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 رداتنااتايكوجلا)تزتلاةزانز

  

 و

 نخلاةعاطقبزطالا يداملا

 فيلآت 7
 ةَمالملاملاحلاهيقفلا ختيشلا

 تنالو اايتمن ترانداجنالمنئدنمالس

 ين اثلا ء حل ١

م ١٩٨٩ _ ه ١٠9٩





 لانق
 ةمدقملا

 ةعاط قي رط ىلإ يد اهلا ناتسبلا هكاوف باتك نم ن اثلا ءزجلا وه اذه

 ىسوم نب داجب نب سيمخ نب ل اس هيزنلا ل اعلا هيقفلا خيشلا هفلؤمل نمحرلا

 . هل رفغو هنلا همحر . يوليحلا

 ءازجأ ةثالث ىلإ باتكلا ميسقت ىلإ لوألا ءزجلا يف ةراشإلا تقبس دقو

 :يه

 ىلإ لوألا بابلا نم أدبت اباب نيرشعو ةنالث ىلع لمتشيو : لو ألا ءزجلا

 . ني رشعلاو ثلاثلا بابلا

 نيرشعلاو عبارلا بابلا نم أدبت باوبأ ةينايث ىلع لمتشيو : يناثلا ءزجلا

 . نيثالثلاو يداحلا بابلا ىلإ

 ىلإ نيثالثلاو ىناثلا بابلا نم أدبت اباب نيرشع ىلع لمتشيو : ثلاثلا ءزجلا

 يف يعور ايك { هلوانتو هلمح ةلوهس باتكلل ةئزجتلا هذه يف يعور دقو

 بابلار دحاو مقرب ءدبلا ةثالثلا ءازجألا نم ءزج لك يف۔ باوبألا ميقرت
 . ميقرتلا ةياهن ىلإ (لوألا

 معي نأو ىلاعتو هناحبس هنل اصلاخ اذه انلمع نوكي نأ يفريبك لمأ انلو
 يدتهنل انك امو اذهف اناده يذلا هنن دمحلاو . هتعارق ةصرف هل تحيتأ نم لك هعفن

 . هنلا اناده نأ الول

نوققحلمل ا





 لو الا ب ابلا

 كلذ يناعمو اياصول او ر ارقال ١ ىف

    

 : باوجلاو ةلأسملا ىنعمب تيتأ : : هللا همحر ، ناديبع

 تيبل اهن إ : لوقف © هبر فرعي ال ن ايض نم مه ار لب ىصو ا نميف : ب اوج ١

 . ملع ا هلل او . ل آ تيبل نوكي ن ا ينبجعيو .. ع ارقفلل :لوقو ئ ل املا

 : اهباوج ضعبب تيتأو ؤ امنا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 رارقالاف . ىئنألاورتكذللا مهيفو ن نالف تبل ىصوأوأرقأ نميف : باوجلا

 ىشنألاوركذلا :ينعأ ٦ دحا نع دحأ لشفي ال سو ؤرلاب مهغيب مسقي ةيصولاو

 ال ةيصولاورارقالا نإ لوقو . اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ءاوس

 . مكحأو (١)ىتفأ هبو لمعأ لوألا لوقلابو & ةصاخ ركذلل الإ نوكت

 لب ن نالف يغب نمروكذلا نم لحأ نكي لو ٦ نالف ف ينبل ىصوأورقأ اذإو م

 . نالطاب ةيصولاو ر ارقالاف ثانإ مهلك

 دحأ نكي مولو 5 ناتباث ةيصولاو رارقالاف نالف دالوأل ىصوآورقأ اذإ امأو
 . ناتيإاث 4 ةيصولاو رارقالاف . ثانإ مهلك لب روكذلا نم

 مو

 نم همهس تيملل لوقف . رارقإلا لبق تام نم مهنمو ؤ نالف ىنبل رقأ اذإ امأو

 موي ءايحألل الا !رارقإلا تلشي ال : :لوقو 6 زئاج تيمللرارقالا نأل رارقإلا

 )١( يتفأ هبو لصألا يف .



 تشتالف ةيصولا امأو . رارقالا نم هتصح هلف رارقالا لعب تام نم < امأ . رارقالا

 . يصوملا توم ق تام نمل تبثت د الو تيملل

 نإ :لوقف ز هبحاص لبق تام اهأ ملعيو هل ىتوملو يزملا تام اذإ امأو

 الب اهّشصن لطبيو ةيصول فصن هل ىتصوملل تبثي د :"لوقو . ةلطاب ةيصول ا

 . ملعأ هللاو . لاكشإ

 . يدنع ايف اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 دلول ١ تامو ٠ هيوخأ ىطعأ ام ضوعي ةيرال ة هد :اےب هدلول ىصوأ نمو .: : ب اوج ١

 :لوقو . دلولا ةثرول دلاولا ىلع ةئاملا كلت بجت لوقف . هدلاو لبق هل ىصوملا
 . ملعأ هللاو . هدلاو لبق ةلولا تام اذإ ءيش رلاولا ىلع بجي ال

 يعم اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 قحب ة ةضف يرال اذك اذك نالف ةثرول ه هيلع ن ا نالفا : بتك اذإو : باوجلا

 يلع مهنم لك : ثاريملا ةمسق لثم ةثرولا يب مسف هنإف ّ اذه نالفل ايضو

 ةضف ةيرال اذك اذك اذه نالف ةثرول هيلع نإ بتك نإو ١ كلاهلا نم هثاريم ردق

 نع حأ لضفي ال سوءرلآ ىلع ةيوسلاب مهنيب مسقنتف © .مهل هيلع نايضو قحب
 ) . ملعأ هللاو .دحأ

 ظفلب ة ةضف تيرال ةئايسمَحب الام هدالوأ دحأل دلاولا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 :لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةيرال فلأ يواسي هلاملاو . ةتوخأ ىطعأ ايع مامت

 ريغ نم ةيصو لاملا نم ًائيش هدالوأل دلاولا بتك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 تبثي الف . ةتوخإ ىطعأ امم رثكأ هنمث ; لاملا ناكو . هيوخأ ىطعأ ام ضوع نايض

 " لاملا نوكيو م . هتوخإ لثم هدلاو اهب هل ىصوأ تلا مهاردلا هل نوكتو . هل

 بتكولو .هل تبان لاملاف . نايض نم ةيصووأ رارقا لاملا هل ك اذإ امأو . ةثرولا

. ملعأ هللاو . هتوخا ىطعأ ام ضوع



 . يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم .

 هنيد ءاضقل ةموايملاب ىصوأ امل ام ح عيبي نأ يصوملل ٠ ئاجو : : باوجلا

 نأ الإ يصولا ىلع ةجح نايدلل سيلو . حلصأ ةمواسملا رك عيب ىأر اذإ هذافنالو

 . ملعأ هللاو . ةاباحم هعيب زوجي الف ،ً ةاباحم عاب هنأ حصي

 ذفنأ اذإ ] كلاهلا لام نم هترجأ ذخأن نأ هل زئاجف يصولا امأو : : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلاهلا ىلع قوقحلاو اياصولا

 : : اذه وهو 5 اهماوجب تيتأو . انا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 هل ىوأ نمل دئاسولاو ريرسلاب مكحأ نأردقأ ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىمست ال ذئاسولا كلذكو . اشارف ىمسي الريرسلا نأ يدنعو ، شرفلاب

 . ملعأ هللاو . سانلا ةغل هب ىعاري اذهو . اشارف

 . يدنع اےف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نمل رد احف . لجر لي ىلع ىصو أو 3 كلهو لجرل قح هيلع نميف : تب اوج ١

 . ملعأ هللاو . هنايخ دصقي مل اذإ يصولا دي ىلع هملسي نأ قحلا هيلع
 . يدنع اميف اهانعمب تيتأ :: هنمو ةلأسمنف

 ىلع زدقي مل ءيش اهنم يقبو ا ةيصولا ضعب ذفنأ اذإ يصولا امأو : باوجلا
 ىلع هترجأ ذخأ هل احف ةقثلا هيلع هذرولو . ةقث َعم هعفري نأ ينبجعيف هذافنإ

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه

 حأ حجحو 6 ةجح هنع اوجحي ! ن ا هتثرو عيمج ىلع ىصو ا نمو . : هنمو ةلأ اسم

 ل ام نم جاحلل ة ةرجأل ١ ةيلست ز اج هر ا . ةثرولا عيمج ١ . ةروشم ريغ نم ةثرول ١

 . ملعأ ش هذه كتفص ىلع كلاهلا

 . راهباوجب تيتاور ش اخا ؤس تكرت : : هنمو ةلأسم

 رارقالا امأو ، لوقلا رثكأ ىلع ًةتباثف لمجلل ةيصولا نأ : قيفوتلا هللابو هباوجف

٧



 بيثي هنا إ لوق هيفو . تننثي ال هنإ : ٠ ( 'رملسملا نم لاق نم لاق : :فالتا هيفف

 . ملعأ هللاو

 . رقملا لبق هلزَملا تامو هتثرو دحأل حأ رقأ اذإو : ةلأسم
 . تام اذإ هتثرولوهو & ثاريملا نم رخآلل هبكقأ امم هبيصن رقممللف : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 نم ليلق ةيصول ا موي ه دنع ن اكو & لجرل هحالسب ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 "ك ذخأي نأ ذعب هلام فصنب ىصوأ وا حالسلا نم ريثك هل ثدح مث حالسلا

 . باوجلاب تيتأو ى لاؤسلا ةيقب تكرت . . تاناينضلا عيمج نم هقح قح يذ

 هل ىصوملل نوكي هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق : قيفوتلا هلابو هَباوجف
 تَدِجولو ، توملا موي هل :لاق نمم لاقو . ةيصولا موي لاملا فصنب وأ حالسلاب
 . ملعأ هللاو . لمعأ ريخألا لوقلا اذهيو . ةيصولا دعب امأو { حالس يصوملل

 لخلا كلذ قرغيو & سرج يف الخ لعجت لخن ةلغ ىصوأ نمو : : هنمو ةلأسم

 تيتأو لاؤسلا ةيقب ةيقب تكرت . .سرجلا كلذ فلت مث © ءارقفلا نم هللا ءاش نميف

 . باوجلاب
 هللاو . هذه كتفص ىلع ةتباث نوكتو لطبت ال ةيصولا نأ : قيفوتلا هنابو هباوجف

 . ملعأ

 . اهلا ؤس تكرت . .ةلأسملا هذه هبش ىرخأ ةلأسم ف اضيأ هباوجو : ةلأسم

 هللاو . كلذ ريغ ءاعو ف لعجت نأ ينبجعي . معنف : قيفوتل ١ هللابو هب اوحف

 . ملعأ

 تيبلوأ دجسمل ةمولعم ةدم ىلإ هدبع ةمدخب ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةدملا هذه يف هتقفن نوكت نم ىلع . لاملا

. باوجلاب



 رثكأ ىلع لاملا تيب يفوأ دجسملا لام يف نوكت هتقفن نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ناك اذإ لاملا تيب ىلع الو دجسملا ىلع ةقفن ال :لاق نم لاقو . لوقلا

 . ملعأ هللاو . ةمولعم ةدم ةمدخلل

 هلسغي نمل صوم وهو هسمقنب هلسغا ذإ كلامملا ىصوو : هنمو ةل اسم

 ؟ ىشب

 نمل كلاهلا هب ىصو ام هسفنل ذخأي نأ يصوملل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو هباوحف

 . ملعأ هللاو . هلسغ اذإ ك هلسغي

 وأ هتوم دعب هلام نم هينب دحأ بيصن لثمب هنبا نبال رقأ نمو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . .ايح هوبأ ناكول نأ . هتوم دعب هلام نم هثاريم نم هيبأ بيصن لثمب

 ؟باوجلاب تيتأو ، لا ؤسلا

 نأ لوق هيفو { رارقالا اذه تبثي نأ ينبجعي ال هنأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . لمعأ هبو رثكأ وه لوألا لوقلاو . تبثي

 هن اف هناسحا ضوع ل اب و ا ] مه ار لب هتثرو ضعبل ىصو ا نمو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع تبني

 زوجيأ . اراغص اوناكو مهاردلا نم ءيشب هينب ينبل ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 ىوس ناو ، مهابأ يطعي نأ زوجي مأ ،هب مهل ىصوأ ايب ةةسك مهل يرتشي نأ
 ةيصو ريغ وأ نيبرقألا ةيصو تناك . ًربيأ . هايإ مهسبلأو غوص هب مهل
 ؟نيبرقألا

 ملسي نأ زئاجف ةنايخب فرعي ملوأ ةقث دلاولا ناك اذإ امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دلولا ناك نإف ،هدلو لام هيلإ ملسي الف ةنايخلاب افورعم ناكولو ،هدلو لام هبيلإ
 { ةوسك دلولل يرتشي نأ زئاج هنإف اريقف دلاولا ناكولو ء ةوسكلل اجاتحم
 هللاو . لدعلا نم جرخي الف غوصلا امأو . كلذ يف هدلاو نذأتسي نأ ينبجعيو

. ملع أ



 نايض نم وأ هل همزل نايض نم نيملسملا لام تيبل ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم
 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةاكزلا لبق نم همزل
 . ةاكزلل يذلاو { لاملا تيبل يذلا هتركذ يذلا عيمج : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهتفصو ىتلا هذه كتفص ىلع هلام س أر نم كلذ لكو

 ام ربق ىلع أرقي نم ىلع ذفني 0 هلام نم ةلخن ةلغب ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةمايقلا موي ىلإ ادب ؤم افقو ، ميظعلا نارقلا نم رسيت

 مادام يصولا ىلع اهب مايقلا نوكي نأ ينبجعي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ايح

 ضري ل هنإ : يصول ا لاق يفوت ايلف أ لجر هيصو لعج نمو : ةلأسم

 وأ ةثرولا هرك ، كلذ هل اهيف لخدي نأ هل ادب مث اهنم ىقتناؤ اهلبقي ملوةياصولاب
 ؟اوضر
 هتظفح ام ىلع دارأ نإ ةيصولا يف لخدي نأ هل ، معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم

 ةدم ىل ا هل هيلع ن اض نم لام نم ةلغ رخ ال بتك نميفو : هنمو ةلأسم

 جوزتت ل ام اهل هيلع ن اض نم هتجوزل اذك ىمسم اهلام ةلغ بتكو أ _ ةمولعم

 تكرت . . كلذ ةأرملا تبلطف . لاملا اوقسي نأ كلاهلا ةثرو هركف 3 اجوز هتوم دعب

 ؟ لا ؤسلا ةيقب

 مزلي ال : نيملسملا نم لاق نم لاق :: فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نإو رمعو ىقس ءاش نإ © ةلغلا هل تبتك نمل رايخلا الو راعلا الو يقسلا ةثرولا

 لجأ ىلإ ةلغلاب رارقالا ناك اذإ :لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو . كرت ءاش

 رارقالا ناك نإو . كلاهلا لام نم ةثرولا ىلع راعلاو يقسلا نوكيف . 3 مولعم

. ملعأ هللاو . ائيش ةثرولا مزلي الف { لجأ ريغ ىلإ ةلغلاب



 ي رارقالا ناكو { ارارقإ هلاومأ ضعب هدلول دلاولا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .هتحص يف نايض نم ةيصو هل بتكوأ .ةحصلا
 ف كلذ ناك نإو ى نايدلا نم ىلوأ وهو دلولل تباث اذه : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ تبثي الف . نايض ريغ نم ةيصو وأ ضرملا

 دعب اهريغو لاومأ نم هكلمي ام فصنب هيخأ نبال رقأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 رئاسو هوبأ هرك ولو ، هب مكحيو رارقالا اذه تبثيأ . تاجوزلا مهس جرخي نأ
 ؟ ةثرولا

 ال رارقالا اذه نإ :لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هوبأ هركولو تباث هلعل رارقالا اذه نإ :لاق نم لاقو .ءانثتسا هيف نأل تبثي

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو . ةثرولا رئاسو

 اضيأ ضرمو ش ضرملا كلذ نم ءعىربو ك هضرم ف ىصوأ نميفو : ةلأسم

 هنأل هضرم يف اهبتك يتلا هتيصو تيبثت هتحص يف دهشي ملو تامو ، ىرخأ ةرم
 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت . .زئاج كلذ نأ نظي

 اهنع عجري مل ام ةتباث ضرملا يف هتيصو نأ لوقلا رثكأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع

 . كلاهلا لام نم ائيش دحأ هضبقو ةقث ريغ ناك اذإ ىصوملا يفو : هنمو ةلأسم
 ملسملا ناك ، كلذ درب يصولا ىلع مكحيأ .هيلع هدري نأ كلذ هضبق نم دارأو

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث يصولل

 يصولا ىلع مكحي :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع مكحي ال : لاق نم لاقو . هدرب

 تامو . هتوم دعب هشعن لم اجل ةضف يتيرالب ىصو أ نميفو : هنمو ةلأسم

 . لاؤسلا ةيقب تكرت . . مهلك يصولا مهفرعي ملو ، ريثك سان هرضحو
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 مل نإو ث هل نيبتي نأ ىلإ فقو { يصولا ىلع هبتشا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةثرولا ىلإ ةعجار ةيصولاف ، تيملا لمح نم فرعي

 لعفي نم دح ف ناك . ايصو يبصل لعجت نأ كبجعي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال م أ ءايشألا زيميو

 : لاق نم لاقو . زوجي :لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . هريغ هعم لخدي مكاحلا نإف ، ايصو ادحاو هلعج اذإ :لاق نم لاقو .زوجي ال

 . ملعأ هللاو

 يتوم دعبو كعم اهمزلأ : لاقو ، ةيصو ةقرو لجر هضبق نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ .لا ؤسلا ةيقب تكرت . . ةقث ريغ هيصو ناكو . ييصول اهملس

 اهضبقي نأ هلزئاج :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةقرولا يف ام ذافنإ ىلع اعلطم نوكي : لاق نم لاقو . ةثرولا

 : اذه وهو ث اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 ظفللا ةهج نم تباث ريغف هتيصو ظفل ىلع هقسن اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ظفل ىلع هقسن اذإ امأو . احيحص هظفل ناكولو تبثي ال هنأ ظفللا يف طلغلاو

 يذلا نإف ثراو ريغل ناكول نأ تبثو & احيحص ظفللا ناكو “ثراول ةيصو

 هللاو . تباث وهف & ثراو ريغل نوكيو حيحص ظفلب اياصولا نم هيلع قسن
 . ملعأ

 نم ائيش هتيضو ف بتك دق هن أ مهكل اه رمأ اوملع ةثرو يفو : هنمو ةلأسم

 ىلوألا ريغ ةيصو هتايح يف كلاملا بتك كلذ دعبو { تافوقولا نم عيشل لخنلا

 ىلوألا ةيصولا قزمو © ىرخألا ةيصولا كلت يف روكذملا لخنلا بتكي ملو
 مهكلاه رمأ اوملعي مل اذإ ، ال مأ لخنلا كلذزوح ةثروللزوبي لهف . تامو
 ةيصولا قيزمتب ثراولا ملعي مل نإو . اهقيزمتو ةيصولا لقن ىوس كلذ يف اعوجر
 ؟ كلاملا توم دعب اهدجي مل هنكلو {. اهريغ ةيصو ديدجتب ملعو ىلوألا
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 كتفص ىلع ىلوألا ةيصولا يف بتك ام اتباث نوكي ال : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . يصرملا توم لدعب ةيقاب ىلوألا ةيصولا نكت ل اذإ هذه

 يف هنع هب رطفي ارمت انم اذك اذكب فورعم لخن يف ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 زوجيأ . ةيصولا ميقي يذلل فورعملا نزولا دعب نم لضفي يذلاو ناضمر رهش
 ؟ ال مأ ةلضفلا ذخأ هل

 ذخأ مزليأ . صقنو فورعملا نزولا ةلبقملا ةنسلا يف غلبي مل اذإ تيأرأ

 تام نإو . ؟ال مأ . ةنسلا هذه نم ناصقنلا ةيافو اهلبق يتلا ةنسلا نم ةلضفلا

 نموأ © فورعملا نزولا نم يرتشي نأ زوجيأ . هيف ىصوملا ليخنلا نم ءيش

 ؟ ال مأ { هرايعو هيقسو هترجأو مرص ةلضفلا
 ةلبقملا ةنسلل ةيافو همزلت الو } ةلضفلا ذخأ هلزئاج : قيفوتلا هتابو باوجلا

 هيقسو لسفلا ةرجأو ، ضرألا هذه لسف امأو & نزولا نع صقن اذإ ةينانلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع لخنلا ةلغ نم نوكيف ث هب هلعل مايقلاو هرايعو

 . هاس دجسمل لام حالص ال مه اردب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 وه لاملا حالصو & اهعيمح نود دجسملا لاومأ نم حلصي نأ زئاجف : باوجلا

 اريثك دايسلا نوكي نأ الإ الف دايسلا امأو . هحلصيف ام ءعىش هيف ناك وأ ىقسلا

 . ملعأ هللاو . لاملا حالص هيف نيبي امم

 تبثأو ، باتك ريغب هتيصو تناكو دجسمل ةلخنب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ضعب لاقو . فورعم دجسمل اهب اورقي مل مهنأ ريغ ةلخنلاب اورقأو ةيصولا ةثرولا
 هذه نوكت نمل . عماج دلبلا يف نكي ملو ،دجسم«(اااهيرقب ةلخنلا تناكو اذهل

 ؟ دجسم يأل فرعت مل اذإ 5 ةتباث ريغ :لوق اهيف لهو . ؟ ةلخنلا

 ينبجعيو . ةتباث ريغ ةيصولا هذه نإ لوق كلذ يف معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . دجاسملا برقأل نوكت اهنإ :لاق نم لاقو . لوقلا اذه

 )١( اهبيرق-لصألا يف .
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 لحيأ . تامو اهب صوي ملو ، تانايضوأ قح هيلع يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟هتايح ف كلذ نم صلخي هنأ ملعي ل اذإ ى ال مأ لاملا نم هفلخ ام عيمج هثر اول

 هثراول لحي هنإف ، هتايح يف صلخي هنأ نكمي ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هفلخ ام عيمج

 وأ هيلع ةبوتكملا مسا ىلع (ااطوخشم ناك اذإ ةقرولا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . .قحلا ىلعوأ هل ةبوتكملا

 . ملعأ هللاو . تباث وهف ةءارقلل نيبي قحلا ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 توملا هب ثدح نإ هلام نم ءىشب هتثرو نم دحأل رقأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ءاسنلا رارقإ كلذكو ، كلذ يف ةثرولا رجاشتو 3 هلرورقملا تايف 5 هلبق

 ةيقب تكرت . .اهلبق وه تايف " هلبق تتام نإ بئاغلا قادصلاب نهجاوزأل

 : اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا
 يأر نم ينبجعيو هب لوقأ يذلاو . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هتثرو نم دحأل رقأ نمل تباث رارقالا نأ هب مكحأو هب يتفأو هب لمعأو نيملسملا

 رقملا تام .رقملا لبق توملا ثدح رقملاب ثدح نأ طرشولو رقملا لام نم ءيشب
 نإ هل همزل نايض نم باتكلا رخا يف ناك . رقملا لبق هل رقملا تاموأ 5 هلرقملا لبق
 كلذ لك هل همزل نايض نم هلبق توملا هب ثدح نإوأ . هلبق توملا هب ثدح

 . ةفصلا هذه ىلع بئاغلا قادصلاب نهجاوزأل ءاسنلا رارقا كلذكو . ىوس

 . ملعأ هللاو . هلبق تتام نإ بتك ولو جوزلل تباث وهف

 : يدنع اميف اهانعمب تيتأو { امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 كلتب رقأف ] نيلوألا ريغ الوأ هل ثدح مث ] فورعم لخنب هينبل رقأ نميف

 ؟ نيرخالاو نيلوألا هدالوأل لخنلا

 )١() طوخشم : لص ألا ف .
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 سيلو . الوأ مهل رقأ نيذلا دالوألل لخنلا مكح نأ : قيفوتلا هلابو هباوجف

 هذهب رقأ ناك اذإ كاذ .لخنلا هذه يف عيش اريخأ مهل رقأ نيذلا دالوأل
 هذهب عيبلا وأ رارقالا تبثيف هدالوأ ريغل لخنلا هذه عابوأ 0 هدالوأ ريغل لخنلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع . هدالوأ لام فلتأ هنأل ؛ نيرخآلل

 يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 دعب سانلا هلكأيل رمتو مادإو ماعط اهب ي رتشيت مهاردب ىصوأ نمو : باوجلا
 ءازعلا مايأ يف اهلك مهاردلا ذفنت ملو ءازعلا مايأ تضقنا اذإف { هئازع مايأ يف هتوم

 . ملعأ هللاو . ةثرولا ىلع عجرت مهاردلا تيقب نإف ،مايأ ةئالث

 دعب سانلا هلكأيل رمتو مادإو ماعط اهب ي رتشيت مهاردب ىصوأ ناك نإو
 © يصوملا هب ىصوأ اميف ذفنت مهاردلا هذه نإف 5 هئازع مايأ يف لقي ملو . هتوم

 . ملعأ هللاو . لاط وأ هتوم دعب نامزلا برق

 . يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 لاقف . انيمي نيرشع ةرافكبو {. ةالص نيرشع ةرافكب ىصوأ نميف : باوجلا

 ال . ةدحاو ةرافك ةالص ،ةالص نيرشع ةرافك نع ءعىزجي : نيملسملا نم لاق نم

 .انيمي نيرشع ةرافك كلذكو ث ةالص ةرافك نيرشع ريغ ةالص نيرشع ةرافك

 ةالص لكل كلذ يف بجت : نيملسملا نم لاق نم لاقو . دحاو كلذ يف لوقلاف

 نيملسملا لوق لكو . ةرافك نيمي لكل ناميألا ةرافك يف كلذكو . ةرافك

 هنإف © نيمي ةرافك نيرشعبوأ ، ةالص ةرافك نيرشعب ىصوأ اذإ امأ . باوص

 . ملعأ هللاو . ةرافك نيمي لكلو ةالص لكل بجي

 نم لاملا تيبل عيش يحلا لهأ نم لجر ةيصو يف ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . . مدأب يصولاو . بر هل فرعي ال امم وأ ةاكزلا

 يف ذفنأ نإو ، نسح كلذف يحلا ةيرق يف كلذ لعج نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . . ملعأ هللاو . زئاج وهو كلذ قيضي الف مدأ
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 ؟ اهلا ؤس تكرت .. مث . ءاملاو ءازعلا لهأل ماعطلاب ةيصولا ف : هنمو ةلأسم

 ءاكبلل هب دصق نإو ى رجألا هلف رجألا هب دصق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تاينلاب لامعألاو © مثإ وهف رخفلاو ةحاينلاو
 لجا فقادص هتيصو ف هيلع ابوتكم دجوو تام لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .لاوط نينس هلبق تتام دق هتجوزل

 يف بتك نإف .هلبق ةأرملا تتامو تامو قادصب اهل رقأ نإ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 ةقرولا هذه يف هيلع بتك ام ذافناو ءاضقب اذه نالف نب نالف ىصوأ : ةيصولا
 ام ذافناو ءاضقب صوي مل نإو . هيلع تباث قادصلاب هرارقإف . هتوم دعب هلام نم

 هللاو . تباث هنإ لوق هيفو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع تبثي ال هرارقإف بتك
 . ملعأ

 ؟ يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 . هتوم دعب هربق ىلع نارقلا نم ائيش رقي نمل لخنب ىصوأ نميف : باوجلا
 يضميو ءىراقلا اورجأتسي نأ مهل زئاج هتثرو هثرو نإ 3 هتثروو .هيصو تامو
 . ملعأ هللاو . مهلعف

 : هثراول ضيرملا رارقإ يف : هنمو ةلأسم
 ناك اذإ ًاتباثرارقالا نوكي نأ لوقلا نم ينبجعيو . فالتخا هيف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . تباث ظفلب

 نايض نم ةدعلا يف تمادام اهتقفنب هتجوزل ىصوأ ينغ لجر يف : هنمو ةلأسم

 ؟ باوجلاب تيتأو © لا ؤسلا ةيقب تكرت . .اهل هيلع

 & رب كوكم فصنو كيكاكم ةعبس رهش لكل اهتقفن نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اهل : ضعب لاقف . فالتخا هيفف مادالا امأو . يشربلا رمت نم ارمت انم نوثالث اهلو

 . ملعأ هللاو .اهل مادإ ال :لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو مادألا
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 ئ يصومل ١ تامو . ٥ للب ريغ نم ناكا ذإ تيملل يصول او : هنتمو ةلأسم

 . ءازعلا نم يصوملا هب ىصوأ ام ذافناب ةثرولا ماقف . كانهرضاح ريغ يصولاو

 هترجأ نم طقسي نأ يصولا مزلي له . يدنع اميف اهانعمو ، لاؤسلا ةيقب تكرت
 ؟ ةثرولا هذفنأ يذلا ردقب

 نم طقسي نأ يصولا مزلي هنأ ملعأ ال هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ائيش هترجأ

 ؟ هنم ملعتلا ديري نمل هريغ وأ اباتك وأ افحصم فقو نميفو : هنمو ةلأسم

 هنم ملعتي نأ باتكلا وأ فجصملا اذه فقو نمل زئاج : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو _ ايح ماد ام هدنع هسبحي نأ هل زئاجو ز هريغ لثم

 ؟ اهباوجب تيتأو { امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ىل إ هلمحي نملو هلسغي نمل يصوي نأ يصومل ا مزلي الأ : قيفوتلا هلل ابو ب اوجلا

 . ملعأ هللاو . ءايحألا ىلع بجاو كلذو . موزللا قيرط نم هرق

 : اذه وهو . اهس اوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم همتأمو هءعازع رضحي نمل هلام نم يصوي نأ نسحأ هنأ : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . لاجرلاو ءاسنلا

 ؟ هريغ وأ لخن نم هلام نم ىمعألا رارقاو : هنمو ةلأسم

 هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هللابو هباوجف

 ءاملاب هرارقإ امأو . لوقلا رثكأ اذهو ، ليكو ريغب زوجي ال :لاق نم لاقو . زئاج

 . ملعأ هللاو . هتجوز قالطل هعيب كلذكو . ليكو ريغب زئاج كلذف

 هلام نم هنبا بيصن لثمب هلبق تام هل نبا نبال ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نم دحأ هل ىصوأو بال ا كلذ تام مث نينس يقبو ايح هنبا ناكول نا هلعل

 ؟ ال مأ ةيصولا هذه نم هنبا ونب قحلي له . هل هيلع نايض نم ءعيشب سانلا
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 لثمب مهدج مهل ىصوأ يذلا هنباونب قحلي 5 معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةيصولا هذهو . مهدج اهب ىصوأ يتلا ةيصولا هذه نم هلام نم مهيبأ بيصن

 ةيصولا هذه نم مهنثاريم هنبا ينبل وأ هتثرول هفلخ يذلا هلام ةلزنمب مهدجل يتلا

 . ملعأ هللاو . مهدج لام رئاس نم مهثاريم لثمب

 مايأ ف ركذي لو © هتوم دعب لكؤيل ما داو ماعطب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . ؟ هئازع

 . هتوم دعب لمعي مل اذإ © هتوم دعبولو هلكأ زئاج هنإف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةثرولل هكرت زئاجو

 نم عاب اذإ يصولا يف يهو :اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ؟ هيلع ام ءاضقل كلاهلا لام

 نم يصولا هعاب ام ضقن غولبلا دعب ميتيلل سيل هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف ارضاح اغلاب ثراولا ناكو 5 ةثرولا ىلع ةجح الب هنيد ءاضقل كلاهلا لام

 لام نم لوصألا عيب زوبحي ال هنأ :نيملسملارانثا نم هتظفح يذلاف . رصملا

 نأ دارأو 3 عيبلاب ثراولا ملعو عاب اذإو ، ثراولا ىلع ةجحلا دعب الإ كلاهلا

 نإف عيفشلا ةلزنمب مايأ ةثالث ىلإ مهاردلا راضحإ يف ةدملا هلف عيبلا يدفي

 نإف & مهاردلا راضحإ يف ةدم هل سيل :لاق نم لاقو . عيبلا زاج الإو 3 هادفأ

 ناويحلاو ضورعلا امأو . عسوأ لوألا لوقلاو . عيبلا زاج الإو 3 هنيح نم هادفأ

 ريشي نأ لاح لك ىلع يصولل بحتسنو ، ثراولل ةروشم ريغ نم عيبلا زئاجف
 امآو . رصملا يف ارضاح اغلاب ناك اذإ ناويحلاو ضورعلاو لوصألا يف ثراولا ىلع
 هللاو . اهريغو لوصألا ين لاح لك ىلع زئاج عيبلاف اميتيوأ ابئاغ ثراولا ناك اذإ
 . ملعأ

 هيلع نايض نم دحأل هتوم دعب هتوسك نم ىقبي ايب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم
 هل ١ درفنم و أ هتوسك ف سوبلم ريغ 7 لي دح بوث هتوم لعب هل دجؤ ذإ 7 هل
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 ذختي نأ هتئيه ديدج بوثوأ ، طويخ ريغ عطقم بوث هل جوأ . هتين يف هدحو
 . .هتيب ريغوأ هتيب ف بايثلا هذه تتجؤ © رجات ربغوأ ارجات ىصوملا ناك ةمامع

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت
 ةتباث اهلكف ةعطقملاو ةطيخملاو ةسوبلملا بايثلا امأ : : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . ةيصولا نهيف تبنت الف 3 ةعطقملاو ةسوبلملا ريغ امأو © هل ىّصوملل

 . ملعأ

 ؟ يدنع اميف اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ىصوأ مث ، هل هيلع نايض نم دحأل هفيسوأ هسودنمب ىصوأ نميف : باوجلا

 اذه يف سودنملا اذه دجوو 3 ةغبص وأ نايض نم هيف ايب هتيبب دحأل كلذ دعي

 ولو . هل هيلع نايض نم كلذب هل يصوأ يذلا لوألل فيسلاو سودنملاف تيبلا

 سودنملاب ةيصولا تناك نإو 0 نايض ريغوأ نايض نم ةيناثلا ةيصولا تناك

 سودنملا ناكو هيف ايب هتيبب دحأل كلذ دعب ىصوأ مث ، نايض ريغ نم فيسلاو
 نمل فيسلاو سودنملا نإف . تيبلا يف يصوملا تام مويو 0 ةيصولا موي فيسلاو
 دعب مث دحأل نايض ريغ نم هيف ايب تيبلاب ىصوأ ناو هيف ايب تيبلاب هل ىصوأ
 .اهب هل ىصوأ نمل فيسلاو سودنملا نإف كدحأل فيسلاو سودنملاب ىصوأ كلذ

 . ملعأ هللاو . ةيصولا يف عوجر هنأل

 ؟ اهباوجب تيتأو 3 اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضعب لاقف ، اياصولا نم دحاو ىنعم يف عيش لك نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لاقو . رثكأ لوألا لوقلاو & ريخألا تبثي لاق نم لاقو ث رثكألا تبثي ثي نيملسملا

 اذا ذإ رارقالاو ناضلا امأو ، رثكألا تبثي :ر نأ ينبجعيو . عيمجلا تبثي : لاق نم

 تبثي :لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو & رثكألا تبثي هنإف دحاو , ىنعم ىف ناك

 . ملعأ هللاو . اذه لثم نم نوكي ام ىلع لمعاف لوقلا اذه ىلعو عيمجلا
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 ؟ اهباوجب تيتأو . املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 امأو .رطعلا نموهو ، رطع وهف ةحئار هل عيش لك نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 غمصلاو روفاكلاو 0 دوعلا امأو ، رطعلا نم هنأ هب مكحأ نأ ردقأ الف رملا سرولا

 . ملعأ هللاو . رطعلا نم يدنع كلذ نإف . نارفعزلاو

 تكرت . .ءازع هل عنصي ملو ،هرفس يف تامو ءازعب ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم
 ؟ لاؤسلا ةيقب

 نم ىضمولو 3 هتوم ربخ لصو ذم ذفني نأ زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ناك اذإ كاذ ربخلا لوصو لبق مايألا نم ىضم ام ىلإ تفتلي الف ىضم ام مايألا
 يتلا مايألا تضم دقو ىصوملا دلب نم مدق اذإف ، ىصوملا دلب نم ابئاغ يصولا

 نم هب ىصوأ ام ذفني نأ يصولل سيلف اهيف هلعل اهنم معطي نأ اهب ىصوأ

 . ملعأ هللاو . اذه يف قرفلا مهفاف ، ماعطإلا

 ماعطإ نهتم ةالص لك .ء تاولص تارافك عبرأب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 كلاهلا هوبأ هب ىصوأ ايعو تاولص تارافك نم كلاهلا هوبأ همزل ايع انيكسم نيتس

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لا ؤسلا ةيقب تكرت . . هتيصو يف نالف
 اذهو . هذه كتفص ىلع ثلثلا نم نوكي اذه نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 همزل ايعوهو كلاهلا هيبأ همزل ايع تلق كنأل انحل هيف نأ ريغ ، يفاك يدنع ظفللا
 ظفللا ال ىنعملا ىلع هرخا تبتك :فلؤملا لاق . . ملعأ هللاو . كلاهلا هابأ

 . قحلاب الإ هنم ذخ ؤي الو هيف رظنيف هنيعب

 هنيعب اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لوق ىلع زئاج ةنانئمطالاب اياصولا يف امم ذخألا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 تايرال رشعب نالفل ةنالف تصوأ : بتاكلا بتك اذإ كلذكو نيملسملا ضعب

 . لطاب وهو تبنيال اذه نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف هل اهيلع نايض نم ةضف

ةيصولا تناك نإو . كلاملا لام ثلث نم ثراولا ريغل تبثي :لاق نم لاقو



 فالتخإب مهاتفأ اذإ امأ كشلا نم جرخيل كلذ ذافنإب رمأي الأ هل ينبجعيف
 . ملعأ هللاو . ةنانئمطالاب هيف ذخ ؤي الف رارقإلا امأو . كلذ هل عساوف

 يفو ٦ يصومل ا تام من هلام نم دجسمل ةلخنب ىصو ا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةكردم ةرمث ةلخنلا
 . لوقلا رثكأ وهو & يصوملا ةثرول يه :لاق نم لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لمعأ هبو ، رثكأ لوألا لوقلاو . هل ىّصوملل يه :لاق نم لاقو

 ةينالفلا ةيرقلا نم هتيب يف هتجوز نكسب رقأ وأ ىصوأ لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت . .هدعب اجوز جوزت نأ ىلإ

 نأ الإ ثراول ةيصو ال هنإف نكسلاب ةجوزلل ةيصولا امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 تبثي ذئنيحف ارارقإ نكسلاب ةجوزلل ظفللا نوكي وأ نايض نم ةيصولا نوكت
 . ةثالثوأ ناتيب يصوملا دنع ناكو . ةجوزلل نكسلا تبث اذإف ، ةجوزلل نكسلا

 نم لاقو . تويبلا طسوأ نكس ةجوزلل نوكي هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف

 لضفأ نكس اهف نوكي :لاق نم لاقو . تويبلا فعضأ نكس اهل نوكي :لاق

 نيتيب كرت ىصوملا ناك نإ تويبلا نم ةصحلاب اهل نوكي :لاق نم لاقو . تويبلا

 دحاو لك نم اهلف ةثالث تويبلا تناك نإو &، هنكس فصن دحاو لك نم اهلف

 اهل ىنكسلا تبثت ال :لاق نم لاقو . ىنعملا اذه ىلع نوكي داز إيفو & هنلن

 رارقالا نيبو { هيف نكسلاب اهل رقأ يذلا تيبلا اذه نأ ةلداعلا ةنيبلا دهشت ىتح

 نوكيو تباث رارقالا نأ :لوقلا نم ينبجعي يذلاو . اذه لثم يف قرف ةيصولاو
 تيبلا كلذ يف اهنكس نوكيو ، كلاهلا اهكرت يتلا تويبلا طسوأ نم تيب ةجوزلل
 نم لاق نم لاقف . تيبلا اذه دعقت نأ ةأرملا هذه تدارأ نإو . طسوألا
 وهو { دحأ اهعم نكست وأ هنكست وأ هدعقت نأ تدارأ اذإ كلذ اهل نإ :نيملسملا

 نأ ىلإ هنكست لب هدعقت نأ اه سيل : نيملسملا نم لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ
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 هل سيلف & هتيب نكسي نأ هل رقأ وأ . ةأرما وأ لجرل لجر ىصو اذإ كاذ 6 جوزت

 . لئاسملا هذه مهفاف . هعم تيبلا يف ًادحأ نكسي نأ هل سيلو © هريغ هدعقي نأ

 لمع ال دسافلا جيوزتلاف 3 ادساف جيوزتلا ناكو ةأرملا هذه تجوزت اذا امأ

 اجوزت تجوزت اذإف . احيحص اجيوزت جوزت نأ ىلإ ةأرملل نكسلا تبثيو ث هيلع

 امأو . لخدي ملوأ اهب جوزلا لخد . اهدنع نم نكسلا جرخي ذئنيحف 7

 © ةقرولا رهظت نأ لبق لاومألا عم تمسق دق تويبلا تناكو ، مسقلا عقو اذإ

 . نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب { ةجوزلل نكسلا حصو ةقرولا ترهظ اذإف
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع مسقلا لطبي ذئنيحف

 نب نالف هنبالو اهلبق ةيصو ىلع اقسن هتيصو يف دجوي نميفو : هنمو ةلأسم
 ىصوأ نيتللا نيتلخنلا عاب مث ، هيلع نايض نم نيتينالفلا هيتلخنب ينالفلا نالف

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .هتايح ىف هل هيلع نايض نم هنبال يهب
 يفوأ لاملا يقس يف مهاردلا هذه لعجي نأ ينبجعي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ينبجعي الف داسلا امأو & هفاضح وأ . هلسف

 ام دعب الجر هيصو لعجو ." هتيصوب هلعل هيصو ىصو أ نميفو : هنمو ةلأسم

 نم ترذتعا انأ لاقو ىصو هنأ ةيصولا يف بوتكموه يذلا اولأس ىصوملا يفوت

 ضعبو ماتيأ ةثرولا يفو ، اهل ضرتعي ملو 0 هتايح يف كلاملا نع ةيصولا هذه

 ةيقب تكرت . .مهقوقح نوديريو كلاملا ىلع قوقح مهل ةبوتكم نيذلا

 ؟ لا ؤسلا
 نيد يضقيل ةقث اليكو يلاولا ميقي نأ اذه يف هجولا نأ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 1 نيملسملا نم لاق نم لاق . نوغلابلا ةثرولا امأو & هاياصو ذفنيو كلاملا

 نوالا لوقلابو . ماتيأ ةثرولا يف ناكولو { مهكلاه ةيصو اوذفني نأ مل زئاج

 نيد يضقيل ة ةقث اليكو يلاولا ميقي نأ ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ : يتفأ هبو . لمعأ

 7 كلذف مامإلا رواشي نأ ىلاولا دارأ نإو . هاياصو ذفنيو & كلاملا
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 نب نالف كلاهلا نيد ءاضقل اليكو كتمقأ دق : ىلاولا لوقي نأ كلذ يف ظفللاو

 كل تلعج لقو . نيملسملا لنحع زوجع ام ىلع هلام نم هاياصو ذاقنا يفو © نالف

 امأو . ةيصولا هذهل كمايق ىلع نالف نب نالف كلاهلا لام نم ةرجأ اذك اذك

 . ملعأ هللاو . داهتجالا ةياغ كلذ يف ىلاولا دهتجيف ةرجألا

 . ةفوقوم لخن اهيفو 3 اهنع يّصوملا لام ثلث زجعي ةيصو يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةضف ةيرال نيرشع ردق ةلخن لكو

 تالخنلا هذه نم نوكي ثلثلا ةيصولا نع صقن اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 نم نوكي امردقب لك صقنيو . ثلثلا نم الإ نوكت ال اهلك اياصولا نأل ثلثلا
 © يصوملا ىصوأ ايك فقولل تالخنلا اثلث نوكي هذه كتفص ىلعو . ناصقنلا
 . ةئرولل تالخنلا ثلث نوكيو

 ةبقر اهب ي رتشي ينالفلا اهلام نم ةضف ةيرال ةئايبو اهيف بوتكمو : ةلأسم
 . ةضف ةيرال نيسمخ ردق لاملا اذه نم اهبيصن ةميقو 3 اهنع قتعت
 يف اياصولا عيمج صصاخت ةضفلا ةيراللا ةئاملا هذه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 باب نم ةيصولا هذه نوكتو هيف ىصوملا لاملا كلذ يف نوكت اهنأ ريخألا ثلثلا
 ةئاملا هيصو بلطي { هوجولا نم هجوب وأ ةحئاجب لاملا كلذ فلت نإف ، عدوملا

 ةبقر نمث يف لعجت اهنأ ةبقرلا نع مهاردلا هذه تزجع اذإو & ةضفلا ةيراللا

 . قتعيل ةبقر ءارشل ةصقان اهريغ مهارد يف طلخت وأ اهديس نم اهسفن ىرتشت

 نموأ دحأ ةثرولا نم عوطتي وأ { ايهيلك نيصوملا نع ةبقرلا هذه قتع نوكيو
 . ملعأ هللاو . ةبقرلا ءارش نم صقن ام ملسيل رجألا دارأ

 اذه يف ناكو & سانلا نم دحأل وأ هتجوزل هتيب لجر بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 نهبنجبو فيفصلا هذه نيبو & دحاو لخدم تيبللو { رثكأ وأ ناتفص تيبلا

 { اهلك مومرلاو سوردلا هذه ىلع اطيحم تيبلا رادج نكي ملو ء سوردو مومر
 ؟ال مأ تيبلا اذه يف مومرلا هذه لخدت . راظح بناوجلا ضعب يف ناينبلا اينإو

 . . ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ اهلك تيبلا فيفص لخدتو
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 رادجلا نم لصتم ةراجحلاب ساسأ تيبلا اذه نم راظحلا ناك نإو تيأرأ

 طاحأ اذإ ولعلا يف رادجلا دح امو . طيحملا رادجلا مكح همكح نوكي . رخالا

 ؟ تيبلا نم مومرلا مكح نوكيل مومرلا ىلع
 مومرلاف { هقوقحو تيبلا اذه دودح عيمجب عيبلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لو هقوقحو تيبلا اذه دودح عيمجب عيبلا نكي ل نإو . عيبملا يف ةلخاد سوردلاو

 امأو . عيبملا نم ةجراخ سوردلاو مومرلاف .رادج مومرلا عيمج ىلع اطوحم نكي
 هنا راثآلا ىنعم نم يل هجتيام كل لوقأ ينأ ريغ .رظن ىلإ جاتحتف اهلك فيفصلا

 هنا عيبملا يف عئابلا لوق لوقلاف & عطاوقلا نم عطاق عيش فيفصلا نيب ناك

 فيفصلا عيمجف .رادج عيبملا ىلع طاحم وه امنإو عطاق عيش نكي مل نإو { اذه

 نم عيش ساسالا قوف ناك نإف رادج هنأ هب مكحي يذلا امأو . عيبملا ين هلخاد

 هب مكحي الف ناينب ريغ نم هسفن ىصحلا امأو . رادج وهف ث لق ولو نيطلا ناينب
 . ملعأ هللاو . رادج هنأ

 فلخو ،الصأ الامو ،رايخلا عيبب الام كرتو لجر تام اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟رايخلا عيب مأ لوصألا عيبب يصولا أدبيأ .قوقحو اياصو هيلعو اماتيأ ةثرو
 كلاهلا هارتشا يذلا لاملا عيبي نأ هل سيل يصولا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 عيبب هلام عاب كلاهلا ناك اذإ كلذكو هلام عئابلا يدفي نأ الإ رايخلا عيبب

 ذافناو كلاهلا نيد ءاضقل يصولا عيبو .لاملا كلذ عيب يصولل سيلف رايخلا

 ضقنيل كلاهلا لام نم عيبي نأ هل سيلو © هريغ وأ تيب نم هلام رئاس نم هاياصو

 ي رتشي نأ ي رتشملل سيلو كلذ هيلع سيلو 0 كلاهلا هعاب يذلا رايخلا عيب

 فاخو ،نيغلابلا نم دحأ ةثرولا يف ناك اذإ امأو . ةفصلا هذه ىلع يصولا نم

 نم عيبي نأ مكاحلا ىلا اوبلطو ، رايخلا ةدم هب يضقنت نأ مهلام ىلع نوغلابلا

 نم عيبي ةقث اليكو ميقي نأ مكاحلل كلذ زئاجف . رايخلا ةعيب ضقنيل كلاهلا لام

 راثآ نم هتظفح اذكه . ماتيأ ةثرولا يف ناكولو ث رايخلا عيب يدفيل كلاهلا لام

 . ملعأ هللاو . هنيعب ارثؤم نيملسملا
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 نهيلعو ف ايسو قافت نم هحالس عيمجب دحأل ىصوأ نميفو : هنتمو ةلأسم

 تكرت . . ةضف هيلعو رجنخ يصوملل ن اكو . ب اشح و دولجو قلحو دونب نم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب

 دونب نم امهيلع امو فايسو قافت نم هحالس صخ دق اذه ىلع : باوجلا

 هحالس دح هنأل ةيصولا يف رجنخلا لخدي ال ظفللا اذه ىلعو . باشخأو دولجو

 . ملعأ هللاو . ةيصولا يف رجنخلا لخدل هحالس صخي ملو كاذ

 . اهنم يدنع اميف ىنعملاب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةقفن نأ جورت مل ام هتجوزل اهتمدخب يصوملا ىصوأ يتلا ةمألاو : باوجلا

 لوقلاف & كلاهلا ةجوز ةمألا تقتعا نإو { ةجوزلا يهو همدخي نم ىلع ةمألا

 يدنع نسح كلذف نيملسملا نم لودعلا اهمؤق نأو 3 اهئاكرشل اهنمث ىف اهلوق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع اهيلع ةياعس الف ةمألا امأو . كلذ ينبجعيو

 : اذه وهو 5 اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نم لاق نم لاق . لجا قح هيلعو تام اذإ كلاهلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم لاقو . نيملسملا لوق رثكأ وهو هيلع نم تومب لحي قحلا نإ :نيملسملا
 لحت اهنأل كلاهلا ىلع ىتلا نويدلا يفوي نأ زئاجو . هلجأ ىلإ وهو لحي ال : لاق

 ةثرو دحأ بلط اذإ رايخلا عيب ءادف زئاج كلذكو ،لوقلا رثكأ ىلع هتوم دعي
 . . ملعأ هللاو . ءادفلا نيغلابلا كلاهلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 همزل نايض نم لاملا تيبل هلام نم رمت ىتلسارفب ىصوأ نميف : هللا همحر يوزنلا

 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةاكزلا نم
 . اهيف ىصوأ يتلا يصوملا دلب نزوب نوكي كلذ نآ : قيفوتلا هلابو هباوجف
 لايكمب نوكي لوقو . لوقلا رثكأ هلعلو راثآلا ضعب يف دجوي اييف ليكلا كلذكو
 . ملعأ هللاو . يصرللا تام ثيح نازيمو
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 ىلع لجرل ةبوتكم ةقرو كلاهلا تيب يف دجو اذإ يصولا يفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . .هدي يف تراص دق يصولا اذهو ، قح اهيف كلاهلل سيلو لجر
 ؟ لاؤسلا
 عفدي لوقف نييح هيلع بوتكملاو هل بوتكملا ناك نإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ناك نإو .هل تبتك نم ةرضحب هيلع تبتك نمل اهعفدي لوقو .هل تبتك نمل كلذ
 . ملعأ هللاو .هل بوتكملا ةثرول تعفد ،اعيمج اتام دق

 ؟ قتعب ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ءاوس ةفصلا هذه ىلع ىثنألاو ركذلا نأ : هلا همحر هباوجف

 . لكؤت همتأمو هئازع مايأ يف ةبوتكم تناك اذإ ءازعلل ةيصولاو : هنمو ةلأسم
 ةزربألاو بطحلا كلذ نم ي رتشي نأ زوجي لهو . ؟ دحاو موي يف لكؤت نأ زوجيأ

 ؟ ةراجالا كلذكو

 هنم لكأي دحاو موي يف لك ؤي نأ زوجي ظفللا اذه ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 © ثراولا ريغو ثراولاو © ريقفلاو ينغلاو { كولمملاو رحلاو { غلابلاو يبصلا

 ىصوأ اذإ ء كلاهلا لاف نم هحالصإ نم هل دبالام هل ى رتشيو .. ةثرولل ىونل او

 هنموهف 0 ةزاجإو لمع ىلإ جاتحي امو ءازعلل مولعم ع يشب ىصوأ نإو . ماعطب
 لاق . . ملعأ هللاو . اياصولا عم كلاهلا لام ثلث نم ءازعلاو ةثرولا ىلع سيل

 انأ يلعلف ظفللا ركذي مل لاؤسلا يفو ظفللا اذه ىلع لاق خيشلا نإ :فلؤملا
 . كلذ يف رظنيف ىلوألا ةخسنلا ف هتكرت

 & هنيد ءاضق ف هتوم دعب ةيصو انالف نالف لعج دقو بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . .هنويد ءاضتقا يف بتكي ملو . هاياصو ذافنإو

 : باوجلاب
 هللاو . هيلع ال دارأ نإ هنويد يضتقي نأ يصولل نأ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 . ملعأ
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 لحسم برق دجسم ء انبب ةيصول او : ي دنع ايف اه انعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملا وهو نيملسملا ضعب لوق ىلع ةتباث

 دعب كلاهلا لام ىف ةيقاب ةيصولا نأ ىعدا اذإ ةقث ريغوأ ةقث ناك ىصولا يفو

 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةثرولا نم تام نم توم دعبو نينس
 ذافنإ يف لوبقم يصولا لوق نأ نيملسملا راثا نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لوق لطبب ثراو دعب اثراو ةثرولا نم تام نم توم سيلو اهئاقب يفو ةيصولا
 . . يصولا تام اذإ امأو ءايح يصولا مادام اهضعب وأ هيف ةيصولا نا يصولا

 نوكتو {اهذافنإ هل نكمي امردقب يصولا شاع اذإ ةيقاب ريغ ةيصولا مكحف
 ةقثلا نيب اقرف ملعأ الو . . ملعأ هللاو . ةترولا لام نم ال يصوملا لام يف ةيصولا

 . ملعأ هللاو . ةقثلا ريغو

 له . هدالوأ دالوأل كلاملا هدلو بيصن يحي نأ د ارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ثانإلا نود ركذلل صيصختلا زوجي لهو . ؟كلذ هل زوجي

 ةيصولا نوكتو ثراو ىلع افيح دري ل اذإ كلذ هل زوجي : قيفوتلا هلل ابو ب اوجلا

 راثا ضعب نم هتظفح اميف اياصولا ةيقب صصاخت الو & اياصولا دعب ثلثلا نم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 . ارتغم ريغ ىذلا وهو فزخلا وه انعم بزحلا نأ هباوج يفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو

 . . . يدنع اےف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ١ الص ا تيب هل نكي ملو 6 هتيب يف ام عيمجب دحأل .ىصو ا نميف : ب اوج 6

 ف ام هل تبثيأ . قحلا هوجو نم هجووأ ةحنموأ ةداعقب هريغ تيب انكاس ناكو

 ملعأ هللاو . تيبلا اذه . ١
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 ؟ اهظفل نود اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ذاقنإ نم هيف يّصوملا هلعج اييف هتنايخ ةفص نئاخلا يصولاو : باوجلا

 ناك نإو . لزع كلذ يف انئاخ ناك اذإ & ىصوملا لام يفو { اياصولاو قوقحلا
 . ادبأ ءيشب هنع بيغي الو كلذ ىلع اعلاطم نوكي انيمأ هريغ هعم لعج امهتم
 . ملع أ هللاو

 3 هنم الهج كولمم وأ ينغ ىلع تارافكلا قرف اذإ يصولا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . كلذ هل نيبت مث

 يف كلذ نايض هيلعف امهيف ةكلمملاو ينغلاب املاع ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نوكيف كلذب املاع نكي مل نإو . كلذ لهج هعسي الو & يصولا لام نود هلام

 . ملعأ هللاو . اياصولا عم يصوملا لام ثلث نم كلذ

 هيلع بجي ام لثمب اهجوزل ةنالف ترقأ :اهيف بوتكم ةقرو يفو : هنمو ةلأسم
 . . هل اهمزل نايض نم باتكلا اذه خيرات نم نينس عبس ىلإ ةقفنلا نم هيتنبال

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت

 هذه ىلع اندنع تباثوهف اميقتسم ظفللا اذه ناك نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . انالف بتكت ملو . اهجوزل ةنالف ترقأ بوتكم . صقان ظفللا اذه نأل ةفصلا

 . ملعأ هللاو

 . هتوم دعب ةضف ةيرال يتئايب نالف هنبال نالفرقأ بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 نم قحلا اذه ءاضقب صوي ملو . هتوم دعب نالف هنبال ةضف ةيرال نيسمخو نيتئايبو
 . هلام

 . هتابثإب نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف . فالتخا كلذ توبث ىفف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . تباث ريغ هنإ : نورخآ مهنم لاقو

 دحأ عجار دحأ مث اهب رضاحلا معطيل افقو ةيصوب ىصوأ نميفو :هنمو ةلأسم

 . عجر دحأ مث : لصألا يف )١(
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 تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةيصولا كلت ريغ هيلع ظفلو } هضرم يف ىصوملا

 . باوجلاب
 ضعب لاقو . ةفصلا هذه ىلع اندنع اعوجر نوكي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 باوص نيلوقلا الكو . كلذ نع عجري ىتح عوجرب سيل نيملسملا ءاهقف
 . ملعأ هللاو . اندنع

 وأ رقأوأ عاب نميف هللا همحر ديعس نب رمع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةباش وأ لخن ةدضع ىمسملا لاملا كلذ بنج ناكو 3 اذك ىمسملا هلايب ىصوأ

 تكرت . .ةدياق ةيقاسوأ قيرط لاملا كلذ نيبو هنيب تاوم مدوأ ضرأ وأ لخن

 : اذه وهو & باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب
 . ملعأ هللاو . لخدي ال ةفصلا هذه ىلع يعم يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 بوتكملا قحلا يفو رايخلا عيب يفو عطقلا عيب يف تباث رارقإلاو : هريغ نمو ةلأسم
 هيلع نمل هيف رارقالا زوجيف الج ؤم ناك اذإ امأو . الجاع ناك اذإ ةمذلا ىف

 ضعب :فالتخالا هيف نأ وجرأف قحلا هيلع نمم ريغلا امأو .هنم ربيو قحلا

 ناك اذإ ممذلا يف ايب رارقالا تبثي ال لوقلا رثكأ نأ وجرأو . هفعض ضعبو . هتبث

 هل رورقملا لوصو رذعتيو & هضبق نكمي ال ايب رقأ هنأل ، هلجأ لولح لبق الج ؤم
 . ملعأ هللاو . هل رقأ ام ضبق ىلإ

 همحر يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 وأ ميتي نم هرمأ كلمي ال نمم دحأل ةينالفلا هتعتمأبوأ هعاتمب ىصوأ نميف : هللا

 مزليأ . هتوم دعب هلام نم هب رقأ ام ذافنإو ءاضقب ىصوأو & كلذ ريغوأ بئاغ

 . ةروكذملا ةعتمألا هذه لبق نم عيش يصولا

 سيل نأ : هللا مهمحر نيملسملا راثا نم هظفحن يذلاف : قيفوتلا هتابو باوجلا

 بلاطي نأ هل ىصوملا ىلإ كلذو يصولا اهضبقي مل اذإ ةعتمألا ذافنإ يصوملا ىلع
 . . ملعأ هتلاو .هيلإ كلذف
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 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اذهف . ةنالف يتنبا لاح يتروثنم نإ اهتحص يف تلاق ىتلا ةأرملا امأو : هللا همحر

 . ملعأ هللاو . تباث رارقإ

 ىلإ لعج الو ادح دجي ملو ، نايض نم دحأل هلام ةلغب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . تقولا
 اذه لثم يف فالتخالا يربي خياشملا ضعب نع تظفحف : باوجلا

 . يصوملا ةثرول تعجر هلعل تام اذإو ث ايح مادام هلام ىلع هل تتبث :لوق .

 ريغوأ ةكردم ةرمثلا نوكت نأ نيب قرف الو { هدعب نم هتثرولو هل تبثت :لوقو
 وأ هتلخن ةرمثوأ هلاموأ هتلخن ةلغب هل ىصوأ نميف اضيأ تظفحو . ةكردم

 يف نكت مل نإو . اهريغ ال ةرمثلا كلت هل تتبث ةرمث ةلخنلا يف ناك نإف { هلام

 . ملعأ هللاو . ادبأ اهتلغ هل تتبث ةرمث ةلخنلا

 نم هبيصنبوأ نالعج نم هبيصنو هقحب رقأ وأ ىصوأ نمو : هنمو ةلأسم

 تكرت . .رايعو راجشأو ليخنو ضورأ نم بتكي ملو قحب هل هنم ارارقإ نالعج
 ؟ باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب
 تبثي :لوق . فالتخالا كلذ يف يرجي هنأ يدنع اميف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . اذكو اذك ةيرق نم هلام نم هبيصنو هقحب هل رقي نأ الإ تبثي ال :لوقو . كلذ

 . ملعأ هللاو

 ملعت نأ كيلعف دجاسمل لخنل ١ نم ةأرمل ا هذه هب تصوأ ام امأو : هنمو ةلأسم

 ريغ ء ىش كيلع الو ] لخنلا نم ةكلاملا هب تصوأ اب هتعامح وأ دجسملا ليكو

 نم رسيت ام اهربق دنع أرقي نم هب رجت ؤيل لخن ةلغ نم هب تصوأ ام امأو . كلذ

 . ملعأ هللاو . هب مايقلا كيلعف . ميظعلا نآرقلا

همحر دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم



 يدفي نأ مهدحأ دارأو & لضف هيف سيل كلاهلا لام ناك اذإ امأو : باوجلا

 ةلمح عيب ناو . كلاملا نيد فوي ل لاملا ةيقب ناك ء هبيصن ىدف نإو هبيصن

 هللاو . رثألا ءاج اذكه هبيصن ءادف هل سيلف & كلاهلا ىلع يذلا نيدلا جرخأ

 . ملعأ

 نمو :: هللا همحر دمح نبرم اع ل اول ا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . . ليبسلل ةلخنب ىصوأ
 . ملعأ هللاو . لاملا تيبل اهزوح زئاج هنأ يدنع يذلاف : هباوجف

 مث هاياصو ذافنإو . هنيد ءاضق دعب هلام ثلثب رخال رقأ لجر يفو :ةلأسم

 مأ ئ لظي ام ثلث هل رقملل نوكيأ . سانلل اهم رقأ ىتلا قوقحلا نم عيش لظي

 ؟ ال

 امأو & تبثت مل يتلا اياصولاو قوقحلا نم لظي ام ثلث هل نوكي هنأ : باوجلا

 هنإف قوقحلا كلت تلطبف 3 اياصولاو قوقحلا هذه ءاضق دعب هلام ثلثب رقأ نإ

 . ملعأ هللاو . ةثرولا ىلإ كلذ عجري

 ةدلب ىف اهب رطفيل تابعوأ ىتف نم ةلخن ةرمثب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ 5 رمتلا ةلمج نم ءاركلا نوكيأ . روص ىلإ لصيل ءارك ىلا رمتلا جاتحاو

 ال هنأ يدنع اميفو . رثألا نم اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ ل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . رمتلا ةلمج نم ءاركلا جرخي نأ قيضي

 ىطعأ ام ضوع ةضف ةيرال ةئام ميتيلا هنبال كلاهلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 . هل هيلع نايض نم وأ هاخأ

 .هوبأ هل بتكام ميتيلا نبالل تبث هاطعأ هابأ نأ خألا رقأ اذإف : باوجلا
 .هل بتك ام فصن ميتيلا هيخأل تبث ائيش هوبأ هطعي مل لاقو خألاركن أ ناو
 لظيو هل بتك ام فصن ميتيلا هيخأل تبث ائيش هوب أ هطعي مل اذإ فصنلا لظيو
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 يف ناك نإو ةيضو ظفلومه انإو ث رارقالا ظفل ظفللا لوأ يف نكي مل اذإ فصنلا
 نأ خألا رقأ . هوبأ هل بتك ام عيمج ميتيلا نبالل تبث 5 رارقالا ظفل ظفللا لوأ

 . ملعأ هللاو . هطعي مل وأ © هاطعأ هابأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نالف نب نالفل هيلع نأ ىنالفلا نالف نب نالفرقأ © ةقرو ظفل يف : هللا همحر

 . ظفللا اذه نم تبثي ام . ظفللا مامت ةضف ةيرال ةئامو ةيرال نيثالث ينالفلا

 ريغ ءيش ىلإ فوطعم هنأ ثيح نم هعيمج قحلا لطبي مأ ؟ ةيراللا ةئاملا تبثتأ

 . مولعم
 نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم تظفح : قيفوتلا هئابو باوجلا

 لطبت الو ، ةضفلا ةيراللا ةئاملا كلذ نم تبثي هنأ : هللا همحر ناديبع نب ةعمج

 بتكي ملو ةيرال ةئايب ىصوأ وأ رقأ : بتك اذإ هنأ هنع تظفح دقو . هلك كلذ

 . ملعأ هللاو . برقأ نالطبلا ىلإو . فالتخا كلذ يفف ةضف هلعل

 اقح هتوم دعب هاياصو ذافناب هيلإ ىصوأ نم هتيصو يف دجو نمو : هنمو ةلأسم
 مأ ، كلذ قحلا هل نم دلب ىلإ ريسملا يصولا مزليأ . هدلب ريغ نم ناكو لجرل

 ؟ ال

 هللاو . هللا ءاش نإ فاك وهف هب قحلا هل نم ملع نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ

 نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا طخب اهنأ بوتكم لئاسمرثأ ىلع : ةلأسم
 نوكي . هللا كمحر لوقت ام . هلرفغو هللا همحر يوزنلا لماز نب دوعسم نب ديعس

 ىصوأ اذإ كلذ لاثم يصوملا يصوي موي مأ كلذك اهب مكحيو يصوملا توم دعب

 هل يصوملا ناك وأ يصوملا تومي موي اثراو راص مث ، ةيصولا نيح هثري نمل يصوملا
 يف هل ىصوملل بجي ال يصوملا تومي موي ثراو ريغ راص مث ةيصولا نيح انراو
 ؟ ةيصولا هذه نم نيتلاحلا نيتاه
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 هنع تلطب ثراووهو تايف ثراو ريغوهو هل يصوأ يذلا امأ : باوجلا

 يصوأ ي ذلا امأو « . . ثراول ةيصو ال» ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ةيصولا

 اذه لثم نأل هل ةيصولا نوكت ينبجعيف . ثراو ريغوهو تام مث ثراو وهو هل

 . ملعأ هللاو . توملا دعب ىنبجعيف هيف لمعلاو ، سانلا نع بيغم

 . هنيد ءاضقلو { هاياصو ذافنال هب قثي ايصو يصوملا كردي مل اذإو : ةلأسم
 ىتلا هتانايضو هنويدو هاياصو يف يصوملا اذه ىلع بجي ام . نيمألا يصولا مدعو

 ؟اهيف هل باوصلا هجو ام مأ ؟ هلام يف اهلعجي له . اهب ىصوأ
 يف دهتجي نأ يغبني : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 نم ببس نم كلذ هل رسيتي ل نإو كايح م ادامو & قوقحلا نم هيلع ام ءاضق

 ةيصولا لعج يصو هل حصي مل نإف يصولا بلط يف دهتجي نأ هيلعف بابسألا

 طاتحي ائيشو ةمات ةرجأ نيملسملا نم هتيصوب موقي نمل لعجو نيملسملا سأر ىلع

 . ملعأ هللاو . نايضلا نم همزلي اييف يصولا هب

 نم ةيصولا ذافنإل نوكي نأ هيصو ىلع يصوي نأ دارأ نميف : ةلأسم
 هدالوأ حلاصمل ©_)ةئرلاو ناويحلاو نوعاملا نم نهيف امو تويبلا ىقبتستو لوصألا

 ةينآلا نم هيف نوجاتحي امو ، ناويحلا نم مادإلا يفو نكسلا يف اوفاتحي الئل

 ؟ كلذ هل عساو له . هدعب نم مهمتيو مهفعض ىلع مهماعط حلاصمل

 رصب هرصب فلاخ اذإ : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 لوصألا نوقبتسي نيملسملا نأل { نيملسملا هيف فلاخ اميف هتيصو زجت مل نيملسملا
 هار ايف كلذ يف يصولا رظنيف لاومألاو تويبلا نيب امأو . 0ةئرلا نوعيبيو ىماتيلل
 هلاومأ نم لام يف هتبصو كلاهلا لعج نإو . مهل هاقبتسا ،ه ؤاقبتسا ماتيألل رفوأ

 هللاو . هنيعب لاملا كلذ يف اهصخ اذإ ناويحو (”ةئر هعم ناك ولو ، هنم تذفنا

 . ملعأ

 )١ ( .هءاقبتسا : لضألا ف .

 )٢( يه اك ايسر تلقن ةحضاو ريغ .
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 .مهو . اهجوز نم ادالوأو اجوز تكرتو تكله ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ذافنإ يف اهيبصو اهجوز تلعجو . جحو مايصب تصوأو نيوبأ تكرتو .راغص
 ةجحلا جحي نأو ؟ هب تصوأ يذلا مايصلا موصي نأ جوزللزوجيأ . اهاياصو

 ؟ اهب تصوأ ىلا
 ل اهنع كلذ ءاضقب جوزلل اهاوبأ يضر اذإ ةفصلا هذه ىلع : باوجلا
 هبو © ملعأ هللاو . راغصلا هدالوأ مكحي وه هنأل يدنع كلذ هيلع قضي

 . قيفوتلا

 ةثرولا مسقو © ميتي مهيفو ، نوغلاب ةثرولاو ةقث هيصوو كله لجر : ةلأسم
 عقوو مهعم كلذ رهتشاو . لاومألا نم همسق مهنم لك زاحو مهنيب ثاريملا

 مهلاومأ نم ةهبش مهنم ي رتشملا ىلعأ . لاومألا نم مهمهس يف مهنم فرصتلا
 ؟ ال مأ ، ميتيلا لجأ نم كلت

 كلاملا اذه لاومأ نم مسقلا نع تفقو دق ينا يصولا لاق نإ تيآرأ

 ؟ اهنم ءارشلا دارأ نمل مكحلا ام . اهنم همسقب مهنم لك كسمت دق ةثرولاو

 نكي مل ، مهل مساقف ةقثوهو ماتيألل ايصو يصولا اذه ناك نا : باوجلا

 ذافنإ يف ايصو يصولا ناك نإو . نيغلابلا نم ىرتشا نم ىلع سأب يدنع
 نيملسملا رمأب مسقلا اذه عقو نكي ملو 0 ماتيألل ايصو نكي ملو ، اياصولا
 هللاو . ماهسلا نم مهل عقو ام نيغلابلا نم دحأ يرتشي نأ ينبجعي مل . مهرظنو

 . ملعأ

 عمتجي مل اذإ هنم صالخلا ام . ةجحلا ةرجأ نم بيصن ينمزل دقو : ةلأسم
 ؟ اهذافنال مهلك ءاكرشلا

 نأ كيلع بجي : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : باوجلا

 ٥۔ كلذ ىلإ ليبسلا تدجوو تردق ىتم كلذ نم كيلع امو صالخلاب نيدت
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 نوكي ايب دحاو لخن موقي نأ كلذ ىلع تردق نإ ءاكرشلا ىلع موقت نأ كيلعو
 . ملعأ هللاو . كلذ ف ةيصولا نم هيلع

 ابرو مهكردأ مل سانأل اياصولا هذه نم قوقح تناك اذإ كلذكو : ةلأسم

 يذ لك يضقأل مهنم دحاو لك بيصن ةفرعم كردأ نأ الإ هنم ضعبلا تكردأ

 نب دمحم خيشلا تلأس دقو . مهفرعأ مل مهضعبو قوقحلا هذه نم هنم هقح قح

 ملف . اهيف بتكأو ةرص يف قوقحلا لعجأل اذه لثم ف نظأ اهيف هللا همحر رمع

 ؟هللا كمحر اذه لثم يف هجولا ايف . كلذب ينرمأي

 كو رتم وهف همسق كردي ال عيش لك نأ اذه ىنعم لثم يف مدقت دق : باوجلا

 كردي مل اذإ ةيصووأ ارارق ناك لطبي هنإ لوق هيفو & همسق حصي ىتح فوقوم

 يف لصأ ىلإ بهذي لكو . ءارقفلل نوكي هنإ لوقو . هنم صالخلا هب ىلتبملا
 . ملعأ هللاو . اذه

 ىلع اضيأ هتيصوو هنويد ءاضقو هاياصو ذافنال اهيخأل ةيصو ةأرماو : ةلأسم

 . محلاومأ حلاصمو مهحلاصمب مايقلاو مهلاومأ ظةح ىلعو ئ ىماتي مه ذإ هدالوأ

 هيلع يدانيوأ كلاهلا اذه لام موسي نأ اذه لثم يف سأب اهنيعي نم ىلع له

 مأ . اه هميلستو كلذ نايثأ ضبق يفو . اهرمأب هتلغ نم ءيش عيب يف وأ انطلل

 ؟ ال

 سأب الف ةقث تناك نا : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهنيعي نم ىلع هلك كلذب

 نالف ةيصو نم هذه :هل لاقو لجرل مه ارد ملس كلاه ىصوو : ةلأسم

 ضبقو . مهل يصوملا مزل نايض نم يهو مهيلع اهذافنإب هرمأو . اذك دلب ءارقفل
 هذه رمأ نم ءيش لجرلا اذه ىلع هبتشا مث يصولا نم مهاردلا كلت لجرلا

 ذفني نأ لجرلا اذهل عسي له . ةيصولا لطبي امم ةيصولا هذه يف ظفل نم مهاردلا
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 مأ ، يصولا ىلع مهاردلا هذه دري وأ & يصولا رمأ اهيف لثتميو مهاردلا هذه

 ؟ ال

 لام نموأ . كلاهلل اهنأ اهب رقي لو ٦ يصولا نم اهضبق ناك نإ : باوجلا

 . ةقث يصولا نوكي نأ الإ يصولا رمأ اهيف لثتمي نأ هلف . هاصو يذلا كلاهلا
 ملعأ هللاو

 ءاضقو اهتيصو ذافن ! تلعجو . قوقحو اياصوب تصوأ ةأرم ١ يفو :ةلأسم

 نم ىقبي ايب اهتنبال ترقأو 3 اهتيصو اهتنبا تلعجو . اهلاومأ نم لام يف اهقوقح
 يفو ةيصوملا تتام مث اهل اهيلع نايضو قحب قوقحلاو ، ةيصولا دنعب اذه اهلام
 ريغ ةقرو اضيأ تعلط دقو رمتلا اذه مكح نوكي نمل لاملا اذه نم رمت اهتيب

 اهيلع نأب ، هذه ةيصوملا يهو ، نالف تنب ةنالف ترقأ :اهيف بوتكم ةيصولا

 ةقرولا كلت يف اضيأ تصوأو & ةضف تايرال سمخ نيقوتعملا ديبعلا نم ءاقتعلل
 اهتوم دعب اهلام نم هذافنإو هئاضقب تصوأو . ةضف تايرال سمخب نيمودخملل

 خيرات ناكو . هيف اهتيصو تلعج ىتلا اهلام نم ةقرولا كلت يف ام ذافنإ صحي ملو
 ةقرولا هذه يف بوتكملا اذه ذافنإ نوكي له . ةيصولا هذه خيرات لبق ةقرولا هذه

 ؟ ال مأ 3 اهلام رئاس نم مأ 5 هنم اهتيصو تلعج يذلا اهلام نم

 نم يذلا رمتلا امأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 لاملا امأو & يصوملا لام مكح همكحو ، يصوملا لام رئاسكوه روكذملا لاملا اذه

 اياصولا نم تذفنإو قوقحلا تجرخ اذإ ناك نإف & هيفرظنيف هيف ىصوملا
 نأ وجرأف . ةيصوملا لام ثلث ذفني ملو & كلذ عيمجب موقي هنم اهذافنا بوتكملا

 ناك اذإ & كلذ ريغ اياصولا نم ةيصولا كلت دعب بتك ام نونكيو كلذ تبثي

 نم ةدايزلاف { ةيصوملا لام ثلث ثلث زوابحت ال اياصولا نم ةدايزلاو لاملا كلذ

 ةيصولا كلت يف بتك ام ذافنإ اصوصحش ناك اذإ لاملا -كلذ ريغ ةيصوملا لام ثلث

 نم الو . هنيعب لاملا كلذ نم هذافنإ ةدايزلا نم هتبتك اميف لقت لو . لاملا كلذ نم
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 لام ثلث نم جرخت تناك اذإ يصوملا رمأ اهب ىفتقي اياصولا نأل ؛ اهلام ةلمج

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام نم ةلمحلا نم نوكي رارقالاو . يصرملا

 ةضف تايرال سمخب لئايس نم ءاقتعلا ءارقفلل ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 مهصخي ل اذإ مهنم ضعبلا يفكي مأ مهعيمجل نوكي مآ 5 مهل همزل نايض نم
 نم ءاقتعلل هيلع نأب ةيصولا دعب ىرخأ ةقرو يف اضيأ رقأ دقو . ال مأ يصولا
 ةيصولا هذه تبثت لهو ؟ نهيف مكحلا ام . ةضف تايرال سمخ نيقوتعملا ديبعلا

 ؟ ال مأ 5 امهالك رارقالا اذهو

 ناك نإف . كلذ فرعأ الف & لئايس نم ءاقتعالا ءارقفلل هلوق امأ : باوجلا

 نكي مل نإو © مهئارقفل ةضفلا تايراللا سمخف ءاقتعلا نومسي سان كانه

 ةضف تايرال سمخب هرارقإ امأو ،كلذ تبني الأوجراف ءاقتعلاىمسي دحأ
 .ديبعلا نم نيقوتعملل كلذ تبثي نأ وجرأف نيقوتعملا ديبعلا نم ءاقتعلل

 دحأ مهنم لضفي الو ، نيقوتعملا نم ثانإلاو روكذلا كلذ يف كرتشي هنأ يدنعو

 . ملعأ هللاو . دحأ نود

 ام . هتمزل ةاكز نم ةيرال نيثالثب نيملسملا ءارقفل ىصوأ نميفو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحلا
 ةيصو نم هنأ كلذ فرعيو 0 يلاولاو مامالا ىلإ لصوي كلذ نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . يصوملا تمزل ةاكز نم نيملسملا ءارقفل

 فرعي لو . يصرملا مزل نايض نم دلب ءارقفل تناك اذإ ةيصولاو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . ادعاصف ةثالثل نوكي له . ةيصولا ظفل اذكه . هبر

 ىلإ هعفد ءاش نإو ى ةلودلا رمأ يف هلعج ءاش نإ مامالا ىلإ دري اذه : باوجلا

 .. ملعأ هللاو .دلبلا ءارقف

 وأ نايض نم نيملسملا ءارقفلوأ ث ءارقفلل ةيصولا تناك اذإ كلذكو : ةلأسم

 ؟ بجت نمل . . ؟ اهمكح ام . نايض ريغ
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 اوناك نيملسملا ءارقفلل تعفد . . ماللاو فلألاب ءارقفلل ىصوأ اذإ : باوجلا

 نم ءايلوألا يف تعفد ، نيملسملا ءارقفل ىصوأ نإو . ءايلوأ ريغوأ ءايلوأ

 اوناك اذإ نيملسملا لهأ ةوعد يف عفدت نأ زاجأ ضعبو . ءارقف اوناك اذإ نيملسملا

 ءارقفلا نم ةثالث يف تعفد ث ءارقفل ىصوأ نإو . ةيالولا لهأ ريغ نم ءارقف

 . ملعأ هللاو . ادعاصف

 اوناك اذإ نيملسملا لاوقأ نم۔ هللا كمحر لوق رارقالا يف سيلأ : ةلأسم

 ىلتبم ينإف اعيمج مهصخأ ل اذإ ادعاصف مهنم ةثالثل نوكي وأ دلب ءارقفل وأ ةليبق

 . كلذل اذه لثمب

 ين اوسأييو اولهبجي نأ الإ نيملسملا لاوقأ نم كلذ يف الوق ملعأ ال : باوجلا

 نم رسيت نم ىلإ عفدت نأ زوجي هنأ © مهنع ثحبلا يف داهتجالا دعب مهتفرعم
 . ملعأ هللاو . ةلودلا زع يف عفدت :لوقو . نيملسملا ضعب لوق ىلع مهئارقف

 تكرت . . هللا همحر ديعس نب سيمخ حلاصلا هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ يدنع ايمف اهباوجب تيتأو { اهلاؤس
 مهترثك نم نوصحي ال اوناكو ةصوصخم ةفورعم دلب ءارقفل يصوأ اذإ : باوجلا

 ىلعردقي يصوملا ناك نإو . ادعاصف اهئارقف نم ةثالث ىطعت نأ زوجيف

 يف مهنم لضفألا ليضفت يف سأب الو نسحف مهلك مهاطعأف اعيمج مهئاطعإ

 يف ضعب ىلع مهضعب لضفي الو & مهل الإ ةيصولا نكت مل اذإ ءاطعإلا
 الو ، مهعيمج نوكي رارقإلا نأ وجرأف ةيرق ءارقفل ءيشب رقأ اذإ امأو . . ءاطعلا

 . ملعأ هللاو . ءاطعالا يف ضعب ىلع مهضعب لضفي
 نكي ملو ، هتيصو ذافناو كلاهلا نيد ءاضق يف ايصو يصولا ناك اذإ : ةلأسم

 ؟ هنيد ءاضتقا ي ايصو
 يصولا ناك اذإ الإ يصولل هملسي نأ نيدلا هيلع نمل بحأ الف : باوجلا
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 نم هيلع ام ملسي نأ هل زئاجف ، نويدلا يضاقت يف ايصو يصولا ناك نإو . ةقث

 . ملعأ هللاو . كلذ يف قرفلا مهفاف . هتنايخ ملعي مل ام نيدلا

 : يدنع اميف اذه وهو . اهباوجب تيتأو 5 اهلاؤس تكرت : ةلأسم

 اذكو اذكو اذك ةيرق يف هنع قرفي نأ يصوملا ىصوأ اذإ هنأوجرأ : هباوجف

 وأ اهئارقف ىلع ةيرقلا كلت يف الإ هنع قرفي نأ زوجي ال اذهف { ءارقفلا ىلع اذكو

 نأ ىصوأ نإ امأو . .ءارقفلا نم مهريغو . .دارأ هلعل : رظانلا لاق . . مهريغ

 يف دلبلا كلذ ءارقف ىلع هنع قرفي هنإف ، اذك دلب لهأ ءارقف ىلع هنع قرفي

 نأ ىصوأ نإو ، ةالصلا هيف نومتيو ، هلهأ نم اوناك اذإ هريغوأ دلبلا كلذ

 كلذ ءارقف ىلع هريغ يف هنع قرفي نأ زاج دلبلا كلذ ءارقف ىلع هنع قرفي

 . ملعأ هللاو . دلبلا

 ملو ، ةقث اهب جحي مل ةرجأب نيتجح وأ ةجحب هلهأ هيلع ىصوأ لجر : ةلأسم
 {. هتنامأو هتلاح فرعي ال نم اهب رج ؤي نأ لجرلا اذهل زوجي له . اهتلقل اهب صوي

 © نيملسملا نم دحأ دنع اهعفريو اهيف بتكي نأ { اهنم صالخلاو هجولا فيك مأ
 ؛ د م ؟ ال مأ

 ةماع نم هنعرجت ؤي نأ زوجيف سانلا ةماع نم يصوملا ناك اذإ : باوجلا

 ةقثلا لهأ نم يصوملا ناك نإو . هتنايخ ملعي مل ريجألا ناك اذإ سانلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع ةيالو هل نم الإ هل رجت ؤي نأ بحن الف . ةيالولاو

 ريغ نم ع يش ناكوأ . ةاكزلل اهريغوأ مهارد نم ةيصو يف :ةلأسم

 ةيصولا هذه عفدي نأ زوجي له . نيملسملا لام تيبل همكح ناكو . ةاكزلا

 نم الإ مامإلا هل صح مل ولو . مامإلا هالو لاول روكذملا ءيشلا اذهو . ةروكذملا

 ذفني ام رئاسك مامالا نود هرمأب هذفنيل كلذ ضبق يلاولل زئاجو . انركذ ام ضبقي
 . ؟ ال ما ٠ هذاقناب مامإلا هالو ام لاملا تيب نم هربغ
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 وجرأف ، ضيوفت ةيالو يلاولا اذه ىلو دق مامإلا ناك نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ةزاجإلا نم هجرخيو اذه يف مامإلا ينثتسي نأ الإ ءاذه لثم هيلع قيضي الأ

 نكي ملو . ةدودحملا ةصاخلا رومألا نم عيش يف هالو يلاولا ناك نإو . ضيوفتلا
 الإو & ضبقلا هلعل ضيوفتلا هلزوجي ال هنأوجرأف . هيف هالو ام ةلمج نم اذه

 . ملعأ هللاو . مامالا رمأب الإ اذه يف ذافنإلا

 ام دعب لخنب اهف تصوأو 3 اهتوم دعب اهتمأ قتعب تصوأ ةأرما يف : ةلأسم
 عجرت نأ تدارأو اهتايح يف اهتقتعأ اهنإ مث 5 اهتوم دعب كلذو اهنم قتعلا قحتسي
 ؟ كلذ اهل له . اهب تصوأ يتلا ةلخنلا يف
 . ملعأ هللاو . كلذ اهل : ديعس نب حلاص خيشلا نع : باوجلا

 هل هنم ارارقإ ةيصولا دعب لاقو ثراو ريغوأ ثراول ىصوأ لجر : ةلأسم

 ةيصو همكح نوكي وأ ثراولا ريغ وأ ثراولل تبثت ةيصو اذه نوكي له . كلذب
 ؟ ال مأ ارارقإ ينعأ © ةيصو ريغ وأ
 نالف نب نالف ىصوأ :لوقي نأ لثموهو ةيصو ظفل ظفللا ناك اذإ : باوجلا

 وهف . كلذب هل هنم ارارقإ ةضف ةيرال اذكو اذكب ينالفلا نالف نب نالفل ينالفلا

 : ملعأ هللاو . هيلع هل ناض نم لوقي نأ الإ ثراولل تبثت الو . ةيصو يدنع

 مأ ةيصولا لطبت له . يصوملا توم لبق هل ىصوملا تاماذإو : ةلأسم

 ؟ لطبت تناك نإ 03 اهلاطبإ ةجح امو . ال

 تام اذإ هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 اهلاطبإ يف مهتجح نأ وجرأو لطبت اهنأ راثآلا رئاس يفف & يصوملا لبق هل ىصوملا
 هللاو . هدعب تيم نم ثري ال تيملاو . ثاريملاك توملا دعب الإ بجت ال اهنأل

 . ملعأ

 ل و ا ئ ةفورعم دلب نم نيملسمل ا ء ارقفل رق ا و ا ىصو ًأاما ذكو : هنمو ةل أسم

 ؟ ريقف مك يف ذفنتو . نمل بجت . هبر فرعي مل نايض نم دلب ىلإ مهبسني
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 ادعاصف ةثالث نم يطعي نأ زئاجف . نيملسملا ءارقفل ىصوأ اذإ امأ : باوجلا
 نإف . ةفورعم ةليبق ءارقف وأ ] ةفورعم دلب ءارقفل ىصوأ اذإ اهأو . كلذ ءعىزجيو

 ىلع اهقرف مهترثكل نوصي ال اوناك نإو ، مهعيمج ىلع اهقرف نوصي اوناك
 ىلع صالخلا رذعتل لطبت ةيصولا نإ : لوقو . رثكأ وأ ئ اهنم ءارقف ةثالث

 ّ ملعأ هللاف رارقالا امأو . يصولا

 هب جحو ، يف الفلا ل ام عب : هضرم وأ هتحص ف ٥ دلول لاق لجر : ةلأسم

 ؟ ال مأ { هدلو ىلع اذه هلوق تبثي له . ينع

 هل ليق اذإ : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا هيقفلا يضاقلا نع : باوجلا

 ينعأ  توملا لعب كلذزوجي الو . زاج هنع جحو ي هتايح ف هلام عابو كلذب

 . ملعأ هلللاو . ظفللا اذه ىلع[ دلاولا توم

 اذه ةفص نوكت ام : رمحأ بهذ يصبرقب رخال ىصوأ نميف : ةلأسم

 . ؟ هريغ مأ { فرحلا ىمسي يذلا وهأ . يصبرقلا

 موي لك نإ : هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشل ا نع : باوج ١

 : فرحلاوه يصبرقلا نأ نيتغل يف انعم نحنو مهتغل يف هب نوقطني ايب مهيلع مكحي
 . ملعأ هللاو . رمحألا بهذلا نم

 ولف . هيصو هلعج هنأ هملعي ملو { هيصو الجر لعجو ىصوأ لجر : ةلأسم
 هنإ ثيح نم اهلبقي نأ هل له . هنم ةياصولا لبقي مل يّصوملا تومب يصولا ملع

 ؟ ال وأ . اهم ملع نيح نم اهلبقي ل

 الإ اهب ملعي مل ناك نإ : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهيف رايخلا هل هنأل دارأ ىتم اهيلإ عجري نأ هلف يّصوملا توم دعب

 ام اتيأ فلخو . لجرل هيلع انيد كرتو { هل يصو الو كله لجرو :ةلأسم

 اوضقي نأ مهنم نيغلابلل زوجي له . كلاهلا اذه نيدب نوملاع نوغلابلاو .نيغلابو
 . ؟ ال مأ . لاملا سأر نم مهكلاه نيد
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 هللا نيبو مهنيب اميف : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 امآو . تام نأ ىلإ مهكلاه ىلع قاب نيدلا نأ نوملعي اوناك اذإ كلذ مه زوبجي

 ةنيبب نئادلل كلاهلا ىلع نيدلا تبثي ثيح كلذ مهل زوجي الف رهاظلا مكحلا يف

 . ملعأ هللاو . هئاضقب مكاحلا رمأب وأ. ةلداع

 بجي امو & كلذ يف مكحلا ام . اذك رمت نيبي ملو ، رمتب يصوي نميتقو : ةلأسم

 رمتلا نم هذفنأ ام لكف 5 امولعم ارمت مسي مل اذإ : هللا همحر هنع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . زئاج دلبلا رمت نم طسولا

 { اهلا ؤس تكرت . . ١ هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفل أ خيشل ١ نع : ةلأسم

 ؟ اهباوجب تيتأو

 نع موصي نم ةلخنلا هذه ةرمثب رجت ؤي نأ : ةيصولا ظفل ناك اذإ : باوجلا

 ةنس ةرمث تصقن نإو . مات رهش ماصي نأ ينبجعيف .. ناضمر رهش لدب كلاهلا

 . ماترهش ةرجأ متي ىتح ىرخأ ةنس ةرمث اهيلإ تمفيض ا . ماترهش ةرجأ نع

 ل اذإ ىلوأ ةقثلاف ى ةدئاز ةرجأب الإ ةلخنلا هذه ة ةرمثب موصي همن ةقث دجم ل اذإ امأو

 بحتسيف ايلو ناك نإف : ةلخنلا هذهم ىصوأ نميف رظنيو . ةشحاف ةدايزلا نكت

 رمأ يلي نم ىلع قيضي الف . يلو ريغ يصرملا ناك نإو . هلثم ايلو هل رجأتسي نأ

 . ملعأ هللاو . لضفلا يف يصولا ةلزنم يف وه نم رجأتسي نأ ةلخنلا هذه

 ىلع هنم الهب روسو . هنم ائيش صخي ملو © الهب روسل ىصو أ نمو : . ةل اسم
 . هنم بناج يأ يف ةيصولا هذه ذافنا زوجي له . لام هل هنمو ث دلبلا لهأ لاومأ
 : 4 م ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو . يصوملا رمأ لاثتما هنأل ىدنع كلذ زئاج : باوجلا
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 نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب ناتيصو ترهظف تام لجر : ةلأسم

 ؟ ةتباثلا

 فلتخا امو ، فلتخت اياصولا نأل ، اذه ريغ نييبت ىلإ جاتحي اذه : باوجلا

 تبثت نأ ينبجعيف ايهنم قفتا امو .ةيصو وأ ارارقإ ناك .هلك تبث نيتيصولا يف
 وهو رثكأ عيشو © لقأ هنم عيش لك ناك نإو . ةيصو وأ ارارقإ ناك ،ايهنم ةدحاو

 تبثي لوقو . ةيصو وأ ارارقإ ناك ايهنم رثكألا تبثي نأ ينبجعيف دحاو ىنعم يف
 ملعأ هللاو .دحاو ىنعم يف اتناك اذإ ةرخآلا اياصولا نم

 انأ هيصو لاق . فوقولا نم ءيشلوأ مايصل ةلخنب ىصوأ كلاه : ةلأسم

 ثراولا ىبأو ٥5 ثراو ربغوهو تئش نم اهتلاغب رجأتساو © ةلخنلا هذه ىلوأ

 ؟ةلخنلا هذهب هسفن رج ؤي نأ ثراولا وأ يصولل زوجي لهو .اهب ىلوأ انأ لاقو

 يصولا نأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا هيقفلا يضاقلا نع : باوجلا
 مايصلا ةرجأ امأو . ةثرولا نم يصوملا هب ىصوأ ام ذافنإو ةلخنلا هذه مايقب ىلوأ

 نيغلاب ةثرولا نوكي نأ الإ هريغ رجاتسيو هسفن رجأتسي نأ زوجي الف {ةرايزلاو
 يف ءاج دقف ى روزيوأ كلاملا نع موصي نأ هل مه اونذأيو & نيرضاح نيلقاع

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجي هنأ رثألا

 . ملعأ هللاو . يصولا رمأب الإ كلذ اولعفي نأ مهل زوجي الف ةثرولا امأو

 اهب مهل ىصوأ يتلا مهقوقح نم قوقحلا لهأ نآرب زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ يصرللا

 . ةثرولاو يصوملا وأ يصولا يأرب ىصوملا قوقحلا هل يذلا رب اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . دجوي اذكه
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 © تاظلغم ن ايأ تارافك رشعب نالف ىصو أ : ةظفللا هذه ف : ةلأسم

 ؟ ةيناثلا تارافك يف فلأ ةدايزب انيكسم نيتس ماعطإ نهنم نيمي لك ةرافك

 ال .فلألا هذه ف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 ملعأ هللاو . ناميألا تارافكب ةيصولا لطبت

 نم لوق امهريغ وأ نيدلاولل تناك ثراولل ةيصولا زاوج يف لهو : ةلأسم
 مأ ، اذه انرصع يف انباحصأ هيلع لمعي امم ةتباثو ةزئاج هلعل هنأ نيملسملا لاوقأ

 ؟ ال

 نأل كلذ ملعأ ال : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا
 الإ «فثراول ةيصوال» : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب ةخوسنم ثراولل ةيصولا

 ىلإ مولعم عيش وأ ةنس اذكو اذك لام ةلغب هتثرو نم دحأل صوم ىصوأ اذإ هنأ

 . هتبثأو اذه لثم زاجأ اضعب لعلف ربلا باوبأ نم عيش ىلإ عجريوه مث © ةدم
 . ملعأ هللاو

 يف ىراوي نأ ىلإ ىتوملا زاهج نم هيلإ جاتحي ايب لجرلا ىصوأ اذإو : ةلأسم
 يذلا امو .. ال مأ ءيش & اربق هل رفحي نملوأ 7١7 نمل بجح له . هربق

 ؟عيش مح بجي ناك نإ مهل بجي

 نأل عيش توبث كلذ يف ملعأ الف ع يشب تيملا مهل صوي مل اذإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . مهتاراومو مهاتوم لسغب نوبطاح ءايحألا

 تكرتو {| يصو ريغ ىلع تت ام اهن ا الإ ةيصو املو تتام ة ارم ا ئ : ةل أسم

 مث . اهتوم لبق اذه اهدلو وب أ اهقلط 8 يح هوبأ رخا ادلو تكرتو . نيميتي نيدلو

 اذهوبأ عابف ، اذه هدلاو ىلإ همأ نم هثاريم لاو . اهتوم دعب اذه اهدلو تام

 ةكلاملا يدلو معو وه هعاب ئ ءادنلاب ةكلاملا هذه ةبر تام دق يذلا يبصلا

 ايهعيب نوكي له . مكاح نم هل ةلاكو الب ايهب مئاقلا وهو هتلافك يف ايهنأل نيميتيلا
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 وبأ دارأ اذإو . يصو ريغ ىلع تتام اهنأل اهتيصو يف هجولا امو ؟ ال مآ زئاج اذه

 رظن ىلع نيميتيلا مساقي نأ هل زوجي له . لوصألا يف ةمسقلا كلاهلا دلولا

 ماكح نم امهل هلعل هل ليكو الب نيميتيلل دلبلا ةعامج راتخيل دلبلا ةابجو ةعايجلا
 ؟ ال مأ احيحص مسقلا اذه نوكيو

 اذه لثم يف هجولا نأ : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 هب تصوأ ام ذافنإ يف اليكو مكاحلا اهل ميقي نأ ايصو كرتت مل ةأرملا هذه تناك اذإ

 مل نإو . اهعيب هل زاج اهتبر عيب ىلإ ليكولا جاتحا نإف . قحلا هبجوي ام ىلع
 وأ نيب مسقتو ةبرلا عابتل نيميتيلل اليكو مكاحلا ميقي نأ يغبنيف اهيلإ جتحي
 . اهنمث ينعأ © نيميتيلاو يبصلا

 نم نيملسملا لودع نم ادحأ مكاحلا لعجي نأ يغبنيف لوصألا مسق امأو
 نوراتخي لوصألا نايثأب ةفرعملا لهأ نم ادعاصف ةثالث نم لوقو . ادعاصف نينثا

 ينبجعيف ةماعلا الإ هيف لخدي ملو ، نوملسملا مسقلا يف لخدي مل امو ، نيميتيلل

 انبغ هيف اوأر نإو ضقني مل نيميتيلل احالص هيف اوأر نإف نوملسملا هيف رظني نأ
 نم ةلاكو ريغب ةبرلا عيبل يبصلا وبأو معلا ضرعت امأو . هوضقن نيميتيلا ىلع
 وأ نيتقث اناك ايهب يردأ ينأل اذه لثم يف لخدأ نأ الردقأ الف ، نيملسملا ماكح

 . قيفوتلا هللابو . نيتقث ريغ

 ةجح هتمزل دقو هتوم دعب هتيصو ذفنت الأ فاخي لجر يفو : ةلأسم

 نم هب ىصوأ ناك ايعو ،اطايتحا ناضمر لدب مايص لثم ، ناضمر ريغ مايصو
 جحلا هيلع قشيوأ ،تارافك مايص وأ ، هتوم دعب تاناضمرلا نم هلعل ناضمرلا

 ؟ ال مأ هتايح يف كلذل هنع موصيو هنع جحي نم رجأتسي نأ زوجي له . مايصلاو
 جحلا امأو : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا هيقفلا يضاقلا نع : باوجلا
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 ريغب جحلا ىلإ هلمحي نم ىلع ردقي الو & بوكرلا الو يشملا عيطتسي ال ناك اذإف

 هنإ لوقلا ضعب يفو . هنع جحي نم رجأتسي نأ هل زوجي نأ وجراف بوكر الو يشم
 يصوي نأ هيلع نا لوقلا رثكأو . جحلا ضرف هنع طقسي دحلا اذه ىلإ راص اذإ

 الف مايصلا ىلع ردقي ناك اذإ مايصلا كلذكو .زاج هتايح يف رجأتسا نإو جحلاب

 زوجي هنأ وجرأف كلذ ىلع ةردقلا نم سيا نإو هنع موصي نم رجأتسي نأ هل بجي

 ملعأ هللاو . هتايح يف هنع موصي نم رجتأي نأ هل

 ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا دهازلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 نموأ دجسملا لام ةلغ لبق نم هيلع اقح بتكي نأ دارأ نميف : هللا همحر يوزنلا

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . .دجسملا ءام دعق لبق

 دعب هلام نم هنع ذفني نأ اذكب يصوأ : بتك نإ هنأ يدنع ايف : هعباوجف

 هللاو .فاك وهف دجسملا يف كاذك ىمسملا دجسملا لام ةلغ هيف ذفني 7

 أ

 سانلا نم دحأل ينالفلا هلام ةرمثوأ ةلغب رقأ وأ ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 رورقملا وأ هل ىصوملل بجحت ام ةرمث لاملا يف رقأ وأ ىصوأ مويو . هل همزل نايض نم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هل
 هل سيلف يصوملا تام موي ةرمث وأ ةلغ كلذ يف ناك نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع ايح مادام كلذ هل تبث كلذ نم ءيش نكي مل نإو كلذ الإ

 نم اهيف ايب ةينالفلا هتبلج فصنب سانلا نم دحأل رقأ نميفو : هنمو ةلأسم.

 . زئاج ةيقاس ةبلجلا هذه بنجبو . هل همزل نايض نم كلذ ريغو مرصو لخن
 يف ةيقاسلا هذه فلخ يذلا لخنلا لخديأ . لخنلا نم عيش ةيقاسلا فلخو

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع رارقالا اذه
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 تناك نإو .اهريغ هل سيلف 3 ةدودحم ةبلجلا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ رارقإلا يف ةيقاسلا فلخ ام لخدي الو & عطاوق يقاوسلا نإف ةدودحم ريغ

 . ملعأ هللاو . ةيصولا

 يف دبي ملو 5 هل هيلع نايض نم هراد ىنكسب دحأل ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ايدبأ هدعب نم هتثرولو هل ىصوملل كلذ نوكيأ .نامزلا نم ةدم كلذ يف ةيصولا

 .؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع
 ةثرول عجري مث . هتايح يف هب هل اصوملل الإ نوكي ال هنا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف يأر نم هيلع لمعن اييف يصوملا

 باتك يف ضعب ىلع ايهضعب فطع اذإ ةيصولاو رارقإلاو : هنمو ةلأسم
 . ؟ رخآلا نود هنم عيش لطبي مأ . ؟عيمجلا لطبي وأ عيمجلا تبثيأ . ةيصولا

 : بتكيف فطعي نأ دارأ نإو . افالتخا كلذ يف نأوجرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اذه نالف رقأ وأ اذه نالف ىصوأو

 مث © هتوم دعب هربق ىلع ميظعل ا نارقل ا أرقي نمل ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ةيصولا هذه لطبتأ . هلك ليسلا هلمح هربق نأ
 اذإ اندنع ةفصلا هذه ىلع ةثرولا ىلا عجرتو لطبت اهنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . قحلا هوجو نم هجوب هتبوأ ىجري ال اباهذ بهذ

 هتلغ ذفنت . كردأ اذإ تافوقولا نم ءعىشل هتلغب ىصوملا لاملاو : هنمو ةلأسم

 سيهلاو ءاملاو دايسلاب هتلغ نم رمعي نأ زوبجيأ . ربلا باوبأو تافوقولا نم ءيشل
 يف ديزيو هعفني رايعلا نأ ريغ ، رمثي ال كلذ نم كرت اذإ ناك اذإ ، كلذ ريغو
 لوؤي ايبرو هرضي هتركذ ام كرتو . كلذ ريغو سيهلاو ءاملاو دايسلاب هلصأو هتلغ
 . عايضلا ىلا هنم

 . ملعأ هللاو .حالصلا جرخ جرخ اذا اندنع كبلذ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 © اضيأ هدالوأ يفو { هاياصو ذافنإ يف نييصو ىلا ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نأ امهدحأل زوججيأ . هتياصورمأ يف هبحاص ماقم موقي نأ ايهنم دحاو لكل لعجي ملو

 ناك اذإ ناضمر رهش لدب نم هب ىصوأ ام كلاهلا نع موصي نأ هبحاص رجأتسي

 لعف دحأ ناك نإ ةصخر كلذ يف لهو . ةفصلا هذه ىلع اماتيأ افلخ كلامملا

 ؟ اذه لثم

 هذه ىلع نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ ىلع كلذ زوجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع كلذ ةزاجإب ةصخرلا نم ولخي الو { ةفصلا

 هملعي ملو ، هتوم دعب هاياصو ذافنإ يف لجر ىلإ ىصوأ نميفو : ةلأسم

 ادحأ نإ.مث 5 ةياصولا كلتب هيلإ ىصوملا ضري ملف & يصوملا تام نأ ىلإ كلذب
 ةلق رهظأ نأ دعب يضرف { هيلع رثكأو ، كلذب ىضريل هبلاط سانلا نم

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ةياصولا هذه يف لوخدلا هل زوبي ال . لوبقلا

 © اندنع ةفصلا هذه ىلع اهيف لوخدلاو اهلوبق هل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هنيعب هانظفح اذكه . يصوملا توم دعب اهب ضري مل ولو

 انفك دحأ ى رتشاو & يصوملا توم دنعرضحي مل اذإ يصولاو : هنمو ةلأسم

 زوجيأ . كلذ ىلع دهشي ل هنأ ريغ 0 تيملا لام نم كلذ ذخأي نأ هتينو تيملل

 ؟ ىماتي اوناكو & كلذب ةثرولا ضري مل اذإ 0 هلللا نيبو هنيب اييف كلذ هل
 هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع هارن اييف كلذ هل سيل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 دعب ميظعلا نآرقلا هربق ىلع أرقي نأ ةيصوب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم
 يذلا عضوملا كلذ يف نأل ؛ةنانئمطا الو مكحب ال هنيعب هربق فرعي ملف ،هتوم
 يتلا ةعقبلا كلت نم ناكم يف ءىراقلا دعق اذإ ءىزجيأ . ةريثك اروبق ربقلا هيف

 ةءارقلاب ىونو رقو ربقلا كلذ ىلإ هتوص لصي رابتعالا يف نوكي ثيح ربقلا اهيف

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع هل
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 ىونو ةءارقلاب هتوص عفرو ةربقملا طسوت ولو ئ هفرعي ل اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ف ١0) زئاج ربقلا كللذ اهس

 هتوم لدعب هلام نم ةضف ةير ال ا ذكو ١ ذكب دحأل ىصو أ نميفو : : هنمو ةلأسم

 : اذه وهو ، باوجلاب تيتأو © لاؤسلا ةيقب تكرت . .كلذل هنم ارارقإ
 . نيملسملا ءاهقف يأر نم .هارن ام ىلع ةيصو نوكي هنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . ثلثلا نم ةيصولاو

 ةيرال اذك اذكبو 0 رارقإ قسن ىلع كلاه ةيصو يف دجو اذإ : هنمو ةلأسم

 اذك اذك هيلع نأ رقأ اذإ ،اذك ةيرقو اذك دجسم حالصإ يف هلام نم ذفنتل ةضف

 ؟ .لاؤسلا ةيقب تكرت . .اذك ةيرق نم اذك دجسم حالصل يف ذفنتل ةيرال

 نإو © ةفصلا هذه ىلع تباث اندنع نيظفللا الك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع نسحف . ىصوأ وأ بتك

 همأم وأ هرازع رضحم نمل هتوم دعب لكؤي ءازعب ىصوأ ١ ذإ تيملاو : هنمو ةلأسم

 ىلع مأ . يصولاو ءايحألا ىري ثيحوأ =&٠ تومي ٹيح نوكيأ . سانلا نم

 يف هتايح يف انكاس تيملا ناك اذإ دلبلا لهأ ةنس ناك نإ تيأرأ 5 دلبلا لهأ ةنس

 وأ هءعازع رضحم نمل هب ىصوأ ولو ] مهتراح ف الإ ءازعلا اولكأي ل ئ هلهأ ةراح ريغ

 ؟همتأم
 تيملا ءابرقأ نم متأملاو ءازعلا لهأ عم هذافنإ كلذ نوكي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع

 . يصومل ا توم دنع يصول ا رضحي ل اذإو : هنمو ةل اسم

 الف { ءازعلاو ربقلاو نفكلاو رطعلاو طونجلا لثم هنم دبال ام ذفنإو دحأ بستحاو

 وأ . ةثرولا نذإ الب تيللا لام نم زوجو كلذ ت تسثيأ . كلذ هل متأ يصرلا ءاج

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع اماتيأ ةثرولا ناك

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ .
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 يف كلذ مامتإ يصولل عساوف انيمأ ةقث بستجملا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيملسمل ملا ءاهقف ضعب لوق

 ذفنت نأ زوبيأ . دجسم حالصإ وأ دجسملل اهب ىصوملا ةيصولاو : هنمو ةلأسم

 ناكو . ادب أ كلذ نم دب ال ن اكو ء كلذ ىل ا جاتحا اذإ هحرص جاجس لثم ف

 ؟ دنفم ريغ وأ ، اذهل اذهو اذهل اذه ادنفم هلام ناك { انيب احالص

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع كلذ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل ىصوأو 3 هتوم دعب هدالوأ يف يصو ىلا ةيصوب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم
 هدالوأ لام يف ةرجألا كلت هل تبثتأ . مهب مايقلا ىلع هل ارجأ مهلام نمو ءزجي
 دعب الو هتايح يف ةرجألاب يصولا ضري ملو ،كلذ تبثي مل نإو ةفصلا هذه ىلع
 ؟كلذ ىرت فيك . هتوم

 . تباث ريغ كلذ نإ نيملسملا راثا ضعب نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملع أ هللاو

 . هلام نم ىتوملا لسغ هلسغي نمل مولعم ءيشب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ءوضو هئضوي نأ يسنو لجر هلسغو { مسي ملوأ كلذ ىلع هل ةرجأ اهب ىمس

 ؟ ال مأ © ةفصلا هذه ىلع ةيصولا كلذب قحتسيأ . ةالصلا

 سيلو }هل تبثت ةيصولا نإف ، بجاولا لسغ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ام ىلع اندنع ةيصولا كلذب لطبت الو . مفلا لسغ اذإ ضرفب انعم ءوضولا

 . ملعأ هللاو . هانفصو

 اذكو اذكبو . ةتباث اياصو قسن ىلع كلاه ةيصو ف دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 همزل نايض نم لقي ملو { اهنم همزل نايض نم نالف تنب ةنالف هتجوزل ةضف ةيرال
؟ اه هيلع الو اهل



 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع تباث اذه نأ : باوجلا

 هيصو انالفو انالف اذه نالف لعج دقو : ةيصو رخا ف دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ هييصو لقي ملو 0 هتوم دعب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ تباث هنإ : باوجلا

 ؛ ضرف ةلخنب رخآلاو { ينرب ةلخنب امهدحأ ىصوأ نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 نم هللا ءاش ثيحوأ { مولعم ناكم يف ناضمر رهش ومئاص ايهترمثب رظفيل

 زوجيأ . هدحو ةلخن لك رمت ، روطفلا تقو نيتلخنلا نيتاه رمت رضحو . ةنكمألا

 هتقو يف ضرفلا ةلخن رمت نم لكأيل عجري نأ الوأ ين ربلا ةلخن رمت نمرطفأ نل
 هل زوجي الو } رطفأ دقف نيتلخنلا نيتاه ىدحإ رمت نم لكأ اذا نوكي مأ ، هسلجمو

 ؟ كلذ هتقو يف ولو . ىرخألا رمت نم لكأيل عجري نأ

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ زوبي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 " ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : كلاه ةيصو لوأ يف دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 ىطعأ ام ضوعرأ .ايل هيلع نايض نم هلام نم اذكو اذكب نالفو نالف هينبال

 امهتابثا رن مل . اوكاشتو نيملسملا ماكح ضعب ىلإ امهوعفر املف . انالف امهاخأ

 واولا كلت سمط ةيصولا هذهل بتاكلا نأ مث . هينبوال يف يتلا واولا ةدايزل

 واولا ةدايزل { الوأ امهتابثإ ري مل يذلا مكاحلل زوجيأ . يصوملا توم دعب ةروكذملا

 ؟ ال مأ © ةفصلا هذه ىلع . واولل بتاكلا سيمطت دعب اهتابثإب مكحي نأ

 عساوف & يصوملا ىلع هب ظفل امل اظفاح بتاكلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذل هحالصإ هعم حص اذإ كلذب مكحي نأ مكاحللو . كلذ حالصإ هل

 . ملعأ هللاو . اندنع

 ۔ايصو قسن ىلع كلاه ةيصو يف دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 نالف نب ن الفل هتوم دعب ةضف ةير ال اذك ا ذكبو تباث حيحص ظفلب ةتباث
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 . .؟ال مأ © ةفصلا هذه ىلع اذه لثم تسثيأ . هلام نم لقي لو . ينالفلا

 هنأل اضيأ تبنثيأ . هلام نم بتكي ملو ةيصولا ءادتبا يف كلذ ناك اذإ كلذكو

 ؟ يصوملا لام يف الإ نوكت ال ةيصولا نأ مولعم

 نم اهذافنإب بتكي ملو ، يصوملا اهب ىصو اذإ ةيصولا يف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ءاهقف ضعب لاق . نيملسمل ا عم زئاج طخو تباث ظفلب تناكو هتوم دعب هلام

 نيلوقلا الكو . مهضعب كلذزجي لو ‘ يصومل ا لام نم اهذافنا ةز اجإب نيملسملا

 وأ هب رقأ ام ذافنإو ءاضقب هتيصو رخآ يف يصوملا ىصوأ اذإو . اندنع باوص
 امو ظفللا اذه لبق اياصولا نم هنأل يفاكوهف هتوم دعب هلام نم هب ىصوأ

 . ملعأ هللاو . هلعب

 & مهاردلا هل يذلا تام مث } رخآ لجرل مهارد هيلع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هيلع يذلا لجرلا اذم زوجيأ : تلق . هنويد ءاضتقا ف هريغ لجر ىلع ىصوأو

 ؟ال مأ . اهنم املاس نوكيو . يصولا اذه اهضبقي نأ مهاردلا

 هل اهميلستب مكاحلا هيلع مكحو مكاحلا ىلإ هب عفرو 0 زوجي ال ناك نإو
 ؟ كلذ يف يأرلا ام . ةيصولا قحب

 هيلع ام هضبقي نأ زئاجف يصولا ةنايخ هعم حصي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 انئاخ نابك نإو . انئاهقفو انباحصأ لوق يف كلذ ىلع هنمأ يصوملا نأل كلاهلل

 هيلع ىري الف مكحلا نأل كلذب نيملسملا مكاح هيلع مكحو هتنايخ هعم تحص

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف اهنايض

 ةيرال اذك اذك هلام نم هنع ذفنيل رخا هيلع ىصوأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 دعب كلذ ذفني نأ ىصولا اذه دارأ الف © هل هيلع نايض نم ينالفلا رفاكلل ةضف
 ؟ كلذ يف يأرلا فيك اثراو هل ملعي ملو & كله دق رفاكلا دجو يصوملا توم
 ةفرعم نم سيأو . ثراو كلاهلا رفاكلا اذهل حصي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 موي ىلإ هل ضرعتي ال ايرشح افوقوم نوكي :نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف . هثراو
 قرفي هنإ مهضعب لاقو ،ةرافكلا ءارقف ىلع قرفي هنإ : مهضعب لاقو . . ةمايقلا

 كلذ دعب ةقرفتلا دعب هيلع ةيصولا يفو . كلذب ىوأ مهو نيملسملا ءارقف ىلع
 ١ نيملسملا يأر نم يأرب ذخأ نمو ك باوص نيملسملا لوق لكو . فالتخا

 . ملعأ هللاو . كلذ هل عساوف

 ىلإ هملسو { كلاهلا لام نم عيش عيب دارأ اذإ يصولا يفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب لثم ث ءادنلاب لالدلا دي نم دارأ ام ي رتشي نأ يصولا اذهل زوبيأ .لالدلا

 دارأو ةقث ريغ يصولا ناك نإ كلذكو . ثراو ريغ وأ اثراو يصولا ناك ، ساانلا

 نمثلا ميلستو هدنع نم ءارشلا زوجيأ . ةيصولا ذافنال كلاهلا لام نم عيش عيب

 ؟ ال مأ ، هيلإ

 امم هعيبي امم عيش ءارش ادارأ نإ ليكولاو يصولا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اضيأ ليكولاو . اليكو لكوي هنإف نزوي الو لاكي ال امم هيف لكو وأ هيف هيلا يصوأ
 ي رتشملا كلذ ناك اذإ ، ليكولاو يصولا ملعي ال ثيح نم ارجا اليكو لكوي

 وأ يصولل يرتشي هنأ ملعي ال يرتشملل كلذكو ث ءارشلا كلذ نم يرتشي

 ذخأي نأ نيملسملا ءاهقف ضعب زاجأ & نزولاو ليكلاب هعيبي ام امأو . ليكولا

 مهنم كلذ زجي ملو . نزولاو ليكلاب هريغ ىلع عيبي ام لثم هنم يصولا وأ ليكولا
 ءارشلا امأو . اقرف -كلذ يف ملعأ الو . ثراو ريغ وأ اثراو يصولا ناك . نورخا

 هلعجو هنما يصرلملا نأ ريغ هتنامأ حصت لو هتنايخ ملعت ل يذلا يصولا نم

 هيلع ام ذافنإو ءاضقل ىصوملا لام نم هعاب امم هنم ءارشلا ةزاجإ ىفف . ايصو

 3 نورخآ مهنم كلذزجي ملو ، نيملسملا ءاهقف ضعي كلذزاجأ . فالتخا

 . ملعأ هللاو . هيلإ هنم عيبملا نمث ميلست ةزاجإ يف فالتخالا يربي كلذكو

 : اذه وهو .3 اهباوجب تيت و . الا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
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 نم ةلخنب رقأ نميف نيملسملا راثا نم كلذ تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 عبتوهف ، كردم ريغوأ كردم مرص اهبو اهبهو وأ اهعاب وأ اهب ىصوأ وأ ، هلخن
 بهارلا وأ ال عئابلا وأ اهم يصرلملا ةثرووأ اهب رقملل نوكي كردملا نإف 6 ةلخنلل

 كلذ ضري مل اذإ افورصم نوكي هنأ ريغ ةلخنلل عبتوهف كردم ريغ ناك امو . اهل

 . ملعأ .هللاو . ةلخنلا كلت هيف يذلا لاملا نم

 . هتوم دعب هتيب يف رمتلاو بحلا نم ىقبي ايب لجرل رمأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 الو هتوم دعب هتيب يف رمتلاو بحلا نم ىقبي امب هل رقي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نإ هتيب ف هتوم دعب رمتلاو بحلا نم ىقبي ايب هل رقأ ناك نإو © اذه يدنع تبثي

 . ملعأ هللاو . رارقالا موي تيبلا يف الخاد ناك ام هل نوكي هنإف 5 هلبق تام

 ذفني ةضف ةيدمح ةئامنايثبو ةيصولا قسن ىلع ابوتكم دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 ال نايض نم همزل ايع اطايتحا ءارقفلا نم هللا هقزر نم ىلع هتوم دعب هلام نم هنع

 ملو ، ةمولعم ةيرق ءارقف ركذي ملو ، ةرخآلا رادلاو هللا ىلإ ابرقتو ، هبر فرعي
 ؟ اذكه الإ ركذي
 دارأ نإف { هنامز يف اهيف نيملسملا مامإ يأر ىلإ عجري كلذ نإ : باوجلا

 نإو .لضفأ مهنم لضفلا لهأو نسحف نيملسملا ءارقف يف اهذافنإ مامإلا
 .. نيملسملا ءاهقف ضعب نع هانفرع ايف كلذ هل عساوف . لاملا تيب ف اهلعج

 . ملعأ هللاو

 اهيخأل ةضف يتيرالبو ةيصول ا قسن ىلع ةيصول ا ف ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 ؟لاؤسلا

 نيذه ،دشازو ديعسل ةيصولا نم هتركذ اميف انرظن دق : قيفوتلا هثابو باوجلا
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 لام ثلث نم اهنآو ، نيثراو انوكي مل اذإ ايهه ةتباث اهانيأرف ةقرولا هذه يف نيروكذملا
 ال» ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ةيصولا تلطب 0 نيثراواناك نإو . يصوملا
 . ملعأ هللاو . . «ثراول ةيصو

 توم ثدح اهب ثدح نإ اهقادص نم اهجوز تأرب ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 تبتك يتلا اهتيصو ةقرو يه تدارأو ، قالطلاب اهامر مث هل اهمزل نايض نم هلبق
 ىلبق تومت اهلعل اهنإ لاق اذإ قح ةجح هلأ . اهيلع ىبأف & اهيف نآربلا اذه

 نايضلا ةظفل ىلإ تفتلت الو . هنم اهقادص ذخأت يه مأ ، هنع ةنئاب تناكو
 ؟ ةيصولا هذه يف ةبوتكملا

 طرشب قلعملا رارقالا نيب قرف نيملسملا ءاهقف ضعب نا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لطبأ مهضعبو . اهنيح نم اهيلع مهضعب كلذ تبثأ {هلبق توم اهب ثدح نإ
 نا هلعل اهلبق تام نا هلعجو طرشلا هب ىعارو كلذ تبثأ مهضعبو & كلذ
 . هلبق توم اهب ثدح نإ هل اهيلع نايض نم هل هب ةيصولا امأو .هلبق تتام

 نم هانركذ ام لك يف طرشلاب قلعملا رارقإلا ةلزنم هلزنأ نيملسملا ءاهقف ضعبف
 اعيمج نيهجولا الك يف توملا دعب الإ كلذ نوكي ال هنأ لوقلا رثكأو . فالتخالا
 زوجي ال ةجح همكحف دحأل دحأ ىلع نيملسملا مكاح كلذب مكحي نأ الإ

 اهيلع ايب ةبطاخملا يهو هعم اهتيصو كرتب هل اهيلع لوقلا رثكأ هلعلو . هفالخ
 . هرمأ كلمي امم تناك اذإ اهريغ نم اهتيصو ظفحب ىلوأ يهو هنع ةيلوئسملاو
 ١ . ملعأ هللاو

 نم ةينالفلا ضرألا حالصل مهاردلا نم ع يشب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 اهبحاص ناكو ،هريغ ىلإ اهبحاص نم ضرألا هذه تلقتنا مث { اهنم همزل نايض
 نم ضياق نم اهم ضياقف . هرمأ كلميال نمم وأ . هرمأ كلمي نم لوألا

 تناكو ،} يصوملا تامو . هب هزاجأ نم لوق ىلع حالصلا رظنب لودعلا نيملسملا

 ` ؟ ضايقلا لبق ةيصولا
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 ىصوملا ءيشلا كلذ نأ نيملسملا راثا يناعم نم يل ناب يذلاف : باوجلا

 لقتنا نإو ، ةيصولا موي هكلامل نوكي ينالفلا لاملا وأ ةينالفلا ضرآلا حالصإل

 موي تبثي رارقإلاو . رارقالا جرخ جرخي يعم كلذ نأل يصوملا توم لبق هبر نم
 ةيصولا امأو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع لاملا سأر نموهو رقملا تومب ال { رارقالا
 تومي موي اهيف لمعلاو & كلاملا لام ثلث نم يهف نايض نم نكت مل اذإ

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملا وهو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ، يصوملا

 هتيصو مكاحلا بجأ . يمذ ىلع يمذ وأ . ءاإصم ىصوأ اذإو : هنمو ةلأسم

 . ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةنايخوأ ةمهت هدنع حصي مل ام كلذ هيلإ عجر اذإ

 ىصوملا اذه ىلإ هعفدي نأ هلزوججيأ . قح نييصولا نيذهل هيلع نم كلذكو

 مأ ، ةفصلا هذه ىلع ىماتي ةثرولا يف ناك اذإ ث هتنايخوأ هتمهت ملعي مل ام يذلا

 ؟ ال

 لام ميلستو هتناعإ يفف هتنايخ ملعت مل اذإ يلصملا امأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 ئ هنيد ف الدع نوكي نأ الإ زوجي الف يمذلل يمذلا امأو . فالتخا هيلإ ىصزلملا

 . ملعأ هللاو . تفرع اذكه

 . مات - تيسنو ۔ هفصن ينالفلا نالف نب نالف رقأو بتك اذإو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . رارقإلا ردصأ يذلا لنع هرضي الف : باوجلا

 هينبل نالف نب نالف رقأ : ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ رارقالا ظفلو : هنمو ةلأسم
 ظح لثم ركذلل اذك ىمسملا هلايب وأ ،ةيرال اذكو اذكب ةنالفو ةنالفو نالفو نالف

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل مأ . ةيوستلاب مهنيب كلذ نوكيأ . نييثنألا

 . ةفصلا هذه ىلع اندنع نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .. ملعأ هللاو

 يدومح ادمحح نب دوعسم نب يلع هيقفل ١ خيشل ا ب اوج نمو : ةلأسم

 كلهو . ةيصولا يف هرواشي ملو لجر ىلإ ىصو أ لجر يف : هللا همحر يحنملا
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 هدنعو لجرلا اذه ىلع ىصوأ يصوملاو سانلل قوقح هيلعو اغلبو اماتيأ فلخو
 ناك اذإ اهنم رذتعيو ةيصولا كرتي نأ لجرلا اذه زوجيأ . هتيصو ذافنإ يف قثوتم هنأ

 هللا ءاشي نأ الإ ادبأ ذفنت ملو دحأ اهب مقي مل اهكرت نإ هنإ هدنعو اهذافنإ ىلع ارداق

 ؟ ىلاعت
 ناسحتسالا يف امأو . هرواشي مل اذإ اهذافنإ كرت هل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هناوخإ نم ناك اذإ ةصاخبو كلذ ىلع ارداق ناك اذإ اهذفني نأ هل ىنبجعيف

 .. ملعأ هللاو . هيوذو

 ارمتو اما دإو اماعط مه ى رتشي ةضف تاير ال رشعب ىصو أ نميفو : هنمو ةلأسم

 ارمتو ازرأ لثم تيملا لام نم ذخأي نأ ىصوللزوجيأ . هتوم دعب سانلا هلكأيل

 ؟ ال مأ هذخأ هل زوجي . انيب احالص ىأر اذإ ،اماتيأ افلخم ناك اذإ & كلذ ريغو

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اضرم ضرم مث 3 رخآل هعفدي نأ هرمأف  لجرل قح هيلع نميفو : ةلأسم

 هل دب ال امل هتيطع الو ه ؤارش الو هعيب زوجي ال نم دحب راصو توملا هنم هيلع افوخ

 هرمأ لثتمي نأ هلزوجيأ . حيحص هلقع نأ ريغ هتققن همزلت نم ةقفنو هتقفن نم هنم

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع وهو . هب هرمأ اميف

 الف } هلام يف فرصتلا هلزوجي ال نم دحب رمألا ناك اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هب هرمأ ام لاثتما رومأملل زوجي

 ليكلا دودحم ماعط هتوم دعب هلام نم ى رتشُي نأ ىصوأ نميفو : ةلأسم

 كلذ نم ائيش افلخم وه ناكو ،هئازع مايأ يف هتوم دعب سانلا هلكأيل نزولاو
 :؟ ال مأ ، ءارش ريغ نم هلام نم كوردملا كلذ ذخؤي نأ زوبيأ . ماعطلا

 كلذ نم يمس ام يصرللا لام نم ذخأي نأ يصولل نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . يصرللا هب ىصوأ ثيح هعضوو 3 نزو وأ ليك نم
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 ي هتوم دعب لك ؤيل نزولاو ليكلا دودحم ماعطب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم
 انظو ث ةثرولا ىلع هنم اريفوت ائيش دودحملا كلذ نم يصولا صقنف . هئازع مايأ

 . هلهجي اميف هلا ؤسب هللا هرمأ نم لأسي نأ ريغ نم هلزئاج كلذ نأ هلهجب هنم
 ٥ لاؤسلا ةيقب تكرت . . هب ىصوأ ايع الضاف ىصوملا كلاملا لام ثلث ناكو

 ` ` ؟ يدنع اميف باوجلاب تيتأو
 ةبوتلا هيلعو & يصوملا ةيصو يف ريغ هلعل رقم يصولا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع نايض الو & كلذ نم رافغتسالاو

 ام لدب هنع موصي نم رجأتسي نأ هيلعأ .. كلاملا يصو يفو : هنمو ةلأسم

 3 يصوملا دلب يف نوكي امم لقأ ةرجأب ، هدلب ريغ نم ناضمر رهشأ نم هب ىصوأ
 تناكو ةضف تايزال عبرأ رهش لكل . مدأ لهأ نم يصوملا نوكي نأ كلذ لاثم
 ؟تايرال ثالث حنم يف كلذ ةرجأ

 صخر بلط يف رفاسي نأ هيلع سيل يصوملا نأ يدنعف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هنم ةليسولاو لضفتلا قيرط نم الإ اموزل يصوملا هيلع هب ىصوأ ام ذافنإ راعسأ

 . ملعأ هللاو . هدلب يف هب ىصوأ انيف دهتجي نأ هيلع ينإو ، كلذ يف

 هل اهيلع نايض نم ةضف ةيرال اذك اذكب لجرل تصوأ ةأرما يف : هنمو ةلأسم

 ضرم تضرم الف & نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب تباث حيحص ظفلب
 هل بوتكملا لجرلا كلذ ىنعت انالف نإ :هل تلاقو اهيصو ترضحأ توملا

 . هطعت الف ، تايراللا كلت هتيضق وأ هتيطعأ وأ هتيفوأ دق ةيصولا يف نايضلا
 . ؟ ىرت ام 0 ريغي مل قاب هدعب هل ةيصولا باتكو ، تتام مث

 نم ىلع رقملا ىصوملا قدصي الف ايندلا ماكحأ رهاظ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دعب هذافنإ زوجيو ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يبأك ناكولو & قحلا كلذب هل رقأ

 هميلست ىعدا ولو مكحلا رهاظ يف هتوم دعبو هتايح يف هب هيلع موكحم كلذ ذإ هتوم

 | . هميرغل
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 الف ةيعرلا يف ماكحألا ذافنإ هل زوجي نمم هيلع مكحي مل ايف يصولا امأو
 اوناك اذإ ةثرولا هرمأيو ،هميلستب هيلع مكحي نأ دعب الإ كلذ ملسي نأ ينبجعي
 هنأل ؛ هلام يف هاضرزوبي نم بيصن ردقب وأ { هلام يف اضر زوجي نمم اعيمج مهلك
 نأ الإ } ةصاخب كلذ يف هل يصو ريغ راصف .هلام نم هل هنع ملسي نأ هيلع رجح
 . ملعأ هللاو . يصوملا لام يف رمألا هل نم كلذب هرمأي وأ هيلع مكحي

 الدب انامز رهشأ ةسمخ موصي نم ةرجأب ةأرملا هذه اضيأ تصوأو : ةلأسم

 اهضرم تضرم اضيأ ايلف & ناضمر رهشأ موص نم ه ؤاضقو هلدب اهمزل ايع ءاضقو
 نيرهش اهيف تمص دق رهش آلا ةسمخلا هذه ن | : هل تلاقو اهيصو ترضحأ كلذ

 . رهشأ ةثالث الإ ينع ذفنت الو

 كلذ حمي ل ولو © اهنع نيرهشل ا ةرجأ كرت اهيصول يدنع زئاجف : ب اوج ١

 هللاو . ربلا باوبأ يف يتلا اهاياصو عيمج يف عوجرلا اهل ذإ اهتيصو ةقرو نم
 . ملعأ

 وأ صضيرموهو ةضف ةيرال ١ ذكو اذك ناالف لاح يلع لاق نمو : هنمو ةلأسم

 ركنأ اذإ كلذكو . صوي ل وأ { هتوم دعب هلام نم كللذ ءاضقب ىصوأ . حيحص

 ةغل يف ةداعلا هب ترج ام ىلع مكحلا اذه لثم يف عيش هيلع تبثيأ . كلذ دعب
 ؟ كلذ ف سانلا

 ملكت نم ىلع تبثي الف عرشلا يف رهاظلا مكحلا يف امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني نأ هتوم دعب هيصول زوجي الو ، مالكلا نم تركذ امب
 . نيملسملا عرش يف زئاجو تباث ظفلب هدنع رقي وأ يصوي نأ الإ

 هلوق يف هل حصفي نأ ينبجعيف .ركنأ مث ، هلثمب وأ مالكلا اذهب لاق اذإ امأو

 امم رمأب مئاقلل نيبي هنإف { هتركذو هتلق يذلا اذه كلوق هانعم ام كلذ { هظفلو

 & هب هل رقأ نمل هرارقإب هذخأ 5 هنامز لهأ ةغل نم هفرعي امم هرارقإ نم هيلع تبثي
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 . هتركذ يذلا لوقلا اذهب دحأ ىلع ىعدا نإو . نيملسملا ىلإ اهعفر الإو

 مئاقلا ىلع قيضي الف الإو فرع نإف أ كمصخ ىلع كاوعد ححص هل لاقيف

 نم اذك اذك اذه نالف ىلع كل نإ :اذه كلوق ىنعم نأ همهفتسي نأ رمألاب

 ىعدملا همصخ نم هفصني نأ هلزئاجف معن لاق اذإف .ةضفلا مهرادلا

 . ملعأ هللاو . هيلع

 نم ضيرملا حص ا ذإ رفاسملاو ضيرملا ةيصو ف كبجعي امو : هنمو ةلأسم

 ىلع نيتضقتنم انوكي م أ |اهضقني ل ام ناتباث امهأ . هرفس نم رفاسملا عجرو هضرم

 ؟ لاح

 ةيصو تحص نإ ينبجعيو ، فالتخا كلذ يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هكيلامم نم ءيش قتع يفوأ لوصأوأ ناويحوأ مهارد نم هلام نم ءيش يف يصوملا

 زوجي نم طخب كلذب ةيصولا ةحص تناكو ث هكلامل هب ةيصولا زوبت ع يشلك يفو
 كلت يف هعوجر حصي ملوأ { نيملسملا نم نيلدع ةداهشب وأ نيملسملا دنع هطخ

 . ملعأ هللاو . اهتابثإ ينبجعيف . ةيصولا
 لو ابر هل ملعي ل نايض نم .ا ذك ةيرق ءارقفل تناك اذإ ةيصولاو : هنمو ةلأسم

 . يصولا مهصخي
 نأ بجيف مهل همزل ناض نم ناك نإو & ادعاضف ةثالث نم ىطعتف : تب اوج ١

 ةثالث نم ىطعتف هفرعي ل نمو ث ةليبقلا وأ ةيرقلا كلت ءارقف نم هفرع نم ىطعت

 يف ذفنأ اذإ ، غلابلا ريغو غلابلا كلذ نم ىطعت نأ زئاجو . ىلوألا لثم ادعاصف
 نأ زجي مل (١2»اذك ةيرق ءارقف ىلع قرفت نأ ةيصولا ظفل.ناك اذإو .هحلاصم

 ثراولا دالوأ كلذ نم ىطعي نأ زوجي الو . . ملعأ هللاو . نيغلابلا ىلع الإ قرفي

 . ملعأ هللاو . مهتيطع زوجي هنأ تعمسف نوغلابلا امأو © هتجوز الو راغصلا

 ؟ ب اوج اب تيتأو ح لا ؤسل ا تكرت : هنمو ةلأسم

 ناك نإف & قح ريغب هضرم ىف رقملا نم رارقالا ناك نا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . هنالف : لصألا يف )١(



 هنإ لوقلا رثكأ ثراولا ريغلو ، تباث ريغ هنآ كلذ يف نيملسملا لوق رثكأف ثراولل
 . ملعأ هللاو . تباث

  مهريغو دالوأ نم ثراولل ةيصولا كلذكو : رخا هل باوج نمو : ةلأسم

 بوتكملا ناك نإ هنأ ريغ ، هل هيلع نايضو قحب يصرملا ىلع اهب ظفللا ناك اذإ

 افورعم مهريغو دالوأل لوصألا وأ حالسلا نموأ عاتملا وأ ناويحلا نم ائيش

 هيلع ام يضقي ام كلاهلا لام نم قبي ملو & مهريغو ثراولل تباث وهف الوصفم

 رثكأ ف ةحصلا وأ هنم ضرملا ف يصرملا نم ةيصولا تناك . هيلع تباثلا هنيد نم

 ناكو { ةايسم مهاردب هل ىصوملا نم ةيصولا هذه تناك نإو . نيملسملا لوق
 . كلاهلا ينب نم دحأ ريغ نم ،هلام عيمج قرغتسي امم نيد يصوملا كلاهلا ىلع

 كلاهلا لام نم لضف نإف ، كلاهلا نبا نيد نم ىلوأ ىبنجألا نيد : باوجلا
 ذافنإ لبق هنم هقح ردقب هوبأ هل هبتك ام كلاهلا نبا ذخأ . ىبنجألا نيد نم عيش
 . ملعأ هللاو . هلام يف ةتباثلا كلاهلا اياصو

 ؟ دلول رقأ نمو : هنمو ةلأسم

 نم دلولاب هرارقإ نوكي نأ الإ هبذك ملعي مل ام هيلع تباث هرارقإف : باوجلا

 يبنلا لوقل تبثي ال :انعم لوقلا رثكأو ، فالتخا هيلع كلذ تابثإ ىفف ىنز

 . ملعأ هللاو . «رجحلا رهاعللو ، شارفلل دلولا» : ملسو هيلع هئلا ىلص

 دنع ازئاج هطخ نكي ملو . هدي طخب هيلع ارارقإ بتك نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيلع هتوبث يفف : باوجلا

 { ةينالفلا نالف تنب ةنالف ترقأ : ةأرما ةيصو يف دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 نم هترتشا شرو ةضفةيرال اذك اذك اهيلع نأبوأ & ةضف ةيرال اذكو اذكب

 : باوجلاب تيتأو © لاؤسلا ةيقب تكرت . .وانس ناكس نم لجر
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 نأ : هذه كلتلأسم هبشي ام يناعم نم هتظفح ام ىلعف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 بتك الإو . هل عفد هل رقملا فرع نإف { ةرقملا لام يف تباث تركذ امب اهنم رارقإلا

 فرعي ملو ةيصو ظفل ظفللا ناك اذإ امأو . .اهيف ةرقملا ظفل ةفص ىلع ةءارب اهيف

 . ملعأ هللاو . ةثرولل ةعجار يهو ى ةتباث ريغ ةيصولاف ، هل ىصوملا

 : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 : اهباوجب تيتأو 5 اهلاؤس تكرت
 الف 5دارأ هلعل } يطعملا تام ىتح يطعملا اهزرحي مل اذإ ةيطعلا نأ : باوجلا

 وه زارحإلا ةفصو ،زارحالا ىلإ ةجاتحم ةيطعلا نإ :لوقي نم لوق ىلع تبنت
 نم اهيف فرصتلا اهضبق لوصألاو هيلع لفقلا وأ هضبق ىلع ردقي ال ضبقلا

 . كلذ هبشأ امو لماع لاخدإو يقس

 نم عيش هيف ناك اذإ 5 هيف امو ةنيبب اهريغوأ هتجوزل رقأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ديبعلا نم دحأ وأ ناويحلا

 ريغ نم ع ىش فلت نإو . ءايشألا عيمج نم هيف اب تيبلا تبثي هنآ : باوجلا

 هتميق هيلعف هفلتأ وه هنأ حص نإو . رقملا لام ىلع هل رقملا عجري الف رقملا فالتإ

 . ملعأ هللاو . هلرقملل

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

 تكرتو ، مهرد ةئام رادقم لاملا نم تكرتو تتام ةأرما يفو : هللا همحر ناديبع

 نم نيلدع ةداهشب وأ نيملسملا نم هطخ زوبي نم طخب اهيلع اتباث انيد
 تلعجو ،ربلا باوبأ نم اياصوب تصوأو . اهيلع هتحصب نادهشي 3 نيملسملا
 اهلام نم اهاياصو ذافنإو اهنويد ءاضتقاو اهنيد ءاضق يف اهل ًايصو نيملسملا نم الجر
 اوناكو ةثرولا هضراع كلذ ذافنإ يصولا دارأ ايلف . كلذ يف لعفلا زئاج اهتوم دعب

 الو نونجم الو ميتي الو بئاغ مهيف سيل ، نيرضاح نيلقاع نيغلاب مهلك

٦١٢



 نيسمخ نالف نب نالفل اهيلع نأ اندنع ترقأ انتكلاه نإ :هل اولاقو . هوتعم

 لثتمي نأ يصولا اذهل زوجيأ . اهتوم دعب اهلام نم اهذافنإب انتصوأ دقو 3 امهرد
 ناصقنل ذافنإ الب طرفت اياصولا كرتيو اهلام نم ذفنيو & كلذ يف ةثرولا لوق
 ؟ ال مأ 0 لاملا

 اهنم ةياصولا حصت ملو ، ةيصولا هذه نمرذتعا يصولا ناك نإو تيأرأ
 ذافنإب نيملسملا نم الجر ةثرولا رمأو & ظفللا نم عىش فعض لبق نم هيلع

 . ةياصولا نع صقني لاملا.نأ ،كلذ ذافنإب رومأملا لجرلا :اذه ملع دقو { كلذ
 . ال مأ ، قرف اهنيب نوكيأ

 . كلذ يف ةثرولا لوق لثتمي نأ يصولا اذهل زوجي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 قوقح نأل اياصولا ذافنال عيش ةكلاهلا لام نم قبي ملولو ، اهلام نم كلذ ذفنيو

 ظفللا فعض لجأ نم ةيصولا نم ىصولا رذتعا نإو ، اياصولا نم ىلوأ سانلا

 . . كلذ هل زئاجف

 كلذ يف لوقلاو . قرف كلذ يف نوكي الف ةيصولا ذفني الجر ةثرولا رمأ نإو

 . ملعأ هللاو . ءاوس

 ةدحاوو { ةمدقتم ةدحاو ناتيصو هل دجوف كله لجر يفو : هنمو ةلأسم

 تكرت . .ايصو نهنم ةيصو لكل لعجو عوجر بوتكم الو . خير اتلا يف ةرخأتم

 : لاؤسلا ةيقب

 هذه ةيصو ذافنإ يف ايصو ايهنم دحأ لك لعج ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ناك نإو . اهذافنإ يف ةيصو كلاهلا هلعج ىتلا ةيصولا كلت ذافنإ هيلعف ةيصولا

 نيتيصولا ذافنإ يف ناكرتشي ايهنإف هاياصو ذافنإ يف ةيصو ايهنم دحاو لك لعج
 . ملعأ هللاو . اعيمج

 . اهبسنو { ةنالف هتجوز ةقفنبو ةيصو قسن ىلع ىلو الا ف بوتكمو : ةلأسم
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 اهيف بوتكم ةرخآلا ةيصولا يفو . اهل همزل نايض نم . هنم ةافولا ةدع يف تماد ام

 ةافولا ةدع يف تماد امو رمتو الحو مادإو ماعط نم اهبسنو ةنالف هتجوز ه ؤزرتايبو
 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهل همزل نايض نم هنم
 عيمج اهل تبثي :لوق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو . ةفورعملا ةقفنلا اهل تبثي :لوقو . كلذ

 ايب اه بوتكم ناك اذإ ةأرملا هذهل ملسي نأ يصولا ىلع امو : هنمو ةلأسم

 ؟ظفللا اذه ىلع اهل مزلي ام انفرع .الحو رمتو مادإو ماعط نم ه زرت

 كيكاكم ةعبس يهو ةفورعملا ةقفنلا امل ملسي نأ همزلي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهمادال ةير الو ، رمت نم نوثالثو ؤببح كوكم فصنو

 { ربلا باوبأ نم ع ىش ف ىصوملا اذه اهب ىصوأ ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ ريغ مأ ، كلاهلا لام نم اه ؤادف نوكيأ . رايخ عيب ةعيبم 7

 نم ىدفنت اهنإ :لوق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . لوقلا رثكأ وهو ، هل ىصوملا لام نم ىدفت اهنإ :لوقو . كلاهلا لام

 . ملعأ

 قفني ام الإ ةضف ةيرال اذك اذك مسي لو ةجحب ىصوأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نأ لبق يصوملا لام نم عيبي نأ يصوللزوجيأ . هنع جحي نمو & يصولا هيلع

 . ؟ فورعم ءيش ىلع هنع جحي نمو وه قفتيو ، هنع جحي نم رجأتسي
 زاوج نيرخأتملا ءاهقف ضعب ةبوجأ نم تظفح : قيفوتلا هتابو تاباوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ

 ىصو ا مث ئ ايح م اد ام هتوسكو لجر ةقفنب ىصو أ نميفو : هنمو ةل اأسم

 يف هجولا بفيك . كلاهلا لام ثلث نم اياصولا كلت جرخت ملو 5 اهريغ اياصوب
 ؟ كلذ
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 نم يواسي مك كلاهلا لام رظنت كنإف تفصو ام ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةئاملا كلت لعجاف .ةئام اهثلثف ةضف ةيرال ةئايثالث هتميق ناك نإف ؟نمنلا
 ةئام اضيا هتدجو ناف اضيأ هبسحاف اياصولا نم يقب ام فرعا مث { ةوسكلاو

 { ةوسكلاو ةقفنلا نيبو اياصولا نيب همسقاف ةئام وهو ثلثلا ىلإ عجراف ث ةيرال
 تذفنإو اياصولا نم يقب ام ىلع تدر الإو \اهغرفتسا نإف ، هيلع اهب قفنتو

 . ملعأ هللاو . هيف رظناف 3 هجولا وه اذهو © ةيصولا
 همحر دادم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 هتوم دعب هلام نم اهتوسكو اهتقفنب نالف تنب ةنالف هتجوزل ىصوأ نميفو : هللا

 عيمج قرغتست نويد هيلع ترهظ تام الف . اهل هيلع نايض نم ث ةيح تماد ام

 ؟ كلذ يف اهل نوكي ام . هلام

 نموجرأ امم وهو ] نيملسملا راثا ف هتدجو يذلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلاهلا هفلخ ام عيمج بسحي هنإ : ةلأسملا هذه هبش 3 دادم نب دمحأ خيشلا باوج
 : لعجيو . ؟ يه مك & هيلع يتل ا قوقحلا عيمج بسحي و أ ، لاملا نم

 هلام عيمج بسحول كلذ لثم) هلام عيمجب رقأ هنأك ةقفنللوه ام ( )١

 . (ةئايتس ءاجف

 )٢( نيتئامو فلأب رقأ هنأكف 3 ةئايتس ةمزاللا قوقحلا نم هيلع يذلاو .

 غرفتست نأ ىلإ ةأرملا ىلع ةفوقوم ةئامثالث مهقوقح فصن نايدلا ذخأيف

 .اذه ريغ لام نكي مل اذإ ۔عيش كلذ دعب اهل نوكي ال مث ،مهرادلا كلت

 نايدلا ىلع اهتيقب درتف { اهتقفن يف مهاردلا هذه غرفتست نأ لبق تتام نإو

 . كلذ نم دري ام اذه ىلع ساقيو . . ملعأ هللاو . اهنم هطسقو هقح ردقب لكل

 . ملعأ هللاو
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 يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 ثالثبو هريغ قسن ىلع ةيصولا يف دجو اذإو : هللا همحر يوزنلا يدمسلا

 اذكل اهتلغ ذفنتل ء اذك ىمسملا يمالك نم اذك عضومب هل يتاللا تالخنلا

 سيلو (هل يتاللا هتالخن ثالثبو) بتكي مل وه اذإ ظفللا اذه لثم تبثيأ . اذكو

 ؟ (هل يتاللا تالخنلا ثالثب)

 .لوقلا ضعب يف تباث هنأ يدنعو هضقن ىلع ردقأ ال : باوجلا
 نم مهاردب هل ىصوأ مث }هتوم دعب هدبع قتعب ىنصوأ يذلاو : هنمو ةلأسم

 . قتعلا هنم قحتسي نأ دعب (مهاردلاب هل) هتيصو ظفل يف لقي ملو ،هتوم دعب هلام
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع مهاردلاب هل هتيصو هل تبنتأ

 قحتسي نأ دعب هنأ ركذ الو 5 هل هيلع نايض نم ةيصولا نكت مل اذإ : باوجلا
 باوجلا اذه نأ وجرأ» :فلؤملا لاق . . ةيصولا هذه تابثإ ىلع ردقأ الف قتعلا

 ايب اهتابثإب :هريغ لاقو . . «هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا نع

 . نيملسملا راثا يف ءاج

 ديعس هيقفلا خيشلا نعوه ةلأسملا هذه يف درلا اذه نأ وجرأ» : فلؤملا لاق

 . هللا همحر يحبصلا دمحم نب ريشب نبا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا:باوج نم : ةلأسم
 تبتكو ، هل هيلع نايض نم نالفل اذكب نالف ىصوأ : بتك اذإو : هللا همحر

 ؟ ةيناثلا ةيصولا رخآ نايض نم بتكي ملو .نالفل اذكبو : كلذ رثأ ىلع اضيأ

 لام ثلث نم نوكيو ، ةيصولا جرخ يدنع ريخألا اذه جرخ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . يصوملا
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 يف اروجه و ا اروطف اهتلغ لك ؤتل ةملعم ةلخنب دحأ ىصو أ ا ذإو : هنمو ةلأسم

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . .تويب ةدع هل ناكو ينالفلا هتيب يف نيبي ملو هتين

 وهف هتايح مايأ هنكسي ىذلا هتيب ي ةيصولا تذفنأ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ةزاجإ مدعت الف اتم عيش ف تذفنأو اهلك اهيف نكسي ناك نإو > انعم قح هجو

 . ملعأ هللاو . انل نيبي اييف نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ

 ةمكلا كلذ يف لخدتأ . هتوم دعب هتوسكب دحأل ىصوي يذلاو : هنمو ةلأسم
 ؟ ةمكلا عمج امو 5 اهسبلي يتلا
 هللاو . ممك اهعمجو ةوسكلا نم اندنع ةمكلا نإ : قيفوتلا هتتابو باوجلا

 . ملعأ

 نب ملاس هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم & باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ةلغ فصنب ىصوأ نميف انخيش لوقت ام : هللا همحر يوليحملا ملاس نب سيمخ

 نم هبرجت ؤي حنم ةيرق نم ، مرصلا ىمسملا ةفيقووأ ،مرصلا ىمسملا هلام
 © ةنس ةرشع سمخ يضقنت نأ ىلإ تومي موي ذم ناضمر رهشأ لدب هنع موصي

 قرفيو بح هب ي رتشي . حنم ةيرق نم مرص ىمسملا هفيقوو هلام ةلغ فصنب
 يضقنت نأ ىلإ تومي موي ذم هتمزل تاولص تارافك نع نيملسملا ءارقف ىلع

 نم همايقو هيقسل داتعملا هئام نم انه روكذملا لاملا اذه برشو . ةنس ةرشع سمخ

 هذه ف انخيش لوقت ام . مايصو تاولص تارافك نم همزل ايع كلذو ث هتلاغ

 فصنو . مايصلا لدب يف لاملا اذه فصن ةلغ ذفنتأ ؛ ظفللا اذه ىلع ةيصولا

 ىلوألا ةيصولا نوكت مأ 5 اهنم موهفملا ةباتكلا مسر ىلع ءارقفلا ىلع قوفت هتلغ

 اذه ةلغ فصنب يناثلا ظفللاو ، مايصلا لدبل تبثت ظفللا اذهب لاملا اذه نم
 . ةثرولل هلك ل املا حبر عجريو يف ةابل أ فصنل ١ فصنب نوكيأ . ع ارقفلل ل املا

 ؟ كلذ نم كل نيبي ايب انفرع . . ؟ فصنلا فصن يف ةيناثلا ةيصولا نوكتو
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 . ءارقفلل ريخآلا فصنلا فصن توبث نم ريخألا ىنعملا اذهب لئاق لاق نإو
 توم دعب مأ ةيصولا نيح قحتست يه لهو . ؟ رارقإلا ةلزنمب ةيصولا هذه لهف

 زاج نإو ث هتوم لبق ةيصولا هذه يف عوجرلا يصوللزوبي لهو . ؟ يصوملا

 ايف . يصوملا توم دعب الإ قحتست ال تناك وأ © ةيصولا هذه يف عوجرلا يصولل
 فصنلا فصن يف يهو ءارقفلل يتلا ةريخألا ةيصولا نإ :لاق نم ةجح

 . لاؤسلا يف كرظن نعمأو . ايفاش ايفاك افيرعت كلذ يف انفرع . ؟ يقابلا

 ام يصوملا ءام نم ىقسيأ : يصوملا ءام نم لاملا اذه يقس يف لوقت امو

 ولو . ءاملا رود ىلع ىقسي مادإلا نم لقأ ىلع ناكولو هب ميقيو عرزلا هجاتحي
 ءاملاب مركأ اذإ هيف يذلا عرزلا نأل ؛ هعايض ىلا يدؤي اشطع هنم عرزلا شطع

 نم ةرورضلا يف ةثرولل يتلا لاومألا ةيقب ىقبتو ؤ يصوملا ءامرشكأ جاتحي ابر
 ىصوملا لاملا اذهل عفريو © هعيمج هئامو هعيمج يصوملا لام يف رظني مأ & شطعلا

 . ءاملا كلذ هبيصن نوكيو ، سايقلاو عرزلا يف هرادقم ىلع ءاملا نم ءزج هتلغب

 ةرظانملاو ةركاذملا ليبس ىلع اذه ىف هارأو ىدنع ايب لوقأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذل لهأ مه نيذلا ملعلا لهأ هنع لأست ىتح هب ذخأت الأ طرش ىلع
 فاخنو اهيناعمو راثآلاب انل زييمت الو ءافعض اننإف نحن امأو . الدع هنوريو

 اريسفت نارقلل نأ ايك . اليوأتو اريسفت راثآلل نإ ليق هنإف 0 انلبق نم فيرحتلا

 ةلغ عيمج يف ناتيصولا ناتاه تبثي نأ ىنعملا اذه يف يل حولي يذلاف 3 اليواتو

 رئاس عم يصوملا لام ثلث نم كلذ عيمج جرخ اذإ & هتلغب يصوملا اذه

 توبث نم هومتركذ امو ، اذه يف اقرف رارقإلاو ةيصولا نيب نأ يدنعو . اياصولا
 الإ رخالا ىنعمللرخآلا فصنلا فصنو ث لوألا ىنعملل لوآلا فصنلا

 { اياصولا يف الإ لوقلا اذه توبث ىنعم ىل نيبي الف لئاق كلذب لاق . بارخ
 ؛ رخآ ىنعمل اذه هلام فصنب رثأ مث ، ىنعمل هلام فصنب رقأ اذإ :رارقالا يف كاذ
 ملعأ الف اياصولا يف امأو . . يقابلا فصنلا فصن يناثلاو فصنلا لوألا تبثف

 . يدنع جرخي اييف كلذ يدنع هبشي الو { هب ليق امم كلذ
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 نكل ، كلذ هل نأ يدنعف 5 اذه يف هب ىصوأ اييف يصوملا عوجر ىنعم يف امأو

 ىصوأ اذه نأل ؛ اذه لثم يف اعوجر لئاقلا هلعج نإ } اعوجر نوكي ال اذه

 نأ نيبي لو 5 ينالفلا هلام ةلغ فصنب ىصوأ مث { ينالفلا هلام ةلغ فصنب

 ىصو اذإ عوجرلا ىنعم كاذ . الوأ هب ىصوأ يذلا فصنلاب يه ةيناثلا ةيصولا

 نإ هيف ليق دق كاذف } رخا ىنعمل هنيعب ءيشلا اذهب ىصوأ مث ىنعمل عيشب
 اعوجر نوكي ال هنإ : كلذ ريغب اضيأ ليقو . ىلوألا نع عوجر ةيناثلا ةيصولا

 . يصوملا توم دعب الإ نوكي الف ةيصولا قاقحتسا امأو & نافصن امهنيب نوكيو

 ىلإ ةبوسنملا (اةبوجألا ضعب يف تدجو يذلاف لاملا اذه برش امأو

 عاب نميف : هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا

 ردقب هل نوكي هنإف ، هيقسل داتعملا لقي ملو 0 هئام نم ءاملا نم ةبرشب ينالفلا هلام

 هتفصو برشلا دح كيلع ىفخي الو ، ةلضف هيف ناك نإ عئابلل ةلضفلاو ةبرش

  عضوملا كلذ ف ةيراحلا ةنسلا ىلع هنإ لوقي نم لوقو ى رثألا هب ءاج ام ىلع

 لوقي نم لوق ىلع عضوم أ ةنس نم هنوري اےیف لودعلا رظن ىلع كلذ نوكيو

 .كلذب

 داتعملا ءاملا كلذ هل نوكي هنإف ، هيقسل داتعملا ءاملا نم هبرشب لاق نإو

 براقتم اذه نأ يدنعو . عيبلا يف هنيعب دوجوملا اذهف ةلضف هيف ناكولو 3 هيقسل

 ام ىلعوه هيقسل داتعملا ءاملا نم ةبرش هل تبث اذإو ئ برشلا قاقحتسا ةفص ف

 نإ & لوقلا نم مدقت ام ىنعم ىلع صقنوأ هيقس نع كلذ داز ؛ لبق نم هداتعا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . .هجرخ جرخو كلذ اذه قفاو

 )١( تاباوجلا : لصألا يف .
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 يناثلا بابلا

 نيب رقألل ةيصولاو ثيراوملا يف
    

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

 : كرتو كله لجر يف . هللا همحر . يوزنلا يدمسلا ناديبع

 برقأ هنأل { مألاوبأ دجلل لاملا ناكل هيبأ مأ ابأ هدجو 3 همأ ابأ هدج )١(

 .امحر تيملل

 مألا مأ بأ دجلل ناكل 3 هيبأ مأ ابأ هدجو ،همأ مأ ابأ هدج كرت اذإو )٢(

 . فصنلا بألا مأ بأ دجللو فصنلا

 )٣( بألا مأ نأ دجلل لاملا ناكل هيبأ مأ ابأ هدجو همأ بأ ابأ هدج كرت نإو .

 امهدالوأ يف ترظن اذإ كنأل ، ايهنم دحاو لك دلو ثري اذامرظنت كنأل
 مألا بأ دجلا امأو . بألا مأ نوكت اهنأل ةثراو هتنبا بألا مأ بأ دجلا تدجو

 . بألا مأ عم ثري ال مآلا وبأو { مألا وبأ نوكي هنباف

 . مأو أل اتخأو اخأو مأل اتخأو اجوزو امأ تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 ةثالث فصنلا جوزللو . مهس سدسلا مألل مهسأ ةتس نم اهلصأ : باوج ١

 وهو يقب ام فألاو مألل تخأللو خأللو . مهس سدسلا مألا نم تحخأللو مهسأ

 لاملا سدس | يقب هنأل مألاو فألا نم تخألاو خألا ىلع رسكنا مث ١ مهس

 نم تخألاو خآلا سوءر يف مهسأ ةتسوهو ةلأسملا لصأ برضاف ،مهسوهو
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 تبرض اذإف ،ايهس ىثنأللو ايهس ركذلل نأل ى مهسأ ةثالث ميرو مألاو بألا

 مهسأ ةثالث سدسلا مألل اهس رشع ةينايث كلذ نوكيل مهس أ ةثالث ف مهسأ ةتس

 يقبو { مهسأ ةثالث سدسلا مألا نم تخأللو 8 مهسأ ةعست فصنلا جوزللو

 . ملعأ هللاو . . مهس تخأللو نايهس خالل : مهسأ ةثالث

 : اهلاؤس تكرت ةلأسمل هباوج نمو : ةلأسم

 نم هذخأ يفف & هيبرقأ نموهو ةيصوب تيملا هل ىصوأ نم امأو : باوجلا
 امم هبيصن ذخأيو ، تيملا هب هل ىصوأ امم ذخأي هنأ لوقلا رثكأو نيبرقألا ةيصو

 . ملعأ هللاو . نيبرقألل هب ىصوأ

 ] مأ نم وأ بأ نم مع ةنب ١ نب او ؤ لاخ ينب تكرتو تتام ةأرم ا : هنمو ةلأسم

 . لاخلا ونب كلذكو

 . هتركذ ام عيمج يف برقأ مهنأل لاخلا ينبل ثاريملا نأ : قيفوتلا هللابو كباوجف
 . ملعأ هللاو

 بيصن لثمب هنبا نبال ىصوأو 5 نيتنباو نينبا كرتو تام لجر : هنمو ةلأسم

 نم نبا لكل .ايهس نيثالث نم ةلأسملا مسق حبصيف ايح ناكول نأ ،هلام نم هيبأ
 ةعبرأ تنب لكلو . مهسأ ةينايث هل اصوملا نبإلا نبالو ى مهسأ ةيناث بلصلا ننب

 برضتف 3 ةينايث مهسوءرفاثراو نبالا نبا لعبت نأ ةلأسملا هذه لصأف . :

 ةثالث ةنبا لكلو مهسأ ة ةتس نبا لكلف : نورشعو ةعبرأ كلذف ةثالث يف ةيناث

 يف ةينايث اضيأ برضت مث 5 هيبأ مهس كلذف مهسأ ةتس نبإلا نبالراص 3 مهسأ
 ‘ مهسأ ةينايث نبا لكل : نورشعو ةعبرأ كلذف © ثراو ريغ لعجيلو 0 ةئالث

 برضلا اذه"قوف نبالا مهس لمج اذإو & مهسأ ةعبرأ ةنبا لكلو هلعل هتنبالو

 . ملعأ هللاو . اهلصأ اذهف ث ايهس نيثالث ةلمجلا تراص ريخألا

 خأب نيتنبالا ىدحإ ترقأو 3 نيتنباو نينبا كرتو تام لجر : هنمو ةلأسم
 ؟ نوقابلا ركنأو ثلاث
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 لكل ايهس نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه مسق حصي هنأ : قيفوتلا هللابو هباوجف
 تحخأللو } مهسأ ةعبرأ ةركانلا تخأللو ، مهسأ ةيناث بلصلا ينب نم نبا

 ركنملا لعجت نأ ةلأسملا هذه لصأف ، مهس هب رقملا خأللو ، مهسأ ةثالث ةرقملا

 ةتس نبا لكلراص نورشعو ةعبرأ كلذف ةثالث يف برضيف ةينامث مهسوءرف اثراو
 اذه مسقي مث . مهسأ ةتس همهس راصف . مهسأ ةئالث ةنبا لكلو . مهسأ

 . مهس ةركنملا ةنبالاو ، نايهس هنم نبالا ىطعيف ، نيركنملا هتوخأ نيب مهسلا
 . ملعأ هللاو . اهلصأ اذهف & كلذب هل ةرقملا لبق نم دحاو مهس هل يقبو

 نم مأ اخأ الاخو ، بألا نم تخا نبا كرتو تام لجر : هنمو ةلأسم

 . ؟ نيوبألا

 هلللاو . انه اه لاخلل ثاريم الو & تخألا نبال ثاريملا نا : باوجلا

 . ملعأ

 مألا تتام مث دلولا ضعب جرخف . ةدالولل تدعق ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 تحص نأ دعب امات هجورخ لبق دلولا اذه تام مث ، يح دلولاو هجورخ لبق

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .هريغ وأ لالهتساب هتايح

 لوق رثكأ ىلع ثرويو ثري هنإف هتايح تحص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ىئانخلا لثم نوكي هنإف ىثنأ وأ ركذ هنأ ملعن مل اذإو { نيملسملا

 ؟ هيبأ تانبو همأ نم اخأ كرت نمو : هنمو ةلأسم

 ثاريملاف ، هتانب تانبو مأ نم اخأ كرت نإو ث هيبأ تانبل ثاريملاف : باوجلا

 , ملعأ هللاو . مألا نم خالل

 لثمب هنبا نبال ىصوأو 3 نينب ةعبرأ كرتو كله لجر يفو : هنمو ةلأسم
 . ايح ناك ول هلام نم هيبأ بيصن
 نبالا نباب ةسمخ مهنأ لاح يف نينبلا لعجت نأ كلذ يف هجولاف : باوجلا

 ةعبرأ برضتف ، مهنم اجورخ نبالا نبا .نوكيل ةعبرأ مهنأ لاح يفو ، هل ىصوملا
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 مهنم دحاو لكل حصيف نينب ةسمخ نيب اهمسقاف ،ايهس نورشع كلذ ةسمخ يف
 نيرشعل ا مسق اف 4 مهسأ ةعبرأ هل حص نب الا نب ١ نأ تملع املف مهس ا ةعبر ا

 نبا ىطعيو ، مهسأ ةسمخ مهنم دحاو لك نوكيف بلصلا ونب مهو ةعبرأ نيب
 نيرشعو ةعبرأ عيمجلا نوكيف اهيلع ةدايز نيرشعلا قوف مهسأ ةعبرأ نبالا
 كلذ مهفاف 0 ايهس نيرشعو ةعبرأ نم هلعل 5 ةلأسملا هذه مسق حص دقف 3 ايهس

 . لئاسملا نم اهسناج ام هيلع سقو

 لثمب هنبا نبال ىصوأو { نينب ةعبرأو ةجوز كرتو تام لجر : هنمو ةلأسم

 ؟ ايح ناك ول نآ هلام نم هيبأ بيصن
 مث ٠ نورشع كلذف ةسمخ ف ةعبرأ برضت نأ كلذ ف هجرولاف : باوجلا

 نوتسو مهس ةئام كلذف ث ةينايثوهو ةجوزلا جرخم مهس يف نيرشعلا برضت
 اهس نوعبرأو مهس ةئام ىقبت اهس نيرشع نمثلا ةجوزلا طعأف 9 يهس
 الف ءايهس نورشعو ةينامث مهنم دحاو لكل نوكيل ةسمخ نيب اهمسقأف
 ةئام مسقاف ، اإهس نورشعو ةينايث هل حص نبالا نبا نأ تملع

 نوثالثو ةسمخ مهنم دحاو لكل نوكيل ةعب رأ مهو بلصلا ينب نيب ايهس نيعب رو
 نوكيف . ايهس نيتسو ةئام قوف ايهس نيرشعو ةينايث نبالا نبا يطعيو 3 ايهس
 3ايهس نينامثو ةينامثو ةئام نم مسقلا حصي دقف ايهس نينامثو ةينايثو ةئام عيمجلا
 .كلذ سناج ام هيلع سقو كلذ مهفاف

 ؟ مع نبا نب راو لاخ ناك اذإو : : هنمو ةلأسم

 لاقو © دحاو مهس معلا نبا نبالو . ناهس لاخلل لاق نم لاقف : باوج ١

 لاخللف : مع نبا نباو ، مع نباو لاخ ناك اذإ امأو . ءاوس امه :لاق نم
 . ملعأ هللاو . مهس معلا نبا نبالو ] ناهس معلا نبالو ] نايهس

 . ملعأ هللاو ، نيبرقألا ةيصو ىف هانغم اذهو : فلؤملا لاق
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 نم ةمع ينبو ، مأ نم مع نباو . اجوز تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 ؟ بأ

 معلا نبالو © ةعبرأ فصنلا جوزلل : مهسأ ةينايث نم اهمسق نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . عضوملا اذه ف مهسأ ةثالث ربألا نم معلا نبالو ، مهس مألا نم

 تلاقف ، لماح مألا ةبصعو 3 اتخأو امأ كرتو لجر تام اذإو : هنمو ةلأسم

 : كلاهلا ةبصع لاق . رهشأ ةتس ءاضقنا لبق - لمحلا ينعأ _ هتدلو اهنإ مألا
 ؟ باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .رهشأ ةتس ءاضقنا دعب هتعضو
 اهغأ ةنيبلا مألا ىلعو ١ كلاهلا ةبصع لوق لوقلا نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ هللاو . كلاملا تام ذم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو

 ؟ مأو بأل تخأ تنبو .0 هنبا تنب كرتو كله لجر : هنمو ةلأسم

 يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع تنبلا ةنبال هلك لاملاف : باوجلا
 تنبلو ، لاملا فصن تنبلا تنبل نإ نيملسملا ضعب لاق نم لاقو 0 نيملسملا

 تنبو © تنب تنب تنب كرت اذإ كلذكو ، لاملا فصنوعو ىقب ام تخألا

 © نيملسملا يأر نم هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع تنبلا تنبل لاملاف ، تخأ

 مألا خأل لاخللف 3 نيقرفتملا ةوخألا ةلزنمب نولزني مهنإف نوقرفتملا لاوخألا امأو
 . مألاو بألا نم مألاوخأ لاخلل مهسأ ةسمخ وهو يقب امو . مهس مألا نم

 . ملعأ هللاو . بآلا نم مألا وخأ لاخلا طقسو

 . اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةثالث كرتو { هينب دحأ بيصن لثمب رخآل ىصوأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نإ امأو ، مهسأ ةعبرأ نم ةلأسملا مسق حصيو ث عبرلا هل ىصوملل نوكيف ،نينب

 ةسمخ نم مسقلا حصيف ايح ناكول نأ هلام نم هيبأ بيصن لثمب هنبا نبال ىصوأ

 ‘ مهسآ ةعبرآ بلصلا ينب نم نبا لكلو ى مهسأ ةثالث نبالا نبال © ايهس رشع

 . ملعأ هللاو قرف نيتلآسملا نيبو
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 . هيتنبا ىدحإ بيصن هلعل فصن لثمب رخ ال ىصو أ نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ نيتنباو نيتخأ ةثرولا نم كرتو
 ةدحاو لكل نيتنب الل : مهسأ ةعبس نم ةلأسملا هذه مسق حصي هنأ : باوجلا

 هل ىصومللو - بأ نموأ مأو بأ نم تناك نإو ۔ نايهس تجأللو & نايهس انم

 . ملعأ هللاو . مهسأ ةعبس كلذف . مهس

 مث يح وهو يصومل ا تامو . يصوم ا توم لبق دلو اذإ دولوملاو : هنمو ةل 07

 ؟ ةيصولا مسق لبق تام

 ةيصو نأ نيملسملا لاوقأ نم الوق كلذ يف نأل ،هل عيش الأ لوق : باوجلا

 نإف :لوقلا رثكأ امأو ، تام يذلا يف رظني الو ، ةيصولا موي مسقت نيبرقألا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع همهس هل دولوملا

 ينب ينب : نيبرقألا نم كرتو {©1 ةضف يتيرالب هيبرقأل ىصوأ لجر . هنمو ةلأسم

 ؟ باوجلاب تيتأو { لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةسمخ هلاوخأ ينبو { ةسمخ مع
 نوكي نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو & فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 معلا ينب ينبو لاوخألا يتبل نوكيو 3 ةيدص مهنم دحاو لكل ةسمخ مهو لاوخألا

 . ملعأ هللاو . ةيدص فصن مهنم دحاو لكل ةرشع مهو

 جوزب مألا ترقأف © او بأل اتخأو امأ تكرتو تتام ةأرما ناو : هنمو ةلأسم

 ؟ جوزلا تخألا تركنأو ، جوزلاب اضيأ معلا رقأو 5 اهتنبال

 : ايهس نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه مسق حصي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهسأ ةتس جوزللو ئ ( مألا هلعل) مهسأ ةتس تخأللو اهس رشع ىنثا تخألل

 . ملعأ هللاو . معلل ءيش الو

 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت . . امهدحأ تام اذإ ةميتيلا جوز يف : هنمو ةلأسم

 ةميتي يهو تتامو 0 اهوبأ اهجوزي مل ةميتيلا تناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا
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 اهم لخدي ل نإو & قادصلا هيلعف اهم لخد دق ناك نإف 03 اهنم جوزلل ثاريم الف

 ايح ناكول نأ تفلحو تغلب نإف ، جوزلا تام نإ امأو ، هيلع اهل قادص الف

 . ملعأ هللاو ، امل ثا ريم الف فلحت ل نإو 0 اهثاريم اهلف ، اجوز هب تيضرل

 نم تتام كلذب تعضو املف ، دلوب تعضو لماح ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ملعي ملو 3 اتيم هودجوف دلولا ىلإ اورظن ةأرملا تتام املف 5 دلولا اورظني ملو اهنيح
 ؟ تيم مأ يح جرخ دلولا نأو ، لبق تام ايهيأ

 ملعي ملو ، همأ تتامو تام مث 3 ايح دلولا جرخ اذإ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الو } هبحاص لام بلص نم ايهنم دحاو لك ثري هنإف ، هبحاص لبق تام ايهأ
 ايح جرخ هنأ ملعي مل نإو . ءامدلاو ءاقرغلا ثاريم لثم هنم ثرو ام ثري

 . ملعأ هللاو . هل ثاريم الف 3 اتيم هودجوو

 همأ لبق نم ىلوألا ةجردلا ننم دحأ قحل اذإ نيبرقألا ةيصو ىفو : هنمو ةلأسم

 نم دحأ قحل اذإ كلذكو ،هيبأ لبق نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم اهنم قحلو

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةدحاو ةجرد يف هلك كلذ ناكو ، همأ لبق نمو هيبأ لبق

 : لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو ئ رفوألا نم ىطعي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةثالثلا وأ نيهجولا نم ىطعي هنإ

 ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ اهتخا ينبو 0 اهتنبا يتنبا ينب تكرتو تتام ةأرما يفو : هللا همحر

 . ملعأ هللاو . اهتخأ ينب نود اهتنبا يتنبا ينبال ثاريملا : باوجلا

 ةدحاو لك 3 نينب تانب عبرأو اهيوبأو اهجوزو اهتنبا تكرت نإو : هنمو ةلأسم
 ؟ . خأ نهنم ةدحاو عمو ؤ رخألا ريغ اهوبأ

 فصنلا ةنبالل :ايهس رشع ىنثأ نم ةلأسملا هذه لصأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 سدسلا ايهنم دحاو لكل اهيوبألو & مهسأ ةثالث عبرلا اهجوزلو { مهسأ ةتس
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 مل ولو عيش نهيخأو نبالا تانبل قبي ملو }ايههس رشع ةثالث ىلإ تلاع “نايهس
 . رشع ةسمخ ىلإ لوعت ةلأسملا تناكلو ، سدسلا نهل ناكل خأ نهدنع نكي
 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو :: ةللسم

 ؟ ثري نم عم دلولا قحليأ . هثري نمم هريغو اكولمم ادلو كرتو تام نميف
 لاقو . رحلا نم كولمملل ثاريم الف © هريغ ثراو هل ناك اذإ : باوجلا

 . هنم ى رتشيف © عابيوأ قتعي نأ ىلإ ثاريم هيلع سبحي دلو نكي مل اذإ : ضعب
 . ملعأ هللاو

 ؟ هريغ ال دلو ناك اذإ تيأرأ : ةلأسم

 عابيوأ هلعل قتعي نأ ىلإ هيلع سبح هريغ ثراو نكي مل اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع هنم يقب ام هيلإ عفديو هنم ى رتشيف

 ؟ م ال اخأو . نيكولمم نينبا كرتو تام نميفو : هنمو ةلأسم

 دلاولا ىلع لاملا سبحي : ضعب لاقو . مألا نم خألل ثاريملاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوألا لوقلا رثكأو ث دلولاو

 ؟ اهيبأل اهتخأو . اهمأو اهيبأل اهتخأو اهتنبا تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 ءيش الو ، يقب ام ةصلاخلا تخأللو ، لاملا فصن ةنبالل نا : باوجلا

 . ملعأ هللاو . عضوملا اذه يف بألا نم تخألل

 : هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نم تاوخأ ينبوأ ] تاقرفتم ريغوأ تاقرفتم مأ نم تاوخأ ينب كرتو تام نميف

 ؟ بآ نموأ " بأو مأ
 ينبل ثلثلا © مهسأ ةثالث ىلع اندنع ييف ةلاسملا هذه مسق نأ : باوجلا
 ٥ تاقرفتم ريغوأ تاقرفتم نك . ةيوستلاب نهنيب مسقي مألا نم تاوخألا
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 هللاو . ةيوستلاب مهنيب مسقي ؤ بألا وأ ، مألاو بألا نم تاوخألا يتبل ناثلثلاو

 . ملعأ

 لوقلا ىلع تانبلا تانب عم نثري ال تاوخألا تانب نأ هباوج نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا

 مأوأ { اهمأ مأ ةدجوأ اهمأو ، اهجوز : تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 ٠؟ةدحاو نم رثكأ وأ { اهيبأ نم اهتخأو 3 اهمأ نم اهتوخاو 3 اهيبأ

 مألا نم ةوخأللو ذ مهسأ ةثالث جوزلل : : ةتس نم ةلأسملا هذه لصأ : : باوجلا

 نإو . بألاو مألا نموأ مهسأ ةنالت ألا نم تخأللو | مهس مأللو ئ ناےهس

 ئ ةرشع ىلإ لوعت هذهو ةعست ىلإ لوعت ىلوألاف ئ مهسأ ةعبرأ اهلف نيتخأ اتناك

 ىلإ ةلأسملا تعجرو . ءيش مهل نكي مل خأ نيتخالا وأ بألل تخألا عم ناك نإف

 . ملعأ هللاو . مهسأ ةتس

 دلوب تء اجو ةرحب جوزتو . ٥ الوم نم هسمفن ىرتشا دبع يفو : هنمو ةل أسم

 نمم محر الو ةبصع هل نكت ملو ، نبالا اذه تام مث ، بألا اذه تام مث ركذ
 ؟ هثري
 سنجل هثاريم لاق ضعب : فالتخالا ةلأسملا هذه لخدي هنأ وجرأ : باوجلا

 لاق ضعبو . ةجوز الو جوز الو محر الو ةبصع نم ةثرو هل نكي ل اذإ هيب ا

 . ملعأ هللاو . لاملا تيبل هثاريم

 ؟ همأ تخأ هتلاخو هتمع كرت نميفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ثلثلا ةلاخللو © نيثلثلا انه اه ةمعلل نأ : باوجلا

 تالاح ينبو ئ همأو هيبأ نم تاع ىنب كرت اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 ؟ لاوخأو
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 هللاو . ثلثلا لاوخألا ينبو تالاخلا ينبلو نيثلثلا تايعلا ينبل نأ : باوجلا
 نم هتخأ ينبلف . همأو هيبأ نم هتخأ ينبو ، همأ نم هتخأ يتب كرت اذإو . . ملعأ

 مسقي لاملا عابرأ ةثالث همأو هيبأ نم هتخأ ىتبلو . ةيوسلاب مهغيب مسقي عبرلا ه همأ

 دنع هيبأ نم هتخأ ينب اوناك ذإ كلذكو { ىثنألاو مهنمركذلا ، ةيوسلاب مهنيب

 . ةصلاخلا تخألا ينب مدع

 الإ رثكأ وأ ةدحاو تناك هيلع ندزي ال سدسلا تادحجلا ثاريمو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مألا الإ نهبجحي الو 0 درلا لئاسم يف

 © مويلا هيلع كلمع امو { اهعطق مك ىلإ نيبرقألا ةيصوو : هنمو ةلأسم
 ؟ اساحن اسلف مك قنادلاو

 ةعبرأ اندنع قنادلاو ، قناد ىلع اهعطقب اهيف مويلا لمعن نحن : باوجلا
 نأ انرتخا باسح اهل كردي ال ةقيقدلا ةدئاز اندجو املف { ةقيقدو اسلف رشع

 . ملعأ هللاو . طوحأ كلذ نوكيل ةخاس فصن ىلع اهعطقن
 همحر دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 وخأ ىعداف { مالاو نبالا تام مث ، اركذ ادلو تعضو لماح ةأرما يف : هللا
 .تكرت . ..نبالا لبق تتام مألا نأ جوزلا ىعداو ، همأ لبق تام دلولا نأ ةأرملا

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب

 مكحف © دعب اتيم رخآلا دجوو . رخآلا لبق اتيم امهدحأ دجو نإ : با ,مجل ١

 لبق ةايحلا همكح نأل ي هثاريم هنم رخاللو تيم وه هبحاص لبق اتيم دجو يذلا

 تام نم ملعي ملو 0 دعب الو لبق ال نيتيم اعم اعيمج ادجو نإو © اتيم دجوي نأ

 ثاريم مسقي مث رخالا |ےہنم دحاو لك ثري ،ناثراوتي ءالؤهف رخآلا لبق انم

 ء اقرغل اك رخ آلا هنم ثرو امج اهنم دحاو لك ثري الو هتثرو ىلع اےہنم دحاو لك

 ف جوزلاو خألا ىوعدو . ثاريملا باسح دنع هب ديأف تئش ةش اےهيأبو . ءامدل او

 . ملعأ هللاو . لوبقم ريغ رخألا ىلع امهدحأ توم ميدقت
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 ٠ مأو بأ وخأ نبا نبا تنبو { مأو ىبأل تخألا تنب تنبو : هنمو ةلأسم

 ؟ مأ دجو

 نم ةجردب برقأ امهنأل مألاو بألل تخألا ةنبا ةنبال يدنع لاملاف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . مألاو بألل خألا نبا نبا ةنبا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 براقألا ضعب دلو نأ ىلإ مسقي مل اذإ نيبرقألا ةيصو يف : هللا همحر ناديبع
 يف ةيصولا مسق لبقو & يصوملا توم دعب اودلو نيذلا دالوألا لخدي . ادالوأ
 ؟ ليواقألا نم كبجعي ايف ، فالتخا ةلأسملا يف ناك نإو . . ؟ ةيصولا
 نم ينبجعي يذلاو . نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مسق لبق 3 يصرلملا توم دعب نيبرقألا نم دحأ دلو اذإ : هب لمعأو لوقلا

 هللاو . هارن يذلا لوقلا ىلع كلذ يف دح الو ةيصولا يف لخدي هنإف ةيصولا

 يش الف ةيصولا مسق لبق يصوملا هلعل توم دعب دلو يذلا تام اذإو . . ملعأ
 . ملعأ هللاو . هل

 هيبرقأل ىصوأ نميف يدنع اميف اهانعمب تيتأ وجرأ اميف هباوج نمو : ةلأسم
 نم لاق نم لاق . همأ لبق نمو هيبأ لبق نم نيعضوم نم ةبارق هل مهدحأ ناكو

 ذخأي : نيملسملا نم لاق نم لاقو اعيمج نيعضرملا نم ذخأي : نيملسملا

 . ملعأ هللاو ، هب لمعأو يلإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو { رفوألاب

 : يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 اولسانت امو امهدالوأ مكح ام . اروكذ السن امدعب اتام مث 3 ايل بأ ال نيوخأ يف
 (٨)جوزي كلذكو ش ةبصعلاب اضعب مهضعب ١) )دالوألا ثريأ ؟ جيوزتلاو ثرإلا ف

 (٤)نوكتو ايهئابآ مأ ةبصعل ىقبي امو ،(")ماهسلاب نوثروي مأ ،اضعب مهضعب

 ؟جيوزتلا كلذكو ٦ مهتبصع ايهئابا مأ ةبصع

 )١( .نوثري دالوألا نونوكيأ : لصألا يف )٢( نوجوزي : لصألا يف .
 )٣( .نوثري نونوكي مأ : لصألا يف . )٤( نونوكيو : لصألا يف .
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 ال نيذللا نيدلولا نم دلو دالوأ ناك نإ يدنع يذلاف : قيفوتلا هئابو باوجلا

 جيوزتلا يف ثانإلل روكذلا مهنم ةبصع نونوكيو اضعب مهضعب نوثري ايمل بأ
 دالوأ ثاريم امأو ءاضعب مهضعب (ا)>ثاريمب ىلوأ مهو ،اوضرقني نأ ىلإ
 ةبصع مهنم كلاهلا نكي مل اذإ { ماحرألا ةلزنمب مهف رخآلا دلولا نم نيوخألا
 . ملعأ هللاو . (}“مهسأ (")اذو

 مأ اهعنميأ . يح بألاو & بألا لبق نم تناك اذإ ةدجلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال

 . ملعأ هللاو . سدسلا اهل اندنعو & فالتخا هيف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ءاوس مهلكأ ، كلاهلا ةمع ينب ينب اوناك اذإ ماحرألا كلذكو : ت ةلأسم
 يف فالتخالا مأ .(ثااثاناو اروكذ ادالوأ اوناك اذإ ؤفإلتخا هيف مأ ،ثاريملا

 ؟اماحرأ مهلك اوناك اذإ ؤ لاوخألا دالوأو مايعألا دالوأ

 يف ملعأ ال { ءاوس ىغنآلاو ركذلا ماحرألا ثاريم نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاوخألا لبق نموأ ؤ ماععألا تانبو تايعلا لبق نم اوناك ءافالتخا كلذ

 ىلوأ ناك تيللا ىلإ مهنم برق نمو 0 ىثنألا ىلع ركذلا لضفي ال . تالاخلاو

 . ملعأ هللاو . هنع دعب نمم ثاريملاب

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يض اقلا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 . سنج الو بسن نم ثراو هل حصي ل اذإ قتعملا ثاريم يف : هللا همحر ناديبع

 ؟ ادبأ ذفني ال ايرشح لاملا تيب يف كرتي مأ 3 ةلودلا زع يف هذافنإ زوجيأ

 زع يف لعجي لوقو ، تركذ ايك ايرشح لعجي لوق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مأ نيبرقألا ةيصو همزلتأ . كيلامم مهلك نوبرقأ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ىلإ كرتت مأ مهيف ذفنتأ . كيلامم مهو تامو هبراقأل ىصوأ نإو تيأرأ . . ال

 ؟ ءاوس رارحألاو اذه ف مه مأ 6 ةثرولا ىلإ عجرتو لطبت مأ . -ح

 وذ : لصألا يف )٢( .ضعب مهضعب ثاريملا : لصألا يف )١(
 . ىثنأ : لصألا يف )٤( . ماهسإ : لصألا يف )٣(
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 هوبرقأ ناكولو ث هيبرقأل يصوي نأ لجرلا اذه ىلع نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 & تامو ءيشب هيبرقأل يصوملا ىصو اذإو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع كيلامم

 مهنيب مسقت كيلامملا هيبرقأل نوكت ةيصولا نإف & تام موي كيلامم هوبرقأ ناكو
 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ءاوس نيبرقألا ةيصو يف رارحألاو مهو ،تاجرد
 ةيصو نم هل سيل كولمملا نإ :نيملسملا ضعبل لوق هيفو اندنع هب لومعملاو
 ىصوأ نإو . . ملعأ هللاو . يتفأو لمعأ لوألا لوقلابو & عيش نيبرقألا

 كيلامملاو . تاجرد مسقت اهنإف { ارارحأو اكيلامم اوناكو ، نيبرقألل يصوملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ءاوس رارحألاو

 هتنبال هلك هلام نوكيأ . اكولمم انباو ةرح ةنبا كرتو تام نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ هل ءيش ال مأ ‘ هذخأ اموي قتعأ نإف ] كولمملل ء ىش كرتي مأ ] ةرحلا

 نم لاق نم لاق . نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : لاق نم لاقو . ثاريملا نم هل نوكي ام ردقب كولمملا نبالل فقوي : نيملسملا

 بحأ ريخألا لوقلا اذهو \ ءيش كولمملا نبالل فقوي الو هنبال هلك لاملا ىطعي

 . ملعأ هتناو ىلإ

 . كلذ ريغو ةينآلاو ضورعلا نم ءيشب هيبرقأل ىصوأ نميفو : هنمز ةلأسم

 ؟ ال مأ ، نيبرقألل مهاردلا نم هب ىصوأ اييف لخديأ

 ىلع نيبرقألل مهاردلا نم هب ىصوأ اييف لخدي ى معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ

 بآ : مهو دادجأ ةعبرأ يصوملل ناك اذإ نيبرقألا ةيصو يفو : هنمو ةلأسم

 دعب مهتجرد نوكت . همأ مأ بأو 3 هيبأ مأ بأو ، هيبأ يبأ بأو ، همأ يبأ
 قرف دادجألا هلعل دالوألا ءالؤه نيب لهو . . ؟ ال مأ مهدالوأو ةوخألا ضارقنا
 نوكت ءال ؤه نم (")ىلعأ مه نيذلا ةينايثلا دادجألاو ،ءاوس مهلك (_)وأ ءاطعلا يف

 )١( مأ : لصألا يف . )٢( العأ : لصألا يف .
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 مامعألا ضارقنا دعب نوكت (ا)وأ ةعبرألا دادجألا ءالؤه ةجرد دعب مهتجرد

 ام . بأل مايعأو لاوخأ ونبو مايعأ ونب يصوملل ناك اذا مهدالوأو لاوخألاو

 ونبو لاوخأ ونب يصوملل ناك اذإ كلذكو & عضوملا اذه يف بألا مايعأل نوكي

 ونب ناك اذإ ، عضوملا اذه يف بألا مامعأ ءاطعإ نوكي ام . بأل مايعأو ، مايعأ

 ونب ناكوأ ، لفسأ مامعألا ونب ناك وأ ، ةدحاو ةجرد يف لاوخألا ونبو مايعألا

 مدع اذإ ، بألا مايعأ .ونبو & بألا مايعأ ءاطعإ نوكي ام . لفسأ لاوخألا

 ١ بألا مايعأ دجوي مل اذإ كلذكو . .؟ ال مأ & مهماقم نوموقي بألا مايعأ

 ؟ كل اهتركذ يتلا لاوحألا هذه يف مهل نوكي ام . هلاوخأ اودجوو

 { ةيناثلا دادجألا نم مهتركذ نيذلا دادجألا ءالؤه نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع ، ةوخألا ينب ضارقنا دعب مهتجرد نوكتو
 دادجألا امأو ، هارن يذلا لوقلا ىلع ءاوس مهف ءاطعلا يف امأو . نيملسملا

 دعب مهتجردف ة مألا بأو ‘ مألا مأو ‘ فألا مأو ‘ فألا بأ : مهو ةعبرألا

 ىلع ءاوس ءاطعلا يفو ث اندنع هب لومعملاو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع نينبلا ينب

 ونبو مامعأ ونب ىصوملل ناك اذإو .نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا

 لعلو :فلؤملا لاق . . لاوخألا ينب ينب ذخأي ام لثم ذخأي {. بأ مايعأو لاوخأ
 ينب ينب نم دحاو ذخأيام لتم ذخأي بألا مع نأ هدارم هلعلو كاطلغ انهاه

 . . باوجلا ىلإ عجر .. قحلاب الإ هنم ذخ ؤي الو & كلذ يف رظنيف ء لاوخألا

 . ةيدص فصن بألا معل حصي ل نإو . ةدحاو ةجرد يف اوسيلف ةجردلا يف امأو

 ينبونب طرفي الو طرفي بآلا مع نإف ۔هيدص فصن لاوخألا تب يتبل حصو

 ينب نإف ،بأ مايعأو مايعأ("ينبونبو لاوخاونب يصوملل ناك اذإامأو .لاوخألا
 مايعأو ث ءاوس اوسيلف ةجردلا امأو ؤ ءاطعلا يف ءاوس لاوخألا ينبو ، مايعألا ينب

 ينب ينب نم دحاو ذخأي ام فصنك مهنم دحاو لك ذخأي عضوملا اذه ف بألا

 مايعألا ونب ناك اذإو ، لاوخألا ينب نم لفسأ مايعألا ينب ينب نأل © مايعألا

 )١( مأ : لصألا يف . )٢( اونب ينب : لصألا يف .
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 ذخأي ام فصنك مهنم دحاو لك ذخأي بألا مايعأ نإف ، لاوخألا ينب نم لفسأ

 ينب نم لفسأ وأ مايعألا ينب نيذاحم لاوخألا ونب ناك اذإو ى مامعألا ينب نم دحاو

 هذه ىنعم انديس مهفاف لاخلا دلو ذخأي ايك ذخأي بألا مع نإف ، مايعألا

 موقي هنإف ، بألا مع نبا دجوو بألا مع مدع اذإ امأو .اهيف رظنلا نعمأو ةلأسملا

 موقي سيلف ، بألا لاخ دجوو ‘بألا مع نبا مدع اذإ امأو & بألا مع ماقم

 ذخأي ام فصن لاوخألا ينب نم دحاو ذخأي منإو ؤ فألا مع نباو فألا مع ماقم

 . ملعأ هللاو . لاوخألا ونب مدع اذإ لاخلا

 ؟ مهنيب ةمسقلا ام . نيقرفتم لاوخأ ةثالث كرتو تام لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نم همأ يخأ ةلاخل نوكي نأ هب يتفأو هب لمعأ يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 همأ يخأ ةلاخل ء يش الو ؤ مهسأ ةسمخ اهمأو اهيبأ نم همأ ىخأ ةلاخلو مهس اهمأ

 . ملعأ هللاو . اهيبأ نم

 ثاريملا نمل . مع تانبو مأ نم تخأ ىنب كرتو كله نميفو : هنمو ةلأسم

 ء د ؟ مم

 . ملعأ هللاو . تخألا ينبل ثاريملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يصوي نأ هيلع أ . هتيصو ةعاس نوبرق أ هل سيل ينغ ينو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . نيبرقألل

 ىصوأ نإو & يصوي نأ هيلع الف نوبرقأ هل نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ةثرولا ىلإ عجرت ةيصولا نإف ، نوبرقأ هل حصي ملو ، ةيصولاب هنم اطايتحا

 . ملعأ هللاو

 . مأ نم ةوخأ امهو لظنح نب ةعمجو . رماع نب كلام لاح يفو : هنمو ةلأسم

 :يش ةعمج نم ثراو كلامو ] ائيش ةعمح هنم ثري ال دالوأ هدنع رماع نب كلامو

 دحاو كلامو ّ مأل ةوخأو امأو 3 مأو بأل ةوخأ كرت ةعمج نأل (ثلثلا نم هبيصن)

 ةوخالا دنع مات همهس رماع نب كلامل نوكي له .اعيمج (ا)اوقرغو ث مألا ةوخأ نم

 )١( اعيمج اوقرغو : لصألا يف .
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 هنأل { مألاو بألا نم ةعمج ةوخأ نم دحاو مهس فصنك الإ هل مأ ‘ مألا نم

 ؟ هعم قرغ

 هلو } مألا نم ةوخإلا دنع امات همهس كلامل نوكي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملع أ هللاو . مهنم دحاول ام لثم

 نوكي فرصلاف . فرص ىلإ تجاتحا اذإ نيبرقألا ةيصو يفو : هنمو ةلأسم
 . كلاهلا لام نم مأ . اهنم نوكي فرصلل اهنم ءيش ميلست ىلإ مهاردلا نم

 ىصوملا تانايضلاو تارارقالا كلذكو . ؟ال مأ اهلثم له ،اياصولا رئاس كلذكو

 ؟ ال مأ & كلاهلا لام نم فرصلا نوكي فرصلا ىلإ تجاتحا نإ اهب
 فرصلاف & فرص ىلإ تجاتحا اذإ نيبرقألا ةيصو امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رئاس امأو & كلاهلا لام نم فرصلا نوكي الو 3 اهب ىصوملا مهاردلا نم نوكي

 ينبجعي الو ، فالتخالا نم جرخي ال هنأ وجرأف ، تانايضلاو تارارقإلاو اياصولا

 نوكلمي مهل رورملا وأ مهل ىصوملا ناك نإف اهنم فرصلا ملسيو فرصت نأ
 نوكلمي ال نمم اوناك نإو ى مهدحأ مهاردلا ىطغيل مهريشتسي هنإف 3 مهرمأ

 . ملعأ هللاو . هسفنل طايتحالا يف دهتجي ىلتبملا نإف ، مهرمأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 © ةيصولا مهتلان نيذلا نم دحأ ىطعأو تمسق اذا نيبرقألا ةيصو ف : هللا همحر

 ئ مهنم دولوم دلو مث . ةيصولا مهتلان نيذلا نيقابلا ءاطعا ! نع يصولا ىدامتو

 ؟ تمسق دق ةيصولا نأل دولوملا اذه عيش ال مأ ، ةيصولا ةمسق ضقنتنتأ

 نم هيلع لمعن اےیف اندنع ةفصلا هذه ىلع هل ءيش ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف لوق

 ؟اهمأ (ااابأ اهدجو .اهتنبا ةنبا تكرتو تتام ةأرما يف هنمو : هنمو ةلأسم

 © نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ ىلع تنبلا تنبل هلك ثاريملا نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع هر لومعملاو

 )١( وبأ : لصألا يف .
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 ؟ اانا :انإو اروكذ تنب ينبو 0 تنب تنب : : كلاهلا كرت ن او : : هنمو ةلأسم

 ركذلا لضفي الو { ءاوس تنبلا ينبو تنبلا تنب نيب ثاريملا نأ : باوجلا
 رثكأ ىلع عضوملا اذه يف همأ ثاريم مهنم دحاو لك ىطعي الو ، ىثنألا ىلع

 لك ىطعي :لوق كلذ يفو . مهيأر نم هيلع لمعن اميفو ، نيملسملا ءاهقف لوق

 . ملعأ هللاو . نييثنألا ظح لثم ركذلل :لوقو . همأ ثاريم مهنم دحاو

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

 . همأل اهيبأ يوخأ نيمع ] نيمعو اهمأ :تكرتو تتام ةأرما يف : هللا همحر ناديبع

 بألا يوخأ ناهعلا ثري و . هذه كتفص ىلع مألل هلك لاملا نأ : باوجلا
 ثري الو . ماهسلا يوذ نم مألاو ‘ ماحرألا نم اهنأل 3 مألا مدع دنع مألا نم

 هللاو . ةبصع نكي مل ام ، ةجوزلا وأ جوزلا عم الإ © ماهسلا يوذ دنع ماحرألا

 الإ هنم الو ، ملعأ هللاو . ةبصع جوزلا نكي مل ام هلعل :فلؤملا لاق . . ملعأ

 . ةيرال اذكو اذكب هتيرق ءارقف ىلع قرفي ن أ ىصوأ لجر نع : ةلأسم

 مأ مهل بجت ءاينغأ هيبرقأ نكي نإو . ريغ مأ ، نيبرقألا ةيصو لثم هتمسق نوكتأ

 ؟ مهريغل

 نم سفنأ ةثالثلوهف ءاينغأ اوناكولو . ةيوسلاب مهنم ءارقفلل هنأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . مهريغ يف نوكي الو الام مهلقأ 5هيبرقأ

 تانبلا ينب لثم ؟ ال مأ ءاوس ثانالاو روكذلا ماحرألا ثاريمو : ةلأسم

 نم كلذ هابشأو ثانإلاوروكذلا تاوخألا ونب كلذكو . مهثاناو مهروكذ

 ؟ ماحرألا تاجرد

 ىلع ثاريملا يف ءاوس مهثاناو مهروكذف { ةدحاو ةجرد يف اوناك اذإ : باوجلا

 ةنباو ةنبالا نباو ڵتخألا ةنباو ،آتخأ نبا لثم & هب لمعن يذلا لوقلا

 . ملعأ هللاو . مألل خألا ةنباو ؤ مألل خألا نباو لاخلاو ةلاخلاو .ةنبالا

 )١( نامع : لصألا يف .
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 ةجرد يف تخألاو خألا ناك نإ خألا تانبو تاوخألا اونبو : ةلأسم

 وأ ، مأو بأل اخأ ناك نإ خألا نأ الإ { ةدحاو ةجرد يف اضيأ مهونبف 3 ةدحاو

 ؟ هتجرد (ا)[يف] تخألا تناكو { بأل

 نإو . . ملعأ هللاو . ثلثلا تخألا ينبلو ، ناثلثلا خألا تانبل ناك : باوجلا

 تخألا ينبو خألا ينب نيب ثاريملا ناك كلذك تخألاو مألا نم خألا ناك

 . ملعأ هللاو . هبحاص ىلع امهدحأل ةدايز ال & ءاوسلاب

 له . ثاريملا ف ماحرألا تاجرد ف هتلزنم ام مألا وبأ دجلاو : ةلأسم

 وأ مهنم دحأ عم الو مهعم هل ظح ال مأ © مهنم دحأ هبجح وأ مهنم ادحأ بجح

 ؟ ال مأ ، ثاريملا يف ةثرولا نم مهاوس عم

 دادجألا مدع دنع سدسلا هل نوكي :لوق هيف مألا (٢اابأ دجلا نإ : باوجلا

 اذهل ةضيرف مه سيل نيذلا ماحرألا رئاس نم ثاريملاب ىلوأ وه لوقلا اذه ىلعف

 نم لك لوقلا اذه ىلعف ، ةضيرف مهل تسيل نيذلا ماحرألا نم هولعجو لوقلا
 . ملعأ هللاو . ثاريملاب هنم ىلوأ وهف ، كلاهلا ىلإ برقأ ماحرألا نم هبسن ناك

 :اذه وهو .0 اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يو ذل ظح الو : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفل ا خيشل ١ نع : ب اوج ١

 نم تخأو تنب نبا ناكولو & تايبصعلا يوذ الو ضئارفلا يوذ عم ماحرألا

 معلا نبا نبا نبال وأ ] مألل تخألل ثاريملا ناكل . مع نبا نبا مأ وأ ] بأ

 . ملعأ هللاو . تنبلا نبا نود دعبب نإو

 ؟ اهاوجب تيتأو 5 اهلاؤس تكرت : ةلأسم
 عم الإ تايبصعلا عمالو ماهسلا يوذ عم ثري ال مألا (٣)ابأ دحلا نإ : با وجلا

 الو & تادحللا مدع عم بال دحلا ماقم موقي هلعج ضعبو . ةجوزلاو جوزلا

 . ملعأ هللاو . ثاريملا يف ةدجلا ماقم هماقأ انباحصأ نم ادحأ ملعأ

 )١( ققحملا نم ةدايز .

 )٢( ، )٣( وبأ : لصألا يف .
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 دنعوأ ،اولفس اموأ تانبلا ينب دنع قحلي له مألاوبأ دجلاو : هنمو ةلأسم

 ام } معلا تانبو تالاخلاو لاوخألاو تايعلا دنعوأ ،نلفس اموأ ةوخألا تانب

 ؟ال مأ تاجردلا هذه نم اولفسو اولع

 . ءيش هل سيل تركذ نم عيمج دنع هب لمعن يذلا لوقلا ىلع : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 . نيوبأل تخأ ةنباو ، بأل خأ ةنبا كرت يذلا امأ : هنمو ةلئسم
 ةنبال :لوقو .نيوبأل تخألا ةنبال هنإ :لوق . فالتخا هيفف : باوجلا

 تخأ ةلزنمب فصنلا يف يقابلا بألل خألا ةنبالو فصنلا نيوبأل تخألا

 . ملعأ هللاو . حصأ اذهو ،بأل خأو نيوبأل

 ؟نبا ايهنم ةدحاو لكل نيتخأللو .ةنبا خأللو ، خأو ناتخأ : هنمو ةلأسم

 مهنيب فصنلا نيتخألا يتبالو ؤ فصنلا انه اه خألا ةنبالف : باوجلا

 ةيوسلاب مهنيب فصنلا ناك نبا ةدحاولو نانبا ةدحاول ناك نإ كلذكو . ةيوسلاب

 ثاريم نينبالل :رخآ لوق هيفو . هب لمعن يذلا لوقلا ىلع مهسأ ةثالث ىلع
 . ملعأ هللاو .إ همأ ثاريم نباللو ، اهمأ

 تخألاو خألاو © خأ ةنباو 5 اثانإو اروكذ تخأ ينب كرتو تام لجر : ةلأسم

 . ةدحاو ةجرد امهالك

 ظح لثم ركذلل لوقو . ءاوس مهنأ لوق : فالتخا كلذ يف : باوجلا

 لوقو . نييثنألا ظح لثمركذلل 8 مهس ثلثلا تخألا ىنبل لوقو . نييثنألا

 نم ثاريم ةثرو لكل ناثلثلا خألا ةنبالو ، لوقلا رثكأ وهو ، ةيوسلاب مهنيب

 . . ملعأ هللاو . برقأ يعم لوقلا اذهو . ايح ناك ول نأ. 3 هوثرو

 نم خألاو © ةصلاخ دالوألا مأ يه ىتلا تخألا تناك نإ تيأرأ : ةلأسم

 ؟ فألا

_ ٨٩ ..



 اهدحو فصنلا خألا ةنبالو { ءاوس مهنيب فصنلا ةصلاخ ينبل : باوجلا

 . ملعأ هللاو . افالتخا اذه يف ملعأ الو ، هوثرو نم ثاريم ةثرو لكل

 : هباوج اذه وهو .3 اهباوجب تيتأو 5 اهلاؤس تكرت : ةلأسم
 ةمعلا ينبل : ةسمخ ىلع مهنيب مسقلاف © تاقرفتملا تايعلا ونب امأ : باوجلا

 تبل مهسو ؤ ةيوسلاب ثانإلاوروكذلا نيب ةنالث ، مألاو بأالال بألا تخأ

 . كلذك مألل بألا تخأ ةمعلا ينبل مهسو ، كلذك بألل ةمعلا

 بألل بألا وخأ معلا ةنبال هلك ثا ريملاف & نيقرفتملا مايعألا تانب امأو
 لاخلا ىنبل ةثالث :ةسمخ ىلع مهنيب ثاريملا نا :لوقف لاوخألا ونب امأو © مألاو
 لاخلا نبال مهسو . مألل مألا وخأ لاخلا نبال مهسو . مألاو بالل مألا وخأ

 نبال مهسو ح مالل مألا (٢))يخأ لاخلا نبال مهسو . مألاو بالل مألا (١)يخأ

 لعجيو بالل مألا (٤)يخأ لاخلا نبا طقسي ضعبو بالل مألا ()يخأ لاخلا
 بألل مألا (ا)ليخأ لاخلا نبال يقابلاو 3 مألل مألا (})يخأ لاخلا نبال سدسلا
 . مألاو

 مألاو بألا لبق نم ةلاخلا ينبل : ةسمخ نم مهنيب مسقلاف تالاخلا ونب امأو
 ةلاخلا ينبلو ةيوسلاب مهنيب مهس بألا لبقنم ةلاخلا ينبلو ، ةيوسلاب مهسأ ةثالث
 . ةيوسلاب مهنيب مهس مألا لبق نم

 مألاو بألا لبق نم تخألا ىنبل ةسمخ نم مهنيب مسقلاف تاوخألا ونب امأو

 مهنيب مهس بألا لبق نم تخألا ينبلو & اورثك وأ اولق { ةيوسلاب مهنيب مهس
 اولق . ةيوسلاب مهنيب مهس مألا لبق نم تخألا ينبلو . اورثك وأ اولق . ةيوسلاب

 . ملعأ هللاو . اورثك وأ

 : اذه وهو & اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 الاخو ، مأل الاخ كلاهلا كرت اذإ : هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع : باوجلا
 . وخأ : لصالا ق ( ١ - ٦ ) نم ماقرألا



 لاخلل عيش الو ] مألاو بالل يقابلاو . سدسلا مألا نم لاخللف . مأو بأل

 . ملعأ هللاو . بآلا لبق نم

 ؟ ةنباو نبا امهو مأل خأ ينباو © ةصلاخ تخأ نبا كرتو تام لجر : ةلأسم

 ةتس ةصلاخلا تخألا نبال مهسأ ةينايث نم ةلاسملا هذه مسق نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهس هتخألو {| مهس مألا نم خألا نبالو مهسأ

 صلاخ اهوبأ اهنم ةدحاوو ى مع يتنباو اجوز تكرتو تتام ةأرماو : ةلأسم

 . هيبأ نم ةكلاملا بأوخأ اهوبأ ىرخألاو . همأو هيبأ نم ةكلاملا بأل بأ

 نم اهمأ يوخأ ةلاخو الاخو . اهيبأو اهمأ نم ةكلاملا مأ يوخأ نيلاحخ تكرتو

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . . مألا

 . ةأرملا هذه ثاريم يف فصنلا جوزلل هب لمعن يذلا لوقلا ىلع : باوجلا

 . هثلث مألا نم ةلاخلاو لاخللو 3 هاثلث نيصلاخلا نيلاخلل نوكي يقابلا فصنلاو
 نيل اخللو ئ مهسأ ةلنالائ جوزلل :ةتس نم ةل اسم ا هذه مسقف اذه ىلعف

 ئ اےہنيب مسقنيال مألا نم امه نيذلا 8 مهس ةلاخلاو لاخللو ناےهس :نيصلاخلا

 لكل نايهس ةلاخلاو لاخلل ريصيف : ايهسرشع ينثا غلبتف نينثا يف ةتسلا برضتف

 36 هب لمعن يذلا لوقلا ىلع اذهو ث مايعألا يتنبال عيش الو ، مهس ايهنم دحاو
 . ملعأ هللاو . اذه ريغ لاوقأ هيفو

 اتخأو اخأو { مأ نم اتخأو اخأو امأو اجوز تكرتو تتام ةأرما : ةلأسم

 . نيصلاخ

 خالل © دحاو مهس سدسللا مألل ّ مهسأ ةثالث فصنلا جوزلل : باوجلا

 مهعيمج ةوخألل راص 3 نايهس ثلثلا مألاو بالل تخألاو خأللو { مألل تخألاو
 لصأ وهو ةتس انبرض اذإف & فاصنإلاب مهقفاوي نكلو & مهنيب مسقني ال نايهس

 مأللو ةتس فصنلا جوزلل : رشع:ىنثا كلذف مهسوءعروهو نينئا ف ةلاسملا

 نم اوثرو مهنأل مهس مهنم دحاو لكل ةوخألل ةعبرأ ىقبت ةينايث كلذف سدسللا
 . ملعأ هللاو . مهمأ لبق

. ٩١١



 لوق رثكأ ىلع ٥ اب ا ثري الو ئ هنرتو هم ا ثري انزل ١ دلوو : هنمو ةل أسم

 . ملعأ هللاو . اندنع هر لومعملاو ٠ نيملسملا

 دوعسم نب ديعس نب حلاص ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا نع ةعوفرم : لئاسم

 : اذه وهو اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت . . هللا همحر يوزنلا لماز نب

 مسق ى اثاريم هنم كردت مل اهجوز توم دعب تقتعا اذإ ةجوزلا امأ : باوجلا

 .فالتخا كلذ يفف لاملا مسقي ن أ لبق قتعأ اذإ نبالا امأو . . مسقي ملوأ لاملا

 ملعأ هلل او .لوقل ا اذه ينبجعيو . كردي ال :لوقو . هبخأ عم كردي : لوق

 . كلذب

 ؟ال مأ {. ائيش ثري رحلا كولمملا ثاريم نع هتلأس : ةلأسم
 ىلص ينلا نع كلذ ريو & نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلعف : باوجلا
 يف اولاق مهن :أ الإ نيتلم لهأ ثراوتي الو ارح كولمم ثري ال هنأ 3 © ملسو هيلع هللا

 لاملاف 8 "ىولع هدلو فلخ اذإ رحلا نإ : نيملسملا ضعب هب لمع الوق كلذ

 لاملا عجر اكولمم تام نإو ،هيلإ عفد قتع نإو { هنم ىرتشا عيب نا هنع فقوي

 اوناك اذإ . ماهس يوذوأ ةبصعوأ اماحرأ اوناك .ةثرولا نم هدعب نم ىلإ
 ةثرولا نم هدعب نملوهو 0 كولمملا ىلع لاملا فقوي ال لاق ضعبو . ارارحأ

 اذإ عبرلا نع ةجوزلا بجحي ال كلذكو مهنم برقأ ناك ولو مهبجحي الو رارحألا
 نم مأل ةوخأ الو ] فصنلا نع جوزلا الو ثلثلا نع مألا بجحي الو { ادلو ناك

 لبق كولمملا قتع نإف كرشملا دلولا كلذكو . لوقلا اذه ينبجعيو . ثاريملا
 مل مسقلا دعب قتع نإو ، هبيصن كردي هنا لوقلا رثكأ ىلعف ثاريملا مسقي نأ

 . كلاهلا توم دعب اقتعأ اذإ ايهبيصن اكردي مل ةجوزلاو جوزلا الإ هبيصن كردي
 مسق ىلا لاملا جتحي ملو ادحاو اثراو تيملا فلخ نإو {© مسقي مل وأ لاملا مسق

 ثراولا هقحتسا دق لاملا نأل هبيصن كردي مل & كلاهلا توم دعب كولمملا قتعو

 . ملعأ هللاو . هقتع لبق رحلا

٩٦٩٢



 اوقحتسي نأ دعب لامب مه تصوأو اهديبع نم اديبع تبقر ةأرما : ةلأسم

 اوثدحتساو 3 هنم مهل بيصنب سانأ دنع اجلف اومدخ ديبعلا نأ مث 3 اهنم قتعلا

 مهبيصن مكح ام . مهالوم تتامو . مهتديس ةايح ف كلذو لاملا نم ائيش اضيأ

 ؟ مهتالومل مأ مل وه . مهالوم ةايح ف اوبستكا امو جلفلا كلذ نم

 لاملا نم هوثدحتسا يذلا لاملا اذه ناك اذإ : نيملسملا لوق رثكأ يف : باوجلا
 ل تناك نإو . اهتثرو نود مهل هنإ تتام ىتح( ١)هنثتست لو مهتديس لنع ارهاظ

 يه اهتثرول لاملاف ، لاملا نم مهيديأ ف ام عيمجب مح صو لو لاملاا ذهب ملعت

 . ملعأ هللاو . اهنم مهثاريم ردق ىلع

 لثم ةضيرف يذ وأ محر وأ ةبصع نم ثراو ةقيتعلل ناك نإو : ةل أسم

 ؟ جوز
 ءالؤه مدع نإو ، سنجلا نم ةقيتعلا هذه ثاريمب ىلوأ مهف : باوجلا

 تيبل نوكي :لوقو . ءاقتعلا نم اهسنجل نوكي :لوق :اهثاريم ناك مهلك

 هعفد هل زاج . ةقيتعلا هذه لام هدي يف يذلا ذخأي نأ دارأ نيمكحلا يأبف . لاملا
 . ملعأ هللاو . سنجوأ لام تيب ناك هقحتسي يذلا ىلإ هعفد اذإ عيب ريغب هنيعب

 ثراو الو ةيشبح اهمأو & يجنز اهوبأو هلعل تتام ةقوتعم ةدبع : ةل اسم
 ؟ اهل

 . ملعأ هللاو . ثلثلا اهمأ سنجلو 0 ناثلثلا اهيبأ سنجل : باوجلا

 نوثراوتي نيذلا ء نايع ف نيقوتعملا كيلامملا نم نودلاوتي نيذلاو : ةلأسم

 ؟ال مأ .ثاريملا يف ءاوس (")ني رتشملا مهسانجأ مكحو مهمكح . سنجلاب
 . ملعأ هللاو . فالتخالا هلعل يرجي اذه لثم نأ وجرأ : باوجلا

 لبق اهدلو تامو ادلو هنم تدلوو اهديسل ةيرس تناك اذإ ةكولمملاو : ةلأسم
 هتوخا ثاربمك هثاريمو وه هيبأ لعب يقب نإ اهدلوو ؟ ال مأ همأ قتعت له . هيبأ

 ؟ال ما . مهيبأ نم رارحألا

 )١( هينثتست : لصألا يف . )٢( نييارتشملا : لصألا يف .
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 همأ قتعتو ح ةيرسلا ريغ نم هدالوأك وهف ئ هيبأ لبق دلولا تام اذإ : باوجلا

 اهنبا مهس نم قتعت لوق :اهقتع يف اوفلتخاو .هيبأ دعب تام اذإ هنم هثاريمب
 اذه ينبجعيو ئ ةثرول ١ عيمج ىلع ل املا س ر نم قتعت لوقو © ثا ريمل ١ نم

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نم لماوحلا عوضو اهب رظني نأ جاتحتأ . نيبرقألا ةيصو يفو : هللا همحر يوزنلا
 ؟ مهتاهمأ نوطب يف مهنأ ريغ مهلانت تناك اذإ نيبرقألا

 . دوجوملا ىلع مسقتو ، لماوحلا لمح عضو اهب رظتني ال : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 . ع يشب هيبرق ال صوب لو ١ ةيصوب هيبرق أ ضعبل ىصو أ نميفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ } ةفصلا هذه ىلع هيبرقأل ةيصولا نم همزل ايع كلذ هئزبيأ

 ول نإ { اهب اه ىصوأ نم لانت ةيصولا كلت تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع نيبرقألا ضعب ةيصو نع هئزجي هنإف ، نيبرقألا ةيصو مسق ىلع تمسق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق

 ةيصو هلانت نمم هيبرقأ نم دحأل ىصوملا ىصوأ اذإ امأو : هنمو ةلأسم

 ١ ؟ نيبرقألا

 لمعن اميف نيبرقألا ةيصو نم همهس هلو 5 اهب هصخ يتلا ةيصولا هلف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف يأر نم هيلع

 ؟ هيب رق ل صوي لو ةيصوب ء ارقفلل ىصو ا ي ذل او : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةيصولا يثلثب نوبرقألا مهيلع لخدي هنأ : باوجلا

 رهشأ ةتس نم لقأل يصوملا توم دعب نيبرقألا نم دلو نميفو : هنمو ةلأسم
 مهنم نورضاحلا ذخأو 3 هتوم دعب نيبرقألا ةيصو مسق دق ناك هنأ ريغ رثكأ وأ
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 نوكيأ . دولوملا اذه تام مث © كلذ نم ميتيلاو بئاغلا مهس يقبو ] اهنم همهس

 هذه ىلع هل دعب ضبقي ملوأ هل ضبق هتثرول نوكيو ئ كلذ نم همهس هل

 . ؟ ال مأ 6 ةفصلا

 لمعن اهيف & ةفصلا هذه ىلع اهنم همهس اهنم دولوملل : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هيلع

 .هل تخأب مهدحأ رقأو .اروكذ دالوأ ةثالث كرتو دحأ تام اذإو : ةلأسم

 ؟ نوقابلا ركنأو
 نيدلاولل : ايهس نيرشعو ىدحإ نم ةلأسملا هذه مسق حصي هنأ : باوجلا
 ةتس تخألاب رقملا دلوللو & مهسأ ةعبس ايهنم دحاو لك تخألل نيركنملا

 تذخأل تخألل هلعل تخألاب مهلك اورقأ ولو ، دحاو مهس يه اهلو & مهسأ

 ةئالث امل نإ :نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو . مهسأ ةتس مهنم دحاو لكلو ث ةثالث

 . ملعأ هللاو . مهسأ ةعبرأ اهب رقملاو { مهسأ

 وهو ةضيرم يهو نيتنثاوأ ةدحاو هتجوز قلط لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ةدعلا يف تتامو ى حيحص

 . ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع اهثري هنأ : باوجلا

 ةيقب تكرت . .همأ مأو 5 هيبأ مأو 5 هابأ : كرتو تام لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا
 يقب امو & نافصن اهنيب سدسلا همأ مأو هيبأ مأل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ايهس رشع ينثا نم اهمسق حصي ةلأسملاو 3 هيبألف

 نم ءانثتسالاو يفنلا نيب فقي هٹريوه نموأ هابأ عمس يذلاف : هنمو ةلأسم

 نم هرمأ رهاظ يف هنأل & هناسلب ارس ىنثتسي هنأ نظلا يفو & ديحوتلا ةملك
 هذه ىلع . هنم هثاريم ذخأي نأ هعسيأ . تام ىتح هبتتسي مل مث ، نيملسملا
 ؟ ال مأ . ةفصلا
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 هعمس الو & كلذ دعب ةلوصوم اهلك اهم ىتأ هعمسي ل اذإ : قيفوتلا هللاب و ب اوجلا

 نم هجرخي ام ىلع هفوقو ناكو . ةلمجلا ف بات هعمس الو ، اهنيعب اهنم بات

 الو ةفصلا هذه ىلع كرشملا ةلزنمب وهف رهاظلا مكح يفف ، كرشلا ىلإ مالسإلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ا نع ةنسلا ف رفاكلا ملسمل ا ثري

 ؟ ال مأ . ثاريملا ف ثلثلا نع مألا نوبجحي كيلامملا دالوألاو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . «4بجحي ال ثري ال نم» : لوقلا رثكأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 خاب ىنحلا رقأو . ىثنخو .7 هتنباو ث انبا : كرتو تيم تام اذإو : هنمو ةلأسم

 نوقابلا ةثرولا ركنأو { مهل
 فلأ نم اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع ةلأسملا هذه مسق حصي هنأ : باوجلا

 نوسمخو ةتسو مهس ةئايعبس ركذلا دلوللف :ايهس نينايثو مهس ةئايتسو مهس

 ةسمخو مهس ةئامعبرأ ىثنخللو ،ايهس نوعبسو ةينامثو ةئايثالث ةنباللو ،ايهس
 : لاق نم لوق اذه ىلعو . ايهس نيثالثو دحاوو مهس ةئام رقمللو ،ايهس رشع
 . ملعأ هللاو © اندنع «مهلك ةثرولا هب رقأ ول ام ردقب الإ همزلي ال رقملا »

 دلوب تتأو تنزف 5 ادبأ ءاسنلا يتأي الاااروصح جوز اهل ةأرما :هنمو ةلأسم

 تبث دقو ةبوتلا ةأرملا هذه تدارأو 5 دلولا اذه هثروف جوزلا اذه تايف 3 انزلا نم

 هارت يذلا ام . بسنلا نم تبثي امم كلذ ريغو ةيالوو ثاريمو بسن اهببس نم

 ؟ امل

 نأ اهيلعو ، جوزلا وه شارفلاو ، شارفلل دلولا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهجوز نم هثرو يذلا اهدلو لام نم ذخأت نأ امه سيلو © مدنتو هللا ىلإ بوتت

 اهل سيلف ث دلولا اذه تام اذإ كلذكو 3 هل رهاظلا مكح يف دلولا اذه بوسنملا

 . ملعأ هللاو . اندنع هللا نيبو اهنيب اييف ثاريم اذه اهجوز نم هثرو امم

 ؟ مأو بأل تاوخأ دالوأو 6 مأو ئ نبال ةوخأ تانب عمتجا اذإو . هنمو ةلأسم

 . اروصح : لصألا ف )١)

 س ٩٦٩٦



 نيملسملا يأر نم هارن اييف عضوملا اذه يف مهئابا ةلزنم نولزني مهنأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .ءاوس ىثنألاو ركذلاو .ةقفصلا هذه ىلع

 : اذه وهو اهباوجب تيتأو 3 اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يف هينب اذإ برقأ هنأل ، بأل مأ بأ دج نم انعم ىلوأ مألا مأ دج نأ : هباوج
 اذه لك يفو ، نيملسملا يأر نم هارن ايف 0 ماحرألا يوذ نم يهو ةدحلا هذه

 . ملعأ هللاو . يأرلاب فالتخالا يربي
 ؟ هتمع ىنبو { اهمأو اهيبأل همأ اخأ هلاخ : كرتو تام لجر يف : هنمو ةلأسم

 ىلعو ءاهيوبأل همأ يخأ هلاخ هلك لاملا نأ لوقلا رثكأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اذه يف ةبارقلاب : لتاق نم لوق

 ةجوز ةثرولا نم كرتو . مهرد ةئاعبرأ لاملا نم كرتو تام لجر : ةلأسم

 ام (رخآلا دلو) هاخأ هاطعأ ايع اضوع مهرد ىتئايب امهدحأل ىصوأف نيدلوو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع لاملا اذه يف ةجوزلا ثاريم نوكي

 ضوعلاب هل "ا١ىصوملا ذخأيو 5امهرد نوسمخ نهنم اهل : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيخأ نيبو هنيب يقابلاو اهدعب

 بأل ةوخأو 5، مأل اتخأو ءامأو ااجوز :تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 مهلك مهنأل نوصلاخلا ةوخالاو مألا تخأ نيمهسلا نيذه يف كرتشيأ . مأو
 ؟ ةرثك ناك ولو دحاو مهس الإ نيصلاخلا ةوخالل نوكي ال مأ 5 مأل ةوخا

 يوذ دعب مهل لضف يذلا مهمهس الإ مهل سيل : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع عضوملا اذه يف مألا ةوخإ نوكراشي الو ، ماهسلا

 ؟ اهمأ ("اابأ اهدجو . اهتنبا ةنبا : تكرتو تتام ةأرما : هنمو ةلأسم

 هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع تنبلا تنبل هلك ثاريملا : باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع

 . وبأ : لصألا يف )٢( . هل اصوملا : لصألا يف )

_ ٩٦١٧ 



 ؟ اٹاناو اروكذ تنب ينبو 0 تنب تنب كرت نإو : هنمو ةلأسم

 ركذلا لضفي الو .ءاوس تنبلا ىنبو ،تنبلا تنب نيب ثاريملا نأ : باوجلا
 رثكأ ف . عضوملا اذه ف همأ ثاريم مهنم دحاو لك ىطعي الو . ىثنألا ىلع

 ىطعي هنإ :لوق كلذ يفو . مهيأر نم هيلع لمعن اميفو ، نيملسملا ءاهقف لوق
 . ملعأ هللاو . نييثنألا ظح لثم ركذلل :لوقو . همأ ثاريم مهنم دحاو لك

 تاصلاخ تاوخأ ينب وأ تانب (ا)»ينب : اوناك اذإ ماحرألا ثاريم يف : هنمو ةلأسم

 ؟ مهثاريم نوكي ام . ىرخألا نم ادالوأ رثكأ نهادحإ تناكو

 نوطعي مهنإف ، ةدحاو ةجرد يف تاهمالاو ءابآلا ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ٠ ليزنتلاب ال > ةيوسلاب

 هلام نم مهيب أ بيصن لثمب ةثالث مهو هيخأ يتبل ىصوأ يذل او : هنمو ةلأسم

 ؟ هتجرد يف رخآ اخأ كرتو © ايح مهوبأ ناكول نأ

 دحأ نم ةلأسملا حصت هنأ كلذ ىنعم اندنع جرخي هنا : قيفوتلا هلابو هباوجف

 ةثالث مهل (")ىصوملا ينبلو ، مهسأ ةتس يحلا خأللو ،نايهس ةجوزلل :ايههس رشع

 . ملعأ هللاو . مهس مهنم دحاو .لكل . مهسأ

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 تصوأو ئ بأ نموأ اصلاخ اخأو اتنب : تكرتو تتام ةأرما ف : هللا همحر يوزنلا

 ؟ ةيح تناك ول نأ اهتنبا بيصن لثمب اهتنبا نبال
 مهسأ ةثالث ةيحلا تنبلل : مهسأ ةينايث نم ةلأسملا هذه مسق حصي : باوجلا

 يف هجولاو 3 نايهس امهل ىصوملا تنبللو & مهسأ ةثالث بآلا نم وأ صلاخلا خألللو
 نموأ اصلاخ اخأو نيتنبا : تكرتو تتام ةأرما لوقت نأ ةلأسملا هذه مسق ةفرعم
 ئ ناههس نانثلثلا نيتنب اللف ئ مهسأ ةئنالث نم ةلأسملا هذه مسق حصيف ئ بأ

 نم مسقلا حص دقف & بأ نموأ ] مأو بأ نم ناك مهسوهو يقب ام خأللو

 . مهسأ ةثالث

 )١( ونب : لصألا يف . )٢( محل اصوملا : لصألا يف .

٩١٨ 



 نموأ اهمأو اهيبأ نم اخأو اهتنبا : تكرتو تتام ةأرما لوقت نأ لاح يفو

 وهو يقب ام خأللو } مهس فصنلا تنبلل :نيمهس نم مسقلا حصيف ،اهيبا
 نانثالا قفتي لو © نينثا نم ةلأسمو ةثالث نم ةلأسم تراص دقف . مهس

 تام :لقف ةثرولا نيب اهمسقاف ةتس كلذف نينثا يف ةثالث برضاف { ةثالثلاو

 اهنم هلعل ةدحاو لكلف ، مهسأ ةعبرأ ناثلثلا نيتنباللف ى اخأو نيتنبا كرتو

 . نايههس خألاو © نايهس

 نايهسلا ناذه نوكيف ،نايهس اهل حص اهل (_ا)لىصوملا تنبلا نأ تملع اذإف

 سقو . . ملعأ هللاو . ةينايث نم اهمسق حصيو { ةينايث ريصيف ةتسلا ىلع ةدايز
 : ىرخأ ةلأسم كل فصأسو 0 اذه ىلع صيوعلا لئاسم نم كيلع دري ام عيمج

 لثمب هنبا نبال ىصوأو 0 نينب ةثالثو .هتجوز : كرتو كله لجر كل ليق اذإ
 عضوم يف نونبلا نوكي نأ كلذ يف عضولاف . ايح ناكول نأ هلام نم هيبأ ثاريم
 كلذف ةعبرأ يف ةثالث برضتف ،هل(٢)ىصوملا نبالا نباب ةعبرأ عضوم يف وأ ةثالث

 ةتس كلذف ةينايثوهو ةجوزلا مهس جرح يف رشع ىنثالا برضت مث ، رشع ىنثا
 حصيف هل ىصوملا نبا نباب نينبلا ةعبرألا نيب ماهسلا هذه مسقا مث ءايهس نوعستو

 هل حص نبالا نبا نأ تملع املف ،ايهس نورشعو (")دحاو مهنم دحاو لكل
 ونب مهو ةثالثلا ةثرولا نيب ايهس نيناهثلاو ةعبرألا مسقاف ايهس نورشعو (٤)دحاو

 نوكيف ،ايهس نيعستو ةتس قوف ايههس نورشعو ةينايث دحاو لكل حصيف بلصلا

 مهفاف ،ايهس رشع ةعبسو ةئام نم مسقلا حصيف ،ايهس رشع ةعبسو ةئام كلذ
 . . ملعأ هللاو . كلذ

 اه نوكي ىتم . الماح اشأو © اصلاخ اخأ كرتو تام ىبص يف : هنمو ةلأسم

 ريغ لمحلا نوكيو ثلثلا اهل نوكي ىتمو .؟ اثراو لمحلا نوكيو ،سدسلا
 ؟ ثراو

 )١( اهل اصوملا : لصألا يف .
 )٢( هل اصوملا : لصألا يف .

 )٣( . )٤( دحأ : لصألا يف .

_ ٩٩ 



 اهلمح همأ تعضو اذإف . هيبأ ريغ نم الماح تناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 :لاق نم لاقو & سدسلا مألل نوكيو 3 هاخأ ثرو رهشأ ةتس يضقنت نأ لبق

 . رثكأ لوألا لوقلاو & سدسلا مألل نوكيو هاخأ ثرو رهشأ ةعستل هتعضو نإ

 . ملعأ هللاو

 خأب ىثنخلا رقأو . ىثنخو ةنباو ءانبا :كرتو لجر تام اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ مهتلأسم حصت مك نم . ةنبالاو نبالا ركنأو .

 لاغتشا يف ينأل 5 ةلأسملا مسق تقولا اذه يف (انوكي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا
 كلذ يف هجولاف { ةلأسملا هذه مسق يف لوخدلا ةفرعم كل فصأ ينأ ريغ ، ريبك

 لاح يف مهلعجت نأ ىثنخلا يفو ، ىثنأ لاح يف وأ ("ااركذ لاح يف ىثنخلا لعجت نأ

 . ملعأ هللاو . نودحاج مهأ لاح يفو نورقم مهلك

 (٢)يبأ ةدجو . تادج ثالثو ك تاجوز عبرأ كرتو تام لجر :هريغ نمو ةلأسم

 ؟ هنبا ةنباو 3 هتنباو هيبأ
 دجللو { ةعبرأ سدسلا تادجللو . ةثالث نمثلا تاجوزللف : باوجلا

 . ةعبرأ سدسلا نبالا ةنبالو ك رشع انثا فصنلا تنبللو { ةعبرأ سدسلا

 . ملعأ هللاو . اهس نورشعو ةعبرأ كلذف

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

 نيذلا نم دعبأ مهل ىصوأ نيذلاو ، ةيصوب هبراقأ ضعبل ىصوأ لجر يف : هللا
 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةيصوب ءارقفلل ىصوأو © مهل صوي مل

 ةيصو ةمسق ىلع تمسق نإ ةيصولا هذه رييغت نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الو مهل ىصوأ ام ءارقفلل تبثو ، ةيصولا هل تتبث هل يصوملا تلانو نيبرقألا

 نوبرقألا لخد هلنت مل نإو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع نوبرقألا مهيلع لخدي
 . ملعأ هللاو . نيثلثلاب ءارقفلا ىلع

 )١( نكي مل : لصألا يف . )٢( ركذ : لصألا يف .

 )٣( هيبأ ابأ : لصألا يف .



 همحر يحبصلا دمحم نب ربشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 دق اهل خأ نبال تصوأو ، نيتصلاخ نيتخأو داجوز تكرتو تكله ةأرما يف : هللا

 هذه مسق حصي مكف ؤ .ايح هوبأ ناكول نأ اهلام نم هيبأ ثاريم لثمب اهلبق تام

 ؟ةلأسلملا

 ةعبرأو ، جوزلل هعابسأ ةثالثف يقب امو سمخلا هل ىصوملل : باوجلا

 . ملعأ هللاو . يدنع اذكه ةسمخ يف ةعبس اهبرضو نيتخاألل هعابسأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ؟ باوجلاب تيتأو هتكرت هنيعب ةلأسملا هذه لاؤس يف : هللا همحر

 ةعبرأ جوزلل { مهسأ ةرشع نم ةلأسملا هذه مسق حصي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 فاخأ :فلؤملا لاق .ملعأ هللاو . نايهس هل ىصومللو ،نايهس تخأ لكلو
 جوزلل نايهس مسقلا لصأ نأل 5 هللا هيضر خيشلا نم اوهس اذه نوكي نأ
 كلذف . مهسأ ةتس نم نانلثلا نيتخاللو 1 مهسأ ةتس نم مهسأ ةثالث فصنلا

 نألو ذ نيجوزل ا ىلع لخدي لوعل ١ نألو © ةعبس ىل ا ةلأسملا تلاعو ةعبرأ

 هنم ذخ ؤي الو 5، هتبتك اميف رظنيف ةفرعملا ليلق انأو ى عيمجل ١ ىلع لخدت ةيصولا

 . هللا هيضر خيشلا باوج ىلإ عجر . . باوصو قح هنأ فرعي ىتح

 مالسإلا نم هجرخي امالك دحأ نم عمس يذلاو : اضيأ هباوج نمو : ةلأسم

 كلاهلا نكي ملو { هثروف ملكتملا اذهوخأ تام مث ، ائيش كلذ يف هل لقي ملف

 امم ثراولا اذه دي نم ءعيشب عفتني نأ اذهل زوجيأ . اذه هيخأ كرشب ملع ىلع

 . ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع . اذه هيخأ نم وه هثرو

 اذه هيخأ لام ذخأ امدعب مالسإلا ىلإ ملكتملا اذه عجر نإ كلذكو

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع قرف لوألاو اذه نيب نوكيأ . ثاربملاب

_ ١.٠١



 ۔ ةفصلا هذه ىلع انل نيبي اييف اذه ىف ءاوس امهالك : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اذه نم انل نبي ايف كلذ زوجيو

 لثم نم ناكوأ تاوخأ ينبوأ © تانب ينب تكرت اذإ كلاملاو : هنمو ةلأسم

 ثاريملا مسق نوكي فيك . ىرخألا نم ادالوأ رثكأ نهادحإ تناكو 0 اذه

 ١ ؟ مهنيب

 رثكأ يف ثاريملا يف ءاوس نهلكف ةدحاو ةلزنمب نك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ريثك فالتخا اذه يفو { نيملسملا ءاهقف لوق

  
١.٢



 ثلانلا ب ابل ١

 اهظافل و اهيناعمو ةباتكلا ىف

    
 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 بتكي دحأ هءاجو 3 جلف يف قح هل ناك اذإ بتاكلا يفو : هلا همحر & ناديبع

 جلفلل هتداهش زوجت لهو . ؟ ال مأ هل بتكي نأ هلزوبيأ . روكذملا جلفلا اذهل اقح

 هدنع هل بتكي نأ دحأ دارأ مث كلاه نم اثراو بتاكلا ناك اذإ كلذكو . ؟ ال مأ

 ؟ ال مأ كلذ هل زوبيأ . جلفلا اذجل

 نيملسملا نيب فالتخالا هيف يرجي هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ةداهش ةباتكلا نأل هتركذ ام عيمج يف هتداهش زوجت ال :لاق نم لاق . يأرلاب

 نم همهس طقسي هنأ ريغ هتباتكو هتداهش زوجت : نيملسملا نم لاق نم لاقو
 لوق لكو . هئاكرشل هتباتكو هتداهش تبثتو & كلذ نم مهس هل نوكي الو ، كلذ
 . ملعأ هللاو . هب لومعم نيملسملا

 تاواولا ءالؤه ىليأ ،0ا)اوقَقوتو اولصاو اؤَعداو اؤّلوت ةباتك يفو :هنمو ةلأسم
 ؟ تاباتكلا رثكأ يف تافلأ اهل دجأ ينأل هريغو نآرقلا يف . ؟ال مأ تافلأ
 الب تركذ ام ةباتك نوكي نأ يدنع نسحي يذلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . (٢)ملعأ هللاو . تاواولا دعب تافلأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اياصولاو قوقحلا نم هيلع ام ءاضقل كلاهلل الام عاب اذإ يصولا يفو : هللا همحر
 اذهب صيخر هنأ سانلا ةماع دنع ناكو ، پفولأب نيملسملا قوس ىف ةادانم

 ١) فقوتو : لصألا ف .

 )٢( ةلادلا «واولا» دعب فلأ ةباتك ةرورض نم يباتكلا مسرلا دعاوق يف فورعم وه امل فلاخم باوجلا اذه
 . ةعامجلا ىلع

 ١.٢٣



 ملو { ماتيأ ةثرولا يفو & باتكلا نم دحأ عيبلا بتكي نأ يصولا دارأو ، نمثلا
 تعب ينإ بتكا يصولا لاقو . لالدلا نم اهعمس الو ةادانملا ىلع بتاكلا علطي
 نم يصولاو ، عيبلا اذه بتكي نأ بتاكلل زوجيأ . ينالفلا لاملاو ، ينالفلا لاملا
 نأ لبق نم هدعو دقو بتكي نأ بتاكلا ىبأ اذإ تيأرأ . . ؟نيملسملا تاقث
 باتك نم يصولا ناكو ، كلذ نم ةمالسلا بحأ عيبلاب ملع ايلف & بتكي

 . نيملسملا

 ام بتكي نأ بتاكلل زئاجف الدع ةقث ىصولا ناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هب رمأ ايك { ةادانملاب هلام نم هاياصو ذافنإو كلاهلا نيد ءاضقل يصولا كلذ هعاب
 زاجأ نم لوق يف ةمواسم هعاب نإ كلذكو & كلذ لطاب هل نبي مل ام ، نوملسملا

 لوق يف هانركذ امل كلذ هعيب يف حلصألاو رفوألا رظن اذإ & ةمواسم يصولا عيب

 & ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم اذهو . . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب

 هعسو نيملسملا نم هريغ كلذب ماقو & هسفنل ةمالسلا بلطو بتاكلا فقو نإو

 . ملعأ هللاو . اندنع اميف كلذ

 مهمامأ ةطقل اجلف اودجوف . ىلزألا مهجلف نومدحي سانأ يفو : هنمو ةلأسم

 امل طوقلملا جلفلا اذه اهتميقب اومدخيل اذه مهجلف نم ةجاب اوعاب مث هيف هوطلخف
 فقويو مهجلف ف حدقي م أ . اذه مهلعف روبع أ ى عيمجلل احالص كلذ ف او ر

 .(١)ةعيبملا ةدئازلا ةجابلا نع الإ فقي مأ .هيف ةباتكلا نع

 © هاضر زوجيو ، هرمأ كلمي نمل هلك جلفلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 يف ةباتكلا زوجتو تباثو زئاج كلذف ، كلذب اوضرو تركذ امل هوعاب ام هنم اوعابو
 نإو ، تركذام لبق نم الإ هيف ")ةهبش ال ابيط احيحص هلصأ ناك اذإ جلفلا اذه

 فوقول او اندنع اميف كلذ زوجي الف . ه اضر زوجيو هرم أ كلمي ال نم مهيف ناك

 . ملعأ هللاو . ملسأ هلك هيف ةباتكلا نع

 )١( ةعابملا : لصألا يف .

 )٢( هبشي : لصألا يف .

١.٤ 

 



 ئ لجالاو لجاعلا اهقادص نع اليطبت هتأرما هل تبتك لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع قادص اهيف امل بوتكم ساطرق اتقرو تعلط نإ هنأب ةنالف ترقأ : ظفللاو
 هذه خيرات لبق اهخمراتو لقي لو > انم اه اوعدو اهقح تلطب ا لقف ٠ نالف اهجوز

 اقادص اهل بتك رثكأ وأ نينس ثالثوأ ةنس دعب هنا مث (ليطبتلا ةقرو ينعي) ةقرولا

 ؟ ال مأ ، لئيطبتلا دعب هبتك يذلا قادصلا اذه هيلع تبنيأ . الجاو الجاع

 هذه ىلع ليطبتلا خيرات مدقت ام كلذ نم لطبي هنا : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع اييف ةفصلا

 يف هتباتكزوجتأ . قوقحلا نم عىشلا رجح بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 . ؟ كلذ
 هلعج نموأ نيملسملا مكاحل الإ رجحلا ةباتك نوكت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نيذلا نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ءاهقف ةعامج وأ(١ايضاق وأ امامإ كلذل

 نوكي الو ، مكحلا ةلزنمب كلذ ذإ & مهماكح مدع عم نولدعي هبو قحلاب نودهي
 . ملعأ هللاو . كلذل هلعج نم وأ نيملسملا مكاح نم الإ مكحلا

 نب نالف ىصوأ : هنم هيبأ بيصن لثمب هنبا نبال ىصوي نأ دارأ نم ظفل

 نم نالف هنبا بيصن لثمب هتوم دعب هلام نم نالف هنبا نبا نالفل ء ينالفلا نالف
 كل هنم ةيصو هتوم دعب ،ايح (؟)نالف هنبا ناك ول نأ هتوم دعب هلام نم هثاريم
 .كلذب

 يذلا نالفل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : نالف كولمملا رارقإ ظفل

 اذك اذك نالف نب نالفل كلم وأ همأ وأ ينالفلا نالف نب نالفل دبع وأ كولمم وه

 . كلذب هل هنم ارارقإ ةضف ةيرال

 ةنالفل تضرف دق : (رمع نب دمحم هيقفلا خيشل ا طخب) : ةضيرف ظفل

 نيثالث لكل هلام يف ينالفلا نالف نب نالف بئاغلا اهجوز ىلع ةينالفلا نالف تنب

 . ضاق وأ مامإ : لصألا 3 )١(
 )٢( انالف : لصألا يف .



 ةرذ ةرذلا نمز يفو { ارب ربلا نمز يف بح كوكم فصنو ابح كيكاكم عست اموي
 نوكيل اهلام نم اهسفن ىلع ةقفنلا هذه يرجت نأ اهترمأو اهمادال ةضف نيمهردو

 انيد كلذ نوكيل اهلام نم اهسفن ىلع ةقفنلا هذه يرجت نأ اهترمأو ث اهل انيد كلذ

 تضرف دق كلذكو ةيجح اذه نالف بئاغللو ارمأ هللا ثدحي نأ ىلإ اهل

 ردق 5 افاحلو ارازإو نيبابلجو نيصيمق باوثأ ةتس ةنس لكل هذه نالف تنب ةنالفل

 وسكت نأ اهترمأ كلذكو .ةيجح اذه نالف بئاغللو ،اهلثم ةوسكوأ اهتوسك
 .اذك خيراتب اذه نالف اهجوز ىلع اهل انيد كلذ نوكيل اهلام نم اهسفن

 6 ينالفلا نالف نب نالف يدنع دهش : اضيأ هطخ نم : دوقفملا ليجأت ظفل

 3 ىوؤن ةيرق نم اوجرخ مهنأ ينالفلا نالف نب نالفو { ينالفلا نالف نب نالفو

 3 مهربخ مجتعاو ث ةرصبلا ردنب ىلإ دصاق ضعبو سراف زب ىلإ دصاق ضعب

 دقو ربخب اذه مهجورخ دعب مهل اوملعي ملو مهتداهش يدنع تحص دقو
 هذه ةحصب باتكلا اذه خيرات نم انامز نينس عبرأ ىلإ مهدقفب تمكح

 © مهلحأ نأ مهتنرو ضعب ينم بلط نأ دعب ةقرولا هذه يف ةروكذملا ةداهشلا

 . خيراتلا بتكيو مهتداهشب حص ام اذهف

 نالف نب نالفل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : باكرلا فلس ظفل
 ةقان هيلع نأب بتكت ىثنألاو 5 ةدملا ىمستو ،نوبل نباوأ ضاخم نبا ةنس ينالفلا
 . ظفللا نم يقب ام بتكيو ،نوبل ةنبا وأ ضاخم ةنبا اهنس

 ضاحم نبا ةيناثلا ةنسلا يفو براوج ىلوألا ةنسلا يف : لبإلا (النينس ةفرعمو

 يفو ينت ةسداسلا يفو ، عدج ةسماخلاو ق ةعبارلا يفو ،نوبل نبا ةثلاثلاو

 ماع لزاب كلذ دعب وه مث لزاب ةعساتلا يفو سدس ةنماثلا يفو . عابر ةعباسلا

 . ملعأ هللاو . باسحلا اذه ىلعف .نيماع لزابو

 الإ نوبل ةنباو ضاخغ ةنبا :لوقي نأ لثم اهنم نس لك ىف ءاه ىشثنأللداريو

 . ملعأ هللاو .اهريغب هيف قفتم ىثنألاو ركذلاف سدسلا

 )١( نونس : لصألا يف .
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 هب رقأ ام : بتاكلا بتك اضيرم يصوملا ناك نإو : هريغ قسن ىلع ظفل

 كاناصقن هلقع ف نأ ملعي الو صيرموهو 0 نالفل ا نالف نب نالف هب ىصوأو

 هر ىصوأو هب رقأ ام باتك باتكلا اذه : بتك نإو . هنيعب ظفللا ةيقبب ىتأيو

 ناك اذإ اذهو ى اضيأزئاجف هتيصو زاوجو .هضرم ف ينالفلا نالف نب نالف

 يف رييغت هب ثالح هن أ هل نبي ملو © لقعلا ةحصب لبق نم يصوملا فرعي بتاكلا

 هنع هلاقتنا حصي ىتح لوألا لصألا ىلع همكح نأل .هريغو ضرملا نم هلقع
 يف تبثي هلاثمأو اذه لثم نأ وجرأو . . ملعأ هللاو تافآلاو ثادحألا نم ءيشب
 . ملعأ هللاو . اياصولا

 ضحملا ةراجحلا ةاحرب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : اجرلا فيقوت ظفل

 . ةمايقلا موي ىلإ ةفقوم سانلا نم ءاشي نم اهيلع نحطي اذك ةيرق نم

 يلاولا ةقثلا خيشلا طخ نم لوقنم : بئاغلاو ميتيلا لام ف ةلاكو ظفل

 بئاغ لكلو ميتي لكل اليكو نالف نب نالف تمقأ دق : هللا همحر نانس نب فلخ

 اذك خيراتب ليكو هيف مهل ماقي نأ زوجي ام عيمج يف هريغ وأ لام يف بيصن هل

 هذه ىف هل بوتكملا قحلا اذه نم هل سيل نآ : رقي نأ دارأ نم ةباتك ظفل
 نالف نب نالف رقأ :رخا لجرل اهنم هقحب رقي نأ دارأو & ةضف ةيرال اذك الإ ةقرولا

 ةيرال اذك اذك الإ ةقرولا هذه يف هل بوتكملا قحلا اذه نم هل سيل نأ ينالفلا

 نالفل ةقرول ا هذه ف هل بوتكم وه امج هقحتسيو هل بجي قح لكب رق ا دقو ©كةضف

 اذه . . ملعأ هللاو . اذه يفكي هنأ يدنعف كلذب هل هنم ارارقإ ينالفلا نالف نبا

 . هللا همحر دمحم نب رماع يلاولا خيشلا نع

 دوعسم نب دمحم نب رماع يل اولا هيقفلا خيشل ا نع اضيأ هباوج نمو : ةلأسم

 مأ ، يديعسوبلا نالف نب نالف رقأ بتك اذإ باتكلا يفو : هللا همحر يلاعسلا
 ةدعقلا ١ )يذ رهشوأ ةدعقلا يذ رهش نم كلذكو .ديعسوب لا نموه ىذلا

 . وذ : لصألا يف )١(

 ۔ ١.٧



 ؟هتباتك فيك . . ريغصلا جلف دلبلا يف ناك اذإ كلذكو

 ديعسوب لا نموه يذلا بتكيف ، ديعسوب لآ نم لجرلا ناك اذإ : باوجلا
 نم بتك نإو ةدعقلا يذ رهش نم هتباتك امأو كلذ زاج يديعسوبلا بتك اذإو

 نإو ، ريغصلا جلفلا نم بتكيف { ريغصلا جلف هتباتك امأو . ىفك ةدعقلا رهش
 نإو ، ريغصلا ىمسي جلفلا ناك اذإ كلذ زاجو { ىفك ريغصلا جلف نم بتك
 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ وهو كلذ زاج ريغصلا ىمسملا جلفلا نم بتك

 امأو : هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . هتايح يف اهتدم تضقنا دقو خاسنلا ىلع تحص يتلا قاروألا

 ىلع قاب هنأ ىعداو قحلا ةيقبت ف قيدصت قاروألا يف ناك نإف : باوجلا

 ةيقاب اهنأ لوقلا رثكأف ، هطخب مكحي نم طخب قاروألا تناكو ، كلاهلا

 نإو هقح يفوتسن ىتح ءامرغلا هكراشي ل © هدي ف نهرلا ناك اذإ ن نهترملاو

 رثكأ ىلع عرش هيف ءامرغلاو ئ تابنإلا ةلزنمب وهف كلاملا لي ف نهرلا ناك

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 نب دمحم هللادبع يبأ ةمالعلا ملاعلا هقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 عيب بتكي يناتأ نميف : هللا همحر يوزنلا يدمسلا ناديبع نب ةعمج نب هللادبع
 لا يذلا لاملا وهو © ينالفلا يلام بتكا : يل لاقو لاملا كلذ فرعأ ال انأو .لام
 يذلا بتكأ وأ ، يل لاق ايك بتكأ نأ يل زوجيأ . نالف نم عيبلا وأ ضايقلاب يلإ

 ؟ نالف نم ضايقلاب هيلإ لا وأ نالف نم هارتشا هنأ اذه نالف ىعدي

 نب نالف نم هارتشا هنأ يعدي يذلا بتكت نأ نسحأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ضايقلاب هيلإ لآ هنأ يعدي يذلا وأ نالف

 فك . مالسإلا ةجح هكلاه نع جحي نآ الجر رجأتسا نميف : هنمو ةلأسم

 نإ كلذكو . يصوملا نع ضرفلا هب طقسيو ةرجألا هب تبثت يذلا ظفللا ةفص
 ؟ ءيش ةرجألا هذه ف هل سيلف مولعم تقو ىلا جحي 7 نإ هيلع دحم نأ دارأ

_ ١٠٨



 هذه ةرجأ دقع هيلع ظفلي نأ الجر يصولا رمأ اذإ هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اذك هل لوقي يصولا ىلع ظفلي هنإف ، ريجألاو يصولا رضحي هنإف ةجحلا
 كلاهلا نع ارئازو اجاح جرخي نأ اذه نالف نب نالف ترجأ دق نالف نب نالف اي
 ربق هنعروزيو & مارحلا هللا تيب ىلإ مالسالا ةجح 3 ينالفلا نالف نب نالف
 يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص ىلع هل ملسيو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا
 نم نورئازلاو نوجاحلا هلعفي ام ةرايزلاو ةجحلا هذه يف لعفي نأو .ايبنع هللا
 اي اذكو :هل لق ،معن لاق اذإف . ةضف ةيرال اذكو اذكب بجاوو ةنسو ضرف
 جح دق هنإ لوقيو ، نامز يتنس ىلإ جحي مل نإ اذه نالف ىلع تطرش دق نالف
 ةجحلا هذهب رازو جح دق هنأ ةنيبب حصيوأ نالف نب نالف كلاملا نعرازو

 . ةرايزلاو ةجحلا هذه يف هل ةرجأ الف هيلع ايهتدقع نيتللا ةرايزلاو

 يفوهو إهفرعأ لاملاو ، لام نم ارارقإ وأ اعيب بتكي يناتأ نميفو : هنمو ةلأسم
 لجرلا اذه لوق الإ اقح لاملا كلذ يف بتكيل ينءاج يذلا اذهل ملعأ ملو لجر دي
 نأ ملعأ ىتحوأ لاملا كلذ نم هقح نم بتكأ نأ ىل زوجي له . اقح هيف هل نإ

 ؟ لاملا كلذ نم لجرلا اذه هيعدي ايب لاملا هدي يف يذلا رقي ىتح وأ اقح هيف هل

 زئاجف ةباتكلا تكرت ناو & عيش كمزلي الف تبتك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ

 غلبلا ةثرولا نم دحأ ينءاجو ماتيأو غلب ةثرو نيب عاشم لام يفو : هنمو ةلأسم
 ظفل فيك . هؤاكرشو وه مستقا دق هنأل لاقو ةئام نموأ هلام نم ائيش بتكي

 دق هنأ تعمس دقوأ & يعم مسقلا حصي مل اذإ كلذ زوجي لهو ؟ هيلع ةباتكلا
 يعم دهشي ل هنأ ريغ 5هب قثوي نم مهيفو دلبلا نم سانأ ةمسقلا هذه رضح
 ؟ ةمسقلا كلت رضح نم مسقلاب
 مهس رظني ىتح هل بتكي الف ميتي ةثرولا يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هرضح دق مسقلا اذه ناك نإو 3 ةباتكلا زئاجف حلصي ميتيلا مهس ناك نإف ميتيلا

١.١



 ام لثم كلذ لثمف ةباتكلا ظفل امأو . هيف ةباتكلا زئاجف نيملسملا نم لودع
 ملعأ هللاو . هلام عيب

 اذك نالف ىلع بتكا : هل لاقو ، رجاتلا هاتأ اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم
 اذك اذك نالف نب نالف هنع بتكي نأ هلزوجي له . اذه يرتفد يف ةيرال اذك

 يف ةباتكلا نع فوقولا مأ ةيرال اذك اذك نالف نب نالف لوقي :بتكي مأ ،ةيرال

 ؟ حلصأ رتافدلا

 رجاتلا هيعدي ايب رجاتلل بتكي نأ هل زوجي ال بتاكلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ماكح نم دحأ رمأب بتكي يذلا بتاكلا طخ نأل | سانلا نم دحأ ىلع

 فرع اذإو 0 نالف نب نالف هبتك بتكي مل ولو & تباث زئاج هطخف نيملسملا

 نأ زئاج :لاق نم لاق .فالتخا كلذ ىفف بتاكلا ريغ امأو . تباثوهف هطخ

 . زوجي ال :لاق نم لاقو . اقح تبثي ال هطخ نأل ں رجاتلا ناسل ىلع بتكي

 . ملع أ هللاو

 بتكي مأ اذه بتكيأ . نيزرب نالف نب نالف ىمسي لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ نيزرلا فلأب
 . ملعأ هللاو . مالو فلأب نيزرلاب بتكي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 تاقث ينالفلا نالف نب نالف لعج دقو ظفللا اذه يف لوقت امو : هنمو ةلأسم

 هنويد نم دارأ ام ءاضتقاو .هنيد ءاضق ىف هتوم دعب هءايصوأ هقلا مهمحر نيملسملا

 ةضف ةيرال اذك اذك هتوم دعب هلام نم لعج دقو . هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو

 وأ هب رقأ ام عيمج اذه : نالف نب نالف تبثأ دقو 3 هتوم دعب هتيصوب موقي نمل ةرجأ

 ريغ وأ هيلع اتباث ةقرولا هذه يف هب ىصوأو هب رقأ ام ناك ث ةقرولا هذه يف هب ىصوأ

 ؟ هتوم دعب هذافنلب ىصوأو هسفن ىلع هتبثأ دقف .اتباث
 .. ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع يرجي ظفللا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 نالف نب نالف رقأ :اذهوهو 3 ال مأ تباثو زئاج ظفللا اذهو : هنمو ةلأسم

 ؟نييناوزنلا نيينالفلا لقي ملو & يوزنلا نالف نب نالف نب نالفو ينالفلا

 لوقأ نأ ردقأ الو ىنبجعي الف ظفللا نم تركذ ام امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نب نالف ينب نالفو نالفل ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتكي هنأ ريغ . . هلاطبإب
 . ملعأ هللاو . نييناوزنلا نيينالفلا نالف

 ؟ زئاج هلك مأ { ايهب رجت ؤت ةضف ةيرال يتئايبو : هنمو ةلأسم
 رجت ؤي ةضف ةيرال يتئايبو : بتاكلا بتكي نأ ىنبجعي : قيفوتلا هابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ايهب

 : اذه وهو . اهم اوجب تيتأو {. اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هنأ : خيراتلا بتكيلو ، ليللا يف كوكصلا ةباتك زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اذك ةنس نم اذك رهش نم اذك ةليل بتاكلا بتك

 زوجتأ ،هاف رتاسوهو هريغوأ بسنلاب دهش اذإ دهاشلا يفو : هنمو ةلأسم

 اذهل زوجيأ . هيتفش رصبي ملو هتداهش بتاكلا عمس اذإ تيأرأ . . ؟ ال مأ هتداهش

 ؟ ال مأ } ةفصلا هذه ىلع ةداهشلا هذهب بتكي نأ بتاكلا

 الو } هيتفش رتاسوهو دهاشلا دهشي نأ ىنبجعي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةنيب ةداهشب الإ بتاكلا بتكي

 هيلع بلطو ،كلذ ريغوأ ةيصو وأ ارارقإ بتكي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 لاح ام . ةرهش دوهشلاو نالف قيتع نالف هنأ هل اودهشف هتفرعمب ادوهش بتاكلا

 ؟ نالف قيتع هنأ بتكيو ةزئاج ىه ةداهشلاو ةرهشلا هذه

 . نالف قيتع بتاكلا بتكي نأ زوجيو هتركذ امزئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملع أ هللاو
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 نم ء يشب وأ لاملا نم ءعيشب رقي نأ ةأرما وأ لجر دارأ اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟رقملا توم دعب هل ١( )رقملل لاملا اذه نوكيو دحأل ضورعلا

 هلايب ينالفلا نالف نب نالفل نالف نب نالف نب نالف ىصوأ بتكي : باوجلا

 : ملعأ هللاو . هل هيلع نابض ننم اذك ىمسملا

 افرصم هتلعج دقو : لثم يف ةأرملا ىلع ظفل اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 نالفو نالفل هيلع نأب ظفل اذإ كلذكو . .؟ال مأ كلذ زوجيأ . هتماقإو 3 اهيلع

 زوبججيأ . ريخألا مسالا نيونتو مالكلا جاردنا دنع فلألا كيرحتب نالف ينبا

 ال بجي قح لكب ةأرملا ىلع بتك اذإ كلذكو ؟ ال مأ ،قحلا تبثيو اذكه

 هقحتست :اهيلع ظفلي ةلبقتسملا لاعفألا هذه لاثمأو هل جاتحي اب وأ هقحتسيو

 مأ ، ءايلا تابثاب هل يجاتحتو هيقحتسنت مأ { ءاي تابثإ ريغب هل جاتحيو

 ؟ هل نيجاتحيو هنيقحتسي
 ال «هتمقأ» كلذكو . ءايلا تابثإب نوكي ال «هتلعج» نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 الف مالكلا جاردنا دنع «ينبا» نم فلألا كيرحت امأو .ءايلا تابثإب نوكي

 نوكي الف «هقحتست» امأو قحلا لطبي (")الأ يدنعف فلألا تبث نإو © ينبجعي

 تابثاب هل نيجاتحت نوكيف ( يجاتحي» ي كلذكو .هنيقحتست نوكي لب هيقحتست

 .. ملعأ هللاو . نونلاو ءاتلا

 ي رتشم وأ ينالفلا يلام عئاب هنإ لاقو ، ةأرما وأ لجر ينءاج اذإو : هنمو ةلأسم

 نأ ينم دارأو ،هيف ريغم هناو عيبملا اذهب لهاج هنإ لاقو ، ينالفلا لاملا نالف نم

 .اذه رارقإ نع الإ ةلعل ال عيبملا اذهب ملعأ مل انأو ، عيبملا اذه يف اريغ هل بتكأ
 يف بتكأ نأ ازئاج ناك نإو ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اريغ هل بتكأ نأ يل زوجيأ

 دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف اندهشأ :ال مأاذكه ظفللا نوكيأ اذه لثم

 اذه يف ةلاهجلا هئاعداب ينالفلا نالف نب نالفل هعاب يذلا عيبملا يف ريغو ضقن

 . هل رورقملا : لصألا يف )١(
 )٢( لطبي ال نأ : لصألا يف .
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 بتكيو ] عيبل ا اذه ف نيملسمل ١ م اكح هل بجوي ام بلطيو ك هدودحبو عيبم ١

 ؟ خيراتلا
 بتاكلا ىلع قيضي الو ، ظفللا نم هتركذ ام عيمج زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ بتكي نأ

 اوضياقتوأ ، مهنيب الاومأ اومستقا مهنإ اولاقو سانأ ينءاج اذإ : هنمو ةلأسم

 . مهضايقو مهتمسقب ملعأ مل انأو ،اذه يف مهنيب بتكأ نأ ينم اودارأو لاومأب

 . كلذ يل ازئاج ناك نإو . .؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع مهنيب بتكأ نأ يل زوجيأ

 مأ ،نايض نم رارقإ مأ ،قحب رارقإ مأ ضعب مهضعب نم رارقإ ظفللا يف نوكيأ
 ( ؟ يديس هجولا فيك

 ١ هيلع بتكت نم فرعت تنك اذإ زئاج هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هلل ابو ب اوج .

 ملعأ هللاو .

 ا ذهم بتكي ن أ روجح ضوحو رئبو رجشو لخن هيف ناك اذ ! تيبل او : هنمو ةلأسم

 م أ 3 هرجشو هلخنو هضوحو هرئبو هكلاسمو هقرطو هقوقحو هدودح عيمجب ظفللا

 ؟ال

 . ملعأ هللاو . زئاج ظفللا اذه عيمج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . . ؟ال وأ ةيصولا اهل زوجتأ نالف ةمأل يصوي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 يوزنلا ينالفلا نالف نب نالف ةمأ ةنالفل نالف ىصوأ :بتكتأ ةزئاج تناك نإو
 يوزنلا ينالفلا نالف نب نالف ةقيتع ةنالف بتكت ةقيتعلا كلذكو . ؟ةيوزنلا مأ

 ؟ةيوزنلا مأ

 ةنكاس ةمألا تناك اذإ ةيوزنلا بتاكلا بتكي نأ ينبجعي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . دلبلا كلذ ةنكاس تناك اذإ اهريغ وأ ىوزن
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 اطخ يل بتكت نأ ديرأ : هل لاقو & بتاكلل دحأ ءاج اذإو : هنمو ةلأسم

 نأوأ اذك كلصاو هنأ اذه لالمإ ىلع نالفل هل بتكي نأ هلزوجيأ . نالفل
 ىرت فيك مأ ةفصلا هذه ىلعو اذك يرتشيو اذك عيبي نأو ، اذك لسري

 ؟ يديس

 سانلا رئاس امأو اذه لثم بتاكلل فوقولا ينبجعي : قيفوتلا هابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . يديس برقأف

 بتكيل ريسيل ىعد اذإ بتاكلا يف يدنع اميف اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 اذه ىلع ريخألا بتاكلا اذه بتكو ءاهنطب يف بوتكم ةقرو ضيرم ىلع
 نب نالف ىصوأ : هيلع بتكي هنإف ، هللا ءاش ام ةساظرقلا هذهرهظ يف ضيرملا
 اذه نالف نب نالف ىصوأو . ةقرولا هذه يف هيلع هتبتك ام ذافنإو ءاضقب اذه نالف

 ملعأ هللاو . ةقرولا هذه رهظ يف بتك ام ذافنإو ءاضقب

 هكالمأ عيمج هل بتكي نأ هنم دارأو بتاكلا ىل ا ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 مأ . ةفصلا هذه ىلع هيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ . اتابثإ وأ ارارقإ وأ اعيب دحأل

 ؟ال

 عيبلا امأو & هيلع بتكي الف ةيصولاو رارقالا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع بتكي نآ زئاجف تابثإلاو

 وأ هيلع قح لبق اهيف بوتكم ةقروب بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 بتك اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ اهرهظ يف هل بتكي نأ هل زوبيأ . اهنطاب يف هريغ ىلع
 ءاضقب اذه نالف نب نالف ىصوأو :هباتكرخا يف هيلع بتكو ، اهرهظ يف هل

 يف بتك ام ناك ث ةيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم ةقرولا هذه يف بتك ام ذافنإو
 هئاضقب ىصوأو هسفن ىلع هتبثأ دقف هيلع تباث ريغ وأ { هيلع اتباث ةقرولا هذه

 يف بتك ام ذافنإو ءاضقب هيلع بتكي ملو هيلع ظفلو هتوم دعب هلام نم هذافنإو

 هذه يف هيلع هبتك ام ذافنإو ءاضقب بتك الو & ظفللا مامت ىلا ةقرولا هذهرهظ
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 يتلا ةقرولاو ، هيلع ظفلو لؤألا ظفللا هيلع بتك لب ، ظفللا مامت ىلإ ةقرولا

 بتاكلا مزليأ. . لبق نم باتك اهيف اهايإ كل هتفصو ام ىلع يه اهيف هيلع بتك

 ؟ ال مأ & ةفصلا هذه ىلع ءيش

 . هذه كتفص ىلع ائيش بتاكلا مزلأ ردقأ ال ينأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهيف بوتكم ةقرو يف بتاكلا بتكي نأ ىنبجعي ال هنأ ريغ يفاك لوألا ظفللاو

 . ملعأ هللاو . دحأل قح

 ءاضقب اذه نالف نب نالف ىصوأ : هباتك ف بتكي بتاكل او : هنمو ةلأسم

 بتك ام ناك ةيصو س أر ىلع هتوم لدعب هلام نم ةقرول ا هذه ف بتك ام ذ افناو

 هئاضقب ىصوأو هسفن ىلع هتبثأ دقف & تباث ريغوأ هيلع اتباث ةقرولا هذه يف هيلع

 ؟ هتوم دعب هلام نم هذافنإو

 هذه ف هيلع بتك ام ذ افنإو ء اضقب اذه نالف نب نالف ىصو ا : بتكي م ا

 ام ذافنإو ءاضقب بتكي مأ 3 انه مدقتملا ظفللا مامت ىلإ هتوم دعب هلام نم ةقرولا

 ؟ انه م دقتملا ظفللا م امت ىلإ هتوم لعب هلام نم ةقرول ا هذه ف هيلع هتبتك

 ىلإ هتوم لعب هلام نم ةقرول ا هذه ف هيلع بوتكم ا ذ افنإو ع اضقب بتكي م ا

 هباتك يف اهبتكي نأ بتاكلل زئاج ظافلألا هذه لك مأ { انه مدقتملا ظفللا مامت

 بوتكم وأ لبق نم اهيف بوتكم ريغ ةقرو يف هباتك ناك اهيلع بتكي نم ىلع
 ؟ لبق نم اهيف
 . ملعأ هللاو . ةزئاج اهتركذ يتلا ظافلألا هذه عيمجف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .اذه نالف نب نالف لعج دقو : هترجأو ىصولا يف ظفللا يف : هنمو ةلأسم

 دعب هلام نم هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هتوم دعب ةيصو ينالفلا نالف نب نالفل
 ذافنإو هاضق ىلع هل ةرجأ ةضف ةيرال اذك اذك هل لعج دقو . هنويد ءاضتقاو . هتوم

 ؟ هيف هيصو هلعج ام

+ 
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 ةقرول ا هذه ف هتبتك امم ذح ؤي الو : هب اتك ف بتكي بتاكل او : هنمو ةلأسم

 هيقف الو ل اع رب يناف الدع نوكيو نيملسملا ءايلع نم ل اع ىلع ضرعي ىتح

 اذإو ئ هيقف الو ملاع ريغ ينإف الدع نوكي ىتح مأ ئ هباوصو هلدع حصي ىتح مأ

 همزليأ . هيقف الو ملاع ريغ ناكو ظافلألا هذه نم ائيش هباتك يف بتاكلا بتكي مل

 ؟ ال مأ . ءيش

 بتكي مل اذإو {ةزئاج اهتركذ ىتلا ظافلألا هذه عيمج نآ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع عيش الف ،ازئاج هبتك يذلا ناكو . هتركذ امم ائيش بتاكلا

 اهجوزل بتكت نأ تدارأ ةأرما يف : اهلاؤس نم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ٠ اه دهشي نأ بتاكلا بآل زوجيأ . اهفرعي ال بتاكلاو . ةقلطم ةلاكوو اقح

 ةرضحب ناك ، هريغ اهبسنب فرعي نم اهترضحب سيلو ةقث ناك اذإ اهبسنب

 ؟ هترضح ريغ وأ اهجوز
 بتكت ةأرملا تناك اذإ اهجوز بأ دهشي نأ ىنبجعي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لاوقأ نم ةزاجإلا نم جرخي الف ،بتاكلا بتك اذإ امأو ،اقح اهسفن ىلع هنبال
 . اهجوز بأ ةداهشب ةأرملا ىلع بتكي نأ بتاكلل زئاجف ةلاكولا امأو نيملسملا
 . ملعأ هللاو

 6 اذك اذك كجوزل ١« )يبتكا :هدلو ةجوزل دلاولا لاق اذإو : هنمو ةلأسم

 ريغ اهنأكو ، اذكه هل بتكأ نأ جاتحيأ :ةجوزلا تلاقف { اذك اذك هل يبتكاو
 ارارم هل ضرعي اهجوز دلاو تأر املف . اهجوز دلاو اهل هركذ ام بتكتل ةبغار
 ناك : اوبتكا مكرظن ىلعوأ بتكا : بتاكلل (")تلاق يشلا كلذ اهجوزل بتكتل

 ريغ يف وأ . كلذ هبشأ امو مكاح وأ لاو وأ ضاق لثم ةيقت عضوم يف اهجوز دلاو

 هذه ىلع ءيشلا كلذ يف اهجوزل اهيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ 0 ةيقت عضوم
 يف اهب نكسي ناك رضاح ريغوأ كلذ دنع ارضاح اهجوز ناك . . ؟ ال مأ ةفصلا
 ؟ هدحو هنع لزتعم تيب يف وأ هدلاو تيب

 )١( يبتكتأ : لصألا يف . )٢( تلاقف : لصألا يف .
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 هذه كتفص ىلع اهيلع بتكي نأ بتاكلل قيضي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج يف

 ىلع ظفل اذإ بتاكلا يف : اذه لبق لا ؤس يف انخيش كتلأسو : هنمو ةلأسم

 ()طّمت ال : هل لاقف ،هاف(ا)ايتغم هآرف ، معنب همهفتسيل تفتلاو ، هيلع بوتكلملا
 مأ ، ةفصلا هذه ىلع لوألا ظفللا يفكي (معن) دعب نم هيف نع فشكف 3 كاف

 ؟ ةرملاب ظفللا مامت دعب معنب هل ابواجم نوكيو ةيناث ظفللا هيلع ديعي
 نإو .معن :لوألا هلوقب يرجيو 0 ةزاجإلا نم جرخي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ملعأ هللاو . يدنع نسح كلذف ةيناث ظفللا هيلع داعو نكمأ

 هل نم للمي ابرو .رضاح وهو بتاكلل هريغ هنع للمي نميفو : هنمو ةلأسم

 جرخي ةرمو { ةباتكلاو لالمإلا دنع ارضاح نوكي ةرم هيلع بوتكملاو . قحلا

 بتاكلا بتكو ، رضاح ريغ هيلع بوتكملاو اذه لالمإ ىلع بتاكلا بتكيو
 مأ اذكه زوجي . هيلع بوتكملا ىلع ظفل بتاكلا متأ اذإف ؛ اذه لالمإ ىلع
 ؟ ال

 زئاجف معن لاقف هيلع بوتكملا ىلع بتاكلا ظفل اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع عيش بتاكلا مزلي الو كلذ

 مأ رخآلاو لوألا مأ . ةرخألا مأ  ىرخألاو ىلوألا يدامج يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ زئاج كلذ لك
 هللاو . ةرخآلا بتكيو ىلوألا ىدامج بتكي بتاكلا نا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 يف مهنم لجر لك ىلع ، لاجر ةعبرأل الام عيبي نأ دارأ نميفو : هنمو ةل اسم

 ةيقب تكرت . .دحاو موي ف ةباتكلاو لاملا عبر دحاو لكلو هدحو كص

 : اذه وهو . باوجلاب تيتأو ‘ لاؤسلا

 )١( طغم : لصألا يف . )٢( يطغت ال : لصألا يف .
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 ناكولو { ةفلتخم تاقوأ يف بتاكلا بتكي نأ ىنبجعي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 اذهو ،©١)ينالفلا مويلا حابص يف خيراتلا اذه : خيراتلا بتكيف دحاو موي يف
 اذهو ، ينالفلا مويلا راه فصن خيراتلا اذهو { ينالفلا مويلا ىحض يف خيراتلا
 ىمسملا هلام عبر نالفل نالف عاب دق :بتاكلا بتكيو ،ينالفلا مويلا خيراتلا
 نالف نب نالف عاب دق :يناثلا باتكلاو . . مهسأ ةعبرأ نم مهسوهو اذك

 باتكلاو . . مهسأ ةثالث نم مهسوهو 0 ينالفلا هلام نم هقح ثلث نالفل

 . . نيمهس نم مهس وهو هقح فصن نالفل نالف نب نالف عاب دق : ثلانلا

 . (٨)١مهس هقح وهو : عبارلا باتكلاو

 ءاكرش نيب ةمسق يف ةعفادم بتاكلا بتكي نأ يديس زوجي له : هنمو ةلأسم

 اهيف مهيلع تناك اعيب مهدحأ ىلع بتكي وأ & مهمسقوه هلعل مهرضي مل
 نإو ، ىماتي مهيف وأ نيغلاب ةثرولا ناك ملعي ملوأ بتاكلا اهب ملع 0 نيدو اياصو
 ؟ كلذ ىف ظفللا ايف ازئاج ناك

 مهضعب ىلع نيغلابلا ىلع بتكي نأ بتاكلل زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلاملا ىلع ناك نإو 3 مهيلع بتكي الف ماتيألا امأو { ةعفادملا ظفل ضعب

 ذافنإو قوقحلا ءاضق دعب الإ لاومألا مسق ةثرولل زوجي الف ذفنت ملو اياصوو قوقح

 الف اياصوو اقوقح كلاهلا ىلع نأ ملعي ملو بتاكلا مهيلع بتك نإو ،اياصولا
 . ملعأ هللاو . ءيش همزلي

 امأو . تباث هلكف ث ةدم ريغ ىلإوأ ةدم ىلإ بتك نإ رارقالا يف : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . كرتي الو بتكي هنإف قيدصتلا

 : باوجلا اذه وهو . اهباوجب تيتأو © اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف بتكت ةأرملا نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ةيوزنلا ينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف بتك ناو . هتركذ ام عيمج يف ،ةيوزنلا

 . ىنعملل اعبت عوطقم ناكم لدب تفيضأ )٢( ةينالفلا : لصألا يف )١(
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 ام حلصيو كلذ ينبجعي الغ 3 يوزنلا ينالفلا نالف نب نالف ةنبا ةنالف وأ

 . ملعأ هللاو . كل تفصو ام ىلع ةباتكلا يف فنأتسي

 . (١٢)(اذك ناكمب) ىتلا بتكي لو . . . ىتلا هتلخنب بتك نميفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع تبثي ال هنآ : باوجلا

 نم ائيش اهنم سمطو هريغ ةيصوب وأ ةيصوب ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 هل لاق وأ أرقي هدعب هل لاقف هترضحب هآرو اياصولاو تانايضلاو تارارقإلا
 . أرقي الراص نأ ىلإ اسيمطت هداز كلذ دعب مث ، تبثي أرقي مادام :بتاكلا

 هدي يف نم لاق نإ تيأرأ . . ؟ ال م .ةفصلا هذه ىلع عيش لئاقلا مزلي

 لادلا مزليأ . اهسمطف ،اهب هلدف هسمطأل اذك ةبتك ىلع ينلد :دحأل ةيصولا

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث لولدملا ناك . . ؟ ال مأ .ءيش

 نأ بحأ ال ينأ ريغ هتركذ ام عيمج يف عيش همزلي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةبتكلا ىلع هلدبأ

 نإ اهل هيلع يذلا لجآلا اهقادصب اهجوزل تصوأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ةيرال ةئامثالثب هل تصوأ مث ،هل اهيلع نايض نم ،هلبق توملا ثدح اهب ثدح

 ةضف ةيرال ةئايثالث لجآلا اهقادصو ،ةدايزلا بتكت ملو هل اهيلع نايض نم ةضف

 ؟ ةدحاو دعب ةدحاو وأ ادحاو ايهخيرات ناتيصولا تناك ،رثكأ وأ لقأ وأ

 امهالك ناتيصولاو { عيمجلا جوزلل تبثي اذه لثم نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هل اهيلع نايض نم اتناك اذإ { هذه كتفص ىلع ناتتباث

 ةنالف اهنأ :ادعاصف ةسمخلا نم ةرهش اهل اودهش ةأرما ىفو : هنمو ةلأسم

 ةيصو اهل بتكي نأ بتاكلا نم ةأرملا هذه تدارأف \ الفلا نالف نب نالف ةقتعم

 نم ائيشو تارافكلا نم ائيشو ىتوملا زاهج نم هل جاتحي امو ءازع امل بتكف

 .ىنعملا مامتل نيسوقلا نيب ةرابعلا تفيضا )٢(
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 ىجوزل بتكا : بتاكلل تلاق مث ئ تانايضلاو تارارقالا نم ائيشو مايصلا نم

 ىلع بتاكلا امهل بتكف ،هل لع نايض نم يتوم دعب يلام نم ىقبي ام عيمج نالف

 ؟ال مأ ةزئاج .ةباتكلا هذه يف لوقت ايف . ةفصلا هذه

 هللاو . هذه كتفص ىلع ءيش همزلي ال بتاكلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

 اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : يدنع ايمف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نصح قباطي يذلا قوسلا وهو ،ىوزن رقع قوس حالصال ةضف ةيرال اذكو
 . ؟ هل هيلع نايض نم ىوزن ةيرق
 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه نآ : باوجلا

 هنم ارارقإ بتكي هضرأب وأ ةلخن اذك اذكب وأ ةلخنب رقأ نميفو : هنمو ةلأسم

 هب رقملا ناك اذإ ينعأ ،“ ضرألا هذهب مأ ،ةلخنلا هذهب هل هنم ارارقإ وأ كلذب هل

 ؟ اثن ؤم

 . ملعأ هللاو . كلذب هل هنم ارارقإ بتكي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةيرال ةئايب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : نيظفللا نيذه يفو : هنمو ةلأسم

 قحلا اذه ءاضقبيو ةاكزلا لبق نم همزل نايض نم نوملسملا هاري ام يف ذفنتل ةضف
 نالف ىصوأ : يناثلا ظفللاو . . لبق نم هب ىصوأ ام ىلع ةدايز هتوم دعب هلام نم
 نيملسملا ءايلع هاري اييف هلام يف هتوم دعب ذفنت ةضف ةيرال ةئامب ينالفلا نالف نب١

 ؟ لبق نم هب ىصوأ ام ىلع ةدايز .هلام ةاكز لبق نم همزل نايض نم

 هللاو . ناتباثو نازئاج امهالكو دحاو امهانعم نيظفللا نيذه نأ : باوجلا
 . ملعأ

 :اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هيلع نايض نم دحأل ةضف ةيرال اذكو اذكب ىصوأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاقو . . قحلا تبثي الف قحلا ذافنإب صوي مل اذإ : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف . هل
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 ةيصولاف ئ هيلع ناض ريغ نم ةيصوب ىصوأ اذإ امأو . قحلا تبثي ثي هنإ : لاق نم

 . نسحأ وهف اهذاقنإب ىصوأ نإو 3 اهذافنإب { صوي ل ولو ةتباث

 ةيصولا هب لطبت . تصوأ وأ ىصوأ ةظفل نمواولا طاقسإ يفو : هنمو ةلأسم

 © لاؤسلا ةيقب تكرت . . ظفللا كلت قسن ىلع اهعيمج ةيصولا تناك اذإ اهلك

 ؟ باوجلاب تيتأو
 تبثت الف تصوأ وأ ىصوأ نمواولا طقسأ اذإ امأ : قيفوتلا هتابو باوجلا
 هلوقف ةقرولا هذه ىف ام ذافنإب ىصوأو : بتك ةيصولا رخا يف ناك ناو . ةيصولا

 ههج نم تلطب انإو لصألا ف ةتباث ةيصولا تناك اذإ ] ةيصولا حلصي كلذ

 . ظفللا

 الف لوهجملل وأ ثراول ةيصولا :لثم لصألا يف ةلطاب ةيصولا تناك نإو

 دعب هذه كتفص ىلع ةيصولا دارأ اذإ بتاكلا امأو ريخألا ظفللا اهحلصي

 . ملعأ هللاو . هيلع قيضي الف . يصيولملا توم

 ؟ اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 بتكي ام اهنمو فلألاب بتكي ام اهنم ةروصقملا ءايسألا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهبتكي نأ زئاجف ،ءايلاوأ واولا تاوذ نم اهنأ هيلع تسبتلا اذإ هلعلو { ءايلاب
 . ةغللا قيرط نم اذهو & فلألاب الإ بتكت الف ةدودمملا ءاسألا امأو . فلألاب

 . اهلطبي ال :لوقو ، نحللا اهلطبي قاروألا نإ :لوقف مكحلا قيرط نم امأو
 . ملعأ هللاو

 ؟ ءايلاب وأ فلألاب بتكي نأ يشحم ناتسبو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : باوجلا

 . هتوم دعب هءايصوأ رثكأ وأ ةثالثوأ نينثا لعجي نأ دارأ نم ظفلو : هنمو ةلأسم

 ةيصوب مهنم موقي نمل ةرجألا لعجيو ، هبحاص ماقم موقي مهنم دحاو لك لعجيو
 ؟ ةصاخ
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 © نالف نب نالف اذه نالف نب نالف نب نالف لعج دقو : بتكي : باوجلا

 هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هتوم دعب هءايصوأ نالف نب نالفو نالف نب نالفو

 6 مهبئاغ نع مهرضاحو ،مهتيم نع مهيح لعج دقو .هنويد ءاضتقاو 3 هلام نم

 دقو { هنويد ءاضتقاو هنيد ءاضقو هاياصو ذافنإ يف مهعيمج لعفك مهدحأ لعفو

 . زئاج يدنع ظفللا اذهف . .هل ةرجأ ةيرال اذك اذك هذه هتيصو ذفني نمل لعج

 . ملعأ هللاو

 بحاص ينالفلا نالف نب نالف نإ دوهشلا هل تدهش نميفو : هنمو ةلأسم

 بتكي نأ زوجيأ ، يوزنلا هل تدهشوأ يوزنلا بتكي نأ زوججيأ .ىوزن ةيرق
 ةرهش ةسمخ مهو دوهشلا ةداهس تفلتخا نإ تيأرأ . . ؟ىوزن ةيرق بحاص

 نكاسمب هبتكيوأ ىوزن ةيرق بحاص دهش نم مهنمو & يوزنلا دهش نم مهنم
 ؟ ىوزن
 ناكو ،ادحاو ةداهشلا ىنعم ناك اذإ اذه لثم قيضي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ىوزن هنكسم لجرلا

 : يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 يفف . يح هدعب لوألا يصولاو & يصو دعب ايصو لعج نميف : باوجلا
 اعوجر بتكي نأ جاتحي الو عوجروهف هريغ بتك اذإ هنإ :لوق ،©فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو . اعوجر بتكي هنإ :لوقو . لوألا نع

 ءىشلا بتكا :بتاكلل لاقو . ةيصو بتاكلا هل بتكي نميفو : هنمو ةلأسم

 ىلع هبتكت ام عيمج يصوملا لاق . ؟ال مأ نايض نم اذه :بتاكلا لاقف .ينالفلا
 نم نايض نم هيلع هللمي ام عيمج بتكي نأ بتاكلل زوججيأ . نايض نم هبتك نم
 ىلإ ءاج اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ نايض نم هنأ هدحو ءيش لك نع هلأسي نأ ريغ
 ةيصو امهدحأ ىلع بتاكلا بتكو .اياصو اوبتكيل رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا بتاكلا

 ةباتكلا دنع ارضاح هبحاص ناكو ،هيلع ظفلو تانايضو تارارقاو اياصو اهيف

١٢٢



 يف بتاكلا لجدو ،هل هبتكيل ةساطرق رخآلا هلوان مث رضاح اهريغوأ ظفللاو

 لاقف . مايصلاو تارافكلا نم مكوأ { ؟ بتكت (١)[اذام] يصوملل لاقو ةباتكلا

 لثم هيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ . نالف ىلع هتبتك ام لثم حلع بتكا : ىصوملا

 ؟ هيلع ظفليو رخآلا ىلع هبتك ام
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هتجوزل اقادص بتكيل ءاج نميف ، يدنع اييف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ؟ قادصلا نم هنأ بتاكلا همهفتسيأ . ىلحلا ةاكز بتكا :لاقو

 هيلع يذلا اهقادص ىلع هبتكو نسحف لبق همهفتسا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . زئاجف ث هيلع ظفلو ،اهل

 عطق عيب لصأ اهيف هل بوتكم ةقروب بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 زوجيأ . عئابلا ىلعرغي نأ افوخ نالف ينبل افالتا حإع بتكا :بتاكلل لاقو
 ؟كلذب هل هنم ارارقإ ةقرولا يف هل بتك امرشع رشع هيلع بتكي نأ بتاكلل
 . ملعأ هللاو . تركذ ام بتكي نأ بتاكلل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ءاش ام امل بتكو ث ةيصو اهل بتكيل ةأرما هتءاج اذا بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 ال { لجالا اهقادص اهجوزل بتكتل لقت لو ائيش بتكا ل تدع : لاقو هللا

 نبتكي ءاسنلا نمرثكألا ىريو ،انايسنوأ اهنم كلذ ادمع بتاكلا يردي
 مأ كجوزل كقادص (")نيبتكتأ :امهل لوقي نأ كبجعي . نهجاوزأل نهقادص

 ؟ اهيلع ظفليو خيراتلا بتكيو .اهنع تكسي

 . اهل لقي مل نإو اهل لاق نإ بتاكلل زئاج هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 هبتك ام ضعب نإ لاق اذإ يصوملاو & يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم
 تامو هسمطي ملوأ باتكلا نم هسمطو هيلع سيلوأ هنم صلخت دق تانايضلا نم

 )١( شيإ : لصألا يف )٢( يبتكتأ : لصألا يف .
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 : اذه وهو © باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةثراو وأ ةيصو انأ بتكو

 يف مكحلا يف تباث كلذف رقملاو يصوملا كلذ هلطعي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 سيل هب رقأ يذلا ءعىشلا كلذ نإ وأ ،هبرقأ ام ذفنأ هنإ هلوق لبقي الو هلام
 هللاو . زئاج كلذف ،اهنع عجار هنإ لاقو ،ةيصو كلذ ناك نإ امأو .هيلع
 . ملعأ

 حيحصلاو ضيرملا ىلع ةيصولا ريدصت هلعل قيدصت ظفلو : هنمو ةلأسم

 . ءاوس

 ناكو بتكي ل ناو نسحف هلقع نم ةحص ىف ضيرملا ىلع بتك نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف © لقعلا حيحص هنا هدنع

 ذفني ن أ زوجحم هن أ ىلعو {©ك هيصو ي أر ىلع هءازع دار أ نم ظفل : هنمو ةل اسم

 نم سانلا عيمج نم همتأمو هازع رضحي نم هأزري ايبو لومعم ريغوأ الومعم
 يأر ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ ذفنيأ . ضرحو .. الحو لخو ماداو ماعط

 ؟ةيصو

 . ملعأ هللاو . فاك يدنع ظفللا اذهف : باوجلا

 دعب هلام نم هيلإ جاتحي ام عيمجب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : هنمو ةلأسم

 ىراوي نأ ىلإ ىتوملا زاهج نم كلذ ريغو 5 هربق رفحو هطونحو هنفكو هرطعل هتوم
 ىولحوأ مادإو ماعطبو ،هيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني هربق يف

 يأر ىلع همتأمو هثازع مايأ هتوم دعب هلام نم سانلا نم هللا ءاشي نم(١ )اهلكأي

 مايأ هتوم دعب هلام نم سانلا نم هللا ءاش ام اهب لسغيل ضرحو لحبو ،ةيصو
 ؟ ةيصو يأر ىلع همأو ،هئازع

 . ملعأ هللاو . زئاج ظفللا اذه اذه نإ : ()قيفوتلا هللابو باوجلا

 هلُئ ي : لصألا يف )١(
 . لصألا يف تسيل )٢(
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 هيلع بتكي نأزوجي . ىثنأوأ ناك اركذ قهارملا يبصلا يفو : هنمو ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ؟ال مأ ، بتاكلا
 نيملسملا نيب فالتخالا هيف يرجي قهارملا ىبصلا نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لوقلا رثكأ وهو 0 غولبلا دنع الإ هيلع بتكي ال بتاكلا نإ :لاق نم لاق . يأرلاب

 © غلابلا ةلزنمب هلعجي ضعب قهارملا نإ : نيملسملا ضعبل لوق هيفو .لمعأ هبو

 اهريغوأ اياصو نم ءارقفلل وه امم ىطعيوأ هتوم لدعب ةينصوأ دحأ هكرتي نآ امأو

 . هلام ظفحي ناك اذإ كلذ قيضي الف

 ؟ اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 "نأو ،ابهذ الاقثم نيعبرأ هيلع نأ بتكي نأ زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . ريرح بوث هيلع بتك نإو ث زئاج هلك : بهذ لاقثم نيعبرأ هيلع
 . ملعأ

 ؟ اهماوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نيب هبتكي اميف لطابلا نم قحلا ملعي بتاكلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . هنم ةلفغ ىلع هتباتك نم ءعىش ف ىهس اذإف هملعي هبتكي ىذلا ناكو سانلا

 هنيب اميف عيش همزلي الف قحلا ملعيوهو ،كهنموهسلا ىلع الطاب ائيش بتكف

 فرعي يذلا ءيشلا يف بتكي نأ بتاكلل ينبجعيو ،نايضلا هيلعف هنم لهجلا
 . نيملسملا لأسي نأ ىلإ هلدع فرعي مل يذلا نع فقيو 3 هباوصو هلدع

 الف لطابلا ىلع هيف بتك ءيش يف لخد هنأ ملعي مل يذلا بتاكلا اذه امأو
 صالخلا هيلعف هنم لهجلا ىلع لطابلاب ائيش بتك هنأ هل ناب نإو !ءيش همزلي

 . ملعأ هللاو . كلذ نم

 ؟ءاتلاب اقرفتل وأ ءايلاب اقرفيل ةضف ىتيرالبو : هنمو ةلأسم

 . اقرفتل : باوجلا

_ ١٢١٥



 هيف هلكوي نأ هل زوبجي ام عيمج يف ةقلطم ةلاكو الجر لكو نميفو : هنمو ةلأسم

 دارأو هلكو نم لام نم هدلول عيبي نأ اذه ليكولا دارأ مث { اهلك ءايشألا عيمج نم

 بتاكلل زوبيو ةفصلا هذه ىلع هدلول عيبي نأ هلزوجيأ .هل بتكي نأ بتاكلا نم

 ؟غلاب ريغ وأ اغلاب دلولا ناك هلكو نم لام نم هدلول هعيبي اييف هل بتكي نأ

 بتكي نأ بتاكلل زئاجو ،هدلول عيبي نأ ليكولل زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع هيلع

 هاماقأ : لثم يف نينثالا ىلع ظفللا يف يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم
 يف هامتمقأ مأ ايكماقم كلذ ي هايتمقأ . كلذب هل ايهنم ارارقإوأ ايهماقم كلذ ي

 .ايكلذب هل امكنم ارارقإ وأ . .ايكماقم ايكلذ

 عمجلا يفو . مكلذ يف مأ & كلذ يف هومتمقأ : لاجرلا نم عمجلا يف كلذكو
 ؟نكلذب مأ كلذب هل نكنم ارارقإ : ءاسنلا نم

 لوقيو ۔ايكماقم كلذ يف هايتمقأ :ايل لوقي معنف : ()قيفوتلا هلابو باوجلا |
 كلذكو . كلذ يف هومتمقأ :لاجرلا نم عمجلا يف كلذكو . كلذب هل ايكنم ارارقإ

 . كلذب هل نكنم ارارقإ :ءاسنلا نم عمجلا

 © نيملسملا ءارقف نم هللا هقزري نم ىلع نقرفيل رمت نم ةئاثالثبو : هنمو ةلأسم

 ؟نقرفتل مأ ،نقرفت مأ ،قرفت مأ
 هللاو . قحلا نم ةجراخ ريغ اهتركذ ىتلا ظافلألا هذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ؟ همأ نم هيخأل بتكي نأ ديري نميفو : هنمو ةلأسم

 . نالف نب نالف همأ نم هيخأل : بتاكلا بتكي هنأ : باوجلا

 نب نالف رقأ : بتك اذإ ،ضورأ اهلو ايوط عيبي نأ دارأ نميفو :هنمو ةلأسم

 لصألا يف تسيل )١(

١٢٦ 



 ،اذك ةيرق نم ةينالفلا رئب : ةايسملا هرئب ينالفلا نالف نب نالفل عاب دق هنأب نالف

 هكل اسمو هقرطو هقوقحو معيل ااذه دودح عيمجب اذك ةيرق نم اذك ةاسمل ١ هضورأو

 . ملعأ هللاو . يفكي ظفللا اذه نأ يدنعف ،عطقلا عيب

 وأ همأل وأ هيبأل وأ هدلول وأ هيخأل وأ هتجوزل بتكي نأ ديري نميفو : هنمو ةلأسم

 بتاكلا بسني له . همأ نم هيخأل وأ هتدجل وأ هدجل وأ هلاخل وأ هتلاخل وأ { همعل

 مسا يفكي ا)وأ { ةباتكلا يف مهريغ بسني ايك نيروكذملا ءال ؤه نم هل بوتكملا

 ؟بسنلا لاكل ابوسنم هيلع بوتكملا ناك اذإ .هدجو مهدحأ

 هتجوزل ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 همساب يمس اذإ بسني مل ولو ءالؤه دحأل وأ نالف هيبأل وأ نالف هدلول وأ ةنالف

 . ملعأ هللاو . نسحف هبسن نإو ، يدنع تباثوهف

 قتعب ةينالفلا نالف تنب ةنالف تصوأ :ظفللا اذه يف :نمو ةلأسم
 ةنالف تصوأ ةبقعلا ماحتقالو { ىلاعت هلل ابرقت اهتوم دعب ةنالفو ةنالف اهيتمأ

 اهتومدعب قتعلااهنم ناقحتسي نأ دعب(")نيتاه ةنالفو ةنالف اهيتمأل هذه نالف تنب

 ظفللا اذه تبثيأ . اهتوم دعب اهلام نم قحلا اذه ذافنإبو ةضف ةيرال اذكو اذكب

 . .ءاتلاب مأ ءايلاب ناقحتسيو . .؟ال مأ ناقحتسي يف نونلا تابثإ لجأ نم
 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت

 ردقأ الو ۔نيملسملا لاوقأ نم جرخي ال ظفللا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تابنإ يف كوكصلا يف نحللا نأل اذه لثم يف ناضلا بتاكلا مزلأ("[نأ]

 نأ ريغ ،هلطبأ نم مهنمو هتبثأ نم مهنم نيملسملا نيب فالتخا قحلا
 . ظفللا ةحص يف دهتجي نأ هل يغبني بتاكلا

 ءاتلاب قتعلا اهنم هلعل هنم اقحتسي نأ دعب بتكي هتركذ ىذلا ظفللا لثمو

 . ملعأ هللاو .نونلا فذحو

 )١( مأ : لصألا يف . )٢( نيذه : لصألا يف .
 )٣( لصألا يف تسيل .

١٢١٧ 

 



 هيلع بوتكملا ىلع ظفل يفوأ هتباتك يف نحل اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع ظفلو { ارج وأ ابصن عفرلا لاح يفو { ارجوأ اعفر بصنلا لاح يف بتك
 هصالخ هجو ايف ءىش همزل نإو . ؟ همزلي ايف . هنم الهج كلذك هيلع بوتكملا

 . ؟هللا نيبو هنيب اميف
 نيملسملا نيب فالتخالا هيف ءاج كوكصلا يف نحللا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 فاخاف ،نحللاب قحلا لاطباب لوقي يذلا لوق ىلع هلاطبإو قحلا تابثإ يف
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع نايضلا بتاكلا ىلع

 هيف ناك نإو ؟ ال مأ قحلا هب لطبيأ . بارعألا لبق نم نحللاو : هنمو ةلأسم

 ؟هب مكحتو كبجعيام فالتخا

 (١نأ ردقأ ال انأو ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لهجلا ىلع نحللا هنم ناك اذإ بتاكلا امأو .نحل يف ناك اذإ كصلاب مكحأ

 اذإ امأو . هيلع نايض ال هنإ :لوق هيفو .ناضلا هيلع نوكي نأ ىنبجعيف 0 هنم

 أطخلا هجو ىلع نحللا هنم عقو اينإو حيحصلا ظفللاو ،قحلا فرعي ناك
 . ملعأ هللاو . هيلع نايض الف .وهسلاو

 { ةيصو وأ ارارقإ وأ اعيب دحأ ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 نإو . ؟ال مأ ، رثكأ وأ لقأ وأ نيمويوأ مويب ةباتكلا دعب هيلع بوتكملا ىلع ظفليو
 ظفللا ةعاس هبتكيو هرخؤي مأ باتكلا ةعاس خيراتلا بتكي ،كلذ هل ازئاج ناك
 ؟ هيلع بوتكملا ىلع
 ةقرولا باتك دعب { هيلع بوتكملا ىلع ظفلي نأ زئاج : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . باتكلا اذه خيرات بتكيف خيراتلا امأو . نيموي وأ مويب

 ماقأ لق . اهسفن جيوزت يف هتحخأ وأ هتنبا لكوي نأ دارأ نم ظفلو : هنمو ةلأسم

 جيوزت ف هل ةليكو نالف تنب ةنالف همأ وأ هتخأ وأ هتنبا : ينالفلا نالف نب نالف

 )١( لصألا يف تسيل .

١٢٨ 



 لاجرلا نم ءاش (١نمب اهجوزي نأ نيملسملا لاجر نم ادحأ رمأت نأ اهسفن
 3 هسفن ماقم كلذ يف اهماقأ جوز دعب اجوز قادصلا نم ءاشت ام ىلعو ۔ءافكألا

 ؟ ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب هسفن ةلزنم اهلزنآو

 نم تءاش ايب ، لاجرلا نم تءاش نمب بتكي هنا : (}"قيفوتلا هللابو باوجلا
 هنأ ريغ كلذك ظفللاف { ةيبص ةنبالا تناك نإو ،ةأرملل ةئيشملا نأل قادصلا
 . ملعأ هللاو .قادصلا نم ءاشي ايبو ،ءافكألا لاجرلا نم ليكولا ءاشي ايب بتكي

 مأ 3 هديب نالف ةدرب بتكي ،هباتك يف ةزب بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 بناجلا يف ةيشاحلا يف بتكت ةدربلاو .هديب نالف هبتكو مأ © هديب نالف هبتك

 يلي امم اطباه مأ باتكلا ردص يلي امم اعلاط بتكيو رسيألا بناجلا مأ نميألا
 مأ هديب نالف هبتك بتكي . نيرطسلا نيب ةدربلا بتك نإ تيأرأ . .خيراتلا
 ؟كلذ جاتحي ال مأ هديب نالف ةدرب

 بتك اذإ امأو .هذه كتفص ىلعزئاج هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نإو ،هديب نالف ةدربوأ ،هديب نالف ةدرب بتكي نأ جاتحي الف نيرطسلا نيب ةدربلا
 . ملعأ هللاو . نسحف كلذ بتك

 عيب نالفل ينالفلا يلام بتكا : هل لاقو بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 لأسي مأ هيلع بتكي نأ زوجيأ . هل لاملا اذه نأ بتاكلا ملعي ملو رايخوأ عطق

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . .؟ال مأ هيف بتكي هنأو . ؟ال مأ هل هنأ لبق لاملا نع

 حص نإو © ةفصلا هذه ىلع بتكي نأ بتاكلل زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هيف بتكي ال لام يف بتاكلا بتك نإو . عيبلا تبثي الف © عئابلا ريغل لاملا اذه

 بتكي الو كلذ هنكمأ نإ ةقرولا عزني هنإف .بتك ام دعب هل نيبتو نوملسملا

 ١ ملعأ هلل او . ا ذه ريغ عضوم ف مدقت لق عوجرل أ ظفلو . عوجرل .

 )١( امب : لصألا يف .

 )٢( هنمو ةلأسم : لصألا يف .

١٢٦١ 



 نالف نب نالفل . ينالفلا نالف نب نالفرقأ : ةلاحالا ظفل : هنمو ةلأسم

 قح لكبو . ةقرول ا هذه ف بوتكموه امم هقحتسيو هل بجي قح لكب ين الفلا

 ؟ ةقرول ا هذه ف هل بوتكم وه امم هقحتسيو هل بجح

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نالفل قح اهيف بوتكم ةقرو هديبو دحأ هءاج اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 نب نالفوه هنأ ىعدي ۔ ةقرولا هديب نم۔اذهو ،© ينالفلا نالف نب نالف نبا

 يف بوتكملا قحلا ةلاحإ بتاكلا نم دارأو 5 ةقرولا هذه يف بوسنملا ينالفلا نالف
 دئازب نالف نب نالف هنأ تاقث دوهش هل دهشو © هفرعي مل بتاكلاو ، دحأل ةقرولا
 ل مهأ ريغ ةقرولا يف بسن ام ىلع مهتداهش تقفاوو 0 دج صقان وأ دج

 هبسنو همسا ادحأ اوملعي مل مهنأ اودهش لب 5 ةقرولا يف بوسنملاوه هنأ اودهشي

 اذه ةلاحإ لجرلا اذه ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ . لجرلا اذه ريغ اذكه

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ث ةقرولا هذه يف بوتكملا قحلا
 ينالفلا نالف نب نالف نب نالف اذه نأ تاقثلا دهش اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . بتكي نأ بتاكلل زئاجف © همسا ءىطاوي دحأ نأ ملعي ملو

 نالفل عطق عيب ينالفلا يلام بتكا هلعل بتاكلل لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 نأ ريغ ،ىورشلاو عيبلا بتاكلا هل بتكف { هل بتكاو }ةضف ةيرال اذكو اذكب
 دقو .بتك عيبلا ظفل مامت دعب ظفللا اذه براقت نظأ تءاج ىورشلا يف ةباتكلا

 يرتشملا ينعأ { اذه نالف نب نالفل عئابلا ينعأ اذه نالف نب نالف نمض

 ي هيلع امزال انايض عيبملا اذه نمثب وأ { عيبملا اذه ةميقب وأ ى عيبملا اذه ىورشي

 نم هجوب ي رتشملا نم عيبملا قاقحتساب ةناضلا هذه يف اطرش بتكي ملو هلام

 ىلع طرش الب ، ي رتشملل عئابلا ىلع اعطق ةنايضلا بتك لب 0 قحلا هوجو
 هتباتك نم صالخلا بتاكلا اذه ديريو . بتاكلا نم ةلفغلا وأ لهجلا ليبس

 ؟ لا ؤسلا ةيقب تكرت . . ؟هصالخ هجو ايف .هذه

۔_ه _ ٠ ٢٣ ١



 لبق نم هبتك ام ريغ بتكي نأ دارأو ةقرولا ذخأ نإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ءيش همزلي هنإ لوقأ الف { ةقرولا ذخأي مل نإو ،هيلع بوتكملا ظفل ىلإ جاتحيف

 هللاو . هسفن ىلع رقأ ام هيلع بتكو هيلع بوتكملا ىلع ظفل دق ناك اذإ

 , . ملعأ

 ؟ صالخلاو ىورشلا ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 هيفف ىورشلا امأو {هيف ةباتكلا ينبجعت الف صالخلا انأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةباتك يف فاك مدقتملا كظفلو .تبثي ال :لوقو ،تبثي :لوق .فالتخا
 . ملعأ هللاو . ىورشلا

 وأ ريبكلا يدلول تجوزت ينإ :لاقو بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 يل بتكت نأ ديرأو ، كلذ ريغوأ لخنلا نم ائيشوأ مهاردلا نم ائيش هيطعأ

 تكرت . .ةقث ريغوأ ةقث لئاقلا ناك . مهاخأ تيطعأ ام ضوع راغصلا يدالوأل

 ؟ لاؤسلا ةيقب
 نب نالف ىصوأ : ةباتكلا ظفلو بتكي نأ بتاكلل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هاخأ ىطعأ ام ضوع ةضف ةيرال اذك اذكب نالف نب نالف هنبال ينالفلا نالف
 . ملعأ هللاو . انالف

 مهبيصنب اوعفدي نأ ةثرولا ءال ؤه دارأ كرتشم ةثرو نيب تيبو : هنمو ةلأسم

 هل عوفدملا لاق اذإ يفكيأ . عفدلا ظفل ةفص ايف ،مهنم (اادحاول تيبلا اذه نم

 : عفادلا لاقو ى ينالفلا تيبلا نم كبيصنب يل تعفد دق نالف اي اذك عفادلل

 ؟. معن
 بيصنلا كلذ نوكيو " هتركذ يذلا ظفللا اذه ىفكي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع هب هل عوفدملل الالح هب عوفدملا

 )١( دحاولا : لصألا يف .

١٣١ 



 ماقأ دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف اندهشأ : ظفللا اذه يفو : هنمو ةلأسم

 هلعل اذك ةيرقب اذك ةراحب هل نيذللا هيتيب عيب يف هل اليكو ينالفلا نالف نب نالف

 وأ © عطقلا عيب سانلا نم ءاش نم ىلعو © نمثلا نم هللا ءاش ايب اذك ةيرق نم

 ةتباث ةحيحص ةلاكوب هتلزنم هلزنأو هماقم كلذ يف هماقأ نمثلا ضبق ىف

 ؟باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةيعرش
 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لثم . . ؟ال مأ لطبي ءايب بصنلا لاح ي ءازعلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 ه ؤزري ايبو : بتك اذإو . همتأمو هءازع رضحي نم ه ؤزري ايبو ةيصو قسن اذكه
 ضرحو لخو (١)ىولحو ماداو ماعط نم سانلا عيمج نم همتأمو هازع رضحي نم
 نملزوجمأ . همتأموأ بتكي ملو © ةيصو يآر ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني

 لهو .؟ ال مأ ظفللا اذه ىلع ءازعلا نم لكأي نأ متأملا رضحي ملو ءازعلا رضحي
 نود اهنم دحاو ذفني ال مأ © ظفللا اذه ىلع اعيمج ىولحلاو مادإلا ذافنإ زوجي

 ؟ رخالا

 امنإو همتأم وأ هءازع رضحي نم ه ؤزري ايبو ينبجعي ال هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 نم لاق . فالتخا كلذ يفف ءايب بتك اذإ لطبي نأ امأو .هءازع رضحي نم بتكي

 وأ هعازع رضحي نم ه ؤزري ابو : بتك اذإو .لطبي ال :لوق هيفو . لطبي :لاق

 رضح نمل زئاج هنإف ضرحو لحو ىولحو ماداو ماعط نم سانلا عيمج نم همتأم
 ذافنإ امأو . ظفللا اذه ىلع ءازعلا اذه نم لكأي نأ ، متأملا رضحي ملو ءازعلا

 . ملعأ هللاو . ظفللا اذه ىنبجعي «(")الف ،اعيمج ىولحلاو مادإلا

 نب نالف ىصوأ :اهيف بوتكم يطخب ةيصو يف يديس لوقت امو : هنمو ةلأسم
 نالف نب نالف هدلاو نع جحي نم اهب رجت ؤيل ةضف ةيرال اذك اذكب ينالفلا نالف

 نالف ىصوأ :اهيف بوتكم . ظفللا مامت ىلا مارحلا هللا تيب ىلإ مالسالا ةجح

 )١) الح : لص ألا ف .

 (٢) ال : لص ألا ف .

 س ١٢٢



 .اذه نالف نب نالف بتكي ملو .هتوم دعب هلام نم قحلا اذه ذافنإب نالف نبا

 ؟ال مأ يصوملا توم دعب اذه ةظفل بتكأ نأ يل زوجيأ

 امأو 3 ىصوملا توم دعب ةظفل نوكي نأ بتاكلل زوجي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ' .. ملعأ هللاو .اهنالطب ينبجعي الف ،هذه كتفص ىلع ةيصولا نالطب

 وأ حلاص وأ ملاس مسا ف هيلع بوتكملا ىلع بتاكلا ظفل اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ }،تبثيو زوجحم ماللا مضبو . ءايسألا هذه لاثمأو كلام

 بوتكملا ىلع ححصا بارعإلاب ظفلي نأ ينبجعي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يدنع تب راث وهو © اتبتي تبثي ال هنإ لوقأ الف الف { تمصو اب هيلع ظفل نإ امأو . هيلع

 ؟ زئاج هلك مأ . نهم م أ اهس رجت ؤيل ة ةضف تايرال سمخبو : : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نهب رجت ؤي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 عيمجب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : اياصولل ريدصتلا ظفلو : هنمو ةلأسم

 زاهج نم كلذ ريغو ،هطونحو ،هنفكو ،هرطعل هتوم دعب هلام نم هيلإ جاتجي ام
 ايبو هيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني . هربق يف نفدي نأ ىلإ ىتوملا
 لحو ىولحو مادإو ماعط نم سانلا عيمج نم همغأموأ هءازع رضحي نم ٥ ؤزري

 نولصاولا ه ؤزري ايبو ةيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني ضرحو
 ةيرال اذكبو ،مهباود ماعطو ىولحو مادإو ماعط نم هيف ةيزعتلا هل نم ةيزعتل

 هل رفحي نم اهب رجت ؤي ةضف ةيرال اذكبو ، ىتوملا لسغ هلسغي نم اهب ربت ؤي ةضف
 ةرافك ذكبو 0 هنوثري ال نيذلا هيبرقأل ةضف ةيرال اذكبو 3 هتوم دعب هيف نفدي اربق
 . هتوم دعب هلام نم انيكسم نيتس ماعطإ ةالص لك ةرافك ةالص

 تان اضل ١ نم ائيش هل بتكيل هنم ديري بتاكل ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 ايف هيلع بتكي الأ بتاكلا دارأ وأ كاضيرم وأ احيحص ناك اياصولاو تاراقالاو

١٣٢٢٣



 لأسن هءاج نمل لاقو 0 هترابعو هتفرعم ردق ىلع اهضعب يفوأ هنم ةباتكلا دارأ

 كل تقولا اذه ريغ ىلع هجاوتن وأ 5 هللا كل كيلإ عجرنو هتركذ اييف نيملسملا

 ال انأو ،١0هكل بتكيل نيملسملا باتك نم يريغل رس :هل لقي ملو . هللا
 هيلع قش يذلا ءعىشلا كلذ يف ةباتكلا نع هل رذتعيو . .هيف لوخدلا (}>ىننكمي

 نع بتاكلا اذه ىناوتو . هيلع عجريو نيملسملا لأسيل هدعو لب ("هيف لوخدلا

 ةيصولا دارأ ايب صوي ملو اذه تام نأ ىلإ نايسنوأ هنم دمعب نيملسملا لا ؤس

 . ةفصلا هذه ىلع عيش بتاكلا اذه مزليأ .دجوي مل وأ هريغ بتاك دجويو .هب

 . ملعي ملوأ هطخ زوجي نم طخب ءيشلا كلذب صوي مل هنأ بتاكلا ملع 0 ال مأ

 ؟ ملعي مل وأ ءيشلا كلذ هنع اوذفنأ ةثرولا نأ ملع

 هللاو . هذه كتفص ىلع عيش بتاكلا اذه مزلي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ةقرولا مكح نوكيأ .اهريغ ةقرو يف ٤ )ثلقْن اذإ ةقرولا يفو : هنمو ةلأسم
 نم طخب و أ هطخب تناك نإ اهخسانو . فلتخت م أ 6 ىلو الا مكحك ة ريخال ا

 طخب وأ يطخب ةقرو نم اهتلقن يناي :اهيف بتكي نيملسملا باتك نم هطخ فرعي
 وأ يطخب ةقرو نم اهتلقن ينا : اهيف بتكي نيملسملا باتك نم هطخ فرعي نم
 ؟باوجلاب تيتأو ، لاؤسلا ةيقب تكرت . .(٨ث١كلذل جاتحي ال مأ نالف طخب

 تناك اذإو ، ىلوألا ةقرولا خيراتك نوكي خيراتلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تناك نإو .زئاجف بتك نإو (اهتلقن دق) بتكي نأ جاتحي الف .هطخب ةقرولا
 . ملعأ هللاو . (اهتلقن دق) بتكيف هريغ طخب

 ىلا لوصولاب دعوو ۔ ضيرم ىلع بتكيل يعد اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 نم ىناوتو رذع نموأ رذع ريغ نم كلذ هتقوو هتعاس نم رسي مل نكلو ضيرملا

 .هيلع لخدملا )٣( ىننكمي ال اذه اناو : لصألا يف )٢( هل : لصألا يف )١(

 . كلذك , لصألا يف )٥( . تلقنأ : لصألا يف )٤(

. ١٢٤ 



 لصي نأ لبق ضيرملا تامو . موي ىلإ موي نمو ث ىرخأ ةعاس ىلاي كلت هتعاس

 اميف ةفصلا هذه ىلع ءيش بتاكلا اذه مزليأ .هيلع بتكيو بتاكلا اذه هيلإ
 ؟ دجي ل وأ باتكلا نم هريغ لدجو ى هللا نبو هنيب

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ءيش همزلي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىناوتي نأ ضيرم وأ حيحص ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 نم هريغ دجو ؟ال مأ رذع ريغ نم موي ىلإ موي نموأ ك ةعاس ىلإ ةعاس نم

 ؟ دجوي مل وأ باتكلا

 يف عراسي نأ ينبجعيو 5 ىناوتي نأ ينبجعي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ

 نم اذك ةراح ءارقف نم هللا ءاشي نم ىلع اقرفيل ةضف ىتيرالبو : : هنمو ةلأسم

 ةضف ةيدص عبر ريقف لكل ،انه ةروكذملا ةراحلا هذه يف ربكألا جحلا موي اذك ةيرق
 نم هلكأيل ابطر وأ ارمتوأ كابطرو ارمت اتم ن نيتسو .هبر فرعي ال همزل نايض نم

 . ةيصو يأر ىلع اذك ةيرق نم عماجلا دجسملا يف سانلا نم ءاشي
 . ملعأ هللاو . زئاج ظفللا اذه نأ .: باوجلا

 © نالف اب تررقأ اذك ال لوقي نينثا ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 . نالف ايو نالف اي امتررقأ اذك مأ 3 نالف اي تنأ تررقأ وأ

 .())ملعأ هللاو . ةزئاج اهتركذ يتلا ظافلألا هذه عيمج نإ : باوجلا

 نالف نب نالف اهجوزل ةينالفلا نالف تنب ةنالف تصوأ : هنمو ةلأسم

 اهب ثدح نإ اهل هيلع نيذللا لجاعلا اهقادص نم ىقب ايبو لجآلا اهقادصب

 . هل اهيلع نايض نم هلبق توملا ثدح

 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه نأ : باوجلا

 نم مهس هنأ هبيصن فرعي ملو ، لاموأ تيب نم بيصن هل نميفو : هنمو ةلأسم

 لضاألا يف تسيل )١(

_ ١٢٥ 



 ةباتكلا كبجعت فيك .هعيب دارأو .لاملا وأ تيبلا اذه ةلمج نم اهس اذك اذك

 ؟ ارارقإ مأ اعيب بتكي . هيف
 عيبلا امأو ءاذه لثم يف عيبلا نم تبثأ رارقالا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . عيبلا نيعيابتملا دحأ ضقني مل ام نازئاج امهالكف رارقإلاو

 نم ءام سايق عبر عئاب انأ : هل لاقو & بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اذك جلف نم هئام نم ءام سايق عبر بتكي هنأ كاذك جلف

 ينالفلا نالف نب نالفل عفد دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : هنمو ةلأسم

 ؟ ينالفلا هلايب مأ ينالفلا هلام
 . ملعأ هللاو . ينالفلا هلايب : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مأ ئ يوربألاو يوكزألا ١) )١بتكيأ اربإو ىكزأ ىلإ بسني نمو : ةلأسم

 نيملسملا نم دحأ ضعب يف تدجوو يوكزألا هبتكن انإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع يوربألا كلذكو 3 يكزألا هبتكي

 : بتاكلا ("لبتكيأ . همألو لجرل بتكت نأ تدارأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 نالف نب نالف نب نالفل اهيلع نأب ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف ترقأ
 بتكي مأ . ظفللا مامت ىلإ . . .ةضف ةيرال اذك نالف تنب ةنالف همألو ينالفلا

 تنب ةنالف يهو اذه نالف مألو . هبسنيو نالفل اهيلع نأب اهبسنيو ةنالف ترقأ

 . ظفللا مامت ىلإ . . .ةضف ةيرال اذك اذك نالف
 , ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( بتكيل : لصألا يف .

 )٢) بتكي : لص ألا ف .

١٣٦ 

 



 نالف نب نالف خيشلل هيلع نأب دحأ ىلع بتك اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 كيلع نأ :هيلع ظفلو ، ينالفلا نالف نب نالف هللا يف خألل هيلع ناب وأ ينالفلا
 وأ خيشلا ةظفل هيلع ظفلي ملو ،ظفللا مامت ىلإ . . .ينالفلا نالف نب نالفل

 ؟ ال مأ & كلذ هل زوبجيأ . خألا

 هلعل بتك نإ"امأو . هبتك ايك هيلع ظفلي نأ ىنبجعي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . تباث كلذف خيشلا ركذي ملو نالف نب نالفل هيلع نأب ظفل

 ىلع مأ ،ايهسفنأ ىلع كلذب ايهنم رارقإ نينثالا ىلع ةباتكلاو : هنمو ةلأسم
 ىلع مأ مهسفنأ ىلع كلذب مهنم رارقإ لاجرلا نم ةعامجلا ىلع كلذكو ايهسفن

 ؟ مهسفن

 . ملعأ هللاو . زئاج هلك اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ول نأ هيبأ بيصن لثمب هنبا نبال هل بتكأ نأ ينم دارأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 الهج ، ايح ناك ول نأ :نم فلألا رسكب هيلع تظفلو هيلع تبتكو . ايح ناك
 ؟لوألا ظفللا يفكي مأ فلألا حتفب ظفللا هيلع ديعأ نأ يلعأ . ينم

 . ملعأ هللاو . لطاب ريغ زئاج هلك اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغوأ هثراول ارارقإ ضيرم ىلع بتكي نأ بتاكلل زوبي لهو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ قح ريغب وأ قحب هثراو

 ىلع هل هيلع قحب ارارقإ ضيرملا ىلع بتكي بتاكلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ينبجعي ام

 نب نالف ىلع قح هل نأ ينالفلا نالف نب نالفرقأ : ليطبت ظفل : هنمو ةلأسم
 ‘ ةقرول ا هذه خير ات لبق اهخيراتو تعلط س اطرق ةقرو لكو ين الفلا نالف

 هيلع لمع ال ، لطابوهف ةضف ةيرال اذكو اذكوهو قح هيف هيلع هل بوتكمو
 . ؟ كلذب هل هنم ارارق
 . ملعأ هللاو . ءعىزجيبو يفكي يدنع ظفللا اذهف : باوجلا

١٣٧



 ةقيتع نالف تنب ةنالف بتكت ،دونكلا نم لجر ةقيتع ة ارم ١ ف : هنمو ةل 07

 نالف نب نالف ةقيتع نالف تنب ةنالف بتكت مأ ،ةيوزنلا يدنكلا نالف نب نالف
 يوزنلا يدنكلا

 . ملعأ هللاو . زئاج هلك : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نب نالف نب نالف لعج دق : اهديب هتجوز قالط لعجي نم ظفل : هنمو ةلأسم

 نإو ى تدارأو تءاش ىتم هنم اهسفن قلطت نأ اهديب هتجوز قالط ينالفلا نالف

 نم ءارقفلا ىلع قرفيل ينالفلا هلام ةلغ ثلثب ىصوأ ىمعأ يفو : هنمو ةلأسم

 هيلع بتكو إ ار هل فرعي ملو ،همزل نايض نم هتوم دعب ةنس اذك اذك اذك ةيرق
 اذه ءاج كلذ دعب مث ، لهجلا ليبس ىلع ليكو الب ةيصولا هذه يف بتاكلا

 اضيأ بتكو الجر لكوو ،اذه هلام يف هل بتكي نأ ديري بتاكلا اذهل ىمعألا

 دقو ، ىمعألا اذه ليكوتب لاملا اذه يف عطق عيب ليكولا اذه ىلع بتاكلا اذه

 ىمعألا اذه ربخأ نأ فيرشلا كباوج ناكو .ةباتكلا هذه يف يديس كل ركذ
 نأ يديس ملعاف اهنع عجار هنأو هبجعت ل ةباتكلا هذه نأب لاملا يرتشملاو

 هذه يف لا ؤسب خيشلا عج جار : كدعب لاقف ي رتشلا امأو .هتربخأ دق ىمعألا

 الأ . هللا نيبو كنيب اييف كعسيو ةصخر كل [)١( نوكت نأ] ىسعف 3 ةباتكلا

 ؟ اذه يف كيأر ايف .لاملا اذه يف كتباتك يف عجرت
 ال نايض نم هتبتك يذلا نايضلاف مكحلا رهاظ يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هيلع نكي مل نإ هللا نيبو هنيب ييف يدنع اميف امأو . مكحلا يف تباث وهف هبر فرعي
 محرأو فأرأ هللاف ايهتفرعو يرتشملاو عئابلل تلق نإ تنأ امأو .همزلي الف نايض
 . ادهتجم ادبع بذعي نأ نم

 3 مهدنع نم ي رتشيو سانلا لخاديو ي رتشيو عيبي نميفو : هنمو ةلأسم
 ةيرال اذكو اذك نالفل هطخب هرتفد ٢ هيلع ام بتكيو

 ققحملا نم ةدايز )١(

١٢٣٢٨ 



 قوقحلا هذه تابثإ هتدارإو سانلل ةريثك قوقح هيلع عمتجيو ،©فصولا اذه ىلع

 3 هرتفد يف هطخب الإ تفصو امك ةبوتكم قوقحلاو .تامملاو ايحملا يف هسفن ىلع
 بتك اذإ قوقحلا هذه تابثإ يف ةليح انديسل له . ةميقتسم ريغ اهظافلأ ايبرو
 اذه يف مهتركذ دق سانأل اقيدصت اذه هرتفد يف هطخ زوبي نم طخب هسفن ىلع

 ىصوأو ، قوقحلا عيمج نم رتفدلا اذه يف مهل بتك امم هيلع هنوعدي اييف رتفدلا
 هتوم دعب هلام نم رتفدلا اذه يف مهل بتك امم هيلع هنوعدي ام عيمج ذافنإو ءاضقب
 ؟ اذكه

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع تبثي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دحأل هب ىصوأ امم كلاه ةيصو لبق نم نايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم

 © ةيصولا كلتب هل ىصوأ نمل هب يصولا هيلع ايب يصوي نأ نايضلا هيلع نم دارأو
 ةضف ةيرال اذكو اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : بتكي كلذك ناك نإو
 نالف كلاهلا هب هل ىصوأ ام لبق نم هل هيلع نايض نم ينالفلا نالف نب نالفل

 ؟نالف نبا

 ام لبق نم هل هيلع نايض نم هبتك نإو ث زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . يدنع نسح كلذف نالف نب نالف كلاهلا هب هل ىصوأ

 نالف نب نالف ىصوأ : دالوأل ا ف ةيصو ةيصول ا ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 مايقلا ف هتوم دعب هدالوأ ف هيصو ينالفلا نالف نب نالف لعج دق هنأب ينالفلا

 ءارجا يفو . مهب مايقلا يفو . مهلام ةلغ ضبق يفو . محل ام حلاصمو مهحلاصمب

 ؟ كلذب هنم ةيصو هتانب جيوزت يفو ،ةوسك نم هل نوجاتحي امو مهيلع ةقفنلا

 ىطخب هيلع وأ هل قح اهيف بوتكم ةقرو هدنعو دحأ ينءاج اذإو : هنمو ةلأسم

 هذه يف بتك ام هل لقنأ نأ ىنم دارأو نيملسملا باتك نم هطخ فرعأ نم طخب وأ
 فخي ملوأ اهنم قحلا عايض فاخي ىلوألا ةقرولا تناك اهريغ ةقرو يف ةقرولا
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 ف ةقرولا هذه يف ام هل لقنأ نأ ىلزوجيأ .ةقث ريغوأ ةقث ةقرولا هدنع نم ناك

 ؟ال مأ اهريغ وأ ةساطرق

 هل نم دنع تناك 0 ىلوالا ةقرولا قزمت نأ كبجعيأ . ىل ازئاج ناك نإو

 ؟قحلا هيلع نم وأ قحلا

 . هذه كتفص ىلع ةقرولا هذه لقنت نأ كلزئاج معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ نسحف ىلوألا ةقرولا تقزم نإو

 لخن رايخ نم ةلخنب ىصوأ نمف ، يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ةبلحلا هذه لخن رايخ نم ةلخنب رخا ىنعمب ىصوأ مث .اذك ةايسملا هتبلج
 ؟نيتبلجلا لخن رايخ طسو نم مأ ،ةبلجلا هذه لخن نم رايخلا نوكيأ .ةروكذملا

 يصوملل سيلف 7 هل هيلع نايض نم ةيصولا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 دهتجيو ، ىصوأ ايك هلام رايخ نم نانوكي ناتلخنلاو ، مكحلا رهاظ يف عوجرلا

 . ملعأ هللاو . لضافت نيتلخنلا نيب نوكي الأ ةثرولاو يصولا
 . اهانعم اذه نأ يعم اميفو { اهتفرج ينلعل :اهيف رظني فلؤملا خسانلا لاق

 رمت نم رمت تالسارف سمخب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : هنمو ةلأسم
 نم قحلا اذه ذافنإبو نيملسملا لام تيبل ضرف رمت تاسارف سمخبو رياسلا

 ؟ هتوم دعب هلام

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع زئاج ظفللا اذه نأ : باوجلا

 ينالفلا دجسمللوأ نالفل بتكا : بتاكلل يصوملا لاق اذإو : هنمو ةلأسم

 ريغ نم ةيصو مأ نايض نم اذه نأ همهفتسي نأ بتاكلا ىلعأ . اهريغوأ مهارد

 ظفليو ،نايض ريغوأ نايض نم۔ دارأ نإ ۔ هبتكي نأ بتاكلل زوجي مأ ،نايض

 لقي مل اذإ تيأرأ . . لبق يصوملا رسفي نأ ريغ نم هيلع هبتكي ايب يصوملا ىلع
 ريغ وأ نايض نم هيلع بتاكلا بتكو ،نايض ريغوأ نايض نم هنإ يصولا
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع سأب بتاكلا قحليأ . معن :لاقو هيلع ظفلو ،نايض
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 نأ ىنبجعي هنأ ريغ & تفصو اميف بتاكلا ىلع سأب ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ؟ ال مأ نايض نم هنأ كلبق يصوملا مهفتسي

 ارارقإ ةضف ةيرال اذك اذك نالفل بتكا : ىصوملا لاق نإ تيأرأ : ةلأسم

 هيلع ظفلو ؛نايض ريغوأ نايض نم ةيصو هيلع بتاكلا بتكف 5 نايض نم
 ؟معن : لاقو

 بتكي نأ ينبجعي هنأ ريغ كلذ يف بتاكلا ىلع نايض ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هسفن ىلع هب رقأو هب ىصوأ ام يصوملا ىلع

 رقملا رارقإ نعالإ عيبلاب بتاكلا ملعي ل اذإ عيبلا ةباتك ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ عاب دق هنأ نالف رقأ مأ نالف عاب دق : ظفللا نوكيأ . عيبلاب
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : باوجلا

 قح اهيف بوتكم ةقرو هديبو لجر ينعاج يديس لوقت امو : هنمو ةلأسم
 يتفرعم انأو  يوزنلا يقفالغلا لماك رب ينب نموه ىذلا رمع نب يلع نب نايلسل

 نإو ، يوزنلا يلماكلا رمع نب ىلع نب ناميلس ةقرولا هدي يف يذلا لجرلا اذهب
 هب يتفرعم نوكت ىتح مأ {هيف هذه يتفرعمب دحأل قحلا اذه هل ليحأ نأ ينم دارأ

 ؟ قحلا اهيف بوتكملا ةقرولا يف بوسنم وه ايك
 وه ايك هفرعت ىتح ةقرولا هذه ةلاحإ هيلع بتكت ال : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةقرولا يف بوسنم

 نالف تنب هنالف هتجوزل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالفرقأ : هنمو ةلأسم

 هنم جرخت نا ىلإ قحلا اذه هيلع اهل الجؤم انيد فوص ةيلوزو ىثنأ هتمأ ةينالفلا
 اهجوزت يذلا لجالا اهقا دص نم كلذو ] قحلا هوجو نم هجوب ةيجوزلا مكح

 ؟كلذب اهل هنم ارارقإ هيلع
 . ملعأ هللاو . اندنع كلذ تباث : قيفوتلا هللاب و باوجلا
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 هاري اييف ذفني ةضف ةيرال اذك اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : هنمو ةلأسم

 نالف نب نالف ىصوأ نيملسملا دنعزئاجوه امم كاذك ةيرق لاجر نم نوملسملا

 ؟هتوم دعب هلام نم قحلا اذه ذافنإب اذه

 . ملعأ هللاو . زئاج ظفللا اذه نأ : باوجلا

 هتباسب ىصوأ نميف . اهظفل نود يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم
 . اذكو اذك هنع لعفي نم اهتلغب ج ؤ
 كل انعفد دق . يصرللا وأ بستحملا لاق اذإ هتركذ يذلا ظ فللاف : باوجلا

 .اذكو اذك وهو يصوملا هب ىصوأ ام لعفت نأ ىلع اذك ىمسملا لاملا ةلغب نالفاي

 نأ ىلإ نيتنسوأ ةنس ةلغلا عمبت ىوتسيف ةدحاو ةنس نم ةلغلا فكت مل نإو

 . ملعأ هللاو . يصوملا هب ىصوأ امل ةلغلا يفكت

 .آريثك هترصتخا ينأل قحلا الإ اذه نم ذخؤي ال :فلؤملا خس انل لاق

 . عجر

 هذه يف بستحي نأ نيملسملا نم مهريغوأ ةثروللزوبي لهو : هنمو ةلأسم

 مأ ث هللا مهمحر نيملسملا هءايصوأ كرت كلاهلا نأ لجأ نم اهانركذ يتلا ةيصولا

 ؟ هللا هزعأ ، مامألا رمأب الإ نوكي

 . نيملسملا ماكح نم دحأ وأ مامألا رمأب نوكي كلذ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 عيبوأ ( جيوزت يف ةلاكو بتاكلا هيلع بتكي نأ دارأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نم ءاش امل سانلا نم ءاش نمل ةلاكو هيلع بتكي نأزوجيأ ؤ كلذ ريغوأ ,لام

 جاتحي الو ، لكوملا ينعأ ة ةرهش ,لاجر ةسمخ هتبسنب دهش اذإ هريغ وأ روكذلا

 . لكوملا ينعأ © ةقث ريغ وأ ة ةقث ى ًائاغ وأ ارضاح ناك لكوملا هتفرعمل بتاكلا

 ريغ لكوملا ناكولو ةنانمطالا ىلع زئاج هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . لاجر ةسمخ دهش اذإ & هذه كتفص ىلع رضاح
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 نب نالفل عفد دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ :. ةلسافم ظفل : هنمو ةلأسم

 نأ ىلعو ضرألا هذه ىن همايقب ، اذك ةيرق نم اذك ةيسملا هضرأ ينالفلا نالف
 لسفلا نم اهيفام فصنو ضرألا هذه فصن هلو 3 اذكو اذك ةدم ىلإ اهلسقي
 . ملعأ هللاو .كلذب هسفن ىلع هنم ارارقإ

 .اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هيلعف هنم هتلاهجب زوجي ال عىش يف بتك اذإ بتاكلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . هملعي ًائيش بتاكلا بتك اذإ امأو ، هل بوتكملاو } هسفن ىلع بتاكلا ملعُي نأ
 عوجرلا ظفل امأو & قحلا ىلإ هلعل عجري نكلو © نايضلا هيف همزلي الف هيف لزو
 نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل :بتكي بتاكلا نإف :ةباتكلا يف

 © ينالفلا عيشلا يف ، نالف نب نالف ىلع اهتبتك ىلا ةباتكلا يف تعجر دق ينأب

 . ملعأ هللاو . اذكو اذك عوجرلا اذه يف يتجُحو

 يف ةيصو دحأ ىلع بتك اذإ بتاكلا يف يديس لوقت امو : هنمو ةلأسم

 اهنمو } دجاسمل اهنمو ، ماتيأل اهنم ةريثك ءايشأ هيلع بتكو هدنع نم ةساطرق
 تانايضو تارارقإ نم ةساطرقلا يف ام عيمج هيلع بوتكملا ىلع ظفلو . بايغأل

 دي نم اهضبقي مل هنأ ةقرولا هضبق ام دعبو 3 هيلع بتكام دعب هبتناو .اياصوو

 هذه لبق نم عيش بتاكلا اذه مزليأ . اهيف هيلع بتكي نأ لبق هيلع بوتكملا
 نأ بتاكلا ملع { ةروكذملا ةساطرقلا يف لجرلا اذه ىلع اهبتك ىتلا قوقحلا

 وأ بتاكلا هفرع ى يح دعب وأ ةيلع بوتكملا تام .3 ةقث ريغوأ ةقث هيلع بوتكملا

 ؟ هفرعي مل
 © هل بتكي نأ لبق نم هساطرق هضبقي نأ ىنبجعي ناك : قيفوتلا هللابو باوجلا
 قلعتم نايضلا نأل 3 نايضلا همزلا نأ ردقأ الف = كل تفصو ام لعفي مل اذإ امأو
 . ملعأ هللاو . ريغلا ىلع
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 اعيب هلاومأ نم ًائيش هل بتكي نأ ديري دحأ هءاج اذإ بتاكلا يف : هنمو ةلأسم
 . ادبأ رصبي مل هنأ ملعي مل هنأ رظنلا ليلق هنأك . بتاكلا هارأو ،ةيصو وأ ارارقإ وأ
 نأ بتاكلا ىلع ناك ناو ؟ال مأرصبت كنإ هلأسي مأ ، ليكو الب هيلع بتكيأ

 الب هيلع بتكي نأ بتاكلل زوبيو لوبقم هلوقف «رصبي» هل لاقو هلأس اذإف ث هلأسي
 ؟ال مأ رصبي هنأ (_ا)نقيتسيل ءايشأب هربتخي مأ . ةقث ريغ وأ ةقث ناك ى ليكو

 ريغب ةباتكلا هيلع زوجتأ .اهزيمي مل ةراتو ءايشألا زيمي ةرات هربتعا نإ تيأرأ

 ؟ةفصلا هذه ىلع ىمعألا نم ليكو ىلا جاتحي اهيف ليكو

 زئاجف ، اليلق هرظن ناكولو ، لجرلا اذه رظني ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةباتكلا هيلع

 ةئام ينالفلا نالف نب نالفل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : هنمو ةلأسم

 باتكلا اذه خيرات نم يضقنت ةنس لك قحلا اذه نم هل هيلع لحت ، ةضف ةيرال

 هيلع هل بوتكملا قحلا اذه ةيقب يف هيلع ًاقدصم هلعج دقو ، ةضف تايرال رشع
 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .اذك خيراتب هتافو دعبو هتايح يف ةقرولا هذه يف

 ؟ باوجلاب
 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ةقفن هتجوزل هيلع نميف اهظفل نود يدنع اميف ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم
 نب نالف رقأ بتكي ال هنأ اهجوزت يذلا اهقادص نم طرش كلذو اهدلو ةوسكو
 نأ بتكي لب . اهدلو ةوسكو ةقفن لثم نالف تنب ةنالف هتجوزل هيلع نأب نالف

 . ملعأ هللاو . ملحلا غلبي نأ ىلإ هتوسكو اهدلو ةقفن هنالف هتجوزل هيلع

 : ايح هل يصوملا مادام هتيب نكسب دحأل يصوي نأ دارأ ن ظفل : هنمو ةلأسم
 هلعل اذك ةيرق نم اذك ةراحب هل يذلا هتيب ينكسب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ

 ؟ هل هيلع نايض نم ث ايح مادام ينالفلا نالف نب نالفل
 . ملعأ هللاو . زئاج هتركذ يذلا ظفللا اذه نأ : باوجلا

 )١( هنقيتسيل : لصألا يف .
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 للمي يصوملا ماقو ، هيصو هل بتكيل دحأ هءاج اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 هبتكي مل هضعبو يصوملا هيلع هالمأ ام ضعب بتاكلا بتكف ، بتاكلا ىلع

 ملو © هيلع هبتك ايب يصوملا ىلع ظفلو ، رذع نم هلعلو ، رذع ريغ نم هنم ًادمع
 مأ ةفصلا هذه ىلع عيش بتاكلا مزليأ . هيلع هالمأ امم هيلع هبتكي مل ايب هفرعي

 ؟ال

 نكل { هتركذام بتكي مل اذإ عيش بتاكلا مزلي ال : قيفوتلا هابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هب هل لاق ام هيلع بتك ام هنأ هفرعي نآ ينبجعي

 تارافكلاو ءازعلا نم هيلع بتكي نأ زوجي له ىمعألاو : هنمو ةلأسم
 دارأ اذإ كلذكو ؟ ال مأ ليكو ريغب . ءاملاو تويبلاو لاومألا يف تابثألاو نكسلاو

 اذكبوأ ، نزويامم هريغو رمتلا نم انم اذك وأ الابحو ءالد هتيصو يف بتكي نأ

 اهلاثمأو ءايشألا هذه يف هيلع بتكي نأ زوجيأ . لاكي امم هريغ وأ بح كوكم اذكو

 ؟ ةيصو وأ ًارارقإ ةباتكلا تناك . . ال مأ ، ليكو ريغب
 هنإف ءاملا ىوس ، لوصألا هيلع بتكي ال ىمعألا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع بتكت اهنإف ءايشألا رئاس امأو . هيلع بتكي

 لوصألا نم ائيش هل بتكي نأ هنم دارأو بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 ناك نإو ةفصلا هذه ىلع هل بتكيأ . هيف بتكي هنأ بتاكلا ملعي مل عضوم نم

 ؟ همزلي ايف ةفصلا هذه ىلع هيلع بتاكلا بتكو زئاج ريغ

 رومألا يف لخدي الأ هسفن ىلع قفشأ نمل ينبجعي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيقيو ملعب رومألا يف لخدي الأو لهجب

 يديعسوبلا نالف نب نالف ةجوز نالف تنب ةنالف تصوأ : هنمو ةلأسم

 ةنالف يهو نالف نب نالف اهمع ةجوزل ةضف ةيرال اذك اذكب ةيوزنلا ةيرقعلا
 ؟اهل اهيلع نايض نم نالف (١)تنب

 . ملع! هللاو . تباثو ظفللا اذه زئاج : باوجلا

 . نب : لص ألا ف ))
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 :وه اذهو 3 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 لاح يف واولاب بتكي هنإف © عفرلا لاح يف ه ؤايصوأ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءايلاب بتكيف ضفخلا لاح يفو ، عفرلا

 ةيورو } لظنح كلذك داضلاب مأ ءاظلاب هنوبتكي يظاحلاو : هنمو ةلأسم

 دامح وب جلفو ، هبابض وب جلفو ، ديرزو ميلس كلذكو . ءارلا لبق فلأب بتكت

 ؟ ال مأ فلأب داضلاو ءاحلاو ءارلا لبق بتكي

 اذإ ثيحءاظلاب (١)هبتكنف لظنح امأو داضلاب بتكن نحن : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لبق فلأل جاتحت ال اهنإف ةيور امأو . داضلاب بتكي هنأب ءاظلاو داضلا هبشأ

 ام عيمجو ث واولا لبق فلأل نوجاتحي ال هبابضوبو 3 دامح وب جلف امأو 0 ءارلا

 ' . ملعأ هللاو . فلا الب بتكي هتركذ

 دق هنأ ينالفلا نالف نب نالفرقأ : ظفللا اذه يف انديس لوقت امو : هنمو ةلأسم

 يقس نم اذك ةايسملا هضرأو { اذك اذك ىمسملا هلام ينالفلا نالف نب نالفل عاب

 يقس نم عيبملا اذه ةلمجو بتكي ملو ، ظفللا مامت ىل ىوزن ةيرق نم قتنغلا جلف
 نوكيل دلبلاو ىقسلاب ةفصلا اذكه بتك لب ،ىوزنوأ اذك ةيرق نم قتنغلا جلف
 .. عيمجلا مأ ءايشألا هذه نم ريخألل

 ىوكذألا بتكي . ىوزنلا ىوكذألا ينالفلا نالف نب نالف بسني اييفو

 نالف نب نالف اندهشأ ظفللا اذهو . ىوزنلا مث ىوكزألا بتكي مأ ىوزنلا
 نالف تنب ةنالفب هل جوزتي نأ هل اليكو ينالفلا نالف نب نالف ماقأ دق هنأب ينالفلا

 ةلاكوب هتلزنم هلزنأو هماقم كلذ يف هماقأ ثزئاجلا رهملا نم هيلع ناقفتي ايب ةينالفلا

 . ةيعر .ةيعرش ةتباث ةحيحص

 ظفللا اذهو ؟ ال مأ . بسنام دعب ىمعألا بتكيل جاتحي ىمعألاو

 نأو ةضف ةيرال اذك اذكب ينالفلا نالفل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف اندهشأ
 لا ؤسلا نم عيش ةيقب تكرت . ةضف ةيرال اذك اذك ينالفلا نالف نب نالفل هيلع

 . عضوملا اذه يف

 هبتكن : لصألا يف )١(

١٤٦ 



 نالف تنب هنالف هتجوزل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : ظفللا اذهو
 ةيجوزلا مكح نم دنع نم جرخت نأ ىلإ هيلع اهل الج ؤمو الجآ اقادص ةينالفلا
 ؟ ال مأ ظفللا اذه يفكي . ةضف ةيرال اذك اذك اذهو قحلا هوجو نم هجوب

 ريغ ، تباثو زئاج ظفللا نم ةقرولا هذه يف ام عيمج نأ : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 نم قتنغلا جلف ىقس نم عيبملا اذه ةلمحو عيبملا اذه لكو : بتكي نأ ينبجعي هنأ

 نآلا بتكي مث يوكزألا ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتكي كلذكو ىوزن ةيرق
 © ىمعألا هبتكي مل وأ ىمعألا هبتك نإف ىمعألا امأو . ينبجعي اذكه { ىوزنلا
 رارقألا بتكي ام دعب بتكي نأ ينبجعي هناف هتركذ يذلا رارقألا امأو . زئاج هلكف

 لهأل اقيدصت بتكيو 0 تبثي كلذف هتوم دعب هلام نم هئاضقب يصوي نأ

 اسمخ دحأ هيلع بتكيل دحأ هل لاق اذإ بتاكلا امأو ، تبثأ كلذو قوقحلا

 هيلع بوتكملا لاق كلذ دعب ه هيلع ظفلو كلذ بتكف ةضف ةيرال نيسمخو

 سمخلا سمطي نأ بتاكلل زئاج هنإف ةضف ةيرال نوسمخو عبس هل يلع تيسن
 ال هيلع بوتكملا ىلع ةدايز اذه نأل ةيناث هيلع ظفليو ، اهناكم عبسلا بتكيو

 . ملعأ هللاو . زوجي الف ناصقنلا امأو & ناصقن

 هتجوزل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم
 كلذب اهل هنم ًارارقإ © هل ةجوز تمادام اهيلح ةاكز لثم ةينالفلا نالف تنب هنالف

 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت
 ظفل امأو .هذه كتفص ىلع عيش بتاكلا مزلي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نالف تنب ةنالف هتجوزل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتكي هنإف ةباتكلا

 نم هل ةجوز تمادام ةضفو بهذ نم اهيلخ ةاكز نم اهيلع بجي ام لثم ةينالفلا
 . كلذب اهل هنم ارارقإ هيلع اهجوزت يذلا لجاعلا اهقادص نم وه كلذ

 ؟ سي بتكي م أ نيساي اذه بتكي . . نيساي نيلجر : هنمو ةل اسم

 . ملعأ هللاو . نيساي بتكي : باوجلا

١٤٧



 ريغ وأ ةقث ناك ىصولا نع نيميلا عفر يف ةباتكلا زوبت لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ ةقث
 الو ، فالتخا هيف ةقثلا يصولا (ا١نع نيميلا عفر نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةقثلا ريغ يضولا نع نيميلا عفر ينبجعي

 دعب ةظفل لك ءادتبا دنع ىصوملل لاقي ةيصولا ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 يتأتو ىرجت ىلوألا ةظفللا مأ . تصوأ اذكو مأ . تصوأ اذك ىلوألا ةظفللا

 ؟ ظفللا مامت ىلإ ءايلاب اهقسن ىلع
 وهف ةيصولا قسن ىلع ءايلاب ىتأ اذإو & زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . يفاك

 ام ىلع ةدايز بتك نإف 3 ةدايزب دحأل ىصوي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ لبق نم هب هل ىصوأ
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هتيب ف هل ىقبي ايب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : ظفللا اذهو : هنمو ةلأسم

 عف ةاومو & فيضغ و أ رصوح ميمسو خ فزخ ةيعو و ز رر و بحو رمت نم هنوم ل لعب

 هيلع نايض نم نالف تنب هنالف هتجوزل 3 دروزأ وأ ينيص ڵالمو رجح وأ بشخ
 . اهل

 نم بضغو ِصوخ ميمس هتوم دعب هتيب يف يصومل ا اذهف ىقب نإ ! تيأرأ
 يف كلذ عيمج . ُلخديأ . ًاعيمج نيسنجلا نم رجحو بشخ عقاومو اعيمج نيسنجلا
 ؟ انه روكذملا ظفللا اذه ىلع ةيصولا

 عيمج لخديو . هب هل ىصوأ نمل تباثو زئاج كلذ لك : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةيصولا يف كلذ

 ىلع : لصألا يف )١(

١٤٨



 ةيرق نم ينالفلا دجسملل اذكو اذك بتكأ لاق اذإ ىصوملاو .: هنمو ةلأسم

 وا راحس ةيرق نم دجسملا كلذل بتاكلا بتكف .. راحس نم ءارقفللوأ راحص

 مأ قحلا تيثي تبثيو كلذ زوجيأ 6 داصلاب راحص بتكي ملو راحس ة ةيرق نم ءارقفلل

 ؟ ال

 الف هنانمطألا ىلع امأو } راحص ةيرق نم هبتكن انإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . حيحصلا ظفللا بتكي نأ بتاكلل ينبجعي هنأ ريغ كلذ قيضي

 نم ى رتشي نأ ةينالفلا نالف تنب ةنالف تصوأ : : ظفللا اذهو : : هنمو ةلأسم

 هللا ىلإ ابرقت : اهتوم دعب اهيصو اهنع اهقتعيو ةنمؤم ةبقر اهتوم دعب اهلام
 اهنم قتعلا قحتست د نأ لعب ةبقرلا هذمل هذه هنالف تصوأ ئ ةبقعل ةعلا ( ١)ماحتقالو

 ہمب ةيقب تكرت . اهتوم دعب اهلام نم قحلا اذه ذافنإبو . ةضف ةيرال اذك اذكب

 . باوجلاب تيتأو ، لا ؤسلا
 نم ةبقرلا ى رتشي يصولاو & يدنع تباث ظفللا اذه : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ىثنأ وأ اركذ تناك ديبعلا طسوأ

 ظفللا ةعاس الاشو انيمي تفتلي ناك اذإ هيلع بوتكملاو : هنمو ةلأسم
 ريغ ؟ ال م أ هيلع ظفلي ام عيمج مهفي كلذ دنع هنأ بت اكلا يردي الو حنحنتيو

 مأ ةفصلا هذه ىلع قحلا هيلع تبثيو اذكه زوجيأ 3 معن لاق ظفللا مامت دعب هنأ

 ؟ يديس ىرت فيك
 هنم كلذ مهف دق هنأ هنم نيقيلا ىلع الإ هيلع ظفلي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو & نظلا ىلع

 بوتكملا ىلع ظفللا دنع بارعإلا ف نحل اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 وأ الهجوأ هنم ًاطلغ ارج وأ اصن عفرلا ف وأ ئ اعفررجلا لاح ف ظفل ٠ هيلع

 ماحتقالا : لصالا ف ( )١

١٤١٦٩ 



 بتاكلا ناك اذإ ، ةقفصلا هذه ىلع قحلا تبثيو & كلذ هل عساوأ . ًانايسن

 ؟ حيحصل ا بارع الاب ن ًايقتسم

 ف نحللاو ، هيف نحل ال احيحص ًاظفل هيلع ظفلي هنأ : قيفوتلا هللاب ,و ب اوجلا

 ظفللا يف نحل هنأ بتاكلل نيبت اذإو ، هنالطبو قحلا توبث يف فالتخأ هيف ظفللا

 . ملعأ هللاو . هيف نحل ال ظفلب ظفللا هيلع ديعي نأ ينبجعيف

 . باتكلا اهيف(١ىرسي ايبرو ةفيعض ةقروب بتاكلل ءاج نميفو :هنمو ةلأسم

 ريغت كلذ دعب مث ، ةقرولا هذه نم نسحأ ةقرو (؟تاه هل لوقي مأ هل بتكيأ

 طالتخا لجأ نم اهيف بوتكملا قحلا لطبو & اهفعض لجأ نم اهيف باتكلا
 هذه يف بوتكملا قحلا كلذ ُنايض بتاكلا مزليأ 5 ضعب اهضعب يف فورحلا

 ؟ ملعي مل وأ قحلا كلذ لاطبإب ملع ؟ ال وأ ةقرولا
 هنأ ريغ ، هذه كتفص ىلع بتاكلا ىلع ناضاا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهنم نسحأ ةقروب يتأي نأ هيلع ىصوملا وأ رقملل لوقي نأ ينبجعي

 ؟ نالفو نالفو نالفل مأ نالفلو نالفلو نالفل هيلع نأب : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 بتكي باتكلا لوأ بسني ام دعب يصوملا وأ رقملا مسا ةداعإ : هنمو ةلأسم
 بتكيأ ةيصولا قسن ىلع كلذكو . واو ريغب اذه نالف رقاو 3 رارقألا قسن ىلع
 رارقإلا كلذكو ث زئاج كلذ لك مأ ث واو ريغب ىصوأ مأ هلعل اذه نالف يصوأو
 ؟ واو ريغ وأ واوب بتكي رارقإلا دعب ةيصولاو ةيصولا دعب
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىصوأ ام لبق نم نايض نم نالف ةثرول بتكي ن أ دارأ نم ظفلو : هنمو ةلأسم
 كلاهلا ةثرول ةضف ةيرال اذكو اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : نالف هب مهل

 . ىرثي : لصألا ف )١)

 )٢) تاف : لصألا ف .

. ١٥٠ 



 اذه نالف كلاهلا نم مهثاريم ردق ىلع مهنيب (ال[عزوت] ينالفلا نالف نب نالف

 نالف نب نالف ىصوأ : ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا لبق نم مهل هيلع ٍنايض نم
 ةيصولا هذه نوكتو ظفللا اذه يفكيأ ،هتوم دعب هلام نم قخلا اذه ءاضقب اذه

 ؟ ال مأ . ظفللا اذه ىلع مهثاريم ردق ىلع مهنيب

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع يفاك ظفللا اذه نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اذك اذك هلام نم هل لعجو {}© هتوم دعب هيصو ا ًليز لعج نميفو : هنمو ةلأسم

 مث هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو هنيد ءاضتقا يف همايق ىلع هل ةرجأ ةضف ةيرال

 ىصوأ : بتاكلا ىلع بتكو . اذه هيصو نع ادمحم كرشي نا دارأ كلذ دعب
 . هنيد ءاضق يف هتوم دعب هيصو اًدمحمو اديز لعج دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف

 ةضف ةيرال نيرشع هلام نم ال لعج دقو . هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو

 ةرجألا نع عجري ملو 5، هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق ىلع ايه ةرجأ

 ةرجألا فصنو { اهلك ىلوألا ةرجألا ديزل تبثيأ ، ديزل اهلعج ىتلا ىلوألا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع ةريخألا

 . ىصولا رمأب اهنع عوجرلاو ىلوألا ليطعت ينبجعيو : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 يفو اهيف ءانثتسالا جاتحيأ ، ,لام نم ةلخن عئابلا ىنثتسا اذاو : هنمو ةلأسم

 . داتعم برش لاملل ناك اذإ داتعملا اهبرشو اهيقاوسو اهقيرطو اهقوقحو اهدودح
 نب نالفل نالف نب نالف عاب دق :بتاكلا بتكي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهدودحب اذه لام نم ةينالفلا ةلخنلا ىوس ظفللا مايتب اذك ىمسملا هلام نالف

 . ملعأ هللاو . اذك جلف نم هئام نم اهيرشو 3 اهيقاوسو اهقرطو اهقوقحو

 كلذ ريغو ةرايزلل وأ فقولل وأ ةرطفلل ةلخن تناك اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 مأ ةلخنلا هذه يف ظفللا عيمج بتاكلا يتأيأ ، اهريغوأ ةيصو يف ربلا هوجو نم

 لصألا ين تسيل )١(

١٥١ 

 



 . ينالفلا لاملا نم . اهركذ اذإ ةلاطإلا نع هضعب يفكي

 ايب بتك نإو & تركذ اميف ظفللا عيمجب يتأي نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . فاك كلذف قوقحلا عيمج نم ةلخنلا هذه هقحتست

 نب دمحم ينب نم يه يذلا نالف تنب ةنالف هتأرمال دهشأ اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ دوهشلا نم نيبت جاتحي مأ يتلا اهبتكي نأ بتاكلل زوجيأ { ةيوزنلا ناييلس
 هللاو . دوهشلا ةداهشب «ىتلا» بتاكلا بتكي نأ ىنبجعي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 ريغ مه نيذلا ءاقتعلا ءالؤه نم دحأ هءاج اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 اذإ ةيبرعلا ةغللاب يبرعلا مالكلا نسحي نمم مهريغوأ ، برعلا مالك يف ءاحصف

 هيلع زوجتأ ، معان وأ ، نيعلا دمب ماعن ١ معن هظفل يف لاق بتاكلا همهفتسا

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع قحلا هيلع تبثيو ةباتكلا

 الإ لمعي الو ، حيحصلا رمألا يف الإ لخدي الأ بتاكلل ينبجعي : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ملسأ هل نيبي ال ايع فوقولاو حيحصلا ظفللاب

 زوجأ ، نونجوأ هوتعموأ ميتيوأ دجسمل آلام عيبي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ كلذ يف ظفللا ام ازئاج ناك نإو ؟ ال مأ ، كلذ هل بتكي نأ
 ظفللاو تركذ ام ءال ؤه دحأل بتكي نأ بتاكلل زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . سانلا رئاسل بتكي ايك

 تنب هنالف يهو نالف هدلو ةجوزل هيلع ناب نالف نب نالف رقأ : هنمو ةلأسم

 نالف نالف هدلول ةجوز هذه ةنالف تمادام اهتوسكو اهتقفنب ةينالفلا نالف نب نالف

 . كلذب اهل هنم ارارقإ اذه

 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه نأ : باوجلا

 نالف هدلو ةجوزل هيلع نأب ] ينالفلا اذه نالف نب نالف رقأ كلذكو : ةلأسم

_ ١٥٢



 هدلو هيلع اهجوزت يذلا لجاعلا اهقادص نم ةضف ةيرال اذكو اذك نالف نبا

 ؟هتوم دعبو هتايح يف قحلا اذه ةيقبت يف هيلع ةقدصم اهلعج دقو اذه نالف
 ةأرملا مسا ركذي نأ ينبجعي هنأ ريغ زئاج ظفللا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نالف هدلو ةجوز يه ىتلا

 وأ ةيوزنلا لالدلا نالف نب نالف تنب هنالف ترقأ : ظفللا اذه : هنمو ةلأسم

 جلبلا نالف نب نالف تنب ةنالفوأ & ةيوزنلا مقرألا نالف نب نالف تنب هنالف

 يوانسلا نالف تنب هنالفوأ { ةيوزنلا دمح ىبأ نالف تنب هنالف وأ {، ةيوزنلا

 ؟ لاؤسلا ةيقب تكرت . . ةيوزنلا ةيلاعسلا
 نأ الإ لالدلا نالف نب نالف تنب ةنالف بتكي ال هنأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 اهوبأ يذلا بتك ايح ناك ناو { اتيم ناك نإ الالد اهوبأ ناك يذلا بتكي
 نم يه يتلا بتكي هنإف " جلبلا دالوأو ، مقرألا دالوأ نم تناك اذإ امأو . لالد
 . ملعأ هللاو . دمح ىبأ دالوأ نمو . جلبلا وأ مقرألا دالوأ

 دمحاب هلللا دبع نب ملاس مأ ، ىوزنلا دمحأ اب هللا دبع نب ملاس : هنمو ةلأسم

 . ىوزنلا
 هللاو . ينبجعي كلذف دمحأ اب هن أ ريغ زئاج كلذ لك : قيفوتل ا هلل ايو ب اوحل ١

 . ملعأ

 (١»ليحي نأ دارأو اهيف هل بوتكم ةقروب بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 ةلاح الإ بتكيو اهيف هل بتك ام أرقي نأ بتاكلا جاتحيأ & دحأل اهيف هل بتك ام

 ؟ اهيف بتك ام هيلع ظفليو ةلاحألا هل بتكي مأ . كلذ دعب

 دعب ةلاحإلا هيلع بتكي مث ةقرولا يف ايب ةفرعي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . زئاجف ، هيلع ظفلو هفرعي ملو هيلع بتك نإو . كلذ

 )١( لجي : لصألا يف .

_ ١٥٢٣ _ 



 نم اذك ةعاس يف خيراتلا بتكي دحأ ىلع بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ راهنلا نم تقولاو ةعاسلا نيبي ملو اذك راهن خيراتلا بتكي نأ زوب مأ . راهنلا
 . ملعأ هللاو . تاعاسلا نيبت ىلإ جاتحي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يعافألاب ودبلا هيمستو 0 ىعافلاب رضحلا هيمست لئاسب جلف ف : هنمو ةلأسم

 ؟ ظفللا نم ءاشي ام ىلع يرضح وأ يودب . هايس اذإ بتاكلا بتكي ام

 هللاو .اذكه دلبلا ةماع هتيمست ىلع هبتكي بتاكلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 وأ ، هل دهش نمل بتكي نأ هل دوهشملا دارأو دحأل دنهش نميفو : هنمو ةلأسم

 هل لعجيو هتوم دعب ةيصو هلعجي وأ ةيصو وأ رارقإ وأ نايض نم ائيش دهاشلا دلول
 ةفصلا هذه ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ © دعب نموأ ةداهشلا ةعاس يف ةرجألا
 ؟ ال مأ
 تقو دهاشل الو دهاشلا دلول بتكي نآ بتاكلل زوجي الف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةداهشلا

 ف هلام نم ائيش مهضعب ىطع أ ثان إو روكذ د الو أ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 مهناوخإ ىطعأ امردقب مه هيلع نايض نم هتوم دعب نيرخآلل ىصوأو 3 هتايح
 لثم هتايح ف مهيطعي نأ هيلع مأ هل صالخ هجو اذه نوكيأ ئ هتايح ف

 ؟ مهتوخإ
 نأ ينبجعي نكل ، صالخ هجو هتركذ يذلا اذه نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتايح يف نيرخآلا ةينب ىطعي

 يلام نالف يدلول يل بتكي نأ ديرأ :لاقو دحأ ينءعاج اذإو : هنمو ةلأسم

 بتكأ نأ ىل زوجيأ . هطعأ لو هتوخأ تيطعأ . ١( )ىلع هل ناض نم ينالفلا

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك ش هلوق نع الإ هدالوأ ىطعأ هنأ ملعأ مل ولو { هل

 نايض هل ىلع : لصالا يف )٢(

_ ١٥٤ _ 

 



 مل نإو . ىلوأ ةباتكلا نع فوقولاف كبلق بارتسا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 3 هل هيلع نايض نم ةيصو هدلول قحلا كلذ هيلع تبتكو & كبيلق برتسي
 . ملعأ هللاو . زئاجف

 ام ۔ هيلع نجس ايف نوجسم حأ ىلع بتك اذإ بتاكل ١ ف : هنمو ةلأسم

 ؟ هللا نيبو هنيب ايف هصالخ هجو ايف ءيش همزل نإو همزلي
 رارقإ نأ ريغ © نايضلا بتاكلا مزلا (_)[نأ]ردقأ ال ينإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وهف كلذ ريغ رق أ ن او . فيعض نجسلا يف وهو هيلع نحس نجس اميف نوجسملا

 . ملعأ هللاو . هيلع تباث

 بتكي رثكأ وأ نيعضوم وأ عضوم هباتك يف سمط اذإ بتاكلا يف : هنمو ةلأسم
 © ىنم ةحصلا ىلع سيمطتلا مأ هديب نالف نب نالف هبتك & ىنم سيمظطتلا اذه
 نالف هبتك ، ينم ةقرولا هذه يفام سيمطتلا ةلمج مأ 3 هديب نالف نب نالف هبتك

 اذإ تيأرأ . هديب نالف نب نالف هبتك سيمطت لك دنع بتكي وأ هديب نالف نبا

 هنم ابيرق هديب نالف هسمط نيرطسلا نيب بتكي رطسألا نيب الخاد سيمطتلا ناك
 ؟ ةيشاحلا ىف

 . ملعأ هللاو . زئاج هتركذ ام عيمج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىراش ث نالف نب نالف رقأ : ال مأ تباثو زئاج -ظفللا اذهو : هنمو ةلأسم

 اذك اذك ىوزن يف مامالا ىراش نالف نب نالفل هيلع تاب & ىوزن يف مامإلا دنع
 رقأ : مأ . هتافو دعبو هتايح يف قحلا اذه ةيقبت يف اقدصم هلعج دقو ةضف ةيرال

 نالف نب نالفل ةضف ةيرال اذك اذك ىوزن يف مامإلا دنع ىراش نالف نب نالف

 اذه يف يديس ىرت فيك ؟ ةضف ةيرال اذك اذك ىوزن يف مامألا دنع ىراش
 ؟ ظفللا

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ١٥٥ _ 



 حيحص وهو قيضي ال ظافلألا نم هتركذ ام عيمج نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . موهفم

 ؛ةدحاو فاقب» نقحتسي مأ 3 قتعلا نققحتسي نأ دعب : هنمو ةلأسم
 ؟ ةددشم

 3 لاح لك ىلع فذحت ال ثنؤملا ةعامج ىف نونلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ماغدإلا كفب نققحتسي نأ دعب : بتكي اذهو

 ءايب يق اوس وأ ق اوسو بصمو بحع نم عيبلل ا اذه قحتسي ابو : هنمو ةلأسم

 ءاثلا 6 .ءام ىرزنأ عاب دقو . مومضصم مأ حوتفم بصم نم ميملاو . فاقلا دعب

 { . حوتفموأ نكسم نيرثأ نم
 امأف ، ميملا حتفب بصملاو { ءاخلا مضبف بخلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 بتكي نأ ينبجعيف ، ءيش يف اهعضي ملو { ماللاو فلألاب اهبتكي مل اذإ يقاوسلا
 . ملعأ هللاو . ءاثلا حتفبف ءام ىرثأ امأو ، ءايلا فذحي «قاوس»

 ؟ ال مأ ركذملا ةفصب فصوت نأ زوجي رئبلاو : هنمو ةلأسم
 لقعي الام نأ برعلا مالك يف ءاج دقو 5 ةثنؤم رئبلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوبي

 دجسملل مأ ؛ةيرق نمو لفاسلا دجسمل ةضف ةيرال اذك اذكبو : هنمو ةلأسم

 ىلعألاو دحاو مالب ىلعألا دجسملل اذكو ،نيمالب لفاسلا دجسمللو يلاعلا

 ؟ فلألاب مأ ءايلاب بتكي

 نم لفاسلا دجسمللو ، يلاعلا دجسملل بتكي هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 (١طبض عم ءايلاب بتكي نأ ينبجعيف ىلعألا امأو .هذه كتفص ىلع اذك ةراح

 . . ملعأ هللاو . ةحتفب ماللا

 نكاس ث ينالفلا نالف نب نالف هنأ لجرل اودهش اذإ دوهشلاو : هنمو ةلأسم

 . بارعإ : لصألا يف )١(

١٥٦ 



 لاق اذإ كلذكو ماللاو فلألاب ىوزن نكاسلا : بتاكلا بتكي مأ © ىوزن

 مأ نكاس هبتكي ىوزن نكاس نالف نب نالفل بتكا : بتاكلل هيلع بوتكملا
 نكاس ينالفلا نالف نب نالفل هيلع ظفل نإ تيأرأ ؟ مالو فلأب ىوزن نكاسلا

 هيلع ظفليو { امالو افلأ هيلع ظفلام دعب ديزي نأ بتاكلل زوجيأ ك ىوزن ةيرق

 ؟ ال مأ ةيناث

 ام ىلع اذك ىوزن ةيرق نكاسلا نالف نب نالف بتكي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاو . حيحصلا ظفللاب هيلع بوتكملا ىلع بتاكلا نم ظفللا نوكي نأ ينبجعي

 . ملعأ

 يف ةييصولاو رارقإلا يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ةباتكزوبي لهو : هنمو ةلأسم

 رارقإلاب ءىدتبيو & هدحو رطس يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب . بتكي مأ رطس

 ؟ ىناثلا رطسلا را ف ةيصولاو

 هللا مسب» بتكي بتاكلا نأ ، نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هتنابو باوجلا
 هللا او . ع يش رطسلا كلذ ف هعم بتكي الو دحاو رطس ف )) ميحرلا نمحرلا

 . ملعأ

 ةيرال ةئام اذكه مأ 5ةيرال ةءام :اذكه بتكت ةئاملا ةزمه ةباتكو : هنمو ةلأسم

 ؟ةضف

 وهو اذكه ةيرال ةياموأ ةيرال ةئام بتكي نأ ينبجعي معن : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءايلاو فلألا ىلع ةزمهلا نوكت نآ

 بتاكلا نم دارأ كلذ دعب مث ذ ةقلطم ةلاكو ا ًادحأ لكو نميفو : هنمو ةلأسم

 نع عجر دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف اندهشأ : بتكف اعوجر هل بتكي نأ

 ؟ اذك خيراتب اهلك ءايشألا عيمج يف ينالفلا نالف نب نالفل هليكوت

 . ملعأ هللاو .تباث ظفللا اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

_ ١٥٧



 ةضف هيرال يتئام ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع قحلا تبثي ةيرال يتئام هيلع نأ اذكه بتكي ملو © نيتئام نم دحاو فرحي
 ؟ ةفصلا هذه

 هيلع نأب الفلا نالف نب نالف رقأ بتكنف نحن امأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 4 باتكلا اندجو اذكهو } ةضف ةيرال يتئام ينالفلا نالف نب نالفل

 هللاو . مهظفلو ١ برعلا ةغل نم جرخي ال هلعلف ةضف ةيرال ) يتأم» دحأ بتك

 . ملعأ

 ؟ هرخالا مأ ىرخألاو ىلوألا ىدامج رهش بتكيو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةيبرعلا يف زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنم تضقو نالف ىلع اقح ل ن ا ل اقو بتاكل ١ ىل ا ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 & هيلع بتكي نأ بتاكلا نم دارأو ك ةضقف ةيرال اذكو اذك هنم تيفوتسا وأ

 نالف نب نالف نم ضبق دق هنأب ينالفلا نالف نب نالفرقأ :ةباتكلا ظفل نوكيأ

 ؟ ضبق ناكم ىفوتسا دق هنأ مأ © ظفللا مامت ىلإ ةضف ةيرال اذك اذك ينالفلا

 هللاو . زئاجف ىفوتسا بتك نإو ضبق بتكنف نحن امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 هيلع نأب اذه نالف نب نالف رقأ © هتكرت هلبق عيش قسن ,ىلعو : : هنمو ةلأسم

 سمخ ءاضقنا ةدم ىلإ نالف نب نالف تنب ةنالف اهتنبا ةقفن ةنالف هتجوزل اضيأ
 ارارقإ هيلع اهجوزت يذلا اهقادص نم كللذو > باتكلا اذه خيرات نم انامز نينس

 ؟ اذك خيراتب كلذب امل هنم

 ىلإ تبتك ذم تنبلل ةقفنلا تسشثت تبثتو تبانثوزئاج ظ ةذللا اذه نإ : باوجلا

 . ملع أ هلل او . نينس سمخ ءاضقنا دعب تبثت شت الو ٨٥5 نينس سمخ ء ءاضقنا

 نالف نب نالف تنب هنالف هتجوزل هيلع نأب نالف نب نالف رقأ : هنمو ةلأسم

. ١٥٨



 اهلعج دقو . باتكلا اذه خيرات( ا)ذقم نامز ىتنس ءاضقنا ةدم ىلإ نيتمأ

 هتايح يف ةقرولا هذه يف هيلع اهل نيتروكذملا نيتمألا نيتاه ةيقبت يف هيلع ةقدصم

 . اذك خيراتب هتوم دعبو

 . ملعأ هللاو . تباثو زئاج ظفللا اذه نإ : باوجلا

 دارأو ك ةميتي مع ةنبا هل نأ ىعداو بتاكلا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 بتاكلاو . ةميتيلا همع ةنبا جيوزت يف ةميتيلا هذه مأل ةلاكو هل بتكي نأ بتاكلا

 وأ 5 ةميتيلا هذه مأل ةلاكو هل بتكي نأ بتاكلا اذهل زوجيأ . اذه هئاعداب ملعي مل

 © ةفصلا هذه ىلع ةميتيلا هذه همع ةنبا جيوزت يف ، سانلا نم اهريغوأ ةميتيلا

 اندهشأ : ظفللا اذه يفكيف ازئاج ناك نإو ةقث ريغوأ ةقث يعدملا اذه ناك

 يف ةليكو ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف ماقأ دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف
 ءاشتام ىلع ءافكألا لاجرلا نم ءاشت نمب نالف نب نالف تنب ةنالف ةنبا جيوزت

 رارحألا لاجرلا نم ءاشت نم كلذب رمأت نأ اهل لعج دقو ، زئاجلا قادصلا نم

 خيراتب ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب هسفن ةلزنم اهلزنآو هسفن ماقم كلذ يف اهماقأ
 ؟ اذك
 وأ ةميتيلا هذه مأل ةلاكو هل بتكي نأ بتاكلل معنف : قيفوتلا هثابو باوجلا

 اذه ناك 3 ةفصلا هذه ىلع ةميتيلا هذه همع ةنبا جيوزت يف سانلا نم اهريغ
 هللاو . تباثو زئاج كباتك يف هتركذ يذلا ظفللا اذهو . ةقث ريغوأ ةقث يعدملا

 . هللا همحر هللا دبع نب دمحم خيشلا تاباوج تمت . ملعأ

 همحر يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دحأل قح ميلست ف الجأ هل بتكأ نأ ينم دحأ دارأ اذإ يديس كلأسأ : هللا

 قحلا قيرط يديس ينفرع مكاحلل الإ حصتال لجألا ةباتك مأ كلذ يل زوجيأ
 ؟ هللا ىلع كرجأو

 ذم : لصألا يف )١(

١٥٨١ 



 . الف مكاحلا ريغ امأو & كلذ مكاحللف لجألا ةباتك امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نم ديعسلاف الإ و ناحتمالا ةدايز تدرأ نإ كلذ ف مامإلا رواشت نأ ينبجعيو

 . قيفوتلاو ةيادهلا لأسن هللاو . قح ذاقنإ يف ولو هريغب يفتكي

 ينالفلا نالف نب نالفل هيلع نأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : ضوعلاب رارقإ ظفل
 ةدم ىلإ قحلا اذه هيلع هل الج ؤم ةضف ةيرال اذك اذك اذك ةلحم نكاسلا

 هذه يف هيلع بوتكملا فحلا اذه نأ اذه نالف رقأو كاذك رهش نم ذك ءاضقنا

 رداق هنم هذخأ ضوع نعوأ ث هنم هل هارتشا يذلا ةميق نم اذه نالفل ةقرولا
 يف هيلع ًاقدصم هلعج دقو { ةروكذملا ةدملا هذه ءاضقنا دعب قحلا اذه ءادأ ىلع

 . هتوم دعبو هتايح يف قحلا اذه ةيقب
 وأ رهن ةيقاسب ينالفلا نالف نب نالفرقأ : هلام يف ةيقاس بتكي نأ دارآ نم ظفل
 نم اذك ىمسملا هلام ىلإ ءاملا اهيف رميل اذك ةيرق نم اذك ىمسملا هلام يف ، رجز
 . اذك خيراتب ، كلذب هل هنم ارارقإ هل هيلع قحب اذك ةيرق

 ةنالف ىلع نالف هيبأ ة ةثرو قحتسا هنأ ينالفلا نالف نب نالف اندهشأ : ظفل

 ًاناض كلذ لثمب مهل نمض دقف اذه هيبأ لبق نم اهنود ايف ةضف ةيرال اذك اذك

 . هتوم دعبو هت ةايح ف محل هيلع ًامزال

 نالف نب نالف ينالفلا نالف نب نالف ()[ماقأ] دق : ةعفشلا يف ةلاكو ظفل

 سانلا عيمج نم ةعفشلا هنم هل بجت ام عيمج نم هتعفش ذخأ يف هل اليكو ينالفلا

 هيف هل بجت ام عيمج نمو سانلا عيمج نم ةعفشلا هيف هل بجت ام عيمج نمو
 راضحإ يفو راضملاو قئاقحلا نم تاكرتشملا عيمج نم ءايشألا عيمج نم ةعفشلا

 يف هماقأ ، ةعفشلا هل ذخأ ام نيح نم مايأ ةثالث يف هريغوأ هلام نم هنع نملا

 . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب هتلزنم هلزنأو هماقم كلذ

 )١( لصألا يف تسيل .

١٦. 



 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم ةيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نمضيأ { اهبحاص هرمأ ام ريغ نم ةقرولا يف بتكو طلغ اذإ بتاكلا ىف هللا

 . رثكأ وأ لقأ وأ تايلك ثالث ىلإو ةملك ردق هبتك يذلا ناك اذإ ءعيشب اهبحاصل

 ؟ رثكأ وأ سلف ةميق ردق ةساطرقلا يف هبتك متي ملو
 بحاص عي رتشيوأ تركذ امم صالخلا هل ىنبجعي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ١ . ملعأ هللاو . ةساطرقلا

 عيبلاو ضوبقملا نهرلاو تابثإلا لثم ناويحلا يف ةباتكلا يفو : هنمو ةلأسم
 . هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . .رايخلا
 عيب امأو 5 هتركذام عيمج ي ةباتكلا يف فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ةدملا امنإو مايأ ةثالث نم رثكأ ناويحلا يف رايخلا عيب ةدم نوكيال ناويحلا يف رايخلا

 . ملعأ هللاو . ناويحلا يف رايخلا عيب زوجال : لاق نم لاقو ، لقأ وأ مايأ ةثالث

 نم اريثك نأب اهدري الو هبلق اهلبقي ةرهش هدنع رهش اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم
 نسحأآلا ام 7 ابرلا بجوت اطورش اهيف نولخدي رايخلا عيبلا يف سانلا تالماعم
 . هللا نيبو هنيب اييف هيلع ءيش الو مهل بتكي مأ مهنيب ةباتكلا كرت : هل

 ةدسافلا طورشلا هدنع حصت ملام عيش بتاكلا مزليال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ءيش نم بتاكلا بارتسا نإو نطبام هللو رهظ ام بتاكللو ث زوجت ال ىتلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيض الف 3 ةباتكلا نع فقوو

 يلمي نأ دارأو ، اقح دحأل دحأ ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم
 مامت ىلإ . . . اذكب نالفل تررقأ : هل لوقيو هيلع يلمي نأ ةئزجيأ 3 رقملا

 لوأ دنع همساب هيمسي نأ الإ هئزجي ال مأ نالف اي تررقأ : لوقي الو & ظفللا

 . رارقالا هيلع رقيام

 لاقو همساب مسي مل نإو نسحأ وهف همساب ىمس اذإ هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . أزجأ ظفللا مامت . . . اذكب نالفل نالفاي تررقأ هل

١٦١١



 هيلع اهيف بتكيل ةساطرقب سانلا نم دحأ هءاج اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم
 ةباتكلا يف بتاكلا ذخأف . كلذ ريغوأ ةيصووأ ،هلام نم عيش عيبوأ .اقح

 وأ ةملك هب رقأ ام ريغ بتكف . هتباتكبرقأ امم عيش يفوهس وأ طلغ هنم ىرجف
 اذه لثم يف همزليأ .هل اليطعت دادملاب هب طلغ ام ىلع برضو هبتنا مث رثكأ

 ؟ كلذ يف هيلع كش ال مأ ، ةساطرقلا بر بيطتسيو ، نايض
 كتفص ىلع ةساطرقلا بر بيطتسي نأ ينبجعيف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نآ ردقأ الف مكحلا يف امأو ، عرولا ليبسو طايتحالا ليبس ىلع كلذو { هذه
 هب جرخت ال اذه لثم نأ سانلا نيب فراعتم نم هنأل اذه لثم يف نايض همزلأ

 هللاو . اذه لثم &ا)نع عانتمالا ىلع ردقي مل بتاكلا نأ وجرأو ك سوفنلا

 . ملعأ

 رخا يف بتك اذإ ةساطرقلا بر لبق نم كش بتاكلا يف لهو : هنمو ةلأسم
 اذإ عىزجي هنأل هيلع كش ال مأ 3 هللا ىلإ لقألاوأ ريقفلا دبعلا هبتكو هباتك

 ضعب يف تدجو ينأل زئاج ةداعلا ىلع هذه مأ هديب نالف نب نالف هبتك : بتك

 لثم يف هيلع كش ال بتاكلا نأ : باوجلا اذه لثم يف نيمدقتملا خايشألا قاروأ

 . ملعأ هللاو . ةداعلا ىلع زئاج اذهو هتركذ يذلا اذه

 نمل رايخلا عيبلا يف فوقولا نع ةباتكلا يف يديس كريشتساو : هنمو ةلأسم
 سانلا ةلماعم نم نوكحي ام سانلا نسلا نم يدنع رثك دقو ئ ينم كلذ ديري

 ف ىلع كش ال مأ ، ابلا ةلماعم ىلإ لو ؤي اهنم رثكألا نوكي نأ فاخأ ايب مويلا

 ؟ عقو ام ةرثكل يبلق ف قيدصتلا عقو لق ذإ ؟ كلذ

 هللا نيبو كنيب اييف كمزليالو اذه يف كيلع ةهبش ال هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 عيب ةباتك نع فقت الأ كمداخ ىأر نمو 3 رتتسا ام هللو } رهظام كلو عيش
 . ملعأ هللاو . كننعر ىلع ررضلا فاخأ تفقو اذإ كنأل رايخلا

 نم : لصالا يف )١(

١٦٢ 



 سانلا نيب بتاك اذإ هللا نيبو هنيب ايف كش بتاكلا ىلع لهو : هنمو ةلأسم

 جالفألا نم عيش تحت وأ قيرط تحت فطخ هنأ الإ & هلصأ لالح جلف يف
 اينإو . هميرحو هقرطو هقوقحو هدودحب ظفللا دنع بتاكلا هبتكي , اذإ ء هريغ

 طقف ىنالفلا جلفلا نم قاروألا ف بتك

 . هذه كتفص ىلع جلفلا اذه يف بتاكلا ىلع ءيشال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو

 لجأ نم هيف هباتكلا زبجي ل هنأ جلف ف هبلق كش اذإ بتاكلا ىفو : : هنمو ةلأسم

 هيف ةباتكلا زوجت ال هنأ نيقي ايلع كلذ يف ملعي ملو ى رخا جلف برق نم جرخ هنأ

 هيف هريغ ةباتك (_١اُانوكت لهف ،نيملسملا باتك ضعب جلفلا اذه يف بتك دقو
 هيف ةباتكلا نع فقوتيو كلذ نع ثحبي نأ هيلع مأ ، هيف بتكت نأ هعسيو ةجح
 طخب ةقرو يف بتاكلا دجو اذإ تيأرأ . تقولا لاط ولو باوصلا هل نيبتي ىتح

 نم كلذ يف بتكي نأ هعسي لهف اهريغ وأ جالفألا نم ءيش ف ةباتكلاب رمأ نم

 ؟ لا ؤسو ثحب ريغ

 نأ بتاكلل زئاجو ، ةجح نيملسملا باتك ةباتك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نأ الإ جالفأآلا نم عيش يف ةبوتكم نيملسملا دحأ طخب ةقرو دجو اذإ بتكي

 . ملعأ هللاو . ةباتكلا نع فقي هنإف ، ةهبش كلذ يف نأ هل نيبتي

 هيصو ىأرب بتاكلا بتك اذإ يفكي لهف 3 نينثا ةيصو لعج نميفو : ةلأسم
 ىلع بتك اذإ يفكي ةأرما هتيصو تناك اذإو }هييصو يأر ىلع بتكي ىتح مأ
 لهف ةأرماو الجر لعج اذإ كلذكو { هتيصو يأر ىلع بتكي ىتح مأ ةيصو ىآر

 ركذملا نيب زيميل امهنيب درفي نأ جاتحي مأ هتيصو يأر ىلع بتك اذإ يفكي
 . ثنؤملاو

 نوكي : لصألا يف )١(

١٦١٣ 



 ىلع : ةيصولا يف بتك نإو © هتركذام عيمج زئاج هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 قحلا نم جرخي الف لوألا ظفللا امأو . يدنع نسح كلذف ةيصولا ذفني نم يأر

 . ملعأ هللاو .

 ىمسملا هلام نالف نب نالف عاب دق : بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 همسا لاملا لاق كلذ دعبو & كلذ ىلع باجأو عئابلا ىلع ىلمأو ، ىلصملا

 هيلع ىلميو (ةبخر هبتك يذلا كصلا يف ديزي نأ بتاكلل لهف «ىلصملا ةبخ»

 ؟ ال مأ ةيناث

 . ىلصملا هب هبشملا هلام بتاكلا بتكي نأ زئاج معنف : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 مث سانلا نيب بتاكيل نيملسملا مامإ ةاضق نم ًايضاق رمأ نميفو : هنمو ةلأسم

 توم دعب سانلا نيب بتاكي نأ لجرلا اذهف زوجيأ . هرمأ يذلا يضاقلا تام

 ؟ هرمأ يذلا يضاقلا

 نم لاق نم لاق & نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الإ هرمأ يذلا يضاقلا توم دعب سانلا نيب بتاكي ال بتاكلا اذه نإ نيملسملا

 لاق نم لاقو . نيملسملا ةاضق نم دحأ وأ نيملسملا ١ )مامإ . ةباتكلا هل ممتي نأ

 يضاقلا توم دعب سانلا نيب بتاكي نأ هلزئاج لجرلا اذه نإ نيملسملا نم
 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ لوألا لوقلاو . . هرمأ يذلا

 ةقرولا بلطي نأ هيلعأ ةقرولا خيرأت يف طلغ اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 . خيراتلا حلصيو

 خيرأتلا حلصيو اهذخأ هيلعف اهذخأ ىلع رداق ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . عيش همزلي الف ةقرولا ىلع ردقي مل ناك نإو

 اما : لصالا يف )١(

 س ١٦١٤



 وأ { ءاظلاب (اهبتكف داضلاب بتكي ائيش بتك اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 . داضلاب هبتكف ءاظلاب بتكي
 لاطبإ ىلع ردقأ الو قحلا هب لطبي كلذ نأ ملعأ مل : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع (")قحلا

 ةباتكلاب (؟اأدبف ةريغص وأ هفيعض ةساطرقب بتاك ىلإ ىتأ نمو : هنمو ةلأسم
 ىلعأ . اهبحاص ىلع اهدرف عست مل ةساطرقلا دجووأ { ةباتكلا عست ملف

 ؟ ال مأ ةساطرقلا نايض بتاكلا
 ةساطرقلا يف بتكي نأ هل نذأ ةساطرقلا بحاص ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع بتاكلا ىلع نايض الف

 وأ نيتلخن بتك لب ةفاضإلاب بتكي ملو ىشرب نيتلخن بتك نمو : هنمو ةلأسم
 م أ كلذ رضي الو مكحل ١ ف اذه تبثيأ 5 نامز ىرهش بتكي لو ٥ نيرهش بتك

 ؟ ال

 الو } ةفاضإلا بتكي نأ ينبجعبف نيتلخنلا ةباتك امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 زئاجف نامز يرهش بتكي مل نإ نيرهش ةباتك امأو ، ينعملا نم كلذ جرخي
 . ملعأ هللاو . كلذ

 ناو . اذك ىمسملا هلام رايخ نم ةلخنأ بتاكلا بتكي لهو : هنمو ةلأسم

 الف مداخلا امأو ، نيملسملا لاوقأ نم جرختال ةباتكلا نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا ا
 . ملعأ هلللاو . كلذ هبجعي

 بتكي نأ هنم دارأو لجر ىلع مهارد هل ناك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 هسقفنب بتاكل ١ اهبتكف © هلام ف ليكووهو نالف نب نالفل اهبتكا هل ل اقو . هل

 ءادبف : لصألا يف )٣( هبتك : لصألا يف )١(
 قحلا لاطبإ ىلع : لصألا يف )٣(

. ١٦٥ 



 ؟ةباتكلا هذه زوجتأ هل اهبتكي نأ هرمأ يذلا لجرلل لجرلا كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع تباثو تركذام زئاج : قيفوتلا هئابو باوجلا

 مأ ء لجآلا قادصلا يف اقيدصت بتاكلا بتكي نأ كبجعي لهو : ةلأسم

 ؟ ال

 . ملعأ هللاو . كلذ يف اقيدصت بتكيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل هلعلوهو . رارقإ وأ ةيصو بتكي نأ دارأ ضيرم لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ضبقي نأ بتاكلل زوبيأ & هكسمي نأ دحأ ريغ نم سولجلا الو مايقلا ىلع ردقي

 ؟ هيلع اهدريو 6 هيلع بتكي حيو ةساطرقلا هنم

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زئاج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ىلع لهف ث ةقث ريغ ةيصو هيلع بتكي نم ءاج اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 توكسلا هعسي مأ ةقث ريغ كتيصو لعجت نأ زوجي ال هنإ : هل لوقي نأ بتاكلا

 . دارأ ايب هيلع بتكيو هنع

 مل نإو ، تركذ ايب يصوملل لوقي نأ بتاكلل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ءيش همزلي الف هل لقي

 رخا يف بتكي الأ هعسي له ملعلا ليلق ناك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 . نيملسملا ىلع ضرعي نأ ريغ نم كلذب ذخؤي الأ 0 اياصولا

 . هذه كتفص ىلع هتركذ ايب اياصولا رخآ يف بتكي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 دحأ هءاج مث هلام يف كلاهلا ةيصو هدنع تحص اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 لهف ةيصولا ذافنإ ريغب لوصألا نم كلاهلا هفلخ امم عيش عيب ديري ةثرولا نم

 . ةيصولا ذافنإ هدنع حصي ىتح مأ كلذ هيلع بتكي نأ بتاكلل زوجي

 قيضت الف ذفنت مل ةيصولا نأ بتاكلا عم حصي ملام : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع ةباتكلا

س ١٦٦



 بتكا بتاكلا لاقف ، مهارد هسفن ىلع بتكي نأ د ارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ةضف ةيرال هيلع بتكي نأ بتاكلل زوبي لهف ، ةضف لقي ملو ةيرال اذك اذك ىلع
 ! بتكي نأ دعب كلذب هيلع ظفليو
 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل بتاكلا ناكو ، اقح هسفن ىلع بتكي نأ دارأ اذإ كرشملاو : هنمو ةلأسم
 نيذل ا هل نيكرشمل ا ةداهش يفكت لهف {&ك هبسنب دهشي نيملسملا نم دحأ الو هفرعي

 بلقلا نأمطا اذإ ادعاصف ةسمخلا نم اوناكو ، هبسنب اودهش اذإ هسنج نم مه

 . م

 . ملعأ هللاو . ةنانمطالا ىلع كلذ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يدامجو رخالا عيبرو لوألا عيبر بتكي . .اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ينبجعي ام ىلع ةرخآلا يدامجو ىلوألا

 نيكوكمو ، لح نينمبو . . ةيصولا قسن ىلع بتك نميفو : هنمو ةلأسم
 سمخب اضيأ بتكو . كلذ نم هينثتلا نون طقسي ملو ةضف نيتيرالبو ، ضرح

 بتكي ل ١ ذإ تبثي ف ذ لهف اما دإو اماعط نهب ي رتشي ةضف ةيرال ةرشع

 ؟ اهب ىرتشي
 نهب ى رتشي ةضف ةيرال رشع سمخب ىصوأ اذإ امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 : لاق نم لاقف & فالتخأ كلذ (١ا)ىفف ظفللا ةيقب امأو ، تبثي كلذف اماعط

 . ملع أ هللاو . تبثي هنإ نيملسملا ضعبل لوق هيفو تبثي

 دوهش ء اجو . رثكأ وأ لق أ ةدم ثكمو هديس تام كولمم يفو : هنمو ةلأسم

 هتايح يف هديس وه يذلا نالف قيتع هنأ هيلع اودهشو ادعاصف ةسمخ نم ةرهش

 ىف : لصالا يف )١(

١٦٧ 



 ريغ نم دوهشلا هذه ةداهشب نالف قيتع ةع هنأ هبتكيو هيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ

 . نيلدع ةداهش وأ ة هحبص

 هللاو . هيلع بتكي نأ بتاكلا ىلع قيضي ال هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 نميف . هللا همحر يمايرلا دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 . اذك ةيرق نم نهرخا ف لاقو اذك دجسمل وأ اذك دجسمل ىصوأ وأ رقأ

 . ملعأ هللاو . كلذ تباث هنأ ىدنع اميف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 همحر ، يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 زوجأ . اهيلو هنأ يعدي (ةأرما جيوزت يف ادحأ لكوي نأ دارأ نميف . هللا

 ؟ اهبسنب دوهشلاو ةأرملا راضحإ ربغ نم ةلاكولا هذه هيلع بتكي نأ بتاكلل

 زئاجف يمأوأ يتخأ وأ يتنبا جيوزت يف لكوأ : لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هنم اهغأ ةأرملا فرعي نأ الإ الف ءالؤه ريغ امأو 3 ةلاكولا هيلع بتكي نأ بتاكلل

 تثتسنب ٠

 نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نم يدنع اميف اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نالفلوأ نالف نب نالفل ةضف ةيرال نيسمخب رقملا رقأ اذإ هللا همحر دادم نب دمحم

 هتبثي ملو ضعب هتبثأف فالتخإب كلذ يف اولاق دق مهلعلف ينالفلا نالف نبا

 دادم نب دمحأ خيشلا يأر هلعلو ةضف ةيرال اذك اذك هيلع نأ رقي نأ الإ نورخآ

 ةيرال اذكو اذكب نالف نب نالفلو ةتباث ةيصول ارثأ قسن ىلع دجو نإو 0 هللا همحر

 . ملعأ هللاو . لاملا ثلث نم يدنع ةتباث ةيصو ةضف

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عدولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 وأ ًادجسم ينبي نأ بتاكلا بتك اذإ يدنع اميف اهانعمب تيتأ . هللا همحر يوزنلا

 هءارما : لصالا يف ) !)
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 . ءايلا ناكم فلألاب اياصولا يف اذكو اذك هل ى رتشيو ث دلبلا لهأ هنم يفتقي

 ؟ تبثي له

 هللاو . تباث اذه لثم نأ نيملسملا راثآ نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

 هظفح يلاعسلا دوعسم نب رماع ىلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يذلاف . ءاظ داضلا ناكموأ { اداض ءاظلا ناكم لدب اذإ بتاكلا يف . هللا
 ؟ كلذ ةفرعم يف بتري لو . مكاحلا دنع سبتلي ل بوتكملا ناك اذإ يدنع.

 هللاو . لطاب هنأ ىسعف { فرعي ملو سبتلا نإو لطبي هنإ لوقأ الف : باوجلا
 . ملعأ

 ؟ ةرذ بح بتكي لو . فلس ةرذ ىرج بتك اذإ : هنمو ةلأسم

 فرعي اذه نأل بحلا ركذي مل اذإ قحلا لطبي ال هنأ يدنع يذلاف : باوجلا

 افقو ناضمر رهش ومئاص اهب رطفيل ةلخن ةلغب ىصوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . ةدبؤموأ ادبؤم بتاكلا بتكي ادب ؤم
 دبؤم افقو بتاكلا بتكي هنأ ملعأ هللاو يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . دبؤملا وه (١افقولاب دارملا نأل ذإ { ةمايقلا موي ىلإ

 ءالحلا نأ يدنع يذلاف مادإو ءالحب ىصوا نم اماو { هباوج نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . مادإلا نم هب عنصي ام وهو { هب مداتي ام مادإلاو . هب ىلحتي ام

 رهش لك ةنس اجلف بحسي نأ هسفن رجؤي نأ ديري نميفو : هنمو ةلأسم
 نب نالفرقأ : بتاكلا بتك اذإ يدنع يذلاف . هسفن ىلع بتكيو 0 نيترم

 سبكلا ينالفلا جلفلا نم جرخي نأ ىلع نامز ةنس هسفن رجأ دق هنأب ينالفلا نالف
 ؟ ةضف ةيرال اذك اذكب نيترم رهش لك يف

 ت

 )١( فقولا : لصألا يف .
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 . رثأ نم اظفح ال هريغ ىلع اسايق يفكي يدنع : باوجلا

 ناك نإ يدنع يذلاف . هنم اوهس ةيصو بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 كردي مل نإو . ةباتكلا نع عجريو أطخلا هجو هفرعيو هربخي هنإف بوتكملا كردي

 ال هتباتك ناك نإ ثراولل تبثي ال اذه نأل عيش همزلي ال يدنع اميفف © كلذ

 '. ملعا هللاو . نايض بتاكلا همزلي الف ًاقح تبثت

 . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإ يدنع يذلاف : باوجلا

 هيلع الج ؤم بتك ناو 3 هل هلج ؤم ةضف ةيرال ةئام ينالفلا نالف نب نالفل هيلع
 ١ . ملعأ هللاو كلذ زئاجف & قحلا اذه هل

 نيملسملا لوق - فالتخإ اهتابثا يف كوكصلا نإ . هللا همحر يوزنلا

 دعبأ (ا)افشك مهل اوكص نيذلا ةاضقلاو تاقثلا كوكص تابثإ اندنع هب لومعملاو

 . ضورق تلطعتو قوقح تبه ذل كلذك كلذ الولو . ةيركل | نيملسمل نع اهم

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

 يوزن ةيرق نم حولفأ ةلحم لهأ امأو ، لاذلاب مهبتكن انإ & ىكزأ لهأ ةرذانملا يف
 . ملعأ هللاو . ءاطلاب اهبتكن انإف

 وأ هتباد فصن هلعل عباتلل بتكي نأ هل زوجع له بتاكلا يفو : : هنمو ةلأسم

 نم ضبقلا رذعتيو نيملسملا لوق رثكأ ىلع فصنلا يف تبثي تيي ال عيبلا ذإ هدبع

 ؟ كلذ

 فوقولاف عيبلاب امأو تباث وهف قحب ارارقإ كلذ بتك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ملسأ كلذ يف

 فشك : لصالا يف )١(
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 مهاردلا نومدقي ةرهاظلا باتك تدجو تاعويبلا ةباتك يفو : هنمو ةلأسم

 نوبتكيو { مهاردلا لبق عيبلا نومدقي ةيقرشلا لهأو . دعب نم عيبلا نوبتكيو

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . عيبملا نمث ةءارب

 نأ اندرأ ام ىتم انأ ريغ هب بتكيو اندنع زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللابو هباوجف
 هيلع بتكي نم فللذكو . كلذب هيلع بتكن نم انذأتسا عيبلا لبق قحلا مدقن

 هللاو . هارتشا نمل عيبملا نمث نم 0)ةءاربلا بتكن نأ هنذأتسن ث ال مأ عيبلا

 . ملعأ

 . هدلول اقح بتكيل بتاكلا دنع لجرل دهشي دلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 لمعن امو نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ يف كلذ هل زوجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ نم هيلع

 هقوقحو هدودح عيمجبو عيبملا اذه يف يبو بتكن نأ هباوج نمو : ةلأسم
 هللاو نيملسملا ءاهقف لوق نم جرحي ال هنإف عابمل ا بتك نإو ، هيقاوسو هقرطو

 . ملعأ

 بتك نإ رايخلا عيبب(")ًاعيبم هلام لضأ عيبي نأ دارأ نميف :هنمو ةلأسم
 ىمسملا هلام لصأ ينالفلا نالف نب نالفل عاب دق هنأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ

 عيبب )عيبملا لاملاو ٥ كلذ هأزجأ ظفللا مامت اذك ةيرق نم اذك جلف ىقس نم اذك

 اضر زوجحم نمم ناك اذإ هيف رايخلا هل نم ىضرب الإ عطقلا عيب هيف تنثي ةي ال رايخلا

 . ملعأ هللاو . هرمأ كلميو

 رح نالف هدبع نأ وأ نأب نالف نب نالف ىصوأ بتاكلا بتك اذإ : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع انل نيبي ايف ريبدتلا جرخ جرخي هنإف هتوم دعب

 ةضف ةيرال اذك اذك نالفل هيلع نأب نالف رقأ بتك اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 . عابملا : لصألا يف )٣( اعويبم : لصألا يف )٢( ةاربلا : لصألا يف )١(
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 ارارقإ اذه نوكيأ © هنم هذخأ بتكي مو 8 اح ضوعوأ تح ةميفوأ بتح نمث

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ًاضوع قحلا اذهل ذخأ دق هنإ نويدملا نم

 هذه ىلع اندنع ضوعلا جرحم تركذام جرحي هنأ : : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 نأ بتاكلا دارأو ، ماللاو فلألاب دبعلا همسا رخ لجر ىفو : هنمو ةلأسم

 دبعلا اهيأ هل لوقي مأ دبعلا اي تررقأ اذك هل لوقيأ ةيصو وأ رارقإ ظفل هيلع ظفلي

 . لجرلا اهيأ وأ دبعلا اهيأي وأ
 . ملعأ هللاو . باوصلا ىلع اندنع جرخي كلذ لك نإ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 نالفل هلعل نالف عاب هنأ نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم
 رثأب هل بوتكملل مكحيأ & ظفللا مامت ءام رثأ فصن اذك دجسمل وأ 3 نالف نبا

 ؟ مصاختلاو ركانتلا عقو اذإ فصنو

 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم اذه تابثإ مدعي ال هنإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هئام نم ءام رثأو ، ءام رثأ فصن بتكي نأ انعم ىلوألاو

 هضف ةيرال اذكو اذكبو ةيصو قسن ىلع ةيصولا يف دجو اذإ : هنمو ةلأسم

 ملو ، اهنم اذك ةلاح ىلإ اذك ةلاح نم اذك ةيرق نم اذك جلف ةيقاس حالصأ

 ؟ ميجلا لبق ةلاحإلا فلأ بتكي

 هللاو ، برقأ تابثالا لعلو & فالتخا كلذ تابثإ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 نب نالفل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم

 نم هقح ءافيتسا يف هليكوو ةيصو هلعج دقو ةضف ةيرال اذكو اذك ينالفلا نالف

 ؟ هتوم دعب الو هتايح يف لقي لو هلام

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع اييف اهتابثإ مدعي ال هنأ : باوجلا
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 الإ نوكت ال ةلاكولا ذإ .هتوم دعب هيصو هتايح يف هليكو هلعجي نأ يغبني ناكو
 . ملعأ هللاو . توملا دعب الإ ةيصولاو ث ةايحلا ىف

 بتكف ، دجسم لام هلغ نم هيلع اقح بتكي نأ دارأ يذلاو : هنمو ةلأسم
 ةيرق نم اذك دجبسم لام ةلغ نم ةضف ةيرال اذك اذك هيلع نأ نالف رقأ بتاكلا

 . اذك

 بتكي مل اذإ هتابثإب لوقنال اندنع بوتكملا ظفللا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةلغ نم هيلع امم اذك دجسمل هيلع نأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتك نإ وأ اذك
 وهف اذك ىمسملا دجسملا اذه لام ةلغ (ا)[هيف] ذفنت اييف ذفنت اذك ىمسملا هلام

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ فاك

 تنب ةنالف هتجوزلو ، هريغ قسن ىلع كلاه ةيصو يف دجو اذإو : هنمو ةلأسم
 وأ ةيح تمادام بتكي ملو اهل هيلع نايض نم هتوم دعب هلام نم اهتقفن لثمب نالف
 . هنم ةافولا ةدع يف تمادام

 لوق نم مدعي ال هلعلف هلام نم موي ةقفن تيطعأ نإف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ءاهقف ضعب

 ثالثب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : ةقرو يف بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم
 نهقرطو نهقوقحو نهدو دحب اذك ةيرق نم اذك ىمسملا هلام نم تالخن

 برشلا اذه قحتسي ايب © انه روكذملا لاملا اذهب يتلا رئبلا نم نهبرشو نهيقاوسو
 بخو قاوسو قرط نم برشلا اذه قحتسي ايب بتكي ملو & قوقحلا عيمج نم
 ؟ ال مأ لطبي مأ ًاتباثو ًاييقتسم ظفللا اذه نوكيأ = بصمو

 رسف نإو ، ةفصلا هذه ىلع هتابثإ اندنع جرخي اذكه : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع نسحف بتاكلا

 لصألا ين تسيل )١(
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 هبلق نأمطاو _ هل دوهشملا ىنعي _ هلوق نم الإ الجر فرع نميفو : هنمو ةلأسم

 " ؟ ةفصلا هذه ىلع هل دهشي نأ هل زوجي ىتم كلذب

 عساوف & كلذ يف كشي ملو هبير عفتراو هبلق نأمطا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةفرعمو زييمت هل ناك نإ ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ يف لوخدلا هل
 . ملعأ هللاو . بيرلا عافتراو ةنانمطالاب

 تحص املف ، لجر بسنب لدع وأ ةرهش دوهش دهش اذإو : هنمو ةلأسم

 هذه ىلع كلذ زوججيأ ح دوهشلا دحأل بتكي نأ دارأ & كلذب ةداهشلا يف ةرهشلا

 ؟ ال مأ . ةفصلا

 نمل تركذ ام بتكيال هنأ نيملسملا راثا يف ءاج دقف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف قرفلاو ةلعلا امردأ ملو .رخآ تقو يف هل بتكي لب نيحلا كلذ يف تركذ
 عساوف كلذ يف بتري ملو هتفرعمب بتاكلاو مكاحلا بلق نأمطا اذإ اندنعو ؟ كلذ
 باتكلا نم اندهاش نم اندهاش دقو . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق يف هل

 . ملعأ هللاو . تركذ نمل تركذ نم بتكي نأ نيملسملا

 © لقعلا صقان انالف دحأ هل } هلعل { لاق اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 بتكي الأ هعسيأ ، ءىش ةباتك كلذ هيف لئاقلا دارأو { هلوق ىلإ بلقلا نأمطاو

 ١ ؟ دجي مل وأ باتكلا نم هريغ دجو . هيلع
 8 كلذب هل لاق نم لوقب هلقع مامت يف باتراو كش اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع كلذ كرتب سأب الف

 نهر م أ . ء ارل ١ لبق فل ن 6 هلعل 6 هلام هيلع نهر ا دقو بتكيو : هنمو ةلأسم

 . فلأ الب
 . ملعأ هللاو . اندنع نازئاج امهالك نهرو نهرأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لطبتأ . أطخ وأ هنم الهج ءاظلاو داضلا نيب لدب اذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم
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 ةلزنمب نكي مل اذإ نايضلا همزليو ،ءايشألا عيمج نم ناك ام انئاك كلذب هتباتك
 ؟ ال مأ . ايتفلا يف أطخ هل عفري نم

 & قحلا هوجو نم هجوب بتكي ملو قحلا كلذ لطب اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 ةفصلا هذه ىلع هتركذام نايض هيلعف لهجوأ كلذل بتاكلا نم دمعب ناكو

 . ملعأ هللاو . اندنع
 تعمس : هللا همحر يمدألا { هنظأ 5 هللا دبع نب ملاس هيقفلا خيشلا لاق

 هنأ ةباتكلا يف ءاظلاو داضلا نيب لدب اذإ بتاكلا نإ : لوقي روكذملا خيشلا اذه

 . ملعأ هللاو . كلذ تبثي 0)[نأ] ردقيال

 راهنألاو دجاسملا 3 لثم لقعي الام ركذ ام عيمج ىلإ ةراشالا يف : هنمو ةلأسم
 لهو 0 ىتاللا ما ىتلا اهل لاقيو 0 نه مأ اهل لاقي اك . كلذ هبشو مهاردلاو

 اهب صتخت «نيذلا» ةملك نوكت مأ نيذلا : روكذلا اذه ركذم عمجل لاقي نأ زوجي

 نم دحأل رقي نأ دحأ دارأ اذإ كلذكو . هاوسام نود ةصاخ لقعي نم ركذم
 ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتكيأ & سانلا نم دحأ ةمذ يف هل مهاردب سانلا
 يتلا بتكيو نه مأ يه انه بتكيأ نالف ةمذ يف هل يه يتلا همهاردب نالف نبا

 نهبسني نأ دارأو دحاو ناكم يف دجاسم ةثالثل ىصوأ اذإ كلذكو . يتاللا مأ

 & نهوأ يتاللا بتكي ("مأ ، اذك ةيرقب يه يتلا انه بتكيأ & نهناكم ىلإ

 ؟ اذك ةيرقب نه نيذلا : نهبسني نأ زوجي لهو

 امأو & نهو يهو يتاللاو يتلاو نيذلا ىلع عمجي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةدابعلاوليلق نحنو .ءالؤهبو نيذلاب ([هيلإ]راشي هنإف لقعي يذلا
 . ملعأ هللاو . ملعلاو

 هتجوزل هيلع نأب نالف رقأ : بتكن انإ نكسلا ظفل ةباتك يفو : هنمو ةلأسم

 تمادام اهاضرب هريغ ىلإ هعابتا هيلع سيل { اذك عضوم يف اهانكس ةنالف

 هيف : لصألا يف )٣( مل : لصألا يف )٢( لصألا يف تسيل )١(
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 هللاو . هانسحتسا ام اذهف .3 هيلع اهجوزت يذلا اهقادص نم كلذو هتجوز

 . ملعأ

 نوكيأ © هئام نم ءام رشع ىنثا نالف عاب بتك اذإ بتاكلا يفو : . هنمو ةلأسم

 ءام ةملك نوكتو افلا آ رثأ نم ءارلا دعب بتكي مأ { ءام ةملك ىلإ رثا ةفاضإب كلذ

 رثأ بتكو ةفص هلعج نم هلعج نإو ةفاضإ هلعجن انإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . وحنلا يف كلذ ةزاجإ ولخت ال هلعلف ءام

 هحيسو ٍتاوم ضرأ نم هجرخأ اجلف ثدحأ اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 دحأ رظني ملو 3 هدي طخب هيف بتكو ، بيط لالح هنأ هدنعو تاوم ضرا ىلع
 اذه نم ءارشلا بيطي لهف 5 هيف بتكيو هب ىقسو هحيس نأ لبق نيملسملا نم
 ؟ ال مأ هيف ةباتكلاو جلفلا

 نأ هلزوبي لهف & نيرخآ سانأ نيبو هنيب جلفلا اذه ناك اذإ تيأرأ

 دحأ هرظن جلفلا اذه ناك ؟ ال مأ . باتكلا نم هريغ لبق هيف ةباتكلاب عىدتبي
 ؟ ال مأ . هحيستو هتمدخ لبق نيملسملا نم

 ةباتك امأو . هلاح لصأ ملع نمل هنم ءارشلا زوبجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وأ اندنع هملعك هيف ملعي مل نمل ةجح كلذ نوكي الف بيصن هيف هلو 3 هيف بتاكلا

 نأ اذه نم ءيش هل نملاندنع نسحألاو { هلثمو اذه يف هملعب صوصخم لك

 ةباتكلا نأو هيف ةباتكلاب هلبق مهدنع هطخ زئاجلا نيملسملا باتك نم هريغ همدقتي

 يف لالحلاو مارحلا لهأ (ا)[نم] ملع نمل الالح مرحت الو ى امارح لحت الاندنع
 . ملعأ هللاو . نيملسملا عم رهاظلا مكح يف كلذ امنإو { هلثمو اذه نم عيش

 دارأو امولعم الجأ هقح اهميزع يفوتل تلجأت اذإ ("ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 لصالا يف تسيل )١(
 ةءارملا : لصألا يف )٢(

١٧٦ 



 مأ ، يفوت ةملك نم نونلا تابثإب كلذ نوكيأ & كلذب هيلع ظفلي نأ بتاكلا

 ىلع . ةدودشم نونلاو ، ةحوتفم اهنم ءايلا نوكتأ اهفذحب ناك نإو اهفذحي

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 فاكوهف هقح نع ةحوتفم ربغ ةففخملا ءايلاب بتك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو اندنع

 هيلع ظفل الف © اليكو لكوي نأ ديري دحأ ءاج ا ذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 دارأ لكوملا باغ ايف ، كلذ دعب هيلع بتكي نأ هرمأي مل ، ةلاكولا ظفلب بتاكلا
 ىوقأ نوكيل لكوملا ىلع اهظفل يتلا ةلاكولا كلت بتكي نأ بتاكلا نم ليكولا
 مأ . .ةفصلا هذه ىلع لكوملا ةبيغ يف هلاكولا هل بتكي نأ بتاكلل زوبيأ & ةجح

 ؟ ال

 هنم ملعي ملو ، ليكولا هنم لبقو ، لكوتلا هعم حص اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةل اكول ا رمأ نم هل لعجام بتكي ن أ هعسيو اذه ىلع هل ليكو وهف © هنع ًاعوجر

 وهف ةلاكولا رضح نإو ةلاكولا كلت نع هعوجر ملعي ىتح هتبيغو لكوملا ةرضح يف
 . ملعأ هللاو . اندنع نسحأ

 نالف نب ل نالف ماقأ دق ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ ةلاكولا ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 نم هترجأ نم ةضف تايرال عبرأ ضبق يف هماقم موقي هنع ابئانو هنع اليكو ينالفلا

 ضبق رهش لك ليكولا اذه قحتساو رودي رهش لك نم اذك ةيرق نم لاملا تيب

 دعب قحتسي الو ، ةرم لوأ يف تايرال عبرأ الإ قحتسي ال مأ ةضف تايرال عبرأ
 . ةفصلا هذه ىلع ءيش ضبق كلذ

 هذه ىلع رودي رهش لك ةرجألا هل تبثي امم قحتسي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 الجروأ ناك ةأرما _ لجر بسن ةفرعمب هعم دهش ١ ذإ بتاكلاو : هنمو ةلأسم

 ل ازو هسفن تنكسو 5 كلذ ىل ا هبلق ن امطاف . كلذ ىلع هنم ن أ ةقث رغ

١٧٧



 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع بتكي نأ هعسيأ هبلق نم بيرلاو كشلا
 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم كلذ ةزاجإولغختال : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع

 ءيشب رقيوأ ةيصوب ىصوي نأ دارأوأ نايض همزل اذإ كولمملاو : هنمو ةلأسم
 ناك اذإ ء هديس نذإ ريغب كلذ ريغب هيلع بتكي نأ زوجيأ رح وهو تومي هلعل هنأل
 نم ىلإف كلذ زاج نإو ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع دبعلا ريغ دنع نم ساطرقلا

 ؟ اهيف كلذ ةباتك دعب ةساطرقلا عفدت

 اهضيبقتو 5 هنم ةساطرقلا ضبقو 5 هيلع ةباتكلا زوجت : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب يأر نم هارن اميف هايإ

 : اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 © ابرعم ابوتكم يحنزلا كرابم نب هللا دبع طخب تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هللاو .ايولهب نوبتكي باتكلا ةماع نأو دودمم فلأ مالو ءابلا مضب الهب نأ
 .ملعأ

 . هبتشي هنأل ىب رتملاب قاروألا خيرأت هبجعي ال لوقي هتعمسو : هنمو ةلأسم

 . كلذ ةفرعمب لدع ادهاش هعم دهشي نأ ىلإ جاتحيف هفرعي مل اذإ مكاحلا نألو
 . ملعأ هللاو

 ؟ فرصت مأ فيرصت هل سيل رجحلا يف بتكيو : هنمو ةلأسم

 كلذ بتكي نأ هنم ىل تناب ام ىلع هبجعي لاق هنأ وجراف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . فرص ردصم هنأل 3 افرصت ال افقيرصت

 نم هسفن فرعي لو ٠ نالف نب نالف هن أ هسفن فرعي لجر نع : هنمو ةلأسم

 بتاك(١)دنع هل اودهشو انيلإ بسنت لجر تنأ هل اولاقو سانأ هاتأف 0 ةليبق يأ

 يدنع : لصالا يف )١(

١٧٨ 



 بتاكلا اذه هل بتكو . ىالفلا نالف نب نالف هنأ اومعز ايك نيملسملا باتك نم

 نيملسملا باتك (")نم كصلا كلذ هلعل ‘ كلت رظن نمل زوجي له (١)كلذب اكص

 نبا نالف هنأ لبق نم بوسنملا اذه فرعي ناك اذإ كصلا اذه يفاك دهش نإ

 ؟ال مأ هجولا اذه يف لوخدلا روكذملا لجرلل زوجي لهو ،نالف

 (")اهيف كش ال ةفرعمب بوتكم وه ايك هبسنب هفرع اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 وأ نيلدع ةداهشوأ اهيف كش ال ةرهش ةداهش ةنانئمطا نم قحلا هوجو نم هجوب

 . ملعأ هللاو .اندنع كلذ هل عساوف كلذ عبشأ اموأ ردصلا هب حرشني ربخم ربخ

 نالف رقأ اهيف ابوتكم هطخ زوجي نم طخب تناك اذإ ةقرولا يفو : هنمو ةلأسم

 لقي ملوأ 5 هلام نم ةضف ةيرال نيرشعب ينالفلا نالف نب نالفل ينالفلا نالف نبا

 ؟هلام نم
 . ملعأ هللاو . نيهجولا الك ي اندنع اذه لثم تبثيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اندنع تبثي ال اذه لثمف . نالف نب نالفل ةضف تايرال رشعبو هيلع فطع نإو
 . ملعأ هللاو . ًاضيأ

 يذلا بتك نإ ةثالثلوأ دجاسم ةعبرأل بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اذك ةيرقب يه يتلا وأ يه

 ريغ نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف زئاج هلك اندنع كلذف : قيفؤتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ اندنع نسحف اذك عضومب يه يتاللا بتك نإ هنأ

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يفكي مأ ةباتكلاب رمألا هل ددبأ امامإ راص مث لاو هرمأ اذإ بتاكلا يفو هللا

 ؟ لوألا

 )١( كلذك : لصألا يف . )٢( نه : لصألا ىف .

 )٣( اهنم : لصألا يف .

١٧٩١ 



 . ملعأ هللاو . فاك وهف (ا)الإو نسحأ ددج نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 دادم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ةضف ةيرال نيرشعورمعل هيلع نأب ديزرقأ بتك اذإ بتاكلا يفو . هللا همحر

 نوكتو ث روكذملا ظفللا ىلع هلاخل بتك ام تبثيأ © ةضف ةيرال نيسمخ ةلاخلو

 ؟ فطعلا واو هذه

 هيلع نأو لوق اذكو اذك نالفل هيلع نأو بتكي مل اذإ فالتخا هيف : باوجلا

 رقأو : بتكي ىتح تبثي ال لوقو ث رارقإلا قسن ىلع تبثي لوق اذكو اذك نالفل

 نم دوجوملاو . اذكو اذك نالفل هيلع نأو . اذكو اذك نالفل هيلع نأ اذه نالف

 اذك اذك نالفل هيلع نأ بتكي مل اذإ هللا همحر دادم نب دمحأ ملاعلا شل باوج

 . ملعأ هللاو . كلذ هدنع تبثي ال ةيرال

 يلع دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 ةيصو اهيف بوتكم ةقروب لجر ءاج اذإ بتاكلا يفو 5 هللا همحر يحنملا يدومحملا
 هءاج يذلا بتاكلا اذه طخب اهنأ ريغ نيملسملا باتك نم هطخ زوجي نم طخب

 له . اياصولا نم ًائيش يتيصو يف ديزأ نأ ديرأ بتاكلل لجرلا لاقو لجرلا اذه
 ىصوأ بتكي نأ هيفكي مأ هتليبقو هدج ىلإ هبسني نأ هتيصو يف هل بتك اذإ جاتحي
 ؟ ةقرولا هذه يف هركذ مدقملا نالف نب نالف

 هيلع بتكي نأ ديري يذلا فرعي يناثلا بتاكلا ناك نإف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهيعديو . هدنع هتيصو يف هيلع تانايضلا وأ نيدلا وأ اياصولا نم ءىش ةدايز

 ظفلب هيلع بتكي نأ زئاجف .هريغ نيملسملا باتك نم بتاك طخب ء ىو هل اهنأ
 بتاكلا ناك نإف . اهب فرعي ةفص وأ هتليبق ىلإ هبسني نأ ريغ نم تركذ ام ىلع

 اذإ ينبجعيف 0 اهب هبلق نأمطا ةرهش ةداهشب هفرع انإو © هفرعي ال لبق نم يناثلا

 هللاو . هدنع دوهشلا هب تدهش ام ىلع ًابسن هبسني نأ هيلع بتكي نأ دارأ

 . ملعا
 لصالا يف تسيل ) ١(

١٨. 



 ىصوملا لاقو سانلا نم دحأل ةيصو بتكي ناك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم
 . هلام ةلغ نم ىنمزل نايض نم ينالفلا دجسملل ةضف ةيدمح بتكا بتاكلل

 عرشلا يف ةتباث اياصو قسن ىلع ناك اذإ هيلع ةباتكلا ظفل يتبجعي : باوجلا

 ةلغ ذافنإ هنس ىلع هتوم دعب هلام نم هنع ذفنت ةضف ةيدمحمبو بتكي نأ اهلبق

 وه يذلا ينالفلا دجسملل فورعملا لاملا وهو اذك جلف ىقس نم اذك ىمسملا لاملا
 ناو 5 انهروكذملا لاملا اذه ةلغ نم همزل نايض نم اذك ةيرق نم اذك ةلحمب
 بتك هلام ةلغ نم نكي ملو دجسملا لام نم همزل نايض نم ةيصولا تناك
 ينالفلا اذك دجسم لام حالصإ يف هتوم دعب هلام نم هنع ذفنت ةضف ةيدمحلملاو
 نم اذك جلف يقس نم اذك ىمسملا هل فورعملا لاملا وهو اذك ةلحمب وه يذلا

 . ملعأ هللاو . هنم همزل نايض نم اذك ةيرق

 نالف نب نالف ىصوأ هتيصو يف يصوملا ىلع بتاكلا بتك اذإو : هنمو ةلأسم
 هيلع لدتسي امم عيش يف ذفنت وأ دحأل اهنيبي ملو ، ةضف ةيدمح اذك اذكب ينالفلا
 الو هلام نم هشرو ىلعو . ِتباث ريغوهف هب مايقلاو هذافنإ نكميو . فرعيو

 ىصوأ ناك نإ امأو & تانايضلاو اياصولا نم هيلع قوسنموه ام عيمج ًاضيأ تبثي
 ل هنأ ريغ سانلا نم هايس دحأل هلام يف ةضف ةيدمح اذك اذك هيلع نأب لا

 يف تباثوهف هل هيلع نايض نم ُتوتكملا ناكو . يصوملا توم هلعل دعب فرعي

 ظفل ناك نإو ث اياصولا نم هيلع قوسنموهام عيمج تباثو & يصوملا لام
 ريغو ، تباث ريغ كلذف كلاه سانلا نم دحأل ةيصو ظفل ىصوملا ىلع ةباتكلا

 . ةي دمحم يبنلل الإ زوجت الو تاومألل ةيصولا نأل { اهيلع قوسنم وهام تباث
 ةضف ةيرال اذك اذكب نالف نب نالف رقأ : رقملا ىلع ةباتكلا لوأ ناك اذإ إ رارقاللاو

 ريغ هنإ لوقو ، تباثو زئاج هنإ لوق : فالتخالا عقي ينالفلا نالف نب نالفل

 اياصولا نم هب ىصوأ امدعب هلام نم ءعىشب رقي نأ ىصوملا دارأ اذإف . تباث
 نم مسر نوكي اذه ىلعف اذكب نالفل اذكب اذه نالف نب نالفرقأ : بتك
 . ملعأ هللاو . ينبجعي اييف يصولا وأ رقملا ىلع بتاكلا

. ١٨١



 ةلحمبوه يذلا ينالفلا دجسملل ينالفلا نالف نب نالف رقأ هنعو : ةلأسم

 يتلا دضاوعلا نم سماخلا دضاعلا نم يه ىتلا ضرفلا هتلخنب اذك ةيرق نم اذك

 نم اذك ىمسملا هلام نم شعن وأ ليهس ةيحانوأ برغلاوأ قرشلا ةيحانب يه

 دضاعلا ةيحان نم ةيناثلا وأ ةثلاثلا وأ ةعبارلا يهو اذك ةيرق نم اذك جلف يقس

 . قوقحلا عيمج نم قحتسي امب انه روكذملا

 (_ةأرملا جيوزت يف ةلاكولا هل بتكي نم ةفرعم بتاكلا ىلع سيل : هنمو ةلأسم

 هيلع امنإو 5 ةأرملاب جوزتملا لجرلا ةفرعم الو ليكولا اهجوزت يتلا ةأرملا ةفرعم الو
 . ملعأ هللاو . كلذ يف هلكوي نمل ةلاكولا هل بتكي نم ةفرعم

 ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : اهلوأ ناك اذإ ةيصولا يفو : هنمو ةلأسم

 لسغم ةرج و نمكو رطع نم هتوم لعب هئام هل جاتحي ام عيمجب ا ذك ةلحم نكاسل ١

 ؟ ال مأ رق رفاحو ,شعن لماحو

 هل جاتحي امم هتركذ ام عيمج بجوتسيو يفاك هنإ معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هلام نم تيملا

 همحر يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اذك اذك نالف نب نالفل هيلع نأ نالف نب نالفرقأ : بتاكلا بتك اذإو . هللا

 3 كلذ ىلع دزي لو هتوم دعب هيصوو هتايح يف هليكو هلعج دقو { ةضف ةيرال
 نيلاحلا ىلع كلذ يفكيو { هتوم دعب هل ًايصوو هتايح يف هل اليكو كلذب نوكيأ

 . اياصولاو ةلاكولا اعيمج
 . ملعأ هللاو . نيتلاحلا يف كلذ يفكي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف بتكو ,لجر ىلع لجرل ةقرو يف اقح بتك اذإ بتاكلا يفو : هنمو ةلأسم
 يف بتكي ملو 3 انهروكذملا قحلا اذه ةيقبت يف هيلع اقدصم هلعج دقو قيدصتلا

 . طقف هتايح يف هيلع هب مكحي مأ هتوم دعبو هتايح

 هءارملا : لصالا يف ) )١
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 ءاهقف لوق رثكأ يف هتوم دعبو هتايح يف هيلع مكح نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اندنع اييف ةفصلا هذه ىلع نيملسملا

 همحر ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رقملا ةثرو بلطف ايهتثرو ىقبو اعيمج اتام دق هل رقملاو رقملا ناك اذإ ةقرولا يف . هللا
 يقاب اقح اندلاو ىلع ملعن ام : رقملا ةثرو لاقف 5 ةقرولا كلت يف بوتكملا قحلا يف

 بوتكملا قحلا ضعب ىفوتسا دق مهدلاو نأب اورقأ قحلا هل نم ةثروو ءال ؤه دلاول
 نوكيو . نونس اهل الخ دق ناكولو © ةقرولا كلتب مكحيأ . ةقرولا كلت يف

 ؟ ال مأ قحلا كلذ هل بوتكملا ةثرو لوق لوقلا

 مكحي الف قحلا هل نم توم لبق الاح قحلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا رثكأ لوق ىلع قحلاب
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 عبارلا بابلا
 نيملسملا رمأ يف ماوقلا بو رض نم ءيش ف

 كلذ يناعمو مهمزلي الامو مهمزلي امم زوجي ال اميف
    

 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم
 ةضيرف هل تضرفو .0 اهلبقو دلبل ةيالولا هيلع تدقع اذإ ىلاولا يفو {. هللا همحر

 ةضيرفلا قحتسيأ 5 ةبهألا يف هنأ الإ اهيلع يلو يتلا دلبلا ىلإ جرخي مل دعب وهو
 ؟ اهيلع يلو ىتلا دلبلا لخدي ىتح مأ يلو ذم

 هللاو . يلو ذم ةضيرفلا (١)لقحتسي يلاولا اذه نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 عنميأ . رمألا يلوأ نم هريغ وأ ىلاولا سبح ف نيسوبحملا ىفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . جاتحم ربغوأ ًاحاتحم ناك اهريغوأ ة ةفس نم هسبح ف ةعنصلا لمع نم

 3 اهريغوأ ةفس نم ةعنصلا لمع نم سوبحملا عنمي ال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . جاتحم ريغ وأ ًاجاتح ناك

 وأ ةباد قالطإ لبق نم سانلا نم دحأ ىلع سبح بجو اذإو : هنمو ةلأسم
 هعسي مل نإو ؟ ال مأ هللا دنع هعسيأ 0 هل ًابيرق ناكو ، ىلاولا هنع افعو كلذ ريغ

 الإ هلرذع الو هسبحي نأ هيلع مأ ةبوتلا هئزجتأ & نامز كلذل ىضمو كلذ

 الو] نايحألا ضعب يف ضعب نع كلذ لشم يفوفعي ناك نإو تيأرأ . كلذب
 ؟ ال مأ (!ا[ضعب نع فعي

 )١( هل قحتسي : لصالا يف . )٢( لصألا يف هحوسمم ةضايب ناكم تعضو انإو . لصألا يف تسيل .
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 زوجي الف هتبارق لجأ نم اليمو افيح هسبح كرت ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ارظن هسبح كرت نإو 5 ةينلا كلت نم هلعل ةينلا نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو كلذ
 يف حالصلا رظنيو وفعي نأ هلو ، كلذ زئاجف رجزلا هيفكي هنأو حالصلا يف هنم

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع مثإ الو & ةيعرلا

 هنع رهتشي ل هنأ ريغ ليس اهدنعو جوز ريغ نم ةمأ تدلو اذاو : هنمو ةلأسم

 نإ اهذيس لاقو كلذ هل زاج نإ تيأرأ 3 ال مأ اهسبح يلاولل زوجيأ { اهارست هنأ

 نأ كلذ دعب زوجيأ . سبحلا اهقحلي الأ دارأ هنإ ةنانمطالا يفو ز هنم دلولا كلذ

 ؟ ال مأ . هب هل مكحيو ، لوقلا كلذ دعب دلولا هثري لهو 0 ال مأ سبحت
 يذلا دلولا اذهب ديسلا رقأو جوز ةمألا هذهل نكي مل اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنأ دسلا شتفي نأ مكاحلل | يغبني الو 0 هثريو هبسن قحلي هنإف . هدلو هنأ هتدلو

 ىلع اهسبح مكاحلل زئاجف جوز اهل نكي ملو هدلو هنأ ديسلا ررقي مل نإو .اهارست
 . . ملعأ هللاو . بدألا

 هناكم ابئان كرتو هسفن ص اوحخ نم هريغوأ جحلل رفاس اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ؟ هل ءيش ال مأ ةضيرفلا لضف هلأ ، ةضيرف نودب

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع هتضيرف ىلاولل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هلأ . دحأ هناكم نيعو جحلا ةضيرف ءادألرفاس اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ايفاص كلذ هل نوكيأ ةضيرفلا نم ءيش يلاولل لضفو ، اهنم عيش وأ هتضيرف
 ؟ ارضاح ناك ول اك هيف هيلع ةهبشال ابيط

 هتضيرف ذخأ ىلاولا ىلع قيضي ال هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نع يلاولا لزعي ملام مامإلا نآل ، يلاولل مامإلا ممتأ اذإ اصوصخ كلذ هل زئاجو

 نإو ء هتضيرف يلاولل ممتي نأ مامالل زئاجو ، رفاس ولو هتيالو ىلع يلاولاف هتيالو
 ام ىلوأ طايتحالاف . طايتحالا هجو ىلع اهذخأي ملو ،هتضيرف يلاولا كرت

 دولخلا راد ىلإ ةبانإلا انل يغبنيو ، هيقاب ةرخآلاو ةيناف ايندلا نأل لمعتسا
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 هللاب الإ كاياو انقيفوت امو 3 هلوزن لبق توملل بهآأتلاو رورغلا راد نع يفاجتلاو

 . ملعأ هللاو . لجو زع

 اجلف . ريغ مهبو ؤ لئابقلا نم دحأل عفدي نأ هل زوجحم يلاولاو : هنمو ةلأسم

 بارخلا نم هيف امرفحو هضرأ ةرايعل هنم مهبسن اهبابرأ فرعت ال يتلا بئاوغلا نم
 ؛٨)لام ريفوت هنم حالصلا رظن ىلع ("اامئاق لدعلا ()ماد ام وأ ةنس ةئام ةدم ىلإ
 ؟ال مأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اےف املاس اذه هلوخدب نوكيو نيملسملا

 امو ، بئاوغلاو ىناوصلاو دجسملا ضرأ يف ةلسافملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لصألا نم عيش كيلمت ىلع زوجيال فوقولا جرخ جرخي هلعل كالمألا نم ناك

 لال حالص رظنلا يف ناكو . ةبسن اذك اذك راثلا نم عيش ىلع ناك نإو هنم

 وجراف لصألا نم عيش كيلمت ىلع نكي ملو ، بئاوغلاو يفاوصلا لاملوأ دجسملا
 يفاوصلاو دجسملا لامل ريفوتلاو حالصلا جرخ جرخ اذإ زاوجلا نم دعبي ال اذه نأ
 . ملعأ هللاو بئاغلا لامو

 هل زوجيأ ، هسفن يف نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس رفاس اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم
 ةارشلا باود بوكر ء ةضيرف ريغ نم نيملسملا لام تيب نم لكأيوأ كلذ

 كلذ هل عساوأ ئ ةارشلا نم هبحصي نم كلذكو . لاملا تيب نم ةرجألاب ةذوخأملا

 ؟ هنذإ ريغب وأ مامإلا نذإب اينغوأ هرفس ف اريقف ناك مه وأ {©“= هدحو هل وأ ئ محلو

 8 ضرم مث نيملسملا لام تيب يف ةضيرف يلاولل ناك اذإ رثألا يف دجوي هنأل ىلإ
 يف يلاولا رفاس اذإ فيكف اهيف ضرم يتلا مايآلا يف هتضيرف ذخأي نأ زئاجف
 ف نيملسملل هعفن نم رثكأ نيملسملل هرمس ف هعفن نوكي اےب رو &{© هترز اع

 . كلذب ملعأ هللاو . هضرم

 )١) تماد : لصألا ف . )٢( ةمئاق : لصألا يف .
 )٣( لاملا : لصألا يف .
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 ةاكزلاو نيملسملا لام نم هدي يف ام ذفني نأ يلاوللزوجي لهو : هنمو ةلأسم

 امو املاس كلذب نوكيو ةلودلا زع يف هلعجتل بئاوغلا نم جلف رفح نم اهريغو
 ؟ ةفصلا هذه ىلع هكرتو هجارخا نم هل لضفألا

 نم هدي يف ام ذفني نأ يلاولل زوجي هنإ لوقأ نأ ردقأ ال ينإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 حالص جلفلا اذه نوكي نأ نكمي هنأل "جلفلا اذهرفح يف نيملسملا لام

 . ملعأ هللاو . كلذ نم ملسأ ةمالسلاو نيملسملل

 © لاملا تيبل ناضلا نم همزل ام ملسي نأ هئزجي له يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 ءارقفلا يف وأ ، هيف لاملا تيب ذافنإ زوجي اميف رايثوأ دقن نم هلام ةاكز نم همزل امو

 . دعب نم ذفني مث هيلع هدريو . ةقث نم هضبقي نأ ريغ نم
 هنإف ةمألا نامز يف ناك اذإ لوقلا نم ىنبجعي يذلا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 عضو اذإو } كلذ دعب ةقثلا هدريو ، نيملسملا نم ادحأ ةاكزلا نم همزل ام ضبقت
 نيبو هنيب اميف 0)أربي هنإف ادحأ هضبقي نأ ريغ نم هعضوم يف ةاكزلا نم همزلام
 . هللا

 نم هنولأسي هتيعر ريغ نمو © هدلب ريغ نم يلاولل نوتأي نيذلاو : هنمو ةلأسم
 هنيب ايف هل عساو اذهأ . مهدري نأ يحتسيو ." هدي يفوه يذلا نيملسملا لام

 ىأر نإ هدلب ءارقف يطعي نأ ديري هنأل © مهطعي مل ءايحلا الول هنأل ، هللا نيبو
 نموأ نادبألا ةرطف نم ناك هدي يف امم مهيطعي نأ هل زوبيو هعسي ال مأ © الضف
 ؟ هنم جرخي نأ ىلوأ كلذ يأو ، بئاغلا نم وه امم وأ دلبلا ةاكز

 هذه كتفص ىلع مهيطعي نأ يلاولا ىلع قيضي ال هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 3 نسحأ كلذف بئاوغلا نم مهاطعأ نإو هتركذ ام عيمج نم نيملسملا لام نم
 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الو زئاج هتركذام عيمجف زئاجلا يف امأو

 اذإ هيف يأرل ا فيك ] ًادانع سانلا نع لزتعي ل اذإ موزجلملاو : هنمو ةلأسم

 . مهدراوم يف مهتكرش هنم ربلا لهأ ىكشو ةي ربلا يف ناك

 . ءاربي : لصالا 0 6))
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 طلاخي كرتيالو سانلا نع لزعيو هيلع ددشي موزجملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نكمأ ام لكب هيلع لاتحيو ، مهدراوم يف

 غارفلا تقو تيبلا نم اوجرخو 5 ودبلا نم اوناك اذإ ةارشلا يفو : هنمو ةلأسم

 نأ يلاولل تسيأ 5 دلبلا اوطبه هزاع تدب ىتمو 5 ةرامألل نيرظتنم ًاديعب وأ ابيرق

 اذإ نوصحلا ةارش كلذكو . .ال مأ كلذ مهل لحيو ، مهيلع عطقي الأ ىضاغتي

 مث ، ةجاح مث نكي ملو ، موي فصن © هلعلوأ موي ثلث وأ موي لثم مهرومأ يف
 ىلعو 5 مهترجأ لبق نم كش مهيلعأ . رضح نم اهب ماقو 3 هرامإو ةجاح تدب
 ؟ ال مأ مهيلع عطقي مل نإ كش يلاولا

 © مهعاطقنا تقو يف نيملسملا ةمدخ مهيلع نكي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 الأو مهنع يضاغتلا يلاولا ىلع قيضي الف نيملسملا ةمدخ نم نيغراف اوناكو

 مهعاطقنا تقو اوناك اذإ امأو & مهتضيرف يف مهيلع كش الو & مهيلع عطقي

 ليبس ىلع مهتضيرف تناك اذإ مهيلع عطقي يلاولا نإف نيملسملا ةمدخ مهيلع

 مهيلع يلاولا عطقي الف فيلأتلا هجو ليبس ىلع مهتضيرف تناك نإو ، ةمدخلا

 . ملع أ هللاو ائيش

 ىلع ةقفنلا ةأرمال ضرفي نأ زوجي هريغوأ ,لاو نم مكاحلاو : هنمو ةلأسم
 هتيعر ريغ نم اوناك اذإ هيلإ نوجاتحي ام ردق ىلع ماتيألا اهدالوأو بئاغلا اهجوز
 زوجيأ & كلذ بتكو كلذ هلزاج نإو 5 هلزوجي مأ مهدلب نم مكاحلا اومدع اذإ

 بئاغلا لام نم ةقفنلا كلت اهضبقي نأ ةأرملا كلت اهيف ىتلا دلبلا لماعل

 ؟ طقف دلبلا كلذ مكاحل الإ زوجي ال مأ . ماتيألاو
 هيف يتلا دلبلا لماعل زئاجو { تركذام لعف مكاحلل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 طخ هدنع حص اذإ ماتيألاو بئاغلا لام نم ةقفنلا كلت اهضبقي نأ ةأرملا كلت
 . ملعأ هللاو . مكاحلا
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 . هنم ةريغم تءاجو اهرغص يف لجرب تجوز اذإ ةميتيلاو : هنمو ةلأسم

 ليبسب ةريغم لاق 5 ريغلا ظفل سحت مل اهنأ الإ تغلب ذم هب ضرت مل اهنأ تعداو
 ؟ ال مأ كلذب ريغلا اهلا { ةلاهجلا

 دق اهنأ : لوقو مكح هب ىضتقي ال ةأرملا هذه نم لوقلا اذه نإ : باوجلا
 مث لاستغالاب اهرمأي مكاحلا نإف { اهب جوزت دق يذلا لجرلا نم ةريغم تغلب

 ذئنيحف ظفللا تنسحأو ضيحلا مد اهنم تأر اذإف { اهيلإرظنت ةقث ةأرما لعجي

 . ملعأ هللاو . اهلوق مكاحلا لبقي الف تغلب اهنإ اهلوقب امأو ريغلاب اهل مكحي

 لعفي فيك 3 ةحيحص انازوأ انازيم وأ آلايكم دجي مل اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ىلإ مهكرتي وهأ 3 هل ليبسلاو هجولا ام مهتانازوو دلبلا لهأ ليياكم تارايغ يف
 ؟ لعفي اذام & يضارتلاب سانلا نم دحأ نازوأ ىلإ مهدري مأ اوعفري نأ

 الو . هتيعر ليياكم ناصقن يلاولا عم حصي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مهنيزاومو مهليياكم ناصقن هعم حص نإو مهنع ثحبلا كرت هل عساوف مهنيزاوم
 لاقو ، ةقث نازيمو ةقث لايكم (ىلع مهنيزاومو مهليياكم اورياعي نأ مهرمأي هنإف
 . ملعأ هللاو . نيتقث نازيمو نيتقث لايكم ىلع نيملسملا نم لاق نم

 نم ائيش نيمهتملا نم دحأ دنع رمأل ١ يلوأ نم دحأ دجو نإو : هنمو ةلأسم

 دي نم هفالتإ هل زوجيأ : هب لعفي ايف ، هعيب وأ هلكأب ايهتم ناك نويفالاو جنبلا
 كرتيو . هل زوجحم ال مأ . كلذ ريغ وأ يمروأ قرحب فلتلا هجو نم هجوب هكلام

 ؟ هدي ف

 ين هكرتي نأ ةمالسلا قيرط نم يأرلا نم ينبجعي يذلاف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هلللاو . هذخأي الو هدي

 نودازي ال مأ مايأ ةرشع ىلع نودازي باودلا لهأ سبحو : هنمو ةلأسم
 ؟ اهقوف

 .«نع» : لصألا يف )١(

 س ١٩١٩٠



 نإف ، نيملسملا رومأب مئاقلا رظن ىلعوه انإ سبحلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع قيضي الف مايأ ةرشع نم رثكأ مهسبح ()ىأر

 تكرت 3 دجاسملا لاومأب ضايقلا يف ةلأسم باوج رخآ يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اهتيقب

 ظفل هيلع تظفلو ، هرمأ كلمي نمم كل لاق نإو : قيفوتلا هثابو باوجلا
 يفرظني : فلؤملا لاق . ملعأ هللاو . الوخد كنم كلذ نوكي الف } ةضياقملا

 . باوجلا رخآب تيتأو لاؤسلا تكرت ينإف كلذ

 هنيب اييفزوججمأ قيفروأ هل قيدص نم فيض هب لزن اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم
 هلايب ةفأر نيملسملا لام تيب نم هباود معطيو روكذملا فيضلا دوزي نأ هللا نيبو
 يف الإ كلذ هلزوجي ال مأ ، يلاولا اذه ةرايزلل الإ عيشل ءيجي مل فيضلا اذهو

 . ةصاخ هلام

 نيملسملا لام نم متركذ نم دوزي نأ يلاولا ىلع قيضيال : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لام نم هتباد معطي وأ

 هل مدختسيو صخي نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اييف هلزوجي يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ين هاباحوأ {} لاملا تيب نم ةرجألاب دنع نيمدختسملا ةارشلا نم ادحأ هجئاوح
 ريغب وأ مامإلا نذإب كلذ ناك { همادختسإ لجأل ةلودلا زعل اهعجرم ىتلا ةمدخلا

 ؟ هنذإ

 نم ًادحأ هجئاوحل مدختسيو ضحي نأ يلاولل زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نم ءيش نع هلغشي ملام نيملسملا لام تيب نم ةرجألاب هدنع نيمدختسملا ةارشلا
 نأ الإ . . الف همدختسيو لاملا تيب ةعيض نع هلغشي نأ امأو لاملا تيب ةعيض
 . يلاولا اذه مدخي نأ ىلع لاملا تيب نم مدختسملا اذه ضرف مامالا نوكي
 . ملعأ هللاو . كلذ هل زوجي ذئنيحف

 )١( ىر : لصألا يف .

. ١١ 



 امم هيف هيلإ نوبلطي امم عيش يف مكاحلا ىلإ سانلا عفر اذإو : هنمو ةلأسم

 ضرفف هيلع ىعدملاو ، يعدملا ملكتف ، مهعويبو مهناويحو مهلاومأ يف هيف مهنيعي
 مكاحلا ىلعأ ؟ هب اوفتكاو ] مكحبوه سيلو مكح هزأ اونظ امالك مكاحلا مه

 ؟ ال مأ . اذه لثم يف (اءيش هللا نيبو هنيب اميف
 نأ ملكتي نأ هلزوجي امم امالك مكاحلا مهل ملكت اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هللا نيبو هنيب اميف هيلع ءيش الف هب ملكتي

 نأ هلزوجيأ 3 هلام نم ائيش هلأسي يلاولا ىلإ ريقف لجر ءاج اذإو : هنمو ةلأسم
 كلذ دجي يلاولا ناك { هملعي ملوأ هملعأ 5 هدي يف يذلا لاملا تيب نم هيطعي

 ؟ هدجي الوأ هبنج يف ءىشلا

 تيب نم هتركذ يذلا ريقفلا اذه ىطعي نأ يلاولل زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لاح لك ىلع هذه كتفص ىلع لاملا

 ةارشلا نأو قدص هنأ هبلق ٢ عقو ًاعايس يلاولا عمس اذإو : هنمو ةلأسم

 نأ هيلعأ ، هتيعر نذإب هتيشام ةاكز نم ائيش اوذخا هر هريغ ,لاو ةارش ۔ نيينالفلا

 ؟ ال مأ ءيش هقحلي مقي مل نإو . كلذ يف موقي
 كرت نإو كلذ هل زئاجف هتركذ اميف ماق اذإ يلاولا (؟)نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءيش هقحلي الف 0 مايقلا

 ءاينغأ وأ اوناك ءارقف لاملا تيب نم زوجي فويضلا باود ماعطإو : هنمو ةلأسم

 عفديو ض ريقف ىلإ هتميق وأ ماعطلا كلذ عفري نأ ريغ نم نورفاسم مهن -أ الإ

 لام نم اشراط ناك كلذ هلأس اذإ ئ هريغلوأ يلاولل ًاصاخ فيضلا ناك . "

 . كلذ ريغ وأ ,لاو وأ
 تيب نم فيضلا باود معطي نأ ىلاولا ىلع قيضي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم دحأل ماعطلا كلذ ةميقب عفد نإو احالص كلذ يف رظن اذإ نيملسملا لام

 )١( لصالا يف تسيل )٢) «اذإ» : لصألا ف .

١٩٦٩٢ 



 ةللاو . لمعتسا ام ىلوأ طايتحالاو يلإ بحأ وهو ، طايتحا كلذف نيقحتسملا
 . ملعأ

 نم لب مامإلا ضرأ ريغ نم ءابرغ سانأ يلاولا ىلإ لصو اذإ : هنمو ةلأسم

 مهنم بتري ملو ، مهلوصو ءيش يأل يلاولا يردي الو ، اهريغوآ نميلا ةهج
 نوكيأ . مامإلا ةيعر لاح نم مكلاح : مهل لاقف نامألا هنم اوبلطف ةنيزب

 كلذكرمآولو & ثداح بنذ ريغل مهفن (}[نآأ]زوجي الو مهمادق مالكلا اذه

 ؟ مهيفن زوجيو نامأب اذه سيل مأ © اذه يلاولا لوقب ملعي مل مامإلا نآل مامإلا
 الف مهيفنب مامإلا رمأ اذإ امأ ، متركذ نمل يلاولا لوق نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 علطا اذإ كلذكو . يلاولا هيلع علطي ملام علطا دق مامإلا نأل ءيش يلاولا مزلي

 هيف مهيفن هيلع قيضي الف نيملسملل حلصي ال ارمأ ءابرغلا ءال ؤه ىلع يلاولا
 . ملعأ هللاو . هتركذ يذلا لوقلا كلذ مهل لاق ناك ولو & نيملسملل حالص

 ثداح بنذ ريغب مهيفنزوجيأ .انامأ كلذ نكي مل نإو تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ زوجي ال مأ ٤ مهذخأب ودعلا نموأ شطعلاو عوجلا نم افوخ مهنم

 نأ ناسنإلا.ىلعو 5 هب لوقأ ال ةجح ريغ نم يفنلا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاو . لجوزع هلل ةعاط هيف نوكي امو ةرخآلا رادل ةمالسلا هرومأ عيمج يف دصقي
 . ملعأ

 ىلع بترم ريغ ناينب لوألا يف ينب مدأ ةيرق نم مامإلا نصح يف : هنمو ةلأسم
 ىلإ يلصملا ليمي نأ الإ ةلبقلا ميقتسم ريغ ةالصلل لوعجملا ناكملا نأ ىتح دارملا
 رظن ىلع هيف ينبي نأ رمألاب مئاقلل زوجيأ ، دارملا وه سيل ، هريغ كلذكو بناج
 هيف رمع هنأ الإ همدهي ملوأ لوألا مده { اهبيترتو نكاسملا ةعس نم مويلا لاحلا

 ؟ ائيش هيف درت مل ول ةيافك هيف وأ ؟ ال مأ كلذ زئاجأ © هرظن ىلع
 يف ناك اذإ نيملسملا نصح يف ىنبي نأ يلاولل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( لص لا يف تسيل .

١٩٦٩٣ 



 يلاولا رواش نإو . هيلع جرح الو كلذ يف هيلع )ةهبش الو حالص ءانبلا كلذ
 . هب لوقأ الف لبق نم ينب ام مده امأو 8 نسح كلذف ءانبلا ف نيملسملا مامإ

 . ملعأ هللاو

 اونوكي مل اذإ ةيشاملاو رايثلا ةاكز يف ةارشلا لايعتسا هلزوجي يلاولاو : هنمو ةلأسم

 يف ةنايخ ىلع مهنم علطي مل اذإ كلذ هل زوجيال مأ هدنع ءانمأ مهنأ الإ ، تاقث
 ؟ هتنايخ مهنع دحأ هل عفري و { ةيابحلا كلت

 ضعب لاقو . ةقث انيمأ الإ نوكي ال ةقدصلا يباج نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دججي ملو يلاولا رطضا اذإ امأو . نيملسملا ءايلوأ نم ًايلو الإ نوكيال : نيملسملا

 هجلاخي ال ءانمألا نم ًادحأ دجوو 6 لماكلا ةقثلا الو نيملسملا ءايلوأ نم ًادحأ

 رارطضالاو هيلع قيضي الأ وجراف لوقلا اذهب ذخأو ، هتنامأ يف بير الو كش
 . دارملا ىلع نيدوجوم ريغ نومودعمف اذه اننامز يف ءايلوألا امأو . رايتخالا ريغ

 . ملع أ هللاو

 جلفلاو & بئاغ لام هنإ اهيلع حيسي يتلا هضورأو جلف ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 همدخي نمل نذأي نأ هب ىلتبملا يلاولل زوجيأ { رابا ىلع عرزت هضورأو ريثك رئاد
 نيملسملا ةلود تمادام وأ ةمولعم ةدم ىلإ لئابقلا نم دحأل هتلغ مهسب هرمعيو
 ؟ هل ملسأ هكرت مأ { هنم ةلغلا ةدايز ءاجر ةمئاق

 جلفلا اذه ةمدخ ىلع ادحأ كراشي نأ يلاولل زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . حالص كلذ يف ناك اذإ مولعم لجأ ىلإ ةلغلا نم مولعم مهسي

 ئ رومألا نم ءيش ف ًاريصقت يراشلا نم ) ٢)ىأر اذإ يلاولاو : : هنمو ةلأسم

 لجأ نم ةرجألا هيطعيو هل ىضاغتلا يلاوللزوجأ . اريقف يراشلا كلذ ناكو

 مأ . ءايحلا لجأ نم كلذو ح كلذ هملعي نأ ريغ نم هتمدخب اهقحتسي ل نإ هرقف

 ؟ زوجي ال

 .«هبشأ» : لصالا يف )١(

 .ایر» : لصالا يف )٢(

١١٤ 



 ناكوأ حالصلا نم ائيش يراشلا اذه نم يلاولا ىأر اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . نيملسملا لام نم هتركذ ام هيلع ىرجي نأ يلاولا ىلع قيضي الف ، اريقف

 . ملعأ

 نإو . هدنع عيش ال هنأ حصي ىتح هسبح زئاج نويدملاو : هنمو ةلأسم

 الأب يلاولل تلق . نامطاو } هدنع عيش ال نا يلاولا ىلإ رابخألا هنع ترهاظت
 يف دحأ ىلع ترضأ سانأل ةباد نأ رهتشا اذإو هقالطإ هل زاج هدنع ءيش

 ىلإ ةبادلا '١تلصوولو اهبر سبح زاج نصحلا ىلإ ةبادلا عفري ملو هلام

 . ملعأ هللاو . نصحلا

 سانأ نم هارتشا دق ءام هيلع ىعدأ نم نيمي ظفلو : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ملعأ ملو ءاملا اذه تي رتشا ىنإ هللاب فلحي ىوعدلا نم ءيشب نيميلا هنم بلطو

 . ملعأ هللاو . اقح هب كل نالف اي

 ؟ اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ال ةرهش هنابدْهيلع عفر نمرسع ىلاولا دنع رهتشا اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 .اوهرك وأ هنايد يضر يلاولل سيلف 3 ةرهش اهعفدت

 نم هاون اذإ هيلإ نيلصاولا ةفايض يف هلام نم ىلاولا ذفنأ امو : هنمو ةلأسم

 . هللا نيبو هنيب اييف هردقب هنع ءعىزجي لاملا تيبل بحلا نم همزل نايض
 هسفنب كلذ ىلاولا صخي هيلإ لزانلا فيضلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاو . لاملا تيب نم همزل نايض نم فيضلا ىلع قفنأ ام لعجي نأ هل سيلف
 . ملعأ

 . ةيزعتلل ناددبلا نم سانلا هءاجو ةبيصم ىلاولا تباصأ اذإو : هنمو ةلأسم
 وأ دحاو ناك ث ال مأ لاملا تيب نم مهنم دحأ ماعطإ هللا نيبو هنيب اييف هل زوججيأ

 . دحاو ريغ
 ىلع ينبجعي يذلاو ى نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخيال : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 . لصت مله : لصألا يف )١(

_ ١٩٦١٥ 



 .اينإو ، نيملسملا لام تيب نم تركذ نم معطي الأ ةمالسلا هيف يذلا لوقلا

 . ملعأ هللاو . هل هزنأ كلذو هلام نم مهمعطي

 دحأ دنع اح وأ لاملا تيب نم ارمت لسري نأ هل زوجي ىلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ديزملا بلطل رحبلا يف هلمحيلو { ردانبلا نم ءيش يف هعيبيل (هئانمأ نم

 يف هرمتوأ لاملا تيب بح ميب يف احالص يلاولا ىأر اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 رظنلا هل نآل كلذ هلزئاجف ، رحبلا يف نامأ تقولا كلذ يف ناكو ردانبلا نم عىش

 ةمالسلا هل ىنبجعيف 5 رحبلا يف نامأ ريغ كلذ يف ناك اذإو نيملسملا لام تيب يف
 ١ . ملعأ هللاو . فوخلا ىلع نيملسملا لايب رطاخي الو

 ىرج ٠ ودب وأ رضح نم هتيعر نم اسانأ نأب ىلاولا عمس اذإو : هنمو ةلأسم

 هيلإ عفري مل ام لفاغتلا هعسيآ درت ال ةرهش كلذ رهتشاو { جارخو لتقو هنتف مهنيب

 ولو سبحلاو ديقلاب مهبد ؤيو هتقاط ردق ابلط مهبلطيو مهنع ثحبي مأ هيكشب دحأ

 . ملعأ هللاو . ةرهشلا كلت ىلع الإ لعفلاب اورقي ملو هيلإ اوعفري مل
 بحأ كلذف هتقاط ردق ابلط مهبلطو مهنع ثحب اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 سيل سبحلا نأل عيش همزلي هنإ لوقأ الف بلطلاو ثحبلا كرت اذإو & هيلإ

 . ةيعرلل مهنم ارظن نوملسملا هيلع حلطصا حلص وه امنإو { ةضورفم .7
 . ملعأ هللاو

 عيب هصخت ىتلا هجئاوح نم هعيب دارأام عيبي نأ هلزوجي يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ةيالولا لجأل كلذ ىوسي ام قوف هديزي دحأ ال هنأ هدنع ناك اذإ هسفنب كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . كللذ ىلع نوسبحيأ لكأ وأ لعف ىلع راظحلاو راهقلا لهأ يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ سبح الب نوهني مأ ،٠ كلذ مهيلع ققحت اذإ ال مأ

 )١( «هبح» : لصألا يف . )٢( «هيءانمأ» : لصألا يف .

 س ١٩٦٦١



 يري نأ الإ مهسبح ىلاولل زئاجو زوجي ال لعف هلعل اذه : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ هل زئاجف نسحأ يضاغتلا ضوضحم يف

 بلط ؤ عرزب سانأل ضورأو رابآ اهيف ةالف ف ةربغ تناك اذإو : هنمو ةلأسم

 لو ] رابآلا ي اهدورو يفو اهعيمج نع باودلا قالطإ نم اهعنم اهمابرأ نم دحأ

 قشي كلذ نأل عيمجلا بلط اذإ ؟ ال مأ هتباجإ هيلعو يلاوللأ 3 هريغ دحأ بلطي
 ؟ كانه ةالفلا ىنكاس ىلع

 هذه لهأ ىلع ريثك ررض باودلا قالطإ يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نعو ث ةرضملا باودلا عنم يف يكاشلا ةباجإ يلاولا ىلعو & كلذ زوجي الف رابآلا

 . ملعأ هللاو . ررض كلذ يف ناك اذإ درولا

 © لاقو { غولبلا نود وأ غلاب هل دلوب دحأ يلاولا ىلإ ءاج اذإو : هنمو ةلأسم

 زوجميأ 3 هل ابيدأت هوسبحت نا ديرأو 5، هلعف زوجي ال امم اذك اذك لعف اذه يدلو نإ

 ؟ زوجي ال مأ & بألا لوق قدص ىلإ هبلق نأمطا اذإ دلولا كلذ سبح يلاولل
 ىلع هتركذ يذلا دلولا اذه سبح ىلاولا ىلع قيضيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص

 انوع نوكيل ةباتكلاب ناوخالا نم ادحأ رمأ نإ ءىزجيوزوجي لهو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ .مامالا نم ةروشم ريغب يتافو دعب سانلل ةعفنمو يتايح يف

 جرخي الو ، كلذ يف مامإلا انديس رواشت نآ ينبجعي : قيفوتلا هلابو (اباوجلا
 الهأ ةباتكلاب هرمأت يذلا ناك اذإ رواشت نأ نود ادحأ تنأ ترمأ اذإ ةزاجإلا نم
 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ ةروشملا نأ ريغ اهل

 تكرت ] قوقحل ا نم ع يش نم هتيعر نم دحأ لحتسي ِل اول ا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس

 .ةلاسم» : لصألا يف )١(

 س ١٩٦١٧



 لو . مهلحتسي نم دنع ةيقت هل نكي ل ىلاولا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل لسرأ ناو هريغلوأ هل مهلحتسي نأ هلزئاجف ] طرفم ءايح مهدنع هل نكي

 جلف بابرأ سانا نيب مكحيل هنم بلط اذإ مكاحلا ي هباوجو : هنمو ةلأسم

 الو لاومألا فرعيال ى مكاحلا ينعأوهو © مهنيب ررضلا اوعدأ . لخن بابرأو

 لوصألا كلت ىلع ةحصلاب مهوعدي مكاحلا نإ لوق فالتخا هيفف جلفلا بابرأ

 مهلوق نإ لوقو ةحصلاب الإ مهنيب مكحي الو 3 ليخنلاو هاومألا نم اهوعدا ىتلا
 ةحص ملعت ملولو مهنيب مكحيو 5 هاومألاو ليخنلا نم هوعدا امل مهئاعدا يف لوبقم
 . ملعأ هللاو . كلت مهكالمأ

 ؟ اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 عورزلا برق نكست نأ ةيدابلا عنمي نأ يلاولل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهنم هدناع نم سبح هل زئاجو ، ررضلا مهنم دلوت اذإ

 كلذ نم هسفن صالخ دارأو لاملا تيبل نايض هيلع نميفو : هنمو ةلأسم

 يف صلختي نأ دارأو يوزن يف همزل لثم دلبلا كلذ ريغ يف صلختي نأ هعسيأ
 ؟ ىكزأ

 لاوقا نم جرخي الو همزل ثيح نم هذفني نأ ينبجعي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . عضوملا كلذ ريغ يف هذفنأ اذإ نيملسملا

 ف هريغو وه عزانتو ي رتشيو هل عيبي ليكو هل ناك اذإ مكاحلاو : : هنمو ةلأسم

 قحلا ناك اذإ هلعل . ,هليكول قحلا ءادأب هيلع مكحي نأ مكاحلل زوبي له . قح

 هئادأ نع عنتماو دحأ ىلع قح هل ناك اذإ مكاحلا كلذكو ؟ ال مأ هسفن مكاحلل
 ملوأ ة ةحص هل ناك ال ما قحلا يدؤي ىتح هسبححو . هيلع مكحي نآ هل زوجي له

 ؟ قحلا ف ةحص هل نكت

س ١٦٨



 © دحاج ريغ قحلاب ارقم قحلا هيلع هل يذلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ناك نإو ئ ملسي ل اذإ هسبح هل زاجو . قحلا ميلست ىلع هربج مكاحلل زاج

 هللاو . هريغ مكاح ىلإ هعفري نآ الإ هربج الو هسبح هل زوجي الف قحلل ركنم

 . ملعأ

 يهو ىوعد مهيلع يعدت اسانأ يكشت يلاولا ىلإ لصت ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 مأ . اهمصخل ةزدم اهيطعيو اهاوكش يلاولا عمسيأ 3 اههجو هفشاك ربغ ةرمغتم

 ؟ ال

 امأو . اهمصخل ةزدم اهيطعيو اهاوعد عمسي يلاولا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اههجو ةفشاك الا إ زوجحم الف ماكحألا دنع

 ارجح مكاحلا بتكي م ناض نم ةيصو هل بوتكم قح هل نمو : هنمو ةلأسم

 ف ارجح اهل بتكي نأ تبلط اذإ ةأرملا كلذكو ، كلذ قحلا هل نم بلط اذإ هيف

 ٍ ؟ اهجوز ىلع يذلا لجآلا اهقادص
 كتفص ىلع هتركذ نمل ارجح بتكي نأ مكاحلل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هذه

 وهو اهدلو تبرض اهنأ اهريغوأ ةأرما نم ةأرمإ تكش اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ هنم وكشملا سبح زوجيأ ، برض رثأ دلولا يف ناكو ريغص
 ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هنم وكشلملا سبح زئاج . معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هنبا مأ ةياكشب ضري ملو عفري ملو بأ نبألا دنع ناك ولو

 لام تيبل ءعيشب عفدي طاتحيو صلختي نأ دارأ اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 لام تيب نم مهاردلا نم ءيشب ٍ دحأل عفد اذإف ؤ ناضلا نم نيملسملا

 ١) )وأ . هللا نيبو هنيب اےيف املاس نوكيو أربي له . ناضلا نم اطايتحا ئ نيملسملا

 ؟ ال

 )١( «مأ» : لصألا يف .
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 نيحأ كلذف نيملسملا مامإرمأب كلذ ناك اذإ امأ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 نيملسملا مامإ رمأ ريغب هتركذ ام لعف نإو ، يسفن (قوشأو يلإ بحأو يدنع
 تيبل ىلاولا هب عفدو ىلاولا ىلع كلذ در مث ،هتركذ ايب نيقحتسملا نم دحأل عفدو

 الف ، هيلإ هدري نأ هل هلعل عفد يذلا ىلع يلاولا طرتشي نأ ريغ نم نيملسملا لام

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج وهو لدعلا نم كلذ جرخي

 ناينابلا يف . هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم

 . سبحلا هيلع بجيف 3 نويفأ وأ جنب وأ نتت هعاتم يف دجو اذإ

 (٨“مرجلا ىلع نوبسحي ال ناينابلا (اءالوهف اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مهيلع شتفي الو ، نيملسملا ينارهظ نيب هورهظي ملو هومتك اذإ مالسالا نيد يف
 . ملعأ هللاو . هلك اذه نم مظعأ كرشلا نم مهيف ام نأل

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 ٠ ظيقلا نامز يف نالعج ةدلب يف يديس لوقتام . هللا همحر يلاعسلا يرمعملا

 يف دلبلا يف مهتابغر ناتتفا يوتسيو & سارعلاو تايغلاو تاسمربلا اهيف ىوتسي
 © نوليلق ةارشلا نأل ، لاهجلا نم مهيلع فاخن ةارش مهل انربد اذإو ، ليللا

 توتسا نإ دلبلا لهأ ةابج ىلع مدقتأ نأ يلزوبأ . نودهتجي ام ةريدلا ةارشو
 ال نيدلاب نوفرعيو مهنوفلاخي نيذلا انل اوتأي امإو ، مهذخأ ىتح سارعو تايغ
 ؟ نيصاعلا نم مهعبتي

 . نيملسملا ةلودلو ةيعرلل حالصلا زظن ىلع كلذ زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ هللاو

 ىلع امهدحأ ىعداو ،نايصخلا هدنع رضح اذإ لماعلا يفو : هنمو ةلأسم

 ام هنم ديرأ ال :لاق ،ةنيب كدنعأ لماعلا هل لاقو . هاوعد ركنأو اقح هبحاص

 لاق ، يل هفلح : هل لاق مث { نيميلاب كل كيلع : لماعلا لاق مث قحلاب يل بجي

 )١( «قيشأ» : لصألا يف . )٢( «ءالؤه» : لصألا يف .
 (٣) «مرجلا» : لصألا ؟ .



 فلحي نأ ىلاولا هل لعجي مل هنأل هفلحي نأ لماعلل زوجيأ . معن لاق فلحأ : هل

 ؟ موصخلا

 فلحي نأ لماعللزئاج هنأ © ملعأ هللاو يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . همكح ىلع مهربجي الف ۔ موصخ ا ربج الإ . هذه كتفص ىلع لجرل ااذه

 . ملعأ هللاو

 ؟ هنيعب اذه وهو . اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . ماكحأب اهيف نوملسملا لخدي الف نالعج هربغ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 امو ، مهثورح سانلا ىلع برختو دياغرلا ةبراضلا شوبلا يف : هنمو ةلأسم

 ٦ مهمشالع اهيفو بساوكلل اهنأ لاقي نكل . هنيعب سانلا نم دحأل اهنوفرعب

 نأل ، ال مأ مهتعامج شوب يف مهمزليو بساوكلا لاجرل بدني نأ هل زوا
 ؟ اريثك اررض نوكشي ثورحلا باحصأ

 © مهراضحإ ىلع نوردقيو مهنوفرعي مهتعامج ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 حالصلا رظن ىلع ضعب مهضعبب مهذخأ مهلايعو مامإلا ةالو ىلع قيضي الف

 . ملعأ هللاو . نيملسملل

 الف لصي ملو ، يلاولا ىلإ سانلا نم ادحأ ريد اذإ يراشلا امأو : هنمو ةلأسم
 © هلعل ، هلسرأ يراشلا نوكي نأ الإ سبحم نأ ىنبجعي الو & هيلع سبح

 هيلع يذلا امأو . هريد نم سبحي الف ةقث ناك ولو يلاولا هلسري مل اذإ امأو . يلاولا
 ذخ ؤي لب ، هتعامج هب ذخ ؤي هنأ لوقأ الف { ءافولا نع ىلوتو هيف لجأتو قحلا

 . ملعأ هللاو . هبلط يف دهتبجيو هسفنب

 . هاياعر نم دلب ىلع ايلو هلعج اذإ يلاولا لماع يقو : قيفوتلا هلابو باوجلا
 { هدنع اميف اذه لماعلا دهتجاو ، ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب يلاولا هرمأر

_ ٢.٠١



 ارضم افيان لخنلا صوخ نم ائيش دجوو 0 قرطلا ىلعو دالبلا ين روديراسو
 يذلا عطقب هرمأي ملو قيرطلا ىلع فان يذلا كلذ فرصب لماعلا رمأو 0 اهب
 ؟ ال مأ . قيرطلا ىلع فان

 قرط نع راضملا فرص لماعلا ىلع قيضي ال هنأ يدنع يذلاف : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهريغو نيملسملا
 ملو { ةنامألا يف هارجتاو ةقث ريغ ناك اذإ يراشلا يفو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف دوجوم ريغ ةقثلا نأل ةاكزلا ضبقيل هريبدت يل (ادزوجيأ 5 ةنايخ ىلع هنم علطا
 ؟ ال مأ {. ءيش همزليأ . ةاكزلا ضبقب هترمأ دق تنك نإو 0 اندلب

 يذلا ىلعوأ ةاكزلا ىلع هنمأت !!)تنك اذإ هنأ يدنع يذلاف : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذ زئاجف هيف هتلعج

 3 ارسب اهنم طرخ وأ هتلخن فرخ هنأ لجر ىلع ىعدا لجرو : هنمو ةلأسم

 ةلخنلا رظني يراشلا راس املو { هنيب يعدملا دنع نكي ملو ، هيلع ىعدا ركنأو

 اذه ىلع هلوق لوقلا نوكيأ {ك تاتحلاو فارخلا هبش قوسعلا ضعب يف دجو

 ؟ يمل مأ 5 هيلع ىعذملا سبح بجيو

 دادج تقو يف ىوعدلا هذه تناك اذإ يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ناك نإف ، هيلع ىعدملا سبحي الو ةمهتلا ببس هنإ لوقأ الف { اهفارخو لخنلا

 كلذ ىلع قيضي الف ، فارخلا وأ دادجلا رثأ دجو { فارخ الو دادج ال تقو ىف
 . ملعأ هللاو . لجرلا سبح ىدنع

 نآ يلاولل زوجحم ناك نإو ؟ ال مأزوبي باكرلل ةمالعلل مشولا يفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ لاملا نيب باكر مشوي

 . ملعأ هللاو . اذه لثم قيضي ال هنأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هللاب و (}"باوجلا

 ه

 !ةلأسم» : لصألا يف )٣( ؛ناك»ه : لصألا يف )٢( زوبجي» : لصالا يف )١(
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 برض رثأ هب نكي ملو ، هروثرسك هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ةفصلا هذه ىلع سبح همزليأ ئ مرو وأ رسك وأ

 رمآ نأ ردقأ الف برض روثلاب نكي مل اذإ يدنع يذلاف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نإ امأو . برض ريغ نم موقي (١)[نأ]ردقي ال نوكي نآ نكمي هنأل . هسبحب

 ام لضف هيلعو 0 اروسكمو احيحص روثلا موقيو هسبح زاج ، هيلع كلذ حص
 . ملعأ هللاو . نيتميقلا نيب

 هنم بلط اذإ همصخ هجاويل الجر تربد انأ يراشلا لاق اذإو : هنمو ةلأسم

 لو هترب د ل اقو 6 رومأل ا نم ع يش ف هل انلسرأ او {&©& هنم وكشم ا لصي ملو ؤ . قحل ١

 6 هربد دق هنآ ىلع لجرلا اذه سبح انلزوججيأ . يراشلا لاق ام ىلع ۔ لصي

 ةمصلا هذه ىلع هسبحو هلوق لوبق انل زوجيو 1 .تاقثلا ريغ نم يراشلا ناك اذإ

 ؟ ائيش لقي ملو لج لجرل ١ ركن ا

 هنأ يراشلا مهتي ملام لجرلا اذه سبح يدنع قيضيال : قيفوتلا هللايو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع بذكي

 هل نكي ملو 0 هرسكو المج هل برض هنأ الجر مهتأ الجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هسبح زوجي له . رثأ

 اےيفو & رثأ هب نكي ملام ى هيلع سبح ال هنأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنأ © ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا نع تظفح ينأ يدنع

 . ملعأ هللاو . ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هسبح قيضيال

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 ىلع جتحي نأ ريغ نم رينانسلاو بالكلا لتقي يذلاو ث هللا همحر ناديبع

 . (ث)اهيف لعفلا رظنو ركنأ نإو سبح هيلع بجأ ("ااهبر هنم ىكشو ث ("ااهبابرأ

 «نهبابرا» : لصألا يف )٢( لصألا يف تسيل )١(

 «نهيف» : لصالا ف )٤) «نهبر» : لصالا يف (٣)
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 ؟ ةرونسلاو بالكلا ةميق مكف رقأ نإو { نيمي هيلعو سبحيو

 نإو (')امهلتق زوجي الف ديصلا بلكو 5 يعارلا بلك امأ :قيفوتلا هلابو باوجلا
 3 مهارد ةينايث ضعب لاقف بلكلا ةميقو سبحلا هيلعف ةجح ريغب لتاق ("ااهلتق

 لاق نم لاقو ى مهارد ةعبرأ هتميقف روسنلا امأو ،امهرد نوعبرأ لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . ("اهلتق زئاجف يراوضلا بالكلا امأو امهرد نيرشعو ةينايث

 لثم لاملا تيب نم ًائيش يرتشي نأ دارأ اذإ لماعلاو يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 ي رتشيو هعيابي الدع ةقث كلذل ميقي هنإف ، لاملا تيبل ائيش عيبيوأ ضورعلا
 . ملع أ هللو . هنم

 وأ هريغوأ ضرق نم لاملا تيب يناوأ يطعي نأ هلزوجي يلاولاو : هنمو ةلأسم
 كلذ هنم بلط اذإ ضعب مهضعبل سانلا (٤)هاطاعتي امع يشوأ 5اهلثموأ احسم

 كلذك . هدربلو {} هزاع هيفوأ هب يضقيل ذلبلا لهأ نم دحأ وأ . ةارشلا نم دحأ

 وأ اريقف كلذل بلاطلا ناك ؟ ال مأ اذه زوجيأ 5 ائيش اهيلع لمحيل هلاصو لثم

 ؟ كلذ لمعتسي نأ هلأ هسفنب يلاولا كلذكو . نيملسملل عفن هيف ًاينغ

 احالص كلذ يف ىأر ناك اذإ تركذ ام عيمج يلاولل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اماو ، اينغ ناك نإ نيملسملل عفنوأ ارقف ةهج نم اقحتسم لجرلا كلذ ناكو
 رمأب الإ هسفنب هصخت يتلا هجئاوحل هتركذ امم عىش لايعتسا ينبجعي الف يلاولا
 َ . ملعأ 0ث١[هللاو] ،'هالو يذلا يلاولاو مامإلا

 ةضف ةيرال اذك اذك لاملا تيب يف مامإلا هل ضرف نميفو : هنمو ةلأسم
 يذلا يلاولل زوجيأ . ,لاو دنع ايراشو 3 ,لاو تحت نم الماع ناكو . رهشلل

 ىلع هترجأ ريغ نم مامإلا ىأر ريغ نم لاملا تيب نم ائيش هل عفدي نأ هلمعتسا

 ؟ يناعملا نم عيش ىنعم
 )١( . )٢( ، )٣( «نهلتق» : لصألا يف . _

 . لصألا ين تسيل )٥( . «هنوطاعتي» : لصألا يف (٤ر
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 رظن ىلع هل عوفدملا الو يلاولا ىلع كلذ قيضي ال : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . يلاولا نم حالصلا

 © هللا همحر يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 . كل هزيجأ نأ يلزوبي ام كل تزجأ دق : مامإلا هل لاق اذإ مامالا لماع يف

 لصي نمو نيملسملا نم مدخي نم ءارقفلاو فيضلا ءاطعإ يف فرصتلا هلزوجيأ
 نأ زوجي له ،لاملا تيب نم لقي ملو ائيش هل ريعيل { مامإلا دنع نم باتكب هيل
 ؟ لاملا تيب نم هيطعي

 حالصإو ، نيملسملا رمأ حالصإ يف كلذ هلزوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ءاج اذكه .ةنانئمطالا ىلع كلذ ميلست هل رجأتسي نم رمأب زوبيو { مهتلود
 ..رثألا

 ؟ هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لام يفوه هلزوجي يب مهرمأي نأ يلاولا ةالول كلذزوجي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 هبقاعيو هلخن ذجبو هرمتو هبح لمحي نمزيجي نأ يلاولا عسي لهو : هنمو ةلأسم
 ؟ هيلع ةمدقتلا دعب هلماع هرضحي نأ لبق سبحلاب

 روضح ريغب ائيش اولعفي الأ يلاولا مهيلع (ا)طرتشا اذإف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لجأل مهسبح هل زاج ،هرمأ اوفلاخو .ةاكزلا ىلع نينومأم ريغ اوناكو هيلاو
 . ملعأ هللاو . هل مهنايصع

 . عقت يتلا ةيايحلا ةفص امأو : هنمو ةلأسم

 عنميوأ ملظلاو روجلا نم دلبلا يمحي نأ ةيايحلا مسا : قيقوتلا هللابو باوجلا
 . سأب كلذ يف كيلع سيلف دلبلا نم اجراخ براح نم امأو ، مهنع نيملاظلا
 محت مل اذإف & تفصو ام ىلعف { ملظلا نم اهمحتو اهيلإ لصت مل اذإ ةربغلا امأو

 )١) «مدقت» : لصألا يف .

  

٢.0٥



 ةيامحلا دعب الإ ةاكزلا لحت الو ، اهنم ةاكزلا ضبق كلزوجي الف ، اهيف عرزيو

 هللاو . ربج ريغ نم . سفن ةبيطب ملس نم الإ مهربجت نأ كل زوجي الو 3 عنملاو
 . ملعأ

 هنم هضبق كل زوبي . نيملسملا لام تيبل لوقيو ءيشب يتأي يذلاو
 .. ملعأ هللاو

 مهتلا لهأ نم اودارأ نم اوفلحي نأ 0)[اودارأ] نإ دلبلا لهأ يفو : هنمو ةلأسم

 روبقلا ىلعو ليبسلاو قالطلاو قتعلاو جحلاب ناميألا نم اودارأ ام لكب ةقرسلا نم
 ؟ ال مأ . مكاحلا نود اضيأ

 طسب نع نيدسفملا عنم كلذ يف اوأر اذإ 3 رمألا كلذف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذ قيضي الف . ملظلا ةدام عطقو & سانلا لاومأ ىلع مهيدعتو مهيديا

 . ملع أ هللاو . مهيلع

 هر موقت يذل او . اهدر نم مد اهم لحي يتل ا ةوعدل ا ةفص يف : هنمو ةلأسم

 ةجحلا

 هيغب (")فكي نأ هل لاقي نأ كتدرو اعد هنإ لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 عم ةقثب موقت ةوعدلاو . مهملظو مهلاتق نع هملظ فكي نأو 3 دابعلا نع هملظو

 . ملعأ هللاو . نيلدعب ضعب لاقو ، يلاولا وأ مامالا نم باتك هدنع (")[نم]

 دق لاو دنع نوكيو . ةرجأ ربغبوأ ةرجأب نيملسملا نيعي يذلاو : هنمو ةلأسم

 هنم علطي ملو © ٥ءاربب الو هئالوب يلاولا كلذ فرعي ال وهو دلب ىلع مامإلا هالو

 هلزوجي له .نيملسملا رومأ نم رمأب يلاولا هرمأيف { ةرفكم الو ةنايخ ىلع
 ؟ ال مأ رمألا كلذل لاثتمالا

 . ةيالو هل مامإلا ةيالو نإ لوق : فالتخأ كلذ يفف : قيفوتلا هثابو باوجلا

 )١( لصألا يف تسيل . )٢( «فكت» : لصألا يف .
 )٣( لصألا يف تسيل .

_ ٦١ ٠ ٢ _ 

 



 ف لخادلل كلذ زوبيو 3 انيمأ الإ يلوي ال مامإلا نأل ، فقولا لاح ف هنأ لوقو
 . ملعأ هللاو . عرشلا يف زئاجوهام لعف اذإ يلاولا رمأ
 يف فورصمومهامم ءايشألا نم ءيش هيلإ عفر اذإ يلاولا يفو : هنمو .ةلأسم
 ريغبوأ ببسب كلذ فرص يف يلاولا يناوتف ، رادج وأ 5 ةلئام ةلخن لثم مكحلا

 نايض يلاولا مزليأ . 0اهفلتأف سفنوأ & لاملا ىلع ءعيشلا كلذ عقوف ببس

 ؟ ال مأ . كلذ
 بر ىلع كلذ نايضو ، كلذ ف ىلاولا ىلع نايضال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع مدقت دق ناك اذإ لاملا

 ريغب يلاولا هلجاف ، كلذ يف يلاولا ىلإ عفرف نيد هيلع نميفو : هنمو ةلأسم
 { ءافو هنم حصي ملوأ  سلفأ وأ { نيدلا هيلع يذلا تاف . نيدلا هل نم ىضر

 | ؟ كلذ نايض يلاولا مزليأ
 الإ رثألا نم ائيش كلذ يف ظفحأ الو 5 همزلي نايض الف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيدلا هل نم ىأر ريغب نويدملا لجؤي الأ هل ينبجعي هنأ

 جتحيف ‘ هريغوأ قيرط نم ء يش فرصب يلاولا هرمأي نميفو : هنمو ةلأسم

 رذع هل نوكيأ © هعم هدجم ل ءيش نود كلذ فرص عيطتسي ال وأ ديدحلا مدعب

 ؟ كلذ يف
 هللاو . سبحلا همزليو جاجتحالا دعب هل رذع الف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ

 اذإ اضيأ هنم لخديو { ةرجحلا لهأ هنم جرخي يذلا عماجلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ هفرص بجي نم ىلع ث نيط ءانب وأ عوذج لثم هنم عيش عوقو فيخ

 )١( «هلتاف» : لصألا يف .

__ ٧ ٠ ٢ _ 



 يلاولا هفرص اوعنتما نإو { دلبلا لهأ ىلع هفرصب مكحي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . عانتمالا دعب

 له أ عيمج ىلع مكحي ا . ن اب اب امل ةرجحل ا (١اتناك نإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ؟ كلذ هيلي ام لك ىلع مأ ةرجحل ١

 . ملعأ هللاو . تيب دلبلا هل نم عيمج ىلع كلذ : باوجلا

 ىلإ هب يتأف ، سانلا لاومأ نم ائيش ذخأي يراشلا هدجي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ هسبح مأ . لاملا بحاص لأسيو هكرتيأ . رومأم هنإ | : لاقو 3 ىلاولا

 لأسي نأ ىلإ هسبح نإو & نسحوهف هنع لأس نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . قيض الف .3 هنع

 ؟ ال مأ هليبس ىلخي . . هترمأو ضار انأ :لاملا بحاص لاق اذإو : ةلأسم

 ناكو ضار انأ لاق ناو { هليبس ىلخ هرجأ هل لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لاملا بر لوق لبقي الف مهتلا لهأ نم ذخألا

 زوجت لهو ث هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ 5 هيلع هيلوي امم عيش يف هيلوي نمل يلاولل ةزاجإلا
 امأو .المجم مامإلاو يلاولل ةزاجالا يفرنألا هب درو يذلا نإ : باوجلا

 ليكولا يف تفرع نكلو { ائيش هيف ظفحأ الف ، يلاولا هيلوي نمل يلاولا نم ةزاجإلا
 ؟ اهظفل ايف تزاج نإ تيأرأ { زئاجف هريغ لكوي نأ لكوملا هل لعج اذإ

 ام كل تزجأ دق : مامالا لوقي نأ ةزاجإلا ظفل نأ تفرع ينأ اوجرأ : ةلأسم

 ريسفتو حرش ىلإ جاتحي لوقلا نم لمج اذهو " ةيالولا رمأ نم هزيجأ نأ يل زوجي
 & مامإلا ىضرب هيلوي نمل يلاولل نوكت انه اه ةزاجإلا هذهو . ملعأ هللاو ,

 ؟ ال مأ . هيلوي نملو هيلاول هتزاجإو

 .«ناك» : لصالا يف )١(

٢.٨ 

 



 نم يعم يذلاو ى مدقت اموه ظفللا نم تفرع يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل زيجملا يلاولا ملعي اميف ةزاجإلا اهب زوجت مامإلا نم ةزاجإلا نأ كلذ يف لوقلا

 هل زيجملل زوجي ام { هل زاجملا ملعي مل اذإف 3 هل نيه نأ مامالل زوجي ام ، مامإلا

 . ملعأ هللاو . وجرأ اميف ةدئاف ةزاجإلا يف سيلف هل هزيجي نأ

 نأزوبحيأ مهف تحسن وأ دلبلا نم ريسملا اودارأ اذإ ةارشلا يفو : هنمو ةلأسم
 ايفو ، اداز بلطو عوجرلا دارأ اذإ شراطلا كلذكو & لاملا تيب نم اداز اوطعي

 ام عيمجو ى لامعلا ماعطو باوبألاو لافقألاو ءالدلاو ءانبلا نم نصحلا هيلإ جاتحي

 ىف رظنلا ىلع ءارجأ ريغوأ ءارجأ اوناك نصحلل ةمدخلا رضحي نم هيلإ جاتحي

 نميفو ، ءاشعوأ ءادغ لثم ًاماعط بلطو ةريغلا نم ةاكزلا لمحي نميفو . كلذ

 همعطأ نأ زوجيأ . ىلع لزنو ،هتجاح يف ةارشلا ريغ نم خولإ ادصاق دلبلا ىلإ لبقي
 فارصنألا دارأو نيملسملا نم عم نوكي نميفو 3 اريقف وأ اينغ ناك لاملا تيب نم

 ه ؤارك كلذكو ث قيرطلل لاملا تيب نم هدوزأ نأ يل زوجيأ . اهريغ وأ هدلب ىلإ
 لعج اذإولدلاو . نيملسملل حالص هيف اذإ هدالب ىلإ هتعجرو 5 ىلإ (اهئيجمل
 ريغ دحأ هلمعتسي نأ دارأو & هارشلا هب ىقتسيل نصحلا يف ىتلا رئبلا ىلع

 . ءاملا ةرجأو بطحلا نم نصحلا هيلإ جاتحي ام عيمج يفو ؟ ال مأ زوجيأ . ةارشلا
 و ءالدلا لابحو . كلذ ريغو زرأو زبخ نم ماعطلا لمع ةرجأو نيحطلا ةرجأو

 هيلإ جاتحي امو اهحلصي ام عيمجو ضوحلاو هقفلاو روجنملا نم رئبلا هيلإ جاتحت

 دي ال يتلا ةلآلاو ةيعوالا نم كلذ ريغوأ شارفلل مسمسلاو رصحلا نم نصحلا

 ىل ةعسوتلاو ةحابالا يفو {، نصحلا باب ىلع جارسلا يفو . اهنع ةيانغ الو اهنم

 نم هظفحأ لو ىل ثدحي اميف نيملسملا ةلودل حالص هيف نوكيو . ح ذ ىل زوجي ن أ

 لهآ نم دحأ نم تيأر اذإو ى مهتلودو نيملسملل حالص يدنع هنأ الإ © رثألا

 لام تيب نم ائيش هيطعأ نأ تدرأو {، نيملسملا ةلود حالصل عفانم هيف دلبلا

 . ال مأ كلذ يلزوجيأ & تمدقت ةأفاكملوأ ، لبقتسملا يف ةعفنملا ءاجر نيملسملا

 ؟ اريقف وأ ًاينغ ناك

 . «هيجل» : لصالا يف )١(

٢.٩٢ 



 لام تيب نم هذفنت نأ كل زئاج هتركذ يذلا هلك اذه : قيفوتلا هتابو باوجلا

 دشرم نب رصان ،هلعل نيملسملا مامإ هبتك . هللا كل ةفصلا هذه ىلع نيملسملا

 . هللا همحر ديعس نب حل اص خيشل ١ ىلع صضورعمو © هديب هللا همحر

 . هللا همحر ناديبع نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . روص ريغ ىلإ درطناو روص نم هنادا نيد هيلعو روص ةيعر ()[نم]وه يذلاو
 ؟ ال مأ همصخل روص ىلإ هوتأيل ةارش هل لسري نأ روص لماعل زوجيأ

 ىلإ هوتأيل ةارش هل لسري نأ روص لماعلزئاج معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . روص

 وهوجزصي لو © دمعلا ىلع ةالصلا عطاق هنأ هدنع رهتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 ادمع ناضمر رهش ف موصي الأ هيلع رهتشا نم كلذكو نيلقاعلا نيغلابلا نم

 ؟ سبحلاب بقاعي لهف .كلذ باكترا هنم
 . ملعأ هللاو . مهتركذ ام عيمج بدؤيل . معن : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنأ مهريغ وأ هتيعر نم دحأ نم باتك هاتأ اذإ رمألاب مئاقلا ينو : هنمو ةلأسم

 ىلع هراضحإ هل زوججيأ . اقح هيلع يعدي مهريغوأ هتيعر نم نالف نم - كاش

 ؟ ال مأ هريغ وأ سبحب همازلإ هل زوجيأ قحلاب رقأ نإف 5 هلوق عمسيو هيدي

 . ملعأ هللاو . تفصو ام ىلع هراضحإ هيلع قيضي ال هنأ : باوجلا

 هابشأ وأ افيس هل قرس وأ هيلع ىدعت هنأ لجر ىلع ىعدأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ليبسب سفن ةبيطب كلذ هنم ذخأ هنإ همصخ لاقف . كلذ ريغوأ ةبادوأ كلذ

 نيمي كلذ يف زوجيو ، ايهنم نم لوق لوقلا . كلذ هابشأو ضرقلا وأ ةيراعلا
 ؟ ال مأ سبحو

 دري نأ هيلع مكحيو ينبجعي ام ىلع اذه لثم يف هيلع سبح ال هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةيراعلا وأ ضرقلا نم هبرقأ ام هبحاص ىلع ىلع

 )١( لص الا يف تسيل .

٢١. 



 ناكو & عرز يف اهبارخو هنم ىكشو ةباد هل تدجو نميفو : هنمو .7

 ؟ هلوق لبقيأ . اهظفح ىلع ميتيل اهنم يهس عفد هنإ لاقو انيب بارخلا
 هسبح زئاجف ةمهتلا هقحلت نمم ناكو لجرلا اذهل ةبادلا تناك اذإو : باوجلا
 . ملعأ هللاو . اهيلاوي وأ اهاعري هريغ دي يف حبصت ىتح

 } هب نمضوأ قحلا هبلط نمرذنأ هنأ دحأ هيلع دهش نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ رذنأ نم سبحيأ . تاقث ريغ هيلع دوهشلاو دهاشلا ناكو & قحلا هب هجاويل

 بجاو يتحب ىلوتو . ةمهتلا هقحلت نم لجرلا رذنأ نم ناك اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هرذنأ نم قيضي الف 0 هلاذه راذنإ ببسب هيلع

 قرسلاو ءامدلا لثم هنيب لاعفأ وأ نيد يف هنم ىكش نميفو : هنمو ةلأسم
 ف نوقرفتم مهنأل مهريغو ناودبلا لثم هراضحإ ةارشلا رسعأو كلذ هابشأو

 مهنأ مئاقلا ىأر اذإ قحلل اوتأي نأ مهبراقأ ىلع مكحي نا آزوجيأ . زافقألاو ينايفلا

 ؟ ال مأ مهيلع نورداق

 الو 5 هب اوتأي نأ ىلوتملا اذه براقأل ضرعت نإ يلاولل زئاج : باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع مهربجي

 ؟ ىدنع اميف اهانعمب تيتأو ، اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نإو © اهلمح همزلي الف { اهجوز نم ناعفرلا تبلط اذإ ةأرملا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو ..اهلمح هيلعف . ناعفرلا اهنم جوزلا دارأ

 اهمعطأو اهطبرو هلام تلخد وأ 3 هلام برخت ةباد دجو نميفو : هنمو ةلأسم

 فيكف . نالفل ةبادلا (١[نأ] حصو . اهظفحو اهمعط ىلع رجأ وأ ؤ هسفنب
 ؟ اهب لعفي فيكف ، بر ةبادلل حصي مل اذاو 0 ءانعلا يف مكحلا

 اذإو ، ةحصلاب الإ ةمارغلاب مكحن الف اهبحاص ىلع ةمارغلا امأ : باوجلا

٧ 

 )١( لصألا يف تسيل .

 س ٢١١



 هللاو . اهعيب هل زاج . اهنمث غرفتسي ام ردقب اهمعطأ اذإف ، بر ةبادلل حصي مل
 . ملعأ

 وأ همهتا نالف نم كلذب ىعداو رانلا رثأ هتيب ف ١) )دجو نميفو : هنمو ةلأسم

 . .؟هيلع ىعدا نم سبح زوجأ . انيقي

 . ملعأ هللاو . كلذب همهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هسبح زئاج : باوجلا

 ثورح ثداحلاو { ركانملا باحصأ ةارشلا نعرذني يذلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ هسبح زوجيأ . زوجت ال يتلا لاعفألا نم كلذ ريغو سانلا

 . ملعأ هللاو . هسبح زئاجف : باوجلا

 وأ هقرسو اررض هنم ىكشو بأ هدنعوأ اميتي ناك اذإ يبصلا يف : هنمو ةلأسم

 محقناو مزهخا ايلك ناك اذإ ، كلذ ريغوأ ديدحلاب هطبرو هسبح زوجيأ . كلذ ريغ

 محقني نأ طبر ريغ نم قلطأ هنأ هيلع فيخ نإو & نزخملاو نصحلا روس نم
 ؟ هماحقنا نم ررض هقحليو ، نصحلا روس نم

 .افهرم ناك اذإ (؟)ةصاخبو هتركذ ام عيمج زئاج هذه كتفص ىلع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . زئاجف هظفحي نا هيبأل لاق نإو © زئاجف يلاولا هطبر نإف

 ءيش ىلإ ريسي نأ { هللا هيضر مامإلا انديس هيلعرمأ نميفو : هنمو ةلاسم
 زوجيام كل تزجأ دق : ظفللاو هلزاجأو اهيف ميقتسي ناو ، نايع نادلب نم

 اذهل زوجي لهف .هيف كتطسووأ هيلع كتلمعتسا اميفو كل هريجأ نأ يسفنل

 ملام كلذ ريغو ماكحألاو لاملا تيب يفو دلبلا هذه يف ماماللزوبي ام عيمج يلاولا
 ؟ كلذ نم عيش يف هيلع مامإلا رجحي

 هل زياجف مولظملل ملاظلا نم فاصنإلاو لاملا تيب يف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 مامتإ امأو ، مامإلا رمأب نوكي نأ ينبجعيف سانلا نيب ماكحألا امأو ، كلذ

 متي هنإف انطو مامإلا اهذختي مل نإو ةالصلا متي هنإف ، انطو دلبلا ذختا اذإ ةالصلا

 !دجوو هتيب نميفو» : لصألا يف )١(

 )٢( «ةصاخو» : لصألا يف .

 س ٢١٢

 



 هلمعتسا مامالا نكي ل اذإ ؤ ةالصلا متيو انطو دلبلا ذختي نأ ينبجعيو ةالصلا

 . ملعأ هللاو . دودحم دح ىلإ دلبلا كلذ يف

 زيدنألاو زيلجنإلاو ىراصنلا لثم نيكرشملا ءالؤه يفو : هنمو ةلأسم
 نأ زوجيف دحأ مهنم تامو ، لاملا تيب نم ةرجأ مهل ناك اذإ ،سيسنرفلاو

 رج ؤيلو 3 روخبلا نم عيش كلذكو { هب اوفليل باوث مهل مهتيرجأ نم يرتشي
 ااذكه مهب نولعفي مهتنس ٢ مهنإ ليق ذإ هيف (ا)نوراوي اربق محل رفحم نم

 ؟مهوزجيو مهونفكيو مهولسغي نأ ريغ نم مهنونفدي ال مهنإو
 . ملعأ هللاو . مهترجأو { مهلاومأ نم هتركذ ام عيمج زئاج معنف : باوجلا

 ملو . لاملا تيب يف ةضفلا نم ائيش كرتو مهنم دحأ تام نم : هنمو ةلأسم
 ؟ ثراو هل ملعي
 هللاو . لاملا تيبل هذخأ زئاج هوفلخام عيمجف ثراو هل ملعي مل اذإ : باوجلا

 . ملعأ

 ةيرق ىلع نيدلا يئ هالوتي الجر لمعتسا اذإ مامإلا يفنو : هنمو ةلأسم

 يفو نيملسملا رمأ ىف هل هربجي نأ هل زوجيأ © هيلع هلمعتسا اميف هل زاجأو 5 اهلهاو
 بتاكي نأو سانلا نيب ماكحألا ىلب نا لجرلا اذهل زوجيأ . نيملسملا لام تيب

 ؟ مهخيب
 ىلع ايلاو هلعج) هلمعتسا 3 هللا هيضر مامإلا ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لاق نم لاق 0 نيدلاب ال يأرلاب نيملسملا نيب فالتخأ كلذ يفف ، . اهلهأو ةيرق

 ه سانلا نيب بتاكي نأو ك سانلا نيب مكحي نأ يلاوللزوبي ال هنإ نيملسملا نم

 سيل هنأ : لاق ن لاقو ، سانلا نيب ةباتكلاو ماكحالا مامالا هيلع رجح ملام

 مامإلا هرمأي نأ الإ & سانلا نيب ةبتاكملا الو © سانلا نيب ماكحألا يلاولل

 اذإ امأو . ملسأو طوحأ رخآلا لوقلا اذهو . سانلا نيب ةبتاكملاو ماكحالاب

 )١( «اوراوي» : لصألا يف .

٢١٢ 



 سانلا نيب ماكحألا هل سيلف ايلاو هلعجي ملو & كباتك ين هتركذام ()[ي] هلمعتسأ

 . ملعأ هللاو . ةبتاكملاو ماكحألاب مامالا هرمأي نأ الإ

 ةيالو هدنع تسيل نيملسملا نم دحأل ريجي نأ مامإلل زوجي لهو : هنمو ةلأسم
 ىوس نيملسملا لام تيبو & نيملسملارمأ يف هل هريجي نأ هلزوجي ام نيدلا يف
 ؟ ماكحألا ريغ نم مامإلا اهانثتسا اطورشو . ماكحألا

 ةقث كباتك يف هتركذ ام { هللا ةيضر مامإلا هل ريجي يذلا ناك اذإ : باوجلا

 نأ مامإلل زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو . نيملسملا نيب فالتخآ كلذ يفف انيمأ
 الإ نيملسملا لام ضبق يفو ، نيملسملا لام تيبو © نيملسملا رمأ يف دحأل ريجي
 هتركذام هل زاج انيمأ ةقث ناك اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو . هل ايلو نوكي نأ
 . ملعأ هللاو . سانلا نيب ةباتكلاو { ماكحألا ىوس ةزاجالا نم

 ىصوأ نميف ، فيس نب ناطلس نب برعلب خيشلا ىلإ : هنمو ةلأسم

 نيملسملا نم نيكاسملاو ءارقفلا نم هللا ءاش نم ىلع قرفت ةيرال فلأ نيرشعب

 ؟ باوجلاب تيتأو { لاؤسلا ةيقب تكرت هيصو ىأر ىلع
 سانأ ءارقفل وأ { مولعم دلب ءارقفل مهاردلا ةيصولا هذهب نكي مل اذإ : باوجلا

 ءارقفلا ىلع قرفت ةضف ةيرال اذكو اذكب يصوملا ىصوأ وه انإو ، نيمولعم

 ةلود زعل (")اهولعجتل مهاردلا هذه ذخأ نيملسملا مامإ اي مكل زئاجف 3 نيكاسملاو

 ةفلاسلا راثآلا نم هتظفح ام ىلع ءارقفلا ىلع اهوقرفت نأ متئش نإو ، نيملسملا

 ةلود زعل مهاردلا هذه اولعجي نأ ينبجعيو . . نيرخأتملا خايشألا تاباوج نمو

 ءارقفل وأ ى مولعم دلب ءارقفل مهاردلا هذهب ىصوأ يصوملا ناك نإو 3 نيملسملا

 3 ةمهت ىصولا قحلت نأ الإ مهاردلا هذه ذخأ مهل سيلف ، نيمولعم سانأ

 . ةيصولا ذافنإ يف افرشم هيلع اولعجت نأ مكلف

 ذفني الدع ةقث اوميقت نأ مكيلعو ، هتياصو تلطب هتنايخ تناب نإو

 . ملعأ هللاو . ةيصولا

 )١( لصألا يف تسيل . )٢( «اهولعبجي نأ» : لصألا يف .

 س ٢١٤



 نيملسملا لام نم ائيش هل عفدي نأ مامألا يلاولا لأس اذإو : هنمو ةلأسم

 . هضبقف 5 لاملا تيب نم ضبقي نأ هرمأو ، لاملا تيبل ةمزل نايض نم هب طاتحيل
 هضبقي نأ لبقو . هذاقنإ هلزوجي ييف ، كلذ ذفني نآ لبق يلاولا ةاكز تقو ءاجو
 : يلاولل مامإلا لاق نإو . ةاكزلا يف هيلع مكح نوكيأ 5 ةضبق هل زوجي امم ادحأ
 لام نم هضبقا هل لقي ملو ، نيملسملا لام نم اذكو اذك كل تعفد دق

 ؟ نايضلا نع هب طاتحيو هل هعفد ام ضبقي نأ هل زوجيأ . نيملسملا

 مامألا لاق اذإو . هذه كتفص ىلع ةاكزلا هيف هيلعف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . هضبق هل زئاجف ، نيملسملا لام نم اذكو (١ااذك كل تعفد دق ىنارت

 . ملعأ

 يثو . ليللا تقو يف داقرلل يداولا يف نو ريسي ءاربإ لهأ يفو : هنمو ةلأسم
 نع مهاهنن نأ ، مهنع توكسلا هعسيأ . مهءاسنو مه نوز ربيو قيرط يداولا
 ؟ كلذ
 نيراملا ىلعررنض كلذ يف نكي ملام كلذ نع توكسلا مكل عساو : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ماعلا قيرطلا يف

 قحلا هيلع يذلا ىعداو ، لجر ىلع قح هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 لوق لبقي لهف 5 هريغ نم مأ ضوع نع هنأ قحلا اذهرهشي ملو ، سالفألا
 ملو & يعدملا اذه لام ىلع علطي مل رمألاب مئاقلا ناك اذإ ،۔ سالفإلا يعدملا

 ىلع هل سبحي لهف 0 لاملا نم ائيش كلمي هنإ قحلا بحاص لوق نم الإ هب ملعي

 لأسي نأ رمألاب مئاقلا ىلع لهو . هب ةربجلا لهأ هنع لأسي نأ ىلإ ةفصلا هذنه
 ؟ ال مأ ضوع لبق نم هنأ قحلا نع

 ىعدملا رقي نأ ىلإ هنع صصختيو ، كلذ نع لأسي نأ هلزوبي لهو

 اذإ تيأرأ . كلذ هلزوجي ال مأ هريغ نم مأ هيلعأ . كلذ ضوع نم هنأ سالفالا

== 

 )١( «اذكب» : لصألا يف .

. ٢١٥ 



 ال مأ هلوق لبقيف هنم ءيش قبي ملو ، فلت هنأو ضوع نم هيلع قحلا اذه نأ رقأ

 ؟ال مأ هنيمي ٢ بلط نأ ىلإ هلدي ف قبي مل هنإ هنإ . ضوع ناك اذإ

 مئاقلل ينبجعيو . هنع لأسن نأ ىلإ سبحي نأزئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هناف ًاضوع هل ذخأ نإف . قحلا اذه ىلع ًاضوع ذخأ له & هنع لأسي نأ رمألاب

 الف اضوع هل ذخأي مل نإو ، هسالفإ حصي نأ الإ نيملسملا لوق رثكأ ىلع سبحي
 . ملعأ هللاو . هانع حصي نأ الإ نيملسملا لوق رثكأ ىلع سبحي

 ءاجف هل كلم اهنأ [)١( ىعداو] ةريغص ةيراج عاب لجر يئو : هنمو ةلأنسم

 سانلا نإ ايل لاق نإف :اهل يلاولا لوقي اذام ةرح يهو هتنبا يه لاقو رخا لجر

 ي رتشملا بلط نإو . ؟كلذ يف ابيصم نوكيأ كلملا حصي ىتح ةيزجلا مهمكح
 هل كلم ةيراجلا نأ حصي ملام هدر ىلع رجأ .هنم هذخأ يذلا نمخلا عئابلا نم

 ؟كلذ ريغ مأ

 امأو ، هذه كتفص ىلع كلذ يف بيصم يلاولا لوق نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ، هل هملس يذلا نمثلاب عئابلا ىلع هل مكحي الف يرتشملا

 هشغ رهظو هتعلس يف شغ نم كلذكو : اهلبق ةلأسم قسن ىلع : هنمو ةلأسم

 ؟ رذعب ءعىجي مل وأ رذعب ءاج نإ ال مأ سبحيأ 0 هيلع درو
 ءىجي مل نإو .سبحي ال هنإف ، نوملسملا هيف هرذعي امم رذعب ءاج اذإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . سبحي هنإف نوملسملا هرذعي ام رذعب

 نم ء اجو مزهخ ١ مث ديقو سبحو ةقرس هيلع ترهتش ١ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هنمث هنم ذخأن نأ انل زوجيأ . هب تيمرو هترسك لاقف .ى ديقلا نع هانلأسف ةدم لدعب

 ؟ ال مأ . هنمث نود وأ

 . ملع أ هللاو . هذه كتفص ىلع هنمث همزلي : باوجلا

 الإ باب رسك الو ، رادج بقن نم رثأ اهل نيبتي مل اذإ ةقرسلا يفو : هنمو ةلأسم
 . لصألا يف تسيل )١(

 س ٢١٦١



 زوجيأ ] ذلبلا ؟ ةقرسلا هذه رهتشاو اذك اذك هل قرس هنإ لاق تيبلا بحاص نأ

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع تيبلا بحاص همها نم اهيف سبحم نأ

 . هل قرسملا لوقب اهراهتشا لب ، سانلا لوقب راهتشا نكي مل اذإ : باوجلا
 ةقرسلا هذه ترهتشا نإو .هذه كتفص ىلع تيبلا بحاص همها نم سبحم الو

 همهت او كل ب ةمهتل اهقحلت نم دحأ ىلع ةقرسل ١ تببستو ،“ س انلا لوقب

 . ملعأ هللاو .اذه ىلع مهتملا سبح قيضي الف قورسملا

 ودبلا نم دحأ نم © نيملسملا رمأب مئاقلل ] دحأ ىكش اذإو : هنمو ةلأسم

 . نيملسملا رمأب مئاقلا دنع (")هفاوي ملف ()مهايإ اهاطعأو ةردم ذخأو { مهريغو

 هتليبق وأ هتبارق نم ادحأ ذخأي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل زوجي له . ىصعو عنتماو

 ؟كلذب الإ هيلع ردقي ال ناك اذإ بولطملا ىتأي نأ ىلإ

 زاج © ٥ وم و هونواعيو ] مهدنع هنو ؤي هتبارق ناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . مهل ضرعي مل ، عانتمالا ىلع هوعباتي ملو هل اوضرعتي مل اذإ امأو { كلذ مئاقلل

 . ملع أ هللاو

 يف . هللا همحر ، يحمرلا ديعس نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اذهل زوجيأ ، هتيعر يف لدعلا ةماقإ نم هزيجي نأ هل زوجي ام يلاولا هل زاجأ لجر

 ؟ نيمصخلا نيب مكحيو ث ةءارب يكاشلا يطعي نأ لجرلا
 نأ هلزئاجف ةعومسم ىوعد دحأ ىلع ىعدا اذإ يكاشلا امأ : باوجلا
 ربجلاب نوكي الف لوقلا رثكأف سانلا نيب ماكحألا امأو ث هيلا هنايتال ةءارب هيطعي

 دعب امهربج هل زئاجف & همكحب نايصخلا ىضارتي نأ الإ ينعملا اذه ىلع هنم

 . ملعأ هللاو . همكحب يضارتلا

 دوعسم نب لمح نب رماع يلاولا خيشلا باوج نم لئاسمرنأ نم : :ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هيلع ركنيأ ؤ ًاشبكو ةاش حبذ اذإ باصقلا يف : هللا هظفح يلاعسلا

 . «اهايإ» : لصألا ف )()

 )٢( «هيفاوي ملف» : لصألا يف .

٢١٧ 



 جرخ جرخي اذهو © شبكلا محلو ةاشلا محل طلخي نآ انبجعي معن : باوجلا
 . ملعأ هللاو أ كلذ لعف نع ىهنيو & شغلا

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةقولطم ةباد اودجو مهنإ اولاقو & تاقث ريغ اوناك اذإ ةارشلا يف : هللا همحر ناديبع

 ذخأيو لجرل ةلخن فرغخيو اركنم لعفي سانلا نم ادحأ اورظنوأ نالفل

 ناكو ، نيملسملا لام تيب نموأ ، دجاسملا لاموأ ك سانلا لام نم ائيش

 دوهشملاو دهاشلا ناك اذإ تيأرأ ؟ ال مأ مهلوقب هسبح زوجأ ، ةقث ريغ لعافلا

 هيلع دوهشملا نم هيلع بورخملا لاملا بر ىكشو { مهتلا لهأ نم هيلع
 ؟ ال مأ سبحمأ © بارخلاب

 ركنملا لعفيوأ & ثدحلاب هيلع دوهشلملاو { هيلع ىعدملا ناك اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هسبح قيضي الف ةمهتلا هقحلت نمف

 ريرح بوثو أ ٤ شروب ًاغوبصم ابوث اسبال دجو لجر يئو : هنمو ةلأسم
 ؟ هنع يضاغتلا زوجي مأ كلذ ىلع سبحيف
 . ملعأ هللاو . هسبح زئاجف كلذ يف رذع هل نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لاثمأو هقرس وأ ئ ركنم وأ ةشحاف لعفوأ ةبيرب مهتا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هنأ سانلا نم دحأ ىلع ىعداو . كلذب مهتملا اذه رقأو © هلعف زوجحم ال امم اذه

 مهيلع ىعدا نيذلا ينعأ 3 مهتلا لهأ نم اوناكو ، لعفلا اذه ىلع هايإو وه
 اذإ سبحلاب ١) )نوبقاعيو ئ مهيلع هلوق لبقي لهف ٠ لعفلا اذه ف ٥ ؤاكرش مهنأ

 نم الإ ، مهتملا ىلع ةمهتلا هب قحلت امم عيش ىف رثآ نيبتي ملو ، كلذ اوركنا
 ؟ كلذ لعفب مهيلع مهتملا اذه لوق

 : لاق نم لاقو . هلوق لبقي ال : لاق نم لاق ، فالتخإ كلذ يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو . هلثم مهتم ىلع لبقي مهتملا لوق نإ

 )١( «اوبقاعيو»ه : لصألا يف .

 س ٢١٨



 يف ةمومعلا نم دحاو هلو { همأ الإ دحأ نكي مل اذإ نونجملا ينو : هنمو ةلأسم

 نصح يف نزخملا يف كرتيو ديقي نأ زوبيأ 3 مهلاومأبو سانلاب رضأو ث دلبلا ريغ
 ؟ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نصح يف لعجيو ديقي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيبو هنيب يذلا دحلا يفو أ ©، هلام يف ةلوسفم ةمرص دجو نميفو : هنمو ةل اسم

 ريغ نم ةكو رتم ةلخن ةرمث وأ ةرجش ةرمث نم ذخأ نم كل ذكو . اهعطقو هر اج

 نم رذعيأ © همهس نم رثكأ ذخأي ل هنأ ل اق وأ ] هئاكرش نم ىضر ريغ نمو ةمسق

 ( ؟ ال مأ سبحلا
 سانلا لاومأ ذخأي هنأ فرعي مل لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . سبحي ال هنإف لطابلاب

 هيلع ةمدقتلا لبق هسبح زوجي له 0 رعلا نمردسلا عطقي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ عوسلا كلذكو ] اهدعب وأ

 . ملعأ هللاو . ةمدقتلا دعب ةصاخبو هسبح زئاج هنا : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لاملا تيب نم أبملاو لصبلاو لجفلا لكأي نأ يلاولل زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ مامإلا يأرب مأ ، لاملا تيب نم هتزاح تناك اذإ
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام لكأي نأ يلاولا ىلع قيضي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ناكم ف نلبقي نوثالثلاو نورشعلا راهنلا ف نعمتجم ءاسنلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ عامتجالا نع نهعنم زوجيأ ‘ ءانغلاو ةهافسلا نركذتيو ئ نلزغي دحاو

 هللاو . هذه كتفص ىلع عامتجألا نع نهعنم زوجي : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ؟ ملعأ

 نع يبنلاو فورعملاب رمألل رومألا هذه لمل لعج نم ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 هجو لهجو . اهيف فاصنإلا بجيرومأ هل عفري ايبرو { ملعلا ليلق ركنملا

س ٢١٦



 مزهناو ، يكاشلا قوقح تعاض امبرو ، نيملسملا لأسي نأ ىلإ ىدامتو باوصلا
 & يكاشلا قح ذخأو ةفّصتلا نع هريصقتل ايثآ نوكيأ . ةبوقعلا همزلت نم

 ؟ال مأ © هقح نم فلتي ام نمضيو

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ءيش «ا)همزلي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ؟ اذه وهو ." اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 تابوطرلا اوعيبي نأ نيكرشملا ىلع اوقفرت نأ مكلزئاج : قيفوتلا هلابو تاوجلا

 اذإ امأو ، نيكرشملا نم تابوطرلا ى َرَتْشَي نأ ملسملل سيل كلذكو نيملسملل
 هللاو . كلذ نع نوهني الو . م كلذ زئاجف نيكرشملل تابوطرلا نوكرشملا عاب

 . ملعأ

 © ةضرفلا يفوأ قوسلا يف ردنبلا لهأ نم ريثك لماعت اذإو : هنمو ةلأسم

 نم اوعنمي نأ (")زوجيأ . ةعلسلا نمث ناصقن نونبازتيال لاجر ةسمخ اوكرتشإ
 . ةعتمألا يأ نم عاتملا سخب انل ناب اذإ ادبأ اوكرتشي الأو كلذ

 . ملعأ هللاو ةكرشلا نم مهعنمأ(")[نأ]ردقأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ؟ اهماوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هنإف ةوهقلا نم ائيشو ارمخ اهيف دجو اذإ بزخلا ةيعوأ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 جاجزلا وأ نيصلا ةيعوأ امأو ، رسكت الف ءيش اهيف دجوي مل نإو { اهرسك زئ

 ز نهرسك ينبجعي (٤)الف لجالجلاو شخارخلا كلذكو ئ رمخ دجو ولو رسكت الف

 . ملعأ هللاو . نهرسك قيضي الف رمخ اهيف دجو اذإ دلجلا ةيعوأ امأو

 اذك اذك رهش ك ةدايزلاب مهارد يطعي ناك اذإ كرشملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . هرثَع وأ سبحب ةبوقع هيلع لهف ئ ةضف ةيرال

 )١( همزلي : لصألا يف . )٣( لصألا يف تسيل .
 )٢( زوجي : لصألا يف . )٤( ال : لصألا يف

 س .٢٢



 عيب نأل ةتيوقع زئاجف 0 ابرلا عيب عيبي هنا مكل نيبت اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . مارح وهو زوجي ال ابرلا

 منغ مهدنع موق برقب تلزنو برج اهيف منغ اهدنع ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ؟. . مهنع دعتبت نآ اودارأو اهوهركو & برج اهيفام

 طلاخت الامردقب برج اهيف ناك اذإ اهمنغ دعبت نآ اهيلع : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةحيحصلا منغلا

 كلذ ركنيأ . اندنع كلذ حصو يدوه ىلع اكولمم عاب نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ةبوقعلا ايهمزلتو ايهيلع
 نأ زئاج هنإ نيملسملا ضعب لاقف اركذ كولمملا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رثكأوهو زوجحم ال :لاق نم لاقو . |لسم كولمملا ناكولو ‘ يدوهيلا هي رتشي

 ىلع ةملسم تناك اذإ يدوهيلا هي رتشي نأ زوجي الف ىثنألا كولمملا امأو لوقلا

 . ملعأ هللاو . هب لومعملا لوقلا

 نأ زوجي له ث نيملسملا ردنبب ةلماعملا تفعض هنم ىرن نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ةفيعضلا ةلماعملا هنم انيأر اذإ 3 ءارش الو عيبب سانلا لياغعي ال (ث)هعنمن

 هيلع بجيام هنم ذ¡;خ ؤي هناف زوجيال (ث١امم ًائيش لعف اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . عيبلا نم عتمي نأ ينبجعي الو

 هدنع دجو اذإ كرشلا لهأ نم مهريغو ناينابلا نم كرشملا يفو : هنمو ةلأسم

 نإو ، كلذ هدنع دجو نم سبحيو رانلاب قرحي نأ زوجيأ .. يهاسلاو نتتلاو جنبلا
 تاركسملا برشي دجو نإو . هسفنب هبرشيل هنأو عيبلل كلذ ذختي مل هنا لاق

 ؟ اذه نم مظعأ كرشلا يف وه هنأل ال مأ سبحيأ
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج يف هسبح زئاج هنإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )١( هعنمي : لصألا يف .
 )٢( ام : لصألا يف .

٢٢١ 



 . هنيعب اذه وهو { اهباوجب تيتأو . اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ئ زئاجف مهتركذ نم سبح كل ذكو . زئاجف هتركذ ام قرح امأ : ب اوج ا

 . ملعأ هللاو . ينبجهعي الف سانلا ىلع قوقح مهلو دلبلا نم مهيفن امأو

 كلذ ريغو باشخألاو عاتملا نمرجحبلا نم جلدي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ اريقف وأ اينغ ضباقلا ناك ز لاملا تيبل هدي نم عّثيأ س انلا نم دحأ ةضبقو

 هدي يف كرت نإو . لاح لك ىلع هدي نم عزني نأ زئاج : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ملسأ وهف

 الافط هل مدخي نأ ىلع لجر نيبو هنيب عقو اذإ رمألاب مئاقلا يئو : هنمو ةلأسم

 باصأو .باسحلاب ةضف ةيرال اذك اذكب فلألا نأ ىلعو .لاملا تيبل

 تيبل عاض يذلا مكح نوكيأ . بسن نأ لبق عيش هنم عاضو رثطم لافطلا
 ؟ لافطلا بحاصل مأ لاملا

 . ملعأ هللاو . لاملا بحاص ىلع نوكي عايضلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مهريغو نايبصلا نم قرس نم لخنلا يف داسف دلبلا يف عقو اذإو : هنمو ةلأسم
 زوجي له ا كلذ ذ ريغو لاوعلا نم خبطامو سيرلا :لثم جئاوحلا هذه ٠ ءارشل

 ؟ ًاضيأ ةاكزلا باهذو سانلا

 نوعيبيو ، ةقرسلاب نوملاع نوعئابلا نأ مكدنع حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 مصي مل نإو .ةفصلا هذه ىلع غميبي نم غنم مكلزئاجف ةقرسلا لهأل

 هيلع بجي ام هنم ذخ ؤي هنإف قرس نم لكو & عنملا نع فوقولا ينبجعيف مكدنع
 . ملعأ هللاو

 نم اوفني نأ زوجيأ ، دلبلا يف لصأ مهل سيلو ثنخلاب نومهتملاو : هنمو ةلأسم
 ؟ دلبلا

٢٢٢



 . زوجي ال :لاق نم لاقو . مهّنفنزئاج : لاق نم لاق : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 .زوجيأ . . ركسلاو لصبلا نوعيبيو & قرطلا يف نوفوطي نيذلاو : هنمو ةلأسم

 نطقلا نوعيبي نيذلا كلذكو . كلذ هيلع لهو . كلذ نع مهابتي نأ مئاقلل

 ؟ زئاوجلا (١اقرطلا يف كمسلاو

 زوجي الف ، متتل نيكاكد قرطلا نم نوذختي اوناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الف هوعيابيل اودعق ءارش مهنم دحاو دارأ اذإف ، قيرطلا يف نوتمي اوناك نإو كلذ
 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي

 سم اذإ هنأل عنميأ . اموي كمسلاو ًاموي محللا عيبي يذلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ كمسلا ةحئار نم محللا كهستي نيكسلاب هغطَقو كمسلا

 الف كمسلاو محللا عيبي هأ ملعي يرتشملا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ي رتشي ىذلا ملغي نأ هلعل هنإ عئابلل لاقف ى 3 ملعيال يرتشملا ناك ناو عتمي

 . ملع أ هللاو . هنم

 مهنأ يشاوملا لهأ ةيعرلا ضعب نع يلاولل ةارشلا عفر اذاو : هنمو ةلأسم

 مهيلا لسري نأ يلاولل زوجيأ . ةاكزلا نم ارارف ةارشلا نع مهيشاومي نوكتي
 . ةاكزلا مهيطعنو ةارشلا اندنع ربسي اولاق ولو . هيلإ ةاكزلاب اوتأي ىتح مهذخأيو

 ةاكزلا نع مهلأسيل مهيلإ لسري نأ مه زوبجأ . مهيلع حصت مل تناك نإو ؟ ال مأ

 مهل هنم ةبوقع دلبلا ىلإ.مهيشاوم اوتأيل مهيلإ هلاسرإ يف يلاولا ةين يفو . . ؟ال مأ

 .؟ةارشلا (}نم مهرارف لجأل

 كتفص ىلع هتركذ ام عيمج يف يلاولا ىلع كلذ قيضن ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهتفصو ىتلا

 )١( قيرطلا : لصألا يف .

 )٢( نع : لصألا يف .

٢٢٢ 



 ةبادوأ ، سانلا نم ادحأ التق وأ احرج اذإ كولمملاو ىبصلا يفو : هنمو ةلأسم

 يجنأ كولمملا ديسو يبصلا بأ ىلع ىعداو . انتب كلذ ناكو دحأ تيب ابقن وأ
 ىلعف نيميلا دبعلا ديسو يبصلا نبأ نم اهمصخ دارأف كلذ لعفب امهرمأ

 دبعلا ىلع يعداو { نيب لعفلا نكي مل اذإ تيأرأ ، ايهنم سبحلاو نيميلا زوجي نف
 ىلع يبصلا وأ دبعلا هب مقأف هب رقأ اذإ هلعاف ىلع سبحلا زوجي لعفب يبصلا وأ

 ؟مرغلاو سبحلا اهيلع زوجيأ .رمألاب مئاقلا رضحم
 5(١)ارقأ هنآ دبعلا ديسوأ يبصلا بآأ ىلع ىعدا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دحأ هيلع ىعداو اغلاب ناك اذإ دبعلا امأو فالتخا اهيلع نيميلاو سبحلا يفف

 دبعلاو يبصلا رارقإ امأو . هسبح زئاجف ةمهتلا هقحلت نمم دبعلا ناكو 3 انيب اثدح

 . ملعأ هللاو . كلذ تبثي الف

 ائيش بكتراو . قرس وأ برض لثم ةيانج ىنج ١ ذإ مجعألا يئو : هنمو ةلأسم

 ؟ كلذ عيمج ىلع سبحلاب بقاعي لهف ] تامرحملا نم

 هيلع حص اذإو بقاعي هنإف { ةيانج ىنج اذإ مجعألا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .رهاط وهف بطر نم هسم امو نايضلا هيلعف ،نايضلا هيلع بجوي ءىش ثادحإ

 . ملعأ هللاو

 مهيلع راكنإلا كرتو . مهنع يضاغتلا زوجحم له كرشلا لهأ يفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ راغصلاو لافطألا مهاتوم قرح يف
 . ملعأ هللاو . مهيلع ركني هنإف مهيلع كلذ حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ هل هلوعجمو ى ماكحألا هل لعجت مل ناك اذإ رمألاب مئاقلا يف : هنمو ةلاسم
 6 اهريغو مه ارد لثم لجر ىلع قح هلو . كلذ هيلع زوجحم نم قلظيو سبخم

 ارقم بولطملا ناك اذإ ئ هسالفإ ح صتيوأ هت هتقح هل ملسي نأ ىلإ هسبح 7 لف

 )١( (امهارقأ) : لصالا يف .

_ ٢٢٤ 



 لاملاب ملاعوهو ذخأب ليكولا اكشو ، اليكو لكو نإ كلذكو . ركان ريغ قحلاب
 ؟ال مأ بولطملا سبح زوجيأ . هل هنأ هيف ىكلملا
 . ملعأ هللاو .هسبح هل زئاجف قحلا هيلع يذلا رقأ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وهو دربلاو سمشلا هيف هقحلت ناكم يف كرتي نا زوجي سوبحملا : : هنمو ةلأسم

 عيجولا بدألا قحتسي ناك اذإ هملاب

 يف ادحأ سبح نإو .هتنامأ يف دهتجي نأ هيلع يلاولا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نأ سوبحملا دارأ نإو { عىش همزلي ىلاولا نإ لوقأ الف سمشلا هيف هقحلت ناكم

 ١ . ملعأ هللاو . هل كلذف هسفن ىلع رتسي

 يلع نب سيمخ نب رصان ةيقفلا عرولا ةيزنلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 يداولا نم بناج يف اهوعرزي نا اضورأ اوثدحأ ةيرق لهأ يف : هللا همحر يوزنلا

 ىلإ دحأ مهرما عفرو ، ضعب مهضعب ىلع حأ مهنمركني ملو مهتيرق يف راملا
 نيثدحملا فيقوت رمألاب مئاقلا مزليأ ةيرقلا كلت لهأريغ نم نيملسملارمأب مئاقلا

 . همزلي ال مأ ةيرقلا كلت لهأ نم دحأ هيلإ كشي مل اذإ ، ثدحلا كلذ نم

 ؟ هعسي ال مأ ، ثدحلا كلذ نم ةرضم دلوت ملعي مل اذإ مهنع توكسلا هعسيو

 اهيف ثدحي ال هئايس نم لزن اذإ هئامل هللا ليبس ةيدوألا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ررض ثدحلا نم دلوت اذإ ةصاخبو . ةلاَرُمو ةفورصم اهنع ثادحألاو . ثدح
 رمأب مئاقلا ىلعو 5 هراكنإئاجف ًابستحم كلذركنأ نمو ، هنم كلذ فيخو
 يف رارضإالو ررضالو ، ررضلا هنم فيخ ام وأ رضملا ثدحلا فرصي نأ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . مالسالا هلعل ماكحألا

 ام هل لعجو نيملسمل ا رومأ ي ائاق هللا ةيضر م امالا هلعج نميفو : هنمو ةلأسم

 لمعتسي نأ هلزوجيأ نيدعاسم ىلإ مئاقلا كلذ جاتحاو { هل هلعجي نأ هلزوبي

 هفرعي الو 0 ةنايخب همهتي الو كلذ لثمو بحلاو رمتلا (ا[نم] تاوكزلا ضبقل

 )١( لصألا يف تسيل .

_ ٢٢٥ _ 



 هذه نم مئاقلا اذه دبي مل نإ تيأرأ . ةتباث ةحيحص ةفرعم فرغت ىتح مأ ةنامأب

 ٠ كلذل هلعجي نأ هعسيأ . هنامأب فرعت الو ةنايخب همهتي نم ىلإ رطضاو هتفص

 نم ةنامألا لمعتسي نأ تانامألا ف هب قثي نم رمأي نأ هعسيأ & كلذ هعسي مل نإو

 كمداخل ث حرص 5 كلذزوجي ال مأ انيمأ ةقث ناك اذإ ةنامألا ضبقل زوجيو ديري

 جاتحم رطضم هنأل نيملسملا ي ةقفاوملا ةصخرلا هل بلطاو ، ةيادهلا قيرط

 ؟ نوليلق نامزلا 0_ا[اذه] يف ةتنامألا لهأو & نيدعاسملل رقتفم

 لهأ نيملسملا ةوعد لهأ نم نوكي نأ نوكي ام لقأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 عم هتقثو هتنامأ تحصو ترهظ دق ةقث انيمأ نوكي نأو نيدلا يف ةماقتسالا

 . كلذب تبني امو 0 اهب نيفراعلا نيدلا يف مهتمئاو نيملسملا لايع نم هب يلتبلملا
 جرخي نأ الإ نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملل ءايلوألا نوكي ال مهضعب لاقو

 هيلإ لسرملل هب ةلاسرلا تحصو . ةلاسرلا جرحم جرخ اذإف 5 ةلاسرلا جرح كلذ
 . ملعأ هللاو .("انئاهقفو انباحصأ لوق يف كلذ عسو هيلإ لسرملا عمو

 زاجأو ، هيف هلعجي نأ هل زوجي اميف انيمأ ةقث نيملسملا رومأب ىلتبملا لعج ناو

 . كلذ هعسو ةقث انيمأ كلت هتنامأ ىلع لعجي ن أ زاجأو ، هيف هلعجي نأ هل

 نأ ماوقلا نم ةلمعتسي نمل زوجيأ 3 ملعلا ليلق نيمآلا ةقثلا يفو : هنمو ةلأسم

 الإ كلذ هل زوب ال مأ ، هللا همحر مامالا هل هزاجأ امم هل هزێجي نأ هل زوجي ام هل زيجي
 ؟ هعورفو نيدلا لوصأب ملاعلا لدعلا يلاولا ةقثلل

 ىلع امأو كلذب لوقن الف هيلإ ضيوفتلا ىلع امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الو لعفي نأ مهتي الو نيملسملا ءاهقفلوأ كلذك هلعج نمل ةرواشملل ةطيرشلا

 . ملعأ هللا . اندنع اييف كلذ قيضي الف مهنم يجن وأ مهنم رمأب الإ كرتي

 . تاقرسلا يف مهلوقب ذخويأ 5 رثلل نيقذاحلا صاصقلا يف : هنمو ةلأسم

 )١( لصألا يف تسيل .
 )٢) انءاقفر : لصألا يف .

٢٢٦ _ 



 مهلوقب ذخألا يفف ،كلذ لثمب مهتي" نميف اولاق اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةمهتلاب ذخألا زاجأ نم لوق ىلع فالتخا

 مكح يف ةديدشلا ()ةبوقعلا مهيلع تبجو يتاللا ءاسنلا امأ : هنمو ةلأسم
 رمأب مئاقلا رظن يف ناكو & لاصفلا لبق نهدالوأل تاعضرم نكو ث نيملسملا

 الف ۔ نهغم مهل دبال دالوألا ناكو . كلذ نمررضلا نهدالوأ قحلي نيملسملا

 نأ انغلب دقو . مالسالا يف رارضإ الوررضالو نهدالوا ىلع ررضلا لمحي

 نهدالوأب قفار نجس يف نهلعجي نأ اذه لثمب ىلثبا نمم نيملسملا ةالو نم ا دحأ

 يلبتملل عساوف 3 نهدالوأب رضي يذلا نجسلا نع ةبوقعلا يف نه ةدايز نهديقيو

 لثم يف نيملسملا ةالو لعف نم هتركذ نمع كل هتركذ ام لثم نهل لعف نإ نهب
 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعم رثأ وهو اذه

 لام تيب نم كمزلي ام كل تعفد دق : لوقي يل مامألا عفد يفو : هنمو ةلأسم
 نم انمزليام عيمج يف ةلخاد ةظفللا هذه نوكتأ ، نايسنلاو أطخلا نم نيملسملا
 امم كلذ ريغو رحبلا يف ةلودلا ركاسعو دياعقلا : لثم هللا لام تيب يف ةلماعملا

 . هتركذ ام عيمج انمزلي مأ . هليوأت ام يردن ال انع بئاغ وه

 نايسنوأ أطخ هجو نم ناكام الإ يدنع لخديال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 تيب ي مهيلع نيذلا نيملسملا ماكح أطخ نم نوكي ام لك كلذكو . دمعال

 . ملعأ هللاو . ينعملا اذه يف لخاد وهف ث لاملا

 كلذكو ،اندنع نم هي رتشي دحأام تابنلا ناك اذإ لاملا تيب يف : هنمو ةلأسم

 تابنلاو قوس اهيف ام دلب يف انأل .هتميقب هذخأي دحأ ام رضخألا يموللا

 ءارقفلا . انيلع سانلا (٢)هبلطيو . ذلبلا لهأ هعيابتي ام دوجوم روكذملا ىموللاو

 هعيابتي ام بطحلا كلذكو .ال مأ ءاينغألا ءاطعإ يف انيلع كلذ قيضيأ . مهريغو

 ؟لاملا تيب يف دوجومو ريثك اذهو .دلبلا لهأ

 .مرج لصألا يف )٢( . (هبوقلا) : لصألا يف )١(

 س ٢٢٧٢



 نميف ةصاخبو ةفصلا هذه ىلع هتركذ ام قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هلهأو مالسالل عفنو حالص هيف ىجري

 لام نيب لاومأ نمرضملا عطقب رمأي نأ هلزوبحيأ لماعلا يف : هنمو ةلأسم

 عفنلا دلويو حالصلا رظنل رجشلاو لاومألا يف ردسلاو طرقلا :لثم نيملسملا

 ؟لخنلاو عرزلل
 مايقلا نم هل هزيجي نأ هل زوجي ام دحأل مامألا هل زاج اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 رجشلا وأ لخنلا نم ءيش فرصو ير هيفو © لاملا تيب لامل حالصألاو لدعلاب

 ناك نإو . حالصلا رظن ىلع يدنع كلذ هل عساوف { لاملا نيب لامل حالصلا هيف

 لك عم هللاو . كلذ فرص يف هرواشي 3 لاملا تيب يف كلذ لماعلل زجي مل مامألا

 نإ مث 5 ءام الالو لاملا تيبل اضورأ دعق اذإ لماعلا يف : هنمو ةلأسم

 نإو . كلذ هعسي الف ةتباث ةحيحص ةداعقلا تناك اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 عساوف لقأ وأ لاملا تيب نم محل عفدو هلعل عفد نإو نيقحتسم كلذل الهأ مهآر

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ةمئأ نم كلذل هلعج نم كلذ هيلع رجحي ل ام كلذ هل

 لاومأ نم قيرطلا ىلع فيانلا عطقب نيرومأملا ةارشلا يف : هنمو ةلأسم

 ماتيألاو دجسملا ليكو ىضر نم كلذ يف اودعت اذإ بايغألاو ماتيألاو دجاسملا

 . بايغألاو
 لدعلا أطخأ نم ىلع نايضلاو { ليكولا ىلع نايض الف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ٥ كلذ يف ةجح وه نمم مهلعج نيدلا كلذ لدعب نيفورعملا نيرومأملا نم كلذ يف
 ذإ مهلعج نم ىلع نايضلاف كلذ يف ةجحب سيل نم كلذ فرصلا اولعج اذإو

 . ملعأ هللاو . هعضوم ريغ يف كلذ لعج
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 ىف ةماقتسالا لهأ نيملسملا مكاح مكحب كلذ فرص ناك اذإو : هنمو ةلأسم
 لاومأ ظفح هيلع بجو نم ىلع كلذ ذ ظفحو هظفح هفرص نم ىلع سيلف نيدلا
 لدعب محل كلذ ظفح ف مهتلاكو تبثت نيذلا مهئالكو نم ءال ؤه ينعأ . سانلا

 كلذ ةرجأ نم رثكأ ةميق مهل ناك اذا مهلوصأ ةرجأب الإ نكي مل نإ ةرجألاو
 . عساو كلذ كرت نإف ، كلذ لثم يف سانلا عنايتي ال امم ناكو ةميق هل نكت مل ناو
 . ملعأ هللاو

 قفاو ايب الإ هتبتك ايب ذخ ؤي الف ةلأسملا هذه نم ىنعملاب تيتأ : فلؤملا لاق

 . باوصلاو قحلا
 عسيأ .رطفلا ةاكز ضبقب يراشلا ىلع ىلاولا رمأ اذإو : هنمو ةلأسم

 ريغ نم هب ضبقتو ةقث دي نم نيملسملا مامإ نصح نم ًاعاص ذخأي نأ يراشلا

 ؟ ال مأ هتحصو هلدع فرعي نأ

 نيملسملا نم ةقث هب هفرعو هتحص هب يلتبملا فرعي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هعسي ال نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو 0 هب ءاطعلاو ذخألا هعسو . حيحص هنأ

 رخ جرخي لوألا لوقلاو ، نيملسم نيتقثب هتوبثو هتفرعم هعم حصي ىتح
 وأ ههجو ىلع هتيدأت , الإ ضرفلا طقسي الو . مكحلا يف ىناثلا لوقلاو ةنانمطألا

 فو ملا هنم جورخلاو 5 هيف لوخدلا ةيفيكو هب ملعلا كلذ ةيدأتب ىلتبا نم ىلع

 . ملعأ هللاو . افالتخإ اذه يف ملعي الو

 ناديبع نب هعمج نب هللا ذبع نب دمح هيقفلا خيشل ا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ىعأملا ةقأو ة ةضف ةيرال اذك اقح هيلع يعدي لجر نم اكش لجر يف : هللا همحر

 ةضورلا لثم نوملسملا هيف لخدي ال ناكم ىف هل الام الإ رسعلا ىعداو هيلع

 هيف مأ مدعملا ةلزنمب نوكيأ © حنم ةيعرذ نم لويحملا وأ دمس ةيعر نم ىقتلملاو
 ةفصلا هذه ىلع هسبح زوجي لهو . كلذ ريغ ءيش هل نيبتي مل اذإ مئاقلل ةليح

 ؟ سبحلا هنم هميرغ دارأ اذإ

 . كلذب ملعأ هللاو . هتركذام ريغ ءيش هل نكي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
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 اولاقو ث ةفيفخ وأ ةليقث ١( )مئارج يف ءارقفلا نم نيسوبحملا يف : هنمو ةلأسم

 ؟ريثك مهو هلوع مهمزل نمو مهسفنأ هب اوتؤقيل لاملا نم ءيش مهدنع سيل
 © مهتوقل سانلا نولأسي سبحلا نم نوقلطي مهنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 قفني هنإ : لاق نم لاقو . سبحلا ىلإ مهودريل ةارشلا نم دحأ مهدنع نوكيو

 . ملعأ هللاو . هللا ةيضر مامألا 7 كلذ نوكيو لاملا تيب نم مهيلع

 ين اهب رطقيل ةرطف وأ دجاسم وأ ماتيأل لام هديبو سبح نميفو : هنمو ةلأسم

 وأ عرز يف مهس هلوأ ، كلذل ابستحم وأ ًايصو ناكو } كلذ هابشأ وأ ناضمر رهش

 ناك وأ & كلذ نم هيلع اب موقي نأ ه ؤاكرش دارأو . هريغ وأ رجزلاب ءام وأ لخن

 8 سانلا نم ادحأ مكاحي وأ ، هلام نم ائيش عيبيوأ ، ءام هيف سيل سبحلا
 هل حسفي ملو . كلذ هابشأ وأ اهبر ىلإ هتنامأ ملسيل وأ © همزل اقح دحأ يضقيلو
 ام هريغ لام نموأ © هلام نم ءيش فلتوأ كلذ نم ءيش عاضو \ رمألاب مئاقلا

 . كلذ عيمج نم يش مئاقلا مزليأ . هديب
 هللاو . هذه كتفص ىلع ءيش مئاقلا مزلي ال هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 رادج شق وأ رجزل اولد خرش وأ بوت خرشب هيلع ىعدا نميفو : : هنمو ةلأسم

 لعف اهس ليري اهوت خ خرش هنأ ةأرما تعدأوأ . يدعتلا نم كلذ هابشآو راضحو

 ؟ ال مأ ديدحلاب ديقي ديقي . مهتلا لهأ نم هيلع ىلا ناكو انزلا

 ديدحلاب ديقلا امأ . هذه كتفص. ىلع سبحي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ديقي (االا ينبجعيف

 ذخأو رحبل ا لحاس عاب هنأ ةرهشل ا نم حأ هيلع دهش نميفو : هنمو ةلاسم

 ؟ ال مأ هسبح عم ه هنمث درب هيلع مكنأ . هتمث

 نأ الإ هعيب هل زوجي هنأ ملعأ ملف ، رحبلا لحاس عيب امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )١( مرح : لصألا يف .
 )٢( ال ينبجعي : لصألا يف .

 س ٢٢٣٠ _



 ف ئ ١ د رحبل ١ ع ام نكي لو > كلم هيف هل م لدقتم ء يش عضوم ١ كل ذ ف هل نوكي

 . ملعأ هللا .هعيب هل زئاجف عضوملا كلذ

 وأ قرس وأ ةشحافلا لاعفأوأ لتقوأ جارجب هيلع ىعفا نميفو : هنمو ةلأسم
 هل لسرأو درطناو . يدعتلا لاعفأ نم كلذ هابشأوأ هتبيهمب لام ذخأ وأ قرح

 . رحبلا يف بكروأ دلبلا نمراس هنإ مهل ليقوأ هودجو ام مهنأ اولاقو ةارشلا
 ؟ال مأ .قحلل ءيجي نأ ىلإ مهسبحي وأ نوكي امنيأ هراضحإب "هه راقأ ىلع مكيأ

 الف ،هووأي الو هملظ ىلع هل نينيعم هتبارق نكي ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الإ سفن لك بستكت الو ى . هراضحإب مهيلع مكحي الو © هتب ارق ىلع سبح

 . ملعأ هللاو . يدنع نسح كلذف هورضحيل مهسفنأ بيطت نأ الإ 0ا)هئاهيلع

 . مهسبح زئاجف هنو رتسيوأ هنوو ؤيو ملظلاب هل نينيعُم هتعامج ناك نإ امأو

 . ملعأ هللاو

 ةيطم هل نالف نب نالف نأرخآ ,لاو ىلإ باتك ,لاو نم ءاج اذإو : هنمو ةلأسم

 هتعر نم لجرلا كلذ ذخأيل الوسر يلاولا كلذ لسرأو .انيلإ هرێيد كنأو تبرخ
 لوسر هنع عنمي الأ يل يلاولا اذهل زوجي له . ريسملا لجرلا كلذ هركو . يلاولا اذه
 قرس هنأ هغلب هنأ هلركذ نإو ىلاولا كلذ ىلإ هريدي نأ هل زوجي لهو ث يلاولا اذه

 ؟ انيلإ هيتأي نم لسرن نأ ىلإ كدنع هبسحا وأ انيلإ هريد كناو
 هسبح نمقو ، هسبح دق هتركذ يذلا يلاولا ناك اذإ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كلذكو .الف هسبحي نأ امأو هنع هلوسر عنميالو 5 هيلإ هري نأ يلاولا اذهل زئاجف
 هل سيل هنأل ادحأ هل هلريديوأ ادحأ هيلإ عفري نأ ,لاول بتكي نأ يلاولل سيل

 نالف نب نالف ىلاولا نإ هل لاقو (؟هنموكشملا ضرع اذإ امأو . ناطلس هيلع

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي الف . هلصتل كديري

 ماعنألا ةروس ١٦٤ مقر ةيآ )١(

 هنماكشملا : لصالا يف )٢(

 ۔ ٢٢٣١



 وأ ةهابشأو ًاراضحوأ ارادج ,عشق لجر ىلع ىعدا لجر ي : هنمو ةلأسم

 هريغلوأ هل هنأ كلذ فرعي ملو اني انيب ناكو كلذ هابشا وأ لخنوأ عرز يف هتباد بارخ

 وأ ًايتيوأ ابئاغ نالف ناكو . نالفل هنأ لاق وأ . هل بورخملا كلذ هلوق نم الإ

 حص هنيمأ وأ ةليكو وأ ةراديبوه هنأو . كلذ ريغ وأ دجسمل وأ ناضمر رهش ةرطفل

 نإ هفيلحت زوجيو & كلذ لعفب هيلع ىنا نم نتخأ . حصي ملوأ مئاقلا دنع كلذ

 ةقث ناك 3 ال مأ هدي يف عيشلا كلذ نأل ىعدملا ةلاكو حصت مل اذإ كلذ لعف ركنأ

 ةقث ريغ وأ
 كلذ نإ هيلع ىعدملا لقي مل اذإ هيلع ىعدملا سبح زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . اغلاب ناك اذإ عيشلا كلذ بحاص هفلم اهنإو ث الف هفيلحت امأو .3 هل ءيشلا

 . ملع أ هللاو

 نم ةرمث وأ صوخ وأ فيل لثم سانلا لاومأ ذخأي دجو نميفو : هنمو ةلأسم
 كلذب هرجأ هنإ لاقف ، كلذ نم ءىش هدي يف دجووأ ، لخن نموأ ةرجش
 نم رذعيأ 3 لاملا بحاص كلذب رقأو ، لعف اييف هيلع ىضروأ لاملا بحاص
 ؟ ال مأ سبحلا

 نم مههابشأو ماتيأ لثم مهريغو نيغلاب ءاكرش نيب لاملا ناك اذإ تيأرأ

 ٥ كلذب لجرلا اذه رمأ هنإ ءاكرشلا دحأ لاقو كهاضر الو همأ كردي ال يذلا
 ؟ ملعي مل مأ ءاكرشلاب املاع لعافلا ناك ًاعيمح نوسبحجأ

 نإو هيلع سبح الف كلذب هرمأ هنأ ءاكرشلا دحأ رقأ اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع سبح الو ذخأ ام ةميق هيلعف نوفغلاب ءاكرشو ماتيأ يف ناك

 ىعداو رثؤم برص ةدسج يفو رمألاب مئاقلا ىلإ لصو نميفو : هنمو ةلأسم

 هنأ رخآلا ىلع ىعداو { ايهنم دحاو ىلع هب (_)ىعداف برضلا امأ نيلجر ىلع

 . نبتقث ريغ اناكو هضق

 .(ىعدا) : لصألا ىف (١ر
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 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع سبحلا اهيلع زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ارمت انم اذك اذكوأ { ةضف ةيرال اذك لجر ىلع ىعدا نميفو : هنمو ةلأسم
 هيلع ام نأ فلحف نيميلا همصخ نم دارأو ةنّتنلا ىعدملا مدعو 8“اثح َىرجوأ

 هيلع اينإ فلحي مل اذإ نيميلا هذه يفكتأ . هيلع يعي ام لبق نم قح همضخل

 ؟ بح يرج وأ ارمت انم اذك اذك وأ ةضف ةيرال اذك اذك همصخل
 ملعأ هللاو . يفكت نيميلا هذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 جرخي نا لبق حسلاب ظيقلا نمز يف ءارشلاو عيبلا يف لوقت امو : هنمو ةلأسم

 . ةاكزلا لجأل يرتشملاو نابل ىلعرَجخن نأ زوجمأ . مهتاكز ليخنلا بحاص

 © كلذ ريجحت زوجيو ةجح هلأ .ررضلا ليخنلا باحصأ , نم دحأ اكش اذإ تيأرأ

 ؟ال مأ

 ليخنلا باحصأ ىلعوأ ةاكزلا ىلع ررضلا نيبت اذإ : قيفوتلا هللابو باوم

 قيضي الف . ءارشلاو عيبلا مهيلع رجح نأ الإ كلذ نع نوهتني ال اوناكو

 . ملعأ هللاو . نيملسملل حالصلا رظن ىلع مهيلع ريجحتلا

 تيبلا كلذ يف نأ َربِأو ،لوفقم تيب هل حتف اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 الو لاومألا فرعي )لو ، دجاسملا لاومأ نم عيش هيف لوفقم ريغ اسودنم
 همزلتأ © هيلع نيلخادلا ا نم لاومآلا كلت ىلع فيخ اذإ يأرلا فيك { دجاسلملا

 ف ىأرلا فيك مأ . الث هيف يه يذلا سودنملا ىلع لعج اذإ {© ةنامألا كلت

 ؟ تانامألا هذه رمأ ف لوخدلا دري ل اذإ كلذ

 ولو & ءيش يلاولا مزلي الف © الوفقم سودنملا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 امأو . سودنملا اذه نم قرسولو ، نيمألا ريغو نيمألا عضولا اذه يف يلاولا لخد

 زوجي الف سودنملا اذه لمحي نأ ردقي دحأ ناكو لوفقم ريغ سودنملا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . نيمألا ريغ عضولا اذه يف هيلع لخدي نأ ادحأ كرتي نأ يلاولل

 )١( مل : لص الا يف .

٢٢٢٣ 



 . هيف نكسل ١ ليري نصحلا لخدو هتيالو ىلإ لصو ا ذإ ل اول ا يئو : هنمو ةلأسم

 هنوكس زاج اذإو ث مامالا نذأب كلذ نوكي مأ هنوكس فراعتلا ىلع هئزجيأ

 حيرص رمأ ريغب هنكس اذإ نصحلا نم هي رتعي يذلا نايضلا يف قرف له فراعتلاب
 ؟ حيرص رمأب مامألا هيف هنكسا نميف قرف مأ ، مامألا نم

 يف وه يذلا نصحلا نكسي نأ ىلاولا ىلع قيضي ال هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 نصحلا اذه نم همزل اذإ نايضلا امأو . فراعتلا ىلع اهيلع ,لاووه يذلا دلبلا

 اذإ همزلي نايضلاو ،حيرص رمأ ريغوأ حيرص رمأب مامالا يف هنكسأ ءاوس هلكف
 . كلذ نم صالخلا هيلعو ناضلا هيف همزلي امم اثدح نصحلا اذه ف ثدح

 . ملعأ هللاو

 عرو له أ س ا نم ن اكو ةرم نم رثكأ ةقرس هيلع تنيبت لجر يو : هنمو ةلأسم

 يلاولا بيجي نأ اذه يف كبجعيأ 3 مهدلب يف سبحي نأ هلهأ دارأو ں ةمشحو
 ؟ بيهأ نيملسملا نصح يف ةفصنلاو مركتلا نم نوديري ام روكذملا لهأ
 نصح يف ستبخت لجرلا اذه نأ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 رمأل ىوقأو قحلل عأ كلذو { ءاوس قحلا يف فيعضلاو ىوقلاو نيملسملا
 هللاو . . مهتيب يف ه هوسبحيل لجرل ا اذه لهأ عو اطت نأ كل ينبجعي الو .نيملسملا

 ملعأ

 ناك يذلا يلاولا نأ ةغلب ًاسانأ ىأرو دلب ىلإ مدق اذإ يلاولا ينو : هنمو ةلئسم
 كلذ يفكيأ 5 دحاو ةقث ربخب هضبق ىلعو نيملسملا لام ىلع مساي كلبق

 منَمأيو هتريس مهيف يفتقي نأ هل روجيأ 3 مهب ملع هل سيل ريخألا يلاولاو .ال

 ؟ هسفنب ةنامألا مهنم ملعي ىتح مأ © نيملسملا لام 0
 :نيملسملا لودع نم لدع ةقث ريخألا ىلاولا اذهل عفر اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يلاولا ناكو نيملسملا لام ىلع اسانأ ًانمت ؤم ناك نالف نب نالف ىلاولا نإ

 م ىلاولا ىلع قيضيالف .اثدح هتيالو ف ثدح لو ٠ نيملسملا مامإ هألو لوألا
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 اهتفصو ىتلا ةفصلا هذه ىلع نيملسملا لام ىلع مهتركذ نم لمعتسي نأ يناثلا
 . ملعأ هللاو . كل

 لام هلو قوتم هابأ نأ ركذت لو اهدنعو هأرما ىلإ تلصو اذإو : هنمو ةلأسم
 3 هلام ةلغب ميتيلل ريي ملو اهثري دلو اهدنع ةدجلا كلتو .هيبأ نم هتدج دنع

 مأ ، لوقلا اذه هيف تعمس يذلا هلام نم ينعأ 5 عيش ميتيلا كلذ نم ينمزليأ

 ؟ اذه لثم يف موصخلا ىواعد نم هعمسأام ىلع قلعتم ريغ انأ
 نأ الإ موصخلا ىوعدب لاملا اذه نم عيش كمزلي الف : قيفوتلا هثابو باوجلا
 ايب مايقلا كيلع بجي ذئنيحف { ميتيلا اذه لام عيضت ةدجلا هذه نأ كدنع حص

 . ملعأ هللاو . هيلع ردقت

 نم اذك اذكب رهش ك نيملسملا ةمدخل ارجأ رجا اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلئسم
 (١)[لمع] دقو توم ثدح هب ثدحوأ هل ادب مث ارهشأ ريجألا مدخو ةرجألا

 مايألا ("[نع] ةرجألا ريجألا يطعي نأ يلاولا ىلع قيضيأ .رهش نم اروسك
 هترجأ هل تبثت رهشل رج ؤتسا اذإ ىعارلا نأرثألا يف تدجو ينأل اهمدخ ىتلا
 ز . ؟ ًافورعمرهشلا ناك اذإ اذه مأ . ةمات
 . مايألا نم مدخ امردقب الإ ةرجألا نم ريجألل سيل هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لبق هتباد ةبادلا بحاص سبح مث { مولعم رهشل رج ؤتسا اذإ يعارلا امأو
 هنأاوجرأو . ةلماك رهشلا ةراجأ ىعارلا ىطعي نأ هيلعف رهشلا كلذ ءاضقنإ

 .ةمولعم ريغرهشأل ةياعرلا تناك اذإ امأو .نيملسملا فالتخا نم جرخيال
 ءاش نم هتباد سبحي نأ ةبادلا بحاصل زئاجو . ةلاهجلا ةرجألا هذه يف لخديف

 ردقب ةرجألا نم هلو ،كلذ ةلف ةياعرلا كرتي نأ دارأ اذإ ىعارلا كلذكو .دارأو

 . ملعأ هللاو . نامزلا نم ىعرام

 )١( لصألا يف تسيل .

 )٢( .لصالا يف تسيل

 ۔ ٢٢٣٥



 مهضعب ىلع ةيعرلا نم يآعتلا نم ءيشب يلاولا عمس اذإو : هنمو ةلأسم

 مهنع لف اغغتلا ىرلا { ذأ ئ هيل إ مهرمأ اوعفري لو ‘ تاحا ارجو برص لشم ٤ ضعب

 ؟ نسحأ ي عتملا ىلع ةبوقعلاب ذخألا مأ . ةيعرللو نيدلل نسحب

 6 ىضاغتي نأ هل سيلف يهعتلا يلاولا دنع حص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ضعب مهضعبل ةيعرلا نم فصني نأ هيلعو بدألا قحتسي نم بد ؤي نأ هيلعو
 سبحلا نأل ؛وفع هل سيلف سبحلا نع بورضملا افع ولو ،كهدنع اوعفارتي ملولو

 . ملعأ هللاو . قح هل ناك نإ ،هقح يف وفعلا لب ،وفع هيف هل سيل

 اهس طح لو . ىتش ىرق ىلع هالو اذإ هللا هزعأ مامألا ىلاو يفو : هنمو ةلأسم

 { هل موقيل ة ةرصم مهنم دحأ اكش ا ذإ هيفكي مأ { هتيعر دقمتي نأ هيلع مزالأ . الع

 اسانأ ث ثعيي نا هيلع مزالو ئ مهدهاعتي مك ىلع . . هتيعر دهاعت هيلع بجو اذاو

 اونوكي نإ ، قرسلا الو ركنملا لهأ نم دحأ ربخ هغلبي نأ الب ، راهنلاو ليللاب

 ؟ ءيش ربخ هءاج اذإ مأ ذلبلا 1 نوفوطي

 رومألا نم هيلع ردقي ام عيمج يف اهتجالا هيلع يلاولا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 الإ دودحم دح كلذ يف سيلو هتيعر دهاعتي نأ هيلع بجاولاو .اهب ىلتبا ىتلا
 ىلعردق نإ .7 اليل هتيعر نودهاعتي اسانأ لعجي نأ ينبجعيو ةنكملا ىلع

 . ملعأ هللاو . الامهإزمألا لمهي الو ،كلذ

 نامز بطر روغاف هحاطصم ف حبصأ مهتلا لهأ نم ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 (١)كتشي ملو }املاح نع ربخم ين ربخأو ، نيحلا كلذ يف لسبت مل يهو ‘ليسبتلا

 ىلع اهسبح زوجيأ ٥ كل تفصو ا ربخملا اذه الإ .هلام تذخأ اهنأ دحأ 77

 ؟ةفصلا هذه

 امل زوجي ا ةكلممل او ديبعل ١ ضعب نم ةيطع تلبق دق تناك نا و تب رأرأ

 ؟ سبحلا نع ارذع اهل نوكيو

 )١( كشي لصألا يف .
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 اذه نأل { ةفصلا هذه ىلع ةأرملا هذه سبح ينبجعي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ينبجعيف كولمم هايإ اهاطعأ هنأ ترقأ نإ امأو ، ةمهتلا اهيلع بجوي اببس امل سيل

 يه تناكو ،قرسلاب نوفرعي ديبعلا نوكي نأ الإ كيلاملا نم ذخألا نع تهت نأ
 "زئاج ةفصلا هذه ىلعف سانلا لاومأ نم هنوقرسي يذلا قرسلا نم هنأ هفرعت

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو .اهسبح

 تيبلرشمعلاو هراشعأ ةعستب هرامغ هيلع لموع ىبيضملا لثمو : هنمو ةلأسم
 عنمن الأ نوديري ةراحو ‘ ببس الب هترمث نم ظفلي نم عنمن نا ان درأو . لاملا

 نم رثكأ نأل ،لاملا تيبرشعب ةجح انل مأ مهكرت انل زوجيأ ڵكلذ نم مهءارقف
 نأل { يايندو ينيدل حالصلا هيف ىرت ام يديس اي يل نيب .ءارقفلا كلذ رضحي

 ؟ ال مأ نسحأ هجولا ريغب اذه ه ؤاطعا نكلو ،لاملا تيب يف قح هل ريقفلا
 لعجي الو .هذه كتفص ىلع طاقللا اذه نع 3 مكل : .قيفوتلا هللاب و باوجلا

 سانلا نم مهليخن طقلي نم يلاولل مهضعب اكش دلب لهأ يفو : هنمو ةلأسم
 © طقلي نم عنم اذه ىلع يلاوللأ . مهلاومأ طقلي نل نوضار نولوقي ضعبلاو
 ؟ يضارلا لوق ىلا تفتلي الو

 لام نم امأو { هرك لام نم طقلي نم عنمي يلاولا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . طقالل ضرعتي نأ يلاولل سيلف يضارلا

 يف اوذخأو © لسفو عرزب اهورمعيل ًاضورأ اوذخأ رفن ةسمخ يفو : هنمو ةلأسم
 ل يذل او & 3 عرزل ا ف بارخ عقوو ] هئاكرش دنع مهدحأ نكسي ملو ؤ ةه كلذ

 مهدنع نكسي نأ هيلع اوماقأف إ {©ك هعرز هيلع اوبرحخ هناريج مهنإ (ة[لاق] نكسي

 ربجأ . مهعرز بزخت يتلا لاوّضلا ىلع اونواعتيل سانلا نع عطقنم مهئاكم ذإ
 ؟ ال مأ (٢٨ءال ؤه هناريج هتنكاسم ىلع اذه

 )١( اهرمعيل : لصالا يف . )٢( لصالا يف تسيل .
 )٣( ءالؤه هنأ هناريج : لصألا يف .
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 5 هسرحي سراح ىلا جاتحي لسفلا وأ غرزلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو ا

 .ملعأ هللاو . . مهنيب نوكي رجأب امإو مهسفنأب اًمإ ةسارحلا ىلع نو رجي مهنإف

 ىلإ اوباجأو ،هريدم ىلاولا هاطعأو ى سانأ نم اكش نميفو : هنمو ةلأسم

 مث . جي ملو يل يلاولا دلب يف نيموي هل اوماقأ . مهرضام ملو ،هاإ مهفرع امل ىلاولا

 موي ةرسم ديعب مهناكم " .(١)مهراد اولصو نأ دعب اضيأ ميبقعاو اوراس
 مهزياوع اوعطقي مهبقعتي هنأ همهتا اذإ هاوعد لمعتسي الأ يلاولل زوجيأ .لوطلاب
 ؟ نسحأ هاوعد عمتسي مأ هلجأل

 سانلا ءالؤه بتعتي ةنأ يكاشلا اذه نم يلاولل نبت اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم كلذ هل نبي ل ناو .ه اوكش هنم عمتسي ال ل اول ا نإف مهيلع هل ةجح ريغ نم

 . ملعأ هللاو . هاوعد مسي هنإف يكاشلا
 هدنع نم ي رتشي هنأ مهتيو ، دلبلا يف يرتشيو عيبي نميفو : هنمو ةلأسم

 نيذلا ايبرو ، مهلهأ نذإ الب راغصلا دالوألا نم ه ؤارشو هعيب زوجيال نمو كيلامملا

 .ةاكزلا داصح لجال عيبلااذه نع هتي نأ زوجيأ . یكزممبوه ال ارمت هب نو رتشي
 بهذي نأ نم افوخ ينعملا اذه ىلعو { مهاردلاب الإ غبتال هل لاقن نأ زوب ,

 ؟ ةفصلا هذه ىلع مهلمع نيذلا ريثك مهو هدي ىلع ةاكزلا نم
 رمتلاب ءاش نإ ي رتشيو عيبي نأ لجرلا اذه عفري ال هنأ : قيفوتلا هللابو باولا

 رمتلا ي رتشي نأ ىهنيو ، هيلع قفري لب ءارشلاو حل نع ىهني الو مهاردلاب وأ

 هللاو . نايبصلا ءابآو كيلامملا ءايلوأ هلعل كيلاملا يأر ريغب نايبصلاو كيلامملا نم
 . ملع أ

 تامو © هماعط ف اس اهعجوزل تلعج اهنأ تمہا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 نأل © نامزلا نم نوكي مك هذه لثم سبح كبجعيأ . ةنس اهانسبحو ،كلذ نم
 ؟ينغلب اميف كل هتركذ ام اهيلع ىعداو ،هتوم لبق اهنم اكش اهجوز

 . مهارد : لصالا يف ١( ر
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 لاطيف ةمهتلا اهقحلتو كلذب ةمهتم ةأرملا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . رظنلا يلعوه اينإ سبحلاو { ةنس نم رثكأ اهسبح

 يفو ااهاذحب يذلا ليغ نم بصخلا نامز ؟ برشت ةلخن ف : هنمو ةلأسم

 ذلبلا لهأرثكأ دارأ . ماهنم ناآلاوهو ،لبق نم فلاس رهن اهلو كلذ نكي ل لحملا

 هبيصنب موقي نا ىلع ربجأ . ضعبلا كلذ لزي ملو ، فلاسلا جلفلا ينعأ هتمدخ

 ؟ كلذ يل نيب . لهسو نيب عفنلاو { هئاكرش لثم

 . ملعأ هللاو .هيلع ربج الف هبيصن مهدحأ فاع اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نالف لتقي هد ؤي لوقي نإ تاقثلا نم دحأهنع عفر نميفو : هنمو ةلأسم

 نأ فاخي نيذلا لئابقلا ءالؤه نم ناك اذإ تيأرأ . ةيدلا ملسيوهو رضحمل

 وه لب . هنود الو لتقلا قحتسي ال هل لاقي يذلاو { هلوقب ءاهفسلا نم دحأ لمعي

 هسبحي نأ كبجعيأ . ةاكزلا هدنع نم ىلع مهلديو ةارشلا ىوأي هنأ ركذي اييف
 . هيفكي رجزلا مأ اذه لثم يف يلاولا
 حلص امنإو .هعضورفم ةضيرفب هل سيل سبحلا نآ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نمو نينيعتملا نم لجرلااذه ناك اذإف { ةيعرلل مهنمارظن نوملسملا اهيلع حلطصا
 هيلع قيضي هنإ لوقأ الف اذه هلوق ىلع ىلاولا هسبحو داسفلاو ىغبلا لهأ

 . هسبحي الو يلاولا هرجزي نأ ينبجعيف ، رجزلا هيفكي لجرلا اذه ناك ناو .كلذ
 . ملعأ هللاو . هللا تاذ يف دهتجي نأ هيلعو © هتيعر يف رظانلا وه يلاولاو

 نأ 5 هتيعر دجاسم هتلاكول ءانمأ ىلعردقي مل اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 مامإ دنع اهنم رذتعاو اهب مقي مل اذإ ، عيش اهلاومأ نم عاض اذإ عيش ىلع قلعتي
 ؟ كلذ فيك مأ هللا هزعأ نيملسملا

 ناك نإو { اَهَعْسو الإ اسفن هللا فلكي الفردقي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . عيضت اهكرتي نأ ينبجعي الف ارداق
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 رذعلاب هل حمسي ملو 5 هللا هزعأ مامألا ىلإ رذتعا اذإ يلاولا ينو : هنمو ةلأسم

 نأ دعب هل لاق اذإ تيأرأ ى مايقلا ىلع ةردقم ىري ال يذلا يف زبجحت هلأ اعيرس

 راذتعالا ظفل فيك 7 راذتعألاب هللا هزعأ مامألا هجاوو هتنامأ ين انيمأ ىلاولا لعجي

 ؟ كلذ نم

 نادلبلا نم اذك ةيالو نم كتوفع دق مامالا هل لاق اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الإ اسفن هللا فلكي الف ىلوام ةيالو ىلع زدنقي ال يلاولا ناك اذإو فاك اذهف

 . اهيلعو ث اهلرظانو هسفنب ثرعأ ءرملاو { ناف اهيف امو ةيناف ايندلاو © اهعسو
 . ملعأ هللاو

 هريغوأ نايثب لثم ائيش هيلع رخ هنأ هيبأ ىلع ىذا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 . هيلع برخ هنأ هذلو ىتعا اذإ شبح دلاولا ىلعأ 0 دلولا لام يف بارخلا نيبتو

 ؟ ال ما
 زئاجف دوهشب بارخلا هيلع حص وأ بارخلاب دلاولا رقأ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 زوجيو ايدعتم نوكي ةفصلا هذه ىلع دلاولا نأل \ ةفصلا هذه ىلع دلاولا سبح

 دوهش هيلع حصت لو ] بارخلاب دلاولا رقي ل اذإ امأو . يدعتلا ىلع هسبح

 هبلق نئمطيو {&© رم ل اب من :اقلل نيبتي ن ا الإ ١ ةمهتلاب ن هسبح ينبجعي الف 8©“ ب ارخلاب ى

 وهف نيملسملا رومأب مئاقلاف ] هدلو لام ىلع يدعتلا اذه لثمب ر دلاولا نأ

 هللاو . كلذ قيضي الف ةفصلا هذه ىلع هسبح نإو .ةيعرلا رمأ يف رظانلا

 . ملعأ

 ىعد او هب هل رق أو اقح هيلع ىع : او دحأ نم اكش نميفو : هنمو ةلأسم

 هن ا هيلع نتيتي لو ئ هتبسكم ف هيلع ضرفيل حيحصب سيل هنا ىعد او ئ ةرسعمل ١

 ؟ كلذ ف هجولا فيك . حيحص وأ رس ؤم

 ([مل] نإف ، اذه نع ةلأسملا يف دهتجيو رظني يلاولا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ذخأ نويدملا اذه ناك ناو . قيطي الام هفلكي الف حيحص وأ رس ؤم هنأ هل نيبتي

 . ينعملا مايتل تفيضأ اينإو .لصألا يف تسيل )١(

٢٤. . 

 



 كلمي ال ةحصب يتأي نأ الإ هيلعام ملسي نا ريغ نم كرتي الف اضوع نيدلا اذهل
 . ملعأ هللاو . نيدلا نم هيلع ام ىفويام

 . نايب قرحلل ناكو }ةَبصق اوقرح مهنأ سانأ نم اكش نميفو : هنمو ةلأسم
 نم كلذكو .اذه ريغ ىأر هيف مأ نيمهتملا يلع سبحلا هيف زوجي يذلا اذه لثمأ

 هب بجيل ةمالع زوملا رودج «ا)نوكتأ زوم ًاقذع هيلع عطق هنأ دحأ ىلع ىعنذا

 ؟ نيمهتملا سبح ةزاجإ يف ينعأ ؟ال مأ ةمهتلا ىلع سبحملا

 نم اوناك اذإ نيمهتملا نسبح زئاج هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لعفلا كلذ لعفب ةمهتلا مهقحلت

 لاملا تيب ين ائيش هللا ةزعأ مامالا هل ضرفي مل اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 هب (٢‘١)نيديو نيملسملا لام نم ذخأي نأ هل زوبيأ . هلايعو هتن ؤمل عيش ىلإ جاتحاو
 نسحأ كلذ كرت مأ هل متيو { هللا هزع أ مامألا ىقلي نا ىلإ هسفن ىلع هبتكيو

 ؟ كيأر فيك هسفن يلاولا (})لمتحي مل نإو ؤ نكمأ نإ
 نمذخألازئاجف هسفن يلاولا لخت ل نا : قيفوتلا هتتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مامالا هجاوي نأ ىلإ هسفن ىلع هبتكيو هب نيديو نيملسملا لام

 . ةردم همصخل ذخأي نأ ضري ملو يلاولا ىلإ ًايكاش ء ءيجي نميفو : هنمو ةلأسم

 هذهو 0 ةلقوأ ةعس ف ةارشلا ناك . موصخلا راضحال شرطي نا يلاولا ىلع بجأ

 ؟ ةارشلا نم اريثك يرزت يواكشلا امبر 2ُ)هنآل اهليبس عستي
 .هل كلذف مصخلل ايراش ثعبيل ةنكمم يلاولا ىأر نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رومأ يف رظانلا وه يلاولاو .كلذ هلف هردم يكاشلا ىطعأو هنكم("١ري مل نإو

 )١( نوكيأ : لصالا يف . )٢( نيدبو : لصالا يف .

 )٣( لمجي : لصألا يف . )٤( نأل : لصألا يف .

 )٥( ىري : لصالا يف .

 س ٢٢١



 نمءعيشب تمہتتاو همأ وأ هتخأ وأ هتنبأ : لشم ةأرما هل نميفو : هنمو ةلأسم

 وأ سبح وأ ديق نم ةبوقعلا لثم نهادحا ىلع طحي نأ هلزوجيأ ركانملا لاعفأ

 ؟ رمألا ىلوأو مامالل الإ ةفصنلا ذإ كلذ نع اهعدريل برض

 هللاو . ةبوقع ةيعرلل سيلو رمألا يلوأل ةبوقعلا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعا
 ردق مث سفنالا لتقو سانلا لاومأ ذخأو قيرطلا عطق نميفو : هنمو ةلاسم

 له . . ةنيببوأ رارقإب كلذ هيلع حصو ى مرغلا مامأ تذخأ نم بلطو . هيلع

 ؟ باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . كلذ مهل

 هبتكترا امل امرج سفنلل ناتاقلاو لاملل ذخألا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع قاب ريغوأ هدي ين ايقاب لاملا ناك هنع رذهي الو & كلذ حص اذا مزغلا هيلعف

 وفع ال :رثآلا يف دجويف © لتاقلا نع لوتقملا ايلوأ افع نإو نيملسملا لوق رثكأ
 نم لاق نم لاقف هديب ىقلأ نإو ليتق هافق نع لتاقلا اذه ذخأ نإف . مهل
 . ملعأ هللاو .وفعي ال :لاق نم لاقو .لوق ىلع وفعلا مامإلا عسي هنإ نيملسملا

 تويبلا ضعبو بارخ اهروس يفو سانإ اهنكسي ةرجح يفو : هنمو ةلاسم

 يف مكحلا فيك ةرجحلا روس راتت مهنم بلط نم بلطو ،روسلا ىلعوهو متدهتم
 ربجيآ عيمجلا نصحيوه يذلا روسلا ةيقب يفو .مدهنملا تيبلا بحاص يف اذه
 يل نيب ، هنكس كرتو هتيب مدهنا اذإ هيف قرف لهو هتاريج مراغي نا عربتي ال يذلا
 ؟ ال مأ . هئارش ىلع اعيمج نو ربجيأ ةرجحلا هذه عماج يفو .يديس اي

 ةمدقتملا هتنس ىلع نوكيروسلا اذه ناينب نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ناينب هيلع تيب لكفروُلا اذه ناينب ةمدقتملا هننس تناك نإف ] ةكوردملاو

 ىلع نو ربجيو ئ ةكوردملا ةنسلا هب ىتق ر روسلا ة هيقبو . نوكي كلذف ى هيلي ام

 هلل او . هن انب ىلع ريجم الف هنكس دري لو امو دهم هتيب كرت نم ام أو . ةكور دمل أ هتنس

 .ملعأ

٢٢٢



 ىرزنلا يلع نب سيمح نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : هنمو ةلأسم

 هنم نابلا بلطم دعب هيلع نيد يف هلك هلام مكاحلا هيلع رجح نميف : هللا ر

 دعب هيلع ءعىراطلا لاملا ين هفالتإ تيأ ں هفلتاف لام كلذ دعب هل ثدح مث كل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ت

 . ءاوس لوألاو ءعىراطلا لاملاو تركذ امل هفالتإ تبثيال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 كلذب يوظ املف ءاضع هل ذخآ لاملا تيب نم قح هيلع نميفو : هنمو ةلأسم
 رظنلا يف ناكو ۔ضوعلا نم هذخأ ام فلت الو رسي حصي ملو ، مادعإلا ىعدا
 ؟ ال مأ هب مدعم هنأ حصي ىتح مأ ةفصلا هذه ىلع هسبح زوجيأ ، ريقف هنإ

 وأ ةلداع هنيبب كلذ فلتأ هنآ م حيصي ىتح هسبح زوجي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هسبحي مل ناو ، نيملسملا ضعب لوق يف بلقلا اهب نئمطيو بيرلا اهب عفتري ةرهش
 ذإ كلذ هل عساوف ،هلهأو مالسالل هل احالص كلذ ىأرو نيملسملا رمأب مئاقلا

 . ملعأ هللاو . هيلع ةضيرفب سبحلا سيل

 ىلع لجرل قح اهيف هل بوتكم ()ةقروب أإجر هءاج اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم
 قحلارذقي هلرجحي نأ ىلاولادارأو { ةقرولا هذه يف قحلا هل نموه هنأ ىعناو لجر

 وه هنأ هفرعي يلاولا نكي ملو .اهيف بوتكملا قحلا هيلع ْنَم لام نمم اهيف هل بوتكملا
 ؟ باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت هريغ وأ وه قحلا هل ن
 الا اهيف هل رجحي نآ هعسيال نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةرهشلا ةداهش زوحت مهضعب لاقو .اهيف بوسنملاوه هنأ لدع يدهاش ةداهشب

 لاقو . اذِعاصفردوهش ةسمخ نم بلقلا اهب نئمطيو بيرلا اهب عفتري يتلا
 فرع نمل بلقلا ةنانمطاو بيرلا غافترا يه انإو ى ح ةرهشلل سيل مهضعب

 . ملعأ هللاو .اورثك وأ دوهشلا اق كلذ

 . هقوب : لص ألا يف ) ( ١
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 ىلع هشبح زوجيأ .ارثؤم ًابرض هديس ىلع ىعدا اذإ دبعلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع ةمهتلا هقحلت نمم يسلا ناك اذإ ةمهتلا
 . ملعأ هللاو . انعم اذكه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هتجوز لام ىلعَرْجحي نأ مكاحلا ىلإ إ بلط اذإ جوزلا يفو : هنمو ةلأسم

 ةجح يأبف كلذك ناك نإو .ةلقاع ةَقِلاَب ةرح يه تناك اذا كلذ ىلإ باجأ

 ؟ كلذ نوكي

 اهيلع نكي ملو ، اهقح بجاو نم ًافصنم اهجوز ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ءاج اذكه . كلذ مكاحلا ىلعو ، كلذ ىلإ باجي اهجوز نإف { ةميت الو يد
 . ملعأ هللاو . رصبلاو ملعلا يلوأ نع زثألا

 هتيالو يف هماقم موقيل ًادحأ لعجو هتيالو نم رفاس اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 عيمج نم هل هزيجي نأ هل زوجي ام نيملسملا ةلود يفو نيملسمل لام يف كلذ هل زاجأو

 هذه يف لخدتال ضياعلا اهيلإ جاتحي ءايشألا نم ائيش ىرتأ ، اهلك ءايشألا
 ؟ ةفصلا هذه ىلع ةزاجالا

 مامألا نم ةزاجالا ملع اذإ هلزاجأ نمل زوجي ام هل زوجي : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زاجأ نمل

 اذك نالف ىلع عطقأ ةارشلا رتفد ىلع هلعج نمل لاق اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 زوجيأ اذكو اذك يف هريصقت لجأل لاملا تيب يف هل ةضورفملا هترجأ نم اذكو

 لاق ام ىلع هل ةضورفملا هترجأ نم اذكو اذك نالف ىلع عطقي نأ رتفدلا بحاصل
 ديقع لاق اذإ كلذكو ، ةفصلا هذه ىلع يراشلا ريصقتبوه ملعي مل اذإ يلاولا هل

 هترجأ نم اذكو اذك نالف ىلع عطقأ رتفدلا بحاصل يماع لجر وهو . ةارشلا

 هل لاق ام هيلع عطقي نأ ًاضيأ هل زوجيأ اذكو اذك يف هريصقت لجأل لاملا تيب نم
 دنع حصي ملو ؤ مهريصقت نم ديقعلاو يلاولا ىعدا ام ةارشلا ركنا اذإ ديقعلا هب

٢٤٤



 وأ يماع لجر وهو ةارشلا ديقع هل لاق اذإ يلاولا اذكو مهزيصقت رتفدلا بحاص

 يراشلا ركنأو } هلمع هيلع امم اذكو اذك لمع يف رصق انالف نإ انيمأ وأ ةقث ناك

 هترجأ نم ئيش هيلع عطقي نم رمأيوأ عطقي نأ يلاولل زوجيأ هيلع ديقعلا اذه لوق
 ِ ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع لاملا تيب نم

 ةنانمطألا قيرط نم اندنع كلذ قيضي الف يلاولا رمأب امأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 بحاصلوأ يلاولل - انيمأ ةقث ناكو _ يراشلا لاق نإ كلذكو 6 كلذ ف فراعتلاو

 . ملعأ هللاو . مكحلا قيرط نم هارن اييف رتفدلا

 افيعض اهرمت ىجيوزشب رشب اهرثكأ وهو مهلاومأ ةرمث نودصحي نيذلاو : هنمو ةلأسم

 نأ اوحصا اذإ اذإ ًاسباي ارمت ةرمثلا ريصت نأ ىلإ كلذ نم مهعنم ()ازوجيأ . افشحو

 لجأل عنملاو . مهتلجع لجأل مهيلع ررض ال رظنلا يفو ‘كلذ يف اررض مهيلع
 ؟ليقح هلامو يعض ةاكزلا رمتلا نأ

 ىلع اندنع كلذب سأب الف ررض كلذ نم مهقحلي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . مالسألا يف رارض الو ررض الو ، نيملسملا رمأب مئاقلا

 سلجن يف هللاب فلحلاب نولابيال موصخلا (٢ىأر اذإ مكاحلاو : : هنمو ةلأسم

 ًاحالص كلذ ف ىأر اذإ دجاسملاو روبقلا ىلع اوفلحيل مهريذي نا هلزوجيأ مكحلا

 هذه ىلع كلذ ف مهيلع ررضالو . مالسإلا رعو 0 قحلا ة هبيهو نيملسملل

 ؟ ال مأ .ةفصلا
 ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع

 قوقحلا 1 يلاولا ىلا ٥ ؤامرُغ عفرو ا 7 كرتي لو دحأ تام ا ذاو : هنمو ةلأسم

 كلاهلا لام يلاولا فرعي نأ جاتحيأ قوقحلاو توملا هدنع حصو 3 مهل ("هيلع ىتلا

 لوقيو اليكو هل لكوي نأ يفكي م ؟ هسفنب هيلع فقيو .0 هنيعب ا ذه وه هب زا هنيعب

 ىر : لصألا يف )٢( . . ف 1

 . مهيلع : بيف (
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 نم كلذ هءامرغ ضقاو هيلع بوتكملا قحلا ردقب نالف كلاهلا لام نم عب :هل

 ناك نإ & كلذ يلوتي يذلا وه ليكولا نوكيو "هنيعب ىلاملا يلاولا فرعي نأ ريغ

 ؟ هب هفرعي نم هنع لأس الاو كلاهلا لامب ةفرعم هل

 {. اندنع فاك وهف هلام نم هيلع ام ءاضقل .7 لكو نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف لدعلاب مايقلا ليكولا ىلعو

 كلذ نم نوغتفْيأ ، رباقملا يف اهنوقلطيوأ مْهتاود نوطبري نيذلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع .كلذ نم اهريغو روبقلا ىلع ررضلا نمؤي مل اذإ

 . ملعأ هللاو .ةفصلا هذه ىلع نوعنمي معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 الأ هعسيأ . ةز ربلا تقو ريغ يف دحأ هيلإ اكش اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 1 ناك اذإ .ةز ربلا تقو ف انتأف اتم كلذ تدرأ نإ :هل لوقيو هاوكش عمسي

 هنأ الإ كلذ يف هيلعررض ال يلاولا كلذكو .كلذ يف يكاشلا ىلعررض آلأ رظنلا

 ؟ ةز ربلا تقو ريغ يف نوئيجيو ،نيكاشلا نم يرجتلا ةرثك فاخي
 كلذ يف قحلي مل اذإ تركذ ام ريخأت يف هيلع سأبال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ريخأتلا نم ررض

 تالا ؤسلاو © نيكاشتملا {١)ةءارب هيف بتكي يذلا ساطرقلاو : هنمو ةلأسم

 نيملسملا لام نم ")اه ؤارش زوجيأ . مالقألاو ،نيملسملا حلاصم يف طوطخلاو
 ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع
 هللاو . ةفصلا هذه ىلع تركذ امل تركذ ام ذخألا عساو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 : ملعأ
 الإ هري ملو ينعي 7 ةمهتل ا هقحلت نمم ًادحأ عمس اذإ يراشلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع هسبح زوجيأ ۔ هتوص فرع هنأ

 .هوري : لص الا ف )١(

 . هوءارش لصالا يف )٢(

 س ٢٤٦



 ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ قيضيال : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف

 ىوزنب ستخت نآ زوجمأ \ قرف لهأ نم الثم ناكا دإ نويدملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع
 هللاو .ةفصلا هذه ىلع اندنع اذه لثم زوجي معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

 هيلع ىَعأملا ركناو ث ةباد هل لتق هنأ دحأ ىلع ىعدا نميفو : هنمو ةلأسم

 . لتقلا تامالع نم ءيش اهب سيل اهنأ ريغ هتين ةلوتقم ةبادلا ثّدجؤو كلذ
 ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ هيلع ىعدملا سبح زوجيأ

 هسبحب لوقن الف ةمهتلا هب هيلع دلوتي ببس نكي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع ببسلاب مهتملا سبحي انإو

 هيلع ام ردقب هلام نموأ هلام مكاحلا هيلع رجح اذإ نويدلا يفو : هنمو ةلأسم

 هنم بلطو يناثلا هيلا عفرو اضيأ لحأ دنع نادا مث ،سانلا نم دحأل قحلا نم
 نيد ٢ لجرل ااذه سبح زوجحم أ . ةرمسُي الو  ةرشع هدنع حصي لو فاصنألا

 مدخي نأ هنم ديري هنأل ى هيلع هل رجحملا لوألا هميرغ ضري ل اذإ يناثلا هميرغ

 ج لو لمعي ل ا دإ و 6 لمع هنم حصي ل سبح اذ دإو { هتن ؤم نم لضفي ام هيفويو

 وأ ءافولاب الإ ضري ل يناثلا ميرغلاو ٠ هنويد هنم يفيل لام هل حصي هن ل ٤ ءافو هنم

 .(١)سبحلا

 هلعل _۔ هوبجوو ، نويدملا ىلع نانلا نيد حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ك اجلا ني دلا هل نم م بلطو © ءافو حصي لو  اضوع هل ذخأ هن أو هيلع هبوجوو

 حصي ىتح نيملسملا لوق رثكأ يف ستبخي هناف هسبح وأ هقح نم هيلع بجاولا

 .سبجلا : لصألا يف )١(

 س ٢٢٧



 نيدلا بر ىضر .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةرهش وأ لدع يدهاشب هسالفا
 . ملعأ هللاو . ضري ل وأ رجحلا بحاص لوألا

 يبنلاو فورعملاب مهرمأ نيذلا هتارش نم دحأ هل بتك اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم
 كيلا لصاو هنأ ،هنع ةذاشلا هتيعر راطقأ نم عيش يف لدعلاب مايقلاو ركنملا نع

 تدجووأ ، سبحلا هب بجي امم اذكو اذك لعفي هتدجو ينالفلا نالف نب نالف

 تنأ :يلاولا هلأس لجرلا لصو املف . كيلإ هتريدو ، سانلا ثورح لكأت هتباد
 نالف نب نالف انأ :لاقف .اذكو اذك لجأل يراشلا هريد يذلا نالف نب نالف

 نمم ناكو . م نكي ل هاعدا يذلا لعفلا نأ ريغ . يراشلا نالف ينريد يذلا

 زوجيأ . هيلإ هبتك ايب يراشلا لوق قيدصت يلاولا بلق نأمطاو .ةمهتلا هقحلت
 ِ ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع لجرلا اذه سبح
 انيمأ ةقث يراشلا هلعل يلاولا ناك اذإ كلذ زوجي معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع كلذل الوعجم

 اذك ۔ لاملا تيب يف هلعل ۔ ىل نأ هتالو نم دحأل لاق اذإ مامألاو : هنمو ةلأسم

 قيدصت يلاولا عسيأ ، يلام نم اذكو اذك يف هذفنأو ،لاملا تيب نم هذخ اذكو
 كلذكو . . ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ نم هب هرمأ ام لعفو كلذ يف مامإلا
 لبق نم اذكو اذك لاملا تيب يف كل نإ :هل لاقو 0 مامإلا دنع ةقث ناك اذإ يلاولا
 ىلع لاملا تيب نم هل هل لاق ام ذخأو كلذ يف هقيدصت مامإلا عسيأ .اذكو اذك
 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 نوكسو ةنانمطألا قيرط نم كلذ ةزاجإ مدعي ال هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 قيرط نم امأو . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم كلذ ىلإ سفنلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ةزاجإ ملعأ الف مكحلا

 نيملسملا لام نم قحتسي نمل عفدا : هليكول لاق اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 ال ابر ليكولا ناك اذإ نيملسملا لام نم هئاطعإ يف كشي نمل اذكو اذكردقب

٢٤٢٨



 هل دارملل رخا هعفدي مث © نيملسملا لام نم هقحتسي نمل الوأ كلذب عفدي نأ مهفي

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذ هيفكيآ .كلذ ىلا ةباجإ هنأ الإ كلذب

 كلذب ساب الف دعبوأ لبق نم قحتسي نمل كلذ عفد اذإ : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 . ملع أ هللاو .

 عيمج نيملسملا ةلود يفو نيملسملا لام نم يلاولا هل زاجأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نم نادبألا ةرطف ضبق هلزوجيأ . اهلك ء ءايشألا عيمج نم هل هزيجي نأ هلزوجي ام

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع اهلهأ يف اهذافناو اهلهأ
 . نيملسملا ةلود زعل اهلعج نم لوق ىلع كلذ هل زوجي : قيفوتلا هابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 مايقلا هلزوجيأ ،كلذ يلاولا هلزاجأ نم ملعي مل نإو تيأرأ : هنمو ةلأسم
 زاجام ءارشو لاملا تيب نم هغيب زاجام عيب نم نيملسملا لايبو نيملسملا ةلودب
 هعضوم يف نيملسملا لام ذافناو 3 نيملسملا لام نم نيملسملا ج جئاوحل هؤارش

 هل زيجي نأ هل َراجام ةقلطم ةيالو مامألا هلو ملول يلاولا نأ هنظ نسح 71 لدعلاب

 ؟ ةفصلا هذه ىلع مدقت |ےف هتفصو ام

 ريغب كلذ نم هاعدا ايب هاوعد لبقي الف مكحلا يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 بلقلا نوكسو فرع نم دنعةنانمطألاو زئاجلا يف امأو . نيملسملا مامإ نم ةحص
 نم ذنع ةنانمطألا قيرط نم كلذ ةزاجإ اولخت الف هنم بيرلا عافتراو كلذ ىلا

 . ملعأ هللاو . طوحأ هلثمو اذه يف ةقثلاب ذخألاو اهيناعمو ةنانمطألا فرع

 هبرض هنأ لجر نم لجر هيلإ اكش اذإ نيملسملا رمأب مئاقلاو : هنمو ةلأسم

 هل لاقف رذقأال لاقف همصخ راضحإب مئاقلا هاعدف 6 هيف نيبرنأ برضللو

 مئاقلا هل لسرأف . هرضحت نم هل لسرأ نكلو ردقأال لاقف 6 ةربدم هل كيطعنأ

 " نم يكاشلا باغ دقو هب ىتأف © هنم حالصلا رظت ىلع هرضح نم رمألاب

٢٤٢٩٦



 نالف هيلع عا يذلا ينالفلا نالف نب نالف تنأ :رمألاب مئاقلا هل لاقف
 .هبرضأ مل ينأ ريغ ينالفلا نالف نب نالف انأ لاق . هتبرض كنآ ينالفلا نالف نب
 بلقلا نأ ريغ .هريغ وأ كلذ هيلع ىعدملا لجرلا وه هنأ هفرعي ال رمألاب مئاقلاو
 , .:؟ ةفصلا هذه ىلع هتبوقع يف ىرتام . . وه هنأ نئمطي

 نمم ناكو هيلع ىنعملا وه ("١هنأ بلقلا ()نأمطأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هذه ىلع نيملسملا رمأب مئاقلا ىلع هسبح قيضي الف ،كلذب ةمهتلا هقحلت

 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا

 عيبلل قوسلا ىلا ("»مهعلسب نولصي ناودبلا ءالؤه يفو : هنمو ةلأسم
 يف مهيلع عقيو يفازتجن ريغو افازجج ءءادن ريغب مهنم نو رتشيف سان مهل ضرعتيف

 كلذ عنمزوجيأ . مهلهجل كلذ نوكشي ال مهوزرتقو زرو ةعيدخوزنكم كلذ
 ةنيتلاب ملظلا مصي ملام مهنع تكي مأ كلذل حالصلا رظن ىلع ءءادن ريغب
 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلعررضلا هيلع اوكشيو .ةلداعلا

 كلذ هل نأبو ، نيملسملا رمأب مئاقلا عم كلذ رهتشا ذاإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تركذ امل تركذام عنم الف

 تيب نم ةارشلا هذخأيام بتكيل رتفدلا ىلع ىلاولا هلعج نميفو : هنمو ةلأسم

 نم ةارشلل يلاولا هيطعي ام نايب اهيف سيطارق هيطعي يلاولا راصو نيملسملا لام
 يفن سيطارقلا هذه يف ام لقن اذإ لجرلا اذهل زوجيأ نيملسملا لام تيب نم هدي

 نمم يلاولاو تباث ظفلب كلذ ناك اذإ ةارشلا ىلع يلاولا هبتك ام لع نأ رتفدلا

 لظ نأ يلاولا هزمأ ةباتكلاب رومأمب هسيل رتفدلا بحاصو سانلا نيب بتاكي
 ؟ ةفصلا هذه ىلع كلذ هنم يلاولا دارم نأ فَرَع دق هنأ ريغ ،هزمأي مل وأ كلذ
 نم ةفصلا هذه ىلع اندنع تركذ ام ليطعت زوجي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ةيراجلا ةداعلاو ةنانمطألا قيرط

 )١( نئمطا : لصألا ىف . )٢( .نأ : لصألا يف )٣( مهعيالسب : لصألا يف .

_ ٢٥. 



 اذه هقح ضبق ين هليكو هلعجو دحأل حبقأ اذإ يراشلاو : هنمو ةلأسم

 . كلذ زبغ لام هل سيل هنأ ربغ .لاملا تيب نم هتضيرف نم لقي لو هلام نم

 يلاوللو يفوتسي نأ اذهل زوجيأ 3 هلام نم لاملا تيب نم هترجأ نم قحتسي ام نوكيأ

 هذه ىلع روكذملا ظفللا اذهب لاملا تيب نم يراشلا اذه (ااةضيرف نم هتفوُي نأ
 ؟ ال مأ .ةفصلا

 نم هجوب لاملا تيب لام نم لاملا نم ائيش قحتسا اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اندنع اذه عساوف قحلا هوجو

 ٥ ؤامرغ بلطو ئ هميرغ ني د ف سبح ١ هيلع بجو ا د ا نوي دمل او : : هنمو ةلأ اسم

 ىلع. قيضي أ © دلبل ا نم جورخ ١ هيلع رَجحي نا بلط لب نجسل ١ ف ستبخي ةأ

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذ نيملسملا رمأب مئاقلا

 هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هيلع قيضيال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ
 ىلو مامإلا نإ مث نيملسملا ةمدخل :ارجا رجأتسإ اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 .هريغ هناكم لدبأ هنأ الإ هلزع هنأ حصي لو ئ هريغ ًايلاو هتيالو عضوم ىلع

 يناثلا يلاولا كلذ مهل ددجي ىتح مأ ،("ةتباث مهرجأتسا نمل يلاولا ةرجت ؤم نوكيأ

 ؟هلزع اذإ كلذكو ةفصلا هذه ىلع

 ةللاو . ةفصلا هذه ىلع يناثلا يلاولا مهل دبت هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 .ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ ةمهتلاب يبصلا ذخأ زوبي لهو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذب ةّشْبَح زوجيو ةمهتلا تابسأ ببستو
 ءاهقف نمزاجأ نمزاجأ دقو .ةمهتلا هقحلت . معنف : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو .هيلع ررضال ثيح هب قفار عضوم يف يبصلا سبح نيملسملا

 )١( هتضيرف : لصألا يف .

 )٢( ةيناث :.لصألا يف .

٢٥١ 



 ؛ ةزاجألا ظْشَاو لام ىف هللا همحر مامألا كزاجا اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم

 ذاقنالا يفو يلام يف لدعلاب مايقلا يف هزيجأ ن نأ يل زوجيام نالف نب نالفل تَْجأ دق

 هللا همحر مامألل زوجيام غيمج يلاولل زوجيأ . هبجعي ام ىلع ضبقلاو فرصتلاو هنم
 ؟ ال مأ . هلام ين

 هل زاجملل زاج ،هيف هل زوجي ام هلام يف دحأل زاجأ نميف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 نأ لاملا تر هل زاجأ نمل زوجيو ،نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف هكرلزوجي ام هيف
 ` ؟ ملعأ هللاو . كلذ ريغو عيبو ضبق نم هريغل هيف هل زوجي ام هيف زيجي

 لاقو ةحابإلا ةلزنمب اهنإ مهشعب لاقف ةزاَجألا يف نيملسملا ءاهقف فلتخأو
 ؟ ملعأ هللاو .اندنع باوص نيلوقلا الكو 5 ةلاكولا ةلزنمب اهنإ مهضعب

 هقوسو مامألا نضورأ غنمي نأ ادحأ انهاه روكذملا يلاولا رمأ اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ . هقوسو مامألا ضرأ نم هعنم هل زوجيأ كسانلا نم دحأ ىلع

 ثاكو هلام يف كلذل ياملا ر هل ضري مل نم عنم زوجي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هلايب ىلوأ

 هل زوجيأ .ارهش وأ ًامايأ ًاضيقم وأ ارئاز هدلبل راس اذإ لماعلا ىنو : هنمو ةلأسم
 هزمأي ملوأ ةرمأ يلاولا هيلع عطقي مل اذإ ؤ ؟ ال مأ هَضيرف لاملا تيب نم ذخأي نأ
 ؟ ال مأ . ريقف وأ ًاينغ ناك بابسألا نم يشب نيملسملل عفن هب هلعل ناك اذإ

 كيلع طقن ال هل لاق وأ “كيلع عطقن ال ، يوتسي يلاولا هل لاق اذإ تيأرأ

 | ؟ ال مأ . لوقلا اذهب يزجيو هل زوجيأ
 . ةفصلا هذه ىلع يلاولا هل ىضر اذإ اندنع كلذ هلزوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملع أ هللاو

 مث هيلاول هيجي نأ هل زوجي ام هللا همحر مامألا انديس زاجأ اذإو : هنمو ةلأسم
 هل زاجأ ىذلا لماعلا اذهل زوجيأ ،هل هزيجي نأ هل زوجي ام هلماعل يلاولا اذهَراَجأ

_ ٢٥٢



 دارأ نإو ءاسنلا نم (اااهل ةلو ال نم جزيو ،لدعلاب سانلا نيب مكحي نأ ىلاولا

 زوجي مأ ال مأ كلذل نسحي نم (")ىأر اذإ لدعلاب سانلا نيب بتاكي نم رمأي نأ
 ؟ءيش نود ءيش

 ناك اذإ هل ةزاجألاب ملع اذإ كل تركذ ام عيمجزوجي : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 نوكي الف لدعلاب سانلا نب بتاكي نأ ريملسملا نم دحأل ةرجأ الإ كلذل الها

 هللاو . اندنع هر لومعملا وهو نيملسملا لوق رثكأ ىلع نيملسملا مامإ رمأب الإ

 ملعأ

 كل َتْرَجأ دق :ةلماعل يلاولا نم ةزاجإلا هذه يف لوقت امو : هنمو ةلأسم
 لام يف فورعملاو لدعلاو قحلاب مايقلا نم كلَُريجأ نأ يلزوجييام نالف نب نالفاي
 هذه هل زاجملا لماعلل زوجيأ \ اهيحاونو اذك ةيرق نم نيملسملا ةلودو نيملسملا

 لام نم هؤاطعإ زوجي ام ءاطعإ يف ةيرقلا كلت ىلع ءايشألا عيمج يف ةزاجألا
 ؟ىلاولل هللا همحر مامالا ةزاجإ اذكهو ال مأ ءايشألا عيمجو مكحلا يفو . نيملسملا

 اميف اذه هيلاول نيملسملا مامإ هزاجأ ام يلاولا هل زاجأ نمل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ف ةفصلا هذه ىلع اندنع زوجحم هتركذ امو ى هل هزاجأ

 . ملعأ هللاو

 دلبلا يف رودي مهريغ وأ ةارشلا نم دحأل لعج ىلاولا ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 . هريغ يراشلا كلذ لعجو اهنم راضملا فرصل

 الو { الوأ كلذ نم هلعج اےف يلاولل ةجح كلذ نوكي الف : قيفوتلا هنلاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو .لاملا تيب ىلع ةبراخلا ةبادلا لاسرإ ىلع رجأتسملا ةرجأ نأ ملعأ

 هيلع نم رمأب رخا ىلع هل قحي ىلجرل نمض لجر يفو : هنمو ةل اسم
 هل نماضلا لام نم هل رجحم نآ مكاحلا نم هل نومضملا دارأو ئ هرمأ ريغب وأ قحلا

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذ مكاحلل زوجيأ ] قحلا اذه ردقب

 .ىر : لصألا يف )٢( .هل : لصالا يف )١(

٢٥٢ 



 قحلا كلذل ركنم ريغ قحلا كلذب هنع نومضملا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم لاح ف هاضرو هرمأب هنع نماضلا ناكو ] قحلا هوجو نم هجوب هيلع حص دقوأ

 رجحل ا هل زوجحم نملف { ن اضل ا هيلع تبثو امولعم افورعم قحل ا ناكو .هاضر زوجع

 ؟ ملعأ هللاو . اندنع قحلا كلذ ردقب هيف رجحي نأ هلام يف هيلع

 . هتيعر نم لحلا بلطي نأ هلزوجي ال يلاولا نإ : لوقي هتعمسو
 ملعأ هللاو

 لاملا تيب نم هيطعي ام لوبق هنمزوججيأ ةقث ريغ ناك اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ قحتسي ىطعملا ناك اذإ
 . ملعأ هللاو . هلوق نم كلذ قيضي ال هنأ اوجرأف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 روجم ال هنأ سبحلا نع ىراوت ا ذإ نتتلا براش نإ لوقي هتعمسو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيملسملل ابرح ريصي نأ الإ ىقسلا نع هلام عطقي نأ

 ي دومحمل ا دمحح نب دوعسم نب يلع هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : هنمو ةل أسم

 هلثم نوكي مدأ ةيرق ف نيملسملا لام تيب ف العف لعف نميف . هللا همحر يحنملا

 نب كرابم خيشلا ةيالو ف كلذ ناكو ناضلا نم املاس ناك كلذ هل يلاولا متأ اذإ

 ؟ ال مأ . كلذ هل م ممتي نأ سيمخ

 يف حالص وه ام لاملا تيب يف لعافلا هلعف ام ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 زوجيو © نيملسملا لام لذب هيف زوجي ام وأ نيملسملا ةلود زعل وأ نيملسملا لام تيب

 كتفص ىلع دعب اميف يلاولا هل متأ اذإ كلذ قيضي الف هيف مامتألا هيف مامالا يلاول

 مهتالوو ةمئألا اينإو آصوصخ "حل ًاكڵم وه سيل نيملسملا لام تيب نأل هذه

 . ملعأ هللاو . كلذ نم لعافلا هلعف ام نبت ت مل كنأل .ملعأ هللاو . هيف ءانمأ

 هلعل اخيرايشو ًارسب لجرل ةلخن ةرمث تررتت ت جو ةنو لب يفو : هنمو ةلأسم

_ ٢٥]



 اهيلع بجايب ةذخّوْنل نيملسملا ىلإ اهغلبي(١)[نأ] ةلخنلا ثر دارأ املف خيرايشو

 بر ىبأف ئ هنم نارفغلاو وفعلا اهل ديري ئ اهل اعفشتسم ئودب ةاجر هءاح قحلاب

 كلذ اهمويب تمزهنا َرجسلا تلخدأو نصحلا ىلإ اهغلب املف ةلخنلا كلت
 هنأ سفنلا نوكسو ةنانمطألا يفو ادبأ اهفرعي ال هنإ لاقف لجرلا اذه اهنع لأسف

 اهفرعي ال هنأ نيبيو اهم ربح نا ىلإ ودبلا اذه سبح بج أ هتس رارق نمو اهفرعي

 ج ةفصلا هذه ىلع ح

 ع م مهنم دحأ ا اذإ ةي رماعلا ف للا همحر ىوزنلا ونيسارخل ىلمازلا : دوعسم

 \ ةمهتلا هقحلت نم ناكو . لتقوأ و قرس نم عيشب ٤ وأ سبح نم هيلع بجح

 زئاجف هيلع بجح اع رقأو ىرارتف لماعوأ لاو نم نيملسملا رمأب مئاقلا هبلطو

 هب ىتأي نإ هنأ ىجزي سبح اذإ هنم ىجري نمو هتبارق نم دحأ سبح رمألاب مئاقلل

 مهنم رهاظتي ايب ةيرماعلا صح ذق نيملسملا نم رب ;ألا نإو © هتعامح نم ر دحأ وأ

 . ملعأ هللاو . مهيف ةيراجلا ةدلحلا نم

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان ةيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 وأ هولعف نإ عيش يف دلبلا لهأ ىلع مدقت اذإ يلاولاو . هللا همحر
 الماع دلبلا اذه ىلع لمعتسا هنإ مث هب مهل ىهنلاو رمألا هل نوكي امم هوكرت
 مدعني مأ ةمدقتلا ىلإ جاتحي يذلا يف دلبلا لهأل يلاولا همدقت لماعلا ةىزجمأ

 ؟ ال مأ . ةيناث لماعلا مهيلع
 . ملعأ هتلاو . ةيناث مهيلع هنم ةمدقتلا اندنع نسحألا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مامإلا لايع نم نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل
 نب دوعسم نب يلع هتمحر ىلإو هللا ىلإ ريقفلا انأو انحصن هسفنل ام لبق نمو
 ليبس ىلع الإ مامإلا لايع نم ينم ضارتعا ريغ نم يدومحملا دمحم

 . لصألا يف تسيل )١(

. ٢٥٥ 



 اذإ هنأ نيملسملا راثآ يف ءاجام ىلع ىنم ةركذتو نايبو ، ينم ليوعتلاو راكذتلا

 نم امهدحأ لام يف ثارخ وأ حارج وأ هلتق نيتليبق وأ نيذخف نم بانأ نيب ىرج

 هسفنب لعافلا ةفخ } هبحاص ىف لعافلا نم لاعفلاو ءانحشلاو نَحألا تحتو نيذلا
 يلوأ نم ةبوقعلا ينعأ كلذ راوج هسفن ىلع ققح نآ امل ةنكمألا نم ءعىش ىلإ
 ضبقي نأ مامألا لماعل زوجي الف .هضبق ىلعرمألاب مئاقلا ردقي ملو رمألا
 . لعافلاب َيتأي نأ ىلإ مهريغ نم الو هيوذو هتعامج نم َءي ربلا

 هب : رماعلا يف الإ لعافلا ةعامج نم دحأ ضبق نيملسملا نع زثألا ءاج انناو
 ةروشم دعب الإ نيلعافتملا نيب لاعفلا نم ىرج اميف مهسفنأ اوكرشي ل اذإ ةصاخ
 هذهو © نيملسملا راثا نم هانظفح ام اذهف ،هلماعل مامألا نم زمألاو .مامالا نم

 نأ هنيد يف ةمالسلا دارأ نمل ىنبجعيف ،نيملسلملا راثا يف ةروهشم ( )ةدوجوم ةلأسم

 نيملسملا راثآ يف علاطيو ،هريغوأ اذه لثم نم هيلع ثدحي امل نيملسملا لأسي
 هللا باتك يف َءاَج هنأل ، هنيدو هسفن ىلع لّوََعو ينحّصان نمل ينبجعي ام اذهف

 عضوم يف لاقو (»هىري فوس هيعس نأو . ىعسام الإ ناسنإلل سيل نآو
 هلاثتمإ بجيو ىوقأ ليلد الو حصان الو (”هيىرخأ رزو ةرزاو رزت الول :رخا
 . هل ريسفتوهف مهعرشو نيملسمل راثا يف ءاج ام عيمج نأل ، ميظعلا نارقلا دعب

 رمألا ىلوأ نم انخحضن لبقيو ذيرُت نملراكذتلا نم يدنعام اذهف . ملعأ هللاو

 . ملعأ هللاو . مهريغو

 نب ةعمج نب هللا دبع نب ۔ دمحح هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : هنمو ةلأ اسم

 لاقو ۔ .ديحأ ح اذ بتو ةقلط ةارشلا اهدجو ا اذإ ةبادلا يفو 2 هللا مر ناديبع

. 7 ١ 

 م

 ةروس نم ١٨ مقر ةيآ (٣) . مجنلا ةروس نم ٣٩ مقر ةيآ )٢() .هدوجأم : اصألا يف )١(

 .رطاف

. ٢٥٦ 



 يراشلاو .ةبادلا هذه نالفل اهنإ ةارشلا نم دحأ لاق اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هسبح زئاجف ئ بذكب مهتيل

 رقأو .ارجنخ هل ذخأو هتيب لخد هنأ همع نبا نم اكش نميفو : هنمو ةلأسم

 بجيام هنم دارأو ،كلذ ذخأو ك لالدتسالا ليبس ىلع تلخد ينأ ىلع ملخادلا
 ؟ ال مأ .كلذ يف سبحلا هيلع بجيأ .كلذ يف هيلع هل
 لبق نمو همع نبا ىلع لخدي نمم لجرلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اذه ناك نإو ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلا نأل 5 ىلوأ هسثَح كرتف هتيب لخدي

 نم همع نبا تيب لخدو ةقرسلاب مهتم وه اينإو همع نبا ىلع لخدي ال لجرلا

 . ملعأ هللاو . هسبح قيضي الف . هيأر ريغ

 وأ ،غولبلل نوقهارملا نايبصلا هيفُرجخت يذلا سبحلا ةفصامو : هنمو ةلأسم
 ؟ املاس هب مئاقلا نوكيو لافطألا اهدنع ()يتاللا ءاسنلا

 نيملسملا نيب ثفالتخالا هيف ءاج دق نايبصلا سبح نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نوسبحي مهأ : لاق نم لاقو . نوسبحي ال مهنإ :نيملسملا نم لاق نم لاق ي رلاب

 راثا يف تدجوو .كلذ هلزئاجف لوقلا ١ لمع نمو يلاولا سلجم لثم يف

 نأ هالجر تداك ىتح ةيانج ىلع ايبص ديق ةمئألا نم ادحأ نأ ذ ريملسملا

 ضعب ف دجوي . هللا همحر ن انس نب فلخ خيشل ا طخب ثدحو : هنمو ةلأسم

 لوق ىلعزئاجف ،ةنانمطاو مكحب لاومألاو ءامدلا يف لعفلا حص اذإ هنآ راثالا

 7 ينعا هيلع نوردقي مهأ ىجر ز اذإ لعافلا براقأ (ذخت ي نأ نيملسملا ضعب

 . ملعأ هللاو .ةدحاو دي مهلك مهنأل ةصاخ هب رماعلا ىف اذهو ل لعافلا

 نميف . هللا همحر ىروزنلا يلع نب سيمخ نب رصان خيشلا باوج نم : ةلأسم

 )١( يتلا : لصالا يف .

 .ذخوت : لصألا يف )٢(

_ ٢٥٧ 



 اذإ اديج احالصإ اهحلصيو امهَرطْتقيو زئاجلا قيرطلا يف جلف ةيقاس فيطخت دارأ
 رمأب مئاقلل غتساوف زئاجلا قيرطلا ىلع ةرضم نكت مل اذإف © كلذ ىلإ ارطضم ناك

 ءاهقف ضعب لاقو كلذ زاجأ نم لوق ىلع تركذ نمع يضاتتل ١ نيملسملا

 يضاغتلا نيملسملا رمأب مئاقلا عسي ال لوقلا اذه يلعف .كلذ زوجي ال نيملسملا

 نيملسملا لوق لكو .كلذ فرصب هل ذخألاو هنع راكنألا الإ هعسي الو هنع

 . ملعأ هللاو . باوص

 ركنأ اف هنم اهنب ال ةقفنلا هنم تبلط لجر نم تكش ةأرم ا يفو : : هنمو ةلأ اسم

 لجرلا دلو دلولا نأ ةدع ة ةرهش دوهشب ةأرملا تءاجو . هدلوب سيل هنأ دلولا لجرلا

 . هراكنا ىلع جرلا تبثو ئ هشارف ىلع

 اهناف بلقلا اهب نئمطيو 3 برتلا اهب عفتري كلذب ترهش اذإف : باوجلا

 حم اذإ هتقفنب ذخؤيو 6 توملاو بسنلاو حاكنلا يف ة ةرهشلا ةداهش اندنع زوجت

 تلخ اذاف 6 قحلا هوجو نم هجوب كلذ اهل حصي ل اذإ نيميلا امأو . ةرهشلاب كلذ

 يفاكوهف هنم اهذلو ةنأ هيلع هيعذت يذلا دلولا اذه لبق نم قح اهل هيلع ام اهل
 . ملع أ هللاو .اندنع

 يباتك ىلع فقي نم ملعيل : ةزاجالا هذه يف يديس لوقت امو : هنمو ةلأسم

 لدعلاب مايقلا نم هل هريجأ نأ يل زوجي ام نالفل ترجأ دق ينأب نيملسملا نم اذه
 مامإزيجملا ناكو اهيحاونو هنالف ةيرق نم نيملسملا ةلودو نيملسملا ا ق

 هذه يف ءاسنلا نم (ا)اهل لو ١ ال نم ةزاجإلا هذه هلرزاَجأ نمل زوجيأ .
 ؟ال مأ . 7
 هللاو .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ هل زوجي : قيفوتلا هللابو ا

 ملعأ . ١

 .هل : لصالا يف )١(

_ ٢٥٨ 



 7 اعيمج هللا ( )مهمحر نيملسملا مامإ ةالو نم هلأس نم ىلإ : هنمو ةلأسم

 (٢"١طقسم يلاو ىلإ لاملا تيب رمت لاسرإب يرمأ ةلاح يفو ،هتكرت هلبق .ق مالك قسن

 هيطعي ايفو ءانمألا ريغ دنع لسريف ۔ هللا همحر نيملسملا مامإ ينعي- هللا همحر هرمأب

 هل نوجاتحي امم كلذ ريغو ةينآلاو داذلاو ةبهذلا نم نيملسملا لام تيب نم ةارشلا

 .هل مهقاقحتسا لبق

 ريغ عم لاملا تيب ةلومح لاسرا امأو ،هلبق مالك قسن ىلع هللا همحر : هباوجف

 ماعطلا نم نيملسملا ةلومح نعو :اذه وهو نيملسملا راثآ يف تدجو دقف 3 ريمأ
 تاحصأ الإ اهعم هلسري ة ةقث يلاولا ةنعالو تاقثلا نم اهلمحي نمت امل جنال

 نوظفحي مهناو } عييضتلاب بيعلاو ةعمسلا فاخت نكست سفنلاو لاحلا
 لجأ نم نيملسملا لام مل نأ يلاولل زوجي له .ةءورملا هجو نم ةنامألا

 لسري نأ دحأل سيلو ةنامأ اذه لاق . نيملسمل ر نع هل ءانغ الو ةرورضلا

 . ملعأ هللاف . اهتفصو يتلا ةفصلا لهأ امأو .كلذ لهأو ةقث ىلإ الإ هتنامأ

 . كلذ بحأالو

 .هيف مهمهتي مو هايإ منهلتح هلام نم ائيش هل ةأول خلاولا ناف : هل تلق
 هيلع نوقرفتي مهنأل ةلومحلا ظفح ىلع ردقيال مهعم هذفني يذلا ةقثلا كلذكو

 . سفنلا نوكس ىلإ كلذ جاتحيو

 ةقثلاو ّ كلذ عيسو ةقث اهيلع ة نمت أ اذإ امأو هتنامأ ليبس هليبس : لاق

 . ملعأ هلللاو ايض هيلع نكي ل . هدوهجو هتقاط ردق اهيف ظافي لو هتنامأ ظفح اذإ

 نأل هلبقذرلا نعةعناملا ثداوحلا لوخد فاخافةليح نيملسملا لام نم عفدلاامأو

 درلا لبق هل قاقحتسالاب هل عوفدملا تام ىتمو ثداوحلاب طبترمو موكحم ناسنالا

 .هل راصو درلا نع عنتما وأ هلقع بهذ نإ كلذكو هتنرول اكلم راص ، حيحصلا

 انبنسحوهو ناعتسملا هللاو نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ةريثك ةتج قئاوع كلذ يفو
 . ملعأ هللاو .نالكتلا هيلعو

 .دكسم : لصألا يف )٢( .همحر : لصألا يف )١(

_ ٢٥٨٢ 



 مهتوم حص من مهئالكول مّهَضئارف تملس اذإ !رخبلا ةارش يفو : : هنمو ةلأسم

 قحلا كلذ ءاف كلمي ال اريقف هل ذوخأملا ناكو .ةرجألا كلت اوقحتسي نأ لبق

 لاملا تنيب نم قحتسي نمل تعفر اذإ تيأرأ آكلذب يلتبملل كُبجعيو ؟ىرتام

 تملس اذاو ؟ ال مأ حلا كلذ نم أريأ . لاملا تيب ي هملسو ٦ ىحلا كلذ ردقب

 نوكأأ بئاغلا ربخ يلوصو لبق ةافولا يثتكرداو ٧ بئاغ وه نم ليكول قحلا كلذ
 نم اهتملس ىتلا ةرجألا هقاقحتسا لبقو 5 يتوم بق هتوم حص اذإ هللا ةنع املاس

 ؟ ال مأ . ىتايح يف لاملا تيب

 هعفدو كلذ قحتسي نملو هللا لام نم كلذردقب تعفد ذ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ني هاضر زوجيو هرمأ كلمي نم ناكو { هللا ام تيبلو همزل نمع هل عوفدملا
 ام صلختت نأ لبق تنأ تم م نإ ! امأو هللا ءاش نإ رممالخهُجَووهف كلذ هعفد

 فيوشتو ةلطاتنب كلذ يف رصقت ملو تمزل ام ءادأب ىلاعت هلل اناد تنكو ، كيلع
 7 هللاو . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذب كيلع سأب الف

 ىلع عجري مأ . هنم هذخأ اميف ليكولا ىلع يلاولا عجريأ هتلأسو : هنمو ةلأسم
 ؟ هتجوزو كلاهلا لايع ة ةقفن ىف كلذ ذفنأ ليكولا ناك اذإ كلاهلا يصو

 كلذ أطخأو 7 نمل ةضيرفلا هجو ىلع كلذ م عفد اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم ردقأ الف الإو هنم ءافولا هل ةص نإف كلذب ليكولا عبتيو نومضم اطخلاف
 . ملعأ هللاو . ناضلا نم نيملسملا لام نم كلذ 5 هبلع ىرجأ ([نأ]

 . هلاؤس تكرت اذه لثم يف رخآ هل باوج نمو : ةلأسم
 بئاغلا يراشلل ضبقي نم ة ىطعأ نبملسملا رمأب مئاقلا ناك نإ : هباوحف

 يهف اهقحتسي ل نا !و & هل يهف هل اهضبقي نم اهقحتس ١ هلعل هب أ طرش ىلع

 نيملسملا رمأب مئاقلا نإف ى كلذ يراشلا م قحتسي 7 مت 6 كلذب ىضرو ةيلع

 . ملعأ هتلاو .اندنع طرشلا اذه ىلع هنم ضبق نم ىلع كلذل عجري

 . لص ألا ف تسيل ))

٢٦٠ 

 



 هلامب مايقلا يف ةزاَجِإ ه هرصنو هللا عأ مامالا هل زاجأ نميفو : هنمو ةلأسم

 كلهو هترجأ ءازجألا ضعب مدق اذإ هلجعيو .هل زاجملا هاري ام ىلع هنم ذافنالاو

 اذإ مامالا لام ف كلذ هُمزليأ ٤ مامإلا لام نم هاتأ همذقام هقاقحتسا لبق ربجألا

 ؟ ال مأ . كلذ يف حالصلا رظن رَحَتُم درج هنأ هرظن يف ناك
 . ملعأ هتلاو .ةفصلا هذه ىلع اندنع همزلي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ىل زوجيام نالفاي كل ترجأ دق : ظفللا اذه يف يديس لوقت امو : هنمو ةلأسم

 نأ يل ىرتأ ،كبجعيو هارت ام ىلع هنم ذافنإلا يفو يل ايب مايقلا نم كل هزيجأ نأ
 ؟ ال مأ . كلذ يف يتزاجإ (ا)هل تبثتو ،كلذ يف ي ريغل يجأ
 . ملعأ هللاو . اندنع كلذ جرخي اذكه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ل زاجو ‘ اهرمأ مامالا ينالو هدلب ف يماقم مر هتلعج نميفو : : هنمو ةلأسم

 كلت ىلإ تعجر ينأ مث 6 هلعج نمل انأ ت زجأو اهيف ىل هزيجي نأ هل زوجي ام اهيف

 هلعجأو ريسأ نأ ثدرأ نإ ةزاجإ ىلإ جاتحي مأ .ةراجلا كلت هل تبنتأ ،ةدلبلا
 . ةدلبلا كلت رمأب موقي ةيناث

 اهيف ةزاجالا كل تبئنأو اهتيالو نع مامإلا تلزع ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 جتحي ملو ،اهيف عجري مل اذإ اندنع ةيفاكو ةنباث هل اهرجأ نمل ىلوألا ةزاجإلا نإف
 . ملعأ هللاو . اهيلإ تقعحرو اهنم تجرخ الك ديدبت

 هبحاص ىلع امهذحأ ىتاو يلاولا دنع ارضح اذإ نيمصخلا يفو : هنمو ةلأسم
 قحلاب هيلع هل بجي ام هّمضحت هنم بلطف رشحلا ىتعكا هأ ريغ هب قاو اققح
 قحلا نع لأسي نأ هيلعأ .الوأ ضوع هز أ ىحلا لصأب ملعيال ىلاولاو فيرشلا

 ؟ ال وأ ضوع نم هنأ قحلا اذه مكح نوكي ام مأ نيمضحلا

 هل ىساوف ضومي نع هيلع قحلا اذه ناكأ هلأس نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .رتشتلا ىتعداو نيد هيلع بجو نميف يأرلاب نيملسملا ءاهقف فلتخاو ،كلذ
 .تبثي : لصألا يف )١(

_ ٢٦١ 

 



 ىتح ضوع ريغ وأ ضوع نع كلذ ناك . سبحي هنإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف

 لوقل ا ا ذهو ] ضوع نع هب ز حصي نأ الإ إ سبحم ال مهضعب ل اقو ى هرسع حصي

 . ملعأ هللاو . مهماكحو اننامز ءاهقف هب هب لمعيو رثكأ

 لك يف يلاولا اذه لعجو . ةقرفتم ىرق مامإلا هالو اذإ يلاولا يفو : هنمو ةلأسم
 نم دحأ نم الماع هتيعر نم دحأ اكش اذإ هلايعل لعجي نأ ىلاولل له .الماع ةيرق

 يذلا لماعلا دلب ىلإ هنمّوكشملا رخآلا لماعلا عفري نأ رخآ (")الماع )هيعَر
 ؟ ىكاشلا هيف

 نم هريغ ىلإ ال هلعج نم ىلإ قري نأ يلاولا يلاول : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .لامعلا

 الأ مهيلع قفري نأو ،دالبلا برق ودبلا نم ()ىتكشلا عنم ينفو : هنمو ةلأسم
 . باوجلاب تيتأو .لاؤسلا ةيقب تكرت . .هنم طاقلل ةالبلا اوطبهي
 هنم فيخ وأ داسفلاو تنلا هنم ناب نم داعبأ زوجي . هنأ : : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الو ررضالو ، ررضلا مهنم نم ؤي ثيح دالبلا يف تيب الو لام هل نكي ملو ، كلذ
 هنم جوحأ هرظن ىلإ مكاحلاو ى ًادودحم ادح كلذل ملعأ الو . مالسإلا يف ةر

 . ملعأ هللاو . هرث أ ىلإ

 بورغ نم دبلا ينعأ دالبلا نع مهغنم انلزوجي لهو : هنمو ةلأسم
 عولط لبق لاومألا نم طاقللا نع رضحلا نم كلذكو اهميولط ىلإ سمتلا
 ؟ اندنع اف حالصلا رظنل كلذ 7 م ه اندرأ اذإ سمشلا

 مئاقلا ىأرو ، كلذ مهنم فيج وأ ررضلا مهنم ناب اذإ : قيفوتلا هننابو باوجلا

 طاقللا ناك اذإ اندنع كلذ قيضي الف دابعلاو دالبلل ًاحالص كلذ نيملسملا رمأب

 هللاو . مالسالا يف رارض الو ررض الو ، مهل ذأ نمم لاومأ نم وأ مهلاومأ ريغ نم
 . ملعأ
 . لماع : لصألا يف )٢( . هيعرزم : لصالا يف (١ر

 .نوكسلا : لصألا يف (٢)ر

٢٦٢ 



 اننظل ةلمج رمتلاب سيرلاو خيطبلاو كمسلاو لاوعلا عيب عنم يفو : : هنمو ةلأسم

 ريغ رمتب نو رتشيو نولاني الو اجوع هللا نوفاخيال سانلا نم اريثك ١) [ نأ]

 سانلا ضعب يف نيقيلا هبش كلذ فاخن انأ الإ .كلذب انل ةحص ريغ نم كزم /

 كلذ عيب عنم انل زوجي ناك نإ انل بف كلذ ىلع ةاكزلا نم ريثك تاهذ فاخنو

 ؟ كلذ انل زوجي ناك نإ ةاكزلا ر ريفوت انذارمو ّ مهاردلاب الإ نوكي الو رمتلاب

 ن نيملسملاو هللا ناخ نمو كلذب عيبلا عمنال انإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنمهت هللزنأ ثيح لزنأ كلذ ى لطابب مهت :ا نمو & مهعم هتنايخ هتلزنأ ثيح

 كبر نإلو } ("”همكرودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هللاو لطابلاب
 هاري ايك نيمهتملا بدأ نيملسلملارمأب مئاقللزوبيو . ملعأ هللاو . (”)هلداصرملابل

 . ملعأ هللاو . هللا يفو هلل مهيف الدع

 ‘ لزأ جلف وهو لاملا تيبل هتمدخب مامألا انالوم رصأ جلف يفو : : هنمو ةلأسم

 نبي : مل مث لاملا تيب ن ةرجألا تذفنأو هتمدخو مامألل ترمتيا اذإ لوقت ام

 لاملا تيب نم هئذفنأ ام ٠ ايض ينمزليأ جلفلا اذه ةمدخ نم لاملا تيبل حالص
 أربيأ . لاملا تيب نم قحتسي نم : كلتب تعفد نإ تيأرأ ؟ال مأ . كلذل

 أ .نايضلا نع ةليح آلآ كلذو نايضلا نم

 ةليحلا امأو" . ناضلا نم كل رذ ل احالص نكي مل اذإ : قيفوتلا هللاب و ياوجلا

 لام تيبل ناص هزل نم نأ ريغ انيب احيرص اهتزاَجِإ ملعأ الف اذه لشم يف
 وه هعفدو 6 هلبقو لاملا تيب نم ناضلا نم همزلام ردقب مامالا هل عفدو & نيملسملا

 هجووهف { لاملا تيب هيف ذفني ايف هذفنأ وأ ،لاملا تيبل هل هعفدي أربي نمل اضيأ

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ اندنع صالخ

 ريغ دي يف ناومأ مهلو ذجاسمو ماتيأ هتيالو يف ناك اذإ يلاولا يف : هنمو ةلأسم

 .رجفلا ةروس نم ١٤ مقر ةيا )٣( رفاغ ةروس نم ١٩ مقر ةيآ )٢( ۔ لصألا يف تسيل )١(

٢٦٢٣ 



 حلصي نمو تاقثلا ذبجم لو ©كل مهتركذ نم لاومأ عايض هدنع حصي لو {٥كتاقث

 ؟ال مأ لاومألا هذه هذيب نمع يضاغتلاو ضارعالا هعسيأ . مهتركذ نمرمأب

 نوكيأ ا ؤ اهضبقي ن أ ىبأف ىلتبملا ىلع مهتركذ نم لاومأ تضرع اذإ تيأر أ

 ؟ ال مأ . كلذب { ُمثأيو ًارصقُم

 اهل ن د ملو هلدي ف يه نم لي ف اهعايضب ملعي ل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهلبقي مل نإو ، هدي ين يه نمم دي يف اهكرت هل عساوف ، هدي يف يه نمم اهيف ةنايخلا

 © ةفصلا هذه ىلع كلذ هل غساوف هدي ف يه نم لي ف اهكرتو اهذخأو ىلاولا

 . ملعأ هللاو . نايض الو هيلع مثإ الو

 رغ رعو أ ناك الوسفَت . كر. ذل ا ريغو كر دمل ا مرّمصل ا علق يئو : : هنمو ةل أسم

 ] اهتلاطبو ضرألا عطق كلذكو ٠ اهريغو لخنلا تحت تبني يذلا لثم لوسفم

 ؟ اذه ذعب عيبلا ضقن نيغيابتملا دحأ دارأ اذإ ًافالتأ انه روكذملا اذه نوكيأ

 ام عطقو علق اذا نيملسملا راثا صعب نم المح تظفح : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 عطق امأ او . نيملسمل ا ضعب لوق ف اف التإ نوكي رجل او لخنل ١ نم تركد

 . ملعأ هللاو . ًافالتا نوكي هنأ ملعأ الف ضرألا

 هنع لأسو قيرطلا يف وأ دجسملا يف يذؤي ائيش ىأر اذإ مكاحلاو : هنمو ةلأسم

 هل زوجي مأ 6 هتعاس نمو كلذ هنيح نم هفرصب رمأي نأ هيلعوأ هلأ . نمل هفرعي ملف

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع بر هل حصي هلعل هل رظتني نأ

 نب ىسوم نأ ىوريو . هنيح نم هفرصب رمأي نأ هل زوجي : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ؟ ملعأ هللاو . هظفحب رمأي لو كلذب رمأ . هللا همحر ىلع

 اهتدحح فَررَعي ل مظع ألا قي رطل ا ف ىصحو ب ارت نم ةمحر ف و : هنمو ةلأسم

 نوُمري رابكل او راغصلا نم ا .0 ءاهفسل ا نأ نظلا يفو ] لجر تيب را لح تحت يهو

 بر ذخأي نأ زوجيأ . كلذك ىوتسا ىتحرادجلا اذه ساسأ ةيقب ىصحلا اذهب

٢٦٤



 قيرطلا حالصإ لعج نم لوق ىلع ، قيرطلا نع ةمجرلا هذه فرصب تيبلا
 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع اهيلع ةلمتشملا كالمألا بابرأ ىلع

 اذه ىفو { هيلع كلذ تبثأ نم لوق ىلع كلذ قيضي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ا هللاو . ريثك فالتخإ

 مأ . ةفصلا هذه ىلع هلعاف ىلع هراكنإ تحت بالجألا ىقلتو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال

 ())مهئايشأل مهنم ذخألاو مهيلع سجنلا مهنم فيخ اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو .اليبس هيلع عاطتسا نم ىلع هزاكنإ بجاوف لطابلاب

 مث ةقرسوأ جارج وأ لتق نم اميظع اركنمو الطاب لعف يذلاو : هنمو ةلأسم
 "ةرت نازوأ . هيئاوت لبق نم هنم فاصنألا ىلع ردقي مو رساو ىراوت
 هرش فك دق ناك اهيأر ريغب وأ مامالا يأرب ةلخن شحو 3 ةلخن نع ءاملا عطقب

 .سانلل ًافيخو رشلل دواعي وأ ك كلذ دعب

 الف نيملسملل ارح نكي ملو هلطابو هيغبب عنمي مل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 عيتمملا نيملسملل براحملا يغابلا يف كلذ ةزاجإب ليق اينإو ، كلذ ةزاجأب لوقن
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع ث هيلع ةجحلا ةماقإ دعب هيغبب

 حارجلاو لتقلا لثم ميظعلا لطابلا نم ًائيش دحأ لعف اذاو : هنمو ةلأسم

 ىلع ردقي ملو عنتماو برهو رتتساو ىراوت مث ؤ اناودعو يلظ اهكاهتناو جورفلاو
 ف مهيلع رجحيو جا اوزآو رابكو راغص نم هلايع ,ر ضبقت نا أ زوجيأ هنم هلعل فاصنالا

 هنم ىحل ١ ذخ :5 حجريو مهيلع لوعي هر أ - ىجر اذ دإو ئ هيف مهيلع ة ةرصم ل ن اكم

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع

 . مهءايشأل : لصألا يفا١

 . نم ؤي : لصالا يف )٢(

٢٦٥ 

 



 لوق ىلعودبلا يف ةفصلا هذه ىلع كلذ ةزاجإ دعتي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 رزو ةرزاو رزت : الو 3 كلذ زوجي ال ا مهضعب لاقو ، نيملسملا ءاهقف نم لوقي نم

 تجو امع هب م عنتمي امب هنوذميو هنو رتسي اونوكي ل اذإ لوقلا ثكأوهو ، ىرخأ

 .ملعأ هللاو . كلذب اومهتي لو لدعلا نم هيلع

 ابو هقحب هل رقأ ام دعب هميد بلطم ًانويدم مكاحلا سبح,اذإو : هنمو ةلأسم

 اذه ١ هلكوم ىفوتسا هنإ هل لاقو نيذلا ليكو ءاج مث 8 هنم ضوعلا نم هل ذخأ

 هقدصف ل اهظفل ف ىنعملا اذه ضتقت مل هتلاكو نأ ريغ نويدملا اذه نم تلا

 ايض نوكيأ . ز ا فلتو ، برهو سبحلا نم نويدلا جرخأو هلوق ي مكاحلا

 ؟ لاملا تيب يف مأ . هلام يف ())مكاحلا ىلع كلذ

 ةفصلا هذه ىلع فالتخالا ىنعم ةينيمضت يف جرخي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ملعأ هللاو . اندنع اميف

 يف لدعلاب مايقلا نم هل هزيجي نأ هل زوجيام هيلاول مامإلا زاجأ اذإو : هنمو ةلأسم
 ةزاجألا هذه لماعلل يلاولا زاجأ مث اذكو اذك عضوم يف مهلامو نيملسملا ةلود
 توم ةخصب مكحي نأ لماعلل زوجيأ . ناكملا اذه يف كلذب هل مامالا ةزاجإ يقحب

 ؟ةرهش ذوهشوأ لدع اذهاش هعم كلذب دهش اذإ بئاغ ةبيغ وأ دوقفم دقفو تيم

 . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع تركذ ام رال قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ظفلب هيلع ةقرورضحأف .هايإ ركنأف اقح دحأ ىلع حأ ىذا اذإو :هنمو ةلأسم
 باكلا فرعي مل مكاحلا نأ الإ } ىعداو ركذ ايك بوتكم قحلا نم اهيفو تباث
 نالف تنأ أ هيلع ىعدملل لاقف ى قحلا هيلع نم الو . قحلا هل نم الو هطخالو

 : لاقف ةضف ةيترال اذكو اذكب اذه نالف نب نالفل ترقأ يذلا ينالفلا نالف نب

 . ةفصلا هذه ىلع هيلع هب مكحي نأ مكاحلا اذهل زوجيو هيلع اذه تبثيأ . معن
 ؟ ال مأ

 . مكحلا : لصالا يف )١(

٢٦٦ 



 انل َنتبَتن اميف ةفصلا هذه ىلع هانعم اذكه : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ

 هرظن نأو هنم ضرتعي نأ هميرغ ىبأو هلام ضرع اذإ نويدملاو : : هنمو ةلأسم

 كلذ ذعب هسبح زوجيأ . ليفكلا نويدملا مدعو ئ ليفك راضحإب الإ هلام عسيبيل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 راظنألاو ريخأتلا نم نويدملل كلذ زاجأ نم لوق ىلع : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ءاضق نع لوتلا هنم تفيجخ اذإ تركذ اميف ةزاجألا اندنع دعبت الف هيلام عيب يف هل

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ةجتح نع رهلا هنم فاخن ثيخ ىلإ هيلع ام

 ًارظف ةالصلا ليجعت لجأل _ ديعلا ةالص لبق جبذلا غ عنم زوم : هنمو ةلأسم

 ئ ةالصلا لبق حبذو مهنم دّناع نم دأ زوجو ] اهريغ وأ و ناع ف ًارُحت ز وأ ناك

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع لدعلاو قحلل يهنلاو زمألا هل نمم ةمدقتلا .7

 هذه ىلع © تركذ نميف تركذ نم عنمزوجيال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 كلذب ةنيبلا هيلع ماقأ و دحأ ىلع يجب هلكومل عدأ اذإ ليكولاو : : هنمو ةلأسم

 قحلا لورتح نإ : لاقو . .ا هل نمل لا ملس دق هنأ هيلع ىغلا ىداف

 ل نم كردأ ال ف اخأ ليكولا ااذه تملس نإ !و 3 هل هثملس هقح ىلع فلحو

 ءادآلا نع كلذب ةح هل ىرتأ 6 { يبلطمو يلام توميو بئاغوه ذإ هفلحأل يحلا

 ؟ ال مأ .. .. ةفصلا هذه ىلع ليكولل

 . ملعأ هللاو . اندنع اذكه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يقأ ىتح نيملسملا يديأ نمرمألا جرخي ملو مامإلا تام اذإو : هنمو ةلأسم
 ليكوو بتاكو لماعوأ لاو نم لوألا مامالا هماقأ 2 همإك نوكيأ 6 هريغ مامإ

 هذه ىلع ىناثلا مامإلا نم مامتا وأ ةماقإب الإ ميقتسي الو . هرمأ ًاخسفنم راشو

 ؟ ال مأ ئ ةفصلا

_ ٢٦٧ _



 موقي نأ ىلإ لبق نم هيلع ناك ام هلعل نم ىلع نوكي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . مهلزنأ ثيح اولزنيف ، مامإ نيملسملل

 فوختي ناك اذإ لماعو لاووأ مامإ نم نيملسملا رومأب مئاقلاو : هنمو ةلأسم

 هذاقنا زوجي امم لاملا تيب نم عيش ذاقنإ دارأ اذإ راصف ،لاملا تيبل نايض همزلي نأ

 اذهل هل عوفدملا هب عفدي مث لاملا تيب نم هقحتسي نملا هب عفدي لاملا تيب نم

 لاملا تيب نم هذافنإ زوجي اميفو لاملا تيب حلاصم ي هذفني" مث طرش ريغ نم مئاقلا

 ابر هل فرعي مل همزل ايض نم وأ 5 يلاملا تيبل هيلع ٍنايض نم هنأ كلذ يف يونيو
 هلعف هئزجيأ ع ءاطخا لبق نم حيحص ايض هيلع ناك نإو تيأرأ ةقدصلا ىنعمبو

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع

 مامالا هل لعج نموأ نيملسملا مامإ رمأب كلذ ناك اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تركذ اميفو تركذ امل هللا ءاش نإ فاك كلذف ، كلذ

 اذكو اذك الإ لاملا تيبل ةضفلا تاّتدمحملا هذه :دحأ لاق اذإو : هنمو ةلأسم
 ءانثتسالا زاجأ نم لوق ىلع اذه لثم زوجي اهنم انص اتركود وأ اهنم اًّساحن اكسلف
 فر اصم ريغ نم لاملا تيب نم هانثتسأ ام ىطعيو هنم ىىنثَتسمل ا سنج ريغ نم

 ١ ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع

 رمأب مئاقلا ىلع اذه لثم يف ىتثتسملا ميلست قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا

 د ار أو | ورمع دنع اه ذجوو ئ نيكس هل تقرس هنأ عق أ ي رر : هنمو ةلأسم

 تثتترا ىنإ ينإو رمع لاقف .ى ةئيلااهيلع ميقي اهفرع ناف مكاحلا لنحع اهراضحا هنم

 كل تناك ا دإ نكلو مكاحلا دنع اهرضحأ الو ©كل اهنأ ملعأ الو للاحخ نم 1 كس

 نوكتل نيكسل ا هذه راضحإ ىلع اذه ورمع رجي أ .اهتبيغ ىلع اهيلع رضحأ

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع مكاحلا دنع اهيلع ةراشإلاو ةداهشلاو ةموصخلا
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 نوكتال ذإ نيملسملا ضعب لوق ىلع انعم اذكه : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهترضحب الإ اهيلع مكحلاو اهيلع ةداهشلا

 دادم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 7 هيلع يداني بوث ي هداز هنأ لالد ىلع ىعدا نميف . هللا همحر ىوزنلا

 ؟ باوجلاب تيتأو . لاؤسلا ةيقب تكرت مث . هقر : ملو هربغ هَبجوأ

 كلذب قأ ول هنأل ةعومسم ةوعدلا هذه لثم نأ ملعأ الف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيمي هيف هل مزلي مل هركنأ ولو قح هيلع همزل ام

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ] تاود بارخ ف سبح دحأ ىلع بجو اذإ نيملسملا رمأب مئاتل ف . هللا همحر

 ريغو و بعللاو وهللا ىلعو وأ ننتلاو ةوهقلا بر لثم ةمهت ىلع وأ . ليلق نيدوأ
 تيأرأ ئ نيملسملا رمأب مئاقلا نوكي ثيح مأ مهخ ادلب ف مهشبح نوكيأ ٠5 كلذ

 مهنادلب نكي لو {8&© هنع ةحزان مئاقلا اذه ة هيعر نم مهنادلب تناك اذإ يديس

 : ؟ ىرت فيك مئاق دحأ الو سبح

 نم مهيلع لدعلاب مئاقلا ثيح ءال وه سبح نوكي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .اريثك نيدلا اذه ناك اذإ هل يعارلا ةيعر ربغ يف ستبتجي الف نويتلا امأو هتيعر

 . ملعأ هلللاو . نيملسملا مامإ ىلا كلذف

 لاملا تيبل اهب موكحم ةيرقلا كلتو ، ةيرق طسو رام داو يفو : هنمو ةلأسم

 ٢ عرري نأ ساانلا نم دحأ اراف ٤ عرزلل حلصت قضزا ىداولا نطب ف توتساو

 لام تيبل ضرألا كلت دعقي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل زوجمأ . يداولا كلذ نطب

 لهو ئ نيملسمل ا لام تيبل اهضرأ نودعقي ةيرقل ا كلت ضرأ رثت :اسك نيملسمل ا

 ؟ ال مأ . يداولا نطب يف عرزي نأ دارأ نم حنم هل زوجي

 هذه ىلع تركذام انعم نيملسملا رمأب مئاقلل زوجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا يناعم نم هانفرعام رثكأ يف ةفصلا
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 نب دمحم نب رماع يلاولا يضرملا يضرلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 هل دجو نميف 0 هللا همحر رمع نب دشار هلماع ىلإ . هللا همحر ىرمعلا دوعسم

 ًافئاط هل كرات انأ لاق ۔ هسبح تدارأو هترضحأ الف دالبلا ٢ المهم الح ةارشلا

 اذإ تيأرأ ؟ كلذ ف ميتيلا ىلع هلوق هبق له ميتي (١)هل خأ . كلذ دنسو

 كلذ يف هرارقا هيلع تبثي له © ريعبلا اذه فيطي يذلاوه هت ت أ ميتيلا (١٢)رقأ

 ؟ ال مأ . هسبح بجحو

 دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا نع هتظفحو يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نأ ئ راحملاو لمجلا ثحاص لوق هبشي ال هنأ . هللا همحر ناديبع نب هعمج نب هللا

 ثورح يف هلمتهث ناك اذإ لمجلا بحاص سبح زئاجو ميتي ريغوأ اميتي اثيبص

 تابترا ال ةرهش وأ ةحصب لمجلا فيطيوه يبصلا كلذ نأ حصي نأ الإ سانلا

 ىلع هريغ و أ سلجم لثم ف قف ار عيضؤم ٢ يبصل سبح زوجي ذئنيحف . اهيف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا يضعب لوق

 نم لحاسلا هأ هيلع ىعدا يذلا ناينابلا لاح يف كلاعاو : هنمو ةلاسم
 لوألا ف هر ;أل ىويط نكستال هل لتو . هسبح يضقن نأام مهتويب قرحأ هن ًأىويط

 عترأ ردق لخنلا نم ء نم عيش ل انأ : لاق اذهو ] . مهيلع ةقفرلا تعقوو مب كتفرع

 دلبلا يف كلذ هل حصو كلذ نع تثحب اذإ لوقت فيك ،نيط تيبو تالخن
 ؟ ال مأ . اهيف اهيف نكسي كرتي

 هيلع دشيو ،دلبلا نم ىفني الو كرتي نآ ينبجعي يذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . . بدألا هب قحتسي العف لعف نإ بدألا ف

 ْ ةدملاو مايألا ضعب ماقأو اهلسفو ًاضرأ ذخأ يذلا لاح يفو : هنمو ةلأسم

 بجي له لسفلا اذه نم هبيصن نم مهقوقح اودارأو سانلل قوقح هيلعو يفوتو

 .هيخأ : لصالا يف )١(
 .رق : لصألا ف ( )٢
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 هنأل تيملا ىلع يتلا ةدملا يضقنت نأ ىلإ لسفلا اذه يقسي (١)اوموقي نأ مهيلع

 كلاهلا لام نأل لسفلاب ميقتسي .. مل لجرلا اذه ثراوو ةفورعم ةدم اهنيب

 تركذ ةلأسملا هذه نع كتلأس نأ املو ى نيذلا لجأ نم ثراولل ءيش هنم ؛رضفي

 ؟ اهيف نيملسملا لأسنل
 حالصب مايقلا ةث ةثرولا ىلع ن أ هتظفحو يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 © لجألا ءاضقنا لبق عيبلاب ضارتو قافتا عقو ناو لجألا ءاضقنا ىلإ ةلسافملا

 حالص مامتإ نم قافتالا هيلع عقي ام ىلع يضارتلا ىلع كلذ قيضي الف

 ملعأ هللاو . يرتشملا ىلع وأ نايدلا ىلع ةلسافملا

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا انذديس ةلأسملا هذه يف ترظانو

 . هللا همحر . هنع هظفحو . ُهباوجو هلوق اذه ناكو . هللا همحر ناديبع

 همحر هعمج نب شيوردلا دهازلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 هنم اهؤايلوأ دارأو ، قطنلا نىيتحت ال ءاَتْجَع ةأرما جوزتم لجر يف .هل رفغو هللا

 اهل ذخؤيو هيلع مهل له ،اهلاح يف رصقم هنأ هيلع نوعدي مهنأل ةوسكلاو ةقفنلا

 .اهتمومعو اهتوخإ ىوكش نيب قرف لهو ؟ ال مأ . مهاوكشب هيلع اهل بجي ام

 ؟ تيم اهابأ نأل ؟ ال مأ قرف ذ (})يفأ .اهمأ ىوكشو

 اذإ ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز ىلع امل ء[جعلا ةأرملا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هماقم موقت فألا مدع دنع (٢هنأل ،اهل زئاج اهمأ مايقو . هرشاعتو هتيب يف تناك

 مكاحلا لعج نإو .زئاج همايق اهل اهئايلوأ برقأف فألا مدع نإو .لوق ىلع

 . ملعأ هللاو . باوص وهف جوزلا لاح ربتعي هلبق نم ًادحأ

 هيلع اهل زوجي امب هتذخأو ، قاقش هتجوز نيبو هتيب عقو نميفو : هنمو ةلأسم
 نأ نيب قرف لهو .ال مأ لزغلا نع فقوت له ، لزغت نا اهل ضرأ مل وه اهل لاقو

 .تيبلا نم ابئاغ وأ تيبلا يف اهعم وه نوكي

 .نال : لصألا يف )٢( .يف : لصألا يف )٢( .اوميقي : لصألا يف )١(
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 اهمزلي ايف ،اَهِتَعارف دنع اهل لزغلا نم نمت اسهخأ ملعأ امف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الو .اهراضُ نأ هل زوجي الو كلذب هيلع ررض الو امل عفن ىلا دوعي كلذ نأل هل

 . كلذب ملعأ هتلاو . مالسالا يف رارض الو ررض

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 يف ةكو رتمو لاملا تيب زوح يف يتلا بئاوغلا يف انديس لوقتامو . هللا همحر ناديبع
 لكألاو اهلثمو هذه نم لكألا يف انخيش لوقت امو ،اهتلع نم مهسب سانأ يديأ

 لثم ةبوصغملا لاومألا ةاكز نم لكألا يفو ،اهنم لاملا تيبل يذلا مهسلا نم

 لاومألا تناك اذإ اذه لثم يف ةهبش لكألا ىلعأ ،اهستاجامو ،ناهبن ينب لاومأ

 ؟ لاملا تيب زوح ئ
 هللاو .زئاج وهو . هتركذ ام عيمج نم لكألاب ساب ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 دجاسملا لاومأ نع فوقولاو يضاغتلا ينُغسيأ : يديس كلأسأو : هنمو ةلأسم

 وأ اهنم عايض ىلع تعلطا ،اهيحاونو الماع اهيف تلعج ىتلا ةدلبلا يف ماتيألاو

 ؟نهكرت انأ طرتشأ ملو لع هللا هَّرعأ مامالا انديس نم طرشلا عقي مل اذإ إ علطأ ل

 . يضاغتلا كعسي الف ،اهيف عايض ىلع تعلطأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . يضاغتلا كل عساوف عايض ىلع عيطت نل نإو

 اهانرضحأف إاهل ةلو الو تجوزت اهنأ اهنع انغلب ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 هتجوز تناك اهنأ ؤ لو 1 جيوزتلا لع اهتذَدر ىنإ جؤزملا لاقف جؤزملاو جوزلاو

 ٥ ضقنت اهنع نإ :لاق جوزلا انلأس املو ، نامز ذنم اهقلط هنإ نولوقي سانلاو

 جوزلاو يه اهسبح يف نوكت فيك . ةليح الإ اذه نإ : نولوقي سانلا ةماعو

 وع هللا ىلإ اهرتمأو اهكرتيوأ .اهلوقب نئمطم رمغ بلقلا ناك اذإو . جوزملاو

 اهشبح بحيو . نسحأ اذه لثم نع سسجتلا مأ .اهسفنب ملعا يه ىهو الجو

 ؟ جزززملاو جوزلاو
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 الو ضقنت مل اهتدع نإ تلاق اذإ ةأرملا لوق لوقلا نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 سسجتل كرت مكل عس اوو ئ جزم { ىلع الو جو زل | ىلع الو اهيلع سبح

 . ملعأ هللاو . هللا ىلإ هرمأ لكو اذه لثم نع ثحبلاو

 نأ يلاولل زوجي له . ةنس ةرشع سمخ ةنبا تراص اذإ ةميتيلا يفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ دعب ملحلا غلبي ملوهو ، لو اهل نكي مل اذإ اهجوزي

 نإ :لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هتابو باوجلا
 اهجيوزت زئاجو .تاغلابلا مكح اهمكحف ةنس ةرشع سمخ ةنبإ تراص اذإ ةيبصلا

 نم لاق نم لاقو .هب تيضر نأ دعب جيورتل ا ىف اهل ريغ الو ًاجوز هر ثيضَر نمل

 نإو .تغلب اذإ جيوزتلا يف يغلا امل نوكيو . غولبلاب اهل مك ال هنإ : نيملسملا

 نأ دعب الإ ريخألا لوقلا اذه ىلع مكاحلا اهجوزي الف جيوزتلا يف لو اهل نكي ل

 نسلا يف تراص اذإ اهجوزي نأ مكاحلل زئاج لوألا لوقلا ىلعو .ضيحملا غلبت

 . ملعأ هللاو .ةنس ةرشع سمخ ةنبإ

 نوملسملاو مه اومكاحت اذإ كرشلا لهأ عيمجو سوجملاو دوهيلا يفو : هنمو ةلأسم
 مهتسينك يف مهل اوفلحي نأ مهنم نوملسملا دارأو ، نيكرشملا ىلع نيميلا تبجوو
 ملهتمكخح اذإ الإ ةسينكلا ىلع مكل فلحأام :لاقو كلذ نع دوهيلا يبأف

 . ملعأ هللاو . مهتسينك ي اوفلحي نأ مهيلع مكحي ال هنأ : باوجلا

 ىعد او 1 ريغم ء اج مث 8كهدنع ت دلوف ع ارشع ةرقب ى رتش ١ نميفو : : هنمو ةل 7

 ئ دلولا اهنم ذخأ هَزأ ا عئابلا هيلع جتحاف ئ عئابلا هب هملعي ل اهيف ِمسوب لهاج هنأ

 ذخأو هذخأ هنأو ٠ تتم اهنطب نم جرخ هنإ لاقف .دلولا كلذ نع ير ةشملا انلأسف

 هيلع جتحا نإ تيأر 1 .دلولا كلذ اهنم ذخأ نآ دعب ًاربغ هل ىرتأ . هؤتل هباهإ هنم
 عئابلا ضري ملف { دلولا باهإ ة ةميق كيلع ار انأو ينم كترقب ذح عئابلل لاقو
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 اهررجي اهنم دلولا هذخأ ناك نإو ئ ًاضقتنم مأ اتباث غيبلا هلعل . عئابلا ىرتأ كلذب

 ؟ ال مأ ] ءاوس اتيمو (١)[اّيح] هذخأ نوكيأ . ريغلا ىلع

 . يرتشملا هب ملعي ملو .عيبلا لبق مثو ةرقلاب ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 دلولا نإ هلوق لوقلاو ى باه ألا نم هذخأ ام ةميق هيلعو مئسولاب ريغلا ي رتشمللف

 . ملعأ هللاو ] اتيم جرخ

 الإ هدنع نكي ملو .هيلع قح يف تلوط اذإ يراشلا يفو : هنمو ةلأسم

 يف ةضيرف اهل ةيطم هدنع ناك اذإ كلذكو هحالس عيبب هيلع ُهكْمأ هحالس

 ؟ لاملا تيب

 . عابي لاق نم لاقو . عاتيال :لاق نم لاقف حالسلاامأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . عابتف ةيطملا امأو

 مهيف نكي ملو ،سلفم هنأ دلبلا لهأ نم رهتشإ اذإ نويدملا يفو : هنمو ةلأسم
 مهتداهشب مكاحلا بلق نأمطأو \ لودع

 . هذه كتفص ىلع سبحلا نم ةجئارحخا م :اقلا ىلع قيضي ال هنأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 دنع نم ملَجَر اهذخأف لاملا تيبل يهو ابارخ تناك ضرأ يو : هنمو ةلأسم

 ضرألا كلتلو { نيتنس ردق هدنع تراص دقو 3 لخن اهيف لسفي وأ اهعرزي يلاولا
 ۔لبق نم تناك امم ىلعأ يقاوسلا عيفرت لجرلا اذه دارأف قاوت لبق نم
 اذه (نم اهتذخأ يتلا ةدايزلا نإ اولاقو ، هنم لفسأ مه نيذلا هناريج هيلع ركنأف

 رظن يف نكي ملو ، مهنم ىلعأ اهنأل لتشلا انع عنمت ،انيلع رضت عيفرت نم لجرلا
 . مهيلع ةمي ليسلا نم ضرألا كلت نم ءيجي يذلا الإ ةيدوألا نم يش ريغلا
 اهءاج اذإ ضرألا كلت نم ليسلا (٨مهئيجي يقاوسلا كلت وه عفري ن أ لبق نمو

 )١( اهذخأ : لصألا يف (٢ر .لصالا يف تسيل .

 ( مهبيجي : لصألا يف .
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 نأل © لبق نم تناك ايع هيقاوس عيفرت نع لجرلا اذه حنم ءالؤهل ىرتأ رطملا
 هلخدي يذلا ناكملا مهدنعو .اهيف ليسلا لوخد الإ اهحلصي ام ١ )ضرألا
 ؟انمث ىلعأ ليسلا

 كتفص ىلع هيقاوس عيفرت نع لل اذه عنمي معنف : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . لبق نم تناك اك الاح ىلع ءايشألا كرتتو هذه

 ةرجأ هل ناكو ى همأو ةنبإ كرتو هنبأ تام اذإ بألا بأ دجلا يفو : هنمو ةلأسم

 دارأو ةريغص دعب يهو اهلمكي تيبلا ي هدنع ها ةنبا تناكو لاملا تيب ف

 ةليحلا فيكو هنم ءاربا له ،اهبيصن تضبق اذإ هيبا ةنبا بيصن هضبقأ نأ ينم
 نأ يل زوجي له هجولا اذه ىلع هضبقأ نأ ينعسي ال ناك نإو اهقح نم صلختأل

 ؟ارهش اذك اذكل ةنبالا كلت اهب وسكيو ،اهم قفنيل مهاردلا كلتب هرجأتسأ

 زئاجف اهوسكيو اهيلع قفنيل مهاردلا كلتب هترجأتسإ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ! . ملعأ هللاو كلذ كل

 لام نم اهيلع قمني نأ تدارأو مأ دحلا ناكم ناك اذإ 5 : هنمو ةلأسم

 اهرجأتسأ نأ ىل زوجي له هيبأ ةرجأ لبق نم لاملا تيب يف هل يذلا ميتيلا اهدلو

 ؟ ؟ ال ل مهرادلا ردق ىلع ارهش اذكو اذك ميتيلا ىلع اهس قفنيل مهاردلا كلتب

 . هذه كتفض ىلع مألا َرجأتست نأ كل زئاج هنأ : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ

 فصن ردق ةليلق امايأ لجأ هنم داراف لجرل قح هيلع لجر ىفو : هنمو ةلأسم
 هذه ف هفرصي ام نع هانلأسف {كهسبحب الإ هميرغ ضري ملف 1 مايأ ةرشع وأ رهش

 ىضري ملف { هتمدخ نموأ("طيتزيو سانلا نم دحأ دنع نم ذخأيل لاق ى مايألا

 هنأ الإ ءافولاب انئاد ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع هسبح زوجي له .هبسحب الإ هميرغ
 ؟ةفصلا هذه ىلع هسبح زوجي مأ ،هايإ هيقويل عيش تقولا كلذ يف هدنع نكي مل

 . ضرأ : لصالا ف ١)

 . هيفوي : لصالا يف )٢(
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 ام ىلع اجأ هلف تقولا كلذ يف هيقوي ام هدنع نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ستبخي الو تفصو

 هءاج اذإو . هللا همحر ديعس نب حلاص ةيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 8 ميلستلاب مهدعو و ذخأ مهيلع رسعف ةيشاملا باحصأ ىلإ يلاولا رمأب ةارشلا

 هيلع مكحلاو هسبح يلاولل زوبحيأ كهنم دمعلا ىلع مهنع ىراوتو مهيلع تلخو
 ؟ دعب نم يلاولل ةاكزلا ميلستب َنَعذأ اذإ .ال مأ يلاولا ىلا ةاكزلا نايتأب
 . ملعأ هللاو . همزلي ايب نعذأ اذإ نسبح هيلع ينبجعي مل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مهيلع رسع هنأ ودبلا نم دحأ نم يلاولا ىلإ ةارشلا ىكش اذاو : هنمو ةلأسم
 هرمأ يلاولا دنعرضح املف . مهيلع فلخأو اهب ممهَذَعَووأ ةيشاملا ةاكز نم۔ يشي

 مأ ةفصلا هذه ىلع ىلاولا نمضي . دلبلا ىلا ةاكزلا نايتاب هل رضرعوأ يلاولا

 ِ ؟هقذصو هبذك لمتحي رذُعب رذتعا هنأ الإ دحجي مل هن هنأ كلذكو ؟ال

 اب ترعذأو { هيف هقدصو هبذك لمتحي رذعب رذتعا ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ام هنم ضبقي نمم هل لسريو ،يلاولا ىلإ اهب يتأي نأ هربجي نأ هل ينبجعي مل همزلي

 . ملعأ هللاو . ربج ريغ نم يلاولا ىلا اهنايتا يف وه بغري نأ الإ هيلع بجو

 همحر ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ذخأف ةاكزلا اهيف بجي انغ دجوف ث ةيشاملا ةاكز ضبقل راس اذإ يراشلا يف . هللا

 ىكتشاو يلاولا ىلإ منغلا بحاص ءاجنف 0 منغلا هديب نم اضر ريب اهنم

 يراشلا ىلاولا لأسف . قح ريغب منغ سأر همنغ نم ذخأ هنأ ىعدأو يراشلا نم

 اهيف بجت اهتيقل لب 3 قح ريغي منغ سأر همنغ نم تذخأ ام (١ا)لاق كلذ نع

 نأ بجيو ى منغلا بحاصل ًارارقإ اذه هلوق نوكيأ . ةاكزلل اهنم تذخأو 3 ةاكزلا

 !ةقث ريغوأ ةقث ناك ،اذه يف الوبقم يراشلا لوق نوكي مأ همنغ سأر هيلع د دري

 وقف ةاكزلا ضبقل انيمأ ةقث لعج يلاولا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يف هلوق لوبق يلاولا عسيو ،هلوق لوقلاو ،لوبقم

 . لصألا يف تسيل )١(
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 ّ .قح ريغب منغ سأر هم همنغ نم ذخأ هنأ هيلع ىعدا اذإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ةنيب منغلا ب بجاص دنع نكت لو ئ ةاكزلا هنم تذخأ ام لاقو كلذ يراشلا ركناو

 . هقث تغوأ هقث يراشلا ا هبلع هاعدلا اب :7 هيلع بجأ ئ هاوعد ىلع

 ةعومسم هاوعدف لطابلاب منغ سأر هل ذخأ هنأ ىعدأ اذإ : قيفوتلا هنلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ركنأ نإ نيميلا هيلعو

 قح اهيف هل ] بوتكم ة ةقروب دحأ هءاج اذإ نيملسلملارمأب مئاقلا يفو : هنمو ةلأسم

 لام نم ارجح اهيف هل بتكي نأ مئاقلا نم دارأو ى هطخ زوجي نم طخب دحأ ىلع

 هفرعي قحلا هيلع نم ناك ث ةقرولا كلت يف قحلا نم هيلعام ردقب .ل هيلع ْنَم

 ؟ال مأ .ةفصلا هذه ىلع رجلا ةباتك رمألاب مئاقلا عسيأ . هفرعي مل وأ اقل

 نيملسملا ةعامج وأ نيملسملا مامإ كلذ هل لَعَج ناك نإ : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 .ملعأ هللاو . كلذ هنم ةارأ نمل قحلا ت توبث حص اذإ كلذ هلف همدع عم

 هتبر بارخ ف لجر سبحب ىلاولا هَرَمأ اذإ يلاولا لماع يفو : : هنمو ةلأسم

 .رابتلا فصنذنم اه ؤاضقنا ناكو مايألا كلت تضقنا املف .اموي اذكواذك هتباد
 :رمضيآ 3 نمضيأ 5 مويلا كلذ نم رصعلا تقو ىلإ هظفحي ملو ه وهس لماعلا نم عقوف

 ؟ ال مأ روكذملا تقولا نم سوبحملا ىلع دازام لماعلا
 . ملعأ هللاو .ةفصلا هذه 7 اندنع اذه ىف هيلع نايض ال : باوجلا

 له هريغوأ ليسلا نم دايس اهيف عمتجأ اذإ لاملا تيب ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 زاملا يلاولا ىلإ سانلا نم دحأ ءاج اذإو ؟ال مأ ذخألا نع سانلا نع هعنم يلاولل
 هكح نمل هشكيوأ دايس يداولا بناوج نم عمجي راصو لاملا تيب ضرأ ف

 ةفصلا هذه ىلع ذخألا نع هغتنم يلاولل لهو لاملا تيبل مأ هعماجل دايسلا كلذ

 ؟ال مأ
 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع هنم هل : قيفوتلا هتابو باوجلا
 الف يداولا نمًذخألا اَأو . ملعأ هتناو .اهل حالص وه ذإ هب ىلوأ ضرألا نأل
 . ملعأ هللاو . هذخأ نم ىلع سأب
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 سم خ ١ ب ابل ١

 نمو تانێبلاو ماكحألاو يواعدلا ف ا

 ناميألاو تاداهشلا يفو هلوق لوقلا
     كلذ ناعمو

 همحر ناديبع نب هللادبع نب ةعمج نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نأ لبق مالكلا ف الجعتساف هيلع ىَعذمو عم محلل ىلاولادنع رضحاذإو : هللا

 هيلع ىعاملاة ةقأو يعدملا يعذاف اعم ءاوس اهشتلجي ن أ لبقو ٦ مكاحلا ايهقطنتسي

 امل ميلستلاب هيلع ىَعاملا رمأي نأ انه اه مكاحلل زوجيأ 3 .مكاحلا اےلأسي نأ لبق

 امو 6 مكحلل ايهسلجبو اهمالك ىلع لمعي ال مأ سبحلا وأ يعدملل هيلع

 همصخ ةبيغ يف رقأ نإو تيأرأ .هيلع ىعذملا رقأ اذإ هيلع ناك اذإ كلذ ىف ةدئافلا

 ؟ال مأ . . الوأ كل هئفصو ايب هرمأي نأ نا لل ىلاوللزوجيأ . فاصنإلا همصخ تلط دقو

 امب هيلع ىَعَاملا ىلع مكحي مكاحلا نأ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حضوم يف هيصخ ةبيغ ىف هيلع ىعدملا هلعل مكحلا اذإ امأو .همصخ هب قأ

 ي هرارقإ ناك نإو . همصخل رقأ ايب هيلع مكحي مكاحلا نإف . .مكاحلا مكح

 ةَقأ |يب هيلع مكحي مكاحلا نإ نيملسملا نم لاق نمم لاقف مكاحلا مكح نيلج ريغ

 هللاو .آلإ بحأ لوقلا اذهو هملع ين رارقإلا مكاحلا دنع حص دق هنأل همصخ

 . ملع أ
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 (_)اًعيبمم لاملا كلذ ناكو رايخ عيبب الام لجر نم ىرتشا لجر يفو :هنمو ةلأسم

 ملوأ رخأ ىرتشملا لجرلا هب ملع ايلف ءاضيأ هريغ لحأ ىلعراَيخ خيب هلبق نم
 ىلإ يرتشملا ةثرو بلطو .امهتنرو يقبو اعيمج يرتشملاو عئابلا تام مث ملعي

 هب عاب ام ةميق يهو مهقحب مهل مكحيا .عئابلا ةتترو هىلع مكحلا مكاحل
 ؟مهل ءيش ال مأ .الؤه كلاه ىلع مهكلاه
 نم ىنبجعي يذلاو ، نيملسملا نيب فالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلع ءيشب عئابلا ةثرو ىلع مكحي ال مكاحلا نأ لوقلا

 رجاشت جلف يف مكحيل ( َيعذ اذإ مكاحلا يف هباوج ىنعم يفو : هنمو ةلأسم

 هنا مصخلا ىعداو ضرألا نم ناكم يف ايراج مكاحلا هدجوو ،مهناريجو هنبابرأ
 ؟ لبق نم وه سيلو كانه هتيقاس (؛)هثدحم

 كلت نكت ل اذإ كلانه (٦»ةثدحم هنأ حص ولو هلاحب كرتي هنأ : :(©)هباوجف

 . ملعأ هللاو .ررضلا مصخلا ىعدا انو دحأل اكلم ةعقبلا

 هقح ديري هل لاقو هَاجف ،لجر ىلع ةيرال ةئام هل لجر يفو : هنمو ةلأسم
 راسو لجرلا اهذخأف ،حاع كل يذلا تلا يهو اهذخ ةيرال ةئام هذه :لاقف
 اذك ةصقان مهاردلا هذه تدجو :لاقو هيلإ عجر (')[مث] رثكأ وأ لقأ موي دغب

 . يرضخمل اهُذُعَت ملو ىنم اهتذخأ دقو ةمات مهاردلا لب :رخآلا لاقف .اذكو

 ؟اهنم نم لوق لوقلا

 اهنأ ىلع هقدصو قيدصتلا هجو ىلع مهاردلا هنم ذخأ ناك نإ : باوجلا

 ءاهقف ضعب لوق ىلع ةعجر هل سيلو ةصقان اهنإ هلوق لبقي الف ةيرال ةئام

 لاق اذإ ةعجرلا هيلع هلف قيدصتلا هجو ىلع هنم مهاردلا ز زخاي مل نإو نيملسملا
 . ملعأ هللاو .اذكو اذك ةصقان اهنإ هلوق لوقلاو ةصقان اهنإ

 )١( اعابم : لصألا يف . )٢( نم : لصألا يف .

 )٣( ىعدا لصألا يف . )٤( ةثدحم : لصألا يف
 )٥( هباوج لصألا يف . )٦( ثودحم لصألا يف

 )٧( لصألا يف تسيل .
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 ةحص هدنعو رخآلا هب قأ وأ هلاحأ مثرخا ىلع يح هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 هل لاقف ، قحلا لصأ هيلع يذلا نم قحلا قحلاب هل رقملا بلطف قحلا كلذ يف

 قح هيلع قبي ملو ،هبوَقأ وأ ؟وحلا لاحأ يذلا ىفوأ دق هنإ قحلا لصأ هيلع ىذلا

 ىلع نيميلا مأ . ليحملاوأ قحلاب مملا نيمي بلطو كلذ يف ةحص هدنع نكت لو

 ؟َّىَح ريغ وأ قحب رارقألا وأ ةلاَحألا تناك هل لاحملا وأ هل رقملا

 نم قحلا ضبق دق هنإ لوقي ايحملا وأ مقملا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نإو . هل لاحملل هيلع لاحملا هّملسيل هيلع لاحملل قحلا مرغي هناف هيلع لاحملا
 هسفن ىلع هل هب رقأ ام ىلع هيلع لاحملا ىلع قحلا هنإ لوقي ليحملا وأ رقملا ناك

 وأ رقملا ىلع نإف ،هل لاحملل هيلع لاحملا ىلع قحلا ميلستب مكاحلا مكحو

 هافوَتسا الو هنم ةضبق ام هيلعوه اذه نالف ىلع يذلا قحلا نإ هللاب انيمي يحلملا

 هيلع نم ىلع نيميلا ليحملواقمل در نإو .نالفل هلاحأ وأ هب رقأ نأ ىلإ هنم

 هيلعوه ام نالفل نالف هبرق أ يذلا ىحلا اذه نأ هللاب انيمي فلحي هتنإف قحلا

 نإو .هلرقمللرقملا مرْعب كلذ تعب مث۔هلرتقملاو رقملا ينعأ نالفل الو نالفل

 ةا نالف نا ملعي ام فلحب هن .هلرقملا نم انيمي رقملا وأ هيلع لاحملا بلط
 .ملعأ هللاو _ هل رقأ ىذلا ينعآ ۔ لطابب

 ىلا نوكشيو {هنم مهقوقح نوبلطي سانلل قوقح هيلع لجرو : هنمو ةلأسم
 مكحي نأ لبق لجآلا اهقادصب هتجوزل هل ام عيمج بتك لجرلا نإ مث يلاولا
 ؟ءاضقلا كلذ يضمي هناتدل لجرلا لاب مكاحلا

 هلام مكاحلا هيلع رجي ملام لوقلا رثكأو ثفالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هلايب هفيرصت هل زئاج هتاف

 نم هيف هلكوي نأ هل زوبحي ام ج ٢ لجر نم ةلاكو هديب نميفو : هنمو ةلأسم

 قحلاب لجرلا رمقأو 6 هلكو نمل قح هيلع لجر نم اكشو ٠ اهلك ءايشألا عيمج

 نأ لبق الجاع قحلا ميلست ليكولا دارأو يحلا هل نمل قحلا كلد ملس هنأ ىعداو
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 كلذ ضبق ام هنإ همصخ نيمي ديري قحلا هيلع نمت لاقف .قحلا تحاص رتضحي
 .هنم قحلا

 نأ ينبجعيف ،هّجْلا هلانت ثيح قحلا هل نم ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيميلا هنم بلطو ركنا نإو كلذ نليبسف هل يذلا قحلا ضبقب رقأ نإف ،هيلا لسري

 ليكولل حلا ميلستب لجرلا زيجيف ةجحلا هلانت ال ثيح ناك نإو نيميلا هيلعف

 . ملعأ هللاو . هيلا هملس هنآ ىعتا يذلا ا هل نم رضح اذإ هتجح هلو

 3 يهو وه ناعفرلا ىعداو اقح ةأرما ىلع ىعأ لجر يئو : هنمو ةلأسم

 يه يتيفاوت نأ الإ ىضرأ ال لجرلا لاقو اهل عزاني اليكو لكوت نأ يه تداراو

 ؟كلذ ىلع تنأ .اقح يه اهيلع يدا ينإ ثيح مكاحلا عم

 ناك اذإ مكاحلا ىلا هتيفاوت نأ يه اهيلع مكحي تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .قحلا ميلست يف اهنع ليكولا فكي ملو ،ًاقح اهيلع يعد

 نمع دحأ اندنع هدههشأ مث هسفنل اهاعذاو انضرأ عرز لجر ينو : هنمو ةلأسم

 هقدصو نيملسملا لام تيبل َذفرألا هذه نآ . لودع ر يغ ةوهشلا نأ رغ هقدصن

 ُإجرلا اذه دارأ رثكأ وأ ة ةنس دعب مث ، نيملسملا لام تيبل ةداعقلا ملسو ثاجرلا

 الوأ اهل عرازلا اجرلا اذهو . نيملسملا رمأب ماوقلا نم ةداعقلاب ضرألا هذه رذ
 اوَعَداو سانأ )همواق ةنسلا هذه اهتعارز 0 الف نيملسملا لام تيبل اهنأ تقم
 ضرألا هذه يف نيملسملا لام تيبل ديلا ')نوكتأ ى .محل اهنأ ضرألا هذه نم ائيش
 ؟ال م ةنيبلا مهيلعو نومعَذم مهو

 دلبلا يف مهو اهَعَرَر لجرلا اذه نأ اوملعي مل مهنأ اوجتحا ناو تيارأ

 عنميو نيملسملا لام تيبل ضرألا هذه زوجب انربجي اذه لثم يف ةجح هل نوكت
 ؟ ملسأ اهنع توقولا مأ نيضراعملا ءال ؤه

 هوماق : لصالا ف )١(

 نوكيأ : لصألا يف )٢(
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 هذه نأ اًرِقُم ضرألا عرز يذلا لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هتعارزب لي اذراص عرازلا نأل هلوف لوقلاف نيملسملا لام تيبل اهعرز يتلا ضرألا
 الو |ةلداعلا ةنيبلا هذه ىعدا نم ىلعو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ضرألا هذه
 دهزلا يف هنع هللا يضرركب يبأ لثم يعدملا ناكولو كهاوعدب يعدملل مكحي

 موق امد موق لحتسي ال مهيواعدب سانلا َىطغأول هنأل هاوعد لبق ام عرولاو

 لام تيب ضررأ اوكرتت الو .مئال ةمول هلل ى اوفاخت الا مكيصراو .مهارم
 مهرطضا دق سانلا نأل ةرظاحلا متن أو ااهاَعَا نم ىوعدب ذخ ؤت نيملسملا

 . ىلاعت هللا همصع نم الإ عمطلا

 هفيس هل نكأ نأ ينم دارأو لجرل اقح لجر ىلع تبتك اذإو : هنمو ةلأسم
 دقو هيلع بتكأ نأ ىل زوجي له .اذه هقحب اضوبقم انهر . ههبشأ اموأ ديدجلا

 كلذ هل تبتك نإو يديس تيأرأ .اضوبقم انهر ديدجلا هفيس قحلا اذه ىف هنهرأ

 .هل هيلع يذلا نم هقح بلطي ايكاش قحلا بحاص (}ينءاجف لجألا لح مث
 يذلا ركنأو قحلا اذه يف هفيس هنهر أ هنأ قحلا هيلع يذلا ىدا ًاعيمج ارضح الف

 يف بوتكم فيسلاو 5 هايإ ين ىنتنهرأ يذلا تيسلا ينضبقت 15 هل لاق { قحلا هل

 هنهرأ يذلا فيسلا هضبق دق هنأ ةنيبلا هيلعو ايعذم نهرلا يعم نوكيأ ةقرولا

 ؟ال مأ هايإ

 اذإ امأو كلذ ءعىزجي تفصو اك نهرلا ظفل ةباتك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 قحلا هيلع يذلا لاقو ،تفيسلا هضبقي مل قحلا هيلع يذلا نأ قحلا هل يذلا لاق
 . فيسلا ا هل ىذلا ضبق هنأ ةنملا قحلا هيلع يذلا ىلعف فيسلا هضبق هنأ

 ملعأ هللاو

 مث ٦ ةرجألاب . اهغوصيل سانلل غيصو مه ارد هدنع ناك اذإو : هنمو ةل اسم

 قرس لاقو باب ؛ رسك وأ (تيب رادج بقنب دالبلا ف هتقرس ترهتشاو هنيد قرش

 دحأ هيلع عفر مث ] قرسي 1 ضعبل او هتيب ف ام 2 صعب قرش لاق وأ هتيب ف ام عيمج

 .رادح تيب : لصألا يف (إك .يناجف : لصألا يف )٢( .ال : لصألا يف ()
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 نوكيأ هتغيص نم قرش يذلا عم تقرس اهنإ غياصلا لاقف هل ةغيص ىيف هبلاطي

 ىلع ةنيبلا نوكتو ،ةغيصلا هل نم لوق لوقلا نوكي مأ ،غياصلا لوق لوقلا

 . غياصل ا

 مأ ةقرسلا ةرهشب ةنيبلا تدهش اذإ يفكي غياصلا ىلع ةنلا تناك نإو

 ؟تقرُس يعملا اذه نالف ةغيص نآ ةنيبلا دهشت ىتح
 فلت ءيشلا نإ هلوق لبقي ال ءارجألاب ةديب لماعلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذكو اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع بصغ وأ قرسب هدنع نم

 الإ غيصو مهارد نم سانلل هدنع ام نايض هيلعو 0 فرشلاب هلوق لبقي ال غياصلا

 ةرهشلا دوهش يفكي الف تقرس غيصلا وأ مهاردلا نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ

 هيلعو كلذ ءعىزجي الف باب رسكوأ تيب بقنب ةقرسلا ترهتشاول كلذكو

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع نايضلا

 ينالفلا ىشلا يل نما حأ هل لاق اذإ دادجلا وأ راغصلا يفو : هنمو ةلأسم
 حيلمب سيل اذه هديرأ ال هل عونصملا لاق كلذ هل عنص املف ، نمثلا ىلع اقافتاو

 هموق مأ هيلع اقفتا يذلا نمثلاب كلذ مزليأ 3 ةميقلا هذه يواسي ال لاق وأ

 اذه نأ دادجلا وأ راغصلا لاق ناو تيأرأ .لاح لك ىلع همزليال مأ لودعلا
 هلعل بعتا دقو .هديري دحأ ال ىل هعنصأل لجرلا اذه ىل لاق ذلا ءىشلا

 ؟كلذ يف ىرت ام يديدج وأ يرغص هيف تغّتضو . يسفن هيف تبعتأ

 هيلع عاض دق لماعلا ناك اذإ امأو { ةلاهجلا هلخدت اذه لشي نإ : باوجلا
 هللاو . هيلع عاض ام ناصقن هل لمعي نأ هل لاق نم ىلعف ،هرغص نم ىش

 . ملعأ

 يلاولا ردقي ملف ،امهتيب هتموكح يف يلاولا ىلإ اعفارت نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 وأ دلبلا كلذ نم ًاديعب يضاقلا ناكو 8 يضاقلا ىلا اهعفرو اےهتجح عطقي

 يضاقلا ىلإ ناعفرلا بولطملا هنم لعاف يضاقلا ىلإ ناعفرلا امهدحأ بلط
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 امايأ هدمي نأ يلاولا ىلع له ،عوجلا مهيرتضأ مهنعراس نإ الايع هل ناو رقفلاب
 ؟ال مأ .هعوجر ح ىلإ مهيفكي ام ردقب هلايعل كرتيو مدخيل

 لجأ نم هموي توق نع لضفت ال هتمدخ نإ ريقفلا اذه لاق نإو تيأرأ

 هعفرن نأ تئش نإ همصخل لاقيو 5هل ارذع اذه نوكي له .هلايع ةرثكو هقعض

 ىلع شيل مأ هعوجر دخ ىلإ مهيفكي ام هلايعل هتيطعت نأ يضاقلا ىلإ كل
 ؟كلذ همصخ

 قحلا ىلإ ةايقنالا هيلعف هلعل هلف قحلا هنم بلط اذإ هلآ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دنع ناك ناو ةمكاحملا يف اليكو لكويوأ يضاقلا ىلإ هسفنب لصي نآ دارأ نإف

 دبالو زئاجف لكو ناو ةنيبلا عمسي نأ هسفنب لصي نأ دارأ نإف ى هيلع ة ةنيب همصخ

 هلل او . ةنيبل ا عمسيل موصخل ا ىلإ هسفنب لصي ن أ مكاحل ١ ىلع سيلو ] .ا ذه نم

 . ملعأ

 بلطو ركانتو نيملسملا نم دحاو ناينبلارضح اذإو : هنمو ةلأسم

 يذلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلحي هناف يدوهيلا امأ ،ناينابلا نم نيميلا ملسملا

 ينب ىلإ هلسرأو ،هيلع هللا تاولص نارمع نب ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ
 نأل .وه الإ هلإ ال : هل لاقي الو هللاب فلحي هناف ينارصنلا امأو الوسر ليئارسإ

 ىلع ليجنألا لزنأ يذلاب فلحي نكلو .رخا اهلإ هللا عم نأ نولوقي يراصنلا
 برو ريخلا لعاف هللاب سوجاملا فلحيو .هيلع هللا تاولص ميرم نب ىسيع

 نم لاق نم لاقو .كرشلا لهأ يف نيميلا ظفل اذهف .اهنودقوت يتلا رانلا تيب

 مظعأ ء ىش الو ناميألا ا مهيلع تبجو اذإ هللاب نوفلحي كرشلا لهأ نإ نيملسملا

 يف ةءاربلاب مهنم دحاو اك فلحت مهلك كرشلا لهأ نإ نيملسملا ضعب لاقو 5 هنم
 . هنيد
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 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص يضاقلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 هنيد ءاضق يف“هتيتصو هتجوز لعجو ، غلبو اماتيا كرتو كله لجر يف . هللا همحر

 دارأ ال ايصخ نوكتو ميتيلا لام يف مكاحت نأ الأ .هاياصو ذافنإو 5 هنويد ءاضتقاو

 . ةمكاحملا هنم يه تادارأ وأ ةمكاحملا هنم

 عمسيو هلام يف ممصاخت نأ اهلق اهتبا ميتيلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . همصخ ىلع ميتيلل اهاوعد

 هضعب اورفحو ةالف يف هوطقل جلف جارخا ىلع اوعمتجا موق يف : هنمو ةلأسم

 اولاقو هرفح نوقابلا دارآو رفحلا نع فلخت نم مهنم فلختو ضعبلا ىقبو

 .ءيش كل سيلو .هنم أربي امإو ى ،جلفلا يبت نأ ىلإ اندنع رفحأ ام فلخت نل

 ؟هنم ي تلاو ةمدخلا نع تلخت نم ربج ىلاولل زوجي له

 هذه لثم يف مكحلا يف لخدي الأ يلاولل نأ ينبجعي ام امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ملسأ اهنم يدنع ةمالسلاو ، هريغب الو رجب جالفألا

 وأ اهبكرو حيسلا نم ةقان هل ضرتعا هنأ لجر ىلع ىعدا نميف : هنمو ةلأسم

 ةيح امأ يردي ال ۔هيلا لصت ل اهيلع لمح وأ اذه اهبكر ذم . هنأو الامح اهيلع لمح

 .ةحيحص يهو اهقلطأ اهيلع لمح وأ اهبكر هنأ كلذب هيلع ىعأملا تقأو ة ةتيم وأ

 ؟لجرلا اذه مزلي ام

 اهلامعتساب رقأ اذإ اهلك ةقانلا ةميق هقزلت نا ينبجعي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . نيملسملا دنع اصالخ هل نوكي هجوب اهنم صلخت هنأ ةحصب يتأي ىتح اهضْقو

 . ملعأ هللاو

 دارأ قرف ةعيرش لثم سانلا هدري جلف ةعيرش ىلع ضرأ يف : هنمو ةلأسم
 ىضرن الو انتعيرش هذه اول اقو جلفل ١ ب اب ر ا هيلع ركن ا اهرمعيو اهلطني نآ لجر
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 ؟مكحلا ام .اهترامع داراو هضرأ اهنأ (ااوه ىعقاو ،اهرمعي نمل

 تناك نإ هنأ الإ هنيعب هئياعي يذلا هيف غلبي اذه لثم نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هترايع ديرب يذلا اذه حصي لو ٠ دلبلا لهأ هر عمتني ناكم ف ًاتاوم ةعيرشلا هذه

 اكوردم ناك ام لثم سانلا عفانمل كرتي نأ ىنبجعيف عضوملا اذه هل تبثت ةحص

 . ملعأ هللاو . هيلع

 ناديبع نب ةعمج نب هللا دمع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 يف ىقبو ىلغألا ءام صقنو عارذ ةئاسمخ نم قأ اهنيب نيجلف يف . هللا همحر

 لهأ هفزني ىرجي ال ةمأ يف ىقبو صقن اذإ (}[هنأ] مهت :داع نمو . يرجي ال ةمأ

 وأ نوكدي ةعبرأ اولعجي نأ اوداراف فزانلا ىلع نوكدي ا ةنالن نوكيو . لاومألا

 . لفسألا جلفلا لهأ مهيلع ركنأف . هب نوفزني يذلا ولدلا نو ربكيو ةتس وأ ةسمخ

 ؟ال ما كلذ ف راكنإ مهلأ ةثالث الإ مكل ىضرن ال اولاقو

 نم مدقت ام فالخب زدقأ الف ةمدقتم ةّسُس هل تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ح ِس _ .

 ىلعوهف ةمدقتم ةنس تناك اذإ 3 عارذ ةئاسمخ نم رثكأ ايهنيب ناكولو ةنسلا

 . ملعأ هللاو . هتنس

 نيذلا نم ديرن ءاملا نم فزنلا انل نحن ا :فزنلا لهأ لاق اذاو : هنمو ةلأسم
 لهأ لاقو .اريبكوأ اريغص هاندرأ نإ ولدلا كلذكو . ريشكوا ليلق نم نوككدي

 ةثالث ربغ مكلام جلفلا

 لهأ لوق لوقلاف عارذ ةناسح نيجلفلا نيب ناك اذإ : " هللابو باوجلا
 فزنلا نم نوديري ام مهل نأ ةنيبلا فزنلا لها ىلعف قأ اهنيب ناك نإو فزنلا

 . ملعأ هللاو . ءالدلاو

 كلذ ريعتسملا نهرأف ديعلا موي هسبليل ابوث الجر راعا +إاجر : هنمو ةلأسم

 ام (٢ريعتسملا هل لاقف هبوث ريعملا بلطو . تايدمحم عبرأب لجرلا ىلع بوذنلا

 .لصالا يف تسيل )٢( .هضرأ وه اهنأ : لصألا يف )١(
 ريعملا : لصألا يف )٣(
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 نهترملا ملعي مل اذإ كلذ يف ىرت ايف .هقح هنول ىرتشلل ىلع ةرأل عىش يدنع

 ؟ هبلطي نمل هب رقأ نهارلاو هريغل بوثلا نأ

 نإف ،هتهر نأ تعب نهترملا ىلع لبقي ال نهارلا لوق نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . نهترملا نم هبوث ذخأب هل مكحي مكاحلا نإف بوثلا ىلع ةلداعلا ةنيبلا ريعملا ماقأ

 هللاو . نهارلا ىلع ةجحلا هلو نهترملا ىلع ةتح ةجح الف ةلداعلا ةنيتلا مقي مل نإو

 .كلذب ملع أ

 يف ةرضاح ةأرما لكوملا ناكو ليكولا همضاخف مصخلا ةرك اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟ اهسفن نع همصاختل ةأرملا هل ربدت نأ زوجيأ © دلبلا

 نهيلع تبجو اذإ امأو ةلاكولا مهنم لبقت ءاسنلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ."نيميلا هيلع لب نيميلا ليكولا مزلي الف نيميلا

 امهدحأ [}١( ىلع] نأ ىلع اهريغ وأ ةعارز يف اكراشت نيلجر ىفو : هنمو ةلأسم

 نم هللا ءاش ام الخو امترز اهلف .هيغو جزلاو ةنؤملاورذبلا رخآلا ىلعو ةبادلا
 هتباد (؟[تمزل اهلعل] تمزروأ ،اهمعابف هتباد ىلإ ةبادلا بحاص دَمَع نامزلا

 ىبأد .اهيلع رجزأل ةيوق ةباد يلرضحأ لاق وأ ةبادلا هذه علئيب هكيرش ه هركف

 عرزلا لتق دارأو هتباد عاب امل ةباد رتشي ملوأ ّ ةيوق ةباد رضحي نأ رخآلا

 :باوجلاب تيتأو .لاؤسلا ةيقب تكرت . . هكيرش ةدامو
 ءارش ىلع ةبادلا بحاص رتو زوجي ال اذه لثم نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 عرزلا نم ديري ال هنإ لوقي نأ الإ سحي هناف عنتما نإف .كلذ نم هل دب الو ةباد

 . ملعأ هللاو .ءىش ىلع ربجي ال ذئنيحف ،ائيش

 ةنامأ هل يدنع هيلع ىَعَملا هل لاقف ًاقح رخآ ىلع ىعدا نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟اهنم نم لوق لوقلا .هلعل ضرق ىلع هل سيلو .اذكو اذك

 . لصالا ف تسيل ( ١(

 )٢( لصالا يف تسيل .
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 لوقلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخأ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لوألا لوقلابو ةنامألا يعدم لوق لوقلا :لاق نم لاقو . ضرقلا ىعدم لوق

 .ملعأ هللاو . هكحآو يتفأو لمعأ

 ىعأملا ةقأو اذك دجسمل اقح هيلع نأ لجر ىلع لاجر ىآلا اذاو : هنمو ةلأسم
 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . . دجسملل قحلاب هيلع
 مكحي هناف ۔نيملسملا تاقث نم ةقث ; بلاطلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 مكحي الف ةقث بلاطلا ركي نإو © .ةقثلا اذه ىلإ هميلستب يحلا هيلع نم ىلع

 . ملعأ هللاو . ةقث . همن ربع ربغ ىلإ دجسملا لام ميلستب رخآلا ىلع

 دق هنأو 3 هل تح اهيف هيلع ةقرو لجر دنع هل ىعدا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ةيترال نيرشعب نلع نوهرم قفتلا : قحلا هل نم لاقف 0ا١اديدج اقفت قحلاب هاضق
 ؟كيلع يل يتاب ةقرو يف بوتكملا قحلاو اهايإ كّتضرقأ
 ام ةقرولا بحاصل نوكيو { هبحاص ىلإ عجري قفتلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هذه يف هل يذلا قحلا اذه ريغ اقح هل نإ هلوق لبقي الو & قحلا نم هتقرو ي

 . ملعأ هللاو . ةقرولا

 ىَعًأملا لاقف ،بارج ةميق تايرال سمخ لجر ىلع ىعدا نمو : هنمو ةلأسم
 .اضرق كنم هتذخأ هيلع

 لبقي الو ،هلثم تارج هل هيلعو ضرقلا يعدي نم لوق لوقلا نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هنم هعاب هنأ يعي نم وق

 هيلع ىملا لاقو بوث ةميق ةيرال ةرشع يتنثأ هيلع ىعا ناو : هنمو ةلاسم

 تاترال رشعب بهذ دمع هتيضقو ةيترال ة ةرشع ىتنثاب بوثلا اذه هنم ثي رتشا

 ديدج : لصألا يف )١(

 س ٢٨٩



 هعيبت ن آ ىل ا ي دنع ةنيهر معل ١ امأو نيتيرال تملس ل اقو . نيتير ال هل تملسو

 ؟ كلذ يف ىرت ام

 . ملعأ هللاو . نهرلا همكح دمعلا نأ : باوجلا

 . يتباد هذه : هل لاقو لجر دي يف اهار مث ; ةناد" :هل تقرس نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . . هذه يتعاس ىلا كتباد اهن اهنأ ملعأ الو نالف نم اهتي رتشأ انأ لاقو

 ؟باوجلاب تيتأو .لاؤسلا
 هيلعو هتباد ةبادلا نأ لوقي نم اذه لثم يف يعدملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيميلا هنم تلظ نإ نيميلا ي رتشملا ىلعو هئاد ةبادلا هذه نأ ةلداعلا ةنيبلا

 اذهل ملعي الو نالف نم ةبادلا هذه ى رتشأ هنأ يرتشملا فلحي نأ نيميلا ظ ةلو

 . ملعأ هللاو . قح اهيف يعملا

 ف . هللا همحر ىرفاغلا نانس نب فلخ ةيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ال زوجيآ . ا اهنيعب هب تأر اهنأو . اَهجرتقي اهتر امح ء طو لجر ىلع تعد دا ة ةأرم ا

 ؟ اهنمث ذخأو اهلامعتسا

 زوجي ال أوقو ،زوجي لوق فالتخا ةبادلا هذه لايعتسا يف : باوجلا
 هيلعام سيلو لجوزع هللا ىلإ ١ هزمأف املاعتسا زؤج نم لوق ىلعف . حبذتو

 حص ناف . ىوعدلا هيلع اهلف اهلاعتسا زيجي ال نم لاق نم لوق ىلعو .ىوعد

 ام لبق نم قح اهل هيلع سيل هنأ نيميلا هيلع اهلف ح حصي ل نإو . اهممرغ قأ وأ هيلع

 . ملعأ هللاو .اهمرامح طق ىنأ نم لع تَحَذا

 رايخ عيب ءام راثا ةثالث هعياب هنأ ١( )[رخا ىلع] ىعدا نمو : هنمو ةلأسم

 نالفل هنم ه هارتشإ عق هعياب هنأ ىعداو رايخلا م عيب همصخ ركنأف ةافولا هنم دارأو

 هريغل رت رتشم عيذم اذه نأل نيميلا نم ىلع هنأل نالفل هنم ي رتشلا هنأ هملعأو

 . هنم هل هارتشا هنأ يعدي اذهو ةلاكؤلا يعذي

 .لصالا يف تسيل )١(

 س .٢٦٢٩



 نم لوق ال عطقلاب هنإ لوقي نم لوق عيبلا يف لوقلا : قيفوتلا هثابو باوجلا

 ملعأ الو نالفل لاملا اذهب ترقأ دقل نيميلا هنم دارأ اذإ هنأ يدنعو رايخلاب لوقي

 الو نيميلا هل هيلعف . يلع اهاعتا تلا ىوعدلا هذه لبق نم اقح هيف لجرلا اذهل

 .ابسايق هتلق هنإف قحلاب الإ يلوق نم ذخأي

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان ةيزنلا ةيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مث فيصلا ىلا نييرجب هيلع رجزيل لجر نم اروجنم رجأتسأ نميفو . هللا همحر

 ريغ نم غايض هباصأف يوطلا يف عقو هنأ ىعدا وأ رسكب ءيش روجنملا نم عاض
 هرسكو هسفنب هعّتض هنأ رجأتسا نم ىلع روجنملا بحاص ىعةاو .هنم عميضت

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرتف هرسكب رمأ وأ . هسفنب
 بحاص ىلعو ،روجنملارجأتسأ نم لوق لوقلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نمروجنملا بحاصلو ،فلتلل هضرع وأ هروجنم هل فلتأ هنأ ةنيبلا روجنملا
 هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع ةضقتنم ةراجإ هذهو .. ىضم امل باسحلاب ةرجألا
 . ملعأ

 انإف ةمكاحملا كنم «اااودارأو ةعزانم مهنيبو كنيب سانأ : هريغ نمو ةلأسم
 ؟كيلع كلذ مهلا . كسفنب تنآ تبلطو . كلذ نع ("ك ؤايصخ
 دنع مكاحل ادحأ كريغ لكوت نأ كلزئاج هنأ : : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذ كيلع سيلو ةمكاحملل كسفنب ريست نأ تنآ تحت الو ،كئاصحخ
 . ملعأ هللاو . ةمكاحملا يف كتاقم موقي كليكوو كئايصخل

 ةماقإ دعب عرشلا مكحب هنم ذخأو لام يف مكاح يذلا امأو : هنمو ةلأسم

 ئ هريغ ىلع لجرل لاملاب مكح ة ةاضقلا نم ضاق لي ىلع ناےيأو ٠ لودع تاتيب

 ف ةعجارملا دارآو هاعكاف ئ يبأ نود ل لاملا لاقو ئ هدلو ماقأ لاملا هنم ذخأ الف

 ؟ كلذ د هل . . م اكح ل ١

 )١( ءاراو : لصألا يف )٢( كءايصخ يناف : لصألا يف .

_ ٢٦٢٩١ 



 الو دلولا ةت ةجح تعطقناو تثت دق بدألا ةمكاحم نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 عمسي ارضاح يبنجألا ناك نإو ئ يبنجألا فلاح اذه ف دلولاو ىوعد هل عمست

 هل ةتح مهيلع يعي الو امهاريو ")هعمسيوهو نايكاحتي لاملا اذه يف نيلجرلا
 . هتجح هلف ۔اےهتمكاحم ملعي الو اهعمسي الو ابئ اغ يبنجأل ا ناك نا !و . اضي ا

 . ملعأ هللاو

 ىعدا نميف . هللا همحر سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج ىلا عجر

 هاوعد عمتست رآ ئ بهذو ا ةضذف لثم سبللاب هل لخ لبق نم ةي ةدمح لجر ىلع

 ؟هيفاويل همصخ ىعو

 ضعب اهزاجأ فالتخأ اهيف ةضفلاو بهذلا نم يلحلا ةداعق نإ : : باوجلا

 ام ىلع ةزئ اح اهتداعقف فايثلا امأو . نورخا مهنم اهزججي لو نيملسملا ءاهقف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح

 ىعاملا ركنآو هثرو كلاه لبق نم لجر ىلع اقخ ىعدا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ الام تفلي مل اذإ نيمي كلاهلا ةئرو ىلع بجي له . هيلع

 ىعدا نم ىعداو الام تلخ نويدملا كلاملا ناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 نوملعي ام ملع نيمي ةثرولا ىلع هلف يعدي ام ىلع ةهنيب هل نكت ملو اقح هيلع

 نأ الإ مهيلع نيمي الف الام كلاملا فلخي . نإو هيلع ىعتا ام مهكلاه ىلع

 الو قحلا اذه نم هيلع ام يضقي الام مهكلاهل نوملعي ال مهنآ انيمي مهنم بلطي

 . ملعأ هللاو . هضعب

 ذ هنذإ ربغب هلام نم اشيشح شح هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 شح هنأ رقأ نإو ؟ال مأ نيمي هلأ .هيلع ىعتملا ركنأف نوصح ريغ هلام نأو

 لقي ملوأ دلبلا كلذ يف فراعتلا ليبس نم كلذ نأو ، ىعتملا لام نم اشيشح

 ؟ال مأ عيش رقملا اذه همزليأ فراعتلا ليبس ىلع

٢٦٩٢ 

 



 ةنوصحم ريغ يه تلا ضرألا نم عورزموه يذلا شيشحلا نأ : باوجلا

 انيمي هيلع ملعأ ال لوقلا اذه ىلعو نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع هذخأ زوجي

 مل ولو لوقلا اذهو ةفصلا هذه ىلع اينغ هيلع ملعأ الف هل رقأ نإو كلذ هركنأ اذإ

 لاقو . ملعأ هللاو . نيملسملا نم هزاجأ نم لوق ىلع كلبلا فراعت يف كلذ جرخي

 . ملعأ هللاو .بصتغملا لام نم عرزي مل يذلا شيشحلا ذخأ نيملسملا ضعب

 ىعآاو ، ينالفلا جلفلل وأ دجسملل ليكو هنأ لجر ىعا اذإو : هنمو ةلأسم

 هيفاويل هيلع ىعدا نم يعديو هاوعد عَمسسَتأ «دجسملل وأ جلفلل اقح لجر ىلع

 ةايحوأ جلفلا لهأ ةابجو بابرأ نمرضحي نأ ىلإ جاتحي مأ رمألاب مئاقلا دنع

 ؟دلبلا لهأ

 رمألاب مئاقلل زوجيو ةعومسم يدنع ىوعلا هذه نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اب هيلع ىتعذملا رقأ نإف { ةقث ناك اذإ ةصاخو هليكووه نمل هيلع ىعدي نم راضحا ¡

 ىلع هب رقأ ايب هذخأ ةقث ناكو هتلاكو نيملسملا رمأب مكاحلا عم حصو هيلع ءاعدا

 هفلحي الف ةلداع ةنيب هيلع هل نكي مل نإو هرارقا زوجي نم لاح يف ناك اذإ هسفن

 انئاهقف تاباوج ضعب نم هتظفح اذكه .دجسملا قح بهذي الئل كلذ ىلع

 زوجي نمم هلكو نم رقأ وأ ةلامعلا ةنيبلا ةلاكولا يف ةحصلاو . ملعأ هللاو . نيرخأتملا

 . ملعأ هلللاو . هليكوت هل

 اكش اذإ نوملسملا هيف بتكي 7 6ةهبش هيف ىذلا جلفلا يفو : هنمو ةلأسم

 رمأب مئاقلا لخديو هاوعد عمست . . مهماهس مايق يف هريدايبوأ هئاكرش نم دحأ

 ؟كلذ يف لض نم ىلع مكحيو كلذ يف نيملسملا

 الو } نالفل كيلع ام ملس نيملسملا رمأب مئاقلا هل لوقي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلع ةردقل اضعب مهضعب رضي سانلا كرتي الو اذكو اذك عضوم نم هل وكذت

 ملعأ هللاو . كلذ

. ٢٦٢٢٣



 ريغمت ينإ لاق اذإ لخن يلثم هلكو نمل عيب نم يغ اذإ ليكولا يفو : هنمو ةلأسم

 نم نمثلا ديرأو هدودحو هدحب لهاجو هب ىضرأ الو ،نالفل بوتكملا لاملا نم

 ركنأو هدودحو هدح ملعيو ،لاملا لغتساو ىضر دق انالف نأب عئابلا ىعتاف عئابلا

 ؟ال مأ ةجحلا هكردت نالف ناك كلذ ليكولا

 ةلاكولا قلطأ وأ هلكو نم كلذ هل لعج ليكولا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ضقتنملا عيبلا نم ريغلا لطببي امم ءىش هبلطي ملام ب تباث زبغو ةعومسم هاوعدف

 ةجح ريغ كلذل ةحص ريغب ي رتشلملا اضرب عئابلا ىوعدو فالتإ وأ توم لثم

 لجأ نيملسملا ةجتح هغلبت ثيح ارضاح ي رتشملا ناك نإف ، نمثلا در هيلعو مل

 نيملسملا ةتح ةغلبت مل نإو ،لاملا اذهب اضرو يرتشملا لوق ملعي امردقب

 هللاو .هتجح بئاغلل ىنثتساو كلذ يف مكحلا نيملسملا رمأب مئاقلا ىضمأ
 .ملعأ

 نم تجو ام هنأ لاقو لام هدنعوأ ةهبش هيف لام هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 هل زوجيو لاح لك ىلع هعيبب هيلع مكحأ .هيلع قح يف هنم اكشو كهنم يرتشي

 يذلا نم يطعي نأ دارأ ناو . عنصت فيك كلذ نع لتلا دارأ اذإ وه هعسيو
 لام هل حصي مل اذإ تيأرأ . كلذ نم يطعيو اريقف همكح نوكيأ.ءارقفلل لعج

 ؟ال مأ هسبح زوبجيأ .هيف نوملسملا بتكي مل لخن وأ عرز ريغ

 هل هذخآ ملعي ملو ،هل اكلم هيعذيو هعنميو هزوحي ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيد ءاضق نم هيلع بجوي ايب ذخ ؤيو هدي ين ايب ىلوأ اكف ،لطابلاب هل هزوحو
 نم هيلع ام ءافوو هسفنل لاتحي نأ هيلعو ،اهئاحصأ كلذ هنم بلط اذإ تاعبتو
 . ملعأ هتلاو . قوقحلا

 ناديبع نيب ةعمج نب هتلا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 وه سيل لجرلا لاقف ،هقفنلا هل ديرت دلوب لجر ىلع تتا ةأرما يف : هتلا همحر

 ؟ةرهشلا ةداهش هيلع زوجتأ . هدلوب

٢٦٢٤



 ةأرملا مأ ماعلاو صاخلا دنع تناك اذإ ةرهشلا ةداهش امأ : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 الو ا .جوزلل هب مكحن دلولا اذه نإف .كلولا عضوب اوعمس مهنأو اذه نالف ةجوز
 الو ةقفن دلولا اذهل هيلع ام هقلاب فلحي نيميلا هيلعف ذوهش نكي مل نإو هنم هل رذع

 ةأرملا هذهل هيلع ام هتلاب انيمي فلحي ةأرملل نيمي هيلعف عضري دلولا ناك نإو ة ةوسك

 . ملعأ هللاو .دلولا اذه (١)ةءارب لبق نم :

 ءاجف 5دوهشلاب يتئا امهل انلقف نالجر اهيف ىعادت ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 نملرذن ملو اذه نالف نم ضرألا هذه اندمعقتسا انإ هلوقو دوهشلاب ايهنم :لجر

 ؟ال مأ همصخ دنع اهم عفدت ةداهش هذه ىرتأ اهلصأ

 نم ضرألا هذه انعزز انإ اولاقو الودع دوهشلا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دوهشلا ناك نإو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع ي عرزلا نأل هل ضرألا مكحف نالاف

 لي ف ضرألا هذه نأ ة ةرهش دوهش دهش اذإ امأو ّ مهتداهشب مكحت الف لوغ ريغ

 (})دوهش هل دهش نمل ضرألا هذه مكحف .هل لصأ اهنأ اودهشي ملو اهزوحجي نالف

 هلعل دوهش دهش اذإ امأو ، كلذ لثم ةداهش رخآلا مقي ملو ةزوح يف اهنأ ةرهشلا

 نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه 3 مهتداهش لبقت الف نالفل ضرألا هذه نأ ةرهش

 . ملعأ هللاو . لصألاب مهتداهش نيبو عنملا يف ةرهشلا ةداهش نيب قرفلا مهفاف

 انمسق انأ نايساقلا دهش اذإو :لاق ، عماجلا يف ةلأسم تدجو : : هنمو ةلأسم

 ىلع دهش نم لك كلذكو اهتداهش تطقس ءاكرشلا ضعب ركنأو لاملا اذه

 لمتشت يهف اهرهاظ ىلع ةلأسملا هذه تناك نإف ؟ةلأسملا هذه ريسفت ام . هلعف

 ؟اهنم عرفت امو ةلأسملا هذه ةجو انخيش انل يب الةريثك ءايشأ ىلع

 اذه انمسق انإ الاق اذإ نيمساقلا نأ رثآلا يف دجوي اذكه : قيفوتلا هنابو باوجلا

 انأل ةزئاج ريغ اهتداهش نإف كلذ ةثرولا ركنأو نالف نب نالف ةثرو نيب لاملا

 )١( هيابرب : لصألا ين .

 )٢( لصالا يف تسيل .

_ ٢٦٢٥ 



 نأ الإ هتداهش زوجت ال هسفن ىلع دهش نم لك كلذكو ايهسفنأ لعف ىلع ادهش

 مهنيب لاملا ايسق ايهنأ دهشي الو مهلام اومسق دق نالف ةثرو نإ دهاشلا لوقي

 نإف © نالف ةثرو نيب ةمسقلل ( مكاحلا اهماقأ دق نإاساقلا ناذه نوكي نا الإ

 : لاق اذإ مكاحلا امأو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع ايهتداعش لبقي مكاحلا
 هنأ ىنعملا يف ناكولو لوبقم هلوقف ا نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفل تمكح دق

 هلوقف ، اهيلو هنأ ةأرما حاكن نم دقع ام ىلع لولا كلذكو ، هيسفن لضف نم

 .هربع لدع عم الدع ناك اذإ نالاف تنب ةنالفب نالف نب ل نالف م جوز هنأ لوبقم

 .ملعأ هللاو . ىنعملا اذه نم هيلع ىرجي ام عيمج لمتحي ال عضوملا اذهو

 نم ئاغوهو اهجوز نم ةقفن ديرت ىلاولا ىلا ةأرما تكش اذاو : . هنمو ةلأسم

 نودهشيو هلامب نودهشي وأ اهجوز ة هبيغب نودهشي ادوهش رضحت ن أاهيلعأ ناع

 ؟تالاحلا هذه ف لبقت ىلا تاداهشلا ظفل فيكو 5 هتجورب

 ةأرملا هذه : نولوقي ةأرملا هذهل نودهشي نيذلا دوهشلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهنأ ملعأ ال نالف نب نالف بئاغلا ة ةجوز ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف
 ىلإ ةيجوزلا مكح َنم هنع اهيبي ام يتارفلا هوجو نم هجو الو قالطب هنم ثَجرخ
 دوهشلا نوكيو .ةأرملا رضحمب ةداهشلا هذه هلعل ذوهشلا نوكتو ةعاسلا هذه

 عمتجأ نإف اهسفن ىلع نادت نآ اهمأ ةأرملا هذهل مكاحلا ةنع حص اذإف .الودع
 اذإف ،بئاغلا اهجوز لام ىلع دوهشلاب اهاعد بئاغلا اهجوز ىلع قح اهل

 بئاغلا لام نم عيبي نأ هلّراَج بئاغلا لام ىلع مكاحلا عم ةداهشلا تحص
 نوكتو ة ةقفنو ةوسك نم بئاغلا ١ اهجوز ىلع اهل عمتجأ يذلا قحلا اتهتِضَقيَو
 .٨كاحلا اهل ضرف ام لثم رمتو ثح ةأرملا هذهل نوكيو 5 ةفورعم ةوسكلاو ةقفنلا
 هللاو . ءافولا موي دلبلا رعسب ء ءاضقلا نوكيف مهارد اهيضقي نأ مكاحلا دارأ نإو

 . ملعأ

 .مكحلا : لصالا يف

٢٦٢٦ 

 



 ةداهش :ل 0 .1 اهم 2 ال قوقحلاو لالا يف ة :ا ةداهشو . ىوزنلا

 اذإ بسنلا يفزوجت اهناف ةرهشلا ةداهش امأو ] ءاعدألاو عنملاوزوجلا يف ة ةرهشلا

 رثكأو . فالتخا كلذ يفف ثاريملاو ةيجوزلا ٢ امأو ئ ةرهش اهعفدت ال تناك

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلا الإ كلذ يف لبقت ال لوقلا

 ينعأ هتداهشب دهشي نأ دهاشللزوجت ىتلا ةداهشلا دح امو : هنمو ةلأسم

 ؟هدنع دهش نم ةداهشب

 هبلق (١)نأمطأو هنع بيرلا عفترا اذإ دهشي نأ هلزوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم ةفرعمب دهشي نأ هل عساوف ن كلذ يف بير هضراعي لو ،۔حرشناو كلذ ىلإ

 . ملعأ هللاو . كلذك هملع

 هنإف .رخالا ركنأو هعرز تبرخ (٢هتباد نأ لجر ىلع يعدي نمو : : هنمو ةلأسم

 ؟ممرغ هل هنم همّرلي ابارخ نالف ء عرز تب رحت - (٣)هًّتراد نأ ملعي ام هز أ فلحم

 :لوق ؤ مرغلا هيلعف ةلداعلا ةنيبلاب هيلع حص وأ كلذب هل رقأ نإو : باوجلا

 . نيتميقل ١ لضفأ هل : :لوقو 6 عرزل ١ ك ارد ٣ , موي : :لوقو 6 ب ارخل ا م موي ؛ كلذ د مرغي

 . ملعأ هللاو

 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمح هيقفلا خيشلا ب داوج نمو : هنمو ةلأسم

 دارا ن ا املف هلام يف ةلخن م عينم هل نأ يلجر لع ىعد نميف ¡ هللا همحر ىوزنلا

 ةلخن ةلخن عضوم الو ش ل ام

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع ملع نيمي لاملا بحاص ولع نأ : باوجلا

 ؟اهيف 3ر ال ىلا نيميلا ةفص امو : هنمو ةل اسم

 .هباد لصألا يف )٢( . نءايطاو : لصألا يف )١(

٢٦٢٧ 



 نم ائيش دحأ ن نم اجر ىرتشا اذإ 3٥ كلذ لثم تفصو ام ىلعف : باوجلا

 ائيش هنم ي رتشلملا عاب مث ى مولعم نمنتب ةر كلذ هبشا .امو فلغ وأ تق لثم ة ةرتضخلا

 بلط نإ نيميلا هيلعو اذكو اذك هنم اهعابام هنإ هلوق لوقلاف ؤكلذ دعب هنم ريغ مث

 عئابلا ىلع نيمي الف ى عئابلا ىلع نيميلا يرتشملا ر نإو ،َنيميلا عئابلا هنم
 هءاج مث ةنمأ نم مرم تام اذإ نيمألا كلذكو ي رتشملاو .هنم عاب مك فرعي ال ال

 بلط نإو اذكو اذك اهنإ هلوق لوقلا نإف نيمألا نم ةنامألا نوبلطي نيؤملا ةثرو
 نيميلا هيلع نيمألا نإ لوقي نم لوق ؤا)ىلع نيميلا هيلع مهلف نيميلا هنم ةئرول
 . نيميلا يف ةثرولا ىلع در الو

 01 هلَع وأ عيب نم هلكو نمل اقوقح ضبقي ناك ادإ هريغو بئاغلل كلذكو

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يف در الف لكوملل

 لاقف ،لجر نع هقحب هل نمض هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 همصخ ربي مل يع نأوأ هقح ركان وأ بئاغ لجر نع هل نمض هنإ هيلع ىعذملا
 ؟ ال مأ .ةفصلا هذه ىلع قحلا نم نماضلا رذعي .هقح نم
 هنع نمضي نأ رمأي ملو رضاح ريغ لجرا نع َنمَض نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةناضلا هيلع تبش الف

 همهت ءاو ة ةم ريغ ن اكو 6 نبميل ١ يصوم ا هنع عفرا اذ ذا يصول ١ ف و : : هنمو ةلأ اسم

 امم ءيش ذخأب انيقي هيلع اوعداو كلاهلا ىلام نم ائيش اذَخأوأ ةنايخب ةثرولا
 ؟ هنيمي او د ار أو مهكلاه هفحت

 نيمي ال :نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيميلا هيلع :لاق نم لاقو .هيلع

 ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان ةيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلاسم

 ىلعف : لصالا يف ١(

 ۔ ٢٩٢٩٨



 ىلا هنيمي بلطو (١كلذ يلوملا ركنأو ، قتعلا هديس ىعدا اذإ دبعلا يف : هللا همحر
 نإف .هقتع همي نأ مكاحلا هيلع طرتشي معن لاق .دبعلا ىلا نيميلا درو مكاحلا

 . قتعو هفلح كلذب ديسلا يضر

 . هنيمي بلطو هركنأف هدنع هنأ معزو لجر ىلع لجر ىعدا نإف هل تلق

 ؟نيمي هيلع له
 . ملعأ هللاو .هيلع نيمي ال لاق : باوجلا

 وأ هتجوزل هناويحوأ هلام : مث سانلل قوقح هيلع نميفو : هنمو ةلأسم
 ىلع نيميلا نويدلا لهأل نأ قح ريغب ءاجلا هعيب ن أ قوقحلا لهأ همهتاو ] اهريغ

 اودارأ نإ ن إ مهل نيرقملاوأ مهنم نب رتشملا ىلعو 6 ءاحلا هلام عاب هنأ نويدلا

 .ملعأ هللاو . يدنع نيميلا مهنم نيذلا باحصا

 همحر ناديبع نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خشلا باوج نمو : : ةلأسم

 نيمي ٦ ةبصعلا م م الو لوتقمللو . ةرهاظ ة ةمهت دحأ لتقب مهتا نميفو . هللا

 ىلا هيلع نيمي ال مأ ثاريملا لجأل هلتق ام ةنأ نميلا هنم اودارأ نإ مهتملا ىلع

 ؟لتقلا الول لوتقملا ثري مهتملا نأل ميتيلا هلعل غولب
 نم لاق نم لاق ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لوقي نم لوق ىلع اذهو لتقلاب مهتملا ىلع نيميلا لوتقملا ةبصعل :نيملسملا

 سيل :نضعب لاقو .لوتقملا دالوأ غولب نورظتني ال هلعل نورظتني ةبصعلا نإ
 . ميتيلا دلولا غولب كلذ يف رظني امنو 3 لتقلاب مهتملا ىلع نيمي لوتقملا ةَبضُعل
 . ملعأ هللاو

 كلذب هما وأ هنذا إ ريغب هتيب لخد هنأ لجر ىلع ىعدا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ن نيمي اذه يفأ . هنيمي يعدملا داراو زخآلا ۔كنأو

_ 

 )١( يلوملا كلذ : لصألا يف .

 س ٢٦٢٩٩

 



 هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اذه يف نيمي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملعأ هللاو .اندنع

 " نيميلا هنم بلطو هركنأو اقح لجر ىلع ىعا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ايف الإ نيملسملا ماكح نم لحأ روضح ريغب نيميلاو ىوعدلا هذهو هل فلحو

 تيأرأ . ال مأ هفلح هنأ رقأ اذإ يعدملا اذه ةجح نيميلا مده عطقت له ز ايهغيب

 ؟هيلع نيمي ال مأ ةفصلا هذه ىلع نيمي هيلع له . هفلح هنأ يعدملا ركنأ نإو

 نأ هايتضر "لجروأ ةكاح هفلي مل نإ نيملسملا رثكأ لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دنع هل فلح هنأ ىعدا يذلا امأو . ةجح عطقت نيميلا نوكي الف ،ايبهنيب مكحي

 لاقف هنيمي بلطو !هاوعد قحلا هل نم ركنأو اهنيب مكح هايضر لجروأ مكاح

 . نيميلا هيلع : نيملسملا نم لاق نم لاقو . هيلع نيمي ال :نيملسملا نم لاق نم

 هللاو . ايهتيب يكح هايتضر لجر الو يكاح هل هفلح ام هللاب فلحي نأ نيميلا ظفلو
 .ملعأ

 امو .ادمع سافنلا ىن اهتطو هنأ اهجوز ىلع تّعذا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 . نيميلا هيلع يلاولا بجوأو 9 يلاولا دنع اهاوعد جوزلا ركنأو )يلاولا ن رضح

 دنعو .هجوز هيلع هتعدا ام لعف ام هنأ :لجرلا اذه تفلي نأ الجر يلاولا رمأ
 زئاجلا هجولا ىلع ظفللا مامت ىلإ هذه يتجوز تأطو ام هللاو : لق هل لاق .فلحت

 ىلع ءيش فلحلا اذه مزليأ 5،هنم الهج تئطو نم ءاطلا حتفب هفلح هنأ ريغ

 نيميلا هيلع داعت فلحلاو .هصالخ هجو ايف ءىش همزل نإو ل مأ .ةفضلا هذه

 يلاولا ملعي نأ هيلع فّلحملاو اذه يف يديس اي ر فيك م . ءاطلا رسكب

 ن اذه يف هنحلب
 نيميلا يفكت هنأ تركذ ام ىلع لاوقألا نم جرخي , ن . : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ميظع اهرمأ ماكحألا نأل 3 ماكحألا ٍ رومأ يف ةتوتلا ينبجعي هنأ ريغ اهتداعإ نع

. ملعأ هللاو . . ميسج اهرطخو



 : هللا همحر ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نم : : ةلأسم

 ىحلا بحاص (ا)دارأ الف .ةقرو ف هيلع بوتكم لجرل قح هيلعو تام نميف

 ىلع سيل قحلا اذه نأ قحلا هل يذلا ىلع ثراولا ىعداو ثراولا نم هقح

 له .نالف كلاهلا ىلع ("اب لا : ةدايز الإ هضعبو هضعب الإ كلاهلا

 أ .كلاهلل ناك ام ؛لثم 4 اذه ثراولل

 ابر هضعبوأ جحلا اذه نأو هبلع : لاهلا نا ىعتا اذا امأ : باوجلا

 لوق يناعم نم انفرع امرثكأ ىلع كلذ ي نيمي الو هاوعد لبقت الف كلاهلا ةابرأ

 نمل لاق نإ امأو . هتجح تتامو تام دق كلاهلا نأل هللا دبع نب دمحم خيشلا

 هلوق لبقي الف ةحص هيلع تناكو هلكأل هضعب هيلع ةقحلا اذه نإ قحلا هيلع

 . ملعأ هللاو . كلاهلا ة ةثرو ىلع نيميلا

 ني هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ركنأو 5 ةبادب هباد هلاب هنأ ىعةاو يلاولا ىلإ ايكاش ءاج نميفو : هللا همحر ناديبع

 . هيلع ىعأملا

 ذخأو ةباد هتلداب ام ينأ هللاب انيمي ركنملا فلحي كلذ يف نيميلا ظفلف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهضرع

 دنع'نيمي هيلع هل تتجو اذإ همصخ هل تفلحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ىوعد ىلع نيميلا نوكتو ث ربقلا لا نيميلا هيلع جارلا ربدي نازوييا . ربق

 اهب فلحي يتلا نيميلا ظفل يل بتكت نأ يديس ديرأو اهتفص فيك مأ . ىعتملا

 ؟عيمجلا ظفل طبضأ رو موصخلا

 سيلو ،لجوزع هللاب الإ 0"[نوكت الف] نيميلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لجرلا اذه نم رمألا اذه ناك اذإ امأو .دجاسملا ىلع الو روبقلا ىلع نيميلا

 كاهتناو ءامدلا وأ تاقرسلا لثم ةميظعلا رومألا نم نيميلا هيلع تبجو يذلا

 .اوبرلا : لصألا يف ٣ )٢( :9 يف )١(
 . , نعملا فولال تديز )٣(

٢.١ 



 الف الف ،روبقلا نم نم ءىش دنع هللاب هتفلحي نأ نيملسملا رمأب مئاقلا دارأو 3 جورفلا

 اذإ ةريثك ُناتلاف © نيميلا ظفل امأو . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو قيضي كلذ نإ لوقأ

 اذا اماو أزجأ دقف ائيش كلذ ىلع ىلع ذزي ملو { هللاب موصخلا نم ادحأ مكاحلا تفلح

 ردتقملا زيزعلا وه الإ هلإ ال هئلاو :لوقي نأ كلذ يف ظفللاف نيميلا يف ظلغي نأ دارأ
 ذخأي يذلا ةرتساكألاو ةنمعارفلا رمدمو ةربابجلا مصاقو .رامعالا رتابو راثآلا يحام

 تنك نإو .اذكو اذك اذه نالفل علعام .ردتقم زيزع ذخآ ابذاك همساب فلح - نم

 هللاو . ةرخالا باذعو ايندلا لاكنب نيثناحلا نم للا مقتنيف اذه ينيمي ي تناح

 .ملعأ

 : هللا همحر ىلاعسلا دوعسم مب رماع يلاولا تنلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 بلطف نالف نم اهتدعتقا لاقو ركنأف هضرأ عرز هنأ لجر ىلع ”لجر ىعدا اذإو

 هَقَتَص دق افيص وأ اتق ةعورزم ضرألاو فلحف نيميلا هيلع ىَعأملا درف نيميلا هنم
 يبيصن ديرأ لاقو ى ضرألا بلط اذإ مكحلا فيك . ضرألا ف قابوه وأ هنحاص

 هذه ءارك رذق ؟ال مأ كلذ ىلإ باّجنأ اّنَعلاو مزْعلاو ةن ؤملا ملسأو عرزلا اذه نم

 ؟لودعلا هاري ايب ضرألا

 اذه عرزو ، يعدملا لجرلا اذه ضرألا هذه تحص نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اموأ دلو نموأ خأ نموأ ضرألا بحاصل كيرش نم امإ ةداعق ببسب عرزلا
 ببسب لخادلا نأ وجرأو ث ءانعلا الإ ضرألا عرز بحاصل سيلف . كلذ هبشأ

 . ملعأ هللاو . ضرألا بحاصل عرزلاو 7 مرغلاو َءانعلاو ةتنؤملا هل لبق

 ةأرملا تلاقو ةضف ةلوجاح اهتراعأ اهنأ ةأرما ىلع تعتا ةأرما يف : ةلأسم
 .اهل اهنهرأل اهايإ ىنتطعأو اهب ىنتلسرأ نكلو ةلوجاح اهل يدنع ام اهيلع ىعملا

 ١ ` ` ؟هلوق لوقلا نوكي نم .كلذ ةأرملا تركنأو
 اهدنع اهتلسرأو اهنه رتل اهايإ اهتطعا اهنأ ةأرملا تارقا اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يهو ةيراع اهنإ تلاق يتلا ةأرملا لوق لوقلاو اهنم رارقإ اذهف ،اهلاهفرصتل

٣.٢



 دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا لوق نم هانظفح اميف لوقلا رثكأ ىلع ةلوجاحلا ةبحاص
 . ملع أ هلل او . هل رفغو هلل ا همحر هلل ١

 ضرألا نكت مل اذإ لخنلا نيب سايقلاب مكحي هنأ مكاحلا يفو : هنمو ةلأسم
 مأ ادحاو الام لبق نم تناك ضرألا هذه نأ هدنع حصي مل اذإ لخنلا نيب ةرومعم

 ؟كلذ يف ةحص ىلإ جاتحي ال
 . ملعأ هللاو . ةحصلاب الإ مكحي ال مكاحلا نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 همصخ لام نأو هل لاملا نأامهدحأ ىعدا الام ايعدا نيلجر يف : ةلأسم
 فلحأ ال لاقو هيلع ىبأف ى عطقلا نيمي هنم بلطو .هيبأ نم ةحنملاب الإ برشي

 ِ . . ؟ملع نيمي الإ كل
 هنأ ىعدا اذإ امأو . عطق نيمي هيلع ؛داضمر نب دوعسم خيشلا نع : باوجلا

 هيلعو كلذك اكوردم لبق نم برشي لاملا ناك اذإ هنم لبقي ل ةحنمب برشي

 . ملعأ هللاو .هاوعد يف ةنيبلا

 تاخ نإ تيأرأ بلقو : هللا همحر دمحأ نبرمع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم
 . هريغ وأ هللا همحر خيشلا ربق ىلع ناميألاب هوبصانو ماكحألا رهاظب مهذخأي نأ

 ؟ال مأ كلذ مهل له
 ةبتصانملا ىري نيملسملا ضعب فالتخا يف ءاج يذلا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . هللا ءاش نإ باوص نيملسملا ىأر لكو . ةزئاج ةبصانملا ىري ال ضعبو .ةزئاج

 ءاشام ثبلف } كلاهلا لام نم رايخلا عيبب هل ةلخنب ىعدا بلجر : هنمو ةلأسم
 ةلخنلا هذه يف كتحصب ںااانتئإ كلاهلا ةثرو لاق مث ،امجرئمثتسي نينسلا نم هللا

 ؟اهيف ايهنيب مكحلا ام .اهتلع يف هوبلاطو اهنم هوركنأف ةحص اهيف يدنع ام لاقف

 .انتإ : لصألا يف )١(

_ ٢.٢٣ 



 6 هطح زوجع نم طخب هقرو الو ة نيبب ةلخنل ١ ف ٥ اوع د حصت مل اذ ! : : ب اوج أ

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يف ةلغلا ةر ىعالملا ىلع نيرخأتملا انجخايشأ تاباوج يفف

 ي . هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا تلأسو : هنمو ةلأسم

 .هيلع رج ؤتسا ام ءاضق يف لوبقم اهلوق له .امهريغ وأ رئاز وأ جاح نم ريجألا
 ؟ال مأ
 نأ الإ هنيمي عم نيملسملا لوقرثكأ يف هلوق كلذ ى لوقلا نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نكمي ال اميف قدصي الف إهلعف هنأ نكمي ال ائيش يعدي

 انوكي ملولو 5 ارازو اجحح اهنأ اهلوق لبقي له ناريجألا رئازلاو جاحلاو : ةلأسم
 لبقي له .هيلع اورجؤتسا ام اومتأ مهنإ اولاق اذإ ءارجألا نم امهريغوأ نيتقث

 ؟ةحصلاب الإ مأ هيلع .هرجأتسا نم ىلع مهترجأ مهل بجتو مهلوق
 لثم يف ريجألا نأ : هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص خيشلا نع : باوجلا

 ىدوأ دق نأ نكمي ام نامزلا نم هيلع ىضم اذإ هل ةرجألا توبث ىن هلوق لبقي اذه
 هلللاو . داهشإلا طرتشي ي ملام هب لمعن يذلا لوقلا ىلع هتيدأت ىلع رج ؤتس ا ام هيف

 .ملعأ

 . هللا همحر ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا تاباوج نم : ةلأسم

 دنع هتح زوب نم طخب ميبلا ةحص هل بتكو الامرَخآ نم لجر ى رتشا اذاو
 لاملا اذه نإ لاقو عئابلا بأ كلذ يف هضراع هزوح يرتشملا دارأ املف .نيملسللا

 ريغ 5 ةنيبلا زجعأ امهالكو هعاب دقو هل اذه نإ لوقي دلولاو . عئابلا هدلو نود هل
 .هل لاملا اذه نأ ىعتي هنأ الإ اذهل هدلو هعاب يذلا لاملا اذه نأ رقي .تألا نأ

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . . هيأر الب هعاب هتبا نأو
 هيف عيبلا لطاب مصي ىتح عئابلل ديتو ةجح عيبلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .قحلا هوجو نم هجوب

۔-_حص ٠ ٢٣ ؟ _-_



 هيلع تعفر (ا)كلذ دعب مث ‘ اهب لخدو ةأرما جوزت لجر نعو : هنمو ةلأسم

 .هلك كلذ اهاطعا هنأ وه ىعداو هلك اهلجاع اهاطعا ام هنا تعداو مكاحلا دنع

 ؟نيميلا نم ىلعو ةنيبلا ايهنم نم ىلعف
 همحر ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاتلا انخيش نع : باوجلا

 اهقح اهاطعأ لاق اناو اذكو اذكب اهجوزت هنأ جوزلا رقي ملام ، قيفوتلا هللابو . هللا

 اذكو اذكب اهجوزت هنأ لاق اذإ امأو هلوق لوقلاف ءىش اهل هيلع لاق نم لاقو .هلك

 تلاق مث أ لجاعلا اهقادص نم اذكو اذك اهل هيلع ح حصو أ لجاعلا قادصلا نم

 اهلجاع اهل ملس هنإ إ جوزلا لاقو .هلك اهلجاع اهل ملسي مل هنإ لوخدلا دعب ةأرملا

 ةأرملا لوق لوقلا نوكي نآ ينبجعيو .نيملسملا ن فالتخا كلذ يفف . هلك

 .ملعأ هلللاو .اهلجاع عيمج اهل ملس هنأ { ةلداعلا ةنيبلا لجرلا ىلعو

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان ةيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةنيبلاب هاعدف .هايإ هركنأف ىلاولا دنع هل اقح لجر ىلع ىعدا لجر يف : هللا همحر

 ىتأ كلذ دعبف .همصخ فلحو ،ةنيب ىل نأ ملعأ الوأ ةنيب يدنع سيل لاقف

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هقح هل نوكيأ ، قحلا اذه ىلع ةنيبب

 ىلع نيميلا نم ىلوأ ةلداعلا ةنيبلاف هتنيبب بهذي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .هقح هلو ، نيملسملا لوق رثكأ

 ةيرال نيرشع يل هيلع نالف نم كاش هنأ لاق اذإ يكاشلا يفو : هنمو ةلأسم

 ةضف ةيرال رشع ةسمخ هيلع يل لاق اذإ كلذكو 5 عفرلاب نورشع لقي ملو ةضف
 لقي ملو كيكاكم ثالث هيلع يل لاق اذإ كلذكو ةضف ةيرال ةرشع سمخ لقي ملو

 هل يطعأ نأ زوجيو همصخ ىلع ةعومسم هذه هاوعد نوكتأ ،كيكاكم ةثالث
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اديعب وأ ابيرق مصخلا ناك هل لسري وأ ")ةءارب

 . ةفصلا هذه ىلع ةارب ئطعي نأ زوجيو ةعومسم اهنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 .ةورب : لصألا يف )٢( . ةراركتا نيسوقلا نيب ام فذح (اهب لخد ام) كلذ : لصألا يف )١(

٣.٥ 



 © دلولا نم ةلاكو ريغ نم اقح غلابلا هدلول ىتغذا اذا دلاولاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع «كيبأل كلامو تن أ« ةياورلل هاوعد عمستأ

 ةلاكوب الإ عمست ال لوقلا رثكأو اندنع فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملع أ هللاو

 اذكو اذك و أ مه ارد هيلع هل نأ همصخ ىلع عفر اذإ مصخ او : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع هاوعد عمست أ ئ أ ، مهارد لقي لو امهرد

 .ملعأ هللاو . اذك هتفص نم اهنأ وأ ةصقان اهنأ نبتي ىتح : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم باغ هنأ مث ، عيطق وأ رايخ عيب هكالمأ عيمج ورمعل تبنأ ديز : هنمو ةلأسم
 اذهورمعل تبنأ اذه يز :نالوقي دلاخوورمع كلذ يف (!ارجاشتف 7 دلبلا
 دعب هل تثدح امنإ اهينعاب ىتلا كالمألا هذهو ،ائيش كلمي الوهو ،هكالمأ يمج

 اهثرو كالمألا هذه نأ اعيمج اوررقو ، كلذ ركني ورمعو ،هنم ثرألاب هدلاو توم

 .اهيف باتري الو دري ال ىتلا عايسلاو ةرهشلا قيرط نم حصو ، نالف نم هيبأ نم

 ةقرو خيرات اندجوو ،اذك ةنس نم نآضمر نم موي لوأ ناك اذه ديز(")بأ توم نإ

 كلذ هل فنأ لوقي تابثالا هل نم نأ ريغ ةنسلا كلت نم نابعش رهش يف تابثالا

 ؟ال مأ .ةفصلا هذه ىلع عيبلا اذه تبثيو تابنألا اذه لظبيأ .هيبأ توم دعب

 هذه ىلع اندنع ىلوأ نوكي تابث الا بحاص قح نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الف هلثُي ال نم لوق ىلع امأو © قحلا هيلع نم ةايح يف هتبثأ نم لوق ىلع ةفصلا
 توملاب ةرهشلا ةداهش امأ او © هب ذخألا زوجيو نسحأ اندنع لوألا لوقلاو | اتبثي

 ل نإو ،لودعلا ةداهشب الإ زوجي الف اهريخأتو اهميدقتو قوقحلا ىلع امأو ةزئاج
 .ملعأ هللاو .اهتيب ناميالاف |ہيواعد حصت

 ام لاح ف اهسفن (")نم هتعنم اهغأ هتجوز ىلع اعد اذإ جوزلاو : هنمو ةلأسم

 )١( .رجتشا : لصألا يف )٢( بآ : لصألا يف . )٣( يف : لصألا يف .

_ ٣.٦ 

 



 مي اهنيمي ىلإ لّرنو ث ةنيبلا نعوهَرجعأو كلذ يه تركنأو ] هترشاعم اهيلع بحم

 .ملعأ هللاو . اندنع ةفصلا هذه ىلع هيلع اهشر اهلو نيميلا اهيلع هل نأ

 تنك نإ هل لاقي نأ زوجيأ . ركنأف قحب هيلع ىعدا اذا كرشملاو : هنمو ةلأسم

 رقبلا نم ءيش ليذ ىلع كديب ضبقا و أ كمضب كلعن لمحاف كراكنإ ىف اقداص

 كل هتركذ ايع ىبأيو ًابذاك ناك نإو 7 هللاب نيميلا ىلع ىرحتي هنإ لاقي هنأل

 ؟ابذاك ناك هلعل «ادذإ
 يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا مكحب مهيلع مكحي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هلللاو . كلذ رمغ ال نيدلا

 يف الو هلام يف هتناخ ام هتجوز نم نيميلا بلط اذإ جوزلاو : هنمو ةلأسم

 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت .اهسفن
 لعلو فالتخا كلذ يفف اهسفن ين امأو ،هلف هلام يف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ اهيلع سيل لوقلا رثكا

 رسعلا ىعتاو .هب هل رقأف افورعم اقح دحأ ىلع حأ ىعا اذاو : هنمو ةلأسم
 ديرأ قحلا هل نم لاقف .روكذملا يحلا ءافول هلام ميب يف الَجأ بلطو ،كلذ ءافوب
 هيلع ىرتأ هيلع رصأ ىتح هلام عيب نود نم اذه يقح ينيقوترذعي ام نيميلا هنم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع انيمي
 . ملعأ هللاو كلذ هيلع ىرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لضفي امردقب هميرغل هتمدخ هيلع ضرف اذإ مدعملا نويدملاو : هنمو ةلأسم

 زبخ الب الاوعو ارمت نويدملا اذه لكأ نوكي نأ ميرغلا بلطو هتوسكو هتقفن نم

 . سانلا طسوأ لكأك هلكأ نوكي نأ نويدملا بلط اذإ كلذ ىلا باي
 .ررضلا هيلع نامحي الو عضوملا كلذ ىف هلثم لكأ هل : قيفوتلا هتاب و باوجلا

 .ملعأ هتلاو . مالسألا يف رارضإ الو ررضالو

 )١( اذإ لصألا يف .

 ۔ ٢.٧



 ةوسكلاو ةقفنلا هنم ديرت اهجوز ىلع تعفر اذا ةجوزلاو : هنمو ةلأسم
 يلارتبتكف ،اهدلب ريغ جوزلا دلب ناكو ةيجوزلا مكحب اهل هيلع نيتبجاولا

 نإف ،هيدي نيب رضحأو هيلإ يلاولا لسرأ ايلف كلذ يف .جوزلا دلب يلاو ىلإ امهدلب

 كبجعي مأ .كلذ دعب ةجح هيلعأ . يدلب ىلإ ْلسِصَتْلاف ائيش ينم ديرت (ا)تناك

 7 نإف ،اهنم مرحم يذ دنع الإ رفاست ال ةأرملا نإ احيرصت وأ اضيرعت هل لاقي نأ

 .اهب تاهو اهيلإ لصف .كدلب يف كدنع اهنوك

 ىلا اهنم جورخلا ناكوأ اهيلب ف ينكس طرش اهل ناك نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ل نإو . كلذ اهل هيلعف هنذإو هاضر زوجت نمت ناكو ى هنذإو هاضرب حضوملا كلذ

 ] هيلإ ر عجرت ىتح كلذ هيلع سيلف هن هنذإ ريغب جورخلا كلذ ناك وأ كلذ اهل نكي

 .اهماقم موقي نمم لعجت وأ هيلإ لوصولا يف اهسفنل لاتحت نآ اهيلعو ،هعم نوكتو
 .ملعأ هللاو

 ةوسكلاو ةقفنلا يف اهجوز ىلع تعقر اذا اهب لوخدملا ةجوزلاو : هنمو ةلأسم
 كلذ ىف الجأ ل[جاتو ةوسكلاب رسعلا ىعاف .ةيجوزلا مكحب هيلع اهل نيتنجاولا

 ةقفنلا راضحإب الإ كلذ يه ثبأو ى ةملا هذه ىف اهترشاعمو {هدنع اهنوك بلطو
 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذ ىلع زا . ةوسكلاو

 لب ربجت ال اهنإف ناعفرلا لبق هنع ("ةزشان تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 الف .لجألا مامت ىلا اهرت ل نإو 0 هتيب ف هتعبت هنم ةقفنلا تدارأ نإ ةرغ نوكت
 كلذ يف هيلإ عوجرلا ىلع (}”١تريجأ هنع ةزشان نكت مل نإو .اهل هيلع ةقفن

 . ملعأ هللاو . لجألا

 نالف اندنعوأ انل اكش دق هنأب لاو نم باتك هءاج اذإ ىلاولاو : هنمو ةلأسم

 هقح ديريو .ةضف ةيرال اذك اذك هل هيلع يعدي نالف نب نالف نم نالف نبا

 يلاولل زوجيو ةعومسم ىوعدلا هذه نوكتأ .هنم هل كنم فاصنألاو كهنم

 .تربج : لصألا يف )٣( ةرشان : لصألا يف )٢( .ناك : لصألا يف )١(

٣.٨ 



 .روضحلا نم عنتما نو 6هدنع هرضحيو روكذملا اذه ىلا لسري نأ هيلا بوتكملا
 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع مكاحلا هريدم ىَصَع نم ةبوقع بقاعي نأ زوجيأ
 ىلع قيضي الو } ةفصلا هذه ىلع ةعومسم نوكت اهنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام نيملسملا رمأب مئاقلا

 اهقلطم نم ارح اهم ن !تعدا اذإ ًايعجروأ ًانياب اثالث ةقلطملا يفو : : هنمو ةلأسم

 اهل الخ دق :وه لاقو .رهشأ ةتس اهقلط ذنم الخ دق هنأ ئ هلجأل ةقفنلا تبلطو

 ؟اهلمح نم ىمتناو رثكأ وأ نينس ثالن اهقلط ذنم

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ يف اهلوق لوقلا نإ : باوجلا

 نأ لا هتيصو و أ هثراو نم بلطو ًاقح ى كلاه لجر ىلع ىعد ا نميفو : هنمو ةلأسم

 نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب طخلاو ، كلاهلا لام نم قحلا اذه هتيضقي

 رقأو هيلع ىعذملا اذه ىصوأ وأ ثراو هنأ يصولا وأ ثراولا .راف تباث ظفلب

 قحلا اذه ميلستب اهيلع مكحي نأ زوجيأ .هتثرول الام كرات هنأو .هتومب اضيأ
 .ايلوقب الإ هتوم حصي مل اذإ ةياصولا وأ ةثارولابو .هيلع ىعدملا تومب امهرارقإل
 ؟ال مأ ،ةفصلا هذه ىلع يعدملا لاقو
 يدهاش ةداهشب الإ ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ زوجي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتثروو هتومب ةرهش اهعفدت ال ةرهش وأ لدع

 اهنم دارأو 6 ةطيرخ ربغ اهتوسك تايث هتجوزل رضحأ اذإ جوزلاو : : هنمو ةلأسم

 ) )جتحت لوأ بايثلا ةطايخب تحكنحا هلدنع نوكلاب اهيلع مكحأ هدنع نوكلا

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع

 هللاو .اندنع كلذب اهيلع ُهكحي هناف كلذ اهرضحأ اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 .جتحي : لصألا يف )١(

_ ٢.٦٩ 



 ف ىنكسلا طرش هيلع امل نأ اهجوز ىلع تّحَذا اذإ ةجوزلاو : هنمو ةلأسم

 ىلع كلذ يف نيميوه هيلعأ .ةنيبلا يه تزجعأف ،كلذ وه ركناف مولعم ناكم
 كلذب تعدا ؟ال مأ كلذ هلأ .اهيلع اهدر دارأو هيلع اهل تبجو نإو ةفصلا هذه

 ؟عّت مل مأ }هيلع اهجوزت يذلا اهقادص نم
 . نيملسملا راثا يناعم نم هتظفح اميف اهيلعو ،كلذ اهل : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ملعأ هللاو

 كلذكو ،هيلع فقاولا هفرعيأ ،ارهاظ ناك اذإ ةعلسلا بيعو : هنمو ةلأسم
 الوبقم هلوق نوكيأ ، كلذ ري مل هنإ ي رتشملا لاقو ارهاظ ناك اذإ ةبادلا بيع

 ؟ ال مأ { ةفصلا هذه ىلع

 ناك اذا ملعي ل هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاو كلذ هل معنف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .ملعأ هللاو . عيبلا لعب هثودح نكمي ل

 املف : اهبح نم ةليلق هتور ىلعزرأ هروم ىلع يداني دانم يو : هنمو ةلئسم
 هنأ ىعدا َى رتشملا نأ مث .اهيف هيلع ةروملا عاب يذلا زرالا كلذ لخدأ اهعاب

 . عيبلا ضقن بلطو . ةادانملادنع هايا(١)هارأ يذلا زالألا نم نودأ ةروملا زرأ دجو
 ؟ةفصلا هذه ىلع ايهنم نم لوق لوقلا { ميبلا تابثإ بلطف هنم هنإ عئابلا لاقو
 لخادلا زرألا نم جرخ هنأ ح حصي ملو فرعي ملو هعتاب اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رهظ هنأ مت ححص نإو ش هنيمي عم اندنع عئابلا لوق لوقلاف . اهنم هرهظأ ام فالخ

 .ملعأ هللاو . كلذ ىف هنيمي عم هلوق لوقلاو . كلذ در هلف الخاد ناك ام فالخ

 هيلع اه بجي اميف اهجوز اهل مكاحل اليكو تماقأ اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ائيش ينم ذيرت يتجوز نإف ، يتجوزل لجرلا اذه ةلاكوب ىضرأ ال انأ جوزلا لاقف
 ةجوزلا تناك ، اهماقم اهب يل موقي ال اذهو ،قوقح اهيلع يل نأل اهسفنب رضحتل ا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ ىلا جوزلا بابيأ .رخآ دلب يف وأ دلبلا يف ةرضاح

 .هآر : لصالا يف )١(
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 رمأ نم هيف هتلكو ام يف اهماقم موقي اليكو ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .كلذ ىلا ٌباَجث الف هلعل اهجوز

 دي ىلع ةقفنلا نم اهل بجح ام جوزلا ملسيل اقفتا اذا ناجوزلاو : هنمو ةلأسم

 . ةفصلا هذه ىلع جوزلا تيب ىلا يلاولا ناكم نم ةقفنلا لمح نم ىلع يلاولا

 . ملعأ هللاو . كلذ اهل هيلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 شطبلا فيخو ،ظفح ىلا جاتحأ اذإ لقعلا بهاذو : هنمو ةلأسم
 هظفحب هثراو ىلع ىلع مكحيأ ٤ مهنادباو مهلاومأ ف سانلا ىلع يدعتلاو (١)لواطتلاو

 .امدعُم ناك وأ لام هل ناك

 قفنأ كلذ ىلع اوردق نإ هلهأ هكتمتيو هظفحي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 قفنأو نيملسملا رمأب مئاقلا هظفح ،اوردقي مل نإو ،لام هل ناك نإ هلام نم هيلع

 . هللا لام تيب نم هيلع قفنأ لام هل نكي مل نإو لام هل ناك نإ هلام نم هيلع

 ملعأ هللاو

 يعملا ىعاف ى هيلع 7 عم ه هيلع در اذإ مكاحلا يفو : هنمو ةلأسم

 رضحي نأ امإ يعدملل لوقي نأ هلأ ،امهغيب ةجحلا عطق وه دارأو هيلع ىغعذملا ركنأو

 فلحي الأ مصخلا دارأ اذإ هنع هذه هاوعد للطبتوأ همصحخ«(!ا)فلحجي وأ ة ةنيب

 دنعوأ نيحلا اذه ريغ يف يل رقي نأ هلعلو © نيميلا هنم تدرأ ىتم لاقو . همصخ

 اذه فرعي ال نم كص اذه هقح يف يعدملا رهظأ اذإ كلذكو ، مكاحلا اذه ريغ
 مكاحلا اذه فرعي ال نمم كص اذه هقح يف يعدملا رهظأ اذإ كلذكو . مكاحلا

 ؟هطخب مكاحلا مكحي ال نم وأ هطخ

 نمگطخ وأ ةنيب ("»راضحإ نم هل يعملا هلوقي ام ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنم ىري ناك نإو . تركذ امب مكاحلا هيلع لجعي الف نيملسملا نم هطخ زوجي

 . ملعأ هللاو .اندنع هتركذ ايب سأب الف ، لطابلا ىلع الايتحاو اتنعت

 .راظحإ : لصألا يف )»٢( .فلحت : لصألا يف )٢( .ليواطتلا : لصألا يف )١(
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 ى رتشا لجر يف هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم : : ةلأسم
 ملام رتغف .اتيمرثكأ دجوف رسك ام هنمرسكف اليلق هنع باغو ازوَج لجر نم

 هتي رتشا نأ تام هلعل يرتشملل عئابلا لاق نإ تيأرأ .ال ال مأ ريغ هيف هلأ .هرسكي

 ؟ال مأ ةجح كلذب هلأ ز هريغ هيف تطلخ وأ .هرتغ هب تلذب كلعل وأ يدنع نم

 هيلعأ ،اتيم هيف نأ ملعي ملو .هايإ هعياب هنأ انيمي عئابلا نم يرتشملا بلط نإو
 ؟ال مأ كلذ
 زوجلا اذه نأ ملعي مل هنأ عئابلا لاق اذا امأ .هذه كتفص ىلع : باوجلا
 ىلع ناك عئابلا نيمي 7 نإو .ةحصلاب الإ هزوج هنأ ي رتشملا قدصي لو هزوج

 ازوج هل عاب هنأ ملعي امو هل عاب يذلا هزوج اذه زوجلا ن أ ملعي ام هنأ نيمي عئابلا

 ام ىلعف هزوج زوجلا اذه نأ عئابلا رقأ اذإ امأو .هنم هدادرتسا همزليأ .ادساف

 دق ناك نإ يرتشملا مزليو هنم دسافلا دادرتسا عئابلا مزلي هنأ رثألا نم هتعمس

 كادساف هيف ىأر اذإ 7 ناصقن هرسكب ناك نإ ابيعَم هرسك ناصقن ةميق هرسك
 هلف افار عيبلا هيلع عقو ناك نإو ددعلاب عيبلا هيلع عقو ناك عئابلا لاق اذإ امأو
 يفف هنم هارتشا نأ دعب تام عئابلا لاق اذإ امأو ،ادساف هيف ىأر اذإ هلك هدر
 مدق اذإ دسفي امنإو ۔ كلذ دعب تومي ال احيحص ناك اذإ اندنع اميف زوجلا ةداعإ

 امأو . ملعأ هللاو . اضغ هلصأ نم ناك اذإ تيملا زوجلا نأ اندنعو توملا ريغب
 هللاو .هدادرتسا همزلي ًادساف ًازوج هل عاب هنأ ملعي ام هنأ مدقت ام ىلعف نيميلا
 .ملعأ

 يحمرلا يلع نب ديعس نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 نايهس هلا مهضعب لاق .ى ةيوطأو اضورأ نوعدي سانأ يف : هللا همحر يقاتسرلا

 ةعبس نم ايتهس رخآ ىعةاو ،ةيوطألا ضرألا هذه ةلمج نم مهسأ ةعبس نم
 ؟لاؤسلا ةيقب تكرت . . لكلا رخآ ىعداو ،مهسأ
 لوق ىلعف تاتب مهل مقت ملو عيش مهدحأ دي يف نكي مل نإ : باوجلا
 ايف اوفلاخت اذإ مهسأ ةعبس نم نيمهسلا بحاص هيعدي يذلا نإ نيملسملا

۔-۔- ٢٣١٢



 عدي مل هنأل ؤ 8 مهسلا يعدم هيف ءيش الو لكلا بحاص نيبو هنيب نوكي نوعدي

 لكلا بحاص نيبو هنيب نوكي مهسأ ةعبس نم مهسلا يعي يذلاو . ءىشب هيف

 يقابلاو ،ءئشب هيف عدي ل هنأل نيمهسلا يعم هيف ءعىش الو اضيأ هيعدي هنأل

 : |(هس رشع ةعبرأ نم كلذ عيمج جرخيو ٦ هذك هيعلي هنأل لكلا بحاصل نوكي

 :ةعبرأ نايهسلا بحاصلو & لكلا بحاصل مهسو هل مهس:نانثا مهسلا بحاصل
 دحأ سيل هنأل ةينايثوهو لكلا يعدم يقابلاو لكلا يعدمل نايهسو هل نايهس

 يعي نمم ناتهسو ،مهسلا يعدم لبق نم مهس هلو ،ءىشب هيف يعدي
 نيمهسلا يعدملورشع ةعبرأ نمرشع دحأ عيمجلا نم هل نوكيف نيمهسلا

 . ملعأ هللاو . رشع ةعبرأ نم مهس مهسلا يعمو نايهس

 وه ىبأو ،الومعم اماعط اهجوز ىلع ةلعل تبلط اذا ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 ناو تيأرأ ،كلذ ىرت فيك ؟ال مأ م مرت نمم يأ اهفرعي ال ىلاولا ناكو ى كلذ

 ئ ضارمألا نم نم ءىش اهم نبي د ملو ٠ هيلع ردقت ال وأ كلذ نسحت ال امأ 7

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع الوبقم اهلوق نوكيأ

 مد نمم تناك كلذ هيلع ال نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ىتح لوقلا اذه ىلعو \ مدت م نوكت نأ الإ : : مهضعب لاقو ۔ مدخت ال نمم وأ

 رومأب ىلتبملا قحلا هجو نم هجوب كلذ ةلؤازم نع رذع اهل وأ ى مدت نم اهنأ ت حصت

 . ملعأ هللاو .دابعلاو دالبلا حلاصم يف رظانلا وه ملسلا

 قحلا اذهب نسلفمم هنإ قحلا هيلع نم لاق اذإ ةرتهشلا ةداهش زوجتو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ رمألاب مئاقلا بلق ()نأمطا اذإ

 نمل نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هتلاو .اهماكحأو اهيناعمو ةرهشلا فرع

 . نع ايط ا : لص ل ١ يف ) ( ١
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 هنم تداراو هنم اماح اهنأ تعداو هتجوز قلط لجر يفو : هنمو ةلأسم

 مكحيأ ،لماح اهنأ يدنع حصت ملو كلذ اهل ملسأ ال ينإ لجرلا لاقو ء ةقفنلا

 ؟ال مأ .كلذ ي امقوق لوقلا نوكيو كلذ ميلستب هيلع

 نإف كلذ ىف اموق لوقلاو ،كلذب اهل هيلع مكحي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيتنس نمرثكأل هتعضو نإو ،اهيلع در الف اهقلط ذم نيتنس نم لقأل هتعضو
 ين اهلوق لوقلاف ةدملا كلت يف اهنطب يف برض هنأ تلاق نإو ،كلذل درلا اهيلعف
 اهنطب يف اهدلو برض هنأ تعةاو .اهنم كلذ بلط اذإ نيميلا اهيلع هلو كلذ
 "قح هل اهيلع الو اهنطب ىف برض دق هنم اهنطب يف يذلا اهتلو نأ هللاب انمي فلحت
 قالطلا اذه ناك نإ هريغ نمو . ملعأ هللاو هنم اهلمح لبق نم ،اهيلع هقفنأ امم

 اييف ةدعلا يف تمادام لماح ريغوأ الماح تناك ةقفنلا ةجوزلل ناك ايعجر

 ٥ كلذوه ركناو .هنم لماح اهنأ تعدأو اناب قالطلا ناك نإ امأو ؤ يدنع

 اهنأ نلق نإف ءاسنلا امهرظتت هنأ ةيواعم ىبأ نع عفر امم نيملسملا راثآ ي دوجوملاف
 نإو هيلع كلذاهل نكي مل لماحريغ اهنإ نلق نإو .اهقلطم ىنلع ةقفنلااهل ناك لماح

 نكي ل نيتنس نم ةاقأل هنأ (اتدكأت نإف ةقفنلا اهل ناك ءاسنلا ىلع كلذ هبتشا

 يف درلا اهيلع نوكي نأ علعلف نيتنس نم رثكأل تدلو ناو ٥كلذ يف أر اهيلع
 نيتنسلا دعب اهل سيل لاق هنأ وجرأف اهنطب ىف برض دلولا نإ تلاق نإو كلذ

 همحر سيمخ نب رصان هيقفلا خيشل باوج ىلا عجر .لدعلاب ملعأ هللاو .ةقفن
 . هللا

 ل اقو ئ ةن ام ا رمت ب ارج ٥ دنع عفر هب أ لجر ىلع ىعد ا نميفو : : هنمو ةلأسم

 م لوق لوقل ١ نوكي أ . هرمد ه هيل ا تملس نكل ي دنع عفر معن : : هيلع ىع ءال ا

 . ؟اهنم
 اذكو اذك هنم ضبق هنأ ةلداع ةنيب وأ رارقإب هيلع ص اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . تدكو : لص آلإ ف ) ( ١
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 كلذب ةلداعلا ةنيبلا هيلعو ،اندنع عذموهف هل اهميلست كلذ دعب ىعتا مث ةنامأ

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف لوق نم هيلع لمعن اييف

 ؟هنيعب اذه وهو اهنم باوجب تيتأو ءاهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضوع نم هيلعراص قحلا اذه ن نوثذملا ىلع حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حصي ىتح سبح اهنعزجعأ هنإف كلذ ىلع ةنيبلا هيلعف . سالفإلا ىعًا مث

 ،ضوع نع هيلع راص قحلا اذه نكي مل اذإ امأو نيملسملا لوق رثكأ يف هسالفإ
 . ملعأ هللاو . هيلع سبح ال نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ يفف كلذ هيلع حصي ملو

 تام وأ هكيرش تام نا ىلإ امهدحأ هزاحف يلام يف نيكيرش يف : هنمو ةلأسم
 ةجحب سيل هيلع زويحملا نم ملعي كلملل ءاعدا ريغب كيرشلا زوح نأ زئاحلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكآ ىلع

 تكي نأ دبعلا نم ديسلا دارأو ،هل كولمم دبع هدي يف لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ىلع هربجي نأ مكاحلل زوجيأ ،كلذ نم بعلا عنتماو ٨هل كولمم هنأب ةقرو هل
 له ،كلذب ةتبلا هيلع تدهشو .ةيدوبعلل اكان ذبعلا ناك اذإ تيأرأ .كلذ

 ؟هديسل ةباتكلا نع يبأ اذإ ةنيبلا وأ ةيدوبعلاب هيفن بعلا رارقإ نيب قرف
 نم لاح يف ةيدوبعلاب هديسل دبعلا نمزارقألا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الإ حصي ملوأ اركنم ناك نإو .اندنع كلذل هربج هلف هيلع تبثو ،هرارقإ زوجي
 هللاو .نيب اندنع كلذ يف قرفلاو . اندنع كلذب هذخأ هل سيلف . ةلداعلا ةنيئلاب
 . ملعأ

 ريغب ةلولا ٍتتقَتأف ريغص أذلو اهنم هلو ةجوز هدنع لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ۔ ةنالف نم لاش انأ : : يبصلا دلاو لاقف مكاحلا ىلا الو ۔ ادحاو اًبْشُث هيبأ نذإ
 . كلذ وه ركنأو هنذاب هئبَقث :تلاقف . نذإ ريغب يدلو ةقاث يبصلا ةدلاو ينعأ

 ؟ال مأ . هيلع امغوق لبقيأ

_ ٢٣١٥



 ىلع كلذ نم اهيلع عيش الف كلذ يف اهيلع مدقتي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . صيعلا ةيد ثلث ةذفان لك كلذ يف اهيلع مدقت نإو .نيملسملا لوق رثكأ

 . ملعأ

 هيلع ىعدملا رقأف ،هعيبيل ابوث هاطعأ هنأ لجر ىلع ىعتا نميفو : هنمو ةلأسم
 . ايهنم نم لوق لوقلا .كلذ ىعأملا ركنأو هنمث هيلإ ملسو عيبلل ابوث ملس هنأ

 وأ ،تلت هنأ ىعداو رجألاب هميبيل ابوث هيلإ ةلس هن هنأ هيلع ىعدملا رقا نإ تيأرأ

 ؟كلذ دعب هنمث فلت

 لوق رثكأ ىلع اذه يف لالدلا لوق لوقلا نأ اوجرأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اذا ليق هنأ اوجرأ هريغ نمو ؟ملعأ هللاو عارجا ريغب وأ ءارجإب ناك نيملسملا

 هلوق لبقي ال هنأ لوقلا رثكأف . ءارجاب هنم عيبلا ناكو بوثلا فلت لالدلا ىعنا

 نإ لوقلا رثكاف نمثلا فلت ىقعا نإ امأو رجأب لماع هنأل ةحصلاب الإ كلذ ف

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نيمأ هنأل هلوق لوقلا

 ارايخ هتمتي : عئابلا لاقف .لجر دنع نم الام ىرتشا لجر يفو : : هنمو ةلأسم
 . اًتطَق هني رتشا ي رتشملا لاقو

 هلللاو . عطقلا عيبب ١ هارتشا هنإ هلوق لوقلاف يرتشملا دي يف ناك نإف : باوجلا

 نم نيملسملا عكاح هب َكَح امو فالتخأ كلذ يفف عئابلا دي يف ناك نإو ا ملعأ

 : ملعأ هللاو . ةلا وهف كلذ

 كلذ دعب مث ةضف ةيرال اذكو اذك ضبق ف اليكو م اقا نميفو : هنمو ةلأسم

 عفدت مل : لكوملا لاقو . كيلإ هتعفد هيف ينتلُكو يذلا نإ :لكوملا لاقو (ا)ارجاشت
 .هايإ يل
 ىلع نيمأ هن ;أل كلذ _ عفد ىف هلعل ۔ ضبق يف ليكولا لوق لوقلا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ

 . ارجتش ا : لص ألا ف ) ( ١
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 ةردم ىعأملا يطخي الف ةعومسم نكت مل اذا ىوعدلا امأو : هنمو ةلأسم
 . ةيرال اذك نالف ىلع ىلوأ انالف بلطإ : هلوق امأو . همصخل
 لوقرشثكأ يف ةضف لوقي ىتح ةعومسم ريغ ىوعدلا هذهف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 اهفرص هزاج هنم بلطي ف 6 هراج ىلع ةفيان ةرجش هل نميفو : : هنمو ةلأسم

 ترضنو 0 تعقووأ اهعطق هنأ مث {©ةميدق اهنأل كلذب هل مكحن ملف هنم بلط وأ

 دزت ملام ىلوألا هترجش تناك ايك اهكرتي نأ اضيأ دارأو هراج ىلع اضيا تفانأو

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذب راجلا ضري مل اذإ كلذب ةجحح هلأ .كلذ ىلع
 هنأل اندنع كلذ هلف اهفرص راجلا تلطو ةيناث تفانآ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ضعب لوق يف ثداح

 امهذحأ ماقاو " هنوأ رجز ىلع تناك نيكيرش نيب ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 ىعدا اذاو .اهنم هتصح هنم يت رتشي وأ اهنم هبيصن هل تيبي نأ امإ : هكيرش ىلع
 ؟ال مأ كلذ هلأ .نينثا نيب تناك اذا رايعلا ةلق نم عايضلا اهيلع ىشخي هنأ

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهعيب ىلع هربج ف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 فلخل ، هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 رلا ٦ ميركلا حناملا ناحبس . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هدابع نب دمجأ نب

 ةدعاس نب سق نم مأ (ا)انخيش ةحاصفلا يذ نم تردص ظافلأ هذهأ 5 ميحرلا
 اذإف نايع رب نم ةصاخب نامزلا اهلاثمأ نم الخ دق نأ تننظ دقلف ثناب اذإ

 ؟ةولتم ةريملا تايآو 3 ةءولمم ريخلا نئازخ
 نإ 5دتحأو حتمأ هظافلأل انأ يذلا دمحأ نب فلخ ذلولا اهيأ ملعاف : باوجلا
 . ةكرتعم اهئابتقاو اهعيب يف اهبابرأ ")ةدارإ تراص يتلا ةكرتشملا ةلغملا ةرجشلا

 .تدارا : لصألا يف )٢( . نايخيش : لصألا يف )١(
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 مكاحلا مهغيب مكح ايف ِ فالسألاو ءالعلا نيب 0 فالتخا ىأ افالتخأ كلذ ف نإ

 .لذت الو هيلع مول الف لدعلا

 همحر دادم نب دمح نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .اهتلبق ةدحاو .ةوسك ايل ىرتشاف ناتجوز هل لجر نع اهافش هتلأس . هللا

 .ةوسكلا هذهب ىضرت تناك نإ كمأل لق : هل لاقو اهةلو اهيلإ حاأسرأ ىرخألاو

 هذه نوكتأ هتايح يف ةوسكلا تلبق اهنأ هتوم دعب يه تعةاف جوزلا تامو

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهل ةوسكلا
 نإف هتايح يف جوزلا دنع ةوسكلل ةجوزلا لوبق حت حص نإ نإ لاق : باوجلا

 نيب نوكت ةوسكلا هذه نإف هتايح يف اهنم كلذ حصي مل نإو .اهل نوكت ةوسكلا
 . ملعأ هللاو .جوزلا ةثرو

 همحر يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 مهأ ةيجوُسلا بايثلا يف ةيقرشلا لهأ (ا١[هيلع] عمتجأ ايف لوقت امو : هللا

 اظاغ اهديرت ةراصقلا نأ كش الو ،جوسلا نم اهل لسغ ريغ نم اهنورصقي
 ايع تفعض ۔ تبستكا هلعل - تبسك وأ تلسغ اذاو ("١انسحو ةدوجو ةبالصو

 ؟ال مأ ازئاج اذه نوكيأ .ةراصقلا دعب هيلع تناك
 حنم ةيرق ىلع لدعلا يلاولا خيشلا نع هظفحأ يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يهني نأ قوسلا يف ناك يذلا هلماع رمأي ناك هنأ هل رفغو هللا همحر فلخ نب دشار

 دعب ىدعت نإو اهجوسب ةروصقملا ةيجوسلا بايثلا نم ائيش عيبي نموأ لالدلا
 .هب لومعم رثأ هرتمأ نأ ىدنعو .قوسلا هيلع قفرأ وأ سبحلاب هبقاع يبنلا

 هللاو ررغلاو شغلا نم اذه نأل هتركذ ام عيب نع يهلا رمألاب مئاقلل ينبجعيو

 هللاو .اذه لبق يذلا بابلا اهخضومو .اهعضوم اذه سيل ةلأسملا هذهو . ملعأ

 .ملعأ

 )١( لصالا يف تسيل . )٢( ءانسح : لصألا يف .
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 نب دمح نب ناميلس نب رصان يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 نم نولكأي الو ، نيملسملا باتكك هيف تتكي ال لام هديب نميفو : هللا همحر دادم

 احيرصت هيف ميرحتلاب اوطغي ملو { هترمث نم لكألاو هنم ءارشلا نع نوهنيو هترمث
 اهيلع ىبا هريغ نم اهيلع قفني نا هيلع تبلطو ،هنم لكأت نأ هلعل هثجوز تبأ
 ؟ال مأ لاملا كلذ ريغ نم اهيلع قفني نأ هيلع كنأ 3 مكاحلا ىلإ الو

 نآ"زئاجف لاملا يف ةمرخلا ةصق هجو ةحصب ملعي مل اذاف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 فيلكت الف .لاملا كلذ مارح ح حصت مل اذإ لاملا اذه هدي يف نم ىلع مكاحلا مكحي

 .اهقلطيوأ هلعل اهقلط وأ اهقح بجاو نم فاصنألا تبلط اذا ةأرملاو آكلذ ريغ

 بجاو نم اهفصني لو سبحلا ف يدامتو هسبحو كلذب مكاحلا هذخأو اهفصنيي ملف

 هنم مكاحلا اهقلط . 6 كلذ نم اررض اهيلع مكاحلا )يأر نإف اهقلطي لو اهقح

 الو هنم اهنيبت ثالاثلاك ةدحاو مكحلا قالطو نيماسلا ضعب لوق ىلع هذخأو

 قالطلا ظفلو . هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل ًإحت الو اتهاذحا تام نإ اهنيب ةثراوم

 نم هلعل ةرضاح تناك نإ هذه نالف تنب ةنالف تقلط دق : مكاحلا لوقي

 ملف اَهقَح بجاو نم فاصنالا هنم تبلط نإ ارضاح ناك نإ اذهو .اهجوز

 . ملع أ هللاو .اهفصني

 هلاطبإ خا " نيلا مئاق دجو اذإ !رادمجاوراضحل ف : هللا همحر ناديبع
 هيف مكحلا فيكف ئ هنادحإو

 . ملعأ هللاو . هلطاب حصي مل ام ثباث 9 نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم اهيلع اقح هل ن أ أرم او لجر ىلع ىعد ١ لجر ف / ٥ ريغ نمو : ةل اسم

 مث }هيلع امتاذرف نيميلا ايهنم دارأو ايهيلع ىعدي امم هارتكناف هتجوز ثاريم لبق
 اهقلحي نأ دارأ نأ الف كلذ تّركنأف ،لوألا ريغ اهزكذ مدقملا ةأرملا ىلع ىعدا

 ىر : لصألا يف )١(
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 ام :وه لاقو انيمي هَملحي نأ ايهنم دحاو ك دارأو ، نيميلا هيلع ار عيمجلا ىلع

 . ةدحاو انيمي الإ مكل فلحأ

 نآ وجراف (١)ةدحاو اهيف مهذودرو ةدحاو ىوعدلا تناك هنأ اوجرأف : باوجلا

 نيمي مهلك مهل هيلع ڵوقو نيمي مهنم دحاو لكل هيلع ("لوق :افالتخأ كلذ يف

 نيمي مهنم دحاو لكل هيلعف (٤)ةنيابتم ةموصخلا يف مهدودر (")تناك نإو ، ةدحاو
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع

 . يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلل تايبآلا هذه ابوتكم تدجوو : ةلأسم

 : هللا همحر

 اهنم هل دب الف ىوعدلا .. مزلأ هركنأ ال لاق نإ

 اهم ينأ قرفلاف ركنأ :.ال لاق نإ مزلتاهسيلو
 : نيتيبلا نيذه هنع انل ىورو :فلؤملا لاق

 هلب يمع تارارح نم . قيرب فج املك الاقم كاه
 هلب لئاق ضعبو هل .. الو نيمي ىمعألا ىلع سيل

 يحبصل ادمحم نب ريشب نب ديعس هيقفل خيشل ب اوج نمو : هنمو ةلأسم

 هيلع ىَعًملا لاقف ،هيلع هاعَتا تح ي هل ميصخ ىلع منصخ عفر اذإو : هللا همحر
 ' الإ هةارم نأ نيقيلا ثموه يذلا نظلا ينو . يضاقلا وأ مامالا دنع ناعفرلا ديرأ

 مامألا ىلا لصي (}[نأ] ردقي ال بلاطلا لعل . هيلع قشيو همصخ 6ُ)تعتيل

 َءاركل ١ لمحتي نأ هيلع يوتست ال ةليلق ىوعل ١ تناكوأ زجعوأ يضرم نم

 الو ۔ كلذ ىلإ تاج ل ا هجو ىرت له هبلطم كرتيو اهلجأل رفسلل ة ةن ز ملاو

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع كلذ هنم عمست

 .لوقاف : لصألا يف )٢( .دحاو : لصألا يف )١(
 .انيابتم : لصألا يف )٤( .ناك : لصألا يف (٣ر
 .لصألا يف تسيل )٦( .بتعتي : لصألا ىف (هر
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 ههيلع ىعدملا تبلط اذا اهناعفر زاوج راثآلا يف ةوجوملا نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .لكو ةاش نإو ،جّرخ ةاش ناو ،كرت ءاش نإ رايخلا بلاطللو

 نأ دارأو ءيش ىلع يداني هدجو هنأ لالد ىلع ىتا لجر : : هنمو ةلأسم

 هذه نوكتأ . قحلاب هيلع ل بجح ام هنم ديرأو ] هتوبز ذخأي اي ملف هيف هديزي

 ؟ال مأ . ةفصلا هذه ىلع ة ةعومسم ىوعلا

 ناوهو اتس رظنلا تجوي نآ الإ عمست ال اهنأ يدنع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم بلاطلا اذه نكي ملو 3 ةدايزلا هنم ديريو هريغل عيبي عئابلا اذه نوكي

 . ملعأ هللاو .اذهل ماكحألا لدبتت اهلعلف نيملاظلا ةربابجلا نم الو نيسيفملا

 ملو ةضف ةيرال اذكو اذك هيلع هل نأ مكاحلا دنع دحأ ىعدا اذإو : هنمو ةلأسم

 ةعومسم ريغ اهنإ تلق نإو .ال مأ ةعومسم اذه هاوعد نوكتأ ،هنم اهديرأ لقي

 ؟ال مأ هنم اهديرتأ : هل لوقي نأ هيلع وأ مكاحلل

 اذه هبشأ اموأ هنم اهديرتأ نيملسملا مكاح هل لاق نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هذه نأ اوجرأ . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف يدنع قيضي الف

 . هللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نم ةلأسملا

 ملو هنم يقح ديرأو ةضف ةيرال اذك اذك هيلع ىعا اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 كقح هنم ديرتأ :هل لوقي نأ هيلعوأ مكاحلل يحلا اذهوأ اذه يقح لقي .
 ؟ال مأ ة ةفصلا هذه ىلع قحلا اذه وأ اذه

 ىلع َهَهَبشأ امو تركذ ام لثم لوقي نأ هيلع قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعي لوق

 : يعدملا لاقف . .مكاحلا دنع همصخ ىوعد مصخلا ركنأ اذإو : هنمو ةلأسم

 . نيميلل ًابلطَم اذه هلوق نوكيأ نيميلا هنم لبقأ

 هللاو . انل نيبت اييف هل هنم ج نوكي اذه هلوق نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ
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 جاتحيأ ،هل اومصاخي نأ اودارأ اذإ هّتصوو ليكوو يبصلا دلاوو : هنمو ةلأسم

 ؟قبصلا راضحإ ىلإ
 ةعومسم ىوعدلا نكت مل اذإ تبصلا روضح ىلإ جتحي مل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . يبصلا سفن يف

 يحمرلا ىلع نب ديعس نب ىلع يضاقلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مكاحلا لاقف ،ًاقفت هملس هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يف : هللا همحر يقاتسرلا

 قفتب هتلداب نكبو .ال لاق . اقفت لجرلا اذه دنع نم تملست له : هيلع ىعدملل

 ؟يعم نمو اهنم هيلت ىعملا نم م

 نآ هيلع ىعملل لاقي نآ ةموضخلا هذه لثم يف ينبني ز ; قيفوتلا هللابو باوجلا
 وه هنأ يعملا ىتاو هرضحأ نإف ،هب هلداب يعدملا نأ تق ةأ يذلا قفتلا رضحت

 لوقلا نإف ، قفتب هلداب نكل هقفت هنأ هيلع ىعدملا رقأو .هايإ هحلَس يذلا هقفت

 ةنيب دجم ل نإف © قفتب هب هلاب هنأ ةلداعلا ةنيبلاب هيلع ىقآملا ىلعو ، يعملا لوق

 هاب هنا يجيام زتف نم اقح هبن اده ملي امي ةنك اذه ن : نيميلا هل هيلعف

 هلذاب هنأ رقأ او ؤ مكاحلا دنع هرضحي دوجوم رتغ قفتلا ناك نإ كلذكو قمتب هب

 اهدجي مل نإف ، ةنيبلا هيلغ ىَعَملا ىلعو يعملا لوق لوقلاف : يعدملا ركنأو قفتب
 وهو هنيمي عم مر اغلا لوق قفتلا ةميق يف لوقل اف هل فلح نإف .اهنيمي ىلا لزنو

 كل هتبتك ام ذخأت ال نيملسملا لا ؤس نم تنود نإو . ملعأ هللاو . هيلع ىعذدملا

 . قحلاب الإ
 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 6 هعيب يف هلكو يذلا ىمعألا لام عاب اذإ ىمعألا ليكو يف : هللا همحر ناديبع

 اذه نمث نم ي رتشملل ءافيتساو ضبق ةءارب بتكو ، ىمعألا لام مإيكولا بتكو

 هنأ ىعداو .يرتشملا نم لاملا اذه نمث ىقمغألا اذه بلط كلذ دعب مث ،لاملا

 6ايهنيب ناميأ اذه يفأ ليكولا لاق كلذكو .هضعبوأ هعيمج يرتشملا ىلع قاب

 ؟اهنم نيميلا نم ىلعو
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 ركنأ اذإ يرتشملا ىلع نيميلاو .نيمي اذه يف معنف : قيفوتلا هتابو باوجلا
 .كلذب ملعأ هللاو .نمثلا يرتشملا

 دارأف لجرلا لمحت ال تناكو ،ةريغص يهو هتنبا جوز لجر يفو : هنمو ةلأسم

 دنع ةنبألا تثبلو اهريغ جوزتو جوزلا اهكرت مث اهوبأ ىبأف ،اهلوحي نأ جوزلا
 هتجوز لوحي نآ امإ جوزلا ىلع ماقأ بألا نإ مث ،نامزلا نم هللا ءاش ام اهيبأ

 كلذ ريغو دوعلاو نارفعزلاو سرولا نم ىرتشملا مم عيمجو اهقادص عيمج اهل ملسيو
 نأ جوزلا ضري ملف ىرتشملا عيمج ٢ سانلا ة ةنس ىلع ةوسكلاو ةراجتلا نم

 ردق ىلع ىطعت ةنس اضيأ ةأرمللو "جيوزتلا دقع دنع طرش ام ريغ ملسي
 ملو هيلع عقو ايب الإ جوزلا ضري ملف & تايرال رشع ةيرال ةئام لك قادصلا

 نم نيجوزتملا ةنس ىلع اهمالكبو طورشلل ىرتشملا عيمجب الإ بألا ضري
 وه امو ] هيلع تباثوه ام انل صحفت نأ كلضف ميمع نمف . مالكلا وأ ي رتشلملا
 ؟كلذ. نم زوجي امو هيلع تباث ريغ

 ىرتشملا نم هيلع طورشموه ام الإ إ جوزلا مزلي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 .امالك مهارد ملسي نا هيلع منكحأ ردقأ ال كلذكو .كلذ نم رثثكأ همزلي الو
 . ملع أ هللاو

 ال ىن إ جوزلا لاقو 3 ةريغص هتنبا نإ لاقو بألا جتحا نإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ىتح ةقفنلاو ١ [ملسي ن أ] امإ بألا هل لاقف امقوحأل مهارد يدنع امو افوحأ زدقا

 يهو ةوسكلاو ةقفنلا اهل ملسي نأ امإ هيلع لمحيأ .اهقلطي "[نأ امإو] ؤ امفزحت

 .اهلحي ملو اهلهأ دنع

 ىلع مكحي هنإف .جوزلا لمحت نمم تنبلا تناك نإف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةتس لجؤي هنإف مهارد هدنع ام لاقو جتحا نإف اهلزحيو ،قادصلا ميلستب جوزلا
 لكلف كلذ نم لقأ تناك نإو .ادعاصف مهرد ةئايتس قادصلا ناك نإرهشأ

 .اهقلط اماو : لصألا يف )٢( .ملس ا . : لصألا يف )١(

٢٢٢٣ 



 ناف ةوسكلاو ةقفنلاب هيلع مكح الإو كلذك هتجوزل ملس ناف . مهرد ةئامرهش

 .ملعأ هللاو . اهقلطي نا 7 مكحيف ةرك

 يف : هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا .خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 هدنع نكت لو هيلع فلح هنآو ،هل هنأ هيعتيو انكاس حأ اهيف ناك اذا ةيفاصلا

 هذه هاوعدو ،هزوحيو هنكسي نا هلزوبي له ةلداع ة ةكن الو هل هكيلمتب ة ةحص

 ؟ال مأ اكلم
 دحأ ىعداو ةيفاص هنأ لودعلا ةداهشب ةفورعم ةيفاصلا تناك اذإ : باوجلا

 ةرهشب ةفورعم ةيفاصلا هذه تناك نإو . ةنيبلا هيلعف هريغوأ ءانب ةرايع اهيف هل
 كلم اهنأ ءاعدالا عم زوحو دي هل تقبس تناك نإ ةتباث اهيف يعملا ىوعدف ريخلا

 ' . ملعأ هللاو . هل

 ىلع ةرداق تناكولو { ماكحألا يف ةلاكولا اهنم لبقت ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 . ماكحلا ىلا لوصولا

 لك ىلع ماكحألا يف ةلاكولا اهنم لبقت ةأرملا نآ لوقلا ضعب نع : باوجلا
 نم نكت لو دلبلا يف ةرضاح تناك اذإ ةلاكوتلا اهنم لبقت ال أوقو .لاح

 . ملعأ هللاو . تاردخملا

 ا هنآ اج عس 6 عرشل 1 ز ا نود هراج ىلع اق نميف : هلل ا همحر

 مأ ناميأ اذه لثم يفأ .الابقإ رصلا سن ام دعب هب ىضر الو

 هيلع تبثو همزل كلذب قأ ول ذإ اندنع ناميألا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . يعرشلا حسفلاب لاق نم لوق ىلع

٢٣٢)



 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رضحو .ايهيبأ نم هثراو هيف هل عاب هنأ هيخأ نم اكش نميف . هللا همحر ناديبع

 ةيصو وهو هوبأ هكرت امم ةلخن اثلث عاب هنأ رقأ هعاب ام عيب هتلأسو هيلع ىعدملا

 هرواش ام هنأب هوخأ اضيأ هيلع جتحا مث . هيبأ ىلع انيد عيبملا كلذ نمثب ىضقو

 تعطق اهنلث ىلع نايصاختي ىتلا ة ةلخنلا كلتو نئاا كلذ نم هوني ام ملسيل

 ىرتشا نمل لبق نم اهثلث نأل نيذه نيب لصفلا فيك . ىكاشلا انلصي نأ لبق

 رثكأ ()١يواسُي ةلخنلا يتلث نأ عفارلا ةجحو .روكذملا يصولا نم اهنم نيثلثلا
 لودع همَقي ام ىلا عجرت تناك نإ ةلخنلا تعطق دقو ، يصولا هوخأ هعاب ام

 . هللا كمحري كلذ ينفرع .كلبلا

 هنيد ءاضقل كلاهلا لام نم تباثو زئاج يصولا عيب نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هذه نم يبيصن عبت ال : يصوملل لاق ثراولا نأ ةلداعلا ةتيبلاب حصي نآ الإ
 هذه نم هبيصن ثراولا اذه ىدنفأ اذإ ناكو . قحلا نم يلع ام ملسأ انأو .ةلخنلا

 .هتجح ثراولا اذهلف ،كلاهلا نيد يفويو }ةلخنلا هذه نمث رسكني مل ةلخنلا
 يصولا اذهل ثراولا اذه لقي مل اذأ امأو ةفصلا هذه ىلع ێصولا تيب وبي الو
 ةلخنلا هذه يثلث يصولا عاب امنإو © هبيصن عيبي الو ، قحلا نم هيلع ام ملسي نأ

 راثآ نم كلذ تظفح ام ىلع مات عيبلاو رصقم وهف ثراولا ىلع جتحي نأ ريغ نم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 تكشو اه ريغو هتحو زل ٤١ س انلل نوئيذ هيلعو يفوت نميفو : هنمو ةلاسم

 يف نيبئاغ سانأ اهريغل نويد هيلع : يصوملا لاقو ،اهلام ءافيتسا ديرت ةجوزلا
 ؟اذه يف رظنلا فيك كلاهلا نيدب في مل لاملا نأ يصولا ركذيو . رفس

 )١( يوسي : لصألا يف .

_ ٣٢٢٥ 



 رمأي نأ كلاهلل زاج كلاهلا ىلع قوقحلا تحص اذإ : قيفوتلا هللابو (الباوجلا

 امم ةيجوزلا يضقتو } هقح ردق ىلع مهنم لك .هنايد نيب طسقيو كلاهلا لام عيبب
 نأ دعب كلذو ، اولصي نأ ىلإ مهقوقح ردقب نيبئاغلل فقويو ، قحلا نم اهل حصي

 لهأ يضقي ال مكاحلا نأل .مهقوقح ىلع قوقحلا باحصأ مكاحلا تفي
 . ملعأ هللاو .نيميلا دعب الإ مهقوقح قوقحلا

 يدنعرضح . هتجوزو ىماتيو غلب مهنم ادالوأ كرتو كله نميفو : هنمو ةلأسم

 دكنأو اّتيت تلخت مهكياه نأ ةجوزلا تعاو ةجوزلاو مهنم غلابلا دالوالا دحأ

 تيبلا نإ لوقت ةأرملا نأل ، ةنيبلا مهنم نم ىلع ،هئيب تيبلا نإ لاقو غلابلا دلولا
 ؟كلاهلا تيب

 تيبلا نإ هلوق لوقلاف غيابلا دلولا دي يف تيبلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .اوغلب اذإ مهتجح ماتيأللو كلاهلا تيب تيبلا نآ ةلداعلا ةنيبلا ةأرملا ىلعو هيب
 . ملعأ هللاو

 نا ي رتشملا ىلع ىعدا مث : لجر نم رمت تارج ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 بارحلا كلذ رمت نم ءىشب ىلاولا ىلا الصوو .ضرف ريغرمت بارجلا كلذ يف

 علطي بارجلا ي رتشم نأ الإ هنيعب رمت نيعتي امو ،ضعب هضعب يف كلدنم وهو
 ام كيلدنم ريغ يتلا ةماتةزمتلاو ضرفلا رمت ")ىون ريغ ىون رمتلا كلذ لخاد نم
 ىونلا كلذ عيلطتب رمتلا كلذ مكح نوكي ام .هب ءاج يذلا اذه يف اهدجو
 ؟ ضرفلا ىون ربغ انيقيوه يذلا
 . ي رتشملا هارتشاام فالخب بارجلا اذه رمت نأ حص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ردقأ الو ى ائيش كلذ يف لقأ ملف ىونلا امأو ى ي رتشملا هضقن اذإ ضقتنم عيبلاف

 هل نأو .ةحصلاب الإ نوكت ال ماكحألاو كاذك رمت نم هنأ ىونلاب مكحأ (٢)[نأ]

 مكحأ نأ ردقأ الف ، ي رتشملا هارتشا ام فالخب علط بارجلا كلذ رمت نأ حصي

 ملعأ هللاو . عيبلا ضقنب

 )١( ةلأسم : لصألا يف . )٢( .ىوت : لصألا يف )٣( لصألا يف تسيل .

٢٢٦ 

 



 هيف اهل ناريجال انكسم اهنكس هنأ اهجوز نم تكش ىتلا ةأرملا يفو :هنمو ةلأسم
 اذإ سانلا نع ةديعب اهنأ تعااذإ تيأرأ ؟ناريج دنع انكسم اهنكسي نأ هيلعأ

 . ناكملا كلذ لبق نم هتبسكم تناك وأ ًادوهش هيلع دهشتل اهيلع (١)[ىدتعا]

 ؟ راغصلا جالفألا نم راديب لثم

 رضم ال قفار انكسم هت هتجوز نكسي ن أ جوزلا ىلع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اديعب .7 لزنم يف نكست نأ اهمزلي الو } هيف سنأت انكسم اهنكسي نأ هيلعو هيف

 ِ . ملعأ هللاو . كلذ تهرك اذإ ى ناريجلا نع

 ناميأ اودارآو ششانأ هيف يعاد دت اذا اهيف كوكشملا ة ةنكمألا يفو : هنمو ةلأسم

 ّ اقح ناكملا اذه يف اذهل ملعي ام هنأ مهضعب فلخي نأ نارت اذإ ضعب مهضعب

 مهنيب ةموصخلا فقتل اهبتكي نأو مهناميإ ىلع دهشي نأ ىلاولل ازئاج نوكيأ

 ؟ال

 . اهيف كوكشملا عيضاوملا يف لخدي ن أ هل سيل ىلاولا نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 بتكاذإو . لاو ى ىلع كلذ قيضي الف يلاولا رضحمب نايصخلا فلاحت اذإ امأو
 ىلع كلذ قيضي الف . قحب هبحاص بلطي ال هنأ موصخلا نم دحأ ىلع يلاولا
 . ملعأ هللاو . يلاولا

 . لجر ىلع هيخأل ًاقح ىعداو يلاولا ىلإ لصاو لصو اذإو : هنمو ةلأسم
 فيكف .هةلو فرعي الو هل ىعدملا يلاولا ثرعي ملو ،اذلو فلخو كله دق هوخأو
 ؟اذهم هل
 هلزوجي الف ٦ هل ىعملا ث توم يلاولا دنع حصي ل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ىلع ثحلا حصو ‘ قحلا هل نم توم هدنع حصي ل اذإ امأو . هيف لوخدلا يدنع

 .غلاب زر زيغ ناك اذإ . كلاهلا دلول اليكو ميقي نأ ىلاولا ىلع قيضي الف هل هيلع نم

 . ملعأ هللاو . هقح ضبق ف

 )١( دعت : لصألا يف .

٢٢٧ 



 ضرألا نم ٍِتاوم يف أجلف اوثدخن نأ اودارأو اورضح سانأ يئو : هنمو ةلأسم
 اوعدي نأ رلا لهأ نم جلفلل نوثدحملا فاخو 0 سانأل مم مر تاوملا كلذ اذحبو

 اوقلطي ن أ اقافتا مهنيب عقوو © جلفلا اذه ةمدخ نع اوفقويو . تاوملا كلذ

 دعب اوركانت مث ،مرلا اهل يتلا ةليبقلا لاجر نمرضح نمل جلفلا اذه نم ام ةداب
 ةدابلا زود نإ نولوقي جلفلا لهأ . موي مك ىلع اهنأ .ةدابلا هذهرود ىلع كلذ

 .اموي رشع ةتسرود ىلع اهوري نأ اودارأ ةدابلا هاهأو .اموي نيرشعو ةعبرأ ىلع

 ةدابلا لهأو . ةليلوأ موي اهنإ اولاق .جلفلا لهأ ةدابلا هذه اضيأ اوركانت مث

 ؟اذه يف مكحلا فيك .ةليلو اموي "٢نوكت نأ (داهنوديري
 . ملعأ هللاو . عيمجلا يف جلفلا لهأ لوق لوقلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اذك ىلع هنإ شان لاق ، هتمسق اعادتو اجكلف اوثدحأ سانأ يفو : هنمو ةلأسم

 نوكيأ مهل اهنوديريو ةدايز اوعدا اذك اذك ىلعوه ال نورخآ لاقو .اهس اذكو
 ؟ناّصقنلاو ةدايزلا ف مهنم رم ة لوق وقلا

 الإ هلوق لبق 7 ةنيبلا ةدايزلا (})ىَعمأ ىلع نإ : ىيف قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةحصلاب

 ؟هنيعب اذه وهو اهماوجب تيتأو اهلا و وس تكرت : : هنمو ةلأسم

 اهنم تلطو . هتركنأو .امتح هتدلاو ىلع نبالا ىعذا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ هللاو .اندنع عب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع نيميلا هل اهيلعف .نيميلا

 ىعًاملا ركنأو 5لرثا اذك اذك هل هدنع نأ دحأ ىلع ىعدا نميف : هنمو ةلأسم

 : رصق اذاو 6 موسقم ريغ ابرش هل هيلع نأ هيلع ىعدملا ر رد ةأو .ىوعدلا كللت هيلع

 يعردمل | نمو . ني ذه نب مكحل ا فيك .ا ذه ىلع ة هرمو . اذه ىلع رصقي ةرم

 ؟اهنم

 . يعدملا : لصألا يف )٣( .نوكي : لصألا يف )٢( .اهوديري : للصألا ىف (١ر

٢٣٢٨ 



 ين هيلعو 7ءاملا نما ;أ اذك اذك يعدي نم يعدملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ريغ ) )برشب هل الام يعمللو هل نإ :لاق نم لوق لوقلاو ةلداعلا ةنيبلا كلذ

 .ملعأ هللاو . موسقم
 الف . اًجلق هنم ثعبي نأ دارأو 5 ةيدوألا نم داو ف ءام دجو نميف : هنمو ةلأسم

 نيت ملو لبق نم ةرايع هب مهل نأ ذا مهل هنأ شانأ هاعةا هجارخإ ىلع مرغ
 علط نأ املو . ًأاجوراص نوكي نأ الإ ةرايعلارثأ اوحمي يداولا نأل 3 يداولا يف اهنم
 اذهب ىلوأ نم نوكيأ .روف نم ائيشو ةيقاس نيبوهو مهل ارثأ اوعدا يداولا نم

 3 نيرخآلل هب مكحي مأ مأ ؤ نيوه ىذلا رثألا نوعةيوأالوا هنوعدي نيذلا : : ءاملا

 علطيب يذلا ناكملا ين هل هنأ لسلا نم اتيش يعدي نيلوألا نم ادحأ تعمسو
 رمأ نأ ترسخ امو ،بذجلا ىلع نيترئاد نيتمرص تيأر انأو . جلفلا هنم

 ل جرش نا نأ ديرا نكلو ،اهتدجو ىتلا للغلا هذهل روكذملا ءاملا اذه زوجي نيرخآلا
 زوجت نأ تيأر نإو ، جلفلا اذهل نيبلاطلا بولق نئمطيل ةفصلا هذه ىلع اباوج

 ؟كلذ نم ةريصب ىلع نوكنل مهل
 الو نيرخآلل ءاملا ذهب مكحأ ("١[نأ]ردقا ال ينإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نأ حصي نأ الإ نتفلا توخ ءاملا اذه نع عيمجلا فقوي نأ ينبجعيو . نيلوألا

 . ملعأ هللاو . هب ىلوأ وه نوكيف دحأل وه ءاملا اذه

 ٤ ةيقاس روحت نيعادتملا دحأو داو يف ارجاح نوعادتي سانا يفو : هنمو ةلأسم

 برق دق ريبك هنم لسفلا نم نم ءيش ًاضيأ مهلو رهن مهل ةيقاسلا يفو رجاحلا كلذ يف

 ين راملا (ثاأبجاصل ذعب ب رجي و .هولَسق هضعبو ،(؛رمنأ دق هضعب وأ هترمث ثح
 اوذ مأ رجاحلا كلذ ىلع ةنيبلاب هلعل نوعدي مهلك مأ .ةيقاسلا هذهب ديرجاحلا

 . ةذفانلا ةيقاسلاو لسفلا يهو .دي هل تسيل نمم ىلوأ ديلا

» 

 )١( .برشي : لصالا يف )٢( لصألا يف تسيل .
 )٣( .فقوت : لصألا يف )٤( .رمث : لصألا يف

 (٥) .بحاصلا : لصالا ف

٣٢٢٦ 



 . ملعأ هللاو . هل ذي ال نمم ىلوأ وهو 1 َلسَفلا نآ : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 رضاحلا يف ةئنيعو ،هنيع ف هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا نميفو : هنمو ةلأسس

 ةبرضلا نم كلذ اهمعايض نأ ىعتاو ] اهرظن فعضل ضايب اهب نكلو ( ةئيرب

 يذلا تقولا كلذ دنع ةالو لبق نم دلبلا يف نأل هذه هاوعد غعمشتأ نينس ذنم

 ؟هركد

 كتفص ىلع هيلع ىعّملا ستخي الف سبحلا يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ' لوألا يلاولا نكي مل نإ نيميلا هيلع هلف شرإ لَِق نم هنم بلط نإ امأو .هذه

 . ملع أ هللاو .اهنيب مكح

 ىعداو هدر دارأو هلسغ مث اغوبصمو اروصقم ابوث ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟اذه يف مكحلا فيك . ةنيب قورخ هيفو ،ابيع هب هنأ

 هيرتشي نآ لبق بوذثلا اذه يف بويعلا تناك اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا
 بوثلا د ر ى رتشمللف غئابلا كلذب رقأ وأ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصو ي رتشلملا

 ةنيبلا يرتشملا ىتلعف كلذب عئابلاريقي ملوأ عيبلا لبق نم ناك ةنيبلاب تصي مل ناي
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع عيبلا لبق نم ناك بيعلا نأ ةلداعلا

 ديرأ هيلع ىعاملا لاقو . ةنيبلا هتمزلو . ائيش يعملا ىعدا اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ ةنيبلا يدنعو فلحأ ال يعملا لاقف . ةنيب الب هتيمي

 يعملا نيمي ديرا لاق اذا هيلع ىعأملا لوق لوقلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 .ملعأ هللاو . هيلع فلح ام بجوتسا فلح نإ ىعدملل رايخلاو 5 ةنيب ةماقا الب

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 َرَكناو 5 هرامح وأ هريعب هل برتض هنأ لحأ ىلع ىعدا نميف .هللا همحر ىوزنلا

 . هيرب : لص الا ف ( ()

٢٢٣. 



 لثم ىف يعدملا ىلع بجي لهو ،نيمي هيلع هلأ ةنيب يعدملا دبجحم لو هيلع ىعدملا

 ؟نميلا در اذه

 هريعب هل برض ام هنأ هللاب انيمي هل فلحي نيميلا هيلع هل : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 ءيش يف ىوعدلا نكت ملام يف نيميلا در امأو . هلبق نم ٌقح هل هيلع بجي ابرض

 ٦ برضلاب هيلع ىعأملا ة ةقأ نإو .فالتخا يعملا ىلع نيميلا در ىفف دودحم

 عم هنادلا صقني يذلا برضلا لبق نم هيلع بجي ميف هنيمي عم ةلوق لوقلا ناك
 ملعأ هللاو .اهب ةفرعملاو ملعلا

. ٢٢٣١





 سداسلا بابلا

 كلذ ميرحو يقاوسلاو قرطلاو رابآلاو راهغآلا يف
 كلذ عيمج نم ر اضملا فرصو همي رحو لسنفل ١ ف و

   ىنعملا اذه ىلع لمتشي امو

 ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نم السف اهيلع لسفي نأ دارأو ،ةزئاج ةيقاس هبنج يف لام يف : هللا همحر ىيوزنلا

 حسفي :لوق اهنع حسفلا نأ }هللا كمحر كئالمإ نم ظفحن اناف رجشو لخن
 نكلو .ةيقاسلاب هلسف ّةضي ملام لوقو ۔ نيعارذ اهنع حسفي : :لوقو ى اعارذ اهنع

 يئ له "لاملا اذه بحاصلزادجزئاجلا ةيقاسلا نيبو لاملا نيب ناك اذا فيك

 ؟ال مأ ل قرف كلذ

 نيب اعطاق زادجلا ناكو ،رادحجلا تفلخ ةيقاسلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نوكت .ةيقاسلا هذه نإف ،لايلل ةيقاسلا هذه مكح نكي ملو { ةيقاسلا نيبو لاملا
 حسفي املثم اهنع حتفي هنإف اهبرق لسفي نأ يلاملا بحاص دارأ نإف كالمألا لثم
 بحاصل اهمكح نكي مل هذه كتفص ىلع ةيقاسلا هذه نأل ، ريغلا كالمأ نع
 مكح نوكي ذئنيحف ،ليخَن ةيقاسلا هذه ىلع لاملا بحاصل نوكي نأ الإ لاملا
 ءاملا برض نع حسفي هنإف . نيجولا ىلع لسفي نأ دارأ نإف هل نوكي نيجولا

 . ملعأ هللاو .ءاملاب رضي ملام لوقو نيعارذ لوقو اعارذ

_ ٢٢٢ _ 

  

   



 نع حسفي مكدجسم برقب ابارخ اضرآ رسعي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟هترايع ديري يذلا هلطني نأ جاتحي تاوملا كلذ يبرو ،بارخلا كلذ نم دجسملا

 برقب يذلا بارجلا لطني نأ لجرلا اذه دارأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اعارذ لطني نأ دارا نا © لطني ام ردقب دجسملا رادج نع حسفي نأ هيلعف دجسملا

 عرذأ ةثالث لطني دارأ نإو ، نيعارذ ح نيعارذ لطني نأ دارأ و اعارذ حسف
 حسفي نأ هيلع سيلف عرذأ ةثالث نمرثكأ لظطني نا دارأ نإو . عرذأ ةثالث حسف

 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع عرذأ ةثالث نم رثكأ
 اهتعارز ديري لب ضرألا هذه لطني نأ دري مل لجرلا اذه ناك اذإ امأو

 لسفي نآ دارأ نإو رادجلا ءاملا سمي ام رذقب دجسملا رادج نع حسفي ن نأ هيلعف

 نإو ى عرذأ ةثالث دجسملا رادج نع خسفي هنإف قاسلا ميظع ريغ ارجش وأ الخن

 ةعست هناف طرقلا الإ عرذأ ةتس حسفي هنإف قاسلا ميظع ًارجش لسفي نأ دارأ

 .ملعأ هللاو .دجسملا نع حسفي عرذأ

 عساووهو ، لخنو رايع ةيبرغو ةيقرش نم ةيرقلا يف رام ينو : هنمو ةلأسم
 ًاسبك يداولا يف هلام ءاذحب سبكي نأ نيبناجلا دحأ نم دارأ نم دارأ ًاضرع

 اذاو ] لحأ كشي ل اذإ راكنألا هيلع مأ هنع يضاغتي نأ يلاولل زوججيأ هعرزيو

 ؟ال مأ قرف ىوكشلا ريغو ىوكشلا يف دحأ اكش

 نم لاق ة نم لاق نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف يرجي : باوجلا

 عرزيل ابارت هلام يلي امم ىداولا ف سبكي ن أ لاملا بحاصل زوجحم ال : : نيملسملا

 ثلث ىلا هل زئاجو دحأب رضي ال بارتلا ناك اذإ هل زئاج هنإ : لاق نم لاقو . هيف

 ىلإ دحأ كشي مل اذإ امأو . تارضملا دلوت فوخ ملسأ كلذ نم ةمالسلاو ىداولا

 . ملعأ هللاو .ررض هل نيبتي مل اذإ يلاولا ىلع قيضي كلذ نإ لوقأ الف يلاولا

 اهيلع .7 بنع ىشحح هيلع ل اول ا دجوو “ س انأل ةيقاس يفو : هنمو ةلأسم

٢٢٣٤



 ىلع ديزيلو ،لوألا نم رثكأ ناكمل تجاتحاو ةرجشلا تربك اذا فيك ،اليلق
 ةيقاسلا هذه نأل ناديعلا نم هيلع ناك اممرثكأ اهيلع ىشحي نأ زوجيأ ةيقاسلا

 ام ةيقاسلا ىلعو 5ةيقاسلل ةرياسم ةيقاسلاو لاملا تيبل ةيقاس يبرغ تءاج
 يل نيب .اذه زوجي ناك نإ ةيقاسلا ىلع ءايغ ةدايز ىلإ جاتحي هنكلو كل تركذ
 نكمي هلعل ينفرع ىرمأ الب ذخأ هلمع اذإ رضحأ الأ ىل زوجي ناك نإو .كلذ

 ؟انأ هدجو ىذلا اذه لبق نم زيبك ىشحم ناكملا كلذ يف نوكي نأ
 الإ ةيقاسلا هذه ىلع ىشحي نآ زوجي الف مكحلا يف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذ يف تنأ زمات مل ذحأ ةيقاسلا هذه ىلع ىشح اذإ امأو لبق نم كردأ ام ىلع
 يف تنأ تٍيَضاغتو ،اهيلع ىشحي ناك هنإ ةيقاسلا هذه ىشح يذلا لاقو .ءىشب

 . ملعأ هللاو . كيلع قيضي كلذ نإ لوقأ الف كلذ

 اهفرص دارأو .لجرل مرص وأ لخن ىلع تلام دجسمل ةرجش يفو : هنمو ةلأسم
 ال مأ ة ةقث هنأ دجسملا ليكو يلاولا فرعي لو هيلع تلام يذلا لاملا بحاص

 ليكو ىلع مأ ةعامجلا ىلع همايق نم ىلع نوكيأ .ةرجشلا كلت فرصب هرمأيل
 .اضيأ كلذ ىنفزع .ليكو دجسملل سيل ناك نإو دجسملا
 بئاغلا لامو نيملسملا قيرط نعراضملا فرصي نآ هل يلاولا نأ : باوجلا

 رمأي نأ هلزئاجو ،هفرصب رمأي نأ ررضلا نم ائيش ىأر اذإ يلاولل ئاجو ماتيألاو
 . كلذب ىلوأ ىلاولا نأل ةقث ليكو دجسملا اذهل ناكولو ةرجشلا هذه فرصب

 ريغلا لام نع ةرجشلا هذه فرص يف هب ىفتكي نأ دارأو ، ةقث ليكولا ناك اذإ امأو

 ١ . ملعأ هللاو .كلذ زئاجف

 مص ةرجشلا برقو لجرل (ا)وجنام ةرجش هيفو ليسلا هدنتفي : هنمو ةلأسم
 فانأ ام لاوز مرصلا بحاص دارأو © مرّصلا ىلع ةروكذملا ةرجشلا تفانأ هريغل

 مك .ةقفنلا هذه مكح ام .ديماوج نهنيب نكي ملو ، ةرجشلا نم همرص ىلع

 ؟ضرأالل ميرحلا يف مرصلل مكو ةرجشلل
 )١( ءابنأ : لصألا يف .

_ ٣٢٣٥ _ 



 يه ىتلا ةمرصلا نيبو ةرجشلا نيب يه ىتلا ضرألا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نإ نيملسملا نم لاق نم لاقو © نيملسملا لوق رثكأ ىلع نافصن ةرجشلل ةلباقم

 . ملعأ هللاو .لخنلا سياقت ال ةرجشلا

 هلام ىلع تلام نم اهفرص دارأ امل رخآل ةلخن ىلع ةلئام ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 تلقو ة ةرمث تداز ايبرو ۔ىوكشلا تعقو ام دعب دازام اهنم لازي نأ رظنلا عقو

 نأ تبجعيأ تعب هريغ علطيل ةداعلا نم يربج ايفو ،بلقلاو ةرمثلا تفرص امبرو

 بركلاو فيكلا نم علطي ام كلذكو ، يفكي زجلا م أ علقيأ .داز م ةلازإ نوكي

 . هلام نع كلذ ركنآ نم ل لا (١ا)ءاوه يف ذئازلا كلذ ذإ

 هللاو .زج وأ علقي ريغلا لام يف لحتد ام عيمج فرصي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 اهفوصآب برشت ليخن هنم بناج يفو ءاضرع عستم او يفو : هنمو ةلأسم
 ال يتلا لخنلا هذه يبرغو ، يبرغلا هبناج ىلع يهورجز الو رهنب هلعل لخن
 يداولا يفوهو مهجَجلف اومدخي نأ جلفلا لهأ دارأو رهغب ىقست لاومأ ىقست

 هذه ىلع هتمدخ مهل له افوصأب برشتو .ةروكذملا ةلخنلا هذه هيف يذلا
 جلفلا لهأ نم اهلهأ اكش اذإ ىقست الو هيف يتلا ليخنلا لجأل (}"نوعنمي ةفصلا

 ؟ليخنلا هذه نع فورعم حسف جلفلا اذهل مأ

 ةرضم ليخنلا ىلع نكت مل نإف رظنلاب ربتعي اذه لثم نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 لخنلا ىلع ناك نإو ، ةتح لخنلا باحصأل سيلو زئاجف اذه همدخ نم

 . ملعأ هللاو .ةمدخلا نع نوعنُمي جلفلا اذه ةمدخ نم ةرضم

 يلاولل زوجي له .ةيقاس سانأ اهنم فطخ اذإ إ ءارحصلا قيرط يف : هنمو ةلأسم

 راكنألا ىلاولا تبجوأ اذإو . قيرطلاب زمي نمل ة ةرضم نكن ل ادإ ئ مع يضاغتلا

 ؟ال مأ ةرطنق ةيقاسلا ىلع اورطنقي نأ ةصخر "محلا مهيلع

 )١( .ىوه : لصألا يف )٢١( اوعنمي : لصألا يف .

_ ٢٢٦ _ 



 جرخنالو 3 يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف يرجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 17 ذخأ اذإو.. ةرضم قيرطلا ىلع نكت ل اذإ نيملسملا لاوقأ نم ةزاجألا

 نيملسملا تالتخا نأل هيلع قيضي الو كلهي الف نيملسملا لاوقأ نم يلوقب
 هللاو . قيرطلا يف تدحي نأ دحأل زوجي الف نسحألا لوقلا امأو . هللا همحر ىأرلاب
 .ملعأ

 :ق قيرطلا يفاهوظفح ىتلا مهتيقاس ىلع اورطنق اذإو : هنمو ةلأسم
 ا ةيقاسلا هذه اهيقست يتلا لاومألا نوكت له ، مهنع يضاغتلا يلاولل زاجو
 ؟ال مأ ةهبش

 هللاو .هذه كتفص ىلع لاومألا هذه فيف ةهبش ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

 سانأل ليخن هتيقاس بناوج ىلعو ،نارمع يفراج جلف يفو : هنمو ةلأسم
 ركنأو مهجلف اوزرغپ نأ جلفلا لهأ دارأ . باقث يف رمي هضعبو ماتيأو دجاسمو

 يف اضيأ رميوهو جلفلا اذه نيجو ىلع كالمألا نم ببس هل نم ضعب مهيلع
 لهأ دارأ مث دجسملا قلعت جلفلا رفح اذإ هنأ دجسملا رايع ركنأ دجسم ةحرص

 اذه ءامب نوعفتني نيذلا ضري ملو ،هحالصال باقثلا نم مهجلف اومسي نأ جلفلا

 هتمدخو جلفلا اذه مايس جلفلا باصلل زوجيأ . مهلزانم ءاذحي هنأل مسي نأ جلفلا

 ؟ال مأ حيراشملا فرص نم ه ؤام يرجي ام ىلع
 هلهأل زوجي الف ،سانلا كالمأ ين ارام جلفلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 زئاجف ةيقاسلا هذه بجش امأو .سانلا كالمأ يف ةدام يه ىتلا ةيقاسلا عطق

 هنأ ريغ مهجلف مايس نم جلفلا لهأ عنمأ ردقأ الف جلفلا اذه مايس امأو . كلذ
 ملأت هضعب ملأت اذإ دحاولا دسجلاك نمؤملا نأل ةنسحلا فالتخألاو قفرلا ينبجعي
 . ملع أ هللاو هلك

٢٢٧



 هبحاص نم ىلعأ امهذحا داو نم ناجرخي امهو دلبل نيجلف ىفو : هنمو ةلأسم

 ذخأي لك بصخلا نمز يفو ، يداولا يف هبحاص نم زدحنم رخآلاو ! يداولا يف
 يف اومدخي نأ اهلهأدارأو ،ايهيقس نع اصقنو ءاملا لق دق نآلاو .ءاملا نم ديريام

 جلفلا لهأ ضري مل . ضعب اهضعب (»عمارجاشت مث ايهنم جلف لك يداولا
 يديس تنم ذيراو .ايهتيبافيرعت ىنم :711 ىلعألا جلفلا مدخي نأ لفسألا

 مأ عرذلاب اهماكحأ نوكيو ةمدخ اهل زوجي ناجلفلا ناذه ناك نا ايفاش اباوج

 . . ةماق نم لقأ رادقم زرخلا نم بيرق نيجلفلا نيذه سأر ىلع ءاملاو ؟ال

 كلذ يل نمب 3 لمرلا لثموآ لمر الإ يه ام ، ةبلص ضرأ الو لبجب تسيل ايهضرأ
 ؟هللا كمحري

 مهجلفل مهتمدخ زوجتف لفسألا جلفلا باحصأ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم لاق نم لاقو . ىلعألا جلفلل ءاملا عفانم نم لفسأ هتمدخ تمادام

 اذا عارذ ةئاسسمخ ىلعألا جلفلا عفانم نع نوحسمي جلفلا لهأ نإ :نيملسملا

 امأو . نسحأ يدنع لوألا لوقلاو . ىلعألا جلفلا عفانم نم لفسأ ةمدخلا تناك
 ةمدخ هيف دازت الو ، هلاحب كرتيهنأ لوقلا نم ينبجعي يذلاف ىلعألا جلفلا لهأ
 نم ذخأي ناك امم رثكأ ءاملا نم ذخأي جلفلا نأل .ررضلا فوخ هذه كتفص ىلع
 نيقيفرلا نيب عقي نأ تيأر اذاو دحاو جاو نم امهالك نيجلفلا نألو مدخ اذا لبق
 نيجلفلا لك مهل لوقي نآو .عيمجلا يق تيقوت كيلع قيضي الف ةمذلا رمأ ي ةنتف
 . ملعأ هللاو . ةمادخ امهيف دازت الو املاح ىلع نانوكي

 دعب مث عارذ ةئامثالث نم لقأ ايهنيب نيبراقتم اكردأ نيجلف يفو : : هنمو ةلأسم

 نأ زوجيأ اعبت هوأر ام اومدخي نأ هلهأ دارأو .دعاوسلا نم ءيش امهدحمأل ناب نامز
 نأل { ةروكذملا ةفاسملا هذه انيبو اثدح ًاجرف ال ًاعبت روكذملا !جلفلا اذه اوديزي

 لهأ مه أ مها ريج ىعدا نكلو ميدق لبج ف ًاحورقم هل ارثأ هله أ ىأر جلفلا اذه

 ىوه : لصألا يف )١(

٢٣٢٣٨ 



 ؟اذه يف مكحلا فيك .هتمدخ نم ةرضم مهيلع نأ دازم هل نكي ل يذلا جلفلا

 مكحي يذلا دعاسلا ةفصو ،ذمعاس جلفلا اذهل نيبت اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلذ نبت اذاف . ثدح عطق الب جلفلا يف حرطي دعاسلا ءام ناك اذا وه جلفلل هب
 اذه ةمدخ جلفلا لهالزئاجو 36 هرج امب ىلوأ رهف ادعاس نيعبس جلفلا اذه و ولو

 صقني دعاسلا اذه ةمدخ نأ ةلداعلا ةنيبلاب ت حصي نأ الإ مهجلفل دعاسلا جلفلا

 .ملعأ هللاو .زوجي ال ررضلاف كلذ حص اذاف ٨ نيرخآلا جلف َءام

 اولعجي ملو مهرايع لبق نمزئاج قيرط اهيفو ةالف سانأ رمع اذاو : هنمو ةلأسم

 مل اذا مهبحي نآ يلاولل ىرتأ ،ينايفلا قرط نم رثألا يف ءاج املثم قيرطلل اميرح
 يضاغتلا يلاولل زوجي عرذأ ةينامث اوكرت اذا مأ اعارذ نيرشع رطش لك اولعبي
 اذك اذك نم لقأ قيرطلل متلعج اذا كنأ 3 مهيلع ن ضرفي نأ هلزوجي وأ مهنع

 ؟قيرطلا نم ابيرق السف اولُسفو (١)مكنبقاعأل اهعارذ

 لك نم اهمتيرح :لاق نم لاق ءزحصلا يقيرط يرح نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 بناج مك نم اهُميرح :نيملسملا نم لاق نم لاقو . عارذ نوعبرأ بناج
 ىلعف .اهرضي مل ام اهُميرح : نيملسملا نم لاق نم هلعل لاقو كاعارذ نورشع
 ملعأ هللاو . قيرطلاب رضي مل ام تركذ نم نع يضاغتلا يلاولل زئاج لوقلا اذه

 ةرمو ارهاظ هب ءاملا !"نوكي ةرم نادلبل راهنأ (؟)هنم علطت داو يفو : هنمو ةلأسم

 اذإ يداولا نع حسفي مك . ايوط هبنجب ثدحي نأ دارأ نم دارأو ،انطاب ءاملا نوكي

 . عارذ ةئ|ا سمح ({)[نم] لقأ هبنجب ىوطأ ثودح رجحم ل اذإو هتفص هذه تناك

 تعرز لق ىتلا ىولطلا لاح فك ىوطألا ةلازإ تبجو اذإو . ال ما ةلازم نوكيأ

 ؟اهيلع عرز ام كارد ىلإ لج ؤي مأ 6 ةعارزلا كللت لطعتأ . فيص عرز

 )١( مكبقاعأل : لصألا يف . )٢( اهنم : لصألا يف .
 )٣( نوكت : لصالا يف . )٤( لصألا يف تسيل .

_ ٢٣٨٢ 



 هنإف ، يداولا اذه بنجب ارئب تدخي نأ دحأ دارأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم لاق نم لاقف ث ةفلاسلا رابآلا .امأو ى عارذ ةئايسمحخ راهنالا عفانم نع حسفي
 .اهلاحب كرتتف ةرضملا حصت لو راهنألا ىلعة ةرضم كلذ يف نكت ل نإ :نيملسملا

 اهنإف ، عارذ ةئايسمخ راهخآلا عفانم نع ةحسفنم رابآلا نكت ل اذا :لاق نم لاقو

 .ملعأ هللاو . عرزلا كاردإ يف رظني الو فرصت

 تاوملا كلذ مس َنهادحأ هل نمت دارأ ثام ايهتيب نيتلخن يفو : هنمو ةلأسم

 كيرشلا رتبجيأ .ادودح هل . نبت لو { ةيقاس لايحب وهو }كهمسقب هبحاص ضري لو

 ؟كلذ همسق ىلع

 نيملسملا نيب ثالتخألا هيف هتركذ يذلا تاوملا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ناك اذإ نيَمصن نيتلخنلا نيب مسقي هنإ :نيملسملا نم لاق نم لاق يأرلاب
 هللاو .لمعأ هبو ،لإ بحأ زبخألا لوقلا اذهو .نيتلخنلا ضرأ يب ايواستم
 .ملعأ

 نيجلا مسقي نأ نتلاملا لهأ أذحأ دارأ نيلام نيب نيجو يفو : : هنمو ةلأسم

 .هلاحب كو رتم وه مأ ؟ال مأ هتمسق ىلع زيجيأ .هبحاص ضري لو هيفرذحيل

 ؟صاخلا هكلم يف رذحي نأ مهنم هديري يذلاو

 ايهنيبوه :لاق نم لاق . نيلاملل ايواسم نيجاولا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم لاق نم لاقو . نيجولا فصن يف هنإف رذحي نأ نياملا بر دحأ دارأ نأو نافصن
 .ىش هيف ثدحي الو ، الوأ ناك ايك هلاح ىلع كزرتين نيجَولا اذه نإ :نيملسملا
 ١ . ملعأ هللاو

 نيب ةيدضاع لخن هزيغوأ مرص اهبرقب (ااوجنام ةرجش يفو : هنمو ةلأسم
 نم نوكيل لخنلا رودغ ةرجشلا هذه.تغلب اذإ ،سضايح اهل ال قيرطو ةيقاس

 .هابنا : لصألا يف )١(

 ۔ . ٢٤



 وهو ةعفترم يه اهلايذأ نم بيرق مرصلاو كلذ فيك مأ .قحلي ()ال يذلا
 لخنلاو ،ساأبال ةرجشلا نالدج كلذل مأ لازتل هاوه تذخأ اذإ ريغص

 هنيبو اهتيب نكي لو رصلا لخنلا نع اناز نم بجي ام نوديريو . مهريغل

 ذح فرعيل ىقست ال ضرأ ، مرصلاو لخنلا قورع ىلإ ةرجشلا قرع نم ح
 ؟هريغ نم هذه
 حصو ،فيانوجناملا هذه ناديع نم ائيش نأ حص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . فرصي يانلا ناف . مرصلاو لخنلا ىلع فيانلا ثادحإ

 ذعب رمثي مل ضعبلاورمثأدق نهضعب نرق اهتحت دجسمل ةلخن يفو : هنمو ةلأسم
 تياأرأ ،كلذ يف هجولا ام .نرقلا فرص نآلا ايمل نم دارأ نيجو يف نيلام نيب وهو
 تنأ :هلوه ىذلا دجسملا ليكول لاقو ى ًامومج نرقلا هذه ضعب ىلاولا دجو اذا

 مهتي هنأ نهفرص ديري يذىلا راجلا كلذ نع يلاولا س ال لاق اذهب ترمأ

 امل هسبحي نأ يلاولل زوجيأ .هنم مظعأ وأ كلذب مهتي هنأ ربخأ ،مرصلا اذه مامجب

 الو مومجملا روزلا نم ائيش دري هنأ ملعي ملو ،هريغ هل ل ضرعتي ال كلذ نأ نظ
 ؟هللا كمحر كلذ يل نيب .دجسملا ليكول بلقلا

 اهنإف رمثت مل يتلا امأو فرصت الف ترمثأ دق يتلا نرقلا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 هقحلت نمم ناك (")اذإف مايجلاب مهتملا امأو . نيكلاملا نع حسفلا دجي نكي مل اذإ فرصت

 . ملعأ هللاو .هسبح زئاجف كلذب ةمهتلا

 يهو اهركنأ اذإ راجلا ىلع فرشملا ءانبلا يف يتلا حيباصملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟نيطلاب دست نأ مكحي مأ يفكي باوبأ اهل تبكر اذاو .اهتفص ام هيلع
 : لاق نمم لاقو . ةماق ردقب ةعفترم باصم نكت مل اذاو : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ زيلممدوأ تنقوأ ةفص لثم دحأ تيب تلباق اذإ فرتصت اهنإف هطستو ةماق

 . ملعأ هللاو . ةزاجم

 .اذا : لصألا يف )٢( . يذلا اللا تن : لصألا يف )١(

. ٢٢١ 



 وه يذلا راجلا برقب طرق ةرجش هب اندجو اذإ دجسملا لام يفو : هنمو ةلأسم

 اهنأ ملعأ مل نكلو ،نيعارذ نم لقأ هلام نم ةبيرق يهو اهفرص ديري انل اكشو ،هاذحب
 ؟ تقو يأ يف تثدح

 دق نكت ملو ةثدحم ةرجشلا هذه تناك ذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو .فرتضت الف ترمثأ دق تناك اذإو ،راجلا لام نع فرتصن اهنإف ترمثأ

 .ملعأ

 وهو ةسردملوأ دجسمل ةلخن ناكملا اذه ىف نإ جر هل لاق نميفو : هنمو ةلأسم
 اذهل ًروجيأ .اضيأ دجسمل ةلخن برقب دسناع يفوه نكلو ناكملا كلذ فورعم

 ؟ةقثريغ وأ ةقث هل زيجملا ناك بهذي الئل ةلشقلا كلت لسيفي نأ عماسلا لجرلا
 دجسملا ةلخن نم ابيرق ناكملا اذه يف اسفلا ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ لدع يدهاش ةداهشب لسفي نأ لسافلل ينبجعي الف ،لسفلا زوجي ال ام رذق
 . ملعأ هللاو . كلذب بلقلا نئمطي ذئنيحف ةرهش اهبذكت الو درت ال ةرهش

 رئاسب ةيقاس اهنم فطخي نأ ةارأ نمت دارأ ازئاج اقيرط عطقت ةليسم يفو : هنمو ةلأسم
 لبق نم ةبعشلا يف نكت مل ةيقاسلاو ؟ال مأ كلذ هلزوبيأ .اهلثم قيرطلا عطقتو ،هبعش
 يذلا لمرلا ناك اذإ ةحداق ريغوأ ضرألا يف ةحداق ةليسملا نوكت نأ نيب قرف لهو

 ةرطنق ةليسملا لعجي نأ نيب كلذ يف قرف لهو .رمت يتلا ةبادلاب رمهني ال ءاملا هيف فطخي
 . هللا كمحري كلذ ىف انتفأ . ؟ةضاخم نوكت نأ نيبو

 يف ةيقاسلا ثادحإ زوجي ال لوقلا رثكأو ثالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يفف ةليسملا ىلع ةرطنقلا ثادحإ امأو .اهلك هذه كتفص ىلع قيرطلا اذه

 .زئاج :لاق نم لاقو .زوجي ال :نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو رئاج وهو . حالصلا رظن ىلع قيضي ال هنأ وجرأو

 .ًاجلف هنم عفرو ؤ افص ىلع ليسي ءام هيف داو ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

٣٢٤٢٢



 عفري نأ دارأ نم دارأ يذلا ءاملا اذه نيبو اهنيب زايد هلفسأ نم يداولا كلذ ىلعو
 الو ءاملا اذه رهاظب سيل © نهالعأ نم رايدلا برق نمو ،ةريثك ةفاسم اجلف هنم
 يداولا يف افصلا رهظ اذاو ،بيعر ةنكمألا ضعب يف لمرلا نأل رهظ اميف لصتم
 يداولا اذه وهو هناكم نع هفرص (اازوجيأ ؟راملا اذه يف كلوق ام .ءاملا هيلع رهظ
 ةفاسملاب اذه لثم ناك نإ انل نيبو ؟ةفصلا هذه ىلع ءاملا اذه هالعأ يف يذلا
 رايدلا كلتبرضي ءاملا اذه عفر اذإ فاخي ناك اذإ رظنلا ىلع مأ عارذلاب

 انل نيب . عيقلا نارهظلا نم ءيش هدنعو ‘لابج نيب يداولا نأل تايردخلا

 ؟هللا كمحري كلذ

 عفر ناك نإف ،رظنلاب هيف ذخ ؤي هتركذ يذلا اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةيدوألا َءام كل (""افصأسو . هعفر زئاجف ،تايردخلا رايدلا ىلع ررض ءاملا اذه
 قري نأ زوجي الف ،تايردخلا رايدلا جالفأ ىلا يداولا يف الصتم ءاملا ناك ناف
 عضوم وأ رهاظ عضوم يف يداولا اذه يف ءاملا ناك اذا كلذكو يش ءاملا اذه نم

 وهو ءيش اذه نم فري نأ زوجت الف تايردخلا رايدلا ىلا اذه ىلعو ‘بوغي
 رايدلاو ءاملا عفر َنيب ءيش ناك نإو 3 لصتملا املا لثموهو ،هتلاح ىلع كو رتم

 اذه عفر زئاجف تايردخلا رايدلا كلت نع ءاملا دري امم ء يشوأ لابج تايردخلا

 زئاجف تايردخلا رايدلا نع ءاملا عفر يف ررض نكي مل رظنلا يف ناك اذا كلذكو ءاملا

 يف رارض الو ررض ال هنأل ةرضملا لجأل رظنلاب ربتعي اذه لثم يفو ،ءاملا اذه عفر
 . ملعأ هللاو . مالسإلا

 . جلف ميرح يف برشلل اهنم يقتسيل هلام يف ارئب رفحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ .كلذ هل زوجيأ

 )١( زوجي : لصألا يف .

 )٢( فصأف : لصألا يف .

٢٤٢٢٣ 



 اهنم يقتسيل رئبلا تناك اذإ :نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هلعل يعرشلا جلفلا عفانم نع حسفي مل ولو اهتمدخ زئاجف ،رجزلل سيل برشلل
 . ملعأ هللاو . يعرشلا حسفلا نم دبال :لاق نم لاقو . يعرشلا حسفلا

 يحمرلا يلع نب ديعس نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 . .لاومألا نيب يه يتلا ةزئاجلا ةيقاسلا نع لسقلل حسفلا يف هللا همحر يقاتسرلا

 ؟اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت

 .فالتخا اهنع حسفلا يمف لاومألاب ١( )ةيوتسم ةيقاسلا تناك اذا : باوجلا

 ل ام :لاق نم لاقو . نيعارذ : لاق نم لاقو . اعارذ اهنع حسفي : : لاق نم لاق

 . هريغ وأ يقاسلا ميظع ارجش وأ الُخَت لسفل ناك ءاملا ىرج عنمي

 حسفي ام لثم اهنع حسفي هنإف ةعفترم وأ اومل نع ةلزان ةيقاسلا تناك نايو
 7 حسفي ام لثمف ارجش ناك نإو 0 عرذأ ةثالثف الخن ناك نإ راجلا كالمأ نع

 . ملعأ هللاو . هريغ و أ قاسلا ميظع نم راجلا

 . ؟اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 .اعارذ نورشع بناج لك نم :لوق . ءارحصلا قرط ميرح نأ : باوجلا

 اهعطق امأو . يفكت نيرشعلا نآ يدنعو . ًاعارذ نوعبرأ بناج لك نم :لوقو
 حالصلا رظنو ةجاحلا تقو ي صخر ضعبو ،اريثك هيف ددش ضعب يقاوسلاب

 ىلا مكاحلاو ،ةزاجالاب الو عنملاب هيف ىوتفلا لمحأ (")[نأ]ردقأ الو نيملسملل

 . ملعأ هللاو .هرثأ ىلا هنم جوجأ هرظن

 هلوق لبقي قيرطلا هذه يف ةيقاس فطخي ناك هنأ دحأ ىدا اذاو : هنمو ةلأسم
 ؟اذه لثم يف ةماعلا لوق لبقي لهو .ال مأ

 ةماعلا لوق امأو ، ةحصلاو ةنيبلاب الا كلذ يف يعدملا لوق لبقي ال : باوجلا

 )١( ةيسم ةيقاسلل : لصألا يف )٢( لصألا يف تسيل .

٣٢٤٤ 



 يف ةوجو مئاقللف ءيشب هبف ثرتسي لو لقلا ")نامطا اذاو لبقي ال مكحلا يف
 . ملعأ هللاو .حالصلاو لدعلا رظنب يضاغتلا

 . لسفلا 7 عطاوقلا نم اهنإ : لوق © نالمحلا ةيقاسلاو : : هنمو ةلأسم

 نم نوكي نأ ينبچعيف لازت ال ةتباث تناك نيو ى © عطاوقلا نم تسيل اهنإ :لوقو
 هللاو .فالتخا هب دّيلا تابثا ينو “لسفلا نع عطقي سيلف راضحلا امأو عطاوقلا
 . ملعأ

 نم ناههس هل مهضعب لاق ى ىوطأو اضورأ نؤمعادتي سانأ يفو : : هنمو ةلأسم

 مهسأ ة ةعبس نم هنت رخآ ىاو ّ ىولعلا ضورألا هذه ةلمج نم مهسأ ة ةعبس

 ؟باوجلاب تيتأو ،لا ؤسلا تكرت . . لكلا رخا ىعداو
 يفو هدي يف مهنم دحاو لك نوعادتملا ءالؤه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهنمرخآلا ىلعو هدي يف ايف هلوق لوقلا دحاو لكف هنوحتادتي امم ءيش هزوح
 لك ىلع ةنيبلااعيمج مهيلعف ءيش مهنم دحأ دي يف نكي مل نإو ةَّتّتبلا
 هب تماقو "حص ام ىلع مكحلاف ثانيب مهل تماق ناف ،هيعدي ايف مهنم دحاو
 هيعدي يذلا نإ نيملسملا ضعب لوق ىلعف تانيب مهل مقت مل ناو . تانيبلا

 نيبو هنيب نوكي هيف نوُعَذي اميف اوفلاحت اذإ مهسأ ةعبس نم نيمهسلا بحاص

 يعدي يذلاو ، ءيشب هيف 2 مل هنأل مهسلا يعذمل هيف عيش : تركلا بحاص

 الو .اضيأ هيعدي هنأل لكلا بحاص نيبو هنيب نوكي مهسأ ةعبس نم مهسلا

 لكلا بحاصل نوكي ىقابلاو شيش هيف عدي ل هنأل نيمهسلا يعدم هيف عيش

 ١نانثا مهسلا بحاصل يسرشع ن ةعبرأ نم كلذ م عيمج جرخيو هلك هيعدي هنأل

 نايهسو هل نايهس : ةعبرأ نايهسلا بحاصلو لكلا بحاصل مهسو هل مهس
 يعدم لبق م مهس هلو ءيشب هيف يعدي دحأ سيل هنأل ةينايثوهو لكلا يعدمل

 نمرشع دح !عيمجلا نم هل نوكيف نيمهسلا يعدي نمم نايهسووبهو لكلا
 .اهس رشع ة ةعبرأو مهس مهسلا يعدلو ناههس نيمهسلا يعدلو رشع ةعبرأ

 .ملعأ هللاو

 ١) نءاهط : لصألا يف .

٣٢٥ 

 



 ؟ اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 اهنكامأ ىف اهليوحت زوجي ال :لوق .ثالتخا هيف يقاوسلا ليوح نأ : باوجلا

 ناك اذا ،حالصلا رظن ىلع رثكأ ولو زوجي لوقو .ًاعارذ نيعبرأ ىلا زوجي :لوقو
 ةرضم اهليوحت نم دلوتي الو افرط عطقي الو ، هاضري هرمأ كلمي نم ناكم يف لوحي
 . ملعأ هللاو . هوجولا نم هجوب دحأ ىلع

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

 لك سانلا كالمأ نيب داو يف تأشن ةلخن يف اعزانت نيلجر ىف : هللا همحر ناديبع

 وأ يداولا يف رطش يف ةلخنلا هذه تناك !ةلخنلا هذه مكح نمل .اهيعدي ايهنم

 "؟طسوألا ثلثلا ف ف وأ يقرشلا وأ يبرغلا ثلثلا يف تناك .هطسو

 اهنإ : ضعب لاقف دحأ زوح يف ةلخنلا هذه نكت مل نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 فصن 7 لاق نم لاقو . يداولا ثلث ىلا اهيلي يذلا لاملا بحاصل نوكت

 تيبل هزوح زئاج ءارقفلل نوكي يذلاو ءارقفلل نوكت :لاق نم لاقو ،يداولا
 . ملعأ هللاو .لاملا

 ىلع ةمدخلا نم هنم جرخي ام هبابرأ يمري يذلا جلفلا يفو : هنمو ةلأسم

 ٨ جلفلا بابرأ ىلع دضاوعلا بابرأ ركنأو سانلا كالمأ يف رميوهو هبناوج
 © نامزلا ميدق نم كانه شبكلا نولعجي ةمدقتملا مهتنس نأ جلفلا بابرأ ىَعذاف
 جلفلا بابرأ نوكي له . ديدجو ميدق عضوم © كانه سبكلا نيعلا رظن ف ناكو

 ؟هبناوج ىلع هعضو نم نوعنميو . كلذ 1 نيعذم

 نوعتشيو هذه كتفص ىلع نوعدم جلفلا بابرأ معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةيمالسا ةنس مهل نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ سانلا كالمأ يف سبكلا نم

 ملعأ هللاو . كلذ يف ةمدقتم

 يقسيزئاج قيرط تحت ةرام ةيقاسب ةرهش دوهش تدهش اذإو : هنمو ةلأسم
 نع ىضاغتيو ، مهتداهش مكاحلا لبقيأ .اهل رثأ ال مويلاو لبق نم سانأل اضرأ

س ٣٢٤٢٦



 مكاحلا متسي ال مأ ،تناك املثم ةيقاسلا ديعت نأ دارأ نإ هل اودهش ()نيذلا

 ىلإ بلقلا :رئمطيو رومأ نع ةمعلاو ةنامألا لهأ نم دوهشلا ناكولو توكسلا

 .:. ؟ ال مأ مهقيدصت
 اذا امأو لودعلا ةداهش الا لبقت الف ماكحألا يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلإ ١ برف ةا مهو فيلكت الو في درحتب م د اهش ؟ نومهتي ال نمم دوهش دهش

 مكحلا ين اماو .كلاه هنإ إ لوقأ الف كلذ نع مكاحلا ىِضاغتو . ةفعلاو ةنامألا

 . ملعأ هللاو .هب كتفمع دقف

 هسياقي ال عضوملا كلذو لجرل لام يفرمت جلفلا ةيقاس . ضعب اذإو : هنمو ةلأسم

 كلذ مكح نمل هريغ الو لاملا تر لبق نم عيش هقحتسي لو لخنلا نم

 مأ جلفلا حالصإلوهأ لخنلا نمل . ةجتح ريغب الخن هيف لسف ذحأ نإو © 7
 ؟كلذ ريغ

 افرط كل ركذأ ىنأ ريغ زظنلا الإ همكحي ال كلذ لثم نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيملسملا ضعب لاقف .دحأ هئقحتسي ال ًاتاوم عضوملا اذه ناك اذا ،آكلذ نم

 نم لاق نم لاقو . عارذ ةئايسمخ ىلا تاوملا يف هلو ،جلفلل تاوملا اذه مكح
 لسفلا ناكو الشف دحأ هيف لتق اذاو .هايحأ نمل همكح تاوملا نإ :نيملسملا
 ةللاو .هلسف نمل لسفلا منكحف 5اذعاصف عرذ ةثالث ةيقاسلا ءام برض نع
 . ملعأ ا

 ىوطألاو } 8 عرزت ىوطأ ىه ىهو ، ىرقلا نم ةجراخ ةريغ يفو : : هنمو ةلأسم

 ىوط ةرفح اهنم بناج يفو . ميدق نم اهنوعيابتيو اهنوثراوتي سانأل لوصأ
 نم ءيش اهيف سيلف ضرألا امأو قاوسأ رثأ نم اهيف دي الو ةايسم (١)ةنوفدم

 . تامالعلا

 )١ ( ةنفدنم : لصالا ف .

٢٢٧ 



 مكح نمل . اهعززو اهمدخو ءاملا رهظ ىتح لجر ةرفحل ا كلت نود رفحف

 مأ ؤ ، نيملسملا لام تيبل مأ اهرفح نمل يها .اهضورأ مكحو ةروكذملا رئبلا هذه

 ؟اهيلإ هنم برقأ وه نمم مهضعبل وأ ةربغلا لهأل نوكتو ةربغلا اهقحتسي

 لام تيبل هذه كتفص ىلع رتبلا هذه مكح نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لح يفو ضرأل ا هذه امأو . ء ارقفلل مهمدع دنعو ةمئألا دوجو دنع . نيملسملا

 ىلع اهايحأ نمل يهف .اهتايح ىلع لدي ام الو ةرايع الو رثأ اهيف ىري الو تاوملا
 . نيملسملا لوق رثكأ

 نم ءيش ىلع لمتشت ضرألا هذه تناك اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 مكحف . © عار ذ ئ :|سسمخ ةرومعم ١ ضر ل ا نع ةخسمفنم نكت لو 6 ةرومعم ١ ضور ل ا

 . ةرومعملا ضورألا نم اهيلإ برقأ وه نل ضرألا هذه

 تيقس يذلا ءاملا لهأل ضرألا هذمت مكح نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . لمعأ لوألا لوقلابو

 هل اوعفدو . جلفلاب مايقلا ىلع اليكو جلفلا ةابج هماقأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ءاش ام هب ماقف .جلفلا ةلمج نم جلفلا حالصال دقعت قداب نم ائيش هب مايقلا ىلع

 .ةدابلا ةداعق كلت اولطعي نأ جلفلا لهأل ادب مث .هماقأ نم ضعب تام ىتح هللا
 . ةلاكولا نم جلفلا بابرأ هردغي ملو .عيش الب هسفن بطت ملو عفن هل لصحي ملف

 ؟لعفي فيكو . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هرذع امو ةليحلا ام

 اذإ ةصاخبو ةتباث جلفلا ةابج ينعأ ةابجلا نم ةلاكولا نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 6 جلفلل اليكو هماقأ ىذلا تامولو . تاقلا نم دحأ ةامحلا ف ناك هلعل تناك

 جلفلا نم اودعقي الأ جلفلا لهأ دارأ نإو .ةتباث ةابخلا هلعل اهحقد ىتلا ةرجألاو

٢٤٨



 دبالو كلذ مهلف ةتابلا كلت ةداعق نم هل نوكي ام ردق ليكولل اوملسيو ،ائيش

 . ملعأ هللاو . ةلاكولل عيفن الب ربجي الو ،هل لصحي عيفن نم ليكولل

 هريغ ءاج مث ليلق اهنمرقح مث اهملعف رئب ةريفح دجو نميفو : هنمو ةلأسم
 نوكي نمل .لوألاأرفاحلا هيلع ماقف ،ِءاملا نود علب ىتح ةريفحلا كلت رفحف

 ىلع دريو رخآلل مأ اهانع رخآلا ىلع دريو لوألل يه هلعل يهأ ؟ايهنم اهمكح
 _ ؟ كلذ رغ مأ هانع لوألا

 ةريفحلا مكحو ،اهكلم هل حصي الفرئبلا همت مل رخآلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلاف
 اهاهمأ ىتحرئبلا رخآلا رفح اذإ امأو .هانعرخآلا ىلع ةري نأ ىنبجعيو لوألل

 . ملعأ هللاو .هانع ردقب لوألا ىلع دريو هل رئبلا مكحف

 . هيف دوجوملا فالتخالا ىلع عرزلاب فورعملا رحبلا ميرحو : هنمو ةلأسم

 كلذ مأ عاقبلا عيمجو "ةرومعملا ريغو ةرومعملا ردانبلاو هلحاوس نم لك يف كلذأ

 جوم برضت امبر ردانبلا نم اهريغو ("١طقسم ىرأ ينأل يديس ينفرع ، صاخ
 ؟مويلا تبث دقو . لطابلاب ثدح اذه مأ .رادجلا رحبلا

 اهلك ردانبلا نأ يدنعو . ردنب نود ردنب يف اقرف ظفحأ ل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملع أ هلل او ع اوس

 .زئاجلا قيرطلا تحت جلفلا نم ءاملا هلمي دحاو لجرل لام يفو : هنمو ةلأسم
 ىلا ةيقاسلا كلت نم ةدايزلا كلت يقسيو ،ضرألا نم هيف ةدايزلا هترل زوجيأ

 ةيقاسلا كلت نم هءام فطخي نأ سانلا نم دحأل نذأيوأ ، قيرطلا تحت ىه
 ادعاصف نينثال روكذملا لاملا اذهًراص نيو تيأرأ ؟ال مأ .لاملا كلذ ريغ ضرأل
 ؟ال مأ ءاوس كلذ نوكيأ . ثاريملاب وأ عيبلاب

 )١( هئانعو هبعت ريظن هقحتسي ام يأ .

 )٢) دكسم لصألا ف .

٢٢٦٩ 



 ىلع لوألا لاملا اذه ىلع يلام يقس ةازي نأ زوجي ال هنإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ةيقاسلا هذه نم هلام يقسي نأ دحأل نذأي نأ هل زوجحم ال كلذكو هذه كتفص

 نوكيوأ 5ازئاج قيرطلا يف ىتلا ةيقاسلا هذه نوكت نأ الإ نينثال ناملا راص ولو

 .ملعأ هللاو .َحلياجأ ثالث دعب :لاق نم لاقو © لياجأ عبرأ ىلعأ نم حتفلا

 له .هلاموأ دجسم ضرأ ءاَوَه يف لخد اذإ لخنلا صوخ يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ .ارتضُم نكي مل اذا ةعطق نع يضاغتلا يلاولا وأ ليكولل زوبجي
 ضعب لوق ىلع يضاغتلا زئاجق ارضم نكي مل اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 .هلام وأ دجسملا ضرأ ءاوه يف لخد ام عيمج فرصي :لاق نم لاقو .نيملسملا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو

 قيرطلاب اعارذ رشع ىنثا رادقم قيرطلا ىلع ةبطرق لسف نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ،لازتو اهلساف ىلع زكنتأ .رادج قيرطلا نيبو اهنيب سيل هنأل

 عرذأ ةعست قيرطلا نع ةحييفنم ةبطرقلا تناك هلعل ذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةتباثو ةزئاج اهنإف لسافلا كلم لثم يف ةبطرقلا هذه تناكو

 دناستم تاوملاو ، قيرطلاب لصتم تاوُم يف تتبت ةردس يفو : هنمو ةلأسم

 تاوملاو تاوملا نع ةقفاخ ضرألاو ،دجسمل ضرأو قيرطلا نيبوهو ()اليلق
 دجسملا ضرأ ىلإ اهلصأ نم انعرذو قيرطلا نيبو اهتيب (")اليلق دناستم

 كلذ يف ةيناثلا دعب نم لضفف & عرذأ ةينايث قيرطلل انعرذو ، عرذأ ةتس هانذَّجوف

 ضرأل .ةفصلا هذه ىلع ةردسلا هذه نوكت نمل . دسل لصأ ىلا ناعارذ

 ؟ةفوقوم م أ ايهغيب مأ قيرطلل مأ دحسملا

 هذه ("ناف ىنعملا نم يل ناب ام ىلع هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( ، )٢( ليلق : لصالا يف .
 (٣) نا : لصالا ف .

_ ٢٣٥ . 



 ين اهئلغ ذفنتو ..اهكرت زئاجف قيرطلل ةرضم نكت مل نإف © قيرطلل اهمكح ةردسلا
 . ملعأ هللاو . يقيرطلا حالصإ

 ضور أو سانأل تويب برق ة دلبلا ئ غفترم لتوهو تاوم يفو : : هنمو ةلأسم

 مهنإ إ انلا ضعبو }هضرال ءايحإ الو ءانب نم ةرايعأرثأ هيف سيلو اضيأ سانال
 لثم هب َقفرتي نأ ة ةيرقبوه نملزوجيأ ةحص ريغب نالف ينل هنإ هنإ انعمس انإ : نولوقي

 ؟ال مأ ؤ كلذ ربغ وأ بارت يروأ ء ءانب

 لوقلا ىلع ملسا تاوملا اذه يف فرتلا نع فوقولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا هيف يذلا

 اهتلزوجيأ .ةزئاج ةيقاس ق قوف فقس ىلع رمت لاملا قيرط يفو : هنمو ةلأسم

 جرخيو اديدج افقس كانه اهل فّتسيو ةيقاسلا كلت نم رخا ناكم ىف اهليوحت

 ىلع كلذ لك كرتيو لاح ىلع كلذ زوجي ال مأ & ةيقاسلا نم لوألا فقسلا

 ؟ هلاح
 هل زئاج :لاق نمت لاق . نيملسملا نيب ثالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نم ءيش ةيقاسلا يف نكي ملو (ا)رمت يتلا ةيقاسلا يفرتمي فقسلا ناك اذا كلذ
 دارأ يذلا نيجؤلا يف لخنلا نم ءيش وه هل ناكو ،تفيقسلا برق هريغل لخنلا

 نيب جلقلا نيجو يف فيقستلا ناكو ى هلفسأو نيجولا ىلعأ نم هيلع تفقسي نأ وه

 هذه ىلع فيقستلا هل زئاجف .جلفلا ءايبارضم فيقستلا نكي ملو ،نيتلخن
 نيملسملا يضعب يأرب ذخأ نمو ،هل"لومعم باوص نيملسملا يلوق اكو . ةفصلا
 ملعأ هللاو . كلهي مل

 ىلعأ نم ناكو 0 ىلعأ نم جلفلا ةبقاس ىلع دجسمل ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 ىلعأ مايسلاو ةراجحلاب اوفوطي نأ جلفلا بابرأل زوبيأ ةديعب ةفاسم لفسأو اهنم

 الثلا : لصألا يف )١(

_ ٢٣٢٥١ _ 



 هقحتست ام عيمجلا اوضياقي ملو اهلصأب اوضياق نإ تيأرأ . .ال مأ لفسأو اهنم
 نأ دجسملا ليكول زوجي لهو ،كلذ اودارأ اذا مهل زئاجلا هجولا امو .كلذ ءىزجي

 ؟ال مأ { ةفاسملا كلت يف الخن لسفنا

 هومسو مهجلف اورفظت نأ جلفلا لهأ ن ةجح ملعأ مل : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لو { ةلخنلا هذه لصأب اوضياق اذا امأو كلذ مهل زئاجو هذه كتفص ىلع

 ام ىلع قحتست ام ةلخنلل نوكتو يزجي كلذ ناف هقحتست ام عيمجب اوضياقي
 "إىسفي نأ دجسملا ليكو دارأ اذا امأو . نيملسملا ر اثا نم كلذ ىنعم نم تظفح

 وأ قيرط لشقلا ترق نكي ملام كلذزئاجف ،ةيقاسلا كلت يف دجسملل الخن
 . ملعأ هللاو .لسفلا عنمي كالمألا نم عيش

 دجسملا كلذ ريغل ثالثوأ ناتلخن هيف دجسملا لام يفو : هنمو ةلأسم

 هل ىذلا دجسملل هنأ الإ ةنانمطالا يفو لاملا كلذ برشل ءام هلورخا دجسمل

 ىلع هزيخو كلذ ة ةحص باغو ،اعيمج لاملا هب يقسي كردأ مويلا هنكل لاملا ةلمج

 جلفلا ةدايزل هلك ءاملا كلذ يرزي ال لاملا اذه راصو هدي يف مويلا وه يذلا ليكولا
 فوخ كلذ نم هضعب عفر يف ةليح نم له .فلتيو لاملا م نض راصو

 ‘ مأ ، عايضلا

 زئاجف مولعم ءام ("١ثالثللوأ (')نيتلخنلل نكت م اذا : قيفوتلا و باوجلا
 .ملعأ هللاو . لاملا كلذ يقس نم لضف ام عفر

 هيلع تقحتسا مث ه ةيدوألا ,: نم عيش يف ايوط لجر عرز اذاو : هنمو ةلأسم

 رخاب مكحي مأ اهقحتسا نم كلذ بلط اذا هترضح لبقتأ .اهيف تحص ىوعدب

 ؟كلذ ريغ مأ هعرز دصحي لجرلا كلذ كرتيو لثملا

 هل يكي قحتسملا نإف ببسب لخد لخادلا ناك اذا : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف هل عيش الف بصغلا ليبس ىلع لخد لخادلا ناك ناو للملا ءارجاب

 م هللاو . عرزلا
 : لصالا يف )١(
 . نيتاخنا : لصألا يف )٢(

٣٥٢ _ 

 



 سانأل رخا جلف تت هوفطخ مجنإ مد : ًاحلف اومزج سانأ يفو : : هنمو ةلأسم

 ةئام ؛نارطقوهو رض هيلع دلوت ىلعألا لا نإ مد . اوريكني لو ئ نيرخا

 ؟هتحت اوفطخ
 ىلع ررض كلذو جلف تحت جلف فيطخت زوجي ال هنآ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 تتام اذا امأو ،اثدحم ناك اذا لفسألا جلفلا ينعأ ،لازم وهو ىلعألا جلفلا
 يف رطمي ىلعألا جلقلا ناكو ،نيجلفلا نيذه رمأ فيك ملعي ملو نيعأ كلذ ىلع
 هللاو . هتحت مهجلف اوفطخ نيذلا ىلع ال هبابرأ ىلع هحالصاف لفسألا جلفلا

 .ملعأ

 . مهلاومأ ىلعوأ سانلا ىلع اهريغورذجلا نم فوخملا يشلاو : هنمو ةلأسم

 بر ىلع همدقتو مكاحلا ىلإ ناعفرلاب الإ هتلازإ يف هبابرأ ىلع ةجحلا موقت آلأ
 كلذ نم اهيلع فوخلا لاومألاو تويبلا بابرأ هيلع مدقتولو ما 7 يشلا كلذ

 ؟مكاحلا ىلإ اوعفري مل ولو ءيشب كلذ رض نإ هيلع مهتمدقتب نمضيو

 نم ةجحلا دعب الا كلذ نوكي الف نايضلاب مكحلا يف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كلذ فرص يف ررض هيلع نمم دحأ هيلع مدقت اذإف هللا نيبو هتيب اييف امأو . مكاحلا

 .ملعأ هللاو . ثايضلا هيلعف ائيش باصأ نأ ىلا هفرصي ملف فوخلا ءيشلا

 نم رثكأ ضعب ايهضعب نم نيديعب اآهسوءر نم نيجلف يفو : هنمو ةلأسم

 هنم ىجزي ال ناكم ي ايهتفاسم تبرق ىتح ِنارياستي الازي ل مث عارذ ةئايسمخ

 اوزرغي نأ لفسألا جلفلا باحصأ ادارأ رخآلا نم لفسأ امهذحأو ،ءام ديزم
 اوركنأو ، ىلعألا جلفلا باحصأ مهيلع تحاف ك ناكملا كلذ نم مهجلف
 ناكملا كلذ ين ءام ةبرج هل نوكي بصخلا نامز يف انجلف نإ :اولاقو 3 مهيلع
 كلذ رظنيل بصخ تقو سيل هيف اوركنأ يذلا ثقولا ناك اذا مهنيب منكحلا فيك
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 نع لفسألا جلفلا اذه فقوي مأ ناييآلا مهنيب مأ اوعدا ايب ةّحبلا مهيلعومهأ
 ؟ كلذ يف مكحلا فيكو ررضلا حصي ىتح هنوكرتي مأ ةمدخلا

 جلفلا زيزعت يف ةرضم ال مكحلا نيح رظنلا يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نأ ةنيبلا ىلعألا جلفلا لهأ ىلعو ى كلذزئاجف ىلعألا جلفلا ىلع لفسألا

 لهأ (١)دارأ نإو ناكملا كلذ نم ءام ةيرج هل نوكت بصخلا نمز يف مهجلف

 . ملعأ هللاو . نيميلا مهيلع مهلف ،لفسألا جلفلا لهأ نم نيميلا ىلعألا جلفلا

 ربك ىتح نيرق اهيف أشتف هريغل ةلخن هلام يفوم ( "[لجر] ينفو : هنمو ةلأسم

 ذ هركن أ مث هب ىضر الو . نيرقلل زاكنإ هنم لبق نم حصي لو © لدعب رمثي ل هنأ الإ

 راكنا هنم حصي مل هنأل هيلع تبث دق مأ . مكحلا يف لازم هنأل هلاوزب مكاحلا مكحيأ

 ؟ هب اضر الو لبق نم

 راكنإلا كرت نوكي نأ الإ هفرصب مكاحلا هل مكحي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذ فرص هل سيلف هفرص كلذ دعب بلط مث رمثأ نأ ىلا هفرص يف بلطلاو
 راثآ نم تظفح اذكه ێراكنإلا كرتو ةرمثلاب تبث دقو ةيترمث دعب نيرقلا

 فورعم دجسم رهاشلا يف اهنأ الا تاوم َربغوأ تاوم ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 ف سانلا لاومأ يف لخدو ٠ مظعت ىتح طرقوأ ردس نمراجشأ اهيف تبن

 ىلا اهيلع فانأ يتلا لاومألا كلت بابرأ عفرف ،انيب اررض اهلخنب رضأو 5اهئاوه
 مكحي مأ كدحو ) ؛٫لاومألا (٢)[كلت] ف فانأ ام فرصب مكحأ . ذلبلا يلاو

 اهيف اهلصأ ناك اذا سانلا لاومأ نم اهبرق لجأ نم علقيو لصألا نم اهلاوزب

 نم حصي مل نإو تيأرأ . .تبثي دق ذإ افوصأ لازت ال مأ .عرذألا ةتسلا نود
 ؟لازيو مهيلع تبثي ال مأ فيانلا وأ لوصألا مهيلع تبث لاومألا بابرأ

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ اينإو لصألا يف تسيل .
 )٢( اودارأ : لصألا يف .

 )٣( ىنعملا لايكل تفيضأ اينإو لصألا يف تسيل .
 . لاومأ : لصالا يف (٤ر
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 هد لمعأو لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نع علقيو لصألا نم راجشألا هذه فرصب مكحي يلاولا نأ : : بوصأ هنأ هارأو

 فانأ ام عيمج فرصي هنإف ترمثأ اذاف رمثت ت ملام . هذه كتفص ىلع ساانلا لاومأ

 . ملعأ هللاو .الف لصألا امأو ، هيلع لمعأ يذلا لوقلا ىلع سانلا لاومأ ىلع

 ؟هلسف دنع يقاوسلا نع (ا)وجناملا رجش حسفي مكو : هنمو ةلأسم

 لسفي نأ دارأ نإ هلام يف يه ىتلا ةيقاسلا نع حسف نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اماظع ارجش وأ هلعل الخن كلذ ءارو لسفيو اعارذ ةيقاسلا نع حسفي هناف هلام يف

 : نيملسملا نم لاق نم لاقو .كلذ ريغو ردسلاو("ابنألاو طرقلاك ماظع ريغوأ
 يتلا ةيقاسلا نع حسفلا يف نوملسملا فلتخا دقو .نيعارذ ةيقاسلا نع حسفي

 حسفلا :لاق نم لاقو 5 ةزئاجلا ةيقاسلا لثم يه :لاق نم لاقف زئاج ريغ يه

 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو . عرذأ ةثالث اهنع

 مهل زوجي .زئاوج قرط ىلع اهب اورم اذإ ةثدحملا جالفألا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ اهيف بتكي نأ بتاكلل زوجيو كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 رفاحلاو فخلا هئطو اموه يذلا رثألا يفروكذملا دلبلا ميرح يفو : هنمو ةلأسم
 يف عرزت يتاوللا ضورألا ىصقأ نم مأ لخنلا ح نمومهأ ؟ عرزلا يف هلح ام
 ريغ مأ لخنلا كلتب ةلصتم ضورألا تناك اذا رجزلا وأ رهنلا ءامب دلبلا تافاح

 ؟عارذ ةئايسمخ مأ .عارذ ةئامثالث عرزلا يف هدحو .كلذ

 ف غرزت يتاوللا ضورألا ىصقأ نموه دلبلا ميرح نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيملسملا نم لاق نم لاق . عرزلا يف هدحو .رجزلا وأ رهنلا ءاےب دلبلا تافاح

 )١( )٢( ءابنألا : لصألا يف .
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 مهقفارمو سانلا عفانم عارذ ةئايثالث : نيملسملا نم لاق نم لاقو . . عارذ ةئاسمخ

 الو امرذ هيف ركذي لو دلبلا م ميرحوه رفاحلاو تالا 7 ام ليقو مهجاود يعرل

 هلامو هضرأ ت برق اتاوم يحي نأ دارأ نملزئاج نيملسلملا نم لاق نم لاقو .اسايق

 هللاو . لاح اك ىلع هايحأ نمل زئاج تاوملا نإ لاق نم لاقو . تاوملا اذه نم

 .ملعأ
 زوجيأ .رثكأ وأ ةرم يقسلاب اتاوم ميرحلا كلذ نم ايحأ نمو : هنمو ةلأسم

 وأ اكلم سانلا نم دحأ هيعتي تاوملا اذه ناك .هايحأ امدعب هفيقوت مكاحلل كلذ
 هل زوجي ال مأ هايحأ نم تيبو هيعتم نيب نتفلا دلوت مكاحلا فاخ اذا دحأ هجعدي ل

 سانلا رابخأ نم عمسي اےب يعدملل لصأ لبق نم هنأ هلق تاترا ولو هنع هفيقوت

 ؟هيعدم نم لامهإلا ةدم لوطل رثدنا وه امناو 5 هيف

 اتاوم ميرحلا اذه نكم ايحأ نم فيقوت مكاحلل سيل هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذه نم هيعي ا ةلداعلا ةنيبلا يعتملا ىلعو . ينبجعي يذلا لوقلا ىلع

 ملعا هللاو . رتتسا ام هللو رهظ ايب مكحي نأ مكاحلا ىلعو تاوملا

 مأ زوجي زئاج ريغوأ . ازئاج تناك قراوفلا ٢ لياجألا ثودحو : هنمو ةلأسم

 ؟ال

 ةلاجإلا ريغ ةلاجإ دعب لوقلا ىلع زاج قراوف تناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف ةقرافلاك نوكت ىلوألا ةيقاسلاو ةقرافلا ريغ لياجأ ثالث دعب لوقو ةقرافلا

 . لياجألا اهنم قرفت امدعب ىنعم نأ وجرأو . ملعأ هللاو . حتفلا زاوج

 دلبلا يف لاومألا نيبو قيرطلا نيب تبن يذلا تاوملا يف تبن امو : هنمو ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ
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 . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا (')يرجي اذه لثم يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نيبو قيرطلا نيب نكي مل اذإ قيرطلل همكح نوكي نأ يأرلا نم ينبجعي يذلاو
 عطاوقلا نم ءيش ايهتيب ناك اذا امأ . ملعأ هللاو . عطاوقلا نم يش تبنلا اذه
 . ملعأ هللاو .رظن ىلا جاتحيف

 اذإ زئاجلا قيرطلل ةيذاحملا لاومألا ىلع ىلا رادجلا ناينب يفو : هنمو ةلأسم
 ردجلا كلت ناينب نوكيأ : لاومألا نع اهعافترال قيرطلا تراهناف ردجلا تطقس

 هلك قيرطلا سبكو لاومألا رذج ناينب نمأ لاومألا بابرأ ىلع لاملا تيب نم

 ؟وركذملا فالتخالا ءاوس

 ناينب نوكت الو ،اهبابرأ ىلع لاومألا رذج ناينب نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . قيرطلا حالصا يف يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا امنإو ،لاملا تيب ىلع رذجلا
 . . ملعأ هللاو

 نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق . اهلاؤس تكرت . . رخآ هنم باوج نمو

 فصن ىلا قيرطلا نم هيلي امم لام لك هلعل لك نم مزلي قيرطلا هذه حالصا
 نيملسملا نم لاق نم لاقو .هرمأ كلمي نمل قيرطلا ىلي يذلا لاملا ناك . قيرطلا

 هللاو . ينبجعي لوقلا اذهو نيملسملا لام تيب ىلع قيرطلا هذه حالصا نإ
 . ملعأ

 بابرأ ىلع يقاوسلا نم ءاملا اهم سي ىلا لياجالا ءارش يفو : هنمو ةلأسم

 ؟يقاوسلا بابرأ ىلع مأ .اهل دسي يتلا لاومألا
 هللاو . .ءاملا اهف دسي يتلا لاومألا باحصأ ىلع اهنإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 نارمعلا نم ةجراخ يهو رئب ةريفح دلبلا ةفاح يف دجو نميفو : هنمو ةلأسم
 . هسفنل اهكلتميل ال باوثلا اجر اهنم سانلا ةعفنمل اهرفح دارأو ميرحلا يف ةلخاد

 ; .راركتلا عنم هيف تفدحو © هب هيف يرجي : لصالا يف )

 زئاوجلا : لصألا يف )٢(
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 ؟ادبأ دحأل فرغت ال اهنأل كلذ ريغ مأ ت ثئاغ لام اهمكحو .ال مأ ة ةهبش هيلعأ

 رئبلا هذه نوكتو .هذه كتفص ىلع هيلع ةهبش ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .بئاغ لام اهمكح

 اهبناجب تاوم ضرأ يف الخن لسفي نأ دارأو كلذ زاج ناو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ .رئبلا كلتب مايقلل اهلعجيل وأ اَهكلَمنيل
 . دارأو ءاش ام ىلع هفرصيو تاوملا يف لسفي نأ هل زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ملعأ هللاو

 يف ةتباث تناك اضرع ةزئاج قيرط هعطقت دلب ين داو ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 كلت تحت اثدح اجلف هيف مدخي نأ سانلا نم دحألزوجيأ . ةتباث ريغوأ ناكم

 ؟ال مأ قيرطلا

 اثدح اجلف هيف مدخي نأ زوجي الف ةتباث قيرطلا تناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنأ وجرأف ةتباث تيرطلا نكت مل ناو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع قيرطلا كلت تحت
 . ملعأ هللاو . صخرأ

 نورفحي نيذلا نم يداول بناج نم لاومألا لهج اكش اذإو : هنمو ةلأسم
 برق يه ىتلا انراباب ٣ رضي جلفلا اذه فاخن انإ :اولاقو يداولا كلذ يف ًاجلف

 دودحم حسفو ةجح مهلأ . يداولا كلذ برقب يتلا انلخن نع ءاملا فشنيو يداولا

 ؟ال مأ 8 لخنلا نع
 لخنلاب رمضت ةمدخلا هذه نأ حصيو زرضلا نيبتي مل ام : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ءام فانم اهيف يداولا يف جلفلا لهأ هتمدجخ تناك ناف زابآلا امأو . مهل ة ةجح الف

 . ملعأ هللاو .اعارذ نيعبرأ ةمدقتملا رابآلا نع اوحييشي نأ مهيلعف

 بابرأل زوجيأ . كئلوأ ريغل جلف هنم لفسأ داو ف جلف ناك اذاو . هنمو ةلأسم

 يذلا بناجلا نم ،ال مأ اعيمج نيبناجلا نم ردملاب هوردمي نأ مدقتملا جلفلا كلذ
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 ةيقاس زياسيزدملا ناكولو © نيرخآلا جلف هيف يذلا رخآلا بناجلا ىوس مهيلي
 ؟ ررضلا نورخآلا اكش اذإ اضرتعم ال ادعصم جلفلا

 عارذ ةئاسمخ لفسألا جلفلاو ىلعألا جلفلا عفانم نيب ناك اذا : باوجلا
 ةنيبلاب ررضلا مصي نأ الإ مهجلق اوردمي نأ ىلعألا جلفلا لهأل زئاجف ادعاصف
 ناكو عارذ ةئايسمخ نم لقأ نيجلفلا نيب ناك نإو ،ردملا زوجي ال ذئنيحف ةلداعلا
 ردمي لبق نم ىقعألا جلفلا نكي ملو حاو جاو نم هلعل او نم نيجلفلا عفانم
 . ملعأ هللاو .يلا ثحأ ردملا كرتف

 يفوأ اهميرح يف اهنم بناج يفوأ دلبلا طسو يف داو ناك اذاو : هنمو ةلأسم

 وأ يداولا كلذ يف قيرطلا ميرح نوكتأ .زئاج قيرط هيفو ،اهتفاح يف تاوم
 ؟عرذلا ينعأ دلبلا قيرط ميرح لثمو ءارحصلا قيرط ميرحك تاوملا

 ىلع دلبلا قيرط ميرح لثم نوكت قيرطلا هذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ملعأ هللاو .هذه كتفص

 سانأل لخن هيّبناجوأ هنم بناج يف رابكلا ةيدوألا نم داو يفو : هنمو ةلأسم
 ىنعملا لعلو ، يدنع اميف ًطَلغ انهاه تدجو :فلؤملا لاق . مهريغ سانأآلو

 يذلا لاؤسلا ىلا .عجر .هتمدخ اودارأ يداولا اذه يف جلف مهريغ سانألو

 مهتلخن ىلع نأ اوعداو ،لخنلا بابرأ مهيلع ركنأ ءاملا ةدايزل ابلط هتدجو
 يه يتلا مهلخن اهيف يتلا نارجحلا نم ءاملا لوزن نم جلفلا ليزنت نم اررض
 ؟ ال مأ عرشلا يف كلذب ةجح مهلأ . يداولا كلذ بناجي

 لهأ ةمدخ نم ءاملا لوزن نم رض مهلخن ىلع ناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذ يف ناك اذا ةمدقتملا ةداعلا ىلع مهجلف اولزني نأ جلفلا لهأل زوبي الف جلفلا

 اودارأ نإو . ملعأ هللاو مهجلف اولزني نأ جلفلا لهأل زئاجف جلفلا لهأ ىلعررض
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 مهيلع ركنأو & يداولا كلذ يف ادعصم اثدح ةمدخ اوديزي نأ جلفلا بابرأ

 يداولا يف ةدعصم ةيقاس جلفلا اوديزي نأ ىضرن ال انإ اولاقو ليخنلا كلت بابرأ

 نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب ثالتخا كلذ يفف ؤ انليخن ميرح لجأ نم

 يف مهلخنل :لاق نم لاقو 5 هللث يداولا نم مهلخنل لخنلا لهأل نإ :نيملسملا
 ةيقاس اوديزي نأ جلفلا لهأ دارأ اذإ لوقلا اذه ىلعف مهَلخن يلي امم هفصن يواولا

 هتفصو ام ىلع مهلخن يلي امم يداولا نم لخنلا لهأل نوكرتي مهنإف مهجلفل
 نم اوكرتي نأ جلفلا لهأ ىلع سيل نيملسملا ضعبل لوق هيفو ؤفالتخالا نم

 . ملعأ هللاو .اهب رضي الام ردقب الإ يداولا

 هلل او . اهقمع ردق ىلع لوقو عرذأ ةثالث لوق رئبل ا ميرحو : هنمو ةل أسم

 .ملعأ
 ف ليخنلا نم نم يش ةيقاسلا ىلعو قيرط اهبنجب ةيقاس تناك اذاو : ةلأسم

 ناكم لسفي نأ لخنلا بحاصل زوجيأ . ؤ لخن الو لسف هيف سيل اهضعبو ناكم

 ؟روكذملا نيجلا ىلع ائيش ذيزي نأ هل مأ ةلخن ةلخن لك

 زوجي الف ةلخنلا عذجب رضت قيرطلا تناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 3 هليخن نيب لسفي نأ هل لب هليخن نيب لسملا نم ائيش ديزي نأ لخنلا بحاصل
 هقحتست امو قيرطلا نع لسلا زوجي ام ردقي قيرطلا نع احسفنم لسفلا ناكو
 ىلا جاتحي هنأل هيف رظني نأ اذه لثم يف ينبجعي هنأ ريغ لسفلا هل زئاجف قيرطلا

 . ملعأ هللاو .رظن

 {. هللا هزعأ م امالا نصح رذجب ٥ز ذُج ةقزتلم تيب هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نإو ؟ال مأ ١) )لوألا نم رثكأ اهعفريو اهينبي نأ هل زوجيأ .اذه هتيب ردج تحاطو

 )١( لوءالا : لصالا يف .

٣٦. 

 



 . نصحلاروسب اقزتلم نوكي ىتح ةفرغلا رادجو .اذه هتيب يف ةفرغ ثدحي نأ دارأ

 . .كلذ ىلع ردقي نصحلل تيبلا نم (_)محتقي نأ دحأ دارأ نإ فاخي ايبرو

 ةيقب تكرت . . يلام نم نصحلا روس عفرأ انأ تيبلا بحاص لاق نإو تيأرأ

 ؟لاؤسلا

 .دارأو ءاش ام هيف لعفيو هتيب رادج عفري نأ زئاج معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . نصحلا رادج عفري هنإ (!)لاق اذإ ةصاخو ، ةفرغ هتيب ف ينبي نأ هل زئاج كلذكو

 . ملعأ هللاو

 برق هتبان } ةمرصلا هيلع راض هنأ لجر نم لجر اكش اذإو : هنمو ةلأسم

 مث .نيملسملا لأسي نأ ىلإ ةمرصلا :فرص ىلع مئاقلا فقوو ايهنيب يذلا دحلا

 ؟فرتصت مأ تنثتأ .لاؤسلا يبي نأ لبق ةمرصلا ترمثأ
 لام ىلع يعرشلا حسفلا نود اميف عضوم يف تتبث اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ةمرصلا هذه رمثت نأ لبق اكش دق راجلا ناك اذإ ترمثأ ولو فرصت اهنإف هراج
 . ملعأ هللاو

 نع مهعنم دارأو 3 مهيشاوم سانلا اهدريو ةالف 1 رئب هل نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ .كلذ هلأ .كلذ

 .كلذب ملعأ هللاو .هل رئبلا تناك اذا مهعنم هل معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اولسفو هيلع اوعرزو اضورأ هب اويحأو ةيرق لهأ هورفح جلف يفو : هنمو ةلأسم
 لعب مث .هلهأ نم تام نم تامو جلفلا اذه برخ كلذ دعب مث الخن هيلع

 موقي نمل ةداب عبر هنم اوعلطو هورفحو ىرخأ ةرم هورفحي نأ ىلع مهيأرراد كلذ

 الئل رافحلا ىلع موقي ىتح فيرعلل ينعأ ،عرزملا يف يقسيو يرجي نأ ىلإ هيف
 جلفلا اذه ةلمح نم فيرعلل علطف . ةدابلا عبر & عبرلا اذهو ةمدخلا نع اوفلختي

 )١( محفني : لصألا يف .
 )٢( ناك : لصألا يف .

_ ٢٦١ _ 



 علط جلفلا اذه ىرج املف ى ماتيأل ءيش هيف جلفلا اذهو .دلبلا ةابج يأر ىلع

 مأ ةهبش هيف ىرتأ . ىلوألا هتمسق ىلع مسقو ،©سأرلا نم فيرعلل ةدابلا عبر

 ؟ال

 . هتركذ ام زئاجف جلفلا لهأل حالص كلذ يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 اكشو ،هراج رادج بنجب هتيب 1 اسرد ثدحي نأ دارأ نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ مرج هلأ ء ثداحلا اذه نم زاجلا

 عارذ يثلث اييرح هراج رادجل لعجي نأ هيلع معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 سردلا ناك اذإ اذهو .هراجرادج داسلا سمي الامردقب هعفرو ةراجحلاب

 هراج رادج ساسأ تحت رفحي نأ دارأ نإو .هراج رادج ساسأل ايذاحم ساسألا

 . ملعأ هللاو . عرذأ ةثالث ىلإ رفحي ام ردقب حسفي نأ هيلعف

 ضرألا نيبو قيرطلا نيبو & سانأل ضرأ نيب زئاج قيرط يفو : هنمو ةلأسم
 نيب اوردجيو ، مهضرأ اورمعي نأ ضرألا لهأ دارأو . قيرطلاب لصتم تاوم

 ؟مهعنمي نأ مئاقلا ىلعأ . مهضورأ ىلإ تاوملا اوذخأيو ، قيرطلاو ضرألا

 فوقوم هنإ لوقو © قيرطلاو لاومألا نيب مسقي تاوملا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هلاحب كرتيو افوقوم نوكي ن أ ينبجعيو

 رثكأ ىلع هيف لسفلا زوجي الف قيرطلاب ايوتسم تاوملا ناك اذإو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو .نيملسملا لوق

 قيرط ىلع تلسف ةلخن وأ اهلسافم دخأ هفرص يلاولا دجو اذإو : هنمو ةلأسم

 مأ اهنع ثحبلا هيلعأ .ةلخن ناكم لبق نموأ تثدحأ اهنأ يلاولا ملعي ملو زئاج

٢٣٦٢



 برقو لسفلا هيفزوجي عضوم يف ةلسفلا هذه نكت مل اذإ : قيفوتلا هللايو باوجلا
 يف تلسنف اهنأ حصي نأ الإ ةفورصم ةلسفلا هذه نإف ،حسانلا كالمأ وأ قيرط

 . ملعأ هللاو .اهلبق ةلخن هيف عضوم

 نب دمحم نب ناييلس نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : اذه وهو ،اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت . . هللا همحر دادم

 عارذ ةئامثالث ليقو { عارذ ةئايسمخ رهنلا نع حسفت رئبلا نإ ليق دقف : باوجلا

 لمعن هبو لوقن لوألا لوقلابو . ةرتضملا يصت ىتح ليقو 3 ًاعارذ نيعبرأ ليقو
 نيمي نع هل ةيذاحم تناك وأ هنويع ىرجو جلفلا ءام عبنم نم ىلعأ رئبلا تناك نإ

 ال ثيح جلفلا فرط نم هتبرقو جلفلا ءام عبنم نم لفسأ تناك نإو . لاش وأ

 نع حسفلا نإ ليق دقف .جلفلا فرص ىلع ةرضم الو ۔ءاملا ىرج نم هل عفانم

 يف فالتخالا نم ىرج ام ىلع كلذ يف قرف ال ءاوس كلذ يف جلفلا ءام عبنم

 نأ لوقلا اذه بحاص ةجح لعلو هتوبثو كلذ ةزاجإب لاق نم لاقو . ةلأسملا لوأ

 . باوص نيملسملا لوق لكو . ةفصلا هذه ىلع ث ىلعألا ىلع يرجي ال لفسألا
 . ملعأ هللاو

 ضرأ ءاذحب هضرأ فرط هب سبكو ، هضرأ نم ابارت عطق نميفو : هنمو ةلأسم

 يف سانلا وأ باودلا وأ ليسلا همدهي نأ راجلا فاخو ايلاع بارتلا راصو هراج

 ؟ال مأ راحلا ينعأ © كلذ هلأ . كلذ هيلع ركنأف هضرأ

 وه ذإ هب عافتنالاو هلايب قفرتلا عنمي ال لاملا بحاص نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع دلوتيو ثدحي نأ الإ نيملسملا دنعزوجي ام هلعل ىلع دارأ ام هيف لعفي هكلم

 .ةرضملا ثادحألا نم كلذ ريغوأ ليس ءاكثاو بارتلا مادهنإ نم ررض هراج

 نم هراج ىلع دلوت ام فرص هل عضاولا بارتلا بحاص ىلع نوكي ذئنيحف

 . ملعأ هللاو . هيلع هثدح (الببسب ةرضملا

 )١( ببس نم : لصالا يف .

_ ٣٦٢ _ . 



 نموهو يل اذه امهدحأ لاقف ،ايهنيب تاوم يف نالجر عزانت اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ،ىوعد تاوم هنإ لوقي نمل عمست له .تاوم اذه رخآلا لاقو ، يضرأ

 اكلم هيعدن نم اندنع ىعأملاو ،ايهل ايذاحم ايلام نيب تاوملا ناك نإ : باوجلا
 اذه نم قحلاب هل بجي ام بلطو قحلاب رخآلا هبحاص كسمت اذإ هبحاص نود

 © تاوم هنأ رهاظلا مكحو ،نيعلا رظن يف ناك اذإ تاوم هنأ لوبقم لوقف © تاوملا

 نإ لوقي نم لوق ىلع قحلاب هل بجي ام بلط اذا هيف ةعومسم هاوعدو هتجح هلو
 نيمي ىلإ لزن نإو .هل هنأ ةنيب هيعدي نمل حصي مل اذإ نيفصن امهنيب تاوملا مكح

 هجوب اقح تاوملا ضرألا هذه يف اذهل نأ ملعي ام ملع نيمي يدنع هلف همصخ
 نم هجوب دحأل كلم هنأ حصي ىتح فوقوم تاوملا نإ لاق نم لاقو هوجولا نم

 . مكحنو لمعن هبو لوقلا اذه ينبجعيو كالمألا نيب تاوملا ناك اذإ هوجولا

 ملعأ هللاو

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

 نم] هيقسأ نأ تدرأو جلفلا نم ةيقاس هل سيل يل لام يف : هللا همحر ناديبع

 قيرطلا ىلعرمت يتلا ةيقاسلا هذهو ،زئاج قيرط يف ةرطنق تحت رمت (١)[ةيقاس
 يضر اذإ قيرطلا لجأ نم يل زوجي له .دجسملل ةلخنو نيلجرل نيلام يقست
 ؟لاومألا ;زهأ

 زئاج هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هئابو باوجلا
 يقست قيرطلا يف رمت يتلا ةيقاسلا نوكت نأ الإ زوجي ال :لاق نم لاقو .كلذ كل
 . ملعأ هللاو . لاومأ ةعبرأ

 يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 : اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ اهنكلو لصألا يف تسيل .

٢٣٦١٤ 



 ىلع رادجوأ بازيم هل نميف نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هلابو باوجلا
 © لبق نم ناك املثم كلذ هل عنصي نمرماف امهنيدحت دارأو ابرَخ دقو قيرطلا

 وأ بازيملا بكرف لبق نم ناك املثم كلذ لعجا :هل لاقو ،ءارجإ ريغب وأ ءارجإب
 ةلازإ رجاتسملا ىلع سيلف ، قيرطلا يف دازو لبق نم اناك ايك اسيل امهدجوف رادجلا

 وأ ةقث ربجألا ناك نيملسملا ماكح نم مكاح ةلازالاب هيلع ممُكحي نأ ا كلذ كلذ

 .ملعأ هللاو . ةقث

 رخآ لجر لام ىف ةيلصأ ةلخن هل هلعل يذلا إلجرلا امأو : هربغ نمو ةلأسم

 هتمرص علقي ن أ ةلخنلا بحاص ىلع ل الا بحاص بلطو ئ ةمرص اهتحت علطو

 همزلي الو { ةلخنلا بحاص ىلع كلذ لاملا بحاصلف ،هتلخن تحت يه ىتلا
 صل ا نوكت نأ ال إ ه ذه هتمرص عطقب ةلخنلا بحاص ىلع مكحيو هلام ف نب رق

 الف رمثت نأ لبق اهعلق ف هيلع راكنا لاملا بحاص 7 عقي لو ترمثأو ترك دق

 بحاص نم راكنالا كرتو ، توكسلا ىلع رمثأ نأ دعب نيرقلا اذه فرصي

 . ملعأ هللاو .لاملا

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

 دارأو رخآلا ىلعأ نم امهدحأ نيلام نيبرمت ةيقاس يف : هللا همحر ناديبع

 ررض ريغ نم لوألا اهلحم نع اهززعيو ةيقاسلا مدخي نأ لفسألا لاملا بحاص
 ةيقاسلا ىلع لخن هل ذإ ىلعألا لاملا بحاص هركو ةيقاسلا بحاص ىلع
 ؟اباثم اروجأم كلذ انل نيب .ررض عطقلا نم ةلخن قحليو

 ىلع ةيقاسلا ززعي نأ لفسألا لاملا بحاصل زوجي ال هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 زيزعت نأل ةيقاسلا هذه ىلع الخن ىلعألا لاملا بحاصل نأل هذه كتفص
 هللاو . لبق نم تناك ايك اهلاح ىلع ةيقاسلا كرتتو .ررض لخنلا قحلي ةيقاسلا

 . ملعأ

٢٣٦٥



 نم ىلعأ قيرطلاو © قيرطو ةيقاس هتحتو لام هل لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ةيقاس ىلع قيرطلاو ةيقاسلا نيب لخن هلو .لاملاب ةيوتسم ةيقاسلاو ةيقاسلا
 لخنلاو لاملا يف ةيدضاعلا لخنلاو جلفلا لخديو 5 هلام ردجي نأ دارأ مث جلفلا

 ؟كلذ انل نيب . قيرطلا نم لفسأو جلفلا نم ىلعأ ةيدضاعلا

 يفردجي هناف هلام يف ةيقاسلا لخديل ردجي نأ دارأ اذإ هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةيقاسلا ىلع هل تل ا لخنلا ردج فصن

 .هيرصت جلفلا بابرأ ن نضعب دارأ اذا جلفلل جوراصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ ىلع جلفلا لهأ عيمج رتجي

 ىلع هبابرأ رج جوراصلاب الإ حلصي جلفلا نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هحيرصت

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هبناج نم ائيش هلهأ هل ىرتشاو سانلا كالمأ يف ضراع جلف يفو هللا همحر

 هومسيل الإ كلذ ءارش ىيف مهدارم نأل هل هورثأ ايف مسي نأزوجي له .هنومسيل

 تيأرأ . . جلفلا اذه مهارد نم هلعل هتميق ءارشلا كلذو جلفلا حالص نيرظان
 ةيصولاو اهيف مسي نأ زوجيأ .اذه جلفلل اهب يصو ضرألا هذه تناك ول نأ
 ؟ال مأ دحاو ءارشلاو

 يف احالص ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ عسي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اقرف ملعأ الو © نيهجولا الك

 هرامعلا بنجي نأ الإ هضرأو هيف ةباتكلا نع پفوقوم جلف يفو : هنمو ةلأسم

 ةرايع تراصو جلفلا اذه ءامب اهويحأ اذإ ةتيملا ضرألا يف ةباتكلا زوجت اتاوم اضرأ

 ؟مه
 ّن إ :لاق نم لوق ىلعو ، فالتخا كلذ زاوج يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاو . كلذ يف ةباتكلاب لوخدلا عسي الف ،هل اعبت نوكت ايب تييحأ اذإ ضرألا

 .ملعأ
_ ٣٦٦ _



 هايحأ نمل تاوملا اذه ىيحأو { داووأ ةبعش ةتيملا ضرألا نيب ناك اذإ تيأرأ

 ضرألا نم ةتيملا ضرألا كلت نأ حصي ملام ةفقلا هذه ىلع لالحلا ءاملاب
 . ملعأ هللاو .اهنع فوقوملا

 رثت ملو ؤ { يداولا يف ىقس ام هب ىقسو © يداولا نم ءام ذخأ نميفو : ةلأسم

 حسفلا هلو ةفورصم هنع يديألاو ًاجلف همكح نوكيأ . :, يضرا ىلع

 اومدخي نأ نوديري نورخآ ءاج مث ليسلا كلذ ريغ تيأرأ مأ يعرشلا

 نم نوعنمي يعرشلا حسفلا ود ن هبرقبوأ روكذملا -: اذه نم ًاجلف
 ‘ مأ ،عضومل ا كلذب ىلوأ نولوألا نوكيو كلذ

 نيبو ىرقلا نم ةجراخلا ٧ ٠ جلفلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يقسي يذلا جلفلل ام حسفلا نم هلو جلف وهف ()هؤام ىرج اذإف كالمألا
 ةلزنمب وه سيلف يتسي ملام :نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو { ةفورصم هنع يديألاو

 ام لقأف © جلفلا ةلزنمب هنإ لوقي نم لوق ىلعو رثكأ هلعل لوألا لوقلاو ، جلفلا

 اذا هكلام نذإب الإ هزوح دحأل زوجي الو رئبلا ميرح لثم ميرحلا نم هل نوكي

 . ملعأ هللاو .ةيقت ريغ نم مهيديأ زوجي نمم ناك
 ضرألا رهاظ ىلع يداولا هب يقسو يداولا نم ذخأ اذإ ءاملاو : هنمو ةلأسم

 هلو ةفورصم هنع يديألاو ضرألا ىلع ىرج اذإ ًاجلف همكح نوكيأ . يرجي

 ؟يعرشلا حسفلا

 الو كالمأ نيب الو ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يدنع جلفلا ةلزنمب وهف دحأ ىلعررض كلذ نم نكي ملو رئب الو جلف ميرح يف
 هب رمأي يذلا يعرشلا حسفلا هلو ،ةفورصم هنع يديألاو ؤكلذ دعب سبيولو
 . ملعأ هللاو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةماقتسالا لهأ نوملسملا

 )١( هوءام : لصألا يف .

٢٣٢٦٧ 



 نب دوعسم نب ديعس نب حل اص ل اعلا هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : ةل 7

 اباب حتفي نأ لجر دارأف اهيف نورمي تويب ةثالثل ةكس يف . هللا همحر ىوزنلا لماز

 ةكسلاو هراج باب ىلإ ادئاق هرادج ناكو لبق نم هل نكي ل ةكسلا هذه يف هتيبل

 هيلع ىبأف دحأ باب لباقي ل هحتف ديري يذلا بابلاو 3 عرذأ ةرشعردق ةعساو

 ؟ال مأ ،هعنم هل له . ةيراعلاب الإ اباب حتفت ال : هل لاقو مهنم دحأ

 فالتخالا هيف يرجي اذه لثم رثألا نم هتعمس ام ىلع : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اذإ اهيف حتفي نأ دارأ نمل زئاجو ،ازئاج تراص باوبأ ةثالث ةكسلا يف ناك اذإ لوق

 ،باوبأ ةعبرأ اهيف نوكي ىتح ازئاج نوكي ال :لوقو .هراج باب لباقي م
 ل هوجولا هذه دحأ ىلع هل زيجي نم لوق ىلعف . باوب أ ةسمخ نوكي ىتح :لوقو

 . لمعأ هللاو . عيمجلا اضر الإ هل زجي

 همزليأ . هنم رايتخا ريغ نم قيرطلا يف ارجح هلجرب عدس نميفو : هنمو ةلأسم

 ` ؟ال مأ قيرطلا نم رجحلا ةلازإ

 همزلي لوق .فالتخا كلذ يفف هنع دسي اهناكم نم اهلقن اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا اذه ىنبجعيو أطخ هنم ناك اذإ كلذ همزلي ال لوقو اهفرص

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةللاسم
 نهفيقوت زوجت ال اهلهأ نيب ةنتف بابط لجأل جالفألا نم ائيش فقو نميف . هللا
 هذهل ةمدخلا زوبحتأ . مكاح ريغوأ يكاح فقوملا ناك عرشلا يف نيملسملا دنع

 عوجرلا فقوملل زوجيو . دبساحتلا مهنع بهذو اوضارتو اوحلطصا اذإ جالفألا

 ِ ؟عوجرلا دارأ اذإ

 ماكح نم حأ نم الو مكح هنم عقي مل اذإ كلذ هل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . هلهأو مالسالا يف ةرضم الو ةنتف دلوب فخي ملو ءاحالص كلذ يأرو نيملسملا

 . ملعأ هللاو

٢٣٦٨



 ةمدخ حالصإ اميف مولعم ءام دحأل ال رودلاب يقسي جلف يفو : هنمو ةلأسم

 يقسلا داز يقاوسلا تحلصأ اذإ هنأل هلهأ عيمج ىلع نوكيأ .زئاوجلا يقاوسلا

 ؟يقاوسلا نم نوقسي نيذلا لاومألا لهأ ىلع مأ ،رودلا برقو
 نوكيف ةيمالسإ ةكوردم ةمدقتم ةنس هل تناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ينعأ 6 جلفلا بابرأ ىلع نوكي كلذ نأ اندنعف ةنس هل نكت مل نإو اهيلع
 هللاو . مهلاومأ ىلع لمتشت يذلا مهجلف دماوغ حيرصت مهيلع لاومألا بابرأ

 . ملعأ

 ررض هيف دحأ ىلع نكي ملو اعرز يداولا يف دحأ ثدحأ اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟لدنج الو بارتب سبك ال هنأل

 ال هيف عرزلاف ، كالمألاو ىرقلا نيب يداولا ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيملسملا لام تيبوأ ءارقفللوهف هيف تبن امو نيملسملا لوق رثكأ ىلع زوجي
 ناكو ، كالمألاو ىرقلا نيب او يف عرزلا نكي مل نإو نيملسملا ضعب لوق ىلع
 . ملعأ هللاو .هيف هعرز نمل عرزلاف © كالمألاو ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا نم

 قفخأ نيلاملا دحأ ناكو امدهنا اذإ نيلاملا نيب رفظلا وأ رادجلا يفو : هنمو ةلأسم

 رفظلا وأ رادجلا اذه نأ لبق نم ادوهعم نكي ملو \هحالص نم ىلع . .رخآلا نم

 ؟نيلاملا دحأل

 كلذ يفف رخآلا نم مقرأ امهدحأ نالاملا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم امهدحأل حصي ملوأ اذك الإ دجوي مل اذإ ءالعاللرادجلا :لوق .فالتخا
 لوقو }نافصن اهنيب هنإ لوق نييوتسم نالاملا ناك اذإ امأ .لوقلا رثكأ وهو © لبق

 امو نيجرولا مكح كلذكو ،ةلداعلا ةنتبلاب الإ امهدحأل هب مكخي الو فوقوم هنا

 نعوأ قيرطلا ىلع هفرصب ہكخيروكذملا رادجلا حاط اذإ كلذكو ،هيف تبن
 .ملعأ هللاو . هقحتسي نم ىلع رادجلا

_ ٣٦٩ _



 ءاهقفلا نضعب لاقف ةتيم اضرأ هب ايحأو اءام بصتغا نم امأو : هنمو ةلأسم
 نوكت اهنإ مهضعب لاقو . هئام ةميق ءاملا برلو ،اهايحأ نمل نوكت اهنإ نيملسملا

 تيب بابرأ نم هريغ ءامب هتيم اضرا ايحأ نم كلذكو .ءاملا برل اهناو ءايلل اعبت
 مهضعب لاقو ث ءاملل اعبت لاملا تيبل نوكت اهنإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف .لاملا
 ءاملا يف ببس هل ناك نإو ةميق ءايلل ناك نإ ءاملا ةميق هيلعو ،اهايحأ نمل اهنإ

 . ملعأ هللاو .هل نوكي ببسلا كلذب ضرألا نم هايحأ يذلاف .هب ايحأ يذلا

 همحر ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تدجوف اهنيب ام سيقف . ةربقمو دجسم يتلخن © نيتلخن نيب تتبن ةلخن يف : هللا

 رادقم تذخا لب اهميرح ف دحلا عرفتست ل امتأ ريغ ةربقملا ةلخن ىلا ترقأ

 مكحلا فيك دجسملا ةلخن برق نم عباصأ عبرأ رادقم (ااهتصح نم عارذ

 . .امهنيب ءازجألاب مأ اهيلإ برقأ ('}>[يه] يتلل يه مأ مكحلاب ةلازم يهأ اهيف
 ؟ ("}”بئاصلا ىأرلا ام . كردت ال ءازجألا تناك نإو تيأرأ
 وه يذلا ميرحلا يف تتبنو ةثدح ةلخنلا هذه تناك اذا : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نوكيو لازت ةلخنلا هذه نإف اعارذ رشع ةعبس نم لقأ نيتلخنلا نيتاه نيب

 سايقلا يف ةيواسم ةلخنلا هذه تناك نإو ،نيتلخنلا ىدحإ نم برقألل اهعذج

 اهترمث لغتسيل حلصأ ةلخنلا هذه كرتو نيملسملا سأر نإف اعيمج نيتلخنلل
 ةمسق نم تركذام امأو . حالصلا رظن ىلع كلذ قيضي الف ناتلخنلا هل (٤نم

 كلذ يف رثآلا يف ظفحأ ملف .اهتركذ يتلا ةفصلا هذه ىلع ءازجالاب ةلخنلا هذه
 .لمعأ هللاو . ائبش اش

 اهنم لاملا ينعأ هلو هنم ةطسوتم الام ةقاش جلف ةيقاس يفو : هنمو ةلأسم

 كرديال نمل قح اهيف ةروكذملا ةيقاسلاو اعيمج اعيمح هابناج ةيقاسلا كلت نم برشت لاحأ

 لقنيو اذه هلام ةلاجأ ردصي نأ لاملا نرل زوجأ ‘ هريغ وأ دجسم نم هاضر

 . لصألا يف تسيل )٢( . اهتهج لصالا ي ))

 . دحأ : لصألا يف )٤( . بياصلا : لصألا يف )٣(

 . نمل : لصالا يف (٥ر

٣٧.٠. 

 



 باب ىلع اررض رن ملام هنمردصأ ،عضوم ىلا عضوم نم لياجألاو ةشارفلا

 نأ هل زئاجف ،ةزئاج اهتركذ يتلا ةيقاسلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هريغل لخن هيف سيل ةلاجألا هيف ثدحي ىذلا نيجولا ناك اذإ تركذ ام لعفي

 ةيقاسلا هذه تناك اذإو © هريغ ةلخنو هتلخن نيب ةلاجأ حتفي نأ هلزوبجي ال هنأل

 ررض كلذ يف نكي ملو ،لوألا راوصلا لطعيو هراوص ردصي نأ دارأو ةزئاج ريغ
 ليوحت سلو .نيلمسملا ضعب لوق ىلع كلذزئاجف ةيقاسلا باحص أ ىلع

 يقاوسلا ليوحت زوجي :رثألا يف ءاج هنآل ؛ةيقاسلا ليوحت نم دشأ يدنع راوصلا

 . ةيقاسلا ليوحت زوجي ال :نيملسملا نم لاق نم لاقو ررض كلذ يف نكي مل اذإ

 . قيفوتلا هبو © ملعأ هللاو

 نم ةيقاسلا ىلع يه ىتلا ةيدضاعلا ةلخنلا قحتست لهو : هنمو ةلأسم
 كلذ نم رثكأ قحتست ال تناك نإو ؟ال مأ عرذا ةثالث نم رثكأ تاوملا يف اهفلخ
 ؟ال مأ .هل يه نم ريغل عرذا ةتس دعب اهفلخ لسفلا زوجي لهف
 ال ةيدضاعلا ةلخنلا نإ نيملسملا نم لاق نم لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 تاوملا يف لساف لسف اذاو ، عرذأ ةثالث لاق نم لاقو . نيعارذ نم رثكأ قحتست

 . ملعأ هللاو .زئاج كلذف عرذا ةتس ةلخنلا نع حسفو ةيقاسلا نيجو ريغ يف

 لسف !زئاج ريغوأ ةزئاج ةيقاس ىلع دجسمل ةلخن تناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ةتس وأ عرذا ةسمخ نم لقأ ةيقاسلا نع (_ا)حسفي هنا الإ ىلعأ وأ اهنم لفسا دحأ

 اهتلباقم نع عار دق لسفلا نأل .ال مأ كلذ هيلع ركدنيأ رابع يف وأ تاوم يف عرذأ
 م

 ؛ يه
 . ملعأ هللاو .تباثو زئاج لسفلا نإ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مخ ١ الإ اقيرط هل اوفرعي لو الام مهوب أ مه فلخ لجر ةثرو يفو : هنمو ةلاسم

 . لصألا يف تسيل )١(

. ٣٢٧١ 

 



 لب كلمب ةداهشب ةلداع ةنيبب مهل حصي ملو اهايإ مهركناف لجر ىلع اقيرط اوعدا

 ۔ ينعأ _ تاقث مهو نالف لام يف نورمي ينالفلا لاومألا بابرا ظفحن انأ تدهش
 ءال ؤه ىلا ليبسلا فيكف حصت مل نإو ؟ال مأ ةداهشلا هذه مهل حضتاو .دوهشلا

 ىلا نورمي مهنإ تلق نإو ، مهلاو مهلام يف مهجئاوح ءاضق ىلا اولصيل ةثرولا

 ةلاجأ مهلام نم قرفت مل سانأل مهلام يف رمت ةيقاسلا تناك نإ تيأرأ لاملا ةيقاس

 ل نإو ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةيقاسلا هذه يف فرصتلا ملو زئاجلا ةيقاسلا نم

 مام لخدت نأ لبق ةزئاجلا ةيقاسلا تناك نإ تيأرأ . مهل ليبسلا ام كلذ مهل زجي

 رورملا هلعل رو ربلا نكميال ريغص مرص وهو نيبناجلا نم دجسمل لخن اهيلع

 روكذملا روزلا ةلازإ مهلو مهلام ىلا كانه رورملا مهلا .هروز ضعب لاوزب الإ كانه
 ؟ليبسلا فيك مأ مكحلاب

 لو . مهريغ لام يف مهل اقيرط ةنرولا ءال ؤه ىعدا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مهريغ لام يف قيرطب مهل مك الف مهاوعد ةحص ىلع ةح مهل نكي
 ءال ؤه نآ حص اذا امأو .اهوعدي ملام نمثلاب اقيرط اوبلط اذإ مهل مكحيو ،نمثلاب
 ايك لاملا كلذ يف اورمي نأ ةثروللف لجرلا اذه لام يف (}١نورمي «ا١اوناك مهكلاهو

 ركنأو ايح لاملا كلذ يف رمي يذلا ناك اذاو .لاملا كلذ يفرمي مهكلاه ناك

 نأ الإ هيلع كلذ تبثي الف انامز نورمي اوناك ام دعب نم لاملا بحاص مهرورم
 .لاملا ين رمي ناك مهكلاه نأ حصي مل اذإلامأو . هلام يف الضأ اقيرط مهل تأ حصي
 نعرنثألا يف تدجوف ةيقاس مهلام ناكوأ داووأ ةجرش نم مهلامل قيرط مهل حصت ملو

 يف هنأ رثألا يف تدجو ينأ ريغ مهتيقاس يف اورُمَي نا مهل مكح هنأ يلع نب ىسوم
 ءىش ةيقاسلا هذه يف ناك نإو .هنع عجري مل هنأ الإ .مكحلا اذه نم ءعىش هسفن

 مهفاف . لخنلا هذهب رضي الأ دهتجي ةيقاسلا هذه يف راملا اذه نإف لخنلا نم

 . ملعأ هللاو .اهيف رظنلا نعمأو ةلأسملا هذه ىنعم

 .ناك : لصألا يف )١(

 . رمي : لصألا ف )٢)

٢٧٢ 



 دحسم ىلع هلئام ةلخن فرص هريغ و أ دجسمل ا ليكو بلط ١ ذإو : هنمو ةلأسم

 لح ف املوخدل عرشل ١ ف لزت ام يهو ‘ ةكر لم ريغ ةرمث اهيفو هلام ىلع و ا

 بلط اذإ كلت اهترمث كارد ىلإ اهفرص يف اهبر نع يضاغتلا مكاحلا عسيأ ث ريغلا

 ؟ال مآ .كلذ اهبر

 ىلا اهبر نع يضاغتلا مكاحلا عسي ال هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةلخنلا هذه ةرمث كارد

 ىرخألاو سانأل ةدحاو ،نيضرأ نيب تاوم يف ةيقاس يفو : هنمو ةلأسم

 ةيقاسلا نم مهضرأ يلي يذلا بناجلا عم مهضرأ ضرألا بابرأ لسف .ةسردم

 سمل هسوخ هنم ءيش ايبر ىتح عارذ نم لقأ يف ةيقاسلا نم ابيرق هولسف مهأ الإ
 اهضرأب ةسردملاب مئاقلا ضياق رمثأو لسفلا ربك ىتح ةيقاسلا يف رم اذإ ءاملا

 لسفلا يف بجي ام بلطو اهلسفيل ضرألا مدخي ضياقملا ماق .الجر ةروكذملا

 رهشأب كلذ دعبوأ ضياق نيح ركنأ 3 مهيلع راكنإ هلا . نولوألا (_ااهلسف يذلا

 ىلع قانأ ام يفوأ مرصلا لوصأ ةلازا يفراكنا هلأ ،هب ضري مل ،لوقي هنأ الإ
 ايفزاكنإ هلأ ، ىضم اميف هل راكنإ نكي مل ناو {ةروكذملا هضرأ يلي يذلا تاوملا

 ءاوه يف مرصلا نم عيش لخد نإو ، ةيقاسلا هذه يف لخدو ،مرصلا نم داز

 ؟ال مأ .هضعب الإ لخدي مل اذإ هلك فرصي ةيقاسلا

 هنأ لوقلا رثكأف ،ءاملا سبحي ملام مرصلا لوصأ ةلازإ نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 حص اذاف هضرأ ىلي يذلا تاوملا ىلع فانأ ام فرص امأو .تباث وهو فرصي ال
 الف حصي مل ناو ؤفرصي هنإف ضايقلاب ضرألا هل تراص ام دعب فانأ هنأ
 ملولو فانأ ام عيمج فرصي :لاق نم لاقو نيملسملا لوق رثكأ ىلع فرصي

 اذإف { ةيقاسلا ءاوه يف مرصلا نم ءيش داز اذإ امأو .دعب نم فانآ هنأ حصي
 .هضرأب لصتم وه يذلا تاوملا ضرأ ةيواسموأ هضرأ ةيواسم ةيقاسلا تناك

 .هولسف : لصألا يف )١(

٢٣٧٢٣ 

 



 يف تلخد همرص لك نإف ،هدحو دئازلا فرص نكمي مل نإو ؤفرصي دئازلا نإف

 رثكأ ىلع هل همكحف راعلاب لصتا اذإ تاوملا نأل فرصت اهنإف ةيقاسلا ءاوه

 . ملعأ هللاو .لوقلا

 هلامل قرطتي لاملا بر ريغل لخن اهيفو دحأ لام ي ةيقاسلا يفو : هنمو ةلأسم

2 
 ةلخنلا قحتست الو نيبناجلا نم مايسلاو ءايغلا كلذ فلخ يتلا سايق كلذ عطقيأ

 قيرطلا الإ سايقلا عطقي ال مأ ؤفوصوملا عرذلا يف لخدولو كلذ فلخ ام

 نأ ريغ مايس الو ءايغ ةيقاسلا ىلع نكي مل نإو تيأرأ ،رادجلاو هلاجألاو زئاجلا
 ؟ال مأ سايقلا كلذ عطقنا نومقني اهقوف مهلامل نوقرطتي لاملا لهأ
 اثدحم نكي ملو ،لبق نم لاملا اذهل اقيرط رمملا ناك اذإف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 قرطتي هنأ الإ لاملا اذهل ًاقيرط رمملا اذه نكي مل اذإو سايقلا عطقي هنأ يدنعف

 . ملعأ هللاو . ءايغلاو مايسلا لجأ نم سايقلا رمملا اذه عطقي الف {هلام ىلا هيف

 هذه قوف محقنب راملا اذه نأ الو ،مايغ الو مايس رمملا اذه يف نكي مل نإ كلذكو
 ملعأ هللاو .سايقلا عطقي ال هنأ يدنعف . ةيقاسلا

 فلخ قعي نأ لجرلا دارأو ةيقاس لجر لام بناج يف ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ال مأ هريغلوأ هل تاوملا ناك ،ةزئاجلا ةيقاسلا نع حسفي مك تاوم يف ةيقاسلا

 ؟مه ؤام بهذيو مهتيقاس ىلع مادهنألا ةيقاسلا لهأ فاخ اذإ هيلع حسف
 حسفي نأ هلف اهيف قعي نأ دارأو هل ضرألا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ضرألا تناك اذإ امأو . هنم اهيلع فاخي الو اهب رضي الام هلعل ام ردقب ةيقاسلا نع

 نيملسملا ضعب لاقو . ملعأ هللاو . ضرألا هل نم يأرب الإ كلذ هل سيلف هريغل

 عرذأ ةثالث قع نإو نيعارذ حسف نيعارذ قع نإو ۔اعارذ خ حسف اعارذ ىع نإ

 نمرثكأ حسفي نأ هيلع سيلف عرذا ةنالث نمرثكأ قع نإو ۔ عرذا ةئنالث حسف

 . ملعأ هللاو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع عرذا ةثالث
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 نأ اودارأو مههابج رضتحاو مهيأر عمتجأ اذإ جلفلا لهأ يفو : هنمو ةلأسم

 ل سانلا ضعب نأ ابرو ميتيلاو ذجسلملا هيف ناكو كهحالصأل ةداعق هنم اودعقي

 ؟ال مأ . كلذ لعف مهل زوجيأ كلذب ضري

 نا زئاج هناف هتمدخ ىلع نو ربجي جلفلا لهأ ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ نيغلابلا نم دارأ نمو & ماتيأو دجاسمل عيش هيف ناكولو ، هتمدخل هنم دعقي

 نو ربجي ال جلفلا لهأ ناك اذإ امأو .كلذ هلف دعقي يذلا ءاملا نم هبوني امم يدفي
 جلفلا يف عقو اذإ هتمدخ ىلع نو ربجي )نيذلاو .هتداعق زوجت الف هتمدخ ىلع

 . ملعأ هللاو . باقث ةدايز هتمدخ ىلع نو ربجي ("نيذلا امأو . هسبكو راوع

 يف ةلزان جلف ةيقاس كانه دجوف ،هلام يف ةمدخب ثبع نميفو : هنمو ةلأسم

 سأر نأل لاملا نم ةجراخو (اليهسو اشعن لاملا ةقاش ىهو ،ءام اهيفو هلام

 لهأ دنع الو نيع الوًرثأ جلفلا اذه سيل لبق نم هيقسو كانه نم ىلعأ جلفلا
 ريغولو هتمدخ دارأ نملوأ {هلام ىف هدجو نملا همكح نمل . ربخ هنم لبق نم دلبلا

 ؟لاملا تر

 لاق : نيدلاب ال يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . مالسالا يف ىقس هنأ حصي ملو دحأ ضرأ يف اجلف ةَجَو نم : نيملسملا ضعب

 نم لاق نم لاقو . هضرأ يف علط نمل جلفلا مكح نإ نيملسملا ضعب لاقف

 جلفلا اذه نأ حص ناو . اهيلع حيسي ىتلا ضرألل يف جلفلا مكح نإ : نيملسملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لام تيبل همكحف تر هل حصي ملو مالسالا ف ىقس

 همس وأ ةيقاس نم هرثأ دجو ثيح همتذخي نأ هتمدخ دارأ نمل لهو : هنمو ةلأسم
 هرثأ دجو ثيحوأ سانلا نم ىضري ال نم لام ف وأ قرطلا تحت ولو كلذ ريغوأ

 نم ىضري ال نم لام يفوأ قرطلا تحتولو كلذ ريغوأ ةمسوأ ةيقاس نم

 ؟كلذ ريغ وأ لجسم وأ ميتي نم اضر هل لصحم ال نم وأ سانلا

 .ابونجو الايش يأ (٣) . يذلاو : لصألا ف ٢( ؤ )١
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 نمم اوناك اذإ مهنذإب الإ سانلا لاومأ يف هتمدخ زوجي ال : قيفوتلا هثابو باوجلا
 الإ ،نيملسملا لوق رثكأ ىلع قرطلا ين هتمتذجخ زوجت ال كلذكو ، مهرمأ نوكلمي
 جلفلل هب مكحي يذلا مدقتملا دعاسلا مكحو مدقتم جلفلا دعاس جلفلا اذه نأ
 زاج كلذ نيبت اذاف آثدح عطق الب جلفلا ين حرطي دعاسلا ءام ناك اذا مدقتملا

 . ملعأ هللاو .قرطلا كلذكو ،اوهرك ولو سانلا لاومأ يف مدخي نأ

 زئاجلا قيرطلا يف اتيب ىنب نميف . يدنع اميف اهنم ىنعملاب تيتأ : هنمو ةلأسم
 ؟هتيب يف قيرطلا نم ائيش لخدأ هنأ كشو
 . كش ام ردقب رخا بناج نم قيرطلا كلذ يف ديزي نأ هئزجي هنآ : باوجلا

 . ملع أ هللاو

 دحأل رخا لجرل ايهنم لام لك ث نيلام نيب ناك اذإ تاوملا يفو : هنمو ةلأسم

 نيذهب ايوتسم ناك اليطتسم ناكو هفرط وأ هطو يف نيط ءانب وأ ةلخن هيف ايهنم
 فيك شامهالك تاوملا اذه اَيَعداو امهدحأب ايوتسم ناكوأ .ايهنم ىلعأوأ نيلاملا

 هرادج هيلع ماق ام الإ هل سيل مأ ائيش ءانبلا بحاص هنم كلمي لهو ،هيف مكحلا
 ؟اذه لثم يف قرف ةلخنلاو ءانبلا نيب لهو

 يف يرجيف نيلاملا نيذهب ايوتسم تاوملا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 . نافصن امهنيب وهف : نيملسملا نم لاق نم لاقف نيملسملا نيب فالتخالا كلذ
 امهدحأب ىوتسا نإو ، ىنبجعي يذلا لوقلا اذهو .افوقوم نوكي :لاق نم لاقو

 امأو .اهلوح امم ناعارذ اهلف تاوملا يف ىتلا ةلخنلا امأو .هب ىوتسا يذللوهف
 . ملعأ هللاو .ءانبلا هيلع ماق ام الإ تاوملا نم ائيش كلمي الف ءانبلا

 نم رش هل نيبتي و ّ مالس ال ١ ف ىقس هن أ ملعي ل جلف يفو : هنمو ةلأسم

 اثيع جلفلا اذه ناكوأ باقثلا لثم ةنيت هسفن جلفلا موسر نأ ريغ تارامعلا موسر

 حسي نأ لبق هنع اوراسو . هوكرت مث باقثلا نم ائيش هنم اومدخو سانأ هطقتلا مث
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 مث ه ؤام ىرج نأ ىلإ هومدخو سانأ هءاج نينس دعب مث نيضرألا ىلع (١)ه ؤام
 نيضرأ نم اهنم ضعبلاو ،تاوم اهنم ضعبلا نيسرأ ىلع جلفلا اذه حاس
 ؟تاوملا نم هاقس ام مكح امو جلفلا اذه مكح ام ىوطأ اهيقست بئاوغلا
 هل نكت ملو مالسإلا يف ىقس جلفلا اذه نأ حصي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لوق ىلع تاوم ضرأ نم هجرخأ اذإ هجرخأ نمل جلفلا اذه مكحف ةرايع هراثا

 ضعب لاقو ، ححىيِت نأ لبق هكرتو ائيش هنم مدخ نمل هب مكحي الو نيملسملا ضعي
 جلفلا اذه مكحف بئاوغلا ضورأ نم ءيش ىلع جلفلا اذه حاس اذإ نيملسملا

 هاقس يذلا تاوملا اذه مكح امأو . هؤانعو هَممرغ هجرخأ نمل نوكيو (")[اهل]

 ريغوأ ابئاغ ناك نإ جلفلا لهأل تاوملا مكح نيملسملا ضعب لاقف جلفلا اذه

 هايحأ نمل تاوملا مكح نيملسملا ضعب لاقو .فالتخالا نم ىرج ام ىلع بئاغ
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ابوصغم ءاملا ناك ولو هريغ ءامب هاقس ولو

 نأ لجرلا اذه دارأ دجاسملل ةقرفتم ليخن هلام يف لجر يفو : هنمو ةلأسم
 دجاسملا ليخن لخديو هرذجي نأ هل زوجيأ ،رادج هيلع بق نم نكي ملو هلام ردب
 يئ دجسملا ليحن تناك هلعل دجسملا ليخنل حالص رادجلا يف ناك اذإ هلام ف

 ضعب اوق نوكي لاملا ةفاح يف ليخن تناك اذإ اهنأل هتفاح يف وأ لاملا طسو

 هذه ىلع هلام ردجي نأ لجرلا اذهل زوجيمأ .دجسملا ليخن ضرأ يف رادجلا

 ؟ال مأ دجسملا ليخنل حالص رادجلا يف ناك اذإ ، ةفصلا

 ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع هلام ردجي نأ لجرلا اذهل زوجي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هريغ الو قيرط نم ررض دجسملا لخن ىلع نكي مل اذإ .دجاسملل لخن هلام يف
 دجسملا لخن ضرأ يف رذنت نأ امأو 3 دجسملا لخنلو لاملل حالص رادجلا يف ناكو

 . ملعأ هللاو .زوجي الف
 هذه ف فطخي نأ دحأ دارأ رخا جلف ىلع م ةيقاس هل جلف يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ . جلفلا اذه ريغ ًاجلف ةيقاسلا

 هوءع ءام لص الا يف ) ( ١

 . لص الا يف تسيل )٢(
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 هل نمت يأرب نوكي نأ الإ هذه كتفص ىلعزوجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهرمأ نوكلمي نتمم ناكو .هيف رورمملا جلفلا

 نيذه يفو ، ضعب اهضعب ترق نالام امهدنع نيلجر ينفو : هنمو ةلأسم

 الئل هدضاع ايهنم دحاو غإك ىشخي نأ ىلع ايهثأر قفتا نيبراقتم نيدِضاع نيلاملا

 . هدضاع ىشخي نأ زخآلا هرك امهذحأ ىشخا املف عرزلاو لخنلا ةيقب ىلع التغي

 دجوي مأ تيشخ ىتلا لجرلا لخن هلعل هلخن ىتشخي نأ هرك يذلا ىلع بجي له

 ىشخ ىلع اقفتا ايب .هبحاص هيلع هاعذا ايبمقأ اذإ ةلخن ىشخي لجرل اذه

 ؟هجولا فيك مأ م . عيمجلا

 ىشح نأ وأ نايضلا نم لجرلا اذهل دي هلعل دعب الف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأب ةلداعلا ةنيبلاب حص وأ لجرلا رقأ اذإ اذهو ركملا الو ةعيدخلا زوجت الو ،هدضاع

 . ملعأ هللاو . تفصو ام ىلع امهقافتا

 هل تاذفوقولا هذه نم ع ىشلوأ نافكاأللوأ دجسملل لام يفو : هنمو ةلأسم

 نم ه ؤزري ام ىلع جلفلا رفح دجسملا اذه ىلع بجي له .لجر ءام نم برش
 ناك اذإ ماسلاو رفظلا لثم تيأرأ . .هرفح هيلع يذلا ةفص امو . .؟ ال مأ . ءاملا

 . . ؟ال مأ بئاغلاو دجسملا وأ ميتيلا لام نم ملسي له . جلفلل حالص ف

 ام ملسي نيب حالصو ءام ةدايز اهيف جلفلا اذه يف ثدحلا ةدايز تناك اذإ كلذكو
 ؟ ةمدخلا نم مرك ن نيذلا شالؤم ىلع بجي

 دجسملا لام . نم ملسي .. هيف ف ناك اذإ ءايسلاوزفظلا كلذك ئ ءاملا نم ة ؤزري

 نوكي نأ الإ متيلا الو تجسملا مزلي الف لبجلا حرق ةدايز امأو 6 بئاغلاو ميتيلاو

 . ملعأ هللاو . عيمجلا ىلع هتمذخزئاجف ءاملا سبحي لبجلا

 لجر ىلع ناك اذإ برشلا ةفص يف يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 ؟لجر لال ترش

_ ٣٧٨



 نوكيو ،َتلاثلا دآلا يقسي مث 3 نيذآ يقسيو ساي لاملا نإف : باوجلا

 اًبلج بلجلا نوكيو ،الحم ال ابصخ جلفلا نوكيو ،نيبعكلا ىلإ لصي ءاملا
 . ملعأ هللاو .هسفن بيطي نأ الإ كلذ ريغ ىلع برشلا هل نم 7

 همحر يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هذه نم برشي لاومألا هذه نم ىلعأ لام لجرلو 0 سانأل ةيقاس يفو : هللا

 مأ هيلع هحالصإ توكيأ 5 هلام يلي امم لجرلا اذه ةرم يف جلفلا رحنف .ةيقاسلا

 ؟ ىلعألا ءام ببسب دلوتززضلا ناك اذإ هنم لفسأ يذلا ىلع هحالصإ نوكي
 اذه ىلع ةلاحالا هذه ثدحي مل لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهيف دلوت امم مهتيقاس مهل حلضي نأ يدنع ربجي مل لبق نم هل ةتباث يه امنإو جلفلا
 . ملعأ هللاو . ءاملا نم

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

 هبرخي نأ حأ ةارأو نامزألا فلاس نم ةيربلا يف ناك اذإ دروملا يفو . هللا

 نم ذحأ هيلع ركني ال مأ.دحأ كلذ هيلع ركنأ كلذ روجأ .ًاجلف هلعجيو هخرقيو
 ؟سانلا
 دحأل كلم هنأ ص الو دحأل ()ولمم ريغ ذروملا اذه ناك اذإ : باوجلا
 كلملا بابسأ ىلع لدي ةراثألا نم يش اهب الو سانلا هدرتل فقوم فقو الو

 هل ايخخآو 5(" ؤام ىرج ام ىلع يدنع سأب الو ضرألل غبت يدنع يهف اهيف
 . ملعأ هللاو . هل وهف اتاوم اهنم اخأ نمف هلل ضرألا نآ ليق دق هنأل ةتيملا ضرألا

 يرمعمل ١ دوعسم نب دمحم نب رماع ل اول ١ هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نمو : ةلأسم

 لاملا بحاص رضحو ةّتدضاعلا ةلخنلا لاح ين امأو . هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 بحاص لخن تيبو اهتيب ناك نإف اهبحاص هيلع ركنأو هلام يف اهلخدأو هلام

 )١( كلم : لصألا يف .
 )٢) هوءام : لصالا يف .
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 لاملا نيبو ايهتيب عطاق نكي مل اذإ عرذأ ةثالث اهلف ،اعارذرشع ةعبس نم رثكأ لاملا

 . ملعأ هللاو .زخآ لوق هيفو .عطقي امم هزيغ يش وأ جلف
 الإ هلام يف اًهفاخدا هل الف ضرألا نم اتيش تقحتسا اذإو : هنمو ةلأسم

 َرُمأيف مكاحلا رظن ىلع لاملا بحاص ىلع ررض توكي نأ الإ اهبحاص اضرب
 . لدعلا نم هاري ايب مهنيب مكاحلا

 وأ ة ةرجش 4 ةلخنلا ناكم لىيفي نأ دارأف ةرجش وأ ةلخن هل نم امأو : هنمو ةلأسم

 ةلخن ةلخنلا ناكم لسفيو ئ فالتخالا نم ولخي الأوجراف © ةلخن ةرجشلا

 . ملع ا هلل او . ملسأو 'طوحأ اهلثم ة ةرجش ة ةرجشلا ا ن اكمو

 تيب يف يقازبلا يف : هللا همحر يوزنلا رمع نب دمحم خيشلا نعو : ةلأسم

 . قيرطلا يفو مهلزانم ينو سانلا
 هللاو .ءيش همرلي الف ثأ دلوتي ل اذإ هنأ الإ زوجت الف مكحلا ف امأ : باوجلا

 . ملعأ

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

 اذهو ةزئاج ريغوأةزئاج ةيقاس ىلع ةضاع هل لجر يفو : هللا همحر ناديبع

 هليخن نيب لسفي نأ دضاعلا بحاص دارأو .رخآلا لجرلا لامب لصتم دضاعلا

 مأ هليخن نيب لسفي نأ هل له ،لاملا بحاص هيلع ركنأف ةيقاسلا نيجو ىلع

 مأ . ماعلا قيرطلا بناج ىلع يذلا دضاعلا لثم اذه نوكيو ‘كلذ هل سيل

 ؟قرف ايهتيب
 دضاعلا لخن ىلا ةلصتم لاملا بحاص ةرايع تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لاملاو دضاعلا نيب ناك نإو ،هليخن نيب لسفي نأ دضاعلا بحاصل زوجي الف

 تاوملا يف دضاعلا هتلخنل ناك ،لامللو دضاعلل اًيواسم تاوملا ناكو ،ثاوم
 دضاعلا نيب اموسقم تاوملا نم يقابلا ناكو نيملسملا ضعب لوق ىلع ناعارذ
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 يذلا تاوملا نع عرذأ ةثالث اًفوط دضاعلل يتلا ةفاسملا (التناك نإف .لاملاو
 رظن ىلإ جاتحي اذهو .زئاجف الخن لسفي نأ دضاعلا بثحاص دارأو لاملل همكح
 . ملعأ هللاو

 هتمدخل ةليلو اموي ةعمج رود لك هنبابرأ هنم دعقي جلف يفو : هنمو ةلأسم
 يأر عمجأ مث هيقس نع صقنو جلفلا فعض مث .هئام ةدايز ءاجرو هحالصو

 اتباث رجزلا نوكيلو ، جلفلا ىلع اهنم رجزيو جلفلا لام يف رئب ةمدخ ىلع هبابرأ .
 ين ناكو .جلفلا اذه ءام ةداعق ةلمح نمرجزلا اذهل ةرجألا نوكتو اراهنو اليل

 هل ," نم ه لام ترشي نأوه برشلاو سانلا هايم ىلع ساتنأل ث تورش جلفلا اذم اذه

 نم ءيش لضف نإف ،برشلا هيلع نم ءام لبق برشلا هيلع نمت ءام نم برشلا
 هل نمم هرك ، عيمجلا ىلع تبثيو كلذ زوبي له ،كلذ هلف ِءاملا لصأ هل نم ءام

 ريغو بايغأو ماتيأو دجاسمل ناك وأ هرمأ كلمي نمل برشلا ناك ، يِضروأ برشلا

 . مهنم لضفيو برشلا مهل نم لاومأل يفكي برشلا هيلع يذلا ءاملا ناك .كلذ

 راص اذإو .برشلا نع اضيأ رثضيو 3 يفكت ال ناكو ثيش هنم لضفي ال ناك وأ

 ؟لصألا باحصأو برشلا باحصأ عيمجل ىفك رجز جلفلا اذه ىلع

 زئاجف عيمجلل ًاحالص هتركذ يذلا اذه لثم ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حالص يدنع اذه لثمو . كلذرئاجف ماتيأل وأ دجاسمل برشلا ناك \كلذ

 اذإ دحاولا دسج لاكو اضعب هضعب (")شي صوصرملا ناينبلاك نونمؤملاو عيمجلل
 . ملعأ هللاو . هيقاب ملأت هضعب ملأت

 هلهأ دارأ 6 قيمع ريغ هلصأ جلفلاو 6 يداولا ف رمي جلف يفو : : هنمو ةلأسم

 ' املا بذجي اذه اولاقو .لاومألا ناهأ اكشف ؤالوأ ناك ايع ةدايز هوقميَعُي ("[نأ]

 نوكي بصخلا نمز ف ناك نإو رهاظ ءام كانه سيلو . انلاومأ ا نم سرلاو

 )١( ناك لصألا يف . )٢( دي : لصألا يف .

 )٣( لصألا يف تسيل .

٣٢٨١ 



 . > و

 دارأ نإو . مهيلع ةّجُح ال مأ جلفلا لهأ ىلع ةم ةجح ح مه ىرتأ .ارهاظ سرلا

 سيلو ،الوأ ناك ايع ةدايز يداولا يف اگعصمم هوقشْي "١[نأ] اذه جلقلا بابرأ

 ركنأ نم مهيلع نم ركنأ اذإ كلذ زوجيأ . . ي نلخديابا الو جلف هبرق
 نم اكش ولو ، توكسلاو لفاغلا يلاولل زوجيو .مه ةجح ال مأ ،لاومألاب جتحاو
 ؟ةحضاو ةجتُح مهل نكي ملام اكش
 كتفص ىلع مهجلف قيمعت نم جلفلا لهأ عنمأ ردقأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لهأل زئاج كلذكو } ةحضاو ةجحب الإ إ جلفلا لهأ عنم م لاومألا لهأل سيلو هذه

 نيبتي نأ الإ مهيلع م عنم الواعصمم يداولا يف مهجلف اوًّقشي نأ جلفلا اذه

 هذه ىلع مهنع يضاغتلا يلاولل زئاجو .اهيف كشي ال ةحصب دحأ ىلع ررضلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 .تام دق اهثدحم نأ الإ رهنلا ىلع اهثادحإ حص اذإرئبلا يفو : هنمو ةلأسم

 ةثدحم اهنأ رهنلا لهأ ىعداو تدحلا رئبلا لهأ ركنأ اذإو ال ال مأرهتلا نع فرتضتأ

 ؟ال مأ كلذ يف نيمي مهلأ .رهنلا ىلع

 نود اميف تناكو ،رهنلا ىلع ةثدحم اهنأ حص اذإ رئبلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ركنأ نإ امأو .تام دق اهثدحت ناكولو ،رنتلا نع فرتضن اهنإف ، تعرشلا حسفلا
 بلط اذإ رئبلا لهأ لوق لوقلاف ،ةثدحم اهنإ رهنلا لهأ لاقو ،اهتادحايرئبلا لهأ

 . ملعأ هللاو .نيميلا مهيلع مهلف كرئبلا بابرأ نم نيميلا رهنلا اهأ

 اومدخ لب هومِتي ملو هالعأ نم هتاودب اججلف اومدخ سانأ يفو : هنمو ةلئسم

 ريغ ،ءاملا كلذكو ضعب يف اهضعب باقنلا تطلتخاو ،املا هباقث يف راصو هضعب

 ىلع حيسي (١٢[نأ] ىلع ةليوط ةفاسم هل تيقب ، ضرألا ىلع م خيش ل هتنأ

 ىلعأ اجلف اومتخو ،نامزلا نم ةدم دعب مهزيغ شانأ ءاجو هوكرت مث ؤ رال

 ىرت له .جلفلا اذه نم ادج تيرق وه لب ،حسفلا نود هنأ الإ جلفلا س

 .- لصألا يف تسيل -
 . لصالا يف تسيل (٢ر

_ ٣٨٢ 

 



 سيل مأ هريغك ميرحلا نم قحتسيو ()[جلفلا مكح] همكح لوألا جلفلا
 وهذ إ ريخألا جلفلا يف ةباتكلا زوجت لهو ،ضرألا ىلع س ملام جلفب همكح
 ؟ ؟ عارذ ةئايثالث نم لقأ وأ وأ عارذ هئام نود يرق

 هكرتي نأ الإ جلف همكحف لوألا جلفلا يف ءاملا رتهظ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 زوجي الو جلف همكحف هنم مهسفنأ بطت مل نإو ،هنم مهسفنأ تيطتو هباحصأ
 . ملعأ هللاو .جسملا نود اميف اًجلف هيلع تد نأ دحأل

 ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 علط نأ ىلإ ةيدوألا نم عيش يفوأ ةالف يف ةرفح (١[رفح] لجر يف : هللا همحر
 ءاج مث 5 ةيشاملا لهأل احابم اهلعجو يقتسي اهنم دارأ نمو هَباود اهنم ىقشسو ءاملا

 ال لاقو ةرفحلا بحاص اكشو .اجلف وأ ارئب اهترق رفحي نأ دارأو سالا نم دحأ

 اذهوأ رئبلا هذه نم يدروم رق اجلف وأ ارئب الو اًجلف رفحي نأ دحأل ىضرأ
 َ .. ؟ال مأ مهعنم هلأ .جلفلا
 زوجي الو ،هءام جرخأو هرفح نملوه دروملا اذه مكح نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ميرحك امييرح هل كرتي نأ الإ ارهن الو ارئب هبرق رفحي نأ الو هيلع هزوحي نأ دحأل
 . ملعأ هللاو .رئبلا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةيقاسلاو ث ةيلزألا ةيقاسلا ريغ ةيقاس يف تثدحأ اذإ ىحلا يفو 7 هللا همحر ناديبع

 نع هئام تفرص دارأ نم . ا هذهل نؤثيحملا لاقو .راسكملل تلعج ةيلوالا
 اذإ ،ال مأ كلذ مهل زوجيأ .اهنيعب ةمئاق ةيلوألا ةيقاسلاو .ةفرضّيلف ىحزتلا هذه

 ؟ . كلذ ىلع دلبلاو جلفلا اهأ عمجأ

 هل نذأ نَم كلمموأ هكلم يف { ةيقاسلا تثدحأ يذلا امأو : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ةيقاسلل تحملا لاقو ،اهلاحب ةمئاق ىلوألا ةيقاسلاو هرمأ كلمي نتمم ناكو

 . ققحملا مالك نم نيسوقلا نيب امو . .اجلم همكح : لصالا يف ( )١
 )٢( لصألا يف تسيل .

_ ٢٨٢٣ 



 امدعب ءيش همزلي الف 3هل يئرلاف يتيقاس نع هءام فرصي نأ دارأ نم ءاملا لهأل

 اهثدحأ ىتلا ىحرلا ىلع ءاملا رمو هتيقاس يف مهَءام اوفطخ ولو لوقلا اذه مهل لاق

 ()نمو نونجملاو بئاغلاو دجسملاو ميتيلا ءام امأو . مهرمأ نوكلمي نمم اوناك اذإ
 يف ءاملا نمولو ىحرلا هذهل لمعتسي الف نيملسملا لام تيب ءامو هرمأ كلمي ال

 . ملعأ هللاو .ةمالسلا هيف يذلا لوقلا ىلع .ةثدحملا ةيقاسلا هذه

 رمي ةيقاسلا هذهو ى لجر لام يف ةت ةيقاس يف تثدحأ ىحر يفو : هنمو ةلأسم

 نأ دلبلا ةابج انرظانتو ؤ ميتيلاو بئاغلاو ذجسملا مهيفو ريثك سانأل ءام اهيف

 مهل زوجيأ .هريغوأ روس لثم دلبلا حالصإ نم هوذارأ امل ىحلا هذه ةلغ اولعجي
 يف ةنحلا ةداعو 8 ىحرلا هذه يف ينطي نأ ذحأ دارا نإو تيأرأ . . ؟ال مأ كلذ

 ؟ال مأ ىحلا هذهل هبح لسري نأ زوجيأ .بحلا رتشمع اوذخأي (")[نأ] دلبلا اذه

 .مأ لوألا لثم اذه نوكي ،هنحط ةرجأ نع مهارد لجرلا اذه ملس نإو تيأرأ
 هنحطيل (")ءاخرلل هبح نأ ةارأ نمل زوجي ةبوصغملا ىحرلا كلذكو ،قرف ايهتيب

 زوجي ال مأ لجرلا اذه هضبقي نأ ريغ نم بلا نم هترجأ ٌءاحتَزلا ذخأ اذإ اهيلع
 ؟كلذ

 وأ دجسم وأ ميتي نم سانلا ءام لايعتسا زوجي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلذكو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةش حملا ىحرلا هذهل بئاغ
 ال كلذكو دلبلا حالص نم هيري امل ىحرلا هذه ةَلَع اولعجي نأ دلبلا ةابج زوجي ال
 هيف يذلا لوقلا ىلع هذه كِتَقص ىلع ىحرلا هذه يف نحطي نأ دَحأل زوجي
 نأ دحأل زوجي ال ةبوصغملا ىحولا كلذكو ممِهاَرَكوأ ت ثحب ب ةرجألا تناك ةمالسلا

 هللاو .اهتركذ ىتلا ةثدحملا ىحلا نم لضأ يدنع يهو . هيح اهيلع َرحطي

 .ملعأ

 )١( لصالا يف تسيل .
 )٢( نمو : لصالا يف .

 )٣( ققحملا نم ةدايز .

٢٨) 

 



 نم ءةيش لاملا لخاد ينفو ،لجر لام يف رَميزئاج ةيقاس يفو : هنمو ةلأسم
 لهأل كرتو ،هلام يف ةيقاسلا لخديو هلام ردجي نأ لاملا بحاص دارأ اذإ لياجألا

 ةيقاسلا ؛لهأ ٍتلطف هنم ()نوعجريو مهءام (نودُست هنم اولخديل اباب ةيقاسلا
 نال . مهؤام مهقبسي الل هلام نم مهتيقاس جرح دنع اباب مهل لعجي نأ هنم اضيأ
 مهقبست د ال ناك نإو تيأرأ . .ال مأ كلذ هلأ . مهدعب هنم نولخدي يذلا تابلا

 لام ىلإ هقبس لثم نوكيأ . مهام ىلإ مهقبسي امنإو ،مههريغ لام ىلإ مه ؤام
 ؟قرف كلذ يف مأ مهريغ
 نأ هيلعف هلام ردجي نأ دارأو لياجأ ةيقاسلا يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نم هل دبالو .هنم نوجرخي ابابو هنم نولخدي اقيرط ةيقاسلا باحصأل كرتي

 هلك :نيملسملا نم لاق نمت لاقف مهلام ىلإ مه ؤام مهقبسي ناك اذإ امأو كلذ

 اذإ نيملسملا نم لاق نم لاقو .مهلام ريغ ىلإ وأ مهلام ىلإ مهقبتس هلعل ءاوس

 اقيرط مهل كرتي نأ لاح لك ىلع ينبجعيو ،قوفوهف مهلام ىلإ مهقبسي ناك

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع نوجرخيو هنم نولخدي

 ةيقاسلا هأ دارأ نيملسملا لام تيب لاومأ يف ةزئاج ةيقاس يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع اررض كلذ يف رن ملو ،َدَصقأ هوأر ادإ هيف يه يذلا ريغ ناكم يفاهولقني نأ
 ؟ال مأ هنع توكسلا انل زوبأ .نيملسملا لام تيب
 الف } نيملسملا لامل حالص ةيقاسلا ليوحت يف ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لوحت ال نيملسملا نم لاق نمم لاقو 8 حالصلا رظن ىلع ةزاجإلا نم كلذ جترخي
 . ملعأ هللاو . اهلاح نع ةيقاسلا

 © يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 عيمج نم اروجحم نوكيأ .هيف دراولا فالتخالا ىلع روكذملا راهنألا ميرحو

 )١( اودسي : لصالا يف .
 )٢( اوعجريو : لصالا يف .

. ٣٨٥ 



 روكذملا ميرحلا يف رابآلاو راهنألا رفح نع كلذ نوكي مأ ناك ام انئاك ثادحألا

 عيمج نم اروجحم نوكي هنإ :نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم لودعلا رظن ين اهب مضأ امو رابآلاو جالفألا رفح نم مهضعب لاقو . ثادحألا

 . ملعأ هللاو . ةفرعملا لهأ

 ف ناكو  ليس لبق نم شبك هارتعا اذإ يراجلا جلفلا يفو : هنمو ةلأسم

 يف ناكو . هرتقح هبابرأ ىر ضعب دارأو .هرمأ كلمي ال نمو دجاسمو ماتيأ هلهأ

 ؟ىرت تيك .الصأ هرمأ كلمي ال نمو ىماتيلا لام باهذ هجارختسا

 ام ةزاجإ ملعأ الف { . لصألا باهذ كلذ يف ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . تركذ

 رئبلا ب بر ريغ دحأل زوجيأ . اهعارذ نوعبرأ وه يذلا يبلا م ميرحو : : هنمو ةلأسم

 ةعونم هنع : يديألاو ئ ةفورصم هبرقب نثا دحألا نوكت مأ ما ؤ .هكيلمو ءاملاب ٥ ؤايحإ

 ؟ةفصلا هذه ىلع رئبلا ت تر يأر ريغب

 ءاهقف ضعب كلذ زاجأ . فالتخا كلذ ةزاجإ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ] كلذزبي ل ضعبو هلعل زجي لو ] هاضر ريغيو ] ضرألا كلت بر اضرب نيملسملا

 اذه يف فالتخالاو كلذ نم لقأ مهضعب لاقو { عارذ ةئايَسح ميرحلا لعجو

 . ملعأ هللاو .ريثك

 نم كلذ لعلو ث طلغ هيف نوكي نأ فاخأ ينإف اذه يف رظني : فلؤملا لاق
 . يدنع اميف راهنألا يف اذهو . عارذ ةئايسمخ ميرحلا لعجو :لاق هنأل خسنلا لقانت
 عجر . . ملعأ هللاو

 رهن برق ارئب رفحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 حسفي نأ نيملسملا راثا نم انفرع ام رثكأو ريثك فالتخا كلذ ين : باوجلا

 . ملعأ هللاو . جلفلا كلذ عفانم نع عارذ ةئايسمخ كلذ نع

٣٢٨٦



 ۔تاوم ضرأ ىلع حاسو ٍتاومت ضرأ يف سانأ هتدح جلف يفو : هنمو ةلأسم
 يشعن نم اهيف رمت زئاج"قيرط ضرألا هذه يف ناكو .ضرألا هئباتبرأ مسقف

 شعن نم جلفلاو ،اهّيبرغ نم ضعبو قيرطلا يقرش ماهس ضعبلل راصف ليهسو

 عطقت يقاوس قيرطلا يقرش مهماهس نم ثدحأف ى قيرطلا يبرغ ليهسو
 ردق تم افيعض جلفلا اذه ناكو نهيف مهام اورجو .قاوس ثالث نهو ، قيرطلا

 اهنابعو لعو ص اق ذئاز رر رعش ةدحاولا ضرعزدق يقاوسلاو ،اركصاق ارَتَجَز ي ريغ

 ىلع اهقرشو قيرطلا تبرغ نم .و جللا ف ءيش حدقي له ياف ر ربش ت ردق

 ؟باوجلاب تيتأو ن لا ؤنسلا ةيقب تكرت . .ال مأ ةفصلا هذه

 اذه لثمب اندنع ملعأ وهو انديسو انخيش هنع لأس ايع : قيفوتلا هلابو باوجلا

 زرض قيرطلا قحلي مل اذإ يأرلاب نيملسملا ءاهقف نيب فالتخالا ىرجم هلك يربح
 مهتشمئأو نيملسملا ءاهقف نم لعف نم كلذ لعف دقو لودعلا رظن يفو .كلذ نم

 ا اهنم ةن رضم ال زئاجلا قيرطلا ف ةثدحم ة ةيقاسلا تناك اذإ اندنعو © نيدلا يف

 ' ؛كلذزاجأ نم لوق ىلع ةنامأو ةيقت نم اتهثدحم هيلع ناك ام ىلعوهف دحأ

 زوجيو } ةفصلا هذه ىلع ةيقرشلا ضرألا هذهو جلفلا اذه يف ةباتكلا نوكتو
 زاجأ نم لوق يف انركذ ام ىلع اذه ثدحأ ْنَمَع يضاغتلا نيملسملا زمأب مئاقلل
 فالتخا كلذو ،ادبأ كلذزجي ملو ،اذه ريغب لاق نمل اتم ةئطخت ريغ نم كلذ
 رظن يف ناك اذإ امأو . نيدب هنم ءىرب يأرب أطخأ نمو .نيد فالتخا ال يأر

 مئاقلا ىلعو .ثدحلا كلذ كرت حتي الف قيرطلاب رمضم تدحلا اذه نأ لودعلا
 عست الو ،ثدحلا هتلازإب هل ثدحملا ذخأو هثدحم ىلعزاكنالا نيملسملا رمأب
 ةرايعلا برقب اتاوم ايحأ نم ثدحلا هلعل ثدحملاو عضوملا اذه يف ةباتكلا

 لودعلا رظنب كلذ نوكي نأ نسحألاف رافقلاو يفايفلا يف يه يتلا زئاوجلا قرطلاو
 لاق نم لوق ىلع انم ديدحت ريغ نم جتسفلا نم قيرطلا ىلع ةرَتضم ال ثيح
 . ملعأ هللاو . اذه لثم يف فالتخالا نم انديس ىلغ ىفخي الو ، كلذب

_ ٣٢٨٧



 هضرأو جلفلا اذه يف باتكلا نم دحأ بتك نإ يديس تيأرأ : هنمو ةلأسم

 © قيرطلاو يقاوسلا هذهو "جلفلا اذه ف رظن ام ةعب قيرطلا قرش يه ىتلا
 اذه يف رظن ام دعبو { يقاوسلا هذه نم قيرطلا ىلعررضلا ةلقب هبلق نأمطاو

 هذه يف ۔ بتاكلا اذه ابًيصُم نوكي لهف ناوخألا ةرظانم هيف يذلا لا ؤسلا

 ؟ال مأ ةباتكلا يف هوعبتي نأ باتكلا نم هريغل لهو .ال مأ ةباتكلا
 زوجيو قيرطلا ىلع ةرتضملا مدع عم ابيصم نوكي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نإو ، كلذ زاجأ نم لوق ىلع انفصو ام ىلع بتكي نأ كلذ يف ةباتكلا دارأ نمل

 وه نيدلاو .ةمقنو غالب نيدلا يف مهفالتخاو ٦ ةمحر يأرلا يف نيملسملا فالتخا

 هذه فلات نمف . ةمألا نم َنيَقحملا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم صنلا هيف ءاج ام

 . كلذب هل رتذغغ الو ان نيدب وأ يأرب وأ لهجب وأ ملعي اهذخأو ةثالثلا لوصألا

 نم دحأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو نيكلاملا نم ناك كلذ ىلع تام نإو

 . ملعأ هللاو . نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ءاهقف

 جلفلا بابرأ دارأ اذإ يقرطلا هذه نم خسفلا كبجعي امو : هنمو ةلأسم

 ام ىلع ؟ال مأ عرذأ ةينايث يفكت لهف ،قيرطلا يبناج يف لسفلاو ثحلا
 ؟ىوزن يف ناوخالا نيب ةرظانملا هيلع (١)تعقو

 الأ .كلذ ىف ةرتضملاب ةفرعملا لهأ نم لودعلا ىأر نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نم كلذب لاق نَم لوق ىلع كلذ مئىياوف ،حسفلا اذه دعب قيرطلا ىلعرَرض

 انم لاق نمل ةئطخت ريغ نم هب ذخأ نمل باوصو نسح اندنع وهو ،نيملسملا ءاهقف
 . ملعأ هللاو . هلثمو كلذ ريغب

 (٢)ججراخ وهو همدخ نأ دارأو يداولا ف طقتلم ةطقللا جلف يفو : : هنمو ةلأسم

 عارذ ىتئامز ردق هلق رخا جلف نيبو هتيب نأ ىوس هيف ةَهنش الو ) كالمألا نع

 )١( عقو : لصالا يف .

 )٢() لصألا يف تسيل .

٢٨٨ 

 



 نوفقي اوناك اذإ ؟ال مأ ةباتكلا رمأ يف حدقي (نم هيف ىرتأ ،اعارذ نيسمخو
 نع نوعنمي مهيلع اوركنأ اذإو ،لوألا جلفلا لهأ مهيلع ركني مل اذإ لبج فرص

 ؟ال مأ هتمدخ

 ل اذإو اندنع ةفصلا هذه ىلع فالتخا كلذ ةزاجإ يف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 باتك نم هيف بتك نم ةىظطخن (١)؛[نأ]ردقن الف ررض هتمدخ نم حصي

 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع نيملسملا

 نكت مل اذإ اذإ ةباتكلا هيف زوجيأ .ازئاج اقيرط عطق ث ثذح جلف يفو : هنمو ةلأسم

 ؟يتيرطلا لجأ نم ةباتكلا هيف زوجت ال مأ .ازئاج اقيرط عطق هنأ ريغ ةهبش هيف

 يفف لودعلا رظن يف هنمزررض قيرطلا قحلي ل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا نع تدجوو .فالتخا كلذ ةزاجإ

 ءاهقف نم هريغ امأو . ةباتكلا نع فوقولا هبجعأ اذه لثم نأ : هللا همحر ناديبع

 ذخأ نمل باوص نيملسملا يأر لكو .كلذ زاجأ نيرخآلاو نيلوألا نيملسملا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نيملسملا مكاح نم قح ةجح هعنمت ملام اهنم عيش

 اومدخف ضرألا نم حابم عضوم يف جلف ثادحإ اودارأ موقو : هنمو ةلأسم

 ملو نهيف نهؤام ىرجو & ضعب اهضعب يف اهوطلخو ادعاصف باقث ثالث نم هنم

 مأ ةفصلا هذه ىلع هيف ةباتكلا زوبتو ءاجلف اذه نوكي نأ دعب عرزملا ىلع رهظي
 ؟ال

 اذا هيف ةباتكلا زوجتو ةفصلا هذه ىلع اندنع اجلف نوكي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . جابم عضوم يف ناك

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

 هيمنتسي ن أ لبق ةجاح هل تضَرَع مث ةريفحي أدب نميفو : هللا همحر يحنملا

 بطت ملو ،اهيلإ "عوجرلا ةنّينو هل تضرع ىتلا هتجاحل ىضمو اهكرتف ةريفحلا

 . لصألا يف تسيل )١(
 ٢١( عجرل : لصألا يف .

_ ٢٨٩٨٩ 



 اذه دجو ،لوألا اهيلإ عجر ايلف ،اهاَهثأو اهرفحو دح اهيلع هبقعاف اهنم هسفن
 ؟اهنم اهب مكحي نمل .اهيف اعزانتو اهاهمأ دق
 ىلإ ةريفحلا كلت رفح هتارم نآ اهل رفاحلا رهظأ ناك نإف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهنم هل زتعأ وه امم لاغشألا نم هل ضر امل اهرفح كرت امنإو .ءاملا اهيف رهظي نأ

 اهرفح كرت ىتلا ةدملا تناكو .ةرهش اهعفدت الإ ةرهش وأ ةحصب كلذ حصو ىلوأو

 نامزلا نم نينس الو ،الاوط ارتهشأ ال اهنع هل تضرع ىتلا هتجاح ءاضق ردقب اهيف

 اهب ءعىدتبملا ناك نإو .اهب ىلوأ ةفصلا هذه ىلع اهرفحب أدب يذلا نأ ىنبجعيف

 كلت مكحف .اهاهشأ ىتح هتعب اهل زفاحلا اهرفحو ،الفاغتم اليوط انامز اهرت
 . ملعأ هللاو .اهيف َرَقَح اييف هترجأ رفاحللو ،هل رئبلا

 هيف لكوتي نم اهذخأي ةروبخ هيف كردأ اذا جلفلا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم
 هذه هل اوعفدو تاقث زيغ مهو اليكو هل جلفلا ةابج هل ماقأف 5 ةلاكولا ىلع هرجأ

 زوجيأ . بايغأو دجاسمو ماتيأ جلقلا يف ناكو ،هتلاكوت ىلع هل ةرجأ ةدابلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةروكذملا ةدابلا هذه ليكولا اذه نم دعتقي نأ عروتملل

 الو كلذ هل زئاجف جلفلا حالصبو جلفلاب امئاق ليكولا ناك اذإ لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو .هب سأب

 اهرفح اذإ تاوملا ضرألا يف ةريفحلا نأ يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 نمل ةريفحلا كلت مكح نإف .اهاهشأو اهرفحف هريف دحأ ءاجو ى اَههمي ملو زفاح

 كلذ يف هلثم رجأ ردقب اههمي ملو هلبق اهزفح نمل رفحلا ةرجأ هيلع نأ ريغ ۔اهاهمأ
 نأ ىلإ اهرفح املف ،اهءام روهظ اهيف سيل ةريقح رفاحلا دجو نإ امأو رفحلا
 اهرفح يدنع اهمكحف اهرجأ ددمت مل ولو ءاملا اهيف دجو مدقتملا اهرفح ىضقتسا

 يف هل مكحي هنإف اهبرقب وأ الوح يتلا ِتاوتملا ضرألا نم اًيش ايثهنإ هلبق نمل

 هللاو . نيملسملا نع رثألا ءاج اذكه اعارذ نيعبرأ اهنع حسف اهلوح يتلا ضرألا

 . ملعأ

٣٦٩٠



 جلف ي هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اذه نوكيأ ؛ليواقأ هيفو 6 هالعأ نم عيارذ ةئامسمخ هميرح نألا ءاج ثيح دالبلا

 هل نوكي عرزلا نود اضرأ دحأ ايحأ اذإ مأ ة ةفورصم هنع يديألا ميرحلا

 ؟جلفلا اذه ةمدخ نع جلفلا لهأ توعتميو

 .كلمي ال ميرحلا رهظ نأ رثألا يف دجوي يذلا نإ : باوجلا

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

 هنأ الإ تاوم ضرأ يف خاسو ِتاوَم يف تدخأ جلف يف . هللا همحر يوزنلا ناديبع

 مث 6 ةراعلا نع عرذ أ ةعبرأ ىلإ رثكأ وأ عرذأ ة ةثئالث آ زدق سان ضرأ برق ناكم ف

 فانم ريغ ناكملا كلذ يفو 6 مهنم دحأوأ نيضرأ ريغ مهنم ناب . رثكأ وأ نيتنس دعب

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع. هيف ةباتكلا زوجتأ . جلفلا اذهل ءاملا

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع زوجت جلفلا اذه يف ةباتكلا نإ : باوجلا

 هلاني الذالبلا ىلعأ .داو يف تدخأ لوألا زيغ جلف كلذكو :: هنمو ةلأسم
 بصخلا نمز يف ناك نإو ،هيف ةباتكلا زوجتأ .دلبلا ميرح الو رئب الو جلف ميرح
 . تاّێلزألا دلبلا جالفأ ىلا ءاملا الصتم

 هللاو .هذه كتفص ىلع جلفلا اذه يف ةزئاج ةباتكلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ىلع حاس مهيف مهيف ميتي الو غلاب مهلك هباُبرأ ثدحأ جلف يفو : : هنمو ةلأسم

 ومفقي حويشس ف كأو رت رم جلفلاو هضرأ عرزي ) ١ )[نأ] دحأ دارأو اهومَتقو ضرأ

 لاقف 6 همسقن ال ضعبلا لاقف 6 ءاملا مسقب عرزي نأ دارأ نم لاقف .ي باعشلا

 اذه ىف انخيش كيأر ام . كش ربنالدحأ لاقف ،انءام دعقن ال اولاق كهذعقن

 . عابضلاو عابسلاو ةاعرلا ىوس هب عفتني دحأ الو حويّسلا يف ةوغرم جلفل و

 . لصالا يف تسيل )١(

_ ٢٣٩١ 



 .هءام ذخأي نأ جلفلا لهأ نم م دحأ لكلزئاج هنآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يسف لحأ هعنم نمو 6 هعنمي ن ا دحأل روجح الو 7 ار أو ء اش فيك هيف فرمتصتيو

 . ىيف قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . كلذ نع هعدري مهُملقو نيملسملا

 جلفلا ةيقب نع لأسي ملو ۔ .هئام ردقب ك ذخأ نإ يديتم تيأرأ : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ ف ةليح ال مأ ] هئاب هل نذأ نم ءامو هئام ردقب يقسي نكي

 نذأ نم امو هئامردقب ذخاي نأ دحأ لكلئاج معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هل

 ىرج عنام هطسوأ نم افص هيفو ىلعأ نمزيزغ ءام هيف جلف يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ميتيو بئاغو غلاب نم جلفلا لهأ عيمج ىلع هعطق زوججيأ . ءاملا

 ئاجف ءاملا ىرج عناموهو هتركذ ىذلا افصلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ر اث آ نم ه انظفح ام ىلع لجسمو ميتيو عل اب نم جلفل ا له أ عيمج ىلع 4

 ملعأ هللاو . نيملسملا

 همحر يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ينم اهدارأو ثدح جلف نم ءامب اهّتقسأل اهتمتسقو ةتيم نضرأ يل لوقت ام . هللا

 اهايحأ هنأل ةهبش اهيف ام ىلع نوكيأ ، عرزلا فصن هل نوكيو ،اهمترزيل لجر
 ؟ءاملا بحاصل نوكيو ضرألا يف هل عيش الو زيجأ وه مأ يئايبوه
 نمث هيلعو اهايحأ نمل نوكت اهنإ لوق فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يقسي نأ اندنع ظوحألاو نسحألاو انعم لوقلا رثكأ وهو لاملا برل اهنإ لوقو ءاملا
 فالتخالا نم جرخيل ةرم لوأ ةتيملا ضرألا كلت هرمأب هكولمم وأ هسفنب ءاملا تر
 . ملعأ هللاو . هتكمأ نإ ةهبشلاو

 ةعبس نم اق ةفاسملا نم اهتيب ناك اذإ نيتدضاعلا نبيتلخنلا يفو : : هنمو ةلأسم .

 زوجحم أ . دجسمل ةلخنو لجرل ة ةلخن و ا لجرل |ہتم ة ةلخن اك تناكو . ع ارذ رشع

٢٩٢



 ىتلا ةفاسملا هذه يف ةلخن ايهنم دحاو ك لسفي نأ دجسملا ليكولو ةلخنلا برل
 ؟ال مأ احالص هايأر اذإ نيتلخنلا نيتاه نيب
 نم ثح اهيف ثذحي ال اهلاحب كرتت ةفاسملا هذه نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق رثكأ يف اندنع لفلا

 يفوأ هلام ين ةيقاسلا (ااتناكو ،نيتيقاس ىلع ناتلخن هل نميفو : هنمو ةلأسم
 عت امم ةليوط ةفاسم امهنيب ناكو دجسمل ايهنم (ا٢ةدحاو لكب ىواف هريغ لام
 يصِوملا ةثرول ةروكذملا ةفاسملا كلت نوكتأ . يعرشلا (")ايهمميرح امهنيب لسفلا
 ؟ةفصلا هذه ىلع ايهتيب مأ اهميرح تعب
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع انيب : قيفوتلا هلابو باوجلا

 سيلو ريغلل قوسل ١ ميظع نم ةرجش هلام ف م )‘[ لجر [ يفو : : هنمو ةلأسم

 نأ لاملا ت بر دارأو ئ لاملا نم ةريثك ة هعقب تذخأ دق اهتاصغأو اهتجو , ضوح اهل

 اهنع ح حسفي مك.الخن وأ قاسلا ميظع ريغ نموأ ) قاسلا ميظع نم ارجش سسرغي

 ؟ةفصلا هذه ىلع
 وأ ةلخنلا لثم ناك نإف & يعرشلا خسفلا اهنع حسفي هنآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حسفيف كلذ ةبشأ امو نيتل او ةن نامرل او جنر انل او نوميلل ا لثم ة ه ةريغصل ١ ةرجشل ١

 ردسلاو (وجناملا) ابنألا لثم قاسلا ميظع نم ناك نإو . عرذأ ة ةثالثاهتح نع

 عرذأ ةعست مقوّسل او كرابصلاو ى حبن الاو طرقللو عر ذأ ةمس اهنع حسفيف

 رمغ تناك نإو ئ اهريغب هانلتم > قاسلا ميظع نم تناك نإ ١ يه اهّميرحو

 . ملعأ هللاو .قاسلا ميظع ريغ يف هانلثم يكف كلذ

 عقوو ب ب اغ و ا ميتي ل ل ام ترق لجر ل ام ف تتبن ظَرق ة ةرجش يفو : : هنمو ةلأسم

 ناكو 6 ميتيلا ب لام ف اهلصأ ىش ضعب لخدو تمظع نأ ىلإ اهراكنإ نع لفاغتلا

 )١( ناك : لصألا يف . )٢( دحاو : لصألا يف .

 )٣( اهميرح : لصألا يف . )٤( ىنعملا لايكل تفيضا اينإو لصالا يف تسيل .

_ ٣٨٢ _ 

 



 ةلغ نوكتأ . اهتر لام يف ضعبو ، ميتيلا لام يف اهدوع ضعب نيعلا رظن يف نآلا

 لوخدل ائيش اهنم ميتيلا يحتسي الو ۔اهيف هيلع ةهبش ال اهرل ةبيط ةرجشلا هذه

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هضرأ يف اهلصأ ضعب

 { ةفصلا هذه ىلع اهترل لالح ناصغألا هذه ةرمث نآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وه ة ةرجشلا هذهل ثدحملا ناك اذإ تركذ حرم لام نع كلذ فرص هيلع لب

 . ملعأ هللاو .اندنع كلذب سأب الف كلذك اهكردأ نإو

 سايقلا نبيب نوكيأ .زئاج ريغ ةيقاس ىلع تناك اذإ ةلخنلا ين : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ { ةفصلا هذه ىلع .زئاج ةيقاس ىلع تناك ول ايك

 كلذ نإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاق .ثفالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو .لوقلا رثكأ هلعلو كزئاوجلا ةلزنمب سيل :مهضعب لاقو .زئاوجلا ةلزنمب
 .ملعأ

 نمزثكأ ةيقاسلا نم تذخأ ىتح تام اذا ةيدضاعلا ةلخنلاو : هنمو ةلأسم

 ىلع اهفرصب مكحيأ .لخن نكي مل نإو كلتك رخآلا نيجلا ىلع ناك اهفصن
 ؟اهروز فان اذإ كلذكو ؟ال مأ ةفصلا هذه

 ملعن نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف هنم كلذ حصي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لعلو ة مكحلا موي كلذ فرص زوجت مهضعب لاقو { يه وأ اهنم فرتصن مث ةدايزلا

 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلا

 لجرل امها دحإ زئاج ة ةيقاض ىلع نيتيدضاع نيتلخن يفو : : هنمو ةلأسم

 يبحت ةيقاسلا هذهو ] "7 ةبيرق ةفاسم اهتيب بارح نيجو ف دجسمل ىرخألاو

 نأل عىقرشل ١ بن زاجلا نم نيرق لجرل ةلخن تحت تتيئف لفسأ ىلإ ىلعأ نم

 عرذأ ةثالث نم لقأ يف روكذملا نيجولا اذه نم دجسملا ةلخن لباقي يذلا بناجلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع افورصم نيرقلا اذه نوكيأ .ةروكذملا ةيقاسلا نع
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 هللاو .ةفصلا هذه ىلع اندنع فالتخا هفرص ةزاجإ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .ملعأ

 : يدنع اميف اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 عطقتو ةلخنلا سياقت ةرجشلا نإ : نيملسملا ءاتهقف ضعب لاق : باوجلا
 عطقت اهنإ : مهضعب لاقو ،شسايقلا عطقت الو ساقت ال : مهضعب لاقو .سايقلا

 لومعم باوص نيملسملا لوق لكو رثكأو رظنأ اذه لعلو .سنّتاقت الو سايقلا

 ماكح نم عنملا ف ةجح نوكت نم اهذخأب لمعلا نع قح ةتح هنع ل امهب

 ملعأ هلللاو . نولدغعَي هبو قحلاب نودهي نيذلا نيملسملا

 هنم عضاوملا نم عيش يف تناكو لاملا يف تناك اذإ ةيقاسلاو : هنمو ةلأسم
 ي اهئاذحب لسفلا لاملا تر دارأو .هل ةيواسم ريغ عضاوملا ضعب يفو هل ةيواسم
 . هلام

 لكو .كلذ زوجي الف لاملل ةيواسم نوكت ثيح نم :لاق هنأ وجراف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .احيرصت اهيف لقي مل ةلأسملا هذه

 ؟ اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 تناك اذإ ةزئاجلا ةيقاسلا يف نيملسملا راثا نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لسفلا دارأ اذإف .لاملا بحاصل اهنيو مكح نإف ،هيف يه ىتلا لاملل ةيواسم

 انإ : مهضعب لاقو .عرذأ ةثالث اهنع حسفي :نيملسملا ضعب لاقف اهيزقب
 ضعب لاقف ، ةزئاج ر ريغ يه تلا ةيقاسلا امأو . اعارذ : مهضعب لاقو .نبحعارذ

 ةيقاسلا تناك اذإ امأو ،اَهلثم تسيل مهضعب لاقو ،ةزئاجلا لثم يه نيملسملا
 انخايشأ تاباوج نم اهيف تدجوف ضفخأ وأ هنم عفرأ تناكو لاملل ةيواسم 2

 الو اهبرقب لسيفي نأ دارأ نإ يعرشلا حسفلا اهنع حسفي هنإ هللا مهمحر نيملسملا
 .افالتخا كلذ يف ةلعأ
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 لاقو . عطاوقلا نم اهنإ : نيملسملا ضعب لاقف زئاجلا ريغ ةيقاسلا امأو

 .ملعأ هللاو . عطاوقلا نم تسيل مهضعب

 همحر يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشل ا تاباوج نمو : ةل اسم

 ةثالث لاق .راجلاو قيرطلا نع خىيفيأ نمك وهف ةرجش سرغي نأ دارأ نمع : هللا

 . ملعأ هللاو . عرذأ

 دوعتف ذولت مث ليهس ىلإ يشعن نم ءيجت تناك اذإ ةيقاسلا يفو : هنمو ةلأسم
 (١}[هذه] ىلع يتلا لخنلا سايق ةرخوللا هذه عطقت له .اضيأ يشعن ىلإ

 ؟ال مأ ةفصلا

 امم عيشب عطقي مل هلعل ءيش عطقي مل الصتم ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اسايق عطقت ال ةرخوللاو لصتم نيجو وهف ،لخنلا سايق عطقي

 بجح أ . الْثَت هيلع لشفو عرذ أ ةثالث ريغل | ل ام نع حسف نميفو : هنمو ةلأسم

 . اهباوج فرعأ ل هذه ةلخن روز نم َفانأ ام فرص هيلع

 هرمأب كلذ ناكوأ هديب لسافلا وه ناك اذإ ليق هنأ وجرأ هريغ نمو : باوجلا

 ولو بلطي ملوأ هنع كلذ فرص زاج بلط هراج ىلع تانأ ام تفرص هيلع نإف

 عجر . .ملعأ هللاو . يعرشلا خسفلا هنع حتف

 : يدنع اميف اذه وهو باوجلاي تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 رظن يف ناكو نيلزنم نيب رادج ناك اذإ نيملسملا راثا يف دجوي يذلاف باوجلا
 مكحي هنأ ،نلزنملا تو ذحأل رادجلا كلذ نأ نيملسملا ماكح نم لدعلا لهأ

 نيبو هتيب نيب ارتس نوكي ىتح هرادج نبي نأ زادجلا هل يذلا لزنملا بر ىلع
 عقي نأ دعب الإ هتيب نوكس نم جورخلا رتسي نأب هيلع مكح يبأ ناو هراج تيب
 . ملعأ هللاو . هتظفح اذكه . . نيتيبلا نيب رتسلا

 ٠ لص ال ا يف تسيل ) ( ١
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 هراج تيب رادج نع حي مك هتيب يف ارئب ثحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 .رئب هيف نكي مل وأ ارئب
 حسفي مك هتيب يف ارئب تدح نأ دارأ اذإ امأ ضرألا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ردقب رئبلا نم ْمَقرُي يذلا ءاملا نم ثدمي ام ديتو عرذأ ةثالث : هراج رادج ترق
 نأ هراج زوجي الف رئب تيبلا يف ناك نإو هرثأو ءاملا بص نم هراج رادج ئضي الام

 نمم ىلعو .هل هراج اضر نعالإ اعارذ نيعبرأ نم لقأ اييف هتيب يف ارئب تخي
 امب ماق اذإ هراجرادجل ايرح اهلعج يتلا عرذألا ةيثالثلا حالصإ زتئبلا ثدحأ

 نكمي مل نإو ةراجحوأ رجا نم هراجرادج نعررضلا هب ليزيو هحلشضي
 . ملعأ هللاو . لافطلاو نيطلاب هحالصإ

 نم ىلعأ نيتيبلا دحأو قيرط ايهتيبو افشاكت اذا نيتيبلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ُرتسلا ايهنم نمت ىلع .رخآلا
 ارادج هتيب يف نبي نأ ضقخألا تيبلا بحاص ىلع نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نع هتيب يف رتسلا ىلعألا تيبلا بحاص ىلعو ،هراج تيب نع هرتسي امردقب
 :لوقو ، ليوطلا لجرلا ةماقب ةماق :لوق ،هتيب نم ضفخأ وه يذلا هراج تيب
 . ملعأ هللاو .ًةطشتو ةماق

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : اذهوهو يدنع اميف اهنم باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر يوزنلا
 ناك فانأ ام لك فرتضي : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لوقلا رثكأ وهو ةدايزلا ملعن ىتح فرتضْي ال :مهضعب لاقو .نكي ملوأ اثداح

 فرص تلط نم ىلعو .ةدايز اهلوطو ناديعلاو مسجلا مظعو ةدايز ةرمثلاو ،انعم

 هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب نع هتفرع اميف لودعلا رظنب ةدايزلا ميلعت كلذ

 . ملعأ
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 يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 قيرطلا ىلع عرذأ ة ةثالث نود ةلخن هلعل لام هل ايف : هللا همحر يوزنلا يدمسلا

 قيرطلا نع عرذأ ةثالث نود يهو لاملا لخاد ىلإ ة ةَمْرَص اهيف تبنف زئاجلا ذفانلا

 قيرطلا نع عرذأ ةثالث نود لاملا يف هتلخن ةلابق ليشت نأوه داروأ ةروكذملا
 هذه ىلع عرذأ ةثالث لخنلا ميرح نإ لوقي نم لوق ىلع هعسيو كلذ هل زوجيأ

 ؟ال مأ ةفصلا

 نود تبن ام فرص هيلع فصولا اذه ىلع لسفي نأ هل زوجي ال : باوجلا

 طخب همامت ىلإ كانعم ناك نإو ،يثك تالتخا اذه يفو .هنم لظ اذإ حسفلا
 هللاو .اذهب تاجأ وه هلعلف هلل همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا

 . ملعأ

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 : هباوج اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا تكرت . .اهنيعب ةلأسملا هذه يف . . هللا

 ملعن الو اندنع ةفصلا هذه ىلع عطاوقلا نم نوكت ةلخنلا نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هتركذ ام لشف َرْجَح

 . ةدع روبق وأ دحاو ريق برق اتاوم ىيحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ةفرعملاو لدعلا لهأ رظنب روبقلا وأ ربقلا ىلعررض الام حسفي هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف يأر نم هارن اييف كلذ يف

 دجاسمو بايغأ وأ نيرضاحل رهن ترقت اتاوم يحي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . ىماتيو
 مهضعب لاقو . . عارذ ةئاسسمخ حسفي : : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : باوجلا

 لودعلا رظنب مهضعب لاقو ۔رفاحلاو تفلا هئطو ام مهضعب لاقو . . عارذ ةئامثالث

 فالتخالاو . كلذ ريغ مهضعب لاقو .راجلا ىلع ة ةرَعضم ال ثيح ةفرعملا لهأ نم

 . ملعأ هللاو .اندنع نسحأ لودعلا رظنب لاق نم لوقو ريثك هيف
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 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اذا رخآ جلف رهظ ىلع جلف فطخي نأ زوجي لهو : هللا همحر يوزنلا ناديبع
 ؟قرف امهنيب مأ هلثم قيرطلاو .لاح لك ىلع زوجي ال مأ .ةرضملا هنم تنمأ

 الو جلف فطخي نأ زوجي ال هنأ كلذ نم ينبجعي يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . قيرطلا يف

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .اهباوجب تيتأو الاؤس تكرت . . هللا همحر

 ةيدوألا نأ نيملسملا ءاهقف لوق نم هيلع لمعن يذلا نآ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهيف لخدي يذلا اهبرقي الو ثّدَح اهيف ثحي ال ىرقلاو كالمألا نيب يتلا

 .ملعأ هللاو . اهلاحب كرتتو ةفورصم اهنع ثادحألاو .ةرضملا

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نيب لسفي نأ دارأو جلف نيجو ىلع لخن دياع هل نميف هللا هظفح يوزنلا

 نيب ناك اذاو ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ هلعل الخن وأ ك قاسلا تاوذ نم ارجش هليخن

 نأ ةلخنلا بحاص دارأو .عرذأ ةثالثوأ ناعارذوأ عارذ جلفلا نيبو ةلخنلا

 هلأ . ةمئاق ىلوألا هتلخنو .جلفلا نم اهبرقيو © جلفلا نيبو هتلخن نيب لسفي

 ؟ال مأ كلذ
 ِ ريغوأزئاج قيرط يلي امم جلف نيجو ىلع ةلخن دضاع ناك اذإ : باوجلا

 ةَعرقتسم قيرطلا (١اتناكو ‘تاوم ضرأ قيرطلا نيبو هنيب نكت ملو .زئاج

 نكي ملو ،حأل ةرايع يلي امم هلخن دذضاع ناك وأ لخنلا روذج برضت هلك َنيجولا
 نآ ليق دقف كلذ نمرثكأ امأو 5 عرذأ ةثالثردقب بارخ ضرأ ةرايعلا نيبو هنيب
 هتلخن نيب لسفي نأ هل سيلو ،اموي تعقو نإ ةلخن ناكم الإ لسفي نأ هل سيل

 سيلو ،قح ةرايع الو قيرط يف اهل سيل ةيدضاعلا ةلخن نأل ارجش الو الخن هذه

 )١( ناك : لصألا يف .
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 نيجو ىلع ريغلا لخن نيبو هنيب سايقلا ناك نإ كلذكو .هيلع تماق ام الإ هيلع
 ايهنيبب ةفاسملاو ائيش هريغ ةلخنو هتلخن نيب اضيأ لسفي نأ اضيأ هل سيلف ةيقاسلا

 هليخن نيب ناك نإو ارجش وأ ناك الخن اهيف لسفي نأ امهدحأل سيلو .ةفوقوم

 ردقب تاوملا ناك نإف . هيعدي دحأ الو ذيتاهيف دحأل سيل بارخ تاوم ةرايعلاو
 وأ الخن هليخن نيب لسفي نأ هل هنإ ليق دقف .كلذ نمرثكأ ام ىلإ عرذأ ةثالث

 راجشألا نم ناك نإو . عرذأ ةثالث عرذلا يف قحتسي اممرجشلا ناك نإ ارجش

 ناك نإ عرذأ ةتس ةرايعلا نع حسفي" ليق دقف كرتلاو (ااوجناملا لثم ماظعلا
 تناك نإ ليق دقف ڵضرأ قيرطلاو هلخن نيب ناك نإو © عرذأ ةتس ردقب تاوملا

 © نافصن ايهغيب ىقابلاو نيعارذ بارخلا نم لخنلا ذخأتف اهقح تذخأ قيرطلا

 دقف كلذ نمرثكأ اموأ ، عرذأ ةثالث بارخلا نم لخنلا هقحتسي يذلا ناك نإف

 زئاوجلا يقاوسلا نع لسفلا نيب يدنع قرف الو هليخن نيب ليف نأ هل نإ ليق
 ةعماجلا ةريبكلا ةيقاسلا ىلع لسفلا نيبو ةحاجلا ةريبكلا ةيقاسلا نم ةقرافلا
 كرتي ليقف ؤفالتخاب كلذ يف ليق دقو . عرذلا نم بجي ام ىنعم يف جلفلل

 ةثالث حسفي لوقو . نيجولاب لسفلا رضي الامردقب ،هدعبام لسيفيو نيجولا
 ةيقاسلاب َلسفلا رضي الام ردقب حسيفي لوقو .اعارذ لوقو .نيعارذ لوقو . عرذأ

 وأ عارذ ةيقاسلاو هليخن نيب ناك نإو .كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن يف
 كلذ يف ةيقاسلاو هتلخن نيب اييف هلعل امم لسفي نأ يدنع هل سيلف ناعارذ

 . عرذ اهل قبي مل هنأل عرذلا

 ةلخنلا مكح نم تجرخ دقف ، عرذأ ةثالث ردق جلفلا نيبو اهنيب ناك نإو
 نأل ، عرذألا ةئالث يف جلفلا نيبو ايهنيب اييف لسفي نأ يدنع هل سيلو { ةيدضاعلا

 . ملعأ هللاو . ةيدضاع ريصت ةلسفلا

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هديدجت دارأو بازيملا باغف نيملسملا قيرط يف حرطي بازيم هل لجر يف . هللا

 . ابنألا : لصألا يف )١(



 يعم نوكت نأ ديرأ : ريجألا هل لاقف .الوأ ناك ايك هبكريل الجر هل رجأتساف ةيناث

 بر رضحف ةداعلا ىلع همكحأ نأ ردقأ الو ك قيرطلا ىلع اذه نأل هبكر نيح

 ناك اذكه اذكهأ : : بازيملا برل لوقي ريجألا راصف هايإ هبيكرت نيح هدنع بازيملا

 ريغ كلذك نأ هيحتو هنظ يف ناكو كلذك هنأ وجرأ هل لاقف ؟كلذ ريغ مأ الوأ

 ىلع ريجألا هبكرف ، يزحتلاو نظلا ىلع الإ اعطق كلذ لوقي نأ رئلقي ال هنأ

 ؟ةفصلا هذه ىلع يش بازيملا ر مزليأ .كلذ

 ريغ ىف هبكرهنأ ملعي ملو ناك ايك هلعجا هل لاق اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 هل عساوو ؤ اكولمم وأ اح .ةقث ريغوأ ة ةقث هل تكزملا ناك كلذ هل حساوف هعضوم

 الف عضوملا كلذ يوأ كلذك هنأوجرأو نظأ هل هلوقو 5،هل هبيكرت عم فوقولا

 . ملعأ هللاو .لوقلا نم اروزو ابذك هل لقي مل اذإ كلذ قيضي

 قرفت ةثدحملا قيرطلاو ، قيرط اهيف تثدحأ ىماتيل ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 اوغلب مث رهاظ وأ ةجرشوأ داو نم جابم جوم ىلإ يضفتو زئاج قيرط نم
 وأ رخآل هذه مهضرأ اوعاب مهنإ مث اهل مهراكنإ الو مهاضر ح حصي ملو مكحلا
 يفو ؟هللا نيبو هنيب اييف كلذ اذ سيا . قيرطلا هذه دس وه دارأو اهب هوضياق

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع مكحلا

 اوركني ملف مهغولب دعب عّذُم ماتيألا ىلع اهعدي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ةفصلا هذه ىلع هتركذ ام ي رتشملل غساوف طرفم ءايح الو ةيقت ريغ نم

 . ملعأ هللاو .اندنع

 لاملا اذهو .زئاج قيرط تحت رمي ىقسم هل ناك اذإ لاملا يفو : هنمو ةلأسم

 .نيلجرل كلذ دعب لقتنا مث ،سفنأ ةسمخل لاملا (')لقتنا مث نيلجر وأ لجرل
 ةفصلا هذه ىلع كلذ هل زوجيأ .رخآ هل لامل ىشم لاملا اذه نم ثدحي نأ دارأو
 مأ } ىقشي هنم ثدحي نأ زوجي (هكلُم ةسمخل لاملا ناك اذإ :لاق نم لوق ىلع

 )١( لقنا : لصالا يف .
 )٢( كالمأ : لصألا يف .
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 مأ كلذ زوبأ ،لقأ ىلإ لقتنا نإو .هل نيكلاملا ةسمخلا نمز يف الإ كلذ نوكي

 ؟ال

 هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ ةزاجإ مدعت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ

 قيرط يفوأ موقل ةيقاتوأ يلام يف تراهنا اذإ مظعألا قيرطلاو : هنمو ةلأسم

 َ ؟روكذملا لاملا اذه نم اهبارت جارخإ نوكي نم ىلع .زئاج

 نكت ملو لام هل نكي مل اذإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا
 مهضعب لاقو . هيلي امم لام لك ىلع اهيلع ةلمتشملا كالمألا ىلع هنإ ةبوبرم
 . باوص نيملسملا لوق لكو .لاملا تيب ىلع مهضعب لاقو .دلبلا لهأ ىلع

 . ملعأ هللاو

 ال مانت ضر أ يهو ز مظعألا قيرطلا بنجب لضرأ هل نميفو : ةلأسم

 . ةرضملا نم اهيلع نم ؤي امو عطقي ام لثمب اييرح قيرطلل كرتي ملو اهلطنف ،لبج
 ناكوأ . قيرطل ا نع عرذأ ةثالث نود ايف قوسل ١ ميظع نم ارجشو الخن لسف مث

 اذإف يلاولا اذه (_)رظنف هريغ ,لاو ءاجو يلاولا كلذ لزمئ مث ,لاو ةالو يف كلذ

 ىلاولا اذه ح عشتيأ . ةعجوملا ةبوقعلاب الإ كلذ نوفرصي الو كلذك هتيعر نم ريثك

 كلذ ىلع ارداق ناك اذإ كلذ فرص ٢ مهيلع مايقلا نع فوقولاو يضاغتلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 حراصلا اذه نم ثذحملا لطابلاب كلذ كرت هعسي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذا قيرطلا ىلع ة ةجح الو 6 لطابلا هعم حص ام ىتم هفرصل ة ةعاطتسالا عم هعم

 . ملعأ هللاو . ربغُم ه كلذ ريغي لو ركنم اهنع لطابلا ثدحلا ثدحملا ركني ل

 تجاتحاو ، قيرط اهنم قرفتو لام اهل ناك اذا زئاجلا قيرطلا يفو : هنمو ةلأسم

 )١( رظناف : لصالا يف .

_ ٤.٢ 



 لام نم ةقرافلا قيرطلا رمعت نأ زوجي له .رايعلا نم ءيشل اهنم ةقرافلا قيرطلا
 ( ؟ال مأ .زئاجلا قيرطلا
 قيرطلا (١)لام نكي مل اذا كلذزئاجف ةذفان تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ةدودحم ةنيعم

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .رخآل هعاب مث نيملسملا قيرط يف ادايس عضو نميف هللا همحر يوزنلا

 نإ هلاكلمراص دق هنأل ؛يرتشملا هتلازإب يدنع دجوي هنا : باوجلا
 . ملعأ هللاو .رارقإ وأ ةيطع وأ ثاريم وأ عيبب هقحتسا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اهبابرأ ريغل لخن ةيقاسلا هذه ىلعو ةيقاسو زئاج قيرط نيب تاوم يف : هللا همحر
 قيرطلا ىلإ هنم يقبف ،ناعارذوأ عرذأ ةثالث تاوملا نم اهيلي امم لخنلل سيقف
 نم ائيش لخنلا وأ ةيقاسلا هذه بابرأ ىلع ىرتأ .رثكأ وأ لقأ عرذأ ةعبرأ

 لاومألا بابرأ ىلع قرطلا حالصإ نإ :لوقي نم لوق ىلع قيرطلا هذه حالص

 ؟اهيلع ةلمتشملا

 اموأ ضرأ وأ زجش وأ ٢لخن قرطلاو ةيقاسلا نيب ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ةراهنملا قيرطلا نم اهيلي ام حالصإ كالمألا هذه بابرأ مزلي هنإف ،اذه ةبشأ

 ام ةيقاسلاو يتيرطلا نيب نكي مل نإو .نيملسملا ءاهقف نم كلذ مزلأ نم لوق ىلع
 ماوقلا ىلإ كلذو ،كلذب لاق نت لوق ىلع ةيقاسلا بابرأ ىلعوهف امهنيب عطق
 . ملعأ هللاو .لدعلاب

 تضرعو ىوزنب خياشمل ا نيب ةرظ انملا اهيف تعقو تل ا لئاسمل ا ف لصفو

 فيس نب ناطلس نب تفيس ديؤملا زغلا اَجألا خيشلا نيملسملا مامإ ىلع

 )١( لام : لصألا يف .
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 يفو ،هلبق عيش قسن ىلع ابوتكم كلذ تدجو ام ىلع . هللا همحر يبرعيلا

 اهعيفرت الو ةيقاسلا لازنإ ريغ نم اهيف راملا عنمت الو ،قرطلا يف جالفألا ثادحإ

 امأو آ كلذ نم عنمي الف { نيملسملل عفن كلذ نم دلوتي نوكيلو قيرطلا نع

 نب فيس نيملسملا مامإ انديس لاق رظنلا ىلع كلذف ةيقاسلا تحت ةيقاسلا

 عجر .فورعملاو لدعلاب رظنلا ىلع عيمجلا يف انبجعي هيضرو هللا همحر ناطلس
 لاق نيروكذملا خياشملا نيب ةرظانملا اهيف تعقو يتلا ةروكذملا لئاسملا ىلإ

 تاراهعلا ترق تاومألا ءايحإو ،مهتكأ ملو انهاه خياشملا ركذ تكرت :فلؤملا
 .فلتخت نكامألا نأل ؛رظنلا ىلع كلذ نوكي نأ مهبجعأف اهلاثمأو دلبلا ميرحك

 .اهبرضي ال امردقب اهل كرتي نأ مهبجعأف يفايفلا يف قيرطلا برقب ثدحلاو

 نم ريغوأ هرمأ كلمي نم لام نم فيانلا فرص يفو عرذأ ةينايثردقب كلذو
 نوكي نأ بجعاف .هرمأ كلمي نم ريغوأ هرمأ كلمي نم لام ىلع هرمأ كلمي
 ` ناعفرلا دعب ةدايزلا ترصت نأو ءاوس هرمأ كلمي نم ريغوأ هرمأ كلمي نم
 ضعبلا بجعاف ،اهريغو جالفأ نم ىرقلا نيبزمت يتلا ةيدوألا يف ثادحالاو

 فلتخت نكامألاو ةيدوألا نأل رظنلا ىلع نوكيل ضعبلا تجعأو ،فوقولا

 .اهلاوحأ
 اضيأ انبجعي : هّتضرو هللا همحر ناطلس نب فسوي نيملسملا مامإ انديس لاق

 . فورعملاب لدعلاب رظنلا ىلع

؟.؟



 ةيدوألا ف لصف

 همحر دادم نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا نع ةلأسمرثإ ىلع : ةلأسم
 ةيدوألاف .ىرقلا نم جراخ رخآلاو ىرقلا نيب برض :نابرض ةيدوألاو 5 هللا

 وهف اهيف تبني ام هللا ليبس يه ليقو ،ِتاوملا ةلزنمب يهف ىرقلا نم ةجراخلا
 لوقف ،ةعارز هيف عرزوأ ارجش وأ ًالخن حأ هيف سرغ نإف . ءارقفلا ىلإ تجار
 اتاوم ايحأ نمو .تاوملا ةلزنمب اهنأل هنذإب الإ ائيش كلذ نم ذخأي نأ هريغل زوجي ال

 ريقفو نغ نم هزيغووه لكأيو ذحأ اهنم عنمي ال :لوقو .هريغ نود هلوهف
 . ةصاخ ءارقفلل نوكي كلذ نإ :لوقو .تاحابملا ةلزنمب

 اهيف ثدحي ن أ دحأل سيل ءارقفلل اهيف اكف ىرقلا نيب ىتلا ةيدوألا امأو

 ٌيحأوهف اريقف ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا ف عرازلاو شسرافغلا ناك نإو اثدح

 .فالتخالا ىنعم هيف جرخيف ىرقلا ةيدوأ يف امأو هريغ نم هعرزو هسرغب

 لويسلا نإ ليقو .ءاوس ءارقفلا نم هريغو هنإ :لوقو ،هريغ نم هب قحأ وه لوقف

 مل ضرأ ىلع ليسلا أكتا املكو . اهيلإ غلبتو اهيلع دمتعت يتلا اهيراجم نع لوحت ال
 نوديري انإ اوناك نإو مهريغ ىلإ هودريو ٦ مهضرأ نع هوسبحي نأ اهلهأل نكي

 ةرومأم لويسلا اينإو اهيف يرجي لبق نم ناك تلا ضرألا ىلا مهضرأ نع هدر

 تدمتعاو اهقيرط نيبو اهنيب لحت مل تحتنا ثيحف . هللا لبق نم ةروهقم ةّربَسُم

 ىلا اهنع هوحن نأ لبق نم اهيف يرجي ليسلا ناك يتلا يضرالا لهأل سيلو هيلع
 ىتلا ضرالا ىلإ ،اهيلع ىرجو اهيلإ ىحتنا يتلا ضرألا ىلع (١)هودري وأ اهريغ

 يف عقنو رض نم هيلع ترج ام ىلع اهلاحب كَرتت نكلو ،اهيف يرجي لبق نم ناك
 تنفد امرفحوأ ترفح ام َرفَد د دارأف ادحأ ترضأو ترفح اذإف .اهيراج لصأ

 تحتنا انإ تناك نإو . هللا ءاش نإ كلذ نيبو هنيب لاخ الو هل كلذف هضرأ نم

 ١) هدري : لصألا يف .



 ىرجم دريو هثدح در هلعف ءايحألا يف تناكو اهنوَح ىتحرفحوأ ب دحأ نم نفدب

 اهدر ىرن الف تام دق هثدحأ يذلا ناك نإو لبق نم هيلع ناك ام ىلع ليسلا

 لثم يف اثدح ثدحأ هلعل اذإ ثدحملا نأل .هيلع مويلا يه ايك اهلاحب يهو

 الف تام ىتح هيلإ كلذ بلطي ل اذا دودرم هثدح نإف لبق نم هل نكي ل اذه

 لاحل هلاحب وهو هثدحأ كلاهلا نأ ذع هتيب هيلع تماق ولف . هثدح در هتثرو مزلي
 دلبلا ةليسم ةجرش ىلا لجر ىتأ اذإو ،هتجح ناك ام ملعي ملو هثدحأ يذلا ةافو

 ام ىلع ءارقفلل كلذو ،هلزوبي الف .اهيف عرزو الخن اهيف َلَسفو ايوط اهيف رفحف
 . ملعأ هللاو . ءاهقفلا لاق

 ىلفسلا ةلاجالا بحاص دارأ لياجأ رشع اهيف زئاج ةيقاس نعو : هنمو ةلأسم

 ْنَم ةركف ،ةلاجإلا هذه نم برشت نكت مل هضرأ نم لفسأ هل اضرأ يقسي نأ

 ؟كلذ هل لهف .ةضرأ يقسي نأ هنم ىلعأ
 يقسي ال هنأ انعم يذلاو .كلذ يف فلخا دقف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . هنم ىلعأ ىذلا ىلعررضلا لمحي هنأكو لفسأ ناك اذإ هنأل ؛ةلاجالا كلت نم

 عبرأو ةخسن عبرألاو لياجأ عبرأ نم ىلعأ نم ناك اذإ هيف فلتخي ال يذلا امأو

 ىتلاو ىلفسلا يف امأو .لاملا نم ءاش ام هتلاجإ نم يقسي نأ هل ناك هنم لفسأ
 اذإ كلذو ث هزيجي ال ضعبو كلذ زيجي ضعب :فالتخا هيفف ةعبارلاو ةث ةثلاثلاو اهيلت

 . ملعأ هللاو . تفصو ام ىلع ازئاج ةيقاسلا تناك

 نم ۔ هلعل دلب نم دحأ لكل له . ةدلبلاب طيحم يذلا تاوملاو : هنمو ةلأسم

 ؟همكح ام مأ .هريغ نم هب قحأ وهو تاوملا كلت نم هترايع لباق ام دلبلا كلت

 دلبلا لهأ عفانمل كو رتم دلبلا تاوم لوق (ا)[فالتخا] كلذ يف : باوجلا

 هوجو نم هجوب هيلع حأ هقحتسي ملام تاوملا نم هترايع يلي امم دحأ لكل :لوقو
 .ملعأ هللاو . قحلا

 )١( ىنعملا لايكل تديزو لصألا يف نكت مل .

 ٦.؟[ _



 نوكيو {هردجي نأ هل عساو سيلأ قيرطلا بناج ىلع هلام نميفو : ةلأسم
 ؟هلام يف رادجلا

 قيرطلا تقاض هلام يف ردج اذا نوكي نأ الإ هلام يف ردجي نأ هل : باوجلا

 .ملعأ هللاو . لبق نم اهيف رمي ناك الثم اهيلع لومحملا باودلاب اهيف راملا ىلع

 ناكو رخا لجر حطس ازيم هيلع تارخ ؟ مر همادق لزنم هل لجر :ةلأسم

 َرَمَعُي نأ مرلا اذه بحاص داراف رثكأ وأ لزنمل كانه رمت قيرطب الصتم مرلا كلذ
 اذه هقر نم ائيش اضيأ كرت مث عرذأ ةعبرأ اهميرح قيرطلل كرتيو اذه هتمر

 ليسي وأ قيرطلا كلت ىلع اضيأ ليسي مث {مرلا كلذ حطس تازيم هيلع لعجيل
 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ .هكلم يف بازيملا حرط لصأ نأل لزانملا نم عيش ىلع

 ىلع ىوقأ ال : هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا خيشلا نع : باوجلا

 ء بازيم نم هل لب ال ءانبلا نأ مولعمو ئ هريغو ءانبلل هضرأب عفتنا نم هعنم

 حرطي بازيملاو همر نم هينببامل ابازيم اذه لعج نإو  ثيفغلاب هللا ىت أ اذإ ليسلا

 . ملعأ هللاو .هلايب عافتنالا نم هعنم ىلع ىوقأ الف همر يف

 . يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 © سانلا نم نيرخا كالمأ نيبو ةيفاصلا نيب دح يف ثّتبن ةمرص يف : هللا همحر

 وأ رادج فلخ تناك اذإ ةتبنلا ينعأ اهقرص راجلا بلطو رادج حلا يف ناكو
 ؟ال مأ قرف كلذ يفأ .اهراجل وأ ةيفاصلل رادجلا ناك هيفن رادجلا يف تناك

 هيلع لمعن اميف لسفلا نع عطاوقلا نم تسيل رجلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 رادج نع عرذأ ةئالث نود اميف تتبن ةمرصلا هذه تناك اذإف نيملسملا لوق نم

 .سايقلاو نيملسملا لوق نم هيلع لمعن اميف هنع فضت رضت اهنإف راجلا اهركنأف راجلا

 نم مهضعب لاقو .ةرجشلا وأ ةلخنلا مادق نموهه نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو

 اذإ سايقلا يف بسحي رادجلاو . اهمادق نم ساقي نأ رثكأ لوألا لوقلاو .اهفصن
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 ةلخنلل عرد د ذأ ة هر ةل هنع حسفتو دحل ١ وهف هر ل ن اك نإو ئ رمشلا أ بح اصل ن اك

 جتحاو رخا ىبأو هتمدحخ ةدايز مهذحأ دارأ 7 يف ءاكرش يفو : هنمو ةلأسم

 مل اذإ كلذ هلأ .كلذ ىلإ رطضم ءاملا نم ةدايزلاو اثدح ديرأ ينإ ةدايزلا دارأ نم

 جلفلا ةانق يف ةدايزلا هلأ .كلذ هل ناك نإ تيأرأ . .؟ال مأ ؤ هكيرش ضري

 ؟ال مأ 5 ثدحلا ةدايز ينعأ . جلفلا ىلعأ نم ةدايزلا هل مأ اهسفن

 رظن يف كيرشلا ىلع زرض ةمدخلا ةدايز نم نكت مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رظنب هئاكرش ىلع اهيفررض ال يتلا ةدايزلا هلف كلذب ةقرعملا ىلهأ نم لودعلا

 كيرشلا قحلي ناك نإو ،جلفلا كلذ نم ءاملا ةدايز هلو ةمدخلا نم لودعلا

 . ملعأ هللاو . مالسإلا يف رارضإ الو ررض الو ،زوجي الف ،ةدايزلا كلت نم رض
 كلذ زاوج ملعأ الف لبق نم جلفلا ءام اهيف يرجي يتلا ةانقلا يف ةدايزلا امأو

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجيف ءايلل اًمطاق افصلا نم ائيش نوكي نأ الإ

 لخت جلفل ااذه نجو ىلعو ئ مهجلف ءامغإ إ اود ارأ ي انأ يفو : : هنمو ةلأسم

 كلذ ف هلأ . لبق نم نكي مل ث ثذحخب ب ضرأ ل لاقو لخنلا هل نم ه مهيلع جتحاق

 عتوم ف مهجلف ةانق ليوحت جلفلا اذه باحصأ دارأ اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ ةجح ةجتحخ

 ؟ال مأ .جلفلا لهأ كلذ نم نوعنميو ةتح كلذ يف لخنلا بحاصلا .رخآ
 ىضرب الإ ةفضلا هذه ىلع جلفلا اذه ءايغإ زوجي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ءايغالا ناكو ، مهاضر زوجي نمم اوناكو ،مهنم ة ةيقب ريغب نينيجولا باحصأ

 الإ مومذم حتفي الو ح حوتفم م لي ال هن زا نيملسمل ١ ر اث آ ف ءاج لقو . جلفلل احالص

 ءاملا اذه ليوحت امأو آفورعملاب كلذ ريغ ةفرعملاو لدعلا لهأ نم زظنلا تجوي نأ

 كلذ جرخو ] جلفل ا ب ابرأ ىضرب جابم عضوم يف ىرخأ ةانق ىل ا ةانقل ا هذه نم

 هذه يف نُهَتحت رمي يذلا جلفلا اذه ءام نم ترش ليخنلا كلتل نكي ملو احالص

 .كلذب ملعأ هللاو . يدنع كلذ عساوف ةانقلا

٤.٠٨



 ىلإ ءاج نم لثم ام ليلق اهب تاريفح هيف تناك اذإ يداولا يف : هنمو ةلأسم
 اهنم ىضقو ةريفح هيف رفحف ،كلذ هتقو يف هنم يوريوأ برشي نأ ديري يداول
 ؟ال : اجلف مث لثم تدحي نأ دحأ دارأ اذإ ميرح ةرفحلا هذهل نوكيأ .راسو هبأ
 رح اهلف دروملا ةلزنمب تراص ةرفحلا كلت 7 اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ا هللاو . نيرخأتملا انئاهقف ضعب تاباوج نم هتظفح اميف رئبلا ميرحك

 هيف لسفلا هل نم ناكم يف دجسم برق لىيفي نأ ذأ دارأ اذإو : هنمو ةلأسم

 دارأ مث هلام عاب ىتح هركني ملف راجلا دَح نع يعرشلا حسفلا هنع حسفي هنإ

 تبن ام رمثي نأ لبق ركنأ اذإ ةفصلا هذه ىلع كلذ هلأ . كلذ َركني نأ يرتشملا

 ؟ال مأ .كلذ نم

 هللاو .راكنإلا هلف ،سورغم الو لوسفم ريغ هنأ حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع ركني نأ زاجلا دارأو هعاب مث دحأ لام يف اذه لثم تبن اذإ كلذكو . .ملعأ
 .كلذب ملعأ هللاو .انه مدقت ام ىلع اندنع كلذ جرخي يرتشملا

 نم طخب عيبملا ة ةحص هل بتكو الامرخآ نم لجر ىرتشا اذإو : هنمو ةلأسم

 نإ لاقو عئابلا كلذ يف هضراع هزح يرتشملا دارأ املف نيملسملا دنع هلُتخ زوجي

 امهالكو .هعاب دقو (ا)هل لاملا اذه نإ لوقي ًذلاولاو . عئابلا هدلو نود هل لاملا اذه

 نأ يعي هنأ الإ اذهل هذلو هعاب يذلا لاملا اذه نأرقي تألا نأ ريغ ةنيبلا زجعأ

 وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . . هيأر الب هعاب هتبا نأو 7 هل لاملا اذه

 :اذه

 هيف عيبلا لطاب خ حصي ىتح عئابلل ذيو ةجح عيبلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تمدقت دقو اهعضوم اذه سيل ةلأسملا هذه . . ملعأ هللاو . قحلا هوجو نم هجوب

 . ملعأ هللاو . يواعدلاو ماكحألا باب وهو وجرأ اميف اهعضوم يف

 )١( ىل : لصألا يف .

. ] .٩١ 

 





 عب اسلا ب اللا

     اهثادحاو باودلا ي

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 لثم مارحلا عيشلا باودلا َمَعظت نأ زوجي لهو : هللا همحر ،يوزنلا يدمسلا

 ؟ال مأ .سجنتملا عيشلا كلذكو ،هريغ وأ نويفألاو جنبلا

 ضعب لوق ىلع سجنتملا ءيشلا باودلا معطت نأ زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لوق ىلع قيضي الف عفانملا نم ءيشل ناك نإف نويفألاو جنبلا امأو ،نيملسملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب

 سبحيو ،هدلب ميرح يف باودلا قالطإ نع اعنام ناك اذا يلاولاو : هنمو ةلأسم
 هتعارز دحأ ىلع تتسفاف ،اراهنوأ اليل بلا يف ةقولطم لبإ تتأف .كلذ ىلع

 7 زوجي امرادقم دلبلا نع (}١[دعبت] ةربغلاو دلبلا ()ريغ يفوأ دلبلا نم
 أ ةروكذملا لبإلا بابرأ سبح ةفصلا هذه ىلع يلاولل زوجيأ .رثكأ وأ لا
 5 انإ : :لبإلا ابرأ جتحا اذإ ارئاج ناك نإ هزاوج ىلع ةححلا امو . ؟ال

 فاخو . هيف قلطت نأ ربل ١ عيمج نم انوعنمت لهف .ربل ١ نم نمأم عضوم ف اتلب !

 ف باوصلا امو . ةلعلا كلتب سانلا نم رثك للعتي سبح الب مهكرت نإ يلاولا

 ؟كلذ

 . هريغ : لصالا ف ) )١

 . ىنعملا لايكل تديز امنإو ى لصالا يف تسيل )٢(

 ١١؟[ .



 ىلع تدسنفأف ليللاب مهتاود اودلا باحصأ قلطأ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 مدقت دق يلاولا ناك اذإ ةصاخبو شبحلا مهيلعو 3 هناض مهيلعف هتعارز دحأ

 نأل ربلا يف مهباود قالطإ ناكولو 5 مهباود قالطإ يف ٍتاودلا باحصأ ىلع

 ملعأ الو ناضلا هيلعف دحأ عرزب تز رضأف ليللاب هتباد حرس اذإ ةنادلا تبحاص

 بحاص قلطأ اذإ امأو 5 ةيرقلا نم ةجراخ ةعارزلا تناكولو افالتخا كلذ يف

 عرزب تّضأف بارخ يضرأ وأ يرط لثم نم ام عضوم يف راهنلا يف هتباد ةبادلا
 نع ىوري امم رثألا يف دجوي هنأل هيلع نايض ال :نيملسملا نم لاق نم لاقف .حأ
 راهنلا ين مهثرح ظفح ثرحلا لهأ ىلع» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو «ليللا يف مهتاود ظفح باودلا باحصأ ىلعو

 هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأو اهنم ةجراخ اهتعارز نأل ةنيدملا يف ضاخ كلذ
 ليل يف كلذ ناك دحأ م عرز هئباد تلكأ اذإ ناضلا همزلي ة ةبادلا تحاص نأ اندنع

 قالطإ يف باودلا باحصأ ىلع يلاولا مدقت اذإ امأو هاد قلطأ اذ !راهن وأ

 بحاص طبر اذإ امأو . اراهنوأ اليل ناك مهاود قالطإ مهل زوجي الف ، ممتاود

 مث اهلثم هب زرحت ايب (١)اهَرَحَأو اباب اهيلع 7 ّ اهلثم هب قثوي ايب هتباد ةبادلا

 . " نيبو هتيب اييف ُناض هيلع سيل هنإف هريغ عرز يف اثدح (١٢)تثدحأف تقلطنا

 ام لثم اهزرحأ هنأ حص اذإ نايضلا هيلعف ليللا يف اثرح تلكأ اذإ ، مكحلا يف امأو

 راثآ نم هتظفح اذكه .ايض همزلي ال هنإف ،كلذ دعب تقلطنا مث اهلثم هب زرحت

 . ملعأ هللاز . هنيعب ارثؤم نيملسملا

 : يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 عار دنع تناكو ، سانلا نم دحأ ىلع ترضأ اذإ ةبادلا يف : باوجلا

 )١( نيصحلا عضوملا اذه زوجي اهاتوت يأ .

 )٦٢( ثدحاف لصالا يف .

٤٢٤١٢ 



 هللاو ..ريجألا ىلع كلذ اينإو يش ةبادلا َتر مزلي ال هنأ ءاهتيعرل رجأتسم

 .ملعأ

 نع تلأسو . هللا همحر حرفُم نب دمحأ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ىلع عرزلا بحاص جتحاو هترز دحأ ىلع رضأ اذإ جاجدلا ريط ىلثم ريطلا

 نأ عرزلا باحصأ دارأ مث ،انالثوأ نيترموأ ةرم هَسبحي نأ جاجدلا بحاص

 ؟كلذ هلأ .امومسم ابح جاجدلل لعجي

 . ملعأ هللاو . هيلع تايض الو كلذ هلزئاج : باوجلا

 تعجرف باودلا ىَعرَت ثيح ىعرملا يف هتباد قلطأ لجر نعو : ةلأسم
 ؟موق ةعارز يف تعقو ىتح ةبادلا
 . نايضلا هيلع لاق نم مهنمو ، اهبحاص ىلع ثايض ال هنآ : باوجلا

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 سانلا ىلع برخت يتلا يراوضلا رقبلاو باكرلا لثم دياغرلا باودلا يف يوزنلا
 اذإ تيأرأ . .اهنم نوكشيو اهيف ةليحلا فيك .اهبابرأ اوفرعي ملو مهَعورز
 مأ نصحلا يف نوكتو مهسفنأب اهيلع اورج ؤي نأ اودارأو ،اهب انوءاجو اهوضبق
 ؟اهنع فقوي

 ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا نع هتظفحو يدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .اهتمدجن نم ّمَعطتورتج ؤت نأ مدخت باودلا تناك نإ هبجعي هنأ . لماز نب

 ىلع ماعطلا نوكيو ممَعظَت نأ زوجي هنأ هللادبع نب دمحم خيشلا نع تظفحو

 .اهبابرأ
 ىلع ةرجألا نوكتو اهظفحيو ايعار اهل رج ؤي نأ زوجي هنأ هنع اضيأ تظفحو

 ردق ماعطلا ةميق تراص اذإو (ا)اهنومعطي ةالولا ضعب نأ تعمسو .اهبابرأ

 )١( اهومعطي : لصألا يف .

]١٣ 



 ين أ رمغ 0 نيملسملا خوبش نم خيش نع الو رثأ نم كلذ ظفحأ لو كاهوعاب ۔اهنمث

 ملعأ هللاو .اذكه عمسأ

 ةيعوأ ترسكف ضرألا نم ةالف يف هتباد قلطأ لجر يفو : هنمو ةلأسم
 برق ف وأ مهيشاوم اهيف نودغري موق ةالف ف عرز نم كلذكو . مهعاتم تلكأو

 ؟ال مأ ] ناض مهيلع له . موقلا عرز يشاوملا تلكأف ] مهئاود هدرت دروم

 لاق .اذه لثم يف فالتخالا يرجي هنأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ضعب لاقو . بارخلا نع هوسرحيو مهرز اورضحي نأ عرزلا لهأ ىلع : ضعب
 . مهتاود ظفح باودلا لهأ ىلع :نيملسملا

 يشاوملا لهأ ىلع لوق:يدنع ايف فالتخالا يربي ناضلا يف كلذكو
 . ملعأ هللاو . مهيلع ناض ال لوقو © ناضلا

_ ٤٢١٤



 نم اثلا ب الل

 مزلي امو فر اعتل او ن امضل يف

     كلذ ىناعمو مزلي الامو هف نامضلا
 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم

 .لخملا نامز هلام يقش يف سانلا ضعبب ىفتكا نميف : هللا همحر ٤ يوزنلا

 اذهل هب يقسيو . هتلمج س أر نم جالف ألا نم جلف نم هب دعتقي هب ن راعتسملا راصو

 دمعتي وه الو ئ عرولا قئاقد فرعي ال طتوتملا اذه ناك نإ تيأر أ . .هلام لجرلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هلام يقشلا اذهم يفتكي نمل زوجيأ . سانلا ملظ

 يف هل طسوتملا لجرلا اذه نم لاملا بحاص ملعي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءيش همزلي الو . لاملا بحاص ىلع قيضي الف . دحأل الظ هلام

 لاملا زوجحم ه ؤاكرش كرد أو 5 لام ف ةكرش هلو أشن نميفو : هنمو ةلأسم

 نعط هيف عمش اهضعبو ضعب نم رهشأ اهضعبو ةقرفتم غعطق وهو هنوعنميو

 اهنوزوحي مهو انل ةعطقلا هذه نإ نولوقي هئاكرش رثكأو ،سانلا ضعب نم
 مهكيرشل ىرت فيك .هاوعد ىلع عمل ةنيب مهيلع مقت ملو مهيديأ يفو اهنوعنميو
 نم ةكرش ذخأي نأ كبجعي كقلاخ هللا نيبو هنيب ييف ةفصلا هذه ىلع اهيف

 هكرت اذإ مأ حيحص مغ هنأ مالكلا دإ يشب هيف عمسي يذلا لمهيو . حيرصلا

 ؟هداسفب دهشت ةلداع ة ةنيب الب هلام عبض نمل نوكي

_ ٤١٥ 



 نم هتكرش ذخأي نأ كيرشلا اذهل زئاجف مكا يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ذئنيحف مارحلا نم ائيش عطقلا هذه يف : أ ةلداع ة ةنيب حصت مل ام عطقلا ةلمج

 كلذ نع عزوتيو هسفن ىلع ظاتحيو ه هنت لجرلا اذه دارأ اذإ امأو .هكرتي

 تاهبشلا نم هيف لاقي امم ائيش لجرلا اذه كرت اذإو } لمعتسا ام ىلوأ طايتحالاف

 . ملعأ هللاو . هلامل اًعيتضَُم نوكي الو ،كلذ هل زئاجف

 مهبسنب هبسن يقتلي ةبصع هل نكت ملو نيتجوز كرتو كله نميفو : هنمو ةلأسم
 مهأ لودعلا ةداهش اومدعو ةحص الب كلاملا اذهل ة ةثرو مهأ اوعدا اسانأ نأ الإ

 ن ملاعملاو ناتجوزلا هيف (_ا)لىضارت اذإ الالح نوكي ثاريملا اذه ىرتأ كهنوثري

 مدَع اذإ تيأرأ . .اوضارتولو { مهعيمج ىلع ةهبش هيف نونكت مأ ما ،تركذ ام ىلع
 ؟ال مأ ايل ةضراعملا ةحصلا نوبلاطلا
 كلذئاجف { نوبلاطملاو ناتجوزلا كلذ يف ىضارت اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف ةهبش الف لاملا ناتجوزلا تذخأو ةحصلا نوبلاطلا مدع اذإو ،الالح نوكيو

 . ملعأ هللاو .كلذ يف بيرب نكي مل اذإ كلذ

 نوملسملا هلحتسي مم يه ال ضرأ نم اًسرتَص علقت نميفو : هنمو ةلأسم

 نم لتحم اهب الخن راص مونلاوه يذلا مرصلا لعلو هثدحم اهب لخنلا نكلو
 ضرألا هذه نم علق دقو لالح ٍكلم يف لتق اذإ مرصلا اذه لاح فيك اهريغ

 ؟اهيف كوكشم يه يتلا
 ينبجعي هنأ ريغ نيملسملا لاوقأ نم اذه لثم جرخي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مرصلا اذه نم ذخأي الأ عوتملل

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 اهفرعي ال رئبلا كلت ترق اعوضوم اولد دجوف ةيقربلا يف رئب ىلع رم نميف هللا همحر

 هلزوجيأ . كلذ ريغوأ ةالصلوأ ة ةساجن لسغلوأ برشل ءاملل جاتحموهو 6 نمل

 )١( ايضارت : لصألا يف .

_ ]١٦ 



 كلذكو .ةفصلا هذه ىلع هنم ًاربيو { هتاكم هدريو ءام هب لوانتيوولدلا اذه ذخأ
 ءاضقل اهلابحو اهولدب اهنم رزي نأ هل زوجيأ .رجزلا ةلآ اهيلعو ايوط دجو نإ
 ؟ال مأ ؤ هيلع نايض الو هتجاح

 هلامعتساو رئبلا ىلع هلعجو هعضوم ىف كلذ ذخأ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةنونيدلا هل انبجعيو ، كلذ ىلا رطضا اذا كلذ هلف هعضوم ىلا هدرو ؤكلذ

 دعتي مل اذإ هيلع تايض الو هلامعتسا هلف رئبلا ىلع الوعجم ناك ام امأو 3 هبرل كلذب

 . ملعأ هللاو . هيف هلثم لعف

 ئ هريغ عضوم و أ نيملسمل ١ قوس ف ةين زال ا نم ائيش قلع نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 سانلا نأل .هل كلمب سيل عضوملا كلذو .وه هقلع يذلا قوف اقلعم ائيش دجوف

 . هئيش قوف اعوضوم ائيش دجوف ائيش عضو نإ كلذكو هيف ف مه ءايشأ نوقلعي

 هئبش ذخأ يف هجولا ام

 هنم ضبق ريغ نم كلذ هّتيش هئيش جرخي (١)[نأ]رذَق نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هضبقب الإ جرخي مل نإو . ل الف كلذ هعضوم نم هتلازإلو عيشلا كلذل

 هنم صلختيو هعضوم نع ء هلازأ وأ هضبق نإ كلذ همزلي نأ هيلع فاخنف كلذ

 هيلعو مهفرع ىتم هبابرأل صالخلا دقتعيف مهفرعي مل نإو 5 مهقَرَع نإ هبابرأ ىلإ
 همزلي الف هعضوم هعضوو ائيش ضبق نمم : نيملسملا ضعب لاقو . كلذ ظفح

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض الو هظفح

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

 مث هلام يف اهلسفو ،يلاملا تيبل دالب نم ةمرص لجر علق اذإو : هللا هظفح ناديبع
 ؟الالح ةمرصلا ةميق عفد

 نوكي نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو ، فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هثابو باوجلا

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ امنإو ؤ لصالا يف تسيل .
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 ةمرصلا ةميق هيلع نوكتو 5 ميتيلوأ لاملا تيبل ةمرصلا تناك { ةمرصلا ةميق هيلع
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع هل ةمرصلا نوكتو 5اهعلق موي

 هرسعي نملوأ ميتيل هنأ حص مث ىلجر دي نم ائيش ضبق نميفو : هنمو ةلأسم

 اهنم كلذ ضبق ىلا ديلل هعفدي نأ دارأو آكلذ نم صالخلا دارأو هلام ضبق

 ريغ ناك اذإ ةقث ريغ نع كلذ هل لسري نأ زوجيأ .كلذ زئاجلا لوقلا ىلع
 .هديب هضبقي نأ الإ زوجي مأ ،هنم رارقإب هعلب ةيشلا كلذ نأ هدنع حصو راح
 ؟ةفصلا هذه ىلع ءيشلا اذه نم اذه أربي له

 . هكرتف نالف دنع كلذ عوفزم ه هنأ هب هفرعو دحأ دنع هل هف نإ تيأرأ

 ريغ عم هيلإ هلسرأ نإو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاج : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع أربي هنإف هلضو هنأ هربخأف هلأسو ةقث

 كفرعأ ال ى هل لاقف اعاتم لججَر نم ى رتشي نآ دارأ لجر يف : هنمو ةلأسم

 هفرعأ انأو هعياب . . معن : :هل لاقف . لجرلا اذه فرعتأ : عئابلا هل لاقف لجر ءاجف

 يسن لجرلاو { هبحاص يرتشملا وي مل ذعبو لجرلا اذه ةفرعم ىلع هععابف
 مأ هتفرعم ىلع هقفان ناك اذإ كلذ نايض هيلع لهف .وه نمت هنأ ي رتشملا َلجرلا
 ؟كلذ يف ةفرعملا بحاص ىلع نايض ال
 سيل :لوقو .كلذ نايض هيلع :لوق . فالتخا هيفف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ نايض هيلع

 لكأ نم مهنمف هيلع اولماعتو حأ لام ىلع اودتعا سانأ يفو : هنمو ةلأسم

 نم مهنمو ،ىوط يف هامر نم مهنمو . عاتملا كلذ نم ائيش قرحو تخ نم مهنمو
 عيمج فلتو ، مهنم دحأ هضبقو هنم ائيش عاب نم مهنمو 5 هنم ائيش ضبقو مهعبار

 عيمج همزلي مأ لك أ وأ صضبف ة وأ ذخأ ام ردقب همزليأ . ةبوتلا مهنم لحأ دارأو كلذ

 ؟كلذ
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 نم لاقو .ذخأ ام ردقب همزلي : نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . عيمجلا همزلي :لاق

 ىلاعسل ١ دوعسم نب دمحم نب رماع ل اول ا هيقفل ا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 ىن هيدي نيب هاممزو ،هل هيلع نم ىلإ هملسي نأ دارأو قح هيلع نميف : هللا هظفح

 نم اذه أربيأ ح اهيف ىتلا ةقرولا كلذكو . هرظني وهو طاسبلا نم هذخأو ] طاسب

 ؟ال مأ قحلا

 دقف هاريوهو هقح قحلا هل نم ضبق اذإ يدنع ىذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةقرولا كلذكو ] ىلاعت هللا ءاشنإأربيو دنع اےف هافك

 سانلا قوقح ذخأي .هنياعتو صل جوزب )تيلتبا ةأرما يف : هنمو ةلأسم

 وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت ...هتني ملف (”هاهنتو ("١مهب شطبيو
 : يدنع ايف اذه

 نأ اهعسي ةأرملا هذه نأ . ملعأ هللاو { يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نكمي هنأل هنيعب كلذ مارح (٤[هنأ] حصي ىتح اهجوز اهيطعي يذلا نم لكات
 ام أو هلط اب حصي ىتح ٥ لي ف ايب ىلو ا لكو . بوصخم الو قورسم ريغ نوكي ن ا

 . ملعأ هللاو . ىلتبملا يلا كلذف هزنتلا قيرط يف

 ايض هيلع ينإو ،لحلا مرحي مل مارج اذيكب بيط اذإ لحلاو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو .اذيكلا

 ئ توملا ىلا يذ ؤي اًبزَض برَضيوأ لتقي اناسنإ (٩٥)ىأر نمو :: ةلأسم

 يدؤي ام هئادف ف هقحلي نأ الإ 7 ؤاذف هيلعف ايندلا نم ءىشب ه ؤا دف هنكميو

 . هسفن تيميو هريغ يمحي نأ هيلع سيلف ، عوجلا نم هلايع بطعو هبطع ىلإ

 . , نعملا لاكل تفيضأ اينإو لصألا و تسيل )٢) تلتبا لص و ۔ : زأاز ه ت : تلتبا : لصالا يف )١(

 نما . لصألا يف تسيل )٤( . هيبنت : لصالا يف )٣(
 . ير : لصألا يف (٥)

_ ]١١ 



 . هيدفي نأ ضرف كلذ هيلع سيلف ه ؤادف هنكميو ذع ؤي ناسنايَلام ىأر اذإ امأو

 . مرغلاب الإ هنع يذلا هنكمي مل اذإ
 { هللا همحر يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم ; :ةلأسم

 هاعّدا هلو انأ نأ يلزوبجيأ . يبرقبوهو َتوثلا ينلوانوأ يبوث ينلوان : ل لوقي نميف

 ؟هعذي مل وأ هسفنل

 . هيعذي دحأ دي يف بوثلا نكي مل اذإ ةنانئمطالا ىلع كلذ هل زوب : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 هكلم هنأ يعم خصي ملو هريغل هلأ هفرعأ انأو .حأ دنع هدجأ اميف : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هريغ وأ باتك لثم ةرتعتسأ نآ زوجيأ . قح ريغب وأ قحب

 هل زوجي الف ةت ةقث ريغ ناك نإو . هدنع نم هذخأ هل زاج ة ةقث ناك اذإ : باوجلا

 .ملعأ هللاو .هريغل هنأ ملع اذإ هنم هذخأ

 كلذكو . يدنع ايف مقت ام تسن ىلع اهنال اضيا هباوج نم اهلعل : ةلأسم

 ىلإ هعضوم نم هلوحأو يلصأ نأ ديرأو ؤ هريغوأ بوثك دجسملا ي هارأ اييف

 ؟هب ملعأ مل وأ هبحاصب ثملع "ال مأ © كلذ ينمزليأ ةيحان

 عضوم يف هكرت نإو هيف يلصي هريغ اعضوم ةجو اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . هببسب فلتو هعضوم نم هلازأ اذإ هنايض هيلعف فلت نإو هيلع نمأي

 نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا تاباوج نم اهنأ وجرأ : ةلأسم

 متو © هب جرخو نيملسملا نصح نم اباتك ذخأ نمو : هللا هظفح ناديبع نب ةعمج

 نصح نم ةالصلا ةفرغ لثم هنم هذخأ يذلا عضوملا ىلإ هدر مث انامز هدنع

 . نيملسملا تاقث نم دحأ ضبقي ىتح مأ أربي له .كلذ لثم ناك امو ىوزن

 ذخأ اذإ دجسملا ةعبر كلذكو .كلذ هيفكيأ .هكرتو ڵآكلذ هتقو يف ةضبق نإو

 ؟ال مأ هيفكي .هناكم هدرو ،هنم أرقو افحصم
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 ادحأ هضبقي هنإف انامز هدنع متو هب جرخو هذخأ اذإ هنا : قيفوتلا هللاوب باوجلا
 ضعب لاقف هضبق يذلا كلذ هتقو يف ناك ناك اذإ امأو ،نيملسملا تاقث نم
 تاقث نم ادحأ هضبقي لاق نم لاقو .هعضوم يف هكرت هيفكي هنإ نيملسملا
 كلذ نأل هعضوم ىف هكرت هل زئاجف دجسملا ةعبر ذخأ اذإ كلذكو © نيملسللا

 كلذ ىفف هعضوم ىف هكرتو لُجَر تيب نم اباتك ذخأ نإ كلذكو هعضوم

 . َ . ملعأ هللاو .فالتخا

 اسانأ لجر عمس نإو .هلك اهظفل نود يدنع ييف اهانعمب تيتأ : ةلأسم

 ؟لجر لتق ىلع نودقاعتي
 هملعي مل نإو ارداق ناك اذإ هرذنيو هملعي نأ هيلع نا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 قحلا نأل همزلي ال :لاق نم لاقو . هتيد هيلع نيملسملا ضعب لاقف لتق ىتح

 . ملعأ هللاو . نسحأ يدنع لوقلا اذهو دحأ ىلع قلعتم

 ةبشحلا بحاص هب رمف رحبلا يف هحنل ذايصلا ىخرأ اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ نايض همزليأ .هعطقف

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع نايض همزلي هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 فرعي ملو }دحاو دلب نم ىتش جالفأ ءام نم نايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم
 ردقب دلبلا كلذ ءارقفل ىصوأ اذإ أربيأ . مهددع يصحي الو ءاملا باحصأ عيمج

 ؟جالفألا حالصال بتكي مأ ،نايضلا نم همزل ام

 ؟ال مأ ءاوس هلك , . جالفألا يف سبك لبق نم نايضلا ناك اذا تيأرأ

 . ءارقفلا ىلع هقرفي نايضلا نإ : نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يف عقي سبك لمح وأ جلفلا نم بحس لثم جالفألا هب مدخي :لاق نم لاقو

 ىلع ناضلا ردقب قرفيو جالفألا مدخي طايتحالا دارأ اذإ :لاق نم لاقو . جلفلا

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا
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 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : يدنع اميف اذه وهو باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر يوززنلا
 دقف كلذ نم صالخلا دارأو فورعم جلف نم نايض همزل نم نأ : باوجلا
 قارتفا ىلعأ نم جلفلا اذه ءام لصأ نم ناضلا نم هتزل ام ناك نإ اولاق

 هل نم ناك نإ ميلستوأ لحب هيلإ هنم صلخي .7 فرع نإف ادعاصف لياجألا

 هل فرع مل الوهجم نايضلا راصو هبر فرعي مل نإو ،هرمأ كلمي (١)نمم نايضلا

 ملعلا لهأ نيب فالتخإب كلذ ليق دقف .هبر ةفرعم نم سايإلا دح يف راصو بر

 حالصلا عمجي ثيح جلفلا حالصإ يف نايضلا كلذ لعجي : مهنم لاق نم لاقف
 5 جوراص وأ ناك بحس نم ث ادعاصف لياجألا ىلعأ نم مهلك جلفلا بابرأ

 حرقلا حالص نأل ؛حرقلا ةدايز ىوس جلفلل خالصلا هيف نوكي امم كلذ ريغ

 داقتعا عم نيملسملا ءارقف يف كلذ لعجي :لاق نم لاقو .فرعي ال لوهجم
 وأ لحب هيلإ صلخت ام اموي ٌتر هل حص ام ىتم كلذ نم صالخلاف ةنونيدلا

 نم لاقو .هيلإ كلذ نم ناكراتخا ثيحف مرغلاورجألا نيب هريخ نإو . ميلست

 : لاق نم لوق ينبجعيو .. هلاحب وهف الإو هبر حصي ىتح فوقوم نايض وه :لاق

 ىلع هقرف نإو ، مهلك جلفلا بابرأ حالصلا عمجت ثيح جلفلا حلاصم يف لعجي
 نم همزل ناك نإو .كلذب لاق نم لوق انذنع صالخ ةجووهف نيملسملا ءارقف

 هبتر فرع نإف ،لياجألا قارتفا دعب نم قراوفلا يقاوسلا ءام نموه نايضلا
 ةفرعم نم سايإلا دح يف راصو هبر فرعي مل نإو ى ميلست وأ لحب هنم هيلإ صلخت

 نإو كلذ يف ةنونيدلا داقتعا عم نيملسملا ءارقف ىلع نايضلا نم هيلع ام قرف هر

 . مرغلاو رجألا نيب هريخ نإو ميلست وأ لحب هنم هيلإ صلخت ام اموي هتر فرع
 هذه ىلع ناضلا اذه لعجي نأ ىنبجعي الو .هيلإ كلذو .ناك راتخا ثيحف

 نأل ، مهلك جلفلا بابرأ حالصلا عمجت ثيح جلفلا ءام لصأ حلاصم يف ةفصلا
 قارتفا دعب قاروفلا ءام نموه اينإو ،جلفلا ءام لصأ نم وه سيل نايضلا اذه

 )١( نم : لصالا يف .
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 مكحو .ناضلا موزل ىنعم يف دمعلاو أطخلا نيب اندنع قرف الو كلياجألا

 اذكه . نومضم لاومألا يف اطخلا نأل اعيمج نيهجولا الك ىلع هنم صالخلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثأ نم هانظفح

 . هللا همحر يوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يتلا ديلا ىلإ اهدرو ،هدي يف يه نم دي نم دحأ اهذخأ اذإ ةفوقوملا بتكلاو
 ؟أربي ال مأ أربيأ اهنم اهذخأ
 . ملعأ هللاو . هنم اهضبق نم ىلع اهدر زوجي : باوجلا

 همحر ناسغ نب دمحم نب هللادبع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟قحلا اذه نم ساطرقلا مكح نمل .سانلا نم دحأل اطخ بتك نميف ى هللا

 دارأ ،هيف هل بوتكملل : موق لاقو . هودارأ نإ هبحاصل همكح : باوجلا

 ناك فلت نإف ،هطخ هلف هبلطي طخلل بتاكلا عجري نأ الإ 5اباوج ذري مل وأ اباوج

 . ملعأ هللاو .هدعب نم كلذ ةثروللف تام نإو هتميق هيلع

 هل زوجيأ . ءارقفلا ىلإ عجرو هبر فرعي ال نمل نايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هسفن هنم ةى ي نأ

 ال لوقو ،اريقف ناك اذإ نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاج : قيفوتلا هللاوب باوجلا

 . ملعأ هللاو .زوجي

 همحر ناديبع نب ةعمج نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 وأ هبر فرعي مل كلذ ناكو ب عرزوأ ةرجش وأ ةلخن نم نايض همزل نميفو . هللا

 : لثم نايضلا نم همزل ايب حلصأو هبابرأل صالخلا هيلع قش وأ بايغأل وأ ماتيأل
 هجو اذه نوكيأ .كلذل احالص نوكي يذلاو ،هريغوأ ادايس هل ىرتشا

 ؟ال مأ هلعل صالخ
 . ملعأ هللاو . صالخ هجو اذه نوكي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 وأ هراتعا باتك نموأ فوقوم باتك نم نايض همزل نمووجرأ اميف : هنمو ةلأسم

 ؟نايضلا نم أربيأ .همزل ام ردقب كلذ نم حلصأو همده رادج نم
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع نايضلا نم أربي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغ نم ذحأ هل لاقف اهبابرأ نع لأسو ةلخن نم نايض همزل نمو : هنمو ةلأسم
 محل مّلَس اذا أَربيأ . غلبو ماتيأ نالفو ، نالفل اهنإ هلوقب نئمطي نكلو تاقنلا

 ؟اهضرأ تبهذو تبهذ وأ ةمئاق ةلخنلا تناك كلذ

 نأمطا اذإو . هللا نيد ماكح نم مكح ةنانئمطالا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .أربي هنإف ، مهتركذ نمل هلعل نايضلا ملسو هلق

 لهأ ر دعب دجسملا ةلخن تحت ةيقاسلا يف ىقبي يذلا ءاملا يفو : هنمو ةلأسم

 نم ائيش هنم لمحي نأ لثم كلذ ريغلوأ برشل هنم عافتنالا زوجي 0 مهام ءاملا

 ؟هسفنب هنم ترشي وأ ،هنم هتباد ىقسي وأ ءاملا

 نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 الو هنم برشلا زوجي :لاق نم لاقو .ائيش هنم لمحي نأ زوجي ال هنإ :نيملسملا

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ زوجي

 ةاصح هتمكلو ،هبراسو هريغ نبا وأ هنبا ايبص لجر لمح اذإو : هنمو ةلاسم
 ؟ال مأ كلذ ايض لجرلا ىلع لهف . يبصلا جتشاو ، يبصلاو وه حاطو

 ريغب لجرلا رثعو يبصلل احالص خرببصلا لح ناك نإ : نوج هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو ". هيلع نايض الأ ينبجعيف هنم دمعت

 وأ خسرف ردق هيلع ربعتو اريعب دجوو ةي ربلا يفراس نميفو : هنمو ةلأسم
 ل هنأ هنم ءاجر هيكرت ىلع دهشي ملو ناكملا كلذ يف هكرتو ،رثكأ وأ خسرف فصن

 مهفرعي ملف هباحصأ نع لأس ء دعبو دلبلا نم بيرقوهو هباحصأ نع بغي

 .لمجلا ة ةميق همزلت مأ هنم صلختي ءاركلا الا همزلي لهف

س [ ٢٤



 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع اركلا همزلي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .هلام نم ائيش قرحو ،هتيب يفوأ هلام ين اران دقوأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ نم ءيش همزليأ . مهريغ وأ هناربحل اتويبو الاومأ رانلا تقرحأو

 نم ءيش قرتحا اذإ :لاق نم لاق .فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 خيرلا تلمح اذا امأو . ينبجعي كلذكو . ناضلا هيلعف رانلا بهلب سانلا كالمأ

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض الف سانلا لاومأ نم ءيش ق رتحاف رانلا

 رتضأو هلام نم ءاملا رسكناو هلام ف جلفلا نم هءام كرت نميفو : هنمو ةلأسم

 بحاص مزليأ .ءاملا بحاص نم دمع ريغ نم ريغلا لايبوأ رخا جلف ةيقاس ىلع
 ؟هراديب وأ هسفنب ءاملا كرت ناك ،ال مأ ،هؤام رضأ ام حالصإ ءاملا

 امأو ،هراديب لعف نم ررضلا نم دلوت اميف هيلع نايض ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .هريغ لام يف زرضلا دلوت اذإ ناضلا هيلع فاخاف هسفنب هلعف نم

 هل لاق اذإ لبقتسي اميف هلام ين ا دحأ ءى ربتسي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟هتدم ءاضقنا ىلإ هنم هذخأ هل حابأ يذلا نم هل طرش ىلع ام يلاملا بحاص
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق ضعب ىلع كلذ زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيرشع لخن ةلغب هل ىصوأو ّ يلجرل ة ةر .رال ة ةئام هيلع نميفو : هنمو ةلأسم

 لخنلا ;اإجرلا ةغتسا اذإ اذ إ أربيأ . ةضف تاّترال سمخ ردقب لخنلا ةلغو }كاةنس

 ؟ال مأ 6 ةضف تايرال سمخ نع رصقت ال هتلغ ة هنس لك ناكو 6 ةنس نيرشع

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع كلذ زئاج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يف هترقو اطاسب ئ رتشاف دجسملا طشب نم نايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم"
 ؟ال مأ .دجسملا ليكو كلذ ضبقي مأ كلذ هيفكيو أربي له . دجسملا

 . هئزجيو هيفكي كلذ نإف دجسملا يف طاسبلا شرف اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .كلذب ملعأ هللاو
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 نم همزل ام ردقب رمتب ءاجف دجسملا ةرطف رمت نم نايض همزل نميفو : ةلأسم

 ؟ال مأ هنع كلذ ءىزبيأ .دجسملا كلذ يف اروطف هلكأو ،نايضلا

 . ملعأ هللاو . تفصو ام ىلع كلذ ءىزجي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اذإ ِءافرعلاو مهريدايبو بايغألاو ماتيألاو دجاسملا ءالكو يفو : هنمو ةلأسم
 ملام نايض مهمزلي له .كلذ ريغوأ عاض ءام لثم مهلام نم عيش نع اولفغ
 ؟مهنم نايسنلا هجو ىلع كلذ ناكو اورصقي

 نم الو ، مهنم مهريصقتب ءاملا وأ لاملا عاض نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهيلع نايض الف مهلعف

 لهو : هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 كلذكو .؟ال مأ ةرجزلا بحاص نم نذإ ريغ نم رجاوزلا نم برشلا زوجي

 ؟ال مأ }ءاوس رجزلاو وه نوكي برغلا
 ام ىلع اهرمأ يرجي ةدلب لك توكت نأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .رجزلاو برغلا نيب يدنع قرف الو { ةحابإ وأ ينم نم اهلهأ فزاعتي

 ىلع نيترمت وأ هرمت ىلع هلجرب ءىطوو ، قيرطلا يفرمي نميفو : هنمو ةلأسم
 مأ كلذ يف نمضيأ .قرطلا ىلع يتلا لخنلا نم ،هنم أطخلا ىلع هلعل ءاخلا
 أكتا وأ ةرجش نم ةقرو عطقوأ . هرَسكو عرز دوع ءعىطو نم كلذكو .؟ال

 ؟ال مأ .هلك كلذ يف نمضيأ .هل ةميق ال ام ريسي رادجلا نم ءيش عقوف رادجب

 ىلع ءىطو نم نايض همزلي نأ ينبجعي الف قيرطلا يفرمتلا امأ : باوجلا
 ٠ ©نايضلا يدنع هيلعف هبحاض ضرأ نم هرسك ناك نإف عرزلا دوع امأو ءاطخلا
 يذلا بارت هنم عقو ناك اذإ رادجلاو دوعلاب رضت مل اذإ فالتخا اهيف ةقرولاو

 هللاو .لوقلا رثكأ يف هيف نايض الف رادجلا لصأ نم نكي ملو .رادجلا هيسكي
 .ملعأ

 ىلع نيترمت وأ هرمت ىلع هلجرب ءىطوو ، قيرطلا يف رمي نميفو : هنمو ةلأسم
 مأ كلذ يف نمضيأ .قرطلا ىلع يتلا لخنلا نم ،هنم أطخلا ىلع هلعل ءاخلا
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 أكتاوأ ةرجش نم ةقرو عطقوأ 6هرسكو عرز دوع ىطو نم كلذكو .؟ال

 ؟ال مأ .هلك كلذ يف نمضيأ .هل ةمسق ال ام ريسي رادجلا نم عيش عقوف رادجب
 ىلع ءىطو نم نايض همزلي نأ ينبجعي الف قيرطلا يفرمتلا امأ : باوجلا

 © ناضلا يدنع هيلعف هبحاص ضرأ نم هرسك ناك نإف عرزلا دوع امأو أطخلا

 يذلا بارت هنم عقو ناك ذإ رادجلاو ،دوعلابرضت مل اذإ فالتخا اهيف ةقرولاو
 هللاو .لوقلا رثكأ يف هيف نايض الف ،رادجلا لصأ نم نكي ملو ،رادجلا هيسكي

 . ملعأ

 يوأ رجح ةبرض نم ىمعأ لجرل نايض هيلع نوكي نميفو : هنمو ةلأسم
 . ؟كلذ يف نآربلا ظفل فيك
 شرألا نم ينالفلا نالف نب نال تأربأ دق نالفاي اذك لوقي : باوجلا

 .ملعأ هلللاو . . ينتأرب أ دق :هل لوقي الو اذكو اذك وهو كل همزل يذلا

 هنم عقيو ،زبخلاو زرألا لثم سانل دنع نم اماعط لكأي نميفو : هنمو ةلأسم

 لكأي نأزوجي لهو . ؟هنم عقو امل انماض نوكيأ .هرايتخا ريغ نم ضرألا يف عىش
 بطرلا كرتي نأزوبي لهو . ؟ال مأ نمسلاو محللا نم هتيب يف لكأي امم رثكأ

 لمعتسي نأ زوجي لهو . ؟ال مأ يلزنملا بحاص يأر الب ةيعوألا نم هريغ ما .

 ؟ةراهطلل ءامل
 ًنايض الف هنم ةبلغلا ىلع زبخلاو زرألا نم لكآلا ديت نم عقي ام امأ : .

 ةمقل لكأي :لاق ضعبو 8 عّلضتي ىتح لكأي :نضعب لاق دقف هلكأ امأو .هيلع
 ينبجعيو كلذ ين طسوتي لكألا يف سانلا ةداع ىلع لكأي :لاق نضعبو ةدحاو

 اذه قيضي الف.. هبحاصل بطرلا قيرفتو ،مهئام نم نيديلا لسغ امأو .كلذ
 { {. .ملعأ هللاو .فراعتلا ىلع

 ةلخنلا هذه بحاص دارأو جلف نيجو ىلع ةلخن هل نوكت نميفو : هنمو ةلأسم
 بحاص نمضي له .ءاملا هب بهذيو جلفلا يف بطر اهنم عقيو هتلخن.قرحي نآ
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 تيأرأ . . ؟جلفلا يف هتلازإ هيلع لهو ى ؟رمتوأ بطر نم هتلخن نم عقو ام ةلخنلا

 نأ هيلع له .ءاملا هب بهذ لام يأ يف ريآ ملو { ةريثك الاومأ يقسي جلفلا ناك اذإ
 ةلخنلا هذه تناك اذإ تيأرأ . . ؟ادحاو ادحاو لاومألا باحصأ ءى ربتسي

 ملعي ملو .دجاسم ريغو ةجاسلمل ةريثك ليخن دضاعلا اذه يف ناكو ةّيدضاع

 .اهبرق لخنلا نأل ،انيقي هتلخن نم هنأ جلفلا يف يذلا رمتلا نأ ةلخنلا بحاص

 جلفلا يف هنم عقو ايب نمضي له . ةهبش يف عقي نأ اطايتحا جلفلا يف هكرت اذإف

 . كلذ يف كبجعي امو
 ايض الف . جلفلا ءامب رتضي ال بطرلا نم جلفلا يف عقو ام ناك اذإ : باوجلا

 .ملعأ هللاو . ىدنع هيلع

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

 سانأ هقداص مث اجاح ةفيرشلا ةكم ىلا جرخ نميفو : هللا همحر ناديبع
 هتفن مزلأ . قيرطلا يف مهضعبو ، يعسلا ةنع مهضعبو فاوطلا ةنع مهضعب
 عقو ابرو { مهتفرعم ىلع هلدي نم دجي الو مهفرعي ال نآلاو . ناضلا مهضعبل
 ضعبل هنمض ام ملسي نأ هئزجيأ .لغشلا نم هيفوه ال ثحبلا نع واهت هنم
 : ؟ةفصلا هذه ىلع هتيصو يف هبتكيو ،هئزبجي ال مأ ءارقفلا

 © نايع نم ءارقفلا ضعبل هنمض ام ذفني نأ هئزبي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . صالخ ةجو كلذف ،ةلودلا زع يف هلعج نإو

 هل زوجيأ . ءارقفلل يفقوم لام هب يقسي ٍءام نم تايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم
 ذفني ال مأ ، مهيلع ةلغلا ذفنت ام لثم ءارقفلا ىلع ناضلا نم همزل ام ذقني نأ
 ؟طقف لاملا برش ىف الإ كلذ
 نم دحأ ىلع هتركذ يذلا ءاملا اذه نم همزل ام قرف اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 برش يف كلذ ذفني نأ ينبجعيو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع هئزجي هنإف ءارقفلا

 . ملعأ هللاو . فقوملا لاملا
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 وأ ةثالثوأ نيدلب نم نيملسملا لام تيبل ايض هيلع نميفو : هنمو ةلأسم
 نايض لك يقنيو يصوي نأ هيلع مأ ياملا تيبل المجن هب ىصوأ نأ هئزجيأ ،رثكأ

 ؟ال مأ اهلام تيب نم همزل يتلا دلبلا يف همزل

 ىلع نيملسملا لام تيبل المحت هب يصوي نأ زئاج هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف دلب نايض ك ذقني هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .هب لمعي يذلا لوقلا

 . .ملعأ هللاو . ةيصولا كلذكو نايضلا اهيف همزل يتلا دلبلا

 ناكم ىف قح ريغب هيف هلعف لبق نم دحأل ايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم

 ريغ نم أربيأ . هتثرو نم لحلا لعافلا بلطو ‘كلذ هب لوعفملا تام مث ةروعلا

 ؟ال مأ هلعفب مهل مالعإ

 نم ينمزل ام لبق نم لوقيو ،هنم مالعإلاب الإ أربي ال هنا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . ةنالف وأ نالف مهكلاه لبق نم شرا وأ رقع

 نم هتباد ىلع وأ هيلع اهقرس ىتلا هتقرس قراس ىلع عفر نميفو : هنمو ةلأسم

 مأ اعيمج نيهجولا يف ثالتخا هيف مأ فالتخا الب نايضلا ةمزليأ كتيب وأ قيرط

 ؟ال

 قراسلا اذه ىلع عفر اذإ نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هيلع ليق دقف جراخ نم هيلع عفر نإو .ًنايضلا هيلعف قورسملا تيب نم ةقرسلا
 . ملعأ هللاو . عفارلا ىلع نايض الو ةبوتلا

 باسح نم هتضبق ينأ الوأ كل هتركذ يذلا نويفألا نمث يفو : هنمو ةلأسم

 كلذ دعب نم هب يسفن بطت مل ينإ مث قيرطلا يف انك امل يباحصأ دنع نم يبيصن

 هلثمب مايأ دعب ينعاج مث ،اعيمج ينم هضبقو ،هنم هتضبق نم ىلإ هضوع تددرف
 هنأ يدنع اميف انأو .يلام نم يل هنأو 5هل هتعفد يذلا ريغ هنأ هللاب مسقأ وأ اددع
 نيبو ينيب ايف هيف لع ةهبش ال تيطوهأ . مهاردلا كلت نم هل هتعفد ام ضوع

 ؟هارت ايب ينفرع ةقث ريغ ناك ولو ، ىلاعت هللا
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 .هيف كيلع ةهبش ال بيط لالح وه هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اراب هدي يف ايب ىلوأ دحأ ةلك نأل ةقث ربغ يطعي نأ ديري يذلا اجرلا ناكولو

 . ملعأ هللاو . لقعلا حيحص ناك اذإ هدي يف امب هرارقإ زئاجو .ارجاف وأ ناك

 اذه ناكو . دحأ لام ف أطخ لعف نم ُنايض دحأل همزل نميفو .: هنمو ةلأسم

 نايضلا نم ملسيأ . همزل امرادقمب هلام ٢ هل نومضملا ىلع لدب نم نماضلا

 ؟اذه لثم يف لالذإلا زوجي ال مأ كلذب

 هل همزل نمل نابضلا نم همزل ام ملسي نماضلا اذه نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هللاو . ةمالسلا هيف يذلا لوقلا ىلع اذه لثم يف ةلالدلاب يفتكي الو ناضلا
 .ملعأ

 ضرمف سانلا نم ةحاووه ةفيرشلا ةكم ىلإرفاس نميفو : هنمو ةلأسم

 نم نب ىلع امهو اهس ىلتباف اهريغ وأ ٍة ةعاضب لام ضيرملا كلذ دنعو هبحاص

 نيفورعم وأ هدنع نيلوهجم ًاسانأ حيحصلا لجرلا كلذ اهيلع ىزاكو ‘ دلبلا كلت

 هنكمأ ،اهل مهلمح لاح ف مهعم جرخي لو .كانه مه ريغ دجي لو .ةنايخلاب

 هرمأ ريغب وأ ضيرملا اهممر رمأب كلذ ناك . هنكمي ملوأ لفغو رصقو . جورخلا

 _ اهلمح ىلع مهازاك نيذلا ينعأ اهوناخ مهنأ نظو اريثك ةصقان اهتجوف

 ` ؟ال مأ ،اهنم فلت امل مئاقلا "كلذ نمضيأ .ضيرملا كلذ تامو
 رمأب ًاسانأ ةعاضبلا هذه ىلع لجرلا اذه ىَراك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ناضلا هيلعف اه رمأب نكي مل نإو . هيلع نايض الف اهبحاص

 ردقي الو ى اهت توم دعب ه لدي ف روشعل ا نم اهنم ذخأ ام كل ذكو : هنمو ةلأسم

 ًلعبوأ هيأر ريغب وأ هيأرب هنم اوذخأ © هنم ذخأي يذلا نم نم عنتمي نأ نيمألا اذه

 ِ ؟ال مأ ؤ هلام ف كلذ نمضيأ . اهيلع فوخلا

 ردقي الو "هيأر ريغب روشعلا ةعاضبلا هذه نم ذخأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دعبروشعلا اهنموه ملس نإو .هيلع تايض الف ، عانتمالا ىلع نيمألا اذه
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 ىلع فوخلا ىلع اهنم ملس نإو .فالتخا هيلع ناضلا يفف ،اهيلع فوخلا

 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلعف هسفن

 نم هل جرش الو ،هريغوأ أجلف رفظي لثم ائيش مدخي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 وأ طرشلاب وأ رذعلاب جرحم هل له .رهنلا يف طقسي ام نع ةليحلا مدعل نايضلا موزل
 ؟كلذ ريغ
 هللاو .اذكب الإ هتمدخ نكمت مل ولو هيلع بجاو هجارخا ينبجعي : هباوج

 .كلذب ملعأ

 يف مهذحأ عضو اذإ ،دالوألاو جاوزألا نم تيبلا ناكس يفو : هنمو ةلأسم
 ' كلذ همةصف اليل ناكملا كلذ ىلا ءاجف ،رئخآلا هب ملعي ملو ءائيش تيبلا كلذ
 ؟ال مأ ناضلا هل عضاولا مزليأ .هملاف عوضومل

 هيلعف { هنكس عضوم يف هعضو عضاولا نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نايضلا

 كلذب عافتنالا زوجي هنأ . مارح ءامب اًنيط ليخغ نميف : هباوجو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو .هب ليغ يذلا لاملا همرحي الو نيطلا

 لام نم ذخأي نأ ردقو .ةن هل نكت ملو تتم ىلع يد هل نميفو : هنمو ةلأسم

 لام نم لجرلا اذه ذخأ اذإف . هلايب ظيحت نويد كلاهلا ىلعو ،هّقح ردقب كلاهلا

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف طسقلاب كلاهلا

 رجأتساوأ ابوث هسفنب هلمع مث هبَصتغاو الزغ قرس لجر يفو : هنمو ةلأسم
 . .هنم بوصغملا وأ هلزغوأ هبوث قورسملا هبحاص هكردأ مث ،ابوث هل لمعي نم

 :هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت
 لزغلا هجاّسن ىلع بصاغلا وأ قراسلا رجأتسا اذإ هنآ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 قراسلا ىلع هترجأ جاشنللف بوصغموأ قورسم لزغلا نأ جاتنلا ملعي ملو

_ ]٢١



 يذلا وه ناك نإو . طايتحالا ىلع لزغلا ةميق نع داز ام لزغلا بحاص ىلعو

 . ملعأ هللاو .ءانع هل نوكي نأ ينبجعي الف ،ابوث هسفنب هلمع

 لئايس ةيرق نم نيملسملا لام تيب نم ايض همزل نميفو : هنمو ةلأسم

 . لئايس ةيرق نم نيملسملا لام تيب هب صخي ملو نيملسملا لام تيبل هب ىصوأو
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع أربيأ

 أطخلا هجو ىلع نايضلا نم ناسنإلا مزل ام ةعبتلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .دمعلا هجو ىلع ناضلا نم ناسنالا مزل يذلا نايضلا امأو

 نم (١)هبتشاو كلاه ةيتصو لبق نم لجرل يح هيلع لجر يفو : هنمو ةلأسم
 نيلجرلا نيذه نم قحلا هل نم نقيتسي ملو . نالفو نالف هنأ َنيب تلا هيلع.

 . نيديز با رخآلاو ،هولايك نبا هتومسي مهنم دحاو :نيلجرلا نيذه يف هتفرعمو
 . نيلجرلا نيذه دحأل قحلاو .اهيف هتفرعم اذكه الإ اهتبسنو اَمهَءايسأ فرعي لو

 ىلع ىحلا اذه نم هتيصو هجو فيكو ةصالخ هجو ايف قحلا اذهب نيدي نأ دارأو
 َ ؟ةفصلا هذه
 يذلا قحلاب ايهنم دحاو لكل يصوي نأ ةصالخ ةجو : قيفوتلا هتابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .ايلوأ هيلع ٍنايض نم هلك هيلع

 يف : هللا همحرد ادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مث {هل هلسرأل هب ينليسرأ نالفل ءيشلا اذه :لاقو ،ائيش لجر نم نهترا لجر
 كدنع هئنهترا يذلا ىنطعا : لاقو ءيشلا هديب عجرو ،عيشلاب هل رقأ يذلا تام

 ءيشلا اذه هّنهرأ نأ هب نهترملا رقأو ، مكاحلا دنع ديلا عفرو هطعي ملف .يلوه

 نم صلخت دق نوكيأ .هيلع مكاحلا مكحب هدرف ،هةزب مكاحلا هيلع مكحف .هايإ

 ؟ةقث َربغ نهارلا ناك اذإ كلذب هل رورقملا ةثرول همزلي الو ءىشلا اذه

 هل رقملا ةثرول نايضلا هيلع فاخأف هللا نيبو هنيب ييف امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( هيتسا : لصالا يف .

٤٢٣٢ 



 هعدي اذإ امأو .هريغل هب هرارقإ ذعب هل هنأ هبذك هعم حص دق هنأل ؛ ءيشلا كلذب

 لوق ىلع ةقث ةقث نكي مل ولو اهنم هذخأ ىتلا ديلا ىلإ هد هدري نأ هل نإ ليق دقف .هل هنأ

 . ملعأ هللاو :. هل وهام ىلإ هدري :لاق نم لاقو .كلذب لوقي نم

 هلمح مث ه {كهكلم ريغ ى ءايشألا نم هريغ وأ مظع لثم عضو نمو : هنمو ةلأسم

 . هشدخو هرقعف هلعل ناسنإ هئطوف حابم يفوأ دحأل كلموأ قيرط يف هعضوف رئاط

 ؟ال م ناضلا عضاولا اذه ىلع ىرتأ

 نم نكي مل اذه نأل مظعلا عضاو ىلع نايض آلأ وجرأف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .رئاطلا لعف نم وه امنإو {هلعف

 بابرأ فرغي ملو ةفلتخم ءايشأ نم تانايض همزلي يذلا ىفو : هنمو ةلأسم

 هنأ عفدلا - دنع دقتعي ن " . ءارقفلا ىلع كلذ ق قرفي نأ دارأو تانايضلا

 اذإ مأ ةدح ىلع عيش ك ركذيو ؤ اذك سنج نم هل همزل امم ءيشلا اذه ملسي

 فرعي مل ؤ همزل نايض نم هقزفي يذلا اذه نأ دقتعأو ةلمج تانايضلاردقب قرف

 ؟هل ابزح نوكيو ةثر

 امنإو مهئامسأب الو مهنايعأب نيفورعم ريغ سانأل ناضلا ناك اذإ : باوجلا

 ءارقف ىلع دحأل نايض لك فرعي ليق دقف ى (١)[اذك] ةليبق نم نوفرعي مه

 هتليبق ريغ ءارقف ىلع اذهل هيلع يذلا تايضلا قرفي نأ هل سيلو هتليصفو هتليبق
 نم دارأ نم لك ىلع تايضلا كلذ قرفي لاق نم لاقو ‘كلذب لاق نم لوق ىلع
 كلذ نم ايض لك صخي نأ هيلع سيلو "ملسمل نايضلا ناك اذإ نيملسملا ءارقف
 لوق ىلع همساب هنع ميلستلا دنع اصوصخ ِتانايضلا باحصأ نم دحأ ىلع

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا نم ناك نم لك ىلع كلذ قيرفت زاوجب َلاق نم

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .هنم أطخ هريغل انمس سسجت نميف هللا همحر يوزنلا

 )١( ىنعملا لايكل تديز اينإو ، لصألا يف تسيل .

_ ]٢٣٣ 



 . ملعأ هللاو . ةمصلا هذه ىلع هنم صقن ام هيلع نإ : باوجلا

 ذافنا زئاجلا هوجو نم عيش يف لاملا تيب نم ائيش ذفنأ نميفو : هنمو ةلأسم

 دقو مامالاو يلاولا كلذ هلعف .هل مئاق لاووأ مامإ يأر الب اهيف نيملسملا لام

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نايضلا نم أربيو ملسيأ .ءيشلا كلذ تاف
 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم هتركذ ام ةزاجإ ولخت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .انعم

 لهأ نم كرشلا لهأ نم دحأل ايضوأ قح هيلع نميفو : هنمو ةلأسم
 زع يف هل هيلع ام لعجي نأ ةئزنجيأ .راو هل مّلعُي ملو تايف مهريغوأ نيباتكلا
 ءارقفل نوكي مأ ، ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ءارقف يفوأ نيملسملا ةلود © ةلودلا

 ؟ةصاخب رافكلا

 ءاهقف ضعب لوق ف تركذ نميف هعفد هئزجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتلم يلهأ لثم يف الإ هغفد ءىزجي ال مهضعب لاقو نيملسملا

 راصو اذكو اذك رهش تك ة ةبيرض هديس هيلع لعج اذإ كولمملاو : هنمو ةلأسم

 اذه ىنطتساف هيلع هلعج ام هديسل يدؤيو هسفن (ا0نوميو لمعي كولمملا
 صالخلا دارأ مث ائيش اهنم ذخأو اهيف دحأ هىيفنل اطخاف ،اهفرخيل ةلخن كولمملا
 ؟كولمملا ىلإ مأ ديسلا ىلا عيشلا كلذ نم صالخلا نوكيأ .كلذ نم
 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع ديسلل نوكي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 زر ا كوكم اهنم ر لح او اك ني لحسم اليكو هل انس ربجأ يفو : : هنمو ةلأسم

 ريجأل ااذه طلغف ني دجسم ١ ني ذه ف س انلا لكأيو هخبطيل نمس نم ثلثو

 دحاو هسنج ماعطلا اذهو هنم اطلغ تاذ كلذ ماعطو اذح اذه ماعط لعجو

 اماعط لعجو طلغ امل ناك نا !و او تيأرأ . . ؟كلذ ىرت فيك . دح او هنزوو :7

 )١( نوطو : لصالا يف .

] ٢٤ 



 اذه ماعط لعجا نكلو ،نايضلا كمزل دق كنإ دحأ هل لاق رخآلل ايبنم ادحاو

 اباوص كلذ نوكيأ . طلغ لبق نم كمزل يذلا نايضلا ميلستب كنم ادصق كلذل

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاف .اندنع اييف ةفصلا هذه ىلع باوص هنإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ءاجف .هينيتف نايضوأ ةعبتوأ عيب لبق نمرخآل قح هيلع نميفو : هنمو ةلأسم

 ةجحلا هيلع تماق دق نوكيأ . هزكذي ماقف { نايسنلا لجأل هايإ هركنأف هبلاطي هبر

 هل مأ اكلاه ناك .تام ىتح هّفوي مل نإو نايسنلاب هل راذع الو قحلا ٍتر لوقب

 . ةصلاخ ةينب هنم صلختل هل اقح هيلع نأ ملع ول ناك اذإ رذع

 لك نم صالخلل ادقتعم هيلع ام ءادأب ايفاو ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نأ ىلإ هءادأ لمتؤي ناكو ،هليهأو مالسإلاب ٍفخَتسُم الو نواهتم ريغ ةعبتو نايض
 حص الو . كلذ نيح هاوعد هل حتصت مل اذإ هقدصي ملو كلذ هل هيلع نم هبلاطو هيسن
 : ضعب لاق .ثفالتخا ةفصلا هذه ىلع هللا عم هيكاله يفف اذه ىلع تامو
 . ملعأ هللاو .كلهي ال :ضعب َل اقو .كلذب كلهي

 ىلع نم لوزنلا دارأو هعضوم غلب املف { ةباد ىلع ريسي نميفو : هنمو ةلأسم

 (ا)هتمهم نم غرفو هعاتم ذخأ اذإ اهذخأيل هذارمو قيرطلا يف هاصعب ىمر ةبادلا

 نايسنلا لجأل نايضلا نمدأ . شفنوأ لام كلذب بطع ىتح كلذ سف
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع هيلع نايض ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .اهيف دسفي الئل ةؤدس هل لومعمو ةيرقلا طبهي ناك اذإ ليسلاو : هنمو ةلأسم
 نم هيلع كردأ ام ىلع كلذ حلصي دودسلا كلت نم ليسلا هيلع رجفنا نملزوجيأ

 ؟ال مأ لبق

 ةمهم : لصالا يف )١()

 ٢٥؟[ .



 ايك هحالصإ هل زاج رجفنملا تسلا كلذ لطاب ملعي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ هللاو .الوأ ناك

 هدي "نز يه نمم ةهبش اهيف ضرأ نم ةمرص ذخأ نميفو : هنمو ةلأسم
 طاتحي نأ هئزبيأ . كلذ نم صالخلا دارأ مث .ةلغ اهنم ًلَتغاو .هلام يف اهلنتفو

 ءاج امو اهنمثب صلختي نأ هيلع مأ .ذخألا مويوأ 3 صالخلا موي ةممرصلا نمثب

 ؟رصضق وأ نامزلا لاط ةلغ نم اهنم

 نيملسملا ءاهقف نيب فالتخالا يربي تركذ ام لك يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 صالخلا مويو ذخألا موي ةميقلا لبق نم تركذ امم جورخلاو الخلا يف يأرلاب
 نميف وأ 3 نيفورعم اوناك نإ اهلصأ يف يهو اهلك اهتلغ ذفني نأ ظوحألاو ةلغلاو
 . ملعأ هللاو .اهتلغ الو هدنع اهكرتي الو .هبر فرعي ال

 عفتناو ، ةميق هل امم هريغ لام نم ىصحلا نم ائيش ضبق نميفو : هنمو ةلأسم
 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .لاملا بر الب هناكم هكرت مث ،هب عفتني مل وأ

 ك ؟باوجلاب
 الأ تركذ ام كرت يف ةفصلا هذه ىلع اندنع أربي ال : قيفوتلا هثابو باوجلا

 لاق نم لوق ىلع كلذب هيلع لدتسي نمم ناك اذإ هماقم موقي نمتوأ هل هبر ضبقي
 . ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هارن اييف نيهجولا الك (}يف كلذب
 كل ينمزل نايض لك نم نالفاي ينتأربأ دق رخآل لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىتلا ءايشألا عيمج يف الخاد نآربلا اذه نوكيأ .:تلق .معن :لاق كلام نم

 " نايضلاو يحلا نيب قرفلا امو ،نايضو تح لك يف هل لقي مل ثيح هلام نم هتمزل
 ؟كلذ ىنملع
 هذه ىلع ظفللا اذه يف نايضو قح لك هيف لخدي هنا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ١) لصألا يق تسيل .

 )٢( اييف : لصالا يف .

٤٢٣٦ 



 يف نالخادتيو نابراقتي نيظفللا الكو . ةعأ ظفللا اذه لعلو كاندنع ةفصلا
 . ملعأ هللاو . ضعب ايهضعب

 ريمايشلا هيف مدخي يذلا عضوملا نم ادولج علق يبص يفو : هنمو ةلأسم

 نأل © نالفل هنأ هنم ذخأ يذلا عضوملا كلذ يبصلا فرعي ملو .ارارم دولجلا
 اذه نأ زيمي ملو دولجلا نومدخي عيضوملا كلذ يف نوعمتجي مهلك رتمايشلا

 يبصلا ربك كلذ دعب مث ؤ اتيش قرسيل دارأ اذإوه امنإو نالفل اذهو ،نالفل

 ؟باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . . صالخلا دارأو لحلا غلبو

 ىلع هلعل ءاهقف ىلع كلذ نم همزل امردقب ق قوف نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاقو . هللا ءاش نإ اندنع هل صالخ هجووهف عيرملا لمآ نم ريمايشلا ءارقف

 لوقلاو . كلذ هأزجأ مهريغ نم ءارقفلا ىلع كلذ قرف نإ نيملسملا ءاهقف ضعب

 . ملغأ هللاو .انعم رثكأ لوألا

 ؟همزل ام .نوملسملا اهبنتجم يتلا دلبلا نم مجر لكأ اذإو : هنمو ةلأسم

 ن إ اهمابرأ ىلإ كلذ نم ضْلختيلف ة ةبوصغم تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ءارقف يف هلعجو ،كلذ ردقب صلختو نيفورعم اونوكي مل نإو ،نيفورعم اوناك
 تابوصخملا ريغ نم تناك نإو .هب ذخألازئاجو }٥نسح لوقوهف نيملسملا

 اينغ (١)[ناك] نإو هيلع سأب الف اريقف ناكو اهبابرأ فرعي ال بئاوغلا نم تناكو
 هجووهو كلذ هل غعساوف مهتلود مايأ مهتلود زيو نيملسملا ءارقف يف كلذ لعجو

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ صالخ

 هنم نمؤي ثيح ةيدوألاو حويسلاو رافقلا يف ةلمج كرت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 .ررض هنم عقوو ، عمنوملا كلذ نم رهف دحأ برقب نكي ملو ،نحأ ىلع زرضلا

 . نيملسملا راثآ نم هتفرع اميف فالتخا هتر ىلع نايضلا موزل يفف : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 )١( ايف : لصألا يف .

_ ٢٧ 



 ىقس اذإ أربيأ .ءاملا تاف ىتح هئايب يقسي نأ هريغ عنم نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ،هنم نذإ الب هببس نم تاف يذلا هئام لثمب هلام هل

 كلمي ال نمم لاملا بر ناك اذإ 5 هنم يل ناب ام ىلع لاق هنأوجراف : باوجلا
 ئقسلا نوكي نأ الإ أربي الف هرمأ كلمي نمم ناك نإو كلذب آربي عناملا نإف همأ
 . ملعأ هللاو . هنذإب

 رثتن اف هئطوف سو دكم جور اص هيفو هريغ ل ام لخد نمع لئسو : هنمو ةل اسم

 . ملعأ هللاو . يدنع اميف نايض كلذ يف همزلي مل هنأكف 3 لاملا يف

 لوق ىلع اهنبا لام نم لكأت نأ اهل زوجي مألا نإ لوقي هتعمسو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو .زوجي ال لوقو  بألا ةلزنمب

 عرزلا ثر اهآر املف .هلكأت لجر عرز يف تعقو اذإ ةبادلا يفو : هنمو ةلأسم

 تررعذ اهيلإ هلوصو لبق يه هتأر ايلف هتسفت الئل هنم اهجرخيل اهيلع بثو
 . تتايف تعقوف تبثوو
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع هيلع تايض ال هنا : باوجلا

 قيرطلا يفو { عابت نأ ىلإ قاوسألا يف ةعوضوملا ءايشألا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟كلذ نم ررض اهقحلي مل ام اهيلع يشملا زوجيأ .اهنم لمحت نأ ىلإ

 ريغ وهف رارطضالا امأو رايتخالا ىلع كلذ انبجعي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .رايتخالا

 وأةمرصوأ ًادمعوأ اطخ هريغ لام نم عرز دوغ علق نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ ىرب دق نوكيأ . شاعو ىيحو هناكم كلذ سرغ

 نيملسملا ضعب لوق نم جرخت ال كلذ ةزاجإ نأ وجرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هبر ىلإ كلذ نم صلختي نأ اندنع نسحألا نأ ريغ
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 نأ يلزوجي ةليطنلا ةبلج يه يتلا ةبلجلا نع اهافش هنل أسو : هنمو ةلأسم
 يل زوجي ًابزش اهل نإ ثيح دعب امئاق لخنلا ناكو ،لخنلا ناكم ريغ يف اهيف َلسفأ
 . ملعأ هللاو .لوق ىلع كلذ زئاج : يل لاق مأ كلذ

 نم ابناجزجي دحاو ًلكراصو . ايل ضرأ يف ق اعرز نيلجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟كلذ ايل زوجيأ .ايهنم تعقو ةمسقب تقلا

 هيف ةممتملا زوجتو ،امهدحأ ضقني مل ام ؤ كلذ قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هلح زوجي نمم لحلاو ،هلماتم زوجت نم

 همحر يحنم ا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 قيرط ىلإ اهجرخيو اهقلطي نأ هلزوجيأ .هلام يف ةطوبرم ةباد دجو لجر يف . هللا
 ؟ال مأ ] ةطوبرم ريغ اهدجو ول ام لثمك ضرألا نم جابم عضوم وأ زئاج

 اهنع ل 7 الو اهجرخيو هلام نم اهقلطي . أ هل ينبجعي الف : قيفوتل ا هللاب ,و ب اوج ١

 هجارخإو 17 نم هلام نم اهل هقالطإ لعب 7 ز وأ لام يف { لحأ ىلع ترضأ اذإ

 3 هلعفو هببس نم عقو كلذ نأل ؛هتلكأ وأ هترضأ ام نايض هيف هيلع فاخأ . هنم اهل

 يدنع اذه نأل كلذ نع هاهنيو ذ اهترل اهظفحو هلام نع اهقرصي نأ هل انإو

 سيل هيف اهلوخد نأل ؛هنع اهقوسو اهفرص ةزاجإ يف هعرز يف ةباد دجو نم فالخ
 الف } هنم اهجرخأو هعرز نم اهضيق ولو هذه ف ظفحأو 6كهببس نم الو هلعف نم

 . ملعأ هللاو .نايض كلذ يف هيلع

 رمآلا نأ مث مد رخال هعفدي نأ هرمأف ئ دحأل اقح هلبق نميفو : ةلأسم

 ولو كيشويو ةيذألا ةدش نم ادبأ لقعي الو مهفي الو ملكتي ال حبصأف ةيذألا هتقرط

 زوججيأ . ةايحلا ف ذعب هنأ ريغ ئ ضرملا ة ةدش نم اهم رعشي ل هحراوج صعب تعطق

 جورخ لبق ةفصلا هذه ىلع ماد ام نالف ىلإ هعفدي ة هرم هلام عفدي نأ رومأملل

 ؟هحور
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 مهانكردأ نيذلا انخايشأ نع اهافش هظفحن يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رمآلاو لكوملا نأ : نيملسملا راثآ نم انئطَو اےیف نحن انيأرو { هب نولمعي مهانيأرو

 يف رمألاو هنم ةلاكولا نأ تاهاعلا نم ناك اموأ ماسربوأ نونجب هلقع بهذ اذإ

 هرمأ وأ هلكو نم لام نم ائيش ملسي نأ رومأملاو ليكولل زوجحم ال هلقع باهذ نيح

 باهذب نالطبيو ناتبثي ال رمألاو هنم ةلاكولا نألزوججي ال }هلقع باهذ دعب

 هيلع يدنع ناك هرمأ وأ هلكو نم لام نم ائيش زومأملا وأ ؛ليكولا ملس نإو . هلقع

 وأ لكوملا ةايح يف هيلإ هملسي هنم أربي نأ ىلإ ،هنم صالخلا يدنع هيلعو ةناض

 .ملعأ هللاو . هدعب نم هتثرو يف وأ رمآلا

 قتع مث .هنم ناضلا همزلي ابرض هريغل اكولمم برض نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟اهنم صلختي نم ىلإ .صالخلا دبعلل براضلا لجرلا دارأو دبعلا

 لبق نم دبعلا يف هيض نوكي نأ تركذ ام ىنعم ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ّاقف .ثالتخا كلذ يفف دبعلا قتع ىتح هتمَض ام ملسي مل نإو هديسل قتعلا
 ملعأ هللاو .ديسلل :لاق نم لاقو .دبعلل نوكي صالخلا :نيملسملا ضعب

 ءانإ هدي يف يودب بص ءاجف ٨ هلام يف هتلخن فرخي لجر يفو : هنمو ةلأسم

 طقلت ىتح هنكمي ملف 3 .ةلخنلا طقلي نأ ديري هنأ لجرلا همهتاف ةلخنلا برق ىلإ
 لجرلا اذه مزليأ . هدي ي حرج هباصأف مت عرضف امزهنم بثوو عزفف هب حاصف ائيش

 ؟ال مأ ن ايض هيلع مهن يذلا

 اممزهنم يتبصلا ىلوف هلام لخد ام ةعب هب حاص ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كتفص ىلع هيلع نايض ال هنإ .سانلا لاومأ ذخأ نم جرحتي ال هتداع نم ناكو

 . ملعأ هللاو .هذه
 نأ فاخف دجسم يف لك ؤيل اًماعط لمعيلرجؤنسا نميفو : هنمو ةلأسم

 همزلي نأ لبق هدنع نم ائيش هيف لعج اذإ هئزجيأ .هل هلمع دنع عيش هنم تهذي
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 ؟ال مأ هنم همزل امردق ىلع هيف هلعج ام ىتأ اذإ .نايضلا همزل اذإ ،نايضلا

 هتقو ي هنم نومضملا عضوزوجي ايف هنايض عقو اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نيح ناك نإف ،هيلع ناضلا عوقو لبق ائيش عضو نإ امأو .هنع أزجأ دقف هتنسو

 نايض همزل اذإف } ةفضلا هذه ىلع لعف اذإف دجسملل هنم اًحفد هلعج هعضو

 هعضو نأك ناو كلذ يدنع هفكي ملف ، ىلوألا هتين نم مدقت ام ىلع هعضو دعب
 ام ىلع هعضو اذإف { همزل ايع هلعج ًنايضلا همزل امل مث . ةطلخلا ليبس ىلع هيف
 . ملعأ هللاو .كلذ هافك مدقت

 نوملسملا لحتسي ال ىتلا نادلبلا نم عيش ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 ىبأف ،رسبلا نم ءيشب اهناكس ضعب هيلع راشأف ،اهنم لكألا الو ،اهيف لوخدلا

 لجرلا اذه نإ مث . ىبأي كلذ عموهو هدنع نم هذخأ يف هيلع رثكأف هيلع

 كلذ بوث يف هريصف رسبلا كلذ ىلإ دمع ،هيلع زبشملاوهو ةيرقلا بحاص
 كرتيو هبوث ذخأيو ،هبوث نم رارصلا كلذ تفي نأ لجرلا اذهل روجأ .لجرلا
 كلذ لهج نإ تيأرأ . . ؟هب لعفي فيك مأ ،هنع لأسي الو ضرألا يف رثتني سبلا

 ؟هيف سبلاو بوثلا ينعأ ،ناكم ىلإ ناكم نم هلمحو

 نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هعضو نمت ىلع هري هبوث يف رورصملا ءيشلا كلذ نأ 5 هللا همحر ناديبع نب ةعمج

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ضعب لوق ىلع اقيدص وأ ناك امحر

 نم هنا دأ .. ني د لبق نم لجر ىلع قح مهف ت تيم ةثرو يفو : : هنمو ةنلأ اسم

 مهتيصن مهاطعأف نويدملا ىلا مهنم ْخْلبلا لصوف } اماتيأو تل اوناكو مهكلاه

 نوكتأ . ماتيألل ءافو هنم حصي ملو كلذ لدعب سلفأ هن ئ مث قحلا كلذ نم

 ؟ال مأ ئ نيدلا نم غلا : 1 مهتصح ىماتيلل

 مهبيصن ذخأ هيلإ اوبلطو نويدملا ىلإ غلبلا لصو اذإ امأ : قيفولا هنابو باوجلا
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 ملسف © نيملسمل اةنعا همكح زوجي نمه ميكح ريغ نم مهكل اه نيد نم هيلع امم

 فالتخا كلذ يفف ئ كلذ ٢ هيلع ام مهقوقح ىلإ ماتيألا لصي لو مهبيصن مهل

 عَلبل ا مه ؤاكرش هذخأ امم مهبيصن ماتي ألل لَحَج ضعب . 7 ريملسملا نيب

 . مه هيلع نمت ىلع مهقح نم ائيش مهبيصن نم هوذخأ اميف مهل زي:مل مهضعبو
 مهدنع ماتيألل سيلف ،نيملسملا ماكح نم دحأ نم مهبتصن مهل ملس ناك نإو

 . ملعأ هللاو .تباث مكحو عرشب مهنم مهقح ذخأ ىلإ اولصو دقو ،قح
 هدي يف ةرمج اهنم هقحلف زانلا خفني نأ ميتي ىلعرمأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ ي همزلي ام .ءام اهنم جرخو ‘}تقحدناو تمروف

 كلذ ريغو تركذ ام لثم يف هرمأب موقي نم هيلع رجأ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هجو ىلع كلذ ناكو .ررضلا نم هلثم ىلع نم ؤيو ] هيلع ردقيو هنسح ام

 . ملعأ هللاو . ميتيلل فالتخا رجألا ىلع ناضلا يفف هل حالصلا

 : اذه وهو .0 اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 طئاح هل لام نم نيملسملا راثآ نم هنظفح ام ىنعم ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 موقي نمم هيلع نم مدقيو 3 سانلا نم دحأ تيبوأ ئ نيملسملا قيرط ىلع ةلخن وأ

 هنم ةردقلاو ةنكملا عم هفرص يف هنم انواهت هفرصي ملف هفرص يف ةّجْحلا هب هيلع
 نم ناك امو ،اّرَسَك كلذ نم هباصأ وأ كلذ نم تايف ناسنإ ىلع عقوف كلذ ىلع

 وأ هسفن يف هيد وأ كلذ شرأ هبحاص ىلعف . ةيلاو ْنشرألا هيف امم هنود امو كلذ

 . ملعأ هللاو . هلام

 . ريغص ىصح اهيف ناكو . دجسمل اًضر أ ررقيل رج ؤتس ا نميفو : هنمو ةلأسم

 ىصحلا زارقلا لوح رارقلل هيذج دنع راصو . ضرألاب ارَتضُم ىصحلا اذه ناكو

 ؟ال مأ ءيش همزليأ . كلذ ريغب اهرارق نكمي ال هنأ ريغ عضوم ىلإ عيضوم نم
 ال هنأل كلذ هعينص يف هيلع تايض ال هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذب الإ اهرارق الص ميقتسي

 م
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 هكرتي نأ هلزوجيأ .نصحلا نم ظفللا نم ائيش عفر نميفو : هنمو ةلأسم
 ناكم يف هكرت هل زوجي الو اذه يف قيرطلاو دجسملا ةلزنمب نصحلا نوكي مأ هناكم
 . . هنم هعفر نأ دعب
 زوجي ال هنأ اهنيعب ةرثؤم هذه كتلأسم نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو .هنم هعفر امدعب هكرت هل

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةعامجلا ةداع نمو دجسم يف هل ليوارس عضو نميفو . هللا همحر يوزنلا ناديبع

 .ةالصلا تقو ي اهيلإ نوعجريو طوبهلا اودارأ اذإ مهليوارس نوكرتي اولصو اذإ
 نأ هلزوجيأ .كلذ نع لأسي جر ءاجف هريغ ليوارس يف لجرلا اذه طلغ مث
 ؟ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ هل زوجي ال مأ ،هل هنأ ةنانئمطالا ىلع هايإ هيطعي
 . ملعأ هللاو .كلذ قيضي الف { ةنانئمطالا ىلع امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل هنأ نظي هريغ وأ صيمق ق 8 دجسملا ف ائيش عفر نميفو : هنمو ةلأسم

 نم فرع دق امل هشفن تنكسو هبلق نأمطا اذإ هناكم هكرتي نأ زوجيأ .هريغل جؤف

 ؟ال مأ ‘ هيأرب الإ هذخأي ال دجسملا ةعامح نم هريس

 ائيش ضبق نم هنأ هذه كتلأسم ىنعم نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ هزمأيوأ هل هملسي نأ ىلإ هبرل هظفح هيلعف هر ربغ نم ءايشأ هرمأ كلمي نمم
 هللاو .هنايض هيلعف ،هيلإ هبر لصوتي ملو ،هناكم هكرت نإو .هيلإ هملسي نم ىلإ

 .ملعأ
 ٥ ؤام ضقن او هلام ىلإ :7 هءام رضحو جلف ف ءام هل نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيقاس يف جلفلا وه درف ،هلام ىلإ ءاملا ةريل ءاملا هل نم جي ملف هريغ ءام رضحو
 مأ كلذ يف نايض همزليأ .ال مأ .هبحاصل راص جلفلا نأ ملعي ملو هكرتو جلفلا
 ؟ال

]]٣



 ضعب لاق دق هنأل هذه تفص ىلع هيلع نايض ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هدري :لاق نم لاقو .هؤام ىضقنا اذإ ةريبكلا ةيقاسلا ين املا دري هنإ :نيملسملا

 .ءيش همزلي الو هكرت ٥ ؤام ىضقنا اذإ :لاق نم لاقو .ءاملا بحاص لام ىلإ
 . ملعأ هللاو

 . حاطو رادجلا كلذ مدها .رادج اهيلع جلفلا ىلع ةراجح يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ رادجلا داز رادجلا كلذ يتبي نأ دحأل زوبيأ

 .لوألا رادجلا ناكم ارادج نبي نأ كلذ هل زئاج معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ال تاوملا اذه ناكو دياستم ثاوم هل ضرأ بنجب لجر يفو : هنمو ةلأسم
 هضرأ يف هطلخو هلطنف ،روكذملا تاوملا اذه ىلإ مجرلا اذه دمعف حأ هيعدي

 َ ؟ال مأ .كلذ هلزوجيأ .السف اهيف لشفو
 هنإ لوقأ نأ ردقأ الو فالتخالا هلخدي اذه لثم نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مارح

 ابارت هيف لطنف خيفر أت وهو دناستم تاوم هل ضرأ بنجب نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هل زوبيأ .كلذ يف ُذحأ هيلع ركني لو

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ زئاجف : باوجلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 تام من ة ةلغ هنم لتغاو 5 هئراو نم لام بصتغا نميف : هللا همحر يوزنلا

 نوكيأ .اهكلهتساو ثصاغلا اهلكأ دق ىلا ةلغلا هذه يف انخيش ىرت اذام . هثراو

 ؟قرف امهنيب مأ ةفصلا هذه ىلع دراولا فالتخالا ىلع لصاألاك
 ةثرولا ىلا كلذ نم صلختي نأ اندنع لوقلا نسحأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 كلذ نم ةبوتلاف هريغ هعم نكي مل نإو ،رافغتسالاو ةبوتلا عم هريغ هعم ناك نإ

 . ملعأ هللاو .هل ةيفاك
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 اهجلارخا هلزوبجحيأ .هعرز يف دحأ اهدجو اذإ ةبصتغملا ةبادلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ءيش هيلعأ .اهجرخأ امدعب الإ اهبصَعب ملعي مل نإو تيأرأ . . ؟ال مأ هنم

 ؟هتلكأ عرزلا يف اهكرت ()[نإ] هنأ ريغ اهبصغب املاع ناك اذإ كلذكو

 ملع .هريغ عرزو هعرز نم هلعل اهجارخا هل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع ءيش الو 86 هذعب وأ اهجارخإ لبق اهبصخب

 رخ ف ىدترت ن أ تد ارأو ةحيب ذلا تسقرتو ةحيب ذ حب ذ نمو : هنمو ةلأسم

 ىلع انيعم نوكيأ . يدترت الئل عضوملا كلذ نم اهلقنوأ اهل حباذلا اهكشتماف

 ؟ال مأ هيلع هيلع مرحتو كلتب اهلتق

 ام ىلع اندنع ةحيبذلا مرحت ال هذه كتفص ىلع : » هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . تركذ

 رابا نم مهسفنأو مهياود يقسل ُاقتسالا سانلل زوجحم لهو : : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ تابصتغملا رابآلاو بئاوغلاو مومرلا
 غساوف زرض كلذ نم عقي ملو { هولدب ءاملا عزني ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف اندنع كلذ

 . هللا همحر دمحم نب دوعسم نب يلع ٍ هيقفل ا خيشل ا تهذف اش اممو : : هنمو ةلأسم

 هذه هل الجر اهيطعيل ضورعلا نم ائيش وأ اباتك وأ مهارد لجر هاطعأ لجر نع

 مأ ْناض هيلع له . اهايإ هطعي نأ لبق هدنع نم ضورعلا و أ تاتكلا وأ مهاردلا

 ؟ال

 ريغ نم هدنع نم تفلتو اهظفح يف طرفي مل ناك نإ : هللا همحر يل لاق
 .هيلع تايض الف ،اهلثم ظفح اهظفحو ،اهل هنم , كم الت

 هل نم كلذ ركنأو .هل ةلوسرملا اهبحاص اهاطعأ هنا لاق اذإ تيأرأ :
 ؟ال مأ اهبحاص اهاطعأ هنأ الوبقم هلوق نوكي له . :" هذه

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ اينإو & لصالا يف تسيل .
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 هعم اهلسر أ نمل نيميل ا هيلعو كلذ ف الوبقم نوكي هلوق نإ نإ معن : : يل لاق

 هنأ رقي مل اذإ اهبحاصل ناضلا اهلسرأ نم ىلعو كلذ يف نيميلا هنم دارأ نإ

 .ةلداعلا ةنيبلاب كلذ خصي ملو 6هعم ةلوسرملا لجرلا نماهقبق
 .اهنم ايرب نوكيأ .اهتجاص اهيطعيل رخآ الجر اهاطعأ اذإ تيأرأ : تلق

 ؟ال مأ

 ٥ ؤاطعإو . اهبحاص ريغ اهاطعأ اذإ اهنم اتيرب نوكي ال هنأ ل لاق : باوجلا

 يف فلاخو ىدعت هنأل هل صالخ ريغو ،اهنايض نم هئربي ال اهبحاص يغ اهايإ
 كلذ حصي وأ اهضبقو هتلصو اهنأ اهبحاص رقي نأ الإ اهايإ هاطعأ نم رمأ كلذ

 . ملعأ هللاو .اهنم أربي ذئنيحف ش ةلداعلا ةنيبلاب

 اهلسريل هل لاق 3 َهاردلا هاطعأ لجرلا اذه ناك اذإ تيأرأ : تلق

 ؟ال مأ اهنايض نم أربي له .هل اهلسرأف اهبحاصل

 ل اهنأ ملعي نأ الإ ،اهنايض نم أربيوهف ة ةقث دنع اهلسرأ ناك نإ امأ : لاق

 ءىرب وهف نيمأ الو ةقث ريغ دنع اهلسرأ ناك اذإ امأو .هل ةلوسرملا اهبحاص لصت

 حصي وأ هنم رارقإب اهضبق دق اهبحاص نأ ملعي نأ الإ ،هيلع مزال اهنايضو ،اهنم
 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلاب كلذ

 امم سوبحلا يبيضملا لهأ يديأ يف امم لكألا زوجي (ا)[هنأ] هللا ةمحر يناتفأو

 انيقي هنم لكآلا ملعي مل ولو راجشأ وأ رمتوأ بح نم سوبحلا يبيضم جلف نموه
 نم مكلوه اذه نأ ى مهثحابي نأ هيلع سيلو . مل وه كلذ نأ هدنع حصيوأ

 . هيف قاب هدعب لاملا تيب بيصن مأ مكبيصن

 دق هللا هزعأ مامالا انديس نالو .مهسلاب مهدنع هنأرهتشملا نأل : لاق .

 هدنع حصي نأ الإ ئ لاملا تيب ةصح مهنم اوضبقيو ئ ءانمأ تاقث مهدنع لعج

 . ملعأ هللاو .هيف ةيقاب اهتعب لاملا تيب ةصح نأو © ةكرش هدعب هنأ

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ امنإو ، لصألا يف تسيل .
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 ز املف ،هنم َلكأيل زبخ وأ رمت نم ماعطب لجر هاتأ لجر ين لوقت ام : هل تلق

 ةعلق رمت نموأ ةضورلا رمت نم رمتلا اذه نإف ك لك : هل لاق لكألا يف ذخأ

 اذه لعفي فيك .نوملسملا اهلحتسي ال يتلا ةنكمألا نم عيش رمت نم وأ نيفلح

 ؟لكأ اميف هل مكحلا امو لكآلا

 نموأ ،ةضورلا رمت نم اذه نأ هقيدصت همزلي الو هيلع ءيش الف : لاق
 زاوج يف امأو . نوملسملا اهلحتسي ال ىلا ةنكمألا نم تركذ اموأ نيفلح ةعلق
 هللاو . ماعطلا بحاص نم ةلاقملا هذه دعب هل زوجي الف ماعطلا اذه نم هل لكألا
 .ملعأ

 هتذجو ايك هتبتك ينإو ، خيشلا اذهف لئاسلا اذه انأ تسل : فلؤملا لاق
 عجر .. ملعأ هللاو .ابوتكم

 اهب رثعو ،لجر ىلع اهعابو قيرطلا يفاعوذج عضو نميفو : هنمو ةلأسم
 داو "يرتشملا ىلع ما نابلا ىلع مم رثع نم ناي نوكي .ںياتلا نم حأ
 ؟اهنم نم لام نم اهفلت نوكيأ . يرتشملا اهقلتينأ لبق عوذجلا تقلت
 وأ رمت تارج عاب نم رأ نيملسملا راثآ نم هظفحن يذلاف : قيفوتلا هننابو باوجلا

 اعيب كلذ هبجوأ نإف هريغ ىلع اهعابو ءاعوذج وأ ابشخ وأ ءاعو ىف اكح

 هلمحي هدجوف .هكرتت الو هلمحا ؛لاقو 3 مايأ هنمضو هيلع هعاب ام هارأو ،اعطقنم
 ىف ايهنيب ناك نإو . فصو ام ىلع يرتشملا لام نم ناك فلت اذإف هب يضرو
 هيف زايخلا هل ّنَم لام نم نوكي يشلا ا كلذ فلت ن أ ناك طورشلا نم ءيش كلذ

 ىلعوهف عوذجلا كلت نم هباصأ نم ة ايض امأو . يرتشملا وأ عئابلا ناك اهنم

 ءزج نم هانظفح اذكه سانلا نم هريغوأ يرتشملا اهلقني مل ام هل عضاولا عئابلا
 . ملعأ هللاو . عرشلا نايب نم

 مهيوكيوأ 5اهتابرض نم مهّسارضأ مهل علقيل سانلا هيجي نميفو : هنمو ةلأسم
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 بلطي له . تاجوزتم ءاسن مهنمو نوغلاب مهلكو . مهداسجأ ف ىذأ نم رانلاب

 نأ هيلع له ئ تاجوزتملا ءاسنلاو ] كلذب هل مهزمأ هيفكي مأ كلذ ف لحلا مهنم

 ؟ال مأ كلذ 1 ًرهَجاوزأ نذأتسي

 . هللا همحر لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا هيقفلا ملاعلا خيشلا نع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . جاوزألا نذأتسي نأ هيلع هلعل نهيلع نكي ملو كلذب مهزمأ هيفكي

 هل له .ةبوتلا دارأو مدنو احارجو ابرض هيف رثأو هدلو برض "لجر : ةلأسم

 ؟ال مأ 5اغلاب وأ ايبص دلولا ناك ،كلذ نم هسفن ىربي نأ

 هلزوججي ال لوقلا رثكأ يفو & فالتخا كلذ يفف ايبص هدلو ناك نإ : باوجلا

 هتربي نأ ينبجعيف غلابلا امأو . هسفن لتق نم هدلول همزل شرأ نم هسفن ءىربي نا
 هدلو شرإ نم هتفن أربأ نإ فالتخالا نم مدعي الو شرألا نم هل همزل امج دلولا

 نم يسفن تأربأ دق :لوقيف ‘كلذ راجأ نمم لوق ىلع نآربلا ظفل امأو .غلابلا
 تلبقو ،هنم ينمزل شرآ لبق نم اذكو اذكوهو نالف يدلول ينمزل يذلا قحلا
 ملعأ هللاو .اذه يدلو قح نم اذهييتءارب

 سحأ اينف ًايدعتم اصع ريغوأ اصعب هبرضيل لجر ىلإ ءاج لجر :ةلأسم
 .اصعوأ ارجح هل عفر ،لجرلا كلذ نم برضلاب هيلع ىدتعملا وهو رخآلا
 ؟ال مأ نمضي له .هيلإ لصي نأ لبق هترضو

 اذإ نيملسملا راثا نم هتعمس ام ىلع ديعس نب حلاص خيشلا نعو : باوجلا

 الإ مكحلا ىنعم يف برحب وه سيلف هب رضي ملو }اصعلاب هبحاص ىلع لجر راشأ
 أدتبملا مزلي نأ ينبجعي ةفصلا هذه ىلعف ءابرح نوكيف ،حالسلاب هيلع ريشي نأ

 الأ ىسع هنأل اصعلاب الإ هبحاص هيلع رشي مل اذإ “نايضلا برضلاب :ىدتبملا هلعل
 . ملعأ هللاو . هبرضي

]٤٨



 اهمدخيل اعا ذجَرجأتساو دجسمل عوذجلل الخن 1 رتشا لجر : ةلأسم

 م [ )١( اهنمضي له . تع اضو تسبيو اهلحخشُي لو اهعوذ لح قلفو عا زح ١ اهعطقف

 ؟ةفصلا هذه ىلع امهدحأ اهنمضي

 ىلع ةمزال يه . ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشل يض اقلا نع : ب اوجلا

 هللاو .مهنيب ماكحالاف ،عاذجلا نم ماكحألا يرتشملا دارأ نإو ، يرتشملا

 .ملعا
 يهو . هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع باوج رثأ ىلع : ةلأسم
 .هذه

 اعضوم 7 نأ ىلإ هقاسف سانلا ىلع رضي المج دجو لجر يو :ةلأسم

 ؟هلبحب هداق وأ هقاس نإ تيأرأ . . ةناض همليأ . فلتف ،هيفررضلا هنم نمأي
 لع افل ١ مزلي ل ابوصخغم لمجل ا نكي ل اذ ا ٥ ذه كتفص ىلع : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . ايض

 ىلاعت هدمحب ناثلا رحلا ىهتنا

 قيفوتلا هللابو

 )١( اهانمضي : لصألا يف .
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 عو ضوملا

 : لوآلا نابلا

 .............. كلذ يناعمو اياصولاو رارقالا يف

 : يناثلا بابلا

 .............. نيبرقألل ةيصولاو ثيراوملا يف

 : ثلاثلا بابلا

 ................ اهظافلأو اهيناعمو ةباتكلا يف

 : عبارلا بابلا

 زوجي ال ايف نيملسملا رمأ يف ماوقلا بورض نم ءيش يف
 .......... كلذ يناعمو مهمزلي ال امو مهمزلي امم

 : سماخلا بابلا

 { هلوق لوقلا نمو تانيبلاو ماكحألاو يواعدلا ي

 كلذ يناعمو ناميألاو تاداهشلا يفو

 : سداسلا بابلا

 . كلذ ميرحو يقاوسلاو قرطلاو رابآلاو راهنألا ف

 © كلذ عيمج نم راضملا فرصو هميرحو لسفلا يفو
 ................ ىنعملا اذه ىلع لمتشي امو

 : عباسلا بابلا

 .............. ...... اهثادحاو باودلا يف

 : نماثلا بابلا

 مزلي الامو هيف ناضلا مزلي امو فراعتلاو نايضلا يف

 ................... ...... كلذ يناعمو

٢٧٩ 





 عاديالا مقر ١٠٧/ ٨٧

 خي راتب ٢٥/ ٨/ ١٩٨٧

 حرطم ٧٠٥٨ ب .ص اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا
 نوغيلت : ٧٠١٩٥٢/, ٧٠٤٣٣٠
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