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 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 يتلا ىف د ا نع هرخآو نممدتنم ١ انباحصأ نع ممينلا نيرخأنملا انىناحص : ٠

 ٧ : ى رابنألا نيا لاق ءاضلا نم

 .. ٠ ِ آ :
 تلا لصأ بم الو ) : لجو زع هللا لاق ، دصقلا ةغللا ىف مميتل

 ٠ نيدصاقلا و هانعمف ) مارحلا

 ٩ : رعاشلا لاقو

 . ىناسأ ام ١ : ١ كلذ

 ١ دلب اهريغ ىرب عب كص - 1 (

 : رخآ لاقو

 1 نآ ,راعظأاا ىف بول ة آ

 . 1 ٠. ف

 لفتلاو س مأب مآ نم ذوخام مميتلا : ىزارلا لاقو نم هن او ئ ن آ . د وخ

 ٠ دصتقلا مألا و

 : سملتملا لاقو

 سوش ١ ٠ .. ٠ ح

 انموق ذا مهمؤب موق



_ × _ 

 ٠ هنممات لصألا ىف وهو س دصق مولعم همميتو

 ؤ ةشئاع ىف لزن مميتلا ببس نآ انل ركذو : لاق هنمو : ةلأسم ده

 اولمأتو س هيغ ءام ال تيم لزنم ف لزن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذو

 ةسنئاع تدقغ س ريسملا اودارأ املغ رجغلا ةالص دنع اوتابف ؤ اوجلدي نأ

 رجح ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىقلتساخ ك اهيلع اوردغيب ملف ةدالقلا
 تقو رضحف ، نيملسملا ىلع تققسآ : ةسثئاعل لوقي ركب وبأ لعجو ث ةنئاع

 هللا لزنأف ، مهعم ءام ال ذا س نولعفي فيك نوملسملا ردي ملو ث ةالصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص مميتف ، ةصخرو هنم ةمحر ث مميتلا ةيآ ىلاعت

 خانم دنع ةدالقلا اودجو س مهتالص نم اوغرغ املغ ، اولصو نوملسملاو

 ٠ ةسثئاع لضف نوملسلا فرعغ ع ريعبلا

 ، ىقنع نم ءامسأ ةدالق تلسنا هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ربخ فو

 ترضحف ث اهادجوخ ةدالقلا ناسمتلي نيلجر ملسو هيلع هللا ىلص ثعبف
 ء روهط ريغب انيلص هللا لوسر اي : الانت اعجر املف ، روهط ريغب ايلصغ ةالصلا

 لاتف ى ةيآلا ( ابيط اديعص اوممبتخ ءام اودجت مل ناف ) : ىلاعت هللا لزنأف

 نيملسملل هللا لعج الا هنيهركت ارمأ كيري ام ةشئاع اي هللا كمحر : ديسأ

 . اجرخم هيغ

٠ هيلع ةداعا ال نآ ةالصلا تقو جورخ دعب ء املا دجو مث ىلصو مميت



 نوطيملاو : ىدنيعسوبلا ملاس نب بيبح خنيشلا نع : ةلأسم دهب

 اهكردأ مميت اذاو ث هتالص متي نآ لبق هكردي هب آضوتو ءاملاب لسغ ناك اذا

 هل ريبكت وأ ةءا رق نم هم ثدحلا ثودح لبق هنكمي ام ىلع ىلصيو مميتيآ

 ةراهط هل متت ال هنآ افغراعتم ناك اذا ىلصيو هب لستغيو ءاملاب اضوتب

 ٠ ملعأ هللاو

 نع هتلأسو © ىلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم دج

 ّ ىلص ام دعب ركذو ث ةالصلل ءاملا مدع دنع ظحالي نأ ىسن نا رفاسملا

 ٠ ؟ ال مآ لدب هيلعأ

 ىف ناك ناو ث ءاملا نم سابيالا عضوم ىق ناك اذا هيلع لدب ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو لدبلا هيلع نوكي نآ ىنبجعيف ى ءاملاب عمطلا عضوم

 . ؟ ال مأ ةرافك هيلعأ ، مميتلاب ىلصو ظحالي ملو لهج ناغ : هل تلتق

 ٠ فالتخا هيف : لاق

 راص اذا ضيرملا كلذكو : جرفم نب دمحآ خيسلا نع : ةااسم د

 نآ دحآ مزلي \ هسفن مميي نأ ردقي مل ناو ، مميتي نآ هيلع ريبكتلا دح ىف

 همميتف ممبتي نأ ردقي مل ناو مميت ريبكتلا ةالصل سيل مآ هسفن مميب

 . ؟ ال مآ كلذ زوجي ضئاح ةأرما

 ظفحأ ملو ث هتينو هرمأب الا دحأ همميب الو ردق نا هيلع مميتلاغ : لاق

. ملعأ هللاو ، تاولصلل اهلمع متي ال ضئاحلاو ، تفصو اميغ ضئاحلا ى



_ ٨ 

 هل زاج ءاملا ىلع ضيرملا ردقي مل اذا : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 هموزل ىف فالتخالاغ ، هريغب الا هنكمي مل ناغ ع هيلع ةردقملا عم همزلف مميتلا

 ىسعو ، هزجي مل هتداراو هرمأ نع ال دحأ هممي ناو ث ةناعالا هلأس وه نا

 5 هلعف نم ناك ول نآ هيف هل زوجي ام بسح هلاح ى هاون ام هل حصي نآ

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، اهب هزاوج ىف فلتخي نأ ضئاحلا لعلو

 ؟ هبيرتت نوكي فيك ابنج ناك اذا بوثلا نعو : ةلأسيه ده

 ىلع هيقلي هبيرتتو ءاملاب هلسغي ام لثم وهو ةيفاك ةينلا : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو اهيلع هبحسي اطسب هطسبيو ضرألا

 ردق ام ةلا زا دعي نم هيغ ١ ذهب ليق دت معن : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 ، هغرع نا ىه ثيح ضرألا ىلع هبحس نآ همميت ىفكو هيلع ةساجنلا نم

 & اهمدقي ةين نع نوكي نأ نم هل دبالو هازجآ عضوملا ىلع بارتلا رذ ناو
 . كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 بوثلا بيرتتو حاضو نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسم +

 . رخآلا بناجلا ىلع هبلقي مث اهيلع هبحسيو ضرألا ىلع هطسب نأ
 ٠ كلذ ف رظنبف ملعأ هللا و ؤ حيحص : ناهبن وبآ هلعلو هريغ لاق

- 
.٠ 

 ٠ هريغ لاق فالتخا هيغ ةربقملا بارتبو ث ائيش

هيخ ظفحأ ال دجسملاو زئاجلا قيرطلا نم مميتلاو : ةلأسه د
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 زئاجلا قيرطلا نم ريسيلا بارتلا ذخأب سأب ال تدجو : ةلأسم ده

 قيرطاا بارت نم لمحي نآ امأو هريغ وآ مميتلل قيرطلا جرخي مل اذا

 ٠ كلذ زوجي الف دجسملاو ةبوبرملا

 ساب الغ ائيش هنم ذخأي نآ ريغ نم امهبارت ىلع هيديب برضي نآ امأو

 ىف ناك اذا دجسملا بارت نم باتكلا بيرتت نأ ث رثألا ف ءاج هنذل ، كلذب

 هل ةميق ال كلذ نأل ، ملعأ هللاو ، دجسملا ريغل هنم لمحي نأ الب دجسملا

 كلذب جرخي دحأ ال هنأ سانلا فراعت فو ث هيديب قلعي امنا ، لمحي نأ
 ٠ ملعأ هللاو

 هاديبو بطر هدسجو ةمعطألا نم ائيش سم لجرو : ةلاسم ه

 نوكت نأ دعب نم ءاملا دجو مث سجن هدسجو هبايث ىف قرع وآ ناتسجن

 همكح ىلع رهاط وه مأ اسجن همميت لاح ىف هسم ىذلا ماعطلاو ةسجن هبايث

 ٠ ؟ ءاملا دوجوب مميتلا مكح لطب دق ذا ، لوألا

 هيلعغ ءاملا دجو اذا هنأ ريغ رهاط هتركذ ىذلا عيمج نا : باوجلا

 ٠ ملعآ هللاو 4 هندىو هباش .7 نآ

 . ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ ملاعلا خيشلا نع : ةلأسم وج

 اذه وحن نم وهآ طئاغ وأ لوب وأ ةبانج نم اثدحم هرفس ىف نوكي نميفو

ضرع وآ ، ررضل هغاخغ هدجو وآ ، هب رهطتي ءام دجي ملو هرضح ىف ناك وأ
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 ث هيلا غلبي نأ هعم ردقي ملغ هعنم دق ام هنع جراخلا ف وأ هتاذ ى هل

 زاج ، هيلع وأ هل امم ةراهط ىلع نوكي نأ دبال ام وأ ، موصلاو ةالصلا دارأو
 ءالا دجب مل ام هزا وج نم هنود امو هموزل عضوم ق ه زجأف ديعصلا هل

 . ؟ هرهد نم هتوغ ام وآ هماع وأ هرهش وأ هموي ف هلامعتسا ىلع ردقيف

 دم ام ناك ناو 6 دوعقلا ىنعم ف هتوضو نع زجعلا عم دوجوم اغ : لاق

 نم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمل هزاوج ف اطرش هللا هرهظأ

 بايسألا نم اهلك عناوملا ۔ ءاملا دجي الآ وه ص ءاسنلا سمال وآ ث طئاغلا

 نم ىنعم ى هنأل ء زجي مل وأ هنع زجعف هدجو نم رذعل اهنوك ى ةبجوملا

 هفعد>ده٥ ٠

 لدي هب ام ةدايز نم هترشابم ىف هسفن ىلع ضيرملا نم ةفاخملا فو

 نوكي نأو دبال هلجأ نم هرضي ام نوك نم هفوخ لاح هنآ ىلع ي حيحصلا ف

 راص هجو ىأبو ، هلدع وأ هروج .ارفاسم وأ ناك اميقم هلثمك اذه ى

 ىف ام اذه ىف هلف 0 عازنلا لحم ىف هلاق نم ىآر ىلع وآ 0 ع امجا ى ابنج

 هماكحأ ى لدي ام طئاغلا نع هئيجم فو ، عامجلا نع ةيانك ىه ىتلا ةسمالملا

 ح ءاملا همدع ىف وأ مانم ىف وأ ةظقي ى ةبانجل ال هليبس نم جرخي ام ىلع

 ةلعلا نأ ڵ هرضح ىف كلذك هنأ ىلع 0 ىنعملاب لدي ام هرفس ىف هنع زجع وآ

 ىلع الا هلدع ةحص ىف فلتخي هنأ هلك اذه نم ءىش ف ملعأ الو ، ةدحاو

 ىلع هلوق ف ةيآلا نأل ، رخاسم وأ ضيرمل الا حصي ال هنا هيغ لوقي نم ىأر

٠ كلذك وهف الاز امهنفص
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 . ؟ ال مآ ةضيرف ءاملا دقغ دنع ةالحال مميتل اغ : ةلأسم و

 ءام اودجت مل ناغ ( : هلونت ىف هب رمآ دق ىلاعت هللا نأل معن : لاق

 هدوجو مدعل ثدحلا مفر ف ءاملا نم الدب هبجوأغ ( ابيط اديعص اومميتغ

 وأ ةالص نم هيلع ام ءادألو هب هدبعت نم ىلع هدوهش ةلاح ىف ههبش ام وأ

 ٠ موي ىف همزل نم ىلع ضئارفلا نم وهف موص

 ٠ لصفل ا ا ذهل امسا راص مث . لصخلا ف دصقلا : ةغل مميتل ١ و

 6 اهبارت نم ضزرذلا هجو ىلع دعص ام عضوم ! اذه ىف ديعصلاو

 اهتبثأ ةتوالتلاب ةغرعم هل نم لوق نم هفرعاف رهاطلا لالحلا وه بيطلاو

 ٠ اهباب ىف ةرسفم

 ىنعي افصو هفرعي ال نمل ةفص وه ام عضوملا اذه ىف مميتلاغ : هل تلق
 . ؟ هن دم نم همميب ام ىلع هل دو هب ١ و رل ١ نع

 لد ام ) مكيديآو مكه وجوب اوحسماف ( : ىلاعت هللا لوق ىفغ : لاق

 هجولا نآ الا ، ناسنالا ندب نم صوصخلا ىلع حسمي هب ام ىلع نايبلا ى

 هل زاج ام هيديب هبرضيف هنكمأ نا رابغ ىذ بارت ىلا دمعي نأ وه هيغ

 ٠ نيديلل ىرخألاو هجولل ةبرض ث نيتبرض هيلع ام ءادلا وأ

٠ كلذ ىف ام رثكأ لوألا نأ الا ث امهل ةيزجم ةدحاولا ةبرضلا ف ليقو



_ .١٢١٢ 

 هيرض لبق هيدي ف لمعب امو : هل تلق ١ ؟ هلبق وأ هعم وآ .7 ض رذ ٠

 & امهعباصآ نيب انترفم امهيماهبا نرقيغ امهفصي نآ رمؤي هب ىذلاف : لاق

 ، هعباصأ نيب نم رابغلا روثي ام ردق نيطلاب ابرض امهب ضرأاا برضي مث

 مث افيفخ احسم ههجو امهب حسميغ امهعفري مث ، هفك نطاب ىف قلعيغ

 ٠ نيبعكلا ىلا هيدي امهب حسميغ ةيناث كلذك امهب برضي

 امو ى امهنم اهنم رهظ ام نيبعكلا ليقو ص نيقفرملا ىلا : رخآ لوق فو

 . ىفكو هدحو رهظ ام ليقو نطب

 ٠ ؟ ءاوس هلكف لعف ءاش ام وأ ادبي امهيأبو : هل تلق

 ، اممهحسميف ىنميلا رهاظ ىلع ىرسيلا نطاب عضي هنا ليق دق : لاق

 اذه نم سكعلا ىلعو ، كلذك ىرخألا حسميغ رسيألا هفك نطاب لعجي مث

 هفك رهاظ ىلع ىنميلا هفك نطاب لعجيف الوأ ديب نأ وهو س رخآ لوق ى

 ىرسيلا هفك نطاب عضي مث ، ىنميلا هفك نطابب ىرسيلا هدب حسميف ىرسيلا

 هدي نطاب لعجي نآ ليقو ، كلذك ىنميلا حسميغ ، ىنميلا هفك رهاظ ىلع

 حسميف ، ىرخذلا نم عبصأ ىلع اذه نم عبصأ لك ىنميلا هدي ىلع ىرسيلا

 ، كلذك امهحسميغ ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي لعجي مث ىنميلا ىلع ىرسيلاب

. هازجاف هل زاج آدب امهيأب : رخآ لوق فو



 س ١٧٣
 \ م 3 ٠

 ىف هب هدارأ امل اهمدغي ةين نع نوكي نأ نم هيغ هل دبالو : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع وأ هل ام مض وم

 ٠ ةد ١ ر ١ و دصق نع ال ١ هل حصب الغ ةد ايع ع ون هنأل معن : ل ام

 ٠ ؟ هديب ضرألا هبيرض لبق ةيمستلا كلذكو : هل تلق

 ىنعم هقحلي نآ ىسعف اهكرت دمعت ناو ع اهعدي نآ هل ىغبني ال : لاق

 ٠ كلذ ق لوق نم ء وضول ١ ق ام

 ٠ ؟ هم اهب ١ نيي ق رغ ال و هدي عب اصأ نبب ق رفي مل ن اف : هل تلت

 . هيلع نوكي ءىش ىلا هب غليب الآ ىسعف : لاق

 ٠ ؟ هيلا هتوق ىف جاتحي امع هبرض ى داز ناف : هل تلق

 دح نع جرخي مل ام هلصأ ىف لاح ىلع اداسف هلجآ نم ىرأ الغ : لاق

 ىنعمل ال ررض نم هسفن نع هب امل هلثم ىف هل نذؤب مل ام ىلا هلعف ق عساولا

 ٠ هيف هل نوكي

 نأ هل له ث ةيافكلا ىلع داز ام بارتلا نم هيفك ىف قلع ناغ : هل تلق
 امهيف ام هب جرخي ال ام ردق ضعبب امهضعب كحي وآ امهيلع خفني وأ امهضغنيب
. ؟ال مآ هلك
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 هنأ الا هلعغ دق هللا همحر ىلع نب ىسوم نأ رثألا فو هل زيجآ دق : لاق

 ٠ نورخآ هب رمآو ضعب هنع ىمن دق

 ٠ ؟ ههجو نم رعسلا لوصأ ىلا بارتلا لصوب نأ همزليأ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعآ الو س هيزجي ال هنا ليق دق : لاق

 هيفك نم رهظ ام نود هيدي عباصأ رهاظ حسمي نآ هيزجيو : هل تلت
 ٠ ؟ هملع وآ هلهج ىف ادمعتم

 هنأ ىلع لدي ام الا رظنلا ىف سبلو ، هيزجي ال هنآ رثألا ىفف : لاق

 ٠ همكح ىف كلذك

 ٠ ؟ هيغ لوقل ١ ام 6 هحسسمي نأ هبلع امم ائيش ك رن ن ا : هل تلتق

 ٠ ةداعالا هيف ليقو ي هيلع ةداعا الف مه ردلا رادقم كرتي نأ ىسن ناو ، لاح

 . ؟ ال مآ هيزجيآ هبصي ملغ ائيسث أطخآ ناف : هل تلق

 نوكب نآ هيشب اذه نم ء ىش ق ءىطخمل ١ نأ رغ كلذ ليق دق معن : لاق

 ٠ هيغ ام ىنعم هقحلي نأل زوجيف ث هيلع وأ هل اميغ هل ىسانلا مكح ىف

. ؟ هيدي عباصأو هيفك نم رثكأب حسمي نأ همميت ف زوجيأ : هل تلق
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 هيدب نم همميب نأ هيلع ام ىلع حسمل اب ىتأ اذا هل .زيجأ دق معن : لانق

 نهنود ام ال عب اصأ ثالثب ٥ز ١ وج نبملسعل ١ نم لوقب نم نأ الا \ همعغخ

 عقي امب حصي نأل زوجي نآ ىسعو ث هيزجي ال هناف ، نيعبصآ وأ عبصأ نم

 ٠ هيديو ههجول حسملا مسا هيلع

 هيديل هنم ذخأب نأ هل لع هيفكي ام ىلع ههجو ىف داز ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ

 همسا قف لمعتسم هنأل ، هزاوج نم هل عنملاب همكح ىف ليق دن : لاق

 ٠ هم هل حصي الخ

 دعب هلمعتسي مل ام هحراوج نم ءىش ف وآ هيدي ىف ناك ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هيفكي ام ر دق هنم ذخأف

 ٠ هيلع هب سأب الف ةزاجالاب هيخ ليق امم اذهف : لاق
 منتيآ هب ديل دنما مث ةعاس هناكم ى ىقيو ههجول مميت ناغ : هل تلق

 . ؟ هيزجيغ هل

 هيف ثدحي مل ام رادقم ىف نكي مل ام كلذك وهو ليق اذكه : لات

 .ءاملا

 ٠ ؟ هيلع داسف الغ ههجو لبق هيديب آدب ناف : هل تلق
 الآ ىسعف رثألا ىف قلطآ ناو هنآ الا س هيف اذهب ليق دق معن : لاق

 لوق ىلع ةداعالا هيف مزلتغ ىأرلا هيلع زوجي نأ نم رظنلا ف ىرعتي
٠ :كلذ ىف



_ ١٦ 

 نآ هنأسث نم ناك ام اذه ىف امدق نا لهاجلاو ىسانلاف : هل تلق
 . ؟ ٠ رخ ؤب

 هزيجي ال نم لوت ىلع لهاجلا نم نوكي نأ ىسانلا ف ىسعغ : لاق

 ىنعم هتحلي نأو دبال هنأ الا رمؤي هب ام هتفلاخمل دمعتي مل هنا ، رذع

 ٠ ؟ هملع وآ هلهج : كلذك وهغ ادمعتم هلعف ن اغ : هل تلق

 ىسعف ةنسلا هيلع ام ةفلاخم دري مل امو همكح ىف ىدنع اذكه : لاق

 ٠ قحلا ى دعبي الآ هزاوج ىلع لوقلا ىف

 ٠ ؟ هيلع لدتو س هب لمعتو هيلا ليمتغ هارت اذه ىف ىذلا امو : هل تلق

 هيغ ءاج ام عبتي نآ هيلع لدف هب لمعأو هراتخأف هبحأ ىذلاف : لاق

 ة ةميركلا ةيآلا ىف هللا همدق ام ردص ةردقلا عضوم ف لجعيغف ى رمآ هللا نع

 هيف جرخي ام رثكأ ىلع ىنبجعأ ادانع ةنسلل هب داري املو اذه ف سكع ناف

 نأل ، احارص هزاوج نم معنملا ىلع لدي ام مدعلا داسف مكحلا نم ىلاوي الأ

 ىضتقي الف ؤ امهبوجو ف كارتستالا نم اهمب ام ىلع هلدت ةفطاعلا واولا

 ٠ هفرعاغ ةيبرعلا ىف ردان لونت ىلع الا بيترن امهنيب اميغ

 ٠ ؟ ةدحاو دب الا هل نكي مل ناغ : هل تلق

. كلذ ريغ زوجي هنآ ملعأ ال و ؤ احسمو امرض ةيزجم هل ىغ : لان



_ ,١٧ 

 ديل ن اك ن اخ : هل تلت ٥ نم ةيقب ١ دع اصغخ هقوغ ام وأ غسرل ١ ؟ ٠

 هيغ لوقي نم ىأرل هموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف : لاق

 ىلع همزلي نأ دبال ذا س نيبعكلا ىنا لوقي نم ىآرو ، نيغسرلا ىلا هنا

 نم ىقب دق نوكي نأ ال! هيف ءىن ال هدايق ىلع هناخ س هلبق ام نود اذه

 ١ و 6 ء ىن غسرل ١ كل ذك وهف ال ٠

 نيغسرلا نم ةيقب هيديل نكت مل اذا نييعكلا عطقأ ىلع اذامو : هل تلق

 . ؟ ىل هغرع

 6 هيدي نم هنكمأ امب ههجو حسمي نأ الا هيلع ى رآ ال ىناف : لات

 ح نبقغرملا ىلا هنا هيغ لوقي نم ىأر ىلع الا هيدعاس نم ءىن همزلي الو

 ٠ كلذ ىلع ردق نا هيلع حسمي نآ نم هدايق ىلع ىقب اميغ هل دبال هناخ

 ىف لاتحي نآ ههجول همميت ىف همزليآ نادي هل نكت مل ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ ناسنالا عون نم هيلع ردق نمب هحسم

 ىلع هلاح ق ردق ناف امهيلع ردقب ال هنأ الا نادب هل ناك ناغ : لاق

 اميغ هرذعب ىلوأ هللاف نيح ىف همدعأ ناو س هل هموزل ىف فالتخالاف نيعم

 دحاو امهيغ لوقلاف ى نادي هل سيل نم ةلزنم ف هنأل س لاح ىلع هردقي ال

 ٠ كلذك مادام

( ٥ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ `١٨{ 

 ةنكملا عم هيلعأ ، هلاح ف هب لزن رمألا هلعغ ىلع ردقي مل ناخ : هل تلق
 ؟ال مأ هريغب هنب دأتن ق نيعتسي نآ .

 ردقي مل اذا هموزل ىف هيخ ىأرلاب فلتخي نآ زاج ام عضوم اذهف : لات
 سيل ليقو ئ هريغب ةناعتسالل ١ هيلع نا ليقف ٨٧ هموب ق هسفنب ها دأ ىلع

 ٠ كلذ هيلع

 ٠ ؟هل زوجيف همزلي ال نم لوق ىلعو : هل تلق

 ٠ كلذ زاوج نم منمي ادحأ نآ ملعأ الو ث ليق اذكه : لات

 هيزجيغف هناعأ نم لكب هئادأ ىلع نيعتسي نآ هزجعل زوجيو : هل تلت
 . ؟ ال مآ

 نيدبعتملا نم نوكي نمب الا هيزجي ال ليقو ع لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ٠ هفرعاغ نيملسملا لوت نم كلذ لكو

 . ؟ هنيعب نأ هلاح ق هناعتسا نم ىلع و : هل تلق

 ىف هموزلب لوقي نم ىأر ف ةردقلا مم هيلع نوكي نآ ىسعق : لاق

 ٠ لدعلا ىف امزال هاري ال نم لوق ىلع رايخلا هلو لصخلا

٠ ؟ عنصي اذام نبحل ١ ق هلعف ىلع نبعمل ١ دجي مل ن اخ : هل تلق



 س . ١٩,

 هذخاؤب نآ نم مركأ هللاو 6٨ رذع عضوم ىف لاح ىلع هزجعل اذهغ : لانت

 ٠ كلذ ىف دصت نم هل ام ىلا عجريلف هيلع ردقي ال امب

 هل لهف ، اسجن ابارت الا دجي مل هنأ الا هلعغ ىلع ردق ناخ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هيزجيغ هب مميتي نأ

 . هيلع لوقلا ى انتلطم هب مميتي ال هنا هيغ ليق دن : لاق

 ٠ ؟ هل رابغ ال هنأ ال ١ 6 اره اط ايا رن هيلع دجو ناغ : هل تلت

 نيطلا نآ الا ، هازجأف عضوملا اذه ىف زاج همسا هيلع عقو ام : لاق

 هب مميتيغ فجي ىتح ءىش ىلع هلعجي نآ ىلا جاتحي ةبوطرلا نم هب ال

 ٠ كلذ هنكمأ نا

 ٠ ؟ ال مأ حسملا زاج لاح ف بارتلا همدعأ ناف : هل تلق

 هجولا ملؤي نأ الأ : لوق قو ث ةزاجالاب مث هيف ليق دن معن : لاق

 ٠ هزاوج نم عنمل اب ليقو ۔ حلم ا لثم

 ٠ ؟ ءاملا نم ىرثلا بارتلاف : هل تلق

 اميغ هنم ىلوأ وه ام مدعن الا هب مميتلا نع ىمنلاب ليق دق : لاق

: ٠ ءاهتفلا لوق ىف كلذك وهف الاو س ىدنع



 . ؟ هب مميتلاب ىلوآ امهيأ ادجو اذا ىرثلاو خبسلاف : هل تلق

 ةرورضلا عضوم ف ىلوألا وه نوكي نآ رابغلا ىذ ىف ىسعغ : لاق

 ٠ كلذ ق هزاوج الا لاح ىلع زوجي ال ام امهتوغ ام مدعل امهيلا

 ٠ ؟ امهنم همدع ق ابونس ١ ن اغ : هل تلق

 ه هيل ١ امهبحأ خبسل ١ نأ هلل ١ همحر ديعس ىبأ خيشل ١ لوقت ىفف : لانت

 ٠ ديعصلا مسا ق هنوبتل مهنع ٩اانق ام ىلع بجاو هي مميتلاف ء نيطلا ىلا

 راخفلاو رجألاو ىنتحلاو صجلاو دامرلاو كهلاب زوجيو : هل تلق

 ٠ ؟ ابارت دجي مل نمل ةرونلاو

 ىنشحلاب هزاجآ ضعبو ٨٧ هدحو بارتلاب الا زوجي ال هنا ليق دق : لاق

 فلتخدو هلثمك نوكي نأ ىسعف صجل نم قرحي مل امو 6 عضوم ١ ١ ذه ق

 ىلغ هقد دعب راخفلاو ةرونلاو جوراصلا لثم رانلاب هقرح دعب هزاوج ف

 ىردأ الف دامرلا امآو س كلذك رجآلاو ص هيلا ةرورضلا عضوم ىف لاحلا اذه

 . هيلع ىأرلا لوخد نم ىرعتي ال هلعلو ، هزاوج نم عنملا الا هيف

 اهقرح دعب ىندأ امهنم ءىنتث ىأغ ، اهرمآ نم اذه ىلعو : هل تلق

. ؟ .رانلاب



_ ٢١ 

 رجآلاو جوراصلا لثم ، هلصأ ف بارتلا نم ىذلا ف ىسعف معن : لات

 لعلو ث راجحألاو تابنلا نم نوكي امم برقألا وه نوكي نأ راخفلاو

 ةيلكلاب جرخي مل هنأل ى اهبسن امهبرقأ رابغلا نم هب ام عم نوكي نأ جوراصلا

 نآ ىلا هيف جاتحيف س راخفلا نم ابرق ءاملاب رصي مل ام ى ةيبارتلا ةروص نع

 ٠ كلذ ىف ءاوس رجحلاو وهف الاو هقد دعب هزاجأ نم ىأر ىلع نوكي

 ٠ ؟ امهعاونآ ف ىصحلاو لمرلاف : هل تلق

 زاوج الخ الاو ك زاج امهبرض لاح رابغلا نم ءىش امهنم راث ناخ : لان
 زاوج ف ىأرلا امهقحلي نآ ىسعف ض امهتد دعب نم نوكي نآ الا ث امهل

 ٠ امهيلا رطضاف ث هلاح ىف بارتلا همدعآ نمل امهنم لك

 ٠ ؟ حلملاو بسلاو ةرغملاغ : هل تلق

 زوجيغ .0 امهنم ىلوأ وه ام مدعل الا اذه نم ءىشل زاوج ال : لاتق

 . ؟ دمثالاو جازلاو تيربكلاو خينرزلاغ : هل تلق

 دعن الآ اهلعلو 6 ءاوس حلملا لثم اهيغ لوقلاو ء نداعملا نم ىخ : لانق

ىهغ بارتلا نم اهبرقل امهنم ىلوأ وه ام مدع لاح ةزاجالا نم ىأرلا ف



٢٢ 

 اذه لثم ق .نوكب نذا زوجيف س هجو لك نم ال هنأ الا ي ىنعمل ا ىق ةهبش هل

 ٠ لاح ىلع

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام

 امهيغ لوقلاف س اهسلكتن نم اذه ىلع ىلوألا نم ةبيرق اهنأك هذهف : لاق

 لوقت اهيغ ءاج ناو ث اهنم ىلوأ وه ام همدعأ نمب اهزاوج ةهج نم دحاو

 ٠ كلذ نم دبالو اهيلع لخاد عنملاب لوقلاخ س اهبلا رطضا نمل ةزاجالاب

 . ؟ ال مآ هتوقدم زوجت تابنلا عاونأغ : هل تلق

 نذاعم نم هريغ دجي مل نمل هعاونآ نم نوكي ام زاوجب ليق دق : لات

 ٠ هيلع ىأرلا زاوج نم هب امل لاح ىلع هيغ لوق ىلع هنأ الا ضرألا

 اهتابن نم الو ضرألا ةبرتأ نم هوحنو اذه نم دجي مل ناف : هل تلق

 اهتد ب اهدولجو ماعنألا موحل نم نوكي ام ىلا دمعي نآ هل لهف ائيش

 . ؟ ال مأ ةسباي

 ىآر ىلع ال ص اهيلا ةرورض مث نم اهزاجأ نم لوق ىلع معن : لان

 ٠ لاح ىلع اهزاوج نم منملاب لوقي نم

٠ ؟ ابارت الو ءام دجي مل نا جلثلاخ : هل تلق



_ ٢٣ 

 لهغ 6 هزا وج نم نورخآ ىبآو ۔ هزاجأ ةديبع ايآ نا لوق ىفف : لاق

 ٠ ؟ رظنلا لهأل ىآرلا لحم ىف

 ام وآ هعاتم وأ هبابث ىف ناكو ص ابارت ضرأنا نم همدعآ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هب مميتيف هبرضي نآ هل لهف ث رابغ هتاودآ نم نوكي

 .. كلذ زا وج نم عنمي ادحأ نأ ملعأ ال و ؤ هز ١ وجي ليق دم معن : لاق

 نم مميتي نآ هل لهغ س دجسم وآ زئاج قيرط ف ناك ناف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هناكم ىف هبرضيغ اهبارت

 ، كلذل هزاوج نم هل عنميف اهيلع هب عقي برضلا زوجي نآ ىسعف : لانق

 ٠ كلذك وهغ الاو

 ىلع ىلصب نأ دارأ وأ س ةالصلا هترضحو ةربقم ىف ناك ناغ : هل تلق

 ١ رن نم مميتي نأ هل لهغ ، ءاش ام وأ : ز انجل ١ ؟ اهي ٠

 هزاوجب لوقلاو ؤ هنم عنمف ، ضعب هنع ىهنو ضعب ههرك دن : لاق

 ٠ ديعب ريغ

 . ؟ ال مأ ىرخأ ةرم هب مميتب نآ زوجي لهف ، هب مميتب دق امو : هل تلق

سأب الغ : رخآ لوق ىلعو س لمعتسم هنا زوجي هنا لبق دق : لاق



_ ٢٤ 

 حصي مل هريغل زاج امو ع همميتل هبرضيف عضوملا ىلع هدي عضي نآ ريغلا ىلع

 نم ىلع لد ام هللا همحر ةديبع ىبأ نع رثألا ىف نآ الا س هل هزاوج الا هيف

 ٠ كلذ ق ام رئكأ هلبق ام نأ الا ى ه ز ١ وج ىلع هلعف

 لفس دق امب مميتي نآ هل لهغ س الع دق ام هنم لازآ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

 ىلع لديب ام مدعل كلذك وهف الاو س ةزاجالاب هيغ ليق دت معن : لات

 ١ وج نم عنمل ١ ز ٥ % نأل ١ لاح ىلع هنحن ام ال ههجو نم هنم لمعنس ٠

 ؟ همكح ىف لوقلا ام س هليزب نآ لبق نم طلتخا ناغ : هل تلق ٠

 هنم اضوتملا ءاملا لثم هنا هيغ ليق دق : لاق ٠

 رخآ مميت ىف هلمعتسي نأ هريغلو هلف همميت نم طقس امو : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ هيزجيف

 ن اغ 6 زوجب ال هب ممينل اف س كلهتسم هنآ الا هيف لوق ال ام اذهف لان

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو س زجي مل هلعف

 هيف جاتحيف ةمئان ريغ ةراهطلل ةبجوملا هثادحأ نم ناك امو : هل تلق

٠ ؟ ال مأ هيلع ردق امب همميت لبق هليزي نآ ىلا



_ ٢٥ 

 6 بارت وأ رجح وآ ةقرخ نم هلاح ىف هنكمأ امي هلاوز ىلع ردق نا : لاق

 هيلع ردقي ام همزلي الغ الاو ءىش نم اذه وحنو رجش نم نوكي ام وأ

 ٠ كلذ نم

 هققحي نآ نم ةردقلا عم هل دبالغ ابطر هلوب نم ناك امو : هل تلق

 ٠ ؟ كلذل همميت لبق ةبوطرلا بهذت ىتح

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملع آ ال و ؤ اذه ق ىعم اذكه : ل اتت

 نوكي وآ ، هسميغ هندب ف ةرذعلا وآ ةبانجلا نم ناك امو : هل تلق
 . ؟ ال مأ ةردقلا عم هكسميف هبوث ى

 هتوبث ىف فالتخال رظنلا لهألا اهيف لوق نم رثألا ىف امل معن : لاق

 ء مميتلا ةزاجال عامجالا ىف بجوملا ءاملا دوجو مدع عضوم ىف ءاهقفلا نيب

 ٠ كلذ ىف ىأرلاب فالتخالا عضوم ىف ىآر ىلع وأ

 ةالصلاو لسغلل هيزجبي نأ ىلا ةلاح ف لزنو ابنج ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ دحاو مميت

 امهنم دحاو لكل نامميت الا هيزجي ال لينو ى لوقلا ضعب ف معن : لاق
 ٠ ةدح ىلع مميت

. ؟ ال مآ ةبانجلا لثم هيغ لوقلاف طئاغلا نم ءاج ناف : هل تلق



_ ٢٦ - 

 هدا رآ ال و ؤ هثدح مغر ف هل زجم هن ا دحا ول ١ مميتل ا ق ليق دق : ل ات

 دعبي ال هلعلو ، اهل هيزجي ال هناف اهتقو لبق نوكي نأ الا ةالصلا نم هب

 ٠ كلذ ىف لوق نم ةبانجلا ىف ام هقحلي نأل هيلع زوجي نأ نم

 نم هب ام ىلع امهل اهممينت ىف بنجلا لثم ضنتاحلاخ : ةلأسم دهج

 ٠ ؟ ال مأ اذه لثم ءاسفنلاو ىأرلا

 ٠ كلذك نوكت نأ ءاسخنلا لعلو اهيغ اذهب ليق دق معن : لاق

 عيمجلل هب زجيآأ 6 م دو طئاغ و لوم هتدح نم هيلع عمتج ١ ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ دحاو مميت

 نه اههبسثأ امو دحاولا ثدحلا ةلزنم ى اهنأل ، اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذك وهف ءىش

 ٠ ؟ س افن وآ ضيح نم ة ١ رمل ١ ق اذه ىلع دا ز امو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ، كلذك وهف : لاق
: 

 ٠ ؟ كدنع هيف لوقلا ام ، ضيحلاو ةبانجلا نم ناك ناغ : هل تاق

مميتلاب ءازتجالا. ف هيلع ىآرلا لخدي نأل هيف زاج ام عضوم اذه : لاق



 ر٧×٢ _

 ليصفلا ف امل 6 هدارفنا ىلع مميت امهنم لكل همزلب هنأ وأ 6 امهل دحاولا

 ٠ كلذ ىلع ليلد نم ءاملاب

 مميت ةرم لكل همزليآ ، هل همميت لبت اذه نم هيلع رركت امو : هل تلق
 ٠ ؟ تارملا ددع ىلع

 ملعأ الو ، هثدح نم همدقت امل زجم هنآ الا همميت ىف ىردأ ال : لاق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ

 دنع هل هددجي نأ همزليأ ، هل مميتخ هثادحا نم ناك امو : هل تلتق
 ٠ ؟ ال مآ هرضحت ةالص لك

 هتداعا نع ىفكو ، ةدحاو ةرم الا هيخ همزلي ال هنا ليق دق معن : لاق

 ٠ هبلع امم ال اهن اغ ى رخأ

 ٠ ؟ كلذك وهغ ةب انج نم ن اك ن ١ و : هل تلق

 ةالصا مميت ىتح اهملع نآ دعب هتبانج ىسن اذا رفاسملاف : هل تلق

. ؟ ال مآ امهل هيزجنت له ء ةلفان و ةضيرغ



_ ٢٨ 

 اهل هيزجي هنا لوقب نم ىأر ىلع هنأ الا ص لوقلا ضعب ف معن : لاق

 . لاح ىلع هبزجي ال هنا هيخ ليقو ، دحاو مميت

 ٠ ؟ كلذك مميت ىتح هتباصأ اهنآ ملعي مل وه ناغ : هل تلق

 امهنيب ام قرف ضعبو ى ءاوس ىلع امهيف لوقلاف ىلوألا لثم هذهف : لاق

 حصأ نوكي نأ لوذلا ىأرلا لعلو س هلبق ام نود عضومل ا اذه ىف ددشف

 ٠ كلذ ىف ام

 هطسو وأ هلوآ ىف زاج اهتقو رضحي نأ لبق ةالصلل مميتلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ٠ رخآ وأ

 لبقو ، ةرطاخم الب هرخآ ىف سيل ليقو ، لوقلا ضعب ف معن : لاق
 ةالصلا نم هد ١ رآ امل ءاملا كر د ىف عمط هل نكب مل اذا هلوأ قف ه ز ١ وجب

 ٠ هتوفت نآ لبق

 هيلطب نأ هيلع وآ % هلاح ق ءاملا هدتفل هل ه ز ١ وج ن اك ن اف : هل تلق

 . ؟ ال مأ هظحاليغ

 كلذ ىف ملعأ الو ث هيلع وهف همزلي امم هنا هيف ليق دق معن : لاق

 ٠ افالتخا

. ؟ هملع وآ هيلع هنأ هلهج همزلي اذام ادمعتم امهكرت ناغ : هل تلق



_ .٢٨٩ 

 ةرافكلا مم هدعب وأ اهتقو ف ةداعالا نم هيف دبال ام عضوم اذهغ : لاق

 لدبلا امآو 0 .هل اهموزل ىف فلتخي نذا زوجي امم هناغ لهاجلا الا ث اهتاوفل

 هعاضأ امل ءاضقلا نع ةيزجم اهنا ةبوتلا ىف لوقي نم ىآر ىلع الا هنم دبالغ

 ، ةرافك الو ةبوت نم هريغ ال لدبلا الا اهيغ همزلي الغ ىسانلا امأو ث اهنم

 ' ة ٠} كلذ ىف لدب همزلي الأ رخآ لوق ىلع زوجيو

 هل ناك ناو ، ءاملا نع اهلأسي نأ هيلعآ ةقفر ف ناك ناف : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ هسشتفب نأ همزلبأ لحر

 امك هيف لوقلاف هكرت ناخ ث هيلع امم هنا اذه ف ليق دق معن : لاق

 ٠ ءاوس اهلبق نم ىتلا ف ىضم

 دبالغ ءام موقل ا دنع الو هلحر ف سيل هنأ هملع ىف ناك ناو : هل تلق

 ٠ ؟ همكح ف ١ ذه نم هل

 موقل ا دنع وأ ، هيسنغ هعم نوكي نآ لمتحي هنأل ليق اذكه : لاق

 ٠ كلذ دعب مهعم هثودح نم نكمي ام عم هيلع علطي ملف

 . ؟ اددع ةعامجلا عم نم هلآسيغ هبلطي نآ هيلع ام رادقم امو : هل تلق

 هلاؤسو هبلط ف هيلع لخدي ال ام ردق الا ادح هل نأ ملعآ ال : لاق

٠ هل اح ق .ررض ال و 6 ةقشم



 م . 77 ٠ ٣ : _

 ىلا دوعي نأو ث اهيغ هل دبالغ ىرخآ ةالص هترضح ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مأ اذه

 هبرنأ ىف ناك وأ هعمج ام الا ، ةدحاو لك ىف هيلع امم هنأل معن : لاق

 ٠ كلذك وهخ الاو هيلع لدي ام مدعل هنوك لمتحي ال ام رادقم ىف

 ىنمي نآ هبلع ام رادقم هتاهج نم ىري عضوم ىف ناك ناف : هل تلق

 ٤ ىنملا نود هناكم نم هظحالي نأ هيزجبأ % هيغ ءاملا ناك ول نأ هيلا

 . ؟ ال مأ هدوجوب هعم عمطي مل ١ ذا هبلط

 زاج الا و ؤ هيل ١ .ج رعي نآ هدعبي و أ هبرق ق همزلب ام ى ا ر ن اف معن : : لاق

 ٠ هيلع ام ءا دأل مميتي نأ هل

 مدعل ءاملا نع ةلأسملاب عضوملا اذه ىف هتوص عفري مل ناف : هل تلق

 . ؟ هيغ ناك ول نآ سانلا نم نوكي هب نمع هيراوي ام

 ٠ هيلع ءىش ال هنأ ىلع لدي ام رثألا ىفغ : لاق

 . ؟ هيغ لوقلا ام ىمعالاغ : هل تلق

 نوكب نآ ىسعل ء امل ١ نع ةلاسملا اي هتوص حغري هنا ليق دنت : لاق

 فعضل ءامل ا نم هلوح ام ى رب ال ل نمم . هنود امو هلع هب د ردقب نم :عضوملاب 1

٠ ; كلذ ذ ق ه رأ ام حص ن ا كل ذك هيف لوقل اغ ؤ ٥هرصم ق



_ _ ٣١ 

 مميتي نآ هل زاج ءالا همدعأف هلك اذه نم هيلع ام دقف ناف : هل تلق

 ٠ ؟ لاح ىلع ىلصيغ

 ٠ كلذ ىلع لد ام ىلاعت هللا لوق ف نألا معن : لاق

 لخدي نآ لبق نم هل زاج ام ىلع ةالصلل همميت دعب هدجو ناف : هل تلق

 ٠ ؟ اهيغ

 ء لاح ىلع همميتب دتعي الو هيلع ةردقلا عم ءاملا ىلا عجريلف : لاق
 .. :4 ٠ ( . كلذ دعب ءىشب سيل هناخ

 ؟ ةالصلا ىف لخد نأ دعب ناك ناغ : هل تلق

 ىلع نوكي نآ الا هيخ ام عديلغب دح امهنم هيلع ىقب ام هنا ليق.دق : لاق

 نوكي نآ زوجيف رخآ لوق ىلعو ك ءاملا ىلا حجر نا اهتاوخ نم ةفاخم
 . لاح ف هل زاج ام ىلع هيغ لخد ام مكح هل

 ٠ ؟ اهتقو ىف هنآ الا اهمتأ نأ دعب نم هدجو ناف : هل تلت

 ه اهدعي نأ هيلع نأ ليقو غ لوقلا ضعب ى ةمات هل ىهف : لاق

 : 7 .77 - .. : . ,ة - 1 , . .. .. ... : 7 .

ةحارلا دجو اذا هرذعل زاج ام ىلع هتالصل همميت ف ضيرملاف : هل تلق



_ ٢٣٢ 

 هنأ ال ١ اهمنأ نأ دعي نم وأ اهبغ لخ د نأ دعب نم ء امل ١ ىلع ة ر دقلا مم

 ٠ ؟ اهتقو ق دعي

 نميف لوقلا نم ىضم ام ىلع هيلع وآ هل ام ىف نوكي نآ ىسع : لاق

 . ءاوس ىلع ىنعمل ا ىف امهنأل ،\ هدحو هب ءاملا همدعأ

 . ؟ رخآ عضوم ف ىلصيغف

 ٠ كلذ هل ن ١ ليق دق : ل اق

 ٠ ؟ ال مآ هديعي نآ همزليأ ةالصلا نع ىدامت ناغ : هل تلق

 نأ نكمي ام ر ادنم هلوطل نوكي نأ الا هيلع ةداعا ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ كل ذك وهغ ال ١ و ك عضوم اي ء الل ١ ث دحب

 ٠ ؟ هب ىلصب نأ لبق نم ىصاعملا نم سيل امب هدعب ملكت ناف : هل تلق

 ء ةيهاركلاب هيخ لانت اضعب نأ الا داسف ىلا هب غلبي الا ىسعغ : لاق

 اميف دادسلا نم نوكي نأ هلعلغ : لاق ام حص ناف ، ءىش ىأل اهيردآ الو
 ٠ كلذ هلاح ىف هل دبال امع جرخ

 ى رخآ ةالصل هظفحب نآ هل له . هضرف ىلصغخ مميت ناغ : هل تلق

٠ ؟ ال مآ



_ ٣٣ _ 

 ء ةصخرل امهعمج ام الا امميت ةالص لكل هيلع نأ لوقلا رثكأ ىفغ : لاتق

 دجي مل ام ء وضول ا لثم ءاش ام هي ىلصيغ هظفحب نأ هل نأ رخآ لوق ف و

 هلاق نم ىآر ىلع وآ عامجا ف ءىش نم دسفي هب ام هيلع ثدحي وآ ، ءاملا

 ٠ ىآرلا عضوم ى

 . ؟ ال مأ مميت اهنم لكل نوكي نآ عمجلا هتالص ف جرخي الهف : هل تلق

 ىآر ىلع جرخي امنا . ىآرلا ق امهل دحاولا زاوج نألا معن : لاق

 امهنأ ىلا بهذي نم لوق ىلع امأغ س ةدحاولا ةالصلا ةلزنمب امهنا لوقي نم

 ٠ كلذ ىنعم هقحلب نأ ىأرلا اذه ف هد ايق ىلع هينتيغ ، ناتالص

 دحاولا مميتلاب ةنسلا عم اهيلصي نأ رجفلا ةالص ف الهف : هل تلق
 . ؟ ال مأ

 ٠ ةزاجالاب ليقو ، عنملاب اذه ىف ليق دق : لاق

 ٠ ؟ ةنس نم هدعب امو برغم ا ضرغ كل ذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ق ىدنع اذكه : 9 انت

 رتولا عم ةرخآلا ءاشعلا ةالص ف لوقلا نوكي اذه ىلعو : هل تلت

 . ؟ ال مآ

( ٥ ج نئا زخلا _ ٢ م (



_ ٣٤ _ 

 نم لوق ىلع امأو س ةنس هنا رنولا ىف لوقي نم لوق ىلع معن : لاق

 ىلصي نأ هل نا لاق نم لوق ىلع الا زوجي الآ ىسعف ةضيرف هنأ ىلا بهذي
 ٠ هيلع . ةنتنم مل ام دا رآ ام

 ٠ ؟ ةلغخان هب ىلصي نأ ضرفل ١ دعي د ١ رآ ن اف : هل تلتق

 زاجأ نم لوق ىلع الا س كلذك وهو اهل مميتي نأ هيلع نا ليق دق : لاق
 ٠ هل دبالغ ال ١ و ء اج ام هي ىلصب نأ هل

 لغا ونل ١ نم هب ىلصب نأ هلغ لغ ١ ونل ١ نم ء ىنل مميت امو : هل تلق

 ٠ ؟ د ١ رأ ام

 ٠ ةدحلا و ةالص ةل زنمي هنأل ليق اذكه :: ل انت

 اهزاوج ف نوكي اذه ىلع ةيضقنملاو ةتئافلا تاولصلاف : هل تلق

 . ؟ ال مآ

 لوق فو س دحاو مانم ق 7 نأ دارأ اذا لوقلا ضعب ىفف ال : لاق

 نود ةتئافلا ىف دحاولا هيزجي ليقو س اممين ةالص لك ىف هيلع نا ¡ .رخآ
 ٣ ٠ دنتنل ١

 ىف مميتلاب نيتالصلا عمجف ءاملا دجي مل اذا رفاسملاغ : هل تلق
 . هيلع ردقف اهتقو ىف هكردأ هنا مث ع لوألا تقولا

 نود ىرخألا ةداعاب ليقو امهمامتب ليقو ، امهتداعاب ليق دق : لاق
 ٠ امهنم ىلوألا

٠ ؟ ءامل ١ هرضحو ةيناثلا ف لخدو ىلوألا ىلص ناف : هل تلق



_ ٢٣٥ 

 لبتو ح ىلوذلا تمن دقو اهل آاضوتبغ ىرخأخلا عطقي هنا ليق دق : لاق

 ٠ اهلدب هيلع هنا

 اهديعب نآ هيلعآ ىلصغ متي ىتح ءاملا نم هدنع ام ىسن ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهنقو ىف مادام

 نم هلاتق نم ى آ ر ق ٥ رك ذ م دع هنأل هيلع ةداعا ال هنا ليت دم : ل انن

 ٠ هلاح ق امهل دجو هنأل ةداعالا هيلع نا : .رخآ لوق فو 6 هرذع

 دق ام ىلصخ مميتن ل احلا ق همدعيو هآطخأف هلحر ف ن اك ن اغ : هل تلتق

 ٠ ؟ ه رضح

 كلذك نوكي نأ هل ىسانلا لعلو ، ءاملا دجي مل نم ةلزنمب وهف : لاق
 ٠ كلذ ىف ىدنع اميف هبلط ىف رصقي مل اذا هيغ ام حصأ ىلع

 هركذي نأ هلاح ىسنف هملع وأ هب ملعي ملف هلحر ف ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام س هدجو مث اذه ىلع ىلصف مميت ىتح هبلطي ملو

 نأ دحاو هل وهف هنرضحبي ءاملا نألا % ةداعالا هبلع نا ليق دق : لاق

 ليقو ، ءاملل دجاو ريغ هنأل اعيمج نيهجولا ىف هيزجي هنا ليقو ك هبلط ول
 ملعي مل ناو ث هديعي نآ همزلغ هعم مميتل ا هل زجي مل هيسن مت هملع دت ناك ن ١

٠ ها زجآأ هب



_ ٢٣٦ 

 لهف ، ةالصلا تنو رخآ هكردب نأ ءاملاب عمطي ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلوأ ف ىلصيغ مميتي نأ هل

 هغولب ىف ءاجر هل مادام ريخأتلاب ليقو ، لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ٠ اهتوف لبق ذئموب اهئادآ نم هب هدارأ امل

 اضوتي ملو هكرتغ ء الاب رم مث اهتقو لوآ اهل مميت ناف : هل تلق

 . ؟ ال مأ هنالصل كلذ همميت هيزجيأ هيق ءام ال عضوم ىلا راص ىتح

 هنكمآف ءاملا دجو نيح هنأل هديعي نآ هيلعو هيزجي ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، هممين ضقتنا هب آضوتبي نأ

 ىضمو هك رفغ ة الملا ه ہضحن نأ ليق نم ء الا ىلع ردق ن اغ : هل تلق

 مميتي نأ هلآ ڵ\ كلذ ملعب ال مآ ءام هيدي نبي سيل هنأ ملعب وهو ؤ هنع

 ٠ ؟ هيلع ءىش الخ اذه ىلع ىلصيف

 هلمحي نآ الو ث اهتقو لبق ةالصلل ةضوتي نآ همزلي ال ذا معن : لاق

 ٠ كلذ له ا نم ن اك ن ١ لدع نم هب هد ١ رأ امل ءا رج

 هزواجي نأ هل له 6 ةالصلا هنرضح دقو ءالا ىلا ىتأ ناف : هل تلق

١ ؟ال مآ ءام هيق وجري ال عضوم ىل .



_ ٣٧ 

 اذه ىلع هزواجيب نآ هيلع ةردقلا عم هل سيل هنا هيغ ليق دق : لاقت

 ح ةمات هل ىهغ مميتلاب ىلصو همدعأفغ ةعس اهنتنو نم هيلعو هلعغ ناف ، اراتخم

 نوكب رذعل ال هكرتغ هتقو ىف ءاملا ىلع ردق هنأل اهديعي نأ هيلع نا ليقو

 ٠ كل ذ نم دبال و اهل هم زلب نأ ىسعف تك ول ١ نم ةعس ق هل نكب مل ن ١ و ؤ هل

 ىف أطخأف اهتقو ىف هكردي هنآ نظيو هغرعيب ءام همادن ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ اهننوف نه اغوخ ىلصو مميتو هنظ

 نم هيغ امب ىأرلا هيلع لخدي نأ نم ىرعتي الآ اذه ىف ىسعف : لات

 ٠ اهتداعا موزلو اهمامت ىف فالتخالا

 ٠ ؟ ءام هيغ دجي ملغ عضوملا ىلا لصو ناغ : هل تلت

 ٠ كلذ ىف لوقلا نم ىضم ام ىلع وهغ : لاق

 ىرخألا تقو ى امها عمجلا ةين ىلع ىلوألا تقو هكرت ناف : هل تلق

 ٠ ؟ اهدوجول هنم ءاجر ىلع الا

 ٠ كلذ ىف ءاوس ىلع اهلبق نم ىتلاو هذهف : لاق

 همزليأ ، هنم ديعب ريغ هنأ الا هيغ ءام ال عضوم ف لزن ناغ : هل تلق
٠ هيلع ة ر دمل ١ عم هيلطب نأ



_ ٣٨ 

 ىف وأ هنيد ىف هيلع ررض نم فاخي ام وأ هقحلت ةقسنمل الا معن : لاق

 ٠ هلام ف وأ هقن

 هيلع ردق الو ءاملا عضوم ردي ملو ليلب هبرق ف لزن ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ ليلدب

 ٠ ه رمآ نم اذه ىلع مميتل ١ هلو ٥ر ذع نم ا ذهمغ : ل انت

 . ٥ ررض نم ةفاخم ىلع هنأ ال ا ؤ هلوصو ىلع ر دقب ن اك ن اف : هل تلق

 . ؟ هرفس ىف دوعي نأ نم هل دبالو

 هبلط ىف ةقثلا عم هيلع سيل ذا س لاح ىلع ىلوألا لثم هذهغ : لاق

 نيد ن اف ؤ هيل ١ ح رعب ل ام نم هل نوكي ام وآ ء هلجأ نم هسفن ىلع ةغاخملا وآ

 ىمعل لالضلا راتخا نم ىلع الا ي هراتخا نم ىلع الا رسع هب سيل رسي هللا

 . ىوه ةعباتم وآ

 ٠ ؟ هيلا راس وه نا هيغ هسفن ىلع نمأب ال عضوم ق ناك ناف : هل تلق

 مميتلا ىلا هنع لدعي نآ هلو هيلا جرعي نآ اذه ىلع هل سيل : لاق

 ٠ لاح ىلع

 ةفوخملا عض اوملا ىف هباحصأ هتوفي نآ نم ةغاخم ىلع ناك ناف : هل تلق

٠ ؟ هلذم ىلع



_ ٣٨٩ _ 

 هيلع سبلو ٨٧ هرضح دق ام ىلصيغ مميني نأ هل و | ٥ ر ذع نم ١ ذهف : لانق

 ٠ هيل ١ ح رعب نآ ١ ذه ف

 ىلا هباهذ ىف هباحصأ ىلع قشي نأ رفاسملا ىلع سيلو : هل تلق
 ٠ ؟ ءاملا

 هيلا هباهذ ف هقوع ال ام ردقب هتقيرط نم نكي مل اذا ليق اذكه : لاق

 ٠ هيلع وأ هل ام ء ١ دألا

 ةرضم الب هب ةراهطلا ىلع ردقيو هغرعب عضوم ف ناك ناف : هل تلق

 اذام ىلصو مميتف هيغ وه ىذلا عضومل هركذي نأ هلاح ىف ىسن هنأ الا هيلع

 ٠ ؟ هب ىنغرع س اذه ىلع هتالص ف همزل

 6 هيلع اهتداعا موزلو هل اهمامت ىف فلتخي هيق ام عضوم اذهف : لاق

 ٠ هب لهاجلا نم دشأ هل ىسانلا نأ لوقلا رثكأو

 هنأ الا ى عنام نم هل ام مدعل ارداق هيلع وأ اركاذ هل ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهنقو قيضل هيلا دمع نا هتوفت نأ اهغاخ س ةالصلل همايق لاح

 د ٥ رضح دمخ ام ىلصيغ مميتي نأ هيق هل زدجأ دمع ام عضوم ١ ذهغ : ل انت

 دبالغ ءاملا دج ١ و اذه وآ : رخآ لوق ق و هبلع ردقب مل نم ىنعم ق هنأل

٠ اهتقو هتاف ناو ، هب رهطتلا نم هل



٤٠ 

 ؟ كلذك وهف ابنج ناك ناغ : هل تلق ٠

 كلذ ى نيملسملا لوق نم ىدنع اذكه : لاق ٠

 هل امل هيف لوقل ١ نم اذه ىلع وهف اميقم هرضح ف ن اك ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع وآ

 لاق نم ىأر ىلع الا مضوملا اذه ىف امهنيب ام قرغ مدعل معن : لاق

 ٠ كلذ ىف قرفلاب

 اهديعي نأ هيلع لهف هل هزاجأ نم لوق ىلع ىلصغ مميت ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ هدعب وآ اهتقو ىق ءاملاب

 نا لوقي ضعبو ث هيلع ةداعا ال ليقو ، لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ىف ام رثكأ اهمامتي لاق نم ىأ ر نأ الا س تقولا ىف اه ددعب نأ هل هبحأ نم

 ٠ كلذك وهغ الا و ةب انج نم نوكب نأ الا اذه

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ةبانج نم ناك ناغ : هل تلق

 نم ىأر نا الا لوقلا اذه ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهخ : لاق
 ٠ كلذ ىف ام رثكأ وه هنا ليق دن تقولا ق مادام ةداعالاب عضوملا اذه ىف لاق

ام ردق ىلع هيف ةد اب ز ال هنآ الا هلمح دق ءام هل ناك ن اغ : هل تلت



 س ٠ _ ٤١

 ء هقير سثطعي وآ هماعط وآ هبارل هنم هل دبال ام هقيرط ىف هيلا جاتحي

 . ؟ ال مأ هنالصل مميتيو اذه لثمب هرخدب نأ هل له

 ةراهطلا نم هب هدارأ امل اذه نم لضخ هيف نكي مل اذا معن : لات

 ٠ كلذ نم هيلع وأ هل ام ءا دأل

 هل زوجي ء ىش نم ههبنأ اام ال و اي ا رن ال و ء ام دجي مل ن اغ : هل تلتق

 ى ذلا ام 6 ةالصلا هنرضحو هزاجأ نم لوق ىلع هيلا ةرورضلا دنع هب مميتبي نآ

 ٠ ؟ هلاح ق هيلع وأ هل

 هنأك ىوملا ىلا هيديب ءىمويغ مميتلا لمأتي هنا لوقلا اذه ىفف : لاق

 ىفكو ، هسفن ىف هردقي هنا لينو ، همميت عضاوم ىلع امهب حسمي مث هبرضي

 ٠ هلبق نم ىذلا كاذو ىآرلا اذه ىلع

 اهلديب نآ همزليآ اهتقو ف ءاملا دجو مث اهالص ناف : هل تلق
 ج

 ١ ؟ ال م ٠

 ىف ام رثكأو افالتخا هموزل ف نأ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 . رثألا ءاج كلذك هيلع لدب ال نآ اذه

٠ ؟ اهتقو ح رخ نآ دعي نم دجو ن اخ : هل تلق



.٤٢ . 

 ىلع نا لوقي نم لوق ىف الا هيلع ةداعا ال هنا هيف ليق دق : لاق

 ٠ كلذك وهف الاو ديعي نآ مميتلاب ىلص نم

 آضوتيف ءام دجي ىتح ةالصلا كرت ىف هل ةصخر نم لهف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هب مميتيغ ابارت وآ هب

 هنا نبح ىف هب دتعي نأ زوجي ال نم لوق فق الا هزاوج ملعأ ال : لاق

 ٠ نب د ق فل اخ دق نم ى آ ر نم

 نأ ريغ نم هضرف ىلصو هموزل عضوم ف مميتلا كرت ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ هم زلي ام هنم الهج هل مميتي

 ؤ اذه ىلع هتناخ ام ةرافك ىفف فالتخالا ىنعم هتحلي نآ ىسعف : لاق

 ٠ همزلي نأ نم هل ديالغ هلدي امألف

 مميخي نأ هل له 6 ٥ زجعل ءاملا ىلع ردقب مل اذا ضب رم اف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هتالصسل

 ٠ لاح ىلع رذعلا نم اذه نأل معن : لاق

 . ؟ هنرضم نم ه رمأ ريغ هنآ الا ي هبلع ردقب ن اك ن اف : هل تلق

٠ كلذ ف لوقلا ىضم دقو ءا وس ىلوألا لثم هذهغ : لاق



_ ٤٣ 

 ؟ كلذك هيغ لوقلاغ هرضي ءاملاو ىردج هب ناك ناف : هل تلق ٠

 ٠ كلذ ىف نيملسملا لوق نم ىدنع اذكه : لان

 ع دي نأ هل له ةلعلا ه ذهل نوكت نآ اهغ اخخغ ىمح هب ن اك ن اخ : هل ثلق

 ٠ ؟ ال مأ مميتيغ هب ام لجخ ءاملا

 ٠ كلذ هل ن ١ ليق دق معن : ل ات

 مميتل ىل ا هنع ل دعب نآ هل ز اج ءاملا هرضي هب ام ن اك ناف : هل تلخ

 ٠ ؟ لاح ىلع

 ٠ كلذ ىف ىعم اميغ معن : لاق

 ٠ ؟ ال مأ اهتغو لوأ ىف ةالصلل مميتي نأ هل زوجيو : هل تلق

 عضوم ىف الا لوت نم رخاسلا ىف ام ىنعم هقحلي نأ ىسعف : لاق

 اهلجعي نأ هب ام ىلوأ ناغ ، اهتقو ىف هل منام نم هب ام لاوز هيف وجري ال ام

 ٢ هل وأ ١ ذه ق ام حص ن ١ ى رأ ٠

 ٠ ؟ هلاوز ف عمط هلو اهتقو ىف هنع لوزي نأ نكمي امم ناك ناغ : هل تلق

٠ هلوأ ق اهئا دأل هل ه زا وج ف فلتخي نأل زاج ام عضوم ١ ذهغ : لان



 س 4٤٤

 ر دقف هب ام هنع ن اه مت ٥ز اجأ نم لوق ىلع هلوآ ف مميت ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ اه دبعب نأ همزليأ اهتنتو ف ءامل اي اهگ ١ دآ ىلع

 ٠ كلذ ىف فالتخالا ىنعم لخدب نأو دبال اهتداعا موزل ىغفغ : لاق

 آاضونف ءالا هرضي ام هگوضو حرا وج نم ءىش ف ناك ناف : هل تلق

 ةدناث ةالصل ٥ءوضو ظفحو ىلصغ هرضي ا مميتو هحراوج نم ىقب الل

 . ؟ ال مآ ىرخاألل هذه ىق هتداعا نع ىلوألا ق

 ىنعم هقحلي نأل س هيغ زوجي امم نوكي نآ ىرأ اذه ف ىنثكف : لاق

 تاولصلا نم هب هدارأ امل هزاجأ نم ىآرل دبالو س هزاوج ف فالتخالا

 نم ىأرو ، هب دسفي ثدحل وآ ، ءام دوجول هيلع ضقنتنبي مل ام ءوضولا لثم

 ٠ هغرعاغ امميت ةالص لكل نآ هيأر ىف امل هتزاجا نم عنملاب لوقي

 وآ جلفل ا نم ؟اضوتب نآ هنكمي ملو م ١ ذجل ا ةلع هيب ن اك ناغ : هل تلق

 لجآ نم س انل ١ ىلع ررضل ١ نوك ق ةف احم ١ ممه هل هسمي ال ١ ء ام نم نوكب ام

 . ؟ هب ام

 س انلا ةطلاخم نع ىهنت ةلع اهنأل كرتب نأ هيلع ام عضوم اذهغ :ل ات

 مميتي نآ هرمآ نم اذه ىلع هلو س اهررض نم فوخ هب نكي مل نمغ ي اهب

مل اذا ث رابآلا نم نوكي ام وأ راهنألا نم هل هزاوجب ليمو ك هرذعل ىلصيف



_ .٤٥ 

 رغ نم هلاق نم ىآر ق هنأل . را رطضالا نم هب امل هل ىقسي نم دجب

 . امههبنآ اميغ زاج امهيغ حص اذاو ى رايتخالا

 ىل ا هذفنت نآ اهنم نمؤي ال امم اهنأ الا ىرخآ ةلع هب ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ كلذك اهيغ لوقلاغ ، ءاملل اهب هسم نم اذه ىلع ءاحصألا نم هريغ

 ٠ كلذ ق ها رأ ام حص نا . 7 ام قرف م دعل معن : ل اق

 همزليآ س اهنم ريغلا ىلع ررض ال ةليحب هلوانت ىلع ردق ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هتالصل هب رهطتي نأ

 5 هكرت ىف هل ةصخرلا بجوب ءىنشل الا اذه ق ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كل ذك وهف ال ١ و

 ٠ ؟ هندب ىف هب رضي ءاملا ناك ناغ : هل تلق

 هسفن ىلع لخدي نأ هل سيل ذا مميتلا ىلا هنع لدعب نأ هلغ : لاق

 . هيلع نوكيف همزلي نآ الضف ررض اذه لثم

 ىف ةليح نم ردقي هب ام ىلصف مميت نآ دعب نم دجو ناغ : هل تلق .

. هدعب وآ اهتقو ىف هريغ ىلع هيف ةرمنم .ال رخآ ءام وأ ، ءاملا نم هفارتغا



_ ٤٦ 

 ىأر نم هب ام ىلع لدي ام هلثم ف ارركم لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ٠ هل دع ق رظن اغ

 ٠؟ءاملا ىل ا راس ن ا هل ام ىلع وأ هسفن ىلع فئاخلاف : هل تلق

 ناك ناو ى هكرت ف رذعلا نم هل اميغ هدجي مل نم ةلزنم ىف وهف : لاق
 ٠ كلذك وهف ديعي ريغ هنم

 نكي مل اذا هل ام ىلع بيقرلا وأ ريغلا لام ىلع نيمألاغ : هل تلق

 هيلع نمتئا دق ام ىلع وآ أ هلام ىلع نمأب ملو هب رهطتي نأ هنكمي ءام هنرضحب

 ام لاحلا ق هيلع ردقي ملو %ڵ ءاملا ىلا هنع راس وه نا عايضلا نم

 ١ ؟ هجول .

 ىلع هنمأ نآ زوجب نم دجب مل اذا مميتي نآ هل زيجأ دق اذهغ : لاق

 ٠ لاحلا ىف هظفحب نأ ربغلا لام نم همزل دن ام ىلع وأ أ هلام

 ٠ ؟ سانلا نم وأ باودلا نم نوكي نأ نيب قرف الو : هل تلق

 امهيو اسن ىلع ىنعمل اي ل د ام رتألا ١ ف و ؤ 7 ام قرغ م دعل معن : ل انق

 ٠ كلذ ف ءاوس ىلع امهنأ الا رظنلا ىف حصي نلو

 هل له ، همانتمب هظفح ىف هل موغي نم ءانمألا نم دجو ناغ : هل تلق

. ؟ ال مآ ءاملا ىلا ىضميغ هنمأي نأ هيلعو



:٤٧ 

 نمأي نأ هل سيل هنآ ريغلا لام ف لوني نم لوق ىلع الا معن : لا

 ىلع مميتلاغ الاو ث هلام ىف هل ىأرلا نوكي عضوم ف هيأر نأ الا هريغ هيلع

 ٠ كلذ ق كشال و هب ىلوأ هلوت

 نأ منغ وآ رقب وأ لبا نم هاعري ام ىلع فاخ اذا ىعارلاف : هل تلت

 ٠ ؟ هتراهطل ءاملا ىلا راسغ هكرت اذا عيضي

 نآ هلو ث هيلع نمتؤا ام وآ هلام عيضي نآ هل سيل هنا ليق دت : لاق

 نم ءاملا عضوم ىلا هقوسبي نا هنكمي مل نا هرضح دق ام ىلصيف مميتي

 ريسملا هكرتب الا هظفح ىلع ردقي ملو هاعري ام ىلع وأ هيلع ررض ريغ
 ٠ هيلا

 دايصلا و ث توبلاو عمشلا ىناجو باطحلاو س شاتحلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ مهيغ لوقلا ام س دارجلا بلاطو

 ىف ررضلا هكرت ىف هيلعو س هتبسكم نم نوكي ىذلا ى ليق دق : لاق

 ناو ث ءاملا ىلا جرخي نأ هيلع سيلو ث هتالصل مميتي نأ هل نا هتسثيعم

 ررض الو هتبسكم نم نكي مل ناو هيلا راسغخ هكرت ول نآ اهتقو ف كردي ناك

 هكردأ اهموزل دعب ءاملا ىلا عضوملا نم برق اذا نم لاحب وهو هكرت ى هيلع
 نأ الا س هيلا ىضمي نأ هيلعف ، اهتوف لبق اهئادأ نم هب هدارأ امل اهتقو ف

وه نا هيلع ميضي نأ هدب ف ام ىلع فاخف ائيش كلذ نم بستكا دن نوكي



_ .٤٨ 

 هل و 6 ١ ريثك وآ اليلق ع ايضلل هملسب ,رأ هم زلب ال هن اغ ء امل ١ ىل ١ ر اس . هك رن

 ٠ كانه نم هيف رظنيغ اذه ىلع لد ام هللا همحر

 ىلا ىضم ةالصلا هترضح املو هتبسكم نم نكي مل ناف : هل تلق

 ٠ هفرعاف هيلع ام ءادل اذه ىلع مميتلا هل نا هيغ ليق دق : لاق

 ةالصلا لبن ءاملا ىلا ىضمي نأ عضوملا اذه ىف همزليو : هل تلت
 . ؟ ال مأ

 ٠ كلذ لبق ال اهتقو هرضحي نأ دعب نم الا امزال هغرعآ ال : لاق

 . ؟ اهتوغ دعب نم الا هكردي ال هنأ هدنع اميف ناك ناغ : هل تلق

 ةدئافل ال هنأل ، هيلع نوكي الأ اذه ىلع هيلا ريسملا ىف ىسعف : لاق

 . هيف ىجرت

 ىف تقولا دعب نم هيلع له هجولا اذه ىلع ىلصف مميت ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ اهلدبي نأ رفسلا ريغ

٠ فالتخالا نم جراخ ريغ هنآ هموزل ىف ىدنع ىذلاف : لاق



_ ٤٩ 

 هبوت ىف قرع اذا هل هزاوج عضوم ف ةساجنلا نم مميتلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ةبوطر هتباصأ ث هب ىه ثيح نم

 ىلع ردقيغ ءاملا دجي ىتح ةراهطلا مكح نم هل ام ىلع ىهغ : لاق

 حص ام الا هنم ءىشب ذخؤي ال مث ي هلك اذه ىف رظنيف ملعأ هللاو ، هب رهطتلا

 هنت ٠

 ءاملا مدع نميغو ج رفم نب دمحأ خيشلا با وج نمو : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ ءاملل افالخ مميتل ١ لهج هعسيأ ء رفسل ١ ف ممينل ا لهجو

 دنع هضرف اذهف اومميتغ هللا باتك ىف رمألا لهج هعسي ال ىل ناب ىذلاغ

 ٠ ملعأ هللاو ، ةرافكلا اذه ىلعو ث ءاملا مدع

 امم هنآ الا هسفن ىف ةضيرغ وه معن : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 نم ىلع هب ةجحلا ماينل هموي ف هب لمعلا ةيلب لزنت ىتح هلهج عسي

 المج همزلي نآ دعب نم هكرت ناف ، كلذك اذه عم نوكيف س هموزلب ىلي

 . عجر ٠ كلذ ىلع ةرافكلا موزل ف فالتخالاف

 ىلصو ءاملا ىسنو مميتو ءام هدنع لجر رغو هنمو : ةلأسم دهج

 6 اهلصب ملو ءامل اب اضوتبي ملو اهركذ وأ تقولا دعم وآ تقولا ق اهركذو

 ٠ ؟ ال مأ ةرافك هيلعأ 5 ال اميأ

( ٥ ج نئازخلا ٤ م (



_ ٥٠ 

 ةرافك الو س لدبلا هيلعف اهتقو تاف نأ دعب اهركذ اذا : باوجلا

 ، هسفن ةالص اهالص هتقو ىف اهركذ ناو س اهيسن هنأكغ اهتقو كلذ نألا هيلع

 ، ةرافكلا و لدبلا هيلعف اهلصي ملو اضوتب ملو ث اهلمهآو تقولا ىف اهركذ اذاو

 سيلو ث اهيلع لمع ال ىتلا لاوقالا نم فالتخالا تكرتو هلهجب رذعي الو

 ٠ ملعأ هللاو مداخلا افيرسثت كلذب ديزت نكل ، لئاسلا نم ملعأب لوئسملا

 ءاملا نم هدنع امب ىسانلا ىف ليق دق : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 « اهتنغو ىف نوكي نأ الا هيلع لدب ال ليقو ، لاح ىلع ركذ ىتم لدبلا هيلع نأ
 ىفو هلاح ىف هل زاج ام ىلع اهمتأ نأ دعب نم هيلع لدب ال : رخآ لوت ىلعو
 هركذ دعب ءاملاب اهدعي مل نا ىأر نم ةرافكلا ىف ام ىلع ىنعملاب لد ام اذه

 نم لوق ىلع الا هيلع حصي ال ذا ، اهديعب نأ هيخ هنكمي ىذلا اهتنو ف اهل
 جرخ ىتح هركذب مل ناو هتوفت ىتح دمعلاب اهكرتغ تقولا ف ةداعالا همزلي
 . عجر ٠ كلذ ىف ةرافكلاب لوقي ادحأ نأ ملعآ الغ ث اهتقو

 بنج وهو ةالصلا هرضحت مث هدلب ىف نوكي نميفو هنمو : ةلأسم ده

 هنم هيبرق ءاملاو ديعصلاب مميتي نآ هل زوجيآ ةالصلا تقو هيلع قاض مث

 لديب مث ىلصو مميت تقولا توغ فاخ اذا كلذ هل معتف لستغيو ىلصيو

 ٠ ملعأ هللاو

 لدب الغ رخآ لونت ىلعو س اذه ليق دق معن ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لات

هل سيلف هتوفت نأ اهفاخ ناو ، ءاملاب الا رهطتي ال هنا ليقو ث اهيخ هيلع



_ ٥١ 

 ملعأ هللاو ٠ اهل دبأ هنناغ ن اغ هد ايق ىلع و ، اهل مميتب نأ عضوم ا اذه ف

 ٠ عجر ٠ كلذ ق رظنيغ

 نامز لام ق رضحب لجر ف هللا كمحر لوقن امو هنمو : ةلأسم وبع

 ٥دنع نم قرسب اضونو ء ال ١ ىلا ىضم نا فاخيو ةالصلا ٥هرضحنو ظيقلا

 5 لاملا ةرمث اودجي نأ فاخب دالبلا ق ودبلاو ةرمثلا نم لاملا نم ءىش

 ىلصيو بارتلاب مميتي نأ هلآ س هريغ وآ عاتم نم هدنع نم ائيش ا وذخأي وآ

 ٠ ؟ اندفأ ١ ديعي وأ هنم ابيرق ء امل ١ ىلا ىضمي مآ

 . ملعأ هللاو .ء مميتي نآ هل قحلا غم ءالا مدع اذا : باوجلا

 . ملعأ هللاو هنم مظعأب كياسنلا سيلو

 كلذك هنأ ىلع لد ام رثألا ىف نذا معن : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 ٠ عجر ٠ كل ذ ف رظنيف ملع أ هلل ١ و ٠ حيبحص هلوق نم وهغ

 ةلغخان ىلصي نأ ديربو .0 ١ دلبلا ق نوكب نمعو هنمو : ةلأسم وبع

 . ؟ال مآ ىلصيو مميني نأ هل زوجيأ ك تقول ا كلذ ق ءام هنرضحب سبلو

 مميتلاب ةالصلا زوجت الو س زوجت الغ هنم برقلاب ناك اذاف : باوجلا

 ء ةصخرلا نم ذخؤي اميف زوجي هلعلو س دوجوم ءاملاو ، ءاملا مدع نم الا

٠ ملعأ هللاو ، ةلضفو ةليسو اهنأل



_ ٥٢ 

 ةلفانلا ف ةزاجالاو عنملاب هلوت نم اذهو : ناهبن وبأ هلعلو : هربغ لانت

 اميرو الا & هباوج نم ىنعملا نسح وهغ لدعلا نم جرخي ال ةفصلا هذه ىلع

 راص ىتح لطاب وأ قح ى هب رهطتلا نم هل منامل مميتلا هل زاجغ ءاملا دجو

 ٠ كلذ ف رظنيغ ملعأ هللاو ٠ همدعأ نم ىنعم ف

 ادحأ هدنع ناك مميتلل لاؤسلاو ةظحالملاو ىحبصلا : ةلاسم ده

 ٠ ؟ ٥دح وو

 اعقاو ناك ناف ، ءاملا دوجوب عمطت ام ردقب ةظحالملا : باوجلا

 نود كلذ هيفكيخ ءام دوجوب عمطي الغ ىشم اذاف ، هرظنب ظحالو هناكم

 هافك مهعمسي ام ردقب ءاملا نع مهلأسيغ باحصأ هدنع ناك ناو ، ىنملا

 دحأ هيحي مل اذاو ، ءاملا دوجوب عمطي ال بلطلاب ناك اذا ، بلطلا نع كلذ

 ىري الو ، ىراربلاو ةنكمألا ىري ثيح ناكو دحآ هدنع نكي مل ناو ث مهنم

 هنأل س ءاملا نع لاؤسلاب هنوص عغر هيلع نكي مل اريصب ناكو ، ادحأ

 ٠ دحأ ريغل ةبطاخملا هيلع بجي ال

 لاؤسلاب هنوص مغر هيلعف ىمعأ ناك وآ ةنكمألا ىري ال ثيح ناك ناو

 ٠ وه هرب ملو هعمسب دحأ كلانه نوكي نأ ىسع ء ء املا نع

 امهو امهعاتم ىلع اغاخ ناذللاو : هنع ام رثآ ىلع ىهو : ةلاسم د

٠ ؟ ء امل ١ نم م دع ق



_ ٥٣ 

 ىلع افوخ ءاملا ىلا ريسملا امهنكمي مل اذا ناعرقي امهنأ ىعمغ : لاق

 مميتو ءاملا ىلا امهدحأ بهذ ناو ث امهلعف ىف نايبصم امهالكو امهعاتم

 . ائيش هيلع ىرآ الو س رومأملا كرت دقغ رخآلا

 ناهبن ىبأ فيلأت نم لوقنم هلك ءاهتنالا اذه ىلا بابلا لوآ نم ىمتنا

 هلل دمحلاو ، باهولا كلملا هللا نوعب باتكلا مت هريغ نع ىذلاو هنع ىذلا

٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو 6 هدمح قح



_ ٥٤ 

 نوعبرألا ٥ سماخلا بابلا

 فو اهدودح فو اهننسو ةالصلا ضئارف ركذ ق

 اهنع ىهنملا عاقبلاو اهيف زوجت ال ىتلا تاقوألا

 دبع نم لبقت ال » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياور فو

 : ثيدحلا ىفو « هندب نم اهيف رضح ام هلبق نم اهتقو رضحي مل ام ةالص

 لوآ ىف ايلصم نوكي نأ دهجاف « ةجرد نوعبس هرخآ ىلا تقولا لوأ نا »

 تقولا طسو ف تيلص ناو س ةجرد نيعبس هللا كعغر تلعغ ناف س تقولا

 ناوضر ةالصلا تقو لوأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ هريصقت نع الا وفعلا نوكي الو « هوفع هرخآو س هنمحر هطسوأو ث هللا

 كلذ نم ىدنذال تقولا لوأ نم هتوفي ام ديعلا ملعي ول » : ثيدحلا فو

 ةالصلا ىف ربدتلا نع اهس نم » : ثيدحلا ىفو ٠ « لامو لهآ نم ردق امب

 ٠ « اهتقيقحب بهذو ث اهبابلو هتالص صلاخ ناطيشلا سلتخا دقف

 ىف ناتعكر » : لاق هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع ىور دقو

 نع ىرخآ ةياور نمو ٠ « هللا ليبس ف لتاقت نانع فلآ نم ىلا بحأ ربدت

ةوالح ع زنأ نأ هنالص عيض نمب عنصأ ام ىندآ هنا » : لاق هنآ ىلاعت هللا



_ ٥٥ 

 ةالصلا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا نع ليقو ٠ « هبلق نم ىتاجانم

 ٠ « رئابكلا دبعلا بنتجا ام امهنيب ام ةرافك ةالصلا ىلا

 باب ىلع ارهن نآ ول مكنيآرأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ؟ ءىش نردلا نم هيلع ىقبي له ، تارم سمخ موي لك هيغ لستغاخ مكدحأ

 بونذلا نم مكلسغت تاولصلا هذهغ : لاق ٠ هللا لوسر اي ال : اولان

 ٠ ملعأ هللاو « السغ

 هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 غابسا : لاق ٠ هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ تاجردلا هب عفريو س اياطخلا هب

 ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو س دجاسملا ىلا اطخلا ةرثكو ى هراكملا ىلع ءوضونا

 ٠ « طابرلا كلذف

 بجوتسي اهبو ت ةالصلا نيدلا دامع ناف : ديعس ىبأ نع : ةلأسم وهب

 هرمأ ام عيمج ىف هعاطأو هاقتاو ع اهب مايقلاب هبتار اذا هاضر هللا نم دبعلا

 ، رومألا عيمج ىف هيلع لكوتو س هاجرو هرومأ عبمج ىف هغاخو س هاهنو

 ىف هسفن نع ىضرو ث هاضقو هيلع ردق ام عيمج ىف هل ملستسا و هافتكا و

 ميبمج ىلع هل رعصو هالبأ ام عبمج ىلع هل ركشو & ٥ اضمأ و رومألا عيمج

 هيلا ىدآو س هاصعو هبف هطخسأ ام عبمج ىف ةبوتلاب هل نادو ، هالتبا ام

 ةوادعو ث هالاوو هللا عاطأ نم عيمج ةيالوب نادو ص هادأب هدبعت ام عيمج

٠ هاداعو هللا هطخس نم عيمج



 س ٥٦

 قدصو ، هاضرأو ةعاطلاب هلل صلخأو ، هاوس نم عيمج ىلع هللا رثآو

 ناميالا زاجو ، هتعاطب لمعلا ى هلل دهتجاو ث هاونو هلاق ام عيمج ف هلل

 اف هللا ىلا هجوتو ث هتقيرطو قحلا جهنم ىلع ماقتسا و ، هتقيقحو هلامكب

 هللا ةنقغارمو س هتفيخو هللا ىوقتب هبل رعشأو س هتداراو هبهذم ميمج

 ، هتعاطو هلالا بحب هبلق قلعو س هتبوقعو هطخس نم برهلاو هتيسثخو

 هللا ةاجانم ىلا غرفتلاو ، هتمحرو هللا ناوضرو ، هتنجو هللا باوثو

 ٠ ةمصعلا و رصنلاب هللا هديأو 6 هتدابعو

 ىمعلا نم هادهو ث ةلالضلا غيز نم همصعو س ةمكحلا رونب هديأو

 ء ةمايقلا موي تاضرع نم ةمالسلاو زوفلا جاهنم ، ةماقتسالاب ةلاهجلاو

 هل تقحو ث ناوضرلا هللا نم بجوتساو ث ةمادنلاو تارسحلا كلت نم

 روحلا ةقناعمي همعنو ، نانجلا لولحب هللا هزوفو س ناسحالا ةقباس هللا نم

 . ماعنالا ةياغب همركأو ؤس نادلولاو فئاصرلاب هفحتآو س ناسحلا

 هنويحي 0 ماركلا ةكئالملا هباوث لعج ذا ء ماظعالا ةياغ هرجأ هللا مظعو

 6 رثكأو مظعأ هل هلاا ءاطعو 6 ربكأو لجأ هنع هللا ناوضرو 6 مالسلا ةيحتب

 ٠ كلاهملا عبمج نم مهايا و انملسو 6 كلذم نيملسمل ١ عبمج ىلعو انيلع هللا نم

 بانك ف اهضرف دهاوشو . ةمزال ةضيرف هللا نم ةالصلا نأ ملعا و

اونآو ةالصلا اوميقأ ) : لوقي ثيح ىلاعتو كرابت هلوق كلذو ةمئاق هللا
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 هللا اودبعيل الا اورمأ امو ) : ىلاعت هلوقو ( هلوسرو هللا اوعيطأو ةاكزلا

 سيل ) : ىلاعت هلوقو ع ( ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو نيدلا هل نيصلخم

 موبلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نآ ربلا

 ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لاملا ىتآو نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا

 ىتآو ةالصلا ماقأو باقرلا فو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو

 . ( ةاكزلا

 رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنا ) : ىلاعت لاقو

 ريثك انرضحي ال هلثمو اذهغ ( هالا الا شخي ملو ةاكزلا ىنآ و ةالصلا ماقأو

 ىآلا هذه ف كلذ ريغو اهبوجوو ةالصلا ضرغل تابثاو نايب هيف ام ركذ نم

 بدنلاو ث اهيلع ثحلاو اهب رمألا الا س ةالصلا ضرغ تاقوأ عضاوم ىلع

 . اهضرغ موزل نم هيغ باتري ال امم كلذو اهل

 لصعلا هللا بجوأ ام تاقوأ نم اهب لمعلا ضرغ ىلاعت هللا نيب دتو

 كلذ نمو ع هللا باتك نم ةيآ ريغ ىف اهب لمعلا ضرغ عضاوم فقو ث اهيغ

 نآرق نا رجفلا نآرقو ليللا قسغ ىلا سملا كولدل ةالصلا مقأ ) : هلوق

 ىنعم نأ افالتخا هيف ملعن ال ىذلا ليوأتلا ف ءاجف ( ادوهشم ناك رجفلا

 : و ، رصعلاو رهظلا ةالص ىهو سمشلا لاوزل ( سملا كولدل ) : هلوت

 ء ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص ىهو ليللا ةملظ وه ( ليللا قسغ )

١ ) ٠ دوهشم ناك رجفلا نآرق نا رجفلا نآرق ( : و
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 ليللا ىف مهنوظفحني ةكئالم مدآ ىنبل نآ ليوأتلا ف ليق ام ىلع كلذو

 جرعو ى ليللا ةكئالم لزن ليللا ءاج اذاغ ، راهنلا ف مهنوظفحي ةكئالمو

 ليللا ةكئالم جرعو راهنلا ةكئالم لزنا راهنلا ءاج اذاو ث راهنلا ةكئالم

 ةالص اعيمج نودهشيغ راهنلا ةكئالم لزنت ىتح ليللا ةكئالم جرعت الو

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو ، اذه وحنو رجفلا

 لجو زع هللا باتك نم كلذ نايبو٤ سمخلا تاولصلا ضرف عضوم اذهف

 دمحلا هلو ٠ نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف )ا : ىلاعت هلوق

 حيبست لك نأ ليوأتلا فو ( نورهظت نيحو ايعو ضرألاو تاومسلا ف

 : و ةادغلا ةالص (| نوسمت نيح ناحبسف ) : هلوقف ةالص وهف ، نآرقلا ف

 ضرغ ف اذهف س رهظلا ةالص ( نورهظت نيح ) : و ، رصعلا ةالص ( ايسثع )

 ٠ اهعضاوم ىف اهتاقوأ نايبو ء ةالصلا

 ٠ ( ليللا نم افلزو راهنلا فرط ةالصلا مقأ ) : ىلاعت هلوق كلذكو

 ( ليللا نم اغلز ) : و ، رصعلاو رهظلا ةالصو رجفلا ةالص ( راهنلا فرط ) : و
 لجو زع هللا باتك نم اذه ريغو ث ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص

 فلتخي الو ، اهعضا وم ىف اهنايتا و ث اهتانتوآ ضرغو ةالصلا ضرغ ىلع لدي امم

 .٠ ةمألا نم نيققحملا عامجاو ةنسلاو باتكلا نم كلذ توبثل كلذ ق

هلصعغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع كلذ تبث دقو : `
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 نع ءاج امم باتكلا عستيو هغصو لوطي امب هيغ فلتخي الو ، باتري ال امب

 ٠ هنع نيدتهملا ةمئألا نعو هنع هنابثاو هيف

 اهتقو روضح دنع ةالصلا رمآ ف هنع نينمؤملا هب هللا بطاخ ام لوآو

 هلوقت كلذو ، ندبلا نع ىذألاو ةساجنلا ةلازا دعب اهل ةراهطلا ، اهب لمعلاو

 مكهوجو اول سغاف ةالصلا ىلا متمق اذا اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : ىلاعت

 تيبثغ ( نيبعكلا ىلا مكلجرآ و مكس وع رب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديآو

 هيلع هللا نيلص هلوسر ةنسو ، هللا باتكب ةالصلل ءوضولا ضرف ف رمألا

 ةالصلا هللا لبقي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقب اثح ملسو

 . « هل روهط ال نمل ةالص الو ، روهط ريغب

 هيلع ىتأي ىتح هدودح غارفتساب هجولا لسغ ءوضولا ىف ضرفلاغ

 لوقلو ع هنود هللا لبقي ال ىذلا ضرغلا وهو ةدحاو كلذ لقأو ، هلك لسغلا

 مش ةدحاو ءوضولا عضاوم لسغف آضوت دتو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هللا ليقي ال فصو اذه هلعل هتالص هللا لبقي ال نم ءوضو اذه » : لاق

 لسغ ةيناث ةرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أضوت مث « هنودب ةالص
 هللا لوسر ةضوت مث « هلعف نمل فاك اذه » : لان مث نيترم ءوضولا عضاوم

 اذه » : لانت مث اثالث ءوضولا عضاوم لسغف ةثلاث ةرم ملسو هيلع هللا ىلص

٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةنسلا ىهو « ىلبق نم ءايبنألا ءوضوو ىئوضو
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 هؤام .لق نمل ةدحاو ةالصلل ءوضولا ىف ىزجي » : لاق هنأ ثيدحلا فو

 ءوضوب الا لصمل ةالص الف « فرس عبرأو س فرش ثالثو لجعتسملل ناتنثا و

 نع تاساجنلاو س هسفن نع ىذألا ةلازا دعب نم الا ءوضو الو دجو اذا

 ىلع وأ ىضرم متنك ناو اورهطاف ابنج متنك ناو ) : ىلاعت هللا لوقل نيديلا

 ريغ تاساجنلا نم ةراهطلاو اورهطاغ ( طئاغملا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس

 هللا رمأ ام ىناعم نوماعلا هلقعي اميغ ءوضولا نم نينمؤملا هب هللا بطاخ ام

 . تاساجنلا نم ءوضولا لبق ءاملاب رهطتلا نم

 اديعص اومميتغ هب نورهطتت ءام اودجت ملو كلذك متنك ناو : لانت مثا

 ةلازا دعب ءوضولا ضرغ امناغ س هنم مكيديآو مكهوجوب اوحسماخ س ابيط

 دسجلا ةراهط دعب الا ءوضول مكح مقي الو ، ءاملاب ةراهطلاب تاساجنلا
 نيملسملا نم اهيلع عمتجملا ةنسلا تعاج كلذبو ، تاساجنلاو ىذألا نم

 ىف ىنعُم الو ، نيقرافم قحلا فلاخ نملو ، نيقفاوم ةنسلل نيذلا نيقحملا

 . قيفوتلا هللابو ، قحلا ةقفاوم نود رصق الو قحلا فلاخ نم عابتا

 انفصو ام بسح ىلعو انركذ ام ىلع هجولا لسغ : ءوضولا ف ضرغلاو

 قغارملا ىلا مكيديأو مكهوجو اولسغاف ) : ىلاعت هلما لوقل انحرشو هيغ

 قفارملا ىلا نيديلاو هجولا لسغف ( نيبعكلا ىلا مكلجرأو مكسوعرب اوحسماو
 نم مدقت وهو نيبعكلا ىلا مكلجرأو نيقغرملا غارفتسا ىلا وهو ةضيرغ

. مكسوعرب اوحسماو نيبعكلا ىلا مكلجرأ اولسغاو ىأ ، رخأتو مالكلا
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 زؤجي الو ، ةالصلا ف ضئارف عبرأ وهو ءوضولا قف ضرفلا وه اذهف

 نبجو اذاو ، اهنم ءىش لهج الو 0 اهلهج عسي الو س اهنم ءىش كرتو اهكرت

 ةالصلا ىف ءوضولا ضرف كلذ نم لقأو ، لمعلا تقو روضح دنع اهب لمعلا

 & هجولا ىف لوقلا رمأ ف انفصو ام ىلع نيتنثالاو ةدحاولا نم انركذ ام دعب

 رمألاو هيف لمعلا الو لوقلا فلتخي ال دحاو اهيخ لوقلاو ك ءاوس كلذ لكو
 اذه وهو { هجولا اذه ىف ضرغاا كرت نميغ لوقلا نم ىضم ام ىلع دحاو هيف

 هعسي الو كلذ ىف هل رذع الغ دمعب وآ لهجب هنم ائيسن وآ انفصو ىذلا وهو

 ء اهنم رثكألا وأ ةضورغملا ءوضولا حراوج نم ةحراجل اكرات كلذ ىلع ىلص اذا

 وهو اهنم هكرتب لسلا ةلماك ةحراجلا نوكت ال امو ريثكلا مسا هيلع عقي وأ

 ٠.. لاقثملا و .رانيدلا وآ نزاولا مهردلا وآ ماهبالا رفظ لثم هيلع مقي ام

 ىلع الو دمعلا ىلع كلذ كرت لهج عسي ال هنأ هيلع عمتجملا رثألا ءاج دننو

 ىلع ىلص اذا هل رذع الو ، ةلاهجلاو دمعلا ىلع كلذ كرت ناو ى هل لهجلا

 ءوضولا غابسا دعب ةالصلا لدب هيلعو ، ضرفلا لامكل كرات اذهو كلذ

 دمعلا ىلع كلذ كرت ناو ث ةرافكلا موزل نم قحلا هبجوي ام ىلع ةرافكلاو

 ٠ ةلامجلا وأ

 ء لاثملا اذه ىلع مقي امم انفصو ام نود كلذ نم ائيسث كرت نا امأو
نم ءىش كرت هل سيلو ث ةرافكلاو لدبلا هيلعو كلذب كلهي ال هنا ليت دقف
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 ىتمو ، اهلك ةحراجلا كرت زاج ةحراجلا نم ءىش كرت زاج ىتمو ، ضئارفلا

 ٠ هللا ءاش نا اذه ىلع اذهف هلك ءوضولا كرت زاج

 دح ىلع لاثملا اذه هيلع عقي ام وهو هنم ائيش وأ ضرغلا كرت نا امأو

 اهماكحأ نود ىضق هنأ هل نيبتغ ةحراجلا لسغ دارأ وأ ء نايسنلاو طلغلا

 ىلع ىلص اذا ءوضولا ةداع اذهغ لاثملا اذه ، هيلع عقي امم انركذ ام كرتب

 ٠ هلامكو ءوضولا ماكحا دعبي كلذ

 لاثملا اذه هيلع عقي امم انفصو ام لقأ طلخلا وأ نايسنلا ىلع كرت ناو

 نم لاقو ث نيملسملا ضعب لوق ف هتالص ىف هيلع ةداعا الغ ىلص ىتح

 ء نايسن الو دمع ىلع ضئارفلا نم ءعىنش كرت زوجي ال هنأل ةداعالا هبلع : لاق

 مامت نوكي الف س ضرفلا لامك وهو ضرف وه ةحراج نم هكرت ىذلا اذهو

 ٠ قيفوتلا هللابو هللا ءاش نا كلذ ضرفلا لامكتساب الا ضرفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ذوخأملا ءوضولا ف ةيناثلا ةنسلا اماو

 نيدتلا ىلع انعم كنذ كرت زوجي الغ قاشنتسالاو ةضمضملا ىهغ اهب رمألاب

 كلذ كرت ناغ ، اهباوثب قاقحتسالا ىلع الو ةنسلا فالخب دمعتلا ىلع الو

 ىلع لهجلاو دمعتلا ىلع كلذ كرت ناو كلاه وهو كلذ هعسي الغ اذه ىلع

 رومأملا كرت دنغ ، فافختسالا و ةنسلا فالخ وأ نيدتلا ريغ نم انفصو ام

ء لبقتسي اميغ هب لمعلا ىلا عوجرلاو كلذ نم رافغتسالا هيلعو & هيلع هب
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 لدب ال. : لاق نم لانتو ع لدبلا هيلع :.لاق نم: لاق دقف كلذ ىلع ىلص ناف

 -: هللا :ءاش نا هب لومعملاو رثكألا وه لدبلا هيلع لوني نم لوقو ث هيلع

 ةنسلا كرت زوجيب ال ليق دقخ نايسنلا وأ اطخلا ىلع كرت نم امأو

 كلذ ىلع ىلص نا ةالصلا لدب هيلعو اطخلا الو نايسنلا الو دمعلا ىلع

 هنأ رثكألا لوقلا وهو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو ، ءوضولا ماكحا دعب

 ( ...... هيلع لدب ال

 ْبدنلابا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع رثألا ءاج دقخ نانذألا امأو

 نايسنلا وآ دمعلا ىلع كرات امهكرت ناخ ك امهكرتأ بحتسي الف ، امهحسم ىلا

 ىف ةنسلا فالخ دزي مل امو امهب لمع نم ءىطخي وأ امهكرتب ندي مل ام
 ٠ ٠ افالتخا هتالص مامت ىف ملعن الو ، ةمات هتالضو هيلع مثا الخ ، امهكرت

 نف هب لمعلا بجو لمع الو هب لوقلا بجو لوق عفني ال هنأ ملعاو

 هم لمعي لماعلل مزال .كلذي لمعلا ملعب الا ةالص الو 0 ةالصلا ءوضو

 همزلي امب لماعلا لمع اذاف ،. لمعلا موزلب ملغب الا لمع عفني الف الاو

 ريغب لمعلا عفني الغ . هنم ملعلاب لماعلا نم لمعلا ءادآ ىف هل ةين ال نمو

 مزالو هل ةمزال اهنأ ملعي ن رأ دبعلا ىلعغ ةالصلا ترضح اذاف ث ةين الو ملع

 ناو اهب لمعلا هيلع بجو اذا اهلهجب الؤ ، اهكرتب رذعب ال هنأو ، اهب لمعلا هل

ةالصلل هل مزال روهطلا نآو ث هللا رمآ امك روهطلاب الا زوجي ال هنأ ملعي
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 ٠ هم لمعلا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري اميغ رثألا ءاج هنآ ملعاو

 لوأف « ميلستلا اهلالحاو ريبكتلا اهمارحاو روهطلا ةالصلا حاتفم » : لاق

 ىلع هفصو امك ةضيرغ وهو « روهطلا ةالصلا باوبآ نم دبعلا هلخدي باب

 ملعب اهتقو ف ةالصلا ىلا ماق هغابساب فصولا لمكأ اذاف ، ةينلاو ملعلا

 ةراهطب اهيتأي هنأ كلذو س ضئارف عبرأب اهيلا موقيف ث اهموزلو اهضرغب هنم

 لونقل ضرغ وهو ، سابللا نم هتروع رتسي امبو ي هئوضو لامكو س هدسج نم

 عم سابللا وهف (( دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ىنب ايب ) : ىلاعت هللا

 عم ، اهيغ ىلصي ىتلا بايثلا ةراهط عم ى ةالصلا ف اهسبل ىتلا بايثلا ةراهط

 موزلب هنم ملعب ث ةبعكلا ىلا هجوتلل ةينلا دانتعاب ةضيرخ ةلبقلا لابقتسا
 ء اهمسا هل ربعي نم دجي مل اذا ، اهانعم وأ اهمساب ةبعكلل لابقتسالا

 ء ةضيرف ةالصلا ىلا مايقلاو ، ةضيرف بايثلا سبلو س ةضيرغ ةراهطلاو

 ٠ ةضيرغ ةلبقلا لابقتساو ةضيرف ةرهاطلا ةعقبلا ف مايقلاو

 هيزجي ال هناف س كلذ هنكمأ نا امئانت ىوتسا ةالصلا حاتتفا دارآ اذاغ

 عضوم ريغ ىف هللا باتك نم ةضيرغ وهو 0 مايقلا ىلع ردق نا ث مايقلا الا

ء ةالصاا ىف انهاه مايقلاغ ( نيتنا هلل اوموقو ) : ىلاعت هلوق كلذ نم.
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 مايقلا نألا ، مايقلا وه : لات نم لاقغ ، كلذ ىف فلتخا دقف تونقلا امأو

 هلل اولص ىأ ( اوموق ) ىنعم امناو ، مايقلا وه تونقلاو ، تونقلا وه
 ٠ ةالصلا ىف اوموق ىأ ، نيمئاق

 وه مايقلاف ( طسقلاب ىماتيلل اوموتت نأو ) : ىلاعت هلوت كلذ نمو

 اهيلع ةشئاع نع ىوري ام كلذ نمو ى ةالصلا ف مايقلا وه تونتلاو ، لمعلا

 . امايق اهلوطأ ىآ « اتونق اهلوطأ ةالصلا لضفأ » : تلاق اهنأ مالسلا

 كلذو ث ةعاطلا وه تونقلاو ، تونقلا وه مايقلا نا : لاق نم لانو

 الف ةعاط ريغ ىلع مهو ث ةالصلا ىلا نوموقي اوناك نايدألاو للملا لهأ نأ

 نيعيطم ةالصلا ف هلل اوموقي نآ نينمؤملا هللا رمأغ ى مهتالصب هللا مهعفني

 . ةيصعم لك نم نيبئات نيعيطم هلل اوموق ىآ ( نيتناق هلل اوموقو ) : لاقف

 ةالصلا ىلا اوماق اذا اوناك مالسالا ءدب ف نيملسملا نا : لاق نم لاقو

 مهيديآ لامعتسا نم اهنم سيل ام اهيخغ نولمعيو نوملكتي مهو اوماق

 مهتالص ىلع نيلبقم نيتناق اونوكي نآ هللا رمأف ، ةالصلا رمآ ريغب مهتنسلأو

 ىنعم ىلع جرخي باوص ليواتألا هذه ، اهيف لامعألا عيمجل نيكرات
 ٠ باوصلا

 ىف فالتخالا امناو ث ةالصلا ف مايقلا ضرغ تابثا ليواقألا ةلمج فو

 اوميقأ متننأمطا اذاغ ) : لجو زع هلوق كلذ نمو ث انفصو ام ىلع تونقلا

) ٥ > نئا زخل ١ س ٥ م (
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 اوركذاف ) : ىلاعت هلوقو ( اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نا ةالصلا

 هللا ركذ نم انفرع ام ىلع كلذ ف ىنعملاو ( مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا

 مايقلا اوعيطتست مل ناف ىأ ، ادوعقو امايق اولص ىأ ك اماين ةالصلا وه
 نوركذي نيذلا ) : ىلاعت هلوت كلذكو ى مكبونج ىلع اولصف س ادوعق اولصف

 عضوم اذهغ ، ةالصلا ىف اذه ىنعم امنا ( مهبونج ىلعو ادوعتو امايق هللا

 لوطيو ث هركذ نم ريثك انرضحي ال هلعل امم اهريغو ةالصلا ف مابنلا ضرغ

 ٠ هانركذ ول هركذ

 اماما ناك ىنثم ىنثم ىهو ةماقالاب اءدب ةضيرفلا ةالصلا ىلا مانت اذاف

 ناغ ، اهب لمعلاب رومأم ةبجاو ةنس ىهو ةماقالا كرتي الو ء ماما ريغ وآ

 ةداعا هيلعو كلذ هعسي ال : لاق نم لاقف اهكرتب هنم دمعتلا ىلع كرات اهكرت

 6 ةنسلا كرت نم هير رفغنسيو هيلع ةداعا ال : لاق نم لانتو س ةالصلا

 ٠ انيلا هبحأ لولا لوقلاو

 : لاق نم لاقو ت هيلع ةداعا ال لاق نم لاتغ ايسان ةماقالا كرت نا امأو

 ةداعا ال هنآ انيلا بحأ لوألا لوقلاو ث ةنسلا كرت زوجب الو ، ةداعالا هيلع

 ثبح وأ ءازحصلا ىف ةماقالا ىسن اذا : لاق نم لاتقو س نايسنلا ف هيلع

 ةالصلا مانن ثبح رصملا .ق: اهيسىىت ناو أ ةداعالا هيلعف ةماقالا عمسي ال

 نع رثؤملا وبأ هعغرب امم اذه اندجوو نسح لوق اذهو 6 هيلع ةداعا الغ

٠ هللا امهمحر بوبحم نب دمحم
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 : لانق نم لاقف س فالتخاب نهل ةماقالا نم كلذ ق ليق دقف ءاسنلا امأو

 . تاعامجلا عضوم لاجرلا ةالصل ىه امنا ةماقالا نألا س نهيلع ةمانقا ال

 ، هجوت مث هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ىلا ةماقالا اهيلع : لانت نم لانو

 امأو ى هللا الا هلا ال ربكأ هللا ربكأ هللا لوقت نأ كلذ مم اهيلع : لانت نم لتو

 ىري نم لوق ىلع تساق دقف دمعتملا وآ نايسنلا ىلع ةماتالا تكرت نا

 ٠ انملع اميغ اهيلع ةداعا الو ةماقالا ، اهيلع

 هكرتن ناغ 4 ءاوس هيف ءاسنلاو لاجرلاو ةبجاو ةنس وهغ هيجوتلا امآ و

 لوقلا هيلع ىذلاو ةداعالا هيلع : لاق نم لاقف ادمعتم ةالصلا ىف كرات

 ، ةداعالا هيلع : لاق نم لاقف ناسينلا ىلع هكرنن نا امأو “ رثكذلا وه ةداعالاب

 ٠ رثكألا وه رخآلا لوقلاو هيلع ةداعا ال : لاق نم لانو

 زوجي الو ث ةالصلا ضئارغ نم ةضيرغ ىهغ مارحالا ةريبكت امآو

 لهج هعسي الف الهاج وآ ادمعتم اهكرت نمف ، نايسن الو دمع ىلع اهكرت

 ةلاهجلا ىف ةرافكلاو لدبلا و ، نايسنلا ف لدبلا هيلعو ى كلذب رذعي الو ع كلذ

 امناو ( اريبكت هزبكو ) : لجو زع لوقي ثيح هللا باتك ىف اهضرغ دمعلاو

 مرحت انهاه مارحلا ىف متو ىلصملا اهربك اذا هنأل ، مارحالا ةريبكت تيمس

 ةالصلا رمآ ريغ نم ءىش لكو ى ةالصلا رمأ ىف ىتأي ام الا هلك لمعلاو مالكلا

 اهلالحأو ةالصلا مامت ىلا ةالصلا ف مادام هيتأي نآ ىلصملل زوجي الغ

١ ميلستل ٠
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 ةنس اهنا : لاغ نم لاقف اهيف فلتخا دقغ ةالصلا ىف ةذاعتسالا امآو

 ةريبكت دعب اهناو ةضيرغ اهنا : لاق نم لاقو س مارحالا ةريبكت لبق اهناو

 تابثا فو ث مارحالا ةريبكت دعب ةضيرغ اهنا انعم لوقلا حصأو ث مارحالا

 نم هللاب ذعتساغ نآرقلا تأرق اذاف ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق اهضرغ

 . ةالصلا رمأ ىف اذه نأ ليوأتلا ءاجف ( ميجرلا ناطيشلا

 : ىلاعت لوقي ثيح هللا باتك ىف اهضرفو ةضيرغ ةالصلا ف ةءارتنلا مث
 اذهو ( هنم رسيت ام اوءعرتقاف ) : هلوقو ث ( نآرقلا نم رسيت ام اوءرتقاغ )

 ٠ ةالصلا رمآ

 حيبستلاو ةنس عوكرلا ىلا عوكرلا ةريبكنو \ ةضيرغ وهو عوكرلا مث

 ٠ ةنس دوجسلا ىلا دوجسلا ةريبكتو ةنس هدمح نم هللا عمس هلوقو ع هنس

 تايثاو 6 ةضيرغ مايقلا و 6 ةنس دوجسلا ق حيبستلا و ةضررغ دوجسلاو

 كلذف ( اودجساو اوعكرا اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعت هلوق كلذ ضرغ

 ٠ ةضيرف ةالصلا ى

 ركذ نم صخ ام ذهف ٠ ةنس تايحتلا و ةضيررغ ةالصلا ق دوعقلا و

هعضوم ٠
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 ، دح مايقلاو ، دح مارحالا ةريبكت نا ليق دقف ةالصلا دودح امأو

 اميغ نآرقلا ةءارقو ، باتكلا ةحتاف ةءارق نا : لاق نم لاقو س دح ةءارقلاو

 دوجسلاو ، دح عوكرلاو ، دح ةءارقلا لك : لانن نم لاقو ، نادح ةءارقلا هيغ

 امهاتلك ناتدجسلا : لاق نم لاقو ع دح ةدجس لك نا : لاق نم لانتو ، دح

 . رثكألا وه لوذلا لوقلاو ، دحاو دح

 ةالصلا ىف اهلك عوكرلا ةريبكتو ، دح ةالصلا ىف هلك تايحتلل دوعقلاو

 دوجسلا ىف حيبستلاو ، دح اهلك ةالصلا ىف هدمح نمل هللا عمس لوقو ث دح

 دودحلا هذه نم ادح كرت نمغ ، دح هلك عوكرلا ىف حيبستلاو ، دح هلك

 ةالصلا دودح نم دح كرت زوجي الو س كلذ لهج هعسي الف الهاج وآ ادماع

 . قيفوتلا هللابو كلذ مهفاغ ، ادماع وآ ايسان

 ضئارفلا الا ىلصي ال نمع لئسو : ناهبن ىبآ نع : ةلأسم ده
 ٠ ؟ ةدحاو ةعكر الا رتولا لصي ملو ننسلا نم اهاوس ام كرتو تاولصلا نم

 تابوتكملا فلخ ةدكؤملا ننسلا هذه نم ءىشل كراتلا ف ليق دق : لاق

 & ريثك ريخل كرات هنأ حبصلا ةالص لبق ىه ىتلاو ءاشعلاو برغملاو ةرجاملا

 ىراوحلا ىبأ خيسلا لاق كلذكو ى ةيالو كرت ىلا الو ، ةءارب ىلا هب غلبي الو

 ٠ كلذ لعفي نم للضي نأ الا هنم آريي ال هنأ

ةيالولا نا حيحص اذهو س اذه ىلع ىلوتي ال هنأ : ىناثلا لوقلاو



 نم نوكي نآ نم بيرق اذه ناكو ص ردك هبشي مل ام ءافطصالاو ، ةوفص

 ٠ رصبلا بابرأ ىهنلا ىلوأ دنع رظنلا مكح ف غاسنملا

 ىلع هنم ريي الو حضتي همكح ةلزنملا سيسخ هنآ : ثلاثلا لوقلاو

 هذه نم رجفلا ىتعكر ىف هب احرصم هللا همحر رباج ىبأ نع مماجلا ى ءاج ام
 مرح دق ذا ةسخلاب هقحأ امو اهنم ىقابلا ف كلذك ىنعملاب اجراخو ى ننسلا

 هللا لوسر هنس امل هرجهو س اهباويآ لضغ نع هنم ةبغر اهل هكرتل اهباوث

 نم لضاف لك هيلع بظاو امل الامهاو ةلاطبو ةعد ملسو هيلع هللا ىلص

 اميسالو ث ةلازنو ةسخ هلاح ف لاحلا نم ىفكف ث ةلالزو ةلالم اهب لمعلا

 . امهريغ ىف تأي مل ام امهيخ ديكأتلا نم ءاج امل ك برغملاو رجفلا ىتعكر ىف
 كلذ ىلع ىأرلاب لوأنو ، ةضيرف اهنا ملعلا لهأ ضعب لات هنا ليت ىتح
 .. زيزعلا باتكلا نم تايآ امهيغ

 ىلع ادمع امهكرات ةيالو نا هللا همحر ديعس وبأ خيشلا لانق دقو

 ىنعم ىلع رذع ريغ نم كلذك امهل هكرت ناك اذا ، هدنع ةعانم ريغ ماودلا

 هذه نم اهريغل هكرت ىلع هلوق ىف ةسخلا هقحلتو ء هنع دجوي اذه ىف ام

 . اهلضف نع ةبغر ننسلا

 نع ةبغر لفنلا باوبأ نم ءىشب هلل عوطتي مل نميف اولاق اذكهو
ىف هل رذع ريغ نم كلذ ناك اذا ث لدعلا لهأ لوق ىف سيسخ هنا لضفلا



_ ٧١. _ 

 نع بغر نم نألا ، حيجر هباوصب لوقلاو ء حيحص رظنلا ىف اذهو س لصألا

 ىق ناك ث لفاونلاب ضورفملا نع غارفلاو لئاسولاب ةردقلا مم لئاضفلا

 دجوي داكي ال ذا ، لزان نيلضافلا ةجرد نع هنأل ڵ لضاف ريغ مالسالا

 هدهجب ادهتجم هدجتو الا ، ةداهزلاب هللا ىلا لتبتلاو عرولا لهآ نم دحأ

 مل الماع كلذك اذه ىلع نكي مل نمو ث ةدابعل! عاونأب هللا ىلا برقتلا ى

 نمو ث الزان اسيسخ ناك لضاف ريغ ناك نمو ، الضاف مالسالا ىف نكي

 اذه هسفن هفس نم الا ىمألا ىفطصملا ةنسو ث ىبنلا ةلم نع بغري

 . هاوس لوقعملا مكح ىف الو ، لوقعلا ىف غاسني ال ام

 ص ةسخلا مسا هقحلي الف ةدحاو ةعكر الا رتولا لصي مل نم امأو

 نع رفاسم ريغ هنم ام ىف ناك ولو ث ةلزنملا ضاقتنا الو ى ةيالولا كرت الو

 كلذ ذختي نآ رمؤي ال هنكلو ، ةنسلاب هيف ماقو زئاجلا ىتآ هنأل ، هنطو

 ىلع هللا امهمحر ديعس وبآ خيشلاو ىراوحلا وبأ خيشلا لاق كلذك ك ةداع

 قحلاخ ، هلمأتخ اذه ى الانت امف ، هصنب مالكلا امهنع هنآ دجوي امم ىنعملا

 نوكين نآ الا ، لادج الب سابتلالا نع درجم هنأل ، لاكسشثا ىذ ريغ جلبأ

 ىتارلا نأل ، سيحن لاحلاخ ع لضفألا نع ةبغر ةدحاولا ىلع هيخ هراصتقا
 ىندأ هل نم ىلع ىفخي داكي ال ذا ، لزنأ لفسكلاب ىضارلاو ، لمكأو ىلعأ

 دوجو دنع الزان لزانملا ىندآ ف نوكي نأ هسفنل ىضري نأ لقع نم ةكسم

ث ةلاح ةسخو ةلاذرل الا الصاو ىناعملا ءامس ىلا جيرعتلا ىلع ةردقلا



_ ٧٢ 

 نيسن مكارتو س نيد فتاكتو س بلقتو سغفن ةلاهجو ي بلو ةلخد امهبار وآ

 ىلجنتو ، قحلا ةليح اهيف روصتي ىتلا ةريصبلا رونو س ةريارغلا نيع ىلع

 نم ىدهيو ث هلدعب ءاسثي نم لضيو ص هللاب قيفوتلاو قدصلا ةقيقح اهل

 سيلو ث ةغباسلا ةلماكلا ءالآلاو ، ةغلابلا ةماتلا ةجحلا هللو ء هلضفب ءاشي

 ص ليلدلا ماق دقخ ے رارتغالا ىف راذتعالا ىلا ليبس راذنالاو راذعالا دعب

 كبر امو ، اهيلع لضي امناف لض نمو هسغنلغ ىدتها نمغ ، ليبسلا حضتاو

 ٠. ديبعلل مالظب

 ةريبكت : قافتاب لاصخ سمخ ةالصلا ىف ضئارفلاو : ةلأسم ودهچ

 ٠ دسمسننلاو 6 سولجلاو 6 دوجسلاو 6 عوكرلاو 6 ةءارقلاو 6 مارحالا

 ٠ كلذ ىوس اميغ اوفلتخا و

 ةسلجلاو عوكرلا نم غارفلا دعب لادتعالا ىلصملا ىلع بجاولا نمو

 ىف ةجحلاو س ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاو س نيتدجسلا نيب

 همظعو هانعم ( اريبكت هربكو ) : ىلاعت هللا لوق مارحالا ةريبكت ضرف بوجو

 ةريبكن ضرف هانعم ( ربكف كبرو ) : هركذ لج هللا لوق : ليغو ٠ اميظعت
 مارحالا ٠

 رسيت ام ا وع رقا ( : هركذ لج هللا لوت ةءارقلا بوجو ق ةجحلاو

ةدتافب الا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو ٠ ةيآلا ( نآرقلا نم



_ ٧٣ 

 هنالص نأ ةءا رق ريغب ىلص ١ ذا هدحو ىلصم ١ نأ ةمألا تعمتجاو » باتكلا

 ٠ ةلطاب

 اوعكرا! ) : هركذ لج هللا لوقت دوجسلاو عوكرلا بوجو ف ةجحلاو

 . ( امايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو ) : ىلاعت هلوتتو ( اودجساو

 ملعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : دهشتلا بوجو ىف ةجحلاو

 هديكأت ىلع لدي كلذغ س نآرقلا نم ةروسلا مهملعي امك دهشتلا هباحصأ

 . هبوجوو

 هللا لوقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا توبث ىف ةجحلاو

 اولص اونمآ نيذلا اهيآ اي ىبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا ) : هركذ لج

 ٠ (, اميلست اوملسو هيلع

 هلوت نيتدجسلا نيب ةسلجلاو ةعكرلا لادتعا بوجو ف ةجحلاو
 نطسبني الو مكدوجسو مكعوكر ىف اولدتعا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ « بلكلا طاسبنا مكدحأ

 اهميرحت » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ميلستلا بوجو ف ةجحلاو

 ٠ . ملعأ هللا و » ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا

هيجونلا و ةماقالاو ناذذلا لثم ةالصلا ق ننسلا و : ةلأسم وع



 ..۔ ٧٤.

 عوكرلا ىف حيبستلاو ، ضئارفلا نم اهناغ ، مارحالا ةريبكت الا ، ريبكتلاو

 نميغ ءاملعلا فلتخاو ٠ ننسلا نم دهشتلا ىف كروتلاو دهشتلاو دوجسلاو

 : لاق نم مهنمو ى ديعي الو ءاسآ دق : لاق نم مهنمغ ننسلا نم ائيش كرت

 ١ . ديعب نأ طايتحالاو ةداعالا ةنع

 اهدسفيو اهحلصي امم اهيغ همزلي امو س ةالصلا ملعب الهاج ناك نمو

 ح ةداعالا هيلع اذهف كرت ام ىلا تفتلي الو ، هسفن ىوهت امب ةالصلا ىدؤيو

 لجو زع هللا دبع نمف ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاخن الأ اندبعت نأل

 امأو ؤ هيبن قح نم هيلع بجي امب فختسم صاع هلل وهف س هلوسر ةفلاخمب

 ٠ ملعأ هللاو هيلع ةداعا الغ انركذ دق امل ىسانلا

 ةالصلا ضتا رغ ق سيمخ نب رصان خيشلا باوج نمو : ةلاسم وج

 دوجسلاو عوكرلاو مايقلا لاح ف ةءارقلاو مايقلاو ، مارحالا ةريبكت لثم

 ٠ دوعقلاو

 اميغ لفن لفنلا ىف و ننس ننسلا ىفو ضئارف ضئارفلا ىف كلذ نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 انعم كلذ ىنعم جرخي

 تمادام اهتنتو كردي رصعلل ىلصم ١ نأ انباحصأ قفتا : ةلاسم وجج

٠ كلذ دعب ىلص نميغ اوفلتخا و 0 ةيقن ءاضيب سمشلا



 : :مهضعب لاقو . نرق سمشلا نم بيغب نآ ىلا اهكردي : ضعب لاقف

 ىلص ىبنل ا عم ىلص هنأ ةباحصلا ضعب ىور امل س سمشلا رفصت ىتح

 راصنأل مئامك لابجلا سوءر ىلع سمشلاو رصعلا ةالص ملسو هيلع هللا

 ٠ ا رفص ىنعب

 ىلصملا : لاقت نم مهنمغ س نيلوق ىلع رخآلا لوقلا اذه ىف فلتخاو

 ٠ امئان وأ ايسان وأ اركاذ ناك ةضيرفل دؤم هانركذ ىذلا تقولا اذه ىف

 هتقو رخآغ ركاذلا امأو ؤ ىسانلاو مئانلل تقو اذه : مهضعب لاتو

 ىلص ىبنلا نع ةياورلا نم كلذ ىف امل نرقلا ةبيغو سمشلا رارفص

 ترفصا اذا ىتح مهدحأ سلجي نيقفانملا ةالص » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا

 ٠ .. «اليلق الا اهيغ هللا ركذي ال اعبرأ رقنف مات بورغلل سمشلا

 :ناك ول هنأل ، مئانلاو ىسانلا تقولا كلذل كردملا نأ ىلع لدي اذهو

 & نيقخانملا ةالص اهنأ ركذي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نكي مل اذهل اتقو تقولا

 . ملعأ هللاو س نبعيطملا ةالص اهنا لوقب ناكو

 ةحص ف طرش هيلع ىلصب ىذلا عضومل ا ةراهطو : ةلأسم دهب

 غضاوم ةعبس » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىور امل ث ةالصلا

نطاعمو ث مامحلاو ع ةلبزملاو 3 ةرزجملاو ث ةربقملا : ةالصلا اهيف زوجت ال



_ ٧٦ 

 ةالصلا زوجت ال ليقو « قيتعلا هللا تيب قوفو س قيرطلا ةعراتو ث لبالا

 ٠ رجحلا مانم ىف الو ، اهرهظ قوف الو ةبعكلا ى

 ح ةربقملا ىف ةالصلا ىف ةيهاركلا ىنعم ءاج دق هنأ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ضعب ىغفغ كلانه لصم ىلص ناف س ةرورض نم الا كلذب نورمأي ال مهنأو

 كلذ تيثآو ث ةداعالا هيلع نا مهلوق ضعب فو ص ةمات هتالص نا مهلو

 نم كلذ نكي مل اذا ةداعالا هيلع نأ هبشل انربق ىلع ىلص نمو ع ةزاجالا

 ةرتس كلانهغ تيملا ىنعم نم ناك نا هنأل س هتالص ةزاجا جرخت دقو 4 رذع

 ٠ ملعأ هللاو ، امهنيب لوحت

 ، الفن الو الدب ةالصلا اهيغ زوجت ال ىتلا تاقوألاو : ةلاسم ده

 ىتح نرق باغ وآ سمشلا نرق علط اذا : ىهو تيملا اهيغ نفدي الو

 ء ةعمجلا موي الا ديدستلا رحلا ىف راهنلا فصنو 0 اهبورغ وآ اهعولط ميقتسي

 هلاح ىلع فقيلغ نرق باغ وأ سملا نم نرق علط مث ةالصلا ىف ناك نمو

 ٠ ملعأ هللاو ، اهيدتبي لوقو ث اهيلع ىنبيف اهبورغ وآ اهعولط ميقتسي ىتح

 وه لوقتو س اهرارفصا وه لوق سمشلا نرق بيغمو : ةلسم وه

 صرقلا نم باغ اذا : حبسملا نبا لانت ٠ اهعولط كلذكو اهضعب بيغم

٠ ملعأ هللا و ؤ حصأ وه و هيبغم عضوم ق ء ىش



 ب ٧٧١

 . انباحصأ لوق : نم ةيهاركلا رثكأ . :: ديعس اوبأ : ةلأسم دهب

 اصيخرت اهبف ةالصلاب مهلوق .نم ملعأ .الو ع لبالا نطاعم ماعنألا مض

 صخرأ مهعم هنأ ىدنعف رقبلاو منغلا ضبارم امأو س اهريغل ةنكملا دنع

 الا & قافنالا ىنعمب كلذ نم ائيسث نودسفي مهنأ لصفلا اذه ى ملعآ ال

 ّ ةراهطلا مكح اهيلع تأي امل اهلاوبأ نم ةساجن كلذ نم ءىش ف حصي نأ

 نيب لوخي ناك اذا لبالا نطاعم ىف ةالصلل مهتيهارك ىنعم ىدنع جرخيو

 ء ضرألا نضعب ف نوكي امم ههابشأو رعبلا لثم ناك اذا امأو ضرألا و ىلصملا

 ٠ اهضعب ىف نوكي الو

 ضرألاو : ةبضتغملا. تويبلا ىف انباحصأ فلتخا : ةلاسم وه

 . .صاع نم ةعاط تعقو امنا اوأرو “ مه رثكأ اهزاجأف نيلوق ىلع ةبصتغملا

 ىلع :بوثلا در ىلصملا ىلعو ‘ ضئارفلا ءادآ .نم هعقوم معتو لعفلا نأو

 ، لوقلا اذهب لوقي نمم ناكف ث هنم ةبصتغملا ضرألا نع جورخلاو هبحاص

 انل هظفح اميغ بوبحم نب دمحم ني هللا دبع دمحم وبآ هل جتحيو هديؤيو
 . هيوتيو رخآلا رظني نمم ناكو ح امهنع هللا ىضر كلام وبأ هنع

 وهو .ؤ بوبحم نيب دمحم نب ريشم ر دنم ١ وبأ هنحص ىلع لدنسيو

 ةعاط ةالصلا تيأر : لاق نا هب جتحي ام رخآ ناكو ع هلوق نم روهثم

ةلاح ىلج .هل .بصتغملا هللا .ىهن دق بصتغملا .بوثلا تيأرو ث اهب هللا رمآ



_ ٧٨ 

 هب الا موقت ال امو ص اهطورشو ةالصلا ضرف نم ناكو س هسبلي نأ

 هيف فقي بوثلا ناك املغ ، هيلع نوكي ىذلا رارقلاو ، بوثلاب راتتسالا
 نع جورخلاو ، هبحاص ىلع بوثلا درب رمأ دنو ، امهنع ىهن دقو ةالصلل

 تناك وأ ، هنم ةعقاو ةالصلا نوكت نأ زجي مل ، هلاوحأ لك ف ضرألا

 مل هنع ىمن دق امب الا موقن ال اهنأل ، اهنع ىهنم اهب رومأم ةالصلا

 ٠ نانيفاننم ةيصعملا و ةعاطلا و 6 7 رومأم ةعاط نوكي نأ زجي

 ةرهاطلا ضرألا ىف تاولصلاب رومأم ىلصملا نا هلوت ديؤب اممو

 بصغ ريغ نم رهاطلا بوثلا ف ةالصلاب انرمآ امك سجنو بصغ ريغ نم
 تناك هب رمأ امل افلاخم ةسجنلا ضرألا ىف ىلصملا ناك املف س ةساجنو

 ةبصتغملا ضرألا ىف تناك اذا نوكت نآ بحأو 0 عامجالاب ةدساف هتالص

 ٠ اهيف رمألا هتفلاخ ةالصلا دفن

 ضرقلا نع ىهنلا نأل ، سجنلاو بصتغملا بوثلا ف لوقلا كلذكو

 بوثلاو ةسجنلا ضرألا ىف ةالصلا نع ىهنلاك بوصغملا بوثلاو ةبصتغملا

 ٠ اليلد حصأو سيفنلا ىلا برقآ لوقلا ااذهو 3 سجنلا

: نيبلاطملا جهنم باتك نم : ةلاسم ده



 تح ٧٩ -

 بصاغلا::ؤهاهيف نللصملا :ناك ناف س ةبصتغملا تويبلا ف ةالصلا امأو

 ءتالص مامت ىف فلتخيف اهريغ ىف ىلصي نأ تقولا ف هنكميو ، اهل

 . "اعم لوخدلا هعس ىنعمل اهلخد دقفو اهل بصاغلا ربغ امأو ٠ اه داسفو

 ٠ ة زنت ؟اج هلا ى دنع ف صل اف 6 ة :الصل ا ت ضحو

 نب دمحم هلل دبع ىنبا خيشلا نع لدعلا جاهنم نم : ةلأسم ده

 زونجت ال اهبصاغ ىلع ةبوصغملا لاومألا ىف ةالصلاو : هللا همحر هللا دبع

 ه ملعأ هللاو :فالتخأ ةيغو ، زئاج بصاغلا ريغ فو ، فالخ الب .

 ةزئاج اهلك ةالصلاو : حاضو ند حلاص خيشلا نع : ةلأسم وج

 ض لاعنلاب تيملا ىلع ةالصلا اوهرك مهنأ الا ك لاعنلاب ةلفانلاو ةضورفملا

 ٠ ملعأ هللاو 4 رثألا ءاج كلذب

 هيف ىلصي اعضوم دجي ملو ةالصلا هترضح نمو : ةلأسم ه

 ةنونيدلا و ةالصلا ةيدأت هيلع ناك كلذ ىلا رطضا اذاف ع هريغل ةعارز ىف الا

 امك ث ةالصلل ءاملا ءارش همزلي امك س صالخلا ىلع ردقي ناك اذا همزلي امب

 ةميقب كاذ نموكيو ، هنمث ىلع ردقو هنكمأ امك ، ةالصلل ءاملا ءارش همزلي

 فرعي ال ىتلا لاومألاك ىهغ ث اهبابرآ فرعي ال ةعارز ناك ناو ص لودعلا

. ملعأ هللاو ، ءارقفلا ىلا اهنم نمض ام ملسي بر اهل



 امأ و 6 امهيلع ةالصلا زئاج رجآلا و جوراصلا نا ليقو : ةلاسم وج

 صجلاو دامرلا امأو 6 لمعنس ١ ءاملا ليبس اهلييسو زوجي الف اهب مميتلا

 صجلا ىلع ةالصل ١ زاجأ نم اماغ ك فالتخا كلذ ف و . امهيلع ىلصب الف

 ٠ رانلاب هتا رحا لجخ كلذ هرك نمو 0 ضرأذلا بارت نم هناغ

 ىلع ةعوفرملا نعدلا ىلع ةالصلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم وه

 ٠ ؟ ضرألا اهللخ نم رصبي ىلصملا ، اهيلع ةالصلا زوجت له ع وذجلا

 ىنبجعي الغ ى ةتباث تناك اذا هنآ ىعمو ؤ كلذ هرك دق هنا ىعم : لاق

٠ ةالحملا اهيلع ىنيجعب الف نعدلا لاح نم ةيرح نوكت نأ الا هنالص داسغ



_ ٨١ 

 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 لوخدلاو ةالصلل ةينلاو مايتلا ىف

 ٠2٠2 كلذ ةفصو اهل ةبيهلا 9 اهيف

 ح هيلع هللا ضرتغا امل ءادآ هتالص ف دصقي مل اذا ىلصملا ف فلتخاو

 { ةرافك الب لدبلاو مثالا هيلع لوقو ث مثالاو ةرافكلاو لدبلا هيلع ليقف

 . ملعأ هللاو ، هيلع ءىش ال ليقو ، ةرافك الو هيلع لدب الو مثالا هيلع ليو

 كلذ هعسو ةنسلا نم ةضيرفلا فرعي ملو ىلص نم : ةلأسم دهب

 ءاس نا ةمات هتالصو اهب هللا هدبعت ىتلا ةضيرفلا ىلصي امنا هنأ دقتعا اذا

 ةضيرفلا كلذكو س موزللا هجو ىلع ةضيرف ةنسلا دقتعي نآ هل سيلو ث هللا

 ٠ اضرغ لفنلاو الخغن ضرفلا لعجي مل ام كلذ ملع مزلي ال ةلخانلا نم ةنسلاو

 امهنيب لعجو : هيمدق فص ةالصلا ناسنالا دارآ اذاو : ةلأسم ده

 ةبجاولا ةرضاحلا اذك ةالص ىلصأ : لاقو ةلبقملا لبقتساو ، لعن طقسم

 هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرغلل ءادأ ةلبقلا لبقتسم ةعكر اذك

 . هدوجس عضوم ىلا هرظن نوكيو ى هبلتب اذه لوقي نآ هيفكيو ى ملسو هيلع

( ٥ ج نئازخلا _ ٦ م (



_ ٨٢ 

 دمعتي الو س هدوجس عضوم هرظنب ىمري نآ زوجي ال هنا : مهضعب لانو

 ، هيمدق ىلا هدوجس عضوم نم هرظن قرفي لب س عضوم نود اعضوم هب

 دهشأ غ مسىن ىف نيترم لك اعبرأ ربكي مث ، الاسرا همايق ىف هيدي لسريو

 ىف نيترم هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ى مسن ى نيترم هللا الا هلا ال نأ

 ، مسن ف نيترم حالفلا ىلع ىح ، مسن ف نيترم ةالصلا ىلع ىح س مسن

 ٠ هللا الا هلا ال ى مسن ىف نيترم ربكأ هللا : مسن ف نيترم ةالصلا تماق دتن

 ىلاعنو أ كمسا كرابنو . كدمحبو مهللا كناحبس : لوقب مث تكسي مث

 افينح ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو تهجو ث كريغ هلا الو ، كدج

 ٠ نكرلا نم انآ امو

 ، مارحالا ةريبكت ربكي مث ، تكسي مث ى الوأ تركذ امك ةينلا ددجي مث

 ةحتافلا اري مث ، لمسبي مث فقي مث ، ارس ذيعتسي مث ، تكسيب مث
 ، اهدعب ام ةءارقب نيلاضلا لصوي الو ، اهمامت مث س نيعتسن مم الا توكس الو

 هسأر ءىطأطي ذنم اهآدتبم ةريبكتب مكر مث س تكس ةءارقلا نم غرف اذاغ

 ٠ ليلقب لدتعي نآ لبق ىلا

 : مهضعب لاقو ث اثالث ميظعلا ىبر ناحبس : لاق هعوكر ف لدتعا اذاخ

 اقلاط هعباصأ نيب اننرفم هيتبكر ىلع هادي نوكتو هدمحبو ميظعلا ىبر ناحبس

ىوسو س فك ضرع ردق هيتبكر نيب قرغو ص هيطبا ضايب ىريل هندب نم هيدي



_ ٨٣ 

 ملو هسأر عغرب ملو هقنع دمو 4 ةلبقلا ىلا هسآر بوصو س الدتعم هرهظ

 فو ث هينيع طقسم ىلا ليقو هيمدق نيب ام هرظن لعجي هعوكر ىو ث هسكني

 نمل هللا عمس لاقو حبس اذاف ، هيتبكر ىلا هدوعق ىفو ث هفنأ ىلا هدوجس

 امك هسأر ائطأطم ىقبي نأ ىلا مايقلا ىف ءاشتنالا ىف ذخأب ذنم هدمح

 ٠ عطق اهأدتبا

 ء دمحلا كل انبر : لاق هلصفم ىلا وضع لك عجرو امئانت لدتعا اذاف

 هسأر أطأط مئاق وهو اهعطق اذاغ ، ىفك هل كيرش ال هلل دمحلا : لانت ناو

 هدوجس نيبو هنيب ىقبي نأ ىلا هسأر ءىطأطي ذنم اهآدتبم ، ربكو دوجسللل

 نيب اقرفم هيلجر فارطأ رخيو « ضرألا ىف هسأر عضو لينو « نيعبصآ ضرع

 اذاف س هيتبكر ىلع هيدي مدق الاو ص ردق نا هيدي لبق هيتبكرل امدقم هيتبكر

 اماض ، ضرألا ىلا ايواه هيدي قلطا ضرذلا ىلا اتراصو هيتبكر مدق

 ٠ عبرألا الاو ، ردق نا سمخلا هعباصأ

 هفنأ فرط لانأو ث هيدي ىلع دمتعي نكلو ك اهيلع دمتعي نآ ريغ نم ضرذلا نم
 هدوجس ىف ىفاجتو هيذخف نم هندب قلطأو ث هيقغرم نيب قرفو س ضرألا

 ٠. هدوجس فق هيفاجت نم رل رونس فطخ ول امم

 ناو ث ءايلا كيرحتب ىلعألا ىبر ناحبس : لانق هدوجس ف لدنعا اذاف

ىلع دجس دقو اثالث حبس اذاغ دوجسلاو عوكرلاو هيجوتلا ىف كرحي ءاش



_ ٨٤ 

 بصنيو ث ةهبجلاو نامدقلاو ناتبكرلاو ندبلا : ىهو ءاضعألا ةعبسلا
 عباصأ فا رطأ ميو ۔ لعن طقسم ,ردق امهنيب قرفيو هدوجس ق هيمدق

 ةدحاولا همدق عفر فو هتالص ضقنتنتف هيمدق مغري الو ڵ ضرألا هيلجر

 ٠ فدالنخا

 ىلع هيمدق قرفب الو هنالص ٠ ........ هدوجس ق هيتبكر عغري الو

 نمو هتالص تدسف ءاضعألا ةعبسلا ىلع دجسي مل نمو ي هدوجس ف ضرألا

 ٠ هل هركي ضرألا هفنأ فرط لقي مل

 دعق اذاف س دعقو ةريبكتب هسأر عفر ىلعألا ىبر ناحبس : لاق اذاف

 ذنم اهأدتبمو ةيناثلا ىف اذخآ ربك هلصفم ىلا وضع لك مجر اذاو ، اهعطق

 نيتدجسلا نيب دوعقلا نيكمت ليقو ، ضرألا ىلع هتهبج عضو ىلا ادعات هنوك

 ٠ ضرف

 نم هسأر قلطي ذنم اهأدتيمو ةريبكنب هسأر عفر ةيناثلا دجس اذاغ

 اذا ريبكتلا ىف هذخأك ائطاطم نوكي امم همايق ف لدتعي نأ لبق ىلا ضرألا

 ىلع هيدي لعج امئاق آشتنا اذاغ س هتعارق نم هغارف دعب نم دوجسلا دارآ

 قوف دادزي الو امئاق لبقتسي نأ ىلا هعباصأ فارطأ ىلع ضهنو هيتبكر
 ٠ هنالص ) ضقتنتغ ذفنف همايق ف هيلع هللا هقلخ ام

 هيتبكر عفرو دوجسلاو تايحتلا نم ماق اذا ىلصملا ف : لانت نم لاقو

لبقتسا اذا مث ، لوقلا ربكأ وهو هيتبكر لبق هيدي : لاق نم لاقو ث هيدي ليق



_ ٨٥ 

 ىلب امم ىرسيلا همدق رهظ لعج تايحتلل دعق اذاغ دجسو عكر مث آ؟رق امئاق

 ء ىرسيلا همدن صمخأ قوف ىنميلا همدق رهاظ وآ س ارهاظ هنطابو ، ضرألا

 ، ءامسلا ىلي امم امهنطابو ضرألا ىلي امم ىنميلا همدق عباصأ رهاظ لعجو

 لعجو فك ضرع وآ رتغ نم لقأ هيتبكر نيب لعجو « رسيألا هكرو ىلع هسولجو

 هيتبكر ىلع هيدي لعج وأ ، هعباصأ مضو هيذخف ىلع اعيمج هيدي عباصأ
 هينحي الو هندب عفري ال انكمتم سلجو ث هيتبكر ىلع ضباقلاك هعباصأ قوغو

 . تايحتلا آرقو هدوجس نيبو امهنيب وأ هيتبكر نيب ام هرظن لعجو

 الامو انيمي ههجوي حفصي ملس ةريخألا ةدعنلا ف تايحتلا متأ اذاغ

 ق ال امنو انيمي هللا ةمحرو مكيلع مالس : لاقو هسأر مم هدسج كرحي الو

 هللاو ء ماللا و فلألاب مكيلع مالسلا لوقي الو 6 امهنيب عطقي ال دحاو مسن

 ٠ ملعأ

 ىف ىلصي وهو هللا دبع نب رباج ىلع لجر لخد لينو : ةلأسم ده

 هللا ديع ايأ اد هل لاق فرصنا املغ عوضوم هؤادرو هب افحتلم دحاو بوث

 ٠ ؟ عوضوم كؤادرو ىلصت

 هللا ىلص هللا لوسر تيآر ث مكلثم لاهج ىناري نأ تببحأ معن : لاق

 ٠ اذكه ىلصب ملسو هباع

 نم ءىش هنم ىريو هذخف ةلابق قرخ هبوث ق ناك نمو : ةلأسم دج

هتالصف رفظ رادنتم نم لقأ قرخلا ناك ناغ ى ماما ريغ وأ ماما وهو هذخغ



٨٦ 

 ةدساف هنالص نا ليق دخف كلذ نم رثكآ وأ رفظلا رادقم ناك ناو 6 ةمات ٠

 ء ذخفلا نم رثكألا جرخي ىتح لوتو س ذخفلا عبر جرخي ىتح لوقو

 تدس رذع ريغل ذخفلا رثكأ جرخ هنأ ىعمو ، هلك ذخفلا جرخي ىنح لوقو

 نم اهلك ةيالا رهظت نآ الا ىلصملا بوث ف قرخلاب سأب ال لوقو ت هتالص

 ركذملا سآر هنم جرخ وآ ربدلا وك سفن ىلع قرخلا ناك ناو س قرخلا

 ناو متت هتال .دف ، هب فحتلم ءادر كلذ قوف نوكي نأ الا ، هتالص تضقتنا

 نع دجوي اذك .:ح!و بوثب ىلص نم ةلزنمب هنأل مهتالص تضقتنا اماما ناك

 ٠ ملعأ هللاو ث هللا دبع ىبأ

 6 را زال ١ لييذت نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن ليقو : ةلأسم وبع

 .الخلا كلذب اهبحاص ديري نأ الا اهليبذت ف ةيهارك ملعن الغ صيمقلا امأو
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةينلا كلتل زوجي الف رخفلا و

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هآر ىراصنألا ةناجد ابآ نأ ىورو

 « عضوملا اذه ىف الا ةهوركم ةيسنم » : هل لاقف هلايذأ رجب نيفصلا نيب رطخب

 هب ىرع ام : لانتو ةمرحم ءاليخلاو ى هبيهلا كلذب ديري هلعلو ، برحلا ىنعي

 نم الع امم نيبعكلا ىدع امو ص رانلا ىف وهغ لجرلا رازا نم نيبعكلا

 ٠ لعافلا ىلع كلذو ث رانلا ف وهف ءاسنلا

 زئاج كلذف ضوعبلاو دربلا فوخ هيمدق ىلع هرازا ىخرأ نم امأو

٠ ملعأ هللاو ء ءاليخلا ىنعمل ال رذعلا ىنعمل هنذل



_ ٨٧ 

 ىلع ىهو ةساجن هضعب فو ليوط بوث هدنع ناك نمو : ةلأسم دهب

 هيزجي ال هنأ هللا همحر ديعس ىبأ نعف س رهاط هنم ىلصملا ىلع ىذلاو ضرذا

 ناك اذا هب ىلصي نأ هل زوجي لوقو س سابللا نم هريغل هنم ةنكملا دنع كلذ

 ٠ ملعأ هللاو ، حصأ لوألا لوقلاو هنع انياب ةساجنلا هيغ ىذلا عضوملا

 هيف ىلصو ابوث قرس نم : ليقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم وهب

 ٠ هنم صالخلا هيلعو ةمات هنالصغ

 لوقتغ هبصتغا وآ هقرس دن بوثب ىلص نمو : هريغ نمو : ةلأسم ده

 هيلع لوقو ث بوثلا كلذ ىف اهالص ةالص لكل ةرافكلاو لدبلاو ةبوتلا هيلع

 لوت لكو ث هيزجت ةبوتلا لوقو ى ةبوتلا عم لدبلا لوقو ث لدبلا

 ٠ ملعأ هللاو ، باوص نيملسملا

 دولجلا الو ربولا الو رعشلا الو فوصلا ىلع ىلصي الو : ةلأسم

 نهو ٠ هب ىلصيو ىلصملا كلذ سيلي نأ زوجيو س رح وأ درب ةرورض نم الا

 ةزئاج ةالصلاف فوصب اوسثحم ناك وأ نانك وأ نطق نم بوث ىلع ىلص

 ٠ ملعأ هللاو ، زوجأ كلذ ىلا رطضمللو ، كلذ ىلع

 تناكو ى اهنم بناج ى ةساجنلا تناك اذا ةمسلا ىف ليقو : ةلأسم ده

 تناك ناو س ةمات اهيلع هتالص نا هرهظ ءارو وآ هلامش وآ ىلصملا نيمي نع

٠ ملعأ هللاو ، اضيأ ةمات هتالصغ ةرتس ةساجنلا نيبو هنيبو همادق ةساجنلا



_ ٨٨ 

 ض رذلا ىلع اعفنرم هدوجس عضومو ىلصي ناك نمو : ةلأسم د

 ص عفترملا عضوملا ىلع دجسي نأ رثؤملا وبآ زاجأ دقف ، لقأ وأ ربش ردق
 نا كلذ هل زاج عارذ ىلا ربسنت ناك اذا كلذ لوقنو ، ادح كلذل لعجي ملو

 كلذل سيلو هيلع دجسي نأ هل زوجي قفاخلا عضوملا ف كلذكو ك هلما ءاش

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هتالص ق نسحي نأ ىلصملل ىغبنيو 6٧ دح

 ىلع الا دوجسلا زوجي ال هنا ةلمجلاب فلؤملا ريقفلا لاق : ةلأسم ده

 هيف ىلصي ام ىفو هيلع ىلصي اميف صيخرتلا نم ءاج امو ضرألا تتبنآ ام

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةنكملا دنع ال ةرورضلا دنع كلذخ

 رفصلاو ديدحلا ىلح ىف ءاسنلاو لاجرلل ةالصلا هركتو : ةلأسم دهج

 ىف ىلص اذا لوقو س هداسغ ىلا كلذ مهب غلبي الو ڵ صاصرلاو ةبسلا و

 نيملسملا لوق فالخ كلذب ديري ادمعتم كلذ ةيهاركب ملع دقو ث كلذ

 . ملعأ هللاو ، ضقنلا هيلعف كلذب افافختساو

 وهغ ةرورض ريغ نم ةضغلا نم ء اسنلا ىلحب ىلص نمو : ةلأسم وبع

 ىنبجعيو هتالص دسفن الو مثآ هنذا ليقو 6 هتالص داسف ىنبجعبو 6 مثا

 ٠ هيسنم ١ ىلع به ذلا رجحك ه رجحل لوذلا

 باتك نم هظفحن ىذلا : فلؤملا لاق لدعلا جاهنم نم : ةلاسم ده

ء نفجلا ىف ناك اذا مدلا هيغ ىذلا فيسلاب ةالصلاب سأب الو س ءايضلا



_ ٨٨٩ 

 3 اهب ىلصي اهدمع ىف ىهو ث مدلا اهب نوكي ةيدملا كلذكو س فيظن نفجلاو
 ٠ ملعأ هللاو

 هيلع رآ مل ىن اف :رعم ىلع لجر دجس ول رثؤم ١ وبآ ل ات : ةلأسم و.

 .اسنب

 ، ةنطاب ةساجن هيغ نوكت فظنملا نع دايز وبأ لئسو : ةلاسم وه
 ، هيلع ىلصي لب هللا دبع ويآ لانو ، كلذ لثم هنبا لاقو ء هيلع ىلصي ال : لانتو

 ٠ ملعأ هللاو

 نأ زئاجف فوصو نطق نم اطولخم ابوث ناك اذا ليقو : ةلأسم د

 رويسو صوخ وآ رعشو صوخ نم ةمس تملع اذا كلذكو ، هيلع دجسي

 ىلع صوخلا ىوتسا اذا هيلع دوجسلا زئاجغ بلغألا صوخلا ناكو س دلج

 . ملعأ هللاو ، دوجسلا عضوم نم ةهبجلا رثكأ

 ريغل حلملا ىلع دوجسلا ف ليق دق ناهبن وبآ هلعلو : ةلاسم دهب

 .رخصلا نم الو لاح ىلع تابنلا نم الو ضرأب سيل هنأل ء زوجي ال هنأ ةرورض

 ، جوراصلا ىلع هزاوج ف فلتخمو س هيلع دجسي نألا زوجيف

 هلعلو س ةيهارك ريغ نم نورخآ هزاجأو ي اهل ارنثابم بوبحلا ىلع ههرك ضعبو

٠ ملعأ هللاو ، ىأرلا هيلع زوجي امم حلملا



٩٥٠ 

 هل لاق ىبرغم لجرل ىصورخاا ناهبن ىبآ خيسلا نع : ةلاسم وه

 نامع لهآ نم ريفغ مج نع انغلب دتو : هلاقم نم همدقت ام ىلع هلاؤس ف

 ةياغ هانسحتساف ث ناتكلاو نطقلاب طولخملا ريرحلا سبل ف صيخرتلا

 ةبراغملا انباحصأ نأن ث نادلبلا رئاس ق هب ىولبلا مومعل ناسحتسالا

 رثكآ لحي ال اولاقو ث ديعولاو ظيلغتلا ىف اوغلابو ، ديدشتلا هيف اوبكترا

 ء ةصخرلا نايبب .انيلع اولضفتف ، ندبلا سمي مل ام نيعبصأ ضرع نم

 رصتقا اذا ريرحلا هندب سم نم هتالص لطبت لهو ي ةصغلا هذه انع اوحيزأو

 ام انل اونيب س كلذ ىلع اوقفتا ةبراغملا انباحصأ ناغ ، زئاجلا ردقلا ىلع

 . هباتك ىف ام اذه ؟ كلاسملا عسوأ انب اوكلساو س كلذ ىف مكدنع

 نع ىهن هنأ منسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دق : هباوج ىف هل لاقف

 لدعلا لهأ نم هرسخ نم دنع امهضرع نم نيعبصأ عضوم الا ريرحلا سبل

 ىلع هب لدف ث هليوأت نم اذه ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، هلوط ىف ال هضرع ىف

 جراخلا ف ىنثتسملا نوكي نأو دبال ذا « حيبي مل امو مهل حيبأ دق ام نيرمأ

 دبألا ىلع ةصخر هزاوج دافأ هلمح نم هجرخأ املو س هنم ىنثتسملا نع

 ٠ عمف دت ال

 نأ الا حصي ال ذا & عنمي ال ام ريبج ىلع هنود ام نوكب نأ الا زجي ملو

 ىلع ىقبف ث هركذ دق ام ىنعمب هحابآو هردقف هدح دق ام مكح ىف نوكب

لافطألا الو ءاسنلا ىلع ال هنأ الا ، همارحل هيلع داز دق ام هماكحأ ى منملا



٩١ 

 نم ةرورض نم الا لاجرلا مغلب نم ءالقعلا ىلع نكلو ، هل لقع ال نم ىلع الو

 هب ام ئلع وهف الاو س زاج ام ىلع برحلا ف هيلا وعدت ةجاحو ى هلحل ةبجوم

 ىوري هنع ام حص نا هللا همحر سابع نبا لوق ف الا هلصأ ىف ةمرحلا نم

 نم هلبق ام نأ الا لصألا ف مارحلا نم هنأ ال ى ربكلا ةهج نم هنأ ىهنلا ف

 ٠ هيلع لومعملاو هب ذوخأملا وه لضفلا لهأ لوق

 ىف لوق الغ ث هل زيجأ دق ام عضوم ىف دحأ هب ىلص ناف هدايق ىلعو

 هنوك ىف بجوم هزاوج نأل ، قرف الغ هندب سم ناو ، اهزاوج الا هتالص

 ء اهمار نم ىلع بعصت ةقرفتلا ناف ىلب ، قحلاب اذه سيل وأ ك اهمامتل
 ربخلا ى ام ىلع دئاز ندبلا سمي مل امب هل ديلقتلاف ى ةحابالا قلطم هنذل

 لديف هبجوي ىأر الو س عامجا الو ةنس ف دهاش هل سيل رثألا حيرصو

 ٠ ىنعم وآ اظفل هب رقي امب هيلع

 ىلع لدي ناهرب نم هل ام مدعلو ث هب ام ريغ ىلع لد ام هذه ىف لب
 دعبلا ةياغ ىف الا هرن مل هل ال هيلع اهنأل ، هداعبآ ىلع ةلدألا رهاظتو ث هبرق

 ، هدادسو هئطخب ملعأ هللاف ، هدانع روهظ نم اذه ىلعو ، هدارم لحم نع

 ّ همومع نم هداعآ ام صوصخل الوق هتبثأغ هذخآ هجو ىأ نم هيردن ال نحنو

 ء رصبلا لهآ لوق نم رظنلا حيحص فق هموهفم نم رهاظلا وه ام الا هيغ سيلو

. هرهظأخ هزاوجل اطرش هروصت دق ام هل حضتاو



_ ٩٢ _ 

 هباصأ ام ىلع ةباصع هذختا نمل ملعلا لهآ نم هب ةالصلا ةزاجا فو

 نمل الا هيف عسوي ام رادقم اهنع لضفي مل ام ث هيلع ءىش ال ةحارج نم

 الاو ، مهفلا عنمي نآ الا لاكشالا هنع عغريغ مهولا اذه عفدي ام هيلا رطضا

 ىف هل سيل ام عضوم ىف هملظب هدمعت نا اذه نم سكعلا ىلعو ، كلذك وهف

 اهديعي نآ همزلي نألا زاج هب ىلصغ ىسن ناف س سبللا مدعل هملع وأ هلهج

 . هركذ دعب

 ىتح هركذي مل ناف ث اهتتتو ف مادام همزلي نأل زوجيغ : رخآ لوق ىلعو

 هنأل ، لاح ىلع هيزجي نأل ثلاث لوق ىلع زوجيو ث اهيف هيلع دبالغ هتاف
 نطقلا ف طولخملا ىف لوقلاو ث هرذعل ةمات هل ىهف هلاح ف زاج ام ىلع اهالص

 لوقل عامجا ىف ال هنأ الا ، نوكي اذه ىلع ىتعملا ىف ههبسأ ام وأ ناتكلاو

 ناو ى هيلع لدأ وآ هب لمع وأ هلاقف همار نم ىلع مول الو اقلطم هزاجأ نم

 5 هدادس وآ ناك ارصم هب ىلصب نأ زوجي امب ةطلخ ىلع اذه ىف بحن ال انك

 ٠ نبد ال ىأ ر عضوم هناغ \ هنم صل اخلا مكح ف نوكي نآ الا

 لدي ام مدعل ي هنيح ىف ايآر هفلاخ نم هنيد ىف ءىطخي نأ دحأل سيلو

 وأ لمعلا ىف هادع ام زوجي نأ نم عنميغ ءىشب هيف عطقلا ىلع لصألا ف

 اعرش لد ام اذه فو اعطق هب نادي نآ زجي مل ىأرلا هيلع زاج امو ث لوقلا

 ريغ ىف ديدشتلاو ةصخرلاب لمع وأ لاق نم ىلع ديعولاب مكحلا نأ ىلع

ىلع لطابلا نم هل جرخم ال ، لاحلا ىف ىأرلا نم هل زاج ام ىلع لب ةنونيد



_ ٩٣ 

 هزاوج ىلا امو ث ليلد نع ال ىأر وآ عامجا ىف هل حصب نآ زوجي وآ لاح

 ٠ مالسالا نيد ف مارحلا نم ال هنأل ليبس نم

 ءارو نم كالهلاخ الاو ، هنم هللا ىلا ةبوتلاب هنع عوجرلا هلعف نم ىلعو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هللاب ذايعلاو كاذ

 مكح ام ههبنأ ام وأ امد هبوث ف ىأ ر نمع لئسو هنعو : ةلأسم ويج

 ٠ ؟ اهلبقت وأ اهيغ وأ 6 اهدعب ىلتبملا هدجو اذا ةالصلاو بوثلاو مدلا

 مكحي ال هنا ليق دقف هيلع لكسأو مد هنأ هعم حصي مل اذا : لاق

 بارتسا نا هنكل ارهاط لصألا ى ناك نا هتراهط ىلع بوثلاو ، مد هنأب هيف

 لاخدا نم نمألا دنع موزللا ىلع ال هزنتلا ىنعم ىلع نسح هلسغف هبلق

 لوقل ناطيشلا نم ةسوسولاب سبلتلا وأ نيد وأ لام وآ \ سفن ىلع ةرذضملا

 هيف ذخألاغ س ههبسشأ ام وأ هنم ائيسث وأ انركذ ام فاخ ناغ ، لضفأ وه ام

 وأ ، هيلع ةرضملا لخدي ام كرت ضرفلا لب ، لضفأ وه ام كردل مكحلاب

 نم هنيد وأ هسفن ىلع هلخدي عفن الو ةدئاغ الب مايقلا ببسب اهدلوت فاخي

 & هنيد داسفب هسفن حالص ف ىعسي نأ ناسنالل سيلو عفد وأ ، عفن بلج

 كلذ ىف هل ةبناجملا لب س هسواسو نم ءىش ف ناطيشلل ةعباتملا هل سيلو

 لحم هناغ ى هنم اداهتجا كلذب ىلتبملا رظنيلو فلكم لك ىلع باتكلا ىف ضرغ

& .رومألا س ىف سواسولاب ناطيسثلا تاسيبلتب رذحيلو ذخأيلو ى رظنلا



_ ٩٤ 

 مكحلاب هيغ عسوتيو ءعىنن ف سواسولا فاخ نا هيف رظنلا قيقد نع ضرجيلو

 حص ا ذا و 4 مد هنآ حصي ىنح مكحلاب هسفن نع ةسوسولا عطق كر ديل

 ٠ ءامدلا نم هملعب وه ام ملعي ملو مد هنأ هعم

 رهاطلا اهيغ ءامدلا نأل 0 لصأخلا ىلع بوثلا ةراهطل رهاط هنا ليقف

 س تا رهاطلا نع هسفنب ادرفنم مدلا نكب ملو ، هتراهط ىف فلتخملاو سجنلا و

 سجن مد هنا ليقو ٠ هنساجنو هلالح حصي ىتح اسجن اروجخم نوكيف

 ٠ حوفسم ريغ

 هيغ مكحي نآ ريغ نم هلسغي هنآ دمحم نب ريسشثب نع ذخؤيو

 وهف اميياب هيق مكح نم : لوقيو ك هريغ الو حوفسم هنأب
 نظلا ىلع ءىشب هيف مكحي الئل لوقلا نم نسح اذهو ءىطخم
 حوفسلاو حوفسملا ريغ سجنلاو رهاطلا اهنم ءامدلا نآ ىلع غ عطقلاب

 عقي نأ ريغ نم هسيجنتب مكح هبلع لامتحالا لخد نأ املف غ هيغ فلتخملاو

 ٠ بيغلا ىلع فورعم ع ون نم هنأ هبلع

 لامعألاو لا وحخلا فالتخاب فلتخيو ء بلغألا ىلع نوكبي هنا : .كيقتو

 هل حصي مل ناو 6 مكحلا ال نانئمطالا ىلع جرخي اذهو 6 نامزلاو ناكملاو

 اذه نا لوقي ديعس ابآ خيستلا لعلو ، هيغ عطقلا ىلع فوقولا 4 بلغآ

٠ ليوانألا حصأ



_ ٩٥ 

 ع مزال ةالصلا ىنعمل هل لسغلا ىف اذه ىلعو ء حوفسم مد هنا لينو

 لهجلاو ملعلا ىلع هب ىلص نم ةالصلا دسفم ةرم الا ذخاوك ناك ولو

 هعم حد اذا اهدعب وأ اهيغ وأ ةالصلا لبت ملع نايسنلا وآ دمعتملا وأ

 ملعي ىتح هتالص ىف ضقن الغ هثودح لمتحا ناو س ةالصلا لبن ناك هنأ

 ٠ اهيف وأ ةالصلا لبق ناك هنأ

 ، دعب نم هنآ حصي ىتح هتالص ف هيلع ال نآ رثؤملا ىبآ نع ليقو

 نا هنا ليقو ح ىلوأ ضقنلاف ح ةالصلا ق ناك هنآ الا لمتحب مل ناو

 ٠ ضوعب مد هنأ هب مكحي هنأ هريغ وأ ررش نم ضوعب مد ةمالع هل تدجو

 ىلصي وهو هيلع لخد هنآ : هريغ وأ ةبقع نب حاضولا دايز نع ليقو

 هلعلو \ ضوعب مد ىدنع وه : هل لانتف هنع لئس هلعلو س ريثك مد هبايث ىلعو

 ء لاوحألا بلاغ ىف رذعتت اهلعلف ةحصلا امأو ، بلغألا ىلع هب مكح

 هنأل رهاط هنا ليقف ضوعب مد هنأ نانئمطالا ىنعم ىلع جرخ اذاو

 ٠ ءاوس ةريثكو هليلقو هلاح نع ليحتسم

 ليقو ت هيلع عقت مدلا ةيمست نأل س لصألا ىلع سجن هنا ليقو

 ليقو ، بوثلا ىلع بلغي مل ام ليقو س رفظلاك نوكي ىتح هب سأب ال

٠. ضوعبلا كلذو ةنكملا دنع هيف ديدشتلابو ى ةرورضلا دنع هيغ ةصخرلاب



٩٦ 

 نومترألا و عباسلا بابلا

 هعولطو رمقلا بورغ ىفو اهركذو ةلبقلا ىف

 هباحصأو مالسالا ءدب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : ليق

 نولصي هباحصأو ادمحم نا : دوهيلا تلاق ىتح سدقملا تيب ىلا نولصي

 ليربجل ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ٠ اننيد ى اننوفلاخيو انتلبق ىلا
 & اهريغ ىلا دوهيلا ةلبق نع ىنفرصي هناحبس هللا نأ تددو » : مالسلا هيلع

 كلتم ديع انأ امنا » : ليربج لاقف (( مهتقفاوم ضغخبآو مهضغبأ ىنأف

 ىلص ىبنلا لعجو ، ليربج جرخغ « كبر لسف ءىش رمألا نم ىل سيل
 بجي امب ليربج هيلع لزني نأ ءاجر ءامسلا ىلا رظنلا ميدي ملسو هيلع هللا

 ٠ ةلبقلا رمآ نم

 ةلبق كنيلونلف ءامسلا ىف كهجو بلقت ىرن دق ) : ىلاعت هللا لزنأغ

 هوحن ىأ ( مارحلا دجسملا رطش كهجو لوغ ) اهبحت ىآ ( اهاضرت

 ثيحو ) ةكمب ىذلا مارحلا دجسملا وه مارحلا دجسملاو ، هدصقو

 تلوحغ ، هوحن ىأ ( هرطش مكهوجو اولوغ ) رحبلا وآ ربلا ىف ( متنك ام

 : ليقو ث نيرهشب ردب لاتق لبق سمشلا لاوز دعب بجر رهش ف ةلبقلا
 ء ةملس ىنب دجسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةيآلا هذه تلزن

ء ةالصلا ىف لوحتف ت رهظلا ةالص نم نيتعكر هباحصأب ىلص دقو



.٩٧٠ 

 ح لاجرلا ناكم ءاسنلاو ث ءاسنلا ناكم لاجرلا لوحف بازيملا لبقتساو
 7 رينليقلا : : ١ ١ كلذ .2

 ع بابلا تيبلا ةلبقو ث ةلبنت هلك تيبلا : سابع نبا لانو : ةلاسم دهب

 لهأ ةلبق مرحلاو ، مرحلا لهأ ةلبق دجسملاو ؤ دجسملا ةلبق تيبلاو

 ٠ اهلك 1

 ىلصملل ةدحاو ةرم ىزجت ةلبتلل ةينلا نسحلا وبأ لانو : ةلأسمو

 هيزجت : نورخآ لاتقو هريغ ىلا هنع لوحتي مل ام كلذ هماقم ىف ىلص امب

 ةبعكلا نأ دقتعاو امهلابقتساب ناد اذا هرمع عيمج ف ةدحاو ةرم ةلبقلا ةين

 ٠ هازجأ هتلبق

 براغم نا : مهضعب لاقف اهيغ فلتخي ةلبقلا نأ : ديعس وبأ : ةلأسم دهب

 لاقو س برغملا لهذ ةلبقلا ىه اهعلاطمو قرشملا لهأل ةلبقلا ىه سمشلا

 ٠ لوخذزا نم مسوأ اذه و ؤ س عن تانب برعمو 6 ليهس برغم هنا مهصعب

 5 بطقلا نيميب ىلع نوكت قرشملا لهآ بيراحم نا : هللا همحر لاقو

 وهو سعن تانب بيرق وهو هناكم حربي ال .ءامسلا ف مجن وه بطقلاو

 هب نردي نهف ث دقرغلا نهالعأ فو س ىدجلا نهلفسآ موجن هلوح مجن

 ٠ هراسي ىلع نوكي بارحملا كلذغ هناكم حريب ال وهو

( ٥ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 ليهس بآم نيب ام نا ليق هنأ ىعم : هللا همحر هنعو : ةلأسم و

 تانب علطم ىلا ليهس علطم نيب امو ، قرشملا لهأل هلبق شعن تانب بآم ىلا
 لهأل ةلبق اهعلطم ىلا سئعن تانب بآم نيب امو ، برغملا لهأل هلبن سعن
 ٠ ةيالعلا ةلبق هعلطم ىلا ليهس بآم نيب امو ى ةلافس

 ث ةجح هنا : موق لاقف ةلبقلا ىف دحاولا ربخ ىف فلتخاو : ةلأسم دهب

 بحآ : نسحلا وبآ لاقو س كيلع ةجح نوكي الو كل ةجح نوكي : موق لاتقو

 ء ربخلا هيف زوجي امم ءىش لك ىف لدعلا دحاولا ربخ هلوبنب لوقي نم لوق

 هملعأ ناو ، كلذ ىلا ىلصو هلوق لبق ةنث اهب هملعأو ةلبقلاب ملعي مل نمو

 ملعلاو ى ةلبقلا ىف دلقي الو ةلبقلل ىرحتلا هيلعو هل ةجح نكي مل ةقثلا ريغ

 . ةقثلا الا تقولاب

 مادخ مهو ىرارضلا اودلق دق : كلام ىبآ نع ؤ دمحم وبآ ىورو

 ىف ةلامحلا كلذكو ، بكرملا ىف ةلبقلا ةفرعم ىف مهلاثمأو رحبلا ف ةنيفسلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 ربلا قيرط

 دخو ئ ةلقل ١ ىلع هل دي نم دجو نم : دربعس وبأ ل ات : ةلأسم وب

 ؟ ةلالدلا لآسي نأ لهجو ىزجيغ هيلع تيمع

 نأ ىنعمف ث ةالصلا لدبي ملو تقولا تاف ناغ لدبلا هيلع نأ ىعمف

٠ ةجحلا كرت هعسي ال هنأل ، ةرافكلا هيلع ىري اضعب



_ .٩٩ _ 

 ةلبقلا نأ تدقتعا اذا دجاسملا هذه فق لوقلا امخ : ةلأسم هج

 ةلبقلا ىلا ةيوتسم ىه ملعأ ملو اهبراحم ىف ىهو اهيف تيلصغ ؤ ىنلبق

 لطابلا ىلع نوعمتجي ال ةليقلا لهأ نذا ، هتلا ءاش نا ىدنع اذكه : لانق

 ٠ اذه لثم ق

 ،حايرلاو موجنلاب لدتسي هنآ ةلبقلا هيلع تيمع اذا ىلصملا ىلع نآ رثألا

 ىلصو ةلبتلا ىرحتو 6 اهناهج عضا ومبو 6 اهب ةغرعملا ليلق ناك ١ ذأ تيأرأ

 ؟ ال مآ كلذب اكلاه نوكيأ ث ةلبقلا ريغ قفاوف

 عضاوملا ىف كلذك لب ، عضوم لكف كلذك سيلخ حايرلا امأ : باوجلا

 ىف فلتخي ال مساوملا ف مولعم وه امك حايرلا اهيف فلتخت ال ىتلا

 امه الو اهملع مزلي ال ع ةالصلا روضح لبق موجنلاو حايرلا و ، اهعضا وم

 اذا ، ةالصلا روضح دنعو بلاغلا ف الو هتالص ف ءرملا اهيلا جاتحي امم

 امبر هنأ هلابي رطخي مل نمم ريثكو زجعلاب كلهي الغ ، كلذ ملع هنكمي مل

 ٠ كلذ ةفرعم ىلا جاتحي

 هعم حصخ ةلبقلا ىلع هنأ هيرحت فلاخ ولو . مل اس وهف اذه ىلعف

 نع رصقغ كلذ ىلا جاتحي امير هنأ هلايب رطخ دمغ ناك ناو ء هأطخ كلذ دعي

. ملعأ هللاو ، املس الا هارأ الو ، رصقم وهف جاتحا ىتح هميلعت



_ ٠.٠ ١ 

 5 هئطخ الغ لوقلا نم هل زاج ام ىلع ىآرب اذه فالخب لاق نمو

 ٠ ملعأ هللاو

 ق ردي ماف ةلبقلا نع ىمع نميغو : ناهبن ىبآ خيسلا نع : ةلأسم دهب

5: 

 ؟ كلذ نم اهنع هربخي هب ام لوبق همزليو ث هلاح ف سانلا

 % اهروضح دعب ةالصلا ىف هيلع امم هنا اذه ىف ليق دق معن : لاق

 نم لكو 6 اهي الا حصت ال الا و ر ذعل الا اهم امنل اهطرش نم ةلبقل ١ نأل

 هيلعو % هل ةجحل ١ هنأل هلوق نم هدرب نأ هيغ هل زجي ملو هلويت همزل ٥ ربخأ

 ٠ نقس فلا ىو ذ نم ن اك ن ١ و ؤ قحل ١ له ا لوق ف

 نم مهريغ ال ةنامأنا لهأب الا موقت ال اذه لثم ىف ةجحلا لينو

 ٠ اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ، ةنايخ ىذ الو لوهجم

 ؟ هلهج وآ انتساف هغرع هلأسي نآ هيلع لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ىردآ ال ىنا ، هل الو هيلع ةجحلا هب موقت ال نم لآسي ءىش ىأل : لاق

 امناو ڵ\ هموزل نم هيلع داز ام عد ث ىنعم ريغل هزاوج ىآرلا اذه ىلع

 هل ةجحلا عضوم ف ةجحلا هنأب هيف لوقي نم ىآر ىلع همزلي نأ حصي

٠ ريغ ال هيلعو



_ ١٠١ 

 ىآرلا اذه ىلع وأ عامجالا ق ةجحلا وه نم همدعأ ناف : هل تلق

 لالدتسالا ىلع ردقي مل اذا لعفي فيكو ، هتالصل ههجوت ف لمعي ام ةلبقلا ىف

 ؟ هب وه ىذلا هلاح ق اهيلع هلدب امم ءىتب

 ىف ىتلا ةهجولا وحن ىلصيغ اهل ىرحتلا ىف دهتجي هنا ليق دق : لات

 نم هنأل ، اذه نم رثكآ هيلع سيلو ةلبقلا ىه اهنا هتلبق ىلع نظلا بلاغ

 ٠ ءىش هرمأ نم هيلع سيلغ 6 ةردقلا دح نع جرخ امو هنردق

 ىلا ىلص دنن هنأ هدعب وآ تقولا ف ةالحملا دعب نم هل ناي ناف : هل تلق

 ؟ هلبقلا ريغ

 تقولا ىف ءىش اهنداعا نم هيلع سيلو هتالص اذه ىلع ىهف : لاق

 ماد ام هبجعأ ضعبو ، هل زاج ام ىلع اها دغ ، اهالص دق هنأل | هدعب الو

 ىنعم هيلع زوجي نأ نم دعبي الأ ىسعو ث ابابحتسا اهديعي نأ اهتقو ى

 . اهيغ هرمأ ىلع دعب نم اهموزل ىف فالتخالا

 عبتيو هب لمعبغ 6 هريبحت ىف هلثم وه نم عمسب نأ هل زوجيو :: هل تلق

 ؟ ال مآ ههجونن ق هلعف

 ة اذه ىف رخآلا لون ىلا عمتسي نأ امهدحأل سيل نأ لين دت : لا
 اهل هيرحت نم همزل ام ىلع نوكي نأ امهنم لك ىلع نأل ، هلمع نم عبتي الو
٠ كل ذ نم هبلع ال اك ر ان هلثم وه نم ر ذعب الغ ٤ هلهج نم ٥ر دت ام غلبمب



_ :١٠٢ 

 ةلبقملا وحن ىلا ىلصف اهيف هريحت عم اهيلع دحأ هلد ناف : هل تلق

 ؟ ةلبقلا ريغ ىلا هنأ ههجوت ىف دعب نم هل ناب مث اهنع هب هربخأ امك

 . هبلع امم اهنأل اهتقو ىف ىرخآ ةرم اهيلصي نأ نم هل دبال هنا : لاق

 ؟ ةفرعم ىلع وآ الهج تقولا هتاف ىتح اهلصي مل ناف : هل تلق

 ق وآ ١ دمع هلهجب ةالصلا كرت نم ىلع ام هيلعو هملظ نم وهف : لاق

 ٠ لالحنسأال ١ وأ ميرحتلا عضوم ف هريغ وأ لدب نم هملع

 جرخي نآ ىلا هلهج نم هيلعو هب وه ام هل رهظي مل ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ىقب و اهنقو

 هزا وج ق فالتخالا عضوم ف امآ و ء عابتالا نم هل زاج امل ةمان هنالصو

 مل ناو 6 اهنداعا موزلو اه داسف ق ىأرلا ىنعم هقحلي نأ نم دب الغ هل

 ٠ اهآطخأ هنأ هعم حصي

 ريغ ىلع هاد هنأ اهنقو جرخ نأ دعي نم هعم حص ناغ : هل ثلشت

 ؟ هتلالدب اهأطخأغ ةلبقلا

هب لمعف & قحلا ريغ ىلع هلد دق هنأل لدبلا هيلع نا ليق دق : لاق



_ .١٠٣ 

 عامجاب رمألا رهاظ ىف ةجحلا هب موقت نم ةلزنمب هل نوكي ام عضوم ف الا

 لثم ىف قدصلاو بذكلا نيب قرغ ىلع ليلد ال هنأل « ةرافك همزلآ نأ ردقأ الف

 ءازجلا نم هيلع هلدي ام مدعل نوكي نأ هبسئأخ كلذ هلاح ف هلوق نم اذه

 رو ذعم ١ ٠

 عضوم ق ىنبجعي هنآ الا اذه ىف ىلا هجوتي اميف اهموزل ىف فالتخالا

 ءىش هئارو نم هب لمعي نآ زاج ىآرب هيف لمح نم ىلع نوكي الأ ىأرلا

 ٠ كلذ نم

 نع ةلفلا اهنع هلأسي ملو هكرتف ةلبقلا ىلع هلدي نم دجو ناف : هل تلق
 ؟ همزلي ام ىرحتلا ىلع ىلصو ت هب لهج وآ ، هموزل

 ىف زاج ث اهتقو جرخ ىتح ادمع هلهجل هكرت ناغ ث لدبلاب ليق دتت : لاق
 ٠ لدبلا ريغ هيف همزلي الف نايسنلا ف امأخ ع هل اهموزل ىف فلتخي نأل ةرافكلا

 ؟ ال مأ دحاولا لوت لبقي نأ اذه ف هيلعو : هل تلق

 لاح قحلا نم هنع اذه لثم ىف هربخي اميغ ةجحلا نأل معن : لاق

 . نيمأل ا ادع امي همو زل ف فلتخي نأ نم دبال هنأ الا ي نبح ق هل همو زل

 مل ناو ع هلبق هلوق ىلا نأمطاغ هقدص نم عيمجب هل زوجي : رخآ لوق فو

٠ نيملسملا ضعيل لوقل هناو ث هيأر ىف ءانمألا نم نكي



_ .١٠٤ 

 ىلا اهكرتف ةلالد نم اهلامب اهيلع لدتسي نآ ىلع ردق ناف : ةلاسم دهب
 ؟ اهنع هربخآ نم لوق

 هلعف ناغ ، اهيغ هل اديلقت \ هريغ لوق ىلا اهعدي نأ لالدتسالا ىلع ةردقلا

 دمعلاب اهكرت نم ىلع ام اهتقو هناف نا هيلعف الاو اهتداعا نع هزجي مل

 هبلع دا ز ام وأ 9 دي نم هن ايسن نم نوكب ام وأ ۔ هلهج وأ هملع عضوم ق

 ٠ ة ر افك نم

 ؟ اهب اصأف اه وحن هجوت هنأ دعي نم هعم حص ن اغ : هل تلق

 ىف ةبوتلا دعب نم سيلو س دمعلاب همزلي امل هكرت ىف ءىسآ دق : لات

 ثيح نم هيلع ام ههيجوت ىف قفاو هنأل ةرافك الو لدب نم ءىش اهموزل عضوم

 همزل امك هل .ء ادذاا عقوم هعوتول هتداعا نع هضرف ق هازجأف هي ىردب ال

 ٠ كلذك وهغ هلهج وآ هفرع

 هنيح ف ىسن هنآ الا اه وحن هنالص ق هجونو اهفرع ناغ : هل تلت

 ىه اهنأ هل مدقت اميغ ناك اذا هيزجيآ ةلبق هل اهنأ ةبعكلا ف ىوني هنأ
 ؟ اهيف داقتعالا نم هسفن ىف ام ىلع لزب ملو % هل ةلبتلا

هنايسن ىف ىقب ناو ، هتالص ىف اهركذ ىتم اهددحي هنا ليق دق : لاق



_ . , ٠ ١0٥ .. 

 هيلع ءش الو ص هنامز :ىف ةينلا نم ىضم ام ىلع وهغ اهنم غ رغي ىتح

 ٠ كل ذ نع عجر هنأ حصي ىنح

 مل اذا ، ىه نيآ الو ، ىه ام ةبعكلا ىف ىردي ال ناك ناغ : هل تلق
 ةين ىلع اه وحن همزل ام ىلصو اهي هيلع ةجحل ا تماق ال و ؤ اه رك ذب عمس

 ؟ هض رفل ءاد هرا ١

 ٠ هيلع ءىش الغ هيزجي امم اذه نا هيغ ليق دق : لاق

 ؟ ايسان ةلبقلا ريغ ىلا ىلص ناف : هل تلق

 ىتح اهركذي مل ناو س اهل ةداعا اهركذ ىتم اهتقو ىف اهلصيلف : لاق

 . ءىش اهلدب نم هيلع نوكب نأل زوجيغف : رخآ لوق ىلعو ، اهلدبآ تقولا هنف

 ىلع هلدي نم دجي مل اذا ريحتملا ف لوقأ نآ ىل ىقب دقو : هل تلق
 نم ىأر ف كلذ همزليو تاهج عبرأ ىلا ىلصي نآ لونت هيف له ث ةلبقلا
 ؟ ال مأ هلاق

 هيأر ىف هنأ ىردأ الو س ىبرغملا لوقل هناو هيف اذهب ليق دق معن : لاق

 نم اجورخ س هءاش نمل طايتحالا ىنعم ىلع نوكي نأ ىسعو ء هيلع امم

 ىف رظنيغ هب لمع نم ىلع ةقسثم نم هب امل هموزل نم هريغ ىلع ال كشلا
. ملعأ هللاو ، قحلا قغاو ام الا هنم ذخؤي ال مث ، هلك اذه



 ۔ے . ١٥٦:

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم لانق : عرشلا نايب باتك نم : هل تلق

 ،سدس ىلع ةيناثلاو ع سدس فصن ىلع رهشلا نم ةليل لوأ طقسي رمقلا
 فصنو ثلث ىلع ةسماخلاو ،ليللا ثلث ىلع ةعبارلاو كليللا عبر ىلع ةثلاثلا و

 سدس فصنو فصن ىلع ةعباسلا و ، ليللا فصن ىلع ةسداسلاو ، سدسو

 ىلع ةرشاعلاو ، ليللا عابرأ ةثالث ىلع ةعساتلاو ، ليللا ىلث ىلع ةنماثلاو

 ةيناثلا و ، ىقبي سدس فصن ىلع رشع ةيداحلاو س ليللا نم ىقبي سدس

 عبرأ ةليلو س سملا عولطو رجفلا نيب امل رع ةثلاثلاو ، .رجفلا مم رشع

 . سمشلا عولط عم رشع

 ةرشع تس ةليلو ، ليللا نم ىضم سدس فصنل ةرثع سمخ هليل علطيو

 عسنت ةليلو س ثلثل ةرتنع ىنامث ةليلو س عبرل ةرشع عبس ةليلو ڵ سدسسل

 نيرسثعو ىدحا ةليلو س فصنل نيرشع ةليلو ‘ سدس فصنو ثلثلا ةرشع

 ثالث ةليلو ، ليللا ىثلثل نيرشعو نينثا ةليلو ے سدس فصنو فصنل

 ع ليللا نم ىقبب سدسل نيرشعو عبرأ ةليلو ث ليللا عابرأ ةثالثل نيرشعو

 نيرشعو تس ةليلو س ليللا نم ىقيب سدس فصنل نيرشعو سمخ ةليلو

 نامث هليلو ے سمشلاو رجفلا نيب ام نيرشعو عبس ةليلو ، رجفلا عولط عم

٠ ملعآ هللاو ڵ سمشلا عولط مم نيرشعو



_ .١٠٧ 

 نوعبرالاو نماثلا بابلا

 مارحالا ةريبكتو هيجوتلاو ةماقالا ىفو هلضفو ناذالا ىف

 نسحي ال ناك اذا مامالا ىفو مامتلا ىلا ةالصلا نم اهدعب امو

 سطاعلا رتو مهولا ىتدجس ىو ةءارقلا

 اذا ةيافكلا ىلع ةنس وهو ث ةالصلل سانلل نذا وهو مالعالا : ناذألا

 ىلع ضرف هنا لوقلا ضعب فو ع هب مقي مل نم نع طقس ضعبلا هب مانن

 : رعاشلا لاق ث نيذأناو ناذألا ناتغل هيغو ث ةيافكلا

 ىتح حبصلا ءوضب رعشن ملو

 ٠ ملعأ هللاو

 اذا ةماقالا ىف هعبتت كلذكو ث هلثم لقف نذؤملا نذآ اذاو : ةلأسم دهب

 لوقب حبسملا نه دمحم ناكو ۔ ميظع لضفو روهتم ثبدح كلذ فو 6 ماقأ

 ةعبنم ةنسو 6 ةضورفم ةالص : لاق ئ ةالصحلا ىلع ىح : نذؤم ا لاتق اذا

. ملعأ هللاو \ كباجأ نم حلفأ دق : لانت س حالفلا ىلع ىح : لاق اذاو



. ١٠٨ 

 تحتف ناذألاب ىدون اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو : ةلاسم ده

 6 ةماقالاو ناذذلاا نبي ءاعدلا درب الو » ءاعدلا بيجتسا و 6 ءامسلا باوبأ

 . ٠ ملعأ لاو

 : لانت اذا الا ، هلوق ىف هعبتي نأ نذؤملا عمس نمل بحتسيو ةلاسم ذا

 هللاب الا ةون الو لوح ال : لوقي نأ حالفلا ىلع ىح ى ةالصلا ىلع ىح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلص هناذأ نذؤملا متأ اذاغ ع ميظعلا ىلعلا

 ادمحم تآ ةمتاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هده بر مهللا : لوق مث

 ناذألا ناك ناو س هتدعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا

 رابداو انكس سانلل هتلعج ىذلا كليل لابقا اذه مهللا : لاق ليللا لابقا

 محرأ اي ىل رفغاف كئاعد تاوصأو ث اسئاعم سانلل هتلعج ىذلا راهنلا

 ١ رل ١ نبمح .٠

 ءةداعالاب هتماتتاو هناذأ ىف ملكت نميغ فلتخا :ديعسوبأ لان : ةلأسم
 ملعأ ال ناذألا كرت فو ث ةماقالا ىف ةداعالاب ليقو ك ةداعا الب هركي ليقو

 نأ ملعأ ال ناذألا عمسي ثيحو ، فالتخا ناذألا عمسي ال ثيح ةعامجلل
 ٠ ملعأ هللا و 6 ةماقالا مهتالص

ىري نم لوق ىلع امآو 4 ةراهط ريغب نا ذألا ىلع ةالصلل ةداعالا ىرب نم



 :ن :. ١٠٩:

 تاقوأ ىلع ظفاح اذا ىبصلا نا ذأ عنمي ىدنع ىنعم الف اسأب ةالصلاب

 ٠ ملعأ هللاو ، اذه ىلع ىمعالا و ديعلا كلذكو ء ةالصلا

 ؟ رجفلا عولط لبق نذؤي انذؤم مس هنأ نسحلا ىبا نع : ةلأسم دعا

 ناك ه ّ !وبرط كلذ برط املك ةكيدلا ىزانت نوزانتي جولع : لانف

 لب ا ةرم نذآ الالب ناغ رجفلا عولط دعب الا هللا لوسر دهع ىلع ناذثلا

 نب ىسوم نا ليقو ص ديعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرمأف رجفلا عولط

 هللا دبع وبأ ىضاقلا هرماغ امهو رجفلا عولط لبق ةليل نذآ ىحنملا دمحأ

 ٠ ملعأ هللاو ، هئوضو ةداعاب ىرشبلا ىسيع نب دمحم

 حفصي هنا لوق وهو هنا ذأ ف ةليتقلا نذؤم ١ لبقتسيو : ةلاسم :

 . الامش .حالفلا ىلع يح لاق اذاو ح انيمي ا ةالصلا ىلع ىح لاق اذا ههجوب

 ٠ ةلبقلا ىلا ناذأيا ةينب متيو

 نأ نذؤملاا رمأب نضعنو 0 هنكمأ امي هنوص عافترا ف نذؤملا غلابيو

 ىلع هعبصأ ميقملا عضي ١ د ال و كلذ دي رمأي مل ضعبو هنذأ ىلع هعصص آ عضي

 ٠ ملعأ هللا و 6 هنذآ

 ٠ ةالصلا نم د سنأب ناذذلل ىرحتأا سيلو ء نذؤب نأ هل ناك ء ةالصلل

هريغل ةلالد هانعم مبت هناذآ نأل 4 هنيقي نع الا نذؤي ال هنا : لاق نم لاتقو



_ ١١٠ _ 

 ىلع لد دق ناك باوصلا بصي مل ناو ، كلذف باصأ ناغ : ةالصلا ىلع

 ٠ باوصلا ريغ

 ضعب ىف ةقث ناك اذا ةجح هنا س ناضمر ف هنم ثحل!و نذؤملا ف لاتقو

 ء ليق اميف ةنيبلاب الا كلذ ىف ةجح نوكي ال : لاق نم لاقو ت لوقلا

 . ملعأ هللاو

 ىف ناذألا نا 0 انباحصأ لوق ىف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم و

 ىبنلا كلذ لعف دتو س بجاو تاضورفملا تاولصلل تاعامجلل دجاسملا

 ماع كلذو ، هدعب نم ممهتمئأو نيملسملا ءافلخ هب رمأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةعيسثلا الا هكرت ىلا بهذي ادحأ ملعأ الو ةلبقلا لهأ ميمج دنع

 نآ ملعأ الو س ريخلا نع مهنم ةبغرو ث نيملسملل مهنم افالخ ضفاورلاو

 لوقل س ضرفلا ىنعم هبشي هنأ الا ةضيرغ هنا : لاق انباحصأ نم ادحأ

 ناك ( ابعلو اوزه اهوذختا ةالصلا ىلا متيدان اذاو ) : ىلاعتو كرابت هللا

 ٠ هنويئ ىلع ل دي اذه

 نيح كاري ىذلا ) : لجو زع هللا لوقل ةضيرخ ةعامجلا نا ليق امك
 رثكأو ةعامجلا ةالص ىنعم ف اذه ليقف ( نيدجاسلا ىف كبلقتو موقت

 ملعأ الو.. هبف لوتلا فالتخا دعبي ال ناذألا كلذكو ،..ةنس اهنا ليق ام

 كرات هنأ الا ةداعالا ىنعمب ث هل ةالص ال هنأ ناذألا كرت نم نآ مهلوق 2

٠ ملعأ هللاو ، ةمات هتالصو بجاولا ضعبل .



_ :١١.١ 

 لانقغ 0 مهناذأن ةالصلاو نينذؤملا ديلقت ف فلتخاو : ةلاسم ده

 لاقو ٠ نيقيب الا ىدؤي ال ضرغلاو ةالصلا تاقوأ ف ديلقت ال ، مهضعب

 ةداع رثكأ نأل ، ةالصلا تاقوأ ف ةجح نينذؤملا نا : مهنم روهمجلا

 نمو دعقملاو ىمعألا الو ةأرملا عسو امل كلذ الولو س كلذ ىلع سانلا

 ةفرعم ىلع نيقي ريغب مهعضاوم ف اولصي نأ ةالصلا تاقوأ فرعي ال

 ةالصلل ناذأ هنأ نوجري ام تقو فق ناذألا اوعمس اذا نكلو ، تاقوألا

 ٠ ملعأ هللا و .ء كلذ نم نوعنمي ءاهقفلا دجن ملو م نينذؤم ا نا ذآب نولصيف

:1 

 زوجي ال هنا لوتغ ع ناذألا ىلع ةرجألا دخآ ف فلتخاو : ةلأسم وهب

 ليقو ، ةليسو وأ ةضيرف ةعاطلا كلت تناك ةعاطلا ىلع ارجأ ذخأي نأ

 بجاوب سيل كلذ نأل ةليسو تناك اذا ةعاطلا ىلع ةرجألا دخأب سأب ال

 اذه ةرامع نم همزلي ىنعمب هيلع ابجاو ناذألا نكي مل اذاو ، هلمعي نأ هيلع

 ٠ ١ فالتخالا ىنعم هيغ جرخ 0 دجسملا

 ضئارفلا نم اهب مايقلا همزلي ةعاط ىلع ةرجألا ذخأ ةزاجا ملعأ الو

 ة ةبوتلا عم كلذ در هيلع ناكو ، هعسي مل كلذ لعف نا هنأو ، مزاوللاو

 هيلع ناكو كلذ هعسي مل اهيف فلتخي ال ةيصعم ىلع ارجأ ذخآ نا كلذكو

 ٠ ةبونلا مم ٥در

ىنعمل .نيملسملا ىلع مامالا هنم ىرجأغ لضف هللا لام تيب ىف ناك ناو



 .ب ١١٢, _

 سأب الغ ث ةماقاو ناذأ نم مالسالا حلاصم نم ءىشب مهمايق ف مهفعض

 ٠ لضف هيف ناك اذا هللا لام تيبب ف مهل كلذ نأل ٧. ىدنع كلذم

 ىتلا ةلودلا ةماقا دعب مالسالا حلاصم ىف هللا لام تيب لضف امناو

 . ملعأ هللاو ، لطابلا اهب توميو قحلا اهب ايحي

 نع ىور امل . ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا هركيو : ةلاسم ده

 لاقخ ، رصعلاب هيغ نذأ نأ دعب دجسملا نم لجر جرخ : لاق هنأ ءاثعشلا ىبأ

 هلئاضفو هيناعمو ناذلا فو ، مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امأ : ةريره وبا

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ؤ ا راصتخا هتكرت اذه نم رثكأ هماكحأو

 ضزف وهأ ناذألا ىف ىصورخلا ناهبن ىبأ خيسثلا نع : ةلاسم دهب

 ؟ اذه ىف هجولا ىنفرع ةلغان وآ هب الا ةالصلا زوجت الو

 هنأ الا ةيافكلا ىلع ضرف هنا هيغ ليقو س ةنس هنا لوقلا رثكأ ىف : لاق

 ةعامجلا ىف ناذآ ريغب ةالصلا امأو ى ءاسنلا نود لاجرلا ف صوصخلا ىلع

 . نورخآ اهزجي ملو ضعب اهزاجأ اهتحص ف فلتخم

 ليل ىف سمخلا تاولصلا هذه نمو ءىشل نذؤي نأ زوجيو : هل تلق

؟ ال مآ اهتقو ليق راهن وأ



_ .١١٣ 

 هنأ الا ناضمر رهسث ىف الا رجفلا ةالصل هزاوجب ليق دق معن : لات

 رخأت نم بجعآ نينذؤملا نم نوكي نمل ااذه ف نيدلقم سانلا رثكأ راص امل

 نم ١ الغ تاولصلا نم اهريغ امأو % اهتقو لبق رجفلا ةالصل نذؤي الآ نيملسمل

 كلذ ىآر نم لوق ىلع ةعمجلا ةالص ق الا هي ليق امم هملعأ ٠

 ؟ نذؤملا دلقي نآ تقولاب هل ةفرعم ال نل زوجيو : هل تلق

 عابتال ا ليبس ىلع تاقوألاب افراع ةقث ناك نم ديلقت هل زيجأ دق : لاق

 هدحو ه ١ رحني نأ هيلع و | ٥ دلقب ال هناغ هنف رعم نم عنمي ميغ ن وكيب نأ ال ١

 ٠ كلذ ف ديلقتل ١ نم عنمل اي ليقو ۔ ةفرعم ال و ؤ هلالد نع ال هنأ هنا ذأ ف هملعل

 رضح نم هريخب ام عمسي نأ الا هتردق نم سيل ذا ليق اذكه : لاق

 ٠ ريغ ال عبتيف

 اهغرع نمع سمشلل ىراوملا ميغلا تقو ف نذؤي نمل زوجيو : هل تلق

 ؟ ةلاح ىه نيآ ءامسلا ى

 ىرحنلا ىلع هزاوج ليقو ء لاح ىلع زوجي ال هنا ليق دنق : لاق

 نم هل رهظ ناف ، هبلق نم بيرلا عفتراو ، هسفن ف نأمطا اذا هروضحي

 ٠ ةيناث هتقو ىف هداعأ هطلغ

( ٥ ج نئازخلا _ ٨ م (



_ ,١١٤ 

 ؟ ةلماك ة ر اهط ريغ ىلع ن 7 نآ هل زوجيو : هل تلتق

 ةحص ف فلتخمو ةزاجالاب ليقو ء ةيها ركلاي هيغ ليق دق : لان

 ٠ ةعامج هب ةالصلا

 ؟ ةبانج وآ طئاغ وآ لوب نم اثدحم ناك ناو : هل تلق

 ىسعو ء هب ءارنجالا ىفو هلعف ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع : لاق

 نم ىآر ىلع عنملا ىف دنأ طئاغلاو لوبلا نم نوكت نأ ةبانجلا ف

 ٠ هب لاق

 زوجيأ س ةساجن هبوث ىف هنأ الا ندبلا رهاط ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ ىزجيف

 نم جراخ ريغ ناك ناو ث لوألا نم برقألا اذه نا ليق دنت : لاق
 ٠ لاح ىلع فالتخالا

 نم ىلع لخاد ىآأرلاف « ءوضو ىلع هتراهط ى نكب مل امو : هل تلق

 ؟ ادرفنم وأ ةعامجلا ىف هب ىلص

 ىردآ الغ هدحو ىلص نم امأو ّ ةعامجلا ةالص ىف ليق اذكه : لانت

 هكرن نميغ مهلوقل 5 اذه ىلع ةمات اهنأ الا هنالص ىف نيملسملا لوق نم

٠ لاح ىلع اهمامتب



_ ١١٥ 

 نم هريغ نع ةالصلا ىف ىزجيف نذؤت نأ ةأرملل زوجيو : هل تلق

 ؟ لاجرلا ناذأ

 عخرت نآ ةعونمم اهنأل « هزاوجل نيح ف ىزجيف اهل زوجي ال : لات

 ىنعم ىف ءىنثب سيل هنأكف ى اهنم هنوك ىلعو 0 اهناذأل زاوج الف اهنوص

 ٠ ملعأ هللا و . كلذ ف رظنيغ اذه الا هيف ىدنع حصب الو % هي ءا زنجالا

 ىف لوقلاو ، ةنس اهنا ليقو ء ةضيرف اهن! ةماقالا ىف ليق دق : لاق

 ٠ كلذك هيجونلا

 ؟ امهدحأ كرت وأ امهكرت نم ةالص نوكت امو : هل تلق

 ٠ اهداسفب ليقو ، اهمامتب ليق دت : لاق

 ؟ امهكرت ف لهجلاو ملعلا ىلع نايسنلاو أطخلاو دمعلاغ : هل تلق

 فالتخالا نم جرخي ال هلكغف دنآ ملعلا عم دمعلا ناك نا و معن : لاق

 نواهتلا هجو ىلع وأ س اهضرغفب لاق نم ىأر ىلع ديدشتلا نوكي ام رثكأو

 ٠ امهب

؟ مالسلا هيلع ميهاربا هيجوتو : هل تلق



. ١١٦. 

 داسغب اهيف حدقي ال هكرتو ةالصلا ىف بحتسملا نم : هيغ ليق دق : لاق

 ٠ هكرت ىلع دمعتي نآ هيلع ردق نمل ىغبني الغ لئاضفلا نم هنأ الا

 ؟ ةالصلا رمآ ى الو هللا ركذ نم نكي مل

 ٠ لاحلا ١ ذه ىلع جرخي نأ هيجوتلا ق ىسعو 6 اه دعي نم هي ملكن نا

 اهنداعا ىف فلتخمو هيلع ةداعا ال ليقو س اذهب ليق دق معن : لات

 ؟ ايسن ةماقالا نم كرتف ىسن ن او : هل تلق

 هركذب مل ن ١ و ؤ ىلصي نآ ليق نم ه ركذ ن ا ةداعال اي هيغ ليق دق : لاق

 ٠ هيلع ءىش الف ىلص ىنح

 ؟ كلذك هيجوتلا ىف لوقلاو : هل تلق

 ىف ريصي ناغ ، اهيجوت دعي ال هكرت نم ىقب ام نوكي نأ الا معن : لاقت

 ٠ هلك هرن نم مكح

 ؟ ةلبقملا نع اهيغ ههجو رادأ ناف : هل تلق

 ةداعالا مكح هب همزلي نآ اماف رذعب هب امل الا هل ىغبني ال : لاق

٠ هغرع أ الف اهل



. ١١٧٧ 

 سيل مآ نهل مآ ث ةماقا الو ناذآ ءاسنلا ىلع سيلو : هل تلق

 ؟ نهل الو نهيلع

 هب امل نهل امم هفرعأ الو نهيلع سيل هنا ناذألا ى ليق دنت : لاق

 امآو » نهيلع اهموزل ق فل:ةخيف ةماتالا امآ و 6 نهنا وصآ ضفخ نم نرمؤد

 . كلذ نم نهعنمي اهجو ملعأ الف نهل اهزاوج

 لاجرلا ناذأ نم هريغ نع ىزجيأ س لاع توص مغرب نذأ نا : هل تلق

 ؟ هب ىزتجي نآ دارآ نمل ةعامجلا ىف

 ىسعو 0 ل اح ىلع اي زجم ه ١ رأ ال و ؤ ن رمؤب هي ام ريغ نلعف دخ : ل انق

 .اذه الا ها ىنعم ال هنأكو ى ةداعالاب هيغ ليق اذهل نوكبي نأ

 ؟ ال مآ ىبصلا ناذآب اولصي نآ ةعامجلل زوجيو : هل تلق

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زاج لقعي نم دحب راص دق ناك نا : لاق

 ناك ام الا هنم ذخؤب ال مت ،هلكاذه ىف رظنبيغ ،© غلبي مل ام مهل هزاوج ف

 ٠ ملع آ هلل ١ و ؤ اقح

 نأ هيلعآ 6 ةالصلل ميقب وآ ن ذؤبي نأ د ١ رأ نميغ هنعو : ةلأسم وبع ١

؟ اهتاقوأم اغراع نوكي



_ .١١٨ 

 ىلع امهل ىذلا امهتتو ف الا امهب ىتأي الأ هيلع امم هنأل معن : لاق

 مضوم ى امهيف هميدقت هل زيجأ ام الا ريغ ال امهيغ هل زاج وأ همزل ام

 ء الغ الاو هزاوج

 ىتح اهفرعي نم اهنع لأسي نآ ةالصلا تاقوأب لهاجلا ىلعو : هل تلق

 ؟ اهملعي

 ىف تاولصلا نم همزل ام ىدؤيل ث اهتفرعم موزل عضوم ف معن : لاق

 وأ هميدقت ٤ نوكيب رذع ريغ نم هرمغ ىلا هكرتب الف . هل ىذلا هتقو

 هريخأت ٠

 ىف امع ىنربخأ ، ةليلو موي لك ىف تاقوألا هذه نوكت ىتمو : هل تلق
 ؟ اهنم ةالص لك

 لظ ريصي نأ ىلا سمشلا لوزت ذم اهنا رهظلا ةالص ف ليق دق : لاق

 هيلع داز امب ليقو س هب رصعلا تنو لخديغ لاوزلا لظ ريغ هلثم ءىش لك

 نأ ىلا ليقو ، اهلاوز ف ىنثتسا ام ريغ هيلثم ءىش لك لظ ريصي نآ ىلا

 ةالصخ اهبورغ دعبو س نرق اهنم برغي نآ ىلا ليقو س سمشلا رفصت

 ٠ برلل

 ىتح ةرمحلاب داوسلا طالتخاب قرشملا ةهج نم لدتسي اذه ىلعو

ىأر ىلع ضايبلا وأ س برغملا نم ةرمحلا بهذت نآ ىلا اهننقو لخديف اهبلغي



 .۔۔ ١١٩

 اهدعبو ي هفصن ىلا ليقو ليللا ثلث ىلا ةرخآلا ءاشعلا تتو لخديف س رخآ

 ٠ رجفلا علطي نآ ىلا رتولا ةالصف

 ءامسلا قفأ ىف ضرتعملا ضايبلا رهظ اذا اهتتوغ حبصلا ةالص امأو

 باهذب لدتسي هعولط ىلعو س سمسلا نم نرق علطي نآ ىلا قرثملا ةهج نم

 ٠ اهعلطم نم ةرمحلا

 ىلصت ال اهنا رصعلاو رهظلا ةالص ف سانلا ضعب لانت لهو : هل تلق

 رظني امناو ے هروضح ةفرعمل لظلا ىلا اهتقو ف رظني الو س سايقلاب الا

 لظلا سايق نم هريغب ال رابتعالاب ىلصتف ءامسلا نم سمسثلا عضوم ىلا

 ؟ راهنلا ىف

 عدومل هناو راصبألا ىلوأ لون نم هلكو كاذو اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ كلذ ىلع ةردق هلو اهي هغرعب نأ دا رآ نمل راثآلا نم عضوم ربع ق هعمجأب

 نم سايقلاب كردملا لثملا نم رهظلا تقو رخآ ف ليق امو : هل تلق
 ىآر نم حصيأ ء رصعلا نيبو امهنيب كرتشم هنأ هيلع ةدايزلا ىتح لظلا

 ؟ ال مآ هلاق نم

 راثآلا ق ليق دفغ امأ و ٨٧4 وه امو لوتلا ١ ذه ةحصب ملعأ هللا : لانت

 وأ نيدب قحلا لهأ نيد هنيد ىف فلاخ نم ىلا هل دانسا ريغ نم ةيبرغملا

ىأرلا ىلع نيدلا ف ءىطخن ال نحنو ث مهلوق نم نوكي نأ هلعلو س ىأر



_ ١٢٠ _ 

 ىف بهذي نم لوق ف هنأكو ، هب لمع وأ هلاقف هآر نمل هزاوج مضوم ف

 ة اذه ىلع لدي ام رصعلا تقول رهظلا رخآ لثملا ىلع ةدايزلا ىلا لظلا

 ٥ .٠ روضحل نم طرش هلوت ق وه امن ١ و ؤ هريخأت ق طايتحال ١ ىنعم هنأ

 زوجي ال تقو رصعلاو رهظلا نيب سيل ىحبصلا خيشل ا لوق نم هنكلو

 فقو باترا ناغ ، رصعلا تقو لخد رهظلا تقو ىضقنا ناو ، امهدحآ هدغ

 ىمدكلا خيشلا لوق ف هلبق نمو هريغ ىلع لدب امم بيرلا هنع لوزي ىنح

 ٠ هباوص ىلع لديف هديؤي ام

 ؟ مأ اذه ق و ء ىن ىلع ل دي ام ء الؤه لوق ق له و : هل تلق

 خيسلا و ۔ نيلوألا نم بوبحم نب دمحم خيشلا لوق ف معن : لاق

 خيشلا لوق فو س ىأرلا اذه ىلع لدبي ام نيرخآلا ق جرفم نب دمحأ

 خيسلا و “ نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلاو نيمدقتملا ف حور نب دمحم

 ٥ دايزلا طرشل رخآلا ةحص ىلط لدب ام نيرخأتم ١ ق دمحمه نب حلاص

 مهريغلو كئلوأ دنع اهمدع و 6 ءال ه مم رصعلا ةالحل لخملا ىلع رهظلا دعي

 ٠ مه ر اثآ نم آ رق نم ةفرعمب مهل ام اذه ق

 تقولا ةفرعمل امهنيب امو فيصلاو ءاتشلا ف اذه ىلعو : هل تلق
 ؟ هلانت نم ىأر ىلع لظلاب ةالصلا ىف

ىف ىقبي اه صقن وأ لاوزلا دعب ادبأ لاح ف فلتخي ال هنأل معن : لات



١٢١ 

 نامزلا رم ىلع كلذك وهف ح عضاوملا وآ تاقوألاب هفالتخال لظلا نم سايقلا

 . ناكمالو تقو ىف نوكي ناصقن الو ةدايز ريغ نم

 مادقأ ةعبس نم ركذلاب هب اوحرصف لظلاب سايقلا ف هوتأ امو : هل تلت
 ىنعم ىلع مدقلا ةدايز نم همي اورمآ ام ربغ صعلا ف امدن رشع ةعبرأ ىلا

 ؟ اذه ىف ههجو ام طايتحالا

 رحلا ىهتنم نم ىقبي ال ام عضوم ىف صوصخلا ىلع وهغ : لاق

 ص هتوافت ىف هنأل ، ناكم لك ف مومعلا ىلع ال نامع لثم ىف سمشلل

 & نامزلاو عضاوملا ىلع هفالتخال لاوزلا دعب لظلا نم ىقب امب نوكي امنا
 ىقبي ام ىلع ةدايزلاغ الا ، ناصقنلا ىف ىرخألاو س ةدايزلا ىف ذخآي ةراتف

 ىلع لق ناو ع هيلع داز اه وأ رصعلا ىف لثملا نع فلتخي ال لاوزلا لاح

 ءاتشلا نم ىهتنملا ىف ءىشلا لظ داز امبرو لدعلا لهأ نم هلاق نم ىأر

 . ىرخآ ىف صقنو عضاوم ف نيلثملا نع

 ةرم اهضعب ىو س نيترم ماع لك ىف سأرلا ىلع ىتأن سمشلا نأل

 ء ءىفلا نم ةيقب راهنلا طسو ف لاوزلا ةفرعل بوصنملا ءىنلل ىقبي الغ

 ىقبيف ةنكمألا نم ريثك ف ةنمزألا رم ىلع اهضعب ىف سأرلا غلبت مل امبرو

 هلك ىف هعم جاتحيف هجوأ ف اهكلف نم سأرلا نم ىقب ام رادقم هلظ نم

 ىف ةلزان اهطاطحنا عم فيكف اهجورخ ريغ ىهتنم ف هلثم نع ةدايز ىلا

. اهعوجر



_ ,١٢٢ 

 نوكيغف هيلا غلبي ام ىهتنم ىلا ءاتشلا ف ىمتنت ىتح ةدايز ف لزت ملو

 ىفو س مادقأ ةعبس ىلع ناسنالا نم ديزي ام رهظلا ةغرعل هلوط ىف

 حصي ال مادغألا ةعبسلاب لوقلا ناف ، رهظلا ف اهلاوز عم هئاقبل رصعلا

 كلذ ىف لاوزلا لظلا ف ءىش ناسنالا ةماقل ىقبي الام عضوم ف الا

 ىف هب ام رهظ سانلانم هب نم ةماق عبس مدق لك نكي مل املو ، نامزل
 وأ ةدايز نم هروصق ىف هروهظ ف ىردي ال نم ىلع سابتلالا نم همومع

 ىف كلذك وهغ ؤ اظغل نكي مل ام ةروص ىف ناك ناو دودحلا نع صقن

 هلام ىنا مومع نم هب ام رهاظ نع دري نأ هب ام ىلوأف اذه عمو ، هدح

 ٠ صاخ وهف معغغ هظفل ق قلطأ نا و هنأل ح صوصخ نم

 لوأو ى رهظلا رخآ ف لاوزلا ريغ هلثم ءىش لك لظب هدييقت نم دب الو

 ىف قالطالا ىلع همومعو همامتل هدح ىلع ديزم الغ هيلع داز وأ رصعلا

 ٠ كلذ ةفرعمل ةبوصنملا مالعألا نم نوكي ام عيمجو ، مايألا

 ءىش وهأ اهتقو ىف ةدايز طايتحالا مدق نم هولاق امو : هل تلق

 ؟ ال مآ هنم دب ال

 نم نكلو ت هموزل نم هريغ ال لاح ىلع ىلصملا نع كشلا عفرل : لاق

 مل ناو ؤ هتالص عيمج ىف هلثمب طاتحي نآ اهب هدبعت ىف ىلي نل بحتسملا

 رحلا ةدش ىف هنأو الا هيلع ءىش الف اهنم ءىنن ىف وأ هتاقوأ ىف لعفب

ةالصلا عضوم ىف اصوصخ رهظلا ةالص ف سمشلا دارباب رمؤي امم



_ :١٢٣ _ 

 هلوأ ى اهمامتب الا اهيغ لوق ال اهتقو نم ىهغ الاو اهلهأب انفر ةعامج

 لدعأ هب لوقل ١ و لضفأ اهت اتتوأ لوآ ق اهيجعت نأ ال ٥ ١ رخآ وأ هطسو وأ

 ٠ هاوس ام عدف

 هب امل ال اهتقو لبق هنالصل ماقأو نذأغ دحأ ماق ناغ : هل تلق

 ؟ الم آ هضرغ نع هيزجيأ س هلوخد دعب هلاح ى مرحأ هنأ الا رذعب

 هريغم ال هتادأب اولصف ةعامج ىف نوكت نأ الا هيزجت اهنا ليق دق : لاق

 ،ااهزاوج ىف فالتخالا ىنعم اهيغ جرخي نأل حص نا هارأ اميغ زوجيف

 عضوم ىف هناذآ نم كاذ نأل ، نذا ريغب ةعامج ىلص نم ةلزنمب مهنأل

 . ءىشب سيل هنأك ي هل حصي الام

 ؟ هلاح ف رذعي هب امل ناك ناغ : هل تلق

 ةماقالا ميدقت ف زوجي نأ ىسعو ةمات رذعلا عضوم ف ىمهف : لاق

 ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ءىش نم رذعي هب امل ال دمعلاب تقولا ىلع

 اهزاوج لبق اهب ىتؤي نأ حصي الف ةالصلا مزاول نم اهنأل ، هتالص

 ة لاح ىلع قافتالا هيلع عقي رظن زاوج الو ربخ ةحصل رثأب الا ادمع

 . ىآر ىلع حصي وآ هعم هريغ زاوج نم عنميف

؟ اهتتو ىف هتالص زم ىغب امو تقولا ليبق هما رح ١ ن اك ن اغ : هل تلق



_ .١٢٤4 

 رفكب نأ ملعلا عم دمعلا ىف هيلعو اهتوغ دعب اهئاضق نم دبال : لاق

 اميغالو نايسنلا ف هيلع سيلو ع لهجلا مم ةرافكلا موزل ىف فلتخمو 0 اهنع

 . ملعآ هللاو س هلك اذه ىفف رظنيف ريغ ال اهديعب نأ الا أطخلا نم رذعي هب

 ىلصو نذؤملا نم ةماقالا عامتسا ىلا تصنأ نم ليقو : ةلأسم د

 كنا : هباحصأ هل لاقغ ةالصلا ماقأ ةديبع ابأ نا ليقو ، هازجأ هلزنم ى اهب

 نمو ث ةمانالا دعي ملو ةالصلا تماق دن : لانقغ ؟ ةالصلا تماق دق لقت مل

 لاوزلا دعب مارح الا ةريبكن ربكو ، سمسنلا لوزت نآ لبق رهظلا ةالصل ماقأ

 ٠ ملعأ هللاو ڵ هتالص تزاج

 ء املسم افينح هيجوتلا ف موقي ناك ىلع نب ىسوم نا ليقو : ةلأسم دهب

 ٠ اىسوفن لهآ نم انباحصأ مهو . مالسلاهيلع ميها ربا هيجوت موق مدقو

 ؟ هل زاج ىلصو هجوي ملو مرحآ نم نآ هللا همحر دمحم ىبآ نعو

 نوكي نأ الا ةداعا هيلع سيلف ةماقالاو هيجوتلا ىسن نم : ىسوم لاق

 ولو اهريغ الو ةالغ ىف الدب هيلع ىرآ ام ةيواعم وبآ لانتو ٠ لدبيغ ةالف ىف

 ٠ :ملعأ هللا و 6 امهكرت

 كرتنو ملسو هيلعو هللا ىلص ىبنلا هبجوت هجو نم ليقو : ةلأسم و.

 ميهاربا هيجوت هيزجي الو ، هازجأ ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا هيجوت

هنالص ق هلك هيجوتلا كرتن نمو ملسو هيلع هللا ىلس ىبنلا هيجوت كرت ١ ذا



.١٢٥ . 

 5 نايسنلاب الو دمعلاب دسفت ليقو « نايسنلاب الو د معلاب د _بنقت ال

 همكح نا لوق هيغ مزل امل لهجلاب كلذ كرنو 4 ةرافك اذه ف ملعأ الو

 . ملعأ هللا و ، نايسنلا مكح همكح لوقو ت دمعلا مكح

 اذا هوقبس نا فاخف ةعامج نولصي مهو موق ىلا ىتأ نمو : ةلأسم ده
 كلذ هازجأ مهعممكرو مرحآ اذا كدمحبو مهللا كناحبس : لاننف هيجوتلا متأ

 نمو ( موقت نيح كبر دمحب حبسف ) : ىلاعت هللا لوقل ةزئاج هتالصو
 ىلصو ء امئاخ مرحأ مانق مث 6 ةلع ريغ نم سلاج وه و ةضيرفل هنالصل هجو

 ٠ ملعأ هللا و أ هللا ءاش نا ةمان هنالصخ

 لوقل هتالص دجسي ا ىف نم عطت ةالصلا تمست قأ اذاو : ةلأسم و.

 ةيوتكملا الا ةالص الف ةالصلا تميق دقأ اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ ملعأ هللا و » مارحالا ةريبكت اهتماتا و

 : لوقتآ ةآرملا هيجوت فو ىصورخلا ناهبن ىبآ نع : ةلأسم د

 ؟.ةفينح مأ افينح

 هريغي الآ هبجعأ مهضعب ث نازئاج نيملسملا لوق نم ناهجولاف : لاق

 ٠ هريغ ال افينح لوقتف اهلجأ نم هلصأ نع

 اهيلع لخدي .ةفينح ةالصلا ف تلات ىه ناغ ، لوقلا اذهىلعو : هل تلق

؟ ال مآ اهتالص ىف ررض
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 الصأ هتكرتول هيجوتلا اذه ى اهنأل ، اهرضي امم هملعأ ال : لاق

 ، لاح ىلع ضتن نم هنود ام الو اهتالص ف ضقن ىلا اهب غلبي نأ زاج امل

 . ءىش ف مزاللا نم ال هعضوم ىف بحتسملا نم هنذا

 ؟ ةهجوتم وأ لاجرلا لثم اهجوتم اهدقع لوأ ىف لوقلا امو ، هل تلق

 . ملعأ هللاو ي كلذ ىف اهيلع داسف الغ اهجوتم تلانت ناو س رظن نم ىنرضح ام

 ما رحالل ةالصلا حاتتفا زوجب ال هنا همحر ديعس وبأ : ةلأسم و.

 فلكي الغ ردقب مل اذاو ى هيلع ردقتو س ريبكتلا نسحي ناك اذا ريبكتلاب الا

 نوكيب ام برقأف ربكأ هللا لوقب نآ نسحي مل نمو 0 اهعسو ال ١ اسفن هلل ١

 ٠ هللا الا هلا ال لوقي نأ زاوجلا ىف

 & اذه هابسثأو ع ملعأ هللاو ، لجأ هللا : لقيلخ ريبكتلا نسحي مل ناف

 هتعيرست عيمجف ىبرع ناسلب هيبن لسرأ هللا نأل ،ةيبرعلاب الا ريبكتلا زوجي الو

 الا ، اهعسو الا اسفن هللا فلكي الغ كلذ قطي نمل الا ةيبرعلا ىلع تتبث

 ٠ ملعأ هللا و 6 ةيبرعلاب الا زوجي ال هناف نآرقلا

 مامالا لمت ما رحالا ةريبكت ريك نميغخ هللا همحر هنعو : ةلاسم و.

دعي ملو 6 ةالصلا ق لخدو مامالا ربك نأ دعي ملع مث 6 انايسنو هنم اوهس



 ت . ١٢٧

 هتالص :متأ :اذ! ةداعالا هيلع نأ مامالا عم هتالص متأ ىتح مارحالا ةريبكت

 ز ٠ كلذ ىلع

 لينو ّ مارحالاو هيجوتلاب ةالصلا ديعي هناخ مامالا لبق آرننو ربك ناو

 ٠ كلذب ملع مث عوكرلا ق لخد نكي نكي مل اذا مارحالا ة ةريبكت ديعي هيلع امنا

 هيجوتلا داعأ مارحالا ةريبكت ربكي مل هنأ ركذت مث مكر نا امآو

 ٠ ١ ةماقالاو

 ةداعا هيلع سيلو مرحأغ عجر ةءارقلا ىف وهو مكري نأ لبق ركذ ناو

 : ٠ ةماقالاو هيجوتلا

 ح ةداعالا هيلع لوتخ مارحالا ةريبكت ءىس نميغ فلتخاو : ةلاسم وهب

 اهب درب ملو 6 نايسنلا ىنعم ىلع اهربك اذا كلذو هيلع ةداعا ال لوتو

 ةينلا مدقتل تبثي مارحالا نا لوقي نم لوق ىلعف عوكرلا الو مارحالا

 ةريبكت ريغل ةينملا فرصي ملو اهربك اذا كلذو ، هيلع ةداعا ال اهنأ ىرت

 ١ رحال ١ م ٠

 لوألا لوقلا ىنبجعيو س ةينلاب الا ىزجت ال اهنا لوتلا ضعب فو

 ةريبكت ىلأ دصقي ملو نايسنلا ريغ ىلع ناك:ناو ، نايسنلا ىلع ناك ن
 مازحالا ةريبكت هل تتبث ولو ، هتالص لطبي كلذ 1 ح كلذل ركاذ وهو مارحالا

وه .ناغ س دسفت :هتالض نا دمعلا ىلع عوكرلا ةريبكت كرتو نايسنلا. ىلع
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 لوق ىلع الا ةمات هتالص نأ ىدنعف اهم عكر ما رحالا اهب ديرب ةريبكت ريك

 تدسف ادمعتم وآ ايسان ةالصلا تاريبكت نم ةريبكت كرت نم نا لوقي نم

 هتالص ٠

 تبثي ال س اليحتسم كلذ ناك عوكرلاو مارحالا اهب ديري اهربك ناو

 ف ةدساف هنالص تناك عوكرلا ةريبكت 7 دا رأ ناف ،\ اذه الو اذه هل

 كرت نمو ث مارحالا ةريبكت دعب الا نوكي ال عوكرلا نألا ى انباحصآ لوق
 . ملعأ هللاو ، هتالص تدسف ادمعتم وأ ايسان مارحالا ةريبكت

 هنآ كس مث % دمحلا ةءارت ىفف لخد لجر نع هتلأسو : ةلأسم .

 ؟ مرحي مل

 ىلع ىضمي : لاق نم لاق ، انباحصأ لوق ىف فلتخي هيغ نأ ىعم : لاق

 نم لاتقو ، دح ىلا دح نم جرخ دق ناك اذا عجري نأ هيلع سيلو هتالص

 ، كينلا هقحلي وهغ ةالصلا ىف ماد ام مرحيغ عجري نأ هيلع نا : لاق

 رثكأ وه لوألا نآ ىعمو ء ظفحلاو ملعلا دعب الا نوكت ال ةالصلا نأل

 ٠ مهلوت نم رهاشلا انباحصأ لوق ف

 عجريب وأ ةحتاخلا ةءارق ف لخد ناك دقو مرحأغ عجر ناف : هل تلق

 ؟ هنم جرخ نا دح ىلا دح ىلا دح نم

. هبلع داسف الف ةءا رقل ١ ف لخد نأ دعي نم عجر اذا هنا ىمم : لاق .



 س ١٢٩

 6٨٧ دح ىلا دح نم عجر نم امأو ةالصلا ىلا عجر دق هنأل . كلذ هل ز 7

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ١ ذه ىلع هنالص تد ه دذخ

 هللا مسا نم فلألا حنخغخب ربكأ هلل ا ىه ما رحالا ةريبكنو : ةلأسم و.

 ةفئاط هديدشتو ةيناثلا ماللا ديدشتو ىلولا ماللا نبكسنو ةريصق ةحنف

 هناسل اهي قلطأو ةيناثلا ماللا دم اذاغ ص ةيناثلا ماللا ىلع ةدم عم كنحلاي

 نم ء اهلا دعي وا و تيثت نأ را ذح ةنكمنم ريع ةمومنم ةمض ء اهلا مص

 ١ مس ١ هلل ٠

 حتفو فاكلا نكسيو ةلوطم ريغ ةعوطقم ةحتف ربكأ نم فلألا حتفبو

 ٠ ملعأ هللا و 6 ربكأ نم ءارلا نكسبو ءايلا

 لهأو ء مارحالا ليق نودعتسي ىكزأ لهأ ناك ليقو : ةلأسم وج

 ذاعتسا نمو[ كلذ ىلع ساانلا رثكآو ةءارقلا حاتتفا دنع مارحالا دعبي ىوزن

 ٠ هللا ءاش نا هيلع ضقن الف مارحالا لبق

 ناطيشلا نم هللاب ذعنساف ا تأرق اذاو ( : ىلاعت هللا لوقتو

 ٠ ملعأ هللاو 6 مارحالا دعب ةءارقلا ليق هذاعتسالا ىلع لدب ) ميجرلا

 ق هينآ لجرل ١ ممسي له % ةذاعتسالا نع مش اه لئسو : ةلأسم و.

 ؟ اهيغ .رهجي ةالص

( ٥ ج نئازخلا _ ٩ م )



.١٣ 

 سانلا فلنخاو أ:هنالص د سفن الف اهعم سسأ ناو مثا ال : لاق

 كلذبو ٧ هيزجيو ةعكر لوأ ف ذيعتسي موق لاقغ ڵ ةذاعتسالا ق

 لوقت ٠

 مامال ا فلخ ىري ال ضعبو س ةعكر لك ىف ذيعتسي : موق لانو

 ٠ ةذاعتسسا

 7 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لونت امأ _ ديعس وبأ : ةلاسم ده

 ىف نآرقلا نم ليوأتلا ى جرخت تناك ناو ت ةوالت نآ رقلا نم اهملعأ الخ

 ملعآ الو ث ةنس اهنا لوقي ضعبو 0 ةضيرغ اهنا لوقي ضعيف ث ةالصلا

 ٠ اهكرن ىف اصيخرت

 لوقف ميجرلا ناطيشلا نم ميظعلا هللاب ذوعأ : لاقغ ذاعتسا نمو

 ديزي الو ى ميجرلا ناطيسنلا نم هللاب ذوعآ لوقي ضعبو ث اذه لثم زوجي

 هتالص ىف ةذاعتسالا كرت نمو _ مارحالا لبت ذيعتسي ناك ولو ، كلذ ىنع

 ىلع دنفت ليقو ث نايسنلاو دمعلا ىلع اهكرتب هتالص دسفت ليق دقف

 ٠ ملعأ هللاو ع نايسنلا ىلع دسفت الو دمعلا

 راهنلا ةالص ف ةروس رق نم : نامثع نب ناميلس لانت : ةلأسم د

 لاقو ، مهولا اتدجس هيلع وأ اهلك ةالصلا ى رن ولو ك هيلع ةداعا الغ

 ىلع دفت ليقو ے ةداعالا هيلعو س نآرقملا ةءارق ىف مهو ال : ريشب

7 ٠ لهجلاو نايسنلا ىلع دسفت الو ي دمعلا
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 الف تقولا دعب ناك ناو ع ةداعالا هيلعف تقولا ىف ركذ نا : ليقو

 دعبو تقولا ف الف ىسانلا امأو س لهاجلا ف كلذ امنا : ليقو ث هيلع ةداعا

 7 ملعأ هللاو . زوجي ال هنأ ملع ىلع ىنح ليقو ئ تقولا

 راهنلا ف عمسأ ناخ ث هينذأ عمسي ال ليق ، ىلصملا ىف : ةلأسم ذه

 لعفي مل ناف ث هينذأ عمسي ليقو س فالتخا ةداعالا ىفغ رذع ريغ نم

 ضقن ىفخ ع مامالا هيف رهجي اميف هينذأ عمسي مل كلذكو ك هيلع ءىش الف
 . ٠ فالنخا هنالص

 روعألا امأو ، هينذأ عمسي ىتح هل سيلغ ةضورفم تناك نا : حون ويأ

 . ملعأ هللاو ى زئاج هنأ هناسل كرح اذا : ىلوقيف

 باتكلا ةحتاغ ىف ميحرلا نمحرلا هللا مسب كرت نمو : ةلاسم د

 ح ةداعالا هيلع ليقو س سأب الغ ىسن ناو فالتخا هتالص ىفغ & ادمعتم

 ةداعا ال لينو ث ديعي ليق ، فالتخا هيفغ ادماع ةروسلا عم اهكرت ناو
 ٠ افالتخا ملعن الو ، هيلع ةداعا الف ايسان ناك ناو ث هيلع

 ىلع اهكرت زجي مل باتكلا ةحتاف نم اهنأ تبث اذا : ديعس وبأ لاق

 ىنعم تبث اهنم ال اهعم اهنأ تبث اذاو ، جادخ ىهف هلوقل نايسنلاو دمعتلا

 اهكرتب نورمأيو ث نايسنلاو دمعتلا ىلع اهكرت ىلع ةداعالا ىف صيخرتلا

. ملعأ هللاو ، اهآرق نم ىلع ضقن الو & روسلا حاتتفا ريغ دنع



_ .١٣٣ 

 لاق ةروسلا ف مامالا لخد اذا مامالا عم لخادلا ىف : ةلاسم ده

 عامتسالا ىف لخد ناغ عمتسيغ باتكلا ةحتاف ةءارق ىف لخدي مل ناك نا

 ةءارقلا ىف لخد نا كلذكو س هتالص تدسخغ ارق ناف س آرقي عجري الف

 ليقو ث هتالص تدسف لعف ناف س غرفي ىتح عامتسالا ىلا عجري الف

 عامتسالا عم ةءارقلا كرت ىف دسفت ليقو س هتالص كلذ نم ءىنن ف دسفت ال

 ةءارقلا ف دسفت الو ، باكلا ةحتاخ مامت لبق ةءارقلا ىف هلوخد دعب

 . ملعأ هللاو ، عامتسالا ىف هلوخد دعب

 هلمع هل نكي مل ائيسن لمع دق هنأل ةالصلا ةداعا هيلع لوقف س ةروس ارقي

 %٧أ هد سفن من دوجسللا ىف لخدب ىنح لوقو ص هليخ ىذلا لامك دعب الا

 ٠ ىناثلا دوجسلا دجسي ىتح لوتو

 اذاغ ے ةمات ةعكر لصب مل ام ىناثلا دوجسلا متأ ولو : لوتو

 ناك اذا ةعكر نم رثكأ ىلص ولو دسفن ال لوقو ڵ تدسف ةمان ةعكر ىلص

 ٠ ةمات هنالصو ةروسلا ةءارق ديعيو “ ةالحملا نم غرغب مل ام ايسان

 هنكلو س ةروسلا ةءارق لبق ناسينلا ىلع ةالصلا متأ ولو : لونو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل هتالص ىلع ىضميو ةروسلا ةءارق ديعي

٠ ملعأ هللا و ؤ (( نايسنلاو ةاطخلا نع ىتمأل ىفع «



_ ١٨٣٣ 

 حصفي ال هنآ ريغ ةءا رقل ١ نبيب وهو هقلح كمشت نمو : ةلاسم و.

 ؟ حنحنتي نآ هل له ، هقلح ىف كلذ نكي مل امك

 ٠ سأب الغ ةءارقلا حالصل لعف ناغ ث انيلا بحأ كلذ كرت : لاق

 فلخ رقف راهنلا ةالصو ليللا ةالص ماما فلخ ىلص نمو : ةلأسم د

 عم عكر مث رثكأ وأ اهنصن نم لقأ وأ ، باتكلا ةحتاف فصن مامالا

 ىلع ةمات هتالصغ مامالا هتوفي نآ ريغ نم وأ مامالا هقبسي نآ فوخ مامالا

 ، ريصقتلا همزلي ضعبف كلذ ريغ ىلعو س روذعم وهف توفلا فوخ ىلعو لاح

 . اسأب هيلع ىري ال ضعبو

 هنالص ىلع سأب الغ ليللا ةالص ف باتكلا ةحناغ آرقب مل نا كلذكو

 هلدلع رب ملو 6 لديل ١ بجوأ دخف رسل ١ ةالص ق امآو 6 لوقل ١ رثكأ ق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ فنأتسي اميغ كلذ ىل ١ مج رب ال و ؤ انيل ١ بحأ وهو ال دمي ضعب

 ةيآ لعجف ث ةالصلا ف آرق نم : هللا دبع وبآ لاق : ةلأسم ده

 نم لاقف ث ايسان ةمحرلا لهأل باذعلا ةيآ لعجو س باذعلا لهأل ةمحرلا

 لوقآ انآو س هتالص دسفت ال : لاق نم لاقو ، هتالص ديفت : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، نايسنلا نم اذه نأل ، دسفت ال

 راهنلا ةالص ىلصملا نأ : هللا همحر ديعس ىبأ نعو : ةلأسم دا

كلذ ىفغ كسلا نم رذع ريغل هفلخ نم وآ هتءارق هيلي نم عمس اذا



_ ١٣٤ 

 ءاسأ دق لوقو ء ثيباع هنأل ، هنالص دسفت هنا امهدحآ : نالوق

 ٠ رذع ريغل كلذ ناك اذا ةداعالا بحأ ناو هيلع دسفت الو

 عمسأو كلذ لعغ ناغ ح راهنلا ةالص ف هتءا رق هينذآ عمسي ال : ليقو

 هينذأ عمسب نآ رمؤيف ليللا ةالص امأو 6 هتالص دسفت ال و ء اسأ دقغ هينذأ

 ٠ ملعأ هللاو ۔ ءاسأ دتف لعفب مل ناف ؤ اهيفخ هتءارتت

 فلخ باتكلا ةحتاف آرقب ناك نميغ هللا دبع ىبآ نع : ةلأسم : وبع.

 نييلوخلا نيتعكرلا ق هعم عكريو ةءارقلا كرتب هنآ مامالا عكر مث مامالا

 ث هيلع سأب الف آرقي مل ناو : لاغ نم لاقو س رصعلاو ىلوألا ةالص نم

 عم عكرو مرحأو هجوف عوكرلا كردأ نم : كاق نم لوقب ذخأ نمو

 ملس اذا ةءارقلا لدب هيلع سيلو ، ةالصلا كردأ دقف أرقي ملو مامالا

 ةيناثلا و ىلوألا ةعكرلا ف مهكردأ اذا هل زاج اذهب ذخأ نمغ ت مامالا

 كردأ اذا باتكلا ةحناف ةءارنت لديب نمم نحنو 6 ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةءارقلا كردي ملو 6 مامالا مم عوكرلا

 هلجر كحي طحنا اذا ىلعملا نع ىلخنلا لضفلا نب ةدجن 17

 ؟ لاحلا كلت ىف وهو آرتقي له ، هل ضرعو ءىش نع

 دمحه لانتو 6 هيلع ء ىش الف أ رق وآ كسمأ نا ظفح ريغي لوقأ : لاتف

ىدنع نسح مايقلا ىلا عجري نآ ىلا ةءارقلا نع فقو نا : ىلاعسلا نبا



_ :٣٥ ١ ٠ 

 ٧ طخسم وهو اهأرق ناو ء مايقلا ىف ىه امنا ةءارقلا نأل كلذ

 . ملعأ هللاو س طاطحنالا هل زيجآ دن اذا هتالص دسفي امم كلذ رأ مل

 امب ةءارقلاي رهجي ىذلا قف هللا همحر دبعس ىبآ نع : ةلأسم و.

 فنأتسي عجري نآ هيلع سيلو ع كلذ هل زيجأ دق هنأ هنيعب كسشثل هيغ رسب

 لوقف 6 ١ دمعتم هيغ .رهجم اميق رسآ ناو 6 هنالص ىلع ىضميو ارس ء ١ رقلا

 مهنالصو هتالص متت : لوقتو ڵ ةضقننم هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص نا

٠ ١ ٠ ..... 

 رهجي اميغ رسأ ىتح ىسن اذا امأو ، ةمات اعيمج مهتالص نا : لوقو

 فنأتسي لوقو ف لصو ثيح نم ةءارقلا ىلع ىنبي هنا : ليقف ركذ مث هب

 ، رهجلا عضوم ف رسلا ةءارقب ةعكر متأ هنأ ولو ، اهلوآ نم ةءارقلا

 ٠ كلذ ىرب نم لوق ىلع ةمات مهتالصو هتالص ىلع ىنبي نآ هل ناك

 لثم ادمعتم ةءارقلا هي رسن امي رهج ناو ؤ نيتعكر متأ ول كلذكو

 فلاخ دقو هيلع ضقن ال لوقو ضقنلا هيلع لوق ث اهوحنو تايحتلا

 ٠ ةنسلا

 ناك اذا هفلخ نم عمسأ اذا : لوقو ، هينذأ عمسأ اذا رهجلا دحو

كلذ نأ رهج دقف هينذآ عمسأ اذا رهجلا نا لوقي نم لوق ىلعف ء اماما



_ ١٣٦ 

 هعمسي الو ، رهجي مامالا نأل ، هتءارق اوعمتسب مل ولو هب متأي نم ىزجي

 ٠ كلذ ىلع ةمات مهتالصو مهلك هفلخ نم

 ع كلذ هيزجب ليقف رسلا عضوم ف ايسان مامالا رهج اذا : لانتو

 كلذ هيزجي لوقو س رهجلا نع رسلا الو رسلا نع رهجلا ىزجي ال ليقو

 نع رهجلا ىزجي : لوقو س ايسان رسلا نع رهجلاو س رهجلا نع رسلا هلك

 ٠ رهجلا نع ىزجي الو س رسلا نع الا رسلا ىزجي ال رهجلاو رسلا

 رمجلا ، رسلا عضاوم ىف ةالصلا رمأ نم نوكيام عيمج ف لوقلاو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةالصلا رومأ نم هريغو ريبكتلا نم

 نم اهنأ لوتلا رثكأ دوجسلا ىلا مايقلا نم ةيوهلاو : ةلأسم هه
 ٠ عوكرلا

 حرق هتهبج ىف ناك نم : هللا همحر نسحلا وبأ لانت : ةلأسم دهب

 هدوجس زواجي مل ام لامش وأ نيمي نم اهسفن ةهبجلا ريغ هنيبج ىلع دجس

 أموأ لامث وأ نيمي نم بجاحلا دح هيغ ةلعلا تناك اذاو س بجاحلا دح

 ٠ ضرألا نود هدوجسل

 الاو هيلع دجسيلغ س هسأر ةمدقم ىلع دجسي نآ عاطتسا ناو

 وهو ًموآ ناغ س سكنتي الو صقلا عضوم ىف هدوجس نكيلو ، ءىمويلف

 ةرافك الو س ةداعالا هيلعغ ، هنيح نم ىسنو هفنأ ىلع دجسي نآ ردقي

 ع هسأر مدقم ىلع الا دجسب نأ ردقي نكي مل اذاو اموأ اذا هيلع ةداعا الو

ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل نمو : هنع رخآ عضوم فو ٠ ملعأ هللاو



_ ١٨٧١٧ 

 هنا لوقو ، هفنأ ىلع دجسي الو ءىموي هناف ، رذعل دوجسلا عضاومو

 . ملعأ هللاو ث هفنأ ىلع دجسي

 دجس ول ليقغ هئاضعأ ضعب ىلع دوجسلا كرت نمو : ةلاسم د

 ء هازجآ ىرخألا نود نيمدقلاو ىرخألا نود نيتبكرلاو نيديلا ىدحا ىلع

 اصيخرت لوقلا ضعب ف لعلو ث هزجي مل ادماع امهنم عيمجلا كرت ناو

 ٠ ةهبجلا الا كلذ كرتن ى

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل رذع نم الا هلك كلذ كرتي الآ ىنبجعيو

 نيمدقلاو نيبعكلا : ءاضعألا ةعبسلا ىلع دجسأ نآ ترمأ » : ملسو

 هئاضعأ رثكأو ، هتهبج رثكأ ىلع دجس اذا هنكلو « ةهبجلاو نيتبكرلا و

 هيزجي نأ وجرأغ س هدوجس ف لدتعاو ث ءاضعألا ةعبسلا نم ةيقابلا

 ٠ ملعأ هللاو ، هزجي مل كلذ نم لقأ ناك ناو ع كاذ

 رشعماي » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رظن ليقو : ةلاسم د

 » دوجسلا ق الو عوكرلا ق هيلص ميقي ال ءرمل ةالص ال نيملسمل ١

 . ملعأ هللاو

 دنع وأ دوجسلا ىف وهو ضرألا نم هيمدق مغر نمو : ةلأسه دب

 ادمعتم ناك ناو ث هتالص مامت بجيف الهاج وأ ايسان ناك اذاغ س دوجسلا

 ضقن ىف فالتخا ةدحاولا عفر ىفو ، هتالص دبعي نأ بحنغ ةنسلا فالخلا

. ملعأ هللاو س هنالص



. ١٧٣٨ 

 لوقف ةالحملا ق راص ىنح ةالصلا نم ةدجس ىسن نمو : ةلأسم وج 1

 ة دجسللا ىسن نا و 4 هنالص تمت دقو ةالصلا نم ناك ام ثبح اه دجسي

 ىسن ناو ث تايحتلا آرتتي مث اهدجس تايحتلا ف راص ىتح ةرخآلا

 ٠ رخآلا دح كلذ نأل س ةالصلا داعآ ىلوذلا

 غرغ ىتح ىسن ناو ث ةرخآلا وآ ىلوألا تناك دجسيف عجري لوتو

 ٠ .تايحننلا آرقب مث دجسيغ عجرب هناف ءاعدلا ف ذخآو ح تايحتلا نم

 . ملعا هللاو : تايحتلا آرتني عجري الو دجسي لوتؤ

 ىلصي ن ,اك اذا رصحل ١ ف هللا همحر دبعس ىب أ نع . : ةلأسم وج

 نوكي له ع نيلجرلا وآ نيدبلا عضوم وآ س ضرألا نم عفترم وهو هيلع
 ؟ ةالصلا هيلع هب زوجت الام دح هع افترا ىف

 ء هيلجر عضو اذا ناك اذاخ ، ةهبجلا الا عضاوملا رئاس ى امأ : لاق

 ملعن الو 6 زئاج كلذف سورفم وه ام ىلع وأ 6 هيلع تيث هدجاسم دحأ وآ

 ٠ افالتخا هيغ

 زجت مل نيعبصأ ضرع ضرألا نع هعافترا ناك اذا هنا ليت دن ةهبجلاف

 اذا هيلع شرف ام ىلع وأ ضرألا ىلع تتبث تناك ول كلذكو ث ةالصلا هيلع

 دوجسلاب دحآ هتهبج ىقلأ و ةجلاعم الب دجس اذا هنا : ضعب لاقو ، هيلع دجس

٠ هيلع ةالصلا تزاج هيلع شورفم وه ام



:١٣٨ 

 ىلصملا نم ةجلاعمب هيلع سورفم وه اموأ ، ضرألاب قصلب ال ناك ناو

 اذاو ، ضرألاب قصل هيلع دجس اذا ناك ناو ، كلذ زجي مل دوجسلا دنع

 عضوملا اذه ريغ ىلع دجسي نآ رمؤيغ ، هريغو هريصح نم عفترا هسأر عغر

 / ٠ ال امشو انيمي ليمي وأ ء رخأتب وآ مدقتي هنا ليقو ء هريغ هنكمأ نا

 عضوملا اذه ىلع دجسب نأو ع الامشو انيمي هدوجس ليمي ال هنا لوقو
 ريغب ضرألاب قصل دجس اذا ريصحلا ناك اذا هنا لوقي ضعبف ، عفترملا
 نيعيصآ ضرع هعافترا ناك اذا : لوقي ضعبو © ةمان هنالصغف هنم ةجلاعم

 هنكمي الو ، هريغ اعضوم دجي ال رذع نم الا هيلع ةالصلا زجت مل ادعاصف
 . ملعأ هللاو يس كلذ الا

 مامال ١ مم عكر نميغ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم وه

 ٠ ؟ دوجسلاو ةالصلا نع ماحزلا هعنميف

 موقلا عفري نآ ىلا رظتني لوقو س لجر رهظ ىلع ولو دجسي : ليقف

 ٠ ىلا بحأ وهو دجسيلغ ي دوجسلا نم مهسوءر

 . ملعأ هللاو ء مامالا ةالصب ىلصب هنأ ىلوآ لولذلا لوقلا : هريغ لاق

ةعسلا و (( ابوث الو ١ رعش فكآ الو ء اضعأ ةعبس ىلع دجسآ نأ ترمأ «



_ ١٤٠ 

 & هتهبج رثكأ ىلع دجس اذاغ ث نامدقلا و ناتبكرلا و ناديلاو ةهبجلا ءاضعألا

 هنأ وجرأو ص كلذب رمؤب الغ هنكمآو س هدوجس ف لدتعاو ء هئاضعأ رثكأو

 نم لقألا ىلع دجس اذا هيزجي نآ ىنبجعي مل كلذ نم لوآ ناك ناو ع هيزجي

 امناو ث ةهبجلل دوجسلا ف اعبت اهانعم جرخي ءاضعألا هذه نأل ، ءاضعألا

 هللاو ، رذع نم كلذ نوكي نأ الا ص لوقلا نم لوقعملا ىف ةهبجلل دوجسلا

 ٠ ملعأ

 عضي ىلصملا نأ انباحصأ نم رمألا ىناعم : ديعس وبآ : ةلأسم ده

 هللا ىلص ىبنلا نع ىوريو س كلذك هتهبج مث هيدي لبق دوجسلا ف هيتبكر
 عضي امبر هرمأ رخآ ىف ناك هنأو ، هرمأ لوأ ف لعفي ناك هنأ ملسو هيلع

 . فعضل كلذ نآ ةياورلا ف بسحأو هيتبكر مث هيدي

 نم هملعآ الو س كلذ بجوت ةلع وآ فعض نم الا ىلصملا رمؤي كلذكو

 & هيدي مدقو هريغ لعف نم نسحف هلعف نمف ةالصلا بدآ نم هنكلو ث مزاللا

 & ةالصلا ىنعم ف عوشخلاو عضاوتلا ىلا برغأ نيديلا مدقت نا ليقو

 ٠ ملعأ هللاو

 نمو ةبجاو لوتقو ، ةضيرف لوقو & ةنس اهلك تايحتلا و : ةلأسم ده

 5 هتالص تدسف نايسنلا ىلع اهلك اهكرت نا ليقو « هتالص تدسف ادمعتم اهكرت

 دنع ةرورضلا ىف تايحتلا ىف اوفلتخا مهنأ الا ، اهب الا ةالصلا زوجت الو

. ىلصملاب ثدحلا عوقو



 ب ١٤١.

 لوقو ث ةالصلا اهب متيو تايحتلا لوقب تايحتلا تتبث : مهضعب لانتف

 ٠ تابيطلاو تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا : لوقي ىتح

 ىف لخد اذاغ ث هللا الا هلا ال نأ دهشأ: هلوق ىلا لصي ىتح لوقو
 امأو ، ةلاهجااو نايسنلاو ةرورضلا ىف هتالص تمت دقف تذخأ م دهشتلا

 بحن الو ، دمعتلا ىلع كلذ هل لوقلا ضعب فو ى كلذ بحن الف دمعلا ىلع

 ٠ كلذ هل

 ملو ع تايحتلا لوقي ام ردقب تايحتلا ةءارقل دعق ول : لوقلا ضعب فو

 نكي مل اذا اذهو ، هتالص تمت دقغ ثدح هب ثدح مث ، ائيسث اهنم لقي

 ٠ ملعأ هللاو 6٨ هنم رايتخاب وآ هنم ثدحلا

 تانختلا اهنأ ملع مث اعدو 6 ىلوألا تايحتلا ق اهس نمو : ةلأسم وبع

 دسفت ١ ذه لثم ق ىلبت دمغ هلوسرو ٥ ديع ١ دمحمه نأ دهشأ : لاتو داعغ ىلوخلا

 ٠ رذع الو تثبيس ريغل ٥ دي درتو 6 تايحتل ١ نم ء ىش .ريركتل دمعت ا ذا هتالص

 رذعلا اهيغ نوكي ىتلا ىناعملا نم ءىش وآ ةملكلا تبثت ىنعمل ناك ناو
 ٠ ملعأ هللاو ك اهيلع ىنيبو 6 ةمات هنالصف

 جرخيو ث رسيألا هبناج:كروتي نأ تايحتلا ف ةنسلاو : ةلاسض ه
همدق بصنيو ، ضرألا ىلع هتيلأ عضيو ، نميألا هكرو بناج نم هيلجر



_ :١٤٢ 

 ء ىلاعت هلل عضا وتلا ىف ةغلابم ضرألا ىلا ىرسيلا همدق رهظ لعجيو 0 ىنميلا

 & تايحتلا لبق ميحرلا نمحرلا هللا مسب رقب انباحصأ نم ادحأ ملعأ ملو

 ٠ ملعأ هللاو

 ، ةديبع وبأو غ رمع نبا لاقف ى تايحتلا ىنغم ق فلتخا : ةلاسم ده

 لانتو ث ةمظعلا : سابع نبا لاق ع ءاقبلاو كلملا تايحتلا : ءاهقفلا رثكآو

 هللا امنأ ىه تاكرابملاو ، دجملا تايحتاا : بوبحم نب دمحم نب ريشب

 ىهو : تاولصلاو س هلل هيلع تركذو ، نهركذ نمل ةكرب نهنأل ، ىنسحلا

 . ةيكازلا ةحلاصلا لامعألا ىهو : تاييطلاو ء تاضورفملا سمخلا تاولصلا

 ّ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلاعت هللا نم ةيحتلا ىه : مالسلا و

 هللا نم ةمحرلا وه ىبنلا ىلع هللا نم مالملا .: ليقو ى ةكريلا نم : هتاكربو

 . ةيحتلا وه ضعب ىلع مهضعب نم نيملسملا نم مالسلاو ةمعنلاو

 تعسو انير ةمحر نألا . ةمالسل ١ و ةمحرلا ىنعمب : انيلع مالسلا و

 ٠ ةضاخ هئايلوذل ةرخآلا فو 6 ايندلا را د ف نمؤملا ريغو نمؤملا

 نأ نقيتسأو ملعأ ىأ 6 هل كىرسش ال هدحو هللا ال ١ هلا ال نآ دهسشآ

 ةدايعلا :قحتسي الو ءىش هلثمك .سيل ادمص ادرغ ادحآ ادحاو هللا الا هلا ال

. هريغ ٠



_ .١٤٣ . 

 نب دمحم :نأ بير الو هيف كش ال اقيذصت قدصأو نمآو .دهشأو

 هلنىزآ :.هلوسرو هللا. دبغ ىبرعلا ىشرقلا ىمشاهلا بلطملا دبع نب هللا دبع

 ةجح هلبسرآ ‘ نوكزمشملا:هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب

 ىلا ايعادو اريذنو اريسثب ى مهيلع ةجحو ث سنالاو نجلا نم هقلخ عيمجل

 ، عئارشلا نم همدقت امل اخسان ث مالسالا نيد ث قحلا نيد وهو ث هللا نيد

 :: ملعأ هللاو ، ةمدقتملا هبتكو هلسنرو هللا ءايبنأ نم همدقت امل انتدصم

 ّ هلل دمحلاو ٧ هدمح نمل هللا حمسو تايحتلا ديدرتو : ةلسم و

 لمجلا ىلع امآ و ¡ ء , اهد دسفي دمعلا ىلع ة ةالصلا ىف ريبكتلاو ةذاعتسالاو

 ٠ ١ ملعأ هللاو ، فالتخا هيغ نايسنلاو

 ةالصلا حاتفم »: : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ىف لخد :دقف ربك اذا ىنعي « ميسنتلا اهليلحتو س ريبكتلا اهميرحتو ، روهطلا

 كلذكوء :ةالضلا يغ ف لمعلا :نم هل احابم ناك ام اهيف هيلع مرحو ةالصلا

 نيب.هيظع-ماقم ف هنأل ى هتالص ىلع لابقالا الا ثبعلاو تافتلالاو مالكلا

 ٠ ملعآ هللا و ى ميرك بر ىدب

 ء مزإلب سيلو ، بحتسي ليقو ك ةنس ميلستلاو : ةلاسم هه
 -- هنا : لوقتو ، اهنم هنأل ةالصلا دسفي : لوقف ث هكرت ق ١ وفلتخا و

 ئ .هكرت ا دسفي الو 1 ةالصلا نم فارصنالل نذالاو ّ لالحالا عقوم

 . : . .ه. ئش 7 ٠ ملعأ هللاو مرحملا لالحاك
٠



_ ١٤٤ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انغلب : هللا دبع وبأ لانت : ةلاسم دهب

 ملسو ة دحا و ةميلست ةالصل ١ نم ١ وملس 4 امهنع هللا ىضر رمعو ركي ايأو

 ٠ ملعأ هللاو ح نيترم نامثع

 ناف ى ةجاح مومأمللو ، دهشتلا مامالا لاطأ اذا ليقو : ةلأسم ده

 نع دجوي اذكه ، مامالا رظتني الو هتجاحل ىضميو ع مامالا لبق ملسي نأ هل

 ىسن نم : بالا مهمحر بوبحم نب دمحمو مشاه نعو ع هللا همحر عيبرلا

 ملكت دق ناك ناف ، ركذ ثيح ملسي ماق امدعب ركذ مث ةالصلا نم ملسي نأ

 . ملعأ هللاو ، هيلع ميلستلاف

 تايحتلا سيلو ، ةالصلا مامالا متأ اذا اهمامتب ىتأيو ، تايحتلا عطقي نآ

 % فالتخا هتالص داسف ىفغ اهمتي نا لبق مانن ناو س باتكلا ةحتاق ةلزنمب

 . ملعأ هللاو

 هيلعف ماق مث ، تابيطلاو ىلوألا تايحتلا ف غلب نمو : ةلاسم

 ء اهلوقب عجري : لوقخ تايحتلا ف كش مث ، ءاعدلا ىف راص نمو ى لدبلا

 ريغ ىف ذخأيو فرحني مل ام ملس ولو : لوقو ، ملسي مل ام عجري : لوتتو
٠ ملعأ هلل ١ و . ة الصل ١ رمأ



١٤٥ 

 : ةيواعم وبآ لاغ 6 ملسي ىتح ايندلا رمألا وعدي ال ليقو : ةلأسم وبع

 ٠ ملعأ هللاو س ةرخآلاو ايندلل وعدي نأ :

 اهس ناف ت ةالصلا ف اهس نمل ناتمزال مهولا اتدجسو : ةلاسم دهب

 ىف مهو امل الدب نيتدجس كلذ دعي دجس ملسو اهاضقو هنالص ف ىلصملا

 وهسلا و مهولا ةفصو ، اهرخآ وآ اهطسو وأ اهلوأ ىف همهو ناكو ى هتالص

 ص دعقف مايقلا هيلع ىلصملا نوكي نأ وه ث ناتدجسلا ناتاه هب مزلت ىذلا

 هيلع وأ ارهج ًرقغ توكسلاب وأ تكسخ رهجلاب ةءارقلا وأ ، ماقف دوعقلا وأ

 ؟رقغ ، ةروسو دمحلا ةءارق هيلع وأ س ةروس اهعم ارقف اهدحو دمحلا ةءارت

 مضوم ريغ ىف ملس وأ ، اهعضوم ريغ ىف تايحتلا آرق وآ ء اهدحو دمحلا

 عكر وآ س ةالصلا ىضقي نأ لبق دهشت وأ ، مارحالا دعب هجو وآ ، ميلستلا

 ٠ دوجسلا عضوم ريغ ىف دجس وآ ، عوكرلا عضوم ريغ ى

 ث ةالصلا مامت نقيتسا ىتح دازف رخآلا وأ لوألا دوعقلا ىف هنآ كن وآ

 مايقلا هيلعو اهس نم امأو ك مهولا اتدجس هيلعف اذه نم ائيش لعف نم لكو

 عجرو ركذ ىتح همايق متي ملو ماقف دوعقاا هيلع وآ ادعاق نكمتي ملو دعقغ

 ٠ ملعأ هللااو ء هيلع وهس الغ 0 ٥ وهس عضوم ىلا

) ٥ جح نئا زخل ا . م (
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 دوجس همزلي ال لوقغ 0© مامال ا فلخ اهس نميف فلتخا : ةلاسم وه

 ٠ ا درفنم وأ انومآم وأ اماما ناك همزلي لوقو 6 مامالل عبات هنأل 6 وهسلا

 مزلي الو مامالا وهسي مومأمل ١ ىلع وهس ال : هللا همحر ديعس وبآ لاتق

 ٠ ملعأ هللاو ى مهو نم الا مهولا دوجس

 امهل لوق وهسللا ىتدجس ىف هللا همحر ديعس ىبآ نع : ةلأسم هج

 امهل دهنت ال : لوقو ك ميلستلاو دهشتلا امهل : لوقو دهشت الب ميلستلا
 ة الص لكل لوقغ رثكأ وأ ة رم هنالص ف وهس نميف فلتخ ١ و ؤ ميلست ال و

 ٠ ةالصلا كلتن ق ٥ وهس رثك ولو 6 دحا و وهس دوجس

 ، ةالصلا كلت ىف هوهس رثك ولو دحاو وهس دوجس ةالص لكل : لوقو

 ء ةالصلا ىف وهسلا كلذ رثك ولو س ناتدجس وهس لكل : لوقو

 وهو ث ميلستلا دعب نوكي : لوقو ص ميلستلا لبق وهسلا نوكي : لوقو

 . ملعأ هللاو ، انباحصأ لوق رثكأ

 مهو ىتلا ةالصلا كلت رثآ ىلع امهدجسي نأ ىسن نمو : ةلأسم ده

 ىلعغ س ةضيرف تناك نا ىرخأ ةالص رثأ ىلع امهدجسي نأ هيلعف ، اهيف

 نم ماق اذا لوقو ث ةلغان ةالص ىلعف ةلخان تناك ناو ، ةضيرف ةالص رثأ

 دعب امهل هيلع دوجس الآ ةالصلا ىنعم ريغ لاح ىلا جرخو هتالصل هسلجم

٠ كلذ



_ ١٤٧ 

 : لوقو ث ةلخان وآ ةضيرف ةالص رثأ ىلع امهدجسي نأ هل : لوقو
 ح ةلفانلا فلخ ةضيرفلل دجسي الو ةضيرفلاو ةلفانلا فلخ ةلغانلل دجسي
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ، لاحلا سيسخ دمعلا ىلع امهكرت ىغبني ال

 ٠ ملعأ هللاو 6 هي رمأو كلذ لعغ

 دمحلا : لوقي هسفن ى هللا دمح هتالص قف سطع نمو : ةلأسم د

 « داسف ىلا هب غلبي ملو هل هركيف دمحلاب رهج ناو ى هل كيرش ال هلل دمحلا وأ

 ٠ هب :رمؤب ام ريغب لاق اذا داسخغاا هبلع فيخ دمحلا ريغي رهج ناو

 هلعف دعب نم هللا دمح مث سطع نأ دعب هتالص نم ةملكب ملكت ناو

 ىف سطع ىذلا نا ليقو س ساطعلا رثآ ىلع هللا دمحي نأ الا ، ضقنلا

٠ ملعأ هللاو ، كلذب رهجي الو ى دمحلاب هناسلب ملكتي ةالصلا



_ ١٤٨ 

 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 ةالصلا ىف كلذ هبآ امو ناصقنلاو ةدايزلاو نايسنلاو كشلا ىف

 طلتختف ىلصي لجر ف افلتخا حون ابأو ةديبع ابأ نا : دايز وبأ لاق

 نم ةالصلا ءىدتبيو اهلمهي : حون وبآ لاق ، ىلص مك ردي ملو ع هتالص هيلع

 ىرخآ ةالص لبقتسي مت س هنظ نسحأ ىلع ىضمي : ةديبع وبأ لاقو ، اهلوأ

 . ىلص ىذلاب دتعي الو

 ىتحو ىس ىوقأ ىلع ىضمي ليقو ى ذخأن : حون وبآ ىأ : رثؤملا وبأ لاق

 ث هيبأ نع ريشب ربخآو ي داعآ هيلع سبتلا ناو ث هيلعلدب الو هتالص متب

 ٠ ملعأ هللاو \ ةعبارلا ف هنظ

 ةعكرلا كردي ملف كسن مث ، ةريخألا ةدجسلا نم دعق نمو : ةلأسم هه

 دعقيو ث ةمات ةعكرب ىتأيغ موقب تايحتلا ارقي دعقيف ةثلاثلا وأ ةعبارلا ىه
 مل ىلوخلا تايحتلا ةءارق دنع تمت دق هتالص تناك ناف س تايحتلا آرتقيو

 ٠ ةالصلا ءاضقنا دعب ةعكرلا هذه هرضت

 ةريخألا ةعكرلا هذهب اهمامت امناو ، تمت دق نكت مل ةالصلا تناك ناو

زئاج كلذو هنم ةطاحتسا ىهو ث اهب ىتأ ىتلا ىلوألا تايحتلا كلت هرضت مل
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 كش ام عيمج ىق ءا دتبالاب هتالص دسفت لوقو ، تاولصلا لك ىف ىدنع

 . ه4هفعق

 % برغملا ةالص لثم تاعكر ثالث ةالصلا نم نوكي اميف اذه لوقو

 ثالثلا ىف ةعكرب ىتآ نيتعكر ىف كت اذا عبرألا فو ةعكر ىف كسن اذا رتولاو

 داعأ اعبرأ وأ اثالث ردي مل اذا حبسملا نب دمحم لانو ، مبرألا ى نيتعكرو

 ٠ هريغ نع كلذكو س هنالص

 هنالص ىف كشلاب ىلتبا نمل زوجب : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم ههج

 لاحل هتالص متأ دق هنآ هملعيو هيلع ظفحب ىذلا هعمسي ىتح اهلك اهب رهجي نأ

 قثب نمم اناك اذا زاج ةأرما وأ لجر هنالص هيلع ظفح ا ذاو % كلذ ىلا هنجاح

 نا : اولاق اذا ح مهلوقب ذخأب نأ هلغ ةكولمم همآ تناك ولو س كلذ ىف مهب

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةمات هنالص

 : لاق هنآ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ةقثلا انل ظفحو : ةلاسم وبع

 كش مث 7 اتلا دحلا ىف راصو ث ةالصلا دودح نم دح نم ىلصم ا ج رخ املك

 هبلا عجري الو هنالص ىف ىضميغ ء هنم جرخ ىذلا دحلا كلذ مكحي مل هنأ

 . نقيتسي ىتح

دجس وأ آ رغي نأ ليبق عكر نم امآو 6 نتقينسي ىتح هيل ١ عجرب : لوقو
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 لعف ١ ذاغ دجسي مث 6 عك رب وآ عك رب مت آ رقب عجريغ ملع و ؤ عكرب نآ لبق

 ٠ مهولا ىتدجس دجسيلخ هتالص ىضقو ، كلذ

 نكلو ث رقي نأ لبق عكر دق ناك اذا مكري عجري نأ هيلع سيل لوقو

 لوقلاو ، مهولا ىتدجس دجس هتالص ىضقو دجس اذاف ، دجس مث أرقي
 ٠ ملعأ هللاو ، ىلا بحأ لوذلا

 باتكلا ةحتاف ةءارتت ىف كسن نميف هللا دبع ىبآ نعو : ةلأسم ده

 ء عجرب الو % هنالص ف ضميلغ 6 اهيف ناك هنأ نقيتسا ناغ أ اهنم غرف ام دعب

 عوكرلا ف كسن وأ عوكرلا ق ريصب نأ دعب ةءارقلا ق كشي ىذلا كلذكو

 ٠ ملعأ هللا و 4 نقفيتسب ىنح عجرب الغ 0 دوجسل ١ ف ريصب نا دعي

 ناك اذاف ى سابتلا كشو ةضراعم كش ناكسث كشلاو : ةلأسم دهب

 هتالص نم ءىنن ىف كىنتلا هضراع مث ، هبلقب اهيلع البقم هتالصل اظفاح ىلصملا

 ضميلو ى كلذ ىلا تفتلي الغ ةعكر مك وأ ، دوجسلا وآ عوكرلا وأ ةءارقلا ىف

 ٠ ةضراعملا كىنت اذهو س كلذ نم هسفن ى ام قثوآ ىلع

 & اهمومهو ايندلا ركذب الغتسم لجرلا نوكي نأ وه سابتلالا ك امآو

 : ليق دقو اهديعيو ، هتالص تضقتنا ىلص ام ردي ملف كش اذا كلذف

 نم اهيدتيب عجري مث ى ةالصلا متآو هنظ نسحأ ىلع ىضم كشلا كلذ هانع نم

. ملعأ هللا و ، اهفنأتسيو اهعطقي ليقو ث اهلوأ
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 ق كشلا هضر اعي ن اك نم : هللا همحر ديعس وبآ لاقت : ةلأسم وع

 هنأ نئمطم هباقو دحو لصخ لك الو اهنم ج رخ ةملك لك ظفحي ال ىتح هتالص

 هنأ ال 6٧4 ١ دح ليق ١ دح ال و ؤ لصخ لبق الصف ال و ؤ ةملك ليق ةملك م دغب ال

 ٠ كسث اهريغ ىلا راص اذاف ، اهلاق دق هنأ نيقي ىلع ةملكلانع جرخي

 نم جرخي نأ دعي هظفح صخ اذا هنآ الا د_حلاو لصفلا كلذكو

 امأق ، هيغ فلتخي امم اذهف س هلاق هنأ نقينسي مل هريغ ىلا دحلا وأ ةملكلا

 لصفلاو س نقيتسي ىتح هتالص متت هنأ لوقلا رثكأو ك عسوأ وهف دحلا

 عسي نأ وجرأو 6 لصفلا لتم . ى دنع 41 مم ةملكلا و ةملكلا نم عسوأ

 ٠ كلذ كنلا بحاص

 كسنلا هضراعي مث س هغرف دق هنآ دقتعا دحلا نم غرغ اذا هنأ ولف

 % هداقتعال ىضمو ز هدقتعا ناك دمف هنأ فرعو 0 ىناثلا دحلا ق راص نآ دعي

 ملخ ، ةروسلا ةءارق ىف وهو ركذ هنآ ول كلذكو هل ازئاج كلذ ناكل دعب ملو

 نأ هيلع : لوقو ، نقيتسي ىتح هيلا عجري ال هناخ ؟ ال مأ دمحلا ارقأ ردي

 . ملعأ هللاو ، ىلا بحأ لوألاو ةءارقلا نم جرخي مل ام عجري

 فرعي ملو 6 مامالا ةءارق نع مامالا فلخ اهس نمو : ةلأسم وبع

 همحر ىلع نب ىسوم لاتو 6 لدبلا هيلعف ائيش هنم مهف الو ۔ مامالا هأرق ام

 مامالا ةءا رق نم عمس نمو 6 مهولا ىندجس دجسيو ةمات هنالص نا : هللا

٠ ملعآ هللاو 6 هازجأ ةيآ رادتم



_ ١٥٢ 

 هيلع لدب الغ تارم ثالث ضقنا اذا لوقو ةمات ةالص ىلص دق هنأ نقيتسي

 ٠ نهنم ةماتلا هتالص نأ هنين نوكنو

 لدب ال لضفلا نعف ث اهتقو ءاضقنا دعب ةالص لصب مل هنآ كش نم امآو

 ٠ ملع أ هلل ١ و 6 هيلع

 ىف كسن وأ عوكرلل راخ وهو ةءارقلا ىف كسن نمو : ةلأسم د

 ةءارقلا نيب ىتلا ةيوهلا نا لوقي نم لوق ىلعف س دوجسلل راخ وهو ع وكرلا

 ىلا لصي مل ام ةءارقلا ىلا عجري نأ هيلع بجي ةءارقلا نم ىه عوكرلاو

 ٠ اعكار هطوبه ىف هيتبكر

 عجري نآ هيلع بجي مل عوكرلا نم ةيوهلا كلت نا : لوقي نم لوق ىلعو

 ى دحاو هيف لوتلا دوجسلل راخ وهو عوكرلا ىف كن نم كلذكو ع ةءارقلا ىلا

 ىلا عجري نأ هيلعف ىاجتلا لاح ىف وهو مايقلا ديري هدوجس نم مفترا ناف
 فالتخالا ىف لخد مايقلا لاح ىلا فاجتلا لاح نم جرخ اذاف س دوجسلا

 ٠ ملعأ هللاو ، هانركذ ىذلا

6 اهركذ ١ ذا اهلصيلغ ناك تقثغو ىآ ٢ راهن وآ ليل نم ةضبرغ ةالص ىسن نم



_ .١٥٣ 

 مئاق وهو اهركذ نوكب نأ الا ك كلذ اهتتو نع اهرخؤب الو 6 اهنتو كلذ نام

 . اهعطتت نا اهتوغ فاخي اهريغ ةضيرف ىلصي

 ، ةرضاحلا ىلصي مث اهيسن ىتلا ىلص ةرضاحلا توف فخي مل ناو

 ٠ ملعأ هللاو : ةرافكلا هيلعغ لغاش اهنع هلغشي ملو اهركذ ام دعب اهكرت ناو

 وأ ةتئاغ ةالص ركذ نم : هللا همحر ديعس وبأ لاغ : ةلأسم دهب

 ةرضاحلا لبق ةتئافلا ىلص اذا ناك ناغ س ىرخأ ةالصل مانت دقو ى ةيضقنم

 ةرضاحل! ىف لخدب مل ام ةرضاحلا مث ص ةتئافلاب آدي ةرضاحلا توف فاخي ال

 ء ةرضاحلا ىف لخد اذا لوقو ، اهمتي ىتح اهيلع ىضم ةرضاحلا ىف لخد اذاف

 . ةرضاحلا ديعي مث ةنئافلاب آدب اهمتي مل امغ

 ىلص مث ، ةتئافلا ىلص ةتئافلا ركذ مث ةرضاحلا متأ ولو : لوقو

 ركذ مث ، ةرضاحلا تقو تاف اذا امأ ، ةرضاحلا تقو ىف ناك اذا ةرضاحلا

 ٠ ةرضاحلا تمن دقو ڵ ةنئافلا ىلصب هناغ ے ةنئاخ ةالص

 ء ةرضاحلا ىلصي مث ةرضاحلا تقو تاف ولو ث ةتئافلا ىلصب لوقو

 نآ اهنوغ فاخيب الو ةرضاحلا تقو نم ةحسغ ىق ةتئافلا ركذ اذا هنأ بحنو

 آدب دقو ةتئافلا ركذ ناو ص اهب ةدب ةرضاحلا توف فاخ ناو ء ةتئافلاب ادبب

 & اهتقو نه ةحسغ ىف ناك ولو ، اهمامت ىلع ىضمي هناف اهيف لخدو ةرضاحلاب

٠ ملعأ هللاو



_ ١٥٤ 

 ناغ اهتقو تاف ىتح تاولصلا نم ائيسن ىسن وأ مان نمو : ةلأسم ده

 لوتو س نايسنلا ىف سيلو مونلا ىف كلذ نا لوقو اغورعم عنصي نآ هيلع

 عنصي نأ هيلع نا لوقو ث نايسنلاو مونلا ف ةالصلا الا هيلع ءىش ال
 ٠ تاولصلا نم كلذ ريغ ىف هبلع ءىش الو س رجفلاو ةمتعلا ةالص ىف افورعم

 هيلع لوقتو ‘ اهركذ اذا ةالصلا الا كلذ عمجي نأ ف هيلع سيل لوقو

 ق لوقو اهدحو ةمتعلا ق لوتو ‘ تاولصلا عيمج ق افورعم عنصي نأ

 ةرافكلا هيلعف اهتقو تاف ىتح ةمتعلا نع سعن نم لوقو ، رجفلاو ةمتعلا

 ٠ ملعأ هللاو ظيلغتلاب

 نم ءىن ىف ىلصملا كش !ذا انباحصأ لوق : ديعس وبآ : ةلاسم هه

 هزواجي ملو ، ةالصلا نم اهيف وه ىتلا دودحلا نم دح ى وهو هتالص رمآ

 وأ هملع هنأ كش ولو ء هلمع دق هنأ نقيتسي ىتح هب ىتأي نأ هيلعف هريغ ىلا

 . هملعي مل

 ىلا مجري هناف هزواج ىذلا ىف كش مث هريغ دح ىلا هزواج ناو

 اذكه ناك اذاغ س ثلاثلا دحلا ىف وهو ناثدح هنيبو هنيب نكي مل ام هماكحأ

 نكي مل هيغ كسنو هزواج اذا لوقو ث اهديعي لوقو هتالص ىلع ىضمي لوقف

 ٠ ةعجر هيلع
.٠ 

كش ىذلا دحلا زواج نآ دعب 6 دودحلا ق لاتب اميغ كش اذا امأو



. ١٥٥ 

 ةعجر الف : هيغ لاقي اميغ كسشث ىذلا دحلا زواج نأ دعب دودحلا ىف اميف

 ٠ .هلخي مل هنأ نقيتسي ىتح هتالص ىلع ىنبيو ، دحلا كلذ ىلا هيلع

 ىلع الا كاذ نم ءىش لمعي ال لوقف ث ةالصلا تاعكر ف كش اذا امأو

 لوقو س كسئاا ىلع ىدؤت ال ةالصلا نأل س هداعأ كلذ نم هيف كش امو 0 ملعلا

 ىف طاتحا ةالصلا ىف دئاز ريغ ناك ناغ ص هيف كشي ىذلا ىنعملا ىرحتي

 5 برغملا ةالص نم ةثلاتلا وآ ةيناثلا ةعكرلا ىف هنأ كشي ىذلاك ء اهمتأو هنالص

 ادمحم : ىلا تايحتلا ةءارقل دعقي هناخ س اهالص هنأ ةدحاولا ىلع نقيتسبيو

 عضوملا اذه ىف سيل هنأل \ تايحتو ةمات ةعكرب ىتأيغ موقي مث ، هلوسرو هدبع

 ٠ ىضاملا ىف هتالص تمت دق تناك نا ةالصلا ىف ىرحنتلا ىف رحت ةدايز

 دقف تمت نكت مل ناو ث اهمامت دعب ةعكرلا هذهب ةدايزلا تعقو امناو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هلثم وهغ اذه ىنعمي ح رخ امو 6 اهي تمن

 ٧ ةدايزلا هرضن اهنم لصف عضوم ىف وأ س هنالص مامتن دعي نم اهداز ناو

 © ةعبارلا ةعكرلل دعقب ملو % رهظلا ةالص ىف ةسماخ ةعكر كردأ هنأ ول كلذو

 ٠ هتالص دسفت عضوم اذهف

 مل نيتعكر وآ ةعكر دازف ايسان ماق مث دهشتو ةعبارلل دعق نا امآو

ةعكر داز نا لوقلا ضعب فو ص ةدايزلا لبت تمت دق اهنأل \ هنالص دسفت



_ .٥٦\١ 

 نأ هلغ مامتلاب اهنم جرخي مل امف ةعبارلل دعقب ملو « نايسنلا ىلع ةسماخ

 ٠ هيلع ءىش الو مهولل دجسيو دهشتيو دعقيغ عجري

 هتالص تدسغ ةدئازلا ةعكرلا هذه ىق عوكرلا ىلا راص اذا : لوقو

 5 اهرخآ وآ ةالصلا طسو ىف كلذ ناك ةعكرلا ةدايز ىف ليق ام هبشأ اذهو

 ثالثلا ف ةعبارلا داز اذا ء ثالثلاو نيتعكرلا ىف اذه لثم ناك ام كلذكو

 ةالص ى ةثلاثلا داز اذا كلذكو نيينعملا ىف ةسماخلا ةدايزك وهغ س دوعقلا لبق

 5 دحاو هيف فالتخالاو س دحاو هيغ ىنعملاف س هدعبو دوعقلا لبق .رجفلا

 ٠ ملعأ هللاو

 ىف وأ س ءىش ىف كنت اذا ىلصملا ىفو : ىدسنارمحلا : ةلاسم دهب

 ٠ ؟ ةحنافلا نم ءىش ماكح

 هنالصف اهنم ءىش ىف كلذ دعي كش مث ح اهننعا رق نم جرخ اذا هنا : لاق

 الغ اهبف دعب وهو ةملكلا ماكحأ ف كش ناو ث اندنعةفصلا هذه ىلع ةمات

 ٠ ملعأ هللاو ح اهمكحي ىتح اهنم جرخي

 نب دمحم لآسأغ كشلاب ىنعأ تنك : رفعج نب دمحم لاق : ةلأسم و

 بلقلا امنا ، هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقف 0 ءاهقفلا نم هريغو بوبحم

 ةمحللاك اهجونم هسفنل فرعي ملف ناسنالا عطقنا كشلا هيغ رثك اذاف س ةمحل

 ٠ تعيمآ اهسم ترثكأ اهلك

 رثآ اهل الو اهرصبتف ةروصب تسيل كنم تجرخ اذا ةملكلا نا : لاقو

الو اهيغ ضماو 6 كنالص ق ددرت الف عجرت الو ىضمن ىه امنا و 6 اهغرعتغف



_ ١٥٧ 

 ءىشب ىناتغأ اذاف ى زرحم نب ديعس لأسأ تنكو : لاق كوكشلا ىلا عجرت

 عنقأ الف ث كل هلوقأ ام ليقا : ىل لوقيف ؟ كلذ مل : لوقأخ هيلا تعجر امب

 ٠ مرح فيك وأ ءىشلا كلاذ لح فيك فرعأ ىنح

 نم رخآ ىنعم كلذ ىف كيلع لخدي نأ ةفاخم كلذ كربخأ مل امنا : لوقيف

 نآ كشلاب ىلتبا نل بحنو ع رخأ باوبأ هل ناطيشلا ، كل حتفيو ، كنلا

 لبقيو ، ناطيشلا عغد ىلع كلذب ىوقيل ع نيملسملا نم ليواقلا صخرأب ذخأي
 ٠ ملع آ هللاو ، هتالص ىلع

 ىقلب نأ ء رم ١ ىلع بجب : هللا همحر دمحم وبآ لاق : ةلأسم وج

 & اهيلع هحراوج ميمجب البقم نوكيل ث ةالصلا ىلا مايقلا لبق اهلك هقئالع

 . اهريغ نع رطاوخلا عطقنم ، اهيلا ةمهلا فورصم

 ةالصلا متت ال امم ، اهضعب نع اهس وأ ك اهيخ كسث مث كلذ لعغ اذاف

 بسحب ىرجي دق ذا اهلع ، وهسلل هضرعتب جرح هيلع نكي مل ع هب الا
 نع فرصتي نآ ىلصمللو ص هتردق ف سيل ام ادحآ هللا فلكي ملو ث هتقاط

 نع ىور ال 0 انقيتم نكي مل ولو ث اهالص دق هنأ هدنع ناك اذا هتالص

 ماقو ، ملس مت نيتعكر هباحصأب ىلص هنا ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا
؟ تيسن مأ هللا لوسر ايب ةالصلا ترصق : نيدثلا وذ هل لاقف ، فرصنيل



. ١٥٨ 

 ىلع ىنب هنا ليقف ٠ معن : اولان » ؟ نيدخثلا وذ قدصآ ( : هللا لوسر لاقف

 ٠ اهلدبأ هنا لونتو 6 اهمتآو هتالص

 نع الا فرصنب ال ناك ولو هضرفل ايدؤم ناك نيقيلا نم هدنع امب ىلص دق

 فرصني ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك 7 هيغ كشال ى ذلا نيقنبلا

 ٠ نيقي ريغ نع فرصنا هنأ هباحصأ هربخأ ىتح نيتعكر نع

 تمظع دقو : هتالص ىلا دوعيو مهتدصي مل نيقي نع فرصنا هنأ ولو

 مهدنع ناك اذا اهريغو ضئارفلا نم جورخلا سانلا زاجأو ، ربخلا اذه ةدئاف

 هيلع زوجي الو ث انيقي املع كلذ اوملعي مل ولو س اهولمكأ دق مهنأ رهاظلا ىن

 . ملعأ هللاو ، بالقنالا

 ةبجاولا ةضيرفلا ىلصي نميغو ، ناهبن ىبأ خيسنلا نع : ةلاسم هه
 اهدوجسو اهعوكر متي هنأ الا اهلقأ وأ اهرثكأ ىف وأ ، اهيف وهسيغ هيلع

 ، ةنسو ضرفو ىهنو رمآ نم اهب ام الو ث اهليوآنل ةفرعم ريغب اهتءارقو

 ث ةالصلا هذه هل متنأ ، مزجو بصنو عفر نم ةءارتلا ىف هب رمؤي ىذلاب الو

 ناو اهيف هللا هبجوأ امو ، اهيناعم ةفرعم ىلا جاتحي مأ س ةلوبقم نوكنو

 هل لهو اهلدب همزليأ ، الهاج وأ ، هملع ف الخاغ همزل امل ع اهونيب ملو اهالص

٠ ؟ رجؤن كلذ ىل نيب ال مآ اهلمع ىلع باوث



_ ١٥٨٩ 

 مل ام هنأ س ارظن ى حص نا ، ها رأ وأ ء ارثآ اذه ىف هغرعأ ىذلاف : لاق

 اهب هضراعيب ىتلا هرطاوخ ف هسفن ىلع نعي وأ اهدسخي ام هتالص ف تأي
 © اهبالتجال هدمعت الو اهل هرايتخاب ال اهلجأ نم وهسيف ث اهيف ناطيسثلا
 هيلع ردقف هنكمأ امك وأ ث هب ىه ام هجو ىلع اهب ىتأ نمل هللا نم ىئاجر ىفف
 همزحي الآو ة هركذي ملو هيسن امب الو هعغد ىلع ردقي ال امب هذخاؤي ب الآ

 ٠ هيلع ىه امك اهمتأغ ضوفلا اهئادأ ىف ىون ام اهباوث نم هناميا قدص ىلع

 نم ضرفل زيمي الو ك اهبارعا ةفرعم ىلا اهب غلبي ةلالد هل نكي مل ناو
 اهمكح ىلع هب لدتسي اهملع نم ليلد الو ي امهنيب ام هب قرفي لفن الو ةنس

 الا ، هملع رادقم هلمأ نم هل ناف رصبأ نم ةجرد نع رصقت ناو ، كلذك وهف

 وأ هنحل نم اهب نوكي ام وأ ، هوهس هب غلبي مل ام لمع اميف هيلع لدي ال هنا
 لوقي نم ىأر ىلع وأ ، عامجالا ىف تادسغملا نم هعم حصي ال ءىش نم هريغ

 ٠ عابضلا نوك ةحص ىلا ، عازنلا عضوم ىف هب

 نلو ، ادحأ كبر ملظي الو ، اهلضف ىف تاجرد نم اهلمع نم لكلو

 . اهلقع ام لاح ىلع هل حصي نأ اذه ىف ىسعو س ادحتلم هنود نم دجت

 ليتو ، اهنم ءىش وأ اهلك اهظفح نع اهسف اهلقع نا اهداسف ىف فلتخمو

 . اهعمجآب اهنع لفغي ىتح هيلع داسفال

 . ٠ ةمات اهنم ةعكر نع ثلاث نو فو اهرثكأ نع ناث لوق فو

ة ذ صقان ىف اهعيمج نع لفغ . ناو دسفت ال اهنأ : : عبا ر لوق ىفو



. ١٦٠ 

 زاج ث ةعكرلا وأ رثكألاو لكلاب دسفت نأل زاج اذاو ث اهمتأ ام ةدساف ال

 نم سكعلا ىلعو س اهدودح نم هب الا حصت ال امم اهنود امب كلذك نوكت نألا

 اذه ىلا بهذي نم لوق ىلعو ع هلاق نم ىأر ىلع اهمامت ىف ادعاص اذه

 ىذلا هجولا ىلع اهنايتا ف اهزاوجل اهلدب نع ضرفلا ف ةيزجم اهنوك نم

 . اهنم هلقع ام الا هل سيل هنأ اهرجأ ىف لوق جرخيف ، اهئادأ ىف هب رمؤي

 لبج ام هيلا هرطضا امب هللا دنع عيضي ال هلمع نا :.رخآ لوق فو

 ء ههبسنآ ام وأ هكرتي ام لعف ىلع رجؤي الآ ىبجع نمو ث هيلع عبطلا نم

 دحأ نع جرخي نأ لاحملا نمو ص هرذع ال ام عضوم ف دب الو ي رزؤي الف

 شرك ىف هب نوكي نأ لامعألا نم ءىش ف هل جرخي ال ذا ع لاح ف نيرمأل

 نيتلزنملا نيب نوكي نأ هلمع ىف زوجيو س هرفك نم هلباق ام ىلا ريصي وأ

 هل رجأ ال هنأب لوقلا حصي ىتح هلثمل مومعلا وأ ، اذه ف صوصخلا ىلع

 ٠ رزو الو هلمع ى

 قحتساف هيلع ردقي ال ام ىقبو س ركشلا دارأو ، رمألا لثتما دق امآ

 ٠ لطاه لطغ لباو نكي مل ناف ث انعلا هيغ هلو ، ولضلا رادقم ىلع :رجألا

 لامكلا ةجرد غلبي مل نمل س لاثتمالا رجآ راص نيآ ىرعسث تيلف الاو

 ريغ ىلا بهذي نأ هريخ ىف حصيآ ، ىرخأ جردلا ةلزنم نم امهنيب ام وأ

ملسمل هنا ىرمعلغ ، ريخ نم هيف امل ناك ناف ع هريغ ىلع لدي ناهربل ءىش



_ ١٦١ 

 هل نمل زاج الو س رظن نع ايآر هفلاخ ام ىلا زواجي الف س حص نا هيلا

 ، هرثأ نم هعم حص وأ هتاذ نم حصآ هءارو ام ىلا هودعي نآ رصب ةوق

 عم رابخألاا نم مدقت .نم راثآ نم هدوجو عضوم ف هدوهش ىلع هلل دمحلاو

 لوقي نم حيجرت ىلا ليملاو _ ةمجعملا داضلاب - ضغبلا نم ىسفن ق ام

 ح ىآرلا عضوم ى ايأر هريغب لات نم هنيد ف ءىطخأ نآ ريغ نم ةلمهملا داصلاب

 دعبل هقح ىف بجوملا هزجع دوجو نم ىرآ ىذاا ريغ رصبآ نوكي نأ ىسع

 رمألا ناف ، هركذيغ اهئادأ لاح هبلق ىف هرضحي نأ هب هل ةقاط ال ام موزل

 . لاح ىلع هيدتيي نمل وه امناو ص هيلا ال هيف

 عفد ف داهتجالا عم همامت ىلا هيدؤي نآ همزل امب هدايق ىلع فيكغ
 نم اذه لثم هلاح نم اذه ىلع ىضقيف هلاب نم قئالعلا ءاقلاو ، مناوملا

 هل الو هعنم ىلع ردقي الو س هسفن نم هكلمي ام الا ءىشل ال س داسفلاب هلامعأ

 لهجلا غلابي نآ دعب نم قحأو هب ىلوأ قحلا ف سيلأ ، هعفد ف ةليح
 اهمامت ىلع هل نوكي نأو هرذعب ىلوأ هللا نوكي ث هل زاج ام ىلع هرمأ ىف
 عبتاغ رمأو عمتساف ىعد هنأل ، اهرجأ نم بيصن اهركذ نع ةلفغلا عم

 ىف هرداب مث ، دمتعا هبلع ام ىلع مزعو دصقف هبرل لمعي نأ دارأو
 هي دؤيل رضحيف هبلق ممجي نأل 6 ر دحم ام غلبمب هسيفن ف دهنجاغخ هنقغو

 ٠ رمأ امك

( ٥ ج نئازخلا _- ١ م (



_ ١٦٢ 

 ىف ىهن نم هب ام ىلع بلغ هنأ الا لمعف ضرفلا ف لخد اذه ىلعو

 ههجو ىلع هنآ الا \ هاضق ىنح ةرورض هظفح نع اهسف هضرفل هلمع ء انثأ

 اذه ىلع زجي ملف % هداسغ لمعلا ق بجوت ةد ايز الو صقن ام ريغ نم ه اتآ

 ٥ ٠ روجأم عت اطلا و ؤ هير ةعاط ف امآ ئ هي نوكي نآ ال ا ؤ هضرغ ف ٥ رمآ نم

 امهنيب نوكبي نأ حصي ال ذا 0 روزأم ىصاعل ١ و هل هللا ةيصعم ف امأو

 نوكي رادلا هذه ءارو نم ناف 0 اذه ىق الو ئ اذهب الا ءىش ف لاحم ءىشل

 ٠ رانلاو ةنجلا نيب رارقلا نوك هزاوج ىلع

 ىف جلو ةيصعملا نع جرخ ام نألا ، كلذك زاوجلاف س لاحم هنكلو

 امهنا ، كسل كلانه عاد سيل ام ريغ نم سكعلا ىف دضلا ىلعو ث ةعاطلا

 ةيصعه الو ةعاط ال امهنيب ةثلاث ةلزنم كلانه سيلو ث امهلباقت ىف ةيدضلا ىلع

 ٠ هلاثمأ عم اهب نوكي نأ هلاح ىف نكمي ىتح

 ىصعي نآ زجي ملو ث امهدحأب نوكي نآ نم امهيغ دب هل نكي مل املو

 & ىصاعلا ريغ عئاطلا نأل ىصاعملا نم ءىشب عاطي نأ الو ، ةعاطلا نم ءىشب

 اهنع هجورخل مزلف ؤ هلدع دوجول ةيصعملا نم ال هنآ هلعف نم اذه حص دقو

 ٠ اهنع ءاج ام الو ، اهنم دبال ةرورض ةعاطلا نم نوكي نأ

 همايقب هبر نم هيلع الضفت عاطآ ام ىلع باثي نآ عئاطلا قح نمو
ز هيلع رزو ال هنآ اذه لثم ىف بهف ث كرشلا كارع هناغ س هيدي نيب ادهتجم



١٦٣ 

 عاونأ نم اهنأل ىلب ث هباقع نم ةاجنلا نوك هباوث نم سيلآ ، رجأ الو

 هئازج نم نكي مل ولو ، ةميظعلا معنلا نمل اهناو ث ةبوقعلا نم الدب ةبوثملا

 ٠ ىفكل ىه ال ا هنم ن اك ام ىلع

 هيلع امب هبرل اغو نم قح نم نأل س عاطآ نمل ةدايزلا نم دبال نكلو

 همركو هدوج نم فولألا ءازجلا هارخآ ىف هنوم دعب ىزجبي نأ ةعاطلا نم

 كله ال هنأك اذهو ، ادبآ اذه نم عيطملل دبالو ، هاهنو هرمأ اميف هاقتا نمل

 ام اميغ هبلح ف دمعلاب هسفن ىلع نعيب مل هنأل ، كلت هتالص ف هيلع
 5 هتعاسا ىلع قحتسيف ، هركذ اكرات اهظفح نع بيغي ىتح هركف قرغتسي

 . نالطبلاب هيف مكحي ام نيح ف اهنأل ، نامرحلاب ىزاجي هنأل

 نم همزل اميف هقدص مدقت نم هنأل ، ىلوأ هب وهغ هقح نم ال راصو
 هلاح ىف رطاوخلا نم هل ضرع امناو ، ةداهشلاو بيغلا ملاعل ةدابعلا

 اقدص هبر ىلا هب نم ةردقم هنوك ىف ىضتقي ، اهرك هلاوز ىلع ردقي ال ام

 وأ ڵ هضرف ءادل اهاون ام مول الو ، هب ىلي نم ىلع سأب هنراقب ال

 ةرافكلا و لدبلاف ضرفلا اهب دصقي مل ناو ث موي وأ ةليل ف هيلع وآ همزل ام

 ٠ هيلع مثا الو

 نم هريغ ال ثلاث لوق ىفو ى ةرافكلا نود لدبلاو مثالاب ناث لوق فو

هذه ف ام ىنعم هدايق ىلعو هيلع ءىش ال عبار لوق فو ك ةرافكلا و لدبلا



_ ١٦٤ 

 عمجي ايأر امهنيب ام جرخأف عبارلا الا اهب ام دحأ عمجأف حص نا ءارألا

 مل ةرافكلاو لدبلاو مثالا نم لكلا همزلأف ، سماخ لوق ف عمجأ ةثالثلا

 مدعو ث هتدافأ اميف هلوخدل ث لدعلا ف باوصلا نم ىأرلا ف جرخي

 عضوم فق ةرافكلا نأل ى ةلمجلا ىف ىنعمو اظفل هجولو نوك دعب هجورخ

 ىلع اهنأل ، امهعم نوكي نأل س رظنلا ىف نسحي امم ةرافكلا هموزلو مثالا

 . امهل ةمزال اهنأك ةالص نم اهب لوقي نم ىآر

 نم لدبلا مزل نآ زاج الو س امهنود امب اهموزل حصب الف هدايق ىلعو

 ىف اهنم ىتا نمل ةبوقعلا ىينعم اهنأل ث امهنيب الا نوكت ال ةرافكلاف 0 مثأي ال

 نآ ةبوتملا عم همثا ىف همزلف ث اهيغ هل سيل ام هميرحتب ناد امل هنوك

 ىف لوقي نم ىأر ىلع امهيف هل رذع .ال داسف وأ كرت ف اهتاوفل اهلديي

 انو ، هيف هل دب ال ام مضوم ىف ث مثالاب ال اهلدب نع هيزجت ال اهنأ ةبوتلا
 ٠ هيلع مثا .ال ام عضوم ف لدبلاب

 ىف اهنأكف ، امهل ةنراقم امهلصأ نع دحوت امهنوك عضوم ى نكلو

 فالخ امهنم رخآلا دقف دنع امهدحأ عم اهدوجو مدعل امهنيب نم اهنوك

 لدبلا همزلأ نمع نع مثالا نم هافن ام ىلا ىآرلا ف بهذي نم ىأرلا

 اهبوجوب همكح ىف هضراع نم ىلع مول الو س جرح الف مكحلا ىف ةرافكلا و

٠ همثا نوك هلوق ف هنع ىفن نم ىلغ



_ ١٦٥ 

 عضوم ف نوكي نمل ءازج عون لصألا ىف اهنا هيلع هداريا ىف لانف

 زاج ملف ، هانح هبونذ ىف هسفن ىلع امب هايند ىف هلجع اهلهأ نم اهمورال

 هيأر ىلع هل بنذ ال نم عضوملا اذه ىف ىزاجي نأ هيذ

 مدع مم اهتبثي نآ هب ام ىلوأ نا ، هيلع مثا ال هيف هلوقل

 ، لدبلا موزل عضوم ف هنوك مباوت نم اهنأل ، اهعم هب لوقت وأ ث هل ىه ام

 مثا الو ، اهداسف ف وآ اهكرت ف الا لدب ال هناخ ، هيف رذع ال ام دوجول

 رذعي ام ىلع ال اهتاوغ دعب الا ةرافك الو هل زاوج ال امل دمعتلا ىف الا

 لدبلا موزل عضوم ف همثال نوكي نأل ، ىآرلا ىف زاج امهنيب عمج ناف س هب

 ٠ الف الاو هيلع

 ، مثا الو مزلي دق ذا ، هرفكي نأ همزلي لدبلا همزل نم لك سيل هنأل

 لوتن ىلع تقولا ىف هنوك عضوم ى ةرافك الو لدبلاو مثالا نوكي نأل زاج
 هنأو ، ءادأ ف ةداعالا نم هتقو ىف هلعجي نم لوق ىلع ال س ءاضق هب هبجوي

 ىف هلاح نع ندبلا ىلا لاحي ملغ هتفي مل دعب هنقو نأل ى حصأل لوألا نم

 هفرعأ ال ىنا ، مقي مل ام ةلزنمب وهغ لطاب هنأل ، ءعىننب سيل مقا ولا و ؟ هتاقوأ

 ٠ هتاوفل الا حصي امم

 ، هب هلخاغت ف هعم رذعي امم الا اهب كلذل هدصق نع لفاغلا ىف ىسغو

 نأل مثا الو ةرافك هلاق نم ىآر ىلع لدبلا ءالو نم هيلع نوكد نأ الا

همدعو رذعلا دوجو عضوم ى امهنيب قرغ ال س مئانلا مكح قف ىسانلا



 س ١٦٦

 لهاجلا لثم كلذ ىف هرذع مدعل نوكي نأ هب رذعي ال امل هنوك ف ىضتقملا

 لك ىلع زوجيف اهمامت ىلعو ث ارذع دعبأو ارمآ حبقأ نكي مل نا ، هرمأ ى

 همكح فق ةرافكلاو لدبلا موزل عم همثا ف ىأرلا نم هقحلي نأل ، امهنم

 لزانملا ىلع لدتسي لزاونلا ىف مهب نم لوق نم ةعبرألا ءارآلا هذه ىف ام

 ص هسفنل ضرفلا ةين ىلع هتيدأت ف لخد امهم هيف مهلوق نم هريغو اذه ف
 اهنم كرتغ لهج هب ىه ام كرد نع ىمعل هنأ الا لمعف هسفن ى ةلعل

 دجاولا دحلاب ةرافكلاو لدبلا هيلع نأ هقوغ ام ىلا دح نم هعم حصي ال ام

 ٠ هب هنم الهج امهنم هكرت نا امهنم

 اهلكب عبار لوق ىفو ث اهرثكأب ثلاث لوق فو ، ةعكرب ناث لوقت فو

 ث ةرافكلا نم هريغ ال هدحو لدبلاب لوقي نم ىأر ىلعو ث اهنم هنود امب ال

 لوق فو ع ءارآلا ةعبرألا هذه نم دحاو لك ىف الخاد نوكي نألا ، زوجيغ

 حلصي امناو ، اهلك اهكرتخ اهلهج ناو ت ةرافك الو هيلع لدب ال سماخ

 دعب نم هيغ ءىش ال هناف هئطخ ىف ىضم ام ال لبغأ ام هدايق ىلع هلمع نم

 ىسعو ، هقلاخ نيد ى هيآرل هيف عسو ال ام هبوكرل اهموزل عضوم ق ةبونلا

 دحآ ىلع هموزل ف ىأرلا نم هب ام ىلع نوكي نأل زوجي نأل لدبلا ف

 زذع ال ام عضوم ىف فيكف هرذع عضوم ى هيلع هزاوجل ىأر لك ف زاج ام

٠ هفالتخا ى هب ام ىلع ىقابلا نوكي نآ هفاصوأ ف دحأل هنآ الا هيغ هل



١٦٧ 

 ةكفنم ريغ اهب لاقت نم ىأر ىلع مكحلا ى اهنأل ، كلذك ةرافكلا سيلو

 نع اهموزل ىف امهنم دبال لب س هدحو ندبلا عم نوكي نأل زوجيغ ث مثالا نع

 رذع ال ام عضوم ىف ال ، اذه ىنلع همثاب لاقي نأ ىأرلا ف حصي نلو ث اهبجوم

 ةجحلا هب موقت نمل همدع عضوم ى ال ، هيلع هلدب نم هيغ هدوجول هكرت ف

 نأ هلهج لاح هيلعو هل ناغ ، ههبسشأ امو كلذ نم هل هربعي اميف هيلعو هل

 صوصخاا ىلع همزلي امع لاؤسلاب ةنونيدلا مم هلقع ىف نسح امك هيدؤي

 ةجحلا ىقلب ىتح هيلا غلب امم رثكأ سيلو ث ةلمجلا ىف مومعلاو ء كلذ ىف

 لدعلا هجولا هيغ أطخأ ام لدب موزل ىف فلتخي نألل زوجيف ، لصألا هربختف

 مدع ى اهب ىزاجي نأل زوجيغ همكح نم اهفرعأ ال ىناف ى ةرافكلا ى ال

 همنا ٠

 هدييقت نم هانرهظأ ام ىلع نوكي نآ ف قحلاغ اهب لوقملا ف قلطنا ناو

 سيل ذخألا نم هيغ امل هقالطا ىلع نوكي نأ حصي ال ذا ، هاندروأ امب

 هاون ام هنم لبقت نأ قحأو هردقي ال امب ذخأي نأ نم مركأ هللاو س عساولا ف

 امل ىهف هدصق ىف ضرغلا ريغل هدمعب اهاون ناو س هب هضرغ نم هدارأو

 ٠ هنم الو وه ال هناف ع هايند ىف هل هموزل ىف ةبجاولا نم هادع ام ال اهب هدارأ

 نأ حصي ال ذا هنع هيزجب نأ زوجي الف © هريغ هنآ ف كشال لب

 امك هتقو ف هيدؤي ىتح هلاوز مدعل هبوجو ىف هلاح وه لب ص هيلا ليحتسي

6 هريغ وأ ر ذعل ن ايسن وأ اطخ وأ ملع وأ 4 لهج ف دمعل اب هنوفن وآ هيلع



_ ١٦٨ 

 ةرافكو هبوث نم ملظب هيلع داز ام وأ لدب نم هيغ ام هجو لك ىف همزليغ

 وهغ همكح حصأو همثا داسغ وآ كرتب اهتعاضا ىلع دمعتملا ناف 6 مثالا

 هل لحب ال ام ىلع همدقن ىف هنأل 0 هلهج ٤ ءىطخم ا نم ى رحآ ة رافكلاب

 ٠ هبوجو 2 كل ذك وهغ . ى رحأ

 نأل ؤ عفدي ال ىأر ىلع رذعأ اهموزل نم هناف هبونذ ىف هنم ىند ناو

 دصق نع اهيف لفاغلا ف لوقلا نم ىضم دقو س ربكأ لهاجلا نم همثا ملاعلا

 ىتح مئانلا ىنعم ىف هنأ ىلع اهنع لغاغلا ف ىنعملاب لدي ام اهب ضرفلا

 . امهلاح ىف نادجوي هب ام ىلع ال امهتوفت

 لخدت ال ةرافكلاغ س امهل هموزل ىف فلتخي نأل س لدبلا ىف زاج ناو

 اههلتمك وهف هلقع هقراغ وآ هيلع ىمغأ نمو س امهمثا دوجو مدعل امهيلع

 ىف ةدارالاب نوكي ام بسح ىلع قحلي نأل س زاج الاو ، رذعلا عضوم ف

 لهجلا ىلع اطخلاب ىرخأو ، دمعلاب ةرات تقولا ىف كرت وآ لمع نم ضرفلا

 ىف سيلغ ى ةرافكلاو لدبلا ىف ةلمجلابو س دصقلا وأ لامهالا عضوم ف

 عامجا هملع وأ هلهج ف اهضرف ةعاضال هملظب دمعت نم ىلع امهموزل

 ىلع هل سيل ام هبوكر ىف عمجأ ناو ث امهيفن نم هدض ىلع الو ، امهباجيا

 ىأرلاب فالتخالا نم ىأرلا ىف امهب ام ىلع كلذك امهف س عضوم ف هبونذ

 لوقلا نأ ريغ ، رهظأ ىأرلا زاوج مضوم ف هنآ ىلع لدتسيو كلانه

٠ رثكآ لدبلاب



_ ١٦٩ 

 :ناو ، اهكرتو اهداسغ نوكي هجو ىآ ىلع لمعتسا ام ىلوأ هب لمعلاف

 .هيلع مقي نأ داك امب رمؤي هب امم اذه ناغ س رجحي ال هفلاخ ام ناك

 اذه لثم ف ةرورضلا ءىجلت دقو ، جرح الف هريغب عسوت نمو ، قافتالا

 ىف اهآر وآ اهيلا رطضا نمل اهزاوج مضوم ف اعسوت ةصخرلا لوبق ىلا

 ٠. لاح ىلع اهب لمعت نأ لاحلا ىف هل زاجف ، لاملا ىف ةاجن ىأرلا عضوم

 هكرشأ ناو س هب قحأ درلاغ هب دارأ امل وهغ هللا ريغل هلمع نم هاون نمو

 صلخ ام الا لمعلا نم لبقي الف ةكرشلا نع ىنغ هللا نألا كلذكغ ، هريغ هعم

 اهمتأ ىتح ءىشب اهلخي ملخ اهئادأ ىف ضرفلا اهب دصق ناو ث ههجول

 ىلع حصي مل ث اهرضي ال ءىشب مث نوكي نآ الا س اهلك اهظفحو

 امناو ، اهماكحأ رهاظ ى اهمامتب لاقي نأ الا اهيف هرمآ نم اذه

 ح هب هدبعت ىذلا هنيد ف نيصلخملا نم هبرل نوكي نآ ىلا جاتحيف اهلوبق

 هلوقل هرومأ عيمج ف هريغب ال هيلع امك هل هيدؤيغ هلعفي وأ هكرتي نآ همزلاغ

 ( نيقتملا نم هللا لبقتي امنا ) : ركذلا نم هدبع ىلع لزنأ ام مكحم ىف ىلاعت

 ىف دهاج نم الا مهنم نوكي نآ حصي نلو س رصحلا نم هيف ام ليلدب هريغ ال

 ةدايزلا هلغ ، هبرق ديزمل امهيلع داز ناغ ، همرح ام ىبأو ، همزلأ ام ىتأغ هللا

 ٠ هل ىوقت ال نم لمعل باوث الف الاو ص هبر نم

 ىلع تومي ىتح رادلا هذه ف ىصاعملا نم ءىش ىلع ماقأ نمل ءازج الو

 امب ىلوأ درلاغ ، هريغ ىف تاعاطلا عاونأ نم رثكأ ناو ك رانلا الا هب ام

ءءانعلا الا هل سيل انه اهلك هلامعأ نا ، الك لبقي نأ الضخ هريخ مدعل لمعي



_ ١٧٠ 

 5 هتائيس هنع رفكي نآ هللا ىف ءاجر هبنذ ءوس نم هبر ىلا باتف مجر ناغ

 ٠ هتانسح هيلا دريغ هتائيطخ نع زواجتيو س هتالز رفغيف

 وهغ كرشأ نم ريغ لوقلا ىف نحنو ع الغ كرشملا امآ : رخآ لوق فو

 هيلع لدب ال ليقو ، هقافن لاح هتالص ىف لدبلاب ليق هنأ ريغ ، كلذك

 هلمع ام هناويد ىف تبثي له ، هرص ال ةبوتلاب هظح نم رصملا ف فلتخمو

 كرشلا نم رذحاو س ةينالعلاو رسلا ف هللا قتاف ، هرفك لثم تانسحلا نم

 الاو س همركو هدوجو هلضغ نم هلمؤت امع ةدايز هملعت اميف كبر نم قافنلاو

 طق هل ءازج الغ س كلما لاط ناو ث كلمعل ةميق الو س كي ال س كنم ريخ الف

 ٠ كلذ نم هللاب ذايعلاو ، ةرخآلا ىف لاكنلاو ىزخلا الا هرخآو هلوأ

 ءىش هلابب رطخ اذا ىلصملا نع ناهبن ابآ خيشلا تلأس : ةلاسم ه

 فيلأت وأ ءىش ركذ لثم ث هازخأو هللا هنعل س ناطيشلا تاساوسو نم

 ، ىمنيو رمأيو ىرتسثيو عببب ىك وآ ، همهآ دن ناك ام رمآ قيفلت وآ ، باسح

 كلذ ناكو ي احيرصت كلذ حرصي ملو \ طسبيو ضبقيو س بهذيو ءىجيو

 ، هنع عوجرلا نع سأيب ىرخآ دعب ةرم هدوعيو ، هيلع ناطيشلا ةبلغ نم

 ٠ ةعاطتسالاو ةردقلا دحب لاحلا كلذ عغادي ناكو

 ىلصي ناك اذا مامالا ةءا رقت عامتسا الو هنالص نع كلذب لغتشم ملو

 باسحلاو ةرخآلا لاوحأ هلابب رطخي هنا ىتح تاعكرلا دع نع الو س هفلخ

نعو ث اروطسم بتكلا ىف هارت امب ربقلا باذعو ، باوثلاو س باتعلاو



_ ١٧١ 

 مآ لاحلا اذه بحاص املاس نوكب لهو ؟ هنالص لاح ام & اروشنم لئاوألا

 ىنغفرع ، هبلقت ىلع اذه ضرع وآ ، هلابب اذه رطخ اذا ص ةلاحم ال اكلاه

 ٠ ؟ هللا ءاش نا اروجام كلذب

 ىلع دسفت اهنأ هتالص ف ىل نيبي هنآ ملعأ الغ \ فصو ام ىلعغ : لاق

 هدحو ىلصي نأ نيب قرف الو & اهمامت ىلع لدي ام نيملسملا لوق ىو س اذه

 اهنم ملتسي ال هنأ .رطاوخلا ف ىنظ ىلع بلغي ىذلاو ، ماما فلخ مأ

 & داهتجالا بابرأو ع دابعلا نم بابلألا لهآو ي داهزلا ىتح ص دابعلا نم دحأ

 ماودلا ىلع ةيلكلاب اهعطق ناف ، قئالعلا بابرأ قئالخلا نم مهاوس نم عد

 ىتح رايتخالا ريغ ىلع ضرعت اهنأل ث ةيربلا رودقم تحت لخاد ريغ

 . رايخألا ىلع

 اهئادأ ف ةعاطتسالا كلذب ريغ ةعاطلا عاونأب فلكملا دبعلا ىلع سيلو

 ىنعم ف صالخالا ماقم ف اضرلا ىلع اهب هل همايقو س هل ىه نم ىلا اهقحب

 ء نيدلا دامع ىه نيقيلا ىلع ةالصلاو ع هيلا اقوشو هل ابح س صالخلا

 بلقب اهيلا ىتأي ىتح & اهنع هل لغاش لك نم هبلق اهيلا غرفي نآ بجيف

 ىأ ىف ىردتل ث ةلفغلا ةنس نم هسفن ظنوي نأ هل دبالو ، اهنم الا غراغ

 ةمئاق ىه نم ةمظع اهرعسثو ىجانت هب امو ىجانت نم فرعتف & ىه ماقم

١ و 6 هيل ١ هي دب نبب ةفق ٠



_ ١٧٢ 

 اهميقيغ هتزعل عضخيف ث هلالجل عشخي نآ دعب ، هيلا لبنتت نأ ىسعغ

 الك ، هيلا الا هنم اجلم ال اهنأ انيقي ملعي ىتح هركش بجاول ءادآ هركذل

 اهفلك ام ءادأب الا هباوث لين نع الضف ، هباذع ميلآو هباقع نم اهل ةاجن الو

 { اهنم هلخغت ام الا ةالصلا نم سيل هنأو س هتقو ىف اهيلع هضرتغا امك هايا

 . هيغ دهاجؤ هيلع لكوت نم ريخب قفوملا هللاو

 تافتلالا هل نوكب ال ىنح اهيغ ةمه هل عمجي نأ هدوج نم وجرمل ١ و

 هريغ ال ، هركذ لج وه الا اهب الا هل ةدارا الو ع اهيلع الا لابقا الو ء اهيلا الا

 ملغ & هلاح عفد ىلع ردقي ال امب رخآ ءىن اهئانثآ ىف هلام ىلع هل ضرع ئتمو

 ٠ هرش نم هادعت ءىش نم هيلع اذامو هرصي مل :اهقح نع هلغشي

 مل ام هب سأب ال هنأ : سفنلا ثيدح ف نيملسملا لوق نم ىذلاو

 رمأ ىف ىتح ث ادبأ ركفتلا نم ءىشب اهدسفي ال نم مهنمو ث اباوج هل دري

 مل ام اهفرع ىتح هسفن ىف اهفلأغ ادادعأ :باسحلا نم عمج ناو ث ايندلا

 { دمعتلا عضوم ىفف اذه ىلع اهداسغفب لوقي نم مهنمو ث اهنع هلغشي

 اهقحلي نآ دبال س هباوجل هدرو هلاب ف هئطخ ىلع ناك نا وهف ةلمجلابو

 نع هابسثألا ىفنو ث ديحوتلا مزال ادع اميغ لاح ىلع اهداسف ف فالتخالا

 ىنعمل اهمامت ىللا دمعلا عضوم ريغ ف ليمأ اذه ىف ىناف ، لاحلا ىف هللا

ء .اهداسغل ىضتقملا ثدحلا عا ونآ نم وه سيلو س ةرورض عضوم هنأل س رذعلا



_ ١٧٣ ._ 

 هيغ متلاب وه ناو ث هغرص ىلع ردقي ال ىتح نيح ف هيلع حل امبرو الا

 ٠ ةت اطل أ دح

 نمو ث هيلع ردقي ال امب ذخاؤي نآ نم مركأ هنأ هللا ف ىنثدحت ىسفنو

 ىلع اهتدصب .هلل ةدايعلا عاونأب ةدهاجملا ف بجاولا نم نوكي نأ لاحملا

 ىدؤتل اهيغ رظناخ ، اهطورش نم هريغ ال هتردق ىف وه امم اهقحب هل مايقلا

 ىضم دتو اهلاح نع اهلاؤببب ىف اباوج اذهب ىفكو س هتقو ىف اهنم ءىن لك

 ٠ باوجلا

 ضعب نود ضعبل صاخ وه مأ ، دحأ لكل ضرعي اذه لهو : كلوتو

 ىنم عطقلا ىلع ال ، بلاغلا ى نظلا قيرط نم ىسفن ىف ام ىلع لدي ام

 رداقلا و ء هلاحو دبع لك سفن ىلع علطملا وه هللاف ، هريغ الو ىفن نم ءىشب

 ضرعي ال ىتح هريخب مهنم دحآ ىلع نتما دن نوكي نا ىسعو ؤ ءىنن لك ىلع

 ٠ هب ىردن ال نحنو ى هريغ نع هانغل اذه لثم هل

 نم هيف مه امو س اهيخغ بلقلا روضح ىف مهنيب قرفلا نوك امآو

 دحاولا لاح فاتخي امنبرو الا ، هروهظ ىنعمب قحب عوغرم ريغف هيغ توافتلا

 . هرطاوخ ةرثك . هروضحو هغوخو ًهئاجرو هفعضو هطاشن دؤجول مهنم

 نيب هبلقو فيكمن ى هتاجانم ةذل ى هقارغتساو اهتوقو ، اهفعضو اهتلتو

ءاشي فيك هبلقي ء نمحرلا عباصأ



_ ,١٧٤ - 

 لاح ىلع ناطيشلا ىعاودو : سفنلا ثيدح عطق ى هيلا ليمأ ىذلاو

 ىف دئاعل نكمي داكي ال نأ & ةرخآ الو ايند نم اهريغ ءىش هل ضرعي ال ىتح

 ىقب ناف ، ىسعغ رودنلا ىف هنوك قفتي نأ الا مهللا ، كبر ءاش ام الا لاح

 هزجعي ال هللاو س هب عطقلاو انل ىنأغ بيغلا نم ريغلا قح ف لاح ىلع هنوك

 ٠ هدوهش ةظحالض نع هدوهشمب بيغب هيلا ثدحي امبرو ، ءىش

 امم ساوسولا عاونأو رطاوخلا ناغ ، هريغ رهاظلا ىف بلاغلا نكل

 ىف اميسال & اهرتخي مل ناك ناو هيلع هراتختغ س ةرورض بلقلا ىلع مجهت

 هنكمأ ام هيغ رشني نآو دبال س هفخسل ناطيسثلا ناو ى هفرشل نطوملا اذه

 هدارمو ث هايند رمأ وأ هنيد نم همهآ ىذلاب هيلع حلا اميرو ء هنحص نم

 لازالو ، ةرخآلا باب نم هاتأ ةردابملا ىف اهب هيلع ردقي مل ناف ايندلا

 اهدعبو ، هتالص ىضقي ىتح ، هركذ نع هدصي ىتح س هردص ىف سوسوي

 .رمأ ف نوكي ام فيكغ ث هب سأب الو ي هيلع هلدي رخآ ءىشب هيلا ىتأي امبرف

 . ضقنلا بجوي ءىشب صقتلاو ةدايزلا نم اهنع ههلي مل اذا نيدلاو ايندلا

 نآ دارأو ى هئاعد نم هيغ وه ام ريغ ىلا هاعد ام ىلا عجار هررض ناف

 5 هلؤس هعابتا ىف ىطعأ ناو ، امزج اهلاني ةدئاف ريغب هيلع لبقآ امع هيهلي

 ٠ هلومام مهيغ غلبو

اهيف روضحلا ةداهزلا لهأ نم نيفراعلا ضعبل قفتي نأ نيح ف ىسعو



_ ١٧٥ 

 ىتح ىنفيف ثدحي دقو ي كانه اهركذي الغ ء ايندلا نم بيغب ىتح ء هللا عم

 ىكح ناو نوكلا ىف نوكي نأ زوجيو ، نكمي امم هلكو ، كاذ الو اذه ىري ال

 مهسفنأ امهيغ نوثدحي ال نيتعكر هلل اولصي نأ اودهتجا مهنأ رباكألا نع

 ، ىوري ااذه ىف ام ةحصب ملعآ هللاو ، اوردقي ملغ ث ايندلا رمآ نم ءىشب

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف ام ىنعمل ةضراعم هيف ناف

 هللا رفغ ايندلا نم ءىشب هسفن امهيف ثدحي ملو نيتعكر ىلص نم » : لاق

 ٠ ) هين ذ نم م دفت ام هل

 ، هزاوج ىلا ليمت ىسفنو ، هدوجو ناكما ىلع لدي ام هدورو فو

 ىف ةدارا مهل سيل نيذلا نيعشاخلا ىلا ةفاضالاب هنوك لمتحي امم هنأل

 ء اهيلا تافتلا الو اهيف ةمه مهل قبي مل ىتح ادبأ اهوكرت دت لب ك ايندلا

 ىذلا نمو ى امبرف ث ةربخلا دعب ةربعلا ىنعمب هرطخ نع هرظن ف نوكي الا

 انربخي ىتح ‘ نيلوألا ىرج ام عيمج ف ىصحي نآ ىلع ردقي نيرخآلا نم

 ٠ لاجرو ءاسن نم هيغ لكلا لاح نع قدصلاب

 طرش هيغ ام دوجو نوك طبرل ىنعم ثيدحلل نكي مل كلذك ناك ول لب

 ىلع لدو ى عنتمم ىلع لد هنأك نوكيف اذه ىلعو نوكلا ف نوكي ال ام نوك

 & كلذل افالخ هديؤي امم عرش دق اميفف ، كلذك سيلو ث هيلع ردقي ال ام

: ه مثيخز 7 عيبرلا نع لقعلا هركني ال امم لقنلا نم هيف ىكح دق ذا



_ .١٧٦ 

 امل و ؤ ىل ل اقب امو 4 لوقأ ام الا ىنمهأف ةالص ق تلخد ام : لاق

 . ؟ ةالصلا ف كسفن ثدحت له : هللا دبع نب رماع لئس

 ٠ نيرادلا ىدحا فرصنمو ث ىلاعت هللا ىدي نيب فوقوب معن : لاق

 . ؟ ايندلا رمأ نم هدجن امم ائيش دجت لهف : ليق

 ٠ نودجت ام دجأ نأ نم ىلا بحأ ف ةنسلألا فلتخي نئل : لاقف

 . ؟ اين دملا رمأ نم ء ىنمي كسفن ثدحت له : رخآل ليقو

 ام الا همهي ال هنآ ربخأ عيبرلاغ ى اهريغ ىف الو ايندلا ىف ال : لاقف

 رطخي ال ، اهريغ هنأ ىلع لدي ام ربخآ ث هلاح نع هب اميف نكي ملو ، هركذ

 حرص رماعو هركغ ث هيلع ىلوتساو ، هركذ همهأ ام ىلع لد هنأو ك هلابب

 رمأل ةيهارك نع ةرابعلا ف غلابو ، ةلجآلا رمأ نم هسفن اهيغ ثدحي هب امب

 ٠ هيلا ةفاضالاب هيلع رثؤيو ، هراتخي لثملا هجو ىلع امب ةلجاعلا

 ىف هنأ ىلع لدي هلوقت نأل ، امهنم ةبتر ىلعآ وهف امهيلع داز ثلاثلاو

 نم ءىش هسفن ىف هل ضرعي ال ىتح هاوس ام لك نع ىنغي اهيف هقارغتسا

 نأ ىلع لديل ث ةرخآلا رمألا هدارم ناك نا ىلوألا نع الضف ء ىرخكلا ركذ

٠ هلاح هللا عم قرغتسم هبلق



_ ١٧٧ 

 ىلع هنأك ، اهعم اهريغل ىفنلاخ الاو ى اهنم ءىشب هركذ نع اهيف هنوكو
 نمو ث ةالصلا ىتح ءىش نم اهادع امل س همومعل ىضاقتي ىنعملا رهاظ

 ايندلا ف هللا ىلا لئاسولا ىدحا وهف ، ةرخآلا ىعسن نم اهنأ ليلدب هل ىه

 ناسل ةحصب ملعأ هللاو ، لوألا نوكي نأ ىسعو كىثالو ث ايندلا رمأل

 ٠ ناسنا لك

 ىف ربخي هسفن نع هب اميف هلاحب ربخأ لاب ىذ رمآ لكغ لاح لك ىلعو

 ةخرعملا لهأ نم نايحأ ىف نوكي نأ لمتحي هناخ هتدصب ىردأو ، هلاثمأو اذه

 هرمأ ىلع بلاغلا وه هنأ ف ىعدملاو هتزعو هئايربكو هتردقو هللا لالجب

 لامتحاو هناكما زاوج عم بيعلا ىلع هيف هل ابيذكت هدر ىسفن ىلع زيجأ ال

 كلذك نامزلا ىف نوكي نأ نكمي امم هنأل ء هقح ىف هنوك زاوجل ء هقدص

 . نايعلا لهآ قح ىف

 نيحو ، تقو لك ىف نيم الب همعزب كلذك ماودلا ىلع نوكي نآ اماف

 ىبنلا نع ىوري ى ثيدحلا ىف ام ليلدب هاوعد لوبق نم ىبلقغ ث اهيغ نوكي
 ةرمو ، ةعكر اهيف داز ىتح اهس رهظلا ةالص ف هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىرجي امم اذه ناك اذاو ع امهل دعقي ملو نيتعكر نع ماقف هباحصأب ىلص
 دحأ نظيأ ، هريغب فيكف ، هل هلاوحأ رداون ىف هنم نوكيف ث هلامك عم هيلع

 ٠ هرون فارشال هنطاب افص ناو ، هروضح ىف هب قحلي نأ

) ه .> نئ ١ زخلا ١٢ م (



١٧٨ 

 دبالو ، هادع ام ميمج ناو : دبع هلثم نوكي نأ دعبلا ةياغ ىفل هنا الك

 لجألو ، هادعتيل همدقي ىنأف ، هيواسي نأ الضف هءارو رمأ لك ف نوكب نأو
 امئاد اهنم ملسي ال هنا سواسولا نم رطاوخلا ىف ىنظ بهذ ىنعملا اذه

 ىسعف ، عضاخ ليلد ث مسئاخلا تقو ردان ف نوكي نآ الا ، سانلا نم دحأ

 هيغ ناف ث هريخب نينسحملا هدابعل هللا نم ةرخذ كلذ ىف نوكي نأ لعلو

 هل ادانع هناطيسثو هسفن نم هتايح ف ىقلي ام ةدهاجم نع ىفخي ال ام

 ٠ اداصراو هبرل هنيرط ىف

 ىدلو اي هلك اذه ىف رظناو ء هدارأ اهب نم ةدابعلا ىف قفوملا هللاو

 ستو ث مهلاوحأ نع اهب اوربخآ ىتلا مهلاوقأ نم مهنع ءىجي اميغ ركفو

 ىتالص ف ىناف ، ىلاب فعضل ، ىلاح حبق نم ىلابأ الو ، كل هيدبأ ام اهب

 رطاوخلا نم ساوسولا عفد فق غنلابأو س اهظفح ف دهتجأو اهظفحتأ

 دق ام اميسال ءىنب ىنلفغأغ س ناطيشلا ىنذخأ دقو الا ىردأ الغ ، ىدهجب

 غ رغأ ىتح مفا دأ لازآ الو هبلا عجرأغ هيف انأ ام ىناسنأ امبرو ، ىنمهأ

 .اهنم

 تيلغ ، قرغلا نم مهنيبو ىنيب مكف ، ىرخآ دعب ةرم اهديعآ امبرو

 لوزيغ هيلا ىمتني دح هل لهو ء ايندلا بح نم ىفنلا اذه له ء قحلاب ىرعش

ةخاخم ىلع ىبرل ىئاجر ف ىناغ ، ىتاغو ىتح ىل امزال ىفني وآ ، ىتايح ف



. ١٧٩ 

 6 نانم عساو هنا ك هريغب ىلع نمي نأ هريخ نم هلأسأ هللاو ‘ ىبنذ نم

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع وهو ث ريثك نع وفعيو ةبوتلا لبتي ، ناسحالا عساو

 كشأ ال ىتح ، هلضغ ةعسو ث هلدعب ىملعل سيآ الؤ نمآ ريغ ىنكلو

 ىطعيو ع ليلقلاب ىضري ث ةرفغملا عساو ، باقعلا ديدش لوظلا وذ هناب

 6 ىنم لبقتيف ىنمحريب نأ ىسعغ ، ىبآو ىمآ نم ىب فوءر وهف ؤ ليزجلا

 ىضتقم ىلع هب اهلعجأ ىتح ىسفن رمآ نم كلميو ث ىنع زواجتيو ث ىل رفغيغ

 بلطي الغ هب الا ىضرب ال نمم نوكتف ، ىلتع دي ةضبق تحت ةرخسم عرشلا
 . هم ركو هنمب وه ال ا

٠ ىصورخلا سيمخ نب دعاج 0 هلل ريقفلا ء كل بحملا كدلاو نم مالسلا و



١٨٠ 

 نوسمخل ١ بابلا

 اهب هل زوجي ىتلا تداوحلا نم ىلصملل ضرعي اميف

 عيمج ىفو ةرتسلا ىفو اهعطقي اميفو ةالصلا عطق

 لبتقت ال نميقو ةالصلا ىف ضراوعلاو ثداوحلا

 ٠ كلذ هبشأ امو ةالص هنم

 : ىلاعت هللا لاق ، رذع نم الا هتالص عطقي نأ ىلصملل سيلو

 هنم فاخي ىذلا رطملا نم هتالص عطقي نآ ىلصمللو ( مكلامعأ اولطبت الو )

 ىبصلا وأ ، هماعط نع ةباد فرصي وأ ، رفسلا ف رفنت ةباد وأ ، ررضلا

 ٠ هنم كلهي ءىش ف عقي نآ هيلع فاخي

 احئاص عمسغ سانلاب ىلصي ناك ى هللا همحر ىلع نب ىسوم نأ ىورو

 لقتناو ي هتالص ىسوم عطقف س دجسملا دنع رئب ىف عنقو س ىبص ىلع حيصي

 اوعدتباو س مالغلا اهنم اوجرخأو رئبلا ىلا اوبهذو ، هعم نمو وه

 ٠ ةالصلا

 نم عقا ولا ىجني نأ هلغ ،\ ةالصلا توف فاخو اذه لثمم ىلب نمو

 ىلع ردق نا هنكمآ فيك ىلصيو اهننتو تاف ولو 6 ةالصلا عدبيو 6 كالهلا

٠ ملعأ هلللاو 6 كلذ



_ ١٧٨١ 

 الجر ىآرغ ىلصي لجر ف هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم د

 ، كلذ كرت ءاسن ناو ع هتالص مطق هللا ءاسث نا كلذ ف ريخم هنأ الجر لتقي

 ملعي ناك ناو ث لتاقلا ىدعتي ملعي مل اذا قحب هلتقب نوكي نأ نكمي هنأل

 هرصنيو هتالص عطقيغ هيلع ىدعتملا رصن ىلع ارداق ناك ناو ث لتاقلا ملظ

 ٠ ملعآ هللاو ى هنكمأ امك ىلصيو

 ش هبنأ ام وآ اقيرغ وآ اغودهم وأ ايبص ىأر نمو : ةلأسم دهب

 ردقي وهو هنالص ف ىضم ناو ، اهعطق همزلي هناخ ، ةالصلا ىف وهو اذه

 ىضمي نأ هل ىغبنيب ناكو ، هيلع دوق الو ، هلام ىف ةيدلا نمض هذاقنا ىلع

 ةالصلا ظفحيو ث هايا هتجلاعم ىف وه ناك ولو ع هنكمأ امك ىلصيو هيلا

 ٠ ملعأ هللاو ، ريبكتلاب اهالص

 نم ءىش ف ةقنخنم وأ ڵ فلن ةبا د ىآر نميبغخ فلتخ او : ةلأسم ه.

 ىلصمللو 6 نمضي ال لوقو ء نمضب لوقف اه ذقني ملغ ىلصي وهو ،& فلاتملا

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةالصلا فنأتسيو 6 اهغاخب هنم برقت ةبا د لك لتقي نآ

 ملو هيدي نبي رم ١ ذا ىلصم ١ ةالص عطقي درعس وبأ : ةلأسم وبع

 ىق فلتخمو 0 ضئاحلا ةأرملاو بلكلا ، اعارذ رشع ةسمخ نود ةرتس نكت

. ابنج الو اضئاح نكت مل اذا ةالصلا مطقت ةآرملا نأ ملعأ الو ؤ رامحلا



_- ١٨٢٣ 

 نوعطقب ال ءال ه نا لوقغ ء ةآرملاو لجرلا نم يبنجلا رمم ق فلتخيو

 ٠ ةالصلا نوعطقي لوقو ث ةالصلا

 ق فلتخيو 6 ةالصلا عطقي اميق بلكلا لثم درقلاو ريزنخلا : ليقو

 ٠ عابسلا رئاس

 ناك ام الا تاساجنلاو تارمملا نم ءىش اهعطقي ال ةالصلا نا : ليقو

 ىلصم ١ لاح ق ناك اذا هبايث نم ائسىت وأ همه وأ هدجسم نيو ىلصم ١ نبب كلذ

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةالصلا عطقي كلذ ناف | ٥هدوجسو هعوكر ق

 ىلصملا نيب رم ولو ث ةالصلا عطقي ال ريغصلا لفطلاو : ةلاسم ده

 لبق ىلصملا ىدي نيب رم مث ؤ اغلاب ةأرما ىبصلا ءىطو ناو ، هدوجس نيبو

 ىبصل ١ امأ و . هيلع عطقي ال هلل ١ ديع ىبآ نعغخغ 6 امهنيب ة رتس الو لستغي نأ

 . ملعأ هللاو ث هئايآ مكحك هنأل عطقي هناف ىمذلا

 ق ءاوس اهريثكو اهليلق ةساجنلا نا : دعس وبأ لاق : ةلأسم .

 ٠ ةسياب وأ ةبطر تناك اعا رذ ةرشع سمخ نود اميغ عطقتو 6 ةالصلا عطق

 عيمج : ق عطقت مل ةسباي تناك ناو 6٧ تعطق ةبطر تناك نا : لوقتو

 ٠ ىلصملا سصت مل ام دست :الو .: تاساجنلا

 ةرذعلا الا ةسباي وأ تناك ةبطر تاساجنلا عيمج مطقت ال : لوقو

٠ عطقت اهناف .ء ةبطرلا



_ ١٨٣ 

 ةنيملاو ، كلذ ادع اميغ عطقت الو عرذأ ةثالث نود اميف مطقت : لوتو

 ٠ ملعأ هللاو ، بلكلا لثم ىه ليقو ، تاساجنلا رئاسك اهنا ليق

 ىلصي ماقت مث 4 اريط هبايث ق عضو نم : مناه لاق : ةلأسم وع

 ٠ هبايث لسغو ةالصلاو ءوضولا ةداعا هيلع نا ريطلا تامغ

 اگيش سمي مل امف ءوضولا امآو ، اهتداعا هيلعف ةالصلا امأ : هريغ لاق

 مل امغ بايثلا لسغ امأو ئ هبايث ق ناك ولو هئتوضو ىلع ضقن الف هندي نم

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع داسف الغ ةبوطر كلذ نم بايثلا سمي

 لقأ ف ىلصملا ىدي نيب ناك اذا هنع ىزجي ال فينكلاو': ةلأسم دهب

 نم ايوث ناك ناو ح ناراضح وآ نارادج ناترنس الا اعارذ رنتع ةسمخ نم

 4 ةرتسلا لثم ةيستخ دعب بصنت ةينتخ اماو ، ناترتس امهغ دحاو دعب دحاو

 . نيترتسلا نع زجي مل ظيلغ رادج ناك ول كلذكو س ىزجي ال كلذ نا ليقف

 امهنيب نييامغ قوغ نم الا هيلع ىلصي الغ ىلصملا تحت فينكلا ناك ناو

 رهظ ىلع ىلصي وهو ضرألا ف ىلصملا مامأ فينكلا ناك نا لينو ، ءاوه
 ٠ ملعآ هللاو 6 ساأابالغ هفلخ نم تيمي

 نبب اهلعجب نآ ىلصملل ة رتسل ١ ىنعم تويث ديعس وبأ : ةلأسم وج

برقتلاب انرمأ « : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوربو ٠ هي رمأو



_ ١٨٤ 

 « هدوجس نيبو امهنيب ءىش ةرتسلا نيبو ىلصملا نيب نوكي الآو « ةرتسلا نم

 ىلصملا ملعي ول » : لاق هنا هنع ليق ىتح ةرتسلا رمأ ىف هنع دكأو

 راملا ملعي ول » : كلذك ، اذه وحن وآ « ىلص امل هيلع ام ةرنس ريغ ىلا

 ٠ « افيرخ نيعبرآ ىلا ولو هرظتنال ةرتس امهنيب سيلو ىلصملا ىدي نيب

 ىعهو س تاراهطلا نم ناك امف س ةزئاج ةرتسلا نا : انباحصأ لوق فو

 ناك ام ءاسنلاو لجرلا نم رشبلاو باودلاب راتتسالا مهلوق ف زوجي هنأ
 نم ىلا بحأ ةآرملاو ، ةأرملا نم ىلا بحأ لجرلل لجرلاو ، ارهاط اهنم
 هبشأ امو لاغبلاو ليخلا نم ىلا بحأ ماعنألاو ، ماعنألا عيمج نم ةبادلا

 ردجلا لثم ، حاورألا تاوذ نم ىلا بحأ حاورألا تاوذ ريغو ، كلذ

 ٠ ىصحل ١ و ثبشتخل ا و

 ة ادعاق وأ امئاق ناسنالل ةرتس ناسنالا ناك اذا رمؤب هنا ىعمو

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلا لبقي الو هنع ربدي نأ

 نوكت ىتلا .ةرتسلا ةفص ىف انباحصأ لوق ف ديعس وبأ : ةلأسم ده

 رابآ ةثالث نوكت اهنأ تارمملا ميمج نع ةرتس هل نوكتو ، ىلصملا ىدي نيب

 ىزجي ربسثلا ردقب ليق هنأ وجرأو ، عارذ كلذ ىف ىزجي لينو س ادعاصغ

٠ هعافترا ىف



. ١٨٥ _ 

 عقي نأ الا تارمملا نع ادح كلذ ىف أودح مهنأ ملعأ الغ ضرعلا امآو

 مهسلا لثم هبسث نوكي ام لمآ : ليقو س مغر ف ةرتس نوكي ال اعقوم

 لوقو ‘ ةلسألا لثم ى زجي : لاق نم لاقو ح كلذ نود نوكب الو % ادعاصغ

 منعأ الو > ة رنس نوكب ام ردق ةعفترم تناك اذا ة رعلا ردق واو ى زجد

 ٠ اهلثم وه ام وآ ة رعلا نم قدأ ائيىىت نأ

 « ةبصتنملا ةرنسلا نم هريغ دجو ولو س ةرتسلا نع طخلا ىزجب لوقو

 طخلا ئ زجآ ةيصتنمل ا ةنسلا نم هريغ دجب الآ الا هيزجي ال : لوقو

 ريخ ىه تناك ام ضرألا ىلع حرطي ىذلا رجحلا ليقو ث ةرتس ناكو

 ٠ رجحلا نم ريخ طخلا ليقو 0 عغرأ اهنل ص ةرنسلا ىف طخلا نم

 باودلا نم تارمملا ق اذه ف ةرتسلا توبث ق انباحصأ لوق ىنعمو

 اذه نوكيف ص هتالص ىلصم ١ ىلع دسفي كلذ نا مهلوق ق امل .[إ ةسجنلا

 دوعت كلذكو ء ضئاحلا و بنجلا ىف اولاق كلذكو ، هتالص داسغ ىلع هل ةرتس

 ٩ل ةيزجم ةرتسلا ه ذه فلخ ىلمملا مادق ضئاحلا و فنثجلا و باودلا هذه

 ىلدملا ىدب نبب تادكارلاو تاعمتجملا تاساجنلا نم الا ةرتسلا هذه

 عفر مم هتالص ىف ىلصملا ضرع ذخأت ةرتس الا ء ههبشأ امو فينكلا لثم

 : لاق نم لاقو ، اذه لثم نع ىزجت ةدحاو ةرتس نم لانغ ؤ رايآ ةتالت

 ٠ ملعأ هللاو .ء للخ امهنيب ناترنس

ةرذع هما دقو ىلصب نميغو : ىصورخلا ناهبن ىبأ نع : ةلأسم وبع



_ ١٨٦ 

 سمخ نود اميغ ليقو ، عرذأ ةثالث ىلا هيلع عطقت اهنا ليق دقف ، ادمعتم

 ة هتالص مضوم ىف نوكت وأ س هسمت ىتح عطقت ال لينو ، اعارذ ةرشع

 الف ىلص ىتح اهملعي مل ناو ث قرغ الو ةسبالبلاو ةبطرلا نيب قرغ ضعب

 ٠ اهب سلب

 . ملعآ هللاو ث اهيف رم ام ىلع نوكت نأ زوجيف : رخآ لوق ىلعو

 وأ دجسم ىف ىلصي نميغو س ىصورخلا ناهبن ىبأ نع : ةلأسم ذه

 ضئاح وآ بنج هب رميغ ةالصلا هيف زوجت عضوم نه نوكي ام وأ ىلصم

 ٠ هيلع سأب ال مأ هتالص امهب دسفت مك ىلاغ ك هيدي نيب

 ةرسع سمخ نود اميغ اهناعطقبي امهنا : لين دق رثألا ىفف : لاق

 نا : رخآ لوق فو امهنيب لوحت ةرتس امهنود نم نوكت نآ الا ث اعارذ

 نأ الا ناعطقي ال امهنا ليقو ث اهنم سكعلا ىلعغ بنجلا امآ 7 عطقت ضئاحلا

 ٠ امهيف ام رثكأ لوألا

 . ؟ غلابلا و فنتألاو كرشملا و : هل تلق

 لوق نم ىلوألاب ام ىلع انوكي نآ عضوملا اذه ىف امهب ام ىلوآ : لاق.

 ٠ ىفكو ضئاحلا ى

 ىف كلذكو مطقي ال هنا ىدويبلا ىف ضعب لاق دق سيلآ : هل تلق

٠ ؟ ىنارصنلا



_ ١٨٧ 

 اذه ىف ام رهظآ هلبق ام نآ الا ، امهيف هب ليق دق اذه هنا ىلب : لاق

 ٠ امهيلع زاج لونت نم عضوملا

 اهعطقي ةباد وأ درت وأ ملعم ريغ بلك وأ ريزنخ هب رم ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هيلع

 اهرورم ناك امهم اهعطق ىف كرشملاب ام ىلع نوكت نأ اهب ام ىرحأف : لاق

 ةالصلا ف بهذي نم ىآر ىلع الا ىرجف رم دق ضئاحلا ف لوقلا هب ام ىلع
 اهيغ ام رثكأ هلبق ام نأ ريغ ي لاح ىلع تارمملا نم ءىش اهعطقي ال هنأ ىلا

 ٠ هفرعاغ ىآر لوق نم

 بالكلا نم ملعملاو دوهفلاو رومنلاو دوسألاو بابذلا ف الهخ : هل تلتق
 . ؟ اهنم هيلع رمي اميف لوق نم عضوملا اذه ىف

 عطقت اهنأ ف فلتخي نأل زوجيف ؤ عابسلا نم هذه نا ىلب : لات
 نم اهب رقي ال نم لوق ىلعو ص الوأ هدوجسو ىلصملا نيب اهرورمب ةالصلا

 رم ام ىلع اهعطق ىف ةساجنلا مكح اهل نوكي نأ ىسعغ ء :اهتاذ ىف ةراهطلا

 نم هب ام ىلع هسفن ف نأو دبال ملعملا بلكلا نأ الا ي اهلبق نم ىتنا ف

 نم لوق ف دعب اهنم ملعي مل ام مكح هل نوكي نألا زوجيف ، ةساجن ىف ىأر

 هاري ام مدعل ، هسنج عون نع هملع دق امب هجرخي الغ ث هلاح ىلع هاري

٠ هتراهطل بجوم نم



_ ١٨٨ 

 له ؤ رونس وأ راخ وآ بلعث وأ عبض هتالص ف هب رم ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هبلع عطقي
 ردق ام ىلع نوكت نأل زوجيف ث اهتساجنب لوقي نم ىأر ىلعف : لاق

 6 اهتنر اهطب لوقب نم ىأ ر ىلعو ٠ هيديب نيم ترص ىه نا عطق ق دح نم اهلئمل

 ٠ هيلع اهعطق ىف فلتخيب نأل زوجيف س هدوجس نيبو هنيب رمت ىتحف

 هندب سمخ ههجو ء اقلت نم ال هتالص ف هذه نم ه اتآ امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ هيلع اهدسغفيآ هب ىلصي ىذلا هبوث وأ

 ىلعو س هتراهط ىف ىأرلا ضراعت دق اميغ لوق ىلع هنأ الا معن : لاق

 ٠ هتساجن ىلع عمجأ دق اميغ لاح

 هخ لوق ال امم اههبسأ ام وأ ماعنألا نم ءىش هب رم ناف : هل تلغ
 ٠ ؟ هبلع اهعطقيأ ث ةراهطلا الا

 نم هل ام الا سنجلا اذه عاونأ ف ىردأ ال انأو ث ملعأ هللا : لاق

 ؤ عامجالا ىف اهتراهطل ملع ىذ لك لوق ىف لاح ىلع عطقت ال اهنأ مكح

 ىلع اهداسغ ف نوكت نأل ، هتالص ف زوجيف س هدوجس نيبو هنيب رمت نآ الا

 ٠ عازنلا نم ىأرلا ف هب ىه ام

 وأ لاسعلا وآ ىحامألا وآ تايحلا عا ونأ نم ناك امو : هل تلق

. ؟ عافلذا



_ ١٨٩ 

 لوق .نم عابسلا ف ام ىلع نوكت نأل هذه ىف زوجي نآ ىسعف : لاق

 ىه نا امهنيب ام رادتم ف دح نم ىلوالا ىف رم ام ىلع عطقت اهنأب ىآر ىف

 ال اهنا لوقو ، هدوجس نيبو هنيب رمت ىتح عطقت ال لوقو ٠ هيدي نيب ترم

 ٠ اهتاذ ةراهط ف ىأر نم اهب امل لاح ىلع عطقت

 ةيجلا نم برقأ نوكي نأل ةلاسعلاو غللا ف زوجي الهف : هل تلق
 ٠ ؟ ةزاجا ةاحملاو

 . امهيلع ةدايز ةراهطلا نم امهب رقي نم لوق ف ىلب : لاق

 . ؟ هل حضت مل ةمزخم ةتيم هتالص لاح ف همامأ ناك ناخ : هل تلق

 ةغاسم ىلع نوكت وأ ث امهنيب لوحت ةرتسلا الا اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ داسخ اهيف رثؤي نأ نم اهدعب ف منمت
٠ 

 ل

 ؟ ع دافضلا نم ء ىش هي رم ن اغ : هل تلق
 . ى

 فلتخي نألا زوجيغ ، هدوجس نيبو هنيب رمت ىتح اهب سأب ال : لاق

 . اهتاذ ىف ةراهطلا مكح اهل نأل الخ الاو ، اهصقن ف

 . ؟ هلصأ ف هل مد ال ام ) ىنج >`> نم ن اك ن اغ : هل تلتق

امب الا & اهدسغي ال نم ىآرل عطقي الآ لوق ىلع هيف زوجيف : لاق



: ١٩٠ : 

 لهأ اتيمو ايح هتراهط ىلع عمجأ دق امم اذه ناغ ، اسجن هتوم ىف نوكي

 ٠ عمجأ لدملا.

 ىآرل هدوجسو ىلصم ١ نبب رم اذا ضقنب نأ زوجمغ : رخآ لوق ىلعو

 ضقني ال هناف هنم عنتمي نأ ردقي ال ام الا \ حور ىذ لك ف هب لوقي نم

 ٠ هيلع

 ىدب نيب رم اذا ناويحلا نم ةالصلا عطقي امع ىنربخت الهف : هل تلق

 ٠ ؟ ال وآ ناسنالا ادعام هباود نم هل عمجت { ىلصملا

 درقلاو بلكلا الا اهسنج عاونأ نم ءىش اهعطقي ال هنا ليقدق ىلب : لات
 لد ام : رخآ لوت فو ٠ اهسجرل اعارذ ةرشع سمخ نود اميف ريزنخلاو
 اهتساجن نم هيأر ف امل اهعطق ىف نوكت اذه ىلع اهنأ ىلع اهلك عابسلا ف

 ٠ اهلكا ميرحتو

 اهل امل س هدوجس نيبو هنيب رمت ىتح هيلع عطقت ال اهنا : ليقو

 ىف لالحلا عاونأ نم اههبشأ امو ماعنألاك ، اهلحل ةبجوم ةراهلج نم هعم

 لوقي نم ىأرل كلت ف زوجيغ لاح ىلع مطقت اهنا هذه ىف : ليقو ، اهلصأ

 . اهلثمك اذه ىف نوكت نأ اهتراهطب

 هدوجسو ىلصملا نيب رم حور ىذ لكب دسفت اهنا : رخآ كلوق فو

دسفت ال اهنا : ليقو ، هيلع ضقني ال هناخ ، هنم عانتمالا ىلع ردقي ال ام الا



_ .١٨٦٩١ 

 ءىشب دسفت ال اهنا : ليقو ، اهنم ةساجنلا مكح هتوم ىف هل نوكي امب الا

 ٠ هلك اذه نم

 نأ الا س لصألا ف ةراهطلا الا هيغ لوق ال ام هب رم ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلعو لدعلا ىف هل ىذلا ام س هبوث ىف وأ ةرهاظ هندب ىف ةساجن هب

 ام الا هيدي نيب رم نا عضوملا اذه ىف ىردأ ال انآو ، ملعأ هللا : لاق

 : .رخآ لوق فو ٠ اهب ةالصلا عطق ىف مكح نم اهل ام ىلع نوكي هنا ليق

 ٠ هيلعو هل اميف اهتاذ ىف ةسجنلا تارمملاب ام ىلع

 نآ دحآ ردقي ال ىتح رهاط ءىنب اهاراو دق ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ اهاري

 دق ام سجنتغ ةبطر نوكت الآ لوزيغ عفري نأ اهمكح ق ىسعف : لاق

 ٠ لوقأ ام حص ن ا اهلاح ىلع ىقين نأ زوجيف 0 اهل ا رتس هلعج

 ايوث هبلع نأ الا س امههبشآ ام وآ اضئاح وأ ابنج ناك ناغ : هل تلق :.

 هيزجيغ هل ةرتسلا ةلزنمب نوكيآ س ءىش هنم ىري ال ىتح هلك هندب معي ره الط

 ٠ ؟ال مآ امهنم

 هرورم ل اح هت ر اهط ىلع بوثل ١ ىقب ن ١ هلعلو ئ ١ ذه ليق دق معن : ل امت

٠ ادبأ ةرتس هل نوكي نأ زوجي ال سجنلا نأل ث الغ الاو ، هب



_ ١٩٢ . 

 ءايسئألا هذه نم ءىشب اهداسف نم ةالصلل ةعناملا ةرتسلاغ : هل تلق .

 ٠ ؟ اضرعو الوط اهرادنم مكو % اضرف اهارت لهو ؟ اهناذ ق ىه ام س ةراملا

 ، ناسنا وأ رادج لثم رهاط ءىن نم ىلصملا ىدي نيب ناك ام ىهغ : لاق

 نم نوكي ام وأ بوث وأ دوع نم هنود ام وأ راضح وأ ههجو ءاقلت نم ال

 حص ول نأ هتوبث نم مزلي امل ضرفلا نم اهيردآ الو ، راجحآ وآ ندعم

 نع اهيف امل المع س رمؤي هب امم اهنكلو س كلذك سيلو ث اهب الا زوجت الآ

 دح ىتلا ىه سيلو س هرمأو هلعف نم ىوريغ زكذي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . هنود ام ال مهسلاك اهنا ليق ام الا ضرقلا ى

 ردق ولو : ثلاث لوق فو ةلسلا لثم نوكي امب : ناث لوق فو

 ص عارذ ليقو ٠ ادعاصف رابأ ةئالث هلقأف اهلوط امأوع هل زجم هناخ ةرعشلا

 اهيغ ىزجي نأ ىسعف : عبار ىأر ىلعو ، لجرلا رخؤمك : رخآ لون فو
 ٠ كلذ ىف رظنيغ ، ملعأ هللاو ، ربش

 لحني نأ الا ءىشل هتالص ىف كرحتي ال ىلصملا نا ليقو : ةلأسم د

 ، هنيبتل فقوتف انوص عمس نمو ث هعفريغ هؤادر طقسي وأ هدنيف هرازا

 لوقو & ءاجر وأ فوخ نم هعامتسا ق ىنعم هل ناك اذا هيلع ضقن ال لوقف

 ثالن ردق نم رثكأ ا هتالص ريغ ءىشل | هعمس ىغصآ اذا ةداعالا هيلع

 هفرعيل رظنلا هيلا ددحو ةالصلا ف وهو ائيش رصيآ اذا كلذكو & تاحيبستا

٠ ملعآ هللاو ، هلثم وهف



_ ١٩٣ 

 ءىشل هرظن دم اذا ىلصملا ىف هللا همحر ديعس ىبأ نع : ةلاسم ده

 ىتح ةحئار قشنتسا وآ ، هنقيتب ىتح ءىنثل هعمس ىقلأ وأ س هفرعي ىتح

 ء هيلع ضقن ال لوقنغ س هتالص نع هب لغشي مل اذا اذه هبسنآ ام وآ ، اهفرعي

 نع هلغشي مل ولو ، دمعلا ىلع كلذ لعف اذا ضقنلا ىنعم هنتحلي لوتو

 كلذ ىف نوكي نأ الا برقآ ثبعلا ىلاو ثبعلاو لمعلا هبشي هنأل ، هنالص
 - 2 . ةيصعم

 لغشي ملو ، هغرع ىتح باسحلا كلذ عباتف باسح هلابب رطخ ناو

 هتحليغ دمعتي مل ناو ث ةالصلا ةداعا هل بحأف كلذ دمعت ناف ى ةالصلا نع

 مل ولو هيديب المع لمع نا كلذكو س لمع باسحلا نأل س فالتخالا ىنعم

 ىف ركف ناو ث ةداعالا هيلعو ةالصلا ىف لمع دقف هتالص نع كلذ هلغشي

 هترخآ رمأ ىف وآ وه فيك وأ ؟ هنم جرخملا امو هعوقو فيك هايند رمأ نم ءىش

 ٠ هتالص نع لغتشي ملو هتاعبت نم صلختي فيك

 ىنعم فو . مشلا و رظنلاو عمسلا ىنعم هعسىنتيغ كلذل دمعتي مل اذاغ

 ٠ ملعأ هللاو ز ةداعا هيلع نوكب نأ بحنفقف كلذل دمعت نا و ؤ فالتخال ١

 رجفلا ةالص ف ارقي ناك ىلع نب ىسوم نا ليتو : ةلأسم ده

 ىضم مث { كلذ مهغ دق هنأ مهوت ىتح هللا ردق ام كسمأخ ةحئاص تحاصغ

( ٥ ج نئازخلا _ ١٢ م )



_ ١٨٩٤ 

 ةلفانلا فو ث ةداعالا هيلعف اذه لثم لعف نم لوقي ضعبو ٠ هتالص ىف

 ٠ ملعأ هللاو 6 صخرأ

 ةباد ىلع اعاتم لمح نميغ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع : ةلأسم وه

 فاخ وأ ؤ اهنع طح ذا اهيلع مكعي نأ ردقي الآ فاخو ء ةالصلا ترضحو

 دجسي نآ ردقي مل ناخ هنكمأ امك ، هل زوجي ال هنآ اهيلع نم لمحلا عقي نأ

 ، ىنمي وهو آموآو ىلص فوقولا ىلع ردقي مل ناو ع ءاميا اموأ ضرألا ىلع

 هللاو ك ةاسثملا مه لاجرلاو ( انابكر وأ الاجرغ متفخ ناغ ) : ىلاعت هللا لاق

 ٠ ملع ا

 ضعبغخ ث ةالصلا ىف ثبعلا ى هللا همحر ديعس وبآ لان : ةلأسم ده

 اهدسغفي ال ضعبو ت لهجلا وأ نايسنلا وآ دمعلا ىلع ناك لاح ىلع هب اهدسفأ

 دسفت الو ، دمعلاو لهجلا ىلع دسفي ضعب لاقو ، نايسنلاو لهجلا ىلع هب
 . نايسنلاو لهجلا ىلع دسفت الو دمعلا ىلع دسفت ضعب لاقو ، نايسنلا ىلع

 ٠ معأ هلل ١ و

 ىلصي ناك الجر نأ : هللا همحر ديعس وبآ ىور : ةلأسم دهب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرمأغ ، ةدحاو نم رثكأ هدوجس عضومل حسمغ

 كرتل » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ةدحاولا ىف صخرو ء هتالص ةداعاب

٠ ملعأ هللاو « قدحلا دوس ةقان ةئام نم ىلا بحأ ةدحاولا



_ ١٩٥ 

 نم اهلغشب ناك اذا هلمحتو اه دلو عضرت ةأرملل ليقو : ةلأسم و,

 دسفت الف معن وأ ال ديري هملكب نمل هسأرب موأ نمو ]. هح ايصب اهنالص

 ٠ ملعأ هللاو 6 هنالص

 ليلقب دسفت لوقو ح هينيع ضمغي نآ ىلصملل ٥ ركيو : ةلأسم و.

 لوقو 6 ةمات ةعكر لوقو امات ١ دح كلذ ىع زواجب ىنح لوتو 6 هريثكو كلذ

 ۔ هتالص دسفت الغ اهلك اهيغ ضمغ ولو . اهلك ةالصلا ىف ضمغي ىتح

 ٠ ملعأ هللاو

 نع كسمياف ى ةالصلا ىف بؤاثتلا هانع اذا ىلصملاو : ةلأسم ده

 > بؤاثتلا لاح ق ةءارقلاي هناسل كرحن ناو ٨4 هنع لوزي ىنح ةءارقلا

 . ملعأ هللاو ، كلذل دوعي الو ضقن الغ هتءارق نيبو

 ، اهدسغفي ةالصلا ىف خفنلا نا : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم ده

 ىف فالتخالاو ةالصلا ىناعم ريغ نم المع امهنا س برشلاو لكألا كلذكو

 ىنعم ىلع كلذ مقو اذا ةالصلا داسف ف فلتخيو ، دمعلا ىلع ناك اذا كلذ

 . ملعأ هللاو كلذ عيمج ف ةداعا ال لوقلا رثكأو ، نايسنلاو وهسلا

 نأ هلغ 6 هيديب نجي رمب نأ ددرب ١ دحآ ىأر ١ ذا ىلصم ١ و : ةلأسم وه

 هدي عفري ليت اميغ ةراثالاو س هنع فرصنيف ىلصي هنأ ملعيل هديب هبلا ريثي

ضقني امم هيدي نيب .رورملا ديري ىذلا ناك اذاو س ادر اهدري الو ث اعغر



_ ١٩٦ 

 اه دسقي الأو 6 هنالص مامنل جالع ةد ريغب هسفن نع هعغد ناف هتالص

 عفدل سمخلا ىلا نيتوطخلاو ةوطخلا اطخ ولو ، كلذ هل ليق دقف ث هيلع

 . ملعأ هللاو س هيدي نيب راملا

 نم ةالصلا ف عبرأ ليق : هللا همحر ديعس وبآ لاق : ةلأسم وع

 طلاخ اذا كلذكو ، ىطمتلاو ، لسكلاو ، ساعنلاو ، بؤاثتلا : ناطيشلا

 .ه ملعأ هللاو ع هللا ءاش ام الا ع ناطيسثلا نم وهف ةرهاظلا هلامعأ

 وهو لوبلا هلؤي ىذلا ف ث هللا همحر ديعس ىبآ نع : ةلأسم ذه

 هتالص حلاصم ىلع كلذب نيعتسي بوثلا قوغ نم هركذ ىلع هدي عضيف ىلصي

 ة اكاسما هكسمأ ولو س هريغ ف ههبشي ام ىلع كلذ هل نا ، ةجلاعم ريغ نم

 ٠ ملعأ هللاو

 ةالصلا دسفي كحضلا نا : هللا همحر ديعس وبآ لاق : ةلأسم و.

 نمو ( اهلو نم اكحاض مسبتغ )إ : ىلاعت هللا لاق ، كحضلا نم مسبتلاو

 نود ام رثكو كحض ناو ، هؤوضوو هتالص تدسف ةالصلا ىف همهف

 همحر ىلع ىبأ لوق كلذو ، هئوضو الو ث هتالص ىف هيلع ضقن الغ ةهتهقلا

 ٠ ملعأ هللاو هللا

 اهناف ةالصلا ف ىهو لجرلا اهيلع نذاتسا اذا ةأرملاو : ةلأسعه و.
نذأتسا اذا ةالصلا ىف لجرللو س سب الغ اهذخف تبرض ناو ، اهيدي قق -



. ١٩٧ 

 هيف وه امب هتوص عغري وآ ع هل حبسي نآ رمأ هل ضرع وآ س نذأتسم هيلع

 وأ اضيأ حبست ةآرملاو ، سأب هيلع نكي مل ارارم حبس ولو ى ةالصلا نم

 ٠ ملعأ هللا و( اهذخغخغ ىلع وآ اهن دي ىلع اه ديب قفصت

 الا هل ضرعيب امدنع ةالصلا ىف لوقي نأ زوجب الو : ةلأسم هه

 نملا نض ةالص ضقنت ال عبرألا تاملكلا هذه نا ليقو ع هللا ناحبس

 هللا الا هلا الو ، هلل دمحلاو هللا ناحبس ى ادمعتم وأ ايسان نهقرغ وأ ، اعيمج

 ٠ ملعأ هللاو ے ربكأ هللاو

 قازبلا هب رثك اذا ىلصملا ىف هللا همحر ديعس وبأ لات : ةلاسم دهب

 ىغبنيو ع الفت هلفتي الو اخلس همف نم هخلسي هناخ هقزيي نأ دارأغ ةالصلا ف

 & هيتفش نم ليسي هلاح ىلع هكرت هطرسي مل ناف س عمتجي هعدبي الو هطرسي نأ

 ٠ ملعأ هللاو ، هبوثب هنمي الو

 . ؟ عكرغ ةءارقلا نم مامالا غرغ ىنح هلقع باغغ امئاق ةالصلا ق مامالا

 ء تايحتلا ق كلذ ناك نا و ؤ عمتسي نآ هيلع نأل ‘ ضقنلا هبلع : لاق

 ه تايحتلا وه نكب ملو 6 مامالا ملس ىنح مونلا هيلغف اهتنعا رقف ف لخد دقو

٠ هتالص مننو اه رقب هناف



_ ١٩٨ 

 . ضقنلا هيلعف مامالا ملس ىتح تايحتلا ةءارت ىف لخدب مل ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو

 اسعان هبنجل عقو ىتح هتالص ىف ساعن هباصأ نمو : ةلأسم دهب

 5 هينيع دس ىلع ساعنلا هبلغ نا و ؤ اهيدنيب لوقو هتالص ىلع ىنيب لوقف

 بهذي هنأكو س د۔سغن ال لوقو 6 كلذب هتالص دسفن لوقف ز فالنخأ هيغفغ

 ٠ ملعأ هللاو 6 هنالص داسغ ىلا

 اموت مآ لجر : مهن ١ ذآ مهتالص زواجن ال ةتالث لانتو : ةلأسم وع

 اهجوز تاب ةأرماو ث هيلاوم ىلا عجري ىتح قبآ دبعو س نوهراك هل مهو

 . اهيلع بجاو قح ى اهيلع ابتاع

 هل لبقت ال ىذلا نأ الا ث ةثالثلا ءالؤه ىف ليق اذكه معن : هريغ لاق

 رصملاو ، ىصاعملا نم ةريبكلا بكترملا مهنم ، اضيأ ةثالثلا ءالؤه ريغ ةالص

 لاح ىف حلاص لمع نم المع الو س اضيآ ةالص امهل لبقت ال ةريغصلا ىلع
 ٠ ملعأ هللاو ، ةريغصلا ىلع رارصالاو ث ةريبكلا باكترا

 : ناهين ىبأ خيشلا نع : ةلأسم دج

 ، ادعاق وأ امئاق مونلا هبلغي وآ اهيغ وهسيف هتالص ف نوكي نميغو

 كلذك وهغ ١ ر ١ رم ىلص ن ١ و ؤ اهنم ىلص ام ال و ؤ آ رفغ ام فرحب مل هبنن ا اذاف

٠ ؟ هنالص لاح ام اهننتقو توفي ىتح



١٩٩ 

 اهمتب ىتح اهيلصي نآ هيلعو ث ةمات ريغ هرمآ نم اذه ىلع ىهغ : لاق

 فلتخيغ ى اهمتأ دق هنأ هنظ ىلع بلغي وأ ع اهمامت ىف كش ام ريغ نم همزل امك

 ء هيزجي الف الاو ، اهمامتب هيلت نآمطا اذا اهتويثو ث هل اهزاوج ةحص ىف

 ٠ كلذ ريغ هيف ملعآ الو

 ريغب اهيلصب هنآ ىلع ةالصلا ىف لخد نميغ فلتخا . : ةلأسم ده

 سبل هنأو ے هلسغ هنآ ةينلا هذه دعب هل نيبت مث ، سجن بوثبو ءوضو

 ٠ ةالصلل لسننغا هنأو ى ١ رهاط هربغ ابوث

 ىف ةمات هتالص لوقتو ع ةثيبخلا هتين لجألا هتالص هيلع دسفي : لوقغ

 بوثلا ف متت لوقو ، ءوضولا : متت الو بوثلا ىف متت لوقو ، كلذ عيمج

 ٠ بنج هنأ ىلع ىلصي هنآ ىون اذا ةبانجلا ىف منتن الو ؤ ءوضولا و

 ىلع ىلص دق هنأ تقولا ىف ملع مث ك ايسان كلذ ىلع ىلص ولو : لوقو

 تقولا تاغ اذاو س ةرافكلا هيلعف الاو داعأ ناغ ث ةداعالا هيلعغ كلذ

 ىلع ىلصو بنج هنآ ملعي وهو ابنج ىلص نم امآو « كلذ لهج هعسييب الو

 ةرافك الف هبوث وأ هندب ىف ةساجنب ىلص نم امآو س ةرافكلا هيلعغ ءوضو ريغ

 . ملعأ هللاو ، كلذ نم ءىش ىف هيلع ةرافك ال لوقو ، هيلع

 ادمعتم ةالص كرت نم : هللا همحر هللا ديع وبأ لاق : ةلأسم وبع

ح انيكسم نيتس ماعطا وأ ث نيعباتتم نيرهش مايص وآ ع ةبقر قتع هيلعف



_ ٢٠٠ 

 لكل هيلع لوتو ث ةدحاو ةرافك هيزجن لوقف ، ادمعتم ةدع تاولص كرت ناو

 % كلذ ىلع هنم ةءاربلا زجت مل ةالصلا ةرافك كرت نمو ث ةرافك ةالص

 ٠ ملعأ هللاو

 ىتم اهلدبي لوقف س اهتنتو تاغ ىتح ةالص ىسن نمو : ةلأسم

 اذهو ث اهتقو كلذ نألا ، اهركذ ام نيح نع اهريخأت هعسي ال لوقو ت ءاش

 وأ ةالص نع مان نم » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ، انيلا بحأ لوقلا

 هيف زوجت ال تقو ف ركذي وأ هبتني نآ الا « اهتقو كلذغ اهركذ مث اهيسن

 تقو توفي ةتئافلا ىلص نا فاخي ةرضاح ةالص تقو فو ث ةالصلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةرضاحلا

 كرت اذا ىبصلا ىف فلتخي : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم د

 ةداعا ال هنأ لوتلا رثكأو ث هناط نأ دعب موصلاو ك اهلقع نأ دعب ةالصلا
 تقو رضح .دقو هيلع ىمغأ ناخ ، هيلع ىمغملا ةلزنمب نونجملا امأو ث هيلع

 ٠ قاخآ اذا ةالصلا كلت ةداعا هيلعف ةالصلا

 دمعت اذا فالتخا هيف ىل نيبي الو س ةداعالا هيلعف ناركسلا امأو

 لوقو ث ةالص وأ موص نم هركس ف امل لدبلا هيلعو ، هلكأ وأ ركسملا برش

 تقولا لبقو ى ةرافكلا هيلعف ةالصلا تقو ىف برش نا لوقو ث ةرافكلا هيلع

 ملو لكأي ملو اناركس همايأ نم حبصآ امل موصلا لدب همزليو ع لدبلا هيلع

. موصلا هل دقعني مل هنكا ، برشي



_ ٢٠١ 

 ٠ لدبلا هيلع نا لوقلا حصأو 6 انونجم

 ن اك ن ا هل بحتسيو ك هيلع ل دي ال نأ هيف لوقل ١ حصأف % دن رم ١ امآ و

 ٠ ملعأ هللاو ، جحلا لدبي نأ هتدر لبق جح دق

 ىتح همالغ برض لجر ف هللا همحر هللا دبع وبأ لانو : ةلأسم د

 نيرهش مايص ةالصلا كلت ةرافك ىلوملا مزلي هناغ ، ةالصلا هتتاغو هامغآ

 ىف هقلطي ملو هطمقو هسبح نا كلذكو س انيكسم نيتس ماعطا وآ ث نيعباتتم

 ، كولمملا ىلع ةرافك الو ، هنكمأ ام ىلع هضرف ىدؤي هناخ ةالصلا تاقوأ

 ٠ ملعأ هللاو

 س تا ولص تيه ذ ىنح هامغأآغ هريغ تبرض نميغ فلنخا : ةلأسم و.

 نا لوقو ء هيلع ةرافك الو شزرألا هيلع لوقو 4 ةرافكلا و شرألا هبلع لوقف

 ةالصلا تقو ريغ ىف ناك ناو ث ةرافكلا هيلعف ةالصلا تقو ف هبرض ناك

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلع ةرافك الغ

 هنأ انباحصأ لونت ىف جرخي : هللا همحر ديعس وبآ : ةلأسم ه

 توغ دعب رفسلا عضوم فق ركذو 0 اهتتو تاغ ىتح رضحلا ى ةالص ىسن اذا

 اهركذو ، رضحلا ى اهيسن ناو ، رضحلا ةالص اهيلصي هنأ رضحلا ى اهتقو
. ؟ رفسلا دح لخد مث ، ءىش اهتقو نم هيلع ىقب ناك دقو ، رفسلا ف



٢٠٢ 

 ةالص ىلصي : لانت نم لاقو س رضحلا ةالص ىلصي : لاق نم لاقف

 ىف اهركذ مث ، رفسلا ىف اهتغو ضقناف رفسلا ف ةالص ىسن اذاو ي رفسلا

 ىف اهيسن ناو ث افالتخا كلذ ىف ملعأ الو س رفسلا ةالص اهيلصي هنأ رضحلا

 ىف اهتفو دعب اهركذ مث ، اهتاغوآ نم تقو هيلعو رضحلا لخد مث رفسلا

 ، افالنخا كلذ ىف فرعأ الو س رفسلا ةالص ىلصي هنأ رفسلا وأ رضحلا

 . ملعأ هللاو

 ىتح هبتني ملو ، اهتقو لخد ام دعب ةالص نع مان نمو : ةلأسم ده

 نأ الا ، مونلا هب بهذ اذا هيلع ةرافك ال لوقو ةرافكلا هيلع نا اهتقو تاف

 امأو ةرافكلا هيلع ناغ س ىلصي موقي ال هنأو س ةالصلل كرات هنآ هتين نوكت

 هيلع سيلف ، اهتتو تاف ىتح ظقيتسي ملخ ، ةالصلا تقو لوخد لبق مان نا
. ملعأ هللاو س ةرافك



٢٠٣ 

 نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 مامالا ىفو ةعامجلا دعب ةعامجلا ىنو اهلضفو ةعامجلا ةالص ىف

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىردخلا ديعس وبآ

 ىلاعت هللا نا دمحم اي : لاقغ رهظلا ةالص دعب مالسلا هبلع ليربج ىناتأ »

 : تلق ٠ كلبق ىبن ىلا امهدهي مل نيتيده كيلا ىدهآو & مالسلا كؤرقي

 سمخلا ةالصو س تاعكر ثالث .رتولا : لاقف ؟ ناتيدهلا ناتاه امو ليربج اي

 دمحم اي : لاق ؟ ةعامجلا ىف ىتمأل امو ليربج اي : تلق : لاق ٠ ةعامج ى

 نيسمخو ةئام ةعكر لكب امهنم دحاو لكل لجو زع هللا بتك نينثا اناك اذا

 نيسمخو ةئامثلث ةعكر لكب دحاو لكل هللا بتك ةثالث اوناكناو ، ةالص

 ةالص نيسمخو ةئامتس ةعكر لكب دحاو لكل بتك ةعبرأ اوناك ناو ع ةالص

 نيسمخو ىتئامو افلآ ةعكر لكب دحا و لكل لجو زع هللا بتك ةسمخ اوناك ناو

 نيفلآ ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةتس اوناك ناو ، ةالص
 ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةعبس اوناك ناو ، ةالص ةئامعبرآو

 لكب دحاو لكل هللا بتك ةينامث اوناك ناو ى ةالص ةئامثالثو فالا ةعبرأ

 لكل لجو زع هللا بتك ةعست اوناك ناو ، ةالص ىتئامو فالآ ةرشع ةعكر

لجو رع هللا بتك ةرشع اوناك ناو 6 ةالص ةئامو فالآ ةرنع ةعكر لكي دحاو



. ٢٠٤ 

 هللاو « ةالص نيثالثو ةالص فلآ ةئامو فالآ ةرشع ةعكر لكب دحاو لكل

 . ملعأ

 ةالص نم ايلع دقغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ليقو : ةلاسم د

 نع كمع نبا لغش ام » : اهل لاقف اهنع هللا ىضر ةمطاف ىتأف ، رجفلا

 ىلص رجفلا علط املغ ، ىلصي تاب هللا لوسر اي : تلاقغ « ؟ رجفلا ةالص

 . ملعأ هللاو « هل لضفأ ناك ةعامج ف ىلص ول » : لاقف ، عجطضاو

 ىبأ قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم

 ةعامج ف حبصلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص : لات ةريره

 نب نامثع ,لعف ام سانلا رنئاعم » : لاقو ى ميركلا ههجوب انيلع لبقأ مث

 ادجسم هراد ىف ىنب دتو دلو هل تام دت هنا هللا لوسر اي ليق « ؟ نوعظم

 ىلص ىبنلا لاقغ ٠ هدلو ىلع انزح هيغ ىلاعت هللا دبعي دامرلاب هشرغو

 نب رمع لاقف « ؟ هب مكنم ىنيتأي نم سانلا رشاعم » : ملسو هيلع هللا

 رمع ىضمغ ٠ هللا ءاش نا هللا لوسر اب هب كيتآ انآ : هنع هللا ىخر باطخلا

 حيرق دبك نم ي نيزح توصب هباجأف ، افيفخ اعرق بابلا هيلع ع رقو هيلا

 % باطخلا نب رمع انأ : لاقف ؟ تنأ نم : لاقف ء بابلا نم هعمسي داكي ال

 جرخغ : لانت ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادمحم قداصلا نيمألا بجأ

 بصعلاو دلجلا ريغ هنم قيب مل ولو ، هنول ريغنو همسج لحن دتو هيلا

ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب ىتأو هفتكىلع هلمتحاف : لات ، قورعلاو



_ ٢٠٥ 

 ىلاعتو كرابت هللا نا نوعظم نبا اب » : لاق مث ، هانيع تعمد هيلا رظن املف

 كدلو ىرت نآ بحت الآ باوبأ ةينامث ةنجلل ناو س ىتمأ نع ةينابهرلا مغر دق

 ةالص ىلع نمدا : لاق ! هللا لوسر اي ىلب لاق ؟ ةنجلا باوبأ دحآ ىف

 ؟ ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اب اهلضفب ىنثدح : لاق ٠ ةعامجلا

 ةعامج ىف رهظلا ىلص هنأ ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح : لات

 ملسو كيلع هللا ىلص دمحم اي ىندز : لاق ٠ بهذ بيثك قفنأ دق هنأكف

 5 ةعامج ىف رصعلا ىلص هنآ ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح : لاق

 ىندز لاق ث مالسلا هيلع ليعامسا دلو نم ةبقر نيعبس قتعأ دن هنأكف

 ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح : لات ، ملسو كيلع هللا ىلص
 رمتعاو ةجح نيعبس جح دق هنأكغ ةعامج ىف برغملا ةالص ىلص نم هنأ

 ٠ ) مالسالا ةجح ة رمع نبعيس

 ىلص ىبنلا ىكبف : لاق ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي ىندز : لاق

 ءاشعلا نع ىنلأست نأ ديرت كنأك نوعظم نبا اي » : لاقو ملسو هيلع هللا

 هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح : لاق ىمأو ىبأ كادغ معن : لانت ، ةرخآلا

 جرخف ةرخالا ءاشعلل نذؤملا توص عمسو دجسملا راوج ىف ناك هنآ ىلاعت

 : لوقي وهو هالصم ىلا اطخو هفارطأ حسمو ءوضولا غبسأ نآ دعب هتيب نم

ث دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس



٢٣٠٦ 

 نهدي نم لكل ىتش تاغلب نوحبسي ىتسث اكالمآ ظفللا كلذ نم هللا قلخ

 ٠ « كلذ ىلع هديزيو ةعامجلا ةالص ىلع

 ةؤلؤل نم ةنجلا ىف رصق » : لاق ؟ ! ىمأو ىبأ كادغ هديزي امو : لاق

 ىفو ث هتوغ نم ةقالع الو هتحت نم ةماعد الب هنطاب نم هرهاظ ىري ءاضيب

 ةنمي ريرس ، ناريرس ةروصقم لك ىف ةروصقم نوتسو تس رصقلا كلذ

 ء قربتسا نم ستارفو سدنس نم سارغ ريرس لك ىلع ث ةرسي ريرسو

 نطاوبلل الف ، نبل نم رهنو ، رمخ نم رهن شارفلا ىلا سئارفلا نيب امو
 5 ةعامجلا ةالص ىلع نمدي نمل كلذ لك « ىدست رهاوظلل الو س ىدبت

 . ملعأ هللاو

 ، ىمظعلا ةدابعلا ىهو ، ةنس ىه ةعامجلا ف ةالصلاو : ةلاسم د
 ىلا ةالصلا نم راظتنالاو س ربكألا داهجلا ىه ةعامجلا ى ةالصلا : ليقو

 . ربكألا طابرلا ةالصلا

 ءاج هنآ سابع نبا نع س دهاجم نع نايفس ثدحو : ةلأسم ده

 ث ةعامج الو ةعمج دهشي الو ليللا موقيو راهنلا موصي لجر نع هلاسف لجر

 ٠ رانلا ىف : لاقغ ؟ ارهش هلأسو ، رانلا ف : لاقف

، تام ىتح بتي ملو ، رذع ريغ نم ناك اذا كلذ لعلو : فنصملا لاق



_ ٧٢٣٠٧ 

 ، ىنعملا اذه ىلع الا ىدنع جرخت الغ سابع نبا نع ةياورلا تحص ناغ

 ٠ ملعأ هللاو

 اذا ىلصملا ق س شيرق نب ديعس نب نسحلا نعو : ةلأسم و

 5 هتالص ىلع ىضمب هنأ ةع امجل ١ ةالص ف مامال ١ لخدو . هتالص رثكأ ىلص

 ىبنلا نع ةياورلا تءاج : هللا همحر ديعس وبآ لات : ةلأسم ده

 « مكلضف : لاق وأ مكريخ مكتنامألا اوراتخا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 : هلوقل اذه ريغ ليوأتلا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع زوجي الو

 ىضر ركب ابآ ةالصلا ف هيلع هميدقنو « بعك نب ىبأ نآرتلل مكؤرقآ »

 مدقي هنكلو ، مهيلع بعك نب ىبأ مدقت لضفلا ريغل ناك ولف ث هنع هللا

 ا . ١ ٠

 هنأو ، ةالصلا ىف ةءارقلا تويثل مهؤرقأف لضفلا ىف اووتسا ناف

 ك ةنسلاب مهملعأغ أ ةءارقلاو لضفملا ىف اووتسا ناف ، اهب الا ةالصلا زوجن ال

 ٠ ملعلاب الا موقت ال ةالصلا نألا

: ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل نسح وهو مهنسآ ليق ح ا وونسا ناغ



٢٠٨ 

 ء مؤي نآ ريقوتملا نم سيلغ « انريغص محريو ع انريبك رقوي مل نم انم سيل »

 نألا 6 كلذ دعبب الو 4 اهجو مهنسحأف كلذ 1 اووتسا ١ ذا مهنا ليق هلعلو

 3 هئايلوأ ىف الا لامجلاو نسحلا لعجي نآ داكي ال ىلاعتو كرابت هللا

 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذب مهلضفيف

 مدق كلذ ىآرغ ث ةالصلا ىف ىمعذلا ةنامأ ىف فلتخاو : ةلاسم وده

 & ةالصلا ىف نايمع مهو سانلاب نومأي هريغو سابع نبا ناك : ليقو « هزوجو

 . ىنولوعي مهو مهمؤآ لوقي سابع نبا نا ليق اميف ناكو

 ةنيدملا ف موتكم مآ نبا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فلختسا ليقو

 نآ ىلا بهذ نمو ث مهنيد سانلا ملعي هلعج امنا ليقو س سانلاب ىلصي

 & ىرحتلا ىنعم ىلع الا ةلبقملا لبقتسي ال ىمعألا نأل ع زوجت ال ىمعألا ةماما

 هتماما زاوج امأو ك نيقيو ملع ىلع ةلبقلا نولبقتسي ءارصبلا نم هفلخ نيذلا و

 ء نيقي ىلع ةلبقلا نم مؤي نم عم هنألو ى نيملسملا ةلمج ف هلوخد ىنعملغ

 . رحت ىلع ال نيقي ىلع هب متؤملا ناف ، رحت ىلع هسفن دنع ناك ولو

 . انيلا بحأ هتماما تناك لضغأ ىمعألا ناك ناو انيلا بحأ امهلاح ى ايوتسا
٠ ملعأ هللاو ء هلضفل هميدقت توبثل



_ ¡٠٨٩ ٢ 

 سيل هنأل زوجت ال موق لاقف ث دبعلا ةماما ىف فلتخا : ةلأسم .

 ىف لخاد هنا : لوقي دبعلا ةماما زيجي ىذلاو ةبجاو ةعامجلا ةالص هبلع

 هغرغو هديس هل نذأ اذاف ع هيلع ةبجاو ةالصلاو س نيبطاخملا نيملسملا ةلمج

 نوكت نآ ىغبني ىتلا طورشلا هيغ تلمك اذا ، كلذ نم هعنمي عنام الف كلذل

 . رحلا مامالا ىف

 نم كلذ عنمي ىنعم الغ ةضيرفلا ةالص ف هتماما زاوج تبث اذاو

 هنأل ، امههبشأ امو امهيغ اماما نوكي نأ كلذ هبشأ امو نيديعلاو ةعمجلا

 ى رحآ ناك همزلي نآ هبشأ ام هديس نذأتسي نآ هيلعو ، كلذ هيلع نا لين دن

 مزلت ال اهنأ تبث دنغ ، همزلت ال تناك ناو ، ةعمجلا كلذكو س هب زوجي نأ

 ماما وهو ث اهيغ ةمامالا ةلزنمب لزن اذا ةعمجلا سانلاب ىلصي رفاسملا

 ملعن الو ث هتبغرل مامالا وه نانك ارفاسم ةعمجلا عضوم لخد اذا رمملا

 مامالا رغاسملا رم اذا : ليق كلذلغ ، ةعمجلا مهيلعو ث افالتخا كلذ ىف

 ىف ناك دقو ث مامالا رمأب مزلو كلذ زاج سانلاب ىلصي نآ ةعمجلا ةالصب

 ٠ ملعأ هللاو ، هلثم دبعلا كلذكو ، هيلع ةعمج ال لصألا

 متت لوقف ى كلذ دعب ملع مث سانلاب ىلص اذا بنجلا و : ةلاسم دهج

 ىلع اونب نآ مهلو س جرخ ةالصلا ىف وهو ملع ناو ع هغاخ ىلص نم هتالص

 نع نم نوكي نأ الا \ تاس اجنل ١ رك اسو مدل ١ ف كلذ مهل زاج امك مهتالص

( ه ج نئازخلا _ ١ م )



_ ٢١٠ 

 قبرط نم ال ةمجا ومل ١ لجآ نم دسفتو ، هيغ ددشب هناخ . مامالا اف

 ةمامالا ٠

 نع الو ث هنيمي نع ناك نم رضي الو ى ةالصلا بنجلا عطقي ال لوقو

 . ملعأ هللاو ى هدنع ءاوس كلذ لكو \ فوفصلا رئاس نع الو س هلامش

 ث هتنراهط توبثل نيرهطتملا مؤي نأ مميتملل زوجي ليقو : ةلاسم ده

 تضقتنا س ءعىضوتم لجرل ةبانج نم مميتم لجر ىلص اذا : هللا دبع وبآ لانو

 مميتب ةبانج نم مميتم ىلص اذاو ى هيلع ضقن ال لوقو س ءىضوتملا ةالص

 هللاو س ضقنلا هيلع لوقو ث هيلع ضقن الو س كلذ ىغبني الف ، ةبانج ريغ نم

 ٠ ملعأ

 همزلت ال نمب ةمامالا ىف فلتخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لان : ةلأسم ده

 نأ زئاج : لاق نم لاقغ ء عضوم لك فق ديبعلاو ءاسنلا نم ةعامجلا ةالص

 ٠ ائيىش طرتشي الو ص هلوق نم عضوم لك ىف ءالؤهب لجرلا مؤي

 نأل ، هيغ مؤي ىذلا هدجسم ف الا كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 مؤي ىذلا هدجسم ىف هدحو ىلصي ناك اذا امأو ؤ مهيلع ةعامج ال ءالؤه

 ، رسلا ىف ريبكتلابو ڵ رهجملا عضوم ق ةءارقلاب رهجي نأ ىنبجعيف & هيف

 هدحو نانك اذا س رهجي ال هنأ ذاسثلا هبشي الوق الا ةيهارك كلذ ف ملعآ الو

٠ ملعأ هللاو ، اهلضفو ةعامجلا ةنس ءايحال كلذل اعنام دحأ الو



_ ٢١١ 

 ةعامجلا دجوغ دجسملا لخد لجر فو 6 ناهين وبأ : ةلأسم و.

 ف هزيجي نه مهنمو خ كلذ هل زوجي ال هنآ نيملسملا لوق ىفغ : لاق

 مهنمو ث هعم ةالصلا كرديل عساو دجسم لك ىف مامالا فلخ رجفلا ىتعكر

 امهزيجي نم مهينمو ، ىلوألا ةعكرلا ىف هقحلي نأ اجر اذا هل امهزيجي نم

 3 لاح ىلع امهزيجي نم مهنمو س ىرخألا ةعكرلا ىف هكردي نأ اجر نا

 ٠ كلذ ىلع هزاوج ملعأ الخ ةالصلا نم امهريغ امأو

 موق ق هلل ١ مهمحر بوبحم نب دمحم نب ريشي لاتقو : ةلأسم وبع

 نيذلا ةالص نأ ةعامج ىلصغخ دجسملا ماما ءانج مث . دجسم ق ةعامج اولص

 ٠ ملعأ هللاو س اهزاوج ىريف هربغ امآو س ةدساف لبق اولص

 مؤي ةعامج ةالص ١ ولص موق ق هللا همحر ديعس ىبآ نع : ةلأسم وع

 مهلف ، ضعب فلخ مهضعب دحاو تقوو دحاو عضوم ىف اضعب مهضعب

 . ملعأ هللاو س مهغاخ اوناك اذا مهل زوجي ال اعارذ رثع ةسمخ نم

 ىلع مهءاذح اوناك اذا اعارذ رثع ةسمخب دعابتلا مهيلع : هريغ لاتق

 نا مهيلع لوتتو س لاح ىلع مهيلع مه سيل لوقو ث كلذ نود زوجي ال لاح

٠ ملعأ هللاو ، مهفلخ اوناك



_ ٢٧١٢ 

 ، فورعم ماما هل دجسم نع هللا همحر ديعس وبأ لئس : ةلاسم ه

 ةعامج اضيأ اولصف ، ىرخآ ةعامج تءاج مث ، اوفرصناو ةعامجب ىلصف
 هنالص ىضق دق لوألا ناك ، اعيمج مهتالص متتآ ڵ هيف ةالصلا كلت ماماب

 ٠ ؟ ال مآ

 تناك عضوم ىف ةرخآلا ةعامجلاب ىلصي ريخألا مامالا ناك اذا : لاق

 ء مهتالص زوجت الغ دجسملل ماما وهو لوألا مامالا ةالصب زوجت هيف ةالصلا

 ء ةالصلا ىف مامالا مادام ةالصلا مامت لبق الو س ةالصلا مامت دعب كلانه

 ىأر ف مامالا ةالصب هيف ةالصلا زوجت ال عضوم ىف نولصي اوناك اذا امأو
 { زئاج كلذف ث مامالا مامتو ى ةالصلا دعب امأو ، ةفصلا هذه ىلع لك عضوم

 ىنعمل كلذ بجوي ببسو رذع نم الا كلذ بحن الف ةالصلا نيح ىف امآو

 ٠ ىناعملا نم

 جرخي هنأ ملعأ الو ى لاح ىلع مهتالص تزاج ىنعم ريغل كلذ اولعف ناغ

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ١ ذه ق فالتخال ١ انباحصأ لوق حبحص ق

 ق هدحو ىلص اذا مامالا ف هللا همحر ديعس وبآ لاق : ةلأسم وبع

 ٧ هعضوم ف ةعامج هدعب ىلصب هنأ رهجي الو ّ ةضيرق هيغ مب ى ذلا ه دجسم

 ‘ ةعامج هدعي ىلصب نأ زوجي لوغ رهج ناو أ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو

٠ ملعآ هللاو ٧. زوجي ال لوقو



٢١٧٣ 

 هعم ىلص مامال ا ء اج نا هتينو رهظل ١ ىلص نم ليقو : ةلأسم وبع

 ةالصلا كلت نأ ةضيرفلا هتالصف مامالا ءعىجي مل ناو 6 ةلغان هذهو 6 ةضيرغلا

 6 طئارشلاب ىدؤت ال ةالصلا نأل ث ةداعالا هيلعو س ةينلا هذه ىلع هيزجت ال

 ٠ ملعأ هللاو

 ىونب نأ ىسن اذا مامالا ىق هللا همحر ديعس ىبأل ليق : ةلأسم دهب

 ٠ ؟ هتالص متت له ةعامج هعم ىلص نمل ماما هنأ

 نيح دصق كلذ ىلاو 6 دجسملا كلذ ماما ليق نم ناك اذا معن : لانق

 ء هتالص متآ ىتح كلذ ريغ ىلا هتين لوح هنأ ملعيب ملو ، ةالصلا ىلا موقي

 ٠ ملعأ هللاو

 ماما امهدحأ 0 نابلصي امهو نيلجر ىلا ثلاث ءاج ناو : ةلأسم وج .

 مدقت ناف ، هبحاص ىلا لجرلا رخأتي نكلو س مامالا مدقتي الف هبحاصل

. ملعأ هللاو س هتالص تدسف مامالا



_ ٦٢١٤ 

 نوسمخلاو ىنانلا بابلا

 لاجرلا ةالص ىفو هسكعو لجرلا عم ةأرملا ةمامأ ق

 ٠٠٠ كلذ هبشا امو مامالا فلخ ءاسنلا نم

 الو ءاسنلا مؤن ال ةأرملا نأ انباحصأ لوق نم قافتالل : ديعس وبأ

 نهيلع سيل ذا ، ننسلا نم تابجاولا نم ءىش ف الو ث ةبوتكملا ىف لاجرلا
 لاح فو ، اضعب نهضعبل نهتماما ىنعم ىف اذهف ابجاو لصألا ىف كلذ

 نم ملعأ الو ى اهيخ ماكحألا لاح ف مهنم تاصقان نه ذا ، لاجرلل نمتماما

 ح ةزانجلا ةالص ىف الا اضعب نهضعبل ةالصلا ف ءاسنلا ةماما ى افالتخا مهلوق

 ٠ ؟ لاجرلا نم دحأ نهرضحي ملو ى ةزانجلا ترضح اذا كلذ ق فلتخي هناف

 ، نهنم ةدحاو نهمؤتو اهيلع نيلصي : ليقو ، نهيلع ةالص ال : ليقف

 ش ةنسملا ف ةلبقلا لهأ نم ةلبقلا لهأ ىلع ةالصلا توبثل كلذ ىنبجعيو

 ىف نوكنو & نهنم ةدحاو نهب ىلصت نهنا ليق دنت ناضمر رهش فق كلذكو

 كلذكو ، لاجرلا نم مامالا ةئيهك نهمدقتت الو س نهنم مدقملا فصلا طسو

 ٠ ملعأ هللاو ، اذه ىلع ةزانجلا ةالص ىف

، نهنم ماماب ةبوتكملا ةالصلا نيلصي نأ ءاسنلل سيلو : ةلأسم به



٢١٥ 

 ةضيرفلا ىف ءاسنلا ةآرملا مؤت ليقو ث انباحصأ لوق ف كلذ زاوج ملعأ الو

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع انغلب دقو 6 نهطسو ق نوكنو “ ةلفانل ١ و

 ع ةضيرفلا نهب ىلصت الو ء ةلخانلا ءاسنلاب ىلصت ليقو ، كلذب نهرمأ

 ٠ ملعأ هللاو

 هئاذحب تناكو اهب ىلصو ع لجرلا مه ةآرملا تلص اذاو : ةلأسم دهج

 ىف ىه تسيل اهنأل ، ةمات وه هتالصو ةضقتنم اهتالص نا هنع رخأتت ملو

 . وه هتالص تمنف ةالص

 كجر مم مرحم تاذ رغ ةآرما ىلصت نأ هركب : حبسم ١ نب دمحم لاقو

 هنع ةرخأتم اهجوز مم تلص اذا ةآرملا نوكت ليقو 6 سأب الغ ثلص ناغ

.". ":+ : 

 ٠ هيبكتم ءاذح انه دوجس نوكيو ، هس ري اهتتيسي ىنح

 زواجي ال ةأرماو لجر ىلص اذا .77 ام لنآ هللا ديع وبآ لاق م

 فاخأغ هيبكنم اهدوجس زواج ناغ هنع ةرخآتم نوكتو ، هيبكنم اهدوجس

 هللا و ؤ د اسق اهيلع ال و هيلع ال : حبسم ١ نب دمحم ل اننو ٠ هنالص داسف هيلع

 . ملعأ

 تلص اذا ةآرملا نا : لوقب اضعب نأ هللا همحر ديعس وبآ : ةلأسم وهب
 ا

 اهتالصو هنالص نا هدحو ىلصي وه و ؤ هلامش نع وآ هنيمي نع وآ لجرلا ما دمغ

٠ هماد تناك اذا اضئاح نكت مل ام ةدعاق تناك نا كلذكو ، ةمات



_ ٢١٦ 

 نع هنع ةخسفنم نوكتف هنم مرحم تاذ تناكو ث هتالصب تلص اذاو

 اعيمج امهتالص متنو ، اهدوجسو اهعوكرو اهمايق ف هل ةيواسم ريغ هنيمي

 ضعب ىغفغ ء دحاو دح ف ولو كلذ نم ءىش ف هتواس ناو ء هللا ءاش نا

 ٠ هفلخ نوكت نآ رمؤن : لوقو ء ةمات امهتالص نأ لوقل ا

 لوقلاك اهيغ لوغقلاغ % هنيمي نع تلصو 6٨٧ هنم مرحم تاذ ريغ تناك ناو

 مدقأ الو ٧ كلذ ستحوتساغ بايثلاب اسامت ناو ٧ هسمت مل ام ةجوزلا ف

 ٠ ملعأ هللاو ، امهتالص داسف ىلع

 ةالصب ةآرملا تلص اذا : هللا همحر ديعس وبأ لانق : ةلأسم د

 : لوقتف & عرذ ةتس نود اميف مهلامسشث وآ لاجرلا نيمي نع تناك ةعامجلا

 & اهتالصو مهتالص دسفت : لوقو ع اهتالص دسغفتالو س اهيلي نم ةالص دسفت

 مهيلع داسف ال : لان نم لوت ىنبجعيو 0 اهتالص الو مهتالص دسفت ال : لوقو

 ٠ ةرهاط اهنأل 6 اهيلع الو

 ء هتالص هيلع تدسفأ فصلا ف نيلصملا نم دحأ ىلع تعطق نا امأو

 ٠ فالتخالا ىنعم كلذ قحليو ى ةضيرفلا ةالص ف مؤت ال اهنل

مدقتملا وهو ءاسنلا فصو ةعامجلا ةالص ىف اهفلخ لجرلا ناك اذا امآو



_ ٢١٧ 

 ، امطقنم ناك لاجرلا نم كلانه فصلا ناك ول ام ردقب لاجرلا ىلع عطاق

 فلخ لاجرلا نم فوفصلا وأ مامالاو رخآلا فصلا نيب ءاسنلا لوحت وأ

 اهضعب مئاوت فوفصلا نأل ، لاجرلا ىلع اعطاق ءاسنلا فص ناك ، مامالا

 ٠ ملعأ هللاو ، اعيمج مهمؤي مامالاو ، اضعب

 ضئاح ةآرها لامش وأ نتمي نم { ىلصم ١ لايح ناك ١ ذاو : ةلأسم و.

 . ضقنلا هيلعغ هتسم ناو هيلع ضقن الف هسمت ملو س بنج وأ

 ء اضئاح نكت مل ولو هتالص تضتنتنا هتسم اذا حبسمل ١ نم دمحم لانتو

 ء هتالص تضقتنا هندب تسم ناو ، هيلع ضقن الف هبايث ت نا لوقو

 ٠ ملع ا هلل ١ و

 فلخ لجرلا ناك مامالا ةالصب ةأرماو لجر ىلص ناو : ةلأسم ه

 ، رثكأ ام ىلا نيتأرما اتناك اذاو ء كيدلا فرعك لجرلا فلخ ةآرملاو مامالا

 ٠ لجرلا فلخ ءاسنلاو مامالا نيمي نع لجرلا ناك

 ف افوفص نوكت نأ بحنو ت نهيلع فوفص ال ءاسنلا نا : لوقو

 دجسم ريغ وأ دجسم ف لفاونلا ف نهيلع فونص الو ، ةضيرغلا ةالص
٠ ملعأ هللاو 6 فوفدلا فلخ وآ مامالا فلخ نك



_ ٢١٨ 

 زئاج : لوقغ ، مضوم لك ىف ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا نم ةعامجلا ةالص

 لوقو ى ائيسث طرتشي الو س قالطالا ىلع عضوم لك ف ءالؤه لجرلا مؤي نأ

 ء نهيلع ةعامج ال ءالؤه نأل هيغ مؤي ئذلا دجسملا ىف الا زوجي ال

٠ ملعا هللاو



_ ,٢٧١٩ 

 نوسمخلاو تلاثلا بابلا

 نب اميف ناكو ةعامجلا كردأ مث ىلص نميف

 مامال ١ ميدقت فو نيمومأملا نم ةع امجلاو مامال ١

 ٠٠٠ ةعامجلا ىناعم نهم اهريغو ةبثولا ىفو هريغ

 ةبوتكملا ىلصملا ىلص اذا هنا انباحصأ لوق نم قافتالا : ديعس وبآ

 اهنآ ةالص اهنأ اهمكح عقبو ئ هوجولا نم هجو نم هعسب ىنعمل ةعامج ريغ ق

 نوكت ال ةالصلا نأل س ةيناث ةالص اهتقو ىف اهريغ مقت نأ ليحتسدو س تتبث دق
 ميرت -:- -

 ةعامج ىف اهالص اذا : اولات مهنأ الا ، تاضورفملا نم تقو لك ىف ةدحاو الا

 ىنعمل ةعامجلا كرتي الو ح مهعم ىلص ةعامجلا قفاوغ ، ةعامج ريغ فو

 ٠ تاولصلا عيمج ى اهتنس توبث

 ء الفن اهلعجي لوقو ص الدب ةدساغ وآ ةتئاغ ةالص اهلعجي هنا : ليتو

 & الفن اهلعجيو ع ةالصلا ىلع ىضمي لوقو س نيتعكر لك نيب ملسي هنا لوقو

 مكلاحر ىف متيلص اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل

 ىه ىلوألاو الفن اهولعجاو اهولصو ث اهوعدت الغ ةالصلا متكردأ مث

. « مكنالص



_ ¡ ٢٢٠ 

 عضومل رصعلاو رجغلا ةالص دعب اهنم رغي الو ةعامجلا بلطي ال ليقو

 دعب ةعامج ةالصلا مهنم هرك نم هرك دقو ، عوطت ةالص كلانه سيل نأ

 نيذه ىف نوكيب ال لفنلا ناو ث لغن هنآ ىلع مهقافتال نيتالصنلا نيتاه
 ٠ ملعأ هللاو ، نيتقولا

 ةالصب ىلصي نأ ةعامجلا قفاو نل بحأو دمحم وبآ : ةلاسم و
 ىأر هنأ ملسنو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل س هضرغ ىدأ اذا مامالا

 انيلص : الا « ؟ انعم ايلصت نآ امكعنم ام » : لاقف هعم نايلصب ال نيلجر

 هعم لصيلغ مامالا كردأ مث ، ةلحر ف مكدحأ ىلص اذا » : لاتغ انلاحر ىف

 ٠ « ةلفان هل اهناف

 رمع نع ىور ام ىلا اويهذ مهلعلو انباحصأ ضعب اذه ىف انفلاخ دتو

 . ملعآ هللاو ، نيترم موي ىف ةالص اولصت ال : لاق هنآ

 ىلص دت ناك لجر ف ليقو : ميهاربا وبآ خيسلا : ةلاسم ده

 فصلا بناج ىف مهعم فصي نأ هل نآ مامالا عم ةعامجلا قفاوف ةضيرفلا

 نأ هلو ص سانلا ىلع كلذ دسفي الو زئاج كلذ لكو س فصلا طسو ق وآ

 ء ةعامج اهيلصي نآ دحاوو هل زوجيو 4 مامالا عم هدحو دحاوو وه ىلصي
 ; .دم" _۔ مرك

 . مامالا وه ىلص نكي مل ىذلاو

هل زوجيو ث ةمات امهتالصو ث دجسملا ريغو دجسملا ىف امهل كلذ زوجيو



_ :١.×٢ 

 ةلغان اهذختا ءاش ناو 6 ةدساف وآ ةنئاخ ةالص لدب نع ةالصلا كل ىلصب نأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 زئاج هل كلذخ

 نم دحلا ف هعم لخادلا سحي مامالا ف : ديعس وبأ : ةلاسم ه

 لهمتي نأ سأب ال هنا : لوتف ، هعم هكردي الأ هيلع ىشخيغ ، ةالصلا دودح

 ىنعم ريغ ىلاو ، برض دح ىلا هيف جرخي مل ام دودحلا نم ناك امينا

 تغرغ نا ، نآ رقلا نم ائيش وآ ىرخأ ةروس ديزي هنا اولاق ىتح ةالصلا

 ٠ اهاون ىتلا ةروسلا

 هقحلي مل ناو ، هعم لخادلا هقحل ناف ، هتالصك ىلصي هنا : لونو

 هنأل ، ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلل لوأاا لوقلا ىنبجعيو ى هيلع سأب الغ

 هل لضفلا هيغو س هيغ وه ىذلا دحملا كاردا ىلع لخادلل انيعم كلذب نوكي

 . ملعأ هللاو كلذ ىف مامالا ةين تحص اذا اعيمج لخادللو

 نوكي نأ ىونو ، دجسملا ف ىلصملا ماق اذا : ليقو : ةلاسم وهب

 : ليللا ةالص ف ةءارتلابو راهنلا ةالص ف ريبكتلاب رهجي الغ ىتاي نمل اماما
 ناك اذا رهجي مال هنأ ذاشلاك لوق دجويو ث هيلع ضقن الغ رهجي مل نان

 ٠ ملعأ هللاو ك اهلضفو ةعامجلا ةنس ءايحال كلذل اعنام دجأ الو هدحو

ندب دمحم ¡٠ءمء ١ رو رصعل ١ ةالص ق انك : .رثؤم ١ وبآ لات : ةلأسم وبع



_ ٢٢٢ 

 عفرغ ، هتالص هب تضقتنا رمأ هانع عوكرلا ىن انك املف هللا همحر بوبحم

 حلاص ابأ اب مدقت ةبوثم نب دايزل لاقغ ى هدمح نمل هللا عمس لقي ملو هسآر

 هدمح نمل هللا عمس لاتقو ، هسأر عفر عوكرلا حلاص وبآ ىضق املف

 مث ، عضوملا كلذ ىف سانلل اماما ناكو ، اهب رهجو فصلا ى هماقم ىف وهو

 ٠ ملعأ هللاو هعم سانلا دجس مث ، مامالا عضوم ىف ناكو ىشم

 ثدح اذا موقلل اماما مامالا ميدقت امأ : ديعس وبآ : ةلسم ده

 لعفي مل ناف ، افالتخا هيغ ملعأ الو ، هتزاجاب قاغتالا ىنعم ىدنع جرخيغ

 جرخي كلذكف ، ةالصلا مهب منأ نم اومدقف ةالصملا نم جرخو مهكرتو

 ٠ زئاج هنأ قافتالا ىنعم ف ىدنع

 مهنأ الا 4 زئاج كلذف ىدا رغ مهتالص اومنأو 4 ادحآ اومدقي مل ناغ

 فالتخالا ىنعم جرخي امناو ، ةالصلا نم ىتب اميخ ةعامجلا لضف اوكرت دق

 ميدقتلا نوكي الغ هنع نكب مل اذا هنأل ء ةمامالا ق مهب مدقتو ء اماما موقلا

 . دجسملا نم هجورخ دعب نم الا

 كلذ مهل مقي ام ىنعمب هنم سيآو ةالصلا لاح نم جرخ اذا هتا : لونو

٠ ملعأ هللاو ، لوقلا اذه ىنبجعيو ث هتماما تلاز دق هنأل كلذ زاج هنم



 س ٢٢٣

 ح رجفلا ىلص اذا ةعامجلا ماما فو ، ناهبن ىبأ نع : ةلأسم دهب

 هللا وه لق ) : ؟رقي ملو نآرقلا نم ائبسثو ةحتافلا ةيناثلا ةعكرلا ف آرنو

 ارقف مانتف ( دحآ هللا وه لق ) : ةءارق نود هزجي مل هنأ نظو ، مكرو ( دحأ

 ٠ ؟ هتعامج ةالصو هتالص ىرت فيك مكرو ةروسلا

 لهآ لوق ىفغ لاح ىلع هيزجي ام ةحتافلا دعب هآرق ام ناك نا : لاق

 ح هلهج هنظ نم اذه ىلع اهمامتب ليقو ث هتالصل دسفم هلعف نم كلذ نأ ملعلا

 هيغ نظلاو لهجلا ىلع دمعلاب هعوكرخ لاح ىلع هيزجي ال هارت ام ناك ناو
 كلانه هيغ هكسثل مجر نا اهداسخ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي ام هيزجي هنأ

 ناك ناو ، لاح ىلع ةدساف ىهف عجري مل ناو ، كلذ نم هيزجي ام ىلا

 لوقي نم ىآر ىلع لوألا ىنعم هيغ جرخ س هيف فلتخا دنت ام هب ءازتجالا

 لوقلاو ع هيزجي ال هنا لوقي نم ىأر ىلع ىناثلا ىنعملا هقحلو هيزجي هنا

 ٠ هتالص ف لوقلا لثم اذه ىلع هعم ىلص نم ةالص ىف

 لعغو عكر ام دعب ماقف هأرق ىذلا هيزجي هنأ املاع ناك ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ ةمات هنالص نوكتآ كلذ

 . اهيغ هرمآ نم كلذ ىلع اهمامت ىل نيبتي ال : لاق

. ؟ حبسي مل وآ هل حبسب ءا وس لوقل ١ نوكيأ : هل تلق



 س ٢٢٢٤

 ٠ ى دنع ا ذكمه : ل اق

 ٠ ؟ ىدارغ اهومتي نأ مهل له ث اهداسغ عمو : هل تلق

 .٠ ىدنع اذكه : ل اق

 لوألا فصلا و مامالا نيب نوكي نأ ىغبني ىذلا نا لينو : ةلاسم ها

 رثع ةسمخ ىلاف ص .رثكأ ادعابن ناو س روث ضبرم ىلا ةاش ضبرم ردق

 ردقملا نوكي كلذكو ن هتالصب مهتالص زوجت الف كلذ ىلع داز ناو ع اعارذ

 ةسمخ نم رثكأ فصلا نع فصلا ادعابت اذا انفصو ام ىلع نيفصلا نيب ام

 ٠ ملعأ هللاو ، مهتالص زجت مل اعارذ رشع

 وهو ث اهلك مامالا ةوفق ذخأ اذا ىبصلا ف فلتخا ا ةلاضم .ه

 اذه نيمي نع اوفصو ث مامالا ةالصب ةعامج ىلصو ث ةالصلا ىلع ظفاحي ال

 ىناعمو ةراهطلا ظفح ىلع انومأم ىبصلا ناك اذا ىنبجعيو ء هلامشو ىبصلا

 مهل تببحأ انركذ امك ىبصلا نكي مل ناو ، ةمات مهتالص نوكت نأ ةالصلا

 وجرأغ ، ةالصلا ىناعم مهغو ، ةلبقلا لهآ نم وهو اوديعب مل ناو ث ةداعالا

 ٠ هللا ءاش نا كلذ مهعسي نآ

كلذ نم ائيش الو ةالصلا الو ح ةراهطلا لقعي ىبصلا اذه نكب مل ناو
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 ىلع اولصو سانلا ىأر امل مامالا فلخ فصو ء ةلبقلا لهآ نم هنأ الا

 ٠ ملعأ هللاو ، ةداعالا مهل بحأف كلذ

 مامالا فلخ ىلص لجر ف هللا همحر ديعس وبأ لات : ةلاسم دهب

 هنيب ناك هنآ هنل نيبت غرف املف س فصلاب قصال هنآ نظي وهو ، مالظلا ى

 نا كلذكو ء فصلا ق هنأ هعض ناك اذا ةمات هنالص نا لجر ماقم فصلا نيو

 مامال ا فلخ ىلص هنآ فرعيب ال هنأ الا .ي مامال ا افق هنآ ىرحنغ هدحو ناك

 ٠ ملعأ هللاو ، ةمات هتالص نأ ىلع بهذو 4 الوأ

 5 ةعامج نايلصي نيلجر ف هللا همحر ىراوحلا وبآ لانت : ةلاسم وج

 اعفترم مامالا ناك ناف ث هنم لفسأ رخآلاو ي عفترم ىلصم ىلع امهدحأ ناكف

 ٠ هفلخ نم ةالص تضقتنا ث رابأ ةثالث هخلخ نم ىلع

 زجت مل رابسثأ ةثالثب مومأملا ىلع مامالا عفترا اذا : رثؤملا وبأ لان

 ةالص زوجت الو ئ لفسألا فلخ ةالصلا هل زوجب عفترملا و 4 مومأملا ةالص

 ٠ ىلعالا فلخ لفسألا

 ولعي ال لوقو ث ىلعيب الو ولعب لوقو ث ىلعيو .ولعي مامالا نا لوقو

 ٠ ملعأ هللاو س ولعي الو ىلعيب لوقو ، ىلعب الو

 مهم اما فلخ ا ولص موق ق هلل ا همح ر نسحل ١ نب دمحم نع :. ةلاسم وج
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 س ٢٢٦

 نا مامالا نع ةيحان اولص مهنأ اوملع مث هافن نع مهنأ مهدنعو ث مالظلا ىف

 مهتالص نأ هفلخ مهنأ نوري مهو هءاذح اولص نا كلذكو ث ةمات مهتالص

 ملع مث ، مهب ريدتسم هنأ ىري وهو مامالا مهلبقتسا نا كلذكو ح ةمات

 مهو اولصو ث مهرابدآ مامالا ولو مه نا كلذكو ت ةمات اعيمج مهتالص

 ٠ ملعأ هللاو ، ةمات اعيمج مهتالصغ ك ةلبقلا ىلع مهنأ نوري

 ىصقأ ق عاتم هدنع لجر ق هللا همحر ةيواعم ىبآ نع : ةلاسم وبع

 6 مامال ١ ةالصب هدحو ىلصي نأ هل زوجي ال هنأ فلتي نأ 7 فاخغخ دجسمل ١

 6 دجسمل ١ ف ناك ١ ذا هل رذع كلذو 6 ةرورضلل كانه ىلصي نأ هل لوقو

 ٠ ملعأ هللاو

 وهو مامالا اف نع ىلص ىذلا ف هللا همحر ىلاعسلا دمحأ نب دمحم لان

 رثكأف ث ائيسث مامالا نم لني ملو هلك مامالا افق ذخآ ناغ ، ءوضو ريغ ىلع

 ةجرفلل داس هنأل اضتن مهيلع ري مل ضعبو ، ضقنلا مهيلع نأ لوتلا
 ء ةمات مهتالص نأ لوقلا رثكأخ ائيسث مامالا نم اولان دق اوناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو

 تدسيغ اذا ةعامجلا ةالص ى انديس لوقن ام : ناهبن وبآ : ةلأسم دهج

 لك ىف ماودلا ىلع هيغ ىنبو جرخي ملغ فصلا طسو ىلصي نم ةالص
أ هتالص دسفنأ هرخآ ق وه نمو فصلا ى هيلي نم ةالص لاح ام س ةالص



_ ٦٢٧ 

 نم هيلع قيضي لهف ، اهرثكأ وأ اهلك ةرتسلا لخأ اذاو ، ةمات ىه مأ

 . ؟ ائيش ةرتسلا نم ذخأي مل اذا فصلا ف هيلي

 ء م امالاا افق نع مدقتم ا لوأاأ فصلا ى ىلصملا اذه ناك ناف : لاق

 ء نيملسملا لوق رثكأ ىف ضقنلا هيف هيلي نم ىلعف ث اهلك ةرتسلا ذخأ وهو

 ء ضقنلاب ليقو مهيلع سأب الف ائيسث مامالا نم اولان ولو ى اهمامتب ليقو

 نم هتالص داسغ ىفغ هطسو ىف نكي مل ناو ع لاقي اميغ رثكألا وه لوألاو

 ص دحاولا ىلع ضقنلاب لوقلا و ، ىلع فالتخا اهمامت ىف لامش وأ نيمي ىلع هيلب

 . ملعأ هللاو

 امدقتم دحأ وأ ارخأتم دحآ ناكو ع مقتسي مل اذا فصلا فو : هل تلق

 صقن هنأ ةالصلا ف فصلا جاجوعا ف نيملسملا نع رثألا ىفف : لاق

 نوكي ام عضوم ف كلذ نوكي نأ لعلو س وجرأ اميف _ ةلمهملا داصلاب _ اهبف

 ىلع ىل نيبي الف٤ فصلا نع مسالا ف جرخي مل امو ىنعمل ڵ ةرورض ريغل
 ىف ريصقت نع ناك ولو _ ةمجعملا داضلاب _ ضقنلا ىنعم اهقحلي نآ اهضتن

 ٠ هيلا ةيعاد ةرورض ام ريغ نم لمعلاب هل ةيوسنلا

 ٥ رخأت وآ همدقن ف رخآلا نم مه دحأ نكب مل ام كلذ نم جرخي الآ ىسعو

أ نينثا اناك ول نآ هنيمي نع سكعلا وأ اهبف مامال ا نم مومأمل ا نوكب ثبحب



: ٢٢٨ 

 لوق ىلع جرخي هنأ الا . حص نا ىنه ىآر ىلع 7 ىناثلا ماما امهدحأ

 دوجس زواجي مل ام اهضقن ىلا هب غلبي نآ ريغ نم هركي هنآ نيرخأتملا ضعب
 ٠ .رخآلا بكنم امهدحأ

 ردقب فصلا نع جرخي مل ام ضقنلا نود ةيهاركلاب لوقي نم مهنمو

 5 ىلوأ لدعلا نه هولان ام ىلا عوجولاو س هريغ هناكم نوكي نأ نكمي ام

 هباوص كعم حصي ىتح ىلوق عدغ ، كلذ انأو هل رصب ال نم ىرأ الو

 ٠ مالسىلاو

 ناك اذا مامالا ةالصب هتيب ف ىلصي نأ لجرلل ليتو: ةلاسم هه
 ىلص نا كلذكو س قيرط مهنيب عطقي ملو ، حوتفم باب دجسملا نيبو هنيب

 فلخ نم ناك اذا زئاج كلذ نأ لفسأ وهو مامالا ةالصب تيب رهظ ىللع

 ٠ زوجي ال لوقو ث هريغ الو قيرط مهنيب عطقي ملو مامالا

 لغاونلا ىف زوجي لوقو لفاونلا ىف اذه زوجي : حبسملا نب دمحم لانتو

 ٠ ملعأ هللاو

 ناكو ء هلخاد قاض ١ ذا دجسم ١ نعو : سيمخ نب رصان : ةلأسم وج

 فصب نأ زوجيآ هلجأ نه ةحرص ىق ةالصلا نكمي ال ارطم تقولا كلذ

. ؟ هلامشو مامالا نبمي نع ةعامجلا نم دحأ



_ .٢٢٩ 

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ىعم اذكه : ل انت

 . حبحص هلوق نم وهغ كل ذك رثأل ف و : ن اهيبن ويآ هلعلو : هريغ ل انتو

 ٠ ملعأ هللاو

 نم ىلع ضقني هنا لوقتف ، ىلص نيح اهب ملعي ملو ، تانساجنلا نم ءىن
 ، .بنج هبوث وآ ابنج وه نوكي نأ الا هيلع ضقن ال لوقو ، هفلخ ىلص

 ٠ ضقنلا هفلخ نه ىلعف

 ناك ناغ ، هلامش وآ هنيمي نع نم سمو ةساجن هبوث ق ناك ناو

 بوثلا .هسضو بوثلا نم ةساجنلا عضوم فرعي مل نا و ؤ هيلي نمم ١ دحأ

 . ١ د : ١ ل ... ٠ ٠

 ناك ناو ى بوثلا نم ةساجنلا سم هنأ ملعي ىتح هيلع ضقن ال لوتو

 . ملعأ هللاو ع هيلع ضقن الغ هوتعم فصلا نيبو ىلصملا نيب

 ىتآو ةع امج مم وأ هدحو رهظل ١ ىلص نمو : ىحبصل | : ةلأسم وج

 اهلعجيو مهعم ىلصي نآ دارآو ةالصلا كلت نولصي ةعامجلا دجوو دجملا

٠ ؟ كلذب هظفل فيك الدد



_ :٢٣٠ 

 ةضيرف نم هيلع امع ءاضقو الدب تاعكر مبرأ ىلص اذا : باوجلا

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا 4 هازجأ رهظلا

 ىف اهضقن ىف كسنلا ىلع ةعامج ةالصلا لدبو هنمو : ةلأسم دهب

 ٠ ؟ كلذ ق كدنع امو ٨4 قرغ كلذ ق مأ هيف فلتخي هلكأ تقولا دعبو تقولا

 ظفحأ الو س ةعامج اهبلصي نمم انآو فالتخا تقولا ىف : باوجلا

 ٠ تقولا دعب اميف ائيسث

 مهل هزاوج ف فلتخي امم اذه نا ليقو : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 هدخ مهماما ناك قوفنلا وآ لدبلا ق مهنم عامتجالا مم هدعب وأ تقولا ق

 ٠ كلذك وههغ هريغ وآ لوألا وه

 ء مامالا ةالص ىف لخد نميغ هللا همحر ديعس وبأ لات : ةلاسه ه

 ىف ةموقملا كلت موقي نأ هيلع سيل هنأ لوقلا ضعب ىفغ ءىش اهنم هتاغ دننو

 ىف موقي نآ هيلاع نا لينو س عضوم لك ىف موقي نأ هيلع ليقو ، ءىش لك

 اميف هيلع سيلو ى ىلوألا تايحتلا نم مامالا مايق دنع نييلوألا نيتعكرلا

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ىوس

 : ىمسملا ىهو باتكلا اذه نم ىلوألا ةعطقلا تمت

نباعملا نويعو نئازخلا نونكم



 سرهفلا

 : نوعبرالاو عبارلا بابلا

 نيرخأتملا انباحصأ نع رخآو نيمدقتملا انياحصأ نع مميتلا ى

 : نوعبرالاو سماخلا بابلا

 تاقوألا ىفو اهدودح فو اهننسو ةالصلا ضئارف ركذ ىف

 . . . . اهنع ىمنملا عاقبلاو اهيغ زوجت ال ىتلا

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 اكلذ ةفصو اهل ةييملاو اهيغ لوخدلاو ةالصلل ةينلاو مايقلا ى

 : نوعيرالاو عباسلا بابلا

 . :. . . هعولطو رمتلا بورغ ىو اهركذو ةلبقلا ى

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا
 ,مارحإلا ةريبكنو هيجوتلا و ةمانإلا فو هلضفو ناذألا ق

 ناك اذا مامالا ىفو مامتلا ىلا ةالصلا نم اهدعب امو

 . . سضصطاعلا .رقو مهولا ىتدجس فو ةءارقلا نسحي ال

٥٤ 

٨١ 

٩٦



_ ٢٣٢×, 

 : نوعبرالاو عساتلا بابلا

 كلذ هبسشأ امو ناصقنلاو ةدايزلاو نايسنلاو كشلا .
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةالصلا ق

 'ثداوحلا عبمج فو ةرتسلا فو اهعطتي اميغو ةالصلا

 هبأ امو ةالص هنم لبقت ال نميغو ةالصلا ف ضراوعلاو
٠ ٦ ٢ 

 ٥2 كل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ + . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ` : نوسمخلاو ىداحلا بابلا
 ىفو ةعامجلا دعب ةعامجلا فو اهلضفو ةعامجلا ةالص ىف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مامال ١

 : نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 نم لاجرلا ةالص فو هسكعو لجرلا مم ةأرملا ةماما ى

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كلذ هبشأ امو مامالا فلخ ءاسنلا

 : نوسمخلاو تلاتلا بابلا

 ةعامجلا و مامالا نبب اميغ ناكو ةعامجملا كردأ مث ىلص نميغ

 نم اهريغو ةبثولا فو هريغ مامالا ميدقت فو نيمومأملا نم
 ةعامجلا ىناعم .. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 7 ٠ ٠ ' ه . . ٠ { ٥. 7

 . ١٩٨٣ ةنسل ١٨٢٢ عاديالا مرا :

 برعلا لجس عباطم
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