونممبنجلاناكاذإف؛هبجوريغىلع

:لعأهللاو؛عنملابيدنع

ضئاحللزوجيالكلذكو؛ربطتيىتحةالصلابنجللزوجتالو

نإ:نآرقلاةءارقبنجللةزوجملاةقرفلاتلاقو؛رهطتتوربظتئح
ريغوًانآرقنوكبدقهللركذلاو؛هلاوحألكيفهللاركذيلَكيبنلا

الع



هنمعنتمينأزئاجريغفىلاعتهللاركذمساهيلععقواملكو؛نآرق
مًاحيحصنآرقلاةءارقنمبنجلاعنميفربخلاناكولو:لاق.دحأ

هتوالتنيعجأسانللحابأدقىلاعتهللاناكو«ًاسايقهيلإضئاحلادرزجي

ىلعيقابلايقبو؛كلذبهلنذأنمةلمجنمعنملاببنجلا”صخو
نمضئاحلاوبنجللنآرقلاةزاجإىلإبهذنمطلغدقو؛ةحابإلا

دراولاربخلاالوليرمعلو.كلذنماهلعنملاوتاياورلاٌهلوأتثيح

لضفألاوحألالكيفنآرقلابهللاركذنمراثكتسالاناكلكلذب

دبعتينأهللو؛ربخلادوروعمرظنللظحالنكلو؛"'هلعفنمل

ريخةإلصلا)لَكيبنلالوقىلإىرتالأ؛ءاشامبهدابع ؛عوضوم

بنجلاوضئاحلافكلذعمو؛"'(رثكيلفءاشنمو"للقيلفءاشنف

ناميلانبةقذحلاملسوهيلعهللالصيبنلالوقعمةالصلانمناعونمم
لجألملسوهيلعهللالصيبنلاةحفاصمنمعنتمادقوبنجأدقو

ًاحجنيالنموملا):لَكيبنلاهللاقف؛هتبانج '"'(ًاتيمالو
.قيفوتلاهللابو

.هكرت:(ج)يف-١

.طسوألايفيناربطلاهاور-«

,هيلعقفتم-«

مالإ



ىرتضئاحلايفنيرخأتملاونيمدقتملانمنيملسملاءاماعفلتخاو

لخددقوتضاحاذإ:مهضعبلاقف؛ةالصلاتقولخددقومدلا

لخددقوتضاحاذإ:مهضعبلاقو؛تربطاذإاهتداعإابيلعفتقولا

تضاحىتحاهترخأفاهتالصتضقتلصوتربطتولامردقبتقولانم
امأو؛ابيلعءاضقالفكلذنودناكاذإو؛تربطاذإاهءاضقاهملعنأ

؛ةالصلاتقويفتضاحاذإاهيلعءاضقالهنأىريهنافانيفلاخمضعب

تقويفتضاحنإف؛كلذيفاهلةعسوتلابةالصلارخؤتنأاهلناكاهنأل

؛اهيلعثداحلاضيحلابةالصلانمتعنممثهيفةالصلارخؤتنأاهلناك

ىلإاهترخأدقنوكتنأالإاهيلعةداعإالو؛اهتالصلةعيضمنكت|
تقولايفالنكيمللصتنأتدارأوللاحيفوأ«ةالصلاتقورخآ

؛لعأهللاوةجحلابابيفىوقأانباحصألوقو«ةالصلاهيفيضقتام
.ريخأتلاطقساللعفلابرمألافابلعفبترمأوةالصلابتبطوخاهنأل

يذلاريسيلاتقولانميقبدقوتربطاذإًاضيأاوفلتخاو

ةالصلاكلتءابقفلاضعبابملعىأرف,ةالصلاورهطتلاهيفابنكميال

اوفلتخاو؛نورحتآةالصلاابنعطقسأو؛تقولايفيهوتربطاهنأل

لجرلابنجيمث؛ةأرملاولجرلايفنوكتذيواعتلايفًاضيأ
نآرقلانمءيشوأهللاركذهيلعوماردلاسميفو؛ةأرملاضيحتو

ل



ةشئاعنعةياورلايفو؛نورخآهيفددشوءابقفلاضعبهيف'"صخرف

؛'"(ضئاحانأولَكهللالوسرسأرلسغأتنك):ىلاقاهنأ

ءاملاةرابطواهتراهطلعٌليلدضئاحيههوٍةيِلَجينلاسأراهلسغو
الإ؛ندبلارئاسكحدبلاكحنأل؛ايدييفيذلا ةساجنهيفًاعضوم
ريغتبنأبجيملةسوسحموأةيئرمةساجنكلانه"'نكيملاذإو؛ةماق

لعانئاماعلجًاضيأقفتاو؛اهيلعناكىلاهلاحكحنعناسنإلالاح

دعبالإاهنايشغاهجوزازجبملضيبحلانمتربطاذإضئاحلانأ
رثألايفًالوقتدجوو؛ءاملامدعدنعديعصلاوألاستغالاوربطتلا

هيجوييذلاوهلوألاو:لاستغالالبقكلذزاجأانباحصأضعبل

كلذبنولوقيانيفلاخمءابقفهوجونمةعامجو؛اندنعلمعلاهيلعو؛رظنلا

لبقضيحلانمتربطاذإاهنامشغزوجنمهيلإبهذييذلاو:اندنع
اضئاحنكتنإف؛«ةرهاطوأًاضئاحنوكتنأاولختالابنأ؛هتجحرهطتلا

ةرومأمةرهاطتناكنإو؛اهؤطواهجوزانكيملوةالصلابرمؤتل

؛ابنايشغابجوراف ًارهاطناكنمالإاهبرمؤيالةالصلاذإ-ةالصلاب

اهنطوميرحتىلعمييفلاخمعماوعمجأمهنألوألالوقلاباحصأةجحو

.صخنم(أ)+(ج)+(ب)نم-١
.يئانلاودوادوبأوملسمهاوز-«

.نكت:(ج)-+

مال



اوقفتاو؛اهمدعاطقنادعباهئطوةحابإيفاوفلتخامث.ابضيحلجأل
هعافترالعاوعمجبقِح'للالعمهفءاملابربطتلالعباهتحابإلع

.قمفوتلاهللابوهتحابإو

؛لستغتنألبقضيحتمث""'بنجتةأرملايفانباحصأفلتخاو

امبنمدحاولكضرفنأل'"'نيلسغ"تلسقغاتربطاذإ:مهضعبلاقف

؛امبنمثدحلكنمرهطتلابةرومأميهو؛رخآلاضرفلاريغ

دحاولسغأاهيزجي:نورخآلاقو.هلعفبالإهبترمأاممجرختالو

كلذللستغيمثةليللايفهئاسنلعفوطبناكٍةِْلَجيبنلانألعيمجلل

ريغهدنعسيلولملقءامهعمواثدحناكالجرنأولو.ًادحاوالغ

هئدحلهلمعتسينأهلناكهبرثةرابطوهثدحلهيفكيالءاملاو؛سجنبرت

لوقي؛ضرفةالصللبوثلاريبطتنألهبونةرابطلءاشنإو.ءاشنإ

ضرفءاملابثدحلانمرهطتلاو؛'*"4رهطفكبايثول:لجوزعهللا
6معهوجوماولسغافةالصلاىلإماذإيي:ىلاعتهللالوقبهدوجودنع

مضحلا(ج)٠(ب)رصحلا(1)يف-٠
.بتمةخسن(ج)يف-«
.نيل(ج)يف-«
.؛:رثدملا-(

.١:ةدئاملا ه

ال4-



هنإ:انباحصألاقو.ةيآلا فلتخاو؛بوثلابلصيوهثدحلءاملالمعتسي

اذإ:مبضعبلاقف؛لاسقغالالبقضيحتمثعماجتةأرملايفانباحصأ

:مهضعبلأقو.مرثكألوقوهوعيمجلًادحاوًالغتلسقغاتربط

:ربطتلابنجلالعبجوأىلاعتهللانأل؛هراتخحنيذلاوهونالسغاهيلع

ةلمتشمةظفلهذهف؛'"'«اوربطافًابنجممنكنإو: هركذلجهلوقب

؛كلذباهلىلاعتهللارمأبةبانجلانملاستغالااهيلعفثانإلاوروكذلاىلع

:يلجهلوقل؛لاسقغالابابضيحرابدإدنعبلكهللالوسراهرمأدقو

باتكلاوةنسلابلسقغتنأاهيلعف,'''(لصويسقغافةضيحلاتربدأاذإ)

ءاملاتمدعاذإىيلأ:لوقلااذهفلاخينملئاقلاقنإف.'"'نيلست
لدبملاكح>نوكينأبجيكلذكو؟قافتابًادحاوًاميتمميتتنأاهلناك

؛ناتراهطابيلعلوقينسحلاو؛كلذكللسنمو:هلليف؛هنم

لبققافتابنوكيينأزوجيالو«ًاضيأمميتلابوءاملابنوكتتةرابطلاو

ةفرعمىلعهعالطاوهماععمهبنظياذكه.هفالخبهدعبلوقيونسحلا

:لعأهللاوفالتخالا

.(؟:ءاسنلا-١

.هيلعقفتم-«
.نيتلغ(ج)يف-«

ل0



دشامبرهطتلاورهطملاوىكذملادلجلالاجعتسازاوجىلعسانلاعمجأ

اذإةتسملادلحلاعتسايقاوعزانتواغوبدمنكيِنإوءاملانم

دعبهلاعتسامبضعبزوجف؛نيلوفلعًاضيأانباحصأفلتخاو«بد

زوجبملنمةجحو.غابدلااهربطيالةتيملا:نورخآلاقو«غابدلا

زاجأنملةجحلاو؛''(ءيشبةتيملانماوعفتنتال):ميلكيبنلالوق

؛"(ربطدقفغبدباهإاممأ):ٍةَِلَجيبنلالوقغابدلادعبهبعافتنالا

هلامعتساانيلعمرحبدلجلكلكايعتساحبيبيربخلااذهرهاظو

يذلااذهوهلملدماقمالإكلذبجوبمومعلاذإغابدلالبق

دلجالإغابدل|دعبةتنملكدلجبعافتنالاةزاجإ«هراتخنوهيلإبهذن

رهاظلاوهمومعلمعتستملوربخلاتكرتمل:لئاقلاقنإف.'ريزانخلا
ربزنخلاصمصختىلعلملدلاماقدق:هللش؟مومعلالاعتسابحوي

,دوادوبأويقبببلاءاور-١

,هيلعقفتم-.«

.ريذاخلا(ج)-٠«

ل7-



سايقيأو:لاقنإف.هّصخسايقلا:هللبق؟هصخءيشيأو:لاقنإف
ةساجنلاتناكاذإو؛هنيعبسجنريزنخلانإ:هللبق؟مومعلاكلذ'صخ

مثةسجنريغتناكدقةتيملاو؛ةمئاقنيعلاوةرابطاهيفحصيملةمرحماهنيعب

لخدييلةرابطىلإةساجننمملكلوسرلاابلقناماف؛ميرحتلابتسجنت
عافتنالاوجبملنملجتحمجتحانإف,لعأشلاوهيفةرابطلادجوتالامهيف

'''(ءيشبةتبملانماوعفتنتال):مجيبنلالوقبغبداذإةتيملادلجب

ناكولو,رابخألا'"ةلحضعبهيفملكتدقفيعضربخاذه:هللبق

فترأملعلالهأنأشنمنألتيعّداامىلعةلالدهيفنكتملتبا

ًاصاخرخآلاوًاماعامهدحأناكاذإف؛ادرواذإنيربخلااوربتعي

؛صخألاىلعمعألابنوضرتعيالو؛معألالعصخألاباوضرتعا

يفدافأاممرثكأديفيال"'(ءيشبةتبملانماوعفتنتال):لجهلوقف

نأشنمو,'*!«ةتمملامعيلعتمرحف:ىلاعتهللالوقوهو؛ةيآلا

:تلكيبنلالوقو«ةدئافوةدايزهيفيذلا,ربخلااوملطينأءاماعلا

يفابلخدأفةلجلاكلتضعبصخدقف.'*أ(ربطدقفغبدباهإامأ)

.نابحنباهاور-«
.نابحنبااور-<
,م:ةدئاملا-:

.هيلعقفتم-ه

-١١١-



:يحهلوقبضرتعينأبجواذكهاذهناكاذإو؛ةحابإلا'''ربخ

؛"(ءيشبةتيملانماوعفتنتال)هلوقلع'''(ربطدقفبدباهاييأ)
عافتنالازوجحبلنملجتحينمضعبلاقنإف؛صاخكلذوماعاذهنأل

لوسرل|دمصوهشمومالدروربخانهام:لاقفغابدل|دعبيباهالاب

ءيسبتملانم|وعفتنتال(:اهلوقوهوهبدلجلاىلإ07

بجوناربخلاضراعتنإوْمعقو80ضراعتلاف)بصعالوباهإب

ةيآلاو«ةةيملاكيلعتمرحألهركذلجهللاوقلإانعجرو؛افقويدأ
انربخودلجلاحيبيكربخناك"ولف؛اهتابجعيمجيفةتبملاميرحتبجوت
دفربخاذه:هللاقي٠مومعلاوصوصخلاهقيرطاذهنأايماعهنممنمي

نأكلذو-'تمزلامانمزلًماتباثناكولولفنلالهأصعبهيفملكت

مسأقاقحتساعمهلاعتساحيالفنحنو؛باهإلاميرحتبدروكربخ

برعلانأل؛باهإلامساهنعلوزيىتحهلاعتسازيجنالو؛باهإلا

هلاعتساحبنملنحنفايندأءومس/غبداذإف«غبديملامًاباهإدلجلايمستامن

ةعللانمهانلقامةحصلعلبلدلاو.هّنعباهإلامسألاوزدعبالإ

,.هركذمدقت-

.هركذمدقت-«

.اف(ج)يف-
١٠(نمةطقاس--ه

الإ



مثًاريقفناكذإ'''هريعوهنمعضووًالجرباعثيحرعاشلالوق

:ًارعشلاقفىنغتسا

ترضف.بهأنممويلالبقكلعنناكدف مدألانملعنيف'"رطخت
.قمفوتلاهللابوهانلقامنيبياذبف

ابشبرواهرعشوةتيملافوصلاعتساىلعتماعايفانباحصأقفتاو

؛نرقلاوماظعلاوفوصلاوربولاورعشلامرحفكلذيفيعفاشلاانفلاخو

ىسأف:لاق؛ةتيمليلعتمرح:لجوزعهللالوقبجتحاو

+ةيآلامومعلاهمحلوابفوصواهرعشنيبقرفال؛ابعيمجىلعلمتشمةتمملا

عقواملكفرسالاعمانكرتامنإو؛اهنيعبنيعىلإرشيملىلاعتهللانإلاقي
هيلع رحموهفةتيمرسا يملاساهقافحتساىلعةلالدلاقتمهلوانتم ميرحتلاو
؛ربولاورعشلالعةتبملاممأعوقويفسانلاعزانتدقو؛هيلععقاوريغ

مومعبلبوقةيآلامومعبقلعتنف؛هيلعةتيممساعوقولعلديليلدالو
نأاهراعشأواهرابوأواهفاوصأنمو:ىلاعتهللالوقوهو؛هلثم

نإف؛اهريغالوةتيملامومعلااذهدعبصخبملو؛'''«نيحىلإاعاتمو

.هريغو(ج)يف-١
.اهمضيرهيديعفريوهوىشم:دجنملايف-«
.ميةدئاملا-«
.يم:لحتلا-4

ال4



تمرح:هللبق؛ةتيمنكتملاذإ«اهراعشأواهرابوأواهفاوصأنمؤ:لاق

مومعلابقلعتمانملكنوكبو«ربولاورعشلاوفوصلاالإةنيملاكيلع
رعشلانأمهتلاقمةحصىلعليلدلا.انباحصألاقامحيحصلاو؛هببلطي

:هلوقدنعميرحتلاكلذيفلخديملنرقلاومظعلاوفوصلاوربولاو

ةالوملةاشبرمهنأمتلكينلانعيورامل'''«ةتمملايلعتارتف

:يَجينلالاقف؛تتامدقوةقدصلانماهتيطعأتناكدقو؛ةنوممل

هللالوسراي:اولاق؛'"'؟هبتعفتتاوهومتغيدفاهباهإمتذخأاله)

مكرمألاسيل):ٍةتِلَحلاقف؛يعفاشلاهبقلعتامماوقلعت(ةتيماهنإ

؛لكؤيالامنودلكؤيامىلإميرحتلادرف؛(اهلكأمرحامنإاهنإكلعقو
لع.عقيملميرحتلانأنيبياذبف لكؤيامىلععقبامنإو؛انباحصأهزوجام

:مثلكلوسرلالوقةلاقملاهذهةحصلعلديرخآليلدو«ءعأهللاوابنم

عطقولنألعلكلاعمجأو؛"'(ةتيموهفةيحيهوةميببلانمعطقام)
نموضع مسقملاهربوواهرعشزجولو«ةثيملامساهيلععقواهئاضعأ
مظعلاو؛لكؤيالامولكؤيامنيبقيرفتىلعةلالدمهعامجإيفناكو.ةتيم

لكؤياليذلامظعلاو؛لكؤيالمظعو؛لكؤيمظعف:نيبرضىلعيدنع

.هجامنياالإةعاملاهاور-«

.هيلعقفتم-+

ملا



نإفءرظحلاربخنمجرافلكؤييذلامظعلاو,'رظحلاربخيفلخاد
؛غابدلادعبالإةتيملاباهإلاعتسانعيبنلايفةلعلاام:لئاقلاق

ىذلاامو؛سمشلايفلعجيبو؛بارتوأدامروأحلمهبعضويامنإوهو

دقوكلذبدرودقدبعتلا:هللبق؟'"'هنعيكحامريغنماذهلقن

؛ظافلأببقعيالامهنمو؛ظافلأببقعيامهنفباجيإلععرشلادري

نوكيامامأف.ةلعنوكيدقوةلعنوكيالدقظافلأببقعامو

ةعملاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلااهيأايؤ»:لجوزعهلوقفةلع
هببقعامناكف؛«كلريخكلذعببلااورذوهللاركذىلإاوعساف

الدقو«بغراملةلع«لريخإهركذنم ءيشثركذبباطخلابتعي

دقظافلألاببقعيامو؛ٍمكحلالعفنمةحلصمللاهنا'؛أيلعتدقةلعلاو

ىلعثحملاببسلابسفنلا'”"بيطبيرجيبامإو«هباقلعممحلانوكسيال
هيلعرمأايفو اهراتخيوةفاظنلابحيناسنإلانأل,هيفبغرملاوهلعف

سفنلاهملإلمتاممًابرضىلوألاهلاحنعهرييغتوباهالاغابدنممالسلا

يورامكلذىلعليلدلا؛هناتإهيلعلمتشيامكلذنوكيىتحهراتختو

زيح(ج)يف-١ .رضحلا
.ين(ج)يف-٠
.+:ةمجلا+
.العي(1)-4
.ببطت(ج)-٠

اركباب



يصوأهللالوسراي:لاقف.صاقويبأنبدعسلعلخدهنألَكينلانع

؛ثلثلا:لاق؟كلثلاف؛:لاق«ال:لاق؟رطشلاف:لاقال:لاق؟يلامي

نوففكتبةلاعمهعدتنأنمريخءاينغأكتثروعدتنإكنإوريثكلثلاو

مهلابعو'"'هفلخلًاحالصهنعءابنايفهنأٍميِلَجكهارأف''(مهيديأبسانلا

لديو«مْرَقفبالوةئرولاىنغبحلاقلعيملو«هبهرمأامهيلع"لبسيل
ديزينأهلزجي1ةثروهلناكورانيدفلأناسنإللناكول؛ًاضيأاذهلع

ملولو؛ةبحةيصولايفثلثلاىلع اوعجأو.ةئروللىنغةبحلايفنكي
ديزربنأهلنكيلرانيدفلأكلمهلراووًادحاوًامهردفلخولنأ

ىلع .قيفوتلاهللابوهثراولىنغةبحلايفهلنكينإو؛ةدحاوةبحكلثلا

ينلالوقبجتحاو؛رهطبداذإريزنخلاباهإنأبجتحمجتحانإو

ىلعلمتشيمومعاذه:لاقف''!(ربطدقفغبدباهإاممأ):
لكأاموإف:ىلاعتهللالاقكلذكو:هللاقي؛باهإمساهيلععقيام

نإف؛هريغوريزنخلاهيفلخديمومعاذهو«ميكامالإعبسلا
٠.قمفوتلاهللابو6ربزنخلاباهإالإ:هللاقيْريزنخلاالإ:لاق

٠يئناسنلاودمحأودوادوأهملسمويراخبلاءاور-١

.هفلخت(ح)يف-«
.دهشيل(1)يف-<
,هركذمدقت-؛

,م:ةدئاملا-هه

787 -



ةلأسم

ةساجنلاكحبهلكحاذإ'"بئانلانمسلالاعتسإبانباحصألاق

؛"'نمسلانيع'"'مرحتملةساجنلانمهيفضرعامنأل؛جارسلل
:لئاقلاقنإف؛هبةساجنلاطالتخاللكألهلاعتسانمعنمامنإو

ينلالوقلهتساجنلجألهبعافتنالاًامرعتدوكبال

اولكأواهوعابفموحشلامينلعتهرحدوبملاهللانعل(:ا

:مهيلعةمرحمهنيعفهنيعبمهيلعهللاهمرحمحشلا:هللبق«"2!(انام

امهنإلب؛كلذكسيلةساجنلامبيلعضرتعملالالحلانمسلاومحشلاو

هوقيرأفاعئامناكنإف):يِلَكينلالاقدقف؛ةساجنلانمامبيفضرع

.'"(اهملوحاماوقلأواهوقلأفًادماجناكنإو

4لاملاةعاضإنعىبتيوهو4هتقارإبانرمأمهبعافتنالازاجوأو

رماملو؛هتقارإبانرمأهبعافتنالازوجيملالبلكلارؤسىلإىرتالأ

.بيذلا:(ج)-١
.مرحت(أ)-
.دغ(أ)ء(ج)ء(ب)نع-«
,هيلعقفتم-؛

.هلعقفنم-هه

-م7



نمهجوبلاحلايفاهبعافتنالازوحب1ةتيمىهوةنوممملةالومةاشب

لوصحعمهبعافتنالاىلإنولصوتبهبىذلاىنعملايقبلهوجولا

عافتنالإزوحبهحونمسألناكولف6غابدلاوهويناثلالاحايقةساحنلا

هتقارإبرمألانإ:لبق؛هتقارإبانرمأاملهيفةساجنلالوصحعمهب

عقيدقو+كالبتساهيفهتقارإنألبقنمهيعافتنالاكرتبجوبال

نإف؛ًاضيأهريغوجارسلاوغابدلالثمهبعفتنيوهجوبكالبتسالاهيف
اهنعيوردقوُهلكأنمعناملاوههتقارإبرمألااندافأيذلاْ

ءانلمحاذهىلعرمألاناكاذإو؛يلعقيرطنمهبحابصتسالابرمأهنأ

نكيملاذإًاكالهتساناكنإو؛هبعافتنالا''هيفعقييذلاهجولاىلع

ًاحنناكنإوغابدلادعبهبعافتنالازاجاذإو.لكألابعافتنالاكلذ

:رعأهللاوهلجأنمًاعونمبناكامحابأ

ْراا

ىجناهنولوأابحبروأاهمعطهيفرهظفءاميفةساجنتعقواذإو

٠-)نمةصقان-١

ٍْْلئاقلاقنإف(ب)ِق-

-84



يفاهنمعقوامنألعيبنأالإ«ًاريثكوأءاملاناكًاليلق«هيلإ.تلصوام

لاوزأاهبرهطتلازوجياممةيقبلاهذهنوكتف؛هتبقبىلإلصيملوةفئاط

ريغىرخألاوةريغتمنوكتهنمةحاننأىرتالأ؛ابنعةساجتلا

؛ابنمرهطتلازوجيالةساجنلااهيفيتلاةيحانلانإانلقكلذلف؛ةريغتم

امافةساجنلارحىلاعتهللانأل؛ابنمربطتلازوجيةرهاطىرخألاو

يراجلاءاملادكارلاءاملاهبشيالو:مارحهلابعتساوهبُرشفهيفاهنوكلع

؛تلحثيحنمةساجنلا''”عفريالدكارلاءاملانأل؛ةساجنهيفتعقواذإ

ربملاف»اهناكملعبالىتحابعضومنمةساجنلاعفدتهنودامفيراجلاو

ةساجنلارثأىريىتحيراجلاءاملابءوضولازئاجفابعضومملعبملوءرثأاهل
ءاملاو.ىلعأهللاوسفنلايفهتحصىوقتفيأرلاكلذبلغيوأ؛هيف

امسجنيالةدسجتمةساجنهيفراجف:لوألا»نيبرضىلعيراجلا

تلقتنااذإمث«هرئاسنوداهئازجأبهئازجأنماهيقلواهقباطامالإهنم
نأيراجلانميناثلابرضلاو,هترّبطفاهناكمىلإءاملاةدامتعفد

؛ةرواجملاليبسىلعراصواهؤازجأتقرفتهتلحاممهيفةساجنلانوكست
مكحف,كلبتسملاكهيفريصتف'"!ءاملااهيلعرثكيينأالإةساجنلاهمكحف

.لعأهللاوهيفةساجنلايشالتلةرابطلاكلذ

(أ)يف-« .ءاملب

(ك)780-



ةلأسم

دكارل|ءاملاجٌعدحأنلوببالل:لاقهنأ0ينلانعيور

عونمملالئابلا'"ريغلورهاظلا:'"'ثيدحلاباحصألاق''(هنمًاضوتبمث

؛هتلقلهنمءيضوتلانعيبنلانأيدنعبجويرظنلاو؛هنمًاضوتينأ

لجينلالوقانلقاملعلديو؛ًاريثكنوكيدقءاملانمدكارلانأل

:لجوزعهللالوقل(عيمجلالعيمكحمكنمدحاولا'*ىلعيمكح)
ةحابإوأعنمبًادحاوركذاذإسيلو.6سانللةفاكالإكانلسرأامو

هللاو”دحاوامهنيب'""لاحلاو؛ةدابعلابابيف'”هريغهعمهيفلخديل

دقو؛ريثكدكارو؛ليلقدكارف:نيبرضىلعدكارلاءاملاو؛لعأ

ربخلاف؛ل(ميادلاءاملا):مالسلاهيلعلاقهنأرخآقيرطنميور

.ةعاملاءاورر+هملعفتم-١

.رهاظلاثيدحلاباحصأ(ج)+(ب)نم-«

.نعلو(ج)-«
.(ج)نم-4
.(نم-ه٠

.لاجملاو(أ)يف-٠

.(نمةطقام-«

.يناسنلاويذمرتلاودوادوبأودمحأءاور-
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؛هتلقلةساجنلالمحباليذلاليلقلانعيبنلاف؛هلقنحصوهقيرطلساذإ

لعأهللاديري''(ءيشهسجنيألاملا):لَكينلالوقكلذديؤيو

ريبءاميفعقواذإو؛ةساجنلالعهتبلغوهترثكلءيشهسجنيالهنأ

بيفامرادقموأهلكاهؤامحزنوابنمجرخأهيفتاف؛"ناسنإاهريغوأ

نياوسابعنبانع"يورامل؛هلكاهئامحرنىلعردقيملاذإءاملانم

انباحصألريدقتلاو؛تافابيفعقويجنزنمًامزمزاحرنامهنأريبرلا

نمابيفامرادقموهامنإًاولدنيسموأًاولدنيعبرأةسجنلاريبلاحرتيف

.لعأهللاواذههدصقنأينظاذكه«نويعلاءامديزينألبقءاملا

بنجلانأهللادبغنبرباجوةريرهيبأوسابعنبانعيوردقو

ٍ,هيفتاماذإءاملاداسفبىلوأتيملاو؛هدسفأاملايفلسقغااذإ

يذلانألو؛كلذلععاجإللتحرناذإرثبلابناوجلسغبجيالو

؛رثبلابناوجنمعقياماهنعهليزيسجنلاءاملانمرثبلابناوجيقال
؛ةماجناهبناوجىلعىقبتالفايفدكارلاءاملاىلإهدريوأراجدامهنأل

هليزياليناوألابناوجىقالامنأليناوألاانفصواممرابآلاهبشيالو

نأةباحصلانأةياورلايفو.اهبناوجنم"منتجالذإ؛اهنعلسغلاالإ

.يئاسنلاوىذمرتلاوهدافربأودحأهادو-١
'0.يقبيبلاوةوادبأاور-٠
-.متمتسي(1)يف-«

ممل-



هبرمأاممرثكأاهنمحزنينأمهضعبرمأف؛رثبيفتنامةرأفيفاوفلتخا

هترئكوءاملالقِقمهلفالتخالاامنإوابحرلعاومْفتاورخآلا

ءاملاةلقيفليوأتلالمتحياذهلثمو؛أبيفناكيذلاءاملارادقملقنيو

اينلانعيوردقو٠لعأهللاوهحنارلاومعطلادوحوعموهترثكو

:دوادلاق؛'''(هنمًاضوتممثدكارلاءاملايفمكدحأنوبيال):لاقهنأ

نوكيدقوالللقنوكيدقدكارلانإ:هللاقي؛هنمًاضوتينأهريغلو

؛لاقنإف؛ليلقلاءاملامالسلاهيلع'"دارأنوكيينأركشيامف.ًاريثك

هنمرهطتلانمعونمبهيفلئابلافدكارمساهيلععقوامْلكو؛مومعاذه

صخذإوهنمًاعونممهريغزوكينأًاضيأركشتام:هلليق.ربخلارهاظب
ينكحمكنمدحاولالعيمكح):لَكينلالوقلهريغنودركذلابلئابلا
كيلع:هللبق؛مكحلااذببصخدقلئابلانإف:لاقنإف'(عيملاىلع
نأًاضيأركشنتام:هللاقيو«ًاضيأمومعلاو'*انعمرهاظلاو«ليلدلاةماقإ

قلعتلانأ'"(كترشبهسسمأفءاملاتدجواذإف):بلكيبنلالوقنوكي

ناكدقةبانجنمثدحملكلًاباطخاذهنوكيف؛بجاومومعلااذهب

.هركذمدقت-١
.داوملا(١1)يف-«

.هجامناويناسنلا-+

.امم(ح)يف-؛
٠هركذمدقت-ه

-ممل-



ربخبجتحانإف؛ةساجنبهنمعنمنمالإ.""ءاملا"دجومثمميت
؛هعمهريغةكراشمنمانعنمعاجالانإ:هللبق؛يعازخلابيؤذ

نميوردقو.قيفوتلاهللابوظحرظنللهعمنكيملفيقوتلادرواذإو

ملو'"(ءاملايفتاساجنلاءاقلإنعىبن)هنألَكيبنلانعةشئاعقيرط

ءاملايفلوبلاكحنأىلعليلدربخلااذهيفو؛هريغالوًادكارركذي

.باوصللقفوملاللاومحلايفامهنيبدوادقرفدقو؛ءاوسهيفطوغتلاو

ريملو+ميضعبهتساجنبكحفماعنألاعيجريفانباحصأفلتخإ

الاموريخللاولبخلاعيجرنأهللادبعيأنعدجويو؛نورخأكلذ

هللكؤيالامعيجرنإ:ةريغملاوسابعلالاقو؛هعيجربسأبالفرتجيب

وههملكؤيامو«ًاسجننوكينأىلوأامهبيشأاموريحلاولبخلانم

؛هملكؤياملوبيفاوفلتخاسانلانأل؛ربطتلاكحيفزاوجلابهبشأ

نمبانتمنأضعبلاقو؛لعأهللاو؛هملكؤيالاملوبيفاوفلتخيملو
اهنأ'"ااهرحاذدمبيهوةليلقلاةساجنلااهتلحاذارثبلاسيجنتىلإبهذي

دعبولدلاربطتو؛ةرهاطولدلانوكتنأدعباهولدبًاولدنيسمخحرت

ملرثبلايفةمئاقريغاملةدسجتمةساجنلاتناكنإف«اهبحرتلاغارف

نإولاق,رثبلانماهجارخإدعبالإابيفهانركذيذلاحزنلااهرهطي

:لسألايفانك-يدم
م4



نيمًخاضيأهيناغلارببلاتحرزلسغبينألبقىرخأشيفولدلاتعقو

يقباذإو:لاق.ابليساذهرثبلككلذكو؛ولدلاربطبنأدعبًاولد
ماقملا(نيتخسن)مويلاكلذيف'"حرتملنيسخلانمةدحاوولدابيف

هلصأ'"'نمبحيناكدقو؛هلوأنمابحرنلبقتسايناثلاموبلادلترخأو

ربطتورثبلاحرتاهبتتيلاةيفابلاولدلاكلذريغجارخإبجويالهن
كلذك؛اهريغجارخإبجيلاهجارخإ"لبقرثبلايفاهءاقبإنأل«هب

.ملعأهللاوءاملايفانوكلاحيفنكيملاكحثدحتملاهيلإتداعاذإ

ةرهاطىوطيفبصفةسجنىوطنمىقتساول:لاقفةفينحوبأامأو

ىوطلانمابيفبصامرادقماهنمحرناذإو:لاق,ةساجنلابىوطلاكح
؛سجنلانماهيفبصامجارخإبجويملواهترابطىلإتاداعةسجنلا

؛هيلع""دوروملانيبوءاملالعةساجنلا"نمدراولانيبيعفاشلاقرفو

تدذدرووأةساحنلالعاتدرواذإءاملانمنيتلملا:لاقهنألبقنمضانم

؛هيلعدوروملاودراولانيبعضوملااذهيفىوسف«'""اميلعةساجنلا

.حزتت(ج)يف--١
.لءاج)يف-«
.لق(ج)يف٠«
.لع(أ)فاد
.ددروملا(ج)يف-د
.يلع(1)يف-+
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.قيفوتلاهلأسنو؛'"'لعأهللاو'''لوقياذكنيتلقلانملقأيفكلذكو

نمةبانجلانملاسقغالاابيلعبجبملتضاحمثةأرملاتننتجااذإو

هيتادامعلانمهريخلبحبامنإو:هنمعلبجاوبسبللاتغالانألبق

طقسكلذلفضيحلابابنعطقاسىنعملااذهونارقلاةءارقوةالصلايف

.ةبانجلاةبجنملسغلااهنع

ماعلاوصاخلايفةلأسم

:لجوزعللوقوحنمومعلاوصوصخلاةفرعمو

مومعبتاكرشملاعيمجمرحفاللامؤّقحىتاكرشملااوحكنتالوؤ

هلوقلتايباتكلاتاكرشملاحاكنمرحامةلجنمصخمل؛ةيآلاهذه

اوتوأنيذلانمتانصحملاوتانمؤملانم"تانصحملاو)»:لجوزع

عيمجرئاسنمتاباتكلاتاكرشملاصخفم"جلبقنميباتكلا

.لرقن(ج)يف-١
٠-)نمةطقام-«

.؟؟١:ةرقلا-«

.ه:ةدئاملا-4
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ىبنامكلذوحنو؛تاكرشملانممرحام عسبنعٍثثَجيبنلا يلام

يقسيلءيشعيلناسنإللزوحبالوًاماعامرحتاذهناكف؛كعم

٠هعمسيلامعيبوهوسلاهتلمجنم"صخمثهكلم

ةلأسم

ريزنخلالوبنأىلعاوقفتاو؛باودلالاوبأيفسانلافلتخإ

هللالوقليلدبةسجنابلكلاوبألانأاندنعو؛نحنمدآنبالوبو

لاوبألاو06ثايخلامييلعمرحبوتابطلا-لحبو»ىلاعت

:لئاقلاقنإف؛ثنابخلازيحيف"'يهو؛رذقتستو'"بتتجتامماهلك

نمنييقارعلاضعبكفلاخدقو؛همدكؤياملوبسيجتنبمك

عابسلاعيمجلوبنأىلعانوقفاودق:هلليق؟ةفينحيبأباحصأ

هملكؤياملوبةرابطاوعداو؛سجنهنأاهللكؤيالىتلامئاهبلاو

ىلعليلدلا.ىنعملايفءاوساهلكلاوبألاذإ؛هملكؤيامنيبقرفالو

.١١٠١":فارعألا-١

.ثبخت(ج)يف-؟

.رهز(أ)يف-«
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؛لوبلارخآلاو؛مدلاامهدحأنيعئامنيئيشهملكؤيالايفانيأرانأكلذ

همحللكؤياممدكحنأىلعًاعيمجانقفتااماف ؛هملكؤيالاممدكحك

يفسانلافلتخاو؛ملعأهللاوسايقلابابيفهبشألوبلابلوبلاناك

لبقسجنةيراجلالوبنأىلعاوقفتاو«ماعطلامعطينألبقمالغلالوب

نيلعنعيوراملةساجنلايفءاوسامرنااندنعو6ماعطلامعطتنا

يبصلالوبضنيلاقف:عيضرلالوبنعميلكيبنلالأسبلاطيأ

يهو-ةيراجلالوبلسغبلَكيبنلارمأيفو(ةيراجلالوبلسغبوءاملا

.سجنهملكؤياملوبنأىلعليلد ماعطلامعطتال

ةلأسم

لوقلاهربوواهفوصوةتملارعشنمتناكاذإةرتسلابةالصلازئاجو

ىلإًاعاتموامانأاهراعشأواهرابوأوايفاوصأنموٍٍض:لجورعهللا

(ابلكأمرحامنإ):ةنوميملةالومةأشيفلَكيبنلالوقو'''«نيح
برقأهنألهتيلكبهيلععقوميرحتلانأل؛هلاعتسامرحمريزنخلارعشو
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ىلإتاروكذملادعبأيفسانلافلتخاامنإو؛ةيانكلاىلإتازوكذملا

فاكوهكلذىلععاجإلاو؛تاروكذملابرقأريزنخلاو؛ةيانكلا
محلوأ)ف:لجوزعهللالوقىنعمام:لئاقلاقنإف؛هللاءاشنإ

ليق؟محللاىلعًاروصقمميرحتلانكيملاذإ''"«سجرهنإفريرنخ
نمللوقتكنأىرتالأ؛ءيشلالجألءيثلانمناسنإلاعنميدق:هل

روكذملابرقأو؛ًاقحيلعهلنإفديزمالغمركأ:كتعاطهيلعبجت

نإف؛(ريدنخمحلوأ):لوقينأركشتسيىيلف؛ديزةيانكلاىلإ

يفةديبعيبأبنيرخأتملاضعبجتحانإف٠ءلعأهللاوسجرريزتخلا

هللاتدجو:لّئاقلاقنإف؛هيفةعقاولاةساجنلالعهتبلغلءاملاةرابط

مهلدواهنبعباهيلعًافيقوتاهضعبنيدبعتملاتفرعتادابعبدبعيىلاعت

هيلععقواملكشف؛هبانتجابرمأولوبلانعىبنفاهئامسأباهضعبىلع
صيصختبةلالدموقتنأالإ؛هنعيبنملامكحيفلخددقفلوبمسا

ةرابطهلعجوءاملابربطتلابانرمأكلذكو,همكحلقتنيف؛هنمءيش

ءاممساقحتسااملكو؛نيدبعتملل كلذنمعنمنأالإهبربطتلازئاجف

ةبانجلاولوبلانمهباتنجاب'''انرمأامعمتجااذإف«هليلستلابجيام

.رمأ(ج)يف-
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هلعةلادلا'''تامالعلاوءامسألابهمكححانربتعا:ءاملاوهوهتراهطلهنم

همكحف؛ناكاممسا(ةخسنو)لخدامهمكحناكهمسانمقحتسااف

؛ًالوبءاملالعجيو؛ءاملوبلالعجينأىلاعتهللو؛همساتحتلخداام

سجنشركلانمناكامنأانتوعدلهأهيلععمتجاامنأىلإىرتالأ

ناذهعمتجااذإف؛فلعلاوءاملاورهاطلاماعطلاعمتجموهوثرفلاوهو

لبقامبمكحنعامبمكحهللالقتارواجتودحاورارقيفنارهاطلا

؛امبلحمنمناقرتفيسجنلامساىلإامهنعةرابطلامسالقتناو؛كلذ

ثرفلايقلبو؛ةساجنلامحهلنوكيفةناثملاىلإلوبلاشركلايقليف

بنعلاريصعلاوحأتلقنكلذكو؛ةرابطلاكحهلريصيفءاعمألاىلإ

هماكحأريغتتامنإو؛دحاورهوجلاوليلحتىلإمث؛ميرحتيلإليلحتنم

.باوصللقفوملاوهو«لعأهللاوهفاصوأريغتلامهلاقتناوهئامسأريغتب

'''(ءاملايفةديبعيبألوقبلوقييناسارخلاهللادبعنبمشاهناكدقو

:سابعلانبحاضولالاق«مرثألايفتدجوو+مسالاةبلغبهيفهقفاويو

؛رارجسم:لاق«بنجلاهيفلستغييذلاءاملاردقنعيدلاوتلأس

ردقنعرشبمنبديعسيدلاوتلأس:"'رشبمنبديعسنبنايلسلاقو

.ةقفاوت(ج)يف-
.رشب(ج)يف-«
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وحن:لاقلجرلا'''هنميجنتسييذلاءاملا لقدقو؛ءامنمنيتبرق

ةدعيبأضوحىنعي.معن:لاق؟كلذبذخاتأ:هللادبعيبل

هضاخيذلاءاملاكلذلثمنمءوضولازوحبلبف:هللق:لاقءاملاكلذ

هنمراطفًاطراونهنمسم9نإف؛تالق:لاقالإلاق9ةدسعوأ

ريغبءاملابصنأىلعلديو«هتالصداسفىلإهبغلبأام:لاق؟هسجنيله

يبألوقيفكييلسغهيلعديلاءارجإ "زنكبارجيفلعنبىسومىلع

يبصلالوبيفاولاقكلذكو«ًابصءاملاهيلعبصبولكشبهنأسجنءامب

ءاملابصنإ:ةاشلاهلعلوبتبارجيفاولاقو.ًابصءاملاهيلعبصي

.هيلعديلاءارجإاوطرتشيملويفكييهرهاظىلع

.هيف(ج)يف-١
.نأل(أ)يف-

.لصألافاذك-<
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عابسلارؤسيفباب

ةزاجإلعسنأنبكلامو؛ةيركيبأنبملسمةديبعربأقفتإ

؛اموحللكأوعابسلارئاسكلذكوهئاملضفةرابطوبلكلارؤس

رحاموحلميرحتيفريبخيفنجيبنلانع"يورملاربخلافعضو

يفاونعط؛ريطلانمبلخمىذلكو؛عابسلانمبانىذلكو؛ةبلهألا

دنعًاحيحصنوكيولعلوسرلانعلقنيدقريخلاو؛هلاجرضعب

حيحصلاو٠«دسأفلاةححموقتنأىلإ؛نيرخآدنعًادسافو؛ضعب

؛رخألدعمدنعةدابشلاطقاس؛لدعمدنعًالدعنوكيدهاشلاك

لَكيبنلازعيورامبلكلارؤسسيجنتبلاقنملليلدلا.لعأهللاو

تارمعبسلغينأهيفبلكلاغلواذإمدحأءانإروبط:لاقهنأ

.'"'(بارتلابنهرخآونهالوأ

.يئاسنلاوسمهادو-١
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امأو«ةريرهيبأقيرطنملكيبنلانعلوقنمربخلااذهو

باحصأدنعةدايزلاو؛(بارتلابةنماثلاو)لقعمنباقيرطنميورام
اولاق؛ةدئافمدنعتناكنيربخلادحأيف"تحصاذإاهبلومعمثيدحلا

ىبندقو:ًاضيأاولاقو؛رهاطوهوءانإلاروبطيمسيالثلجيبنلاو

غولونمءاملاةقارإبانرمأدقو؛ءاملاةخسنيفو؛لاملاةعاضإنعبلك

ضعبجتحاو؛هظفحبرمأامعيبضتبرمأيلًاسجننكيملولفبلكلا

هرمأوًارهاطبنجلاىّمسىلاعتهللانأكلاموةديبعيبألوقبجتحانم

لَكيبنلالاقو«اورهطافًابنجمنكنإوأ:لاقفرهاطلاءاملابربطتينأ

الإنوكيالعييضتلاو:اولاق؛(ًاتيمالو.ًايحسجنيالنمؤملا)
نموةالصللةرابطلابانرمأهارتالأ؛ًالجآالوًالجاعهلعضوعالام

جارخإبرمأةاكرلاكلذكو؛هفالتإواملاةقارإكلذيفو.ًارهاطناك

؛ةالصالربطتوهءاضعألجرلارهط:لاقيو؛هظفحبرمأدقولاملا

هنعدجويفيلعنبدوادامأو؛سجنلاورهاطلامساهيلععقيروهطلاو

هلاعتسازوجبرهاطهدنعءاملاو,بلكلاغولونمهدنعلسغيانإلانأ
لبقًاقافتاسانلانيبفالتخالالعبلكلاغولونمءانإلالسغو

ىلعسانلانمقافتابهلامعتسادريملنمىلعهلسغهمزليالو؛هللامعتسالا

:ملعأهللاويناوألانمهريغوبوثلاكلذكو.كلذ

وما



رممارؤسيفباب

رّوسكسجنهروس:ميضعبلاقف؛رهلاروسيفسانلافلتخا

نعيورامءالؤهجتحاو؛رهاطهرؤس:نورخآلاقو؛بلكلا

:انيفلاخمضعبلاقو؛برشيلرهلاىلإءانإلايغصيناكدنأيلجيبنلا

الكتاناويحلا:دوادلاقو؛نيترموأةرمرهلاغولونمءانإلالس

:يعفاشلالاقو؛هعمرهاطهروسوهدنعسجنهنإفكرشملاالإةرهاط

بلكلاالإةرهاطابلكتاناويحلارؤس رؤس:ةفينحوبألاقو؛ريزتخلاو
هنأاهدحأنالوقكرشملارؤسيفكلامنعيورو,رهاطكرشملا

روسورهاطكرشملارؤس:ةفينحوبألاقو؛رهاطهنأرخآلاو؛سجن

ءامسىلاعتهللانأٍلَبَقنمسجنبلكهنأيدنعكرشملاو؛سجنبلكلا

ةدرقنيكرشملاىمسو؛''"«سّجننوكرشملاامنإ#:هلوقبًاسجن
:لاقو؛«بلكلالثمكهلثفل:لاق+ابكرفاكلاىمسو؛ريزانخو
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لاقو؛'''«نونمؤيالمهفاورفكنيذلاهللادنعباوّدلارشنإ

هنأ:ىلاعتولجربخأف؛'"«ةيربلارشمهكئلوأ:لجوزع
.هيضريوهبحياملهيدبتسنهللاو؛رفاكلانمرشأهنأًاربوقلخنمبدحأال

ىورنمربخفعضو؛لالحةديبعيأدنعابلعابسلارّوسو

لكوعابسلانمبانىذلكموحلميرحتنمربيخيفمجيبنلانع
؛سنأنبكلامكلذىلعهقفاوو؛ةلهألارحلاوريطلانمبلخمىذ

نمنامعلهأنمانباحصأهللإبهذامامأو؛دحاورصعيفاناكو

فرعنالف"'هوطخبملكلذمهنملكآلكأنإوابموحللكألمهتيهارك
يبألوقب:لاقنممهنم؛نيلوقىلعسانلانأل؛ابجوكلذاهدصقيف

ححصو''ربخلا:لاقنممهنمو؛اهرؤسةرابطواهلكأزاوجيفةديبع

ربخلاةحصبجوييدنعرظنلاو؛رؤسلاولكألاهبمرحودانسإلا

مهلوقونيفلاخلايفربخلاراشتناو؛لودعمهعمهلاجروتباثهدانسإنأل

؛سجناهرؤسومارحعابسلاعيمجمحلنأيدنعو+ميروبل,ه

نمابنإ):بلكهللالوسرلوقلسجنبسيلهروسنإفرونسلاالإ

.3:ةنيبلا-٠
.هولطقيمل+
.ربخلاب(ج)يفد



عيمجنمرونسلالَك”صخف؛'"(تافاوطلاومكيلعنيفاوطلانم

هنألحهنعيورو؛(برشبلءانإلابهيلإيغصيلناكهنإو)«عابسلا
ىلعءاملادازاذإ):لاقفعابسلانمهيوؤتاموةالفلابنوكسيءاملانعلثس

ايشسجنيملولعابسلارؤسنأمولعمو؛'"'(ثبخلالمحيملنيتلق
.ىنعمابنودامونيتلقلالعدازامنيبقيرفتللنكيملءاملانم

لعأهللاو

اهرؤسيفانفلاخوعابسلاموحللميرحتلايفانقفاونمىلعانليلدو

سجنهرؤسوهنبلوهممارحريزنخلاانبأراملانإ؛سجنًاضيأرؤسلانأ

هرؤسعابسلانمهئبلوهنحلمرحاملكنوكيينأبجو«عامجإلاب
نومرحتورونسلارؤسنوزوجتنإ:لاقفجتحمجتحانإف«سجن
:هللبق؛اهرؤسانزوجوعابسلامحلانمرًحاضيأنحنو؛عبسوهوهمحل

لتبنداكنالواهبانيلعىولبالعابسلانأل«عابسلايفاذهانمزليل
روسو.لعأهللاوهب.ىولبلالجألهبانعةنحلاتففخيذلارونسااكاهب

ثالثبربطيهنافةاقهلنيعالاممهريغولوبلاكتاساجنلارئاسوعابسلا

اذإ):لاقهنأجلخينلانعةريرهروبأىورامل؛تالسغ

.ةخلاءاور-١
.(ةسخحلاءاور)تاكرع(ج)يف-«
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هنإفاثالثابلسغيىتحءانإلايفهديسمغيالفهموننمكدحأظقيتسا

همونلاحيفاهتباصأةساجنلكنماطابتحا''(هدينابنيأىرديال

مثرتياممهمونيفوأ؛ةساجنلعتعقووأ«اهبلعلابوأ؛ابسحلبلكوحن
:لاق.مجينلانعربخلاىورةريرهوبأو؛همون"لاحيفاهتباصأ

هيفباكلاغلواذإمكدحأءانإروبط) ًاعيجربخلاىورو؛'"(ًاعبسهلسخينأ
نأانفلاخنمدنعفلتخبالمثتالسغثالثبلكلاغولويفءاوتفمل

ابنكحرثبلايفتاعئاملاتاساجنلانمهريغوناسنإلالوبوبلكلاروس

ةحصىلعلديرثبلاريبطتبابيفانلمهتقفاومو«ريبطتلابابيفدحاو

.لعأهللاوانفلاخنملوقفلتخاوفلتخبلذإانلوق

همحللكؤيامو؛لهألاراخلا“هجلكؤيالامرسامأو

تويبلايفهنمعنتمالهنألجألانخايشأهيفصخرفريطلانم
ءاملاذخأتريطلايفًاضيأو؛امهارجمىرجامورونسلاوةرأفلاوحنك

لشاهتنسلابذخأتالوءاملاباباعلطالتخانقتيالفاهراقنم

دلجغابدو؛اهباهإلةرابطمئاببلاةاكذو٠لعأهللاوعابسلا

.لاحيف(ج)يف-«
.يناسنلاولم-«
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؛'!(ربطدقفغبدباهإايأ)+لكينلالوقللةرابطوهتاكفيملا
:هللبق؟ريزنخلادلجريبطتبجويربخلااذهمومعف:لئاقلاقنإف
:مالسلاهيلعلوسرلالوقلةتيملاوخغابسلاو,ةاكنلاهيفحصتالريزنخلانإ

:لجوزعهلوقك؛هعيمجلإهيفجرحتلادرف؛ريزنخلاو'"(اهلكأمرحامنإ)

محلوألف ؛ملعأهللاوروكذملابرقأاهنألاهتيلكبنيعلاىلإهدر«ريزنخ

رعشلاوابنمربولاوةتيملافوصزاوجيفانيلإىهانتايفةمألافلتختملو

.لعأهللاونيزنخلايفزئاجكلذسيلواهتاممدعبواهتايحيف

نعيورامل؛اعيمجةالصلاوةرابطلاضقنتةالصلايفةبقبقلاو

ىوركلذكو,؛كلذبيتفيناكويعخنلاٍيهاربإقيرطنمميجيبنلا

اذإانايبصانك:لاقهنأنيريسنبدمحنعيورو؛ةيلاعلايبأونسحلا
رمألانأمولعمو؛ةالصلاوةرابطلاةداعإبرمؤتةالصلايفانكحض

ءالؤه"بعيملومهنييايفًارهاظكلذناكو,ةباحصلامايأيفناككلذب
.مدنعاهتوبثدعبالإمهتياوربةاورلا

ةداعإبانرمأ:لاقهنأةيلاعلايبأقبرطنملَكيبنلانعةياورلاو

هيلعفتم-١ .هركذمدقتو
.هركذمدقت-

لصالايفاذك.(ج)«(ب)نميف-«
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وهو:ةروبشمكلذيفةصقلاو؛ةإالصلايفةبقبقلانمةرابطلاوةالصلا

يفسانلاوميجيبنلاعمةعاملاىلإردابوةالصلاديريءاجىمعأنأ

ةداعإبٍةَنِجيبنلارمأف؛مهضعبكحضفرثبيفىدرتف؛هعمةالصلا

نبانعيدوادلايلعنبدمحمانثدحو؛هقبقنمىلعةراهطلاوةإلصلا

ئنسحلانع٠«ينيادملاىسعنبدمحمنع»دايزنبدمنبدمحأيبارعألا

نيصحلانبنارمعنع»يرصبلانسحلانعديبعنبورمعنعةبيتقنبا
"سيلو(ةالصلاوةرابطلاداعأةالصلايفهقبقنم):ملكيبنلانع
لكأهنأ)لجيبنلانعيوراملءوضوبورشملاولوكلايف

نيرمألارخآنأهللادبعنبرباجىوراملو.(ًاضوتيملوؤصمثةاشفتك

ءوضؤوهيفناكولو(رانلاتسماممءوضولاكرت)اهللالوسرنع

ءاسنلاةسمالموهبىولبلاةرثكلطئاغلاكحنمرهشأوربظأكلذناكل

"ناكنأ)يليبنلانعةشئاعتورامل؛ءوضولابجويال"ديلا

نباويلعلوقيناكلوقلااذهبو.(ًاضوتيالولصيمثهئاسنضعبلبقي
مميتلابرمألادنعءاسنلاسملركذهركذلجهللانأىرتالأ.سابع

.لعأهللاو؛عاملالعسمللابىنكففةيآللاءادتبايفامالدب

.ىيلف()يف-١
.(ج)نم-

ء(ج)نم-<
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تاساجنلايفباب

رخآلاو؛نيعلًاسجننوكبامهدحأ؛نيينعمىلععقيمساسجنلا
مسالاوزفةنيلًاجناكامفيهبتلحةساجنلجن زئاجريغهنعسجنلا
يناثلابرضلاو؛كلذوحنولوبلاوةرذعلاومدلةيقابهنيعتناكام

سجنلامساعفريًامجنتمهبراصاملاوزفهيفةساجنلولحبًاسجنىمسي
نايعأتاساجنلانأىلإبهذيناكانباحصأضعبنأىلعلدبو؛هنع
تناكاذإو؛هيلعاهروبظوهباهقلعتلاحيفهتقالامسيجنتبمحيةيئرم

نمءاقالامكحىلإلقتناةرابطلاهلتمدقتءيشبةمئاقةساجنلانيع

هنمةساجنلانيعتبهذو؛هريغوأءامبهنعةساجنلاكلازاذإف؛ةساجنلا

ثودحلبقلوألامسالاوةرابطلاكحنمهيلعناكامكحىلإداع

نمهريغوألوبلااببيصيضرألايفموقىلإىرتالأ+هيفةساجنلا
هنعبهذتوأهيلعءاملابصيىتحهبسجنناكملا'''كحفتاساجتلا

؛ناسجنامهفةساجنلايفاهبأطيفخلاولعنلايفاولاقكلذكو؛ءامريغب
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دمنعركذامكلذكو؛نيرهاطاراصامهنعةساجنلانيعتبهذاذإف

نأهبوثيفيلصملاهلحوًابطرناكاذإضيبلانأعماجلايفرفعجنبا

اذإف؛سجنلاجرخملانماهبجرخيتلاةبوطرلابهتساجنكحلدسفتهتالص

كلذكو؛ةزئاجهتالصنأةبوطررثأهيلعسيلو"فجدقوهبلص
".ساجنألانماهريغوءامدلابنيخطلمنهدالوأنعضيباودلايفاولاق

أسحلوأبارتوأسمشبةماجتلانمنهنادبأىلعرهظامفجاذإف

ةاشلايفاولاقكلذكو«رهاطلاكحهمكححراصةساجنلانيعهنعتهذف

'''بلقنيوسجنلابرشتواهمفبةساجنلالكأتباودلانماهريغو
كلذريغوأحيروأسمشوأبارتبهنيعتبهذاذإف؛لوبلايفاهندبب

نمةجاجدلاراقنمنمنياعيامكلذكو«ةرابطلانمهمكحىلإداع

روبظورأفللرونسلالكأو؛رقبلاو؛ريمحلانمةلالجلاو؛ةرذعلا
كلتنممهيلعاونياعيملوةريصقةدميفاوداعمثاوباغاذإف«هعفبمدلا

وءًارهاطمتروسراصو؛'ةرابطلامحماونكحًاثيشةساجنلا اولاقكلذك

؛هبةسجنلاةبوطرلا"لاحيفسجناهنرقوةتيملامظعوكرشملامظعيف

؛ريثكمهوقنماذهوحنو؛مدنًعارهاطراصةبوطرلاتلازوتفجاذإف

.بلقنت(ج)يف-١٠
,رهاطلامحب(ج)يف-«
,لاحبف-«
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؛لاقهنأسوهيلعهللالصينلانعيوراماذهةحصىلعلديو

سمشلابوأحلملابربطيةتبملاباهإناكاماف''(ربطدقفغبدباهاييأ)
ةساجنلانيعيهيتااهنمةيوطرلابهذتاموأبارتبوأ(ةخسن)بارتلابوأ
.«ملعأهللاوًارهاطراصءيشلانعتلازاذإةساجنلانيعنوكتنأبجو

هتقالاموةساجنلانيعبهذتفضرألاابلكاتلعنلانإ؛لئاقلاقنإف

اهبأطيدقلعتلانأكلذو؛هبجتحانمملافغإاذه:هلليق؛ةساجنلا

؛هارجبىرجامومدلاوسجنلاءاملاووبلاك«تاساجتلانمعئاملايف

رمؤيالفاهرهاظنودوأاهرهاظىلإيبتنتىتحهنملعنلافشنتف

ىلإلعنلاضرألالكأبىتحاهسبلةالصللربطتاذإاهبنتجينأاهبحاص
ابيفةالصلاهلاوزاجأاملف؛ىنفتوأ؛هيلإةساجنلاتغلبامىبتنم

ةلعهذهنأانملع؛ابنعةساجنلانيعتلازاذإةبطرمدقلاواهسبلو

ملعأهللاو؛نيمدقتملانمهلوقانركذنملوقل؛نيرخأتملاضعباهفلكت

ريغيفمطوقنماذهنوكينأمتركنأام:لئاقلاقنإف.قيفوتلاهبو
اهفاذهلثمباولوقبملمهنأل«الفهيلعةدابعالنمامأف«دبعتملاناسنإلا

كلذريبطتبالإاولوقيملاملف؛يناوألاوريصحلاوبوثلاوندبلانم

ةدابعالنمهبصخامنإءاملاهبربطيامنأىلعليلدلاوهناكءاملاب

.هركذمدقت-١
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«ساجنألابنتجننأبنودّعتمانألبقنمطلغاذه:هلليق«هيلع
لاحيفهرشابنالوهلمعتسنالوهسمنالنأبهيفاندبعتانركذامنإو

.ةرابطلابهنمةدابعلاانيلعوةساجنلاهمكحفهنماناقال''اامنأوءانترابط

وأءاقوأفعرنمنإاولاقمهنأتمضوتامريغمهلةلعلانأىرتالأ

محهمكحكلذهّقحلنمعةساجنلانيعلاوزنأمدهيفنمجرخ

يفرفعجنبدمحنعيورامكلذكو؛ءاملابريبطتريغنمةرابطلا
مدلاوحن؛نيعلاةمئاقةساجنهنمحراوجلاضعبىلعوًاضوتنم:عماجلا

رهؤيملهحسمىلعىنبوأ«هريغهلهسموأرجحبهسمف؛هريغوأ

نجعاذإزبخلالكأزاوجنممهضعبهيلإبهذامكلذكو؟ءاملابهلسغب

سجناجب نودانلقاملعلدباذهف؛هنمةبوطرلانيعرانلاتبهذأف
:لعأهللاو؛تموتام

نيطلايناوأيفةلأسم

'"اذإو؛تربطدقوءاملبتلسغ؛ةبطريهوةساجناهتباصأاذإ

ءاهرهاظلسغبربطتملاهيفةساجنلااهتلخدو'"ابتحولتفةسباييهواهتباصأ

تطلاخىتحةساجنلاُهثَلحََوهفصواذهناكامريبطتيفانباحصأفلتخاو

.الم(أ)يف-8
.لصألايفاذك-<.نار(ج)يف--؟

2م



مث؛ةليلواميهيفىقبيءاملك؛ءاومأةثالثبرهطي:موقلاق«همسج'

ليللايفءاملكنوكي«ًاضيأهاومأةثالث:مهضعبلاقو«هنمءاملاقارب

ءاملاهيفليللايفنوكيف؛سمشلايفماقيوهنمءاملابصي«رابنلايفو

لاقو4رهطيماذهلعتارمثالثءاملانماغرافسمشلايقرابنلاو

دجأال:ميضعبلاق؛ةليلوامويهيفنوكيدحاوءامبرهطي:مهضعب

ءامهيفوةساجنلاهتلحاذإءانإلالاحوتقولاربتعاينكلو؛ًادحكلذل

محبهلمكحأم6هشءاملابصبرمأفءاملانمغرافسابوأبطروأ

تبتناثيحىلإغلبدقرهاطلاءاملانأيظىلعبلغيامردقبةرابطلا

لَكلوسرلادجسميفلابامليبارعألالوبىلعًاسايق«ةساجنلاهيلإ

رظنلاةهصاوليذلاوهيدنعاذهو؛هترابطبمحوهلعءاملابصبرمأف

٠لعأهللاو6ربخلاهحصنبدبشو

ةدموأحيروأسمشبنيطلايناوأرئاسوءانإلافجاذإو

لعاسامتءامريغبًارهاطريصبهنأف؛ابتبوطروةساجنلانبعهنمتمهذأ

ابنبعتبهذف؛ةساجنلااهبتلحاذإضرألانمانباحصأهيلعقفتاام

كلذكو6ًارهاطريصبعضوملامح"نأةليوطهدموأحيروأسمشب

هدجنيذلاامأو؛ملعأهللاوابليبساذه؛نيطلانميهذإنيطلايناوأ

همكحاهفًاقرفملفرعأالو؛ءاملابالإربطتالنيطلايناوأنأانباحصأل

--94١--



املهيدبتسنهللاوابنيطنمجرخامو؛ضرألانمدحاورهاظلايف

.هيلإبرقي

ةلأسم

عموءابنمحزنيمكرثبلايفتناماذإاهوحنوةرأفلايففلسلافلتخإ

نأكلذو؛ابنميقابلارهطبواهضعبحزنتنأاوعمجأكلذيفمهفالتخا

نمسيلاهرهاظنمةفضخءازجأالإابنمهقحلبالءامللاهتاقالملوأةتسملا

ىلإرادحنالاعيراذكهناكامو؛هولعتلبءاملابطالتخالااهنأش

اذإولدلا ريثكىلإجتحبملةريسيءازجألاتناكاذإو«ةريسيءازجألاتناك

تزرثك''اذإو؛اهردقباهنمحرتلايفدبزءازجألاتدازاذإف؛حرت

ردقبفكلذىلعردقيملنإف؛كلذىلعردقنإهلكاهؤامفزنيتبلغو

ايفيجنزلاخسفتاملمزمزيفريبزلانباوسابعنبانعيوركاهئام
نويعلادبرمأهنمهيلعردقامجارخإوأهجارخإدعبهلكاهؤامفرن

؛يناوألايفناكولاكهلكدسفدقءاملانأسايقلاو؛اهريغوقرخلاب

.ةدابعلابابيفةقشمىلإلويكلذنأاوأرنكلو

.اناف(ج)«(ب)يف-١

-١٠١ٍ



1بابنااوبرقعلاكلئاسمدهبسيلممهشتومءاملايقعميامبو

:لاق0يبنلانأيوردقو3ءامللدسمسيلف4كلذوحنولحنلاو

نملعهنعيورو«'"'(مولقمافمكدحأءانإيفبابذلاعفواذإ)

ربخلاناكنإف(هولقمأمثهوجرخأمثهولقماف)كلذيفلاقهنأسنأقيرط

هنأانغلبايفعهنعلمقنيمو؛كلذنمتومياصعبنأمولعًاحيحص

يندلاوضوعبلاولخلادودك؛'''اذهلثمهيفتامماعطداسفإبكح

ءاملايفشيعييذلاباجنسلاكهوحنوعدفضلاامأو؛اذههبشأامو

هتومرحبلايفيذلاكمسلاكهيفهتومبءاملااذهدسفيالوهيفتومبو

0ينلانعيورامكلذلعلدبوحبذلأربلدصةاكذكةناكذهش

؛*'(هتتيملحلاوهؤامروبطلا):لاقفرحبلاءامبءوضولانعلثسهنأ
.ملعأهللاوهششعبالامهش-0(ولهدسفبامنإو؛ءاملادقنالاهناينعي

؛هانعمءاملامحبًانورقم'*!ركذلانكيلهانركذامهانعمنأولو

.ابنععقيمللاؤسلاو

.يبنلا(١)يف-١

.(ج)«(ب)نم-«
.ىراختةداورز-«

.ةخخلاهاور-؛

.هركذل(ج)يف-٠

-١11-



:لاقهنأتاهرئاطاهيفعفومحلةمربيفسابعنبانعيورو

ءًارسفملزغيملربخلانأيدنعيذلاو؛''(قرملاقاربومحللالكؤي)
ُ.ء

محللالك|تنكسدقوابفتامرئاطلاناكنإف(ريتعينابجاولاو

ملةمربلانايلغلاحيفتامناكنإو؛قرملابصبولسغينأدعب
.ملعأهللاومحلليفتلخادتدقةساجنلانأل؛قرملاالومحللالكوؤي

لاستغالابرمؤي:مبضعبلاق«لسأاذإكرشملايفسانلافلتخإ

رمؤيالوهيلعلسغال:ميضعبلاقو؛ساجنألا'"'ةسمالمل:ًابابحتسا
ةرهاظةساجنهندبلعنكيلاذإف؛ةساجنهبَّنألعبنأالإكلذب
لوقلااذهباحصأنمرهاظلاكحهلناك«سجننمةيئرمنيع"نم

لاقو؛ًابابحتساالوًاباجيإمالسإلاىلإجرخاذإلسغلابهنورمأيال

نوكرُشُملاانإ: ىلاعتهللالوقل؛بجاوهيلعلسغلا:مهضعب

لكينلانعيورو؛سجنلامساهلبجوأةيآلارهاظف؛"6سجن

هرمأفملكهللالوسردبع"لعملسأًالجرنأ)ةريرهيبأقيرطنم

:هجامنباويقبيبلاهاور-١٠

.هتسمالل(ج)يف-«

.الد(ج)يف-<

.م8:ةبوثتلا-

-7١4-



نعربخلااذهتبثاذإف؛انباحصأهيلإبهذيلوقلااذهو؛(لسغلاب

لَكيبنلانإ:لئاقلاقنإف«انباحصألةجحىوقأوهفمثلجينلا
هلعلوأًابابحتساوأًاباجيإهرمأاذاملانفرعيملو؛لاستغالابكرشملارمأ

بجاولافدرواذإلَكيبنلانمرمألا:هلليق؟هيلعتناكةساجن

ةلالدموقتىتحهيفكيلوسرلاعابتاوهبرمألاةحابإو؛هلاعتسا

.قيفوتلاهللابو«ليلدلاةماقإبوجولاريغىعّدانمىلعو؛كلذريغب
ًابنجناكوأ؛هكرشلاحيفأضوتاذإكرشملانأانباحصألةجحلاو

هلدحو؛هتبانجنملاستغالاهيلعوهئدحىلعهنأ:ملسأ5لسنغاف

؛كلذبىلاعتهللةنونيدلالعرهطتيملولسغيملهنأل؛هتبجىلعقاب
ىلإهجورخدعبالإاهبيتأينأةراهطلاكلتبهدّبعتنكيملهنأل

؛امهبهللاىلإًابّرقتوًانيدلسغلاوءوضولاهللاضرفامنإو؛مالسإلا
ةرابطبهرفكلاحيفنيدينكيملهنألةالصللهللااهلعجامنإةراهطلانأل
ةدابعلاعقومهنمناعقيفهكرشلاحيفاهبهللاهدّبعتالو«ةالصالو

كلذكفةراهطلاكلتبهكرشلاحيفةالصهيزجتالامكف؛هيلإةبرقلاو
هبتزاجلةلاحلاكلميفةرابطناكوللسغلانأل؛ةرابطلاولسغلا

؛امهبةالصلازوجتللسغلاوءوضولالعجامنإ؛ىلاعتللناكاذإةالصلا

يفأضرتناكنإكلذكو؛هلسغديعينأًابنجناكدقوملسأاذإهيلعف

41 ٠-



ىلإًابرقتمكلذبناكاذإءوضولادمعينأ+مبظعلاهللابهرفكلاح

لاقنإف.ملعأ.هللاو؛دبعتلايفةالصلاكءوضولاناكاذإ«هدوبعم

ثدحهرفك.:هلانلق؟دترامثأضوتاذإملسملايفلوقتامن؛لئاق

ةلوبقمتناكتقولاحيفاهلعفدفو«مل:لاقنإف؛هتراهطضقني
؟هنم نًماليعتناكامل:ليق ةرخآلاتاولصلاهبعقوتنيماسملالامعأ

:هركذلجهللالوقبهنملمعلااذهطبحرفكاماف؛ًاماسمناك"امل

'"«نيرساخلانمةرخآلايفوهوهلمعطبحتدقفناميإلابرفكينمو#

نماهريغوةراهطرفكلاعمهلتبثتملهرفكبهلامعألًارساخناكاماف

الفسجننوكرشملاامن)ف:ىلاعتهللالوقوهورخآليلدو,هلامعأ
هللالوقبسجنوهف"'«اذهمهماعدعبمارخلادجسملااوبرقي

مسأقحتسيملوًارهطتمنكيملسجنمساهلتبثنمو؛هركذلج

؛قيفوتلاهبونيّمسملاقدصأهللاو؛سجنلامساهقاقحتساعمرهطت

هتدرلاحيفًاحاكنةأرماىلعدقعولدترملانأليلدهيلعاوعجأاهفو

نأدترامثهمالسإلاحيفاهيلعهلدقعولكلذكو«لطابهحاكننأ
؛مالسإلاوأرفكلايفهأدبناكءاوس«ًاضيأًالطابنوكيهحاكن

.ام(ج)-٠
ه.:ةدئاملا-«

.مةبوتلا-«
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.ًالطابنوكيدادترالابلطبيبرفكلاِقةراهطللهذمعكلذكو

.ملعأهللاو

ةلأسم

نأيورمكلذلعلملدلاُسحنريغهمحللكؤيمثورو

لك):مالسلاهيلعلاقف«دارلاةلقبِكيبنلاىلإاوكشنجلا

متررماكوء'""ضيرعمحلمملوهفهيلعهللامسأركذدقمظعبمتررمام

هنوسحجنبمدأِِنإ:هللالوسرباولاقفُجباودلفلعوهفثرورب

؛(ةمرلاوثورلابىجنتسينألَكهللالوسرىهن)كلذدنعف؛(انيلع

نعثلجوهىبنبو؛انيلعهنوسجنيمدآيبنإاولوقيملًاسجنناكولف
٠.ملعأهللاو4مييلعهساجنل

.صيرغ(ج)يف-«

-0١1-



ماللارمأيفباب

"مهنأانماعاهفمهنيبفالخال؛انباحصأدنعسجنفاعرلامدو

ىلعًاسايقهسيجنتبلاقفةفينحوبأكلذىلعمهقفاوو؛هسيجنتبنولوقي

ةلعنأل«ةرابطلاضقنيالفاعرلامد:كلاملاقو؛ةضاحتسالامد

؛تاساجنلاجرخمهجرخمةضاحتسالامدف؛جرخلاهدنعةرابطلاضقن

لاقو؛ةرابطلاضقنيًاجرخمالوتاساجنلاجرخمسيلفاعرلاجرخمو

؛هريغوأفاعرمد؛هنكحاذهمدلكف؛هتساجنبةلعلانإ:ةفشحاوبأ

عامجإبةرابطلاضقنياهمدناكاملةضاحتسملانأيدنعبجويرظنلاو

لوسرلوقلقرعمدهنأوىذأهنأو؛تاساجنلاجرخمهجرخمناكاذإ

؛جاجتحالابابيفىوقأوىلؤأاذهنوكينأبجيف؛يَهللا
هيلعهلوقبمدلاهساجننعبنلَكينلانألسجنوهفقرعمدلكو
سايقلاناكاذإو؛''"ةرابطللضقانوسجنوهف(قرعمدهنإ):مالسلا

.يئانلاوهجامنياريقبيبلاولمهاور-١

-١١)-



ةنسلاو؛دحاولصأبقلعتلانمىوقأوهفلوصأةئالثوأنيلصأىلع

؛هتلعلمعأنيلصأىلإهساعجارلاناك؛هبجويةعبرشلامحوهذيؤت

:لعأهللاو

؛نيّيسايقلالكف؛هيلع'"عمتجبلصأىلعالإحصبالسايقلاو

هسامقبلسمصأىلإعجروهبمحلامارو؛سايقلاٌجحلاىطاعتنمو

.هيلعساقيالوًالصأنوكي'"الف؛هيففلتخااموهتلعطابنتساو

نأهبايثىقوتيوًادعاقيلصيهنإفعطقنيملوهمد2"رففءعرنمو

0رسالثيمحو«دامروألمريقًاسولجهتالصنكتلو.مدلاابييصي

ةرابطبهنكمي©لصيو؛اييفمدلارطقي'*ةبخهيدينيبرفحيفمدلاهب

؛هحورخنممنتميالو؛هدفهنكميلاذإثدحلاعضومالإءاملا

.هترابطعضومنميهباملمميليو:مصعبلاقو.اباحصألاقاذكه

نيتالصللمٍمنأ.همداقربلنموفوعرملانأيدنعبجورظنلاو

نوأل؛انباحصأ.لوصأبهبشأاذهو«ةضاحتسملاىلعًاسايقهيزجب

.ممتحم(ج)ر(ب)يف-١

.ال(ب)يف-«

.لد(ج)يف-«

يفاذك-٠.شني(ج)يف-4 .لصألا

-7١4-(77)



اهيلعًافيفختالهللانمعملا''ناكو,ةقشملاعملااهلزاجةضاحتسملا

دقو+رفسلاةقشملهلهللانمةصخررفاسمللعملاكلذكو؛ةصخرو

ةرابطلايفهيلعةقشمللنيتالصلاعمجينوطبملانإ:انباحصأضعبلاق

مويلايفعملازاوجباولاقكلذكو؛هقحلبيذلابعتلاوةالصلكدنع

همدعطقنيملوهانعميفناكوأفعرنيفهراتخأيذلاو؛ةقشمللريطملا

لأهللاو؛زئاجهلعبجلانأ

؟ةرابطلاضقنيثدحوهله؛فاعرلامديفسانلافلتخإ

ةلعو؛ةراهطلاضقني:ةفينحوبألاقو؛ةرابطلاضقنيال:كلاملاقف

ليزيةضاحتسالامدنأ؛فاعرلامدنمةرابطلاضقنيفةفينحوبأ

مدناكعامجإبةرابطلاضقنيةضاحتسالامدناكامافعامجإبةرابطلا

ضقنيةضاحتسالامدنأكلامةلعو؛ةرابطلاضنيلمفاعرلا

ةلعلاو؛ةراهطلاضقنيجرخمبسيلفاعرلامدو+هجرخمةراهطلا

؛قرعمدةضاحتسالامدنألةرابطلاضقنيفاعرلامدنأانباحصأل

لاقل'"!(ةرابطلاضقنبوسجنقرعمدلكف):لَكيبنلالوقل

ربخلااذهيفناكف؛(قرعنمةضاحتسالامدنإ)لَكهللالوسر

.ناكف(ج)يف-١
.ضقنل(ج)يف-«

-8١-



.قيفوتلاهللابو ةراهطلاةلازإلةلعقرعلانمهجوزخنأهنمًافيقوت

؛نامكحنيسئاقلادنعكحلاو؛هيلعقفتملصأىلعساقدق"اكو

جرختسمعرفلامحف«سايقبعرفبمحو؛هنيعبهيلعفقوملصأبمح

''ًأجرختسملصألاناكولو؛هنبعبهيلعفقوملصألاكحو؛هلصأب

نوكيناكو؛هلصأوعرفلانيبقرفالناك؛ًاجرختسمعرفلاكحو
نإ:الاق"امليعفاشلاواكلممزايوًاعرفلءألاو؛ًالصأعرفلا

امرحبتأبجيف؛سجنريغهجرخمنأل؛سجنبسيلفاعرلامد
مرحوضيحلامدمرحهركذلجهللانأل؛ةضاحتسالامديفءطولا

جرخملاو؛ىذأوهةضاحتسالامدو؛«ىذأوه:هلوقبهيفءطولا

.قيفوتلاهللابوسجنريغجرخمنممدلاجورخبكلاملبقيالو؛دحاو

سجنوهفهريغوقرعنممدلكو؛سجنقرعلامدنأانلرخآليلدو
ضيحلامدنأ:امهدحأ؛نيلصأبانقلعتاذإو؛هيلعمسالاعوقول

مدلكف؛قرعمدوبفةضاحتسالامدو؛سجنوبفمدلكو؛سجن

وبفقرعمدلكو؛نيسجننادلاناكاذإ؛سجنوبفهريغوأقرع

ساجنألانمهريغومدلالسغو؛هليلدماقامالإثِلَكينلاسبسجن

(1)يف٠٠ .همأدعرفامحنساجرختسا
.؟(ج)د(ب)يف-٠

-9١



يأتنشبءامسأتوراملًادحهشدجتالو؛هريثكوهلملقبجاواندنع

ضيحلامدنإ):هللالوسرايكلاقف؛لَكهللالوسركلأساهنأركبب

دقضيحلامدف(ءاملابهيصرقا:مالسلاهيلعلاقف؛بوثلابيصيدق

يفانلفالخلالهأعمحيحصربخلااذهو؛ريثكلاوليلقلاهنمبيصي

ممردلاردقةساجنلايفمديدحتنمهيلإاوبهذاهفميئطخنمو؛ميلقن
للعلاعممهدنعهبسأبالرادقملااذهنأو؛ةعملاوفكلايفرانيدلاو

هركذينغيامةشحولانممبنملوقلااذهرهاظيفو؛ةساجنلانوكب

رابظإوهبلغاشتلانعءاّبلألاعدريو,هلئاقلعجاجتحالانعهتياكحو

اذإيلصملانإ:انيفلاخمنمةبقفنتملاضعبلاق؛قيفوتلاهللابو؛هداسف

صاعوهوةزئاجهتالصنأكلذبملاعوهوريثكمدهيفبوثبلص

بوثلالسغو؛ةالصالبوثلانممدلالسغبرمأٍمَِِْجيبنلانأل«هبرل

ةالصلابعيطمهدنعيلصمملانأو؛هدنعسجنبسيلمدلاو؛دبعتكلذل

اممظعأأطخلايفاذهو؛بوثلالسغيفميلكيبنلارمأهكرتلصاع
تزاجلصىتحةساجنلابلعب اذإ:ىرخأمهنمةقرفكلاقو؛همدقت
نأةماعنيبأربخباوجتحاو؛تدسفيلصينألبقاهبلعنإو؛هتالص

ىنبوًامبعلخفىلعمث؛رذقامبيفوهتالصضعبهيلعنبصلييبنلا
ربخلانألو؛هلاطبإبجوتةجحلاو؛رظنهيفلوقلااذهو؛هتالصىلع

اس



يقلصبنأايبنلارمأدقو4ثدحلاباحصأدنعهاوًاضيأ

هلبجسيلو؛رهاطوهوةالصلابرومأملالصينأرمأاكرهاطلابوثلا

هلمجناكولو؛هيلعيذلاضرفلاءادألهرذعبجويهبوثيفةساجني

يقتناكاذإةساحنلاٍِقرذعهلنالابلبجاذإهرذعبجويةساجنلاب

هتالصيضقيىتحهلدحبلهاجلانأعيمجلاقفتااف«ابعيلوهدب
لصملاناكاذإ؛كلذكهبوثيفثدحلابلهاجلاناكاهتداعإهيلعنأ

:لعأهللاو؛امهنيبقرفالالبوثلاةرابطوةالصللربطتلابًارومأم

دمتعانملوققفاويًالوقانباحصأضعبلرثألايفتدجودقو
دسفتلصمألةرذعلالابقتسانإ:لاقهنأكلذو,ةماعنيبأربخىلع

حفصهتالصضعبلصدقولعنإو«ةالصلالبقاهبىلعاذإهتالص

قحلامنرظنلايدنعهقحليلوقلااذهو؛لصامىلعىنبواهنعهبجوب
:لعأهللاوهريغ

؛لسغلادعبءرثأىقبيفمدلاهبيصييذلابوثلايفسانلافلتخاو

لازفلسغاذإ:نورخآلاقو«مثألالاوربالإربطبال:موقلاقف

؛ريعتبىتحهريبطتيقغلوباذإ:نورخآلاقورهطدقفةحئارلاومعطلا

يذلسغنإيرمعلو؛انباحصألوقوهو؛ربطدقفرثأهليقبنإو
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ىتحةساجنلالسغبجيناكولو«اذكهالإهريبطتىلإلصويالنوللا
انيفلاخنمهيلإبهذنملوقلعاهتحناروابمعطواهرثألاوزببهذت
؛اهدلج'''ملسيىتحهنمربطتالسجنلاءاّنحلابةبضتخلالعبجول

هتبحلقلحينأةساجنلاهتلحاذإءانحلابهسأروهتبحلبضاخلالعناكلو

هللانإف:لئاقلاقنإف؛هدلجعطقيو ةيحللاقلحبرمأيملىلاعتوكرابت

رمأيملو:هللبق؟ىحلل|قلحمرحمنألابلسغبرمأامنإوةساجنلااهتلحاذإ

عطق:لاقنإف؛لاملاةعاضإنعىبنوهلسغبرمأامنإوبوثلاعطقب

لاملايفررضلالاخدإانلحبيل:هلليق؛ررضريثكهيفسيلبوثلا
:رعأهللاو؛سفنلاو

,خابت(ج)د(ب)يف-١
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ةزانجلاىلعةالصلايفباب

يفنوكيامبالإةزانجلافلخمالكلاهيركتيفانباحصأقفتإ
يبنلاوفورعملابرمألاوأ؛حيبستلاوأ؛نآرقلاةءارقنمىلاعتللاةعاط

زاوجيفاوفلتخاو؛نيدلارمأنعباوجلاولاؤسلاو؛ركشملانع

«تيملاىلعصينأىلإ:موقلاقف؛ةيهاركلاهذهدعبهتحابإومالكلا
هيلعشريونفديىتح:نورخآلاقو؛هربقيفعضويىح:موقلاو

يفاونأكنيماسملانأةياورلايفو؛تومألٍيظعتكلذ''"لك,املا
اوسلجيملهربقيفهايإمبعضودنعوتيملانفداودارأاذإمالسإلاءدب

'”رابحأنم'"ربحمهبرمىتح؛تولمهنمٍيظعتكلذلك نفديىتح
؛اناتومبلعفناذكهو:لاقف؛ًامايقمآرف؛لَكهللالوسرمهيفودوببلا

.لكد(ج)يف-١
.ربخ(ج)يف-

.رابخأ(ج)يف-«
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بيهنمناككلذلعلو«""(اوسلجبنأهباحصأرمأولكسلجف

.لعأهللاو«مهبىدتقاهنأاومهوتيالثلميلعفيفمهفلاخمل

نأهغلبف؛اهنفد'""هرفاظألقاذإناكلَكينلانأيوركلذكو

كلذلعبناكهيايورفلعفلااذهِِلمحانبىدتفالاقدوببلاضضعب

.لعأهللاو؛ةلمشو(نيتخسن)هلامشوهنبمباهرثني

ربقلاىلعةالصلايفةلأسم

اهزجبملو«مبضعباهزاجأف ربقلالعةالصلايفانباحصأفلتخإ©

ةشبحلابوهويثاجنلاىلعلصٌنجينلانأاهزاجأنمةجحو«نورخآ

ةححو٠هيلعلصوةنيدملابهياحصأعمجف.هدمهلومربخءاتأنألعب

تناكيثاجنلاىلعةالصلانأنفدينأدعبتيملاىلعةالصلازوجيملنم
.هبجويرظنلاو؛يسفنىلإ""قيشألوقلااذهو؛ةصوصخم

ملنمو؛هيلعلصنكيمليشاجنلانأ-ءلعأهللاو يدنعيذلاو

.ينطقرادلاءاور--١

.ءريفاظأ(ج)يف-«
.قيشأ(ج)يفوقبسأ(ب)يف(1)نمةطقاس-«
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ىتومىلعةالصلانأل؛هربقلعلصينأزئاجفهيلعلضيأنكي
لحننمف؛ةبجاونيملسملا 1''!نيعضرفلاطقسدقفنيماسملانمهيلع
؛ةيافكلاىلعاهبوجوىتوملاةالصنأل؛كلذبضعبلامايقلهيلعلصي

'"ازوجبربخدريو؛لفنلايفالإمالكلاقبيملضرفلاطقساذإو

سانلااملعلمعلاكلذىلعسانلاعمجأالو؛روبقلاىلعلفنلاةالص

.هبوجوبرذعلاعطقي”ربخبالو؛كلذيفمدقتعامجإلاذإ«مويلاهيلع

انأ؛هيلعيلصدقناكاذإزوجتالربقلاىلعةالصلانأىلعلدياممو

نطولكنمهلةرئازلَكيبنلاربقىلإرفاستيهًاعيمجةمألااندجو
؛هللانملضفلابلطوةبغرلاعم؛ةنملامظعورفسلاةقنشملعحزانو

اولصواذإمثلكيبنلاربقلعنولصيالفكلذعمو؛كلذىلعباوثلاو

روبقلاقحأعلكهربقناكلربقلاىلعةزئاجةالصلاتناكولو؛هيلإ
اورصتقاو؛كلذكرتىلعاوعمجأاماف؛ةالصلاىلعًارجأرفوأوكلذب

نأدعبهيلعلصينأزوجبالنأبىلوأهريغربقنأانماع؛ءاعدلاىلع
باتكلاةحتافةءارقبالةزانجلاةالصزوجتالو.قيفوتلاهللابو«نفدي

.نمنحم(أ)يف-١

.زاوجب(ج)يف-«

.ربغ(ج)يف-<
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يبفباتكلاةحتاف-اهيف'"ارقيالةالصلك):لَكيبنلالوقل

لوقليلستلابالإاينمجرخيالو؛ةالصنمةالصصخبو؛ّجادخ

هذهو؛ةالملاينعي”(ملستلااهليلحتوريبكتتلااهيرحت):ميكيبنلا
لبقتال):مالسلاهيلعيبنلالوقلةرابطبالإاهتابثإزوجبالو؛ةالص

ءاضعأنموضعىلعلصيالو1'(لولغنمةقدصالوروبطريغبةالص

نأزوجالفنيماسملاىنوملعةالصلابرمأاينلانألنيمامملا

دريمليبنلانألهيفةالصلانعيبنلادروعضوميفتيملعلصي

نيكرشملا'"'لتقبنيماسملالتقطلتخااذإو؛ةالصنمةالصصيصختب

ةالصنميلصملاتافاذإو؛مهلاعدونيمأسملاتقىلعةالصلابدصق

.(هتافاملدبسلوكردأاملصيلف):نَجينلالوقلهداعأءيشةزانجلا

تيملاعضواذإرّخمناسنإلاو؛هتافاهفهيلعةداعإال:انباحصألاقو

يبنلانعيورمل6دعفءاشنإوماقءاشنإ6مايقلاودوعقلانسهربق1

نمتيمو+(مابيقهباحصأووهودوببلارابحأنمربحهبرما

.(ج)يف-٠
,هيلعقفتم-

,ةملاءاور-<

,هيلعقفتم-؛

.التف(ح)يف-٠
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دعقف؛انتومنفددنعلعفتاذكنه:يدوبسلالاقف؛نفدينيماسملا
تاعاسثالثيفتيملانفديالو؛دوعقلابهباحصأرمأوميلكيبنلا

نمنرعولطدنع:"نيفتيملانفدنعيكيبنلاىبن ىتحسمشلا
دبكيفاهئاوتسادنعرابنلافصنو؛بيغتىتحاهبورغدنعو؛لصفني

:لاقهنأةباحصلاضعبلَكيبنلانعىورا٠+عفترتىتحءامسلا

هشنفدننأورابنلانمتاعاسثالثيفةالصلانعيكلوسراناهن)

يفوتقاماذإةيدوبلاوةنارصنلاو؛تاقوألاهذهركذو''!(اناتوم

لعتالابنطبيفيذلالخلانأل؛اهتلملهأعمتنفدسمنملمحاهنطب
بحتسيو؟هيفخفنتملمأحورلاهيفتخفنأ؟تيممأ"يحأ؛هتقيقح

نماهريغوأةبرضمهربقيفهتحتعضوينأًارسومناكوهيلععسونمل

هركيو؛هربقيفةفيطقهتحتتيقلألَكيبنلانعيورامل؛نيلءيش
يفرقعال):لاقهنألَكيبنلانعيورامل«ربقلاىلعحبذينأ

دوعقلاهركبو؛اهاتومروبقلعرحنتتناكبرعلانأل؛'"'(مالسإلا

رابظإو«؛ابهيلعءانبلاو؛الصيصجتلاو,اهيلعيشملاو؛روبقلاىلع

روبقلاريخ):لاقهنألَكيبنلانعيورا'”"ابيفةراهعلا

.يقبسلاوهجامنياريذمرقلاودوادربأويئاسنلاولسمودحأءاوو-٠
.ينطقرادلاوهجامنباءارر-«
.,اهيف:ةخسن«اهيلع(ج)يف-<
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ءانبهيلعينبدقربقبرمرمعنبهللادبعنأيورو؛''(سردام

ةشئاعهتخأتّبحأركبيبأنبنمحرلادبعربقاذه:هللمقفهنعلأسف

كلذاهغلباماف«هلعهلظبامنإاحلالوقف:لاقف ًالالظهلعلعجتنأ
روبقلانيبيشملاهركبءابقفلاضعبناكدقو؛هللادبعقدص:تاق

نيبلاعنلاعلخبباحصأرمأهنأهلكيننلانعاهركذةياورب«لعنلاب
ةملسأتوراملوقينأتوملاةيصمبباصمللبحتسملاو؛روبقلا

هللانإ:للفةبيصمٌمدحأتباصأاذإ):لاقهنأدجيبنلاجوز

ابيلعينرجأفيتيصم""'بستحافكدبعينإمهللا'''نوعجارهيلإانو
ًاضيأبحتسيكلذكو.(ابنمًاريخاهبينادبأوابيفينرجأف(ةخسن)
تيملاراجلبحتسيكلذكو..كلذيفرجألابظعلتيملالهأةيزعت

قيرطنميورامل؛ًاماعط'''هبةبيصملالهأنمةثرولاوذختينأهتابارقو

:هلهأضعبللجيبنلالاقرفعجيعنءاجاملنأورضجهللادبع
ىلعءاكبلازئاجو'*(ملغشامىتأدقفًاماعطرفعجلآلاوعنصإ)

ىلعكيجيبنلاىكبدقو«مرحملالوقلاوحونلاقيرطنمال؛تيملا

.يقبيبلاونابحنياءاور-١
ل
,بسلحاف:ةخسن؛بستحا(ج)يف-«
.دوادوبأودمحأوملسمءاوز-ف.لصالايفاذك-؛

ا



نأيراصنألاهللادبعنبرباجىوردقو6مالسلاهيلٍعيهاربإهدلو

لاقف؛ىكبوهرجحيفهعضوفهسفنبدوجبوهوهنباذخأمتلكيبنلا

يبنلالاقف؟ءاكبلانعانابنتويكبتأ(فوعنبهّنظأ)نمحرلادبعهل

شدخ:نيرجًافنيعجأنيتوصنعتبنام؛هلةهحرباامنإ(:ا

لجهنعىرخأةياوريفو؛''(ناطيشلاةروبوبجلاقشودودخلا

توص:ةرخآلاوايندلايفنانوعلمناتوص):لاقهنأىنعملااذهلثميف

هاوريذلاربخلاامأو؛'"'(ةبيصمدنعارمتوصو؛ةمعندنعرامزم

يبنلانأرمعنبهللادبعورمعقيرطنملَكيببنلانعثيدحلالهأ

قفاومريغربخاذهو.(هلهأءاكبيبذعيتيملا”انإف):لاقهج
يلارابخأل|هذورودربمولوقعلاهنحصبجوالو؛هللايباتكل

ةرزاوراالوٍِي:ىلاعتوكرابتهللالاقايتحصيرذعلاعطقني

ء+جعجي3_و

نإ'*!طديزلبانزحأالكِفٍة:هركذلجلاقو646ىرخرزو

هبرمأامهنا رلعأهللاو"هيفليوأتلا""بجوف؛ًاحيحصربخلاناك

.حيحصدانمإبسنأنعءايضلاررازبلاءاور-«

.نأ(ج)يف-«
.4١٠١:ماعفألا-٠

.08٠6:توبكنملا+١٠١(:مامنألا

.نإف(ج)يف-+
.هجوف(ج)يف-ا«
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ىنلالعفلاو+هنعيبنملاءاحبلاكاذببذعبوبفمرحملالعفلانمتملا

ءيجمدعبنهتاومأ'"'نيكببي'"نكءاسنلانأرخآهجوو«زوجيال

نمكلذبمهلحدملانم«ةيلهاجلايفنهاتومذبنيكينكامبمالسإلا
ليبنلانإ:لف.مثدنعامنوفرسو.ابنوتأياونكيلالاعفألا

ُِلعترغأيذلاتنأ:لوقتوتيملعجبتيهوةأرمابىنعم

ةحصقلالاعفألا'"نماذكو"اذكومهلاطبأتلتقومرايدلعونالف

اذهببذعيتيملانإفاذهبيكبتال):مالسلاهيلعلاقف؛مالسإلايف

٠ءلعأهللاو1:حدمكدنعوهيذلاءاحبلا

ىلإهبرقيامبهركذينأهسفنبدوجيوهوتيمملارضحنملبحتسيو

نأةدابشمكاتوماونقل):لاقهنأبِكيبنلانعيورامل«ىلاعتهللا

؛ٍةْثْلَجيبنلالوقلهنفدلبقتيملالسغبجاوو؛'"(هللاالإهلإال

كلذبماقاذإةيافكلالعضرفىتوملالسغو؛'"(ماتوماولسغإ)

٠.(ب)5-١

.(ج)د(ب)نم-
.كلذكو(أ)يف-«

.(ج)رد(ب)نم-؛

.يقبيبلاودرادربأوينامنلاوملسمهاورز-٠

,هحامنارنايحناردمحأءاور-١

.هركذمدقت_اب
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مرحملالسغي):لاقلَكيبنلانأةياورلايفو؛نيقابلانعطقسضعب

؛هنمانمبتملالسدنعأدبينألساغلبحتسملاو''(ردسوءامب

.تالسغثالثهبرومأملاو؛ةدحاوةلسغكلذيفضرفلاو

ةلأسم

لعدوجسلازاوجىلعمبليواقأنمانيلإىهانتاملعسانلاعمجأ

فوملاوحن؛ضرألاهتبنتملامىلعاوفلتخاو؛ضرألاتتبنأام

ىلعانؤاماععمجأو؛ىرجملااذهىرجامومسيربإلاوزقلاودولجلاو

لهأكلذىلعمهقفاويو«هريغنودضرألاتتبنأامىلعةالصلازاوج

يلتلعج):ليتيبنلالوقكلذيفمهلةجحلاو؛عبتلانمةنيدملا
زجيملعامجإلاالولف'"'(ًاروبطاهبارتيللعجو.ًادجسمضرألا
ىلعكلذزاوجىلعاوقفتااماف؛هدحوضرألاميدأىلعالإدوجسلا

ملامةلمجيفيقابلايقبو؛عامجإللٍملستلابجوتتنأاموضرألا

تتبنأامريغرهاطءيشىلعدوجسللزوجملاو«هيلعدوجسلابرمي

,هركذمدقت-«
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ةضفلاوبايثلاىلعدوجسلاانباحصأهركو«ليلدىلإجاتضرألا

نأل0ْ'بيدأتةيهاركضرألاتتننأمكلذ1نإو6بهذلاو

:لعأهللاو؛انلقاملعلديكلذلعدجسنملةالصلاةداعإلرمألامهكر

الإعامجإلاةلمحيفلخدأ.صنىلعدوحسالمهتيهاركناغأالو

كلذةزاجإيفنألو«دوجسلالاحيفىلاعتهللللذتلاوعضاوتلل

يزيقهيحاصلخديامو.ءالضخاورخفلايعاودنمهعمنمؤيم

فاسلابءادتقالانمهيلعاوناك'"امل؛نيمعنتملاونيفرتملاومجاعألا

؛”(نشخلالكأو)؛نشخلاسبلو؛فشقتلاوعضاوتلالهأ؛حلاصلا

بوكرلااوهرككلذلو؛سباللاو'"براشملاومعاطملايفداصتقإلاو

مينمهتحابإوكلذلعفنأل؛كلذنعاوعنمو؛رومنلاجورسلع

لةليخميفهبرثّرجنم)؛هكيبنلالوقيفلوخدلاعمنمويال
يحهللالوسرنأيوردقو.'"'(ةمايقلامريهلإهللارظني

؛لاقو؛هسفننعاهاقلأواهعزنمثةالصلايفاهسبلفلحهيلإتيدهأ)

.ةيبدأت(ج)يف-١
.ا(ج)يف-«

.(ج)نم-<
.(ج)نمةظقاس-؛
.هنم(أ)يف-ف
,دوادربأويذمرقلاويئاسنلاهاور-+
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وحنكمهلوقنم-ملعأهللاو هارناهفاذهف'"(يتالصنعيتلغشابنإ
يبأنبىلعناكدقو؛ةنسلايفةروبشملاةلحلاسبللَكيبنلاةيهارك

ىلإةيعادلاسبإلملارئاسو؛ةغوبدملابلاعثلادولجسبلهركبيبلاط

اذهو؛ميرحتلاهجوريغىلعنيمعنتملاوةربابجلاونيفرتملايزةبباشم

؛رومنلادولججورسبوكرنممييبلنمانباحصألهانلوأتاملعلدي

ةيهاركنوكتنألمتحبدقو؛ةضفلاوبهذلاوبايثلاىلعدوجسلاو

يفكلذبموقينمرثكأناكدقو,ةساجنلا'""فوخلوزقلاسبلىلع
قرفيملنمو؛ةعذلالهأنممزيغو؛سوجماومجاعألارصعلاكلذ

فلمسلاةهاركاذهىلعلديو؛سجنلاورهاطلاوهريغوغوبدملانيب

؛ةتبملاةحفنألاهيفاولعجاميرو؛مجاعألاعضوهنإ:لاقو«نبجلالكأ

ةتيملالكأىلإرطضانمو.مارحلالوانت"نممرنمقافشإكلذامنإو

"“!ارفسيفناكءاوس؛لكألاهلحيأهباملوزينأىلإانملكألاهلزاج

؛تقونمًاتقوصختملرطضملةتيملالكأتحابأيتلاةيآلانألرضحوأ

محلومادلاوةتمملاٌعيلعمارحامنإل:ىلاعتهلوقب؛رضحنمًارفسالو

.موحلد(أ)د(ج)نع-
.نم(ج)د(أ)يف-<
.رفسوأرضج(ج)يف--:

(8١)_(؟؟-



''"هيلعمثالفداعالوغابريغرطضانفهللاريغلهبلجأاموريزتخلا
حباذلانأل؛ناثوألاومانصأللحبذاموههللاريغلهبلأيذلاو
؛هللاركذبحيذلادنعمهتاوصأنوملسملاعفراكهتوصعفريناكاذهل

اذإ؛لهأ:دولوملاليقاذهنمو؛ةغلايفتوصلاعفرلالهإلاو

ميرحتىلاعتوكرابتهللالعجف.لهتسا:ليقهتوصعمساذإ؛'""حاص

رطضانمرمأنابيوريزنخلامحلومدلاوةتمملاميرحتكهللاربغلحبذم

هسفنىلعفاعف؛هريغهيفدجباليذلا"'عضوملايفكلذلكأىلإ

لاق؛هلكأيفهيلعمئإالو؛كلذلكأينأهلنأهلكأيملنإتوملا

؛مهيلعردعتموأ؛نيملسملالعيغبلاحيفرطضملاناكنإف:انباحصأ

عانتمالأهلعوةتمملالكأهلىلاعتهللاحبيمو؛كلذلكأهلرحبل

نع نماهبهسفنيحبنأهلسيلفهسقنةايحاهلكأيفناكنإو؛اهلكأ

نميسنيفو؛ًاضيأهريغلعومهوقىلعلديةبآلارهاظو«توملا
.يدنعو؛ىضريوبحياملةيادحلاوقيفوتلاهلأسأهللاوءيشليوأتلااذه

لكألايفغابريغو«داعالوغابريغ):هلوقىنعمنأ ملعأهللاو

هلتبثمضولا_.ةلاحًاغراصيضلالبتمااذإ«حاصلاوهدواوملايفةايحلاةمالع-«

.تاماذإهيلعلصيو+ثرويوثري+ةيعرشلاةيحانلانمءايحأللتبثيام
٠عضاوملا)0(ِق-+
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ءابنامىلإىدعتدقيذلايدعتملاوهيداعلانأل؛لكألايفدعتمالو

؛غابودعتمهلكأيفوهفرارطضالاريغيفلكأنمنأل,هنعهللا

ريغهيفناكو«لكألااذهيفًاروذعمناككلذىلإًارطضمناكاذإو

هنألو؛توملاهسفنلعفاخاذإهلحببأامنإلكألانأل«داعالوغاب

هسفنءايحإنمعنميامميغبريغوأيغبلهجورخسيلو؛هبهسفنيبي

.قيفوتلاهللابوكلذىلعردقاذإ

ةلأسم

زجبملابضيحنمتربطاذإضئاحلانإ:انباحصأرثكألاق

ىجنءامبتلسغ''اذإف؛ةالصللاهلًاربطمنوكييلسغدعبالإاهؤطو
ءامبوأ كحىلعيبفلمعتسم وهو مهضعبلاقو؛ضئاحلا نمذاشلاك

؛ةرابطلانمهيلعتناكامىلإتداععفترااذإابضيحنإ: مهلوق

ىلوألاكحلازأيذلاوهضيحلاءيجمنأل؛رظنأيدنعلوقلااذهو

ءيجملبقهيلعتناكامىلإاهدربجويضيحلاعافتراكلذكو؛ابنع
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بجويهعافتراو؛ةرابطلاعفربجومساضيحلاذإ,ةرابطلانماهضيح

.ملعأهللاوهيلعتناكامىلإاهدوعوهمسالاوز

لحتالوضيحلالاوزبربطتالةأرملانأىلإبهذنمىلإلاقيو

يبفالإوةالصلارهطوهيذلارهاطلاءاملابلستغتىتحاهأطينأاجود

ىضقنااذإابيلعقبلاةنونجملاوةيمنلايفلوقتام؛ضئاحلامكحيف

؟ابجوزاًالالحنوكتيابنمءطولاسيلأ؛ماملبتلستغاواهضيح

ربطوهيذلالسغلانالستغبةنونجملاوةيمدلاف:هللاقي؛معن:لاقنإف
يأف؛ةساجننمناكنإف؛دبعترهطوأ؛ةساجنلانمرهطوأ؛ةالصلل

كلذحصيىفةالصللًارهطتناكنإو؟مدلاعضومريغيفنوكتةساجن
مدلاعفتراو«ضيحلانماترهطاذإةنونجملاوةّيمنلانأيدنعو؟اهنم

ةنونجملاو؛ابنيدلعترقأدقاهنألةينالبةيمنلالسغناك«امهنع
كلوقنف؛كلذنمرثكأبجيالولقاعابلسغىلوتنإولسقفتال
لمعتسملاءاملابةلقاعلالاستغالب؛ءاوسلسغلامدعواذهعاهؤطوةحايإ

الو؛ربطبسيلهنأكدنعو؛زاوجلابابيفدكآوةراهطلابهبشأ

.قيفوتلاهللابوةرهطتمنوكتت

مميتملاك؛ةالصلاةينباتلستغاةيمنلاتلسقغاوةنونجملاتماقاذإو

هللاوتادابعلانم.لبقتسياملًاربطتمهلسغبناكفلسقغاءاملادجواذإ
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هيلعلوسرلالوقىلإىرتالأ؛نكمياملعفيلكتلابجيامنإو؛ملعأ
؛''(باتكلاةحتافةءارقبالإةالصالوروبطريغبةالصال:مالسلا

و ةردقلاىلعكلذناكامنإعضوملاوبوثلاوندبلاةرابطيفكلذك

تريعلوموزللا'""طقسزجعلاثدحوضراوعلاتءاجاذإف؛ناكمإلاو

لعأهللاو؛رذعلادوجولماكحألا

.طقمو(ج)يف-
-17-



ٌةرمصلابائك

ناذألا2باب

ةرابطلعنوكبترأ؛ناذألادارأاذإنذؤملاهبرمؤييذلا

يفالإكلذةزاجإىلعسانلاقفتادقف؛حبصلاةالصيفلإ؛ةالصلا

عنمنمكلذيفاملرجفلاعواطدعبالإنذؤيالهناف؛ناضمرربش

امإوتاقوألانوفرعبالنذلاماوعلاةصاخو«لكألانعسانلا

ناذألابهتوصعفرينأهليغبنيو«نينذؤملاديلقتىلإكلذيفنوعجري
مويهلدبشهتوصهيلإغلبءيشلكنأربخلايفو؛لضفلانمكلذيفامل

.هلرفعتسي:ليفدقوةمابقلا

توصلانسحنذؤملانوكينأراتخيءابقفلاضعبناكدقو

هنأ؛يلخيشلاهركذدقانباحصأنمنيمدقتملاضعبناكدقو؛''ًالاع

.ابلاغ(ج)يف-١
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ىورو«مدقتلا'”هركأوًانذؤمنوكأنأ''"بغارينإ:لوقيناك

)عرفٌممؤيلومكرابخلنذؤي):لاقهنأٌنجينلانعسابعنبا

ىلعبجامًاريصب؛تاقوألابًافراعًابيقفنذؤملانوكيينأبحتسيو
بوبحمَنرمحنأينغلبدقوابتشواهدسفي0امو6'"اةالصلايملا

؛هكسمأفةماقإلاعضومنعمدقتينأدارأمْ'ةالصلاميقيالحرىأر

؛ةماقإلايفدكؤيبوبحمنبدمنأل؛دجسملامامإوهناككلذلعلو

موتنمةالّصلليدوناذإاونمآنيذلااهيأايل:ىلاعتوكرابتهللالاق

اهوذخت|ةالصلاىلإمداناذإول«'""«هللاٍرْكِذىلإاًوُعساَفةعجلا
تاولصلاهبدوصقلملاناذألانأىلعاوقفتاو؛""«ًابعلوًاوزه

اوقفتاو«ةماقإالوهلناذأالعوطتلانأىلعاوقفتاو؛تاضورفملا

يفاوفلتخاو؛ةماقإالوهيلعناذأالفةعاملانمًاثيشكردأنمنأىلع

تاقوأيفدبلقتال:مبضعبلاقف؛مهناذأبةالصلاونينذؤملاديلقت

.بغرأ(ج)و(ب)يف-١
.هرك(ج)يف--؟
٠(و(ب)نم--<

ام-(ف--

,ةالصلل)أ(ِقتن

.؟:ةعملا-١

.همي:ةدئاملاب
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:هنعهللايضرخيشلالاق؛نيقيبالإىدؤيالضرفلانأو,ةإلصلا

روبمجلاو؛انباحصأنمنيمدقتملاضعبنعهذخأرمعيبأنبالوقناك
لهأنألتاولصلاتاقوأيفةجحمهنأنينذؤملانأىلإبهذيسانلانم

يفنونوكيموقلانأ'"سانلاهيلعامكلذىلعليلدلاو؛ةجحمالسإلا

مامإلانوكيو+مهبيلصيو«"قفنذؤيف؛نذؤملايقفدجسملا

؛تقولالوخدلبقموقلاعمهدوعقمدقتدقو«مهتعامجيفوهو؛هريغ

يفناذألانوعمسيىمعألاولجرلاواهلزنميفنوكتتةأرملاكلذكو

الو؛نذؤملاناذأبنولصيف؛نوركنيالوهنوجرييذلاقولالثم
نيدلارمأسانلامهميلعتعممهلالوكلذنعنوعنميءابقفلادجت

ةزاجإبانباحصأنمريثكلاقو«نينذؤملاديلقتكرتمهيلعنوطرتشي

مهلوقهجوو؛رجفلاوةعمجلاةالصل"'تقولالوخدلبقناذألا

؛لالبلعفنمةنسلاىلعًاسايقةعملااودرفليلبنذؤيناكالالبنإ
اكرجفلالعًاسايقتاولصلانمةعملاريغاودرتململ:لئاقلاقنإف

.نمتاولصلارئاسنماهريغوةعملانيبقرفلاامو+ةعمجلا'"لعميددر

.مقيد(ج)يف-«

.ةمجلاةالصتقو(ج)-يف-«
.(ج)نمةطقاس-:
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تبجوأيتلاةلعلانملَكينلاهّبنال:هللبق؟اهريغوتاعاملا

لبلبنذؤيالالبنإ٠مالسلاهيلعهلوقبهتقولبقرجفللناذألاةزاجإ

:رخأربخيفلاقم7موتكمأنبانذؤيىتحاوبرشاواولكف

يفةدوجومةلعلاهذهتناك؛'"(كبئاغدريومكمنانظقويًالالبنإ)

حبصلاةالصنأٍةيِلَجينلامايأيفسانلاةداعرثكأنألةعملاةالص
(بجيلف"انءادنعمسنم):مالسلاهيلعلاقف«ميِلَجينلادنعمهتوفت

سانلالغتشااذإةعمجلاكلذكو+«قحلتملتتافاذإهدنعةعامجلاتناك

مامإعمهتتافنماهقحليةعمجلاريغوقحلتملتتافوهريغبوأمونبابنع

ٍ:لعأهللاو؛هريغ

تقولوخدلبقزوجبالناذألانإ:انباحصأليناثلالوقلاو

نأكلذو؛يدنعرظنلاهبجويلوقلااذهف؛رجفلاةالصالإةالصلا

بجويربخلااذهف(ايقأوانذأفةالصلاترضحاذإ):لاقيلجينلا

روضحوهو؛تقولالوددعبالإناذألا!*'بجوب'*'نآلاهرهاظ

.هيلعقفتم-١
.هيلعقفتم-٠
.ءادن(أ)يف-<

.النأ(ج)يف-؛

٠زوجي(ج)يف-ه
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ةلجنمًاصوصخمهتقولبقرجفللناذألازاوجناكو؛ةالصلاتقو

كلذنعيبنةالصلاتقوروضحدعبناذألابهرمأ''نأل؛هنعيبنام

:ءعأهللاوتقولالوخدلبق

لزنميفنوكأ:هلتلقفهنعهللايضركلامانأخبشلاتكلأسو

عمسأو؛لخديملوألخدتقولافرعأالوسمشلاىرأالثبح
دارأهلعلو-ًابيقفنذؤملاناكنإ:لاقف؟هناذأبلصأفنذؤينذوملا

الإهيقفلامساقحتسيالهنأللدعكلذعموهو ةالصلاتاقوأبًابيقف

.ملعأهللاوحدممساهيقفمسانأل؛عرووةفرعم:نامساهلعمتجينأ

سمةياورلاهبتءاجيذلاناذألاددعنأتماعايفانباحصأقفتاو

ٌجِلَجينلامايأيفنونذؤملاو؛ةملكةرشععبسةماقإلاو؛ةملكةرشع

.لوقييعفاشلاناكو؛ةروذحموبأو؛موتكمماناو؛لالب:ةثالث

ايأنأل؛دعبنمكلذهركمث؛حبصلاناذأيفبيوشتلايفميدقتلايف

لالبامأو؛ناذألاينلاهملعيذلاوهواينلانعوربِةروذخ

هملعلَكيبنلانكيملو«حبصلاناذأيفبواثتبناكهنأيورف

هملعنمريخبةقثلاو؛يراصنألاديزنبهللادبعهملعامنإوناذألا

.نأ(أ١يف-١
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نمذخأنمملوبقلابىلوأ؛هنعذخأوهنمذخأوهنمعمسوةيبنلا

همهأنجيبنلانأناذألاءدبناكو؛كَميبنلاريغويباحص

مبضعبراشأف؛كلذيفةباحصلاراشتساناكدقو«ةالصلابمالعإلا

ىأرف«كلذمهمهأىتح؛مالعألاببصني:ميضعبلاقو؛سوقانلاب

:لاقف«ٍةتِلَكيبنلاربخأف«مانملايفناذألايراصنألاديزنبهللادبع

نراكف؛ناذألايفبواثتلانًعالالبىبنرمعنإ:لاقو؛ًالالبهلع

لاقو؛موتكممأنبانذأريخألارجفلاعلطاذإف«ليلبنذؤيلالب

ّعمساذإف.مكمناقدريومكمانظقوبلليلبنذؤيًالالبنا):لكيبنلا

لاقف؛ناذألايفسانلافلتخاو؛''!(اولصفموتكممانباناذأ

ضرفوه:مبضعبلأقو؛ةنسوه:نورخآلاقو؛ضرفوه:مبضعب
يفلصنم:كلاملاقو؛روثوبأويندملابهذاذهىلإو؛ةيافكلاىلع

هيفنذؤيملدلب نأب:لاقنمجتحاو؛وهنذؤينأالإ«ةلطابهتالصف
دقو؛رضحالورفسيفلَكيبنلاهعديالضرفلانأوةنسناذألا

نمجتحاو+نذؤيملوميقينألبللارّوهتدقوقدنخلامويالالبرمأ

ناذألانأل؛هتقوتاوفلناذألابهرمأيلامنإهنأهضرفباجيإىلإبهذ

'"ارمأيملكلذلف؛ءاضقابلعفنكابتقوتافاذإف؛ةالصلابوجوبمالعإ

٠رمؤي(أ)يف-«
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ًالالبرمأدقلَكينلانأةئسناذألانأب؛لاقنمجتحاو؛ناذألاب

ضعبيفةعامجاولصو٠ميقيونذؤينأسمشلامبيلعتعلطدقو

ضرفناذألانأىلإبهذنملاقو؛ةروبشمكلذيفةصقلاو؛هرافسأ

ضرفلاناكامافابضرفضعبطقسدقبرحلاورفسلايفةالصلاْنأ

نوكينأركشيملو؛ةقشملاتقووبرحلاورفسلايفهضعبطقسب

.رفسلا"يفلكينلااهيلعناكيلالاحلالثميفطقسيناذألا

هطوقسبجيبالوهنمعبطقسدقضرفلانأاذهبجتحانمللاقي
يفطقسيدقموصلانإ:لاقنإف؛هنملدببوجنووخسنبالإهلك
فثإ:هللبق؟هلثمناذألانوكيينأتركننأامنلعفيلفهلكرفسلا

دنعطقسيءاملابةرابطلاضرفكلذكو؛لدبىلإعجرطقساذإموصلا

همديعأطقساذإًاضرفناذألاناكولو؛لدبىلإهيفعجربوهمدع

نيلناذألانألعلدناذأنملدبباجيإبدحألقيملاماق؛لدب

:لاقوةالصلاتاقوأفّرعدقلجيبنلانإفًاضأو؛ضرفب

نمعنميهبلاغتشالاناكًاضرفناذألاناكولو(نيتقولانيذهنيبام)
لَكيبنلاناكاملف؛تقولانمٍميِلَجيبنلاهدحيذلالوألاتقولا

ناذألاضرفتقوعنم؛ًاضرفناذألاناكمث«ًاتقوةالصللٌدحدق
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نوكيف؛الهّدحيذلاتقولايفةالصلاةيدأتنعهتيدأتبلاغتشالاو

تركذامنوكينأتركنأام:لئاقلاقنإف.ًادحاوًاتقواهتقو
ركشيملةالصلالامعأنمناكاملهنأو؛ناذألاضرفبلوقلانمعممال

ةالصلالامعأنمتناكاملةرابطلانأاك؛اهتاقوأنمتقواهلنوكسينأ

هلسخبلايفلقاةالصلاتاقوأنمتقواهلنوكينأركل

عاجلاهل"مسيناكنإو؛عاجلاتاقوأنمتقوناضمرربشيف
ةروظحمتاقوأالضئارفلانإ:هللمق.هلكلبلايفبرشلاولكألاو

ليلايفةفلتمتاقوأيفلعفيناذألااندجومثهيفابلعفبرومأماهب

؛رابنلايفةالصلابوجودعبوةالصلاتقولوخدلبقحبصلاةالصل

نذؤيناكًالالبنأىرتالأ؛ضئارفلاليبسريغهليبسنأانملعو

فقويملو؛تقويفًاروظحمنكيملاذإهلعفرومألاضرفلاوليلب

٠؛هبرومألاتقولايفهلعفىلإلوصولاىلإهنكميل,هيلعدبعتملا

.قيفوتلاهللابو

اوعمجأدقو؛روحسللناكلالبناذأنإءابقفلاضعبلاقدقو

الو؛ابتقوبًامالعإو؛ابيلع'"اًنحو؛ةالصلاىلإءاعدناكناذألانأ

ترو
)4



رظنلاو؛اهتقو''رضحاملواهتقولبقابيلوعديواهبلعنأزوجب

يبنلالوقكلذلعليلدلا؛ضرفبسيلناذألانأيدنعبجوي
املف؛"(كتسأكمؤيلواهقأوانذأفةالصلاترضحاذإ):لَك

كلذنألعلد؛ةالصلاتزاجل"”نسألامدقتولرغصألانأاوعمجأ

نأةروذحيأنعيورو؛لعأهللاوضرفلانودبيدأتلاىلإهجوي

ةباحصلانمةعامجىورو؛ةملكرشععبسةماقإلاهملعلَكيبنلا

:هلوقدنعةماقإلايفديزو؛ىنثمىنثمميقيونذؤيناكًالالبنأ
نأنذؤملايغبنيالو,ةماقإلاوناذألانيبةقرفتلل(ةالصلاتماقدق)

هركسياك؛كلذهلهركةرابطريغلعنّذأنإف؛ةرابطلعالإنذؤي
انببحأتنذأنإف؛نذؤتنأةأرمللسيلو.دجسملالخدينأبنجلال

؛توصلاضفخبةرومأماهنألنذؤينممتسيلاهنألناذألاداعينأ

؛رمأاهانعاذإةالصلايفقفصتاهنأىرتالآ؛لاجرللتوصلاعفرو

هنألناذأيفنذؤملاملكتيالو؛اهتوصعمسيالكلذل«حبسلجرلاو

يفةماقإلاوناذألابرمؤيو؛”يلإبحأهناذأةداعإو«كلذريغبلاغتشا

لواهلعل-١ ٠رضحي
٠هيلعقفتم-«

.نمألاىلإ(أ)يف-<
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نمهلاملجألرسأهلاحفناذألارفاسملاكرتاذإو«رفسلاورضحلا

عمساذإربديناطيشلانأىوربو؛لعأهللاو؛رفسلايففيفختلا

ةالصلالبقناذألازوجيالو؛'"اوهلبقأنذؤملاتكسساذإف«ناذألا
لَكيبنلانأيوراذكه«هناذأداعأةالصلالوخدلبقنذأنمو

لبللابناذألاو:اولا«7انظقوبللبلبنذؤيالالبنإ):لاق

؛ةماقإوناذألكنيبنذؤملاىلجيو؛ةالصللالربخلايفةروكذملاةلعلل

نيب):لاقهنألسوهيلعهللالصيبنلانعيورامل؛برغملاالإ لك

:رلعأهللاو؛ةلبملاينعي(برغملاالإةالصنيناذأ

.(ج)نمةطقاس-١
,هركذمدقت-«
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ةالصلايفباب

اومشياونمآنذلإيدابعللت»:اهسنلىلاعتوكرابتهللالاق

عيبالموييقأينألبق"نمةينالعواسمانقززامماوُقِنُوةولصلا

ةوللاوتاولصلالعاوظفاحل:لجوزعلاقو«''(لالخالوهيف

مُتْفِسإف؛هركذلجلاقو.""«نيتناقهللاوُوُوىطسولا
اونوكتملامكمّلعاكهللااوُرُكذاف.عنمأاذإفًانايكروأًالاجرف
:6نوملعت

يفو؛(ةالصلادبعلاهببساجباملوأنإ):ربخلايفلاقيو

ًاذاعمثعبلَكيبنلانأسابعنباقيرطنمٍمِْلَجيبنلانعةياورلا

.«١2:مهاربأةروس-١

.م6:ةرقلا-«

.0١3:ةرقبلا-«
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هلإالنأةدابشىلإمهعدافباتكلالهأنمًاموقيتأتكنإ):هللاقو

هللانأمهملعأفكلذلكوعاطأمهنإف؛هللالوسرًادمحنأوهللاالإ

.'(ةليلومويلكيفتاولصسمخمهيلعضرتفالجوزع

يدعبيبنالهنإسانلااهنأ)عادولاةجحماعمالسلاهيلعلاقو

اوُدأومكرهشاوموصو0اولصوعبراودبعاف«ٌعدعبةمأالو

دعبرةنج|ولخدتكرومأةالواوعبطأوكفأاهبةبيطجتاكز

ةالصلاو):ىلاعتهللالوقووهو؛(حسماولص):ٍيِيجهلوقف

ناكولو«ضرفبسيلرتولانأو؛سمخضرفلاىلعلدي'""«ىطسولا
ةالملاو):ىلاعتهللالوقلنكيملو؛.ًاتسعِلَجلاقلًاضرفرتولا
ددعنمابلبقناكامالإنوكتالىطسولاذإ؛هفرعنىنعم©ىطسولا

اذبف؛نييوتسمنيئيشنيبيهذإةطسوتمىمستو؛اهدعباملًايواسم
:لاقلَكيبنلانإ:لئاقلاقنإف؛تسلايفًايبتيالوسلايفأيهتي

؛كيلعدازلقيملوٌمدازلاق:هلليق؛'*!(ةسداسةالصهللامكداز)

اهيأايف:ىلاعتوكرابتهللالاقو.لعأهللاو؛باوثلاكلذبديري

.دمحأولسمويراخبلاهاور-١
.يئاسنلاودوادوبأودمحأهاور-«

.مةةرقبلا-<
,نابحنباءاورس؛

(١9)ا



الونولوقتاماوماعتىحىراكسةنأوةالصلااوبرقتالاونمآنيذلا

نيقفانملانإ):للاعتهللالاقو؛''"«اولستغتىتحليبسيرباعالإًابنج

نوؤاربىلاسك|وماقةالصلاىلإاومااذإومهعداخوهوهللانوعداخبي

ىلإدصقنمليغبنييذلاف؛"#ًاليلقالإهللانوركذيالوسانلا
؛اهريغب*"لغاشتمريغ؛بيف"'تابجلاىلوأباهيلإموقينأةالصلا
قيرطنملجيبنلانعيوردقو.ابضرفءادأنعلساكتمالو

اوأدبافةالصلاتمسقأوءالخلارضحاذإ):لاقهنأهمبأنعةورع

اذإ):لاقهنأمالسلااهيلعةشئاعقيرطنمهنعىوريو.'"'(ءالخلاب

ءرملالعبجاولاف.ءاشعلاباوءدناقءاشعلاترضصحوءاشعلاعضو

فرصنم«ابملعهحراؤجبالفمموديلالإمايقلالبقهمنالعيقلينأ

يتلاتافصلاهذهبابيلإماقاذإف؛اهريغنعرطاوخلاعطقنم؛اهيلإةمهلا

تتالوابضرفنمنوكيالامبابضعبنعابسوأاهيفكشفاهبهانرمأ

.٠١؛67:ءاسنلا.-«

.تائيفلا(أ)يف-«
٠.لغاشم0ِق_-ع

:ينطقرادلاهاور-ف

.دوادربأءاورو«هلعقفتم-١



دقذإابنعوبسلل'""ضرعتيًاجراخنكي''نملاهلامعأنمهبالإ

ملو؛هتقاطبسحب'""ىرج هللافلكي لصفألو؛هتردقيفسيلامًادحأ

املًانقبتمنكيملولواهالصهنأهدنعناكاذإهتالصنع''"فرصنينأ

؛فرصنيلماقوملسمثنيتعكرهباحصأبلص):َِكيبنلانأيور
لوسرلاقف؟تيسنمأهللالوسرايةالصلاترّصقألجرهللاقف

:ثلجهللالوسرلاقف«معن:اولاق؟نيديلاوذقدصأ:ملكهللا

نكيملكلذلكنأملعأهللاوكلذبينعي-نكسيملكلذلك يدنع

هتالصلعىنبهنأانيفلاخمضعبمعزو؛'"(ترصقاهنأالوتيسنينا
يفمالكلاناكتقويفكلذناكنإ:انباحصألاقو؛مهلأسنأدعب

.هالملايفمالكلاخسندرينألبقًازئاجةالصلا

هنألعهتالصنعفرصنااذإيلصملانأىلعةلالدربخلااذهيفو

فرصتيالناكولو؛هضرفلًايدؤمناكنيقبلانمهدنعاملاهالصدق

ناكاملانباحصألاقكهيفكشالنيقينعالإ نعفرصنبلجينلا

.(ج)يف-
.هضرعتل(ج)يف-«
.يرجت(ج)يف-<
.فرصي(ج)يف-؛
.هيلعقفتم-ه
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فرصناناكولو؛نيقبريغنمفرصناهنأهباحصأهربخأىتحنيتعكر

ىلعلدبياذهو؛هنيقيليزيوةالصلاىلإدوعبومهقدصيملنيقبنع
ربخلااذهةدئاتمظعدقو؛تادابعلابأبيفًاضيأاذهريغزاوج

دقهنأهدنعو؛المكيملوةالصلانمجرخْمْجينلانألهرطخلجو

يفممدنعناكاذإضئارفلانماوجرخينأسانللزئاجف؛ابنمغرف
هيلعزوجيالًانيقيًاملعكلذاوماعيملنإواولكأدقمهنأرهاظلا

ملهنألاهلوأنمةالصلاداعأحاتتفالاةريبكتنعاهسنمو؛بالقنالا

ملهنألصألاف اهرّبكيملمأاهرّبكأرديلفكشنمو؛اهيفلخدي

اهيرحت):لَكيبنلالاق؛نيقيبالإابضرفنمجرخيالفاهبأي
مالكلانمٌالَلَحناكامالإاهيفمرحيالو«''!(يلستلااهليلحتوريبكتتا
مارحإلاةريبكتنأانباحصأرثكأبهذدقو؛مارحإلابالإهريغو

ملوهيفكشاذإهدعبملهعضوميلصملازواجاذإةالصلايفوهامماهريغو

رئاسومارحإلاةريبكتنيبقرفنملوقراتخننحنو؛هيلإعجري
؛مارحإلاةريبكتكضرفبنيلكلذنأل؛ةالصلايفيذلاريبكتتلا

ولو؛ةمألاعاجإلةدسافهتالصتناكاهيسنويلصملااهكرتولىرتالأ

لاقتح,رثكولودسفتالهتالصنأريبكتتلانماهريغيسهنأركذ

ل
نا



؛ةيضامهتالصنإفهلككلذكرتلدمعتولهنأانباحصألعفالخلالهأ

داعأ1ربك8همامإنأىريوهوهماملبقمارحإلاةريبكتربكنمو

ًاعضاوناكوهقبسمثهبءادتقالاىونهنألهمامإريكينأدعبةريبكتتلا

ِسدقمامإلانأبىريوهوٍّسنإكلذكو؛هعضومريغيفريبكتلا

لعفيىتحهلاحىلإعجرينأهيلعنأدوجسوأعوكريفهمامإقبسوأ
مدقىتحاهسنمو؛هقحليىتحهمامإرظتنيالوهعبتيمثلعفلاكلذهمامإ

نراكيذلاوهدعبيذلالعفمثيناملعفىلإداعءيشلبقائيش

.ًالطابهلعف

؛هبرمأوهلعفتلجيبنلانألةالصلايفضرفلوألادبشتلاو

ةالصلاضئارفنمًائيشمدقنملكو؛لطاباذهيفانفلاخنملوقو
ىتأداعوهرخأاموهمّدقاملطبهعضومنعاهنمًاثيشرخأوهتقولبق

؛هتالعتدسفكلذلعفلدمعتنإو.يناثلاهيلعقسنمث''لوألا

.فوخيثملاعرسالنأةعاملاىلإدصقاذإلصملاهبرمؤييذلاو
ةماقإلامكدحأعمضاذإ):لاقهنأتيكيبنلانعيورامل'""اهتاوف

.لدألا(أ)يف-٠

.اترف(ح)يف-«
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دعبلوكردأام"لصبلفراقولاوةنيكسلاهملعوةإلصلاتأللف

.''(هتافام

نأمهمامإفلخةالصلااودارأاذإةعاجلالهأهبرمؤييذلاو

هنألَكيبنلانعيورال٠مينملضفلاوةالصلابلعلالهأمهنمهيلي

دوعسمنبانأربخلايفو«'"(ىبنلاومالحألااولوأكنمينيليل):لاق

نبرمعنإليقو؛ةعاجلابهتالصيف)0يبنلاربظءاروناكيذلاوه

فلخعدنال:لاقو؛لوألافصلانمهفرعيالنمرخؤيناكباطخلا

كلذلعفيناكرمعنإ:ليقدقو؛هفرعنالنممالسلاهيلعانيبن
؛مريغونيقفانملانمهئادعأةديكمنملجهللالوسرىلعًارذح

يوسيلَكهللالوسرناك):لاقهنأدوعسمنبانعةياورلاو

فصلاو(خيولفلتختفاوفلتختالواووتسا:لوقبو؛انبكانم

.لوألافصلايفلصملاةالصلضفيفةريثكرابخألاو«لضفألوألا

ريخو؛اهلوألاجرلافوفصريخ):لاقهنأٍمِْلَِكيبنلانعةياورلاو
هللانإ):لاقهنألَكيبنلانعيورو؛*(اهرخآءاسنلافوفص

.هجامناويئاسنارلسمودمحأءاور-١
٠٠ةجامنبارينطقرادلاهاور-«

.(ج)نمةطقاسنيسوقنيبام-«
.هيلعقفتم<>+
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.''"(لوألافصلالعنولصيهتكشالمو

لاقف؛تضرتفافيكةالصلاةضيرفءدبيفانباحصأفلتخإ

ةالصيفديزمث؛نيتعكررفسلاةالصاهئادتبايفتضرتفا:مبضعب
ءادتبالايفبضرتفا:مهضعبلاقو؛اهلاحبرفاسملاةالصتكرتويمل

.قملاةالصتكرتوترصقفرفاسملانعتطحمثًاعبرأميقملاةالص

ةلجنآرقلايفهللاابضرتفاةالصلانأ لعأللاو يدنعيذلاو

ةلمجلايفضرفلانأنيبو«ةنسلابةلمجلاهذهلكهللالوسرنيبمث
يذلاو.رفاسملاوميقملاةالصنمسانلاهلعاموهو؛وهاميملىلع

نيقبريغنماذهبلوقيناكبوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاابأنأهمهوتأ

ىلعلديةيازخلابفورعملاهباتكيفًالوقهلتدجوينأل؛كلذلينم
لوسرامهرفوةلجةاكرلاوةالصلاضرتفاىلاعتهللانإ:لاق.اذه

مدعلسفنلاىلإبرقألاوهبشألاو«سايقلاباذكهو,ةنسلابلَكهلل
هباحصأوٍةِلَكهللالوسرنأءانلادتساامةحصىلعلديو؛لصألاةحص

ءاجاماف؛لفاوتلانولصياراكامنإنآرقلابةالصلاضرقلوزنلبق
لسوهيلعهللالصهللالوسرهنيبوةلمجلايفمازإإلابرمألاضرف

.درادربأريقبسلاونابحنباءاور-١
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ديزفنيتعكرءادتبالايفًامزالضرفلاناكولو«ةبمشلاحازأةنسلاب

املفًاضيأو؛نيتعكربرغملايفرفاسملاةالصتناكل,ميقاةالصيف

ءاوس؛تاعكرثالثرفسلاورضحلايفبرغملاةالصنأةمالاتعمجأ

باوصلابىلوأهانركذيذلانألعلد«ًارفاسوأًاميقملصملاناك

؛ةنسلابهبشأو ًاميقماهالصنملربظبسيلنيتعكرةعمجلاكلذكو

:ءعأهللاو؛ًارفاسموأ

ةلأسم

نعيور هللالصيبنلا يلصينأىبنهنأرمعنباقيرطنمهيلع

خوسنمذاعمربخنأةلالدربخلااذهيفو؛نيترمموييفةالصلجرلا

جتحاو؛هتالصتزاجةيسرافلابٍلصملاأرقنإ:ةفينحوبألاقو«هب

ناو'''نيلوألارزيفهنإو):ىلاعتهللالوقبهباحصأضعبهل

زجتملهدحوفوفصلافلخلجرلاىلصاذإو«يبرعلاريغنيلوالاربز

؛سانلافلخيلصيركبابأىأرهنأ)ٍمثَِتينلانعيورامل؛هتالص

-401-



:انباحصأضعبلاقو,(دعتالوًاصرحهللاكداز؛ثلجينلالاقف

منميربخلا''"يفو؛هتالصتزاجمامإلادصقفوفصلافلخناكاذإ

ٍ:لعأهللاو؛اهزاوج

ةمئألابيترتيفةلأسم

نإف؛هللاباتكلمورقممول):لاقهنأمثلتينلانعيور
مربكأفءاوسكلذيفاوناكنإف؛ةنسلابمهماعأفءاوسنآرقلايفاوناك

اهإ):ِثلَلاقو«'"(ةرجهمهمدقأفءاوسكلذيفاوناكنإف«انس

الفبجيملفءادنلاعمسنم):لاقو؛''(هبمتويلًامامإمامإلالعج

ةمامإلابىلوأناكةءارقلاولعلانيبعمجنمو«ا!(رذعنمالإهلةالص

ناكاووتسااذإو؛هريغنماهبىلوأوهاملاصخلانمعمجدقهنألو

يفاووتسااذإف؛نانسألايوذميظعتنمسوفنلايفاملانسمربكأ

.انذه(ج)يف-١

.درادوبأودمحأهاوز-«

,هيلعقفتم-«
.دوادبأويئانلاوسمهاور-4

- 67



نمعجدقهنأبليذىلعىفخيالهنأل؛ًاحالصوًاعرومهتيثأفكلذ

قسافلاةمامإانهرككلذلو.صقانالإهعابتانعبغربالاملئاضفلا

؛نيدلاةبجنمهلسوفنلاميظعتنمهتافامل؛هفلخةالصلازاوجعم
هنأل؛كرشملااذهيفقسافلاهبشبالو؛كحلاقيرطنمكلذناكنإو

ناكدقورفاكلالسأولو؛هتالصةداعإهيلعنكتمللصدقوباتول

مامإلا):تعللالوسرلوقىلإىرتالأ؛هتالصداعألص"أدق

هنأالولف؛مامإابيفوهلاحيفو؛مامإلكلعكحاذهو؛'"!(نماض

نأىرتالأ«ًانماضابيفنكيملهريغنعوهسفننعيدؤيايفدوم
هتافامءاضقهيلعنإف:انلقنإف؛هتعكرزوجتعوكرلايفمامإلاكردم

لاقدقو ةداعإالوةزئاجهتعكرنإ:مييفلاخمعمانباحصأنمريثك

كلذكو؛هريغنعدؤمهسفننعيدؤيايفهنأكلنيبياذهو«اهنمهيلع
هسفننعيدؤييذلانأل؛هتالصرحتمليمألافلخلصاذإءىراقلا

ابسفننعةأرملايدؤتامكلذكو«ءىراقلانعءادأنوكينأحلصيال

تزاجيمألافلخءىراقلالصاذإف؛لجرلانعءادأنوكينأحصبال

نا؛ءاسنولجربتلصةأرماك؛ءىراقلاةالصتدسفومامإلاةالص

؛يمألابيمنألاكلذكو,ةدسافلجرلاةالصوةزئاجءاسنلاةالص

.هيلعقفتم-«

-08-



ةالصهفلخزجتلءامإلاهتالصيفهضرفنمناكاذإمامإلاكلذكو

؛هتالصنكروهايفهل''ءامإالدجسوعكرنمالإدجسيوعكرينم
ءاسنلانمرهاطلاكلذكو؛ةبانجلانممميتملافلخءىضوتملاكلذكو

ءالؤهنأل؛لوبلاسلسهبنمفلخءىضوتملاو؛ةضاحتسملافلخ

ةلاحتسالاهداعأةالصلامامتلبقةرورضلاكلازاذإف؛ةرورضمهتالص

:لعأهللاوةردقلاوةرورضلادوجو

ةلأسم

زوجف؛هيلعدوجسلاوافصلاىلعةالصلايفانؤاملعفلتخإ

ىلعليلدلا«زوجيالهنأيدنعرظنلاو؛نورخآهركومهضعبكلذ

؛"(ًاروبطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعجُ):لعينلالوقكلذ

نأحلصاملكو يلصمألًادجسمنوكينأحلصاهنمًاروبطنوكي
.ٍلعأهللاو؛اهيلع

,هركذمدقت-«

-64)-



ةلأسم

لبقلصدحأرانلاجلي١!١(:لاقهنأمعينلانعيورو

عولط عولطلبقكبردمحبحسولأرقمث؛(ابورغلبقوسمشلا

ءاقبلعليلدهيفو؛ليوأتهلربخاذهو«'"'«اهبورغلبقوسمشلا

لوقليوأتلااذهةحصىلعلدبو؛سمشلابورغلبقىلإرصعلاتقو
ىتحرصعلاةالصىطسولاةالصلانعانولغش):قدنخلامويععينلا

مقأوٍِض:ىلاعتهللالوقوْلًبارانمروبفهللاألمسمشلاتبرغ

ةالصورجفلاةالصلعأهللاو كلذبينعي؛''"«رابنلايفرطةالصلا

.لعأهللاو«رابنلارحخآىلإاهتقوءاقبلعلدياذهو؛رضعلا

(برغملاالإةالص'"'نيناذألكنيب):لاقهنأككهنعيورو

.:(ب)يف-١
.٠١؟٠:هط

,هحامنباولنمودمحأءاور-+

.٠١٠١(:دوهد؛

)(ر(ب)نم-د

-176



مساةماقإلاىلعىرجأف؛ةماقإلاوناذألالعأهللاو نيناذألابديري

.امبتجحماودلناذألا

4موجنلارابذإوهحّبف)ل:هركذلجهللالوقبموققلعتو

يفالإربدتالموجنلانإ:اولاقف؛لضفأحبصلاةالصريخأتنألع

ىلعثحلااهب"ديريةيآلاهذه:مهضعبلاقو,ليللارخآ ؛رجفلايتعكر

يتعكرركذ.نمو+لعأهللاو؛ضرفلايتعكرلبقامبلعفبرومأملاو

؛لفاونلاةالصزاوجتقوىلإامهءاضقرخأرصعلاةالصدعبرجفلا

هلعفزوجيالتقولاكلذيفرتولانأانفلاخمضعبدنعناكاذإو

زوجدقو؛تقولاكلذيفلعفلانمزاوجلايفدعبأرجفلااتعكرف

هللابومهلوقزاودجهجوفرعأملو؛يلتقولاكلذيفانباحصأ
جورخدعبةالصلاءاضقهيلعفةعكررصعلانمكردأنمو؛قيفوتلا

ةالصنمكردأنم):تلييبنلاربخلهيفةالصلانعيبنملاتقولا

تاقوألاهذهنعىبلدقهنألعلدي'"'(ابكردأدقفةعكررصعلا

ماننم):لاقهنأرابخألاضعبيفلليبنلانعيورو؛لعأهللاو

.«موحنلارابداوهحبسفلبللانمو»ةيآلالوأ٠:روطلا-.8

.ديرأ(ج)يف-؟
.هيلعقفتم<

١



هيلعةرافكالو(اهتقوكلذف«اهركذاذإابّلصيلفابسنوأةالضنع

يسانلاريغىلعبجتةرافكلانأىلعليلدربخلااذهيفف؛كلذريغ

0لعأهللاومئانلاو

ةلأسم

ةفيخوًاعرضتكسفنيفكبررُكذاو: ىلاعتوكرابتهللالاق

'"'ةيفخوًاعرضتمكبراوعدا):لاقو'"4لوقلانمربجلانودو

توص""ضفخيفًاربجاببربجيب):لاقهنأميبنلانعاذهليوأت

:لاقيردخلاديعسوبأىورامةمنألاتلقناذكبف(ةروسلاارقيمث

لاقو؛*'(رستاموباتكلاةحتافانتالصيفًارقننألجانيبنانرمأ)

ةحتافبالإةالصالنأ؛يدانأنأكمهللالوسرينرمأ):ةريرهوبأ

:لاقهنأعيليبنلانعتماصلانبةدابعقيرطنمو"(ةروسوباتكلا

.8٠:فارعالا-١

.هه:فارعالا-«

.ظفح(ح)يف-«

٠هيلعقفتم-؛

,ةعاملاهاور-٠
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رمأهنأ(اهنعيورو«1/ًادعاصفباتكلاةحتافبالإةالصال(

هنألعرصتقانمو«)رسباموياتكلاةحتاشأرقينأَسارعأ

قيرطنمو«ملعأهللاوكلذهأزجأباتكلاةحتافدعبةريصقا"”ةدحاو

ُهنعيورو1نارقلانمءيبابعموباتكلاةحتاش:لاقهنأرخآ

“؛!(حادخيبفباتكلاةحتافباهيفأرقيال"الصلك):لاقهنأ

ةحتاف'""(كرت)عمةالصلاولامكلاوةليضفلايفنلعكلذةفينحوبأمعز

اذهريغيفجادخلاىنعمانّيبدقو.هنمطلغاذهو؛ةزئاجباتكلا

:انباتكنمعضوملا

ةالصلاكراتيفةلأسم

اذإلتقُ:مبضعبلاقف«ًادمعةالصلاكراتيفانباحصأفلتخا

برضلاهنععفرال؛ابلعفيىتحبرضي:نورخآلاقو؛اهتقوتاف

.دوادوبأودمحأهاور2-8

.ةدحارةدحار(ج)ف"١

.ل(ج)يف-.«
.هيلعقفتم-4:
.(ج)ر(ب)نمد

-_- 9-



لتقيالنأيدنعبجويرظنلاو«برضلابلتقيوأةالصلالعفيىتح
نأتعمجأةمألانأل«لتقاهضرفدحجاذإف«ابضرفبآرقممادام

:قيدصلاركبوبألاقدقو,هيلعلتقالةاكرلاومايصلاوجحلارخؤم

ةاكرلاكراتلعبجيبملاذإف '"(ةلكرلاوةالصلانيبقرفنمنلتفألا)
هللايضر.ركبوبأميلتقنيذلاو؛ملعأهللاوهلثمةالصلاكراتناكلتق

محنإانلقكلذافملتقي1اورقأولو؛ابضرفاودحجةاكرلاىلعهنع

الو:ىلاعتوكرابتهللالاق؛ملعأهللاوةاكرلامحكةالصلاضرف

ةيآلاهذهتلزنف'"'«هربقلعمقتالوًادبأتاممهنمدحأىلعلصت

كلذلعلدف؛هبلومعمرمأهربقىلعمايقلاوتيملاىلعةالصلانألع

ةزانجلعلصنم)؛لاقهنأايبنلانعةزيرهوبأىورامًاضيأ

ىتحدعفمثاهيلعلصوابعبتنمو؛طاريقرجألانمهلناكفرصناو

بوجويفةمالافلتختملو.'"!(ناطاريقرجألانمهلناكتيملانفدي

نإ:انباحصأنملاقنمللبلدلا؛هيلعةالصلاوهلمحوهنيفكتوهلسغ

موقيالندبلاىلعًالمعناميإلاناكاملهنألتقلاهيلعبحيةالصلاكرات

هبموقبالندبلالعالمعةالصلاتناكو؛لامدسمءدسيالوهريغهب

.4:ةبوتلا-«
.نابحنباريقبيبلاءاور<

ل



هريغهبموقيالندبلاىلعًالمعةالصلاتناكو؛لاممهدسم)السيالوهريغ

.قيرطلاهذهنمامهنيبعملابجولاماهدسم''(دسيبالو

ةالصلاكراتناك؛لتقيناميإلاكراتناكواذكهاذهناكاذإو

لدنيلصملالتقنعىهنامللَكيبنلانأرخآمهلليلدو«ًاضيألتقب
ٌلَجيبنلانألتقلابجويلنملةجحلاو«لتقيةالصلاكراتنأىلع

؛ناميإدعبرفك:ثالثىدحإبالإلموىرمامدلحبال):لاقمل

كراتلخديملو؛'"'(قحريغبسفنلتقوأ؛ناصحإدعبىنزوأ
مهلليلدو«هتبوقعريخأتوهنعلتقلاطوقسىلعلدءالؤهيفةالصلا

اذهلعةجحلاو؛هلثمةالصلاو,قافتابلتقيالموصلاكراتنأبرخآ

حلصيوريجيدقموصلانأل؛هكراتلتقيالموصلانأبلتقلابجوأنم

ةالصلاو؛ناميإلانمهريغكلذكسيلو؛لاوحألانملاحيفلاملاب

نيبامقرف):لكينلالوقكلذلعلديو«هماقمموقتولاملابحلصت
يعفاشلانعىوريو.قيفوتلاهللاو"(ةالصلاكرتناميإلاورفكلا

لوقلثمىلإهباحصأضعببهذو؛ةالصلاكراتلتقىلإبهذيناكهنأ

ىلعبرضلايتأيىتحةالصلاكراتلعبرضلاباجيإيفانباحصأضعب

.(أ)نمةصق؛(م)نمنيسوقنيبام-
.هيلعىتفتم-.«
,ينانلاويراخبلاالإةعاجلااور-<

)9.( - 4716 -



ىلعبجويناكهنأقارعلاءابقفدحأوهو''رفزنعيورو؛هسفن

كلذبموصلاهللصحيوبرشلاولكألانممايصلاكراتعنمينأمكاحلا

لكألاكراتلموصلابجوأكلذلف1هموصىحتسمهدنعناضمرنأل

.قيفوتلاهللابو؛هونبملوهدريملنإوبرشلاو

؛'"(دحاولابوثلايفةالصلانعىبن)ميلكينلانأيور

سيلدحاوبوثيفةالصلانعىهن)هنأرخآربخيفثلجهنعيورو

ةحابإتيوردقفهيًاحشوتمناكاذإامأف؛"'(ءيشهنميلصملاقتاعىلع

انباحصألوقىلعلديوهفلوألاربخلاقيرطلسنإف؛لَكهنعكلذ

لوبوثبلصاذإيلصحلانأ ريغنمهردصوهربظرتسيملوأهبحشوتب
دحاولابوثلايفةالصلانعثلجينلايبنف؛ةلطابهتالصنأرذع
.قيفوتلاهبولعأهللاو؛حيحصوبفانؤاماع''"فصوامىلعناكاذإ

.ةفحيبأةذمالتنموقارعلاءابقفنم:رفز-١

. دمحأهأور  »

.دمحأوسمريراخبلاءاور-«

.تفصو(ج)د(أ)يف-4

- 1717 -



ةلأسم

لاق؛ٍملستريغبةالصلانمجرخييلصملايفانباحصأفلتخا

؛تايحتلاةءارقويبلستلادعبالإةالصلانمجورخلاهلسيل:مهضعب

يأرلااذهىلإبهذنملةجحلاو,ةداعإلاهيلعتناككلذنعرصقنإف'

ناكاملف''(ميلسقلااهليلحتوريبكتلاامميرحت):يَِجينلالوق
الإحصيالاهنمجورخلاناك)ريبكتتلابالإحصيالابيفلوخدلا

'"(ريبكتلابالإحصيالابيفلوخدلانإ:مهضعبلاقو.ميلستلاب
قافتالاهيلعمارحإلانأل,ميلستلاريغوميلستلابحصيدقجورخلاو

نألوقلااذهباحصألةجحلاو.فالتخاهيفةالصلانمجورخلاو

هوحنكجورخلانوكيدقو؛هريغنودميلستلابًاقلعمنكيلجورخلا

نورشعوةعستربشلا):لَكيبنلالاقاموحناذهو؛هريغبوميلستلاب

كلذكو؛ًاموينيرشعوةعستالإربشنوكيينأبجويسيل'"!(ًاموي

*(ج)نمةطقاسنيسوقنيبام-«
.دوادوبأهاور-«
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كلذكو؛''(دوقدمعيذلكسبلودوقدمعلا):مالسلاهيلعهلوق

لوقعم"(شرقيفالإةمامإالنأ؛شرقيفةمامإلا):تلكهلوق
ًايحملاسناكول)ربخلااذهلةاورلادحأوهوهيلعهللاناوضررمع

يفةرأفلاتتاماذإ):مالسلاهيلعهلوقكو(كوكشلاهيفينجلاخام

ملنإو«اهريغنوداهبًاقلعمكحلاسييلف؛"(هوقيرأفبئاذلانمسلا
ناكاموروكذملابمحلاقلعمكلذنوكيلب؛اهوحنوروفصعلاركذي

١/راثيدعبريفالإعطقال):مالسلاهيلعهلوقكلذكو؛هانعميق

يدنعلوقلااذهو.لعأهللاوهريغوروكذملابًاملعممحلااذهناكو

نمضعبللاقهنألهنعيوردقو1انباحصأرثكأهلعو6رظنأ

دقفتلقوتدعقودوجسلانمكسأرتعفراذاف):ةالصلاهملعبناك

لاقنإف.انراتخاةحص0!الريًاضيأاذهو.أ:كتالصتمل

رييختلاناكاذإتايحتلاةءارقطاقسإحببتهتحصربخلااذهنإ:لئاق

:هللبق؛ةفينحيبألوقنمهومتبعاموهو«كرتلاولوقلانيبهلًاحابم

.هحامنباولمءاور-١

,دمحأءاور-

٠هركذمدقت« 

.هجامنباويئاسنلاوملسمودمحأهاور-؛

,هيلعقفتم-ف

.لءع(ج)يف-
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رييختبسيلو؛هليوأتنعبهذوربخلااذهيفىنعملالفغأةفينحابأنإ

لاقو؛كتالصتمتدقفتلقوتدععقاذإكن:لعأهللاو؛ىنعملاامنإو

اهنأل''"نهئابآوأنهتلوعللإٌنُهتْنيِزنديالوإل:هركذ"لجهلل
هللاو-ةيآلاىنعمامنإو؛رييختلاىنعملعرخآلانودمهنمدحاوليدبت

.قيفوتلاهللابو؛نهئابآوأنهتلوعبلالإنهننيزنيدبيالو-لعأ

ةلأسم

يهوةإلصلايفءاسنلامامأةأرملاومهمادق'"ةارقلامامإماقاذإو

مومأملاماقوأْةالصلا1لجرلإباجىلإةأرملاتماقوأ4نهمامإ

معيبنلابيترتفلاخنملهانعميفناكنمكلذكو«مامالاراسيىلع

يفنيعبطمنونوكيالو؛.ةلطابمهلكءالؤهةالصف؛ةالصلايفمهل
:ىلاعتهللالاقدقو«مهابإهيترتىلعثلجيبنللمهتفلاخمعممهتالص

"باذغميييصيوأةنتفمهييصتنأهرمأنعنوفلاخينيذلارذحيلفل
:إدميلا

«١:روثلا-١

.ةءارقلا(1)يف-٠
.؟:؛روثلا_؟
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ةلأسم

هلزجيملابتقوتافىتحاهالصنكيملهيلعةالصركذ'"نمو
نعيورامل؛ابتقورخآيفوهةالصالإ«اهيلصيىتحاهريغيلصينأ
لعهنعيورو؛(ةالعهيلعنملةالصال):لاقهنأتعيبدلا

:كلذهلعفو(بيترتلالع.نهالصفقدنخلامويتاولصعبرأهتافهنأ)

ملسوهيلعهللالصيبنلالعفو«ةالصلامقأ)»:هلوقنع'”(هب)هلناب
دادعألهلعفكلذىلعليلدلا.بوجولاىلعوبفنايبلاةبجىلععقواذإ

؛هلوقةلمجنعًانايبناكاذإجحلاكسانملهلعفكلذكو؛تاعكرلا

ًاناسبهلاعفأنمعقيامليبسكلذكو؛"'#تيبلاجحسانلالعهللو

نإف؛لىلدموقنأالإبوجولالعوهوباتكلايفةروكذمةلمجنع

لصيبنلا:هلليق«نايبلاهطقسأامابجاوبيترتلاناكول:لئاقلاق

ابلصيلف):ملسوهيلعهللالصهلوقل؛ركذلااهتقولعجملسوهيلعهل

.(ج)د(ب)نم-١

.(ج)د(ب)نم٠
.٠4:نارمحملآ<
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رابتعابجيملكلذلف.التقولصحيملركذلامدعاذإف''(اهركذاذإ

:لاقنإف؛ركذلادنعاهرابتعابسحنايسنلادنعبيترتلابوجو
موينمرثكأناكاذإبيترتلارابتعابجشف ىلعدازاذإ:هلليق؛ةليلو

مويىلإبيترتلالقتنيمثهيفعقببيترتلانأل؛بيترتلاطقسةليلوموي

لصفف؛'"(ةليللاومويلايفهللانهبتكتاولصسمخ):لَكهلوقلنت
:2هللاو؛اذهبهدعبيتأباموةليلومويلكنيب

ةلأسم

ةبيغلاوفدا|دنعالحرلعبفلختسنأدحسمل|مامإليعبنيو

مهمةالصلايقسانلاوءاجهنأ(ملسوهلعهللالصيبنلانعيورامل

مّدقورخأتفكناكممثأنأملسوهيلعهللالصهيلعراشأفركببأ
زاوجب"'”الضففكلذرامف'''(مهبلصوملسوهيلعهللالصيبنلا

٠.ملعأهللاونيمامايةالصلا

"هركذمدقت-١

.ةخلاءارر-«

,هيلعقفتم-<«

.الصف(ج)يف-؛
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''!ةلأسم

كلذكو؛داعأوهسبلهتالصضعبلصدقوًابوثيراعلادجواذإو

لككلذكو؛داعأولصامضقنةالصلايفوهوءاملادجواذإمميتمل
رذعلاعفترادقمثزجعلوأرذعللعفيملففصوىلعةالصلابرمأنم

رذعلاعمهلعفبهبرمأامىضقنكسيملامهلعفبًارومأمناكامىلإداعوهنع
نكيملو؛فصوىلعءادتبالايفةالصلاًارومأمناكامامأو.لعأهللاو

ةدايزهمرافةبيناث"لاحىلإلقتنامثرذعلابجووزجعفهريغبرمأ
وحن؛لوأللفلاخماذهو؛بىتحهبرمأاممجورخلاهمزليملضرفلا
اهنألتّلصامىلعءانبلاوابسأررتساهيلعفةالصلايفيهوقتعتةمألا

ةدايزاهمزل"تقنعاملف؛ابسأررتسبةرومأمةإلصلاءادتبايفنكستل

ىلعىنبةحصلاهل'*'ثدحاذإدعقملاكلذكو«سأرلارتسوهوضرف

رذعفهيفزجعلاهلثدحفكلذلبقًاحيحصنوكينأالإ؛ًامناقهتالص

.ةلاح(ج)يف-٠
.تقتعا(ج)يف-+

.تثدح(ج)يف-
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لاح'"نمهيلعناكامىلإةردقلادجومثدوعقلابرمأفثداحلاب مايقلا

نمامأو؛ءىدتبيوهتالصضقنياذهف؛كلذلبقةالصلايفهبرومأملا

نآرقلانمًائيشملعبالوهعلعبنكيملةالصلايفنآرقلانمًائيشلع
نأىرتالأ«”ةالصلايفضرفةدايزاذهوهتالصىلعىنبهنأكلذلبق

اونبوابيلإاولوحتةالصلايفمهوةلبقلاليوحتبربخلامءاجامل(ابف)لهأ

؛ضرفةدايزمهيلإلصاولاربخلابةالصلايفلوحتلاناكو+مهتالصىلع

.ملعأهللاو

ةلأسم

نم:أهلنيبتمثهلاحبًالهاجمامإةالصبلصنمنأىلعسانلاعمجأ

دقو؛تقولاجرخنإوةالصلاةداعإهيلعنأ؛نيكرشملافانصأدحأ

مهرافسأضعبيفموبلصًالجرنأانباحصأضعبلرثألايفتدجو

املةداعإلامهيلعءابقفلابجوأفًاكرشمناكهنأمحلنيبتمث؛ةنسوحن

لصلجريفةبقعنبحاضولانعرثألايفتدجوو؛هفلخالص
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مييلعنأكلذدعبممربخأمثهنمًادمعروبط''(ريغ)لعوهوموقب
رظنلوقلااذهيفو؛مهيلعلدبالفتافدقتقولاناكنإف«لدبلا

مثمهدنعهلاحةمالسومهمامإرتسرهاظىلعمهضرفاومدقمهنأل

؛روبطريغبةالصلايفهدمعلهقسفبمينعضرفلاطوقسدعبمهريخأ
٠.ملعأهللاو6هلومهيلعلدبانأيدنعبجوبرظنلاو

ءرظنًاضيأهيففمهيلعلدبالفتافدققولاناكنإف:هلوقامأو
نأل اذإو؛ملعأهللاو؛تقولاباهذبطقسيمللدبلامزلاذإضرفلا
ةالصلالبقهثدحمدقتوأ؛كلذبهتالصتدسفًائدحمامإل|ثدحأ

بجوةالصلايفهئدحبملعمثسجنبوثبلصوأ؛هئالحبملعنكيملو
اذهو؛مامريغوأمامإبمهتالصىلعموقلاىنبو؛هتقونمجورخلاهيلع

ضرفلردؤمالكنأمهتالصزاوجيفمهتجحو؛انباحصأرثكألوق
؛همامإةالصداسفبدسفتمومألاةالصنأانباحصأضعبلوقيفو؛هسفن

نأيأرل|اذهباحصأةححو4مومأ|ةالصلةنمضتممامال|ةالصنأو

ةءارقلاوهوهبالإةالصلاتتالاممهنع'"!تالعنملمحتيمامالا

٠.كلذريغوهعممهمزأييذلاوبسلاو

.()نم-١

.(ج)د(ب)يف-«
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يلصملانأانباحصأقفتا.هبجويرظنلاورثكألاوهلوألالوقلاو
ةباحصلاضعبىورامل؛ةيقنءاضيبسمشلاتماداماهتقوكرديرصعلل

نميفاوفلتخاو.(ةيقنءاضيبسمشلاولَكينلاعمانيلص):لاقهنأ

؛نرقسمشلانمبيغينأىلإاهكردي:مبضعبلاقف؛كلذدعبلص

عملصهنأ)ةباحصلاضعبىورامل؛سمشلارفصتتح:مهضعبلاقو

''!(راصنألامئاعكلابجلاسوؤرلعسمشلاورصعلاةالصلجيبنلا
رييغتواهترفصوهسمشلانمنرقلاةبوبيغ:موفلاقو؛ءارفصينعي

نم'"'مْبنف:نيلوقلعرخآلالوقلااذهيفانباحصأفلتخاو؛اهئوض
ًامانوأًاركاذناكهضرفلدومهانركذيذلاتقولااذهيفيلصملا:لاق

رخآفركاذلاامأو؛يسانلاومئانللتقواذه:مهضعبلاقو؛ًايسانوأ

ةياورلانمكلذيفيورال؛نرقلاةبيغوسمشلارارفصالبقهتقو

ترفصااذإىتحمهدحأسلجينيقفانملاةالص):لاقهنأملكيبنلانع

ينعي(بورغللتقيضتاذإ) رخآربخيفو"(بورغللسمشلا
اذهو.ًاليلقالإابيفهللاركذيالًاعبرأأرقيفماق؛بورغلاكلام
ًاتقوتقولاناكولهنأل؛مئانلاويسانلاتقولاكلذلكردملانأىلعلدي

.يناسجبلءادي-
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أبنإ:لوقيناكو«نيقفانملاةالصاهنأركذبلَكيبنلانكيملاذهل
ال؛مهلوقةحصىلعنوجتحيلوألايأرلاباحصأو؛نيعبطملاةالص
دقفةعكررصعلاةالصنمكردأنم):لاقهنأميلكينلانعيور

؛''(ةالصلاكردأدقفةعكرحبصلاةالصنمكردأنمو؛ةالصلاكردأ.

ىوقأهبلوقلاو؛تبثأوانيلإبحألوألاو«ربخلارهاظبمهجاجتحاو

ةلبقلاىلإهجوتمهنأىريوهولصنمنأاوعمجأو؛طابتحالابابيف
هنأنيبتمث ةداعإالهنأهريغوأمغنمهعنمعناملةلبقلاريغللصناك

نأىريوهولصولهنأاوعمجأو؛تقولاريغيفالوقولايفهيلع

ىماهديعينأهيلعنأتقولاريغيفلصهنأهلنيبتمثلخددقتقولا

ىلعرفوأولضفأةالصلاتقولوأنأاوعمجأو؛تقولاكلذبلع

رخآنأيفنييقارعلاضعبكلذيفانفلاخدقناكنإو«ًاباوثيلصحلا
كلذيفطلغنمبانيفلاخمضعبمهفلاخدقو؛لضفأةالصلاتقو

باعيتساوضرفلاءادأيفءاوسهرخآوتقولالوأ:لاقف؛مطلفك

نمنأانباحصألوقةحصىلعليلدلا«رجألاءافبتسا(ةخسن)رجألا

هرخأنمىلعزوجيدقذإهباوثلرفوأناكهئادأىلإعراسفضرفهمر

تلكينلارمأيذلاتقولايفالإ,هيدؤينألبقتوملاهمرحينأ
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ربظلاباودربأفرحلادتشااذإ):بلكهلوقل؛هيفةالصلاريخأتب

اهدحوربظلاةالصهبصخيربخاذهوّْ(رنبجحيفنمرحلاةدشناف

لضفىلعًاضيألديو؛لَكاهركذيتلاةلعلالجألتاولصلارئاسنم

هرخآوهللاناوضرتقولالوأ)لَكيبنلالوقةالصلاليجعت

ًاقفاحمابيلعنوكينأاهتقولوأيفيلصمللاملقأو؛'"'(هللاوفع

امنإهللاناوضرو٠«ًاجراختاقوألانعنايسنلاولغشلابةرطاخلانمو

.ٍلعأهللاو«'"'نيرصقمللنوكينأهبشيوفعلاو؛نينسحمللنوكي

ةلأسم

يفباتكلاةحتافبامهنأرصعلاورهظلاةالصيفانباحصأفلتخي

عماوبجوتلمل:كلذيفانفلاخنمملئاقلاقنإو«نييلوألانيتعكرلا

نمانلماقليلدلا:هلليق؟نآرقلانمًاثيشوأةروسباتكلاةحتاف

نسحلايبأ.نبنسحلالثم؛"كلذىلعانقفاونمةقفاومعمةمألاعامجإ

.هيلعقفتم-١

,هيلعقفتم-«

.نرصفل(أ)يف-«

-الا-



مالسلاهيلعلوسرلانعانيلإلقنوانليورامعم«نيعباتلانمهريغو
ا؛اندنعةحيحصريغاهومتيعدايلةنسلانإف:لاقنإف؛كلذيف
بجوتةمألااندجو:هلليق؟ةمألاعاجإنمكلماقيذلاليلدلا

عضوملكو؛ةروسوباتكلاةحتافبهيفءىرقعضوملكيفرابجإلا

نأىلعاوعمجأمث؛اهدحوباتكلاةحتافبأرقيامنإفهيفةءارقلابرهجيم
ًارقيالهنأانلالبلداذهناك؛ةءارقبامبضفرابجإالرصعلاوربظلاةالص

كرتنوكينأمتركنأام:لاقنإف«اهدحوباتكلاةحتافبالإامه

ليق؟اهيفراهجالراهنلاةالصو«رابنلاةالصنمامهنألامهيفراهجالا

ةالصيفربجيالنأبجوأرابنلاةالصنمامهنأكلذيفةلعلاتناكول؛هل

رابجإلانأاعيمجاوعمجأاملف«رابنلاةالصنمامهنألةعججلاةالصورحبصلا

هبامطوقسوتيعداامداسفلعلدبجاوحبصلاةالصوةعمجلاةالصب

نموألبللاةالصنماهناابففلتخمحبصلاةالص:لاقنإف؛تضراع

؛كلذبةصوصخمرابجإلابابيلع'”عامجإلفةعمجلاو رابنلاةالص

داسفكانيرأدقو؛هيلعقفتملكحلددرمهيففلتخملامحف:هللبق
.ابيلعانتضراعواهتبصنيتلاكتلع

:هللبق؛صوصخلاىلعنوسيقيالنيسناقلانإف:لئاقلاقنإف

.عامجاالف(ب)يف-١
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عمجأدقهسفنبنيأبضرفيهوةصوصخمةعمجلانأكقفاونمو

ةحئافعمةءارقابيفنوكتتنأمتركنأام:لاقنإف؟هيلعنوملسملا

نعباهذوطلغوكنمنظاذه:هلليق؟امهيفربجيملنإوباتكلا

امبابفرجبرابنلاولسللايفةدحاولاةالصلااندجوانأكلذ؛ليلدلا

؛اهدحوباتكلاةحتافةءارقهيفامىفخيبو؛ةروسوباتكلاةحتافهيف
ولوهبانتضراعاملطوقسو؛هانركذاملعهركذانمدقامعمليلداذهف

اههنألرابجالاكرتنكيملو«رابنلاةالصنمامبنألامهيفراهجإالناك

أرقيامنكيملو؛ايفرهجيليللاةالصىناكلاهدحوباتكلاةحتافب

تفاخيةرخآلاءاشعلاوبرغملاةالص'''(نم)اهدحوباتكلاةحتافبهيف

.ٍلعأهللاو؛باتكلاةحتافريغبهيفةءارقالاهفةءارقلابابيف

ةلأسسم

لصملادجيملاذإسجنلابوثلابةالصلاباجيىلعانباحصأقفتإ
راتتسالاضرفو:اولاق؛ًاربطتمًارهاطهسفنيفلصملاناكنإوهريغًابرث

4



ناكنإوبوثلاب كلذيفمهفلاخدقناكنإو«هبهنعلئازريغًاسجن
امأو.نايرعوهولصي:اولاقف؛زاجحلالهأنمهباحصأويعفاشلا

ةساجنلاتناكاذإةالصلاهلاوزاجأقارعلالهأنمهباحصأوةفنحبأ

ٍلصينأنيبيلصملارّيخ؛هلةغرفتسمةساجنلاتناكاذإو«ةالمنملقأ

عامجإمهتلاقمةحصىلعانباحصألليلدلا«نايرعوهويلصبوأهيف

.ةالصلاهيلعنأهطئاغالولوبكسمتسيالنمنأىلععيجلا

نأمدلاابنمعطقنيالواقرتالتاحارجهبتناكنمكلذكو

هللاطقسملو؛ةساجنلاومدلابتالتماولوءالؤهلعةرتسلاضرف

هذهيفف؛ًاليبساهريغىلإنودجيالةسجناهنألجأنمةرتسلاضرف
ةرتسلاضرفنأرهاطبوثىلإًالبسدجيالنمنأىلعةلالدءايشألا

ةالصلايفرهاطلابوثلاريغببجاورهاطبسيليذلابوثلايف

رطقياهءدناكنإولصتةضاحتسملانأبتءاجةنسلانأو«ًاضيأبجاو

لدياذهو؛اهريصحىلعرطقواهبوتًالتمانإو؛هسبحابنكميالو

ًابوثدجتلاذإةرهاطريغتناكنإويلصملاىلعةرتسلاضرفنأىلع

نمثعبنيهمدنأوٍيلصيناكباطخلانيرمعنأيوردقو«ًارهاط
نسحلانبدمحونسحلايبأنبنسحلاةلاقملاهذهىلعانقفاودقو؛ةنعطلا

لاس



؛رهاطلابوشلاببجاوراتتسالاضرفنإفًاضيأو؛ةفينحيبأبحاص

.رهاطلامدعاذإىلوأةالصلايفناكرجنلاو

ةلأسم

ةبصتغملاضرألاوبصتغملابولايفةالصلايفانباحصأفلتخإ

نأو؛صاعنمةعاطتعقوامنا''اوورومهرثكأاهزاجأف:نيلوقىلع
هبحاصىلإبوثلادريلصملالعو؛ضرفلاءادأنمهعقومعقولعفلا

لوقلااذهبلوقينمناكو؛هنمةبصتغملاضرألا'نمجورخلاو

هنعانلهظخفحايفبوبحمبلمبهللادبعرمحوبأهلجنح|وهدمأو

لدتسيوهلوقيو”رخآلارصنينممناكو؛امهنعهللايضركلاموبأ

؛هلوقنمروبشموهو:بوبحمنبدمُحنبريشبرذنملاوبأهتحصلع

تأرواههللارمأةعاطةالصلاتأر:لاقنأهيجتحيمرخآناكو

ناكو؛هسبلينألاحلكيفهلبصتخملاهللاىهندقبصتغملابوثلا

.ىأرد(ج)يفر+هتحصىلعلدّتسيوهبرقيورثآلا(ب)يف-١

.نع(ج)يف-"
.رجألا(ج)يف-<

ولاما



رارقلاورهاطلابوثلابراتتسإلاهبالإموقتالاموابطرشوةالصلا_ضرف

ةالصللهيففقبيذلابوثلاناكايلف؛هيلعنوكييذلارهاطلا

ىلعبوثلادربرمأو؛اهنعيبندقةالصللهيلعنوكييذلارارقلاو

ةالصلانوكتتنأزجبلهلاوقألكيفضرألانمجورخلاوهبحاص

دقامالإموقتالاهنأل«اهنعًابهنماهبارومأمةالصلاتناكو«نمةعقاو
.ناتيفانتمةيصعملاوةعاطلاوءاهبًارومأمةعاطنوكتتنأزجيل؛هنعيبن

ريغنمةرهاطلاضرألايفةالصلابرومأميلصملانإهلوقديؤياممو

؛سجنوبصغريغنمرهاطبوثيفةالصلابرمأاك؛جنوبصغ
ةدسافهتالصتناكهبرمأايل.ًافلاخةسجنلاضرألايفلصملاناكايلف

هتالعدسفتةبصتخملاضرألايفلصاذإنوكينأبجو«عامجإلاب
نأل؛سجنلاوبصتفملابوثلايفلوقلاكلذكو؛ابيفرمألاةفلاخل

يفةالصلانعيبنلاكبصتغملابوثلاوةبصتغملاضرألانعيبنلا

سفنلاىلإبرقألوقلااذهو؛سجنلابوثلاوةمجنلاضرألا

.ًاليلدمصأو
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ةلأسم

ةالصلايفهتروعرتسيملنمو؛ةالصلايفبجاوةروعلارتسو

ةنيزاهلكةأرملاو؛ةمألاعامجإبةلطابهتالصتناككلذىلعردقيرهو

امالإنهتنيزنيدبيالوم:ىلاعتوكرابتهللالاق؛نيفكلاوهجولاالإ
عفادودهاشلانأل,ةمألاعامجإبنافكلاوهجولاوهوء'''اهنمربظ

ىلإنولصيالاهيلإحلا ؛هجولافشكبالإاهلةدهاشملادنعاهتفرعم

ءاهتالصيفكلذنعيلجيبنلايبعمنبتنيزنمًائيشنبنمربظأنمو

ةالص:بوبحنبدملاق.اهنعيبنمةالصاهنألةلطاباهتالصتناك
أبنإ:لاقفجتحمجتحانإف؛سأرلاةفوشكماهتيبيفةزئاجةأرملا

نألاجرلانمهتيبيفرتتسمللزاجلكلذزاجول:هلليق؛اهتييبةرتتسم
داسفىلعاوعمجأالف«ليلايفوأفشيبوشبوأ«هتروعًافشاكلصي
ءابقفوأنيقفاوملانمًادحأنألعأالو؛انلقامحصءالؤهةالص

.قيفوتلايلووهو+لعأهللاو؛كلذاوزوجنيفلاخملا

-ما-



ةلأسم

نعيحينلاجوزةمأسأنعيورو؛نيمدقلايفاوفلتخاو

يلصتنأةمأللو''(اهيمدقربظةأرملايطغت):لاقهنأميلكيتلا

نايلصتةربدملاودلولامأكلذكو؛سانلاقافتابسأرلاةفوشكمم
ةفوشكممدلولامأنمانلعناملاو«امهيلعقرلاتوبثلسأرلاةفوشكمم

'""اهتيرحىلعلديليلدالذإ«اهيلعقرلاتوبثلليلدىلإجاتحمسأرلا
دبعتملالعبجاولاو؛ًادلوابنمفلخيلذإديسلاتوجبالو؛ةدالولا

مكتنيزاوذخإل:ىلاعتهللالوقلةرهاطةرتسالإاهلذخأيالنأةالصلاب

نأل؛بنتجملاوةرذقتسملاةثيزلالقعتالبرعلاو"6دجسملكدنع

يفالإةالصلازوجتالو؛ثئابخلا""ازيحيفلخادبتتجملارذقتسملا
اذإهقتاعلعابيفرطنيبفلاخيو؛هتروعيلصملااهبيطغيةعساوةرتس

لصيال):لاقلَكينلانعةريرهوبأىوراملكلذىلعًارداقناك

نعيورالو'”"(ءيشهنمهيبكنملعسيلعساولابوثلايفمدحأ

شراالرا
.اهتيرح(ج)يف-«
.«١:فارعألا-<
.ربخ(أ)يف-؛
.هركذمدقتف
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ضعبيفهللالوسرتبحص):لاقيراصنألاهللادبعنبرباج

يقتاعىلعابيفرطفلاخأنأتدبتجافةريغصةدربْلعتنأكو؛هتاوزغ

ناكنإوهيفرطنيبًافلاخًاعساوناكاذإ:ملكينلالاقف«لنتف

زوجتالفءاليخةالصلايفهرازإلبسأنمو'''(كيوقحلعهددشافًاقيض

لبسأنم):دجهللالوسرنعدوعسمنبهللادبعىورامل؛هتالص

:ثلجهلوقو؛مارحالولحيفهللانمسيلفةالصلايفهرازإ

؛لاقٍةتَِجينلانأةريرهيبأقيرطنمو«"(رانلايفرازإلالضف)

ىأر)دوعسمنباةياوريفو«(رانلايفرازإلانمبعكلاتحتام)

؛ضرألايفهرازإيخريرخآلاوهدوجسرقنياهدحأنايلصينيلجر
ةياورلايفو'"!(هلهللا''ارفغيالرخآلاو؛هيلإهللارظنبال(هدحأ:لاقف

ديعولابةنورقمهتالصو«رازإلابحاصوههيلإهللارظنياليذلانأ
كلذىلعىلصنمو؛ءاّمصلالمتشينأيلصمللزوجيالو«ةزئاجريغ
ايلف؛ةالصلايفءامصلاسابلنعبلكينلايبنلةدسافهتالصتناك تناك

.دمحألظفلاوهلعىتفتم-١

:.نابحناهاور-«
.ينطقرادلاهاور-«

.رظني(أ)يف-:
.ملسمودوادوبأودمحأهاوز-0

-م06-|



.ةلطابةالصلاتناكاهنعيبنمةرتسهذهو؛ةرتسبالإموقتالةالصلا

فلاخمنمكلذيفرلعلالهأنيبفالتخاالو؛ابليذليطتنأةأرمللو

:لئاقلاق''نإو«ةزئاجاهريغرعشباهرعشةلصاولاةالصو«قفاومو
؛ءامصلاسباللاةالصزجتملوثلجينلايبنعمةلصاولاةالص'""تزجأ

ةالصلاموقتالامدحأوهءامصلاسأبل:هللبقًاعبمجاهبعقاويبنلاو

طرشنموهسيلرعشلابرعشلا”"لاصونعيبنلاو.ةرتسلايهوهبالإ

يذلالعفلاىلإيبنلا'*"هجوتامنإو«هبالةالصلاموقتاممالوةالصلا

نكيمليبنلاف؛هبالإةالصلا”'(موقتاممالو)ةالصلانموهسيل

لوسرنعلدقو؛ةالصلايفًاحداقيبنلانكيملكلذلف؛ةالصلالجأل

هلل ةرشوتسملاوةرشاولاوةمشوتسملاوةمئاولاوةلصوتسملاوةلصاولايك

حدقيالو'(َنْسْحْللتاجلفتملاوةرشاقلاوةصبنتملاو''ةصبانلاو

ةلبزملاالوةرزجملاالوةربقملايفةالصلازوجتالو.ةالصلايفكلذعيمج

.نإف(ج)يف-١

.متزجأ(ج)يف-؟
.لصد(ج)يف-<

.هبجوي(أ)ر(ج)نم-+
.مرقتالامالإ(أ)يف-م

.ةضئتملارةضبانلار(ح)يف-١

,هيلعقفتم-
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يفالولبإلانطاعميفالو؛قيرطلاةعراقوةبعكلارهظىلعالو
دقو؛لجيبنلانعرمعنبانعيبنلانمكلذنعيورامل«ماما

يفاتدنعةالصلاةزئاجو؛عضاوملاهذهزاوجيفانباحصأفلتخا

حيينلانعةتباثلاةياورلللبإلانطاعميفزوجتالو؛نغلاضبارم
ترضحاذإو؛"لصفغلاضبارميفةالصلاترضحاذإ):لاقهنأ

قارتفايفمكحلاهجوامملعأهللاو''(لصتالفلبإلانطاعميفتنأو

:لاقفلبالانعلثسهنأيكهنعيورو؛دبعتلابابيفامهيمكح
ةرهاطلاحيفنوكتدقمنغلاضبارمو.(تقلخ'نجنم؛نجاهنإ)
ةرهاطابعضاومناكاذإغلاضبارميفةالصلابمهرمأنوكينأزوجيف

لاقنإف؛ةسجنلاعضاوملايفةالصلانعمهايإهيهننمنوماعيامبهماعل
ينلالاق:لئاق '"(لصفةالصلاكتكردأامثيح):لئاسللبلك

يلتلعج):لجيبنلالاق:هلليق.كلوقنممدقتاملعلدب

كربخلعضرتعمربخلااذبف؛"(ًاروبطاهبارتوًادجسمضرألا
:ربخو؛معأ(لصفةالصلاكتكردأامثيح)ربخنألهتيوريذلا

يضقبصخألاو؛صخأ(ًاروهطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعج)

,هيلعقفتم-«
.هركذمدقت-+
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هيلعهلوقناكهدحأطقسيملوًاعيمجنيربخلابانذخأاذإف؛معألاىلع

."رهاطبسيلعضوميفالإ(لصفةالملاكتكردأامثيح):مالسلا

ةلأسم

هلوقلةبعكلاىلإهجوتلاةالصلاببطوخنمىلعىلاعتهللابجوأ

مكهوجواولوفمتنكامثيحومارحلادجسملارطشكبجولوف:ىلاعت
ءاهلابقتساهيلعبجوًارداقهجوتلالعيلصملاناكاذإف؛'""«هرطش
اهنعناكاذإف؛ةدهاشملاقيرط.نماهيلإلصاهلًادهاشميلصملاناكاذإو

سمشلالثم؛ابيلعىلاعتهللااهبصنيتلالئالدلاباهيلعلدتسًاابئاغ

ةالصلالهأنيبفالخالو.كلذهبشأاموموجنلاوحايرألاورمقلاو

؛هجوتلاضرفهنعطقسةلدألاهيلعتيفخاذإف؛هيلعكلذباجيإيف
هلتفشكنامثةالصلاضعبىلصاذإف«اهوحنيرحتلاضرفهيلعناكو

نمىضمامىلعىنبو؛ابيلإهجوتةبعكلاىلإاهبلدتسييتلا”"ةلالدلا

.رهاظب(ج)يف-١
.6١:ةرقبلا-«

.ةلدالا(ج)زر(ب)يف-«

-مف



؛لاقرمعنبانعيوراملةبجلابهماعدنعهمزاهجوتلاضرفنأل؛هتالص
لَكهللالوسرنإ:لاقفتآمماتأذإءابقبحبصلاةالصيفسانلااهي

ربخلااذهيفو«اهولمقتسافةبعكلالبقتسينأرمأونارقلاهيلعلرنأ

ماشلاوحنميهوجوتناكو؛دحاولاربخبلمعلابوجوىلعليلد
نكتمللعمثهتالصعيمجىلصاذإكلذكو؛ةبعكلاىلإاورادتساف

ضعبىوراماذهلعلديو؛جرخيملوأتقولاجرخاهتداعإهيلع

نأردنلفةماظمةليليفثِلَجهللالوسرعمانك):لاقهنأةباحصلا

؛ٍةَِجيبنللانركذفانحبصأمث؛هلايخىلعانمدحاولكىلصو؛ةلبقلا

؛ةبعكلايفةضورغملاةالصلازوجتالو.'''هلاهجورثفاولوتايبا:ًارقف

نأزوجتالابنألعليلدلا؛كلذ'"اوزوجدقانباحصأضعبناكنإو

هرمأيفو؛اهلابقتساةالصلاىلإمئاقلالعبجوأىلاعتوكرابتهلل

باعيتسادبعتملامرلأف.ابضعبرابدتساواهرابدتسانعيبناهلابقتساب

ًائيشكرتدقةبعكلايفلصملاو؛هتقاطردقلعلابقتسالاوةبعكلاعيمج

ًالبقتسماهضعبىلإهجوتملايمسولو؛اهلابقتساىلعهتردقعمةبعكلانم

رباجنأيوردقو«ةبعكللًاربدتسمابضعبلربدتبملايمسلةبعكلل

.١١١:ةرقبلا-١

.زرج(ج)يف-«
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.هلةلبقال؟يلصملانم:لاقفةبعكلاىلعلصيًالجرىأرديزنا

نيتعكرايفىلصديبنلانألًاعوطتةبعكلايفلصينأزوحيو

زوجبكلذكو؛ملكهللالوسربايستكلذلعفنملزوجمف؛ًاعوطت

هتالصبأدتبااذإهتلجارتبجوتامثيحرئاسوهوةلحارلاىلععوطتلا

يبنلانأكلامنبسنأوسابعنبانعكلذيوردقو؛ةلبقلاوحن
ةلبقلاهتقانبلبقتساهتلحارىلعًاعوطتلصبنأدارأوراساذإناكلج

بيبنلانأرمعنبانعةياورلايفو؛تبجوتامثيحابلسرأمريكو

فنرأةإلصلادارأاذإلصمألهراتخنيذلاو,ةلحارلاىلعرتوأامرناك

ءيثشىلعردقيملنإف؛اصعلاوةيراسلالثمًائاقًاثيشهبجوءاقلتلعجي

هنأ0يبنلانعةريرهيأنعيورا«ًاطخهمامأضرألايفطخ

دجملنإف؛ًاثيشهبجوءاقلتهيدينيبلعجيلفمكدحألصاذإ):لاق
رممهرضبالًماطخهيذينإ"طخبلف1هعمنكتلنإفلًاصعبصنملف

نإ:لاقوةرتسلاوطخلايقانباحصأصعبانفلاخدقو1"هبيدبنيب

مبنملاقنمطلغدقو؛دودمملالبحلاكيهسيلوءيشاهعطقيالةالصلا

رمأيفو؛طخلاواصعلايفٍميَِِكيبنلانعيور"يذلالوقلااذهب

يلصملايدبنيبرميامضعببدسفتةالصلانأىلعليلدكلذبلَكيبنلا

.هيلعقفتم-١

.ا(ج)يف-«

-_- “"» _



.ةدئافنمولجبالميلكيبنلارمأنأل

ناكاذإ):لاقلَكيبنلانأهللادبعنبةحلطنعيوردقو

يفو؛''(هيدينيبرماملابيملناسنإلاةرخؤملثملصملايدينيب

'(عاطتساامهيدينيبّرمامهسفنيلصملاأردي):مالسلاهيلعهلوق
هريغوباطخلانبرمعنعرابخألانماذهريغو؛انلقاملعليلد

؛ةالصلايفوهوهيدينيبراملاعنمينأًاضيأهرمأيو؛كلذىلعلديام
يأقيرطنمليبنلانعةياورلايفو؛كلذبهرمأمجيبنلانأل

عاطتساامهسفننعيلصملاًاردي):لاقنجيبنلانأيردخلاديعس

ربخلااذهيفرظنتلف"(ناطيشوهامإفهلتاقيلفراملاعنتمنأىبأنإف

:لاقهنأرخآقيرطنممالسلاهيلعهنعيوردقهنأل؛رظنهرخآنأل

ملناربخلاصاذإف؛ّ(جعطتسااماوؤرداوءيشةالصلاعطقبال)

ابعطقيالةالصلانإ:مالسلاهيلعلاقهنأكفرخآللًاضقانامهدحأنكي

يدينيبراملانإفلاحلكىلعو؛هفارصإوأهلاتقكترمأامالإءيش

هللاو؛مثآهرورمةالصلاعطقينممنكيملاذإرذعريغنميلصملا

.دمحأءاور-٠
,درادوبأودمحأرملمهاوز-«
.يذمرقلاويئانلاوملمءاور-«
.هيلعقفتم-؛
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هيلعاذاميلصملايدينيبراململعبول:باطخلانبرمعلوقل؛لعأ

.هلريخًالوحماقأل

نمتبثاملةينبالإةالصلالخديالنأيلصملالعبجاولاو

ةالصلاحتتفتالو؛تادابعلادافنإ(ةخسن)باجيإدنعتاّينلاباجيإ

يفو''(ريبكتتلاةالصلاحاتفم):لَكيبنلالوقلريبكتتلابالإ
؛"(ملستلاابليلحتوريبكتتلااهرحت):لاقهنأمثلجهنعىرخأةياور
اولص):ثَِكهلوقو«(رّبكفتقاذإ):ةالصلاهماعيلجرلالوقو
نيدبلاعفربرمأهنأاهلكتاياورلاهذهيفيلو؛(لصأينومتيأراك
؛عفريملوعفرهنأانوفلاخمىورو؛"هبانمتكلذحصولوريبكتتلاعم

هيلعلوسرلاهيلعتامامىلعلمعلاناكٌكلذبةياورلاتحصولو

رخآعفرلاناكنأبرذعلاعطقلربخانيفلاخمعمنكيملاذإو«مالسلا
نكيًِارخآنوكينألمتحاو؛ًالوأنوكينألمتحاو؛هلمع

عمعفرينبأوهولصألاىلإعوجرملاناكو«امهدحأبلمعلانمدب
:هلوقلةالصلايفنيديلاعفرنعىبنهنأمكهنعربخلانمتبثدقام

.هركذمدقت-١
.هركذمدقت-

.انلق(ج)د(ب)يف-«
.أدب(أ)يف-؛
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ف''(سمليخباتنأانأكمكتالصيفكيديأنوعفرتكلابام)
انوفلاخامنإو؛ةياورلاهذهةحصيفنيدبلاعفريفانفلاخنمانعمفلتخي

رهاظبقلعتياكانرهاظعفربرهاظمهعمنكيملاذإو«ربخلاليوأتيف
دوجس"ىلإعوكرنمابلكةالصلالامعأو؛ًاليبسمهنمىدهأربخلا

ىوسضرفبسيلهنأدحأنيبفالخالو؛ريبكتتلابدوعقوأمايقوأ

يبرناحبس:هعوكريفلقيلفيلصملاعكراذإو؛حاتتفالاةريبكت

يفلقيلفدجساذإو«ثالثبيتأبنأهلبحتسملاو«دارأام.يظعلا

كلذلوقينأًاضيأهلبحتسملاو؛ءاشاملعألايبرناحبس:هدوجس

لوقلوزندنعهباحصأرمأهنألعيبنلانعيورامل؛تارمثالث

املو؛عوكرلايفاهولعجينأ""«ميظعلاكبرمسابحّبسف)يه:ىلاعتهلل

ار(مكدوجسيفاهولعجإ):لاق'""«ىلعألاكبرمسأحبستزن
هنأبوبحمنيدمنعراثآلايففورعملاو٠لعأهللاوكلذدعبرمأي

دوجملايفو؛عوكرلايفهدمحبو(ٍبظعلايبرناحبس)لوقبرمأيناك
:ىلاعتوكرابتهللالوقنمكلذلوأتو؛هدمحنوىلعألايبرناحبس

رسراجيعوس6
.رأ(ج)يل٠٠
.03١:ةعقاولا-+
.١:ىلعألا<د

-٠4-



.لوأجكيبنلاعابتاو''لعألاكبرمسأحبس

سانلاعزانتل؛زقلاوزخلاودولجلاوفوصلالعدوجسلازوجيالو

؛ضرألانمهتببج"نكمينألصملارمأتليبنلانألو+كلذيف

لديو؛ًازئاجناكاملضرألاتتبنأاملعدوجسلالعسانلاقافتاالولو

امعاجإلاسإهيلععقوامريغلعوضرألاريغلعدوجسلانأىلع

ضرألايلكلعج):ٍةُِْييبنلالوقزئاجريغضرألاتتبنأ

ابارتيللعجو):ىرخأةياوريفو.(ًاروبطوًادجسم

يلصمالدجسمبسيلفضرألانمنكيملامنأىلعلديو.(ًاروبط
ىلعانقفاوو؛ءاملامدعدنعًاروبطنكيملبارتنكيملنأ©

ىلعدجسنأٍلصملانأىلعمهيهذمبهذنموةنيدملالهأاذه

؛(لصأينومتيأراكاولص)لَكيبنلالوقلبآرأةعبس

ريلو دقو؛كلذنملقألعدجسلكيبنلانأتباعايف"؛كدحأ
اذإ):لاقهنأدجيبنلانعبللملادبعنبسابعلاقيرطنميور

ناتبكرلاونافكلاوةببجلايهو(بارأةعبسهعمدجسدبعلادجس

.١:ىلعألا١

.هركذءدقت

.دحار(ج)زر(ب)يف-<«
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.دوجسلايفنيعارذلاشارتفاالوةالصلايفءاعقإلازوجبالو؛نامدقلاو

.ينإيلعاي):لَكيبنلالاق:لاقهنأبلاطيأنبيلعنعيورامل
ًاعكارأرقتالو؛يسفنلهركأامكلهركأويسفنلبحأامكلبحأ

صقاعتنأولصتالو؛كنمينعالوكبجولبقرظنتالوًادجاسالو

ةالصلايفكيعارذشرتفتالو؛ةالصلايفكيبقعلعدعقتالو؛كرعش

ىبقعنع)مالسلاهيلعىبنو"(ةاصحلاب''نثبعتالو؛بلكلاشرتفيامك
؛هييبقعىلعهتيلإيلصملاعضينأوهناطيشلاىبقعو؛""(ناطيشلا
.ملستلاامأو«نيتبكرلابصنبوهيمدقوهتيلإلعدعقينأوهءاعقإلاو
٠مالسلا:لوقيوهراسيلعحفصيبمثهنيميزعهبجوبحفصينأوهوةدحاوف

ملسوةدحاولس):يحيبنلانعيوردقو+هللاةمحرويلع

.ةالصلانمجرخدقفيلصملالعففيكو''(نيتنلا

لكشف.”'(ملسقلااهليلحتوريبكتتلااهيرحت):يكيبنلالوقو
هب'"لبرخأدقفًاماسميلصملاهبىمسينأقحتسياممساهيلععقوام

هنأ لعأهللاوديريريبكتتلااهيرحتمثلجهلوقىنعمو؛ةالصلانم

.يمعلاب(ج)يف-«
.هجامناويئاسنلاءاور-<
.يقبسبلاوينطقرادلاءاور-«

.هركذمدقت-٠
.جرخ(ج)يف-١
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اذإو«لعأهللاوهريغومالكلانمكلذلبقهلاللناكامهيلعمرح

نعةياورلاتءاج.قفصتةأرملاوكلذلحبسةالصلايفرمألجرلاىنع

؛هبجومامأهرظنلعجينأيلصمألبحتسيو؛كلذةزاجإلجيبنلا

؛عوشخلانمًابرضكلذيفنأل؛هدوجسعضومنوكينألإبحأو
رظننإف؛''نوعشاخمهتالصيفمنينلاف:ىلاعتَوكرابتهللالاق
سنأنعيورامل؛هتالصتلطبءامسوأفقسنمهسأرالعاميلصملا

يفممراصبأنوعفرموقلابام):لاقهنألَكيبنلانعكلامنبا

نعنبتنيل):مالسلاهيلعهلوقكلذيفدنسأو«'"(ءامسلالبقمهتالص

يفهيترصاخيفهيدييلصملاعضيالو؛”(مهراصبأ"نفطختلوأكلذ

(ةالصلايفراصتخالانعىبنهنأ)لَكيبنلانعيوراملهتالصلاح

.لعأهللاوءاذهوهمالسلاهيلعهنعىبنيذلاراصتخالاو

يفاميفاخاذإامبلتقبرقعوأةّيحهتالصيفلصمللتضرتعانإف
-فوخلاعمةالصلايفامبلتقةزاجإربخلايفسيلو«انباحصألوق
نعيوراملو.فوخلامهطارتشانمهيلإاوبهذامهحوبلعأهللاو

.؟:نونمؤملا-١

.دوادربأودمحأهاوز-

.يذمرتلاويناسنلاولسمهاور-«
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؛'!(برقعلاوةيحلا؛ةالصلايفنيدوسألااولتقا):ْيِلَكيبنلا

.هتالصىلعينبي:مهضعبلاقف؛امبلتقاذإهتالصيفاناحصأفلتخاو

لصملارمألجيبنلانألرظنألوألاو؛ءىدتبي:نورخآلاقو

هللارمأباعتونالعفلاو؛لصامةداعإبهرمأهنأربخلادريلواميلتقب

كلذكو؛ليدىلإجاتحيةالصلاءادتباامبيلعبجوملاف,ىلاعت
؛الصدسفتملاميلتقيلةالصلايفسيلناسنإىلإراشأولهنأيدنع

ًائيشسانلاعملصوةعامجةالصيفلخدنايعنبنايلسنأيوردقو

؛مدقتيلالجرنابلسعفدف؛مامإلاةالصتدسفمثةالصلانم
يفسنالجرنأ:ًاضيأرثألايفو«مامإلاةالصىلعىنبو

؛مامإلاعبتيلهسختفيلصيءابقفلاضعبهئاذحبومامإلاعمهعوكر

.ٍلعأهللاو؛ةراشإلانمرثكأيدنعامهعفدلاوسخنلاو

هتالمبٍلصيلجرهنيميلعولصيناكلَكيبنلانأ)يوردقو

امهرادأفلَكيبنلالامشلعماقف؛هللادبعنبرباجامهعملخدو

يفليلقلالمعلازاوجىلععيمجلاقفتادقو''(ةالصلايفوهوهفلخ

هللةدابعاهنأل؛ةالصلاريغلّلقنإوةالصلايفلمعلاهركأو؛ةالصلا

وجريناكنف):هركذلجهللالاق.اهريغبلصملالغتشيالفءاهبدّبعت

.ملسمهاور« .جاتحم(ج)يف-«
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دقو؛'''«ًادحأهرٍةدابعبكرشبأالوًاحلاصًالمعُلمْيلفبترءاقل

يهوةعيبرنيصاعلايبأتنبةمامأهتالصيفلحيلجيبنلانأ)يور

دوجسلاوعوكرلادارأاذإ لعأهللاو'”'(بنيزهتنباةنبا لبقكلذناك
ماقاذإالمعيناكهنأةياورلايفو؛هدعبوأةالصلايفمالكلاخسن

لمحتنأةأرمللنإ:انباحصألاقدقو؛'"'(دجسوعكر)اذإابعضبو
لغتشينأتفاخوىكباذإهعضرتوفصولااذهىلعةالصلايفاهدلو

ةأرمالزاجاذإو؛ربخلااذهىلإكلذيفاوبهذمهلعلو؛اهتالصنعاهبلق

دقو؛دلودلولادلونألزوجأٍمِلَجيبنللفةالصلايفهلحاهدلويف

أرقو,حبصلاةالصنمةعكريفميرمةروسأرقعيبنلانأ)يور

تعم؛مالسلاهيلعلاقفكلذنعلثسف؛دحأهللاوهلقةيناثلايف

.(هتمحرفيفلخهممنأتنظفحيصيأيص

دجبناكو,كلذلًاراتخمةلبقلانعةالصلايفهبجولوحنمو

نإف,ةمألاعامجإبهتالصتدسف؛لعفيلفاهيلعلالدتسالاىلعليبسلا
اوعمجأمهنألةمألاعامجإبهتالصتزاجةرورضلالاحيفكلذلعف

؛هلثمناكهانعميفناكامهنأيدنعف:«هجرتامثيحيلصيبراحملانأ

.درادوبأءاوز-«ايايا

.يئاسنلاءاررم؛.دوجسلاوعوكرلادارأاذإ(ج)يف٠<

-98-



؛لاقتنالاىلإليبسلادجباليذلاضيرملاوبولطملاكةرورضتناكو

هبجوبًالبقتسماهأدتبااذإةلبقلاريغىلإةلفانلاةالصزوجتو؛ءالؤهوحنو
لصينأزوحبالو+جمينلالعفنمكلذلانركذنممدقتاملةلمقلا

اذإو؛عفترتتحسمشلاتعلطاذإ:رابنلانمتاعاسثالثيف

يبنلاباحصأضعبنعيورامل؛رابنلافصنو؛بورغلل'''تعنصت

نمتاعاسثالثيفةالصلانعلَكهللالوسرانابن):لاقهنأيلج

هنعىرخأةياوريفو؛تاقوألاهذهركذو""(انتومنيفربقنناورابنلا

ابيف"رجشتةعاساهنإ:لاقو«رابنلافصنةالصلانعىبنهنأ)ثلج

يفالإرابنلافصنةالصلازاوجىلإانباحصأبهذربخلااذهلو(منبج

؛رابنلافصنةعمجلامويةالصلازاوجىلعسانلاعمجأو؛ديدشلارحلا

؛هيفرجشتالبجنأل؛ةعمجلامويالإاهانركذيتلاةياورلايفنأل

يبنلالوقل؛ةعاجلابًابطاخمناكاذإةلفانيلصينأناسنإللزوجيالو

.'*'(ةبونكملاالإةالصالفةالصلاتمسقأاذإ):لاقهنأمثلج

يبنلالوقل؛اهؤاضقهيلعفاهتقوتافىتحةالصلاكرتدمعتنمو

نملئاقلاقنإف*(اهركذاذإاهلصيلفاهيسنوأةالصنعماننم):مث

,هيلعقفتم-؛.دوادوبأهارر,رجست(ج)يف-«
.هركذءدقت.-د

-4١)-



نأرمأيذلاتقولاجورخلهيلعةداعإالوصاعدمعتملانإ:انفلاخي

:هلليق؛ًايسانوأًامانناكاذإةالصلاةداعابرمأامنإو«هيفةالصلاعقوب

لاق؛كرتلارخآلاو؛ظفحلاباهذامهدحأ:نيبجوىلعةغالايفناسننلا

نممهكرتفهللارمأاوكرتىأ,'''«مييسنفهللااوسن)فهركذلجهللا

:2هللاو؛هباونوهتمحر

ملويسنفلبقنممداىلإاندبعدقلو)ف:لجوزعهلوقكلذكو

نمو؛كرتللدمعتملاالإمرلبالموللاو؛كلذىلعلدب'""«امزعهلًدجن

ةالصلاتناكاماف؛ظفحتل7مل:هللاقيالركذيلفظفحلاهنعبهذ

يبنلاباجيإلنايسنلاهنعطقسيملىلاعتهللارمأبةبجاوهيلعةضرتفم
هقاقحتساهيلعبجيظفحلاباهذودمعللكراتلايمانلاف؛هيلعكلذ

نمعيضامةداعإهيلع"حتِمالسإلانعدترانمو,؛كراتمس

لصحنملعبجتةالصلاو؛دحأنيبفالخالبهدادترالاحيفةالصلا

ىلإهثعبنيحلبجنيذاعملكَيبنلالوقىلإىرتالأ؛ناميإلاهنم

مهنإفهللالوسرينأوهللاالإهلإالنأةداسبشىلإمع):نميلا

.١١٠١:هط« 

ل(ج)و(ب)يف-« .بجت



.''(ةليللاومويلايفتاولصسمخمهيلعضرفهللانأمهماعأوكوباجأ

نإلتقي؛كلذبًادترمناكلالحتسالا)قبرطنمةالصلاكرتنمو

كرتياكابتقوجرخيبوحنوابتلا"(قيرطنماهكرتنإو«قافتاببتيل

يدنعهمأبلفصولااذه0ابوح0هداقتعاعمتاضورفملارئاس

نونجملاوابضرشًُنادناكنإولتقي:نباحصأنمريثكلاقدقو+لتقلا

همماقافأاذإامبيلعءاضقالهيلعىمغملاو نكيملاذإةالصلاتقوجورخ

؛امهيلعكلذباجيإلعليلدلامدعللقعلالاوزلبقنملخدتقولا

انفلاخينمملئاقلاقنإف.ةليلومويةالصلصاهفرعبالةالصيسننمو
امو؛هذدحاوةالصهلعامنإو+ت|ولصسمحهلعمبجوأل:كلذيق

:هللقهلعةدلصيأفرعيىتحمتركذمهلعببالنأممركنأ

هلانرمأيفو«هئادأبالإضرفلالزيمللمع'""ضرفاهمرااذإةمذلانإف

قىتمو٠هلعفبالإهلصلخمالامهتمذءاربإبهلاّنمًارمأتاولصسمخب

يلصتالهلانلقول؛كتمذتنربدق:هللوقننأانكميملكلذريغبهانرمأ

تومبقتحاهركذمدعزاوجليلصيالنأهانرمأ80انكتعضمملعتتح

هتالصعطقيلصيوهوةالصهيلعنأركذنإو؛هيلعضرفلاىقبيو

٠.(ب)نمنيسوفنيبام-«.يئانلاريذمرقلاءاور>١

.(ج)نمةطقاس-«

-1٠8-



ألالصوةالصللًادودمبتقولاناكاذإ ؛ابيفوهيتلاهذهلصم'''ىل

لاقهنأرخآربخيفو."(اهركذاذإابلصيلف):ثلجينلا'""لوقل

نملصمالوتقونمًاتقوصخبموا'*(اهتقوكلذفمالسلاهيلع

يتلايلصيمثاهيفوهيتلايلصي:انباحصأضعبلاقدقو؛"لصمريغ
ةدحاولاةالصلانأل؛ابعطقلاًادتباةيسنملاهتالصنمغرفاذإو؛اهيسن

نملصناكامىلعينببهنأبانيفلاخمنملوقبيذلاو«ةقرفتمىدؤتال

٠.لملدىلإجاتحمابعطقنأدعبىلوألا

ةلأسم

؛ابيلإ'"هجوتلانميشخاذإةلبقلاريغىلإيلصينأناسنإللو
لجهللالاق«ءاميإلاقيرطنًمالجاروًابكارلصنأزوجبكلذكو
؛هتقاطبحلعضيرملاو'"'«ًانابكروأًالاجرففخنإف):هركذ

.(ج)يفةدوجومريغ-١

.لوقب(ج)يف-<
,.هركذمدقت-<

هركذمدقت-؛

.هيجوتلا(ج)يف-٠
.©0١34:ةرقبلا-١

-٠١.0



تأل«''نيتناقمثلاوُنوقوؤ:هللالوقل؛ًاماقلصينايرغلاو

اذإضرفلاف؛'”ةمألاعامجإبمابقلاىلعردقنمىلعةالصلاضرف

مايقلاضرفكهطوقسهببجيامبالإطقب"لهجولعبجو
.ًادوعقنولصيةارعلا:انباحصألاق,؛هنعزجعلابالإطقسيال

ةدحسدازنيتللاوأةدحاودحسهنأهدوحسيفلصملاكشاذإو

لصهنأكشاذإ:لعنبىسوملاقو.نيقيلعنوكيلىرخأ وأًاثالث

لصدقناكنإف:لاق«نيقبلعنوكيلاهيفامبيتأيدوعقلايفوهًواعبرأ
دعقنأكنإو«ٍيلسقلاهيلعيبناكهنألةسماخلاةعكرلاكلتهّرضت1ًاعبرأ

يفكشاذإ:انفلاخمضعبلاقو؛هتالصتمتوةعبارلابىتأدقفةثلاثلل

كلذيفىورو؛هنيقبلعىنبوهيفكشامٌىغلأعبرأوأتاعكرثالث

اوقفاودقانباحصأنأل,مهلوقىنعمربتعينأبجهفلجيبنلانعًاربخ

ريغععوكرلاددعيفيلعنبىسوممهقرافو؛دوجسلايفلوقلااذهلهأ
عطقبال)دمعلاريغىلعٍملسقلاو:هلوقنمهانركذيذلافصولا

نباةياوريف؛ٍيلستلادعبوسلادوجسو+ةمألاعامجإب'*'(ةالصلا

.'”'(ةالصلادعبدجسهنأ)ثلجيبنلانعدوعسم

.(ج)نمةطقاس--«

.ملاجريف-<
,هجامنباهاررد.(ج)نم.

-هج



ةماقإلاوناذألامهوماعينألافطألارومأبنيمئاقلاوءابآلليغبنيو

الثلمبنمداريامنولقعيلاحيفاوراصاذإمالسإلاعئارشوةالصلاو

لبقاوناكاذإمهنأل«يلعتلايفميغولبدنعنامزلانمةفئاطبهذت

نواعتلانماذهو«روفلاىلعغولبلادنعتادابعلاباوتأنيملاعغولبلا

هنألَكيبنلانعيوردقو..'''هبهللارمأيذلاىوقتلاوربلاىلع
نينسرشعغلباذإف؛نينسعبسغلباذةالصلابيبصلا.اورم):.لاق

.""'(اهيلعهوبرضاف

اتناكولو؛انيفلاخمضعبلاقاكضرغباتسيلةماقإلاوناذألاو

ولو؛ةيافكلاىلعامبنأاندنعو؛هسفنةصاخيفناسنإلكاتمزالًاضرف

انقفاواماف؛لصملكىلعابضرفبوجوبلاقنمامهبجوألًاضرفاتناك
.انلقامحص؛ةماقإالوهيلعناذأالهتالصبدرفنملانأانفلاخنم

ًارجأذخأنإف؛ناذألاىلعًارجأذخأيالنأنذؤمللبحتسيو

ميلعتلبجوأدقٍةيِلَجيبنلانأل«لعملكلذكو؛اندنعهيلعءيشالف

.ناكملااذهريغيفهانّيباملًاضوعنآرقلا
ترااذألاعمسنمليغبنيو؛ةيافكلاىلعضرفةعاملاةالصو

؛٠د.ةدئالاةروس<ىوفتلاوولالعانراعتو3:كلذيفلجوزعلاق-٠١
,هيلعقفثم-٠
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اهيأايإث:ىلاعتوكرابتهللالوقلةعاجلانعفلختيالنأةماقإلاو

ناذألاو؛''!(ٌجيبحبملكاعداذإلوسرللوهللاوبمجتسااونمأنذلا

نبانأ):ةياورلايفو؛ةالصلاىلإهبانليعادلاوهوعيبنلاهبرمأ

رادلاعساش؛رصبلاريرضلجرينإهللالوسراي:لاقموتكمممأ

؟ءادنلانعمستله:لاق؟يتبيفيلصأنأةصخريللبف؛يلدئاقال

ىلإًالبحهلدشينأرمأهنإ:ليقو'"'(ءادنلابجأ:لاق«معن:لاق

نأةياورلايفو«رظنهيفوانباحصأهبدرقنالبحلادشربخو؛دجسملا

تابثإيفو«ةجردنيرشعوًاعضبدرفنملاةالصلعديزتةعابجلاةالص
طاقسإًابارثرثكأةعاجلاتناكنإوًابارثةالصلابدرفنمللكجيبنلا

يوردقو.هسفنةصاخيفناسنإلكلعًاضرفةعاجلابجوأنملوقل

نمالإهلةالصالفبجبلفءادنلاعممنم):لاقهلألَكيبانع

؛"(ضرموأفوخ:لاق؟هرذعاموهللالوسراي:ليق؛رذع

الإدجسملاراجلةالصال):لاقهنأمالسلاهيلعهنعىرخأةياوريفو

يفبيغرتو؛ةعاجلالعثح-رلعأهللاو-يدنعاذهو'''(دجسملايف

لصنإدجسملاراجنأاوعمجأمهنأل؛ةعاججلالانييذلاباوثلالين

.يئانلاردوادوبأءهاور-؛0ولسِ-:



هنعيورأمةعابجلايفبيغرتلاىلعلديامو؛هضرفىّدُأدقفهتيبيف
.'''(لاحّرلايفةالصلافلاعنلاكّلتبااذإ):لاقهنأميل

نأمالسلاهيلعىبن)و؛ةريطموأةدرابةليلتناكاذإكلذكو

نمو؛لوبلاوطئاغلاينعيوهو'"'(نيئبخألاعفاديوهويلصحلايلصب

عموءالجلاٌعدحألحواذإ(:لاق7يبنلانأةرأبليزقيرط

هيلعواهتأيلف)ةالصلاىلإوعدملاعمساذإو'(ءالخلابًادبيلفءادنلا

(ةالصلاىلإمكدحأبهذاذإ)؛يِلَكلاقكو'"!(راقولاوةنيكسللا

راقولاوةنيكسلاكيلعواهوتأفةالصلاتأاذإ):ىرخأةياوريفو

.'*أ(هتافاملدبملوكردأاملصيلو

ميمدقأوهللاباتكلمرفأموقلامي):لاقهنأكتهنعيورو
لجرلاموبأالوانسهربكأمهمؤيلفءاوسةءارقلايفاوناكنإف«ةرجه

ةمركتلاو'"'(هنذإبالإهتمركتىلعسلجيالوهناطلسيفالو؛هتيبيف
نملكيبنلاهبرمأاملاثتماءرملاىلعبجاولاف؛ةدخملاوشارفلا

هاد 0.يطقرافلا
-.هيلعقفنم-٠

, دوادوبأءأور  »

.ملصمءاور-؛

,دوادوبأوملسمهاور-ه

.هيلعقفتم-١

-ع9١٠؟--



نراكاذإمامإلانأىلعاوعجأو؛اهريغوةالصلايف''"بدنوضرف

'"اذإو؛ةزئاجهتمامإنأاهريغوةءارقنمةالصلايفمليامءادأنسحب

ىمعألاودبعلاةمامإو.ًانسربكأوهنمأرقأوهنمنينمؤملايفناك
هللالوسرفصويذلافصولابناكاذإةزئاج؛يصلاو؛ةلعليصخلاو

؛ءالؤهنمدحأفلخةالصلازوجتال:بوبحمندملاق؛جلخ

ىلعبجتةعاجلاو؛ةالصلاببطاخمريغهنألةزئاجريغيبصلاةمامإو
نأزوجبالةءارقلانسحباليذلامامإلاومهبالإدقعنتالو؛نيبطاخما

نسحبناكنإو؛هلملًامامإنوكيينكلوةءارقلانسحبنمهمتأي

ذوبنملاوانزلادلوةمامإو؛زئاجفاهريغوةءارقلانمةالصلاهبيدؤيام

تازوجبالو؛لبلدىلإجاتحمكلذنمعناملاو؛ةزئاجةنعالملادلوو

ًامامإنوكياليصخلاو؛كلذيفةمألانيبعزانتالو«ًالجرةأرملاموت

نإو«ةزئاجنبتالصثرضحنإوةعاجلاةالصءاسنلالعسيلو؛اقافتإ

ةشئاعنأيورو.لوألافصلايفنبطسويفنبمؤتيتلاتناكفتعمج

نأيغبنيو؛عاجإبءاسنلانعةعامجلاطوقسو,لعفتتناككلذك

هنأمَعيبنلانعيورامل؛هفلخموقلايوتسيىتحمامإلاربك"اال

.بدن:ةخسن٠لقن(ج)يف-٠
.ناد(ج)يف-«
.(ج)نمةطقام(ال)-<

- 6.7



:لاتمث؛كلذلوقي''!(انالثعفوفصاوّوس):لاقفهبجوبمهيلعلبقأ
:رخآربخيفو؛"(كبولفنيبهللا"نفلاخيلوأمكفوفصنموقتل)

:رخآربخيفو©"(ناطيشلامكتللخي"الفمكفوفصنيباوسارت)
مامإلافلخهتالصبدرفنملاو('” للخلااوّدسومامإلااوطسو)

:لكيبنلالاقدقواهداسشةمكحمل:لئاقلاقنإف؛هتالص:دساف

ربيب_حوماعربخاذه:هللق؟0لصفةالصلاكتكردأاهنحل

ىلعضرتعملاوهصخألاو؛"صخأخفوفصاوضصروللخلااودس

؛هدحوفصلافلخيلصبالجرىأرهنأ(معهنعيورو.معألا

لاعفأنمءيسمامإلاقبيسينأمومأمللزوحبالو7ٌةداعإلابهرمأف

ًاعبتمًامومأمنوكينأنمكلذبجرخًادصعتمهقبسنإف؛ةالصلا

اذإف؛هبمتبلًامامإمامإلالعجامنإ):لعيبنلالوقل؛هتالصتدسفو

نف.*(اوتصنأفأرقاذإو؛اودجسافدجساذإو«اوعكرافعكر

قبسنإو؛هيلعاهضرفًايقابهتالصتناكهبرمأامريغىلعهتالصبىتأ
,ىذمرتلاهاور-١

.دوادونبأهاوز-

.(ج)نمةطقاس-<
٠دمحأهارزر-؛

.دمحأهأور-ه

٠هركذمدقت--+

ءارز- .هيلعقفتم-م,مسمويراخبلا

-ع٠-



؛همامإلًاعبتمنوكيلنايسنلابهنمجرخيذلاهلحىلإعجرًايسانهمامإ
انباحصأضعببهذدقو؛باتكلاةحتافبالإمومأملاةالصزوجتالو

ءىرقاذإو):ىلاعتهللالوقباوجتحاو؛همامإفلخأرقيالنأىلإ

ىلإبهذنملتعاف'''«نورتلعلاوُعِصنأوهلاوعيسافنآرقلا
الإةالصال):مثلكيبنلاناييبمهيلعةجحلاو.ةيآلارهاظبلوقلااذه

يبنلانأل؛ةيآلالعضرتعملاوهبلكيبنلاربخو؛'"!(باتكلاةحتافب

دقهنإ:ةيآلارهاظبجتحبنمملئاقلاقنإف؛نايبتلابلكوملاوه
:هلليق؛'*(ةءارقلاعزانأ""يلابام):لاقهنأثمينلانعيور

فلخنؤرقتأ):مالسلاهيلعلاقهنأاذهنمنيبأو؛ربخلاهنعتبثدق

باتكلاةحتافبالإاوأرقتال:لاقاذه"مذهبمعن:اولاق؟مامإلا

هباحصأبفقخينأمامإللبحتسملاو«'"(اهبالإزوجتالةالصلانإف

ففخيلفمكدحأىلصاذإ):لاقهنأِدْثَِعينلانعيورامل؛مهبىلصاذإ

؛"(ءاشاملطيلفهدحوىلصاذإو؛ةجاحلااذوفيعضلامكيفنإف

,هيلعقفتم-«.64١:فارعألا-١

.يلاع(ج)يف-«
. دمحأويئناسنلاوملسمهاورز  :

.هذهف(ج)يف-ف
,يذمرقلاودوادوبأودمحأءاور-+

,هيلعفتم-«

- 6+4 -



؛فضرلاىلعهنأكدبشتلاىلوألاةسلجلاسلجاذإناكهنإ:لمقو

رمأدنعفغخيبنأًاضيأمامإللزئاجو,ةيمحملاةراجحلافضرلاو

انأوةالصلاىلإ'''موقألينإ):لاقهنأميلكهنعيورال؛ثدحب
عءو.ء.ء-و.ء

'"'(هملعشاناةفانمرحوافيبصلاءاحبعمسأف6بفلطأناديرأ

نأل:هرظتنينأهنالصيف'”ارحألوخديسحأاذإمامإللزوحبالو

ناك'نف#:هركذلجهللالاق.ةالصلالامعأنمسيللمعراظتنالا

."!ًادحأهبَرةدابعبكرشالواخلاصالمعَمْمسَفهرمالوجر
راصهبقحليللخادلالجألةءارقلاودوجسلاوعوكرلايفلوطاذإف

؛كلذةزاجإىلإانباحصأضعببهذدقو؛ةالصلايفلخادللوهلللعفلا

ناعونمبامهنأل؛امهتالصتلطبيذاختلاىلعةأرملاعملجرلاّفصاذإو

كرتاذإو2هبلتيهللالوسرهنااماقمامينمذحاولكلو؛كلذنم

ةأرملافصتنأهبامهرمأييذلاو6هتالصتلطبهمامامينمدحأو03

دجسملايفةالصلاتمبقأاذإو.مامإلافلخلجرلاو؛لجرلافلخ

الفةالصلاتمضقأاذإ):مجيبنلالوقلهتالصدجسملايفنمعطق

.ءوقأال(أ١راج)نمع+

.يئادنلاوملسمءاور_.(ج)نم0

.لجر(ج)يف«

0فيكلا:

-١٠٠0©-



ةريبكتاهتماقإنأ لعأهللاو يدنعيذلاو؛'''(ةبوتكملاالإةالص

؛ةالصللمقاذإلقيملمالسلاهيلعهنألو؛ابيفلوخدلاوهو؛مارحإلا

اذهلةالصللةماقإلادنعاوعطقينأمهيلعنأانباحصأضعببهذدقو

؛هضرفىدأاذإمامالاةالصبيلصينأةعاجلاقفاونمل'"""بجاوءربخلا

نعيوراامل ىأرهنأيلجيبنلا ام):لاقفهعمايلصيملنيلجر كعنم

يفانيلص:الاق؟انعمايلصتنأ يفكدحألصاذإ:لاق؛انلاحر هلحر

ضعباذهيفانفلاخدقو؛""(ةلفانهلاهنإفهعملصيلفمامالاكردأمث

اولصتال):لاقهنأرمعنبانعيورامىلإاوبهذمهلعلو«انباحصأ

توبثلنيرهطتملابيلصينأمميتمللزوجبو«'*(نيئرمموبلكةالص

اذإبرحلاةالصف؛كلذيفانباحصأفلتخادقو؛عيمجلادنعهترابط

اذإوإل:ىلاعتهللالوقل,سفنأةسمخنملقأبيدنعدقعنتملةعامجتناك

اذإفهتحلسأاوذخأملوكعممبنمةفئاطمقتلفةالصلاملتقفبفتنك ةفئاطمقتلفمهلتقافمييف ذإفمهتحلساودامينم

اولصيلفاولصيملىرخأةفئاطتأتلومكئارونماونوكيلفاودجس
اولصيلفإ:لاقهنألامهقوفامننانثإعضوملااذهيفةفئاطلاو.'"'#كعم

.هركذمدقت-١

.بحار(ج)يف-«
.دمحأولسمويراخبلاهءاورز-«

.دوادوبأويقبسبلاهأور-؛

.١٠١؟:ءاسنلا-

-١١©-



.«كعماولصبلفاولصي1ىرخُأةفئاطتأتلوؤ:لاقعمجاذهو#كعم

ةالصلاحاتتفايفةلأسم

معيبنلانعةمألاهتلّقنموهريبكتلاوريبكتلاةالصلاحاتتفاو

سيلف(ربكأهللا):لاقةالصلاحتتفااذإناكهنأوهو«ًالوقوالمع

يفركذيرفعجنبدمحمتدجودقو؛صنلااذهةفلاخميدنعدحأل

ريغبةالصلاحتتفانمنأعماجلا لجأهللاو؛ملعأهللا:هلوقلثمريبكتتلا
هللاوصنلافالخيدنعاذهف؛ربكأهللاهلوقماقمموقيوهبزجبهنأ

زاجأةفينحابأنأل؛ةفينحيبألوقنمبيرقوهوهلوقهجوامملعأ
نأبجتحاو؛هلليظعتوهامبريبكتتلادعبحتتفينأةالصلايفلخادلل

كلذبهتالصفهللميظعتوهامبةالصلايفلخدنملكفهللميظعتريبكتلا

ريبكتلابالإةالصلاحاتتفازوجيال:لاقفيعفاشلاامأو؛ةزئاجهدنع

ناكمربكألاهللالصملالاقنإو:لاقرخآهجونمفلاخو؛هدحو

دازوصوصملاريبكتلابىتأ8هنأل:لاق.ةرئاجهنالصفربكأهللا

؛صوصنملاريبكتتلابىتأوءابوًامالاذهدازدق:هللبق؛ًامالوافلأ

كلذاف+هنمربكأهريغوًاريبكنوكينألمتحيريبكتلانأل:لاقف

-١7١١©-



لفهدقتعاتأدعبباوصلانعلدعذإهنمطلغاذهو؛هزوجأمل

ولف«لاعتملاريبكلا):هركذلجهللالاقدقو؛قفوي ريبكلاركذيفناك

يبنلانأىلعانقفتادقو؛كلذبهسفنمسملميظعتلاةياغنعناصقن

:ثلجيبنلالاقدقو.ربكأهللا:لاقةالصلاحتتفااذإناكلج

نودينرملالإهجوتياذه:اهدحألاقف'"(يلصأينومتيأراكاولص)
برعلانألعومسملاوينرملاىلإهجوتياذه'"رخآلا:لاقو؛عومسملا

؛اذكواذكلوقيهللاتيأر:مهنملئاقلالوقبينرملامسإاهيلعيرجي

عومسملاجح1امهنسممدنعقرفال؛كلذبجوأهللاتعمس:وأ

.قشوتلاهللابو4عومسملاويئرملايدنعفلاخدقو

ةلأسم

عماجلاِقدحوييذلا5مامإلافلخياتكلاةحتافةءارقِق

ةءارقهمامإفلخيلصملالعبجويالناكبوبحمنبدمحنأهريغو

نملاقنمامأو؛كلذنعهعوجرانملإلقندقو؛نآرقلانمءيش

,هركذمدقت-١

.رخآ(ج)يف-

-3١91-2



؛طلغفمامإلافلخةءارقلانميلإبحأهيفيفنوكتةرجحنإءابقفلا

نمةفينحيبألجتحانملاقنإف؛ةفينحيبألوقبراقيلوقلااذهو

نعيورامل؛باتكلاةحتافايفأرقي1نإوحصتةالصلانإف:هباحصأ

ينلا ؛''(جادخيبفباتكلاةحتافاهيفأرقيملةالصلك)لاقهنأعْيَِج

متنأو«ةصقانةالصٍةِْلَجينلااهتبثأدقو:لاقف؛ناصقنلاوهجادخلاو

لقندق:هلليقف؛ةالصكلانهنوكتنأنوفنت مالسلاهيلعهنعديلإ

ةالصال):مالسلاهيلعهلوقرخآلاوهتركذيذلااذهايهدحأنإربخ

يغلينمىلوأنيربخلالمعتسانمف؛'"'(نآرقلامأباهيفأرقيملنل
ال):لَكلاقك؛ةالصهلنوكتتنأربخلااذهبىفندقو«امهدحأ

ابلصأنأيرمعلو؛نيبرضىلع"”جادخلاو؛(روبطريغبةالص

اذإجدخأىمسييذلااذهوهبعفتنيجادخف«اوركذ ناصقنلا ناك

اذإةقانلاتجدخ:لاقياكوهبعفتنيالجادخو؛ناصقنهفارطأيف

الناصقن!ذبف؛ةغللالهأبتكيفتدجواذكمه؛ًاتيماهنينجتقلأ

ىفنهنألهبعفتنياليذلاوهٍمِلَجينلاهدارأيذلاجادخلاف؛هبعفتني

نأممدنعنييقارعلانإفًاضيأو؛لوألاربخلايفةالصهلنوكينأ

.هركذمدقت-
وه(أ)يف-< .جادحلا
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نأنآرقلانمةيآأرقونآرقلامأبهتالصيفأرقيملولصاذإناسنإلا

؛نيربخلاباوقلعتالو؛مبليوأتباوقلعتالف؛ةصقانريغةماتهتالص

للعأهللاو

ةلأسم

"ليلانمًافلذوراهنرعةالصلاأر:هلللاق"دقو
نآرقوليلاقسغىلإسمشلاكولاةالصلامقف:هؤانثلجلاقو

لاوزربظلاةالصتقولوأف'''«ًادوبشمناكرجفلانآرقنإرجفلا

لظريصبنأىلإابتقورخأو٠كلِذقمعلالهأنسبعزانتالسمشلا

الوهلثمءيشلكلعلظلادازاذإرصعلالوأو.هلثمءيشلك

انيفلاخضعبهيلإبهذاملعرصعلاتقولوأربظلاتقورخآنوكي

نأةظقبلايفطبرفتلاامنإو؛طيرفتمونلايفسيل):لكيبنلالوقل

.هللدحلاو(ج)و(ب)يف-١

لاق(ج)د(ب)يف-«

١٠.٠([(:دوه<« 

.الم:ءارمإلا-4
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ةالصلكلثَِكلعجف؛'(ىرخألاتقولخدت.ىتحةالصلارخؤت

نأوهةغللأيفطبرفتلاو؛ىرخألاتقولخديملامطبرفتلانأوًاتقو
:رعاشلالوقهنمو؛هيفريصقتلامّدقهنألًاطرفم.ىمسيءيشلايفمدقتملا

”دراولاطارفلجعتاكانباحصنماوناكو"انولجعتساف

بورغلبقابنمةعكرلصملاكردينأىلإرصعلاتقورخآو

مئاقتقولاوةعكررادقمابنمىقحلاذإالصهلككلذكو؛سمشلا

:لاقهنأ.ةريرهيبأقيرطنمليبنلانعيورا+ابكردأدقف

ل1اهكردأدّقفةعكرةالصلانمكردأنم)

يفءاماعلانيبعزانتالسمشلاتاغاذإبرغملاتقولوأو

هنأرمعنبانعكلذيورامل'"'قفشلابيغينأىلإاهتقورخآو؛كلذ

لاق(قفشلابيغبنأىلإسمشلاتبرغاذإبرغملاتقو):لاق
نأل؛اذههلوقبسانلافلاخف؛دحاوتقوبرغملاتقو:يعفاشلا

ضعبلاقو؛ةالصلاهيفناسنإلايدؤينأنكميالدحاولاتقولا

,درادوبأردمحأوملسمءاوزر-١

.انراجعتسا(ج)رز(ب)يف-«
.(ج)نمةصقاندراول(ب)يف-«
.هركذمدقت-؛

.رمخألاقفشلايأ"ب
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يفيلصيوناسنإلاربطتيامرادقميعفاشلاهدارأيذلاتقولا:ةباحصأ

ربطتلارادقمسمشلاتبررغاذإ:هباحصأضعبلاقو؛سانلاةداع

تقولوأو؛ةالصلاءاضقويفاذهقوفناكايفتاعكرثالثةالصو

ىلإقفشلابيغمنمةرخآلاءاشعلا ىلإ:انباحصأضعبلاقو.ليلافصن

:ْثثعيبنلالوقل؛رجفلاعولطىلإرتولاةالصكلذدعبو؛ليللاثلث
اهنإالأ.معلارمح“نمكلريخيهةسداسةالصعدازدقهللانإ)

:لئاقلاقنإف؛'''(رجفلاىلإةرخآلاءاشعلاةالصنيبامرتولاةالص

رخآلاورمحأايهدحأناقفشاهو؛هبةرخآلاةالصبجتقفشيأو
لوألاقفشلا:مهضعبلاقف؛كلذيفانباحصأفلتخإ:هللبق؟ضيبأ

؛رمحألادعبيذلاضبألاقفشلاوه:مهضعبلاقو٠رمحألاوهو

:لئاقلاقنإف,امهنملوألاقفشلابضرفلابجوأنملوقراتختنحنو
لكومسإلاببجبناكاذإضرفلاويأرلااذهلدعىلعكلديذلاام

نأركشتامو؛ضرفلاهبداربيذلاقفشللمسإنيقفشلانمدحاو

.نيندلابالإىدؤتالضئارفلاو؟نيقيريغبلصلوألابلصنمنوكي

؛مسالاعمانكرتف(قفشلابيغينأىلإ):عيبنلالاقامل:هللبق

باش:ليقاذإف«زئاجءاممألالئاوأبقلعتلاوبولطملاوهمسإلاف
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رمحألانودضببألا.لعهدارمناكولو«مسالاانققحتسإقفشلا

؛(ناقفشلابيغيىتح)لوقيناكو«نايبلابثوعبملاوهذإيلجهنّيبل

.ملغهللاوهقاقحتساانيعارمسإلاعمانكرتوكلذلقبلاملف

ضعبنعيوردقو+رصعلاةالصاينيدنعفىطسولاةالصلاامأو

ةغللايفنارصعلاو؛نيرصعلاىلعةظفاحملابهرمألكيبنلانأةباحصلا

:نرصعلايقرعاشلالاقهشو6امورغلبقوسمشلاعولطدعب

مغارفنألاو''"قحلاضعببىضريوينلميىتحنرحلهلطامأ

ةلأسم

ءامسلايفضشضيبالاورمحالاناقفشلاورجفلاةفرعمف

ضيبألاريصيورحألابيغيو؛هقوفضيبألاواهقفأيفرحألاف

اك؛ضيبألاقفشلاةبوبيغنيبورمحألاقفشلاةبوبيغنيبو؛هلخيف
.لعأهللاوانعمسايفرمحألاقفشلاةبوبيغىلإسمشلاةبوبيغني

يتلاةعاسلارادقملبللانميقباذإعلطبرجف+نارجفرجفلاو

.نيدلا(ح)د(ب)يف-١
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بنذكءامسلاعبرىلإلواطتيفنيتعاسلاوتقولانمسانااهليطتسي

؛بئذلادلوناحرسلاو؛ميلكيبنلانعيوراذكهو؛ناحرسلا

طحنبمث؛.داوسهلفسأنوكبو؛لفسأهضايببنوكيالرجفلااذهو

ودبيمثًاليوطنيعلايأريفحمرلاديقلثمهلصأىقبيوقرشملاىلإ

ضايبلاكلذبلغيىتحهنملفسأيذلاداوسلايفرابغلاوطوطخلا'''هبش
رجفلاوهفةرسيوةنميضرتعيويناقوفلاضايبلابطلتخيمث؛داوسلا
كلذفرعتنأتدرأ'"'اذإو«رابنلاةالصبجويوهبماعطلامرحييذلا

كلذتملعتعلطاذإف؛سمشلاعولطهنمعلاطتعضوميففقف
رجفلاتبلطوعضوملاكلذيفتفقوةيناثلاةليللاناكاذإمث؛عضوملا

نيبتيفنيعلايأريفعرذأةعبرأوأعرذأةئالثرادقمىلعهترسبنع

سيلهنافرقةلملتناكاذإو+هللانذإبنيرجفلانمكلتفصوامكل

فرعتنأتدرأاذإو؛ةملظمةليلتناكاذإهتفصوامكًاديجكلنيبي

لاوزلاكفرعينمكترضحبنكيملوتنكنامزيأيفسمشلالاوز
كيمدقلعتفسمشلالوزتنألبقضرألانموتسمعضوميفتفقو

لظلاماداف؛هيلإدوعتمثهنعمنتمثكسأريفغلبيذلاعضوملايف

.اذإف(ج)يف-٠
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سمشلاكازدفًالبلقدازوهناصقنىبتنااذإف؛ةدايزلايفرابنلافصقني

عضومنمهلثمءيشلكلظراصاذاف؛قابنامزلارثكأيفءيفلانأل

وهفلاوزلا دازيذلاعضوملانمءيفلارلعبنأبجيو؛ربظلاتقورخآ

دازيذلاعضوملانمفصنومادقأةتسنعدازاذإف,هئاضقنادعبلظلا

؛نايعلابهتقوكردمسمشلابورغو؛رصعلاتقولخددقفلاورلا

قرشملاىلإترظنسمشلانيبواهنيبلئاحوأيغةليللايفناكاذإو

ابورغ''”عضومنيبواهنيبىقبيىتحتطحنااذإسمشثلاواهئاذحبيذلا
اذإف؛نيعلارظنيفةماقهرادقموقرشملانمداوسلاأدتباعارذرادقم

اذإىتح+ةباصعلاكةرمحداوسلالعراصسمشلاضعب'"برغأ
نمقبيملاذإف؛ةرملاكلتيفداوسلاكلذ"رافاهلكسمشلاتباغ

يذلامويلايفكلذكلنيبتوسمشلاتباغوريسيءيشالإةرملا

.هللاقيفوتبكلتلقامملدتسقفلئاحسمشلانيبوكنيهيفنوكيال
وأ؛يغبهتقويفخاذإرمحألاقفشلالئالددحأنإ:ليقدقو
تنابوراغصلاموجنلاترهظاذإو؛هلبلاطلانيبوهنيبلئاحلاح

دصقبامبهتحصىلعلدتسينأيغبنيو؛رحألاقفشلاباغدقفترثكو

.باغ(ج)يف-«
.ىرسفابلعل؛اشف(ج)يف-«
.(ج)نمةصقان-؛
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قفشلانيبلئاحالواهيفٍيغاليتلاةليللايفكلذبلطىلإناسنإلاهيلإ

.قيفوتلاهللابو؛هتفرعموبلاطلاو

ةلبقلايفةلأسم

يلصملاو؛اهيلعةردقلاعمةبعكلاىلإهجوتلابالإةالصلازوجتالو
هيلعبجاولاف؛رصبوذةبعكلاةرضحب''"لصف.لاوحأةثالثنمولخيال
ابكردتةساحهلسيلاملرضاحلصمو«ةدهاشملاقيرطنماهلابقتسإ
ابنعباغاذإكلذكو؛ربخلاقيرطنمابيلإهجوتينأهيلعبجاولاف
ٍلصمو.ربخلاىلإعجرابيلع'"'ليلدلااهبكرديةساحهلنكتملو
رمقلاوسمشلانمةبوصنملامالعألاباهيلعلدتسينأهيلعفابنعبئاغ

لعتينأهبلعبجوكلذملعبنممنكيملاذإو«حايرلاوموجنلاو
هذهيلصملافرعاذإف؛حايرلاوموجنلاءرمقلاوسمشلاباهيلعلئالدلا

نعيوردقو؛ابيلإةالصلابدصقيىتلاةبجلاىلعاهبلدتسالئالدلا

يرمعلو؛حايرلاةلبقلاىلعلئالدلاحضوأ:لاقهنأبلاطيبأنبيلع

.لصف(ج)يف-١
.لئالدلا(ج)يف-«
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ةبجلكلف«تابجعبرأاهلةبعكلاو,عبرأحايرلانألللاقدقهنأ

بونلجو؛لوبقىمستو6ابصو؛(روبديهو«ابلعابلدتسحيرابنم

اهنألةبعكللابءامسألاهذهبحايرلايمستبرعلانإ:ليقدقو.لامو
نميذلابناجلاتبرضفتءاجحايرلاتأراملف,؛انندلالهألةلبق

يذلارخآلابناجلاتبرضوتءاجاملو,ًالامشاهومسهلعللامشلا

اهومستيبلاهجوتبرضفتءاجاملو؛ًابونجاهومسفًالامشسيل

ربظتبرضوتءاجاملو؛تيبلالبقنمتءاجاهنألابصوًالوبق

نمو#:ىلاعتهللالاق؛ًاربدىمسيربظلانألًاروبداهومستيبلا

.لعأهللاو«هربظينعي"'"هربدذئمويملوي

:ةلبقلالالدتسالحايرألاةفص

دنعسمشلابورغىلإبطقلاعضومنملامشلاحيردحلاقيو

برغمىلإبرغملااذهنمروبدلاحيردحو«رابنلاوليللاءاوتسا

دنعسمشلاعلطمىلإليبسبرغمنمبونجلاحبردحو«ليبس
؛بطقلادحىلإقرشملااذهنملوبقلاحيردحو«رابنلاولبللاءاوتسا

فراعوهوةلبقلابًالهاجناكاذإناسنإلانأيدنعبجويرظنلاو
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وأ؛رمقلاوسمشلاوموجنلاوحايرلانماهبابيلعلدتسييتلالئالدلاب

هرذعو؛ابلبجبرذعيالهنإفاهيلعلئالدلاهفرعيوأهباهفرعتينمدج

.لعأهللاو؛انركذاممهيلعةجحلامايقلعوطقم

نم'"لكف'''المعنسحأبأولبيل:ءركذلجهللالاق
ىتأنمو«حئابقلازيحيفلخديالنسحوهفهبهللاىلإبرقتلابدبعت
لخديالو؛كلذىلعباقعلاهقاقحتسابهلليلدلامدقتدقفهلعفوًاحيبق

ةالصلانايتإبلجوزعهللارمأفهبًافقاوكحلاناكنإوتاعاطلازيحيف

اموف:هركذلجهللالاقدقو؛المعنسحأانيأاهبانولبيل الإاورمأ
ةالصلانايتإبعقودقرمألاو؛"«ءافنحنيدلاهلنيصلخمهللااودبعيل

ىلاعتهللابيففلاخملاو؛*"العولجهللصالخإلابالإاهنايتإزوجيالف

يفلصاذإف؛نمخرلافلاخوناطيشلاعبتدقلب؛اهبهلصلخمريغ

ثبللانعىبندقهللاْذإ؛هيدينيبهماقمب«برزرابدقفةبصتخغمضرأ

.اهنعءاهنةعقبيفةالصلايتأيالنأهرمأو«اهيف

نعيبنةالصف؛اهتروصواهتثيهبانماععمنيبرضىلعةالصلاو

.لكد(أ)يف-٠
.ه:ةنيبلا-<
.رعر(ج)يف-؛

نجا



ضرألايفابلعفيتلايهابنايتإنعيبنيلاف«اهنايتإبرمأةالصوءاهنايتإ
هذهعقوأاذإف؛انبهلصياللاقهركذلجهللانأل«ةبوصغملا

ابنعيبنملاةالصلاهذهنوكتالو؛ابنعيبنمةالصبىتأدقفةالصلا

ةالصلاضرفابنعيبنيتلاةالصلاهذهطقستالو«ابلعفيرمأيتلا

نوكتنألاحمفانركذاملعرمألاناكاذإو؛ابلعفبدبعتواهبرومأملا

مايقلانأىرتالأ؛ةدحاولاحيفابنعيبنماهبرومأمةدحاوةالص

باقعلاقحتسيوناكملااذهيفكلذعيمجنعيبنمدوجسلاوعوكرلاو

ًاعئاطاهبنوكييوباوثلاهبسكتيتلايهاهب0يتلاةالصلاو؛هيلع

ناكمىلع(ةخسن)يفودحاولعافنمدحاولالعفلاو؛دحاولعفب

يبنلانعيوردقو؛ةيصعموةعاطنوكيالدحاوتقويفدحاو

ربخلاناكنإف''(دروبفانرمأهيلعسيلالمعلمعنم):لاقهنأمَ
دريامنإونيتقو'"(ءاقبب)ىقبياللعفلانأل«لعفلايفعقيالدرلافتبا
رحمءطوبًاماكحأبجوأهمسالجهللانإ:لئاقلاقنإف.هلكح

دودحلاتيبثأو؛اهنعيبنملاتاعاببلابكالمألالقنوهبًالاومأتبنأو

نعًابنمناكنإو؛ةالصلاهذهانددرفمامإلاهبصغيذلا""طرشلاب

.درادوبأويراخبلاهارر-١٠

.(ج)د(ب)نم-
.طوسلاب(ج)يف-«
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ليقءًاسايقدحةماقإوعيبوهطونمهانركذامىلإبصغلايفاهلعف

النأنيسئاقلانأشنمنأل«هبتشمريغهتبمشهلعلهبسشتامامأ:هل

دريعفاشلانأىرتالأ«اههنسعمجتةلعبالإءيشىلإًائيشاودري

امدنعةنسلايفروكذمريغزرألاناكنإو«ًالوكأمهنألربلاىلإزرألا

وبأبهذو؛لكألاهدنعةلعلاف.لضافتلاولكألابابيفهميرحتركذ

اهيلعصوصننلاءايشألاةتسلاىلإتاليكملاوتانوزوملادرىلإةفينح
نعانربخف؛نزولاوليكلاقيرطنملضافتلادنعميرحتلابابيف
سيلو؛لصأةإلصلاولصأعيبلاو«يهامعيبلاوةالصلانيبةعماجلاةلعلا

'''كعدوتسنانإكلذعمولصأىلإًالصأاودرينأنيسئاقلانأشنم

عيبلا:لاقنإف؟نيلصألانيذهنيبةعماجلاةلعلاامف؛كلهماسنوكلذ

و؛هيفيبنلادوروعمزوجهبانكحيذلا عمةزوحمةالصلاكلذك

نمو؛يبنلاوهامبنيبةعماجلاةلعلاتناكف:هللبق؛اهيفيبنلادورو

يفيبنلايرجينأجاتحيفتلطباهتالؤلعميفزجتلاذإةلعلانأكنأش
مكحبوابيضميالاهنعيبنمءايشأانهاهتناكايلف؛هيضمتوءيشلك

نأكدنعو؛تلطباهتالولعميفرجتملاذإاهنألةلعلاتلطباهدساف
؛يبنلالجألاهبتحابتسازوجتالهلكأنعودبصلاعيبنعيبنلا

,كعدوتست(أ)يفو٠كعدرتسنانإف(ب)يف-٠

-نو



ءيشحصيالويبنلالجألزوجبالمرحملالعحاكنلادقعنعكلذكو

:لاقف؟كضراعنمنيبوكنيب''"لضفلاام:هللاقيمث؛كلذنم

زاجنإف؛زاجيالبرضو؛زاجمبرضف«نيبرضىلعهنعيبنملاعيبلا
رخآلازاجًاكحهترتخادقوهنعيبنملابرضلاىلإةالصلادرتنأكل

كتلعنأل؛ًانيدوًانكحلطبأوهنعيهنيذلابرضلاىلإاهدرينأ
درنمو؛هتلعبهنمكتلعبىلوأتنأترصملو؛يبنلاهتلعويبنلا

ببسلاو؛همشأناكملابناكملاوعببلاىلإاهدرنمىلوأةالصلاىلإةالصلا

ىلعةالصلانإ:كقفاونمعمتلقاملف؛هبشأعناملاببسلابعئاملا

اهيلعيلصينأيلصملاىبنهركذلجهللانألةزئاجريغةسجنلاضرألا

كلذكف؛هتالصلاطبإلًاليلديبنلاتلعجو؛ةساجنكانهتناكاذإ

ةالصالفةعقبلابرنمًامئاقمادامعنملانإ:يناثلاناكملايفًاضيألاق

نوكعمابلعفنمتعنماك'"عنملاعمابلعفنمعونممهنألةعقبلايف
زاجعناملاببسلالازاذإف؛ةمئاقةساجنلاتمادامةعقبلايفةساجنلا

ببسلالاوزو؛ةمجنلاضرألايفعناملاببسلالاوزويلصينأيلصمأل

ناكملاهبش"و٠عنملالاوزابيفةالصلايفاهبنذأبليلاضرألايف

.لصفلا(ج)يف-١

.مفاملانم(أ)يف-«
.نم(ج)يف-+
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؛عيبلاىلإةالصلادرنمىلوأببسلابببسلاويبنلابيبنلاوناكملاب

زوجتفةالصلابابيفاهديسنذأدقةبوصغملاضرألانإف:لاقنإف
اك عنملااهيفةلعلاو؛عنملالازنذإلاعقواذإ:هلليق؟ايفةالصلا

هببسلوريامبلتعيالف؛ةساجنلانوكةسجنلاضرألايفةلعلانأ

نوفصوياللدعلاةمنأنأرخآهجوو؛هبيبسلزيملامىلع

ةممنألاوقسافبصاغلانألكلذهيلإبسنيالمامإلاو؛بصغلاب

قسفلابةمامإلانمهسفنجرخأًامامإنإ:تلقكنأكتف؛ةقسفنوكتتال

.مهاربإلتباذإو)ف:لجوزعهللالوقىلإىرتالأ؛طوسلاهبصخل

نموإلميهاربإ«لاقًامامإسانللكلعاجينإ:لاق"نبمتأفتايلكببر
لعجينأهبجيلف''"«نيملاظلايدهعلانبالل:هللالاقإلًاضيأ«يتيرذ
ىلعمادقإلابةمامإلانمهسفنجرخأاذإف.ًالاظناكاذإامامهتيرذنم

نازلعىدعتةيعرلانمالجرنأكف؛ةيعرلانمالجرراصهللاةبراحم
غنمدحاوهدلجاذإةيعرلاو«ةيعرلانيبوينازلانيبٌدحلاهدلجف
.نأهمنألااشاحو؛دحلانمهيلعبجوامهنعطقسبالنأبجاو

نأريغ؛ساندألانمنوؤربملانوربسسامهلب؛بوصغلابفصوت

لثمبقلعتلاو؛بغشلاىلإاجل'"'هنيدلقوةجحهلنكستملاذإرظانملا

.هتيد(ج)يف-«

-ن7



نم؛ابلثملعزوجبالامزيوجتلاخدإوةممنألالعنعطلاوءاسشألاهذه

.قيفوتلايلوهللاو؛ةفيرشلاءامسألابملفصولاعمهرفكياملعف

ةلأسم

؛ةزوجفةالصلايفةماعلاروكىلعدوجسلايفانباحصأفلتخا

اهدسفأو؛اهتداعإبهلرمأل|ءانبىلعمدقيملو؛نورخآهركوميضعب

:هللاباتكرهاظليلدبرظنأيدنعريخألالوقلااذهو؛مهضعب

دوجملانأهركذلجربخأفء'"'ٍدوجُلامثأنممههوجتويفئايسف
يفاهدوجسمثأيتلاةالصلاىلعمهماودبنينمؤملاحدف؛هجولايفريثأتهل

هبجويفنكيملكلذلعف'"'مادأفةماعلاروكلعدجسنمو؛مههوجو
يغبنيالو؛هبجويفدوجسلاةرثكبنيحودمملاةمسالودوجسريثأت

سانلالعبلوهدوجسوهتالصةرثكةمالعروبظيفبغرينأناسنإلل

كلذيفنأل,هلعفةرثكنمهبجويفمهيلإربظامباوادتسيلوهنمكلذ
نوكأل٠:يرصبلانسحلانعيوردقو؛لعأهللاوقافنلانمًابرض

.٠:حتفلا-١

,مادام« 

74-



؛اهؤلمينعي''(ًابهذضرألاعالطنملإبحأقافتلانمًاثيرب
ديرب؛ضرالإلع|وفقخ(:لاقهنأحابريأنبءاطعنعيررو

البقًالاسرإضرألالعكسفنلستال:لوقي؛دوجسلاكلذب

.لعأهللاو(دوجسلارثأ-كتببجهلعل '"'كبجويفرثؤيف

ِقدوحسلارؤينأفاخأينإ:لاقفلجرهلأسدهاجمنعيورو

لعكتبجوكسفنففخينعي«فاحتفتدحساذإ:لاف«يتببج

يجلابهاورنممهنمو؛ءاخلابربخلاىورنمسانلانمو؛ضرأِل

نمذوخأمدوجسلاولعأهللاودحاوىنعمىلإلوؤيوبراقتيامهانعمو

.لملاومماضتلا

تيملالسغفةلأسم

هنيفكتوهيلعةالصلالبقتيملالسغبوجويفةمألافلتخت
ّء.ء

بعكنبيبأنعنسحلايبأنبنسحلانعيورو؛هلعةالصلاوهلمحو

.يرصبلانسحلاءاور-١

.حابريبأنباءاطعهاور-«

7انطااب



ةكنالملاهتنأيلجمدآهللايبنضبقل):يكهللالوسرلاق:لاق

هونفدو'هلاودحلمبايثلانمرتويفهونفكوءاملاوردسلابهولسغف

.(هدعبنممدآدلوةنسهذه:اولاقمث

ةكنالملاهتتأةافولاهترضحاملمدآنأ):سابعنباقيرطنمو

ءامنطوأ:تالسغثالثهولّففةنجلانمنفكوةنجلانمطونحب

ةثالثيفهونفكو؛روفاكهيفءاممةثلاثلاو؛ردسوءامب'""ةيناثلاو؛حارق

كتيرذةّنسهذهمدآاي:اولاقوًاعبرأاوُرَبكوهيلعاولصفبار
.(كدعبنم

.يناثلاد(ج)يف-

0



ةالصلارمأيفباب

؛لَهيبنلهركذلجهللالاق؛ءاعدلاةغللاقيرطنمةالصلاو

'''مبيلعلصواهبمهيرومربطةقدصمهلاومأنبذخ
ءاعديأ«تاولصول:ميلكهيبنلهركذلجهلوقو.مهلعدأيأ
عوكرلاوءاعدلاىلإ”مضام'"يبفةيعرشلاةالصعلاامأو؛لوسرلا
هنّيبوهيلعمالسلاهيلعلوسرلافقواممكلذريغوةءارقلاودوجسلاو
ةالصلانألعكلديو«ةالصلااومسقأ):ىلاعتهلوقبهللادارمنم

الوعوكرابيفسيلءاعدتيملاىلعةالصلانأ,ةغللاقيرطنمءاعد

نمىنحنااذاخيشلللاقي؛ءانحنإلاةغللايفعوكرلاو«لعأهللاودوجس

:ًارعشديبللوقكلذلعلدبو؛مكردق:ربكلا

.١٠٠+:ةبونتلا-١

.رهف(ج)يف-٠

--١0



؟مباصألااهيلعىنحتاصعلاءوزل.يتينمتخارتنإيناروسيل

عكارتقاملكينأكبدأتضميتلانورقلارابخأرّبخأ

؛ةالصلايفلمعتسمبسيلهنأريغًادجاسعكارلاىمسينأزوجيو

ًاعوكردوجسلاىمسيو؛ابلهأدنعفورعفةغللايفكلذزاوجامأو

1لملاومماضتلانمذوخأمدوحسلاو؛لعأهللاو7ًادوحسعوكرلاو

اذإةلخنلاتدجسو؛ريعبلادجس:بكريلهسأرضفخاذإريعبلللاقي

ىلعهتببجعضونمللاقيو؛لئاوميأ:دجاوسلخنهذهو؛كلام
هللذتوهعوشخًلادجاسىمسينأزوحبو'«هماضتل«ًادحاس:ضرألا

لالظلادوحسكلذنمو+(دحسدفمفلذوعشخءيتلكوِلعأهللاو

نأرتملأ:هركذلجهللالوقكلذكو؛اهدايقناواهمالستساوهامن

كلذلك؛ةيآلا'""6ضرألايفنموتاومسلايفنمهلدجسيهلل
.ملعأهللاو«دايقناومالستسا

؛ابيلإلوصولاوابيلعثحلاوهفةعجلاىلإهبذوخأملايعسلاامأو

:لاقنملوقو؛ىعسدقفًابكاروأًايشامابلعفو'"(اهيلإلصونف)

.اذنجحلا-١

٠.-(نم-

-١6-



كلذلعلبلدلا؛طلغفةصاخنيمدقلاىلعالإنوكياليعسلانإ

:ةفرطلوق

تباثبلقلاوتوملاضوخبيفرطو ينشونتحامرلاوميل'تيعس

اوعداذإمهلوقامأو؛بكاروهوهيلإىعسهنأبهسفننعرّبخف

كيل راطخلاةكرادمةغللايفدفحلالصأو«ةردابملاوهودفحبو""(يعسي)
كرادتوعرسأاذإلبإلاءارويداحلادفح:لاقي؛عارسإلاو

اوشماذإنوعرسيمهلأل؛ةدفحءامإلاوديبعلللبقكلذكو؛هوطخ

نينكجاوزأنمللعجو#:لجوزعهللالاق.ةمدخلل

:رعاشلالاق؛ةدفحمهونونمهنأ ملعأهللاوديري'""«ةدفحو

لاججألاةئزأنبفكأبتملأو"نطوحةيالولادفح

:لاقلَكيبنلانعيورامكلذىلعلدي؛مايقلاهلصأتونقلاو

ءاعدلايمسامنإو؛ًامايقالوطأيأ؛"'(ًاتونقاهلوطأةالصلالضفأ)

ناكاذإهريغمسابءيشلاىمسيامىلع«مايقموهبنوعدبمهنألًاتونق

يرثايل:هركذلجهللالاق+هوجوىلعفرصتيتونقلاو؛ببسهنم

ل
.يذمرقلاودوادوبأدار-<

-



لجهلوقو؛لعأهللاو«كبرةعاطىلعيموديأ''"«كبأرلينك

.ىلاعتهللاةعاطىلعنيمئادلانميأ'""«نيتناقلانمتناكول:هركذ

ةالصلاضئارفيفةلأسم

6مارحإلاةريبكت:قاقتالاصخسمةالصلايقضئارفلاو

ىوسايفاوفلتخاو.دهشتللسولجلاو؛دوجسلاو؛عوكرلاو؛ةءارقلاو

نمغارفلادعبلادتعالالصملالعبجاولانمنإ:ليقدقو,كلذ

يفةجحلاوميلكينلاىلعةالصلاونيتدجسلانيبةسلجلاوعوكرلا

"'«ًاريبكتهربكو: ىلاعتهللالوقمارحإلاةريبكتضرفبوجو

''"«رّيكفكبروؤ:هركذلجهلوقو؛لعأهللاو؛ًاميظعتهمظع:هانعم

لجهللالوقةءارقلابوجويفةجحلاو؛مارحإلاةريبكتءانعموه

:ثلجيبنلالوقو؛'”«نآرقلانمرستاماورقاف):العو

.؛؟:نارمحلا-١

.١٠:ميرحتلا-«

.١٠١٠ءارسإلا-<

,.«0:رتدملا-:

.٠١٠لمزلملا٠

- 07) -



اذإهدحويلصحملانأةمألاتعجأو؛''!(باتكلاةحتافبالإةالصال)

هللالوقعوكرلابوجويفةجحلاو.ةلطابهتالصنأةءارقريغبلص
٠ميرانوتيببنيذلاو)ف:هلوقو'""«اودجساواوعكرال:هركذلج
ملعبناكلجيبنلانأدبشتلابوجويفةجحلاو؛"'«امايقوًادّجُم

هديكأتلعلديكلذاف؛نآرقلانمةروسلامهملعياكدهشتلاهباحصأ

هللالوقثَجيبنلالعةالصلابوجويفةجحلاو؛هبوجوو

اونمآنيذلااهأاييبنلالعنولصيهتكشالموهللانإف:هركذلج

عوكرلالادتعابوجويفةجحلاو«'"'«ًاميلستاوُمّْلسوِهْيَلتاولص
ٌعدوجسومعوكريفاولدتعا):مالسلاهيلعهلوقنيتدجسلانيبةسلجلاو

ٍملسنلابوجويفةجحلاو؛"(بلكلاطابناكمدحأ"نطسبنبالو

."(ملسقلااهليلحتوريبكتتلااهرحت):مالسلاهيلعهلوق

.هركذمدقت-١

.ا72لال:جحلا-«

.4٠:ناقرفلا-«

.197بازحألا-

٠يذمرتلاهاور-ه

.هركذمدقت-+
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يبنلانعةلوقنملاةئسلابءاهسنملكىلع؛ناتبجاووبسلااتدجسو
:موقلاقف؛ةالصلانمابمكحيفسانلافلتخاو؛كلذلعفهنأيلج

ناطشللييغرتامه:موفلاقو3نمةالصلايقحلمربحم

:ءعأهللاو

هجوتلافةلأسم

نيرممودوعسمنبهللادبعقيرطنممنجيبنلانعيور
كدمحبومبللاكناحبس:لاقةالصلاىلإماقاذإناكهنأةشئاعوباطخلا

ىلإاومضنأانباحصأراتخاو؛كريغهلإالوكّدجىلاعتوكمساكرابت

تاومسلارطفيذليبجوتبجوين:مالسلاهيلعيهاريإهيجوتاذه
ضعبيكلذيفاودنقامبلعلو'"نيكرشملانمانأاموًافينحضرألاو

.9:مامنألا-١

-079-



يفلخادلاوءدحويلصملايفانباحصأفلتخاو؛نيعباتلاوةباحصلا

ردقدعقاذإ:مهضعبلاقف؛دبشتلايفوهوثدحأاذإمامإلاةالص

اذإ:مبضعبلاقو«ًامومأمناكولوةالصلاتمتدقفثدحأمثدهشتلا

ملام:مهضعبلاقو«''هتالصتمتدقفدبشتلانمًائيشلاقودعق

بحاصدنعةإلصلانأل؛ةداعإلاهيلعفملستلابةالصلانمجرخبودهشتلا

ىلإغلباذإ:بوبحمنيدملاقو؛ٍلسقلاومارحإلانيباملوقلااذه

نإهنأ اوعجأو؛هتالصتمتدقفثدحأمث(تابيطلاوتاولصلاو)

هيلعنأثدحريغنمدبشتلامامتلبقةالصلانمجورخللدمعت

؛ٍملستريغنمفرصناودبهشتلا6اذإهتالصيفاوفلتخاو؛ةداعإلا

؛كلذلدمعتاذإةدسافهتالص:مهضعبلاقو؛ةماتهتالص:مهضعبلاقف

؛ًادمعتموأًايسانناكسبىتح:مهضعبلاقدقو«نايسنلابدسفتالو

دقفثدحأمثدهشتلارادقملجرلادعقاذإ:لاقهنألعنعيوردقو

دقوًافاعروأًاثيقدجونم:لاقهنأًاضيأهنعيورو.هتالصتمت

:مامإلارظتنيالوهتالصتمتدقوميلفدبشت

.ةالصلا(1)يف-١

-#7-



ةلأسم

ضعبلاقو؛زئاجريغلفنلاوضرفلايفيبصلابماتثالاو

دقعنتالةعاجلانأانرايتخاةحصىلعليلدلا؛لفنلايفزوحب:انباحصأ

ةالصلاترضحاذإ):يلجيبنلالوقلةالصلابنيرومأملانيبطاخلابالإ

نيفلكملاىلإهجوتيباطخاذهو,''(كربكأاهكمؤيلواكدحأنّذؤيلف

:لئاقلاقنإف؛هتلوفطوهرغصلباطخلاهقحليالنمنودنيغلابلا

لبق؟ةالصلاهلتبثتنأمتركنأاًفاجحيبصللتبثأمثلكيبنلانإ

نأعيمجلاعامجإب؛هبمتؤينأًازئاجةالصلاهلتبثنملكسيل:هل

ًاليلدنوكيالةالصلاتابثإف؛اهبماتثالازوجيالوةالصلااهلةأرملا

هلنوكبي ةالصيبصللنوكتنأركنانسلو؛ةعاجلاداقعناىلع

باوثلاقيرطنإ:هللبق؟هجحىلعباشيلبف:لئاقلاقنإف.جح

ىلعباوثلاقحتسيبطاخلاريبكلانأل؛قاقحتسالااللضفتلاقيرط
العولجهللايعننمهيلعةعاطلاببطاخلانأل«لعفلاسفنبةعاطلا

ىلعباوشلااذه'"يدنعرغصلاهبةعاطلاقيرطنمهلعفلبوقولام

.اهدنع(ج)د(ب)يف-«

هجرس



هركذلجهللاناكاذإلضفتلاقيرطهقيرطباوثلانأاذهب"لدفءةعاطلا

لجهللانألًاقحتسميمسامنإو.اباركلذلعلعجبالوىبتيورمأي

ىلعلضفتينأزئاجفاذكهناكاذإو؛ةعاطلالعدعولابلضفتالعو

.ءاشامبريغصلا

ةلأسم

ةالصيفةأرملابنجىلإهماقبلجرلاةالصداسفلعلبلدلا

فوفصريخ):لَكيبنلالوقبهماقمفلخاهماقمةأرملانأةدحاو

نمنهبفوفصنابنإف''(رخؤملاءاسنلافوفصريخو؛مدقملالاجرلا
ىلعلديو«لاجرلاةالصداسفبجويماقملافالتخاولاجرلافوفص

داسفبجوىنعماذهسيلو؛هتالصتدسفةأرملابتنإونأكلذ

بناجىلإهماسقيقدوجومىنعملااذهوماقملايقمهفالتخاريغهتالص

ىلإمايقلانعيبنموهكلذكو؛هبنجىلإمايقلانعةيبنماهنألةأرملا
.ملعأهللاو«اهبمايثالانعيبنمهنأامك؛اهبنج

مدقملانمالدب«اهملرأ»ظنفلبيئاسنلاودمحأويذمرتلاودوادبأوماسمءادد-٠١

.رغؤملانمالدب«اهرخآ»ر
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ةالصلاداسفبصتخللاوهلجرلانأل,هتالصداسفانبجوأامنإو

نإفًاضيأو)؛اهبهئادتقالاحيفعيمجلادنعاهنودفالتخالاةبجنم

مايقلانعيبنملجرلانأاكفصلاطسويفمايقلانعيبنم''!(مابإلا

.ملعأهللاو؛داسفلامكحبجوييبنلانوكبينأبجيفمامإلاراسيىلإ

ةلأسم

ةالصلبقتال):ٍةيِلَكينلالوقلةالصلايفبجاوةروعلارتسو

ًافوشكمابقاسضعبوأاهذخفضعبوتّلصنإو«رابالإضئاح
اهبلعتملةساجناهبوشبوتلصولاهنأاكلعتلاهنإو'"(اهتالصتدسف
ةدقعنممومأملاةالصنأىلعليلدلا.اهتالصتداعأابغارفدعبالإ

حصيالعمجلانأىلعًاعيمجمهعامتجا؛اهداسفبدسفتاهنأومامإلاةالصب

الإ ىنعمهعاجإلنكيلهسفنلًايلصممهنمدحاوناكولف؛ةعامجب

عمةعمجلامهلحصتو؛هسفنلًايلصممينمدحاولكحتتفينأزاجلو

نأىلع"لدمامإلاةالصيفمطوخدرابتعابالإحصيملاماف؛عامجالا

.هيلعقفتم-

-ه6



هتروعهبرتسيبوثىلعنايرعلاردقيملاذإو؛هتالصبةدقعنممهتالص
ليلدلاو؛لاعفألانمدكآرتسلاضرفنألءامإءىمويوًادعاقلص

ٍلصينأهليلو.ءاميإةلحارلالععوطتلاءىدتبيلجرلانأكلذىلع

هلرتسوهملعفهمااذكهناكاذإو؛هيلعةردقلاعمرتسريغب

ودبينكيملامهتروعنمادبلدجسوعكرولهنألبقنمءاميإىلصو

هنألبقنمًاضيأهنعطقسيمايقلاضرفنإانلقامتإو ءاميإاموأاذإ

وحنلعاهبيتبلةالصلايفدوعقلابءانرمأفءامبإلاةالص''"لوصأيفسيل
:لعأهللاو؛لوصألايفام

مكريوًاءاقزصبنأهلزوجينأرظنلاةبجنمًاضيأيدنعلمتحيو

؟ةرتسريغباماقهتالصتزجأمل:لئاقلاقنإف؛ةرتسريغبدجسيو

نمًاضرفرتسلاناكنإف؛ًاضيأضرفدوجسلاوعوكرلانإ:هلليق
ةالصلاضورفضعبهنكمأورتسلالعفهنكميملامافةالصلاضورف

.لعأهللاو«هنعزجعامكرتبَرِذَحوهنكمأاملعفهيلعناك

دجبملاذإًامئاقهبلصبهنأانباحصأدنعفًاسجنبوثلاناكاذإو

.لوصألا(ج)يف-٠

-١984.



اوبهذامىلعًادعاقيلصينأهلنأيدنعبجويرظنلاو«ًارهاطًابون

:ناضرفامهنألًادعاقًانايرعلصيوهسفننعسجنلابوثلايقلبو؛هيلإ

ىلإًاعوفدمناكاذإو؛ةردقلاعممايقلاو«دوجولاعمةرهاطلاةرتسلا

.لعأهللاو؛امملاوحأءاوتسالءاشامهيأكرتبنأهلناكامهدحأكرت

ةأسم

بجوتغلباذإةماسملاةّزحلانأىلعًاعيمجةالضلالهأقفتاو

تدففوشكماهسأرعيجولصاذإانأو«اهسأررتستنأاهيلع
زاجأهنأبوبحمنبدمحىلإبننيرثألايفًالوقتدجوو؛اهتالص

هلًالوقاذهناكنإلعأهللاوابسأرةفشاكاهتيبيفيلصتنأةرحلل

؛ًافوشكممابسأرضعبناكاذإاوفلتخاو؟كلذزاجأهجويألعف

بألاقف نمفشكتنااذإ:ةفينح دسفتملهئلثوأاهرعشعبراهسأر
دسقتالواهتالصتدسفهثلثوأاهقابمعبرفشكنانإو؛اهتالع

نمفصنلانوكبيىتح:''هبحاصفسويوبألاقو؛كلذنودب

.ةفيلحيبأبحاصيأ-١

-١64-



؛كلذنودبدسفتالواهتالصدسفتذئنيحمث؛قاسلاوسأرلا'''ميج

الإةالصلايفاهدسجرئاسواهسأرعيمجرتساهيلع:انباحصألاقو

نأل؛باوصلاوهاذهو؛نافكلاوهجولاوهو+عامجإلاباهلحبأام

نمرهظنإف؛ناكمإلاعمكلذلكرتستنأبجيةنيزاهلكةأرملا كلذ
ليبسهقفاونموةفينحوبألفغأدقو؛اهتالصتدسفلقولوءيش

؛اوبجوأبجوملصأىلإالواودلقربخالذإاولحتناايفباوصلا

نمحيحصلاليلدلالوخددنعزوجبالديلقتلاوديلقتلااوزوج
لاحيفديلقتلابجيامنإو«لقعلاةجحوأعامجإلاوةنسلاوباتكلا

ليلدلاو؛اهانركذيتلاتابجلانملالدتسإلاةحصدلقملاابيفمدعي

لهأنألمهلافغإىلعليلدلاو«ديلقتللىنعمالومئاقاهنمرجوأنم
اذإ"'(اعيمجاهسأر)ةيطغتةأرملا"العنألصألايفاوعمجأةإلصلا

ضرفلاف؛مهعامجإدعباهتالصزاوجيفاوفلتخامث؛ةالصلايفتلخد

مهفالتخاواهسأرعيمجيطختنأابيلعنأًابدناوعمجأاذإاهيلع

داسفيفاوفلتخاامل:لئاقلاقنإف؛اهسأرضعبفشكيفةجحبسيل

لديلوقلااذه:هلليق؛اهملاطبإىلععمتجيىتحاهتوبثبجواهتالص

.عبجلا(ج)يف-٠
.ةأرملالعنألع(ج)و(أ)يف-

.اسارعيمج(ج)و(ب)يف١«
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ةأرملالعبجويعامجالانأكلذو«عامجإلاعضومكلافغإلع

يفةأرملاولختال:هللاقيو«هبالإابضرفلةيدؤمنوكتتالففصوب
هعيمجةيطغتاهبيلعبجاولانوكينأامإ؛نيرمأدحأنماهسأرةيطغت

محكةيطغتلانمبجيامبليلقلاكحو؛هنمىطغملاريغضعبلافشكتف

بجيالوأ«ريثكلا ةيطغتاهيلعسيل:تلقنإف؛ابسأرةيطغتاهيلع
تّلصاذإةأرملانعانرّبخ:هللاقيو«عامجإلاكلذكاهسأرعيمج

دبالوال:لاقنإف؟كدنعاهتالصزوجتأ؛فوشكمابجرفضعبو
اكاهجرفنمليلقلافاشكتاباهتالصدسفتأ:هللاقيباوجلااذهنم

؟كلذتلقمل:هللاقي؛معن:لاقنإف؟هنمفاشكنالاريثكبدسفت

رتسابيلع؛ال:لاقنإف دسفيهضعبروبظو؛نكمأاذإهعيمج
اذإةالصلادسفيسأرلاوأقاسلاضعبكلذكتف:هللبق؛ةالصلا

مهريغوقافولالهأنملكلاعمجأو؛هعيمجرتساهيلعنأل؛نكسأ
نأوابسأرعيمجفاشكناعمةزئاجةمأللةالصلانأمهيفلاخمنم

.ابيلعبجاوبسيلةالصلايفاهسأرةيطخت



ةلأسم

لَكيبنلانأانباحصأنمرابخألاةلقنوثيدحلالهأعمجأ

كلذرّفو؛''(رجفلاةالصدعبورصعلاةالصدعبةالصلانعىبن)
لوقلحيحصلاوهاذهو؛لفنلاةالصنعٍةِلكهنميبنلا؛اولاقفانؤاماع

؛'"(اهركذ.اذإابلصيلفاهيسنوأةالصنعماننم):ٍميِلَجينلا

يفالإ«يلجلاقاك,تقولكيفاهيلصيامنعمانوأاهيسنيتلاةالصلاف
دنعوسمشلاعولطدنعوهو؛قافتابهيفةالصلانعىبنيذلاقولا

؛ةحيحصاهلكرابخألاو«لاوزلالبقءامسلادبكيفتناكاذإو؛اهبورغ

.لعأهللاو؛ليوأتلايفطلغلاو؛تباثاهبلمعلاو؛زئاجاهبلوقلاو

اولصتال):لاقٍةيِلَكيبنلانأانيفلاخمنمثيدحلاباحصأىوردقو

هنأ)هنعيورو«(ةعفترمسمشلانوكتنأالإرصعلاةالصدعب
ةالصوحبصلاةالصالإنيتعكراهدعبلصةضيرفلصاذإناك

.هركذمدقت-«
.هيلعقفتم-<
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ضعبيفهباحصأبىلصهنأبلاطيبأنبلعنعيورو؛''(رصعلا

نأًاضيأاوورو؛نيتعكرلصوهطاطسفلخدمثرصعلاةالصهرافسأ

نعىورًايلع بيغتىتحرصعلادعبةالصال):لاقهنألَكيبنلا
ىلإرظناف؛'""(سمشلاعلطتىتححبصلاةالصدعبةالصالو؛سمشلا

ميليوأتيفةحيحصتناكنإابليوأتيفرظنلامهكرتومرابخأضقانت
يبنلانعربخلاىوريذلاوهيلعنوكيفيكو؛اهوورامهدنع
يبنلانمىورامللعافلاوهمتقولاكلذيفةالصلانعيبنلابع

ءاشنإحيحصاندنعليوأتابلفحيحصتناكنإرابخألاهذهو؛هنع

ال):مالسلاهيلعهلوقنأكلذو,هلل نأالإرصعلاةالصدعباواصت
امكاهباهذوهاهعافتراو؛بيغتنأدعبوهف"'(ةعفترمسمشلانوكتت

راو«ةكربلاتعفترا:سانلالوقت عفتراو؛سانلانعطحقلاعفت

هديؤيو؛انباحصأهاوريذلاربخلاىنعمنيبياذهو«نيماسملانعءالغلا

ةالصال):لاقهنألَكيبنلانعبلاطيبأنبيلعءاورامهيلعلديو

نأيورامامأو.ىلعأهللاو'"'(سمنفلابيغتىتحرصعلاةالصدعب

..هيلعقفتم-١
..هركذمدقت-«

.هركذمدقت-<
.هركذمدقت-(

م8(



؛نيتعكرلصوهطاطسفلخدمثرصعلاةالصرفسلايفهباحصأبلًصايلع
ىرتالأ؛تقولاكلذيفاهركذهيلعتناكةالصلصهنأىلعلديذهف

ةالصدعبةالصال):لاقهنألَكيبنلانعربخلاىوريذلاوههنأ

هباودرفتاهفانيفلاخمرابخأركنانسلو''(سمشلابيغتىتحرصعلا
زوجيو«اهضعبداسفانماعدقاألءاهداسفلعننأريغنمانباحصأنود

مهعمالقنيملنإو«ًاحيحصنوكينأهداسفبمعيملامنوكينأ
ضعبوأربخلابلعةباحصلانمضعبلانوكينأزوجياملانباحصأ

ملو+رابخألا دقو؛مهنيبربتشياملوربخلاكلذلع؛لكلايفصقتسي

اهلاصتاوأرابخألاضعبعاطقنالوأاهليوأتلمهنيبواننيبرابخألافلتخت

يبنلاىلإلصيةباحصلاضعبناكدقو؛اهيفانظفحةلقو لجرلاوأٌَِْك
ًائيشربخلانمىسنينممهنموءربخلاضعبركذدقو؛يباحصلاىلإلصي
ةدئافلوأصصقلا.هجوىلعلقنيامابنمو؛هيفديزيوأهانعمريغيف

عاجإلاهيلععقووألمعلاهديأامابنمحيحصلاو؛هريغلوأبدألا

ٍ:2هللاو؛ابماكحأورابخألاتفلتخاكلذكو,'"'كلذل

هنألَكيبنلانعىورةريرهبأنأاهغلبةشئاعنعيوردقو

.هركذمدقت-١
.كلذكوةخسن(ب)يف-«

-)6-



طلغ:ىلاقف(مداخلاوةبادلاورادلايف:الثيفمولا):لاق

نإ:لوقتذوبيلاهللانعل):لوقيوهوثَِكيبنلا"يلعلخد؛ةريرهوبأ

كلامنبسنأىوزامكلذوحنو؛ربخلارخآعمسف'''(ثالثيفموشلا
:هركذلجهللالزنأفابمكحنعميلكيبنلالأست'""ىتحضئاحلايف

الوضيحملايفءاسنلااولزتعافّيِذَأّرمثلقضحملانعكنولأسيوف

اهولكاؤيملةأرملاهدنعتضاحاذإتناكف'""«نربطيىتح"نهوبرقت

نأنظأاهفسنأدنعناكو؛تيبلانماهوجرخأواهوبراشبملو

يفاهرمألكيبنلانّيبف«ةيآلاتلزنىتح؛ةسجناهضيحلاحيفضئاحلا
لعلدبو«ةرابطلالاحيفتارهاطلاءاسنلارئاسكاهنأابضيحلاح

يهوةرمخلاينيلوان):ةشئاعللاقهنأيلجيبنلانعيورامكلذ
ةضحلاتيل:لَكهللالوسرلاقف؛ضئاحينإ:كلاقف؛لصملا
:اكفكيف

.رازبلاهاور-١

..(ج)نم-
.2؟؟:ةرقبلا-<«
.هيلعقفتم-؛

- 8] -



ًاضيأةالصلايفةلأسم

ضرفلانأل؛هلقعلعبولغملاالوناركسللاةالصزوجتالو

ىلإدعيلهنألهلعفزجبملضرفلابوجوبلقيملنمو؛ةّينبالإزوجيال

اهببطوخيتلاةالصلاضرفهنعطقسمبركسللاسيلو؛هبرمأامةيدأت
نيحيفةالصلانعيبنناركسلانإ:مهلوقيفموقطلغدقو؛اهتقويف
ٍتنأوةالصلااوبرقتالإل:هركذلجهللالوقباوختحاو«هركس

نألهيلإاوبهذامىلعليوأتلاسيلو«''(نولوقتاماوماعتىتحىراكمس
الو؛ابنعمهلغاشتلضئارفلانيفلكلانعطقسبالىلاعتوكرابتهللا
نولقعياليذلاركسلانعمهابنهنأكلذيفىنعملاو«هنعممابناملعفب

الو؛ةمبرعلاةءارقلابالإةالصلازوجتالو.,لعأهللاو؛ةالصلاهعم

كلذيفانفلاخدقو«لَكيبنلانعتذخأيتلاةفصلابالإناذألا

نسحبملنملةيسرافلاب(ةخسن)ةيسوطلابناذألازاجأو؛ةفينحوبأ
لَكهللالوسرهيلعانفويذلاناذألانألهنمأطخاذهو؛ةيبرعلا

- 44



ةيبرعلايهةيسرافلانأمعزنإف«اهريغةيسرافلاو«ةيبرعلابظافلأيه
:هلليق؛ةيبرعلاريغةيسرافلانأبفرتعانإو؛هتنؤمىفكوهلقعرباك
ةمجرتةيسرافلانأل:لاقنإف؟ثَِكهبرمأامريغتزجأمل

؛ةيبرعلا ريغنأىلعليلدةيبرعلابةمجرتكلوقسفننإ:هلليق

ًالوقًاضيأةفينحوبألاقدقو؛ٍيِلَكيبنلاهبرمأامريغاهنأو«ةيبرعلا
اذهو؛اهبةالصلايفةيسرافلابزوجتنآرقلاةءارقنأمعز؛اذهنمحبقأ

هلوقنمىلاعتهلوق؛هلوقداسفلعلديهللاباتك.نمو«هلئاقنملافغإ

نولوقيمبنألعندقلو: هيبذكمىلعمالسلاهيلعهيبنلًاجتحمقحلا
يبرع"ناسلاذهو:يمجعأهيلإنودحلييذلا"ناسل؛رشملعبامن

ناكليمجعألاناسلىلإلقنبًاًبتييبرعلانآرقلاناكولف؛'''«نيبم
ةجحلاتناكلو؛يبرعناسلىلإلتقفًايمجعأناكًاضيأهؤادتبا
؛هنمهللاهأربدقاممهيلإهوفاضأايفهئادعأىلعيلجيبنلهبنوكتتال

.قفوتلاهللابو؛هاوس'"'امعهللابنعتساوانلقامرّدتف

.حراوجورضاحبلقباهرضحبنأةالصلاىلإمئاقلالعبجاولاو

.٠٠٠:لهتلا-١١

.امىلع(ج)يف-



ىفخيفيجاني؛ميركميحر"بريدينيبميظعماقميفهنأو؛ةفئاخ

ضعبىورو.هريمضهيلعيوطنيام"يشهيلعىفخيالو''همالك

؛ثالثنعكابنأوثالثبكرما):لاقهنأةنَجيبنلانعةباحصلا

يتعكرورتونعالإمانتالوم,رهشلكيفمايأةثالثمايصبكرمأ

ىعقأنأو؛بلعثلاتافتلاالصيفتفلتلانعينابنو:لاق«ىحضلا

يفممدحألاقو؛"'(كيدلارقناهرقنأالنأو«درقلاءاعقإ

:ًارعشكلذ

رقنلاباقاوفًابحىريكيدكةفطخلارقتضرألانرقنتالو

؛سانلاعاجإبهيلعكلذلعفضرفبسيلفلثاوألاثالثلاامأو

يذلاتفلتلاةرثكو؛ةالصلانادسفيامبفدوجسلايفرقنلاوءاعقإلاامأو

ناكامةالصلايفدسفمبسيلو؛دسفمًاضيأوبفهتالمنعيلصملالغشي

٠مكحأو2هللاو4ةالصلالصفصقنيبنكلو6تفلتلانمكلذنود

اودقرفهتاوزغضعبيفهباحصأهعموراسلَكيبنلا'''نأيورو

.نس(ج)يف-١
.(ح)نمةطقاس-«

. لميبأءاور  »>

.نع(ج)يف-4

-١8861-



منكمن1):لكيبنلالاقف؛سمشلاتعلطىتحمونلامهببهذف

اذإابلصيلفاهيسنوأةالصنعماننف؛كحاورأمكيلإهللادرفًاتاومأ

.ركسوأمونبهلقعلازاذإغلابلانألعسانلاقفتاو«''(اهركذ

نايضقييسانلاومئانلاو؛ةداعإلاهيلع"نأةالصلاتقوجرخيىتح

.لعأهللاو؛ةمألاقافتابناركسلاو,ةئسلاب

8067 -



ةعمجلاةالصيفباب

فلخةعملاةالصيفانباحصأفلتخإ :مبضعبلاقف؛ةربابجلا

لصألايفتبجوةعملانأكلذيفمبتجحو؛لقألامثومهعمزرجت
قافتالللداعلامامإلاعمةبجاويهو؛ةمألاقافتابلداعلامامإلاعم

الإاببجويال:اولاقف؛لداعلاريغعمابموزليفاوفلتخاو؛كلذىلع

؛لداعلاريغعماهبوجوىلعانلليلدالو؛عامجإلااهبجوأثيح

ابضرفنأللداعلاريغولداعلاعمبجتةعملانإ:نوقابلالاقو

ةعملاموينمةالصلليدوناذإمه:هلوقبىلاعتهللارمأب'''بجاو
؛عامجإلابالإاهضرفلوريالف؛ماعرمأاذهف'"'(هللاركذىلإاوعساف
هبشأيدنعريخألااذهو؛لداعريغالولداعرمألايفنكيمل"نإو

.بجو(ج)يف-١
.١:ةيآلا؛ةمجلاةروس-«

.مد(ج)يف-«

-مج



انللاقنإف؛ةجحلاىلإايبرقأونيلوقلا :لاقفكلذيفانفلاخنملئاق

؟ةعمجريغوأتناكةعمجهقسفعمرابجلافلخةالصلانوزوجتيل
؛نيماسملارئاسىلعضرفاهنأكضرفهيلعةعملانألمعن:هلليق
نأل؛هقسفعمةيضامهتالصو؛ضرفلاكلذلدوموهفاهالصاذإف

هقسفكرتاذإهتالصدعبالقسافلانأكلذو؛ةالصلادسفيالقسفلا

؛هتالصدسفيالهقسفناكاذإو«رهطتمريغناكاذإهتالصدعيامك

هللابرفاكلاسملوأ:لاقنإف؛اهدسفبالنأىرحأهفلخلصنمةالصف

نيبوهنيبقرفلاايف:لاقنإف؛معن:هلليق؟هفلخةالصلازوجتال

ىلإهجورخدعبةالصلاهيلعبجتامنإهللابرفاكلانإ؛هلليق؟قسافلا
زوجتالو؛ربطتنأدعبةالصلابرمأامنإثدحملانأامك؛مالسإلا

يصاعلاو«ربطتلاومالسإلادعبةالصلابارمأامهنألامهفلخةالصلا

سيلفأ:لاقنإف«هصاعموهقسفعمةالصلابرومأمهلعفيفقسافلاهبرأ

ضعبلوقلعهبصتغايذلاعضوملايفهتالصزوجتالبصاغلا

ماقمبصغدقرابجلااذهسيلوأ:لاقنإف.معن:هلليق؟تملأ

؛هلليق؟هنمعضوملاكلذبىلوأوهمامإلاوهنمهعنمولداعلامامإلا

؛ًابوصغمنوكينأزوجبالوكلمبسيلةالصللمامإلاعضومنإ
نممامإلاعنمدقنكلو كلذعمةزئاجهتالصفهنمهبىلوأوهعضوم
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عنماذإرابجلانأامك؛هيفيلصيمامإلاعدبالنأمزعهنأل مامإ

كلذعمهنألةزئاجهتالصنإفةعملاهيفيذلادلبلالوخدنعنيماسملا

؛لاقهنأنكيبنلانعيوردقسيلوأ:لاقنإف.ةالصلابرومأم

لثماذه:هلليق؟'''(هتالصزوجتالفنوهراكهلمهوموقبلصنم)
دريمل"(دجسملايفالإدجسملاراجلةالصال):مالسلاهيلعهلوق
:لعأهللاو؛اهرجأناصقنالإكلذب

ةالصلازوجتلهةالصلانعرابجلامامإلاىبننإف:لاقنإف

وهسيلةالصنعرابجلاىبنينأمامإللسيل:هلليق؟هفلخ

.ةالصلاةماقإكرتوضرفلاةعاضإكلذيفنألاملرضاح

الو©ابيقهللانوصعبمو؛نيتعكرماقمموقتةبطخلاسيلأ:لاقنإف

ماقمموقتةبطخلاسيل:هلليق؟كلذبنيرومأماونوكينأزوجت

نأةبطخلاكرديملنملناكلنيتعكرلانًمالدبتناكولاهنألنيتعكر

ولفًاضيأو؛ًاعبرأاهديعي ضعب:لاقينأزاجلنيتعكرماقمموقتتناك

نإف؛اهبةلبقلاربدتسيابضعبوةلبقلااهبلبقتسيةالصلا زوجيدق:لاق
راكنإهنكمأنإ:هلليق؛ركشملاهيفعمسيًاناكمنمؤملارضحينأ

.هركذمدقتدقرهيلعقفتم-«



هنممعمسنمىلعراكنإلاقليملاذإف:لاقنإف؛هراكنإهملعفكلذ

كلذنوكيثيحىلإدصقيالوهعمميقيالنأهيلعسيلأ؛ركشملا

هيفنألدجسملاعدينأهيلعبجيسيل:هلليق؟ركشتملا الوةيصعم
لعفوةالصلاىلإالإهدصقنوكياللبةيصعملاعامساىلإهدصقنكي

توصهبرقبناكولًادجسمنأىلعءاماعلاعامجإكلذلعليلدلا؛ةعاطلا

هوبرخيوهولطعبنأدجسملالهألبجيلتاركشملاضعبوأرامزم

كلذكو,؛كلذعفدنوقيطيالهيفمهوركشملانمنوعمسياملجأل

ضرفنمنيمأسملاىلعبجيبامواهبمايقلاليطعتوةزانجلاكرتزوجيال
'"ركشمتاوصأوحو"كانهناكاذإمهيلعةالصلاوماتومنفد

ةزانجبحص)نسحلايبأنبنسحلانأيورددقو.ابفرصنكميال

اذهىلإعمستامأدبعسابأاي:ةباحصأنملجرهللاقفوناهفلخو

مهو؟ركشنملا تنكنإاذهاي:نسحلاهللاقف؛فارصنالابلجرلا

نإف؛كتيديفكلذعرسأًافورعمهلجألتكرتًاركشمتعمساملك

نأنيماسملللهف:لاق مدعاذإةعمجاولصي وألداعمامإنماهبمئاق

.ركاتم(ج)يف-
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"!نوماّوقلامهو'"”نيملسملاديلاتناكاذإ؛معن:هلليق؟"رئاج

نيملسملانمالجراورمأينأزاجدقعلاولحلامهيلإوةممألاةماقإب
ًاعبرأوأنيتعكريلصيفأ:لاقنإف؛ةعجلامهبلصيفمهتالصلهنوضرب

ريغب ايفهللادحويةبطخدعبنيتعكرمهبيلصيلب:هللبق؟ةبطخ

؛تانمؤملاونينمؤمللوهبنذلرفغتسيوْمثْثَجينلالعيلصيوهيلعينثبو

ماعاهبرمألانإ:هلليق؟مامإريغعمةعملامتزجأمل:لاقنإف

اوَعساَفةعملاموينمةالّصلايدوناذإ):ىلاعتهللالوقبنيملسملل

ةيالويفمبلماعاوجرخأةفوكلالهأناكدقو؛''"«هللاركذىلإ

مهبلصفيرعشألاىسومابأاومّدقوصاعلانبديعسونافعنبنامع
نسحلايأنبنسحلااومدقةرصملالهأكلذكو؛هتيطخدعبنيتعكر

لهألمعاذهفريمأنمتلخدقتناكدقوةبطخدعبنيتعكرمهبلصف

مامالاريغومامالاعمةبجاوةعملاةالصنأىلعلديو٠«'*'ملا

ىلعركنأنامثعنألقنيًادحأنألعنملو«ًاماعنيماسملالعابضرفو

بهذامهتيعرفرعيمامالانأل؛هنمناكيذلالعفلاكلذةفوكلالهأ

.باج(ج)يف-١
,نيبلسملا(ح)يف--«
.ءارقلا(1)يف-<
.4:ةعمجلا-4

.نيرصملهأللمع(ج)و(ب)يف٠د
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دحأهنألمهبلكلذبلسربو.مهنمأطخلالعفركشومهنيدنممييلع

.قيفوتلاهبولعأهللاو؛هتبعرنعةمايقلامويلوؤسملاومهلنيبدؤملا

ةلأسم

رفاسملاةالصرصعلاوربظلاةفرعبلص)ٍبِلَكينلانأتبث

ةعمجلاقفاوفرفاساذإمامالانأىلعلدياذهف؛''!(ةعجلامويناكف

رضحلايفهمكحمامالانإلاقنملوقو؛نيرفاسملاكحهمكحناك

ةعمجلالصةعمجلارضحثيحهنأو؛ءاوسةعمجلاةالصورفسلاو

مامإلالعفي ةفرعبربظلاةالصيفةءارقلابرهجيملهنأل«لطابملاةالص

ةءارقلابربجهنأىعدانمف؛ةحيحصكلذبةياورلاو؛ةعمجلاةالصيف

دقعتتةعامجلانألامهقوفافنينثابدقعنتةعمجلاو.لبلدلاةماقإهيلعف

هيلعهلوقو؛'"'(ةعامجامهقوفافنانثإ):لَكيبنلالوقلنينثاب
؛”(ةعامجناذه):لاقفةعامجناملصينالجرىأراملمالسلا

.هيلعقفتم-«
.دمحأويراخبلاهاور.-«

-08618-



؛نينثأبدقعنتاهريغوةعمجيفةعامجنأىلعليلدربخلااذهيفف
؛انباحصأرثكألاقدقو؛عمجنينثالانأىلعلديرخآليلد"اهو

املقأو؛كلذنمرثكأنوكيىتحنينثابدقعنتالةعمجلاةالصنإ

طرشنمةعمجللةبطخلاو؛نامومأمومامإ:ثالثمهفالتخاعماولاق
نملدباهنإاذهيفانيفلاخمضعبلاقاكاهيفابضعبتسيلوابضرف
ًايسأتفيسوأاصعوأسوًقاكوتينأبيطخللبحتسملاو«نيتعكر

مالكلاسانلاعطقةبطخلايفمامالاذخأاذإو؛ميلكهللالوسرب

يفصخرًادحأنأملعأالو؛ةلبقلاىلإميهوجوتناكامهولبقتساو

 مامالاوةعمجلارضحينممالكيفانباحصأفلتخاو.هنعفارحنالا

دجسملانمجورخلابهنورمأيوهتالصدسقت:مهضعبلاقف'"أابيفبطخب

لوقلهيلعةعمجلادسفيدنعمالكلانألرخآبابنملخديمث
ناكالف:اولاق.''(هلةعمجالفاغلنم):ٍمْتِلَكيبتلا هيلعتمصلا

امميهو؛ةبطخلادنعهنعيهندقامبلكتوبجاولاكرتفًابجاو

نمجورخلابهورمأف؛ةعبلاهلحصنمثءاهبالإحصتالةعملانوكتال

نممحهمكحنوكيل؛نيلخادلاةلجيفهيلإلوخدلابهورمأودجسملا

.ليلدد(ج)يفمث(ج)نمهصقف-
*(ج)نمةصقان7«
,درادوبأودمحأهاوز-.+
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ناكامهتافو؛تقولاكلذيفهعملخد يذلاقبسلابباوثلانمهقحتسي

ودعلابابيلإنيقباسلابارتهعملخدنمتافاك؛مالكلابهدسفيملول

اذإ:ميضعب.لاقو؛ةضيبلاىلإتلزنمثَدبلايفةياورلاتءاجامك

ملوهتعمجدسفتملحيبستلاوءاعدلانمهيلإبرقتاموهللاركذبملكت

هبدسفتةعمجلانأل؛مدنعهوركملامالكلا:وغللانأل,ًايغالنكي

لَكينلانأل.لعأهللاو؛ىوقأاهنأيدنعلوألاةجحو:وغللاهنأل

هصىنعمو''(اغلدقف؛هص:هراجللاقنموهلةعمجالفاغلنم)لاق

رمألااهدسفيالناكلاهدسفيالمالكلاضعبناكولف؛تكسأ

ابضرفلطبيالوغللانإ:ضعبلاقو؛ركشملانعيبنلاوفورعملاب

يبنلادروامنإو؛هنعًاطقاسهضرفلًايدؤماغلنإويلصملانوكيلب

سيلبطخبمامإلاومالكلانأل؛هضرفةيدأتلرضحنملباوثلالمكيل
ةالصلاتقوريغهيفوهيذلاتقولاوةبطخلانأل؛ةالصلايفمالكب

درواموحنكلوقلااذهباحصأدنعيبنلااذهو؛تتوأهيفدسفتيتلا

'"(دجسملايفالإدجسملاراجلةالصال):هلوقنمٍةِْلَجينلانعيبنلا
ةالملاضرفهنعطقسلهتيبيفلصولدجسملاراجنأاوعمجأدقو

.دمحأءاور-١

.هركذمدقت-

-هل



هتالملفيعضتالهنأء(دجسملايفالإدجسملاراجلةالصال)داوقىنعمف
رضحنميكعنمهنألوقلااذهباحصأدنعكلذك؛باوثلانم

''!(هلةالصالفاغلنم):هلوقنمبطخبمامإلاوملكتينأةعمجلا
ينلانأهنعهللايضررمعنعةياورلاو.ىلعأهللاوىنعملااذهىلع ٌِج

؛ابنمهظحوهفوغلباهرضحيلجرف؛رقنةئالثاهرضحيةعمجلا):لاق
ءاشنإوهاطعأءاشنإهبرلأسلجروهفءاعدباهرضحيلجرو

ذويملولسمةبقر"طختبملونوكسوتاصنإباهرضحبلجرو(''دعنم

ًادمنأانليوردقو؛."*"(اهيلتيتلاةعمجلاىلإهلةرافك""'يبفًادحأ

ةعمجلاةالص):لاقلجينلانإ:ربنملالعلوقيناكبوبحمنبا

لجرللزوجيو؛'*!(رئابكلادبعلابنتجاامةعمجلاىلإاهدعبامةرافك
ذويالوةالصلايفوهوةجرفلادسيللوحتلااهريغوةعمجلاةالصيف
اهوطخيبضرألايفةوطخلضفأنألضفلانمكلذيفيوراملًادحأ

؛هللاليبسيففصيفةجرفوأةالصلايفةجرفاهبًدسيةوطخلسملا

اذك؛بطخببيطخلاوةعمجلامويةوبحلانعبِكهللالوسرىبنو

.هنم(ج)يف-«

.دوادويأوفيراو١ِ
.دوادوبأهاور--ف
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نأل؛ديلابالبوثلابنوكيامنإكلذنأيدنعو«؛ةياورلاتءاج

ربخاذهو؛(هيديب"'ىبتحادصقاذإناك)كلكيبنلانأةياورلا

ًاجاتحمناكهصخنمو«هريغوةالصللراظتنالالاحيقهزاوجلعلدي

مدقتملاناكاذإهريغمامإلانوكيولجرلابطخبنأزوجيو.ليلدىلإ
هللانألمامإلادقفدنعمامإالبةعمجلاةالصزوجتدقو؛ةالصلابىلوأ

اهبرمألانألةعمجلاضرفطقستالمامإلاةبيغف؛ًاماعًارمأاهبرمأىلاعت

لعأالو«ًاعبرأاهالصاهتقوتافاذإةعمجلاو٠«مامإطرشهيفسيل

ةعمجلاةالصيفلخدومامالامرحأاذإف؛'"”افالتخاكلذيفسانلانيب

؛هيفهلوخدلهضرفهمزااممامتإهيلعناكدحأهعمقببملواوقرفتمث

ضقنيعجري:انباحصألاق ليلدىلإجاتحمكلذريغهيلعبجوملاو

يدوناذإاونمآنيذلااهيأايإ»:ىلاعتهللالاق,اعبرألصيوهتالص

اذإف؛”"عيبلااورذوهللاركذىلإاوعسافةعمجلاموينمةالصلال

؛هيدينيبنذؤملانذؤيوربنملامامإلادعصةعمجلاموينمسمشلاتلاز

نأل٠.لعأهللاوهلإيعسلابىلاعتهللارمأيذلاركذلاوهو«بطخو

بوجوو؛ةبطخلاالإهيلإيعسلابجيركذةعمجلامويناذأدعبسيل

ض.ملسمهءاوز-١
.افالخ(١)يف-«

.١:ةعمحلا« 
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لعليلدهيلإيعسلا لَكيبنلانعيورامكلذدكآو«هديكأتوهبوجو

؛'!(اغلدققبطخبمامالاوتصنأ:هبحاصللجرلالاقاذ):لاقهنأ

لاجرلانمددعمسأهلععمي"نموددعلانمهفةعملاحصتملقأو

اوعْسافِدَعْمْجلاموننمةالّصلليدوناذإو:هركذلجهللالوقل
وعدينذؤم؛سفنأةعبرأبةعمجلا''ادقعنتاملقأو؛"'هللاركِذىلإ
نالحرةعمجلارّصحنإو٠لعأهللاو؛عمجلالقأنالحرو؛مامإو«ابملإ

تاعامجلاماقمومامإلافلخناموقبنينثالانأل؛ءيزجينأبتوجر

ةعمجلانأل؛ةعمجنكتملءاسنلاالإمامإلاعمقبيملاذإو؛ةريثكلا

زيوجتيفطرشهبنيدّبعتملانأل؛اهبنيبطاخملابالإدقعنتالونوكتال
نوكسنأحلصيالنف,مامإلامحميكحفمامإلاكةعمجلاةالص

وهومامإلاكردأنمو؛اهزيوجتيفأطرشنوكينأحصيملبيفامامإ

:ْمَتِلَجينلالوقل؛نيتعكريضقيو؛ةعمجلاكردأدقفدبشتلايف

يفوأٍرَصِميفالإةعمجلازوجتالو'"(هتافاملدبيلوكردأام"لصيلف)

رصمهنعهللايضررمعنألجألفرصملاامأف+مامالاةماقإعقوم

.نع(ج)يف-«
. ١:ةعمجلا  »

.دمحأودواد1هاور-ف.دقعت)ِ(ق-؛
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؛هلعفيفدحأهيلعفلاخيملوقافتالاكلذىلعراصف؛ةعمجلاراصمألا

؛هبةجحالففالتخالاوةجحقافتالاو؛راصمألاهذهيفاوفلتخاو

ءيشيفةعملالصهنأ)هنعورمللكينلانأهبةجحلافةماقالاامأو

نأكلذىلعليلدلا؛ةريثكىرقلعهرورمناكنإو'''(هرافسأنم
كلذكسيلو؛مهتلادعتطقسواوبقوعةعملااوكرتىتمراصمألالهأ

ربظلاضرفنألهرمأبوأناطلسوذالإاهمسقيالو؛ىرقلالهأنأش

ال قلطملامامالاابطرشينو؛ةعجلاطئارشطوقسدعبالإطقس
نأتممدقل):لاقهنألَكيبنلانعيورامىرتالأ؛هرمأبوأ

"'(مهتويبةعملانعنوفلختيلاجرلعقرحأمثسانلابلصيالجررمأ

بيفلخدام"دعبةلعلسانلاهنعقرفتمثةعملامامالاحتتفااذإو
بجويرظنلاو؛ًاربظلصهنعاوقرفتاذإ:انباحصألاق؛ةعمج"ام

اهناكرأنمبحياهفاوطرتشا(ةخسن)اوكرتشامهنألهانلقاميدنع

مثحتتفاامدعبثدحأاذإمامالانأىرتالآ؛ابلكاهؤانبهيلعو

ابنميقباملعينيبءيشاهنمهتافوةبطخلادهشيملواهيلعفلختسا

.ملسمودمحأهاوز-«

.(ج)نم-«

.اهق(ج)يف-؛
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ةدجسيسنفةعملامامإلاعممومألالصاذإو؛لعأهللاو؛كلذهمورلل

ترأهلثميفوهالومامالاهيفسيلًادحاوًادحزواجىتحاهركذيل
انباحصألوقهجوفرعأملينألىنعماذهنميسفنيفو؛دسفتهتالص

هتعجلطبتالو؛ةالصلارخآيفينام'"يدنعبجويرظنلاو؛اذهيف
هيسنيذلاو'"'(هتافاملدبيلوكردأام"لصيلف):لَيبنلالوقل
هتافدقفهقبسوأ مومعل؛لخديملوأالملايفدعملخدناكءاوس
؛"(مكلبقدجسيوكلبقعكريمامالا):لَكهلوقلو.ملعأهللاو؛ربخلا

يبنلالوقل«مكريملوتصنأوسلجبطخيمامالاودجسملالخدنمو

؛'(اغلدقفبطخبمامالاوتصنأهبحاصللجرلالاقاذإ):ثلج

مامالاوعولتلاةالصزيوجتيفيعفاشلاطلغىلعليلدربخلااذهىنعم

ةالصنمناكهبوجوعمفورعملابرمألانمًاعونممناكاذإو؛بطخب
.ملعأهللاو؛ًاعنمدشأعوطتلا

هللاقينافطغلا'"اكلاسنألكيبنلانعءاورربخبقلعتنإف
نإ:هللاقي("' اذهلثملدوعتالونيتعكرعكرافمث):لَكيبنلا

.ننعلاقتيل.ديعي:هلللطقسانهنأودبي-١
.هلعقفتم-+«.هركذمدقت-«
.هركذمدقت-؛

.كيل(ج)د(ب)يف-٠
.درادوبأولسمودمحأءارز-+
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نميوردقو؛هلثمىلإدوعلانمهعنمدفربخلااذهص رباجقيرط

؛بطخبوهوهللاقهنأركذبملوربنملالعلَكيبنلاودجسملالخدهنأ

نيرفاسملاوديبعلاوءاسنلالعسيلو؛ةبطخلاريغيفناكهنأبجوياذهف
؛ةمألاعامجإبهضرفنعهتأّزجأاهالصومهنماهرضحنم؛ةعمج

نملضفأاهعدخمينةأرملاةالص):لاقهنألكيبنلانعيورو
دجسميفاهبتالصنماهللضفأاهراديفاهبتالصو.اهرادنحصيفاهتالص
''!(ةعامج ىلعالإبجتملاذإةعملانألوةعملاابيلعبجتملكلذلف

يفةيآلاومهيلاوملرصملانأل؛اهلهأنمدبيعلاىيلفراصمألالهأ

ةعملاموينمةالصلليدوناذإ):ىلاعتهلوقىلإىرتالأ؛رارحألا
الإعيبلانم”ديبعللسيلو'""عيبلااورذوهللاركذىلإاوعساف

يتلا:بطخلالقأو؛كلذهلنميفةيآلاو''"هالومنذإدعبهيفمهلنذأام

نعانظفحامحاكنلااهبونيديعلاةالصاهببقعبوةعمجلااهبحصت
؛نيقتمللةبقاعلاونيملاعلابرهللدخلا:يهوهللاهحركلاميبأخبشتلا

هبحصوهلآوينلادمحىلعهللالصو؛نيملافلاىلعالإناودعالو

.١١١٠١٠:ةعملا-؟

.ديبعلا(خ)يف-<

.ءالوم(ج)يف-:

-ه1



ةحيبستءىزجت:ةفينحوبألاقو؛نيماسملاعيمجوانلرفغامهللا؛لسو
مساابيلععقيالةدحاوةحيبستنأيدنعو؛هللاركذاهنألةدحاو

سيلو؛سانلالعملينأبطخبمامإلاودجسملالخادل١,ةيطخ

لاحيفتاصنإلاباورمأمهنألسطاعلاتمشيالو؛هيلعاودرينأمهل
رمألانعانيبنانأل؛ةالصلالاحيفتاصنإلاباورمأك«ةبطخلا

مويربظلالصنميفانباحصأفلتخاو؛تقولاكلذيففورعملاب

ضرفهمزأو؛ضقتنتىلوألاهتالصنأةعملارضحمثهتيبيفةعجلا
:مبضعبلاقف؛ربظلاضرفعمعمتجباليعسلابرمألانأيف؛ةعملا

نإو؛ًالفنهلةعمجلانوكتؤ؛ضقتنتالواهالصيتلاهتالصيهربظلا

لزنينأسأبالفةدجسابيفةيآةعجلامويبطخبوهومامالاأرق
؛كلذبىلوأةبطخلاو'"اهدجسوةالصلايفاهأرقولهنألاهدجسيو

ناذألايفنذؤملالخديملامعملامويهريغومامالارفاسينأسأبالو

نمعنميمليعسلاهمرليلام«ناذألابةعملا"اوويىلإ"جوييعسلانأل

مويدجسملالخدنملزوجيالو.لعأهللاو؛رفسلا بطخيمامالاوةعملا

ىلعبطخبناكًايلعنأ:يورامل؛سانلاباقرىطختبالوعكرينأ

.اهدجمهلعلوةخسق(ج)يف"<0.لصألانمةطقاءزوجي:ةملكلعل-٠١
.هجون(ج)يف-«
.(ج)يفدجوتال-؛
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بعشألاىتأومبسلاجمسانلاذخأودجسملاًالتمادقوةعملامويربنملا

هذهلابام:لاقفءارحلاهذهلعلاقمثهنماندىتحىطختيلعجف

اذهوحن..مهباقرىطختيءاجمهسلاجمسانلاذخأاذإىتحةرطابظلا

؛يلعمالكىنعمناكاملعأهللاو؛ريخلاةرطابظلاىنعمو٠«مالكلا

لوقلااذهبدارأناكنإف,هنممالكلااذهىنعمناكلاحيألعو

ًالاحامهنييلاقيناكامىلعلديوهفلوقلااذهبهدصقوهدحوبعشألا

؛ةبطخلاتقولكتينأهرضحنمومامإللسيلو؛ةحلاصلابتسيل

؛ةبطخلايفلخدنكيمللعنوكينألمتحيفًاحيحصربخلاناكنإف
هللاوسانللةفعوملاهجوىلعلوقلاكلذهنمجرخنوكيينألمتحيو

ةالصلاموقتالامموأ؛ةالصلانمءزجةبطخلانأيدنعيذلاو«ءعأ

ىورالًاباوجالوءادتباابيفهتحابتسازوجيالمالكلاناو؛هبالإ
بطخيمامالاوكبحاصلىلقاذإ)؛لاقهنألَكينلانعةريرهوبأ

نعةريرهيبأقيرطنملكهنعيوراملو''(توغلدقف"تصنأ

ىنعمو'"'(هلةعمجالفهصلاقنموهلةعمجالفاغلنم):ميجيبنلا

لبقأف؛ةروسمهيلعأرقفبطخبناك)هنأهنعةياوريفو؛تكسأ:هص

.هركذمدقت-«

-هام



؟ةروسلاهذهتلرنىتم:هللاقفهبنجىلإلجرىلعرذبأ ضرعأف
هللاقهتالصنمفرصنااملف؛هنع نمكلام:لجرلا امالإكتالص

نبانعيورو''(قدص:لاقفكلذنعيِلَكينلالأسف«توغل
ةعملامويملكتييذلا):لَكهللالوسرلاق:لاقهنأسابع

لبقبطًخايلعنأيورو؛""!(ارافسألمحيرامخلاكبطخبمامإلاو

لاوزلادعبالإةعمجللةبطخلازوجتالهنأهللإبهذييذلاو«لاورلا

لبقةبطخلاميدقتيفيلعلعفنميورامو؛كلذىلعلمعلاعامجإل
؛رذعلااهبعطقنييتلارابخألاءيجمربخلادري"ملف.ةالصلابوجو

؛*"ديؤتةجحلانألعبتينأىلوأةباحصلانمهريغلعففصنإو
ًامئاقبطخًايلعنأيوردقو«مئاقنمالإةعمجللةبطخلازوجتالو

ناكدقهنألسلجيملًفامئاقبطًخايلعنإ:لئاقلاقنإف؛سلجيملف

(غرفيىتحاهلكهتبطخيف'"سلجبنم)سانلانمبطخبنميف

يلعنأيوركلذلف ىنعميفكنمطلغاذه:هلليق؛ًامئاقبطخيناكًا
:موقلأقف؛ةبطخلايفاوفلتخاسانلانأل؛هيلإتبهذليوأتءوسوربخلا

.دوادوبأهاور-«

.مةخن(ج)يف-<
.هيدؤت(ج)يف-؛
.(أ)يفةدئاز-٠
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رخآيفنامثعلعفامنإوءابيفسولجال؛موقلاقو؛ةفيفخةسلجابيفنإ

يذلاوهحيحصلاو؛ةيواعمهلدحأكلذنإ:موقلاقو؛ربكللهمايأ

ًايلعنأهلعفلراكنالاليبسىلعيوركلذلو«يلعدعبسولجلاثدحأ

لَكيبنلانأاوورامكةفيفخةسلجةبطخللناكولو؛ًامئاقبطخيناك

اهاعدايتلاةسلجلارادقمالإامماقبطخيناكًايلعنأيوراكلذلعف

؛هرهاظىلعهؤارجإربخلاةدئافنإوانلقامحصكلذدريمللفءانوفلاخم

هيلإانبهذيذلاليوأتلااذهديؤيو؛اصيصختهيفىعدانملليلدالذإ

اوُصفناًاوحلوأةراجتاوأراذإو):كلذبهيبنلًابطاخمىلاعتهللالوق

لهأنمدحأنيبفالخالةبطخلالاحيف'''«ًامئاقكوكرتواهيلإ
لقنعمةحيحصلاتاياورلاتءاجدقو.قيفوتلاهللابوكلذ'يفةلبقلا

يفنادعقيالانكامهنعهللايضررمحوركبابأنأانيفلاخنمضعب
يعفاشلا(ةخسن)يبعشلانعيورو؛ةيواعمدعقنملوأو؛ةبطخلا

نعو؛هملوهنطبمحشرثكنيحًاملاجةيواعمبطخامنإ:لاقهنأ

مث؛ةيواعمهلعفنملوأو؛ةعدبةعملامويسولجلا:لاقسوواط

رفسلايفلصتالورفسلايفةعمجمامإلالعسيلو؛هدعبنمهوور

لهأبلص):هللاهمحرباطخلانبرمعنأيورو«رفاسمةالصالإ

.١١٠١ةعجلا-١
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سانلابلصًايلعنأو''!(رفستموقانإفاهومتأ+لاقمثنيتعكرةكسم
نأىربناكو«كنالصاومتأ:لاقفمهيلإتفتلامثنيتعكرةعملاموي

رصميفالإةعملاىريالناكو؛رفسلايفهريغومامإلالعرصقلا

تمتوىرخأابيلإفاضأةعكرةعملاةالصنمكردأنمو؛عماج

لعبهذماذهو؛ةعملاهتتافوًاعبرألصدهشتلاكردأنمو«هتالص

نمةباحصلايفناكدقو؛فالتخااذهيفانباحصأنيبو؛بلاطيبأنبا

دقفدبشتلاكردأنمنأىريناكو؛ةلأسملاهذهلثميفًالعفلاخي

'"لاقو.نيلوقلانملدعألابلعأهللاو؛نيتعكربيتأبوةعملاكردأ

بحيةعملاو؛قمفوتلامرحالإلعريغبفلسلابهاذمفسعتنم

نمو؛ماقملاوغولبلاوةيرحلاولقعلافاصوأهيفحصينمىلعابضرف

ابنايتإموزليفةجحلاف؛ةالصلابءادنلاوةبطخلاوتقولاةعمجلاضئارف

موينمةالصلليدوناذإاونمآنينلااهيأايف:هلوقلهبىلاعتهللارمأام

وهيعسلاو؛ةالصلاوهركذلاو""«هللاركذىلإاوعسافةعمجلا

؛كلذكةغللايفهنأةغالاةفرعمبفصوينمضعبهاوراملعدصقلا

ءاحصألانيغلابلاباطخلااذبببطاخهؤانثلجهللانأًاعمجاوعجأو

.نورفاسم(ج)د(ب)يف-١

اا
-0الإ-



باطخلانرقو؛ءاسنلانودلاجرلانمةيرحلاوةماقإلالهأنملوقعلا

رفاسملالصنإف؛ابضرفمهمرااممنيبطاخملابةدوجومتناكامتافصلاب

ةنسو.ملعأهللاو؛تماعايفعاجإوهوابضرفنعممأزجأدبعلاو
تاصنإلاو''"روكبلاوبيطلاسمولسفلا:لاصحعبرأةعمجلا

عامجإلا؛ةعمجةأرملاودبعلاورفاسملالعسيل:انباحصألاق«ةبطخلل

يفو«منعضرفلاطقسومامإلاعماهولصاهورضحاذإو؛كلذىلع

يذلاضرفلااوكرتوهباورمؤيملامبارتأمهنألءيشكلذنميسفن
عمرظنللظحالو؛ملعأهللاو؛مهيلعًايقبضرفلاىرأف؛هباورمأ
.صنلاوقافتإلا

.روخبلاهلعل(ج)يف-٠

 ©الآ-



رفسلاةالصيفباب

يلعسيلفضرألايفّتبرضاذإو):ىلاعتوكرابتهللالاق

حابأف''"«اورفكنيذلامكنتفينأتفخنإةالصلانماورصقتنأحانج
؛فوخللهتحابإورصقلالعجففوخلاطرشبةيآلايفروكذملارصقلا
رفسلاةالصىممسلَكيبنلانأل؛رصقبيدنعسيلفرفسلاةالصامأو
اهرصقأ):رفسلاةالصنعهللادبعنبباجةياوريف؛رصقريغاما

رصقلاامنإرصقباتسيلرفسلايفنيتعكرلانأل؛ال:لاقف؟هللالوسرالي

لسمةعكرةفئاطلكلنإثيدحلاركذمث'"!(لاتقلادنعةدحاو

ريغنمكئلوأملسو؛هفلخنمملسو وحنلااذهىلعو اهنمءيشءاضق

مكيبنناسللعضرفهللانإ:لاقهنأسابعنبانعدهاجمىورام
ودعلاوحنابنعفارصنإلاحابأهنأهليوأت؛ةعكرفوخلايفةالصلا

٠ملمءاور-"

-©7؟-



؛فارصنإلا''"نعبرضلاتدسفأامالولو+فوخلاةرورضل

هعابتانعكسميومامإلاعمةعكرةفئاطيلصتنأدارملانألمتحيو

؛مامإلاعمةيناثلاةعكرلاةيناثلاةفئاطلالصتوودعلاىلعةلبقتمفرصنتو

ينلانعرمحنبأودوعسمنباىورامكةعكرةعكرةفئاطلكتضفم

فيغختةيآلايفروكذملارصقلابدارملانوكينأزوجبو«بِك
وأًالاجرف-نإف):ةبآلاهذهتلزنو؛ملعأهللاو؛ةعرسلاب

ةدشعماذهف؛ابلبقتسمريغوةلبقلالبقتسمءامإءيموي'"!«انابكر

لكلاهيلععمجأامنيتالصلانيبعمجلازاوجىلعليلدلانمو؛فوخلا
نودنيرفاسمللكلذنإ:انيفلاخملوقنمو؛ةفرعبعمجلابوجوىلع
؛عمجلاكرتبقحلتيتلاةقشملاورذعلاكلذيفرابتعالاو؛ةكسملهأ

زوجيالربظلا"'نألاوعمجأمهنأةفينحيبأباحصأضعبمعزو
اذه"زصأنوكيفكو:انلق؛رصعلاتقوىلإةفرعباهريخأت

ةريخألامضيوهرفسلاحيفنيتالصعمجينأرفاسمالزاجو؛اهلًالصأ

ةرخآلاتقويفىلوألاو؛ىلوألاتقويفامهيلصيفلىلوألالإ

.د(أ)يف-١
.©3420:ةرقبلا-«

.نأ(ج)د(ب)يف-«
نمةطقاس-؛ .(ج)و(ب)

إلإن 



ءاشلاوبرغعملاةالصيفكلذكو.هيفًاعيمجامييلصيف

يفٍثِلَجهللالوسرعمانوزغ):لاق؛لبجنبذاعمىورامل

؛عمجسمشلاتلازدقولحترااذإمليينلاناكو؛كوبتةوزغ

نألبقرصعلاعماهالصوربظلارخأسمشلالوزتنألبقلحدااذإو

ضعبركذو؛''(ءاشعلاوبرغملايفكلذكو؛رصعلاتقويضمي

عمجلاىلعًاسايقىلوألاىلإةنناثلارجبنأزوجيامنعبجلانأالاخ

عمجلانإ:ًاضيأفالخلالهأنملوقلااذهبحاصريغلاقو؛ةفرعب

؛ابتقويفةالصلكيلعيف؛نيتالصلانيببرقينأالإزوجيال
لجينلانعهريغوذاعمهاوراملاطلغطلغدقلوقلااذهبحاصو

زوجيالو؛باوصللقفوملاهللاو؛ةفرعبعمجلايفوهرافسأيفهلاعفأنم

؛ةيناثلالوخدلبقىلإىلوألالوخددعباهمدقتةينبالإنيتالصللعمجلا

مساهيلععقياملقأوهورابعلاعاطقناعمناخسرفيدنعرفسلاادحو

وأًاجاحةفيلحلايذبراصفرفاساذإناك)لَكيبنلانألءرفسلا

ًاعئاطهرفسيفرفاسملاناكرفسيأيفةالصلارصقو؛""(رصقًايزاغ
؛ًايصاعوأناكًاعيطم,هلاوحأعيمجيفهيلعةالصلاتناكاذإًايصاعوأ

,دوادبأيقبيبلاءاور-١

.لمءارز-«

-هلو



؛ليلدىلإ”جاتحمًايصاعجرخاذإهرفسلاحيفمايلاهيلع''"بوجولاو

رفاسمللنأافالخهفالخدعبالنمالإملعلاىلإنوبوسنملاعمجأدقو

ةباحصلاضعبىورامل؛نرفاكلاةنتفنمنمألاعمةالصلارصنأ

:لجوزعهللالاقنينمؤملاريمأاي:تلقف؛باطخلانيرمعكلأس:لاق

نذلاجنتفينأفخنإةالصلانماورصقتنأحانجيلعسيلف

:هنعهللايضررمعلاقف0نمألاعمرصقنمويلانحنو|""6اورفك

قادصتةقدص(:لاف:لينلاتلأسف؛(هنمتنحعمتيبحعلا

"ليضفتةقدصلانألةصخرلاينعي(هتقدصاولبقافاهبيلعهللا

يفةصخرلا'"'نأولضفتاهنألةقدصلامسابةصخرلاٍةَِلِيينلاىمسف

نأومهونتفينأاورفكنيذلانمفوخلالجألناكةالصلاريصقت

ةتباثةصخرلاهذههللالعجمث؛اهبميلغاشتومهتالصيفمييلعاولمبي

ايفانيفلاخمضعبهاعّدايذلارضحلايفعمجلاامأو؛سانلانمأ"نإو

ناكنإهعمجناكفيكملعأهللاورضحلايفعمجٍةِْلَكيبنلانعيور

رضحلايفةضاحتسمللعمجلاانباحصأزاجأدقو؛احيحصهوورام

١بجوللاو(ج)يف-٠
.١١٠:ءاسنلا-«

.مامءاور+لضفت(ج)و(ب)يف-«
.لدأد(ج)د(ب)يف-4
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انباحصأضعبزاجأو«كلذةزاجإبلَكينلانعهدنعتبثتتاياورا
؛ةرورضلاوةقشمللريلملامويلايفحيحصلاو؛«رضحلايفنوطبمللعملا

مبنحتميوءالؤهلتبينأدللاعتهللانأيدنعو.كلذيفمدنع'ربخلاو

اهتقويفةالصلكاولصاذإةقشمكلذيفمهيلعناكنإوءاذهنممظعأب

نيتالصلانيبعمجنم:لاقهنأسابعنبانعيوردقو.نوميقممهو

مدقاذإو؛رئابكلاباوبأنمًابايىتأدقفرذعريغنمرضحلايف

لوقيفًارصقاهلدبهيلعنإفهرفسيفاهيسنةالصركذهثهدلبىلإرفاسملا
نأيدنعبجويرظنلاو«ًارصقرفسلايفاهببطوخهنأل؛انباحصأ
رمأوابمبطوخامنإوهنايلاحيفبطاخيمليسانلا

ةالصنعماننم):ميجيبنلالوقلامركذاملابلمعب

فتنبجيف"'(اهتقوكلذفاهركذاذإابلصيلفاييسنوأ

مقأوز:ىلاعتوكرابتهللالوقلو'مالاهيلعبجويرظنلانإفكلذيفرظني

بطوخول:اولاقمبنألمطوصأبهبشأهانرتخايذلاو'""6يركذلةالصلا

نأمئاقتقولاوهمامتعضومىلإاهرخأفرفسلايفوهواهتقويفةالصلاب

اببطوخدقوةالصتقويفجرخول:مهرثكألاقو؛ًامامتاهيلصب

امأو.ًارصقيلصينأمئاقتقولاورفسلادحىلإيبتنيىتحاهّلصيملو

,هركذمدقت-0لاب(ب)يل+
١٠(؛هطةروس<

(99رالا



قرفلاايف:لئاقلاقنإف.ًارصقرضحلايفاهالصرفسلايفتدسفنإ
:هلليق؟داسفلاقيرطوأنايسنلاقيرطنمابلعفهبلعبجينأنيب
كلذف):يحيبنلالوقلتقولا'"يفضرفلاهيلعبجبامنإيسانلا

لصيذلاتقولايفهيلعضرفلاناكهتالصهيلعتدسفيذلاو(اهتقو
الإنوكياللدبلاف؛لدبلاهيلعناكاهداسفبلعاماف؛هيف هنملدبملاك

اذهو«لوألالعفللهنعلازدقناكضرفلانإ:لمقدقو.لعأهللاو

فترأناسنإللو.ملعأهللاودبعتلاقيرطنمتقولايفبجيناثضرف

ًاعكاريلصينأزوجيكلذكو.اهيلاهجوتلايشخاذإةلبقلاريغىلإلصي

وأًالاجرفمتفخنإف)ف:هركذلجهللالاق؛ءاممإلاقيرطنمًالجارو

ًامناقٍلصينايرعلاو؛هتقاطبسحيلصينأضيرمللو؛'"'«ًانابكر

نمىلعةالصلاضرفنأل”'«نيتناقهللاوموقول:ىلاعتهللالوقل
بجيامبالإطقسملهجوىلعبجًواذإضرفلاف.عاجإبمايقلاىلعردق

ةارعلا:انباحصألاق.هنعزجعلابالإلوزيالمايقلاضرففهطوقس
.ًانوعقنولصي

هيفةالصلارصقبجييذلاعضوملايفانباحصأفلتخا

.نع(ج)-١
.؟«907:ةرقبلاةروس-«
.23م:ةرقبلاةروس-<
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لاقو؛ةالصلارّصقًارفسديريهلزنمنمجرخاذإ:موقلاقف؛رفاسملل
؛ةرابعلانمجرخيتحرصقتملهدلبنارمعبنارمعلاأدتبااذإ:ميضعب

نمًارفاسهبىسسيالرامعلالاصتانأبجوييدنعرظنلاو

لاقيالنارمعلايفناكنمو.رافسإلانمذوخأمرفسلانألةغللاقيرط
ترفسأ:لاقيءاطغلااهبجونعتفشكاذإةأرملانأىرتالأ؛رفسأدق

نبلعلوقهانرتخايذلاو؛ليلاةماظهنعكلازاذإرابنلارفسألاقيو

.ةباحصلانمهريغوبلاطيبأ

 نإلو



رولاةالصيفباب

تسيلوةنساهنإ:يلعنبىسوملاقءرتولاةالصيفانباحصأفلتخا

تاضورفملاتاولصلارئاسكةضيرفيه:بوبحمنبدملاقو.ةبجاوب
؛ىلاعتهللاءاشنإعضوملااذهريغيفاهركذنةجحمهنمدحاولكلو

بجاولاو؛ديكأتلانماهيفلضرفبسيلوابوجوبجويرظنلاو

عطقلاةغللايفءانعم_ضرفلانألضرفريغنوكيدقوًاضرفنوكيدق

داري؛لخملاّرهموةقفنلامكاحلاضرفمهلوقىلإىرتالأ؛ريدقتلاو

هللاوكلذبعطقيألثملاربمضرفوءاهبمكحنمةقفنلارّدقهنأكلذب

:ىلاعتهللالوقاذهعلدي؛لعفللموزللاوهف'''بوجولاامأو..ملعأ

ضرفبكلذسيلو'"'«اومعطأواهنماولكفاببونجتبجواذإفلف

نعيوراملعبجاورتولانأىلعلديو.ًابجاوراصنكلو

.بجاولا(ج)-
.؟م08:جحلاةروس-«

-هي



هيسنوأرتولانعماننم):لاقهنأديعسيبأقيزطنملكيبنلا
ضرفريغهنأانلتماقدقةلدأالولو.''"(ظقبتساوأركذاذإرتوبلف

ًاتقوهللعجيملوهلعفبرمأدقف؛بوجولاىلعهرماوأنأل؛كلذبانلقل

لدفةرخآلاءاشعلادعبالإهلعفبجيالو؛ضئارفلارئاسكًامولعم

فلتخادقو.ملعأشلاوةعاجلصالو«تاولصلاعباوتنمهنأىلعكلذب

ةميلستودحاومارحإبًاثالثلصي:ميضعبلاقفرتولاةالصيفانباحصأ
ريخو«نيتميلستودحاومأرحابثالثلصي:نورخآلاقو؛ةدحاو بحاص

رتولا:نورخآلاقو.لصفءاشنإولصوءاشنإ:لاقفلوقلااذه

؛ثالثلاوةدحاولاةزاجإيدنعبجويرظتلاو؛نيتعكردعبةدحاو

قفاودقفكلذنملعفامو؛ثالثلاوةدحاولالعفنيبريخميلصملاو

رتوأهنأوثالثلاوةدحاولالعفهنعلقندقبلكيبنلانألةنسلا

هللاوهلق»و«نورفاكلااهيأايلقؤو«ىلعألاكبرمساحبسب

هنألكهنعيورو.تاعكرثالثبرتوأهنألعلدياذهو؛«دحأ

تفخاذإفىنثمىنثملبللاةالص):لاق وهو'”'(ةدحاوبرتوأفحبصلا

ملامهبرمأاملعفدقفةغللاقيرطنمهعقوأنمف.ةغللايفدرخملارتولا

.دمحأهاور-١
.ملم-«

-نيب



نألرفسلاورضحلايف.ثالثلاراتخنانأالإ؛عاجإلانمكلذبجرخيب

امىلإبرقأثالثلالعفو؛ةعكرلاةقشملقشلرفوأهيلععقيباوثلا

يبنلانعةياورلايفو؛سانلانيبفالتخالانميلصملاهب'''جرخب

راجحأةثالثبرمجتسادقو.(رتوأفترمجتسااذإو):لاقهنألج
دحاورجحبراجتسالازوجفيعفاشلاامأو؛هريغودوعسمنباةياوريف
ىتأوددعلانمىنعملالمعتسادقهنأمعزف؛فرحأةثالثهلناكاذإ
نعيورامو.(مبركرتوهللانإ)ربخلايفو؛رتولاوهيذلامسالاب

.'"'(ةدحاواوديزتالآرتواولحتك٠):هباحصألهبادآيفثلجينلا

ةلأسم

نارجفرجفلاو الوًاثيشمرجباليذلالكشملاوهولوألا:امهدحأ

ريغيفدعاص'"'قدتسموهو؛بذاكلاهيمستبرعلاتناكو«هلحب
داوسهسأريفناكاذإلاجرلانمطمشألاو؛طمشألاكوهو؛ضارتعا

.برقي(أ)-١
.دوادوبأ-«؟

.رف(ب)يف«

-م7



امنإو,ريطتسملاوهفيناثلارجفلاامأو.لوألارجفلاكلذك؛ضايبو

ىمسيضرالايفرشتناءيشلكوضرألايفرشتنمهنألًاريطتسميمس

:ريرحجلاق٠.قداصلارحفلاوهوًاريطتسم

اراطتسا0ميبلقعدصاوجابفينونزحللنونعاطلادارأ

'"ًاريطتسمهرشناكأموينوفاخب:ىلاعتوكرابتهللالوقهنمو
قدصملاوقداصلاهيمستتناكبرعلانإفريخألارجفلاامنإو'"”ادتشميأ

يبأ''لوقهنّيبو؛حبصلانعقدصيهنألقدصملاوقداصلاهتمسامنإو

:بيؤد

هداؤفتايراضلابالكلافغش

عزفيقدصملاحبصلاىأراذإف

؛ريرجلاقو

ارانأاطبخحبصلانمحالوةدسانلتءاضأاماف

.راطتمساف(جءب)-١

.7٠:ناسنإلاةروس-«

.ًارشتنم(جاب)-«
.لاقر:)ٍٍ-(_-؛(

-نوجا



ىتحإ:نيرسفلاضعبلاقو.ربظوادبيأ؛ءوضةفدسلاو

وهو:لاقو'''«رجفلانمدوسألاطضلانمضببألاطخلاعلنبش

ءادغروحسلامثلجيبنلالعجكلذلو؛ليللاداوسنمراهنلاضايب

هسسيثلجيبنلاناكو؛رثكبوءوضلارشتنينألبقنيرجفلانيبهنأل

برغملايفىربضايبرخآلاورمحأامهدحأناقفشلاامأو«كرابملاءاذغلا

ةعطاسلاةماظلاكامهنيبنوكييداوسدعبورمحألاقفشلادعبضيبألاو
نيبامرادقميفنوفلتخمسانلاو.يناثلاقفشلانوكبيوبرغملاوغطبمل
وتقوينءابقفلافلتخاف؛نيقفشلا اذإ:موقلاقو.ةرخآلاءاشعلاةالصبوج

نحنو؛قفشلاةبيغببجتةالصلانألةالصلاتبجولوألاقفشلاباغ

:لاقو؛ءامسألالئاوأبلاقنملوقباوقلعتو«مسإلابوجويعارن

انرمأانأليناثلاقفشلاةبيغدعبالإةالصلابجتال:نورخآلاقو

ىتحةالصلانمنوعونمبنحنفًامئاققفثشلاناكامو«قفشلاةبيغدعبابلعفي

"يفيناشلالوقلابذخألايفو؛نيلوقلانملدعألابلعأهللاوبيغب

لوقلاو؛فالتتخإللةرطاخمهيفلوالالوقلابذخألاو؛طايتحالا٠

وهربظلاةالصضرفهببجيياسمشلالاوزو؛قافتالاهيلعيناثلا

ةماظلاكاهنببنوكيداوسدمبررمحألاقفشلادعبنوكبيبلل-

.(ج)نمةصقان-<

-9م(-



؛لاوزلادنعهيفموقتيذلاابطسواهدكو«ءاسلادبكنعاهطاطحنا

.سمشلاتغازوكلاموسمشلاكلاز:اهطاطحنادنعلاقي

سبليتأوهفةإلصلايفاهنعلَكيبنلاىهن'''يلاءاّمصلاامأو

اذاءارصلاةفصبرعلادنعاذكه؛هبيذيوهللبلعهدشوهيونلجرلا

؛هندبىلعدشبهنألءامصتيمامنإو؛ًابناجهنمعفريملوهب'"'للخت

يذلالدّسلاامأو.قرخالوعدصاهيفسيليتلاءامصلاةرخصلاكهندبو

الويبناجىلعهبوثبلجرلالسرينأوهوةالصلايفمثلكيبنلاهنعىهن
.اييلعلدسأنيجوزلاىلعرتسلاءاخرإلليقكلذكو؛هيفرطمضي

ةلأسم

يفتاعكرثالث:حبضعبلاقف؛رتولاددعيفانباحصأفلتخا

ةدايزاانيلإ"بحأةئالثوةزئاجةدحاو:مهضعبلاقو؛رضحلاورفسلا
ثالث:مهضعبلاقف؛نيلوقلعثالثلابلاقنمفلتخاو.لمعلا

.يذلا:(ح)-١

.للحت:(ح)-«

- 606 -



نبنمبلصفبتاعكرثالث:نورخألاقو«نبنمبلصفبالتاعكر

نبنيبلصفريغنمثالثلابلاقنملوق'''يدنعديؤيرظنلاو«يلستب

حبسرتولايفأرقيناكهنأ)لكيبنلانعيوراملرفسلاورضحلايف

ةعكرلايفو؛نورفاكلااهيأايلقبةيناثلاةعكرلايفو؛لعالاكبرمسا

."(صالخإلاةروسبةثلاثلا

ٌةثجهنعيوردقو.تاعايفٍملستبنهنيبلصفهنأهنعدريمو

حبصلاتيشخاذإفىنثمىنثمليللاةالص):لاقهنأرمعنباقيرطنم
ةدحاولاةعكرلابلاقنمهبقلعتيذلاربخلااذهو.'"'(ةدحاوبرتوأف

اهريغبةلوصومةعكرلاهذهنوكتنألمتحيف,مهريغوانباحصأنم

لبجألةدرفمنوكتنألمتحيو؛ةعكرلابلاقنمهيلإبهذامىلع
جتحانمو«حبصلاهأجفينأيلصملافاخاذإًاطرشهيفنألحبصلا

لعمقيرتولامساف؛طرشلادوجوعمهلةجحالفةدحاولازاوجب

يذلاو؛فالتخالانمجراخريخفةدحاوبىتأنمو؛ثالثلاوةدحاولا

.قيفوتلاهللابوًاطايتحارثكأانلق

.(ج06ب)نمةطقاس-١
.هركذمدقت-
,ةعاملاهاور<

- 68 -



ةلأسم

باودلاروبظىلعلصتالضئارفلا'''تاولصنأىلعسانلاعمجأ

يفباودلاروبظىلعلصتلفاونلاو؛ةرورضلالاحيفالإةرئاسيهو

١دقو6زحعلاوةردقلالاحيقرئاجكلذلك«ضرالاىلعواهريسملاح

ةالصلهتبادنعلرتنهنأانماعايفدحأهنعلقنيملوكلذثلجيبنلالعف

هنأ(05هنعيورو7ةضيرفلاةالصللزسناكنأهنعلهنامك7ةلفان

ابكحلخدأذإرتولاضرفبجوأنمكلذبجتحاف(رتولاةالصللزن

مزايورتولاضرفبلوقينمبوبحمنبدمناكو؛ضئارفلامكحيف
امأو؛ةالصلاضئارفنًماثيشكرتنممزرابامديعولامكحلانمهكرات

ضورفمبتسيلوابلعفلع"اهدكؤيةنسهدنعتناكفيلعنبىسوم

؛ةحارلالعرتولالص)ٍةِلَِكيبنلانأهدنعةجحلاو؛هدنعابلعف

.ةلحارلالعةضيرفلالصهنأهنعلقنيملو(ًاضيأضرألاىلعاهالصو

.ةالصلا:(ب)يف-١

,.دوادوبأ:و(ِقدوحومريغ_--

.ةحامنا؛دكؤم:-ِ(ق-+

-مال-



جتحمجتحانإف؛ضئارفلاكحنماهجرخأدقةنأىلعهلعفنماذهلدف

هللاب:يكينلالاقامل:لاقفابضرفبجوأنملوقىلإبهذنمم
'”'ةصَقهيفيذلاثيدحلاركذو)9عتالصىلإةالصةداز١١رو

ترأوَْْضرفاهنأتماع6همكحابمكحءيثلايقةدايزلاتناكورتولا

نمتاوالصونيديعلاةالصهللا'''مكدازدق:هللبق.بجاواهلعف

ٌةئنَجيبنلانإ:لاقنإف؟ًاضرفنكيملورجفلايتعكروىحضلاعوكر

ةظفللاهذهبرتولا"صخاماف؛هنع'"'هنسبىنعموةدئافنمهمالكولخيال

اموابضرفانفيرعتاهتدئافنوكتنأتركنأام؛ةدئافلاامنأانماع

يفمكلناكدقلل:هركذلجىلاعتهللالوقىنعمنوكينأركشت

كيلعداز”"ىنعمبهللاكداز:هلوقفكيلعيأ'"'ةنسحةوسألالوسر

.(ج)ةصقاف-١

٠هركذمدقتمكتواصع:)-+ب١ِقب

.(ج6ب)نم-<«

.انداز(ج)يف-4:

.ضايباهناكم:(ج)يف-٠
.؟١:بازحألاةروس-+

. لصألايفاذك  »

-0مم



زاجبىلعلديليلدانلماقاذإسيلوليوأتلابابيفطلغاذه:هلليق

ةقيقحو؛ابتقيقحوةغللابجومىلعلودعلابجوةغللاقيرطنمهظفل

الهانعمزجيلاملرتولانإفًاضيأو«انبلعوهامفالخبانلوهامنإةغللا

ضورفمبسيلوةالصلاعباوتنمهنألعلدةرخآلاءاشعلادعب

.لعأهللاوتقوب'"'روظحم

.روذحت:(أ)يف٠

-604-



نيديعلاةالصيفباب

0"»6لصفهرمساركذوىكرتنمحلفألقٍٍيهركذلجهللالاق

ةرتاوتمةياورلاو.رلعأهللاودبعلاةالصورطفلاةقدصيفتلرناهنإ؛لبق

جورخبرمأىتحاهبرمأواهيلعضرحوديعلاةالصلصبِكيبنلانأ

بحويدكتلااذه4ضربتسلاهناعامجإلاالولواهيلإءاسنلا

بلكللالوسرانرمأ):تلاقنيحةيطعأةياورنأىرتالأ.ابضرف

نازتعينأضّيْلارمأو؛رودخلاتاوذويناوغلانيديعلايفجرحننأ

نماهللضفأنيدععلاريغيفاهتسبيفةأرملاةالصو.'"'(نيملسملاىلصم

ىلإهيفسانلاعجريالىحضألاةالصليجعتبحتسيو«ةعاملا

.ماياحض

.٠١؛:ىلعألا-٠

.دوادوبأودمحأ..

-0+049-



ةقدصلانمميلغشياملسانلاراظتنارطفلاةال>ريخأتبحتسيو

موييفبحتسيو.ةالصلالبقابليجعتبرومأملا'''سفنلاةأكزوهيف
دعبىلإرحنلامويلكألاريخأتو,ةالصلاىلإ"ىدغلالبقلكألارطفلا

::نيديعلالسغلفنتلاننسنمو,يلجهللالوسربءادتقاةالصلا

“ةالصريبكتيفسانلافلتخاو.نسحلاسبللاوبلطلاوكاوسلا

امهيفريبكتلانإ:سابعنبالوقو«ناتعكراهنأمهقافتاعمنيديعلا

للكوةريبكتةرشعثالثوةرشعىدحإوعساوعبسبءىزجب

ةلأسم

:هركذلجهللالوقلمومعلاوصوصخلاةفرعموماعلاوصاخلايف

عيمجمرحف'"'نمؤيتحتاكرشملااوحكتتالوؤل هذهمومعبتاكرشملا

لجوزعدلوقبتايباتكلاتاكرشملاحاكنمرحامةلجنم"صخمش؛ةيآلا
نمتانصحلاو)ف '"! كلبقنماتكلااوتوأنيذلانمتانصحلاوتانموملا

٠سفنألا:(ج)يف-٠
.١:ةرقبلا-«
,ه:ةدئاملا--+

١6941-



كلذوحنو؛تاكرشملانممرحامرئاسنمتايباتكلاتاكرشملا"صف

زوجيالًاماعًايرحتاذهناكو(كعمسيلامعيبنعلكيبنلاىهن)ام

امعيبوهوسلا"هتلجنمصخمثهكلميفسيلءيشعيبناسنإلل
.كعمسل

حيوارتلايفةلأسم

لَكيبنلا"نألدرفنملاةالصنملضفأةعاملايفبوارتلاةالصو
نيرثشعوعضببدرفنملاةالصىلعديرتةعاملاةالصلضف):لاق

باطخلانبرمعنأيوردقو.ةعامجنمةعامجصخيمل"(ةجرد

ناضمررهشيفحيوارتلاةالصسانلابيلصينأبعكنبيأرمأيناك

لضفأاهريغةالصبهرمأينأزوجبالو«هيلعهثعبيوكلذىلعهثحيو

:ثلجيبنلالوقلناضمررهشنمرخاوألارشعلايفردقلاةليلو.ابنم

ةليلريبكتلابحتسيو”'(ناضمررهشنمرخاوألارشعلايفاهوسمتلإ)

.هيلعقفتم-١
.هيلعقفتم-٠
.هيلعقفتم-«

١-047



ىلعهللااوربكتلوةدعلااولكتلول:ىلاعتوكرابتهللالوقلرطفلا

كلذكو؛لصملاىلإجورخلالبقاومعطاوحبصأاذإف'''«مكادهام

لمملاىلإودغينألبقرطفلاةادغمعطيناكٍميِلَجيبنلانأيور

نأينبجعيو؛ةإلصلانمعجرينأىلإىحضألاةادغلكألارخؤيو

"لصف:ىلاعتوكرابتهللالوقلرحنينأىلإًاضيألكألاريخأتنوكسي
امهنيب"قرفينأبحأالورحنلاوةالصلانيبعمجف"6رحناوكبرل

.اذهوحننم'"نوكيامبالولكأب

ةلأسم

يذلاو,مومأملاومامإللباتكلاةحتافبالإةالصلازوجتالو

ةءارقلاىريالناكبوبحمنبدمحنأرفعجنبدمعماجيفدجوي

:انئابقفضعبلدجويامامأو؛كلذنععجرهنأيورو+مامإلا"فلخ

يدنعاذهف؛مامإلافلخةءارقلانمهيلإ'بحأهيفيفنوكتتةرجنأ

اارمميةرلا١
.؟:رثوكلا-

.فرفأ(ج)يف-«
.د(أ)يف-+؛

-697-(8)



بهذنانألنييقارعلالوق'"براقم"''اذهو.لعأهللاوهلئاقنملافغإ

يبأةئطختىلإ لوقلااذهدقتعانملجتحانإف.ىنعملااذهيفةفينح

يبنلانعيوراملباتكلاةحتافباهيفأرقينأوهلحصتةالصلانأب"تح
”!(جادخ“يفباتكلاةحتافباهيفأرقيمةالص"لك):لاقهنأجل

ةصقانةالصلَكهللالوسراهتبثأدقف:لاق؛ناصقنلاوهجادخلاو

لَخهنعلقندق:هللبق؛ةالصانهاهنوكتنأنوغبتنأو

ةالصال):ٍمْجلَجهلوقرخآلاو؛هتركذيذلااذهامهدحأ:ناريخ

ءامهدحأىقلأنممىلوأنيربخلالمعتسانف"'!(باتكلامأبأرقيملنمل
ةالصال):مالسلاهيلعلاقاكةالصهلنوكتنأربخلااذهىفندقو

اكناصقنلاهلصأنأيرمعلو؛نييرضلعجادخلاو'”!(روبطريغب

هفارطأيفناكاذإجدخأىمسييذلاوهوهبعفتنيجادخف؛اوركذ

الجادخو,ناصقن اك؛هبعفتني ًانينجتقلأاذإةقانلاتجدخ:لاقي

؛هبعفتنيالوناصقناذهف؛ةغللالهأبتكيفتدجواذكه«ًاتيم

.لباقم(أ)يفر+براقم(ج)و(ب)يف-«
دقوهيلعقفتم-+ .هركذمدقت

.هركذمدقت-؛

.هيلعقفتم-ه

094) -



نأىقندقهنألهبعفتنياليذلاوهيكيبنلاهدارأيذلاجادخلاو

نرأمهدنعنييقارعلانإفًاضيأو؛لوألاربخلايفةالصهلنوكت

نأنآرقلانمةيآأرقونآرقلامأبهتالصيفأرقيملولصاذإناسنإلا
نيربخلاباوقلعتالو.مبليوأتباوقلعتالف؛ةصقانريغةماتهتالص
.للدملاو

ةلأسم

دسفتواهعطقتةالصلايفةبقبقلانأانيلإىهانتايفانباحصأعمجأ

هنإ:مبضعبلاقف«ةالصلايففاعرلاوءيقلايفاوفلتخاو«ةرابطلا

عطتتالوةرابطلاضقتنت:مهضعبلاقو؛ةالصلاوةرابطلاضقني

ةبقبقلاكةالصلاعطقيوةرابطلاضقنيثدحهنأيدنعيذلاو.ةالصلا

؛ةالصلاالوةرابطلاضقنتالةبقبقلانأل:كلاملاق؛ابملعقفتملا

ةرابطلاوةالصلاعطقنأهلصأنمنأل؛فاعرلايفهلوقكلذكو

مميتملالخداذإ:لاقف.ضقانمث؛هيلعقفتمثدحنمالإنوكيا
ةرابطريغبةالصلاتبثتالوهترابطتضقتناءاملادجومثةالصلايف

-ه4



''رخآلوقهلو؛هيلععمتجمثدحبسيلاذهو وهولوقلااذهداضي
ثدحبسيلاذهو.هترابطتضقتناهتالصتمتاذإمميتلابرهطتملانأ

زوجذإكلامىلعةفينحوبأباعدقو«ًاثدحناكنإهيلععمتجم

لاوزعمتبثتالةالصلانإ:لاقو؛فاعرلابةرابطلالاوزعمةالصلا

دقناكامىلعينبيعجريوًاضوتيفبهذي:لوقي«فاعرلابةراهطلا
هلصألعيضمينأيغبنيناكدقو؛هريغلعباعايفلخدف؛لص

ةالصلاعطقبجويهدنعثدحلانأل؛ةالصلاعطقبجويو

؛ًامميتمناكنملةالصلايفءاملاةيؤروةبقبقلايفلاق
عطقبثدحبنيلفاعرلانأكلامدنعو؛كلامىلعباعو

ةفينحابأمزليو.قيفوتلاوةيادهلاهلأسنهللاو؛ىلوأبيعلابناكفةالصلا
يفوهوءاملاهدوجوبهترابطتضققتنااذإمميتلاربجبنأهلوقبلاقنمو

ثدحلابهترابطكلازيذلانأمعزاك«ينببوًاضوتيجرخبنأةالصلا

هجورخنأمعزيةراتف؛سايقلابلوقيلجروهوايسالأضوتبوجري

ابنمهجورخنإلويةراتو؛ةرابطلادسفيثدحريغبةالصلانم

يفلوخدلالبقءاملاةيؤرو:يعفاشلالاقو.ةالصلادسفيالثدحب

.اضيأ(ب)يف-٠

-049-



ةالصلايفلوخدلادعبءاملاةيؤرو«مميتملاةرابطضقنيةإلصلا

ةرابطلاضقنبثدحءاملاةيؤرهنأهدنعو؛ةالصلاالوةرابطلاضقنيال

وهوةالصلايفةرابطلاضقنيثدحلااذهناكال''افةالصلالبق

؟دحاوثدح

.راف(ج)يفر٠ايلف(1)يف6

_-و47-



ةكزلايفباب

؛ماوعلانملجرىلإهلامةاكزلسلجريفانباحصأفلتخإ

ىلإلصتنألبقةاكرلاعيضف ةقثهدنعوهو ابلهأىلإهنعاهبدؤي
هنعلازدقفهنمابضبقوةقثىلإابجرخأاذإ:مهضعبلأقف؛ءارقفلا

هيلعبجويالكلذدعبابعايضف؛ءارقفلاىلإلصتنألبقاهناض

رمأبةاكزللضباقلاويعاسلاىلإهلامةاكزعفدلجرك:اولاق؛نامضلا
تذخأنمىلعنامضالفمامإلاىلإ''"لصتنألبقعيضتمث؛مامإلا

ىلإاهعفداذإ:نورخآلاقو.مامإلابحاصيفقافتااذهو«ةاكرلاهنم

هدنعةقثىلإابعفداذإو؛امهدحألعنامضالفتفلتفمامإلابحاص

ىلإابعفدهنألنامضلااهبلسرملالعف؛ءارقفلاىلإلصتنألبقتفلتف

؛سفنلاىلإبرقأوهبشألوقلااذهو؛هدييف'""تدقفاهنأكففهلنيمأ

(ج)د(ب)يف-٠ .ابلصؤي
.دعب(ج)يفر«دعبأ(أ)يف-«

-09م8-



هنعلوزيالفهيلعامءاضقيفهلليكووهفةقثىلإابعفدهنأكلذو

؛هليكوهنعهيدؤيوأ؛هسفننعوههيدؤينأالإقحنمهيلعام
هدبنمتفلتاذإف؛ةاكرلانممبقحضبقيفءارقفلاليكووهمامإلاو

نأل؛يكزملانعناضلالازدقفهنضبقوهضبقيذلاهلوسرديوأ
قسافوأرابجىلإاهعفدنإف:لاقنإف«ءاوسلكوملاوليكولاضبق

؟مهيلإرصتملأمهيلإتراصاهنأتملعانامضنمأربيلهةيعرلانم
هنعاهودأدق'''مهنألعفءارقفلاىلإاهبهلالسرمهلعجناكنإ:هلليق

لاقنإف؛هيلعقابناضلافرلعيملنإو«هنعنامضلالازدقف نإف:لئاق

اهعفدفهسفننمبيطبالو؛اببحاصيأرريغاهذخأفرابجابيلعبو

أربيال:هلليق؟اهنامضنمأربيله؛كلذىريوهوهترضحبءارقفلاىلإ
دقونامضلاهنعلزيململو:لئاقلاقنإف.نامضلاهنعلوزبالو

اهذخأفرابجلاابيلعبثوامل:هللبق؟ءارقفلاىلإتراصوكلاز

نوكتنأزوجبالف؛اببحاصلابناضهيلعناكهنماهذخألعًايدعتم

ةاكرلاذخأءارقفلللبف:لاقنإف؛هنعلئازضرفلاوابنامضاهبحاصل

سيلأوأ:لاقنإف؛ال؛هلليق؟يملامهيلإاهعفدينأريغنمةذخؤملا

يهالو؛ضعبنودمهنمموقلتيلو؛ءارقفلليه:هلليق؟مهيه

.(ب)يفةدوجومريغ-١

44-



نأباببحاصنعابضرفلوزيامنإو؛هريغنودمولعمءيشلاملانم

عوجلامهب"رضأدقءارقفاننيبناكنإف:لاقنإف.اهجارخإىلإدصقب
نحننإو٠ةاكرلاريغمهلانمزابله؛ةاكزانمدحأىلعنكيملودربلاو

نممموسارتنأمكيلعبجاولا:هللبق؟كلذبنومثآنحنلهمهانكرت
منكالإومهبيذلاررضلامهنعاوعفدتةاكزكيلعنكتتملنإكلاومأ

رتسيامهلعيلوًافشكتمًادرجتممهنمدحأناكاذإكلذكو.نيمثآ

هرتسنيماسملالعبجيف؛هيراويبوتكانهنكيملو؛هيفيلصيوهب

سانلالعتبجوأملو:لاقنإف؛نينااوناكالإوهيفيلصيامعفدو
ًاقوقحسانلالعبجوأهركذلجهللانإ:هللبق؟ءارقفللةاكرلاريغ

برغملاوقرشملالبقكهوجواولوتنأبلاسيلا:هلوقبةاكرلاريغ
نييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابنمأنمبلا'نكلو
لبسلانباونيكاسملاوىماتبلاوىبرقلايوذهّبحىلعلاملاىتآو

اذإمدبعبنوفوملاوةاكرلاىتاوةالصلاماقأو؛باقرلايفونيلئاسلاو

نشلاكئلوأسأبلانيحوءاّرضلاوءاسألايفنيرباصلاواودهاع

ىقتتأامنإرانلاو+رانلااوقتامهنأينعي'"6نوقتملامكئلوأواوقدص

يفو.ةاكرلاريغلاومألايفءاشأبوجوىلعلدياذهفضئارفلاءادأب

.٠7١:ةرقبلا-١
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ناعبشتابنمنمؤمبسيل):لاقهنأمالسلاهيلعلوسرلانعةئملا

ءوسبءارقفلانوكرتيالنيماسملانأىلعلدياذهف""(واطهراجو
هلضرفلانأل؛ضورفملاريغنممهلاحرييغتلعنوردقيمهولاحلا
.فرعتالةفلتخمهتاقوأءارقفلالاحءوسو؛فرعيتقو

ةلأسم

هلقعلعًابولغم؛غلابريغوأناكًاغلابلسملكلاميفجتةاكرلا
كناينغأنمةقدصلاذخآنأترمأ):لَكلوسرلالوقل«القاعوأ

.مبكحيفنولخادمهنيناجمونيماسملالافطأو؛'"(كئارقفىلعاهّدرأو

نوكتفيكفغلابلقاعىلعالإعقيالباطخلانإ:لئاقلاقنإف
:ناينعمابيفةاكرلانإ:هللبق؟ةبطاخلاهقحلتالنمىلعةبجاوةاكرلا

لءاينغألانمباطخلا'”'هنعلازنمءاينغألالعبجيىقحامهدحأ

لاقدقف:لاقنإف؛هلميفبجواملًالطبمهنعضرفلالاوزنكي

,هلعقفتم-«

.هنم(ب)يف-«
حا



لفطلاوء''اهبمهيكرتومهربطتةقدصمهلاومأ"نمذحتم:ىلاعتهلل

نأزوجيدق؛هماعىلإلصويالءيشاذه:هلليق؛هلامذخأهربطيال

لبقهلامنمهليلوتملاويصولاومامإلاجرخأاممغلباذإلفطلاهللاعفني

هتعفرويصدضعبتذخأةأرمانأ(يورامكلذلعلملدلا؛هغولب

كلو؛معن:لاق؟جحاذهلأهللالوسراي:كلاق,يلجيبنلاىلإ

'''لمحتفةدحاوةيأب"'تبجوأاهلكةاكرلانإلقنلانإفدعبو'"(رجأ

اوتآوةالصلااوميقأول:هركذلجهللالاق؛اهمكحىلعقلخلا

ذخأ:لاقو,غلابلقاعالإباطخلااذهيفلخديالف'”(ةاكرلا

الإةيآلاهذهيفلخديالف'"'اهبميكرتومربطتةقدصمهلاومأنم
نماهذخآنأترمأ):لَكيبنلالاقو«هلةرابطةاكرلانوكستنم

وأناكًاريغصنيماسملانمينغلامساهيلععقونملكف7مكئاينغأ

4هلامنمةاكرلاذخأبرومأممامإلافًانونجموأناكالقاع1ًاريبك

.٠٠:ةبوتلا-١

,دوادوبأودمحأرلسمويراخملا-١

.تبجر(ج)يف-«

(ج)د(ب)يف-؛ .لمحيف
.0٠:لمزملا+روملا+١٠١-م«-4«:ةرقبلا-٠

.٠٠+:ةبوتلا-١٠

٠هركذمدقت١
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نأترمأ«هلوقنمملاوفاكلانألةلجلاهذهيفلخديالكرشملاو
لَكيبنلانألع؛كلذبنيماسملاىلعةعجار,كئاينغأنمةاكرلاذأ

لوسرهنأوهللاالإهلإالنأباورقنأدعباذهمهللوقينأًاذاعمرمأ

نأل«طلغفةاكرلابةالصلاهّيشنمامأو.قسفوتلاهبوءلعأهللاو؛هللا

هلاميفموقلندةاكرلاو؛قحهيفدحألسيلندبلالعلمعةالصلا

باغاذإابلهأىلإمامإلاابجرخيو«هرمأبهريغابجرخيو؛وهابجرخي

لعقحنمهدنعتبثيامبكحيماحمامإلانأل؛هيأرريغبابعنموأ
ضعبلاقو.قبفوتلابواعأهللاو؛عنتملاورضاحلاوبئاغلا

نمابلكأبوهنماهيرتشيعجريالفةقدصبريقفلعقدصتنم:انباحصأ
:رمعللاقٍةتِلَكيبنلانأيوراماولوأتمبنأ''"يدنعو؛هدنع

طلغهنأيدنعفربخلااذهلعاودمتعااوناكنإف'"(كتقدصيفدعتال)

اهدجومثهللاليبسيفسرفلعالجرلمحرمعنأكلذو«ليوأتلايف

ناكدقوًاهذخأينألَكهللالوسرنذأتسافقوسلايفعابتكلذدعب

يفدعتال):لاقوكلذنعملكهللالوسرهعنمفىلاعتهللابجرخأ

عجارلانإف):هرخآربخلااذهنأتاياورلاضعبيفو؛'"'(كتقدص

,.دمحأهاوز-<

اء



كلذزاوجيدنعبجويرظنلاو(هيفعجريمءيقببالاكهتبهيف

هلنأاكلمكلاملكلو,ينغلاهكلمدقامةقدصلابكلمدقُريقفلانأل

ولًااجرنأىلعمهعامجإانلقامىلعليلدلا.هكلميففرصتينأ

يفداعوهلزاجلهيلإثرإلاهدرمثًائيشهلينممريقفلعقدصت
اوفلتخاو.لعأهللاو؛هيلإاوبهذيذلاىنعملاوهاذهسيلو؛هتقدص

ىلعريعشلالحيف اهدحألمحب:بوبنيدملاق,ةقدصلايفبلا
ناكفبويأنبلئاوامأو؛ابنمجرخيمثةقدصلاهبتلرخآلاىلع

نيترثونيفلتخمنيسنجاهأرو؛ةقدصلايفربلالعريعشلالمحبيال

لمحباهدحأنأىأرورباجيأنبىمومهمايأيفهفلاخو؛نيتتوافتم

.قيفوتلاهللابورخآلاىلع

يفىثنألالعرقبلانمركذلاذخأزوجيالبوبحمنبدمناكو

ناكمنوبلنباذخأزاوجىأرو,؛كلذزاوجبعمأمل:لاقو؛ةقدصلا

نبا يفلبإلانمضاخم لّرتف اببلعقفتمةئسهدنعاذهو؛ةقدصلا
هناكميفخاذإلاملاةاكزيفانباحصأفلتخاو؛ةنسلادوجوعمسايقلا
هدجومثهايإهعدوتساناكنمةفرعملبجوأ؛هنفدنأهبحاصملعبف

ىرجتةأكزلانكتملوأهيفيرجتةاكرلاتناكدقو«ةريثكنينسدعب
نمرثكأوأماتباصنوهو؛كلذلبقهيف يفمهلوقكلذكو؛كلذ

1.)



نرامزهيلعيتأيىتحةراجتللهبحاصهبثعبيرحبلايفنوكيلاملا
نوكي"نيالاكلذكو؛هيلإعجريمث؛"هدعبهبحاصهوجريال

هيلعفلحوهدحجنمىلعوأريقفلعوأهبحاصهوجريالسلفمىلع

دعباهبابرأىلإعجرتمثىجرتاليتلالاومألانمهليبساذهناكامو)
ىضمايفهيلعةأكزالوةدحاوةنسةاكزهيلع:(""مهضعبلاقفكلذ

؛ميضعبلاقو؛نينسلانم يفناكولواهتاكزتضمةنسلكلهيلع
تلخةنس“لكةاكزهيلع:نورخآلاقو.عملاغارفتسااهجارخإ

ىلإريصبنأىلإهيفءارقفللقحاهنألهيفتبجويتلاةاكرلارادقمالإ
.يسنىلإقّيشلوألالوقلاو؛كلذدعبهيفةاكزالمثباصنلاٌدح

ملاظملنارهمنبنوميمهلماعىلإبتكزيزعلادبعنبرمعنأيوردقو

نإف+اهماعةاكزاهنمذخأبو؛اهبابرأىلعاهّدرينألاملاتيبيفتناك

:ةديبعوبألاقو.ىجرباليذلالاملانمراضلاو؛ًاراضًالامناك

ناكهنأىلعلديرمعنعيورملا.ربخلااذهو؛رامضبيلفيجراذإ
ىلإعجراذإةدحاوةنسةاكزىجرياليذلابئاغلالاملالعىري

.نيدلا(ب)يف-«

.(ب)نبةصقان--<

.(ب)يفدجوتال-؛
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:2هللاو؛هبحاص

لاقف؛ةبجاولاريغوةبجاولاةقدصلالضفيفانباحصأفلتخاو

جتحاو+ابجارخابنلعبملوهتقدصىفخأاذإقدصتملللضفلا:ميضعب

اًمعنفتاقدصلااودبت"نإل:هللالوقرهاظبيأرلااذهىلإبهذنم

يبنلانعيوراممو'''لريخوبفءارقفلااهوتؤتواهوفختنإويه
لجرو):ةحلاصلالامعألابهللاىلإنيبرقتملاركذامدنعلاقهنأميلك

؛'"!(هنمبتطعأامهلامشملعتالىتحاهافخأفةقدصبقدصت

جتحاو؛"'(ءارقفلاةرضحبةقدصلامسقنعىبن)هنألعهنعيور

نأتاعاطلارئاسكلذكو,لضفأاهبنالعإلاواهئادبإبلاقنم

لبللايفداصحلانعىبنهنأو«ليللايفذاذجلانعىبنيلجيبنلا

دنعةقدصلااوذخأيلراملانورضحياوناكءارقفلانأل؛مارصلاوهو

؛ءارقفلالعىفخيالثلليللايفذاذجلانعمالسلاهيلعىبنف؛ذاذجلا

ضعبللاقهنألَكهنعيورو؛ةقدصلانمرارفكلذيفناكامبرو

تسلوأتينفأفتلكأام؛ثالثالإكايندنمكلسيل)؛هباحصأ

مدي+ةمايقلامريىلاعتهللاميلظبةعبس):ثيدحنمدوادريأد0اد1ّ:

.دوادوبأهاور-<
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حلاصلالمعلاءادبإيفلَكيبنلابغزف''!(تيدبأفتلمعوأتيلبأف

زارتحالاوةينلابهلماعهنرقاذإلمعلانإيرمعلو؛تيفخأفلقيملذإ
ناسنإلايفهتمالعرثؤتالثلهسفنيفسانلامئأتسيالئلوهبمبنظءوسنم

ىلإقيشأيأرلااذهو«هدابعلعهللادوبشنوماسملاو؛هنمودبيام

.ملعأهللاو؛ءانركذامهلعفيفهدصقلعافلاناكاذإيسفن

ةلأسم

؛كلملارارقتساو؛باصنلالامكتسا:لاصخثالثةاكرلاضرف

سيل):نيجيبنلالوقباصنلالامكتسايفةجحلاو«لوحلالامكتساو
سيلو؛ةقدصقاوأسمخنوداميفسيلو؛ةقدصدوذسمخنوداهف

؛ةقدصرايدنيرشعنوداميفسيلو؛ةقدصقسوأةسمخنوداميف

ءلوقلوحلالامكتسايفةجحلاو,'"(ةفدصميردينامنوداميفسيلو
هلوقو؛”(لوحلاهيلعلوحبىتحةأكزلاميفسيل):مالسلاهيلع

.يناسنلاويذمرتلاودوادوبأوملسمهاور-١
.هيلعقفتم-«
.هيلعقفتم-<

مل



مثًالوحلاومألابابرأبرظتنا):نميلاىلإهثعبنوحلهجنبذاعمل
١٠!(ديكترمأاممهنمذخ

ةلأسم

؛ةالثلالإلحتالةلأسملانإ):لاقهنألعيبنلانعيورو

هلامتحاتجافةحئاجتامألجرو؛موقنيبةلاحبلمحتلجراالإ

هتباصألجرو؛شيعنمًاماوقوأشيعنمًادادس,بيصيىتحلأسيلف

هنأوةقافهتباصأدقهنأهموقنمىجحلالهأنم'"'ةالثهلدبشيىتحةقاف

6رقفلا:ةقافلاو("(تحنملئاسملانمكلذىوسامو؛ةلأسملاهلتلحدق

يككلذلو؛نبسلاركبدادسوبفلاوهيتددسءيتلك:دادسلاو

نيسلاحتفبدادّسلاامأو؛ابسأردسيهنألاماموهوةروراقلادادس

اذهو؛هريبدتوهقطنميفدادسونلهنإ:لاقي؛قطنملايفةباصإلاهنإف

؛ربخلااذهبةلأسملارصحدقهنألةلأسملايفديدشتلالعلديربخ

.هيلعقفتم-١

.(مةطقام-

.دمحأوملسمهاور.-«<

8١-



:لاقهنأيِلَجيبنلانع'"رمعقيرطنمو.ةثالثلاءالؤهلصخرو

"(عجوممداوأعظفممرغوأ؛عقدمرقفنمالإةلأسملالحتال)
ينلانعيورو.ملعأهللاوةفلتخمظافلألانأالإدحاونيربخلاىنعمو

ةماشقلامويهتلأسمتءاجىنغربظنعسانلالأسنم):لاقهنأ0

؟هانغامهللالوسراب:لبق؛هبجويفًاعودجوأًاشومخوأًاشودخ

َجهنعرخآثيادحيو'"'(يذلانماهلدعوًأامهردنوسمخ:لاق

يورو؛''!(ًافاحلإسانلالأسدقفةيقوأهعموسانلالأسنم):لاقهنأ

لثأتملاو؛الاملثأتمةاكرلانمىطعيال):لاقهنأيرصبلانسحلانع

.لعأهللاو؛ًادحرادقملايفدجيملو'"!(عماجلا

.رمحنبا(ب)يف-١

٠.دمحأودوادوبأوملسمءاورزر

.دوادربأويقبببلاهاور-«

.هيلعقفتم-؛

.دمحأهاور.-٠

.1١



ةلأسم

تويبلايفينتقاامورقبلاولبإلانملماوعلايفانباحصأفلتخا

ًاباصنابنمسنجلكغلباذإكلذعيمجيفةاكرلا:مهضعبلاقف؛رنغلانم

لبإلانمسمخيفو؛ةاشةاشنيعبرأيف)يحيبنلالوقمومعل

يف):لَكيبنلالوقللماوعلايفةاكزلامهضعببجويلو«''!(ةاش
بجوياذهو؛"(ةاشةاكرةمئاسلبإلانمسمخيفوةاكرلاغلاةماس

ةراجلالبإلايفالوةقدصةبوتقلايفسيل):لاق؛ةياورلاةحص

؛اهتمزأبرجتيتلاةراجلاو؛باتقالااهرهظىلعيتلاةبوتقلاو"''(ةقدص

دحأنألةمئاسلاريغيفةاكرلاطقستةماسلاركذنأ ملعأهللاو يدنعو

ةدايزيوارلاهيفطقسأنيربخلادحأو؛رخآلاريغنايبهيفنيربخلا

سيلىنعمابيفنألةدايزلاطاقسإبجويالو؛رخآلاابظفحيملةظفل

يورو؛اذهوحنرابخألارئاسيفلمعياذكهو؛رخآلاربخلايف

.هيلعقفتم-«
.دمحأوملسمهاوز-<

-١٠1-



نيلعنلامرحملاديملاذإ):لاقهنألكيبنلانعسابعنبانع
:لاقهنأتعيبنلانعرمعنباقيرطنميورو«'(نيفخلاسبليلف
ربخىلإناعجريناربخلاناكو'"'(نيبعكلانملفسأامهعطقيلف)
يفبجوأنمو.نيلعنلامدعدنعمرحملاسليامعناسبهنألدحاو

نامزنإف:لئاقلاقنإف؛نيربخلادحأكرتنمدبالفةاكرلالماوعلا

لعلعيبنلامالكجرخفيناوسلانعسانلايطعيناكمكيبنلا
ام لاقاهفهلثمكيلعناكًامزالاذهناكول:هلليق.مهنيبهنوفرعي

هجورخوهلوخدطرشلااذهنا؛نيماسملانمدبعورحلكلعيي
رخف«ءاوس لهأديبعرثكأنأل؛هنوفراعتبامىلعبِكيبنلامالكج

""نوكينأبجيف؛نيماسميِلَكيبنلانامزيفذئموياوناكةئيدملا

يفع):لاقهنأٌنَجيبنلانعيورو؛ةاكزلاديبعلانمنيكرشملايف

اذإ:نورخآلاقو؛مومعاذه:موقلاقف؛*(ليخلاةقدصنعمل

؛ةاكزلانعًارارفنوكياللوحلالبقهتيشامعابنموةراجتللنكس
نأاك كلذيفبجوياللسغلاهيلعبجيلازالعاملانمعنتمملا

.ملسمءاوز-«

.بحي(ج)يف-«
.هيلعقفتم-؛

-١١1-



لئاولبتكهنأَِعيبنلانعيورو.لسغلايهيتلاةدابعلانمًارارف

ةلهابعلا''"لايقالاىلإهللالوسردمحنم):هموقلويمرضحلارجحنبا

؛ةاشةيعبتلالعو؛ةاكزلاءاتبإو؛ةالصلاماقإبتومرضحلهأنم

الو؛طاروالوطالخال؛سخلابويسلايفو؛اببحاصلةميتيلاو

1مارحركسملكو؛ىرأدقفىبجأنمو؛راغشالوقانش

:لعأهللاو؛انيلإىهانتاملعكلذريسفت

نوكينألبقمدحاو«مظعألاكلملانودنميلاكولملايقألا

مهكلمىلعاورقأنيذلاةلهابعلاو؛هرجحموهفلاخموهموقلعاكلم

نوعبرأةيعبتلاو؛ةاشةيعبتلالعو:مالسلاهيلعهلوقو.هنعنولازيال

ةضيرفلاغلبيىتحنيعبرألاىلعةدايزلااهنإلاقيةميتبلاو؛منغلانم

تسيلواهبلحبهلزنميفاهبحاصلنوكتةاشاهنإ:ًاضيألاقيو؛ىرخألا
سيل:ءابقفلاضعبلاقدقو؛بيابرلا'""نهعمجًاضيأىمستو«ةماسب

كلذدنعلاقيف؛ابحبذفاهمحلىلإاهبحاصجاتحاامبروةقدصبيابرلايف
هارأالو:ةديبعوبألاق«زاكرلابويسلاو؛ةأرملاتماتأولجرلاماتأ

امأو.هؤاطعوهللابيسوه:لاقي؛ةيطعلاوهوبيسلانمالإذخأ

.هجامنياويذمرتلاودمحأوماسءادر.لايقل(ج)يف
.نبمجأ(ج)يف-«

-١١1-



ةئامونورشعنيكرتشملانيبنوكيهنإف؛طاروألاوطالخألا:هلوق

ةموسقمريغامهنيبةعاشميهونوعبرأرخآلاو؛نونامثامهدحألةاش

ىتأاذإف ةاشثلثنيعبرألابحاصدرنيتاشابنمذخأوقدصتملا

نمقدصتملاذخأنإو؛ةاشاثلثرخآلالعو؛ثلثوةاشهيلعنوكتف

بحاصىلعنيناملابحاصدر؛ةدحاوةاش؛ةاشةنامونيرشعلا

رخآلاىلعو؛ةاشالثنيناملابحاصلعنوكتتف؛ةاشثلثنيعبرألا

؛ةدحاوةاش؛ةاشةئامونيرشعلايفٍةْثِلَكلوسربجوأامنإو.ثلثلا

ىنعموهوكلذىلعلدتةئسلارهاظنأل؛عاشملاوطيلخلايفاذبف

هلوقوهواذهلعلدياممجينلانعىرخأةياوريفو«طالتخإلا

؛''!(ةوسلابنادارتيامهنإفنيطيلخنيبناكامو):مالسلاهيلع
؛عمتجمنيبقرفيالو'"قرفتمنيبعمجبالو:هلوقلثمطاروألاو

دازاموهونيتضيرفلانيبامقنشلانإف؛قانشال:,مالسلاهيلعهلوقو
؛رشعةسخلاىلإةرشعلالعدازامو؛ةرشعلاىلإسلاىلعلبإلانم

؛ىبرأدقفىبجأنم:مالسلاهيلعهلوقو.ءيشكلذنمذخؤيال:لوقي

فالتخانيطيلخلايفو؛هحالص"ودبينألبقثرحلاعيبابجالإ

.ىرتفم(ج)يف-«
.ردب(ج)ي-<

911 -



نوعبرأناكاذإ:قارعلالهألاق؛زاجحلالهأنيبوقارعلالهأنيب
اهنمذخؤيالف؛ةعاشمريغوأةعاشمدحاوعارعمنيلجرنيبةاش

نوربتعيزاجحلالهأو؛ةأشنوعبرأامبنمدحاولكلنوكيىتحءيش

٠كلملانوربثعيالويعارلا

دقو تنرأدعبالإةقدصلابجويالسنأنبكلاملوقاذهناك

ايفلصوملاركبيبألوقوهو«''”ادعاصفةاشنيعبرأدحاولككلمي

كلذكونيتضيرفلانسم:يمقولاورمعوألاقو٠لعأهللاونظأ

رقبلايفصاقوألالعجيءابقفلاضعبو؛قانشأوصاقوأهعجوقنشلا

.نمتضيرفلانمبامًاعمجامهو؛ةصاخلبإلايفقاتشألاو«ةصاخ

ةلأسم

بولغم؛غلابريغوأناكغلابلمءىرمالكلاميفبجتةاكزلاو

مكئاينغأنماهذخأنأترمأ(:ايبنلالوعل6لقاعوأهلفعلع

.اضايباهاكمكرت(ج)يف-١٠

-)11



مهكحيفنولخادمهنيناجمونمماسملالافطأو''1عئارقفىلعاهّدرأو

ةاكرلانوكتفيكففلقاعىلعالإعقيالباطخلانإ:لئاقلاقنإف
اهدحأ:ناينعماهيفةاكرلانإ:هللبق؟ةبطاخملاهقحلتملنمىلعةبجاو

هنعلازنمف؛ءاينغألالعبجيقحرخآلاو«ءارقفللبجبقح

يفهريغلبجواملًالعبمضرفلالاوزنكيْءاينغألانمباطخلا

ربطتةقدصمهلاومأنمذخل:هركذلجلاقدقف:لاقنإف.هلام

اذه:هلليق؛هلامذخأيفةرابطهلنوكتتاللفطلاو'"'(اهبمبيكرتو

نمجرخأاممغلباذإلفطلاهللاعفنينأزوجيو؛هماعىلإلصويالءيش

ينلاىلإهدضعباهدنعًابصتعفرةأرمانأيوردقو.هغولبلبقهلام

."'(رجألاكلومعن:لاق؟جحاذهلأ:هللالوسراب):كلاقفثلج

؛ربخلااذهبدبعلاويصلاجحزاوجىلإبهذبوبحمنبدملعلو
نملكف''!(كتاينغأنماهذخآنأترمأ):لكهلوقبملعأهللاو

وأنأكًانونجم«ًاريبكوأناكًاريغصنيملسملانمينغمساهيلععقو
نأيدنعبجويرظنلاو«هلامنمةاكرلاذخأبرومأممامإلاف؛ًالقاع

.١٠+:ةيوتلا-«

,ملمويراخبلاءاور-«

,هركذمدقت-4:

19#١7-



'''نمباغاذإبرحلالهألوةمذلالهألةضورغملاةاكزلابجوأنم

لوقنأل؛ةئسلاليوأتيفطلغدقمراديفناكو«نيملسملانادل

لوقلااذهيفلخديمل(كناينغأنماهذخآنأترمأ):بلكيبنلا

نماهذخآنأترمأ:هلوقنمٍملاوفاكلانأل«هللبرفكلالهأ

هثعباملًاذاعمرمأمجينلانإفًاضيأو؛نيماسملاىلعناعجار«مكئاينغأ

نبرمناكو+مالسإلاباورقينأدعبكلذمهللوقينأنمبلاىلإ

يعفاشلاوءاطعويبعشلاورمعنباوةشناعوبلاطيبأنبيلعوباطخلا

نمهريغوسابعنباامأو؛قبلالاميفةاكرلانوبجويكلامودؤادو
ىتحيتلالاميفةاكرلابجتال:اولاقمهنأهنعومبنعةياورلافةباحصلا

بجوأوةاكزميلالاميفبجويمفةفينحوبأامأو؛ةالصلاهيلعبجت
؛ةدايزلاوءانلاوهواكرلانمذوخأمةغللايفةاكزلاو؛ناضمرةاكزهلع

اذإةعقبلاتكزوعرزلااكز:لاقيهنمو«لاملايمنتاهنأكلذبتيمس
"6سفنريغبنكًآفنتلت؛ىلاعتهللالوقهنمو.اهيفكروب
ليدعتلابمهعفرهنأل«دوبشلليضاقلاةكرتهنمو.ةدئازوةيمانيأ

ةاكز:لبقمث؛ربظأيأنالفنمىكزأنالف:لاقي؛ليملاركذلاو

.نع(ج)د(ب)يف-١

.7(:فيكلا-٠

-16-



ةرطف: ىلاعتهللالوقهنمو«عضوملااذهيفةقلخلاةرطفلاو؛ةرطفلا

هلل ؛ابيلعسانلالبجيتلاةلبجلاةقلخلايأ''"«اهيلعسانلارطفيتلا

لاقفةاكرلااهيفيلابوبحلاعمروكذملاتلسلايفانباحصأفلتخاو

؛رشقألاريعشلاوه:مبضعبلاقو؛بوبحلاعجممساوه:ميضعب

.لعأهللاورشقهيلعسيلبحلاريغصريعشلانمبرضهنأتعمسيذلاو

يبأنبدعسناكو ربلابتلسلاعيبهركبيثيدحلايفانغلبايفصاقو

يفتكرادتاذإراثلايفانباحصأفلتخا؛هدنعدحاوسنجيفامهنأل

هبمتتلرخآلاىلعلمحينيسنجلادحأنأريعشلاوربلاوحندحاوتقو

ةريغلاقو«هللاهحربوبحمنبدمحوهللادبعيبألوقوهو؛ةاكرلا

امبنمدحاولكةاكزبجتامنإ؛رخآلالعهدحألمجيال:انئابقفنم

جرخهنتييبنلاعاصب””سنجلكنمعاصةئامإلثلصحنإف,هنيعيف
دحاويفبجتملعاصةثامالثنيسنجلانملصحنإو«هنمةاكزلا

؛ًادعاصفعاصةنامثالثدحاونملصحيىتحةاكزرثكأالو؛امهنم

هنأٌنَجيبنلانعيورامىلعجرخيهنأبوبنبدملوقهجوو

ىلعلمتشيقسولاو.”(ةقدصقسوأةسخنوداميفسيل)؛لاق

.©.0:مورلا-٠

.نيح(ج)يف-«
.هركذمدقت-<

-7١١-



ًاضيأو؛ةفلتخمسانجأنموأدحاوسنجنمناكءاوس«ليكلاةلمج

ريناتدلاو'''هاردلاكتناك«دحاواهتقووةدحاوةاكزتناكامكاهنإف

يتلاةقرلاامأو.ىلعأهللاو؛ليكملاكلذكو؛ضعبىلعاهضعبلمجب

عبرةقرلايفو):مالسلاهيلعهلوقبةاكزلااهيفميكيبنلابجوأ

ةرسكملاةضفلاو؛ةرسكموأتناكةبورضمةضفلاوهو'"(رشعلا

تيمةبورطمماردتراصاذإف؛ةبورضمنوكتىقتًحاقروىمستال

عناقولاضعبيفهفنأعطقةباحصلانمًالجرنأ)ةياورلايفو«ًاقرو
نمًافنأذختينأٍةيِلَجيبنلاهرمأف«هيلعنّنأفقرونمًافنأغاصف

اذكهةبورضمةقرلاوهفةضفلاامأو؛ربخلاةحصبلعأهللاو”(بهذ

نملماوعلاريغوألماوعلايفانباحصأفلتخاو.ةغللايففرعت

ةاكلابجتهلعل؟زوجتله٠منغلانمةمئاسلاريغوةمئاسلاوءرقبلاولبإلا

ةماسلايفالإةاكزلابجتال:مهضعبلاقف؟هضعبيفوأهعبمجيف

؛ابيفةاكزالفةاكزلاابلمعيفناكاذإ؛مهضعبلاقو؛ىعرتيتلايهو

هلثميفبجتًاددعناكاذإةاكرلااهيففةاكزلالمعتاميفبجتملنإو

نوكتامملماوعلاريغولماوعلايفةاكرلابجت:نورخآلاقو؛ةاكرلا

.مئاردلا(ج)يف-
.هيلعقفتم-«
.رفعجنبدمحرماشهنباهاور-«

-١1م



اوفلعتو؛كلذيقءالؤهدنعقرفال,ةئاستناكاذإةاكرلاهلمعيف

سغيفوةاشلبإلانمسميف):لَكيبنلالوقوهوربخلارهاظب
نوكينألمتحياذهو؛''!(ةاش؛ةاشنيعبرألايفو.ةاشرقبلانم

رظنلاو؛صيصختلاوليوأتلايفلمامومسالاهيلععقوامهبدارملا
ةاكزلابوجونمعامجإلاهيلععقواميفةبجاوةاكزلانأبجوييدنع

:لعأهللاوةبجاوهيفةاكزلاىرأالفلمعتساوينتقاامامأف ةمئاسلايف

يهةعسكلاو6ةقدصةعسكلايفبجوبلهنأايبنلانعيورال

يأمسكتاهنألةعمكتيمسامنإو«ريحلاورقبلاولبإلانملماوعلا
درابلااملاحطنينأدعبديلاعرضلابرضينأعسكلاو؛برضت

يفو.نبللادعصيل ال):لاقهنألكهنعًاضيأثيدحلا يفةقدص

ةراجتيمسو.لعأهللاو؛اهتمزأبرجتيتلاةراجلاو'"(ةراجلالبإلا

ءاملااهرمغاذإ؛رماغضرأو؛متاكرس:لاقياك؛ةرورجمىنعميف

هلماعىلإبتكزيزعلادبعنبرمعنأيورو.ةلعافىنعميفةلوعفم
'"!(ةقدصةيوتقلايفالو,راطقلالبإلايفالو؛لماوعلالبإلايفسيل)

6موقلاةوكر:لاقي3اهريظلعباتقالاعضوييلاةبوتقلاو

.هركذمدقت-١

.دوادوبأهاور-«

٠دمحأرملسمءارزر-<
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.لعأهللاوىعرتيتلايهو؛مئاوسلايفةقدصلادارأامنإو؛مهتلوحو

هنأمالسلاهيلعهعةياورلإهيتءاجوليبنلاهيحوأمامأو

؛ةيلهاجلازونكزاكرلا:انباحصألاق'''(سخلازاكرلايفو):لاق

؛نداعملاهنأمهدنعقارعلالهأامأو.زاجحلالهأكلذىلعمهقفاوو

حمرلازكرأنمذوخأمزاكرلا-نأل؛انباحصأهلاقاميدنعلوقلاو

مهفلاخنمةقيرطنمىدهأمهقفاونموانباحصأةقيرطف؛هلصأتيثأف
.ملعأهللاو؛هريغيفواذهيف

ةلأسم

ريغوأتناكةمئاس؛ًاباصنتغلباذإةبجاولبإلايفةقدصلاو

نبلعنعيورامل؛ضرفلالوأهبماييذلاوهباصنلاو؛ةمئاس
يفو):لاقلَيبنلانأ؛باطخلانبرمعنع(ةخسن)بلاطيأ

ايفسيلفنيثإلثوةعستالإنكيملنإف؛ةاش«ةاشنيعبرألايفمعلا

.هلعقفتم-١
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؛ةاشنيعبرألايف):لاقلَكيبنلانأةشئاعتورو«''(ءيش

ةمئاسلاريغنمةقدصللطقسملاف؛اهريغنمةمئاسصخيملو'(ةاش

يفةقدصلابوجويفنيالةياورلايفةمئاسلاركذو«ليلدىلإجاتحم
طاقسإنمىلوأةدايزلانمامهيفاممنيربخلابذخألانأل,ةمئاسلاريغ

اهقاحلإوسيماوجلايفةقدصلابوجوىلعسانلاعمجأو.امهدحأ

؛رقبلالعةلومحمو؛ابيلععقاورقبلامساو؛ةقدصلامحيفرقبلاب

يفغلانمذخؤيالو؛رخآلاىلعامهدحألومحمزعملاوناضلاك

؛"'قدصتملاءاشنأالإغلاسيتالوهراوعتاذالو؛ةمرحلاةقدصلا

سمنوداميفسيل):لاقومثلجيبنلانعةياورلاتءاجكلذب
ةسمخنودامفسيلو؛ةقدصقاوأةسمخنودامضسيلو؛ةقدصدوذ

؛ًامهردنوعبرأةيقوألاو؛لبإلانمسمدوذلاو«'''(ةقدصقسوأ

لكيفةقدصلانوكتنأبجولعاجإلاالولو«ًاعاصنوتسقسولاو

هرهاظيفسيلرشعلاعبرةقرلايفو؛ةضفوأبهذمساهيلععقوام

.هركذمدقت-«

؛اهيظعم:قدصتلاو+تاقدصلاذخآ:اهانممر+قدصلاو(ج)ر(أ)يف-<
.سوماقلاراتخميفاذكه

.هركذمدقت-؛
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نودامضالو؛ًابهذالاثمنيرشعنوداميفةقدصالنأىلعلديام

ةضفلاوبذلانوزنكبنيذلاوٍِج:ىلاعتوكرابتلاقدقولمردينام

الو باتكلارهاظف؛''«أباذعبمهرشبفهللاليبسيفابنوقفني

عبرةقرلايفو):يحيبنلالوقو«امهقافناوأامهنمقافنإلابجوي

.هنمجرخينأبجييذلارادقمالنابب'"'(رشعلا

.«(:ةبوتلا-١ْ'

.ةضفلاو(ب)يف+(ج10)نمةطقاس-«
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*ةدئافلاةاكزيفباب

نمرشعلاعبرجرخينأبجبالهنأناثناسلعةمألاتعمجأم

؛ًالاقثمنورشعوهو؛هلعاوعمجأيذلارادقملالمكيىتحلاملااذه

.لوحبحاهيفةاكزالةيشاملاوةضفلاوبفذلايفةدئافلاو«مردانثموأ

هللادبعنبدميبأنعهنعهللايضرشلاموبأخبشلاعفردقولوحلاابيلع

ىلعهركذودمحميأيأرناك؛)لاهنأهللامهمحربوبنبدمعْبا

امللوقلااذببذخألايدنعبجويرظنلاو.كلامبهذملةياكحلاهجو

'"'(لوحلاهيلعلوحبىتحلاميفةاكرال):لاقهنألَكينلانعيور

؛باصنلايفهباطخكةاكزلابوجوباهيفاببحاصبطاخملامةدئافلاو
.لبلدىلإجاتحمةاكزلالولحدنعهربشدعبةاكزلاةدئافلايفبجوملاو

دئازلاوماعلالالخدافتسملالاملالبءانمايأيفعئاشلاابرلاىنعمةدئافلابدوصقملاسبلال
.ةححصمهأ.باصنلانع

لوقاذهنأو٠لوحلاابيلعلوحيىتحةاكزةدئافلايفسيل:لاقهنأ(ب)يف-٠

.لاقهنأتككشدقويندملاسنأنبكلام

,هيلعقفتم--<
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يفةاكزلالولحدنعلصألاعمةدئافلايفةاكرلاجت:انباحصألاقو

.قيفوتلاهللاوباصنلاتقوريغًاتقوةدئافلايفنوربتعيالو؛لصألا

نكيبنلالوقلمالسإلالهأنماهب''"بطاخملاىلعالإةاكرلابجتالو
؛باتكلالمأنمًاموقيتأتكن):هللاقفنمسلاىلإهثعباملذاعمل

كوباجأمهنإف؛هللالوسرادمنأوهللاالإهلإالنأةداهشىلإمهعداف

درتومهئاينغأنمذخؤتمهلاومأيفةاكزمييلعضرتفاهللانأمهملعأف

قحتسانماهببطوخامنإةاكرلانأاهبلَكيبنلانّيبف'"'(مهئارقفيف

باطخلانيرمعنعيوراملميتبلالاميفةبجاوةكزلاو,ناميإلامسا

يفبلاطيبأنبيلعنعةباورلاتفلتخاو.ةشئاعورمعنبهللادبعو

نرإف:لئاقلاقنإف؛ةبجاوميتيلالاميفةاكرلانإ:اولاقمهنأكلذ

ىلعالإبجتالفةالصلاببطوخنماببطوخةاكزلا

الإمتركنأامكلذكتف.هيلعةالصالمتيلاو«ةالصلاهيلعبجتنم
نماهذحآنأترمأ):لَكينلالاقامل:هللاقب؛هيلعةاكرلابجت

.رابكلاوراغصلاهيلإعجرينميفناكف"(نارقفىلإاهدرآوكناينغأ

ىلعلديو.ًارابكوأاوناكًاراغصءاينغألانمذخؤتنأبجيكلذكو

.بطاخةخسن(ج)يف-٠
.هيلعقفتم<,هركذمدقت-«
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ىقحبابغخأدالوألاومأ0نمجرختتناكةشئاعنأيورمكلذ

نمبجيامعلدبلاجارخإزاوجىلعسانلاعمجأو؛مهيلعاهتيالو

يفانباحصأفلتخاو.بجاولانعةميقلاعفديفاوفلتخاو.ةاكرلا

بيف:هرثكألاقف؛لوحلااهيلعلاحوةاشنيعبرأاكلماذإنيكيرشلا

هتصحبًافراعابنمدحاولكناكاذإنيطبلخلايفاولاقكلذكو؛ةاكرلا

نأو؛ةاشنيعبرأاهبمنغتغلباذإةاكرلاابملعنأهبحاصةصحنم

ركبوبألاقو.امبنببايفلضفلانادارتيوةلمجلانمذخؤتةقدصلا

بجتال:يلصؤملا تناك؛ةاشنيعبرأكلمبىتحاهبنمدحاوىلعةاكزلا

لوقلاو؛هللاهمحركلاميباخيشلانعتظفحاذكه,ةعاشموأةطلخةكرشلا

ألاوهلوألا ينلالاق؛.هتحصبدهشتومدبؤتةنسلارهاظولمعلاهيلعورثك

"'ةدرفنمالوةكرشاببوجوبصخبملو'"(اشةأشنيعبرأيف)لَك

رتبنيطيلخنمناكامو):لَكهلوقواهكللمب '*!(ةيوسلاباههنيبلضفلانادا
كلمالاهنألاكوءارقفلالعةسبحلاطئاوحلايفرسلو.كلذىلعلدي

تبرشاذإرشعلاةكولمملانيضرألارامثيفو.'"'سانلانمنيعماهيلع

:نع:(>)فلأ

.هملعقفتم-«
٠ًادرفنم:((ِق+

٠يذمرتلاودروادوأوملسمإي

.يف:(ج7ءاب)ي-ه
(.)-17و



يورامبرشعلافصنهيففيقاوسلاوحضاونلابيقساهفو؛نويعلاوءامسلاب

ءامسلاتقسايف):لاقمثلتيبنلانأرمعنبهللادبعنبملاس'''نع
فصنيقاوسلاوحضاونلابيقسايفوءرشعلاالعبناكوأنويعلاو

نألبقوةعوجمتناكو؛ليكلالبقتكلمهاذإرايلاو'''(رشعلا
نموءارقفلانمةرضحلابنكتملوتلبكنإو.اهيفةاكزالهنأعمتجت

طيرفتمهنمنكيملنإو«اهبابرأىلعةاكزالفاهنمةاكزلاضبققحتسي
ءانمأمبنألمهيلعةاكزالنأيدنعبجويرظنلاو.ةاكزلاريخأتيف

نوكتةنايخبابيفيدعتلابالإمهيلعنامضالوءارقفلانممهتاكرشل
؛ةقدصمرامثيفالوةمذلالهأةعارزيفسيلو«ريخأتوأعنمممهنم

نمهيلعاوقفاواممهنمذخؤيامنإو؛نيملسملاءاينغأىلعةقدصلاامنإو
ةاكرلاايفتغلباذإةيجارخلاضرألاو؛نيملسملانيبومهنيبدهعلا
جارخلانألةاكزلا"نًمائيشجارخلاطقسيالو؛لكلايفةاكرلاتناك

لماعلو.ةيجارخًاضرأتسيلنامعضرأف؛ضرأللةراجإلاةلزنمب
ةيدهلالبقٍةيِلَكينلانأل؛ةوشرلاقيرطنم'*'الةيدهلالوبقةقدصلا

.دمحأوملمءاور(ج)نمةطقاس-«

.هيشب5)يف-<
.الدب(١)يف-؛
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الإةيدحلالوبقنعلامعلاىبنو''(تلبقلعارذ"يلإيدهأول):لاقو
لكأبنأيغللزئاجو.ةيالولاومحلالبقًارئاجكلذهنيبوهنيبناك"نمل

زاوجنمانباحصأنمعنمنمو؛”'رقفلابهريغهعاباذإةقدصلانم
ىلعهنقلصتماعطنملكألَكيبنلانأل؛طلغدقهنأيدنعفكلذ

,لوسربءادتقالاو.(ةيدهاهدنعنمانلو؛ةقدصاهلوه):لاق«ةريرب

ىلإهجرخيسلاهيلعناكرثكوألقًازاكردجونموىلوأبجهللا

نإ'*':انباحصألاق,ةيلهاجلانفدزاكرلاو؛مامإلامدعاذإءارقفلا

؛هراذقمديدحتب'ربخلادريملو؛هيلعءيشالفقيناودةسمخنملقأناك

اذإ:مهضعبلاقف؛ءارقفلانمةقدصلايقحتسميفانباحصأفلتخاو

اذإ:نورخآلاقو؛ةاكنلاذخأهلزاجهردفلأنودلجرلاكلم

ناكحاذإ؛نورخآلاقو؛ةاكزلاذخأيملمهردينامكلم

لاقو«ةاكرلاذخأهلحبل-ابنعىغتسميأ-ةضانًامهردنوسمخهدبيف

لاقو؛ةاكزلاذخأهلزاجىرخأةرمثهترمثكردتملاذإ:مهضعب
لضفيوهتلغهلابعيفكيوهيفكياملاملانمهدنعناكاذإ:نورخآ

اهولاقليواقألاهذهلك«ةاكزلاذخأهلزاجو؛ًاينغتسمنكيملهدنع

ينغتسيدقهنألدحرقفلاوىنغلليدنعسيلو؛داهتجإلاقيرطنم
.نم:(أ)يف-؟.نايحنباءاور-١

.مام-ءارقفلاب:(ب)يف-«
.بهذملاخويش-؛
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هوجوبهقفرعموهبارطضاوهلابتحاوهبسكوهتكرحلدحاومهردب

ريثكليحلاليلقهنألكلذفاعضأبينغتسيال''”رخآلاو«بساكملا

ملدبيديبانم"'بتكبةعنصبًاينغتسملجرلاناكاذإف؛فوخلا
لحتال):يْثَجيبنلالوقلينغلامسإقاقحتسالًائيشةقدصلانمقحتسي

ناسنإلالوققو.ةوقلا:ةرملاو.( يوسةرميذلالوينغلةقدصلا

كلذكو,هلكلماللصألانألرقفلاوةنكسسملاهئاعدايف'''لوبقم

ريغرهاظلايفهنأل؛هدلبنعزجاعبزاعهنألليبسلانبالوقلبقي
الإمراغلالوقلبهالنأيبجعبوةقدصلايقىقحهلمراغلاو؛هيلعرداق

نأهاوعدلبقتالدبعلاكلذكو٠«مراغريغلصألايفهنألةنيس

ًالهأاهلاوناكاذإءرملاةقدصبىتحأةبارقلاو.ةثيببالإُهَباك'"'هدسس

نيبتمثهدنعًاريقفناكاذإو«ءاينغأهبمهف؛مهتقفنهمراتبراقأالإ

نأبهدبعتامنإىلاعتوكرابتهللانأل«عفداممرغهيلعنكيملهانغ

ةقيقحنألةبيغملعبنأفاكي'"ملو'"؛هدنعريقفىلإةقدصلاعفدي

.رخآو:(ج)يف-١
.بسكتي:(ج)يف-

,دمحأوملسم-+

.(ب)نمةطقام-؛

.هدسي8)يف-ف
.ريغ:(أيف-1

ال:أ)ي-«
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ىلعردقنإهنماهذخأهدييفةماقاهدجونإف؛هللاالإاهملعيالريقفلا

ةقدصلابحاصلو؛هريغريقفىلإاهملسيوهريغوأمكاحباهعاجرتسا
دقفابقحتسمىلإابجرخأدقهنأهريخأاذإف؛هدنعةقثدبىلعابجارخإ

لديو؛ةجحلمعلابجويايفةقثلالوقنألهنعضرفلاطقسوهتمذتئرب

يفىلاعتهللالوقكلذىلع قسافمكءاجنإاونمآنيذلااهيأاإل:هباتك
كرتبانرمأدقهنأانملع؛قسافلاربخدنعنيمبتلابرمأ'''«اونيبتفأبنب

قسافلاربخدنعنيسيتلابانرمأناكولهنأل؛قسافلاريغربخدنعنيببتلا

ركذلنكيمللضفقسافلاريغوقسافلانيبنكيملو؛قسافلاريغو

ابجارخإىلوتينأةقدصلابحاصلبحأو«ىنعمهريغنودقسافلا

:هوجوىلعةاكزلاو.اهئادأواهجارخإنمنيقيلعنوكيهنألهسفنب

رادقمابيفىعاريكلتف؛ةيشاموقرووأنيعيفلوحةاكرابنم

مالسإلافةفصلاامأو؛لوحلاوباصنلافرادقملاامأف؛كلاملاةفصوكلملا

تقواهبىعاريالوكلملايفبجتثرحةاكزابنمو.باطخلاموزلو

فالتخالاو؛سانلاعامجإبةاكرلاابيفنيملسملادالوأراثو؛كلامالو

لاومأنمةاكرلاجرخيناكبلاطيأنيأيلعنأيورامنإو.كلذىوساهف

نألمتحي:ةفوكلالهألاقف«ماتيأمهولكيبنلاىلومعفاريبأينب

.+:تارجحلا.
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اذإو؛ةيشاموأهريغةاكزنوكتنألمتحيو؛ثرحةاكزنوكتت

ماتيألالاومأنمةاكرلاطاقسإيفانيلعةجحنكتتملكلذواذهلمتحا

نعربخلاعفارلاوهبلاطيبأنبيلعو:اولاقو«نيبطاخمريغمهنأل

نونجنانعوغلبيتحيبصلانع؛ةثالثلانعرلقلاعفر):يفتلكيبنلا

نوعاملانأيلعلوقنمناكدقو'''(ظقبتسيتحمئانلانعوقيفبىتح
يبصلانأانملعدقف:اولاق؛ةاكرلاوهلبولابهعنامىلعهللادعوتيذلا

ناكًايلعنأبدروربخلانأبمييلعةجحلاف«ديعولاهيلإهجوتيالنم

ةماقإهيلعربخلاصيصختليعدملاف؛عفاريبأينبلاومأنمةاكرلاجرخي

؛ةجحبال|صخبالوهمومعىلعهؤارجإبجاولافدرواذإربخلاو.للدلا

يبصلانعلقلاعفرنملَكيبنلالوقنمهباوجتحاامناكولفًاضيأو
؛(حئاينغأنماهذخآنأترمأ)ثَِكهلوقعمهلامنمةاكزلاطقسي

ةبجاوهلاميفةاكرلاو؛ينغلامسالقحتسموهفلاماذناكاذإيبصلاف

لوقرهاظب لقلاعافترالهلامنمةاكرلاطقسييبنلاناكو«قَعيبنلا

.هتظقيوهمونلاحيفهلاميفةاكزلانأاوعمجأدقو.همونلاحيفهنع

ةلأسم

؛ةضورفملاةقدصلانمهيلإعفدييذلامراغلايفسانلافلتخا

,ةعاجلاهاور-١

لا



لكوهمراغلا:مهّصعبلاقو؛هريغمرغهمزليذلاوه:موفلاقف

:ميضعبلاقو؛هيلععميمراغمساق؛هريغنعوهسفنًلانيدلمحتنم

رظنلاو؛همرغوهؤاضقهمزاففارسإريغنماندلمحنم:مراغلا

نمللاقيالو؛هءاضقدجيالونيدلاهيلعيذلامراغلانأيدنعبجوي
؛نارسخلا:ةغللايفمرغلاو؛نيدلابًالقثمناكنإو؛م.ءاغءاضقلادجب

هتراسخهيلعوهحبرهليأ؛همرغهملعوهملغهلنهرلايف؛:لقهنمو

هللاهءافألاموحبراهنألمئانغلاتيمسكلذكو,برلامنلاو؛هكالهو

نيكسملاامأو,ةغلبلاهدنعيذلاوبفريقفلاامأو.مهيلإ'"''هلقنونيماسملا

؛نالفنمنكسأنالفينبيفام:لبقكلذكو.هعمءيشاليذلاوبف

تنأ:يبارعأللبقدقو.لاحلاءوسورقفلاوةنكسسملاةدشكلذبداري

:ءركذلجهللالوقكلذلعلديو؛نيكسمانألب:لاقف؛ريقف

هللاوكلذيفدارملا"'«رحبلايفنولمعينيكاسملتناكفةئفسلاامأ

انباتكنممدقتاهفانركذدقو؛مرقفةدشومهلاحءوسنعرابخإلا_لعأ

نأةغللاقيرطنمتدجو«ةنبازملاىنعميفءابقفلانيبفالتخإلا
يبنلاىبنف)«مصاختلاوعفادتلاوهونيدلاقيرطنمذوخأمةنبازملا
دارأونبغلاىلعافقواذإ'"'نيعئابتملانأل'''(ةنبادملاعينعل

.هلقئاو:(أ)يف-«.مفدينأ:(ج)يف-١
:(ب)يف-724.4:فبكلا-< ,نيدعابتملا
.ملمرنابحنباوينطقرادلاهاور-٠
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؛اعفادتيأانبارتعيبلايضمينأديريرخآلاوخفينأ'''نوبغملا

لديو؛هتعفديأابلجربةقانلاهتنبز:لاقيعفدلاوهنبزلاو؛انكتحاو

ةنبازمةرطاخموررغهيفعقوعيبلكلعجيناكاكلامنأكلذىلع
ةنبازملانأكلامنعو؛هيفنيفلتخملانيبنوكتتيتلاةعفادمللوةمصاخملل

ءيشعيب؛هنزوالوهددعالوهلبكلعباليذلافازجلانمءيشلك

.ددعلاونزولاوليكلانمىتسم

ةيزجلاذخأيفةلأسم

؛ةمألاعاجإبديبعلاونايبصلاوءاسنلانعةطقاسةيزجلاو

ىلعالو+نابهرلاوىنمزلاىلعبجتالو:انباحصألاق

ذخأبجويرظنلاو؛كلذىلعمهيفلاخمضعبمهقفاودقو؛ينافلاخيشلا

اولتاق):هباتكيفىلاعتهللالاق؛عاجإلابجرخنمالإمهنمةيزجلا

هللامارحامنومرحبالورخآلامويلابالوهللابنونمؤيالنيذلا

اوطعُُىتحباتكلاارتوأنيذلانمقحلانيدنونيديالوهلوسرو
.'"'«نورغاصمهودينعةيزجلا

الإمهريغوخويشلاونابهرلا.نمةيزجلاذخأبجويةبآلارهاظف

.ملعأهللاو؛عامجإلابهّصخنم

.؟٠:ةبوتلا-«
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هققحملاةمدقم

'ٍّفلؤملاةمدقم

0رابخألايف:لوألابابلا
اىمعيبنلانعةيورملارابخألايف:باب

زئاجلادبلقتلايف:ةلأسم

4دبلقتلامديف:باب

7نآرقلانمخوسنملاوخسانلايف:باب

5خوسنملاوخسانلايف:رخآباب
0هباشنملاومحملايف:باب

لبلدنآرقلا:ةلأسم 0همظنبسجعبزجعمهنأوهسفنب
0هباشتملايفلوقلا:ةلأسم

9نآرقلايفناصقنلاوةدايزلايعّدينمىلعدرلا:باب

1اهتايمسمىلعلدياموءامسألايف:باب
7نآرقلاماكحأيف:باب

الاظافلألاوصصقلاريركتيف:باب
م7رمألاةفصبدرومقواذإباطخلانأمعزنمىلعدرلايف:ةلأسم

4لمفإرمآلالوقينأةغللايفرمألاةروص:ةلأسم

47..ابرلايف:باب
4فورممباطخهرهاظوًاقلطمدرواذإباطخلا:ةلأسم

١هببسنمناكاذإهريغداربأوءيشلاركذيايف:باب
٠٠(ةبانكلاورامضإلا:باب

١٠ماملاوصاخلايف:باب

١١٠٠ةوبنلاتابثإوديحوتلابابيفلقعلابجويايف:باب
١١وتئدحاذإةثداحلا:ةلأسم



7١١ةكذتلاىف:باب

٠١انزلايف:باب
١١١ةضيرفءاعدلاوهللةلأسملا

ْ؛ةلعىلعالإزوجيالسامقلا:ةلأسم

١سنجلاىرغتسيالمومعلانإلاقنمىلعليلدلا:ةلأسم

اءيشبهنمعافتنالازوجيالومارحهعومجمبربزنخلا:ةلأسم

6©نوظفاحمهجورفلمهنيذلاوم:ىلاعتهللالاق:ةلأسم

١٠«ضاقتنأامضقافمىلامتهللالاق:ةلأسم

اهليقثتىلإفيفختنمدابعلالقنيالهللانأبموقجتحا:ةلأسم

١١٠هرهاظيفناسلاهلعلدام:ةلأسم

١٠٠مهنعانملإىهانتاهفانؤاماعقفتا:ةلأسم

4نيلوقدحأنماهيفباوصلا”لخيملةلأسملك:ةلأسم

٠برضأةعبرأىلعسامقلايفسانلافلتخا:ةلأسم

ا«مرحمتنأوديصلااولتقتالجيهركذلجهللالاق:ةلأسم

١٠١«اهادهسفنلكانبتآوانثشولوٍ:ىلاعتوكراتهللا"لاق:ةلأسم

١١١شآرقلايفماكحألانملزنامببترتركذ:ةلأسم
نيما"وقاونوكاونمآنيذلااهنأايمهؤئانث"لجهللالاق:ةلأسم

1«طسقلاب
86اهملإدصاقنمالإنوكتالةصصمملانأىلعلملدلا:ةلأسم

1»6نصبرتيتاقلطملاوٍٍؤ:ىلاعتوكراتهللالاق:ةلأسم

'1مءاسنألاصصقنوكتنأزاجنبأنم:لاقفلثئاسلأسنإ:ةلأسم

ا«جحلافءايآةثالث'مايصقدجيلنمثل:ءؤانث"لجهللالاق:ةلأسم

١7١»اهقوفايفةضوعبامٍِه:هركذلجهلوقامأو:ةلأسم

71انباحصأنمجحلاريخأتبلاقنملليلدلا:ةلأسم
7ليزنتلارهاظريغيفًاصاخدروامركذ:ةلأسم
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١7١لجرلافلحتمااذإمكاحلانأتملعاهفانباحصأقفتا:ةلأسم
لمامإللنأ«هلعلمعاللوقبمهلعذشنمالإانباحصأقفتا:ةلأسم

متاركشملاراكنإيف:ةلأسم

84١لدعلاةئال”الإنوكتالدحلا-ةماقإنأىلعانؤاماععمجأ:ةلأسم
مغةمذلالهأيف:ةلأسم

١ةبحلاءاطعإوةبطعلايف:ةلأسم

4نآرقلانمةبآليوأتيف:باب
٠١9ءبصغلاف:ةلأسم

١٠٠ةربابجلاهملعبلغدلبيفنيماسملةماقإلازاوجىلعانباحصأممجأ:ةلأسم
وشوشفملالمعيف:ةلأسم

١7هسحاصىلعتملاندلاف:ةلأسم

١٠3سانلانمدحألصرباولجرلنيدهيلعوتاملجريفانؤاملعفلتخا:ةلأسم

7١7ةطقللاىف:ةلأسم

979هبلدابفنيعمءيشعيبنعفلحنميفانباحصأفلتخا:ةلأسم

”70ةمذلالهأةحفاصمنعمنملاىلعتملعايفانباحصأءالعمجأ:ةلأسم

عببلاركذراركتطورشلالهألزاجل:لئاقلاقنإف:ةلأسم

7١7باتكلايفهريغو

77نيمجأمهيلعهللاىلصءاسنألابونذيف:ةلأسم

77ةلاضلاف:ةلأسم

71هوحنوءوضولايف:يناثلابابلا
١70لاصخعبس«اهبالإةالصلامتاليتلاضئارفلايف:ةلأسم

71هجولالسغىف:ةلأسم

7ةسلاباجيإىف:ةلأسم
أل0هكمعتسانإهسفنىلعفاخي"ءامناسنإدنعناكاذإو:ةلأسم
"0.789لوبوأطئاغنمثدحموهو"ءاملجرلادنعناكاذإو:ةلأسم
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للجربنتجاوءاملجردنعناكاذإو:ةلأسم

7مةراهطلايف:ةلأسم

دبءاحنتسالاف:ةلأسم

7"اهماكحأوهاملايف:باب
رارفاسموهوهلحرنمءاميسننممفانباحصأفلتخا:ةلأسم

يالاآلبىيرطنماعيبنلانعيورو:ةلأسم

+.ال«اروبط”ءامءامسلانمانلزنأوم:ىلاعتوكرابتهللالاق:ةلأسم

ولوةالصللهبرهطتلازوجياللمعتسملاءاملانأىلعلملدلا:ةلأسم
يأرهاطهسفنيفناك

يوةبانجلانمانباحصأفلتخا:ةلأسم

مةعمجلللستغيبنجلايفانباحصأفلتخا:ةلأسم

+١7مئاصوهوةبانجبحبصأنمو:ةلأسم

م١١رهطتيلمأرهطتلهكشمثًاثدحنقبتنمو:ةلأسم

وءوضولاضقنيف:ةلأسم

١7١اثكتمماننم:انباحصأرثكألاق:ةلأسم

باهبضقنتةالصلايفةبقبقلاو:ةلأسم

رصبلابوجحبيفىلعنبىسوموبوبحمنبدمحفلتخا:ةلأسم

قالاةضيرفلايفموي
عفطليلدلاهئمبلطييلايهىنمملايفةلعلاو:ةلأسم

قطاىراسلاف:ةلأسم

مجم.بلعلاغلوادإ:لاقهنأمعيمنلانعةريرهوأىورو:ةلأسم

مم١|لاستغالالبقضيحتمثعماجتةأرملايفانباحصأفلتخا:ةلأسم

فينممستلاِق:بأب

76ةالصلاتقولوأيفمممتلازئاجو:ةلأسم
١ةراهطلاضقنياهف:باب

-1-



وغلبمثةالصلايفيصلالخداذإو:ةلأسم
+بونذلارئابكنمنمؤملاةسغو:ةلأسم

+0ةءارقلاببترتىلعاهبيتأينأةالصللرهطتملاىلعبجاولاو:ةلأسم

ضانتملالسغيف:باب
م4ةراهطلاضقنياموكلذريغوتاساجنلاوضئاحلايف:باب

1تاماحنلايف:باب
ىوبئاذلانمسلالابعتسابانباحصألاق:ةلأسم

م1ءاميفةساجنتعقواذإو:ةلأسم

87دكارلاءاملايفمكدحأنلوسيال:لاقدنأعيبنلانعيور:ةلأسم

م1ماملاوصاخلايف:ةلأسم

موباودلالاوبأيف:ةلأسم

مو*+--اهفوصوةتملارمشنمتناكاذإةرتسلابةالصلازئاجو:ةلأسم

بعابسلاروسيف:بإب

ىفرهملارؤسيف:باب
0.تاساجنلايف:بإب

١نيطلايناوأف:ةلأسم

١ةرأفلاف:ةلأسم

1سجنريغهملكؤيامثورو:ةلأسم

61مدلارمأيف:بإب

79ةزانجلاىلعةالصلا:باب

ىلعةالصلاىف:ةلأسم 7ربقلا
دضرألاتتننأامىلعدوحسلازاوجيف:ةلأم
لسغدعبالإاهؤطوزجيملاهضنحنمترهطاذإضئاحلا:ةلأسم

ِةالصلاباهلًارهطمنوكي
دكةالصلاباتك

-7١1-



78ناذألايف:باب

8ةالصلايف:باب

نعيبنلا:ةلأسم 06نيترمموبيفةالصلا
ه١ألابترتيف:ةلأسم

04هيلعدوجسلاوافصلاىلعةالصلايف:ةلأسم

"1سمشلاعواطلبقةالصلايف:ةلأسم

0127ةالصلايفرهجلايف:ةلأسم

7ةالصلاكراتيف:ةلأسم

47ملستلابةالصلانمجورخلايف:ةلأسم

04مامإلايف:ةلأسم

7ةالصلاتاقوأببترتيف:ةلأسم

١47|ثدحلادنعألجرهدعبفلختسينأدجسملامامإليغبنيو:ةلأسم

077هتالصضعبىلصدقوًابوثيراعلادجواذإو:ةلأسم

79هلاحبالهاجمامإةالصبىّلصنمنأىلعسانلاعمجأ:ةلأسم

7رصعملاورهظلاةالصيف:ةلأسم

079سجنلابوثلابةالصلايف:ةلأسم

8بصتقغملابوثلايفةالصلايف:ةلأسم

دوةالصلايفبجاوةروعلارتسو:ةلأسم

01اهيمدقربظيطغتنأةأرملنيمدقلايف:ةلأسم

مفةسكلاىلإهجوتلايف:ةلأسم

طب...خلاةرزجملاالوةربقلايفةالصلازوجتالو:ةلأسم

بةصكلاىلإهجوتلايف:ةلأسم

07ةصكلاريغىلإةالصلايف:ةلأسم

ناذألاهوماعينألافطألارومأبنيغاقلاوءابآلليغبنيو:ةلأسم

9.6ةالصلاوةماقإلاو

مس



0ضرفباسيلةماقإلاوناذألاو:ةلأسم
0ناذألاىلعًارجأذخأيالنأنذؤمللبحتسيو:ةلأسم
6.4ةيافكلاىلعضرفةعاملاةالصو:ةلأسم

9.1نيثبخألاعفادييلصملاوةالصلانعيبنلا:ةلأسم
09.1ءالصللمامإلاِق:ةلأسم

١١8ةالصلاحاتتفايف:ةلأسم

٠١0باتكلاةحتافةءارقيف:ةلأسم

ًافلزوراهنلايفرطةالصلامقأوٍز:ىلامتهللالاقدقو:ةلأسم

١«لبللانم

014ءاسلايفضببألاورمحألاناقفشلاورجفلاةفرعميف:ةلأسم

١971ةلمقلاف:ةلأسم

وةلبقلالالدتسالحايرألاةفص:ةلأسم

07ةالصلايفةمامعلاروكىلعدوجسلايف:ةلأسم

674تملالسغيف:ةلأسم

١971ةالصلارمأيف:باب

04ةالصلاضئارفيف:باب

وذاوبسلايتدجسيف:ةلأسم

871هجوتلايف:ةلأسم

عدهشتلايفوهوثدحأاذإ:ةلأسم

فويصلابماتثإلايف:ةلأسم

074ةأرملابنجىلإهمايقبلجرلاةالصداسفىلعلملدلا:ةلأسم
0ةالصلايفبجاوةروعلارتسو:ةلأسم

و46اهداسفبدسفتاهنأومامإلاةالصبةدقعنممومأملاةالصنأىلعلملدلا

ه7تّلصاذإاهسأررتستنأاهملعبجوةملسملاةرحلاتغلباذإ:ةلأسم

و



86رحفلاةالصدمعبورصعلاةالصدعبةالصلانعيبنلايف:ةلأسم

04ناركسلاةالصزوجتالو«ًاضيأةالصلاىف:ةلأسم

884ءالصلاِقعوشخلا:ةلأسم

067ةعمجلاةالصيف:باب
058رفاسملاةالصربمعلاونرهظلاةَفرَمِبىلصلَميبنلانأتبث:ةلأسم

7رفسلاةالصىف:باب

6رتولاالصىف:با
0.نارجفرحفلاو:ةلأسم

"6رتولاددعيفانباحصأفلتخا:ةلأسم

همباودلاروبظىلعىلصتالضئارفلاتاواصنأىلعسانلامجأ:ةلأسم

086نيدملاةالصيف:بأ

١91ماملاوصاخلاف:ةلأسم

7١84حيوارتلايف:ةلأسم

الإةالصلازوجتالو:ةلأسم 07باتكلاةحتافب

06ةبقبقلانأانيلإىهانتايفانباحصأمجأ:ةلأسم
84ةاكزلايف:بإب

11سملكلاميفبجتةاكزلا:ةلأسم

1.7لاصخثالثةاكزلاضرف:ةلأسم

+8٠ةثالثلالإلحتالةلأسملانإ:لاقهنأثِِصيبنلانعيورو:ةلأسم
1رقبلاولبإلانملماوعلايفانباحصأفلتخا:ةلأسم
116غلابريغوأناكغلابلسمءىرمالكلاميفبجتةاكزلاو:ةلأسم
مًاباصنتغلباذإةبجاولبإلايفةقدصلاو:ةلأسم

1ةدئافلاةاكزيف:.باب
.170ةضورفملاةقدصلانمهيلإعفدُييذلامراغلايفسانلافلتخا:ةلأسم
لكلا00ةيزجلاذخأيف:ةلأسم
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في

اله
لاصارالمأ

و١ا١-ل

.٠«(ٍ4',1١9

.1

ةظوفحمعبطلاقوقح

ةفاقثلاوثارتلاةرازول

نامُعةنطلس

طقسم١١:يديربلازمرلا168:ب.ص


