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 ١ 17 ةانهتنتتت
 - ةاتاالتايرلاةتزتللةنانت

 نمضلاةعاط قيرطلا يداملا

 فيبآت

 ةَمالَحلاملاعلاهيقفلا ختيشلا

 هرتوتم ىترانماجن الام ئينمانااس

 ل و ل ١ ء جحل ١

م ١٩٨٨ ۔ ه ١٤٠٨





 ملزلا

 » فلؤملل ةمدقم ر

 .ريبكلا يلعلا { ريدقلا يوقلا { ريبخلا ميلعلا } ريضبلا عيمسلا هن دمحلا
 ال نأ دهشأو . ءيش ث لك دعب ارخآ ا لازي الو . ءيش ث لك لبق الوأ لزي ل يذلا

 هدبع { ملسو هيلع هنلا ىلص ادمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو هنا الا هلا

 وهف ىلاعت ها نع يبنلا دمحم هب ءاج ام ناو { ةلاسرلا هنع غلب دق . هلوسرو
 الو } هيف كش الب { هلاق ام عيمج يف قداص هنأو .} م7 المج نيبملا قحلا

 . ءارتما الو ؛ بير
 دعب امأ

 هيف امل ادييقتو اسرو ، نايسنلا نع يل ةركذت باتكلا اذه تعضو دق ينإف
 هفيلاتب كلسأ ملو & فينصتلا نم يغبني ام ىلع هعضأ ملو { نايبلاو يناعملا نم

 يتيارد ةلقل ؛ روثنملاو عومجملا نيب هتلعج لب . فيلأتلاو فينصتلا يوذ ةقيرط
 . باوبألل راركتلا نم هيف ترثكأو { رومألا هذه يناعمب

 ريثكل فذحلا نمو ةخسنلا هذه يت باوبألا راركت تفذح» : فلؤملا لاق

 يوتحيل ةلاطالا كرتب زابيالل ينم ابلط باوجلاب تيتأو & لئاسلا لاؤس نم
 لئاسملا ضعب نم تيتأ يبرو . ةليلجلا دئاوفلاو يناعملا نم ةريثك لمج ىلع ىباتك

 ةبناجملاو ةغوغيزلا نع داهتجالا لك تدهتجاو .اهب موسرملا اهظفل نود ىنعلاب
 نم هنلا ءاشي نم ىلع باتكلا اذه ضرعأ نأ يدصقو ،ابهبابجييا ىضتقم

ردق نإ . . مهر ابخأو . . ةروهشملاو ةيحيحصلا مهريسو مهر اثاو } نيملسملا



 7 يتيغب لينو 0 يتد ارا ىلا لوصولاو . يتينم غولبب يلع نمو . كلذ ل هنلا

 الو . رصبو ركفو لقعب هيناعم ربدنيلو > رظنلا هيف نعميلف هتمسر ام ىلع فقو

 عفتريو . هناهرب هل حضتيو .< هباوصو هقح هدنع حصي ىتح هيف امم ءىشب ذخ .

 يكارد ا ةلقل . بتكلا نم هنم هتخسن ام ىلع هضرغ أ مل يناف ؛ هبايتراو هكش هنع

 . بلطلاو ثحبلا نم هل ترثكأ ولو . كلذل

 اطخلاو فيرحتلا نمريثكو . . طلغلاو نايسنلا نم ولخي ال هنأ يدنعو

 . للزلاو أطخلا نم ائيش مهفلاو ملعلا لهأ نم هيف ىري نمف ، طقسلاو
 . لجو زع هنا نم رجألا هلو ، للخلاو للعلا نم هيف هل نيبي ام عيمج حلصيلف

 ىفتبأ ، نمحرلا ةعاط قيرط ىلا يداهلا «ناتسبلا هكاوف» باتك هتيمسو

 نأو { باذعلا ميلأ تابجوم نم ةاجنلل ءاجرو . باوثلا نم هنلا دنع ام كلذب

 امم باوصلاو قحلل افلاخم ينم ناك ام عيمج نم هيلإ بئاتو ىلاعت هنلا رفغتسأ

 يلعلا هناب الا ةوق الو لوحالو . بابسألا عيمج نم هريغو باتكلا اذه يف هتفصو

 هبحصو هلا ىلعو 0 ميركلا يم ألا يبنلا دمحم هلوسر ىلع هنلا ىلصو . ميظعلا

 . . نيدلا موي ىلا ناسحإب مهل نيعباتلا ةلمجو نيرهاطلا نيبيطلا

 « فلؤملا »

٤



  

 الو لوح الو . باهولا كلملا نوعب باتكلا اذهف باوبألا بيترت مت دقو

 هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم هلوسر ىلع هنلا ىلصو ، ميظعلا يلعلا هناب الا ةوق

 -: ءازجأ ةثالث 7 اباب نيسمخو دحاو ىلا . ارثك (يلست ملسو

 . اباب نيرشعو ةثالث مضيو : لوألا ءزجلا

 . باوبأ ةينايث مضيو : يناثلا ءزجلا

 . اباب نيرشع مضيو : ثلاثلا ءزجلا

 : ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باتكلا اذهل فلؤملاو

 يوليحملا لاوش نب نيسح نب ىسوم نب داجب نب سيمخ نب ملاس
 مهنم ءايح الا ت (لسمل و نيملسمل / نم عيمجللو هل رفغو هنا هيضر

 . تاومألاو

 دمحلا هو ركأ هننا . . ركأ هنلا . . ركأ هنلا . . ركأ هنا
 كتمحر وجرن { دفحنو وعدن كاياو . دجسنو دبعن كل مهللا

 قحلم رافكلاب دحلا كباذع نإ . كباذع ىشحتو

 





 لو لا ب ابلا

 اممو هلوقو هلعف زوجي امن ءيش ركدذ)) ف

 امو همزلي ال امو ناسنالا مزلي امو زوجي ال

 ءيش ريسفت يفو ، ىنعملا اذه ىلع لمتشي

 1 ) ( ميظعلا نارقلا نم مالكلا نم

 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا يضاقلا ملاعلا خيشلا باوج نم

 : ماحرألا ةلص يف : هللا همحر ناديبع

 هعنم امناو مهتلص دقتعا اذاف { ةقرفتم نادلب يف ماحرأ هل ناسنالا ناك اذا

 . هيلع سأب الف هكرت هنكمي ال لغش وأ ،ةفاسملا عب مهتلص نم

 ةسمخ ىلا لوقو 0 ءابآ ةعبرأ ىلا لوقف ماحرألا نم هتلص همزلت نم امأو

 . ملعأ هللاو لوقلا اذه ينبجعيو { بسنلا نم حص ام لوقو . ءابا

 نآلا مه نيذلا جنرفإلا هللا ءادعأ ىلإ جورخلا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم

 ؟ةليسو مأ ةضيرف كلذ نوكيأ ، ليبسلل نوعطاق
 نوجراخلا ناكو كلذ ىلع رذق نم ىلع ةضيرف مهداهج . معنف : باوج ١

 هللاو . ضعبب مهضعبب نوردغي ال مهنأ ضعبب مهضعب نم ةقث ىلع لاتقلا ىلا

 . ملعأ



 لاوقأ نم نيلوق اهيف ظفحي وهو .ةلأسم نع لئس نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟نيملسملا

 هاتفأ ناو لدعألا لوقلاب هيتفي هناف ليواقألا لدع فرعي ناك ناف : باوجلا

 . ملعأ هللاو { نسحأ وهف اعيمج نيلوقلاب

 : هباوج يف بتكو ، لئاسملا ضعب ١0[نع] لأسي هيلا بتكو : هنمو ةلأسم
 نوكيو . ؟ال مأ ءايلا ةلزنمب اذه نوكيأ . اذكو اذك هنأ يدنع اييف باوجلا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءيش يف أطخأ نإ املاس لوئسملا

 لوئسملا اذه نوكيو . هذه كتفص ىلع ايتقب ب سيل اذه نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . املاس

 نيملسمل ١ ر اثا ف ام عيمج ن ١ : نيملسمل ا نم لئ اق ل اق هب اوجو : هنمو ةل اسم

 ؟(٨هيف ايب معلا زئاج ةضورعملا ةروهشملا
 ف هذبت ىتح لاق نم لاقو © كلذ لدع فرعي ىتح لاق نم لاقو : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو 3 خسن ثالث

 (}١رضحملاب هبرش افوصوم دجو اذا : يرصملا نويفألا ينو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذل هعفن افورعم ناك اذا { هبرش كدنع زوجي له ؟ةكشلل

 ةرورضلا دنع صخرلا نم جرخي ال نأوجرأو © كلذب رمآ نأ ردقأ ال : هباوجف
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع

 ققحملا لمع نم نيسوقلا نيب ام )١(

 اهيف لضألا يف )٢(
 رخآ ءيشب طولخم ريغ اصلاخ يأ )٣(



 ؟مارح مأ لالح هنا هفرعت ل يذلا ءاودلا امأو : هنمو ةلأسم

 هللاو . نيملسملا تاقث نم ةقث دي نم نوكي نأ الإ هلكأت الف : باوجلا

 . ملعأ

 الا هل فشاك الف رضب هللا ينسسمي نأ ط : لاقي نأ زوجع لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ءاعد كلذب ىون اذا 3 اهرخا ىلإ ةيآلا أرقتو 0)هوه

 هللاو . تركذ ام هيلع قيضي الف { هللا تايآ ليدبت كلذبوني مل اذا : هباوج

 ( . ملعأ

 ؟ هقلح لو © لاط ا ذإ س أرل ا رعشو : هنمو ةلأسم

 اذا سأرلا رعش قلح بحتسي هنا ريغ 3 ةيهارك كلذ يف ملعأ ال : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لاط

 بارتلاب لوبلا ةقارا دعب ا هينموأ . هركذ (}"نفّتتي نميف : هنمو ةلأسم

 ؟ ىصحلاو لافطلاو

 ١ ملعأ هللاو . بشخل اب ينبجعي الو © زياجف : - اوج .

 ؟ هدابع ىلع هللا هذخأ يذلا قاثيملا امو : هنمو ةلأسم

 هيلع هلللا ىلص دمحمب ناميالاو ى لجوزع هلل ةعاطلا وه قاثيملا نا : هباورحف

 . . ملعأ هللاو . ملسو

 ؟ مئامعلا ررط وهأ ئ ةروكذملا ررطلا ءاخراو : هنمو ةلأسم

 يز نم جرخ اذاف ، هتفصو كلذ دح امأو ، كلذك هبوجرأ هنا : هباوجف
 3 هكرت حبقي لو نيملسمل ١ ىز نم جرحي ل امو هنع ىہغي هن اف 3 حبقو ئ نيملسمل ١

 . ملعأ هللاو . كلذ نع ثحبلا كرت عساوف

 ففجي )٢( . ماعنالا ةروس نم ١٧ مقر ةيا )١(



 مالسالا قحتسيأ 5 اهانعم فرعي الو { ةلمجلا فرعي ال يذلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ . ةراهطلاب هل مكحيو

 همكحف كلذ ىنعم مهفي الو { هلاببرطخي ال ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . نيملسملا ةوعد لهأ نم هلعل ناك اذإ ةراهطلاب هل مكحيو ، مالسالا مكح

 . ملعأ

 ؟ناسحالاب ، اهريغو تافايضلا نم ةأفاكملا موزل امأو : هنمو ةلأسم

 الو ةصاخ (')مزال ةيدهلا يف كلذ نا { ةمزال اهلعج نم لوق ىلع : باوجلا

 هنأ نيملسملا راثا نم هظفحي لب ، اهريغ الو تافايضلا نم ةأفاكملا موزل ملعأ

 ىلع ريقفلا عىفاكي ينغلا نا نيملسملا ضعب لاقو 5 ريقفلا ءعىفاكي نأ ينغلا مزلي

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع مزالب سيلو ، قلخلا نسح

 ءايسأ اهيف ىتلا ("©زورحلا هيلع تقلع اذا ريغصلا يبصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ هب ماد ام ءاسفنلاو ضئاحلا لثم هلمحت نأ زوجي لهف . ىلاعت هللا
 . ملعأ هللاو . امهيلع كلذ قيضي الف بصلا لمحت تناك اذا : هباوجف

 لهف نآرقلا نم تايآو ىلاعت هللا ءيسأ اهيف تناك اذا زورحلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ، ةضف اهيلع سبليل كرشملا ")اهيلع ضبقي نأ زوب

 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعي ال : هباوحذف

 نم مأ ش بونذلا رئاغص نم كلذ نوكيأ . ةوهشل اهسميو باودلا جورف يفرظني يذلاو ؟ال مأزوبي & ليخلاو ريمحلا نبل برش يفو : هنمو ةلأسم

 ؟اهرئابك
 ةمزال لصألا ف ))

 ىتلا هيلع زو رحلا تقلع لصألا يف )٢(

 لصألا يف تسيل )٣(



 امأو .كلذ قيضي الف ،ءاودلل 0ا)[نبللا] برش امأ : قيفوتلا هلابو باوجلاف

 . ملعأ هللاو رئابكلا نم وهو ، كلذ زوجي الف ةوهشل جورفلا سم

 ؟ءارلا نيكستب (بيرق هللا رر سانلا عاوع نم لوقي نميفو : هنمو ةلأسم
 عماسلا عسيو 3 نحل اذه لب ن ارفك سيل لوقلا اذه نا : باوجلا

 هللاو . نسحأ كلذف © تاوصلا هقرعو لوقلا اذه لئاقلا لاق نإو . توكسلا
 . ملعأ

 دنع ميج هنأكو ةصاخ فاقلا ينعأ 5 ةوادبلاب نارقلا أرقي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟عماسلا

 الف ، كلذ ريغ ىلعردقي ملو . .هناسل لقث نم كلذ ناك اذا : هباوجف

 ةمات هتالص كلذكو ، كلذ ىلع ةءارقلا هل زئاجو 3 اهعسو الا اسفن هللا فلكي

 زوجي الف ةءارقلا هذه ريغ ىلع ردقي ناك ناو & كلاهتفصو ىتلا ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاو . ةءارقلا لدبي نأ هل

 راكناو . هلعف ةهاركو ى يصاعلا ضخغبوه بلقلاب ركنملا راكناو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو زوجي ال لعفلا اذه ناو لعفلا اذهب ضار ريغ هنأ هبلقب كلذ

 نايع لهأ نيديو . هتراهطب فالخلا لها نيدي يذلاو : هنمو ةلأسم

 يف همرحي وه ناك ولو { هنولحتسي ام مهل لمعتسي نأ ينايعلل زوبيأ © هتساجني
 ؟هبهذم

 يف هدنعوه امم ائيش لمعتسي نأ ينايعلل زوجي ال هنا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ائيش مهيطعي نأ هل زوجي ال كلذكو ، لالح فالخلا لهأ دنعو { مارح هبهذم

 . ملعأ هللاو ، الالح مهدنع ناك ولو 3 هتراهط نكمي ال اسجن

 لصألا اهنم الخ )١(

 ۔ ١١



 ىلع هعيبي ىتح عاتملا نم ءعيشب هفاوط دنع هللا ركذي يذلاو : هنمو ةلأسم

 ةحتاف ةءارقب هرمأي نم كلذكو ؟ال مأ كلذ زوجيأ {. هل ةمالع ةكربلا لعجيو سانلا

 مأ كلذ نسحي { ديعاوملاو ةيركألاو { ءارشلاو عيبلا ىلع قافتالا دنع باتكلا

 ؟ةيهارك هيف
 هللاو كلذ نع يهنيو ، تركذ امل ةمالع كلذ لعجت نأ هوركم هنا :هباوجف

 . ملعأ

 هنم هاضتقاف ، انويفأ هب اضقف ك لجر ىلع نيد هل نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟هلكأي ال مأ هلكأي هنأ يردي ال نمل هعاب اذا هنمث هل لحيأ ، هلام باهذ فوخ

 تاحوحلملا لثم لكألا ريغ ءعيشل هب عفتني نويفألا اذه ناك نا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي الأ وجراف

 . اراض وأ ةيعوألا يف لوبيو اصل ناك اذا رونتلا لتق زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟لتقلا نم نكمأ امب
 ل اوقأ نم هلتق جرحي الأ وجرأو . فرعي هنإ نيملسللا ضعب لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 ريبخ اي ين ربخن ئ يداه اي يندها مهللا : لاقي نأ زوجي لعو : : هنمو ةلأسم

 نم كلذل لاؤسلاو ةبليّلا ليبس ىلع بويغلا مالع اي ينملع 5 نيبش اي يل ن
 ؟مكحتلا ليبس ىلع ال لجوزع هللا

 . ملعأ هللاو . اذه لثم قيضي الأ وجرأ : هباوحذف

 ؟ .انتن اريغتم ناك اذإ سارضألا نيب(ا)بقعني يذلا ماعطلا يف : هنمو ةلأسم
 ل ناو ۔ (ا)سجن الو { مارح .2 هوركم وهف انتن اريغتم ناك ناف : باوجلا

 فلختي يأ )١(
 سجن الو مارح ريغ وهو هو ركم هطرش ناك نإف : " يف )٢(

 س ١١٢



 . ملعأ هللاو .. زئاج ١0وهو ، هب سأب الف { اريغتم الو انتن نكي

 ٥ ىم 2 ز

 . اهناتخب رمأي نأ هل زئاجف ،. ةريغص ةمأ هدنع تئشن نميفو : هنمو ةلأسم

 يف ةقفاوملاو ةحلاصلا لامعالاب ترغ نم الا لزعي الفلدعملا امأو : هنمو ةلأسم
 تناكولو لدع مهدنعو ] يلو نيملسمللوهف اذه هنم فرع اذاف ۔ ةنايدل ا

 ؟ةرقكم هتريرس

 وأ © نيملسملا ةيالو يفوأ . ةيالولا يف هنا لاق اذاف لدعملا لوق امأو : باوجلا

 وأ 5 هلل ىلووأ ّ ىلووأ 5 ينيد ! يلووأ { نولمسلملا هالوتيوأ © نيملسملا يلو

 زئاج نالف لاق اذا ليقو 0 هتداهشو هتيالو تتبث اذه لاق اذاف قحلا لهأل ىلو

 وأ ، نيملسملا رايخ نم نالف :لزعملا لاق اذا ليقو © لّذَع دقف يدنع ةداهشلا
 نموأ ، نيملسملا نموأ & نيملسملا لضافأ نموأ 3 هدلب لهأ رايخ نم

 هب تبثت اذه لكف ث هدلب لها حلاص نموأ ك سانلا حلاص نموأ نيحلاصلا

 تبثت ملو هتداهش تلبق هنيد يف ةقث نالف لاق اذاو ، هتداهش زوجحتو 5 هتيالو

 تبثت الو ، هتداهش تلبق ، لدعوأ هنيد يف لدع لاق اذا كلذكو . هتيالو

 الو . هتداهش لبقت الف & يعم نيمأ وأ هنمتأأ وأ هب قثأ نالف لاق اذاو & هتيالو

 نموأ ، نيقتملا نموآ 0 راربالا نموأ 3 رايخالا نم نالف لاق اذاو ، هتيالو تبثت
 3 لبقي ليق ©. ةقث نالف لاق ناو { هتيالو تتبثو هتداهش اذهب تلبق . نيقداصلا

 . ملعأ هللاو . لبقي ال ليقو

 ؟الخس تدلو اذا ةريزنخلا وأ ، اريزنخ تدلو اذا ةاشلا نع : هنمو ةلأسم

 هلكأ يفف لخسلا امأو & همحل لك ؤي ال مارح ريزنخلا نا : هلا همحر باجأف

 . ملعأ هللاو . ةريزنخ همأ تناك اذا & فالتخا

 زئاج هطرشو هطرشب سأب الف : لصألا يف )١(

١٣ 



 ١0”ةبوبرملا نكامالا يف { امهلاثمأو قبنلا رارجو © ىونلا يمر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ىرقلا نيب يتلا ةيدوألا ين وأ

 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج يف هيلع ()رجحي هنا : باوجلا

 ؟ ارضم ناك اذا رمحألا رذلاو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زوجي الف رانلاب امأو { رانلا ربغب زوجي هلتق نإ : باوجلا

 عابسلا كلذكو . مسلاب الا هلتق ىلعردقي ل اذا راضلا رأفلا ف : هنمو ةلأسم

 . ملعا هللاو . هذه كتفص ىلع ٠٥ كلذ ف رجح ال : باوجلا

 اوفاخو نيرودجم يغ شان هرضحو & تام ("رودجم لجر يف : هنمو ةلأسم

 الو ۔ لسغ الب هوكرتو يدعي هنأ افراعتم ناك اذا &ك يردجلا نم مهسفنأ ىلع

 . ىلاعت هلل نيصاع مهلعف يف نونوكيأ ، مهسفنأ ىلع افوخ 3 ةالص الو ، نفد

 ؟ةيالو مهل تناك نا مهتيالو طقستو
 هللاو . هذه كتفص ىلع ، طقست مهتيالو نأ لوقأ نأ ردقأ ال انا : هباوجف

 . ملعأ

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نم هنأوجرأ هريغ نمو : ةلأسم
 . ىلاعت هللا هظفح يوزنلا يلاعسلا

 هل لثمتي ([نأ] بحأ نم : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىنعم يف
 ركذي نأ بحي ناسنالا ناك اذا تيأرأ .رانلا نم هعقم وبيلف امايق سانلا

 هركيو . ةلزنم الو ردق هل نوكي ال نأ هركيو . ةلزنمو ردق هل نوكي ناو & ريخب

 ؟هقحلي ديعولا اذه ىرتأ & كلذك اهعبط سفنلا نال ، رشب ركذي نأ

. ١٤ 



 هل لثمتي نأ ، خياشملا ضعب باوج نم هتظفح اميف كلذ ىنعم نأ : هباوجف

 لكلو ] ء يش همزليالف ۔ تفصو ام ىلع امأو ، م هنم ربجلا ىلع امايق سانلا

 .هدلو عضرت ةملسم ةعضرم رجتسا اذا يملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟غلب اذا مالسالا ىلع لفطلا ربجيأ تلق . . هتعضرأو
 ناك اذا مالسالا ىلع ربجي ال هنأ . ملعأ هللاو . يدنع يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو نيتمذ هاوبأ

 نأ زوجحم ال : لوقي هللا همحر ديعس نب حل اص خيشل | نع عفر : هنمو ةلأسم

 . هتوفي ال نأ ءعىشلا ىلع قذاحملاوه ظفاحملا نأل (ظفاحملا هللا) لئاقلا لوقي

 . ملعأ هللاو (اظفاح ريخ هللا) لاقي نكلو

 ف مالسلا هيلع ادمحم ينرأ مهللا : لوقي وعدي نميف : هباوج نمو ةلأسم

 . يمانم

 هللاو ةرخآلا يف وأ اي ؤرلا يف كلذ هانعم ناك اذإ كلذ قيضي ال : باوجلا

 . ملعأ

 نيذلا نيطايشلاو 0 نيدرمتملا نجلا ءال ؤه ىلع أرقي نميفو : هنمو ةلأسم

 اوقرحأو ليئاكيم اي ، ليئاربج اي اوبيجأ لوقي نا زوجي له 0 مدا ينبل نوضرعتي
 اوبيجأ :لوقيو نجلا تاداس مه نيذلا نجلا نم ادحأ وعديوأ . ضراعلا اذه

 . ؟ ضراعلا اذه اوقرحأ

 نارقل اب اوبيجأ : لوقي وأ . ءاسأل ا هذه ةمرحب اوبيجأ : لوقي نأ زوجحم لهو

 وأ ، ضراعلا اذه قرحت نأ كلأسأ ىنا مهللا :لوقيو مهيلع اوعديوأ © ميظعلا

 ؟ ىغط هنأ نوراقب تفسحخ اك . ضرأل | هب فسخت نأ

_ ١٥



 نأل . . ناك هجو يأ ن نموه هب ىردي ال ضراعلا نأل 0 سنإوأ نج نم نيملسملا

 ءاسأ نم زوجحم امو نارقلا أرقي نأ ينبجعيو . .ديريو ءاشي ام هدابع ف لعفي هللا

 . ملعأ هللاو . ضيرملا نع ىذألا ترص .دارأ اذإ هلعل لجو زع هللا

 ؟ةنجلا ينقزرا مهللا :لاقي نأ زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 مل هبونذ عيمج نم هللا ىلا ابئاتو حلاصلا لمعلا يف ادهتجم ناك اذا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . يدنع اميف كلذ هيلع قضي

 كملس : هللا هبيجي نأ دارأ اذإ سانلا نم ىلولا ريغل لوقي نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيفاع كيفاعيو كملسي هللا هلوق يف ىنع اذا ، كرمع ليطي ث هللا كيفاعي { هللا

 ؟ايندلا ةمالسو ايندلا

 ىلعررض هتمالس يف نكي ملو يلو ريغ اذه هل لوقي يذلا ناك اذا : باوجلا

 نيملسملا ىلع ةرضم هتمالس يف ناك ناو . .هيلع كلذ قيضي الف نيملسملا

 فصي امناو ءاعدلا هجو ىلع ال 7 ةريخلا هجو ىلع هنم كلذ نوكي نأ ىنبجعيف

 . ملعأ هللاو . هيفاعيو هملسي يذلا وه (١)هنأل هللا

 ٥ نيعلاب اي ؤر توملا دنع ضيرملا هنياعي له ، توملا كلم يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ {8&©=“= ديعس مأ يقش هنأ هسفن فرعي لهو

 ىتح تومي ال هنأو & توملا كلم نياعي هنأ انعمس اذكه 3 معنف : باوجلا

 مكدحأ ءاج اذا ىتحل : لجوزع هللا لوق { اذه ىلع لديو ، هسفن فرعي

 . ('احلاص لمعأ يلعل نوعجرأ بر لاق } توملا

 ؟ال مأ ايندلا ف تاومألاو ءايحألا ىلع ىري رونلا يفو : هنمو ةلأسم

 نونمؤملا ةروس نم ٩٩ مقر ةيآ )٢( اينإ لصألا ين )١(



 هللاو . مالسلا مهيلع ةكئالملا ةرايز يف نوكي هنأ انعمس ام ىلع : باوجلا

 . ملعأ

 اذه نإ : ةماعلا لوق ىفو . هللا رمأب ءالبلا نإ :لاقي نا زوجي لهو : دنمو ةلأسم

 لك :لاقي نأزوبي لهو ، لوقلا اذهزوججي له . هللا هليزيو . هللا نم ضرملا
 ؟هللا رمأب عىش

 الا ءيش عقي ال ناك نإو 9 ةنسحلا تافصلا الا هللا ىلا فاضتال : باوجلا
 ؛ هللا رمأب عيش لك :لاقي نأ ينبجعي ال اذهل ، نكي مل هأشي ملامو ، هتئيشمب

 . .ءالبلا الو } هللا نم ضرملا :لاقي الو ، رفكلاب رمأي ال هللاو { ءعىش رفكلا نأل

 فاضاف إ 0'»هنيفشي وهف تضرم اذاون : مالسلا هيلع ميهاربا لاق ايك لاقيو
 امناو . هسفن ضرمي مل ميهارباو ، هللا ىلا ءافشلا ؤ فاضأو هسفن ىلا ضرملا

 ملعأ هللاو . لجو زع هللا قلخ نم قلخ ضرملاو { رقو هيلع يضق ضرملا

 . باوصلاب

 لمعوأ ، اذك لعف نم نا . .تاياورلا نم راثآلا يف دجوي اميفو : هنمو ةلأسم

 . ؟ةنجلا نم هدعقم ىري ىتح تومي ال 71

 . ةقيقحل ١ ىلع احيحص كل ذ لوق ا ن ا ر لق ا ال : هب اورحف

 نم هلعف زوجي ال ائيش امهدحا وأ هيدلاو لعف اذا نيدلاولا قوقعو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . قوقعلا وه اذهف . .هيلع ايل ببي قح عنم وأ ةعيطق وأ متش

 ؟فالتخا هيف ربقلا باذعو : هنمو ةلأسم

 هنا : ضعب لاق هوققح نيذلاو ، هققحي مل ضعبو ، هققح ضعب : ب اوجلا

 . ملعأ هللاو . ةظقيلا يف هنأك هنياعي هنإ:ضعب لاقو ث مانملا ملح لثم

 ءارعشلا ةروس نم ٨٠ مقر ةيا )١(

١٧ 



 نماكلم ركأ مهضعبو 0 ضعب نم ىلعا ةنجللا لها نإ : هنمو ةلأسم

 مهضعب . اهنم هللا انذاعأ رانلا لهأ كلذكو ضعب نم تاجوز رثكأو & ضعب

 ؟ضعب نم اباذع دشأ مهضعبو ضعب نم لفسأ
 . ملعأ هللاو . بويغلا مالع هللاو . هملعأ الف ولعلا دح امأو : باوجلا

 ولخت ال . .نيملسملا راثآ يف تدجو ينا & لادبألا ةفص يف : هنمو ةلأسم

 ةالصلا ةرثكب الا دبأ اوناك هللاو ام & لدابالا مهو اقيدص نيعبس نم ضرألا

 نوكت فيكو ناوخألل ةفأرلاو { بولقلا ةحصو ءاخسلاب مهنكلو { موصلاو

 ؟ مهفصوو مهتريس

 مل اوم أ ف مهيلع بجو ايب نولخبي ال مجن اف ءاخسلاامأ : ب اوجلا

 ربكلاو & دسحلاو لغلا نم تحص دق مهبولق ناف بولقلا ةحص امأو { مهسفنأو

 بح نم تلخ دقو . لجو رع هلل ةعاطلا الا اهيف سيلو . باجعالاو ءايرلاو

 .ايندلا

 . نولوبي الو نوطوغتي الو نوماني ال ةنحل ا له أو : هنمو ةلأسم

 ةنحلا نهالعأو تاقبط نانحلا نا : ديعس نب رمع انخيش باوج نمو ةلأسم

 لها نايتاو ى ركنملا نع نوهانلاو ئ فورعملاب نورمآلا اهيف ۔ سودرفلا ىمست

 . عجر ... ملعأ هللاو . ىنم ريغ نم ةوهش نودجي مها . مهءاسن ةنحلا

 ايك ايندلا هنع ىَوَز ادبع هللا بحأ اذا : ةياورلا هذه ىنعم امو : هنمو ةلأسم

 . ىواسملا هدلو نع قيفشلا فألا يوزي

 ام ىتم ةحلاصلا لامعالل هقفو ادبع هللا بحأ اذا : هانعم اذه نأ : هباورجف

 رج ؤيل ضارمالاب ىلتبي ايبرو & قفوي مل ايندلا ضارعأ نم ائيش دارأ ناو 5 اهدارأ
 . ملعأ هللاو . اهيلع

س ١٨



 ةين نوكت فيك {، سانلا نوقرسي نيذلا ىلعريواحتلا يفو : هنمو ةلأسم
 ىلعروحي نأ زوجي لهو ؟قورسملا لاملا ىلع مأ ، هسفن قراسلا ىلع رولا
 . هدلاو رمأب براهلا دلولا كلذكو ، اريبك وأ اريغص ناك هديس نذاب قبآلا دبعلا

 . نيغلاب ريغوأ { نيغلاب اوناك ، هبحاص نع امهدحأ بره اذا ةجوزلاو جوزلاو

 ؟اريثك الام قرس اذا هنطب خفنو & قراسلا لوب رصح زوجي لهو
 ام ةيقب امأو ، زوجي الف ، هنطب خفنو & قراسلا لوبرصح امأ : باوجلا

 روحملاو { هلام يف وأ هسفن يف هتيدأت هيلع بجاو قحب زاف رافلا ناك ناف & تركذ

 هقحلي ملو ، هسفن نم قحلا يطعي نأ ىلا عجريل هيف قحلاب هل زوجي ام لعف هيلع

 ءاش نإ كلذ قضي مل ، قحلا نم هيلع بجاو وه ام ريغ يلام الو سفن يف ررض
 . هللا

 0)[اهب] نخديو ةقرخ يف بتكي & نجلا قرحل ةايسأ دجي نميفو : هنمو ةلأسم

 لهو ، ضيرملا ىلع نخدي مثرانلا يف قرخلا ضعب كرتي ينعأ . عورصملا ىلع
 ؟ال مأ كلذب عفنلا هل وجري ناك اذا & ضيرملا فنأ ىلع موفلا لايعتسا زوجي

 . زوجي ال هنأ تعمس ام ىلعف رانلاب ءايسالا قرح امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ررضلا كلذ نم هيلع ْنَموُي ناك ناف { موفلاو ليلعلا فنأ يف ناخدلا عضو امأ
 عم ةصاخو ملسأ هكرتف الاو ، كلذ زوجحم نأ ىسعف { حالصل ا هيف ىجريو

 . ملعأ هللاو ٠ ررضلا فوخ

 مهناو ؟ارشب لكأي ارشب نأ قحأ ، رحسلا نم سانلا لوقي اييفو : هنمو ةلأسم

 اي ؤر مهتي ؤرب اوتام دق اسانأ ناو © ريطلا لثم نو ريطيو ، عابضلا نوبكري

 ؟نيعلا

 ينب نم رحسلا مهيلا بسني نيذلا نأ رثألا نم عمسن ام ىلع امأ : هباوجنف

 هل لص الا ف )١()

. ١١ 



 الو ، رثألا نم احيحص هعمسن ملف رشبلا مهلكأ امأو ، عابضلا نوبكري مهنا مدا

 نم ييحي نأ رحاسلا ةقاط يف سيل هنأ الإ . ةقيقحلا ىلع كلذ يقبت نأردقن
 نأ الا ۔ بذاك يدنعوهف تام نأ دعب ادحأ ايحأ ادحأ نإ دحأ لاق ناف { تام

 اهلبق نمروحسملا مهرظن يفو سانلا ىلع اهب لاتحي ةليح رحاسلا دنع نوكي
 هقلخ يف لعفي هللا نأل كلذ نوكي نأ ىسعف ةقيقحلا يف تيم ريغوهو 7 اتيم

 .ديريو ءاشي ام هقلخبو هقلخو

 زوجحم له . ا د ؤرلاو لمرلا وأ كلفلا ملع نم ائيش ملعتي نميفو : : هنمو ةلأسم

 ءىطخي ال هنأ دقتعيو كلذ ف كش ال مولعل ا ءال ؤه ةحص هبلق ف دقتعي نا

 ؟ .ال مأ هب اسح 1 بس الا ءىطخي نأ

 © كلف ملع هنأ { اذه اننامز يف سانلا هدعي يذلا كلفلا ملع امأ : باوجلا

 . ءىطخي ال هنأو ةقيقحلا ىلع هتحص دقتعي نأ ناسناللزوبي ال هنأ يدنعف

 عقي نأ نمؤي ال بتكلا نأل ، لمرلا ملع هنا مويلا سانلا هدعي يذلا كلذكو

 . .خالا نم ليدبت اهيف
 كلذف ، لُسَروأ كلف ملع ناك نا ، ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ملعلا امأو

 . هتحص دقتعي نأ ناسنالا ىلع بجاو
 لاق ضعبو ، ةخوسنم لاق ضعب :اهيف فلتخمف ث اي ؤرلا ملع امأو

 ىون نا ملعل ١ ميلعت يف هتين هل هلعل ناسنالاو يحول ا نم برض يهو . ةتباث

 . ملعأ هللاو . ارش وأ اريخ

 رهش يف رطملا نأ لوقي نإ & كلفلا ملع نم ملعتملل زوجي لهو : هنمو ةلأسم
 موي يف توميوأ أربي ضيرملا نإو ، ىثنأوأ ركذ اهنطب يف لماحلا نإو { اذكو اذك
 ؟اذك
نإ :ديقب لوقي نأ هلزوبي نكلو ، عطقلاب كلذ لوقي نأ هل سيل : باوجلا



 وأ ركذ ةأرملا هذه نطب يفو © اذكو اذك نوكي يملع يف عقو يذلا باسحلا قدص

 . تومي وأ أربي ضيرملا اذهو . ىثنأ

 هذه © ظفحيو ، جو ربلاو موجنلا ملع نم ائيش ظفحي نميفو : هنمو ةلأسم

 هذه ، هلأسي نمل لوقي نا ملعتملا اذهل زوبي له 3 ةسيحن هذهو ، ةديعس لزانم

 رفاسي وأ هتيب هتجوز ىلع لخدي نأ دارأ نم لثم ، ةسيحن هذهو ةديعس ةلزنم
 ؟ارفس

 ةطيرشلا ىلع كلذ لوقي ايناو ، عطقلاب كلذ لوقي نأ ينبجعي ال : باوجلا

 موي يف رطملا نإ : عطقلاب لوقلا لوقي نا هل زوجي الو & بتكلا نم هعمسام ىلع

 يف ىنثتسي نأ الإ توميوأ ىيحي فوسف ضيرملا نالفل اذك مجنلا علط اذا وأ اذك
 . ملعأ هللاو . وه هبسح يذلا باسحلا قفاو نإ :لوقيو . هللا ةئيشم كلذ

 زوجي له . ررضلا تأرو ث رثكأ وأ ةنس مدلا اهنع عطقنا اذا ةأرملا يفو : ةلأسم

 مأ اهعطقت يتلا تاولصلا بتاكلا مزلت لهو . مدلا قالطال ءاسأ اه بتكي نأ

 ؟ال

 ققضي ل ررضلا هنم نمؤيو ءاسألا نم هتباتك زوجت ام اهل بتك اذا : باوجلا

 هيف يرجي { مدلا كلذ يف ةالصلا عطقو ، اهنع ةرضملا عفدل يدنع كلذ
 زع هللا رمأب كلذ لك نأل ؛ ضيحلا لشثموه : لاق نم لوق ينبجعيو فالتخالا

 . ملعأ هللاو . لجو

 ؟ ىراجلا ءاملا يف لوبلا نا : هنمو ةلأسم
 نا الا ى هزجح ل صصعبو 0 هز اجأ ضعب : نوملسمل اهيف فلتخا : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . ةرورص نم نوكي

 ۔:اذه وهو ، باوجلاب تيتأو ، اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ناك امو .ذ ؤمم لك نتق زئاج هنأ.نيملسملا راثأ نم هتعمس ام ىلع : باوجلا

٢١



 3 تايذؤملا نم اسيل يدنع نيخاسفلاو رذلاو ، اعرش هلتق زاج اعبط هاذأ

 الو } ءايشألا برخت اهنا يدنعف ةمرلا امأو ، سفانخلاو ۔ صرصلا كلذكو

 مل بارخ هنم نيبت نا صرصلا كلذكو { اهرض عفدل كلذ ىلع اهلتق قيضي

 يف ررض 0)[ايهنم] عقو اذا نيخاسفلاو ةرضلا كلذكو ، كلذ ىلع هلتق قضي

 ررض ريغ نم مهلتقل ضرعتي نأ امأو & كلذ ىلع نهلتق قضي مل ، ةمعطألا
 . نهررض عفدل نهنم ررضلا دنع نلتقي امناو ، كلذ ينبجعي ملف & تدجو امنيأ

 & ةيحلاو برقعلاو ىبدلاو طاقسلا لثم غدلي يذلا دجوي امنيأ لتقي اناو
 هقارحا زوجي الف هلتق زوجي ال يذلا امأو . (")١[نهررض] عفدل رانلاب نهقارحا امأو

 دارجلاك لكألل ىوشي ام امأو ، لجوزع ةلا الإ هللا باذعب بذعت الو { رانلاب

 امأو . .حيبطلا كلذكورثألا نم انعمس ام ىلع كلذ قيضي الف { ريزانفلاو

 رانلاب لمقلا لتق امأو & كلذ زوجي الف ثبعلا هجو ىلع لكألا ريغل كلذ قارحا

 فاخو . رانلاب الا هيلعردقي مل ناو كلذ لعفي الف ث رانلا ريغب هيلعردق اذا

 سمشلاب امأو ، ةرورضلا دنع كلذ زوبي نأ ىسعف هسفن ىلع هكرت يف ررضلا

 . ملعأ هللاو . زئاجف

 ىلا رظنيوأ ،سأرلاوأ ةيحللا لثم هدسج نم ائيش حسمي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ةين ريغب كلذ دحا لعف اذا كلذب ذخؤي له .ءىش

 هحلصت نأ دبال & تاحابملا نم رظن وأ ةكرح نم ناسنالا هلعفي ام : باوجلا

 : ناك ةدساف ةين تناك ناو . .ةعاط ناك ةحلاص ةين هل تناك ناف . هدسفتو ةينلا

 ةعاطلا نم جرخ ام نأل ةيصعمل ىلإ ترقأ ناك ةين ريغب كلذ لعف ناو . . ةيصعم
 . ملعأ هللاو . ةيصعم ناك

 هرو رض لصألا يف )٢( نهنم لصألا يف )١(

٢٢ 

 



 ناك ايلك ةبيغلاو موصلاو ، ءوضولا ضقنت نيملسملا ةبيغ نا : هنمو ةلأسم

 نا كلذ لثمو .هيف ناكولو { هباتغي نمل مذلا هيف لئاقلا دصقيو 3 مذ اهيف

 : .لوقي ايك ناكولو ى جرعأوأ مصأ وأ روعأ وأ ريصق هنأ الا نسح نالف :لوقي

 . قيفوتلا هللابو . امرج مظعأ وهف هيف سيل ايب همذ ناك اذاو

 ىنعو مئاص ىنإ رخالا لاقف . ابطر ذخ : لجرل لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟لا ؤسلا دنع ايئاص نكي ملو . .ناضمر رهش مئاص هنأ هبلق يف

 . كلذ يدنع هيلع قضي مل بذكلا نع ةحودنم كلذب دارأ ناك اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو

 هلزوجي له . اهل بجي ام اهيلإ عفد دقو ، ةجوز هل نوكت نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟(ااهيطعي ال تالوكأملاو هكاوفلا نم ائيش ى رتشي نأ

 هنا لوقأف قلخلا نسح يف امأو 5 مارح هنا لوقأ الف ، زئاجلا يف اينا : هباوجف

 . هسفن نم هدنع رثآ ("[هلايعف] ملسملل يغبني ال هلعل . .هلعف نمل كلذ هوركم
 . ملعأ هللاو

 رادلا لهأ رصبي الو يردي الو { هرفكا مكحب مامالا مكح اذاو : هنمو ةلأسم

 مهو { مامالا رفك ةلاهج ىلع ايندلا نم اوجرخف 3 هنع مهراصبأ ترصقو هرفك
 م الكلا اذه ريسمت ام . مهتيالو تطقسو . م امالا كالح اوكله لقف . هنولوتي

 ؟هعيمج
 ف هل مهبيوصت عم هرفك ىلع مامال ١ اولوت اذا ى يدنع اذه ريسفت : ب اوج ١

 عست لاق ديز نب رباج نعو 0 هيلع عمتجملا لعفلا دري الأ هلعل نأل لعفلا كلذ

 اذا ءايلعلا نم اوعربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري ملام ، هميرحتب وناد ام لهج سانلا

 ناك ام امأو . هلهج عسي امم ثدحلا اذه ناك اذإ مهنع اوفقي وأ . . هبكار نم اوئرب

 هلايع لصألا يف )٢( اهطعي مل لصألا يف )١(

_ ٢٢٣ 



 نم اوعربي ملولو ٨ سيفنت اهيف سيل كلتف . اهلهج عسي ال ىتلا ثادحألا نم

 . ملعأ هللاو . ءايلعلا

 همحر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اذه وهو باوجلاب تيتأو ءاهلا ؤس تكرت : هللا
 . هل همالك هكرتب ىونو 3 هراج وأ همحر نم هركي ام ءرملا ىأر اذا : باوجلا

 ناكو . .هتعيطقوني ملو } ةحيبقلا هلاعفأ ءوس نع هل هنم اعدر هتسلاجم ةلقو

 الف ، راجلا قحو محرلا ةلص نم هيلع بجاووه ام ءادأو هتلصاوم هبلق يف ادقتعم

 ةينلا هذه ىلع روجأمو & يدنع باثموهو ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذب سأب

 امو راجلاو ناوخالاو محرلا نيب بولقلا كلذ نم اولخت ام ليلقو هللا ةعاط نم اهنأل
 . . هللا هنعل ناطيشلا نم يهو تابتاعملا نم مهنيب يرجي

 ةعيطق نم بجاولا كرتو عطقو . .ةعيطقلا ةين كلذ عم نكي مل اذاف

 قيض فوخ انيلا تَحأ هكرتو ، اندنع كلذب سأب الف راجلا ةلصو { محرلا
 . ملعأ هللاو . راجلاو محرلا نيب نحألا دلوتو & رودصلا

 هلزع نيملسملل زاج & عفدلا ىلع مامالا ةمامإ تناك اذاو : هريغ نمو ةلأسم

 زعل ىوقأ وأ ، ودعلل ىكناو ، هنم لضفأ وه نم اودجو اذا ، ايضار وأ اهراك

 ؟هنم ثدح ريغ ىلعولو ، نيملسملا ةلود

 الو ءاش ىتم كلذل الهأ هوأر اذا لضفلا يف هلثم اودجوولو لوقو : باوجلا

 . هللا ءاش نا جرخي نأ وه هلو & كلذ يف فلتخي

 نيب ايك هلوط يف نمؤملا ىلع ةمايقلا موي نإ : ديعسوبأ لاقو : ةلأسم

 . ةدشلا يف ةنس فلأ ةريسمك رفاكلا ىلعو . .نيتالصلا

 ال : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ليق ام ىلع كلذ لوط يف سيل : باوجلا

 . (كقلخ عيمج نع اننغا مهلل ا) اولوقت

س ٢٤



 مدا ينب عم مهنمو . . ضرألا فارطأ يفو 6 تابارخلا نجلا نكسم : ةلأسم

 نا ريغل ا مهنوكس ليقو . . يشاوملا محل ليقو { اهتحتو ضرألا قوف مهأ تدجوو

 .اضيأ

 ()ؤذَح : ةعبرا الا عيش لك يف ةروكم ءانغلا نا ليق : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 اهنم جرخي مل ام ليثامتلاو ، رجزلا ىلع اهنم جرخي ناك امو & باودلا رجزو ث ةآرملا
 . بدنلاو حونلا ىلع
 هنأ يعمف بدنلا امأو ، هميرحت يف فلتي ال هنأ يدنع حونلاو : باوجلا

 يفو ، هيف فلتخي هنا يعمو ، هعياشي هنأل تيملا ىلع خارصلا ىنعم ىلع جرخي

 هوأتلا قيرط نموهو خارصلاك 0 هاو ، ةبيصملا ىلع ءاسنلا لوقو 0 هراكنا

 .اهلثم نولوقيف اهنوعبتي مث ةأرملا لوقت نأ حونلاو

 ؟هراكنا يف فلتخي نايبصلا بعلو : ةلأسم

 الا رئاغصلا نموهو & ىصحلاب نيغلابلا ىلع مارح هلك بعللاو : باوجلا

 ةريبك رارصالاو ريبك وأ ريغص ىلع رصأ نم لكو رارصألا

 3 مارح وهو 0 زوجي ال كلذب اذذلت بعللا يف نايبصلا ىلا نيغلابلا رظنو

 بعللاو ، مارح كلذ عيمج ىلا رظنلاو ، مارح طزلاو دنهلاو يلاوملاو ديبعلا بعلو

 مارحب سيل كلذ لك ، حالسلاب بعللاو لفطلاو ةجوزلا هتبعالمو ليخلاو لبنلاب

 هب دارأ اذا حالسلاو ليخلا بعل ىلا رظنلاو ، ىلاعت هلل ىلا ابرقت كلذب ديرأ اذا

 . كلذ نم عيش زوجي الف وهللاو ذذلتلا امأو & زئاج كلذ ةفرعم

 © ةرايعلاو ،. ةرهدلاو ةبقلا وأ © ةنعللا وأ ، رايقلاوأزوجلاب بعل لكو
 . مارح وهف ، ةعاطلا نع هب ىلتي ام لكو . ةرامزلاو

 لبالل ةصاخبو ءانغلا ىنعمي )١(

. ٢٥ _ 



 ةنياعملا لاح يفو ،رئابكلا نم جنرطشلا بعلو('(طخسلا) بلج بعل لكو

 3 برحلا ةفرعم هب دارأ اذا ث ردابتملا اذكه ، جنرطشلا ليقو ث هنم ةءاربلا هل

 .زاج

 رج ام الا مارح بذك لكو ئ ديعسوبأ هطرتشا ام الا مارح بعل لكو

 ام و ٠ ضير اعملا ةفرعم م لدع لعب نيملسمل ا نع ةرضم عف دو أ . نيملسملل ةعفنم

 وأ . ليق ء يش لكو . ء يش لك ف بذكل أ زوجحم الف ضيراعملا ةفرعم لدلنحع

 . ملعو قحب الا كلذ نوكي نأ زوجي الف . يون وأ . لعف

 . سلاجلا نم لضفا رجاتلاو { ةراجتلا نم لضفا هديب لماعلاو : ةلأسم

 لجر يف لوقت ام : هللا همحر ديعس نب دشار مامالا لاؤس نم هنإ ليق : ةلأسم

 اذه نوكيأ كلذب حودمملا روكذملا حرفف 3 ©}[هل] احدتمم هيفوه ايب الجر ركذ

 ؟ال مأ عيش كلذ يف همزليو . . باجعالا وه
 هضراع اذا هيلعو { ايثآ ناك هب حدم ام هبجعأ اذا هنأ تفرع يذلا : باوجلا

 { ربقلاو & توملا نم هنع هلغشي ام ركذيو . هليزيو كلذ عفادي نا باجعالا

 . باسحلاو

 ىلص يبنلا لوقل . هل حداملا ىلع ركني مل نا مثإ حودمملا ىلع لهف : تلق

 © اذه ريغل ةياورلا هذه وأ & بارتلا نيحداملا هوجو يف اوثحأ : ملسو هيلع هللا

 ؟كلذ انل نيب . اهعضوم امو

 ركنا ناو & نسحف كلذل ةيهاركلا هيلا رهظأ اذا هنأ هتفرع يذلا : باوجلا

 يدنعف ةياورلا ىنعم امأو & كلذ هأزجأ هبلق باجعالا لخدي ملو ، هبلقب كلذ

 هللا ىلص هللا لوسر حدم دقو 5 هيلع درلا 0"»[قحتسي] هيف سيل ايب هحدم نا

 . هحدم نم ىلع ركنأ هنأ ملعأ ملو . ملسو هيلع

 هب لصألا ين ٢) تحسلا لصألا يف )١(

 قحتسإ لصألا يف )٣(

 ے ٢٦



 فيكو هتفص ام . ةعاطلا نم لايعالا طيحي يذلا باجعالا كلذكو : تلق
 ؟هتعن

 تاهابملاو ، هنم ناك نإ باوصب هسيفن ءرملا بْجُغوه باجعالا : باوجلا

 ءرملا بجع ليق دقو 3 هريغ ىلع هيأر ناو 0 هل ةليتمو ، هلعف بيوصتو هيأرب
 . هلقع داسح دحأ هسفن ىلع

 الجر ضرقأ نميف { هللا همحر ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 نأل } انالف همهارد ضرقي ل هتيل هسفن مولي هتبيغ يفو { مهارد ةيالولا يف هدنع

 يحتسيو . هتبيغ يف هرضحي نم ضعب دنع هنموكشيو ضراقلا نم رسيأ ضرقملا
 . ههجو يف هل كلذ رهظي نا

 .هب َمامتالا الا اريخ لعف اذا اذه ينبجعي الو ، ةبيغ اذه سيل : هباوجف

 نم دنع نم ، حولصم ريغوأ ، حولصم دوعب رخبتي نميف : هريغ نمو ةلأسم
 . ؟ مارحلاو لالحلا طلخي
 ىتح لالح لوقو & بلغألا ىلع لوق :فالتخالا هيف ءاج دقف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هنم ذخألا زوبجي ال لوقو & همارح ملعي

 مايأ يف ةمكلا هسأر نع رسحيو © هماحرأ نم دحأ هل تومي نمعو : ةلأسم

 ؟مئالا هيلع مأ اذه زوبي لهف . ءازعلا

 . ملعأ هللاو . هوركمف . رظنلا ف امأو . رثألا ف هيلع ال : تاوجلا

 . ضعبل مهضعب موقي دلبلا لهأ ةنس 5 مايقلا يف لوقت ام : ةلأسم

 © الالجا دلاوللو ، الالجا ملاعلل لجرلا موقي 3 هللا كمحر ملعاف : باوجلا
 يف مثا الو ، الالجا هل موقيف هيقتي لجرلوأ . الالجا دي هيلع هل يذلا قيدصللو

 . هل موقملاو مئاقلا ىلع بنذ الو اذه

 . عضاوتلاو ربلا باوبأ نم ايه مايقلاف دلاولاو ملاعلا امأو

٢٧



 يف س يوزنلا يلاعسلا دوعسم نب دمحم نبرماع يلاولا خيشلا نع : ةلأسم
 . اقزار يمسي يذلا

 قازرلاو 3 هل يدنع اميف هركيو . اقزار هسفن يمسي ي نأ ينبجعي ال : هباوجف

 . هلالج لج قلاخلا وه

 ؟ةضفلاو بهذلا يناوأ لايعتسا يف : ةلأسم
 لاقف ، هيزنتوأ ميرحت يهنوه له نيملسملا نم ءايلعلا فلتخا : باوجلا

 فلاخ نا لاقو ى حصألا وهو ٦ ميرحت يهن وه ضعب لاقو 3 هيزنت يهنوه ضعب

 ال ليقو { هتراهط حصت : ليقف ةضفلا وأ بهذلا ةينآ نم أضوتو ثفلكَم فلاخ

 . ملعأ هللاو . حصت
 © هللا همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اعدفض اهمادق قشي نأ هل تصؤف ، عايجلا يف ةبغرلا ةليلق ةجوز هل نميف
 ال مأ ةفصلا هذه ىلع فصولا حص & عدفضلاب كلذ لعف هعسيأ ، ةيح

 ؟ال م أ . حصي

 عفن ةقيقح حصت مل اذا ةصاخو ىلوأ اندنع اذه لثم كرت : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام

 ال نأ هعسيأ 0 . هلعن يفلاذق اهنم عقتف { زئاج قيرط يف يشمي نميفو : ةلأسم

 يف ناك اذا اهجارخا هيلع مأ ث ةروكذملا قيرطلا يف لعنلا نم عقت ىتح اهب كلاب

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ، قيرطلا ىلع ةرضم اهعوقو

 اهل هنم ةجلاعم ريغ نم قيرطلا يف تعقوو هنم تجرخ نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذب هيلع سأب الف

 . هاوتب بطرلاو رمتلا لكأو : هنمو ةلأسم

_ ٢٨



 .7 نمأو . لكالل حالص كلذ يئ ناك اذا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع

 تدارأ اذا لجرلا ةشادشد لثم سبلت نأ ةأرمللزوبي لهو : هنمو ةلأسم
 ؟دربلا نع ءافدتسالا تدارأ اذا كلذكو ث هيبشتلا ال ، رتسلا كلذب

 : هيقفلا خيشل ا نع طخب هتدجو اييف ةفصلا هذه ىلع اهل زوجي : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم

 ةجاحل ال ادعاق ايبص هعم دجوف 5 هنم لسغلا ديري رهن ىلا ىتأ نمو : ةلأسم

 ةفصلا هذه ىلع رتسلا لاحل هنع يحنتيل هرم ي نأ هل زوجحم أ . حابم عضوم ف

 مل ناو كلذب ىفتكا نا © احيرصت ال احيولت هل لوقي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 قيضي الف . هل احالص عضوملا كلذ نم يبصلا كلذ ةلازإ ناكو ] كلذب فتكت

 . ملعأ هللاو . هحالص هيف ايب هل همأ

 ناك اذا ،هشمتل اهسورد يف ماعنألا ثاورأ حرط زوبي لهو : هنمو ةلأسم

 سيجنت نع يبنلا درو ثيح . هايند نم ءيش حالص كلذ لعاف ١) )[ ينعي]

 . ملعأ هللاو . ىنعملا اذهو {© ةفصلا هذه ىلع ماعنألا ثاورأ

 هللاو . انعم عساووهو { اندنع كلذ لثم قيضي ال عساو : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ

 مأ ] نيلقاعلا نيغلابلا روكذلا اهكيلامم دنع جربتلا ةأرملل زوجحم : هنمو ةلأسم

 ؟ال

 الو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . رثألل انم ةفلاخم ريغ نم كلذ انبجعي

 ىنعم لصألا يف )١(

_ ٢٦٢ 

 



 هربغ وأ رمت نم ةمعطألا نم يشب سانلا نم دحأ هيتأي نميفو : هنمو ةلأسم

 اذهل زوجيأ . .اهنع نيعلا نع اعفد & باودلا نم ائيش همعطيل هيف هل لفنتيل

 نموأ لجوزع هللا باتك نم ىقري ناكو {، ماعطلا اذه يف لفتي نأ يقارلا

 ؟ال مأ © ةفصلا هذه ىلع ئ هئاسأ

 هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ لثم قيضي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 لثم هل ةميق ال امم ائيش الماح دحا هار اذا فيراعجلاو رذلا يفو : هنمو ةلأسم

 اهنم كلذ ذخأ هل زوجيأ . اهب تاتقتل اهدارم لعلو 0 هاون وأ . .ةعساقوأ 3 ةدارج

 ؟ةفصلا هذه ىلع
 . ملعأ هللاو . اندنع تركذ نمم كلذ ذخأ هل زوجي 3 معنف : هباوجف

 لعفي نأ نسحأ ام قلح اذا ، نيطبألاو ةناعلاو سأرلا رعشو : هنمو ةلأسم

 ؟هب ساب الو . حابم ف كرتي مأ ‘ ضرألا ف نفديأ {© هب

 ادحأ نأ ملعن ملو ، اندنع نسحف نفد ريغ نم كرت نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع ال لك ألل هليصحتل ابلط ريطلل مومسم ا بحلا حرط زوجيو : هنمو ةل أسم

 ؟ . . ةفصلا هذه ىلع ثبعلا هجو

 ىلع ةرضم هنم دلوتت مل اذا ةيعرشلا ةيكذتلا هنم ىكذملا لكأ زوجيو : باوجلا
 . ملعأ هللاو . مسلا لبق نم هلكأ نم

 ؟ال مأ ةيهارك هيفأ . نيلعن الب يشملاو : هنمو ةلأسم

 كلذ لعلو ث ةهازنلا ةلق لبق نم كلذ يف ةيهاركلا لعل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . . ملعأ هللاو . نيعلا نم رظنلا فعض هنم دلوتي

_ ٢.٠ _



 لشم ائيش حبصي نأ دارأو ب برغملا ىلص اذا لجرلا يفو : هنمو ةلأسم

 ةينلا هذه ىونو © ليللا ؟ ماق اذا كلذكو . لصي لو فرحناو 0 تاعاطلا

 هيلا عجر مث هناكم نم فرحناو رجفلا ىلص اذا تيأرأ . لعفي ملو ، ةمدقتملا

 . لصي ملو يلصي نأ هتينو ىضوتو حسمتو
 امأو 5 هيف هيلع مثإ ال ةضيرفلا ريغ ةليصفلا كرت نم تركذ ام لك : هباوج

 . .ال مأ لوئسمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ننسلاو ضئارفلاب ماق نم
 نم امأو .(١همهقدص نع نيقداصلا لأسيل : ىلاعت هللا لوقل لوئسم وهف

 ءارقفلا نم هلام نم هلأس نم هلأسو . اهقحتسم ىلا هيلع ةبجاولا هتاكز جرخأ

 نم هلأس امع هل هعنم نم اررض هيلع فخي ل اذإ هيلع ا الف © هطعي ملق . ائيش

 . ملعأ هللاو هلام

 وعدي الأ طرتشي نأ هيلعأ . . يلو ريغ نع جحيل رجأتسا نميفو : هنمو ةلأسم

 . ال مأ كلذ طرتشا اذا هراجئتسا يصولل زوبيأ كلذ كيلع ناك ناو 3 ال مأ هل

 لعف هيلع اطورشم ناكو هل عدي لو { هنع جحو هيلع كلذ طرتشي ل ناو تيأر أ

 © هحح متيأ 8٨©“ببحتسمو ةنسو بج او نم {© نورثئ ازل او . نوج اجلا هلعفي ام

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةرجالا هل 7

 © يصولا ىلع طرش ناو ، يلولا ريغل ءاعدلا زوجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ةرجأ هل ىرأ الف . هل عدي لو جح ناو & كلذ ىل ا هبيجي ن أ يصول ا عسي الف

 . ملعأ هللاو

 هللا ىلص يبنل ا ريق ةر ايزلو . ةجاحل ةنيدمل ا لوخد دار أ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هللا اهفرش ةكم لوخد دارأ ول اك مارحإ هلأ . ملسو هيلع

 بازحألا ةروس نم ٨ مقر ةيآ )١(

٢١ 



 ىلع اك امارحإ برثي ةنيدم لخد نم ىلع ملعأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هللا اهفرش ةكم لخادلا

 :هذه ىلع مالسلا درك ةضيرف نوكيأ . ءاسملاو حابصلا درو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا

 ةيحتب متييح اذاو : ىلاعت هللا لوقل ةضيرف اندنع درلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . . ملعأ هللاو 0)هاهودر وأ اهنم نسحأب اويحف

 نأ ابابحتسا مهل يغبنيوأ بابيا مهيلعأ ةبيصملا يف ءاكرشلاو : هنمو ةلأسم

 وأ مهمأ وأ مهوبأ تام اذا ةوخألا كلذ لثمو . .ال مأ اضعب مهضعب يزعي

 . ملعأ هللاو { ابابا ال ، ابابحتسا نوكي هنا : قيفوتلا هللابو باوجل

 هل زوججمأ رعشلا هعم تبني الو 0 ءاودب هتناع قلحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ
 . اندنع كلذ هل عساوف ، ررض كلذ نم هقحلي مل اذا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 { هلل همحر يحنمل ا دمح نب دوعسم نب يلع هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نمو : ةلأسم

 وأ عابس نم باودلا نم ائيش َمَعطَت نأ زوجيأ ةليصالاو { ءامدلا تاذ ةتيم يفو

 ؟ال مأ ئ اهريغ

 اذكه .فالتخا دصقلاب عابسلا كلذ ءاطعا يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . انظفح

 نادلب يف © رانلاب مهاتوم قارحا اودارأ اذا نيكرشملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ مهعينصو مهنيب ةيلختلا نيملسملا عسي أ © نيملسملا

 ءاسنل ١ ةروس نم ٦٨ مقر ةيا ) ( ١

 ے ٢٣٢



 لو . خياشملا نم مهانكردا نم نمز ف انكردأ انا :: قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو { مهعينص نعو مهنع نؤّضاغتيو 3 اذه لثم يف نيكرشملل اوضرعتي
 . ملعأ هللاو ةجح مهب انل ىفكو 3١8 يدتهخ مهراثابو { يدتقن مهب نحنو . ملعأ

 . ال مأ 0 يب رتملاب نارقلا يا نم ائيش بتكي نأ دحأل زوجيو : هنمو ةلأسم

 ؟لجو زع هللا ءايسأ كلذكو

 .ملعأ هللاو . يدنع كلذ زئاجف : باوجلا

 ؟ . .كلذ همزل نمل ارس لاقي نأ ءعىزجيأ ك سطاعلا تيمشتو : هنمو ةلأسم

 نأ ملسملا ىلع دارملاو ب سطاعلا تمشملا هلعل ، كرح اذا هنا : هباوج
 درو (![تيمشتلا] يف درلاب هل رهج نإو ، كلذ هيفكيف ، هيتفشو هناسل كرحي
 در ءعىزجحي نا هلوق امأ ، ملعأ هللاو ۔ سفنلل بيطأو لضفأ وهف & مالسلا

 . رظن هيف نأ اندنعف © ارس مالسلا

 تمشي الف ، اوهس مالسلا ملسملاو ، هل ةمحلا ٌسطاعلا متي مل اذا امأو
 . هلل ةمحلا : شسطاعلا لقي مل اذا كلذو 5 ملسملا ىلع درلا مزليالو ۔ سطاملا
 ملتسملا ىلعي الو ، شطاعلا تتشي الف 0 مكيلع مالسلا :ملسملا لقي ملو
 . ملعأ هللاو . حالسلا

 نميف : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : : ةلأسم

 ، بوكرلا يف لايجلا حواري نأ لجرلا دارأو 3 ئبتجتأ لاَتج دنع هتجوزو وه رفاس

 جوزلا نوكيو ةبادلا ىلع نيقدترم اهاياو وه نوكيو . ةرملا اذك هبوكر نوكيو

 ؟كلذ زوجيأ ، ("إ[امهاذح] ىشمي

 افدتري نأ ايل زوجي الف نييبنجأ ةأرملاو لجرلا ناك ناف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهاذح لصألا يف )٢( [هيمستلا] لصألا يف )١(

_ ٢٢ _ 



 نم افوخ ئ |اےهعم جوزلا ناكولو . المح وأ ناك ارامح ي ةبادلا ىلع يدنع

 . بسنو أ عاضر لبق نم ايهنم مرحم اذ نوكي نأ الإ هس اوسوو ث ن اطيشلا ت اعزن

 . ملعأ هللاو

 © نيقسافلا نيقفانملا نم دحا ءاجف 7 رهنلا يف يجنتسي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟لعفي فيك . هبايث جنت نا رهطي نا لبق ماق نا وه فاخو 7 هيلا رظني

 ةروعلا رظن هنم نقتي ام ردقب ى ل روظنملا نم ابيرق رظانلا ناك نإ : باوجلا

 نوناخرا نم اهرتس ىلعردق اذا هتروع رتس يدنع هيلعف . هتلخ ةرودك نم

 اذا ، هتروع نم رظانلا نكمت نإ . هتروع زاربا هل زوجي الو & كلذ ريغو ءاملا ىلع

 . ملعأ هللاو . اهرتس ىلع ردق

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ٦ .7 7 ارداق نوكيو . اهلتقب رومأملا ماوهلا نم ائيش ىري نميفو : هللا همحر

 رت . اهلتق 6»[ببسب] هيلع نايضلا موزلب الا اهلتق هنكمي ال هنأ ربغ.

 7 . ناضلا نم صالخلا ىلع ارداق ناك اذا ةفصلا هذه ىلع اهلتق

 ؟ .ال مأ { اهلتق ببسب

 ناك اذا ، هيلع نايضلا قلعت فوخ كلذ لتق كرت اذا هنا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 نأل . . هنيد يف هيلع عيش الأ ، هيلع ناضلا موزلب الا كلذ لتق ىلع ردقي مل
 لبق توملا هكردي نا هللا ملع يف ىسعو . هلجأ يضقني ىتم يردي ال ناسنالا

 . ملعأ هللاو . ةبوتلاو صالخلا بلطم نم ريخ بنذلا كرتو . .هسفن صلم نأ

 : هللا همحر ىيروزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 وأ لوبل دعاق وهو ميظعلا هللا ركذيو ميظعلا نارقلا أرقي نأ دحأل زوجي 0"١[لهو]

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ،“ ضرالا نم حارب وأ فينك يف ناك طئاغ

 وه لصألا يف )٢( ببس نم لصألا يف )١(

_ ٢٤ 

 



 هللاو . هناسل كلذب كرحي الو 3 هبلق يف كلذ هل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ءىش يف نيملسملا لاوقأ نم الوق ناسنالا دجو اذا لوقت ام : هنمو ةلأسم

 لثم ءىش ف ناك ٦. هب ذخألا هل زوجيأ . ؟ال مأ لدعوهأ فرعي لو {© هنيعب

 ىتح مأ  مايصلا يفوأ . ةالصلا يفوأ . ءالياوأ 0 علخوأ قالطروأ ضيح

 ؟ال مأ 5 لوقلا نم لدع هنأ فرعن

 نيملسملا ءاهقف نم يأرلاب فالتخالا هيفزوججي ام ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 فرعي مل اذا & فالتخا هب ذخألا هزاجإ يفف © يأرلاب لوقلا مهل زوجي نيذلا

 ىلع كلذ هل عساوف .. لدعألل هنم يرحتلا نع كلذب ذخأ ناو { اهنم لدعألا

 نمو " كرشموهف بلقلا مهوتب هللا دبَع نمو { رثألا يف تدجو : هنمو ةلأسم
 هللا عم لعج دقف هب ىنعملاو مسال ا دبع نمو ث رفك دقف ىنعمل ا نود مسال ا دبع

 . باص أ دقف ى هب ىنعملا دبع نمو 53 اكيرش

 مهوتلا نآ هتمهوت اميفو 5، ارتفم هنيعب اذه ىلع فقأ مل : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هتدابع كلذب لمكت مل هناف ، ىنعملا نود مسالا دبع نمف ، اندنع نظلا وه

 ايف هتدابع قح { ةقيقح هللا دبعي ملو © ىنعملاو مسالا دبع نم كلذكو 0 اندنع

 بغي مل هنأك هدبعي مل اذا هلعل ، كاردالاب ةفصلا نود مسإلا دبع نمو ، اندنع

 دارملا وهف ىنعملا دبع نمو © ناك نيأو { ناك ثيح ، هملع هنع بزعي ملو © هنع

 . ملعأ هللاو . ةدابعلا ةقيقح هب

 همحر ىحنمل ا ي دومحمل ا دمحح نب دوعسم نب يلع خيشل ا ب اوج نمو : ةل 077

س ٢٥



 ىلا اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو> : ىلاعت هللا لوق يف . هللا

 هتظفح يذلاف 0»هنوملعت متنأو مثالاب سانلا لاومأ نم اقيرف اولكأتل .ماكحلا

 ريغب الظ سانلا لاومأ ذخأ نع ىهنلا كلذ ىنعم نا ، نارقلا ريسافت ضعب نم

 مكحلا رهاظب هبابرأ ىلع قلعتيو 5 كلذ لكاش امو ةقرسلاو بصخلا لثم قح

 . ملعأ هللاو . هنم هوبلط اذا كلذ اببسب مهيلع هذخأ ف نيملسملا ماكح لنع

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ىلع مهضعب لاقو مكحلا ىلع ىنب نيدلا نا ، نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : هللا

 . ملعأ هللاو اذه نم هل اييف لصأ هل لكو ث ةداعلاو فرعلاو ةنانمطالا

 فلأ طاقساب اريرحو 5 هلعل) ريرح وأ نطق نم ناك اذا بوثلاو : هنمو ةلأسم

 . اصيمق هسابل زوجيأ ، هادسوأ ريرحلا ناكأ ، رصم 0"(ماقملا هيضتقي ام ىلعوأ
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع . ةماع وأ ناك ةمك . ءادروأ

 مهنم هزجي ملو © نيملسملا ءاهقف ضعب كلذ زاجأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع نسح كلذ كرتو ، نورخا

 . رهاط هن 8 لجو زع هللا فصوي ن أ قالطالا ىلع زوجو : هنمو ةلأسم

 ؟ةلمهملا ءاطلاب ئ رهاط اي : هل لاقيو ئ كلذب ىعديو

 ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع كلذب لوقن ال انإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يمأل ا رمع نب ةعمج نب شيورد ده ازل ا هيقفلا خيشل ا ب اوج نمو : ةلأسم

 ملكتي نميفو ؟ال مأ < ةيهارك هيف له { ءعىضوتم وهو كاتسي نميفو : هللا همحر
 ؟ال مأ ةيهارك هيف له . نايرَع وهو

 ةيهارك { انايرع مالكلاو { ءوضولا ىلع كاوسلا يف نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيونت نودب نطق ىلع افطع ريرح ةملك رج نم عنام ال )٢( ةرقبلا ةروس نم ١٨٨ مقر ةيا )١(

٢٦ 



 يف لوضفلا ىنعم ىلا ةجاحلا دح نع مالكلا كلذ جرخي ملام ، مثا الب
 هيلع فاخأف لوضفلا ىنعم ىلإ جرخ اذاف & هيلا ةجاح ال يذلا . مالكلا

 . ملعأ هللاو . ةيصعم نوكي مثالا بسكو © هنم مثالا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . ىلاعت هللا قوقحلا نم هيلع ام د ؤم هنأ هسفن نم هبجعي يذلا يفو : هللا همحر

 3 حمس حرف هنأو ، مهجئاوح سانلل يضقي هناو & نيقولخملل هيلع بجي امو
 نيبو هنيب اييف عيش هسفن باجعا نم هقحليأ هنم لقأل عضاوتم نيل نيه هنأو
 ؟نم ؤم دبع هنأ هدنعو ث هللا

 نم ءيش هقحلي الف { هتعاطل هل هللا قيفوتب حرف اذا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع اميف مئالا

 قحب هللا وعدي نم نا . مئازعلاو ءاےسالا صعب ف تدجو : هنمو ةلأسم

 هيلع هللا ىلص دمحم نحبو 0 هئاتئسآ نم ءاےسأل ا هذه قحبو . ينالفلا كلملا

 ؟ال مأ كلذب هللا وعدي نأ هل زوجيأ © ملسو
 . ملعأ هللاو . كلذ زوبحي ال نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىتلا ءاسالاب لمعلا زوجيال هنأ ، نيملسملا راثآ يف ءاج دق : هباوج هنمو ةلأسم

 ءاعدلا ف لوقي ال كلذكو © اهلدع فرعو ] اهفرع نمل الإ . ةيبرع ربغ يه

 . ملعأ هللاو نيملسملا ءاهقف رثكا لوق يف ، اذك قحي

 : اذه وهو اهباوجب تيتأ : هنمو ةلأسم

 © ةعاطلاب مه اذا ناسنالا نأ نيملسملا راثآ يف ءاج دق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 © كلذ ةكئالملا نم ةظفحلا ملعف ، ةبيط حير هنم تحاف " اهب لمعلا ىونو

 ملعف ى ةثيبخ حير هنم تحاف 0 اهب لمعلا ىونو ةيصعملاب مه اذا كلذكو

 . ملعأ هللاو كلذ ةظفحلا

۔ ٢٧



 لحيو ءاودلل هعيب زوجيو { ءاودلل نويفألا ىرتشي نأزوجيو : هنمو ةلأسم

 ؟تاقثلا ريغ ادحا عيابي نأ زوجيأ . 0حرفصألا] مسلا كلذكو .{ هنمث

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هءعارشو هعيب زوجي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . حزق سوق هنومسي رطمل ا لعب يوتسي ي ذلا يفو : هنمو ةلأسم

 مسا حزق ن أل حزق سوق لاقي الو . هللا سوق : لاقي هنأ : قيفوتلا هنابو هباوجف

 اذا زئاج كلذف ميرك اي : سانلا ضعب لاق دعرلا نج اذا امأو { هللا هنعل ناطيش

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا ءيسأ نم ايسا ينعي ميرك مساب يعادلا اعد

 كرتف اذكو اذك اهءاود نأ سانلا دنع مولعمو 5"ةيذأ هب نميفو : هنمو ةلأسم
 كلت نم تامو ، هللا ديب اَهَلُك ءايشالا نأ هملعل ، ىلاعت هللا ىلع الكوت اهءاود
 ؟ال مأ ءاودلا كرت نم مثا هقحليأ ئ ةيذالا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هكالهب لوقن ال انإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . طئاغلاو لوبلا يف اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا اوهركو : هريغ نمو ةلأسم

 نود تويبلا يف زوب ضعب لاقو & كلذ زوجيال ضعب لاقو : باوجلا

 .اهلابقتسا نود اهرابدتسا زوجي ليقو يراحصلا

 ؟اهعطقي نأ هل زوجي له . سمخلا نع ةدئاز عبصإ هل لجر نعو : ةلأسم
 بوتي مث ئ هبر رفغتسي لاق 6 اهعطق ناف 6 كلذ هل زوجي ال : لاق : باوجلا

 . هيلا بوتيو هبر رفغتسي :لاق ، همف يف ةدئاز اسرض علق ناف 5 هيلا

 راصو محللا هيلع لقنو . اهعضوم مروف ههجو يف ةالس هتبرض لجر : ةلأسم
 . اهعطقف ئ ركأ وأ ةزوجلاك

 . هبر رفغتسي : لاق . لعف ناف . كلذ زوجي ال : باوجلا

 رمخلا دصقي )١(

_ ٢٨ 



 همحر يوزنلا يرفاغلا يلع ني سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم ةلأسم

 لهأل ةنجلا ةيآ لدبيف 3 انحل هيف َنَحلَيف & هدحو ميظعلا نآرقلا أرقي نميف : هللا

 ةبوتلا همزلتو هءوضو ضقتنيأ . كلذل هنم دمعت ريغ نم هنم انايسن . رانلا

 ؟هريغ ةرضحب نحلي نم لثمك ث رافغتسالاو
 ايف هدحو ناك اذا . . ةفصلا هذه ىلع ءيش همزلي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . _) هب متأطخأ اميف حانج مكيلع سيلو : لجو زع هللا لوقل اندنع
 . ملعأ

 نيملسملا ءاهقف نم هيقف نم باوج ينءاج اذاو ، هريغ نمو : هنمو ةلأسم

 . اذك هنا بسحاو { اذك هنأوجرأو ، اذك ينبجعي 5 هاوتف يف بتكيو هللا مهمحر

 . ؟هب ذخألا زوجي امم ىوتفلا هذه نوكت له ، كلذ هبشأ امو . اذك ملعأ الو

 يذلا اذه ناك نإ هنأ الا ، ةحيرص فب ب سيل اذه نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الف قحلا لوبق ىلع يتفتسملا هب لمعو ، قحلل اقفاوم هيلا راشأو ، هيقفلا همسر
 ٠ ٠ هلل ١ ع اش ن ١ هيلع قيضي

 رهاظ ىنعم ىلع نوكي . ىوتفلاريغ ىوقتلا نأ هانعم ناوجرأ : ب راوج

 هل ةجح هلقع دبعتملاو ، ملعلا نطاب نم دبعلا صخي اييف ىوقتلاو & مكحلا
 نع فقي نأ ّلَتبملل يغبنيف ، عرشلا مكح يف حابموه امم لقعلا هركنأ امم هيلعو

 { هلل ةبقارملا لهأل اذهو & بير الو هيف كش ال ىذلا قحلا هل نيبتي نأ ىلا كلذ

 . ملعأ هللاو . ةدابعلا يف داهجلا لهأو

 : (٢)اليق موقأو أطو دشأ يه ليللا ةئش ةئشان نإ : ىلاعت هللا لوق ف : ةلأسم

 لمزملا ةروس نم ٦ مقر ةيآ )٢( بازحألا ةروس نم ٥ مقر ةيآ )١(

_ ٢٩٦ 



 { اهلك هتاعاس يه ١0[ليللا] ةئشان نإ { ربسفتلا اذه لوق يف : باوجلا

 ةئشانلا نأ مهضعب لاقو ،ودبت يأ أشنت اهنأل كلذب تيمس ةئشان هنم ةعاس لكو

 . ةقفاومو ةأطاوم يأ أطو دشأ يه ليللا لوأ نم مايقلا لوقو { ليللا مايق رخآ

 . راهنلا نم رثكأ ليللاب نوكت ، رصبلاو عمسلاو ناسللاو بلقلا ةأطاوم نأ كلذو
 © أطو دشأ ، ليللا لوأ يه ليللا ةئشان نأل ليللا لوأ يف ةالصلا تضرف لوقو
 ردي مل مان اذا ناسنالا نال ؛ مايقلا نم مكيلع هللا ضرف ام اوصحت نأ ردجأ يأ

 . ظقيتسي ىتم
 © لهسأ هيلع ةالصلاو مايقلل تبثأو { ةءارقلل ظفحأ وه ليللا ليقو

 هل يغبني دبعلا نا يدنع اميفو . ملعأ هللاو . طشنأ ندبلاو ، غرفأ هيف بلقلاو

 الا ةحارلا ذختي الو ،راهن وأ ليل نم تقو لك يف ةعاطلا ىلع هسفن ضرعي نا

 ملعأ هللاو . هللا اضر اهيف فداصي ةعاس يأ يردي ال هنال ةبلغلا دنع

 خيشلا طخب هتدجو امم هذه يهو . ةبوتكم ربلا باوبأ يف اهتدجو : ةلأسم
 ءادأب موقي نأ نم ؤملا دبعلل يغبني : ىلاعت هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا

 لوأ يف كلذ يدؤيو . ةاكزو جحو موصو ةالص نم . هيلع هللا هضرتفا ام عيمج

 3 هناريج ىلا نسحيو هماحرأ لصيو .0 هيدلاو ربي نأو { ناكمألا لوأ دنع هتقو

 رهظلا ةالص لبق ةلفان تاعكر عبرأ ىلع بظاويلف ةالصب 0')[لفتني] نأ ردق ناو

 رجفلا ةالص لبق تاعكر ينايثو ، ءاشعلا ةالص لبق تاعكر عبراو ، لاوزلا دعب
 مايأ ةتس موصب ناضمر رهش متي ناو ،| ىحضلا ةالص تاعكر عبراو 3 اهتنسو

 ثلاث موي مايأ ةثالثرهش لك يف موصي نأو 0 رطفلا ديع موي دعب لاوش رهش نم
 رهشلا نم رشاعو عسات مموي موصي ناو ، رشع سماخو رشع عبارو ، رشع
 هدالوأو هلها ىلا نسحي ناو ، بجر رهش نم نيرشعو ةعبس مويو 3 مرحلا
 ال سانلل ةرشاعملا نسحو ، نسح قلخب سانلل هتبحص نسحي ناو { هلايعو

 لفن ةالص لصي يأ )٢( هتنا : لصألا يف )١(

]. 

 



 الو & سانلا باتغي الو بذكي الو { هئادأ ىلع ردقي دحأل اقح هسفن ىلع كرتي

 عضاوتيو 5 اهرهظأ ةنسح ىأر ناو { اهرتس ةروع ىأر ناو { ريخب الا مهركذي
 هنيد رمأل مهنم عفتنيل الا مهطلاخي الو ، (ههرش نم سانلا كرتيو . .هدابعلو هلل

 ىفعو هل لمتحا ءوس هيف دحا لمع ناو ،كلذ لثمب هنم اوعفتنيو 5 هايندوأ

 . ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم يدهي هللاو ائيش ادحا ملظي الو ، هنع

 لتق لثم كلذكو { مومسلا ريغوأ .& مومسلاب عابسلا لتق زوبي لهو : ةلأسم

 ؟ال مأ هلتقيل مومسلا هل لمعي نأ ، لخنلا رايث تخ اذا رافلا
 عنم ىلعردقي لو ةرضملا تنيبت اذا : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : باوجلا

 . اذه لثمب هترضم فك ىلع لاتحي نازوبجي هنأوجرأف اذهب الا &، كلذ ةرضم

 عنملوه امناو © ماوهلاو © عابسلا لتقل ال ةرضملا عنم كلذل لعافلا ةين نوكتو
 . ملعأ هللاو . اهترضم

 ؟ءاودل هلكأ وأ دحأ هلمعتسا اذا تايحلا موحل يفو : ةلأسم

 رطضا ناو {، عابسلا ةلزنمب تامرحملا نم يهف تايحلا موحل امأ : باوجلا

 ريغ رارطضالا نال . . كلذ هيلع قيضي ال هنأ وجراف ، اهموحل لكأ ىلا رطضم

 نيح اذهو ، رارطضالا دنع تامرحملا رئاسو ةتيملا لكأ هللا لحأ دقو ث رايتخالا :

 . ملعأ هللاو . كالهلا نم ءافشلا 0"”[َءاَجَر] دارأ رطضا

 رحسلا هيف لمعي ال عبضلا بصع نم ائيش لمح نم نا تدجوو : ةلأسم

 لكأي نأو © هب يلصي نأ زؤجيأ . هرافظأو هدلج يفو . هيف لوقت ام 3 ائيش
 ؟()همحل

 نموه سيلو © هيف فلتخم همحل لكأ نإ & لسغو ىكذ اذا هلعل : باوجلا

 ىكذ اذاو { اههبشأ امو { درقلاو بلكلا وأ ريزنخلا محلك هميرحت ىلع عمتجملا

 ابحر لصألا يف )٢( = سانلا نع هاذأ فكب يأ )١(
 همحل لكأ يف : لصألا يف )٣(

_ ٤١ 



 هللاو غبدلا دعب دلجلاو ©. لسغلا دعب رهطي همظعو هدلجو هرافظأو هبصعف

 . ملعأ

 وأ ا هترارم لايعتساو ، همحل لالحو ، رهاط وهأ عبس بلعثلاو : ةلأسم

 هدلجو هماظعو هنيعو بئذلا ةرارم يفو & ةيودألا نم ءعىشل هغامد وأ هتيصخ

 ذفنقلاو { ةيفاعلا هلايعتسا يفوجري ناكو ، دحأ هلمعتسا اذا هب ةالصلا زوجتأ

 ؟سرع نباو بنرألاو

 . اهموحل لكأ يفو . اهيف فلتخي اهلك اهتركذ يتلا باودلا هذه نا : باوجلا

 وجرأف © هلسغ ف ةغلابملا لعب سرضلاو رفظلا لثم الا 4 اهنم عيش لامعتسا يفو

 . يدنع ايف اذه وهو اهباوجب تيتأ : ةلأسم

 عطق ناو ٠ ءاودلل ريمحلاو ليخلا نبل لامعتسا قيضي ال هنأوجرأ : باوجلا

 ناك اذا رهاط وهف . مدلا الو محللا نم ءيش هيف نكي لو 3 اهريفاوح نم ءيش

 ىلع نيعي ء يشل هعفن ىجري 01 ي دنع هل |عتس ١ قيضي الو ] رف اوجحل ا ت او ذ نم

 . ىلاعت هللا ةعاط

 . هللا همحر لم از نب ديعس نب حل اص يديسو يخيش تلأس : ةلأسم

 يهو ريرحلا ةدححو . ريرحلا مانم ف ماني نأ ركذلا ملسملل زوجحم له

 ؟ ةداسولا

 ىلع مرح امناو 3 زئاج كلذ نا نيملسملا راثا نم هتعمس ام ىلعف : لاق
 . قيفوتلا هللابو . هيلع مونلا مرحي الو . .هسبل نيملسملا لاجر

 ؟بهذلاو ةضفلا ةيناب يناتلا زوجحم لهو : ةلأسم

 كلذ ناك اذا زئاج كلذ نا ، نيملسملا راثا نم هتعمس ام ىلعف : هباوجف

٤٢



 لك رفف اهيف لك لكألا رب الا زوجي لوق : فالتخا كلذ ىفف اهيف لكأي نأ امأو & برشلاو لكألا ريغل
 . ملعأ هللاو . زئاج ريغ هلك :لوقو ، برشلا زوجي ال امنأو 5 اهيف

 لهأ نم ةالصلا عطاقو كرشملاو رفاكلا معطي نأ هلزوجي له ملسملاو : ةلأسم
 مهار اذا مهوسكيو 3 ةيصعملا لهأو { ملاظملا لهأ نم ءالؤه ريغوأ 5 ةلبقلا

 ؟كلذ ىلا نيرطضم

 ءاج مهتفصو نيذلا دحا نوكي نا نسحم ناسحا هللا نع بزعي ال : باوجلا

 تامولو هيقسيوأ همعطي نأ دحأل زوجي الف . . مهلتق ديري نيملسملا ىلع ايغاب

 . اشطعو اعوج

 اباتك خسني نميف : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 فوقو هتيالو نع نوملسملا فقو . 'ضعب نع امحرت هيف دجيف . انموق فلأت نم

 ايك 5 هيلع محرتلا بتكي نأ هلأ . هنم نوءربيوأ ، يأر فوقووأ ، لاكشا

 ؟ ال مأ ئ باتكلا كلذ ف هدجو

 دحأ نع كلذ يكحي نأ الإ ، هيلع محرتلا بتكي نأ ينبجعي ال : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهسفنب ةياكحلا بتكيف

 كيلو ثدحأ اذإ : رثألا نم هتنيبت ام ىلع يأرلا فوقوف هباوج نمو : ةلأسم

 عمتجملا يأرلا فوقو اذهف هيف مكحلا ناب ىتح هتيسن مث ، هلهج عسي امم اثدح

 : هتفصو يذلا ثدحلا سنت مل اذا وهف { هيف فلتخملا يأرلا فوقو امأو { هيلع

 . .لاؤس فوقو كفوقو نوكيو {، هنع لا ؤسلا دقتعت نأ كيلع :لوق . كل

 امإ © هيلو رمأ هل نيبت اذا هانعمو ىأر فوقو هنع فقتوأ © لا ؤس كيلع ال :لوقو

 . اهيلع بوتب وأ { ةيالولا نم جورخب
 . يأرلا فوقو يف هانعم يدنع لخدي وهف { ةطيرشلا فوقو امأو

 هللا !ريسب : هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا مالكرثأ ىلع هتدجو امو : ةلأسم
 مهلك داهجلا سانلا كرت اذا دجوي يذلا مالكلا يف لوقت ام . ميحرلا نمحرلا

]٢٣



 ؟داهجلا اذه امو ، رمالا اذه ريسفت جرخت نأ كعم ايف 9 اورفك

 لهف مهريغو نيكرشملا نم داهجلا قحتسي ناك نمأ ، نيكرشملا داهجوه امو `
 سانلا عيمج ىلعو لاح لك ىلعوه مأ ، هيلع ردق نمل هموزل اصلاخ اذه نوكي
 . امزالو ابجاو كلذ ناك ناو & نيقابلا نع طحيأ ضعبلا هب ماق ىتمف . هب مايقلا

 لهو 0 ملعت اك مهو ، ن امزلا اذه له أ يف لوقت ايف عاسم الو ، هيف رذع الو

 رطقو ، عضاوملا نم عضوم يف ، كلذ نم ءيشب امئاق ةلبقلا لهأ نم دحأ ملعي

 بلطنو هسمتلن ام ىلا ، اذه يف اديؤم احرش انل حرشت نأ بحاف راطقألا نم

 ءاش نا لضفتم نسحم تنأو & يأر ثحب الو 5 دازتسم كلذ دعب ىقبي ال ىتح

 ؟ هللا

 ةردقلا دنع اورفك داهجلا عيمجلا كرت اذا كلذ نا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 ضعب لاق دقو ، ودعلا فصنك اوناكو . هب مايقلا مهمزل اذا ضرفلا بوجوو

 ةيقوألاو ةدعلاو ددعلا نم ةردقلا عم بجي ايئاد داهجلا ضرف نا نيملسملا

 اذاو & ضرفلا مهمزلو ، ودعلا فصنك اوراص اذا مامالاو { عاركلاو ةحلسألاو

 ناو 5 اورفك انفصو ايك اونوكي نأ دعب اوكرت اذاف داهجلا ضرف مهمزلي مل لقأ اوناك
 هب ماق اذاو مالسالا لهأ عيمجل ماع باطخلاو { اورفكي مل ضعبلا كلذب ماق

 ىلع سانلا ربجي الو 3 انع افلختمرفكنال مهلوقل هب مقي مل نمع طقس ضعبلا
 اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نال : ىلاعت هللا لاق دقو .3 داهجلا

 نم افلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي ناول :هلوقو { نيتئام اولتاق يأ 0ه“نيتئام

 . مكنع هلا ففخ نآلاف :لاق مث . . هللا رمأب افلأ اولتاقي 0" . .اورفك نيذلا
 مكنم نكي ناو نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي ناف ، افعض مكيف نا ملعو

 . (٢)ه ني رباصلا عم هللاو .7 هنلا نذاب نيفلأ اوبلغي فلأ

 .لافنألا ةروس نم ٦٥ مقر ةيآ )٢( لافنألا ةروس نم ٦٥ مقر ةيآ )١(
 . ل افن ل ١ ةروس نم ٦٦ مقر ةيآ ) (٣

 س [[



 لجرلا لتاقي نا مه صخر ث ردب ةعقو دعب ريخالا ضرفلا يف بجوأف
 نا الا مهمزلي ال داهجلا نإ نوملسملا لاق اذه نمو { نيتئام ةئاملاو ، نيلجر
 . عاركلاو ةيقوألاو ةلومحلاو ةحلسالاو ةدعلاو ددعلا يفودعلا فصنك اونوكي

 . ملعأ هللاو

 ل اذا مهزجع دنع (')[مُهَرَمَكِي الو] ، مهرفكي نأ لضفأو نمآو مكحاو
 اوكرت اذا نورفكي ايناو ، زيزعلا هباتك يف مهيلع هللا ضرتفا ايك مهددع نكي

 نم مايقب ؤ سانلا :نم عيمجلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذاو ، ةردقلا عم كلذ

 عم اهضرف مزل دق يتلا ةضيرفلا هذه تلطع ناو { اورفك عيمجلا هكرت ناو 3 ماق

 هللا لاق دقو ، زجعلا عم اورفكي مل اهضرف مزلي مل اذإو ، ةعاطتسالاو ةردقلا
 نا ءاهقفلا لاق دقو 0")هاوعفدا وأ هللا ليبس ين اولتاق اولاعت مهل ليقو : ىلاعت
 دلبلا ةحابتسا ديري نمل ، لاتقلاوه عفدلاو ، داهجلاوه هللا ليبس يف لاتقلا
 نيكرشملا اولتقاإ٭ : لاق اك نيكرشملا لاتق هللا بجوأ دقو { ناك ام انئاك رصملاو

 ")ه مهومتدجو ثيح

 ةيغابلا ةئفلا لاتقب رمأو ث ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأ مهنم ىنثتسا مث

 عطقت وأ 5 اوبلصيوأ اولتقي نأ نيبراحملا لاتقب رمأو 5 هللا رمأ ىلا عىفت ىتح
 . ضرألا نم اوفنيوأ ، فالخ نم مهلجرأو مهيديأ

 اذه تحت لخد نم لكو مامالاو } ةعاطتسالاو ةردقلا عم بجاو داهجلاو

 الا مزلي ال ضرفلا نأ ىلع ، كلذب نيبراحملاو ، يغبلاو كرشلا لهأ نم مسالا

 ةليسو دارأ نم الا هلوق نم ىلاعت هللا هركذ ايك { ودعلا فصنك نوملسملا ناك اذإ

 نم ءاشي نم هللا اهم صتخي ةليضف يهو ٠۔ كلذ نم لقأ ف داهجنف . ةليضف وأ

 . هدابع

 نارمع لآ ةروس نم ١٦١ مقر ةيآ () = مهزجع دنع رفكبو : لصألا يف )١(
 هبوتلا ةروس نم ٥ مقر ةيا )٣(

. ٥ 



 كلديو ‘©فصنلا يف ضرفلا مزلي ىتح ابجاو نوكي الئل ةليضف اهنأل مهلوق
 ضرف مهمزلي ال هباحصأو 3 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذ ىلع

 نوكرشملا ممت اذاو ، اورثكي ىتح مهلتق هلعل . .مهلتق نيح يف داهجلا
 هيلع هللا ىلص يبنلا لتق اودارأو . . ةشبحلا ضرأ ىلا مهلزانم نم مهوجرخأو

 فك نمع فكلاو . هلتاق نم لاتقب هللا هرمأف { ةنيدملا ىلا جرخو 5 ملسو

 مهيلع بجوأو { ةردقلا عم ةفاك نيكرشملا لاتقب رمأ مث اووقو اورثك ىتح . هنع
 نأ مامالا عم داهجلاو لاتقلا نا ىلع كدو نيلجر لجرلا لتاقي ىتحردب دعب

 نم نمؤيو ، هسفنب جرخي نم رمألا هل مهنيب ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص ث هللا هافوت ىتح مالسالا ودع ةدهاجمو & هشويجو هايارس يف ءاشي

 تدترأ ملسو هيلع هللا ىلص تام املف ، اضيرم الجر الا رمأي نكي ملو ، ملسو
 ركب ابأ 0ااوُمدَك ىتح & ةقدصلا عنمو دترا نم اودهاجي ملو ك برعلا

 ترثك املف 3 نايثع امهدعبو كلذك باطخلا نب رمع مث 3 هرمأبو هعم اودهاجف
 لاتقلا اوري ملو & لؤاخ وأ لاق نم ، ناك ام مهنم ناكو 3 هيلع اوعمتجا ه ؤادعأ

 هعم اولتاقف & بلاط يبأ نب ايلع اومدق ىتح دحأ لاتق اولحتسي مل مث { هعم

 نأ نيمكحلاب يضرو 3 ميكحتلا ىلا عجرو برحلا كرتو كش املف ، يغبلا لهأ

 اومدق ىتح ىغطو ىغب نم لاتق اوري ملو . . هوقرافو هيلع اوركنأ 5 هلوأ هيلع ايكحي
 نم نوملسملا كلذكو ،. بهو نب هللادبع وهو هعم اودهاج مهسفنأ ىلع امامإ

 امامإ الا اومدقي اونوكي ملو ىيحي نب هللادبعو ، نسادرملاو ةليخنلا لها نم هدعب
 . نيلجرلل الإ داهجلا ضرف هباتك يف هللا بجوي ملو ، ايضرم الدع

 ضرف ريغ نم اورفكي الو . . هللا ركذ يك فصنلاك اوناك اذا نوملسملا لاقو

 رَذَع دق ىلاعت هللا نأ ىرت الأ . مهزجع دنع الو . هولطع بجاو الو ، هوكرت

 ام اذا نيذلا ىلع الو : لاقو ضيرملاو جرعالاو ىمعألاك . هباتك يف رذعلا لهأ

 هيلإ اوءاج يأ )١(

 ٦؟[



 عم اونوكي نأب اوضر :نيذلا ةردقلا لهأ رذعي ملو ١0هه&مهلمحتل كوتأ

 . ناكمالاو ةردقلا عم مزلي اينا داهجلا نا لدي امم ههابشأو اذهف (")هم"فلاوخلا

 يف اولسارتيو 3 اودقاعتيو 0 اوعباتتي نأ اليبس اودجو اذا نيملسملا ىلعو

 { اوعاطتساو اودجو اذا ةضيرفلاب مايقلاو { اوردق نا داهجلا يف ةليسولا بلط
 . هدنع ةدهاجملا هل زوجت نم دنع مالسالا ءادعأ هلعل داهجل ةنونيدلاو ةينلاو

 . همزل اذا ودعلا داهج يف طابرلاو 0 هعم ريسملا هللا بجوأ نم دنع ريسملاو

 ءاش نا اولعف ودعلا طابر يف ةبرقو ةليسو اوبلطو . . كلذ مزلي مل هلعل نإو
 هب ماق اذاو ى عيمجلا هكرت اذا داهجلا يف هتركذ امم هركذ رضح ام اذهف ى هلللا

 الو } مهكلهي ال هدابعب فيطل هللا نا ۔ كل ترسف ام ىلع اندنعوهف ضعبلا

 دوجوو مهتردق عم مهرذعي الو ، مهيلع ضرتفي مل اييف كالهلا مهيلع بجوي
 .ودعلا فصنك اوناك اذا هعم اودهابجي نأ مهيلع ضرفلا

 © ةقسفلا دنع ثحي هري ملف ، نامزلا اذه لهأ عم داهجلا يف جورخلا امأو

 اًساْوُف دجو ناف 5، ةريسم ىف مارحلا لحتسيو سانلا لاومأ بهني نم دنع زوجي الو

 بجويو ، كلذب ةنونيدلاو ، ةينلا ىلعوهف دجي مل ناو & مهعم دهاج قحلل

 دهاجو جرخو داهجلا ىلا جورخلا هعم زوجي نم دجو ىتم هتين يف هسفن ىلع كلذ
 رثكي الو ، لالضلا لهأ عم جرخي الو } لضفلا يف بغر نا الضف وأ ناك اضرف
 نم ءيشب امئاق ةلبقلا لهأ نم ادحأ ملعأ تسلو ، لحي الام كاهتنا يف داهجلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هب هللا رمأ يذلا هجولا ىلع داهجلا

 لهأ نولتاقي نيذلا الول : لاق هنا مهنع ىوري نم ضعب تعمس دقو

 الو { ةماقتسالا ىلع اوسيل كئلوأ نأل كلذب ذخا ملو . انكله دق انكل 3 مورلا

 8 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةريسك مالسالا ىلا نوعدي الو ، قح ىلع

 . ملعأ هللاو . هدعب نم نيملسملاو

 .ةبوتلا ةروس نم ٩٣ مقر ةيا )٢( ةبوتلا ةروس نم ٩٢ مقر ةيا )١(

 ٧؟



 . هتفرعو هتيأر دق امم كل تحرش دق ام كل هتركذ يذلا يف داهجلا يف يورو

 هلل لمعاو © هب كسمتف { اباوص هتيأرو اقح ناك ناف ، هتفصو اميف ادهج لآ ملو

 . .اطلغ يظفل يفوأ . أطخ ناك ناو ، نيملسملا ىلع هب لضفت ام ىلع هركشاو

 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو { أطخلا كل نيبت اذا هعدف ينموهف ، اططش يلوق يفوأ

 . هتاكربو

 زوجي له . ىلاعت هللا كلذب ىنعيرهاط اي : هئاعد يف اوعدي نمعو : تلق

 ؟ةراهطلا قيراط نم رهاطلا ىنعم اف . ىلاعتو كرابت هللا ةفص ف اذه

 ىسعف . هابشالا نع رهاطلا ىنعم ىلا دصق لئاقلا ناك نا امأف : باوجلا

 ىلعف ٤ ةرهطملا يه ةسدقملاو 6 ريهطتلا وه سيدقتلاو ٠ رهاطلا وه سودقلا نأل

 فرقغتيوأ هباتك يف هسفن هب فصو ام ريغب ىلاعت هللا فصوي نأ زوجي ال اذه

 . لوقي ام ىنعمو > هليوأت ىنعم

 اهمحل لكأ زوجي له . اهنبل نم ةريغص ةباد تعضرأ ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟اهعيبو

 ابوتكم ايسا دجي نميف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 ينعأ نيسلاو ءابلا لثم فورحلا نم عيش هيفو ، مالقالا نم هريغوأ دنهلا ملقب

 عجول تافوصوم يب رتملا ملقب تافاق رشع وأ & تاءاررشع تاعباتتم افورح

 نأ بتاكلل زوجي له . ىلاعت هللا هافش دحأ ىلع نقلع اذاو { نيعلا وأ سرضلا

 ؟تايالا نم نه ام فرعي ال هنال نهلثم بتكي

 لأسي ىتح ملسأ هنع فكلاف . هانعم فرعي ال يذلا مسالا امأ : باوجلا
 مل ةقرفتم تاداص وأ تاءاب بتك اذا امأو & نيملسملا تاقث نم ةفرعملا لهأ هنع

 . هللا ءاش نا ك يدنع كلذ قضي

_ ]٨



 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 مث ةثداحو ةلزان يه ىتلا ةلأسملاب ملاع ريغ نوكي يذلا يفو . . هللا هظفح ناديبع

 ملو اهيف -أ { ةهفاشم اهنع لأس وأ 3 اهيف باوجلا هءاجف & باتكب اهنع لأس

 ؟ ال مأ {| حيحص ب اوحجل ا نا ملعي

 ايف ايهترضحب رخاووه عزانتي يذلا ىلع هأرقي وأ هب لمعي نأ زوجي : باوجلا
 ف اهدجو اذا كلذكو ] ةلأسملا ينعأ 3 اهيف هداقتعا نوكي فيكو { هللا نيبو هنيب

 ؟ ال مأ اهب لمعي نا هلزوجيأ . ةرتؤم اهدجو اذا كلذكو {© دحاو عضوم

 حالصلاو رتسلاب افورعم الدع ىتفملا وأ لوئسملا ناك اذا تفصو ام ىلعف

 امأو © قحلا نم ىتفأ ايب هلوق لوبقو 0 هايتفب ذخألا زئاجف © هيقفلا هيلا بوسنملا

 امو } هنم ملع ام & كلذ ىيف عبتم هنا ؤ ايتفلا نم ءيشل لباقلا ىتفتسملا داقتعا

 نم ةمألا عامجاو ٥ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ، لجو زع هللا باتك لهج

 وه هلعل اناو . . نيدلا لوصأ نم ائيش فلاخي ال يذلا يأرلا باوصو نيقحللا

 لك ىلع كلذ يف ديلقتلا داقتعا زوجي الو & نيدلا لوصأ ىنعم ىلع جراخ

 . ملعأ هللاو . لاح

 هذه اولوقي ةنسح مهبصت نا» : لجو زع هلوق . ةيآلا هذه هجو امو : ةلأسم

 ))ه هللا دنع نم لك لق كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت ناو . هللا دنع نم

 نمف ةئيس نم كباصأ امو ،هللا دنع نمف ةنسح نم كباصأ 0")[ام]وت :لاق مث

 ؟ عضوملا اذه يف ةئيسلاو ةنسحلا ىنعم ام 0")هكسفن
 : ةنسح مهبصت ناو ، ميظعلا نآرقلا ريسفت يف هتدجو يذلاف : : هباوج

 ءالغ :ةئيس مهبصت ناو 0 هللا دنع نم هذه اولوقي . رعس صخرو بصخ

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مؤش نم يأ © كدنع نم هذه اولوقي & بدجو
 اف : لصألا يف )٦٢( ءاسنلا ةروس نم ٧٨ مقر ةيا )١(
 ءاسنلا ةروس نم ٧٩ مقر ةيآ . )٣(

_ ٢٦٩ 

 



 لبق نم ، هللا دنع نم بدجلاو بصخلا : دمحم اي لق © هللا دنع نم لك لق
 نمف ةمينغو حتف نم كباصأ ام يأ . هللا نمف هنسح نم كباصأ ام امأو { هللا

 نباي كبنذف & كسفن نمف ةميزهو ترج ةئيس نم كباصأ امو ، الضفت هللا

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو . مدا

 : هللا همحر يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 اهنم تابثالاو يفنلا نيب فقي رهاظلا يف ناكو 5 ديحوتلا ةملك اولتي عمس نميفو
 . هناسلب ارس ينثتسي نظلا بلاغو ، سفنلا نوكسو بلقلا ةنانمطا يف هنأ ريغ
 © كرش ىلا © هل عماسلا دنع كلذ غلبي . ادبأ هللاب كرشي نأ قيطي ال هناو

 ؟ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع نيكرشملاك هلاوحأ عيمجو هتساجنو هتراهط يف نوكيو
 راثا ضعب نم هتظفح اميف تركذ ام ىلع رمألا رهاظ يف نوكي معنف : هباوج

 هللاو رئارسلاو ةينالعلا مكح هلو ، رهاظلا مكحب هقلخ دبعت هللا نأل ؛ نيملسمل
 . ملعأ

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 مهلوقو . اميظع اناتهب ميرم ىلع مهلوقو مهرفكبو» : ىلاعت هلوق يف : هللا همحر
 هبش نكلو هوبلص امو هولتق امو { هلا لوسر ميرم نب ىسيع حيسملا انلتق انأ
 © نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهل ام 3 هنم كش يفل هيف اوفلتخا نيذلا ناو { مهل
 (١)هئامييكح ازيزع هنلا ناكو هيلا هللا هعفر لب . انيقي هولتق امو

 مهيلع نوكي ةمايقلا مويو { هتوم لبق هب َننمؤيل الا باتكلا لها نم ناو

 ٠؟ هيلا هللا هعفر ىنعم امو 3 هلك اذه ىنعم ام 4 ()اديهش
 يف نسحي ام كل ركذأ ينأ ريغ . هباتك ليوأتب ملعأ هللاف : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 اهومر مهنال.؛ اييظع اناتهب ميرم ىلع مهلوقو مهرفك امأ & كلذ نم قيلي امم يلقع

 .ءاسنلا ةروس نم ١٥٩ مقر ةيآ )٢( .ءاسنلا ةروس نم ١٥٦ مقر ةيآ )١(



 تناك امو ءوس ءرما كوبأ ناكام 3 ايرف ائيش تئج دقل مهلوقل اهيلع اروز كفالاب

 بلصلا نم مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع يف مه ؤاعداو مهلوق امأو . ايغب كمأ

 هلعلو { مهيف هللا لاق يكوهو { قدص الو & كلذ قح ريغف 3 هل مهنم لتقلاو

 نظلا ىلعالا ملع هب مهل سيل اميف اوفلتخاو اوكشو ، مهل هبش نكلو 0 مهلو
 هل هعضو ىف هللا دارأ ثيح هيلا هللا هعفر لب : هللا لاق ام هيف قحلاو . هلتق يف مهنم

 ءيش لكبو ث ريدق ءاشي ام ىلع هنا هللا ىلا كلذ ملع دريو ، هئايسو هضرا يف

 . ميلع
 نم هتظفحو هتعمس ام ىلعف 0 ةمايقلا موي لبق هب باتكلا لهأ ناييا امأو

 نا : ىلاعت هللا هظفح ىجنملا يلع نب دمحم نب دوعسم ىمعالا خيشلا دلاولا

 ةمايقلا مويو 5 ةمايقلا موي لبق ()لاجدلا روعالا مايأ يف هثعبم دنع هب مهناميا

 . هباتك ليوأتي ملعأ هللاو . هب مهنامياب اديهش مهيلع نوكي

 لهو : هللا همحر دادم نب دمحم نب نايس هيقفل ا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 موي وي لبق رغرالا رلا ثعبي هنإو . .ءاسلا ىلا عفر هنأو {8©“ لعب تمي ل مالسلا

 الا باتكلا لهأ نم لحا قبي لو برغملا ىلا قرشملا نم الدع اهألميو ] ةمايقلا

 ؟ال مأ كلذ دعب تومي مث { هتوم لبق هب نما دقو
 ثيداحأو رابخأ هذه نا . باوصلاو قحلا قيرطل كاياو هللا انقفو : تاوجلا

 هيلع ميرم نب ىسيع نأ انعمس دقو ث اهس س انلا نسل تقبط أ دقو 3 ةرت اوتم

 بارتقا دنع ضرالا ىلا ثعبيس هنأو ، ءايسلا ىلا عفر هنأو تمي مل هنأ مالسلا

 نم ثيداحالاو رابخالا هذه ةحص ملعأ ملو } الدع ضرألا ألميو ، ةعاسلا

 يف كلذ نوكي نأ زوبيو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم الو هللا باتك

 )١( هينيع ىدحا خسم وأ حسمل كلذب يمسو خيسملا وأ حيسملا وه .
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 وهو 5 ءاشي ام هدابعلو هدابعب (')لقعي هللا نا . رابخالا هب تدرو ايك هللا ملع
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ، ريدق عيش لك ىلع

 نم هذجي اب هناوخا رتغوأ هناوخا ث نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ذيعتسي نأ هيلع سيلف ، ظعاوملا نم ءيشب مهظعي وأ . .ثيداحالاو تاياورلا

 & ةروس لوأب ءىدتبم ريغ تايآلل اضرتعم ناك ناف نآرقلا ةءارق امأو & كلذب

 ةروسلا لوأب ائدتبم ناك ناو 0 ةءارقلاب هئادتبا دنع ذيعتسي نا ليق دقف

 . ملعأ هللاو ذيعتسي نأ هيلع سيلو . لمسبيلف

 يذلاف : هللا همحر ىحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشل انع : ةلأسم

 الو مكل اومأ مكهلت ال % : ىلاعت هلوق ىنعم يف ميظعلا نارقلا ريسفت يف هتدجو

 ةضورفملا سمخلا تاولصلا نم مكمزل ام ءادأ دنع ىأ (٢)هگ هللا ركذ نع مكدالوأ

 : : .مكيل
 يدون اذا اونما نيذلا اهيأ ايت : ريسفت يف نارقلا ريسفت يف اضيأ تدجوو

 نم هللا ةعاط ةماقا ىلا يأ ههلا ركذ ىلا اوعساف . .ةعمجلا موي نم ةالصلل

 اذاو : هللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 لهأ ىزعي ال ةربقملا ىلا مهنم ةزانجلا عيش نم تأ موق وأ دلب لهأ ةداع ناك

 ؟محروأ راوجب كلذ همزل نم كلذءعىزجيأ . هب اوفرعو كلذ اوُفَرَع دقو { ةبيصملا

 . ملعأ هللاو . معنف : هبا وج

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ةمالعلا ملاعلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ٧ م ه

 ملكتلا نم اهريغوأ { هللا الا هلا ال لثم ديحوتلا ةملك يف : هللا همحر ناديبع

 نوقفانملا روس نم ٩ مقر ةيآ )٢( عنمي )١(
 ةعمجلا ةروس نم ٩ مقر ةيا (٣)
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 اهمتي ملو } دحأ اهب ملكت ذا اهمتي ىتح فقولا زوجي ال ناك اذا ديحوتلا مليكي أ
 ءيش وأ ب ؤاثتوأ ةسطعوأ ةقهش لثم اهمامتا نع هعنم ءيش ءاج مث © دعب

 ىلع هلبق نم ناكوأ 3 وه هلبق نم سيل {. اهمامتا ينعأ . .كلذ نع هعنمي

 . تفصو ام ىلعف 0 دمعلاو لهجلاو طلغلا نع وأ اهمامتا نع هنم نايسنلا

 ىلع كلذكو 3 هيلع عيش الف ، رذع نم هتركذ ام مامتا نع فقو اذا امأ

 {© طلغلا ىلع كلذكو . . هتجوز الو هئوضو الو هموص يف ء يش همزلي ال نايسنلا

 ءىش همزلي الأ ىنبجعيو فالتخا كلذ ىفف لهجلا ىلع امأو . .عىش همزلي ال

 . كلذ هلزوجي الف 3 هنم دمعلا ىلع امأو . . هتجوز الو هئرضو الو . .هموص يف
 صاعوهف بتي مل ناو ، َمِلَس دقف هللا ىلا بات ناف ، كلذ نم ةبوتلا هيلعو
 . ملعأ هللاو . ةبوتلا لبق هتجوز ءطو هل زوجي الو 5 هلل

 وأ ناسللاب زوجت ال ةفصب هفصو اذا ىلاعت هللا ةفص يف كلذكو : هنمو ةلأسم

 ال ىتلا ءايشالا نم ءيش وأ صخش لثم اذك هنا وأ ‘ ءيشب ههيبشت لثم بلقلا

 . بلقلا وأ ناسللاب دصقلا ىلع هب كرشأ وأ { اهب فصولا زوجي

 روصل ١ نم ع يشب ههبشي ن ا لجو رع هلل ١ نع يفني ن ا هيلع نأ : هب اورحف

 ىتم ةبوتلا كلذ نم هيلعف . هناسلب كلذ ناكو 77 لهجلا ىلع تاقولخملاو

 الو هموص دسفي ال كلذكو . ينبجعي ام ىلع هيلع مرحت الف هتجوز امأو . ملع

 . ء يش همزلي الف ن ايسنل ١ ىلع كل ذكو . . نيملسمل ١ ضعب لوق ىلع ٥ ءوضو

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجي الف دمعلا ىلع امأو

 الو & تابثالاو يفنلا نيب عطقي نازوجي ال هنارخآ هل باوج نمو : ةلأسم

 هناف ادمعتم تابثالاو يفنلا نيب عطق يذلا اذه ناك ناف كلذ ىلع فقولا زوجي

 ناو . . مدنلاو ةبوتلا عجاريو ، مكحلا يف كرشلاب قحل دق هنامياو هؤوضو ضقنتني

 ضعب لوق ىلع هءوضو ضقنتني الو ، هبر رفغتسيلف \ايسانوأ ائطخم ناك
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 وأ عىطخم وأ دمعتم هنا هيلو كلذ هنم ملعي ملو ايلو ناك نا امأو ، نيملسمل
 ملع اذا نيملسملا ضعب لوق ىلع بوتي نا ىلا هتيالو نع فقوي هناف { ساان

 لهجو ، كلذ هيلو ملعي ل اذاو & تابثالاو يفنلا نيب عطقي نأ زوجي ال هنا هلو

 ناك ام ىلع هالوتي نا هلزوجي ال هنا نيملسملا ضعب لاق دقف { كلذ يف مكحلا
 ؛ لبق نم هيلع ناك ام ىلع هالوتي نأ هل زئاج هنا :لاق نم لاقو . لبق نم هيلع

 . قيطي ال اميف دبعلا فلكي ال هللا نال

 لاق دقف ، فوقولا لهأ نم تابثالاو يفنلا نيب عطاقلا ناك ام اذإ امأو

 . عمتسي الو لبق نم ن اك اك فوقول ا ؟ نوكي نأ هل زئ اج هنا نيملسملا ضعب

 5 هبيتتسبو هل لوقي نأ هيلع لاق نم لاقو 6 ائيش هل لوقي نأ عماسلا عسي هلعل

 اذا امأو . هنم عيرب رصأ ناو ، لبق نم هيلع ناك ام ىلعوهف كلذ نم بات ناف

 ةرشاعملاو طلا ايهنم ناكو ةجوزوأ اجوز تابثالاو يفنلا نيب عطاقلا ناك

 يذلا لئاقلا نم لوقلاب مكحي الو اهجوز ىلع ةجوزلا مرحت الف { اضعب ايهضعبل
 . ملعأ هللاو . كلذ حصي نآ الا دمع هنا تيفبثالاو يفنلا نيب عطق

 و ى .ت
 عيمجو فێصملا باتكو ،کعرشلا نايب"باتكوهو اذه رثأ يفو : هنمو ةلأسم

 ايب ذخ ؤيأ . نايع لهأ بتك عيمجو ،“ءايضلاو تارصتخملا “ةعستلا عماوجلا

 ؟ ال مأ انباحصا نع ناك اذا نهيف

 هذه يف ام عيمجب ذخ ؤي نيملسملا نم لاق نم لاق تفصو ام ىلعف : باوجلا

 نم لاق نم لاقو ، قحلل فلاخم عيش اهيف حصي ملامابهتركذ ىتلا بتكلا
 يذلاو ، رثكا لوالا لوقلاو ، هلدع حصي ىتح بتكلا يف ايب ذخ ؤي ال نيملسملا
 نيملسملا راثآ ين ايب لمعلاو ذخالا زئاج هنأ نيملسملا يأر نم هيلع لمعن
 الإ . نهلاثمأو فنصملاو عرشلا نايبو ، عماوجلا لثم ةروعنملا مهيلع ةضورعلملا

 © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتكل فلاخم اهنم عيش حصي نأ

 . نيقتملا عامجاو

_ ٥٤



 . ضعب قوف اهضعب ةنيابتم تاقبط يه عبسلا نوضرالاو : هنمو ةلأسم
 . فالخلا لهأ نم سان مهنأ ... يأرلا باحصأ يف هباوجو : هنمو ةلأسم

 ىلع فقولا نا اندهش ىلب اولاق " مكبرب تسلا هللا لوق يفو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو (ىلب)

 وجرأ 0)ه“4ضرالاو تاومسلا رون هللات : ىلاعت هلوق يف هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ضرالاو تاومسلا يف نم يداهلا هانعم نأ

 هللا ىلع امارك هانعم (}”هم نيبتاك اماركإ : ىلاعت هلوق يفو : هنمو ةلأسم

 ال يأ "”ههينولعفت ام نوملعي . . مهلامعأو مهلاوقأ نوبتكي يأ نيبتاك هانعمو

 . مهلامعأ نمع يش مهيلع ىفخي
 . هيباتك اوءرقا اولاعت يأ (ُ)4ه هيباتك اوءرقا مؤاه » : هنمو ةلأسم

 هيلع هللا ىلص يبنل ا نع دجويو . اهلا ؤس تكرت { هل ب اوج نمو : ةل اسم

 هلو & باطخلا نب رمع ةمالا هذه نم هنيميب هباتك ىطعي نم لوأ نا : ملسو

 ىلا ةكئالملا هتفز تاهيه لوقيف ركب وبأ نيأف هل ليقف . . سمشلا عاعشك عاعش

 . ةنحلا

 اي :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 .ركب ابأ الإ ةمايقلا موي نوبساحي سانلا لك ةشئاع

 جرخت اهغأ ©٠{ ظيقلا ناوأ ف نوكت ىتلا ةراحلا حيرلا نأ تدجو : هنمو ةلأسم

 رمتو رانلا نم جرخت ةدرابلا حيرلا نأو © ةراح كلذل ريصتو رانلا ىلع رمتو ةنجلا نم

 راطفالا ةروس نم ١ مقر ةيا (٢) رونلا ةروس نم ٣٥ مقر ةيا )١(
 ةقاحلا ةروس نم ١٩ مقر ةيا ٤) ( راطفالا ةروس نم ٢ ١ مقر ةيا (٣)

 



 ريغ مأ {. احيحص اقفاوم كدنع اذه نوكيأ . ةدراب كلذل ريصتو ى ةنجلا ىلع

 . حيحص

 مالع هللاو . نيملسملا راثا يف دوجوم اذكه تفصوام ىلعف : باوجلا

 . بويغلا

 ؟( )هي نيحلاصلا نم نكاو قدصافإ : ىلاعت هلوق بارعا يفو : هنمو ةلأسم

 ماهفتسالاو ينمتلا باوجوه يدنع يذلاف & قدصاف بارعا امأ : باوجلا

 ريسفتوهو { ميظعلا نآرقلا ريسفت نم دجوي يذلاف ، (نكاف) مزج امأو ءافلاب
 ريسفت يف اضيأ تدجوو . هدعب امو { ءافلا ىلع فطعلاب همزج نأ يواضيبلا

 . . ىلع عفرلاب عىرقو (قدصاف) ىلع افطع ابوصنم (نوكاو) .زئاج هنا نآرقلا

 .هتدجو اذكه 3 نوكأ اناو

 ناف تيبلا بحاص نذا ريغ نم دحأ تيب دحأ لخد اذاو : هنمو ةلأسم

 زوجي الو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ضقتني الف موصلا امأو & كلذب ضقتني هءوضو

 هل زوجيف ىتيب كتنكسا دق :لاق اذا اماو . هنم نذا الب دحا تيب لخدي نأ هل

 نم اهيف نموأ مهجاوزأ نذإب لاجرلا تويب يف لوخدلا امأو ، لخدي نأ دارأ ىتم

 نا نيملسللا نم لاق نم لاقو . . فالتخا كلذ يفف اهمر نذا ريغب هريغوأ نبا

 ال لوخدلا نا نيملسملا نم لاق نم لاقو . .انكس كلذ ذختي مل امزئاج كلذ

 وأ ةداعقب تيبلا بحاص ريغ هنكسي تيبلا ناك اذا امأو تيبلا بر نذاب الا زوجي

 . نكاسلا نذاب تيبلا كلذ يف لوخدلا زئاجف 3 اهريغ

 اتوص تيبلا لخاد نم عمسف © تيب لوخد يف دحا نذأتسا اذا امأو

 . لخدي نأ هل زئاجف © لخدا :هل 0"[لوقي]
 _ ص

 نوقف انملا ةروس نم ٠ ١ مقر ةيآ ) ( ١

 لاقي لصألا ين )٢(
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 نيح نذإب الإ اهلهأ ىلع لزانملا لوخد يف ةحابإ ال هنأ هباوجو : هنمو ةلأسم

 هيف دحأل تيبلا بحاص لاق اذا امأو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع لوخدلا

 اذا امأو . نذا الب لخدي نا هل نا نيملسملا راثا يف تدجوف { لزنم يف كتنكسا

 فالتخا هموصو هئوضو ضقن يفف . ءوضو ىلعوأ ايئاص ناكو نذا الب لخد

 . نيملسملا نب

 لخدي نا ادحأ رمأي نأ دارأو ، هيف نكاس دحال تيب ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 ١ كلذ ريغوأ يلصي وأ مانيوأ ، ةاش طب ريل وأ ائيش ذخأيل لجر وأ ةأرما نم هيف

 نم جاتحيو نكاسلا ينعأ هيف نوكي سيل تقو يفو 5 ةأرما هدنع سيل نكاسلاو
 اذه لوخد رومأملل زئاج تفصو ام ىلعف & كلانهوه نكي مل اذا دحأ وأ راج

 سانلا رومأ لزت ملو . .ايئاص وأ ائضوتم رومأملا ناك ولو هذه كتفص ىلع تيبلا

 . ملعأ هللاو . اذه ىلع

 جرخي ال هنا . .دحاو تيب يف هتقلطمو ىمعالا نكس يف هباوجو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . نسحأ كلذ نع هزنتلاو . .نيملسملا لاوقأ نم

 همحر يوزنلا يلع نب سيف نب رصان هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . اهلا ؤس تكرت : هنلا

 ريخب فرعي ال يذلا . .هنع فوقوملاو ىلولا نمؤملا ةبيغزوجي ال هنأ : هباوجف

 زوجت ال نم ةبيغو . .قفانملل ةبيغ آل هنال ؛ قفانملا يف ةزئاج ىه امناو ، رش الو
 . ملعأ هللاو . مئاصلا رطفتو ءوضولا ضقنت انركذ نمم هتبيغ

 نأ نسحي ١ ) اعمج هب نطسوف ل : ىلاعت هلوق دنع فوقولا يفو : هنمو ةلأسم

 . دونكل هبرل ناسنالا نا :وهو مسقلا باوج دعب ءىراقلا فقي

 تايداعلا ةروس نم ٥ مقر ةيآ )١(
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 هللاو . «دونكل» ىلع فقي هنأ نيملسملا ضعب تعمس : قيذوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 ةدحاو واوب مأ نيواوب بتكتأ . اهتباتكو اهتءارق يف ةدوءوملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ كلذ فيك مأ 5 ةودمم ةزمهو

 أرقتو ، نيواوب بتكت اهنا لوقي نيملسملا ضعب تعمس : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذه لعلو ، نيكمت ريغب أرقتو © ةدحاو واوب لوقي اضعب تعمسو 3 ()نيكمتلاب
 . ملعأ هللاو ، رخآلا لوقلاب لمعن نحنو . .رثكأ

 ال ايعو روسلا لئاوأ نم ةلمسبلاب لصوي ايع يديس ينفزتعو : هنمو ةلأسم

 نارقلل ءىراقلا هب رمؤي امو ، زوجي الامو 5 ةلمسبلاب هلصو زوجي امو ، لصوي
 . كلذ نم . ميظعلا

 نيملسملا ضعب لاق . . باتكلا هب لوتطي اذه نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 سبعو ةمايقلا ةروسو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروسب ةلمسبلا دعب فقولاب

 . تبتو ، ليوو ، مكاهلأو { اورفك نيذلا نكي ملو & دلبلاو & نيففطملل ليوو
 . ملعأ هللاو . هلك اذه يف ةلمسبلاب لصولا زوجي نيملسملا ضعب لاقو

 هللا همحر ىحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 © ةهبش الو بير الو كش الب ةزئاجو ةتباث ىهآ . ناطلس نب فيس ةمامإ يف

 يف رلاو {. رافغتسالاو ءاعدلاو ةيالولاو دايقنالاو ةعاطلاو عمسلا هل ةيعرلا ىلعو

 نم هريغل بجي ام لثمك هيلا ةاكزلا ميلستو { هيف عقي نم ىلع زاكنالاو ، بيغملا
 ؟ال مأ © لدعلا ةمئأ

 هانياعو هانظفح امم هيلع نحتامو & اندنع ىذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هيخال ةمامالا مهدقعو ناطلس نب برعلب خيشلا لزع نم رضح نمم هانعمسو

 ةزمحل ١ ر اهظ ا ي أ ) ( ١

_ ٥٨ 



 امامإ هب ىضا رتلاو كلذ يف مهنم قافتا عم ث ىلاعت هللا همحر ناطلس نب فيس

 اعئاط عفدلا مامإ لزع نيملسملل نألو . ةمامالا نم هيخأ لزع دعب نيملسملل

 نم هجرخي امم ، هنم لعف ريغ ىلع هلزع ناك ولو } كلذ اودارأ اذا اهراك وأ

 . ةمامالا

 هل ءاعدلاو هتاكز ۔ ناطلس نب فيس مامالا ينعأ - ضبقي نأ يدنع زئاجو

 ةمامالا نم هجرخي امم عيش هيلع حصي مل اذا 5 هتيعر ىلع هل اميف هرمأل دايقنالاو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ : لجو زع هللا لوق ريسفت يفو { هللا همحر ناديبع

 نم صقني ال كلذ ىنعم نأ تفصو ام ىلعف ()ههاهفعاضي ةنسح كت ناو

 ناو ةريغصلا ةلمنلا يهو :7 ءيش رغصأ باقعلا يف ديزي الو ، رجألا

 . اهباوث فعاضي يأ ، { اهفعاضي ةنسح ةرذ لاقثم نكي ناو . .هانعم ةنسح كت

 يف هباوث ىري نمؤملا نأ هانعم 0" هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإل ريسفت امأو
 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمفإ :هلوق ريسفت امأو . ايندلا يف هاري رفاكلاو ز ةرخآلا

 هللاو ، ةرخآلا ىف رفاكلل بئاصملاو ؛ناسحالاب ه ؤازج نمؤملا نا هانعم (")هئهري

 . هباتك ليو أتب ملع أ

 ءاودل ارطضم دحأ ناك نإو . .هلكأ زوجي ال بالكلا محل ناو : هنمو ةلأسم

 نأ دحا دارأو دحأل بلكلا نكي مل اذاو . . نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي الف

 . ملعأ هللاو . هذخأ زئاجف . هذخأي

 . ءاسنل ١ ةروس نم ٠ ٤ مقر ةيا ) ( ١

 . ةلزلزلا ةروس نم ٧ مقر ةيآ )٢(
 . ةلزلزلا ةروس نم ٨ مقر ةيا )٣(



 ديقملاو ، بوبجملاو علمتشملاو ، يدترملا ريسفت يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ . . ىصخلاو

 امأو 5 احيرص اريسفت كلذ يف رثألا يف دجن ملف لمتشملاو نرملا امأ : هباوجف
 امأو ، هنم ناتضيبلا تّيصخ يذلاوه ىصخلاو . .ديدحلاب ديقملاوهف ديقملا

 . ملعأ هللاو . ركذلا عوطقم وهف بوبجملا

 لثم ةبجاو راجلا ةلص نا نيملسملا راثا يف تدجو لاق هباوجو : هنمو ةلأسم

 . اتيب نيعبرأ ىلا برقألاف برقألا لصي . اتيب نوعبرأ راوجلا دحو . ماحرألا
 ماحرالا ةلص كلذكو . .حرفلاو نزحلا يف ةصاخو مهيلا لوصولا ةين نوكتو
 رئاس امأو ، نيتنس ريسم ىلا مهيلا لوصولا بجيف ناذلاولا امأ ، مهتلص ةبجاو

 دجي نا ىلا ةيفاك كلذ يف ةينلاو . ةنكما دنع كلذو . ةنس ريسم ىلا ماحرألا

 ءابآ ةعبرأ ىلا لصاولا (٢[يقتلي] ناك اذا مهتلص بجت :لاق نم لاقو .ةنكملا

 . ملعأ هللاو . بسنلا حص ام لاق نم لاقو ، تاهمالاو ءابآلا لبق نم

 ميلعت نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةياور تدجو : هنمو ةلأسم

 نبا هللادبع خيشلا لثم هيف نولخديو 0 كلذ نوملعتي انخياشم تيأر دقو موجنلا

 نب يلع نب دمحم . خيشلاو . دادم نب دمحم نب هللادبع خيشلاو { ناسغ نب دمح

 مهو . مهب ظحأ خياشملا نم ريثكو ، دشار نب دمحم خيشلاو © يقابلادبع

 رضي نأ ذ ("[همّلعَتب] دري ل ذا كلذ ميلعت قيضي خي ال تفصو ام ىلعف ...ةودق

 . ملعأ هللاو . سانلاب

 . بتكلا يف دجوت يتلا ءايسالا نم ائيش لمعتسا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 نم ائيش هشارف يف همون نم هبتنا اذا ةليل لك دجي راصف . ةءارق امل هلايعتساو

 يقلي لصالا يف )١(
 هميلعتب لص الا ف )٢)



 وأ اينغ ناك اهيف فرصتلاو مهاردلا هذه ذخأ هلزوجيأ . ابهذوأ ةضف مهاردلا

 | ؟ال مأ 3 اريقف

 ينأل ؛ مهاردلا هذه يف ائيش لوقأ ١0[نأ] ردقأ ال تفصو ام ىلعف : باوجلا

 نم : نيملسملا راثا نم هظفحن يذلا امأو ؤ يه نيأ نم الو اهتقيقح ملعأ ال

 3 هريغل اهنا اهيف بتري ملو ، اهلثم كلمي ناكو 0 مهاردلا نم هتيب يف ائيش دجو
 باتراو اهلثم كلمي ال ناك ناو & نيملسملا ضعب لوق ىلع اهذخأ هلزئاجف

 اَهفرَعُي هناف ءاعو يف مهاردلا هذه تناك ناف 3 ةطقللا ةلزنمب نوكت اهناف اهيف

 . ءارقفلل يهف ثر اهل مصي مل ناو ، هيلا اهملس اهبر حص ناف 3 اهردق ىلع
 ضعب لوق ىلع . اينغ اهبرضي مل ام ، اهذخا هل زاج اريقف اهل طقاللا ناك ناف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 . لسغلل الو رهطتلل دجسملا يف ىرعتي نأ دحأل زوجي ال : هنمو ةلأسم

 اهسمي نأ اهلو هل زوجيأ .دبع اهل ناك اذا ةأرملا نع اهافش هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ك ضعب اهضعب دنع اعيمج الكأي نا ايل زوجي كلذكو . ةوهش ريغل هنتمتو

 نكي مل ناو 3 اهنم مرحم يذ ةلزنمب هنإ لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ يف : لاق

 . اصلاخ اهل نكي مل اذا زوجي ال :لوقلا رثكاو & فالتخا كلذ يفف ، اصلاخ اهل

 . ملعأ هللاو

  

 ثكن 2

 لصالا يف تسيل )١(

٦١١ 





 ٤ اثلا باللا

` 4 

 ب ارع ال او فرصل ١ نم ءىش ركد ق

٦٩7 ,     
 ةبتعلا مودق نم ناك اذا مدقي مدق هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا ءالما نم

 وه ءارلا رسكب ةياورلاو ، لبقتسملا يف هحتفو }، يضاملا يف لادلا رسكب

 3 مسقي مسقأ نيميلا ، داصلا حتفب لوصولا نم لصو ى ةغل حتفلاو & حصفألا

 حتفب تقلا : مسالاو ، لبقتسملا يف اهرسكو يضاملا يف نيسلا حتفب 3 ايسق

 يضاملا يف نيسلا حتفب 3 ايشمت ، ميقي ، مسق :ةمسقلا نمو © نيسلاو فاقلا

 . فاقلا رسكب يشق بيصنلاو ، ردصملا يف هنيكستو ، لبقتسملا يف اهرسكو

 مضلاب (")هاّبجلاو :اضيأ هوجولا 2)هابجو ، سانلا اس ؤر ميجلا رسكب :هابجلا

 . لبقتسملا يف ءايلا مضو يضاملا يف فلألاب ءىزجت :أرجأ ، ةاكزلا نوبجي نيذلا
 3 باوثلا ىنعمب يزجي ىزجو { ىفكي ء ىفك : ىنعمب ناك اذا يازلا رسكو

 . هرسك َربَج ىنعمب ربجي ربجو { عيش لعف ىلع ربجأ : ىنعمب ربجي ، ربجأ
 لاقو } ريسكلل ("هربجن ىنعمب «ارابج» ىلاعت هللا مسا مهضعب رسف اذه ىلعو

 . ملعأ هللاو . كلم ىنعمب مهضعب لاقو ، زيزع ىنعمب مهضعب

 : هلوأ مضب هلك تادرفملا نم ناك اذا (رسكملاب صوقنملا مسا عمجو

 )١( ةهبج اهدرمقم . )٢( باج اهدرقم .

 )٣( ةريبج : لصألا يف . )٤( ريسكت عمج يأ .

_ ٦١٢٣ 



 نونلا رسكو نيغلا حتفب منغ 5 متعي ، َمنَع ، كلذ هابشأو هاّزَعو هاضَقو 5 هارتشك
 يف نونلا نيكستو نيغلا مضو © لبقتسملا يف نونلاو ءايلا حتفو ، يضاملا يف

 ءافلا حتفو هيضام يف داضلا رسكو ، نيغلا حتفب بضغي ، بضغ ، ردصلل

 . هيضام يف ءافلا رسكو ءاظلا حتفب © ارفظ ، رفظ ، رفظ ز هلبقتسم يف داضلاو
 . هلبقتسم يف ءافلا حتفو

 ه - ے

 . فق 7 فلتت . تفلت ٥5 هلبقتسم فاك مضب , كشت دسي ( ةكس َ

 تاهبشو ةهبشو . عمجلا يف اهحتفو { ةدحاولا فاك نيكستب تاَحَكَرو ةَعَكَر
 ءار مضب دزي ئ رو ئ عمجل ا ءاخ حتفب تالُخَتو . ةلخَتو . عمجل ا ء اب مضب

 . هلبقتسم ف اهمضو هيضام م ال حتفب تلطب ‘ تلط . لبقتسمل |

 اهمضو يضاملا يف ءاهلا حتفب رهطتي 3 َرهَط ، ظقْخت ؤ لتفَح ، رهظي ، زهت
 ئ نمض . هلبقتسم ف اهحتفو هيض ام ء ار رسكب مرغي . مرغ ‘ لبقتسمل ١ ف

 . لبقتسملا يف اهحتفو ، يضاملا يف ميملا رسكب نمضي

 3 فاكلا رسكب ةيافك & صيمقلاو ديدحلا عرد :لادلا رسكب عردلا

 . اضيأ ةيافكلا باتكو

 ىتش ةملك نع دمحم نب دوعسمو ،& دوعسم نب يلع نيخيشل ا نع : ةلأسم

 ؟ ال مأ مالكلا جاردنا دنع نوتنتا

 . ملعأ هللاو . نونت ال : لاق

 : ىلاعت هللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 عجري ال ناك هنأ ليق هنأل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةءارق يف ليق ام ىنعم يف
 . هتء ارق ف

س ٦٤



 ملعأ هللاو .اهدح زواجت ةدايز اهيف ديزي ال هنأ وجرأ : هباوجف

 وجرأ ز جلفل ١ ماسو ئ ميمل ١ مضب ةضفلا ةيدمحح ب ارع ١ ف هر اوج : هنمو ةلأسم

 . نيسلا حتفب هنا

 مساو © اهحتفب مأ ةزمهلا رسكب بارعألا . دحاو يبارعالاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ (فرصني املع ناك اذا فلخ

 { ةزمهلا رسكب ىبارعألا أرقي ءارقلا ضعب انعمس انا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ايل انم "دينفت ربغ نم افلخ (""فرصيو

 اهرثأ ىري نأ بحي ةمعن دبع ىلع معنأ اذا هللا نا ليق اييفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اهمض مأ ءايلا حتفب ىري : نوكيأ . هيلع

 . ملعأ هللاو . اذه يف زوجي نيهجولا الك نأ وجرأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 سجن اولاق درفأ اذاف درفي ال سجن & سججر ث ءافلا رسكب لغف : هنمو ةلأسم

 اينا ل : ىلاعت هللا لاق . رذق يأ سجت ءيش حتفلاب لغف . نونلاو ميجلا حتفب

 حتفب هبشلاو { هيف ةغل رسكلابو . ءارلا حتفب صاصرلاو (١ُه سجن نوكرشملا
 . بهذلا هبشي ساحنلا نم (}١برض ءابلاو نيشلا

 مضب لضفم ا أرقي نيملسملا ء اهقف ضعب تعمس صخشل مس ١ لضفم او

 . ملعأ هللاو . اضيأ داضلا حتفو ديدشتب هلعلو © داضلاو ءافلا حتفو ميملا

 . باتكلاب اديقم هدجأ مرف تعلاطو

 هنوءرقي لاق هنأ وجرأف ، رادجلا زع : بارعا نع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 . نيعلا رسكب

 )١( نيونتلا هلخدي يأ )٢( نوني يأ . )٣( هئطخت يأ .

 )٤( مقر ةيآ ٢٨ ةبوتلا ةروس نم . )٥( عون

_ ٦٥ 



 . ملعأ هللاو . هميجو هئاف حتفب هانعم فج : عراضم بارعاف : هنمو ةلأسم

 مأ فيفختلاب وهأ . برغي الئل هعرز ىلع لجرلا رظح : هنمو ةلأسم

 ؟ديدشنتلاب

 . زئاج . هوجرأ امم تركذ اميف نيهجولا الك نا : هباوجف

 دهاشب هيف موصلاو . هللا همحر رظنلا نب دمحا خيشلا لوقو : هنمو ةلأسم

 . ةلمهملا ءاحلابو تحت نم ةدحاوب ةمجعملا ءايلاب هنإ نيملسملا ضعب لاق

 . ملعأ هللاو

 : بارعالا ()هماقافنو ارفك دشأ بارعالا : ىلاعت هلوق يف : هنمو ةلأسم

 الأ ردجاوإ . قحأ يأ :ردجاو . رضحلا لها نم اقافنو ارفك دشاو ودبلا لهأ

 ةفرعمو نارقلا عايس نع مهدعبل كلذو . همهلوسر ىلع هلا لزنأ ام دودح اوملعي

 . ننسلا
 ديدشتب اهجو ملعأ ال (}"هينيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأو : ىلاعت هلوقو

 { اريثك افالتخا ءارقفلاو نيكاسملا يف نوملسملا فلتخاو ، نيكاتملا نم نيسلا

 نم ريقفلاو ء ةنكسملا ىلع همحل تبن نم نيكسملا نا :نيملسملا ضعب لاقف

 . نيكسملا وه ريقفلاو { ريقفلاوه نيكسملا مهضعب لاقو 3 رقتفا مث اينغ ناك

 هعم ىبوأ لابج اي ، الضف انم دواد انيتا دقلو : ىلاعت هلوق يف هريغ لاق
 نيسلا ديدشت امأو 3 هيف بصنلاو عفرلا زوجي نأوجرأو 9 ءادنلا ىلع ("همريطلاو
 تدجو ىنا وجرأف { نيكاسمل تناكف ةنيفسلا اماو : ىلاعت هلوق يف ، نيكاسملا يف

 دلجلاوه { ميملا حتفب كسملاو دولجلا باحصأ وأ نيغابد :هانعم اهجو اهيف
 . عجر . .غوبدملا

 .فهكلا ةروس نم ٧٩ مقر ةيا )٢( .ةبوتلا ةروس نم ٩٧ مقر ةيآ )١(

 . أبس ةروس نم ٠ مقر ةيا )٣(

٦٦ 



 نم برعلا مالك ءاودو 0 مولعلا سمش» باتك نم هطخب : هنمو ةلأسم

 8 جرسلا هيلع دش اذا سرفلا جرسأ . لاعفالا("[يف] ةدايزلا )«مولكلا

 . ملعأ هللاو . هءاضأ يأ جارسلا جرسأو

 ال مأ . هعيمج ابوصنم نوكي ءافلاب ماهفتسالاو يفنلا باوجو : هنمو ةلأسم

 . ءافلاب ءاج اذا ك له باوج الا ابوصنم نوكي

 ريغ وأ ابوصنم نوكي هنا نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . بوصنم

 . ةغلوهو . يعابر ءيشلا هتمهرأو © ىنالث هننهت ري عيشلا نهرو : ةلأسم

 ملعأ هللاو

 . ةدملابوهو ءانحلا نإ خسانلا لاق . روصقم هب ىنحتي ام انحلا : هنمو ةلأسم

 {. دودمم ءاهقفلا نم أرقي نم انعمس دق ءادغلا نأ وجرأف هباوجو : هنمو ةلأسم

 . هلللا ءاش نا رثألا هيف علاطن نحنو

 . برعي نم مساب ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا ءايلا بارعا يف : هنمو ةلأسم

 . ءارلا مضو نيعلا نوكسو ءايلا حتفب ه ؤرقي ءاهقفلا ضعب تعمس : هباوجف

 مسا ةمرلا ا ناليغ همساو ، ميملا حتفو } ءارلا مضب ينعي ةمرلا وذ رعاشلاو

 . ملعأ هللاو . هنيعب هيلع فقي ل ١ ةضراللا

 . مالل ا مضب يوغل ةغللا ىل ١ بسنل او : هنمو ةلأسم

 : اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 وه ث نيسلا مضب ("ىدسلل «مولحلا ءايض» باتك نم : قيفوتلا هلابو باوجلا

 )١) حرج ىتعمب ملك هدرقمو حورجلا )٢( لصألا يف تسيل .
 (٣) ىدسلا : لصألا ل ٠

_ ٦٧ 



 حتفب هنا تدجو خسانلا لاق . لجر مسا فاقلا مضب ةداتقو ى نيرس ةلا دحأ

 . عجر ... ةرجشلا مساك {© فاقلا

 لعف . . صقنو هلقع به ذ اذا ح \ ج لعف فيرصت ف : هنمو ةل اسم

 . ملعأ هللاو . مضلاب لعفي حتفلاب

 ال ةفيفسلا كلذكو ، نيسلا مضب صوخلا نم ةمشلا نا هباوجو : هنمو ةلأسم

 .هفسلا

 هللا لأسن امأو 3 اندنع رورجم اهلك مالف { اهلك اهنع لفغي ىتح : هنمو ةلأسم

 ىلعو ، اندنع رج لحم عيمج نعف ، نيملسملا عيمجو ، مكيلعو انيلع هديعي نا
 . هللا ءاش نا اقفوم سقف اذه

 نفس ءاسأ نم امه نيذلا جينيودلاو ‘ جيلبلا فورح يف : هنمو ةلأسم

 . رحبلا

 ةطقنب ةمجعملا ءايلاب وه حيلبلا أرقي نيملسملا ءاهقف ضعب تعمس : هباوجف
 © لفسأ نم ةطقنب ةمجعم ميجو { ةمجعم ءايو . ةلمهم مالو لفسأ نم

 ميجلاو ءايلاو نونلاو ءايلاو & نيتلمهملا واولاو لادلاب وه { لادلاب وه حينيودو
 . ملعأ هللاو . كلذك هأرقن نحنو تالمهملا

 . قيقرو ضورع نم ةراجتلل ناكام نيسلا رسكب ةعلسلا نا : هباوجو ةلأسم

 هتءارق دنع لوقي هنإ نيملسملا ضعب لاق دق رعشلا أرقي يذلاو : هنمو ةلأسم

 . ملع أ هتل او . ةلمسب الو ةذاعتسا هيلع سيلو ‘ رك أ هتلا ركذلو

 لاحملا ، نوكي ال :هانعم ىذلا { ةلاحملاو ، لاحملا بارعا يف : هنمو ةلأسم

 . ةربابجلا نم مضلاب هدورمت 3 ايهتركذ اميف ميملا حتفب ةلاحملاو ، ميملا مضب
 . ملع أ هللاو . ةمجعملا لاذلاب هقبسو ، هبلغ ىقلا هعرذو
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 انكردأ ايك ، يازلا حتفب نارفعزلاو } نيسلا مضب روسلا أرقن انا : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . |خوءرقي انخايشأ

 هلوق يف هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 وه لعجي ) ا)هيابيش نادلولا لعجي اموي مترفك نا نوقتت فيكف ل : ىلاعت

 6 ي دومحمل ١ دمح نب دوعسم نب يلع خيشل أ نع تظفح ام ىلعو . . نونل اب

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكا يف ءايلاب كلذ نا : هللا همحر

 رسكب ىه لاق ةرثكلا دض ةلقلا نع ايلع ىنعأ اهافش هتلأسو : ةلأسم
 .فاقلا

 هريدقت (}>هه&هلحم غلبي نأ افوكعم يدهاو : ىلاعت هلوق يف : هنمو ةلأسم

 . . مهيده عم رخا هجوو . مهيدهو لوسرلا باحصأ اودص

 نأ هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشل ا نع هتظفح ىذلاف هباوج : هنمو ةل أاسم

 . ةمومضم رينم ميم

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 . أرقت نأ زوجيو © هجو هيفأ ("”اميمح ميمح لأسي الوت :لجو زع هللا لوق يف هللا

 ؟ال مأ ءايلا مضب لأسي الو

 ةرمح اب ةمضو 6 ل أسي قوف ةحتف تدجو ىنأ وجر ا : قيفوتل ١ هلل اب و ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . ةريغص

 ] نبل ا ء اروعل ا مك اي احض ف اوبنتج او \ ةطخل ١ ف دجوي افو : هنمو ةلأسم

 . اهفجع نيبلا ءافجعلاو

 .حتفلا ةروس نم ٢٥ مقر ةيا )٢( . لمزملا ةروس نم ١٧ مقر ةيآ )١(

 . جراعملا ةروس نم ١٠ مقر ةيا )٣(
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 رصان هيقفلا خيشلا هلعلو رظانلا لاقو ‘ بصنلاب نيبلا بارعا نا : هباورحف

 . ملعأ هللاو . اهعفر زوجيو 5 هللا همحر سيمخ نبا

 . ملعأ هللاو دودمم ءافخلا وجرأو ، رورسلا دض ءافجلا يفو : هريغ نمو ةلأسم
 يف ميملا رسكو ءاتلا مضو يضاملا فلا حتفب يعابر رمثت لخنلا ترما

 تكلم امم ميملا رسكب كلملاو & ناطلسلا كلم نم ميملا مضب كلملا . .لبقتسملا

 حتفب قتع ، نيميلا تكلم امم ينعا & حصفأ لوالاو & هجو همضبو نيميلا
 وأ هب لثم اذا لثم © هوجولا نم هجوب قتع ريغوأ قتعب ناك كلملا نم جرخ هفرحأ

 فلأب هديس هقتعاو { هلعاف مسي مل ام . ءاتلا رسكو فلألا مضب قتعأو 3 هبتاك

 .ميملا رسكب ربنملا ، عطقلا

 بتكت ابلا : هللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشل شلا نع : ةلأسم

 نم هومنغيو نوملسمل ا هرساي ن ام ى نيسل رسكب وهو 0 دو دملا نم هنال فلأل اب

 هلعلو . و اول ا مضو ع ايل او ميجلا حتفب ١ هب بويحل او 6 مر ارذ دو مه ؤاسنو كرشل ١ له ١

 . ملعأ هللاو . ءارلا

 ف ةمدقتلا نم .. مدقي مدقو . .هرمس نم ناسنالا مودق نم مدقي مدقو

 مدقي مدقو ١) ( ةمايقلا موي هموق مدقيل : ىلاعت هللا لاق اك ٠ اهربغو ةرامألا

 . . ثدح ثدح دص نيلادلا مضب

 . ملعأ هللاو . ةغللا بتك يف ةزمهلاب وه عايجلا وه ءطولا
 مضبو ءادنلحج ادودم ماللا مضو ميجلا حتفب وجرأ . ناهجو هيف ءادنلجلا

 . ةروصقم ماللا حتفو ميجلا

 رقعلاو شرألا نم ةزمهلاو . دوقلا نرم فاقلا ف حتفلا . شزرألاو . .دوقلا

 . ملعأ هللاو . مضلاب وه جورفلا لبق نم يهو

 )١( مقر ةيا ٢٨ دوه ةروس نم .



 نونلا حتفب هجوو 3 ءافلا حتفو مضب ءاسفنلاو & نونلا رسكب سافنلاو

 ةلاكولا ، نونلاو ءايلا حتفب منغي ، اهرسكوواولا حتفب ةياصولا { ءافلا نوكسو

 نا . اريثك هلل دمحلاو { هدمح قح هلل دمحلاو لصوو فقو 3 اهرسكو واولا حتفب

 هذه نال حوتفم اريثك نم ءارلا كلذكو حتفلاب هدمح قح نم فاقلا بارعا

 لعافلا يأ هلهج دبعلا عسي ال ام امأ ، رداصملا عاونأ نم مهدنع اهلثمو عضاوملا

 هيصحي الامو & باتك هلمتحي الام اذهف { لهجلاو دمعلا هلعل ، لوعفملاو
 ءاملا حتفب . . ضرالاو تاومسلا هللا قلخ :دبعلا لوقي نا كلذ نم . باتك

 هلهج عسي ال اذهف ، ضرالاو تاومسلا نم داضلاو ءاتلا مضو . . هللا مسا نم

 هيف لوعفم دبعلاف & هلهج دبعلا عسي ال ام تدرأ تنك ناو & هظفل زوجي الو

 (١)ه“ئ ن وعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذلاو : ىلاعت هلوق يفو & لعافلا لهجلاو

 ؟اهنود رصق نم رذعي الو . .اهيلع هللا مهحدم ىتلا ةياعرلا هذه ريسفت ام

 اه ةياعرلا ىنعم نا : هللا همحر ديعس نب حل اص هيقفلا خيشل ا نع : باوجلا

 هنوضقني ال هيف اودهاع ام كلذكو & عيضي الئل اونمتئا ام ىلع مهنم ةظفاحملا انه

 . ملعأ هللاو . لجو زع هللا ةعاط يف ناك اذا

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ : ةلأسم
 ناسنالا ناولو 6 ءارقلا عيمج هيلا . ئ دئاوفلا ريثك بابلا اذه نا ملعا

 ةنكاسلا نونللف ئ بابلا اذه ماكحا نع ىنعسي ال ةدحاو ة هروس الا ظ فح ال

 ماغداو راهظا : ماكحأ ةعبرأ نيرشعلاو ةعستلا ءاجهلا فورح دنع نيونتلاو

 . ءافخاو بلقو

 ةزمه ا ىهو ةتسلا قلحلا فورح دنع اهراهظا ف فالخ ال : لوالا مكحلا

 . جراعملا ةروس نم ٣٢ مقر ةيا )١(
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 . [نوأني]وحن { نيتملك وأ ةملك يف كلذو 5 نيغلاو نيعلاو ءاخلاو ءاحلاو ءاهلاو
 نإف] & رحنأ & [لمع نم] ، [تمعنأ] 5 [داه نم] 0 نوهني & [طسوأ نم]

 . (١)قلخ نم & ةقنخنملا ي [لغ نم] ؤ نوضفغنيسف © [كوجاح

 ئ ظيلغ ب ١ ذعو ئ اكح ايلعو ٠ اهاده سفنو “©١8 ىرح ا ءاثغغ : نيونتل او

 ةنكاسلا نونلا دعب عقت ال اهنأل فلألا ركذت ملو) ،(")[ميلع عيمس] ريبخ ميلعو

 . '"}ياحوتفم الا اهيف ام نوكي آل اهنال ؛ نيونتلاو

 هلل ا كاده هربدتف {&©آ“[ هنيعب هتلقن هيلع ةدايزو . تدرأ ام اتخست ا ذهذف

 . قيفوتل ا هلل ابو هتدجو ام ر اركتو اصوصخ نفل ا ا ذهم رصبب تسل ان أو © كقفوو

  

 دعت ثدح )١(
 . ليثمتلا

 لصألا يف تسيل )٢(

 مايتل لوقلا نيب ام ديز مث نيتملك وأ ةملك يف هلوق عم ىشمتي فلؤملا تايلك يف ل
 )٣( ةلثمأ نم هقبس ام هصقنيو حيحص ريغ مالكلا اذه .
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 ثلاثلا بابل ١

 سمشل ١ عوجر و ةنسل ١ ل ورصخف ف ب اب

     رصعل او رهظل ا ةالص تقو ل وخدو
 اننامز يف اندنع اميف هللا همحر ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا نع

 مويلا يدنع وهو ناطرسلا جرب تلح اذا ءايسلا دبك يف طسوتت سمشلا نأ 5 اذه

 رخا يف كلذكو ، ظيقلا ةئام نم نيسمخلا يف نايث مويوهو هيف لحت (ا[يذلا]
 جرب لوخدل اضيأ ظيقلا ةئام يف ءايسلا دبك يف اندنع هطسوتم يه ءازوجلا جرب

 & رهظلا تقو لخد رفظلا ردق ولو ءايسلا دبك نم تلاز اذا ذئنيحف { ناطرسلا

 © رفظلاك ولو ليلقو مادقا ةعبس يضم دعب رصعلا لوخد تقو نوكي ذئنيحو

 رهش لكل ظيقلا ةئام نم نيسمخلا يف نايث موي نم مدقب نوطاتحي مهنكلو

 ردقولو { ءىفلا اذه ىلع داز اذاف آ اسدسو امدق ءعىفلا لظ ريصي ©“ ىضقني

 . .اذه ىلع باسحلا نوكيف رهظلا تقو لخد رفظلا

 ىلع باسحلا نوكيف ، رصعلا لوخدل سدسو مدق رهش لك ديزي كلذكو
 اذه انتقو وهو ءاتشلا ف اهعوجر وهو . يدجلا جرب ف سمشلا لحت نا ىلا اذه

 6 ادق ا ةعبس ء ىفل ا ظ ذئنيح ريصيف . ع اتشلا ةئام نم نيعبسل ١ ف تس ف

 . لصألا يف تسيل )١(
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 راص اذاف ، رهظلا تقو لخد دقف ، رفظلاكولو 3 مادقأ ةعبس ىلع داز اذاف

 نوبحتسيو ، رصعلا تقو لخد رفظلا ردق دازو امدق رتشع ةعبرأ ذئنيح“إظلا

 تذخأ تقولا كلذ ىهتنا اذاف ، رصعلا تقو لوخد دعب مدقب طايتحالا

 . سدسو مدق ءيفلا نم صقني رهش لكل ناصقنلا يف ذئنيح سمشلا

 امأو ، ءيفلا يف الإ ةدايزلاو ناصقنلا نأل & رصعلا لظ نم صقني كلذكو

 ءيفلا يف الا رصقيو ديزيو رحلاو ءاتشلا يف مادقأ ةعبس وهو هلاحب وهف رصعلا لظ

 .ملعأ هللاو . هتدايزو هناصقن ف

 تلح اذاوهف عيبرلا لصف & لوصفلا لوأ & ةنسلا لوصف امأو : لصف

 هيف دمحنو ،“ بطر راح هعبطو ث ءازوجلا مث ، روغلا مث ، لمحلا يف سمشلا
 . مدلا :" غارفتساو ؤ ةيودألاب لاهسالا

 فارصنا دعب راهنلاو ليللا يوتسي ذم َُدَحو (١}جّفيصلا لوصفلا يناثو]

 لوخد دنع راهنلاو ليللا يوتسي نأ ىلا ، ظيقلا يف سمشلا عجرت نأ ىلا دربلا
 دمحنو {. ةميضقلاو دسألاو ناطرسلا : هجوربو ، سباي راح هعبطو . ءاتشلا

 . هدسفت الئل ماعطلا لبق نكتلو 3 هكاوفلا لكأو ءاذغلا قيقحت هيف

 ىلا ءاتشلا لوخد لنح راهنلاو ليللا يوتسي ذم وهو ئ فيرخلا لصف هولتيو

 راجحلا لك أ هيف دمحنو ، سب اي دراب هعبطو { ءاتشلا ف سمشل ا عجرت نأ

 سوقل او ، برقعل او ح ن ازيمل ا : هموجنو . موحلل او { تاوالحلاو . بطرل ا

 ءاتشلا ف سمشل ا عجرت ذم وهو { بطر در ابوهو 5 ءاتشلا لصف هولتي مث

 )١( لوصفلا بيترتل اهلبق امو اهدعب ايب طبترتلو ةعبرألا لوصفلل الايكتسا ةرابعلا هذه تفيضا .
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 عبارلا بابلا

 ءوضولاو ت اس اجنلاو تاراهطلا )» ينف

 «(ىنعملا اذه ىلع لمتشي امو . مميتلاو

 ؟ ؟
 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 نوكيأ ، اروشنم كرشملا دنع نم ىرش اذا بوثلا يف ، اهافش . هللا همحر ناديبع

 ؟ ارهاط مأ © اسجن

 هللاو . ةبوطرب هسم هنأ ملعي ملو اسباي ناك اذا فالتخا هيف لاق : باوجلا

 . ملعأ

 هتبرص نأ ىلا ءاملا هنم جرخأو سجنت ادا جوراصلا ضوح يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هرهطيأ ، سبيو حيرلاو سمشلا
 نأ هيفكيف . ةساجنلا هتباصأو ءاملا ۔ برشي ال ضوحلا ناك اذاف : باوجلا
 ضوحلا ناك اذا امأ ، رهاط ءايب لسغو قلطأ ءام هيف ناك ناو . ءاملاب رهطي

 قلطيو ليللاب ءام ألمي نا نهو ى اهيلايلب مايأ ةثالث ءاملاب رهطيف . ءاملا برشي

 . ملعأ هللاو . راهنلاب

 يفوأ هدي يف ةصوخ هتخمشو 3 رمت بارج زنكي لجر يفو : هنمو ةلأسم

 . هيف علط دق هدجوف نيح دعب الا خمشلا رظني ملو { بارحلا لمع يفوهو { هلجر
 ؟ مد هب قحل هلعل 7 ارح ١ ف كشف مد
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 . ملعأ هللاو . مد هسم هنأ حصي ىتح رهاط بارجلا مكح نا : هباورحذف

 .اديج ءاقن ثرفلا نم قني ملو تلسغ اذا شركلاو : هنمو ةلأسم

 يهو ةرهاط اهنا :لاق نم لاق ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف : باوجلا

 . ملعأ هللاو ىقنتو اديج السغ لسغت ىتح الا :لاق نم لاقو ، لوقلا رثكأ

 ناو ف هسجني الف ايح جرخو ى بيلحلا ف حاط اذا دارقلا ف : هنمو ةلأسم

 وهو هسجني هنا :لاق نم لاق ى نيملسملا نبب فالتخا كلذ ىفف هيف تام ناك

 . ملعأ هللاو . هسجني ال : لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ

 © ةساجن هتباصأو . جوراص نم ناك اذا ضوحلا ليدج يفو : هنمو ةلأسم

 يف يرجي هضعب ءاملا راصف هريهطتل ءاملا هيلع بصو ث رئبلاو ضوحلا نيب ناكو

 سجنيو اسجن ءاملا اذه مكح نوكي لهف ‘ ضوحل ف يرجي هضعبو . رئبل |

 ىلع تبص ا ذإ ةس اجنل ١ هيلع بلغي ل | ذإ ٨©ك ره اط همكح م أ ئ رئبل او ضوحل ١

 ؟ الاثمأ وأ ولد ىلعوأ ٠ كلذ

 هللاو . رهاط هتركذ ام عيمج مكحف ةساجنلا ىلع ابلاغ ءاملا ناك اذا : باوجلا

 . ملعأ

 نيع تلاز دقو ، هريغوأ مد نم ةساجن همف وأ هدي يف نميفو : هنمو ةلأسم

 راصو هفك ىلع ةبرق وأ نعش نم برشو مذ هب نم يسنو ، كلذ نم ةساجنلا
 . ةبرقلا نم يذلا ءاملاب لصتم وهو هندبو هبايث ىلع هفك نم رطقيو ضيفي ءاملا

 ؟ ال مأ . هيلع بلغ ام هسجني يراجلا ءاملاك ارهاط همكح نوكي لهف-

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع رهاط همكح نا : هباوجف
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 ىلا خبطي مل اني كرتو © الالح ارهاط ناك اذا ىكملا محللا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ساخو نتن نأ

 . ملعأ هللاو . مارح هنإ لوقأ الو ئ ةيهارك هلكأ ف نإ : هباوحف

 ؟ اهيف ةساجنلا تماقأو تسجنت اذا بشخلا ةيعوأو : هنمو ةلأسم

 كلتو ئ رهاطلا ءاملا اهلخادي امردقب يراجلا ءاملا ف لخت اهناف : باوجلا

 . لخت نأ ريغ نم لسغت اهناف ، بشخلا ةيعوأ يف ةساجنلا مقت مل ناو 5 اهتراهط
 . ملعأ هللاو

 هناف ةساجنلا هتباصأ اذاو & رهاط همكح جاعلا نا هباوجو : هنمو ةلأسم

 يف ثكم اذا جاعلا نإ :رظانلا لاق . ملعأ هللاو . لالخ ىلا جاتحي الو لسغي
 غلبي ام ردقب رهاطلا ءاملا يف لخي هناف ، اهنم برشو ، هيف تثكموأ & ةساجنلا

 . عجر . . ملعأ هللاو 7 لسغي مث 5 ةساجنلا هيف تغلب ثيح

 بوث هيف جوز اذاو ، لوقلا رثكأ ىلع سجن بارغلا قزخو : هنمو ةلأسم

 . عرذأ ةثالث ىلا ضقني هناف ىلصملا مادق ناك اذاو & هسم ام سجني هناف بطر

 ملعأ هللاو

 رثكأ ىلع سجن وهف دلجلا قرتحا اذا { رانلاب مشولا يف هباوجو : هنمو ةلأسم

 ةرم مميت اذاو 3 مميتي نأ زئاجف مشولا ف هيذ ؤي ءاملا ناك اذاو ى نيملسملا لوق

 . ملعأ هللاو . ناث مميت ىلا جاتحي الو ، رهاط وهف ةدحاو

 نهباصأ اذا بشخلا ةاودو ى سودنملاو . ةيروتفسلا لثم ف : هنمو ةلأسم

 ؟ . نهم عفتني لو . نصلختي ءاملا يف نللخ اذاو ، نهيف تسبيو ةس اجنلا

 خيشلا باوج ينو . ءاملاب الا نرهطي الو ، نهلسغ نم دبال هنا : هباوجف
 هنم ةساجنلا نيع تلاز اذا ريبكلا سودنملا ف دادم نب امح نب نا ل ت ذأا
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 قبي ملو ؤ حيروأ هيلع سمش راهظا نم بابسالا نم ءيشب وأ . ءام ةراهطب

 يف هنيكمتو هتراهط يف نأل هتراهطب اولاق دق مهنأ وجرأف © نول الورثأ ةساجنلا نيعل
 . عجر . ملعأ هللاو . مالسالا يف رارض الو ررض الو ، ررضلا ءاملا

 ءاموأ لوب لثم ةساجن هتباصأ اذا فشني يذلا ءىشلا يفو : هنمو ةلأسم

 لقأ وأ ةعاس فصن وأ ةعاس كلذ يف تثكمو & تاساجنلا نم امهريغ وأ سجن
 اذا نيعملا كلذ ردقب رهاطلا ءاملا يف اهلالخ رادقم نوكي لهف ، تسبيو رثكأ وأ

 ؟ رثكأف رثكأ ناك ناو © لقأف لقأ ناك ناو ث ارثأ ءاملا يف كرتيل ، ةبطر تثكم

 : لاق نم لاقو & تركذ ام ىلع هتراهط نا نيملسملا ضعب لاق : هباوجف

 . ملعأ هللاو اموي وأ ةليل يراجلا ءاملا يف لعجي

 ناك اذا ، لوبلا اهيف عمتجي يتلا ، ةلوبملا نأ هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم
 ؟ كلذ نم عيش محللا باصأ وأ ذخأي راطو ، كلذ نم ءيش اهيف اعمتجم
 ام عيمج نم هسم ام لسغي هنأ اهتراهطو ةبادلا حبذ دعب كلذ ناك اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . هتركذ

 .اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نا الا لسغي الف . رئبلا هب فزني نا لبقولدلا لسغ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نا ينبجعيف رئبلا هب فزنت نا دعب امأو ، لسغي هناف ، لبق نماسجن نوكي
 اهنم تفزن اذا رئبلا امأو ، لسغي نأ ريغ نمرهطي هنإ :لاق نم لاقو . لسغي
 لاقو & ترهط دق اهنإ نيملسملا ضعب لاقف { ةحئار اهب تيقبو © اولد نوعبرأ

 . ملعأ هللاو . ةحئارلا بهذت نأ ىلا فزنت اهنإ ،نيملسملا نم لاق نم

 لبق ريهطت ىلا جاتحي الف { رئبلا ةساجنب اسجن ولدلا ناك اذاو : هنمو ةلأسم
 . ءاملاب رهطي هنإ لوقو ، رهاط هنإ لوقف ، نيعبرالا مامت هب يتلا ولدلا امأو حزنلا
. ملعأ هتلاو . كلذ رضي الف فزنلا يف نيعبرالا ىلع ةدايزلا اماو



 . ملعأ هللاو . رهاط وهف بلقلا (ا)ح لضع] و : هنمو ةلأسم

 ىّتغم ناك اذا ، نوعدلاو ، عوذجلاو { داتوألا امأ 3 هباوجو : هنمو ةلأسم
 ناو ى لوقلا رثكأ وهو ةساجنلا لا تلاز اذا نرهطي :لاق نم لاقف .0 ءانبلاب نهيلع

 ضرالا ف هيلع اينبم ناك اذا ى هيلعزبخي يذلا رونتلا ف : هنمو ةلأسم

 وأ رانلاب هنم ةساجنلا نيع تلاز اذا رهطي لهف ، هريغوأ لوب لثم ةساجن هتباصأو

 ؟ فزخ نم رونتلا ناك اذا ئ اهريغ

 . ملعأ هللاو . ءاملا يف لخيو علقي لوقو ، لوق ىلع رانلاب رهطي هنا : هباوجف

 لتقي يذلا وهو . زعملا نم دولوملا نم ذخ ؤي يذلا (")لاتقملا يفو : هنمو ةلأسم

 ناو ، هتراهط يف دح هل لهو ث ارهاط همكح نوكي ىتم ىلا ، نبجلل نبللا هب

 نبل كلذ يف اطلتخ ناك اذا تيأرأ هتفص انفرع اشرك كلذ بلقني نا ىلا ناك

 ؟ لوهلا وأ بارتلا نم عيش وأ ، شيشجلا نم ءيشو
 . ملعأ هللاو © نيملسملا ضعب لوق ىلع رهاط تركذ ام عيمج : هبازجف

 نأ سجن دادمب هيف بتك وأ © ةساجن هتقحل اذا ساطرقلا يف : هنمو ةلأسم

 اذه مميأ لوقنو ، بارتلا هيلع وذي نأ همميت ةقصو ٠5 بارتلاب متي

 هللا ىلص ذمحم لوسرلو هلل ةعاط هل هتراهطو & ةساجنلا لازأ يأ ك ساطرقلا

 . ملعأ هللاو . بوثلا مميت كلذكو © ملسو هيلع

 نم ء ىش راطف طوغتيل وأ لوبيل بهذ اذا رحبلا ف بكارلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ادماجوأ اقيقر طئاغلا ناك 3 هندب وأ هبايث قحلو { طئاغلاو لوبلا ىق ال امم ءاملا
 هللاو . هيلع سأب الف {© ةساجنلا ىلع ابلاغ رهاطلا ءاملا ناك اذا : هباوجف
 . ملعأ

 .دمجتيل نبللا ىلع عضوت يتلا ةحفنالا وه )٢( مظع بلقلا يف سبلو مظع لصألا يف )١(
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 قورع اهيف ناك ناو { ةسجن يهف مدلا ىلا ةضيبلا تلوحت اذاو : هنمو ةلأسم

 هللاو اهسجني هناف . امد ةرمحلا كلت تناك اذا 5 رمحالا ريرحلا طويخ هبشك رمح

 . ملعأ

 ] اسبايو الومعم . كرشملا لي ف دجو اذا هلاثمأ وأ لدنصلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع رهاط همكحف

 هعضوم سجني لهف ، بوغلا يف اقزال دجو اذا لمقلا قرذ يف : هنمو ةلأسم

 زوجت لهو . كلذ هسم اذا هسجنيأ ٠٨ ناسنالا دسح قرع ن او ] بول ا نم

 ؟ ال مأ & كلذ هب ماد ام بوثلاب ةالصلا

 هللاو . اذه لثم (١)نرع هزنتلا ىنبجعيو . افالتخا كللذ ف نأ : هباوحف

 . ملعأ

 ءاملا كرت اذا ىهو . ءاملا لعزت ىتلا لثم فزخلا يناوأ ضعب يف : هنمو ةلأسم

 سجنت اذا © دا دحللا يوا دحلاو . لاجحلا لثم اهرهظ ىلع جرخ . اهنطب ف

 ىلا جرخي ام ردقب ث رهاطلا ءاملا هيف كرتي نأ هيفكي لهف ، كلذ نم عيش

 . هرهاظ

 ةليل ءاملا ف كرت ناو . تركذ ام هيفكيف انعوتم ءاعول اناك اذا : هب اوحف

 . ملعأ هللاو . نسحأف

 .رهاط هنأ لوقلا رثكأو 35©=] فالتخا هيف بابذلا مد نأ هباوجو : هنمو ةلأسم

 هابشأو لخلاب لومعملا محللاو ] روقمملا لصبلاو ئ راشالا يفو : هنمو ةلأسم

 لخلا هنع قري ملو 3 رهاط ريغ ءاعوب فرغ اذا لثم & ةساجن هتضراع اذا كلذ
 ؟ ال مأ كلذ لعب رهط اذا رهطي لهف © هتلاح ىلع امايأ كرتو } هنيح نم لسغيو

 . ىلع : لصألا يف )١(
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 اذا رهطي هنا © ةساجنلا هضراعت نا لبق لخلا نم برش دق ناك اذا : هباوحف

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع رهط

 ةرأف هيف تتام دماج هلفساو هبناجو ، عئام هالعأ لسع يفو : هنمو ةلأسم

 هللاو . (")رهاط دماجلا ةيقبو { دماجلا نم عياملا سم امو 5 0”عياملا سجني
 . ملعأ

 . ناتبطر هالجرو رحبلا نم علط اذا ، كرشملا هؤطي بكرملاو : هنمو ةلأسم
 . باوجلاب تيتأو © لاؤسلا ةيقب تكرت
 اذا رهطي هناف ، بكرملا يف قباط يذلا بشخلا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الا رهطي ال هنا لاق نم لاقو & نيملسملا ضعب لوق ىلع حيرلاو سمشلا هتبرض

 . ملعأ هللاو . ءاملاب الا رهطي الف { بكرملا يف قباط ريغ يذلا بشخلا امأو ءاملاب

 وأ ةبلصلا ضرالا وأ راغصلا وأ رابكلا ىصحلا وأ ةليسملا يفو : هنمو ةلأسم

 كوز يقبو © عضوملا سبيو ث اهيلع ةبطرلا مهبايث نوكرشملا كرت اذإ افصلا
 مأ ارهاط عضوملا كلذ نوكيأ . ةيتاذ ةساجن نكت ملو ، مهبايث ناكم ةحئارو

 ؟ اسجن

 . ملعأ هللاو 5 ءاملاب لسغي لوقو ، رهطي هناف سبي اذا لوق : هباوجف

 ل ابو ۔ نيطل اب ةحوحسم ضرأ حطس لثم ناك اذا لَصمل ا يفو : هنمو ةلأسم

 . اهريغ وأ ةباد وأ رونس لثم اهيلع

 . ملعأ هللاو . ءاملاب رهطت لوقو ، حيرلاو سمشلا اهرهطت لوق : هباوجف
 فاحخأف . عئ نمس ف اهسمغو مد هديب ناك نم امأو ئ هباوج نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هداسف

 )١( عياملا سجنب غلوأ ةراف هيف تتام : لصألا يف .
 )٢) رهاط دماحلا ةيقبو كلذو : لصألا ف .
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 ةساجنلا هضراعتو ةنوشلاب اجوجسم ناك اذا رادجلاو حطسلا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع رهطي هناف { امهادحا وأ حيرلاو سمشلا هتبرض اذا هريغوأ مدوأ لوب نم

 . ملعأ هللاو . هئزجي هناف كرعلاو ءاملا بص امأو ٠ نيملسملا ضعب لوق

 اهنم جرخي ربدلا نم ترخ اذاو ، ريساوبلا هذهب يلتبا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ةسجن مأ ةرهاط ةبوطرلا هذه نوكتأ ، عيش اهنم جرخي مل تمضنا اذاو ةبوطر

 هذه نا ث رابتعالا يف اهنأل طئاغلا نم ةراهطلا دعب جرخت ةبوطرلا تناك اذاو

 . ملعأ هللاو . ةسجن ربدلا نم جرخت يتلا ةبوطرلا

 تحت كرتو { هلاثمأو صرقلاك اسجن ناك اذا ءانالا يفو : هنمو ةلأسم
 كلذ نم شطي ام مكح نوكي ايف . هنم ضيفيو هب حرطي ءاملا راصو }“ك ضوحلا

 .ضاف مث ألتما نأ ىلا ءانالا يف عمتجأ الوأ هنال ءاملا

 . ملعأ هللاو . رهاط وهف ابلاغ ءاملا ناك اذا : باوجلا

 ءاربتسالا نأ : هللا همحر ةعمج نب شيورد دهازلا هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم
 الو ردملاو رجحلا نع ءيزجي هنأ . .لوبلا دعب بارتلا يفركذلا تموأ بارتلاب

 ديعس نب حلاص خيشلا نع تظفحو .رفسلا يف كلذ لعفأ اناو هيف يدنع كش

 فرعأ تنأو ،ردملاو راجحالا تدجوولو بارتلاب ءاربتسالا زاوج : هللا همحر

 . كلذ ةيهارك ملعأ الو كلذب

 يفو : يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 لكأت ىتح رانلا لخدت نأ ةغيصلا هذه رهط نإ رفاكلا اهلمع اذا ةفوجملا ةغيصلا
 زئاجف ،اهريغتو اهرضت رانلا تناك ناو ، تاساجنلا ةموهز نم اهيف ام رانلا

 يناوأك ةيحلا رهاوجلا عيمجو ةضفلاو بهذلا نم ةغبصلا تسيلو ،ءاملاب هلسغ
 تاساجنلا اهلخادت ال ةيحلا رهاوجلا نأل ؛ تاساجنلا فشنت ىتلا فزخلا

 . ملعأ هللاو نيملسملا راثآ يف دوجوم كلذو . (')اهلسغل رهاطلا ءاملا يفكيو

 )١( اهلسغ : لصألا يف .
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 يف : هللا همحر ، يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم
 . . حزنلا لنع ةبطر هاديو لبحلا مثولدلا سمي نا هل له . . ةسجنلا رئبلا حزان

 .هديب رخا ولدلا ضبقي نا نسحالاو © كلذ زئاجف

 . بوثلا كلذ سجني الف .هبوثب { هديب ةلمق ضبق يذلا امأو : هريغ نمو ةلأسم

 هسوخ يذلا عرقلا ءاعو يف :فلخ نب يناث هيقفلا خيشلا باوج : ةلأسم

 ناك نا هتراهطف ،ةساجنلا هتلخاد ىتح سجن مجعلاو ، مجع يف هالغو هبحاص
 هريغو لخلل حلصي راصو هراشق سبيو ربج دقو كاجيضن راص دق ءاعولا اذه

 سمشلا يف راهنلاب ، مايأ ةثالث ءاملا يف لخيو لسغي فزخلا ةراهطك هتراهطف
 لسغ سمشلل ءاملا نم جرخأ يلكو ،لسغ ءاملا يف لخدا ايلكو ،ءاملا يف ليللاو

 ثيح رهاطلا ءاملا غلبي نا ىلا لسغلا دعب رهاط ءامب خبطيو لسغيو . مايأ ةثالث

 حلصيوهو .هريغو لخلل حلصيو . ربجي مل ناك ناو . .رابتعالاب سجنلا ءاملا غلب .
 . ملسأ هكرت اذهف . جضنو سجنلا ءاملا اذهب خبط اذإو . لكؤي اضغ لكألل
 .ةساجنلا هتلخادت دق هنال لك ؤي الو . طوحأو

 ءاملا لخادم لخدي نا ىلا هب ىلغيو ،رهاط ءايب خبطيو لسغي هنأ لوقو
 . ملعأ هللاو . . ةمالسلا ىلا برقأو }طوحأو ملسأ

 عقو امو ،سجن سردلاو نبللا يف ظغل ةرقبلا سرد نم عقو اذاو : هنمو ةلأسم

 ىمرو اهقوف ةظغللاو ةوغرلا كلت ذخأف © نبللا كلذ ةوغر ىف عقو ناو ،سجن هيف

 ىتح رهاط ماكحالا يف سردلا ظفل نأ هريغ لاق .رهاط يقابلا نبللاف ثاهب

 . ماكحالا .ريغ وهف طايتحالا امأو ،هتساجن حصت

 سمشلا يف ةعاسو ،ةعاس ءاملا يف كرتتف تسجنت اذا عرقلا ةيعوأو : ةلأسم

 يف كرتت تسجنت اذا عرقلا ةينا نا هريغ لاق .هتراهط كلتف تارم ثالث
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 .رهاطلا ءاملا اهغلابي ام ردقب ءاملا يف لعجت كلذ دعب مث ،فجت نا ىلا سمشلا
 . ملعأ هللاو . .اهتراهط كلتف

 ملعت ىتح اهدسفت الف ةيح تجرخو رئب يف تعقو اذا ةجاجدلاو : ةل أسم

 يراجم اهيف نال ؛سجنت :لاق نم لاقو ،هريغ لاق . .ارذق اهيف تعقوأ اهنا
 . ملعأ هللاو . . كلذ يف فالتخالا نم ءاج اموحن ىلع لوبلا

 لاقو هريغ لاق . . قرعي مل ام تارهاط نهف هيدي لسغ اذا يدوهيلاو : ةلأسم

 : ءاملا مهرهطي ال ةثالث نا . .ةياورلا ىنعمل لاح ىلع نرهطي ال :لاق نم
 . ملعأ هللاو . . كرشملاو ۔لسرتسملاو ضئاحلا

 هللاف ةرمحلا امأو ةسجن ىهف ةمحل وأ امد تلوحت نا ةضيبلا يف ةرمحلاو

 هبش كلذ اناو ءاقلع اصلاخ امد نكت مل ام ةرمحلا نا لوق هريغ لاق . . ملعأ
 . ملعأ هللاو . . سجنب سيل كلذ نا . .قورعلا

 سجنف نطبلا نم ناك ناو ،رهاط ةرجلا نم ناك ام لمجلا عسدو : ةلأسم
 . . ثورلا نم دشأبوه سيلو رهاط وه :لاق نم لاقو 3 هريغ لاقو . . ملعأ هللاو

 ملعأ هللاو

 يهو ةبطر احير نوكت نا الا هيلع ءاجنتسا الف حير هنم تجرخ نمو : ةل 07

 الف ةبوطرل ١ نو د توصل ا ام و . . ةبوطرو توصب هريغ ل اق . . توصب جرخت تل ١

 . ملعأ هللاو . .كلذل ىنعم الو .هنم ءاجنتسا

 :هريغ لاق . .رهط دقف اهنع تلازو ةساجن هتباصأ اذا ىصحلا : ةلأسم

 حيرلاو سمشلا هتبرضو ، ةساجنلا نيع تلاز اذا ضرالا مكح همكح ىصحلا

 هجو ىلع ناك ام كلذكو . .نيملسملا ضعب لوق ىلع ارهاط همكح ناك

 الا هرهطي ال هنا لوقلا رثكأو ،فالتخا رجحلا يفو .اهل عبتوهف ظغل نم ضرالا

 . ءاملا
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 هظفح يدنكلا كرابم نب دمحا نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هنولو همعط ريغتيو 0 ديعلا موي ةريبكل | حئاب ذلا هيف حب ذت ريبكل ا جلفل ا ف : هللا

 . حئابذلا نم ثرفلاو مدلا نم هحمرو

 ىنأ وجرأ ينا ريغ ئ كيلع ىمحم الأ وجرأ . . رثألا ف ءاج يذلا : هباوحف

 ملف هدي يف ءاملا نم ناسنالا لمح اذا : هللا مهمحر نيضاملا يخايشأ نع تعمس

 . ملعأ هللاو . .رهاط وهف ،اريغتم هاري ال ديعب نم وأ ،اريغتم هدجي

 وهف كلذ دعب قرع ايف ،طوغتوأ لاب اذا رفاسملاو . . هريغ نمو : ةلأسم
 نب هللادبع نب دمحم خيشلا نع هدنسب ديعس نب رمع خيشلا نع اذكه . .رهاط

 . ملعأ هللاو . . ةالصلا مميتك ال مميتلاو . . هللا همحر دادم

 هللاو ءاملا مدع لنع مميت اذا اذه ىنعم نأ يدنعو : خسانلا فلؤملا لاق

 . عجر . .. ملعأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مميتلا لبق نم اتناكو ،هادي تقرع اذا ءاملا مدع دنع مميتلا يفو : هللا همحر

 ؟ . .اسجن مأ ارهاط ءعيشلا كلذ مكح نوكيأ . .ارهاط ائيش ايهب سمو نيتسجن

 هللاو . .ةفصلا هذه ىلع اندنع تركذ ام سجني ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ظفل نأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 دمحم لوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك نم رهطأ لاق اذا :راصتخالا ىلع ةراهطلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اقلعم الفط المحي نأ ايل زوجي له ضئاحلاو ،بنجلاو : هللا هظفح ناديبع
. ؟نآرقلا تايآ نم زورح هيلع



 .ملعأ هللاو . . كلذ قيضي ال هنأ : باوجلا

 تايآ نم رثكأ وأ ةيآ اهيف ةساطرق ايهبوث ين ايوطي نأ زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ . .نارقلا
 كلذ قيضي الف ،ايهيديأب باتكلا اهيف يتلا ةساطرقلا اسمي مل اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو

 . . هللا ركذ هلزوجي هنال ؛نذؤي نأ هلزئاج بنجلا نا هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو

 © ريبكلا لّمخلاب نآرقلا نمرثكأ وأ ةيآ فورح تبسح اذاو : هنمو ةلأسم
 ؟ . . ضئاح وأ بنج قفولا كلذ لمجت نأ زوجي إاقفو كلذ بكرو

 . ملعأ هللاو . . زوجي ال : هباوجف

 هلزوجيأ . . ءوضولا دارأو ئ نيلجرلاو نيديلا لسغ اذا بنجلاو : : هنمو ةلأسم

 ؟ . لمسبي نا

 هللاو . . هندب عيمج لسغي نأ دعب الإ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ال : هباوج

 . . ملعأ

 نهيلع قلعي نأزوجي له .. . ءاسفنلاو . بنجلاو . ضئاحلا يفو : : هنمو ةلأسم

 ناك اذاو ى هللا ءاسأ نم ُيشوأ ل 8 ميظعلا نآرقلا نم تايآ اهيف يتلا زورحلا
 ف بتك اذاوحملا كلذكو ۔ ١) )قلخ ف هيلع ابورضم روأ دلجب هيلع ادلجع زرحلا

 ؟ .ال مأ . . كلذ زوجيأ . .ءالؤه دحا يقسو ءاعو

 . . هبرش هل زياجف وحملا امأو ى نهيلع قلعت الف زورحلا امأ : قيفوتلا هللاب و هباوج

 . ملعأ هللاو

 )١() لاب بوث يأ .
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 لوبلا قري مل اذا بنجلا نا :نيملسملاراثآ يف دجوي هباوجو : هنمو ةلأسم
 ةالصلا امأ ] لسفلا ديعي هناف كلذ لعب ةبانج هنم تجرخ مث ] ىلصو لستغاو

 . .اهيف هيلع ةداعا الو ةمات اهنا لوقلا رثكاف

 ناف كلذ دعب عيش هنم جرخ اذاف . . لوبلا قارأ بنجلا اذه ناك اذا امأو

 راشتنا الو ةوهش الب جرخ ناو ، لسغلا هيلعف راشتناو ةوهشب هنم جرخ ناك

 . ملعأ هللاو . . هيلع لسغ ال :لوقلا رثكاف

 نوكيأ . . ءاملا لزني لو ‘ لسغلا هيلع بجي ام ردقب عماج نمو : هنمو ةلأسم

 . .بنتجي مل وهو ،ةبانجلا نم لسغلا هتين
 . ملعأ هللاو . . ةبانجلا نم لسغلا هتين نوكت معنف : باوجلا

 زوجي الف ث ةبانجلا هيف يذلا بوثلا امأو : يوزنلا ديعس نب ريشب نع : ةلأسم

 . دجسملا (ا)[هيف] لخدي نا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 دروم لثم ءاملا ىلع رورملا ىلع اداهتعا اوفقو اذا نيرفاسملا يف : هللا همحر ناديبع

 وأ دروملا نم ةالصلا نهيلع قشت ءاسن مهدنع نا لجأ نم ةالصلا تقو ىوط وأ

 ةالصلا روضح لبق نهفوقوو ليلقلا ءاملا نهجرخي ال نهنا ثيح ىوظطلا

 . . كلذ لجأل اوفقو نكل { ةالصلا تقو يف ءاملا اوكردأل اوراس ولو مميتلاب اولصو

 . ملعأ هللاو . . هذه كتفص ىلع ءيش مهمزلي:ال هنا : هباوجف

 ةالصلا تقو هيلا ةجاحلا دنع ادمع ءاملا لمح كرت اذا رفاسملاو : هنمو ةلأسم
 تقو لوأ ف ءاملا كرت نأك . مميتلاب ىلصو . ليلقلا ءاملا هزجح ل هنا لجأ نم

 . . ةالصلا روضح

 . ملعأ هللاو . .هذه كتفص ىلع . .هيلع سأب ال : هباوجف

 )١( لصألا اهنم الخ .
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 . . ع ىضوتم وهو روبقل ىلع ع ىطو نميفو : هنمو ةل 77

 : لاق نم ل اقو . .فالتخا ه ءوصو ضقن يفف دمعلا ىلع امأ : هباوحف

 هللاو . ضقتني الف 6 اطخ ١ ىلع ام أو . ضقتني ال : ل اق نرم ل و . ضقتني

 .ملعأ

 رثكأ ىلع صضقتني ال ٥ ءوصو ن ا . . هبر اش نم ارعش فتن نمو : هنمو ةل اسم

 . ملع أ هللاو . . ضقتني هنإ لوقو نيملسملا لوق

 لاقف دمعلا ىلع بوثلا قوف نم نيبقثلل سملا ناك اذا هباوجو : هنمو ةلأسم

 ىلع امأو . ضقتني ال :لاق نم لاقو ،هءوضو ضقتني هنإ :نيملسملا نم لاق نم
 . ملعأ هللاو . .هب لوقأ يذلا لوقلا ىلع ضقنتني الف أطخلا

 ضقتنيو سجن وهف ابطر ناك اذا ، ماعنالا رئاسو شبكلا بيضقو : ةلأسم

 . ملع ا هلل او . . هسم نم ءوضو ضقتني الف اسب اي ن اك ن او © هسم نم ءوضو

 عجر . . ملعأ هللاو . . ةوهش ريغل هسم اذا اذه لعل : فلؤملا خسانلا لاق

 ناف ث ءاملا هلبي ال .ءوضولا عضوم ف ةيذأ هندب يف دحا ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 نا هل زئاجو ، مميتي نأ هيلعف ابنج ناكو { ماهبالا رهظ ردقب ةيذالا عضوم ناك

 الف ةالصلا يف هريغل امامإ نوكي نأ امأو .دجسملا لوخد هل زئاجو نارقلا أرقي
 . ملعأ هللاو . . ةرتس نوكي نأ ينبجعي ال كلذكو . ينبجعي

 نيأ نيديلاو هجولا الإ مأ اهنيعب ةساجنلا مميت مميتلا همزل نإو : هنمو ةلأسم
 . اهريغ وأ ءوضولا عضاوم يف ةيذألا تناك

 مث ةيذالا مميت هناف مميت ناف ،ابنج ناك وأ ةسجن ةيذالا تناك اذاف : هباوج

 ضعب لوق ىلع ءوضولا عضاوم يف ةيذالا تناك اذا ءوضولل كلذ دعب مميت

 هللاو . . مميتلا ضرف 3 7 ءوضولا ضرف طحنا اذا :لاق نم لاقو .نيملسملا

. ملعأ



 ئ با رتلاب حسملاب ههجو معي ل رفسلا ف ةالصلل مميت نيح لجر يفو : ةلأسم

 هذه ىلع ىلصو . . يفكي كلذ ن أ نظيو {©& اهنم لهج ىلع هضعب الا حسمي لو

 . ملعأ هللاو . .هيلع لدب ال لوقو لدبلا هيلع لوقف . .ةربصك تاولص ةفصلا

 زبخلا نم هماعط لمعل هيلا جاتحي ءام هدنع ناك اذا رفاسملا ينفو : هنمو ةلأسم
 . .هافكل زبخلا نع هب ىفتكا ول .ارمت هدنع نا الا
 مميتي نا هل زئاجو هلعل هدحو رمتلا لكأيو زبخلا كرتي نا همزلي ال : هباوجف
 همحر ىلع نب ىسوم نعرنثألا يف دجويو ،هماعطو هبارش نع ءاملا ناصقن فاخ اذا

 . . ملعأ هللاو . . قرف لبج ف ءاملا يفكيو  ىكزأ قيرط ف مميتي ناك : هللا

 عفرأ تلاقو . . اميت ةالصلاو ى ضيحلل تمميت اذا ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 . هلوسرلو هلل ةعاط ةالصللو ضيحلل مميتأو ،تادحألا عيمج اذه يمميتي

 نم لاق نم لاقو . ةالصللو ضيحلل دحاو مميت اهئزجحي لوقي نم لوق ىلعف

 لومعم باوص نيملسملا لوق لكو © مميت ةالصللو ، مميت ضيحلل :نيبملسملا
 . ملعأ هللاو . . هب

 نأ اهيفكي له .رطعلا ءالط اهسأر 7 ناك اذا ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 سأرلا ىلإ ءاملا لصي نا ىلا كلذ جاتحي مأ :وضولا نح ءاملاب هيلع حسمي

 اضيأ يفكي رعشلا لصو اذا مأ هسفن
 . ملعأ هللاو . . رعشلا لوصأ ءاملا غلبي ىتح هكلدت اهنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ءوصو الب نيتالص يلصت نأ اهل زوجحم . ةبوطرل ا نع ةيشتحملاو : هنمو ةلأسم

 الو ءوضولا ف اهل رايتخالا يتأيفأ ؟. ال مأ ْ ءيش وشحلا نم رهظي ل اذإ ؛ ناث

 . ملعأ هللاو . كشلاب لب نمل فالتخالا نم كلذ ولخي

 ىلا ءاملا لوصو حسملا نال ؛ حسملاو لسغلا نيب قرفلا يفو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . .رعشلا لصأ
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 ريغ نم دانوأ مانو هسولج يف اخشرفم سلج اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم
 اسولج دان وأ مان نم لك :لوق .فالتخا هيفف . . ضرالا نم هتدعقم لوزت نأ

 .ةنع هؤاكتإ لاز اذإو { ائكتم ناك اذإ الإ ضقتني ال لوقو { ه ؤوضو ضقنتنيف

 . ملعأ هللاو . هؤوضو ضقتنيف & ضرألا ىلإ طقس

 . .اهردصو اهسأر ةفشاك ىهو .ءاسنلا نم اهريغ دنع ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 ؟. ال مأ اه ؤوضو متيأ

 . . ملعأ هللاو . .هذه كتفص ىلع مات اهعوضو نا : هباوجف

 هر لسغف . ءاملا نم ليلق الا هرضح لو . رفسل ا ف بنج أ نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ . . اه دحو : الصلل مميتو ئ مميت ريغب ىلصو 3 ةر انجلل مميتل ا لهجو ةس اجنل ا

 : نيملسملا نم لاق نم لاقو ،ةولصلا لدب هيلع نيملسملا ضعب لاق : هباوجف

 . . نايثع نب ناييلس نعوهو ،هيلع لدب ال اذه لثم نع دجويو هيلع لدب ال
 . . ملعأ هللاو

 .انباحصأ دنع زوجي ال . . نيفخلا ىلع حسملاو : هنمو ةلأسم

 نا : يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ءاجنتسالا هيلعو هتراهط ضقنيو ، ناسنالا ربد نم جرخت يتل ا حيرل اةمص

 وأ ‘طئاغ نم جرفلا لخاد نم ةبوطر اهعم جرخيو ‘توص اهل ىتلا يه . .اهنم

 .اهتفص هذهف . .ءام

 بجحي سيلو .ءوضولا ضقنت يهف ةبوطرب جرخت لو توصب تجرخ اذاو .

 . ملعأ هللاو . .رصبلاو ملعلا يلوأ نع رثالا ءاج اذكه . .ءاجنتسا اهنم

 نم عيش علقناف ‘طشمب وأ هديب هتيحل للخ اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم

 ع يش سجنت نم ام و ئ هثوصو ف هيلع ضقن الف كلذل دمع ريغ نم هتيحل رعش
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 وأ هدلج ةساجنلا تلان 30١ ؤوضو ضقتنا ةصقف ءوضو ىلعوهو ،هرعش نم
 . ي لنع ء اوس ٥ دلجو هرعشل ةس اجنل ا لولحو . .هلنت ل

 ضقن يفف . جرفل نيبتو ٦ هبوث قوف نم هديب هجرف سم نمو : هنمو ةلأسم

 ف هيلع ضقن الف رب ذ و أ لب نم هسفن جرفل ١ نيبتي ل ا د او ©&©اف هالةح أ هنوضو

 . ملع أ هللاو .

 وأ ضرألا هيديب مميتلا برضي نأ . . مميتلا ةفص يف هباوجو : هنمو ةلأسم
 هيدي اهب حسمي ةيناثلاو .ههجو اهب حسمي ىلوألاف : نيتبرض رهاط بارت ىلع
 . ملعأ هللاو . . نيغسرلا ىلا ؤ لايشلا مث ،الوأ نيميلا

 اذا رفاسملا يف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نأ لجرلا كلذ ملعي ملو .ةالصلا تقو رضحو ،ليلقوأ ريثك موق دنع رفاس

 ىتح مأ ،ءاملا نع مهنم الجر لأس اذا هئزجي له . .ءام مهبرقب وأ ءام مهدنع

 ؟ . .اعيمج مهلأسي
 دحا له لوقي امناو ،0")لا ؤسلاب هنيعب ادحاو صخي نأ ىنبجعي ال : باوجلا

 .ةالصلل ءام انهاه نإ دحأ هبجي مل ناف 3 عيفر توصب ةالصلل ءام انه اه نأ ملعي
 . ملعأ هللاو . . ةظحالملا دعب كلذ هافك

 مميت نم امأ : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشل ا نع : ةلأسم

 كلت ننس نم اهيلع اقلعم ناك امو & ضرفلا هب ىلصي نأ هلف . ةضيرف ةالصل

 . ةضيرفلا ةالصل مميتي هنا ىنبجعيف اهلبق ةلفان هب ىلص ناو ،اهلفاونو ء ةالصلا
 . ملع أ هللاو . ه ريغ اميت

 مدعل { نيسوقلا نيب ام فوخ ةساجنلا تلان (هصقي مل وأ هصقر هوؤضو ضقتنا ةصقف : لصألا يف . )١(

 .قايسلل هنم ءالم

 . لاؤسلا يف : لصألا يف )٢(
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 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا دجو هنا وجرأ امم : هريغ نمو ةلأسم

 © ءوضولا لفن نم هلعجو ،هبحتسي ضعبف قنعلا حسم امأ : هللا هظفح يلاعسلا

 رارما يف فلتخاو . .ءوضولا ننس نم ةنسف ، عباصالاو ةثكلاو ةيحللا ليلخت امأو
 ريركت امأو . .ابجاو ضعب هري ملو ،©ضعب هارف ، ةيحللا نم لسرتسا ام ىلع ءاملا

 . سأرلا حسم راركت نسح ليقو ،اثالث ليقو { ةدحاو ةرم هنا لوق :نينذالا حسم

 . ءوضولا ضقني دنتسملاو .ءىكتملاو حعجطضملا مون يف فلسلا ءايلع لاق

 اذا لاطولو ضقتني ال :لوق . . نيلصملا لاوحأ نم لاح ىلع مان نميف اوفلتخاو
 ضقتنا عجطضاو هبنج ىلع عقو اذا امأو ةالصلا لاوحأ نم لاح ىلع ناك

 . ه ؤوضو

 مايقلا لاح يف لاط اذا دوجسلاو عوكرلا لاح يف ضقتني : ضعب لاقو

 ، لاوحالا نم كلذ ادع اييف ضقتنيو .ادعاق ناك اذا ضقتني ال ليقو ،دوعقلاو

 نميف فلتخاو بجي ال لوقو بجي لوق . . مميتلا يل بيترتلا ي فلتخاو
 ديعصلا وأ ءاملا دجي ىتح يلصي ال ليقف ،اديعص الو ءام دجي ملو ةالصلا هرضحت

 لوقو ،ديعي الو يلصي لوقو دجو اذإ ديعيو ةلاح يأ ىلع يلصي هنا ليقو
 . يلصيو مميتلا يونيو ءاوهلا يف ءعىموي

 يف لخدي نأ لبق ءاملا دجو مث مميت اذا مميتلا ثدحملا ىلع اوعمجأو
 : لوقف . .ةالصلا يف لخد دقو ءاملا دجو اذا اوفلتخا مث ،همميت لطب ،ةالصلا

 دجو اذا امأو هتالص حصتوأ هتالص ىلع يضمي :لوقو { همميتو هتالص لطبت

 يف ناك اذإ ،ايئاق تقولا ناك ولو هيلع ةداعإ الف ةالصلا نم هغارف دعب ءاملا

 . رفسلا

 لوأ ىلا ةينلا مادتساو ةضمضملا دنع ىون اذاو 5 ةينلاب الا حصي ال ءوضولاو
 لوأ دنع ةينلاب أدب نميف فلتخاو . هتراهط تحص دقف هجولا نم ءزج لسغ

 . نورخآ هزجي ملو ك هزاجأ نم كلذ زاجأف ،هجولا نم ءزج
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 دنع بجاو ريغ ؤكلذ بحتسمف ثدحلا ةراهط يف ةيمستلا امأو

 ريغ : ضعب لاقو ،بجاو نيرثكالا دنعف ءوضولا بيترت امأو ،نيرذكالا
 دنعو . .بجاو هنا ليقو . .بحتسم وهف مايقلا دنع نيديلا لسغ امأو .بجاو
 . بجاو ريغ هنا نيرثكالا

 © ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نم ماق اذا ةالصلل ءام هيف سيل عضوم ف دلبلا ف هتيب ف مئانلا ف : هللا همحر

 ناك اذا مميتلاب يلصي :لوقف هتوفت ةالصلا نا ىأر ءاملا ىلا ريسي نأ دارأو همون

 تاف .ولو ءاملاب ىلصيو ءاملا بلطي :لوقو ةالصلا تقو توف دعب ءاملا كردي

 ١ .تقولا

 7 !لسن هل جاتحي امو ٦ هئوضول هيفكيو ئ تيبلا ف ءام هدنع ناك اذا امأو

 . . لصي 5 لبق ةالصلا تتاف اذا ةرافكلا هيلع فاخأف . .هب حلصي
 . ملعأ

 مأ مميتلا كلذ ىون اذا ةالصللو ةراهطلل يزبجي دحاولا مميتلاو : هنمو ةلأسم

 كلذ يف ةالصلل مميتيل هدي در مث ناكم يف هيديب ةراهطلل مميتملا برض او ؟ ؟ال

 :رثألا يف ءاج ام ىنعم امو .رخا ناكم يف هيديب برضي مأ ؤ كلذزوبأ . .

 .هب َممْيت دق با رتب : ١

 نأ نيملسملا ضعب لاقف { ةالصللو ةراهطلل مميت اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 رخا مميت ةالصللو مميت ةراهطلل هيلع :لاق نم لاقو .هيزجي دحاولا مميتلا

 مميتي يذلا ضرالا قوف نم بارتلا كلذ عفري هناف عضوم يف مميت اذا امأو

 . ملعأ هللاو . . هب

 مميتأو ثادحالا عيمج اذه ىمميتب عفرأ : مميتملا لاق اذاو : هنمو ةلأسم

 . . ملسو هيلع هللا ىلص دمح هلوسرلو هلل ةعاط .ء الل ال لب ة ا١لصللو ةر اهطلل
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 حسملرخا ظفل ىلا جاتحيأ ههجو ايهب حسميل هيدي عفر اذاو . ظفللا اذه هئزجأ
 هيلع هللا ىلص دمح هلوسرلو هلل ةعاط هلوق دنع ظفللا رخا هئزجي مأ .هجولا

 6 ظفل ىلا جاتحت ةبرض لكو ،رخا دهشت ىلا جاتحي مأ .ههجو حسميو . . ملسو
 ؟. .ال مأ

 ، ظفل ةبرض لكلو ،زئاج هتركذ يذلا ظفللا اذه نا : قيفوتلا هئابو باوجلا
 هللاو . . مميتملا هب ظفل يذلا مميتلا ريغ .ههجو حسم نع دهشتي نا هيلعو

 . .ملعأ

 اهلا ؤس تكرت . . غلابلا عامج نم ةيبصلا ىلع لسغلا يف هباوج نمو : ةلأسم
 . .اهباوجب تيتأو

 : نيملسملا نم لاق نم لاقو . اهمزلي : نيملسملا نم لاق نم لاق : هباوجف

 : يف اهعبصأ جلوت نأ بحتسي لسغلا اهيلع بجوي يذلاو . .اهيلع لسغ ال
 . . ةبانجلا نم لسغلا دنع جرفلا يف اهعبصا جلوت مل ناو . .ابيث تناك اذا جرفلا
 . .اهجوز لبق نم اهيلع ءيش الف

 اهيلع بجوي ال ضعبو . .لدبلا اهيلع بجوي ضعبف اهتالص رمأ يف امأو
 .ةبانجلا نم اهعبصا جلوت نأ اهف بحتسي . .ابيث تناك اذا غلابلا كلذكو . .الدب

 لدب اهيلع :نيملسملا نم لاق نم لاقف . .اهعبصا جلوت مل ناف . . ضيحلاو

 ريغ هنال . .اهيلع لدب ال نيملسملا ضعب نم ةصخر هيفو . . مايصلاو ةالصلا
 . . ضيحلا نم اهرهط دعب اهجوز عامج ف امأو . .فالتخا هيف لب عامجاب مزال

 . . صخر ضعبو ، كلذ يف ددش نيملسملا نم ضعبف . .اهعبصا جلوت مل اذا

 ىلع سأب الف ، اهعبصا لخدت مل اذإ . . ةبانجلا نم لسغلا دعب عايجلا امأو

 عبصالا لاخدا امأو . . يفكتف ةدحاو عبصا جاليا امأو . .اهعامج يف جوزلا
 . .اهنكمي ام ردقب كلذف
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 تناك ناف .رذع نم اهلسغ نكمي مل اذا ةحراجلا مميت امأو : هنمو ةلأسم
 ال : نيملسملا ضعب لاقف .ةسجن ريغ تناك ناو .اهسفنب اهمميت ناف ةسجن

 ءعىضوتملا اذه نا : نيملسملا ضعب لاقو . .ءوضولل ُمَمتَت يناو ى اهتين

 ال ىتلا ةحراجلا هذه لبق نم كلذ دعب مميت هيلع سيلو ، هحراوج رئاس ءعىضوي

 ضرف طحنا ءوضولا ضرف طحنا اذا هنأل ؛ةسجن نكت مل اذا اهلسغ نكمي

 نم لاق نم لاقف ةالصلا هترضحو ابنج ناسنالا ناك اذا امأو . مميتلا
 دحاو مميت هئزجي كلذكو }ةالصلل مميتو ةب انجلل مميت : نامميت هيلع :نيملسملا

 دحاو تقو ف نهيلصي ناك اذا ةنسلا ةالصلو ثرتولا ةالصلو ةضيرفلا ةالصل

 هللاو . .رذع نم رضحلا يف مميتلا ناك اذإ رضحلا يف ناك وأ رفسلا يف ناك اذا
 . ملعأ

 . يبصلا اهجوز عامج يف اهيلع لسغ الف ةيبصلا امأو : هنمو ةلأسم

 الك هيلع له . .همزل اذا ةدحاو ةرم ةساجنلا لجأل مميت اذاو : هنمو ةلأسم

 نموأ هئضوي ال ءيش ناك اذا ،ةبانجلا يف كلذكو . . مميتي نأ اضوتي نأ دارأ
 دعب هبصت مل اذا لبقتسي امل هئزجيأ . .ةدحاو ةرم مميت اذا اضيأ هدسج رئ

 . . ةبانجلا

 هللاو هيفكي لوألا مميتلا نإ نيملسملا ضعب لاق تفصو ام ىلعف : باوجلا

 .ملعأ

 نم نكي لو ١ ضرف نم همميت ناك اذإ بارتلاب مميتملا ىفو : : هنمو ةلأسم

 ضعب لاق .ىرخأ ةالص ترضح اذإ مميتلا ضقني ام ثدحي ملو . ءاملا مدع

 .لوألا مميتلا يفكي ىفكي هنأ وجرأ :لوق هيفو . ارخا اميت مميتي هنا : نيملسملا

 . ملعأ هللاو

 ليلق ءام هدنع ناك ناو ،ءام هيف دجي ل ناكم ف بنجأ نميف : هنمو ةلأسم

 . .هدسج رئاسل مميتي لو  ىلصو ًاضوتو ©كةساجنلا عضوم لسغف
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 لاقو . . ةرافكلاو لدبلا هيلعو ، مميتلا لهج عسي ال : لاق نم لاقف : هباوج

 عسي : ضعب لاقو . . رفسل ا ف عسي الو { رضحل ا ف مميتل ا لهج عسي : صعب

 . . ةرافك الب لدبلا همزلي لوقلا اذه ىلعو . .رفسلاو رضحلا يف مميتلا لهج

 . ملعأ هللاو

 ملو اهجرف يف ةفشحلا جلوأ ىتح هتجوز عماج اذا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ .ايهنم الهج الستغي ملف ،ءاملا لزني

 .ايهيلع بجي لسغلا ناف هتجوز جرف يف ةفشحلا جلوأ اذا لجرلا نأ : هباوجف

 الستغي نأ لبق نم اهايلص يتلا تاولصلا لدب اهيلعف ايهنم لهجب الستغي مل ناف

 ةالصلل ةرافكلا امأو . .هاماص يذلا موصلا لدب اهيلعو ، طايتحالا ايهيلعو

 ةالص لكل اهمزلي :لاق نم لاق . . نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف يرجيف

 ضعبل لوق هيفو . .ايهنم دحاو لك مزلت ةدحاو ةرافك ايهيلع :لاق نم لاقو ةرافك
 دحاو لكل اهيلعف راهنلاب عايجلا ناك ناف مايصلا امأو ..ايهيلع ةرافك الأ نيملسملا

 لدبلا ايهيلع نوكي نأ يفكي هناف ليللاب عايجلا ناك نإ امأو . . ملعأ هللاو ةرافك

 . ملعأ هللاو . . ةرافك الب

 ةينآلل مهتراهط زئاجف ،ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا امأو : هنمو ةلأسم

 0)ةينآلل ديبعلا لسغ كلذكو .زئاجف تيملل مهلسغ كلذكو ،بايثللو
 فرعي ناك اذا زئاجف ةينآلل ىبصلا لسغ كلذكو كلذ اوفرع اذا بايثللو
 . ملعأ هئلاو . .كلذ زوجي الف نيغلابلا بايثل هلسغ امأو .لسلا

 كلذ دعب مث ، ةنتنم ةحئار هل اريغتم اه ؤام دجو اذا رئبلا امأو : هنمو ةلأسم

 دعب نم الإ رئبلا هذه ةساجنب مكحي الف مكحلا يف امأف . . ةتيم هذه رئبلا يف رهظ
 ئ ةتيملا اهيف دجوي نا لبق رئبلا هذه ءام نم لمعتسانَم لكو ئ ةتيملا هيف تدجو ام

 راثآ نم هتظفح ام ىلع ةحئار رئبلا هذه يف نيبتولو .رهاط اهئام مكحف

 )١( ةينآلل متعلا ديبعلا لسغ يذلا كلذكو : لصألا يف .
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 نع بنتجحت اهناف ةحئار رئبلا هذه يف رهظ ذنمف طايتحالا يف امأو . .نيملسملا
 رثكأف ،رئبلا يف عدفضلا تام اذإ امأو . . لمعتسا ام ريخ طايتحالاو لامعتسالا

 لوق هيفو . .اهيف تتام اذا عدفضلا اهسجنت الو ةرهاط رئبلا نإ نيملسملا لوق

 نم رطقو رئبلا نم عدفضلا اذه تلشن اذاو .اهسجنت اهنإ نيملسملا ضعبل

 امأو . . ينبجعي ال يذلا لوقلا ىلع سجنت ال رئبلا ناف ،رئبلا هذه يف عدفضلا

 رثكأف . .ايح جرخأو . .ارأفوأ ارونسوأ ماعنالا نم عيش رئبلا هذه يف عقو اذا

 ضعبل لوق هيفو . .فزن ىلا جاتحت الو ةرهاط رئبلا نإ :نيملسملا لوق
 هللاو . .لوبلا اهيف باودلا هذه نال اولد نيعبرأ فزنت رئبلا هذه نإ :نيملسملا

 . ملعأ

 : يدنع اميف اذه وهو . .اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرتو : هنمو ةلأسم

 ضعب لوق ىلع . .رئبلا فزن هل زاج انومأم ناك اذا ىبصلا نا : هباوحف

 نإ : نيملسملا ضعب لاق . يبصلا اهفزن مدعب رئبلا هذه لامعتسا زاج :نيملسملا
 اهنإف 5 ءاملا ةليلق رئبلا هذه تناك اذإ امأو 5 غلابلا لجرلا الإ اهفزني ال ةسجنلا رئبلا

 ريهطت ةفصو . .لوقلا رثكأ ىلع لوألا فزنلا ىلع هل ديعيو ةرم دعب ةرم فزنت

 اذإف { ةليل ءاملا يف لعجت اهناف ةساجنلا اهيف تماق اذإ ءاملا فشنت ىتلا ةينآلا

 المت اهناف راج رهن يف هذه ةينآلا لعجت مل اذإ امأو . .اهتراهط كلتف ةليل تلعج
 ءاملا اهيف لعجي مث سمشلا يف لعجتو راهنلاب ءاملا اهنم اك مث © ليللا يف ءام

 ةينآلا هذه تباصا اذا امأو اهتراهط كلتف لايل ثالث كلذ ١ لعفي ..اليل

 رهنلا يف لحت نأ جاتحي الو ،اهتراهط كلتف اهتباصأ ام نيح نم تلسغو ةساجن

 هللاو . . ةساجنلا اهتباصأ ام نيح نم لسفلا اهئزجي لب . مايالا نم ائيش الو ةليل

 .ملعأ

 نم لاقف . .ءام هيلع حرطي نأ ريغ نم لجلا يف ريثكلا ءاملا امأو : هنمو ةلأسم
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 نم هيف لسغلا زاج ادعاصف ةلق نيعبرأ ردقب ءاملا ناك اذا :نيملسملا نم لاق

 نم هيف لسغلا زوجي الف ايراج نكي مل اذا :نيملسملا نم لاق نم لاقو ةساجنلا

 ةلقلا نا :لاق نم لاق . ةلقلا ىنعم يف ىأرلاب نوملسملا فلتخاو ةساجنلا

 ةرشع :لاق نم لاقو { اكوكم رشع ةعبس :لاق نم لاقو & اكوكم رشع ةعست

 . . كيكاكم ةسمخ : لاق نم لاقو ، كيكاكم

 اهيف دجو هنإ لاق اذإ ث رئبلا ةساجن يف ةجح نوكي نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ .ةساجن

 دحاولا لوق نا : نيملسملا نم لاق نم لاق . .فالتخا هيف كلذ ىف : هباوجف

 وأ ،اهتراهط نكمي تسجنت دق ةساجن ةراهط ىف هلوق يف ةجح نومأملا ةقثلا

 ةراهط يف ةجح ةقثلا نا :لاق نم لاقو . .اهتساجن نكمي ةراهط ةساجن
 ؛ ةساجنلا نم ىلوأ ةراهطلا نال ؛ةراهطلا ةساجن يف ةجح نوكي الو .ةساجنلا

 ؛اهتساجن ملعت ىتح ةرهاط ءايشألا لصأ نالو ؛رفكلا نم ىلوأ مالسالا نألو

 لبقي ال :لاق نم لاقو . . ةيلصأ ةراهطلاو 5 ةثداح ةراهطلا يف تاساجنلا نالو

 .ىنعم يف ،ةراهط ةساجن الو ةساجن ريهطت يف ةجح نوكت الو \دحاولا لوق

 . .كلذ عيمج يف نيدهاشب الا ةجح كلذ نوكي الو .مكحلا

 رهاوطلا ةساجن نم ىضم ام بابسأ يف دحاولا لوق لبقي ال : لاق نم لاقو
 لسغب ةنانئمطالا ىلع مدخلا لوق لبقي :لاق نم لاقو . لبقتسي اميف هلوق لبقيو
 . . ةراهطلا ةفرعم ىلعو “كلذ ىلع اونمأ اذإ ةسجن بايثلا تناكولو بايثلا
 . ملعأ هللاو

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ردقب رهاطلا ءاملا يف لعج اذإ هئزبجأ . . سبي مث سجن ءامب خبط اذا رسبلاو : هللا

؟ . .ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةساجنلا غلابم رهاطلا ءاملا غلبي ام



 غلبو ،رهاطلا ءاملا يف لعج نأ دعب ةساجنلا لسغ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو اندنع كلذب سأب الف ةساجنلا غلبم هيف رهاطلا ءاملا

 هيلا عجرف ،اريثك وأ اليلق هنع باغف } ةساجن يبصب ىأر نمو : هنمو ةلأسم

 . . هب اهري ملو
 هنع اهليزي نا نكمي امردقب باغو نيملسملا دالوأ نم ناك اذا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . رهاط وهف © نيفلكملا نم هب دهعتملا

 هبو اهمحلب هاتأو اهحبذف ئ ةباد هل حبذي نا ا دحأرمأ نميفو : : هنمو ةلأسم

 اهلسغي مل نإ هل لقي مل اذإ ةحبذملا لسغي ل هنا ملعي ىتح ارهاط نوكيأ . مد

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع
 . ملعأ هللاو . .اندنع ةفصلا هذه ىلع ارهاط نوكي هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ؟ .ال مأ ةسحن ةينبلا ةوهقلاو : هنمو ةلأسم

 نا نيرخأتملا انخايشأ تاباوج ضعب يف تدجو دقف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . . مارح سجن لكو .. .ةسجن ةوهقلا

 كلذ مكحام . .ماعط يف ريغص ريط ةشير تدجو اذاو : هنمو ةلأسم

 مأ ٠ ءاوس هلكأ ئ ال وأ همحل لكؤي يذلا ريطلا هيلع ابلاغ دلبلا ناك ؛ ماعطلا

 ؟ال

 الك يف اهب ساب الف .مد ةشيرلا يف نكي مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . . نيهجولا

 ] ةساجنلا نم ء ىش هب ىقبي لو هلسغ اذا بنجلا بوثلا امأو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . .رهط دقو كلذب سأب الف {ةبانجلا لسغ ةين ريغب هلسغ ىونو

 ئ لس ال اب ةرتتسمو ةسب اي يهو ةسجن تناك اذا ربصحل ١ طويخ يف : هنمو ةلأسم

 ؟ . . ال مآ ةفصلا هذه ىلع هيلع ةالصلا زوجتأ
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 اندنع ةفصلا هذه ىلع فالتخا هيلع ةالصلا ةزاجا يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . .ةرتتسم تناك اذا

 ءاملا هيلع بصي هنا . .سرجلا ف ع عئاموهو سجنت اذا لينلا يفو : : هنمو ةلأسم

 لق مث ت ارم ثالث هب لعفي . أفكي مث ه نكسيو بسري ىتح كرت رعبو 3ع انالا ف

 . ملعأ هللاو . رهط

 كلذب كرحي مل اذا هبلقب نارقلا ةءارق هل عساوأ :بنجلا يفو : هنمو ةلأسم
 ال مأ ةفصلا هذه ىلع لجو زع هلل ةدابعلا كلذب دارأ اذا هناسل

 . ملعأ هللاو . .ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هل عساو : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملعي الو هدنع ءام الاب هباجاف ءاملا نع ًارمَع ديز لأس ناك اذاو : هنمو ةلأسم
 لا ؤسب امهدحا يفتكي مأ اضيا :ا اديزورمع لأسي نأ جاتحيأ . .ناكملا اذه يف ءامب

 ال مأ ةفصلا هذه ىلع . .ءاملا نع هل هبحاص

 هيلع لب ،ءاملا نع هل ديز لا ؤ ؤسب .ب يفتكي ال ًارُمَع نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دحا له :لوقي لب .دحأ نود ادحأ هلا ؤس يف صخي الو . .هدحو لا ؤسلا

 . ملعأ هللاو . . ةولصلل ءوضولل وأ ةراهطلل ءاملا نم عيش هدنع

 وأ ثدحلا عفرل مميتف ،ءاملا مدع دنع هادياتسجنت اذا رفاسملاو : هنمو ةلأسم

 كلذ ريغوأ نمسوأ حالس لثم ةبوطرب هتعيص نم ائيش هيديب سم مث ةالصلل

 ىلع ارهاط كلذ نوكي مأ رضحلا نود ةصاخ رفسلا يف ارهاط هسم ام نوكيأ

 ؟ . ةراهطلاب هل موكحم وهو . .هنم عقو كلذ نأل ؛لاح لك

 لسغ اندنع نسحالاو &= فالتخالا ىنعم كلذ ئ جرخي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . .ءاملا دوجو دنع نكمأ ام

 كبجعيأ . .اهل مميتلا دارأو } ةساجن هب ناك اذا ءايلل مدعملا ينو : هنمو ةلأسم

ئ هلاعتساو ءاملا مدع لنح ةالصلا مميتك ال مميتي ر مميتي مأ اهسفنب ةحراجلا مميي نا



 ريغ وأ ةالصلا تقو يف همميت ناك { اهريغ وأ ءوضولا حراوج نم ةحراجلا تناك

 ؟ةالصلا تقو

 : ىلاعت هللا لاق ايك مميتو ةساجنلا نم عيش لاز نا : قيفوتلا هتابو باوجلا

 مكيدي او مكهوجوب اوحسماف ابيط اديعص اومميتف شءام اودجت ملفإ
 ةبرضو هجولل ةبرض : نيتبرض هديب برض اذإ كلذ هأزجأ ) 2 هنتم

 . ملعأ هللاو . .اهتقو ريغ يف وأ ةالصلا تقو يف ناك . .نيديلل

 ال طايتحالا هجو ىلع ،هئوضو ىف ىناوتي ناك اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم

 . .ىرخالا هئاضعا مامتا لبق ، ىلوالا هئاضعأ ضعب فجي ىتج ساوسولا
 ال مأ ©كةفصلا هذه ىلع هئوضو ف سأب هيلعأ

 هللاو . . ةفصلا هذه ىلع اذه هئوضو ف هيلع سآاب ال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 وهو ،هيهتشا ال :لاق .ءىشب هيلع ريشأ اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم
 زاجع ىلع هئوضو ف سأب هيلعأ . .هذخأ نع ففعتلا دارأ نكل &كهيهتشي

 ال مأ ةفصلا هذه ىلع مالكلا

 . ملعأ هللاو . . هئوضو يف كلذب هيلع سأب ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . . هللا همحر يحنم ادمحم نب دوعسم نب يلع خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 :اذه وهو . .اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت

 نم ائيش تلكأ اذا ةبادلا نا نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلاف : هباوج

 اذا يدنعو ‘ ةر اهطل ااهمف مكحف {٨آبرشتو لكأت امردقب تبهذو ةس اجنلا

 برق امو اهمفب ناكو ءانا نم تبرش ناو . . اهمف رهط دقف راج ءام نم تبرش

 اهمف مكح نوكيأ . سجني امم اليلق ءاملا كلذ ناكو . . ةساجنلا نم ءىش هنم

 )١( مقر ةيا ٦ ةدئاملا ةروس نم .
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 هللاو اهمف سبيو ةساجنلا هنم بهذت نأ ىلا۔هتساجن ىلع وه ابطر مادام

 . .ملعا

 ةميق ال ناك 3 . ؟ال مأزوجيأ . .دجسملا بارت نم مميتلا يفو : هنمو ةلأسم

 .ال مأ ] حالصلا هيف هجارخا ابرو دجسملا ىلع ررص الو هل

 يمف هسمن دجسملا ( يف دجسملا بارت نم مميتملا ناك ناف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 سوفنلا هب جرخي ال امم ناكو .هنم هجورخ دعب هب مميت ناو . فالتخا كلذ زاوج

 .ملعأ هللاو . . لسغلل وأ ةولصلل يفكيو ٦ مميتلا هب زوجي هنا دارأ هلعل نا

 ايمذ . .سباي اضيا وهو .اسباي اكرشم سم اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ . يباتك ريغ وأ ناك ايباتك . . يمذ ريغ وأ ناك

 وأ ةبوطر كرشملا نم عىضوتملا ملسملا سمي مل اذا ينبجعي يذلاف : هباوج

 ملسملا ىلع ضقن الف كلذ نم ناك ام هيدي نم قلعي ام وأ ،ةنوهدلا نم ائيش

 . باوصلاب ملعأ هللاو .اذه ريغ ليقو ،هئوضو يف

 ريغ نم ءوضولا حراوج ىلع ءاملا غارفا هئزجيأ : ءعىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ © لدب هيلعأ . لهجب دحا كلذ لعف ناو . ؟ال مأ . نهيلع حسم

 نم ءوضولا حراوج ىلع ءاملا بص يدنع ءىزجي الف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لسغل يدنع كلذ ءعىزجي اناو ى ءعضوتملل كلذ عم ا نهيلع حسم ريغ

 لاوز عم اضيا ةبانجلا لسغل كلذكو ،هنم ةساجنلا نيع تبهذ اذا تاساجنلا

 . ملعأ هللاو . . ةساجنلا نيع

 ةوهقلاو : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ؟ةرهاط مأ ةسجن يهآ . نبلا نم لمعت ىتلا

 الو . ةفلاسلا ةميدقلا نيملسملا راثا نم اهتساجن ملعأ مل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 مارح لك سيلو ، مارح سجن لك نآل ؛ةرهاط يهو ،نيرخاتملا نم دحأ نع
 . ملعأ هللاو . اندنع مارح يهو سجن

س ١.٤



 ؟ غازوألا مسا م اولا نم هيلع عقي يذلا امو : هنمو ةلأسم

 بفغثلاو غاغلألا لثم ىلع عقي غازوالا مسا نا ليق دق هنأوجرأف : هعباوجف
 يهت اهنأ ليق دقف يحامألا امأو اهلاثمأو اههابشا نم ناك اموأ كليساسعلاو
 .ملعأ هللاو . ةساسبلا لثم ءاملا عراوس ىلع

 ةساجن اهتلحو ادعاصف ةلق نيعبرا نم اه ؤام ناك اذا رئبلا يفو : ةلأسم
 تناك اذا ، ةحئار وأ معط وأ نولب ةساجنلا اهيلع بلغت مل ام اهدسفتأ . ةليلق
 ؟ال مأ ولدلا اهحزنت امم
 هيلع بلغت مل نا :لوق ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف : باوجلا
 نم ءيش رئبلا يف عقو اذا :لوقو . ةحئار وأ ى معط وأ © نولب ءاملا ىلع ةساجنلا
 .ملعأ هللاو . تسجنت دقف .تلق ولو {©كةساجنلا

 اهتبرضو تسبي اذا رهطتأ . سجن ءام اهقحل اذا ةرونلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ، حيرلاو سمشلا

 اهنم رهظ ام عيمج ىلع نايتأت حيرلاو سمشلا تناك نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نا لوقي نم لوق ىلع ترهظ دقف اهنم ةساجنلا نيعب اتبهذو نطب امو

 ال ى بارتلاك يهو رثأ امل ىقبب لو تبهذ اذا ةساجنلا نارهطي حيرلاو سمشلا

 . ملعأ هللاو . رهاطلا ءاملا الإ اهرهطي ال ةساجنلا نإ :لاق نم لاقو 5 ايهنيب قرف

 عفرل مميتف ،امهاتلك هاديو }هلك هئب سجنت اذا رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم
 ولو برشيو لكأي نأ هل زئاجو كلذ هل زئاجف ثءاملا مدع دنع هندب نم ثدحلا

 برش مث ،ءاملا مدع دنع هندب نم ثدحلا عفرل مميت اذإ ،نيتسجن هادي تناك

 ؟ ال مأ هبوث سجنيأ . هبوث ىلع هدي نم لاسف ءام

 ءاملا مدع دنع هندي نم ثدحلا عفرل مميت اذإ : ليق دقف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهل مميتلا دعب ةسجنلا هدي نم ءام هقحل وأ ارهاط هبوث ناك ناو ، ةرورضلا لاحل
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 سجن وهف ،ءاملا مدع دنع ديعصلاب اهل مميتلا دعب دارأ هلعل همدع دنع ءاملاب

 وه الإ رهاط بوث هعم نكي مل ناو © هب لصيلف رهاط بوث هعم ناك ناف { يدنع

 . ةمات هتالصو ،هبوثو هندبو هيدي لسفيلف ءاملا دجو اذاف ، هب لصيلو هممييلف

 . ملعأ هللاو

 وهو مالسلا دريأ . أضوتيوهو هيلع ملس نمعاهافش هتلأس : هنمو ةلأسم

 . ه ؤوضو متأ اذا مأ اضوتي

 . ءوضولا ضقني ال م السلا در نأل أضوتي وهو م السلا دري لاق : باوجلا

 مأ ةيآلا متأ اذا مالسلا دريأ . نآرقلا أرقي وهو هيلع ملس نم كلذكو : هل تلق

 ؟ هيلع ملس نم ىلع ماللا دريو .ةيآلا عطقي

 . ملعأ هللاو . ةيآلا متأ اذإ مالسلا دري : لاق

 ديرأ ىنعم ىف هل لوقي وهو ،لقعي ال ريغص لفط هبذبي نميفو : هنمو ةلأسم

 ال ، مميتو كلذ ىلا هبيجيف ،اذك لعفتوأ ينيطعتوأ كاذك يل يوست نأ
 هركي هنأ الإ كلذ لفغي الأ هتين يف هنا ريغ كلذ يف لجو زع هللا ةئيشم ىنثتسن

 ؟ ال مأ ه ؤوضو ضقتنيأ . همالك دري نأ

 اييف اعطق هل لعفلاب هباجأو يبصلا ىلع معنأ لجرلا اذه ناك اذا : باوجلا

 لعفلا اذه ناكو هل لعفي مل هنأ هتين يف ناكوأ همالك يف نثتسي ملو ،هنم هدارأ

 الو } يبصلا ىلع ررض هيف نكي ملو ، هحلاصم نم يبصلا اذه هنم هبلط يذلا
 ىلع بذكلا نم هنأل ءوضولا ةداعا يدنع هيلعف & سانلا نم دحأ ىلع
 بناجموهو زوجي الفرذع ريغ نم كلذل هنم دمعتلا ىلع بذكلاو } يبصلا
 . ملعأ هللاو . قافنلا نم وهو ناميالا

 كللذ ف هقحلي أ . .ةالصلل أضوتي امدعب هاف ضمضمي ي ذلاو : هنمو ةل أسم

 ؟ال مأ ةيهارك
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 لعاف هلعف ناو هلعل لعف ناو نسحأ ةالصلل ءوضولا دعب كرت نا : باوجلا
 يدنع ه ؤوضوف نوملسم ا هنع ىجن ام هتفلاخمل .دمعلا ىلع ال .هنم لهجل ١ ىلع

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع مات

 و أ هس ارض ب و أ هرافظاب هصقف . هتيحل رعش نم ء يش طقس نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ سأب هيلعأ . ةولصلل ء ىضوتم وهو ديدحلا نم ءىشب

 وأ هسرضب هصق نا هتيحل رعش نم هتيحل لوازام صقب هيلع ضقن ال : باوجلا
 . ملعأ هللاو . يح نم تيم وه ذإ رهاط هنأل ؛ةديدحي

 حراوج يف تناك ءاملا سم اهرضي ةلع هب ناك اذا بنجلا يفو : هنمو ةلأسم

 لوصو عنمي ءاود اهيلع لعجو ،هدسج نم ءوضولا حراوج ريغ يف وأ ، ءوضولا
 هيلع بص وأ ىراجلا ءاملا عضوملا كلذ يف لخد اذا هئزجيأ . هترشب ىلا ءاملا

 ناو ،رثكأوأ لقأ وأ مهاردلا رادقم كلذ ناكو ،ءاودلا قوف نم هحسمو ءءاملا

 ؟ءاملاب عضوملا كلذ لسغي مل ام ةالص لكل مميتلا هيلعأ . هئزبي ال ناك
 هذه ىلع ةدحاو ةرم مميتلا هئزبيو كلذل مميتي هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةمات ةحراج كلذ غرفتسي ملو ؤ ىرخأ ةبانج ثدحي مل ام ةفصلا

 هبايث ف قرع مث ح ءاملا مدعل طئاغ وأ لوب نم رفاسملا مميت اذاو : هنمو ةلأسم

 .هبايث عم هندب وأ
 { همدع دنع ءايلل لدب وه ءاملا مدع دنع ةساجنلا ةلازال مميتلا نا : هباوجف

 بوثلا مميت بوجوب لقأ مل كلذك ناك اذاف ءاملا مدع دنع ةراهطلا ماقم موقيو

 ندبلا قرع نم بوثلا قحلو ةساجنلا عضومو ١ ندبلا قرع اذا ةيناث

 نم رهطتي نأ هيلع ليق دقف .اموي ءاملا دجو اذاف 0 ءاملا مدع ةلاح يف هتايوطرو

 . ملعأ هللاو . .ةساجنلا نم هبايث قحل ام رهطيو ةساجنلا

 © ندبلا يف ةمئاق نيعو مسج اهل ةساجنلا تناك اذا هباوجو : هنمو ةلأسم
 ةلازال مميتي مث ناك هجو يأب هندب نم ةساجنلا نيعو ىذالا طيميف
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 هتبرضو © ههجو اهب حسمي مث ةبرض بارتلا يف هيديب برضيف .ةساجنلا
 مث ، نميلا هدي رهاظ ىلع ىرسيلا هدي نطاب عضي . .هيدي اهب حسمي ىرخالا
 نا ملعن لو . غسرلا ىلا ىرسيلا هديرهاظ ىلع ىنميلا هلدي نطاب اضيا عضي

 الإ .هسفن ةساجنلا عضوم ىلع نوكي ندبلا ف تناك اذا ةساجنلا نم مميتلا

 ةلازإ لعب & انطابو ارهاظ ضرالا هجو ىلع بلقت ةساجنلا نم بوثلا ف ليق ام

 ملعأ هللاو . ةمئاق نيعو مسج اهل ناك نا ،هنم ةساجنلا

 همحر يحنم ادمحم نب دوعسم نب يلع هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : ةل اسم

 . اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هللا

 . تاعئاملا نم عيش وأ لسعوأ نمس اهيف ناك اذا نيطلا ةينآ نأ : هباوجف

 هيف ام ءاعولا ناك ناف عابسلا نم عيش رفن وأ لوب وأ مد لثم ةساجن اهتباصأف

 نا ينبجعيف © تاعياملا نم هيف ناكو ةساجنلا هيف يذلا ناكملا ىلا الصاو

 ءاعولا يف ام ناك ناو . ةساجنلا فشني امم ءاعولا ناك اذا 5 هيف امو ءاعولا سجنتي

 تعقو ام ثيح نم هيف ام سجنتي نا ينبجعيف دماج لسع وأ دماج نمس لثم

 برقلاو 0 نبللا اهيف يتلا ةيقس ةيقسالا كلذكو . رهاط يقابلاو ءاعولا يف ةساجنلا

 يف ءاملا بص اذا ةبرقلا وأ ءاقتلا ناك ناف \اهرهاظ سجنت اذا ءامل اهيف ىتلا

 يف ءاملا بص اذإ ناك نإو 0 هيف امو ءاعولا سجنيف امهرهاظ تلطرت اهلخاد

 ال ءاعولا لخاد يف ام نا يدنعف ،بطزتي ملو 6 هرهاظ ىلا ءاملا ذفني ملو ؤ هلخاد
 . ملعأ هلل او . ةساجنل عضوم نم هنم رهظ ام لسغ هل يفكيو {8“= سجني

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ىتح ءانالا ف هدي سمغي الف . همون نم دحا ظقيتسا اذا ةياورلا ف : هللا همحر

 ؟ةجوسنم مأ اهب لومعم .اثالث اهلسغي
 اهلسغ هيلع سيلف ] هتراهط ىلعو راهن وأ ليل ف مان اذا : قيفوتلا هتلابوةتباوجلا
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 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا ىض اقلا خيشل ١ ب اوج نمو : ةلأسم

 كلذ مكحف كلذ ريغوأ طشموأ ةلحكم نم جاعلا مظع ف : هللا همحر نا ليبع

 . ملعأ هللاو . ةراهطلا

 لسغ اهلوني مل اذا ،بايثلاوأ ندبلا نم ةساجنلا لسغ يفو : هنمو ةلأسم

 هرمأ ريغب اهبحاص ريغ اهلاز اذاو ةساجنلا ةلازال ةين ريغ نم ءاملاب ةساجنلا

 . ءاملاب تلازو ةساجنلا هيلع يذلا اهيسن ايبرو
 كلذ زئاجف بوثلا وأ هندب نم ةساجنلا تلاز اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هارن يذلا لوقلا ىلع هتركذ ام عيمجو بوثلا وأ ندبلا رهطيو

 ال اهنا نيملسملا ضعب لاقف ،نتتخي مل يذلا يبصلا ةيب امأو : هنمو ةلأسم
 ركذو ] حبذلا نسحأو حبذ اذا يبصلا نا : نيملسملا نم لاق نم لاقو ] لكؤت

 . ملعأ هللاو . نتتحي ملوأ نتتخا . هتحيبذ لكأ زئاجف . ةحيبذلا ىلع هللا مسا

 ١) )هضعبو ٠ يقسو . هربغوأ ليحرصلاب دمس اذا عرزلا يفو : هنمو ةلأسم

 . «رهط نيذا برش اذا» :لاق . قاب

 وأ بحوأ ةحرق وأ حرج نم ناسنالا ندب نم جرخي يذلا ءاملاو : هنمو ةلأسم

 جرحي نا الا رهاط وهف حيقلا كلذكو رهاط وهف ءاملاف تفصو ام ىلعف .رشق

 نكي ل اذا رهاط وهف سيبلا كلذكو ] سجن هناف .ى لوبلا يراجم نم حيقلا

 . ملعأ هللاو . سجن وهف دحوتملاو ] ادحوتم

 اهيف تناك اذا ح ساحنلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ةساجنلا نيع تلاز دقو { عئام ريغ وأ اعئام ريصت ىتح رانلا تلخدأو . ةساجن

 ال نيملسمل ١ ضعب ل اقو > تركذ ايب رهطت اه ا نيملسمل ١ ضعب ل اق : . هب راوحف

 . ملعأ هللاو . ءاملاب الإ رهطت

 )١( هدعبو : لصألا يف .
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 ابوث سبال هنا لثم ،هندب يف ةساجنل مميتي نأ ناسنالا دارأ اذاو : هنمو ةلأسم

 ؟بارتلا هندب ىلع اوثحي مأ هندب ممييأ . هدسج عيمجو هرهظ قرعو اسجن
 سجنلا ناكولو :هل تلق .سجنلا هندب عيمج مميي هناف : لاق : باوجلا

 ناك اذا ضيرملا كلذكو :هل تلق .معن :لاق . هيلع بارتلا اوثحي هسأرب

 : لاق . .ةالصلا ضيرملا دارأ اذا بارتلا هيلع اوثحيأ سجن هدسج نم ءىش

 .ةساجنلا عضوم ممييأ . . طوغت ناو .لاب ناو :هل تلق .كلذ هنكمأ اذا معن
 . ةساجنلا هتسم ءيش لك مميي ،معن :لاق . ؟ال ما

 . هيدي مميو ،سجنلا عضوملا مميي ملو ، ةالصلا دارأ اذا لهج ناو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . لدبلا هيلع :لاق . ؟همزلي ام

 . لئاسملا هذه هنم تخت يذلا باتكلا فلؤم هلعلو :هريغ لاق : ةلأسم
 هللاو . تاساجنلا عيمجل هيدي مميي هنا :لاقف . مميتلا ف ةيناث خيشلا تعجار

 .ملعا

 لوق يف نيديلل هبرضو ،هجولل هبرض : وه يذلا مميتلا هيزبي : رظانلا لاق
 . عجر ... نيملسملا ضعب

 .اهو رهطي نا اهلها دارأو ك تاساجنلا ضعبب رئب تسجنت اذاو : هنمو ةلأسم

 اذا : نيملسملا نم لاق نم لاقف & باسحلا اولمكو ،اهوحزنو ةسجن اولد اوذخاف

 ولدب حزنت ىتحرهطتال رئبلا نإف ةسجنلاولدلا هذهب اولد نوعبرأ هذه نم حزن
 هذه ةساجن نم اسجنولدلا اذه ناك اذإ نيملسملا نم لاق نم لاقو . رهاط

 الف رئبلا هذه ةساجن ريغ نم اسجن ناك ناو ،رئبلا هذه هب فزنت نأ زئاجف رئبلا

 .هب فزنت نا زوجي
 . ملعأ هللاو . لاح لك ىلع هب فزنت نا : نيملسملا نم لاق نم لاقو

هتباصأ لستغا نا هسفن ىلع فاخو ةبانج هتباصأ نميفو : هنمو ةلأسم



 . ءاملاب لستغي هناف .كالهلا فاخي ال ناك اذاف ، دربلا نم ةرضم هيلع تدلوتو

 . ملعأ هللاو

 نم بتكي بتاكلا راصو ،سجن ساطرق ىف هب بتك اذا دادملاو : هنمو ةلأسم

 . لجر بوث دادملا كلذ قحل مث ساطرقلا كلذ يف دادملا اذه

 لاوقأ نم جرخي الو ، ينبجعي ام ىلع سجن دادملا اذه مكح نا : هباوجف
 . ملعأ هللاو . سجن ريغ دادملا نا نيملسملا

 ام كلذ هئوضوب ىلصي نأ هلأ . ةين ريغ نم أضوت اذا ىضوتملا يفو : ةلأسم

 ؟لفاونلاو ضئارفلا نم ءاشي
 انأو . كلذ هل :لوقو .كلذ هل سيل :لوق . فالتخا كلذ يف : هباوجف
 نا هلف ةولصلل هوني ل ولو ، لئاضفلا نم ء يشل كلذ هئوضوب ىون ناك نا ينبجعي

 نإو ،ضقتنم ريغ هنأ }هنم نيقي ىلع ناك اذا لفنوأ ضئارف نم ءاش ام هب يلصي

 نم ءاشام هب يلصي نأ هلف لئاضفلاوأ تاولصلا نم ديريام هب يوني اءوض أضوت

 . ةصوصخش ةالصل هب ىون ناو ،ضقتنم هنا نقيتسي ىتح لفاونلاو ضئارفلا
 ىتح اهريغ هب يلصي نا هل :لوقف ،لفنوأ ضرف نم اهريغ هب يلصي نا دارأو
 ىتح ضئارفلا نم اهريغ هب ىلصي نا هل سيل :لوقو ضقتنا هنا ملعي

 . ملعأ هللاو . ضقتنم ريغ هنا نقيتسي

 ملحلا مدو : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم اهلعل : ةلأسم

 . ةراهطلا ىلا برقا دارقلا مد نآل ؛فالتخا ايهتراهط يف دارقلا مدو

 روشنملا بوثلا الا ةرهاط اهمكح رافكلا عم يتلا ةسبايلا ءايشالاو : ةلأسم
 . نوملسم مجن أل ؛ ةر اهطل ا مهت ابوطر مكحو مهمكحف ايتولل ١ امأو

 ةره اط يه ئ محلل ا نم : درجتمل ١ اهم اظعو عابسل ا ب اين أ مكح امو : ةلأسم

 ؟ال مأ اهس ةالصلا زوجتو
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 ينبجعيو 0 فالتخا كلذ يفف . ةسجنلا عابسلا نم اهلصأ ناك نا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهيف ةموهز ال ىصحلا لثم تراص اذا ،اهتراهطب لاق نم لوق

 ؟ال مأ سجن ايهناخد نيسجنلا روخبلاو بطحلا ناخدو : ةلأسم

 يه امناو ،سجنلا بطحلا يف اهتاذب ةمئاق ريغ ةساجنلا تناك نا : باوجلا

 تناك ناو { ةفصلا هذه ىلع رهاط اندنع ناخدلاف دوعلاو بطحلل ةضراعم

 هللاو . اندنع سجن بوثلاب قلع اذا ناخدلاف دوعلاو بطحلا يف تاذلا ةمئاق

 .ملعأ

 ؟ال مأ }هتراهط ىنعمل ةساجنلا فشني امموه له ، ينيصلا سرخلاو : ةلأسم
 الو رسك هيف نكي ل اذا : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا نع : باوجلا

 ةساجنلا تلاز اذا لسفلا هيفكيو ث ةبطرلا ةساجنلا فشني ال هنا اندنعف خوسف
 . ملع أ هللاو . هنم

 نكمي ملو ۔سجنت اذا .ةساجنلا فشني امم ريبك سرخ ناك اذاو : ةلأسم
 ؟هتراهط هجو ام . هلك هيمغي ءام يف هقيروت
 ءاملا هيف لعجي مث 5 ءاملاب لسغي هنا ، رثألا نم انعمس ام ىلع : باوجلا
 يف رهاطلا ءاملا هيف عضوي مث { سمشلا يف كرتيو راهنلاب افكي مث © ليللاب رهاطلا
 ةليللا يف ءاملا هيف عضوي مث ى سمشلا يف كرتيورابنلا يف افكي مث ةيناثلا ةليللا
 . ملعأ هللاو رهط دق ذئنيحف هلسغو ءاملا هنم افك حبصأ اذاف .ةثلاثلا

 تلص امدعب جرخ ايبرو {ةراهطلا دعب ءام ةأرملا جرف نم جرخ اذاو : ةلأسم
 ؟ارهاط مأ ادسفم نوكي له .اهتالص
 نم نوكي نا نكمي ناك نا لوقو ‘لاح لك ىلع سجن وه لوق : باوجلا
 انخاس ناك ناو 5 ةراهطلا همكحف ادراب ناك نا هربتعتف هب ترهطت يذلا ءاملا
 . ملعأ هللاو . سجن وهف
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 سجنل ا لخل ١ يقبو فشني امم وهو . هلخ سجنت لخ هيف سرخو : ةلأسم

 مأ ، ةدحاو ةراهط هلخ قارهي نيح هيفكي له . هتراهط ةفص ام . انامز وأ امايأ هيف

 ؟ال

 مث ،هتبوطر فشنت ىتح سمشلا يف كرتي لخلا هنم قيرهأ اذا : باوجلا
 هللاو . هتراهط اندنع هذهف . ةليلو اموي هرمغي ىذلا يراجلا ءاملا يف كلذ دعب كرتي

 . ملعأ

 ' بناجلا نم لوبلا ذفنو لوب ةمشلا وأ نعدلا وأ ريصحلا باصأ اذاو : ةلأسم
 غلب اذا يفكي قوفلا بناجلا كرع مأ { ءاملاب امهالك نابناجلا كرعي له .رخآلا
 ؟ال مأ تحتلا بناجلا ءاملا

 ماقم موقي بصلا ناك اذا : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا نع : باوجلا

 . تحتلا بناجلا ىلإ ءاملل بص لصو اذإ ، قوفلا بناجلا كرع ىفكيف كرعلا
 وهو .رهاطلا ءاملا هلخدو نال اذا هيفكت ةدحاو ةرم يدنع هتراهطف . ملعأ هللاو

 . بايثلا سنج نم بيرق يدنع

 . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : ةلأسم

 امو منغلا نم يذلا وهو قيقرلا دلجلاف . فلتخي يدنع دلجلاو : اهباوجف
 رهاطلا ءاملا غلب اذا هتراهط نوكت يدنعوهف 0 لبالاو رقبلا دولج امأو .اههبشأ

 ففجي نا ينبجعيف ةساجنلا نم تبرش دق تناك اذاو . ةساجنلا تغلب ثيح نم
 ` .ملعأ هللاو ةساجنلا تلصو ثيح ،هيف رهاطلا ءاملا لخدي ىتح

 نوكي ام . رطمل ا تقو هلخادو أدجسللا حرص ف ابلكرظن نميف : ةلأسم

 ؟ دجسملا مكح

 يف قلعت ةبوطرب ىشم دجسملا يف ىشم نيح هنا هل رظانلا نقيت نا : باوجلا
 يهو دجسملا ضرأ يف ىشم هنأ نقيتيوأ ،رثا هل نبي ملولو ،هرثأ لسغيف ضرألا
 . ملعأ ةئلاو .لوألا لثم وهف ،هريغ وأ رطم نم ةبطر
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 ليبس ىلع هبحاص نم ملع ريغ نم هب يلصيل هربغل ابوث ذخأ نميف : ةلأسم

 دقو سجن هنإ بوثلا بحاص لاق اذاو ؟بوثلا اذهب ةالصلا هل زوجتأ . ةلالدلا

 ناك اذا لدب همزلي لهو ، ؟دجاسملا مكح ام . ىتش دجاسم يف هب ىلص ناك
 ؟ةرهاطلا بايثلا نم هريغ عم هب ىلص

 ةسحن اهما لاق ناو {©ةمات ي هيلع لدي نم بايثب ةلالدلاب ةالصلا امأ : باوجلا

 نم ةبطر يهو رهاوطلا نم اهم هسم ام رهطيو . هتالص لدبيف . اهم ىلص نا دعب

 رهاوطلا مكحف . ال مأ 6 ةبطر يهو ائيش اهم سم هنأ ملعي ل ناو . اهريغوأ طسب

 . ملعأ هللاو . اهلصأ ىلع ةرهاظ

 .اهدلج ىقب ىتح هديب اهكلدو كدجسملا يف ىهو ةلمق لتق نميف : ةلأسم
 مكح ام .اطخلا وأ دمعلا ىلع هنم كلذ ناك .اهري ملو هدنع نم تحاط مث
 ؟طاسبلا
 اذا رهاط همكحو ،هيف تفقو يذلا طاسبلا ضقني نا ىنبجعي ال : باوجلا

 ال اهنأ نيقيلا يف ناكو ۔هضفني مل نإو ۔هضفني نأ دعب قلعت ال ،ةسباي تناك
 ةبوطرب هسم وأ ةلمقلا هيف تعقو يذلا ناكملا يف ءعىطو اذا :لاق ضعبف .هودعت

 ناو ، ةبوطرب اهنيعب اهسم هنأ هدنع حصي ىتح سجني ال :لاق ضعبو .ةسجن

 هللاو . . ةبوطرب ساملا سم اهقحلي ال ثيح طاسبلا للخ يف جلت اهنا نكمي ناك
 . ملعأ

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . سوكلا لثم لالخ ىلا جاتحي سجنت اذا دلجلاو ، هللا همحر ناديبع
 هناف ةساجنلا هيف تماقأو ك سجنت اذا دلجلا نا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ءاملا هلخدي ام ردقب يراجلا ءاملا يف لخي

 اهيفف ىكذملا امأو ،ةسجن يهف تيملا بارغلا ةرارم امأو : هنمو ةلأسم

 هللاو . هلكأ زياجف لسغو قش اذاف اهلكأ لالحلا باودلا ركذ امأو فالتخا

 .ملعأ
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 يف همكح فيك .ناينابلاو رافكلا هغوصي يذلا غوصلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ةراهطلا

 ©كدلا لثم تابوطرلا نم ائيش هيف اولخدي ل ام . تفصو ام ىلعف : ب اوجللا

 نوكيأ . اهمف ىلا ةحيبذلا دنع ةاشلا نطب نم عجري اےيفو : هنمو ةلأسم

 يفو جلفلا يف لسغو ثرفلا هنم ليزأ اذإ ةاشلا شرك كلذكو .ال مأ ارهاط
 نوكيأ . ةجلاعمب الإ لزي ملو هب قزال محللا بناج نم ثرفلا نم عيش شركلا
 .؟ثرفلا قبي مل اذا ال مأ ارهاط

 دعب ىقب امم سأب الف { هتركذ ام لسغ اذا ىنبجعي تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . لسغلا

 نم ةساجن هتلح مث .الخوأ مام هألم فرج نم ءاعو يفو : هنمو ةل!أسم

 كلذكو لسع هيف ناك نإ كلذكو ءءاملاو لخلا مكح نوكي ام . جراخ
 ؟برقلا

 .اسجن اهيف ام نوكي فنت ةبرقلاو ءاعولا ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 هدسج ناك وأ لوبلا قارأو ةالصلا هترضح اذإرفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 نا همزليأ . بكاروهو ءام ىلعرم مث } ىلصو ةراهطللو ةالصلل مميتو اسجن

 ؟ال مأ رهطتيو لزني

 رهطتيو لزني مل ناو ‘كلذ هنكمأ نا رهطتيو لزني نا همزلي معنف : باوجلا
 مل اذا هبايث سجنتو © لوألا همميت ضقتنيف رهطتي ملو ءاملا دجو نا دعب قرعو
 . ملعأ هللاو . رذع نم ريهطتلا كرت نكي
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 ام هب يلصي نا هلزوجيأ . تاولصلا نم ءاش امل دحا أضوت اذاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ٠ اهريغ وأ ئ ضئارفلا تاولصلا نم ءاش

 اذا لوقلا نم ينبجعي يذلاو ؤفالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ءاش ام هب يلصي نا هل زئاجف . مزال ريغ ءيشل وأ ةلفان وأ ةضيرف ةالصل أضوت

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع تاولصلا نرم

 ؟ سجن ع اعو يف اد ارج داطصا نميفو : هروثنم نم : ةل اسم

 نإو . رهطيو ايح لسغي هنإف 0 هيف دارجلاو ءاعولا بطرت ناك ناف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لكؤي مل } ءاعولا يف بطرت دقو لسغ ريغب خبط

 ىلا ةرظن نوكيأ ،هانعمام ءوضولا ضقني يذلا ةوهشلا رظن نعو : ةلأسم

 ؟ضقنت له لالحلا ةوهشو . لالحلا ةوهشل مأ . مارحلا ةوهشل ةأرملا

 مل اذاف ، هتيرس وأ هتجوز يهشت نم : لوقف فالتخا يهشتلا يفف : باوجلا

 ۔ لوقي نم لوق ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال هلعلو ،ضقن الف هيلع دلوتي
 . هريبدتو كل ؤس ينعم ىلع بجو يذلا اذهف ه ؤوصو ضقتنا ةوهشل رظن اذا

 . ملعأ هللاو

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمح ملاعلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 مأ ه ؤوضو متيأ . نيعالا هارت ال ثيح رتتسم عضوم ف انايرع ءعىضوتملا ف : هللا

 ؟ال

 رثكأ وهو متي هءعوضو نإ ٠ لاق نم لاق .فالتخا كلذ ف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . متي ال :لاق نم لاقو .لوقلا
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 .رعش اهنم علقناف 5 هتيحل ىلع هيديب حسم اذا عىضوتملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ دمعتي مل وأ اهعلقل دمعت ؤال مأ ه ؤوضو ضقنتنيأ
 ضعب لاقو .زوجي الف هتيحل نم ةرعش علق ىلع دمعت اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل ذا امأو ۔ضقنتني ال :لاق نم لاقو . ةيصعم هنال ه ؤوضو ضقنتني هنإ : نيملسملا

 . ملعأ هللاو . ه ؤوضو ضمتْني الو ،هيلع سأب الف دمعتي

  
١١٧





 سماخلا بابلا

 هف زوج امو { اهيناعمو ةالصلا باب) (

 كمام يناعمو اهضقني امو 0 زوجي الامو
 ) (كلذ عيمج ىلع لمتشي

 00 ٥ م ١
  

 ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 .اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت :. هللا همحر

 ركذت مث . ايسان رهجلا ةءارق عضوم ف ةءارقلا رسأ اذا مامالا ىلع نأ : هباوجف

 فنأتسي مل ناف ةءارقلا اوفنأتسي نأ هفلخ نم ىلع كلذكو ،ةءارقلا فنأتسي هناف

 . ةدساف هتالص نا لوقلا رثكأف ،ةءارقلا نيمومأملا دحأ

 تايحتلا ةءارقلا عضوم يفوأ دمحلا تايحتلا عضوم يف مامالا أرق اذا امأو

 ل اذا ؛ةمات نيمومأملا ةالصو ةمات هتالصو . هيلعوه ام ىلا عجري هناف كايسان

 ضعب لاق دق هنال اذه ريغ لوق هيفو .هيف فلاخ يذلا دحلا كلذ نم جرخي

 ۔ ضقنلا هيلع لاق نم لاقف ،ايسان هيلع وه امم ةالصلا يف فلاخ اذا :نيملسملا

 دحلا ةت ىتح هتالص ضقتنت ال : لاق نم لاقو . هيف فلاخ يذلا دحلا متي مل ولو

 ضقن ال :لاق نم لاقو . ضقنلا هيلع ذئنيح مث هنم جرخيو هيف تفلاخ يذلا

 وه ام ىلا عجر ركذ ىتم هناف 3 هنم جرخو هيف فلاخ ىذلا دحلا متأ ولو هيلع

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو ،هيلع
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 اذا موصلا كلذكو ، ضئارفلا لدبوأ .لفاونلا ةالص لضفأ امو : هنمو ةلأسم

 . ناضمر رهشل الدب وأ ئ ةعاط هيوني ام ةروهشملا مايالا لثم موصي نا دحأ دارأ

 . ملعأ هللاو . موصلا كلذكو . لضفأ يدنع لدبلاف : باوجلا

 لهأ للم عيمج نم رافكلا اهغوصي ىتلا ةفوجملا ةغيصلا يفو : هنمو ةلأسم

 زئاجف ةفوجم ريغ تناك ناو © فالتخا اهب ةالصلا يفف { ةفوجم تناك نا كرشلا

 ،لوق ىلع سأب الف لسغت مل ناو نسح كلذف تلسغ ناو ،اهب ةالصلا
 . ملعأ هللاو . تاّنيابعلا كلذكو

 ضعب لاقف . ريصحلا طويخ تباصأ اذا ةساجنلا امأو : هنمو ةلأسم
 . هنم رهاطلا بناجلا يف ناكولو & ريصحلا عيمج يف ةالصلا زوبحت ال :نيملسملا

 ةمسلاف لابحلا تقحل اذا ةمسلا امأو .رهاطلا بناجلا يف زوجي :لاق نم لاقو

 هللاو . كلذ زئاجف ©ةعساو ةراجح ىلع وأ ةمسلا يف ةالصلا امأو صخرأ

 .ملعأ

 مث .اهم ملعي لو ش هندبوأ هبوث يف ةساجنب لصم ىلص اذإو : هنمو ةلأسم

 . .دارأ ىتم اهّيلصيو اهرخ ؤي نأ هلأ . ملع

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي الف رخأ ناو كلذ يف ليجعتلا ينبجعي : هباوج

 .املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ىلع اهيلع ةالص الف مدلا اهنم جرخو داليملل تدقر اذا ةأرملا نا : هباوجف

 لاقف . ادحاو يقبو ادلو تعضو اذاو . مايصلا كلذكو هب لوقن يذلا لوقلا

 : لاق نم .لاقو . ءاقن كلذب ريصتو ةالصلا كرت اهل زئاج هنا :نيملسملا ضعب
 . يناثلا عضت ىتح ةالصلا كرتت ال

 وأ اهيدي وأ اهيلجر وأ اهسأر نم عيش رهظ اذا ةالصلا يف ةأرملاو : هنمو ةلأسم
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 وأ رذع نم ناك سانلا نم دحا اهدنعو رتس ريغ وأ رتيب يف تناك .اهندب رئاس

 .رذع ريغ
 ال : ليقو ،لدبلا اهيلع :ليق فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا
 رتس ريغ يف ةلعل تناك ناو .اهيلع لدب الف رتس يف تناك نا :ليقو اهيلع لدب
 يذلاو .ارهاط سأرلا عيمج نكي مل اذا اهيلع لدب ال : ليقو لدبلا اهيلعف

 الخ ام اهدسج ميمج ةالصلا يف رتشت نأ ةأرملا ىلع نأ لوقلا نم نطابو ينبجعي

 . هيتبكرو لجرلا ةرس نيب ام ةلزنمب ةروع اهنموهف كلذ ادع ايف اهيفكو اههجو
 ديلا نم راوسلا عضوم ىلا اهنم ادب نا رتس يف تناك نا اهف صخر ضعبو

 . ملعأ هللاو . لجرلا نم لاخلخلا عضومو

 تقورضح نا ىلا اهركذي ملو ، رصعلا ةالص يست نميفو : هنمو ةلأسم
 ناك نإو : هل تلق . ةرضاحلا توف فاخي نأ الا رصعلا ىلصي هناف برغملا ةالص

 يلصيأ .رصعلا ةالص لجرلا اذه ركذو برغملا ةالص مامالا ماقأو دجسم يف
 :لاق دجسملا نم طبهيأ : تلق .ال :لاق .رصعلا لبق ةعايجلا دنع برغملا

 .معن
 همحر } يحنملا دمحم نب دوعسم نب ىيحي هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 نيقفشلا باهذ ىلا لوقلا رثكأ رفسلاو رضحلا يف ، برغملا ةالص تقو نا : هللا

 . ضيبالا قفشلا باهذ ىلا روجأ رفسلا يفو ضيبالاو رمحالا

 :اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 يدلاوو .العفو المعو اهافش نيملسللا راثا نم هتظفح يذلاف : هباوج

 لصملا نا : هللا همحر { يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع لدعلا يضاقلا خيشلا

 ىلع نيتلوسرم نآرقلا هتءارقو همايق لاح يف هيدي لعجي نا رذع نم ادعاق
 دوجسلا ىلع ردقي ناك اذاف { هيتبكرو اليلق نيرخأتم .هيذخف ءاذح ضرالا
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 نم هنكمي ام ىلع عكارلاك هرهظ ىتحو .هيتبكر ىلع عوكرلا لاح يف هيدي لعج
 لاح يفو . هينذأءاذح ضرألا ىلع هيدي لعجي دوجسلا لاح يفو . عوكرلا ةئيه

 امهيلع هيدي عباصأ قوفو 5 هيتبكر ىلع هيدي لعجي ،اهل هتءارقو تايحتلل دوعقلا
 ةنسو ضرف نم يلصي ام ةيمج يضقي نأ ىلا لعفي اذكه . هيتبكر ىلع ضباقلاك

 رارجنالاو 5 مايقلا ةريبكت ينبجعيف دوجسلاو عوكرلا لاح يف هريبكت امأو . ةلفانو

 ؛ مايقلا ىلع رداقلا ةئيه دصق ىلع دوجسلاو عوكرلا ةريبكت نع اليلق دوجسلل

 . ملعأ هللاو .امهنيب قرفلا لجأل الا اهب قطنلا ليوطت ي اهلثم اهنال

 : يدنع اميف اذه وهو ،اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةالص يلصي ناكو ، هتالص تاعكر ظفح يف كش اذا يلصملا امأو : هباوج
 يف هلعلو ،ادجاس رخو لوألا عفشلا تايحت نم ماق ايلف تاعكر برأ اهيف هيلع
 نيب فالتخا يرجي اذه لثم كلذ يفف . ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعكرلل كلذ هدوجس

 ىوقأ ىلع يلصملا ربصي نا هيأر يف هبجعي ضعبف نيدلاب ال يأرلاب نيملسملا

 نم هيلع ساوسولا دلوت فوخ كلذ ىلع هتتالص متيو ،هتالص ظفح يف هنظ

 . هللا هنعل ، ناطيشلا

 ام ردق تركذ ام ىلع هكش دنع هدوجس دعب دعقي نا هيأر يف هبجعت ضعبو

 { «هلوسرو هدبع دمحم » : ىلا تايحتلا أرقيو دعقي لوقو .دوعقلا مسا هل تيتي

 اهدعب ملسيو تايحتلا أرقيو دجسيو اهيف عكريو © ةمات ةعكرب يتأيو موقي مث
 اذا : هيأر يف هبجعي ضعبو .انركذ ام دعب اهلدبي نا هبجعي ضعبو . هتالص متتو

 لدب نع هبلق يف اهلعجو ،هتالص نم ملسوه فيك ردي ملو ، تركذ ام ىلع كش

 عم اهيف دهتجاو ىرخأ ةالص فنأتساو بجاوو .رتووأ ةنس وأ ، هتتاف ةالص
 . ملعأ هللاو . هيلع ضتفملا ءادأ نم هب رومأملا لاثتماو امل دصقلاو ةينلا روضح

 هصيمق ىنحم وأ هتمايع يف يركاودلا نم ائيش ركذ اذإ ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم
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 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت .اهربك ام دعب وأ ،مارحالا ةريبكت ربكي نا لبق

 . باوجلاب
 نب ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا نعاهافش هتظفح يذلاف : هباوج

 يركاودلل لماحلا نأ هيأر يف اهيف هبجعيو . هلعف نا هل رفغو 7 هللا همحر دوعسم

 هنا ةالصلل همايق تقو اهل يسانلا ، هللا نود نم ةت امم 2يش اهيف زوصم ىتلا
 ةالصلا ضرفل اماظعإ هتالص ءىدتبيو 3هنع اهيقلي هنا هتالص يف لخدي مل ام

 لوقي هتعمس اذكه .اهدباعو اهروصمل الطبمو افافختساو . .كشلا نم اجورخو
 يقاتسرلا ديعس نبا سيمخ ملاعلا هيقفلا خيشلا نع يوري نم تعمسو 0 هللا همحر
 يركاودلل لماحلا ملعي مل اذإ هدنع نأ رثالا يف ميلعتلا هيلا بسني نمم : هللا همحر

 قيضي ال نيدحلملا نم دحأ نم ث هللا نود نم دبعي امم عىش اهيف روصم هنا

 تقو ين اهل هنايسنوأ اهب هملع عم اهب حلصي نا ةالصلل همايق تقو يف اهلماح ىلع
 . ملعأ هللاو . الصلل همايق

 ةالصلل اضوتو هلسغف غف مد هيرخنم يف ناك اذا ةعاجلا مامإ ي ىفو : هنمو ةلأسم

 نأ هنظ بلاغ يف ناكو .امد هيرخنم يف دجو ةالصلا ىضق املف ، ةعايجلاب ىلصو

 . ةالصلا يف دعب وهو علط مدلا

 نا هنظ ىوقأ يف ناك اذا هتالص لدبي نا ينبجعي هذه كتفص ىلعف : هباوجف

 لوقلا نم بجعي اميفو (هتالص) ةالصلا لاح يف وهو هيرخنم يف هروهظ أدب مدلا
 لدبلا نال نيملسملا لوق رثكأ ؟ ةعامج ال . يدارف لذت نا ةالصلا كلت لدب يف

 زوم الو } ةعامج يلصت نا زوجي هنإ نيملسملا ضعب ةلوق هيفو نيقي ال"طايتحا اه
 ءادأ لصموه هنال مهعم حلصي نآ اهنولدبي ىتلا ةالصلا ف مهعم ىلص نكي ل نمل

 نال ،هلبق اهولص ةالصل الدب سيلو ،اطايتحا نولصي مهو ،ةضيرف نم هيلع امل

 . ملعأ هللاو . طايتحالاب يد ؤي ال بجاولا ضرفلا

 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم ىض اقلا هيقفلا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 هلل ىلَّصأ :لاقو ريبكتلاب ىلصي نم دجي راص اذا ضيرملا يفو : هللا همحر ناديبع
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 أدبو تاريبكت سمخ ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف اذه ىماقم يف ىلاعتو كرابت

 . . ريبكتلاب

 . ملعأ هللاو . هتركذ ايك كلذك هنا : هباوج

 ل و ا اهرخا هبش ف ر اص دقو دمحلا ةء ارق ف كش نميفو : هنمو ةل اسم

 . ملعأ هللاو . كشلا ىلا عجري الأ ينبجعأ : هباوج

 دجسملا نع ىصحلا لقن اذا يلصملا ريغوأ يلصملا نع اتاس : : هنمو ةلأسم
 ؟هاوس اذا زئاج هنا .هسفن حالصل عضوم ىلا عضوم نم شارفلل لوعجملا
 . هل زئاج : باوجلا

 ضرعردق دوجسلا نيبو هنيب راص اذا ةريبكتلا عطقي يلصملا امأو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةالصلا نم همايق نيح يف ة ةريبكتلاب أدىي هناو 3 نيعبصا

 ىلا تايحتلا أرقو دعقف مايقلا هيلع ناك . اهس اذا يلصملا يفو : : هنمو ةلأسم

 ؟رم ؤ ؤي امو ] لعفي فيك ءانثتسا او يفنل ا نيب ركذو ] دهشتل ا لصو نا

 نم لاق .فالتخا هتالص يفو هتركذ ام نيب فقي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةضقتنم :لاق نم لاقو .ةمات :لاق

 نم ئش هصيمق ءىتيغ يفو { ةالصلا يف لخد اذإ يلصملا يفو : هنمو ةلأسم
 ضبقو ديلاب ةحلاعمب الا كلذ جارخا هنكمي لو ةالصلا يفوهو ركذو . يركاودلا

 | ؟ال مأ اهجارخا هل زوبأ . عباصالاب

 . ملعأ هللاو . هنكمأ ايب هتركذ ام جرخي نا زئاج هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هللا ىلص ىبنلا هيجوت ةءارق يف ةراملا ةيلصملا ةأرملا امأو :املا ؤس تكرت ث هللا همحر

 . «افينح» هنم اهتءارق يف تلصو اذا ،ملسو هيلع
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 اهل زئاج ةأرملا نأ شانئايلعو انخياشم نم هتكردأ نمم هتظفح ام ىلعف : باوجلا
 ام ىلع أرقتف نآرقلا ةءارق امأو . ةفينح وأ افينح لوقت نأ ميهاربا هيجوت ةءارق يف
 . ملعأ هللاو .0)ههنيكرشملا نم انأ امو افينح لزنأ

 .اليلق مانوأ اهس مث & تايحتلاو دمحلا يف لخد اذا يلصملا يف : هنمو ةلأسم

 دقو ،تايحتلاو دمحلا نم لصو ثيح فرعي مل ،اليلق هوهسوأ همون نم هبتنا املف
 ؟لعفي فيك .اهيف لخد هنا نقيتسا

 ال هنا فرع دق ناك ناو ،هأرق هنأ نقيت ثيح نم أرقي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نا ينبجعيف ،هركف راحو هأرق ام فرعي ملو }ائيش ةحتافلا نم رق دق هنا كش

 . ملعأ هللاو . هتالص ءىدتبي

 . غدللا دصقي ملو ، برقعلاو ةيحلا هب تفحج اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةالصلا يف وهو امهلتق هل زوجيأ
 ةزاجا يف فالتخالا ءاج دق هنال مهلتق هل سيل هذه كتفص ىلعف : هباوج
 اذا ايل ضرعتي الأ هب ىلوأف ، هتالص لاح يفوهو هب تفحج اذإ ،ىلصملل اهلتق

 . هتالص ضقن هل ينبجعيف ايل ضرعت ناو ،هادصقي م
 . ميجلا دعب هيف ءاحلا قطنو © ميجلاو ءاحلاب هقطن عضوملا اذه يف فحجو

 . ملعأ هللاو . هنوملعيو هنوءرقي انخياشم انكردأ اذكه

 اموأ همحل لك ؤي امم ،هدوجس نيبو هنيب رئاط رم اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟همحل لكؤي ال

 حاورألا تاوذ نم ءيش هَمادقرم اذا يلصملا اذهل ينبجعي يذلاف : هباوج

 ىهتنم ىلا ضرألا نم هل ايواسم ناك ام هدوجس نيبو هنيب ةيلصألا ءامدلاو

 الف دوجس روأ دوعق وأ مايق يف هنع عفترا ناو .هتالص لدبي نأ دارأ هلعل هتماق

 . ملعأ هللاو . هيلع ضقن

 . م اعن ل ١ ةروس نم ٩ ٧ مقر ةيآ ) ( ١
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 وأ بايثلا نم عيش وأ ضرالا يف اناك ضيحلا مدو ةبانجلا ينو : هنمو ةلأسم

 .امهريغ
 يلصملل ةالصلا عطق يف تاساجنلا رئاس لثم انوكي نأ ينبجعي هنا : هباوجف

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع

 امهدجسي ملف ،هتالص يف مهولا اتدجس هتمزل اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم
 .ادمعتم

 ةبوتلا هيلعو ةمات لوق .افالتخا هتالص يف نأ تركذ ام ىنعم يفف : هباوج

 اذإ ينبجعيو .امهل هيلع لوقو . ىرخأ ةالص رثإ ىلع ،كلذ هوهسل دجسيو
 . ملعأ هللاو . هتالص لدب همزلي نا هيلع اهبوجوب هنم ملعلاو دمعلا ىلع ايهكرت

 لقي ملو هللا : لاقف { مارحالا ةريبكت ربكي نا دارأ اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 متتأ . ىلاعت هللا مسا نم ةزمهلا لصوب . ربكأ هللا :لاقف تّنقتلا دارأ مث ربكا

 ؟ال مأ هتالص

 نا ردقا الف يضاملا يف امأو 3 لبقتشُي ام حليضي نا انا ينبجعي م امأ : لاق

 . ملعأ هللاو &ضقتنت ر هتالص نإ لوقأ

 يف : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم
 نم ءيشب هلجر عفرف ، هدوجس نيبو هنيب رمي نا فاخف ء ءيش همادق رم اذا يلصملا

 ؟ال مأ . هتالص دسفتأ .هدربل ءاحطبلا

 نآ ا . حالصلا ىلع كلذ ناك اذا يلصملل زاوجلا نم كلذولخي ال : باوجلا

 زيجت نم لوق ىلع هدوجس نيبو هنيب رورملا نع هعدري ءيشب هديب هيلا ءىموي

 .احالص كلذ ناك ولو ، كلذ زجي مل اضعب لعلو .اهحالصا ةالصلا يف لمعلا

 . ملعأ هللاو

 ديدح نيكسب وأ ديدح ةنشدب وأ ، ديدح رجنخب ىلص نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟نم اسبال
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 تارهاطلا نم كلذ ناك ناف نيكس وأ ةنشد وأ رجنخي ىلص نم امأ : هباوج

 اسبال ديدحلا ناك اذا كاذ 5 ةمات هتالصو ،كلذ هل زئاجف { هتالص نع هنلغشي ملو

 هللاو .ةالصلا يف هنع ىهنملا كلذف ،ةقلحلا وأ متاخلا لثم هلجر وأ هدي يف هل

 .ملعأ

 . ةالصلا ف هسأر قوف فوص ةيماش اسبال ناك اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ رتست ملوأ دوجسلا دنع ههجو ترتس ،هتالص يف سأب هيلعأ
 هيلع سأب الف هندب عيمجو هتروعل ةرتاش بايث ةيماشلا تحت ناك اذا : باوجلا

 7 هلك ازراب هردص ناك ناو . دربوآ رح نم كلذ ناك اذا ةصاخو ‘كلذ ىف

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجي

 يف رظنلاف . يلصملا هجو يف رظنلا كلذكو ث «لدعلا جاهنم باتك نم» : ةلأسم

 . ةالصلا ضقني ىلصملا هجو

 يف رظانلا نم رظنلا نوكي نا وه هنع قهنملا ىلصملا هجو يف رظنلا نا : هباوجف

 وأ ائاق يلصملا هجو يف رظنلا ناك ،هلايش نع الو هنيمي نع ال يلصملا جو ةلابق

 . ملعأ هللاو .

 :اذه وهو . . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يفرط نيب فلاخي يذلا فورعملا ءادترالا يدنعوهف ءادترالا امأ : هباوج
 يذلا وهف ةالصلا يف لدسلا امأو ،هب ةالصلا زئاجوهو ،هيبكنم ىلع ءادرلا

 .ةالصلا يف زوجي ال امم اذهف ازراب هردص ىقبيو . هيخري مث هسأر نع هبوث لدسي
 افسكنم بوثلا تحت مضي وأ ،هبوثب سفسكتي يذلا وهف ،ءامتضصلا لايتشا امأو
 . ةالصلا يف هنع ىيهنملاو ءايصلا لايتشا اذه وهف ،ايهيلع

 ترخأف راهنلا ردص ف ضيحلا نم ترهط اذا ضئاحلا يفو : هنمو ةلأسم

 بنجلا مزلي ام اهمزليو بنجلاك نوكتأ .رهظلا ةالص ينعأ .ةالصلا ىلا لسغلا

 .اهيلع سأب ال مأ موصلا يف لسغلا ريخأت يف
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 ىلا . لسغلا ريخات اهل يناو ،بنجلاك يدنع يه سيل : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تاوف لبق لصتو لستغت نا اهل نكمي ام ردقب اهيلع ةالصلا ضرف بوجو تقو

 يل بجعا ناك ةراهطلاو لسغلا يف تلجع ناو .اهنم ةرضاحم الب ةالصلا تقو

 . ملعأ هللاو .بحأو

 طسبيأ .ادجاس رخ اذإ .تاقوالا ضعب يف ناك اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 نا هلزوجي مأ ةكرح ىندأب هديب اهفكي نا هيلعو هلأ .هدوجس عضوم هصيمق
 ؟ةفصلا هذه ىلع اهيلع دجسي

 امم كلذ نم يشوأ ناتكوأ نطق نم هصيمق ناك نإ تفرع دقف : هباوج

 نع كلذ هلغشي ملو كلذ هنكمأ اذا دجسي نا هلزئاجف ةالصلا هيلع زوجت
 كلذكو . الايشوأ انيمي هنع هتهبج فرص هيلع دوجسلا هنكمي ل ناو .هتالص

 . ايلاثمأ نم ناك امو ،ريرحلاوأ فوصلا لثم } هيلع ةالصلا زوجي ال امم ناك نا

 ` . ملعأ هللاو

 بهذلا يلح يف : هللا همحر نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رفصلا يلح كلذكو . ؟ال مأ لاجرلل ةالصلا هبزوبتأ . ةقرخب ايولم ناك اذا

 ةقرخب هيلع ايولم اضيا ناك اذا ةالصلل ةهوركملا ةبشلاو صاصرلاو ديدحلاو

 ؟ال مأ ،ةالصلل ةيهاركلا هنع كلذ ليزيأ .ضرالا تابن نم
 رثالا يف ءاج هنأل ؛ةزئاج هب ةالصلا نأ ابوث هيلع يول اذا هنا يدنع : هباوج

 ةزئاج هب ةالصلاف ةضفب هيلع ايولم ناك اذا هنا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 نظو ،اهنع اهس مث ةضيرفلا ةالص يف لخد اذا يلصملا ينو : هللا همحر ناديبع

 نم ادودح وأ ةالصلا دودح نم ادح كلذ ىلع يضقو ،ةلفان لصي هنا

 .اهيلا عجرف ةضيرف ةالص ف هنا ركذت مث اهدودح

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع متت هتالص نأ : هباوجف
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 : هللا همحر يحنللا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 دنع نيتالصلا عمجل ةينلا دقعي نا جاتحيأ . نيتالصلا عمج هل زئاجلا ضيرملا يفو

 يف ةين دقع الب ىلوألا رثا ىلع الا ةيناثلا لصي مأ ،رفاسملاك ةالصلا يف لوخدلا

 . كلذ

 ةضيرفلا لصي نا رارطضالا دنع عمجلا يلصملل نأ ينبجعي اييف : هباوج

 رخ ؤي الو ،اعمج امهركذي نأو ،اهتقو لوأ يف ةيناثلاو كاهتقو رخا يف ةرضاحلا
 دنع ىلوالا ةالص طسو ىف امهالص نإو .رفاسملاك ةرخآلا تقو ىلا ىلوالا

 كلذزاوج نمرثألا نم مدعي الف ،ضيرملا تالاح يف رظنلاو ةرورضلا
 . ملعأ هللاو .لقثملا ضيرملل

 وأ هلأ .دوجسلا نع هزجعل ءاميالاب ةالصلا هلزئاجلا ضيرملا يفو : هنمو ةلأسم

 الدب هيلع دجسي ضرالا نع اعفترم هيلع وجسلا هل زوجي امم ائيش لعجي نا هيلع
 ؟ال مأ . ءاےيالا نم

 وأ مايق نم هنكمأ اهفيك يلصيو تركذ ام لعجي نا هيلع الو هل سيلف : هباوج

 ناسنالا فلكي الو اهعسو الا اسفن هللا فلكي الو . هتردقم ىلع . مون وأ دوعق

 . ملعأ هللاو . هتقاط قوف

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 الا هنع عطقني ال هنأ ريغ نطبلا لسرتسم ناك اذا نوطبملاو : هللا همحر ، يوزنلا
 ولو حلصي نا لبق نطبلا هكردأ ةالصلا دارأو اضوتو ففخت اذا ناكو ،اليلق

 .حلصيو مميتي نا هعسيأ .اذكه الا نكي مل تقولا توفي نأ لبق كلذ لعف
 لبق ةالصلا كاردا ةلق لجأ نم الإ .هيلع رداق وهو ءاملاب عوضولا كرتيو

 ؟مميت اذا ثدحلا لبق اهكردأو أضوت اذا ثدحلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هعسي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيتالصلا عمجي نا هل زوجيأ . ريبكتلاب يلصي ىذل ١ يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ رفس وأ رضح يف كلذ ناك ،ريبكتلاب
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 يذلا ام . تاريبكت سمخ نهل ربك هنا الإ ، نيتالصلا عمج ناو تيأرأ

 ؟الهاج ناك اذا كلذ يف همزلي

 لوق ىلع ،رفسوأ رضح يف ناك ريبكتلاب ايهعمج هل زوجي : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ايهيتلك ايل ربك ناو ، تاريبكت سمخ ةالص لكل كيو ، نيملسملا ءاهقف ضعب
 .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق رثكأ يف ةرافك همزلت الف ،هنم الهج تاريبكت سخ

 ةرخآلا ءاشعلا ىلا رتولا عمج نإو ،تاريبكت سمح رتولل ربكيو لدبلا هيلعو
 ربكي هنا نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو {ةريبكت ةرشع مخ نهل ربك برغلاو
 . ملعأ هللاو . ريبكت هيلع سيل مهضعب لاقو .تاريبكت نسح رجفلا يتعكرل

 ىلصملا ىلع تافتلالاو كحضلاب ةالصلا ضقن يف كبجعي امو : هنمو ةلأسم

 نأ لبق "اليلق رخأتوأ .اليلق ىلصملا .مدقت اذا كلذكو ،مارحالا ةريبكت لبق

 ؟ةالصلا هيف أدب يذلا عضوملا نع مارحالا ةريبكت ربكي

 لوق نم هيلع لمعن اميف هتركذ ام لك يف هيلع ضقن ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف ٠

 هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم لئاسم رثأ ىلع : ةلأسم

 هسملي ملو ىلصملا مادق قلع اذا رحنلا بوثلا يفو : هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب

 ىلصملا ةالص متت له . لقأ وأ رثكأ وأ نيعارذب هدوجس عضوم نع اعفترم ناكو

 ؟اهفلخ وأ اهقوف قلع ام ىلصملا رضت ال يتلا ةرتسلا دح امو . ةفصلا هذه ىلع
 بوثلا فلخ ترم اذا ، تارمملا نع هعفني له اطخوأ ابوث همادق عضو اذاو

 ؟طخلا وأ

 ناك نا ينبجعيو . تركذ ام عيمج يف فالتخا كلذ يف قيفوتلا هللابو باوجلا

 . هتالص هيلع عطقنت الف ىلصملا نع سجنلا بوذنلا عفترا اذاف ةماق عافترالا

 . ملعأ هللاو
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 ضرالا يف يلصملا مادق رادجلا تحتو حطس قوف يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 رشع ةسمخ ردقب ضرألا نع اعفترم حطسلا ناكو . فينك ريغ هنا الإ & تارذع

 دعب اعفترم ناك اذإ هيلع عطقيو ،يفينكلا مكح همكح نوكيأ .ادعاصف اعارذ

 ؟هيلع عطقي الو ٦ ضرألا ف هتفاسمك نوكيأ . ؟ادعاصف اعارذ رشع ةسمخ

 ىلع عطقي الف اعارذ رشع ةسمخ عافترالا ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .افينك ناك ولو هتالص يلصملا

 متتأ .اطاسب يلصملا هيلع شرفو .اسباي ناك اذا بارغلا قزخ يفو : ةلأسم

 ةثالث نود اميف ،قوزخلا نم يش يلصملا مادق ناك اذا تيأرأ . ؟ال مأ هتالص
 رمي ام يلصملا ىلع عطقت ال ٣ ةرتسلا دح امو .ال مأ هتالص متتأ . عرذأ

 ؟اهلح

 ىلصو اطاسب يلصملا هيلع شرفو ،اسباي قزخلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ٦ عرذا ة أ ةئالث نود اميف يلصملا ىلع عطقي قزخلاو ةمات هتالصف طاسبلا ىلع

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ضعب لوق ىلع رابشأ ةثالث نوكت ةرتسلاو

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : : ةلاسم
 نا رصعلاو ئ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل ةءارق ىسنيف رهظلا يلصي لجر يف

 ؟ال مأ ناكملا اذه يف فقيأ ركذت مث مث !رسخ يفل ف : ه |

 . ملعأ هللاو . عضوملا اذه يف فقي هنأ تفصو ام ىلع : باوجلا

 و ا .ط اسب ىلع هدوجسو 0 ضرأل ا ىلع هالجرو ىلصي نميفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . طاسبلا ىلع هالجرو ضرالا ىلع هدوجس

 ؟ناكم يف هرظن دح اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 هللاو . هيلع لدب ال :لاق نم لاقو . لدبلا هيلع : لاق نم لاق : هباوحف

 . ملعأ
 )١( مقر ةيا ٢ رصعلا ةروس نم .

١٣١ 

 



 ف راص دق . اهرخا ىل اهلمكي لو دمحلا ةء ارق ف كش نميفو : هنمو ةلأسم

 .دعب اهلمكي ملو اهتءارق
 .كشلا ىلا عجري الأ ؤبجعي لاق : باوجلا

 ضقتني هنإف { مرحأ ام دعب رايتخا ريغ نم ىلصملا كحض اذاو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هتالصو ٥ ؤوضو

 قرشملا نم موجنلا نم عيش ناك مث ،ميغ ءايسلا يف ناك اذاو : ةلأسم
 .رجفلا نا فرع دق رمقلا لزانمب افراع نذؤملا ناكو ،ءايسلا طسو وأ برغملاو

 يف أطخ هيلع لخدي ال } ةينالفلا ةلزنملاب ءيسلا طسو نوكيو ةينالفلا ةلزنملاب علطي
 . ريغوأ ناضمر رهش يف رجفلا ةالصل نذؤي نأ هلزوجيأ . هللا ءاشي نا الا كلذ

 ؟ال مأ

 وأ ناضمر رهش يف رجفلل نذ ؤي نأ هيلع قيضي ال تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع هريغ

 .دمعلا ريغ ىلع ناك اذا ةالصلا يف ءاكبلاب بلقلا ةكرحو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هيلع سأب ال :لوقلا رثكأف : باوجلا

 يلصملا نيب ةقرخوأ ةاصح وأ ةبشخ نم ءيشب دحا ىمر اذاو : هنمو ةلأسم

 . هدوجس نيبو يلصملا نيب عيشلا كلذ رمف ،هدوجس نيبو
 الف ارهاط هتفصو يذلا ءىشلا كلذ ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 ١ . ملعأهئلاو . هتالص يلصملا ىلع عطقي

 ؟ هلبق و 1 دوجسل ا لعب نوكي ت اولصل ا فلخ قيرشتل ١ ريبكت يفو : هنمو ةل اسم

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك ، تفصو ام ىلعف : باوجلا

 عجريأ {“دجسو اهسف عوكرلا هيلع ناكاذا ىلصملا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم

 . ةريبكتب عوكرلل رخيو امئاق عجري مآ ربكيو عوكرلا دح ىلا

١٢٢



 هضفل هيف يف دجو اذا ىلصملا يفو : هل تلق . زئاج كلذ لك : لاق : باوجلا

 اهلب هاتفش تسبي اذا كلذكو . ال :لاق .هتالص ضقتنتا .هناسلب اهلزعو
 .الهاج وأ ادمعتموأ ايهاس هناسلب

 . ملعأ هللاو . هتالص نع هاتلغش اتسبي اذإ اتناك اذا هيلع ضقن ال : هباوجف

 ؟ةالصلاب رم ؤت ةنس مك تنبأ :اهنع هتلأس ةيبصلاو : هنمو ةلأسم

 امو نينس رشع ةنبا برضتو عبس ةنبا رمؤت يبصلا لثم يه :لاق : باوجلا
 . ملعأ هللاو . غولبلا دنع الا موزللا

 هتالصف دمعلا ىلع اهضعب وأ باتكلا ةحتافررك نميفو : هنمو ةلأسم

 { ةيهارك كلذ ىفف ةروسلا ررك اذا امأ { ةمات هتالصف نايسنلا ىلع امأو ةدساف

 . ملعأ هللاو . هتالص ضقنأ 0)ح[نأ]ردقأ الو

 ول ("له .ةالصلا تقو لوأ يف ضيحلا اهءاج اذا ضئاحلا يفو : ةلأسم

 ؟ال مأ ترهط اذإ ةالصلا كلت اهمزلتأ .ةالصلا ضقت مل ةالصلل تماق

 . ملعأ هللاو . اهمزلت ال لوقلا رثكأ : باوجلا

 يلصملا مادق نم اترمو نيترتتسم اتناك اذا بنجلاو ضئاحلا ةأرملا نعو : ةلأسم
 ؟ال مأ . هتالص هيلع ناعطقيأ

 نايب نم ءزج نم هتظفح اذكه هتالص هيلع ناعطقي ال اهنا : ب اوججلا

 ءيش ايهنم رهظي ملو ةرهاط اهيلع يتلا ةرتسلا تناك اذا نا ،هنيعب ارثؤم عرشلا

 . ملعأ هللاو ايهندب نم

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 نئتسي ملو("}هه رسخ يفل ناسنالا نإ رصعلاو : ىلاعت هلوق أرق اذإ يلصملا يف هللا

 )١( ققحملا لمع نم . )٢( نأ : لصألا يف .
 )٣( مقر ةيآ ٢ رصعلا ةروس نم .

١٢٢٣ 



 هذه ىلع هتالص متتأ ،كلذب هنم الهج ءانثتسالل دعي ملو ، مالكب هدعب قطنوأ
 ؟ال مأ ةفصلا
 لوقأ الف دعي مل ناو .اندنع نسحف هتالص داعأ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لهجلاو نايسنلا ىلع هنم كلذ ناك اذا ابابا كلذب

 هانع دوجسلاو عوكرلل رارجنالا يف ذخأ امل ناك اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ادجاس وأ اعكار رقتسا الف هنانسأ رهظت نأ افوخ ةريبكتلا نع كسمأف كحضلا

 . دوجسلاو عوكرلل رارجنالا ةريبكت ذئنيح ربك

 لوق يف ةفصلا هذه ىلع اندنع هتالص ضقن ىلا كلذ هب غلبي ال نا : هباوجف
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب

 يفوهو هدمح نمل هللا عمس : لوقي نا خاؤي مل اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟اےئاق لقتسا دق وهو كلذ متأ لب . عوكرلا نم مايقلا

 . ملع أ هلل او . ةفصلا هذه ىلع ] هيلع ضقن ال : هب اوحف

 ةعاسردق ءاملا نعوهو اهركذف . اهيسنوأ هتالص نع مان نميفو . هنمو ةلأسم

 اذا 5 هنم أاضوتيل املا حفاوي نا ىلا اهزيخأت هلزوجيأ .رثكأ وأ لقأ وأ ،نيتعاسوأ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هلايعتسا هنكميو هكردي ناك

 ءاملا هنكمي ناك نا ،همون نم هبتناو اهركذ نيح اهيلصي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 فالتخا هيلع ةرافكلا يفف اهرخأ نإو . ىلصو مميتو ظحال الاو { هب ىلص

 . ملعأ هللاو

 زع هلل ةيدوبعلا ىنعمب ، ةالصلا يف همايقب يوني يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ..لجو
 ةدجس الا دجسي مل هنأ دوجسلا يفوهو كش اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم
 هداتعي نمم ناك اذإ ةدجس ديزت الو هنظ ىوقأ ىلع يضمي نا هعسيأ ةدحاو

ا١٢ _



 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع .ةالصلا ف كشلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ هعسي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن هيجوت يف كش اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 مأ ةفصلا هذه ىلع هماكحأ ىلا عجريأ . مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت يف راص دقو

 ؟ال

 ءاهقف لوق نم هيلع لمعن اميف هيلع عجري ال هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع نيملسملا

 جرخي ملو دمحلا ةءارق يف لوخدلا دنع نقيتسا اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 . هتالص هل متتل لعفي فيك .اهنم لصو نيأ ردي ملو ةلفغ وأ وهس هانع مث ،اهنم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاو .اهنم هأرق هنأ ملعي مل ثيح اهنم رقي هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ساعنلا هلخاد مث ، ةريخالا تايحتلا يف لخد اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟تايحتلا نم لصو نيا فرعي ملو هبتنا مث ،دان وأ

 . ملعأ هللاو .اهمتيو لصو ثيح اهنم ىرحتي هنا : هباوجف

 ءىدتبي له .هلصو يذلا عضوملا ىرحتي 0_)[نأ] ردقي مل ناو : هنمو ةلأسم

 ؟هتالص

 اهنم هلصو يذلا عضوملا فرعي مل اذا تايحتلا ادتبا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع اندنع هتالص متتو هأزجأ

 ىلصأ لاقو }.ةضقتنم وأ ةدساف ةالص لدبي نا لجرلا دارأ اذاو : هنمو ةلأسم

 .رهظلا ةضيرف نم ىنمزل ايع الدب تاعكر برأ اذه يماقم يف ىلاعتو كرابت هلل
 ؟ةضقتنم الو ةدساف اهركذي لو

 )١( لصألا اهنم الخ .

_ ١١٢١٥ 

 



 . ملعأ هللاو . فلتخت ظافلالاو ةفصلا هذه ىلع اندنع ناك نا : هباوجف

 : اذه وهو ،اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضعب لاقف }هبصتغا وأ هقرس دق بوثب ىلص نم امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 © بوثلا للذ يف اهالص ةالص لكل رافكلاو لدبلا هيلع نيملسملا ءاهقف

 َ .ةبوتلاو

 لوق لكو .ةبوتلا هئزجت : مهضعب لاقو . ةبوتلا عم لدبلا : مهضعب لاقو
 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا

 : اذه وهو 5 اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ىلا ةضيرفلا اذه ىماقم يف ىلاعتو كرابت هلل ىلصأ : لوقأ انأ : هعباوجو

 ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم ،ةعكر اذكو اذك اذك ةضيرف ىهو لع هللا اهضرتفا
 نم انأ امو لاق امدعبو . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل
 اذك هلعل اذك ةضيرف يهو ،ةةلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا يلصأ نيكرشملا
 ق ربكأ هللأ تلبق ةبعكلا نأو ةعكر اذكو

 وهام ، ةالصلا يف نايسنلاو كشلا باب يف روكذملا لصفلاو : هنمو ةلأسم

 ؟لصفلاو ةملكلاو دحلا ركذ دنع ءىججي يذلا

 . هيلع فقولا نسحو . مالكلا مامت دعب اندنع نوكي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 هدوجس يف لوقي نأ هل دجسي ءاج اذا هتالص يفوهسي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 امهدجسي ناتدجس امهو ، ناطيشلل ايغرو نمحرلل ةعاط كلذ يونيو .ةالصلل

 يف دجي نكي ملو ،اهرث يف دجسي ةالص لكل نائزجيو ،هتالص نم ميلستلا دعب
 . ملعأ هتلاو . .اهرث

١٣٦



 اهضرعو .ريرح ةيضح اهيف ةمايعب ىلص اذا غلابلا لجرلا يفو : هنمو ةلأسم

 لوط ةمايعلا ضرعب ريرحلا نم ابادهأ اهل نا ريغ ،نيعبصا ضرع نم لقأ
 ةلفغو كلذب هنم الهج رثكأ وأ لقأ وأ لخنلا ءالسك ةيلحو رتف رادقم اهنم دحاولا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص متأ

 لهاجت الو لهج الو } ةفصلا هذه ىلع اندنع متت ال اهنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مالسالا يف

 ؟ةحتافلا نم ءيش ماكحأ ف وأ ءيش ؟ كش اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 هتالصف .اهنم ءيش ف كلذ دعب كش مث اهتءارق نم جرخ اذا هنا : هباوحف

 الف اهيف دعب وهو . ةملكلا ماكحأ ف كش ناو اندنع ةفصلا هذه ىلع ةمات

 عكر نكل 6 يغبني ام ىلع هعوكر ف ل دتعي ل اذا ىلصم ١ يفو : هنمو ةلأسم

 اهلعج لب فلخلا ىلا هيلجر نحي مل اذا كلذكو ث مايقلا دح نم هب جرخي اعوكر
 ؟ يشمي نيح رهظل ١ بدو دحلا خيشل ا ةئيه ءاذح نيتبصتنم

 هللاو .ةفصلا هذه ىلع الدب هيلع ىرن الو ؤ ةصقان نوكت اهنا : هباوحف

 .ملعا

 لبق اضيا سبايوهو . ةسباي ةساجن هبايث وأ هتسم اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟مارحالا ةريبكت ركي نأ

 لوق رثكأ ىلع ةفصل ا هذه ىلع كلذ ف اندنع هيلع سأب ال هنأ : هب اوحف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف

 بتكي نأ هركيأ . نوصح ا فرغك ةالصلل ةذختملا فرغل ا يفو : هنمو ةلأسم

 دجاسملا ةلبق يف كلذ ةيهارك تءاج ايك ةمكحلاو ظعاوملا نم عيش اهتلبق يف
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

_ ١٢٧



 كلذب سأب الف ؛يلصملل أْغَش كلذ نم دلوتي مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع

 ؟اهتدالو نيح ةالصلا ةأرملا كرتت ىتم :لئاس لأس : هنمو ةلأسم

 اهلمح عضت ىتح ةالصلا كرتت الأ & نيملسملا لاوقأ نم هبحأ يذلاف : هباوج

 مد اهنم جرخ اذا لسغلا امأو . تاريبكت سمخ ريبكتلاب ولو ، تردق ام يلصتو
 الف ةردك وأ ةرفص وأ ةرمح وأ ءام اهنم جرخ اذا امأو .ةضاحتسملا عنصت ايك عنصتقف
 . ملعأ هللاو . هدحو عضوملا لسغ اهيلعو اهيلع لسغ

 لاح يف ةءارقلاو مايقلاو مارحالا ةريبكت لثم ةالصلا ضئارف يفو : هنمو ةلأسم

 . دوعقلاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلا

 ئ لفن لفنلا يفو & ننس ننسلا يفو . ضئارف ضئارفلا ف كلذ نا : هباوحف

 ناك اذاف ، هتالص يف دمحلا ةءارق نم ءعيش ةءارقل يسانلا امأو : هنمو ةلأسم
 متتو كلذب هيلع صضقتنت ال : نيملسملا ءاهقف صعب لاقف . فصنلا نم لق أ

 . ملع أ هللاو . كلذب ضقنلا هيلع : مهضعب لاقو . هتالص

 ضرالا ىلع هابقع نوكي همايق لاح ف ناك اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذب هتالص متتأ . طاسب ىلع هيلجر يقابو

 امم طاسب ىلع هدوجسو ضرالا ىلع همايق ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هدوجسو طاسبلا ىلع همايق ناك ناو فالتخا هتالص ضقن يمف . ضرالا تتبنا

 هدوجسو ضرالا ىلع هيلجر دايتعا ثثكأ ناك ناو © ةمات هتالصف ضرالا-ىلع

 . ملع هللاو .فالتخا هتالص ضقن يفف ، طاسبلا ىلع

س ١٢٨



 ةضيرف :لاقف . رهظلا ةالص ةضيرف يلصي ناك اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ةضيرف :لاقف .رصعلا ةالص ةضيرف يلصي ناكوأ كهنم نايسنب برغملا ةالص
 متأ نا دعب ركذ وأ { مارحالا ةريبكت ربك نأ دعب ركذو {هنم انايسن برغملا ةالص
 . هتالص

 ضقن الف .هناسل تلز هنا ريغ ةالصلا كلتل هلعل اركاذ ناك نا : هعباوجف

 نأ هلو اندنع اهدب هيلعف ءال هدقع دنع ةضيرفلا كلتل ايسان ناك ناو هيلع
 . اهركذ ىتم اهيلا عجري

 دعب ةروسلا ةءارقل ةلمسبلاب أدب اذا ىلصملا نع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 هنم اوهس ةحتافلا عم ةروس ٌةءارق اهيف سيل ةضيرف ةالص يف باتكلا ةحتاف ةءارق

 نمحرلا هللا مسب :اهنم ارق نأ دعب ،ةلمسبلا نم نمحرلا متي نا لبق ركذت مث
 . ميحرلا

 ؟هتالص ىلع ينثي عجري مأ كنمحرلا نم ةملكلا متيأ : هل تلق
 ىلع ىنثو ،اهمتي ناو ةالصلا ءىدتبيو ۔اهمتي نا ينبجعي :لاق : باوجلا

 .ملعا هلللاو . هتالص ضقن ىلع ردقأ الف . هتالص

 . هلل ١ همحر يحنم ادمح نب دوعسم نب يلع هيقفل أ خيشل ١ ب اوجو : ةل اسم

 . اهباوجب تيتأو ،امهلا ؤس تكرت

 .اهيسنوأ ةالص نع مان نم نا نيملسملا راثأ نم هتظفح يذلاف : هباوج
 دقوأ ةالصلا هيفزوججي ال تقولا كلذ نوكي نآ الإ .اهركذ نيح اهتقو ناف اهركذف

 يتلا ىلص اذا افيض اهتقو ناكو ،اهيسن دق يتلا ريغ .ةالصلا تقو هيلع ناح

 لصي نأ هيلع ناف .اهتقو يف اهلصي نأ ةرضاحلا هتالص كردي م ااهيسن
 يتلا لبق اهالص يتلا ةرضاحلا ةتالص لدبي مث ى .اهيسن يتلا لصي مث ةرضاحلا

 ", ا .اهيسن

١٣٢١



 يف : يناسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا ةلأسم رثأ ىلع : ةلأسم

 هنيبو هنيب ناك اذإ :لوقف ،ةالصلا يف وهو رشبلا نم ههجوب دحا هلباق اذا ىلصملا

 هرتست ال ىتلا ةرتسلاو عرذأ ةتس :لوقو . هيلع عطقف اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ

 بايثلا نم ائيش هنيبو هنيب لعج ناو .ههجوب هلباق اذا يدنع عفنت ال يلصملا نع
 .اهريغ وأ هسابل نم ناك كلذ هعفن

 اذا هدوجس نيبو هنيب نوكت نأ الا هيلع عطقت الف هتلباق اذا ةبادلا امأ

 . ملعأ هللاو .رهاوطلا باودلا نم تناك

 دقوأ 3 . ىلوألا تايحتلا ف ناك اذا .ةالصلا ف كشلاب ىلتبم لجر : ةلأسم

 .نيتلوألا نيتعكرلا يف كش هتالص نم هيلع يقب امل ، ىلوألا تايحتلا نم ماق
 لثم يف مكحل ا ام .ادرفنم وأ امامإ ناك .ةعكر وأ نيتعكر ىلص هن هنأ كش "هنكلو

 ؟اذه

 هيفف تاعكرلا يف كشلا امأ : ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 هتالص لمهأ ىلصملاف تاعكرلا ددع يف كش اذا :لاق ضعب .فالتخالا ءاج

 ناك نا :لاق ضعبو .اهديعيو هنظ نسحأ ىلع اهمتي :لاق ضعبو .اهب أدتباو
 لهأ نم ناك ناو . ةداعا هيلع سيلو هنظ نسحأ ىلع ىضم هتالص ىلع اظفاحم

 اهديعي :لوق كشلا دعب ةداعالا يفو .هتالص داعأ !ايندلا يف الغتشمو ايندلا

 ىلع ىضمي نا ىنبجعيف امامإ اشلا اذه ناك ناو ،رثكا هيلع سيلو ةدحاو ةرم
 ةعبسلا نم اوناكو هل اوحبسي مل ناو "عجر ةعامجلا هل حبس ناف .هنظ نسحأ
 ٥ كلذ نم لقأ اوناك ناو .ةالصلا تمتو & مهلأسي نأ هيلع نكي مل ادعاصف

 . ملعأ هتناو . مهلوقب ذخأةَمات انتالص اولاق ناف مهلأس

 يرمعملا دوعسم نب لمح نب رماع يلاولا خيشل ١ طخب هنظأ ام : هرغ نمو ةلأسم

 ولو سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ نا ملعا : هللا هظفح ،يوزنلا يلاعسلا
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 رخأ امأو ،يلاوزلا لبق لصي نا زوجي الو .رهظلا ةالص تقو نوأ لخد دقف اليلق
 دنع صخشلل نوكي يذلا لظلا ريغ ،هلثم عيش ناك غلظَراص اذا ليقف اهتقو
 ءيش ش لك ُاإظَراص اذاف ، نامزلا فالتخا بسحب رصقيو لوطي هناف لاوزلا

 ةدايزلا كلتو رصعلا تقو لخدو رهظلا تقو جرخ دقف ةدايز ىندأ دارأو ، هلثم

 تقو امأو سمشلا رارفصا رصعلا ةالص تقو رخاو رصعلا ةالص تقو لوأ يه
 . قفشلا باغ اذا هرخآو سمشلا تباغ اذا اهتقو لوأف برغملا ةالص

 وه :ضعب لاقف . ءاشعلا لوأ هب لخدي يذلا قفشلا ةبوبيغ يف تفلتخاو

 .لوألا لوقلا ىلع ةغللا لهأو .ضايبلا وه :ضعب لاقو .ةرمحلا

 يف ةالصلا نوكتو ليللا ثلث ىلا : لبقف . ءاشعلا ةالص تقو يف تيلنخاو
 . نيملسملا راثا يف دجوي ام رثكأ اذهو . ليللا فصن ىلا ليقو .لوالا ثلنلا

 . دوجوم فالتخالاو &آفصنلا ىلا ليقو © ليللا ثلث ىلا رفاسملا يف امأو
 عولط وهف رجفلا ةالص تقو لوأ امأو .رجفلا عولط ىلا هتقو رخاف رتولا امأو

 . سمشلا نم رق علطي نا ىلا اهتقو زخآو .هدعب ةملظ ال يذلا يناثلا رجفلا

 3 )رافسألا ضعب لاقو . لضنفأوهف اهتقو لوأ ف ةالصلا ىلص نمو

 ناك ("سيلغتلا مهيلع قش ناف ،نيلصملا لاح ربتخي هنإ ليقو لضفأ ةفلدزملاب

 . لضفأ راقشالا

 بحتسن اولاقف تقولا دربي نا ىلا ديدشلا رحلا يف رهظلا ةالص ريخأت امأو

 ضعب لاقو . ميغ نكي مل اذا رصعلا ليجعت بحتسنف ءاتشلا يف امأو ،كلذ

 مل ام لضفا ريخأتلا : ضعب لاقو .لضفا نامزلا لك يف تقولا لوأ يف اهليجعت
 .سمشلا ةقصت

 )١( حبصلا ءوض روهظ .
 )٢( ةملظلا وه .
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 وأ ضرم وأ نونجب ءايغالا ناكو ‘تاولص هتتاف ىتح هيلع يمغأ نمو
 لثم مرحم ببسب ه ؤامغا ناك ن او ئ هئاغا ل اح ف ناكام هنع طقس حابم اببس

 هيلع ءاضقلا ناكو هنع ةالصلا طقست مل تامرحملا نم هريغوأ رمخ برش

 . لاحلا ءاضقلا بوجو عنمي ال هبابسأ عيمجب ءايغالا :ضعب لاقو .ابجاو

 ال هنأف ،أطخأ هنا هل ناب مث هنم داهتجاب ةلبقلا ىرحتو يلصملا ىلص اذاو

 ىلص هنأ هل نيبي نأ ىلا هيلع ةداعا ال ليقو ةداعالا هيلع ليقو هيلع ةداعإ

 . ةلبقلاب اربدتسم

 زوجي ليقف .هدنع نوكتوأ 3 ريبكتلا لبق حصت له ةينلا يف تفلتخاو
 ال ليقو . لمعب اهعطقي ملو 5 ريبكتلا لبقو { ةالصلا تقو لوخد دعب اهميدقت

 ةالصلا يف لوخدلا دنع نوكت : ضعب لاقو ، ريبكتلل ةبراقم الا ةينلا نوكت

 يه : ضعب لاقو { مارحالا ةريبكت دنع نوكت لب : نورخا لاقو .إاهل ةدارالاو

 ناسللاب الوق نوكت : نولئاق لاق .رخأ هوجو نم اهيف تفلتخاو .ةماقالا لبق
 يف لوخدلا دنع ىلوالا ةينلاو ،بلقلاب اداقتعا نوكت :لوقو بلقلاب اداقتعاو

 . مارحالا ةريبكت دنع ةيناثلا ةينلا ددجن مث دقتعن اهيو ؤ لضفأ ةالصلا

 كصي هناو ئ مارحالا ة ةريبكت دنع ةينلا ديدبت راتخم ناےيلس نب دمح ناكو

 ردقب موقي ةءارقلا نسيحم ال ىذلاو . هناسل كرحي نأ نود هبلقب يونيو هسارضاأب

 تلظت © هب , رهجح ايف تافحخالا وأ ٠ هيف تقات اےیف رهجلاب دمعت نمو & ةءارقلا

 هيلع ةداعا ال ليقو ،ةءارقلا داعا ركذ مث ايسان هب تقاخي اييفرهج ناو .هتالص
 ف عورشم هيتبكر غلبي ىتح تحنلا ن أ ىلع ءالعلا ق قمتاو . ادرفنم ناك اذا

 يف ةنينأمطلاو .دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا يف فلتخاو .َرِكذ ايك عوكرلا

 8©=نس د انأو ةنينأمطلا بوت ال ليقو هحيبست هلقأ را دقم اثبل ثبلي نأ وه عوكرلا

 ليقف دوجسلاو عوكرلا ةفص يف فلتخاو . دوجسلاو عوكرلا يف ضرف يه ليقو

 . ليم ىندأ كلذ ءىرب ليقو ةضيرف كلذ نا
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 . هيتبكر نيب ايهقبطي الو هيتبكر ىلع هيدي عضي نأ عوكرلا يف ةنسلاو
 ليق .امئاق هنع لادتعالا بوجو يفو دوجسلا نم عفرلا بوجو ف فلتخاو

 نم عفرلا ليقو ،هنع ءعىزجو هوركم وهو دوجسلاو عوكرلا نم طحنا ولو ءانحنالا
 عضوو عوكرلا يف رهظلا دم بحتسيو ‘بجاو ريغ لادتعالاو بجاو عوكرلا
 . قنعلا دمو ، نيتبكرلا ىلع نيديلا

 نيتبكرلاو نيديلاو هجولا رداوب وهو ، عورشم ءاضعا ةعبس ىلع دوجسلاو
 هتهبج ضرفلا ليقف كلذ نم ضرفلا يف فلتخاو .نيلجرلا عباصأ فارطأو
 دجسي مل نمو ، هتالص تدسف ءاضعألا ةعبسلا ىلع دجسي مل نم ليقو هفنأو

 هل هركي ضرالا هفنأ لنت مل نمو رذع نم الا .هتالص تدسف هتهبج ىلع
 هنيب لاح اذا كلذ هئزجي : ليقف هتمايعروك ىلع دجس نميف فلتخاو .كلذ

 يف فلتخاو . هتهبجب (_ا)ةجتسملا رشابي ىتح كلذ هئزبحي ال :ليقو دجسملا نيبو
 فلتخاو .بجي ال ليقو ،كلذ بجي ليقف دوجسلا يف نيديلا هلعل فشك باجا

 ليقو ،نونسموه لب بجاوب سيل ليقف نيتدجسلا نيب سولجلا بوجو يف
 .بجاو وه

 يف اذه ديزي ال ليقو ، لوالا دهشتلا يف سولجلا بوجو يف اضيأ فلتخاو
 ىلص دمحم يبنلا ىلع ىلصي ليقو هلوسرو هدبع ادمحم نأو :لوق ىلع دهشتلا

 فلتخا مث ةالصلا ضئارف نم ضرف ةالصلا رخآ يف ةسلجلاو . ملسو هيلع هللا
 فلتخاو . نونسم كلذ ادع امو ، يبنلا ىلع ملسي نأ ىلإوه ليقف ڵضورفلا يف

 ليقف ريخألا دهشتلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا بوجو يف
 لوقي ضعب :لاقف ] هيلع ةالصلا ةيفيك يف فلتخاو بحتسم ليقو ،©بجاو
 لآ ىلعو ميهاربا ىلع تيلص ايك .دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلص مهللا

 ىلع تكراب ايك .دمحم لا ىلعو دمحم ىلع كرابو ديجم ديمح كنا & ميهاربا
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 ىلص دمحم يبنلا ىلع يلصي ليقو .ديجم ديمح كنا 9 ميهاربا لا ىلعو ميهاربا

 نيب قرف الو { ةدحاو ليقو ،ناتميلست ليقف هددع يف فلتخاو ، ملسو هيلع هللا
 سيل ضعب لاقو ، ةالصلا نم مالسلا ضعب لاقو 5 ادرفنموأ هلعل امامإ نوكي نأ

 . ةالصلا نم وه

 تسيل ليقو ،درفنملاو مامالا ىلع ضرف يه لي ىلوالا ةميلستلاو
 يفو ، ميظعلا يتر ناحبس :وهو عوكرلا يف ركلا نأ ىلع ءايلعلا قفتاو ؤڵضرفب
 .هدمح نمل هللا عمسوه ديمحتلاو عيمستلاو 3 ىلعألا يبر ناحبس :وه دوجسلا
 . ؟ال مأ بجاو وه له هيف فلتخا مث دمحلا كلو انبر

 . تارم ثالثوهو ،ةنسوه :ضعب لاقو ،بجاووه :ضعب لاقف

 زوجي ال ليقو ،زوجي ليقف ؤفحصلملا نم هتالص يف أرقي نا زوجي له فلتخاو
 مومأملاو مامالا يف فلتخاو .ضرفلا نود لفنلا يف زوبي ليقو هتالص دسفتو

 : ضعب لاقف .دمحلا كل انبرو هدمح نمل هللا عمس لوق نيب عمجي له ثدرفنملاو

 عمس نالوقي درفنملاو مامالا لب دمحلا كل انبرو هدمح نمل هللا عمس نيب عمجي ال

 لك درفنملاو مومأملاو مامالا لب ليقو .دمحلا كل انبر لوقي مومأملاو هدمح نمل هللا

 . دمحلا كل انبر هدمح نمل هللا عمس :لوقي مهنم

 نأ ىلع هيتبكر لبق هيدي عضي ضعب لاقو 5 هيدي لبق هيتبكر عضي نأ ةنسلاو

 ۔اهبوجول ادحاج اهنم عنتما مث ،اهب نيبطاخملا يف ةالصلا ضرف هيلع بجو نم
 دقتعم اهضرفب رقم وهو لصي ملو اهكرت نميف اوفلتخاو ،هتذرب هلتق بجي رفاك هناف
 همكحو ادح لتقي ليقو 3 لتقي الو ،َلَصُي ىتح ادبأ سبحي :ليقف ،ءاهبوجو
 جرخي ىتح برضلا هنع عفري الو برضي : ضعب لاقو نيملسملا تاومأ مكح

 اهتقو قاض اذا ةيناثلا ةالصلا كرتي : نورخا لاقو .للصيوأ .ةالصلا تقو
 . لتقلا لبق ِتاتتسيو
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 ىتح بشخب برشي ليقو ؤفيسلاب ابرض ليقف . ؟هلتق فيك فلتخاو
 مهنمف . ؟اهبوجو داقتعا عم اهكرتبرفكي له اضيأ فلتخاو . توميوأ لضي

 اذا هريفكتب مكحي ال :لاق نم مهنمو ثيدحلا رهاظب اهكرت درجمب رفكي لاق نم

 . اهوجو ادقتعم ناك

 ةالصلا لطي دمعلا ىلع ةالصلا يف مالكلا نأ ىلع فلسلا ءايلع عمجأ
 حصت ضعب لاقف ،ايسان ملكت اذا فلتخاو ،ادرفنم وأ امومأم وأ امامإ ناك ءاوس
 . ادرفنم وأ امومأم وأ ناك امامإ حصي ال نورخا لاقو لطبت الو ةالصلا

 موق لاقف ،اهيف ةالصلا نع يهنلا درو ىتلا عضاوملا يف ةالصلا يف اوفلتخاو

 لاقو } لطبت الو اهيف ةالصلا حصت لب :نورخا لاقو ،اهيف ةالصلا ثيتال ال
 ناك ناو ،ةرهاط تناك اذا ةيهاركلا عم ةزئاج عضاوملا هذه يف ةالصلا :

 رهظ الا ابلاغ ةساجنلا نمولخت ال :7 هذه :ليقو { حصت الف ةساجن ,7

 زي ام ضعب ربدتسي حلصملا نأب كلذو { ةدساف هيلع ةالصلا ناف ث مارحلا هللا تيب

 يهو ةعبس اهيلا راشملا عضاوملاو ةبعكلا رهظ ىلع ةالصلا :ليقو ،هلبقتسي نأ
 اذا ذا اهيف فلتخاو { مايحلاو قيرطلا ةعراقو لبالا نطاعمو ةرجنملاو ةرزجملاو ةربقملا
 ادرفنم ىلص وأ ةعايجلا عم ىلص اذا ليقف . ؟همالساب مكحي له ثرفاكلا ىلص

 هب حصي ايب َيتأي نأ الا همالسا حصي ال ليقو .همالساب مكحي دجسملا يف

 . . ةلمجلا نم مالسالا

 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هللا همحر ناديبع

 امأو © نآرقلا نم ةيآ هلعل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب نأ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 جر الو نارقلا نم ائيش كلذ دعب رقي نأ ينبجعيف اهريغوأ برغملا ةالصل

 هللاو . برغملا ةالصل ةيفاك اهنا ةزاجالا نم اهدحو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق

 . ملع أ
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 .امل اظفاح هبوث ف يهو نمب ىلص نم ّ يركاودلا يفو : هنمو ةلأسم

 .اهب ةالصلا زوجت الف إ مانصألاروص نم يش اهيف ناك نا : هباوجف
 .هتالص ضتقتنتالف 6 ايسان اهم ىلص نم هنا : لوقي نيملسملا ضعب تعمسو

 . ملعأ هللاو . ضقتنتف دمعلا ىلع امأو

 أرق نأ ىلا اتسوأ 7 . ىلوألا تايحتلل دعت اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 . ماقو ركذ كلذ دعبو 0 ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ئ هلوسرو هدبع ىل ١

 هيلع لوق وهسل ١ اتدحجس امأو 7 ذه كتفص ىلع هتالص دسفت الف : هب اوج

 . ملعأ هللاو . همزلي ال لوقو

 . ائيش كلذ نم سجهي ناك اذا . طئاغ وأ لوب نم نقاحلا يفو : هنمو ةلأسم

 ناو .هتالص متت الف هتالص نع اريثك ًالْغش كلذ هلغشي ناك اذا : هباوحف

 . ملعأ هللاو . ةمات هتالصف ،هتالص نع اريثك الغش هلغشي مل

 يلصمل نيب بوثل ١ رميف . يلصم بن اج نم ابوث يمري نميفو : هنمو ةلأسم

 .رخآلا بناجلا ىلا هدوجس نيبو

 ناك ناو 6 عرذأ ةئنالث نود ىلا عطقي هناف اسجن بوللا ناك اذا : هباوج

 . ملعأ هلللاو . لاحلا ىلع عطقي الف ارهاط بوثلا

 وأ ةالصلل تقولا ىرحتو .دحا هرضحي مل اذا ىمعألا يفو : هنمو ةلأسم

 لبق لكأ وأ ، ةالصلا روضح لبق وأ تقولا توف دعب ىلصف مايصلا روطفل
 هربخأ نا كلذكو ،محلوق لبقيأ كولمم وأ يبص هرضح ناو ‘تقولا روضح
 ؟لهاج

 دعب ىلص ناو ،لدبلا هيلعف تقولا لبق ىلص نا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هربخأ ناو © لدبلا هيلعف تقولا لبق لكأ ناو ءيش همزلي ال لوقلا رثكأف تقولا

 . ملعأ هللاو . هيلع ةجح ايهنا لوقلا رثكاف قحلاب ٍكلولنَت وأ تبص

١٤٦



 رصعلا ةالص دعب وأ رجفلا ةالص دعب رذنلا ةالص ف هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو .زوجت اهنا لوقلا رثكأو ،تفالتخا كلذ يفف

 سانلا اهيمسي يتلا لجرلا صيمق لثم ةريصقلا صيمقلاو : هنمو ةل اسم

 مايأ يف كلذكو ،دربلا مايا يف تناك اذا ةأرملا اهب حلصت نا زوجي له .ةشادشد

 .رحلا

 لجأ نم © لجرلا يصيمق لثم اصيمق لت نا ةأرملل ينبجعي الف : هباوج
 . ملعأ هللاو . كلذ نع ىتئتو لاجرلا يزب ايزتت اهغا

 وأ يسيتوأ اهسوأ لفغو رهظلا ضرف يلصيل ماق اذا يلصملا ينو : هنمو ةلأسم

 دعب ركذتو ، كلذ ىلع مرحأو 3 برغملا وأ رصعلا ضرف يلصأ : لاقو ،ًطلغ

 ؟ال مأ ةينلا ددجي عجري لهف .اهلق ة وأ ةذاعتسالا

 يهف هتالص ىلع ىضم ناو ،بيرق هعضومف عجر نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع ةمات

 دعب ظقيتساو .رضحي مل وأ ،اهتقو رضح دق ةالص نع مان نمو : هنمو ةلأسم
 ؟اهتقو تاف نا

 لدبلا هيلع نيملسملا نم لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف : هباوج

 .ملعأ هللاو . ةرافك الب لدبلا هيلع نيملسملا نم لاق نم لاقو 5ةرافكلاو

 . صجلاو جوراصل او ةنوشلا ىلع ةالصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع ىلص ناو هيف ةالصلا زوجت الف رانلاب "قورح ء يش لك نا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . هتالص لدبي نا ىنبجعيف الهاج كلذ

 ئ نطق هرصمو ريرح هت ١ ذس بوثل أ ن اك اذا لوق : هب اوجو : هنمو ةلأسم

 ف ىذلا ريرحلا ناك اذا لوقو © هب ةالصلا زئاجف ريرح هرصمو نطق هتا دسسوأ

 . ملعأ هللاو .هب ةالصلا زوبحت الف نيعبصا ضرعك ناك عمج اذا ، بوثلا
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 ريغ مأ © ناع ف سايقلاك ى ماشلاو نميلا ف لظلا سايقو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ

 ملف قرف كلذ يف ناك ناو ،اقرف كلذ يف ظفحأ مل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملعأ هللاو هظفحا

 . ةماقالا يسن هنا ركذتو . مارحالا ةريبكت رك اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ءىدتبي عجري مأ هتالص يف يضميأ

 . ملعأ هللاو . عجري هنا : هباوجف

 .اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . قيرطلا يف لصي مل ام ، ةتالص يلصملا ىلع عظقت ال قيرطلا نا : هباوجف
 . ملعأ هللاو

 - يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 وأ ساحنوأ صاصر لثمروسكلا نم ءيش هئبخن يفو يلصي نميف هللا همحر

 اذا لوقي ام .هصيمق يف رورصم ءيش يف وأ هتمايع يف وأ سجن ءيش وأ ء ديدح
 ضقنتأ .هدحووأ ث ماما عم يلصي ناكو ،كل تركذ ام لثم نم هجارخا دارأ

 ال مأ مرحت مل وأ مارحأ هصيمق يفرصملا وأ { هئبخو هتمايع نم نهجرخأ اذا هتالص
 ؟هتالص جإلص ال هتين تناك اذا هيلع ضقن

 وأ صاصرلا وأ ساحنلا وأ رفصالا لمح نم ىلع سأب ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اذا اماو ، ةرهاط تناك اذا ، مانصالا اهب يتلا يركاودلا ريغ نم تصلا وأ هبشلا
 جرخي هناف . هتالصل مرحأ نا دعب عجر مث ن ايسنل ا ىلع ةساجن الماح ناك

 . هتالص لبي هناف اهمتا دق ناك ناو ،اهمتأ ام ناك نا هتالص ءىدتبيو . .كلذ

 . ملعأ هللاو

 صضرع نم رثكا ريرح خرش هتماهع ف لعج اذا لجرل يفو : هنمو ةلأسم

١٤٨



 هذه ىلع هتالص ضقتنتا كلذب ىلص مث ءاسبال ال كلذل اظفاح نيعبصا
 ؟ال مأ ةفصلا

 هذه ىلع هتالص يف هيلع سأب الف ةرهاط تناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو اندنع ةفصلا

 .اضيا سبايوهو ،ةسباي ةساجن هبايثوأ هتسم اذا يلصملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص ف سأب هيلعأ ‘ مارحالا ةريبكت ف لخدي نا لبق

 رثكا يف ةفصلا هذه ىلع كلذ يف اندنع هيلع سأب ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف لوق

 مت أ الف 0 هب ىلصو هلسغي نا يسن مث امد هبوث ف ى أر نميفو : هنمو ةل اسم

 .هبوث يف يذلا مدلا لسغي مل هنا ركذت هتالص

 اهتقو تاف دق ناك ناو ةرضاح اهالص تقولا يف كلذ ركذت ناف : هباوج

 . ملعأ هللاو .همزل ايع الدب اهالص

 نا هلأ .هدوجس نيبو هنيب 'عدفصلا همادق ترم اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 ال مأ هتالصل احالص ناك اذا . اهيمريل هريغب مأ ءاحطبلا نم ءيشب هيدي عفري

 ؟كلذ زوجي

 هتالصل لدبلا هيلعف لعف ناف ،هتركذ امم ائيش لعفي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 :اذه وهو اهباوجب تيتأو .اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 جرخي ةضيرفلا نمف ضرف هب الا ةالصلا متت مل ام : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نم تاق ف هيلع لبقم لجر هتلبق يفو ىلص اذا . مالظل ١ ف ىلصملا ف : هللا همحر
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 . اهمأ نأ دعبوأ اهيف لخد امدعب وأ .ةالصلا ف هلوخد لبق هب ملع عرذأ ةثالث

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص متتأ

 ةثالث نود اميف ههجوب هيلع لبقم لجر هتلبق يفو ىلص اذا حلصملا نا : باوجلا
 .ههجوب هل لباقملا لجرلاب ملع هتالص ىضق نا امل مث ،هب هنم ملع ريغ نم عرذأ
 يف لخد ذم هنا حصي ىتح هتالص لدب همزلا نأ ىوقأ الف مكحلا قيرط نم امأ
 طايتحالا ىف امأو ىلصملا كلذ ىلع ههجوب لبقم وه حإجرلا كلذ نا هتالص
 هتلبق يفو ىلص هنا يلصملا بلق نأمطا اذا هتالص لدب يلصملا كلذل ينبجعيف
 نيملسملا ضعب لوق هنمو . عرذأ ةثالثلا نود اميف هيلع ههجوب لبقم لجرلا كلذ

 ههجوب هيلع لبقم يمدآ هتلبق يفو يلصملا ىلص ناكولو هتالص يف هيلع لدب ال هنا
 . ملعأ هللاو . عرذأ ةثالث نود اميف

 يذلا دعب أرق مث باتكلا ةحتاف نم ائيش يسن اذا يلصملا امأو : هنمو ةلأسم

 ناف هيسن يذلا دعب أرق ام أرقي ملو ؤاهنم هيسن ام أرقف هيسن امركذت مث ه ،كاهنم هيسن .

 نم لقالا هيسن ىذلا دعب هأرق يذلا وهو دمحلا نم هتءارق كرت يذلا كلذ ناك

 هكرت ناك ناو .لوقلا رثكا يف ةمات هتالص نإف نايسنلا ىلع هكرت ناو { ةحتافلا
 لهاجلا لعجي نم لوق ىلعف فالتخالا يرجي هتالص ضعب يفف لهجلا ىلع

 لهاجلا مزعجي نم لوق ىلعو 5ةمات هتالص نإ لوقلا رثكاف ،يسانلا ةلزنمب
 ام لدب هئزجي نا تركذ ام ىلع ىنبجعيو هتالص ىلصملا ىلع دسفيف دمعتملاك
 هللاو . مامالا فلخ يلصي يلصملا كلذ ناك اذا ةصاخو تركذ ام ىلع ىلص
 . ملعأ

 يوزنل ١ ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنل ١ هيقفل ١ خيشل أ باوج نمو .: :ةلاسم

 نا ةلأ تلق ،اهرخآ راص دقو باتكلا ةحتاف نم ةيآ يسن اذا يلصملا يف هللا همحر

؟ال مأ 5 ةيناث اهرركي ،نايسنلا دح نم أرقيو عجري



 . ملعا هللاو ،اندنع كلذ هازجا هدحو هيسن ام أرق نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبا يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلاسم

 اهدسج نم عيش علطو ،ةالصلا ىف تناك ةارملا ىف ، هللا همحر ، ناديبع نب هعمج

 خرش نم اهدسج نم كلذ ريغ ليلق ءيش وأ اهيفك رفاظا وأ .اهلجر شرع لثم
 اهتروع نم عيش فشكنا اذإو ، لاجرلا نم لاخ رتتسم ناكم يف هريغ وأ بوث

 . ضرالا ىلع افشكنا اذا نيجرفلا كلذكو نيجرفلا نود ضرالا ىلع

 اهتروع تفشكنا اذا الإ ،هتركذ ام عيمج يف ضقتنت ال اهتالص نا : هباوجف

 .اهتالص ضقتتت نيملسملا نم لاق نم لاق ؤفالتخا كلذ يفف ضرالا ىلع
 . ملعا هللاو اهتالص ضقتنت ال لوق هيفو

 عجريو رحبل ١ هيلع علطي يذل ١ رحبل ١ لحاس يلع ةالصل ١ ف : هنمو ةلأسم

 هللاو تقولا كلذ يف انما بلقلا ناك اذا ، نيملسملا ضعب لوق ىلع ةزئاج ،هنع

 . ملعا

 حرصل ١ ف م امالا ىلص اذا ىوزن عم اج لثم دحسم ف : هنمو ةل أسم

 مامالاو . . يبرغلا حرصلاو .دجسملا لخاد يلصي نأ رزع هل نمل زوجي ،& يقرشلا

 . ملعا هللاو ، نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع كلذ زئاج : هباوجف

 . اهس اوجب تيت أو امهلا ؤس تكرت ٠ هنم ةل اسم

 اماو .هدوجس نيبو يلصملا نيبرم اذإ ضقنيوهف مد هيف عيش لك نا : هباوج
 نيب رم اذإ ضقني لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف ءامدلا ريغ حاورالا تاوذ

 . ملع ا هلل او ى ضقني ال لاق نم ل اقو 3 دوجس نيبو ىلصم ا

 . اهس اوجب تيت أو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 وه لجسيو & هدحووا امامإ ناك . ةدجسلا ةءارق هل زئاج يلصملا نأ : هباورجحف
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 فالتخا هتالص ضقن يفف ادمعتم اهدوجس كرت نإو ،اهأرق اذإ ةالصلا يف اهل

 اهأرقي نا هل لضفاألف .ةدجس اهيف أرق نإ اماو هضقتْنُم اهنا لوقلا رثكاو
 كلذ هل زياجف شاه دجسي اليل ةروسلا نم ةدجسلا ةيآ كرت ناو ااهدجسيو

 . ملعا هللاو ةمات هتالصو

 ؟ . .رصعلا لبق تاروكذملا تاعكرلا عبرألاو : هنمو ةلأسم
 نهلعفي ت اعكرل ا هذه نا ليقو ] رصعل ا ةالص بوجو دعب نبهخ ا : هب اورحف

 . ملعا هللاو ،ءايلعلا نهكرتيو داهزلا

 ةءارق رثكا ىسني ىتح هتالص ضقنت الف نيتملك وا ةملك كرت نميفو : ةلأسم

 ادح او افرح ولو ] ائيش هتء ارق نم كرت نم امأو هتالص ضقتنت ذئنيحف دمحلا

 . ملعا هللاو هتالص ضقتنتف كلذل دمعتلا ىلع

 يلا لثم اهضعب ةءارق يفوا ةريخالا تايحتلل دعق اذا ىلصملا يفو : هنمو ةلأسم

 هتالص ضقني امم ء يش هل ضرعو رثكأ وأ هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا ىلع مالسلا

 . ملعا هللاو ،لدبلا هيلعف كلذل دمعت ناو ةمات هتالصف ،هنم دمع ريغ ىلع

 مادق ءالؤه نم يشم اذإ غللاو ةلاسَعلاو روتنيلاو رافلا يف : هنمو ةلأسم
 ىلصملا

 . ملع ا هلل او 8 هدوجس نيبو هنيب رمي ىتح هيلع دسمي ال هن ا : هي اورحف

 يلصت الف ، ارضاح اهتقو ناكو اهالص ةالص يف كش نمو : هنمو ةل اأسم

 . ملعا هللاو نيملسملا لوق رثكا ىلع الدب

 . فوشكم هسأرو لصي نا هل زوجيأ هسأر قلح نمو : هنمو ةلأسم

 . ملع ا هللاو هيلع ضقن الو ةيهارك كلذ يف : هباوجف

 ىلع ٥ الجر تن اكو }اطفاق ط اسب ىلع يلص اذا يلصمل ١ ىئو : هنم ةل اسم

. ١٥٢



 ىلع هدوجسو طاسبلا ىلع هالجر تناك وأ طاسبلا ىلع هدوجسو ضرالا

 . ضرألا

 همايق نوكي نا ينبجعي هنا ربغ هتركذ ام عيمج ىف ةزئاج هتالص نإ : هباوحف

 . ملعا هللاو .اقيض طاسبلا ناك اذإ .ضرالا ىلع ءذوجسو ، طاسبلا ىلع

 اهنم باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنم ةلأسم
 عطقي الف فقي ملو ،هدوجس نيبو هنيب يلصملا مادق رم اذإ رئاطلا نأ : هباوجف
 رورم امأو & عطقي الف فقي ملوأ فقو دوجسلا فلخ امأو هتالص ىلصملا ىلع
 .هتالص ىلصملا ىلع ناعطقي الف .هماق ةرتسلا تناك اذاف ضئاحلاو بنجلا
 . ملعا هللاو رابشا ةثالث لوقو

 ذيعي هللا هنم لهجلا ىلع ةالصلا ىف ةذاعتسالا ىف لاق نميف : هنمو ةلأسم
 . ةينامز ةدم ناطيشلا نم

 هنا لوق هيفو ، لهجلا ىلع ناك اذا .ةالصلا لدبي نأ اذهل ىنبجعي : هباوجف

 . ملعا هللاو ؤ ةلأسملا هذه هبشي ام سايق ىلع هيلع لدب ال

 هيشغ مث نايحالا ضعب ىف هتالص ىف لخد اذا ىلصملا ىفو : هنمو ةلأسم

 ىلع هبلغيو هببجيو & هدهجب كلذ عفادي وأ ادعاقوأ ائاق هتالص ىفوهو مونلا

 هبتناف كلذ ةيشغف .ةءارقلا نم عضوم ىلا هتءارق ىلع اظفاحم تبثيو 3 هلقع

 . هيف ناك ىذلا عضوملا دعت دقو ،هتءعارق ىف ارمتسم د هسفن دجوف

 نا هلزئاجف ةالصلا رما ريغ نم ءعيشب ملكت هنا هل نيبتي مل اذإ : هباوجف

 . ملعا هللاو هتالص ىلع يضمي

 ؟ . .رسلا نم ةءارقلا ىف رهجلا دح امو : هنمو ةلأسم

 نم لاق نم لاق { يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ناك اذإ هفلخ نم هعمسي مل ولو رهج دقف . هينذأب عمس اذإ حلصملا نإ نيملسملا

_ ١٥٢٣٢



 هفلخ ىلصي نم هعمسي ىتح ارهج نوكي ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .0 امامإ

 كلذ نإف ،رهج دقف هينذأب عمس اذإ هنا لوقي نم لوق ىلعو 3 امامإ ناك اذإ
 الو رهجي دق مامالا نأل هتءارق هعمسي ملول ،نيمومأملا نم هب تأي نمل هئزبجي

 ةالص متت هنا تبث اذإف . كلذ ىلع ةمات مهتالصف ، مهلك هفلخ نم هعمسي

 اغص اذإدحأ هعمسي ملولو نسحو تبث ،هنم مهدعبل هتءارق اوعمسي ملاذإ نيمومأملا
 اذإف ،هدحو يلصملا امأو { ةنسلا ىلع لمعلاب ىتا دقف كلذ دقتعاو 3 عايتسالل
 هينذا عمسا ناو ،نارقلا هينذا عمسي هنإف ،ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص ىف ناك

 راثا نم هتظفح ام ىلع هيلع ضقن الو كلذ هل هرتَكَيف راهنلا ةالص ى ةارقلا
 . ملعا هللاو هنيعب ارثؤم نيملسملا

 لمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 دقو ، دمحلا ةءارق يف كشي مامالا عم ىلصملاو : هللا همحر & يوزنلا يناسرخلا

 نقيتسي نأ الإ ؤ دمحلا أرقي عجري نأ هل لوقف 5 مامالا نم ةروسلا عمسي راص

 & اهأرقي مل هنأ نقيتسي نأ الإ (اااهأرقيل عجري نأ هل سيل هنإ لوقو { اهأرق دق هنأ

 نأ فاخ نإو { هنكمأ نإ ، كلذ هتقو يف نوكت اهتءارقو ، لوقلا اذه ىنبجعيو

 ال نايسنلا ىلع هنم كلذ ناك اذإ اهرخآ ىلإ اهأرقي مل ركذ نيح مامالا هقبسي
 . ملعأ هللاو {. دمعتلا ىلع

 يف نايسنلا امأو 3 اهزواج نأ دعب اهيلإ عجري الف [ ةذاعتسالا يف كشلا امأو

 لوق ىلع لوقلا اذه ينبجعيو . اهزواج نأ دعب اهيلإ عجري ال لوقف ةذاعتسالا

 وأ اعكار نوكي نأ الإ ضعب لاقو { ركذت ثيح اهلوقي لوقو ةنس اهنإ لوقي نم

 . ادجاس

 )١( اهء ارقي : لص ألا ف .

_ ١٥٤ 



 اهلوقيو ، دمحلا طسو يف اهلوقي هنأ هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا تعمسو

 هتالص تضقتنا ثلاث دح ىلإ اهزواج ىتح اهيسن اذإ لوقو ث ةءارقلا أدتبم يف
 . ملعأ هللاو . ةضيرف اهنإ لوقي نم لوق ىلع

 : اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم هب قيلي ال ايع لجوزع هلل (اههيزنتلا هانعمف حيبستلا امأ : باوجلا

 ةريبكت نوكتو ، لجوزع هلل ميظعتلا هانعمف ريبكتلا امأو & ةحيبقلا تافصلا
 امأو ، هاوس ةقيقحلا ىلع ميظعتلا قحتسي ال هنأل هل صالخالا ىنعمب مارحالا
 امأو ، لجوزع هلل غوشحلا ه هانعمف 7 امأو ، لجوزع هلل حدملا هانعمف دمحلا

 زع هلل حدملا (١اهانعمف تايحتلا امأو ى لجوزع هللإإلذتلا هانعمف دوجسلا

 . "ةوالتلا اهانعمف ةءارقلا امأو ك لجو

 لايشلا ىلعو & نيكلملا ىلع ميلستلا هب ىونيف نيميلا ىلع ميلستلاو

 . هيلع امرحم ناك امل اليلحت ميلستلاب ىونيو ث نينمؤملا ىلع ميلستلا هب ىونيف

 . اهباوجب اهنم تيتأو . الا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 لوبقلا امأو { (؛هتالص نم لقع ام ىلع الإ باثي ال أرملا نإ : هعباوجف
 لك &ث}لمعلل قيفوتلاو { ءاقبلا راد يف ةبغرلاو رورغلا راد نع يفاجتلا هتمالعف
 نم ائيش لمعي نأ دارأ اذإ هل ةمصعلاو تاحلاصلا نم ائيش لمعي نأ دارأ
 . ملعأ هللاو & لوبقلا تامالع نم اذهف {© تائيسلا

 . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نوتيبي نيذلا نم ناك ايهقوف ايف نيتعكر ةمتعلا دعب ىلص نم نأ : هباوجف
 . ملعأ هللاو ، امايقو ادجس مهبرل

 سوردلا :لصألا يف )٣( ىنعمف :لصألا يف )٢( هزنتلا : لصألا يف )١(
 . اهنم لقع ام الإ هتالص نم ناسنالل سيل» فيرشلا ثيدحلا يف ملسو هيلع ها ىلص هنع درو ال )٤(

 . لماعلل : لصألا يف )٥(

. ١٥٥ 



 : اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضقني هنإ وق : فالتخالا هبش هيف ءاج كحضلاب بلقلا ةكرح نأ : باوجلا

 اهعم كرحتي مل اذإ الإ ع يشب تسيل بلقلا ةكرح نإ :لوقو . .ةالصلاو ءوضولا
 ضقني هنإف & نانسالارشك اذإ كحضلاب مسبتلا امأو ۔ كحضلاب ندبلا

 . ملعأ هللاو . هضقني الف ءوضولا امأو . ةالصلا

 تاولصلا نم نهفلخ ربكي يذلا نأ ، قيرشتلا مايأ يف هباوجو : هنمو ةلأسم

 قيرشتلا مايأ مايصو ، رحنلا موي نم رهظلا ةالص نهلوأو ، ةالص ةرشع عبس
 . ملعأ هللاو . ميرحت الب هوركم

 : اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو ، اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 مهودعو مه ()نيقفاوتم نوملسملا ناك اذإ اهانعمف فوخلا ةالص امأ : هباوج

 ءاقلت نيملسملا هوجو نوكتو 3 لاتق مهنيب رجي ملو ، برحلا عضوم يف ناكم يف
 . فوخلا ةالص ىنعم اذهف 0 مهءاقلت مهودع هوجوو ء ةلبقلا ريغ ىلإ مهودع

 يلاولا خيشلا طخب هتدجو ام امأو ، تاريبكت سمخ يهف ةفياسملا ةالص امأو
 يف فلسلا ءايلع قفتاو 0 هللا همحر يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع

 نأ ىلإ نورخؤيو ، لاحلا كلت يف ةالصلا مهئزبحت ال :ليقف ةفياسملا ةالص

 لاحلا بسح ىلع نولصيو نورخ ؤي ال ليقو & ةفياسملا ريغ يف مهنكمي
 لاح يف حالسلا لمح نإ عيمجلا لاقو 5 هللا ءاش نإ ، كلذ مهئزبيو ، ناكمالاو

 وه لب ،“ بجاو ريغ لبقو بجاو ليقف & هبوجو يف اوفلتخاو عورشم فوخلا
 ناب مث فوخلا ةالص اولصف . اودع هونظف اداوس نوملسملا ىأر اذإو . بحتسم

 . مهيلع ةداعإ ال ليقو ةداعالا مهيلع ليقف © اونظ ام فالخ مهف

 هيلع سولجلا يف اوفلتخاو & برحلا ريغ يف لاجرلل ريرحلا سبل زوجي ال ليقو
 . ملعأ هللاو . زوجمو مارح ربغ نورخا لاقو ء كلذ مارح ضعب لاقف

 )١( نوقفاوتم : لصألا يف .

_ ١٥٦ 



 اهلا ؤس تكرت : هللا هظفح دمحم نب رماع ىلاولا ىنعأ 0 هباوج نمو : ةلأسم

 . اهباوجب تيتأو
 وهو عطقنملا افصلا وه هيلع ةالصلا زوجت ال يذلا افصلا ةفص نأ : هباوجف

 نيب نوكيو . ءاوه افصلا نم هريغ نيبو هنيب نوكيو هريغ نع عطقني يذلا
 . ملعأ هللاو . يدنع ايمف اذكه . ءاوه هماقمو لجرلا دوجس

 يف ، هللا هظفح يدنكلا دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم

 اذإ ناسنالا نإ : مهضعب لاقف ، ههجوب ناسنإ هيلع )البقم ناك اذإ يلصملا

 هيلع عطق { اعارذ رشع ةسمخ نود ايف ههجو اقلت يلصملا ىلا ههجوب لبقأ

 ريغ لوق هيفو { عزذأ ةثالث نود اميف هنم برقي ىتح هيلع عطقيال لوقو . هتالص

 . ملعأ هللاو . هللا همحر مشاه لوقوهو { ءيش اهعطقي ال ةالصلا نإ لوقو اذه

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . هللا

 هنقذ . داكي ىتح 0 الايشو انيمي ههجوب حفصي ملس اذإ حلصملا نأ : هباوجف

 . ملعأ هللاو . هب رمؤي ام اذهف ، هندب كرحي نأ ريغ نم هبكنَم لاني

 ملعأ الف ںياطعلا دعب دهشتلاو دمحلا امأ : هللا همحر هباوجو : هنمو ةلأسم

 . م ازل ا ريغ نم هل بحتسيف ةالصلا لعب ام أو © هديب ههجو حسم سط اعلا ىلع

 . ملعأ هللاو

 لقأ وأ ةماق فصن ردق "قمعب يرجي جلف نيجو ىلع يلصي نميفو : ةلأسم

 . رثكأ وأ

 وأ الزان ناك ث هل ةرتس نوكيو ، يلصملا ةالص عطقي الربنلا نأ : هباوجف

 ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع دومدم ريغ وأ ارهاط ناك اذإ ايواسم

 قمعم : لصألا يف )٢( . لبقو : لصألا يف )١(

_ ١٥٧ 



 لاق نم لاقو ۔ ربق ىلع لصي ل ام ةزئاج ةربقملا ف ةالصلا ف : هنمو ةلأسم

 ةعبس مهضعب ل اقو 6 عرذأ ةثالث مهضعب ل اقو ئ اع ارذ هنع حسفي نيملسمل ١ نم

 . اع ار ذ رشع ةسمخ مهصعب ل اقو عر ذ ا

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ِتاينلا : ىنعملا . بلقلاب تاين تس ىلع نوكي لاقي ناك اذإ يلصملا يف : هللا

 نإ تيأرأ . . ءانثلاو ؤ عوشخلاو ، عوضخلاو ،ةوالتلاو ،رصالخالاو ،ةدابعلا يف
 . كلذ لتق نم ءيش همزلي لهف . تاينلا كلت نع هتاقوأ ضعب يف لصملا لفغ
 دنع لفغولو { هتالص عيمج يف هتين نوكتل هبلقب كلذ قتعا نإ يفكي لهو
 عيمج يف هتين نوكتل هناسلب دقتعا نإ تيأرأ . . كلذ يفكي ال مأ . .ةالصلا

 ؟ كلذ نع تاولصلا دنع لفغ ولو كلذ ىفكي لهف . ةينلا كلت هتالص
 هذه باوجو . ملعأ هللاو { ةمدقتم نمؤملا ةينو زئاج كلذ معنف : هباوج
 : هباوج ث هللا هظفح يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا نم ةلأسملا

 اك هتين نوكت هيف لخد دج لك ىف ةينلا هذه رضحي : هانعم ام نا يدنع يذلاف

 هللاو ، ىدنع اميف هئزجت اهناف ةالصلا ىف هلوخد دنع ةينلا هذه وه ىون اذاو ركذ

 . ملعأ

  

. ١٥٨



 س د اسل ١ ب ابل ١

 اهيناعمو ةعاجملا ةالص ق

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبا يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 صيمق قوف فصلا ىف نيلصملا دحأ سلج اذإ 5 هللا همحر . يوزنلا ناديبع

 قوف سولجملا داراو ى ىدارف وأ ةعامج نايلصي اناك . نادعاق اعيمح امهو هبحاص

 . هتالص مايتل ضوهنلا هصيمق

 يندأب هصيمق بذجي نا هيصيمق قوف سولجملا لجرلل زئاج هنأ : هباوج
 ففخي نا سلاجلا لجرلل زئاج كلذكو .هتالص حلاصم نم كلذ نال ةكرح

 . ملعأ هللاو ةكرح ىندأب هدوعق

 .ةالص تضقتناو ةثالث اوناك اذا أةعاجلا (اةالصل نومومأملاو : ةلأسم

 نينثا ناك اذا كلذكو .ةالصلا تمت نا ىلا فصلا نم جرخي ملو مهنم طسولا

 ؟ .ةالصلا متا نا ىلا اضيأ جرخي و امهدحأ ةالص تضقنتناو
 هبوث ىف ةساجن وأ هئوضو ضقن لجا نم مومأملا ة ةالص داسف ناك اذإ : هباوجف

 ؤلوقلا رثكأ ىلع ةمات هيلي نم ةالصف ،هيلي نم ةساجنلا هذه سمت ملو 3 هندب وأ

 همات هتالصف مامالا امأو . هيلي نم ةالصو { هتالص تدسف ةساجنلا هتسم ناو

 . ملع ا هلل او ئ ل اح لك ىلع

 . ةالصلل : لصألا يف )١(

_ ١٥١٨١ 

  



 .ةرخآلا ءاشعلاو برغلل ةالص ةعامج نولصي نيلصم يف : هنمو ةلأسم

 مامألاو دجسملا نم بناج ىف برغملا ىلصي ماقو ةالصلا متيل ميقم جر ءاجف

 . ةرخالا ةالصلا ىف لخدو برغملا متا دق
 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلع هتالص متي ال نا ينبجعي : هباوجف

 يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : هلأسم
 مامالا ميلست دعب هب يتأي نا ىونو ةحتافلا نم ءيش هتاف اذإ مومأملا ىف . هللا همحر

 متتا ،ةرخالا تايحتلا نم ائيش أرق ام دعب اثدح ثدحأ هنإ مث ةالصلا نم
 ؟ .ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهرثكا ةحتافلا نم هتاف نكي مل ام هتالص
 .ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع .اندنع ةمات هتالص نا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دمحلا أرقي مراف ةالصلا نم مايقلا ةلاح ىف مان اذإ مومأملا ىفو : هنمو ةلأسم

 يتأي نأ هئزجيأ ٠ هعبتف مامالا عكر ىتح 6 ًائيش ةروسلا مامألا ةءارق نم عمسي لو

 هذه ىلع هتالص متتو > ةالصلا نم مامألا ملسي ام دعب همون لاح ق هتاف اب

 ال مأ .ةفصلا

 . ملعأ هللاو اندنع ةفصلا هذه ىلع كلذ هئزجي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 مث ( ١ )اوهس مامألا لبق دوجسلاو عوكرلا نم ماق اذإ مومأملا ىئو : هنمو ةلأسم

 نم مامالا مايق ةعرسل دوجسللوه عجري نا لبق ] مايقلا ق مامألا هكردا

 ؟كلذ لعب مامالا (٢عبتيل موقيو دوجسلا ىلا عجري نا جاتحيأ . دوجسلا

 متتو هنم اوهس كلذ ناك اذإ دوجسلا ىلا عجري ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 عا هللاو ةفصلا هذه ىلع هتالص

 )١( وهس : لصألا يف . )٢( عبتي : لصألا يف .

 س .١٦



 نم غرف ايلف © برغملا ةالص رفاسملا ةالصب يلص اذإ ميقملا ىفو : هنمو ةلأسم
 ميقملل زوجيأ .ةرخالا ءاشعلا ةالص نيرفاسملا نم هعم نمب رفاسملا ماقأ هتالص

 ال مأ }ةفصلا هذه ىلع هدحو دجسملا ىف هفلخ برغملا ةنس ىلصي نأ
 نيملسملا راثا نم هتظفح ام رثكأ لعلو فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو كلذ ةزاجا

 نا هعسيأ ةالصلا لوأب مامالا هقبسي ,نأ فاخ اذإ مومأملاو : هنموةلأسم

 فاخ )اذإ كلذ نوكي مأ { مامالا عم الك ةالصلا كرديل هيجوتلا ضعب فذحي

 ضعب كرديل هيجوتلا ضعب فذح هل زاج ؟ مامالا عم اهلك ةالصلا توف

 . مامألا عم ةالصلا

 هللاو اهلك ةالصلا توف فاخ اذإ اندنع نوكي كلذ نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ

 اتقث نالجر لاق مهتالص نم اوغرف الف . مامإ فلح اولص موق فو : ةلأسم

 . يوذ] نيمومأملا نم لاجر ة ةسمخ لاقو { ةعكر مكتالص نم متكرت نيمومأملا نم

 . ةمات ىه لب ،ةرهش
 .اندنع ةفصلا هذه ىلع نيموُمأملا نيتقثلا لوقب ذخأي مامالا نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 هرضحو ، برغملا يلصيل دجسملا ىلا ءاج اذإ ةعايجلا مامإ ىفو : هنمو ةلأم
 . ةعاجملا نم دحأ

 الو } ةعامجلا نمرضح نمب اهتقو رضحي نيح برغملا ىلصي هنأ : هباوجف
 .اهتقول اهتيدأت ىف قيضلا فخي مل ام .اهب رظتني نأ هلف رجفلا امأو . ادحأ اهب رظتني

 . ملعأ هللاو { موجنلا كايتسا لوزي نأ لبق اهيضقي نا وهو

 )١( اذإ الإ : لصألا يف . )٢( لصألا يف تسيل .

 س ١٦١

 



 ىلوآلا ةعكرلا ىف ةروسلا مامألا ةءارق نم عمسي مل اذإ مومأملا ىنو : هنمو ةلأسم

 أرق ةبثولل ماق املف ث ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعكرلا ىف دمحلا ضعب هتاف مث }ةدحاو ةيآ الإ

 _ دمحلا نم هتاف ام متا مث ؤ مامالا ةءارق نم هعمس ام ىلع ةدايز نارقلا نم ائيش

 ال مأ نارقلا مامالا ةءارق نم ةيالاب فتكي ل ثيح ةفصلا هذه ىلع هتالص متتا

 ثالث نم دمحلا دعب ةالصلا يف ةءارقلا توكت نا تحا اضعب نأل .هيلع ساب

 . ادعاصف تايآ

 . ملعأ هللاو } ةفصلا هذه ىلع هتالص يف هيلع ضقن ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف : هللا همحر ناديبع نب هعمج نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةل اسم

 علخاف % : مالسلا هيلع ىسوم هيبنل ارما يلاعت هلوق ىلا أرق اذإ ةعايجلا ماما

 عكر مث ١) ( ىحوي 11 عمتساف كترتخا انأو ئ ىوط سدقملا يداولاب كنا كيلعن

 هللا انأ يننا » : ىلاعت هلوق نم ءادتبا { ةحتافلا أرق ةيناثلا ةعكرلل ماق ايلف ںدجسو

 . ةيآلا ىقاب متاو ("هيندبعاف انأ الإ هلإ ال

 . ملعأ هللاو كهذه كتفص ىلع ةمات هتالص نا : هباوجف

 غرف دقو { مامالا فلخ مارحألا ةريبكت ربك اذإ مومأملا يفو : هنمو ةلأسم

 عمتسيو ذمحلا مومأملا أرقيأ ز ةليوط ةروس ةءارقب أدبو دمحلا ةءارق نم مامالا
 اجر اذإ ةارقلا كرتيو اهلوأ نم ةروسلا ا عمتسي مأ ةمحلا كت نا دعب ةروسلا ةيقب

 ؟ . . هتالصل هبفكيام ةروسلا نم نم عمتسي نأ

 ناكولو لضفأ ةروسلا عامتسا نا ريغ 3 زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ،نآرقلا نم اءزج أرقي مامألا

 يفو ئ هللا همحر د ادم نب دمح نب ن الس هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نمو : ةلأسم

 نم هل َضَرَع يشل فقو مامالا نإ مث { . مامالا لعب ةحتافلا ةءارقب أدتبأ اذإ مومأملا

 هط ةروس نم ١٤ مقر ةيا )٢( . هط ةروس نم ١٢ مقر ةيا )١(
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 مأ مامالا قبس ولو هتءارق ف مومأملا ىضميأ كلذ ريغ وأ ساطع وأ لاعس

 ؟ . .هرظتني
 ارق نا دعبو 0 مامألا لبق ةءارقلاب ءيدتبي نا مومأملل سيل ليق لقف : هباورج

 مامالا أرقي نأ ىلا فقو نإو ۔ هلبق ت نإ هيلع سأب الف ذ مامالا رق امدعب

 ةءارقلا ١) )دعيلف هلبق أرق نإو ةفصلا هذه ىلع هيلع قيض مل هنأ يدنعف هعبتيف

 .ملعأ هللاو ] هلبق ةعارقب دعر الو 3©كهلدعب الوأ نم ةيناث

 .اهباوجب تيتأو الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اولاق دق مهنال ،مامالا لبق ةءارقلاب عيدتبي نأ مومأملل سيل ليق اميف : هباوج
 اهيدتبيوه امناو . هتءارق ىلع تي نأ ىدنع هل سيلو ،هب متؤيل امامإ لمج مامالا
 . ملعأ هللاو ةالصلا ديعي نا ىنبجعيف هتءارق ىلع نث نإو { مامالا دعي

 « . نوهراك هل مهو موقب ىلصي مامأل ةالص ال» ليق ام ينعم ىفو : هنمو ةلأسم
 ناف هفلخ ةالصلاب هنم ربجلا ىلع مهل هنم كلذ نوكي نا وجراف : هباوج

 ليق دقف اهضقني ام اهيف لعفي ملو ةالصلا مامتإب ىتأو كلذ ىلع هعم اولص
 نيملسملا راثا نم هانظفح ام ىلعو :هريغ لاق لوقلا ضعب ىلع كلذ ةزاجاب

 نم ةيصعم ىلعميقموهو ةعاطل يعوأ ةالص ىلص نم نأ "هللا مهمحر
 ن لاق نما لاقف فالتخا كلذ يف هعنمل ليق دقف لجوزع هلا يصاعم

 الو اهب عفتني الو عقتال ةيصعملا ىلع هتماقإ إ لاح يف هنم ةالصلا نا .نيملسملا

 ىلع هتماقإ لاح يف هنم ةالصلا نأ نيملسملا نم لاق نم لاقو اهيلع بات
 در بات اذأ هنإ نيملسملا نم لاق نم لاقو ةدحاو ةالص نوكتو عقت هللا ةيصعم

 اذه ىلع جرت ىقبآلا دبعلاو ةأرملا ةلأسم لعلو لا لاق هلمع حلاص هيلع هللا
 . . ملع أ هللاو . ىنعملا

 )١( دبعيلف : لصألا يف .
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 ةحتاف ةءارقب هلبق أدبي نيمومأملا نم الحا عمس اذا مامالاو : هنمو ةلأسم

 باتكلا

 وه هنأ هفرع اذإ ،كلذب هفرعيو هل لقيلف . كلذ مامألا عم حص نا : هباوجف

 وه ملعي ل اذا ى مامالا لوقب مومأملا ىلع ةجح الف الإو ؤكلذ لبق ناف كلذ

 نأ الإ هيقن مام امألا لوقب لدبلا مومأملا ىلع سيلو ى همالعإ الإ هيلع سيلو كلذ

 . ملع ا هلل او ٠ كل ذ وه ملعي

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمح هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 امهدحأ نإ مث ،ةالصلا ىف هعم الخديل مامالا فص ىلا اءاج نيلجر يفو ى هللا

 هنا الإ ةالصلا ين لخدي مل ،مامالا تفص ىلي ىذلا رخآلاو ، ةالصلا ىف لخد

 .رثكأ وأ ادحاو ناك لخادلا اذه ةالص متأ . ةولخلا اداس امئاق ىقب

 ىلع هذه كتفص ىلع"ةمات لخادلا اذه ةالص نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعا هللاو هيلع لمعن يذلا لوقلا

 ناتعكروأ ةعكر هيلع ىقب مامألا ةالص يف مامألا عم لخادلا ينو : هنمو ةلأسم

 ائيش أرقو . مامالا عم تايحتلا متأو ةريخألا تايحتلا يفاهس هنا مث رثكأ وأ

 هذه ىلع هتالص متتا ،هتاف يذلاب ىتأوركذت هنا مث ،نآرقلا ريغ نم ءاعدلا نم
 ال مأ .ةفصلا

 يذلا لوقلا ىلع ،هذه كتفص ىلع هتالص ديعي هنا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو هيلع لمعا

 اسانأ ىقل مث تاولصلا نم اهريغ وأ رهظلا ىلص لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هتتاف ةالص لدب اهيونيو ، مهعم اهيلصيأ اهالص يتلا ةالصلا كلت ةعامج نولصي

 هعم لجروأ مامالا ناك نإو > فوفصلا طسو ئ نوكي نأ هل زوجع لهو 6 ال مأ

س ١٦٤



 اولصي نا مهل زوجيأ 5 ةعامج مهعم يلصي نأ داراو ، ىلص دق يذلا لجرلا اذهو

 ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةعامج
 . ملعأ هللاو { هتركذام عيمج زئاج { معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 برغملا عمجي نم عم ،برغملا ةالص نيميقملا نم يلض نمل زوجي لهو : ةلأسم
 نولصي مهو ةلفانلاو برغملا ةنس يلصي نأ ى ةعامج نيرفاسملا نم هرخآلا ءاشعلاو

 . ذحسم ربغ وأ دحسم ق ناك . ةرخألا ءاشعلا ةالص ةعامح

 هللاو كلذ هعضوم ىف يلصي الو © مهنع يحنتي نأ ينبجعي ىذلا نا : هباوجف

 . ملعأ

 ىف ةالصلا مامإ ماقأف ةضيرف ةالص دجسم ىف ىلصي لجر ىفو : هنمو ةلأسم
 مهيديأ نوعفريو نوتفكي فالخلا لها نم مهووهو . ةعامح هعمو دجسملا اذه

 ؟ ال'مأ .هتالص يلصملا اذه ىلع نوعطقيأ .ريبكتلا دنع
 هيلع نوعطقي مهناف مارحالا ةريبكت مامالا ربك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو هتالص

 ةحتاف أرقو ، مارحألا ةريبكت مامالا ربكف ، ماما فلخ يلصي نميفو : ةلأسم
 ةحتاف نم ائيش أرقو ، مارحالا ةريبكت مومأملا ربكف { ةروسلاب أدبو باتكلا

 ةيقبب ىتأو ، نيتيآ وأ ةيأ ردق قحلف { هقبسي مامالا نأب مومأملا سحف باتكلا

 . تاعكرلا مامت دعب دمحلا

 . اهكرتي نأ هلزوبجي الف ، دمحلا ةءارق ىف لخد اذإ مومأملا نأ : هباوجف

 هيلع فاخف ث ةءارقلا عمتساو 3 اهيف لخد نا دعب اهكرت نإف ةءارقلا عمتسيو

 نم ةروسلا عمتسي ناو ؤ هارحالا ة ةريبكت ربكي نأ يغبني ناكو 3 هيتالص ضقن

 . ملعأ هللاو . دمحلا ةءارق ىف لخدي الو © مامالا

 & ت اولص هب , ىلصو 6 هلسخي ن ا ىسنو & امد هبوث ق ىأر اےيفو : : هنمو ةلأ اسم

 . هفلخ يلص نم عيمج مالعا هيلع لهف امامإ ناك نإو ؟ . . الوأ اهلدب هيلعأ
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 . تاولصلا عيمج لدب هيلع نوكي نأ ينبجعي : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هفلخ ىلص نمم هيلع زدق نم عيمج مالعإ هيلع نوكي نأ ينبجعيو

 تابثإ هنم عمسي لو 6 (١»«هلإ ال» لوق هيلو نم عمس لجر نعو : هنمو ةلأسم

 : كلذ نم هبتتسي لو «هللا الإ هلوقب» هلل ةيهولالا

 دعب الإ لاح لك ىلع هفلخ يلصي ال هنإف اماما لئاقلا ناك اذإ : هباوجف
 ضعب لاقف ى مامإ ريغ ًامومأم لئاقلا ناك اذإ اماو . كلذ نم هللا ىلا ةبوتلا

 الإ زوجي ال هنإ لاق نم لاقو &۔ فصلا ىف هءارو حا حرصي نا زئاج هنإ نيملسملا
 . ملعأ هللاو ةبوتلا دعب

 ةالصب ًادعاق يلصي لجر . فصلا فرط ىف ةعايجلا عم فص اذاو : هنمو ةلأسم

 فرط نم هئاذحب تفصف ًائاق ىلصي لجر كلذ دعب ءاج مث رذع نم مامالا

 . فصلاو لجرلا نيب دعاقلا راصف ك فصلا

 ىأرو . .هيلع لمعنو هارن يذلا لوقلا ىلع مئاقلا لجرلا ةالص نإ : هباوحف

 . ملعأ هللاو . ةمات ، نيملسملا

 اوعرقو تايحتلل اودعقو اعبرأ اولصف ، رهظلا نولصي ةعامج ىفو : هنمو ةلأسم

 مامالا نظف مامالل حبسف ٠6 ةعاجلا نم دحأ اهس مث ؤ © اهنم اوءعرقي ل وأ ائيش اهنم

 منا محل نيبت اوغرف ل هتالص يضقو ةعكر د ازو م اقف . ةثلاثلا ف يحت هلعل هن أ

 ؟مهتالص متتو لوألا مهدو 7 مهعفني له 3 اسمخ اولص

 مهتالصف ائيش تايحتلا نم اوءعرقي لو اودعق اذا مه : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ امأو . . فالتخالا مهتالص يف يرجيف .ا ىلا اهنم اوءرق نإو .ةدساف

 . ملعأ هللاو . ةمات مهتالصف ٠ هلوسرو هدبع يلا اوءرق

 . اهباوجب تيتاو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأشم
 _ ه

 )١( (هللا الإار فذح يضتقي فلؤملا مالك قايسو . هتا الإ هلإ ال : لصألا يف .
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 لوق رثكأ ىلع رهجلا نع ؟يزجي ال ةءارقلا يف (ا)زتسلا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 هنإف ركذت مث ، ايسان رهجلا عضوم ىف ةءارقلا رَسأ اذإ مامألا ىلع ناو ، نيملسملا

 فنأتسي مل نإف . ةءارقلا اوفنأتسي نأ ةعجلا ىلع كلذكو . ةءارقلا فنأتسي
 . ةدساف ةتالص نأ لوقلا رثكأف ةءارقلا نيمومأملا نم حأ

 ةءارقلا عضوم ىفوأ ، دمحلا تايحتلا عضوم يف مامالا رق اذإ اماو

 ةالصو { ةمات هتالصو ، هيلعوه ام ىلا "')»عجري ايناف ، ايسان تايحتلا
 ّ اذه ريغ لوق هيفو . هيف فلاخ يذلا دحلا كلذ نم جرخي , اذإ ةمات نيمومأملا

 يف فلاخ اذإ ، نيملسملا نضعب لاق هنال ، كلذ كيلع ىفخي ال هنأ اوجراو

 فلاخ يذلا دحلا متي ملولو ضقنلا هيلع لاق نم لاقف ايسان هيلعوه امم ةالصلا
 جرخيو © هيف فلاخ يذلا زجحلا ؟ متي ىتح هتالص ضقتنت ال لاق نم لاقو .

 يذلا دحلا متأولو هيلع ضقن ال : لاق نم لاقو , ضقنلا هيلع لتنيح ث ك هنم . هنم
 نيملسملا لوق لكو ث هيلع وه ام ىلإ عجر ركذت ىتم هنإف هنم جرخو هيف فلاخ
 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا طخب هتدجو امو : هريغ نمو ةلأسم

 ةدش ىف ةعامج ن لصن نا زوجي له © ةعايجلا ةالص ي فلتخاو هللا هظفح ىلاعسلا

 ؟ انابكر فوخلا

 نأ همزلي له ث مامالا ي اوفلتخاو ، زوجي ليقو 0 زوجي ال ليقف إ : باوجلا

 © هفرعو نيديعلاو ةعمج ىف الإ همزلي ال ليقو & كلذ همزلي ليقف ةمامالا يوني

 هنا اوقفتاو ، قالطألا يلع عضاوملا ةعبرألا هذه يف ةينلا نم مامألل دبال اولاقف

 . مامالاب مايتئالا حص ث الجن الوّقيرط مهنيب نكت ملو ، فوفصلا تلصتا اذا
 مومأملاو ةنيفس ىف مامألا ناكوأ ، رهنوأ قيرط مامألاو مومأملا نيب ناك اذإ اوفلتخاو

 يرخآ ىف

 )١( رارسألا ىتعمب .
 )٢( عجري وه اينإف : لصألا يف .
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 . هركذ مدقت ام مومأملاو مامالا نيب لاح اذإ مومأملا ةالص حصت ال ضعب لاق
 مامتئالا مومأملا يوني نأ دبال نا عيمجلا قفتاو { رثألا يف ءاج ام ىلع حصالا وهو

 زوجو ، ضرفلا ةالص يف لاجرلاب ةأرملا ةمامإ زوجي ال هنا عيمجلا عمجأو 3 مامألاب

 نورثكالا زجي ملو { ةرخاتم نوكت نأ طرشب حيوارتلا ةالص يف 7 ضعب

 ال ليقو . كلذ هئزبجي ليقف . رسلا م عيضوم يف ايسان مامالا رهج اذإ ليقو . كلذ

 نعزررهجلاو ى . رهجلا نع تسلا : هلك كلذ ءعىزجي :لوقو ى زتلا نعرهجلا ءعىزجي

 رسلا نع الإ رتسلا عىزجي الو ، سلا نعزهجلا ءىزجي : لوقو ، ايسان رتسلا
 . زهجلا نع ءىزجي الو

 همحر يوزنلا يلع نب رصان هيزنلا ماعل هيقفلا خيشلا باوج نمو : لام

 ؟ ةروسلا عايتسا نع يلصملا اهس اذإو .

 نم عنصي اك اهيف حصيو © هتالص نم مامالا ميلست لعب اه ٤ ؤرقي هنأ : "

 هللاو . ةروسلا عامتسإ وأ 3 دمحلا ةءارق نم مامالا عم هتالص نم ءيش هتاف

 . ملعأ

 . رهظل ١ ةضيرف نم نيتعكر دجسم ف ىلصف لجر ءاجا ذإو : : هنمو ةلأسم

 . ةعامج انب لص : ةعاجملا لاقف

 مهب يلصي الو . هدحو اهيف لخد ىتلا ةضيرفلا هتالص هت : هباوحذف

 ذو ٥ فالتخا هءوضو ضقن يفف ، ةالص لدب اهنلعج : . 7 نإو ةعامح

 نسحف اوداعأ نإو & فالتخا كلذ ىفف نيتعكرلا لمهأ ام دعب ةعايجلاب ىلص

 . . ملعأ هللاو

 . اذه وهو . اهباوجب تيتاو . الا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 مهدحأل اولاقو سانأ عمتجأ اذإ نيملسملا راثآ يف ءاج دق : قيفوتلا هنابو باوجلا ة

 . مهب ىلصف هو رب اك مث ٠ كلذ ينئكمي ال ل اقو ٠ يب ف 8 ةع امح مهب لصي ن أ

 . ملعأ هللاو . مهتالصو هتالص ف هيلع سأب الف
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 نمل زوجي وهو ث هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 كلذكو ، دجسملا يف امهالكو { ةعامج حيوارتلا يلصي مامألاو هدحو رتولا لصي

 . ةرخألا ءاشعلا ةالص ة ةضيرف

 هلعجي نم لوق ىلع فالتخأ هيفف رتولا اماو ، زئاجف ةضيرفلا امأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . زوجي ال هدنع هلعلف ةنس هلعجي نم لوق ىلعو . زئاج وهف ةضيرف

 عيمج ف مام الا دنع ةروسلا نم ةيآ عمس اذإ يلصمل او : هنمو ةلأسم

 . تاولصلا

 ثالث عمسي ىتح هتزبحم ال لوقو © كلذ هتزبجحم لوق . فالتخأ كلذ ف : هباوحف

 . تايا ثالث ةالص لكل لوقو ئ ةيآ برغمللو © نيتنثا همتعللو رجفلل تايا

 . ملعأ هلللاو

 ٦ بنذب الإ ث تومت ال ةعاجلا ةالص نأ رثألا ف دجوي ثيح : هنمو ةلأسم

 . بنذب الإ دوع شدخ الو رجح د ةتكن نم © اضيأ تدجوو

 وأ هتركذ يذلا اذه هيلع يرج ئذلا نوكي نأ كلذ يف لئاقلا نأ : هباوجف

 ةعاطلا نامرح نأل 5 هتبوقع هذهو ابنذ لعف دق نوكي نأ كلذ يف هانعمف هضعب

 . ملعأ هللاو . ةبوقعلا نم

 {. امهالك ليو ارس اسبلي لو . م امالا ةرتس يلع ايلص نيلجر ف : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . مامالاو ةعامجلا ةالص متنأ . رخألا سبلي لو امهدحأ سبل وأ

 ضرألا ىلع «"ااناك نإو ةمات ايهتالصف طاسب يف ايلص 0')اناك نإ : باوجلا
 اهيلع ضقن ضعب ، فالتخأ كلذ يفف & ضرألاب هتروع فشكنتو
 . ملعأ هللاو . اهمتاو هيلع اهضقني مل ضعبو 3 ايهتالص

 )١( اهلك : لصألا يف .
 )٦٢( ناك : لصألا يف .

١٦٩١ 

 



 يف 5 هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ؟ مامالا فلخ مومأملا فصو © لجرب يلص مامإ

 يلع امأو ، ةمات ايهتالصو . اندنع كلذب سأب الف نايسنلا يلع امأ : هباورجنف

 ;رضعب هزاجأف ، 4 فالتخأ كلذ يفف هدحو مامألا تفلخ ممال ىلص اذإف دمعلا

 ملعأ هللاو . انعم لوقلا رثكأ وهو ، نورخا ةزجي ملو

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 يلإ لصو الف & سانلا برب ذوعأ لق 3 هتالص يف أرق اذإ ةعايجلا مامإ يف 5 هللا

 رش نم : لقي ملو & سانلا رودص يف سوسوي يذلا سانخلا لاق سانلا هلإ هلوق
 . سانخلا ساوسولا

 يبنل ا لوقل & سانلا نم هعمس نم عم . ةبوتلا همزلت هنأ هللا ةمحر : هباوحف

 : ةبوت بنذ لكل :ثدحأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص

 ام ىلع 3 ه ؤوضوو هت تالص ضقتنتو ؤ ةينالعل اب ةينالعل او ةريرسلاب ةريرسلا

 . ملعأ هللاو . اندنع اييف ةفصلا هذه ىلع هيلع لمعن

 نم هللاب ذعتساف نارقلا تأرق اذإف : هتالص ين أرق اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 مه نيذلاو هنولوتي نيذلا يلع هناطلس امنإ : هلوق ىلإ غلب ايلف . ميجرلا ناطيشلا
 . نونسحم . . نوكرشم ناكم لدبأ نوكرشم هب

 ىلع ، هيلع لمعن اميف انه اهتمدقت ىتلاك ةلأسملا هذه يف باوجلا نإ : هباوجف
 ١ . . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه

 . اذه وهو اهباوجب تيت أو . اهلاؤس تكرتو : هنمو ةل أسم

 مامألا ةالص دعب 3 ةعامج ةرخآلا ءاشعلل ميقملا مامالا ةالص زوجتو : هباوج

 ناك دجسمل ١ يف 6 لوق يلع ي لنع & برغم ١ تقو يف ة رخ ال ا ءاشعلل رف هاسسملا

 دحسمل ا ف ف رجفل ا يتعكر ةالص ام أو ؤ نكت ل و أ تب اث ة هع امح دجسمل ا كلذل

١٧.



 نم ائيش كردي نأ ةنسلل ىلصملا اجر اذإ ، رجفلل ةضيرفلا ىلصي مامألاو 0 ريبكلا

 نم لاقو ] نيملسملا ءاهقف نم هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف مامالا عم ةضيرفلا

 . ملعأ هللاو . ةعامجلا لضفل ريغصلا دجسملا يف اضيأ كلذ زوجي : لاق

 : اذه وهو . اهباوجب تيتأو اهلا و ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 © موقلا لضفأ : مامالا نوكي نأ يغبني نيملسملا راثا يف دوجوملاف : باوجلا

 ضقن ف نا وجرأف . - مهيلع مهو ر رازإ ريغب مم يلص ناو ٠ اسابل مهمأو

 ف ملعأ الو . ةمات اعيمج مهتالصف هلثموه نمب يلص ناو . افالتخا مهتالص

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ

 ةعامج يف { هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 رخا مامإ ةالصلا ماقأ مهتالص اوضق املف ، ةضيرفلا ةالص دجسملا يف نولصي

 يلصي يناثلا مامألاو { ةلفانلاو ةنسلا اولصي نأ 5 الوأ اولص نيذلا موقلل له

 ؟ ةضيرفلا

 هللاو . مامالا اذه لبق مامإ ة ةالصب اولص دق اوناك اذإ ى كلذ محل : باوجلا

 . ملعأ

 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 . اهباوجب تيتاو . اهلا ؤس تكرت . هللا همحر ناديبع

 يلع فقي : لاق نم لاقف { مامالا لبقوهسلا ىلع مومأملا ماق اذإ : هباوجف

 © هعبتي مث . مامالا موقي نأ ىلإ دعقي :لاق نم لاقو . مامالا موقي يتح هتلاح

 . ملعأ هللاو . هجولا اذه ىلع دوعقلا يف كلذكو

 ضقن الو © ةصقان هتالصف { هتالص ف مامألا عباري يذلا امأو : هنمو ةلأسم

 فرط يف ناك اذإ هفلخ نم يلع ضقن ال كلذكو ] ةرتسلا ف ناكولو ةعاجلا يلع

 يف ناكواسجن ةّبوثوأ ، ابنج ناك اذإ امأو ، دحاو هفلخ ناكولو فصلا
 . ملعأ هللاو . فالتخأ ةعامجلا ةالص ضقن يفف ، ةرتسلا

١٧١



 ةالصو . رتولا ةالصو . ةنسلا ةالص هدحو لصي نأ امأو : هنمو ةلأسم

 . دجسملا يف ةعامجلاب يلصي مامألاو © لفاونلا
 هللاو .لوق ىلع زئاجف . ةعامجلا مادق يلصي نوكي نأ الإ زوجي الف : باوجلا
 . ملعأ

 حأ حاصي نآ زئاجف . تباث ةعامج اهيف نكت ل ىتلا ذجاسملا امأو : هنمو ةلأسم
 ةعامج نصحلا يف ة ةالصلا كلذكو . الف دحاو تقو يف امأو © ةعامج دعب ةعامج

 ةعامجلا ةالص كلذكو . ةتباث ةعامجلا ةالص تناكولو & كلذ زئاجف ةعامج دعب

 يف رثكأ وأ ناتعامج يلصت نا امأو © ةعامج دعب ةعامج & كلذ زئاج رهاوظلا يف

 رشع ةسمخ مهنيب نوكي نأ الإ زوجي ال ، نيملسملا نم لاق نم لاقف ، دحاو تقو

 . ملعأ هللاو . فوفصلا تلصتا ولو ث زئاج لاق نم لاقو ى ًاعارذ

 { ةروسلا أرقي مامالا راصو { مامألا عم يلصي دحأ ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ دمحلا أرق هزأ مومأملا ردي ملف

 ام تقو دمحلا أرقي هنإ : نيملسملا ضعب لاق تفصو ام ىلعف : ب اوج ١

 © نيملسملا نم لاق نم لاقو . ةروسلا أرقي ١) )نيح مامالا تقو ف كللذو ٠ كش

 . ملعأ هللاو . اهأرقي مل هنا نقيتسي نأ الإ كش ىلا عجري الو دمحلا أرقي ال

 دجسملا نم طبهي نأ دارأو ك ةضيرفلا سانلاب مامالا يلص اذإو : : هنمو ةلأسم

 ادحا رمأي نأ نيب هل نسحا ام ،تثولاو ةنسلا لصي مل دعبو ؤ عيش لجأل

 ؟ ربسيو تكسي م { ةعامجلا ىلع ملسيو 35 هتالص متيل مدقتي (٢[نآأ]

 هللاو . ءيش هيلع الو . ب هل زئاج هنا {ك]| تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ

 )١) لصالا يف تسيل .

 )٢) لصألا يف تسيل .

١٧٢ 



 دجي مل ذإ ، يناثلا فصلا يف هدحو فصي نأ دحأل زوبي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . لوألا فصلا ف اعضوم

 يبأ نع ةتظفح ام يلع ذخأن ةزاجألابو © فالتخا كلذ يفف : باوجلا

 ناكو © جرخو ةوفقلا ذخا وهو لجر ةالص تضقنا اذإ هتلأسو : هنمو ةلأسم

 ؟ عوكرلا يفوهو ةجرفلا دسيأ ، عوكرلا يف ةعامجلاو وه هجورخ
 مل ناو & كلذ مهنكما نا عوكرلا يفوهو اهدسي معن : لاق : باوجلا

 يف اوناك نإو : هل تلق } مهيلع ضقن الف { افوقو اوراص نآ يلإ اهودسي
 مهنكما نإ . معن : لاق . ال مأ & تايحتلا يف مهو ةجرفلا اودسيأ & تايحتلا

 نإو : هل تلق 3 مهيلع ضقن الف 5 افوقو اوراص نأ ىلإ مهتكمُي مل نإو ، كلذ
 . اهيلع اوئكتيو ضرالا يف مهيديا اوعضي نأ مهل زوجيأ © ةجرفلا اودسيل اوفحز
 اوكرت نإو ث زئاج كلذف & كلذب الإ ةجرفلا اودسي نأ اوردقي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو .زئاج كلذف افوقو اوراص نا ىلا ةجرفلا

 . يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : :ةلأسم

 نم هناف دقو . رصعلاو رهظلا مي ميقم مامأ عم يلصي نأ دارأ اذإ رفاسملاو 0 هللا

 رهظلا ةالص ةضيرف يلصأ : لوقي ن كلذ ىف ةينلاف ، رثكأ وأ ةعكر ةالصلا
 ينتاف ام ةلدأو © ةعامج مامألا ةالصب تكردأ ام اهنم يلصأ ةبجاولا ةرضاحلا

 . ملسو هيلع هللا يلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلا ءادأ '_}لنم]

 ةضيرف يلصأ : لاق }. دحاو تقو يف رصعلاو رهظلا ةضيرف عمج دارا اذإو

 . ةعامج مامألا ةالصب اهنم تكردأ ام يلصأ ، ةبجاولار ةرضاحلا رهظلا ةالص

 اعيمج اهيلصأ رفس ةالص نيتعكر رصعلا ةالص ةضيرف اهيلا رجأو ىنتاف ام لدباو
 . ةبعكلا ىلا اهجوتم

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ١٧٢٣ 



 . ملعأ هللاو . يفك ، ىنعملا هيف يضتقي اذه ريغ ظفلب يتأ نإو : باوجلا

 اهيلا ربجيو ، ميقم مامإ عم رغملا حلصي نأ دارأ اذإ رفاسملا ين : هنمو ةلأسم

 اذه يماقم يف يلاعت هلل يلصأ : تركذ اميف هظفلو مداخلا ةينف © رتولاو ءاشعلا

 ةضيرف اهيلا فيضأ رجاو { ةعامج مامالا ةالصب ةرضاحلا برغملا ةالص ةضيرف
 رفس يتالص 3 هعكر بجاولا رتولا ايهيلا رجأو . نيتعكر . ةرخآلا ءاشعلا ةالص

 هللا ىلص دمح هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلا ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم اهيلصأ اعمج

 . ملعأ هللاو . انخياشم انملع اذكه ملسو هيلع

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم & يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : :ةلأسم

 رهش يف دجسملا يفرتولا حلصي نأ دحأل زوبي لهو . هللا همحر يوزنلا ناديبع

 ؟ال مأ ، دجسملا يف حيوارتلا نولصي ةعامجلا ناك اذإ 3 ناضمر

 الو } زوجي ال لوقو ، زوجي لوق & فالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . زئاجف & مهمادق يلصي ناك نإو ، ةعايجلا يلصي ناك اذإ يلصي نأ ينبجعي

 . ملعأ هللاو

 . هللا همحر ىيوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 هيلع هللا يلصدمح هيبن ةنسب مهملعاو { هيلت لهأ ارقا نوكي لجرلا يف
 عضاوملا نم اهريغ وأ دجاسملا نم هريغ ىلا هتلحم دجسم )زواجي وهو & ملسو
 ةمامإ تلاز مث 3 ماما هتلحم دجسمب ناك ذنم © ةعايجلا ةالص اهيف يلصي ىتلا

 ةمامإ تلاز نا دعب هتلحم دجسمب مايقلا لجرلا اذه مزليا هوجولا نم هجوب همامإ
 يف هنودوه نمم ، هريغ مامإ هتلحم دجسمل ناك اذإ ، هيف مؤي ناك يذلا همامإ
 ؟ ال مأ هنع هفلخت لجأ نم هتلحم دجسم برجي ملو { ةنسلاب ملعلاو ةءارقلا
 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه يلع كلذ همزلي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( رذاحي : لصألا يف .

١٧٤ 

 



 مامالا فلخ حاصي نأ بحي ال ةعايجلا نضعب ناك اذإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 بلطيو ئ ةءارقلا ف هنحل و .© ةالصلا دودحب هترابع ةلق لجأ نم هنود وه ىذلا

 هعم ىلص هيفوه يلص اذاو & دجاسملا نم ةريغ ف هنم لضفأ وه نم دنع ةعاجلا

 هذه ىلع هنود وه نمب متأي ناك اذإ هربغ يلا هزواجم نا هعسيأ ] مي ةعاجلا

 ؟ ال مأ ةعاجملا نم ةعاجلا ةالص هب تبثتي تبتي نمم ةفصلا

 هتالص يف لعفي ال ةعايجلاب ىلصي يذلا مامالا ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 دجسملا اذه يف ةالصب مايقلا هتركذ نم مزلي الف ، نيملسملا دنع اهضقني (_}[ام]
 . ملعأ هللاو

 هتالص متتا © ةفصلا هذه ىلع هتلحم دجسم ريغ يف يلص اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو . متت معنف : هباوج

 هللا همحر & يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ائيش اهنم عمسي ملف ئ باتكلا ةحتاف لعب مامالا ةءارق نع اهس اذإ يلصملا يفو

 ؟ ال مأ ئ هتالص متتا . مامالا عكر يتح

 يلع البقم باتكلا ةحتاف نم هغارف دعب مومأملا ناك ناف : قيفوتلا هئابو باوجلا

 لو 6 كللذ نع هاس الو لفاغ ريغ مامالا ةءارقل اتصنمو 6 اهل اظفاحم ٠ هتالص

 نع ةفاسم نع دعنوأ ممصوأ رذع نم الا 6 ائيش مامالا ةءارق نم عمسي

 اهس باتكلا ةحتاف ةءارق نم هغارف دعب ناك نإو 3 ةمات يدنع هتالصف . مامالا

 رومأ نم هتالص رمأ ريغ ف ضوح هبلق راصو . اهيف هيلع ام ةاعارمو هتالص نع

 نأ لعب هل ينبجعي اےيفف ۔ ائيش مامالا ةءارق نم مهفي لو عمسي ل يتح > ايندلا

 . ملعأ هللاو . هتالص هب متي امردقب ايئاق 3 نارقلا نم ائيش أرقي نأ مامالا ملسي

 )١( امب : لصألا يف .

_ ١٧٥ 

 



 اوقَص دق مهدجوف . ةعايجلا عم هيف يلصيل دجسملا يتأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ([فقوف] 3 مهعم هيف حاصيل اعضوم وه ذبحي ملو 3 . رثكأ وأ ادحاو افص
 هلزوجيأ . موقلا ءارو هاياووه حإاصيل فصلا م الجر ةي نأ داراو ى مهءارو

 دجي لو ٦ اوُقص دق مهدجو نإو تيارأ . ال مأ إ . اضيأ رورجملل زوجيو & كلذ

 نم لجر داراو ، دعب مارحالا ةريبكت او . ل مهأ ريغ هيف لصيل اعضوم وه
 اضيأ كلذ زوجيأ ، رخؤملا فصلا يف هاياو وه تفضيل هل رخأتي نأ مدقملا فصلا

 ؟ ال مأ رخاتملل

 ام ملعيو نسحي نمم ةعامجلا ةالص يف لخادلا ناك نإ : قيفوتلا هتابو باوجلا
 هرج نمووه نوكيل { 3 ماتلا فصلا فلخ ةعاجملا عم لوخدلا دارأ نم هلعفي

 لخادلا ناك نإو ، هعم رخأتي نأ رورجملا ىلع يدنع قيضي الف امهدحو اَتتص

 ينبجعي الف . هملعي الرورجللا ناك وأ ، كلذ يف هيلع بجي ام نسحي الو الهاج

 نأ ديري نمل لوقي نأ لوخدلا ديري نمل انأ ينبجعي ام امأو . هلرخاتي نأرورجملل
 ةالص ف لخدأ نأ ()يتينا نالف اي : هل لوقي نأ هاياووه يلصيل هدلززح .ح

 يف ةريصب يلع اعيح (}عركنل هللا ءاش نإ كتج ر أل كلبق تممي اذإف . ةعاجلا

 .(٠_[يل بجتساف] © كلذ

 لو { هلك تصلا اومتا دق مهدجو { ةعايجلا يف لوخدلا ديري ناك نم امأو
 حلصيل . هل رخأتي نأرورجملل يدنع زئاجف . ناكم ةالصلا ف اولخدي نمل لعي

 . ملعأ هللاو . ىوقتلاو ربلا يلع نواعتلا نم اذه نآل 0 هتالص هل

 سيل مومأملا نا 5 مامالا لبق هيجوتلا يف لخد اذإ مومأملا ينفو : هنمو ةلأسم

 اينإو ۔ مارحالا ةريبكت نود ايف هريغ الو ٨يجوت ف مامالا ةقباسم ف جرح هيلع

 وأ دوجسلا وأ عوكرلا ةءارق يف مارحالا ةريبكت دعب مامالل ايلات نوكي نأ هيلع

 )١( اودجوف : لصألا يف . )٢( يتنب ينارت نالف اي : لصألا يف .
 )٣( انوكنل : لصألا يف . )٤( ىنعملا مايتل تفيضأ .

 س ١٧٦

 



 هجعي نيملسملا ضعب نأ ةحتافلا ةءارق ف اولاق ام الإ ميلستلا وأ دوعقلا وأ مايقلا

 ىلع بهذي نا افوخ 5 مامالا لبق اهيف هتءارق عطقي ناو اهتءارق يف رداجي نأ
 اهيف أرقي ىتلا تاولصلا ف ةحتافلا لعب هأرقي امم ، مامالا ةءارق نم ءيش مومأملا

 . ملعأ هللاو . هيلع امزال وه نوكي نأ ريغ نم ، باتكلا ةحتاف عم ائيش

 يف افوفص مهدجوف ةعايجلا عم لصيل دجسملا ىلا ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 نم ُيش ز هيف اعضوم الإ 8 مهعم لصيو هيف تنصيل اعضوم وه دجي لو . ةالصلا

 © هبرل هظفح ةمزلي الئل هل ضرعتي الأ تحأو { وه نمل هفرعي 7 عوضوم عاتملا

 . ةعاجلا عم لصيل هب لعفي فيك

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم خيشلا باوج نم هتظفح يذلاف : هباوج

 هل زئاجف ، هتالص نع خلصملا قوعي عاتملا ناك اذاف . هل رفغو هللا همحر ناديبع

 . ملعأ هللاويش همزلي الو . هتالص عضوم نع ةلزع

 ةيآو . باذعلا لهال هجوتت ةمحرلا ةيآ لعج اذإ مامالا يفو : هنمو ةلأسم

 )لز هنا لاقو نيملسملل ايلو ةقث مامالا ناك نإف . ةمحرلا لهأل هجوتت باذعلا

 يف يربج ([نأ] يسعف . لهج الو هنم دصق الو دمع ريغ نم هناسل كلذب

 الو هتالص زوجت ال لوقو ، نيملسملا نيب فالتخا هتع امجو هتالص مامتو هلوبق

 . ملعأ هللاو . مهعم هلوق نم رهظ ال 0 ءوضولاو ] ةبوتلا هيلعو هتعامح ةالص

 يفو { هللا همحر . يوزنلا ىلع نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . مهفلخ امو مهيديا نيب ام ملعي : لجو زع هلوق أرقو . امامإ ناك اذإ يلصملا
 ىلع هتالص متتأ . . ه هملع نم ءيشب نوطيحي « : لاق مث اليلق فقو مد 5 ه الو

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه يلع اضقن اذه يف ملعأ ال : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 )١) تلز : لصألا ف . )٢( لصألا يف تسيل .

 )٣( ةروس نم مقر ةيا

١٧٧ 



 يف مامالا هكردا مث { ايهاس مامالا لبق عكر اذإ مومأملا يفو : هنمو ةلأسم

 عوكرلا يلا ةيناث عجريو مايقلا يلا خجري نأ 5 ابابحتسا مأ اباجيا هيلعأ . عوكرلا
 ؟ مامالا لعب

 هيلع ناك ام يلا عوجرلا هيلع نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هنابو باوجلا
 هللاو . هيلا لصو اذإ مامالا عبتيو ٠ كلذ هيلع سيل مهضعب لاقو .ى همامإ لبق

 . ملعأ

 يفو : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 يف لهمتي نآ هلزوجيأ . دمحلا ةءارق يفوهو ةالصلا يف عإجر هعم لخد اذإ مامالا

 ؟ال مأ كلذل هنم ةين ىلع لخادلا هقحليل 0_)هتءارق
 . زوجي ال :لوقو ، زوجي :لوق . فالتخا كلذ ف : ب اوجلا

 ىف . هللا همحر يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 نيمي نع يلصي مومأملا ناكو . هبحاصل مامإ امهدحأ { ةعامج ايلص نيلجر

 ةوق اعم هاياو اوفمصيل مومأملا وت ملو { امهافق نع افصف نالجر ءاج مث . مامالا
 ةالص متت مأ . عيمجلا (٢)ةالص متتأ . اهم ملع اا اهيلا وه رخأتي لو . مامالا

 ؟ دحأ ةالص ضقتنتو مهنم دحأ

 هتالص مامالا نيمي نع يلص نم يعي نأ اندنع نسحألا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه يلع

 راهنلا موصي هل راج نع هلأس الجر نأ سابع نبا نع ةياورلاو : هنمو ةلأسم
 نم كلذ لاقف ارهش هلأسو رانلا يف لاقف . ةعمج الو ةعامج دهشي الو ليللا موقيو
 . ارهش هلأسو هلوق ينعم ام . رانلا لهأ

 © ايهضرفب لاق نم لوق يلع رذع ريغ نم كلذ كرت اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةيناث هلأس . رهش ءاضقنا دعب هلعلف ارهش هلأس امأو

 )١( اهتءارق : لصألا يف . )٢( هتالص : لصألا يف .

 س ١٧٨



 نا فاخو . ةالصلا يف مامالا دجوو . دجسملا ىلا ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 . تكرداام ىلصأ ةعكر اذك اذك ةضيرف يلصأ ه هللا ناحبس لاق مامالا هقبسي

 . ظفللا اذه هثزجيأ © مامالا عم يلصو ث مارحالا ةريبكت ربكو نتاف ام لدتبآو

 ؟ لدبلا هيلع مأ هتالص متتو
 هذه يلع مامالا عم يلص نم ةالص ف هتركذ ام ئزجي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو: . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف اندنع ةفصلا

 دحا ءاجف . ةعاجل ١ عم دجسملا 1 ةبوتكم ً؟الص ىلصي نميفو : هنمو ةلأسم

 نم لجر لاقف هيلع ماس .© ةالصلا ريغ ف سانلا نم دحأ دجوو دجسملا يلا

 اذه لثم عسيأ . كلذ ريغ لقي ملو { هنم اوهس ث مالسلا مكيلع : فصلا لهأ

 ؟ ال مأ ةالصلا هر متتو

 اذهب هتالص لدب بجيو . ةالصلا يف اندنع اذه عسي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تايحتلا يف وهو هلقي مل اذإ

 مرحأو 3 اهضعب هتاف دقو ى ةعاجملا ةالص ف لخد لجر يفو : : هنمو ةلأسم

 ةروسلا مامالا ةءارق نم كردأو ، ائيش ةءارقلا نم كردي ملو . مامالا عم عكرو

 هيلعو هلأ © ال مأ ذاعتسا هنأ ردي ملف {. ةذاعتسالا يف كش 7 دمحلا رخاو ائيش

 ؟ ذاعتسا هلعل هنأ ملعي يتح ذيعتسي نأ

 . ملعأ هللاو . هيلع سيلو . كلذ هل : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 انتصق .© ةالصلا ف ةعاجملا ادجوف ذجسلملا ايتأورمعو ديز : هنمو ةلأسم

 مارحالا كردي مل ورمعو ئ مئاق مامالاو ليز مرحأف . رخؤملا فصلا ف امهدحو

 مت لب ۔ مامال ا عم عكري لو 3 مرحي ل ارمع نأ ديز ملع الف & ةعكرلا كلت ف

 . ايلصو اعيمج ذئنيح امرحأف ى ةيناثلا ةعكرلل دوجسلا نم مامالا ماق نأ ىلإ افقاو

 . ملعأ هللاو . يدنع ةفصلا هذه ىلع ةمات اهتالص نا : هباوجف

١٧٩



 لصي نأ نيب ، ةعامجلا ةالص ةرضحت ل اذإ ميقملل ٥ لضفأ امو : هنمو ةلأسم

 ؟ نيتعكر مامالا ميلست دعب ديزيو . رفاسملا ةالصب حلصي نا وأ ادرفنم هدحو

 مامالاب ميقملا متأي ال ، نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . رجفلاو برغملا ةالص يف الإ رفاسملا

 كش هنأ الإ ، هاس ريغوهو 3 همامأل حبسف . مومأملا اهس اذإو : هنمو ةلأسم

 نع مامالا يهتنيل هب دارأ . هعطت ال الك نيمومأملا نم دحأ لاقف ." هل ح حبس م امل

 يلع . كلذ مامالل لاق نم ةالص متتأ . مومأملا نمؤهس كلذ ذإ 0 هل حبسملا

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 هللاو . اندنع ايف ةفصلا هذه ىلع انعم متت ال اهنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 دمحلا هتافو . ةعكر لوأ يف مامالا ةالص يف لخد اذإ يلصملا يفو : ةلأسم
 أرقو . دمحلاو ةذاعتسالاب يتأيل ماق , . ةالصلا نم يقب ام متاو ، ةذاعتسالاو
 ؟ ال مأ اهب َيتأي نأ هيلعأ ، ذعتسي مل هنأ كش 3 لقأو أرثكأ وأ فصنلا دمحلا نم
 . ملعأ هللاو . كشلا يلع اهب تأي نأ هيلع " ةفصلا هذه ىلعف : باوجلا

 . اهب تأي الأ اهعضوم يف اهتيت اذإ كأو . ا فالتخأ هيفف نايسنلا يلع امأو
 . ملع أ هللاو

 دسمي امج ءيش هانعوأ > تارمملا نم نم عيش هيلع عطق اذإ مامالا يفو : ةلاسم

 نود ءيش يف مأ . ةالصلا مهب ة هريغ مدقي نأ هلاوحأ لك ف هيلعأ .

 ؟

 ء يش

 نم ةالصو > 3 هتالص تضقتنا (١ا)دقف > “%الص مامالا ىلع عطق اذإ : باوجلا

 هالصلا مهب تي الجر م دقو فرصن ;او ئ ثدحي هتالص هلعل تدسف ا ذإو هفلح

 )١( سيلف : لصألا يف . )٢( دق : لصألا يف .

١٨. 



 هتالصو { ةزئاج مهتالصف 3 هتالص تدسف ام دعب ادح متأ مامالا نكي لو

 . ملعأ هللاو ةضَقَتم

 هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم لئاسم رثأ يلع : ةلأسم

 ] مومأملا ةالص تدسفو 0 ةالصلا ف الجر 1 نميفو . هللا همحر نا ديبع نب

 تدسفو } نيمومأم 0ا)نالجر ناك اذإ تيأرأ ؟ ال مأ . مامالا ةالص دتَتا

 ؟ال مأ . رخالا ةالص دسفت له امهدحأ ةالص

 ةالص كلذكو . هتركذ ام عيمج 1 ةمات مامالا ةالص نإ : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 هللاو . رخآلا مومأملا ةالص تدسنفو {© وه يلص يذلا وهو هتركذ ىذلا مومأملا

 . ملعأ

 . ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت . هللا همحر

 ال ، نيملسملا ضعب لاقف & تباث مامإ نمه سيل يتلا دجاسملا نأ : هباوجف

 يذلا دجسملا كلذ يف { ةعامجلاب يلصي مامالاو ، هدحو دحأ حلصي نأ قيضي

 ةعامجلاب مامالا هيف ىلصي يذلا تقولا يف يلصي ال : ضعب لاقو . ةعامج هل سيل

 كلذف لدبلاب طاتحي نأ داراو ى مامالا هيف يلصي يذلا تقولا كلذ يف ىلص ناو

 . ملعأ هللاو . تقولا يف لدب ل نإ {} همزلت الف ةرافكلا امأو . اندنع نسح

 تفصلا اومتي ملو ، دجسملا يف مامإ تلخ ةعامج نولصي نيذلاو : هنمو ةلأسم
 نع نكي ملو ؤ (٢)هبشعن وأ ى (٢)مامالا يليهس ، يناثلا فصلا يف اوقصو مدقملا

 . يناثلا فصلا يف دحأ مامالا ةوفق

 )١) نيلجر اناك : لصالا يف .

 )٢(. (ليهس) مساب فرعي بونجلا ةيحان رهظي مجن ىلإ ةبسن : يليهس .
 )٣( شعن تانبب فرعت موجن ةعبس هيلع لديو لايشلا ةيحان ءايلا يف رهظي مجن ه ىلإ ة ةبسن : هيشعن .

 هفلخ اوفصي ملو هراسي وأ مامالا نيمي نع يناثلا 7 يف اوفص مهن أ دارملاو .

 س _ ١٨١



 اولعفي مل نإو { مامالا ةوفق يف اونوكي نأ ينبجعيف تفصو ام يلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . هزاجالا نم مهتالص جرخت الف

 هنأ الإ { ايلعو ةحاصف هنم لقأ لجر تفلخ حبصيف لجر ىلص اذإو : هنمو ةلأسم

 . انس ربكأ

 هللاو . كلذ هيلع قيضي الف . ةءارقلا نم . نم ءيش ف نحلي ل اذا : هباوحف

 . ملعأ

 ىلصي نا هلزوجي أ رفاسم م امإ دنع برغملا يلصي ميقم لجرو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ اةرخآلا ءاشعلا ةعامجلاو وه ىلصي مامالاو ةنسلا
 هللاو . هتالص مامالا لمكي نأ يلإ فقي هنأ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ

 امأو ، حيوارتلا يلصي مامالاو ةضيرفلا حلصي نأ يلصملل زئاجو : هنمو ةلأسم

 يلصي مامالاو . رتولا لصي الأ ينبجعيو . فالتخأ كلذ يفف ئ رتولا ةالص

 . ملعأ هللاو . حيوارتلا

 رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا ىلص اذإ رفاسملا يف هباوج ينعمو : هنمو ةلأسم

 © (٢)ناث مامإ ءاجو { مامالا فلخ رهظلا ةالص ىلص اذإف { مامإ عم دجسم يف
 . رهظلا ةالصل ماقأو

 يلصي مامالا ناكولو ، رصعلا ةالص يلصي نأ رفاسملل زئاج هنا : باوجلا
 . ملعأ هللاو . لوالا مامالا ةالص يلع ةقلعتم هتالص نأل 3 رهظلا

 دعب هتالص ضقنب َمِلَع مث . ميقم مامإ فلخف اسم يلص اذإو : هنمو ةلأسم

 . اهلدبي فيك اهتقو ءاضقنا

 )١( ىرخألا : لصألا يف .
 ر٢( يناث : لصألا يف .

١٨٢ 



 ناكوأ . مامالا لَيِق نم ضقنلا ناك اذإ امأ }، تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ‘ تقول ١ ف هيفن ¡ ةالص ىلصي هر زاف ئ سجن هبوث وأ ؤضو ريغ يلع لص مومأمل ١

 اذإف . ةالصلا يف لخد نأ لعب مومأملا ةالص تضقتنا اذإ امأو 5 تقولا ريغو

 . ملعأ هللاو . مامالا ةالص لثم املد هنإف تقولا تؤق دعب اَهضقنب ملع

 { ةعامج ةرخآلا ءاشعلاو رغملا اولصي نأ اودارأ اذإ نيرفاسملا يفو : ةلأسم

 . رتولا ايهعم اوعمجي نأ اودارأو
 ةضيرف يلصأ 3 اذه يماقم يف يلاعت هلل ىلصأ : مامالا لاق نإ : هباوجف
 ةرخآلا ِ ءاشعلا ةضيرف اهيلا رثجَأو & تاعكر تالث } ةرضاحلا برغملا ةالص

 . ُهْعكَر بجاولا رتولا ايهيلا رجأو ، يتأي نملو ، يتالصب يلصي نملا امامإ نيتعكر

 . ةعامجلاو مامالا ةالصب مومأملا لوقي اذه يلعو . اندنع فاك وهف رقس ةالص

 ملعأ هللاو

 © هللا همحر يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خشلا باوج نمو : ةلأسم

 هتيتأ تين اهباوجو هتكرت اهلا ؤ
 دعب رمم ؤي هنأ ةروسلا ةءارق يف مامالا كردأو مرحأ اذإ مومأملا نأ : باوجلاف

 مامالا كرداو مرحا ناو 3 ةءارقلاب يدتبي الو { مامالا ةءارقل تصنت نا همارحا

 ؟ ةءارق يف هيمارحا دعب

 ةيا ردق عمسو 3 ديمحلا ةءارق متا نإف © ةروس دمحلا عم اهيف أرق )امم ةالصلا
 ةالص نم ةالصلا تناك ناو مامالا ةءارق نم عمسام هازجأ ةروسلا ةءارق نم

 مارحالا دعب كرداو { مومأملا مرحأو { دمحلا عم ةروس ةارق اهيف سيل راهنلا

 هئزجحت هنإ : لوقف مامالل اعبت عكرو { مامالا عكري نأ لبق اهدحو ةذاعتسالا
 نأ هل هنا لوقو ، ىلوالا ةعكرلا يف مامالا عوكر لبق اهكردأ يتلا ةذاعتسالا

 )١( اذإ : لصألا يف .

 )٢( نمم : لصألا يف

١٨٣ 

 



 ي ةءارقلا ادتبا دنع اهيسن نإو ث ةيناثلا ةعكرلا يف ةءارقلا ءادتبا دنع ذيعتسي

 ةءارق نم هتاف ام ةءارقل ةبثولل همايق دنع اهتارق رح ؤي )هنأ ةيناثلا ةعكرلا

 . ملعأ هللاو . يلوالا ةعكرلا يف 3 مامالا

 . باوجلاب تيتاو لاؤسلا تكرت : هنمو ةلأسم
 ةءارق الإ ةءارقلا نم كردي ملو & مارحالا ةريبكت ربك اذإ مومأملا نأ : هباوجف

 دعب مومأملا اذهل ينبجعيف هعوكر يف مومأملا اذه كرو 8 ةحتافلا نم هللا مسب

 وأ انايسن وأ اطلغ كلذ ركذ نإو ، دمحلا ةءارق نم هأرق ام رركي الأ مامالا ميلست

 ىنبجعيو ث هيلع ضقن الأ كلذ يف هنم ناسللا للذ ىلع ىلع وأ ، هأرق اميف كشلا ىلع

 . ملعأ هللاو . هتالص نم ملسي ام دعب وهَملا يندتجس دجسي نأ

 يف تناك . درفنملا ةالص عطقت له ةعامجلا ةالص يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ دجسملا ريغ يف تناك وأ "هدجسملا
 ام يلعف 0 هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 فص ءاذحب ىلص ولو © درفنملا ةالص عطقت ال اهنا نيملسملا راثا نم هتعمس

 يلعف ث مامإب ةعامج لك دجسملا ريغ يف ناتعامج يلص نإو . ملعأ هللاو { ةعامجلا

 ملام لوقو . دحاو تقو ىف اولص ولو فوفصلا لصتت ملام كلذزئاج : لوق

 . كوالا لوقلا ينبجعيو ةءارقلاو ريبكتلا دعب ")اضعب مهضعب | تاوصأ اوعمسي

 . ملعأ هللاو

 هبوث يف ةثالثلا نم (أطسولا ناكو 4 مامالا فلخ اولص ةثالث : ةلأسم
 تناك ؟ ال مأ 3 هيبحاص يلع ًدىيضَت له ث هيلي يذلا تت مل امتآ الإ .ةساجن
 وأ لاورسلا ىلثم ، ىلخادلا هبوث يف تناك وأ ، جراخلا هبوث يف ةساجنلا هذه

 . هريع

 )١( اهتءارق رخؤي هنأ 3 ةيناثلا رخؤي هنأ : لصألا ف .

 )٢( لصألا يف تسيل . )٣( ضعي مهضعب لص يف .
 )٤( ةطسولا : لصألا يف .

١٨) 



 اوملعي ملو ، ائيش مامالا افق نم لان دق نيلجرلا دحأ ناك نإ : باوجلا

 . ايهتالص ىن امهيلع داسف الو سأب الف ، ةالصلا اوضق نأ دعب الإ هبوث ةساجنب
 اهل ةداعالاو ، فالتخا اهتالص ضقن يفف مامالا افق غرفتسأ وه ناك نإو

 . ملعأ هللاو . ظوحأ

 درفنملا ةالص تناك . هتالص درفنملا ىلع عطقت له ةعايجلا ةالصو : ةلأسم
 نع درفنملا ةالص تفلتخا اذإ مأ ، اهريغوأ ، ةعامجلا ةالص سنج“"”[نم]
 . رهظلا ةضيرف نولصي ةعايجلا تناك اذإ لثم هيلع عطقت ال ةعايجلا ةالص

 وهو اضرف نولصي ةعايجلا وأ { ارفاسم ناك اذإ ، رصعلا ةضيرف يلصي درفنملاو
 فالتخا نم اذه ةابشأو اضرف يلصيوهو { ةعامج ةنس نولصي مهوأ ةنس يلصي
 ؟ نيتالصلا

 يلصيوه نوكي نأ الإ هتالص هيلع عطقي اندنع تفصو ام لك : باوجلا
 { مامالا اذه لبق مامإ عم رهظلا يلص رفاسملا نوكيوأ ى ةس نولصي مهو اضرف

 هذه لبق مامإ عم يلص دق ةنس ىلصي يذلا اذه نوكيوأ { رتصعلا ايهيلع عمجو

 نع انظفح ام ىلع ناث مامإ ماقاولو & اهدعب ةنسلا لصي نأ هلف ةضيرفلا

 . ملع أ هللاو نيملسملا

 )١( لصألا يف تسيل .

١٨٥ 





 عب اسلا ب ابل ١

 اهين اعمو رفسل اةالص يف

     ب ٥

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم
 لبق ىتلا ةينلا يف كشو .اعمج رتولاو .ةرخالا ءاشعلاو برغملا يلصملا يف : هللا
 مرحي نا لبق اهديدجت هلزوجيأ .رتولا وأ ءاشعلا وأ برغملا يف ، مارحالا ةريبكت
 ؟ال مأ © نيقي ىلع نوكيل

 كتفص ىلع ةينلا ةدبي نأ زوجي هلعل 5 هلزوجي ال هنا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هذه

 . نيتالصلا نيب يذلا ميلستلا لهج اذا عمجي يذلا رفاسملا يف : هنمو ةلأسم
 ؟كلذك هنأ نظي | نينس كلذ ىلع ماقاو . ىرخالا ةالصلا دعب الا ملسي لو

 . هيلع لدب ال : :لاق نم لاقو ] لدبلا هيلع : : نيملسملا ضعب ١ لاق : هباوجحف

 . ملعأ هللاو

 هنا نيتقولا نيب ةرخآلا ءاشعلاو رغملا حلصي نا دارأ اذا رفاسملاو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو تابجاو نهركذيو ،هذه كتفص ىلع .رتولا ايهيلا عمجي نا ئاج

 امدعب ريسيوأ شبغي نا هشينو ،نيخسرفلا نود تيبي نا هل ادب هدلب نم جرخ املف ث نيخسرفل ا هيف ىدعتي ارفس ديري ه دلب نم جرخ ي ذلا يفو : هنمو ةل اسم
 ؟ًمِت مأ كلانه ةالصلا رصقيأ . ةليللا كلت رجفلا يلصي

١٨٧ 

  



 .رصقي هناف ،هدلب نارمع نم جرخ نا دعب هل ادب اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 تقو يف رتولاو ةرخآلا ةءاشيلاو رغملا عمجي نا رفاسملا دارأ اذاو : هنمو ةلأسم
 هنا ةثلاثلا يف كشو ،“ برغملا نم نيتعكر ىلص دق هنأ نقيتساو ىلصف ، برغملا

 .هتالص تيل اهالص ام دعب ناك نا اهتوثيو اهيلصي نا هل لهف .ال مأ ءاهالص

 ؟رتولاو ةرخآلا ءاشعلا اهيلا متمجيو 5 ميقملاك كلذ ةرّتضَي الف اهالص دق ناك ناو
 هنأ ةثلاثلا يف كشو نيتعكر ىلص دق هنا نقيتسا اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 امأو رتولاو ةرخآلا ءاشعلا اهيلا عمجيو ةعكرب تأي نأ هل زئاجف ،ال مأ اهالص
 ةرخآلا ءاشعلا اهيلا عمجيو ةالصلا فناأتسيلف ىلص مك فرعي ملو هيلع سبتلا اذا

 . ملعأ هللاو .رتولاو

 ؟ هللا ةعاط ريغ ف رفاسملاو كديس نم قبآلا دبعلا ف : هنمو ةلأسم

 هللاو .فالتخا ناضمر رهش يف راطفالاو {هل ةالصلا رصق زاوج يف : هباوجف
 .ملعأ

 نم ء يش ف ات ذب هَمزلو اهتقو ف اثالثرتولا ىلص نمو : هنمو ةلأسم

 ؟رفاسم وهو بابسألا
 اهالص اذا نيملسملا لاوقأ نم جترخي الو 5اثالث افد نا ينبجعي : هباوجف
 . ملعأ هللاو . ةعكر

 .اهماوجب تيتأو { املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نم لاقو ، نينطو ذختي نأ هلزوجي لجرلا نإ نيملسملا ضعب لاق : هباوجف
 ام ذختي نا هل :لاق نم لاقو ] ناطوأ ةعبرا : لاق نم لاقو . ناطوا ةثالث : لاق

 . ملعأ هللاو . ناطوالا نم ةاراو ءاش

١٨٨



 اهذختي ملو . . هنطو ريغ ةدلب ىلع مامالا هلعج اذا لماعلا ينو : هنمو ةلأسم

 دقو .لبلا كلذ يف مامتلا هيلع نا نظي ،هنم لهج ىلع امامت اهيف ىلصو انطو
 لهف .دلبلا كلذ يفرصق (»لصيل هل لاقف .هتالص نع نيملسملا ضعب لأس
 ؟ةرافكلا عم لدبلا همزلي
 ي امامت ىلصو .انطو لبلا اذه ذختي مل لماعلا ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلص اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف كلذ

 نم لاق نم لاقو .رافكلاو لدبلا هيلعف رصقلا عضوم يف امامت لجرلا
 . ملعأ هللاو .لدبلا هيلع :لاق نم لاقو .ةرافك الو لدب ال :نيملسملا

 نوكيأ .انطو اهذختي لو ٦ ةاهاو"لامو ركسم ناسنالل ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 . ةريثك نينس دلبلا يف ثكم ولو رصقلا مأ مامتلا هيلع

 يف هل ناكولو ةالصلا رئقي هناف انطو دلبلا ذختي مل ام : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . حإهاو لام دلبلا

 - يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةدمل اهدقعيوأ رفسلا يف تاولصلا ريخأتل ةينلا دقعي نا دارا نميفو : ۔ هللا همحر

 دارا اذا ى هدلب نارمع نم جرخ اذا ةينلل هدقع نوكي . فورعم رفسلوأ كرمع

 زواج اذا هرقس ف كلذ دقعي نا اضيا هلو . نيخسرفل ا هيف ىدعتي ارمس

 . ملعأ هللاو . نيخسرفلا

 .امامت رفسلا يف امتدب داراو رضحلا يف ةالص هيلع تدسف نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ال هتين ظفل يف رفس ةالص اهركذي نا جلاتحيا
 اذك اذك يلصأ :لاق نإو ى هتركذ امركذ ىلا جتخت ] : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هللاو .اندنع كلذ هارجأ رضح ةالص ئ اذك ةالص نم نمزل ام لدب ةعكر

 . ملعأ

 )١( يلصيل : لصألا يف .

١٨٨٩ 



 ةجوزلا تدعقو دلبلا جوزلا لخدف رفس نم امدق اذا ناجوزلاو : هنمو ةلأسم

 اهتالص نوكت ام . كلذ ىف اهل تنعمل دلبلا نع نيخسرفلا نود نارمعلا تفلخ

 ؟امامت مأ .ارصق ،دلبلا نم اهيلا اهجوز عجري نا ىلا كلانه

 هللاو (رقسلا ةالص يلصت) رصقت اهناف اهيلا عجري مل ام : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ

 يف كحض اذإ اهعمج هل زوجميأ . عضوم يف نيتالصلا عمج نميفو : هنمو ةلأسم

 .اهنم مارحالا ةريبكت نود وه اميف ايهنم ةرخآلا نم ةماقالا
 خؤيو ةمات ىلوالا نا لوقلا رثكاف ؤ ىلوالا تقو يف كلذ ناك نا : هباوجف

 ءعىدتبيو هءوضو ديعي هنا لوقلا رثكأف ةرخآلا تقو يف ناك ناو ٠ اهتقو ىلا ةرخآلا

 . ملعأ هللاو . ةدحاولا ةالصلاك امهو ] الوأ نم نيتالصلا

 يف نْهَءاضق دارأو هرفس يف تاولص هيلع تدسف نميفو : هنمو ةلأسم
 نم ينمزل ام لدب ةعكر اذك اذك ىلاعتو كرابت هلل يلصأ : لاق ناف .{‘}رضَح

 . ملعأ هللاو .اندنع هأزجأ ،رفسلا ىف اذك ةالص

 ةرخآلا ةالص تقو ف ةعامج ايلصي نأ ادارأ نيرفاسم نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 امل زوجيأ .رخآلا وأ ىلص دق مامالا ناك ،اهتقو يف ىلوألا ىلص دق امهدحأ ناكو

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ
 .اندنع اميف نيملسملا ءاهقف لوق نم كلذ ةزاجإ ولخت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ،الهب نم لجر اهجوزت ىوزن نم ةأرما يف ليقو . رثألا يفو : هنمو ةلأسم
 ىوزنب متيوهو ©ك ىوزن نم اهلهأ اهدارأ نأ ىلإ ةالصلا متت الهبب هعم تناكف

 هعم ميمت اهلمح مت ناك نإ : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقف . ةارشلا نم هنأل

 )١( هرضح : لصألا يف .

١٩. 



 لو اهجوزل اعبت ةأرم ا هذه نكت لو ٠ مايتل ا وه هيلعو ] ةالصل ا رصق اهيلعف ىوزنب

 . فورعم ناكم يف نكسلا طرش اهل نأ ةلأسملا يف ركذي
 هلل مامالا نوعيابملا مه عيضوملا اذه يف ةارشلا نا : قيفوتلا هل باو باوجلا
 الا هلللا لام ف مل سيلو .ركنتلا نع يبنلاو فورمللاب رمالا ىلع مهسفنأ

 يه اهيلعف ىوزنب اےقم ناك مامالا لعلو ئ مامألا عم تومت ;ككل ؤاف ئ مهتن ؤم

 .ملعأ هللاو . ةلأسملا هذه ليوأت انعم جرخي اذكه .اهجوز مامتب مامتلا

 ةدم ريغل عضاوملا نم ءيش ىلع مامالا هالو اذا يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 . هيلع ايلاو مادام الا ةل انطو ث لو عضوملا كلذ ريغ نموه ناكو ةفورعم
 عضوملا كلذ يف هل زاجأ هنا الا ءاعطق كلذل ةيالولا مامالا هل دقعي مل ناو تيأرأ

 رمالاو 3 نيملسملا لامو نيملسملا ةلود يف لدعلاب مايقلا نم هل هزيجي نا هل زوجي ام

 قحلاب مهنيب فاصنالاو 3 سانلا نيب ةباتكلاو .ركنملا نع يبنلاو فورعملاب

 هذافناو اهريغو ةاكز نم نيملسملا لام ضبقو هتبوقع زوجي نم ةبوقعو لدعلاو

 .نامزلا اذه لهأ ةالو لثم قحلاب هعضوم ىف
 ىلع هيف رفسلا ةالص يلصي نا هلف 5 انطو دلبلا كلذ ذختي مل اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع نيهجولا الك

 : هللا همحر يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 تقو ف ةرخالا ءاشعلاو برغملا ةالص دجسملا ف اولص اذا نيرفاسملا نع هتلأسو

 ةرخآلا عاشعلا ةالص نولصي اوماقو برغملا ةالص ولص اذا زوجيأ © ةعامج برغملا

 ؟ ال مأ هدحو برغملا ةالص دجسملا يف حبصي نا دحال

 .زوجيال كلذ نا لوقلا رثكا يف : لاق : باوجلا

 نم ءيش هتافو . ميقملا ةالصب ىلص اذا رفاسملا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم

 نم هتاف ام يضقف ماق .ةالصلا نم مامالا ملس الف . نارقلا وأ دمحلا ةءارق

١٩١١



 مأ . ةرخألا ءاشعلا ةالص يلصيل موقي مث كاسلاج ملسيو سلجأ . . ةءارقلا

 . فقاو وهو ملسي
 . هيلع عيش الف ، اسلاج ملسو سلج ناو { افقاو ملسي : لاق : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 نينس رْشَع نبا ناك اذا }ةالصلل ظقوي نا زئاجف يبصلا امأو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو .هحالص نم كلذ نال ؛ادعاصف

 رفاسم : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ال مأ هتالص كلذ رضيأ 5 مايتلا دقتعاف ، رجفلاو برغملا ةالص يف ميقم فلخ

 ؟ هيلع سأب
 . ملعأ هللاو . نيتصقانب اتسيل امهنال ؛ ةمات يدنع هتالصف : هباوج

 . . اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةيرق ىلع ايلاو امهاحأ وا ايلتاذا مامالا لاو وأ مامالا نأ تفرع دقف : هباوج
 يوس ايف رم رمقو هتيالو ف امامت يلصيف . راصمالا نم رضم وأ . يرقلا نم

 ةرايزل هجورخ ناك 3 هتحت وه ىذلا مامالا لاو وأ ْ مامالا ارئاز جرخ نإ ء كلذ

 هجئاوح نم ءيش يف 0 هيلا جورخلا يلا مامالا هاعد ناو ؤ هجئاوح نم ةجاحل وأ

 كلذ يف ليقف . مامالا نم ١0خشقب الإ 3 هتيالو يلا عوجرلا يلع ردقي ال ناكو

 نأ هل : لاق نم لاقو 3 امامت مامالا دلب يف ىلصي هنإ : لاق نم لاقف فالتخأ

 . ملعأ هللاو ارصق حلصي

 ف { هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ربك اينإو ث ةيناثلا ةالصلل هيجوتلاو ةماقالاب تأي ملو ، نيتالصلا عمج اذإ رفاسملا

 ؟ ال مأ لدب همزليأ & كلذب هنم الهج مارحالا ةريبكت

 )١( حيرصت وأ حايسب يأ (حسفب) لوقلا نكميو لزعب يأ .

١٩٦٩٢ 



  ةرخالا تقو ف تناك نإو . ةيضام ىلوألاف ‘ ىلوألا تقو ف : باوجلا

 كلذ ريغ ف ناك نإو . ةرخالا لدب يفكيف  عضوملا كلذ ف لدبلل نطفو

 . ملعأ هللاو . عيمجلا لدب ىنبجعا . عضوملا

 نأ هل زوبجأ ، رهظلا تقو يف رتصعلاو رهظلا عمج اذإ رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ، ةلفان امهدعب حلصي

 . كلذ كرت ينبجعيو . فالتخأ كلذ ف : ب اوج ١

 © نيجسرفلا هيف نودعتي رفسل اوجرخي نأ اوقفتأ سانأ يفو : هنمو ةلأسم

 نم جراخ ناكم يف هل فقيل هبحاص لبق ججرخي نم ةك نأ ىلع اوقفتاو
 هيف اوقحتلا وأ & ناكملا كلذ يف جرخ نم يلع ةالصلا تبجوو'، نارمعلا

 ؟ امامت وأ ارصق نولصيأ . ةالصلا مهيلع تبجوو . مهلك

 © نيخسرفلا نود ناكم يف فقي نأ مهنم قابسلا ةين ناك اذإ امأ : باوجلا

 ةالصلا اومتي الف . { اضعب مهضعب قبسي مل اذا اماو 3 . اهت هنإف كانه فقو اذإف

 تناك اذإ هتين هلف قوبسملا امأو 5 دعب نم الإ ، كانه فوقولا مهل ادب اذا & كانه

 نأ ، 0_وان ريغ ناك ناو ؤ امامت يلصيف هل فقاو وه نم عم كانه فقي نأ هتين
 . ملعأ هللاو . امامت ىلصي الف . © كانه (""فقي

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اثالث رتولا ىلصيأ ، برغملا تقو يف ةرخآلا ءاشعلا ىلصي ناك اذإ رفاسملا يف : هللا

 ( نم كبجعي يذلا ايف ، فالتخأ هيف ناك نإو . زئاج هلك مأ ةدحاو هعكر مأ
 ؟ ليواقالا
 { برغملا تقو يف رتولاو ةرخآلا ءاشعلا ىلصي ناك نا : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ىلص . اهتقو ىلا ةرخآلا ءاشعلا ةالص رخأ ناو { ةعكر رتولا يلصي هنإف اعمج

 )١( ىدان : لصألا يف . )٢( فقيلو : لصألا يف .
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 وأ لاق نمل انم ةئطخت ريغ نم هيلع نحن ام ا ذهف {. اثالث رتول او & نيتعكر ةنسلا

 هللاو . كلذ ،ك“تفالخ لعف نم اطخ ملو ، نيملسملا لاوقا نم اذه ريغب لمع

 . ملعأ

 مرف .© ةالصلا تقو لخد دقو 3 ه ذلب نم جرخ نإ هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم

 كلت هتالص م امتا يفف ©[ قاب هدعب ةالصلا تقوو . نيخسرفل ا زواج ىتح لصي

 . ملعأ هللاو ، يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا يرجي اهرصقو

 همحر ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ةالص وأ تيم ىلع ىلص اذإ رفاسملا يف هباوج ىنعمف : اهلاؤس تكرت : هللا

 1 . نيديعلا

 . اهركذي الف تيملا ةالص الإ & ارفس تاولصلا عيمج ركذي هنإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ارفس

 رهظلا يلصي نيحو . هرفس يف نيتالصلا عمجي رفاسم يفو : هنمو ةلأسم

 ةضيرفو © نيتعكر رهظلا ةالص ةضيرف يلصأ ، هظفل يف لوقي اعمج رصعلاو
 © رصعلا وأ رهظلا تقو يف كلذ ناك ، رفس عرتالص اعمج ايهيلصأ نيتعكر رصعلا

 . ءاشعلاو برغملا يف هظفل كلذكو
 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب يلع هيفكي ظفللا اذه نأ : هباوجخف

 يلص املف ، رصعلا تقو يف رصعلاو رهظلا عمج اذإ رفاسملا يفو : هنمو ةلأسسم.

 . هيف يلصي وه يذلا دجسملا يف رصعلا ةالص ميقمو { ارفاسم ماقأ رهظلا

 يلع ، مامالا عمرصعلا ةالص حيصي نأ رفاسملا اذه سيل هنا : هباوجحف

 اذهل زئاجو هب لوقن يذلا لوقلا يلع ، لبق نم كلذ يون نكي مل اذا هذه كتفص
 (١)ةلبقلا ربدتسأ ولو & دجسملا كلذ ريغ عضوم يف رصعلا ةالص حلصي نأ رفاسملا

 . ملعأ هللاو . زئاجف . مامالا متي نأ ىلإ ناكملا كلذ يف فقوي ناو هيشم يف

 . ةلبقل اب رب دأ : لص ال ١ ف ) ( ١
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 ةالص يضق ايف ، رصعلاو رهظلا نيتالصلا عمجي يذلا يفو : هنمو ةلأسم
 يلصأ :لاقو رصعلا ةالصل ةلا ةذجت رصعلا تقو يف رصعلا ةالصل ماقأو رهظلا

 دعب ركذت مث كلذ ىلع مرحأو ، هنمانايسن ، ةرخآلا رصعلا ةالص ةضيرف

 عجر مثذاعتساو مرحأاذإ كلذكو؟ال مأ.ةينلادَدجُيل عجري نأ هيلعأ .كلذ
 .؟ ذعتسي ملوأ ذاعتساءاوس ضقتنت مأ هتالص متتأ ارصعلاةالصل ةينلاددجو

 هتالص مامت يفف عجر نإو . ةمات هتالصف عجري ل اذإ : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . فالتخأ اهضقنو

 © يوزن يلا هيلا لصيل هللا هزعأ . مامالا هل يصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . هيف هتجاح ام ردي ملو . هتوعد ايبلم هيلا لصوف
 ناك اذإ . هذه كتفص ىلع امامت ىلصي نيملسملا نم لاق نم لاق : هباوجف

 . مامالا يأرب الإ جرخي مل ، هدلب يلا مامالا دنع نم جرخي نأ دارأ اذإ لجرلا اذه
 مزعي مل ام ، مامالا دنع ارصق يلصي لجرلا اذه نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 يلصي هناف ، مامالا هل حسفو { امامت ىلص اذإ امأو 5 دلبلا كلت يف ماقملا ىلع

 . ملعأ هللاو . اهنم جرخي نأ يلا © دلبلا كلت يف امات

 تقو يف رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا عمج اذإ إرفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ٦ ةضقتنموأ ة ةصقان انا نقيتساو &©| برخملا ةالص ف كش .7 35=“برخملا

 رتولاو ءاشعلا ةالص (نوكتو . ارصق { اهدحو ("ااهيلصيل عجري )نأ يفكيف
 ءاشعلا ضرف يف كلذ ناك اذإ تيأرأ ؤ ىرخأ ةرم مهيلصي عجري مأ . نيتمات

 ؟ ال مأ . كلذاهتقو يف اهيلصي نأ زوجيف 3 ةرخآلا

 نيقي يلع ناك نإ اماو 3 "لدب همزلي الف كشلا يلع امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ىلع رتولاو ةرخآلا ءاشعلا ةالص لدبو ٦ افد هيلعف ك برخملا ةالص داسف نم

 )١( لصألا يف تسيل . )٦٢( اهيلصي لصألا ىف .
 )٣( لصي لصا ي انوكيو : لصألا يف
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 ءاشعلا ةالص هيلع تدس اذإ امأو . ينبحعي يذلا لوقلا ىلع & هذه كتفص

 تقو يف ايهعمجيو رتولاو يه اهيلصي نأ هل زئاج لوقف برغملا تقو يف ةرخآلا

 . ملعأ هللاو . ايهتقو يف ايهيلصيو ايهتقو ىلإ امهرخ ؤي لوقو . برغملا

 رضحلا ف يلصت اهاف ى اهيسنوأ رفسلا ف هتالص نع مئانلا امأو : : هنمو ةلأسم

 هلل او . نيملسملا صعب لوق يلع . نيميقملا عم ةعامح يلصت نا زئاجو . ًامامت

 . ملعأ

 يف : هللا همحر ناضمر نب دوعسم ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 مامإ ءاج مث ىلوألا يلصو . دجسم يف ةرخآلاو ىلوألا نيتالصلا عمج اذإ رفاسملا

 . ةعامجلاب ىلصف ميقملا دجسملا

 همادق نكي مل نإو ث هتالص متا . مامالا مادق ىلصيفاسملا ناك نإ : هباوجف

 . ملعأ هللاو . هيلع يقب اموه يلصي مث 3 هتالص مامألا متي نأ ىلا فقو

 يف : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ادعقو 5 دلبلا ىلإ الصوف ، ةالصلا نارصقي امهو دلب ىلا ارفاس هتارمأو لجر

 هتارمأ ملعت ملو & جوزلا متأو ، دلبلا كلت يف ةماقألا جوزلا يون مث 3 امايا اهيف

 . مايأ لعب تملع مث . لوألا اهلاح يلع ةالصلا رصقت يهو . كلذب

 3 ماقملاب وه اهملعي ملام ، . نيتعكر رصقلاب تلص اميف اهيلع سأب ال : هباورجف

 ال اهنأل . ةفصلا هذه يلع يدنع ةمات اهتالصو 3 وه يون ايك ماقملا يه يونت ز وأ

 هللاو . ةنسلا ىلع تلص دقو © هنم رهظ ام (١)الو ] اهنع باغام ملع فلكت

 . ملعا

 . اهباوجب تيت أو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هما دقو © ءام هيف سيل عضوم ف وهو . ةالصلا تقو هرضح نم ام و : هب اوحف

 ىلوالا ىلصي هنإ ليق دقف . ةرخالا تقو ف هكردي انإو . ىلوالازهكردي لو ءام

 . ولو : لصألا ف )١()
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 زئاجف بارتلاب ايهعمج نإو . ءاملاب اهيلصيف اهتقو ىلا ةرخآلا رخؤيو { بارتلاب
 هرضح نم امأو ، رخآلا لوقلا ينبجعيو ، رافسالا قئالعو ، ثداوحلا فوخ

 ءاملا نم سايأآلا دح يفوهو . ءام هيف سيل عضوم يف رفاسم وهو { ةالصلا تقو

 يسنوأ ، ةظحالم ريغب يلص وأ ، ةظحالملا لهجو ، عضوملا كلذ يف

 ريغب ىلص هنإف . هنم سايألاو ءاملا مدع دنع اهب رومأم ةظحالملاف . ةظحالملا

 دقو ركذت نإو ، ةظحالملاب ةيناث ةالصلا داعأ . ةالصلا يفوهو ركذت نإف ةظحالم

 دقو تقولا تاف نإو . اضيأ ةالصلا داعأ ، تفي مل دحب مئاق تقولاو ىلص

 نم لاقو { ةرافكلاو لدبلا هيلع نإ ليق دقف ، لهجلا ىلع ةظحالم ريغب ىلص
 . ملعأ هللاو . رخآلا لوقلا اذه ينبجعيو © هيلع ةرافك الو لدبلا هيلع : لاق

 نأ ىونف & رهظلا ةالص ميقم مامإ عم ىلص رفاسم لجر يفو : هنمو ةلأسم
 فاضاو . زئاج كلذ نأ نظي { هنم الهج مامالا تالصب تاعكر عبرأ يلصي

 . نيتعكر رصعلا ةالص اهيلا

 ةلزنمب لهاجلا لزني نم لوق ىلعف : افالتخأ كلذ يف نأوجراف : باوجلا

 وه لهاجلا نإ لاق نم لاقو ، هتالص ىف هيلع لدب الو & ةمات هتالصف ىسانلا

 يف كلذ ناك . اعيمج نيتالصلا ةداعإ هل ىنبجعيف لوقلا اذه ىلعف ديعملا ةلزنمب
 ` . ملعأ هللاو . ةرخآلا وأ ىلوألا تقو

 برغملا تقو يفو 5 ةرخآلا ءاشعلاو برغملا عمج اذإ رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ءاشعلا رخؤيو . برغملا تمع دقف 3 اهضقن بجوي هجوب ءاشعلا هيلع تضقتناف

 . ملعأ هللاو . برغملا يتعكر يلصي نأ هيلع سيلو . اهتقو يلا ةرخألا

 عمجف © دجسم ف ميقملا مامالا ةالصب يلص اذإ رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ةالصلل ماق نأ الف ] مامالا عم ىلوألا ىلصف ] ىلوألا تقو ف نيتالصلا

 مأ ، ةرخآلا ةالصلا يلصيأ ، يلوألا ةالصلل دجسملا يف ناث مامإ ماقأ ، ةرخآلا

 . هتالص نم يناثلا مامالا ملسي نأ ىلإ فقي
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 مامألا ةالصب ةقلعتم هتالص نأل هتالص متي نأ هل نإ ليق دقف : هباوجخف
 . ملعأ هللاو . لوالا

 دقع دنع . اهجوز ىلع دلب يف اهنكس تطرش اذإ ةأرملا ن أ : هريغ نمو ةلأسم
 . جيوزتلا

 دلب تذختا نإف { اهجوزل اعبت نوكت الو . ةالصلا هيف ميت اهنأف : باوجلا

 طرش تمده نإو 0 نيدلبلا يف متت نا اهلف . اهطرش مدهت ملوانطو اهجوز

 . هتمده نأ دعب عوجر كلذ دعب اهل سيلو 5 هل اعبت تراص اهجوز نع نكسلا
 ملعأ هللاو

 هنأ لثم ، اهريغ دلب ىلا لوحت هنإ مث ، اهنكسي دلب هل لجر نع : ةلأسم

 اهنم ي رتشا وأ دلبلا اذه يف دالوالا ملعيل رج ؤتسأ وأ هتجوز عم ماقأو اهنم جوزت
 يلا عجري هنإ مث ، هللا ءاش ثيح يلا دلبلا كلت يف نكاس هنآ يونو 3 الامو اتيب

 . نايبصلا ملعي مادام يونوأ . نكاس وهف هدنع ةأرملا تمادام يونوأ . هدلب

 . ةينلا كلتب دلبلا هذه يف 5 امامت لجرلا اذه يلصيأ تلقف ث دلبلا كلت يف وهو
 ؟ ال مأ

 هنأ هتين يف دقعي نأ امامت يلصملا اهب يلصي نأ بجي ىتلا ةينلا نأ : باوجلا

 هتينل امامت ىلصي الو ،امامت ىلص كلذ ىون اذاف ءايح ماد ام دلبلا كلت نكاس

 . ةمدقتملا

 ةعبرالا ف هتين نوكت امو . ناطوأ ةعبرا يوني نا لجرلل سيلأ لاقف : ةلأسم

 . ناطوالا
 دلبلا اذه ئ ميقي ايح مادام ناطوألا كلت ف نكسي نأ هتين نإ : باوجلا

 ىلع ايح مادام هنا يوني عيمجلا ئ كلذكو . ىرخالا دلبلا ف ميقي مث ‘ امايأ

 . ناطوأ ةعبرا هل حص كلذ لعف اذاف كلذ
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 يلصتو ةعبرأ وأ ةثالثوأ نينطووأ انطو ذختا ناو اهجوزل عبت ةأرملاو : ةلأسم
 ؟هتالصب

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : باوجلا
 : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : هباوجف . . ؟دلبلا يف ثكاملا رفاسملا يف : هللا همحر

 لضفا عمجلا مهضعب لاقو ،اهتقو يف ةالص لك يلصيل كلذو لضفأ هل رصقلا نإ
 اهتقو يف ةالص لك ىلص نإو . هللا ءاش نا باوص «)نيلوقملا الكو ةنسلا ءايحأل
 اهيلصي ناك ىتلا لفاونلاو ننسلا نم ةالصلا كلت دعب ام ىلصي نا هل نسحالاف

 . ملعأ هللاو . يدنع اميف رضحلا يف اهدعب

 رصعلا ىلصو رهظلا ىلصف ، رصعلا ىلا رهظلا رغأ رفاسم يف : هنمو ةلأسم
  ملسو { هنم اوهس تاعكر ثالث رصعلا مامالا ىلصف . ميقملا هلعل . مامالا عم

 ةالص نوكتأ .ىرخا ةرم يلصي ماقو . ةمات ريغ ةالصلا نإ اولاقو ةعايجلا لأسف

 ؟ةيناث رصعلا مهعم يلصيو ،ةمات رهظلل رفاسملا اذه
 هذه ىلع نيملسملا ضعب لوق يف ةمات نوكت اهنا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا وه هلعلو ةفصلا

 هتلأسو . هللا همحر يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ؟ال مأ رفسلا ةالص اهركذيأ . ةلفان يلصي نا دارأ اذا رفاسملا نع

 .رقسلا ةالص هركذي هناف هرفس يف هيلصي نا دارأ ام لك معن :لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 يف ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص اولص اذا نيرفاسملا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم

 ءاشعلا ةالص نولصي اوماقو . برغملا ةالص اولص اذا زوجيأ . ةعامح برغملا تقو

 ؟ال مأ {©كهدحو برغملا ةالص ىلصي نآ دحألا . ةرخآلا

 )١( نيلوقعلا : لصألا يف .
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 وهف هعلاطت نأ تدرأ نإو 5 زوجي ال كلذ نإ لوقلا رثكا يف لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو .راثآلا بئارغ باتك ف دوجوم

 نيب ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص عمج اذا رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟هتقو ىلا هرخؤي مأ ،ةعكر رتولا ايهعم ايهيلا عمجي .نيتقولا
 نم ىلص ام اضيا زئاجو © نيتقولا نيب رتولاو نيتالصلا عمج زئاجف : هباوج

 . ةرخآلا ءاشعلا ةالص تقو هيلع لخدي مل ام كلذ هتقو يف اثالث وأ ةدحاو ةالص

 ف اه دحو رتول ١ رخ أو نيء اشعلا ضرف ىلص ن او .ابحتسي اےيف : الصلل تقو

 . ملعأ هللاو .زئاجف ©كلت هتليل نم رجفلا عولط لبق ليللا يف وأ ةمتعلا تقو

 مث ئ ٥ ذلب ن ارمع نرم جرخو 6 نيخسرفل ا هيف ى لدعتي ارقس ىون لجر : ةل اسم

 ىل ١ غوجرل ا هل ا لب مث . نيخسرفل ا نو د ارصق ىلصف . ةالصلا تقو لخد

 ؟اعمج وأ ارصق اهالص يتلا هتالص لاح ام . هدلب
 .ملعأ هللاو . ةداعالا هيلع لوقو . ةمات هتالص نإ لوقلا رثكا : باوجلا

 ضعب تام مث ،لزانملاو لخنلا لاصتا نم نارمع اهل ناك دلبو : ةلأسم

 نم تناك يتلا عضاوملا كلت لخدو رفس نم دلبلا كلت بحاص لبقا اذاف اهنارمع

 ؟يقابلا م لخدي مل ام ؤ اهُمتي مأ ةالصلا اهيف رصقي له .دلبلا نارمع

 اوبجوأ نيملسملا نأ ىوزن اندلب يف نيملسملا راثا نم هتعمس ام ىلع : باوجلا

 كلذ يف مهتجحو ،ةرايع مويلا هيف سيل عضوم يف اولخد اذا اهلها ىلع مايتلا -
 كلذ ىلا تناك ىوزن ةرايع نإ ، ةجحلا مهيلع بلط نم ىلع ،هورثا ام ىلع
 . ملعأ هللاو .نامزلا مدقتم يف عضوملا

 ىحنم ١ ي دومحمل ادمح نب دوعسم نب يلع هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نم : ةل ايسم

 باهذ ىلا لوقلا رثكا رفسلاو رضحلا يف برغملا ةالص تقو نأ هللا همحر

. ضيبالا قفشلا باهذ ىلا زوأ رفسلا يفو . ضيبألاو رمحألا © نيقفشلا



 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 رئبلا نا فرعيل رئبلا ىلا لصي ملو ، رئب برقب تاب رفاسم يفو : هللا همحر ناديبع

 درو ال تقوو ةرو ااهيلع نوكي تاقوالا ضعب يف هنأل ؟ال مأ درو اهيلع

 . كلذ نم همزلي ام . مميتلاب ىلصو مميتو .اهيلع
 هبرقل ءاملا بلطي ملو { ءاملا بلط ىلعردقي ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دجي مل اذا امأو .لدبلا هئزجي لوقو ،ةرافكلاو لدبلا هيلعف 3 هيلا لوصولا هنكمي

 . ملعأ هللاو . هيلع لدب الف ، ىلصو مميتو 3 هبلط هنكمي ملو ،ءاملا

 املا جارخإ يف لاتحاولو كلذ ريغوأ زوكوأ ة ةلجح لثم هدنع ناك اذإ تيأرأ

 ام .كلذ هل زوجي هنأ هنظل مميتلاب ولصو 5 كلذ ىلع ردقي ناكل . رئبلا نم

 ؟همزلي

 ىلع ةرافكلاو لدبلا هيلع لوقو ، لدبلا هيلع لوق : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص

 هلزوجي له . دلبلا يف ثكاملا رفاسملا يفو & هنع لئاسم رثأ ىلع : ةلأسم
 ىلارهظلا ةالص رّغأو ؤكلذ هلزاج نإو . ةرخآلا ىلا ىلوألا ةالصلا زيخات
 ىلصي نا دارأ ، برغملا تقو رضح املف رصعلا تقو امهالصو رصعلا ةالص

 ؟ال مأ ،ةيهارك كلذ يف له .برغملا تقو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا

 هللاو .كلذ يف ةيهارك الو هتركذ ام م عيمج زئ زئاج معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ

 يف تغلبو { ةيرق ىلا اهاياووهرفاس مث .ةميتي جوزت لجر نع هتلأسو
 ىلعف ،هب تيضر اذا اهجوزل اعبت ارصق مأ امامت ةأرملا هذه يلصتأ .دكمبلا كلت

 ضعبل لوق هيفو 0 كلذ ينبجعيو . لوقل ا رثكأ ىلع اهجوزل اعبت نوكت تمصو ام

 هللاو . عضوملا كلذ يف امامت يلصي هنإف ناكم يف غلب اذا يبصلا نإ نيملسملا
 . ملعأ

 )١( اهب : لصألا يف .
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 . ميقم نم رفاسم اهارتشا اذا ةمنألا ينو : هنمو ةلأسم
 اهارتشا نوكي نأ الا رفاسملا اهارتشا نيح نم ارصق ىلصت اهناف : باوجلا
 اذا امأو ةالصلا كلت امامت يلصي نا ينبجعي هناف ةالصلا تقوروضح دعب
 ؛ اهتقو تاف يتلا ةالصلا امأو . هل اعبت امامت ىلصت اهناف { متي هلعل َنَم اهارتشا

 لاق نم لاقو ارصق اهيلصت : نيملسملا نم لاق نم لاقف ةرفاسم تناك اهنال

 . ملعأ هللاو .امامت اهيلصت اهناف ةالصلا تقو لخد دقو ،اهارتشا اذا امأو .امامت

 يف هب تجرخف اهبلط ىف جرخف 7 ةباد هل ترفن لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هتينو ،نيخسرف نم لقأ يف ةيرقلا لوح هب رودت تداعو ةيرقلا لوح ءارحصلا

 هنا ريغ نيخسرف نم رثكا ةيرقلا لوح هريسم ناكو 5 ةيرقلا ىلا عجر اهكردأ ىتم

 . هنم ١( ابيرق وأ هجورخ لوأ هنم م جرخ يذلا عضوملا ىلا ءاج ناو اهنم بيرق

 ؟ال مأ . لوألا هيشم لطبيأ

 وهو ، نيخسرف نمرثكا ةيرقلا لوح هريسم ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يذلا عضوملا ىلا كلذ دعب عجرولو 3 ارصق يلصي هناف ،دلبلا نارمع نم جراخ
 . ملعأ هللاو .دلبلا نارمع نم اجراخ عضوملا كلذ ناك اذا ۔ هجورخ لوأ جرخ

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 تناك ناو ادحاو انطو الا ناطوالا نم ذختت نا ةأرملل سيل هنأ : هباوجف

 لاق نم لاقف .اهدلب يف نكس طرش اهجوز ىلع اهل ناكو .& جوزب ةجوزتم ةأرما

 طرش عضوم وهو }ةالصلا امهيف متت ت نينطو ذختت نا اهل زوجي ال هنإ نيملسملا نم

 مدهت نا الا كاهجوز دلب يف متت نا ه سيل :لاق نم لاقو .اهجوز دلبو اهنكس
 اهل سيلف ةدع ناطوأ اهجوزل ناك اذاو ،دحاو نطو الا اهل سيلو اهنكس طرش
 نطولا تكرت رخآلا هنطو يف هتعبت اذاو ، هنطو يف اهجوز دنع نوكت نا الا متت نا

 باوج نم تظفح دقو .هيف يهو ۔وه ىذلا هنطو يف ةالصلا تقمتاوة. لوألا

 )١( بيرقو : لصألا يف .
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 اهيف متي ىذلا هلعل . اهجوز ةذلب تلصو اذا ةأرملا نأ : حرفم نب دمجا خيشلا

 . ملعأ هللاو .اهجوزل اعبت اهتالص هيف متت اهنإف .ةالصلا

 رفسلا دح يف تقولا تاف ىتح ىلوألا لصي مل اذا رفاسملاو : هنمو ةلأسم
 . هدلب لخدو

 هدلب يف تقولا قحلي هنا نظلاو .هنم ةلاهجلا هجو ىلع ناك اذا : هباوجف
 لاق نم لاقو } ارصق اهيلصي لاق نم لاقف .رفسلا يف تقولا تاف ىتح ءاضيا

 ال هنا وجرأو ديدشتلا اهيفو ،ةرافك الب لدبلا يرجي :لاق نم لاقو ،امامت اهيلصي
 . ملعأ هللاو . كيلع ىفخي

 نا هل زوجحم له . ةالص تقو لوأ ف ءام ىلع رم رفاسم نع : هنمو ةلأسم

 ؟ةالصلا تقو يف هريغ ءام جري مل اذا هزوابجي
 . ملع أ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاج : باوجلا

 دارأو رصعلا ىلا رهظلا ةالص رخأ اذا رفاسملا نع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 .الهاج وأ ايسان رهظلا لبق رصعلا ىلصي نا

 لاق نم لاقو لدبلا هيلع لاق نم لاق .فالتخا كلذ ىفف : لاق : باوجلا

 رصعلا ةالصل هجوتلاو ريبكتلا ددجي يسن اذا كلذكو :هل تلق . ةرافكلا هيلع

 لاقو . لدبلا هيلع : لاق نم لاق .فالتخا كلذ ف لاق .رهظلا ىلصي نا دعب

 . ملعأ هللاو . ةرافكلا هيلع لاق نم

 “"طلغ هيف نوكي نأ فاخأ يناف ، اذه يف رظني خسانلا فلؤملا لاق : ةلأسم
 . ملعأ هللاو

 ىلصو ،رفسلا يفوهو ،ناكم يف ملحلا غلبو رفاس اذا يبصلاو : هنمو ةلأسم

 . كلذ هعضوم نم رف اسي ل وهو . ةليوط ةدم هنم الهج ارصق
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 ىلصيرفاسملا يبصلا نإ لوق .فالتخا كلذ ف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 لاوقا نم كلذ جرخي الف ارصق ىلص ناو © نيخسرفلا دعتي ل ام غلب ثيح امامت

 .ملعأ هللاو .نيملسملا

 لكل ربكيأ . ريبكتلاب ىلصي نم دبي راصو ضرم اذا رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ . اهتقو يف ةالص

 .اهتقو يف ةالص لكل ريبكتلاب يلصي لوق : فالتخا كلذ يفف : هباوجف

 . ملعأ هللاو . ريبكتلاب نيتالصلا مج زوجي لوقو

 همحر . يوزنل يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 هيف ملسا يذلا ناكملا يف هتالص نوكت ام .رفاسم وهو ملسأ اذا كرشملا يف : هللا

 ؟ارصق مأ امامت

 ةبكرمولد اهيلع سيل رئب دنع ةالصلا تقو هرضح اذا رفاسملا يفو : هنمو ةلأسم

 رئبلا هذه نم ءاملا هب جرخي نا هيلعأ .رئبلا ينعا ،اهبرق ةرجش يف فزن ولد دجوو

 ؟ال مأ .ةالصلل

 ىلع اندنع كلذ هأزجأ مميت ناو ، كلذ هيلع ملعأ ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ملعأ هللاو . ةفصلا هذه

 نوكيأ . هعضوم يف هدر داعو ،ءاملا هب جرخاو ، كلذ هيلع ناك ناو تيأرأ

 ؟ال مأ هل انماض
 .نماض اهل وهف رئبلا ىلع ةبكرموللا نكت مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع رئبلا ىلع ةبكرملا ولدلا تفرحنا اذا كلذكو
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 . هريغل هئزبحم «. صوصخم رفسل هديق اذا رفسلا ةين دقع يفو : هنمو ةلأسم

 هرفاس رفس لك يف لاق اذا .كلذب لاق نم لوق ىلع هرمع ةدمل دارأ اذا امأو

 . ملعأ هللاو . كلذ هأزجأ ظفللا ةيقبب ىتاو ىتايح ةدم

 ؟هتعاط اهسفن تمزلأو ، يبصلا اهجوزت اذا غلابلا ةأرملاو : هريغ نمو ةلأسم

 ١ هل اعبت نوكت اهن ف : تب اوج 1 ١ رصقي ثيح رصقتو هماےتب متت ئ ةالصل .

 اهم ىضريو غلبي ىتح {ة الصلا ؟ هل اعبت نوكت الو اهسفن ةالصب ىلصت لوقو

 .هل ةجوز

 . ؟ غلاب وأ "١ يبص اهجوزت اذإ ةميتيلا ١ )ةيبصلاو : ةلأسم

 ملعن ملو ، ةالصلا يف اهجوزل اعبت نوكت الو اهيبأ ةالصب يلصت اهنإف : باوجلا
 اعبت نوكت ال لوق . غلاب رْبَع يبصب اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلاو .افالتخا كلذ يف

 يف هل اعبت نوكت لوقو ،اهتالص لاح يف ةميتيلا لثم اهنأو ، ةالصلا يف اهجوزل
 اهجوز يتلا ةيبصلا نا : مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأو ء ةالصلا
 ةالصلاو ثا ريملاو ةيجوزلا تابثا لاح يف مهدنع ةغلابلا ماكحا اهماكحا 0 اهوبأ

 نوكت اهناف غلاب لجرب اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلا امأو . ماكحالا نم كلذ ريغو

 هللاو . مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكا ىلع ةالصلا يف اهجوزل اعبت
 . ملعأ

 ىلصو ،برغملا تقو يف ةمتعلاو برغملا ةالص عمج اذا رفاسملا اماو : ةلأسم
 دعب حلصي مث ،تقولا كلذ يف حيوارتلا ىلصي نا هلزئاجف ةمتعلاو برغملا
 .دادم نب هللادبع نب دمحم هيقفلا باوج نم هتظفح اذكه رتولا ةالص حيوارتلا

 . يبصلاو : لصألا ف 69
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 رفسلا ةالص يف هل صخري ليق .هلها نع امئاد رفاسملا يف اوفلتخاو : ةلأسم

 : صعب لاقو رصقلا ف هل ةصخر ال ليقو . كلذ هبشا امو يراكملاو حالملاك

 . اههبش أ امو يدابل او يراسل اك . كرت ثيح امامت يلصيو راس ثيح ارصق ىلصي

. »« ] 5 

كا زف



 نم اخلا ب ابل ١
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 دوحسو ر ذنلاو لف اونل او ننسل ا ةالص يف ()

 )) مي ركل ا ن ارقل دوحسو وهسل

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 يف هطاشن نمرثكا ،ناضمررهش يف رحسلا ةالص يف هسفن طشي" نميفو : هللا
 ةعامجلا مأ اصوصخ تقولا كلذ يف هدحو ةالصلا :هل لضفألا ام .ةعاجلا

 ؟امومأم وأ امامإ ناك ، لقثأ هيلع تناك ولو لضفا
 . ملعأ هللاو .درفنملا ةالص نمةلضفا ةعامجلا ةالص نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 وأ ىحضلا ةنس رثكأ وأ لقأوأ تاعكر حزايث ىلصملا دقع اذاو : هنمو ةلأسم

 دنع لوقي فيك . ماقو ،هلوسرو هدبع ىلا ىحتو ،نيتعكر ىلص اذاف ةعاط
 .تاعكر تس يد ؤأ :لوقي مأ ،ةعاط نيتعكر يد ؤأ لوقي . مارحالا ةريبكت
 ؟اهدقع ىتلا تاعكرلا متي نا ىلا
 نوكيف 3 هدقع ام متي نأ ىلا نيتعكر يلصأ : لوقي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيتعكر لك نيب اذكه الا ظفللا

 ؟ةعكر اذك اذك وني ملو ، لفاونلا نم ائيش يلصي ماق اذا هباوجو :ا : هنمو ةلأسم

 .اهباوجب تيتأو ز اهلاؤس تكرت . نآرقلا ةدجس يفو : هنمو ةلأسم
 رثكاو .ةالصلا اهيف زوت ىتلا تاقوالا عيمج ؟ اهذوجس زوجع هنأ : هباوحف

 . ملعأ هللاو .ءوضو ىلا جاتحت ال لوقلا
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 . اهباوجب تيتاو ، امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ؟ دجسملا يف ةضيرفلا يلصي مامالاو رجفلا يتعكر ةالص امأ : هباوجف

 رجفلا ىتعكر ةحأ حبصي نأ زئاج هنأ :نيملسملا ضعب لاقف : باوجلا

 لاقو .ةالصلا نم ائيش هعم يلصي نا كردي نا اجر اذا ةضيرفلا يلصي مامالاو
 ةضيرفلا يلصي مامالاو .رجفلا يتعكر دحا حلصي نا زوجي ال :نيملسملا ضعب

 لاقو لاح لك ىلع زئاج ضعب لاقو الف راغصلا امأو رابكلا دجاسملا يف الا

 ةضيرفلا ةالص دعب رجفلا يتعكر ةالص امأو .لاح لك ىلع زوجي ال :ضعب

 ريغ يف زوجت نيملسملا ضعب لاقو .لاح لك ىلع زئاج نيملسملا ضعب لاقف
 كلذ ربغ ف تزاج اذا :ديعس يبا نع نيملسملا راثا نم تظفحو . مويلا كلذ

 .هريغو 5 مويلا كلذ يف هدنع قرف الف 5 مويلا

 عولط دعب ىلصت ابنإ ضعب , لاق : ةلأسملا هذه ريغ يف هل باوج نمو {

 : تلأسو ى مويلا كلذرجفلا ةالص دعب احلدبي نا دارأ اذا : هنمو ةلأسم

 ؟ال . . ةتئاف اهركذا

 ملو ، سانلا نم نارقلا نم ةدجسلا ةارق دنع رضحي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ما ئ كلذب هرمأي نأ هنع رضح نموأ . ءىراقلا ىلع لهف . كلذب هلهجل دجسي

 . دوجسلاب هرمأي نأ رضح نموأ { ءىراقلا مزلي معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ئ ةرخآلا ءاشعلاو برغملا مهب ىلصو ةعامجووه رفاس نميف : هنمو ةلأسم

 ؟كلذل هنم الهج ئ ةعامح رتولا م ىلصو
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 حا رتولا ىلص نإو & ناضمر رهش ىف الا ةعامج ىلصي ال رتولا نأ : باوجلا
 لَصُي الا بحاو }نيملسملا لاوقا نم كلذ جرخي الف ناضمر رهش ريغ يف ةعامج
 . ملعأ هللاو . ناضمر رهش يف الإ © ةعامج رتولا

 . برغملا ةالص دعب حيوارتلا يلصي نا رفاسملا دارأ اذا هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو .اهتقو ىلا رتولا رخؤيو كلذ هل زئاجف

 مث ،‘١)نييلوالا نيتعكرلا نم ملس اذا حيوارتلا يلصملا امأو : هريغ نمو ةلأسم

 نأل ؛ةءارقلا دنع ذيعتسي هناف { (""نييرخالا نيتعكرلل مارحالا ةريبكت ربكو ماق

 ربكو اهريغ ةالص ىلا ايهنم جرخو اتمت دق .امهدعب ملس نيتللا نييلوألا نيتعكرلا
 . ملعأ هللاو .كلذ لعب ةذاعتسالا هيلعف .همايق لعب مارحالا ةريبكت

 . اهلا ؤس تكرت . هللا هظفح حاضو نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 :اهنم اذهب تيتأو اهباوج نم اضعبو
 مل ناو لصي مل ةفساك تباغ ىتح سمشلا فوسكل لصي مل ناو : باوجلا

 ال ليقو } ىلص سمشلا عولط لبق افساخ باغ ىتحرمقلا فوسخل عاص
 عولط لبق باغ املف لصي مل \افساخ سمشلا عولط دعب باغ ناو . يلصي

 . ملعأ هللاو .انباحصأ راثا يف هتدجو اذكهف .فالخ الب ىلص ،افساخ رجفلا

 دوعسم نب دمحم نب رم اع ل اول ا هيقفلا خيشل ہشلا طخب هتدجواممو : ةل اسم

 مأ ،اهيف ةءارقلاب رهجي له .فوسكلا ةالص يف : هللا هظفح يوزنلا يلاعسلا
 ؟ ىمحم

 يف فلتخاو اهيف ةءارقلاب رهجي ليقو 0 ةءارقلا يفخي : ليقف : باوجلا

 ئ فوسخل ا كل ذكو .اهل ةبطخ ال ليقو ئ ةبطخ اهل ليقف ‘ فوسكل ا ةالصل ةبطخل ١

 الو نولصي ان ؤايلعو انخايشأو . هل بطخي ال ليقو .همامت دعب (")ال بطخي ليق

 نيرخآلا : لصألا يف )٢( . نيلوألا : لصألا يف )١(
 . فوخلا ةالص يأ (٣)

 ذ ٢.٩٦



 ئهثملا تاقوألا يف نايلصي له :فلتخاو .انخايشأ لمع اذه ىلعو ،نوبطخي
 |جناكم لعجيو ةالصلا نع ى")اهيف يمملا تاقوألا ف نايلصي ال :ليقف ، (١)اهنع

 يتلا تاقوألا يف الا نايلصي ال ليقو تاقوألا لك يف نايلصي ليقو . حيبستلا
 نورخا لاقو { لفنلا اهيف هركي ىتلا تاقوألا نم اهريغ نود ةالصلا اهيف زوجي

 ةالصك ىلصت الف سمشلا تلاز اذاف سمشلا لزت مل ام فوسكلا ةالص ىلصت
 . نيديعلا

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 تقو لك دجست نا زوجي له . نارقلا ةدجس يف : هللا همحر يوزنلا ينيسارحخلا

 . سمشلا نرق بورغ دنعو سمشلا نم نرق عولط دنعو راهنلا فاصتنا دنع

 نم لوق ىلعو زئاج اذه لكف ةالص اهلعجي ال نم لوق ىلع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةالصلا اهيف زوت يتلا تاقوألا يف الا كلذ زوجي الف ةالص اهلعب

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 :اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو 5 املا ؤس تكرت . نارقلا ةدجس يف : هللا
 سمشلا نم نرق عولط عم اهدوجس دنع فقن انأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملو ،اذه ريغب لاق نمل انم ةئطخت ريغ نم ةلبقلا ىلا اهدجسنو ،اهنم نرق بورغو
 الف } ةالصلا بابسأ نموأ ،ةالص اهلعج نم امأو .انلمعك لمعي مل نم ات
 . ملعأ هللاو . ةلماك ةراهطب الا نوكي الو شةلبقلا ريغل اهدجسي

 رسكب _ نانجلا ئ مهللا .7 : حيوارتلا ءاعد ف هباوج نمو : ةلأسم

 .انرواجو ناسحلا روحلا كلام اي مهللا :انجوز ناكم لوقت ة أرملاو ميجلا

 ..ملعأ هللاو . ناسحلا روحلا كلام اي © مهللا

 . اهم اوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 )١( اهنع : لصألا يف . )٢( اهنع : لصألا يف .
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 .وهسلا يتدجس ذجسيلف ةلفانوأ ةضيرف ةالص يفوهسهمزَل نم نأ : هباوجف
 © كلذ هل ضرع نم ىلع امهدوجس يف اوفلتخاو ، ةالصلا كلت نم ملسي امدعب

 ءاهقف ضعب لاقف ، عمجلا يف ىلوألا ةالصلا يف همزل اذا رفاسملا ةالص يف

 اذا مهضعب لاقو 0 عمجلا ف ىلوألا ةالصلا نم ملسي نيح اهدجسي : نيملسملا

 ةينلاو } ةدحاو ةالص ةلزنمب ايجنأل }انعم لوقلا رثكأ وهو ،ةرخآلا نم ملس
 . ملعأ هللاو .ةالصلا دوجسك امهدوجسو 3 ايل ىرجت بلقلاب

 لبق ه ؤوضو ضقتناو هعولط لبق رجفلا يتعكر عكر نميفو : هنمو ةل أسم
 ؟رجفلا اتعكر هل متتأ . طئاغ وأ ئ لوب ثدحب رجفلا عولط

 هذه ىلعرجفل ا لبق اےهعركر هل زاجأ نم لوق ىلع كلذ هل متي : هب اوحف

 . مانموأ ةظقيب ىنملا جورخو ئ عامجلاو ى مونلا ثدح |اهضقني لب اندنع ةفصلا

 وأ طئاغ وأ لوب نم ناك هدح امعضقني الو . هل اتتبث دقف هعولط لعب |اےهعكر ناو

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ ف ملعأ الو 6 ءوضولا ضقني ام لكو ‘ مون وأ ةبانج

 . اعاوجب تيتأو ، اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اذك اذه يماقم يف ىلاعت هلل ىلصأ : ىحضلا ةالصل ىلصملا لاق نإ : هباوجف
 . يتالصب ىلصي نمل امامإ ، ةعاط وأ ةلفان وأ قورشلا وأ ىحضلا ةالص ةعكر اذك

 ةعاط ةنسلا _)ذإ { ةبعكلا ىلا اهجوتم امومأم ناك نا مامالا ةالصب وأ 0 يتأي نلو

 مرحيو ("هجوتي مث . يدنع فاك وهف { ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل

 . نيتعكر لك نيب ملسيو نآرقلا نم رسيت (امم ةروسو دمحلا أرقيو ،ذيعتسيو
 ىحضلا ةنس يلصي نا دارأ ناو . دارأ ام هيجوتلا كلذب يلصيو مرحيو ةينلا ددجيو
 هدبع ىلا ىحتو اهنم نيتعكر ىلص ءاش ناف تاعكر عبرأ ةعاطلا وأ قورشلا وأ

 أرقو }ةريبكتب ماقو ، ملسي مل ءاش ناو ©كل تفصو ام ىلع ملسو هلوسرو

 هجوت : لصألا يف )٢( . اذإ : لصألا يف )١(
 . ام : لصألا يف )٣(
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 ىلا تايحتلا أرقو ،نيتعكرلا')اتلك يف نآرقلا نمرسيت اموأ ةروسو دمحلا

 . ملسو اهرخا

 لك نيب لصفي َلَصملا ناف {ةلفان اهركذي ليللا يف يهو ةلفانلا ةالص امأو
 لاوقأ نم جرخي الف ةلفان اهركذ نإو 5 ةعاط راهنلا ةالص ركذيو { ميلستب نيتعكر

 . ملعأ هللاو . يدنع نيملسملا

 ٦ ميلستل اب لصفي ليللا ةالصو ىحضلا ةالص يف كلذكو : هريغ نمو ةلأضزم

 . ملعأ هللاو .زئاج كلذ لك لصويو لصفي راهنلا ةالصو

 : هللا همحر ىوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ىنعمل وأ هيف تناك ،ٍةَّساَجَت ىنعمل اهادعف ةدجسلا ىلع رميف ،نآرقلا أرقي نميف

 ؟ال مأ ،هوجولا الك ي هل زوجي همزلت نإ لب { ىنعم ريغل وأ كلذ ريغ
 اهلعجي نم لوق ىلع ةساجن نم رذع ىنعمل ناك اذا هيلع ءعىش ال : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ركذ اذا ،كلذ دعب اهدجسيو ةالص

 طئاغ الو لوب ريغ نم ةساجن هبو كاهدجسي نا زوجي كلذكو : هنمو ةلأسم

 . ةبانج الو
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ هل زوبي : باوجلا

 لهو : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 ءىراقلا نم اهعمسوأ ،هيفوهو ،اهأرق نمل قيرطلا يف نارقلا ةدجس دوجس زوجي

 ؟ال مأ ] قيرطلا يف وهو

 نم هيلع ةالصلا دوجس زوجي ثيح اهدجسي ليق دق نأوجرأف : هباوج

 يف ةالصلا نع نوملسملا يهن دقو .ةالص اهنإ لوقي نم لوق ىلع ضرالا

 ناك اثيح اهدجسي هنإ اولاق دق مهلعلو ئ هللا دنع هب رذعي رذع نم الإ ئ قيرطلا

 )١( ىتلك : لصألا يف .
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 ريغ ايهنإ لوقي نم لوق ىلع ،اهريغوأ قيرط يف ناك ةرهاطلا ضرالا نم
 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو ةالص

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . اهباوجب تيتأو 3 املا ؤس تكرت : هللا
 فلتخا دق هنأ الإ .رجفلا ةالص دعب رجفلا ىتعكر لدب زئاج هنأ : هباوجف
 رصعلا ةالص دعبو .رجفلا ةالص دعب رجفلا ةنس ىلصت ال هنأ يأرلاب نوملسملا
 يتعكر لدب زاج اذاف :ديعسوبأ لاقو .مويلا كلذ يف اهدب مزل يذلا مويلا يف
 كلذ ريغو مويلا كلذ يف قرف الف رصعلا ةالص دعبو ،رجفلا ةالص دعب رجفلا
 . ملعأ هللاو . يلإ ثحأ لوقلا اذهو ث مويلا

 . اهماوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ملسيو {ةالصلا هيف زوجت تقو لك يف ةعامج نفاونلا ىلصت نأ زوجي : هباوجو
 5 ةلفان ليللا يفو ةعاط راهنلا ف اهركذيو هتالص ترمتسا اذا نيتعكر لك نيب

 . ملعأ هللاو .زئاجف © ةعاط تقو لك يف اهركذ ناو

 نميف : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 لخدو ةضيرفلا ةعامجلاب ىلصي مامالاو ررجفلا ةالص تقو دجسملا ىلا ءاج
 نا لبق ةنسلا يلصي نا هلزوجيأ . ةنسلا يلصي نا لبق ةضيرفلا ةالص يف هعم
 ؟ال مأ سمشلا علطت
 هللاو . سمشلا عولط ىلا ريخأتلا ينبجعيو فالتخا كلذ يف : باوجلا

 . ملعأ

 : هللا همحر يحنملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 : وه اذهو 5 اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت
 نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا نع اهافش هتظفح يذلاف : باوجلا

 لوقت ام : لئاسلا هل لاقف .هل ينم رصحمب هايتف نم : هللا همحر ناديبع نب ةعمح
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 ةالصل ماقأ دق ةعامجلا ماما ىأرف دجسملا ىلا لجرلا ءاج اذا رجفلا يتعكر يف

 امدعب مويلا كلذ اهيلصي نا هل زوجيأ .رجفلا ةضيرف ةعاجلا عم ىلصف رجفلا

 ؟ال مأ . ةعاجلا عم ىلص

 عولط دعب الا اهيلصأ ال انأ ينأ ريغ زئاج ريغ هنإ لوقأ ال : لاقف
 . اهيف ل ظفح الو ةتئاف الو ةرص اح ركذت اهن ا لاق هتعمس الو ] سمشل ١

 ةرضاح اهركذي هنا . ىحنملا ىمعألا دمحم نب دوعسم نع هتظفح ام امأ
 . ملعأ هللاو

 نم رجفلا عولط دعب الا امهركذي ملف رجفلا اتعكر هتتاف نميفو : هنمو ةلأسم

 عم لوخدلا ديري هنال ؛ةرضاحلا هتتاف ةتئافلا ىلص اذا ناكو ،يناثلا مويلا

 مامالا عم ةضيرفلا يلصي مث ةرضاحلا يلصيأ ؟هب ىلوأ ام .ةضيرفلا يف ةعايجلا

 وأ ؟ مويلا اذه نم سمشلا عولط لبق ، لوألا مويلا نم ةتئافلا ةنسلل عكري مث

 دعب مويلا كلذ ةنس ىلصي مث ، مامالا عم ةضيرفلا يلصي مث .ةتئافلا ةنسلا يلصي

 ؟سمشلا عولط

 .هيف امهركذ يذلا مويلا كلذ نم رجفلا يتعكر يلصي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نأ اجر نمل زوجيو 3 مامالا ريغوأ مامالا عم ةرضاحلا ةضيرفلا تاوف فخي مل ام

 يف رجفلا يتعكر عكري نأ ةعايجلا عم هتالص هب متي ام ةعايجلا ةالص نم قحلي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ،دجسملا كلذ نم عضوم

 نميف : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ؟ةلفان امهدعب ىلص نإ رجفلا علطي نآ لبق رجفلا يتعكر ىلص

 . ايلدبي نأ ثدحأ ناو سأب الف ايهلدبي مل ناو آيمههدبي لوقف : باوجلا

 نميفو : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 دنع هيف ايهعوكر زوجي يذلا تقولا يف رجفلا عولط لبق رجفلا يتعكر عكر
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 بذكوأ . طئاغوأ . لوبب تاساجنلا نم ءيشب ه ؤوصو ضقتنا مث ئ نيملسملا

 . ءوضولا ضقني امم ناك اموأ نصحم فذقوأ ئ ملسم ةبيغوأ © ىنعم ريغل

 . ملعأ هللاو . عماجي وأ ةفان يلصي وأ ماني نأ الا ناتمات ايهنا وجرأف

 نم ء يشل ةينلا دقعف ك رجفلا لبق ةلفان ىلصي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . رجفلا علطو ©٠ نهضعب ىلصف تاعكرلا

 ةينلاب رجفلا عولط دعب ولو { تاعكرلا نم يقب ام متي نأ ينبجعيف : باوجلا
 .)« مكلامعأ اولطبت الو> : لجوزع هللا لاق ةالصلا يلا لوخدلا دنع ةمدقتملا
 نم لوق ىلع زئاجف © ملسو رجفلا عولط لبق تاعكرلا نم يلص ايب يفتكأ ناو

 عولط لبق دجهتلا هتاف نمل الإ رجفلا ةالص دعب ةلفانلا ةالص ةيهاركب لوقي
 . ملعأ هللاو . رجفلا

 . اهماوجب تيتأو . الا ؤس تكرت : هنمو .7

 نيتعكر لك دعب لصفيو . ىنثم ىنثم ليللا ةالص نإ ليق دقف : هباوج
 ملسي نأ يدنع هلزوجي الو { ةينلا ديدحت دعب مارحالا ةريبكت كيو ، ميلستب
 نال .۔ م ارحال ١ ةريبكت ‘ ميلستل ادعب ربكي نا ريغ نم ذيعتسيو عفشل ١ نم

 ءاش نإ راهنلا ةالص امأو . مارحالا ةريبكت دعب الإ ةالصلا يف نوكت ال ةذاعتسالا

 . ملعأ هللاو . لصف هللا ءاش نإو {“ لصو

 . ىيوزنل ا يلع نب سيمخ نب رص ان هيزنل ا هيقفل ا خيشل ا ب اوج نم : ةلأسم

 هحفاصف 3 ةعايجلا رظتني سلجو ، حبصلا ةالص ةنس ىلص نميف . هللا همحر

 هركي امنإ مأ © حبصلا ةنس داسف يلا كلذ هب غلبيأ اضيأوه هايحو هايحف دحأ
 لْسْفت يذلا مالكلا دح امو { هتالص داسف ىلا كلذ هب غلبي الو . طقف مالكلا

 الو ةالصلا كلت رمأل هينعي ال مالك ف لواطت اذإو ى حبصل ا ةالص ةنس هب

 ؟ هتالص لاح ام 3 اهريغ

 )١( مقر ةيآ ٣٣ دمحم ةروس نم .
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 كلذ ف هيلع ضقن الو رجح ال ةيهارك نوكي كلذ نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كرت بحتسنو . نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ ف الطاب لقي ل ام ۔ هيلع ةداعإ الو

 . ملعأ هللاو . رجفلا ةنس ةالص دعب ىنغي ال اييف لوقلا

 نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . اهلاؤس تكرت . هللا همحر . ناديبع نب هعمج

 نزَكذي'نهغأ آ ضئارفلا تاولص رثأ ىلع يتلا ننسلا ةالص نأ : هباوجف
 نإ رجفلا ةنس امأو & سأب الف ، تارضاح نهنأ نركذي مل نإو . تارضاح

 يلصملا ناك نإو ، زئاج كلذ لكف ، رجفلا اتعكروأ رجفلا ةنس اهنأ تركذ

 اهنا امهركذي مل '_)حنإو] ،ناترضاحاينأ امهركذي هنإف رجفلا عولط دعب ايهيلصي

 اهتالص زاجأ نم لوق يلع " رجفلا عولط لبق اتهآاض ناو سأب الف ناترضاح

 . ملعأ هللاو . ناترضاح اهنا رجفلا عولط لبق امهركذي الف ، رجفلا عولط لبق

 اهنأ ركذي مل اذإ ، راهن وأ ليل يف ةعاطلاو ةلفانلا ,ةالص ةين يفو : هنمو ةلأسم

 دايعالا ةالصو . مايقلاو قورشلاو يحضلا ةالص كلذكو . هعكر اذك اذك

 وأ هعكر اذك اذك ركذي مل اذإ تفصو ام يلعف 0 ةريبكت اذك اذك ركذت مل اذإ ةزانحلاو

 © رتولاو ننسلا كلذكو & تركذ ام عيمج يف زئاجف ث هيلع وه ايك ىلصو ةريبكت
 . ملعأ هللاو . زئاجف { اهركذي مل وأ { ةرضاح اهركذ

 عم حيوارتلا يلصي نأ داراو ث رتولاو ةمتعلا رفاسملا يلص اذإو : هنمو ةلأسم

 . مامالا

 ناكو { هدحووأ ، مامالا عم حيوارتلا لصي نا هيلع قيضي ال هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . حيوارتلا لبق رتولا يلصي الأ بحتسملا نم

 . برغملا تقو يف حيوارتلا يلصي نأ رفاسملل زوجي له هتلأسو : ةلأسم

 . ةمتعلا ةالص تقو ىلا رتولا رخ ؤيو

 )١( لصألا يف سيل .

 ۔ ٢١٦



 . معن : لاق : باوجلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 . حمرردق اهعافترا لبق . سمشلا عولط لعب ةالصلا يفو : هللا همحر ىيوزنلا

 ؟ قورشلا ةالص مأ يحضلا ةالص ركذتا

 . ملعأ هللاو . اندنع زئاج نيهجولا الك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دقتعاو 9 هيلع ةبجاو ةمزال اهنأ رذانلا ملع اذإ رذنلا ةالص يفو : هنمو ةلأسم
 هنا ريغ " رذنلا ةالص نم هيلع بجو ام ىلصي نأ اهل هتداراو { ةالصلل همايق دنع

 ؟ ال مأ . كلذ هئزجي له . هنم الهج ةنس ةينلا ظفل يف اهركذ
 هبلق يف كلذ يف هتين ناكو ،هيلع بجوام ةيدأتل ماق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ هازجأ

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 هلزوجيأ ‘ ةنسلا رخأو 3 مامالا عم رجفلا ة ةضيرف يلصي نميف هل تلق : هللا همحر

 . تفي مل (اذعب رجفلا تقو ماد ام سمشلا عولط لبق اهيلصي نا

 لومعملاو لوقلا رثكأو . فالتخألا يرجح كلذ زاوج ف نإ : لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو . سمشلا عولط دعب ىلصت اهنأ اندنع هب

 يف سمشلا علطت نا لبق يلصت نأ زوجي هنإ لوقي نم لوق يلعو : هل تلق
 ؟ هتئاف مأ ةرضاح ركذتا . رجفلا ةالص تقو

 يلصأ اذه يماقم يف يلاعتو كرابت هلل ىلصأ : لوقي . ةرضاح ال هتئاف : يل لاق

 هلل ةعاط ةبعكلا يلا اهجوتم . رجفلا يتعكر نم ينتاف ايع ءاضقو الدب نيتعكر

 . ملسو هيلع هللا يلص ذدمحح هلوسرلو

 يف . هللا همحر يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ىلصي نأ هئزبجي مأ { ةلمج اهدقعيا . السرم ةعكر ةئام هلل يلصي نأ رذن هلعل يذلا

س ٢١٧



 ؟ ةعكرلا ةئاملا لمكي نأ يلا اعبرأ متأ اذإ مأ . ةدحاو ةرم ملسيو . اعبرأ اعبرأ

 . ملعأ هللاو . تركذ يذلا . هلك كلذ زوجي : باوجلا

 نب سيمخ نب ملاس هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 عم ةضيرفلا يلصيل ، رجفلا ةالص ةنس رخأ نميف . هللا همحر يوليحملا ملاس

 نم لوق ىلع سمشلا عولط لبق ةضيرفلا ةالص دعب اهيلصي نأ دارأو ى مامالا

 عولط دعب يلا اهرخأ اذإ كلذكو . ةتئاف مأ ةرضاح اهركذيأ . كلذزاجأ

 ةالص دعب يلصت نا تنا كبجعي لهو . ةتئاف مأ ةرضاح اهركذيا ، سمشلا

 هل ناك اذإ & نايسنلا دحأ فاخ اذا . سمشلا عولط دعب مأ . ةضيرفلا

 , . هللا كمحر . كلذ انفرع & لغش

 امأف . اهلها نم تسل ينأ الإ . ايتفلا ال ةركاذملا ليبس ىلع : باوجلا

 ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ ملف ، سمشلا عولط لبق ةضيرفلا دعب اهتالص

 مهنع دجويو ، سمشلا عولط يلا اهورخ ؤي مهنا مهنع دجوي اينإو . كلذ لعف

 امأو . سمشلا عولط يلا كلذ ريخأت ينبجعيو . كلذ ةزاجإ ينعم مهضعب
 زاجأ نم لوق يلع & سمشلا عولط لبق ةضيرفلا دعب تقولا كلذ اهتالص
 يفو . هباوج ىنعم ىلع ةتئاف ركذت ال اهنأ تاباوجلا ضعب يف تدجوف . كلذ
 نم جورخلل تقولا كلذ يف اهلدب كرت ينبجعيو . ةتئاف اهنأوجرأ تاباوحجلا ضعب
 نايسنلاف ، نايسنلا لبق نم امأو ، ملعلا لهأ هيلع ايب لمعلاو & فالتخالا

 . هلبق نم هيلع سأب الو 5 هب ذوخأم ريغ & يسانلا نع عوفرم

 خيشلا باوج نم هتدجو ام ىلع { اهل ةينلاف سمشلا عولط دعب اهتالصامأو

 نم ينتافو ينمزل ايع الدب نيتعكر يلصأ : لوقي دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا
 يلصا : لوقي ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج يفو ، رجفلا نيتعكر
 ريشب نب ديعس هيقفلا انخيش .تعمس اذكهو رجفلا يتعكر نم ىنمزل ايع نيتعكر

٢١٨



 . ملعأ هللاو . ةتئاف ريغ وأ ةتئاف تناك & فاك هنا يدنعف

 حصي يتح هنم ء يشب ذح الو ئ كيل ١ تبتك ام ينيع ةرقو ي ديس رب دتو

 . ملعأ هللاو . هلدع كعم

٢١١





 عساتلا بابلا

 ا ةعمل اة ص ىف (

 ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ . ةينلا لبق لمسبي ، ةعمجلا يلصي نا د ارأ نميفو . هللا همحر . يوزنلا
 . ملعأ هللاو . لمسبي الف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا طخب دجو هنظا اممو هريغ نمو : ةلأسم
 ةعمجلا ةالص بوجو ىلع ءاملعلا قفتاو . هللا هظفح . يوزنلا يلاعسلا دوعسف
 ؟ ءادنلا عمسي مل اذإ . رصملا نع جراخلا يف اوفلتخاو . راصمالا لهأ يلع
 ال ليقو } هيلع بجي ال ، نورخآ لاقو . هيلع بجي ضعب لاق : باوجلا
 ةالص هب حصت ام مهددع غلب اذإ بجت مهضعب لاقو & يرقلا لهأ ىلع بجت
 ىلع ءاملعلا قفتاو . ةعمجلا ةالص مهب ()دقعنت نم ددع يف اوفلتخأو . ةعمجلا
 يلع ةعمجلا ةالص مهدنع (٢لبججت الو . ةعمجلا ةالص يف طرش ةبطخلا نأ
 ىلص ناو . كولمملا ىلع الو . ءاسنلا ىلع الو . نيرفاسملا يلع الو . نايبصلا
 ١ . هللا ءاش نإ كلذ زئاجف . ةعمجلا ةالص ءالؤه نم لصم

 بجت : ضعب لاق . ادئاق دجو نإف . ادئاق دجي مل اذإ ىمعالا ىلع الو

 . هيلع بجت ال ليقو . هيلع

 .دبت مهدنع سيلو : لصألا يف )٢( . دقعنت ام : لصألا يف )١(
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 ىلص يبنل ١ ىلع ةالصل او ئ ديمحتل ا : اهم دّكتمل ١ ةبطخل ١ طورش نم ليقو

 دجسمل ١ لخد نمل زوجحم الو ] ةظعوم او ٠ نبتي ١ ليقو ة هي ا ة ٥ع ارقو ] ملسو هيلع هللا

 رفسلا يف يلصيو ةعمج رفسلا يف مامالا يلع سيلو . عكري نأ بطخي مامالاو

 . رفاسملا ةالص

 . ناذأ ريغب ةعمجلا حصت ال : ليقف . ناذأ ريغب ةعمجلا ةمامإ يف اوفلتخأو

 بحتسم ناذألاو . تزاجو تحص دقف ناذأ ريغب ةعمجلا تميقأ نإ : ليقو

 . فالتخا ةعمجلل دبعلا ةمامإ يفو

 الو ةعمجلا يف امامإ دبعلا نوكي ال : ضعب لاق . رفاسملا كلذكو

 . كلذ زوجي : نورخا لاقو . رفاسملا

 ديعبوهو اهعمسي ال نمل . ةبطخلا لاح ف مامالاو مالكلا يف اوفلتخاو

 زوجي ال ليقو . بحتسمو نسحتسم توكسلاو { مالكلا هل : ضعب لاق . اهنع

 مرحي ليقو . دعبوأ برق ءاوس بجاو تاصنالاو . عمسي ملوأ عمس مالكلا
 اذإ امأو . ةالصلا حلصي ام مالكلا ناك اذإ بطاخلا نود . عمتسملا يلع مالكلا

 ديعلا الو ديعلا لوصحب ، ةعمجلا طقست الف . ةعمجلا موي ديعلا موي قفاو
 ناو ، ةعمجلا ةالص يف بطاخلا وه مامالا نوكي نأ يغبنيو ةعمجلا لوصحب
 انخايشأ انكردأ اذكهو . انباحصأ دنع كلذ زئاجف © بطاخلا ريغ ىلص

 . نولعفي

 نإف . ةبطخلل يلصملا كاردا ، ةعمجلا طرش نم سيل نأ يلع عيمجلا قفتاو

 عمتساو اهكردا نمو . ةعمجلا ةالص هل تحص دقف { ةبطخلا كردي ملو ص

 عم :: يلصملا كردا اذاو { ةنس ةعمجلا موي لسغلاو ، لضف اوهف .

 . ةعمجلا هل تحص دقف . يرخا اهريغ اهيلا فاضأو . ال
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 ف فلتخاو . هنع أزجأ دقف & اعبرأ رهظلا ىلصو ئ ةعمجلا ةالص هتتاف نمو

 لاقو { ةعامح يلصت الو يدارف ىلصت ليق . ةعمجلا موي ف رهظلا ةالصل ةعاجملا

 يف رهظلا ةالصل ةعامج ال هنا : هللا مهمحر انخايشأ لمعو . ةعامج ىلصت ضعب
 هبو ملعأ هللاو . مامالا عم ةعمجلا حلصي مل نم ادرفنم يلصي لب . ةعمجلا موي

 . قيفوتلا

 . يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 . ةنسلا اهدعب ىلصي نأ دارأ اذإ ءارهزلا ةعمجلا ةالص ىلص نميف . هللا همحر

 . ملعأ هللاو . ةعمجلا ةنس اهركذي هنأ : هباوجف

٢٢٢





 رش اعلا ب ابل ١

  

 نيديعلا ةالص يف

0000   

 نب دمحم نب رم اع : ل اول ا هيقفلا خيشل ا طخب دجو هنأ ابوتكم هتدجو امبو

 يه ءالعلا ضعب لاق . نيديعلا ةالصو . هللا همحر . يلاعسلا يرمعملا دوعسم

 طقس مئاق اهم ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف يه ليقو © ةنس يه ضعب لاقو ةبجاو

 نأ يلع نيملسملا ءايلع عمجأو . ةزانجلا يلع ةالصلاو © داهجلاك 3 نيقابلا نع
 ولو كرتت نأ يغبني الو 0 ةعاجلاو ذ يرقلاو راصمالا ف ةنس نيديعلا ةالص

 هلعل هيف نوتأي ابجاو ارمأ اوكرت دق اوناك ، اهكرت ىلع راصمألا لها نم موق عمتجأ

 ريغ اونوكي نا انوجرل مهريغ هب موقي نا دعب ةعامجو دحاو هكرت ولو . هب نوكلمت
 . ضعب نع ضعب هيف يفكي نأ بجاولا نم وهو ، نيموثأم

 مث لاوزلا دح يلا نيرثأردق سمشلا عفترت ذنم نيديعلا ةالص تقوو

 ليجعت بحتسيو .. هيلع ل دب الف { اهتقو تاف يتح ين اوت نمف اهتقو يضقني

 ل ا جورخل ا لبق . رظطفل ا موي لكال ا بحتسنو 0 رطفل ا ريخأتو ئ يحص الا

 موي لكالاب سأب ال ليقو . ةالصلا دعب يلا رحنلا موي لكالا هركيو . ةالصلا

 . اهدعبو ةالصلا لبق يحضألا

 ةعكرلاو ةنسلاو عامجالاب هيلع قفتم ةءارقلا لبق . يلوالا ةعكرلا يف ريبكتلاو

 رهاظب ىلصملا يف يلصي مامالا نأ ةنسلا نإ ليقو & هيف سانلا فلتخا ةيناثلا
 © كلذ عساوف دجسملا يف ديعلا ةالص سانلا ىلص نإو . دجسملا يف ال & دلبلا
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 3 اهلبق لفنلا ةالص زاوج يف اوفلتخاو ، نيملسملا ضعب نع ءاج ام ىلع زئاجو

 يف يلصت تناك اذإ . اهلبق لفتني ال ضعب لاق ، يلصملا يفرضح نملاهدعبو
 . ملعأ هللاو . مامالا الإ اهلبق لفتنيو . يلصملا

 { ةذاعتسألا ديعلا ةالص يفو . يدنع اميف هللا همحر هنأ هباوج نمو : : ةلأسم

 . لوألا ريبكتلا دعب مأ . مارحألا ةريبكت دعب
 دعب ذيعتسي نأ ىنبجعي يذلاو . افالتخا كلذ يف نأ يدنع يذلاف : هباوج

 . ملعأ هللاو . ةريبكت رخآ

 ةرشع ثالثب اهدقتعا اذا هدحو ديعلا ةالص يلصملا يف هريغ نمو : ةلأسم

 هتالص نم ملس امدعب ركذو ريبكتلا يسنو . ريبكت الب نيتعكر اهالصف شةريبكت
 . ةيناثلا ةعكرلا وأ تايحتلا يف دعب وهو ركذت وأ

 ةءارقلا دنع ربكي لوقو ركذت ثيح ربكي لوقف . فالتخا كلذ يف : هباوجف

 هتالص تمت دقف تايحتلا يف لخد امدعب ريبكتلا ركذت نإو ،ةيناثلا ةعكرلا يف

 نأ دارأ مث 3 ةريبكت ةرشع ثالث ريبكتلا دقع ذا امأو ،نيملسملا لوق رثكا ىلع
 يفف ،ةريبكت ةرشع ثالث ربكي نا دارأ مث اعبس وأ اعست دقع وأ دقع امم لقأ ربكي

 متت ال لوقو ، ريبكتلا يف ناصقنلاو ةدايزلاب هتالص متت لوق :اضيا فالخا كلذ

 اذإ امأ . دمعلا ىلع ناصقنلاب متت الو ةدايزلاب متت ليقو .ناصقنلاو ةدايزلاب

 مومأملا دمعت اذا اضيأ فالتخا كلذ يفف ريبكتلا دقع يف همامإ مومأملا فلاخ

 نم لوقلا رثكأو ، متت ال :لوقو هتالص متت :لوق . مامالا دقع فالخ ىلع
 لعج امنا مامالا نأل ؛هتالص ي ممال عبتي نأ هيلع مومأملا نأ نيملسملا لاوق

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هب متؤيل 7

 امامإ مامالا لعج امنا مامالا نال : لصألا يف )١(
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 رشع يد الا ب ابل ١

 هيلع ةالصلاو تيللا لسغ ف

 أ كلذ ف اعمو

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 نتتلا برشب فورعمو موصلاو ةالصلا كرتب فورعم لجر يف : هللا همحر يوزنلا
 ؟ال مأ لسغيو ءاذه ىلع هلعل تام اذا هيلع ىلصيأ . مارحلا لكأو
 فالتخا كلذ يفف هيلع ةالصلا امأو ۔ لسغي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هرق ف نفديو

0
0
0
 

 كرشم ا نم ملسمل ا فرعي لو اعيمج اقرتحا كرشمو ملسم يفو : هنمو ةلأسم

 ؟مهنم هل دحليو هيلع ىلصيو لسغي نم .ايهيف يأرلا فيك .ايهنم

 ىتحالا نالسغي ال : نيملسملا ضعب لاقف لسغلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دصقي هناف ةالصلا امأو ك نالسغي ايهنإ لاق نم لاقو لسغيف ُملسملا حصي

 . ملعأ هللاو . ملسملا ىلع ةالصالاب

 ؟ءايشألا نم ءعيشب وأ لبح وأ مسب هسفن لتاقلا يفو : هنمو ةلأسم

 ال هنإ : نيملسملا ضعب لاق . ادمع هسفن لتق اذإ هنأ : قيفوتلا هنابو هباوجف

 . ملعأ هللاو .هيلع ىلصيو لسغي هنإ لوق هيفو ،هيلع ىلصي

_ ٢٢٧٢ 

 



 هنوبحسي نيملسملا نا . نيملسملا دنع تام اذا كرشملاو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هتفيج ىراوت ايناو لاجرلا ١0قانعأ ىلع لمحي الو ،هنؤراويو

 يف مهدنع رضحي ملو ،اراهن وأ اليل تيم نفد اورضح سانأ يفو : هنمو ةلأسم
 . اوبلط نإ دلبلا يف نودجي مهنأ الإ تيملا ىلع ةالصلا نسحي نمم دحا كلذ
 .هيلع حاصيل تيملا نفد دنع دحا مهترضحب نكي مل اذا : قيفوتلا هنابو هباوجف

 ةالصلا نسحي (")[نم] او ربخأ دلبلا ىلا اوعجر اذإو .هنفد مهيلع قيضي الف
 كلذف هنفد لبق تيملا ىلع ةالصلا مهنكمأ اذاو . هيلع يلصيل تيملا ىلع

 . ملعأ هللاو .يلا ثحأ

 ةالصلا نع يهنلا درو عضوم يف تيملا ىلع ىلصي ال هباوجو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . ةرورض نم الإ هيلع لمعنو ينبجعي يذلا لوقلا ىلع ،هيف

 هجو ايف .ةالصلا نسحم ال وهو ىتوم ىلع ىلص نميفو : هنمو ةل اسم

 ؟مهروبق نع ديعب عضوم يف ،نينسو رهشأ دعب مهيلع يلصي نأ زوبيأ هصالخ
 ماميتلاو رصقلا عضوم يف تيملا ةالصو ،لدب همزلي الف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .ءاوس

 . باوجلاب اهنم تيتأو {. الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هناف هحراوج نم ءيش عطقتمو { عابسلا هتلتق يذلا امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 لو رانلا هتقرحأ يذلا امأو ،لوقلا رثكأ ىلع هحراوج نم يقب ام نفكيو لسغي
 . ملعأ هللاو . بارتلاب مم ّهَيِي هناف هلسغ نكمي

_ 

 )١( قانعألا : لصألا يف .
 )٢( نمم : لصألا يف .

 س ٢٢٨



 ناو . هيلع ىلصيو لسغي هناف ،ايح جرخ اذا دولوملا يف هباوجو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع هيلع ىلصي الو لسغي هناف اتيم جرخ

 تيملا هب نمكي نأزوجي له . كرشملا دنع نمروشنملا بوثلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةبوطرب كرشملا هسم هنا ملعي مل اذا ءاملاب لسغي نا ريغ نم ،ُملسملا

 تيملا هب نفكو لسغي مل ناو ،بوثلا لسغي نأ ينبجعي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي الف

 دلب يف مهنم دحا تام اذا ، مهنم نايبصلا ا نيكرشملا دالوأو : هنمو ةلأسم

 .ملعأ هللاو . نوملسملا مهيلع لصي الو نولسغي ال مهناف . مالسالا

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم :: 3 :ةلأسم

 ملف دحا هيلع ىلص هنإ مث ،رذعل هيلع يلصي نا ريغ نم نفد اذا تيملا يف : هللا

 . نكي ملوأ اهب نوفدملا ر فرعي ناك اذكو اذك ضرأب نوفدملا هنا هركذي

 .بير الو اذه يف كش الب هيلع ةالصلاب دصق هنا ريغ

 . ملعأ هللاو .ةفصلا هذه ىلع اندنع فاك هنأ : باوجلا

 نوكيأ .كلذب هنم الهج دجسم يف تيم ىلع ىلص نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ .ةمات ةالصلا نوكتو .اموثأم

 ةنسلا فالخل مثا هيف يلصملاف رذعل ةالصلا نكت مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ربقي ملوأ تيملا بق © ةفصلا هذه ىلع هيلع ةداعا الو

 هئوضو دنعو هتيجنت دنع }هلسغل ةينلا دعب تيللا لسغ يفو :: هنمو ةلأسم

 . هئاضعا ىلع حسملا دنعو

 روخبلا دنع امأو . هللا كوفع :وضع لك دنع لوقيف ءوضولا دنع امأ : هباوجف

 )١( نولصي : لصألا يف .

_ ٢٢٦٢٩ 



 ركذ نم هلاق امو ث هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو ث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقيف هل

 . ملعأ هللاو . نسحف كلذ لك عم هللا

 نا نكمأ نا رذع نم دحاو ربق ف ةعامح رعق ر نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نكمأ نإ دحاودحل ىفاولعجي نأ زاجالإو .هدح ىلعدحل يف مهنمدحاو لك لعجي

 نكمي مل ناو .فقس مهيلع لعجو ، ىثنالاوركذلا ةدحاو ةبخ يف اولعج الاو
 رارطضالاو .رارطضالا يف اندنع كلذب سأب الف آفقس ريغ يف اونفدو ،©فقسلا

 . ملعأ هللاو .رايتخالا ريغ

 . اهسمو تيملا ةروع ىلا رظنلاب ءوضولا ضقن يف كبجعي امو : هنمو ةلأسم

 مهلمحب هضقن يف كلذكو ،اهيف ىتوملا ىلا وأ روبقلا ىلا رظنلاب هضقن يف كلذكو

 اهسأروأ اَهيَلجروأ اهيدي لثم اهندب نف ائيش لماحلا سمو ، ىثنا لومحملا ناك اذا
 ؟ةوهشلا ىنعم ريغ ىنعمب وأ .اهلمح ىلع كلذ نيعتسي ناك اذا كلذ ريغ وأ

 ضقني هنإف هحاكن هل لحي ال ىذلا تيملا ةروع ىلا رظنلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ىرن الف هتركذ ام ىوس امأو ، نيملسملا لوق رثكأ يف اندنع دمعلا ىلع ءوضولا
 . ملعأ هللاو .اضقن كلذ

 ام هيف لعجيو نفكيو لسفغيأ . قلخلا مات ناك اذا طقسلا يفو : هنمو ةل أسم

 هيف تخفن . متت ل مأ هروهش تمع 0 ال مأ .اهلك ءايشالا عيمج نم ىتوملا ف لعجي

 ؟خفنت ل وأ حورلا

 ١ طونحو نمكو لسغ نم هتركذ ام لك اندنع نسحال اف : قيفوتل ا هل اب و ب اوحل .

 ملعأ هللاو .

 ئ تيلملا ىلع ةالصلا ف ءاعدلا ف ريخأتلاو ميدقتلا زوجع لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ
 هللاو اندنع كلذب سأب الف ةنسلا فالخ دري مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

س .٢٢



 يفو ئ هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 ؟لسغ امدعب هرهظ وأ هنطب وأ (ا)هلجروأ هدي : لثم ةحراج هنم تكرحت اذا تيملا

 . هلسغ داعي نأ ىنبجعي : هباوج

 وأ همفوأ هيرخنموأ هجرف نم ءيش هنم جرخ اذا تيملا يفو : هنمو ةلأسم

 جراخلا ناك . لسغلا لعب ةبانج وأ ىذووأ ىذموأ طئاغ وأ لوب وأ مد نم © هندب

 . لئاس الو رطاق ريغ وأ ،ارطاق وأ الئاس
 فالتخا هيفو .ة الصل ١ ءوضو ًاضويو ] عضوم ١ لسغي ن ا ينبجعي : هب اوج

 . ريثك
 ةءارقو ئ اهيلع ةالصلاو ةزانجلا عييشت نم كدنع "لضفألا امو : هنمؤ ةلأسم

 ةالصلا يلي هلعل يلصي امم تناكو 0 اهب موقي نم ةزانجلل ناك اذإ ، ميظعلا نارقلا

 ِ . يريغ اهيلع
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ نارقلا أرقيو { ةزانجلا عيشت نا ينبجعي : هباوجف

 يحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هيلع هتالص نيح ريكاذإ { ادرفنم هدحو تيللا ىلع يلصملا يفو . هللا همحر

 نظي ناكو . ارهج الإ الإ ريبكتلا نوكي ال تيللا ىلع ةالصلا نأ هنم ًانظ وأ . ارهج

 . هتالصب تيللا ىلع ىلصي (٢ادحأ هءارو نأ

 دري ل اذإ © هذه كتفص ىلع ةالصلا مامتا يبلق ف اولحي يذلا نا : هباوج

 . ملعأ هللاو . نايسنلاو لهجلا "ليبس ىلع هنم ناكو ں نيملسملا فالخ

 ٥5 كلذ دعب لمحي مث © دلبلا ي هيلع ىلصي نأ زوجي تيللا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ةربقملا ىلا جرخيو

 بولسألا قسنل ةياعر هانود ام انرثا دقلو لجر وأ دي : لصألا يف )١(
 )٢( لضفأ : لصألا يف .

 )٣( دحأ : لصألا يف .

 س ٢٢١



 . ربقلا نم برقا وه ناكم ىأ يف { هيلع ح لص اذإ تيملا نأ يدنعف : هباوج

 . ملعأ هللاو يفكو كلذ زاج هنع ديعب وأ

 ؟ ال مأ . سانلا لاومأ يف ةزانجلاب رورملا زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 رامل اهذختي مل اذا & ةسبايلا ةبوبرملا ضرالا يفرورملا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نكي مل اذإ { اهيف رورملاب ضرألا بر ضري مل ولو & كلذ هل زئاجف { اهيف اقيرط

 اهب رجح اذإ اهيف راملا نأ ريغ & ضرالا ىلعررض 0)هيف ءيش راملا يشمم يف

 رورم ناك ناو 3 اهنم هجورخ تقو اهيف هيلجر ضفني نا هيلعف { اهيف رورملا

 نذإب الإ اهيف رورملا ينبجعي الف & ضرالا ىلعو ، اهبر ىلع ررض اهيف نيراملا
 الماح وأ ةباد ىلع وأ هسفنب الخاد اهيف راملا ناك & هرمأ كلمي ناك نإ {© اهبر

 . ملعأ هللاو . لمح وأ . ةزانج

 الو {. ءاعدلا نم ائيش نسحي ال ناك اذإ تيملا ىلع ىلصملا يو : هنمو ةلأسم
 ءاعدلا ىآ ريغ نم . نآرقلا ىآ نم ائيش أرقي نأ هئزجيأ © هريغ نم الو نآرقلا نم

 ؟ ال مأ . ةعبارلا ةريبكتلا كلذ ىلع ربكيو . ةثلاثلا ةريبكتلا دعب
 نإو . مهراثآ يف نوملسملا هب رمأ ام لاثتما هب رومأملاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 © ءاعدلا نم اهيف هب رمؤي امو . ةالصلا نسحي نمم دحا هرضحي ملو . دحأ تام

 رمؤي ام يلصملا متي ام دعب { نارقلا نم رسيت ام أرقي نأ زوجيو ، يفكي هنا يدنعف

 . ملعأ هللاو . ءاعدلا لبق ث هلبق لاقي امو { ريبكتلا نم هب

 . يوزنلا ديعس نب ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رمأ نم ائيش و ا هنطب , رسعي ن و هتَضوُي ن ا يسنف تيلم ١ لسغي نميفو . هللا "

 نك دق ناك . هيسن لق يذلا عضوملا كلذ ديعي مأ © هلك هلسغ ديعيأ ]

 ؟ نفكي مل و "

 اهيف : لصألا يف )١(

 س ٢٢٢



 ناك نإو . هيلع عيش الف { ةلاهجبوأ هنم اًناَيَسن كلذ ناك اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هلسغ نم كرت ام داعأ كلذ لبق

 . هللا همحر دادم نب ناميلس نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ءاحصألاو ، هلسغيل نيموزجملا نم دحأ هيف نكي ملو ، دلب يف موزجملا تام اذإ
 ؟ لسغ ريغب نفدي نأ عسيو زوجيأ 3 مهسفنأ ىلع اوفاخ

 لهأ نموأ ، ءاحصالا نم هلسغي نم دجوو نكمأ نإ ءاملاب لتَتُي : باوجلا
 هلسغو ، هلسغ كرت زوجي الو . بارتلاب مجنب ءاملاب هلسَع نكمي مل ناو ، مازجلا

 ا هلو . ردق نم ىلع ةبجاو ةنس

 هللا همحر يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 | . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت . هل رفغو
 يف . هريغ نود ةكرعملا يف لوتقملا وه لسغي ال يذلا ديهشلا نا : هباوجف

 . لاح لك ىلع لسغي هنإ لوقو ، لوقلا رثكأ يف نيغابلا وأ نيكرشملا برح

 نم هاوس ام امأو . ررص كلذ نم هيلع فت مل اذإ اذإ هتراهط ف هل ةدايز كلذو

 نيب فالتخأ مهلسغ يفف . ىراوي نأ لبق ةكرعملا يف تام نمو . الظ نيلوتقملا

 . ملعأ هللاو . ىأرلاب نيملسملا

 وأ لجروأ دي لثم ناسنالا حراوج نم ةحراج تعطقنأ ا ذإو : هنمو ةلأسم

 . ملع أ هللاو . هيلع ىلصي الو . فيقست ريغ نم نفديو لسغي هو هناف عبص أ

 الو رطع الو نفكب 0'١رصوي مل اذإ تيمل ُلجرلا امأو ، هريغ نمو : هنمو ةلأسم

 { هلام نم هل اورجأتسيو . هلام نم هونفكي نأ ةعامجلل زئاجف ربق رفح الو لسغب

 الو ، هلام نم هلك كلذ جرخيو ، هلسغي نمو هلمحي نمو { اربق هل رفحي نم هلعل
 . ملعأ هللاو . ةثرولا يأرب الإ ، هب '_}١صؤي مل اذإ هلام نم رطعي نا زوجي

 )١( 0 )٢( يصوي : لصألا يف .

 ۔ ٢٢٢٣



 ؟ هل ةجاح ىف روبق ىلع أطي نأ دحأل زوجي له هل تلق ةلأسم
 ناو ، هيلع ءيش الف رطضأ نمو . روبقلا ىلع يشملا هرك لاق : باوجلا

 هركيو . هرضي لو ٠٥ كلذ الإ هنكمي ل اذإ ةزانجلا لمح دنع ربقلا ىلع ء ىطو

 نفد دنعو . هلللا ركذب الإ ةزانجلا فلخ هركيف مالكلا امأو ، ةجاح ريغل ىشلملا

 دقو . تيملا نفدل ربقلا ىنعمو . نيلوأ نيط بلط نم هنفدي نمل الإ تيملا

 برضي ىتح نورخآ لاقو . ةالصلا ىضق اذإ موق لاق ۔ . ملكت ىتم هيف اوفلتخا

 ال كلذف هللا ةعاطب وأ هللا ركذب الإ نفدي ىتح نورخا لاقو . نيطلاب هيلع

 . هيف ةيهارك

 يوزنلا يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 © نيغلابلا لثم ةالصلا ءوضو أضوي لسغ اذإ ريغصلا تيملا يف : هللا همحر
 ؟ ال. مأ
 . ءاملا همعو . (١)موق ضمضُم نإو ۔ نسحأوهف ةىستونإ : هباوج

 . ملعأهللاو . يفكيف

 ةالص يف ة ٥ع ارقل ١ ف فلتخ او : ا ذه ارم اع ينع أ هطخب هتدجو اممو : ةلأسم

 ؟ال مأ 6 ةالصلا ةحص ف طرش يهأ زئانجلا

 ف طرش ال : نورخا لاقو . اهتحص يف طرش يه ضعب لاقف : باوجلا

 ليق ناك نإو . توبات ف تيللا نفد اندنع زوح الو } اهيف ةءارق ()[الو] كلذ

 ىلص لوسرلا ةنسل فالخ كلذو . انخايشأ كلذب لمعي الف ء ضعب نع كلذ

 . ملسو هيلع هللا

 ام رثكأو ،هيلع ةالصلا يف فلتخاو . لسغي ال ديهشلا كراعملا يف لوتقملاو

 . هيلع ىلصي ديهشلا لوتقملا نإ :انخايشأ نع هانفرع

 )١() هاف : لص ألا ف .

 )٢( لصألا يف سيل .

_ ٢٢٤ 



 لعفلل دصقلا :ليقو . ةبجاو :ليقف . تيملا لسغ يف ةينلا يف فلتخاو
 . ١١0فاك

 .يلولا نم ىلوأ يلاولا ليقف . تيملا ىلع ةمامالاب ؟وحأ نميف فلتخاو
 دجسملا ؟ تيملا ىلع ةالصلا اوزاجأو . برقألاف برقألا ليقو  ىلوأ يلولا ليقو

 . ةروعل أ رتسو ةر اهطل ا : ةزانحل ا ىلع ةالصلا ةحص طرش نمو ةيه اركل ا عم

 . توملا دعب نتخ الو } هتلاح ىلع كرتي هناف : نوتحح ريغ تيملا تام اذإو

 ىتح ءالعلا صعب كلذ ف ددشو 3هبراش نم ذخألاو . هرفاظأ ميلقت ف فلتخاو

 . كلذ لعف نم ىلع ريذعتلا بجوأ

 ثلث نم نوكي مأ ،تيملا لام سأر نم نوكي له . تيملا نفك يف فلتخاو
 . ةثرولاو نئيدلا ىلع مدقم هنأ هب هلعل لومعملاو لوقلا رثكأف . لاملا

 مهيلع ىلصي ليقف : قرطلا عاطقو يغبلا لهأ نم لتق نميف فلتخاو
 . نولسغي الو مهيلع ىلصي ال ليقو . نولسغيو

 . ؟صيمق يفوأ ادرجم لسغي نأ لضفألا له . فلتخا تيملا لسغ يفو

 . صيمق يف لسغي نأ لضفألا ليقو . هتروع رتست هنأ الإ ادرجم لسغي نأ : ليقف

 لسغي له جوزلا يف فلتخاو . اهجوز "لسغت ةجوزلا نأ فلسلا ءايلع عمجأو

 . ملعأ هللاو اهلسغي ال نورخا لاقو .اهلسغي ضعب لاقف ؟هتجوز

 نم هريغ نم ىلوأ ("وهو هلعلو . هتجوزل جوزلا لسغ زاوج ولحي نأ يدنعو
 هيلع فلتخاو . هيلع لصي مل . رهشأ ةعبرأ غلبي مل اذإ طقسلاو . ءايلوألا رئاس

 هللاو . لسغيو . هيلع ىلصي ال لوقو . هيلع ىلصي لوقف .رهشأ ةعبرأ غلب اذإ

 . هيلع ىلوت ، لي هتايح تناب اذإ هنإ ليقو . . ملعأ

 . يفاك : لصألا ين )١(
 )٦٢( لقن نا : لصألا يف .

 (٣) ف ١ ىلوأ وهو . هلعل يه : لصأل .

_ ٢٢٥ 



 هب رومأملاو . ساب الف . هافق ىلع هدحل ف تيل ا لعج نم هربغ نمو : ةلأسم

 . نميألا هبنج ىلع لعجي ن أ

 سبلي معن : لاق . رارزأ الب ءادرو صيمق ف تيللا نفكيأ : هتلأسو : ةلأسم

 . ءادرلا ف فلي مث صيمقلا

 يف : هللا همحر ©} ناديبع نب ةعمج نب دمح هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 تيملا ناك خ تيملا اذه ىلع ىلصأ : لوقي نأ ءعىزججي هنأ ، تيملا ةالصل ةينلا

 وأ ايسان . الجر تيملا ناكو 5 ةتيملا هذه ىلع :لاق اذإو . ةأرمإوأ الجر

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع ‘بلقلاب يفكت ةينلاو ، هيلع ضقن الف . الهاج

 ] ريبكلاو ريغصلاو رحلاو دبعلاو تيللا ىلع ةالصلا ظفل فيكو : هنمو ةلأسم

 الإ زوجي ال ءاعدلا نأ ريغ { ةدحاو نيروكذملا ىلع ةالصلا تفصو ام ىلعف

 ةيفاك حفصلا رخأ رفاغ محو لوألا حفصلا يف يتلا ةيآلا امأو 5 ءايلوألل

 . ملعأ هللاو . عيمجلل

 . دجسملا يف تيملا ىلع ةالصلا زوجت الو .: هنمو ةلأسم

 امأو . ةرورض نم الإ زوجي الف دجسملا يف تيملا ىلع ةالصلا امأو : ةلأسم

 ةالصلاف ، تيملا ىلع اهيف يلص نإو © قيرطلا ريغ يف ةالصلا ينبجعتف قيرطلا
 قيرطلا نم & سانلا لاومأ يف نوهأ تيملا ىلع ةالصلا يدنعو . ةمات
 . ملعأ هللاو . دجسملاو

 داعي :لاق نم لاقف ، هلسغ دعب نم عيش تيملا نم جرخ اذإو : هنمو ةلأسم

 رثكأوهو .الئاس ناكولو .هدحو عضوملا كلذ اَحي :لاق نم لاقو . هلسغ

 كانه نكي مل اذإ ةبئاع لثم سانلا لاومأ يف ةزانجلا ةالص زوجت كلذكو . لوقلا

 . ملعأ هللاو . ثدح كلذ يف ثدحي الو عرز

٢٢٣٦



 اهضبقو . صيمق تيملا ىلع ناك اذإ : تيملا لسغي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 لسغخملا نمضيأ . تيملا لسغ دعب نم لجر اهعلخ مث لسغلا دنع لسملا
 ؟ال مأ . صيمقلا

 ىلإ اهملسي هنإف & صيمقلا ضبق لسملا ناك اذإ &ك تفصو ام ىلعف

 . ملعأ هلل او . نيملسللا راثآ نم هتظفح ام ىلع 1 هلسغب هرمأ نم وأ ةثرول ١

 ئ اييص وأ اغلاب ناك . ةبانجلا نم هلسغ بجاو له . تيللا لسغو : ةلأسم

 يفكتأ . ةساجن لك نم هل ةراهطو ، ىتوملا لسغ تيملا اذه لسغأ لاق اذإ مأ
 ؟ضرفلا ءادأ مأ ةنسلا ءادأ لوقيو ئ اهريغ الو ةبانج ركذي نأ الب 0 ةينلا هذه

 وأ نيغلاب اوناك © ىتوملا لسغ يف ةبانجلا ةينلا يف ركذي نأ جاتحي ال : باوجلا
 هللاو . يدنع زئاج كلذ لك .ضرفلا ءادأ وأ ةنسلا ءادأ :لاق نإو . انايبص
 . ملعأ

 وسن هتلأس :اذه وهو .هتدجو ا هتبتكف ًابوتكم اذه تدجو : فلؤملا لاق
 ىذلا خيشلا لهأ نمدمحم نبديعس نب بجر ةجوز ةمحر ةافو )"ترضح نمم
 يهو تتام ()ةتيم يه ذإ 3 اهرطع لاح يف اهلسغ يف اولمع فيك مهأ امرحم ذختا
 رمع نب قياس نب مساقلا وبأ اهتافو رضح ىث)اذإ ، كلاملا اهجوز ةدمع ىف
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 رضح : لصألا يف )١(
 )٢( لصألا يف 7"

 )٣( ةتيمم : لصألا يف .
 )٤( اذإ : لصألا يف .

 س ٢٢٧

 



 المعا (")نأ قياس نب مساقلا وبأ("اانرمأ هنأ نهمهتأ تسل ۔ ةوسن يل "):لاقف
 ام انكرتو كلذ اهل نلمعف ء كسم الب صلاخ دوع ةريرذو {“] كسم الب نارفعز اه

 ةبحب اهريغت نأ (ثااندرأ ىتح ، نيككشملا نارفعزلاو ةريرذلا نم اهل هانجرخأ ناك

 دوعلاب هان ريغو . هانكرتف هنع اناهنف ى كسملاب لمعيو قدي دوع وهو . ريبع

 . ملعأ هللاو . صلاخلا

 ريطعت ف انأ تظفحو ،هتكرت ظفل ةيقب هلو { هتدجو اك هتبتك : فلؤملا لاق

 , . ملعأ هللاو . افالتخا ةتيملا
٦
 

 رز

 )١( هتلقف : لصألا يف .

 )٢( نرمأ : لصألا يف .

 (٣) (يأ) اهانعمو ةيردصملا نا تسيل : هرسقم انه نا .

 )٤( ندرأ : لصألا يف .

٢٢٨ 

 



 رشع ىن اثلا ب ابل ١

 م ايصل يف

 هيلع لمتشي امو هبن اعمو

    

 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 رهش برق نا ىلا تناوتو . ناضمررهش لدب اهمزل ةأرما يفو . هللا همحر يوزنلا
 لمكت ملو اهسافن اهذخأو { اهمزل يذلا لدبلا يف تذخأو . لبقملا ناضمر

 : باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . . ناضمر رهش ءاج مث ، لدبلا
 & ءيش اهمزلي الف & ناضمر رهش نم اهيلع ىتلا لدبلا مايأ ردقب : باوجلا

 ناضمررهش يف 5 ةليل لك معطت نأ اهيلعف لدبلا مايا ردقب مايالا نم قبي مل ناو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هزجَسَتو هيشَعَت اريقف

 نم همزل ايع . رهشأ ةسمخ هنع ماصي نأ ىصوأ نميف : هباوجو : هنمو ةلأسم

 نع ءاسنلاو . ءاسنلا نع لاجرلا موصي نا زوجيف . ناضمر رهش مايص داسف

 ةسمخ هنع موصي نأ زئاجف ، رهشأ ةسمخ مايصب يصولا ىصوأ اذإو ، لاجرلا

 الف ، مهنم دحأ مايص ضقتنا اذإو & دحاو رهش يف ةوسن سمخوأ . لاجر

 . ملعأ هللاو . نيرخآلا مايص ضقتني

 س ٢٢٩

 



 وأ اباحس تقولا ناكو ، نابعش نم نيثالثلا ةليل نم لوقت امو : هنمو ةلأسم

 رهش يف صقنلاب ناضمر رهش لاله نأ ربخلا ءاجو . كلذ هابشأوأ ز ارابغ

 نمو مويلا كلذ لكأ نم مزلي ام . ناضمر رهش ءاضقنا دعبو ؤ ناضمر

 ؟ . اهماص
 ©١[نأ] ناضمر رهش يف حصو 0 مويلا كلذ لكأ نم : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رهش ءاضقنا لعب حص ناو . مويلا كلذ لدب هيلعف ناضمر رهش نم مويلا كلذ

 كلذ لدب هيلع : لاق نم لاقو ، هيلع لدب ال نيملسملا ضعب لاقف ء ناضمر

 نم لاقو . لدبلا هيلع : نيملسملا ضعب لاقف مويلا كلذ مئاصلا امأو ٠ مويلا

 . ملعأ هللاو . هيلع لدب ال : لاق

 . اهماوجب تيتأو . الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 رثكأ ىلع ءوضولا ضقني هناف ، (دمتَتملا بذكلا امأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 هنا لوقو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع ضقني الف موصلا امأو & نيملسملا الوق

 " هللاو . هموي موص ضقني

 رهش ءاج نأ ىلا اضيرم يقبو ، ناضمر رهش يف ضرم نميفو : هنمو ةلأسم

 . ناثلا ناضمر

 . اندنع هب لومعملاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ماعطا همزلي ال هنا : هباوجف

 . ملعأ هللاو

 لاط ضرم نم مايصلا نعزجع دقو . موص لدب هيلع ناك نمو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ايح ماد ام هنع موصي ادحأ رجأتسي نأ هل زوجي الف ربك وأ ك 7

__ 

 ١) لصألا يف تسيل . )٢( هيلع دمتعملا : لصألا يف .

 س .٢٤



 © ناذألا عمس نيح لكأف ، برغملا تقو ناذألا عمس نمو : هنمو ةلأسم
 . هموي لدب هيلع : نيملسملا نم لاق نم لاقف 0 تقولا لبق ناذآلا نا هل نابو

 . ملع أ هللاو

 نم ع يشوأ لوغوأ {8©= هيح هتعسل اذإ ناضمر رهش مايص يفو : هنمو ةلاسم

 نأ هلزوبجي لهف ئ سفنلا فلت فاخو ([قوساغ ةبرض]وأ ئ اهلثم ماوهلا

 ئ راهتلاب كلذ هباصا اذإ اريثك وأ اليلق ءاودلا ناك 6 ةيفاعلل ابلط ةيودالا برشي

 ىلع {©ك[ هموص نم هل ىضم ام هل متي لهو ١5 كلذ هيقسي نا هرضح نمل زوجحم لهو

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه

 برشي نأ هل زئاجف راهنلا يف قوسافلا ةلع هتباصأاذإ : قيفوتلا هللاوب باوجلا
 عيمج كلذكو ث مات لوألا هموصو ، نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع ةيودألا

 . ملعأ هللاو . سفنلا ىلع كالهلا اهنم فاخي ىتلا للعلا

 تركذو . يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب خيشلا ىلا : هنمو ةلأسم

 راثآ نم ءاج ام ، كل حرشأ ينأ ملَعاَق ك ناضمر رهش لاله يف ارظانم انالوم
 دعب راطفالا يف ءاج امو ، همايصل ناضمر رهش لاله يف هللا مهمحر نيملسملا
 نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف ءاج دق . هللا كيضر انالوم ملعا هئاضقنا
 . . نيدلاب ال . ىأرلاب

 الإ ۔ ناضمررهش مايص مزلي ال هنإ نيملسملا نم لاق نم لاق : باوجلا

 الف } لدع دهاشب سانلا ماص نإو : نيلدع ةداهشب لاق نم لاقو لدع ةداهش

 امناو . هريغ نم لاوش لاله سانلا ("هريت مل نإ { .نيلدع ةداهشب الإ راطقالا نوكي

 رهش نم هنأ ةقثلا هب دهش ىذلا مويلا ريغ اموي نيثالث اوموصي نا سانلا ىلع
 زاج حاو لوقب سانلا ماص اذإ : لاق نم لاقو . رثكأ وه لوقلا اذهو { ناضمر

_ 

 )١( هوحن وأ ءايغإ باصأ . )٢( اوري : لصألا يف .

 س ٢٢١



 مث ناضمر نم هنإ ، لدعلا هب دهش ىذلا مويلاب اموي نيثالث اوبسحي نأ محل

 سيل كلذ نأل ، دحاوب رطفيو . دحاوب ماصي : لاق نم لاق . (١اورُطقي

 . هللا قوقح يف ةجح ةقثلا لوقو . دابعلا قوقحك

 تنأ هاضرت ام لكو . ةلأسملا هذه ىنعم { هللا كيضر انالوم هربتعاف

 . ملعأ هللاو . كلوقل عبت ; اناف هلدعتو

 ناضمر رهشل لدب همزل الكو . تاضمررهشل لدب همزل لجر يفو : هنمو ةلأسم
 الو هل كلذ نأ هئ :اجرو هنظل هنظل & توملا دعب همزل ام هنع موصي نم هرجأب ىصو ا

 فيك ، ادعاصف نينتلا رشعلا نم ةريثك نونس كلذل الخ دقو ، هيلع قيضي

 نم .يضمو فلس امل ةروكذملا ةيصولا هئزبتو ك هصالخل كلذ ف هجولا امو عنصي

 دضآادِ كلذ هربصقتو «}١هطيرشت نم هلللا ىلا رافغتسالاو ةبوتلا عم هرما

 1 رداق ريغوأ ، هتايح ىف كلذل لدبلا ىلع ارداق ناك هرمأ نم :.

 همزليأ 5، ةيلاخلا نينسلا يف لهجلا ىلع &“ ىضمو فلس اميف كلذل ةيصولا هترخأ

  ناضمر رهشأ نم ىضم دق رهش لك لبق نم ث نيكسم ماعطإ موي لكل ماعط

 مأ © ماعطلا اذه نم همزل ايب & توملا دعب ةيصولا هل زوجتأ ، هنم الهج هل دبي لو

 ؟ هبونذ عيمج نم هللا ىلا ةبوتلا عم تارافكلا نم عيش همزلي

 ام حلصي نا هيلعو & تارافكلا نم عيش همزلي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذ ىفف ، ناضمر رهشأ نم ىضم امل نيكاسملا ماعطإ امأو ، هرمأ نم لبقتسا

 لكل معطي نا هيلع : نيملسملا نم لاق نم لاق { ىأرلاب نيملسملا نيب فالتخا

 لاقو ، رهشألا نم ىضم ام ناضمر رهشأ نم هتمزل ىتلا مايالا ردقب ًانيكسم موي

 لدب نم همزل امردقب انيكسم موي لكل معطي نا هيلع : نيملسملا نم لاق نم

 )١( نورطفي : لصألا يف .
 هطرفت : لصألا يف (؟) .

٢٢٢ 



 لدب نم ىضم ايف ماعطإ همزلي الو ؤ ناضمررهش نمرهشألا رخأ نم مايألا

 لمع دقف 5 لوقلا اذهب لمع نمو & ناضمر رهشأ نم ةيضاملا رهشألا نم مايالا

 . هللا ىلإ بئاتلا يف ةصاخو ، كلذ هل زئاجو ، قدصلاب لاقو قحلاب

 مايالا لدب هسفنب ماص ناو كلذ هل زئاجف { لدبلا نم هب يصوأ ام امأو

 . ملعأ هللاو . كلذ هل عساوف ، لدبلاب ةيصولاب ىفتكا ناو ، نيبحأ كلذف

 يناوت مث { اهب ملعي ملو 5 اراهن هندب وأ هبوث يف ةبانج ىري نميف : هنمو ةلأسم
 . اهب ملع نيح هلعل لسغلا نع
 هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةمايص ضعب لدب همزلي هنأ : هباوجف

 . ملعأ

 =©٨{ هموص نم ىضم ام ضقن مزلي هنا هباوج ىنعم نا وجرأ : فلؤملا لاق

 . عجر ... ملعأ هللاو . لاؤسلا تفذح نأل

 . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هركولو & تارافكلاو ث رذنلاو ، لدبلا موصت نأ ةأرملل زئاج هنأ : هباوجف

 موصت الف عوطتلا موص امأو { اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهجوز
 . ملعأ هللاو . هيأرب الإ

 دعب حص امنإو & صقنلا ىلع ناضمر رهش لاله مصي مل اذإو : هنمو ةلأسم
 يناث دعب مويلا كلذ لدب ريخأت هل زوجيأ صقنلا ىلع لامم هنا ، همايأ نم ءعىش

 ؟ ًامامت وأ اصقن لاوش رهش لاله ناك لاتَش
 . ملعأ هللاو . مويلا كلذ لدب ريخأت زوب معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نأ هل رئاج لوقف ئ ًاسان لكأو . ًاعوطت ًائاص ناك نم هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مايصلا ىلع هللا دهاع هنال . زوجحم ال لوقو © هموي ةيقب لكأي

٢٢٢



 ىتح ةوهشلا هتبلغف . ةوهشلا ءاضق ريغل هركذب ثبع نميفو : هنمو ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . مئاص وهو ىنمأ
 هلل صاع وهف كلذ لعف نإو . هركذب ثبعي نأ زوجي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لازن ال } هنم دصق ريغ نم . ةبانجلا هنم تجرخ نإو . كلذ نم ةبوتلا هيلعو

 لدب : لاق نم لاقو . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف . ةوهشلا ءاضقلو ةفطنلا

 . ملعأ هللاو . ةرافكلاو لدبلا هيلعف { ةوهشلا ءاضق دارا نإو . ىضم ام

 دعقو هسأرو هجرف لسغ مث اراهن بنجأ اذإ ، مئاصلا يف هباوجو : هنمو ةلأسم
 . هجئاوح ف ىضمو . هدسج رئاس لسغ نع كلذ دعب

 . ملعأ هللاو . مات هموص نأ : باوجلا

 همحر . يوزنلا دادم نب ناييلس ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رجفلا علط نأ ىلا لسغلا رخأو { ةدلب يف اليل بنجأ ناضمر رهش مئاص يف هللا
 وجرأف مميتي لو . هل زئاج كلذ نأ هنظل كلذب هنم الهج نجلا ةشحو نم افئاخ

 . ملع أ هللاو . هموي لدب هيلع ليقو ؤ، هموص نم ىضم ام لدب هيلع ن أ

 اع ارهش اذكو اذك هنع موصي نم رج ؤي ن أ ىصو أ لجر يفو : : هنمو ةلأسم

 را دقمب مهنم دحاو لك موصي نأ ةثرول أ دارأو 6 ناضمر رهش موص داسف نم همزل

 ؟ يصوملا ىصو امك اوزجتأَي نأ مهيلع مأ ى اغلب اوناك اذإ كلذ مهلأ ك همهس

 اك هنع موصي نم هل ه ؤجت ؤي يصولملا ةيصو كلذب لثتمي نأ ينبجعي : : هباوحف

 اموص مهكلاه نع ةثرولا موصي نأزئاج هريغ لاق . ملعأ هللاو . يصوأ

 هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هنع موصي نم رجت وي" نأ يصوا ولو 5 اعبتم
 . ملعأ

 هلعلو . ناضمر رهش لوأ ف ] ناضمررهش تلدبا ةأرمإ يفو : : هنمو ةلأسم

 رهشلا مدلا اهب رمتساو ۔ ترظطفأف ًائيش تماص ام دعب تضاح اهنا مث لاوش
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 . لاؤسلا ةيقب تكرت 3 اهتلاهجل زئاج كلذ نأ نظتو تلكأف . هلك

 ضقتنا دقف { اهل زئاج هنا نظت اهتضاحتسا مايا يف ترطفا نإ : باوجلا
 الإ نوكي ال لدبلا نإ لوقي نم لوق ىلع ةيضاملا مايالا نم هتماص نم يدنع

 © لدبلا نم اهيلع ىقب ام موصتو هب دتعت نا اهلو مات هنإ : لاق نم لاقو { اعباتتم
 . ملعأ هللاو . ضقتنم هنإ : لاق نم لوق ينبجعيو

 وأ ئ ضرموأ رفسل ناضمر رهش لوأ نم مايا ةرشع رطفأ نميفو : . هنمو ةلأسم

 ام لدب ناضمر رهش نم نيثالث موي يف همزلف ى اموي نيرشع ماص مث ك ضيح
 ئ هلك رهشلا لدب مأ اموي نورشع وهو ئ ماص ام لدب همزليأ {©= هموص نم ىضم

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع

 همزل ام موص عم هضرم وأ . هرقس ي ه هرطفا ام لدب هيلع نأ يعمف : : هباوحف

 نورشعلا يهو ث هموص نم ىضمام مدهي ام لعف اذإ 3 هرهش ةيقب نم ىضم ايع
 هللاو . ضئاحلا كلذكو 7 امات ارهش كلذ راصف ث رهشلا نم هيلع ةيقابلا
 . ملعا

 ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ام دعب راطفالاب دحأ هرمأف ٨8 ناضمر رهش موص َقاَطأ اذإ يبصلا ف  يوزنلا

 ؟ موصلا يف ذخأ

 لاقو . هنع معطي نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف ادلاو رمآلا ناك نإ : هعباوجف
 . ملعأ هللاو . هيلع سأب ال مهضعب

 الف :7نابعش ىلا هترخأف & ناضمر نم لدب اهيلع ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 . ناضمرراد نأ ىلإرهطت ملف ، اطقس تطقسأ ، هيف تذخأو هلدب تدارا
 لوخد لبق لدبلا نم اهيلع ام موص كاردا نم ةقث ىلع طقسلا اذه الول تناكو
 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع . (١)معظطلا نم هذه رذعتأ ناضمر

 )١( ] ماعطالا [ .
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 . ملعأ هللاو } ةفصلا هذه ىلع اندنع رذعت ال اهنا : قيفوتلا هتابو باوجلا

 نم لستغيلراسو { راهنلاب ةبانجلا هتباصا اذإ مئاصلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ءاملا نم ماق مث ًأاضوتو © هيرخنمو هاف لسغو © ةساجنلا عضوم لسغف . هتجج

 . هلسغ نم ىقب ام متأو 0 آربتسأو لوبلا قارأو

 نورخا همزلي لو . هموي موص ضقن نيملسملا ء اهقف ضعب همزل أ : هباوحف

 . ملعأ هللاو . ًائيش مهنم

 . دجسملا ةرطف نم عنميأ ، ةالص الب ناضمر رهش مئاصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ

 لهأ نيملسملا عم هل زوبي رذع ريغ نم لصي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع عنمي هنإف ، نيدلا يف ةماقتسالا

 نم راهنلا يف راطفألا (١)[هل صضرعر] ناضمر رهش ف رفاس نميفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ هيلع ام . راطفألل هل ةمدقتم ةين الو ، هب رذعي رذع ريغ

 ضعب لاقف ، رجفلا لبق ةدلب نارمع نم جرخ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لاقو ،ةرافكلاو لدبلا هيلعف راطفالا 0"[هل ضرع] اذإ : نيملسملا ءاهقف

 لاقو ح رطفا ام الإ هيلع لدب ال مهضعب لاقو ث ةرافك الب يضاملا لدبي مهضعب

 . ملعأ هللاو . يدنع نسح ىضم ام لدبي لاق نم

 © ةنسلا هذه نم ناضمر رهش نم ًاموي نينالث ماص نميفو : : هنمو ةلأسم

 . زوجي هنا سانلا ضعب نظو { لالهلا ةي ؤر ةحص الب صقنلا ىلع همايصو

 لاوش لاله ىأر ادحأ نإ ليق مث ، لوألا لالهلا ىلع ديعلل ريثك مهنم حيذو

 ةي ؤرلا ةحص الب & كلذ ىلع رطفم رظطفأف ء لاوش رهش ينعأ . ىناثلا رهشلا

 )١( . )٢( ضرتعا : لصألا يف .
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 ام لدب هئزجيأ ؟ هيلع ىرت فيك ، كلذ هلزئاج ريغ هنأ هل نيبت مث ، ىلوالا
 ؟ ال مأ . ىضم ام لديو ةرافكلا هيلع مأ . ىضم

 لدبلاو ةرافكلا بوجو ىفف ، كلذ هزاجأ الوأتم ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هيفف الهاج ناك نإو ، لدب الو 9 هيلع ةرافك ال لوقلا رثكأو ، فالتخا هيلع
 هلزنا ضعبو ث دمعتملا ةلزنم لهاجلا لزنأ نيملسملا ءاهقف ضعب فالتخا اضيا

 . ملعأ هللاو . نيهجولا الك يف هل طوحأ ىضم امل لدبلاو يسانلا ةلزنم

 نم ١ ذكو اذك كل اه نع موصيل لجر ىصو هرجأتس ١ لجر يفو . هنمو ةلأسم

 داراو 3 { مايالا نع يصولا هاهغ © موصلا ف ربجألا لخد املف الف } رهشألا وأ مايألا

 هيلعأ ، مايألا نم هماص ام هرجأ نم هسفن تباطو . اضيأ موصلا كرت ريجألا

 ضرع اذه هموصب دارا املو © ىلاعت هلل هموص نكي ل هنال ، اذه هراطفا يف ساب

 ؟ ايندلا
 اهيف هلثمو اذه يف تاعاطلا لعف ىلع ةرجالا ةزاجا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 زاجأ نم لوق ىلعو ، نورخآ هزجي ملو . نيملسملا ءاهقف ضعب هزاجأ فالتخا
 . ملعأ هللاو . اندنع هيلع سأب الف & كلذ

 وأ ناضمر رهش ف لكالاب هرمأي نأ دحأل زوجيآ © هوتعملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع ، كلذب هرمأي مل وأ كلذب هرمأ 3 هلكأيل ائيش هيطعي

 تركذ نمل تركذ ام زوجي & لقعلا بهاذلا وه هوتعملا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع تركذ اميف

 هدقعي ل هءاضق دارا املف . ن اضمر رهش نم ل لب هيلع نميفو : : هنمو ةلأسم

 ًاعباتتم موصي نأ هتينو . ةليل لك . كلذل ةينلا ددح راص لب . ةليل لوأ ٢ هلك

 هموص ضقتني ا } ن ايسنل ا ىلع برش و أ لكأ لثمب هنم موي م ايص هيلع ضقتن زا مث

 ؟ لدبلا نم هيلع ام موصب الوصوم موي مايص ليزي نأ هيفكي مأ ئ يضاملا
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 ىلع لوألا مايصب همايص الوصوم موي لدب هيفكي هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه

 وأ . كلذب ملعي ل هنأ ريغ مد هبو هقير عاس اذإ مئاصل ا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع هموص يف سأب هيلعأ & ىسن مث ملع دق ناك
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع اندنع هيلع سأب ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مدلا نم ء ىش راخف 6 اهناباف > هشورض هتذآ اذإ مئاصلا يفو : هنتمو ةلأسم

 . هنم ارايتخا ال هيلع ةبلغ هفوج ىلا هيف نم

 . ملعأ هللاو . اندنع هذه كتفص ىلع هيلع ءيش ال هنا : هباوجف

 وأ باحسل نابعش نم نيثالثلا ةليل آ ناضمر لاله ري ل اذإو : هنمو ةلأسم

 حبصأف ئ ناضمر نم نوكي نا افوخ هموصي نا دحأ بحاو ۔ كلذ ربغوأ هريغ

 هنم عوطت وهف نابعش نم ناك نإو © همايص نم همزل ايعوهف ، موصلا ةين ىلع
 ىلع ناضمر نم ناك مويلا كلذ نأ حص اذإ كلذ هئزجيأ ، ىلاعت هللا ىلا ةبرق
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 نإ ةضرف نع مويلا اذه موص هئزجي ال انعم لوقلا رثكأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ليللا نم اهمدقي ةتباث ةين ريغب هماص هنال ، ناضمر رهش يف ناضمر نم اهنا حص

 اهيلع ذئموي هوجو > : ىلاعت لاق ح رابغلا يه ءابلاو نيغلا حتفب ةربغلاو
 . 2 ةريغ

 سانلا ماصو ء دحاو ةقث ةداهشب ناضمر لاله حص اذاو : هنمو ةلأسم

 ناضمر رهش يمئاصل ةلوهجملا ، دجاسملا ةرطف نم اورطفي نا مهل زوج هتداهشب

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع . اهلاومأ نم

 يئ اهتبثاو هتداهشب زاجا نم لوق ىلع كلذ زوجي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ

 )١( مقر ةيآ ٤٠ سبع ةروس نم .
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 يحنلملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 هيلع نا ىريوهو رجفلا عولط دعب لكأ اذإ ، ناضمررهش مايص يف هللا همحر
 يف تقولا نم ةعس ىلع هنأ هنيقي ةوقو هنظ يف لكألا دارا نيح ناك نإف ، اليل

 هنأ دعب نم هدنع حص لكأ املف " رجفلا ةهجرظني ملو ، مئاصلل لكألا ةزاجإ
 هفرعي ملف رجفلا ىلا رظن هلكا دنع ناك نإو . هموي لدب هيلعف ، رجفلا عم لكأ

 هيلعو & كلذ يدنع هعسي الف © علط دق رجفلا نا فراعلا دنع ناكو هلهجو

 . ملعأ هللاو ةرافكلا

 . اهب اوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 وأ لئاسلا مدلاوأ { مايا ةرشعرهط دعب مدلا نم ةعفدلا نا : هباوجف

 & ضيحب سيل كلذ نإ . اهتاقوأو اهيلايلب مايأ ةثالث ةأرملاب لصتي ملام « رطاقلا
 ةمئاص تناك ناف & كلذ لدب اهيلعف 0 موصلاو ةالصلا كلذ يف ةأرملا تكرت ناو

 كلذ لعب ترهطو ئ تاولصلا نم ائيش كلذ ف تكرتو 5 مد ةعفد اهم تدجوو

 {©= برشتو لكأت ل ولو ؤ مويل ا كلذ موصو ، ةالصلا كلت لدب اهيلعف . انيب ارهط

 لدب اهمزليف ، رجفلا ةالص وأ { راهنلا تاولص نم تاولصلل اهكرت ناك اذإ

 . مويلا كلذ موص

 ةرهاط تحبصاو {© ليللا تاولص نم اهتكرت ىتلا ةالصلا تناك نإو

 لدب اهيلع ايناو ، هريغ الو لدب نم ء يش اهموص ف اهيلع الف . موصل ا ةين ىلع

 . ملعأ هللاو . اهتكرت ىتلا ةالصلا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ناضمر رضح نا ىلا هرفس يف ىقبيرفاسملا يف . هللا همحر يوزنلا يلاعسلا
 موصي نأ رفاسملا اذهل زوجي الو } نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيلع ماعطإ الف 0 يناثلا
 . ملعأ هللاو ناضمر رهش ريغ
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 دمعت مد لكأف ىسنف ن اضمر رهش لدب ائاص حبص أ نميف لاقو : هنمو ةلأسم

 ايف اذكه ©. نيموي لدب همزلي لوقو ى مويلا كلذ لدب همزلي هنأ لكألا ىلع

 . ملعأ هللاو . هنع.اهافش يدنع

 )يف تام مث هضرم يف وأ هرفس يف ناضمر رهش يف رطفا نميفو : هنمو ةلأسم

 ناك يذلا ، ضرملا كلذ نم تام ىتح حصي ملام اضيرم يقبوأ رفسلا كلذ

 ىضقي الو { ارطفا اناك اييف نيذه ىلع لدب ال هنأ & ناضمر رهش نم هيف رطفأ

 ردقب هضرم نم ضيرملا حص وأ . هدلب ىلا عجر رفاسملا ناك نإو © ايهنع كلذ

 كلت لدب هيلعف { اهنم عيش وأ ناضمر رهش نم نهيف رطفأ ىتلا مايالا كلت

 مايالا نم نهزيغ هيلع سيل هرفس نم عجروأ ، احيحص اهيف ناك ىتلا مايألا
 . نهيف رطفأ ناك ىتلا

 همحر يوزنلا لماز نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 تسو ، ضيبلا مايا مايصلا لضفأ ،ناضمررهش دعب مايصلا لضف يف : هللا

 نيرشعو ةسمخ مويو ، ةدعقلا يذرهش نم عباس مويو رطفلا رهش نم ديعلا دعب

 مويو ، مرحملا رهش نم موي لوأو جحلا رهش نم موي لوأو ،ةدعقلا يذ رهش نم
 لك ف عباس موي ةعمجلا تراد اذاو . مرحملا رهش نم رشاع موي وأ (٢)[عسات]

 . ملعأ هللاو . بجر نم نيرشعو ةعبس مويو ©نابعش نم فصنلا مويو رهش

 موي مك ىلاو . هتناع قلحي نا هل زوجي له : |ائاص نوكي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟مايالا نم ةناعلا قلح دح

 نوكت ىتح لوقو . جمسو حبق اذا كلذ دحو ، كلذ هل زئاج : ب اوجلا

 ىلا ةأرملاو لجرلل اموي نيعبرأ ىلا لوقو ، عبصالا (")[ىلع] ىولت ةرعشلا

 . ملعأ هللاو . اموي نيرشع

 )١( نم : لصالا يف . )٢( عباس : لصألا يف .

 )٣( لصألا يف تسيل .



 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 :اذه وهو ۔اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هللا

 موي موص هيلع ضقتنا نم نأ نيملسملا راثا نم تظفح : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 كلذ هابشأو ادمعتم بذكوأ ايسان برشو لكأ هنا لثمب ناضمر رهش نم

 لدبلا موص نيب اقرف ملعأ الو ئ مويلا كلذ ى دجسمل ا هرطف نمر وطفل ا هل عساوف

 . ملعأ هللاو . ضقنلا يف هنم لأملاو

 |ےھمون نم اظقيتس اام دعبو امان مث ليلل ١ ف هتجوز عما اج نمو : : ةلأ اسم

 . .اجرخو اغرف ام دعب ند ذ ؤمل ا ف . اهتل اهجل تقول ١ ارظَْي ملو ة هيب زاث اهعم اج

 .لاؤسلا ةيقب تكرت

 نمرجفلا ةي ؤر نع لئاح ريخألا عايجلا تقو ناك اذا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 اهيلع كلذ اهموي موص لدب يفف . لئاحل كلذ لبق نم هافرعي لو ئ هريغ وأ ميغ

 دنعوأ امهدنع هتفرعمو رجفلا هتي ؤر نع لئاح كلانه نكي مل ناو .فالتخا

 .اندنع ايهموص نم ىضم ام لدب امهيلعو عسي ال اذهف ،هب ملعلاو ةفرعملا لهأ
 . ملعأ هللاو . فالتخا اهيلع ةرافكلا يفو

 نميف : هللا همحر ىحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشلا باوج نم : ةلأسم

 عجر مث كلذ هرفس يف رطفأ مث رفسلا يف همايصب أدتباف ناضمر نم لدب هيلع
 . موصلا نم هيلع ام لدب متأ نا ىلا هبأد اذه ىلع ناكو رفسلا كلذ يف ماصف

 يف اقرفتم ناضمر موص مامتب لوقي نم لوق ىلع ةفصلا هذه ىلع هنموص متيأ

 ؟دحاو رفس

 صعب نيملسملا نب فالتخال ا هيف يرجي كلا ٤ وس ف هتركذ يذلاف : هب راوحف

 رغ اعباتتم لدبلا موص هدنح نوكي نأ هبلق يف ولحيو فقو زحت ل ضعبو زاجأ

_ ٢٥١



 مايأ نم ةدعف ىلاعت هللا لوق اقرفتم لدبلا موص زجي مل نم ةجحو & قرفتم

 نمةجحو . ناضمررهش يفركذ املثم كلذ يف موصلا فيرعت هللاركذي ملو ()ههرخأ

 رهش موص نم ةمرح مظعاب وه سيل لدبلا موص نا ،لدبلا موص يف راطفالا زاجأ
 نم لوقب لمع نم نأ يدنعو هب لومعم باوص نيملسملا يأر لكو . ناضمر
 . هباوص هل ناب ايب ىلتبملا لمعيلو ، قحلاب لمع دقو ۔ ءىطخي الف نيملسملا لاوقأ
 . ملعأ هللاو

 هل زوجي نم دح ام : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا تلأس : ةلأسم

 ؟ربكلا اوغلب نيذلا ىضرملا نم ناضمر رهش لكأي نأ
 ىلا هغلبي ام ٍةلِتَل يف لكأي نأ ردقي مل اذا انبجعي يذلا لوقلا ىلع : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هنس ربك اذا وأ ،ةيناثلا ةليللا

 موي لك نع هلام نم هنع مَعطي لوقف دحلا اذه ىلع ريبكلا راص اذاف : ةلأسم
 نو ريخي الو هنم هثاريم ردق ىلع مهنم َحأ لك هتثرو هنع موصي لوقو ، نيكسم
 . ملعأ هللاو .اوردقي مل اذا مايص الو ماعطا هيلع سيل لوقو . مايصلا ىلع

 وأ مويلا كلذ يف حص مث كشلا ىلع كشلا موي سانلا ماص اذاو : ةلأسم
 كلذ لدب مهيلع له . ناضمر رهش نم ناك مويلا كلذ نا . هدعبوأ رهشلا ف

 ؟ال مأ ئ كشلا ىلع هوماص ىذلا مويلا

 لدب الف ،راهنلا فصن يضمي نا لبق كشلا موي لوأ يف حص اذا : باوجلا
 مايالا رئاس يفوأ ،راهتلا فصن ىضم نا دعب لالهلا حص اذا امأو ، مئاصلا ىلع

 امأو .هب لمعن يذلا لوقلا ىلع ،لدبلا كشلا ىلع مئاصلا ىلعف رهشلا نم

 موي يف رطفملا الو مئاصلا ىلع لدبالف .ةلك زهشلا ىضم نا لعب لالهلا حص نا

 . ملعأ هللاو . مهلاله موق لكل نأل ؛لوقلا رثكأ يف كشلا

 ام لدبب صوي لو تام مث ناضمر رهش يف رطفأ رفاسم وأ ضيرم : ةلأسم

 ةروس نم مقر ةيا )١(

٢٥٢ 



 عجروأ كلذ هرفس يف تام ،هنع يضقي نا ثراولا مزلي له . مايصلا نم هيلع
 ؟هيف تام وأ هضرم نم ضيرملا كلذ ءيرب هدلب ىلا
 كلذ ف © هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا هيقفلا خيشلل نع : باوجلا

 كلذب َيِصوُي نأ الا هنع اوموصي نا ةثرولا مزلي ال هنا لوقلا رثكأو فالتخا

 حصو هدلب ىلا رفاسملا مدق ناو ،هضرم يف هورطفأ نيذلا مه اونوكي وأ مهيلع

 لدبلاب ايصوي نا امهيلع بجاوف لدبلا يهنكمي ام ردقب اشاعو هضرم نم ضيرملا
 لضفأوهف } ةيصو ريغ نم ايهتثرو ايبنع ماص ناو .ناضمر رهش نم ارطفأ امل

 . .ملعأ هللاو . مهل

 ناضمر رهش نم الدب 0 اموي رشع ةثالث مايص اهيلع ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 مايالا ةدايزو ،اهتلكأ ىتلا مايالا نع اموي رشع ةينامث مايص تدقعو . اهتلكأ دق

 مايص يف تكش دق تناكو ترطفأو اموي رشع ةينايثلا هذه تماصف ،اطايتحا اهتون

 مايص لدب امويو ،ءوضولا دنع ءام هيف تغاسأ اموي مايالا هذه ريغو .مايأ ةعبرأ

 ام اهئزجي لبه . هتماص يذلا اهمايص دنع نه هونت ملو امهريغ نيمويو كشلا موي

 اهتين رضحت مل يتلا عبرألا مايألا نع هتماص يذلا اهمايص يف مايالا نم تداز

 ؟دحاو دقعب مايالا ةعبرالا هذه لدب اهيلع مأ © نههدبل

 موص لدب نم اهمزل ايع اطايتحا ةدايزلا تون ةأرملا هذه تناك نا : باوجلا

 تلمكأو ترطفأ ام دعب نم الا مايالا ةعبرألا هذه ركذت ملو ناضمر رهش

 . ملعأ هللاو . ةعبرألا هذه نع طايتحالا موص يدنع اهافك .اهمايص

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : .ةلأسم

 عوطت رغ ةرافكوأ ناضمررهش لدب ةمئاص ةأرما يفو : هللا همحر ناديبع

 .تحبصأ ىتح مونلا اهب بهذف حبصلا لبق لسغلا تونو اليل اهجوز اهعقاوو
 لاقو .اهموي لدب اهيلع نيملسملا ضعب لاق . فالتخا كلذ يمف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهيلع لدب ال لاق نم

٢٥٢٣



 امأو ۔ كلذ زوجي الف اراهن ناضمر رهش يف فورادلاب كاوسلا امأ : هنمو ةلأسم

 لوأ يف ناك اذا ةصاخو اسباي وأ ابطر ناك كلذ زئاجف “فورادلا ريغب كاوسلا

 ينبجعيو .ابطر كاوسلا ناك اذا ضقن الب هوركم كلذف راهنلا رخا يف امأو راهنلا

 امأو ، هعمجي مل ام كلذ هل زئاجف هقيرب مئاصلا عرجت امأو ،راهنلا رخآ كوستي الأ
 الف ردصلا نم يذلا امأو سأرلاو مفلا نم ناك اذا اذهو { ةيهارك هيفف هعمج اذا

 زئاجف مئاصلا سطع اذا امأو ،هناسل ىلع رهظ نا دعب هغوسي نأ مئاصلل زوبي

 ةالصل هئوضو تقو يفام مئاصلا مف لخد اذا امأو هقيرب عرجتي نا هل

 ءوضولا ناكوأ ،ةلفانلا ةالصل امأو .هيلع ضقن الف كدمع ريغ نم ةضيرفلا

 لسغ كلذكو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع ،هموي لدب هيلعف اهتقو لبق ةضيرفل
 . هموي لدب هيلع نيملسملا ضعب لاقف .ةالصلا تقو ريغ يف ةساجن نم همف

 نيملسملا ضعب لاقف ،دربتيل ءاملا يف ادعاق نوكي وأ ههجو سجن يذلا كلذكو

 بذكلا كلذكو . هيلع لدب ال هنأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو هموي لدب هيلع

 . هيلع لدب ال لاق نم لاقو هموي لدب هيلع نيملسملا ضعب لاقف ،هيلع دمعتملا
 هللاو .ةفصلا هذه ىلع فالتخالا هيف يرجي ،زوجي ال يذلا مالكلا كلذكو

 . ملعأ

 يهو اهندب رئاس يف هتجوز نم هتجاح ىضق اذا جوزلا امأو : هنمو ةلأسم
 يفف تفذق اذا امأو .اهموص يف اهيلع ضقن الف .ةبانجلا ةأرملا قفدت ملو ةمئاص
 . نيملسملا نيب فالتخا اهموص ضقن

 لثم نم مزاوللا لثموهف اهجوز رمأ ريغب هموصت نأ ةأرملل زوب يذلا امأو
 & مايصلا نم مزاوللا عيمجو رذنلا مايصو تارافكلا مايصو ،ناضمر رهش مايص
 هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هنذاب الإ نوكي نا زوبجي الف لفنلا موص امأو
 .ملعأ

. ٢٥٤



 ايع يرجت ةرافكلا هذهو ،روشغلا ةرافك مايص دقع ظفل كلذكو : هنمو ةلأسم

 اذه نم هنع ءعىزجي يذلا امأو ؤ تاولصلاو ناميألاو مايصلا نم ءايشالا نموه

 كرتلا ناكوأ كلذ عيمج كرتي ناك وأ باتو هتلاهج لاح يف ناسنالا ناك اذا

 ءيش همزلي الف غولبلا لبق امأو ، يفكي هنا تفصو ام ىلعف ،هغولب لبق هنم
 . هللا ءاش نا ادع كلذ يف ظفللاو

 نيذه موصأ : لوقيوأ مايالل اضرتفم ناك نإ اموي نيتس ائاص حبصأ

 نم . ىلاعت هلل ينتمزل ةرافك لك نع اريفكت نيعباتتم ايهموصأ نأ يتنو نيرهشلا

 تاض زتفملاو تابجاولا عيمج نع روشعلا عيمج نم ىلاعت هلل يلع بجو قح لك
 وأ ةظلغم ناييأو رذنو موصو ةالص نم اهل عييضتلاو . كرتلا ىلع ىنتمزل يتلا
 هتبكترا امل اريفكتو هباقع ميلأ اهم ىقتاو هباوث نم هللا دنع ام اهم ىغتبا © ةلسرم

 ةينب ليللا ىلا رجفلا عولط نم ايئاص هيف حبصأ مايالا نم موي لكو © هيصاعم نم
 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلا ءادأ دحاو داقتعإو ةدحاو

 . ملسو

 نم نيشلاب هنا ديعس نب حلاص خيشلا نع عفري ادحا تعمسف روشفلا امأو

 . ملعأ هللاو . هريغو كلذب ةفرعملا ليلق انأو ئ بابشلا ةرشع

 ناخدلا يف لخديو دوعلاب رخبتي مئاصلا يف هباوج نمو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . همايص ضقنتني الو ةيهارك كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيرهش نع اموي نيتس كل اه لجر نع موصي ن ا لمع لجر يفو : هنمو ةل اسم

 دعق لجرلا اذه نإ مث ، مايصلا اذه ىلع اهب رج ؤتسا ةرجأب ناضمر رهشأ لدب

 ءاملا لَرَن نأ ىلا ةوهشلا هيلع تديازت ىتح اهلياحي هنأك ناثداحتي هتجوزو وه
 ىلع ضقن همزليأ . اهدسج نم ائيش اهنم سم الو { هلازنا ديري ال وهو قفادلا

 ؟ال مأ ، ةفصلا هذه

. ٢٥0٥



 مايص لدب نم اموي نوتسوهو مايصلا اذه ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ىلع م ات رهشل ا موصو . م ايا ةرشع ضقتني هن اف ةرافك نع نكي لو نيرهش

 موصل ا عيمج متي ىتح ةرجأ ربج الل نوكي ال هنا ريغ . اهتفصو يتل ا هذه كتفص

 . هيلع رج ؤتسا يذلا

 . هموص نم ىضم ام ضقتني هناف ةرافك نع اموي نيتسلا موص ن اك نا امأو

 . ملعأ هللاو
 ؟ناضمر رهش مايص لبق مايالا نم ائيش ماص اذا مئاصلا نا : هنمو ةلأسم

 هموص ناضمر رهش موص هيلع عطقي الو كلذ هل زئاج هناف : ب اوج ١

 . لوالا هموص ىلع ينبي هناف رطفلا ليع مويو . ناضمر رهش ىضقنا اذاف لوالا

 لوالا هموصف رطفلا ديع دعب رطفأ ناو . مات هناف لوالا هموص ىلع ينب اذاف
 . صمتني

 هموص ىلع ىنئي مث ديعلا موي رطفي هناف رحنلا ديع لبق موصي ىذلا كلذكو

 .ديعلا دعب

 لوقلا رثكأف هرفس يف رطفأ اذاف © هدلب نم ارفاسم مئاصلا ناك اذا كلذكو

 متي نا لبق رفاسي هنا هدلب يف موصي نا لبق هتين تناكولو . مات لوالا هرفس نا

 . ءاوس هنا لوقلا رثكأف موصلا

 هللاو . . كل اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع نوكي ةرجألاب مئاصلا كلذكو

 . ملعأ

 ىلع اهنم فاخي ةلع ريغ نم راهنلا يف راطفالا ضرتعي نا هلعل امأو : ةلأسم
 لوالا هموص نا نيملسملا لوق رثكأف رظن ناف ،كلذ هل زوجي الف فلتلا هسفن
 موص صضقتني اين او ئ م ات لودالل ١ هموص نا نيملسمل ا فالتخا نم جرخي الو ضقتني

 . كلذ هموي

. ٢٥٦



 كلذ يف لوقلاف { ةفصلا هذه ىلع رفسلا يف ةرجالاب مئاصلا كلذكو

 . ملعأ هللاو . ءاوس

 ملو رطفموهو ناضمر رهش ف هضرم نم ضيرملا تام اذاو : هنمو ةلأسم

 رثكا ىلع ،هنع اوضقي نا هتثرو مزلي الف ، هضرم يف هرطفأ ام هنع ىضقي نا صوي

 حصي ل اذا هنع ىضقي نا يصوي نا ضيرمل ١ مزلي ال كلذكو . . نيملسمل ١ لوق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكا ىلع

 ترهط مث ناضمر رهش لوأ نم ءيش اهتاف اذا ضئاحلا يفو : هنمو ةلأسم

 نم يقب ام ةمئاص حبصأ هللا ءاش نا ادغ :لوقتو رهشلا نم يقب ام دقعت اهناف

 موي لكو ،اموي اذك اذكوهو ،هموص لع ضرتفملا ناضمر رهش وهو رهشلا اذه
 داقتعاو ةدحاو ةينب 3 ليللا ىلا رجفلا عولط نم ةمئاص هيف حبصأ مايالا هذه نم

 . ملسو يلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةع اطو ضرفلل ءادأ .دح او

 ودود

_ ٢٥٧





 رشع ثلاثلا ب ابل ١

 «(اهيناعمو رطفلل اةاكز يف ()

    

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 بجأ هتوقل لكأي امم لقأ ملسي هنأرسوملا مهتا اذا رطفلا ةاكز يف : هللا همحر يوزنلا

 ملسيو ارب لكأي نم لثم هسفن ىلع ة كرتي مأ .ثحابملا نم ءيش هيلع
 ؟(١)انخذ ةرطفلل

 نم لاق رطفلا ةاكز ملسي نا هيلع بجي لجرلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم لاق نم لاقو }ةنس يف توقلا نم هلكأي ام رثكأ [نم] : نيملسملا نم لاق

 ا لوقلا اذهو ، ناضمر رهش يف هلكأي امم ملسي نأ هيلع بجي هنإ : نيملسمل

 فّكي الو كلذب ىلوأ وهف انخد الإ لكأي مل :لجرلا اذه لاق نإ امأو .لا ثحأ
 .ملعأ هللاو . هب رقأ ام ريغ ملسي نا

 ةاكز ضبق نوديري ىلاولا لايعراسو ناضمرزهش لمك اذاو : هنمو ةلأسم

 بوجو دنع رمتلا ذخأي نا كبجعيأ .رمتلا ايهتو تح مهل صلخي مل رطفلا
 ؟هرمث كارد نم بح مهيلع ثدحم نا ىلا نولج ؤي مأ رطفلا ةاكز

 ناضمر رهشل نادبالا ةرطف ةاكز نعزئاج رمتلا ذخأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو .زايثلا عايط ىلا نولجؤي الو نيملسملا راثا نم كلذ تظفح ام ىلع

 . ملعأ

 )١( ةعيفرلا ةرذلا يه . )٢( يف : لصألا يف .

_ ٢٥٨٢ 



 : اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نأ ةثرولا ىلع اَهَمِلَسي نا لبق تامو رطفلا ةاكز هيلع تبجو نم نأ : هباوجف
 . ملع أ هللاو . رطفلا ةاكز نم همزل ام مهكل اه نع اوملسي

 حيلشت هنم ذيرأو ٨ هرسي نم هرسع فرعي ال دح ا دجؤ اذا : هنمو ةل أسم

 هلوع همزل نمو وه هتوقي ام كلمي ام هز ١ نيمي هيلع زوجحم ا . رسعم هز ١ ل اقف > ةرطفل ١

 مازلإ زوجيو مهارد الو ضورع الوَرمت الو بح ال رطفلا ديع راهن ىلا ارهش
 ةاكزلا ضباق مهيتأي مأ مهنكاسم ريغ يف ةرطفلا 0)اوملتيي نأ ،ناوذبلاو راضخلا

 ؟اهريغو ةالفلا نم مهنكاسم ىلا

 ال لوقو هيلع نيميلا لوق فالتخا اهيفف نيميلا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهتبلاطم هل زئاجف ث يلاولا اذه ةيعر نم اوناك ناف نورفاسملا امأو .هيلع نيمي

 مهنم اهضبقي نم يلاولا ثعب الإو 0 اوردق نا مهنم اهضبقو ، نادبالا ةرطف ةاكزب

 . مهعضاوم نم

 . الاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 كلت نم رجفلا عولط لبق رطفلا ةليل همأ هتدلو اذا دولوملا امأو : هباوحف

 . نيملسملا يأر نم هب لمعأ يذلا لوقلا ىلع اذهو رطفلا ةاكز هيلعف ةليللا

 نا الإ زوجي الف رمتلاو بحلا نع مهاردلا ميلست امأو . . هباوجو : هنمو ةلأسم
 . ةرطفلل بحلا ملسي مث © مهاردب يناجلا دنع نم ابح ي رتشي

 هناف ناضمر رهش يف رمتلاو بحلا لكأي يذلا امأو : هباوجو : هنمو ةلأسم
 هلل او . قيضي الف ارمت ملس ناو . نسح كلذف ابح ملس ناو نيفنصل ١ نم ملسي

 . ملعأ

 )١( ميلست : لصالا يف .
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 لهف . ءارقفلا نم لئاسلا ىلع قرفتل ةرطفلاب مامالا رمأ اذاو : هنمو ةلأسم

 ديري لاقو 5ائيش اهنم مهنم دحأ بلط ناو 5 ءارقفلل ةوسك اهنم يرتشي نا زوجي
 اهنم رجت ؤي نأ زوجي لهو ،اريقف ناك اذا طعت لهف .هيلع انيد كلذ يفوي نا

 رمأ اذا لاملا تيب رمأل كلذ مأ .هشيع كلذكو اهنم هترجأ اهييحي نم يطعيل

 ؟لاملا تيب نع اهزعب ىلاولا

 اهييحي نم ماعط وأ ةوسك ءارش نمزئاج هتركذ ام كيمج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهنم

 :اذه وهو . اهم اوج ضعبب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 تأ ارمت ملسو ،ارمت لكأي هنا ىعدا ناو { هلبق عيش قسن ىلع : باوجلا
 . نيمي هيلع نوكي نأ ينبجعي الو © هنم

 لوقلا ىلع هرهش ىف اهرسيأ نم ىلع بجت ةرطفلا نأ هباوجو : هنمو ةلأسم
 ف : لاق نم لاقو 5 هموي ف اهرسيأ نم ىلع : لاق نم لاقو كهيلع لمعن يذلا

 الإ هيلع بجي نم ىلع مكحي الو رطفلا موي الا بجي الف اهميلست امأو .هتنس

 . مويل ا كلذ

 .اريقف ناك اذا كلذ زئاجف ،اهملس نمم ةرطفلا نم ائيش يلاولا عفد اذا امأو
 . نيملسملا يأر نم هب هلعل لوقأ يذلا لوقلا ىلع

 ىف رسيأو ،ريموُم ربغ ناضمررهش يف نوكي يذلاو . .هباوجو : هنمو ةلأسم
 رطفلا موي اهرسيأ اذا رطفلا ةاكز هيلع : نيملسملا نم لاق نم لاق .رطفلا موي
 لبقرسعأو ناضمر رهش يف اهرسيأ اذا امأو رطفلا ةاكز همزلت ال :لاق نم لاقو
 هللاو . هارأ يذلا لوقلا ىلع ،هيلع ةاكز الف رطفلا موي نم رجفلا هيلع علطي نأ
 . ملعأ
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 ينبو ،هتنباو هتخأو همأ نع ةرطفلا جارخا لجرلا ىلع لهو : هنمو ةلأسم
 اهقادص همزلي لهو ،ةرحلا هدبع ةجوز كلذكو 5ال مأ هرجح يف اونوكي مل ام هتنبا

 نم لاق .فالتخا كلذ يفف همأ نع ةرطفلا جارخا امأ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 ةغلابلا هتنبا امأو { همزلت الف هتخا نع امأو .همزلت ال :لاق نم لاقو .همزلت :لاق

 ونب امأو 3 ينبجعي ام ىلع همزلي الف هرجح ريغ يف تناك اذاو فالتخا كلذ يفف

 ةرحلا هدبع ةجوز امأو . همزلي ال رابكلاو ،ثفالتخا كلذ ىفف اراغص اوناك اذا هينب

 نم لاقو همزلي :لاق نم لاق .هدبع ةجوز قادص كلذكو فالتخا كلذ ىفف
 . ملعأ هللاو هب نمضي مل ام همزلي ال :لاق

 بح ٥ لدنح سيلو ئ منغل او لب ال او حالسل او ةين آل أ هدنع نوكت نمو : ةلأسم

 جارخ ١ هيلع له . رظطفل ١ موي ف و ا . ن اضمر رهش ف غوص الو مه ار د الو رمت الو

 ؟رطفلا ةاكز

 الف ةراجتلل مركت مل اذا منغلاو لبالاو ةينآلاو حالسلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو }، كلذ يف رطفلا ةاكز همزلت

 هيلع مكحيأ . نايع نم دلب يف لاوش رهش هيلع اهأ نميفو : هنمو ةلأسم

 يف ثكم دق 3 نكي ملوأ مامالا انديس ةيعر نم ناك دلبلا كلت يف ةرطفلا ميلستب

 ؟لوحلا نود رثكأ وأ لقأ وأ ارهش دلبلا كلت

 مامالا مكح هيف يرجي دلب يف لاوش رهش هيلع لهأ اذا : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع بجت نمم ناك نا ةرطفلا ةاكز هنم ذخ ؤت نا ينبجعيف

 ةاكز هنع ملسي نا بئاغ وأ نونجم وأ ماتيأل لام هديب نمل زوجيو : هنمو ةلئسم
 ؟ال مأ .نادبالا ةرطف
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 ؟ال مأ ةقث ريغ ناك اذا اهضبق (_)هنم زوبيو
 .هنم اهضبق زوجيو ،نادبألا ةرطف هنع ملسي نا زئاج هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ هللاو

 هنع ةرطفلا ميلست امأو : املا ؤس تكرت هنع ةلأسم باوج رخا نمو : ةلأسم

 وأ هب قثي ناكو هنع دحا ملس ناو زئاجف ،اهيف مئاص وه يذلا دلبلا ريغ يف

 .ملعأ هللاو .زئاجف 5هب هبلق نئمطي

 لحاوسلا وأ دنهلا رب : لثم ف ناعرب ريغ 1 دالوأ هل يذلا امأو : ةلأسم

 دالوالا ناك اذا زئاجف ،نايع يف مهنع ملسو مهتايح ملع ناف كلذ لاثمأو

 . ملعأ هللاو . نسح كلذف ،دنهلا رب يف مهنع ملس ناو اراغص

 .اهماوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هدنع نكي ملو ؤ اهذخأ ىلع ردقي ملو ،رايخلا عيبب مهارد مهل ناك اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . رطفلا ةاكز هيلع الف اهريغ

 . اعربت ملسي لو رطفلا ةاكز هيلع بجت هنا افورعم ناك نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ،اهئادأ ىلع هربجي نأ ،نيملسملا رمأب موقي نم وأ يلاولل زوجيأ

 نيملسملا ضعب لوق ىلع ،اهميلست ىلع ربجي نأ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 مامالاو ، نيملسملا ماما ىلا ملست رطفلا ةاكز نيملسملا ضعب لاق دق هنا الإ
 تبجو نم ءارقفلا ىلع رطفلا ةاكز قرفي :لاق نم لاقو { ءارقفلل اهقيرفت ىلوتي

 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ لوألا لوقلاو هسفنب هيلع

 هلعل جوزلا ىلع له تلق :اهجوز نع تزشن يتلا ةأرملا امأو : هللا همحر يوزنلا
 ؟ال مأ رطفلا ةاكز اهنع ملسي نا

 )١( اهنم : لصألا يف .
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 ةاكز هيلعف ح ١0)هيلا عوجرلا ديرت يهو اهدرط يذلا جوزلا ناك نا : هباوحف

 ةأرملا امأو اهنع رطفلا ةاكز همزلت الف اهديريوهو هنع ةزشان يه تناك ناو رطفلا

 . ملعأ هللاو .اهسفنب اهيلع رطفلا ةاكزف ث ريقف اهجوزو ةرسيوملا

 حرش نم مدقت ايك اهجوز ىلع ةأرملا نع رطفلا ةاكز ةلأسم تظفح : ةلأسم

 . هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمح هيقفلا خيشلا نع ةلأسملا

 جوزلا ىلع :لوقي نم لوق ىلع رطفلا ةاكز هيلع نا اقلطم هريغ نع تظفحو

 . ملعأ هللاو . هتجوز نع رطفلا ةاكز

 اهملسيل ير اشلا هءاج مويو ، رطفل ا ةاكز هيلع بجت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نم هنم اهذخأ زوبيأ .اهعفدأ ال لاق . كلايع نعو كسفن نع اهب عفدت هل لاق

 ؟ينغ وهو .ال مأ هنم عفد ريغ

 نمم هلات ةيالولو مامالل رطفلا ةاكز ذخا زوجي هنا يدنع يذلاف : باوجلا

 ثيح مامالا اهعضي ةاكزلا ةلزنمب اهنإ :لوقي نم لوق ىلع هرك ولو ،هيلع ببحت
 . ءاش

 ال ليق هنا يدنع اميفف ةراجتلل مهديري نيذلا هديبع امأو : هريغ نمو ةلأسم

 غلبت مهتميق ناك نا ليق دقو .همزلي ليقو © مهنع ةرطفلا جارخا هلعل همزلي

 ةاكزلا هيف بجت ام ىلع اولمحي وأ ليق ام ىنعم ىلع مهنع جرخي الف باصنلا

 ام ىنعم ىلع ةرطفلا مهيفف ١ 9 ةر احتل ٥ ١ ةاكز مهيف بجح ل ن اك ن او > مهنم ٥ ةرطف الف

 . مهيف ليق
 ي رتشملاو ،ةاكزلا عئابلا ىلع نإ ليق . ادبع رطفلا ةليل رتشُم ى رتشا اذاو

 ناف ناضمر نم مويرلا هعاب ناو ،رطفلا ةليل هارتشا اذا كلذ يف فالتخا هيف

 يف يدنع كلذكو ، ليق ام ىنعم ىلع يدنع اييف يرتشملا ىلع رطفلا ةاكز

 )١( هيلع : لصألا يف .
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 ةادغ دلو ناو رطفلا ةاكز هنع جرخأ كليللا لوأ رطفلا ةليل دلو اذا :دولوملا
 يف دلو اذا هنع جرخي نا هيلع ليقو ليق ام ىنعم ىلع هنع هلعل جرخي مل رطفلا
 . مويلا ضقني مل ام رطفلا موي

 هنع ارمت ملسي نا دار أو .ن اضمر رهش ةرطف هيلع تبجو نميفو : هنمو ةلأسم

 لك نع ةدحاو ةرطف لك نزي مأ دحاو نزوب ةدحاو ةلمج ملسي نا ءىزجيأ هدالوأو

 .ةدحاو ةنزو دحاو

 : زجي يدنع ي . أ هللاو , يفكيو كلذ ءى زجم هنا ى أ هللاو 3 ىدنع ىذلاف : با -ا

 يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس ديؤملا مامالا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 لاملا تيب يف طلخت له . نادبألا ةرطف يف كبجعي امو يديس لوقت ام : هللا همحر

 ؟ءارقفلا ىلع دفنت نا ىلا لزعت مأ

 يف تطلخ ناو . ءارقفلا ىلع قرفتو لزعت نا نسحألاف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .ةاكزلا ةلزنمب اهلعجي نم لوق ىلع زئاجف لاملا تيب

 يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 وأ تناك ةرح هتجوز نع هلعل . ةرطفلا ةاكز يدنع همزلت الف دبعلا امأ : هللا همحر

 ىلع اهتاكزو . ةكولممل اهتجوز نع ةرطفل ا اكز يدنع ول ا مزلي الو ةم ا

 ملعأ هللاو . اهديس

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 :وه اذهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هللا همحر يوزنلا
 لجرلا ىلع سيل : نيملسملاراثا ضعب نم تظفح : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هيلع ةبجاو يغ يتلا ةأرملا كلذكو رطفلا موي لبق هنع ةزشانلا هتجوز ةرطف ينغلا
 . ملعأ هللاو . غلاب ريغ وأ ةغلاب تناك ؤاهب لخدي مل يتلا لثم اهتَتؤم
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 ملو دعب اهملسي ملو ةرطفلا ةاكز هيلع تبجو نا دعب تام يذلاو : هنمو ةلأسم

 مهُمازلا يناجلل لهو . هنع اوملسي نا هيصو وأ هتثرو ىلعأ . هنع اهميلستب صوي
 ؟كلذ يف

 هذه ىلع نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ يف كلذ مهيلع سيل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 ىلا تجاتحاو اهلهأ نم نابرقلا ةاكز ةيابجب رمأ اذا يلاولاو : هنمو ةلأسم

 نم مأ اهنم لمحلا ةرجأ نوكتأ .اهلها ىلع اهدفني نا ىلا ظفحلا ناكم ىلا لمح

 ؟دجوي ل وأ كلذ اهعضوم ف قحتسم الدجو . اهريغ

 نم هيف لعبت ثيح ىلا اهلمح ىلع اهنم ةرجألا نوكت : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : هللا همحر © يوزنلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ىه دمتعن هيلعو ،هب لمعن يذلا لوقلا ىلع نادبألا ةرطف يف : هباوجف

 . ملعأ هللاو .ناك سنج يأ نم مات عاص

 .اهباوجب تيتأو . امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهلّتحتي ال نم ىلع نادبألا ةرطف نأ رثألا نم هانعمس ام ىلع : باوجلا
 ال ناك اذا :لوق رخآ هجو نم كلذ ي اوفلتخاو ، لايعب اهيف رضي الو نيدب

 نميف ينبجعيو . هتنس يف :لوقو ،هرهش يف :لوقو ،كلذ هموي يف ررضلا هقحلي
 وه هموي توق نع هعم لضف اذا ،ةرطفلا همزلت نا هينغت ةتباث ةعنص هدنع تناك

 هل ةفرح ال ناك ناو ،اهججارخا ةرطفلا هسفن نع هنم جرخي ام \ ةلومع ةّمزلي نمو
 . لدعلاو قحلاب ملعأ هللاو . هلايعو وه هتنس نع لضف اميف همزلي نأ ينبجعيف

 كن 2
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 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 نأ قدصملا نكي ل اذا .ةاكز هيلع ثجتو ة ةرمث دصحي نميفو : هللا همحر ىيوزنلا .

 ئّكزي نا دارأ اذاو . هتاكز رمتلا نم سنج لك نموأ ،اهتاكز ةلخن لك نم ذخأي

 اذه ىرتأ .ادحاو ةرشعلا نم ذخأي نأ آبرجالا دعتل ى بجأ يف ازونكم رمتلا

 ؟ال مأ ازئاجو احيحص
 الا قدصملا ذخأي الف ةفلتخم اسانجأ رمتلا اذه ناك اذا : قيفوتلا هابو باوجلا
 ناك وأ ادحاو اسنج رمتلا ناك اذا امأو هنيعب هنم سنج لك نم هسفن رمتلا نم

 ملو برجألا نم ائيش قدصملا ذخأو كضعب هضعب نع لضافت هيف سيل رمتلا
 . قيضي كلذ نا لوقأ الف ةاكزلل نوكي امم صقنا ذخأ يذلا نكي

 نم لضفألا نمزونكملا رمتلا نم هلس نا ةاكزلا بحاص دارأ اذا كلذكو
 .ملعأ هللاو . كلذ زئاجف . هيفن ةبيطب رمتلا

 هذه يفنو ،لخن يف راديب وهو ةاكزلا هغلبت مل لخن لام هل نميفو : هنمو ةلأسم

 نم هقوزع لمحتأ .اقزع ةلخن لك نمراديبلل مهقافنا دنع نولعجي ةيقرشلا
 ؟ال مأ هلام ىلع ةراديبلا
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 غلب اذاف لصالا هلام ىلع ةراديبلا نم هقوزع لمحت : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هغلبت لام ىف ةراديب هل نم كلذكو هنم ةاكزلا تأ هقوزعو هلام يف ةاكزلا باصن

 هتراديبو هلام فاضي هناف ةاكزلا هيف بجت ال ليلق لام هلو قوزع ةراديبللو ،ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . هنم ةاكزلا تذخا كلذ عيمج يف ةاكزلا باصن غلب اذاف

 .اهباوجب تيتأو امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لخن ةرمث يف ةاكزلا باصن بجوو نيمولعم سانأل ناك اذإ مرلا نا : هباوجف

 اذا كلذكو . ضعب اهضعب ىلع ةلومحم يهو ث ةاكزلا ةرمثلا هذه يفف 5 مرلا

 هلام ىلعو مرلا نم ةبيصن لمي هنإف ةاكزلا هغلبت مل ام مرلا لهأ نم دحأ دنع ناك
 ةاكزلا تذخأ لصألا هلام يفو مرلا نم هبيصن يف ةاكزلا باصن غلب اذإف لصألا

 . ملع أ هللاو . هنم

 . ملعأ هللاو .ابلص ابح تراص اذا ةرذلا عرز كارد ةفص ىفو : هنمو ةلأسم

 كلذ عيب نال اربوأ الالخ اهعيبيل كاردلا لبق ةلخن دجي نميفو : هنمو ةلأسم

 نأ لاملا بحاص يهنن نأ انلزوبيأ .رمتلا نمث نم لجأ نمث هل طقسم ردنب يف
 ؟اهنمث ذيزيو صقني نا دوي وهو ،كاردلا لبق اهذبحي

 ريصي نا لبق هل ام دجي نا {، لاملا بحاص ىهنت ال هنآ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هعاب اميف ةاكزلا هيلعف 5 ارسي هلام نم عاب اذإ امأف ، كلذ هلزئاجو 3 ًاسباي ارمت

 اهيف بجت هلام هرمث ناك اذإ & نيملسملا لوق رثكا ىلع رشبلا نم هلام هرمث نم
 هللاو . الالخ هعاب اميف ةاكز الف ث هلام ةرمث نم الالخ عاب اذإ امأو 3 ةاكزلا

 . ملعأ

٢٦٨



 اهلصأ ضرأ لك مأ ، ةصوصخم ضرأ يهأ ، جارخلا ضرأ يفو : هنمو ةلأسم
 نماهيلع بجي يذلا امو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف ، كرشلا لهأل

 . نامزلا اذه يف جارخلا

 & كرشلا ضرا يف نوكت ىتلا يه ، جارخلا ضرأ نا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهيفف نيملسملا دحأ ىلإ ضرألا هذه تلقتنا اذإ امأو { ءادالا وه جارخلاو

 . ملعأ هللاو . هارن يذلا لوقلا ىلع . ةاكزلا

 جرخ ىتح م ات باصن وهو { رمتل ا نم هلام ةاكز جرحي ل نمو : هنمو ةلأسم

 . “ثلسع هنم

 : لاق نم لاقو 0 ةاكزلا لسعلا كلذ يف نإ : نيملسملا ضعب لاق : هباوجف

 . ملع هللاو هيف ةاكز الف 5، هنمث نم صقنيو رمتلا ريغتي ملام

 3 هتاكز جرخي نأ لبق نم رمتلا نم لاملا بحاص هب ىرتشا امو : : هنمو ةلأسم

 كلذ ريغو كمسلاو محللا لثم ه ؤارش ناك 5 ةاكز هيف له ى ًاسباي ارق راص دقو

 ؟ جئاوحلا نم
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع ةاكزلا هيف معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهضبقي نا لبق تقرس مث ك بحوأ رمت نم هلام ةاكز زيم نميفو : هنمو ةلأسم
 .لاؤسلا ةيقب تكرتو ةقدصلا يناج

 يفف . ٠١ تفلتو ئ ةاكزلا ريم مث 6 هرت وا هتح لاك اذإ امأ : قيفوتلا هللاب و هباوحف

 لاقو هيلع ةمزال ةاكزلاو { ةاكزلا ملسي نا هيلع : لاق نم لاق & فالتخا كلذ
 همزلي الف & ظفح عضوم يف ةاكزلا كرتو ، ق ةدّصملل ارظتنم ناك اذإ : لاق نم

 . ملعأ هللاو . عيش

 . اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : ةلأسم

 ةصاخو . هتيعر ريغ نم 0 ةاكزلا ذخأي نأ يلاولل سيل : قيفوتلا هللابو باوجلا

س ٢٦٩



 نيملسملا روما يف لخدي نا هل زوجي الو . مهتاكز بوجو لحم فرعي ال ناك اذإ

 هل لاقي نا ينبجعيو ، مهيلع يلاووه يذلا 0 يلاولا اهب ىلوأ ةاكزلاو & لهجلاب

 الف ، اهلحم لبق 5 هتيعر ريغ نم مه نيذلا يشاوملا لها نم ةاكزلل ضرعتي الأ
 همزلا ج نأ] ردقا الف اهلحم دعب ةاكزلا ذخأ ناك اذإ اماو . درلا هيلعو زوجي

 . ملعأ هللاو . هتيعر ريغل ضرعتي نا ينبجعي ال هنا ريغ . ائيش

 لجرلا ناكو & تكردا نأ دعب لخت ةلغ الجر ىطغأ لجر ينو : هنمو ةلأسم

 لجأل كلذ هاطعأ هنإ لاق اذإ ةلخنلا كلت ةاكز ىطثملا ىلع لهف 0 اريقف 7
 ؟ ضوع نع الو } هنم نم اهوجري ديل الو & تمدقت تل الو ،٦ هتأفاكمل ال .

 . ىطغملا ىلع ةاكز الف { ًأرشبنوأ ًابظ ىطعملا اهلكأ اذإ : قيفوتلا هللابو بارغا

 ىطعملا ناك ناو ث ةاكزلا ىطعملا ىلعف . ارمت تراص نا ىلا ىطعملا اهكرت ناو

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هيلع بجحت نمه

 تناكو { ةفورعم ةلخن ةرمث ةراديب ىطعا اذإ ىرقنهلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ اهنم ةاكزلا نوكت نم ىلعف ث هدعب وأ كاردالا لبق ةيطعلا
 هيفف هدعب وأ كاردلا لبق ةرجأ ةلخنلا ةرمث هاطعا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع لوقلا رثكأو { راديبلا ىلع لوقو ، يرقنهلا ىلع اهتاكز : لوق فالتخا
 ىهف كاردلا لبق ناك نإف { ةيطعلا هجو ىلع ةرمثلا هاطعأ ناك نإو 0 راديبلا

 هللاو . ىطثملا لام ىلع لمجتف كاردلا دعب ناك نإو ،يطتملا ىلع ةلومجم
 . ملعأ

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضرا يف تناك اذإ ، عرزلاو ليخنلا نم كرشلا لهأ لاوما نأ : هباوجف

 لاومالا تناك { نيملسملا ىلع ةاكزلا بجت ام لثمك . ةاكزلا اهيفف نيملسملا

 . ملعأ هللاو . دحاو كلذ يف لوقلاف امتو شا وأ اهوَجأ

 )١( لصألا يف تسيل .

 س ٢٧٠



 ةرسب عابو { ة اكزل ا هيلع بيت وهو 0 ارسب هلام نم لسب نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ كلذ عاب ام دعب الإ 3 دحأ اهيلع رضحي ملو { هتاكز لزعي نا ريغ نم
 هللاو . هذه كتفص ىلع ث مهاردلا نم ةاكزلا ذخأ زئاج هنأ : هباوجف
 . ملعأ

 رظنو همهارد ذخأو { لاملا يف ةاكزلا طرتشاو هلام نطأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ةاكزلا مهس ينطت ال ل ينطُملل لاقن . صيخروه اذاف ى هانطو لاملا ىلا قدحملا

 ارمت ةاكزلا ذخأنل الإو ر نإ اذكو اذكب هينطتو ، لاملا بحاص ىنط ام ىلع

 ؟ ارمت ملسي نأ نبو 6 كلذ ميلست نب ينطملا ىضر ١ دإ ١ ذه زوجحم لهف

 هللاو قدصملاو ينطملا كلذ ىلع قفتا اذإ هل زئاج . معن : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ

 ةاكزلا نا : نيملسملا ضعب لاقف . ةئيسن هلام دحأ ىنط اذإو : هنمو ةلأسم
 ذخؤت ةاكزلا نإ : لاق نم لاقو ، لخنلا موقت : لاق نم لاقو . ةلجاع ذخؤت

 . ملعأ هللاو . لجألا ةح اذإ

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هيفف ًارسب ريصي نأوهو الح نأ دعب فسخأ اذإ فسخلا نإ : هباوجف
 { ةاكزلا هيفف © ارسب ريصيوهو { الح نأ دعب برخ اذإ ثرحلا كلذكو . ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . اهيف ةاكز الف ، رملا فسخلاو ، رملا ثرحلا امأو

 بوجو هدنع حص لاقو . ةقدصلا نجي نأ يلاولا هرمأ يذلاو : هنمو ةلأسم
 لك ىلعرفظ نإ { ماتيألا لام نم ةاكزلا ذخأ هل زوجي له . ماتيألا لام ةاكز

 ؟ اهئوجو يلاولا دنع حصي ىتح مأ ، دحأ دنع مهلام نم ءيش
 زئاجو & تركذ ام هل زئاجف الدع ةقث يناجلا لهأ ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ يلاولل

س ٢٧١



 صعبو 6 رجزت ل ة هرمو رجزلاب 8 ىقست ن امزل ا ضعب ليخن يو : : هنمو ةلأ اسم

 ل ىذلا اهتقو نع اهترمث دادزت ترجرز اذاو 6 تمع لو رمثتو ئ ادبا رجرت . نينسلا

 ف ٠

 . هيف رَجزت
 . تفعض ولو " ًامامترشعلا ةاكزلا اهيففرجز ريغ نمزمثثُت تناك اذإ : هباوجف
 . ملعأ هللاو

 . اهماوجب تيتأو . املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هللاو . هب لومعملا لوقلا ىلع ةرمثلا هيلع تكردا ام ىلع ةاكزلا نا : هباوجف

 . ملعأ

 ريغ نم هل اعفن اَهْتلَعب ةلخن راديبلا هنم ىطعي ناك اذا لاملا يف : هنمو ةلأسم
 رمثت نا لبق & لمعلا يف لخدي نا نيح نم اهط رتشيوهو 3 لاملا نم هتصح

 ىلع فاضي لهف . لاملا لخن نم ةدودحم ريغوأ ةدودحم ةلخنلا تناك لخنلا
 ؟ ال مأ . ةاكزلل لاملا

 { ةاكزلا يف لاملا ىلع لمحت الف اهنيعب ةدودحم تناك نا : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . لاملا ىلع ةلومحم يهف ةدودحم نكت مل ناو { راديبلا ىلع لمحتو

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 عرزلا كاردا نيبو ، لوألا عرزلا كاردا نيب ناك نا : قيفوتل هللاب و باوجلا

 ملوأ عرزلا لكأ لوألاو رخآلا عرزلا لمحي هناف « رهشأ ةثالث نم اقأ ريخألا

 لمحي الف ادعاصف رهشأ ةثالث ىناثلاو لوألا عرزلا كاردا نيب ناك وأ ى لكؤي

 . ملعأ هتناو . يناثلا ىلع لوألا عرزلا

 . اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 امأو { ةاكزلا لبق 0اااهغأ لوقلا رثكأف { رازجلاو ساودلا ةرجأ امأ : هباوجف
 . ملعأ هتلاو . كلذ لبق علطت ةاكزلا نإف { رارقلاو فيالا

 )١( هنأ : لصألا يف .

٢٧٢ 



 اولأس اذإ . هللا لام تيب نم اوطعي نأ نازوجي رافكلا ناينابو : هنمو ةلأسم

 . ءارقف اوناكو هنم

 نيملسملا عم ةمذ هل ناك اذإ ، يلاولا ىلع كلذ قيضي ال هنأ اوجرأف : هباوج

 . ملعأ هللاو

 ذخأت نأ تدرأ نإ قدصلل لاقو 0 ىلاله ةلخن هل نميفو : هنمو ةلأسم

 دعب ةاكزلا جرختو .“لكسم ىلا هيلع ىراكن تدرأ ناو قوزعلا نم ةاكزلا
 لاقف ، رسبلا نم ءعيشب ياركلا ناك ناو { وك ةاكزلا ىلع ىرت له © ىركلا
 ىلع بجي ال : لاق نم لاقو & سأرلا نم نوكي كلذ نإ : نيملسملا ضعب

 . ملعأ هللاو . عيش ةاكزلا

 اذك زوحي دحاو لك ." ةرمثلل ةزواحم هومسق ءاكرش نيب لام يف : هنمو ةلأسم

 { ةنس لك اهرمثب ةلخن اذكو

 ىلع نولمجي مهنأ لوقلا رثكأ ىلعف ، لصأ ةمسق نكت مل اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . ضعب مهضعب

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسنم

 تناكو رايثلاو دقنلا ةاكز يف اهيبا ىلع لمحت اهناف ةريغصلا ةنبالا يف : هباوجف

 هيلع لتحت اهناف { ةرجح يف تناك اذاف 0 ةغلابلا امأو . ةجوزتم ريغ وأ ةجوزتم
 لمحت الف ةرجح ريغ يف تناك ناو . هيلع لمحت الف دقنلا يف اماو رايتلا ةاكز ىف

 ( . ملعأ هللاو . رايثلا يف الو . دقنلا ةاكز يف هيلع

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةلودل ءاَتَعغلا هب يذلا هيقفلا وه ةاكزلا نم هل زوبي يذلا ىنغلا نا : هباوجف
 نم ىطغت نأ زئاج ةاكزلا ضبق يف ءانع هل زوجي يذلا ىنغلا كلذكو نيملسملا

 لجأل مهيطعي نأ ماماللزئاجف لئابقلا ءاس ؤر امأو . هئانع لجأل . ةاكزلا

 )١( طقسم يأ .

 س ٢٧٢٣



 ىلع نوكي كلذو . مه مل اذا ةرضم مهنم فاخي ناك اذإ ، مالسألل مهلأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم ملعلا لهأ ةرواشمو مامالا نم رظنلا

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 رمت هيف كرتي يذلا عضوملا يف رمتلا ةاكز 5 ةاكزلا بحاص عضو اذإ : هباوجف

 ينبجعي الف هرمأب نكي مل نإو & صالخو ةءارب كلذف ز يلاولا نم رمأب { ةاكزلا
 هللاو . ةاكزلا ضبقب ىلاولا هرمأ نم وأ يلاولا رمتلا كلذ هنم ضبقي نا الإ كلذ

 . ملعأ

 . ةلخن رمت نم حيرلا هطقست ام طاقِل نع لفاغت اذإ لاملا ثرو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ . ةاكزلا لبق نم كش هيلع

 كش الو . ء يش همزلي الف عييضت ىلا دصقي ل ام : قيفوتلا هللاب و باوج ١

 . هيلع

 اهلكاو © ظيقلا يف هلام هل سرحيل ةلخن ادحأ ىطعا نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ًارمت تراص نأ ىلإ تكرت وأ ابطر سراحلا
 ىتح اهكرت ناو 5 ًابطر سراحلا اهلكأ اذإ ةلخنلا هذه يف ةاكز ال : هباوجف
 ةلخنلا هذه لمجي ، سراحلا ناف 5 ةرمثلا كاردا لبق ةيطعلا تناك وأ ارمت تراص
 هللاو . ةلخنلا هذه يف ةاكزلا هيلعف 5 هلام نم ةاكزلا تبجو ناو هلام ىلع
 . ملعأ

 نم كلذ جرخ نإف ث ةرطفلل اتم اذكو اذكب هيف ىتوملا لاملا يف : هنمو ةلأسم

 لمكيل كلذ لمحيأ { ةاكزلا باصن غلب هيلا فيضأ ناو أ باصنلا نع لق لاملا

 . ؟ال م أ . باصنلا هب

 وهو هلوق © رمألا كلذ يف ةحص هدنع سيل © لاملا بحاص ناك نإ تيأرأ

 . ةيصولا ةحصب الإ مأ هلوق لبقيأ ، ةقث ريغ

_ ٢٧٢)



 لوقلاو } هيلع لمحي ال هنأ لوقلا رثكأو فالتخأ هيف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . يلاملا بحاص لوق

 ىهو . ةدلب لهأ نم تاوكزلا ضبقيل ارومأم ناك اذإ ىراشلاو : هنمو ةلأسم
 . انم اذك اذك اهزيمو هلام ةاكز نزوو . ةاكزلا هيف بجت لام هدنعو 0 راهثلا ةاكز

 نم هتضيرف نم اهضبقيو اهيرتشي نا دارأو { كلذ هنم ضبقي نم هدنع نكي ملو
 الإ اهيلا لوصولاو & هجلاو هتدلب تناك اذإ ، هريغ اهضبقي نأ الب يلاولا دنع
 ؟ ةصخر كلذ يف لهف 3 ةقشمب

 دحأ لصح اذإ امأو & كلذ يف ةصخرلا نم اييدع نكي مل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . المع نسحأ وهف . هايا اهضبقيل

 { مولعم ءزجب نيملسملا لام تيبل اضرا لجرلا دعتقا اذإو : هنمو ةلأسم

 . لاملا تيب بيصنب عاص ةئاثالثب ةعارزلا تءاجو

 نم لاق نم لاق & ىأرلاب نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يف : هباوجف
 يذلا بيصنلا هيلع لمحيو } هتصح يف ةاكزلا دعتقملا ىلع : نيملسملا
 بيصنلا عرازلا ىلع لمحي ال هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو 0 نيملسملل

 يذلا بيصنب الإ . ةاكزلا عرازلا بيصن يف غلبت نا الإ ى { نيملسملل يذلا

 هبو . ىلإ ثحأ ريخألا لوقلا اذهو عرازلا ىلع ةاكز الف & نوملسملا هذخأ

 ضرأ يفوأ ، ةيفاصلا ضرأ يفوأ دجسملا ضرا ىف ًاعرز عرز يذلا امأو . لمعأ

 هنإف { سانلا نم دحأ ضرأ يوأ © هسفن ضرأ ف عرزو ء تافوقولا نم نم عيش

 ضرأ يفوأ & سانلا ضرأ يفوأ هسفن ضرأ يف هعرز ىذلا هعرز عيمج هيلع لمحي

 . ملعأ هللاو . تافوقولا عيمج ضرأ يف وأ { دجسملا

٢٢٧٥



 دنتفا مث ه فصنلا ايهنم دحاو لكل . ةعارز يف اكراشت نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 دنع اردَنت مث { سدسلا هبحاصلو اهسادسا ةسمخ هل ةعطقب مهنم دحاو لك

 عرزلا يف ةاكزلا تغلبو . ةاكزلا اهيف غلبت ال & ةقرفتم عئارز يف ىتش سانا

 ناتعطقلا لمجتأ ، (انييرخألا نيتعطقلا يف غلبت ملو ، ايهنيب فوصنملاو لوألا

 ؟ عيمجلا نم ةاكزلا ذخ ؤتو اهنيب ةفوصنملا ةعطقلا ىلع ةراديبلا نم ايههبيصنو

 ةعطقلا ىلع نالمجيأ"”نييرخألا نيتعطقلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ايهتعارز عيمج ىلع لمجت اهاف د اهيف نيكيرش اناك اذإ هراديبلا امأو آ ةفوصنملا

 تسيل ايهتراديب ناك ناو { ("”نييرخألا نيتعطقلا ىلعو ةفوصنملا ضرألا ف

 نمو ةفوصنملا ةعطقلا نم ةعارزلا نم هبيممن ىلع دحاو لك ىمه امناو {© ةكرتشم

 7 ةعارزلا نم هبيصن وأ ةراديبلا نم هبيصن ناك نأ 3 نييرخا نيتعطقلا

 ةاكزلا باصن عيمجلا غلبي مل ناو 5 ةراديبلا نم ًاضيأ ةاكزلا تذخأ . ًامات اباصن

 . ملعأ هللاو . كلذ مهفاف 3 ةراديبلا يف ةاكز الف

 ؟ اذه وهو . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةاكز الو هباود معطيل هلام ةرمث نم ذّجت نأ هل زوجي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هلام عيمج ةرمث غرفتسا ولو 3 ارسب هباود همعطي اميف هيلع

 ةداصح ىلع رجأتسا 7 ةاكزلا هيف ببحت غزز هدنع لجر يف : هنمو ةلأسم

 . مهاردلاب

 سودلا ةرجأ تناك اذإ . مهاردلا نم عيش ةاكزلا مزلي ال : هباوجف

 . مهاردلاب

 )١( ، )٢( ، )٣( ، )٤( نيترخألا : لصألا يف .

_ ٢٧٦ 



 يتيسارتخحلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : : ةلأسم

 رز اودصح املف . اعيمج اهوعرز ضرأ يف ءاكرش يف . هللا همحر يوزنلا
 & روذجلا كلت ثرظْنف ؤ ىلوالا ةعارزلا روذج اهيف تيقب دقو ضرالا اومسق

 ةلومجم ةعارزلا هذه نوكت له & داصحلا ىلا هضرا ىقس مهنم دحاو لكو

 ؟ ال مأ . ةاكزلا يف ضعب ىلع اهضعب

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع . ضعب ىلع اهضعب لمجي ال : باوجلا

 همحر يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامالا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 وأ © هريغوأ ادلاو لثم سانلا نم ادحأ تكردا نأ دعب هلام ةلغ حنم نميف . هللا

 © كلذ يف ىتطعملاوأ حونمملا فرصتو ؤ، بابسألا نم عيش ىلع كلذ هاطعا
 8 باغوأ رضح اهب (اهبلاطيو 3 لاملا بحاص ىلع ةقلعتم ةاكزلا نوكت لهف
 ؟ لاملا نم ةاكزلا جرخي نأ يلإ فرصتملا اذه عنميو 3 لاملا يف ةيقاب نوكت مأ

 ميلست ىلع ىتطعملاوأ حونمملا ربجيو ، لاملا نم ذخؤت ةاكزلا نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . لاملا نم ةاكزلا

 وهو . اهباوج تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 . ربلا ىلع ربعشلا لمحي له . هنامز يف هللا همحر انذلاو انرظان انا : هباوجف
 ملعأ هللاو . ربلا ىلع ريعشلا لمحب انرمأف

 همحر ىفاتسرلا ىلع نب ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ءال ؤه نم لجر ىلع بت لو 6 ىتش سانأ لاومأ ف نوكرتشملا ريدايبلاو . هللا

 ءال ؤه ىلع بجأ 6 ةاكزلا . تبجو تعمتحا اذاو 6 هلام ف ةاكز سانالا

 ؟ غلبت مل وأ وأ مهتصح ةلمج يف تغلب لاملا كلذ يف ةاكز ريدايبلا

 )١( بلطي : لصألا يف .

_ ٢٧٢٧ 



 مهيلع ةاكز الف 0 ةاكزلا تاصن ةعارزلا نم ءيش ؟ غلبت ل اذإ : باوجلا

 ناك ناو . تاعارزلا عيمج نم ةاكزلا باصن مهنم دحاو لك ةتصح يف غلبت ىتح

 هتصح ىلع هتعارز لمج © تاعارزلا لهأ دنع هبيصن ريغ ةعارز مهدَحألوأ مهل

 ف 3 رش اوناك اذإ ضعب ىلع مهضعب ريدايبلا لمحي اضعب لعلو ] هترا ديب نم

 . ملعأ هللاو . 'طوحأ (١)اضعب مهضعب ىلع مهلمح ىري ال نمو . ةراديبلا

 ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا دهازلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت . هلللا همحر . ىوزنلا

 عرزلا ةرتججأ نم ناك ام نأ ، اندنع هب لومعملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ة اكزل ١ ىلعف {© هب ال إ موقي ال امو {©=هسودو رونجل ١ ىل ١ هلمحو هفييصت لثم هداصحل

 . لخنلا داصح كلذكو . ةرمثلا نم ءيشب رجألا ناك اذإ . كلذ نم اهبيصن ,

 لاملا بحاص دصح ناو & كلذ نم يش ةاكزلا ىلع الف مهاردب تناك ناو

 . ملعأ هللاو . هلك كلذ يف ةاكزلاف ، هكيلاممو ، راغصلا هذالوأو

 مث 3 ةاكزلا هيف بجت ناكو . ماتيأو نيغلاب نيب ناك اذإ لاملاو : هنمو ةلأسم

 ال راصو . ماتيألل احالص مسقلا ناكو . مهرضحم ريغب وأ تاقثلا رضحمب مسق

 . ملعأ هللاو . هيف ةاكز الف { ةاكزلا هترمث يف غلبت

 هتزاحو اهجوز نع اهلام تلزع مث نيضوافتم اناك اذإ نيجوزلا يف : هنمو ةل أسم

 ةرمتب اهرمت جوزل ١ طلخ ل اذاف ى اهتيطع لبقي ل ] جوزلا نم كلذ ناك وأ هنود

 يف بجت مل اذإ { ةاكز اهيلع ىرن الف { قحلا هوجو نم هجوب كلذ زرحي وأ هغلبت ملو
 لوق ىلع هدعب وأ كاردلا لبق ةضوافملا كرت ناك 5 دارفنألا ىلع ةاكزلا اهلام ةرمث
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب

 . اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . ضعب : لصألا يف )١(

٢٧٨ 



 .كيرشوهف عرزلا نم نم ءوزجب ناك اذإ سيهلل ريجألا امأو : باوجلا
 ناف ۔ امات اباصن عرزلا كلذ ة هرمد ه تغلب اذإ ©آ هبيصن ردقب ةاكزلا هيلع كيرشلاو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع . هاكزلل هيف

 رذب نم هسفنل اهعرزي ةبلح ىرفنهلا هاطعا اذإ عرزلل راديبلا يف : هنمو ةلأسم

 ىلع ةبلحلا ذه عرز لمجأ 3 اذك اذك هل راديبلا نأ فورعم اذهو ، ىرفنهلا

 . باصنلا غلبيل ، ىرفنهلا عرز

 هذه ىلع © ىرفنهلا عرز ىلع عرزلا اذه لمحي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . 2 هللاو . اندنع ةاكزلا يف ةفصلا

 ١ نيملسمل ١ لوق رثكأ ىلع نيجوزل ١ نب ال إ تيبثت ةو ةضو افل ١ يف : هنمو ةلأ اسم

 ملو اهلام هلع { هنم ذخأت ملو { اهلام ةجوزلا تكرت اذإ نيجوزلا نيب ةضوافملاو

 هلل او . ةغل اب ةرح تن اكو ٠ طرفم ء ايح الو ةيقت ريغ نم اهسفن ةبيطب هنع هل ست

 . ملعأ

 نم هلام فاضيو ٠ هيبا رجح ف ناك اذإ غلابلا لجرلا ةفص ف : هنمو ةلأسم

 تيب يف نينكاس انوكي ملولو ، ةشيعملا يف نيطيلخ انوكي نا هيبا لام ىلع رايشلا
 . ملعأ هللاو . رايثلا ةاكز يف ضعب ايهضعب ىلع نالمحي نيذه لثمف 3 دحاو

 . اذه وهو .. اهماوجب تيتأو الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 عرزلا ةرمث نم بيصنتب كلذ هبشأ امو ةرذ وأ ارب اهعرزيل اضرأ دعتقا نم نأ . هللا

 باصن عرزلا ةرمث يف غلب نإف . ءازجألا نم كلذ ريغ وأ ثلث وأ سدس لثم

 همهس ردقب مهنم دحاو لك ، لاح لك ىلع ءاكرش مهو . ةاكزلا هلك هيفف ةاكزلا
 . هنم
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 وأ © اهعرز ةرمث نم ابرج اذكو اذكب ضرألا هذه دَحقأ دتقملا ناك ناو

 دعاقلا نود دعتقملا ىلع ةاكزلاف ۔ ضرألا هذه ةرمث ي ةاكزلا تغلبو . اهريغ

 ىلع . ةاكزلا يف ةعارزلا نم هلام ىلع لمجت الو { ةمات هتداعق هلو ء ضرألل

 نم هلام ىلع هبيصن لمج ، ةرمثلا نم ءوزجب ةداعقلا تناك ناو & ةفصلا هذه

 وأ دجسم لام نم ةداعقلا تناك نإ اماو & ةفصلا هذه ىلع . ةاكزلا يف ةعارزلا

 ءاهقف ضعب لوق ىلع ةاكزلا هبيصن يف غلبت نا ىلا دعتقملا ىلع ةاكز الف ةيفاص

 . ملعأ هللاو . انعم لوقلا رثكأ وهو ، نيملسملا

 نم ادحأ رضحت لو غلبو . ماتيا مهو دالوأ اهدنع ةأرمأ يف : هنمو ةلأسم

 نايتك يف ةمهتم يهو { اهدالوأ نيب اهتمسق تبنتا & مهنيب ةمسقلا يف نيملسملا

 . اهتمسق ىف ةقداص ريغ اهناب (تمهمتا امبرو ةاكزلا
 الو } ةفصلا هذه ىلع ىدنع تباث ر ريغ مسقلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هذه ىلع لاومألا اذه ناو 3 ةاكزلا هلبق نم قرفتت اًَسَتاذهاَهممُسَق نوكي

 . ملعأ هللاو . لوألا اهلصأ ىلع ةاكزلا ٢ ضعب ىلع اهضعب ةلومحم ةفصلا

 . يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 رطم نمةَحِئاَج اهيلع تتأ اذإ لخنلا ةرمث امأو 5 اهنم لاؤسلا تكرت . هللا همحر
 دعب َىقَب مث { ةاكزلا اهيف غلبت ةحئالا لبق نم تناكو ، تكردأ ام دعب هريغ وأ

 هيف ةاكز ال لوقو ، ىقب اميف ةاكزلا نإ لوقف . ةاكزلا باصن نم لقأ ةحئاجلا
 اهعفدو اهذاقنا يف ةاكزلا بحاص رصقي ل اذإ اذهو 0 امات اباصن غلبت ىتح

 . كلذ ىلع ةردقلا دعب اهيقحتسمل

 ملف . اهئادا نم ةردقم ىلع ناكو . تكردا امدعب ()نمه نإ اماو

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا ةلمجل نماض وهف 3 اهدو

 مهتا : لصألا ل )١(

 . رصق )٢(
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 . اذهوهو . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 هعرز ةاكز ملسي نأ دارأو . القاع اغلاب عرازلا ناك اذإ هنأ يدنعف : باوجلا
 ةاكزلا هنم ذخ ؤت نأ زئاجف . هسود لبق هليك كردي ناكو ى عرزلا سردي نأ لبق

 . ملعأ هللاو . هسود ىلع ربجي الو

 لاقو { ةاكزلا قدصملا ضبقو { رمتلا نم ةاكز عفد ىذلا امأو : هنمو ةلأسم
 . ملسام نود هيلع كلذ لعب

 . ملعأ هللاو . هنم تضبقو اهب عفد نا دعب 3 هلوق لبقي ال يدنعف : باوجلا

 ولو 3 ائيش اهرمث نم عابو ْ ىشاحلملا نم ءيش هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ رمتلا ىلع لمحو & ةاكز كلذ يف هيلعأ . لق

 هب لومعملاو ، نيملسملا لوقرثكأ ىلع رمتلا ىلع لمحيال هنإ : باوجلا
 هيفف . بيبزلا نم عاص هئايثالث غلبي سبي اذا بنعلا نوكي نا الإ اندنع
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا

 ةرمث دصح دحأ لكو ." هيف ةاكزلا بجت ل لام هدنع لجر ف : هنمو ةلأسم

 . زانكلا دنع هاطلخو ةدحاو ةلخن

 ةطلخلا هذه يف هتجوز ىلع الو لجرلا ىلع ةاكز ال هنا يدنع ىذلاف : هباوج

 . ملعأ هللاو . دارفنالا ىلع ايهنم دحاو لك لام يف ةاكزلا لبت نا ىلا

 . اذه وهو . اهباوجب تيتأو . الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يف ضيبألا نخدلا ىلع دوسالا نألا لمحي ال هنا يدنع ىذلاف : هباوج
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 ١ ظيقلا يف هلام هل سرحيل ةلخن ادحا ىطعأ نميف . هللا همحر يوزنلا ناديبع

 ؟ ال مأ ةاكز اهيف لهف ث ارمت تراص نا ىلإ اهكرت وأ ، ابطر سراحلا اهلكأو

س ٢٨١



 ابطر سراحلا اهلكأ اذإ { ةلخنلا هذه ىف ةاكز ال تفصو ام ىلعف : باوجلا

 سراحلا ناف 6 ةرمثلا كاردا لبق ةيطعلا تناكو 6 ارمت تراص نا ىلا اهكرت وأ

 هذه ف ةاكزلا هيفف 0 هلام ف ةاكزلا تبجو ناف ۔ هلام ىلع ةلخنلا هذه لمجي

 . ملعأ هللاو . ةلخنلا

 ىرفنهلا ىلع لمجحتا ، هتراديبل قذع ةلخن نم راديبلل ناك اذإو : هنمو ةلأسم
 ؛ د م ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو . ىرفنهلا ىلع لمحت اهنا لوقلا رثكأ : لاق : باوجلا

 هيف بجت تناكو . هنم ائيش وأ 5 هلام َونطَي نأ دحا دارا اذاو : هنمو ةلأسم
 . . ةاكزلا

 نأ قدّصمللو { ةاكزلل ايهس طرتشيو ، مهسأ ةعست ىنطي هإف : باوجلا
 باسح ىلع مهارد اهذخأي نأ دارأ نإو . كلذدارا نإ ارمت لاملا نم ةاكزلا ذخأي

 ىلع طرتشاو { هلام نم مهسا ةعست ينطملا اذه انطا اذاو ، ىنطملا نم ىنطلا
 هيلع طرتشاو هب قثي ال ناك ناو { كلذ هئزجي هناف ، هب قثي ناكو 0 ةاكزلا ينطملا

 هئزج : نيملسملا نم لاق نم لاقف . نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف \ ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . اهجرخأ هنا ملع ىتح كلذ هئزجي ال : لاق نم لاقو ، كلذ

 ينغل ا يف هللا هجول ناكو . يطعملل ءاطعلا نم مدقي ء يشلو . ةأفاكم نع ريقف وأ ينغ نم سانلا نم ادحأ يطعيوأ ، باودلا معطي ىذلاو : هنمو ةلأسم

 . رمتلاو بطرلاو رسبلا نم ريقفلاو

 لوق رثكأ ىلع هيف ةاكز الف بطرلاو رسبلا امأ & تفصو ام ىلعف : باوجلا

 يف مامالا نمز يف ريقفل ةيطعلا تناكولو 0 ةاكزلا هيفف رمتلا امأو & نيملسملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ىأر نم هيلع عامعي ىذلا لوقلا

 ؟ ال مأ ةاكز كلذ يفف ظيقلا مايأ يف ابطر ادحأ دحأ ىطعأ اذاو : هنمو ةلأسم

٢٨٢



 ةاكز الف ، عيب الب ةيطع ادحأ دحأ ىطعأ اذإ & تفصو ام ىلعف : باوجلا
 جرخي مل نإو ،هنم جرخت ةاكزلا هيفف ،ارمت ريصي نأ ىلإ ىطغملا هكرتي نأ الإ هيف
 لضفأ وأ رمتلا كلذ سنج نم ارمت هدنع نم جرخي (أهيطغملا نإف ، ىطعملا هنم
 هيف ةاكز الف هلام نم ارسب وأ ابطر باودلا معطي يذلا امأو ك كلذ ضوع . هنم

 ارمت هباود معطا اذإ امأو { اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ، هيلع

 ('}[نم] رمتلا نوكيو هباود معطأ ام ضوع ةاكزلل ارمت جرخيو ، ةاكز هيف هيلعف

 . هنم لضفأ وأ ، رمتلا كلذ سنج

 لبق ائيش ىطعي وأ { رازجلا لبق ديصاصقلا ذخأي ىذلا كلذكو : هنمو ةلأسم

 وأ ًأريجأوأ ا اريقف بحلا نم ائيش ىطعيو ث ربثكوأ ليلق ميضق نم هدعب وأ رازجلا

 . ًاينغ وأ ًأربقف هل ةازاجم وأ ةأفاكم ءيش لجأ نم وأ ؤ لجو زع هللا ىلا برقت

 ةاكز الف ًارسب وه اهناو 5 ًاسباي ابح عرزلا رصي ملام تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . هتركذ ام عيمج يئ ىف ةاكزلا هيف هيلعف اسباي ًابحراص اذاف ، هتركذ ام عيمج ف

 ذخأي نأ الإ ادحأ ةيطعيوأ لكأي اميف هيلع ةاكز الف اسباي رصي : ملام بنعلا كلذكو
 هيلع بجت تناك نإ { ةاكزلا هنمث يف هيلعف عيبي ناك ناو 3 ًاضوع لاملا بحاص

 . ملع ا هلل او . ٥ ةاكزل ١ هيف

 نم ٍةلْخت ةرمثب ةنس لك الام هل يقسيل اراديب دحأ ذخأ اذإو : هنمو ةلأسم
 لخنلا رمثت مل ناو ، لاملا كلذ نم ضورفلا وأ يلسابلا وأ يسربلا هلخن رايخ

 بجت لاملا بحاص ناك اذإ . ةلخنلا هذه ةاكز فيك 5 اهتميقب مهارد هيطعيل

 . اهريغب وأ ةلخنلا هذهب هلام يف ةاكزلا هيلع

 ةاكزلا نوكت نأ ىنبجعيو & فالتخأ كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ةلخنلا كلت ةاكز نإ : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو 3 ةلخنلا كلت يف راديبلا ىلع

 )١( يطعملا رخب ناف : لصألا يف .
 )٦٢( لصألا يف تسيل .
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 ًاعلطم لاملا بحاص نوكي نأ ‘ طايتحالا ىلع ينبجعيو ٠ لاملا بحاص ىلع

 . ملعأ هللاو . ةقث ريغ راديبلا ناك اذإ ةلخنلا هذه نم ةاكزلا جارخإ ىلع

 نم ءاشي نم ىلع هلك هَلام نط نأ لاملا بحاصل زئاج كلذكو : هنمو ةلأسم

 اودارا ناو © مهارد اوذخأي نأ اودارأ نإ 5 رايخلا نيملسملا نم رمألا ىلوو سانلا

 ىزجي كلذ نإف & نيملسملا تاقث نم نيتقث يناجلاو ىنطملا ناك نإف © ارمت

 ينطملا ناك نإ كلذكو { هتاكز جارخا ىلع علطي نا همزلي الو 3" لاملا تحاص
 . هازجأ ةقث

 هازجأ انالف هلام ىنطا هنا هملعاو ةقث يناجلا ناك اذإ كلذكو : باوجلا

 هلام ةاكز ضبقي نأ لاملا بحاص ىلعف " ةقث امهدحأ نكي مل نإو ب كلذ
 . ملعأ هللاو . اهعضوم يف اهعضيو

 هذه ةاكز نم ىلع هنم هلخن ةرمثب لاملا يقسي ناك اذإ راديبلاو : هنمو ةلأسم

 ةلخنلا رمثت مل ناو 5 هلام يف ةاكزلا هيلع بجت ، لاملا بحاص ناك اذإ ةلخنلا

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . مهطرش اذكه 3 قحلا نم ءيش ةدايز هل نوكيف

 اذإ لوقلا رثكأو ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ءيش هعم ناك نإف { راديبلا ىلع ةلومجم اهنإف & كردت نأ لبق ةلخنلا هذه هاطعأ

 ءيش الف ش ءيش هعم نكي مل نإو . هدنع ام ىلع ةلخنلا هذه تلمج لخنلا نم

 هللاو . لوقلا رثكأ ىلع ةلخنلا هذه يف لاملا بحاص ىلع ةاكز ال كلذكو هيلع
 . ملعأ

 . اهماوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هناريج لاملا بحاص هيطعي ىذلا بطرلاورسبلا يف ةاكز ال هنآ : هباوج

 غلبم يف كلذ هيلع لمجي هنا ريغ اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع .3 هباود همعطيو
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 يناو ىطعملا ىلع ةاكز الف ، كاردلا لبق ةلخن ادحأ ىطعا اذإ امأو . ةاكزلا
 دعب هاطعا اذإ امأو ، ةاكزلا هيلع بجت تناك نإ ىطغملا ىلع ةلخنلا لمجت
 نأ الإ ، هيلع لمعأ ىذلا لوقلا ىلع ، ىطغملا ىلع ةلخنلا كلت ةاكزف كاردلا
 . ملعأ هللاو . ىطعملا ىلع اهيف ةاكز الف ارسبو ابطر ىطغملا اهلكأي

 هللاو . لخنلا ةاكزو عرزلا ةاكز ف رجزلا ىلع لمحي برغل او : هنمو ةلأسم

 . ملعا

 لاقو © هتيب يف هكرتو ، ريفق يف هلام ةاكز زيم نميف اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 هريغ رمق ف طلغو ةاكزلا يلإ يناجلا راصو ] ةاكزلا ذخو تيبلا ىلإ رس يناجلل

 ؟ ال ما . أ . لاملا بحاص أربي ا { ة ةاكزل رمت ف هرمت طلخو ] هليك لثم 7

 . ملعأ هللاو . مت هيلع امماتت اذإ ىل لاق : باوجلا

 اهضعب ةرمثل او رمتل ا ةاكز نم هيلع اع هلخن ة ةرمثب عفد لجر ف : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هلأ ] ةاكزلل احالص فدصلا ىأرو بطر اهضعبو رسب

 نم كلذ جرحي الف 0 حالصلارظن ىلع امأ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعي الف انأ امأو © زاوجلا

 فيك . ًادقن هتميق نمرثكأب ةئيسن ةلام لاملا ثحاص ىنطأ اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟ ةاكزلا هنم ذخ ؤن

 ىنطأ ام لثم ةلجاع ذخ ؤت ةاكزلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاق : هباوجف
 |يب دقنلاب موقت ة ةرمثلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو 5 ةئيسنلاب لاملا بحاص
 لح اذإ قدصملا ذخأي : لاق نم لاقو © ةميقلا نم قدصملا ذخأيو 35 (ا)يواست

 )١( يوست امم : لصألا يف .
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 نم ةاكزلا قدصملا ذخأي : لاق نم لاقو {© لاملا بحاص ىنطأ ام لثم لجألا

 لجأ لحي نأ ىلإ نمثلا ةدايز رخؤي مث { دقنلا نم (_>يواست ايب ةرمثلا ةميق

 . هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو . ةدايزلا نم ةاكزلا ذخأي مث ، قحلا

 . ملعأ هللاو

 ىتلا لخنلا نم كلذ ربغوأ لاغنوأ جان نم ةلخن هعم لجر ف : هنمو ةلأسم

 هنا ريغ { اهسنج ريغ نموأ اهلثم ةلخن اهترمثب ىنطاو { اهانطأف ابطر فرجت
 ةلخنلا كلت نمث ف له ٠ ابطر ىنطلملا اهلكأ وه اهانطأ ىتلاو . ابطر اهلكأ

 | . ةاكز
 ناك نإ . ةاكزلا ةلخنلا كلت ةرمث يف معنف : تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا همزلت اهبحاص

 ةنس ةك اهذخأي ةمولعم ةلخن راديبلل ناك نإو تيأرأ هل تلق : هنمو ةلأسم

 ىلع : لاق ئ لاملا بحاص ىلع مأ راديبلا ىلع لمحت له ئ رمثت مل وأ ترمثأ

 ىلع لمحت له . كاردالا لبق ةيطعلا تناك نإو تيأرأ هل تلق ث لاملا بحاص

 ؟ راديبلا ىلع مأ 3 لاملا بحاص
 . ملعأ هللاو . راديبلا ىلع لمحت : لاق : باوجلا

 ملاس نب سيمخ نب ملاس ةيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم

 يف دجوي ثيح هللا كيضر يديس لوقت ام . باتكلا ريغ نم هللا ةيضر ىوليحملا
 عرز ةرمث ىلع فاضي ةليل نيعبس نم لقأ شاع اذإ ةراظنلا عرز ةرمث نأ رثألا

 نم مأ ، ةراظنلا عرز زازج ىلا همدقلا ةرمث زازج نم بسحت اهلبق ىذلا همدقلا

 ىلإ . ةمدقلا عرز ةرمث كارد نم مأ ةراظنلا ةرمث كاردا ىلإ همدقلا عرز زازج

 هينفرع ح عرزل ا ةرمث كاردا انمو ، هللا كيضر ىديس ىنفرع © ةراظنلا ةرمث كارد

 )١( يوست امم : لصألا يف .
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 لوق لبقي لهو . هللا ءاش نإرجالا كل & كلذ ىنمهفو هللا كيضر هكاردا
 نيميلا هيلع بجيو ةقث ريغوأ ةقث ناك { اذكو اذك هعرز شاع هنا عرزلا بحاص
 . كلذ عيمج ينفرع { يباجلا هقدصي مل اذإ

 فالتخألا هيف ىرجي امم اذه نا : قيفوتلا هللابو انديسو انخيشل : باوجلا

 ناك اذإ . لوقلا اذه وه هيلع نولمعي ىذلا لعلو ، فالتخالا نم ريثك هيفو

 ٦ عرزلا كارداو ، كاردالا ىلع لمعلا نأ يدنعو 0 رهشأ ةثالث نم إ قأ اےہنیب

 ديعس نب دمح هيقفلا خيشلا باوج نم «عرشلا نايب» ، باتك نم دجوي يذلاف

 ىلا بسني امم امهريغو ةرذلاو ربلا كارد ةفص ام تلقو ، دشار نب ىقشمدلا

 . ةعارزلا

 ربلا ةرمث نمرثكألا كردا اذإف { ةرذلاو ربلا كاردا امأف . تفصو ام ىلعف

 . هكاردأ كلذف . كردملا اهترمث نم رثكألا ناكو .. ةرذلاو

 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب لمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 . ابلص ًابيح راص اذإ هكاردا نا

 ةرذلا عرز كاردا يف . هللا همحر سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج يفو

 بحاص لوق . لوقلا اذه يف لوقلاو ةفرعملا لها عم فيصلل حلصيراص اذإ

 كيلع ىمحي ال انخيش تب زاو {©“ فالتخا هيلع نيميل ا ف توجرو © عرزل ١

 . قيفوتلاب ملعأ هللاو . اندنع اييف . كلذ
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 :رشع سم اخا ب ابل ١

    

9 : 
 ا يف

 ةراحتلاودقنلا ةاكز

 2 مه ._ .
 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 ىلإ عطقلا عيب ؤ لوصألا نم ائيش عاب نمع لئاس لأسو . هللا همحر . يوزنلا

 نا مث لبق نم ةاكزلا هيلع بجت عئابلا ناكو 5 ةاكزلا باصن نم رثكأ نمثب لجأ
 مزلت له هدعب وأ قحلا لجأ ء ءاضقنا لبق هلاقأف ، عئابلا نم ةلاقألا بلط ىرتشملا

 ؟ ال مأ ةلاقألا مهارد ىنعأ . مهاردلا هذه ةاكز ئابلا
 ىنبجعي ىذلاو ى نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 : هل تلق . مهاردلا هذه ةاكز عئابلا م 7 ىتفأو لوقلا نم

 مث ،هلام نم ائيش اهب عاب يتلا مهاردلا هذه نم ةاكزلا ملس عئابلا ناك نإ تيأرأ

 نم هملس امم عئابلا ىلع دري له . هلاقأف ،ةلاقالا عئابلا نم يرتشملا بلط

 يأر نم هب لمي يذلا لوقلا ىلع معن :لاق ؤ مهاردلا هذه نم ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 نم هنم لصح ام عيمج هيلع بتبسحح ا ] ركسل ا عر از ق لوقت امو : هنمو ةلأسم

 م ا : اكزل ا هنم ذخوتأ } كلذ ريغو ريبصعل ١ ب او دو ةرصعم ١ بطحو ريقسو ص اصم

 ؟ ال

 ريمخلاوركسلا نم هنم ذ¡; ؤي ركسلل عرازلا نا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 ىرجت ةاكزلا تناكو ، لوحلا هيلع لاح اذإ رشهنلا عبر هنم ذخؤيركسلارذبو
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 نأ ينبجعيف {، ركسلا ةنوم نم لضف اذا ، ريفسلاو صاصملا امأو لبق نم هيلع
 . ةاكز كلذ نم ذخ ؤي الف ، بطلاو ريصعلل ىتلا باودلا امأو هنم ذخؤي

 . ملعأ هللاو . اهيف ةاكز ال ةرصعملا كلذكو

 باودلا رشو 3 ةداعق مهارد نم طقسي ركسلا عراز يف لوقت امو : هنمو ةلأسم

 . كلذ ريغو ءارجألاو عساقلاو

 . هتركذ ام عيمج نم عيش ة اكزلا نم جرخت ال تفصو ام ىلعف : باوجلا

 يف هعرز ركسلل عرازلا اذه نوكي نأ الإ ، هل حصي ىذلا ركسلا ةلمج يف ةاكزلاو
 ركسلا هعرز يقسي ناك اذإ كلذكو هضرأ ةداعق هنع طقست نأ ينبجعيف هضرأ

 . ملعأ هللاو . هئام ة ةميق هنع طقست نا ينبجعيف هئامب

 ةدئاف دافتسا مث { همهارد نم ائيش ىسنو همهارد ىكز ىذلا اماو : هنمو ةلأسم

 نم لاقو © نايسنلا لجأل ةدئافلا ف هيلع ةاكز ال : نيملسملا نم لاق نم لاقن

 . ملعأ هللاو . ةدئافلا يف ةاكزلا هيلع : لاق .

 يراش ةقث ةقث لجر ىلا اهعفدو . دقنلا ةاكز هيلع تبجو لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ضباقلا اذه اهعفد مث ، مهاردلا ةاكز ضبقب رم ؤي مل هنأ ريغ ، يلاولا ةارش نم

 نأل 0 ةلودلا رتفد يف هلع بتكيلو ، لاملا تيب يف هل باسح نم هنم ةضوبقملل

 نمرمأ الو & يلاولا رمأ ريغب اهلعف نوكيو كلذ ءئزجيا ، لاملا تيب يف ةضيرف هل
 © روكذملا لجرلا اذه ىلع هتاكز عفد ام دعب الام عفادلا اذه عاب مث ، يباجلا
 ِ ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هقحلتأ
 عاب مث 3 ةاكزلل ضباقلا لف يلاولا ممت اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 ممتي نا لبق عاب اذاو ، هعاب اميف هيلع ةاكز الف & هلام كلذ دعب لاملا بحاص
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 ىلع ينبجعيف ٠ نيملسملا نيب فالتخأ كلذ ف ىرجيف ضباقلا لعف يلاولا

 . ملعأ هللاو . ةقث هنم ضباقلا ناك اذإ ، هعاب ام ةاكز نع فوقولا طايتحالا

 ىلع هعاتم اهس ى رتشاو ، ةّترال نوسمخو ةئام هدنع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ لوح اهيلع لاح اذإ ةاكز ةمرلَتا ، ةنس لك هل لحي ةيرال ةئايثالثب رخا

 ؟ اهّكزي مل وأ لبق نم اهاكز
 نم يضاملا لجألا لح اذإ يكزي نأ ينبجعي هنإف تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . هلجأ لح ىذلا ة هنس لك يكزي : لاق نم لاقو 6 نينسلا

 ذخوتأ ز نايع ريغ يف لجرل هريغل وهو هيف رجت لام هديب نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ مهاردلا هذه نم ةاكزلا
 لام نم ذخأي نأ ، هريغوأ ىلاولل سيل هنأ تفصو ام ىلعف : باوجلا
 هيلا كلذ ملسي نا الإ هدنع ام ىردي الو بئاغ هنأل ةقدص قرولا نم بئاغلا

 امأو © هجولا اذه ىلع هنم ةقدصلا ذخأي نا هلزئاج كلذ نإف & بئاغلا ليكو

 لاملا نم وأ رضاحلا نم ذخأي ايك كلذ وه ذخأيو & كلذ ىلع ليكولا ربجي نأ

 . الف

 هنأل قرولا نم ةقدص بئاغلا لام يف سيل : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 نم ليكولا نم ذخأي نا { ةقدصلا بحاصل كلذ زاج انناو ى هدنع ام ىردي ال

 . بئاغلا لام هنإ ليكولا لقي مل اذإ اصوصخو ربج ريغ

 . ملعأ هللاو . تحص اذإ & بئاغلا لام يف ةبجاو ةاكزلاف رايثلا يف امأو

 يضتقي نأ يلاولل زوبجيأ 3 ةاكزلا اهيف بجت مهارد هدنع لجر يف : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . ةاكزلا نم هيلع ايب ابح هنم

 لاق نم لاق { نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف . تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ضورعلا لثم سنجلا ريغ نم ةاكزلا نع ضرتعي نأ هلزئاج : نيملسملا نم

س ٢٦٢٩١



 ناك . هللا همحر لبج نب ذاعم نا نيملسملا راثآ يف تدجو مهاردلا نم اهريغو

 لاقو & كلذ ريغو بوثلاو بحلا لثم . مهاردلا ةاكز نع اهريغو ضورعلا ذخأي

 ىلع امناو © مهاردلا ةاكز نع ضورعلا ذخأي نأ زوجي ال : نيملسملا نم لاق نم

 . باوص نيملسملا لوق لكو 3 اهسفنب مهاردلا نم ملسي نا ةاكزلا بحاص

 . ملعأ هللاو

 ريغ ني د هيلع ن اكو مه ار دلا ةقدص هيلع يرجت تناك نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 نم ار ارف بلطم ريغب وأ ٠ هبحاص نم بلطمب هلت لبق نيدل ١ كلذ ىضقف ل اح

 ؟ ال مأ ةاكز اذه هباصن ف هيلع نوكي له ] رارف ريغ نم وأ ةاكزلا

 اذإ هلحم لبق نيدلا نم هاضق اهيف هيلع ةاكز ال تفصو ام ىلعف : ب اوجلا

 . ملعأ هلللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع كلذب ىضر

 به ذ و ا . هوجري ال نم ىلع و أ 6 ںیلفم ىلع ن ني د هل نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 5 هبلطم نح ف هدجن ملف 6 ضرألا ف انيفد ,ة نفد د وأ قرس وأ بصخغب لام هيلع

 ؟ ال م ةاكز كلد ف هيلع بجا

 5 فالتخأ كلذ ىفف & لاملا اذه هل علط اذإ تفصو ام ىلعف : باوجلا
 ةنس لك هنع طقستو ث نينسلا نم ىضم ام ةاكز هيلع لوقلا نم يتبجعي ىذلاو

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا ردقب

 تيقبف اينغ اهب ى رتشاف . ةاكزلا هيلع بجت ام ردقب هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ببجتأ ، دقنلا ةاكز اهيف بجت ملف منغلا موَتَقف { كوحلا اهيلع لاح ىتح منغلا

 ؟ ال مأ . ةيشاملا ةاكز اهيف

 هللاو . اهيف ةاكز الف 0 ةراجتلل منغلا ناك اذإ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ

٢٦٢٩٢



 ىلا ةئيسن دقنلاب ةاكزلا هيف بجت ايب هلام ةلغ نم ارمت عاب نميفو : هنمو ةلأسم
 هذه ىلع لوحي ىتح مأ ةاكز مهاردلا هذه يف هيلعأ © ةنسلا تءاج مث ةنس

 ؟ هدي ؟ تراص نم لوح هلعل . مه اردلا

 لوقلا نم ىنبجعي ىذلاو & فالتخأ كلذ يف : تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هيلعف عاب ذم لوح لاح اذإ هنأ ، هيلع لمعأو

 ائيش اهم ى رتشاف . ةاكزلا اهيف بجت ام ردقب مهارد هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 تي رتشا ىتلا ةميقلا نع ةنسلا كلت يف تصقنوأ تدازف ةراجتلل ةعتمالا نم

 ؟ ال مأ . ىلوألا ةميقلا ىوست ىهو لوحلا اهيلع لاح اذإ 5 ةاكز اهيف له ٠ اهب

 اهيلع لوحي ىتح ةاكز ةعاضبلا هذه يف سيل تفصو ام ىلعف : باوجلا

 هللاو . نيملسملا ىأر نم هيلع لمعي ىذلا لوقلا ىلع ، مات باصن ىهو لوحلا
 . ملعأ

 ى رتشيف هتاكز تقو لحيف 8 مه اردلا ةاكز هيلع يجت نميفو : هنمو ةلأسم

 ةاكز جرخي ملوهو هنمث ملسي ملو ، ةراجتلا ريغلوأ ةراجتلل ةعتمالا نم ائيش

 ؟ ال مأ . همهارد ىلع افاضم نوكيو 3 هارتشا ىذلا هيلع بسحأ © همهارد

 هيلع بسحي هناف ةراجتلل هارتشا ام اذإ اما & تفصو ام ىلعف : باوجلا

 هللاو . هيف هيلع ةاكز الف ةراجتلا ريغل ناك نإ امأو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع

 . ملعأ

 ءيش هدنع نكي لو © الاقثم نيرشع نم لقأ بهذ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 . ةضفلا نم

 هللاو . رثكأ وأ هيرال فلا بهذلا نمث ناك ولو 3 هيلع ةاكز الف : باوجلا

 . ملعأ

٢٦٩٢٣



 باصن وهو مه ارد ناض امل بتك مث اهعلاَخَق جوز اهل ةأرمأ يفو : هنمو ةلأسم

 ال ةأرملاو نونس كلذل تضمو .0 ةاكز هيلع ملست لو . مات ريغ باصنوأ  مات

 كلذل تضم دقو قحلا كلذ اهل حصو جوزلا تام اذإ تملع مث ٠ كلذب ميقت

 موي نمو ا © ةدح او ةنس ة اكز و أ ىضم ام ة اكز اهيلع نوكي أ ذ ةريثك نونس

 ملو ، نايض نم دحأل هبتك اذإ هتفص هذه ء يش لكو ، اهدنع حصو {} تملع

 ؟ ذعب نم ملع مث ، هل بوتكملا ملعي
 رارقألا اهدنع حصي نأ دعب الإ اهيلع ةاكز ال : تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتفص هذه قح لك كلذكو

 هل نبال اهم رقأ . مات باصن وهو 3 رايخ عيب ف مهارد هل لجرو : هنمو ةلأسم

 ؟ هب هل رقأ موي ىلا لقتني مأ ، لوألا هتاكز تقو نوكيأ 3 هل هلاحأ وأ } ريغص

 . ةلاحألا وأ رارقألا موي نوكتو لقتنت ةاكزلا نأ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 مهنم دحاو لك دنعو { نيغلاب ريغ دالوأ ةثالث هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 بالا دنع نوكي نا الإ { ةاكزلا ين مهضعب ىلع نولمجي الف ، ةيرال نوسمخ

 باصن 0»غلب ، بألا لام ىلع دالوالا دحأ لام فيضا اذإ ، قرولا نم عيش
 الإ ةاكز نيرخألا نيدلولا ىلع سيلو ةاكزلا دلولا كلذو . فألا ىلعف . ةاكزلا

 مل ولو ضعب مهضعب ىلع نولمجي مهاف 3 مهيبا لبق نم مهاردلا هذه نوكت نا

 . ملعأ هللاو . هدالوأل ىتلا ريغ مهاردلا نم عيش هدنع بألا نكي

 ثراولا ناكو { ةاكزلا اهيف غلبت امم مهارد كرتو لجر كله اذاو : هنمو ةلأسم

 رهش ءاج مث ، ناضمر رهش يف ىكزي كلاهلاو & جحلا رهش يف يكزي ادحاو الجر

 )١( غلبل : لصألا يف .

٢٦٢٤) 



 اهيكزي مأ ناضمر رهش يف كلاهلا لبق نم ىتلا مهاردلا ىكزي نأ همزليا & ناضمر
 . رهشالا نم ءيش ةاكزلا ىلع رسكت ولو © ةمارد عم جحلا رهش ف

 نم ءيش ةاكزلا ىلعرسكتولو جحلارهش يف اهيكزي : لاق : باوجلا
 معن : لاق © كلاهلا لبق نم هل ىتلا مهاردلا طلخت ملولو : هل تلق ئ رهشالا

 . ملعأ هللاو . ادحاو الجر ثراولا ناك اذإ

 يف . هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفل ا خيشل ا باوج نمو : :ةلأسم

 هتوقل هتينو . هريغ روا اح أ تح ح ىلع ًاحرحص افلس ةي رال نين الث الجر فلسا لجر

 ؟ ال مأ ئ ةاكز هيف همزليا 6 ضبقت مث هيف ىكزي ىذل ا رهشل لحو . هل ايع توقو

 . ملعأ هللاو . هلايع توقو هتوقل هتين تناك اذإ هيلع ةاكز الف : باوجلا

 همحر . ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمح هيقفلا خيشلا باوج اذهو
 ط

 ؟ هللا

 عيبي الجر تطعا . د لهأ نم ةأرمأ نع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 هدنع مهاردلا هذه ىلع لوحلا لوحي راصو 0 ةبراضم مهارد كنض يف ي رتشيو
 مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا نم أربتأ ، اهنع ةاكزلا جرخي نا هترماو & كنض يف

 ؟ال

 : تلق { أربت اهناف كلذب هترماو ،ةقث لجرلا اذه ناك اذإ : لاق : باوجلا
 هللاو . ةقث ىلا جاتحت هلوق ىنعم ىلع : لاق ؟ ال ما أربتأ 3 ةناما ةقث ناك ناو

 . ملعأ

 دادم نب دمحم نب ناميلس ةيقفلا خيشلا باوج نم اهغأ اوجرأ : هنمو ةلأسم

 ملسف 35 همهارد هيف يكزي يذلا هرهش هيلع لخد نميفو . هللا هظفح ىيوزنلا

 ملسي ملف فيزل اهنم ائيشوأ ، هيلع قدصملا اهدرف {. هتاكز مهارد قدّصملل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةدئافلا يف ةاكز هيلعأ 0 ةاكزلا نم هيلع قدصملا هدرام

٢٩٢٩٥



 . هترضحو . كلن هتعاس يف قدصملا هيلع اهدر نإ هنأ تفرع دقف : هباوج

 نم اهنا حص دقو ، قدصملل اهملس ىتلا همهارد نم اهنأ اهفرعو هدنع حص دقو

 يف كش الب . ةئيدرلا مهاردلا فرعي نم دنعو هدنع ةئيدرلا مهاردلاو فيزلا

 ةدئاف دافتسا نا ىلا اهلدب هيلع دري ملو ك قدصملا هل اهملس ناف & بير الو كلذ

 دنم لماك لوح اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكز ال ليقو 0 ةاكزلا ةدئافلا يف نا يعمف

 ةئيدرلا مهاردلا فرعي نم اهفرعي الو . ةئيدر اهنأ اهفرعي ال ناك نإو { اهتدافتسا

 هللاو . ةدئافلا يف هيلع ةاكز الف ، همهارد نم اهنا اهفرعي ال ناك وأ 5 ةئيدر اهنا

 . ملعأ

 ىلع نب سيمخ نبرصان ةيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ىطعا ايع اضوع ةضف ةيرال ىتئايب هدلاو هل ىصوا ميتي يف . هللا همحر ىوزنلا

 ذم لاح ىتح كلاهلا لام نم ةيصولا مهاردلا هذه ىصولا جرخي ملف ، هتوخا

 ىضتقا وأ ، ةيصولا هذه جرخيل كلاهلا لام نم ىصولا عابف لوح كلاهلا تام
 ؟ ال مأ . ةاكز ةيصولا هذه يف بجتأ كلاهلا لبق نم الخن هل

 يف امات اباصن مهاردلا ريصت ىتح ةاكزلا كلذ يف بجت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هللاو . اندنع لوحلا كلذ ىلع لوحيو . هل اهضبق هل زوجي نمم هدي يف يه نم دي
 . ملعأ

 الف ، لبق نم ةاكزلا اهيف هيلع يربحت مهرد فلأ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ةراجتلل ةعلس اهنم مهرد ةئايسمخب ى رتشا .. لبق نم داتعملا هتاكز تقو لخد

 ةاكزلا جارخا ةفص نوكت فيك . ةاكزلا جارخإ دارا مث 3 ةاكزلا جرخي نا لبق

 ةميق نعو © فلألا نم ةيقابلا ةئام سمخلا نع جحرخنأ : روكذملا فلألا اذه نع

 نع جرخت ش مأ ى ، حبر اهيف ناك نا اهحبر نع حبر اهيف نكي مل ناو ةروكذملا ةعلسلا

٢٦٢٩٦



 نوكتو 3 مهرد ةئايسمخ وأ فلألا كلذ نوكيو ،© ةعلسلا ةميق نعو فلالا

 فلألا نم ةروكذملا ةعلسلا نمث يفوا دق ناك اذإ 5 ةدئافلا ةلزنمب انه اه ةعلسلا

 ؟ ةاكزلا جرخت نا لبق روكذملا

 ايف لوحلا هلعل هعم هيلع لاح ىذلا فلألا نع جرخي هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ىأرو . هارن

 درف ًاعيمج هتاكز ضباقلا ملس ايلف { همهارد يكزي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ةدئاف دافتسا دعب نم مث ث 0')اهلثم هل لدبيل هبجعت مل مهاردلا نم ائيش هيلع
 هيلع دزي مل هدعب ناك اذإ ؟ ال مأ © اهدافتسا ىتلا ةدئافلا يف ةاكز همزلتا © ةريثك

 . ةاكزلا ضباقلا مهاردلا بحاص ىنعا 3 هيلع هدر ىذلا

 هذه ىلع هيلع سيل لوقلا رثكأو ، فالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 رهش ف ةقدصلا نهيف هيلع يرجي مهرد ةئانثالث هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ىف ةيصاقلا نكامألا نم عيش ىلا مهرد ىتئام اهنم ثعبف 0 نامزلا نم فورعم

 هيلعأ . ال مأ ةملاس ةثوعبملا مهاردلا نأ ردي ملو ، هتاكز تقو هيلع لخد مث ةرابحت

 مأ ةفصلا هذه ىلع ةبئاغلا همهارد ةمالسب ملعي ملام © هدنع ةيقابلا ةئاملا ف ةاكز

 ؟ال

 كلت نم هدي يف يقب اميف ةاكزلا اندنع هيلعف مكحلا يف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لحم لبق نم هفالتاب ملعي ىتح ، هنع باغام ةاكز يفرايخلا هلو . مهاردلا

 { هتاكز لحم موي هل قاب هنا ملعي ىتح هنع بئاغلا لاملا ةاكز رخأ ناو & هتاكز
 هللاو . ةفصلا هذه ىلع هيف هيلع ةاكز الف ، هدافتسا امو & كلذ هل عساوف

 . ملعأ

 . هلثم : لصألا يف )١(

_ ٢٩٧ 

 



 ىناعملا نم ءيش يف هدنع ةيقابلا ةئاملا هذه دفنأ ناو تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ثملَس ةبئاغلا همهارد ةمالسب ملعي نا لبق هيلع هتاكز تقو لوخد دعب ةزئاجلا

 هذه ىلع ةرضاحلا ةئاملا ([جهاردلا] ةاكز هيلعأ & تكله وأ ةبئاغلا همهارد

 ؟ ال مأ . ةفصلا

 هلاقتنا ملعن ىتح لوألا لصألا نع اندنع كلذ هيلع : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو {. قحلا هوجو نم هجوب هنع

 نا ىباو ، ائيش ىثنألا وأ ركذلا هدلو لام نم ذخا اذا دلاولاو : هنمو ةلأسم

 كلذ ةاكز ملسي الأ دلولا عسي ©١ كلذ هيلع عفري د نأ دلولا ىحتساو 0 هيلع هدري

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه 7 7 ىلع هنم ناعفر ريغ نم هضبقي نأ ىلإ لاملا

 مكاح مكحي الإ هنم هذخأ نم ةردقم ىلع نكي ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لاقو . كلذ ةاكز هيلع سيلف 3 هنم سي ؤملا لاملا ةلزنمب هعم راصو نيملسملا

 ماكح نم دحأ عم كلذ هنم بلط ول ناك اذإ 5 هتاكز هيلع نيملسملا ءاهقف ضعب

 . ملعأ هللاو { هذخأ ىىلع ردقو 5 هب هل ("مكح نيملسملا

 اباصن ىواسي امم آ ضورعلا نم ءيشب هلام لصأ عاب نميفو : هنمو ةلأسم

 مل هدي يف ضرعلا كلذو لوحلا لاحو { ةراجتلا كلذب ديري 0 قرولا نم امات

 هذه ىلع ةاكز كلذ ف هيلعأ . باصنلا نم صقني لو هريغ ءيش ف هبلقي

 ؟ ال مأ ةفصلا

 هذه ىلع ةاكزلا كلذ يف : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 ‘ هئزو وه نم نعو أ هنع مه ارد ةاكزو ىنط ةاكز ملس نميفو : هنمو ةلأسم

 نموأ ، هيلع بجت امم رثكأ ملس هنا هل نيبت ةاكز هنا هب رقأو أ كلذ ملس ام دعبف

 )١( لصالا يف تسيل )٢( مكح باوصلاو مكحل : لصألا يف .

٢٩٢٩٨ 



 ةاكز نع كلذ نم طلغلا هجو ىلع هملس ام لعجي نا داراو ،آ كلذ هنع ملس

 ملوأ قدصملا كلذب ملع 5 ةروكذملا ةاكزلا هذه لحم دعب اهلحم اضيأ مهارد

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع هللا نيبو هنيب اييف كلذ هل زوجيأ 3 هملعي
 هللاو ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هيلع ئزجي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ال امم عيش يفوأ ةاكرلل ايباج لعج اذإ يلاولا وأ مامالا نا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اذهلو ةنايخلا هنم حصت ىتح ةنامألا ةمكحف ‘ ءانمالا ريغ هيف لعجي نا زوجي

 . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف هتنايخ هل نيبت ىتح هلاح ىلع هلعجي نأ ىلتبملا

 مزحلا دارا نمو ؤ عسوأ لوألا لوقلاو & لوقلا اذه ريغب مهنم لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . نيمألا ريغ هتنامأل لعجي الف 5 ةقيثولاب ذخالاو

 'الام اهس ى رتشاف ] اهيف ةاكزلا هيلع ىرج ام مهارد هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 عيبلا اذه ىف ريغ هنا مث © نينسلا نم هللا ءاشام لاملا هدنع ماقأف ، عطقلا عيبب

 هذه هيلا تعجرو مكاح كل ذب هل مكحو . نيملسمل ا دنع ريغل | هب هل زوجحم هجوب

 ؟ ال مأ ةيضاملا نينسلل ةاكزلا اهيف هيلع بجتا ، ةروكذملا مهاردلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ال هنا ةريرس الطاب اثدح ثدحأ اذإ ىلاولا نإ لوقي هتعمسو : هنمو ةلأسم

 ضعب ىلع اذهو . اهل انايض ناك اهضبق نإف 0 هتيعر ةاكز ضبق هل زوجي

 . لوقلا

 نم ادحأرمأو { ةقث ريغ ناك اذإ يلاولا نإ : لوقي هتعمسو : هنمو ةلأ
 . ملعأ هللاو زوجحم ال كلذ نا . ءاينغالا نم دحأ ةاكز هسفنل ذخأن نأ ءارقفلا

س ٢٦٩٩



 ذخأف { ةاكزلا اهيف بجت امم ميتيل مهارد هدنع ناك اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 كلذ هل زوجيأ & كلذ يف ميتيلل اليكو لكوي نا ريغ نم اهبوجو دعب هديب ةاكزلا اهنم
 ؟ ال مأ ©٠{ ةفصلا هذه ىلع ميتيلا نع ءعىزجمو . كلذ ناض نم ملسيو

 نوملسملا هاري اييفوأ ، نيقحتسملا اهلها يف اهلعج اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاو . نيملسملا ءاهقف لوق ضعب يف هيلع نايض ال .0 ةماقتسالا لها نم

 . ملعأ

 سو ؤر يف اقوذع ةلخن ةرمث ادحأ مساق اذإ ةقدصلا يباج ينو : هنمو ةلأسم
 . هبيصن ةلخنلا تر دجو هلعل اسباي ارمت اهمترو ريص ليق ، كاردالا دعب لخنلا
 َيباجلا مزليأ . اهدجم نا لبق صلوأ جير نم ةحئاج ةاكزلا بيصن ىلع تتأ مث

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع ءيش لاملا ترو

 اهنم ةاكزلا بحاص ةءارب ىرن الو فيعض مسقلا اذه نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو ةفصلا هذه ىلع هنم اهّشضبق زوجي نم اَهضبَقيَو & ارمت ريصت نا لبق تقلت اذإ
 . ملعأ

 اهركذي ل وأ افقو ةمولعم ةليبق ء ارقفل هتّلعب وأ هب ىتضوم ل ام يفو : هنمو ةل أسم

 نمم اوناك ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هترمث يف تبجو اذإ { ةاكز هيف له ث افقو

 ؟ نوصح ال نمم وأ ئ نوضصحي

 ىلع ةتحلا طئاوحلا يف سيلو دمحم يبا عماج نم : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . سانلا ف نعم اهيلع كلم ال هنال . ةاكز ءارقفلا

 : يف ضرألا نم تاومم يف احبرق اًجَلف اوجرخأ اذإ نيكرشملا يفو : هنمو ةلأسم
هلخن ةرمثو هعرز ف تبجو ١ ذإ ةاكز هيف نوكتا ] نيملسمل ١ راصمأ نم َ ىش



 رئب وأ ره ايب ضرألا نم اتام اؤَيَحأ نإ كلذكو ، ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا
 نا 6 :7 ١ هلخن ة ةرملو هعرز ف نوكت أ ؤ نيملسمل ١ نم دحأ دنع نم اهو رتش أ

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هيف تبجو

 يخي نأ يتذللزوجي الو : « عرشلا نايب» باتك نم : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نا اَهتَراَع ذخأي نا هل ليقو © هنم تذخأ اهايحأ ناف . نيملسملا دالب نم اتاوم

 ضرأ ق كرشملا ةعارز امأو . ملعأ هللاو . نيملسملل ضرألاو ) انكلو 6 تناك

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هترمث ىفف مالسألا

 تتا من اهنمث ذخ أو 6 بطرو رسب ز وهو هل ام ة هرمد ه ىنط ا نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 ايف ةاكز لاملا بر ىلعأ 3 ًاسباي ارمت ريصت نا لبق (""ينطلا دنع ةحئاج اهيلع

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه 7 ًامات اباصن تناك اذإ ٠ ةرمثلا هذه ةميق نم هذخأ

 . ملعأ هللاو . اندنع فالتخألا كلذ ينعم يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . هللا همحر . ىرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم

 يش يف هَمهارد فرصو 7 لوحلا اهيلع لاح امات اباصن مهاردلا نم كلم نميف

 5 لاح نيد هيلع وهو .۔ مهاردلا نم ءيش هدنع قبي لو  اَجتاكز جرخت نا لبق

 ماعط نم هلايع ةنؤم يف اهذفنيلوأ ةاكزلا ملتيل وأ { هتيد فويل مهارد ضرتقاو
 هذه ىلع هضرتقا )امل نوكيأ ك بجاو ريغوأ هيلع بجاو نم ةوسكو ماداو

 ؟ ال مأ . ةاكزلا هيف هيلع بجت ةدئاف ةفصلا

 { ةدئافلا ةاكزب نوملعي ةمئألا نامز يفو . ةدئاف كلذ(١[يف] نإ : باوجلا

 . نيدلا ردقب نوحرطي الو

 )١( كل : لصألا يف .
 )٢( ىنطملا : لصألا يف .

 )٣( لصألا يف تسيل () . ام : لصألا يف

_ ١ ٠ ٢٣ _ 

 



 . ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 هيلع ىذلل لاق & لجر دنع قح هلو ى مهارد ةاكز هيلع نمع هتل اسو : هللا همحر

 مهاردلا هذه : هل لقو ث ةاكزلا يباج ينعي نالف ىلإ اذكو اذك ينع عفدا قحلا

 اذك اذك نالف دنع نم ذخ : يباجلل لاق مث هنم تئرب : لاق . ةاكزلا لبق نم

 يباجلا كله مث ةقث يباجلاو . هنم تئرب : يباجلا لاق ، ةاكزلا لبق نم ينعأ

 ىلإ تملس دق انا : قحلا هيلع يذلا لاق اذإ { ةاكزلا نم لجرلا اذه أربي

 ؟ ال م أ . يباجلا

 هللاو . ةاكزلا نم اجرلا اذه أربي الو . هلوق لبقي ال : لاق : باوجلا
 . ملعأ

 لس هنإ لاقو { ةقث قحلا هيلع يذلا ناك اذإ تيأرأ : هل تلق : ةلأسم

 ؟ ال مأ هلوق لبقيو . ةاكزلا نم مجرلا اذه أربيأ ْ يباجلل

 . ملعأ هللاو . عدم وهو . هلوق لتقي ال : لاق : باوجلا

 . يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا ةيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . ةرابحت ف اهب ثعبف 0 لبق نم ةقدصلا اهيف ُءىزبت مه ارد هل نميفو . هللا همحر

 © لاملا سأر نع ةاكزلا جرخأف 9 ال مأ ةملاس اهنا ردي ملو ، هتاكز تقو رضح م

 مأ كلذ ميلست نم مدقت ام ةئزبجمأ . ةريبك ةدايز تداز دقو ] هيلا تعجر اهنا مث

 ؟ ال مأ 6 ةفصلا هذه ىلع ةدايزلا هذه نع اضيأ ةاكزلا هيلع نو

 . ملعأ هللاو . اهنم ةدئافلا يكزي كلذ 0')نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رهش ف ةاكزلا تاصن ةضفلاو بهذلا نم د كلم اذإ يبصلا يفو : : هنمو ةلأسم

 يكزي ىذلا هرهش ناكو . ةضفلاو بهذلا ةقدص هيلع يرجت هوبا ناكو 6 نابعش

 )١( هنأ لصألا يف .

_ ٢.٢ _ 



 ل ولو هيبأل ًاعبت ناضمر رهش يف روكذملا يبصلا لام يف بجأ . ناضمر رهش هيف
 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ، لوحلا هلام ىلع لحي

 ىلع ، لوحلا هيلع لحي ملولو 5 هدلاو لام ىلع لمت : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ

 زجحن لو . راغصلا اهينب دحأل اهتلح نم يشب ترقأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 اهيلع بجت يهو { هب ترقأ ام ينعأ } اهديبوهو حأ هبزورقملا كلذ مهل
 تيأرأ ، ريغصلا دلولا ىبا ىلعوأ 53 اهيلع ةاكزلا هب ترقأ اييف نوكيأ . ةاكزلا

 ؟ ال مأ ءاوس نوكيأ { دلولا اذه ىبا ىلع ةاكزلا نكت مل نا

 تباث اهيلح نم ءيشب ريغصلا اهدلول ةدلاولا رارقا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةاكزلا يف اهيلع كلذ لمح يفو & نيملسملا لوق رثكأ ىلع دحأ هل زجي مل ولو اهيلع
 هيلعف . ةاكزلا هيف بجت امم لام هل ناك نإف اهيلع لمن ال لوقلا رثكأو { فالتخا
 نا هدلاو ىلع َليجُ 5 ةاكزلا هيف بجت امم لام هل نكي مل نإو 5 هلام يف ةاكزلا وه
 هللاو . ايهنم ةاكزلا تذخأو ضعب ايهضعب ىلع المحت اذإ { ةاكزلا اهلام يف تغلب
 . ملعأ

 راص نآلاو & نامزلا اذه (اهفرص يف ةاكزلا باصن يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اهباوجب تيتأو ؤ اهنم لاؤسلا تكرت . . ةيقن ريغ ةضفلا لوألا ربغ فرصلا

 . مهرد يتئام تناك اذإ ءاضيبلا ةضفلا يف ةاكزلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ةاكزلا اهيفف ،ةرْفَصلا دح ىلا ةضفلا جرخت مل ام هلعل لاقثم اثلث مهردلاو
 باسحب ةضف ةيترال ةرشع (ىتنثاو ةضف ةيترال ةئامردق اننامز فرصب ى")هلعلو
 . ملعأ هللاو . نيرخأتملا انئاهقف ضعب نع هتدجو ام ىلع تايراللا

 )١( اهب لماعتي ناك ىتلا ةيدقنلا ةلمعلا يأ .

 )٢( رشع ىنثاو : لصألا يف () . لعلو : لصألا يف .

_ ٢.٢٣ 

 



 { ةاكزلا ايهقحلت نمم اناكو ، ركس ةعارز يف اكرش نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 سأر يف لوحلا لاح نأ ىلإ { ايلام سأر نم ركسلا اذه ةعارز ىلع اذفني اراصو

 قاروألا نم امهدنع ام ايكرو كردي مل ذعب ركسلاو {ةاكزلا اهيلع تبجوو ،ايهلام
 سأر نم هاذفنأ يذلا نم ةاكزلادارأ نإ يباجلاريخو .دقنلاو عئاضبلاو رتافدلاو

 نآو ركسلا كردأ ايلف .ركسلا نم ةاكزلا راتخاف ركسلا نم وأ ركسلا ىلع ايلام
 ىلع هتميق 'ناذفنيو قوسلا يف صاصملا ركسلا نم ائيش ناعيبي اماق هداصح
 ركس نم هاعاب يذلا يف ةاكزلا ايهيلع بجأ . ركسلا ايل نولمعي نيذلا لايعلا

 ال مأ ركسلا ايل نولمعي نيذلا '}[ ىلع] هتميق اذفنأو قوسلا يف صاصللا
 ؟هيف ةاكز

 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اےہنیب قاقشلا عوقو دعب اهجوز نم هتنبا قالط ى رتشا لجرو : : هنمو ةلأسم

 ذخأي مل توم اهيلع تێكوأ جوزت مل نإو ،اهنم كلذ لدب ذخأيل تجوزت نإ هنيبو

 تدرو ،تنبلا هذه تجوزت مث .اهرمأ ريغب ءارشلا ناكو .ةريقف يه ذإ ائيش
 ىلإ قالطلا بألا ى رتشا ذم نونس ترم دقو ،اهقالط هب ى رتشا ام اهيبأ ىلع
 وه ناك اذإ ، مهاردلا هذه يفةاكز هيلع نوكتأ . كلذ هيلع تدرو تجوزت نأ

 ؟ةاكزلا هيلع ىرجت نمم

 هوجو نم هجوب هل راصو . اهنم ةضبق اييف هيلع ةاكز ال : قيفوتلا هثابو باوجلا

 © كلذ لبق ةاكزلا هيلع يرجي ناك نإو . امات اباصن لوحلا هيلع لاحو .قحلا

 . ملعأ هللاو . اندنع اييف هلوح موي ةاكزلا يف هلام ىلع هلمحي هنإف

 ملو { هتايح ايأ هتمهاد هيف يكزي ناك يذلا كلاهلا رهش راد اذإو : هنمو ةلاسم

 نم هبوني ام ردقب َمَلَسي نأ ةثرولا نم دحأ دارأو 6 اهيكزي ناك ىتلا همهارد مقن

 . لصألا يف تسيل )٢( . اذفنيو : لصألا يف )١(

٣.٤ 



 . اوملسي ملوأ اوملس ئ ثاريملا ؟ هئاكرش نع كأسي الو } مهاردلا هذه ةاكز

 ؟ال مأ © ةفصلا هذه ىلع مكحلا يفو { هللا نيبو هنيب اف أربيو كلذ هعسيأ

 . ملعأ هللاو . اندنع هتركذ ام لك يف كلذ هعسي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ىلع لهو . هل زوجحم الو . ة اكزل اذخأ هل زوجي نم ةفص يفو : : هنمو ةلأسم

 ِ؟ىنغلاو رقفلا لاح يفو كلذ نع لا ؤسلا يكزملا

 ام هعم ناك اذإ هنأ ةاكزلا ذخأ هلزوجي يذلا رثألا يف ءاج يذلاف : باوجلا

 ريقفلا هاتأ اذأ يكزملا امأو .كلذ هلزوججي الف { هلام(') ةلغ نم هلايع توقيو هتوقي

 . ملعأ هللاو . لاؤس هيلع سيلف ث رقفلا ةمس هيلع ىأرو

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : :ةلأسم

 ارمت وأ اح هلام نم كرتي نأ هل زوجي نم ةفص فيكو : هللا همحر يوزنلا ناديبع

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . . هلايع ةوسكو هتوسكل ابايثو
 هنأ © ًابايثو رمتو ابح كرتي نأ دارأ اذإ كلذ ةفص نآ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلذكو .هلايع ماعطلو هماعطل هنأ يرنيو 0 هتاكز لحم لبق كلذ يرتشي

 تقورضح اذإ امأو .هيلع ةاكز الف .هتاكز لحم لبق كلذ لعف اذإف ةوسكلا
 عيمج يف بجت ةاكزلاو ، هتوسكلو هماعطل مهاردلا نم ائيش كرتي نأ هل سيلف هتاكز
 . ملعأ هللاو . مهاردلا

 تكرت . .نينس رْشَع اَهكزي ملو ، مهرد اتئم لجر دنع ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب
 نم لاق نم لاق . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هتلابو هباوجف

 غارفتسا جارخالا ف ناكولو .نينسلا نم ىضم امل ةاكزلا هيلع : نيملسملا

 .هذه كتفص ىلع ةدحاو ةنس ةاكز هيلع :نيملسملا نم لاق نم لاقو . عيمجلا
 . ملعأ هللاو . يتفأو لمعأ رخآلا لوقلا اذهبو

 )١( ةلاغ : لصألا يف .

_ ٢٣٠٥ 



 مث نينسلا ضعب هدي ف ثبلو عطقل ا عيبب الام ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 ناك اذإ } ةيضاملا نينسلا مهاردلا يف ةاكزلا هيلعأ . ىمعأ هنأل هريغزاحو ريغ

 ؟ال مأ { ةاكزلا باصن غلبي لاملا نمث

 ي رتشملا نأ :"ماكحألا عماج"يف هذه لثم ةلأسم تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملس دق عئابلا ناك نإف ،نينسلا نم ىضم امل ةاكزلا هيلع نإف هارتشا اميف رمغ اذإ
 ىلع درتو يرتشملا نم ذخ ؤت ةاكزلا نإف ، لاملا اذه اهب عاب يتلا مهاردلا ةاكز

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام اذهف ،عئابلا

 عيب لام ف لجر ىلع مهرد ةئامتشمخ هل نأ ةحص هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 انأ 6 ل تسيل مهاردلا هذه : لاق . مهاردلا كلت ةاكزب مئاقلا هبلاطو رايخ

 . هلو هيلع نأ ةحص هيلع ثقلطو .سانلا دنع نم اهتذخأ

 هنع طقست الو ،رايخلا ميب هل يذلا عيمج ةاكز هيلع لجرلا اذه نأ : هباوجف

 . ملعأ هللاو . مويلا هب لومعملا لوقلا ىلع هيلع يذلا قحلا لجأ نم ةاكزلا

 . اهماوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهيف نوملسملا هيلع لمعيام ىلع رايخلا عيب مهارد نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ي رتشملا لجرلا 0_)اذهل ناك نإ كلوق امأو هب مكحنو كلذب لمعن نحنو ةاكزلا

 نإ ةاكزلا (١٢)هيف هيلعو رايخلا عيبب لجر ىلع هعاب لاموه هلو رايخلا عيبب الام

 . ملعأ هللاو . هب لمعن يذلا لوقلا ىلع .،امات اباصن تناك

 كرَي مل الامزخآلا يلاولا دجوو ، ةيرق يف لاو دعب لاو لختد اذإو : هنمو ةلأسم
 . ةيضاملا ةنسلا

 )١( [اذه] : لصألا يف .

 )٢( [اهيف] : لصألا يف .

_ ٣.٦ 



 هنم ذخأي نأ ريخألا يلاولل زئاجف 5 ةاكزلا هيف بجت لاملا اذه ناك اذإ : هباوجف
 ىمح يف لاملا اذه ناك اذإ ةمدقتملا نينسلا نم يضم امو ، ةنس دعب ةنس ةاكزلا
 . ملعأ هللاو . ابئاغ لاملا بحاص نكي ملو نيملسملا

 كلذ دعبو . ةيلو وه دحأ وأ هوبأ وأ هدلو برض وأ لتق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 اذك وهو مزعلا نم ءيش ىلع لعافلا نيبو هنيب حلاصو سانلا نم حأ هيلإ ءاج
 اذه نم مهس لك ةنس اذك اذك ىلع كلذ ميلست نوكيلو .ةيرال ةئام اذك

 اهلك مهاردلا هذه يف ةاكز لجرلا اذه ىلع نوكت لهف . هعيمج متي نآ ىلإ مرغلا

 ؟اهضبقو هل تبجو يتلا مهاردلا يف الإ هيلع بجت مأ ، عقو ذم لوحلا لاح اذإ

 اذإف ،ةاكزلا اهيف بجت مهارد ىلع عقو حلصلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هيلعف ةدئاف دافتساو اهتاكز جرخت مل نإو ،ةاكزلا اهيف تبجو لوحلا اهيلع لاح

 . ملعأ هللاو .ةدئافلا يف ةاكزلا

 .ةدايزب ةدم ىلإ هتعاضب نم ائيش عاب مث هئاكز تبجو نميفو : هنمو ةلأسم
 دافتسا مث ،ةدايزلا ةاكز ملسي ملو هتاكز ملسو .رضاحلا نمثب اهتميق بسحو

 ؟ةدئافلا ةاكز هيلع بجت له . ةدئاف

 ةاكز هيلعف © لجأ ىلإ ةدايزب ةئيسنب اعاتم لجرلا عاب اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ ينبجعيف قحلا لحم لبق لاملا سأر ةاكز نع ملس نإو قحلا لح اذإ عيمجلا

 . ةفصلا هذه ىلع ةدئافلا يف هيلع ةاكز الو ك قحلا لح اذإ ةدايزلا ةاكز ملسي

 . ملعأ هللاو

 هيلع مو ومت نأ زوجي له . هتاكز تقو لحو اجا نيد هل نميفو : هنمو ةلأسم

 1 , رضاخ نمثلا ردقب ةاكزلا هنم ذخ ؤتو رضاحلا نمفثلاب اهعاب ىتلا هّمعلس

 ؟ضبق وأ لح اذإ ةدايزلا ردقب هنم

_ ٣.٧



 لمعأو لوقلا نم ينبجعي يذلاو . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هنيد لحي نأ دعب الإ هنم ذخؤت ال ةاكزلا نأ هيلع

 يف هدنع تماد ام هتجوز نع ةاكزلا ميلستب لفكت لجر يلو : هنمو ةلأسم

 مث .اهنعو هنع ةاكزلا ملس اصو . ابنع كلذ هتسفن مزلأو ةيجوزلا مكح

 ةيقاب خهاردلاو . هيف نايك يذلا ناضمر رهش رادو مهارد هدنع نم تضتقا

 الإ هيلع (![سيل] مأ اهيلع ملسيو نيترم اهبسحي نأ همزلي لهف . اهدنع اهنيعب
 ؟ةدحاو ةرم ميلست

 يذلا لوقلا ىلع ةدحاو ةرم ميلست الإ هيلع سيل هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع لمعأ

 قرب َ ب هلام نم ء :ش فلتو ] ةاكزلا هيف بجت لام سأر هل نميفو : : هنمو ةلأسم

 . لا ؤسلا ةيقب تكرت . . كلذ هابشأ وأ عايض وأ يقرع وأ قرح وأ

 هللاو . ةاكزلا هيفف ةاكزلا لحم دعب هلام سأر نم فلت ام امأو : هباوجف

 . ملعأ

 .ادبع اهب هل يترتشأل مهارد يدنع لجر عفر انديس كلذكو : هنمو ةلأسم

 يلامو ضرقتسا : ىل لاقف هدراو ضرقلاب ائيش اهنم تدراو (٢ا)َتًرَتعا اذإ هل تلقو

 مهاردلا يف اهئددر مث ينرمأ ايك ضرقلاب اضعب ابنم تذجأو \دحاو كلامو
 اهذخأي ملو اهب رتشأ مل يدنع مهاردلا تيقبف ، يتاكز لولح لبق كلذو .ةيقابلا

 يتلا مهاردلا هذه يف ةاكزلا لع بجتأ . يتاكز تقو لح ىتح اهبحاص

 ؟اهتددرو اهتضرقتسا
 .لوقلا رثكأ ىلع مهاردلا هذه يف كيلع ةاكز ال هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 )١( لصألا ف تسيل .

 )٢( تجتحا ىنعمب .

٢.٨ 



 ملسي ةدم نهل تضم دقو رايخ تامعويب ف مه ارد هل لجر يفو : : هنمو ةلأسم

 اهملس ىتلا مهاردلا ؟ ةاكزلا هنع طقست له . كلذ ملسيل .دارأ اذإ ةاكز اهيلع

 هميلست ناك اذا تضم دق يتلا نينسلا باسح ىلع مهاردلا عيمج ىلع ملسي مأ
 ىلع دحأ دنع ناك اذإ غوصلا كلذكو ،اهلاح ىلع ةيقاب يهو اهريغ مهارد نم

 ؟ال مأ كلذ طقسب لهف . هريغ نم ةاكزلا تملشو ةفصلا هذه

 ةيقب بيو نهرلا "طقسي لهف . مهاردب انوهرم غوصلا ناك اذإ تيأرأ
 ؟ةاكزلا هعيمج نم ذخؤتو ] هبحاص ىلع الإ نهرلا مأ . غوصلا

 ردقب ةنس لك طقسي هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 : نيملسملا ضعب لاقف 3 انوهرم غوصلا ناك اذا امأو { هتركذ ام عيمج يف ةاكزلا
 . ملعأ هللاو . طقسي :لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو . طقسي ال هنا

 بيصقتلا ينعأ ،بايثلا يف نوكي يذلا ةضفلا وأ بهذلا يفو : هنمو ةلأسم
 سيلو كلذ هيو ه ةوسكلل ى رتشم ناك اذا ةاكزلا هنع ملسيو ةاكزلل موقت ةت له

 , ةراجتلل

 موقيل ، كلذ نم ةضفلاو بهذلا جارخا نكمي ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ةاكز الف } هجارخا نكمي مل اذإو ث ةاكزلل

 اهقا ذَص نم ائيش اهل ملسو اهعلاخ وأ اهجوز اهقلط ةأرمإ يفو : هنمو ةلأسم

 ام ةيقب ةدم دعب اهل بتكو . هتأربأو اهقادص يقاب يف ةءاربلا اهنم بلطو لجآلا

 . صالخلا لجأل كلذ هسفن مزلأو قالطلاو ةءاربلا اهنم بلط هنأل ؛هنم هتأربأ

 ؟اهقلط موي ذنم مأ ،اهل بتك موي ذنم صالخلا كلذ يف ةأرملا ىلعأ

 اهقلط ذنم لوح اهيلع لوحي نأ دعب ةاكزلا اهيلع نآ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا اهيلع بجت لبق نم نكت ملو 5 امات اباصن مهاردلا تناك اذإ

٢٣٢٠٩



 ف مهارد هلو اهجرخأو 0 هلام يف دوقنلا ةاكز تبجو لجر نع : هنمو ةلأسم

 نأ لاملا هديب يذلا لجرلل بتكو ،هدلب ريغ دلب يف ةبراضملا ليبسب لجر دي
 لاملا نم ةاكزلا جرخي ملو لجرلا كلذ ىداف ةاكزلا هنم عقديو هديب يذلا بسحي

 يف ةاكز هيلع لهف . ةدئاف لاملا بحاص دافتسا نأ ىلإ الجاع هديب يذلا

 ؟ال مأ ،ةدئافلا

 كلت يف ةاكزلا هيلع نأ لوقلا رثكأو . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو © ةدئافلا

 انيمي فلحو . اهريغو رايثلاو دوقنلا نم ةاكزلا نامتكب عأ نمو : هنمو ةلأسم

 . ةاكزلا نع الام جلو الو متك ام هزأ هللاب

 . ملعأ هللاو . يفكي ظفللا اذه نآ : باوجلا

 لثم وسك هيلع تعمتجاو ، قرولا ةاكز هيلع بجت نميفو : هنمو ةلأسم
 هذه يف ةاكز هيلع لهف .هيف يكزي يذلا هرهش رادو ىركاو دلاو ساحنلا سولف
 كرم }ةراجتلل كلذ دري ملو ،هيلا جاتحي امو هتيب ىلع اهب جرخيل اهلعج اذإ روسكلا
 ؟اهزيمي مل وأ هرهش لوخد لبق كلذ

 وأ بهذلا نم ناك وأ ةراجتلل اذختم ناك اميف ةاكزلا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةضفلا

 6 غلاب اي هل نب ال هب ىصو ا نطق عرز هلو هن هب اكز تبجو نميفو : : هنمو ةلأسم

 ٍ ؟هتاكز ملسي نأ لبق بألا تامو
 ةاكزلا هيف يذلا عيمجف . اَهَملَسي نأ لبق تامو . ةاكزلا تبجو اذا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . هب ىصوأ ولو { ةاكزلا (١)[هيف] هيلعف

 _ ه

 )١( لصألا يف تسيل .

 ۔ .٢٣١



 . عرزلا اذه رايعل اهريغو ناريث لثم باود ى رتشا اذا عرازلا يفو : هنمو ةلأسم

 لثم ةرجازلا ةلآ ىرتشاو ،شيشحو رمتو عساق نم افلع نهل ىرتشاو ،هيقسو
 مايتل كلذ عيمج بسحي لهف . ةعارزلا هب موقت امم كلذ ريغو روحنملاو ءالدلا

 ؟باصنلا

 اذا كلذ حيمج هيلع م رقي لهف . باودلاو ةلآلا هذه هديب تيقب نأ تيأرأ

 ؟ال مأ لوحلا لايكلوه يذلا هرهش لخد .

 هب لمكي الو ، تركذ ام عيمج يف هيلع ةاكز ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . باصنلا

 ان امز هدنع يقبو ] اضوبقم انهر . افيس لجر نم نهر ١ نميفو : : هنمو ةل اسم

 نهترملا ُهَنَهَرأ ١0[كلذ] دعبو ‘ كلذ نع ياف هنم ةيدف نأ هبحاص نم دارأو

 اهفلتأو لوألا نهارلا اضر ريغ نم ٌهَمهارد ذخأو 3 همهاردردقب َرَخا لجر ىلع

 ؟فيسلا اهب نهترا يتلا مهاردلا يف ةاكزلا هيلع لهف . هيلع ةاكزلا تبجو ًذعبو

 . ملعأ هللاو . طقسي ال نيذلا نإ لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا هيلع : هباوجف

 مل ن نيد هيلع يقبو . هيلع ام لسو لجر ىلع ةاكز تبجو اذاو : هنمو ةلأسم

 ل يذلا هنيد نم يقب امل ةاكز هيلع تلح امدعب ةدئاف دافتسا مث كز مل هلحم لحي
 ؟ كر

 وأ هبق نمةَرِدْقَم ىلع ناكو هنيد لح امدعب ةدئافلا دافتسا اذا هنأ : هباوجف
 هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةاكزلا ةدئافنا يف هيلعف هيلع كلزَيملو هّضيَق
 . ملع :

 .اهانعمب تيتأو الا ؤس تكرت ةلأسم ف هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم

 . لصألا يف تسيل )١(

٢١١ 



 نأ ترقأ اذإ اهنأ ةغيص اهل ترهظ اهسفن ف مهتلا لهأ نم ةأرما يف : باوجلا

 هب ترقأ ام أ ام ةاكز اهيلعف ةاكز اهيلع خلست ملو ةنس اذك اذك ذنم اهتكلم ةغيصلا هذه

 الو اهلوق ان حصي ملو ىضم ا تملس تنكان أ : :تل قو ثّجَتح أ ن او نينسل ا نم

 . :ارلا ح اهنا اهلوق لوقلا نإ ،اهتاكز ءا ءادأ خيرات ةاكزلا ضباق رتفد يف دجو

 " ملعأ هللاو
 ٠ . هدنع نم ناك اذا ميتيلا لحو : : هنمو ةلأسم

 ف مألا ىلع لحلا لمحت الف ميتيلا اهنبال ةتئاف ةيطعلا تناك نإف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع . ةاكزلا

 . اهم اوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . ليقاثم ةينامث شسايكلاو ئ لاقثم عبرو لاقثم ةيراللا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ملعأ هللاو

 دنع نم اهتنبال هنأ ترقاف { يلح قدصملا اهيف دجو ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 ؟اهدي يف هنأل اهل غوصلا مكح مأ 3 اهلوق لبقيأ . تام دق اهوبأو ؤاهيبأ

 . ملعأ هللاو . ينبجعي يذلا لوقلا ىلع . اهلوق لبقي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نم {© هتنبال مهاردلا نم ءيشب رقأ يذلا امأو : هباوج : رخآ نمو هنمو ةلأسم

 . لبقي ال :لوقو 5َلَبقي ةلوق نا :لوقف ث رايخلا عيب اهب ىرتشا قلا مهاردلا
 . هيلع نيمي ال لوقو هيلع لوق نيميلاو

 عيبلا دنع اح ةيرال ةئام اهنم ةضف ةيرال ةئام عبرأب عاب نميفو : : هنمو ةلأسم

 ؟اهنم ةاكزلا جارخا ةفص فيك . ةيرال ةئام ة ةنس اك اهنم هل ت ةيرال ةئاثالئو

 ٦ ةنس ةاكز ةيرال ةئام ةاكز هنم ذخ ؤت هنإف لوح لاح اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

٣٢١٢



 نم ذخؤت ةثلاثلا ةنسلا يفو ،نيتنس ةاكز ةيناثلا ةئاملا نم ذخؤت ةيناثلا ةنسلا يفو
 . ملعأ هللاو . مات باصن هدنع ناك نإ { نينس تالث ةاكز ةثلاثلا ةئاملا

 يفوأ هتنؤ يف هقادص جئوزلا اهل تكو . ةييَص هنبا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 .غلبت مل دعب يهو 5اهب لخدي ملو ، يخلا عيبب هلام

 نكي مل ناو { اهيبأ ةاكز ىلع لجاعلا اهقادص فصن لتحي هنأ : هباوجف
 امات اباصن ناكو ،لوح اهقادص فصن ىلع لاح اذاف 5 ةاكزلا هيلع بجت اهوبأ
 . ملعأ هللاو .ةاكزلا هيقف

 .ةاكزلا اهيف بجت رايخ عيب يف مهراد مهل تقلخ ةثرو يفو : هنمو ةلأسم
 دحاو لكل اهوبوبو مهاردلا هذه اومستقا 0[نأ] دعبو .نينس اهنع اوملسو
 نأ مهةارم ناك اذإ] الإ رايخلا عيبلا يف الاح ىلع يهو ،ةيرال اذك اذك مهنم
 لهف . كلذردقب ةلغلا نم ذخأيلو ةمولعم مهارد مهنم دحاو لكل 0©١[نوكي

 ؟ةاكزلا نم أربيو متيو اذه مهمسق زوجحم

 نوكيو ةاكزلا يف نولمججي الف متت مهاردلا يف عقو اذا : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اباوج تدجو : فلؤملا خسانلا لاق . ةاكزلا تاصن غلب اذا هدحو دحاو لك ىلع

 سك نأ هانعمو اذه لثم يف هللا هظفح ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا ىلا ابوسنم
 مهاردلاب لاملا رذق نأ الإ ،رايخلا عيب يف ةقلعم تماد ام حصي ال مهاردلا هذه -

 مسقل ١ حصي هليكوو .اهنم هيصن ةثرول ا نم دحاو لكل ذئنيحف اد دع مسقيو

 ىهف ةقلعم تماد امو .ة اكزل ا ف ضعب ىلع مهضعب اذه دعب لمجي الو .اهيف

 . خيشلا باوج ىلا عجر . .ملعأ هللاو . ةموسقم ريغ ةعمتجم

 )١( لصألا يف تسيل .
 )٢( نوكي مهدارم الا : لصألا يف .

٣٢١٣ 



 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ملسيل ةيرال اذك اذكب دحأ نع َنمتض اذإ نماضلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نإو نماضلا ىلع ةتباث ةنايضلا نإف هنع نومضملا باغ مث ثمزل ةاكز نم هنع
 . ملعأ هللاو كلام نم رصتني نأ لماعلل سيلف نماضلا ركنأ

 مكحي ةحص اهل نكي ملو لجآ ٌقادص هيلع اهلو اهجوز تام ةأرما : هنمو ةلأسم
 اهوفوأو ماتيألا تلب ىتح ءافو اهل أيهتي ملو ،اماتيأ كرت كيلامهلاو .نوملسملا اهب

 .الام

 لوقلا رثكأ ىلع قحلا كلذ يف نينسلا نم ىضم ام ةاكز اهمزلت اهنأ : هباوجف
 . ملعأ هللاو . اندنع هر لومعملاو

 همدحخو ،هرئب نمرججزلا ءامب هاتسو هضرأ ف انطق عرز نميفو : هنمو ةلأسم

 مل يذلا هلام سأر نم ائيشو ،هلام ةلغ نم ائيش هيلع قفنأو ، هديبع ثرحلا دنع
 باصنلا نع فاعضأب ديزيو 0 مات باصن هتميقو هدصح مث 7 ةاكزلا هيف بجت
 بجأ . ءالقلا هب صب رتي رثكأ وأ نيتنس وأ ةنس هتيب يف هكرتو ،ةراجتلل هعرز دقو

 ؟ال مأ . ةراجتلا ةاكز هيف هيلع

 لثم يف ةاكزلا هيلع بجت ال هنأ يدنع هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ هعاب ذم لوحلا هيلع لوحيو { ةاكزلا هتميق يف بجتو { هعيبي ىتح روكذملا اذه
 هيف بجت عيش لبق نم هدنع ناك اذإف ةاكزلا هيف بجت ام لبق نم هل نكي مل
 نم ةاكزملا همهارد ىلع ةفاضم ةروكذملا اهب 0)تيبملا ٌمهرادلا هذه نوكتف .0 ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . لبق

 . باصنلا نود جهارد اهجوز ريغوأ اهجوز ةأرمإ تطعأ اذإو : هنمو ةلأسم
 اذه ىلع جوزلا اهذخأو ،اهيف (}"رتشاو غب اهلصأ ىلواهحبر كل :تلاقو

 )١( عابملا : لصألا يف .
 )٢( يرتشاو عيب .
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 ؟وه هدنع ام ىلع مهاردلا هذه لمحت له . مهاردلا هذه ف نماض هنأ ىلعو

 ىلع هذه كتفص ىلع هيلع مهاردلا هذه ءاميت معنف : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ هلل او . مويل ١ هب لومعم ١ وهو نيملسمل ١ ضعب لوق

 د < - _-

 هيف بجت الام ة هثري نموأ ةوبأ هيلع ةفلخ سودنم ف ذَجَو نمو : هنمو ةلأسم

 نم ةدعب هحتف مث .وه كلذ ملعي الو .هيلع نامزلا لاط دقو { ةاكزلا

 ؟ال مأ .لاملا كلذ فلخت نم تام ذم ةيكزي نأ هيلعأ . لاملا كلذ دح يف نينسلا
 ىلع ةيضاملا نينسلل ةاكزلا هيف هيلعف لاملا كلذ ناك ذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ

 يفو هئام ريغب هاقسو تارشعلا نم هربغوأ انطق عرز يذلا يفو : : هنمو ةلأسم

 هدنع لوح هيلع لاحو هعرز دصح مث عرزو . ءامو اضرأ ى رتكا لب هضرأ ريغ
 ةاكزلا باصن زدق لاملا سأر نم هدنع امووهوأ ئ باصن ردق وهو هعيبب نأ لبق

 ؟ال مأ ئ ةاكزلا هيلع نوكتأ . مات

 عرز لثم . هوجرأ اذهو كلذ كيلع ىفحي ال هنأ وجرأ : قيفوتلا هتناب و باوجلا

 هللاو . ةراجتلل ١0لوعجملا عرزلا نم ةاكزلا ذخأب نولمعي مهنأ وجرأو ركسلا

 . ملعأ

 اذإ مامالاو يلاولا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاق : هنعرخا نمو : ةلأسم

 لاق اذإ امأو . كلذ زئاجف ى هفلت نأ ادارأو هايهتاو ةاكزلا بحاص نم ابارتسا

 ٠ ةاكزلا هنم ضبقي نأ يباجلل زئاجف . فلحأ الو ةاكزلا ملسأ انأ ةاكزلا بحاص

 كنم ديرأف ۔ كيلع ببحت ال : تلق نإف . ةاكزلا كنم ديرأ انأ يباجلا هل لوقيو

 . نيميلا

 نم لوق ىلع اذهو .كلذزئاجف . ةاكزلا ملسأو فلحأ ال لاق اذإف : باوجلا

 . ملعأ هللاو ،. نيميلا ىري

 )١( [ةلوعجملا] : لصألا يف .
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 يتلا هتعارز نم انطقو 5 ةاكزلا باصن نود مهارد تلم نميفو : هنمو ةلأسم
 نطقلاو ، مرغي ملوأ لاملا سأر نم ائيش ايهلع مرغ ث رهنب وأ رجزب ةراجتلل اهعرز
 يف ةاكزلا هيلع بجحتأ . هدنع لوحلا هيلع لاحو ،ممات باصن نوكي امم مهاردلاو
 وأ اليلق نطقلا ناك لوحلا ")هنمث ىلع لوحيو نطقلا عيبي ىتح مأ كلذ
 . ادعاصف باصنلا نم هنأ الإ اريثك

 هضرأ ريغ يف ةراجتلل انطق عرز عرازلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهارد هدنع وأ مات باصن وهو لوحلا هيلع لاح اذا ةاكزلا هيفف هئام ريغب هاقسو

 هضرأ يف نطقلا عرز اذإ امأو .امات اباصن علب نطقلا اذه نمث اهيلع لمح اذإ

 مهارد ريصيو هعيبي ىتح نطقلا اذه يف ةاكز الف ائيش هيلع مرغي ملو ،هئايب هاقسو
 ام ىلع مهاردلا لمحت وأ كلوح مهاردلا هذه ىلع لوحيو .ةاكزلا اهيف ببت

 هضرأ يف هعرز يذلا نطقلا اذه ىلع مرغ اذا امأو .لبق نم ةاكزلا هيف بجت

 يف ةاكز الو عرزلا ىلع اهقفنأ يتلا مهاردلا بيصن يف ةاكزلاف ، هئايب هاقسو
 . ملعأ هللاو . هعيبي ىتح ءاملاو عضرألا بيصن

 نم غوص )١) اضيأ هيب الو باصنل ا نود" غوص هل يبص يفو : هنمو ةلأسم

 . باصنلا نود ةضفلاو بهذلا

 بجت ام ردقب هلام نم ملسي بألا نأ لوقلا نم ينبجعي يذلا نا : هباوجف
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا نم هيلع بجت ام ردقب نبالا لام ملسيو .ةاكزلا نم هيلع

 ةجح ا مه ارد ىنع ا ئ "ةيئصو اهزمتمو ت امو ةجحب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . .امات اباصن تناك اذا ةاكزلا اهيف بجتأ .اهب جرخي دحأ هل حصي ملو
 .لاؤسلا

 )١( [هيلع] : لصألا يف .

 )٢( [هنيالو] : لصألا يف .
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 نم دنأ ام هنم ري غىش كلاهلا لام ثلث نم قبي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لام ثلث ف ناك ناو ل هيلعف ] ةاكزلا اهنم قدصملا ذخأ نإو ] مهاردلا هذه

 هللاو . لوحلا اهيلع لاح اذإ .ةاكزلا مهاردلا هذه يفف . هنم دريل ةعس كلاهلا

 . ملعأ

 ناك وأ ى مهاردلا ةاكز هيلع جت تناك اذإ ركسلا راديب يفو : هنمو ةلأسم

 بوجو دنع هتر ١ ليب نم ركسل ١ نم ائيش َدافتس ١ مث مه ار ٥ ىلع لبق نم ئكزي

 . هتاكز

 هعيبي ىتح هترا ديب نم هدافتسا يذلا ركسلا هيلع لمجي ال هنأ : هباوحف

 . ملعأ هللاو . هتاكز ملسي نأ لبق ، مهارد ريصيو

 ئ هضر ا يفو هئام ىلع ةر اجتلل انطق و ا اركس عرز لجر نعو : هنمو ةلأسم

 ل وأ عرزلا اذه كرد أ دقو .هتاكز تقو بجو مث © لبق نم هل مهارد يكزي ناكو

 ؟ال مأ ، هيلع كزيو ،لجرلا ىلع لمحيو غرزلا اذه مقي له .كردي

 كردأ دقو لجرلا اذه ةاكز تبجو اذا هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ناك ناو 6 يقب رام ةاكز ملسيو > هئامو هضرأ ةداعق ردقب هنع طقسي هنأ عرزلا اذه

 هلل او . هر ةاكز جرخيو 6 هيلع قفن ا ام هيلع تيت هر زاف 6 كر لي ل اضغ عرزل ١ ١ ذه

 . ملعأ

 . اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 فصأسو .اهيف دافتسا يتلا ةنسلا ىلع ةلومجم ةنس لك ةدئاف نأ : هباوجف
 رهش نم موي لوأ يف ةاكزلا باصن هدنع غلب لجر يف { ةلأسملا هذه ىنعم كل
 رهش نم موي لوأ يف هكزي ملف & هباصن يف لوح هيلع لاح مث ؤ ىلوألا يدامج

 . مث { ىلوألا يدامج رهش نم موي لوأ وهو لوح هيلع لاح مث ؤ ىلوألا يدامج
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 لاملا نمث امأو . ىلوألا ةنسلل هاكز اذإ { ىلوألا يدامج رهش نم يناث موي هلام

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو .كلذ مهفاف ،ةدحاو ةنس ةاكز هيلعف

 . اهباوجب تيتأو ، اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ناكولو ،هدلاو ىلع َلَمْجي يبصلل يذلا غؤَصلا نا : قيفوتلا هلابو باوجف
 مالا ىلع فاضي الف { همأ دنع نم غوصلا ناكولو ،دلاولا ريغ دنع نم غوصلا

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع

 ِناَيكََييذلا امهرنهش رادو ، مهارد لجر نم ضزتقا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىرتشا ضرتقملا اذه تيأرأ . ضرتقملا دنع اهنيعب ةيقاب مهاردلا هذهو .هيف

 ؟اعيمج ةاكزلا ايهيلع لهف . اهنيعب ةيقاب اهدعبو ،ةراجتلل ةعاضب مهاردلاب
 اعيمج اهيلع ةاكزلا نأ لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع

 اهضرتقاف كلذ يف تلوطف ةاكز ةيرال نورشع هيلع لجر يفو : هنمو ةلأسم
 انيد اهافوأ نإ كلذكو ؟ال مأ ةاكز اهيف هيلع لهف . ةاكز اهملسيل لجر دنع نم

 . هيلع تبجو دق ةاكزلاو . هيلع
 ام عيمج يف ةاكزلا هيلع : لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو هباوجف
 . ملعأ هللاو . هيلع ةاكز ال :لاق نم لاقو . هتركذ

 باصن هيف غلبيو ث ةيرال اذك اذكب هئيسن الام ىنطأ لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ةيقب تكرت . .ًهَنمهارد هيف يكزي" يذلا هرهش لاح نأ ىلا هتاكز جرخي ملو ةاكزلا

 . باوجلاب تيتأو ،لا ؤسلا
 ام مث رهنلا نم برشي لاملا ناك اذإ شعلا يهوةرَمثلا ةاكز هيلع نأ : هباوجف
 ىلع رشعلا عبر مهاردلا ةاكز ()هيفف ،ةرمثلا ةاكز جارخا دعب مهاردلا نم يقب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا

 )١( [اهيف] : لصألا يف .
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 مل هنا :لاقف ،ةاكزلا هنم تبلط مث ملسم دي يف لام ناك اذإو : هنمو ةلأسم
 .لوحلا هلام ىلع لحي
 الإ هلوق لبقي ال : نيملسملا نم لاق نم لاق . . فالتخا كلذ يف : هباوجف
 . ملعأ هللاو . لوبقم هلوق :نيملسملا نم لاق نم لاقو © ةقث نوكي نأ

 . اهماوجب تيتأو . الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةدئاف دافتسا مث .ةيذص فصن هيلع يقبو ةاكزلا ملس يذلا امأو هباوجف
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةدئافلا يف ةاكزلا هيلعف

 . روسكلا نم ءيش دازو ةاكزلل مهاردلا يف باصنلا غلب اذاو : هنمو ةلأسم

 رثكأ وأ ةخاسلاو ةيراللا لثم ،هردقب هنم ذخ ؤي ءيش لكو 3 ةاكز روسكلا يف لهف

 . عيمجلا نم ذخؤيو طقسيو لقأ وأ

 رثكأ ىلع اريثك وأ اليلق داز ةاكزلا روسكلا يف نا ، معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق

 يفوأ رايخ عيب ف ةضف ةيرال اذك اذك مهارد هل نأ تق نميفو : : هنمو ةلأسم

 لوألا فرصلا ىلع ةضف تايرال اهنأ ةاكزلا باصنل تتشت له . سانلا ةمذ

 ةيراللا نأل ؛ نامزلا اذه فرص ىلع نكي مأ 8 عبرو لاقثم ةيراللا هيفوه ىذلا

 بسحي لهو . لاقثملا نع ةرصاق ةيدمحملا نأل ؛ةيدمحم عبرو ةيدمح هيف

 ؟ اذه مأ هلوق ىلع ال مأ اصالخ

 نبسحي تايراللا نإف ، ةضف ةيرال اذك اذك هل نأ رقأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تايفاولا تايراللا ىلعو صالخلا ىلع

 هعم هدنع تلاح دقو ى ةاكزلا اهيف غلبت مهارد هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 عيب يف ريغ مث هللا ءاش ام ثبلو ،هرهش لوخد لبق الصأ اهب ىرتشا مث الاوحأ
 لخد نأ ىلا عيبلا يف ريغ ذمو ،الوأ هيف يكزي يذلا ةرهش هيلع لخدو لصألا
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 ف لوحلا اهيلع لوحي ىتح مأ .ةاكز اهيف اهيلع له . لولحلا اهيلع لحي ل .هرهش

 ؟ريغلا دعب هدي

  نيملسملا لوق رثكأ ىلع {. ةاكزلا مهاردلا هذه ف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ائيش نكي مل ءارشلا اذهو

 هَرََحأ نم دنع نم ذخأنف هلاثمأو يراشلاك ةرجألاب م ُمذْح لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هترجأ تبجو اذإ هدارمو ذعب بجت ل هترجأ نأل .رمت وأ ب بح لثماضورع

 ٦ يراشلا ينعأ © دوقنلا ةاكز هيلع تبجوو . هل يذلآب هيلع يذلا صصاقيل

 ل ُذُعَبوهو ةاكزلا هيلع تبجو اذا هترجأ ف ةاكز هيلع لهف .انامز اهب ىداو

 ؟ةصصاقملا دنع ءيش هل قبي ملو ،اهيلع هذخأ هنكل .اهب صصاقي

 هيلع ةاكز الف هتضيرف نم هنأ ىلع هذخأ يذلا ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هيف ةاكزلا بوجو يفف ضرقلا هجو ىلع هذخأ ناك ناو { ينبجعيام ىلع هيف

 . ملعأ هللاو فالتخا هيف هيلع

 نب فيس نيملسملا مامإ دسملا ربحلا دجمألا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . اهباوجب تيتأو 5 املا ؤس تكرت . . هللا هيضر © يبرعيلا فيس نب ناطلس

 هفيلحت انبجعيو فالتخا هيفف ] ةاكزلا ناےتكب مهتملا فيلحت امأ : هباوحف

 ىنبجعي الف ةاكزلا دنع لاحلا نيدلا طاقسا امأو ، ةاكزلا ىلع يرحتلا فوخ
 . ةاكزلا نم هنهر غلبم طقسي ال نوهرملا غوصلا كلذكو . ةاكزلا ريفوتل هطاقسا

 . ملعأ هللاو

 همحر يقاتسرلا يلع نب ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 لحم لبق هيف يكزي يذلا هرهش ءاجف { مولعم رهش يف هيكزيةلام هل لجر يف : هللا
 يذلا هرهش ءاجف . لجأ ىلإ اهعابو ةعاضب هب ذخأ ةنيد لخد املو . كلذ هنيد

 ؟هنم ةاكزلا ذخأ ةفص فيك . كلذك لزي ملف . هنيد لحم لبق هيف يكزي
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 يذلا رهشلا يف ةاكزلا ضبق ءاش ناو & قدصملل اذه ي رايخلا نإ : باوجلا

 نيدلا نم ذخأ ءاش نإو { هتاكز لحت موي ةعاضبلا ةميق نم همهارد لجرلا اذه هيف

 هنم ضبق هلام هيف يكزي يذلا هرهش لخد اذإ ةنس لك يف كلذكو . لحي موي

 ةميق هنم ضبق ناو ،هلولح دنع هتاكز نم (ضبقيف هنيد امأو .هدي يف ام ةاكزلا

 رفوألا رظنيو ،كلذ هل زاج ،لبق نم هيف يكزي يذلا هرهش يف اهنيدي يتلا ةعاضبلا
 ١ . ملعأ هللاو . لاملا تيبل

 : هللا همحر يوزنلا ديعس نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 لبقوأ .ةاكزلا هيلع تبجو امدعب اضورع اهب ىضقتساو نويد هل لجر ف

 ؟ضورعلا نم مأ ادقن يكزي نأ هيلع له . اهبوجو

 رفوألا اهب ىفتقا ةاكزلا اهيف هيلع تبجو امدعب ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهاردلا نم رفوألا (٢[ناك] نإف ، ةراجتلل هتين هاضتقا يذلا ناك اذإ ةاكزلل

 .("أزجتت تناك نإ ةعلس تذخأ ، ةعلسلا نم رفوألا ناك ناو ى مهارد تذخأ

 ذخؤت :لوقف مهاردلا يف ةاكزلا بوجو لبق ناك ناو . يكزي موي اهتميقف الإو

 تناك نإ ةعلسلا نم ذخؤت :لوقو ةاكزلا موي ةميقلاب :لوقو . مهاردلا ةاكز هنم

 هنإف 5 ةراجتلل اهدري مل ةعلس ةاكزلا اهيف تبجو ىتلا همهاردب ىضتقا ناو . ىرجت

 ملعأ هللاو . اهب ىضتقا يتلا مهاردلا ةاكز اهنم ذخ ؤي

 يف اهنمث طحنا مث مهرد يتئايب ةر اجتلل ةعلس ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 هدنع نكي لو ئ مهرد يتئام ( ىواست يهو ز لوحلا اهيلع لاح مث ئ ةنسلا ) ضعب

 ؟ةاكزلا اهنم هيلع بجت له . ةعلسلا كلت ريغ

 )١( ضبقي : لصألا يف .

 )٢( لصألا يف تسيل .

 )٣( ىزجتت : لصألا يف .
 )٤( ىوست : لصألا يف .
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 ه ةميقلا ىلع لمعلا لوقي نم لوق ىلع اماف . فالتخا كلذ يف : باوجلا

 ام ىلع لمعلا نإ لوقي نم لوق ىلعو .هذه كتفص ىلع ةاكز اهيف هيلع سيلف

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا اهيف هيلعف ى مهاردلا نم هب ى رتشا

 6 اهعرزو ضرأ وأ لخن لثم ةراجتلل الام ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 © لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةاكزلا هيف بجت ام لخنلا ةلغ نموأ اهنعزَر نم باصأف
 : اذه وهو & باوجلاب تيتأو
 امأو ةرمثلا ةاكز هنم ذخؤت نأ ليواقألا نم ينبجعي ام ىلع : باوجلا

 هتينو يناثلا لوحلا اهيلع لوحي نأ ىلإ ةرمثلا كرت نا كلذكو . موقي وهف لصألا

 . ملعأ هللاو . اهتاكز جرخأو ،همهارد عم اهموق 5ةراجتلا اهيف

 رايخلا عيب هل يذلا جوزت مث ،رايخ عيب لجر لام ين هل نميفو : هنمو ةلأسم

 ٥ كتنبا قادص نموه كلام يف يل يذلا قحلا :هل لاقو لاملا بحاص ةنبا

 لخدي نأ لبق قرولا ةاكز هيلع تبجوو .اذكه الإ ةلاحإ الب كلذ ىلع اقفتاو

 ؟هتاكز هنع طقست وأ 5ارئاج ءاضق اذه نوكيأ , .هتجوزب

 اذهب هلوق الإ ةلاحإ الو ،قحلا اذهب هتجوزل رارقإ هنم عقي مل اذإ : باوجلا
 ام ريغ قادصلا ظَرَش لصألا ي ناك اذا تباث ريغ ءاضق اذه نإ يدنعف .اهيبأل
 . ملعأ هللاو . تركذ

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 عيب الخن وأ الام هب اهل عابو © اهجوز ىلع قح اهل ةأرما يف : هللا همحر يوزنلا

 اهيلعأ . لوألا ريغ اعيب اهل بتكو اهريغ زاجو ةلاهجلاب تريغ اهنإ مث . عطق

 نيمي اهيلع بجو نإو ،ةلهاج وأ عيبلاب ةملاع تناك نينسلا نم ىضم اييف ةاكز

 الك يف ةاكز اهيلعأ . نيميلا نع اهجوز اهنع ىفعو 3 عيبملا اذهب تملع ام انا
 ؟ال مأ ١ نيهجولا

٢٢٢



 ةاكز ال لوقلا رثكأ لعلو . افالتخا اذه يف نأوجرأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملوأ . هدودحبو عيبلا اذهب ةلهاج اهنأ انيمي تفلح دق تناك ، ىضم ايف اهيلع

 . ملعأ هللاو . فلحت

 ىذلا نأل ؛ريدايبلا نعوه نمضو ،هريد ايبلو هل انيد ناد نميفو : هنمو ةلأسم

 اهذخأ ىتلا هريدايب لبق نم هل يتلا همهارد يف ةاكز هيلعأ . مْهتيِد نأ ىبأ نيدلا هل

 ريدايبلا نأل ؛ةقث ; ريغ وأ ة ةقث ناك كلذ يف قدصي لهو . اهب ىوتحاو نيدلاب

 ؟قاروأ يف هقح هل اوبتك

 ىلعو {. اندنع فالتخا هقيدصتو هيلع ةاكزلا بوجو يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهايإ همزلي ،ةاكزلا لبق نيدلا ظقشي ال نم لوق

 لو 3 هتمذ ؟ اهقادص لجاع نم هتجوزل قح هيلع لجر يفو : هنمو ةل اسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .هنم هضبقتست

 هيلع تعفر اذإ مكحب ولو هضبق نم هلعل ةردقم ىلع تناك ا ذإ : هباوجف
 لاحو لبق نم ةاكزلا اهيلع يرجت تناك اذإ ءةاكزلا يف اهيلع لومج وهف هتذخأ

 ضعب لوق ىلع هكرت يف اهل رذع الو . هب ذخؤتو ال بجو ذم لوحلا اهيلع
 الو .ةاكزلا اهيلعف { مكح ريغب هذخأ نم ةردقم ىلع تناك اذا امأو نيملسملا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ

 اهل أيهتي ملو 5 اهتغيص نم ائيشوأ اهقادص اهوبأ ذخأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 بجتأ . اهيبأب ةياكشلا ةأرملا تداتكاو نيملسملا دنع ةياكش ريغ نم ءافو هنم

 ؟ال مأ .اهوبأ هذخأ ام ةاكز اهيلع

 . ملعأ هللاو . ()اهنم اهوبأ.هذخأ يذلا يف اهيلع ةاكز ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )١( [اهيلع] : لصألا يف .

٢٢٢ 



 . باوجلاب تيتأو  لا ؤسلا تكرت : هنمو ةلأسم

 سيلو ] هلاح ام ملعي ال هنأل ؛ دوقنلا نم هيف ةاكز ال بئاغل الام نآ : هب اوحف

 . ملعأ هللاو . هايإ ةنمأ نم لام نم ةاكزلا جارخإ هل الو نيمألا ىلع

 نأ هرمأو 5 دوقنلا نم ةاكزلا ةيابجل يلاولا هلعج اذإ يراشلاو : هنمو ةلأسم

 نم ءايحرخآلا لوقلاب ذخأي نأ يراشلا دارأو ةاكزلا نايتكب همهتا نم تفلخت

 ؟ال مأ ، كلذ هل عساوأ . مَهَشْلَت ال .سانلا
 هلعج نموأ لوقلا اذه لمعب نيملسملا مامإ ذخأ اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتفلاخم هعسي الف كلذك

 . ةقث وأ لاو نم اهضبقي نم اهيطتُي ىتح هتاكز لجر لزع اذإو : هنمو ةلأسم

 مأ ةدافتسملا مهاردلا ةلزنمب ةاكز لاملا نمث يف نوكيأ . كلذ دعب هل الام عابو

 ؟دحاو موي يف عيبلاو ةاكزلا ملستو ؟ال

 مامإ نم اهل هضبقب اهنم هيلإ صلختي نم ادجاو ناك اذإ : قيفوتلا هابو باوجلا
 ام ةاكز هيلعف لدعلا ةمئأ ريغ يف ءارقفلا وأ ،كلذل لعج نم وأ لماع وأ لاو وأ
 لجي مل ولو ةدئافلا يف ةاكزلا جوأ نم لوق ىلع ةدئافلا ةاكز لثم كلذو 5 هتركذ

 هللاو .انعم لؤقلا رثكأ وهو ،هلام ةاكز جارخإ لبق اهدافتسا اذإ لوحلا اهيلع

 . ملعأ

 يوزنلا ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 فرصلا بلق مويو ،دجسملل يدنع مهارد يف يديس لوقت ام : هللا همحر

 اهنم تطلخ ينلعل كشلا نهيف ينرماخو .روب اهيف ل لاقف . غياصلا نهتفرش

 ىلو .دجسملل تلجأو روبلا نم نهيف امب يسفنل انأ نهتذخأف . يدنع نم ائيش

 بجتن يتاكز تلح اذإف . يتاكز لولح لبق رايخ عيبوأ  سانأ ةمذ ف مهارد

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع دجسملل اهتلجأ ىتلا مهاردلا ةاكز لع
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 ىتح دجسملل كيلع امم كئربت الاهتركذ ىتلا هذه كتلاحا نإ : باوجلا

 كلذل مكاحلا ميقي ىتح لوقو ‘كلذب لوقي نم لوق ىلع دجسملل ةقث اهضبقي

 هبحاص نع نيدلا طقسي ال نم نيملسملا لوق ىلع اذه ىلعف ،اهضبق يف اليكو
 هب لمعي يذلا وهو لوقلا اذه ىلع كمههارد عم كيلع اهتاكز دنع هلعل طقسي ل

 . ملعأ هللاو . مويلا مامالا

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهتميق تصقنو پ ةمولعم ةدم ىلا رايخلا عيبب الخن ى رتشا نميف : هللا همحر

 . هب ()ةعيبملا نمثلا تفصن اهتميق تغلب ىتح

 . لاملا يرتشملا هب ىرتشا يذلا نمثلا نم ذخؤت ال ةاكزلا نأ : هباوجف

 . ملعأ هللاو . نمثلا نم لاملا غلبي ايب نكلو

 3 هريغ اهنم ضرأو 3 مهارد لجر نم ضرتقا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ةاكزلا نم ىلع :تلق .اثلاث يناثلا ضرقأو

 هللاو . خياشملا هر لمعي يذلا لوقلا ىلع عيمجلا ىلع ةاكزلاف : باوجلا

 . ملعأ

 )١( ةعويبملا : لصألا يف .

_ ٣٢٥ __ 





 رشع س د اسل ١ ب ابل ١

 ٠ ٠ ٩ ي ريم ٥ إ .

 ذخؤي اميفو . .رحبلا نم مدقي ام ةاكز ي

     كلذ ريغو مئانغلا يفو ةمذلا لهأ نم ل
٠ 

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا يضاقلا خيشلا باوج نمو

 . اهباوجب تيتأو 5، اهلاؤس تكرت : هللا همحر

 هنم ذخ ؤت الف ، مالسالا دالب نم ءاج اذا ةمذلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رهشأ ةثالث :لاق نم لاقو .ارهش مكعم ماق اذإ هنم ذخ ؤت امناو ك ىضم امل ةيزجلا

 لهأ نيملسملا دالب يف هل ناكو نيملسملا دالب ريغ نم مدق ناو . ىضم امل ذخؤتف

 لام الو لهأ نيملسملا دالبب هل نكي مل ناو } ىضم امل هنم ذخ ؤت ةيزجلا نإف لام وأ

 نمو && نيمرد طسوألا نمو 0 مهارد ةعبرأ ناقهدلا نم ذخ ؤتو ٠ هيلع ةيزج الف

 . ملعأ هللاو . مهرد لقألا

 ةيرال ةئايعبرأردقب مهنم دَحَمدنع تج اذا كرشلا لهأ يفو : هنمو ةلئسم

 . ليلق ان وأ ليلق دياز وأ دقن مهارد وأ ءارش وأ جيب ةعاضب يف لثم © ةضف
 . ملع أ هلل او . ه ذه كتفص ىلع نيمكرد ملسي ن أ ينبجعي : هب اوحف

 : اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 مامإ ةعاط يف مهو كرشلا دلب نم لايب"كلرشم ممق اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لثم هنم ذخ ؤي نيملسملا نم لاق نم لاقو رشعلا هلام نم ذخ ؤي هناف نيملسملا

 . . .هيلإ اومدق اذا نيملسملا نم مهتاطلس ذخأي ام
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 هب مدق يذلا لاملا نا لاقو ،لايب كرشلا دلب نم كرشملا مدق اذإ تيأرأ

 ؟ال مأ ،هلوق لبقيأ . (هطقسم ناكس نم نيكرشملا نم دحأل
 نم ذخ ؤيو هلوق لبق ال : نيملسملا نم لاق نم لاقف : قيفوتلا هابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوبقم هلوق نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو مدقت ام ىلع هلام

 © لاؤسلا ةيقب تكرت {. .ملسمل هب مدق يذلا لاملا اذه نإ لاق ناو تيأرأ

 . باوجلاب تيتأو
 6 هلوق لبقي ال :لاق نم لاق . نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : هباوجف

 ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو ، نيكرشملا لام نم ذخ ؤي ام لثم هلام نم ذخؤيو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم دحأ دنع ةمذ هل نأل ءيش هلام نم ذخؤي

 . اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 الو لاجرلا نم نيذلاب لكأي ال نمم هلعل ةخ ؤت ةيزجلا نأ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 نم مهرد رهش لكل هنم ذخ ؤيف 5 ريقف هنأ الإ هلوح يف هتشيعم يف نيد هقحلي

 ف مههبشأ امو مهناقهد نمو . نامهرد هلعل رهش لكل كلذ قوف وه نم مهطسوأ

 . ملعأ هللاو . مهارد ةعبرأ رهش لك يف ىنعملا

 ٠ نيم هيلع زوجيأ .تييعمث هنا لاقو ، ةيزحجلاب بلوط اذا كرشملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ

 فوقولا ينبجعيف ، ردقي هنأ نيبتي ملو رسيم هنا لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 تمتك ام هللاو» نيميلا ظفلو 5 هفيلحت زوجي ، كرشملا نم لطملا ترغ اذاو ، هنع
 . «كينّيَد نم ءيرب تنأف اثناح تنك ناو ©قح هيف نيملسمللو هلل بجي الام

 )١( دكسم : لصألا يف .



 اهب او رتشي نأ (>نوديري مهلاومأ نا اوجتحا اذا كرشلا لهأ يفو : هنمو ةلأسم

 مل مهنأب اوجتحاو { طقسم يف مهعاتم ("اولزنأ امدعب ،نايعردانب ريغ ردانب
 . باوجلاب تيتأو ،لاؤسلا ةيقب تكرت . .طقسم يف اهوعيبي

 ناطلس ناك نا هنيعب رثؤم نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هناف هدلب يف مهعاتم اوعيبي مل ولو هدلب ىلا اولصو اذا نيملسملا نم ذخأي نيكرشملا
 ال نيكرشملا ناطلس ناك ناو { مهعاتم اوعيبي ملولو ، مهتركذ نيذلا نم ذخأي

 نيذلا نم ذخ ؤي ال هناف ۔ مهعاتم اوعيبي ل ام هدلب اولصو اذا نيملسملا نم ذخأي

 لهأ دلب نم مهعاتمب اولصو اذا نوملسملا امأو . مهعاتم اوعيبي مل ام ، مهتركذ
 هنم تذخأ هعاتم ملسملا عاب اذاف { هللا هيضر نيملسملا مامإ دلب ىلا كرشلا
 دعب الإ هيلع ةاكز الف هعاتم عبي مل ناو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع هنيح نم ةاكزلا

 سفن بيطب ةاكزلا ٍمْلَسِي نأ الإ ،نيملسملا مامإ دلب يف لوح هلام ىلع لوحي نا

 | . لوحلا لبق
 . لبق نم نايع لهأ نم نكي ملو 3 نيملسملا نادلب نم ملسملا مدق نإ امأو

 . ملعأ هللاو . هعبي مل وأ هعاتم عاب ،لوحلا دعب الإ 5 هيلع ةاكز الف

 . نيملسملا مامإ ردنبب طقسم الكم ىلا لصو اذا بكرملا يفو : هنمو ةلأسم

 وه بكرملا هيلا لصو يذلا الكملاو ، كرشملا ديت نم برحلا دلب نم كرشم لام هيفو
 هزعأ مامالا ينعأ هب ةطيحم هتلود دنع نيملسملل منام ال همكحو ، مامالا ىمح يف
 . . مامالا دلب ريغ ىلا عوجرلا ديرأ لاق .بكرملا اذه نم لزني مل نكلو . هللا

 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت
 اولصو اذا نيملسملا نم ذخأي نيكرشملا ناطلس ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لثم يف ةيفاك ةرهشلاو لاملا اذه نم ذخألا زئاج هنإف ،مهعاتم الي ملولو ا هردنب

 )١( اوديري : لصألا يف . )٢( اولزن : لصألا يف .

 ۔ ٢٢٩٦٩



 ولو ، هردنب اولصو اذا نيملسملا لام نم ذخأي نيكرشملا ناطلس نأ رهتشا اذإ اذه

 نيكرشملا ناطلس ناك اذاف هردنب اولصو نأ دعب ،هدلب ريغ ىلا مهعاتم اولمح

 نيملسملا ناطلس ذخأ] لاملا هدي يف نمم هردنب اولصو اذا نيملسملا لام نم ذخأي

 . ملعأ هللاو . ١0[هردنب اولصو اذإ نيكرشملا لام نم

 نم ليكو ىلا برحلا دلب نم انيلا اولصو اذا نيكرشملا لام يفو : هنمو ةلأسم
 هعابو { ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع عقو ام لاملا اذه نم انذخأو ةمذلا لهأ

 ىلا وأ دلبلا كلت ريغ برحلا دلب ىلا اهنيعب اهلسرأو ةعاضب ىرتشاو يمذلا
 ف نو ريسي راجتلا اذكه هنأل نيرهش وأ رهش لعب اضيا ءاجو . اهنيعب دلبلا كلت

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .كلذل ةياغ ال ارارم ةنسلا

 ام ىلع هيلا اومدق اذا نيملسملا نم ذخأي نيكرشملا ناطلس ناك اذا : هباوجف

 نم مه نيذلا نيكرشملا لاومأ نم اوذخأت نأ مكلزئاجف & كباتك يف هتفصو

 اذا كلذك نيملسملا نم ذخأي مهناطلس ناك اذا ارارم ةنسلا يفولو ، برحلا نادلب

 ةنسلا يف ولو هيلا اومدق اذا نيملسملا نم ذخأي نيكرشملا ناطلس نا مكدنع رهتشا

 لكو ، كلذك اوذخأت نأ مكل زئاجف ، تاقث ةداهش وأ ةرهش اهعفدت ال ةرهش ارارم

 راد ىمست يهف نيملسملا ةعاط يف اهلهأ نكي مل نيذلا كرشلا لهأ نادلب نم دلب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع برح

 : هباوج اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو { امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نأ الإ هيلع اهبوجو دعب يمذلا نع ةيزجلا كرت زوجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نم هيلع بجي امم رثكأ ملسي يمذلا اذه نوكيو نيملسملا نم رظنلا عقي

 هيلع بجت ام نيملسملا ىلا ملس اذا هنع يضاغتلا قيضي ال ذئنيحف ةيزجلا

 . ملعأ هللاو . رثكأ وأ ، ةيزجلا نم هيلع بجي ام ردقب نيملسملل

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٢٢٣ . 



 : اذه وهو . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اذا ملسملا نأ هنيعب ارثؤم نيملسملا راثا نم هظفحن يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةاكزلا نإ نيملسملا ردنب يف هعاتم عاب اذاف ۔ برحلا لهأ دلب نم عاتمب مدق
 هيلع ةاكز ال :لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو رشعلا عبر هنيح نم هنم ذخؤت

 ريغ ةضف وأ بهذب مدق ناو . نيملسملا ردنب يفوهو لوحلا لوحي نأ دعب الإ اهيف
 الف ،نيملسملا ردنب يف هعاتم عبي مل اذا امأو { عاتملا ليبس كلذ ليبسف ،نيبورضم
 لثم نوكيف ،لونلاب اعاتم لجرلا اذه لمح اذإ امأو .لوحلا دعب الإ هيلع ةاكز

 ناك ناو ، لوحلا اهيلع لوحي ىتح اهيف هيلع ةاكز الف مهاردب لمح ناك ناف ،هلام
 نم هتفصو ام ىلع هيف ةاكزلا نوكتف هعاتم عاب اذاف عاتمب مهاردب لمح

 هيف هلعل همزلت الف © كانه هفلتأف برحلا دلب يف لونلا اذه ناك ناو .فالتخالا

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا

 . اهباوجب تيتأو {. اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةعاضب اهب ى رتشا ولو ،اهيف هيلع ةاكز الف مهاردب مدق يذلا امأو : هباوجف

 ريغ ةضفو ٠ بهذب برحلا لهأ دلب نم مدق اذا امأو .ةعاضبلل ةفلاخ عهاردلاو

 هنم تذخأ ةضفلاو بهذلا عاب:اذاف ، ةعاضبلا ليبس كلذ ليبسف ،نيبورضم
 لهأ ريغ نم ملسملا ناك اذا اذهو نيملسملا ضعب لوق ىلع هنيح نم ةاكزلا

 . لبق نم هيلع نوكت املثم هيلع نوكت ةاكزلا ناف نايع لهأ نم ناك ناو نايع
 . ملعأ هللاو

 هل ملعي ال رهاظلا يفو \ مامالا دلب ف ءابرغلا نم تام نميفو : هنمو ةلأسم

 ةمذلا لهأ نم دحأ عم هل نأ رقأ ةافولا هترضح املف 3 ةاكزلا هنم ىدَوُي ()لام

 )١( [ال ام] : لصألا يف .

٣٣١ _ 



 يه اهنأ رقأو {&كهدنع اهس هيلع ىعدملا ةنامألا بحاص اولأسو . تامو ٠ مهارد

 . ةنس ا ذكو اذك تقو يأ نم يردي ال ةيرال فلأ نم ديزأ ىهو ٠ كلاهلل هدنع

 ؟ال مأ ] ةاكزلا نم عيش مهاردلا هذه ف له

 ةنيبلاب حصت نأ الإ ةاكز اهنم ذخؤت ال حهاردلا هذه نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل ناو ،اذكاذك ةاكزلا نم اهيف نآو ةاكزلا اهيلع ملسي مل كلاملا نأ ةلداعلا

 هللاو بحأو ىلوأ كلذ كرتو ،ملسأ اهنم ةمالسلاف 5ةلداعلا ةنيبلاب لذ حصي

 .ملعأ

 . اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 وهو }هيلع لمعأو نيملسملا لوق نم ينبجعي يذلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نيكرشملا دالب نم برحلا لهأ دلب نم مدق اذا ملسملا نإ : مكحلا نب ناييلس لوق
 © نيملسملا ضعب لوق ىلع عاب ام نيح نم هنم ذخ ؤت ةاكزلا ناف هتعاضب عابو

 بوبحم نب دمحم لوق امأو .لاح لك ىلع لوحلا دعب الإ كلذ دعب هيلع ةاكز الو
 مدق مث نيكرشملا نم برحلا دلب ىلا ملسملا راس اذا :لاق هنأ رثألا يف هنع دجويف
 هنم ذخ ؤت ةاكزلا ناف نيملسملا دلب يف هتعاضب عابو . نيملسملا دلب ىلا هتعاضبب
 هللاو .لوقلا اذه نع فقو هنأ هنع دجوي هنا ريغ ،ارارم ةنسلا يف ولو ؤاضيا
 .ملعأ

 مامالا ردنب ىلا برجلا دالب نم ملسم وهو عاتمب لجر ىتأ اذاو : هنمو ةلأسم

 . ةاكزلا باصن نود هتميق ائيش هنم عابو ّ لقأ وأ ناموت ةئام نم رثكا ليلج عاتمب

 هلامو 5 ةاكزلا باصن نود هنأل ةاكزلا هعاب اييف هيلع بجتأ . هعبي ملو يقب ام لمحو
 . ةاكزلا باصن نم رثكأ

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةاكزلا همزلت ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

٢٢٣٢



 مامالا ردنب يف هب لزن يذلا هعاتم برحلا لهأ نم لجر عاب اذاو : هنمو ةلأسم

 هعاتم عاب يذلا ناكملا يف ةاكز ملسي ملو ،نايع نم اهريغو ىوزن لثم ردنبلا ريغل
 مأ هعاب ام ةاكز ذخأ انل له . كلَزيأ مل )هنأ اندنع حصو ،هيلع علطي مل هنأل ؛ هيف
 ؟ال

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةاكزلا هيلع : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ناع نمراس اذا ى ناع لهأ نموه يذلا ينايعلا ملسملا يفو : هنمو ةلأسم

 هعاب ام ةاكز ذخأتأ .اهعابو نيملسملا ردنب ىلا هتعاضبب ءاجو ، برحلا دلب ىلا

 هدنع ام معل هتاكزل تقو هل سيلو ،لبق نم كل نكي مل اذا دح هل مأ نيحلا يف

 ؟لبق نم
 يف هنكسم نوكي نمم نايع لهأ نم لجرلا اذه ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هيف بجت ام كلم ذنم لوحلا دعب الإ هيلع ةاكز الف 7 هللا هيضر نيملسملا ماما دلب

 هللاو . نيملسملا يأر نم هيلع لومعملا لوقلا ىلع ،عبي مل وأ هعاتم عاب ةاكزلا
 . ملعأ

 ردنب ىلا عاتمب ءاج اذا ، برحلا دالب يف نكاسلا ملسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ناضمر يف اهب ءاج هنا لثم ،ةدم دعب اهعاب مث ، نيحلا يف هتعاضب عبي ملو مامالا

 . يناثلا ناضمر لخد نا ىلا اندنع ماقأو .اهعاب ام دعب ملسو ، نابعش يف اهعابو

 ةاكز ال مأ لصو موي نم هللا هيضر مامالا دلب يف ماقأ ذم ةاكزلا ملسي نأ هيلعأ

 ؟لصو ذم هيلع بجت الو {ةاكزلا ملس ذنم لوحلا لوحي :ىتح هيلع

 هنم تذخأ هعاتم عاب اذا» :لاق نم لوقب متملع اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا ملسو عاب ذم لوحلا دعب الإ هيلع ةاكز الف . «ةاكزلا

 .:لصألا يف تسيل )١(

_ ٢٣٣ _ 



 5 و . ةريثك نينس وأ ةنس هعاتم عبي لو اذه ماق اذا تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ؟عاب نيح ةدحاو ةنس ةاكز مأ © نينسلا نم ىضم ام تتشم أ . عاب مث © هعاتم

 انالوم دالب يف لوحلا هيلع لاح نا ىلا هعاتم عبي مل اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 © لوحلا هيلع لاح ام تقو ةاكزلا هيلعف هعاتمو وه . هللا هيضر نيملسملا مامإ

 عاب } مامالا انالوم دلب يف لوحلا هيلع لاح ذم هتاكز لحم نوكيو هعاتم هيلع مقي

 . ملعأ هللاو . هعبي ل وأ كلذ دعب هعاتم

 :اذه وهو . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اَهَلِطبِي الو ةتباث يهف دحا ىلع تبجو اذا ةاكزلا نآ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف اهملسي ملو هتايح يف كلاهلا ىلع ةاكزلا تبجواذاو هيلع تبجو نم توم
 هكرت ىذلا هلام ناك امنيأ هتوم دعب هكرت يذلا هلام نم ذخؤت ةاكزلا ناف ،هتايح

 . ملعأ هللاو . هتوم دعب

 هلصتو طقسمب ماقأو برحلا دالب نم هلصأ يذلا لجرلا يفو : هنمو ةلأسم

 نم ىلا هنمث لسرأو هعاب لاملا نم ءيش هيلع مدق اذاو ؤ رثكأ وأ لجر نم لاومأ

 هيلع مدقت ام لك نم ةاكزلا ذخ ؤتأ . برحلا دلب نم ىرخأ ةعاضب هتءاجو ،هاتأ
 .هنيعب وه ةرم لك هب ىتؤي يذلا وه عاتملا نا يردي الو ،ارارم ةنسلا يفولو
 لوحلا دعب الإ هنم ذخ ؤيو . ؟ال مأ هنيعبوه نوكي نأ نكمي ال هنأ ةصاخو

 ؟هدي يف لوحت ال ايبر هلصت يتلا لاومالاو
 . ملعأ هئلاو .لوقلا رثكأ ىلع ، لوحلا دعب الإ ةاكز ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم سيلو ،اتباث هنيعبوه سيل هلصي يذلا لاملا نأ كشن الو : هنمو ةلأسم
 ؟هنيعب لُجَر
 لوق رثكأ ىلع .ةرم ةنس لك يف الإ هيلع ةاكز ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

٢٢٣٤)



 باصأ مث رحبلا اوبكرو . نيكرشملا اوزغ اذا نيملسملا وزغ يفو : هنمو ةلأسم

 . نيكرشملا دالب ىلا بكرملا يف اوطبهي نأ لبق حارج وأ راوع ةارشلا نم دحا

 الاومأ نوملسملا منغ مث ،كلاتقلل ربلا يف طوبهلا ىلع ردقي ملو بكرملا يف سلجو

 ؟ال مأ ةمينغلا نم بيصن هل نوكيأ . نيكرشملا نم

 شاع مث لوخدلا دنع نيكرشملا دلب لخدي نأ لبق دحأ حرج نا تيأرأ

 نوملسملا ذخأي نأ لبق تام هنا وأ ،تامو نيكرشملا دلب نوملسملا ذخأ ىتح
 لاومألا نم ائيش اوذخأ مث ، لاومألا نم ائيش اومنغ دق مهنكل نيكرشملا دالب

 ؟هدعب وأ هتوم لبق هوذخأ اےيف بيصن هلأ . هتوم دعب

 نم دحأ لهأ دجو مث ، نيملسملا بكارم نيب حيرلا تقرف نإو تيأرأ

 ةمينغلا يف مهدنع لخديأ .هوذخأف نيكرشملا بكارم نم ائيش نيملسملا بكارم

 نيذلا ةلملا نم هوذخأ يذلا بكرملا اذه لهأ لك نيزاغلا بكارملا لهأ عيمج

 ؟نيكرشملا رئاس للم نم ناك وأ ،وزغلاب نوملسملا مهدصق

 لجأ نم بكرملا يف فقوو ضرموأ راَوَع هباصأ يذلا امأ : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 هلعج شيجلا ريمأ ناك ناف ضرملا وأ راوعلا لجأ نم هنم طوبهلا ىلع ردقي مل هنأ

 ناك ناو . ةمينغلا نم هتصح لجرلا اذهلف ،©بكرملا يف مهلعج نم دنع كلانه
 لخدي نا لبق جرخ يذلا امأو . .هل عيش الف \كلانمه هلعجي مل شيجلا ريمأ
 هتصح هلف شيجلا دنع فقو ناف لوخدلا دنع هحارجو كرشلا دالب نوملسملا
 اومنغ نوملسملا نوكي نأ الإ .هل عىش الف شيحجلا نع راس ناو ةمينغلا نم
 نوملسملا منغي نأ لبق تام اذا امأو ،اومنغ اييف هتصح هلف ،جرخي نا لبق ائيش
 ناو ،اومنغ اييف هتصح هلف نوملسملا منغ دقو تام ناو ،هل عيش الف ائيش

 .اهلك ةمينغلا نم هتصح هلف ، شيجلا دنع ناكو اهلك ةمينغلا دعب تام

 شيجلا ذخأ امدعب الإ شيجلاب اوقحلي ملو هوحن وأ ثحت مهسبح نيذلا امأو
 لطبت الو م رذع كلذ نا نيملسملا راثا 1 تدجوف ئ اومنغ امدعبو ئ لبلا

٢٣٢٢٥



 ىلا نيدصاق هنم اوجرخ دق يذلا ردنبلا نم اوجرخ دق اوناك اذا مهماهس

 ناف ، كرشلا للم نم حا شيجلا نم ةذخأ اذا امأو . مهجورخ دعب مهباحصأ

 نم ءيش يف اونوكي نأ مهرمأو هباحصأ نس مهلعجو مهدتعا دق شيجلا ريمأ ناك

 لاق نم لاقف ةمينغلا نم ةارشلا لكأ امأو ، ةمينغلا يف مهلك ءاكرش مهف بكارملا
 نم لاقو . باسح الب ادغر ةمسقلا لبق اهنم لكألا مهل زئاج :نيملسملا نم
 . ملعأ هللاو . باسحلاب الا اهنم لكألا زوبحي ال :لاق

 بكارم يف مهعاتم اولمحي ن راجتلا نم دحأ دارأ اذاو : هنمو ةلأسم

 نم ةمينغ نوملسملا , اذا طرش ىلع اهولمحي نا يلاولا مهل نذأو & نيملسملا

 مكديبعو مكدالوأو متنأ ةمينغلا نم مهس مكل نوكي ال نأ نيكرشملا لاومأ

 . ةمينغ نوملسم ا منغو . . طرشل ١ كلذ د اولبق ئ مهنولوعت نم مه ريغو مكء اسنو

 مهل له .. مهبجحي ال ناك ناو .ةمينغلا نم مهييمعل طرشلا كلذ بجحي له

 ؟ال مأ ةارشلا لثم مهس ةمينغلا نم
 ماما شيج يف اوناك اذا ةمينغلا نم مهبيصن مهل نأ : قيفوتلا هلابو هباوجف

 نيملسمل ا ن أل ؛ ؛ نيملسمل لوق رثكأ ىلع مهيلع طرشل ا اذه تبثي الو نيملسمل ا

 نا لوقلا نم ينبجعي يذلاو ةيطرشلا ماكحألا تالخ ةلخدملا طرشلا نولطبي

 هللا يضر نيملسملا ماما شيج ف اوناك اذا ةمينغلا نم مهبيصن راجتلا ءال ؤ

 . ملعأ هللاو . هنع

 الب ةروكذملا بكارملا هذه ي اوبكر اذا ءاسنلاو نايبصلاو كيلامملاو : هنمو ةلأسم
 ؟مهس مهل له .ةمينغ نوملسملا منغو ا مامالا الو . ىلاولا نم رمأ

 عبر مهنم دحاو لكلو ةمينغلا نم مهبيصن ءالؤهل نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لهأ نم رح دحاو مهس

 مهترجأ مهل ملستو ، نيملسملا ةمدخل نومدختسملا ءالؤه امأو : هنمو ةلأسم
 ؟نيملسملا لام نم

_ ٣٢٢٣٦ _



 مهقح اضيا مهلو { نيملسملا لام يف مهل يتلا مهترجا ِءاَرَجألل نا : هباوجف
 . ملعأ هللاو . سمخلا الا هلل نوكي الو ةمينغلا نم

 همحر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 نوكيأ . رحبلا لحاس ىلع هغاتم قرفتو رسكنا اذا ، كرشملا يبرحلا يف : هللا

 .هل يف ابلاو ى م امالل هتنخ جرخي نأ ائيش هنم طّمَل ي ذلل نوكيو ةمينغ هلام مكح

 ؟هربغ وأ مامالا ىمح يف رسكنا اذا ةمينغلا زيغ مكح هل اذه مأ

 نم ةجحلا هيلع تميقأ نا دعب هلام رسكنا يبرحلا اذه ناك ناو : باوجلا

 هيلع بلع مقت ل يبرحلا اذه ناك ناو ،ةمينغ يدنعرهف . كلام ةتآ حصو نيملسملا

 هيلع م ٍهاَمُتل ارض اح وه نكي لو رحبل ا ف ارىيكنم ل ام دجوو نيملسمل ا نم ةجح

 اه دربو . نيملسمل ا نم ةجل ا هيلع م اقت ىتح ي دنع ةمينغب ,وه سيلف 0 ةجل ا

 ىقل اذا ملعلا لهأ نع رثألا ف ءاج دق هنأل نيملسملل ة ةمينغ هلام نوكي ذئنيح

 نا الإ إ ممنام اومنغيو مهولتاقي نأ 7 سيلف رخب د وأ هب زب ف مهبرح لهأ نوملسملا

 نيمزهغنم اهنم اوجرخو 3 مهدالب ف مهؤغ نا كل ذكو 5ةيناث ةجحلا هيلع اوميقي

 مه دالب نم مهلام لح أ نيملسملل سيلف ئ مهنيب ةيزج ا عوقوو ةجل ا ةماقا لبق

 . ملعأ هللاو . برحلا عوقوو ةجحلا ةماقا دعب الا ةمينغلا نوكت الو

 هللا دبع نب دمح خيشلاو ديعس نب حلاص عمشلا نع تظفح : هريغ لاق

 ريغب كرشلا لهأ نم نيملسملا برح لهأ لاومأ نم ذخأ ام نأ : هللا اهمحر

 لام تيبل هناف ةلوهسب دخأ اتإو ى باكر الو ليخب هيلع ثفجوُي ملو ،لاتق

 يف ءاج ام كلذ ىلع ةلالدلا نا يدنع ايفو © نيملسملا ةلود زيلو ةصاخ نيملسملا

 ليخ نم هيلع متفجوأ ايف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو : ىلاعت هلوق وهو صنلا

 الف لاتقب ذخ ؤي ملو & باكر الو ليخب هيلع فجوي مل ام يدنعو 0©_)ه4باكر الو
 . ملعأ هللاو . ةمينغ نوكي

 رشحلا ةروس نم ٦ مقر ةيآ
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 ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ثيش هلو . ريقف ينا :لاقف ةيزجلا هنم تبلظ اذا كرشملا يفو { هللا همحر يوزنلا

 هنم ذخؤت . ةيزجلا نمرثكأ هتميق غلبت امم هنذأ يف ةقلحلا وأ متاخلا لثم يلحلا نم
 ؟ال مأ اذه ىلع ةيزجلا
 . ملعأ هللاو . احيحص اغلاب ناك اذا ةيزجلا هنم ذخؤت يدنع اييف : باوجلا

 اذكه . نيملسملا نام هيف عضوي اييف عضوت اهناف ةيزجلا امأو : هنمو ةلأسم

 . نامزلا اذه يف نولعفي مهانيأر

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . اهلا ؤس تكرت : هلللا همحر

 ةأرملا الو يبصلا ىلع بجت الو © ادعاصف غلابلا ىلع بجحت ةيزجلاو : باوجلا

 ثفعض مهنم ذخؤيو . مهيلع ة ةيزج الف برقلا نم ء ةمذلا هأ امأو .خيشلا الو

 . ملعأ هللاو . مهسفنأ نود مهلاومأ نم نيملسملا نم ذخؤي ام

 ىلمازل ا دوعسم نب ديعس نب حلاص ملاعل ا هيقفلا خيشل ا باوج نم : ةلأسم

 . اهاوجب تيتأو © اهلا ؤس تكرت : هللا همحر ينيسارخلا ىيوزنلا

 نم كلرشلا لهأ ىلع ةيزحجلا نا : نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع : باوجلا

 ىوعد لبقي الو ڵكلذ حص اذا َرتْيَح دوهي الإ سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا

 مهيلع مجعلا لهأ نم نوكرشملا كلذكو .ةحصلاب الإ ي رتئيخ هنا يدوهيلا

 هناف برعلا دوهيو برعلا ىَراصت امأو .نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلع ةيزجلا

 ال نم ىلعف ةيزجلا امأو . ةاكزلا نم نيملسملا نم ذخ ؤي ايع فعضلا مهنم ذخ ؤي

 ىلعو .رهش لكل نامهرد مهنم طسوألا ىلعو مهرد رهش لكل هنم نيذه اَهَلَعَحَتَي

 نيعبرأ ردق كلمي يذلا مهنم ناقهدلاو ى 3 مهارد ةعبرأ رهش لكل مهنم ناقهدلا

 هانعمس ام ىلع ةبح نسىمخو ةبح نورشعو مخ هنزو مهر دلاو ى مهار دلا نم افلأ

٣٢٣٨



 لاملا نأ ىعدا اذا كرشملا لوق لبقي نأ ىنبجعيو ،قيناود ةتسوهو رثألا نم

 نيبو ، ةبورضم ريغ ةضف مهردلا نزو يطعي نأ نيب ةيزجلا يف ريحت ناو ،هريغل
 . ملعأ هللاو . ةزئاجلا مهاردلا نم مهردلا ةميق يطعي نا

 لثم پلايب مكيلا نيملسملا نادلب نم ءابرغلا نم دحأ مدق نإ امأو : هنمو ةلأسم
 ىلع لوحي ىتحالا ربجلا ىلع ةاكزلا هنم اوذخأت الف « سرافو ةرصبلاو دادغب

 زئاجف مكامح نموه يذلا نايع لهأ نم مداقلا ناك ناو . مكامح يف لوح هلام

 هلصأ ناك اذا مدق امدعب لوحلا هيلع لحي مل ولو ،هيلع تجو نا هنم ةاكزلا ذخأ
 ناو . مهتيامحل هلعل ةاكزلا ىلع ربجلا مهل زوجي نيذلا نيملسملا ةيامح يف ارفاسم

 ردانب نم همودق ناكو ، ةيزجلا مهيلع ىرتت نيذلا ة ةمذلا لهأ نم مداقلا ناك

 عم اوماقأ نإ ةيزجلا مهنم ذخؤت امناو ةمذلا لهأ لام يف ةاكز الف نيملسملا

 ةثالثلل ةيزجلا مهنم ذخ ؤتو .رهشأ ةثالث اوميقي ىتح لوقو ،ارهش نيملسملا

 رهش لك كلذ دعب مث ةيضاملا رهشأ

 لمت ال أاش وق ءاج هنأ الإ كلذ يف قرف ال ، ربلا ةاكزك رحبلا ةاكزو
 مهدنع نم مدقو © نيكرشملا نم برحلا لهأ دلب ىلا ملسملا رفاس اذا هنا : هيلع

 هنم ذخ ؤت هنا هتراجت يف هعاب وأ .هريغ ءيش يف ةبلقَق .نيملسملا دلب ىلا عاتم

 الإ ةاكزلا هنم ذخ ؤت الأ ، لمعلا هيلع يذلاو ،ارارم ةنسلا يفرفاسولو .ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . ةرم ةنس اك

 ةئاجف ، نايع ىلا نيملسملا ردانب نم نيملسملا نم ءابرغلا نم مدق ذا امأو

 نيملسملا ةلودل ةاكزلا ضيقن اتإف ةاكز مكعم ناك نا : مهل اولوقي نأ نايع لهأل
 اهوضبق مهيلا اهوملس ناف ك كلذ ىلع مهل . رتح ربغ نم لوحلا هيلع لحي مل ولو

 ىلع لوحي ىتح ءابرغ اوناك اذا اهيلع منهارتج . رتج مهل زوجي الف اوعنتما ناو © مهنم

 قيفوتلاو نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلع اذهف نيملسملا عم لوحلا محلاومأ

 . ملعأ هللاو . لجو زع هللاب
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 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ع يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 رسي نأ هرمأو ، نيملسملا شيج ىلع ايلاو مامالا هلعج نميف 7 هللا همحر ناديبع
 نم ذحأ نيملسملا بكارم يف 7 .‘٨نيكرشملللا برح نادلب نم پ دلب ىلا
 دئاقلا يلاولا الو مامالا نمرمأ الب مهريغو لثم ةارتّشلا ريغ نم سانلا

 ىلا يلاولا كلذ راسو . مايأ دعب الإ بكارملا يف مهأ يلاولا مهب ملعي ملو ،حشيجلل

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهذخأو نيكرشملا دلب
 ىلا نيملسملا مامإ شيج يف مهتركذ نيذلا ءال ؤه ناك نا : قيفوتلا هللاب هباوجف

 . نيكرشملا نم ةمينغ نيملسملا مامإ شيج منغو ، نيكرشملا دلب شيجلا ذخأ نأ

 نم مهتصح مهلف ى هللا هيضر نيملسملا مامإ شيج يف مهتركذ نيذلا ءالؤهو
 . ملعأ هللاو . ةمينغلا

 كرت وجرأ اميف : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 .لاؤسلا
 ائيش هيف ملعأ الف & ةيزجلا هيلع تبجو دقو ملسأ يذلا امأ : باوجلاف

 دعب نم ملسأو ،لبق نم ةيزجلا هيلع يرجت نمم ناك اذا هنأ يدنع اميفو اصوصنم

 دق عيش نم هرذعب هعنمت ةجح ملعأ ال !ةمات رهشأ وأ رهشل هيلع تبجو ام
 رهشلا مامتا لبق هيلع ةيزج الف ءات ؤاهش هل لحي ملو ملسأ نإو . هيلع (و
 : لوقلا ضعب يفف . مات باصن ضورعلاو ةضفلاو بهذلا نم هدنعو ملسأ ناو

 هيلع لوحي ىتح لوقلا ضعب يفو همالسا نيح هلام ي ةيزجلا هيلع بجت هنا

 .هب اوذخأ دق 5، ءاملعلا لوق رثكأ اذهو ، مات باصن هدي يفو & ملسأ ذنم لوحلا

 لهأ لل عيمجو ؤ سوجلملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ ىلع ةيزجلا بجتو

 . ملعأ هللاو . لاتقلا ىلع ردقي نمم مهنم راسيلا لهأ نم برعلا ريغ نم كرشلا

 )١( تبجو : لصألا يف .
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 رشع عب اسلا بابلا

٠ 

 يف
 اهيناعمو يش اومل اةاكز

    
 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 .انأض نورشع اهنم اينغ اسأر نوعبرأ دحأ دنع ناك اذإو : هللا همحر يوزنلا

 : هنيعب اذه وهو ، باوجلاب تيتأو { لا ؤسلا تكرت
 زئاجف ةميقلا يف لضافتلا دعجلاو منغلا نيب نكي مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ذخأي نأ نيب دعجلا نم ءاش ناو منغلا نم َءاش نا ءاسأر ذخأي نأ قدصملل
 نيب ناك ناو ةاش رخآلا فصنلا نم ذخأيو .ءاش نيفصنلا قأ ميغلا بحاص
 هللاو . ةدعاج فصنو ةاش فصن ذخأي قدصملا نإف لضافت دعجلاو منغلا

 . ملعأ

 ةاكزلا اهنم بجت اهيف اينغو ودبلا نم دحأ دنع قدصملا دجو اذاو : هنمو ةلأسم
 اهيف بجت ام منغ هدنعو رخا دجو مث .دلبلا يعار انأ : هل لاق 5 ةاكزلا نع هلأسو
 انأ : هل لاق ادحاو دجو الك .ةاكزلا اهيف بجت ام م منغ هدنعو رخا دجو مث ،ةاكزلا

 _ مهلوق َبَقْيأ . ىعرملا يف اوذجؤو ٦ تاقث ز ريغ مهو } ةريغص ألب يهو دلنلا يعار

 بلطو .ةاكزلا تذخأو اينغ طلاخ مهدنع ناكو مهلوق لبقي مل ناك ناو . ؟ال مأ

 ؟هيلع بجي ام . ةصصاقملا هئاكرش نم
 عيمج ىلعف ةاكزلا تذخأو © منغلا ف ةاكزلا تبجو اذا : قيفوتلا هننابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هيلع بجي ايب دحاو لك ملسي نأ ةبطاخملا منغلا لهأ
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 هنم ذخ ؤتو ودبلا نم وهو ، روص يف هتعرزم هلصأ لجر يف : هنمو ةلأسم

 لوحلا هيلع لاحو ،اهيف ثكمو تايرق ىلا لقتنا ذْغَبو اروص يف هلبإ 0ةاكز

 ديرأو كروصل يتاكز نا :هل لاقو روص لماع ىلا ءاجو ،هلباووه اهيف
 هلباو عجرو .لبالا ةاكز يهو ‘كلذ لماعلا هنم ضبقو كلذ ملسو ،اهملساأل
 ںیدك ريغ نم ملسو ،لبق الو ملس نيح روص ىلا عجرت مل تايرق يف 0").. دعب
 ةاكز يف تايرق يلاو بلاط دعبو روص لماعل ةرطفلا اضيا ملسو روص لماع نم
 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهملس ىلا روكذملا لجرلا اذه
 تايرق يف لوح هيلع لاحو { تايرق ىلا هلبإب لقتنا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهيلع لاح يتلا هلبإ ةاكز نمروص يلاو هنم ذخأام امأو تايرق يفاهتاكز جم جرخف

 ىف هتبلاطم كرتي هنأ ا ربغ هذه كتفص ىلعت در هيلع سيلف تايرق يف لوحلا

 . ملعأ هللاو . هتيعر يف نكي مل ام هنم اهتقبقي الو ةاكزلا

 ةدحاو دحاو لك دنع نم سانأ دنع نم يشاوم ذخأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىلعو هيلع لمحتأ ،‘؛)اهمعطو ى(ث)اهظفح ىلع نهنم مهسب (")امالث وأ نيتنثا وأ

 يف 'ثتقرفتولو بلحملا يف لوحلا (ئ)اهيلع لاح اذإ ةاكزلا يف هباحصأ

 ؟ال مأ  ىعرملا

 يف ‘اتعمتجا اذا ضعب ىلع اهضعب ىلع لمجي اهنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكا ىلع بلحملا

 نبعبرأ دحأ لدنح دجوف اهتيابحل جرخ اذا ةيشاملا ةاكز يباج يفو : : هنمو , ةلأسم

 . اهريغ نم مأ اهنم ذخ ؤتو .ةاكزلا اهيف بيبأ . راغص اهلك ةلخس

 )١( ةاكزلا : لصألا يف . )٢( اهدعب : لصألا يف .
 )٣( ثالث : لصألا يف . )٤ ( نهيلع . نهباحصأ .نهمعط . نهظفح : لصألا يف .

 )٥( .اوعمتجا اذإ ضعب نهضعب نع نلمحي نهنا : لصألا يف (٦ل . نقرفت : لصألا يف
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 اذا ةاكزلا لاَختيلا يف نأ نيملسملا راثا نم هنظفح يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هيلع يرجت نمم ةيشاملا بحاص ناكو ةقدصلا يف دعب نم ةقِص يف تناك

 : لاق نم لاقف ةقدصلا يف دعي ام ةفص يف يأرلاب نوملسملا فلتخاو 5 ماكحألا

 ىلع ايعار يداولا عطق ام الإ دعي ال :لاق نم لاقو .نبللا عم رجشلا طلخ ام
 نع ىنغتسا ام :لاق نم لاقو .اذكه يداولا عطق ام :لاق نم 7 .همأ رثا

 قدصملا ىوأ ةليللا ناكولو كادعاصف جوتنم لك دعب لاق نم لاقو . همأ

 ذخ ؤي :لاق نم لاقف ‘لاخسلا نم ةقدصلا ذخأ يف يأرلاب نوملسملا فلتخاو

 . ملعأ هللاو . نأضلاو زعاملا نم

 امات اباصن ةعمتجم ت دجووودبلا نم دحأ ىلإ يباجلا ءاج اذاو : هنمو ةلأسم

 ه ةطيلخ وأ ةحنم وأ ةعادو 6 هريغل ائيش اهيف نا منغلا هدي يف يذلا ىعدا هنا الا

 ذخأ يباجلا عسيأ . كلذ ريغوأ اهباقر يف ديلقت نم عدوملا ةمالع اهضعب يف ناو

 يذلا لزعول هنأل . .؟ال مأ 6هدي يف يه نم لوقب هبلق نأمطا ولو ،اهنم ةاكزلا

 .ةاكزلا يقابلا يف بجت مل ةعادو وأ طيلخ هنأ ركذي

 طيلخ وأ ةحنم وأ ةعادو يه ىتلا منغلا هذه تناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 منغلا هذه ناف ضبرملاو بلحملا يف همنغب منغلا بحاص عم ةعمتجم ةنس تماقأ

 لومعملاو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع هل يذلا ردقب دحاو لك ىلع ةصحلاب ةلومجم
 لاطبإ لاحل ةاكزلا هيف تبجو ام دعب قوفي نأ زوجي الف اعمتجم ناك امم اندنع هب
 عمج ولو © عمجي الف ةنسلا نم عيش يف اقرفتم ناك امو ،لوقلا رثكأ ىلع ةقدصلا
 . نوغلاب ءاسنو لاجر مهو 4 هلهأ هعمج اذا اعمتجم نوكي اناو 3 هتنس عمجت ىتح

 . ملعأ هللاو

 اهيلع لاحف .ةراجتلا اهب ديري لبإلا نم اتشخ كلم نميفو : هنمو ةلأسم
 نم ةاكزلا همزلتأ . ةاكزلا هيف هيلع بجت دقنلا نم لام سأر هلو .هدنع لوحلا
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 ةيقب تكرت . . ةيشاملا ةاكزل ةاش اضيا همزلتو ز دقنلا ةاكزل اهنمث يف روكذلل لبالا
 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا

 رثكأ وهو كلذ ريغ ال ةراجتلا ةاكز اهتاكز نإ نيملسملا ضعب لاق : هباوجف

 ةاكز اهتاكزو ث ةراجتلل اهيف هيلع ةاكز ال :نيملسملا نم لاق نم لاقو .لوقلا

 . ةمئاسلا ةاكز اهتاكز تناك .ةاكزلا اهيف بجت هتراجت تناك نإ ليقو .ةمئاسلا

 ةاكزلا اهب بجت ىتح ةراجتلا ىلع تلمح ةاكزلا اهيف بجت ال هتراجت تناك ناو

 . ملعأ هللاو . ةراجتلا ةاكز اهيف نوكي نأ ينبجعي الو .رثكأ لوالا لوقلاو

 ىدامتو دحأ ىلع تبجو اذا رقبلاو لبالاو منغلا ةاكز يفو : هنمو ةلأسم

 نع لفاغت وأ قدصملا نع رتتسم اهبحاص لبق نم هدنع نم اهضبق يف قدصلل
 ةاكزلا باصن نع لقي عيش يقبو ، كلذ نم عيش فلت نا ىلا قدصلا

 ،لا ؤسلا ةيقب ةيقب تكرت . . قدصملا ضبق لبقو . ةاكزلا بوجو دعب فالتالاو

 . باوجلاب تيتأو
 ايفو {هيف ةاكز ال بهذ اييف نوكيو باسحلاب يقب اميف ةاكزلا نا : هباوجف
 يشاوملا باحصأ ىلا ريسي نأ قدصملا ىلع نأل ؛ باسحلاب ةاكزلا هيف تيقب

 . ملعأ هللاو . مهيشاوم ةاكز مهنم ضبقيل

 . لبالا نم ثالث ثلث هلو ۔ لبالا نم ناسأر هدنع لجر يفو : : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .رخآ لجرل نهنم ةدحاو لك مهلو

 .ةاكزلا هيلع بجت لبألا هدنع يذلا نوكي نأ الإ هيلع ةاكز ال هنا : هباوجف
 . لبالا ثالثلا نم هتصح ردقب ةاكزلا لبالا نم ثالث ثلث يذلا اذه ىلعف

 رثكأ ىلع اهيف ةاكز الف © اهيلع لمعي يتلا يهو رقبلاو لبالا نم لماوعلا اماو
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق

 )١( يثلث : لص ألا يف .
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 لتاقيو ،همنغ ةاكز ميلست )نع ةيشاملا لهأ نم نتمي يذلاو : هنمو ةلأسم

 ؟هوكرتي مأ ،ةاكزلا ملسي نأ ىلا هلاتق مهل زوجي له .ةارشلا

 تحص اذا مهلاتق زاج اوعنتماو ةاكزلا مهيلع تبجو اذا : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . اذهف مهتلتاقُ ("[ىف] مامالا رواشي نأ ينبجعي نكلو ئ ةاكزلا مهيلع

 .ملعأ

 ةاكزل نيملسملا رمأب مئاقلا مئهيَدو ، تاقث ريغ اوناك ا ذا ةارشلاو : هنمو ةلأسم

 قح ريغب ىنوذخأ لاقو مهنم ىكشو ةيش ةيشاملا لهأ نم ةح دحأ ءاج اوعجر الف منغلا

 لاقو قرفتم نيب اوعمجو 6 يريغل منغ ىلع اهولمحو ،اهيف ةاكزلا غلبت ل يمنغو

 كلذ يف لوقت فيك .اهقرفو منغلا ىلا راغ هيلع نيلبقم انار لجرلا اذه ةارشلا

 ؟تاقث ريغ مهلك منغلا لهأو ةارشلا ناك اذا

 رقأ اذاو ،اهبر ىلا منغلا تدر تاقث ريغ ةارشلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ةاكزلا هنم تذخأ 5 منغلا هل نم ةاكزلاب

 ةرقب هل مهنم دحاو لكو { نوفغلاب دالوأو ةجوز هل لجر يف : هنمو ةلأسم
 تاقوألا رثكأو تاقوألا ضعب يف قرفتتو ، مهيبأ تيب ىلا ىوأت رقبلاو ةفورعم

 ف غلبو ؤ دالوألل ءيشو مهمأل ءيشو مهيبال اهنم هلعل ةيشو مهيبأ تيب ىوأت

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هيف بحتأ .ةاكزلا هتلمج

 اذاو ةاكزلا 0"”اهنم ذخ ؤتف ةنس بلحملا يف تعمتجا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع ؤث)اهيف باصنلا غلب

 )١( ىلع : لصألا يف . )٢( لصألا يف تسيل .
 )٣( نهنم : لصالا يف . )٤( نهيف : لصألا يف
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 الإ ءانمأ بغ ناوعأ مهدنعو ةاكزلا ضبقل ءانمأ يلاولا تد نإ : هنمو ةلأسم

 منغ ىلع نؤَدَعتي الو ،هدنع ييف باصنلا نم لقأ نم ةاكزلا نوذخأي ال مهنأ

 باصن اهيف غلبي منغ لك نم ةاكزلا نوذحأي اوراصو هدنع يف باصا اهيف مل
 سانأل اهناو ،ةاكزلا اهيف غلبت ال منغلا نا نولوقيو نوكشي ناودبلا ءاجو .ةاكزلا

 . 7 نوفني نيذلا مالك نم اذه هبشأ امو . . دروملا ف تعمتجا اذاو ، تش

 هل زوجي له .قدصي هبلق يلاولا عبط ناك ناو "مهنع توكسلا ياولا عسي له
 منغلا نا لوقي يذلا لوقلاب ذخأيو 0 ناودبلا ءالؤه قيدصت . هبلق نع يفني نأ

 دقو هدي يف يه نم لوق ىلا تفتلي الو 3 ةاكزلا اهنم ثحلا ة ةعمتجع ثَدجؤ اذا

 ؟ةاكزلا رمأ يف قدصلا ةلقب ناودبلا رثكأ ت ترغ

 اولعف ةارشلا نأ هل نبت مل ام مهنع توكسلا هل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يفرظانلاوهو هيلإ كلذف . اود لوقل ل ٣ نأمطا ناو قحلا ريغ

 . ملعأ هللاو . هتيعر

 نم هتذخأ لاقو ، يلاولا ىلا منغ سأرب ءاج اذا يراشلا امأو : هنمو ةلأسم
 ضبقب هرمأي مل ياولا نأل ، ؟هنم هضبقي نأ يلاولل زوجي له :تلأسو .ةاكزلا
 . ةاكزلا

 . ملعأ هللاو 5 ةنانئمطالا ىنلع قيضي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . اهباوجب تيتأو 6 اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةيشاملا بحاص ةركو . ةاكزلا اهيف تبجو اذا ةيشاملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 راثآ يف ءاج ام ىلع منغلا مسقي قدصلا ناف اَهَمِتَقُي ناو ةاكزلا ملسي نأ
 ميلست 0_)نع ةيشاملا بحاص ةرَك اذا :لاق نم لاقو ةاكزلا ذخأيو نيملسملا

 . ملعأ هللاو . سبحي هنإف ،ةاكزلا

 )١( [ميلست نع] : لصألا يف .
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 نيب عمجي ال ريسفت يف يهو . . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 . ةقدصلا راذح عمتجم نيب قرفي الو ق رتفم

 لاحو } ىتش سانأل لبألا تناك اذا كلذ ىنعم نا : قيفوتلا هللابو هباوجف

 تغلب اذا اهيف ةبجاو ةاكزلا نإف ؤبلحملاو حرسملا يف ةعمتجم يهو لوحلا اهيلع
 تعمتجأ ام دعب قرفت نأ زوجي الو . ةعمتجم يهو لوحلا اهيلع لاحو .امات اباصن
 يف ةعمتجم ريغ لبالا تناك اذا امأو .هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةنس
 . ق رتفم نيب عمجي ال ىنعم اذهو .ةاكزلا يف عمجت نأ زوجي الف & ىعرملاو بلحملا

 . ىعرملاو بلجملا يف ةعمتجم اهدجوو ةيشاملا ةاكز ىلا قدصملا جرخ اذإ امأو

 يرجيف .تقولا اذه تغمتجا امناو ،لبق نم ةعمتجم نكت مل اهنا :اهبحاص لاقف
 لوق لوقلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف

 .لا ؤسو ثحب نع الإ ةاكزلا ذخ ؤت الو ، مهتانامأ ىلا مهنأل ؛ةيشاملا بحاص

 نم ةعمتجم نكت مل اهنإ ةيشاملا بحاص لوق لبقي ال :نيملسملا نم لاق نم لاقو
 نأ قدصللزئاج ريخالا لوقلا اذه ىلعو .ةنيد ىف الدع ةقث نوكي نأ الإ لبق
 بحاص لوق لبقي الأ هل زئاجو ،امات اباصن اهدجو اذا { ةيشاملا نم ةاكزلا ذخأي
 . ملعأ هللاو . هب لومعم ‘باوص نيملسملا لوق لكو . ةيشاملا

 نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا طخب هنأ تدجو امو : هنمو ةلأسم

 جرخف لبالا نم سمخ هدنع نميف فلتخاو : هللا هظفح يوزنلا يلاعسلادوعسم
 بجاولاو كلذ هئزجي ال : نورخا لاقو . كلذ هئزجي :ضعب لاقف .ةدحاو اهنم

 ةنبا هلام يف نكي ملو لبألا نم نورشعو سمخ هدنع نميف اوفلتخاو .ةاش هيلع

 اهئارش نيب ريخ وه ليقو ،ںناحم ةنبا ءارش همزلي ليقف ينونبل نبا الو يناخ
 . ملعأ هللاو . ةميقلا جارخا هئزجي لوقو .نوبل نبا هلعل ةنبا ءارش نيبو

 ضارلا نمو ةريغص ةدحاو راغصلا نم ذخؤت : فلسلا ءايلع لاقو
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 حزخي :ضعب لاقو .كلذ زاج (الماح لئاحلا ناكم جارخا ناك ناو ةضيرم
 . لئاحلا نع ءىزجت ال لماحلاو .ةريبك راغصلا نعو ةحيحص ضيرملا نع
 . منغلا نم ةصاخ ةريغص راغصلا نم ذخؤت ايتإ :ليقو

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اهيف بجت اينغ يقلو ، ةيشاملا يكزيل قدصملا جرخ اذاو : هللا همحر يوزنلا
 هقدصف (آ)(ةءورم) هدنع نم مهنمف هتيعر ريغ نم مهأب اوجتحاو .ةاكزلا

 ىلا تفتلي ملو ةاكزلا هنم ذخأو ةءورم هدنع نكي مل نم مهنمو هكرتف يعاسلا

 ؟ال مأ ،كلذ هل عساوأ . انتيعر نم هنأ هلوق

 .هيلع ةاكز الف } هتيشام ىكز هنأ ةحص هعم ناك نم نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ذئنيحف .كلذ يف نيملسملا رمأب مئاقلل هتيشام ةاكزب ذخأ ةحص هدنع نكت مل نمو

 ءاوتحا ىلع هل زوبي نم لاح يف مامالا ناك اذا مهدجو ثيح مهنم ذخأي

 حصي نأ الإ هتيعر يف ةاكزلا تقو اوناك اذإ 3 هتيعر ريغ وأ هتيعر نم اوناك ةاكزلا
 . ملعأ هللاو . هيلا اهميلست هل زوجي نم ىلا ةاكزلا ميلست هعم

 . اهباوجب تيتأو { اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهيف بجت امم ةليلق ةيشام هدنع دجوو قدصملا هيلا لصو نم امأو : هباوجف
 اهدجوف ةيناث هيلإ عجر مث ،ةاكزلا نامتكي امهتم اهبحاص ناكو .اهاكزف ةاكزلا

 هجوب كلذ دعب اهكلم هنأ ىعداو {.ةاَكزُم يغ اهنأ اهبررقي مل اذاف لبق نمرثكأ
 . ملعأ هللاو . ةدايزلا كلتل هنم ذخؤي الف كلذ هل لمتحي & قحلا هوجو نم

 )١( لماح : لصألا يف .
 )٢( هو رب : لصألا يف .
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 رشع نم اثلا ب ابل ١

 باب
 اهيناعمو ناحمنيآل ا ىف

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 نيمي ةرافك اهيلعف تثنحو ميظعلا هللاب تفلح يتلا امأو : هللا همحر يوزنلا

 . نيرهش مايص ى')اهيلعو ، لسرم

 دجسملل ل ام ث عيمجف ف زالفل ١ لفل ١ لعن نإ ١ ل اق لج يفو : : نمو ةلأ اسم

 لعفو . كلذ ربغوأ ة هرصعم لفلا كلذ ناكو رثكأ و أ اق أ وأ هفضنز وأ 6 ينالفلا

 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . . كلذ

 . ملع أ هللاو . تبثي ال لوقو تبثي لوق . فالتخا كلذ يف : هباوجف

 اذهب تيتأو اضيا اهلا ؤس تكرت © ىنعملا اذه يف ىرخأ ةلأسم باوج نمو

 . ملعأ هللاو . تبثي الف ءاذه هلوق يف هنم بصغ ىلع ناك ناو :اهنم باوجلا

 هترصتخا ينإف قحلا الإ هنم ذخ ؤي الو اذه يف رظني : خسانلا فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . يمهف ةلقل هئف دق نوكأ نأ فاخأو اريثك

 هكلمي ام عيمجف ةينالفلا ةليبقلا نم جوزت نإ فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . .دجسملل

 . اهنع تلاق ولو : لصألا يف )١(

_ ٢٤٢٩ 

  

 



 . ةليبقلا كلت نم جوزتولو همزلي ال لوقلا رثكأو ، فالتخا كلذ يف : هباوجف

 . ملعأ هللاو

 .هندب يدهي نأ همزلي هناف ةبعكلا ىلا ايه هسفن لعج نمو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو

 .7 ةبعكلل اهتمدخ اهنم ةدحاو تدهأ ناتجوز هل لجر يفو : : هنمو ةلأسم

 ي ذلا اهئ ام نم ترشتو . اهزبخ نم ٠ لكأت ن أاهتكي رشل زوجحم له . اهتكي يرش

 ؟كلذ ريغو ٠ جلفلا نم هفرغ

 ينبجعيف بضغ يف اهتكيرشل ةجوزلا نم لوقلا ناك اذا : قيفوتلا هنابو هباوجف
 . ملعأ هللاو . عيش مزلي الو ساب كلذ يف نوكي الأ

 ام ىلع مارح :لاقف . ماعطلا اذه نم لك : لجرل ليق اذاو : هنمو ةلأسم

 ؟لكأي مل مأ لكأ .ءيش همزليأ . هنم كا امو .هلكأ
 همزلت ال :لوقو © ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف هنم لكأ اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لك ىلع ةرافكلا هيلع نأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو . هللا ركذي نأ الإ ةرافك
 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعي الو لاح

 نأ ء يش ىلع ١) )نيرهش مايص اهنعو ٠ ميظعلا هللاب فلح نمو . : هنمو ةلأسم

 4 م ےم

 .لاؤسلا ةيقب ةب تكرت . هنيمي ف ثنحو .هلعفي

 . لوقلا رثكأ ىلع & هذه كتفص ىلع ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : . باوجلا

 . ملعأ هللاو

 نأ مث { هبكري ام هنأ قالطلاب فلحو . رامح هتدلاو دنع ناك نمو : هنمو ةلأسم

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .هريغ ارامح هب تلداب هتدلاو

 تلداب يذلا رايحلا اذه بكري نأ زئاج : لوق ، فالتخا كلذ يف : هباوجف

 )١( قايسلا ةمئالم مدعل تفذح نيرهش مايص اهنع : لصألا يف .
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 هتجوز نأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو .هتجوز قلطت الو لوقلا رثكأ وهو .هب
 . ملعأ هللاو . هب تلداب يذلا راحلا بكر اذا قلطت

 نا خيشلا ربقل ىدهم ينالفلا ءيشلا نوكي هبضغ يف لاق نمو : هنمو ةلأسم
 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .هتسبل وأ هتلكأ

 اذا ةلسرم نيمي ةرافك همزلت لوقف اميرحت هتين )تناك اذإ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 الف ةين هل نكت مل اذا امأو ؤاهب مكحي ال ةينلا نإ نيملسملا ضعبل لوق هيفو ،ثنح
 . ملعأ هللاو . نيمي هيف مزلت ال خيشلا رق نأل ءيش همزلي

 ىنالفلا ءىشلا انالف تيطعأ نإ :لاقو ناسنا هبضغأ لجر ينفو : هنمو ةلأسم
 انالف تيطعأ نإ هللاو :لاق وأ . مارحلا هللا تيب ىلا ايفاح اهيشمأ ةجَح علعف
 نأ دارأ مث . مارحلا هللا تيب زا ايفاح اهم يشمأ ة ةجح لعف ينالفلا ءيشلا

 همزلي له .انالف هيطعيل ةليح هدلو ينالفلا ءعىشلا كلذ ىطعي نأ دارأ وأ { هيطعي

 ١ . ؟ءيش كل تركذ امم

 نيملسملا نيب فالتخالا يرجي ةلأسملا هذه لثم يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رجأتسيو ابكار جحي هناف اينغ فلاحلا ناك نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق . يأرلاب

 لكلرهشأ ةعبرا موص هيلعف اريقف فلاحلا ناك ناو ىرخأ ةجح هعم جحي الجر

 . نيرهش موص كلذ عيمجل هئزجحي : نيملسملا نم لاق نم لاقو . نيرهش ةجح

 ضعبل لوق هيفو . . ماي أ ةثالث مث موص كلذ عيمجل هئزجي : نيملسملا ضعبل لوق هيفو

 ف .4 ال نيميلا ن] : نيملسملا ضعب لاق دق هنأل ؛هيلع ءيش ال هنأ :نيملسملا

 . بضغلا ريغو بضغلا يف ةتراث يهف قالطلاب نيميلا الإ ؤتتبضغلا

 . ملعأ
_ 

 )١( ناك : لصألا يف .

_ ٣٥١ 

 



 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . ةفورعم دلب ىلا عجري الأ نيرهش مايصب فلاح لاق نميف : : هللا هظفح ىوزنلا

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهيلإ عجرو
 ناو ءيش همزلي الف نيرهش مايصب تلاح لاق اذإ & يدنع يذلاف : باوجلا
 لوقلا ضعب ىلع ةمزلي هنأ لعفو ،اذكو اذك لعف نا نيرهش مايص هيلع لاق
 . ملعأ هللاو . هسفن ىلع لعج ام

 .اهدنع حّتَشي ال ةنسلا هذه نأ اهنبا نبا نع تفلح ةأرمأ يفو : هنمو ةلأسم

 . لاؤسلا ةيقب تكرت

 وه ءاتشلا دحو . ءاتلا لك ىتشي ىتح ثنحي ال هنأ يدنع يذلا : هباونجف

 . ملعأ هللاو .دربلا '"[نم] مهرتسيو ،دربلا ('١[نم] تويبلا يف سانلا لوخد

 ؟ هتلكأ نإ يده لع ماعطلا اذه : لاق اذإو : هنمو ةلأسم
 . هيلع ءىش الف ريقوأ دجسم ىلا هادهأ نإو هتميق يدهي هنإف : باوجلا

 نأ همزلي هنأ لوق هيفو ،هيف عيش همزلي الف يده لع ءيشلا اذه لقي مل اذاو
 . ملعأ هللاو . هنمث يدهي

 همسر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نم : :ةلأسم

 ةيقب تكرت . .ينالفلا دجسملل ةيده اذه يرمت :تلاق ةأرما يف : هللا
 . لاؤسلا

 دجسملا اذهل اهرمت اهتيدهو .ةبعكلل الإ تبثت ال ةيدهلا نا ليق دقف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةتباث الو ةزئ ورناج اج رغ

 رمتلا همعطأو بارجلا اذهروثلا اذه معطي نأ فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . . فصحلا همعطي لو

 )١( نع : لصألا يف .

 )٢( نع : لصألا يف

_ ٣٥٢ _ 



 يف ةين هل نكي مل اذا يدنع ثنجي م ُهلَك بارجلا اذه رمت همعطأ اذا : باوجلا

 عم هلك رمتلا همعطي ن أ الإ ثنحلا هيلعف عيمح فصخلاو رمتلا ىون ناو ٠ كلذ

 ةغلو ©سانلا ةيمست يف فورعم كلذ نأل ؛ بارجلا اذه يف زونكملا فصخلا

 .' ملعأ هللاو .هسفن رمتلا كلذ يف دصقلا كلذ يف برعلا

 قالطلاب فلح نميف : املا ؤس تكرت ةلأسم يف هباوج ىنعمو : : هنمو ةلأسم

 وني ي لو كلذ : لوقلا قلطأو ،تيبلا اذه رمتلا اذه ىلخذت ام تنك نإ ؤ هتجوزل

 ذم رهشأ ة ةعبرأ ءاضقنا لبق هلخدي نم ترمأف .اهريغ نود اهديب يه لخدت نأ

 هلخدأو اهسفنب ىه هلخدت نأ ىون ناو . اَهلعفك اهمأ نأل ؛رب دقف فلح

 رمتلا يه اهلاخدا سيلف © كلذ دعب هتلخدأ يه مث هنم هجرخأو ءاهبغ تيبلا

 دعب ةرم عقي ال لعفلا اذه لثم نأل ؛ءعيشب اهريغ تيبلا هلخدأ نا دعب يدنع

 . ملعأ هللاو . ةرم

 لدبأو رهظلا نم ةعكرَرجخا مامالا عم كردأ نميف هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم
 . مامالا ةالصب وأ مامالا عم رهظلا تلص هنأ فلحو هتاف ام
 ىلع ناَئآلا نإ لوقي نم لوق ىلع هيلع ثنح ال هنأوجرأ : هعباوجف

 . ملعأ هللأو . ةيمستلا

 تفلح ةأرمإ ف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفل ا خيشل ا ب اوج نم : ةلأسم

 جوزلا ىبأ نإف ، نامز يرهش مايص اهيلع ناك الإو ناكملا اذه اهجوز نبي مل نإ

 .دودحملا ناكملا جوزلا ىنب ١ اذاو . اهنيمي ف مايصلا اهمزلي ()(لهف) . ناينبلا

 ؟ال مأ اهنيمي ف ملست له

 ح : ناو ثنحلا اهمزلي مل هيلع تفلح ام اهجوز ىتنب نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهمزل نبي نأ هنكمي ال ام دحب راص ناو ، موص اهمزلي مل ينبي نأ نكمي مادامف نبي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق ىلع نيرهش موص

 )١( له : لصألا يف .

_ ٢٥٢٣ 

 



 . اهدلاوو اهمأ ىلع لخدت ال اهنأ ميظعلا هللاب تفلح ةأرماو : هنمو ةلأسم

 ؟اهمزلي ام اهيلع تلخد نإو & ثنحت الئل اهيلع لخدت الأ اهل له

 اوقتتو او ربت نأ مكناييأل ةضرع هللا اولعجت الون : ىلاعت هللا لاق : باوجلا

 لعف نع هللاب فلحي نأ ناسنالل يهنلا هانعمو .(_ه“سانلا نيب اوحلصتو

 اهنيمي رفكتو ،اهيبأو اهمأ ىلع لخدت نأ ةأرملا هذهل ىغبني اذه ىلعف تاعاطلا

 هللاو . مايأ ةثالث موصب ةريقف تناك ناو ،نيكاسم ةرشع ماعطب ةينغ تناك نا
 . ملعأ

 .اذك تلعف نا & ىلاعت هللا ةقفرب ىلع قوفرم لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ يف عيش همزلي له .لعفو
 همزلت نأ ينبجعي : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا
 ' ملعأ هللاو . ةلسرم نيمي ةرافك

 وأ .دجسملا وأ ةبعكلاب فلحي نأ لثم ث ىلاعت هللا ريغب فلحي نميف : ةلأسم

 همزلي له .اذه هابشأو ءاملاب وأ ،رانلاب وأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب وأ ربق
 ؟ال ما كلذ ف عيش

 . ملعأ هلل او . هيلع ةرافك الو ئ ةبوتل ١ همزلت : باوجلا

 وأ & نيرهش ٌمايصوأ ةجح ينشزلت اذك اذك تلعف نا لاق نميف : ةلأسم
 . كلذ لعفو ،رثكأ

 نم ه انعمس ام ىلع لوقل ا ضعب ىلع هسقفن ىلع لعج ام همزلي : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو .رثألا

 ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ريستب نأ ام ناكمب اولزن دقو مهدحأ فلح رفس يف ةعامج يف هللا همحر يوزنلا

 )١( مقر ةيا ٦ رشحلا ةروس نم .

 _ ؟ ٣٥ .

 



 هباحصأ صضصضعبووه راسف ] هريغوأ ضرم نمرمأ هانع مث ءال ؤه هباحصأ لبق

 اناو ، مهلك هباحصأ لبق زيت مل هنأل ثنحلا نم لجرلا اذه ملسيأ نيروكذملا

 ِ ؟مهضعب لبق راس
 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع ملسي ال هلأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مأ ثنح . ءاملا قاذ وأ ءاملا برشف شيعلا قوذي ال فلح نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ال

 امم كلذ نأل ؛ ةفصلا هذه ىلع اندنع ثنحي ال هنإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةيمستلا ىلع كلذو 3 اذه ريغ اوق هيف لعلو هب شاعي

 وأ نالف هنم ذخأ نإو ث ةلوزنملا ةبعكلا ح يل ام : لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 اذام . لعفو ،اذك لعف نا ةبعكلا َحوأ ةبعكلل يدهم يلام لاق وأ هنم لكأ

 ؟ىضرلا وأ بضغلا دنع لوقلا اذه لاق اذه يف همزلي

 . ةفصلا هذه ىلع اندنع بضغلا ف تبثي ال كلذ نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 نم رجأتسي نأ دارأو اهيف ثنحو . ةريثك ججحب فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ، كلذ هل زوبجأ . هتايح يف اهب جحي

 لوق رثكأ يف هريغ ججحت الف هسفنب جحي لاق ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 هنأ فلحف . ءىش اهنم هتافو ائيش ةعاجلا ةالص نم كردأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ © ةفصلا هذه ىلع اثناح نوكيأ . ةعايجلا عم ةالصلا كلت ىلص
 دق هتالص نأل ؛ ةفصلا هذه ىلع اندنع هيلع ثنح ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةعاحجلا ةالصب تدقعنا

_ ٢٣٢٥٥



 ال :تل اقو ] هيلع اهت درو ةوسكل ا نم ع يشب هتجوزل ىتأ نميف : هنمو ةل أسم

 اقفتا مث ، لبقملا ديعلا لبق ائيش كل يتال هللاو :اهل لاق .ةوسكلا هذهب ىضرأ

 هده نوكتأ . مكاح هيلع َمكَحوأ هسمن ةبيطب ائيش امل ١ يتأيل اهايإووه كلذ ىلع

 ؟ةظلغملا نيميلا ةرافك مكو .ة ةظلغم مأ ةلسرم نيمي نيميلا

 ةبجاو تناكو لدعلا مكاحلا مكحب ةوسكب اهل ىتأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغ نم هسفن تاذ نم اهل ىتأ ناو .فالتخا هيلع ثنحلا عوقو يفف هيلع
 نيمي ةرافك اذه يف ثنحلا ةرافكو ثنحلا هيلع عقو دقف . نيملسملا مكاح

 ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ل : ىلاعت هللا لاق |اكوهو . ةلسرم

 مايا ةثالث مايصف دجم ل نمف ةبقر ريرحت وأ . مهتوسك وأ ‘ مكيلها نومعطت

 .() متفلح اذا مكناميأ ةرافك كلذ

 نيتس ماعطا يهو .ةالصلا ةرافك لثم يهف ةظلغملا نيميلا ةرافك امأو

 ] انيكسم نيتس ىلع قرفي و ا ءا ذغو ءاشع نيتمود أم نيتلكأ مهمعطي . انيكسم

 م اعطالا نيب ريحم وهو . حيحصل ا ىوزن عاصب ّ رب تح عاص فصن نيكسم لك

 . ملعأ هللاو . قتعلا وأ نيعباتتم نيرهش دارأ نا مايصلاو

 همحر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 لع نالف ةبادوأ © يده لع نالفل ايف اذكو اذك تلعف نإ :لاق نميف : هللا
 ؟كلذ ف همزلي ام .هادهأ ام كلمي ال وهو . يده لع نالف دبع وأ © يده

 هتميق ىدهأ هريغلوه هسفن ىلع ايده هلعج يذلا ناك نإ ليق دقف : باوجلا

 هلام ثلث ىلع ادئاز ناك ناو .هلام ثلث نم لقأوأ هلام ثلث هتميق تناك اذا
 اك . ةبعكلل يدههاف ئ يده لاق ناو . ةكمب , رحنيو ابدن ي رتشي ةرشع ىدهأ

 . ملعأ هللاو . (}”ههةبعكلا غلاب ايده : لجو زع هللا لاق

 )١( مقر ةيا ٢٢٤ ةرقبلا ةروس نم .

 مقر ةيا ( ؟) ٨٩ ةدئاملا ةروس نم .

_ ٣٥٦ 



 أ ۔اهحتفبوأ ث هللا مسا نم نم ءاهلا مضب هللاو :لاق اذا فلاحلاو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هنيم يف ثنح اذإ ثنح حأ }همزليأ . كش الب مسقلا هتين ناكو .اهنيكستب

 هللا مسا نم ءاهلا رسكب الإ نوكي ال هللاب مسقلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع مسقبوه سيلف اهنكس وأ اهحتف وأ اهمض ناو 5 ىلاعت

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . مارح لع الفلا ءيشلاف ، نالف تيب تلخد نإ :لوقي نميفو : هللا همحر
 ءيشلاف اذك لعفي ل نإو اذك تلعف نإو اذك ناكم ىلإ تجرخ نإو

 ؟لعفي ملوأ لعف همزليأ . مارح لع ينالفلا

 جورخلا نم تركذ ام ىلع لئاقلا لوق امأ : هل باوج نم : باوجلا

 ناك نإف . مارح هيلع ينالفلا عيشلاف ، كلذب لئاقلا نم لعفلا وأ آ لوخدلاو
 ةرافك هيلع نا ظفحأ الف {هب هنم لعفلا نم هركذ ام ريغ هسفن ىلع همرح يذلا
 .هلعفي الأ هددع يذلا نم هسفن ىلع همرح يذلا ناك ناو ،هركذ ايب هلعف ببسب

 ينبجعيف . كلذ لعفو ،لعفوأ لوخدوأ جورخ نم هلعف هلأ . زئاج ناكو هلعفو

 هلعفي مل مث ; هلعفي نا هلوقب دارأ نإ كلذكو . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع نوكت نأ

 ذخات الو نيملسملا لسو .كلذ يف ينم ظفح الب ههبشي ام ىلع اسايق تلق

 . ملعأ هللاو . قحلاب الإ يلوق نم

 مارح : لاقو . هلكأ ام ئ نالفلا يشلا مارح لع : لاق نميفو : ةلأسم

 مأ ٠ ةرافك همزلتأ . مارح هيلع هف ةلكأ ن نإ هتينو ئ هتلكأ نإ ينالفلا ء ءيشلا لع

 ؟ال

 رثكأ يفف .هتلكأ نإ ينالفلا يشلا لع مارح هلوق امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . هيلع ءيش الف هلكأي ل نإو ئ ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف هلكأ نإ لوقلا

 . ملع أ

_ ٣٥٧



 . مارح هيلعوهف هلكأ نإ هنأ ةين هل نكت مل نإو & السرم كلذ لاق اذا تيأرأ

 ؟ال مأ ،قرف امهنيب له

 نم اههباشي ام ىلع الإ اهنيعب اهيف ينم ظفح ريغ نم : قيفوتلا هلابو باوجلا
 & نيكاسم ةرشع ماعطإ هيلعف اينغ ناك نإ ى ةلسرم نيمي ةرافك رمك نأ لئاسملا
 .ملعأ هللاو 3 ميأ ةثالث ماص اريقف ناك نإو

 ايبنيب له . مارح علعوهف ينالفلا ءيشلا تلكأ نإ : تلق اذا تيأرأ

 ؟ال مأ { قرف
 . ملعأ هللاو . هيلع ةرافك الف هلكأي مل نإ هنإف : قيفوتلا هئابو باوجلا

  
_ ٣٢٥٨



 رشع عساتلا بابلا

 2 فاكتعح ال او رو ذنللا يف 2

    

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم
 .هيلإ تعجر نإ هدلت دلو لوأبرذنف 5 ةاش هل تبهذ نمو : هلللا همحر يوزنلا
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .دلت مل نينس هدنع تيقبو ةاشلا تعجرف
 سايق ىلع هنأ وجرأو 5 اهعيب يف فرصتلا هل ينبجعي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دنع دلو لوأ ةاشلا هذه تدلو اذإ ئاجف ةاشلا هذه عاب اذإف .لئاسملا نم اهريغ

 رذنلا هيف تبثي الو ، ي رتشملل نوكي دلولا نإ نيملسملا ضعب لاقف . يرتشملا
 .لوقلا رثكأ هنأوجرأو هكلم نم ةاشلا تجرخ دق .رذانلا وه ةاشلا تحاَصنال

 هذه يف عيبلا اذه نوكيو ،رذنلا هيف تبثي دلولا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ملعأ هللاو . كلذ هلف كهضقني نأ يرتشملا دارأ نإ اضقتنم ةاشلا

 دلو حبذي نأ هملأ نم نالف يفوعوأ { هدلو فوُع نإ رذن نميفو : هنمو ةلأسم
 تكرت . .دلت نأ لبق اهعابو ةاشلا دلت ملو دلولا يفوعو تدلو اذإ ، ةاشلا هذه

 . باوجلاب تيتأو ، لا ؤسلا ةيقب
 اهعاب اذإ امأو & عيش همزلي الف ةاشلا هذه دلت مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . ينبجعي ام ىلع هلثم ادلو ةاشلا دلو ناكم لدبي نأ ينبجعيف تدلوو

 . ملعأ

 ةلسرم نيمي ةرافك :ثم اهنإ نيملسملا ضعب لاق رذنلا ةرافك يفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . رييخت اهيف ضعب لاقو . ماعطإلاو موصلا نيب اهيف رييخت الو

_ ٢٥٨ 

  

 



 :لاقوأ . اذكو اذك هل هللا لعف نإ :لوقي نأ نيب قرف لهو : هنمو ةلأسم

 ؟اذكو اذك يل لعفا مهللا

 . ءاوس هلك :لاق نم لاقو . قرف كلذ يف : لاق نم لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نسحأ يدنع ريخالا لوقلا اذهو

 ذخأف ، مولعم دجسم يف لك ؤي نأ دودحم متغ سأرب رذن نميفو : هنمو ةلأسم

 محللاب ىتأو هحبذو هيراس دعبو .رذن ةيدأتل هدارم ،دجسملا دنع هلصوو سأرلا

 ِ إ ؟ال مأ ، رذنلا اذه متي لهف .كلذك لكأو ،اقرفتم دجسملا ىلإ

 ءيش لضف نإف { ةلمج اهلك يتأتو هقفت ; ال ()روذنملا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةرم دعب ةرم لكؤي هنإف

 ىلع بجي اذاف .ادودحم هب زوذنملا سأرلا اذه ناك اذإ تيار أ : هل تلق

 . ملعأ هللاو . هرذن ىلع هتاكم اسأر ضوعي :لاقف . ؟رذانلا

 رذن نم هبرذن منغ يسأر محل اولكأيل اساتأ بحص لجر ينو : هنمو ةلأسم

 عضوملا كلذ نم عجر مث ،عضوملا كلذ يف هنم لكاف ، فورعم عضوم يف لك ؤيل
 نيب ايقاب هلكأ ىذلا روكذملا محللا اذه نم ائيش هعوجر دعب كلذ هتقو يف دجوف

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .هنانسأ

 . كانه هلكأيل روكذملا عضوملا ىلإ عجرت نأ هيلع نإ ; قيفوتلا هللابو هباوجف

 نيب محللا اذه نم َحقب ام لكأو روكذملا ناكملا ىلإ عجري مل ناو تيأرأ

 ؟همف نم هاقلأوآ هنانسأ

 رذنلا عضوم ريغ يف هلكأ يذلا محللا ردقب هيلع نأ : قيفوتلا هلابو هباوجف
 سأر نم كلذ ناك ةرذنلا عضوم يف هلكأيو ،كلذ ردقب هيلعف ،هنانسأ نم هاقلأوأ

 . ملعأ هللاو .نيعم ريغ وأ نيعم

 )١( ةرذنلا : لصألا يف .

٣٦. 



 هلل رذن لَعَق اذه هضرم نم انالف هللا ىناع نإ :لاقف رذن نميفو : هنمو ةلأسم
 اذه تامو .كلذ ريغوأ ءاذكو اذك موصأوأ .اذكو اذكوهو ضيرملا اذهل
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .هيلع رذن ام عم عقي نأ لبق رذانلا

 . ءىش همزلي الف رذنلا هيلع بجي نأ لبق نم تام نإ : قيفوتلا هلابو هباوجف
 ١ . ملعأ هللاو

 نم يتنبا َى ربت هللا ءاش نإ : تلاقف اهتنبا تضرم ةأرمإ يفو : هنمو ةلأسم

 موصت نأ يش اهمزليأ .اهتنبا تئربف . بجر رهش اهنع ٌةوُصأو اذه اهضرم
 ؟اهنع
 . ملعأ هللاو . اهنع موصت نأ ينبجعي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ر ذن نم لثم { هب ر ان ام ةرثكل هلح نكمي ال  67 ب ر اذن نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 هلكأو ،هيف هب روذنملا عضوملا ىلا هلمح يف هقيرفت ةزوجيأ . .نبز ةروم اذكو اذكب

 ؟ال مأ 5،اقرفتم

 ناكو كلذ نكمي الأ الإ إ ىضقت : انإو م قّمفت ال ةرذنلا نأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 اذكه نكمأ ام ىلع ةرذنلا قيرفتزئاجف 6 ةدحاو ةلمح ءاضقلا ىلعزدقي ال رذانلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هظفح

 د ارأو 6 ةمولعم نينس و ا هتايح ايأ ضيبل ١ موصي ن ا ر ن نميفو : هنمو ةلأسم

 . لا ؤسل أ ةيقب تكرت . . ناضمر موصي وأ ةرافك موصي ن ا

 ىلع رذنلا مايص نع ًءىزجي هنإف ناضمر رهش مايص امأ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 موص ديعي ن أ ينبجعيف ناضمر رهش ريغ مايص امأو نيملسملا ضعب لوق

 . ملعأ هللاو . رذنلا

 مث ةاشلا هذهب امهدحأ رذن ناضوافتم امهو ةاش ايهنيب نيلجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟هبحاص رذنب ”إءع (١)هدنع نكي لو رخآلا اهم رذن

 )١( لصألا يف تسيل .

٢٦١ 



 ال هنأل ؛نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةاشلا هذه اهيفكي هنأ : قيفوتلا هللابو هباوجف

 هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع رذن ةرافك همزلت الو . كلمي ال ايف نمؤملا ىلعرذن

 . ملعأ هللاو . مكحنو هر يتنو ئ تثاوص هنأ ىرنو ئ نيملسملا يأر نم

 ن اكو ئ فورعم .7 ف لك ؤيل دودحم . منغ س أرب ر ذن نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 ةقطنملا كلت نم ىرخأ ةناد اهنمثب َي رتشي دو اهعيبي نأ هل زوججيأ . اديعب لجسلا

 ؟اهتقايس هبعتت نأ فاخ اذإ دجسملا كلذ اهيف نقلا

 محش امأو 5اهتقايس يف لمتشيو ةنملا ةبادلا هذه عابت ال : قيفوتلا هللابو هباوجف
 هلكأي نأ دحأ ردقي ال محشلا اذه نوكي نأ الإ محللا عم خبطي هنإف ةبادلا هذه

 قرملا امأو . طوحأ هسفنب هلكأ 7 هر . يرتشيو ر هيلع م قيضي ر ال هنأ وجرأف ئ لاحب .

 . ملعأ هللاو . قاري ري لكؤي هنإف محللا نم نم عيش هيف ناك اذإ

 مهنم دحاو ك لعجف 5 مهل يلام 2 ىلع اوعمتجا سانأ يفو : هنمو ةلأسم

 تكرت . .مهدحأ ، مشقلا كلذ دعب هريغوأ دجسملل امهرد اذك اذك هلل ارذن

 .لاؤسلا ةيقب
 دحاو لك لع هلعل تثي هنإ : نيملسملا كضعب لاق : قيفوتلا هللابو هباوجف
 اذه نأل تبثي :ر ال هنإ نيملسملا ضعب لاقو رذنلا نم هسفن ىلع لعج ام مهنم
 مهتَمش (١تيبثتل اذه لعج ايناو لجوزع هللا ىلا ابرقت هلصأ نكي رذنلا

 . ملعأ هللاو . تبثي ال اذه لجألف

 مهنم دحأ د ار ا مث ئ مولعم ع يشب ةلمح ر ذنب ار ذن نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 .لا ؤسلا ةيقب تكرت . .رخآلا هركو ئ رذنلا اذه نم صالخلا

 ام ردقب ملسي نأ صالخلا دارأ نم ىلعف ىَوَحَتي ناك نإ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 وهو هيلإ كلذف عيمجلا ملسي نأ دارأ نإف 6 ىرحتي ال امم ع يس » ناك نإو هيلع

 . ملعأ هللاو . مازلا الب نسح

 )١( تيبثتل الإ : لصألا يف .

. ٣٦٢ 

 



 . اهلا ؤس تكرت ةلأسمل هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم

 نوكت اهناف ، فورعم ءيشل اهتبثي ملو دجسمل ةيرالبرذن نميف : هباوجف
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ال ةراعل

 هللا همحر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 شورق ةعبرأ ىلع اهجوزتل تّيفوعغ يه نإ ترذنف اهتنبا تضرم ةأرما يف
 .باوجلاب تيتأو ،لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةيرال ةئام ىلع تجوزتف تيفوعف
 وأ ةريغصلا ةنبألا جيوزت كلمت ال اهنأل يدنع تباث الزذن اذه نأ : هباوجف

 هللاو . كلذك يدنع اهيلع ةرافك الو كلمت ال اےیف رذن ال : ليق . ةغلابلا

 . ملعأ

 ارهش موصت نأ تيفوع يه نإ ترذنف يتنب تضرم ة َم ةأرمإ يفو : هنمو ةلأسم

 لاؤسلا ةيقب تكرت . . موصلا عاُمُكِي ن نأ لبق تێفوت مث ؤ مايصلا ف تذخأو

 . باوجلاب تيتأو
 نأ دعب ناوتت ملو ، اهتنبا تيفوع نأ دعب مايصلا يف تتخأ نإ : باوجلا

 لبق تتام اذا يدنع اهيلع سأب الف "مايصلا تمت ال تماص ول ام ردقب تيفوُع
 يدنعوه سيلو هللا لبق نم ءاج رذعلا نأل ؛رذنلا نم اهيلع بجو ام تت نأ
 يهف تمت ال تماص ول نا ام ردقب ةيناوتم تيقب ناو . ناضمر رهش موص نم دشأب
 سيلو كلذب ةيصولا اهيلعو ،رذنلا ةرافك اهمزلت نأ فاخأو يدنع ةرصقم

 . ملعأ هللاو . هب صوت مل اذإ امزال كلذب ةثرولا ىلع

 رذن نميف : هللا هظفح ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ناكولو عىزجب :ضعب لاقو . منغلا طسوأ نم : ضعب لاقف . منغ سأرب

 . ملعأ هللاو . ايدج

 مث { ن امز 7 ماي ايص ينمزلي لعف ا مل نإ و إ وأ تعق نإ ١ ل اق نمو : هنمو ةلأ اسم

 مه

 ثنح ٠

_ ٢٦٢ _



 : لوقو ئ مايصلا نم هسمن ىلع لعج ام همزلي : لوق يدنع ايف : هباوجف

 .ملعأ هلل او . اذه لثم ف ةلسرم نمي ةر افك هز

 ربقل مهردب رذن نمو :اهنيعب موسرملا اهظفل نود اهانعمب تيتأ : ةلأسم
 . بوثب وأ نطقب وأ © هللا همحر مشاه خيشلا

 ()اماعط هب ي رتشي هنإ ،زذانلا لوقي نأ الإ اذه حاثم تبثي ال هنأ : باوجلا

 ظفللا اضيأ تكرت . .رمع نب دمحم هيقفلا خيشلا نعو .ربقلا دنع لكؤيو

 . ملعأ هللاو .تبثي الف يشل نيبي مل اذإ روبقلل رذنلا يف : ىنعملاب تيتأو

 اذكبوأ ،بَح كوكم اذك اذكبوأ ى . ةيرال اذك اذكبرذن نمو : هنمو ةلأسم
 ائيش ة هرم لك ف يفوي نأ هل عساووأ ةلمج ٥ `> ه ؤافو نوكي له . منغلا نم اسأر اذك

 ؟كلذ نم هيلع ام متي نأ ىلإ

 نع هانظفح ام ىلع هللا همحر ديعس نب حل اص هيقفل ا خيشل ا نع : باوجلا

 هب رذن ايب يتأيف ة ةين هل نكت ل ناو ۔ىون ام ىلعف ة ةين هل تناك نإ نيملسلملا ضعب

 هب عجريو هدري نأ هلزاج لضف ناف ئ هيف لكؤي نأرذن يذلا ناكلملا ىلإ هلك

 . ملعأ هلل او © ةرم لوأ ف اقرفتم هب يتأي الو ] ةيناث

 نم دحألوأ ربق دنعوأ دجسم يف لك ؤي ماعط هيلع نميف : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ يف لاجنشلا وأ ءاولحلا زوجت له . ةيصو وأ رذن نم ءارقفلا

 ريغ نم ينالفلا ناكملا يف لك ؤي ماعطب رذن وأ ماعطب ىصوأ ناك نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو ، ماعطلا نم لاجنشلاو ءاولحلا لثم نأ يدنعف .ةنيعب ماعط ىلإ ةين

 . ربقلا ىلع اه زودي © هللا همحر خيشلا ربق ىلإ ةا ةاشب يتأي نميف : ةلأسم

 عجري الو ئ ربقلا ىلع اهيقليؤ؟خهاردب يتأيوأ . اهيلإ عجري الو اهل قلطيو

 نمل كلذ مكح امو ؟ال مأ سأب مهاردلاو ةاشلا هذه ذخأي نم ىلع له . اهيلا

 ؟هذخأي

 )١( ماعط : لصألا يف . )٢( مهرد : لصألا يف .

٣٦٤) 



 ثخآلا امأو ،هلزوجي الو { هلال عيضموهف تركذ امل لعافلا امأ : باوجلا
 مل هذخأ ديري نمل هكرت دقو كلذب جرخي ال هبحاص نأ فراعتلا يف ناك نإف كلذل

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هذخأ نم ىلع قضصي

 و ٥

 نأزوبي له . دجاسملا نم دجسم يف لك ؤيل متغ يأرب رذن نميفو : ةلأسم
 زوجي يذلا دجسملا فقو نموأ هريغ دنع نموأ رذانلا دنع نم زبخلا ناك لك ؤي

 ؟اهدحو الإ ةرذتلا هذه لكؤت ال مأ .دجسملا يف هلكأ
 . ملعأ هللاو . اندنعئاج كلذ لك : باوجلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ناكم ف اهلكأي نأ ىونو . ينالفلا ربقلل ةحيبذب رذن نميفو : هللا همحر ىيوزنلا

 يف ةين هل نوكتو كلذ هل زوجيأ . مايأ وأ هيلع تاعاس ريسم ربقلا نع ديعب نيعم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ

 هللاو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ يف هتين هل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 : ملعأ

 ضعب ىلإ لوصوب رذنوأ .رش أوأ تاقأ وأ ةنس مايصب رذن نميفو :ةلأسم

 ناكأ ءاوس يش هيلعأ ،كلذ ىلعردقي مل مث ،آتاعاطلا نم عيشب نادلبلا

 ؟()ال مأ 5 كلذ نم هرذن ام ءادأ داقتعا نع كلذ

 داقتعا ىلع رذانلا ناكو . انيعم اتقؤم رذنلا نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نكل ] هتيدأت ىلع ردقي اذا كلذ ف ءىش الف ڵكلذ نم هيلع بجو ام ةيدأت

 ناك اذإ © هتوم لدعب هلام نم هذافنا هيلع بجو ام ذافناب يصوي نأ اندنع نسحألا

 . ملعأ هللاو ، هتوم دعب اندنع هنع يدوي نأ نكمي

 هب رذن ام ءادأ داقتعا ىلع نوكي ءاوس : لصألا يف )١(

 ۔ ٢٣٦٥



 لثمب رذن وأ ، نالف ربق دنع لك ؤيلزؤَم لثمب رذن اذإ رذانلا يفو : هنمو ةلأسم

 هب عجريل ءيش هنم لَضف نإ زوبيأ .اذك عضوم يف لك ؤتل منغلا نم عيش وأ ابنأ

 اذإ ماظعلاو راشقلا لثم ادحأ هلوعديو ،هلرذن يذلا عضوملا دنع هقعضيوأ

 3 هب اولعفي ام وأ هومري نأ مهل زوجيأ . لكألا دنع هيلع اوردقي الو ءيش هيف بقعت

 ؟هيف كبجعي ام باهألا كلذكو

 نإف هيف لكؤت يذلا عضوملا ىلا ةلمج مخت ةرذنلا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وهف غرفي نأ ىلإ ىرخأ ةرم ةرذنلا عضوم يف هولكأيل هل اوعجرو اهضعب اولكأ
 هولكأيل اوعجريل هل ظفح عضوم ناكو . عضوملا كلذ ف هوكرت ناو . كلذ فاك

 ىلع اندنع كلذب سأب الف ،هنم جرخي ال امم هيف يقبو هنم لكؤي مل ام امأو

 عساوف حبذلل هزجأ لمج ناو ريثك فالتخا هيفف باهألا امأو ، لكآلا الو رذانلا

 نكي مل اذا اهريغ وأ ةرذنلا يقاب كرت امأو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذ عسي الف ازرح

 اذاو ‘١)اهيف ملكتي ال مجعأ امايأ موصي نأ رذن يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ رذنلا اذه زوجيأ .همزلي ام ملكت

 امو قيطي الو كلمي ال اميف رذنلاو ،كلذ ةزاجإ ملعأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيلع ةرافكلا يفف { ىلاعت هلل ةيصعم ناك

 ين هدجي ملو 5 افورعم ارهش موصي 0"[نأ]رَذن اذإرذانلا يفو : هنمو ةلأسم
 انيد هيلع نوكيو ،اهيفرذن يتلا ةنسلا ريغ نم موصي نأ هلزوجيأ . ةينالفلا ةنسلا

 ؟زوجي ال م أ هاضق ام ىتم

 )١( نهيف : لصألا يف . )٢( لصألا يف تسيل .

_ ٣٦٦ 



 لدب اهل زوجأ . ضيحلا اهيلع عطقو {ةأرما ترذن ")يتلا تناك اذإ تيأرأ
 ؟هنيعب افورعم ارهش ثدح اذا ىنعأ ك ترطفأ ام

 ماص ام ىتمف { ةنيعم ةنس نم انيعم ارهش نيعي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهيلعف ةأرملا امأو . هب ةيصولاو ه ؤادأ هيلعو ،انيد هيلع نوكيو كلذ هأزجأ ارهش
 اميف اقرفتم ال الصتم لدبلا نوكيو ،اهسافنوأ اهضيح مايأ هيف ترظطفأ ام لدب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هارن

 . ىلاعت هلل تاعاطلا نم عىشب رذنت نأ تدارأ اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهجوز نذأتست نأ ابابحتسا وأ اباجيا اهيلعأ

 . ابابحتسا ال اباجيإ نوكت ةيافولاو { اباجيا ال ابابحتسا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 ىلاعت هللا ةعاط يف ناكم ىلا لوصو لثم رذنب ارذن نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 هرذنب يفوي نأ يحلا رخآلا دارأ مث 3 امهدحأ تام ىتح ايفوي ملف ذنلا ايهمزل مث

 ؟لعفي فيك .هبحاص توم دعب
 ناكملا كلذ ىلا هسفنب لصي ايهنم ىقابلا ثحلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الو .كلمي ال ام يف نمؤملا ىلعرذن الف الإو .هل تناك نإ ةحيبذلا كلت حبذيو
 رذنلاب ءافولاو .اليبس كلذ ىلا دجو ىتم هرذنب ءافولا هيلعو ث هللا ةيصعم ىف

 . ملعأ هللاو . ضرف

 كرتو تام ىتح هايإ هل ملسي مل تيح الف ءيشب دحأل رذن نميفو : ةلأسم
 اوناك نإ ةثرولا نم ىضريو كلذ ةميق ملس اذا هئزجيأ ، ماتيأ ريغو اماتيأ ةثرو
 ةفصلا هذه ىلع ‘كلذك اونوكي مل نإ مهل حالصلا رظن ىلع وأ ، مهرمأ نيكلام
 ؟ال ما

 يذلا ناك : لصألا يف )١(

٢٦٧ 



 نإو نيعلا مئاق ناك نإ هنيعب ءيشلا كلذ ملسي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةميقلاف الإو لثم هل ناك نإ هلثم هيلعف تت

 هدلول ينالفلا هلايف ، زالفلا ءيشلا هل ملسأ نإرذن نميفو : هنمو ةلأسم

 ىرتأ .ثثجلا لبقوأ رذنلا دعب وأ رذنلا لبق تام دق هل روذنملا دلولا ناكو نالف

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع بجو اذإ ،رذنلا اذه نم ائيش كلاهلا دلولا اذهل

 .هدعب وأ ،ثثجلا لبق مزلو رذنلا عقو اذإ هل بجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يفخت امو ،نيعألا ةنئاخ ملعيل هللاو . اندنع دعب نم هتثرول نوكيو

 . ملعأ هللاو .(\)هك رودصلا

 ن أ د ار أو ذنل ا همزل املف مولعم ناكم ف لجسم ء انبب ر ن نميفو : هنمو ةل أسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه
 ةرافكلا هيلعف ىناوت نإو 6 ءيش همزلي الف ناوتي ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع ايف رخا ناكم ف ينبيو

 دحأ زجأتشيوأ هسفنب جوزتيوأ ادحأ جوري نأ فكتعملل زوجيو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءيش لمع ىلع ("هرج رَجأتَوأ ٨ ءيش لمع ىلع
 كلذب سأب الف لجو زع هلل ةعاط هلك لذ ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هفاكتعا لاح يف وه جوزت نا هتجوزل هنم ءطو عقي ل ام اندنع

 ناكم يف لك ؤتل ةميقلاو نزولا ةمولعم ءاولحب رذن نميفو : هنمو ةلأسم
 اهلكأب روذنملا اهناكم يف اهلكأيو اهب بهذي نأ ىلإ اهكرتو اهارتشا نإف 5 مولعم
 رذانلا ءاجف ،ةرذنلل اهنأ ملعي ملو ،اريسي ائيش اهنم ذخأو هلهأ ضعب ءاجف .هيف

 دارأ اهب روذنم اهنأ ذخآلا ملع املف .اهناصقنب ملعي ملو كلذ اهناكم يف اهلكاف

 )١( مقر ةيآ ١٩ هرجأتسي : لصألا يف (٢ر . رفاغ ةروس نم .

٣٦٨ 

 



 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهنم صالخلا
 3 هترذن نم ذخأ هنإ لاق نم لوق لوبق رذانلا ىلع سيل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهنم بهذ ام لدب هيلعف ةقدصو هلوق لبق نإو

 كلذ ىلا ماعطلاب ءاج املف ناكم يف لك ؤيل ماعطب رذن نميفو : هنمو ةلأسم

 ريغ هاضر الو هرمأ ريغ نم هنم لكأو سانلا نم دحأ ءاج هيف هلكأيل دعقو ناكملا

 هراكوهو هكرتف ةقشمب الإ هعنم ىلع ردقي ال ناك وأ هعنمي نأ ىحتسا هنأ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع رذنلا اذه نم هيلع ام ءادأل كلذ هئزجيأ . كلذل

 رذانلا نذإ ريغب لكألاو لدب هيلعو هتزجي مل ضري مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مثالاو ناضلا هيلع

 رهش لبق هدلب نم راس انالف نإ امهدحأ لاقف ادحاجت نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 مث .ناضمر رهش لخد امدعب راس لب : رخآلا لاقو . ةفورعم ةنس نم ،ناضمر
 امدعب راس نالف ناك نإ ،ىولح ّنَمب ناضمر رهش لبق راس هنا لاق يذلا رذن
 ىولح نمب ناضمر لخد امدعب راس هنا لاق يذلا رذن مث ناضمر رهش لخد

 لاق ام حصو . ضعبل اهضعبل ايهنم رذنلاو . ناضمر رهش لبق راس نالف ناك اذا
 ليبس ىلع كلذ ناكو هلل ىمسموهو ،؟ال مأزذن اذه نوكيأ . امهدحأ

 ؟هيف ىرت ام .ةرطاخملا

 هللاو . كلذ نم ةبوتلا امهيلعو اتباث ارذن اذه نوكي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ

 ٦ ماعطإوأ ةالص وأ مايص نم ررذنب ىلاعت هلل رذن كولمم يفو : هنمو ةلأسم

 رمأب نوكي نأ نيب "قرف نوكي لهو ؟عنصي ام .ولمموهورذنلا هيلع بجوف
 . ؟ال مأ © هديس

_ ٣٦٩ _



 لع تبثي ال لوقلا رثكأو افالتخا كلذ توبث يف نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ال كولمملاو . كلمي ال اميف نمؤملا ىلع رذن ال : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل
 . ملعأ هللاو 0»ههءىش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع ىلاعت هلوقل ائيش كلمي

 . ارذن اذه نوكيأ .اذكو اذكب هيف ؤظنا : لاقف ارذن دارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ

 هل بحأف ةغل كلذ ناكو ىلاعت هلل ارذن هتين تناك نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ىون ام هل هللا ىضق اذإ كلذب ءافولا

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم
 رذن { اردحنم راسو ىوزن نصح نم ناطلس نب برعلب طبه املو : هللا همحر

 ضعب يف فكتعي نأ ملظلا نم مهيمحي مامإ نيملسملل ماقتسا اذإ هنأ اجر
 نأل عقي مأ ثفن هنم رذنلا اذه ىرتأ . . ىلاعت هلل ارذن اموي اذك اذك هلل دجاسملا

 نوكيأ مم عقي ناك نإو © نيملسملا دنع ةتباث ذئموي تناك ناطلس نب برعلب همامإ

 ؟ال م أ رذنلا همزليو ثنح دق نآلا

 ام ىلع هرذنب ءافولا هل ينبجعيف اندنع اميف رذانلا اذه نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 قافتا عم ةمامالاب هللا همحر ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ دقع ِتابث نم انل ناب

 نمم نيملسملا نم هللا ءاش نم ةرضحب ةمامالا نم ناطلس نب برعلب هيخأ لزع

 ريغ ىلع ناك نإو عفدلا مامإ لزع نيملسملل نأل ؛دقعلاو لزعلا مهب تبثي
 ظفلي مل اذإ مامالل ةمامالا دقع نألو ؛اهراكوأ ،اعئاط ةمامآلا نم هجرخي ام ببس

 نم رثألا ءاج اذكه عفد مامإ وهف ،ةمامالاب هل مهظفل دنع ءارشلا ظفل هيلع

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 )١( تاولصلا لصألا يف .
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 اهنيعب ةدودحم ريغ ةاشم مهاردب ىرتشت نأ ترذن ةأرمإ يفو : هنمو ةلأسم

 مث كلذ اهلوقل ؛ ةلسرم ةرذنلا هذه نم نالف لكأيو .اهتيب لهأ اهلكأيل ىولح
 لكأيل روكذملا نالفل لقت ملو اهتيب اهأ اهلكأو اولح مهاردلا كلتب ترتشا اهنا

 ول نإ روكذملا نالف لكأيل ناك ام ردقب لدبت نأ اهئزبي له :تلأسو .اهنم مهعم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهلك ةرذنلا ندب اهمزلي مأ 5هايإ هممطّتو { هل تلاق

 نأ رذانلا ىلع نأ نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ال ناسنالا نأل هيلع ءيش الف الإو هباجأ نإف 5،هب رذن امم لكأي نأ هركذ نمل لوقي
 ىف هركذ ام ضعبو وه هلكأو هبرودت ام ى رتشا نإو .هنكمي ال ام لعف فلكي

 يدنع هيفكي الو هرذن دحي نأ ىنبجعيف ل مهعيمج لوق ريغ نم هب رذن ام لكأ
 . ملعأ هللاو .رضحي مل نمل ،ةرذنلا نم هلكأي ام ردق ميلست

 هيأر رعش قلحل هفاكتعا عضوم نمزو ربلا هلزوجي فكتعملا يفو : هنمو ةلأسم

 هيخأ لام زارحال دجسملا نمزو ربلا هلزوبي كلذكو ، كلذ ىلإ جاتحا اذإ

 هلزنم لوخد هل زوجي كلذكو ،هدي نم عايضلاو فلتلا لاح يف هآر اذا ملسملا

 .هايإ هلواني نم دجو لزنملا فقس تحت هلوخد ناكولو . هنم هتوقو هماعط جارخال

 ؟ال مأ . هماحرأ ريغ نم ضيرملا ةدايع هل زوجي كلذكو .دجي ل وأ

 نب دمحم نب هللادبع خيشلا موحرملا اندلاو انياعو انكردأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هتيب ىلا عماجلا دجسملا نم جرخي ناضمر رهش يف هفاكتعا مايأ يف يدومحملا يلع

 الو لاغتشا الو دوعق ريغ نم هجئاوح ءاضقب رمأيو .هماعط ذخألو .ءالخلل

 هانيأرو طسوتم يشم ىلع تيبلا يف راموهو يهنيو رمأي لب تيبلا يف هنم لهمي
 .هيلع ةنحي يذلاووه دعقو دجسملا يف نشارف هل ظسُب دجسملا حرص يف نسحتي
 اهيف ينرضحي ملف فكتعملل ىضرملا ةدايع امأو .دجسملا نع رعشلا نوفرصيو

 دنع هنم دوعق ريغ نم كلذ ةزاجإ يمهو يف يل ليخي هنأكو يباتك ةعاس ظفح
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 يدنعو هللا ءاش نإ كلذ يف علاطنو هدنع نم افارصناو هيلع اميلست الإ ضيرملا

 . هللا همحر يوليحملا ملاس نب سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا كلذ لعف نأ

 خيشلا ربق دنع لكؤيل م منغ ساأربرذن نميف يمودحمو يديس لوقت امو
 لصي نأردقي ملو 7 ةاضق هدارم نآلاو {ءاجيس ةيرقب هللا همحر ناليغ نب مشاه

 ءاضق يف اهجو ىرت لهف .نامزلا اذه كيلع ىفخي ال هنأل فوخلا نم ءاجيس ىلا
 ؟هللا كمحر كلذ نم ىرت اميف انلذ . ؟رذانلا دلب يف رذنلا اذه

 هتيدأتل , اهجو كلذل ملعأ مل ينإف : انقيفوت هللابو انديسو انخيشل : باوجلا

 هنكمأ ىتم كلذ ةيدأت ةين ىلع رذانلا اذه نوكيو ى هلكأب روذنلا 1 و ريغ نم

 . ملعأ هللاو . هتوم دعب هتيدأتب ىصوأ توملا رضح ىتح كلذ هنكمي مل نإف ؤ

٢٧٢



 نورشعلا بابلا

 ز
 هل بجت نم ةفصو اهذافن او تارافكل ١

 ١ ٠
 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا يضاقلا خيشلا باوج نمو

 يتئامردقب كلمي نم تاولصلا تارافك نم ىظعي لهو : هللا همحر يوزنلا

 ؟ةنسلا هلفكت ل اذإ دقن نم ةيرال

 ىلع يطعي نأ زئاج :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ وهو يطعي ال :لاق نم لاقو . هذه كتفص

    

 هل مسأ ملو © هدلولو هل ادحأ تيطعأ اذإ )ةالصلا قيرفت يفو : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .نالف دلوب

 زوجيو هدلو لام ضبق هل زئاج نيملسملا ضعب لوق ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ءارقف مهنأ ملع اذإ نالف كدلول هل لقي مل ولو ، قرَقُملل
 . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهتوسكو اهتن ؤمب اهل امئاق اهجوز ناك اذإ ،ةريقفلا ينغلا ةجوز امأ : باوجلا
 ةوسكلاو ةن ؤملا نم هيلا جاتحت ايب مئاق ريغ ناك نإو { ءارقفلل وه امم ىطعت الف

 . ملعأ هللاو . ىظعت نأ زئاجف © ةجاتحم يهو

 يلع نب سيمخ نب رص ان هيزنل ١ عرول ١ هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نم : ةلأسم

 . املا ؤس تكرت : هللا همحر ، يوزنلا

 )١( تاولصلا : لصألا يف .

٣٢٧٢٣ 

  



 اَههبشأ امو { ةالصلا ةرافك نع ماعطألا يف ءعىزجي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ال :نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو ،لكألا يف ماعطلا نم هتزوح ذخأ نمل الإ {

 . ملعأ هللاو . نايبصلا ماعطإ كلذ يف ءعىزجي

 هنع قرفي نأ هيصو دارأو ١ )ةالص يترافكب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ةرافك فصنو ] ارمت ةرافك فصنو ةرافك وأ « - اًمصنو ةرافكو . ارمت ةرافك فصن

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .اح

 ناك نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم كلذ ةزاجإ ولخت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ربلا بح ريغ نم كلذ زاجأ نم لوق ىلع ،ادجاو نكي ملوأ تحلل اجاو
 . ملعأ هللاو

 تيتأ : هللا همحر يوزنلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 هئراو ىطعي نأ هل زوبي ،هتايح يف هسفنل ةالص ةرافك قرفي يذلاو :اهنم ىنعملاب

 ١ . ملعأ هللاو .اريقف ناك اذإ {هتنؤمل هيلع مكحي مل ام كلذ نم

 ةثرو تلخو ءاهريغوأ ةاكز ةقرفتب ىصوأ نمو : ءايضلا نم : ةلأسم

 ل نم مهنمو 7 كلذ زاجأ نم مهنم { ثتالتخا كلذ نم مهئاطعا يفف اًظاعض

 وه امم ائيش طعي نأ يصولل زوجي الو كلذ ةزاجإب ليق دق :دمحم وبأ لاق . هز
 هيلع نمم هنع يطعي نأ زئاجو . كلذ هل لعجي نأ الإ ،هلوعي نمم ادحأ هيف يصو

 . فالتخا اهنم مهل ميلستلا يفف 0 ءارقف ة ةثرو هلو ى ةرافكب ىصوأ نمو .هلوع
 عفدي نأ يصوللو ،ءارقف مهأ كلذ زاجأ نم ةلوق ولا ثحأ : نسحلا وبأ لاق

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا عيمج ىلا ةرافكلا

 )١() يتالص : لص ألا ف .
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 سانجأ نم نوكي ام . ناضمرلاو ناميالاو تاولصلا تارافكو : هنمو ةلأسم

 ؟بوبحلا

 © نادلبلاو يحاونلا نم هعرز ناك نيأ نم اقرف هيف ملعأ ال الا نإ : باوجلا

 لكل ةوكم هنم نوكي :رثألا يف ءاج دقف ةنطابلا نم ناك نإف ةرذلاو ريعشلا امأو

 ثرخألا امأو ل عاصلا عابرأ ةثالث نيكسم لكلف لابجلا نم ناك ناو نيكسم

 . ملعأ هللاو .نخدلا نم ربلا عاصلا فصن ةميقب هنم نيكسملا ماعطإ نوكيف

 . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 .اريقف وأ اينغ ناك ماعطالاو مايصلا نيب "يخ وهف ةالصلا ةرافك امأ : باوجلا

 امأو .انيكسم نيتس ماعطإ ماعطالاو ،نيعباتتم نيرهش 0)[مايص] مايصلاو
 مل ناو ،هيلع ردق نإ يتتعلاب أدبي لوق ادمعتم هلكأ نم ىلع ناضمر رهش ةرافك

 ريخت هل سيل ،انيكسم نيتس معطيف عطتسي مل ناو © نيعباتتم نيرهش ماص ردقي
 اينغ ناك ماعطالاو موصلاو قتعلا نيب ريخم وه لوقو . راهظلا ةرافك لثم كلذ يف

 ثحلا نأ . هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا هيقفلا يضاقلا نع : ةلأسم
 مدع اذا هناوجرأ .رمتلاو تحلا دوجو دنع تارافكلا جارخا ف رمتلا نم ىلوأ

 ئ ةدوجل ١ ف ؤ رمتل ١ طسوأ نم ارمت نوكي نكلو ئ ىلوح نم كي لح و صخي ل ثحلا

 نم عنمت ةلع دجأ الف 5ةدوجلا يف ديدجلا لثم لياحلا ناك اذاو . لضفأ لضفألاو

 . ملعأ هللاو . كلذ زاوج

 نع هجارخا يفكي يشربلاو يلسبملاو لاغنلاو شوشقلا رمتو : ةلأسم
 ؟ال مأ 6 تارافكلا

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٢٣٧٥ 



 زوجي ال رمتلا نم اقس نأ ملعأ الف { ةدوجلا يف اطسوتم ارمت ناك اذإ : باوجلا
 ال هنأ يعمف فعضلا ىلا طسوتلا دح نم اجراخ ارمت الإ ، تارافكلا جارخا يف
 . ملعأ هللاو ، زوب

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا انديس باوج نم : ةلأسم
 يف اهنع راس هنكل ثح مهوبأو ذالوأ اهدنع ناك اذا ةأرملا يف : هللا همحر يوزنلا

 اوناك اذإ اهدالوألو اهل تاولصلا (ا١تارافك نم ىطغت نأ زوجيأ . ةشيعملا بلط
 ؟ال مأ نيجاتحم

 نم اههمصني ملو ح يغ جوز اهلو ةريقف تناك اذإ ة ةأرملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لثم نم ءارقفلل امم اهذخأ ةزاجإ يفف . ةجاتحم ة ةريقف تناكو .اهقح بجاو

 اوغلبي لا نيذلا راغصلا ةدالوأ كلذكو .فالتخا كلذ هبشأ امو تارافكلا

 ايف مهقح بجاو نم مهئلاو مهفصني ملو نيجاتحم ءارقف اوناكو 5 ملحلا
 . ملعأ هللاو . اندنع

 وهو ،ةيافك هيف نأ وجرأ امل اهباوجب تيتأو 0 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 : اذه

 رثكأ وأ نينثا نك ، عساو تاولصلا ("١ِتارافك ظحت نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 عساو كلذكو . ِتاَظَلَعُمو تالسرم نم ناميالا تارافك كلذكو .كلذل ةياغ ال
 ىطعي نآ عساوو اعيمج ةظلغمو ةلسرم ناميآو تاولص نم تارافكلا بح طلخ

 دنع ةينلا هئزجتو ،اينغ كلذب رضي مل ام .("ِتارافكلا كلت نم دحاولا ريقفلا
 بلقلاب ىصوملا هب ىصوأ ايع ناييا نم اذهو تاولص ةرافك نم اذه . ذاقنآلا .

 ريقفلا قرفي نأ هيلع سيلو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع ناسللا نود
 . مهيف ثداح ىنغلاو ،رقفلا مهمكح سانلاو ،كلذب

 )١( تارافكلا : لصألا يف .

 )٢( ريفافك : لصألا يف .

٢٧٦ 



 6ال مأ ريقف هنأ لئس نإف ريقف وأ ينغ هنأ هيف بيرلا لخدو هرمأ هبتشا نمو

 ل هنأ هيف كش نإو .هانع حصي مل ام كلذ نم ىطعي نأ عساوف ، ريقف هنإ لاقف
 ىلع ةقث ريغ ناكولو ،راغصلا هدالوألو هل اجرلا ىطعيو ،هنع فقوم هانغ متكي

 ناك اذإ ،اهريغوأ ةدلاو نم هلفكي ام ميتيلل ىطعيو © نيملسملا ءاهقف ضعب لوق
 هل لجرلا ىلتعيو ،اًريقف هديس ناكولو دبعلا ىطعي الو ؤكلذ ىلع انومأم

 ماعطإ ةالصلا ةرافكو .كلذ ىلع نينومأم اناك اذا اهجوزل ةجوزلاو ،هتجوزلو
 نيكسم لكل 5 حيحصلا ىوزن يرحب رب بح ةبرجأ ةثالث وهو انيكسم نيتس
 ةرذ نم ةرذلا نكت مل اذا ،عاصلا عابرأ ةثالث ةرذلا تح نمو . عاص فصن

 . عاصلا عابرأ ةثالث ريعشلا نمو . عاصف ةنطابلا ةرذ نم تناك نإو ةنطابلا
 لوق ىلع ةبيطلا ةرذلا يف كلذكو . عاص فصن دارأ هلعل عاص هنأ ضعب لاقو

 . عاص رمتلا نمو . عاص ىوهسلاو نخدلا بح نمو .نيملسملا ءاهقف ضعب
 ثلث الإ نانمأ ةثالث رياسلا رمت نمو ،نانمأ ةثالث ضرفلا رمت نمف نزولاب ناك ناو

 بح نم نكي مل نإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو .حيحصلا ىوزن نازيمب نملا
 .رمتلا وأ اهتركذ يتلا بوبحلا كلت نم تركذ امم ءاش ام هتميقب ى رتشي هنإف 5 ربلا

 .كلذ رتغ ئزجي الو

 هذه نم كل تركذ امم يش مهلكأ دلب ف كلذ ناك نإ : مهضعب لاقو

 الف مهلكأ نكي مل ناو ؤ ةنكمألا كلت يف كلذ ذافنا ("أ )زجأ رمتلا وأ بوبحلا

 كلذ ىف ملعأ الو " ريلاك هنم جرخت يئاصلا يلمعلا ثحو .ربلا نع ءعىزجي

 . ملعأ هللاو . افالتخا

 اذإ ، لاملا تيب نم ذخأي نأ هلزوجيو ريقف هلك رفاسملا مكحو : هنمو ةلأسم

 )١( ائيش لصألا يف .
 )٢( ازجأ : لصألا يف .

٢٧٧ 



 رقفلاو ، ىنغلا مهمكح سانلا نإ نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا
 رثكأوهو ثداح مهيف ىنغلاو رثقفلا مهمكح مهضعب لاقو . ثداح مهيف

 اينغ ناك ‘ ىلاعت هللا لام تيب يف قح هلو .ليبسلا نبا وه رفاسملاو .انعم لوقلا

 . ملعأ هللاو . ةيصعم يف هرفس نكي مل اذإ ،اريقف وأ

 نم دحأ لاق له . هرضحو هرفس ف اينغ نك ذإ رفاسملاو : هنمو ةلأسم

 ىنغلا هل اهيقف نكي مل ام :نيملسملا لام تيب نم لكألا هلزوجي هنإ نيملسملا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ةلودل

 © نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ف اندنع كلذ مدعي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ملسأو طوحأ وأ ىلوأ اندنع كلذ كرتو

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 .اهبح يف سباللا رشقلا ةرذلا ريغو ةرذلا نم تارافكلا ذافنا امأو : هللا همحر

 نم نيكسم لكلو . اهنم ىرج فصنو تَح ةيرجأ ةعبرأ .ةالص ةرافك لكلف
 لكل هنإ لوقف ،هنم ديجلا ريعشلا نم امأو . يدس صو سادسأ ةعبرأ اهبح

 بوجحم نب دمحم خيشلا لوق ىلع اذهو ث ربلا لثم ة ةيرجأ ةثالث هنم ةالص ةرافك

 .ةاكزلا يف ربلا ىلع لمن ريعشلا نأ هيأر يف هبجعي هنإ ،هل رفغو هللا همحر

 ىلع الإ كلذزوججي ال لوقو . لا :لثم ليكلا ف هنم تارافكلا ذافنا هبجعيو

 . ملعأ هللاو . ةقد دعب ،هنم يفاصلا بحلا رابتعا

 ةلقل هثراو ىلع هلوعب هل مكحي نم دحب راص اذإ ريقفلا يف : هنمو ةلأسم

 كلذ ريغوأ .رصب باهذوأ ّ ضرم وأ ربيكوأ رغصل هنم باستكالا مدعلو . هلام

 راسي اذ اينغ هثراو ناكو 3 هثراو ىلع هلوعب هل لدعلا مِكاَح َمكَحَف 6 .عناوملا نم

 ؟ال مأ ،ءارقفلل هعجرم نوكي امم ريقفلا اذه ىطعي نأ زوجي

٢٧٨



 نم هلفك هلوع همزل امل (_هتثراو نأ ريغ مكاح هلوعب هل مكحي مل نإ تيأرأ
 ؟ ال مأ © قرف اهنيب نوكيأ . مكاح نم مكح رغ

 ام ضعب نم هتظفح ام يناعم نم لكل بتكا هللا ءاش نإ .: قيفوتلا هللابو باوجلا

 اييف نا . نيضاملا فلسلا راثا نم ")انلصو امم نيملسملا نم اننامز ءايلع نم هتكردأ

 ريغ هنأل 5ءارقفلا ىلا رضح نم هدنع ءىش نم هيطعي نأ دارأ نمل زئاج هتركذ

 ناك ،ام ءيشب هللا هانغأ اذا لوفكملا ىلع نأل ؛رقفلا مسا هنع حمي ملو ")هلفك
 قح هلفك نم لام يف هل نكي ل هنأل هلفك نم نع هسفن فكي نأ (؛بجاولا نم

 رايخ هيلع هلمع امو & باتكلا قطان بجومب هل هلفك نم موزلو هرقف ببسب الإ
 رطضم ريغ الوفكم ناك اذإ }ءاطعلا هنع فكي نأ اضيا زوجيو . نيضاملا انفلس

 . ملعأ هللاو . كلت همايأ يف

 دنع ناميالاو تاولصلا تارافك نم انموق ءارقف ىطعي نأ زوجيو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ئ مهمذمت دنع وأ انياحص أ ءارقف دوجو

 نمولو انتلم لهأ ءارقف نأ نيملسملا راثآ يف ءاج يذلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يفكيف انتلم لهأ ءارقف مدع ناو { مهئاهفسو انموق ءارقف رايخ نم ىلوأ مهئاهفس
 . ملعأ هللاو . انموق ءارقف يف هركذ ام ذافنا زوبييو

 نأ ىلا هيفكي ام هرفس يف هدنع ناك اذإ ، هرضح يف ينغلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟نيملسملا لام تيب نم لكأي نأ هل زاوجلا نوكيأ . هرضح ىلا عجري
 ناك اذا لوق . فالتخالا يرجي تركذ ام ىنعم ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ناك ولو كلذ هل زئاج لوقو .كلذ هل زوجي ال هنأ هيأر يف هبجعيف © هرفس يف اينغ

 )١( نا امل هثراو : لصألا يف .

 )٦٢( هانصو : لصألا يف .
 (٣) بايغألا : لصألا ف .

 )٤( هلفك نم هلفك : لصألا يف .

٣٧٩ 



 هلأس اذا ةصاخو 3 ليبس رباع هنأل لاملا تيب يف قح هل رفاسملا نإ .هرفس ىف اينغ

 لام تيب يف يهنلاورمألا نيملسملا عرش يف هل زوجي نم كلذ هاطعأ اذإ هلعل

 لام تيب هديب 0')[نمم] هرفس يف ينغلا رفاسملا بلطي نأ امأو نيملسملا
 ' . ملعأ هللاو . كلذ ىنبجعي الف ،نيملسلملا

 هدنع نميفو : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا باوج نم : ةلأسم

 اهلك ءايشالا عيمج نم هيلا نوجاتحي امل هتنؤم همزلت نم ةن ؤمو هتن ؤمل هيفكت مهارد
 وأ هنكسل الزنم ادعقتسم ناك لب نكسلل لزنم هل سيل هنأ ريغ ،ةلماك ةنس

 وأ لزنم ءارش كلذ هتقو يف هتين ناكو .رايخلا عيبب الزنم اي رتشم وأ الزنم اريعتسم

 ؟ال مأ كلت هتنس يف ءارقفلل زوجي ام هل زوبجيأ . لزنم ءانب

 مهتقفن همزلت نم ةقفنو هتقفنل ةنس هيفكتو ةيقب هدنع ماد ام : باوجلا

 ام فلت نإو ،هنكسي لزنم هعم نكي مل نإو ريقفب سيلو ينغوهف ،مهتوسكو
 زوجي ام هل زئاجو ريقفوهف ةلماك ةنس هيفكي ام قبي ملو ،اينغ هب راص امو هدنع
 . ملعأ هللاو . ءارقفلل

 دارأو ادحاو ارهش ماصف نيرهش مايص ةرافك هتمزل لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟كلذ هلآ . هرايتخا ىلع يناثلا رهشلا لدب معطي نأ

 انيكسم نيتس ماعطا نيب هيف ريخي امم ةرافكلا تناك نإ ليق هنإ لاق : باوجلا

 كلذ نم ءاش ايع موصي :لاق نم لاقف .هيف فلتخي هنأ يعمف نيرهش مايص وأ

 ءاش نإ ليق هنأ يعمف رطفي نأ دارأ امم معطي ىتح رطفي الو ءاش ايع معطيو

 مايص ال انيكسم نيتس معطأ ءاش نإو ،ايهيف ماعطإ ال نيعباتتم نيرهش ماص

 عطتسي مل نإف عاطتسا ام هيلع انإو { ةرافكلا نم هل ريخي ال امم ناك نإو ،هيف

 . كلذ هيف ام يف انيكسم نيتس ماعطإف

 )١( نمي ىلع : لصألا يف .

٢٨. 



 ريغ نم مهنم ىرتشا مث ، نيكاسملا ىلع قرفف انيميرفك نمو : هنمو ةلأسم
 ؟ىرخأ ةنس نيمي يف كلذ هل زوجي له . قرف ناك ام

 نم تارافكلاو ناميألاو رذنلا 0ءرجح نم اهتدجو اك اهتلقن . ال لاق : باوجلا

 . عرشلا نايب ءازجأ

 ؟ 27

 )١( ءوزج : لصألا ف .

_ ٣٨١ 





 نورشعلاو يداحلا بابلا

 .جحلا يف باي
 كلذ نم هيلع لمتشي امو هيناعمو

    
 ناديبع نب ةعمح نب هللادبع نب دمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نمع ارمتعم ةفرشملا ةكم لخد اذا ةرجالاب جاحلا يف : هللا همحر يدمسلا ىيوزنلا

 هسفنل فوطي ن أ هل زوجحم أ . ةكم ف لغ ثبلو . ةمات ةرمعلا ىضق ١ ةو هرَّجأتس ١

 ؟جحلاو ةكم يفاييقم راصاذإ هلرج ؤتسا نمل ةجحلاب مرحي نأ" لبق هسفنل رمتعيو

 تظفح ام ىنعم ىلع تركذ ام لعف ةرجالاب جاحلا ىلع : قيفونلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم

 .لاملا يف جحلا هيلع هب بجي ام ردقب جحلا رهشأ يف كلم نميفو : : هنمو ةلأسم

 هلام ثلث ن اكو هب ةيصول ا هيلع تقلعتو ] جورخل ا هل رێتتتم ريغ كلذ هتقو ن اكو

 عيمج بهذولو حابموأ بجاو ف هلام ؟ فرصتلا عتميا موقي الوأ كلذب موقي

 ؟كلذب اكلاه نكي مل ام { هلام

 يف داهتجالا ةياغ دهتجي نأ هل يغبني هتركذ يذلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف هلام يف فرصتلا نم عنمي نا امأو ،جحلا ةضيرف نم هيلع ام يضقيل هلام ريفوت
 بهذولو فورعملا لذب هل زئاجو كلذ نم عتمي هنأ ملعأ الف ،فورعملا لذب لثم
 . جحلا ريخات زاج نم لوق ىلع كلاه هنإ رقا الف جحلاب انئاد ناكو هلام رم عيمج

 . ملعأ هللاو

٣٢٨٢ 

  



 تيب ىلا مالسالا ةّجَح كلاه نع جحيل الجر رجأتسا نميفو : هنمو ةلأسم 0

 .اهب طرتشي ةفورعم ةدم ىلا انيلا عجرت مل كنأ زجأتسملا طرتشي ملو ، مارحلا هللا

 ؟هيلع رج ؤي نأ رجأتسملل زاج هيف جاحلا عجري مل نإ ةح كلذلأ
 الا ريجألا ىلع رج ؤملا طرتشي مل اذا كلذ يف لجأ ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . مالسالا ةجح كلاهلا نع جحيل ()[رَحا] اريجأ رجأتسي نأ تِصولا دارأ اذإ هنا
 اذا هنا ريغ ، هاياصو ذافنالو كلاهلا نيد ءاضقل ةعراسملا ينبجعيو نسح كلذف

 نم ةرجألا هل ملسيف مالسالا ةجح كلاهلا نع جح هنإ لاقو لوألا ربجالا ءاج

 ىلعف { مالسالا ةجح كلاهلا نع جح اذإ يناثلا ريجألا امأو ،كلاهلا لام

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام نم ال هلام نم ةرجألا هل ملسي نأ يصولا

 امدعب هريغوأ ضرم نم ءيش هقاع اذا ججحلاب مرخللا ف : هنمو ةلألم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . مرحأ

 مارحالا امها هل سيل كلذكو . هلمهي الو همارحا ىلع نوكي هنأ : هباوجف

 نأزئاج ةجحب امرحم جحلا مايأ ةكم لخد نم ، نيملسملا ضعب لاق دق هنأ الإ
 هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ١ ربخ ىل ١ لوقل ا اذه بحاص بهذو . ةرمع اهلوحي

 دعب كحيو هلعل لوحيو ةرمع ىلا هتين لوحي ن أ هلف ةرمع اهولوح : هباحصأل لاق

 لحي الو ىعسيو فوطي نأ هلو هم ارح ١ ىلع فقي :نورخا لاقو.. هيعسو هف اوط

 . ملعأ هللاو . ىلإ تحأ لوألا لوقلاو . تافرعب فقي ىتح همارحا ىلع ىقبيو

 . ملعأ هللاو .ءادرو ادحاو ارازا سبلي ن أ مرحملا ةىزجيو : هنمو ةلأسم

 . بازيملاو بابلا دنعو ناكرألا دنع فقي مل اذا تيبلاب فئاطلاو : ةلأسم

 ؟ال مأ ] هفاوط ضقن ف كلذ حدقيأ

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٢٨٤



 ةسارد ردقب اهب رهج هنأ ريغ اريثك اهب هتوص عفري مل اذا ةيبلتلاو : هنمو ةلأسم

 . نارقلا

 عيمج كل ذكو } هذه كتفص ىلع كلذ هئزجبو ارمق نوكي ا : هب اوحف

 هللاو & كلذ قيضي الف اريثك هتوص عفري مل ولو هناسلب كلذ أرق اذا ةيعدألا

 . ملعأ

 . اهانعمب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ئ مزمز نم لاستغالا ةلفان وأ ةرمع وأ جحل تيبلاب فئاطلا كرت اذاو : باوجلا

 همزلي الو ئ بابحتسالا كرت دقف رذع ريغوأرذل هنسأر ىلع اهنم ءاملا تصو

 . ملعأ هللاو .ءيش

 افصلا دنع ءاعدلا أرقي نح ةورملاو افصلا نب ىعسي يذلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ةورملاو

 ُءىزجيو .ٍايعإ نم كلذ ناك اذا ةصاخو ادعاق نوك نأ ءىزجي هنأ : باوجلا

 هللاو . اريثك هب رهجي مل ولو هناسلب ءاعدلا نوكيو .ةدحاو ةرم ،ةرم لك ىف ءاعدلا

 . ملعأ

 اطايحتسا اثالثوأ نيترم ناسنالا رمتعا اذاو : اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . نهعيمج ف ىعسي هنأ الفن وأ

 : اذه وهو اهنم باوجلاب تيتأو .اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم طقسف هتيحل وأ هتأر مرحملا حسم اذا رثألا يف تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ثالث فتن اذإف هيلع سأب الف . اتح هجورخل دجمي ال يذل ا تيلملا رعشل ١

 م اعطا هيلعف ةرعش فتن ن او ئ م د هيلعف ةدحاو ةرم ف تاعمتجم ت ارعش

. ٣٨٥



 . مد هيلعف رفكي لو ت ارعش ثالث فتن ناو نينيكسم نيترعشل ا يفو ئ نيكسم

 . ملعأ هللاو . ةيدفلا هيلعو ،هعلق زئاجف هينيع ف هيذ ؤي رعش ناك اذا امأو

 ملو هرعش نم ائيش انلا تتقلف رانلا ىلع اماعط مرحملا لمع ناو : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .ثالثلا نم رثكأ هنأ الا هددع فرعي

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلعةدحاو ةحيبذ ةئزجت هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةنيدملا ىلا وأ تافرع ىلا رمتعا امدعب ةكم نم جراخلاو : هنمو ةلأسم
 هدلب نم جرخ اذا غادولا هيلع مأ ؟ال مأ عادو ريغب جورخلا هلزوجيأ .ةرونملا

 . ؟جورخ كلذ لك ف مأ ؟اعجار

 .مرحلا تفلخ جيرخ نم عيمج ىلع ععاذولا نأ: قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع عادو الف مرحلا ودعي نأ ري مل (١)[نم]امأو

 . اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نا كلذكو يوضو ريغب زوجي ةورملاو افصلا نيب يعسلاو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ريغ ىلع كلت هتلاح ىلعوهو هيعس متأ .ه ؤورضو ضقتنا مث ائضوتم ناك
 . ملعأ هللاو . ءوضو

 . سأب الف هينغي امم هتجاح نم ءعيشبوأ هللا ركذب يعسلا يف مالكلاو : ةلأسم
 هللاو .هْيَعَس دسفي الو ، هوركم كلذف ىنعم ريغل مالكلا امأو : باوجلا
 . ملعأ

 هئزجيأ . ةعتملا حبذل ةعس دجي مل اذا هريغ نع ةرجألاب جاحلاو : هنمو ةلأسم ..

 مدعل دبجح لو هسفن نع اجاح ناك ناو ؟ال مأ اينغ هنع جوجحللا ناكولو موصلا

 ؟ال مأ ئ ىرخأ ةنسل هريخأت هل زوجحم . موصلا ىلع ردقي ملو . مدلا مدعل وأ هلام

 لاق نم لاقف ريقف وهو هريغ نع ةرجألاب اجاح ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 )١( لصألا يف تسيل .

٢٣٨٦



 ةرمعلاب عتمتملا امأو ؤ هئزجي ال :لاق نم لاقو لوقلا رثكأوهو . .موصلا هنئزبي
 امأو . . عجر اذا مايأ ة ةعبسو جحلا ف مايأ ةثالث هئزجي موصلاف اريقف ناك ناف هسفنل

 هحني همزل يذلا مدلا نمثب ةب ثعبيلف هدلب ىلا عجر اذاف . موصلا ىلع ردقي ل اذا

 نمثلا فرع اذاو ،ةاشلا ن مث ماتسي هناف ردقي مل ناف ىنمب وأ ةكمب رحنلاو . هنع

 اذكو اذك حصي هنا فرع اذاف رب بح نمثلا كلذب ماتسي هتإف ا كاذكو اذك هنا

 ال يذلا كلذكو . اموي رب عياص فصن لكل موصي هناف نمثلا كلذب بح كوكم

 . ملعأ هللاو . اذه ىلع نوكي هناف 5هي رتشيل مدلا دجم

 . يدنع 0 اهنم ىنعملاب ت تيتأو 3 اهلا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 رخآ عم عضوم ذ تدجوو . ةرمثلاو قرولا نم .رجشلا نم طقس ا اب الو مرحلا
 هب مكح ام .هضفني يذلا قرولا يف ءازجلا هيلعف قرو اهنم عقوف ةردس ضقن نم
 . ملعأ هللاو . هديب فرجي نكلو ةردسلا ضفني الو ك نايكحلا

 ءارقف ةثالث ىلا عفدي هنأ همارحا ف مد همزل يذلا ف : هباوجو : هنمو ةلأسم

 دحاولا ريقفلاو ظفل رغ نم كلذ ؟ ءىزجت ةينلاو احوبذم نوكيو ادعاصف

 . ملعأ هللاو . كلذ وجرأ .ىرجم هنا

 وأ رجشلا عطقو رعشلا فتن لبق نم مجرلا مزل يذلا مدلاو : هنمو ةلأسم

 ؟بابسالا نم ء ءيشل هدسح نم جرخ املو رفظلا

 هذه نم لكألا هل زوجحم اناو ئ هتركذ ام عيمج نم لكألا هل زوجحم ال هنأ : هباوحف

 . ملعأ هللاو . ةعتملا

 مأ ،يتلبق ةبعكلاو : ةينلا يف لوقي مرحلا يف ةبعكلا دنع يلصملاو : هنمو ةلأسم
 ؟ىلبق ةبعكلا هذهو

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

٢٣٢٨٧



 جحلا لئاسم ف سايقلاو اهانعمب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . سايقلاب لوقي نم لوق ىلع ءاوس اهريغو

 تقرس وأ ائيش وأ { ةمئاق اهنم قرس مث ةاش حبذف ممد همزل نمو : هنمو ةلأسم
 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . . خمصو وأ بع وأ نغ وأ ريقف اهقرس ملعي مو
 . باوجلاب

 لضي مل نإ امأو . هنع تأزجأ دقف اهحبذ اذاو اهلدب هيلع سيل هنأ : هباوجف
 رداق هللاف . يلتبملا اذه دهتجيو .ضرألا يف هنم زوجي هنا ملعأ الف هلكأي نم َححللا

 .هنع جرفي نأ ىلع

 هيلع ناكو يناميلا نكرلاب هفاوط عباس متخ اذا تيبلاب فئاطلاو : هنمو ةلأسم

 هنأل رجحلا نكر ىلا يناميلا نكرلا نم هرورم نا ريغ هنم اطلغ رَجَحلا نكرب متخلا
 نكرلا نم هفاوط عباس يف ةينلا عطق هنأ الا . . مالسلا هيلع ميهاربا ماقم ديري
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . كانه هرورم رخآ ىلا رجحلا نكر ىلا يناميلا

 . ملعأ هللاو . هجح 7 ال هذه كتفص ىلع : هبباوحف

 الومحم هب تفآَطُي نأ زوجي له . اجاح ناك اذا ةكم يف ضيرملاو : هنمو ةلأسم »
 ؟اعجضم وأ ادعاق نوكي نأ تافرعب هفوقو يف ةئزجي لهو . يشملا ىلع ردقي مل اذا
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج ضيرملل زئاج 0 معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . اهباوجب تيتأو © املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 دلب نم ةجحلاب جرخي نأ ةرجألاب جاحلا ىلع معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دلب نم جرخ اذا امأو ،هيلع امزال كلذ سيلف اهيلا هعوجر امأو ك يصولا

 الف .ةجحلا ةيدأتل ريسملا دصاق وهو . هل ةجاح ءاضق ف هذلب لخدو يصولا

 . ملعأ هللاو . هيلع كلذ قيضي

٢٨٨



 عكري نأ ةرجألاب جاحلل بحتسيو . اهظفل نود اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو .عيش همزلي الف ،كلذ كرت ناو . يصوملا تيب يف عادولا يتعكر

 وأ مويب لبق ايهعكر ناو ، جورخلا ةعاس اهعكري نا بحتسي هنا : هباوجو
 . ملعأ هللاو . .عيش همزلي الو هيلع سأب الف اهكرت وأ نيموي

 ؟دجن نم وأ نميلا نم جرخت تناك اذا ةليلقلا ةجحلاو : هنمو ةلأسم

 جرخت نيأ نم مهاردلا هذهب زخت ؤيو ةكم يف اهب جحيو رجأتسي ال هنأ : هباوجف
 ةصقان ةجح ف طانت مهاردلا هذه نا : نيملسملا نم لاق نم لاقو . نادلبلا نم

 . ملعأ هللاو . نيكلاهلا نع ايهب جحي الجر اعيمج نيتجحلاب ربت ؤيو

 . اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 دعب هضعب نأ الإ إ جحلا ةعَلبيام ردق ة جحلا رهشأ يف الام كلم نميف : باوجلا
 يذ نم رشعلا دعب هلولحو هل كلم هنا الا لاح ريغ نيد سانلا دحأ ةمذ ف

 هافوتساو نيدلا هل لصح اذإ ،ةيتآلا ةنسلا نم جحلا رهش ىلإ قبي ملو ةجحلا
 . ملعأ هللاو .جحلا هيلع نوكي نأ ينبجعيف

 اهضرتفا يتلا جحلا ةضيرف ءادأل هسفنل اجاح جرخ اذا يلاولاو : هنمو ةلأسم

 تيب نم ءاركلاب نيمدختسملا ةارشلا نم هعم نم لايعتسا هلزوججمأ . هيلع هللا

 . مهداز كلذكو ؟ال مأ لاملا تيب نم مهل مهترجأ نوكتو مهب سننأتسيل لاملا

 ؟ال مأ 6 لاملا تيب نم مهل هميلست هل زوبي له

 نيملسملا رومأ يف ءانغلا هب نمم اهيقف يلاولا اذه ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الإ ةاكزلا نم جحي ال هنأ نيملسملا راثآ يف ءاج هنأل هتركذ ام عيمج هيلع قيضي الف
 اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ريغ ىلع يلاولا ناك ناو .ٍءانعوذوأ ،ءاَتَعوذ هيقف

 . لاملا تيب نم ءاركلاب نيمدختسملا ةارشلا نم هتركذ ام لامعتسا هل سيلف كل

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا هيف يذلا لوقلا ىلع ةفصلا هذه ىلع دازلا كلذكو

س ٣٢٨٩



 . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 رج ؤي نأ نيملسملا لام تيب نم ءاركلاب مدختسملا يراشلل سيل هنأ : هباوجف

 ينبجعي الو ، نيملسملا لام تيب يف ةضيرف هل تماد ام ى جحلل ريغلا نع هسفن

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يف هل نذأي نأ مامالل

 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم لاق نم لاق . لاملا لصأ يف يأرلاب نوملسملا فلتخا دق هنأ : هباوجف

 عجري نا ىلا ةلوع همزلي نم لوثَعو ةلحازو دازل هافكو هلام عاب اذا : نيملسملا

 : لاق نم لاقو .هلام لصأ عابي نأ همزلي ال :لاق نم لاقو .جحلا هيلعف اجاح

 0)[ام] عيبلا دعب يقب يذلا هلام ةلغ نم يقبو ، هلام لصأ نم ائيش عاب اذا

 نيملسملا لوق لكو . جحلا هيلع . بجو ،هتنؤم همزلي نم ةنؤمو هتنؤمل هيفكي
 . ملعأ هللاو . باوص

 ةين اهل سيلو عا دولل نوكت اےهيف ةينل ا ن أ عا دول ١ يتعكر يف هب اوجو : هنمو ةل 077

 ايهخا رثالا ف تدجوف ةضيرفلا فاوط اتعكر امأو .ةلفان امهو { كلذ رعغ ةصوصحح

 هللاو . ةلفان امهناف ةلفانلا فاوط اتعكر امأو ،ايهب الا فاوطلا متي ال ةضيرف

 . ملعأ

 ءاضقل ةكم ىلا ءاجو ،جحلا لبق ةرايزلا جاحلا مدق اذاو : هنمو ةلأسم
 © ناقيرط اهل ناك اذا ، مارحإلل ةنيدملا نم قرطلا برقأ دصقي نأ زوبجيأ . ةجحلا

 ةلاطا فوخ ةلوهسلا بلطل ةكم ىلا برقأ هنم مارحالا عضوم امهدحأو
 . مارحالا
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام يدنع زئاج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )١( لصألا يف تسيل .
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 ىلع طرش الب جحلا ىلع ةرايزلا ميدقت هلزوجي ةرجألاب جاحلا : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ \ هرجأتسا نم

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نا لبق هسفنل رمتعي نأ هل سيل هنأ رثألا يف تدجوو : هباوجو : هنمو ةلأسم
 ىضقي نأ لعب امأو ،كلذ طرتشي نأ الإ  اهيلعرج ؤتسا ىلا ةجحلاب جحي

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي ال هنا وجرأف ايهلع رج ؤتسا ىقلا ةجحلاب

 عجرو هنع جحف . كلاه نع اجاح جرخيل هسفن رجأ لجر ف : هنمو ةلأسم

 عجر املو كلاهلا نع راز الجر رجأتساو ئ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق رزي لو

 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةثرولا ربخأ

 نأ حصو 3 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربقروزيل ادحأ رجأتسا اذا : هباوجف

 هل زئاجف هرجأتسا نم كلذ متأو ، كلاهلا نع ةرايزلا هذهب راز يناثلا ريخألا

 وأ ةيرال نيسمخب ةرايزلل رجأتسا ناك كلذ هل ممتي نا هرجأتسا نمل زئاجو كلذ

 مل ناو راس ام قيرطلا نم يصولا دلب نمراس لوألا ريجألا نأل رثكأ وأ لقأ

 نم هيلع عطقي هناف هرجأتسا يذلا هل ممتي لو حصو راز ىناثلا ريجألا نأ حصي

 ملعأ هللاو . مهاردلا عبر ةرايزلاو ةجحلل ىتلا مهاردلا

 . ب اوج اب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم لاقو . هالوتي ال نمع جحي ال هنا : نيملسملا نم لاق نم لاق : هباوجف
 اوعدي ال هنا ةجحلا هذخأ دنع طرتشيو ،هالوتي ال نمع جحي نأزئاج هنإ :لاق

 نا عروتي نمل زوجي الف يصاعملا نم هنم تقرغ نم :نيملسملا ضعب لاقو . هل
 ايلو كل ناك نا مهللا :هل اعد اذاف ائيش هنم ملعي مل يذلا ءاعدلا امأو . هنع جحي
 . ملعأ هللاو . اذهبف همحراف 6 اربخ هنم تملعو

٣٦٩١



 . اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 رفكي ملو مرحم وهو تاقرفتم مايأ يف ثالثلا قوف تارعش فتن نمو : هباوج يفف
 مد هيلعف رفكي مل ام : نيملسملا نم لاق نم لاقف . كلذك اضيا فتن ىتح

 هرعش فتن ولو :نيملسملا نضعب لاقو . ةقرفتم مايأ يف هرعش نم فتنولو دحاو

 اذا :نيملسملا نم لاق نم لاقو . رفك نكي مل ام .دحاو مد الا هيلع سيلف {هلك

 نمو © مد موي لكل هيلعف موي اك ادعاصف ِتارعش ثالث نم ةقرفتم مايا يف فتن

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زئاجف نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخأ

 . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 رثكأو نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف لجرلا نع ةأرملا جحت نا امأ : هباوجو
 . ملعأ هللاو . لجرلا نع جحت ال ةأرملا نا لوقلا

 هللا تيب ىلا مالسالا ةجل اجاح جزي نا هسفن رجأ لجرو : هنمو ةلأسم

 . ةدايزب هورج ؤي نأ سانا دارأ مث ث مارحلا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةدايز ذخأي نأ هل زئاج هنأ : هباوجف

 لجأ نيد هيلعو ادقن جحلا رهشأ يف اريثك الام كلم نميفو : هنمو ةلأسم

 ۔ لجاعو لجا نم نيدلا عيمج هنع طقست لهف اهريغو ءاسنلا قوقح لثم لجاعو
 . كلذ ةصصاقم دعب هدي يف يقب ام رظنيو

 ناو ، نيدلا هنع طقسي هناف ٦ نيد هيلعو لام لصأ هل نكي مل اذا : هباوجحف

 نم كلمتي امم نيدلا ًطقشت الف لاملا يف بوتكم نيد هيلعو ،لام لصأ هل ناك

 . طقسي :لوق .فالتخا هيفف لاملا ىف ابوتكم نيدلا نكي مل نإو .مهاردلا

 . ملعأ هللاو . طقسي ال :لوقو

 هيلع دقعو {هكلاه نع جحيل نيمأ الو ةقث ريغ الجر َرَّجَأ نمو : هنمو ةلأسم
 جح هنإ لاقو عجرو . عجريو جحلا غلبي ام ردقب هنع باغو-كلذ

٢٣٩٢



 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع لبقي هلوق نأ : هباوجف

 . اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نادلب عيمج نم جرخي ريجلا نأ جيجحلا طلخت زيجي نم لوق ىلعو : هباوجف
 نيجوجحملا مسا ركذيو .ةدحاو ةجح ةلزنمب اهلك جيجحلا نوكتو جيجحلا لهأ

 .راجلا يمر كلذكو تيبلا ةرايزو ، تافرعب فوقولا دنعو ؤ مارحالا دنع مهنع

 مهركذي هنأ 3 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق ةرايز دارأ اذاو كلذ ريغ همزلي الو

 . ملعأ هللاو . دحاو ماقم يف

 . املا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 يذ نم اهبحصي نم ىلعو . ةلجارو داز ىلع تردق اذا ةأرملا نا : هباوجف

 . ملعأ هللاو . جحلاب ةيصولا اهيلعف © هتن ؤم (اااَهلمَحتو جور ز وأ مرح

 ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم .

 . اهلا ؤس تكرت : هللا هظفح ىيوزنلا

 رمأب هريغ نع ةرجالاب جحي نأ زئاج هنأ لوقلا رثكأ ىلع كولمملا يف : هباوجف
 . ملعأ هللاو هديس

 يلع نب سيمخ نب رصان ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم
 . ةرجالاب هيلع ىذلا ة هجح ىضقف ةرجألاب اجاح جرخ نميف : هللا همحر ىيوزنلا

 .هسفن نع لبقملا جحلا جحو زواجف ش ةلبقملا ةنسلا ىلا زواجي نأ دارأ مث

 عوجرلا ريغ قبي ملو ،اهلايكب ىتأ اذا اهل رجأتسملا ةجحلا هئزبحت هنأ : هباوجف

 هدلب يف هيلع تبجو يتلا ةجحلا جح ناو ث مزالب هيلع عوجرلا سيل ذا هدلب ىلا
 هلعجي جحلا ىلا هدلب نم ("بومهذلا ءارك ردقب هيلع هنا الا اهلايكب ىتأ اذا هتأزجأ

 . ملعأ هللاو هسفن نع جحي نميف

 )١( هلمحتو : لصألا يف . )٢( باهذلا : لصألا يف .

_ ٣٨٩٣ 

 



 ربق روزيو ، مالسالا ةجح كلاهلا نع جحي نأ رجؤتسا نميفو : هنمو ةلأسم

 . . جحي ملو تامو ، جحي نأ لبق رازو . مالسلاو ةالصلا اضفأ هيلع دمحم انيبن

 .لاؤسلا ةيقب تكرت

 ضعب لاق . ةرايزلا ةرجأ هل نوكت نأ هنسحتسن يذلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مل اذا هانفرع ام رثكأ اذه لعلو © عبرلا اهل مهضعب لاقو { ةرجألا ثلث اهل نيملسملا

 . ملعأ هللاو . ةرايزلا لبق جحي نأ هرجأتسا نم هيلع طرشي

 نم لحأو ،ةرمعلاب اعتمتم ناكو جحلا رهشأ يف لخد نمو : هريغ نمو ةلأسم
 يف مايا ةثالث . عجر اذا ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايص وأ يدهلا هيلعف همارحا

 . ملعلا لهأ فلتخا دقو .هلهأ ىلإ عجر اذا مايأ ةعبسو ىحضألا رشع

 وأ ،ةدعقلا وذ وأ لاوش هلعل رهش يف مايألا ةثالث موص مهضعب زاجأ : هباوجف

 لاقو .هلهأ عم ءاش ناو ، قيرطلا ين نهماص ءاش نا مايالا ةعبسو رشعلا

 موصي الو ث ةفرع نيبو هنيب ام رشعلا يف الإ مايالا ةثالث موص ءىزججي ال : مهضعب
 . هللا همحر رصان خيشلا باوج ىلا عجر . .هلهأ ىلا عجر اذا الا مايالا ةعبس

 اذكب مالسالا ةجح هكلاه نع جحي نم يصولا رجأتسا اذا : هنمو ةلأسم
 .القاع اغلاب ارح ناكو كلذ ريجالا لبقو . مولعم تاقوالا نم تقو ىلا .اذك
 يصولا ة ةمذ يف تناكو ، كلاهلا لام نم ةرجالا ركذي ل اذا .كلذ اهيلع تبث

 تيملا لام نم ةرجالا تناك ناو مهطورش ىلع نولمسملاو يصولاو هل رجأتسملا
 ذاقنا ليجعت هيلعو يدنع طرشلا اذه تبثي الف ،كلذ يصولل يصوملا لعجي ملو
 . ملعأ هللاو . عاطتسا ام ةيصولا

 يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 كسلجم ف لجرل ا ىلع اهت دقع يتل ا ةجل ا ف ي ديس كرو اش او : : هللا همحر

 ؟ال مأ . كلذ ىل زوجي هنع عوجرلا يدارمو فيرشلا

٣٩٤



 اه ىصوملا كلاهلا نع ةجحلا ةيدأت ىلع هَترجأتسا يذلا ناك اذا : باوجلا

 ناكملاو ، ةفورعم ةرجألا تناك اذا كلذ نع عوجرلا يدنع سيلف 0 انيمأ ةقث

 هللاو . نيمأ الو ة ةقث رغ وأ زئاج هنا حصيو ئ كلذب وه ىصري نأ الإ افورعم

 . ملعأ

 يدهو ةيحضلا نأ انعمس دقف : اهلا وس تكرت ةلأسمل هب اوج نمو : :ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ىرخألا نع 'أمهادحا إ ُءىزجتو ز دحاو امهانعمو ءاوس امه ةعتملا

 همحر © يوزنلا يلع نب سيمخ نبرصان هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ءادفلا هيلع نوكيأ . (مَّجَتحاو ،ةماجحلا ىلا جاتحا اذا مرحملا يف : هللا

 ؟كلذل

 . ملعأ هللاو . هانعم اذكه : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ناكو. . ءارب ا ةيرق نم كلاه نع جحيل رج ؤتسا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىضم ريجالا اذه نإ مث 5اربا ةيرق نم ةجحلاب هجورخ نوكي نأ ىلع طرشلا

 .ةفيرشلا ةكم ىلا راس هنأ مث اهنم كلاه نع جحيل هسفن رجأو ۔وانس ةيرق ىلا

 هتجح تبثتأ .ءاربا بحاص نع جحو ةكمب زواج مث وانس بحاص نع جحو
 متأ هسفن نع جاح ريقف اهب ناعي هتن ؤمو هئارك ردق هيلع نوكيو ،ءاربا بحاصل

 . هومتي مل وأ كلذ ةثرولا هل

 ىلع ةفصلا هذه ىلع ءاربا ةيرق بحاصل هجح متي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع رج ؤتسا ام فلاخ هنال اندنع هوجولا لك

 مل ام رصعلاو رجفلا ةالص دعب اهَعوكر زوجي فاوطلا يمكر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع .اهنم نرق بغي وأ سمشلا نم نرق علطي

 )١( امهدحأ : لصألا ي .

 )٢) مكتحا : لصألا يف ١

_ ٢٣٨٩٥



 ] انباحصا لوق يناعم نم هملعن ايف اندنع كلذ زوجي ال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ سمشلا بورغ دعب ىلا ايهعوكر رخأ { رجفلا وأ رصعلا ةالص دعب فاط نمو

 . ملعأ هللاو . كلذ دعب امهالصو اهعولط

 نأ املف جحلا رهشأ يف امرحم ةفيرشلا ةكم لخد اذا جاحلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ةورملاو افصلا نيب ىعسو ، عكرو تيبلاب فاط ىلاعت هللا اهفرش ةكم لصو
 يده طوقس دارآو ، هتنع ةجاحل تيقاوملا ضعب ىلا جرخ مث ،همارحا نم لحأو

 هذه ىلع كلذ هماع نم جحم عجر اذا كلذب ةعتملا يده هنع طقسيأ هنع ةعتملا

 ؟ال مأ ةفصلا

 هيلع لمعن اميف اندنع ةفصلا هذه ىلع ةعتملا يده هيلع : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .انئاهقفو انباحصأ لوق نم

 قحتسا . مارحالا ف لوخدلا لبق تام اذا ةرجالاب جاحلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع ،اهنيعب ةنس يف جحلا هيلع طرتشي مل اذا ةرجالا نم ائيش

 هذه ىلع فالتخالا يرجي ةرجألا ضعب قاقحتسا يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا

 مأ هسفنل لمعي نأ كلاهلا نع جاحلل نذأي نأ هل زوجي يصولاو : هنمو ةلأسم
 ؟ال

 ايع ةلغشي لمعلا نكي مل اذإ ،هنم يل ناب ام ىلع لاق هنأ وجرأف : باوجلا
 هل نذأي نا يصولا ىلع قيضي ال هنإ . جحلا تابجاو نم هل مزال بجاو 0)[وه]

 . ملعأ هللاو . كلذب

 ف هتين هل نافروجحملا لعفأ تنك نا جحلا هيلع لاق نم لوق امأ : هنمو ةلأسم

 هناف تنح نإ جحي نأ ةين هل ناكو ،جاح يناف اذك تلعف نا لاق نم امأو . كلذ
 . ملعأ هللاو . يدنع جحلا همزل تينح اذا

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٣٨٩٦ _



 نع زجعو ، قحلا هوجو نم هجوب جحلا ةضيرف هتمزل نميفو : هنمو ةلأسم
 هسفنب اهل ةعاطتسالا جري الو ،كلذ نع هل ةعنام هوجو نم هجوب هتايح يف اهتيدأت
 كلذ ةزاجا يفف .هسفن نع جحي نأ دارأو ك هنع هل قئاعلا نم هتايح يف

 هل عساوف ةزاجالاب ذخأ نمو نيملسملا نم لعف نم كلذ لعف دقو .فالتخا

 ىلعرثكأ وأ نيتصتانلا نيتجحلا دقع امأو نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ

 نمو .دحاو ماقم يف دحاو ظفلب ادحاو ادقع نادقعي ايهناف كلذ زاجأ نم لوق

 نأب كسفن ترجأ دق كنأب نالف اي اندهشأ اذك لاقو . كلذ هيلع دقعي نم لاق

 هيلع دمحم انيبن ربق اينع روزت . مارحلا هللا تيب ىلا نالفو نالف نع اجاح جرخت
 يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص ىلعو هيلع ايل ملسيو ، مالسلاو ةالصلا لضفأ
 ىلا ايلوأ نم نوجاحلا هلعفي ام ةرايزلاو ةجحلا هذه يف ايهنع لعفتو .ايهنع هللا

 1 ظافلألاو اندنع هنم فاك وهف . معن لاق اذإف ةضف ةيدمحم اذك اذكب اهمامت

 . ملعأ هللاو .ةريثك اذه

 نوكيأ . هريغ نع ةرجألاب جح اذإ ينايعلا جاحلا نم دقعلا يفو : هنمو ةلأسم

 هيلع بجتو كلذب جحلا هيلع بجيو . جحلا ليبسل اعيطتسم ةفيرشلا ةكم هلوصوب
 وأ انويدم ناك شام اموي ردق ام ىتم هتايح ىف هئادأ داقتعا هتين عم جحلاب ةيصولا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نويدم ريغ

 ناو فالتخا ةفصلا هذه ىلع هيلع كلذ بوجو ىف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو اندنع نسحف كلذف }ةيصولاب طاتحا

 ىحنم ا ي دومحمل ا دمحح نب دوعسم نب ىلع هيقفل ا خيشل ا ب اوج نم : ةلأسم

 ارس ىبل هنا ريغ تاقيملا نم (برتقأو ةرمعب مرحأ اذا جاحلا يفو ث هللا همحر

 ةيقب تكرت . .؟ال مأ ،كلذ هئزبيأ تفلخ نم هعمسي نا ريغ نم هناسلب

 . لاؤسلا

 )١( برقأ : لصألا يف .

_ ٢٣٩٦٩٧ 



 جحلا مارحا لالها يف هب رومأملا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 همارحأل ةيبلتلاب هتوص عفري ناو ىون امل ةينلا يبلملا دقعي نأ اعيمج ايلو . ةرمعلاو

 مامت ينبجعيف ةجح ىضق ىتح ةيبلت ريغ نم جحلاب مارحالا ىونو بلي مل ناو
 عفتني ال هنا يدنعف هسفن يف كلذ رسأو هتين يف ىبل ناك ناو . مد هيلعو هجح

 نا هل تحَتشاو ،كلذ ينبجعي الف هتين دقع عم هئاسل كلذب كرحت ناو ،كلذب
 الف ،هينذأ ةيبلتلاب عمسأو هناسل كلذب كرحتو هبلقب ةيبلتلا ىون ناو . مدب طاتحي
 ةلزنمب جحلا يف مارحالل ةيبلتلا نأل جح لاطباو { مد موزل كلذ يف هيلع نإ لوقأ

 كرح اذاف 5 مارحلا رعشملا دنع ءاعدلا رارسا امأو .ةالصلا يف مارحالا ةريبكت

 امأو هيلع سأب ال هنا يدنعف . هينذأ عمسروأ هريمض دقع عم هناسل كلذب

 هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاصو 3 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع نوُمليسملا

 نمك وهف هيلع لتشملا هعمسي ام ردقب هتوص ملتسملا عفري مل اذا هنأ يدنعف ،ايهنع
 نم ذخ أت الو . نيملسملا لسو . كلذ ف ينم ظفح ربغ نم يدنع ايف ملست ل

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الا يلوق

 : هل رفغو هللا همحر ىلع نب سيمخ نبرصان هيقفلا انديس باوج ىلا عجر

 هيلعو { هتقو يف كسانملا مات هيلع نإ ةفرعب فوقولا هتاف اذا جاحلا يف هباوجو
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع يدنع اييف لباق نم جحلا

 تيب ىلا ةرجألاب اجاح جرخي نأ هديس هل يضر اذا كولمملا يفو : هنمو ةلأسم
 امع اجاح ةجحلا هذهب جرخي نأ هرجأتسي نأ كلاهلا يصو عسي له . مارحلا هللا
 كولمملا ناك اذا هاصوأ نم يلام نم ةرجألا كلت هديسل و هل ملسي ناو ،اهب هاصوأ
 ؟ال مأ .كلذل الهأ

 جحي ال انعم لوقلا رثكأو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع عسي هنا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةلثم زخ الا هنع

٣٨٩٨



 نميف : هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص يضرلا خيشلا تلأس : ةلأسم
 نع جحيل ندبلا حيحص ريغ هنا الا جحلا ىلع هلجأ نمردقي لام هعم عمتجا
 ؟ ال مأ . جحل ١ همزليأ . هسمقن

 نأ ردقي مل ناف ،جحلا هئزلي هنا نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلعف : باوجلا

 موزل هنع طقسي الو . قيفوتلا هللابو .هتوم دعب هب يصوي نأ همزل هسفنب جحي
 وهو لاملل ادحاو القاع اغلاب ناك اذا ندبلا ةحص مدعو . قيرطلا فوخ ةيصولا

 دازلا دجو اذا هسفنب جورخلا همزلي نأ ناسنالا ىلع جحلا بوجو طرش اناو رح

 دنعف ندبلا ةحصو قيرطلا نامأ عم ةلحارلاو © لايع هعم ناك نا هلايعلو هسفنل

 ناو هسفنب جحي الأ هب قتعا اذإ هب ةيصولا هيفكت الو هسفنب جحي نأ همزلي كلذ
 دقف 0 جحي نأ لبق تومل هيلع قبس اذا هب ب ىصوأو . هسفنب جحي ن أ جحلاب هلل ناد

 نموأ ،هلصأ هيلع نم نوكي دازلا دوجو ةفصو . ىلاعت هللا ءاش نا باوصلا لعف
 نغتسم ةحلسا اوأ ةينا وأ ةعاضب تناك هدنع ةضف نموأ بهذ نموأ هدنع مهارد

 جاتحا اذا هنامزل اهب دتعي اذ اهذختا هنأ الإ .لامعتسالا اهيف ةيراع نعوأ اهنع

 هعم ناك نا كلذكو . ىنعملا اذه يف ةضفلاو بهذلا ةلزنمب يدنع هذهف اهيلا

 همزل هلايعلو هل هتلاع هيفكت ام هنم يقب جحلل هيفكت ام ردقب هنم عاب اذا لصأ

 . جحلا

 يف اوطرشي ملو ،لايتحا وأ لاحب هيلع ردقي نم ك جحلا مزلي : لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألا لوقلاو . ةلغ الو الصأ كلذ

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ حلاصلا هيقفلا خيشلا نع ةجحلا ةرجأ ف : ةلأسم

 اذا نيدلا يف ةيالو هل تيبي نمم ايل رجت ؤي نأ زئاجف © نبيلو ربغ نايصوملا ناك اذا

 هب متت امم صقت الو ةنايخ هنم حصت ملو قحلا ةوعد لهأ نم ريجألا ناك
 . ملعأ هللاو .ةرجألا

_ ٣٩٩ _





 نورشعلاو يناثلا بابلا

 ش
 ٠ ةيكذتلاو ديصلاو ةبرشألا ©٨|

    
 ناديبع نب ةعمح نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ » حبذلا دنع لوقيف حبذي نميف : هللا همحر يوزنلا

 . ركي لو  لمسبي لو . (( هلوسرو هللا كب رم أ ى ميجرل ا

 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلعزئاج حبذلا اذه نا : قيفوتلا هللابو هباوجف

 : هباوج اذهو ٠ اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اذا بيضقلا نأ نيرخأتملا خايشألا نع هتظفح يذلا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اذا امأو ئ سجن وهف هقش ردقب ءاملاب لتێو قشي نأ ريغ نم محللا عم خبط

 هللاو . محلل ا يوشمل ا بيضقلا سجني الف . هريغ محل عم بيضقلا يوش

 . ملعأ

 . ملعأ هللاو . لسغلا هيفكي هنأ وجرأف ةلوبملا امأ : هباوجو : هنمو ةلأسم

 اذاو & جادوألاو ةبعرجلا عطقنت ناوهف ةيشاملل حبذلا دح يفو : هنمو ةلأسم

 مظعلا طسو يف يه يتلا ةبعرجلا عطقنت نأ ىلا رموأ فقيل ؛ مظعلا لصو

 هضعب نم لصفنم رغ مظعل ا ةيقب رخ ولو كلذ عطقني نا ىل ١ مظعل ١ درميو

 .كلذ ريغ مأ كضعب

_ ٤.١ 

  

 



 ىلع مظعلا نم يقب ام الإ .هرخا ىلا هلوأ نم هلك مظعلا درف نا تيأرأ

 ؟ال مأ }هتحيبذ مرحت لهف . كلذل هنم ةلاهج
 نم هتركذ ام امأو ، هنم سفن ال امم حبذلا اهحبذي هنا : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مرحي الف حبذلا

 وأ تيوّشو ،اهتحبذم لست لو تحبذ اذا ةحيبذلا يفو : هنمو ةلأسم
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . تخبط

 محللا عيمجف محللا لسغي نأ ريغ نم تخبط اذا امأ : قيفوتلا هللابو هباوجف

 : نيملسملا نم لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىفف تيوش اذا امأو .دساف سجن

 زوجي الو رانلا هفظنت ال :نيملسملا نم لاق نم لاقو .هلكأ زئاجو هفظنترانلا نإ
 . ملعأ هللاو . هلكأ

 يقتي ال حباذلاو اهحبذيل هتحيبذ الجر.ىطع ىطعأ لجر نع هريغ نمو : ةلأسم
 يهو ءاملا يف اهاقلأو اهلمحف تومت ىتح اهيلح ربصي لو ةحيبذلا حبذف م ارحلا

 . ةيح يهو حبذملا لسغو ،ةيح

 اهلتق ىلع ناعأ دقف ءاملا يف تتامو ، ةيح يهو ءاملا يف اهاقلأ اذا هنا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع لحت الف ،اهتومو

 ف اهاقلأف ى اهتحب ذم لسفغيل جلفل ١ ىل ا اهلمحو ةحيبذ حب د نميف : ةل 7

 ؟ال مأ ئ ةحيبذلا هذه مرحتأ . دمعتت لو . ءاملا ف ىهو تكرتو ءاملا

 ىلع ناعأ دق نوكيل ءاملا نم برشت ىتح مرحت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملع أ هلللاو .اهلتق

. ٤.٢



 نإ مث ةدلاو ةبلك مهدنعو ، اهلهأ دنع ةاش هتدلو لخس نعو : ةلأسم

 لخسلا اذهأ . عاضرلا دح يفوهو ةبلكلا عضريو همأ عضري راص لبخسلا

 ؟ةبلكلا نبلو همأ نبلب هطيلختل لالح

 نا اولاق ام ىلع مايأ ةثالث سبح ةبلكلا نبل نم هعاضر ناكولو : باوجلا

 ثالثلا دعب مث مايأ ةثالث تسبح ،مارحلاوأ ةساجنلا تلكأ اذا ةاشلا

 . ملعأ هللاو .لالح اهمحلو حبذت

 . هبرشو ءانا يف هرصع مث بنع ناسيم ىرتشا لجر يف : ةلأسم

 ناك ولو امارح هاون اذا وأ قلعي مل ام زئاج تقولا يف هبرشو هرصع اذا : باوجلا

 . ضفري مل ام لالح وهف الالح هاون ام لكو 3 مرَح .ارمخ هاون ام لكو تقولا يف
 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا تاباوج نم : ةلأسم
 دعب عيش هنم كرحتي ملف هحبذف هكردأف اريط برض نميف . هللا :هظفح يوزنلا

 ؟هدس وأ هحتف مراقنم ىوس حبذلا

 امأو . كلذ ىلع المع الو ةكرح نوكي الف ('هيف حتفو . لكؤي الف : باوجلا
 الف دمعلا ىلع امأو ،لك ؤي هنإف دمع ريغ نم هسأر عطقو نيكسلا هتقبس نا

 . ملعأ هللاو .لكؤي

 ١}(. يلغي راصو مايألا ضعب متو ءانالا يف حرط اذا لخلا فو هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هبرش هنايلغ لاح يف حي الأ يدنع يذلاف : باوجلا

 دادم نب دمح نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا تاباوج نم : ةلأسم
 هباصأف را لح قث يفوهو حمرب اروفصع نعط اذا لجرلا ف هللا همحر ىيوزنلا

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .تام هنا فرع نأ ىلإ حمرلا يف هناكم هكرتو

 )١( هاف : لصألا يف . )٢( ولغي : لصألا يف .

_ 1 ٠ 1 __



 هيلع هللا مسا ركذو حرجي ءعيشب وأ حمرب هامر اذا ليق دقف : قيفوتلا هللابو هباوجف

 . ملعأ هللاو . ايح هكردي لو . حمرلا هباصأ اذا لالح وهف يمرلا دنع

 ىتح ةبلك نبل نم تعضر ةلخس ن أول رثأل ا ف تدجو ه رغ نمو : ةلأسم

 لالحف .اهنبل نم اهل ةلخس تقسأ ةأرما يف كلذكو .لالح اهمحل مكأف تدغ

 . ملعأ هللا و .اهنمث لكأو اهمخيبو اهلكأ اهل

 اهيف ناك تقو يأ يف عساو له . ديعلا ميو جحلا موي حابذلاو : هنمو ةلأسم
 ؟ايهتاقوأ ضعب يف هركي مأ
 ملسملا نأ الإ نيمويلا نيذه نم دارأ تقو يأ يف لالح حبذلا نا : باوجلا

 لاغتشا كرتيو 5 ةفرع موي رصعلا تقو لخد اذا ءاعدلل هسفن غرفي نا هل يغبني

 . باوصلاب ملعأ هللاو . همظعو هللا هفرش موي هنال ايندلا

 ؟اهحبذ زوجي له . اهلمح نابتسا اذا ماعنألاو : ةلأسم

 يف كرحتي اهدلو ناك اذا امأو 3 ةيهارك هيف ملعأ الف اهحبذ امأ : باوجلا

 مسا ركذ اذا يه اهتاكذب لحيو { اهئاكذ لوقف . همأ عم اهحبذ دنع تامو اهنطب

 . حبذلا دعب كرحتيو هسفنب يكذيو ايح جرخي نأ الا لحي ال لوقو .اهيلع هللا

 . ملعأ هللاو . هيلع هللا مسا ركذو

 زوجع له نابلألاو دلوللو برحللو رفسلل اهلهأ اهذختا ىتلا ماعنألاو : ةلأسم

 ؟(ااهحيذ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع ةيهارك هيف ال كلذ لك : باوجلا

 ناكملا ىلا اهرتصيث ىتح نيكسلا ففخي مل اذا ةبادلا باذو : هللا همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 )١( اهحابذ : لصألا يف .

٤.٤



 {كةفصلا هذه ىلع كلذب هتحيبذ مرحتأ . الهاجتم وأ . كلذب الهاج هلباقي يذلا

 ؟ال مأ

 نكل 3 اهمحل لكأب س أب الف اهنع نيكسلا فخي ل اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف صعب لوق ف كلذ هركي

 ىحنمل ١ ي دومحمل ا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نم : : ةلأ اسم

 وأ ةكمب ةحوبذملا حئابذلا موحل نم ائيش ىطعأ اذا ريقفلا يف : ىلاعت هللا همحر

 يف ولو ئ دارأو ءاش ٹيح عضاوملا نم اهريغ ف هلكأي نأ هل هلزوجيأ . مزال نع ىنمب

 ؟ال مأ ناي

 دارأو ءاش ثيح نم محللا كلذ لكأي نأ ريقفلل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . ههجو ف ذفنأو هلحم غلب دق هنأل

 ءاش ناو ،رحن ءاش نا زئاج هلك مأ ، طقف رحنلا الإ لبألا ةاكذو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ 3 لبألا كلذ يف انيب عمجلا زوجي لهو .حبذ

 ءاج ام ىلع اهنل يف رحنلاب لبألا ةيكذت يف هب رومأملا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دقف رقبلا ةيكذت امأو . ناسحاب هل نيعباتلاو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 عضوم يف لبألا حبذو دحأ لهج نإو . اعيمج رحنلاو حبذلاب كلذ يف رثألا ءاج

 اهنإ لوقأ الف ،اهحبذ دنع هللا مسا ركذو .نيملسملل افالخ ال هنم الهج حبذلا

 هلللاو . م حبذم اهلك ماعنألا نم ةبقرلا نا :نيملسملاراثا يف ءاج ال ؛كلذب مرحت

 قيفوتلا هللابو . ملعأ

 أل أل أل الال

_ ] .0٥





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 سر ١ دل او دحاسمل يف آ

 ه ٠ .ه . ئ ٠ ٠ ؟

 تافوتقولا نم كلذ هبس ١ امو ل

٥ 

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 . اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هللا همحر يوزنلا
 رهش اومئاص اهتلغب رطفيل ةلخنلا هذه ةرمثب ىصوأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 رهش يف اهترمث لك ؤت نأ نكمي(" مل اذإ ىنطت الو .اهنيعب اهب رطفي هنإف © ناضمر
 . ملعأ هللاو . ىنطت نأ زئاج هناف (")الإو ناضمر

    

 نم هجوب اهرمت رذعتو ناضمررهش رضح اذا ةرطفلا رمت يفو : هنمو ةلأسم
 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .هراضحا نع هوجولا

 هب رطفيو ارمت هيلع ضرتقي نأ نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاج هنا : هباوجف

 . ىلوأ ضرقلا نع كرتلا :لاق نم لاقو .رضح اذا اهرمت نم ضرقلا يفويو
 . ملعأ هللاو

 ظيقلا نامز يف هل )فرغي كردأ دجو اذا دجسملا "”[لام] يفو : هنمو ةلأسم
 . ةعايجلا هيف رثك مث دودحم ريغ هلام ةلمج نم ابطر
 ىلع دجسملا لام نم (©)افارحخ مهديزي نأ دجسملا ليكول زئاج هنا : هباوج

 . ملعأهللاو . هللا دنع املاس نوكيو هذه كتفص

 )١( ال نأ الإ : لصألا ف . )٢( لصألا يف تسيل .

 )٣( لصألا يف تسيل . )٤( لخنلا نم بطرلا ينجي .
 )٥( رمتلا نم هعمجي ام .

_ ].٧ 

  

  



 اذا ىتحروجهلا لجأل يتأي مهرثكأ هيف نوتأي نيذلا ةعايجلا ناك ناو تيأرأ
 . ةداعلا لثم اوعمتجا اذا مهل رجهي نأ هلزوجيأ . هوكرت دجسملا نمروجهلا عطقنا

 ؟مهضعب وأ دجسملا يف اولصو

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع مح رجهي هنا : قيفوتلا هللاب و هباوحف

 تكرت . .هب رمعي دقن لام هل دجوي ملو برخ اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب

 هلام نأ ةنيبلاب حصي مل ام هرايع دعب دجسملا لام نم عابي نأ زئاج هنا : هباوجف

 ءانبلا نع كرتيو ،ادبأ هعيب زوجي الف هيلع فقوم هلام نأ حص نإو .هيلع فقوم
 . ملعأ هللاو .هلام نم ةلغ هل عمتجت نأ ىلا

 بطرو روطفلا رمت اهيف عضوي يتلا ةيعوألا ءارشزوبي لهو : هنمو ةلأسم

 مهارد ةيعوأ كلذكو دجسملا لام نم نمثلا ملسيو دجسملا ةعايجل روطفلا

 | .دجسملا
 ملسي كلذ يف هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا تعمس : قيفوتلا هللابو باوجلا
 باوص هنا هارأو لوقلا نم يدنع ىذلاو دجسملا لام نم الإ هدنع نم ليكولا

 لام نم كلذ قيضي الف كلذ ميلستب دحأ عوطت الو ليكولا كلذ ملسي مل اذا
 . ملعأ هللاو .دجسملا

 نأ هلزوجيأ .هجتسو دجسملا حطس رمع اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ءاقب بلط ١١0[اذإ] .هحطس قوف هبصيو دجسملا لام نم الح وأ الص ىرتشي

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .اليوط جاجسلا

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٤.٨ 



 زئاجف دجسملا حطسل حالص لصلاو لحلا يف ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هنأل حالصلا رظن ىلع دجسملا لام نم دجسملا حطسل كلذ يرتشي نأ ليكولل

 . ملعأ هللاو .هسفنل لمعي يلثم دجسملل لمعي نأ ناسنالل نأ رثألا يف دجوي

 ىلع نكي ملام دجسملا ةحرص يف ءوضولا يف هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو 3 زئاج وهو . كلذ قيضي الف ءاملا نم ررضلا دجسملا ةحرص

 كر لت لو مهغيب مسقيو ىنطيو ملخن و أ ءام س ان ال تفقو ناك اذ او : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . هتمسق يف ةنس هل

 نأوجرأف ،هتمسق يف ةكردم ةنس يفقَلا اذه كردت مل اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كلذ ةبش تظفح ام ىلع هذه كتفص ىلع :اوس ىثنألاو ركذلا نوكي هتمسق يف
 يف ةيوستلا ينبجعيف هتمسق يف دحأ نود دحأ ليضفت امأو نيملسملا راثا نم

 ام ىلع ،هتمسق يف دحأ نود دحا ليضفت ىف ةزاجالا نم دعُيلالا وجرأو كلذ
 ال يذلا ريسيلا عيشلا ةمسقلا نم لضفي يذلا امأو .كلذ ىنعم نم تظفح
 ال : لوقي نم لوق ىلع عيمجل ا عمجي ي ذلا ءاملا حالص ف لعجي هناف ى مسقني

 . ملعأ هللاو . بجاو وهو . دحأ ىلع دحأ هإاضفي

 . كلذل نامدالا ىلع تاولصلا راظتنا ريغ يف ،اهريغو ةطايخلا لثم أ ايندلا لايعأ نولمعي دجاسملا نم عيش يف سانأ عمتجا اذاو : هنمو ةلأسم

 ىلعزرض دجاسملا يف نولمعي نيذلا نم ("عقو دق ناك اذا : هباوجف

 ِ؛ مهنع ىضاغتي نأ يلاولل زئاجف . مهلمع نم دجاسملا ىلع ررض مهنم حصي

 . ملعأ هللاو .ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلا نأل

 )١( ال هنأ : لصألا يف .
 )٢( عقت مل : لصألا يف .

_ ].٩ 



 هلام نم ءاتشلا نامز يف ةداعلا يف هل جرتشي دجسم ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 حايروطم رحلا نامز ءاج مث ،ةرخآلا ءاشعلا ةالص ىلا برغملا نم ةعايجلل
 مل جرسي نأ زوجيأ . ءاشعلا ىلا برغملا نم رحلا يف ةلخاد ىلا ةعايجلا جاتحاف

 ؟ال مأ .تقولا كلذ يف هلام نم
 نم ينبجعي ىذلاو فالتخالا نم مدعي ال هنأ وجرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 موقي نأوه هنكمي ملو دجاسملل هحيقيل ةقث يلاولا دجي مل اذاو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو .روذعم وهف هسفنب

 . ملعأ هللاو . دجسملا يف قاصبلا زوجي الؤ : هنمو ةل 077

 هنأ ريغ ، ةرهاط تناك اذإ دجسملا يف هلعل لاعنلا علخ زئاجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . .كلذ نم ةمالسلا ىنبجعي

 . هل نجأ دحأ رقي ل اذا جاجدلا قرذ نم دجسملا ةنايص يفو : هنمو ةلأسم

 نوفرعي الو ش مهل تسيل نهنأ لزانملا لهأ نم نيميلا بلطي نأ يلاولل زوجيأ

 ؟اهباحصأ
 . جاجدلا لهأ نع لا ؤسلاو ثحبلا يف دهتجي يلاولا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . الف نيميلا مهنم بلطي نا امأو

 ؟دجسلملا ف رثنيو بحل ا نم ء يش ف اس لعجي نأ زوجحم لهو : هنمو ةل 7

 هللاو . دجسملا ف بحلا رثني الو ئ كلذب رما نأ ردقأ ال : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 . ملعأ

 يف ناضمر رهش اومئاص اهتلغب رطقل اهب ىصوم ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 . ةلخنلا هذه لبق نم هلام ئ روطف هل دجسملا اذهو ] ينالفلا دجسملا

٤١.



 زبخ اهنمثب ي رتشيو { ةلخنلا هذه ةلغ عابت نأ زئاج : قيفوتلا هلابو هباوجف
 امأو نيملسملا ضعب لوق ىلع .دجسملا اذه يف نورطفي نيذلا سانلا هلكأيو

 نأ ينبجعيو . هيلع لمعأ الو هب لوقأ الو كلذ ينبجعي الف نبجلاو لاوعلا ءارش

 . ملعأ هللاو .نكمأ نإ اهسفنب ةرمثلا لكؤت

 ىلصو ماقو برش مث دجسملا ((ىف) ليلق ءيشب رطفأ نمو : هنمو ةلأسم

 . برغملا

 رطفي عجري الف يلصي ماق مث دجسملا ةرطف نم رطفأ اذا : قيفوتلا هلابو هباوجف
 . ملعأ هللاو . ينبجعي ام ىلع دجسملا ةرطف نم

 ذلبلا ف .دجاسملا يأل ملعت لو دجسملل اهنا رهش ا ةلخن ف : هنمو ةلأسم

 كلتل ذدح اسملا برق ل لوقو . عم ل ا دجسملل نوكت لوقف . ٥ ريثك دحاسم

 . ملعأ هللاو . اهلاح ىلع ةفوقوم اهنإ لوقو . ةلخنلا

 نم ةميقلا ملسو دجسملل لجر دنع نم ةمرص ىرتشا نمو : هنمو ةلأسم
 نأ لبق ةمرصل ا تتامو . عئابل ا لام ف اهكرتو هنيح نم اهعلقي ملو دجسملا لام

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض ال لوقو ، نايضلا هيلع لوق : قيفوتلا هتاابو هباوجف

 . تام وأ 7 هتلاكو نم يلاولا لزع اذإ ليكولاو : هنمو ةلأسم

 تيتأ . .ملعأ هللاو . ةتباث اهنإ لوقو حسفنت ةلاكولا نإ لوقف : باوجلا
 . ةلأسملا هذه ف ىنعملاب

 . مكاحل ١ رمألو ةعاجل ١ نم رمأ ريغب دحسملل بستحا نمو : هنمو ةلأسم

 هذخأ ام دري نأ هيلعو ٠ ائيش دجسملا لام نم ذخأي ن أ هل سيلف : ب اوج ١

_- 

 . نم : لص ألا ف ))

٤١١ 

 



 لثم ارمت دري نأ هيلعف دجسملا لام نم ارمت ذخأ ناو . ملعأ هللاو ، ينبجعي ام ىلع
 . حالصلا رظن ىلع كلذزئاجف ،حلالص ةميقلا يف ناكو ةميقلا در نإو ذخأ ام
 . كلذزئاجف .حالص كلذ يف ناكو ذخأ ام ةميقب الخن دجسملل ملس ناو

 . ملعأ هللاو

 انوعدو اعوذج هل ىرتشا . هرایىو هلام ف دجسمل بستحمو : هنمو ةلأسم

 هلام نم ةميقلا ملسو 5 هيف هب رطفيل ارمت ى رتشاو . هتمدخل َارَجأ رجأو ةمامرل

 هراهعل هنع ملس ام ضوع دجسملا لام نم ذخأي نأ هشتينو ضرقلا ليبس ىلع
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . هترطفو هرايعل دست ال ةليلق همهارد نأل ؛هترطفو

 هترطفل ملس ام ضوع دجسملا لام نم ذخأي نأ هل زوجي : قيفوتلا هللابو هباوجف

 . ملعأ هللاو . هراعو

 . اهتبنو اهاقسو لجر لام يف تناك اذا دجسملا ةلخن امأو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . دلبلا ةنس ىلع يقسلاو تابنلل هترجأو هؤانع هلف : باوجلا

 . اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 دحأل زوجي الف . ريغ جلفلا وأ دجسملا ليكو ناك اذا يدنع اميف : باوجلا

 وأ دجسملا ام . نم هدنع نم دعقتسي الو ، جلفلا وأ دجسملا مهارد ةضبقي ; نأ

 نم دحأ دعقتسا اذا امأو . جلفلا وأ دجسملا لام نم هدنع نم ىنطي الو ٨ .جلفلا

 .فالتخا هيفف ، ينطملا دنع نم ىنطلا وأ جلفلا وأ دجسملا لام نم دعقتسللا

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا ينبجعيو

 ريغوأ ماتيأ لام يفوأ ،نهلاومآو دجاسم يف لكو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ام ليكولا نمضيأ . كلذ ليكولا ضبقي لو ْ هريغ وأ لام مح ثدحو .كلذ

 ؟ال مأ كلذ نم فلت

. ٤١٢



 (١قتلاو 5 ىلوألا لاومالا عيمج يف اليكو ليكولا نوكي نا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ناضلا هيلع فاخأ يناف رذع ريغ نم لاومالا نم ائيش 0”كرت نإو ثدحت
 . ملعأ هللاو

 . هئادفب نهارلا ذخؤيو زوجي ال دجاسملا لاومأ نهرو : هباوج نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو

 . اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 يف اروجهوأ اروطف اهتلغ لك ؤتل هتلخن فقو نمو يدنع اييف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهنم لكأي نا هل زوجحم هنأ دحسم ريغ وأ ه|اإأس دجسم

 . هلام نم طسبلا ناكم "ىصحلاب دجسملا رصحي نا زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 نأ هليكوو ةعامجلا رظن عقوو طسبلا لكأت ةمر هب تثدح وأ لبق نم اذه ناك

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .(٤مزمر طنبلا ناكم لعي
 نم هتركذ امل زئاجف دجسملل الص كلذ يف ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . حالصلا رظن ىلع دجسملا لام

 ؟دجسملل نايض هيلع يذلا امأو . يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 دجسملا ف اذه لعجو . هحوطس و أ هردج ف نوكي نأ ينبجعيف : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ لوألا لوقلاو .نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي الف

 دجسملل رايخلا عيبب لجر نم الام ى رتشا ا ذا دحسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ةدملا يف هديزي نأ هنم بلطو عئابلا هءاج ةدملا ءاضقنا برق املف ،ةبيرق ةدم ىلا

 )١( يتلا : لصألا يف . )٢( تكرت : لصألا يف .

 )٣( ىصحلل : لصألا يف . )٤( المر : لصألا يف .
 )٥( (احالص) : لصألا يف .

_ ]١٣ _ 

 



 هديزي نأ امأو 3 ةدملا ىف عئابلا ديزي نأ ليكولل سيل هنا : قيفوتلا هنابو هباوجف

 رظن ىلع زئاجف دجسملل حالص هيف ناك نإف .الصأ لاملا يرتشيل مهارد

 هللاو . كلذ هلف ،ةدملا لاملاب يضقنت نأ ىلا رظتنا نإو مكحلا يف ال حالصلا

 . ملعأ

 . يدنع اےیف اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 رظن يف عقوو ،تفؤحم هنإ ةعايجلا نم تاقثلا لاق اذا دجسملاو : باوجلا

 مل اذا هنم دجسملا لام نم ه ؤانبو همده هبجعي ال :لاقف .فوخم يغ هنأ ليكولا

 زوجيو .فوخم وهف افوحم راطم ألا تقو ف ناك اذاو .افوحع ليكول ارظن ي نكي

 6 هريغ همدهو فوخ وأ كفوخ ربغ هنأ هيلع اهبتشم ليكولا ناك ناو .هعشق

 همده زوجي الف فوخ ريغ هنأ هدنع ناك اذاو دجسملا لام نم هؤانب هل زئاجف

 . ملعأ هللاو . نايضلا ًهَمَنَم نم ىلعو

 هركي هنا ريغ { ةزئاج دجسملا رهظ ىلع ةالصلا نأ هباوج ىنعمو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . دجسملا رهظ ىلع ىلص نأ

 تاولص عبرأ ردق ةعامجلا هيف ص لبق نم ناك اذا دجسملاو : هنمو ةلأسم
 ةهكاف نم روجهو روطف نم هلام نم هيف لك ؤي ننس هلو . سمخل ا ت اولصل ا نم

 ةيقب تكرت . . نيتالص وأ ةالصل الإ ةعامج ةالص هيف لصحت مل مث ،كلذ ريغو
 .لاؤسلا

 ةمدقتملا هتنس دجسملا اذه يف يرجي نأ ليكولل زئاج هنا : قيفوتلا هنابو هباوجف

 هللاو . نسمخلا وأ عبرألا هيف لضي نم ىلع فوقوم كلذ نأ ٥هدنح حصي ل ام

 . ملعأ

٤١٤



 لبق دجسملا يف نيمئاصلل ةرطفلا رمت دجسملا ليكو ى رتشا اذاو : هنمو ةلأسم
 ملو ؤ َئرش ام دعب نم رمتلا صخر مث هريغ رهشأب ناضمر رهش تقو روضح
 تكرت . .هدعب زونكم ريغروظنم مولعم رمت ذخأ بلط هنا الا كلذ ىلع دمعتي

 .لاؤسلا ةيقب
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع نايض همزلي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لك ؤتل هلام ةلمج نم ننس هلو ةعامج هيف ىلصي دجسم ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 هيلإ عجر مث ،انامز ةعايجلا ةالص هيف ترذعتف ،تاقوألا ضعب يف تالوكأم هيف
 تاف ام مهل دري نأ هليكول زوجيأ .رثكأ وأ ةدحاو ةالصل ةعامج هيف اولص ()شسانأ

 هيف اولصي مل يذلا تقولا يف كلذكو 5 ةعامج هيف اولصي مل يذلا تقولا يف
 روكذملا دجسملا كلذ لام نم مهل موقي نأ هلزوجيأ .ةعامج تاولص سمخلا

 ةالص هيفو هلام ةلمج نم كلذ هل لعفب كردأ هنأ الإ لبق نم داتعملابو جارسلاب

 ؟كلذ ريغ وأ ،ةعايجلا ةالص ىلع الإ فوقوم هنأ يردي الو ،ةعامج

 دجسملا اذه يف نولصي نمل موقي نأ دجسملا ليكول زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ٥ كلذ هل زئاجف تاف ام مهل دري نأ دارأ ناو ،لبق نم داتعملابو ، جارسلاب ةعامج

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زئاجف لبقتسملا يف الا مهيطعي نأ دارأ ناو

 نم ىأرو هيأرب ادحأ هلام نم ءىشب ضياق اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 نم هب ضيوق ام ضياقملا زاح امل مث حالصلا رظن ىلع تاقثلا هناوخا نم هرضح
 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . .دجسملا ىلع رغ كلذ دعب نابف هرمع دجسملا لام
 ىلع نايض الف دجسملل احالص ضايقلا ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حالصلا رظن ىلع زئاج ضايقلا نأل ،ضايقلا ىلع هدعاسي نم ىلع الو ليكولا

 زوجي الف ضايقلا يف دجسملا ىلع نبغ ضايقلا موي ناك ذا امأو مكحلا ال
 . ملعأ هللاو . هيلع دودرم دجسملا لامو ضايقلا

 )١( اولص اسانأ هيف اوعجرو : لصألا يف .

 ۔. ؟ ١٥

 



 ةرطفلل هب د ازيو عابي هنأ ةرطفل ١ مظعب ين اتفأ هنأ يدنع اےیفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هيف رطفي. يذلا دجسملل

 يف نيقي نم دوحلل نيللا اهنم لمعيل اهتلغ ةفوقوم ةلخن يفو : هنمو ةلأسم
 .تتام وأ ةلخنلا كلت تطقسف اذك ةربقم

 ناكم لسفتل ةمرص اهتلغ نم يرتشي نا زئاج هنآ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 . ملعأ هللاو . تتام وأ تطقس يتلا ةلخنلا

 . هسفن ىلع لتقلا فاخ نمل الإ دجسملل فيسلا لس زوجي الو : هنمو ةلأسم

 . ملع أ هللاو

 © ايهعلقيل لجر ىلع ظرق يترجش عاب اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةل أسم

 ، ىرخالا علقي نأ دارأ مث رثكأ وأ قأ وأ ةنس ردق .ىرخالا كرتو ةدحاو علقف

 . باوجلاب تيتأو ؤ لاؤسلا ةيقب تكرت . . نمثلا اذهب اهمعيبأ ال لاقو ليكولا ريغف

 عيبلاف تداز ىتح يرتشملا اهكرت اذا ةرجشلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 موقت ةمئاقلا ةرجشلا نإف ةدحاو ةقفص نيترجشلل عيبلا ناك ناف ضقتنم

 نيترجشلا تي رتشا يرتشملا لاق اذا امأو اهتميقب ةعولخملا ةرجشلاو اهتميقب
 3 عئابلا لوق لوقلاف . ةيرال نيرشعب ةرجش لك تعب عئابلا لاقو ى ةيرال نيعبرأب

 دجسملل ليكو هنأب املاع ي رتشملا ناكو .دجسملل اليكو ناك اذا هيلع نيمي الو

 . ملعأ هللاو . دجسملل نيترجشلا ناو

 ةرطف نم اورطّقُي نا مهل زئاج نايبصلاو ءاسنلا نا هباوج ىنعمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيمئاص اوناك اذا دجسملا

 نأ ىلا . ع يقل أ هبلغيو أيق ايقت وأ ى ايسان لكأ نميف هر باوج ىنعمو : : هنمو ةلأسم

 ردقي ال امم هليبس اذه ناك امو ] هجارخا نم ةردقم ىلعراص نأ دعب عجري

 هيلا رظنلا زوجي ال امَرظَن وأ هموي ضقن هيف همزلي ناكو }هنم عانتمالا ىلع ناسنالا

٤١٦



 لجع .اراه ةبانجلا هبيصت وأ كلذ نم ائيش سموأ ادمعتم ءاسنلا نادبأ نم

 كلذكو .دجسملا ةرطف نم رطشيل نأ زئاج هتركذ ام عيمج يفف . ىناوت وأ لسغلاب
 . هموي لدب ف همزلي ام كلذ هابشأ وأ احلسم باتغا وأ بذكوأ ادحأ متش نم

 . ملعأ هللاو

 دجسملا رادج ةمدخل اريجأ رجأتسا اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم
 تكرت . . ريجألا لاق امم رثكأ ليكولا لاق .ةعطاقملا يف عإيكولاو زبجألا فلتخاو
 .لاؤسلا ةيقب
 الإ ناميأ دجسملا لام يف سيلو ، ريجألا لوق لوقلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم ةرجألا ملس اذا نماضلا ليكولا نوكيف 3 ةرجألا عيمج ملس ليكولا نوكي نأ

 ناضلا لجأل ريجألا ىلع نيميلا ليكوللف ،نايضلا حليكولا مزل اذاو ، دوهش ريغ
 . ملعأ هللاو . همزل ىذلا

 .هلك ناضمر رهشل يفكت ال ةرطف هل ناك اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 ملولو ةعامجلا عبشي ام ليكولا ىبأ ناو هلك رهشلل رمتلا مسق نا : هباوجف

 ناكو .2 اليكو ليكولا اذه ناك اذاو .زئاج كلذ لكف .هلك رهشلل فكي

 يأ يفرهشلا لوأ ين رطفي نأ ئاجف ،هلك رهشلل فكي مل نيدجسملا ةرطف رمت
 ةرطفلا رمت نم ءيش لضف ناو .ءاش دجسم يأ يف رهشلا رخآ يفو ءاش دجسم

 لك رمت مسقي نأ ينبجعي يذلاو .ةلبقملا ةنسلا رمت هنمثب ى رتشيو عابي نأ زئاجف

 :لخلاو رمتل دجسملا لام يف ةعس نكي مل اذا ءالحلا امأو هلك رهشلل دجسم

 . ملعأ هللاو . ىلوأ رمتلاف

 . باوجلاب تيتأو { امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هعم كرتي نأ ليكولا ىلعف انئاخ دجسملا راديب ناك اذا : قيفوتلا هلابو هباوجف

 ل اذا ايض ليكولا مزلي الف نايضلا امأو .دجسملل يتلا لوحفلا عالق دنع ادحأ

_ ٤١٧



 امأو . حصي نأ الإ ليكولا هيلع هنمتئا امم ،دجسلملا لام نم ناخ راديبلا نا ملعي

 كاردا تقو يضقني ىتح أَرعث الف ةرمثلا كاردا لبق هتراديب نم راديبلا لزع

 . ملعأ هللاو . هتنامأ ف داهتجالا ليكولا ىلعو ئ ةرمثلا

 . املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 تقلا لثم دجسملا لام عرزي نأ دجسملا ليكول زئاج : قيفوتلا هلابو هباوج

 دجسملل حالص كلذ ف ناك اذا دجسمل ١ ل ام نم عرزل ا ةم ارغ ملسيو ‘ هريغو

 يف ناك اذا ةمارغلا نع عرزلا ةلغ تضقنا اذا ليكولا ىلع نايضلا مزلي الو

 اذا كلذكو دايسلاب دجسملا لخن حلصي نا ليكولل زوجيو ،لخنلل حالص ةمارغلا

 اذاف .ءالح هدنع نم يت يو © دجسملا ةرطف نم رطفي نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . .هدنع نم هاتأ يذلا الحلا نم لكأ اثالث وأ نيترمت وأ ةرمت لكأ

 ..لاؤسلا

 زاج «'ءيش ةرطفلا رمت نم ناك اذا نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هنابو هباوجف
 . ةرطفلا رمت نم لكأي ةيناث عجري نأ هل زئاجو ،ءالحلا نم هدعب ائيش لكاي نأ هل
 نم لكأي ةيناث عجري نأ هلزوجي ال ءالخلا نم ائيش لكأ اذا نيملسملا ضعب لاقو
 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألا لوقلاو .ةرطفلا رمت

 دجسملا ةلاكو يف ليخأ ىتم فرشت مل اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم
 ؟لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةريثك نينس دعب تابثلا دنع لزعو
 ىلع هنا يدنعو 3 ءيش ةلبقملا ةلغلا يف لوقأ نأردقأ ال : قيفوتلا هللابو هباوجف
 ء ظيقلا برق دجسملا ةلاكو يف لخد ناك اذا كلذكو . ءيش هل سيل هذه كتفص

 . ملعأ هللاو . ظيقلا كلذ نم هترجأ ذخأ اذا ،هل ال هيلع ةجح وهف

 )١)  4ائيش : لصألا ف .

_ ٤١٨ 



 ةلغ نم ءزجب ةلاكولا ف مكاحلا ) اهلخ اذإ دجسملا ليكوؤ : : هنمو ةلأسم

 . دجسلملااذه لام ةلغ رشمعب هل لاق وأ دجسملا اذه لاومأ

 دجسملا لام ةلغ عيمج نم هترجأ ذخأي ن أ ليكولل زئاج : قيفوتلا هلابو هباوجف

 اذه ةلغ لصحت ام تقو ف هترجأ ضبق هل زد اجو ئ نكاكدو ضورأو ءام دعق نم

 . ملعأ هللاو . ةنسلا لولح لبق دجسملا

 . سانلاب هحرصو دجسملا قاض اذا دجسملا ةرطف يفو : هنمو ةلأسم
 هللاو . هنع اجراخ ال هيف الا روطفلا لكأي نأ زوجي ال هنأ : قيفوتلا هللابو هباوجف

 . ملعأ

 ىنعمل دجسملا نم جرخ مث دجسملا ةرطف نم رطفي لجر يفو : هنمو ةلأسم

 وأ لقأ تاوطخرشع رادقم دجسملا نم هجورخ ناك ، ىنعم ريغل وأ هل ثدح

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .رثكأ

 كتفص ىلع ةدجسلملا ةرطف رمت نم رطقي عجري نأ هل زئاج : قيفوتلا هللابو هباوج
 . ملعأ هللاو .هذه
 ؟ اهباوجب تيتأو .اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 © ليكولا ةصح لبق سأرلا نم (}"يه راديبلا ةصح نا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ليكولا نأ ملعأ ملف 3 ريدحتلا ةرجأو راديبلا ةصح دعب ليكولا ةصح نوكتو
 دجسملا لام نم هينطي ام لالدلا ىلع بتكي يذلا امأو .كلذ نم عيش همزلي
 . ملعأ هللاو . دجسملا لام نم ال هدنع نم هملسي نأ ليكولل ينبجعيف

 و أ ضرع نم هوعسوي ن أ او د ارأو اقيض هوأر اذا دجسمل ا ةع امحو : هنمو ةلأسم

 . لوط

 مدها اذاو مهلاومأ نم ةدايزلا ةرجأ تناك اذا { كلذ مهل زئاجف : باوجلا

 )١( هلخد : لصألا يف . )٢( يهف : لصألا يف .

. ٤١١ 

 



 امأو . لوقلا رثكأ ىلع دجسملا لام نم هؤانب زوجي ؤ مهلام نم هونب يذلا مهغاينب

 رظن ىلع كلذ زئاجف لبق نم نكت مل دجسملا يف ةدارب ءانب ةعايجلا (ا)ةارأ اذإ

 امأو دجسملا لام نم زئاجف جارسلل لخلا امأو الف مكحلا يف امأو حالصلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم حأ وأ ليكولا كلذب عوطتي نأ ينبجعيف لئاتفلا

 كلت ةلغ نا ةرهشلاو ةليلق كاومأ اهلو سرادم دلبلا يف ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 ملعي نمل زوجي لهف . نآرقلا تايبصلا سرادملا كلت يف ملعي نمل ةلوعجم لاومألا
 راجئتسا ريغ نم سرادملا كلت لاومأ للغ ذخأ نايبصلا سرادملا كلت يف نارقلا
 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . نيملسملا ةعامج نم الو مكاح نم عفد الو

 ذخأ سرادملا هذه يف نايبصلا ملعي نأ دارأ نمل زوجي ال : قيفوتلا هللابو هباوجف

 نم دحأ وأ دلبلا ةابج وأ نيملسملا ةعامج وأ ميكاح ريغ نم سرادملا لاومأ للغ
 رمأ ريغ نم ملعملل ةسردملا ةلغ عفدو ملعم راجئتسا ةعاجلل زئاجو . نيملسلملا

 . ملعأ هللاو . ادوجوم ناك ولو . مكاحلا

 . اهس اوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت لئ اسمل هب اوجو : هنمو ةلأسم

 وهف هدلب سرادم نم ءيشل املعم ميقي نأ دارأ اذا دلبلا يلاوامأو : باوجلا
 ماقأو ايلعم مقي مل ناو . يفاكلا نيمالا كلذل دجو اذا دلبلا لهج نم كلذب ىلوأ

 لام يف عايضلا هدنع حصي نأ الإ عيش همزلي الو كلذ هل عساوف املعم دلبلا لهأ
 ملعملا ناك اذا امأو .ارداق ناك اذا مايقلا هيلع بجي ذئنيحف ميلعتلا يفو ةسردملا

 امأو . ةعامجوأ مكاح نم ميلعتلا يف هلخدي نمل زاج كلذل حلصي ناكو انيمأ

 نم لاق نم لاق ،دجسملاوأ ةسردملا لام يف ناتبني ناذللا رجشلاو مرصلا

 هل زئاج دجسملا ليكو كلذكو ،كلذ ذخأ ملعملل زئاجو ةلغلا نموه :نيملسملا
 نم كلذ نا :لاق نم لاقو . ةلغلا نم هذخأي ام لثم رجشلاو مرصلا نم ذخأي نأ

 )١( «اودارأ» لصألا يف .

 _ .٢؟[



 ليكول ةعامجلا عفدولو ،كلذ ذخأ دجسملا ليكول الو ملعملل سيلو لصألا
 ءيش عفد مه سيل ةعامجلا نأل ؛لصألا نم هلعجي نم لوق ىلع كلذ دجسملا
 كلذ عفد ةعامجلل زئاجف ةلغلا نم كلذ لعجي نم لوق ىلعو دجسملا لام نم
 ردجلا عابيو لصألا نمردجلاف .دجسملاوأ ةسردملا لخت ردج امأو .ليكولل
 نم ةعايجلل سيلو كلذ ذخ أ ليكولا الو ملعملل سيلو .لصألا هب حلصيو

 . ملعأ هللاو . ليكولل كلذ عفد نيملسملا

 وأ لقأ وأ فصن لثم لام نم ايهس ى رتشا اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 . .لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةمساقملا ه ؤاكرش بلطو رثكأ

 مهسلا اذه دجسملل عئابلاو نيملسملا تاقثرضحي هنا : قيفوتلا هلابو هباوجف

 لام نم هل ةصح دارأ نم :رثألا يف دجوي هنأل ءاكرشلاو دجسملا نيب لاملا مسقيو
 ءاكرشلا بلط اذا كلذ ةمساقمب ذخ ؤي هناف تافوقولا نم ءعىشلوأ دجسملا

 اودارأو 3 مهرمأ نوكلمي ساناو دجسم نيب اعاشم لاملا اذه كردأ اذا امأو .كلذ
 الو } نيملسملا لوق رثكأ ىلع لاملا اذه يف ةمسقلا زوجت الو لاملا اذه اومسقي نأ

 لوألا لوقلاو .دجسملل احالص ةمسقلا تناك اذا ةزاجالا نم ةمسقلا جرخت

 . ملعأ هللاو . رثكأ

 نم نيسارخ دجسم يف ةعايجلا اهيف حسمت يتلا زئاجملا يفو : هنمو ةلأسم

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهنم عيش مدهغا اذا ىوزن

 لام نمزئاجملا هذه رايع نإف © ةنس تمدقت دق تناك نإ : قيفوتلا هننابو هباوجف

 زئاجملا هذه رايع زوجحم الف هنس تمدقت نكت ل نإو ئ كلذ زوجحم ىسعف . دجسملا

 . ملعأ هللاو . دجسملا اذه ةعامج يأر ىلع الوعجم ناك ولو .دجسملا لام نم

 روهشم هنا ريغ 0 ليوط نامز نم امدهنم ادجسم دجو نميفو : هنمو ةلأسم

]٢١



 هضعب ينتيو عوطتي نأ دارأ مث ، اعستم هناينب راثا دجوو ‘دجسم هنا سانلا دنع

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .هلك هئانب ىلع ردقي ال هنأل

 ناو دجسملا اذه ضعب ينبيو عوطتي نأ دارأ نمل زئاج : قيفوتلا هللابو هباوجف

 ام ىلع كلذ زئاجف ادجسم حرصلا ناكوأ ادجسم حرصلا ناكم لعجي نأ دارأ

 . نيملسملا راثا نم تظفح

 ايف هيفركذي هنأل هكرت ىغبني ال ناكو باوجلا ةيقب تكرت : فلؤملا لاق

 دوم دجسم لهأل زاجأ هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا نأ يدنع

 ركذيو احرص دجسملا ناكم وأ ادجسم حرصلا ناكم اولعجي نأ نايع ىوزن نم
 . هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا هر مهاتفأ ام ىلع لوعجم نآلاوه هنا

 ملعأ هللاو

 ظفللا ظفحأ مل ينأل قحلا قفاو ام الإ يظفل نم ذخ ؤي الو كلذ يف رظنيف

 . هللا هظفح خيشلا باوج ىلا عجرأ . .وجرأ اميف ىنعملاب تيتأ امناو .هنيعب

 دجسملا ةحرص يفو ، يلاولا هلام داصحب ١0ىلبا دجسم يفو : هنمو ةلأسم

 ةميق ةمئاق اهرذج نأل ةعاجلا هنم برشت يذلا ءالل ةدارب لثم ةرامع ىلا جاتحت

 تكرت . . فشخنم جلفلا ىلع يذلا رايعلاو .جلف اهتحت ةحرصلاو مدهنم اهرايعو

 .لاؤسلا ةيقب

 . ملعأ هللاو .دجسملا لام نم هتركذ ام رايع زئاج هنا : قيفوتلا هللابو هباوجف

 نم هللا ءاش ام هب ماقأو مهدجسم يف دجسم ةعامج هلكو نميفو : هنمو ةلأسم
 . باوجلاب تيتأو ‘لاؤسلا ةيقب تكرت . .هب مايقلا كرت هل ادب مث نامزلا
 تاقثلا نم دحأ دنع دجسملا اذه ةلاكو نم رذتعا اذا : قيفوتلا هللابو هباوجف

 ةقث دجسملا اذه ةعامج نم دحأ نكي مل اذا امأو كلذ زئاجف ةنامألا هنم ضبقو

 )١( هلام داصحب فلك .

_ ]٢٢ 

 



 نا ىلا دجسملا اذه رمأب مايقلا يف لمتحيو . ةقث ريغ دنع هتنامأ كرت هل زوجي الف
 دجسملا لبق نم ءيش همزلي الف هدلب نم ليكولا اذه رفاس ناو . هنع هللا جرفي

 . ملعأ هللاو .دجسملا رمأب مايقلا نيملسملا ىلعو

 . . هللا هظفح يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 دنع نم ميتيلوأ دجسمل لخن نم ائيش ىنطتسا نميف يعم اميف اهانعمب تيتأ
 مهاردلا ميلستزاج ةقث ليكولا ناك اذاف . . ؟ال مأ نيمأ هنأ يردي ال لالد

 مهاردلا ميلست زوجي الف ةقث ريغ ليكولا ناك ناو . ليكولا رمأب ىدان اذا لالدلل

 . ملعأ هللاو . ليكولل الو لالدلل

 همحر يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . . هللا

 هيف دجسملا لام نم دجسملا نم بارتلاو لوهلا حسك يف نأ وجرأ : هباوجف

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 .دجسملا لام نم ائيش ىنطتسي نأ دارأ اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 هريغوأ لالد لثم ، هريغ دجسملا لامل عيبلا ةقفص ىلوتي ناك اذا : هباوجف
 .هليكو هنأ لالدلا هب ملعي ال ادحا لكويلف هلام نم عيش ءارش ليكولا دارأ ناف
 عيبلا ةقفص ىلب ناك ناو ،هسفنب دجسملا لام نم ه ؤارش ديري ام ىلع ديازي الو
 . هليكو ليكو هنأ وه هب ملعي مل هريغ اليكو هليكو لكويو اليكو لكويلف هسفنب

 وأ يرجلا ىلع هنمث فرعو رعتسا دقو نزويو لاكي ىا)ام عيبب ىلب ناك ناو

 ليق دقف ،هريغ ىلع عيب ام لثم ائيش هنم ذخأي نأ ليكولا دارأو كاذكو ذكب نملا

 © نزوي الو لاكي ال ايفو .نورخا مهنم هزجب ملو ضعب هزاجأف .فالتخا كلذ ىف

 . ملعأ هللاو .زوجي الف

 )١( «امم هعيب» لصألا يف .

 س [؟٣٢٢

 



 : هللا همحر يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 © طسبلا يف نوقرعيو ،هيف نوليقي هب رماعلا نمررضلا هيلع فيخ اذا دجسملا يف
 . دجسملا لخاد برشلل ءاملاو نهدلا مهشيشك نمو { لينلا مهب مايث نم قرعيو

 ؟ال مأ .ةالصلا تاقوأ رغ ف تالا لفقي ن أ زوجيأ

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع يدنع كلذ قضي ل : باوجلا

 نع ىهنتو ءاهفسلا لعف كلذف .دجسملا يف سيرملا نا هريغ نمو : ةلأسم

 كلذ لعف دق ناك ناو ] دمحأ ريدرد انخيش كلذ نع ىبغ دقو دجسملا ف سيرلا

 . ملع أ هلل او . مزع هيف هيلع الف ىضم لقو { دجسمل أ ف ن اكو دحأ

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 ىلاوأ ةلجس ىلا تجاتحا اذا لكألل ةفوقوملا ةلخنلاو : هللا همحر يوزنلا

 اهعوقو فيخو لصألا نم لام اهل نكي مل اذا حايطلا اهيلع فيخو ،نيكاكد

 رظن ىلع اهل كلذ لعفي نأ عساوف اهميرحو اهقح يف لاجسلا وأ ءانبلا ناكو
 هللاو . امل احالص كلذ ناك اذا ،دايسلا كلذكو .اهتلغ نم اندنع حالصلا
 . ملعأ

 ةيقب تكرت . .هتوم دعب دجسم هلام نم قبي نأ ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم
 ١ .لاؤسلا
 ناسنا ةماق هلوط نوكيف ادودحم دجسملا نكي مل اذا : قيفوتلا هلابو هباوجف

 حا يأزوأ 3 ةيصو يأر ىلع ناك ناو . حرص هل ىنبي الو لجر مانم هضرعو

 زئاجو اياصولا عم هلام ثلث نم هيأر ىلع ةلَعجت نم يأر ىلع ىنبي هناف ،هريغ
 . هيأر ىلع هلعج نم يأر ىلع حرص هل لعجي نأ

 هيف لبق نم نكي مل اذا دجسملا لام نمروحسلا تقول جارسلا ةزاجا يفو

 نم ملعلا ةءارقل كلذكو { ىلوألا هتداع ىلع نوكي لوقلا رثكأ لعلو .فالتخا

[؟ ٢٤



 ف ملعأ الو 6 كلذزوجي الف 0 ملعلا ميلعت ريغ نم سيمرلل امأو . هرنأوأ نارق

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ

 همحر يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 نأ هب رمأف وه نمل فرعي ال دجسم يف اعوضوم عاتملا نم ائيش دجي يذلا يف ث هللا

 يف دجسملا نع اجراخ هعضوو ،ركنملا راكنا ليبس ىلع هسفنب وه هجرخأ وأ جرخي
 ؟هيلع نايض ال وأ ،ضبق امل انماض نوكيأ .نمأم عضوم ريغ
 ىلاعت هلل ابستحم دجسملا نم هجرخأ اذا نمضي ال هنأ يدنع يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو كلذ يف

 رظن ىلع قوسلا يف دجسملل نيكاكد ىنب اذا دجسملا ليكو يف : ةلأسم

 هناكم نع فوسلا لوح مث © نيملسملا ءاهقف نم دحأ نم ىوتف ريغ نم حالصلا

 ؟ال مأ نايض ليكولا مزليأ .اهيلع مرغ ام ردقب نيكاكدلا نم لغتسي نأ لبق

 هريغ لاق ، ناضلا هيلعف ةلغ دجسملل عقت لو حالص نكي ل اذا : باوجلا

 نع ظفح هنا : هللا هظفح يثراحلا بجر نب ديعس نب دشار هيزنلا خيشلا هنظأو

 . بيغلا ملع ناسنالا فلكي ال : :لاق هنا يمتآلا ىمعالا بيصخ نب هللادبع

 هللاو . ءيش همزلي الف حالص رظنلا يف ناك اذا ى حالصلا رظن ىلع ىنب اذاف

 . ملعأ

 نايبصلا ملعيل ةسردملا لام ةلغ دلبلا ةابج هاطعأ يذلا يفو : هنمو ةلأسم
 دحأ هتبث مل ناو ، هملع دحأ هءاج ناو دحأ هئجي ملف ميلعتلا عضوم يف دعقف

 ءاجام ىلع ةفصلا هذه ىلع لاملا ةلغ ذخأ هل زئاجف ،نآرقلا ملعتو هسفني دعق

 . هللا همحر هللادبع نب دمحم خيشلا انل عفر اذكه ،رثألا يف

 اهنم ي رتشأ نازوجي له . ةراعلوأ دجسم ناينبل اهتنمأتسا مهاردو : ةلأسم

 ؟ال مأ ئ ناينبلا تالا نم ائيش وأ . هناينبل نيطلل ءاملا هيف قاسيل ازوك وأ اولد
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 نأ وجرأ 7 هللا همحر يقاتسرلا ديعس نب سيمخ خيشلا يضاقلا نع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءانبلا نأش يف وأ ءانبلا رمأ نم هنأل زئاج كلذ

 ؟دجسململا مهارد نم ضرقتسا اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ام لدب ليكول اذه عفدي نأ اّمِإ هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : باوجلا

 اهملسو ةقثلا داع مث ; ةقثلا هنم اهضبق اذاف ةقث ىلا دجسملا مهارد نم ضرقتسا

 اهقفنأ ناو هل ةءارب كلذ نا وجراف اهظفح يف دهتجاو اهظفح وأ ليكولا اذهل

 هل ةءارب كلذف حالصلا كلذ يف ناكو دجسملا لام حالص وأ دجسملا رايع ىلع

 ١ حالصلا رظن يفو زوجي ال مكحلا يفف ،رايخلا عيبب دجسملل ءارشلا امأو اضيا
 . ملعأ هللاو . هب اولمعو كلذ اوزاجأ دقف

 ىلع تعقو دجسمل ةلخن يف هللا همحر يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم
 اهفرص يف زخا رومأملا رمأف اهفرص يف الجر ليكولا رمأف دجسملا كلذل اضيا ةلخن
 نيتلخنلا اتلك تعقوف اهبذج يف اضيا هريغ هناعأووه زيخألا رومأملا اهبذجف

 مأ ،نايض اذه لثم يف له .ىرخألا نع ةفقاولا ةلخنلا فرص امهدارمو .اعيمج
 ؟ال

 ايهعم ناكو {هريفوتو دجسملا لام حالص ىلا ادصق اذا ايهنا وجرأ : باوجلا
 وجرأف ارجأ كلذ ىلع اذخأي ملو ادصق كلذ ىلاو ةرضملا عنم ىلع ناردقي اهنأ

 . ملعأ هللاو . نايض كلذ يف مزلي ال هنأ

 نصومل او ةفورعم دلب نم نالف دي ف يتل ١ دجاسملل ىصوأ لجرو : ةلأسم

 كلت يف مكحلا ام .اهنيعب دجاسملا كلت فرعت ملو اتام دق دجاسملا هدي يف يذلاو
 ؟ةيصولا
 وأ ةلداعلا ةنيبلاب اهتفرعم حصت ملوأ اهنيعب دجاسملا هذه ملستي مل اذا : باوجلا

 هنا هتفرعم ىلا يصولا لصوتي ال عيش لك نأ وجراف ،انيقي ايلع يصولا اهملعي
 . ملعأ هللاو .اياصولا نم تبثي ال
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 نب حلاص هيقفلا خيشلا ىلا ةبوسنم ةلأسم تدجو : فل ؤملا لاق : ةلأسم

 تيتأف . .ةلأسملا هذه لثم يف : هللا همحر يوزنلا ىلمازلا دوعسم نب ديعس

 .اهباوجب
 نا ىلا اهلاحب ةفوقوم ةيصولاف دجاسملا هذه فرعي ل اذا يدنع اےف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . فرعت

 طسب ٢ ذفنت ن ١ زوجحم له . دجسمل ١ راهعل مه ار لب ىصو ا نميف : هنمو ةل آاسم

 . دجسملل اباوبأ نهب ى رتشيوأ باوبألا هب نهدي وأ دجسملا يف هب جرسيل لحوأ

 ؟ال مأ

 هيفف دجسملا يف هب جرسيل لحوأ دجسملل طسب نهب ي رتشي نا امأ : باوجلا

 باوبأ هب نهدي لح نهب يرتشي نا امأو ،زوجي ال لوقو زئاج لوق :نالوق
 وأ اهحالص ف دجسملا باوبأ ف تفرص اذا كلذكو زئاج يدنع كلذف دجسملا

 . ملعأ هللاو .راثآلا نم تعمس ام ىلع زئاج يدنع وهف اهئارش

 ةسردمل وأ ةرطفلوأ دجسمل ةلخن لثم فوقولا نم ةلخن تعقو اذاو : ةلأسم

 ؟اهتميق ذفنت ميفف .كلذ هبشأ امو

 امأو لسفلاو يقسلا يفف لصألا حالصاو ‘ لصألا اهب لضي : باوجلا
 . ملعأ هللاو . طارشلا كلذكو ،ةرمثلا حالصا نم هنأ رثألا هيف ءاج دقف سيهلا

 نا دارأو © هدنع نم هينبيآنأ لجر دارأ لام هل سيل بارخ دجسمو : ةلأسم

 سيل دجسملا نأل 5 مرغملا هيلع نوهيل هضرع وأ هلوط نم دجسملا نم ائيش رصقي
 ؟ال مأ كلذ هل عساو له .لام هل
 ينبجعيو ،لام دجسملل نكي م اذا هللا ءاش نا كلذ هيلع قيضي ال : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هنم ىقبي يذلا دجسملا دح ىلع دهشي نأ

٢٧؟[ .



 : اهباوج اذهو . ةلأسملا هذه هبش اضيأ ةلأسم تدجو : فلؤملا لاق : ةلأسم

 هضعب رمعي ال دجسملا نأ رثألا يف ءاج دقو { كلذ زاوج ظفحأ ال : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هضعب برخيو

 ن أ راعلل زوجحم له . هراع يأر ىلع ل ايب هدجسم ىصوأ نميفو : ةلأسم

 او رتشيوأ اراهن وأ اليل لكألا اوديزي نأ لثم . ةمدقتملا هتنس ريغ ةنس هل اوثدحي

 ؟مدقتملا هتقو هب يمتقي مأ 6 نوديري ام ماعطلا نم

 يصومل ا ناك نا : ديعس نب سيمخ ديشرلا خيشل ا نع عوفرم : ب اوجلا

 ىلع هب صوي ل ناو يصومل ا هب ىصو أ ام اهيف لثتميف ةمولعم ةفص ىلع هب ىصوأ

 ريغ ةنس هيف ثدحم ن انبجعي الف { دجسملا رايع يأر ىلع الا ةمولعم ةفص
 . ملعأ هللاو . ةمدقتملا ةنسلا نم دجسملا رابع يأر ىلع نوكيو ةمدقتملا

 لاق . هسفنب هيلعوأ 3 هدلاو ةيصو نم دجسمل مهارد هيلع لجر : ةلأسم

 ةئام ليكولا هاطعأف مهرد ةئامب دجسملل ىلام تبثأ نأ ديرأ :دجسملا ليكول

 الف ۔ مهرد ةئاملا كلت يف دجسملل هلام لجرلا تبثأو دجسملا لام نم مهرد

 لاملل اهتميق ملسو لاملا بحاص اهذخأف اهيلع ليكولا ىدان لاملا ةرمث تكردأ

 هسفنب هيلع امم وأ .هدلاو ةيصو لبق نم دجسملل هيلع ايع اهب ىونو ث ليكولل هلعل

 يهف ۔ ةئاملا يهو هلام اهيف تبثأ ىتلا د دجسملا مهارد امأو ليكولل كلذ دبي لو

 نأ عمسي هنالزئاجو صالخ هجو اذه نوكي له .دجسملل هيلع اهمايتب

 ؟ال مأ ؤ ةلغ هيف سيل تابثالا

 اذه ةلغ ةميق نم دجسملل هملسي امب لاملا بحاص ىون اذإ تيأرأ : باوجلا

 ليكولاو ليكولل كلذ رهظي مل هنأ الإ اهيف هلام تبثا يتلا ةئاملا كلت نم لاملا

 ؟ال مأ كلذ زوبي له .ةقث

 امج اهم ىون اذا © هللا نيبو هنيب اےيف ديعس نب حلاص هيقفلا خيشل ١ نع : ةلأسم

 ؟هنع ةفاك يهف نيدوأ نايضوأ ة هيصو نم « هيلع ناك هجو يأ نم دجسملل هيلع
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 عوطتم هنأ رمألا رهاظ يف مهاردلا هذه هاطعأ ناك ناف ليكولا امأو : باوجلا
 زوجي هنأ ظفحأ ملف دجسملل هيلع امم اهنا ليكولا طرتشي ملو ،دجسملل اهب

 . ملعأ هللاو هيلع امم اهب ىون هنأ ةيطعلا دعب ىعدا اذا هقدصي نأ ليكولل

 له .حطبلاب (»هوبصحي نأ ةعامجلاو ليكولا دارأ اذا دجسملا حرصو : ةلأسم
 ؟ال مأ لبق نم كلذ نكي ملو دجسملا لام نم زوجي

 زاجأ ضعبف ،هيف ةالصلل دجسملا رايعل حالص كلذ يف ناك اذا : باوجلا

 اولعج مهنأل دجسملا رايعل لامب هل ىصوأ ناك اذا دجسملا راع لام نم كلذ

 . ملعأ هللاو .رايعلا لام نم رايعلا حالص

 نهراميع نموه . نهردجل صجلاب دجاسملا صيصجحتو : ةلأسم
 ؟ال مأ .نهل رارقالاو اياصولا نم وأ نهلام نم زوجيو ،نهجالصاو
 زوجيو ،اهقاثو يف ديزيو دجسملا ردجل حالص صيصجتلا نأ يدنع : باوجلا

 .ملعأ هللاو . دجسملل هب ىصوأ ام كلذكو دجسملا رايع لام نم يدنع

 لاومألا لمشت نا زوجي : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 كلت نموأ © لسفلا هيف عضوم ناك اذا ،اهتلغ نم اهريغو دجاسملا ىلع ةفوقوملا

 . ملعأ هللاو . لسف الب ضرألا

 هل نكت ملو ، دجسملا كلذ ةعامج ءاش امل دجسمل ىصوأ نميفو : هنمو ةلاسم

 ؟كلذ ىف مكحلا ام . اروجهم ناك ذإ نوطبارم ةعامج

 هنال ةعامج دجسملا كلذ يف نوكي نا ىلا ةيصولا كلت لج ؤت : باوجلا

 . ملعأ هللاو .نامزلا نم لبقتسي اميف ةعامج هل نوكت نأ نكمي

 ةنس هنال اثدح ةيصو اودارأو دجسملا ةعامج ءاش امل هتلغب ىصوأ لام : ةلأسم

 تاقوأ نم تقو يف لاملا اذه ةلغ نم اولكأي نأ دجسملا اذه ةعامج دارأ ةمدقتم

 )١( ريغصلا ىصح ا . ٠
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 . هنم او رتشيو ،اروحس وأ ليللا يف وأ حبصلا ةالص دعب لثم دجسملا يف ةالصلا

 دجسملل ءام هنم اوقتسيل وأ ناضمر رهش ةرطفل هولعبجي وأ ماداو ماعط نم اودارأ ام
 هذهل تقويولو ؟ال مأ ،هنم ائيش وأ كلذ عيمج اودارأ اذا دجسملا هنم اورمعيل وأ

 ؟دودحم ءعىشل الو دودحم تقو ةيصولا

 اهب يرجت ىتلا هوجولا نم عيش ىلع دجسملا ةعامج قفتا اذا وجرأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . مهل زئاج كلذ عيمج نأ وجرأف مهدجاسم يف نيملسملا دنع ةداعلا

 همحر ناديبع نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 صجلا ناك ناو دجسملا لام نم زوجي الف رادجلل ةنيز ناك اذا صجلا نأ : هللا

 هنإف رظنلا يف حالص هيف ناك اذا دجسملا لامل دايسلا امأو .ئاجف رادجلا قثوي امم

 . ملعأ هللاو .دجسملا لام نم ي رتشي نأ زوجي

 هب مئاقلا دارأ اذا اودارأو هتعامج ءاش ال دجسملا لام ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 عيمج نم هلام حلاصموأ هحلاصم نم ءيش ءارشل ةعامحوأ ابستحم وأ اليكو

 ؟مهنم ضعبلا وأ مهلك مهيأرب نوكيأ . ءايشالا

 ۔ كلذ نكمأ نإ عيمجلا يأرب نوكي نا ينبجعي تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .ادعاصف ةثالث رمأب نوكي نأ ءعىزجيف نكمي مل ناو

 . اهلاؤس تكرت . .دجسملا ةحرصل ءاملاب حضنلا يف هباوج نمو : ةلأسم
 ناك اذا هحسكي نم ةرجأ امأو ، قيضي ال هنأ وجراف ررض نكي مل اذا : هباوج
 . ملعأ هللاو . دجسملا لام نم ةرجألا نوكت نأ قيضي الف حالص كلذ يف

 . دجسملا لام نم ، هقيراممو هباوبأو دجسملا باوبأ كيباشتو : هنمو ةلأسم

 كلذكو .هلام الا نكي مل ناوأ اودارأو هتعامج ءاش نمل هلام ناك ؟ال مأ زوجأ

 ؟هب هل ىصوأ يذلا اذه هب عنصيل هل ىصوأ يذلا

 ىلع هتركذ ام عيمج زئاجف حالص كلذ يف ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق
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 اهنم هجراخ رئبلا وأ 7 رئبلا اهيف ىتلا دجسملا يف ىلا ةداربلا يفو : هنمو ةلأسم
 اهنم نوفزني اضيأ سانلاو دجسملل ةداربلا ىف اهنم فزنيو ،ةداربلا رادج تحت
 اهنم بناج يف ةداربلا يف ضوح عنصي نأ ديرأ اذإ دجسملا جراخو دجسملا ين
 حرسيو رصقيوأ عفري داربل ضوح كانه ناك نإو ؟زوبيأ .احالص ناكو ءوضولل
 ؟ال مأ زوجيأ .كانه ىطولاو ءاملا لجأل رئبلا برق بصملا

 دجسملا لام نم زئاجف دجسملل احالص ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 لعفي نأ دارأ نم لام نم نوكي :لاق نم لاقو .نيملسملا ضعب لوق ىلع

 . ملعأ هللاو . كلذ

 نوكي نأ لبق دجسملل َى رتشا يذلا ءارشلا فلت نإ امأو : هنمو ةلأسم
 . ءانمأ وأ الودع اوناك اذا نيملسملا ةعايجف . مكاحلا رذعت نإو ةلغلا نم دجسملل

 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعي الف دجسملا ف عيبلا امأو

 ادس عابسلا اهلخدي نأ فيخ اذا دجسملا باوبأ دست نأ زئاجو : هنمو ةلأسم

 هيف يلصيل دحأ ءيجي نأ ةفاح قلغت نأ زوجي الو ،هيف لصيل لخادلا عنمي ال

 . ملعأ هللاو .ةقلغم تاوبألا بيو

 نأ ينبجعي الف . دجسملا ةحرصل قيرامملاو باوبألا كلذكو : هنمو ةلأسم

 بصنلا امأو ز حالصلا رظن ىلع نيملسملا ضعب كلذ زاجأو ،كلذ ثدحي

 ضعب لوق ىلع ةعامجلل احالص ناك اذا كلذ زئاجف لبق نم نكي مل اذا برقلل

 ل اذا .دمسلاب هلعلو ، دايسلاب عوذجلا شقن امأو . هزجح ل ضعبو .. نيملسملا

 لبق نم كلذ نكي مل اذا جارسلاو رضحلا امأو . ينبجعي الف عذجلل احالص نكي

 نم كلذ زوجي الف © لبق نم انوكي مل اذا روجهلاو ةرطفلا امأو .فالتخا كلذ يفف

 . ملعأ هللاو .دجسملا لام
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 . ملعأ هللاو .اهب رطفي نا كلذ زئاج تفصو ام ىلعف : باوجلا

 3 هنع ةديعب ريغ ىرخأ ةدلب ىلا لقتنا اذا دجسملل بستحملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ] ناض هيلعأ . هلام عاضو

 لام لبق نم ءيش همزلي الف دلبلا نم لقتنا اذ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .دجسملا

 هتعامج نإ مث 0 اودارأو هتعامج ءاش امل هلام ناك اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 هدحو لحأ هيف يلصي ابرو . ةعامح هيف يقبو دجاسملا نم هربغ ىلا هنع اولقتن أ امإ

 لكأ نم ةمدقتملا هتنس عطقي نأ دجسملا اذهل ليكولا اذه دارأو .رثكأ وأ دحاو نم

 وأ هلك كلذ هنح عطقي نأ هلزوججيأ . ةعاجلا ةلق نم ي ر 11 قيرفتوأ ءاموأ

 ؟ةرطفلا زر رمت كلذكو ؟هّضعب

 ىلع يذلا امإو ، هنع عطقت الف ةرطفلا امأ : تفصو ام ىلعف : باوجلا
 نيليلق اوناك ولو ةعامج هل ناك اذاو .هعطق زئاج ةعامج نكي مل اذاف ةعايجلا ةئيشم

 . ملعأ هللاو .ةروكذملا ةنسلا عطقي الف

 َءيجي وأ ئ هلكأيل دحأ هيلا يجي لو هنع عطقي نأ هل زجحم ل اذاو : هنمو ةلأسم

 دجسملا يتأي نأ سانلا نم ديري نمل ركذي نأ ليكولل زوجيأ . هنم لضفيو ليلق هيلا

 ؟هربغ نم وأ دجسملا ناريج نم قيرفتلا نم ذخأيو . كلذ لكأيل

 . ملعأ هللاو . كلذ عيمج ليكولا ىلع قيضي ال تفصو ام ىلعف : باوجلا

 نأ هب مئاقلا دارأ اذا © ةعامجلا ةالص هيف يذلا دجسملا كلذكو : هنمو ةلأسم

 نم ائيشوأ اروجْه اندنع نإ قيرفتلا نم ذخأيو ، لكأي نأ ديري نمل لوقي

 ؟ال مأ ءيبي ىتح ادحأ ربخيل قيرفتلا

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي الف تفصو ام ىلعف : باوجلا
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 اودارأ املزوججيأ . اودارأو هتعامج ءاش امل يذلا دجسملا لام امأو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ئ اهلك ءايشألا عيمج نم

 ال كلذزوجي :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . قفولاو ةرطفلاو رايعلل الا زوجي ال :لاق نم لاقو .اودارأ
 .اوتاموأ اولقتنا مث 3 ةعامج هيف نكت مل اذا دجسملا اذهل ليكولاو : هنمو ةلأسم
 مايقلا هنعرتَضق اذإ هل هذخأ زوجيو .هلاحب نوكيأ . ءزج هلام ةلغ نم هل ناكو
 عيش يف ةنؤملا هنع رصقت ايبر هنآل دجسملا يف عنصي يذلا نم عيش نود ءيشب

 ينعأ ، لقألاوأ رثكألا اورصق مث 3 اذكو اذك ىلع مايقلا طرشلا يف ناك اذإ
 مهتلق نم انه تفصو ام ثدح مث ،هيف ةعايجلل وأ هلام يفوأ ،هيف عنصي يذلا
 ؟ مهينغ وأ

 كتفص ىلع هل تباث ليكولل يذلا ءزجلا ناف تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هذه
 . اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم لاق نم لاقف . دجسملل ةلخنب يصوملا ىصوأ اذإ امأو : باوجلا
 ريغل نوكت الو . هحوطسو هر دحل الا نوكت ال ةلخنلا هذه ةلغ نا : نيملسمل ا

 شرفلا ايهنم يرتشي نأ زوجي ال هناوجرأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو .كلذ
 اذكو اذكب دجسملل يصوأ اذا اذكو . جارسلاو باوبألا نيهدتلو . باوبالاو

 نوكت ال ةيصولا هذه نا :نيملسملا ضعب لاقف .هل هيلع نايض نم ةضف ةيرال
 ىلع زوجحم أ . لوقل ا ضعب ف نأ وجرأو .كلذ ريغل زوجحم الو 0 هحطسو هر دحل ال ا

 رارقالا كلذكو { باوجلا نم مدقت ام ىلع رارقالا كلذكو . باوجلا نم مدقت ام

 . ةفصلا هذه ىلع دجسملل
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 لوق رثكأف ] هراحلوأ هحالصال ءيشب هلرقأوأ دجسملل ىصوأ اذا امأو

 لاقو . هجارسلو هباوبأ نيهدتلو { هباوبألو هحوطسلوأ هردجل رئاج هنأ نيملسملا
 . ملع أ هللاو . هحوطسو هردجل الإ نوكي ال :نيملسملا ضعب

 اعايض هنم اوأر آ دجسملا ليكو اولزعي نأ مكاحلا وأ ةعامجلا دارأ اذاو : ةلأسم

 دجسملا ةلاكو نم كاَنْوَقَ لق : : هل لوقي نأ كلذ ٢ ظفللاو . كلذ مل زئاجف

 مهل زئاجف } ةلاكولل حلصي نمم هريغ اولكوو ،ائيش هل اولوقي مل ناو .ينالفلا
 دق : ليكولل مكاحلا لوقي نأ راصتخالا ىلع كلذ يف ظفللاو . ملعأ هللاو ،كلذ
 جاتحي امو ى هحلاصمبو هب مايقلا ف اذك ةيرق نم اذك دجسمل اليكو نالف اي كتمقأ

 عيبت نأ كل تلعج دقو 3 هلام هيلا جاتحي امو 5 هلام حلاصمبو هلامب مايقلا ينو ،هل

 ف هلام ةلغ غ لصب ن أو نيملسم ا دنع اهعيب زوجحم ام ىلع دجسمل ااذه ةلغ
7 _- . ٥ 

 لام ةلغ رشع ح كل تضرق دقو ئ هيلا جاتحي ام وأ ةرطف وأ رامع نم دجسملا حلاصم

 دجسملا اذه ةلغ سمخ وأ سدس وأ دجسملا اذه لام ةلغ نمثوأ دجسملا اذه

 . ملعأ هللاو . ةعاحجلا نم ظفللا كلذكو . هلايبو دجسملا اذهب كمايقل

 اليكو اوميقي نأ دجسملا ةعامج دارأو مكاحلا مدع اذإ امأو : هنمو ةلأسم

 وأ ادعاصف ةثالث نم دجسملا اذه تاقث مهو دجسملا ةعامج عمتجي هناف دجسملل

 . ملعأ هللاو . نسح كلذف ةعاجلا رثك ناو ادعاصف ةسمخ نم

 لاملا ناكولو دجسملا لام يقسب رمأي نأ هلزوجي دجسملا ليكو نإ : باوجلا
 امأو ئ حالصلا نم اذه نألزئاجف ةقث ريغ رخآلا دجسملا ليكوو نيدجسم نيب

 كلذ يقف دجسملا ةصح رخآلا ىطعأو .ةقث ريغوه يذلا دجسملا ليكو ىنط اذا

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 ائيش ى رتشا وأ ادحأ ارجأ اذ بستحملاو دجسملا ليكوو : هنمو ةلأسم

 ؟ت اق٫ ل ١ ضعب ف دجسمل ١ مه ارد هرضحت ل اذا هل املو دجسملل
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 وأ ةرطفلل كلذ دعب لاق مث مث ؤ اذك دجسم هتلخنب ىصوأ اذاو : هنمو ةلأسم
 نوكت اهنإ لاق نم لاقو .دجسملا رايعل نوكت اهنإ نيملسملا ضعب لاقف .روجلا
 . ملعأ هللاو .لوقلا اذهب ذخألا زئاجو .ةرطفلل وأ روجهلل
 نأزئاج كلذكو ، دجسملا لام نم حلصت نأ زوجي دجسملا ةدارب : هنمو ةلأسم

 ف هر رطفيل مد ه ةميقلاب ى رتشيو . دجسملا ةرطفل وه يذلا ة ةرطفلا لام ىنطي

 امأو .روجهلل وأ ةرطفلل لاملا ناك ، عنمت ةلع كلذ يف ملعأ الو : باوجلا

 هذه ناف } مولعم دجسم يف اروجه لك ؤتل اهرمتب يصوملا ىصوأ يتلا ةلخنلا
 تلضف اذا امأو . يصوملا ىصوأ ايك اهسفنب ةرمثلا لك ؤت لب ىنطت ال ةلخنلا

 روجهلل بطرو وأ رمت هنمثب ى رتشيو رمتلا نم لضف ام عابي نأ زئاج هناف ةرمثلا
 رهش يف ةرمثلا تكردأ وأ اهلكأ نكي مل اذا ةرمثلا ىنطت نأ زئاج كلذكو

 . ملعأ هللاو . ناضمر

 . كلذ نم ىنعمل اب تيتأو 3 اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 عقو اذا امأو { مارح ىلا هب غلبت الو ركي دجسملا يف عيبلا نا : باوجلا
 . ملعأ هللاو . رايتخالا يغ رارطضالاف دجسملا يف عيبلل رارطضا ..

 ىصوأ اذا ى تقو ىأ ىلا تقو ىأ نمروظطفلاوروجملا تقو : هنمو ةلأسم

 .دجسملا يف لك ؤيل اذه لثمب

 وأ روجلا تقو يف سانلا نيب ةيراجلا ةداعلا ىلع نوكي كلذ نإف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .روطفلا

 ةرطفلل اذك دجسمل وأ اذك دجسم ىف ةرطفلل اهب ىصوملا ةلخنلاو : هنمو ةلأسم

 فيك .ناضمر رهش اومئاص اهتلغب رطفيل لقي ملو ناضمر رهش ةرطفل وأ
 ؟اهمكح
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 ىون اذا ملس ام ضومي ذخأيو هدنع نم َمّلَسي نأ هلزئاج هنإف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ضوعلا ذخأيل هميلست دنع

 وأ ةضف ةيرال اذكو اذكب هلرقأوأ دجسمل ىصوأ اذا كلذكو : هنمو ةلأسم

 سولف وأ تايدمحم وأ تايسابع ذخأي نأ هلزوجيأ . ةضف ةيرال اذكو اذكب ىنطأ

 فرصلاب رخآلا عونلا هل ذخأيل عاونألا هذه نم عونب هل ىصوأ وأ خاشوأ رثن

 اهريغ هنع ملسيل ةيرال اذك اذكب كلاهلا ىصوأ اذا كلذكو عونلا اذه هل مضيل

 هب ىصوأ ام ريغ يصولا وأ ةثرولا ملس اذا كلذكو ؟ال مأ أربيأ . سنجلا اذه نم

 ؟ال مأ أربيأ .ءيشلا هل نم ىضرب 3 مهاردلا نع اضوع هب رقأ وأ

 نع ضورعلا !اهذخأ زئاجف تركذ ام عيمج تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .فالتخا كلذ يفف ءعيشلا هل نم ىضري مهاردلا

 زوجيأ .دحاو قوف دحاو ةشورفم طسب هل ناك اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 . ىفكي هيف يذلا ناك اذا فضرتل اطسب هل ي رتشي نأ
 نأ هل ىنبجعي الف هئزجت طسب دجسملل ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . فضانم اطسب هل يرتشي نأ هلزوبجي كلذكو ، كلذ ريغ طسب هل يرتشي
 حرصلا يف شرفتو ،دجسملا لخاد شرفت يتلا طسبلا نم ذخ ؤت نأ زوجي كلذكو
 رظن ىلع هلاجحو هبرقو دجسملا طسب نم مدق ام عيب زوجي كلذكو .رحلا نمز يف
 . ملعأ هللاو . حالصلا

 هراعل نوكي ن أ لوقل ١ رثكأف دجسملل هب يصوي ي ذلا امأو : هنمو ةلأسم

 . هردجلو هحوطسو

 . هبازيمو ،هجارس لحو ى هباوبأ يف لعجي نأ زوجي هنا : لوق هيفو : باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ هبشأ امو
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 دجسملا ي اهيف لك ؤت يذلا بيبحلا يرتشي نأ زوب كلذكو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذك هيف ىتؤي يذلا ريفقلا كلذكو روطفلاو روجهلل

 هناف 3 حالصل ا لجأل هطسب ضفني و أ دجسملا حسكي نم ةرجأو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ لوق هيفو .دجسملا لام نم نوكي نأ ينبجعي

 ريغ ىن امأو .الف ،ةالصلا تقو يف دجاسملا باوبأ قالغإ امأو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زئاجف ةالصلا تقو

 ةنس هل كردت ملو ، مولعم ءيشل دجسملا لام َمَلَعُي مل اذا امأو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . هراعل هلام مكجف { ةمدقتم

 ربغوأ نايضل دجسمل ةيرال اذكاذكب رقأ وأ ىصوأ اذا كلذكو : هنمو ةلأسم

 ةيصولا هذه نوكت نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاف ،كلذ ريغ ركذي لو © نايض

 ناف اذهل جاتحم ربغ دجسملا ناك ناو ، هبازيمو هحوطسو هردج حالصل رارقال او

 وأ هحالصال هل رقأ وأ دجسملل ىصوأ اذا امأو . جاتحي نأ ىلا ظفحت مهاردلا

 ؟هراعل

 لاقو . هحوطسلو هردج الا كلذ نوكي ال : نيملسملا ضعب لاقف : باوجلا
 لوق رثكأف ةرجأ وأ نايض نم مدق اذاو .هجارسل لحلاو طسبلل زوجي :لاق نم
 . ملعأ هللاو . ءاوس كلذ نا نيملسملا

 ؟هرايعلو هحالصال اذكو اذك دجسمل ىصو اذا امأو : هنمو ةلأسم

 هطسبلو هحوطسلو هردج حالص ال زوجي هن ا : ن ہملسمل ا ضعب لاق : ب ١ ,مجحل ١

 الإ نوكي ال : لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو ) لحلاب نهدتل هباوبألو هجارسلو

 . ملعأ هللاو . طقف هحالصل
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 ىولحلا نم اذكو اذك انل قرفي نأ ديرن :دجسملا ةعامج لاق اذاو : هنمو ةلأسم

 © متنأ اوقرفو ؤ مهارد مكيطعأو او رتشا : محل لاقف .ههبشأ اموأ كلاجنشلا وأ

 رضاح ريغ ليكولاو ةعامجلا قرفو .نادلبلا نم عيش ىلا وأ ىوزن ىلا رئاس انأو
 ؟ال مأ هذخأ هل عايت لهو . كلذ هعسيأ . ةعامجلا دحأ لثم ايهس هل اوكرتو

 نم مهرمأ نيذلا ةعايجلا ناك اذا كلذ هعسي معنف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .همهس ذخأي نأ هل زئاج كلذكو نيملسملا تاقث

 هل زئاج كلذكو .هسفنب هتضيرف ذخأي نا دجسملا ليكول زئاجو : هنمو ةلأسم

 نأ امأو { ةلاكولا دنع كلذ طرتشي نا ينبجعيو . قيرفتلا نم همهس ذخأي نأ

 نم لاقو . كلذ زئاج نيملسملا ضعب لاقف ةقرفتلا يف دحأ ىلع دحا لضفي

 . ملعأ هللاو . ةيوستلاب نوكي :لاق

 دحا ىلع ب اسحلا نم ع يش راد ني دجسمل ليكو لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هيلع يذلا دجسملا مهارد نم ذخأي نأ ليكولل زوجيأ .رخآلا دجسملل نيدجسملا
 رمأ اذا كلذكو ةقث نهضبقي نأ ريغ نم هل يذلا دجسملا مهارد يف نهلعجيو
 ضبقي نأ جاتحيأ . روجهلل دجسملا اذه رايع لام نم ينطي ن أ الجر ليكولا
 ؟كلاهلا لام نم عيش هيلع راد اذا يصولا كلذكو ؟ال مأ .هريغ نمثلا

 ناك اذا امأو ، لاحلا يف ذفنيل ناك اذا كلذ زوجي تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةقث اهضبقي نأ ينبجعيف { اهريغ مهارد يف طلخيل

 مهدجسم باب اوعسوي نأ مهيأر عمتجا اذإ دجسم ةعامج يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ زوجيأ . اقيض ناك اذا

 يبجعيو .. كلذ د محل ر زاج حالص كلذ ف ناك اذا تمصو ام ىلعف : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . مهلام نم كلذ نوكي نأ
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 .لوألا هلصأ نع ارايع مهدجسم اوداز دجسم ةعامج يفو : هنمو ةلأسم
 اورمعي نأ محل زوجيأ . هتحرص ريغ عضوم ف هجراخ وأ هتحرص ؟ ةدايزلا تناك

 ؟ال مأ لوألا دجسملا لام نم ةدايزلا كلت

 نمرمعي هنإ : لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا
 نم لاق نم لاقو .دجسملا ديز امدعب نم دجسمل داز يذلا دئازلا هلام
 الوعجم ناك اذاو لاح لك ىلع دجسملا لام نم رمعي نا زئاج هنا :نيملسملا
 لوعجم وه يذلا لاملا كلذ نم ةدايزلا كلت رمعت نأ زئاجف ةعايجلا يأر ىلع
 . ملعأ هللاو . ةعاجلا يأر ىلع

 كلت يف دجسملا كلذ يف فرعي امو ةرطفلا لكؤت نأ زوبي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هضرأ ريغ نم تناك اذا دجسملا يف ةثداحلا ةدايزلا
 : نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخا كلذ يف . تفصو ام ىلعف : باوجلا
 كلذ لك ؤي ال :لاق نم لاقو . ةدايزلا كلت يف ةقرفتلاو ةرطفلا لكؤت نأ زئاج هنا

 . ملعأ هللاو . دجسملا نم لوالا عضوملا يف لكؤتو ةثداحلا ةدايزلا يف

 هليكو رظن عقوو اعئاض هصقنو هردجج رثكأ دجسملا ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 يفوخ ريغ مكحلا رهاظ يف امئاق ردجلا نم ءيش هيف ناكو هئانب ىلع هتعامجو
 . هلاح ىلع اذه كرتو رثكألا ىنب اذا هنا ريغ "يفوخ ريغ ضقنلا ضعب كلذكو
 هحالص ديرأو عاض اذاو }دعب نم هعايض فاخنو انسح ءانبلا نوكي ال هنأك

 هممدهو هؤانب زوجي له . مويلا لوالا هءانب نع دياز ءانب ىلا جاتحي نأ ىلا ىَجَري
 , ؟ال مأ .حالصلا رظن ىلع هتمدخو
 الف ررض هيذمه كرثتو الص هيمذمه يف ناك اذا تفصو ام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . همده قيضي

 )١( ةفوخ : لصألا يف .

 ٣٩٦٩ ؛؟ _

 



 دجسملا مذهنإ . هلخاد مساوو { هحرص قيضلا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 . حالصلا رظن ىلع زئاج كلذف . هلخاد نم هحرص اوعسوي نأ هتعامح رظن رادو

 . ملعأ هللاو

 ىلع امهدحأ لام نم ةرجش وأ ةلخن تلام نيدجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم
 مأ ، مكاح مكح ريغ نم فانأ ام فرصب رمأي نأ ليكولا اذهل زوبجيأ . رخآلا لام
 ؟ال

 مدع اذا كلذ فرصب رمأي نأ ليكولل رثئاج تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .عرشلا يف فانأ يذلا كلذ تفرص زئاجو { مكاحلا

 ىلع دجسمل ا ةلخن تل امو ليكو لحسم لكل ناك ن او تي ر أ : هنمو ةل اسم

 هل زوجي له . هلام ىلع تلام يذلا دجسملا ليكو اهمقنو رخآلا دجسملا لام

 ؟ال مأ ئ مكح ريغ نم اهفرص

 نا ليكولا )مّزليأ هل تلق 3ةكاح هل حصي مل اذا كلذ زوجي : لاق : باوجلا
 هلزوجي مأ ، ةيرقلا كلت يف مكاحو مامإ نكي مل اذا مكاحلا وأ مامالا كلذ قلتي

 دحأ ليكولل حصي مل ناو : هل تلق .كلذ هلزوبجي :لاق .امهرمأ ريغب كلذ فرص
 ين ازئاج ناك اذا كلذ ثرص هلزئاج :لاق . كلذ فرصب هرت;جأيل نيملسملا نم

 . ملعأ هللاو . عرشلا

 سبكو ليس ءاج مث ةنس دجسمل ءام دعقأ دجسم ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هنم ريغلا دعتقمللأ . عطقني ملو جلفلا

 . ءاملا اذه نم عفن هل لصحم ناك اذا هل ريغ الف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 نوكي نأ الإ لصألا بحاص ىلع : لاق . سبكلا ةقَعذخ نم ىلعو : هل تلق

_ 

 )١( «همزليأ» : لصألا يف .
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 لاو . ءاملاب عفتني نم ىلع وهف كلذك ناك ناف ؤبُحَسلا لثم اليلق شبكلا
 . ملعأ

 ؟ال مأ ئ مهدلب عماج رامع ذلبلا لهأ مزلي لهو : هنمو ةلأسم

 عماجلا مهدجسم ةرامع دلبلا لهأ ىلع نأ نيملسملا راثا يف ءاج دق : هباوج

 ةعامجلاو ةعمجلا ةالص هيلع بجت هلعل نم ىلع ،هرايع بجيو ،لام هل نكي مل اذا
 ىلع نوكي اينا :لاق نم لاقو .نبغلابلا رارحالا لاجرلا نم دلبلا لهأ نم
 يف ةصاخ اذهو ،لاملا تيب نم هرابع نوكي :لاق نم لاقو . ءارقفلا نود ءاينغألا

 : لاق نم ل اقف تاراحلا دجاسم امأو . ةعمجلا هيف ىلصت يذلا عماجلا دجسملا

 . ملعأ هللاو . كلذب نوذخؤي :لاق نم لاقو . ةلحملا حإهأ كلذب ذخؤي

 ليكو ىلع طرشو دجسملل الخن ىنطتس ا هلعل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 يل ناب رمتلا عاضو ٨ موقوأرطم نم ةحئاج ةلخنلا تءاج نا دجسملا

 ؟ال مأ طرشلا اذه تيتأ . . يمارد

 طرشلا اذه دجسملا ليكو ىلع طرش اذا ئنطملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ضقتنيو تبثي ال :لاق نم لاقو .تباث هنإ : نيملسملا ضعب لاقف ، هتركذ يذلا

 . ملعأ هللاو . ءانطل

 هنم يرتشي نأ زوجي دجسملا ف برشلل ءىشب ىصوأ يذلاو : هنمو ةلأسم

 ١ ؟ال مأ ،ةبرق
 . هنم اه ؤارشزاج هريغ لام نم ءيش ةبرقلل دجوي نكي ل اذا : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا دهازلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مإيكو ءاجو ،هنع :لزعو ليكو هل ناك اذا دجسملا يفو : هللا همحر يوزنلا يلع

 انيمأ ناك اذا هفوقوو هتنس رخآ ف لزحت يذلا ليكولا لوق لوبق هل زوجيأ . هيغ

 1 ؟ال مأ

]٤١



 نأ الإ ،ةقث ريغوأ ةقث ناك لوبقم هلوقف هدي يف ناك اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 قيرط نم اماو . مكحلا يف هلوق لبقي الف هدي يف نكي مل ناو .لاق ام فالخ تصي
 زئاجف قح ةجح هضراعت ملو كلذب ىلتبملا بلق نأمطا اذاف ةنانئمطالاو فرعلا
 . ملعأ هللاو .انباحصأ لوق يف كلذب ذخألا هل

 دجسملا ليكو دارأ رخآ دجسم ةلخن هطسو يف دجسملا لام ينو : هنمو ةلأسم
 لسفي نا هلزوجيأ .دجسملل السف لاملا اذه يف لسفي نأ لاملا اذه هل يذلا

 دجسملا ةلخن نع حسف اذا دجسملل حالص لسشفلا يف ناك اذا دارأو ءاش ثيح

 ناو ى ةلخن ةلخنلا ناكم لسفي مأ . هيدضاعب تسيل تناك اذا عرذ أ ةتس رخآلا

 ؟ال مأ ،قرف اهنيب نوكيأ . ريغلا ىلع برش هل لاملا اذه ناك

 ىلوأو ، ملسأ لوالا اهلاح ىلع ءايشالا هذه كرت نا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ءاهقف ضعب لوق ىلع اهيف هتركذ ام ةزاجا مدعي الو .ةفصلا هذه ىلع
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 هل لاقف . ضرمف © دجسملل ةضف ت اير ال شع هيلع لجر يفو . هنمو ةلأسم

 طح زوجي نم طخب هتيصو يف بتكف . كيلع يذلا قحلا بتكا :دجسملا ليكو

 ةضف تايرال رشعب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : ةباتكلا ظفلو ] نيملسملا دنع

 ةجوزو اےيتي ا دلو كرتو قحل | هيلع نم ت امو . هل هيلع قحب ين الفلا دجسملل

 مهاردلا هذه ذوكتأ . مهاردلا هذه ذفني نا لبق اضيا هيصو تامو ئ ةغلاب

 هذه ىلع دجسملا ليكول اهملسي نم ةتباث تلق ناو ؟ال مأ ةتباث تايراللا

 ؟ةفصلا

 زئاج طخو تباث ظفلب تناكو . ٍةذوفنم ريغ اهنأ حص اذا : قيفوتلا هنابو باوجلا
 كلذ ذافنا ةثرول ١ نم َمِلَع نم ىلعو ئ ييوئملا لام ف ةتباث يهف  نيملسملا عم

 و ا دجسمل ١ ف كلذ ذفنيو ئ هنوني امم هتوروام ر لقب هيلع مهضعب ل اقو . همهس نم

 . ملعأ هللاو ."ةقث كلذ نضبقي

_ ] ٤٢



 الو . ىصوملا ينافوأ ام انأ يلاولل دجسملا ليكو لاق ناو تيأرأ : ةلأسم

 اهدعب ةباتكلاو دجسملل ةيصولا هذه يف ةبوتكم يه يتلا مهاردلا هذه يصولا
 ريغ ، ىلوألا ةلأسملا يف مدقت ام ىلع اهظفل ةباتكلاو تسمط ام { ةيصولا يف ةيقاب

 زوجأ . ةيصولا ذافنا يف لخد دق ىصولاو .اتام دق هيلع ىَصوملاو ىصولا نا
 ؟ال مأ .ةفصلا هذه ىلع كلاهلا لام نم مهاردلا هذه ذافناب رمأي نأ يلاولل

 هذافنا نكمي امردقب ىصوملا دعب ىصولا تام اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 حتصي ىتحةًوفنم اهتكح نآ نيملسملا راثآ يف تدجو دقف 0 يموملا ةيصول
 الاو ، نيلقاع نيغلاب اوناك نا كلذ ذافنا ةثرولا ىلعف اه ؤاقب حص ناو ،اه ؤاقب

 . ملعأ هللاو .هلام نم كلذ ذفني نم نيملسملا رمأب مئاقلا لعج

 ناكملا يف اعيمج لكؤيو َطَلْجي نأزوجي له . ةرطفلا لخن رمت يفو : هنمو ةلأسم
 لجر ناك اذا ،الثم ىنتش اياصو نم تناك اذا ؟ال مأ هيف لك ؤي نأ ىصوأ يذلا

 اذاف .دحاو بارج يف اعيمج زنكو رئاس ةلخنب ىصوأ ،هريغوأ ضرف ةلخنب ىصوأ
 ؟ال مأ ،رياسلا نم ةحس كلذ دعب زوجي لهف .ضرف ةحس لكأو مئاصلا أدب
 ناك اذا زئاج كلذ لك . انديسو انخيش فصو ام ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هقيرفتو هطلخ زوجيو طولخم ريغ وأ اطولخم ناك (١)آدحاو ىنعملا

 كلذ ريغوأ ةرجش وأ ةلخن ةرمث نم ابيصن دجسمل لعج نميفو : ةلأسم

 وأ ليكو هل ناكوأ بستحم الو ليكو دجسملل نكي ملو لك ؤيلوأ ،هرايعل
 نوكي نم ىلعف .لجرلا اذه لام نم دجسملا بيصن ضبقي نأ ىبأو بستحم
 قلعتموه مأ كلذب عفادلا رذعي له . ؟هعضوم يف هعضوو هضبقو كلذ داصح .

 ؟بستحم الو © ليكو هنم هضبقي مل اذإ هيلع

 . هل هلعج اميف هفصو هيلعو 3 كلذب عفادلا رذعي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 )١( دحاو : لصألا ف .

٤٢٤٣ 

 



 ف لقي لو ئ ينالفلا دجسملا ف اهتلغ لكؤت ةلخنب ىصوأ نميف : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ تقو لك ف لكؤت نأ زوجيأ . فورعم . مولعم رهش يفوأ . ناضمر رهش

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع تقو لك يف كلذ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هرمت عم دجسملا زمت لصتا اذا دجسملا ليكو نع لئاس ينلأسو : هنمو ةلأسم
 ذخأي نأ هل له . فعضأ ناكو .دجسملا ةرطف يف هذفناو هرمث يف ليكولا طلغو

 ؟ةفصلا هذه ىلع لثملا وأ ةميقلاب دجسملا رمت نم

 يذلا دجسملا ليكول نيملسملا يلاو لاق اذاو ۔ كلذ هل ملعن الف : باوجلا

 اهيف كماقأ يتلا ةلاكولا نم همامت ىلا زوجي ام كل تممتا,دق لبق نم هزيغ هلكو

 ىلوألا هتلاكو لصأ ناك اذا اندنع فاك كلذف اذك دجسم يف نالف نب نالف

 . ملعأ هللاو . ةحيحص

 مل ۔ تاخاش عبرأب هليكو نم دجسم ةلخن ةرمث ىطعأ نميفو : هنمو ةلأسم

 عبرب دجسملاب مايقلا ىلع ارَجأتسم ليكولا ناكو ، ليكولا تام ىتح نمثلا هطعي
 يقابلاو ليكولا ةثرول ةلخنلا ةميق عبر هملَسيأ . نصالخلا اجرلا دارأو ،هلام ةلغ

 نم هبيصن ذخأ ليكولا لعل هنأل ؛دجسملل عيمجلا نوكي مأ .دجسملل نوكي

 ؟دجسلملا لام نم ةلخنلا ةميق ريغ نم ةلخنلا ةميق

 . ليكولل ال هل دجسملا لام نم هانطتسا ام ةميق نوكت : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 دجسملا ليكو دنع ناكو روسكلا نم ءعيشل دجسملا جاتحا اذاو : هنمو ةلأسم

 .دجسملا تايدمحم ىنعأ هسفنب ةجسملا تفراصي نأ هل روجيأ .روسكلا نم ىش

 ؟ال مأ هحلاصم يف اهذفنيو اروسك هل ملسيو
 ناك اذإ كلذ دارأ نإ تاقثلا دجسملا ةعامج هفراصي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ءيش هدنع هترضحب نكي ملو مهاردلا نم ع يشل دجسملا جاتحا ناو ااحالص

٤٤٤



 زحخأ هلو ٠ كلذزئاجف . ضرقلا هجو ىلع هدنع نم هاطعأ وأ دجسملا لام نم

 ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع دجسملا لام نم لثملا

 نأ دحأل سيل نأ لزع اذا لجسلا ليكو نإ لوقي هتعمسو : هنمو ةلأسم

 . ؟دجسلملا لام هضقُي

 ضعب ىلع ءانيمأوأ ةقث ناك اذا ةلاسرلا هجو ىلع نوكي نأ الإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 وأ موي لك دجسملا يف جريل ادحا رجأتسا اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ىلا دجسملا برق اهكرتيو انلا ييحي ريجألا اذه راص مث اذكو اذكي ؛ رهش لك

 اهذخأي كانه ةكو رتم رانلا ىأر اذا لجر راص مث ى ةعاجلا لَصنوأ لصي نأ

 .دجسملا ىلع ()عوطتم وأ لكولل نيعم هنأ ةين هل نكت ملو كدجسملل ج جسنو

 ال مأ هريغ جرس امردقب هنع حرطي مأ اهلك ةرجالا هذه ربجألا اذه قحتسيأ

 ؟رانلا ترق امناو ،جرسي مل هنأل ائيش قحتسي
 نم جارس نم جرسأ ايناو هلمع يف زيجألا رصقي مل اذا : قيفولا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع ه ؤانعو هترجأ هلف { هتقو يف لمعلل ريجألا نم ريصقت ريغ

 دح كلذلأ . دجسملا برق هل ءانب عفري نأ دارأ اذا دجسملا راجو : هنمو ةلأسم
 هنيب اميف سأب هيلع نوكي ال ىتحو قحلاب عتمي ال ىتح .اهدعبو ةفاسملا برق يف ¡

 ؟هللا نيبو
 نمرظنلاب نوكي كلذ نا :نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هللاوب باوجلا

 ىلع اررض كلذب نوري ال ثيح ، ررضلاب ةفرعملاو لدعلاو رصبلاو ملعلا لهأ
 دجسملا اذهّولع ه ؤانب يواسي امردقب ينبي هنإ : مهضعب لاقو .دجسملا اذه
 اذهو ،هناينب يف اهدازو ةجرفلا كلت ساق ةجرف دجسملا نيبو هناينب نيب ناك ناف
 . ملعأ هللاو .رهشأو رثكأ اندنع لوقلا

 )١( عوطت نم : لصألا يف .

 ٥؟[[ .



 لخن ةرمث ىلع دضخت نأ الجر رجأتسا اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 هيلع ناك ام ىلع متي ملو لمعلا يف لخد ريجألا نإ مث .اهتلغ فصنب دجسملا
 .اهريغوأ لبألا نم غ يش لخنلا هذه ءاج نا ىلا نايسنوأ نواهتب طرشلا نم

 ؟ال مأ لخنلا هذه نم ترغ ام ريجألا مزليأ . ةلخنلا هذه ةرمث لكأو

 امدنع ةرمثلا هيلع ُموَقثأ . ةفصلا هذه ىلع ثايضلا همزل ناو تيأرأ : ةلأسم
 ؟اهداصح موي وأ تبرخ

 نيتميق لضفأ هيلع :لاق نم لوقو & فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نسح يدنع

 دعب دارأ مث نامزلا ضعب هتيعر دجاسم يف بستحا اذا يلاولاو : هنمو ةلأسم
 اهعزتنا اذا كلذكو ةفصلا هذه ىلع كلذ هل زوجيأ . ءالكو اهيف ميقي نأ كلذ

 . ءالكو اهيف ميقي نأ دارأ مث ] نامزلا ضعب اهيف بستحاو ] اهرك اهئالكو نم

 ؟ ةفصلا هذه ىلع اهل هباستحاب اهب مايقلا همزل دق نوكي مأ كلذ هل زوجيأ

 الإ اهيف لكوي نأ هل سيلو ،اهيف لدعلاب مايقلا همزلي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 امو نيعألا ةنئاخ ملعي 1 اهيف لدعلاب مايقلل ةعاطتسالا ( )مدعو زجعلا لعب

 . ملعأ هللاو . (")هل رودصلا يفخت

 ملو دجاسملا هذه يف لكوتلا دحأ نم يلاولا اذه بلط ناو تيأرأ : ةلأسم

 يف لخدي نأ هلزوجيأ . كلذ ىلع هتردقو يلاولا زجعب هيلا تولطملا اذه كردي

 مأ ، ةفصلا هذه ىلع اهلاومأ ةلغ نم ءزجب ةلاكولا تناك اذا دجاسملا هذه ةلاكو

 ؟ال

 ال نم لام يف لكوتلا دحأ نم دارأ اذا نيملسملا لاو نآ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 رجألا نم هيلع ناقفتي ام ىلع كلذ ىلع ارداق كلذ هنم دارملا ناكو .هرمأ كلمي

 رفاغ ةروس ١٩ مقر ةيا .)٢( . ةعاطتسالا مدع نم : لصألا يف )١(

_ ٤٤٦ 



 عايض هفوقو ف فاخو سانلا نم هَرتغ كلذب موقي نم دجم ل ن او . كلذ هلف

 هلكو نم لام نمرجألا نم لدعب كلذ ىلع هربخ هلو 2 هب مايقلا هيلعف .كلذ

 ةلاكولا يف لوخدلا ليكولل زئاجو 0 يلاولا زجع نع صحفي نأ هيلع سيلو .هل

 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع

 رخا دجسم لام ىلع دجسم ةلخنوأ لجر ةلخن تلام اذاو : هنمو ةلأسم

 اهفرصب مكحي نأ دارأو ، مكاحلا ىلا كلذ عفرو ،كلذ حصو هيئاوه يف تلخدو

 ةجح الو { ةجسم هيلع ةلئاملا اذإ { ؟كلذ ىلا جاتحي ال مأ ،اهَمّلَي نأ جاتحأ
 يف ملعأ الو فرصت اهناف ةفوحم تناك اذا امأو 3 ()ميلعتلا دجاسم ىلع هيلع

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ

 { ءاشي ام اهيف عرزيل الجر هليكو اهدعقأ دجسمل ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 ف عرزأ نأ ديرأ : لجر هل لاقف \هعرزي ل ءيش اهيف يقبو دارأ ام اهيف عرزف

 مأ حونمملا عرازلل ةبلحلا هذه عرز نوكيأ . كلذب هل حمسف ث ةبلح ضرألا هذه

 ؟ ضرألا هذه هل يذلا دجسملل

 هذه ىلع دعتقملا نذاب هعرز نمل ةبلحلا هذه عرز نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 لكل ، تاونس عبرأ دجسملا ضرأ دعقأ اذا دجسملا ليكو يف : هنمو ةلأسم

 ةنسلا يف هل ادب مث ءاهدعق ملسو ةنس ضرألا دعتقملا عرزف ب تح يرجت ةنس
 ضرألا هذه عرزأ مل لاق { ليكولا هبلاط املف ،اهدعق ملسيو اهعرزي الأ ةينانلا

 ؟ال مأ هيلع طرتشا ام ىلع ةداعقلا هيلع بجتأ :تلق .ادعق كل ملسأل

 نينسلا نم يقب امل اهنم ةداعقلا ريغي ملو اهنم رذتعي مل اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيملسملا ةعامج وأ نيملسملا مكاح وأ ،هدعقأ نم عم هلعل ،هلكو نم عم ةلبقملا

 )١( «دجاسملاه : لصألا يف .

 ٤٧؟[

 



 وأ اهنم رذتعا ناو ،اهتداعق هيلعف ةلبقملا ةنسلا كلت يف ةعارزلا تقو تاف ىتح
 عرز ام ريغ ةداعق همزلت الف ةعارزلا تقو ءاضقنا لبق انركذ نم عم اهنم ريغ
 . ملعأ هللاو . اهلمع يف لخدوأ .اهيف

 راسو دجسملا ليكو اهايإ ةضبق دجسمل مهارد هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 هدنع نملزوجي له . هل تضرع ةجاحل قاتسرلا ىلا دلبلا نم دجسملا ليكو
 نبيوأ ادايس اهب هل ي رتشي نأ لثم دجسملا حالصا يف اهذفني نأ دجسملا مهارد
 ؟ال مأ دجسملل حالص هيف نوكي امم اذه . ههبشي ام وأ ارادج هل

 الو & كلذ هل سيلف دجسملا ليكو كلذ هل لعجي مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع اييف مهاردلا كلت هديب نم هلعف ام مامتإ ليكولل

 ةلغلا نمث ال اعوفدم ناكاذا ماتيألا ليكوو دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ لالدلا ةرجأو . راديبلا ةرجأ لعب كلذ نوكيأ . الام نم

 نا كلذ يف لوخدلا عم هسفنل هطرش ام ىلع كلذ نوكي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع كلذ دعب نوكيف الإو .كلذ يف طرش عقو مث ناك
 دارأو رمت هدنع هليكو ناكو { ةرطفلا رمتل جاتحا اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم

 هل زوجيأ . ليكولا ينعأ ،هيلع يداني لالدلا هرمت ىطعأو 53 هرمت نم هل ذخأي نأ

 ؟ ال مأ هليكو وه يذلا دجسملل هذخأيل هرمت ىلع نبازي نأ

 اليكو لكوي هلعل اضيأ ليكولاو اليكو كلذ يف لكوي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . هليكو وه يذلا دجسملل هلام نم هل ي رتشي هنأ رمتلا هل نم ملعي ال ثيح نم

 . ملعأ هللاو . هل يت رتشي نأ اضيا ليكولا الو

 ىلع هل تطرش يتل ١ هترجأ ذحخ ن أ د ار أ اذا دجسمل ١ ليكو يفو : هنمو ةل اسم

 همهس ذخأي نأ زوجيأ . هلاومأ هل ىنطاو ،هلام ةلغ َنمث هل اطورشم ناكو . هتلاكو

٤٤٨



 نهممسقي مأ ،نزو ريغ نم ةيدمحم ٍتايدمحم نامث لك نم ذخأي نأ ىنعأ اددع

 ؟دجسملل مهس أ ةعبس كرتيو اهس وه ذخأيو نازيملاب مهس أ ةينايث

 خلاو ةءادرلاو ةدوجلا يف تايدمحملا توافت ملعي مل اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اددع اهنم هقح ذخأي نأ هل عساوف { لقنلاو

 جالفأ وأ جلف يف ةقرفتم "لاومأ { دجسملا ينعأ 3 هل ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 هل زوجحم ال مأ ‘ لاومألا ضعب نم همهس ذخأي نأ هل زوجي له . ليكولا نهانطأو

 ؟هطسقب لام لك مهارد نم ذخأي نأ

 نم تركذ امم ذخألا هل عساوف دحاو فنص نم تناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هلللاو . هباسحو هطسقب ءيش لك نم عيمجلا نموأ رثكأ وأ دحاو لام

 ىحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 وه هدنع ناكوأ ئ .ماعطلا نم ع يش ث ءارش دارأ اذا دجسملا ليكو يف : هللا همحر

 ؟سانلل ذخأن ام لثمك هنم دجسملل ذخأي نأ هل هلزوجيأ . ماعطلا كلذ

 رم دحأ هدنع نم ي رتشي هنأ نيملسمل ا راثآ نم هانظفح ام ىلع : ب اوج ١

 . ملعأ هلللاو . ءانمألا مهنم ءارصنلا دحسملا رايع

 ؟ دجسملا روجه لكأ زوجي ىتمو : هنمو ةلأسم
 ىلعوهف الإو { ةيصولا تكردأ نا ىصوملا هب ىصوأ ام ىلع وهف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهلطاب حصي ىتح هيف ةنسلا تكردأ ام
 افورعم دجسملا ءام نم ائيش الجر دعقأ اذا دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ةنس لوح افورعم ةروبخلا ماي أ رود ناكو . ةفورعم ةروبخ نم فورعم جلف نم

 فلخو تام هنإ مث ،نامز يرهشوحن هب ءاملا اذه هلعل دعتقملا اذه ىقسف هئيسن

 لامووه .هتداع ةدم ءاضقنا ىلا روكذملا ءاملا اذه نوكيأ . ةريثك هيلع انويد

_ ٤١٦



 هيف نايدلا نم هريغو دجسملا نوكيو ناذلا نيب طسقيو 3 ءاوس دعتقملا كلاهلا

 يفي مل اذإ دجسملا ءام دعق ةميق نم انماض دجسملا ليكو نوكيو .ث ةيوسلاب اعرش

 ؟ هل دعتقملا توم لعب هئاب ىلو ا دجسمل ١ نوكي م أ ئ هنويد عيمجب دعتقملا ك ام

 دجسملا اذه ليكولف ، نييح دعتقملاو ذعاقلا ناك اذا امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دجسملا ءام ىف ةزئاج ريغ ةداعقلا لصأ نأل ؛ ليكولا دارأ ىتم ةداعقلا ضقن
 ةدم م امت لبق هتثرو نع ع املا ذخأ زوجحم الف دعتقمل ا توم دعب ام أو . ةئيسنل اب

 دعب هلام يف عرش نايدلاو دجسملا ءام ةميقو هتجتح تتامو تام دق هنأل ةداعقلا
 امو } عرشلا هتفلاخمل هلام نم هنايض ليكولا ىلعف ،ءاملا ةميق نم فلت امو 5 هتوم
 دقنلاب الإ اهذعقوأ اهعيب زوجي ىتلا دجاسملا ءايشأ نأل ؛نوملسملا هبرقأ

 نم هببس نم ع يش فلتو نيملسمل ار اثا فلاخ نمو . ةئيسنل اب زوجحم الو ْ رض اجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ لعافلا ىلعف ،نهلاومأ

 بحلا اذه هل لاقو ، تحب دحأ هءاج اذا دجسملا ليكو يفو : : هنمو ةلأسم

 هذه ف لوخدلا زيجت ل ليكولا ناكو ئ ةينالفلا رئبلا ضرأ نم 0 ينالفلا دجسملل

 ؟ال مأ ] هضميق هل زوجيأ . اهضرأ ف الو رئبلا

 نم ()ابيصن هليكووه يذلا دجسملل نأ ملعي ليكولا ناك اذا تيأرأ

 تيصن هدعقيل ليكولا نرم دارأو 3َرئبلا كلت عرزيل دحأ ءاجو ©رئبلا كللت ضورأ

 ؟كلذ ف يأرلا ام . دجسملا

 نم ِتحلا كلذ نا :ثحلا هديب نم لاق اذا ينبجعيف : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 دجسملا ليكول ينبجعي الف .اهيف رذعي ال ليكولا دنع ىتلا اهضرأو رئبلا كلت

 كلذ ليكو ريغ نم عراز اهعرز اذا امأو . ةفصلا هذه ىلع هنم بحلا كلذ ضبق

 ذخ :هل لاقو اهل عرازلا هيلا لصوو اهنراو رئبلا هذه يف ةصح هل يذلا دجسملا

 )١( !بيصن»ه : لصألا يف .

_ ٥[٤. 



 كلت عرز ببس نم هنأ هنم ريسفت ريغ نم ،ينالفلا دجسملل ثحلا اذه ينم
 باوج نم هتظفح اذكه .نايض الو هيلع جرح الو هنم هضبق هلف ء اهضرأو رئبلا
 يدلاو نم انايعو . هلللا همحر يوزنلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا

 نمم ضبقي نأ : هل رفغو 5 هللا همحر ىلع نب دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلا
 لصأ نم ،حنم ةيرقب يذلا عماجلا دجسملل كل تركذ ام ىلع هل عفدي

 هلعفو ، ملسي نأ ديري نم هل هفرعي مل اذا هيف لوخدلا هسفنل زيجي ال ،ٍكلرتشم

 ملعأ هللاو . يقت عرو ملاع هنأل عبتم رثأ يدنع

 دجسملا رومأ يف هناكم لعجي نأ هل زوجي له . دجسملا ليكو يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ئ دجسملا رومأ نم هيلعو هل اےیف هدنع الجر

 يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع هتظفح يذلا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يذلا دجسملا رومأ يف هناكم لعجي نأ دجسملا ليكول زئاج هنأ : هل رفغو هللا همحر

 ناك دجسملا رومأ نم هب مايقلا هيلع اميف هنع ابئان اريصب انيمأ ةقث الجر هليكو وه
 عمرجأ ريغبوأ رجأب هلام نموأ دجسملا كلذ لوصأ هتلغ نم هل عفد امم رجأب

 رومألا نم هنع بئانلا هيف لعجي نأ يري اميف ءارصبلا ناوخالا نم هعم نم ةرواشم
 ظفح يف هل زرحأو هنيد يف ملسأو هل طوحأ دجسملا رومأ نم اهب مايقلا همزلي يتلا

 اميف يفكيف رجأب بئانلا مئاقلا ناك اذا كلذ يف ظفللاو هيلع ايب مايقلاو هتنامأ

 يف ىنع ابئان وأ اريجأ اذه نالف اي كتمقأ دق :هنع بئانلل ليكولا لاق اذا يدنع

 حالصا وأ اذك دجسم حالصا نم هيلعو هل ظفحلاو 3©هب مايقلا يلع ايب مايقلا
 لامو هفقو لامو } هترطفو هرايع لام نم هعيب زاج ام عيب يف هتنس ِءارجأو هلام

 ىلع اهعضوم يف هتنس ءارجأ يفو { هلام نم هعيب زاج ام ةميق ضبقو { هلئاس
 نم هب مايقلا يلع اميف ينع ابئان وأ اريجأ كتلعج دق : هل لاق ناو . عرشلا بجوم

 )١) لصألا يف تسيل .

 ا٥١[ _

 



 يفو ،هيف هتلغ ذافنا فقو لاموأ هلام نم ةعيب زوجيام ءارشو عيب يفر راضم
 بئانلا ناك اذا اضيأ ىفكي . هعضاوم يف كلذ ذافناو هلام نم هعيب زاج ام ضبق
 . ملعأ هللاو . هانفصو ام ىلع هنع

 ام نمث ملسو ءيش اهل ى , ١ : را ماتيا او دجسملا ليكو يفو : : هنمو ةلأسم

 |ےلام نم ليكولا ذخأي نأ . ال هنم ضرقلا ة هين ىلع هدنح نم هارتشا

 ؟ ال مأ ©&كهدنع نم هملس ام ضوع

 ضعبف ، © نيملسملا نيب فالتخالا يرجي تركذ اميف نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةيز ىلع هلام نم ايهه هارتشا ام ةميق ايهنع ملسي نأ ميتيلا وأ دجسملل ليكولل زيم

 مل ضعبو .هدنع نم هملس ام ضوع ايلام نم ليكولا ذخأي وأ ،ايهل هنم ضرقلا

 ذخأ دقف © نيملسملا نم لدعلا و قحلا لهأ ليواقأ :

 ( . ملعأ هللاو . قدصلاب لاقو ك قحلاب

 56 ادايس هل ي رتشي الجر دجسملا ُإيكو رمأ اذا تيأرأ : هنمو ةلأسم

 أ هل هنم ضرقلا ةين ىلع هدنع نم هارتشا ام ةميق رومأملا ملسو \دجسللا

 ؟هل هارتشا ال هدنع نم هل هملس ام ضوع هلام نم ذخأي نأ هل زوجحم

 نإ امأو ئاجف دجسملا ليكو رمأب دايسلل رومأملا ءارش امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنم ضرقلا ةين ىلع هل ليكولا نم رمأ الو ،نذإ ريغ نم داهسلا ةميق رومأملا ملس
 ىلع عوطتملاك دجسملل هدنع نم هملس ايب ريصيو {هل كلذ زوجي الف .دجسملل
 ةين ىلع دايسلا ةميق س نأ ليكولا هرمأ نإ امأو .عرشلا مكح يف دجنملا

 لام نم هنع ملسام ضوع هل ملسي نأ هتين تناكو دجسملل ال ليكولل ضرقلا
 زاوج يفو .فالتخالا نم مدقت ام ىلع كلذ زاوج يف ىضم ام ىلعف دجسملا

 . ملعأ هتلاو . دجسملا لام نم ضوعلا هذخأ يف ليكولل كلذ

 :اذه وهو . اهم اوجب تيت أو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةل انم
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 نم َضرقملا نأ نيملسملا راثآ يناعم نم هظفحن يذلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ام ضوع ضيقي نأ ريغ نم اهنم هض رتقا امم هعم يقب ايمف هَّضرتقا ام در اذا هتنامأ
 أريي الأ اهظفحيل ةقثلا هيلع اهدريو ،نيملسملا تاقث نم ادحأ هتنامأ نم هض رتقا
 كلت ذافنا زوجي ايف اهذافنا امأ 3 .هل صالخلا اناو اهنم هل صالخ الو ،هب
 . مهاردلا كلت هل (»هيذلا ميتيلا وأ دجسملا حالصا يفاهضرتقا يتلا مهرادلا

 . ملعأ هللاو . ةكرذملا ةزئاجلا ةيناثلا هتنس وأ ،هلام يف اهذافنا زوجي اميفو

 هيلا اهدر ليكولا اهضبق املف .هنم اهضبقيل اليكو ماق اذا تيأرأ : ةلأسم

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع أربيأ ‘ ماتيألا وأ . دجسملا مهارد ف اهلعجو

 .انيمأ ةقث هنم اهضبق يف هماقأ يذلا ليكولا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع كلذ هل صالخو .هتنامأ يف اهعضو هلزئاجف . هيلا ةقثلا يكولا كلذ اهدرو

 هعضوب اهنم أربي الف ،نيمأ الو ةقث ريغ هلكو نم ناك ناو ، نيملسملا ضعب لوق

 . ملعأ هللاو . هتنامأ يف اهل
 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دجسملل ضرألا ليكولا لوبقو ، نيضياقتملا نم ضايقلا ظفل فيكو : هللا همحر

 ؟هضياقي نم دنع نم

 ينالفلا ناكملاب كتضياق دقو : هضياقت نم كل لاق اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اضوع اذك ضرأ نم دجسملا اذه بيصن ضوع اذك دجسمل ىنالفلا لاملا وأ

 . معن :تنأ هل لوقتف ںضايقب اضايقو ضوعب

 هر دادم ني ريشب نب دمح نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ىلع ُهَحَسفي نأ ايهنيب طرشلاو دجسم يف الجر لكوي نأ يلاولل زوجي لهو : هللا
 ؟ال مأ دقعلا لبق طرشلا ناك اذا ،هسفنب يلولا ىلع وأ كديري نم

 )١( «يتلا»ه : لصألا يف .
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 لهأ نم كلذ لعفي نمم انيأر الو ،كلذ زاوج ملعن الف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ ليكولل سيلنأ مهلوق رثكأو نيملسملا راثا يف دجوي دقو © نيملسملا نم لدعلا

 ىلاولا ليكوت امأو . كلذ هلكو نم هل لعجي نأ الإ .هريغ ادحأ هيف لكو اميف نكي

 زوجي الو .هسفنل يلاولا لعفك يلاولل ليكولا لعفف ،ايهنيب طرشلاو ليكولا اذهل
 . ملعأ هللاو . دجسملا لام نم هسفنل ةرجأ ذخأي نأ الو .هسفن لكوي نأ ىلاولل

 هل دجسم يف هللا همحر رمع نب كرابم نب دمحم دهازلا خيشلا نع : ةلأسم
 لكل هيف نيتباث ريغ هرايع ناك اذإ ،كلذ هرايعل زوجي له . ربلا باوبأ نم عيش وأ ءاموأ لكأ نم حالصلا نم هيف هب اولعفي ناو ،ءاش ام هراغ ةروشم ىلع فقو
 ؟هرايعل نوفورعم مهنا ريغ ةالص

 مه اونوكي ناو { مهيأر ىلع كلذ نوكي نأ ينبجعيو يدنع اييف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لاغتشا ربغوأ محلاغتشال تاقوألا ضعب اوفلخت ولو ئ هماوقو هراع

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اوءاش ام هراي يأر ىلع فقولا لخنلا نم ائيش دجسمل بتك نميفو : هللا

 ي رتشي نأ دجسملا اذه ليكول زوجي له . ةمدقتم ةنّنش الو زايع هل سيلو ،اودارأو
 يف .دجسملا اذه ىف هولكأي نأ دارأ نمو وه ريسيو .اودارأ ام لخنلا اذه ةلغب

 نم هب اوجرخي نأ هوقرف اذا مهل زوبي لهو . تاولصلا تقو ريغ وأ تاولصلا تقو
 ؟ اودارأ امثيح هولكأيو دجسملا

 هللاو . تركذ اييف نيملسملا نم هعم نمو ليكولل زوجي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 نب دمحم نب ناميلس ملاعلا خيشلا باوج نم طخب ةلأسم رثأ ىلع : ةلأسم

 ىلع دجسملا اذه قيرفت نم ليكولا هلزيم اذإ ةَعايجلا ماسو : هتلا همحر دادم

 ؟ال مأ .ةدايزلا كلت ةعايجلا مامال لحتأ . مهريغو ةعايجلا
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 لاق نم لاقو . كلذ زاجأ نم لوق ىلع كلذب سأب ال : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ةيوسلاب مهلعجيو ةعامجلا نم ادحأ ةدايزلاب صخي نأ هل سيل :نيملسملا نم
 دارأ نم مرحيو حأ نود ادحا صخيو ،َليلقلا يطعي نأ هل نإ :لاق نم لاقو
 صخي نأ هل نكلو رودصلا قيضو 4 نألا دلوت فوخ مئاقلل هبحي ال امم كلذو

 . ملعأ هللاو . تاولصلا ىلع نيطبارملا دجسملا رايع ةدايزلاب

 . يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ؟ىيدنع ايمف اهباوجب تيتأو 5 اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر

 ىلع رامعلا لام نم لمرلاب دجسملا راصحا قيضي ال هنأ : قيفوتلا هللابو هباوحف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع حالصلا رظن

 1 مث { مرص صيقنتو تق عرزل دجسمل 7 أ ىرتكا نميفو : هنمو ةلأسم

 .ضرأ يف داز نأ ىلا كرذع ريغوأ رذع نم مرصلا علقي مل ءاركلا تقو ىضقنا

 ؟ال مأ .دجسملل مرصلا ةدايز نوكتأ . دجسملا

 لودعلا يأرب ضرألا ءارك هيلعو هلسف نمل مرصلا نا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ةميق هل ناكوأ ى ضرألاب ةضأ نإ لسفلا يف هعلتقا يذلا بارتلا لثم در هيلعو

 ملعأ هللاو

 لك ناضمر رهش يف نيمئاصلا ةزطفل ةنس هل ناك اذا دجسملا يفو : هنمو ةلأسم
 وأ رمتلا دغ مث ةدودحم نكت مل وأ ، نزولا وأ ليكلا ةدودحم ةرطفلا تناك ةليل

 ةليللا ف ةدايز رطفلا نم ىضمام نوكي نأ دجو مث ٦ ي رتشيل ذجوي لو © لاوعلا

 دجوي مل اذا كلذكو هل لدب ال اذه لثم تاف اذا مأ ،ةيناثلاةنسلاوأ :ةيناثلا

 هل تكردأ مث ‘كلذ ةلق لجأل ةرطفلا تكرتف 0 ةرطف اهب هل ي رتشين مهارد

 ؟ىرت فيك . مهارد هل تدجو وأ ،ةلغ

٥٥؟[ .



 لج ؤتو ةنسلا هيف تمدقت امم رثكأ دوجولا لاح يف دازي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيف ةمدقتملا ةنسلل ةقفاوملا ةجاحلا تقو ىلا ةدايزلا

 تل
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 الاممو ،هلوقو هلعف زوجي امم عيش ركذ يف

 امو ۔همزلي ال امو ناسنالا مزلي امو © زوجي

 ءيش ريسفت يفو ، ىنعملا اذه ىلع لمتشي
 . ميظعلا نارقلا نم مالكلا نم

 . بارعالاو فرصلا نم ءيش ركذ ف

 لوخدو سمشلا عوجرو ةنسلا لوصف يف
 .رصعلاو رهظلا ةالص تقو

 . مميتلاو ءوضولاو تاساجنلاو تاراهطلا يف

 . ىنعملا اذه ىلع لمتشي امو
 ال امو اهيف زوجي امو { اهيناعمو ةالصلا يف

 هيلع لمتشي ام يناعمو ،اهضقني امو ، زوجي

 . اهيناعمو ةعايجلا ةالص يف

 . اهيناعمو رفسلا ةالص يف

 دوجسو رذنلاو لفاونلاو ننسلا ةالص يف

 . نارقلا دوجسو وهسلا
 . ةعمجلا ةالص ي

 . نيديلا ةالص ىف
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 يناعمو ‘هيلع ةالصلاو تيملا لسغ يف
 . كلذ

 . هيلع لمتشي امو هيناعمو مايصلا يف
 . اهيناعمو رطفلا ةاكز يف

 . اهيناعمو راثلا ةاكز يف
 . ةراجتلاو دقنلا ةاكز يف

 نم ذخؤي اييفو ، رحبلا نم مدقي ام ةاكز يف
 . اذه وحنو 5 مئانغلا يفو 3 ةمذلا لهأ

 . اهيناعمو يشاوملا ةاكز يف
 . .. اهيناعمو ناميألا ىف
 . فاكتعألاو روذنلا يف

 . هل بجت نم ةفصو .اهذافناو تارافكلا يف
 . هيلع لمتشي امو هيناعمو جحلا يف

 . ةيكذتلاو ديصلاو ةبرشألا يف
 نم كلذ هبشأ امو ، سرادملاو دجاسملا يف
 . تافوقولا
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 هللا دمحي مت

 ل و ل ١ ء ١

 ناتسبلا هكاوف باتك نم
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 عا ديال أ مقر ٧ ٠ ١ / ٧\٨

 خي راتب ٢٥/ ٨/ ١٩٨٧

 حرطم ٧٠٥٨ ب .ص اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا
 ٧٠١١٩٥٢/ ٤٣٣٠ ٧٠ : نوفيلت

٤٦١


