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 تاتتتتباتكاتت
 ثمخزاةعاطقيزطالابيدلملا
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 فيلأت
 ةَممالَحلاملاعلاهيقفلا ختيتلا

 تلش انايتمن كتراناجنالاط نمام

 ثل اٹل ١ ء ١

م ١٩٨٩ _ ه ١٤٠9٩





 همدقم

 ىلع ًامالسو ةالصو .ملعي مل ام ناسنإلا ملع { ملقلاب ملع يذلا هلل ًادمح
 {©{|دحعبو ... ملعي نكي ل ام هبر هملع يذلا هيبن

 ةعاط قيرط ىلإ يداهلا ناتسبلا هكاوف» باتك نم ثلاثلا ءزجلا وه اذهف

 ىسوم نب داجب نب سيمخ نب ملاس : هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا هفلؤمل «نمحرلا

 لزجأو ءازجلا ىئوأ ملعلل مدق ام ىلع هازجو . هل رفغو © هللا همحر .« ىوليحملا

 / . باوثلا

 ىلإ هميسقت ىلإ باتكلا اذه نم نيقباسلا نيأزجلا يف ةراشالا تقبس دقو

 . هتيوجأو هلئاسم ازاربإو . هتءارقل اليهستو ۔ هلمحل اربسيت ئ ءازجأ ةثالث

 لمألا ميظعو ءاجرلا ريبك انودحم . ريخألاو ثلاثلا ءزجلا اذهل مدقن ذإ نحبو

 .هنيد ماكحأ مهفت ىلع هئراقل ًانوع ةثالثلا هئازجأب باتكلا اذه نوكي نأ يف
 .قدصلا نطاومو ئ قحلا قيرط ىلإ هل ايداهو . هتعيرش لئاسمو

 رشبلا ةميش نم صقنلاو © هدحو هلل لاكلاف هب انمق امل لاكلا يعدن الو

 الإ ملعلا نم انيتوأ ايف لقعلا افه وأ © ملقلا دن اذإ ارذع ءارقلا حيمتسن اذهلو

 اليلق
٠٥ 

 هنمف ث هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو
 . داشرلاو ةيادهلا هناحبس

نوققحملا





 لوألا بابلا

 ةيراعلاو ةعيدولاو ةنامألاو ةطقللا ف

 كلذ يناعمو هباب رآ فرعي الامو بئاوغلا لاومأ يفو

-=     

 . . هللا همحر ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم
 ؟نأضلا ةلاض لثم وأ . . اهمكح يف لبألا ةلاض لثم يهف ريمحلا ةلاض ينو
 ىه اننإ . . نأضلا ةلاض لثم تسيل ريمحلا ةلاض نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ١ .ملعأ هللاو . . لبألا ةلاضل ةبراقم

 طقاللا لاقف طقاللا نم اهداراو اهمئر حصو ةطقل طقل هلعل لجر : هنمو ةلأسم
 بحاص ىباف . .اذكو اذك ينطعا كتعاضب تدرأ نإ : ةطقللا بحاصل
 انأو . . هلام انالف طعا : طقاللرخا لجر لاقف . . ائيش هيطعي نأ ةطقللا

 يذلا لجرلا نم بلطو . . ةطقللا بحاصل طقاللا ملسف اذكو اذك كيطعأ

 ؟ال مأ . طقاللا هب دعو ايب لجرلا اذه ُمزليأ .هدعوام ةيطعلاب هدعو

 ىلع هريغ الو ةطقللا بحاص ىلع طقالل ءىش ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ز .ملعأ هللاو . . هذه كتفص

 ى رتشاو ئ دجسم وأ بئاغوأ ميتيل ةنامأ مهارد هدنع نميفو : : هنمو ةلأسم

 نأ ء يشلا اذه ءارش دنع هتّينو ه هدصق يفو . . هل كالمألا نم ائيش نيمألا اذه

 هل نوكيو . هل ءارشلا اذه مكح نوكيأ . . هدنع ىتلا ةنامألا نم صضصضرقتسي

 ؟ .ال مأ ةفصلا هذه ىلع الالح



 ض زتقي نآ ينبجعي ال نيمألا نأ ريغ لالح ءارشلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . . هتنامأ نم

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . .اهباوجب تيتأو . . اهلاؤس تكرت هلللا همحر ىوزنلا

 نم ض زتقا نم نأ نيملسملا راثا نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 فلتخا دقو . . قح هجوب هبر ىلا ريصي نآ ىلا نماض هلوهف ائيش هتناما
 اهنم ىقابلا فلتو ائيش نيمألا ذخأ اذا ۔ ةنامألا نم ىقبام نيمضت يف نوملسملا

 الإ هيلع نايض ال :ضعب لاقو . . اهنم فلت ام نايض هيلع :ضعب لاق . .
 . . ذخأ امم جورخلاب طايتحألا هيلعف اهنم هذخأ ام ظفحي مل ناو . . اهنم هذخأ ام

 ىعدملا نيميلا در ناو . . اذكو اذك الإ اهنم هذخأام هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاو
 هنمتئا يتلا ةنامألا نم اذكو اذك هيلع نأ . . نيميلا هيلع ع يعدملا ىلع هيلع

 . ملعأ هللاو . . اهايإ

 . هتنامأ هيف دحأ لعجيل هباب حتف نمو . . وجرأ اميف هباوج نمو : ةلأسم

 كلذل هنم اباطقتسا نوكي الو . .كلذ ظفح هباب حتافلا مزلي الف : باوجلا

 . يدنع اميف اضبق نوكي كلذف . . ةنامألا هذه ىلع هقلغيوأ هباب لفقي نأ الإ
 . ملعأ هللاو

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .اهلا ؤس ظفل تكرتو . . يدنع اميف اهانعمب تيتأ . . هللا همحر ناديبع
 مه اردلا مكحف . . اهريدقت كلمي ناكو مه ارد هتيب ف دجو نإف : ب اوجلا

 ةلزنمب مهاردلا هذه نوكتف .. مهاردلا هذه نم هبلق بارتسا نإو . . هل
 . ملعأ هللاو .اهب لعفي هطقللاب لعفي ام لثمف هطقللا

_ ٦



 ائيش هتضرقاف . . اضرق مهاردلا نم ائيش ذيري دحأ ينءاج اذاو : هنمو ةلأسم

 77 يكشأو هبلاطأ نآ ىل زوجيأ . . هايإ هتضرقأ ام م 17 ةزي ملو . . مهاردلا نم

 ؟ .لجأ ىلإ ضرقلا زوجي لهو
 يف سيلو ضرقلا كل هيلع نم يداتست نآ كل زوجي هنآ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ةنامألا نم ضرقلا امأو . . ضرقلا هل نم ءاشي نمالا لجأ نم ضرقلا
 . ملعأ هللاو . ةنامألا نم ضرقلا ينبجعي ال انأو 3 ملسأو ظوحأو هنا هك٥رتف

 ىرتشاو . . همهارد يف هضرتقا ام طلخو ائيش اهنم ضرتقا نإو : ةلأسم

 ف لوقن فيك . . هيف رجحت او . . ائيش لص ألا ةلغ نم ذخأو الصأ عيمجل اب

 ؟ . هضرتقا ام باسحب ةنامألا بحاص ىلع دودرم وه وأ هل لحن لهف ؟.اهحبر

 ينعأ نيملسملا لوق رثكأ ىلع هل حبرلا نا لوقلا رثكأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ضرتقملا

 ذخأ نمأ نميف اهب موسرملا اهظفل نود يدنع يف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم
 . هتيب نم تقرس اهنأ نيمألا ىعدإف نيمألا نم اهذخأ دارأو ةتنامأ

 لاقف نيميلا يف امأف هدي نم تفلت ةنامألا نأ نيمألا لوق لوقلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع لاق نم لاقو .نيمألا ىلع نيمي ال نيملسملا ضعي

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هر ;امأل ا هل نم ت امو ] دحأل هنام ا هعم نميف يعم اےيف اهنم ىنعمل ١ ترصتخإ ١

 . بايغأو ماتيأو ئ دلبلا ف نورضاح غلب مهيف هثرو فلخو

 هدي نم فلتو ةنامألا نم هتصح رضح نمل نيمألا ملس نإف : : باوجلا

 عم نيملسملا ةعامج وأ نيملسملا مكاح رمأب مسقلا نكي مل اذإف بايغاللا ةصح
 - ال ىذلاو ۔ هئاكرش لام يف انومضم نوكيف . . م اهسلا نم فلت امم همدع
. ملعأ هللاو . هنمث مسقيو عابي



 ءيش هدنع نميف موهرلاب نسح نب ملاس نب رمع خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دنع نم باتكب سانلا نم دحأ ءاج مث لجرل ةنامأ هزيغوأ حالسلا نم
 نمتؤملل زوجيأ . باتكلاب لصاولا لجرلا كلذل حالسلا ملسيل حالسلا بحاص
 . باتكلاب لصاولا لجرلا هضبق اذإ أربيو هميلست

 ملسي نأ هل زئاج هنأ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هاو باوجلا

 نم مكح ةنانمطالاو مكحلا ال ةنانمطالا ىلع باتكلاب لوسرلل هريغوأ حالسلا
 . هللا نيد ماكحأ

 نوكي ىتح هتنامأ نم نيمألا أربي ال نيملسملا نم لاق نم لاقو : ةلأسم
 هنم اه ضباقلا نوكي ىتح أربيال لاق نم لاقو . ةقث وأ انيمأ ةنامألا هنم ضباقلا
 . ملعأ هللاو .اهبر ىلإ تلصو دق اهنأ حصي ىتح أربيال لاق نم لاقو . الدع ةقث
 ىنعملاب تيتأ نأ يدنع ايفو باوجلا ظفل ترصتخا فلؤملا لاق : باوجلا
 . هظفل ضعبو هنم

 يهو ضر ألا ف ةنط اب مه ارد هيف دجوف اتيب ىرتشا نمو هريغ نمو : ةلأسم

 . ةيلهاج ريغ ةيمالسإ
 اذه نكس نم رخآل يهو ءيش مهاردلا هذه يف ى رتشملل سيلف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيف تام نأ ىلإ لزنملا

 نم هضعب وأ هساطرق بهذف هنم أرقيل اميدق ًاباتك ريعتسي نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ نايض همزليأ ريثك ميدق وهو هنم ةدارإ ريغ
 ريغ نمررحملا لمعتسملا أطخأ اذإ حابملا لاعتسا نأ ملعاف : باوجلا
 افالتخإ ناضلا موزل يف نأ هلثم لمعتسي ام فراعت نم جرخي امم الو . . عييضت

 ناضلا طقسأ ضعبو .انومضم أطخلا لاومألاو سفنالا يف لعجو همزلا ضعب

 هللاو . كلذ ًافرعمو فلتلا اذه لثم نم كلذ لمعتسي نم عانتما مدع لجال

.ملعأ



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

 اهظفحأ ملو ينايفلا وأ سانلا كالمأ وأ زئاجلا قيرطلا يف ةطقللا ىلع تررم اذإو

 يدنع نكي ملوأ اهب ءالتبالاو اهب ءاذشالا يتفرعم ةلقل اهنع حاصفالا يبلط
 .اهل نومأم عضوم

 الف اهنم زئاجلا هجولاب جورخلا مدع فوخ اهكرت نإ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 . اهذخأ اذا ىتح كريغ اهب تفرع اذاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع كيلع نايض

 ناضلا كيلع فاخاف ةقث ريغ ناك نإو ، كيلع اتَض الف ةقث اهل ذخألا ناك نإف
 . ملعأ هللاو .كلذ يف

 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ربغوأ حالسوأ ةيناوأ رثنوأ قلخرصم ىف مهارد طقل نميف : هللا همحر ناديبع

 ةفص فيكو ؟ال مأ هل اهعفدي نأ هل زوجيأ اهتمالعب دحأ ىتأو ضورعلا نم كلذ

 .اهتمالعب يتأي يذلا
 اهتمالعو {هيلإ عفدي نأ زئاجف اهتمالعب دحأ ءاج اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لوقف ، ةطقللا فيرعت امأو . فالتخإ هيفف نزولاو ددعلا امأو .اه ؤاكوو اه ؤاعو

 . نيرهش نيمهردلا وأ ارهش فرعت اهنإف هنود ايف امهرد اهتميق تناك نإ اهردق ىلع
 ةثالث فزعت لوقو . ترثك وأ تلق ةنس فرعن اهنأ لوقو . ةنس مهاردلا ةثالثلاو
 . ملعأ هللاو .اضيأ ترثك وأ تق مايأ

 ةباتكلا نع نوملسملا فقو دقو سانلا يديأ يف ضرأو لخن يف : هنمو ةلأسم

 تيبل مهيديأ نم اهع زتنأ ) )نأ رسجأ لو بئاوغلا نم اهنأ كشلا لجأ نم اهيف

 دنع ةرهش دوهش اهيلع تدهش دعبو لدع ةنيب اهيف يدنع دهشت ل ينأل لاملا

 نأ يلزوجيأ . ةرهشلا ةداهشب لاملا تيبل مهيديأ نم اهعزتناو ل مامالا ةالو نم لاو

 كشوأ جرح يبلق يف ()ناك اذإ روكذملا ] لخنلا اذه ةلغ نم لاملا تيب نم ينطأ

 .كلذ يل زئاجو ةجح يلاولا زاوج مأ دوهشلا ءالؤه ةداهش نم

 )١) لصألا يف تسيل .

 )٢( تنك : لصألا يف .



 انيلع بجاولاو { ةجح لدعلا ةقثلا يلاولا زاوج نأ : قيفوتلا هلابو : باوجلا

 . تاقثلا لودعلا الإ مهتانامأ يف نولوي ال لدعلا ةمئأ نأل نيملسملل رمألا ميلست

 . ملعأ هللاو

 لجر هنكسو هنم لوحتو 5 الجر هنكاس ناك تيب لثم ةطقللا يف : هنمو ةلأسم
 مأ تيبلا نكاس ناك نمل اهمكحف تيبلا فر يف رثنلا مهاردلا نم ائيش دجو رخآ
 نمل رثنلا مهاردلا ريغ نم روكذملا تيبلا اذه يف ءعىبش دجو اذا تيأرأ ؟ءارقفلل

 ؟همكح

 نيملسملا نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 : لاق نم لاقو هلبق تيبلا اذه يف انكاس ناك نمل همكح نوكي هتركذ ام عيمج نإ

 ` . ملعأ هللاو .ءارقفللو لاملا تيبل وهو ةطقللا ةلزنمب نوكي

 ضرألا قوفوأ شارف يف هنكسي يذلا تيبلا يف دجو نمو : هنمو ةلأسم
 مهل هنأ هوفرعي مل هلهأ كلذكو هل كلذ نأ ظفحي ملو هلثم كلمي نم ريغوأ ةيدمح

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت

 ىلع همكحف كلذ لثم كلمي تيبلا بحاص ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هر لومعم ب اوص نيملسمل ١ لوق لكو 7 ارقفل ١ هيطعي هز ا : نيملسمل ١ لوق ضعب

 . ملعأ هللاو هب ذخألا زئاجو

 يفوتسي نأ ريغ نم راسو مدخو همدخ۔ مدخيل اريجأ رأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نم ضعب هركذ راص مويو ءاج هلصأ نيأ نم فرعي ال بيرغ مداخوهو هترجأ
 سمخ وأ تس ردق هل تضم دقو نادلبلا نم ءيش ىلإ هجوتمرئاس هنأ سانلا

 صالخلا فيكف .كلذ هيلع يذلا هفرعي داع ام عجرول نالاو . عجري ملو نينس

. ةرجألا هذه نم



 نم لاقو ،ةفوقوم نوكت ةزرجآلا نإ نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هللاو .كلذب أربيو اهير حص اذا اهب نيديو نيملسملا ةلود ريغ يف اهملسي لاق
 .ملعأ

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 هيعدي لجر ءاجف هعرز ربغوأ هعرز نم هربغوأ اريعي ضبق نم امأو . هللا هظفح

 . هل هنأ

 هل زئاجف ةنانمطالا ىلع امأو ،هل هعفد هل زوجي الف مكحلا يف امأف : باوجلا

 ىلع دهشأو هنم هضبق يذلا عضوملا ىلإ هلصوأ نإو كلذب هبلق نكس اذإ كلذ

 اذإ كلذ زئاج نيملسملا لوق ضعب ىلعف . عقوملا يف هكرتو لدع دهاش كلذ

 . ملعأ هللاو . ءاملا دريو هسفن عنمي ناك امو روث وأ ريعب لثم ناك

 نب برعلب دجمألا مامألا انديس باوج نم اذكه ةبوتكم اهتدجو : ةلأسم

 زيرجنالاو ىراصنلا لثم كرشلا للم ءال ؤه نم تومي نميفو 7 هللا همحر ناطلس
 ؟ال مأ ثراو هل نكي ل اذإ مهسنجل مهلام نوكحي له مهريغو سيسنرفلاو زيدنألاو

 نحن ام ىلعف ثراو هل سيلو مهنم دحأ تام اذإف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 سانجألاب ثراوتي نمم ناكولو ، نيملسملا ةلود زعل عجري هثاريم نأ هيلع نولماع
 . ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هيلع لمعنو هب رمأن نحن ام اذهف

 لام يف اهلسفو لجر لام نم ليسلا اهلش يتلا ةلخنلا يف هريغ نمو : ةلأسم

 .هضرأ يف ترمثأو تشاع دقو رخآ لجر
 اهبررمأ ءاش نإ اهيف يه ىتلا ضرألا بحاصل كلذ يف رايخلاف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةعولقم اهتميق هاطعأ ءاش نإو هلام نم اهجارخإب

 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 دحأ ى رتشا اذإ نوملسملا اهيف بتكي ال يتلا نكامألا يف . . هللا هظفح ناديبع
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 ؟ امارح مأ الالح عرزلا نوكيأ . نوملسملا اهبتكي ضرأ ف هرذب وأ بح اهنم

 اهيف بتكي ال ىتلا نكامألا كلت نمرذبلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لبق نم ناك ايك نوكي رذبلا اذه بح نإف ،نوملسملا

 لكألا نع نوهزنتمو نوملسملا اهيف بتكي ال ىلا نكامألاو : هنمو ةلأسم
 هنم ذخأ اذإ ةهبش هنم قحلت نمث اندنع هل سيل يذلا سبايلا بطحلا لثمو اهنم
 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا تكرت اماعط لمعيل

 نم هريغ ائيش الو بطحلا نم ائيش ذخأي نأ ىنبجعي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اهتركذ يتلا نكامألا هذه

 نوكت لسفلا اذه ىيح نإف لاملا اذه لسفا :لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 لعفي امو ةلخنلا هذه نوكت ام 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةلخنلا هذه

 ؟اهتالغب
 كلذ لكو نيملسملا لام تيبل وأ ءارقفلل ةلخنلا هذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو زئاج

 مدن مث هسفنل اهذخأ اهل يدعتلا هجو ىلع ةطقللا ذخأ نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ امل يصوي نأ هيلعأ . اهمر ةفرعم نم سيأ نأ لعب ءارقفلا ىلع اهقرفو

 . ملعأ هللاو . اهم يصوي نأ ينبجعيو فالتخا كلذ ف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 دحأ دارأ تاوم رابآلا نيبو ةقرفتم رابآ اهيف بئاوغلا نم ةربغ يف : هنمو ةلأسم

 رفحي نأ دارأ نم عنمي نأ زوجي له .ىوطألا نيبوه يتلا تاوملا يف رئب حرقي نأ
 ؟تاوملا ي ارئب

 نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . بئاوغلل يتلا رابآلاو ضورألا نيب تاوملا يف ًارئب رفحي نأ زئاج هنأ :نيملسملا
 نع حسف اذإ هنإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو .كلذ زوجي ال :لاق نم لاقو
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 هللاو .زوجي ال لقأ حسفلا ناك نإو .زاج عارذ ةئايسمخ ىوطألا هذه ضرالا
 .ملعأ

 اهنأ يحاونلا كلت لهأ عيمج دنع ةرهش تناك اذإ ةربغلا هذه ف : هنمو ةلأسم

 لوقي الف {هيوذو هبيرق ديبوأ اهنم عيش هديب نم ريغ دحأل لصأ الو كلم ريغ

 زوجيو 5 ةزئاجو ةيضاق ةرهش هذه ىرتأ . مهتباصعو مهتلاهجل بئاوغلا نم اجنأ
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةرهشلا هذهب ىوطألا هذه زوح

 ال ةرهش ناكو ماعلاو صاخلا دنع ةرهشلا تناك اذا :: قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ىوطالا هذه زوج زئاجف ةرهش اهعفدت

 نيمألا دي نم تفلتو .هدنع انيمأ هتتامأ نيمألا ضبق اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ لوألا نيمألا نمضيأ . يناثلا

 هللاو . هيلع نايض ال اندنع لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 نم هجرختساو هيبأ نم هثرو لام يف ايمالسإ انيفد دجو نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟همكح امف اتيب وأ ةعيض ناك هتايح يف لاملا نم هنكسي هوبأ ناك ناكم

 ام مكحف هوبأ هنكسي ناك عقوم ف انوفدم هدجو اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . كلذب ملعأ هللاو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيبا ةثرول هدجو

 ىوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مهارد هيف دجوف كلذ ريغوأ زرأ وأ راذبوأ ثرو لثم ىرتشا نميف . هللا همحر
 . ةرثن وأ رارص يف ناك كلذ ريغ وأ بهذ وأ ةضف
 ةلزنمب اهنأ ليق دقف عئابلا نم هارتشإ اييف ارثن مهاردلا تناك اذإ : باوجلا

 نإو . ىلإ بحأ ةطقل اهنأ لوقي نم لوقو . عئابلل اهنأ اولاق دق مهلعلو . ةطقللا
 نإف فرعتو يدنع ةطقللا ةلزنمب يهف ةرص وأ سيك يف ةمالع اهل مهاردلا تناك
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 يهف اهبر ةفرعم نم سيأو بر اهل حصي مل ناو ،هيلإ تعفد بر اهل دجوو تفرع
 اهنإ :لاق نم لاقو . ءارقفلل عفدت اهنإ لاق نم لاق دقف .هبر فرعي ال ام ةلزنمب

 حصي نأ ىلإ ةيرشح ةفوقوم اهنإ :لاق نم لاقو . ةلودلا زع ف عفدت لاملا تيبل

 . ملعأ هللاو .لمعن هبو لوقن لوألا لوقلابو .ةعاسلا موقت وأ ثر اهل

 قحلا هيلع يذلا رشغأو سانلا نم دحأ ىلع قح هل يذلا يو : هنمو ةلأسم

 هرقف لجأل هبر فرعي ل همزل نايض نم عفدي نأ قحلا هل يذلا دارأف ءافولا

 ابر هل فرعا مل نايض نم كيلع يذلا قحلا كل تعفد دق هل لاق اذإ هئزجيأ

 هيلع يذلا قحلا ردقب هل عفدي الأ هئزجي ال مأ سفن نع اصالخو هبر نع ةقدص

 كلذ عفدأ ينإ عفدلا لبق نم هيلع طرشي طرش الب دعب نم قحب هبلاطيؤ .هل

 ؟ينيفوت ىتح
 يذلا نايضلا نم هيلع ايع قحلا نم هيلع ايب هصصاق نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم لاق نم لوق انبجعيو . عفدلاو ميلستلاب الا كلذ زاوج دعبي الف هبر فرعي ال
 تاءاج ام لوصأب يدنع هبشأ وهو اذهل اذه ملسيو اذهل اذه ملسنف : ميلستلاب
 ملعأ هللاو . ملعلا يلوأ نع راثآلا هب

 نمو . هللا همحر ىوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةل اسم
 كلت نم ادعاصف ءارقف ثالثل هميلست دارأو ةمولعم ةيرق ءارقفل ائيش ىطعأ
 | ؟كلذ هل زوجمأ ةيرقلا
 . ملعأ هللاو . هرمأي ل وأ هاطعأ نم كلذب هرمأ }٥كلذ هل زوجحم : باوجلا

 ىطعي نم اه ريغ و ا ىكز ا لثم ةمولعم ةيرق 7 ارقفل هب ىصوم او : هنمو ةلأسم

 ١ ؟هب ىصوملا اذه
 ناك اذإ اهب ةالصلا متت نمم ىكزأ نم ءارقفلا عيمجل كلذ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
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 هازجأ ادعاصف ءارقف ةنالث نم هاطعأ مهيلع ردقي ل ناك نإو ئ مهيلع ردقي

 . ملعأ هللاو .كلذ

 مأ نمضيأ .اهذخأ لولدملا نأ ردي ملو ةطقللا ىلع لادلا يفو : هنمو ةلأسم

 .اهبحاص نم اهذخأ هنأ هعم حصي ىتح

 . اهبحاص ىلإ تلصو اهنأ حصي ىتح نماض ةطقللا ىلع لادلا : باوجلا

 ملعأ هللاو

 ۔ يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . هنيعب اذهو اهباوجب تيتأو امهلا ؤس تكرت ۔ هللا هظفح

 .اهريغو باشخألا نم تركذ امم رحبلا لحاس نم ائيش طقل نإ : باوجلا

 .اريقف ناك اذإ ةطقل نع ضعب لاق . كلذ يف فالتخالا ىرجي هنأ يدنع يذلاف

 انخياشم نأ يدنعو .وه ايك هلاحل كرتي ضعب لاقو .ةلودلا زعل ضعب لاقو

 انديس نع تظفخو .لعفي مامألا اذكهو .ةلودلا زعل نوكي (')نأ مهبجعي

 . ‘هانعردق طقاللا ىطعي نأ رمأ هنأ هل رفغو . هللا همحر دشرم نب رصان مامألا
 . ملعأ هللاو .اهب رمأ هنأ يدنع اميف اذكه ةلودلا زع يف عضوتو ةطقللا ذخ ؤتو

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 عمسي ملو قلخ رصم يف اذك اذك يف ةمولعم مهارد طقل نميف هللا هظفح ناديبع

 : لوقي الجر عمس رثكأ وأ لقأ وأ نينس ثالث ردق دعب مث اهلكأو اهنع لأسي دحأ
 اذه ىلا اهآر هنلعأ .ةطقللا مهاردلا هذه ددع ىلع مهارد هل تبهذ هنإ

 ؟اريقف وأ اينغ طقاللا ناك ، لئاسلا

 اهضوع هيلع بجي هنإف ، ةطقللا ةمالعب دحأ ىتأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .لاح لك ىلع

 .لصالا يف تسيل )١(
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 لحيأ .راجشألاو ليخنلا ةرمث نم جلفلا ءام هلمحي يذلا ينفو : هنمو ةلأسم

 ؟ ريقفلاو ينغلل هذخأ
 ناك اذإو ،ريقفلاو ينغلل .زئاج هنإف ةميق هل نكت مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو © ينغلا نود ريقفلل زئاج هنإف { ةميق هل

 عنام اهو سانلا نم اهلغتسيو اهضراعي لك تدجو ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 .لاقو ليق نم الإ ةيصولا حصت ملو ليبسلل اهب ىصوم اهنإ لاقيو ،اهنع عنمي
 ؟لاملا تيبل اهزوح كبجعي لهف
 كرت ينبجعيو ث ةلخنلا هذه يف لوخدلا كرت ينبجعي : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ` .ملعأ هللاو ،لاملا تيبل اهزوح

 ۔ هللا همحر ىوزنلا ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نم اهلعل : ةلأسم

 نم اذه لدبا & عمش كلذ نم عاضف ةنامأ وأ ميتيل وأ دجسمل لام هدي يف نميف

 ؟ال مأ هناكم ذخأي نأ هلأ . هنيعب عاض يذلا دجو مث ،هلام

 . ملعأ هللاو .كلذ فلت ام دجو اذإ كلذ هل زوجي : باوجلا

 نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا تلأس :اذكه ةبوتكم اهتدجو : ةلأسم

 فرص نامز يف ةيرصب مهارد ةنامأ هدنع لجر يف ىلاعت هللا همحر لماز

 هيلع بجي له .صالخلا مهاردلا ىلع فرصلا بلقنا مث اهضرتقإ تايرصبلا
 ؟اهضرتقا يتلا مهاردلا لثم مأ صالخلاب ءافولا

 ام لثم الإ يدنع هيلع نكي مل اهبحاص رمأب اهضرتقإ ناك نإ : باوجلا
 اهناكم يفوي نأ يدنع هيلع ناك ،اهبحاص رمأ ريغب اهضرتقا ناك نإو .ضرتقا
 . ملعأ هللاو صالخلا ماقم موقت تناك اهضرتقي مل ناك نإ اصالخ

 نم مهاردلا هذه تناكوأ نالفل اهملسأل مهاردلا ضعب تتأ لجر : ةلأسم

 مهاردلا كلت عفدأ نآ هيلا لوسرملا ينرمأف يلاولل اهعفدا يل لاقو لجرلا ةاكز

 ؟ال مأ هل اهعفدب ينرمأ نمل اهعفدأ نأ يل زوبي له .ينم اهضبقي نأ لبق خال
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 نموأ ةاكز اهنأ كدنعرقي نمل مهاردلا هذه كنمأ يذلا ناك اذإ : باوجلا

 ىلا اهملست نأ كل سيلو .هيلإ اهميلستب كرمأ يذلا ىلا الإ اهملست الف ةاكزلا

 رمأ كتفلاخمل اهف تنمض هريغ ىلإ اهتملس اذإ كنأل هيلإ لوسرملا كرمأ ولو هريغ

 . ملعأ هللاو اهبحاص

 راسو ةضف لجح هتجوز ىلع ىقلأف ةدلب نم ريسملا دارأ لجر يف : ةلأسم
 «لجحلا كلذ تفرصو ةقفن ىلا هتجوز تجاتحاف . هريغلوأ هل هنأ اهل لقي لو اهنع

 ام ۔ ي ريغل لجحلا كلذ نإ :اهل لاق اهججوز ءاج الف كاهسفن ىلع هتقفناو

 امو لجحلا كلذ نم ةأرملا هذه مزليام . ي ريغل ةنامأ يدنعوأ ،نمهرلاب الإ يدنع

 ؟كلذ يف مكحلا

 ىلع تردق نإ اهجوز ىلع هدرتو ى رتبشملا نم هصلخت نأ اهيلع : باوجلا
 هلوقت ام هتميقو هنايض اهيلعف هدرو ،هصيلخت ىلع الو هيلع ردقت مل نإو . هصيلخت

 امم رثكأ هتميق نأ دوهشوأ ةنيبب حضي نآ الإ كلذ نع فلحتو ةميقلا نم يه

 . ملعأ هللاو 5 ةنيبلا هب تماق ايب تذخأ كلذل هنيب تحص اذإف يه هنمث

 اهكرت مث : لالدلا هجو ىلع هدبع اهذخأ هيخأل سرت هتيب يف لجر : ةلأسم

 مهل لاقو هيخأ توم دعب هتيب نم ةذوخأملا لجرلا اهيف بلاطف هديس تيب يف دبعلا

 اهربغ ًاسرت هيطعي نأ هدبع ديسلا رمأف يتيب نم اهومتذخأ يتلا يخأ سرت ينوطعأ
 يتلاب تسيل اهنأ ملعيوهو مهنم اهذخأف ،امهاتِإ هطعأ هيخأ سرت هذه :هل لاقو
 نم تذخ يتلا سرتلاب لجرلا يتواف دبعلا ديس تام مث ،هتيب نم اهوذخأ
 لجرلا ىخأ سرتلا بحاصل اعيمج ناسرتلا ناتبثي له .هيخأل يه ىتلاو ،هتيب
 ؟ال مأ ةذوخأملا ريغ يهو نالف سرت هذه ديسلا لاق ثيح

 تباثرارقالاف اهايإ هاطعأ يتلا سرتلاب هلرقأ اذإ مكحلا يفامأ : باوجلا
 هل رمأ ىتلا سرتلا دري نأ يدنع هيدل سيلو اهذخأي ترهظ اذإ ىلوآلا هسرتو

 اهنا اهفرعف .دبعلا اهذخأ يتلا كسرت هذه نإ هرارقا يف هل لاق اذإ امأو .اهب
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 ىلعف اهضوع ٥ ذهو تبه ذ دق كسرت ن هل لوقي و ا اهذ لح ا هل سيلف يه تسيل

 . ملع أ هلل او ئ مهسرت مهيلع درت هيل ا تعجرو ةسرت ترهظ اذإ اذ دإ ههبس آ امو اذه

 1 نالف دنع نم مهاردلا هذه هل لاقو مهاردب رخآ هءاج لجر : ةلأسم

 تام نإ تيأرأ .لوسرلا هب هل لاق ام لجرلا ىرتشاف اذكو اذك اهب هل يرتشتل

 ؟ ال مآ لوسرلا ىلع هدري نأ لجرلا اذه عسي له . ءيشلاب هل رقملا

 يذلا ىلع قدصي ال هنأل هلوق لبقي نآ هل زوجي الف مكحلا يف امأ : باوجلا

 لوبق هيلع قيضي الف ٠٠ ةقث لوسرلا ناك نإ ةنانمطالا يف امأو . مهاردلاب هل رقأ

 لوبق هل زوجي الف . ةقث ريغ ناك نإو ،لجرلل هارتشا ام هضبقي نأ هل زوجيو هلوق

 زاج ه ؤارش هل متأ نإف ،اهب هلرقأ يذلل مهاردلا نمض هلوقب ىرتشإ نإف هلوق
 الو ةثرولل اهيطعيو همههارد هل هيلع ناك همامتإ ملعي نأ لبق تام نإو .كلذ

 . ملعأ هللاو هل اهارتشا يتلا ةعلسلاو شاهايإ هاطعأ نم اهيطعي

 فرص بلقن ١ مث . اهضرقأ لجرل ةنامأ ةيرصب مه ارد هدنع لجر : ةلأسم

 ؟ءافولا دنع هيلع بجعام ةديدحلا مهاردلا ىلع مهاردلا

 ضرتقإ يذلا نأ هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا خيشلا نع : باوجلا
 يذلا امأو . مويلا فرصب هيضقي نأ هيلعف ةنامألا بر نذإ ريغ نم هتنامأ نم
 ةيرصبلا ةضفلا ةيراللا ناكم هيفوي نأ طرش نكي ملو ةنامألا بر نذإب ضرتقا

 . ملعأ هللاو . هضرقام لثم هيلعو هل زوجي ال اذهف كاصالخ ةضف ةيرال

 اهكرتأ نالفل علسلا هذه تب د رتشا ىن ز إرخال لاقو ةعلسب , ءاج لجر :

 يذلا نالفل مأ هتثرول : :اهمكح نوكي نمل . ةعلسلاب ءاج يذلا تام مدن ةلاسم

 ؟هايس
 لاق ناك نإ : ۔ هللا همحر۔ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا
 . ملعأ هللاو ، هل رقملل اهيطعي نأ ينبجعيف نالفل اهتي رتشا
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 يف نوكيو ةعمج لك مأ موي لكوهأ ؟ ةطقللا فيرعت ةفص امو : ةلأسم
 ؟ال مأ قاوسألا

 طقالل زاجو نكمأ ام ىلع الإ دودحم دح ةطقللا فيرعت يف سيل : باوجلا
 هللاو ۔هريغوأ قوس يف ناك سانلا عمجم يف كلذ نوكيو .اهفرعي ادحأ نأ ىسع
 . ملعأ

 لثم ءيشوأ ةبشخوأ عزجوأ ةلخن ةزرج لثم ليسلا هلمحي اميف : هنمو ةلأسم

 عفنتسي نأ دحأل لحيأ .هنع لأسي الو هبلطي دحأ ءىيجي الو بر هل ملعي ال اذه

 ؟هر

 ال امم اذه ناك نإ : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 نم ىلع قيضي الو . هنع لأسي ال اذه لثم نأ ةداعلا يفو هبحاص هيلإ عجري

 لثمو ، ءارقفلل يهف بر هل فرعي مل اذإ ةطقللا نأل ةطقللا ريغوهو .هب عفتنا

 . ملعأ هللاو ، ينغلاو ريقفلل حابم اذه

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اذه نإ هل لاقف هدي يف وهو رجات نم نابه ةيراع دارأ لجر يف : هللا همحر ىوزنلا

 اذه دري نأ لبق هلعل تام رجاتلا نإ مث هنم هذخأف سانلل اذه؛يل سيل نابملا

 . هيلإ نابلا اذه ريعتسملا

 لوقلا كلذ نوكي الو ةفصلا هذه ىلع هتثرو ىلع هدر هعسي هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع هكلم نم هل اجرح

 ليبسب هدنع هنأ هلعل هيف بتكي نأ زوجيأ اباتك راعتسا نميفو : هنمو ةلأسم
 هبر نم نذأ الب هيف بتكي نأ زوجي له .ثداوحلا فوخ نالف نب نالفل ةيراعلا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هيلع هنم ةلالد الو
 نيدلا يف مهتمئأو نيملسملا ءاهقف ضعب تيأر دق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو ةنسح ةوسأ مهتمامأو كلذ نوبتكي
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 .ةدودحم ةدم ريغل ًاديرج هيلع بكرل ائيش ًادحأراعأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ىلع تيأر ينإ ريعملا لاق نامزلا نم هللا ءاش ام ىضمو ديرجلا ريعتسملا بكر املف

 ؟كلذ ف ىرت فيك . كلذ ريعتسملا ىبأو هفرص ديرأو اررض يرا لح

 مكحي الف هجارخإ نم ررض هقحلي ال ديرجلا بر ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو مالسالا يف رارض الو ررض الو اندنع ةفصلا هذه ىلع كلذب هيلع

 يحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 لو هلام ىلإ هلزنم نم ادايس هيلع لمحيل ًارامح راعتسا نميف : هللا همحر

 نا ربغ ۔هيلع ابكار لزنملا ىلإ لاملا نم هعوجر يف نوكي نأ ريعملا ىلع طرتشي

 دايسلاب لاملا ىلإ هبوهذ يف نوكي ًادايس قوسي نم نأ سانلا نيب ةيراجلا ةداعلا

 مهدنع ةيراج ةداع هذه تناكو ةبادلا ىلع ًابكار هلزنم ىلإ هعوجر يفو ايشام

 ؟ال مأرايحلا ىلع بكر اذإ ءيش همزليأ . ماعلاو صاخلاو ريبكلاو ريغصلا اهفرعي

 ةداعلا هب ترج ام ىلع ريعملا ةباد ريعتسملا لثتما اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ هللاو .جرح الو هيلع مول الف سانلا نيب

 يلع نب سيمخ نبرصان ةيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مهارد اهيف طلخف هرمأ كلمي ال نمل ةنامأ مهارد هدنع نميفو : هللا همحر ىوزنلا

 ةطولخملا مهاردلا هذه لثم ذخأي نأ هلزوبجيأ . هنم اطلغ اضيأ هرمأ كلمي ال نمل

 ىلع ردقي الو اهددعل اظفاح ناك اذإ هيف اهذافنإ زوجي اييف اهذفنيو اهفعضأ نم

 ؟ال مأ اهطلخ يتلا نم أدارأ اهذخأ يتلا هدنع ناك ولو اهزييمت

 ناكو ۔هاضرزوجي الو هرمأ كلمي ال نملا اهلك تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ءاهقف ضعب لوق نم تظفح ام ىلع ًاددع اهمسق هلزئاجف اهددع فرعي

لب ۔اهنيعب اهفرعي مل ذإ دحأ نود دحأل هدحو ءيدرلا لعجي الو نيملسملا



 اهنم ذخأي نأ ىضرو هرمأ كلمي نمل اهنم ناك نإو .اددع اهتلمج نم اهذخأي
 هللاو ،نيملسملا لوق ضعب ىلع كلذ هل عساوف همهارد لثم ًاددع ءيدرلا
 .ملعأ

 نيملسملا نم ةعامج وأ لاو وأ مكاح رمأب هتنامأ مسق اذإ نيمألاو : هنمو ةلأسم

 ىلإ مهضعب لصوو نورضاحو ماتيأو بايغأ مهو اهلهأ نيب مكاحلاو يلاولا .مدع
 ؟ال مأ ءاكرشلا نم هقح فلت مل ءيش هيلعأ . مهضعب بيصن فلتو اهنم هبيصن

 ؟ال مأ مهقوقح تفلت نيذلا مهئاكرشل ءيش مهمزلي اهنم مهقوقح نوذخآلاو

 ةماقم موقي نموأ نيملسملا مكاح مكحب مسقلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ ءاكرشلا الو نيمألا ىلع نايض الف ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ةعامج نم

 فلت نإو .هرمأ كلمي ال نمم كلذ هبشأامو هوتعملا وأ بئاغلا وأ ميتيلا قح فلت

 . ملعأ هللاو © هنايض هيلعف فلتلل هضرعو هفلتأ نم كلذ

 . دقنلاب اهنمث نم رثكأب هئيسن هتنامأ عاب اذإ نيمألاو : هنمو ةلأسم

 نيمألا أربأو ةنامألا بر يضر اذإ هنم ل ناب ام ىلع لاق هنأ وجرأف : باوجلا

 . اهمرب درلاب اهتميق وأ ةنامألا لثم ملس اذإ نيمألل ةدايزلا ذخأ قيضي الأ كلذ نم
 . ملعأ هللاو
 ىوزنلا دادم دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم
 راص نأ ىلإ اهكرتف ينغوهو اه ةمالعال ةضف ةيدمحم طقتلا نميفو : هللا همحر
 ؟ال مأ اهس عافتنالا هل زوجيأ . ًاربقف

 نول ايل ةطيرخوأ ةقرخ يف نوكت نأ لثم اهل ةمالع ال ناك نإ : باوجلا
 ناك هلعل نإو 5 ةلبقلا لهأ نم نيملسملا نم اريقف ىطعتو ةطقل يهف ةمالعو
 كلذ هلزئاجف اريقف راصو رقتفا نأ ىلإ اهكرت نإو .هلزوجت الف اينغ اهطقال
 ةطقللا زوجت الف اينغ راص نأ ىلإ هدي يف اهكرتف ريقفوهو اهطقل نإو ؤ ملعأ هللاو
 اذإف }. ةطقللا هلزوبي نم دح يفوهو اهذخأي ل اذإ ربقفوهو اهطقتلا ولو . ينغلل
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 اهب عفتني ريقفل عفدتو هل زوجت الف ىنغلا دح يف راص نأ ىلا ةنامأ هدي يف تيقب
 . ملعأ هللاو لوقلا رثكأ ىلع

 هدنع نم نولكأيو هلزنم ف هدنع مهو نوغلاب اب د الو أ هل لجر يفو : : هنمو ةل أسم

 مهنم ًادحأ نأ مث ] هريغ نود ةصاخ هل هنأ هر فورعم نكسم مهنم دحأل سيلو

 لثم كلمي نمم مهلك اوناكو ليللا يف هيف ماني يذلا هشارف يف ةيضف ةيدمحم دجو

 ؟ةفصلا هذه ىلع ةيدمحملا هذه نوكت نمل .كلذ

 { هلثم كلمي نمم وهو همهارد هيف لعجت اميف اهل دجاولا اهدجو نإ : باوجلا

 دنع تيبلا يف ضرالا ىف هروثنم اهل طقاللا اهدجو نإو هل اهذخأ هلو هل يهف

 زاج ريقفلا اهملس نإف . ءارقفلل يهو ةطقل اهمكحف مهجورخو سانلا لوخد

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

 هيلعأ صاقعلاو ءاعولا تاوذ ريغ نم ائيش طقل نميف : هللا همحر ىوزنلا ناديبع
 زجملاو بلخملا لثم ؟ال مأ هيلإ هعفدزوجيأ هتفصب دحأ ىتأ نإو هفرعي نأ

 ؟صاقع الو ءاعو هل نكي مل امو 2 ريفقلاو بوتلاو ةاجسملاو

 هللاو .فيرعت هيف سيلف ةمالع هتركذ امل نكي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 .ملعأ

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهطقتلإ ١ نمل نوكتا ا اهرفحف اه دجوف ةر ربلا ١ ف ةنفدنم ارئب دجو نميف : ٠ هلل ١ همحر

 ؟كلذ

 ةطقللا يفزوجي ام اهيف زوجيو ةطقللا ةلزنمب نوكت اهنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو كلبق نم ةراثأ اه تناك نإو ،انعم ةفصلا هذه ىلع
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 لاملا يف ًانطاب هارتشا لام يف هميق هلامم ىصح دجو نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هل نوكيأ
 لاق . ملعأ هللاو هذخأ هل زوجي هنأ هنم ىل ناب ام ىلع هنأ اوجرأف : باوجلا

 .اهتدجو ايك اهتبتك امناو ةلأسملا هذه يف خيشلا اذهل لئاسلا تسل :فلؤملا

 ؟ال مأ ريقفلل اهذخأ زوجي له اهبر فرعي مل اذإ منغلا ةلاض يفو : هنمو ةلأسم
 ؟رهشألاو مايألا نم اهفيرعت دح مكو ؟اهيف تيرعت ىلتبأ نم ىلع لهو
 تفرع نإو ةميقلا يف اهردق ىلع نوكي فيرعتلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 تناك نإ اهتمالعب نوكي فيرعتلاو نيملسملا ضعبل لوق كلذ يفف نامز ةنس

 فيرعتلا دعب اهل هذحأ ةزاجإ يفف 6 اريقف اهل طقاللا ناك نإو 6 ةمالع امل

 أربي نم ىلإ ريصت نأ الإ اهذخأ هعسي الف ينغلا امأو .فالتخإ اهتر نم سايالاو

 وأ عيب لثم قحلا هوجو نم هجوب هل اهرتصي مث قحلا هوجو نم هجوب هنم اهضبقب
 . ملعأ هللاو اندنع كلذ هسشأ امو ةبه

 ؟ال مأ كلذب ةنانمطالا ىلع هل اهنأ اهيعدمل اهعفد هل زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 ءاهقف ضعب لوق نم اندنع كلذ ةزاجإولخت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو ،نيملسملا

س ٢٢٣





 ىن اثلا ب ابل ١

 ةبهلاو ةحنملاو ةيطعلا ي
 ةتردهلاو

    

 خيشلا باوج نمو ،زارحالاو عنملاو زوحلا نم تارارقالا يف كلذ يناعمو
 ىطعأ نميف : هللا همحر ناديبع نيب هعمج نب هللادبع نب دمح هللادبع ىبأ هيقفلا

 هئام ةلضف هاطعأ ىنعملا نأ الإ دودحم ريغ هلام هب ىقسي يذلا هئام نم ءام رخآ
 تفصو ام ىلعف . ةيطعلا هذه يف عجري نأ ىطعملل ادب مث {هل ٍءام برش دعب
 . ملعأ هللاو اهيف عوجرلا ىطعمللو ةدودحم ريغ ةلوهجم ةيطعلا هذه نإف

 نم ليخنلا نم ائيش اهل عابو اهقح اهجوز اهل بتك اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 كلهو هتجوز ريغ ىلع اذه هلام فصن عاب مث هليغ نم الإ ةنيعم ريغ يهو لام
 كلاهلا اهجوز ىلع اهيف ام ديرت ةحصب هتجوز تءاج مث ،ةثرولل لاملا ةيقب عابو
 ىلع ةنيب ةأرملا هذه ىلعأ . عيب دق هنأ اهئاعداب لاملاو تركذ ام هب عابملا قحلا وهو

 . ةئزجم اهتحص مأ لاملا عيب ام دعب كلاهلا ىلع اهاوعد
 نأ ردقأ الف ركنت ملو ريغت ملو اهترضحب لاملا اذه عيب اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو اهتعنم ةبقترم راكنآلا تكرت نوكت نأ الإ ءعىيشب اهل مكحأ

 يف هدلاو هايإ هلخن اميف دلولا فرصتو لخن هدلو لخن نمع هريغ نمو : ةلأسم
 .لاملا كلذ نم مهثرإ ةثرولا بلطو دلاولا تام مث هدلاو ةايح
 لخنلاف اغلاب دلولا نكي نإ :نيملسملا لوق نم هفرعأ يذلا : باوجلا

 ةثرولل سيلو ةزئاج اهيف فرصتو اهزاح اذإ غلابلا هدلول دلاولا نم ةيطعلاو ، ةيطع
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 ريغ اريغص دلولا نكي نإو .ثاريم هيف مهل الو ريغ هنم عنملاو زوحلا دعب هيلع
 دق امل ًاصوصخ ةيلوفطل ١ ل اح ف هزوحو ئ تبثي ال هدل او نم ريغصلل لخنل اف غلاب ن

 . ملعأ هللاو راغصلا هدالوأل دلاولا ةيطع لاطبإ نم صيصختلا هيف عقو

 ضرألاو هلرورقملا ضرأل هضرأ يف ءام زاوجب لجرل رقأ لجر نع : ةلأسم

 هل رقأ يذلا كلذل هضرأ هل رورقملا رمعو ، ميتيلا هيخأل اهفصنو رورقملل اهفصن
 هذهم زاوجلا لطبيو  ميتيلا هيخأ ةكرش ببسب زاوجلا لطبي نأ رقملا دارأف ى اهم

 .ةجحلا

 هل رورقملل زاوجلا ةميق فصن هيلعف زاوجلاب هرارقإ يف رقملا عجر اذإ : باوجلا
 .ملعأ هللاو .ةلدع ةميق لودعلا هموقي هنم هذخاي

 ميتي نيبو هنيب ضرأ نم ة ةيقاس الجر ىطعأورقأ يذلا ىفو : هنمو ةلأسم
 ؟ةيطعلا هذه تبثت له . عطي ملو ريغ ميتيلا غلب املف ، ىطعملا ضرأل

 هل كرورمل نوكي نأ الإ كيرش هيلع هنأل ةيطعلا هذه تسثت ر ال : باوجلا

 تبثتو لسفلا لتقي الف ىوتساو مورصلا ايحأو ضرالا هذه لسف ىطعملاو

 . ملعأ هللاو ،ءاملا اذه رمم نم هبيصن ةميق ميتيلا ىطعيو ةيقاسلا

 اذه لاقف نايدلا ىلع ريصي ليلق ديف هدنعو ضرم يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ يف لوقلا فيك نافصن امهنيب يتَدَلول ىتيب
 ىلع ةفاضأ هنأل فيعضوهف يدلول ييب لاق اذإ : قيفوتلا هلابو : باوجلا
 امأو . هنم ىفتنا دق هنأل اتباثو افارتعا اذه ناك يدلول تيبلا اذه لاق نإو .هسفن

 . هدلو نيدب ادلاو بذعي ال هللا نأل دلولا نم كلذ ىلوأف نايدلا

 رارقالا هل زوجيأ هكارد لبق هعرز نم بيصنب رخآل رمأ يذلا نع : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ

س ٢٦



 تررتقأ لاتق اذإ تبثي ثر الف ءاضقلا جرخ رارقالا اذه جرخ نإ : : باوجلا

 مدقت دق هل هيلع حب د هاضق هنأل .هل يلع حب نالفل عرزل ا اذه نم يبيصنب

 فاضأ اذإ فالتخالا هيف جرخيف نالفل عرزلا اذه نم يبيصن لاق نإو .هيلع

 . ملعأ هللاو تباث ليقو .تبثي ال هنأ يدنعو . يبيصن لاقو هسفن ىلإ بيصنلا

 تام نأ ىلإ هيبأ تيب ين ةبادلاو ،هيبأ ةايح يف ةباد ىرتشا لجرو : ةلأسم

 ؟هاوعدب ةنيب دلولا ىلع له .مهل اهنأ ةبادلا ةثرولا بلطف
 هلوق لوقلاف ىتباد ةبادلا نإ لاقو هيبأ تيب يف انكاس دلولا ناك اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو 0 مهدلاول ةبادلا نأ ةنيبلا ةثرولا رئاس ىلعو .هنيمي عم

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . ةيطعلاو رارقالا امأو : هللا همحر يوزنلا ىيرقعلا

 ل ام اهنيح نم ن اتب اثذ هيلع ر زارحإ ال نمل هتيطعو ٥ر ارقإ زوجي نم : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . طرشب نيقلعم انحكي

 اهدالوأ دحأ تامو هلعل تامو ةلخن رخآلا اهنبا تطعأ ةأرما يف : هنمو ةلأسم

 ؟اهل ةلخنلا ريصتأ
 الف هيبأ نم امأ ائيش يطعأ اذإ يبصلاو نيملسملا راثآ نم : قيفوتلا هللابو باوجلا

 زارحإ هيلع سيلو اهل ةزئاج ةيطغلاف سانلا رئاسو همأ نم امأو هيطع هل زوجت

 نكي مل نإف تام اذإ هتثرو نيب يبصلا اهدلو ةدلاولا هتطعأ ام زوجي اذه ىلعف

 . ثلثلا كلذ نم اهلف لو لو الو مأوأ بأ وأ نيوبأ نم ادعاص ناوخأ دلولل

 هللاو كلذ دلاولا ىلع ايك تايلاو ايحملا ىف اهدالوأ نيب ةيوستلا ةأرملا ىلعو

 وأ مأ وأ بآ نم ةيطعلا تناك زرحي لقعلا حيحص ًاغلاب دلولا ناك اذإ امأو . ملعأ

 . ملعأ هللاو 3 مهريغ
 خألا ركنأو ايهمأ ثاريم لبق نم اقح هيخأ دنع هل نأ ىعدإ نم امأو : ةلأسم
 يف ناك لاملا اذه نأ ةرهش اهعفدت ال يتلا ةرهشلا وأ ةلداعلا ةنيبلا تدهشو كلذ

٢٧٢٧



 نم هلعل اههجو نم جرخ .هن أ اوملعي لو اكلم هيع دتو هعنممو هزوحت اےهمأ ي ديأ

 . ةداهشلا اودأو تتام نأ ىلإ قحلا هوجو نم هجوب اهدي

 لوقرثكأ ىلع ةجحب سيل كيرشلا زوحو ۔اهيثيرو نيبوهف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيملسملا

 لاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 مث حنتمملا عرزف زوم اهعرزي اضرأ لجر نم حنتما لجر يف : هللا همحر ىوزنلا
 حنتمملل تتبث اذإو ؟ال مأ كلذ محلا .زوملا علقي نأ هتثرو دارأو حناملا تام

 . عىيش هل سيل مأ رثكأ مأ تاهمألا ذخأي نأ هلأ .ضرألا

 ةدم ريغ ىلإ ةحنملا تناك نإف .اهيف ازوم عرزي ضرأ هحنم اذإف : باوجلا

 هتمارغ هاطعأ هجرخي نأ دارأ ىتم لوق . نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يفف ةفورعم

 حنتمملا ىلع نوكي لوقو .تانبلاو تاهمألا لكأي نا ىلإ هكرتب لوقو .هانعو

 .حناملا عجر اذإ هعرز كردي نأ ىلإ ضرألا ءارك

 علق حناملا ةثرو دارأو حناملا تام مث اق اهعرزيل اضرأ هحنم نإو : هنمو ةلأسم
 )١( . هتق

 ناك نإف باوجلا مدقت دقو .دحاو فالتخالا نأ يدنع يذلاف : باوجلا

 . ىلوألاةرحجلا دعب ةنس هعرز كرتي هلعل لزني نأ هل لوق دودحم هلعل دح ريغ ىلإ

 . ملعأ هللاو فالتخالا ين باوجلا مدقت دقو

 اهكرتو ةنس فصن اهعرزف { ةنس اضرأ لجر نم حنتما لجر يف : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ىرخألا ةنسلا يف اهعرز هلأ . ةنسلا تضقنا ىتح

 هريغ لاق . ملعأ هللاو ةنسلا مايتل اهعرزي نا يدنع هل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةمولعم ةنسلا تناك نإ امأو { ةمهبم ةنسل ةداعقلا تناك اذإ خيشلا لاق ايك معن

 .ةحنم نإ يدنع اييف كلذكو .ةدودحملا ةنسلا كلتالإ هل سيل يدنع اميفف

 . ةنف : لصالا يف )١(

_ ٢٨ 



 ريغ عرزل ةحنملا تناك نإو هريغ اهعرزي نأ هل سيلف امولعم ًاعرز اهعرزيل
 ايف اذكه ةدملا كلت ف عورزلا نم ءاش ام اهعرزي نأ هل زاج دودحم الو مولعم

 . ملعأ هللاو تفرع اميف يدنع

 نب هعمج نب هللادبع نب دمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هريغوأ اتق عززيل ءامو اضرا لجر هحنم لجر يف : هللا همحر ىوزنلا ناديبع

 لغتسي نا لبق ةعجرلا حناملا دارأ مث ث دايس وأ رذب نم ةمارغ هيلع مرغو ةععرزف

 اوداراو حونمملا ىلع ةثرولا ماق مث حناملا تاموأ تقلا اذه نم ةلغ حنتمملا

 نا ىلإ تقلا لغتسي هوك تي مأ مرغ ام هل اوملسي نأ مهيلع نوكيأ مهضرأ
 يذلا عرزلا وأ تقلا سيه نأ حونمملا اذه دارأ نإو تيأرأ . هتمارغ يف يوتسي

 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ . حناملا هركو ضرألا هذه يف هعرز

 مث حناملا ةايح يف اتق اهعرزيل ةحنم اضرا هاطعا اذإأامأ : قيفوتلا هاب و باوجلا

 لغتسي ىتح ةعجر هتثرو الو حنايلل سيلف هتوم دعب هتثرو عجرو أ حناملا عجر

 ةرجلا دعب ةنسلا تضقنا اذاو .هارن يذلا لوقلا ىلع ىلوألا ةرجلا دعب ةنس تقلا
 هرذب لثم ًارذب هثيرو وأ حناملا هيطعي نأ الإ كلذ هلف تقلا سيمع نأ دارأو ىلوألا

 لثم تقلا ريغ ًاعرز عرز اذإ امأو .هيلإ كلذف كلذ ىلع ناقفتيو ،هتميقوأ

 ضعب لاق دق هنأ الإ ،هارن يذلا لوقلا ىلع هترمت يضقنت نآ ىلإ هلف ربلا
 . ملعأ هللاو هعرز ىضقني نا ىلإ كلاملا توم دعب ةداعقلا هيلع نيملسملا

 نأ : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .دارأ هلعل يطعملا تام ىتح ىطعملا اهزرحي مل اذإ ةيطعلا

 .زارحالا ىلإ ةجاتحم ةيطعلا نإ لوقي نم لوق ىلع تبثي الق : باوجلا
 اهتضتقإ لوصالاو ،هيلع لعفلا وأ هضبق ىلع ردقي ال ضبقلا وه زارحالا ةفصو

 . كلذ هبشأ امو لماع لاخدإ وأ ىقس نم اهيف فرصتلا

س ٢٩



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

 مث اهنع عجري ملو يطعملا تام ىتح اهزرحي ملف ةيطع طعأ نميف : هللا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ت تسثيأ كلذ لعب اهّرَرحأ

 . ملعأ هللاو فالتخإ اهتابثإ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا .خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 ىدهملا ىلع الدمت ًائش اهنم ذخأف سانل ةيده هَحم ثلسرأ نميفو : هللا همحر

 ام نايض نوكيأ زوجي ال ناك نإو ؟ال مأ هيلإ ىتهملا اهلبق اذإ كلذ هل زوججيأ .هيلإ

 ؟ . هيلإ ىدتتهملل وأ يدهملل هذخأ

 لالذإب ال هتنامأ نم ائيش ذخأي الأ نيمألل نأ ينبجعي ييف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 موزل يفف اهنم ذخأ نإو .اهعضوم يف هتنامأ ًالسموأ ادهتجم نوكيل هريغ الو
 اذإ ةيدملا نإ لوقي نم لوق ىلعف نيملسملا لوق نم فالتخا هيلع ناضلا

 اهنم هذخأ ام ميلستف هيلإ تيدهأ نملاهمكح ناك ابيدهم ديت نم تلضف

 نم تلضفولو يدهملل يه ةيدهلا مكح نإ لوقي نم لوق ىلعو . هيلإ ىذهملل
 نمل ال اهادهأ نم ىلإ هملسي اهنم ذخأ نم نايض ناك هيلا ىتهملا لصت ملام هدي

 نيملسملا لوق نم ًاهافش هظفحن يذلا نأل .لوقلا اذه ينبجعيو .هيلإ ثيدمهأ

 1 دمهأ نم تام اذإ ةيدهلا نأ الإ : كلذ يف مهيأر ليمي نمم نيملسملا راثا نمو
 . ملعأ هللاو ،اهادهأ نم ىلإ ةعجار تناك هيلإ ىتمهملا لبقي مل وأ هيلإ

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نم : هنمو ةلأسم
 امها دحأ تاف ة ةفورعم هدم ىلإ هلام ةلغ وأ هراد ىنكس الجر حنم نمو : ث هللا همحر

 ؟كلذ ىرت فيك حونمملا نم زارحالا دعبو ةدملا ءاضقنإ لبق

 هللاو ةفصلا هذه ىلع اندنع ةروكذملا ةدملا كلت ىلإ ةتباث يه : باوجلا
.ملعأ



 امهو ۔ًاعاشم ةيطع هلبق تام دق هل نبا تبا ىطعأ لجر يفو : هنمو ةلأسم
 تغلب مث ةيبص يهو امهادحإ تتام م ث دحأ ايهل ةيطعلا كلتزرجم ملو ناتيبص
 زوجيأ .هذه هتيطع يف عوجرلا لجرلا اذه دارآ مث ةيطعلا اضيا زرحت ملو ىرخألا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هل
 ةفصلا هذه ىلع عوجر َجلل سيل نآ هنم يل ناب ام ىلع لاق : باوجلا
 . ملعأ هللاو

  ىرخآلا كتجوز قلط امهادحإ هل تلاقف ناتجوز هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 قلطيل احلام هتطعأ نإ :هانعم . اهتقلط كلام عيمج ينتيطعأ نإ :وه لاقف

 مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هل لحيو كلذ اهيلع تبثيأ .اهقلطف هتباجأف كاهتكيرش

 ؟ال

 لاح ف تناكو كلذ هتطعأ نإف ۔هايإ هتدعو لعو اذه : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع ائيش اهيلع ملعن الف عطت مل نإو اندنع كلذ لوبق هل عساوف هتيطع زوجت نم
 هللاو ۔اذكوأ اذك كل عإعف ةنالف كتجوز تقلط نإ : هل لوقي نآ الإ ةفصلا هذه
 . ملعأ

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

 تماد ام هتوم دعب تالخن ةلغ هتجوز حنم نميفو : هللا همحر ىوزنلا يدمسلا

 ؟ال مأ ال تبنيأ ةيح

 . ملعأ هللاو ،©كلذ تبني ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 حلاص هيقفلا خيشلا باوجوه اذهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : ةلأسم

 . هللا همحر ىلمازلا يلمازلا دوعسم نب ديعس نمب

 .ةيطعلا هيف زوجي ال يذلا ضرملا يف تبثت الف ثراولل ةيطعلا امأ : باوجلا
 . ةجوزلا وأ جوزلا نم لوبق وأ زارحإب ناك كلذ تبث هتيصو دعب متو حص نإف

 ةيصولا ةلزنم اهلزنأ ضعبو اهلطبأ ضعبف ،©ضيرملا نم ثراولا ريغل ةيطعلا امأو
 . ملعأ هللاو .لاملا ثلث نم اهزاجأو

٢٣١



 اذك ينالفلا نالف نب نالف ةثرول هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : ةلأسم

 هدعب ام قسنو ةيرال اذك اذكب نيملسملا ءارقفلو هيلع قسن مث ةضف ةيرال اذك

 . نيظفللا نيذه نم يناثلا ظفللا ىلع

 هيلع نالف رقأ لاق اذإو .(ا)رارقأ اذه نأل تبثي اذه نأ اوجرأ : باوجلا

 ًأرارقا تبثي اذه نأ يعمف اذكب نالفل رقأو : هانعم نأل اذك نالفلو اذك نالفل

 .نع فيعض .ذ انأو اذه ريغ لوق اذه يف دجوي هتنأ وجرأ فلؤملا لاق . ملعأ هللاو
 . هعضوم نم ةبلطيلف هدارأ نمو .كلذ

 اذك اذك كلاهلا اهيبأل اهيلع نأب ةينالفلا ةنالف تنب ةنالف ترقأ : ةلأسم

 اهدلاو وه يذلا اهيبأل فورحلا ةروص نألو هل بوتكملا مساب مست لو ةضف ةيرال

 . اهتوم لبق اهنباو اهوبأ اذكه ناك دقو .ءاوس اهدلو وه ىذلا اهنبالو

 هدنع فوقولا هتالاح نوهأف هزييمت مكاحلا ىلع هبتشي امم اذه نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو كشالو هيف هتأرمال قح هجو هيف حصي ىتح

 اذك ينالفلا لامللاهيلع نأب هنالفلا ةنالف تنب ةنالف ترقأ كلذ نمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ثانأل وأ هجسمل ًافقو لاملا ناك ءاذه تبثي له .ةضف ةيرال اذكو
 رثكأو ،فلسلا انباحصأ راثا يف فالتخالا هيف ءاجامم اذه نأ : باوجلا

 ينالفلا لاملل ىصوأ نإو . برقأ تابثلا ىلإف لاملا اذه حالصب ىصوأ نإ مهلوق

 . ملعأ هللاو برقأ تابثلا ريغ ىلإ هنأ اوجراف هريغل الو هحالصل ركذي ملو

 مكح ام ةضف بتكي ملو ةيرال اذك اذكب ىصوأ وأ رقأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ

 تبثي مل اذإو ةضف ةيرال لوقي ىتح تايرال تبثت ر ال مكحلا يف : باوجلا

 ةفصب فصوي ىتح تبثي ال لوهجملاو . الوهجم ناك ةيرال اذك اذك بتكي : هلعل

 .ملعا هللا .اهب ف

 . رقأ : لص _ال ١ ف ) ( ١

 س ٢٢

 



 ضوع نالف تنب ةنالف هتجوزل ينالفلا هلايب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : ةلأسم
 . ضرملا يف رارقالا اذه هنم ناكو 5،اهلام نم ذخأ ام

 نإ رايخلا هيف ةثروللو ،ءاضقلا ةلزنمبوه لوق : هيف فلتخي اذهف : باوجلا
 دجوي ناك نإو .هلثموأ هنيعب دجوي مل نإ اهلام نم ذحأأ ام ةميق امهَطغأ اوءاش
 . ةثرولل رايخ الو اه تباث وه لوقو . لثملا اودر هلثم دجو نإو . هنيعب هودر هنيعب
 او اهلام نم ذخأ ام ةميق فرعت مل نإو .اهل تباث كلذف ةحصلا يف ناك نإو

 اهيلع نودري ضرملا يف كلذ ناك اذإ رايخلا مهل لعبي نم لوق ىلعف ،وه اهفرعي
 .اهل هب رقأ يذلا لاملا ةميق

 وأ قحب مهلبق توم ثداح هب ثدح نإ لامب ةوخأ ةثالثل رقأ لجر : ةلأسم

 بيصن مكح ام . هدعب رقملا تام مث رقملا لبق ةوخألا نم دحاو تامو قح ريغب

 ؟ال مأ رقملا ةثرول عجري له .رقملا لبق مهنم تام نم

 هتبثي نم لوق ىلعف .هيف فالتخالا ىرجي يدتعر رارقالا اذه يف : باوجلا
 . هلك هنع فقاو وهف هفعضي نم لوق ىلعو . هتثرول كلاملا بيصنف ىحوأ تام
 نإ انأ ينبجعيو هبيصت َلظبرقملا لبق مهنم تام نمف طرشب هتبثي نم لوق ىلعو
 . ملعأ هللاو ،هلبق تام نم بيصن لطبي الف مهل هيلع قحب لاق

 توم ينباصأ نإ :هريسم دنع لجرلا لاقف جحلا ىلع مزع لجر يف : ةلأسم
 راس مث عجر مث راس املف ى رايخلا عيبب هل لخنل ا كلتو . دجسملل هذه يليخنف

 ؟ . دجسملل مأ لجرلا ةثرول يه أ لخنلا هذه مكح نوكي ام . تامو جحلل ةيناث

 هارتشإ اييف يرتشملا نم رارقالا نأ : رثألا نم هانعمس ام ىلعو : باوجلا
 . ملعأ هللاو { ةيونثم هيف نأل هفص ضعبو .رارقإ هلعج ضعبو . ةيصولا ةلزنمب هلزنا ضعبف رارقالا اذه ىف ظفللا نم هتيكح ام امأو .لاملا اذه يف هل يتلا مهاردلاب رقي نأ الإ ،رايخلا ةدم ضقنت ملام هيف هرارقإ تبثي الف عئابلل هيلع رايخلا ناك اذإ رايخلاب لوصآلا نم
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 دعب ءايشألا نم اهريغوأ مهاردلا هذه انالف طعأ رخآل لاق : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هتوم دعب رمألا اذه تبثي له يتوم

 : افالتخا اذه يف نأ وجرأ :ديعس نب سيمخ يضاقلا خيشلا نع : باوجلا

 هتيصو هلعجت نأ الإ ءاطعلاب رمآلا لجرلا توم دعب كلذ يطعي نأ هلزوججيال لوق

 . كلذ يف ًايصووه هلعجيو ةيصو ءىيشلا كلذ لعجي ىتح لوقو .كلذ عفد ؟

 نالفل ءيشلا اذه :رمآلا لوقي ىتح توملا دعب عفدلاب رمألا تبثي ال هنإ لوقو

 . ملعأ هللاو ،هب هل رقأ هنأل هيلإ هميلست هل زوجي ذئنيحف ،هيلإ هملسف تم اذإف

 نأ همزليأ حيحص وهو هتايح يف هلام نم ائيش ةينب لجرلا ىطعا اذإو : ةلأسم

 ؟ثا ريملا باسح ىلع هينب ىطعأ ام ضرع هتجوز يطعي

 نيب لدعلا هيلع امنإو كلذ هيلع سيل هنأ راثآلا نم هتعمس ام ىلعف : باوجلا

 هتابح يف هتجوز ىطعأ نإ كلذكو .تامملاو ايحملا ي هينبت نيبو تاملا يف هتثرو

 . ملع ا هلل او { هتجوز ىطغأ ام ضوع هد الوأ يطعي نأ همزلي ل هتحصو

 لئسو ديعس ىبأ هيقفلا خيشلا تاباوج باتك نم . باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 .كولمم هنإ لاقو كولمم هنأ دبعلا رقأو ، كولمم هنأ فرعي يجنز هيلا لصو لجر نع

 ؟دبعلا اذم مدختسملا مزلي ام .هدنع نم جرخ نأ ىلإ لجرلا همدختساف ماتيأل

 هنمأم عضوم ىلإ لصي نأ ىلإ هترجألو دبعلل نماض هنإ يعم لاق : باوجلا
 . هيلاوم رزجو

 لجرلا اذه ىلا لصوف هيلاوم نم اقبآ دبعلا اذه ناك نإف : هل تلق : ةلأسم
 عيضي الئل باستحالا ليبس ىلع همدختساو اذهو هكسماف قبأ هنأ دبعلارقأف
 ؟لجرلا اذه مزلي ام . كلذ نم دغبأ عضوم ىلإ بره وأ دبعلا
 قفنأ دق ناك نإف هل تلق . ةمدختس ام ةرجأ همزلي هنإ يعم لاق : باوجلا

 ردقب ةرجألا نم عفري له اهيف همدختساو هعم ناك تلا مايألا كلت يف هيلع
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 نأ الإ ًاعوطتم هيلع هتقفن يف هانعم . جرخيو عفري ال هنإ : يعم لاق ؟ .ةقفنلا

 ناك اذإ هتقفن بهذت نأ بحأ الف ببس ىنعم بجوي ببسوأ مكحب نوكي

 ؟ .هلجأ نم هيلع هتقفن بهذت آلا بجي يذلا ببسلا اذهام هل تلق . ببسب
 هبشي" ببسب وأ ضقنتني ارمأ رومأم وأ اليكو وأ هيف اكيرش نوكي هنإ : : يعم :لاق

 ةيقب تكرت ةقفارملا ىنعم تبث اذإ دبعلا ةلع يف يدنع ةقفارملا نوكت انإف اذه

 . ةلأسملا

  
۔ ٢٥





 ثلانلا ب ابل ١

_
_
 

. 

 هلام ف ءامرغلا صصاحتو نويدلملا ف

    

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

 هنايد ضعب ىضق اذإ نويدملا يف يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هللا همحر ناديبع

 . مهقوقح

 ل نيذلا نايدلا رئاسل هقح ضبق نم ىلع ةعجر الو كلذزئاجف : باوجلا
 رجح اذإ امأو . هلام نويدلملا ىلع مكاحلا رجحم ل امائيش مهقوقح نم اوضبقي

 . ملعأ هللاو .دحأ نود ادحأ يضقي نأ هل سيلف هلام نويدملا ىلع مكاحلا

 رمأ ريغ نم هسفن صصاقي نأزوجيأ هل نايضوأ قح هيلع نميفو : : هنمو ةلأسم

 ؟ .اماتيأ افلخ وأ لقعلا ئ :از وأ ابئاغ همصخ ناك ءاوس همصخ

 اتيموأ لقعلا عئازوأ ابئاغ قحلا هيلع هل نم ناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ،هيلع ايبو هلايب هسفن صصاقي نأ زئاجف

 زوجما . ا . ىم اتي تلخو قحل ا هيلع نم ت امو لجر ىلع قح هل نميفو : ةلأسم

 لام نم كلذ ريغوأ ليخنوأ ريمتوأ تحوأ ناويح نم قحلا بحاص يضتقي نأ

 مأ ةقث ةقث يصو هل نكي ل اذإ دحأ هايإ هيضقي نأ ريغ نم كللذ عابي ام رعسب كلاهلا

 ؟ .ال

 حصي مل اذإ هتركذ امم كلاهلا لام نم يضتقي نأ هل زئاج : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيضقي نمم لحأ هل
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 هل عقي ملو ًاريقف وأ ًاينغ ناك : تامو لجر ىلع قح هل نميفو : هنمو ةلأسم
 هيونيو هلام نم تيللا أربي نأ قحلا بحاصل نسحأ نوكيأ هلام نم ءافو

 ؟ . هل هبتكي ملو هب يصوي مل هنأل تيملا ىلع جرخي مأ . هللا هجول

 نإو ، قحلا هيلع نم أربأ ءاش نإ رايخلا قحلا هل نم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هل نم هأربأولو أربي الف آرصُم تام قحلا هيلع نمت ناك اذإ هنأ ريغ ةئربي مل ءاش
 . ملعأ هللاو قحلا هيلع

 عفر اذإ نويدملا يف هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دنع مكاحلا ىريو ءافو يدنع ام :نويدملا لاقو ، مكاحلا ىلإ قحلا بحاص هيلع

 عب نويدملل لوقي نأ مكاحلا ىلعأ . بايثلا وأ حالسلا نم ائيش نويدملا

 ؟ال مأ قحلا بحاص كلذ هيلإ لظي ىتح مأ هفوأو كحالس

 الف نويدملا دي يف يذلا هحالس عيب نيدلا هل يذلا بلطي مل اذإ : باوجلا
 انبجعيف ةوسكلا نم نويدملل كرتي ام امأو . كحالس عب نويدملل مكاحلا لقي

 . ملعأ هللاو فارسإ ريغب رحلا نع هنكيو دربلا نع هئفدي ام كرتي نأ

 لجر : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مل لجألا ىضقنإ املف دلبلا لماع دنع ةعمجلا موي ديزب هيتأيل لجر ىلع نمض
 . سبحلا وأ ديز روضح هنم دارأو نماضلاب هل نومضملا اكشو .هب هتأي

 حصي لو هرضحي ملف هيلع هل قح لجأل هراضحإ هل نمض ناك نإ : باوجلا

 همزل اذإو © قحلا نماضلا مزلي نأ رثألا يف ءعىيجي هنإف نايع نم باغ وأ تام هنأ

 . ملعأ هللاو . ميلستو سبح نم نويدملا هيلع بجي ام هيلع بجو قحلا

 ىوزنلا يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اوضبقي نأ ه ؤامرغ بلطو لام هل نكي ملو لجر ىلع قوقح هل نميف : هللا هظفح

٢٣٨



 . باوجلاب تيتأو ل ؤسلا ةيقب تكرت .هتجوز قالط مهقوقحب
 مهبيجي ال مكاحلا نأ يدنع يذلاف : اذهوه هنأ وجرأ اميف هباوج : باوجلا

 . ملعأ هللاو {| يدنع اےف كلذ مهل سيلو كلذ ىلإ

 يف ةمدقتملا ةلماعملا نعو : هللا همحر دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا نم : ةلأسم

 وأ رانيد نيتسو ةئايتس نع ةيراللا نامزلا كلذ ناكو ريناندلاب نويدلاو عويبلا

 ًارانيد نيسمخو رانيد هئاينايث نع ةيراللا وأ ى ارانيد نيثالث نع سولفلا ةعبرالا

 مأ ةرجألاو اياصولاو رايخلا عيبو نويدلا يف ءافولا موي ةلماعمب ءافولا نوكيأ

 ؟.ال مأ ةرجألاو ىصوملا تومو عيبلا عقو موي ةلماعمب

 ىلوألا ةلماعملاب ءادفلاو ءافولا موي نوكي لوق .فالتخإ كلذ يف : باوجلا
 ىلإ رظني الو ةيصولا قاقحتسا وأ ةرجألا وأ نيدلا وأ عيبلا اهمايأ يف عقو ىتلا

 وأ ةرجألا وأ نيدلا وأ عيبلا موي كلذ قحتسا قيلا بحاص نأل ءافولا موي ةلماعم

 همحر حرفم ني دمحأ نب دروو ، حاضو نب حلاص نيخيشلا لوقوهو .ةيصولا
 الو ءافولا موي ةلماعمب نوكي ءافولاو ءادفلا نأ ءاهقفلا نم رثكألا لوقلاو . هللا
 موي دلبلا رانيدب هل ل مكحي لب ، ًامولعم ًارانيد دجم ل هنأل ةمدقتملا ةلماعملا ىلإ رظني

 نهرتسملاوأ ضرقملا هملس ام لثمب مكحيف ضورعلا نهرو ضرقلا الإ ءافولا
 . ملعأ هللاو © هيلع لمعن يذلا وهو

 يف اهتوسكو اهتقفنو اهقادص اهل نمضو ةأرمإب هدلول جوزت لجر نعو : ةلأسم
 الإ ميقي ال هلامو ] ةريثك نويد هيلع ترهظو فألا تام مد ه تاملا دعبو ةايحلا

 ةوسكلابو هتجوز قادصب نايدلا صصاخي نأ هدلو بلاطو ۔هيلع ىتلا نويدلاب

 ىلإ ةقفنلاو ةوسكلا بسحت فيكو كلذ هلأ . هتجوزل هوبأ اهب نمض ىتلا ةقفنلابو

 تبثي مأ قادصلا تبثيو ةلاهجلاب ةقفنلاو ةوسكلاب نايضلا لطبي مأ ةنس مك
 ؟عيمجلا
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 ناسنال رقملا رارقا يفو ةقفنلاو ةوسكلا نايض يف هتدجو يذلا : باوجلا

 يف يه ةوسكلاو ةقفنلا نوكتو تباثو زئاج نايضلاو رارقالا نأ ةوسكلاو ةقفنلاب
 هفلخ يذلا رانيد ةئامثالث تيملا لام نإ : الثم كل برضأسو .تيملا لام عيمج

 رخآلو © قادص نم رانيد ةئام اهل اضيا هيلعو ةلوهجملا ةوسكلاو ةقفنلا وهو كلاهلا

 عيمج نأ تملع دقو ارانيد نورشع رخآلو ارانيد نوثالث رخآلو ارانيد نوسمخ

 اتئام ةريخألا نويدلاو ةوسكلاو ةقفنلا يهو رانيد ةئامثالث كلاملا لام

 بحاصلو ةوسكلاو ةقفنلل اذه ارانيد نوثالثو رانيد ةئايسمخ ةلمجلا ۔ يزمره رانيد
 بحاصلو ًرانيد نوثالث نيسمخلا بحاصلو ارانيد نوتس ةئايثالثلا سمح ةئاملا
 . ملعأ هللاو 3 ارانيد رشع انثا نيرشعلا بحاصلو ارانيد رشع ةيناث نيثالثلا

 هذه غارف لبق تتام نإف .ًافوقوم نوكي ةوسكلاو ةقفنلا لبق نم ةأرملل يذلاو
 . ملعأ هللاو طسق لكل رانيد يتئاملا نيب طسقب مهاردلا هذه تعجر

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نبرصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ف ةلاكو هدنع مهضعب نيدلا هل نمو ش هلامب طيحت ةريثك نويد هيلع نميف : هللا

 املاع يلاولا ناك اذإ مهلك اوعمتجي نأ هينئادم عايتجا نارظتني يلاولاو مكاحلل هلام
 .دحأ نود دحأ ىلع نبغلا عقي الئل مالسالا لهأل حالصلا رظن ىلع

 احالص كلذ ىأر اذإ اندنع ةفصلا هذه ىلع كلذ هل : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ثابرا ناكو بئاغ قادص هتجوزل هيلع ناك نإو . ملعأ هللاو © هلهأو مالسالل
 كلذف الجاع لجآلا اهقح ذخأب اهل اوضرو مهاضر زوجيو مهرمأ نوكلمي نيلا
 هلام نم اهيونَي امردقب هلام نم اهل فقو اوضري مل نإو .قحلا هوجو نم هجو
 : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف ةلغ اهل فوقوملا يف ناك نإف { باسحلاو طسقلاب
 هللاو كلذ يف ةوسأ مهلك نيلا لهأ نإ مهضعب لاقو .ءامرغلا نود اه ةلغلا
 3 هنم ءافولا هنايد بلطو حالس هل ناكو هلامب نيدلا طاحأ اذإ يراشلا امأو . ملعأ
 ةيعرلا يف رظانلا وه نيملسملا رمأب مئاقلاو . فالتخإ هناّيذل هحالس عيب يفف
. ملعأ هللاو . مالسالا حلاصمو



 . هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو امهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هقح ردقب نويدلا لام ف بتكي نأ مكاحلا بتاكلل زوجع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ،اريثكوأ اليلق نيدلا ناك رضاح ريغ هيلع نم ناكولو نيدلا هل نمل

 هيلع رجح دق ناك اذإ نويدملا يف اهظفل نود اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 هريغل هنأ رقأف ةعتمألا وأ حالسلا وأ بوبحلا نم ءيش هدي يف ناكو هكالمأ نايدلا

 . هنيعب وه اذهو باوجلاب تيتأ
 رجحلا هيلع تبثو هيلع تتبثو قوقحلا هيلع تحص اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 امم كلذ دعب هدي يف ايب هرارقاف .هلام يف تبثيو هيلع هرجح زوجي نمم هلام يف

 . 7 هللاو فالتخإ هسفن ىلا هفيضي ال

 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 الإ فرصت الو ةبه الو عيب هيف هل سيلو لجرل اتابثإ الام هل بتك نميف : ناديبع

 عويب لاملا اذه يف بتكو سانلا لاومأ هيلع تراد مث ، قحلا اذه ميلست دعب

 ؟مهكراشي وأ مهنم ىلوأ نوكيأ .ضعب اهضعب قوف رايخ

 .رايخ عيب هيف تبثي الف تابثإ هيف ناك اذإ لاملا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 عيمج قرغتست نويد ميرغلا ىلع ناكو قحلا هل نم دي ف نكي ل اذإ تابئالاو

 ميرغلا لام ف عرش ةقلطنملا نويدلا لهأ نم هريغو تابثإلا بحاص نإف . هلام

 "زعا هللاو © ةقلطنملا نويدلا لهأ لثموهف لاملا يف تبني مل اذإ رايخلا عيب كلذكو

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 وأ عرزلا كردأ مث لجرل هيلع نيد يف هلخن ةرتمثوأ هعرز تبثأ نميف : هللا همحر

 مأ نيدلا لحم ىلا افوقوم نوكيأ ؟تابثالاا لاحام . نيدلا لحي نأ لبق لخنلا
 . هيف فرصتلا تابثالا بحاصل زوجي

 . ملعأ هللاو .هلجأ لحم ىلإ هيف تابثالا نوكي : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 .هنايدل هلايب مكاحلا مكح نأ دعب نويدملا ىلع قح حص اذإو

 رجحلا لبق ةنادتسا ناك اذإ نيدلا نم هلام ردقب ءامرمملا قحل مهقوقح اوذخأ
 . ملع أ هللاو

 يف : هللا هظفح ىوزنلا دادم نب ناييلس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نويدملا رقأ مث ، مكاحلا دنع عابي نأ اوبلطو مهقوقح ه ؤامرغ بلط اذإ نويدملا

 يذلا نم نيميلا ه ؤامرغ بلطو ،لجرل هنأ هريغوأ فيس لثم هلام نم ءيشب
 ؟ . هيلع نيميلا مهل بجتأ .اذه هيلإ ةأجلا ام هنأ ءىيشلا اذهب رقأ
 مكاح دنع هيلع مهل نم ىلع قوقحلا لهأ عفر اذإ هنأ ليق دق : باوجلا
 ةلزنمب كلذ نأ ليق دقف ، مكاحلا دنع قوقحلا تحصو نيملسملا ماكح نم لدع

 . فرصت الو رارقإ الو ةبه الو عيب هلام يف كلذ دعب هل سيلو مكاحلا نم ريجحتلا
 سيل كلذ نإ لاق نم لاقو .تباث ريغ هعيبو لوبقم ريغ ةفصلا هذه ىلع هلوقو

 زئاج ةفصلا هذه ىلع هلام يف هفرصتو هعيبو مكاحلا نم ريجحتلا ةلزنمب

 هلام هيلإ أجلا هنأ هومهتا نإ عيبلا تبث اذإ يرتشملا ىلع نيميلا نايتذللو ،تباثو
 . ملعأ هللاو قوقحلا نم هيلع ايب في مل هلام ناك نإ نايدلا نع

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . عىش يدنع ام لاقو همصخ هب هل رقأو اقح لجر ىلع ىعدا لجر يف : هللا همحر

 . . هسالفإ اندنع حصو

 بتكي ىنيفوي ام عىش هدنع ام سلفم هنإ لوقي ناك نإ يعدملا لاق : باوجلا
 ام ناك اذإ هل بتكأ ام انأ هيلع يعدملا لاقو ،نالعج ةيرق نم هكالمأ عيمج يل
 اذإ اذه لثم بتاكلا بتكي الو ،هل بتكي نأ هل سيل يدنع يذلاف عيش يدنع
 . ملعأ هللاو .هل بتكي كلم يأ كالمألا نم هل عيش ال ناك

 هدنع ام لاقو سالفالا ىعداو اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هنمو ةلأسم
 . روز ةميخ هدنع لوقي يعدملاو يش
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 نم هيلع ام يفوتو عابت اهنأ نيملسملا لوق رثكأو يدنع يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو قحلا

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

 اذك ةدم ىلإ هنأ الإ مولعم ءيشب هل نمض نأ هل رقأ نميفو : هللا همحر ناديبع

 . يدنع اميف باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت .اذك
 لوق لوقلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاق .افالتخأ كلذ يف نأ : باوجلا
 هل نومضملا لوق لوقلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو . لجأ ىلإ هنإ نماضلا

 . ملعأ هللاو { ةنێبلاب الإ لجأ ىلإ هنأ نم نماضلا لوق لبقي الو

 نيدل ا بحاصو ةليص ل ا ضعب هلو ميتي دلو هلو نيد هيلعو تام لجر : ةلأسم

 ؟لاملا اذه ةلغب ىلوأ نمف . ةوسكو شيع ىلإ جاتحم ميتيلاو هنيد يف بلاطي
 ؟ . نيدلا بحاص م ةوسكو شيع نم هيلإ جاتحي 1 ميتيلا

 ىلوأ نيدلا بحاصف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 .اغلابوأ ناك اميتي نيدلا دعب الإ ثراولل سيلو هيلع هنيد حص اذإ كلاهلا لامب

 . ملع أ هللاو

 ءاجف ءافولا نع نيدلا هيلع يذلا رَسغأو لجر ىلع نيد هل لجر : ةلأسم
 هقحب احلام نيدلا هل نم تعيابو نيدلا هل يذلل هتجوزب نيدلا هيلع نمب

 لالحوهوأ نيدلا بحاص ىلع ةهبش عيبلا اذه يف له .اهجوز ىلع يذلا
 .امل زئاج
 ۔ كلذ فعضي مل ه هاركإ الو ربج ريغب اهسفن بيطب كلذ ناك نإ : باوجلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو
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 7 عبارلا بابلا

 ةي ركألاو ةلسافملاو تاراجألاو ةداعقلا يف

 كلذ ىناعمو

   . ل  
 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نم ةداعقلا نمث ىفوتساو نامز ةنسل اضرأو ام ةَحقأ نميف : هللا همحر ناديبع

 ةدايز لاملاو ضرآلا نمروكذملا اذه ى رتشا رهشأ رهشأ دعب دعتقملا نإ مث دعتقملا

 ىتلا ةداعقلا نم ءيش ي رتشمللأ .كلذ ريغو ضرألاو ءاملا نم ائيش كلذ نع

 .ةنسلا ةلمكت لبق الصا هل راص دق يذلاو رهشألا نم اهملس
 ةيقب ىلإ ىرتشا موي نم ةداعقلا ةميق نم يرتشملل نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نكي مل اذإ اذهو نيملسملا لوق رثكأ ىلع عئابلل اهتداعق ةيضاملا رهشألاو ةنسلا

 . ملعأ هللاو ،ايهطرش ىلع ايهف طرش امهنيب

 هعرز دصحو عرز املف .ةرذ اهعرزيل اضرأ لجر دعتقا اذإو : هنمو ةلأسم
 عزانت ةراضنلا داصح نا الف 5.ةيناث ةرم ةرذلا ةرمثلا ترضنو قرعلا يقسي ثكم

 تكرت . ةدحاو ةرمثل الإ ضرألا كل (ا)دعقأ مل :هل لاقو ةراضنلا بحاصووه

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب
 ضرألا بحاص ىلعو ضرألا بحاصل ةراضنلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . دعتقملل روذجلا ةميق

 ناقات

 )١( دعق : لصألا يف .

]٥ 



 ضرألا بحاص دارأو تقلا ا عرزو اتق اهعرزيل اضرأ دعتقا اذإو : هنمو ةلأسم

 دارأو ةداعقلا لجأ خسفن نإ اذإو دعتقملا دي يف ضرألا تبثت مك . هجَجرخي نأ

 عرازلا اذه ناك نإو . ؟ال 77 كلذ هلأ .تقلا قورع علقي نأ تقلا بحاص

 ؟ال مأ ءاوس هلكأ . ًاحنتم

 ةرجلا لعب ةنس تقلا لغتسي نأ هل ضرألل دعتقلملا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو © كلذ هلف تقلا ثيني نأ دعتقملا دارأ اذإو حنتمملا كلذكو ىلوألا

 نم جرخأ هل لاق نيتنسوأ ةنس دعبو 5 هتيب لجر نكسأ لجر يف : هنمو ةلأسم

 ام هيف نكسأو تيبلا اذه رميَعأل يل تلق تنأ تيبلا بحاصل نكاسلا لاقف يتيب

 رمأ اذإ تيبلا نكس يف طرشلا اذه تبثيأ نوعدو عوزجب هترمعو نكسلا تدرأ

 : نكاسلل لاقو تيبلا بحاص ركنأ. نإو ؟.ال مأ طرشلا اذه تيبلا بحاص
 تيبلا بحاص نم نكاسلا بلطو ، طرش اننيب ناك امو اذه يتيب نكسا كل تلق

 ؟ .ال مأ نيمي هيلع هلأ .نيميلا

 لجأ نكاسلل نكي مل اذإ تبثي ال طرشلا اذه لثم نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هرمع ام ةميق ام رماعلل هيلع نوكيو .هتيب ةداعق تيبلا بحاصل نوكيو مولعم
 هللاو . نكسلا لجأل نيمي اذه لثم يف نوكي نأ ينبجعي الو . نوعدو عوذج نم

 . ملعأ

 نطقلا ةرمث دصحو عرز يلف ًانطق اهعرزيل اضرأ دعتقا نميفو : هنمو ةلأسم
 نع كعرز بشخ خ جرخأ عارزلل ضرألا بحاص لاقف ضرألا يف بشخلا كرت

 ؟ال مأ كلذ يلعأ . كلذ لعفي نأ عرازلا هركو 3 يضرأ

 . ملعأ هللاو ، عرز ام جارخإ هيلع معنف : قيفوتلا هنابو باوجلا
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 اهنم باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 .ءاملاو ضرألا يف الإ نوكت ال ةحيحصلا ةداعقلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يف ةداعقلا تناك اذإو زوجت ال مئارح لخنلا ةداعقو ةحنم لخنلا ةرمث نوكتو
 ين هيلع ةلومحو هبحاصل لاملا لخن ةرمث مكف ظفل الب ةداعقلا تناكو لخنلا

 . ملعأ هللاو ةاكزلا

 . سودأ ينرجأتسا كلماع هللاقف لجر ىلإ ءاج لجر نع : ةلأسم

 . لوألا ىلع ةرجألاف سود بهذا لاملا بحاص هل لاق : باوجلا

 رضاحوأ دلبلا نع بئاغ وهو موق لام ف ةكرش هل لجر نع : هنمو ةلأسم

 ضرألا اومضرو . الماع اهل اوذخأو 8 ةكرشلا اهيف هل يتلا ضرألا موقلا عرز

 موقلا بسحيو مهدنع نم ءاملاو ءامل اونطأو ًادايس اوُدمتستو كلذل ءارجلا اوذختاو

 هيلع اوجتحي ملو ،كلذ هولأسي ملو ةنوئملاو لايعلا لمع همزلي له :تلق نطلا يلع

 .كلذ يف ةعرازملا هولأسي ملو ،همزل ام راضحإ هولأسي ملو

 مهل نذأيف هيلع اوجتحي ملو رضاح وهو كلذ مهيلع ريغي مل اذإف : باوجلا

 ةلالدلاو نظلا نسح ىلعوأ ةلاهجلا باسح ىلع كلذ ف اولخدو ۔ كلذب

 هلو همهس هل ناك كلذ ىلع مهاتعو اوقفنأو اولمع ام مرغو كلذ متأ نإف {هيلع
 نيذلا مهلايع انعو مهانعو اوقفتأو اودّمَس ام مهل ناك كلذ متي مل نإو مهماهس
 نم لاقو . كلذ نم هتصح هلو ضرألل ناك يقب امو ،لودعلا يأرب مهعم اولخد

 ةعارزلا يف مهلو ،ضرألا ةداعق نم دلبلا ةكراشم ليبس ىلع همهس هل :لاق
 .بئاغلا ليبس كلذكو

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

 زجعو ةدم .ىل ا و ا ةفورعم ةرمث اهعرزيل رخ ١ نم اضر أ دعقتسا نميف : هللا همحر

 ؟ال مأ عنم كلذ يف هلأ .اهعرزيو هريغ اهدعقي نأ دارأو ةعارزلا نع دعقنتسملا
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 © هل اهدعقتسا ام عرزل هريغ اهل دعقتسملا اهدعقأ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ هيلع قيضي الف نومام يناثلا دعقتسملا ناكو
 اندنع اذه لثم يف ةيطعلاو ضرألا بر ىلع ةت ةريصم ةداعقلا كلت يف نوكي نأ الإ

 . ملعأ هللاو . ءاوس

 ًاسانأ ةيصووأ هليكو وأ بستحم امهدعقأ ميتيلرئبو ضرأ يفو : هنمو ةلأسم

 سبي مث } امايأ رضرالاورئبل اورجزو موقلا عرزف 5 ةفورعم ةرمث اهيف اوعرزيل
 ميتيلا ىوط مهلام دجي نأ هليكو وأ ميتيلل بستحملا نم نودعقتسملا دارأف اه ؤام

 .اهنم اورجزيل

 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت -

 لصألا يف ةباث تناكو ميتيلل احالص ةداعقلا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 حرقلا" نود سبكلا هرئب نم مزجي نأ ميتيلا رمأب مئاقلا ىلعف قحلا هوجو نم هجوب
 ريغل عرزلا ناك اذإ اهضعب وأ ةيقاسلا ةممذجخ ةرجأ امو كلذل دعتقلملا جاتحا اذإ

 . ملعأ هللاو ،“كلذل هسفنب دعتقملا لاتحيو ‘كلذ ميتيلا ىلع سيلف ميتيلا

 ىلإ ةدملاو ةلسافملاب اضرأ الام لجر ىطعأ لجر نعو .هريغ نمو : ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ تب تثيأ : : تلقف ةدملا يف لاملا يشخ مث نينس رشع

 لبق نم لسفلا تام اذإ هنأ فنصلا باتكلا نم تظفح ىنإ : باوجلا

 اهبحاصل ضرألاو . ءعىبش ضرألا يف لسافلل نكي ل هيلإ هيلع طرش اذإ تقولا

 بحاص هل هَتَقَو يذلا تقولا دعب نم لسفلا تام نإف .اهب كسمتوأ اهكرت

 اذإو . ملعأ هللاو ، ءاشي ام اهيف لعفي ضرألا نم هتصح لسافلل ناك ضرألا

 انإف ضقنت مل ةدملا نإ ضرألا بحاص لاقو تضقنا دق ةدملا نإ لسافلا لاق

 . ملعأ هللاو ، ةرجألا قاقحتساو ةكرشلا تابثإ ديري هنأل لسافلا ىلع ةنيبلا

 .هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
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 ىلع ةئيبلاو تضقنإ دق ةدملا نأ هنيمي عم لسافلا لوق لوقلا : باوجلا
 . ملعأ هللاو ئ لصألل عبت وه ُمرصلاو . ضقنت ل ةدملا نأ لصألا بحاص

 امأو : هللا همحر نمحرلا دبع نب دمح نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةدايزلاب ةداعقلا ضقنتا نييرجب تبلطو بح ىرجب دجسملا ضرأ دعتقا ىذلا

 ؟ال مأ

 تناك ضقنلا اهيقف اهيف فرصت الو ضرألا زاح ام دعتقملا ناك نإ : باوجلا

 نيعيبلا ىلعرجي نيملسملا رثكأ نأل هيلع ضقن الف زاح نإ امأو .هريغ وأ دجسمل

 . نبغلا

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

 عيمجب ضرألل دعقتسملا رقأو ابرج اذكو اذكب اضرأ دعقتسا نميف : هللا همحر

 6 ال مأ ضرألا ةداعق لعب نم لضفام عرزلاب هل رورقملل نوكيأ . دحأل عرزلا

 سانلا ةلماعمو ،اريقفوأ اينغ دعقتسملا ناك ،بئاغل وأ لاملا تيبل ضرألا تناك

 ؟ةعفارم الو ةمكاحم ريغ نم ةداعقلا دعب نم لضف ام نوطعي

 لبق ةداعقلا نوكت نأ دعتقملا هيلع طرش هنأ حصي ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ف لخدتو اهيف ةوسأ ءامرغلاو اهبحاصف ۔ءامرغ هيف هكراشي ال هنأو . نيدلا

 . ملعأ هللاو ،انركذ ام ىلع نكي مل اذإ رارقالا

 .اهتمدخ نم ىلع لحملا نم اهؤام صقن مث ارئب دعقا نميفو : هنمو ةلأسم
 .اسيك وأ البج تناك
 . ملعأ هللاو .حرق ةمدخ همزلت الو اهبر ىلعف سبكلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو : ةلأسم
 ا ذكبوأ مولعم ءزجب ةداعقلا نوكت نأ كلذ نم ينبجعي يذلاف : باوجلا

 ىلإ مولعم عرزل نوكي نآو { ةمولعم مههاردب وأ اهريغ نموأ اهنم بحلا نم اذكو
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 هللاو ،اننامز يف نوملسملا اهب لمع دقو ،ةداعقلا زاجأ نم لوق ىلع مولعم لجأ

 .ملعأ

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

 ملوأ امايأ هنكسو ةمولعم ةدم ىلإ اناكد وأ اتيب ى رتكا نميفو : هللا همحر ناديبع

 وأ ةدايزب لوألا هبر نذإ ريغب ةقث ريغ وأ ةقث نم هريغ هيركي نأ هل زوجيأ .هنكسي

 ؟ . لوألا لاملا برل مأ .هل ةدايزلا نوكتأ ةدايزب هدعقا نإو هلعل ةدايز ريغب

 وأ اتيب دعتقا نم نأ :نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : لاق نم لاق : نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يفف.هدعتقا امم رثكأب هدعقأ مث اناكد
 لك ىلع دعتقملل ةدايزلا :لاقو .لاح لك ىلع لضألا بحاصل ةدايزلا نإ

 وأ جاحس نم ناكدلا وأ تيبلا يف احالص دعتقملا حلصأ نإ :لاق نم لاقو .لاح

 ريخألا لوقلا اذهبو لصألا بحاصل ةدايزلاف ائيش حلصي مل نإو ةدايزلا هلف هريغ

 نأ الإ ةقث ريغ ناكدلا وأ تيبلا اذه دعقي نأ هل زئاجو .مكحأو يتفأ هبو لمعأ
 . ملعأ هللاو . هل زوجي ال ذئنيحو يدعتلا هنم ملعي

 ام رشع فصن وأ رشعب اندعقي نأ زوجي لاملا تيبلرابا نع هتلأسو : هنمو ةلأسم

 ؟ .ال مأ ةأكز الب طرش لصحي

 ندعقي ال ىنعملا زئاجف ةاكزلاب امأو .ةاكز الب زوجت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو { ةاكزلا طاقسا طرش ريغب رشعلا فصن وأ رشعلاب

 ءيش ةنس لكل ،ةمولعم نينسل دجسمل اضرأ ىرتكا يذلاو : هنمو ةلأسم

 نإ تيآرأ ؟. ال مأ حالصلا رظن ىلع كلذ متيأ . مهارد وأ رمت وأ ب بح نم مولعم
 هجرخيل لسف ضرألا يف لسفي نأب هدعقأ يذلا دجسملا ليكو ىلع دعتقملا طرش
 لسشفلا دازولو هلسف نمل لسفلا تبثيو طرشلا اذهزوجيأ .روقلل حلصأ اذإ

؟ . لقتني ناك نإ هدح امو ؟دجسملا ضرأ مكح ىلإ كلذ لقتني مأ هلسافم ذخأو



 رظن ىلع ةمولعم نينسل دجسمل ضرأ ءاركإ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 طرتش ا نإ كلذكو ئ مهارد وأ رمت وأ بحب ءاركلا ناك . كلذزئ ج حالصلا

 اذإ هجرخيل لسف ضرألا يف لسفي نأ هدعقأ يذلا دجسملا ليكو ىلع دعتقملا
 دجسملل ًاحالص ةداعقلا تناكو ررص ضرألا ىلع نكي ا ذإف روقلل حلضأ

 . ملعأ هللاو هسفنل لمعي الثم دجسملل لمعي ناسنالا نأل كلذ زئاجف

 : هنيعب اذه ىهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لهأ لخدي الف عرزلا نم ءوزجب ةداعقلا تناك اذإ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . نايدلا ليبس اهليبسف مهاردب ةداعقلا تناك نإ امأو ،ءوزجلا كلت يف نويدلا

 لمعأ يذلا لوقلا ىلع عرش ءاوس نويدلا لهأو وهف ةعارزلا يف تابثإلا امأو

 هللاو طرشلاب كلذ نوكيف ىلوأ نوكت نأ ةداعقلا لهأ دارا اذإ امأو . هيلع

 . ملعأ

 باو ذلا نع ةيقاس ىلع لخن ةرمث سرحيل رج ؤتس أ نميفو : هنمو ةلأسم

 هيلع مكحأ . ملسي نأ لخنلا كلت لهأ ضعب ىبأو ، نيقرفتم سانأ نيب لخنلاو

 ؟ .ال مأ

 سرحلا نم اهل جرحم الو دضاعلا طسو لخنلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو هئوئيام هيلعف

 نم يرتشملا ريغ مثرايخلا عيبب لجر نم ًآلاموأ ءام ىرتشا نمو : ةلأسم
 وأ عئابلا دعتقملا ناك ةنس ءاملا دعقأ ي رتشملا: ناكو ةلاهجلا هئاعةاب هارتشا يذلا

 . ملعأ هللاو ئ هريغ زاح اذإ صضقتني دعتقلا نإ : باوجلا

 يوزنلا يلاعسلا دوعسم نب ذدمح نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : اذه وهو .،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا هظفح

۔ ٥١



 اميف هنأ الإ اهنيعب ةلأسملا ظفح ريغ نم يدنع يذلاف : قيفوتلا هتابو باوجلا :
 ىلإ ةفورعم ءوزجب ةفورعم ضرأ يف تناك اذإ ةتباثو ةزئاج ةلسافملا نأ يدنع

 يف هلزاجو قح ةجحب ناك نإف . ةجتح ريغب ةعجر امهادحأل سيلو مولعم لجأ

 ناك الإو كلذ لودعلا هكردي مل نإو لودعلا رظنب هلثم ءانغ لسافلل ناك مكحلا
 ءاش نإو لسفلا ةميق ذختأ ءاش نإ رايخلا لسافللو .هنيمي عم مياغلا لوق لوقلا

 بحاص ضرأ نم هج -أ يذلا بارتلا ناكم ابارت دريو هنيعب لسفلا ذخأ

 ".ملعا هللاو اهب (البساحي هلغ لغتسا ناك نإف ضرألا

 يف امأو : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع ةلأسم رثأ ىلع : ةلأسم

 . ضرألا ف هعرز يذلا عرزلا ةلأسم

= 
 ن ا : ل اق نم لوق ينبجعيف ئ ليسل ا لبق نم هسمن عرزل ١ ف فلتلا عقوو ةمولعم

 & مولعم ريغ تقولاو ةمولعم ريغ ضرألا تناك نإو . ريغ الو ةتباث هيلع ةداعقلا

 يذلا تقولا ردقب اهلثم ةرجأ اهيلع نوكي نأ ينبجعيف ضرألا يف عرز دقو
 ضرألا هعرز نكي ملو عززلاو ضرألا فلتأ ليسلا ناك نإو .هيف هعرز ماقتسا

 ىضم ام باسحب هيلع نوكي نأ ينبجعيف ةمولعم ةرجألا تناكو فلتلا اذه دعب
 . ملعأ هللاو {©كاهنع طحيذف نامزلا نم ىقبامو ئ نامزلا ردق ىلع ةرجألا نم

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا عمشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةنس لك ،نيتنسل ءام هئادأب اذك اذك لجر هدعقأ لجر ىفو : هللا همحر ناديبع

 يضقنت نأ لبق ةيناثلا ةنسلا ةداعق نع عجري نأ ةلادب مث رثكأ وأ لقأ ةيرال فلأب
 يذلا لوقلا ىلع ةيناثلا ةنسلا ةداعق يف دعقتسملا لخدي نأ لبق وأ . ىلوألا ةنسلا
 . نيملسمل ١ ي ر نم هيلع لمعن

 . بساحيأ : لصالا ف ))

_ ٥٢ 



 ةلغ هحنمو ءاملا ةلغ هحنمو ءاملاو ضرألا يف ةداعقلا ظفل يف : باوجلا

 دق لوقي كلذكو ةينالفلا ضرألا كتدعقأ وأ هذه كتدعقأ دق :لوقي هنإف لخنلا

 ةلغ كتحنم دقو ضرالا هذه يقسل ينالفلا جلفلا نم ءام ربأ اذكو اذك كتدقفأ
 . ملعأ هللاو لخنلا هذه

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هجرخي ليسلا هرسك اذإ جلفلا جارخإ يف دلبلا ةس يف يديس لوقت ام : هللا همحر
 .امرغم ارمت لاغن نم هيلعف ليسلا رسك . مهعم مدخي ءيجي مل نم لكو ريدايبلا

 هرمأ لابو قوذيل نكل ،ًائيش مرغ ام هنع نغي ملو ريجأ مويلا كلذ ناكم هيلعو
 ؟.ال مأ زئاج اذه نوكيأ .لبق نم مهتنس كلذك هفلختل ًالاكنو 5 هوتعو

 ينأ ريغ اهنيعب هل ةلأسملا هذه ىلع فقو ام مداخلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ةمدخ يف هلوخد دنع لماعلا وأ يلاولا وأ مامالا هيلع طرش اذإ يراشلا يف تظفح
 هيلع عطقيف هيلع لعج يذلا تقولا يف اذه لاثمأو صرحي وأ لبسي ملو نيملسملا

 اذهف . ملعأ هللاو ، هيلع تباث طرش كلذف ،رثكأ وأ موي ةرجأ نم رثكأ اذكو اذك

 اذه توبث يدنع دعبي الف ةراديبلا يف هلوخد عم كلذ هيلع طرش ام اذإ راديبلا

 مزح وأ ًامارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملاو ةفصلا هذه ىلع طرشلا

 . ملعأ هللاو } الالح

 نع فوشي ًافئاش هل ذخأو هعرز لبسو ًاعرز هل اضرأ عرز يذلا امأو : ةلأسم
 . مهعرز ىلإ ريطلا عاجتنا نم هناريج رضتساو ريطلا

 ةرضم نم مثإ الو هيلع نايض الو ريطلا نم هعرز ةفاوش هل زئاجف : باوجلا
 لام ف ةراجح هتفاوشو ةبرض نم عقو فئاشلا ناك نإو . هناربج ىلع ريطلا

 . سانلا لام نم هتفاوش نم تعقو ىتلا ةراجحلا جارخإ فئاشلا ىلعف هناريج
 كلذ ةيد فئاشلا ىلعف ةفاوشلل اهيمري يتلا هتراجحب ا دحأ فئاشلا حرج نإو
 . ملعأ هللاو .سانلا ءامد يف نومضم أطخلا ذإ اطخ ناكولو هلعف نم هنأل حرجلا

٥٢٣



 زجعو رابجلا ةرخس يف جرخي ناكو ،راديب هعم يذلا لجرلا امأو : ةلأسم

 ءيش عرزلا يف هلأ . لبس ىتح هاقسو ائيش عرز دق ناكو جورخلا بلطو
 ؟ ال مأ
 سايقب هتصح هلف { اكيرش هلعج (ا)نمف 8 فالتخأ هيف نإ : باوجلا

 ناو هلمع نم غرفي هنا الإ ًائيش هل تبثي مل أريجأ هلعج نمو ،نامزلا نم رهشألا
 . ملعأ هللاو . هل ءيش الف جرخو لجعتسا

 لو رثكأ وأ لقأوأ عبرلا وأ فصنلاب اهمعطي ةناد الجر يطعي نمعو : ةلأسم

 ةدم ةبادلا طاآ امدعب لجرلا نإ مث ،ةبادلا رهظ غولب وأ سم الجأ هيلع دجي
 همعطأ ام در دارأو اهماعطإ نع عوجرلاو فقولا دارأ ةثالث وأ نيرهش لثم

 . ةبادلا

 الف عجر مث نيتنسوأ ةنس لثم ىمسم لجأ ىلإ اهذخأ اذإ هنإ : باوجلا
 معطاف . ةبادلا رهظ غولب ىلإوأ لجأ ريغ ىلإ ناك نإو هلجأ متي ىتح هل ءىش

 همعطا ام ىلإ عجريو لودعلا هاري ام ىلع معطأ ام هلف فقو مث ; ارهش وأ ا

 . ملعأ هللاو ءاوس هلك كاهمعطا يذلا عجر وأ ةبادلا بحاص عجر

 . هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 وأ عئاصوأ جاسن نم هدي يفام تاَحَذ ىذا اذإ ةرجأ يذ لك : باوجلا

 نايض نوكي ال ذئنيحف هدي يف ام باهذب ة هنيبب يتأي نا الإ مرغلا هيلعف امهريغ

 . ملعأ هللاو ئ هيلع ناصقنلاو . هلمع اذإ ةرجأ الو هيلع

 عست ىلإ الو نينسلا نم ةدم ريغ ىلإ تناك اذإ ةلسامملا نعو : هنمو ةلأسم

 تام مث لساف لاملا كلذ لسفو مولعم ءزج ىلع يهو بالقالا نم ائيش
 ؟ال مأ امهدحأ تومب ةلسافملا هذه تبثت له .امهدحأ

 )١( نم : لصألا يف .

٥٤ 



 لجأ ىلإ دحت مل اهنأل ةلسافملا ةدم ةلاهج لجأل ةلسافملا هذه نإ : باوجلا
 ةلوهجملا ةلسافملا هما هذهب لاملا كلذ لسافلا لسف اذإو . بالقإ الو نينس نم مولعم

 ةلسافملا هذه تبثت ليق دقف امهدحأ تام نآ ىلإ ةلسافملا كلت امهدحأ ضقني ملو

 ىلع نيعيابتملا دحأ تومب تبثي لوهجملا عيبلاو عيبلا نم برض ةلسافملا ن ال

 نيب يأرلاب فالتخالا هيف عقي امم اذهو اندنع هب لومعملاو . نيملسملا يأر رثكأ
 هللاو ، هللا هظفح دادم نب دمحأ انخيش نع تلقنو تظفح اذكه .راربألا ءاملعلا

 . ملعأ

 نميف : هللا حر دادم نب دمحم نب هللادبع نب دمحم ىبا يضاقلا نع : ةلأسم
 هيف عمجو هرمأ ريغ نم تيبلا نكسو لجر ءاجف اهريغ راد ىلا ذمو هراد نم راط

 .تيبلا بحاصل م أ نكاسلل داسلا نوكي نمل . اداس

 . ملعأ هللاو تيبلا ىرك 1 نكاسلل دايسلا : باوجلا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرول ا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةل اسم

 هتجوز ىتأو ةلحملا ىلإ ىعرملا نم منغلاب تأي مل اذإ يعارلا يف : هللا همحر ىوزنلا
 يديس تيأرأ . عبس هلكأ هنأ جتحاو ذ منغلا ضعب بهذو ةلحملا برقب هدلو وأ

 ثرفوأ مد نم نايعلا نم ائيش اوأرو يراش ةعبارو هاشلا رعش ةمالعب ىتأ اذإ

 ؟ .ال مأ مرغ هيلعأ

 ف تاقثلا ءانمألا نم هماقم موقي نم هناكم فلختسا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 6 ناضلا هيلعف نيمأ ة ةق رمع شأ ناك نإو فدالتخإ هنيمضصت يفف تعاضذف هتنامأ

 . ملع أ هللاو

 اذك اذك عا ىلعالوهجم ناك اذإ ةعطاقملاب جالفألا رفح يف : هنمو ةلأسم
 ةرجأ مهلأ ريغلا مهل زاج نإو ؟ال مأ ريغلا هيفأ .ًابحشوأ البج ناك ةضف ةيرال
 ؟ . ريغلا هيف ىقب امو رثكأ وأ عاب نم اومدخ ام ةرجأ مهل مآ لثم

س ٥0٥



 ةرجأ ىلإ ريجألاعجريو اهنم دارأ نمل ضقنلاو ريغلا اهيف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ةرجألا كلت لهأ نم لودعلا رظنب ناكملا كلذ يف لثملا

 اضر ريغ نم جورخلا دارأو لمعلا يف لخد اذإ راديبلا يفنو : هنمو ةلأسم

 ؟ .ال مأ كلذ هلأ يرقنا

 دجي ملو هبرضي ناك اذإ يرقنهلا اضر ريغ نم جرخي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ضعب لاقف رذع ريغ نم جرخ نإو كلذ ىلع ربجي الو .هماقم موقي هريغ

 هللاو .هل ةرجأ ال مهضعب لاقو . لمعلا ف لخد اذإ هلثم ةرجأ هل نيملسملا

 .ملعأ

 .اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لمعل ًأريجأ رجتأ لجر نعو نيماسملا راثآ ف تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ارراقت اذإف رخآلا ركنأو هقح بلطو لمع دق هنأ ريجألا ىعداو فورعم ءىش

 لعف هنإ ريجالا لوق لوقلاف بئاغ رماوأ غلبي باتك لثم لمعلا ناكو لمعلاب
 هيلع فقوي هوحنو ءانبلا لثم ةرضاحلا لامعألا نم لمع ناك نإو .ىركلا هلو

 هل نأ ريجألا فلحي نأ اذه يف نيميلاو .هقح هل مث هلمع دق هنأ ملعي ()ىتح
 لوق لمعلا يف لوقلاو . ملعأ هللاو «. هيعدي يذلا اذه نم اذك اذك اذه ىلع

 . هنيمي عم رجأتسملا لوق ةرجألا يف لوقلاو هيلع عالطالا نكمي ال اييف ريجالا

 ملعأ هللاو

 هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم اهغأ اوجرأ : ةلأسم

 هترجأ هل مزلتأ عئابلا اهگرو ةعلس دحأل غاب اذإ لاللا يفو : هللا همحر ناديبع نب

 ِ ؟ .ال مأ

 . هترجأ ناللا يقوينأ هيلعف هتعلس در اذإ عئابلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ةرجأ ةعاضبلا بحاص مزلت ال : نيملسملا ضعب لاقف طرش ايهنيب ناك اذإ امأو

 . ىتحف : لصالا يف )١(

. ٥٦ 



 هللاو 3 عرشلا اهلطيي الو ةتباث لالدلا ةرجأ نإ :نيملسملا ضعب لاقو .لالدلا
 .ملعأ

 اهريخأت زوجيأ ةضفلاو بهذلا ةغايص ىلع غئاصلا ةرجأ يفو : هنمو ةلأسم

 ؟اهريخأت زوجي الو فرصلا لثم نوكت مأ مايأ ىلإ ولو

 قيضي الو فرصلا لثم تسيل غئاصلا ةرجأ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ هللاو ئ هقرع تبت نأ لبق هترجأ ريجألا ( فو ه نأ بحتسي هنأ الإ ئ اهريخأت

 ىلإ (_١طقسم نم لثم ةذخاونلا دحأ سانلا نم دحأ لون اذإو : هنمو ةلأسم

 مأ لونلا عيمج ةذخاونلل بجأ .امهريغوأ ندع وأ رافظ يف لونملا تايف ةدج

 ؟ريغ ال لمح ام ردقب

 هللاو هذه كتفص ىلع كلذ ريغ ال لمح ام ردقب بجي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ

 نهيفو 0 ىتش سانأل ة ةقرفتم اعطق ,ش ناك اذإ فئاشلا يف : هنمو ةلأسم

 هيلع ُمَكْيأ . ارجأ اهيلع هيطعي نأ اهبحاص ىبأو هتفاوش نم اهل جرخ الو ةعطق

 ؟ال مأ كلذ بلط اذإ لثملا رجأب
 نم اهل جرحم الو عطقلا نيب ةعطقلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هتظفح اذكه ثلثملا ةرجأ ردقب ةفاوشلا نم ةعطقلا هذه بحاص ىلعف . ةفاوشلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم

 ليكو وأ جلف فيرع هرجأتساو سانلا دنع ةرجألاب مدخ نميفو : هنمو ةلأسم

 لاموأ جلفلا لام نم هنأ هدنع اےيف ةرجألا هل اعفدو © نيتقث ريغ امهو دجسم

 ؟ال مأ .هضبق اميف هللا نيبو هنيب اييف رقي مل وأ هدنع كلذب رقأ دجسملا

 اميف ةهبش الو كش الو هيلع جرح ال هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ةرجألا نم ضبق

 م

 )١( دكسم : لصالا يف .

. ٥٧ 



 يمايرلا دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم (ا)لئاسم ربأ ىلع : ةلأسم
 نكي مل اذإ نايسنلا نع ضارعإلا هيلعأ .ةرجألاب خسني يذلا يفو : هللا همحر

 عيمج هل بيطي نايسن خسنلا هباتك يف ناكو هيلع نكي مل نإو ؟ال مأ .طرش امهنيب

 ؟ال مأ . ةرجألا

 طرش كلانه نكي ملو باتكلا اذه هل خسني نأ هرجأ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 باتكلا اذه نم ائيش يسن اذإ امأو . هضرقي ن أ همزلي نأزديقيت ملف هضرفي نأ

 نم لحتسي نأ خسانلا ا اذهل ينبجعيو . هدري نأ هيلعف هخسن ىلع عطوق يذلا

 ولو ةرجألا هيف بجت امم ائيش ىسنن هنأ ملعي ىتح مكحلا يئو طايتحالا يف هل خ خسن

 . هللا هظفح هللادبع نب دمحم خيشلا باوج ىلإ عجر . ملعأ هللاو ،اليلق

 هل هحيبم يهو لاومألا نم ءيش اهدنعو هجوز هدنع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 همارغ اهيلع مرغو ةعارز لاومألا هذه يف عرزف اهرمعيو اهللغ نم لكأي اهلاومأ يف
 هطعت لو بجحلا يه تذخأ عرزلا دصح الف هتيانع ربغ ائيش اهيلع مرغي لو

 ؟ كلذ فيك .اهيلع هل بجي اموه دارأو © ائيش

 لام ف ىنع ناك اذإ ائيش مَرَغ اذإ هتمارغ نم جوزلل دبال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ،اهرمأب هتجوز

 لمعلا يف تذخأو مولعم مهسب ايوط هلرجزيل ًاراديب ذخأ نميفو : هنمو ةلأسم
 نم ءىيش هب سيلو رجزأ ردقأ ال انأ لاقو جورخلا دارأ مث عرزلا تبن ىتح

 راديبلا اذه زجع مكاحلل نيبتي مل اذإ ةمدخلا هذه ىلع هريجز زوجي له .ضرملا

 لبق نإو تيأرأ رجزلا ىلع ردقي هنأ هل نيبتي ىتح كلذ هل سيل مأ رجزلا نع

 ؟ال مأ كلذ هلأ هلمع عيمج نم هل أربتي نا ىلع جورخلا راديبلا اذه نم يرقنهلا

 دنع ةقفن راديبلا اذه ىلع قفنأ يرقنا اذه ناكو كلذ هل زاج نإو تيأرأ

 ؟ ال مأ لكأ ام راديبلا اذه ىلع له .نمث ريغ نم قيرعتلا

 )١( لياسم : لصالا يف .
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 الو عرزلا تبن اذإ هعرزب مايقلاب لماعلا ىلع مكحي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ ريغ نم هسفن ةبيطب هلمع نم لماعلا أربت نإو نيب ذع نم الإ كلذ ف هل رذع

 دري نأ لماعلا ىلع مكحيو زئاج كلذف كلذ يرقنهلا هنم لبقو ،هلمعل ءانَع ديري
 . ملعأ هللاو اهريغ وأ مهارد نم هنم هذخأ ام يرقنهلا ىلع

 اموأ نآرقلا نم ا نم ءزج ةعمجلا مويروبق ىلع ةءارق هيلع نميفو : هنمو ةلأسم

 دارأورذمت ريغوأ رذع نم تاعمجوأ ة ةعمج ةءارق هتتاف دودحم ءيش وأ هنم رسيت

 ف ةدحاو ة ةعمج يف هلدبب هتاف ام لدب هيفكي لهو .هصالخ ام كلذ نم صالخلا

 ؟ . صالخلا فيك مأ ةدحاو ةفقو

 . ملعأ هللاو ةدحاو ةعمج يف هتاف ام أرقي نا هئزجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 له :تلق ميظعلا نارقلا هريغوأ ربق ىلع أرقيل هسفن رجأ يذلا امأو : هللا همحر
 ؟ال مأ . هعم أرقي هريغب نيعتسي نأ ريجألل

 6 هرجأتسأ نم رمأب الإ كلذ زوجي ال هنأ : يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ذخأ ريجألا ىلع يدنع قيضي الف هترجأ هل متتو هرجأتسا نم ىضر نإو
 . ملعأ هللاو ، هترجأ

 يف هلو رجزي نأ ىلع ًراديب ينعأ بيصنب ملظعلا يف راديبلا يفو : هنمو ةلأسم

 هلمعب مقي ملو هيلع عيض هنأ راديبلا ىلع ىعدإ يرقنهلا نإ مث اذكو اذك عرزلا
 وأ يننيدي نكلو .۔ عئاج انأو رجزأ ردقأ امو هلكآ ءيش يدنع ام :لاقو راديبلا رقأف

 هنيدي نأب هيلع كمأ ىبأف انيد يلع هل نأل ي ريغ دنع نم نيدتأ ىتح يل حسفي

 ؟لمعلا كرتي وأ هلمع ىلع ميقتسي نأ امإ لماعلا ىلع مكحي مأ هل حسفي وأ

 : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا نع تفرع ينا اوجرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 3 لبق نيدلا جرخيو هريغ دنع نم ناذي نأ هلماعل حسفي نأ نيب ربجي يرقنا نأ

_ ٥٨



 يرقنهلا نأ : هللا همحر هللادبع نب دمحم خيشلا نع تظفحو شوه هنيدي نأ نيبو

 .هنم نوعلاو قفوملا هللاو هسفنل لاتحي لماعلاو لماعلا نيدي نأ ىلع ربجي ال

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 3 مولعم رجأب مولعم ناكم ىلإ هنيعب 1 :ارج لمحيل ل امج ىراك نميف : هللا همحر

 هلأ . كلذ نع عوجرلا امهدحأ دارأ مث رمتلا نم هيف ام فورعم ريغ بارجلاو

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذب هبحاص هيلع كسمت اذإ كلذ
 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ام ءوزجي هيف اهفحيل ًاناكم اهل ى رتكي نا دارأ باود هل لجر : هنمو ةلأسم

 . باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . هلك اهدايسب وأ اهديس نم لصحي
 ءاهقف ضعب لوق يف اندنع ةمماتملا دنع متيوزوجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو نيملسملا

 لجأل يهأ ةرجألا ذخأ يف هتين نوكت ام ةرجألاب روبقلا رئازو : هنمو ةلأسم

 ؟هريجحتو ربقلا دنع هدوعق لجأل مأ اهسفن نآرقلا ةءارق

 ، كلذ زاجأ نم لوق ىلع هئانعو هريجحت لبق نم نوكي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 املا ؤس تكرت : هللا همحر دمحم نب دوعسم نب ىلع خيشل ا ب اوج نمو : ةلأسم

 . يدنع اميف اهباوجب تيتأو
 اهنم ةداعقلا ةدم تضقناو اتق اهعرزيل اضرأ دعتقا نم نأ : باوجلا
 نم هعنم ضرأل ١ برل سيلو كلذدهلف هتق روذج علق ضر الل عرازل ١ دارأو

 كلذ هلف هتق روذج كرتي نأ ضرألا برل ضرألل دعتقلملا يصر نإو كلذ

 ىلع زئاجف ضرأل ا بر يضر وأ كهرذب ةميق وأ هرذب هل ملسي نأ ىلع

 دارأ نإ هتق روذج علق ضرألا عراز ىلع رجحي نأ ضرألا برل سيلو يضارتلا

 عرازل رذبلا ةميقب الو روذجلا ةميق ميلستب ضرألا بر ىلع مكحي الو كاهعلخ

۔_ . ٦ _



 مل نإو ،يل اهكرتا الإو يضرأ نع كتق روذج فرصإ ضرألا بر لاق اذإ تقلا

 . ملعأ هللاو كلذ هلف اهفرصي

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نأ دارأ مث ،عرزلا قرغف © عرزلا نم مهس هل ناك اذإ راديبلا يف : هللا همحر
 كلذكو ؟ال مأ كلذ زوبجيأ . كيرشلاو وه ناقفتي ايب اذه هلمع ىلع هريغ كراشي

 نوكيأ عرزلا اذه ىلع كراشي نأ هماقم موقي نموأ هثراو دارأو راديبلا تام اذإ

 ؟قرف ال مأ ةفصلا هذه ىلع قرف لوألاو اذه

 اندنع اميف ايهنم ةمماتملاو يضارتلا ىلع اذه لثم قيضي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ( . ملعأ هللاو ءاذه يف اقرف ملعن الو

 ملعم ف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 كلو اندالوأ ملعت نأ ديرن : ملعملل نايبصلا ءابآ.لاق هلوخد دنعف ،نايبصلا

 . مالكلا نم كلذ ريغ نكي ملو كلذب ضار ملعملا لاقف اذك اذك رهش لكل

 اوط رتشا امنإو ةصاخ نارقلا ميلعت هيلع اوطرتشي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 روهشلا رود ىلع عفنلا نم هوطعأ ام يدنع هيلع مرحي الف ةماع ميلعتلا هيلع
 . ملعأ هللاو
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 سم اخا ب ابل ١

 ءانظطلاو ل ادبلاو ضايقلا ف

     كلذ ىناعمو

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم
 هارتشا هنإ لاقو هيف لجر ةعزانف الجر هب ضياق مث لام هدي يف لجر يف : هللا همحر

 يعدملا ىلع هدرف نيميلا لاملا هدي يف نمت انمزلاف ةنيب هدنع نكت ملو هدنع نم
 لاملا هدي يف نم هرك لاملا دارأ ايلف لجرلا اذه نم لاملا اذه ى رتشا دقل فلحف

 ىعدملا مزليأ . هب تضياق دقو ىلام لاملا لاقو لوألا هبر هب ضياق يذلا وهو

 هبحاص هعبي ل اذإ تيأرأ . . ؟هتميق نم رثكأب هي رتشي نأ همزلي مأ لاملا ةميق هيلع

 ؟لودعلا هموق ام الإ همزلي ال مأ كلذب هي رتشي نأ هيلعأ رثكأ وأ فصن ةدايزب الإ

 . ملعأ هللاو ،لودعلا هموقي ام لاملا ةميق همزلت : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دق اهنكلو مومرلا ىلإ بسنت يتلا نم هبش هيف لايب ضياق نميفو :هنمو ةلأسم

 كالمألا نم الام لاملا كلذ نع ذخأ اذإ ،مهيديأ يفنو سانأ مويلا اهزاح

 هنم ضوعوه ذإ هيف كوكشملا لثم نوكيأ ؟ضايقلا لاح نوكي فيك ةحيحصلا
 ؟ال مأ

 الو زئاج حيحصلا لاملا نأ نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هلابو باوجلا

 فالتخالا نم جرخي ال هنأ وجرأو }هيف كوكشملا لاملا نم اضوع ذخأ ولو هيف ةهبش

 . ملعأ هللاو كلذ بجعي ال هنأ

 س ٦٢٣

 



 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا /خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 لهف .ةهبش هيف الام هبحاص هب ضياقو الالح ًابيط ناك اذإ لاملا يف : هللا همحر

 لكألا دحأ دارا اذإ ىلوألا هتلاح ىلع ال نوكي مأ ةهبشلا هلخدتو همكح لقتني
 ؟هنم ةباتكلا وأ هءارش وأ هنم

 ايوط اعرز نيلجر يف اذهوهو نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : نيكيرشلا دحأ لاق ، عرزلا داصح ءاج نأ املف ، ىتش سانأل اضورأ ادعقتساو

 ينع نهذخ .اهيف كاش انأ ضرألا ةيقبو نالفو نالف يضرأ عرز لزعأ نأ ديرأ
 كيرشلا كلذ ىلع ىرتأ . ىمهس نم نهذخا انأ هكيرش لاقف كمهس نم تنأ

 هللا كملس مهفاف .كشلا نم ةملاسلا ضورألا عرز يذلا همهس يف. ةهبش
 لدع يدهاشب حصي ىتح لوصالا مرحي سيل كشلا نأ :هظفحأ يذلا ز ىلاعت
 : لوقلا ضعب يفو . كلذب سأب الف كلذ حصي مل نإو اذو اذ نم ةمرجلا نارسفيو

 هحيرص همرح ناك اذإ مسقلا يف مارحلا هبحاصل فوعيو ،لالحلا ذخأي نأ هل نإ
 يبأ نع عرشلا نايب باتك يف دجوي هنأل 3 ملعأ هللاو مارحلاب هبحاص ىضر اذا

 ناك اذإ لاملا نأ نايثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع دمحأ نسحلا
 هنأ لالحلا لاملا نم همهس ءاكرشلا ضعبل عقوف ةثرولا لاملا مسق مث مارح ةعطق

 نمو مارحلا ضوع نم هذخأ ام لجأل كلذ هرضي الو الالح نوكيو كلذ هل زئاج
 يف امم عيشب هئاكرش ىلع عجري ملو هلهأ ىلإ هملس مارحلا مهسلا عقوولو هريغ

 عرشلا نايب باتك يقو . ملعأ هللاو كلذ هل عساو لوقلا اذه ىلعف مهيديأ

 نا تفرع :لاقف ةبيط اضرأ اهب ضياق ةبصتغم وأ ةهوركم ضرأ هدي يف نمعو

 ءاش نإ نيعوتلا اليكو . ملعأ هللاو ،كلذ ملع نم دنع هنع لدبملاك لدبلا مكح
 هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ لوقل } ظفحأو ىلوأ ةهبشلا نع هزنتلاو ،باوص هللا

 هللاو ، مارحلا نم باب يف عقن نأ ةفاخم لالحلا نم اباب نيعبس عدنل انإ :هنع

 .ملعأ

س ٦٤



 . هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ىعدملا ركذأو هاعدا نمو عويبلا نم رض ضايقلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هيلع تبثي ث ًاضايق ينالفلا هلايب هضياق هن أ ةلداعلا ةنيبلا هل يعدملا ىلعف . هيلع

 نم هجرخي اضايق ينالفلا هلايب هضياق ام هتأ هل ركنملا فلحي اهتيب ناينيألا الإو

 نيلقاع نيغلاب نيح اناكو ضايقلاب رمأ اذإ امأو . نآلا ىلإ هيلع تبثيو هكلم
 فالتإوهو .كلذ تبث ث عطقلا عيب : ضايقلاب هيلا راص ام امهادحا عابو نيزيمم

 وأ هنم ائيشوأ هفلتأ وأ هنم :يشو هب رقأ نإ كلذكو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع

 لاقف هلك وأ هنم رايخلا عيب امأو . ارا دج مدهوأ ة ةرجش نم عطق وأ ةلخن هنم ىشح

 لاقو .هب لهاجلل كلذ دعب هيف ريغ الو فالتإ هنإ :نيملسملا ءاهقف ضعب
 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلا لعلو فالتاب سيل مهضعب

 كلذ عيمج يف نوملسملا بتكي لالح جلف يف لام هل لجر يفو : هنمو ةلأسم

 بتكي ءاملا وأ لاملا نم ضعب رخآ جلف نم ءامو لام رخا لجرلو ،ءامو ضرأ نم

 ضعب نم نوملسملا هيف بتكي ال ءاملاو لاملا اذه نم ضعب يفو .نوملسملا هيف

 لاملا نم هدنع ايب لك نالجرلا كلذ ضياقتو & مهدنع زوجت ال يتلا بابسألا

 هعيمج يف بتكيو لالح وه يذلا جلفلا نم لاملاو ءاملا يف لوقت ام .ءاملاو
 ؟نوملسلللا

 . فالتخا الب لالح وه : باوجلا

 ىرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ذخأو 5 هلروثب هلدابت هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإ : هللا همحر ىوزنلا يلاعسلا

 هلعل ًابيع اذه نوكيأ .ديدش جالعب مقي مل روثلا دقر اذإ ًايع هب ىعداو ًاروث هلدب

 لو اهروثوه هب لداب يذلا روثلا نأ اهجوز ىلع تعنلا يعملا ةأرما نأ مث و ؟ال مأ

 يروثب تلداب ام ينأ :رخألا ركنأو ةوعدلا هذهب اهل جوزلا رقأو كلذب هترمأ نكت

 ةيقب تكرت ؟مكحلا فيك . يروثروذلا نأو ،ةأرملا هذهل الو لجرلا اذهل اروث

 . هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا

. ٦٥



 لدبلا لبقوأ عيبلا لبق روثلا يف هتركذ يذلا اذه نأرقأوأ حص اذإ : باوجلا

 الإ كلذ لبقي الف عيبلا دعب جوزلا رارقإو ةأرملا ةوعد 71 بيع 7 يدنعف

 نيميلا امأو ، نمثلا يف هلوق لوقلاو هتجوزل هب رقأ ام ةميق همزلت جوزلاو .ةحصب

 هللاب انيمي فلحي هنأ يدنعف لداب الو ىرتشا ام هنأ يرتشملا وأ لدابملا ركنأ اذإ

 هدر بجي هنا ملعيو هريغ روثب هلداب وأ روثلا لجرلأ اذه نم ى رتشا ام : ىلاعت

 خيشلا نع هتظفح ىنعملا اذهو . يفكي هنأ وجرأ اذكه .نيملسملا ماكحأ ي هيلع

 نب دمح ملاعلا خيشلا نع هتظفح ام امأو . هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا

 اذكو ‘ كلذ ريغ الروثلا اذهوأ ريعبلا اذه هنم ىرتشا ام فلحي هنأ هللادبع

 . ملعأ هللاو © يدنع اميف فنصلا باتك يف هنيعب ًارث ؤم هتدجو

 دقوأ حضفت ل ءارضخ يهووهزت نأ لبق ةلخن ينطيي نمعو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ تبثيأ .حضفي مل اهضعبو اهضعب حضفأ

 وأ اهترمح نم اهحالص رهزيو وهزت ىتح ةرمثلا عيب زوجي ال لاق : باوجلا
 ضعب ىقبو ضعب حضفا اذإو .زوجت الف ةرضخلا امأو .اهناولأب فرعتو ،اهترفص
 . لجي مل ضماح هضعبو هضعب الحف ابنع ىنطأ نم كلذكو فالتخإ هيفف

 ىتح نورخا زجي لو زاجأ نم نم مهنمف فالتخإ هيف اضيا لاق ؟ال ما كلذ تبثيا

 . هلك ةبنعلا لامج رصبي ىتح ءارشلا كلذ نورخآ هركو .ولجي

 همحر ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ريغلا دحأ دارأو لاملا يف نوروديو نورظني سانلاو ةرمثلا لالدلا ءانط يف : هللا

 يضر اذإ ؟ال مأ ريغلا هل تبئثيأ . هلك هرظنو لخنلا يف راد ام هنأ جتحاو .ةلاهجلاب

 ؟لالدلا نم عيبل هبجاوب

 نإ نيميلا هيلعو ريغلا هلف كلذ يف ةلاهجلاب جتحا اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 امم ىنطأف هءانط زوججنام انطتسأ نم امأو . يدنع نيميلا همصخ هنم بلط

 لوق ىلع هل ريغ الو هيلع كلذ تبث ،ءانطلل هضرع وأ هءانط زوجي نم ىنطتسا

 . ملعأ هللاو ، نيملسملا ضعب

_ ٦١٦



 نب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ؟ال مأ كش هيف ردسلا ءانطو : هللا همحر ىوزنلا ناديبع

 كاردلا دعب ه ؤانطو اكردم ناك اذإ اكش هيف ملعأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو زئاج

 كلذك ةكردم ريغو ةكردم لخن هيفو لاملا ىنطآ اذإ ءانطلا يفو : هنمو ةلأسم

 كردم ريغوه يذلا كارد لبق ءانطلا اذه ضقن ينطملا وأ يناطلا دارأ مث راجشألا

 حاطو ، حير لاملا اذه باصأ اذإ تيأرأ ؟ال مأ ضقنلا هلزوجيأ .لاملا اذه نم

 يذلا كارد لبقو لخنلا حايط دعب ضقنلا ينطملا دارأو هراجشأ وأ هليخن ضعب

 ةرمث ذج دقو هل ضقنلا زوجي ناك اذإو .؟ال مأ ضقنلا هلزوجيأ كردم ريغوه

 هل سيل مأ هدر هيلع مأ ةميقلاب كلذ طقسي نأ هلأ .لاملا اذه نم ةحئاطلا لخنلا
 تناكوأ ائيش اهترجش نم فلتأ دق ناك حئاطلا ليخنلا زب ناك نأ دعب ضقن
 مل ينإ لاقو ينطملا اذه جتحا نإو يديس تيارأ ث ؟ . ءاوس هلك مأ هدي يف ةيقاب ةرمثلا

 نكي مل امو قذع هلخن لك نم اهدلب ة ةس نأل لاملا اذه نم راديبلا ة ةصح فرعأ

 ىرتأ .ذاذخجلا دنع هدارأ قذع لك يفنيراديبلا نأ ريغ . ءانطلا دنع ًاينعم قزعلا

 ؟ال مأ ةلاهجلا ىعدا اذإ اذه لثم يف اريغ ينطملل

 ةكردم ريغ لخنو هكردم لخن هيفو ىنطأ اذإ لاملا نإ : قيفوتلا هللابو : باوجلا
 امهدحأ ريغ اذإ اهتميقب ةكردملا لخنلا ءانط تبثي نيلسملا نم لاق نم لاقف

 نإ نيملسملا نم لاق نم لاقو .اه ؤانط تبثي ال ةكردم ريغ ىه .ىتلا لخنلاو
 نم ىنطتسملا فلتأ اذإ امأو .اندنع نيملسملا لوق رثكأ وهو ضقتنم هلك ءانطلا

 . هذجوأ هفلتأ ام ةميق هيلعف هدي يف ةيقاب تناكو اهذج وأ ةكردملا لخنلا ةرمث

 ةلاهجلاب ينطتسملا جتحنإ اذإ كلذك ةكردم ريغ يه ىتلا لخنلا ةيقب ءانط ضقنتنيو
 اهلك لخنلا تناكولو ،راديبلا قذع ةلاهجب ءانطلا ضقن هلف راديبلا قذع يف
 . ملعأ هللاو ، نيملسملا يأر نم هارن يذلا لوقلا ىلع ةكردم

٦٧



 دجسملا ليكو ىلع طرشو دجسملل لخن ىنطتسإ لجر يفو : هنمو ةل أسم

 تبثيأ . يمارد يل ناك لخنلا عاضو موق وأ رطم نم ةحئاج لخنلا تءاج نإ

 ؟ال مأ .طرشلا اذه

 طرشلا اذه دجسملا ليكو ىلع طرش اذإ ىنطملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ۔ تبنيال نيملسملا ضعب لاقو .تباث هنإ نيملسملا ضعب لاقف .هتركذ يذلا

 . قيفوتلاب ملعأ هللاو

  
س ٦٨



 سداسلا بابلا

 زوجي امو اهيناعمو عويبلا يف

     زوجي ال امو كلذ ي
 نيب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : هنمو ةلأسم

 ٦ ىمعأ هنأل ةلاهجلا هيف ىعداو طق عيب الام ىرتشإ نميف : هللا همحر ناديبع

 ةلغ ي لإ ايصتخاو ريغلا هل زاجأ : هللا مهمحر مامالا ةالو نم ًادحأ نأ تعمسو

 ؟ال مأ هتلغ در هريغ زيحأ يرتشملا ىلعأ .لاملا

 نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع مرغ ايب بساحيو }هنم ضقنلا ناك اذإ هتلغ در يرتشملا ىلع :نيملسملا

 نم لاق نم لاقو .ابلا ةلزنمب وهو زوجي ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .لاملا

 ىمعألا نإف ابرلا ةلزنمب هلعجي يذلاو . ضقتنملا عيبلا ةلزنمبوه :نيملسملا

 ءارش نأ ىنبجعيو ،هتمارغ هل بسحتو لاملا اذه نم لغتسا ام ىلع بساحي

 يتلا ةلغلا ىلع ىمعألا بسوح نإو ،ليكوب الإ لوصألا يف زوجي ال ىمعألا
 . لطاب كلذ نإ لوقأ الف { عيبلا هيف ضقنو هارتشا يذلا لاملا اذه نم اهلغتسا
 . كلذب ملعأ هللاو

 هدري نأ دارأو ًاموسو هب ىأر مث لجر نم لمج ىرتشإ نميفو : هنمو ةلأسم
 بيع مسولا نأ ريغ ،مسولاب هدري مل هلاوحأ رئاس يف هبجعأ ول هنأ هدنعو مسولاب
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع لجرلا اذهلااعساو كلذ ىرتأ . ةبادلا هب دري نأ زئاجو
 لبق نم ناك يذلا مسولا اذهب لمجلا در كلذ زئاج : قيفوتلا هلابو : باوجلا

 . ملعأ هللاو . عئابلا هب ملعي مل اذإ . عيبلا

 س ٦٦١



 بويعلا نموهو .اهيف هدجو بيعب اهارتشإ ةباد در دارا نميفو : هنمو ةلأسم

 ىعدإ مث اهدرب مكاحلا هل مكحو لبق نم اهب ناك هنأ جمدا اهثودح نكمي يتلا

 ، شرخ اهب سيلو ةحيحص ةبادلا هذه ينم تذخأ كن يرتشملا ىلع عئ

 اهنم نم لوق لوقلاف . اهترتشأ ن نأ لبق نم اهب ناك ءادلا اذه نإ : رتشلا 7

 .اهارتشا نأ دعي اهس ثدح شارخلا اذه نأ حص اذإ يرتشملا مزلي امو

 ناك شارخلا اذه نأ ةلداعلا ةنيبلا يرتشملا ىلع نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملو ةبادلا هذه عاب هنأ هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاو 8 اهيرتشي نأ لبق ةبادلا هذهب

 اهب ناكو عيبلا دعب شرخلا ةبادلا هذهب ثدح اذإ امأو .هايإ همتك اشرخ اهب ملعي

 هذه أربت نأ دعب الإ لوألا بيعلاب ةبادلا هذه ةر ي رتشملل سيلف لبق نم بيع

 هذه تتام نإو ،هارن يذلا لوقلا ىلع هعم اهب ثدح يذلا بيعلا نم ةبادلا

 © لوألا بيعلا شرأ هلف هعم اهب ثدح يذلا بيعلا نم أربت نأ لبق نم ةبادلا

 . ملعأ هللاو

 هعاب مث ةضف ةيرال ةئامب رايخ يب لجر ىلع هلام عاب لجر يف : هنمو ةلأسم

 ىرخالا ةئاملاو ةيرال ةئام هيطعي نأ ىلع عطقلا عيب ةضف ةيرال يتئامب رخا ىلع

 عئابلا هضقن الو رايخلا ضقن يرتشملا نم نكي لو رايخلا عيب بحاصل اهعفديل

 بحاص جاتحا مث .رايخلا عيبلا بحاصل ىرخألا ةئاملا كرتو ث ةئاملا ذخأ هنأ الإ

 ينئربتو ةضف ةي ال نيسمخ ينم تلبق نإ : يرتشملا هل لاقف همهاردل رايخلا عيبلا

 اذهل لحي له . ةيقبلا هنع لتو نيسمخلا هنم لبقف كعيب كسمأ الإو يقابلا نم

 .لوألا عئابلل هطح ام نوكي مأ رايخلا عيب بحاص نع هطحأ ام لجرلا
 وه ذخأي نأ ىلع ةضف ةيرال نيسمخ هيطعي نآ زوجي ال : قيفوتلا هتابو باوجلا
 زيغوأ ضورعلا نم ًائيش راسكنالاب هميابي نأ الإ رايخلا عيبب يتلا ةيرال ةئاملا
 . ملعأ هللاو ،نيرخأتملا خايشآلا تاباوج نم هتظفح اذكه ضورعلا

_ ٧.٠



 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا يلإ هباوج نمو : ةلأسم
 يدنع رضحو ةلاهجلا هئاعدإب هنم ريغ مث ; ءامو الام الجر عاب لجر : هللاا هظفح

 اذه هميرغ نإ عئابلا لاقو همصخ نم رضحمب ةلاهجلا يرتشملا اذه ىعاو

 تلقف ،هدودحبو هب لهاج وه لب : يرتشملا لاقو .لهاج ريغ يرتشملا
 تلقف ،ةنيب هل نكت ملف عيبلا اذهب ملاع اذه كميرغ نأ هنيب كل له :عئابلل
 ىرأسو نيميلا هنم ديرأ :لاقف . عيبملا اذهب اهاج هنأ نيميلا هيلع كل بجي :هل

 نم امهدنعرضح مث امهدنع رضحو لهاج هنأ يرتشملا فلحل يدنع نم

 عئابلا بلطي ملو ، ي رتشملا ىلع ايقاب عيبملا اذه نمث ناكو هفلحت أل لاقو رضح
 .ءاملا اذه يرتشملا ضبقي ملو كاذه ىلع ق رتفاو ، عيبملا اذه نمث يرتشملا نم

 دق ةفصلا هذه ىلع عيبلا ىرتأ . عيبلا تابثإ ديري يرتشملا عجار رهشأ دعب

 .ال مأ يرتشملا اذه ةجح الو خسفنا

 تنأ تلقو ةلاهجلا هئاعدإب عيبلا يف يرتشملا ريغ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ي رتشملا دارأ نإو ضقتني عيبلا نأ اذه لثم يفف © نيميلا هيلع كل بجت : عئابلل
 نيملسملا لوق ضعب ىلع كلذ زئاجف كلذب عئابلا يضرو 0 عيبلا تابثإ كلذ

 . ةيناث ةعيب ىلإ جاتحي عيبلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .زئاجف هب لمع نمو

 . ملعأ هللاو .هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو

 ”ليكو هعاب م : رثكأ وأ لقأوأ برج هئام ليكب ح ى رتشا نميفو : : هنمو ةلأسم

 اهلخدي مأ الالح ةلضفلا هذه نوكتأ . لوألا ليكلا ىلع بجحلا , ةيناث

 ؟ةمرحلا وأ ةيهاركلا نم

 فالتخا نم اهنأ لمتحي امم ةدايزلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ال امم ةدايزلا هذه تناك نإو .هل لالحو هذخأ يرتشملل كلذ زئاجف ليياكملا
 . نوكت ةدايزلا هذه نإف & طلغلا هجو نم لمتحي لب ليياكملا فالتخإ نم لمتحت
 . كلذب ملعأ هللاو لوألا عئابلل

. ٧١



 بارجلا نمث اعطقو بئاغ بحووأ رمت عيب ىلع اقفتا نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 هل بتكو نمثلا عئابلا ضبقو ةيرال اذك اذكب برجلا نمثو ةيرال اذك اذكب

 دارأ مث يضرو بحلا وأ رمتلا يرتشملا ضبقو ةقرولا ذخأو ةقرو يئ يرتشللا

 ناك وأ يرتشملا دي يف دعب امئاق عيبملا ناك ، ؟ال مأ كلذ هلأ .ةعجرلا امهدحأ
 . نيهجولا الك يف هيف ةعجر ال مأ فلتأ دق يرتشلملا

 ى رتشملا عياب لب بح الو بارج عئابلا دنع نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ناك نإو .هعم سيلام عاب عئابلا نأل زوجي الو عيب اذهف عطقنم نمثب تحلاوأرمتلا
 ىرتشملا ضبق اذإف حضقنتنم عيب اذهف بحلا اذهو بارجلا اذه عئابلا دنع

 عيبلا نإ نيملسملا نم لاق نم لاق .فالتخا كلذ يفف هقلتأو بحلا 7 بارجلا

 اذإ امأو . تبثي ال عيبلا نإ نيملسملا نم لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو تبث دق
 ، كلذ هلف ضقنلا نيعيابتملا دحأ دارأ اذإف .ىرتشملا يديأ يف ائاق عيبملا ناك

 . ملعأ هللاو

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم
 بلطو كلذ عئابلا لبقو رخآ لجر نم هارتشا يلام نم ريغ لجر يف : هللا همحر
 هلسف يذلا هلسف علقي نأ ىرتشملا بلطو ، ىرتشملا اهلغتسا يتلا ةلغلا عئابلا

 اهلالغتسا ناكو ةلغلا عئابلل زوجيأ لاملا ريغ نم مرصلا نأل .راجشأو مرص نم

 ؟راجشأو مرص نم سرغ ام ي رتشمللو ،ببسب

 : نيملسملا ضعب لاق . نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ةلغ ىرتشملا ىلع سيلف عئابلا رتغ اذإو .ةلغلا ةر هيلعف يرتشملا رمغ اذإ
 © ىرتشملاوأ عئابلا نم ريغلا ناك هلغ در ىرتشملا ىلع سيل :ضعب لاقو

 هللادبع نب دمحم ملاعلا خيشلا نع هتظفح يذلاو .بصاغلل الإ ةلغلا درت الو.
 نموأ هنم ريغلا ناك ةلغ در ىرتشملا ىلع سيل نأ هبجعي هنأ : هللا همحر

 لاملا يف ى رتشملا ةلسف امأو لاملا حالصإب ةلغلا نوكت نأ ينبجعيو .ىرتشللا
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 لاملا بحاص ضري ملوررض هجارخا يف ناك نإف لودعلا رظن ىلإ كلذف

 الف هجارخإ دارأو ررض نكي مل نإو ث ةميقلا هلو هجارخإ ىلإ باجي الف هجارخإب
 نب ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا نع ةلأسملا هذه يف تظفحو .كلذ نم عتمي

 ريغ نإو .ىرتشملا ريغ اذإ ىرتشملا ىلع ةلغلا در هبجعي هنأ : هللا همحر لماز

 خيشلا نع تظفحو .ىرتشملا ىلع ةلغ در هبجعي الف ىرتشملا ىلع عئابلا

 .ملعأ هللاو ،&بصاغلا ىلع الإ ةلغلا در هبجعي ال هنأ : هللادبع نب دمحم

 ةلأسم يف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . يداولا هفلتأ نأ دعب ةلاهجلاب ىرتشملا هنم ريغ ىذلا لاملا

 ةلاهجلا هئاعدا يف هقدصو لهاج هنأ ى رتشملل رقأ عئابلا ناك نإف : باوجلا
 ناكو ةلاهجلا هاوعد عئابلا ركنأ نإو ،ةلاهجلا يف رذلا هل نأ رثألا يف ءاج ام ىلعف

 لأ ينبجعيف ، هيلع ةحصب وأ كلذب هنم رارقاب هرمثأو لاملا لغتسا دق ىرتشملا

 ناك نإو ،لاملا فلتأ نأ دعب ةفصلا هذه ىلع ةلاهجلا هئاعا يف هلوق لبقي
 هلوقف هيلع حصي ملو هلك كلذركنأو 5،هلغتسي ملو لاملا اذهرمثي مل ىرتشملا

 ارتشا اهب ملاع هنأ هيلع حصي ىتح ةلاهجلا هئاعدا يف لوبقم

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 لبق نم هنزو دقوه ناكو رمت بارج ىلع يداني نأ دارأ لجر يفو : هللا همحر
 مهملعأو نملا ىلع ةادانملا نوكتو ،بارجلا اذه ىلع دان :لآلذلل لاقف ةادانملا
 هب متيضر نإ لوألا نزولا ىلع الإ ةيناث ةرم مكل هنزأ ال ينأ طرشأو نزولاب

 © نزولا ةرجأ لجأ نم ، نيزاوملا فالتخإ إ لجأ نم ناصقنلا فوخ نم كلذو

 نع ؟ىزجحيو ضقتنم وهو ابيط ل الحو أازئ رئاج العف اذه نوكي أ كلذب اوضرو

 ؟ةمماتملا

 هنزو ى رتشلملا فرعو بارجلا نزوب افراع عئابلا ناك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اندنعزئاج "لالح م عيب وهو اندنع كلذب ساب الف هل لاق ام ىلع هب يضرو هقدصو
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 نزو نع هعانتما ناك امو بارجلا نزوب هلوق يف ىرتشملا عئابلا قنص نإ
 نأ هيلعف ابذاك ناك نإو .نازولا ةرجأو نيزاوملا فالتخإ فوخ الإ ةيناث بارجلا

 امئاق بارجلا ناك نإ همتأو هب ىضر نإف ،هبذكو ، بارجلا نزوب يرتشملا ملعي
 ايب ي رتشملا عجريو ، هبحاصل بارجلا ناكو عيبلا ضقتنإ هب ضري مل نإو هنيعب
 ىلعف فلت دق بارجلا ناك نإو .هنمث هل ملس نإ بارجلا نمث نم هل هملس

 ىلإ بوتيو ، ي رتشملا ىلع يرتشملا نم هبذكب هرجتشا ام لضف دري نأ عئابلا
 . ملعأ هللاو . هبذك نف هللا

 . هنيعب وه اذهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 ةدايز امأو 5 يدنع هب دري بيعوهف دبعلا نم حراوجلا ناصقن امأ : باوجلا

 كلت هفيضت م اذإ عيبلا هب دري يع هنأ لقأ ملف هيلجر وأ هيدي دحأ يف عباصألا
 . ملعأ هللاو همدخلا نع ةدايزلا

 نيب هعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 طرشو ث مولعم نمثب رمت بارج هل عيبي نأ الجر رمأ يذلا يف : هللا همحر ناديبع
 نأ عئابلل زوجي له . طرش ام فالخ رهظ نيمألا هعاب يلف ، مولعم سنج نم هنأ

 مأ بارجلا بحاص يأر ريغ نم بارجلا هلبقيوأ نمثلا نم ىرتشملا ىلع طحي
 رمأب بارجلا لزج دق ىرتشملا ناكو عيبلا اذه ضقنب مكاحلا مكح نإو ؟ال
 ؟ال ما همزليأ .هرمأ ريغب وأ هل عئابلا

 نع عئابلا طحي نأ امأو .هذه كتفص ىلع ضقنيف عيبلا امأ : باوجلا
 ى رتشملا مزليو بارجلا بحاص رمأب الإ كلذ هل سيلف نمثلا نم ائيش ىرتشملا
 . ملعأ هللاو لوزجم ريغ هتميق نع الوزجم بارجلا ةميق نم صقن ام

 نم هلاهجلا هئاعذاب هارتشا يلاموأ ام نم ريع اباتك بتك نمو : هنمو ةلأسم
 تضم ىتح ائيش ى رتشلملا نم عئابلا بلطي ملف ئ ناويحلا كلذ ف بيعبو 0 لاملا

 ؟عئابلا كلذكو ال مأ هريغ لطبيأ . كلذ دعب بلط مث مايألا نم ةدم
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 ىضري وأ هارتشا ام لغتسي مل اذإ هريغ لطبي ال كلذ نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو © هب

 لفجت اهنأ ىعذاو عيبلا اهنم ضقني نأ دارأو ةراحب ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 مأ جالفألاو رطانقلا ىطختت تناك اذإ .ال مأ دح عيبلا هب دري يذلا لفجلل لهف
 ؟عيبلا هب دري يذلا لافخجلا ةفص فيك

 رابتعالاب نوكي كلذو امولعم ًادح ةلفجلا يف ظفحأ مل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نإو ئ ضقنلا ى رتشمللف عئابلا دنع لفجحت تناك هراحلا هذه نأ حص اذإف رظنلاو

 . ملعأ هللاو ضقنلا ى رتشملل سيلف كلذ حصي مل

 رمت بارجب رثكا وأ لقأ وأ تالخن ثالث ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 . هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . ةيدمحمو

 0 عيبلا ا اذه قيضي الف ةكردم ةرمث ةلخنلل نكت ل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . ارضاح رمتلا بارج : ينعأ بارحلا نوكيف ةكردم ةرمث اهيف ناك نإو

 .ملعأ

 لا ؤسلا ة هيقب تكرت . هنيد هب يضقيل ٥ ل و لو لام َم عيب دارأ لجر يفو : : هنمو ةلأبم

 .اذه وهو باوجلاب تيتأو

 عيب نيبو دلاولا نيب لوحي مكاحلا نإ نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اريقف دلاولا ناك اذإ امأو اينغ بألا ناك اذإ ةصاخبو هعيب هلزوجي الو هدلو

 ١ ذهو زوجحم ال : : لوقو . هتحاح لجأل هلعل هدلو لام عيب هل زئاج لرقف اجاتحم

 . ملعأ هللاو 6 يلإ بحأ رخآلا لوقلا

 اهيف لضف ال راي اخ ت اعويب هلام يفو س انلل قوقح هيلع نمو : هنمو ةلأسم

 هل نم هركو كلذ عيب قوقحلا باحصأ بلط اذإ لاومألا عابت له .. عيبلا نع

 ؟رايخلا عيب
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 هللاو ،رايخلا عيبلا نع هلضف هيف لعل ،عابي: لاملا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ

 وأ لجرل كولمم هنأ هنم ملعي ائيش ذحأ هياب اذإ كولمملا دبعلاو : هنمو ةلأسم

 .اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت هقح هقو ملف نونجم وأ يبص

 هلام عيض دقف كولمم هنأ هب ملاعوهو هعياب اذإ هنإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 دجو نإف كولمم هنأ هب ملاع ريغوهو هعياب اذإ امأو .دبعلا ديس ىلع هل ةجح الو
 هتعلس تفلت نإو .هتعلس ذخأي نأ هلف ، ةنيبلا هيلع ماقأو ،اهنيعب هتعلس
 هقح عئابللف هراجتلا يف هدبعل نذأ ديسلا نوكي نأ آلإ دبعلا ديس ىلع ةجح الف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع

 ىرتشملا ىلع طرشو ة ةرقب لجر عاب اذإو . اضيأ هباوج نم اهنأ وجرأو ٠ ةلأسم

 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت .راشع اهب حصي ملو ؤ ارهش اذك اذك رامع اهنأ

 . باوجلاب

 مل اذإ ريغلا ي رتشمللف عيبلا دنع طرشلا اذه جص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو © عئابلا طرش ايك نكي

 هظفح ل اعسلا دوعسم نب دمح نب رم اع ل اول ا خيشل ١ ب اوج نمو : : ةلأسم

 ضورع ائيش هنع ط ةسأ ءارشلا هدنع ناكو رمت بارج ى رتشا نم امأو : هللا

 ملعي نأ عئابلا ىلع له : :تلق . ى رتشملا نع اضيأ طقسأووه ه هعابو “ففصلا

 ؟ال مأ هنع هطقسأ اب ى رتشلا

 الإ زوجي الف ةحّبارم عيبلا اذه ناك اذإ يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اذه مامتا ةمانملا ىلعو ٥ كلذ قيضي الف ةحبارم ريغ ناك نإو ي رتشلا مالعإ

 ١ ملع أ هلل او ١ي دنع اےف عيبل .
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 هنأ جتحاو انوبز هل ذخأي ملو هنبازي نأ ذخأ دارأ اذإ لالدلا يفو : هنمو ةلأسم

 . هلطم فاخي

 فاخ اذإ هتعيابم ىلع ربجي الأ : باوجلا كل تددر دق ىنأ وجرأف : باوجلا

 هنأ ينعاجو ةلأسملا هذه ىف هللادبع نب دمح خيشلل تبتك ينإ مث ،راكنالاو لطملا

 بتكاو كلذ ىلع برضاف ، نيملسملل هرمأ دري هلطمأ نإو هدري الو هنوبز ذخأي

 . باوجلا اذه هناكم

 عاب لجر يف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشل باوج نمو : : ةلأسم

 لثم ضورعلا نم ائيش مهرادلا ىلع ىفوتسا مث ناويحلا نم هريغ وآ لمج لجرل
 هافو يذلا ي رتشملا فيس دريأ . بابسألا نم ءيشب عيبلا د در مث 3 هريغ وأ فيس

 ةيرال ةئايب لمجلا ى رتشا اذإ فيسلا ةميق مهارد هل مأ لمجلا نمث نع هايإ

 فيسلا دريأ عيبلا ضقتنإو ةضف ةيرال نينايثب فيسلا هلعل لمجلا هافوأو ،ةضف
 ؟ . ةيرال نينامث دري وأ
 نمث نم هنأ ةيوستلا يف ناك فيسلا ىفوتسا نيح عئابلا ناك نإ : باوجلا

 نوا ى رتشملا وهو هبحاص ىلع ًادودرم فيسلا ناك لمجلا نمث ضقتناف لمجلا

 رتشا نمل فيسلا ناك لمجلا نمث نم اهنأ ركذي ملو ةيرال نينايثب فيسلا عاب ناك

 نم اهذخأ (١)قتلا نيرشعلا هيلع دريو ي رتشملا ىلإ هعفدي فيسلا نمث هيلعو

 . ملعأ هللاو ،هلمج نمث
 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مل هلعلو ريغل اقاروأ بتكو عطق عيب الاومأ عاب لجر يف : هللا همحر يوزنلا ناديبع

 ريغلا نوديري هتثرو ماقو ، ريغ ذمو عاب ذم نونسلا (؟©"لتضم دقو هتايح يف ريغي
 ؟ةجحب ةثرولل لهف كلاهلا نم ريغلا اهيف بوتكملا قاروألا علطأو

 ريغ ال لوقو . ريغلا ةثرولل نإ لوق .فالتخإ كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو © هتايح يف ى رتشملل لاومألا نمث كلاهلا ملسي مل اذإ هتثرول

 )١( يذلا : لصألا يف . )٢( ىضم : لصألا يف .
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 يف لالدلل هكرتو هنزي و لالدلا دنع نم ًانمس ى رتشا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 3 هيلإ رظني سانلا نم دحأو 6 هنم برشف ةيحوأ لوغ ءاجف هنع ىضمو ناكم

 تيأرأ ؟ال مأ . هلعل هيف ريغلا هلأ . هنزي ل دعب هنأل هدر دارأو كلذب ىرتشملا ملعف

 وأ لوغلا اذه ءاج مث هنع ىضمو ناكم يف هكرتو لالدلا نم ىرتشملا هضبق نإ

 ؟ى رتشملا وأ لالدلا هكرت ءاوس هلكأ .هنم برشو ةيحلا
 ه نيملسملا لوق رثكأ ىلع تبثي ال عيبلا اذه نإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو © هنزي ل هنأل هدر ى رتشمللو

 وأ تقلا وأ ضرألا يف مئاقلا ركسلا بصق لثم ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 نم زج دقو ىرتشملا تومي مث ه ضقنلا هيف زوجيو ةلاهجلا هلخدت يذلا ههابشأ

 ًائيش كلذ نمّرجي ملو تاموأ ربكألا وأ لقألا هرج يذلا ناك ائيش ركسلا اذه

 ضقني نأ دارأ اذإ كلذكو ؟ال مأ كلذ اودارأ نإ كلذ يف ريغ ةثرولل له .دعب

 ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ .ىرتشملا تام دقو عيبلا اذه عئابلا

 هلخدت عيبلا اذهف نيكردم ركسلا وأ تقلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيملسملا نيب فالتخألا كلذ يف ىرجيف نيعيابتملا دحأ تام اذإف ةلاهجلا

 لوهجملا عيبلا تبثيف نيعيابتملا دحأ تام اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاق . ىأرلاب

 اذإ امأو ضقتنم وهو تبثي ال عيبلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو امهدحأ تومي

 دحأ تامولو تبثي ال دساف عيب اذهف نيكردم ريغ تقلا وأ ركسلا ناك

 . ملعأ هللاو نيعيابتملا

 نيملسملا ماكح نم مكاح ىلإ ءاج مث اتيب لجر ىلع عاب نميفو : هنمو ةلأسم

 نيبي ملو ةلاهجلاب اذه نالف ىلع هتعب يذلا يتيب عيب نم ريغم انأ :هل لاقو

 الو ضرألا يف يذلا ساسألا قمع فرعأ مل لاق نإ تيأرأ . عيبلا اذهب هتلاهج ام
يذلا امو ؟اذه لثم نم ريغلا هب ى رتشملل نوكي يذلا ام .وه مك رادجلا ولع



 هلف هقوقحو تيبلا اذه دودحب لهاج انأ ريغملا لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذب هل ةجحالف هعوذج ددع فرعي مل هلوق امأو . لجو زع هللاب هنيمي عم ريغلا

 فرعأ الو ردج فرعأ الو هضرع نم هلوط فرعأ مل لاق اذإ كلذكو . ريغ الو

 يذلا اذهب ريغ هل ملعأ الف سرادجلاولع الو ضرألا يف يذلا ساسالا قمع

 . ملعأ هللاو . هتفصو

 ضورعب هعابف ائيش هل دبي لو الام هل عيبي لجر ركو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ . عيبلا اذه تبثي له . عيبلا اذهب لكوملا ضري ملف ةئيسنب هعاب وأ

 كلذ يفف هئيسن مهاردب هلكو نم عاب اذإ ليكولا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دقنلاب زئاج ليكولا عيب نإ لاق نم لاقف . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخإ

 لوقلاو . هلكو نمم اضرب 7 ةئيسنلاب ليكولا عيب زوجي ال : :لاق نم لاقو . ةئيسنلاو

 ضرعب ليكولا عاب اذإ و ةئيسنلاو دقنلاب سانلا عيب نأل ؛يلإ بحأ لوألا

 هلكو نم لام ليكولا عيب نإ :لاق نم لاقو . لكوملا ىلع تبثي ال هنأ لوقلا رثكأف

 " هللاو ،لإ بحأ لوألا لوقلاو .زئاج ضورعب

 نأ ىلعو ضورعلا نم ًائيشوأ ةبادوأ ادبع ىرتشإ نميفو : هنمو ةلأسم
 وأ توم عيبلا باصأ مث رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةنالث ىلإ نيعيابتملا دحأل رايخلا

 ؟ .ال مأ ضيرم وهو هدر هل زوب لهو ؟نوكي نم لام نم فلت وأ ضرم

 يف ءيشلا فلتو هدي يف عيبملاو يرتشملل رايخلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ر فلتو ي رتشملل رايخلاو عئابلا دي يف عيشلا ناك نإو .هتميق هيلعف هدي
 دي يف ءيشلا فلت نإو ..يش يرتشملا مزلي ال هنأ لوقلا رثكأف عئابلا دي يفو
 وأ ةحئاج هتنعوأ ءيش عيبملا باصأ اذإ امأو ..؛يش عئابلل سيلف هل رايخلاو عئابلا
 هصلخت نأ الإ عئابلا ىلع هدر ي رتشملل سيلف ، يرتشملا دنع بيع هب ثدح
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع هعم ثدح يذلا بيعلا كلذ نم
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 ةميق نإ هل بتكو ًآلام هعيابي نأ ديري اطخ لجرل بتك نميفو : هنمو ةلأسم
 ىلع ىوقت تنأ تنك نإ هل بوتكملا نم باوج ءاجف ةضف ةيرال اذكو اذك لاملا

 هذهب هيلع ىوقا «ااانأ : ةيناث هل تبتكف كنم يرتشأ انأف ةميقلا هذهب لاملا اذه

 هارف لاملا اذه يف رظني عجر عئابلا اذه كلذ دعب مث هنم لجرلا هارتشاف ةميقلا

 هذه ىلع لاملا اذه ةميق يف ةهبش هيلع نوكتأ . هيلع ىوقي الو ةميقلا هذهب ًاقفان

 ؟هصالخ هجو ايف ةهبش هيلع ناك نإو ؟ال مأ ةفصلا

 هذهب اقفان هارف لاملا اذه يف رظن هلأ ي رتشملا فرعي هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هكرت تدرأ نإو هذخأ تدرأ نإ ةميقلا

 تبثيأ . ًاسيت هل ى رتشاف ةحينم هل يرتشي نأ ًادحأ رمأ نميفو : هنمو ةلأسم

 3 هل ئ رتشإ ةاش هل ى رشي ايا ا نإ تيأرأ ؟ال مأ هب ضري مل اذإ رمآلل

 ؟ال مأ هضري ل اذإ ءارشلا رمآلا ىلع كلذ ت تشثيأ

 اسيت ى رتشإف ةحينم هل يرتشي نأ ادحأ لجررمأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يفف اسيت هل ى رتشإف ةاش هل يرتشي نأ دارأ نإو .رمآلا ىلع كلذ تبثي الف

 . ملعأ هتلاو . زوب ال لوقو زوجي لوق . فالتخا كلذ

 لاقف ينالفلا يلام كعيابأ نأ ديرأ هل .لاقو رخا ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم

 ىوقأ ال :رخآلا لاقف .ةيرال ىتئايب الثم كعيابأ :لاقف ينعيابت مكب :رخآلا

 كعيابأ انأو ةيرال ةئام ثالغب لثم رتشم انأ لاملا بحاص هل لاقف ةميقلا هذهب

 وأ هعيبت نأ دعب نم تدرأو يدنع نم تي رتشإ اذإ تنأو ىرتشإ ،ةيرال ةئامب

 بغر ،ةميقلا هذهب ريغلل ىلع نوهي الو ۔هديرأ يدعب انأف ةلاقالا ىنم تدرأ

 هبلق يف لخد هنأك ى رتشملا نامز دعبف يدنع نم ى رتشأو ،ءارشلا ىفرخآلا

 . لوألا نم هارتشا امم لقأب لوألا عئابلا ريغ ىلع هعابو ءارشلا اذه يف نبغلا

 .هنيد رمأ يف هل كبجعي امو ؟اذه لبق نم ةهبش لوألا عئابلا ىلع ىرتأ انخيش اي
 ؟. ىحوأ يرتشملا تام

  )١( نأ : لصألا يف .



 هللاو ،ءيش همزلي الف قدصلاو قحلاب عئابلا لاق اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 عئابلا ناكو ميتيل ةصح لاملا يفو لجر نم ًآلام ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 فرشو ميتيلا ماقوأ هلام يف ماق ميتيلا غلب املف ، ميتيلا لام عيب هلزوججي ال نم

 لاملا لجرلا اذه رمع دقو ،ميتيلل لاملا نأ مهعم حصو نيملسملا ىلإ رمألا

 هلسفو ،لاملا اذهل هرايع لبق نم لجرلا اذهف بجي ام .السف هيف لسفو دايسلاب

 اهنيب مأ ءاوس هلكأ .عيبلا لبق ملعي مل وأ ميتيل هنأ لاملا اذهب املاع اذه ناك

 ؟ .قرف

 ضرألا هذه يف ميتيلا اذهل ملعي ال ي رتشملا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يف ميتيلل حص كلذ دعب مث ،ةرايع اهيف رمعو ضرألا لسف يرتشملا نإ مث اقح
 مرحي الو هرايعو هلسف ةميق ى رتشمللو هل ميتيلا بيصنف ةصح ضرألا هذه
 ىرتشإو ةصح ميتيلا اذهل نأب املاع ناك نإو . بصاغب سيل هنأل ؛كلذ

 علقي نأ يرتشملا رمأ ءاش نإ رايخلا هلف ميتيلا غلب اذإف ؤ كلذ ىلع يرتشملا
 . ملعأ هللاو ك هلسف ةميق هيطعي نأ دارأ نإو هلسف

 . . . ٠ . .ع

 جلف نم ةمولعم ةداب نم ءامربا فصن لجرل عاب لجر يفو : هنمو ةلاسم
 ئ عئابلا ينعأ عيبلا اذه ضقن دق هنأ انل ركذ مث ئ عطقلا عيب مولعم دلب نم مولعم

 ؟ال مأ . ضقن هل تبثيأ . ةلاهجلا ببسب ءاملا اذه ضقن دق هنا لاقو

 ةدرب نم ةمولعم ة داب نم امولعم ءاملا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو : باوجلا
 .ةجح الو اذه دعب ًاضقن هل ملعأ الف 3 مولعم دلب نم مولعم جلف نم ةمولعم
 . ملعأ هللاو

 ضقن امهادحإ نإ مث عيبوأ ضايق لجر نيبو هنيب عقو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ملو .هبحاصل ضقنلا رهشأو هب ضقنلا هل زوجي ع يشب ضايقلا وأ عيبلا اذه
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 عيبلا وأ ضايقلا كلذ نوكيأ . ماكحألا رهاظب قلعتو ،هيلع دري نأ عطتسي

 لك عجري نأ الإ ضايقللوأ عيبلل ضقانلا ضري مل اذإ هللا نيبو هنيب اييف الالح
 ؟هبحاص ىلع ءىش

 نأ هبحاصل زوجي الف ضقنلا هلزوجي ضقانلا ربغ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 عيبلاب ضقانلا ىضر اذإ امأو . ضقانلا اضر ريغب ضايقلا وأ عيبلاب هيلع كسمتي

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف ضايقلا وأ

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ىهن هنأ رئألا يف دجوي يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟قوف نم ةطوقنملا ءاخلاب مأ ميجلابو نونلا وأ ءايلاب وهأ عيبلا يف شجنلا

 ديزي نأوه عيبلا يف شجنلاو ، نيشلاو ميجلاو نونلاب هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هانظفح ام وهف هريغ هيف ديزي (')نأ الإ هيف هل ةبغر الو عيبملا يف

 ف ث عرت نأ امهدحأ دارأ م د ائيش ناسنإووه عيابت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 تبنثيأ . كلذب ىِضرف اذكو اذك ينطعأف عوجرلا تدرأ اذإ هبحاص هل لاقف عيبلا

 ؟ . الالح نوكيو كلذ هل ١

 ذخآلا ناك نإو ةيهارك كلذ يفف عئابلا ذخآلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو زئاج كلذف ىرتشملا

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نبجلاو نمسلا لثم ةبالجلا دنع نم نزولاب ائيش يرتشي لجر يف : هللا همحر
 يذلا هنمثب عيشلا عاب ى رتشملا نإ مث : عئابلا نم بيطب نزولا يف حجريو هريغو

 ىرتأ . لقأ وأ فصنو سايكوأ سايك نملا ف الثم دازو حجري لو هنزوو هب هارتشا

 ؟ . لحي ال مأ ناحجرلا نم ةدايزلا حب رتي انلا ةينب تناك اذإ الالح ةدايزلا هذه

 . نزولا يف ديزت يتلا ةدايزلاو ةحاجرلاب حب رتي هنأ يناثلا ي رتشملا ممِلْغُي نأ هيلعو

 )١( نال : لصالا يف .
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 عئابلا سفن هبيطب عئابلا نم ع يشلا كلذ يرتشملا ىرتشا اذإ : باوجلا

 نيرح نيغلاب اناكو طرفم ءايح الو هتقث ريغ نم ةدايزو ءيشلا كلذ ناحجرب

 ىلع ليكلا وأ نزولاب هعيب هلو ي رتشملل كلذ يدنع لالحف لقعلا يحيحص
 . ملعأ هللاو ، ةفصلا هذه ىلع يدنع همالعإ هيلع سيلو دارأ نم

 نكي ملو ة هئيسنب هررغوأ ابح لجر دنع نم يرتشي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 نأ الف قوسلا نم اح ىرتشا مث 5 اذكو اذكب يرزجلا نمث ىلع اقفتاف ءيش هدنع

 نوكيأ . ةمواسملا نم ايهنيب ناك ام ىلع حيحصلا ظفللاب ذئنيح هعياب بحلا رضح

 ؟ال مأ ةيهاركو عيبلا اذه يف سأب هيلع

 ددجو عيبلا ساسأ نم اهنيب ناكام اضقتو لوألا دقعلا المأ اذإ : باوجلا

 امتأ نإو .كلذ يف امهيلع سأب الو تباث عيبلاف هدي يو هلراص ام دعب هيف عيبلا

 امهنيب تعقو يتلا ةقفص نأل ضقتنم دساف عيبلاف لوألا دقعلا نم ناك ام ىلع

 . ملعأ هللاو زوجيالو دساف وهو ،هدنع سيلام عيب وهو مولعم ىلع

 لاق مث ه لجر ىلع هعيب دارأ مث بح يرج ىرتشا اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 ليك ريغ نم هب يضرو هب تيضر تئش نإو كل هلك هتدرأ نإ يرج اذه هل

 .اذكو اذكب يرجلا اذه هعياب وأ ةفزاجم اذكو اذكب رضاحلا بحلا اذه هعيابف

 ؟ةيناث ةرم هل ليكي نأ جاتحي مأ كلذ ًازئاجو ًابيط اعيب نوكيأ

 هذخأو كلذ نم رثكأ وأ يزج هنأ جناب دنع ًافورعم بحلا ناك اذإ : باوجلا
 عيب وهو اندنع كلذزئاجف يرج هنأ قيدصتلا هجو ىلع عئابلا نم ي رتشلملا

 اهنيب عيبلا ساسأ ناكو هلك : نكي ل بجحلا ناك نإو . هامغأ ام اذإ تبات

 ليق دقف ًاكوكم وأ ايزج اذكو اذك دنع نوكي نأ اقفتاو اذكو اذكب يزجلا ىلع

 . ملعأ هللاو زئاج ريغ عيب اذه نأ

 . دعلا يف ءانزلا امأو : هنمو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . كلذ حص اذإ عيبلا هب دري بيع هنإ ليق دقف : باوجلا
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 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو .: : ةلأسم

 عطقني نا ىلإ فلعلاو بلحلا لاح ام دبعلا وأ ةبادلا ف ريغملا يف : هللا همحر

 ؟ريغلا لعب اضر وأ ى رتشلملا رمأل الاعتسا نوكي هلعل لهو مكحلا

 هنم فلعلاف اهب دري ايب اهيف ملع نأ دعب اهب ضري مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلعررضلا هكرت يف ناكو بيلح اهب ناك اذإ بلحلا امأو . اضر نوكي ال اهل

 اهبلجي ام هنأو اهب ايضار سيلو اهنم ريغم هنأ داهشإلا هنكمأ نإ دهشي / هنإف ةبادلا

 دعب نوكي الو : ىلاعت هللا دهشيلف داهشالا هنكمي مل نإو اهنعررضلا عفرل (١)آلإ

 .ملعأ هللاو اهم هنم اضر كلذ

 ملو ةقرو هيف هل بتكو لام نم امهس لجر نم ى رتشإ لجر يفو : هنمو ةلأسم
 لغتشاو رايخ عيب رثكأ وأ لقأوأ ًاعبروأ ًاسدس ةباتكلا ف مهسلا اذه ركذي

 نكت ملو لاملا اذه ف مهسب هيلع ماق (٢)عئابلا اخأ نأ ىعدا مد ; انامز ي رتشلملا

 يف نيعملا ريغ مهسلا اذه لجأ نم ةلاهجلاب ريغلا.ي رتشلملا دارأو ةحص هدنع

 ؟لغتشا ام دعب ريغ هلأ ةباتكلا

 ةنێبلاب الإ عىيش لاملا اذه يف يعدملل سيل هنأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 فرصت هيف فرصتيو هل ًاكلم هيعديو هعنميو هزوحي ام هدي يف نكي ل اذإ ةلداعلا

 ريغ الو ، ي رتشملا نم هيف فرصتلاو ءارشلاب املاع ارضاح يعدملا ناكو هل كلاملا

 يرتشملا لجرلا اذهف حصي ل اذإو .ةفصلا هذه ىلع ضقن الو يرتشملل

 خألا فارتعا سيلو ي رتشملاو يعدملا نيب ةمكاحملاو لاملا اذه يف كل تركذ ام

 لب . هيقت ريغ نم كلذ ركني ملو ىعدملا ريغي دعي مل اذإو هعاب ايف تباثب عئابلا

 ءارش لاملا اذه ىرتشا هنأ انيمي يعملا هنم بلط اذإ نيمي ىرتشملا ىلع

 . ملعأ هللاو . يعملا اذهل اقح هيف ملعي الو احيحص

 )١( لصألا يف تسيل .
 )٢( غلابلا : لصألا يف .
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 لكوي ملو كلاهلا لام نم عيش عيبب رماو ثراو وهو يصولا يفو : هنمو ةلأسم

 هذه ىلع ريغلا هنم دارأو هسفنب ءيشلا كلذ ىلع نبازي :لاقو هل نبازي ادحأ

 ؟ال مأ ريغ هلأ . عيبلا حص امدعب ةفصلا

 ال امنأ ليكولاو يصولا يف نيملسملا راثا نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ يلآلد نم هل عيبي نم ملعي ال ليكوب الإ هلكووأ ىصو نم لام نم ناي رتشي

 لام نم هسفنب يصولا ى رتشا نإو ى يصولا وأ ليكولا كلذ يرتشي هنأب هربغ

 هيفو نيملسملا لوق رثكأ ىلع تبثي الف هل عئابلا هفرعيال ليكو ريغب هاصو نم
 ذخأي نأ يصولا وأ ليكوللف نزويوأ لاكي امم ناك اذإ امأو تباث ريغوه ذإ ريغلا

 . ملعأ هللاو } نيملسملا ضعب لوق ىلع هعيبي الثم هعيبي امم

 امهدحأ دارأ مث كلذ ريغ وأ تق وأ خيطب ةعارزب رخا كراش نمو : هنمو ةلأسم

 :اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . . عرزلا نم هبيصن عيبي نأ

 هللاو .هريغ نود نيملسملا لوق رثكأ يف هكيرشل زوجي : قيفوتلا هلابو : باوجلا
 . . ملعأ

 ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم
 هيف زوجي هجوب رخآل هعاب لام عيب ف ًاريغُم ىلاولا ىلإ لجر ءاج اذإو : هللا همحر

 بلط مث ةدم ىدامت لب لاحلا ف مكحلا ىرتشملا نم بلطي ملو ريغ هنأ الإ ريغلا

 ؟. ال مأ كلذ هتوكس لجأ نم هريغ ليطبت

 ريغ اذإ ريغلاهل زئاجو هذه كتفص ىلع هريغ لطبي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملعأ هللاو ، ريغلا هل زوجي هجوب

 هركنأو بلطلا هيف هل يذلا عوضوملا يف بلظ نإو تيأرأ : هنمو ةلأسم
 ؟ عيبلا ىلع ةحصلاب يعدي يرتشملا
 يرتشملا دي يف لاملاو هل هراكنال همكح نيبو هنيب مكحلا عطقنا اذإ : باوجلا
 ّ .ةلاهجلا هئاعداب عيبلا ضقن بلطو عيبلاب ةحصلا عئابلا ماقأ نإو نيتنس ذنم
 .ملعأ هلللاو .هريغ لطبي الو ةلاهحلاب عيبلا ضقن هلف
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 لاق اين او رسفي لو ةيدمحح نيرشعب اهريغوأ ةناد ىرش نمو : هنمو ةلأسم

 دارأ اذإ كش هيلعأ . ةيرال نيرشعب اهارتشا هنأ نوبسحي سانلاو نيرشعب اهتيرش

 ؟ال مأ اهعيب

 . ملعأ هللاو . ةحبارم اهعيبي نأ هيلع كش الأب ناتفأ : باوجلا

 برشي هن أ هل نيبتو اكولمم ا دبع ىرش نميف هنع اه افش هتل اسو : هنمو ةل أسم

 ؟هب دري بيع كلذأ نتتلا

 ةمالسلا نأ يناتفأو . . ملعأ هللاو . ًابيع كلذ نأ ملعأ ال هباوجف : باوجلا
 . كلذ هنم ملع اذإ ءارشلاو عيبلا يف بوذكلا ةكراشملا نم ملسأ

 ؟عئابلا ركنأو ىرتشملا ىضر اذإ بئاغلا ناويحلا عيبو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، ريغلا هل لوقلا رثكأ هباوج : باوجلا

 لجر ى رتشا اذا إ رايتخالا هجو ىلع نارقلا فحاصم عيبو . : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ مث :ا ىلإ هب غلبت ةيهارك كلذ يفأ . هنع ىفتكاو هريغ راتخا مث ; افحصم

 ال هنأ يدنع ايفو فحاصملا عيب هركي : رثألا يف دجوي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ « :: دحأ عاب اذإ نيدلا لبق نم ءيش ىلإ غلبي

 تايراللا ةيمستب نو رتشيو نوعيبي دلبلا لهأ ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ةادانملا ينعأ كلذ نع اوعنمي نأ كبجعي تايدمحملاو تايسابعلاب نوفاوتيو

 عابوأ دجسمل الام ىنطأ وأ دجسمل ًائيش دجسملا ليكو كلذ لثمب عاب اذإو .كلذب

 ةفصلا هذه ىلع نايض همزليأ . ةفصلا هذه ىلع لاملا تيبل ائيش لاملا تيب ليكو
 عاب دقو . تايراللا نم انزو صقنأ تايدمحملاو تايسابعلا نا لجأ نم ؟ال مأ

 الإ ميلستلا نأ نوملعي ًاعيمج يرتشملاو ةئابلا نأ الإ .تايراللاب ةيمستلا ف

 ؟كلذ لثمب سانلا نيب بتاكلا كلذكو هيلع سأبال مأ تركذ امب

. ٨٦ _



 تايسابعلاب ءافولا زئاجو اذه لثمب سأب ال هنأ : قيفوتلا هللابو : باوجلا
 زئاجو ،تايراللاب عيبلا ناكولو كلذب اوضارت دق سانلا ناك اذإ تايدمحللاو

 تيبل وأ ميتيل وأ دجسمل ءافولا ناك ولو ،تايدمحم وأ تايسابع يفوتسي نأ عئابلل
 . ملعأ هللاو ، غلابل وأ لاملا

 نأ ىلإ بلحت اهنأ عئابلا هل طرشو ةرقب لجر نم ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 ىرتشملازيي مل مث نيرهشوأ رهشب اهداليم برق ىلا بلحت اهنأ هل لاق وأ َدلَت

 مأ . طرشلا ذهب عيبلا اذه ضقن ى رتشملل هلعل عئابللأ .عئابلا اذه هل هتنحام

 يرتشملا دجوو رثكأ وأ لقأ وأ ًاكوكم فلخ لك ض اهنإ هل لاق اذإ كلذكو ؟ال

 دارأ اذإ عيبلا ضقني طرشلا اذه ىرتأ . عئابلا هل دخ امم لقأ ةبادلا هذه بيلح

 مل وأ عئابلا اهدح ام فالخب عيبلا لبق تناك اذإ حصيأ ؟ ال مأ هضقن يرتشملا

 ؟ حصي
 نا ىلإ لبقتسملا يف بلحت اهنآ ىلع ةرقبلا هذه هعياب اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلع لبقتسملا يف ةرقبلا هذه بلحت ملف نيرهش وأ رهشب امماليم لبق ىلإ وأ دلت

 لبقتسملا يف بلحت اهنا ىلع هعيابي مل نإو ؟ضقنلا ي رتشمللفأ عئابلا طرشام
 الف ۔ لوقلا اذه هل لاق اينإو نيرهش وأ رهشب اممِداليم لبق بلحت وأ دلت نا ىلإ

 . ملعأ هللاو لاق ايك بلحت تناك اهنأ نكمي هنأ ي رتشملل ضقن

 اهنم ريغلا هل ,: هجوب اهنم ريغلا دارأ م د ةباد ىرتشا لجر يفو : هنمو ةلأسم

 عجر مث مكاحلا ىلإ لصي نا لبق اهنم نم هطي ء يش ىلع عئابلا هحلاص مث
 فلحف ى رتشملا ىلع نيميلا درف هنيمي دارأف ىرتشملا نع هطح ام ركنأو عئابلا

 اذه ضقن اضيأ ىرتشملا دارأ مث اذكو اذكوهام ىلع تطح دقل :ىرتشملا

 ؟ال مأ كلذ هلأ .بيعلاب ةبادلا درو حلصلا

 ى رتشملل تبثي دقف يرتشملا ىلإ نيميلا عئابلا در اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ضقنو ةر ادل آ در هل انإو فلح ام لعب ةر ١ دلا 7 ى رتشملل سيلو هيلع فلح ام

. ملعأ هللاو ، نيميلا لبق حلصلا



 هيلع ريغت مث نيملسملا لام تيبل هريغوأ ارمت عيبي لالد يفو : هنمو ةلأسم
 نباز اينإ عيشلا اذه وأ بارجلا اذه رظني مل هنأ يرتشملا اذه يعديو { يرتشملا

 يف لوقلاو انيمي هيلع ىرتأ . كلذ ىلع هنيمي لالدلا دارأف هرظني ام ريغ نم هيلع

 ؟ال مأ ىرتشملا لوق اذه

 ناك اذإ نيمي لالدلل سيلو يرتشملا لوق لوقلا نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ةعلسلا وأ لاملا تيبل ةعلسلا نأ لآلدلا رقأ وأ لاملا تيبل ةعلسلا نأ املاع ىرتشملا

 بارجلا لقث ةلاهج ىعداو هارتشاو بارجلا يرتشملا رظن اذإو : هنمو ةلأسم

 نموأ هيبناج نم هحزرو هرظن نإو تيأرأ . . ؟هل هرظن دعب اريغ هل ىرتأ . هتفخو
 ؟ال مأ (١)ةفخلاو لقثلا لبق نم ةلاهج اذه دعب هل ىرتأ هبناج

 عيبلا ناك اذإ هتفخو بارجلا لقثل يرتشملل ريغ ال هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ناك نإو . هنزو فرعو بارجلا اذه يفرمتلا نزو و عئابلا نكي ملو فازجلا ىلع

 نوكيف هفرعي مل نإف يرتشملا فرعي ه نأ هيلعف هليكوأ هنزو فرعو رمتلا نزو ١ عئابلا

 . ملعأ هللاو .زوجيال ررغلاو ررغلا ةلزنمب

 وأ ءاركب اهلمعتسا دق ناكو بيعب اهآر مث ةباد ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ فلعلاب ى رتشملا بساحيو اه ؤارك عئابلل له هريغ

 رغ اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاقو ؤبساحي ال :لاق نم لاقو .اهمعطأ ايب بساحيو ةلغلا در هيلعف يرتشللا

 هللاو لوقلا اذه ىنبجعيو .نايضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع در ال :لاق نم

 ١ . ملعأ

 هتجوزل هعاب عيب ف اريغم لجر لا لصو يديس لوقلا امو : هنمو ةلأسم

 عابو ةيرال ةئام لجآلاو 5 ةيرال ةئام هلصأ لجاعلاو ،لجآلاو لجاعلا اهقادصب

 )١( فخلا : لص ألا يف .

 س ٨٨



 ضقن ملع الو لصأ عيب هب تبثيال لجآلا نأ ملعي ال هتأركذيو ةقفص ًآلام اهل
 . كلذ

 تباث عيبلاف ةضف ةيرال اذكو اذكب دقو عيبلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لجآلا قادصلا امأو 5 ةلاهجلاب ريغلا هلزوجي هجوب عيبلا يف نآ الإ هلعل ريغي ال
 لجاعلا قادصلاب لاملا اذه يف عيبلا ناك نإو هلحم لبق هميلستب هيلع مكحي الف
 رثكأ ىلع ريغلا هلف لاملا اذه عيب يف ريغلا عئابلا دارأ اذإف ةدحاو ةقفص لجآلاو

 . ملعأ هللاو ،هلحم لبق هميلستب هيلع مكحي ال لجآلا قادصلا نأل لوقلا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم
 اهلبق طلتخإ اذإ ةبادلا ين هلك اهظفل نود ىدنع اميف اهانعمب تيتأ : هللا همحر

 , . اهربأب
 هب ضقنتني اهيف ابيع كلذ نوكيو .اهتقاظ ردقب زئاج اهلايعتسا نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع عيبلا

 اذإ شغلا ىلع اودمتعي نأ مهل زوجيأ تاعانصلا لهأ يفو : هنمو ةلأسم
 يرتشملا بلط نإو تيأرأ . . ؟ال مأ اهبيعب مالعإلا دعب الإ اهنوعيبي لأ اودقتعا
 ؟كلذ يف ىرت فيك . اهايإ هل عيبيو ةعلسلا شغي نأ عناصلا ىلإ
 هنم ةبوتلا هلعف نم ىلعو زوجحم ال دمعلا ىلع ,. نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو © هعيب دارأ اذإ هشغب مالعإلاو

 نم ىلع اهموسي مهدحأ ماقف اهعيب اودارأ ةعلس ف ءاكرش يفو : : هنمو ةلأسم

 رثكيل ال اهئارشل هنم ةدارإ اهيلع ةديازملا اهعارش مهنم دارا نمل زوجيأ .اهءارش دارأ
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهنمث

 . ملعأ هللاو © هتركذ ام زئاج َ قيفوتلا هلابو باوجلا

 فلت ف كلذ ريع نم وأ ن زويو ل اكي ام ائيش ى رش 1 نميفو : : هنمو ةلأ اسم

 مأ هتميقب هبهذأ ام كلذ نوكيأ . . ؟كلذ هلأ .هدر دارأف ابيع هب دجو مث ضعب
 ؟بيعلا شرأ ضعب فالتإ دعب هل نوكي

س ٨٩



 كلذ يفف ةلوهجملاوأ ةضقتنملا عويبلا نم ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هنم ءيش يف قحتسا اذإ امأو © ضعب فالتإب تبثي هنا انعم لوقلا رثكأو فالتخا

 ل اذإ ةميقلا وأ دجو نإ ىورشلا هيلعو تشب ر هناف فالتالا لعب هوجولا نم هجوب

 . ملعأ هللاو . دبي

 هل اهضعب وأ هتلغ طرتشاو عطقلاب وأ رايخلاب هلام عاب نميفو : هنمو ةلأسم
 ح ايح ماد ام

 نآل كلذ تبثي ال لوقلا رثكأو فالتخا هتابثاو كلذ ةزاجإ يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع لوهجم طرشلا

 ىمسملا هلام فصنب هل ىصوأ وأ هلام فصن دحأل حأ عاب نإو : هنمو ةلأسم

 هذه ىلع اذه لثم تبثيأ نيمهس نم مهسوهو لقي مل هنأ ريغ ظفللا مامت اذك

 ؟ال مأ ةفصلا

 . ملعأ هللاو كلذ هبشأ ام كلذكو كلذ تبثي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملو يقاوسو بخو بصم اهلو رئب هيفو هلعل عيب هيفو عيب اذا لاملاو : هنمو ةلأسم

 يراجمو اهبصمو اهبخو رئبلا تبثيأ هيف ايب لاملا عبي ملو عيبلا يف كلذ عيمج ركذي
 ؟ريغال عرذأ ثالث اهميرحو رئبلا مهف الإ هل نوكي مأ .عئابلل ءامل

 { ةفصلا هذه ىلع عيبلا اذه يف هتركذ ام لك لخدي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ،انعم تنأ تركذ ايك كلذ نم عئابلل نوكيو

 رضن ىتحزحي ملف ةدايزلا نع فقو دقو عيب اذإ ةرذلا فلعو : هنمو ةلأسم
 تبثيو كر اضنلا كلذ نوكي نمل . بوعكل ١ نيب نم بصقل ١ طسو نم ر اضن هنم

 ؟ال مأ كلذ لعب عيبلا

 هللاو ، عيبلا امماتت اذإ ةفصلا هذه ىلع ي رتشملل نوكي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ

 اناك اذإ ديدشلا نطبلا نوطبملاو ةديدشلا ىمحلا مومحملاو : هنمو ةلأسم

س . ٩



 عيبلا يف حيحصلا ةلزنمب نانوكيأ كلذب ايل ةناعإ ريغ نم نادعقيو ناموقي

 نم نيتلعلا نيتاه نأل يواثلا ضيرملا ةلزنمب نانوكي وأ ءاطعلاو لحلاو ءارشلاو

 ؟ناسنالا اهلمتحا نإو تافوخما

 ءاضقل بهذيو ء ىيجيو دعقيو موقي ضيرملا ناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 لغفك يدنع هلغفف لقعلا حيحص اغلاب ارح ناكو دنس الو نيعم ريغ نم هجئاوح

 . ملع أ هللاو 3 حيحصلا

 مئاقلا اهانطأف روبقلا نم ء يش ىلع أرقي نمل اهتلغ ةلخن يفو : هنمو ةلأسم

 مهاردب ةضفلا هذه عيبي نأ هيلعوأ هلآ .اصالخ ةضف اهتميق ىفوتساو اهرمأب

 ىلع ةميقلا تداز اذإ رثكأ كلذب أرقي نم حصي هنأل حالصلا رظن ىلع ةلماعملا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 ؟ملعأ هللاو اهنيعب اهذفني ال هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هنزو وأ هلاكف نزوي وأ ل اكي امج ائيشورمع نم ى رتشإ ديز : هنمو ةلأسم

 زوجيأ . لوالا هنزوب لديز نم روكذملا اذه ءارش دلاحخ دارأ مث > دلاحخ نم رضحمب

 مل اذإ كلذكو ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ًافازج ال نزولا ىلع عيبلا ناك اذإ كلذ

 هقدصف ئ اذكو اذك هنزو نأ هربخأ اديز نأ رغروكذملا اذه نزو دلاخ رضحي

 ؟ال مأ كلذ زوجيأ . ةيناث هنزي نأ ريغ نم لوألا هنزوب هنم هءارش دارأو كلذ ىلع

 الك ين هامتأو هايضر اذإ ةفصلا هذه ىلع كلذ ذ زوجي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو نيملسملا لوق رثكأ يف اندنع ًابر اذه لثم نوكي الو نيهجولا

 طرش عقي لو رازجلا غلبو ةدايزلا نع فقو دقو عيب اذإ تقلاو : : هنمو ةلأسم

 عئابلا لام نم هفالتإ نوكيأ رازجلا لبق هلعل دعب فلتي مث هنيح نم زبجي نأ ىلع
 ؟ى رتشلملا وأ

 هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع ىرتشملا لام نم نوكي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 .ملعأ

_ ٩٦٩١



 فرعي نكي ملو هدلب ريغ دلب نم لجر نم لام ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 كل ةعاب يذلا لاملا اذه نإ هل ليق دلبلا كلذ لصو املف عئابلا لوق ىلع الإ لاملا
 ةقث زيحملا ناك ةفصلا هذه ىلع هعنمو ؟هزوح هلأ .دحأ كلذ يف هضراعي ملو نالف

 نم فورعم جلف نم ءام ى رتشا نم كلذكو { ؟ال مأ ةنانئمطالا ىلع ةقث ريغ وأ

 وهو نالف نم هتي رتشا يذلا ءاملا نإ هل ليقف ءاملا كلذ فرعي نكي لو ةفورعم ةداب

 ىلع دحأ كلذ يف هضراعي مل اذإ ةنانمطالا ىلع هدر هلزوبجيأ .ةعاسلا هذه يف

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 نوكت ضراعم كلذ يف هضراعي ملام كلذ زئاج معن : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ؤ مكاحلا ال زئاجلا قيرط نم كلذ يف هيلع ةجح هل هتضراعم

 زوججيأ هانط ديرأو دحاو تقو يف هلك كردي ل اذإ تقلا فيقوو : هنمو ةلأسم

 كلذ تبثيو اعم ءانطلا ةبجاو نوكتو كردأ اذإ كردملا ريغو نم كردملا ينطي نأ

 ةفصلا هذه ىلع هكاردإ دعب هنم كردملا ريغ ءانط ديدجت ريغ نم ةفصلا هذه ىلع

 ! ال م ؟ال مأ

 اذإ نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ ةزاجإولخت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو ئ كردأ اذإ هنم كردي ل امو كردأ ام هانطأ

 كلذ هيلإ لسراف هعيابي وأ ائيش ي رتشيل دحأ ىلإ لسرأ نميفو : هنمو ةلأسم
 يف هيضر ءيشلا هيلإ لصو نأ ايلف هذخف اذكو اذكب هتيضر اذإ نأ هيلإ بتكو

 هللا نيبو هنيب اےیف كلذ هعحسيأ . هدري نأ هل ا لب مث لسرملا كلذب ملعي لو هسمفن

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 ئ اندنع هب هدر هل زوجع هجوب ال إ هدر هل سيلف هيصر ١ ذإ : قيفوتل أ هلل اب و ب اوج ١

 . ملعأ هللاو

 .وجرأ اميف اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

٩٢



 هكيرش ىلع كيرشلا نم ةرضخ عيبزاوج يف نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو 3 تبثيو زوجحم الف كيرشلا ريغ امأو . ًافالتخإ

 نموه رمأف ءادنلاب عابيل لاملا تيب نم ءعيشب رمأ اذإ يلاولاو : هنمو ةلأسم

 ؟هرمأب يلاولل هي رتشي ام ةميق رومأملا ىلع قلعتيأ . كلذ نم ائيش هل يرتشي

 هيف هلوقو هعضوم 1 هعضوو كلذ ىضق دق ل اول ا نأ ملعي ىتح : ب اوج ١

 .ملعأ هللاو . الدع ناك اذإ هعضوم يف هعضو هنإ : هل لاق ىتم لوبقم

 نأ دجوي هنأل عيبلل ءيدرلا لينلاب ديجلا لينلا طلخ زوجيو : هنمو ةلأسم
 ؟ال م أ ةفصلا هذه ىلع هلح ىلع هنم شقف لك رسكب الإ نوكتال هتفرعم

 ديجلاب ًاملاع .ىرتشملا نوكي نأ الإ اندنع هطلخ زوجي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل زيممو هر ًالاع نكي ل رمأ ىلع دارأ هلعل ملعي ل نم ريغ ىلع امأو { هنم ءىدرلاو

 . ملعأ هللاو . كلذ ةزاجإب لوقن الف

 ؟ هعيب يف لكو ام يرتشي نأ دارأ اذإ لالدلا يف : هنمو ةلأسم

 هل يرتشي هنأ ملعي ال ثيح نم هريغ لكوي هليكوو هريغ لكويلف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . هليكو ليكو

 هنم دحاو دضاع نم هلام نم ةلخن اذكو اذكرخآل عاب نميفو : هنمو ةلأسم

 عطق وأ رايخ عيب قوقحلا عيمج ` نم هنقحتسي امو نهسايقو نهدودحو نهدجحب

 دعب نهنيب لسفي.نا دارأ مث :5.0 اعارذ رشع ةعبس نهنم نيتلخن لك نيب ناكو

 ركني ملو لسف نإو تي رأرأ ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هلأ نهنع ىعرشلا حسفلا

 نأ لبق ةثرولا ىلعركنأ مث ؤ عئابلا تام ىتح كلذ هلأ زئاج 4 هنظي ى رتشملا هيلع

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هلأ .ًابالقإ مرصلا عستي
 يفو ،اندنع ةفصلا هذه ىلع نهنيب لسفي نأ هل سيل : قيفوتلا هلابو بايلا

 ملو هعنمي رذع ريغ نم هتايح يف ريكنلا هل نمم ريكنلا كرتو هتوم دعب لسف ام ةلازإ
 . ملعأ هللاو هدعب ةثرولا كلذ ركنأ اذإ فالتخا ابالقإ مرصلا عستي
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 ةر مث هريغل هعابف هبيعب ملعي ملو أبيعم ائيش ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 دعب كلذ هلأ كلذ هبيعب لوألا عئابلا ىلع هدروه دارأف كلذ هبيعب هيلع يرتشملا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هايإ هعيب

 لوق رثكأ ىف اذهب هل در الو هل هنم فالتإ كلذ هعيب نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هلللاو نيملسملا

 رضح مث ريثك قاقش امهنيب ىرج مث ءامو لام يف نيكيرش يفو : هنمو ةلأسم

 نيكيرشلا ضعب عياتين نأ ىلع ايبنيب اوُحخِلْضْيل سانلا نم هللا ءاش نم اهنيب
 اهنأ ةميقلاب سانلا نم نورضاحلا امهنيب ملكتو لخنلاو ءاملا نم همهس هكيرش

 ىلع عيبا ال انأ لاق عئابلا نأ مث ، ي رتشلملاو عئابلا كلذ ىلع قفتاو اذكو اذك

 هرمأ . .هرمابز رضاح نالفو نالفل ي " انأ لاقو مهعم نيرضاحلا ضعب هب ماق

 ىرتشملا لبقو نمنلا نم هيلع اقفتا ايب هكيرش مهس هل ىرتشاو هرمأي ملوأ كلذب

 بتكو نمثل ا نم هكيرشل ى رتشلملاو عئابلا عربو ي رتشملا نم ءارشل ا هل

 هل ىرتشملا كيرشلا اذه نإ مث ايهنيب ةمولعم ةدم ىلإ هكيرشل نمثلا كيرشلا

 لاملا اذه عجريأ . نيملسملا دنع هنم ريغلا هل زوجي هجوب ءارشلا اذه نم ريغ لاملا

 لاملا عجر نإو . . ؟هكيرشل هارتشا يذلا هي رتشم ىلإ عجري مأ لوألا هعئاب ىلإ

 ؟ال مأ هريغ زوجيأ . قحلا هوجو نم هجوب هنم ريغلا دارأو هل ىرتشملا ىلإ

 كلذ دعب هلاحأو لاملا اذه ى رتشإ يرتشملا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نإف . ةلاحالا دعب عيبلا اذهل ضقن الو ريغ لوألا يرتشملا اذه سيلف كيرشلل

 هلخدي امم ناك اذإ ريغلا هنم هل ىرتشملا وأ هل لاحمللف عيب وأ قحب هلاحأ ناك

 نإو انعم ةفصلا هذه ىلع كلذ دعب لوألا ىلإ عجري الو هوجولا نم هجوب ريغلا

 كيرشلا وهو هل ى رتشملا ناكو هل ى رتشملاو عئابلا نم ملعب كيرشلل هارتشإ ناك

 وأ ةضقتنملا عويبلا تبثت يتلا هوجولا نم هجوب فالتإ هنم عقي ملو عيبلا اذهب الهاج
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 هللاو .هنم هضبق ناك نك عئابلل نمثلا در هيلعو كلذب ريغلا هلعلف ،هل ةلوهجملا
 يف هيف هل ضقن الو هيف هل ريغ الف هضعب يفوأ هيف هنم فالتإ عقو نإو . . ملعأ
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف لوق رثكأ

 رايخ عيب لاملا يفو . عطقلا عيب لجر نم الام ى رتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ريغلا هل زوجيأ .هركذ مدقملا رايخلا ببسب عيبلا يف عئابلا ريغ مث مدقتم

 هللاو ةفصلا هذه ىلع فالتخإ ريغلا ةزاجإ يفف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ

 ؟ رمتلاب بحلا عيب نإ : هنمو ةلأسم

 نأ نيملسملا رمأب مئاقلا ىلعو ابرلا نموهو زوجت ال ةرظن : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ئ لئملابف الإ و دجو نإ ضعب نم هوذخأامل درلاو ةبوتلاب مه رمأيو قحلا ىلإ مهدري

 . ملعأ هللاو كلذ ىلع ع هرمأ اولثتمي ل نإو

 هجو نم هجوبو أ ةل اهجب نيعيابتمل ١ دحأ هصقن ا ذإ عيبل ا يفو : هنمو ةلأسم

 در لاح يف يرتشملا ىلع ناك نإو ؟ال مأ هتلغ در ي رتشملا'ىلع له . ضقنلا
 ؟لاملا ىلع مرْغامو ةبادلا ىلع قفنآ ام هل له ةلغلا

 عئابلا هل لعج ايب يرتشملا هضقنو ارايخ عيبلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 7 يمف ةلاهجلاب هنم ريغ ناك نإو 6 اهلغتسإ ةلغ نم هيلع در الف رايخلا نم هيف

 عيبلا ناك نإو ًامرغ هل ملعأ الو ةلغلا"دَر هيلع لوقلا رثكأو فالتخإ هيلع ةلغلا
 . ملع ا هلل او ئ نيملسمل ١ ي أر رثكأ ف هيلع در الف ًاعطق

 يحنم ١ ي دومحمل ادمحم نب دوعسم نب يلع هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نمو : : ةلأ اسم

 له .. بحل ١ نحطت ل ى رتشم ا اه دجوف ىحر لجر ىلع عاب لجر ف : هللا همحر

 ىلع داح انأ عئابلا لاق اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ ىحولا هد درت 7 اذه نوكي

 ؟ايهنم نم لوق لوقلا .ع دح ام يرتشملا لاقو بحلا نحطت ام اهنأ يرتشملا
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 راجحألاب فراعلا اهفرعي يحرلا راجحأ تناك ناف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهتفرعمب الهاج ي رتشلملا ناكو . نحطتوأ بحلا نحطي ال اهلثم نأ امل رظنلاب

 اهرظنو بجحلا نحطت ل يحرلا كلت راجحأ ن أ نأ فرعي راجحألاب فراعلاو

 تبثي نأ ينبجعيف نحطلل حلصت امم اهن أ طرش اهل نيعيابتملا نيب عقي ملو ي رتشلملا

 هذه راجحأ نم راجحألا تناك نإو . ةفصلا هذه ىلع ي رتشلا ىلع اهعيب

 امنيب عقي ملو اهب نحطلاب اهل براجتلاب اهتفرعم امناو اهل رظنلاب فرعت ال يَحّرلا
 عئابلا ىعذا نإو . عئابلا ىلع .عيبلا ضقن اهيف ي رتشملل نأ ينبجعيف طرش

 امم ىحلا كلت نأ هيلع طرش هنآ هنم يرتشملا ىلع دخ هنأ هنم اهارتشا نم ىلع

 ٥ نحظطلل ةحلاص ريغ اهنأ لجأ نم الإ ي رتشم ريغ ن اكو نحطلل حلصت ال

 عئابلا مدع نإ هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف ،هيلع طرشلا هنم ىرتشملا ركنأو
 . ملعأ هللاو هيلع ةنيبلا ةماقإ يرتشملا ىلع

 ًابيع اهيف نإ هل لاقو هل اهعيبيل ًايدانم اهاطعأ ةعلس هدنع نميفو : هنمو ةلأسم
 يدانملا اهعابف ائيش لقتالو تكسا تكسا :هل ًابيحم لآلدلا هل لاقف اذكوهو
 ؟كلذ ىرت فيك اهتميق هاطعاو
 الف مالعا ريغ نم فرعي ارهاظ ةعلسلا بيع ناك نإف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهبرل ينبجعيف سانلا صاوخ الإ هفرعي ال بيعلا كلذ ناك نإو . عئش اهبر مزلي
 همزلي الف اهّيضَر نإف فرعو ملع نإف ؟ال مأ اهبيعب ملع له :اهيرتشم لأسي نأ

 . ملعأ هللاو هيلع اهعيب تبثي الف فرعي ملو ملعي مل نإو { عورش

 يف اهولجذُي مل ردس ةرجش هيفو عظقلا يب هل الزنم عاب لجر يفو : هنمو ةلأسم
 . تحاط وأ تتام مث هل ةرجشل ١ مكحف . هيف ايب لزنملا عبي لو اهوركذي لو عيبلا

 ؟ةفصلا هذه ىلع ي رتشملل اهناكم نوكي مأ ةيناث اهديدحت هلو هل اهناكم نوكيأ

 هدودحو هدح عيمجب هي رتشمل تيبلا كلذ عيب حصي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 قرطو بارخو رايعو رذجو ضرأ نم قحتسي امو تيبلا هعياب امنإو هئايسو هضرأو
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 اهلسفي نأ تتام وأ اهعلق وأ ةرجشلا كلت ناكم لسفلا هل تشب تبثي مل ناك كلاسمو

 بحاصل سيلف باوجلا لوأ ظفل نم مدقت ام ىلع تيبلا عيب حص نإو ئ اهناكم

 . ملعأ هللاو ،اهريغ وأ ةرجش اهناكم لسفي نأ تتام وأ اهعلق اذإ ةرجشلا كلت

 ىوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 رايخ عيب الام اه هل عاب مث ةضف ةيرال اذكو اذكب دحأل رقأ نميفو : هللا همحر

 ملو رقملا لام نم هقح دارأو عيبلا اذهب ضري مل هنإ هل آ لاق تام الف تامو

 ؟كلذ ىرت فيك هب هاضر الو لاملل هزوح حصي

 دعب اضرو فالتإ زوح هيف حصي مل اذإ كلذب ريغلا هل : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . هملع دعب هفلتي ملو هب ضري مل هنأ هيلعف نيميلا تيملا ةثرو هنم بلط نإ توملا
 . ملعأ هللاو

 يحبصل ادمحم نب ربشب نب ديعس هيقفلا خيشل ا باوج نمو : :ةلأسم

 نم اهبيصن تخالا تذخأف اتخأو هنباو ًاجوز تكرتو تتام ةأرما : هللا همحر

 طرشي لو هنم ًائيش عابف جوزلا لمع من : ًاعاشم اهنباو هنباألا ثاريم ىقبو اهثاريم

 مسق اودارأو هذه هتنبا ريغ ةثرو كرتو جوزلا تام مث ثاريملا نم هبيصن نم هنأ

 ؟ةّصاخ هبيصن نم مأ لاملا ةلمج نم جوزلا هعاب ام نوكيأ . هلام
 يمسي نأ آلإ ةنبالا قحلي ال يدنع اميف هبيصن نم جوزلا عيب ب نإ : باوجلا

 نم هعيب تبثيأ . ادحاو الام امهاري نموأ ًادحاو نيلاملا ىري ال نم لوق ىلع اذهو

 . كلذ يف رظنيو يدنع اميف اذكه .لاملا اذه ةلمج

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 خيشلا نع ىلا ةلأسملا ىف مدقتملا لا ؤسلا وه اذهو اهلا ؤس تكرت : هللا همحر

 .اهيف هباوجب تيتأو ك يحبصلا ريشب نب ديعس
 حصي وأ فرتعي مل اذإ هتنبا لام نود هلام نم نوكي هعاب يذلا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زاجأ نم لوق ىلع اهلام نم هعاب ام نأ هيلع
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 ؟اهثريتسي لو اهعاب مث هتمأ ءىطو نميف يدنع اميف اهانعمب تيتأ : ةلأسم

 . نيملسملا ضعب لوق يف كلذ نم ةبوتلا هيلعو ًاموثأم نوكي هنأ : باوجلا
 يرتشملا ملعي ملو اهعاب هلعل اذه يفرظني فلؤملاو خسانلا لاق . . ملعأ هللاو

 . كلذ يف رظنيف لا ؤسلا ىنعم ينع باغ دقو كلذب

 اهعيبيل الجر اهاطعأ هنإ مث تايرال ينامثب ةعلس ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 هذه ىلع دازام فصن كلف اهتعب اذإو تايرال رشعب اهتي رتشا ينإ : هل لاقو 7 هل

 نم مزليأ . هلثم ةرجأ نع لضفت ةريثك ةدايزب اهعاب هنإ من اهعيب ىلع ةميقلا

 ؟ةبوتلا هيفكت مأ بذكلاب هيلع هدازاےب ناضلا هيلع بذك

 هللاو نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذ نم ةبوتلا هيفكت : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .ملعأ

 هعاضب هدنع امهدحأ ناكو هعاضب يف اكرتشي نا ادارأ نيلجر يفو : ةلأسم

 نمثلا نم هيلع ناقفتيام ىلع نمثلاب اهاموَقُي نأ اهل زوجي له هبحاص دنع تسيل
 ؟ال مأ . اهتراجت يف هنافيضيو

 مهارد اهالعجو اكرتشإو ةميقلاب هتعاضب دحاو لك موق اذإ امأ : باوجلا
 تناك نإو .مرحت مل كلذ ىلع امماتت نإو ماكحالا يف ةتباث ريغ ةكرش هذهف
 امهأطخأ اذإ لوقلا ضعب ىلعف دحاو سنج نم نزويوأ لاكي امم ايهتعاضب

 . ملعأ هللاو ،ايهنيب ةكرشلا تزاج

 ءالغب ملعي مل دلبلا كلت يف لجرل راس ةعلس ءالغب ملع دلبلا يف لجر : ةلأسم

 ي رتشملل لحي له نمثلا نم هيلع اقفتا ايب ةصيخر هنم اهارتشاف ةعلسلا كلت

 ؟اهئالغب هربخي نأ هيلع مأ ؟كلذ
 ملعي مل لجرلا كلذو هسفنب دلبلا كلذ يف ةيلاغ ةعلسلا تناك نإ : باوجلا
 اهئالغب ملعول هنأ هدنع ناك اذإ ملسملا هاخأ عدخي نأ يدنع هل لحي الف اهئالغب

 . ملعأ هللاو نمثلا كلذب هيلع عبي ل
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 ؟ال مأ ميرحت الب ةيهارك اهيف ءاسنلل ةراجتلاو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو اذكه معنف : باوجلا

 يبيصن بتكأ :بتاكلل لوقيو ينالفلا لاملا نم هبيبصن عيبي نميفو : ةلأسم

 ىلع هدحيو بتكي نأ بتاكلل زوجي له . هثلث وأ لاملا هلعل اذه ةلمج فصن هنأ
 ؟ءازجألا نم عئابلا هل لاقام

 . ملعأ هللاو { ةقيقح كلذ بتكي الو ،هاوعدب كلذ : باوجلا

 تسب اك ة ةرمثم ربع ةلشف : نسح و أ ة ةرمثم ريغ ةرجش عطق ا دإو : : هنمو ةلأ اسم

 نم ريغل أ عنمي ام ف الت إ اذه لثم نوكي له . ةلوفسم ريغ ةئشان وأ ةلوسفم

 ؟ال مأ عيبلا وأ ةمسقلا

 © فالتإوه معن : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا يضاقلا نع : باوجلا

 . كلذب ملعأ هللاو

 اهتحص ي عيبلا كلذ يف امهدحأ ىلع امهذحأ رت رعغ الام اعيابت نالجر : ةلأسم

 ؟ال مأ ريغلا اذه تبثي له . ّمَعملا نم ريغلا راهظإ لبق امهدحأ تامو اهضرم وأ

 اهنم تيملا ةثرولو مكحلا يف ريغلا اهب زوجي ةجحب ريغلا ناك اذإ معن : باوجلا
 . ملعأ هللاو ،مهكلام ىلع ام ةجحلا نم مهيلعو

 دارأ لجر لثم عيبلا ةقفص نع عيبلا يف ةلاق ألا طرش زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 زوجي ال مأ هل ناك عيبلا كلذ يف هنم ةلاقالا دارأ ىتم هنأ ىلع رخآ ىلع لام عيب
 ؟كلذ

 هنإ لوقو تبني ال طرش اذه نأ ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 اذإ عيبلا يف رايخلا طرش زوجي اينإو لطاب طرشلاو تباث عيبلا لوقو . عيبلا ضقني
 . ملعأ هللاو لجأ ىلإ ناك
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 عب اسلا ب ابل ١

 تابئال او نمهرلاو رايخلا عيب ف

 نا ديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 (٢)وميلو ) ١ )ابنأو زومو لوحفو ليخن هيف ناكو رايخلا عيب عيبملا لاملا يفو : هللا همحر

 عرزل او سرغل ااذه ناك هر ذو ربو نطقو ملظعو تقو لجرفسو جنرطاو جنر انو

 اذهل عرازلاو راجشألا هذهل نسمراغلا ناكوأ ئ هدعب وأ عيبلا لبق عئابلا هسرغو هعرز

 عرزلا اذه يف رجتشاو عيبلا اذه ضقن عئابلا دارأ مث رايخلاب ىرتشملا عرزلا

 انل نيب . يل ةلغلا لوقي دحاو لك .لوحفلا ريغو لوفلاو ليخنلاو راجشألا

 لوحف ناك نإو تيأرأ . . باوثلاو رجألا ميظع كلو هنيعب عيش لك كارد انخيش

 ؟اهمكحام طيغلل الإ حلصتال امم تناك وأ تابنلل حلصتو طيغلل حلصت لخنلا

 عبس وأ تانيراق عبس اهيف ةلخن لكف لخنلا كارد امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نمال هتاذ نم نوكي اهلك ةقورفتلا لوحام بطري نأ وه كاردلا ةفصو تاكارد

 لكو .رايخلاب ي رتشملا وهو هنم ىدفملل يهف ىدفلا موي هريغوأ زقن لثم ةهاع
 ٦ عئابلا وهو ىيدافلل يهف ىدنفلا موي تاكارد وأ تانيراق عبس اهيف نكي ل ةلخن

 هنم ىدفملل يهو ،اهكارد كلذف تابنلل حلصت هتابن لكف لوحفلا كارد امأو .

 نم لاق نم لاقو . يدافلل يهو ةكردم ريغ يهف تابنلل حلصت مل ةتابن لكو

 مكحف ةدحاو ةتابن ولو تابنلل حلصي لجفلا ةلمج نم عيش راص اذإ :نيملسملا

 )١( وجناملا يه .

 )٢( نوميللا وه .
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 عبس لجفلا نم كردأ اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو هنم ىدفملل لجفلا كلذ

 نوكي نآ حلا بحأ لوألا لوقلاو هنم ىدفملل لجفلا كلذ عيمج مكحف تاتابن

 اذإ وهف زوملا كارد ةفص امأو ، يدافلل كردملا ريغو هنم ىدفملل تابنلا نم كردلا

 مكحف عبس ابنآلا رجش نم كردأ اذإ ابنآلا كارد ةفص امأو .هدودح توتسا

 كارد ةفص امأو لوقلا رثكأ ىلع لخنلاك وهو هنم ىدفملل ةرجشلا كلت

 بهذ اذإ :لاق نم لاقو ءاملا هيف جرد اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف نوميللا
 . غبصلل حلصي راص اذإ :لاق نم لاقو .رفصا اذإ :لاق نم لاقو . خاخسلا هنم

 ةفص امأو .هكارد ةفص كلذف لكالل حلصي راصو حضف اذإ خوحلا كارد امأو

 . لكالل حلصي راص اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاقف ،جنرتألاو جنرانلا كارد

 تقلا امأو .رفصا اذإ :لاق نم لاقو ،خاخسلا هنم بهذ اذإ :لاق نم لاقو
 امأو . ممق هل قبت ملو هسوءر توتسا اذإ ملظعلا كارد امأو .رازجلل غلب اذإ هكاردف

 نم لاق نم لاقو .هكارد كلذف هضعب ىعفأو شقملا هيف رثك اذإ نطقلا كارد

 كارد ةفص امأو .اهرسب دسفي مل ةروقلا تسبيولوأ دح يف راص اذإ :نيملسملا

 .راذبلل حلصي راص سمشلا ين لعجو تتفا اذإ نامرلا

 نإو . هنم ىدفملل راصو كردأ دقف رسب عرزلا راص اذإ عرزلا كارد امأو
 ةميقو هئانع يف هبلاط هنم ىدف املف رايخلاب ي رتشلا راجشالا هذهل سراغلا ناك

 ى رتشملا اذه ناك نإف ءانعلا امأو .اهسرغ موي ةلخنلا و أ ةرجشلا ةميق هيف هلسف

 اهسارغ ىلعو ةلسفلا هذه علق وأ ةرجشلا هذه علق ىلع هريغ رجأتسا رايخلاب

 : نإو ءانع هل سيلف هكولمم وأ هسفنب كلذ وه ىلوت نإ امأو . ةرجألا هلف كلذ حصو

 الماع لاملا ف لجخذێ ل اذإ كلذكو “تفالتخا كلذ يفف يبصلا هذلو كلذ ىلوت

 ةرمثلا كاز لبق عئابلا هنم ىدف اذإ ءانع لاملا يف هل سيلف هونب وأ هسفنب وه ًهاقسو
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 عرزلا كارد لبق هلام عئابلا ىدف مثرايخلاب ي رتشملا هتعَرَر ناك اذإ عرزلا امأو
 وأ ثلثوأ فصن عرزلا ةدم نم ىضم نإف رهشالا باسح ىلع يهو فصنلاب

 ىقب امو رايخلاب ي رتشملا وهو هنم ىدفملل رهشألا نم يضاملا مكحف عبر وأ ناثلث

 نوكيو ةفصلا هذه ىلع امهنيب بجحلا مسقيو . . يدافللوهف عرزلا رمع ةدم نم

 عرزلا اذه ىلع مرغت يتلا ةمارغلا كلذكو ايهتصح ردق ىلع امهنيب ًابوسحم رذبلا

 . باسحلاب مهنيب يه
 ي رتشملا رجتشاو هلام عئابلا ىدف مث تقلا رايخلاب يرتشملا عرز اذإ امأو

 نأ ءاش نإ رايخلاب ي رتشملل كلذ يف رايخلاف هرذبو تقلا سيه يف عئابلاو رايخلاب

 ي رتشملل كلذ يف رايخلاو .هيف سيمهي نأو هرذب ةميق وأ هرذب عئابلا نم ذخأي
 ىلع مكحي الف هرذب هل ملسي نأ عئابلا هركو ةميقلا ذخأ ي رتشملا دارأ نإو رايخلاب

 . ملعأ هللاو .هرذب ةميق وأ هرذب هل ملسي نأ عئابلا

 دعب عرزلا اذه علقي نأ رايخلاب ي رتشملا اذه دارأ اذإ تيأرأ تلق : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هل له . يعرزب ىلوأ انأ لاقو ءادفلا

 كل هترسف ام ىلع فاصنألاب ايهنيب عرزلا نأل كلذ هل سيل لاق : باوجلا

 . ةصح هيف يدافلل راص دق هنألو

 عئابلا لجأت مث ه ةلاهجلاب عيبلا ضقن اذإ رايخلاب ي رتشلملا يفو : : هنمو ةلأسم

 نم .لاملا اذه ةلغ نم ءيش رضح مث هقح هيفويو هلاومأ نم ًائيش هل عييبيل ارهش

 اذه نم ريغ دق يذلا يرتشملا مأ عئابلا .اهعيبو ةلغلا هذه ضبقب ايهنم ىلوأ

 ؟ةلاهجلاب عيبلا

 هيلعو ةلغلا هذه ف ع ىس ث رايخلاب ي رتشملل سيل هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اذهردقي مل اذإ تيأرأ تلق .ضقنلا هل الوعجم نكي مل اذإ ةيضاملا ةلغلا در

 له لوألا غيبلا اتبثي نأ ىلع اقفتاو ٌهَمهارد رايخلاب يرتشملا اذهل ملسي نأ عئابلا
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 عيبلا ىرتشملا ضقن دعب عئابلا اهلغتسا ىتلا ةلغلا نوكتو .كلذزوجي

 ايناث عيبلا ديدجت ىلا جاتحت امأ عمش ةلغلا كلت يف هل سيل مأ رايخلاب يرتشملل

 ةلغلا مكحو ضقتنا دق لوألا عيبلا نأل ةيناث هعيب نوكي نأ ينبجعي لاق ؟ال مأ

 . ملعأ هللاو ؤ عئابلل يه عيبلا ىرتشملا ضقن دعب عئابلا اهلغتسا يتلا

 ضقن ي رتشملا اذه دارأ مثرايخلا عيبب آلام ىرتشا لجر ينفو : هنمو ةلأسم

 عيبلا يرتشملا اذه ضقن اذإ عيبلا ضقن هل ًابوتكم ناكوأ ةلاهجلاب عيبلا اذه

 اذه نوكي له هنايد ءافول هلام فكي ملو هلايب طيحت نويد عئابلا ىلع ناكو رايخلاب

 تيأرأ ؟لاملا ةميقب مهنم ىلوأ وه مأ . نايدلا رئاسك عيبلا ضقن يذلا يرتشملا

 لثموه له اهريغوأ ةلاهجب عيبلا ضقنو عطقلا عيب ىرتشإ لجرلا اذه ناك نإ

 ؟كبجعي يذلا امو ،هيف ةهبش لهو قرف امهنيب مأ رايخلا عيب

 ةتباث ي رتشملا مهاردف عئابلا لبق نم ضقنلا ناك اذإ امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 نإو اعطق وأ ارايخ عئابلا ناك ،لاملا يف قلطنملا نيذلا لهأ هكراشي الو لاملا يف

 لمعأو كلذ نم ىنبجعي يذلاو فالتخا كلذ يفف يرتشملا نم ضقنلا ناك

 عيبلا ناك ةقلطنملا نويدلا لهأ نم ىلوأ يرتشملا نأ هب مكحأو هب يتفأو هيلع
 يف نايلا هكراشي الو لاملا يف ةقلعتم يرتشملا مهارد نوكتو ،اعطقوأ ارايخ
 . ملعأ هللاو كلذ

 وه نيأ يردي ال ةبيغ دلبلا نم باغ مثرايخ عيب لجر عاب اذإو : هنمو ةلأسم
 كلذ عوجر نم هسيأي ال لاملا كلذ نم رايخلا هتوم حصولو هثري يذلا هثراو عفرف

 لحيو هللا نيبو هنيب اييف كلذ هل لحجيأ . هل كلمتموهو رايخلا هعفرو بئاغلا

 ؟ال مأ هملع لثم ملع نمل لاملا كلذ يف لوخدلا
 هذه كتفص ىلع بئاغلا لام نم رايخلا عفر متي ال هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ، كلذ زاج رايخلا عيب ةقرو هل زاجأو يرتشملا هاداف نإف © يرتشملا هيدافي نأ الإ
2 
 . اسو

_ ١.٤



 يف لوخدلا عسي الو كلذ تبثي الف رايخلا عيب يرتشملا هل لحت مل اذإ امأو
 . كلذب ملعأ هللاو ،“كلذ ملع نمل لاملا كلذ

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 تضقناو عئابلا تامو رايخلا عيب هلام عاب لجر يف : هللا همحر يوزنلا ينيسارخلا

 انأو ةدملا هبي تضقنا مكيبأ لام نإ : مهل لاقو عئابلا ةثرو ىلإ يرتشملا ءاجف ةدملا

 غلب املف ميتي ةثرولا يف ناكو همههارد ذخأو مهيلع هدرف هومتدرأ نإ مكيلع هذرأ

 نم هانذخا نحنو ةدملا هب تضقنا لاملا هل اولاق لاملا اذه نم همهس بلط ميتيلا

 وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت .ائيش هنم كيطعن الو انسفنأل يرتشملا
 . هنيعب اذه

 ي رتشملل الصأ راصو ةدملا هب تضقنإ لاملا اذه ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هدر يذلاف ةصاخ عيبلا هجو ىلع ضعي نود ةثرولا ضعب ىلع يرتشملا هدرو

 يذلل عيبلل ضقنلا هجو ىلع ةماع كلاهلا ةثرو ىلع هدر ناك نإو هب قحأ هيلع

 ىلع نمثلا نم هتصح دري اهلبقو اهدارأ اذإ هتصح هنم يدنع ميتيللف كلاهلا هعاب

 . ملعأ هللاو . يرتشملا

 عيبلا ي رتشملا ضقنو لجر لام يف رايخ عيب لجرل ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ضقني مل نإ تيأرأ . . ؟مدقأ وه مأ لاملا يف غاوس ءامرغلاووه نوكيأ .رايخلا
 عيبلا بحاص مهصصاحي نأ اوبلطو لاملا بحاص ىلع نويدلا لهأ عفرو عيبلا

 ؟رايخلا

 هارتشا يذلا لاملا يف ءاَمَرَخلا هكراشي الرايخلاب يرتشملا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو كهضقني مل وأ عيبلا ضقن .رايخلاب

 تامو يرتشملاو عئابلل رايخلا ناك اذإ :رايخلا عيبلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟هضقن ةثرولل له عيبلا ضقني نأ لبق يرتشملا
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 كلذ محل سيل لوقو .رايخلا نم مهيبأل ام كلذ نم ةثرولل لوق : باوجلا

 . قيفوتلا هللابو

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةدملا يضقنت نأ لبق عئابلا تامو رايخ عيب هلام عاب يذلا امأو : هللا همحر يوزنلا

 . هلمج الإ ءادفلا هنم لبقي نأ يرتشملا ركف هبيصن يدفي نأ ةثرولا دحأ دارأو

 نأ امإ ةثرولا ىلع لوقو ، عيمجلا يدفي نأ ءاذمنلا دارا نإ هل :لوق : باوجلا

 ' هللاو . يدنع اميف قيلأ اذهو مهنم ءادفلا دارأ نم اوطلسي نأ امإو هلثم اودفي

 . ملعأ

 ي رتشملا دارأو { هتجح اهيف تعلط اذإ رايخلاب ةعيبملا ةلخنلا يفو : هنمو ةلأسم

 اضر ريغ نم اهكرت زوجيأ . لصألا بحاص ضري ملو ةلخنلا نع اهفرص رايخلاب
 ةرمثلا لثم ي رتشملل اهدح نوكيأ اهفرصب مكح اذإو . ؟ال مأ رايخلاب ي رتشلملا
 . لصألا بحاصل عجري مأ

 رايخلاب تاعيبملا لخنلا نم مرص يه ةجحلا تناك نإف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لوق ىلعف ،ةلغلا ةلزنمب وه لوق :فالتخالا هيف يرجي مرصلا نأ يدنع يذلاف

 لصألا نم هنإ :لوقي نم لوق ىلعو .رايخلاب يرتشملل وه ةلغلا نم لوقي نم
 . ملعأ هللاو رايخلاب ي رتشملل هيف فرصت الو رايخلاب عيبملا لاملا ةلزنمب وهف

 ًاسدك راصو داس اهيف عمتجاو رايخلا عيبب ًاضورأ ى رتشا نميف :هنمو ةلأسم

 هنأل نينكاسلا نم هعامتجا لصأو اهضقني ال دايسلا لمح اذإ ضرألا نع ًالزتعم

 . مايخ اهيف
 رايخلاب ةعيبملا ضرألا يف عمتجي يذلا داسلا نأ يدنع يذلاف : : باوجلا

 يدنع اذه نأل لصألا بحاصل ءيش الو رايخلاب ي رتشملل نوكي مكحلا يفف
 . ملعأ هللاو . ةلغلا هبش

 يف لماع هكيرش نيكيرشلا دحأ اولعجو نيلجر نيب لام يفو : هنمو ةلأسم
 يذلا ينعأ لجر ىلع رايخلا عيب هبيصن عاب مث لاملا عيمج يقسي راصو هبيصن
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 اهريغو هيقس نم هبيصن ىلع ميقي نأ رايخلاب ي رتشملا داراف الماع هكيرش لعج
 .لصالا يف كيرش وه يذلا لوألا لماعلل ةرجأ هيف ام هبيصن نوكي لمعلا نم

 تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . . لصألا بحاص ببسب رهشأ ةتس لمع دقو

 : اذه وهو باوجلاب

 لماعلا لزعي نأ رايخلاب لاملا ي رتشمل سيل يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هلف لماع لاملا يف نأ ملعي مل رايخلاب ي رتشملا اذه ناك نإو .هلمع يضقني ىتح
 . ملعأ هللاو ؤببسلا اذهل عيبلا ضقن

 : هللا همحر يوزنلا ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 لثم ًاعرز يرتشملا اهيف عرز دقو هضرأ ىدف مث رايخ ميب اضرأ لجرل عاب نميف
 ؟ عرزلا نوكي نمل . ي امو ملظع وأ وا تف ة وأ نطق وأ ز روم

 ىلوألا ةرجلا دعب ةنس عرزلا اذه نم لكأ دق لجزلا اذه ناك نإ : باوجلا
 هعرز ةميق ذخأ ءاش نإو هعرز ق ءاش نإف رايخلا هلف هعرز يذلاوه ناكو

 يدافلا نيبو هنيب ةنسلا نوكت نأ ينبجعيف ةنس هلكأي مل ناك نإو .هروذجب

 ناك اذإ ةنسلا ةيقب نم هبوني ام هيطعيف ىضم اميف هيلع مرغ ام نابسحيو ةفصانملاب

 عرزلا نم هبيصن علق يف رايخلا عرازللف ةنسلا تضقنا اذإف ًاعبروأ ًاثلثوأ افصن

 . ملعأ هللاو } ينبجعي اميف اذهف ضرألا بحاص نم هتميق ذخأو

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

 .اذه وهو باوجلاب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هللا همحر
 اغلاب ارح ناك اذإ ي رتشملا عمو مهتاقثو نيملسملا مكاح عم رايخلا عفر زوجيو

 مكاح عم رايخلا هلام نم عفرو رايخلاب عئابلا ىلع ي رتشملا ردقي مل اذإف القاع
 عفر عم اهب عئابلا مهرادلا رضحأو ادعاصف نينثالا نم مهتعامج و أ نيملسملا

 . عيبلا اهب دقع ىتلا مهرادلا روضحب الإ كلذ نوكي الو رايخلا عفترا دقف رايخلا
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 تاقث نم هل ضبقي نم رمأي وأ هنم كلذ ضبق نيملسملا رمأب مئاقلا ىلعو

 رايخلا نإف رذع ريغ نم عنتمإو نيملسملا رمأب مئاقلا كلذ ضبقي ل اذإف نيملسملا

 ىلا ليبسلا دجي نآ ىلإ عئابلا ةمذ يف انومضم نمثلا نوكيو اندنع اذهب عفتري

 تاقث نم كلذ هل ظفحي نم رمأيوأ ظفحي نأ كلذب يلتبملل ينبجعيو كلذ

 يه نم دي يف ةنامأ مهاردلا نوكتو ي رتشملاو عئابلا ىل ررضلا فوخ نيملسملا

 نم هدي يف يه نم دي نم تفلت اذإ هماقم موقي نم و أ اهشر اهضبقي نا ىلإ هدي يف

 يلإ اهلدب رايخلا عفر نم ىلعو اهيف نيمأوهو . هيلع نايض الف إاهل هنم فالتا ريغ
 روضحب هلام نم رايخلا عئابلا عفر ناو . قحلا هوجو نم هجوب اهبر لصي نأ
 ي رتشملا فرعي نأ اندنع نسحألاف ةقث عئابلا نم اهضبقو اهب عيب يتلا مهرادلا

 الف كلذ نكمي مل نإو . ةجحلا هغلبت ثيح ناك نإ كلذب ةجحلا هيلع ميقيو كلذب
 ال يدنعو .كلذ يف ماكحألا امهنيبو كلذ موزل نيملسملا رمأب مئاقلا ىلع ملعأ
 هللاو ، هلام نم رايخلا عيب هب عفري اظفل نيملسملا رمأب مئاقلا ملعي نأ قيضي
 الو كلذ يف رظنيف اهلا ؤس ظفل نود ةلأسملا ىنعمب تيتأ فلؤملا لاق . ملعأ
 . قحلاب الإ كلذ نم ذخؤي

 ى رتشا نميف يدنع كلذو هركذ تكرت اهلبق ءعىبش قسن ىلع : هنمو باوجلا

 عئاض هباب نأل اباب هل وتس نأ عئابلا ىلع بلطف رايخلا عيب اتيب لجر نم
 تفيخ وأ هرذج تعقو نإو ثر نإ هديدجتو بابلا ةيوست هيلعأ : ةلأسم

 ؟هعوذجو هعاوبأ تقرو

 الإو ةجحلا هكردت تناك اذإ هنم عاضام حالصإ يف هيلع جتحي هنأ : باوجلا

 وه حلصأ الإو حلصأ نإف مهعم هيلع جتحاو نيملسملا رمأب ماوقلا ىلإ هرمأ عفر

 لاق نم لوق ىلع هئانب يف هيلع جتحيو ءادفلا موي مرغلا . بسحو ةجحلا دعب
 اهيلع ةعلطأو ةانب ام ةمارغ هيلع بسحو هئانب ى ةطلس الإو هانب نإف . كلذب

 ناعتسا وأ هسمقنب هانب اذإو 6 كلذب لوقي نم لوق ىلع لودعلا رظنب ءانبلا نوكيو

 هزم ا عفر الإو ١ هلعل ةححل او هغلبت ثيح تناك نإ ١ هيلع ة هحح ريغ نم ه ريغب هيلع
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 ف افلتحخ او هيلع ةجل ١ دعب هرمع ن او هل مرغ الف نيملسمل ١ رم أ م اوقل ١ ىل ١

 هللاو { هنيمي عم مراغلا لوق لوقلاف الإو اودجو نإ لودعلا هموقي ام هلف ةمارغلا

 َ . ملعأ

 لجر نم ى رتشا نميف . اهظفل نود يدنع اےف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 .اهترمث ذخأي نأ ىلإ وأ ةنس ىلإ هنم اهيدفي آلأ هيلع طرتشو رايخلا عيبب ةلخن
 رايخلا هل ناك نإ كلذ دارأ ىتم هضقن هلو تباث زيغ طرشلا اذه نإ : باوجلا

 ملعأ هللاو آ كلذ ىف

 رمأب ي رتشلملا هددجو مدهنإف رايخلا عيبب اتيب ک رتشا نميفو : : هنمو ةلأسم

 ؟اذكو اذك هيلع تمرغ يننإ لاقو ءانبلاب هرمأ اذإف لصألا بحاص

 هموقي اب ءانبلا ةميق هل : ضعب لاقو .هنيمي عم هلوق لوقلا : باوجلا

 . ملعأ هللاو .لودعلا

 ةفص وأ تنق لثم ائيش هنم نهري نأ هل زوجيأ اتيب نهرتسا نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ةبلج وأ ةلخن هنم نمهري نأ هل زؤجيأ الام مهرسا نإو . ةعولاب وأ
 . ملعأ هللاو زوجي ال نهرلا يف نهرلا نإ : باوجلا

 وأ ةنس ةلع نأ عئاب ابلا ىلع طرشي نأ رايخلاب ي رتشملل زوجي لهو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هنم هدفي ملوأ و عئابلا كلذ هنم ىدف هل يه عيبملا اذه نم ةرمن ; وأ رثكأ

 ىرتشإ نوكي نا الإ اهطرشي نأ جاتحي الو هل ةلغلاف ي رتشللا امأ : باوجلا

 طرشي نأ هلف عئابلا امأو ي رتشملا اهطرشي ىتح عئاب يهف ةكردم ة ةرمث هيفو لاملا

 . ملعأ هللاو ،لوقلا رثكأ يف نيتنس وأ ةنس ةرمث : عيبلا يف

 ةضف ة ةيرال ١ ذكوأ ا ذكب هذه ىتلخن كيلع هرأ :رخال لاق لجر : ةلأسم \

 قافتالا الإ ظفل الو باتك امهنيب عقي ملو رايخلاب غيبلا امهانعمو معن رخآلا لاقف
 ؟ال مأ نهترملل ةلخنلا هذه ةلغ لحت له . مهرادلا ملسيو كلذ ىلع امهنيب
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 هتلغ لحت ال نهرلا نأ : : هللا همحر ديعس نب حلاص ةيقفلا خيشلا نع : .

 .راي اخللا ج ظفل ال ز نهر 7 اندنعااا ذمو هقح نم اهبسحب نأ الإ نهترملل

 .ملعأ هللاو ؛امهرودص

 : هللا همحر ىيوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةلاهجب هنم هعاجحترا دارأ مث رايخلا ةدم يف هريغل هلاحأ اذإ :رايخلاب لاملا ي رتشمو

 ؟كلذب هل لاحملا ضري مل اذإ ،ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هلأ . ةلاهج ريغوأ

 كلذ هلوجرنف عيبملاب الهاج ناكو قحي كلذ ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملع أ هللاو

 هل هعاب نمل هليح نأ دارأف ةئيسن رايخلا عيبب الام ى رتشإ نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هل زوجيأ رايخلا ةدم ين ضقنلاب
 نم كلذ ةزاجإ كلذ اولخت الف اهنيب طرش نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو اندنع نيملسملا ءاهقف ضعب

 ي رتشلملا طرشو ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيب رخال الام عاب نميفو : : هنمو ةلأسم

 ةلغ نم طرفي نأ ًافوخ نامز ةنس يضم دعب الإ اذه هلام يدفي لا عئابلا ىلع

 ةنس يضم لبق اذه هلام يدفي نأ عئابلا دارأو ةنس يضم لبق هنر هاداف اذإ لاملا

 . كلذ ىرت فيك ةلغ هل لصحت مل ثيح يرتشملا هيلع ىبأف نامز
 ةدملا ءاضقنإ لبق هنم هادفو هنم رايخلا عيب ضقن نإ : قيفوتلا هللابو : باوجلا
 هذه ىلع يدنع الالح نوكيو ضقتني عيبلا اذه نإف داعيملا يف اهنيب ىتلا

 .ملعأ هللاو ئ ةفصلا

 هارتشا امم رثكأب دحأل هليحي نأ دارأ اذإ رايخلاب عىيشلا ي رتشمو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ زوبيأ .رايخلاب وهو
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 ايف كلذ هلف كلذب ائيش هعيابي نأ الإ كلذ هل زوجيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو نيملسملا راثا يف انظفح

 هذه ىلع رايخلاب هعيب زوجيأ ةيضفلا وأ بهذلاب لحملا فيسلاو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا

 . ملعأ هللاو ، نيملسملا يأر نم هارن اييف كلذ زوجي ال : قيفوتلا هللابو : باوجلا

 زئاجلا يف ناسللاب ظفل ريغ نم ةملاسملاب تبنت رايخلا ميبلا ةلاحإو : هنمو ةلأسم
 ؟ال ٨ ةفصلا هذه ىلع ماكحألاو
 . نيملسملا ءاهقف يأرو هارن اےيف اندنع كلذ تشب ٹر ال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو

 عاب ن امزل ا نم ةدم دعب مث رايخلاب ةلخن فصن رخ ال عاب نميفو : هنمو ةلأسم

 ةلخنلا عيب نأل ءادفلا هيلع قرفي نأ هلأ ءادفلا دارأ مث اضيأ رايخلاب رخآلا اهقصن
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ًاقرفتم ناك
 . ملعأ هللاو فالتخأ كلذ يف نأ اوجرأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 راص لخنلا رمثأ ايلف رايخ عيب الخن لجر نم ىرتشا لجر يفو : ةلأسم
 كلذ هعسي له تلق . عيبلا عئ :ابلا ضقني نأ ةفاخم هكاردإ لبق هدحو يرتشملا

 ِ ؟ال مأ

 . ملعأ هللاو ،كلذ هعسي ال لوقلا رثكأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . هنيعب اذه هنأ اوجرأو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 الصأ هدارأ نعرايخلاب عيبملا لاملا ةلغ ةزاجإ يف نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو هل زوجي الف ةلغلا دارأ نمو . . ًافالتخإ

 - ےہ غ

 رايخ عيب هلام رايخ نرم تامهبم ي تالخن عبرا رخآل عاب نميفو : : هنمو ةلأسم

 ريحي لو رايخ عيب اذه هلام نم تالخن عبرأ رخآل عاب نينس عبرأ لدعب مث
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 راتخا عئابلا تام املف نينسلا عبرألا ةدم يف ائيش لغتسي ملو ائيش لوألا يرتشملا

 نوكي نم يناثلا ي رتشملل عئابلا نهعاب يتلا تالخن عبرألا لوألا يرتشللا
 . تالخنلا عبرألا هذهب ىلوأ

 يناثلا عيبلا تويب يف لخديو ضقتنم لوألا عيبلا نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو } ةفصلا هذه ىلع فالتخالا ىنعم

 نب هعمج نب نادبع نب دمح يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 يرتشملا ينعأ هر ماع ومو رايخلا عيب اعابت الام ى رتشإ نميفو : هللا همحر ناديبع

 انفرع ؟كلذ نم تنأ كبجعي ايف فالتخا هيف ناك نإو ؟ال مأ عيبملا اذه تبثيأ

 .اذه لثم كانغأ نإ هب مكحتو تنأ هيلع دمتعت يذلا لوقلا

 اذه يف عطقلا عيب تبثي الف اح رايخلاب يرتشملا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تبثي ال لوقو تبثي لوق فالتخإ كلذ ىفف تام دق يرتشملا ناك نإو ،لاملا

 . ملعأ هللاو

 نأ ىلعو {ةيمولعم ةدم ىلإ رايخلا عيبب الام ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم
 عيبلا اذه ضقن يفزايخلا العبي لو ي رتشلملاو عئابلل عيبلا اذه ضقن يفرايخلا

 اذه ضقن اودارأف ًاماتيأو ًاغلب ة ةثرو فلخو يرتشملا تام مث : امهدعب نم امهتثرول

 ؟ال مأ كلذ مه نوكيأ . عيمجلل حالصلا رظن ىلعو رايخلا ةدم ف عيبملا

 مه سيلفرايخلا عيب ضقن مهل عئابلا لعجي 1 اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو كهضقن

 ةمولعم ةدم ىلإ رايخلا عيبب حالسلا نم ائيش ى رتشإ نميفو : هنمو ةلأسم
 كلذكو ؟ال مأ هل نذأي ملوأ عئابلا هل نذأ رايخلا عيب ةدم يف هلمعتسي نأ هل زوجيأ

 عئابلل اهبذجو اهفيلو اهروزو اهعذج نوكيأ تعقو اذإ رايخلاب ةعيبملا ةلخنلا يف
 ؟اهنم رايخلا عيب ةدم ءاضقنأ دعب ةلخنلا لصأ هل تبث نمل نوكت مأ لصألل ةركذت
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 امأو هي رتشمل هعئاب نذإب هلايعتسا هل زوجيف فيسلا امأ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 اذإ رايخلاب ةعيبملا ةلخنلا امأو {هلايعتسا هي رتشمل ينبجعي الف عئابلا نذي ريغ نم
 نأ مهئارو نم اهيف تليق ىتلا نيملسملا لاوقأ نم بجعي يذلاف تتام وأ تعقو

 بحاصل بطرلا اهضوخ هيلع يتأي يذلا اهفيلو بطرلا اهصوخو اهعذج نوكي
 ىلع هتميقب كلذ ذخأي نا نيبرايخلا عيبب اهيرتشمل رايخلا نأ ريغ لصألا

 ام ةميق نم هنع ًاطوطحم ناك اهنم رايخلا اهعئاب ضقن نإف . كلذ هتقو يف يفوتسي ام

 اهفيلو بطرلا اهصوخو .اهعذج ةميق نم اهيرتشم هذخأ ام ةميق هب اهعاب
 بذجلاو بطرلا اهصوخو اهفيلو اهعذج نذأي اهعئابل نذأي نأ نيبو بذجلاو
 يهف الصأ تراص ىتح هلخن غئابلا دقي مل نإو دقع ايك ًامات عيبلا دقع نوكيو
 .ملعأ هللاو ،هذخأ ام ةميق نف ائيش دري الو يرتشملل

 عيبب ي رتشمللوهأ عيبلا موي كردم ريغوه يذلا مرصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟لصألا هب حلصي مأ رايخلا

 .هطرتشي ىتح عئابلل غلابلا مرصلا رثألا يف دجوي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هيفو . عئابلا هطرتشي ىتح يرتشملل لسفلل نسحي ال يذلا ريغصلا مرصلاو

 .لصألل عبت :لوقو . يرتشملل نوكي اذه ىلعف ةلغلل ممبت رصلا :لوق

 ىلع عيبلا هل بوتكملا لاحأو رايخلا عيب اهيف ةبوتكملا ةقرولاو : هنمو ةلأسم
 رايخلا ةقرولا يف ظفللا ناكو عيبلا ضقن هل لاحملا دارأو عئابلا تام مث رخا لجر

 ؟ال مأ ضقن هل لاحملل نوكيأ امهدعب نم امهتثرولو ي رتشملاو عئابلل
 نب دمحم ملاعلا خيشلا باوج نم هتظفح يذلا تفصو ام ىلعف : باوجلا

 سيل هنأ هللا اهمحر ناديبع نب مشاه نب دوعسم خيشلل دادم نب دمحأ نب رمع

 . ملعأ هللاو { عيبلا ضقن لاحملل

 .رخآل هبرقي مث لجر لام يف رايخلا عيب هل نوكي لجرلاو : هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ }هب هل رقأ نمل رايخلاو قحلا نم هلام نوكيأ
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 خيشلا باوج نم تدجوف رايخلا عيب " امأ ,| تفصو ام ىلعف : باوجلا

 & ي رتشملا لثم عيبلا ضقن هل رقملل سيل هنأ نب دوعسم ىلإ رمع نب دمحم

 . ملعأ هللاو 5 هل ةمل ك كلذ 9 لاملا ةلغو قحلا امأو

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 كلذ دعب هل ثدح مث هيلع هل قح يف هكالمأ عيمج دحأل تبثأ يذلاو : هللا همحر

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع لوألا تابثآلا يف ةثداحلا هكالمأ لخدتأ كالمأ
 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع اندنع لخدت اهنإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 بسني باوج نم انأ تظفحو هللا دبع نب ملاس هللا ىلا ريقفلا دبعلا لاق

 مدقتملا تابثالا يف لخدت ال هيلع ةثداحلا كالمألا نأ نانس نب فلخ خيشلا ىلإ

 . عجر .هيلع

 ينالفلا هلام يف اذه هقح هل تنأ دقو بتك اذإ تابثالا ةباتكو : هنمو ةلأسم

 هقح ف هل ث أ دقو . بتكي لو هوجولا نم هجوب فيرصت تبثملا اذه يف سيل

 رجحلا عقيو اتباث احيحص مدقتملا ظفللا مامت فيرصت هيف هل سيل ينالفلا هلام

 اتباث احيحص مدقتملا ظفللا اذه نوكيأ :دارأ هلعل فلؤملا خسانلا لاق .هيلع
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع روكذملا هلام فيرصت نم هيلع رجحلا عقيو
 رخآلا ظفللا لثم هتبتك انأو لوألا ظفللا لاطبإب لوقأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل نم دي يف تبنملا ناك اذإ ةصاخو هيف تبثأ ام فيرصت نم هيلع رجحلا عقيو
 . ملعأ هللاو ، قحلا

 : هلللا همحر هللادبع نب دمحم خيشلا نع اهنظأ راثآلا رهاوج باتك نم : ةلأسم

 دنع هطخ زوجي نم طخب ةباد وأ الام اذه هقحب هل تبثاو لجرل قح هيلع لجر ىف

 بحاص نوكيأ .هريغل قوقح هيلع لجرلا اذهل قحلا هيلع ىذلاو .نيملسملا

 ؟ ءامرغلا هيف هكراشي نأ ىلوأ تابثالا
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 نكت ملو هلام عيمج قرغتست قوقح تناك اذإ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 عرش ةقلطنملا نويدلاو تابثالا بحاص نإف تابثالا هل نم دي يف لاملا وأ ةبادلا
 . ملعأ هللاو ،هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع

 تضرئو يوزنب خياشملا نيب ةرظانملا اهيف تعقو يتلا لئاسملا نم : ةلأسم
 ٢ تابثالاو : هللا همحر يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ ىلع

 مأ نايدلا ىلع مدقتي له هل توبنملا دي يف نكي مل اذإ كلذ ريغو لوصألاو عرزلا

 ؟كلذ ريغ مأ اعرش هريغو وه نوكي
 نب دشار خياشملا نع يدومحملا دوعسم نب يلع خيشلا نع عفرف : باوجلا

 خيشلا ىلع هاضرعو لوقب نالمعي اناك اخأ دومحم نب دمحم نب هللادبعو فلخ

 مدقت نم قحو هقح نوكي هل توبثملا نأ هيف ايهيلع ركني ملو هلعل ديعس نب حلاص

 رجحلاك وهو تابثالا ةباتك دعب هقح رخأت نم هدنع لخدي لو اعرش هلبق

 نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ موحرملا انديس لاق .لوقلا اذه مهبجعأو

 " انرظانف هل توبثملا دي يف ناك اذإ تابثالا امأو : هيضرو هللا همحر ىبرعيلا فيس

 ىلوأ هدي يف يذلا هلوق ناكف : هللا همحر يحمرلا يلع نب ديعس نب ىلع خيشلا هيف
 توبثملا دي يف نكي مل نإو ضوبقملا نهرلاك نويدلا لهأ نم هدعب نممو هلبق نمم هب
 في مل نإو ىلوأ تابثالا وذف هيلع يذلا نيدلا ةيقبل ءافو ميرغلا لام يف ناكو هل

 لئاسملا هذهو تابثالا اذه اوعرش نيذلا عيمجف نويدلا نم هيلع امب ميرغلا لام

 عرش مدقت امو هلروجحملا ريجحتلا يف اهمكح نوكي نأ مهبجعي ةعوفرملا

 ام عيمج نم دجوي الو اذه ديعس نب يلع نم ةلأسملا هذه تبتك .دعب رخأتمللو
 . باوصلاو قحلا ريغ هتبتك

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هل نذأف هريغوأ حمروأ فيس لثم حالسلا نم ائيش نهرأ يذلا يف : هللا همحر
 رفاسوأ رحبلا هب بكر اذإ تيأرأ . .حلستي نأ هل زئاجف حالسلا سليَنأ نهارلا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نهرلا ًنايض هيلع نوكيأ فلت وأ
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 كلذ يف فراعت الو لبق نم ةلالد نهارلاو نهترملا ناك اذإ ليق دقف : باوجلا
 نهارلا هل نذأ ولو كلذ نهترملل يدنع سيلف نهرلا ببس رمألا كلذ ناكولو
 نم امهنيب عقو ام ببسبوه امنإو لبق نم ايهنيب سيل كلذ نال نهرلا لايعتساب
 الف يناوآلاو ةحلسألا لامعتسا لبق نم فراعت وأ ةلالد اهنيب ناك نإو . هيف نهرلا
 هب بكر نإو © نهرلا ببس رمأل لبق نم اهنيب ناك كلذ نأل اندنع كلذب لساب

 رحبلا هبوكرب هب رطاخ هنأل ناضلا هيلُعَت فلتو نهارلا نم نذإ ريغ نم رحبلا
 ليق دقف عييضت الو فالتإ ريغ نم هدنع نم فلت وأ نهارلا نذإب كلذ ناك نإو
 نم لاقو . هيف امهنيب ةددارم الو هيف ام فلتي هنإ :لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف

 وهو . نهترملا دري الو لضفلا نهارلا دري :لاق نم لاقو .لضفلا نوددارتي :لاق

 نهترملا دي يف نهرلا مكح نإ :لاق نم لاقو . مكحنو لمعن هبو انعم لوقلا رثكأ
 ىلع هقح هلو نهارلل نايض يدنع هيدل سيلف هتنامأ عيضي ل اذإف ةنامألا ةلزنمب

 . ملعأ هللاو . كلذب لاق نم لوق ىلع نهارلا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 بابسأ نم هريغ وأ تومي تلت اذإ ناويحلا نهر امأو : هللا همحر يوزنلا ىيلاعسلا

 . فتلا

 فالتخالا هلخديو هريغ ةلزنمب يدنع وهف نهترملا دي يف ناك اذإ : باوجلا

 : . ملعأ هللاو . هريغ لثم

 ام مهنمو 0 اقارو أ محل بتكو س انلل ةريثك نويد هيلع لجر يفو : : هنمو ةل اسم

 مهلكو هتع ارز ثلثب ١ رف ا نم مهنمو 8كهتع ارز هل تبث نم مهنمو ئ ةقرو هل بتك

 مهلك مأ تابثالا بحاص مأ رارقإلا بحاص ءافولاب مهنم ىلوأ 7 . هنم وكش

 ؟
 ب

 رئاس نرمو تابثالا بحاص نم ىلوأ يدنع هل رقملا نأ : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 ىلوأ تابثالا بحاص نإ :لوق نايلا رئاس نم هريغو تابثالا بحاص امأو نايلا

 دعبو ةايحلا يف ىلوأ تابثالا بحاص لوقو . عرش نايلا رئاسو وه لوقو
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 بحاص نأ انخايشأ هيلع ىذلاو . ملعأ هللاو . . عرش نايلا رئاسو وهو ئ تاملا

 نكمي امم تابثالا نوكي نأ الإ يدنع ييف عرش نايلا رئاس نم هريغو تابثالا

 . ملعأ هللاو . تابثالا دي يف نوكيو هضبق

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نم ائيش دحأ هيلع نهر اذإ جلفلا و أ دجسملا ليكو يفو : هللا همحر ناديبع

 هيلع نهرأ نم عبتيأ . ن نهرلا فلت مث جلفلا وأ دجسملل قحب حالسلا وأ ةغيصلا

 ىلع دمعتي ل اذإ نهرلا باهذ يف ةجح هيلع سيلو دجسملا وأ حاف هيلع اےيف

 هلخدي ناكو هيلع لفقو تيب يف نهرلا اذه كرت ناك نإو تيآرأ . .ال مأ هعايض

 ؟ال مأ 3 هنم قرس ام همزلي الو ازرح اذه نوكي .هريغو وه تاقوألا ضعب

 الف دجسملا هارتتب نوهرموه يذلا نهرلا فلت اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ام ىلع نهارلآ ىلع قاب دجسملا قحو دجسملا ىلع باهذ الو عيش ليكولا مزلي
 وأ ةغيضلا هذه كرت ليكولا ناك اذإ نيرخأتملا خايشألا تاباوج نم هتظفح
 ريغو نيمألا هلخدي ناكو تيب يف ةغيصلا هذه كرت اذإ امأو زرح يف حالسلا
 اذإف هلمحي نأ ناسنالا ردقي ال سودنم يف حالسلا و أ ةغيصلا كرت نكي ملو نيمألا

 نهارلا امأو ناضلا هيلع فاخأو ًاعيضم نيمألا نوكيف ةفصلا هذه ىلع فلت

 ملعأ هللاو .دجسملا لثم نوكي نأ دعبي ال هنأ وجرأو ينيعب هظفحأ ملف جلفلل

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت . . هللا

 ضوبقملا نهرلا نهارلا عيب يف نيملسملا راثا يف هتظفح يذلا نإ : باوجلا
 يفوتسي ىتح الطاب ناك هعاب ناف عيبلا زوجي ال ليق هلح لبق ناك اذإ فالتخا هيف

 ةجح نهترملل سيلف لاملا ت بر هعاب نإ : ليق لقو . عيبلاب هل نذأن ر وأ همح نمهترملا

 نهرلا ف قحلا ناك هقح هقفوي نإف عيبلا تبث هقح هافوأ ىتمف هقح هيفوي نأ الا
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 هافوأ دق ولو عيبلا روج ال : : ليقو . هر نهرتسللا قحلا ف عابيو كردأ ثيح هلامب

 بر نم نهرلا عيب زوجي الأ ينبجعيو ، قحلا ءافو ديعب نم عيبلا ديدحت ىتح هقح

 هللاو . نهرلا عيبب نمترملا نذأ - عيبلا لبق هقح نهترملا يفوي نوكي نأ الإ لاملا

 .ملعأ

 وه مأ هل تنملاو تبثلا ةايح يف هبحاص هب ىلوأ تابثالا يفو : هنمو ةلئسم
 ؟عرش ممذلا يف يتلا ةقلطنملا نويدلاو
 فالتخالا ىنعم توملا دعبو ةايحلا ين هتابثإ يف يرجي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 رئاس نم هب ىلوأ وهف هل تبثملا دي يف ناك اذإ نيملسملا راثا نم هانفرع ام رثكأو

 . ملعأ هللاو . توملا دعبو ةايحلا ف ةقلطنملا نويدلا

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تحت ناكو عيبملا اذه ف ابو رايخلا عيبب ّااخن ک رتشا نميف : : هللا همحر ىيوزنلا

 . مرص لاملا اذه نم لخنلا

 نيملسملا لوق رثكأ ىلع عئابلل وه كردملا ريغو كردملا مرصلا إ : . باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيدلاو ملعلا لهأ نم

  
١١٨



 نماثلا بابلا

 ضرقلاو فلسلاو ةكرشلاو ةبراضملا ف

 كل ذ 4 ش 1 امو

    
 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 سانلا دنع نم هذخأ لام سأر هدنع ناك اذإ براضملا يفو : هللا همحر ناديبع

 هسفنلو هلهأل ةبراضملاب هريغلو هل هدي يف ام عيمج نم قفني راصو ةبراضملل
 ىلع ناصقن الأ هداقتعاو . رتفد الو باتك الو باسح الو طسق الب هتيب جئاوحلو

 نيبو هنيب اميف هعسيأ . حبرلا ف مهحيبتسيو ء مهلاومأ سوءرو ةبراضملا بابرأ

 هزجي مل نإ هصالخ امو . ؟ال مأ ، عسي مل نإ اذه لثم يف لحلا يفكيو لجو زع هللا

 ؟كلذ

 ىلع دري نأ هيلعو حبرلا نم مهبيصن ةبراضملا لهأل نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مولعم قح نم مهلحتسا اذإ لحلا امأو . حبرلا نم هذخأ امم مهبيصن لاومألا لهأ
 ضعب هيف لاق يذلا ابرلا لثم اذه سيلو صالخ هجو كلذف ©“كلذ نم هوذخأف
 حصت ةعاربلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو . هيف حصت ال ةءاربلا نإ : نيملسملا

 ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو ابرلا يف

 هدنع دحاو لكو ةعاضب يف نيكرتشم نيلجر نعو 3 هريغ نمو : ةلأسم
 دح ىلإ ذخأ مهاردلا نم عيشب فتشا نم لكو امهنيب اهعيبيف ةعاضبلا نم ءيش

 ؟ال مأ هلعل كلذ زوبجأ . باسحلا
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 نمث نم امهدحأ ذخأ نإ تيأرأ . .ايهنيب ضارت ناك اذإ كلذ زئاج : باوجلا

 زوجي ال اذهف هاضر الو هبحاص ملع ريغ نم هسفنل اهرجحتاو هدنع يتلا ةعاضبلا
 . ملعأ هللاو .امهنيب حبرلاو

 يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 فصنب اهب فراصي ميتيل مهارد الجر ىطعأ اذإ ميتيلا ليكو يفو : هللا همحر

 اذه هلعف ليكولل زوجيو ؟ال مأ هيلع عطوق ام حبر براضملل زوجيأ .حبرلا
 ؟ال مأ
 كلذ هيلع قيضي الف حالصلا جرخ كلذ جرخ اذإ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 . هناض هيلعف ائيش هنم فلت نإو احالص جرخ اذإ نيملسملا ءاهقف لوق ىلع

 . ملعأ هللاو

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

 :اذه وهو ،اهباوجب تيتأو امهلا ؤس تكرت : هللا

 مولعم رجأو مولعم نزوب ريناندلاو مهاردلاب الإ زوجي ال فلسلا نإ : باوجلا

 بهذلاب فلسلا زوجيو ضورعلاب فلسلا زوبجي الو رمتلا وأ تلا نم فنص يف
 نم اذكو اذكب هنم لاقثم لك مولعم نزوب ناك اذإ { ةبورضم نكت مل ولو ةضفلاو
 . ملعأ هللاو .رمتلاو بحلا

 نم ءيشب ةضفلا نم ائيش لجر دنع فرصي نأ دارأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ىلا ةضفلاب كيتآل تيبلا ىلا بهذأ انأ :رخآلا هل لاقو ةضفلا هاطعأو ةضفلا

 . هدنع نم ةضفب كلذ دعب هاتآو همهارد يف اهطلخو لجرلا ةضفلا ذخأو يدنع
 يف ديب ًادي افراصتيو اددارتي نأ هيلعو زوجي ال اذه مأ ةزئاج ةفراصم هذه نوكتأ
 ؟كلذ اهسلجم
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 الإ لجي الو تبني ال عيبلا بئارض نم برض مهاردلا فرص نإ : باوجلا

 ةضف فرصلا ناكو مهاردلا نم بئاغ ءيش ىلع ايهنم فرصلا عقو نإو ديب ًادي

 اموأ صاصرب اصاصر وأ تصب ًاتصوأ ساحنب اساحنوأ بهذب ًابهذوأ ةضفب

 دساف فرص وهو ،تباث الو زئاج ريغ يدنع فرصلاف ةقفتملا سانجألا نم ناك

 ال يدنع نماض وهف احيحص افراصتي نأ لبق هذخأ ام افلتأ نإو . ضقتنم

 هنم صالخلاو نايضلا هجو ىلع هيلع هقلتأ ام ضوع هلام نم هل ملسيو ،فلتأ
 فرص هنأل فرصلا نم ايهنيب ىرج ام هجو ىلع ال مهاردلا نم هيلع هفلتأ امل

 . ملعأ هللاو .اعنص امم هللا رفغتسيو دساف ضقتنم

 هضرقي نأ هنم بلطف هبحاص جاتحاو ةكم ىلإ ارفاس نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 بهذلا نم عيشو ،شورق الإ هبحاص دنع نكي ملو روسكلاو مهاردلا نم ًائيش
 عبر هيطعي ةرمف شورقلا نم ا ذكو اذك هاطعأف شقبلاو قيلاحملا ىمست روسكو

 ىتح نايع ىلإ اعجر اذإ ايهتينو .روسك ةرمو . شرق فصن هيطعي ةرمو ،شرق

 ريغ اهروسكو اهفرصو اهمهارد نايغ نإ : هضرقأ يذلا هبحاص هل لاقف .هيفوي
 ٥ كلذ ىلع اقفتاو نايغ فرص ىلع هبسحن ضرقتسملا هل لاقف .ةكم مهارد
 ةرشع يتنثا هفرص فرحلاو نيتًدصو تايرال تس ةكم يف هفرص شرقلا اذإف ارظنف

 عمتجاف ابتسَحف ، شورقلا باسح ىلع قيلاحملا كلذكو رثكأ وأ لقأ ةير ال

 وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ايهباسح ىلع ةيرال اذكو اذك هيلع
 : هنيعب اذه

 ةكمب ةلماعملا باسح ىلع مهاردلا نم هريغوأ اشرق هضرقأ نإ : باوجلا

 هضرقأ ام باسح ىلع كلذ يف ةدايز ريغ نم ةكم ةلماعم ىلع كلذ عيمج ابسحو

 هربغوأ ًاسرو هب هاضق نإو زئاج ضرق وهو اندنع كلذب سأب الف ةكم ةلماعمب

 ناع ةلماعم باسحب هنم هضرقأ ام ابسح نإ كلذكو اندنع كلذ زاج 0 عاتملا نم

 زئاجف ناع ةلماعم باسح ىلع ضراقلل ةدايز كلذ يف نكي ملو اذكو اذك نع
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 الف اذكوأ اذكب نملا باسح ىلع هريغوأ ًاسرو اضق نإو تباثو اندنع كلذ

 ضراقلل ةدايز كلذ يف نوكي نأ الإ تباثو زئاج ءاضق وهو اندنع كلذب ساب

 كلذ يف ةدايزلا نإف ،نايغ فرص باسح ريغ ىلع وأ ةكم فرص باسح ىلع
 وهو ةكم فرص باسح ىلع هضرقأ ام الإ هل سيلو 3 مارح ابر يهو زوجت ال
 متبت نإو : ىلاعت هللا لاق . .ةدايزلا نم هنم هذخأ ام هيلع دريو هلام سأر

 دق اييف لحلاو ةءاربلا امأو .(ا)ه“نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر مكلف

 . ملعأ هللاو . كلذ زيجي ال نم لوق انبجعيو فالتخا هيفف ابرلا نم فلس

 ام لثمب علسلا نم ائيش لجر ىلا عفدي نأ ديري يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلع كلذ دعب هدنع مهاردلا نوكتو ثلثلا وأ فصنلا حبرلا نم هلو هب تي رتشا

 لاقو اذكو اذكب دلبلا رعسب امهامْوق ةعلسلا تناك نإو تيأرأ . . ةبراضملا ليبس

 ازئاج اذه ىرتأ . ةعلسلا ةميق جرخت امدعب حبرلا فصن كلو ةعلسلا هذه عب هل
 ؟ال مأ اتباثو

 .امهدحأ وأ اهاضقنأ نإ ةضقتنم ةلوهجم ةبراضم هذه نإ ليق دقف : باوجلا

 مهاردلا نم الإ نوكت ال ةبراضملا نأل اندنع مارحب يه تسيلو تم اهامتأ نإو

 نع اهيف حبر هل حص نإف 5اهامتأ نإ اهمامتإب :لوقي نم لوق ىلعف . ريناندلاو
 هل حصي مل نإو . هثلث وأ حبرلا فصن نم هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب حبرلاف اهتميق

 اهاضقن نإو ،اهامتأ نإ ةزاجإب لوقي نم لوق ىلع ءيش هل نكي مل حبر اهيف
 . ملعأ هللاو . هلثم رجأ براضملل ناكو ،تضقتنا

 حبرلا نم ءزج هلو ةبراضم مهارد لجر ىلإ عفد لجر يفو : هنمو ةلأسم

 يف لصحو هارتشا يذلا عيبي نأ لبق تايف ةعلس مهاردلاب براضملا ى رتشاف

 مأ حبرلا نم مهكلاه املثم براضملا ةئرول ىرتأ . . مهاردلا بحاص هغابو عاتملا

 . مهكلاه ىنع ام ردقب محل

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٧٩ مقر ةيآلا ) ( ١

١٢١٢ 

 



 نأ لبق تامو ةعلس ةبراضملا مهاردب براضملل ىرتشا نإ : باوجلا

 ام ىلع يدنع امهنيب حبرلاف حبرلا نم ءيش اهنمث يف لصحو تعيب نإف ،اهعيبي
 ردق ىلع هتثرو ىلإ عفدي براضملا بيصنو . كلذ يف ايهنيب طورشلا نم عقو
 . ملعأ هللاو . مها ريم

 نم ءزج هلو ةبراضملا ليبس ىلع لجر مهارد مفر اذإ كلذكو : هنمو ةلأسم

 ةعلس ءارش يف مهاردلا بحاص رمأ ريغ نم الجر كراش براضملا دعف حبرلا

 :جر لصحنف رخالا ملسي و ة ةبراضملا مهارد نم ينعأ هدنع نم مهاردلا ملسو

 هل مأ ه ؤانع هلو انماض نوكيو ًاًئدعتم براضملا ربصيو ؟ال مأ حبر كرشأ ىذللآ

 ؟حبرلا نم هبيصن
 وأ نافصن امهنيب نوكي نأ ةعلسلا ءارش يف ةكرشلا ىلع ادقاعت نإ : باوجلا

 يدنع حب رلاو اهنيب ةكرشلا تعقو ام ىلع ايهنيب يدنع وهف ءارجالا نم كلذ ريغ

 نايضبو ةبراضملا ببسبال ةكرشلا ببسب هلام ردق ىلع ايهنم دحاو لكل نوكي

 تلا ةعلسلا نم هكيرش ةصح نمث يف ةبراضملا مهارد نم هملس ام براضملا

 فلاخ دقو اهيف براضي نأ هرمأ اينإو كلذب هرمأي مل لاملا بحاص نأل اهيف هكرشأ
 نماض وهف ةبراضملا هجو ىلع هل هعفد ايف لاملا بحاص رمأ فلاخ نإو هرمأ
 كلذب هملعيو .هل هنمض ام لاملا بحاص ىلع دري نأ هيلع هلو لاملا بحاصل
 كلذ هل زاج هل هعم ىذلا لاملا يف هرمأ ايك ةبراضملاب هرمأو هيلإ هدرو هنم هضبق نإف

 ىتلا ةبراضملا مهارد ف هكرتو هلام نم كلذ هملس نإو هيف براضي نأ كلذ دعب

 . ضبقلاو ميلستلاب ىدنع ًاصالخ كلذ نكي ل لاملا بحاص يأر ريغ نم هعم

 . ملعأ هللاو

 تيتأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 فلس ام سنج ريغ فّأستملا نم فلسلا ذخأ يف اهظفل نود يدنع اف اهانعمب

 ؟هدجو وأ هيلع فّلست ام سنج فّلستملا دجي مل اذإ فلّستملا نم اضرب

١٢٢٣



 ضعبو هقح سنج ذخأ هل زوجي ال :لاقو كلذ يف ددش هضعب ب : با وجلا

 3 ةميقلا لضف دريو هقح نم لضفأ ذخأي نأ هل زاجأ ضعبو هقح نود هل زاجأ

 . ملعأ هللاو .زئاج مهلوقب ذخألاو { ةمحر نيملسملا فالتخاو

 ر اهبب ١ ذكو ١ ذكب ًاسرو و أ ابوث ا ذكو اذك فَُلست نمو . هربغ نمو : ةل اسم

 . ةهبش هيف مأ الالح اذه نوكيأ . مولعم لجأ ىلإ رسب راهب هلعل

 . ملعأ هللاو .لالح زئاج رسبلاب سرولاو بوثلاب فلسلا : باوجلا

 ةعاضب هدنع امهدحأ ناكو ةعاضب يف اكرتشي نأ ادارأ نيلجر يف : ةلأسم

 نم .هيلع ناقفتي ام ىلع نمنلاب اهاقي نأ ايل زوجي له .هبحاص دنع تسيل

 كلت سنج نم هبح اص دنعو ةعاضب امثدح أدنع ن اكو أ اےہنيب نوكيل نمثل |

 امهدحأ ةعاضب نم دئازلا امتقيل هبحاص نم رثكأ امهدحأ ةعاضب نأ الإ ةعاضبلا

 ؟ال مأ ئ اترابحت ف هافيضيو نمثل ا نم هيلع ناقفتي ام ىلع

 اهلعجو اكرتشاو ةميقلاب هتعاضب دحاو لك اموق اذإ امأ : قيفوتلا هثابو باوجلا
 تناك نإو ، مرحي مل كلذ ىلع اماتت نإو ماكحألا يف ةتباث ريغ ةكرش هذهف مهارد

 اهاطلخ نإ لوقلا ضعب ىلعف دحاو سنج نم نزوثوأ لاكيئامم ايهتعاضب

 . ملعأ هللاو .امهنيب ةكرشلا تزاج

 نأ ىلعو ةبراضملا ليبس ىلع مهاردرخا يطعي نأ دارأ لجر : ةلأسم

 اهنيب حبرلا نم يقب امو حبرلا سأر نم ةيرال اذك اذك مهاردلا بحاصل نوكي

 هعيب لبق نم براضملا دي نم لاملا سأر فلت نإو . ؟ال مأ اذهزوجيأ .نافصن

 ؟ال مأ هنمضي له . هيف هئارشو
 امو مهاردلا بحاصل ةيرال اذك اذك براضملا ىلع لعج اذإ امأ : باوجلا

 ٥ كلذ ىلع اماتت نإ مرحت الو ةضقتنم ةبراضم يدنع هذهف نافصن ايهنيبف يقب

 هعيب لبق نم ناصقن عقو نإ هيلع نايض الو ه ؤانع براضمللف اهاضقن نإو

 . ملعأ هللاو .لاملا بحاصل حالصلا رظن يف ادهتجم ناك اذإ هئارشو

١٢٤



 ملسيل ةراجتلا كلت يف ايهعم ثلاث الخدي نأ ادارأ ةراجت يف ناكيرشو : ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ زوجيأ .اهنم احبر دق امم بيصن هل نوكيلو اهنمث نم هبوني ام

 اهثلث هيلع عاب اهيف هاكرشي نأ ادارأو ةعلس ةراجتلا هذه تناك نإ : باوجلا

 هاكرشي نأ ادارأو ةصيخر اهاي رتشا موي اهنمث ناك نإو ،ايهكيرش نوكي ذئنيحف
 موي اهنمثب اهثلث هيلع اعيبيف حبرلا نم هل العجي نأ ادارأو اهنمث عفترا دق اهيف

 الف سانلا ىلع ًانمث تراص دق ةراجتلا هذه تناك نإو . ملعأ هللاو .اهاي رتشا
 . ملعأ هللاو . سانلا ىلع يذلا نيذلا يف ثلاثلا اذه ةكرش ىلإ ليبس

 ؟ ال مأ زوبحت . فلسلا هيلوت يفو : ةلأسم

 : هللا همحر يلمازلا ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا نع هلعل : باوجلا

 لوق .اهيف فلتخي هلحم لبق فلسلا هيلوت نأ نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلعف

 كلذ زوجي الف هضبق لبق هلحم دعب امأو نيلا لثم وهو زوجي ال لوقو كلذ زوجي
 . ملعأ هللاو .كلذ يف افالتخا ملعن الو

 ةداعقلاو فلسلا ناك ةداعقلا يفو فلشلا ةين يف طرشلا زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ةينالفلا دلبلا نم نطقلا وأ رمتلا وأ بحلا كلذ نوكي نأ ىلع ًانطق وأ ًارمتوأ ابح

 نأ :فالتخالا نم كلذ يف ءاج ام ىلع لاوقألا نم ىنبجعي اييف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ةداعقلا كلذكو طرشلا اذه هيف عقو اذإ ضقتني فلسلا

 هيلع طرتشيو ةبراضملا ليبس ىلع مهارد رخآل ملسي نميفو : هنمو ةلأسم

 . مهاردلا هذهل انماض نوكي نأ

 . لطاب طرش يدنع اذه نإ : ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا
. قيفوتلا هللابو



 لام رجاتلا اذه دنعو ةبراضملا ليبسب رجات دنع مهاردلا نم عيش هل نميفو
 وأ رجاتلا اذهل عيبي نأ لجرلا اذه ىلع قيضيأ .اضيأ ةبراضملا ليبسب سانلل
 نأ افوخ هنم ي رتشي الو هل عيبي ال هنأ دجوي هنأل روكذملا لاملا اذه نم هنم ي رتشي

 . ملعأ هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع اذه قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يف هتبثي نأ هنم دارأو ةبراضم ا ليبسب مهارد ًادحأ ىطعأ نميفو : هنمو ةلأسم

 . ًائيش كلذ
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف يأر رثكأ يف كلذ زوجي ال هنأ : باوجلا

 نم هللا قزر ام نأ ىلع ةبراضملا ليبسب ًاريش ىطعأ نميفو : هنمو ةلأسم
 . ًادولج رايشلا نم ي رتشي هل براضملا راصو ،هيلع اقفتا ام ىلع ايهنيب حبرلا
 . ؟هًّصالَخ ام . كلذ لعف دق وهو كلذ هل زوجي ال ناك نإو ؟ال مأ كلذ هل زوجيأ

 ؟ال مأ {هلام سأر هلو هذخأ ام در هيلع مأ ةبوتلا هئزجتأ
 ةبراضملا نم عىش دحأل هدنع سيل رايشلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 م اذإ هلام هنأل اعيب كلذ نوكي الف عيبلا هجو ىلع هنم هذخأو هل براضملا اذهل الإ
 ملعأ الو هنم ءارشلا هل زاج كيرش كلذ يف هل ناك نإو كيرش كلذ يف هل نكي

 هلام ي رتشي ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاق امنإو .اعيمج نيهجولا الك يف ةبوت هيلع
 يف كيرش هل ناك نإ : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق دقو .ابر اذه نوكي الو هلامب

 ءيشلا ناك اذإ اندنعو عيبلا ال باسحلا هجو ىلع هذخأي ام نوكيف ةبراضملا كلت

 هللاو .ءاكرشلا بيصنل ءارشلا نوكيو هنم ءارشلا كيرشلل زاج ءاكرش نيب

 . ملعأ

 لمعي نم رخآل اهعفدي نأ دارأو مهاردلا نم عيش هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 . حبرلا نم هيلع ناقفتي ام ىلع ةبراضملا ليبس ىلع هريغو جاسنلا لثم هديب

 ؟ال مأ كلذ زوجيأ

س ١٢٦



 كلذ زاوج نيرخأتملا ءاهقفلا تاباوج ضعب تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . . ملعأ هللاو

 رمتلاو بحلا لثم عيبي مهاردلا هل نم ناكو كلذ زاج اذإ تيأرأ : ةلأسم

 . بوثلا عيبي نيح هيفعيل هنم ي رتشي هل براضملا راصو ،ةلاقبلا نم كلذ ريغو
 براضملا ينعأ . مهاردلا بحاصل جاسنلا لاق اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ كلذزوججيأ

 ىلع مهاردلا بحاص اهضبق اذإ رخا ظفل يل زوبيأ .كلام ذخو بوثلا عب ::- هل
 ؟ال مأ ةرامألا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هتركذ ام رجح ملعأ ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 :اذه وهو ،اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هللا همحر يحنملا

 هل عفد اذإ براضملا نأ نيملسملا نع اروثأم دجوي يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهس ةئيسنلا وأ رضاحلا عيب ف طرش اهيف هيلع عقي لو اهس براضيل مهارد دحأ

 . ملعأ هللاو . ةئيسنلا وأ رضاحلاب عيبي نأ مهاردلاب براضمللف

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . هلحم لبق فلسلا ضبق زوجيو : : هلل ا همحر

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع فّلستملا اضرب : باوجلا

 عرزل جرخ نوكي نأ ىلع اقفتا ةعارزلا يف نيكيرش يفو : هنمو ةلأسم

 مهس نوكيو رخالا ىلع باودلاو عرزلاب مايقلاو .ايهنم دحاو ىلع باودلاو

 . عرزلا مامتإ ىلإ اذه هبحاصل هيلع اضرق جرخلا نم عرزلاب مئاقلا كيرشلا

 ؟زوبي ال وأ ةعفنم جرخ ضرق اذه نوكي مأ اذه لثم متنيأ

 . ملعأ هللاو . اذه لثم قيضي الأ وجرأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

١٢٧



 رضح امل هنإ مث بح ىرج اذك اذك ىلع ادحأ فلسأ يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 فلستملاو فلسملا قفتاو ؤبحلا هنم ضبقيل فلتلا ىلإ فلتملا ءاج فلسلا

 ايضارتو ، ليكلا ةعرسل ريبعتلاب اكوكم رشع دحأ بح ىرج لكل العجي نأ ىلع
 ؟ال مأ ازئاج ايهلعف نوكيأ .كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو . هيلع سأب الف هقح نم رثكأ ذخأي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 اليلق تحجرو ليقاثم ةثالث الثم تناك اذإ فلسلا مهارد يفو : هنمو ةلأسم

 ال هنأ ريغ فّلستملا يضرف ليقاثم ةثالث نع تصقنأو كلذب فلسلا يضرو

 اذه لثم بيطيو اذه لثم عسيأ .وه مك الووه ام اهيف ناصقنلاو ةدايزلا فرعت

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع فلسلا
 هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع كلذ قيضي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نوكي هنإ : ضعب لاقف طرش فلسلا ضبقل نكي ل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو . فّلستملا دلب نم نوكي هنإ :ضعب لاقو . فّلسملا دلب نم

 لعل : فلؤملا لاق . ملعأ هللاو . رومأملا دلب نم نوكي هنإ : [ضعب لاقو]

 .عجر . .هرمأب دحأل فلست نميف اذه

 فلمل ا دقع هيلع عقو يذل ١ دلب نم ضبقل ا ن اك نإو ا! و تيأر : : هنمو ةلأسم

 وأ هليكي نأ جاتحيأ . هل فُّلستملل فلشلا هل فّلستملا عفدو 5رمألل فُلستل ا وهو

 ؟ ال م أ ة هيب اث ةرم فّأسملل فّأستمل ١ هنزوي

 . ملعأ هللاو . ةهبشلا نم جورخلل كلذك انعم نسحألاف : باوجلا

 مولعم نزوب ه ةيدمح ةئام رخآلا امهذحأ تفلسأ نيلجر يفو : : هنمو ةلأسم

 فلستمل ا ء اج لجأل ا ء اج الف ٠ مولعم لجأ ىلإ ١ مولعم رب رب بح ةيرج أ ة ةرشعب

١٢١٨



 بح نم ةيقابلا ةسمخلا نع هيلع عجري ه نأ دارأو فلسلا بح نم ةيرجأ ةسمخب

 كلذ ايل زوجيأ . ةيدمحم نوسمخ وهو لاملا سأرو فلسلا مهارد فصن فلملا

 ؟ال مأ

 . ىلوأ اندنع هكرتف مهاردلا كلت هلمجم فلسلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ملعأ هللاو

 نأ دارأ هنإ مث ءافو ىلع هل ردقي ملو رخآل فلس هيلع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 6 نزوي وأ لاكي امم كلذ ناكو هيلع ام ردقب هنادأ مث فلسلا هل نم دنع نم نادي

 فلسلا هل ىذلا ىلإ فلسلا هيلع يذلا هدرو اعيمج امهرضحمب هآلاك وأ ءاتزو

 ؟ال مأ كلذ ايهئزجيأ .ةيناث هانزي لو

 اذإ نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف اندنع كلذ قيضي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ملعأ هللاو . كلذ يف طرش امهنيب نكي ملو هامأ

 هُتظأ ۔دمحم نب دوعسم نب / هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مهارد رخالا امهذحأ فلسي نأ اقفتا نيلجر يف : هللا همحر . يحنلملا يدومحملا

 اهنزو افرعو م مه اردلا انزو { مولعم لجأ ىلإ مولعم سنج نم مولعم ءعيشب ةمولعم
 ؟ال مأ 3 الالح ًازئاج ًافلس اذه نوكيأ . .اهنوركذي مل ىفّلّسلا دقع دنع هنأ الإ

 مهاردلا هذه كتيطعأ : هنم فلّلستملل فلسلا لاق اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يفوأ فورعم بح نم ًايرج اذكوأ كفورعم وب بح حلا نم ايرج اذك اذك يف

 اقفتا لجأ ىلإ هنم فورعم ليك يف سانلا يديأ يف ىقبت ىتلا روذبلا نم ءيش

 ملولو ،لالحو زئاج وهف مهاردلا نزو دعب نينسلا وأ رهشألا وأ مايلا نم هيلع

 نإو . . ملعأ هللاو .رمتلاوأ بحلا نم اذك ىف مهرد لك نأ ركذ فلسلا نم نكي

 هفصو اهنزوب هملعأ فلسلا دقع دنعو ،فلسنتملا ةرضح ريغ ىلع فلّسملا اهنزو

 ال ةنانئمطالا مكح ىلعف فلسملاب هلعل فلسلاب فلستملا اقثو اذإ كلذ ىلع

 ريغ نم اددع مهاردلاب فلسلا ةزاجإ نيملسملا راثا ضعب يف دجوي هنأل قيضي
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 فلسلملا نم فلسلاب ايهتعطاقم نإ مهاردلا نزوت نأ ينبجعي انأو .اهل نزو

 هيف ناعقوي يذلا سنجلا نم اذك يف مهرد اذك لك نأو . . ملعأ هللاو . فلستملاو

 دنع اهنزوي هملعي نأ يسن نإو . ملعأ هللاو . فلسلا ةدم ةفرعم دعب فلسلا

 نم لوق ىلعف هامتأو مايأ وأ مويب فلسلا دقع امدعب اهنزوب هملعأو فلسلا دقع

 امأو زئاج ريغ هنا لوقأ الف نزو الب اددع مهاردلاب فلسلا نيملسملا نمزاجأ

 ام هعم زوجي الف فلسلا دنع اهل نزولاب الإ مهاردلاب فلسلا زيجي ال نم لوق ىلع

 ملعأ هللاو . تركذ

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . سانلا نم ادحأ اهقلشسي نأ اهبحاص دارأ:اذإ مهاردلا يفو : هللا همحر يوزنلا

 اذإ طقف ليقانملاب الإ اهنزو نوكي ال مأ تانامألاو تاسايكلاب اهنزي نأ هلزوجيأ

 ؟ةريثك تناك

 ىلع فلستملاو فلسملا نم فلتلا عقو اذإ يدنع زئاجوه : باوجلا
 نأ فلسلا يف يدنع قرف الو { اذكب اهنم نملا ىلع وأ اذكب ةضفلا نم سايكلا

 ساسأ ناك اذإ نملا وأ سايكلا ىلع نوكي نأ نيبو & مهاردلا وأ ليقاثملاب نوكي
 . ملعأ هللاو .احيحص اهنيب فلسلا

 : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا :خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 جاتحاو ،هل همعيبيل ةعتمألا نم ائيش وأ ابايث وأ ارمت وأ اًبحآالجر ىطعأ نميف
 هبسحيو هسفنل كلذ نم ذخأي نأ هل زوجي له .كلذ نم عيش ىلإ هل ىطملا

 ؟ال مأ سانلا ىلع عيبي ام لثمك

 ىلع عيبي ايك هبسحيو هليكب هريغ رمأي نأ زئاجف نزويو لاكي ام امأ : باوجلا

 . هكرت ينبجعيف نزوي الو لاكي ال ام امأو هريغ
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 ضرقلا هيلع دربلل ضرتقملا ىلع ضرقملا طرش اذإ ضرقلا ىفو : هنمو ةلأسم
 ضرقلا اذهزوجيأ .نيرهش ءاضقنا دعبوأ ضبقلا ءاج اذإ وأ فيصلا ءاج اذإ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع
 سأب الو كلذ هلف هبحاص هدارأ ام ىتمو لاح همكح ضرقلا نأ : باوجلا

 . ضرقلا يلع دريل هلوقب هيلع
 ىحبصل ادمحح نب ربشب نب ديعس هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : ةلأسم

 وه سنج يأ هلعل نيأ نم هطرشي لو رمت ف فلسأ يذلاو : هللا همحر يوزنلا

 هركذي ملو زب هلعل بح يف فلسأ نإ كلذكو ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ تبنأ

 ؟كلذ ىرت فيك ةريثك سانجأ ربلاو رمتلاو .سانجألا نم يأ نم
 هنإ ليق دقف بحلا امأو فالتخا هيفو زوجي ال لوقلا رثكأف رمتلا امأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ايناسيم ذخأي الو زئاج
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 عساتلا بابلا

 | ةثر ولا نيب لاومألا مسن |

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

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هلللا همحر © يوزنلا ناديبع

 لاومألا تمسقو ىماتيو نيغلاب نيب تناك اذإ لاومألا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مسقلا ضقن نيغلابلا دحأ دارأ مث ماتيألل نوملسملا راتخاف مهسلاب الرايخلاب

 نم لاق نم لاق . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف ماتيألا غولب لبق
 ال هنإ نيملسملا نم لاق نم لاقو .ضقنلا دارأ اذإ ضقنلا غلابلل :نيملسملا

 نوكت الو هغولب دعب ميتيلل ضقنلا امنإو ،هدعب الو ميتيلا غولب لبق غلابلل ضقن
 دعب الإ نوكت ال مهسلا برضب ةمسقلاو مهسلا برضب الإ ةحيحصلا ةمسقلا

 ةمسقلا نأو . ةثرولا بيصن ةفرعمو لاملا ةفرعمو تيملا توم مكاحلا دنع حصي نأ
 لدعت نأ مكاحلا رمأ مكاحلا دنع اذه حص اذإف اذكو اذك ىلع مهنيب يرجت
 برضب لاومألا نم عيش ميتيلل حص اذإف . ماهسلا اهيلع حرطت مث مهسألا

 ىلع نوملسملا اهزاجأ دقف رايخلاب ةمسقلا امأو هغولب دعب هل ضقن الف مهسلا

 عيب لاومألا يف ناك اذإ امأو . غولبلا دعب رايخلا ماتيأللو . ماتيألل حالصلا رظن

 دارأ اذإ ةضقتنم ةمسقلاف مدقتم رايخ عيب اهيفو لاومألا ةثرولا مسقو مدقتم رايخ

 عيب رهظ اذإ كلذكو . عيمجلا ىلع اطورشم ءادفلا ناكولو ضقنلا ةثرولا ذحأ

 اذإ امأو ۔ضقنلا ةثرولا دحأ دارأ اذإ ضقنلا ةمسقلا يفف ةمسقلا دعب رايخلا
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 ىأرو ًاماتيأ ةثرولا ناكو 6 عيمجلا ىلعر رايخلا عيب ءادف نوكيو ةمسقلا مامتإ اودارأ

 زئاجو حالصلا رظن ىلع كلذ زئاجف ةمسقلا مامتإ ين ماتيألل احالص نوملسملا

 . ملعأ هللاو . ماتيألل حالصلا رظن ىلع ةمسقلا مامتإ ةعايجللو يلاولل كلذ

 : اذه وهو اهباوج نم اضعبو اهلا ؤس تكرت . . اضيأ هباوج نمو : ةلأسم

 دارأ كلذ دعب مث ماتيألا ءاكرش مَساقو ماتيألا نم دحأ غلب اذإ امأو : باوجلا

 . نيذلاب ال يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف ىزجيف لوألا مسقلا ضقن

 هيلع زوجي ايكف © ريغلا هيلع زئاج هنأل ريغلا هل زئاج :نيملسملا نم لاق نم لاق

 لكو .ةصاخ ماتيألل يغلا امنإو هل ريغ ال : نيملسملا نم لاق نم لاقو .هل زوجي

 . ملعأ هللاو . هب ذخألا زئاجو باوص نيملسملا لوق

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 او ريغ ماتيألا غلب املو ةمسقلاب هل تعقو اضرأ عرز يذلا عرازلا يف : هللا همحر

 . مسقلا

 ىلع هعرز نمل عرزلاف عرزلا كردأ دقو عقو ريغلا اذه ناك نإف : باوجلا

 هقزعو هرذب عرازللو ةثرولل عرزلاف كردي مل عرزلا ناك نإو نيملسملا ضعب لوق
 . ملعأ هللاو .ه ؤانعو

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

 يف مسقي نأ زوبي لخنلا ةرمث يف لاملا تيبل ةمسقلا يفو : هللا همحر ناديبع

 يف لصأ هل ناك اذإ ملسأ اذه نم ةمالسلا مأ حالصلا رظن ىلع لخنلا سوءر
 ؟لام

 ال كلذ نأل ينبجعت الف لخنلا سوءر يف مسقلا نأ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . حيحصلاب ةمسق كردي

 نأ مه ؤاكرش مهنم دارأو لوصألا نم ءيش يف مهل ماتيأ يفنو : هنمو ةلأسم

 نإو ،هنمروذعم مأ يلاولا ىلع كلذ بجاوأ . ماتيألل همساقي ليكو ماتيألل ماقي
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 ليكولا ناك اذإ ظفللا فيك . مهل اليكو هميقي ةقث يلاولا دجوو ابجاو اذه ناك

 ةفرعمل اذه يفكي .ةروكذملا لوصألا هذه دودح فراعب سيل لكوملاو ًافراع

 هذه ةيقب قلعتيأ . ةروكذملا لوصألا هذه ريغ لاومأ ماتيألل تناك نإو ليكولا

 ؟ةمساقملل هيف لكو يذلاب قلعتي مأ ة ةمسق اهيف سيل ىتلا

 نوغلابلا بلطو ماتيأو نوغلاب مهيف ةثرولا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نم ةاقثلا رمأي يلاولا نإف مهل راتخي ماتيألل ادحأ ميقي نأ يلاولا ىلإ اوبلطو ةمشقلا

 7 يلاولا لكو نإ امأو ينبجعي يذلا كلذف ماتيألل اوراتخي نأ نيملسملا

 كلذ هل زئاجف لاومألا دودحب فراع ريغ يلاولا ناكولو . . كلذب ملعأ هللاو

 . ملعأ هللاو .الف ةمسقلاب يلاولا رمأي ناك نإ امأو

 . يدنع ايف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 مهلك اوناكو ،هوتعم الو بئاغ الو ميتي ةثرولا يف نكي مل اذإو : باوجلا

 نإو . مهل زئاج كلذو كلذ مرحي الف رايخلا عيبب مهكلاه هفلخ ام اومسقو نيغلاب
 امأو . مهل زئاج كلذف مهنم دحأ ريغي ل نإو ؛ ضقنلا هلف ضقنلا مهدحأ دارأ

 . ملعأ هللاو . مسقلا اذه زوجي الف هوتعم وأ بئاغ وأ ميتي ةثرولا يف ناك اذإ

 دمع دعبو نيغلابو ىماتي ةثرو كرتو الاومأ كرت كلاه يف : هنمو ةلأسم
 ملو مهمهسأ ماتيألل مهنم ضعب راتخاو لوصأ يهو لاومألا اومسقو نوغلابلا

 رمعي مهنم لك راصو مهبيصن ماتيألل راتخيل نيملسملا تاقث نم دحأ مهعم رضحي

 ءالؤه مهس نم لجيو لكألا بيطيأ . مهئايلوأ دي يف ماتيألا لامو .همهس

 ماتيألا غولب دعب الإ كلذ بيطي ال مأ لوصأ ءارشو رمتو بح نم نيغلابلا

 نم ةلغ نوغلابلا ٌلتغإ نأ دعب كلذ ماتيألا ريغ نإ تيأرأ . . ةمسقلاب مهاضرو

 مهيلع لهف . هريغوأ دايس لثم كلذ اورمعو لخنلا ن نم رمت وأ ضرألا ف عرز

 ماتيألا ىلع لهو . . ؟ع يشب مهترايع طقست لهو . . ؟كلذ عيمجل عوجرلا

 : ؟ال مأ عوجر

. ١٢٥



 حلصأ ماتيألا بيضن نأ لاومألا هذه مسق دنع ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الو كلذ مهلف مسقلا او ريغو ماتيألا غلب اذإ نيغلابلا لاومأ نم لكألا قيضي الف

 . ملعأ هللاو . ينبجعي يذلا لوقلا ىلع ةلغلا در ءاكرشلا مزلت

 يف لاومألا تناكو نيغلابو ىماتي كرتو الاومأ كرت كلاه يفو : هنمو ةلأسم
 . ماتيألا ءايلوأ او ريخو اعيمج اهوفاضأو لاومألا ةثرولا مسقف ةيرق يف عيش جالفأ

 ؟ماتيألل رايخلا اولعج اذإ ةمسقلا هذه وبحت له

 ىلع كلذ زئاجف ماتيألل حالص ةمسقلا هذه ين ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ نم هتظفح ام

 .يشلوأ ةرطفلل افورعم انم اذك اذكب هل لام يف ىصو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 مسق هتثرول لهف .لجرلا تامو لاملا ةلمج نم كلذ نزوي اهريغ تافوقولا نم

 نم ائيش اوزيم نإ تيأرأ . . هبوني يذلا ردقب ةمسق نم جرخي مهنم لكو لاملا اذه

 ؟ال مأ زوجي .لاملا ةيقب اوممتىقو فقولل هوزخأو لاملا

 لاملا عيمج يف ةيصولا نوكتو لاملا ةمسق ةثرولل زئاج هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هبوني ام ردقب ةثرولا نم دحاو لك جرخي
 اولوقي نأ ءىزبحي ةمسقلا يف ماتيألل نوراتخي نيذلا ةعايجلا ينو : هنمو ةلأسم

 اوظفلي ىتحوأ حلصأ هارن ام وهو . ماتيألل ينالفلا مهسلا راتخن وأ ىرنوأ اندنع

 ؟اذه ريغ ظفلب

 هللا اضر يفكي ميتيلل اذه راتخت نإ : ةعايجلا لاق اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ىلاعت

 :اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ضرألا يف كرتي نأ ىلع هكاردإ لبق عرزلا هلعل ميق نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . تبثي الو مسقلا هيف حصي الو ابرلا نموهو زوجي الف ، كردي نأ ىلإ
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 ميتيلل اوراتخاو ةعايجلا همقو غلابو ميتي نيب لام ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 نإ مث غلابلا كلذكو نينس همهس لاحو {ميتيلا غلبو هللا ءاش ام اوثبل مث ; اهس
 ةمسقلا ىف ًارتغُم ءاجف اميتي ناك يذلا نيبو هنيب ىرج عيش يف بضغ غلابلا

 ؟ال مأ كلذب ريغ . هل آالَع راص ميتيلا مهس نآلاو ث ةلاهجلا هئاعدإب

 نم هتظفح ام رثكأ ىلع هذه كتفص ىلع غلابلل ريغ ال : قيقوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيملسملا راثا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 لكأيو لخنلا فرخي نأ مهدحأ بلط لخن مهنيب ءاكرش يف : .هللا همحر يوزنلا

 اومسقيو اهودحيو اورمتي نأ نورخا بلطو ف ذارخلل نوجاتحم ءارقف مهو اهنم

 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .ًارع

 يف تناك نإف ، ةلخنلا هذه نم بلغألا ىلع كلذ نوكي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دلبلا لهأ دنع فرعت ةلخنلا هذه تناك نإو تفّرخ ابطر لك ؤي لاوحألا بلغأ
 . ملعأ هللاو .ارمت تلعج رمثت نأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مل ةيقاب كلاهلا هتيصوو رايخ عيب لاملا يفو مهلام اومسق نيغلاب ةثرو يف : هللا همحر
 نم هبوني ام دحاو لكل ملسي نأ َيصولل مهسفنأ ىلع اوطرشو اهرثكأ ذفني
 عم اهضقن دارأ اذإ ضقتنت لهو . ضقتنت مأ اهومتأ اذإ ةيصولا هذه متتأ . ةيصولا

 ؟طورشلا هذه
 هل امل مسقلاف هلامو ،هاياصوو كلاهلا نويد ذفنت مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . متيف كلذ دعب هوضقني ملو اياصولا ذفنتو نويدلا ىضقت نأ الإ تباث ريغ

 .ملعأ

 . اهظفل نود يدنع اميف اهانعمب تيتأ : ةلأسم

 حرطي مكاحلا مكحب مسقلا نكي ملو هغولب دعب مسقلا ريغ اذإ : باوجلا

س ١٢٧



 كهمرغ هل : نيملسملا ضعب لاقن . عاب وأ همهس يفرمع نم رمعو . مهسلا

 ل نإ همرص ةميق هل : لوقو . نيمسقلا نيب ام لضف هل لوقو . لغتشا ايب بساحيو

 .ملعأ هللاو .لاملا نم مرصلا نكي

 نب دمحم ىص اقلا هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو ب اتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 عو ذحلا ةعبس ةفص ف هللا كمحر لوقت ام : هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع

 تيبلا نم ماهسلا لقأل مهس نعطقي يتاللا رايعلا عوذجلا ةعبسو ، بارخلا

 ؟رايعلاو بارخلا ةفص فيكو ،نهمسجو نهلوط ةفص ةيفيك

 رثألا يف هدجن ملف همسجو عذجلا لوط ديدحت ةفص امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 للخلا نوكيو . نيعذجلا نيب يذلا للخلا وه بارخلاف بارخلاو رايعلا ةفص امأو

 راهعلاو بارخلا ةفص اذهف ، عوذجلا نم عذج ضرع ردقب نيعذجلا نيب يذلا
 . ملعأ هللاو . عوذجلا وه

 رك كت اك ك

س ١٣٨



 رش اعلا ب ابل ١

 بجي ال ")امو اهيف بجي امو عفشلا ين ا
  

 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحح هيقفلا خيشل ١ ب اوج نمو ث ةلأسم

 . ناراوص هيف هلو لجر لام ىلع رمت ()ةيقاس لام عيب اذإو : هللا همحر ناديبع

 رمت ىقلا ةيقاسلاو ؟ال مأ لفسألا لاملا ناراوص هل يذلا ىلعالا لاملا عفشي

 نم اهيقس دجسمل ةلخن ةدحاو لك اهنم نينثا يفو لاومأ ةثالث يقست ىلعألا ىلع

 . نيلاملا يقس

 & ىلعألا لاملا دعب لاومأ ةثالث يقست ةيقاسلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع كلذ يف ةعفش الف دجسمل ةلخن لك ناتلخنلاو

 دارأ اهعيبب ملع املف هدلب نع بئاغوهو هتعفش تعيب نمو : هنمو ةلأسم

 الإ كردي ال يذلا قيرطلا يف هريسم ةفص فيكو هبلط نوكي فيك .اهبلط
 يتلا هتاولصو هماعط لمعو ،هتباد معطل فقي نأ آلإ هنكمي الو ليقملا وأ تيبللاب

: 
 ؟ال مأ ، ايهنع لأسي نأ هل زوجيأ .اهنكاسم فرعي مل نإو ايهنم ةدحاو نم

 يف الإ هل ةعفش الف رحب فلخ ناك اذإ بئاغلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع ةريسم امأو .هريغو يعاشملا يف ةعفشلا هلف رحب فلخ نكي مل اذإو ،عاشملا

 كل ذكو 6 هتالص ىلصيو هسمقنو هتب ١ د معطي ن ا هلو كل د ف ىن اوتي الو هنكمي ام

 )١( بجي الو : لصالا يف .
 )٦٢( ةيتقاس : الا ىف .

 ف لصالا ي ١٣١٦١ .



 نع لأسي نأ هل زئاجو ،اعيمج ايهنم ةعفشلا ذخأي هنإف نيتأرما يرتشملا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . يرتشملا

 نموأ يرتشملا نم الوأ اهبلطي نأ هيلع ةعفشلا بلط يفو : هنمو ةلأسم

 بلاط هفرعي مل ارفس رفاس ي رتشملاو مكاحلاب رفظي ال ناك اذإ تيأرأ . . مكاحلا
 بلاط لوقي لهو . . ؟هيفكي سانلا ةماع نم مأ لدع يدهاش دهشأ .ةعفشلا

 اذإ هيفكي مأ نالف نم يتعفش تذخأ دق ينإ اودهشاف مكدهشأ دوهشلل ةعفشلا

 ؟نالف نم يتعفش تذخأ ايهيرضحمل الوقي نأ نادهاشلا رضح
 ي رتشملا ناك نإو يرتشملا نم هتعفش ذخأي عيفشلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مكاحلا دنع هتعفش ذخأي نأ زئاج هنإ لوق هيفو مكاحلا نم هتعفش ذخأي هنإف ابئاغ

 هتعفش ذخأي هنإف يرتشملاو مكاحلا مدع نإو .دلبلا يف ارضاح يرتشملا ناكولو

 هللاو .اذهف نالف نب نالف نم ىتعفش تذخأ لوقي .نيلدعلا نيدهاشلا دنع

 .ملعأ

 هذه نم هبيصن مهدحأ عابف لاجر ةثالث نيب لجر ءام ةلضفو : هنمو ةلأسم

 ىلع ةعفش مهلأ .ةعفشلا ه ؤاكرش بلطف ءاملا لصأ هل نم ىلع ءاملا ةلضفلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 . ملعأ هللاو . كلذ يف مهل ةعفش ال : قيفوتلا هنابو باوجلا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . نوبز هل ذخ ؤي ملو هتعفش ىلع يدؤي نميف : ىلاعت هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 ؟ال مأ لاملا عيب نإ ةعفش هلأ

 مل اذإ هذه كتفص ىلع ةعفشلا هل نأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لو هتعفش ىلع يدون اذإ ةعفشلا هل نأ الوق هيف نأ وجرأو ًانوبز هل يدانملا ذخأي

 . ملعأ هللاو . ةعفشلا هل نأ الوق هيف وجرأف تعيب مث اهيلع نبازي

س _ .[١



 هوخأ عابو ةكم ىلإ امهدحأ رفاسو نيوخأ نيب يذلا لاملا يف : هنمو ةلأسم

 . ةعفشلا دارأو ةوخأ مدق مث لاملا نف هبيصن
 يف ةعفشلا هكردي هنإف مرحملا ءاروشاع ىلإ مقي مل اذإ جاحلا امأ : باوجلا
 يف كردي الو عاشملا يف كردي هنإف ءاروشاع ىلا ماقأ نإو ،موسقملاو عاشملا

 . ملعأ هللاو . يدافلا كلذكو ث موسقملا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هللا همحر

 اذه وهو هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لجرلوأ دجسملل لاملا كلذب رمأو عيفش ةعفش آلام ىرتشا يذلا امأو :هنيعب
 كردي الف دجسملا هاطعأ ي رتشملا ناك اذإ هنأ باوجلا قحب هل وه لاقو سانلا نم

 عيفشلا كرديف هعاب وأ هاضق وأ سانلا نم دحأل هبرقأ اذإ امأو ،هتعفش عيفشلا
 . ملعأ هللاو .اذه ريغ لوق هيفو . ىلاعت هلل ناك اميف هكردي الو رشبلا نم هتعفش

 :۔ هللا همحر سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا ينعأ اضيأ هباوج نمو : ةلأسم
 نأ كبجعيأ .هتعفش تعيبو آبستحم الو يصو الو هل ليكو ال ناك اذإ ميتيلاو

 ؟ةفصلا هذه ىلع كلذ زوجي ال مأ هتعفش هل عزني ليكو هل ماقي

 مدع عم هل اليكو متهَنعامج وأ نيملسملا مكاح ماقأ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيملسملا ماكح نم لعف نم كلذ لعف دقو اندنع كلذ عساوف تركذ امل مهمكاح

 . ملعأ هللاو . موسقملا نود عاشملا لاملا يف

 :اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكزت : هنمو ةلأسم

 نم اهبلطي ةعفشلا بلاط نأ نيملسملا راثا نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ ادوجوم ناك نإ نيملسملا مكاح نموأ ،ًارضاح ناك اذإ ملع اذإ اهل يرتشملا
 الو ارضاح ىرتشملا نكي ل اذإ لدع يدهاش اهيرتشم نم اهعازتنا ىلع دهشي

_ ١٤١



 ملو نيملسملا زئاوع ءاضقل لعجج نم امأو .لاووأ ضاقوأ مامإ نم نيملسملا مكاح
 . ملعأ هللاو .اهعازتنا ىلع ٍةجَتحخب كلذ سيلف ايكاح نكي

 عيفشلا عرذيأ . هل هيلع نايض نم هلايب دحأل ىصوأ يذلاو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةعفشلاب

 . ملعأ هللاو . انعم اذكه : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ىلع اهبحاص اهعابف ناتسبلا كلذ لخن شياقت ناسنإ لام يف ةلخن لجرل تناك
 مل ينإ ي رتشملل لاقف رجاشو مصاخو ناتسبلا بحاص اهعفتشاف رخا لجر

 عئابلا لاقو . ةعيفر الو ةعفش ًعلع كل سيلو ةعيقو اهتيرش امنإو ضرأب اهرش

 . ضرألاو ءايسلا بر كلذ ملعي ضرأ الب ةعيقو اهتعب اينإ معن

 نع علقيلف ةعفش اهيف عيفشلل ةفصلا هذه ىلعف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 قيرط نم امهدحأ ناقيرط لاملل ناك اذإ كلذكو ،ةعفشو ماصخلارتو يرتشملا

 ميسو هجولا نسح لجر ىلع لاملا اذه عيبف ناسنإ لام ىلع ىرخألاو زئاج
 عيبلا عقو امنإ ي رتشملاو عئابلا لاقف قيرطلا كلت ([ين] هيلع مي نم هعفشتساف
 عئابلا لوق لوقلا نأ يدنعف قيدصلاو ودعلا زئاج ىلع رمت يتلا قيرطلا ىلع

 قثاولا هبتك ي رتشملا ءايسلا قفأ يف حال ام ةعفش هيف عيفشلل سيلو يرتشملاو
 . هديب سيمخ نب ملاس لقألا مداخلا هدجو ايك هلقن & نانس نب فلخ نايدلا كلملاب

 )١( لصالا يف تسيل .

١٤٢ 

 



 رشع يد احلا ب ابل ١

 لحم الامو هنم لحي امو هيناعمو جيوزتلا ف

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

 ىلوأ نوكيو همأ جيوزتب رمأي نأ هلزوبحي ىتم ريغصلا دلولا يف هللا همحر ناديبع

 .اهجيوزت يف همع نم
 نيملسملا نم لاق نم لاق نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لاق نم لاقو . ءافكألا نيب زيمي راص دإ لاق نم لاقو .رابشأ ةتس دلولا راص اذإ

 . ملعأ هللاو . ريثكلا نم ليلقلاو لايشلا نم نيميلا فرعي راص اذإ

 هجوزف جوؤزمل ا طلغف ة ارم ١ جيوزت ف الجر لكو لجر ف هريغ نمو : ةل اسم

 . ةبوطخملا ةأرملاب لخدو اهريغب

 دصق هنأل لالح اهنإ نورخا لاقو لحت ال نيملسملا ضعب لاقف : باوجلا

 .اهريغ ىلع طلغلا عقوو اهدارأو اهيلإ

 كلذ انالف نإ مث نالفل اهجوزيل هتنبا جيوزت يف لجر لكو لجر يف : ةلأسم
 هيلإ ثلمحو ةأرملا ىلا لجرلا كلذ لسراف هل جوزتيل اضيأ ليكولا كلذ لكو

 عسيأ . هيقفب سيل ليكولاو ظفللا فيك الو جيوزتلا عقو فيك لأسي ملو اهب لخدو
 ؟جوزتيلو جوزيل ليكو هنإ ظفللا امو ؟ةنانمطالا ىلع كلذ ةجوزلاو جوزلا

 انالف تجوز دق ينأ اودهشاف مكدهشأ ينإ مث ليكولا لوقيو زئاج : باوجلا
 ةجوز ةنالف تلبق ينإ رضح نم ةعامجاي لوقي ظفللا رخآ مث انأ هل جوملاو

 . نالفل

٣[١ 



 الو اهليبس لخت [نأ] هلف عايجلا نم تعنتما نإف اهيف جالع الف ُءايظعلا امأو
 ( . ملعأ هللاو . هيلع قادص

 ؟ اهب لخدي ملو اهقرافو ة رما جوزت لجر يف : ةل اسم

 نإ كلذكو .افالتخا هيف ملعأ الو .اهب جوزتي نأ هنبال لحت الف : باوجلا

 نيب عمجلا امأو .اهب جوزتي نأ هدلول لحت الف هديب هتموأ ةأرما جرف بألارظن
 ةوادعلا لجأ نم هركي لب نيمعلا يتنبا نيب عمجلاك زئاجف نيتلاخلا يتنبا

 . ملعأ هللاو . ةعيطقلاو

 ةأطوملا ةأرملا ةنباب هنبا جوزي نأ دارأ مث انزلاب ةأرما عىطو لجر يف : ةلأسم

 .انزلاب
 . ملعأ هللاو . مارحلاب وأ لالحلاب اهئطو ءاوسو كلذ زئاج : باوجلا .

 ىلإ لصو نميف دمحأ نب دايز نب ديعس يضاقلا خيشلا نم باوج : ةلأسم
 كلذ دعب حص مث ،هلوق نع مكاحلا ججؤزف ،نالف يتنباب انالف جحور لاقو مكاحلا
 هلعف هيلع بجح ام . نيملسمل ١ عدخو ب ذك دقو بئ اغ وهو هيخ أ ةنبا ةنالف ن أ

 ؟لخدي مل وأ جوزلا لخد تابوقعلا نم كلذ

 دلحلا جؤزملا اذه ىلع بجيف ةجرحلا هلانت ثيح ةنبالاوبأ نكي نإ : باوجلا

 بجيف رضاح بأ اهلو ةأرما ججوَر نم :اولاق دقو لدعلا ةمئأ دنعو نيملسملا دنع

 متي نأ الإ كاهجوز ىلع ةجوزلا تمرحو دلجلا نيدهاشلاو جكنملاو جكانلا ىلع

 . هيلع مداخلا دمتعي ال اذه ريغ لوق اهيفو } ةصاخ ماحرألا يف اذه حاكنلا بألا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 وأ اغلاب هكولمم وأ هنبا ناك هكولمم وأ هنبا لكوي نأ هلزوجيأ : بألا يف : هللا همحر

 ؟هتنبا جيوزت يف غلاب ريغ

٤[١



 هديس نذإب هريغ كولمم وأ ةكولمملا ةأرملا دلاو ليكوت يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هزاجأ نيملسملا ضعب : هيف فالتخالا يربي لعفي يذلا يبصلاو هنذإ ريغبو

 ريغ ناكمإلا عم جورفلا رمأ يف طوحألاب ذخألا بحأو ، مهنم نورخا هزجي ملو
 نم لوقب ذخأ نمل بحأو 3 مهتلاكوب جيوزتلا زاجأ نم لوقب ذخأ نمل ينم ةئطخت

 نوكت نأ هنذإ ريغ نم هلمعتساو هكلام نذإ ريغب كولمملا ةلاكوب جيوزتلا زاجأ

 اكرشم لكو اذإ كلذكو . . ملعأ هللاو . هلمعتسا ام ردقب هديسل ةرجألا نم هيلع
 . ملعأ هللاو . يأرلاب هيف فالتخالا يرجي هتنبا جيوزت يف

 لاقو لجرب امهريغ وأ هتخأ وأ هتنبا جوزي نأ الجر رمأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ةنالف كتنبا جوزأ نأ هلعل ،كجوزأ نأ ينترمأ دق نالف اي :اذكاذك رمآلل رومأملا

 رومأملل زوجيأ .هلانت الوأ ةجحلا هلانت ثيح رمآلا باغو نالفب لقي ملوأ ،نالفب

 .رمآلا توم هدنع حصي مل ام نامزلا لاط ولو اذه ىلع ةأرملا كلت جوزي نأ

 نم اهيلووه نوكي نموأ هتخأ وأ هتنبا جوزي نأ ةرمأ نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نمب اقلطم اهجوزي نأ ةرمأ نإو اهئفكب اهجوزي نأ هل زاج فورعم جوزب ءاسنلا

 . هعوجروأ رمآلا توم هعم حصي ل ام اهئفكب اهجوزي نأزاج يه تدارأو دارأ

 باهذ وأ هعوجر وأ لكوملا توم حصي ملام ةتباث ةلاكولاو ةلاكولا ماقم موقي رمآلاو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف هلقع

 :هنيعب يدنع اييف اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 ىلع اهيلع تباث اهجيوزتف اهوبأ اَهَجَوز ةيبص تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهب لخد اذإ هنم اهل ريغ الو نيملسملا ءاهقف يأر نم هارنو هيلع لمعن يذلا لوقلا

 تغلب نأ ىلإ هب ضرت مو اهابتم لاح يف جوزلا اهب لخدي مل اذإ امأو .اهغولب لبق
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هنم ريغلا اهل اندنع لوقلا رثكأف
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 بآ وبأ دج اهل ةأرما يف يدنع اميف اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 . ةوخإو
 اهتوخا دحآ اهجوز نإو ،اندنع اهجيوزتب ىلوأ بألاوبأ دجلا نأ : باوجلا

 ينبجعيف اهب لخدام ام ناك نإو ،ايهنيب ةقرفلاب لوقت الف جوزلا اهب لخدوأ اهيبال
 .ملعأ هللاو . ةيناث جيوزتلا دحلا ددجي نأ

 يوزنلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نكي ملو اهل لو ال ةأرما يف وجرأ اميف اهنم ىنعملاب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هللا همحر

 ؟روج الو لدع ناطلس رصملا ي

 لاق نم لوق ىلع روج ناطلس الو ضاق الو مامإ نكي مل اذإف : باوجلا

 ادعاصف نينثالا نم لوق :فالتخا ةعاجلا يفو ، نيملسملا ةعامج ىلإ اهجيوزتف

 . ملعأ هللاو .دلبلا ةايح رمألاو ىلوأ مهف تاقث أيهت نإو

 هللا همحر يوزنل ١ يلع نب سيمخ نب رص ن هيقفل ١ خيشل ١ ب اوج نمو : ةل اسم

 دلب يف هنكل يح اهوبأو اهثبا اهجوز نإو اذه يف رظنيف هتكرت هلبق عيش قسن ىلع
 ؟ جيوزتلا اذه مكح ام .ةأرملا هيف يذلا دلبلا ريغ

 نإو امهنيب قارفلاب لوقأ الف اهب لخد دق جوزلا ناك نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . بألا اضرب جيوزتلا ددجي هنإف اهب لخدي مل ذعب ناك

 يوزنلا لماز نب ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ل اجر ةنالث ةرضحب اهيلو ن د . ة أرم ١ حاكن هسمن ىلع دقع لجر يف : هلل ١ همحر

 الو لولاو جوزلا نافرعي مهنم نانثاف لودعب اوسيلو ةالصلا لهأ نم رارحأ

 . ؟ال ما هلعل اتباث اذه نوكيأ . لولاو جوزلاو ةأرملا فرعي رخآلاو . ةأرملا نافرعي

 له .دوهشلا دحأو جوزلا اهملعأف جيوزتلا دقع دنع ةرضاح ةأرملا تناك نإو

 سيل اهملعأ يذلا رخآلاو ةقث اندنع وهو اهسفن هئطوت نأ اهعسيو اهلوق ءعىزججي
 . ؟ ةقثر
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 يلولا دوهشلا فرعو ةأرملا هذهل انبا وأ اخأ وأ ابأ يلولا اذه ناك نإ : باوجلا

 نم جوزلا ناكو ةأرملا تيضر اذإ تباث جيوزتلا اذه نأ لوقلا رثكأف جوزلاو

 هذه نأ نادهاشلا فرعي ملو مع نبا وأ ةأرملا هذهل ع يلولا ناك نإو .اهئافكأ

 كلذ يفف .همع ةنبا اهنأ الو ، اهجيوزتب رمأ وأ اهجوز يذلا خأ ةنبا ةأرملا
 ال :لوقو } هدقع ىلع اودهش اذإ جيوزتلا دقع مهتداهشب تبثي لوق :فالتخا

 .اهيلو هنأ فرعيو ،ةأرملاو جوزلاو يلولا دوهشلا فرعي ىتح الإ جيوزتلا تبثي
 حيبت نأ ينبجعي الف {هب هيلو هجوز نإ ةقث ريغ هعم دهاشو جوزلا ملع امأو

 اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا قيرط نم اهعم حصي نأ الإ ربخلا اذهب جوزلل اهسفن
 ال زوجي اذه ىلعف ةلداع ةنيبب ةداهشب اهعم حصيو .اذه نالفب اهجوز اهيلو نأ

 . باوصلاب ملعأ هللاو . هل اهسفن حيبت نأ

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

 اهب لخدي ملو ضرملا ةدش يفوهو ةأرما جوزت اذإ ضيرملا يفو : هللا همحر ناديبع
 لخد دق ناك نإو قادصلاو ثاريملا نم اهل بجي ام . ةلع ريغب (ا)هضرم يف تامو

 ؟كلذ يف لوقلا فيك مأ ءاوس هلكأ .اهعماجي ملو هضرم لاح يف وهو اهب

 ةأرمللو تباث هجيوزتف احيحص جيوزتلا دقع ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةأرملا تناك اذإ . لخدي ملوأ ،ةأرملاب جوزلا لخد (٢)ًامات ثاريملاو (٢)ًامات قادصلا

 ةجوزلا تناك اذإ امأو .اهوبأ اهجوز ةيبص تناكوأ جيوزتلاب تيضر ،ةغلاب

 هب تيضرل ح ناك ول نأ تفلحو تغلب نإف اهغولب ىلإ فوقوم اهثاريمف ةميتي

 . ملعأ هللاو .امل ثاريم الف فلحت مل نإف .ثاريملا اهلف اهل اجوز

 هل زوجيأ .ةدحاو ناكم لدبتسي نأ دارأو تاجوز عبرأ هل نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟اهجارخا ديري يذلا جرخي نأ لبق اهنم قثوتسيو اهديري يذلا دهاعي نأ

 .ةلعل ام : لصألا يف )١(

 . مات : لص الا يف )٢( . )٣()
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 ءاضقنا لبق اهجوزت نإو نيملسملا ضعب كلذ هرك دقف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .امهنيب قرفأ نأ ردقأ الف اهجارخا ديري يتلا ةأرملا ةدع

 ضرت ملف غلاب لجرب اهيبأ اخأ اهمع اهجوز ةميتي ةيبص يفو : هنمو ةلأسم
 ةيبص يهو اهقلط لجرلا نإ مث نامزلا نم هللا ءاش ام الخف جيوزتلا تركنأو 5 هب

 ال نمضو يضرو ،هدلاو نذإب غلاب ريغ يبصب رخآ اهل مع اهجوزف اهب لخدي ملو
 يبصلا اهب لخدي نأ لبق تغلب مث كلجآلاو لجاعلا اهقادص يبصلا دلاو
 دقو هتجورب لخدي ن أ يبصلا اذهل زوجيأ . جيوزتلا تقتأو اجوز يبصلاب تيضرف

 ؟ًاقهارم يبصلا اذه راص

 ىلع هتجوزب لخدي نأ قهارملا يبصلا اذهل زوجي معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هتجوزب يضر نإف غلب اذإ جيوزتلا يفرايخلا يبصلل نوكيو هذه كتفص

 هتجوزب لخد دق يبصلا ناك نإف ،خسفني جيوزتلاف هرك نإو ،تباث جيوزتلاف

 . هيلع قادص ال لاق نم لاقو قادصلا هيلع : نيملسملا ضعب لاقف غولبلا لبق

 . ملعأ هللاو

 ةنبا وأ يتخأ وأ يتنباب انالف جز : هل لاقو لجر ىلإ ءاج نميفو : هنمو ةلأسم
 . . مهفرعي الوأ مهفرعي لجرلا ناك جيوزتلا ايهنيب دقعي نأ هل زوجي له . يمع
 وأ يلولا لجرلا اذه هل لاقو جوز عم ةأرملا هذه دهعي لجرلا اذه ناك نإ تيأرأ

 دقعيو {هقدصي نأ هلزوجيأ . تضقنا دق اهتّذع نأ و اهقلط انالف نإ : هريغ

 وأ ًاغلاب ةأرملا تناك تضقنا دق اهتدع نأ ةأرملا لأسي نأ هيلع مأ جيوزتلا ا

 ل نإو ، ةنالف قلط انالف ن أ يلولا ر رمع سانلا نم دحأ ل ذهش نإ تيأرأ .

 . ةاقث ريغ وأ اوناك ًةاقث ۔ اهتدم تضقنا دقو اهم لخدوأ ّ ا

 هتنبا جوزي نأ هل زئاجف يلولا فرعي جؤزي يذلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 : (١)لوقف تخألا امأو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع همأ وأ هتنبا فرعي مل ولو .همأ وأ

 )١( لوق : لصألا يف .
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 اهنأ حصي نأ الإ هتخأ جؤزي نأ جؤزي يذلل زوجي ال :لوقو . مألاو تنبلا لثم

 هدنع اهنأ حصي نأ الإ جؤزي نأ جؤزي يذلل زوجي الف مايعألا تانب امأو .هتخأ

 دهشو جوز اهل ةأرملا هذه نأ ملعي جيوزتلا دقعي يذلا ناك اذإ امأو .همع تنب

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا دقعي نأ هل زئاجف اهقلط اهجوز نأ سانلا نم دحأ

 تناكو ،اهوبأ اهجؤز اذإ ةيبصلا نأ بتكلا ضعب يف تدجو : هنمو ةلأسم

 ال اضيأ تدجوو ، هترشاعم تهرك اذإ هترشاعم ىلع ربجت اهنإف جوزلا لمحت نمت

 ؟كبجعي ىذلا ام . غلبت ىتح رجت

 هللاو . غولبلا دعب الإ هت الأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 .اهجوز اهب لخدي نأ دارأو ، غولبلل ةقهارم ةيبص جوزي نميفو : هنمو ةلأسم
 اهنكس اهل بتكو .اهدلب يف اهنكس اهل بتكا اهب لخدت نأ تدرأ نإ :اهلهأ لاقو

 .هعم ريست نأ تبأو ،هريغوأ هدلب ىلإ اهب لقتني نأ دارأ اذإ تيأرأ . .اهدلب يف

 . جيوزتلا دقع دنع اهنكس طرشي ل هنأل هعم ربست نأ ربجأ

 © تبثي الف جيوزتلا دقع دعب ناك طرشلا نأ حص اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هسفن ىلع طرش ام هيلع اهل تباثف كلذ حصي مل نإو

 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ةيقب تكرت . .اهب لخدي نأ لبق تامو ،اهيبأ نم ةيبص جوزت نميف : هللا
 : هنيعب اذه وهو ، باوجلاب تيتأو لا سلا

 جيوزت تبثي نم لوق ىلع الماك رهملاو ثاريملا اهل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهذخأي نكلو " ةبجاوب اهيلع تسيلف 0 7 امأو .انعم هب لومعملا وهو بألا

 . ملعأ هللاو .ةدعلاو ةنيزلا كرتب اهلهأ

 ؟ بيبرلاو ةبيبرلا ةنباو : هنمو ةلأسم
 امأو . عاضرلا لبق نموأ بسنلا لبق نم ناك اهجيوزت لحي ال : باوجلا
 فوقولا ن نسحألاو . نيملسملا لوق نم كلذ ةزاجإ ولخت الف ۔ مالا يبأ دحلا ةجوز
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 افالتخا ملعأ الو كلذ لحي الف ، بألا دادجأ لبق نم ناك ام امأو .كلذ نع
 . ملعأ هللاو . هيف

 اهقادص اهل ملسيل نأ امإ هنأ هب تككشو لجر اهجوزت ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 امو اهب لخد دق هنإ جوزلا لاقف .اهقلطي ()[نأ] امإو ءاهب لخديو لجاعلا

 له .لوخدلا ةأرملا تركنأو ،اهيفاوي هنإ لب { ةلمج اهقادص اهل ملسي نأ هدنع

 ؟ناميأ ايهغيب

 ىلع نيملسملا ءاهقف لوق رهشأ يف اندنع اهيلع نيمي ال : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه

 قالطلا ةدع دتعت ملو ،هدعب .جوزتت نأ تدارأو اهقلط نإ تيأرأ : ةلأسم

 لوخدلا يعدي هنأل ةقلطملا ةدع دتعت نأ الإ جوزت نأ ىضري ال قلطملا لاقف

 :اذه وهو ،باوجلاب تيتأو لاؤسلا تكرت . .اهب
 باب قالغإ لبق نم اهيلع لوخدلاو { اهم ةولخلا حصت ل اذإ : باوجلا

 يهرقت ملو ،ةيقت ريغ نم اهنم اضرب ةرشاعم ةولخوأ رتس ءاخرا وأ ءاهيلع
 اهيلع ةدع الو ، جؤزتت نأ اهلف ،كلذب هسفن ىلع هرارقإ زوجي نمم ناكو كلذب

 . ملعأ هللاو . هنم

 جيوزتلا تدارأو ،جوزلا لوخدب قالطلا دعب ترقأ نإو تيأرأ : ةلأسم
 قلطملا نيبو ،امهنيب لاحي وأ اهلوق لبقي له .اذه لبق نم اثالث اهقلط لجرب
 ؟لوألا

 ؛ كلذ نع ةلاحالا نسحألاو . افالتخا كلذ يف لعل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهب لخدي مل هنأ تفرتعا اهنأل

 لخدي لو رخا لجرب هتنبا جؤز (٢)[اذإ] لجرلا امأو . هريغ نمو : ةلأسم

 )١( لصالا يف تسيل .
 )٢( لصالا يف تسيل .

 



 نإ : هل لاقف . يتنبا قرافيل نالف يف ينعفنا :رخآ لجرل بألا لاق مث ، جوزلا اهب

 نم اهجوز اهقراف اذإ اهب كجوزأ معن بألا هل لاقف اهب (١)تجوزت تنك

 .اهجوز اهقرافو ،ايهنيب قارفلا يف جيوزتلاب دوعوملا لجرلا دهتجاو . كتعفنم
 دعولاب اهبجيوزت هيلع مرح ذقو ، دوعوملا لجرلل ةأرملا هذه لحت الف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه .اهيبأ نيبو هنيب ناك يذلا

 اهنيب قارفلا لاقو ،قارفلل هتجوزو لجر نيب رضح لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟هنم ةدعلا ءاضقناو ،هنم قارفلا دعب اهجوزت هل زوبيأ .حلصأ

 نكي مل اذإ اهتدع ءاضقنا دعب اهجيوزت هل زوجي تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .(_})جيوزتلاب اهدعاو

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

 ىلاولا ىلإ تءاج مث ، لجرب اهوبأ اهجؤز ةيودب ةأرما يفو : هللا همحر ناديبع

 . هتموانو ك هماعط تلكأو ى هتوسك تسبل اهنأ ترقأ امدعب جوزلا نم ةريغم

 دعب اهريغ لبقي .اهجوز نمو ،اهيبأ نم كلذ يف هزكلا تعدا وأ ،اهَعماج ايبرو
 ؟ال مأ اذه

 نمرثكأ يدنع ةرشاعملاو ، ةباضرلا دعب اهل ريغ ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ١ . ملعأ هللاو .امل ريغ الو اضرلا

 مث ، جاوزألا نم هدنع ايب جيوزتلا نع اينغتسم لجرلا ناك اذإو : هنمو ةلأسم

 ىلع لكألا لثم ةيهارك كلذ يفأ .هيف بغرو }اضيأ ةأرما جيوزتل هل ضع
 ؟هلعف وأ هكرت .اذه لثم يف هل بحتسي يذلا امو . ؟باوث هيف مأ عبشلا

 نأ هل زئاجف هتاجوز ةنؤم ىلع ردقي لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 الو ،باوثلا كلذ يف هلو تاجوز عبرأ ىلإ ءاسنلا نم دارأو ءاش ايب جوزتي

 )١( يتجوزت : لصالا يف .

 )٢( جيوزتلل : لصالا يف .
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 ىلعردقي ال لجرلا اذه ناك نإو .هعبش ىلع لكأي نم لثم اذه لثم ٢ نوكي

 ال ا ذهف . لاملا نم هدي ف ام لقو اررض هتاجوز قحلي تجوزت اذإو هتاجوز ةن ؤم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه .هتاجوز راضي نأ هل زوبجي

 رح لجرب ل ا اهوخأ اهجوز ة هرح يهو ئ كولمم اهوب ة هيبص يفو : . هنمو ةلأسم

 ؟هجيوزت نم ةريغم ه تءاج تغلب الف . هيف بغرت ملف

 ةيجوزلاب ار اهيلع مكتي الو .هذه كتفص ىلع اهز رغ تبيثيف : ب اوج ١

 . ملعأ هللاو . ةهراك

 بحاص جؤزف ةنرا رخألا دنعو . ربا امهدحأ دنع نيوخأ يفو : . هنمو ةلأسم

 كتنب ١ قرافت ىتح ىضرأ ال لاقو ئ هاتأ هوخأ ملع الف . ارخا الجر هتنبا ةنبالا

 ةنبالا تناكو ،زجي ملوأ ،ةأرملاب زاج دق جوزلا ناكو ، ينبا اهجئزتتو اهجوز نم
 اذإ لئاقلا نبال ةأرملا هذه لحتأ .نا. امهالكوأ غلاب امهدحأوأ نيغلاب نبالاو

 ؟هيلع مرحت مأ هيخأ مالك لجأ نم اهجوز نم اهجارخإ يف لاتحا

 لجرلا نم اَهَجْتزت يذلا اهجوز نم اهجارخإ ن نكي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 مرحي الف ،هنبا اهجوزتي نأ دارأ يذلا بألا نم جارخالااينإو اهجيوزت دارأ يذلا

 دبج هنبال اهذخأي نأ دارأ يذلا بأ نوكي نأ الإ اهجيوزت دارأ يذلا لجرلا ىلع

 . اهجوزتي نأ لجرلا اذهل لي الف ، ربجلاب هنم اهجرخاو ،اهقارف ىلع ةأرملا جوز
 . ملعأ هللاو

 لجر يفو : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يتنبا لخدت ام اهمأ تلاقو لجاعلا اهقح فصن اهل ملسو لجرب هتنبا جؤز

 لخذو 0 ةيقرزلا نع تايرال سمخ اهل ملسف ،ةيقرز اهل ملسي نأ الإ اهجوز ىلع

 يذلا قحلاب ًارسمتمم لجرلا ناكو ، نينسلا ضعب هدنع تماقأو هتجوز ىلع جوزلا

 شمخلا اهل لاقف ،اهقادص يقاب يغبت هتجوز هيلع تاق رسيت نأ املف هيلع

۔ _ ١٥٢



 بسحي نأ هلزوجيأ .ةيقرز "اهب (ا)متيرتشا ام ةّيقرزلل رْهْنملس يتلا تايراللا
 ؟ةأرملل لحت مأ . قحلا نم مهاردلا هذه

 ملو .هتجوزل جوزلا هملس ءيش لك نأ تفرع ينأ وجرأ :هنع : باوجلا

 هنأ مهملعي ىتح اهقادص نم سيل هنأ هيف مكحلاو ،اهقادص نم هنأ اهيلع طرشي
 . ملعأ هللاو . قادصلا نم

 امل ملسي لو اهفصني ل (٢[اذإ] ةأرملا هذه ىلع اررض تيأرأ : : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ مهعسيو . اهجوز نع اهوسبحي ن أ محل زوجحم أ . اهقح

 الف اهوسكيو . .هتجوز ىلع قفني جوزلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلإ هيف هيلع اوعفري ٨0)[نأ] قحلا نم هيلع مهل يذلاو ،هيلع اهسبح (٤)مهل زوجي
 . ملعأ هللاو . قحلاب هنم هفصنيل ؛يلاولا

 . اهم جوزلا لخدو ئ اهلو رمأ ريغب تجوزت اذإ ةأرملا نع : هنمو ةلأسم

 جوزلا اهب لخدي مل نإو ،ايهنيب قارفلا نع نوملسملا فقوت دقف : باوجلا

 وأ يلاولا هيلع جتحا اهجوزت نع اهيلو عنتما نإف .اهيلو رمأب ةيناث جيوزتلا ددج
 لعفي نأ ىلإ يلاولا هسبح كلذ نع عنتما نإف جيوزتلا ةأرملا تبلط اذإ مكاحلا

 كلذ يف يارلاو هب تيضر ايب اهجوزيو اليكو اهل ماقأ سبحلا دعب اهجوزي مل نإف
 . ملعأ هللاو . جيوزتلا اهعنمي نأ يلاولل سيلو ؤ جيوزتلا تبلط اذإ ةأرملل

 ؟جيوزتلا لولا ممتو ] اهس لخد جوزلا ناك نإو : ةلأسم

 . لوخدلا لعب ولو تباث جيوزت كلذف باوجلا

 )١( اورتشا ام : يف .

 )٢( لقاعلا ريغل ةيقرزلا نأل تركذ ام باوصلا نهب : لصالا يف .

 )٣( لصألا يف تسيل .

 )٤( اه : لصالا يف .

 )٥( لصألا يف تسيل .

_ ١١٥٣ __ 



 ام] اهجيوزت يلي نم تام اذإف 3 انزلا دلو اهوبأ ةأرما ينو : هنمو ةلأسم

 ؟)١ [ مكحلا

 يلاولا وأ مكاحلا ىلا اهجيوزت : هنع : باوجلا

 ين انزلا دلو بسني نم (")ىلإو ى مامالا ة رضح نكي ملاذإ : هنمو ةلأسم

 ؟همأ ىلإ بسني مأ ؤ هيلع بوسنملا م أ يعدلا ؟جيورزتلا دقعو .ةباتكلا

 هللاو . نالف يعد : (٢)[لاقيف] . ينالفلا . بسني .هنع : باوجلا

 .ملعأ

 لجرلا اذهب اهجوزأ ال ينإ اهوبأ لاقو ، جاوزلا ديرت ةأرما يفو : :ةلأسم

 له .ايهجيوزت ىلع يأ (٤الو } ةيصعم ىلع اهيف كاش انأو ءاهبطخي يذلا
 ؟كلذ يف هجولا فيك ؟ةبوقعلا نم ءيش هَبسب همزلي

 دنجو . ةأرملل ا ؤفُك تلاطلا ناك اذإ اهيلع بألا لوق لبقي ال : هنع باوجلا

 ىلإ نابرقي الف ةبير تعقو نإو ،اهجؤزي ىتح سبح عنتما نإو ،اهجيوزت ىلع
 . ملعأ هللاو . ةبوقع الو .انزلاب اهمري مل اذإ ةبوقعلا امأو .كلذ

 لخد اذإ حصيأ .نايغ يفوهو ، بألا ةايح يف عقو اذإ جيوزتلا يف : ةلأسم

 يف اهيبآ نم ةلاكولا ةأرملا هذه جوز نم ىعدا اذإ ايهنيب قرفي مأ .ةأرملاب جوزلا

 نم عاض ةلاكولا ططخ نإو . جاوزلا اذه لبق نم جوزب اهجوز هنأو ،اهجيوزت
 ؟ال مأ (آ)ةفصلا هذه ىلع اهجوزي (ث)نأ ةأرملا هذه جوز ىلع بجي لهو .هدنع

 اذه بحأ الف ، هذه هتنبا جيوزت يف بألا نمةلاكو ببس حص نإ : باوجلا
 بدأ لهأ اوناك نإو ، لعفلا اذه جيوزتلا اذه يف لخد نميف بحأ الو ، جيوزتلا

 )١( ىنعملا لايكل تديز اينإو لصألا يف تسيل .
 )٢( ىلع : لصألا يف .

 )٣( لصالا يف تسيل .
 )٤( اهجيوزت ىلع عمجأ ىلعو : لصألا يف .

 )٥( يه : لصالا يف .
 )٦( مالكلا قايسل ةمئالم ريغ يهو ، نسح : لصالا يف .

_ ١٥٤) 



 ىلع اذه يف اولخدو © حالصلا لهأ نم اوناك نإو بدألا نم مهرذعأ ردقأ الف
 ببس مهل ناب اذإ بدألا يف مهيلع لعجي نأ بحأ الو . ملعأ هللاو . ةلفغلا ليبس

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رذع

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .اهنم هدالوأ ةيرح طرتشاو ةكولمم جوزت (١)يذلا امو . هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 . ؟ال مآ ،ارارحأ هدالوأ نوكيو تبثيو طرشلا اذه نوكي له
 . ملعأ هللاو . ارارحأ هذالوأ نوكيو ، تباثو زئاج ةيرحلا طرش نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .ثالتخالا هلخديف دقعلا لبق ريغ يف طرشلا ناك اذإو

 ءايشأ مهل هنم نوكي اهجوزتي نأ لبقف ةأرملا بطخي لجرلا نعو : ةلأسم

 بوثلاو آتحلاو ى محللاو ةاشلا : لثم © لبق هنم يرجت نكت ل ّ مهل اهعفدي

 دعبو زاوجلا لبق ناقرتفي مث ءاهب زاوجلا لبق نم اهجوزتي نأ دعب كلذكو
 نم هل بسحيو ،امهدحأ وأ اهيدلاو ىلإو اهيلإ عفد ام هل لهف :تلق .زاوجلا

 . كلذ ىلع اوقفتا نإ اهدعبو .اهقادص

 مهنيب ةرجأ ربتعا اذإ انم مهل هنم ناك ام مك نإ : ليق هنأ يعمف : باوجلا
 نأ الإ هيلإ دودرم كلذ لكف مهنيب ناك اميف هريغل ال ثداحلا جيوزتلا ىنعمل جرخ

 لومعملا ماعطلا نم ناك ام نإ : ليق دق هنأ يعمو .اهقح نم عيش كلذ قحتسي

 هيف سيلف كلذ وحنو هكاوفلا نم ناك امو ، يوشملاو خوبطملا محللاو زبخلا لثم

 ليبس نم جرخت يتلا ايادهلاو اياحضلاو رمثلاو بحلا نم كلذ ىوس ام دريو ،در
 ليبس نم هنأ افراعتم ناك ام الإ كلذ نم هيلع دري ال :ليق هنأ ىعمو .اذه
 وهف قحلا نم الإ نوكي ال هيلإ فراعتي امم كلذ لثم ناك امو قحلاو قادصلا
 هملسو هسفنل طرش ام الإ هيلع دري ال هنإ لاق اضعب نأ بسحأو هيلع دودرم

 قفاوي عيش هيف ناك نإ هنسحأب ذخؤيو كلذ يف رظنيف فورعملا ىنعم ىلع
 . قحلا

 )١( جوزت يذلا يف كيار امو يأ . ٠

_ ١٥٥ 



 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 لبق نم اهل ناكو ،ةريغنصلا هتنبا جيوزت يف الجر لكو لجر يف : هللا همحر يوزنلا
 لخدو ةنبالا ليكولا جوزف ،ةنيب ريغ نم ةنبالا قلط هنأ بألا ىعداف ،جثوز

 تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرتو لا ؤسلا ىنعم نم فرطب تيتأ . . جحوزلا ةأرملاب

 : اذه وهو باوجلاب
 اهنيب ةيجوزلا تحصو لبق نم جوز الو هتنبا بألا جوز نإ : باوجلا
 جوزلا ناك نإ لوألا ةجوز يهو دساف رخآلا جيوزتلاف ،لوألا جوزلا نيبو

 ىلع الو ، ةفصلا هذه ىلع قادص هيلع اهل سيلو ،اهطأي ملو ءاهب لخدي مل رخآلا

 لوألا جوزلاب ايهملع عم ليكولاو بألا اهبيوزت (اادمعت نإو ءاضيأ ليكولا

 اوملع اذإ دوهشلا كلذكو ، نيملسملا رومأب ايهميرحتو ،ايهلواطت ردق ىلع نابد ؤيف

 مهيلع سأب الف © لبق نم ةيجوزلاب اوملعي مل دوهشلاو جوزلا ناك نإو ،كلذب
 . بدآلا نم قحتسي ام ردق ىلع بألا بد ؤيو 6 مهنع باغ ام ملع نوفلكي الو

 تمرح لوألا جوزلا عم كلذ حصو ،اهئطوو اهب ريخألا جوزلا لخد نإو

 نم هيلع بجاو وه ايب ةيبصلا بأ ىلع جوزلا عجري نأ ينبجعيو ،ايهيلع
 دمعت (")هنألو .اجوز اهعم نأ رخآلا جوزلا ملعي مل ذإ كلذب هزغ هنأل ؛قادّصلا

 الو ليكولا ىلع هل سيلو ؤ هلام عيض دقو ، ةيجوزلا ةحصب هملع عم اًَهجيوزت

 هيلعو ،ليوطلا سبحلاو بدألا قحتسيو عيش ةيبصلا ىلع الو بألا ىلع
 ةحيحص ةغلاب ةأرملا تناك نإو .اهرمأ كلمت ال ةيبص اهنأل اهنم لان ايب اهقادص

 © جوزلا نيبو اهنيب ةيجوزلا ةحصب اهملع عم جيوزتلا ىلع تدمعتو لقعلا

 سيلف اعيمج ايهملع دعب كلذ ىلع اهئطوو 5 هل اهتعواطمو رخالا جوزلاب اهاضرو
 نم ناقحتسي امردق ىلع ناجة وي كنيينازلاك امهو يدنع قادص هيلع اهل
 . ملعأ هللاو . ةبوقعلا

. 
 ىلع فذح باوصل 25 ىلع دمعت نإو : لصال
 )١) ف ١

 )٢( اهجيوزت ىلع دمعت نإو : لصالا يف .

_ ١٥٦ 



 تام نإو كيحأ ينإ ؛ : جوز ال ةأرمال لاق نمو : هريغ نمو : ةلأسم

 اهجوزت مث ،اهنع تاموأ ،اهّجوز اهقلط مث كب تجوزت كقلطوأ كجوز
 اهجوز ناك نإف .هارن الف قارفلا امأو .اهجيوزت هل هركي هنإف : باوجلا
 مث © تدتعاو تقلطو نينسلا عبرألا تلح دقو لوقلا اذه اهل لاقو ى ًادوقفم

 رضاح اهجوز ناك يتلا نأ الإ ايه ةهوركم امهالكو اولاق . كلذ زئاجف اهجوزت
 الف دوقفملا نم قالطلا ةدع يف اهدعاو نإف .باغ هنأل ؛دوقفملا نم اهيركت دشأ
 .اجوزت نإ امهنيب قرقيو ،زوجي

 ىتح كتجوز قلط لجرل لوقي نأ لجرلزوججي ال عضوم يفو : هنمو ةلأسم
 . ةدعلا ءاضقنا دعب جوزتو ث هل كلذ لعفو لاق نإف اهم جوزتأ

 .قالطلا ةدع يف اهدعاوي مل هنأل ؛ كلذ زئاج نسحلا وبأ لاق : باوجلا

 نميفو : هللا همحر ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . ةأرما جيوزت يف لكو
 لكو نإ امأو .هرمأب حاكنلا دقعي نم رمأيوأ هسفن جوزي نأ زئاجف : باوجلا

 .زئاجوهف هسفنب وه دقعي نأ الإ هريغ حاكنلا دقعي نأ زوجي الف ةأرما جوزي نأ
 . ملعأ هللاو

 ول نأ بحأو }كبحأ ىنإ لعب تاذ ةأرمال لاق نمو : رثألا نمو : ةلأسم

 تام وأ اهجوز اهقلط مث ،كل واه انأو ،كب جوزتأف ليبس كيلع يل ناك
 .اهنع
 ةقلخ تنكول : لاق نإو © دبألا ىلع اهجوزتيال .: ليق دقف : باوجلا

 ىلا ةدَعاَوملا ىرجم يرجي 3 هارأ ال لوبلا تاوذل لوقلا يفركنمم اذهف ،كتجثوزتل

 . ملعأ هللاو .دبألا ىلع جيوزتلا اهب مرحتي

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةلاكو اهيف امهل بوتكم هطخ زوجي نم طخب ينتءاج ةأرما يف : هللا همحر © يوزنلا
 هذه ةلو فرعأ ال انأو اهمع نبا وأ اهنبا وأ اهيبأ وأ اهيخأ نم اهسفن جيوزت يف

_ ١٥٧



 اهيلو ةفرعمو ،اهتفرعم ىلع ةحصلاب (اااهوعدتأ .ةلاكولا اهل تك ىتلا ةأرملا

 ةفص امو اذه يف ةرهشلا يفكت مأ هنم اهبسن ةفرعمو 5 ةلاكولا هذه اهل بتك يذلا

 ؟اذه يف يفكت ىتلا ةرهشلا
 .اهتلاكوب جيوزتلا كنم تةارأوةأرملا فرعت ال تنك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف نوكت ةرهشلا نإ : نيملسملا ضعب لاقو . اهتفرعم ىلع ةحصلاب اهوعدت كنإف

 . ملعأ هللاو .اذه لثم

 اهل رضحي (")[نآ]ردقي ملو ، ريقفوهو ةأرما جوزت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 . . ؟دّدمُي مكف ،اهيلع لخدي نأو ءاهلجاع ميلست هنم يه تبلطف .اهلجاع
 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت

 كلذ هملس نإف ادعاصف مهرد ةئايتس قادصلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل رذع الو { ةوسكلاو ةقفنلاب هتجوزل هيلع مكحي هنإف ميلستلا نع زجع نإو دارملا

 نع ىبأ نإو .اهقالطب هيلع مكمي هنإف ،اهسكي ملو اهيلع قفني مل نإو .كلذ نع
 ناك نإو .كلذ نم هل دب الف ،سبحي هنإف © قالطلا نعو .ةوسكلاو ةقفنلا

 ةئام رهش لكل هتجوزل ملسي نأ هيلع نوكي هنإف ، مهرد ةئايتس نم لقأ قادصلا

 ام ىلع ةوسكلاو ةقفنلاب هيلع مكح الإو ،دارملا كلذف اهل ملس نإف 8 مهرد

 . ملع أ هللاو . باوجلا نم ىضم

 ہكلذ تركنأو ، لوخدلا هتجوز ىلع لجرلا ىعّذا اذإو : هنمو ةلأسم

 . اهنيمي جوزلا بلطو
 امأو ۔ كلذ يف ةحصلا هيلعو .ةأرملا ىلع يعدملاوه جوزلا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ناميأ ال لوقلا رثكأف ناميألا

 .اهيلو نم اهبسن ةحص تابثا اهنم بلطتأ لصألا يف اهانعمو . اهيعدأ : لصألا يف )١(
 . لصالا يف تسيل )٢(

١٥٨ 



 يه تقفتا دق لجرب اهجوزي نأ يلاولا ىلإ تبلط ةأرما ىفو : هنمو ةلأسم

 [0١ . .نا] يلاولل له .نايغرصم يف هنأ آلإ رضاح ريغاهيلو ناك جيوزتلل هاياو
 يف دوهشلا مدع لجأ نم ايهجوزيل ةأرملا هذه دلب ىلإو هيلإ لصولا ىلع هربجي
 ؟ ال مأ ©بطاخلاو ةأرملا ةفرعمب هدلب
 اذإ ةأرملا هذه جوزي نأ لكويوأ جوزي نأ يلاولا ىلع يلاولا متحي : باوجلا

 يذلا يلاولا جوز عتتماو ىبأ نإف اهئافكأ نم ءىفكب اهجوزي نأ يلاولا ىلإ تبلط

 لكو نإو .ءافكألا نم ءاش نم يلاولا اهجوز مهلك اه ؤايلوأ ىتأ نإف هنم دعبأ وه
 نم ءاشت نمرمأت نأ اهسفن جيوزتب يه اهلكو وأ نيملسملا نم الج ر يلاولا
 . هللا ءاش نإ . كلذ زاج ءافكألا لاجرلا نم ءاشت نم اهجوزي نأ نيملسملا

 هرقف اهل رهظ نأ دعب اهجوزتيل ةأرماووه قفتا ريقف لجر يفو : هنمو ةلأسم
 وأ ةنؤم نم كل ينمزلي ام عيمج يف الو كقادص يف (")[ينيرسعت ال] اهل لاقو هتقافو

 رهظأو اهترشاعم هركو اهجوزت ايلف كلذ ىلع اقفتاو كلذب هل تمعنف اهريغ
 دنع انقفتا دق :اهل لاقف اهقادص اهل بتكي نأ هنم ("”[تبلط] .اهيف ةيهاركلا

 هذه ىلعو قوقحلا نم كل بجي اميف لع قشي عيش ف ييبلطت ال كنأ جيوزتلا

 . كلذ ريغو ةرشاعمو ةن ؤمو قادص نم ةفصلا

 . هيلع تباث اهقادصف ًاقادص جيوزتلا دقع دنع اهل ضرف ناك نإ : باوجلا
 ريغ وأ قالطب هقحتست امدنعف لجآلا امأو (٤)[هتذخأ] هتبلط ىتمف لجاعلا امأو

 ةوسكلا امأو .اهقادص لطبي هنأ يدنع اميف هزعت ال اهنإ (ث[هلوق] سيلو كلذ

 اهسفن تماد ام آلإ تبثي ال اهيلع هطرش هتبلط ىتم هلعل ةبجاو هيلع يهف ةقفنلاو

 . قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو . ةبيط هيلع

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ىلا تءاج ةدم دعب مث اهل لَو ال ةأرما جوز اذإ مكاحلا يف هللا همحر يوزنلا

 )١( لصألا يف تسيل . )٣( تبلطف : لصألا يف .
 )٢( ينرسعت ام : لصألا يف . )٤( لصألا يف تسيل .

 )٥( اهلوق : لصألا يف .

_ ١٥١ _ 



 نأ مكاحللأ . يتدع تضقناو ينقلط دق يجوز نإ :تلاقو اهجوز يذلا مكاحلا

 اهجوز نأ نادهشي لذع ةنيبب كلذ ىلع اهوعدي مأ ،اهلوق لبقيو اهجوزي
 ملعن الو اجوز اهل ملعن ال ةأرملا هذه نأ ةرهش دوهش رضح اذا تيأرأ . .اهقلط

 مأ اهجوزيو مهتداهش مكاحلا لبقيأ .نامعب ايلو اهل ملعن الو جوز نم ةدع يف اهنأ
 . عضوملا اذه يف ةرهشلا لبقي ال

 نكمي امردقب مكاحلا اذه اهجوز ذم نامزلا نم [اهالخ] اذإ : باوجلا
 ل مه ا مث امل ةرهشل ا ت دهشو هنم اهت دع ءاضقنا نكميو اهقلط اهجوز نوكي ن أ

 اهجيوزت مكاحلا ىلع يدنع قضي مل جوز نم ةدع يف اهنأ الو اجوز اهل اوملعي
 نيملسملا نأل اهرمأ يف برتسي ملو ،كلذ يف مكاحلا بلق نأمطا اذإ تدارأ نمب

 زاوجب اونيدي ملو جوز اهعم ةأرما جيوزتب نونيدي ال ،كلذ لثم ىلع نورومأم
 . ملعأ هللاو . كلذ

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يض اقلا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 وأ هتنبا لجاع اهيبأل ملسو اهيبأ نم ةيبص جوزت لجر يف هللا هظفح ناديبع
 لبق ماكحلا نم دحأ هل اهربججي ملو هتهرك هتجوز لوحي نأ دارأ نأ الف هضعب

 انأ هبتكأل ؛ كل هتملس يذلا قادصلا در امإ ةيبصلا بأل :جوزلا لاقف .اهغولب
 اذك كتنبا قادص تضبق كنأ تنأ بتكا وأ ،كلتنبا غولب دح ىلإ يسفن ىلع

 هلأ .اهقادص عيمجب ىلع موقت نأ هتنبا تغلب اذإ فاخأ ينأل ةضف ةيرال اذك

 ام هيلع ًدريل ةنبالا بأل جوزلا اذه لاق نإو يديس تيأرأ . . ؟ال مأ كلذ هيلع

 هلأ . هتنباب لخدي مل هنأب ةيقبلا يف ًاضابقتسا هل بتكيوأ قادصلا فصن نم لضف
 ال بتكي نأ اهيلو هنم بلطو ةأرملاب لخدي مل اذإ جوزلا كلذكو .؟ال مأ كلذ
 نم رثكأ بتكي نأ هيلع سيل مأ عيمجلا بتكي نأ هيلع مكحيأ .اهلجاو اهلجاع

 ؟قادصلا فصن

١٦.



 ام هتنبا جوز ىلع دري نأ ةيبصلا بأ ىلع مكحيال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ام بتكي نأ ةيبصلا بأ ىلع مكحي لب هنم ('[ائيش] الو قادصلا نم ضبق

 نم اهقادص اهل بتكي نأ ةيبصلا جوز ىلع مكحي كلذكو هتنبا جوز نم هضبق
 . ملعأ هللاو .اهب لخدي مل ولو لجاعو لجا

 : هنيعب اذه وهو باوجلاب اهنم تيتأو لاؤسلا تكرت : هنمو ةلأسم
 نإف تاوخأ وأ ثانإ دالوأ هل ناكو قتعأ اذإ دبعلا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ن ناك نإف ةقتعملا ةمألا دالوأ امأو .(")[هقتعأ] نمل سيل نهجوزي قتعملا دبعلا
 نم نهجوزيف رارحأ ءايلوأ نهل نكي : نإو 6 نهوجوري نهءايلوأ نإف رارحأ ءايلوأ

 نم نهجوزيف لبق نم نهمأ تقتعأ انإو دحأ نهقتعأ نكي ل نإو ۔ 3 نهقتعأ

 . ملعأ هللاو . مكاحلا نهجوزيف لبق نم تقتعأ ايب اوذخأ نهقتعأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هظفح يورب ل ١ يثراح ١ بجر نب ديعس نب دش ار خيشل ١ نع اهعفر : هلل ١ همحر

 اهقلط مث اهم لخدو ةيبص جوزت لجر يفوجرأ اےيف اهنع هلأس هنأ : ىلاعت هللا

 لجر اهجوزت مايأ ةثالث (٢)[تلخ] الف مايأ ةثالث ىلعيضقنت كتدع نإ اهل ليقف

 مأ اهتدع ءاضقنا لعب اهيلإ عوجرلا هل لجأ . اهقلطو كلذزوجي ال هنإ : هل ليق مث

 .اهوبأ اهجوزم يهو ؟ال
 فالتخا رخالاو لوألا ىلع ةأرملا هذه ميرحت ف هباوج ف لاقف : باوجلا

 . ملسأو ىلوأ جورفلا يف ه هزنلاو طايتحالاو ةقثلاب ذخألاو

 نإ تيأرأ . . ؟ نهجورزي نم تانبب هنم تتأو ة هرح جوزت كولمم ف : هنمو ةلأسم

 ؟نهجوزي نم تام وأ قتع
 اميف اعيمج نيهجولا الك يف نيملسملا مكاح نهجوزي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةبصع اهل نكي مل اذإ نيملسملا ءاهقف لوق نم هيلع لمعن

 )١( عيش : : لصألا يف . )٢( نهجوزي هقتعأ : لصألا يف .

 )٣( الخ : لصالا يف .

_ ١٦١ _ 



 ىلع اهجوزت هلزوجيأ .هديب اهربد سم وأ ةأرما سمال نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟اهجوزت نإ اهنيب قرفي مأ ةفصلا هذه
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هل اهجيوزت هل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذه مأ ضعبب ايهضعب جيوزت زوجيأ . دالوأ اهلو ةأرمإبانز نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟ةبيبرلا نم دشأ

 تنأ تركذ ايك نونوكيو ةفصلا هذه ىلع كلذ زوجي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . بئابرلا نم

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

 ينفكليلام نم يلع جرخ لجرل لاقف ةافولا هترضح لجر يفو : هللا همحر ناديبع

 ةنبا رخآلا جوزو لجرلا تايف ةنالف يتنبا جؤزو .هيلإ جاتحا ايبو يرطعو
 مآ امات جيوزتلا اذه نوكي ام .هريغ ءايلوأ ةأرمللو تيملا رمأل الثمتم تيملا

 ؟ادساف

 ىلع امأو زئاجف هتنبا جيوزت يف هيصو هلعج ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .هب مكحأ نآ ردقأ الف اذه كظفل

 اهيلو دنع نم اهجوزتي نأ لجرلل لحيأ . جيوزتلا اذه دسف اذإو : هنمو ةلأسم

 ؟ادبأ هيلع مرحت مأ اهتدع ءاضقنا دعب

 اجوزت اهجوزتي نأ ىنبجعي الف هتركذ يذلا ظفللا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ١ . ملعأ هللاو .اهب لخد ناك اذإ اديدج

 نأ لبق هتمع ةنبا جوزتي نأ دارأو همع ةنبا هتجوز علاخ نميفو : هنمو ةلأسم

 ةنبا جيوزت دارأ مث ًايعجر ًاقالط اهقلط هنأ ول تيأرأ . .همع ةنبا ةدع يضقنت

 ىرخألاب جيوزتلا هلزوبي مأ اذه يف ةقلطملاو ةعلتخملا نيب قرف نوكيأ .هتمع

 ؟لاح لك ىلع

١٦١٢



 تانب نيب عمجي نأ زئاجو لاح لك ىلع كلذ زئاج : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هتجوز قلط اذإ امأو . تالاخلا تانبو لاوخألا تانبو تايعلا تانبو مامعألا

 كلذ زوجي الف اهقلط يتلا ةدع ءاضقنا لبق اهتخأ جوزتي نأ دارأو اتيعجر اقالط

 اهتخا جوزتي نأ دارأو انئاب اقالط اهقلطو هتجوز علاخ اذإ امأو ةدعلا ءاضقنا لبق

 نيملسملا نم لاق نم لاقف .نئاب اقالط اهقلط وأ اهعلاخ يتلا ةدع ءاضقنا لبق

 ضعبل لوق هيفو اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ وهو كلذ هل زوجي ال هنإ
 . ملعأ هللاو .هب لمعن ال انأ ريغ زئاج هنأ نيملسملا

 يلو ال نم جيوزت هل لعج نم تبلط اذإ اهل يلو ال ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ملعي الو اجوز اهل ملعي الو نايب ايلو اهل ملعي ال ناك اذإ هملعب اهيف مكحيأ . هل

 اذه ىلع دوهش اهل دهشي نأ دعب الإ اهجيوزت هل زوجي ال وأ } جوز نم ةدع يف اهنأ

 دهاش اهب دهش اذإ فيكف دوهشلا ةداهشب الإ اه هجيوزت زوجي ال(١)ىتلاو . ظفللا

 ؟ ال مأ كلذ ءىزجيأ . لودعلا ربغ نم هريغ نانثاو يلولا دنع لدع

 نيملسملا نيب هملعب مكاحلا مكح يف فالتخالا يرجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 امأو .دوهشلاب الإ ينبجعيو .دوهشلاب الإ كلذ هل زوجي ال لوقو كلذ هل زوجي لوق

 اهنع تاموأ اهجوز اهقلط مث ه دوهشلا ةداهشب ةأرملا هذه جوز ىلاولا ناك اذإ

 ل اذإ ةيناث ةنيبلا اهفلكي نأ جاتحي الف ارخآ اجوز اهجوزي نأ يلاولا نم تدارأو

 دهاش امهل دهش اذإ امأو . . ملعأ هللاو . ىلو لوصح اهيف اهل نكمي ةلاح تأت

 هيلع قيضي الو زوجأو بيطأ تناك دوهشلا رثك نإو لدع ريغ نادهاشو لدع

 . ملعأ هللاو .اهجوزت

 هجرف اخروأ ةيبص جرف سمل اذإ غلابلا نأ رثألا يف ةلأسم اندجوو : هنمو ةلأسم
 ؟طلغ هيف مأ لمعأ اذه ىلعأ .اهجوزتيل هل زوبي هنأ اهجرف ىلع

 )١( هل اهجيوزت زوجي ال : لصالا يف .

١٦١٣ 

 



 يفف ةوهشب نكي مل ام ةيبصلا هذهب لجرلا لعف نكي مل ام : قيفوتلا هنابو باوجلا
 لاقو . اهجيوزت هل زوجع : نيملسللا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ رخآلا لوقلا اذهو اهجيوزت: هل زوجي ال :لاق نم

 تغلبو اهيلو نذإ ريغب ةميتي ةمرح جوزت يذلا امأو : هربغ نمو : ةلأسم

 ؟ لصوو ةبرغلا يف بئاغ اهيلوو جيوزتلاب تيضرو

 امآو فالتخا هيفف جيوزتلا ريغ نإو ،تبثو مت حاكنلا مت نإف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .قادص عضوملا اذه يف همزلي الف جوزملا

 يف ايهيجوز ىلإ اتلقنف .نيوخأ نيلجرب ايهجوز ناتنبا هل لجر يفو :هنمو ةلأسم
 اهجوز يخأ ىلإ ىرخألا تلخدأو اهجوز يخأ ىلا هذه تلخداف ةدحاو ةليل

 امهاتدع يضقنت نأ ىلإ نلزعي مأ ايهيجوز ىلع اعيمج نامرحيأ .اعيمج امهانئطوف

 ؟اهجوز ىلإ ةدحاو لك عجرتو
 ال ليقو .ايهيجوز ىلع اتمرح نيتمرحلا نإ ليق : فالتخا كلذ يف : باوجلا

 نأ ىلإ نلزعيو اهقادص اهل ءعىطاولا نم ةأرما لك ذخأت لب لوقلا رثكأ وهو نمرحي

 . ملعأ هللاو .اهجوز ىلإ ةدحاو لك درتو لمحلا ةفاخم نضحي

 اهنأ مث اهجوز اهب لخدي ملو اهوبأ تامو اهوبأ اهجوز ةيبص يفو :ةلأسم

 فصن ةيبصلا هذهلأ .انزلاب افرتعاو اهمأ عماجي اهب لخدي نأ لبق اهجوز ترظن
 ؟هلك قادصلا مأ قادصلا

 . ملعأ هللاو .اجوز هب تيضرو تغلب اذإ قادصلا فصن اهل نأ : باوجلا

 مث اهدالوأ مضت نأ طرشلاو .دالوأ اهدنعو تجوزت ىتلا ةأرملا يفو : ةلأسم

 ؟ طرشلا اذه ريغي نأ جوزلا دارأ

 . ةلوهجم تناكولو ةتباث جيوزتلا دقع ىلع طورشلا نأ ملعاف : باوجلا

 يف ةأرملل ةروكذملا طورشلاو قادصلاو قحلا ىنعمب طورشملا اذه نوكيو
 يف طرشت يتلا طورشلا هذه لطبأ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن الو اهتاقادص

١٦١٤



 وهف اريثكوأ اليلق ناك ،هققحتو كلذ فرعاف .اهيناعم نم ناك امالو جيوزتلا

 . ملعأ هللاو . صالخلا هوجو نم هجوب هنم هجورخب الإ هنم هل ةءارب ال تباث زئاج

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نأ هيلع تطرشو ىوزن لهأ نم ةأرما جوزت مدأ لهأ نم لجر ف : هللا همحر

 نأ ريغ كلذ ريغوأ جاوزلا دقع عم طرشلا ناك ىوزن يف اهانكس نوكت
 مث ىوزنب نامزلا نم هللا ءاش ام اهب نكس ةأرملاب زاج ايلف كلذ ىلع عقو حاكنلا

 ضقني نأ دارأو ،هتمدخو هتفرح ةلقلو .هدي تاذ قيضل ىوزن نوكس هيلع قش

 مأ .ىوزن نكس يف هتقحل ىتلا ةقشملا لجأل كلذ يف ةجح هل ىرتأ .طرشلا اذه

 ؟ال

 ال هيلع تباثوهف جيوزتلا دقع يف طرشلا عقو ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دقع يف ركذي ملو جيوزتلا لبق ناك نإو نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيف هل ةعجر

 ناك نإو .رهاظلا مكح يف هيلع تبثي ال لوقلا رثكأو فالتخا هيفف جيوزتلا

 .ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو هيلع تبثي الف جيوزتلا دقع دعب

 هريغ تجوزتو اهتدع تضقناف اثالث هتجوز قلط لجر يئو : هنمو ةلأسم

 ركنأو اهعماج هنأ هيلع تعداف ارتس اهيلع ىرا اباب اهيلع قلغأو اهب لخدو

 مأ ةفصلا هذه ىلع اديدج اجيوزت اهجوزتي نأ لوألا اهجوزل زوبيأ .كلذ وه
 ؟ال

 لوق سيلو اهجوزتي نأ هل زئاجف اهب ةولخلا هعم حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ملعأ هللاو .اندنع مكحلا رهاظ يف لوألا اهقلطم ىلع ةجح اذه اهجوز

 رثكأف كلذ يف بغرت ملف اهدلو اهيلع راشأف ةمأ اهل ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 اهجوزي نأ هنم بلطو الجر ذلولا ىتأ كلذب تحمس املف كلذ يف اهيلع

 روكذملا دلولا ينعأ نالف ةمأ ةنالف ىلع هنم جيوزتلا دنقع ناكو .. الجر

. ١٦٥



 كلذل كلذب ةظفل ناك هنأ ريغ جيوزتلاب رمآلا دلولا مال ةمألا نأ ملاع كلمعاو
 ةأرملا ةمأ ىلع الإ عيمجلا دارمو ءامإلا نم دحأ هدنع نكي مل روكذملا دلولاو

 جيوزتلا اذه متيأ . ةديسلا الو ةمألا ةرضح ريغب جيوزتلا اذه ناكو ،ةروكذلملا

 . ةفصلا هذه ىلع لوخدلا لعب هل ةديسلا مامتإ إ هعفني لهو ةفصلا هذه ىلع

 ملف ةمألاب جوزلا لوخد دعب اذه جيوزتلا نع ةديسلا هذه تل ؤس نإو تيارأ

 ؟كلذ ف ىرت فيك . جيوزتلا اذهم مامتإ الو اضر اهنم نيت

 هدعب وأ اهب لوخدلا لبق جيوزتلا اذهل ةديسلا مامتإ زوب : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع مات ريغ وهف هَمّمتت نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف

 .ملعأ

 مرحتأ . غلاب ريغ يبص اهعماجي غلابلا هتجوز ىأر يذلا يفو : هنمو ةلأسم

 . غلاب ريغ ايبص اهسفن نم تنكم اذإ غلابلا ةأرملا كلذكو ؟ال مأ كلذب هيلع

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اجوازتي نأ ال زوجيأ

 يأر رثكأ يف ايهيلع كلذب سأب الف قهارم ريغ ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهنم كلذ نياع اذإ هيلع كلذب مرحت اهنإ لوقلا رثكأف اقهارم ناك نإو ،نيملسلملا

 . ملعأ هللاو . نيقهارملا نايبصلا نم اهحكان ىلع مرحت اهنأو ،ةلحكملا يف دورملاك

 هنم ابذك آلإ كلذك انز نكي ملو ةأرمإب انز (١)[هنإ] لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟مهترضحب كلذ د ل اق نم ريغ ةرضحب اهجوزتي ن ا د ار ا مث 6 ًاروزو

 بوتيو هللا رفغتسيو ةفصلا هذه ىلع كلذ يف هيلع سأب ال هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلإ
 كرت ىون مث زئاجلا هجولاب ةَّتبَصل ا هتجوز ةمأ ء 7 نمعو : هنمو ةل اأسم

 انامز كلذ ىلع ثكم اه ؤطو هل قفوتي ملو اهاطو ىون مث انامز اهكرتو ،اهئطو
 ناب دقو ضحت مل دعب يهو اجاوز اهجوزتي نأ دارأ مث نامز ةنس نمرثكأ اريثك

 )١( لصالا يف تسيل .

١٦١٦ 

 



 ءاربتسا ريغ نم ةفصلا هذه ىلع اهجيوزت زوجي لهف . غولبلا مئالع نم ءيش اهب
 ؟ال مأ
 اموي نوعبرأو ةسمخ اهئطو كرت ىون ذنم اهل الخ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلذ يف (ا[تسيلو] كلذرجح ملعأ الو ،يدنع اهجيوزت اهديسل زئاجف

 ةدعلاب عجرتف رغصلا نم مايألاب ءاربتسالا ةدع لاح يف تضاح نإ امأو . ةرحلاك

 . ملعأ هللاو . ضيحلا ىلا

 ديس وأ هدلاوو يبصلا رضح اذإ كولمملاو يبصلا جيوزت يفو : هنمو ةلأسم

 ينأب داهشإلاو ةبطخلا دعب جوزملا لاق مث دوهشلاو ةأرملا يلو رضحو كولمملا
 ىلإ اذه نالف تنب ةنالفب نالف هكولمم وأ اذه نالف هدلول (؟)[هذه ةنالف» تجوز

 ةجوز هذه نالف تنب ةنالف اذه نالف لبق نإف :داهشإلا دنع لاق مث ظفللا مامتإ
 دهشن اذك لوبقلا دنع لاق مث نيدهاشلا نم هيلع اونوكف هكولمم وأ اذه نالف هدلول

 وأ اذه نالف كدلول ةجوز اذه نالف تنب ةنالف تلبق دق كنأب نالف اي كيلع

 لاقف . لجآلاو هنم لجاعلا جيوزتل هيلع عقو يذلا قادصلا اذهب نالف ككولمم
 جيوزتب دارملاو دصقلاو ىنعملا ناكو ، ىنعملا اذه ىلع نيقلتلا دنع لاق مث معن

 جوزملا ةفرعم لوق ىلع ىنعملا اذه ىلع ظفللا لوأ عقو هنأل كولمملاو دلولا

 وأ يبصلا لخد دقو .ال مأ امات الالح ازئاج جيوزتلا اذه نوكي لهف .ظفللاب

 ؟ةأرملاب كولمملا

 همتأ اذإ انعم ةفصلا هذه ىلع أزئاجو اتباث نوكي هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . قيفوتلا هللابو 3 ملعأ هللاو .هغولب دعب يبصلا

 ؟ نايسا اهل ةيبص يفو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيمسالا يأب جوزت نأ زوجي هنأ : باوجلا

= 

 )١( اهيلإ : لصالا يف .
 )٢( اذه انالف : لصألا يف .

١٦٧ 



 تعماج تنك ينإ :هل لاقو ةأرملا يلو ىلإ ءاج اذإ لجرلاو : هنمو ةلأسم

 زوجحم نموأ كتنبا ينجوزت نأ كديرأو لع تمرح دقو .ا دع امهرد يف يتجوز

 ؟ال مأ هجوزي نأ هل زوجي الو ؟انزلا لثم اذه نوكيأ .ءاسنلا نم هجيوزت كل

 . كلذ لعب هجورزيو ًادمع ةيصعملا نم هلعف امم بوتي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو

 :تلق . دالو ب هنم تء اجو هريغ كولمم وأ ارح هتمأ جوز نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ مهعيب هل زوجي له ةمألا ديسل دالوألا ناك نإو ،دالوألا (النوكي نمل

 يف ملعأ الو ةمألا ديسل هدالوأف اكولمم جوزلا ناك اذإ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هدالوأ نإ نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف ايبرع ارح دلاولا ناك نإو افالتخا كلذ

 جوزلا ناك نإو يبرع ىلع ل قر ال) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل رارحأ

 مهف ارارحأ هدالوأ نوكي نأ حاكنلا دقع دنع ةمألا ديس ىلع طرش يبرعلا رحلا

 .ملعأ هللاو .رارحأ

 وأ اهدلاو اهجوزو ةغلاب تناك اذإ ةأرملا يف هل باوجرخا نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ . يح آلاو ال نكي مل نإو ،اهدلاو ريغ

 اذه مكحف ةيهارك الواضر اهنم مّلعُي ملو جيوزتلاب تملع اذإ : باوجلا
 اهب لخديو اهسفن ىلع جوزلا ربجت وأ هب اهاضر ملعي نأ ىلإ فوقوم جيوزتلا
 ىلع اهم لخد اذإف ، هل اهنم (!)ركنتلا نع ةعنام ةيقت الو هاركإ ريغ نم اهاضرب

 ةغلاب ةرح تناكو اهب ىلخ وأ ًارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ وأ ةفصلا هذه
 هب اهجوز مث نالفب اهجوزي نأ تيضرو هل تنذأف جيوزتلاب يل ولا اهنذأتساو ةلقاع

 هذه ىلع هتوبث يفف .اهسفن ىلع هتبثت ملو هب ضرت مل جيوزتلا كلذ اهغلب نأ املف
 مهنم اهيلع هتبثي ملو ، نيملسملا ءاهقف ضعب اهيلع هتبثأ .فالتخا ةفصلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ اذه لعلو نورخآ

 )١( نونوكي : لصألا يف .

 ريكنتلا : لصالا يف )٢(

١٦١٨ 



 ةيرس تناكوأ جوز امل نكي ل وأ جوز اهل ناك ةمأ ى رتشأ نمو : هنمو ةلأسم

 ك ؟ اهعئابل
 نأ دارأ نإف ۔اهل ءاربتسا ريغ نم اه ؤطو يرتشمللزوججي الف : با ومجلا

 ال نمم تناك نإو ؤ©ضيحت نمم تناك نإ نيتضيحب اهئربتسي نأ هيلعف اهب ىرستي
 رهشأ ةرشعبو 5 ةقهارم تناك نإ اموي نيعبرأو ةسمخبف ربكأ وأ رغصأ نم ضيحت
 يتين مهللا :اهديس لاق نإو نيملسملا ءاهقف لوق نم لمعن ايف فصنو
 ل لحيل 77 تلا ةدعلا نم اذكو ذكب ةنالف يتمأ ءعى ربتسا ينأ يداقتعاو

 . ملعأ هللاو .اندنع فاك وهف اهجرف

 ام كلذكو . ؟ةنامرهقب تسيلو ةناحير ةأرملا نإ ليق ام ىنعم امو : هنمو ةلأسم

 لجأل اهحاكن ف بغري هنأ هانعم نوكيأ . املاجلو اهلام حكنت ةأرملا نإ : ليق

 . ءاسنلا جورف نم ءانغلا اوسمتلا : :لي ام ىنعم ام ؟كلذ ريغ مأ نيئيشلا نيذه
 ؟ال مأ جاوزلا ىلع بيغزتلاو بحلا هانعم نوكيأ

 دضب ةنامرهقلا ١)لعلو قلخلاو لا ةنسحلا ةناحيرلا : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم ءانغلا اوسمتلاو . كلذ لجألوه اهنيدو اهلامحو اهلام ةأرملا حكنت ليقو .كلذ

 هللاو .كلذ يف بيغرتلاو ثحلا نم تركذ ام ىلع هنأ وجرأ .ءاسنلا جورف

 . ملعأ

 اهب ىرتشا نم رغي نأ دارأو كشارتفلل ةمأ ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 دري ملو كلذ دعب هيلإ ةبوهومللوه اهدر مث هنم اهجوزت مث رخآل اهبهجوف
 . ءاربتسالا نم ارارفو ةليح الإ كلذب

 راثآ نم هانفرع اهيف ةزئاج ريغ ةليح هذهو ، كلذ هعسي ال هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو نيملسملا

 اهقلط ذم رهش أ ةثالث ءاضقنا دعب ةقهارم ة ارم ١ جوزت نميفو : هنمو ةلأسم

 . يناثلا جوزلا اهم لخدو ئ لوألا جوزلا

 )١( هلعلو : لصألا يف ."

١٦٩١ 

 



 رهشأ ةثالث ةنس ةقهارملا ةذيعو ، ايهغيب ةقرفتلا ىلع ردقن الف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لمحلل رهشأ ةعستو ،ةدعلل

 دارأ هلعل ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتجوز ةمأ جوزلل زوجمو : هنمو ةلأسم

 . اهجيوزت

 رايخلا هلو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوقل كلذ هل زوبي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . اهجوزت اذإ هنم

 اذكه اهجوزت يتلا ةمألا أطي وأ اه أطي ل ام كلذو . هريغ نمو

 . عجر . .ملعأ هللاو . هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ نم هانظفح

 تكرت . . ةوهشب هيلإ رظنو ادمع ةص جرف سم ا ذإ جوزل ١ يفو : هنمو ةلأسم

 : هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب

 .اندنع ىلوأ اهجيوزت كرت ةرهشل رظنلا وأ سملا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ضعب غلب وأ 3 غولبلا تامالع نم ءيش اهب ناب يتلا يه ةقهارملا ةّيبصلاو

 . ملعأ هللاو .اهبارتأ

 يف : هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هتعنم اهنأو ،اهآطي مل هنأ اعيمج ايعاو اهقلط هنإ مث اهب لخدو لجر اهجوزت ةأرما
 تناك نإو ؟ةفصلا هذه ىلع ةدعلا نم اهيلع بجي ايف .ءطولا نع اهسفن
 مأ اهجيوزت هيلع مرحي له .اهتدع ءاضقنا لبق بطاخ اهبطخو ةمات ةدعلا اهيلع

 ؟ال

 نإ لوقو ،اهيلع ةدعلاو لوبقم ايموق نإ لوق : افالتخا كلذ يف نإ : باوجلا
 .ةدعلا رمألا رهاظ ف اهيلعو ةدعلا نم بجو ام وهو . هللا قح ف لبقي ال الوق

 . اهتدع لثم فالتخا اهيف اضيأ اهتبطخو

س ١٧٠



 تاونس تس نس نم ريغص دلو اهدنع ةأرملا هذه تناك اذإ تيأرأ : ةلأسم

 .اذه اهدلو مأ ىلاولا اهجوزي لهف . ناهت هريغ اهل يلو الو كلذ نود ادعاصف

 نم دئازلاو حبرلا نم نبغلا فرعو زابشأ ةتس يبَصلاراص اذإ هنأ : باوجلا

 دحي ال ضعبو همأ جوزي نأ زئاجف كلذ هابشأو برغلا نم قرشلاو صقانلا
 . ملعأ هللاو .كل اهتركذ يتلا ءايشألاب هتفرعم هنم ربتعت لب الوط

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

 .هَجوزَق كتنبا ينجوز مهدحأ لاقف لجر ىلإ اوغاج لاجر ةثالث يف : هللا همحر
 ةليللا كلت يف اهوبأ تامو جوزلا اهب لخدف لجرلا يبحاص دوهشلا ناكو

 اهجوز فرعت مل ةأرملاو ءاهتزُح دقو يتجوز هذه لوقي ايهنم دحاو لك حبصأف
 ؟كلذ ىف مكحلا فيك . مهنم

 هذه نم دحاو لك ىلعو خسفنم جيوزتلا نأ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 لك مزلي هلعل مهمزلي اهقادص مهيلعو هتجوز اهنأ لجو زع هللاب نيمي ةئثالنلا
 مه اوتام نإو دحاو ثاريم مهل ناك يه تتام نإو .قادصلا ثلث مهنم دحاو

 هثاريمو { مهارارقإب مهلك مهثرو دلوب تتأ نإ نإو .دحاو ثاريم مهنم (ا)اهل ناك
 ثاريم هلف ىشثنأ ناك نإو ركذ ثاريم هلف (٢)لركذ ناك نإف .دحاو مهس مهنم

 . ملعأ هللاو . «ءايضلا» باتك نم ةلأسملا تلقن اذكه . ىثنأ

 هتوم دعب هتبيبر هيخأ ةكيرت جوزتي ن أ لجرلل زوجيو : هنمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةيهارك هيف : باوجلا

 : أرمل أ نيب عمجي نأ هركي كل ذكو : هللا همحر دمح يب ا نع اهلعل : ةلأسم

 . اهتبيبرو

 نم هتلقن .هوركني ملف ءاهقفلا رصع يف لعف نم كلذ لعف دق : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتدجو ايك رثألا
 )١( مهل : لصألا يف .

 ركذ : لصالا يف )٢(

١٧١ 



 همحر يحنلملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا وج نمو : لام

 : باوجلا نم اذهم تيتأو املا ؤس تكرت .

 كلذف اهاضر الو اهنذإ ربغ نم ايلو اهجوز اغلاب ةأرملا تناك نإف : -

 هللا نيبو هنيب ايفو مكحلا يف اجوز اهل هب ضرت ل اذإ اهيلع زئاج الو تباث ريغ

 ةغلاب ةأرما تناك نإو . ًاجوز هتيضر اذإ اهجوزتي نأ امهل كلتمملا لجرلا دلول زاجو

 هغلب امل مث اهرمأ نع هل اهكلمأو هب اهاضرو اهنذإب لجرب اهيلو اهجوزو ةلقاع

 دقع توبث يفف ،هب ضرت ملو تريغ هب اهكلمي نأ هترمأ نمب جيوزتل ادقع

 نم لوق ىلعف اهيلع هتبثي مل ضعبو ،اهيلع هتبثأ ضعب :فالتخا اهيلع جيوزتلا
 . ملعأ هللاو .اهب هنبال جيوزتلا زيجي الف جيوزتلا تبأ
 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 ناك وأ ة ةقث ريغ اهّكلو ناكو اهيلو نم ةميتي ةيبص جوزتي نأ دارأ نميف : هللا همحر

 نم ةميتيلا لخي نا هل زوجيأ ؟هنم هصالخ فيك . اهقادص ضبق نع عنتماو ةقث

 ةميتيلا تتام هل ًاصالخ كلذ نوكيو ةديجلا ةوسكلاو رطعلا اهل لعجيو قحلا كلذ
 ؟ال مأ هتيضر وأ جيورتلا تريغ تييحوأ

 نم ةقثوأ نيملسملا ماكح نم مكاح اهل هنم هضبق نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ايك اهل وه هلعج امأو .نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف هل صالخ هجو وهف مهتاقث
 . ملخلا تغلبو كلذك اهل هلعج اذإ نكل 3 مهل صالخ هجو هارن الف تنأ هتركذ

 اهل هتركذ ايكوه هلعج نإو .هل صالخ هجووهف كلذب هتيضرو جيوزتلا تمتأو

 هوجو نم هجوب اهل هنم صلختي نأ ىلإ هسفن همزلأ ايك اهقح هيلعو اهنود هلوهف
 . ملعأ هللاو . هانركذ ام دعب هنم ةءارب هل ىرن الو قحلاو صالخلا

 امل اهيفكي اهلام ةلغو ةباش يهو ةنس ةرشع ثالث ةنبا ةميتي يف : هنمو ةلأسم

 يف حالصلا هل نيبت ةقث ريغ وأ ةقث ناك لجرب اهجوزي نأ اهيلول زوجيأ . هيلإ جاتحت

 ؟ال مأ هل نيبتي مل وأ كلذ
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 ضعب لاقف ةقث جوزلاو احالص اهل جيوزتلا ناك اذإ : قيفوتلا هابو باوجلا

 هب ضرت مل نإو { مت هتمتأ نإ اهغولب ىلإ فوقوم وهو كلذ زوجي : نيملسملا ءاهقف
 . ملعأ هللاو . لاح ىلع ةميتيلا جيوزت نيملسملا ضعب زجي ملو .اهنع خسفنا

 ي هنم الوخد كلذ نوكيأ ةميتي لو هل لاق اذإ جيوزتلا دقاعو : هنمو ةلأسم

 ؟ هيلع سأب ال مأ احالص جيوزتلا نكي مل نإ ءيش همزليو جيوزتلا
 رغ جوزلا ناكو .اهل احالص نكي مل اذإ اذ إ اموثأم نوكي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نمل ةفصلا هذه ىلع نسحأ اندنع جيوزتلا اذه يف لوخدلا كذَتو اهيلع نومأم

 .ملعأ هللاو . ةمالسلا اهل بلطو هسفن ىلع قفشأ

 هذه هب ضرت ملو غلب مث ريغص دلوب اهيلو اهكلم اذإ ةميتيلا يف :هنمو ةلأسم

 رمألا بحاص ىلإ تراس اهنإ مث هنم ريغلا تدارأو تغلب مث اهل اجوز ةميتيلا

 اهنإ مث .كلذ اهفّرَعي نم اهل أيهتي ملو ريغلا ظفل نسحت ملو لجرلا اذه نم ريغتل
 ٣ ١ اذه ناك نإو ؟ال مأ كلذ دعب ريغ اهلأ . ةليوط ةدمب كلذ دعب تملع

 ؟ال مأ دعب اهب لخدي

 لو ريغ ريغلا ظفلب اهملمغيي دحأ ةأرملا هذهل أيهتي لو ريغلا اف زاج نإو تيأرأ
 دلو هلو يولا لجرلا اذهل ناكو اهريغ زاجو هنم تريغو 5 ريغلا ظفلب اهملعو رخآ اهل

 ظفل 5ةأرملا هذهل هدلاو ميلعت لبق نم كش هيلعأ . رييغتلا دعب اهب جوزتي نأ دارأو

 ؟ال مأ ريغلا

 ملو جوزلا اذهب ضرت مل تغلب نيح ةأرملا هذه تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغلا اهلف جيوزتلا اذه تريغو هتملع مث ريغلا ظفل نسحت مل اهنأ ريغ هرشاعت
 اهملع نم ىلع سأب الو ، نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف اندنع ةفصلا هذه ىلع

 هوبآ وأ اهجوزتي نأ نيملسملا مكح يف كلذ اه تبثو هب تريغ يذلا ريغلا ظفل

 مل اذإ هنم تريغ نم ىلع قادص الو ،اهحاكن مهل زوجي نمم اوناك اذإ هنبا وأ
 . ملعأ هللاو .اهب لخدي
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 همحر ، يحنملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نأ الجر ترمأف اهسفن جيوزت يف اهيلو وأ 3اهيصو اتهلتو اذإ ةميتيلا يف : هللا

 هيف ةهبش ال احيحص حاكنلا نوكي نأ دعب ةميتي يهو لجرب اهجوزف اهجوزي
 ؟لخدي ملوأ جوزلا اهب لخد اهيلع

 اذهب اهيلع لوخدلا تبثي ال ةميتي ربغوأ تناك ةميتي ةيبصلا نأ : باوجلا

 ملعأ هللاو . هتفصو يذلا جيورتلا

 لجر ىلا اهتيلو ذحأ ءاجف اهابع مهو ناملو اهل ناك اذإ ةميتيلا ينو: ةلأسم

 اهايإ هجوزف ، ريغص هدلوو ، يدلول يخأ ةنباب ىنجوز :هل لاقف نيملسملا نم
 ؟ال مأ جيوزتلا اذه تبثيأ .رخآلا اهيلو نذإ ريغب هدلول

 داقعنا ةزاجإ يف ةميتيلل نييلولا دحأ نم ةكلملا زاوج امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهل ةميتيلا ([نأ]زاجأ نم لوق ىلع لاجرلا نم هب تكلم املاهجيوزت مكح

 ضعب لوق ىلع كلذ زئاج هغولب دعب جيوزتلا اهمامتا دعب اهغولب لبق جيوزتلا
 جيوزت يف فالتخالا يف لوقلا اضيأ كلذكو .لوقلا رثكأ يف تباثو نيملسملا

 يف لوقلا . مهسفنأ ىلع مهغولب دعب جيوزتلا اومتيو اوغلبي مل ام روكذلا نايبصلا
 ( .نيملسملا عرش يف كلذ

 ظفل اهملعي نأ دعب نم تبلطو اهغونب دعب ضرت مل اذإ تيأرأ : ةلأسم
 ريغلا ظفل اهملع نمل زوبي لهو ؟ال مأ كلذ هنم تبلط نمل كلذ زوجيأ . ريغلا
 . اهئايلوأ دحأ ريغلا ظفل اهملع يذلا ناك اذإ اهب جيوزتلا

 جيوزتلا نم رييغتلا ظفل ين ظفح هدنع نمل نأ يدنعف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةميتيلا هنم ريغت نمل هنم دسح ريغ نم هب ميلعتلا هنم تبلطو ،اهريغوأ ةميتيلل
 دهعلل مهعرش ىلعو نيملسملا دنع زئاجلا ىلع كلذ هنم بلط نمل هميلعت اينإو

 )١( لصالا يف تسيل .
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 بلط نم ىلع هناتك هلزوجي ال هنإ هملع ام ميلعتلا هنم بلطو يلع ملع ن
 الع ملع نم ىلعرزولا نم ءاج ام هملعي ل نإ فاخو .هملعي نأ الإ هنم

 ريغ ظفل ةميتيلا كلت ملعي نأ هلزئاجف رزولا كلذ هقحلي نأ هيلع .همتكف
 نم تجوز نمب اهاضر ملعي مل ام اهغولب دعب لاجرلا نم هب تجو نمم جيوزتلا
 دنعرئاجلا هجولا كلذ يف تناك اذإ كلذ يفرجألا هلو اهغولب دعب لاجرلا
 اهئايلوأ دحأ نيملسملا دنع تباثلا زئاجلا ريغلا ظفل ةميتيلا ملع اذإو ،نيملسملا
 ريغلا ظفل اهملع نم جيوزت هل زئاجف مهعرشو نيملسملا مكح يف ريغلا اهل زاجو
 اهرييغت دعب اهجوزت اذإ هدلول اضيأ زوجيو ةأرملا كلت جيوزت هل زوجي نمم ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . هنم جيوزتلا خسفب اهل مكخو تجوز نمب

 . باودلا نم ةباد اهسفن تأطوأ ةأرما يف : هنمو ةلأسم

 دحلا اهيلع بجيف دحلا امأو لسغلا اهمزليو اهجوز ىلع مرحت اهنإف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .ءامدلا عماج وهو رفعج نب عماج نم تظفح ام ىلع

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

 نم جيوزتلا تريغو تغلب دق ينإ تلاق اذإ ةّتبصلا يفو : هللا همحر ،ناديبع

 ؟ال مأ الوق لتقي . نالف يجوز

 غولبلا تامالع اهيف ةيبصلا هذه نكت نإ : تفصو ام ىلعف : باوجلا

 اذإ اهيلع تباث غولبلاب اهرارقإف اهيف كشي ملو بلقلا بتري ملو غولبلاب ترقأو
 تريغ دق تلاق اذإ امأو ،اهلوق ىلإ بلقلا نأمطاو غولبلا تامالع اهيف تناك

 نم تريغ دق تلاق اذإ : لوقي رمع نب دمحم خيشلا تعمس دقف نالاف يجوز نم

 .ملعأ هللاو .اهسفن ىلع جيوزتلا تتبث تتبثأ دقف نالف يجوز

 ّ جيوزتلا كنم تريغو تغلب دق اهجوزل تلاق اذإ ةّيبصلا يفو : هنمو ةلأسم

 ءطوب ًادبأ هيلع مرحتأ .تلاق ام حصو .اهل ابذكمئ اهعماجف ليللا يف كلذو

 ؟ . ضيحلا
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 جيوزتلا خسفنا جيوزتلا كنم تريغ تلاق ةعاس اهنأل معنف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلع مرحت دمعلا ىلع ضيحلا يف ءطولا يناثلاو

 تدارأو ةميتيلا ةيبصلا تجوز اذإ جيوزتلا نم ريغلا ظفل نأ : هنمو ةلأسم

 ؟ تغلب اذإ ريغلا
 نالف نب نالفب ةيضارب تسل ىنأ مكدهشأ : ةأرملا هذه لوقت نأ : باوجلا

 .اهترصبأ اذإ ةلدعلا ةأرملا لوق لبقيو ،غلاب اهنإ اهلوق مكاحلا لبقي الو .يل اجوز

 . ملعأ هللاو .اهيلإ رظنت مث ءاملاب رهطت نأ اهرمأت اهنإف رظنت نأ تدارأ اذإو

 اهلهأ ىلإ تضمف اهقلط مث اهب لخدو ةميتي جوزت نمعو : هنمو ةلأسم
 له .جوزلا نم اهقالط ى رتشا امدعب اهوخأ اهقلط مث اهدر مث نيرهش تماقأو
 ؟رخآلا قالطلا نم دتعتو ةدعلا فنأتستو لوألا قالطلاب دتعت نأ اهيلع

 اهقلط نأ دعب ةميتيلا ر ةجوزلل لهو .رخآلا قالطلاب دتعت معنف : باوجلا
 عامج ىلع ربجت الو تغلب نإ ريغلا اهلو اهدر هل معنف . ؟اهيلو هرك وأ تهرك نإو

 . ملعأ هللاو . نكس الو

 اهب لخدي نأ لبق تتامف اهب لخدي ملو ةميتي جوزت لجر نعو : ةلأسم

 ملعي ملو اهاضر ملعي مل هنأل اهنم هل ثاريم الو اهقادص همزلي الف : باوجلا
 لجرلا نم ةريغم تءاجو تغلب دق اهنإ ةيبصلا لوقو . . ملعأ هللاو .غولبلا الإ
 نإف اهيلإ رظنت ةقث ةأرما لعبجي مث لاستغالاب اهرمأي مكاحلا نإف اهب جوزت يذلا

 دق اهنأ اهلوق امأو © ريغلاب اهل مكحي ذئنيحف ظفللا تنسحأو ضيح مد اهيف تأر

 . ملعأ هللاو .اهلوق مكاحلا لبقي الف تغلب

 تامو ،هيخأ نباب هتايح يف اهوبأ اهجوز ةيبص جوزت لجر نعو : ةلأسم
 ريغلا امل تبثيأ .هريغتو حاكنلا خسفت نأ تدارأ اهنأ مث جاوزلا لبق اهوبأ

 ؟ال مأ خسفلاو
 ذخأن يذلاو فالتخا اذه يلا ؤس يف هظفحو هتفرع اميف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ةجوز يهو اهغولب دنع اهل ريغ ال اهدلاو اهجوزي يتلا ةيبصلا نأ هيلع لمعنو هب
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 ×يوزتب - ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسرب ءادتقا ريغل ا نم امل ةجح الو اهجوزل

 للاو . عست ةنبا يهو اهب زاجو نينس تس ةنبا يهو اهنع هللا يضر ةشئاع

 يلع تدجو يذلا اذهف تاغلابلا مكح (١[اهل] ةيبصلا دلاولا جيوزتو . . ملعأ

 . لمعلا

 لبق يبصلا تام مث غلبت مل ةيراجل يبص وهو هنبال جوزت لجر يف : ةلأسم

 ؟ال مأ اهجوزتي نأ بالل له . غلبي نأ

 هب لخدي مل نإو هيبأل لحت الف اهأطوو ةيبصلاب يبصلا لخد اذإ : باوجلا

 ,ملعأ هلل هللاو .اهجيوزت اضيأ ينبجعي الف

 هقلطم لحتأ .اتهقراف مث دبع اهب جوزتف اثالث ةقلطم ةأرما يف : ةلأسم

 ؟ال مأ ْ لوألا

 ينعأ ،هديس رمأب اهب هجيوزت ناك اذإ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوألا اهقلطمل لحت اهنإف ،دبعلا

 اجوز اهجوزي ن ليكوللأ . هتخأ جيوزت يف اليكو لكو نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟هلكو نم هيلع عجري ل ام ةلاكولا كلتب جوز لعب

 لوقلا اذهو ،ةدحاو ةرم الإ اهجوزي نأ هل زوجي ال : لاق نم لاقو : باوجلا

 . ملعأ هللاو . سفنلا ىلإ قبسأو طوحأ يدنع

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

 ؟ال مأ ىثنأ وأ ركذ نم همأ هتعضرأ نم تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي لهو ۔ هللا همحر

 نكي مل اذإ ةعاضرلا نم هتخأو هيخأ تخأ جيوزت هل زوجي : قيفوتلا هنابو باوج
 . ملعأ هللاو . ىثنأو ركذ نم هدالوأ جيوزت هيلع مرحي وأ هدلاول نبلل

 نب ةعمح نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأس

= 

 ١١( لصألا يف تسيل .
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 . هريغ نبلب هتقلطم اهتعضرأ ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر ىفو : هللا همحر ناديبع

 ؟ال مأ هل زوجمأ

 هللاو .اهجوزت هل زوجي الف يناثلا جوزلا نم دلت مل ام : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ
 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهيدث تمقتلاف امهرجج ىف ةييَص تعضو ةعضرم ةأرما يفو : هللا همحر يوزنلا
 هذه دلول زوجيأ .ال مأ نبللا نم ائيش ةيبصلا تعضرأ ملعت ملو )ةعرسم هتبذجف
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةيبصلا هذه جيوزت ةأرملا

 تمقلأ اذإف نبل اهيف ةيبصلا هذهل ةعضرملا ةأرملا هذه تناك نإ : باوجلا

 ةصم يف اهيدث نم اهمف يف ردحني ام ردقب ةدحاو ةصم تصم ولو 5 ةيبصلا اهيدث
 يهو .اهنبا هل زوجي الو ةعاضرلا نم اهدلو تخأ يهو . يدنع عاضروهف ةيبصلا

 هزنتلاو ، ةهبش يهف اهنيح نم هتبذجو اهيدث اهتمقلأ نإو ةعاضرلا نم هتخأ
 . ملعأ هللاو . نسحأ

 وأ ائيش هنم لكأو زرأ وأ ءام يف وأ قيوس يف ناك اذإ نبللا نعو : هنمو ةلأسم

 اعاضر نوكيأ .هلبق يف وأ هربد يف وأ هينيع يفوأ هينذأ يف رطق وأ طقس اذإو برش

 ( ؟ال مآ

 وهف قيوسلا ىلع ابلاغ نبللا ناكو قيوس يف نجع اذإ نبللا امأ : باوجلا

 ابلاغ ناك وأ نبللاب رانلا تبهذو نبللا هيف طلخو ءاملاب خبط اذإ زرألا امأو . عاضر
 هيفف نذألا يف رطقلا امأو . عاضر وهف طوعسلا امأو . عاضربوه سيلف نبللا ىلع

 ةأرملا لبقو . عاضرب سيلف هربد يفوأ هلبق يفوأ هينيع يفرطق اذإ امأو .فالتخا

 . عاضرب سيل

 )١( ةعرس : لصالا يف .

 س ١٧٨



 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع يدنع وهو ناتنس عاضرلا دح نإ

 يوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . ؟ هب تيضر امو نالفب ييلو ينجوز ةأرملا تلاق اذإ : هللا همحر
 لعل اهل رمألاب لئاقلا لوق امأو ، ريغلا هب اه تبثي ظفل يدنع اذهف : باوجلا
 .كلذ هل ينبجخي الف . هب (ا)ةيضار ينوكت ملو نالف نم جيوزتلا تريغ دق كتين
 رشاعت ل اذإ كلذ دعب هيلإ إ عجرتو هريغ دنع نم ظفللا ملعتت نأ يه امل زوجيو

 . ملعأ هللاو .اهجوز

 اهلا ؤس تكرت : هللا همحر يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو

 مكح ةنس ةرشع سمخ غلب اذإ يبصلا نإ لوقي نم لوق ىلع امأ : باوجلا
 ل ام لجألا اذهب هل مكحي ال لوقي نم لوق ىلعو .تباث هجيوزتف غولبلاب هيلع
 هللاو . ضقتنإ ضقن نإو مث همتأ نإ هغولب ىلا الج ؤم نوكي جيوزتلل هلوبقف غلبي
 . ملعأ
 نأ بألا دارأ اذإ هللا همحر:يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا تلأسو : ةلأسم

 ؟يبصلا هنبال جوزتي

 اهو وأ ةأرملاو جصلا بأ هيلع قفتي ام ىلعف قادصلا امأ : هنعو : باوجلا

 لك ،بالا ىلع ضعبو يبصلا ىلع نضعب وأ يبصلا وأ بألا ىلع ناك نإ
 لوقيف بصلا وبأ وه جوزملا ناك اذإ ظفللا امأو . كلذ ىلع اوقفتا اذإ زئاج كلذ

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصيو هيلع ينثيو هللا دمحي نأ دعي
 اهّتلو نذإب ينالفلا نالف ةنبا ةنالفب نالف يدلو تجوز ينأ اودهشا نيرضاحلل

 : لاق كلذ م غرف اذإف © ظفللا مامتب يتأيو ارضاح ناك نإ هيلا ريشيو اذه نالف

 اهتلبق دق ين أ اودهشاو اذه نالف تنب ةنالفب اذه انالف يدلو تجوز اذه ىلعف

 دق :لاق بألا ىلع قحلا ناك نإف جيوزتلا هيلع عقو يذلا قادصلا اذه ىلع هل

 . ةيضار الو : لصألا يف )١(

 ۔ ١٧٩

 



 وأ يسفن ىلع جيوزتلا هيلع عقو يذلا قادصلا اذهب هذه نالف تنب ةنالفل تلبق

 . هللا ءاش نإ يفكي ظفللا اذه نأ وجراف يدلو ىلع

 بآ نذإو ةّنّضلا بأ نذإب اًّضعب ايهضعب اَجْز يبصو ةّيبص يف : ةلأسم
 ؟اهئابص يف امهدحأ تام اذإ اضعب هضعب ناثري له . يبصلا
 لاح لك ىلع ةيبصلا هنم ثرت الف هئابص يف يبصلا تام اذإ : باوجلا

 . لخدي مل وأ اهب لخد
 غولب ىلإ اهثاريم لج ؤيف اهوبأ اهل جوزملا ناكو ةيبصلا تتام اذإ امأو

 هثاريم هلف هل ةجوز اهب يضرل ةيح تناكول اهنأ فلحو يبصلا غلب نإف . يبصلا

 ةميتي ةيبصلا تناك نإو .ايهنيب ثاريم الف يهئابص ي امهالك تام نإو ،ابنم

 يذلا ناك اذإ اغلابوأ ايبص اهجوز ! ناك ،اهنم جوزلل ثاريم الف اهابص يف تتامو

 7 م اهجوزو نايع رصم ي باغو ح اهوبأ ناك اذإ كلذكو .اهدلاو ريغ اهجوز

 وأ ابص اهجوز ناك اهنم جوزلل ثاريم الف اهئابص يف تتامف ءايلوألا نم هدعب
 جيوزتلا متي ذئنيحف جيوزتلا متيف ةيبصلا تومت نأ لبق بألا ءيجي نأ الإ اغلاب

 يف تايف ةغلاب جوزت اذإ يبصلا امأو . ملعأ هللاو . بألا جيوزت لثم (ا)نوكيو

 مل نإ هيلع امل قادص الو لاح لك ىلع هنم ةغلابلا هتجوزل ثاريم الف هئابص

 نمضي مل اذإ هيلع اهل قادص ال لوقلا رثكأف اهاضرب اهب لخد ناك نإو اهب لخدي

 نم قادصلاب اهل نمض اذإ امأو .سانلا نم هريغوأ يبصلل اهجوزت نم اهل هب

 تتام نإو . ملعأ هللاو . هنم اهل نمض نم ىلع اهقادصف هريغ ذحأوأ هل اهجوزت

 ول نأ فلحو غلب نإف ، هغولب ىلإ هثاريم لجأ ًاجوز هب تيضر دقو هغولب لبق يه

 . ملعأ هللاو . مكحلا يف اهنم هثاريم هلف هل ةجوز اهب يضرل ة ةيح تناك

 نم غلابلا نأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ هيبنلا هيقفلا خيشلا نع : ةلألسم

 هغولب لبق يبصلا تامو يبصلا اهجوزت اذإ ءاسنلا

 )١) ناكو : لصالا ف .

١٨٠ 



 اذإف قادصلا امأو .افالتخا كلذ ف ملعأ الو { هنم اهل ثاريم الف : باوجلا

 نم ىلعالو يبصلا ىلع اهل قادص الف اهب لخدي نأ لبقو هغولب لبق تام

 . ملعأ هللاو . هب نمض نم ىلع قادصلاف اهب لخد نإ امأو . قادصلاب اهل نمض

 .اهب لوخدلا لبق وأ اهغولب لبق اهقلطي نأ دارأو ةميتي جوزت لجر : ةلأسم

 ؟ال مأ قادصلا فصن هيلع بجي له
 تقمتأو ةميتيلا تغلب نإ : ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 هلف اهنيمي دارأ نإو ، جيوزتلا دنع اهل هضرف يذلا قادصلا فصن اهل مزل جيوزتلا

 تهركو تغلب نإ امأو .اجوز هب تيضرل اهقلطي مل ناكول هنأ نيميلا اهيلع
 هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع اذهو قادصلا نم هيلع اهل نكي مل همتت ملو جيوزتلا

 . ملعأ

 .اهغولب لبق هنم تريغو اهعماج مو اهب لخدو ةميتي جوزت لجر : ةلأسم
 رظنلا مأ هيلإ رظن وأ هديب جرفلا سمي مل ولوأ اديدج ًاجيوزت اهجوزتي نأ هل له

 ملوأ اهعماج لوألا ريغ قادصب نوكي له .ديدجلا جيوزتلاو عايجلاك سمللاو
 . عامجلا دعب ديدجلا جيوزتلا زيجي يذلا لوألا لوقلا ىلع ،اهعماجي

 لوق ىلعف دمعلا ىلع هيلإ رظن وأ اهجرف سمل ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 عماج ناك اذإ ةيناث اهجوزتي نأ هنم تريغو ةميتيلاب لخد نمل زوجي ال هنإ لوقي نم
 اهجوزتي نأ لوقلا اذه بحاص دنع زوجي الف .هنم دمعلا ىلع رظنوأ سملوأ

 ىلعو .اهغولب دعب جيوزتلا تريغ اذإ هتجوز ريغ عماجو رظنو سمل هنأل ةيناث

 هيلع ناقفتي ام ىلع زئاج كلذ نأ هدنعف اهعماجولو ةيناث اهجيوزت هل زوجي نم لوق .
 . ملعأ هللاو .ادعاصف هب جيوزتلا زوجي امم قادصلا نم

 اهنم نيميلا اهجوز دارأو اهنول دعب جيوزتلا نم ةميتيلا تريغ اذإو :ةلأسم

 اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا تكرت . .اهغولب نيح ًاجوز هب تيضر ام اهنأ

 : هنيعب

١٨١



 ين اهيلع هل نيمي الأ لوقلا رثكأو & فالتخالا يرجي اذه لثم يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اذه لثم

 نوكي )نأ ىلع يبص وأ ميتي ىلع جيوزت دقعي نأ زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ال مأ ايهغولب دعب هامتأ نإ اهيلع قادصلا

 رظن ىلع نايبصلا جيوزت زاجأ نم لوق ىلع كلذ قيضي مل : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ايل حالصلا

 اهتدع نم ةضيحلا كلت تبسحف ضئاح يهو اهجوز اهقلط ةأرما : ةلأسم
 . ىلوألا ريغ تاضيح ثالث اهيلع نإ اهل ليق مث تجوزت مث اهدعب نيتضيحو

 اهجوز اهدر كرديو ريخألا اهجوز نم قالط الب جرختو دساف جيوزتلا اذه له
 ؟ال مأ } ىلوألا ربغ تاضيح ثالث ضحت مل ام لوألا

 اهب لخد دق لوألا جوزلا ناك اذإ . !أطاب جيوزتلا اذه معنف : باوجلا

 نإف ءاهتدع ضقنت ملو تجوزت هذه نأل ؛قالط الب ريخألا جوزلا نم جرختو
 وأ ةثلاثلا ضحت مل ام اهتعجارم لوألا اهجوزلف طلغلا ىلع كلذ تلعف تناك

 لخد دق ريخألا جوزلا ناك هنأ الإ ريخألا جوزلا نع اهجورخ دعب اهمايأ يضقنت
 ىلع اهنم كلذ ناك نإو . ملعأ هللاو . تاضيح ثالث ضيحت ىتح اهبرقي الف اهب
 اهعماج دق هنأل لوألل لحت ال :لاق ضعبف ريخألا اهجوز اهعماجو ةلاهجلا

 ىلع اهرذعي لوق هيف نأ وجرأو لوألا ىلع تمرح دقو مارحلا ىلع ريخألا جوزلا
 . هنم ةدعلا يف تمادام اهدارأ اذإ لوألا ىلع مرحت ال لوقنو .اهتمرح نع ةلاهجلا

 . ملعأ هللاو .جورفلا يف هزنتلا انبجعيو

 ؟اهجوزي نم قوتعم خأو كولمم بأ اهل ناك اذإ ةقوتعملاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . قتعملا اهوخأ اهجوزي : باوجلا
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 )١( اهيلع قادصلا نوكي نأ ىلع ناو : لصالا يف .

١٨٢ 



 هتجوز ىلع اهجوزت 5ةربدم ريغوأ ةربدم ةكولمم ةأرما جوزت لجرو : ةلأسم

 قالط ريغب اهجوز نم جرخت له تريغ نإو ؟كلذ يف ريغ ةرحلل له .ةرحلا
 ؟ال مأ اهتادصب جرختو

 اهلف تملع نيح تريغو تملع نإف هجيوزتب ملعت نيح ريغلا اهل : باوجلا

 ءيش امهنيب يقب ناك نإ ديدج جيوزتب الإ اهتعجارم هل سيلو قالط الب جرخت نأ

 . ملعأ هللاو .قالطلا نم

 اهجوزي نم قوتعم نبا وأ خأو كولمم بأ اهل ناك اذإ ةكولمملاو : هنمو ةلأسم

 ؟اهنم
 . ملعأ هللاو . خألا نم ىلوأ نبالا نأ انبجعي اييف : باوجلا

 :اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : ةلأسم

 تمأ تءاش نإ اهجوز يف رايخلا اهلف تقتعأ اذإ ةكولمملا امأ : باوجلا

 يهفوه قتعأ اذإ امأو ،اكولمموأ ارح جوزلا ناك هتضقن تءاش نإو جاوزلا
 هيف يه اهل :لوقو .كلذ هلف اهقلطي نأ ءاش نإف قتعي نأ لبق تناك املثم هتجوز

 . ملعأ هللاو .رايخلا

 اهنم ريغلا هل له . ةكولمم يه اذإف ةرح اهنأ ىلع ةأرما جوزت لجرو : ةلأسم
 تجوزت اذإ ةأرملا كلذكو ،اهب لخدي ملوأ اهب لخد ؟ال مأ هيلع اهل قادص الو

 ؟كولمم هنأ اهل نابتساف رح هنأ ىلع الجر

 اهديس رمأب جيوزتلاو ةرح اهنأ ىلع ةكولمملا ةأرملا جوزت اذإ رحلا امأ : باوجلا

 اهديس ريغ اهجؤزو اهديس رمأ ريغب جيوزتلا ناك نإو . ةرح يهو تباث جيوزتلاف
 دق ناك نإف اهنم عتمتسا ايب اهقادص هيلع اهب لخد دق ناك نإف .لطاب جتيوزتلاف

 ل نإو .اهب هع هنأل اهقادصب هيلع عجر اهرمأ هيلع متكو اهب هجوزو هنع لأس
 اذإ دسافلا جيوزتلا نم هيلع قادص الو هلصأ نم دساف جيوزتلاف اهب لخد نكي

١٨٣



 اهلف كولمموه اذإفرح هنأ ىلع الجر ةأرملا تجوزت اذإ امأو .أطيو سمي مل

 .اهل عيش الف اهب لخدي مل نإو ،هتبقر يف اهقادصف اهب لخد نإف كهنم جورخلا
 . ملعأ هللاو

 همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا تلأس :اذكه ةيوتكم اهتدجو : ةلأسم

 يمع ةنبا وأ يتخأ وأ يتنباب اذه انالف جتوزأ نأ ديرأ :لاقو لجر ينءاج اذإ : هللا

 ةجوز تناك اهنأ هذه ةنالفب تملع تنك دقو ءاسنلا نم يلي نمم يخأ ةنبا وأ

 © قالطلا وأ ةتيملا نم اهتدع ءاضقنا ةحص ملع ىلع اهقلطو اهنع تامو لجرل
 ؟اهتدع ءاضقنا يف لا ؤسلا ىلع الؤأ اهجيوزت دقعأ نأ عساوأ

 . ملعأ هللاو . رثألا نم تعمس ام ىلع كلذ يف كيلع سيل : باوجلا

 لاقو اهيلو ينءعاجو اهل هقالط وأ ةأرملا جوز توم يدنع حصي مل اذإ : ةلأسم

 اذه يف له .لجرب اهجيوزت دقع ينم ةارأو اهقلطو اهنع تام اهجوز نإ يل
 نهو مهءاسن (النوجوزي سانلا ةداع نم يه سيل نأو :تلق . . ؟ةنانئمطا
 ؟ال مأ ءاسنلا ءال ؤه لثمل حاكنلا دقعأ نأ يل عساوو جاوزأ دنع

 ةداعلا هب ترج ام ىلع كلذ قيضي ال هنأ رثألا نم انعمس ام ىلع : باوجلا

 . ملعأ هللاو . بولقلا ةنانئمطاو

 يمايرلا ملاس نب دشار نب دمح هيقفلا خيشلا باوج نم اهنأ وجرأ : ةلأسم

 لخدي ملو ملحلا غّلنيَمل ًيبصب ةيبص ةريغص يهو هتنبا جر لجر يف : هللا همحر
 يذلا اهقادصو يتنبا قح نم كلئربأ انأ هتنبا جوز وهو يبصلل ةنبال هذه لاق اهب
 اذهل ةيبصلا هذه نأ ظفلف كلذب يبصلا اذه ضرف اهقلطت نأ ىلع اهل كيلع
 يلام تلبق ىبصلا اذه هل لاق .اهقادصو ،اهقح نم كؤربن اذهب يبصلا
 يف يه مأ هنم اهل قالطلا اذه تبثيأ .ايهنيبرمألا اذه مكح ام .اهتبقر ()قالطإب
 جيوزتلا اذه ناك نإ انديس تيأرأ . .اناب امدعب اعيمج اغلب ولو نآلا ىلإ هكلم

 )١( اوجوزي : لصالا يف .

 )٢( ناقلط : لصالا يف .

١٨) 

 



 مرحتأ .اهب لخدو ارخا اجوز اهوبأ ةيبصلا هذه جوز مث اهنيب خسفني مل لوألا
 مكح امو ايهنيب قحلا فيك .لوألل لالح يه مأ امهالك لوألاو ريخألا اذه ىلع

 لخدو اهب ناب دق يهو هيلع تمرح نإ رخآلا جوزلا اهف هضرف يذلا قادصلا

 اهبلاطي ملو اهب لخدي مل وهو يبصلا جوزلا ىلع اهل يذلا قادصلا كلذكو ءاهب
 . ملحلا غلب ىتح ةيجوزلاب
 نأ رثألا يف دجن يذلا باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو : باوجلا

 ،ايهغولب ىلإ فوقوم هنإ لوقو تبني ال هنإ لوق :فالتخا هيف نايبصلا جيوزت
 نإف ةيبصلا هذهب يبصلا اذه جيوزت امأو . ضقتنا (اهاّضقن نإو 5مت هامتأ اذإف

 ولو هيلع تباث هنأ لوقلا رثكأف هيبأ نذإب جيوزتلا لبقو هوبأ هل جوزتو بأ هل ناك
 ةيبصلا جيوزتك يبصلا جيوزت لعجي نم لوق ىلع غولبلا دعب جيورتلا اذه ريغ
 هذه بأ امأو . عيشب سيلو عقي الف هغولب لبق هقالط امأو .اهوبأ اهجؤز ىتلا

 دنع حص اذإف اهئطوو اهب لخدو ةفصلا هذه ىلع رخآ جوزب اهجؤز اذإ ةيبصلا

 هزنتي نأ هل انبجعيف ةمدقتملا ةفصلا هذه ىلع لوألا جيوزتلا رخآلا جوزلا اذه

 امأو . ةئظوب "قادص اهل همزليو . ىلوأ ةقثلاب جرشل ف ذخألاو ،ةأرملا هذه نع

 حاكنلاب كشتو اهئطوو اهب لخد رخآلا جوزلا نأ هدنع حصي مل اذإف لوألا جوزلا
 نإو . طوحأ وهف لوألا جيوزتلا دقع ددج نإو . هيلع اهمرحي نأ ردقي الف لوألا
 هذه قادص نم هتءارب امأو مات هقالطف هغولب دعب ةيبصلا هذه يبصلا اذه قلط

 طرش (")[ىلع] ةءاربلا قلعي ملو قادصلا اذه نم هأربأ بألا ناك نإف ةيبصلا

 .ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع أربيف

 دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نم اهنأوجرأ : ةلأسم

 دقع كلذلأ .اهَءربتسي نأ دارأو ةمأ ىرتشا نميف : هلللا همحر يوزنلا ىلمازلا

 ؟كلذ ىف ف هداقتعا ظأل فيكو ال مأ هبلقب هدقتعيو هناسلب هب ظفلي

 )١( ضقتنا هوضقنأ اذإو مث هومتأ اذإف : لصألا يف .

 )٢( لصألا يف تسيل .

. ١٨٥ 

 



 نإ لوقي نم لوق ىلع كلذ هيفكيف هبلقب دقتعاو ىون اذإ امأ : باوجلا

 تاينلا نأ لوقي نم لوق ىلعو ،نييناوزنلا لوقوهو بولقلاب يربت تاينلا
 يتين مهللا :لوقي كلذ يف ظفللاف بلقلا داقتعا عم ناسللا قطنب نوكت
 نيتضيحب ضيحت نمم تناك نإ ةنالف يتمأ ءى ربتسا هذه يتعاس يف يداقتعاو
 هذه يتعاس ذم اموي نيعبرأو ةسمخب لاق مايألاب تناك نإو .اهجرف يل لحيل

 ىلص ۔ دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر رمأل ًاعابتا

 : جيوزتلا دقع ةفص ۔ ملسو هيلع هللا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ، نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو ، نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نورضاحلا ةعايجلا اهتيأ مكدهشأ ينإ مث .نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو
 نذإب ةينالفلا نالف تنب ةنالفب ينالفلا نالف نب نالف تجوز دق ينأ اودهشاف

 هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك مكح ىلع اهايإ هتجوز ،نالف نب نالف اهيلو
 اهنع ةءاسإلا عفرو اهيلإ ناسحالا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ۔ دمحم لسرملا

 فورعمب كاسمإ ىلعو اه ةرشعلا نسحو امهل بجاولا ءادأو اهعم ةبحصلا ليمجو

 ةضف ةيرال اذك اذك هنم لجاعلاف لجاو لجاع قادص ىلعو ناسحإب حيرست وأ
 ةضف ةيرال اذك اذك كلذ نم لجآلاو اهماقم كلذ يف موقي نم ىلإو اهيلإ ىدؤي

 ةنونيب وأ اهنيب عقي قالط وأ امهدحأ توم ثودح ةدم ىلإ هيلع اهل أسنم انيد

 اذه ىلعف هيلع اهل قادصلا اذه لحم لحي قارفلا هوجولا نم هجووأ ةمرحب

 اذه نالف نب نالف تجوز طورشلا هذه عيمجو لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا

 اذإف ،اذه نالف اهيلو نذإب اهحاكن ةمصع هتكلمأو ينالفلا نالف تنب ةنالفب

 انأ نالف اي كيلع دهشن لوقي مث نيدهاشلا نم هيلع اونوكف هل ةجوز اهلبق
 اذه ىلع كل ةجوز ينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق دق كنأب نورضاحلا ةعامجلاو

١٧٨٦ _



 اهل تلبقو اهلك ةروكذملا طورشلا هذه عيمج ىلعو لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا
 جوزملا لوقي مث جيوزتلا كلذ تبث معن لاق اذإف ؤكلذ عيمجب كسفن ىلع
 قادصلا اذه ىلع يل ةجوز ينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق دق لق : جوزتملل

 لوقي نأ يغبني هلعلو }كلذ عيمجب يسفن ىلع اهب تلبقو لجاآلاو هنم لجاعلا
 وجرأ © ظفللا اذه عجر . .قادصلا ركذ دعب ةروكذملا طورشلا هذه عيمج ىلعو
 هظفح ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا ظافلأ رثأ ىلع هنأ

 . هللا

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا باوج رثأ ىلع : ةلأسم

 هرمأ اذإ ةأرملا يلو نذإب هسفن ىلع جيوزتلا لجرلا دقعي نأ زوجي له : هللا همحر

 ؟هسفن جوزي ن أ

 دعب ظفللا دنع لوقيو افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ زئاج معنف : باوجلا

 نالف تنب ةنالفب يسفن تجوز دق ينأ اودهشاف مكدهشأ ينأ مث ةبطخلا لايك
 نب نالف لاق ًابئاغ ناك نإو اذه لاق ارضاح ناك نإ نالف اهيلو نذإب ينالفلا

 ۔ (دمحم) لسرملا هيبن ةنسو لجوزع هللا باتك مكح ىلع يسفن اهتجوز نالف
 ناسحالاو اهعم ةبحصلا ليمجو اهنع ةءاسالا عفر ىلعو 0- ملسو هيلع هللا ىلص
 لجاو لجاع قادص ىلعو ناسحإب حيرستوأ فورعمب كاسمإ ىلعو اهيلإ
 .اهرمأب وأ اهرمأ ريغب موقي نم ىلإوأ اهيلإ كلذ ىدؤي اذك اذك هنم لجاعلاف

 يرجت ةمرحب ةنونيبوأ اندحأ توم ىلإ لع اهل أسنم انيد اذكو اذك هنم لجأآلاو

 قادصلا اذه ىلعف ،اننيب يرجت ةمرحوأ قالط نم تناك هوجو يأ ىلع اننيب
 نالف تنب ةنالفب ىسفن تجوز طورشلا هذه ىلعو لجآلاو هنم لجالا
 ابئاغ ناك نإ ينالفلا نالف نب نالف اهيلو نذإب اهحاكن ةمصع ىسفن تكلمأو
 ينأب نورضاحلا ةعايجلا اهيأ َعلع اودهشاف ،اذه اهيلو نذإب لاق ًارضاح ناك نإو

١٨٧



 هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع يل ةجوز ةينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق دق
 نم لع نورضاحلا ةعامجلا اهأ اونوكف طورشلا هذه عيمج ىلعو . لجالاو

 تنب ةنالف تلبق دق ينأب نورضاحلا ةعايجلا اهتيأ مكدهشأ ينإ مث كنيدهاشلا

 هذه ىلعو لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع يل ةجوز ةينالفلا نالف
 . ملعأ هلل او . ا ذهبف كلذ عيمجب يسفن ىلع امل تلبقو طورشل ا

 ؛ هللا همحر ديعس نب حل اص هيقفل ا خيشل ا ينعأ 2 هب اوج نم اهلعل : ةلأسم

 ترمأف اهسفن جيوزت ف اهيلو اهلكو : رم ا نع هنع ةعوفرم لئاسم رثأ ىلع اهن ال

 دقع نإو ،(١)اهل هدقعب اهريغ ترمأ يذلا جيوزتلا اهيلع دقعيأ .اهجوزي الجر

 ؟ هترمأ يذلا ينعأ . جيوزتلا اهيلع هسفنب وه

 ناك اذإ ، ىلاعت هللا ءاش نإزئاج جيوزتوهو كلذب نسأب الف : باوجلا
 دقع نإو ،اهليكو نذإب :دقعلا يف لاق يه هترمأ يذلا نذإب رومأم ريغ دقاعلا

 هللاو . اهجوزت يف اهيلو نم اهل ةلاكولا ةحصب اهاضرو اهنذإب لاق يه هترمأ يذلا
 اهلكو نإ كلذكو .رضحت مل وأ اهسفنب جيوزتلا يه ترضح . . باوصلاب ملعأ
 اهيلع دقعي هربغ رمأي نأ هترمأ يذلاف اهجوزي لاجرلا نم تءاش نم رمأت نأ اهيلو

 . ملعأ هللاو . مدقت ام ىلع دقعلا ظفلو هسفنب وه اهيلع دقع ءاش نإو جيوزتلا

 ةفص ام . يلول ١ جوزل او دوهشل ا ةرضحب جيوزتل ا دقع جاوز ةفص ٢ :ةلأسم

 ؟كلذ

 يلول ا نوفرعي نونوكي جيوزنتل ا نورضحم ني ذلا دوهشل ا كلذ ةفصف : ب اوج ١

 هتخأ وأ همأ وأ هتنبا جوزي ةأرملا يلو نوكي نأ الإ ،جوزلا نوفرعيو ،ةآرملا يلو هنأ

 هللاو . نولمعي مهانيأر اذهبو {ةأرملا اوفرعي مل ولو يلولا ةفرعم يفكي لوق ىلعف
 . . ملعأ

 ىلع ) ١٧)ادقاع فألا نوكيو غلاب ةأرماب يبصلا هنبا جوزي نأ دارأ نم ظفل

 )١( اهل جيوزتلا دقعي هريغ هترمأ يذلا : لصالا ف .

 )٢( دتاع : لصالا يف .

١٨٨ 



 ايف : هللا همحر يوزنلا يناسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نعو هسفن

 دعب لوقي نأ هنيعب رثأ نم ظفللا اذهل ينم عايس ريغ نم ظفللا اذه نم ىلإ ةت
 نالف تنب ةنالفب انالف ينبا تجوز ينأ اودهشاف مكدهشأ ينإ مث : ةبطخلا لامك

 ارضاح نكي مل نإو ،اذه لوقيف ()حاهعم] ارضاح ناك نإ اهيخأ نذإب ينالفلا

 مكح ىلع اهايإ هتجوز كلذ دعب لوقي مث ، ينالفلا نالف نب نالف :لوقيف

 ىلعو۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ دمحم لسرملا هيبن ةنسو لجوزع هللا باتك

 اهيلإ بجاولا ءادأو اهنع ةءاسالا عفرو اهدنع ةبحصلا ليمجو اهيلإ ناسحإلا

 لجاعلاف لجاو لجاع قادص ىلعو ناسحإب حيرستوأ فورعمب كاسما ىلعو

 انيد اذك اذك هنم لجآلاو اهرمأب اهماقم موقي نم ىلإوأاهيلإ ىد ؤي اذك اذك هنم

 وأ ايهنيب يرجت قارفلا هوجو نم هجو وأ امهدحأ توم ثودح ىلإ ملع اهل أسنم
 قادصلا اذه ىلعف اهل لع قادصلا اذه لحم لحي ايهنيب ةمرحب يرجت ةنونيب

 نالف تنب ةنالفب انالف ىنبا تجوز ةروكذملا طورشلا هذه ىلعو لجآلاو لجاعلا
 نالف ينبال ة ةجوز اهتلبق اذإف اهحاكن ةمصع هتكلمأو اذه اهيخأ نذإب ينالفلا

 ينإ مث ،نيدهاشلا نم ملع اونوكف لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع

 ةجوز ينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق دق ينأب نورضاحلا ةعايجلا اهتيأ مكدهشأ

 لجالاو هنم لجاعلا قادصلا نم جيوزتلا اذه يف اهل هتطرش ام ىلع نالف ينبال

 يف انايض اهل ملع ةدقعلا هذه يف اهل هتطرش يذلا لجآلا اهقادص نوكي نأ ىلع

 لوقي نأ هدلول جوزتي نأ بألا دارأ اذإ هنع رخا دقع . . ملعأ هللاو . يلامو يسفن

 تجوز دق ينأب لع اودهشاف مكدهشأ ينإ مث :ةبطخلا لمكي نأ دعب دقاعلا
 ظفل نم ىقب اييف يضمي مث ينالفلا نالف تنب ةنالفب ينالفلا نالف نب نالف

 لجأآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلعف : هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ جيوزتلا دقع
 نالف تنب ةنالفب ينالفلا نالف نب نالف تجوز ، طورشلا هذه عيمج ىلعو

 )١) كعم : لص الا يف .

١٨٩ 



 هوبأ هل جؤزتملاو ينالفلا نالف نب نالف اهيلو نذإب اهحاكن ةمصع هتكلمأو ينالفلا
 نم هيلع اونوكف اذه نالف هنبال ةجوز اهلبق اذإف ،ينالفلا نالف نب نالف
 دق كنأب نوزضاحلا ةعامجلاو انأ كيلع دهشأ : كلذ دعب لوقي مث .نيدهاشلا

 هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع نالف كنبال ةجوز ينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق

 :بألا لوقيف .كلذ عيمجب هيلع اهل تلبقو طورشلا هذه عيمج ىلعو لجآلاو
 لجاعلا قادصلا اذه ىلع نالف ينبال ةجوز ينالفلا نالف تنب ةنالف تلبق دق
 ناك اذإ اذه . كلذ عيمجب هيلع امهل تلبقو طورشلا هذه ىلعو لجالاو هنم

 انأ هل جؤزتملاو : لاق بألا دقاعلا ناك نإو ،جوزتملا بأ ريغو لولا ريغ دقاعلا

 هنيب قرف الف هسفنب لولا جوزلا ناك نإو ، حاكنلا هدقع يف يضمي مث . يسفنب

 . ملعأ هللاو .اهيلو نذإب : هلوق نم طقسي هنأ الإ اذه لبق يذلا ظفللا نيبو

 اهلاؤس تكرت . . هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم

 اهمع جيوزتف لقاع ريغ خألا ناك اذإ ، يدنع ايف اذهوهو ،اهباوجب تيتأو

 هجاوزب ضري لو ارضاح ربصبلا معلا ناك اذإو . . ملعأ هللاو .زئاج ىمعألا

 ؟ال مأ اتباث جيوزتلا نوكيف اهل ىمعألا

 . ملعأ هللاو . ةأرملا تيضر اذإ تباث وه هنع : باوجلا

 يفكي مأ جيوزتلا هل لبقي نم لكوي له جوزتي نأ دارأ اذإ ىمعألاو : ةلأسم
 ؟هسفنل هلوبق

 وه ىلوي وأ جيوزتلا هل لبقيوأ هل جوزتي نم لكو نإ زئاج كلذ لك : باوجلا
 . ملعأ هللاو .زئاج مكلذ لك .هسفنب كلذ

 :لوقي اهابسوأ اهارتشا ناك نإ ءطولل هتمأ عى ربتسي نأ دارأ نم ظفل
 نيتضيحب ضيحت نمم تناك نإ ةنالف يتمأب صبرتأ ينأ يداقتعاو يتين مهللا
 هتنسل ةيدأت وأ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسررمأل ًاعابتإ إ اهجرف ىل لحيل

 : لاق ضيحت ال امم تناك نإو ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ادمحم هلوسرلو هلل ةعاط

س ١٩٦١٠



 ل لحيل اموي نيعبرأو مايأ ةسمخ ةنالف يتمأ ضّبرتأ ينإ يداقتعاو يتين مهللا

 :لاق الماح تناك نإو ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسررمأل اعابتا اهجرف

 نم اهرهطو اهلمح (اعضو ىلإ ةنالف يتنأب صبرتأ ينأ يداقتعاو يتين مهللا

 هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر رمأل اعابتا اهجرف يل لحيل اهلمح (؟١عضو دعب اهسافن

 . ملسو هيلع هللا ىلص _ ًادمحم هلوسرلو هلل ةعاط هتنسل ةيدأتو ملسو

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

 اهمع هل لاقف .اهديرأ ينإ :لاقو ةأرما جوزت نميفو : هللا همحر ناديبع

 هنم اهجرخأو لوألا جوزلا نم اهجورخ يف اهمع دمعف اهديرأ لاق . ؟اهديرت
 دلبلا يف رهتشا هنأ الإ هنيبو اهنيب مالك اهديري يذلا لجرلا اذه نيب نكي (مو

 رخآلا جيوزتلا اذه نوكيأ .اهجوز نم اهجورخ ةجلاعم لوألا جوزلاو اهلهأ نيب
 ؟امارح مأ الالح

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا اذه لثم نم ةمالسلا بحأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نم اذه اهنبا خأ نبا تعضرأ مث اهنبا ةنبا تعضرأ ةأرما يف : هللا همحر يوزنلا

 يهو همأ اهتعضرأ (٨)يتلا ريغ (٤)هذه همع ةنبا جيوزت عوضرملا دلولا دارأ مث هيبأ
 ؟اهجيوزت هل زوجي له .ةعوضرملا ةنبال تخأ

 دق هنأل هيخأ تانب نم دحأ جيوزت هل زوجي الو ،ةعوضرملا ةنبالا بأل اخأ راص
 لبق لوبقم ةعضرملا ةأرملا لوقو «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم (")مرحي» ليق

 )١( 0 )٢( عوضو : لصالا يف .
 )٣( ناك الو : لصألا يف .

 )٤( اذه : لصألا يف .

 )٥) ىذلا : لصالا ف .

 )٦( فيرش يوبن ثيدح .

١٩٦٩١ 



 لالحلا قيرفتب ةمهتم نكت مل ام ةأرماو لجر نيب عاضرلاب تدهش اذإ جيوزتلا

 يف ةمهتم نكت مل نإو اهسفن يف ةمهتم نوكت ىتح ليق دقو .مارحلا نبب عمجلاو
 دنع هلدع نوكت ىتح ليق دقف جيوزتلا دعب امأو . كلذ يف لوبقم اهلوقف كلذ

 . ملعأ هللاو .نيملسملا

 عرولا دهازلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 همع ةنبا جوزتي ن أ دارأ لجر يف : هللا همحر يوليحملا , نب سيمخ نب ملاس

 افوخ كلذب تلاق اهلعل كلذب اهلوق لبقيأ .اهتعضرأ اهنأ هتجوز هل تلاقو

 يديس ينفرع ؟ال م أ بذكلاب لجرلا اهمهتا اذإ اهقوف اهجوزتي نأ ( [نم]

 ؟هللا كيضر

 ةمهتلا اهقحلت نمم : هذه تناك نإ كلذب كمداخ .دنع يذلاف : باوجلا

 مهتملا نوكي الف هيلع اهجيوزتل ةيهارك الإ كلذب دهشت ل اهنأ هبلق ف عقوو كلذب

 دقو . . ملعأ هللاو . بذكلاو لطابلاب هيف دهشي هنأ هيف مهتي اميف ةداهشلا يف ةجح

 نكت ل ام ةمأ وأ ةيمذ تناكولو عاضرلا يف ةعضرملا ةداهش ةزاجإب رثألا ءاج

 قرفت اهنإ :ليقو .اهسفن يف ةمهتم تناك نإ لبقف اهتمهت ي اوفلتخاو . ةمهتم
 امم ريخ ًاحضاو هدجت كلذ يف علاط انديس تنأو . مارح ىلع عممتو لالح نيب

 ةعلاطملا دنعو كلذ نيح هتعلاطم ينكمت ملو ىنعملا يرحت ىلع هتبتك ينأل هتبتك

 هبو مكحأو ملعأ وهو كيدهيو كقفوي هللاو « ظفحلا ىوقيو دئاوفلا فلتخت

 . ملعأ هللاو .هلع فرعت ىتح كلذب ذخأت الو باوصلاو قحلا ىلإ قيفوتلا

 )١( لصالا يف تسيل .

١٩٢ 



 رشع ىناثلا ب ابلا

 ءاليال او رايخلاو علخلاو قالظطل ١ ق

     كلذ يناعمو راهظل او
 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 يذلا لجرللرسلا كلذ رهظأ مث ; ارس دحأ هيلإ رسأ نميف : هللا همحر ناديبع

 ثنحب ارذتعم فلحف همالف .ل أ يذلا مهتاف سانلا نم دحأ ناسل نمرسأ

 هب قطني ملو نالف ريغ هسفن يفرهظأ 7 دحأل هرس رهظأ ام هنأ قالطلا هتينو

 يف هرسأ يذلا ءانثتسالا كلذ يف هين هعَقنت مأ اذه ىلع هتجوز قلطتأ ارهج
 ؟هسفن
 ليذم ريغ بلقلاب ءانثتسالا نإ : نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هثابو باوجلا

 لاقو ظفللا نم عومسملا يف ةينلاب ءانثتسالا حصي الو اهنكامأ نع ةرهاظلا ظافلألل

 ةقث ناك نإ :لوقو .هعم ماقملا اهعسوو هتجوز هتقدص نم : نيملسملا نم لاق نم
 الو قالطلا عقي : :لوقو .ةقث ريغوأ ةقث ناك قالطلاب هيلع ميكح هتمكاح نإو

 يف ءانثتسالا عفنت ةينلا نإ :لاق نم لاقو .ةقث ربغوأ ةقث ناك ة ةكبد هعفنت

 قالطلا ناك ايك رهاظلا يف ءانثتسالا نوكي نأ الإ رهظ اميف عفني ال لوقو .قالطلا

 . هللاب الإ كايإو انقيفوت امو اهانعم مهفتو ةلأسملا هذه ىنعم يديس مهفاف رهاظلاب

 نيد هيلع هل لجر ىلع ربصي ال هنأ هتأرمأ قالطب فلح لجر يف : هنمو ةلأسم

 هفوي مل رهشلا دعب مث رهش ربص امهنيب لعجف مامإلا ىلإ هيلع عفرف كلذ هنيدب

١٩٦٣ 



 نيدلا هيلع يذلاو هقح يف بلاطي اذه ثبلو هعجاري ىتح مامإلا دلب يف سيلوهو
 ءاضقنإ دعب هلطمو { هيلع عفري ىتح مكاح اهدلب يف سيلو هدي يف ام ةلقل هلطمي
 ؟ال مأ هيلع ربص دق فصولا اذهب نوكيو هتجوز قلطتأ .ةدم رهشلا كلذ

 ثنح هقحلي الف هقح يف بلطي ناكو هيلع ربصي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هبلاطم وهو هيلع رباص ريغ هتين يف ناكو هقح هل حصي مل اذإ هقح هنم ذخأي مل ولو

 . ملعأ هللاو . هتجوز قلطت الف هقحب

 صقناف نمتؤملا همهتا هيلع اهدر امدعبف دحأل ةنامأ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم
 و هدنع نم ءيش اهنم طقس امو اهيف هناخ ام هنأ قالطلاب نيمألا فلحف اهنم

 ثنحجيأ .اهنم طقس ءيشب ملع اموهو اهنم طقس ائيش ملعأ ام هنيمي يف ل
 ؟اهنم عيش طقسب ملعي ىتح الإ ثنجي ال مأ بيغلا ناميأ نم نيميلا هذه نوكتو

 اهنم صقني مل مهاردلا ددع ملعي لجرلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 صقني مل مهاردلا نأل عيش اهنم طقسي مل هدنع ناكو هيف كش الب انيقي ايلع عيش

 ملو بيغلاو نظلا ىلع فلح فلالا اذه ناك نإو هيلع ثنخ الف ءيش اهنم

 . ملعأ هللاو . هنيمي يف ثنح دقف كلذ يف نيقي هدنع نكي

 مث هضعب ىلع وأ اهقادص عيمج ىلع اهجوز اهعلاخ ةأرما يفو :هنمو ةلأسم
 لبق اهيلع لخدي نأ دارأ مث هنم ائيش وأ اهلجاع اهل ملسي نأ ىلع اهيأرب اهعجار

 ىتح لع لخدت ال تلاقو كلذ يه تهركو اهل هيلع هتطرش ام اهل ملت نأ

 لبق هرشاعت نأ رتبت له .ًارسوم وأ ًارسعم جوزلا ناكو ‘ كيلع هتطرش ام يندقنت

 ىلع انقفتا ةأرملا تلاقف افلتخا نإو تيأرأ . . !ال مأ هيلع متعدا اماهدقني نأ

 ةيرال نيسمخ ىلع انقفتا :وه لاقو .ةضف ةيرال ةئام ىل ملسي ن أ ىلع ةعجارملا

 ؟اهنم نم م لوق لوقلا .ةضف

س }١٩٦



 اهل ملْسي نأ لبق ةرشاعملاب ةأرملا هذه ىلع مكحي ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نأ الإ جوزلا لوق ()لوقلاف اهتلقو مهاردلا ةرثك يف افلتخا اذإ امأو .اهلجاع

 نودب جوزلا اهدرولو .تباثوهف اذكو اذك ةعلتخملا ةأرملا قادص نأ ةنيبلاب حصي

 . ملعأ هللاو . صقنت الو دازت علتخملا نأل لوألا اهقادص

 لبق مث ةبيه تكسف اهقادص نم هتجوز هل تأربت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 عطقي مل وأ هلوبقو اهتءارب نيب مالكلا نم ع يشب عطق ناك اهسفن اهل أربأو ")اهيأر
 ل مأ اهسلجع ىلإ ةأرملا تعجر علخلا عقي له كلذ |اهسلجع نم اموقي ل اهأ ريغ

 ملكتي ملو هنم اموقي ملو ايهسلجم يف ةأرملاو جوزلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هتاربأ اذإ اهقادص يف عوجر ةأرملل سيلو عقاو علخلا نإف علخ ريغ مالكب جوزلا
 مث عل رمأ ريغ مالكي (٣)ةءاربلا ريغب جوزلا ملكت اذإ امأو . مولعم قادص نم

 ىلع علخلا كلذب عقي ل ًاعلخ كلذب درب ل هنأ جتحاو كلذ دعب (٤)ةءاربلا ليق

 ولو هيلع عقي علخلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو .هيلع لمعت يذلا لوقلا
 . ملعأ هللاو . علخلا رمأ ريغ مالكب (٥)ةءا ربلا لعب ملكت

 انالف ظيغي ظيغل اقيرط بكري ال هنأ قالطلاب فلح نميفو : هنمو ةلأسم
 مأ اذه ىلع هتجوز قلطتأ .هتوم دعب انالف ظيغت يتلا قيرطلا بكرف نالف تايف

 ؟ال

 نأ يدنع يذلاو فالتخالا نم مدعي ال اذه لثم نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع قلطت ال فلاحلا اذه ةجوز

 ام هيلع يذلا اهقادصو اهقح نم اهجوز تأربأ ةأرما ف هريغ نمو : ةلأسم

 ةأرملا هذه نأ مث اهسفن اهل أربأو كلذ اهجوز لبقف اهسفن اهل ءعى ربي نأ ىلع

 . لوقلا : لصالا يف )١(

 )٢( اهيأرب : لصألا يف .
 )٣. ٤. ٥) ناربلا : لصالا يف .

. ١١٥ 



 اهل له ؟وه مك هفرعت لو اهقادصب ةلهاج اهنأ تجتحاو ةءاربلا هذه ٢ تعجر

 ؟كلذ يف ةجح

 اهنأ هللاب اهنيمي عم اهلوق لوقلاو ةلاهجلا هذه ف اهتجح هذه معنف : باوجلا

 الإ اهقادص اهل بجو كلذب تفلح اذإف اهجوز هنم تأربأ يذلا اهقادصب ةلهاج

 هب ةملاع يه اميف اهل ةعجر ال ذئنيحف اهجوز هنم تأربأ امل ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ

 اهدري نيملسملا نم قيرح رضحمب اهسفن يف اهيلع عجرلا اهجوزل زئاجو
 . ملعأ هللاو .اهتدع ضقنت مل تناك اذإ كلذ ىلع امهدهشيو

 تنأ لاق نإو «ءايضلا» باتك ىف هلبق مالك قسن ىلع هنأوجرأ : ةلأسم

 امردقب ةدملا وأ ةليللا كلت ات ف اهعماج نإفرهش ىلإ وأ ةليللا كتعماج نإ قلاط

 هيلع تمرح عايجلا ىضم أ نإو . هنيمي ف ربو تقلط عزن مد { ناناتخلا يقتلي

 زاج ةدملا ىضمت ىتح اهكرتف رهش ىلإ كتعماج نإ قلاط تنأ : : لاق نإو . ادبأ

 موق لاق دقف رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح اهكرت نإو .هيلع ءيش الو اهعامح دعب هل

 . نيميلا دقع هنع ىضقنا دق هنأل هيلع ءاليإ ال نورخا لاقو .ءاليإب هنم يضمت

 سيلو عيش لعن ىلع فلح نم نأ خايشألا نع هتظفح يذلا : باوجلا
 قالطلا همزلي هنأ هنع فلح يذلا ءيشلا كلذ لعفو ةأرما جوزت مث ةأرما هدنع

 يف دجوي يذلاو فالتخا هيفو ةجوز هدنعو لعفلا عقوو لعفلاب قلعم قالطلا نأل

 نإ لاق نمع : هللا ايهمحر ناليغ نب مشاه نع دايزوبأ ركذ «عرشلا نايب» باتك

 اهترمث نم لكأي ملف . قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لكف ةلخنلا هذه ةرمث نم تلكا
 لجر يف : هللا همحر يلع نب ىسوم نعو . قلطت مشاه لاق .لكأ مث جوزت ىتح
 اهترمث نم لكأي ملف { قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لكف اذكو اذك تلعف نإ : لاق

 لجر يف هللا همحر يلع نب ىسوم نعو . قلطت مشاه لاق لكأ مث جوزت ىتح

 ةأرما هل ذئموي نكت مل ولو قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لكف اذكو اذك تلعف نإ :لاق

 قالط الو ءيش نيهجولا يف هيلع سيلف دعب نم لعف مث جوزت ىتح لعفي ملف
 وبأ لاق .لإ بحأ يأرلا اذهو كلذ ريغ لاق نم لاق دقو .انلوق وهو كلمي ال اميف

_ ١٩١٦١



 . هللا همحر ديز نب رباج نع اندجو كلذكو ىسوم لوقب ذخأن : يراوحلا

 نم ينتأربأ اذإ هل لاقو هتجوز قالط ي الجر َلَكو لجر نع : ةلأسم

 ىذلا اهقادص نم اهجوز ةأرملا تأربأ يلف كاهسفن اهل أربأ اهل لع يذلا اهقادص
 .اثالث قلاط تنأ ليكولا لاق اهل هيلع

 هلكو نم ةجوز ةجوزلاو لطاب هقالطو 3 هلكو نم فلاخ دق اذه : باوجلا
 . ملعأ هللاو . هيلع قادصلاو

 ؟قلطو لتقلا فاخو هتجوز قالط ىلع هريغوأ ناطلس ههركأ نمو : ةلأسم

 هعقوأ هنإف : هللا همحر ديز نب رباج لوق يف الإ قالط ال هنإف : باوجلا
 هميلست يف هسفن ىلع كالهلاو لتقلا فاخف لام فلت ىلع ههركأ اذإ كلذكو

 لتقلا فاخ نمو .همزل رثكأ قلط نإو همزلي مل اولاق ام قلط نإف قلطت ال اهنإف
 . هتقدص الو هقتع الو اذه لثم ىلع هقالط زوجي الو همزلي الف قلطو

 لع تنك اهتملك : وأ كتخأ تيب تلخد نإ :هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 .("اقلاط عاع تنك ،("ااقلاط ملع تنك .(اااقلاط
 . ملعأ هللاو . ثالثلا قالطلا اهيلع عقو تملك وأ تلخد نإ : باوجلا

 اغلاب تناك هتنبا جوز (ث)[يذلا] دلاولا ةءارب يف هللادبع ابأ تلأس : ةلأسم
 ؟ةيبص وأ

 هقيلطت ليقو ،(٥)ةءاربلا عقتوزئاج ليقف . فالتخا هيف لاقف : باوجلا

 . هيأر وهو قادصلا جوزلا ىلعو نوكي

 يف اهاخأ تنكمأ نإ هتمأ ىلع هتجوز قالطب فلح لجر نع : ةلأسم

 فلح دقو انزلا نع هتمأ الو فكي (٦)[نأ]ردقي ملو اهجرخيل اهب ينزيل اهسفن
 ؟ةمألا جارخإب قالطلا قلع (٧)لجرلا اذه نأ قالطلاب

 )0١ ٢. ٣( قلاط : لصألا يف . )٦( لصالا يف تسيل .
 )٤( لصألا يف تسيل . )٧( الجر : لصالا يف .

 )٥( ناربلا : لصألا يف . ١

١١٦١٧ 

 



 اذإف ، هتجوز يف هيلع قالط الو هيلع سأب الف اهانزب ملعي مل ايف : باوجلا
 اجارخإ ىنع نإف هيلإ جارخإلا ةينو اهجارخا هيلعف اضعب ايهضعبب امهانزب ملع
 اهريغ ىلإ دلبلا نم اهجارخإ دارأ نإو ،اهقتعيف اهقتع ىنع نإو ،اهعيبيف اهعيبب
 الو قالطلاب هتأرما تجرخ كلذ لعفي مل نإو كدصق ام ىلإ وهف نادلبلا نم

 اهعماج ملو اهزبجي مل نإو اهزيجي ىتح اهب هيخأ انزب ملعي نأ دعب هتجوز عماجي
 . ملعأ هللاو ءاليإب هتجوز هنم تتاب رهشأ ةعبرأ يضمت (ا)ىتح

 لجر نع هللا همحر جرفم نب دمحأ هيقفلا خيشلا باوج نم اهلعل : ةلأسم
 قلطتف كسفن يقلطأ نكلو ،“كقلطأ (")ال اهل لوقيف ينقلط :هتجوز هل لوقت

 .اقالط كل لعجأ مل لوقيف اهسلجم يف اهسفن

 نأ تبلطو مالك ايهنيب ناك اذإ نيملسملا لوق نم هفرعأ يذلا : باوجلا

 كلذ اهلحم يف اهسفن تقلطف كسفن ىقلط نكلو كقلطأ ال لاقف اهقلطي

 ١ .ملعأ هللاو .تقلط
 اذكو اذك تلعف نإ ىمأ رهظك مالع تنأ اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 . . .تلعف مث
 موصت تناك نإف ،("اهجوز ال راهظلا ةرافك اهيلع نإ : اولاق دقف : باوجلا

 راهنلاب ةمئاص اهئطو نإف .اهمايص ين راهنلاب اهاطي الو ليللاب اهاطي نأ هل زاج
 ءاسنلا ال لاجرلا ىلع راهظلا :لاق نم لاقو .(٤)دسفي اهمايص نأ الإ هيلع مرحت

 . ملعأ هللاو .نيمي ةرافك اهيلع لب

 ءى ربت نأ ىلع يقادصو يقح نم كتأربأ هتجوز هل تلاق لجر يف : ةلأسم

 .تيضر جوزلا لاقف يسفن يل

 .رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح هتجوز اهعماجي ملو : لصالا ف )١)
 . اهجوز نأ الإ : لصالا يف )٣( . ام : لصألا يف )٦٢(
 . دسفم : لصالا يف )٤(

 س ١٨١٨



 نم هلعل يقح نم كتأربأ تلاق نإف : ةيواعموبأ لوقرشألا نم : باوجلا
 دق لاق ناك نإ :لاقف تكسو تيضر دق لاقف يسفن يل ءعى ربت نأ ىلع يقادص

 الف ىنعم الب كلذ هلوق ناك نإو ،علخ هنإ تلق دق نإ وهف كلذب ديري تيضر
 : لاق تممتأ وأ تزجأ وأ تيضر دق لاق نإ هريغ نع عضوم يفو ( ا)١اعلخ ىرأ

 . علخلا عقو دقف (")ءاوس اذه لك

 يقادصو يقح نم كتأربأ تلاقو علخلل ادعق ةأرماو لجر يف : ةلأسم

 دق جوزلا لاقف يقالطب وأ (يقارفب :تلاق وأ يتبقر كاكفب وأ يتبقر ()قالطإب
 . يتأرما ةأرملاو كنايرب لاقوأ تزجأ وأ تممتأ وأ تيضر وأ تلبق

 (٢هتين دارأو علخلل دعق اذإ لوقلا رثكأو فالتخا هيف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اعلخ نوكي نأ هادصقو

 نم كتأربأ دق ةأرملا تلاقف هادارأو علخلل ادعق ةأرماو لجر يفو : هنم ةلأسم

 دق لاقف يسفن ل ءى رت ن أ ىلع يق ادصو يقح نم لقت لو كقادصو كقح

 (١يه ةدارإلا نأل علخلا عقي هنأ اذه يف رثألا يف هتدجو يذلا : باوجلا
 .اهقح

 تللحو تمرح دق لاقف ةعزانم هتجوز نيبو هنيب ىرج لجر نع : ةلأسم
 .اقالط اذه يلوقب تيون ام :لاق مث لاجرلل

 هب ىون ام هنيمي عم هلوق لوقلا اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .اقالط

 دعب اءرابت ايهنإ مث قالطلاب اهملعي ملو هتأرما قلط لجر يف : هنمو ةلأسم
 .اءرابت مث اهملعي ملو نينثاب وأ ةدحاو اهقلط اذإ ؟ال مأ قادصلا نم أربيأ .كلذ

 )١) اقفاو اعلخ لصألا ف . )٢( ىوس : لصالا يف .

 (٣) تاقلطلا : لصألا ش . )٤( ىقرفب : لصالا يف .

 )٥( هينلا هدارأو : لصألا يف . )٦) وه :: لصالا ف

 س ١١٩١



 اهملع الب اهدر اهملع الب قالطلا ناك اذإ قادصلا نم أربي ال هنأ : باوجلا

 .اهملعب اهر اهملعب قالطلا ناك نإو

 اهباجأف اهقراف هنأ هيلع تعداف مكاحلا دنع هتجوزووهرضح نميف : ةلأسم

 لوقلا اذه نوكي فيك مأ اهيأرب الإ اهدري الو اعلخ اذه نوكيأ .اهتقراف ينإ

 اهتءارب لبقو هتأربأ اهنأ حصي نأ الإ تهرك نإو .اهدريو

 ريغب درلل عدم وهو ةمصعلا تعطقناو امهنيب ةقرفلا تعقو دق هنإ : باوجلا

 نإ قادصلل ةيعدم يهو اهتعجر هيف كلمت اقالط اهقلط هنأ ةنيبلا هيلعف اهيأر
 دقف ابلاطتي مل نإو . هتعدا نإ قالطلاب اهقادص قاقحتساب ةنيبلا اهيلعف هتبلط
 دقف ابلاطتي ملو هتعدا نإ قالطلاب اهقادص قاقحتسإب ةنيبلا (ااهيلع هنأ كل تنيب

 نإ اهيأرب الإ اهيلع هل ليبس الو ةمصعلا تعطقناو ةقرفلا تعقو دق هنأ كل تنيب

 . ملعأ هللاو . قالطلا نم ءيش ىقب دق ناك

 .تتام ىتح قالطلا اهمتك مث هتأرما قلط نمو : ةلأسم

 ةرضاح ةنيبلا تناك اذإ ثاريملا هلف اهقرافي لو اهعم ناك نإ ن إ ليقف : باوجلا

 يذلا اذهف توملا دنع كلذب رقأ نإ كلذكو مهل ةداهش ال ليقو ة ٥ أرملا عم لجرلاو

 . ملعأ هللاو . عماجلا ف هتدجو

 هدعسأو .5 هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يذلا راضخلا رضحأ : هل لاقف هبحاص ىلإ امهدحأ ءاج لام امهنيب نيلجر يف : هللا

 فلح هرضح نأ ايلف رضح هنإ مث كمراغأ الورضحأ ام لاق . كنيبو ينيب

 ىلع هعشق رخآلا ءاج .فلح امدعب هتعشق يعرز فاص نإ تاقيلطتلا ثالثلاب

 قالطلا ثنح هيلع بجأ . ةيناث هرضح رصملا ءاج مث ضعب عشقوأ . صارعلا

 ؟عرزلا داصح لبق راضخلل رخآلا عشقب

 )١( ةنيبلا اهيلع دق نا : لصألا يف .



 فيصي نأ ىلإ فلح موي نم : امهدحأ : نإكح ةلأسملا هذه ف : باوجلا

 هعشق ن اف ءاليإل ا مكح هيلع لخد هعرز فيص موي نمو . ع طول ١ هل حابمف هعرز

 تمرح راضخلا عشقي نأ لبق عىطو نإو ،هنيمي يف ربب ءطولا لبق ءاليإلا ةدم يف
 فلاحلا ىلع عقو دقف هعشق ةرم هعيمج عشق ذق راضخلا ناكا ذإو .هتجوز هيلع

 يف رب فلاحلا هعشقف ضعبلا يقبو ضعبلا عشاقلا عشق نإو هب فلح ايب قالطلا

 . ملعأ هللاو . هنيمي يف هيلع ثنح الو هنيمي

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

 دارأو ةكولمملا قلط مث ةكولممو ةرح : ناتجوز هدنع نميف : هللا همحر ناديبع

 ؟ال مأ درلا لعب رايخ ةرحللأ . اهدر

 . ملعأ هللاو . رايخ امل نأ وجرأ : باوجلا

 :هنيعب اذه وهو © اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 يبصلا ناك هغولب دح ىلإ فوقوم يبصلا علخ نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هسفنب جوزت وأ هيبأ يصو وأ هوبأ هل جوزت

 نالف تيب تلخد نإ هتجوزل لاق لجر يف اضيأ هباوج نم اهلعل : ةلأسم

 تملكو تلخد اذإ مأ نالف تيب تلخد نإ قلطتأ .انالف تملك نإ قلاط تنأف

 . نيلعفلا نيذه نم العف تلعف نإ قلطت مأ .انالف

 هللاو . نالف تيب تلخدو انالف تملك اذإ قلطت اهنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 هاش رضحو اهرضحمب اهدرو ايعجر اقالط هتجوز قلط نميفو : هنمو ةلأسم
 ىلع هيلع مرحتأ . اهئطوو كلذ ىلع اعمتجاو كلذب ةيضار ةأرملاو لدع ريغ دحاو

 زجي مل ناك نإو هللا مهمحر نيملسملا راثآ يف دجوت ةصخر هيف مأ ةفصلا هذه

 ؟ . هللا كمحر كلذ انل نيب ناث قادص اهل همزليأ .اذه اهملعف

س ٢.١



 يذلا لوقلا ىلع دحاو دهاش رضحمب درلا زوجي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مرحتو ةكئالملا نم ًاكلموأ ءايبنألا نم ايبن دهاشلا ناكولو هيلع لمعنو هارن

 املاع جوزلا ناك (١)اذإف قادصلا امأو .درلا كلذب اهئطو نإ اهجوز ىلع ةجوزلا

 اهل همزليف نيملسملا ضعب لاقف ةملاع ريغ ةأرملاو دحاو دهاشب درلا زوجي ال هنأ

 لاقف دحاو دهاش رضحمب زوجي ال درلا نأ ملاع ريغ جوزلا ناك نإو ،ناث قادص

 ضعبل لوق هيفو ، لوألا قادصلا ريغ قادص اهل همزلي ال :نيملسملا ضعب

 .ملعأ هللاو . ناث قادص اهل همزلي هنإ نيملسملا

 قلط نميفو هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ال تناك نإو كلذ دعب مأ هتعاس نم قالطلا عقي له . ةّتَشلا قالط هتجوز

 ل اذإو . ؟قالطلا عقي ىتم . . ضيحت نمم تناك وأ تاسيئوملا ريغ نم يهو ضيحت

 ؟اه ؤطو هل زوجي له . هنيح نم قالطلا عقي

 اهضيح نم ترهط امدعب ةنسلا قالط اهقلط ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 امأو .اهنيح نم تقلط الماح تناكوأ اهجرف ىلع :لا بصتو اهأطي نأ لبق
 قالط اهقلط كلذ دعب اهعماج دق ناكو ضيحلا اهنع عطقناو تضاح دق يتلا

 دح يف رسفت ىتح ضيحلاب الإ اهتدع يضقنت ال اهنإ لوقي نم لوق ىلعف ةنسلا
 يف تاسي ؤملا دحب ريصتوأ هنم رهطتو ضيحلا يتأي ىتح قلطت الف تاسيؤملا
 . ملعأ هللاو . مهدنع اه ؤطو هل زوجي هتجوز اهنأ نوملسملا هب مكح يذلا تقولا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اهافوأو هتجوز عماج وأ قلطو كسمم ريغب موقي يذلا (}١يذاتسملا نأ : هللا همحر

 نأ هتثرو دارأو اهقادص نمرثكأ هنمث غلبي لاملا ناكو .الام لجآلا اهقادصب

 نوكي لهو . ؟ال مأ كلذ مهلأ اهقادص ردقب اهوفويو ى ًادقن اهقادص اهل اوملسي

 ؟تباث ريغ ضيرملا ءافو

 )١( اذإ : لصالا يف .

 )٢) ىذأ هباصأ يذلا يأ .

٢.٠٢ 

 



 ءيجيو نيعمو كسمم ريغ نم موقي ضيرملا ناك نإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هتثرول ملعأ الو تباث هيلع امب ه ؤاضقف ناسنإلا جئاوح ءاضقل تيبلا يف بهذيو

 تيبلا يف بهذيو ءيجي ملو نيعمو دنشممب الإ إ مايقلا ىلع ردقي مل ناك نإو ؤ ًارايخ

 هلام نم هاضق ام يفف لقعلا حيحص اغلاب القاع ارح ناكو ناسنإلا ةجاح ءاضقل

 زئاجف اتباث هلقع ناك اذإ ضيرملا ءاضقو هتوم دعب رايخلا هيف هتث رول كلت هتلاح يف

 هيضقي نأ ضيرمل قح هيلع نمل زوجيو هتوم دعب هتثرول رايخ هيف هنأ الإ تباثو كلذ
 هتأرما قلط اذإ ضيرملاو .لقعلا حيحص ناك اذإ هنم هضبقب هرمأ نموأ هايإ

 نم لوق ىلعف .فالتخا هنم ةأرملا ثاريم يفف كلذ هضرم يف تامو انئاب اقالط
 يأرلاب هيف فالتخالا نم ناك امو {هنم ةدعلا اهيلع بجوأ اثاريم هنم اهل لعج
 ال قحلا وهف هب اومكح ايف نيملسملا ماكح ىلإ هعجرمف يأرلاب لوقلا هل زوجي نم

 ' اهثاريم يفف اهتدع ءاضقنا لبق ًاضيرم جوزلا ناك اذإ ةعلتخملا امأو .هفالخزوبي

 ةدع اهيلع الو هنم اهل ثاريم (١)الف ضيرملا وه ناك اذإ لوقلا رثكأو فالتخا هنم

 اهنم هثاريم يفف اهتدع يف تتامو ةضيرملا يه تناك نإو .اهجوز اهنع يفوتم

 .اهثرو ،هنم هب تعلتخا ام اهتثرول ملس نإ :لوقلا رثكأو ©فالتخا

 تارم ثالث يقادصو يقح نم كتأرب اهجوزل تلاق ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ناك نإو ، يتجوز يهف دالوأ اهيف ناك نإف نورضاحلا اهيأ اودهشا : جوزلا لاقف

 تلبق دق ينإ :لوقي الو اهيبأ مسا الو اهمسا ركذي الو ، قلاط يهف دالوأ اهيف ام

 . يلام

 هنإف قلاط تنأف ةلماح ينوكت مل نإ هتجوزل لاق نمو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دلوب (")تات مل نإو ،هيلع ثنح الور دقف دلوب تءاج نإف رهشأ ةتس هب يعاري

 ةتس يضمت ىتح اهئطو نع كسمي نإ اذه ىلعو .قالطلا عقو رهشأ ةتس ىلإ
 . .اهأطي نأ هل زاج لمح اهب نيبتي مل نإف رهشألا

 )١( ثاريم ال : لصألا يف .
 )٢( يتات : لصألا يف .

 س ٢.٢٣



 تنأف ةلماح ينوكت مل نإ لوقي هنأل طلغ انهاه نوكي نأ فاخأ فلؤملا لاق

 ف دجويو كلذ يف رظنيف اهأطي نأ هل زاج لمح اهب نيبتت ملو :انه لاقو ، قلاط

 تقلط دقف لقأ وأ رهشأ ةتسل دلوب ت ءاج نإ : ٠ هنأ ةلأسملا هذه يفرخا عضوم

 نإو . حيحصلا وه لوألا باوجلاو . قلطت ل رهشأ ة هتس نمرثكأل دلوب تءاج نإف

 تضاح نإف اهنع كسمي مث ةدحاو ةرم اه ؤطي هنإف قلاط تناف يلبحت مل نإ لاق

 هيلع تمرح ضيح ثالث ضيحت ن أ لبق اهئطو نإو . تقلط (١)ضيح ثالث

 ضيح اهعدي مث ةرم اه ؤطي هنإف اثالث قلاط تنأف تلمح نإ : لاق نإو . ادبأ

 ذُمرهشأ ة هتس نم لقأل ادلو تدلو نإف هدنع تمادام اذه ىلعوهف ضيح ثالث

 وأ رهشأ ةتسب هب تءاج نإف .فلحلا لبق لاق دق هنأل اهب عقي مل لوقلا اذه لاق

 .هب ةدعلا تضقنا مث نيميلا دعب هب تلمح (")دلولا نأل قالطلا عقو رثكأ

 . ينذإ ريغب يمأ تجوزت نإ كقالطب :هتجوزل لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 نإ يدنع جرخت ينذأ ريغب يمأ تجوزت نإ هلوق امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هل تناك نإو قالطلا هيلع عقو هنذإ ريغب همأ تجوزت اذإف 3 ةيطرشلا نإ ىنعمب
 . نيملسملا راثآ نم تظفح اذكه نيملسملا ضعب لوق ىلع هتين هلف هذه ريغ ةين

 ِ . ملعأ هللاو

 اهدر دارأف هنم قالط اهب عقو هنأ نظ مالكب هتجوزل ملكت نم امأو : ةلأسم
 . اهل اقالط كلذب دري ملو اهقراف : لاقف كلذ نع لئسف اطايتحا

 هيفكيو نيملسملا ضعب لوق ىلع اذهب هتأرما ىلع عقي قالط الف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .هلوق نم مدقت ايب اهدر

 : يدنع اميف اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 )١) تاضيح ثالث يا .

 )٢( هب تلمح اهنأ دلولا نالا : : لصألا يف .

٢.٤ 



 : ىلاعت هلوقل قالطلا ءاسأ نم مسق قارفلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاق نم لاقو .لوقلا رثكأوهو فورعمب نهوقراف وأ فورعمب نهوكسماف
 . ملعأ هللاو . ًاقالط هب يوني نأ الإ قالطب سيل هنإ :نيملسملا ءاهقف نم

 هتجوز هيلع تعلتخا نم امأو : اهلا ؤس تكرت ةلأسمل هباوج نمو : ةلأسم

 اهسفن اهل أربأف قالطلا (آ)ةءارب اهسفن اهل ءعىربي نأ ىلع اهقح نم هتأربأو

 كلذ حصو اهل هنم ("}ةءاشإ نم ناك اهل ءءاربإ نأ هيلع تعدا مث قالطلا (")ةءارب

 . هب هبلطت تعجرو . ةلداعلا ةنيبلاب

 لاقو .اهيلع هل ةعجر الو اهيلإ هدرب هيلع مكحيو ةعجرلا اهلف : باوجلا

 لوق لكو اهسفن يف اهيلع ةعجرلا هلف كلذب هيلإ تعجر اذإ نيملسملا ضعب
 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا

 . هللا همحر يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تباف اهقادص نم هئربت نأ ةأرملا نم جوزلا بلطو قالطلل هتأرماو وه دعق نميف

 امدعب هتأربأف كقادص نم هيئربأ :اهمع اهل لاقف قالطلل ةهراك اهنأل كلذ نع

 ؟ ال مأ عيش معلا مزليأ : اهمع اهل لاق

 هيقتت تناك نإو .هيلع نايض الف هفاخت الو هيقتت ال تناك نإ : باوجلا

 . نايضلا هيلعف هببسب اهقادص بهذو

 الو هيلع هل قح ىف نالف ىلع ريصي ال هنأ قالطب فلح لجر : هنمو ةلأسم

 اذه ىضرو هدلب لهأو هبراقأ نم هريغ نم ذخأ هيلع ربص نإف كهنم هئربي

 ؟ال مأ قالط هقحليأ .هبلق يف هرك وأ هميرغ ىلع ربص يذلا لعفب فلاحلا
 .ثنح كلذ متأ نإو ثنح الف هبلقب كلذ هرك نإف : باوجلا

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 )١( مقر ةيا ٢ قالطلا ةروس نم . )٢( ناءرب : لصألا يف .
 )٣( هتدارإب ناك يأ .

. ٢.0٥ 

 



 هدلب ريغ دلب يف (اااهلهأ ىلإ ريست نأ تدارأو ةجوز هل لجر يف : هللا همحر

 قلاط تنأف يدلوب ةليللا هذه كلهأ ىلإ ترس نإ اهل لاقف .هل دلو اهدنعو

 .اهلهأ ىلإ لصت ملو تعجر مث عضوملا كلذ نم اليلق تراسف

 يدلوب ةليللا ترس نإ :هلوقب ىون اذه ناك نإ اذه يف ينبجعي : باوجلا

 نود تعجرو اهلهأ ىلإ لصت ملو تراسو هدلوب اهلهأ ىلإ لوصولا كلهأ ىلإ
 كلت هدلوب اهجورخ ىونو لوقلا لسرأ ناك نإو .ثنح همزلي الأ .لوصولا

 هيلإ لصت نأ اهتينو هنع اهاهن يذلا دلبلا ىلإ ةدصاق هدلوب تجرخو ةليللا

 . ملعأ هللاو .ثنحلا ()همزلي تعجر ىتح قئاع كلذ نع اهقاعو

 ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر يوزنلا

 ضعب لاقف نيتنثا وأ ةدحاو قلطو هتنبا قالط ى رتشا اذإ بألا نأ : باوجلا

 هل ءارشلا ناك نإ ينبجعي يذلاو ،ةنئاب يهوزوجي ال :لوقو .اهرت جوزلل
 عضوم يأو .اهدر هل سيل هنأ اهرمأبو يه اهل ءارشلا ناك نإو كاهدر جوزللف

 نإف بألا ريغ قالطلا ى رتشا نإو .ايهنيب ثاريملاف اههرك ىلع اهدر جوزلل

 تباث نمثلاو ةدعلا يف تمادام ناثراوتي امهو اهدر جوزللف نيتنثا وأ ةدحاو قلط

 در الف اثالث انئاب اقالط ناك نإ امأو .جوزلا اهدر نإو يرتشملا ىلع جوزلل

 : اولاق مهأ الإ ضرملا يفوأ ةحصلا يف كلذ ناك ءاوسو ناثراوتي الو اهيلع جوزلل

 . . ملعأ هللاو . هيلع مرحت الو ضقنلا هلو تبثي ال لوصألا يف ضيرملا عيب نإ

 نم اهجوز تأربأ اذإ ةيبصلاو . . ملعأ هللاو . لقعلا تباث ناك اذإ تباث اذهو

 فوقوم وه لوقو ةقيلطت يهو قادصلا نم أربي ال : اولاق اهسفن اهل أربأو اهقح

 ىلع اهتعجارم دارأ نإو . قيلطتوهف الإو 3 مت ")ةءاربلا تمتأ نإف اهغولب ىلا
 .اهلهأ ىلإ هدلوب ىلإ لوصولا : : لصألا يف )١(
 . ناءربلا لصألا يف )٣( . ثنحلا : لصالا يف )٢(
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 . تهرك نإو اهتعجارم هلف (١)ةءارب عقت الو قالط هنإ لوقي نم لوق ىلعف اههرك

 لوقلا اذهو .فوقوم وهف اهغولب ىلإ ةفوقوم (")ةءاربلا نإ لوقي نم لوق ىلعو
 قالطلا ناك نإو قالط وهف اقالط علخلاب ىون ناك نإ ينبجعيو { ينبجعي ريخألا

 يف اهدر نع كاسمالا ينبجعيو مت هتمتأ نإف اهغولب ىلإ فوقوم وهف ةءاربلاب اقلعم

 . ملعأ هللاو .(}ةءاربلاو قالطلا يف ةهبش انه نأل لاح لك ىلع اهئابص

 : هللا همحر موغرلاب نسح نب ملاس نبرمع خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 :اذه وهو 5اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت
 ةرم الإ ىون ام هنإ :لاق مث ةرم ةئام قلاط تنأ :هتجوزل لاق نمو : باوجلا

 لوق رثكأ ىلع كلذ يف هتين لبقت الو رازوأ هيلع يقابلاو اثالث قلطت اهنإف ةدحاو
 تيون :لاق مث اثالث قلاط تنأ :لاق نمو . مهدنع هب لومعملا وه نيملسملا

 هنيب اميف هتين ىلإ كلذف اثالث لاقف ةدحاو هلوقب دارأ ناك نإ هنإ هلوقف .ةدحاو

 .ثالثلاب هيلع مكح هتمكاح نإف .كلذ يف هيلع بلغ الو ، لجو زع هللا نيبو

 اذه يف هقيدصت اهل سيل لوقو ،هعم ماقملا اهعسو ةقث جوزلا ناكو هتقدص نإو
 ولو كلذ هيف لبقي الو اثالث قلطتو هتين ىلإ كلذ سيل لوقو ةقث ريغوأ ةقث ناك
 رثكأ وه ريخألا لوقلا اذهو .كلذ هنم لبقي مل 5 هللا همحر بوبحم نب دمحم ناك

 يهف قلاط قلاط قلاط تنأ هتجوزل لاق نمو . مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوق
 تقلط قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ :لاق نإ امأو ءاثالث يوني نأ الإ ةدحاو

 نإ امأو . مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوقرثكأ ىلع اذه يف هل ةين الو اثالث
 ائيش وني مل نإو ةدحاو يوني نأ الإ ثالث هنإ لوق . قلاط تنأ قلاط تنأ :لاق

 نأ اهل سيلو ،وتني ملوأ ىون ثالث اهنإ لوقو ةدحاو اهنإ لوقو ثالث يهف
 . اقافتا اثالث تقلط قلاط تنأو قلاط تنأو قلاط تنأ اهل لاق اذإ امأو هقدصت
 قلاط تنأ اهل لاق نإ امأو . ثالثوهو كلذ يف هتين لبقت الف ةدحاو تيون لاق ولو

 )١( ث )٢( ء )٣( : ناءرلا لصألا يف .
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 ناك نإو ةدحاو اهيلع تعقو (١)حاهب] لوخدم ربغ ناك نإف قلاطو قلاطو
 وأ عيش نم هتينبوأ شتقلط وأ شتقلط ام :هتجوزل لاق نإو . ثالثف اهب الوخدم

 هتين ىلإ كلذ لوقف ةدحاو كلذب ىون هنأ معز اذإ اثالث اذه هلوق ددرو قلاط

 لوقلاو ،اثالث قلطتو هتين ىلإ كلذ سيل لوقو . هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلاو
 ةنيب هيلع امل حصت ملو كلذ اهركنأو اثالث اهجوز اهقلط يتلا امأو .رثكأ لوألا

 ةدحاو ةقلطملا امأو هكلمت ام عيمجبو هيلع اهجوزت يذلاب هنم يدتفت نأ اهيلعف

 هنم يدتفت نأ اهل سيلو هيلع اهجوزت يذلاب هنم يدتفت نأ اهيلعف نيتنثا وأ

 هنم يدتفت نأ اهيلع سيلف هنم ادمع ضيحلاو ربدلا يف ةأطوملا امأو .اهلام عيمجب
 الإ اهئطو لاح يف هلبقن الف لبقلا يف امأو لجآلاو لجاعلا اهقادص نم رثكأب
 ملعأ هللاو . كلذ اهل اثالث ةقلطملا

 يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 وأ رهشب كلذ دعب مث كلذ اهركنأو اهجوز اهقلط ةأرما : هللا همحر يوزنلا
 لوألا قالطلا نم ةدع نوكتأ . مهرضحمب اهقلطو سانأ مهنيب !ارضح نيرهش
 ؟رخاألا قالطلا نم مأ

 رهاظ يف امأو لوألا قالطلا نم هللا نيبو هنيب نوكت اهنإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . يناثلا قالطلا نمف ةنيب هل نكت مل اذإف مكحلا

 انكاس ناكو ينالفلا ماقملا نكسي ام انالف نأ قالطلاب فلح نم : ةلأسم
 وأ هيف مانوأ ماقملا اذه يف لبق هيلع فولحملا نأ مث هنم لوحت مث نيميلا تقو هيف

 ؟ثنحلا نم هارت ىذلا ام . لكأ

 اذإ لوقلا رثكأو فالتخا هيف هيلع قالطلا عوقو يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هيفف عامجلاو لكألاو ليقملاو قالط هيلع عقي مل مالكلا نم هغارف عم هنم جرخأ

 )١( لصألا يف تسيل :

 )٢( اورضح : لصالا يف .
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 سيل , :لاق نم لاقو . نوكسوه :لاق نم لاق هيف فلاحلل نكت مل اذإ فالتخا
 . ملعأ هللاو .سانلا عم فورعم نوكسلاو نوكسب

 همحر ىدنلجلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : ةأرملا تلاقف ادوهش رضحأو علخلل اهجوزو يه تدعق اذإ ةأرمإ يف : هللا

 ينجوزت يذلا يقح نم اهجوز ينعت نالف نب نالف تأربأ دق ينأب عاع اودهشا

 دق ناكو © قالطلا (ا)ةعارب يسفن يل ءعى ربي نأ ىلع لجآلاو هنم لجاعلا هيلع

 ؟لجآلا هل تبثت مأ قادصلا نم لجاعلا هيلع ةرت نأ اهيلعأ .اهلجاع اهافوأ

 الإ ليزت ال ("ةءاربلا نأ نيملسملا راثا نم هظفحن ىذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دنع هدر اهيلع طرتشي مل اذإ هنم هتضبق اميف اهيلع عجري نأ هل (")»سيلو ةمذلا يف ام

 . ملعأ هللاو (٤)ةءاربلا

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

 . ةدعلا يف يهو تامو هضرم يف هتجوز علاخ نميفو : هللا همحر يوزنلا ناديبع

 ( ؟ال مأ هثرتأ
 كلذ يفف ةحيحص ةأرملاواضيرم جوزلا.ناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 يف تناك ولو ةأرملل ثاريم الأ هيلع لمعأو لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا
 هنم ٌىحللف ةدعلا ءاضقنا لبق امهدحأ تامو ةضيرم تناك اذإ امأو .ةدعلا
 نإ ضعب لاقف ةثرولا فلتخا اذإ امأو .هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع ثاريملا
 يف علخلا نأ مكحلاف . ضرملا يف علخلا نإ ضعب لاقو .ةحصلا يف علخلا
 . ملعأ هللاو . ةحصلا

 : اهباوج وه اذهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نإف ةنسلا قالط قلاط تنأ :هتجوزل جوزلا لاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ۔ الماح تناك نإو _ ضيحلا نم ترهطو تضاح اذإ اهنإف ضيحت نمم تناك

 . ناءرب لصألا يف : )٢( ، )٤( ث )١(

 )٣( : عجري نأ هل الو : لصالا يف .
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 لاقو .تقلط لالهلا له اذإف ةسيؤم وأ ةيبص تناك نإو .اهنيح نم قلطت اهنإف
 اهنإ لوقف . ةنسلل قلاط تنأ اهل لاق اذإ امأو .اهقلط ذُمرهش ىضم اذإ :لاق نم

 قالط قلاط تنأ هلوق لثم قلطت امنإو اهنيح نم قلطت ال لوقو ،اهنيح نم قلطت
 اهنإف ،اهعماجي نأ لبق ةنسلا قالط اهقلطو ضيحلا نم ترهط اذإ امأو .ةنسلا

 نأ دعب اهعماجي نأ هلزوبي الو ةنسلا قالطوه كلذ نأل اهنيح نم قلطت
 اهنيب يقب ناك نإ قالطلا دعب اهدري نأ الإ ضيحلا نم ترهُط نأ دعب اهقلط
 دعب الإ قلطت ال اهنإف اهعماج نأ دعب ةنسلا قالط هتجوز قلط اذإ امأو .قالط

 هللاو . اهنيح نم قلطت اهنإف الماح تناك نإ امأو . ضيحلا نم رهطتو ضيحت نأ
 اهرارقإ زئاج كلذكو اهجوزل اهعامج زئاجو زئاج لماحلا ةأرملا قالطو . .ملعأ

 مل ام لوقو ،زوجي ال لوقو . ةزئاج لماحلا ةيطع نإ لوقف اهتيطع امأو .اهتيصوو
 هللاو .داليملل نكرتو قالطلا اهب رضي مل ام لوقو {ةزئاج اهتيطعف اهرهش لخدي

 .ملغأ

 .اذه وهو اهباوج نم اذهب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نيب فالتخا كلذ يفف ضرملا يف ناجوزلا علاخت اذإ امأو : باوجلا

 ةأرملاو اضيرم جوزلا ناك امهنيب ثاريم ال :نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا

 ةضيرم ةجوزلا تناك نإ :لاق نم لاقو . ثاريملا اهنيب :لاق نم لاقو ةضيرم

 الف ةحيحص ةأرملاو اضيرم جوزلا ناك نإو ثاريملا ايبنيبف احيحص جوزلاو
 هنأ ضرملا يف جوزلا لوق امأو . لمعأو مكحأو يتفأ لوقلا اذهبو ،ايهنيب ثاريم

 دعب جوزلا دالوأ الو جوزلا لوق لبقي الف ةأرملا تركنأو سافنلا يف هتجوز عماج
 . ملعأ هللاو .جوزلا توم

 وأ كهجو هللا دوس : هتجوزل لاق نمو . يدنع اميف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 . هجولا ءادوس اي

 هللاو .زوجي ال مالكلا اذه نأ ريغ اذه هظفلب هتجوز قلطت الف : باوجلا
 . ملعأ

س .٢١



 نإ قالطلاب كل فلاح اهل لاقف اهسفن اهجوز عنامت ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 قالطلا عقيأ .اهاطوو هتنكماف . تايرال رشع ()كنيطعأل كسفن نم ينيتنكمأ
 ؟اهطعي مل وأ اهاطعأ نإ اذه هظفلب

 لوقلا نم ىنبجعي يذلاو فالتخالا يرجي اذه لثم يف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ىرب دقف رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ لبقو اهعماجي نأ لبق تايرالرشع اهاطعأ اذإ
 . . ملعأ هللاو . هنيمي

 تيبلا نم ناكم يف ةمئان هتجوز ىأرف هتيب ىلإ ءاج لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ناكملا اذه يف كتعماج نإ اهل لاقف .تبأف ، ينالفلا ناكملا ىلإ ىلقتنا :اهل لاقف

 حربت ملف ناكملا كلذ نم لقتنت (ُ[نأ] اهديري (}”[ىمأ] اعماجم ("[تنك]
 ؟هيلع بجي ام .ناكملا كلذ ف اهعماجف ۔(ث)اهناكم

 ضعب لاق دق هنأل ، هيلع مرحت اهنإ : لاق نم لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةرافك هيلع نإ نيملسملا ضعب لوق يفو .راهظ اذه نإ اذه لثم يف نيملسملا

 .هيلع مرحت الو . . ملعأ هللاو . ةلسرم نيمي

 ؟ ميتيلا دبع ةجوزو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو .كلذ ءاشيو هديس غلبي نأ ىلإ قلطت ال : باوجلا

 هلعل اهقلط «"ااينيح جوزلا ىلع اهقادص لجآ بجي ىتلا ةقلطملا : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ
 هميلستب قلطملا ىلع مكحي الف ايعجر قالطلا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 امدعب قحلا ميلستب هيلع مكحي هنإف انئاب قالطلا ناك نإو اهتدع ءاضقنا لبق

 . ملعأ هللاو .اهقلط

 )١) كيطعاو : لصالا يف . )٢( ناك : لصألا يف .

 )٣( هنا : لصألا يف . )٤( .ققحملا نم ةدايز

 )٦) اهنيح نم : لصالا يف .
 )٥) .اهناكم نم : لصالا ي
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 ل جيوزتل تملع املف ةكولمم اهجوز اهيلع جوزت ةرح ةأرما ف : هنمو ةلأسم

 . اهأطي نأ لبقو كلذ دعب اهسفن تراتخا مث اهنم لهجب ركنت

 لاقو .رايخلا اهلف اهأطي نأ لبق اهسفن تراتخا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 جرخت اهنإف اهسفن تراتخا نإف .ةكولمملا اطي مل امرايخلا اهل :نيملسملا ضعب
 . ملعأ هللاو .ديدج جيوزتب كلذ نوكيف اهدر نإو .هنم

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 جوزلا ىلع بجاو قحلاو ةتباث ريغ ةميتيلا ()[ةءارب] نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ دعب اهسفن اهل أربأ اذإ اهغولب لبق اهل هدر امأو .اهغولب دعب هنم هئربت نأ الإ

 اذإ امأو .اهدري(٢٨)الأ ىنبجعي يذلاو نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف هنتأرب

 دقف نآ ربلا تمتاو تغلب نإف فوقوم 2)نآرب اذهف اهقح نم ىرب نإ طرشب اهأربا
 هتجوز يهف اهغولب دعب ناربلا متت مل نإو .ليبس اهيلع هل سيلو اهقح نم ءىرب
 © نارب ريغ نم اهمتي يف اهقلط اذإ امأو . ةطيرشلا نآرب يف اهمتي يف اهدر هل سيلو

 . ملعأ هللاو .زئاجف اهتدع يف اهدري نأ دارأو

 فلح لجر نع : هللادبع نب ديعس نبرمع خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 برغملا تقو هنيمي تناكو هجرخي لو (٤)هراد ف تيبي الف انالف جرخي هنأب قالطلاب

 ؟اذه هنيمي يف ربيأ .اهيف تبي ملو هراد نم جرخت
 . ملعأ هللاو .ةفصلا هذه ىلع ثنحجي الو رب دق معنف : باوجلا

 مل نإ ثالثلا قالطلا يلع ةمئاص يهو هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 . مويلا كلذ هتعنمف (ث)[قلاط تنأف] مويلا كلذ كعماجأ

 . ملعأ هللاو . ثالثلا قالطلاب تقلط مويلا كلذ اهعماجي مل اذإف : باوجلا
 .ةءارب يأ )٣( .ال نأ : لصألا يف )٢( . ناءرب : لصالا ف )١)
 . هراد ف تيبي الف هجرخي الو انالف جرحم هنا : لصالا يف )٤(
 . بولسالا حالصال ققحملا نم ةدايز )٥(

 س ٢١٢



 لجر نع ،يولهبلا ناليغ نب مشاه هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هتجوز علاخي نأ دارأو {ةينالفلا رادلا نكسي ال هنأ ثالثلاب هتجوز قالطب فلح

 ؟ كلذ يف علخلا ةفص فيك . علخلا دعب دلبلا لخديو

 تسيل يهو دلبلا لخدي مث دلبلا هلوخد لبق هتجوز علاخي هنإف : باوجلا
 . ملعأ هللاو .اهاضرو نيدهاش ةرضحب دلبلا لوخد دعب اهدري مث هتجوز

 : هتجوزل لاق لجر يف :همحر حرفم نب دمحأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نإو يبأ ىلإ توند كنم توندو . يبأ ىلع تحجف كيلع تحجف (١)[نإ]

 ؟ اراهظ مأ ءاليإ اذه نوكيأ . يبأ تئطو كتئطو

 هتخأك وأ همأك هيلع يه لاق نإف :رصتخملا باتك يف دجوي يذلاف : باوجلا

 يذلاو . مهنيب فالتخالا نإف نهدحأ رهظك لقي لو هحاكن هيلع مرحي نموأ

 هيلع يه هلوقب هسفن ىلع هتجوز مرح نمكوه امنإ راهظ هيلع نوكي ال هب لوقأ
 الو ةلسرم نيمي ةرافك هيلعو ()[ءاوس] يدنع هلك . هتخأك هيلع يه هلوقو مارح
 . ملعأ هللاو .("»[هوحن]وأ كلذ لاق ءاوس لوقلا اذه ىلعف . كلذ يف راهظ ةمزلي

 مث كلذب ةجوزلا ترقأف ؤاثالث هتجوز قلط هنأ رقأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟كلذ هلأ . كلذ دعب ركنأ

 . قالطلا ايهيلع تبثو قالطلاب امهرارقإ دعب امهراكنإ لبقي الف : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 لعج هنأ تعداو جحلا ىلإ اهجوز ذمو ةأرما جوزتم لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ هنم اهسفن قلطت نأ اهل زوبأ .ةرهش دوهش ةداهشب اهديب اهقالط

 . ملعأ هللاو . نيلذع نيدهاش ةداهشب الإ زوب ال : باوجلا

 )١() ىوس : لصالا ف .

 )٢ () هوحنك وه كنا ءاوس : لصالا ف .

 س ٢١٢



 عطقأ وأ انالف لتقأل تردقتسا اذإ ينإ : قالطلاب فلح لجر يفو : ةلأسم

 ؟ةيصعم ىلع نيميلا تناك اذإ فلاحلا مزلي ام .نالف لام نسحأ وأ نالف ذي

 رهشأ ةعبرأ هل ىضمو لعفي ملو هيلع فلح نم ىلع ردقتسا اذإ : باوجلا

 نم ًابطاخ راصو جاوزألل فلحو ءاليإب هتجوز هنم تجرخ ،لعفي ملو ردق امدعب

 . كلذ يف هيلع ثنح الو ،اديدج اجيوزت اهجوزت ءاش نإ باطخلا

 زوجي نيترم اهعلاخو اهقلط وأ ،تارم ثالث هتجوز علاخ لجر يف : ةلأسم
 . ؟ال مأ اهجيوزت هل

 جوز دعب الإ اهجيوزت هل زوجي ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف : باوجلا

 َ . ملعأ هللاو .اهنع تومي وأ اهقلطي مث اهب لخديو اهجوزتي

 فلح نميف : نرقلا دمحم نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هيلع لخدي له . لعفي ملو نيتنس ىلإ وأ ةنس ىلإ اذكو اذك لعفي هنأ قالطلاب
 هتأرما ءعىطو نإ كلذكو .لعفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم نإ نيميلا اذه يف ءاليإلا

 ؟ةدملا كلت يف

 ةعبرأ تضم نإو .هيلع تمرح لعفي نأ لبق ءىطو نإ معنف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءاليالاب هنم تتاب لعفي ملو رهشأ

 الو لاجر الو لايب انالف عفنأ الأ قالطلاب فلح نميفو . هنعو : ةلأسم

 اشراط [)١« شرطو] هتجوز علاط فلاحلا نإ مث ،اشراط هل شرطأ الو هحصنأ

 ةرو . هنع فلح ام لكبو لاجرو لامب هعفني ن أ ىونو .هنع فولحملا اذهل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ زوجيأ .هتجوز

 اذه نم ادحاو لعف نإ قالطلا هقحلي فلاحلا اذه نأ ملعاف : باوجلا

 © نكاجر الو لاب هعفن ا الو اشراط هل شرطأ الو .هحصن أ ال .هنع فلح يذل ١

 )١) الوسر هيلإ لسرأ ال يأ .

 س ٢١٤



 ام ىلع هيلع فولحملا ضعب ىلع اذه هلعف هجرخي الو هتجوز يهو لامب هعفن نإو
 تركذ امم دحاو لعف ةلمجلا هذه نم اهعلاخ نأ دعب عيمجلا لعف هتينو تركذ
 الو .هنع فلح ام عيمج لعفيو هتجوز علاخي نأ الإ 3 هقحلي هتجوز يهو اذه الو

 دعب أرط كلذ لعف ام ىتمف . هنيمي نم كلانه جرخيف اذه الو اذه الو اذه

 كلذ دعب هقحلي الو هنيمي نم جرخ دقف .ةرلا زاوج ىلع كلذ دعب اهدرو هعلخ

 . ملعأ هللاو . خايشألا نع ءاج امم رهشألا ىلع

 نم كتأرب دق اهجوزل ةجوزلا تلاقف علخلل هتجوزو وه دعق لجر : ةلأسم

 دق امل لاق مث © علخلا رمأ ريغ يف ثيدحب ثدحتو جوزلا تكسف يقادصو يقح

 . علخلا ريغ لوبقلا لبق مالكب ملكت دق هنأل علخب سيل اذه نأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يتجوز تنأف ةقفن ينم تبلط نإ :امل لاقف . ينقراف : هتجوز هل تلاق نميف : هللا

 مث ةقفن كنم ديرأ ال تلاق .قلاط تنأف ةقفن ينم (ا[نيغبت ال] تنك نإو

 . مايأ دعب اهب هتبلاط

 نم اهبلطمو تقلط دقف ةقفن هنم يرت ال اهنأ هتبواج اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . هب رابتعا ال دعب

 ليللا ناك املف ةليللا هذه اه ؤطي هنأ هتجوز قالطب فلح نمو : :ةلأسم

 .ًاضئاح اهدجو

 . ملعأ هللاو . ثناح وهف اهاطي مل اذإ : باوجلا

 يلاولا دنع لجرب وكشي نأ قالطلاب (}[اًفلاح] :لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ هنيمي يف ثنحي له .يلاولا هنزخي ملو يلاولا دنع هب ىكشو ("هنزخيو

 )١( ىقبت ام لصالا يف . )٢( فلاح : لصالا يف . ١
 )٣( هنجسي يأ .
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 نب دمحم ملاعلا يلاولا انخيش ةلأسملا هذه يف ترظان : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هب وكشي نأ ىون ناك نإ : هباوج ناكف : هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع

 ولخي الف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح يلاولا هنزخي ملو يلاولا دنع هب اكشو يلاولا هنزخيو
 هنزخي ملو يلاولا دنع هب اكش نإ هيلع ثنج ال لوق :فالتخالا نم ىا)[رمألا]

 نأ وجرأو .رهشأ ةعبرأ تضمو يلاولا هنزخي مل نإ ءاليإلا هقحلي :لوقو .يلاولا
 ضعب لاقف .نالفب وكشي نإ قلاط هتجوز :لاق اذإ هنيح نم ثنحي هنأ الوق هيف
 هللاو . ءانثتسالا هتين تناك اذإ ءانثتسا هنإ ضعب لاقو ءانثتساب اذه سيل

 ىتح ربصي لجرلا اذه نأ هللادبع نب دمحم خيشلا بجع أ يذلاو . .ملعأ

 اذه نم جرخي ىتح اديدج ًاجموزت هذه هتأرما جوزتي ("[مث] رهشأ ةعبرأ يضمت

 . ملعأ هللاو .امهنيب قالطلا نم عيش يقب ناك نإ فالتخالا

 نبالا عنتمي ملف هلعفي ال ء يش ش لعف نع هنبا ىج لجر نعو : هنمو ةلأسم

 مث هنبا ينعي نالف اي تنك نإ ثالثلا قالطي ًافلاح تالا لاقف بألا بضغف
 مأ اذه هعوجر هعفنيأ . هيلع فلحي ("»[نأ] ديري يذلا ظفللا متي ملو هسفن مال

 ؟ هنم هتجوز تناب
 هللاو . ظفللا اذه دعب هعوجر هعفني ال هنأ يدنع اميف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 .ملعأ

 دوعسم نب ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم اهلعل : ةلأسم

 كقارف ناك ينالفلا ناكملا ىلإ ترس نإ : هتجوزل لاق نميف :. هللا همحر ىلمازلا

 همزليأ . قالطلاب اهسفن ىلع (ُدهشت ملو \تراسف اهجوز تفلاخف ‘كديب
 ؟ال مأ ۔ قالطلا

 .فالتخالا رمأ ولخي الف : لصالا يف )١(

 . ققحملا نم ةدايز )٢( ، )٣(

 . تدهشأ الو : : لصالا يف )٤(

٢١٦١ 



 نإو ،قالط جوزلا مزلي الف اهسفن قلطت مل تراس نيح تناك نإ : باوجلا

 ينبجعيف اهسفن قلطت نأ لبق اهيلإ عجر نكي ملو اهل لعج ايك اهسفن تقلط تناك
 . ملعأ هللاو . كلذ حص اذإ ادوهش اهقالط ىلع دهشت مل ولو قلطت نأ

 : هللا همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج ىلإ عجر : ةلأسم

 ىضم ام ريغ نالف هميرغ ىلع ربصي (ا)ال هنأ هتجوز قالطب :7 يذلا امأو

 ؟ةين الب لوقلا قلطأو ةين هل نكت مل اذإ ثنحي له :تلق
 ىضم ام ريغ ربصي آلأ فلح نإ هنأ .ملعأ هللاو { يدنع يذلاف : باوجلا

 ربصو ةين ريغب لوقلا قلطأو ةين هل نكت ل اذإ ثنجلا هقحل فلح امدعب ربص مث

 ربصي ملو ؤ .رثكأ اربص هيطعي ال هتينو ربصي مل لجرلا اذه ناك نإو _ فلح نأ دعب

 هللاو . هميرغ هفوي د مل ولو . يدنع اميف ثنح هقحلي الف رثكأ اريص هطعي ملو هيلع

 . ملعأ
 : هل اولاقو ةأرملا لهأ هيلإ ءاجو هتجوزوومه ًةقاَشت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 يف ةاصح ذخأف هتأربأو ةأرملا هل تكرتف ،كل رذع الو اهقح نم ةأرملا هذه كئربت

 هذه تكسمو قدلا الو ناربلا ديري الوهو قلاط ماع تنك :لاقو اهقلطأف هدي

 ن هعفنت الو قالطلاو نآربلا اهيلع عَقيأ . ينتقلط تنأ تلاقو ظفللا اذهب ةأرملا
 ؟يش عقي الوأ ظفللا اذه ىلع

 ةاصحلا دارأ اذإ مكحلا يف هلوق لبقي ال هنأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . . ملعأ هللاو . مكحلا رهاظ يف يدنع اذكه ةاصح اي قلاط تنأ لوقي ىتح

 كلذ ناكو اذكو اذك لعفيل هنأ هتجوز قالطب فلح نميفو : هنمو ةلأسم
 . هلعفي نأ هل زوجي لعفلا

 لعفي مل نإو هنيمي يفرب دقفرهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق لعف نإ : باوجلا
 .زئاج ريغوأ ازئاج لعفلا ناك ءاليإلاب هتجوز هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح

 . ربصي ام : لصالا ف )١)

٢١٧ 



 ؟هابأ لتقي هنأ فلح نميف ةلأسم تظفحو : ةلأسم

 هلتقي مل نإ ضعب لاقو . هلتقي مل وأ هلتق هتجوز تقلط ضعب لاقف : باوجلا

 نإ :لوق ةلأسملا ينو .ءاليإلاب هتجوز هنم تتاب رهشأ ةعبرأ (ال[ختضم] ىتح

 لوقلا رثكأو { ءانثتسالا ربخ اذكو اذك نلعفأل هلوق نأل اهنيح نم قلطت هتجوز

 . ملعأ هللاو .ءاليإ نوكي

 ىلإ اهجوزب وكشت ال اهنأ هتجوز قالطب هتخأل فلح ىذلا امأو : ةلأسم

 ؟ههجاوت نأ لبق هب تكشف ههجاوت (٨)[نأ]

 لبق اهجوزب هتخأ تكش نإ هتين لجرلا اذه ناك نإ يدنع يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتجوز تقلط ههجاوت نأ

 ناك نإ قالطلاب هانعمو ثانحلاب فلاح هنإ هتجوزل لاق يذلا امأو : ةلأسم

 ةلاكو (نيبتكتو نوكي ام عيمج يف ي ربخ ربخلاو ىروش روشلا نوكي ام
 ©كل تبتك بتاكلا ءاج اذإو كربخ ربخلاو كروش روشلا ةأرملا تلاقف .(٤[يل]

 . تعجر مث تقو ىلإ هتعواطو ،هروش ىروشلا تلعج مث

 ةفصلا نم تفصوو تيكح اميف قالطلاب افلاح هانعم ناك اذإف : باوجلا
 يف اهل ركذ ام عيمجب هل فوت مل اذإ ءاليإلا لئاسم نم يدنع ايف ةلأسملا هذهف

 ال ةنئاب ةقيلطت يهو { ءاليإلاب هنم نيبت .رهشأ ةعبرأ تضقنا نأ ىلإ هنيمي

 هذه يف ءىطولا نم 7 (٥) [نوكيو] ديدج جيوزتو .اهاضرب الإ اهدر كلمي

 . ملعأ هللاو . ةدملا

 لخدي ملو ةأرما جوزت مث ةأرما جوزتي نأ قالطلاب فلح نميف : هنمو ةلأسم

 ؟اهب
 )١( يضمت : : لصالا يف .

 )٢( ققحملا نم ةدايز .

 )٣( يبتكت : لصالا يف .

 )٤( ث )٥( ققحملا نم ةدايز .

٢١٨ 



 يذلاف . قلاط يهف الإو .هتجوز ىلع جوزتي مل نإ هتين تناك نإ : باوجلا

 يف جوزتي مل ام ءاليإلاب هتجوز هنم تناب فلح ذُم رهشأ ةعبرأ تضم اذإ يدنع

 هللاو . هنيمي ف رب دقف هتجوزب لخدي لو ةدملا هذه ف جوزت نإو . ةدملا هذه

 .ملعأ

 لو كيف ةجاح الف الإو ةليللا هذه كأطأ ل نإ : هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 نم ءىش هقحليأ ٠. اهأطي ملوأ ةليللا هذه اهئطو نإ تيأرأ . ء . يش ف ةين هل نكت

 ؟ ال مأ ،ءاليالا

 اهكرتي نأ الإ هذه كتفص ىلع ءاليإ قحلي ال هنأ يدنع يذلاف : باوجلا

 اهثطو نإ امأو .ءاليإلاب هنم نيبت ذئنيحف ،هنيميل ةنججرهشأ ةعبرأ يضمت ىتح
 كلذكو . . ملعأ هللاو . يدنع اميف ءيش هقحلي الو هنيمي يف رب دقف ةليللا كلت

 نيمي همزلت هنأ ةرم اذك اذك ةليللا هذه هتجوز أطي هنأ ميظعلا هللاب فلح لجر

 . ملعأ هللاو .اهأطي مل ام ةلسرم

 امدعب ثنحف اهقالطب فلح ناك دقو هتجوز لجر علاخ اذإو : ةلأسم

 .اهعلاخ
 قالطلا عبتي قالطلاو حاكن خسف اذه نأل ةقالط اهقحلي ال هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . علخلا عبتي الو

 . ٥ افو أو ادغ هميرغ فوي هن أ هتجوز قالطب فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 نإف ، ىنعم ظفل لكل نأل فلاحلا ةينىلإ ري اذه نأ يدنع يذلاف : باوجلا
 اذه يف يدنعف قلاط هتجوزف ادغ هميرغ فوي مل نإ فلاحلا اذه ةين تناك

 نأ لبق هتجوز عقاوي مل ام هنيمي يف رب دقف فلح ايك ادغ هميرغ ىفوأ اذإ ىنعملا
 ولخي الأوجراف .ادغ هميرغ يفوي نأ قالطلا همزلي لاق ناك نإو .هميرغ يفوي
 هيلع ى ريف ءانثتسا هلعجي ال لوقلا اذه لوقي يذلاف .فالتخالا نم اذه

٢١١



 .هميرغ تفوي مل اذإ قالط عقي الف ءانثتسا هلعجي يذلاو .لاق اينيح ًاعقاو قالطلا
 يف هدصق فلاحلا اذه نأ يدنع يذلاو .فلاحلا ةين ىلع نوكي نأ ينبجعي انأو

 ءانثتسا هلعج نم يدنع باوصو . مهتغلو سانلا مالك اذه انإو © ءانثتسالا اذه

 هللاو . مهتغلب موق لكل مكحيو ،ةغللاو مالكلا نم هيلع مه ام ىلع سانلا نأل

 . ملعأ

 هريغ ًاجوز تجوزتو اهقلط مث 5اهب لخدي ملو ةأرما جوزت نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟هدنع نوكت ةقيلطت مك ىلع لوأل ا جوزل ١ اهجوزت مث اهقلطو اهم لخدي لو

 هدنع نوكت لوق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . تاقيلطت ثالث ىلع :لوقو ث ةقيلطت ىلع

 ديعلا قفاوف ةعمجلا موي موصي هنأ هتجوز قالطب فلح نميفو : هنمو ةلأسم
 ٠ اهماصو ةعمجلا (١)موي

 ملوأ هماص نيملسملا نيب فالتخالا هيف يرجي هنأ يدنع يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ثنح ل هماص اذإ هنأ : لوق هيفو .همصي

 نم ةينالفلا ةعلسلا ي رتشي الأ هتجوز قالطب فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 . هتجوز عماجو ىرتشاو هنيمي يسن مث ةينالفلا دالبلا
 ثنحلا هقحل ايسان هنع فلح ام لعف نإ : يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو هتجوز هيلع (٢)مرحتو { ثنحلا دعب هتجوز عماج اذإ نايسنلاب رذعي الو
 . ملعأ

 مث كاذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق نمو : هريغ نمو : ةلأسم

 ؟لعفو يسن

 )١( ةعمجلا موي يف : لصالا يف .

 )٢( هتجوز هيلع مرحت اهنإ : لصالا يف .

 س .٢٢



 ايف ثنجي ليقو ،ثنحي ال ليق هنأ : يدنع ايف هيف فلتخي هنأ : باوجلا

 تيسنف اذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ : هتجوزل لاق نإو .تفرع ام ىلع يدنع

 يدنع اميف هلعفك اهلعف نوكي الو ثنح لاقي هنأ اهيلع فلح ام تلعف ىتح

 هنأ يدنع اميفو .هريغ نم كلمي ال ام هسفن نم كلمي هنأ تفرع ام ىنعم ىلع

 ىلع ربجف هلعفي الأ هعسيوهو ناسنالا هيلع فلح ءيش لك ديعس وبأ :لاق

 هلعفي ال فلح نأ دعب هيلع رجف هكرت هعسي ال ناك ام امأو . فالتخا هيفف كلذ

 . هنع اذكه يدنع اميف فالتخا الب ثناح اذهف

 لاق نميف : هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةرافك 7 مأ ؤ راهظ مأ ءاليإ نوكي له . يمأ تعماج كتعماج نإ : هتجوزل

 هانعمو يم أ ىلإ تئج كيلإ تئج وأ كتعماج نإ :لاق نإ كلذكو . .؟ ؟ميرحت

 ؟عاجلا

 .ءاوس هلكف عامجلا هتين تناك نإ كيلا تئج وأ كتعماج نإ هلوقو : باوجلا

 .ملعأ هللاو . هتجوز عمابيو ميرحتلا ةرافك همزلتو

 كبهو دق :ةأرملا تلاقف علخلا ىلع هتجوزو وه قفتا يذلا امآو : : هنمو ةلأسم

 ىتح هنيدرتو يلام لع نيعجرت تنك نإ :جوزلا لاقف . كّلحأو كأربأو هللا
 % ملو ، يتأرما ينوكت ىتح يلام لع (١)نيدرت ال تنك نإو كقلطأ

 لاق نإ امأو . قالط الو علخ الو اذه يف جوزلا مزلي ءيش ال هنأ : باوجلا
 علخلا ةلزنمب وهو تقلط هلام هيلع تز نإف ، قلاط تنأف كقلطأ ىتح :ناك ام

 يف ءيش الف دري مل نإو . ظفللا اذه يف رصق اينإو ،هادارأو علخلا ادصق اناك اذإ

 .ملعأ هللاو . كلذ

 .سلجملا كلذ يف اهل هركذ يذلا هيلع دري مل اذإ هنأ وجرأ : ةلأسم

 . كلذ ىف رظنيف . ملعأ هللاو . علخ الو هيلع قالط الأ : باوجلا

 ح

 )١( ىدرت ام : لصألا يف .

٢٢١ 



 نم ينوقبزت ام (١)متنك نإ قالطلا همزلي :لاقورخس يذلا امأو : هنمو ةلأسم

 .. مكرواجأ ام الإو عبرلا ىلا مويلا

 تناب هوقبزي ملو مهرواج نإو ،هنيمي يف رب ذقف اولعف نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .قالطلاب هتجوز هنم

 همحر ناديبع نب ةعمج نب هللاديع نب دمحم هيقفلا خيشلا نم اضيأ اهباوجو

 .اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت . . هللا

 هتجوز نإف مهرواجو عبرلا ىلإ مويلا نم هوقبزي مل ام : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ضعبل لوق هيفو .ءاليإلا هيلع لخدي الو قلطت الف 3 مهروابجي مل امو قلطت
 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو هنيح نم قلطت فلاحلا ةجوز نإف نيملسملا

 هتجوز ءىيجي ام هنأ ربق وأ دجسم ىلعوأ هللاب فلح يذلاو .: هنعو : ةلأسم

 ؟ال مأ اذه يف ءاليإ قحليأ . ةنس هنيميل ةنج اهكرتف اهعماجي ()ال ينعي

 نيمي نيميلا هذه نإف ،اهعامج نع هللاب فلح اذإ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نع نيميلا امأو ،ءاليإلاب هتجوز هنم تناب رهشأ ةعبرأ اهعامج كرت اذإف .ءالبإ
 ` .ملعأ هللاو .ءاليإلا هيلع لخدي الف ربقلا وأ دجسملا
 همحر دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 لاقف اهنيبو هنيب ىرج رمأ يف هتجوز ىلع بضغ لجر نع لئاس ينلأس : هللا
 نأ ىلإ كعماجأ ام تامرحم عبس كنيع دم ينارت : بضغلا هجو ىلع .،اهه

 اهل هلوق دعب هتجوز ءطو هل له .اقالط كلذب نيبي ملو . ضيقلا عبر يضقني
 ؟ال مأ ءاليإ اذه يف هيلع لهو . ؟اذه

 ىلع اهعلخ نيميب اذه هلوق دقع دق ناك نإ : ليق دق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ريغب وأ جحب وأ ةقدصب وأ قالطلاب وأ هللاب ضيقلا عبر ءاضقنا ىلإ اهئطو كرت

 )١( اوتنك : لصالا يف .
 )٢( اهعماج اما : لصألا يف .

٢٢٢ 



 قالطلا تامرحملاب ىون نإ كلذكو هتجوز ءطو نع هَنَدرت ىتلا نايثيآلا نم كلذ

 ملو ضيقلا عبر ءاضقنا ىلإ فلح ذم رهشأ ةعبرأ هل ىضم اذإف هنيمي دنع اهل

 نأ هلو باطخلا عم ًابطاخ ريصي ةنئاب ةقيلطت يهو ءاليإلاب هنم تناب اهأطي

 نم ءيش امهنيب (١)ايقاب ناك نإ قادصو دوهشو لوو ديدج جيوزتب اهيلإ عجري
 7 ةعبرأ نم لقأ ضيقلا عبر ءاضقنا نيبو اذه هنيمي نيب ناك نإو ، قالطلا

 اهل هلوق ناك نإو . هللا مهمحر انباحصأ راثا يف ءاج اموحن ىلع ءاليإب كلذ سيلف

 اهنم هديري ءيش ىلإ اهعدريلوأ ،اهلعف ءوس نع اهعدريل اهيلع هنم ابضغ اذه

 ناميألا نم كلذ ريغوأ ةقدص وأ جح وأ قالطب وأ هللاب اهفلحي نيمي دقع ريغ نم

 نيمي دقع ريغ نم اهاطو كرتو ،اهرجه ىونوه امنإو هتجوز ءطو نع هعدرت يتلا
 ىتم اه ؤطو هلو ةفصلا هذه ىلع ىدنع ءاليإب اذه سيلف هسفن ىلع اهدقع

 اهل اراضم اهل هأطو كرتي ([نأ] ىون نإو .هيف اه ؤطو هل زوجي تقو . دارأ ام
 وه ام ىلإ عوجرلاو ةدسافلا ةينلا كلت نم ةبوتلا هيلع نإ : ليق دقف نيمي ريغ نم

 اهرجهو (٢)اهئطو كرت كلذب : دري د مل نإو كلذ ىلع ًارداق ناك اذإاهنم هلزئ

 6 طق اهلعف ءوس نع اهعدري نأ دارأوه اينإو نيميلا كلذب دري ي (٤ملو كاه راضم

 اندنع كلذ يف هيلع سأب الف ةرشاعملاو ءطولا نم اهنم هل زئاجوهو اهنم لانيلوأ

 .نيملسملا لاؤس نم ددزإو . ملعأ هللاو . مثاب وه سيلو

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

 جوزلا دلو ءاج مث جوزلا ام لخدي مو اهوبأ اهت اهجوز ةيبص يف : هللا همحر ناديبع

 .اهقلطأ نأ ينزُم : هل لاقو كلتنبا علاخأ ن ! يبأ رمأ نأ :ةّميصلا يبأل لاقو

 .اهقلطأ نأ ينديرت تنك نإ كتنبا قادص نم كيلإ يبأ هملس ام لع دزو

 )١( قاب : لصألا يف .
 )٢( ققحملا نم ةدايز .

 )٣( اهئطو كرت يف : : لصألا يف .
 )٤( كلذب دارأ الو : لصألا يف .

٢٢٢ _ . 



 تامو .اهقلطو لجرلا اذه ةنبال هوبأ هملس ام هيلع رو ةيبصلاوبأ هقدصف

 ةيبصلا وبأ دارأ مث . . قالطلاب وأ علخلاب هنبال جوزلا رمأ بألا عم حصي لو جوزلا

 ؟ ال مأ ة هعجر هيلع هلأ . هيلإ هملس يذلاب هتنبا جوز نبا ىلع عجري نأ

 وأ قالطلاب ريأ هنأ عرو (١)هلعل جوزلا اذه نبا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هلف هيلإ هدر اميف ةعجرلا ةيبصلا وبأ دارأو كلذب ةرمأ ةابأ نأ حصي مل اذإف علخلاب

 . ملعأ هللاو . ةعجرلا

 مث هللا ءاش ام تثكمف ايهنم ةدحاو قلط ناتجوز هدنع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ملف . اهتددر ام :اهل لاقف . ؟كتقلطم تددر (له :ةيقابلا هتجوز هل تلاق

 لاقف . ؟ْنَم قالطب :هل تلاقف .قالطلاب فلحأ ("”تذرأول :اهل لاقف .هقدصت

 هل ادصاق كقالطب ريخألا اذه هلوق نكي ملو 3هل اهماهفتسال اباوج . كيقالطب

 ناك نإ قرف كلذ ف لهو . ؟ال مأ ثنح ىنعملا اذه ىلع همزلي له .قالطلا

 ؟ال مأ ء ءاوس هلك . ؟ًابذاك وأ تددر ام هلوق ي اقداص

 : اباوص هارأو لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . كلذب ملعأ هللاو .اذه يف همزلي (ُقالط ال

 هنيمي لبق اهب هجوز دق ناكو انالف هتنبا جوزي ال فلح يذلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ فلاحلا لعفك ليكولا لعفو .؟ال مأ هتجوز قّلطتأ .رثكأ وأ لقأ وأ مويب
 : لاق هنأ انباحصأ راثآ يف تدجوو & فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنم نيبت نأ دعب اديدج اجيوزت اهجوزي نأ نكمي هنأل ،ثنحي الأ اذه يف بحنو
 لوق رثكأ ىلع لكوملا لعفك ليكولا لعفو .ةرم لوأ يف ةين هل نوكت نأ الإ
 . ملعأ هللاو .هسفنب اهجوزي ال هنأ نوكي نأ الإ نيملسملا

 )١( عدم لجرلا هلعل : لصألا يف .

 )٢( نا : لصالا يف .

 )٣( ينتدرأ : لصألا يف .
 . قالط ال : لصألا يف (٤ر

 س ٢٢٤



 انأ تفلح نإ :رخآلل امهدحأ لاقف ءيش يف ايرامت نيلجر يفو : هنمو ةلأسم

 فلح مث . معن :رخآلا لاقف .(ااقلاط كتجوز نوكت اذكو اذك وه ام رمألا نأ

 ؟ ال مأ رخآلا ةجوز ينعأ إ هتجوز قلطت له .اذه هلوق ىلعو لجرلا اذه
 نم تظفح ينأل ةفصلا هذه ىلع رخآلا ةجوز قلطت : قيفوتلا هنابو باوجلا

 وأ ، قلاط كتأرماف اذك تلعفو انأ تفلح نإ :لجرل لاق نمو :نيملسملا راثآ
 هباجأ نم مزل لعفوأ فلح اذإف . معن لاق . كمأرهظكوأ 3 مارح كيلع يه

 . ملعأ هللاو .اهنيب قرف ال كتلأسم لثم هذهف كلذ ىلع

 يه مأ ةرحلا قلطتأ .ةكولمم جوزتو ةرح ةجوز هدنع لجر نعو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ .هدنع تدعق تءاش نإو 3 قادصلا اهلو تجرخ تءاش نإ :رايخلاب

 ايهف هدنع تدعق تءاش نإ :رايخلا اهلو 5ةمأ هجيوزتب قلطتال اهنأ : باوجلا

 اهقادص اهلو كلذ اهلف جورخلا تراتخا نإو ،("جاوزلا نم هيلع اناك ام ىلع

 سيلو هتيضر دقف هرمأب ائيش تلعفو هترشاع نإف . هرمأب ائيش لعفتو هرشاعت مل ام
 . ملعأ هللاو . جورخ كلذ دعب اهل

 ؟ال مأ اهاضرب نوكيأ .اهدري نأ ةارأو هدنع نم تجرخ نإو : ةلأسم

 لاق نم لاقو . ةعلتخملا لثم اهاضرب الإ زوجي الو ةنئاب يه معنف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيدهاشو ديدج جيوزتب

 همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هتبشخ ىف اهعلطيو اهذخأي نأ ديري لك اهيف اعزانتف ةبشخ اهنيب نيلجر يف : هللا

 هنأ مث فويسلا ينعي ةبشخلا علطت ام ةبشخلا هذه نأ قالطلاب امهدحأ فلحف

 ال مأ ثنح ةفصلا هذه ىلع همزليأ .ةبشخلا يف علطف ًابناج ةبشخلا نم عطق

 .دودح ريغ هنأل هيلع ثنح

 )١( قلاط : لصألا يف .

 )٢( هجاوزلا : لصألا يف .

_ ٢٢٥ 



 يذلاف فويسلا علطت ال ةبشخلا هذه نأ ًاعطق فلح اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللاو . اهضعب وأ اهلك تعلط ثنح بيغلا ناييأو بيغ نيمي هذه نأ يدنع

 لاح ىلع ثنحي :ضعب لاق .فالتخالا نم (الرمألاولخي ال هنإ . .ملعأ
 . علطت مل اهنأل ثنحي ال ضعب لاقو . علطت مل وأ اهضعب وأ اهلك ةبشخلا تعلط

 . ملعأ هللاو

 وأ هي عطقي نأ هتيب هنبا لخد نإ ثالثلا قالطب فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . . هيبأ تيبو هيخأ تيب عمجي باب نم هيبأ تيب هنبا لخدف .هتأر
 : باوجلا وه اذهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا

 نب دمحم خيشلا وهو نيملسملا خياشم ضعب نع تظفح : قيفوتلا هللابو باوجلا .

 يذلا تيبلا باب نم هنبا لخد اذإ هنأ : هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع

 ىلع تيبلا نم تيبلا طئاح نأل © لخد دق ()هنأ همكحف اعيمج نيتيبلا نيب عمجي

 نأ ىلإ هسأر الو هنب هنبا دي عطقي ملو كل تفصو ام (}"ىلع لخد اذإو ، ةفصلا هذه

 ةدحاو ةقيلطت : ضعب لاقو . ءاليإلاب هتجوز هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم

 تقلط هنبا لخد اذإ لوق هيفو . اثالث : لاق نم لاقو .نيملسملا لوق رثكأ وهو

 نم لوق ىلعو .ءانثتسالا (نم هنأل هنبا دي عطق هعفني الو ،اهنيح نم هتجوز

 لاق نمو . . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو كل تفصو ام ىلعف ءانثتسا هنإ لوقي

 ليق ام ىنعم ىلع يدنع اميفف .هيلعردقت ال ائيش ،اذكو اذك يلعفت مل نإ هتجوزل

 . ملعأ هللاو .ءاليإلاب هنم جرخت وأ ،اهنيح نم قلطت نأ نيب فالتخالا هيف يرجي

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

 دعب ال لاق مث اهقلطو قاقش هتجوزووه هنيب عقو لجر يفو : هللا همحر ناديبع
 ۔ هريغ اجوز تجوزتو اهتدع تضقنا مث 3 همأ عماجم هنإف اهعماج نإ :قالطلا

 . فالتخالا رمأ ولخي ال هنأ : لصألا يف )١(
 )٢( 0 )٣( ققحملا نم ةدايز .

 )٤( نيح : لصالا يف .

. ٢٢٦ 



 مدقتملا هظفلب هيلع مرحت له .اهجوزتي نأ لوألا جوزلا دارأ مث رخآلا اهقلط مث

 ؟ال مأ

 راهظلا ةرافك هيلع نيملسملا ضعب لاق لجرلا اذه نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 همزلت : نيملسملا ضعب لاقو .راهظلا ةرافك رفكي نأ الإ هتجوز ءطو هل زوجي الو
 . هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو .راهظ ةرافك همزلت الو ةلسرم نيمي ةرافك
 . ملعأ هللاو

 افلاح لاقف كلذ نع هتجوز ُهَبَتَف مجتحي نأ ديري لجر يفو : هنمو ةلأسم

 اهقحليأ }هيف يذلا مويلا كلذ مجتحاف . مويلا اذه مجتحأ ىنإ : ثالثلا قالطب

 ؟ةفصلا هذه ىلع قالط

 نم لاق : نيملسملا نيب هيف فالتخالا يرجي اذه لثم يف : قيفوتلا هئابو باوجلا
 اذهم ذخأ نمو . قلطت ال :لاق نم لاقو .هذه كتفص ىلع هتجوز قلطت :لاق

 . ملعأ هللاو .زئاجف ريخألا لوقلا

 ال هنأ قالطلاب فلحف اهجوزي نأ هتنبا هنم تدارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 اهوخأ اهجوزو ،اهوخأو يه تشفلك :لاقو ،اهيخأ ىلإ امترمأ دار ناكو اهجوزي

 نأ هجولا مأ ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع خألا جيوزت تبثيأ .دعب اهب لخدي ملو جوزب

 ؟هتجوز دريو هتنبا جوزيو بألا ثنحي

 هنيب ناكو ثالثلا قالطب فلجي مل جوزلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رضحمب هتجوز دري كلذ دعب مث هتنبا جوزي ن أ يتبجعيف ةعجر هتجوز نيبو

 هتجوز نيبو هنيب نكت ملو ثالثلا قالطب فلح لجرلا اذه ناك اذإ امأو .دوهشلا

 لجأل جيوزتلا نع اهوبأ عنتما نإف نيملسملا ىلإ امهرتمأ عقرت هتنبا نإف ةعجر

 .هريغوأ اخأ لولا ناك بآلا دعب نم يذلا لولا اهجوزي نأ زئاجف نيميلا

 . ملعأ هللاو

٢٢٧٢



 مث ، ةجوزلا ينعأ ي رتشملا اهقلطو هتجوز قالط عاب يذلا ينو : هنمو ةلأسم
 هلزوبيأ ،هلزاج نإو ؟(')ال مأ هلزوبجيأ .اهدر اهقالط عاب يذلا اهجوز دارأ

 ؟ ("اهاضر ريغب وأ اهاضرب

 نم ءيش امهنيب يقب ناكو ،اثالث يرتشملا قلطي مل اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 عاب اذإ امأو . تهركوأ تيضر نإ ةجوزلا هذه ري نأ جوزلل زئاجف .قالطلا

 نإ ،اهوبأ اهقلط وأ اهسفن ةجوزلا تقلطو اهيبأل وأ اهسفنل هتجوز قالط جوزلا
 ضعب لاق دق هنأ الإ .ةجوزلا هذه در جوزللزوجي الف ةيبص ةجوزلا تناك

 ةجوزلا تيضرو اهدر جوزلا دارأو ةدحاو اهسفن ةجوزلا تقلط اذإ :نيملسملا

 ملو السرم ًاقالط اهسفن تقلط اذإو .زوجي الف اهاضر ريغب امأو . كلذ زئاجف درلاب
 لوق رثكأ ىلع ثالثلاك ةجوزلا نم لاسرإلاف اثالث الو نيتنثا الو ةدحاو لقت

 . . ملعأ هللاو .نيملسملا
 اهسفن ىلع ةأرملا بتكت نأ اهجوزو يه (")تقفتا ةأرما يف : هنمو ةلأسم

 ملو ،اهقلط مث هل تبتكو كلذ ىلع ايضارتو اهقلطيل ةضف ةيرال ةئايثالث اهجوزل
 وهو © لجآ قادص اه هيلع ذإ لبق نم ةأرملل جوزلا ىلع ام كلذ دنع اركذي
 كلذ جوزلا ركذ قالطلا دعب مث ؤ فاجو مداخو ةمأو .ةضف ةيرال ةئانالث

 ةفصلا هذه ىلع اهدر هلأ .اهاضر ريغب اهدري نأ دارأو هنع هطحت ملف 3ةأرملل

 ؟ هل در ال مأ

 هنأل هذه كتفص ىلع هتقلطم دري نأ قلطملل سيل هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هل سيلف ًادحاو )امهرد ولو اهجوز تأربأ اذإ ةأرملا نأل { ةيدف قالطلا ىلع ذخأ
 . ملعأ هللاو .اهاضرب الإ اهدر

 هتيب ١٨لخدت ال هتنبا نأ قالطلاب ًافلاح لاق ام لجر نعو : هنمو ةلأسم

 .زوجي اهاضر ريغلوأ : لصألا يف )٢( مأ : لصالا يف )١(
 )٣( اقفتا : لصالا يف . )٤( دحاو مهرد : لصالا يف .

 )٥( .هلخدت ام : لصالا يف

٢٢٨ 



 ,قلط آلوأ ناك اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ ةظفللا هذهب هتجوز قلطتأ . هتأرما اهتلخداف
 ؟هللا كمحري كلذ يل نيب .اقالط وني مل 0اا[هنإ] لوقيو اهعلاخ مث ةقيلطت

 أ قالطلاب فلح هنأ هسفن ىلع ("رقأ لجرلا اذه نأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ذه لاق اذإ امأو . مكحلا رهاظ يف قلطت هتيب هتنبا تلخد اذإف هتيب لخدت ال هتنبا ٠

 :قدصو هتيب هتنبا لوخد نع قالطلاب فلح نكي ملوأ اقالط ذري ل هنإ لجرلا

 الطلا نإ نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي الف هتأرما ملعت مل وأ همكاحت ملو هتأرما

 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو عقي ال

 وزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 أ (}"دعقن ال ىروش روشلا يكرتت مل نإ هللاب : هتجوزل لاق لجر يف هللا همحر

 ذه ىلع قالط اهقحليأ .تقولا كلذ يف ىروش روشلا كرتت ملو ،نيجوز كايإو

 ؟ال مأ اذه هلوقب اقالط وني مل هنإ لاق اذإ ةفصلا

 ذه ىلع هنم قلطت الف هل اقالط كلذب وني مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 بألا لاقف هعلاخي نأ ىلع اهوبأووه قفتاو ةأرما جوزت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 )وخدلا لبق كلذو ؟ًقلاط اهارتأ :جوزلا لاقف ةنالف يتنبا قح نم كتأربأ دق
 ولع اهل ءيش الو اهوبأ هفلتأ دق مأ قادصلا نم ائيش جوزلا ىلع ىرتأ .اهب

 ؟اهجوز
 رضعب لاقو نيملسملا ضعب لوق ىلع أربي جوزلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 )اقو .كلذ دعب هنم هئربت مث هتنبا نم بألا هعزني ىتحأربي ال :نيملسملا
 ذم أربي الو ،اهقح جوزلا ىلع رخآلا لوقلا ىلعو .لاح ىلع أربي ال مهضعب

 . ققحملا نم ةدايز )١(

 )٢( ميلس ريغ ريبعتلا اذهو . .هسفن ىلع هنم رارق لجرلا اذه نا : لصألا يف .
 )٣( دعقن ام : لصألا يف .

_ ٢٢٦٢ 



 اجوزت اهجوزتي نأ هلو اهكردي الو اهقادص فصن هيلعف اهب لخاد ريغ ناك نإف
 قادصلا هيلعف اهب لخد دق ناك نإو .تاقيلطت ثالثب هنم ()نيت مل اذإ اديدج
 . ملعأ هللاو . تاقيلطت ثالثب هنم نبت مل اذإ ةدعلا يف اهآر هلو الماك

 . ىبأو ركس عرز امهدحأ دارأ نيكيرش نيوخأ نع لئاس ينلأس : هنمو ةلأسم

 هوخأ فلحو ،كناريث لتقأ وأ اركس عرزت نأ قالطلاب كل فلاح :لاقو رخآلا

 (٢نيح نم هتجوز قلطت مأ ،ءاليإ نيمي هذه هنيمي نوكتأ .عرزو عرزي نأ
 ؟هفلح

 اهنإ لاقف نيملسملا نم ءاهقفلا ضعب اهيف ترظان دق ينإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضقنا نأ ىلإ هناربث لتقي لو عرز اذإف ٠ ءاليإلا ةلزنمب

 . ملعأ هللاو .ءاليإلاب هتجوز

 نينالفب (٨})تّيكش نإ هتجوزل لاق لجر يف لوقت ام :لاق ، لأسو : ةلأسم
 دق قالطلا نأ نظيو دوهش ةرضحب اهدرف . م وكشأ ال تلاقف . كقالط هنم

 هتجوز هيلع مرحتأ .رهشأ ةعبرأ يضملا لبقو . درلا اذه دعب هتجوز عماجو ئ عقو

 ؟ال مأ

 نأ هبجعي :لاقف نيملسملا ءاهقف ضعب اهيف ترظان ينإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الو ءاليإلاب تناب رهشأ ةعبرأ يضمي ىتح مهب كشت مل نإف ،ءاليإ نوكي

 ءاقتلا | ىلع ديزي ًاتطو رهشألا ةعبرألا ءاضقنا لبق اهئطو نإف . اه ؤطو (٤)همسي

 . ملعأ هللاو . هلوق ىنعم ىلع ،هيلع تمرح ،ةفشحلا ةبوبيغو نيناتخلا

 . ٥ ارت هتجوزو ىنم أ ىتح هديب هركذب ثبع نميفو : هنمو ةلأسم

 هللاو . كلذ نم ةبوتلا هيلع لب { ةفصلا هذه ىلع هيلع مرحت ال اهنإ : باوجلا

 . ملعأ

 .فلح اينيح نم : لصألا يف )٢( . نيبت : لصالا يف ( (
 . عسي الو : لصألا يف )٤( . ينكش اما : لصألا يف (٣)ر

٢٢٣٠ 



 ىف هنم ةعلتخملا وأ يعجرلا قالطلا هتقلطمل لجرلا لاق نإو : هنمو ةلأسم
 .هذه نالف تنب ةنالف تدر دق يننأ اودهشا :دوهشلا ةرضحب اهتدع

 نإ فاك وهف ةيجوزلا مكح نم هيلع انك ام ىلع ةرضاح تناك نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا ءاش

 .هعمست مل اهنأك ها هل تلاقف . قلاط تنأ : هتجوزل لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 دري ملو(")لوألا قيلطتلا اهمهفي نأ (٢)ًاديرم ، قلاط تنأ اهل لاقف ةيناث (ا)امتدةرف
 . نيتقيلطت اهل

 هللا نيبو هنيب اييف ةدحاو الإ قلطت الف ةدحاو نم رثكأ وني مل اذإ هنإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع هقدص اذإ

 . قلاط تنأف اذكو اذك تلعف نإ هتجوز ىلع فلح نميفو : هنمو ةلأسم
 .تقّلُطو كلذ تلعفف
 هيلع قادصلا موزل يفف هنع اهعنمي نأ هل اييف كلذ ناك اذإ : باوجلا

 هللا ىلص ۔ يبنلا لوقل همزلي نأ اندنع نسحألاو .كلذب هنم تناب اذإ فالتخا

 . ملعأ هللاو . «قادص ةأطوم لكل» : ملسو هيلع

 : هتجوز هل تلاقف ءيش لعف ىلع هتجوزو وه قاشت لجر يفو : هنمو ةلأسم
 وأ مل انأ :لاق اذإو ينمزلي معن لاقف .اذكو اذك تلعف نإ قالطلا كمزلي
 همزلي :لاق هنأل هتقدص اذإ هعم ماقملا هتجوز عسيو ،كلذزوبجي له .قالطلا
 . ؟لعف اذإ لقي لو قالطلا

 همزلي مل لعفي مل ناك نإو قالطلا ةمزل كلذ لعف ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . قالطلا

 )١( اهدارف : لصألا يف .

 )٢( قيلطتلا اهمهفيل هدارم : لصألا يف .

 (٣) ىلوألا : لصالا يف .

٢٢٣١ 

 



 ماعطلا نم ءيش ف نوراتي سانلا نم (١)ةعامج يقل نميفو : هنمو ةلأسم

 قالطلاب نالف اي كيلع فلاح : مهنم لجر لاقف ،ضعب مهضعب نم هوذخأيل
 لهأ ىلإ ماعطلا لصوو فلاحلا (١راسف .هذخأي نأ ىباف ماعطلا اذه ذخأت كنأ

 ؟ال مأ تثح فلاحلا قحليأ .هولكأو هيلع فولحلملا

 نأ ىون ناك نإف ،©فلاحلا ةين ىلإ نوكي (")[كلذ نأ] : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ثنحلا هيلع عقوو ،هذخأي ملف هذخأيل قالطلاب هيلع فلح ْنَم هسفنب هذخأي

 هللاو . تايتلاب ناميألا نإ :لاق نم لوق ىلع هتين هلف ،اذه ريغ ةين هل ناك نإو

 .ملعأ

 ينع لمحا :هل لاقو ماعطلا نم ائيش لماح حجر هءاج لجر يفو : هنمو ةلأسم

 قلعي وه راصو هريعب ىلع هلمحي ال هنأ هسفن يف قالطلاب فلحف . ماعطلا اذه

 ؟ال مأ ثنح هقحليأ .فلاحلا ينعأ { ماعطلا بحاص دعاسي هريعب ىلع

 هيلع عقي هنإف هناسل هب ظفلي ملو هسفن يف فلح نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاق نم لوق ىلع ىون ام هلف هنع كلذ لمح يف ةين ةلو تسل نإو .كلذب قالط

 . كلذ اهلف اهقالط كلذب ىون ام هنأ هنيمي تبلطو هتجوز هقدصت مل نإو .كلذب
 . ملعأ هللاو

 ام كنإ : لجر ىلع ۔ قالطلاب ينعي ى ت انحل اب فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 مأ ءاليالا ناميأ نم نيميلا هذه نوكتأ . هريغل هوأ هل يهو ضرألا هذه يقست

 تب ر . . هسفنب ضرألا عرز هنأل اذه لثم ٢ ثنح عقي ال مأ 6 بيغلا ناميأ نم

 ؟هلثمو اذه يف ءانثتسالا ةعفنيأ . مكاح علع مكحي نأ الإ فلاحلا لاق اذإ

 .راصف : لصألا يف )٢( . ادحأ : لصألا يف )١(
 . ظفلت : لصألا يف )٤( . ققحملا نم ةدايز )٣(
 . مأ : لصالا ف )٥)

٢٢٣٢ 



 نم لوق ىلع هلعل ،قالطلاب انيمي اذه :هتين تناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 تناك قالطلا هيلع عقو ضرألا كلت ىقس اذإ لب ى ءاليإ نوكي ال هنأ ةينلاب لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع هريغل وأ هل

 ترمف ةنالف(١ا)تملك نإ :قالطلاب هتجوز ىلع فلح نميفو : هنمو ةلأسم

 ةاشلا نإ :اهل (}"نق خبصل اهيلع فولحملا تلاقف ةاش نع لأست اهيلع فولحملا
 يف ةاشلا نإ : يبصلا اهل لاقف .اهملكأ ")الأ علع فلح يجوز نأل برزلا يف
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع قلّطتأ .برزلا
 ىلع عقي ثنحلا نإف اهل لاقف اهل لوقيل هتلسرأ تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .كلذ اهنم مَص اذإ قلطتو جوزلا

 لبق ةثلاثلا ةضيحلا نم ترهط اذإ ايعجر ًاقالط ةقلطملا يفو : هنمو ةلأسم
 (ث)ءاج مث رصعلا ةالص ىلإ رهظلا ةالص ترخأف ةرفاسم تناكو رهظلا ةالص

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهدر اذإ اهجوز اهكرديأ .اهدريل اهجوز

 نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع هتوفي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 (٨)تقو ىلإ اهريخأت تون اذإ ةرخآلا تقو ىلإ ةالصلا كلت ريخأت اهل زوجي ال هنإ

 . ملعأ هللاو . ةرخآلا

 هنم لجاعلا اهقادص هنم تذخأ دقو جوز اهلو تنز اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 3 ةفصلا هذه ىلع انزلاب اهقادص لطت نم لوق ىلع كلذ ةر اهيلعأ .لجآلاو

 ؟ال مأ
 هللاو . كلذ اهمزلأ نم لوق ىلع اندنعو ، كلذ اهيلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 )١) ىتملك : لصألا ف . (٢) لاق : لصألا يف .

 )٥( اهجوز درل لصالا ي . تقولا : لصالا يف (٣) .ال نأ : لصألا يف )٤) ءاج : آلا ف . .

٢٢٢ 



 عطقي ملو ءاننتسالا هن تناكو ءانثتسالا رغأو قالطلا مدق نمو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ ءانثتسالا هعفنيأ . مالكب قالطلاو ءانثتسالا نيب

 . نيملسملا راثا نم تظفح ام ىلع فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ملكت املف ءانثتسالا وني ملو هتجوز قلطي نأ ىون نإ تيأرأ : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ }هيفوهو قالطلاب ظفل اذإ ةعفنيأ .ءانثتسالا ىون قالطلاب
 : ليق ام رثكأو فالتخا (ا)اهيف ناسللا ظفل ريغب ةينلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 قاتعلاو قالطلا يف عفني ال ءانثتسالاو © ناسللاب ظفللاو ةينلاب الإ قالطلا عقي ال

 . ملعأ هللاو .ءاليإلاو راهظلاو ى ًاعم

 ام.. قالطلا هب ديري 3 مارح َعلع تنأ هتجوزل لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟كلذ يف همزلي

 . ملعأ هللاو . كلذب قالطلا مزلي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ةدحاو اهقلطف هتجوز قلطي نأ مكاحلا هيلع مكح لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ةدعلا يف اهدري نأ ىنعأ ،ةعجرلا هل زوجتأ
 ناك اذإ يعجرلا قالطلا نأ نيملسملا راثآ نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهتدع يف اهيلع هل ةعجر الو ةنئاب يهو . ثالثلاك ةدحاولاف لدعلا مكاحلا مكحب

 . ملعأ هللاو .هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الو .هنم

 دنع لخدي هيرا دي نم سانلا نم ا ًادحأ وأ هاخأ ىأر لجر يفو : هنمو ةلأسم

 نم ًائيشوأ ةنالف تيب لخدت نإ كنأ قالطلاب فلاح :لجر هل لاقف .ةأرما

 لجرلا نأ هل ركذ مث : © يتيب لخدت الو كتيب لخدأ الو كلاحب يلاح ال ، ةنكمألا

 . هلخدي (لا هيلع فلاح وه يذلا لزنملا لخد قالطلاب هيلع فلح ىذلا

 )١() هيف : لصألا يف .

 )٢() ال نأ : لصالا يف .

_ ٢٢٤ 



 ال قالطلاب هيلع فلح نم تيب يف لوخدلا هعم حصي مل اذإ هنإ : باوجلا

 نإو .قالطلا هيلع عقو هلوخد هعم حصو لخد نإو © قالط هتجوز ىلع عقي
 . ةيجوزلا مكح ىلإ اهري نأ لبق قالطلا اهيلع عقو امدعب هذه هتجوز ءعىطو
 هللاو . كلذ هئطوب ناث قادص هيلعو .ادبأ هيلع ثتمرح اهتعجر كلمي ناك اذإ

 . ملعأ

 هجوب دبعلا قتع مث ًايعجر ًاقالط هدبع ةجوز قلط اذإ ديسلاو : هنمو ةلأسم
 .اهدر دارأو ةدعلا يف دعب ةجوزلاو ،هوجولا نم
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هل نإ : باوجلا

 مكذهشأ :لاقو ايعجر قالطلا ناك نإ .درلل ةقلطملا ظفل ينو : هنمو ةلاسم
 .ةيجوزلا مكح نم هيلع انك ام ىلع نالف تنب ةنالف يتجوز تددر دق ينأب

 ناك نإو .بفاكوهف .اهقالطو اهقحب لوقيف هيلع قح اهل ناك نإو .فاكوهف

 . اهقالطو اهقحب لاقو قح هيلع اهل سيل
 : مهنم لاق نم لاقو . ناث قح همزلي : نيملسملا نم لاق نم لاقف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ناث قح اهل همزلي ال

 يف صتخا اذإ هيدلاو نم هرغص لاح يف يبصلاب ىلوأ نمو : هنمو ةلأسم

 ؟جوزتت مل وأ تجوزت ةقلطم همأ تناكو كلذ

 ىلع هب ىلوأ بألاف همأ تجوزت اذإ نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هئابو باوجلا

 دارأ ثيح راتخيف رايخلا لقعي نأ ىلإ هب ىلوأ مألا نإ مهضعب لاقو لاح لك

 ىلوأ بألاف داسفلاب امهتم اهجوز ناك وأ ةمهتم مألا تناكو ،ةنبا نوكي نأ الإ
 . (١)اهم

 نأ تدارأو يبصلا دلاو دلب ريغ دلب نم تجوزت نإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 )١( هب لصألا يف .

_ ٢٣٥ 

 



 بلط اذإ كلذب هل مكحيو ،اهنم هدلو )ذخأي يبصلا دلاو له .اهجوز عم رفاست

 ؟كلذ يق مكحلا
 هللاو . هدلوب جرخي نأ هل سيلف هدلب نم اهجوزت اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

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

 نأ هلزوبيأ .اهجوز نم اهتنبا قالط ةميتيلا مأ ترتشا اذإو : هللا همحر ناديبع

 ؟ال مأ اهقلطي
 . ملعأ هللاو . اهقلطي نأ هل زوجي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ؟ال مأ 3 اهدر هل له . غولبلا لبق اهجوز اهقلط اذإ ةميتيلاو : هنمو ةلأسم

 كلذكو . نئاب ًاقالط نكي ل ام { ةدعلا يف تماد ام اهدر هل معنف : باوجلا

 ضقنت ملو ،انئاب اقالط اهلو اهقلطي مل ام اهدر هلف اهقالط اهُتلو ىرتشا نإ
 . ملعأ هللاو .اهتدع

 كلذ اهجؤزتيل هتجوز قلطي نأ رخآل لاقو ةجوز هدنع لجر : هنمو ةلأسم

 نم تجرخ اذإ اهجوزتي ("هنإ اه لقي ملو ،ةأرملل لجرلا كلذ لقي ملو ،لجرلا
 .اهجوز
 ىلع اهتّذعع ءاضقنا دعب ةأرملا هذه جوزتي نأ لجرلا اذهل زئاجف : باوجلا

 .اندنع هب لومعملا نيملسملا لوق رثكأ

 نأ لبق اهقلطي رم لك يفو تارم ثالث لجر اهجوزت ةأرما يو . هنمو ةلأسم

 يهو ال تلاقف هلك جيوزتلا اذهب ةيضار يهأ :ةأرملا هذه تلئس مث ،اهب جوزتي

 تيضر نكت مل (٤[اهنإ] تلاق اهنأل ةعبار اهجوزتي ")نأ لجرلا دارأو { غلابو ركب
 . كلذ نع لأسيو ] لوألا جيوزتلاب

 )١( ذخأ : لصألا يف .
 )٢( اهجوز نم تجرخأ اذإ اهجوزتيل اهل لقي ملو : لصألا يف .

 )٣( .اهجوزب لجرلا دارأو : لصألا يف )٤( ققحملا نم ةدايز .

٢٢٣٦ 



 زوجي الو اهنم اضر كلذف ةأرملا اضرب جيوزتلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 كلذف اهنذإب الو هب تيضر نكي مل جيوزتلا ناك نإو 5 ةعبار اهجوزتي نأ لجرلل
 . ملعأ هللاو . هللادنع ةمالسلا هيف اهل نوكي امم اهسفنل ةأرملا رظنتو جيوزتب سيل

 يدومحلا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تضاح مث ًايعجر قالط ضئاح يهو هتأرما قلط لجر : : هللا ةمحر _ يحنملا

 . اهتعجارم دارأ مث ؤ ىلوألا ةضيحلا ريغ نيتضيح

 دتعت الو (٢ال بسحت ال ضئاح يهو تقلط تلا (!الضئاحلا نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . يعجرلا قالطلا يف اهدر اهقلطمل زئاجف اذه ىلعف .اهب

 موي ماصف قلاط هتأرمأف ديعلا موي مصأ ل نإ : لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ قالط هتجوز يف هقحليأ .ديعلا

 همزلي ديعلا موي ماص اذإ مهدنع نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هلابو باوجلا

 نيميلا دقع دعب ديعلا موي ماص ولو ، قالطلا هيف همزلي مهنم ضعبو .اقالط

 . هنم

 .اثالث ىئاشت نأ الإ ةدحاو قلاط تنأ هتجوزل لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 ١ .اثالث تئش دق :كلذ اهسلجم يف هل ةبيجم هل تلاقف
 هنم اهقحلتف ءعيشب هبجت مل نإو ،انثالث هنم قلطت نأ ىنبجعيف : باوجلا

 ل هللاو . ةدحاو ةقيلطت

 اهيلإ اهعفدف لخن قادص ىلع لجر اهجوزت اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 مث اهضعب فلتوأ تفلتف ةفا اهيلع تتأف 0 اهلغتست ل وأ اهتلغتساو اهتزرحأف

 دق ىتلا لخنلا فصن ةميق ةر هل اهيلع نوكيأ .اهب هنم (}" جاوزلا لبق اهقلط هنإ

 . ةضيحلا : لصألا يف )١(

 (٢) اهم : لصألا يف .

 )٣( زاوجلا : لصألا يف .

 س ٢٢٧٢



 مهاردلا كلذكو قادصلا فلت دق ثيح . . ؟هل اهيلع ءيش ال مأ ،تفلت

 ِ ؟ال مأ هلثم اهدنع نم تفلت اذإ قادصلا
 ىلاعت هللا لبق نم تفلت يتلا قادصلا لخن يف امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هذه كتلأسم يف ينم ظفحب سيل ةركاذملا ليبس ىلع لوقأو (ا)نوخي هيف يظفحف
 اهب جاوزلا لبق اهقلط اذإ هل اهيلع سيل نأ مهتع رثأ نم وأ نيملسملا نم دحأ نم

 فلت ميف اهيلع سيلو لخنلا اهيف ناك يتلا ضرالاو لخنلا نم يقب ام فصن الإ
 نم تفلتو اهقادص عيمج اهجوز اهيلإ عفدف مهارد اهقادص ناك نإو ء . يش اهنم

 نايض هيف اهيلع بجي مل ببسب الو اهنم فرصت الو اهنم عييضت الب اهنيعب اهدنع
 . ملعأ هللاو .اهيف هتنمأ اهغأل ؛نايض هل اهنم فلت اميف اهمزلي

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . كلذ هضرم نم تام مث اهب لخدي نأ لبق هتجوز قلط اذإ ضيرملا يف : يوزنلا

 نم لاقف .نيملسملا لوق نم فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يعمف : باوجلا

 ثاريم الو قادصلا نم ائيش اهل ضرف دق ناك نإ . .قادصلا فصن اهل نإ :لاق
 ردقب اهسفن تسبح اذإ تام اذإ ثاريملا اهل :لاق نم لاقف .اهيلع ةدع الو اهل

 قادصلا اهل :لاق نم لاقو .اهل ثاريم الف تجوزت نإو ، .جوزتت ملو ةدعلا

 نيملسملا لوق لكو .بحألا وه طسوألا لوقلا لعلو .ةدعلا اهيلعو ثاريملاو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ليواقأ نم لوقب لمع نم كلهي الو 5 هب لومعم باوص

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مأ ،هيلع مرحتأ .هديب هتقلطم جرف شم اذإ ةدحاو قلطملاو : هللا همحر ناديبع

 ؟ال

 نم لاقو .زئاج :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا ينبجعتو .زوجي ال لاق

 )١) نووخ : لصالا ف .

_ ٢٣٨ _ 



 يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهمرح مث ايتمجر اقالط هتجوز لجرلا قلط اذإو :۔ هللا همحر - يوزنلا يدمسلا
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ٍةَقَلطم ريغ تناك ول ايك ميرحتلا اهقحليأ .هسفن ىلع
 هب دصق نإو ، ءطولا هب دصق نإ اهقحلي ال هنأ يدنعو اهظفحأ ل : باوجلا

 ةرافك هيلعو تنح رلا هب دارأ نإو ،اهتتم لبق هتدم تضقنا اذإ اهقحل ءاليإلا

 . ةلسرم نيمي

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 بآلا لاقف هغعلاخت نأ ىلع اهوبأووه قفتا مث ةأرما جوزت لجر يفو : هللا همحر

 ىرتأ .اهب لوخدلا لبق كلذو (هاقلاط اهارت : جوزلا لاقف يتنبا قح نم ئربأ
 ؟اهجوز ىلع اهل ءيش الو اهوبأ هفلتأ دق مأ ،؟قادصلا نم ائيش جوزلا ىلع

 ىتح أربي ال نيملسملا ضعب لوق ىلع أربي جوزلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلعو لاح ىلع أربي ال مهضعب لاقو . كلذ دعب هئري مث هتنبا نم بألا هحعزني

 فصن هيلعف اهب لخاد ريغ ناك نإف هنم أربي الو اهقح جوزلا ىلع رخآلا لوقلا

 ثالثب هنم نبت مل اذإ اديدج اجوزت اهجوزتي نأ هلو اهكردي الو اهقادص
 . ملعأ هللاو . تاقيلطت

 :اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 مل اذإ رهشأ ثالث اهب لخد ىتلا ةرحلا ةيبصلا ةدع نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : ةنس اهتدعف اهبارتأ غلب دقو غولبلل ةقهارم تناك نإو . غولبلل ةقهارم نكت

 ةثالث دعب اهدري نأ اهقلطم دارأ نإو . ةدعللرهشأ ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست

 كلذ يف ذخألاو .ايل اطايتجا اديدج اجيوزت اهجوزتي هنإف ةنس ءاضقنا لبقو رهشأ

 . ملعأ هللاو .قالطلا نم ءيشب هدنع ةيقاب تناك نإ ملسأ ةقيثولاب

 )١( قلاط : لصالا يف .

 س ٢٣٩



 لبق امهدحأ تامو هضرم ف هتجوز هنم تعلتخا ا دإ ضيرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ  ناثراوتيأ .اهتدع يضقنت ةنت نأ

 كلذ يف يرجي نيملسملا راثا نم هتظفح يذلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يه تناكو ضيرملا وه ناك نإ هتفرع ام رثكأو © يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا

 نإو . ةقلطملا ةدع اهيلعو اهتدع يف وه تام اذإ هثرت (١)الأ هل ةبلاطلا ةحيحصلا

 نإو .اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو هنم ثاريملا اهلف كلذ اهنم بلاطلا وه ناك
 تعلتخاو هب تدفأ ام در هيلعو ثاريملا هلف حيحصلا وه ناكو ةضيرملا يه تناك

 تام مث اهضرم نم يه تئرب وأ هضرم نم ءىرب ناك نإو .اهتثرو ىلإ هنع
 ءاهقف لوق رثكأ يناعم نم هتفرع اميف ("ااثراوتي الف هنم اهتدع ءاضقنا لبق امهدحأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 ميدقتب ناك ايهظفل نأ ريغ هادارأو نآربلل ادعق اذإ نيجوزلا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نا ربلا امهنيب عقيأ . ةجوزلاو جوزلا نم يازلا ىلع ميجلا

 رثكأ يف ةفصلا هذه ىلع ملخلا عقيف اهتغل كلذ ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا لوق

 اذك اهجوزل ةجوزلا بتكت نأ عللا ىلع اقفتا اذإ نيجوزلا يفو : هنمو ةلأسم
 ماق مث ، كلذ ىلع اهقلطو كلذب جوزلا يضرف جوزتت نأ ىلإ ةضف ةيرال اذك

 لجأ ىلإ نكي مل قحلا نأل كلذب ضار ريغ هنإ :لاقوروكذملا قحلا يف اهيلع
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ هلأ .فورعم
 نم دحأ نمؤملا دعوو هلجأ ىلإ نوكي هنإف هلجأ اذإ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ديلا

 )١( ال نأ : لصألا يف .

 )٢( ناثراوتي ال نأ : لصالا يف .

٢٤ . 



 لبق اهعماجف ، قلاط تنأف كعماجأ مل نإ هتجوزل لاق نميفو : هنمو ةلأسم

 .رهشأ ةعبرأ يضم

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه يف اندنع هتجوز يف هيلع سأب ال هنأ : باوجلا

 لاقف . ينقلط :تلاقف علخلل ادعقو هتجوزووهقاشت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ينتيطعأ اذإ نكلو ءال :لاقف .اهب عاع لهمأ :تلاقف ةيرال نيرشع ينيطعا :اهل

 ٥ كلذ ىلع اقرتفاو .(١)ةيرال نيرشعلا ينعأ .اهيف كقالط وأ قلاط تنأف اذك

 ؟ال مأ هتجوز يف قالط هيلع عقيأ .ائيش هطعت ملو

 (")هتطعأ ىتمو . ةفصلا هذه ىلع علخ الو قالط اذهب عقي ال هنإ : باوجلا

 هطعت ملو علخلا هجو ىلع ناك نإ يدنع يذلاو . . ملعأ هللاو .تقلط اهل لاق ام

 راثا نم هتظفح ام ىلع قالط اهيلع عقيال هنأ وجرأف سلجملا كلذ يف كلذ

 عجر . . ملعأ هللاو .نيملسملا

 يل بتكا :اهجوزل ةأرملا تلاقف ناعزانتي ادعق هتأرماو لجر يف : هنمو ةلأسم

 . ىبئاغو يرضاح نم كتأربأ دق :هل تلاقف . لختاتهقحو .ال لاقف . ىقح
 ىلإ اهرمأ تعفرو اهقح ةأرملا تدارأ مث .كنآرب تلبق لقي ملو ،قلاط تنأ لاقف
 لاقو جوزلا ركنأ نإو تيأرأ . . ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ائيش اهل ىرتأ . مكاحلا

 ؟ال مأ نيمي هيلع نوكيأ .اهنارب لباق انأ

 ءى ربي نأ ىلع اهقح نم هتأربأو هادارأو علخلل ادعق اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 وأ ،هنم اهتدع تضقناو ايعجر قالطلا ناكو اهنارب لبقي ملو اهقلط اذإف ءاهسفن اه
 قالطلا ناك .7 كلذب اهل ذخأ اهقادص لجا هنم تبلطو انئاب قالطلا ناك
 هنم اهتدع ءاضقنا دعب الإ اهقادص لجا اهل سيلف هنم اهتدع ضقنت لو اًّيعجر

 قالطلا نارب اهسفن اهل ءى ريبل اهقح نم اهجوز تأربأ اهنأ ةأرملا تعدا اذإ امأو

 . ةيراللا : لصألا يف ))

 . هتطعأ ام ىتحو : لصألا يف )٢(

٢٢١ 



 اهقالط اهقلط هنإ لاقو كلذ وه ركنأو قالطلا نآرب اهسفن اهل أربأو ،اهنآرب لبقو
 .قالطلا نآرب اهسفن اهل رباو اهتيدف لبق ام هنيمي عم كلذ يف هلوق لوقلاف ًاًبعجر
 بيطب بضغ يف الو هاركإ الو ةيقت ريغ نم اهقح ةأرملا تكرت نإو . . ملعأ هللاو

 هنم بلطب نكي مل اذإ اهنم كلذ هل تبث اهنم هلبقو علخ طرش ريغ نم اهسفن نم
 . ملعأ هللاو .اهيلإ

 تكرت . . هللا همحر يحمرلا ديعس نب يلع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس
 اهترضح ريغب اهدر اذإف ءاهاضرب الإ اهدرزوجي ال ةلتحملا نأ : باوجلا
 درلاف قالطلا نم ءيش هدنع يقب دق تناكو تيضر نإف اهتدع يف درلاب تملعأو

 ىلع هيلإ اهعوجر نإف هترشاعو هيلإ تعجر نأ ىلإوه تبثو ضرت مل نإو ،تباث
 ناك نإف . هيلع مرحت اهنأ ملعأ الف اهتدع نم ةيقب يف تناكو درلاب ةيضار اهنأ
 يدنع كلذف هنم اهتيذع ءاضقنا دعب داسفلاو ةلاهجلا ليبس ىلع هيلإ اهعوجر
 . ملعأ هللاو . حافسلاب هيبش

 اهتقو لاط مث اضرلاب ىلطت ملف اهجوز نم تعلتخا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 عم تلوحتف 3 عرشلاب ةلهاج يهو كدري نأ هل ناك اذإ هعم يلوحت اهل ليقو هيلع

 كلذ دعب اهل ليقف ،نهجاوزأو ءاسنلا ةداع ىلع اروهش (ا)هترشاعو لجرلا اذه

 ؟ال مأ ةصخر ىرتأ . .اهجوز ىلع ةأرملا مرحتو زوجي ال ةرلا اذه نإ

 ردقأ الف هدربو اهبلقب ةيضار هعم اهليوحت ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هل اهترشاعم نأ يعمو هترشاعو اهبلقب تيضر اذإ هيلع مرحت اهنإ لوقأ (")[نأ]
 آلإ هبتك امم ذخات الو . . ملعأ هللاو .نظلا نع يفكي رلاب اضرلا ليبس ىلع

 . قحلاب

 )١( ةرشاعلاو : لصالا يف .
 )٢( ققحملا نم ةدايز .

 س ٢٢٢



 نع هتلأسو هللا همحر ۔ هللادبع نب دمح هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يتقرو ينتيطعأ نإ لاق .قالطلا ةأرملا تبلطو ، قاقش اهجوز نيبو اهنيب عقو ةأرما
 ؟ال مأ علش اذه له . قلاط تنأف

 هطعت مل نإو . علخوهف كلذ اهسلجم يف ةقرولا هتطعأ نإ لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ًاعلخ هايوني نأ ىلإ علخي اذه سيلف لاحلا يف ةقرولا

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

 بألا قفتا اذإ . . ؟ال مأزوجيأ . غلابلا هتنبا قادص بألا علزتن يف : هللا همحر

 ؟هنبالاهتبيغ يف علخلا ىلع ةنبالا جوزو

 لبق كلذ توبث ةزاجإ ملعأ الف الجآ قالطلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الجاع ناك وأ قحلا هوجو نم هجوب هتقحتسا اذإ امأو اهجوز نم هل اهقاقحتسا

 ؛ى ربت نأ ةلقاع ةغلاب ةرح تناك نإ يدنع رخآلاو فالتخا كلذ ةزاجإ ىفف

 .اهماقم موقي نم كلذ يف لكوت وأ .علخلاو هنم ةيدفلا تدارأ نإ اهسفنب جوزلا

 . ملعأ هللاو

 عماج مثراهظلا نم ةمزل ايع هقتعاو امالغ ىرتشا نميفو : هنمو ةلاسم
 ةجوز مرحتأ :تلق . قحلا هوجو نم هجوب دعب نم عيبلا اذه ضقتنا مث هتجوز
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع رهاظملا اذه

 تظفح دقو . ةفصلا هذه ىلع هيلع مرحت اهنأ ملعأ ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دعب هتجوز ىطو مث راهظلا ةرافك ف هقتعأ مث ادساف ادبع ى رتشا نم نأ
 ملعأ هللاو . كلذ دمعتي مل اذإ هتجوز هيلع مرحت الف قتعلا

 ركذي لو . ىتخأ وأ ىمأ لثم لع تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذإو : هنمو ةلأسم
 .رهظلا

. . 

٢٤٢٢



 مهنم لاق نم لاقو .اراهظ نوكي نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف : باوجلا
 ىلع رثآلا يف دجوي هنأ وجرأ هريغ نمو . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو ،راهظب سيل
 اذإ هنيميل ةلسرم ةرافك اذه هلوقب هيلع نوكي نأ اراهظ اذه هلوق لعجي ال نم لوق

 ىلإ عجر . . ملعأ هللاو . يدنع اميف اذكه .هسفن ىلع هتجوز ميرحت كلذب دارأ

 ءاهقف ضعب لوق ىلع قلطت اهنإف قالطلا كلذب دارأ نإ هللا همحر خيشلا باوج

 هللاو . هنم اهتمع ضقنت ملو ، قالطلا نم ءيشب هعم تيقب نإ اهدر هلو ،نيملسملا

 .ملعأ

 هيلع له .هتجوز عامج لجرلا اذه ةّين تناك اذإ تيأرأ : هنمو ةلأسم

 . حرصم ظفلب عايجلا ركذي ىتح (ا)وأ . . ؟سآب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوقل هيلع سأب آلأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نأ هسفن ىلع هتجوز ميرحت اذه هلوقب دارأ ناك نإ لجرلا اذهل يغبني :هريغ لاق

 لخدي نأ افوخ رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ لبق هتجوز أطيو ةلسرم نيمي ةرافك رتكي
 7 عجر .. ملعأ هللاو .هذه هتجوز ي ءاليإلا هيلع

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ءاجو هريغ الجر عبار هنإ مث انالف عباري ام هنأ قالطلاب فلح لجر يفو هللا همحر

 ؟ةفصلا هذه ىلع قالط هقحليأ . قيرطلا يف ايهعبار هيلع فولحملا لجرلا اذه

 دصقلاو ةينلاب هنم كلذ نوكي نأ هذه هنيمي يف هدقع هتّبن تناك نإ : باوجلا

 ني ملو هتعبر ىلإ دصقو هنم داقتعا ريغ نم قيرطلا يف وه هضراعو هتعبر ىلإ هنم

 هتجوز يف هيلع ثنجلا عوقوب لقأ مل . قيرطلا يف هضراع نأ دعب هتعبر داقتعا
 قيرطلا يف هضراع اذإف داقتعا الو ةين الب لوقلا لسرأ نإو ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاو . عبار دق هنأل قالطلا بوجو هيلع تفخ هعبارو

 )١( نا : لصالا يف .

٢٤٢٤ 



 وأ «ةقلطم اي» اهل لاقف لبق نم اهقلط دقو ةجوز هدنع لجر يفو : هنمو ةلأسم

 كلذب دارأ هنأ الإ ًاقالط هبلقب وني ملو لبق نم اهقلط دق هنأ هتينو ،كتقلط دق
 . هتينو هلوقب رقأو ذ مكاحلا دنع هيلإ تعفرو . اهبهرل

 هيف ناك ام ىون دقف لبق نم اهقلط ناك دقو ةقلطم اي اهل هلوق امأ : باوجلا

 حيرص نم سيل هنأل كلذ يف هلوق يدنع لوقلاف ًاقالط وني ملو قالطلا نم اهل
 رهظ امب اهل هيلع مكح اهل حصو هتَمَكاح اذإف كتقلط دق :اهل هلوق امأو قالطلا
 نم اهل هنم ناك ام اذه هلوقب دارأ وأ اهقالط وتيت مل هنإ هلوق لبقي الو اهل هلوق نم

 نإ لقأ (ملف هللا نيبو هنيب اميف امأو . مكحلا رهاظ يف حيرص ظفل هنأل قالطلا
 . ملعأ هللاو . يه هتقدصو نيملسملا ماكح نم ةجح هيلع مقت مل اذإ كلذب هيلع

 تلعجو أ ازأ هيلإ تبوق دقو هتجوز قالطب فلح لجر يفو : هنمو ةلأسم
 يف هتحرطو شيعلا ةجوزلا تذخأ مث . شيعلا اذه نم لكأي ام هنأ انمس هيلع
 شيعلا يف نمسلا نم عيش قلعو ءانإلا لسغت ملو هريغ اشيع تعضوو ءانإ

 ؟ال مأ ثنجلا نم ءيش همزليأ .رخآلا

 الف هلكأي ام هنأ هيلع فلحو هددح يذلا شيعلا نم لكأي مل اذإ : باوجلا
 شيعلا هيف ناك يذلا ءاعولا يقبولو ،كلذب لاق نم لوق ىلع يدنع هيلع سأب
 ةبح ولو هلكأو ءيش هسفن شيعلا نم ىقبي نأ الإ هنم عاطتسي ال امم كلذ نال انمتذ
 قالطلا عوقوب اولاق دق مهلعلو . كلذب لاق نم لوق ىلع قالطلا عقو دقف ةدحاو
 هللاو . مهدنع ءانثتساب سيل اذه نإ اولاق دق مهنأل ؛هنم لكأي مل وأ ائيش هنم لكأ
 . ملعأ
 تكرت . .هجوت نيأ فرعي ال بئاغ بع هل ناك اذإ رهاظملا يفو : هنمو ةلأسم

 همزل ايع روكذملا دبعلا اذه قتعي نأ دارأ اذه دعبو & باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب
 .راهظلا نم

 ١١) مل.: لصالا يف .

٢٤٥ 

 



 نإف حراوجلا ميلس رضاح دنع الإ راهظلا نع قتعي ال هنإ ليق دقف : باوجلا
 هندب ةمالسو هتايح تحص نإو “تيموأ يحوهأ فرعي ال بئاغوهو هقتعأ

 هنأ حص نإو . هتجوز يف هيلع يدنع سأب الف هتجوز أطي ن أ لبق نم هحراوجو

 هندب نم ءيش ثدح وأ هحراوج نم ءيش عطق وأ هحراوج نم ءيش : لشوا تام

 دقف لبق نم هتجوز ءىطو ناك دقو © مزاوللا نم هريغوأ راهظلا نع هقتع يرجي امم

 . ىطولا لبقو ثنحلا دعب الإ راهظلا ةرافك نوكت الو ،ادبأ هيلع دسفت اهنأ ليق

 .ملعأ هللاو

 هتجوز قالط لعجو رفس ىلإ جورخلا دارأو ة ةجوز هل لجر يفو : هنمو ةلأسم
 مأ نامع يف هنأ ةأرملا ردت ملو جوزلا باغ مث اهقلط قالطلا تدارأ اذإ لجر دي يف

 . كلذ نع عنتماف قالطلا ليكولا نم 7 مث ةقفن امهل كرتي لو ٦ نامع ريغ ىف

 اهقحل اهقلطي مل اذإو ،اهيلع قفني وأ ةأرملا هذه قلطي نأ ليكولا ىلع مكحيأ
 .ررض

 نأ كلذ هل لعجي مل ثيح «)ةمزال اهتقفن يدنع سيلف ةقفنلا امأ : باوجلا
 حصي مل اذإ قالطلا امأو . نيملسملا ماكح ىلإ اهرمأ عفرتو هلام نم اهيلع قفني

 . ملعأ هللاو .اهقالط ىلع هربج هل سيلف مكاحلا دنع كلذ

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

 ديرأ مهنم لجر لاقو (٢)مهفرعأ ملو ةأرما مهدنعو لاجر ينءاج اذإو : هللا همخر

 ظفلأ نأ ينم دارأو كاهقلطيوأ كرضحمب هذه نالف تنب ةنالف يتجوز درأ نأ

 ظفلأو قالطلا نم نآربلا ظفل ةأرملل ظّقلأوأ ذرلا لجرلل ظقلأ امإ ؤايهغيب

 ىلزوجيأ .اهل ًابواجم قالطلا نآرب اهسفن اهل ءى ربي نأ اهنآرب لوبق ظفل لجرلل

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اذه يف لوخدلا

 )١( امزال : لصالا يف .

 ر٢( مهفرعأ مل : لصالا يف .

٦[٢ 



 هللاو . تفصو امم اذه لثم يف لوخدلا كل زوجي ال هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 نوكيأ . ةقرافم مث ةقرافم ةقرافم شاص هتجوزل لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 اذه هلوق ناك نإ تيأرأ . . ؟ 0ااثالث مأ نيتقيلطت نوكتو . .؟ال مأ اقارف اذه

 ؟ال مأ ،ءاوس هلكأ . توكسب هنيب عقو وأ دحاو جيسن يف الصتم
 نيملسملا لوق رثكأ ىلع قالطلا ءايسأ نم مسا قارفلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رثكأ وهو الصتم مالكلا ناك اذإ نيتقيلطت قلطت ةجوزلا نأ هذه كتفص ىلعو

 الصفنم مالكلا ناك اذإ امأو .اثالث قلطت اهنأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو ،لوقلا

 . ملعأ هللاو .اثالث قلطت اهنإف ضعب نع

 اهضتفي نأ ردقي ملف اهعامج دارأو اركب ةأرما جوزت لجر يفو : ةلأسم
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع مرحتأ .هعبصا ريغ ءيشب وأ هعبصإب اهضتفاف هركذب

 ريغب اهضتفي نأ هلزوبجي ال هنأ ريغ هيلع مرحت ال اهنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 يف هنايب يتأيسو كلذ يف هيلع بجي ام ركذن ملو :فلؤملا لاق . . ملعأ هللاو . هركذ

 . ملعأ هللاو . سافنلاو ضيحلا باب يف هعضوم

 هنم امهبع ةجوز قلطت نأ تدارأ ةجوز هل دبع اهدنع ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 نالف ةجوز تقلط رومأملا لاقف هنم اهدبع ةجوز قلطت نأ ةأرما وأ الجر ترمأف
 اذه يضميأ .اهجوز نم اهقلط لقي لو نالف ةمأ ةنالف يهو نالف دبع

 ةفصلا هذه ىلع قالطلا ىضم ناك نإو . . ؟ال مأ ظفللا اذه ىلع قالطلا

 هأربأو امهدحأ مزل نإو . . ؟قالطلاب رومأملا مأ دبعلا ةديس مزلي ةجوزلا قادصقف

 ؟ال مأ . ؟أرييأ .دبعلا ديس هنم

 قادصلا امأو .هذه كتفص ىلع يضمي قالطلاف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )١( ثالث : لصألا يف .

٢٢٧ 



 كلذف قادصلا نم دبعلا ديسوأ دبعلا ةديس تأربأ نإو .دبعلا ديس ١ )مزليف

 . ملعأ هللاو .زئاج

 همحر دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تيبلا اذه ىف رمتلا اذه يلخت ٢) , نإ هتجوزل قالطلاب فلح لجر يف هللا

 فلاحللا اذه ريأ .رمتلا هدنع نم يه تذخأو تيبلا لجرلا هلخدأف > قلاط تنان

 دعبمث تيبل ا يف اهرمأ ريغب لجر هلخدأ اذإ تيأرأ . قالط اهقحليالو هنيمي ي

 هتلخدأو اجراخ هكرتو تيبلا لخاد نم اهريغوأ جوزلا و لجرلا هجرخ أ كلذ

 لئاسم نم هذه نوكتو هتجوز قلطت الو اذهم لجرلا ١ ذه أرىي .كلذ لدعب ة ٥ أرملا

 ؟ال مأ ءاليإلا

 ةصاخ اهديب يه هلخدت نأ ةين هل نكت ملو كلذ يف لوقلا قلطأ نإ : باوجلا

 نم رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق هلخدي نم ترمأ وأ يه هتلخدأ اذإف اهريغ نود

 نأ لبق فلح ذم رهشأ ةعبرأ تضم نإو اهلعفك اهرمأ نأل هنيمي يف رب دقف فلح
 يهو ةفصلا هذه ىلع ءاليإلاب هتجوز هنم تناب دقو ثنح تيبلا يه هلخدت

 ريغبوأ اهرمأب اهريغ هلخدأ وأ اهسفنب يه هلخدت نأ ىون نإو .ةنئاب ةقيلطت

 ىونو فلح امك اهديب يه هلخدت نأ آلإ اضيأ ثنح دقو كلذ هعفني الف اهرمأ

 يه اهلاخدإ سيلف كلذ دعب يه هتلخدأ مث هنم هجرخأو اهريغ تيبلا هلخدأ نإو

 ةرم عقي ال لعفلا اذه لثم نأل ء ءيشب اهريغ تيبلا هلخدأ نأ دعب يدنع رمتلا

 . ملعأ هللاو . ةرم دعب

 ةأرملا هذه جوزتي نأ هتينو ىرخأ ةأرما جوزتو ةجوز هل لجرو : هنمو ةلأسم

 اهل هيلع بجع ا د ؤموهو اهقح نم هيلإ علتختو (٢)ىلو الا ظ يغيل ةربخ ألا

 :اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .هيلإ تعلتخاف

 )١( مزلي : لصألا يف . )٢( ةرابعلا يف طيسب ليدعت عم ىنعملا ةمالسل تفيضا .
 )٣( نيلوألا : لصألا يف .

٢٤٢٨ 



 . ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لايعألاو ةدساف هنم ةينلا هذه نأ : باوجلا

 \ ةأرملاب هجيوزت لبق نم اهيلع هلخدأ ظيغ لجأ نم ةأرملا هذه هيلإ تعلتخا نإف

 اهقح نم أربي الف كلذ لجأ نم تعلتخا امنإو هل ةهراك ريغ لئبق نم يه انإو
 اهل د ؤموهو ةعامجل ةهراك هل ةضغبم يه نوكت نأ الإ يدنع اميف ةفصلا هذه ىلع

 لجأ نم اهتيهارك نكت مل .اهل ءيسم الو اهقح نم هيلع ام ءادأ يف رصقم ريغ
 ناك نإف ،ةرشاعم الو ةوسك الو ةقفن نم اهل بجاو قح ءادأ يف ةعاسإ الو ظيغ

 . ةفصلا هذه ىلع اهقح نم هيلإ تعلتخا ام نوملسملا هل زاجأ دقف كلذك كلذ

 . ملعأ هللاو

 اهعلاخف ، قلاط يهف هتجوز ىلع جوزت نإ فلح لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ ال مأ ثنح همزليأ .كلذ دعب جوزت مث ، جوزتي نأ لبق اهدرو

 (١)آلأ دارأ نإو ةفصلا هذه ىلع هقحلي ثنجلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهدري نأ لبق اهقالطب فلح يتلا هتجوز علاخ نأ دعب جوزتي نأك ثنحلا هقحلي

 هيف كلمي اقالط اهقلط نإو ،نيميلا هنع تطقس دقو تيضر نإ كلذ دعب نم
 لبق نم قالطلا اضيأ اهقحل اهتدع يضقنت نأ لبق اهيلع جوزت مث اهتعجر

 دعب يه اهب جوزت مث ،اهربغ جوزت مث ،اهتدع يضقنت ىتح اهكرت نإو ‘ثنجملا

 ءاضقنا دعب يه اهب جوزت نإو ثنجلا هقحلي ملو ،نيميلا نم جرخ دقف كلذ
 ملعأ هللاو . ثنحلا هقحل ةيناث اهيلع جوزت مث اهقالطب فلح يذلا ينعأ اهتدع

 . باوصلاب

 اهتلخدأ ("وأ اهتعباروأ ةنالف (ا"ُ©لتسلاج نإ : هتجوزل لاق لجر يف : ةلأسم

 نم ائيش هتجوز لعفت نأ لبق اهجوز اهعماج مث .تيبلا نم كجورخب ناك كتيب
 امدعب اهدر اهجوز دارأو عايجلا دعب تالاحلا هذه ىدحا تلعف مث . ءايشألا هذه

 )١( ال نأ : لصألا يف . )٢( ينسلاج : لصألا يف .

 (٣) اهتيلخدأ وأ اهتيعبار وأ : لصألا يف .

 س ٢٢٦٩



 مأ اذه هعامج هرضي لهو . . ؟ال مأ اهدر هل له . تالاحلا هذه ىدجإ تلعف

 نإ ثنج درلا دعب هقحلي له اهدرو ةفصلا هذه ىلع اهدر هل ناك نإو ؟ ال
 ؟ال مأ رلا دعب اهنم ًائيش وأ تالاحلا (١)[هذه] تلعف

 نإ : هللا همحر يمايرلا ملاس نب دشار نب لمح هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 عقي الف لعفب قالطلا قلع دقف ةفصلا هذه ىلعف ًاقالط ةملكلا هذهب ديري ناك
 قالطل ا لبق ائيش رضي ال اهل همعامجو . . تركذ امم ائيش لعفت ىتح قالط اهيلع

 اهدر نإف ، قالطلا اهيلع عقوو ثنجلا عقو دقف تركذ امم ةدحاو ةرم تلعف نإو

 دجوي يذلاف تالاحلا هذه نم ائيش درلا دعب تلعف مث أر ايهنيب ناك نإ ةدعلا يف
 ۔ قالطلا اهيلع عقي لوقو ‘ ىلوألا ةرملا دعب قالط اهيلع عقي ال اوق رثألا ٢

 يف نيميلا نوكت نأ الإ . . ملعأ هللاو . ربكأ ("[نوكي] لوألا لوقلا ىسعو

 اذهو © لعفلا كلذ تلعف ايلك قالطلا اهيلع عقي لوقلا رثكأف مولعم تقو ديدحت

 نيميلا ىري نم لوق ىلع ىون ام ىلع وهف ةين هل تناك نإ امأو لوقلا لسرأ اذإ
 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ اذه نم ذخؤي الو ىون ام ىلع

 .تيب يف همأ نكسُي لأ قالطلاب فلح لجر : هنعو ةلأسم

 كلذ يفف عضوم يف نكسي ال هنأ هنيمي يف لوقلا لسرأ اذإ : باوجلا
 عماج وأ لكأ وأ مان اذإ لوقو فورعملا نكسلا نكسي ىتح هنإ لوق :فالتخا
 ىون ام ىلعف ةين فلاحلل ناك اذإ امأو .رثكألاوه لوألا لوقلاو كنكس دقف

 هنيمي يف لاتحيو ةمارج اهل تأ ىنبجعي الو . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع
 . ملعأ هللاو .زوجي ايب

 )١( 0 )٢( ققحملا نم ةدايز .

. ٢٥٠ 



 نم اذكو اذك (التلق تنأ اهل لاقف هتجوزووه ممَصاخت لجر : ةلأسم

 اذه (")تلق كنأ قالطلا همزلي وأ قالطلا هيلع :وه لاقف كلذ تدحجنف مالكلا

 وأ مالكلا اذه تلاق هتأرما تناك ("})[نإ] اذه هلوق يف قالطلا همزلي له . مالكلا

 ؟ .لقت مل

 نم انعمس ام ىلع هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 ظفلي مل هنأل لقت ملوأ تلاق قالطلا عقي لوق :فالتخالا يربي اذه لثم ي رثألا

 نكت مل نإ هتين تناك نإ لوقو .لوقلا اذه (؛تلق ينوكت مل نإ ءانثتسالا ظفل

 نم لوق ىلع . هللا نيبو ةنيب ايف هتين هعفنتف .قالطلا هيلعف :لوقلا اذه تلاق

 . ملعأ هللاو . ةينلا ىلع قالطلا لعج

 نب سيمخ هيقفلا خيشلا هلعل يضاقلل هتبتك امو اذكه اهتدجو : ةلأسم
 ناغلاب امهالكو اهاضرب اهدلاو نم ةأرما جوزت ًادلو يل نأ كلذو : هللا همحر ديعس

 يف كتين ام :هل تلق . ةجاوزب هذه ام لاق .)اهب ناسحالاب هتيصوأ موي تاذف
 دعب وه وأ اهمساب الو (")هتجوزب مسي ملو ،()قالط ىتين :لاق ؟. .ةملكلا هذه
 كشلا ينضراع دقو اقالط وني مل هنإ :لاق .كلذ دعب هتربختسا مث ،اهب لخدي مل

 .؟كلذ ين يديس مكحلا ايف . هرمأ يف

 اذإ هدارمو هلوقب كنم ملعأ دلاولا نأ قيفوتلا هللابو هللا همحر هنع : باوجلا

 نأ مكحلا يفو . ًاقالط هر ىرن هنإ لاقو لوقلا اذه لاق هنأ هنم انيقي تنأ ملعت ل

 لوقلا اذه لاق هنأ وه رقي نأ آلإ تاهنّتشلا نم ائيش هتجوز يف هيلع لخدي اذه

 نم دعبأ ناك لوخدلا لبق حاكنلا ددج نإو .هتجوز قالط اذه هلوقب دارأو

 نم نوهأ طايتحالا يف قادصلا فصن قلعتو بيرلاو كوكشلا نم ملسأو ةهبشلا

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا يف بلقلا يف كوكشلا حدق

 )١( يتلق : لصالا يف . ` )٢( يتلق : لصالا يف .
 )٣( ققحملا نم ةدايز . )٤( يتلق : لصالا يف .

 )٥( اهيف : لصالايف )٦( اقالط : لصألا يف .
 )٧( اهمساب الو هتجوزب هلعل كجوم لصألا يف .

٢٥١ 



 هذه ىنعم ف هللا همحر ديعس نب حل اص هيقفل ١ خيشل ا ب اوج نمو : ةل اسم

 :اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا تكرت . . ةلأسملا

 ` 6 قالطلا نع هب . يذلا مالكلا نم ةظفللا هذه تناك نإ : : باوجلا

 لبقي الف ًاقالط ؤي مل نإ دعب نم لاق مث اقالط اهب ىون هنإ هلوق لوأ يف كل لاقو

 نأ يناثلا جيوزتلا زئاجو ةيناث حاكنلا ديدجتب هرمأت نأ ينبجعيو . .دعب نم هلوق

 فصن اهل همزلي لوألا جيوزت نمو .ا دِعاصف مهارد ة ةسمخ نم ىقادص ىلع دقعي

 قالطلا هب عقي نمئوهوهو قالط هب ىون ر هنأ مالكب قأ دق ناك نإ قادصلا

 اهمكحو (!)كشلا ىلع لمعأ الف قيقحت ريغ نم (الاكش كلذ ناك نإو ،ةينلاب

 .ملعأ هللاو .لوألا جيوزتلاب هتجوز ("[اهنأ]

 كلذ نم عنتماف «جيوزتلا ( حاكنلا ددجي نأ اذه يدلول تلق دقو : ةلأسم

 هتبيغ ىلع اهس هل جوزن أ نأ زوجحم له . جيوزتلا ددجيل ًاقالط ىون ام هنإ :لاقو

 .هدعب نم جيوزتلا وه لبقيو

 اهلبقو جيوزتلا هب زوجي قادص ىلع ايناث ًاجيوزت هل اهجوزت نإ : باوجلا
 خيشلا باوج ىلإ عجر . . هللا ءاش نإ كلذزاج جيوزتلا كلذ متأو هتجوز

 . هللا همحر ذيعس نب سيمخ هيقفلا

 ايب اهدلاو وأ يه اهري نأ (٤)ربغ نم اهجوزت ددجن نأ انل رم ةلأسم

 نإ عانتمالا اهيبأ نموأ اهنم انفخ اذإ ةيناث اهوبأ اهجوزي ن أ آلإ اذه هب ظفل

 .لوألا جيوزتلاب يه (ث١تيتضر دقو . . ؟ال مأ ةظفلب امهانربخأ

 ايكل .زئاجف قالطلا عوقوب نيقي دلولا دنع الو كدنع نكي مل اذإ : باوجلا

 ددجي نأ راتخاو لوألا جيوزتلا يف كشلا ينلخاد انأ بألل لوقت نأو كلذ ناتك

 )١( اكوكش : لصألا يف . )٢( كوكشلا : لصألا يف .

 )٣( ققحملا نم ةدايز . )٤( نأ ريغ الب : لصألا يف .

. 
 لوألا جيوزتلاب تيضر دق يه : لصالا ف

(٥( 

. ٢٥٢ 



 «١)لوألا لثم كشلا ينلخادي الأل نيملسملا نم دحأ رضحمب اديدج ًاجيوزت
 لبق هتجوز لجرلا قلط نإو هب سأب ال هنأ وجرأ . مالكلا حيدانم نم اذه لاثمأو

 ىش اهنيب ًايقاب ناك نإ اديدج اجيوزت اهجوزتي ب نأ هلو اهيلع ةدع الف اهب لخدي نأ

 ناكو اهقلطو اهجوزت مث اهقلطو اهجوزت مث : اقّلُظو اهجوزت ناك نإو ،قالطلا نم
 ايك .هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ دعب اهجيوزت هل زوجي الف اهب لخدي نأ لبق كلذ
 . قيفوتلا هللابو . لجو زع هللا باتك يف ءاج

 نب ملاس ملاعلا هيقفلا يضرلا انخيش باوج نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 لبقو جوزت اذإ إ يبصلا يف لوقت امو . هللا همحر يوليحملا داجب ن نب ملاس نب سيمخ

 لبق يتلا يبصلا هنبا ةجوز قلطي نأ يبصلا اذه بأل زوبي له .هوبأ هل جيوزتلا

 قيلطت يف هسفن هلوبق نيبو هيبأ نم هل جيوزتلا لوبق نيب قرف لهو . . ؟هل اهجيوزت
 ؟نيلاحلا ىلع بآلا قيلطت زوجي ال مأ هنم هتجوزل هوبأ

 قرف الو هلوه اهلبقولو هنبا ةجوز قالط بألل سيل نأ يدنعف : باوجلا
 هبو © ملعأ هللاو .اهل بألا زاوج يف هل امل بألا لوبق نيبو هسفنل اهلوبق نيب يدنع

 . قيفوتلا

 هجوز لك قالطبو هتجوز قالطب فلح نميف هللا همحر هباوج نمو ة : ةلأسم

 در نإ هنأ ظفللا اذه ىلع مكمداخ دنعف هنم ىرج ًاضايق وأ ًاعيب در نإ اهجوزتي

 نم ءيش اهنيب (ايقاب ناك نإ ةدعلا ىف تماد ام اهذر هلو هتجوز قلطتف كلذ

 ام امأو { قلاط هتججوزف :لاق امنإو تاقيلطت ثالث اذه هنيمي يف ركذي ملو قالطلا

 ال لوقلا رثكأ لعلو دجوي اميفو فالتخا هيلع قالطلا عوقو يفف دعب نم هجوزتي
 . ملعأ هللاو . قلاط يهف اهجوزت نإ اهنيعب ةأرما (}"ددحي مل ام هقحلي

 )١) لوألا : لصالا ف .

 )٢( قاب : لصألا يف .
 (٣) دحم : لصالا يف .

. ٢٥٢ 





 رشع ثلاثلا ب ابل ١

 مهيلعو مش بجي امو جاوزألا ةرشاعم يف

 كلذ هنشأ امو مهغيب ةضوافملا يفو

 اهيلعو ةقلطملل بجي اميذو

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

 نم اهيلع قفتاو هراد ىلإ اهلقنو اهب لخدو لجر اهجوزت ةأرما يف هللا همحر ناديبع

 اهعنمل ةقفنلا در اهمزليأ .دعب نم اهقلط من هل اهتيماركل اهسفن تعنمو مكح ريغ
 . مكحب اهيلع مكحي ن | الإ اهمزلي ال مأ ضري ملاذإ هل

 لبق نم اهيلع وه قفنأ دق ناك اذإ ةقفنلا در اهمزلي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نيبو هنيب اميف اهل ء يش همزلي الف هل اهسفن هتعنم تقو يفو اهيلع قفني مل اذإو كاذ
 . ملعأ هللاو . هللا

 وأ سبحلا هيف لع بجي ام ىعداو اهجوز اهيلع عفر ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 مأ اهجوز ىلع اهتقفن نوكتأ .تسبحو ركانملا نم ائيش تلعف
 مل اهنع ع جو لبق نم ةأرملا هذه سبح ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 سبحلا يف اهتقفن اهجوز ىلعف اهتقحل ةمهت لبق نم تسبح وأ سبح اهيلع بجي

 . ملعأ هللاو .اهتقفن اهجوز مزلي الف اهيلع حص ركنم لعف نم تسبح نإو

 )١( اهنع افع ول نأ لثم : لصألا يف .

٢٥٥ 



 (١)هايإ اهوسكي يتلا هتأرما بايث ةطايخ لجرلا مزلت له : هنمو ةلأسم

 . يه اهيلع ترجأو تبأف اهطيخأل بايثلا (زيطعا اهل لاف نإ تيأرأ . .ال مأ

 اهاطعأ امل نكلو ")ائيش اهل ,لقي مل اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ .ةرجألا همزلت له

 له يه اهسفنب اهثطاخوأ هرمأ ريغ نم اهيلع - (٤ةطيحم ريغ ةوسكلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءيش وه همزلي

 اهوسكي ىتلا هتأرما بايث ةطايخ لجرلا ىلع معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهيلع ترجأو تبأف اهطيخأل بايثلا تاه هتجوزل لجرلا لاق اذإ امأو .(©)هايإ

 ىلع سيلف (١٧)هتروشم ريغ نم اهسفنب يه اهتطاخ وأ (١)هتروشم ريغ نم ًادحأ

 ملعأ هللاو . ةطايخلا جوزلا

 نأ اهقلطم ىلع ىرت له .تعضو اذإ لماحلا ةقلطملا يفو : هنمو ةلأسم

 مهجاوزأ سانلا يطمن املثم اهتياقن مايأ يف هلكاتل لسعلاو نمسلا لثم اهيطعي
 له .كل هتركذ ام يه تبلطو ةقفنلا هتجوزل ملس اذإ جوزلا كلذكو ؟ال مأ

 : ؟ال مأ ةقفنلا ريغ ءيش هيلع امل بجي

 وأ هتجوز يطعي نأ جوزلا ىلع مكحي الف مكحلا يف امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هيلإ كلذف قلخلا نسح ين امأو تركذ ام هتقلطم

 ةقفنلا هنم تبلطو مكاحلا دنع هتجوز هيلع تعقر نميفو : هنمو ةلأسم

 اهدلب َربغ هذلب ناكو ،اريقف وأ ناك ًابنغ ةوسكلا راضحإ ين الجا بلطو ةوسكلاو

 )١( اهايا : لصالا يف . )٢( ينيطعا : لصألا يف .

 )٣( ءيشب : لصالا يف . )٤( ةطونحم : لصألا يف .
 )٥( اهايا : لصألا يف . )٦( هروش : لصألا يف .

 )٧( هروش : لصالا يف .

_ ٢٥٦ _ 



 رضحت نأ ىلإ هتيب يف نوكتو هدلب ىلإ هعم ريست نأ اهنم بلطو دحاو دلب يف اناكوأ

 كبحصأ ال :تلاقو كلذ ةجوزلا تهركف ةوسكلا راضحإل اهيف ددح يتلا ةدملا
 ؟كلذ اهل له .قا دصلا ربغ كيلع ىل بج ام عيمجو يتوسك ل رضحت ىتح

 الف اهجوز نع ةلزتعم (١)عفرلا لبق ةأرملا هذه تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . اهتوسك اهل ")رضحي نأ لبق هدلب ىلإ هبحصت وأ 3 هتيب يف هعم ريست نأ (!ابجي

 ىلع هعم نوكت نأ ربجت اهنإف (١٤عفرلا لبق اهجوز دنع ةأرملا هذه تناك نإو

 ملعأ هللاو . نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا

 ديدج حاكنب اهيلإ عجر هنأ مث اهجوز اهعلاخو تجو ةميتي نع : ةلأسم

 دق ناكو كلذ نم عنتماف يناثلا حاكنلا يف اهيلع لوخدلا اه ؤايلوأ هنم بلطف

 ؟ال مأ . اهل ةقفن همزلت له .اهنم عنتماف ةقفنلا هولأسو الوأ اهيلع لخد

 غلبت نأ ىلإ هيلع اهل ةقفن الأ هب لمعأ يذلاو فالتخا هذه يف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهيلع لوخدلا فلكي الو اجوز هب ىضرتو

 دادم نب دمحم نب ناےيلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هنأل ةقفنلا اهجوز نم بلطت ةأرما هيلإ تعفر اذإ مكاحلا يفو . هللا همحر يوزنلا

 ةأرملا تنادأف هلام نم قفنتست نأ اهرتَمأو هيلام نم ةقفنلا اهل ضرفف اهنع باغ

 يف دعقت مل اهنأ جتحاف ةقفنلا هنم تبلط جوزلا َمِدَق لف اهلام نم تقفنتساو

 حصي لو كلذ يه تركنأف اهماَحرأ نم دحأ وأ اهمأ دنع تنكس اهنأو (٢)هتيب

 : هنيعب اذه وهو © باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . .كلذ
 مكاحلا ضرف نأ دعب اهجوز لام نم اهسفن ىلع ةأرملا ةقفن نإ : باوجلا

 تقفنأ نإو ،هلام يف هيلع اهل مكحي الو ةقفن هيلع اهل سيلف هلام يف هيلع ةقفنلا

 )١) ناعفرلا : لصألا ف . )٢( بجت : لصألا يف .

 )٣( اهرضحي نأ : لصألا يف . )٤( ناعفرلا : لصألا يف .
 )٥( يتيب لصالا يف .

_ ٢٥٧ _ 



 هلام يف ةقفن هيلع اهل تبث اذإف اهتقفنل اهسفن ىلع تنادأ وأ اهلام نم اهسفن ىلع
 ىلع نإ ليق دقف ةقفنلا نم هيلع بجاولا مكاحلا نم تبلط اذإف مكاح مكحب
 دقف هتبيغ نم اهجوز مدق نإو ث ةقفنلا نم هيلع اهل ام ردقب اهيضقي نأ (ا)مكاحلا

 وهو اهتوسكو اهتقفنل ائيش اهل كرت وأ اهيلع هقفنأ هنإ لاق نإو .هتجح هل نإ ليق
 هاوعد ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا هيلعو ،ںكلذ يه تركنأ نإ كلذب يدنع عدم

 ام ىلع لجو زع هللاب نيميلا اهيلع هلف اهنيمي ىلإ لزنو اهزجعأ نإو .اهيلع هذه
 يعدي هنأل هترشاعم يف الو هتيب يف نكت مل اهنأ اهيلع ىعدا اذإ كلذكو قحلا هبجي

 . ملعأ هللاو .اهل هيلع بجو دق قح نالطب اهيلع

 همحر يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يماعطل ابطح ديرأ ينإ :تلاقف ةوسكو ةقفنب هتجوزل هيلع مكح لجر يف : هللا

 ؟كلذ اهجوز ىلع (٢)اهلأ . يبايث ةطايخ ةرجأو

 ةتسل ىتلا امأو . ةنسلا لبق اهتسبل ىتلا ةوسكلا بلطو اهاسك نإو : باوجلا

 ءادرلا امأو .اهدر اهيلعف ىرخأ ةوسك املدبأو رهشأ ةتسلا تضقنا اذإف رهشأ

 ترصتخا . .كلذب ملعأ هللاو . ةنسلا يضقنت نأ دعب الإ هدرت الف ةنسل يذلا

 . قحلا قفاو ايب الإ هنم ذخ ؤي الو كلذ يف رظنيف نيتلأسملا نيتاه يف ىنعملا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو كاهلا ؤس تكرت . . هللا همحر

 ىلع ةأرملا ةقفن نأ نيملسملا راثا نم هتظفح يذلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لكأت نمم تناك نإ يوزن كوكم فصنو رب بح كيكاكم ةعبس رهش لكل اهجوز
 لاق نم لاقو ةرذ فصنلاو رب فصنلاف ةرذلاو ربلا لكأت نمم تناك نإو ربلا

 رظن ىلع اهمادأل فصنو تاخاس عبس ىلا ةيرال نمرهش لك يف اهلو ءاذه ريغ

 )١( اهيضقي نأ هيلعو مكاحلل نإو : لصألا يف .

 )٢( كلذ اهجوز ىلع اهل نإو : لصألا يف .

. ٢0٥٨ 



 نم اهلو نيملسملا لوق رثكأ ىلع لح اهل سيلو همدعو جوزلا ةرسيم يف مكاحلا

 مكاحلا رظن ىلع ءادرو رزئمو نابابلجو ناصيمق : باوثأ ةتس ةنس لكل ةوسكلا

 نكت ل اذإف ةقلطملا امأو وه هردق ىلع لاق نم لاقو كلذ يف اهلثم ردق ىلع

 ۔اهقلطم تيب نم جرخت مل اذإ مادإ الو اهل ةوسك الو ، ىتكسلاو ةقفنلا اهلف ًانئاب
 الو } مادإ الو ۔ اهل ىنكس الو ةقفنلا اهلف الماح تناك اذإ ةعلتخملاو اثالث ةقلطملاو

 ضعب لوق ىلع نامرد رهش لكل { ةجوز نكت مل اذإ ،اهلف ةنابرلا امأو . ىنكس
 مظنف اذإ ريغصلا هنبال بألا ىلعو هلام يفف لام يبصلل ناك نإو نيملسملا
 ةتس ريصي نأ ىلإ ةقفنلا فصن هل مث ،رابشأ ةسمخ ريصي نأ ىلإ ةقفنلا ثلُت
 امأو . مكاحلا رظنب كلذ لاق نم لاقو . غلبي نأ ىلإ ةقفنل اثلث هل مث رابشأ

 مادإلاو ةقفنلا اهلف اهب اهل يصوي نأ الإ ،اهجوز لام يف اهل ةقفن الف لماحلا ةتيمملا

 نم (ا)لاقف . ةجوزلل هب مكحي يذلا نوعملا لوط امأو . نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملاك

 نوكيف صيمقلا امأو .دلبلا ةنس ىلعف ضرعلا يف امأو \ايسامخ هلوط :لاق
 امأو .دلبلا ةنس لثم ىلع نوكيف رازإلا امأو . نيبعكلا زواجي نأ ىلإ لوطلا
 ام عيمج نوكي :لاق نم لاقو . عرذأ ةينايث هلوط نوكي :لاق نم لاقف ءادرلا

 نيب اقرف ظفحأ ال ةيشولبلاو { ةبطرلاو ةيودبلاو ةيرضحلاو دلبلا ةنس ىلع تركذ
 . ملعأ هللاو .ءالؤه

 امم اهلجأ اهيفوي نأ كلاهلا ةجوز تبلط اذإ كلاملا ىصو يف : هنمو ةلأسم

 تركنأو ،(!)نيبئاغلا سانلل قوقحو نيد هيلع كلاهلا نأ جتحاف كلاهلا هفلخ

 مهئالكووأ نيبئاغلا روضح ىلإ رظني مأ اهلجأ ميلست ىلع ربجي .كلذ ةجوزلا

 . نامع يف اوناك اذإ
 حصت ملو كلذ اهل حص اذإ اه كلذ ظفح ىلع ربجي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .اذه هلرقب هل ةجح الو .اهعيمج هلام فكي ملو ،هلام عيمجب طيحت نويد هيلع

 . ملعأ هللاو

 )١( لاق لصألا يف . )٢( بايغأ : لصألا يف .

. ٢٥٩٨٢ 



 تبلطو اهلام دجو دقو ،افلتخا مث نيضوافتم اناك اذإ ناجوزلاو : هنمو ةلأسم

 هرما ل يه تلاقو ئ اهسفن ةبيطب هتذخأ دقوه لاقو كامهلام ةلغ نم هذحأ ام هنم

 .اذه وهو ٠ باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب ةيقب تكرت . .يلام ىلع دريو . كلذب

 اهنم ةيقت ريغ نمه لبق (ا)دق هايإ هتطعأ ىذلا ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .هلبقو نيعلا مئاق ناكولو هيلع كلذ اهل سيلف بلطم الو ، طرفم ءايح الو }هل

 هذدّصَح نكي ل نإو ] نيملسمل ١ ضعب لوق ىلع هزرحم ل ولو فاك لوبقل اف اهنم

 نإو .اهل وهف هيف تعجرو ،نيعلا مئاق ناكو ،هل اهنم ضيوفتلا هجوب الإ هضبقو

 لبق هوجولا نم هجوي هكلهتست وأ هل هيف ةتباث ةيطع اهيف رجت مل ام اهتثرول وهف تتام
 . ملعأ هللاو . هل هل هذخأ ف ةيضار ريغ اهنإ الوق لوقلاف هلامب طلخبو ئ اهبلطم

 رهشأ نع هنم اهدلول ةقفنلا اهقلطم نم تبلط اذإ ةقلطملاو : : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذب هيلع اهل مكيأ . ةيضاملا رهشألا نع اهل ملسي ل هنأ رقأ اذإ تضم

 .قأ اذإ هنم اهدلو ةقفن نم ىضم امب هيلع اهل مكحي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو

 اهلجاع اهفوي ملو اهب لخدي مل هنأ اهجوز نم تكش اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 ةيقب تكرت . .اهقلطي نأ امإو ءاهب لخديو اهلجاع اهل ملسي نأ امإ هنم ديرتو

 :اذه وهو ، باوجلاب تيتأو لاؤسلا
 هسفن ىلع هرارقإ زوجي نمم ناكو { ةيجوزلاب اهل رقأ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 حصي مل اذإ كلذ يف اهلوق لوقلاو كلذ تركنأ اذإ ةنيبلا هيلعف اهب لوخدلا ىعداو

 اهلوق لوقلا . لجاعلا قادصلا يف كلذكو .اهعفدت ال ةرهش وأ ةلداعلا ةتنێبلاب

 حصي ملو فاصنإلا هنم تبلط نإو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع هايإ اهفوي مل هنإ هنم
 ناك نإو اهقادص لجاع نم اهل هيلع بجي ام راضحإ يف الجأ بلطو اهب لحت هنأ

 )١( اهتيطع لبقو : لصألا يف .

 س .٢٦



 ردقب هلام نم عيبي امردقب نيملسملا رمأب مئاقلا هلجأ }ةرضاح دوقن هعم سيل نمه

 اذإف هراضحإ يف لاتحيل الَجأ بلطو لام هل نكي مل نإو ،لجاعلا نم اهل هيلع ام

 نود امو .رهشأ ةتس ةدملا تناك هقوف ايف فلألا ىلإ ادعاصف ةئايتس لجاعلا ناك

 نود ام ىلإ ةسمخلا ىلإ رهشألا ةعبرألا نم مكاحلا رظن هيلع عقي ام ىلع كلذ

 يف كلذ ردق (١)ىعاري نأ رهشأ ةتس ًادعاصف ةئامتس يف تبث اذإ ينبجعيو .كلذ

 ةقفنلاب ذخأ ةدملا تضقنا اذإف . مكاحلا رظن هيلع عقي وأ رهش ردق ةئام رهش لك

 . نيلا هلزنمب هروسيم ردق ىلع لجاعلا هيلع ضرفو كلذ ىلع ربجأو ةوسكلاو
 تبلطو ةأرملا ىلع لوخدلا أطبأ نإف { ةوسكلاو ةقفنلا ىلع ربجي ايك هيلع ربجت الو

 نم عونممو ةوسكلاو ةقفنلاب ذوخامو هروسيم ردق ىلع لجاعلاو ،اهل ناك هلوخد
 ال (رضخي ملو لجألا غلب اذإ :لوقلا ضعب يفو .اهاضرب الإ اهب لوخدلا
 نإو .هلمع نم هتباصإردق ىلع اهلجاع اهل رتضْخي ىتح مكاحلا هلتسبَح اهلجاع

 نوكيو اهتوسكو اهتقفن اهل ("رضحأ اذإ هنع لزتعت نأ امهل سيلف اهاضرب اهب زاج

 ءاضقنا دعب ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلع بجو ام اهل (؛رضحي مل نإ هيلع انيد اهلجاع

 . ملعأ هللاو .اهقاذص فصن هيلعو كلذب ذخأ اهقلطي نأ تبلطو لجألا

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقل ا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 مهدلاو ةجوز ةقفن مهمزلت ال دالوألاو : هللا همحر ناديبع

 . هتقفن ىلع نوردقي مهو اريقف ناك اذإ مهدلاو ةقفن مهمزلت اينإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ةقفن هيلع تبجو لجرو : وجرأ ييف اضيأ هباوج نم اهلعل : ةلأسم
 ضعب ريغ ءيش هدنع نكي مل اذإ هلام لصأ نم ءيش عيب ىلع ربجيأ . هتقلطمل

 ؟ لخنلا
 ام ىلع هقلطم ةقفنل لصألا عيب ىلع رجين ال هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح

 )١( ىاري : لصألا يف . )٢( اهرضحي : لصألا يف .
 )٣( اهرضح اذإ : لصألا يف . )٤( اهرضحي : لصألا يف .

٢٦١ 



 اهجوز ىلع ةأرملا ةقفن يف هتكرت هلبق عيش ىنعم قسن ىلعو : هنمو ةلأسم

 .اذه وهو ،هنم اذهب تيتأو
 اهلف ةرذلا لكأت امم تناك نإو . ربلا اهلف ربلا لك أتامم تناك نإ : باوجلا

 رب فصنلا :لوقو .ةرذ ةرذلا نامز يفو ربربلا نامز يف :لوقو .ةرذ بح

 رهش لكل اهلو زب فصنو كوكمو ةرذ كيكاكم تس اهل :لوقو .ةرذ فصنلاو

 .ةينآ اهلف ةينآلا امأو .اهلثم نكس اهلو ،تاخاس تس :لوقو .اهمدأل ةيرال

 ءاتشلا نامز يف اهلو 5 هيلع مانتل ةمسوأ ريصح اهلو ،هب برشتل حدقو اهنم برشتل

 . ملعأ هللاو . فاحل

 بتكو اهجوز ىلع ةوسكلاو ةقفنلاب يلاولا امل مكح اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 عرشلا ةوسك اكرتو اضرلا ل اقفتا مث كلذ ىلع اراسو ةوسكلا يف الجا اهل
 ضرف ام هنم تبلط مث لقأو أ ارهش تماقأو ةنسحلا ةوسكلا نم ائيش اهل ى رتشاو

 يدر عرشلا ةوسك تدرأ نإف اضرلا ةوسك كَتوَسَك انأ : :جوزلا لاقو عرشلاب اهل

 . كيلع اهبسحأ وأ يتوسك لع

 يتلا ةوسكلا هذه نأ هتجوز ىلع طرش جوزلا نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تماق نإف .هل نوكت هذه نأو يلاولا اهب اه مكح ىتلا ةوسكلا نم اهايإ اهوسكي

 اهل بجي ام تبلط اذإ ةيناث ةوسك ةأرملا هذهل نوكتو ،اهتوسك نم نوكتف هيلع
 . ملعأ هللاو .امهل ةوسكلا نوكتو

 نم ةئايب هلام نم ًامرص تالخن ثالث هتجوز ىضق لجر : هنمو ةلأسم

 ةلاهجلا تعداو عيبلا تريغو نينس عبرأ تماقأو عطقلا عيبب لجاعلا اهقادص

 (}ينتيلو الو تيضر ام : تلاقف لخنلا (؟١يتذذجو (١ااتيضر تنأ : جوزلا لاقو

 )١( يتيضر : لصالا يف )٢( يتبزجو : لصالا يف .

 )٣( نهب ينتيلو : لصالا يف .

٢٦٢ 



 ةلوزعم نهترمثو لاملا نم تالخن تالث تذذجو لاملا ىلإ ترس ينكلو هيلع
 ؟ال مأ ريغلا الأ ٠. نس ىضرأ الو

 لوق رثكأ ىلع هذه كتفص ىلع ريغلا ةأرملا هذهل معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللاب انيمي لحت نأ نيميلا ًظفلف تّيضزام اهنأ اهتيميوه بلط نإو ، نيملسملا
 امل ملسيل الجأ وه بلطو ريغلا اهل زاج اذإو عيبلاب تيضر ام اهنأو لخنلا دودحب

 ام ملسيل ارهش هلام عيب يف لج ؤي هنإف ضورع الو مهارد هدنع نكي ل اذإ .اهقح

 . ملعأ هللاو . قحلا نم هيلع

 نم ةقفنلا (ا)اهل ديرأ :تلاقو ة ةّبصب يلاولا ىلا تءاج ةأرماو : هنمو ةلأسم

 ينجوز جوزلا لاقو 5 ةميتي يهو اهمعونب. هب اهجوزو اهجوزت هنآل لجرلا اذه
 ؟ال مأ اهوبأ اهب ةجوز دق هنأ هلوق َلَبَقيأ .تام دق اهوبأو اهوبأ اهب

 © غولبلا لبق هدنع تناك ل ةقفنلا اهل هيلعف ةقفنلا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رهش اذإو ؤ اهوبأ اهجؤز هنأ حصي ىتح ريغلا اهلف جيوزتلا تريغو تغلب اذإف

 ؛١آلا لوقلا رثكأ ىلع ينبجعيف ةرهش اهعفدت ال ةرهش ةداهشب دلبلا يف كلذ

 . ملعأ هللاو . ةميتيلا مكح اهمكح نوكي

 : اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : ةلأسم

 هنإف اهب لخد دق جوزلا ناك نإف ةنكاسملاب اهيلع مكحي ال ةميتيلاو : باوجلا

 قفنأ دقف جيوزتلا تمتأو تغلب نإف ،نمثلاب كلذ نوكيو اهوسكيو اهيلع قفني
 . اهقادص نم اهيلع بسحي هنإف جيوزتلا تريغ نإو ءيشب اهعبتي ملو هتجوز ىلع
 . ملعأ هللاو

 لتق هل زوب له .هتجوز نطب قوف الجر دجو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟لجرلا

 )١( اه : لصألا يف .

 )٢( نوكي ال نأ : لصألا يف .

٢٦٢٣ 

 



 ولو 5 هتيب يف اهنطب قوف ةجو اذإ لجرلا لتق هل زئاج هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 ىتح هلتق هل زوجي الف هتيب ريغ يف اهنطب قوف هآ ر اذإ امأو .نافلتخت نيتروعلا ري مل
 باتك يف تدجو ينأ وجرأو فلؤملا لاق . ملعأ هللاو .نافلتخت نيتروعلا ىري
 هنم اذه تبتكف دمحأ نب درو هيقفلا خيشلا ىلإ بوسنم باوج يف «لدعلا جاهنم»

 ةجوزلا يفف (ا)كلذ امأ ،هلتقي الف هتنبا وأ هتخأ وأ همأب ينزي نم ىأر اذإ امأو»

 .عجر .. ملعأ هللاو .ةصاخ

 رمع نب ةعمج نب شيورد هيقفلا خيشلا طخب اهنأوجرأ ك اهتدجو : ةلأسم
 اذإف .رايخلا لقعي مل ام هب ىلوأ همأ ريغصلا دلولا نإ : .هللا همحر يمدألا يقورحملا

 بألا يف اذه .هدنع ناك راتخا امهيأف .همأو هيبأ نيب ريخ(")رايخلا لقعي راص

 هل ناك اذإ هلام نم ةوسكو ةقفن نم هتن ؤم عيمج ناك همأ راتخا اذإو . جعلاب فيكف

 . هيلع قفني نأ ميتيلا لام هدنع نم ىلع مكحيو لام

 . ملعأ هللاو . مهلام نم ولو هب مايقلا (}[نوملسلملا مزلأ] لام ميتيلل نكي مل ولو

 همحر يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 قح ةبلاطم يف نيملسملا ماكح نم مكاح دنع هتجوز ىلع عفر لجر نع : هللا

 نيملسملا مكاح ىلإ ايهعفرو امهنيب مكحي (٤)[نآ] مكاحلا ردقي و .اهيلع هيعدي
 الو .هب يراكأ ام يدنع الو ريسملا ىلع ردقأ (١٥ال انأ :ةأرملا تلاقف .نايكب
 ؟هتجوز ىلع يراكي نأ جوزلا ىلع مكنأ . يسفن ىلع هقفنأ لام يدنع

 يكح هتجوز نع ءاركلا ملسي نأ جوزلا ىلع بجي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا
 اهنم دارأ نإف . ريسملا (٦)ةقشم فلكت الف اهسفن ىلع يراكت نأ ردقت مل اذإ ةأرملاو

 دحأ (١٧)اكش اذإ كلذكو ث ةقفنلا اهل هيلعف اهربع راس اذإ ةقفنلاو اهلمحي ريسملا

 . ملعأ هللاو . ةقفن امل جوزلا ىلع سيلف اهلعف نم

 )١( لتقلا يف . )٢( ريوخ : لصألا يف .

 )٣( نيملسملا : لصألا يف . )٤( ققحملا نم ةدايز .

 )٥( ردقأ ام : لصألا يف . )٦( ةريسملا قشم ىلع :لصالا يف
 .قفن امل جوزلا ىلع الف اهلعف نم دحأ اهنم ىكشا اذإ : لصألا يف )٧(

٢٦٤ 



 يف : هللا همحر يموغرلاب نسح نب ملاس نب رمع خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نمل . اكردم عرزلا راصو لاملا يف لجرلا عرزو اهلام ي اهجوز ةضوفم ةأرما

 ؟نوكي
 نوكي عرزلا مكح نأ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو : باوجلا

 يذلا عرزلاو ةجوزلا تتام اذإ : ليق دق هنأ { كردم ريغوأ ًاكردم ناك ى جوزلل

 ثراولا ضري ملو هريغ ثراو اهل ناكو كردم ريغ اهاضرب اهضرأ يف جوزلا هعرز

 دلبلا ةداعق رعسب هتجوز (١)توم موي نم ضرألا هذه ةَداَعق جوزلا ىلعف كلذب

 اذإ امأو . مَلظع الو تق ريغ يف ةعارزلا تناك اذإ ةعارزلا هذه ميقت ام ردق ىلع

 دعب ةنس ملظعلاو تقلا نم لغتسي عرازلا كرتيف ًالظعوأ ًاتق ةعارزلا تناك

 ةنسلا ءاضقنا ىلإ ةجوزلا (؟"©توم موي نم ضرألا ةداعق نكميو ىلوألا ةرجلا

 وجرأ :فلؤملا لاق ، مهدنع هب لومعملاو ، نيملسملا لاوقأ نم رثكألا لوق ىلع

 .عجر . .اذه يف رظنيف اذه ريغ اذه لثم يف دجوي هنأ

 هلو دوعقالو مايق ىلع ردقي الو ءادوسلا ةلع هب لجر نعو : هريغ نمو ةلأسم
 ؟كلذ اهمزليأ .همدخت الو ،هب موقت نأ ("تبأ .ةجوز

 اهلو اهنم لضفف هب (٤تماق نإ اهنأ ريغ !هب مكحي الو اهمزلي الف : باوجلا

 (٢)[نأ] اهل زوجي الو .. هتلع نم اررض اهسفن ىلع فاخت ال تناك نإ ميظع رجأ

 . ملعأ هللاو .افوخ ارّترتَت ()اهسفن لمحت

 . ناتأرما هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 نأل تلا نم اذه هلبقو هلكأو هداقر يف ايهنيب فاصنالا هيلع : باوجلا

 تويب يف موي لك يف لقن ناك هضرم يف هنإ ليق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 __س

 )١( تتام : لصألا يف . )٢( تتام : لصألا يف .

 )٣( هب موقت ال : لصالا يف )٤( هب تماق نإ : لصألا يف .

 )٥( ققحملا نم ةدايز . )٦( اهسفن ىلع : لصألا يف .

 ۔ ٢٦٥

 



 ي امأو .هل نذاف ةشئاع تيب يف نوكيل نهنذأتسا ضرملا هيلع دتشا ايلف هجاوزأ

 . ملعأ هللاو . ة ةليل تاليل ةعبرأ نم الإ إ هيلع مكحي الف مكحلا

 ةوسكلاو ةقفنلا نم اذكو اذكب (ااتيضر نإ : هتجوزل لاق يذلاو : ةلأسم

 هتين يف نكت ملو كلذب تيضرف ِكتقلطو كقادص كل تملس الإو عامجلاو
 . اهراضيل
 . ملعأ هللاو . هللا نيبو هنيب اييف كلذ هل زئاجف : باوجلا

 فلتو اهتوسكو اهتقفن نعزجع مث اهب لخدو ةأرما جوزت لجر : ةلأسم
 الو ةقفن الب اهلعجيو اهنع (")دمي نأ برهلا هنم تفاخو ءيش هدي يف قبي ملو هلام

 ؟ال مأ ،اليفك اهل لعجي نأ هيلعأ . ةوسك
 نأ هيلعف اهنع دمي نأ هنم تفاخو لام لصأ هدي يف قبي مل اذإ اذإ : باوجلا

 تفاخ اذإ سبحلا هيلعف كلذ نع ("”باغ نإو كلذب نماض اهل هنع نمضي

 ىلع ربجأ زجع نإو كاهوسكيو اهيلع قفنيوأ نماضلاب اهتأي ملو برلا هنم
 .قالطلا

 تتامو اهيرضو اهلبق ةأرما جوزت هنأ هنم نيبت لجرلا اذه نأ تيأرأ : ةلأسم

 (٨)[نأ] اهلأ .(٤)اهسفن ىلع ةأرملا تفرتعا وأ ةنيبب تحصو ةضكر وأ ةبرض نم

 . هيلع ةوسكلاو ةقفنلا نوكتو اهلهأ عم دعقت

 اهيلع نم ؤي الف اهريغ ف هنم مدقت دقو كلذ هنم تفاخ اذإ : باوجلا

 هنع عنتمت الو دارأ اذإ اهتعماج هل لب ةوسكلاو ةقفنلا اهل هيلعو اهلهأ عم نوكتو

 . ملعأ هللاو . عايجلا نع

 ف بيغي لجر نعو . هلل ١ همحر ةيو اعم يب ا نع 7 هر أ دجوي اممو : : هنمو ةل أسم

 ؟ةقفنلا اهلأ . هلزنم نم جرخت نأ هتأرما تفلحو رقس

 )١( يتيضر : لصالا يف . )٢( اهنع هبايغ ةدم ليطي نأ يأ .
 (٣) بلغ : لصالا ي .

 )٤( اهسفن ىلع ةأرما الإ هذه هنم هفارتعا وأ ةنيب حصو : لصالا يف .
 )٥( ققحملا نم ةدايز .

٢٦٦ 

 



 نم جرخت الأ (١[فلحو] اهيلع مدقت نوكي نأ الإ . معن لاق : باوجلا
 .اه ةقفن الف تجرخف هلزنم

 هتجوز علاخ لجر نع رمع نب قئاش نب مساقلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟اهل بجي ام .لماح ىهو

 اهدلو تعضو اذإو { ةوسك الو هيلع اهل نهد الو ى ربكلا ةقفنلا اهل : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةضف لاقثم اثلث مهرد لك ةضف نم نامرد رهش لك اهلف

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

 : يدنع اميف اهانعمب تيتأ . . هللا همحر ناديبع نب ةعمج
 لاق .اه ةقفن الف هتيب يف دعقت ملو ابعجر اقالط هتجوز قلط اذإ امأو : باوجلا
 .اهل لقي ملوأ (!)يدعقا :اهل

 .ايكنيب لدعلا ىلع ردقأ ال ىنإ :ايل لاقو ناتجوز هدنع نميف : هنمو ةلأسم

 اتربصو قارفلا ("}هنم ابلطت ملف صالخلا امتدرأ نإو ، يدنع اميقت نأ امتدرأ نإف

 لا ؤسلا ةيقب تكرت . .قالطلا ىلع ماقملا اتراتخا ايهنأ الإ (: نيتيضار ريغ هدنع

 : هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو
 .نيتأرملا نيتاه جوز جوزلا اذه نأ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو كلذ هل 2ث)عساو

 ؟هتجوز ىلع مأ هيلع يهأ .لجرلا ةجوز ةمأ ةوسكو : هنمو ةلأسم
 هللاو . جوزلا مزلت الو اهتديتس ىلع ةمألا هذه ةوسك نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ

 اريثك اهيلع تدتشاو اهتهركف اهريغ ةأرما اهجوز جوزت ةأرماو : هنمو ةلأسم
 . أدبأ اهل اهسفن بطت ملو ،هنم دب ال ايب الإ اهمكلت ملو اههجو يف شتت مل اهنإ ىتح
 . دعقتلا :لصألا يف )٢( . ققحملا نم ةدايز ))

 هدنع نيتيضرا ريغ :لصألا يف )٤( . هيلع : لصالا يف )٣(
 . زئاج : لصألا يف )٥(

٢٦٧ 



 دنع هنأ لبقي مل هنإ ىتح هتبيبر ىلع هسفن بطت مل اذإ لجرلا كلذكو

 وه امنإو قالطلاب قطني ملو هيلع ابجاو ِتيَضيي ملو ("ااهل هسفن بطت ملو (ااهروضح
 . هللا نيبو مهنيب اميف سأب هيلعأ . .كلذل هراك

 قوقحلا نم هيلع بجي ام عيمج ايدؤم لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف الو رهاظلا يف هتبيبرل ةيذأ هنم نكت مل كلذكو .ةيذأ اهل هنم نكي ملو هتجوزل

 ةءاسإ اهل اهنم نكي ملو اهتجوز ةأرما ىلع اهسفن بطت مل اذإ ةأرملا كلذكو ،نطابلا

 . ملعأ هللاو . ىنعملا اذه يف مثإ ةأرملاو لجرلا مزلي الف

 م ا { هتيب نم تجرخ ولو اهقلطم ىلع ةقفنلا اهل لم احلا ةقلطم او : هنمو ةل أسم

 ليك ريغ نم رمتو ثح نم هأزرت ام اهاطعأ نإو ؟هغنتي ال مأ اهيلع قفني الأ ىلاعت
 .اهيلع بجي ايب ةلهاج يهو ؟ال م أ كلذ هئزجحي أ . ةلوهسلل ابلط نزو الو

 اهلف اهجوز تيب نم جرخت مل اذإ لماحلا ةقلطملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 هللا نبو هنيب اييف ("}هيلعف هتيب نم تجرخ ولو . لمحلا لجأل اهقلطم ىلع ةقفنلا
 نم هأربت نأ الإ ةقفنلاب ةلهاج تناك اذإ ،هيلإ بلطت ملولو ،اهتقفن اهملسي نأ
 .زئاج كلذف كلذب يه تيضرو ليك ريغ نم رمتو ابح اهاطعأ اذإ امأو 5 ةقفنلا
 . ملعأ هللاو

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةللاسم
 الأ بألا جتحاو هيبأ نم اهل نبال ةوسكلاو ةقفنلا تبلط ةأرما يف : هللا همحر

 ةقفنلا هيلعو هرك مأ يضر ،هدلوب جرخت نأ الأ . يدلب يف تناك اذإ الإ اهل ملسأ

 ؟ةوسكلاو

 )١( هروضح : لصألا يف . )٢( اهيلع : لصألا يف .

 (٣) هيلعو : لصالا ف .

_ ٢٦٨ 



 .هدلب ريغ اهذلبو يلب نم ةأرما لجرلا جوزت اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هيلعو اهدلب ىلإ اهدلوب ةعجرلا اهلف اهب جوزت نأ ىلإ ةالصلا رصقت يه تناكو
 ةالصلا تمأ دقو هدلب نم اهجوزت ناك نإو ،اهعضوم ىلإ ةضيرفلا اهل يد ؤي نأ

 لاقو . هيأرب الإ هريغ ىلإ الو رخآلا اهدلب ىلإ جرخت نأ امل سيلف اهقلط مث هيف

 هدلب نم اهجوزت اذإ هنأ هللادبع يبأ نع دجوي هنإ . كلذ عفري ةفرعملا لهأ ضعب
 ةالصلا رصقت تناكو اهدلب نم اهجوزت نوكي نأ الإ هدلب نم جرخت نأ اهل سيلف

 . ملعأ هللاو .لاق اذكه .متتوأ هدلب يف

 .اهباوج نم اذهب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 لثم يهف ملحلا غلبت مل يهو اهنع تامو اهوبأ اهجوز يتلا امأو : باوجلا

 تناك نإف .تاموأ اهوبأ ىيح اهل ريغ الو اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع ةغلابلا

 ضعب لاق .فالتخا كلذ يف اههاركإ يفف لجرلا لمحتو ةرشاعملا قيطت

 .انعم رثكأ لوألاو هركت ال مهضعب لاقو . تزشن اذإ كلذ ىلع هركت نيملسملا

 ذخأ قالطلا وأ قافنالاو لوخدلا اهدلاو بلطو اهجوز اهب لخدي مل نإ كلذكو
 . ةرشاعملا قيطت تناك اذإ اههاركإب لاق نم لوق ىلع الجأ كلذ يف لجأو كلذب

 . ملعأ هللاو

 ءيش قسن ىلع اهنم اذهب تيتأو املا ؤس تكرت ةلأسمل باوج نمو : ةلأسم
 خيشلا نع هللا همحر يدومحملا دوعسم نب يلع ةقثلا خيشلا ىلإ يفز دقو مدقت

 نكي ملو اهب لخدي ملو لجر اهجوزت اذإ ةميتيلا يف هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا

 . ةرشاعملا قيطت نم دجت تناكو اهتوسكو اهتقفنل لام اهل
 اهيلع قفنيو اهب لخدي ()[نأ] امإ جوزلا ىلع مكحي هنأ : باوجلا

 قادصلا نم هيلع اَهَجْزت ام فصن اهل ملسيو اهقلطي 0")[نأ] امإو اهوسكيو
 . ملعأ هللاو . ةوثك الو ةقفن الب عيضت كرتت الو

 )١( . (٢) ققحملا نم ةدايز .

 س ٢٦٩



 ؟ زشانلا ةجوزللو : هنمو ةلأسم

 جرخ نأ دعب هتيب يلإ تعجر اذإ اهجوز ىلع ةوسكلاو ةقفنلا : باوجلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا راثآ يف ءاج ام ىلع ارفاسم

 داصح دعب تتام (١)[اذإ] ،اهلام يف اهجوزل ةضوفملا ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 . .اهنيعب ةمئاق تناكو ةرمثلا
 : مهضعب لاقو ، جوزلل كلذ نوكي : نيملسملا ضعب لاقف : باوجلا

 زوجي ال اذه ىلع افالتخا كلذ ىن ملعأ الو ،اهل وهف هدصحي مل امو ،اهتنرول

 ةضوافملا ليبس ىلع اهتوم لبق دصحي مل اذإ هترمث الو عرزلا ذخأي نأ جوزلل

 . ملعأ هللاو .ايهنيب

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

 نأ جوزلا (١نم اهوبأ بلط مث اهيبأ نم ةيبص جوزت لجر يف : هللا همحر ناديبع

 : جوزلا لاقف . ريقف اهابأ نأل هب اهوسكيو اهمعطيل اهقادص نم ًائيش اهل ه ملسي

 ةرغص ةيبصلا تناكو ، يتيب يف اهب ("اوتأي نأ الإ اهقادص نم ًائيش مّلَسأ الانأ

 اهجوز تيب يف نوكت نأ ةيبصلا تهرك وأ بألا ةركف لجرلا لمحت نمم تناكو

 نم ًائيش ملسي نأ جوزلا ىلع ببيي له . ةوسكلاو ةقفنلل ةجاتحم ةيبصلا تناكو

 ثلثلا وأ فصنلا ملسيل رجن مك ىلإف اهل ميلستلا ىلع هربج زاج نإو اهقادص

 ؟لكلا وأ

 ةرشاعملا ىلع لجرلا لمحت نمم ةيبصلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ميلست دعب اهجوز اهب لخذَي نأ تدارأو اهجوز نم لجاملا اتهقادص تدارأو

 موي لجاعلا قادصلا ميلستب هيلع مكحيف اريسوم جوزلا ناك نإف .اهلجاع

 وهو ،اهل ريغ ال اهوبأ اهجوزي يتلا ةيبصلا نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ك هبلط

 )١( ققحملا نم ةدايز . )٢( ىلع : لصألا يف .

 )٣( اهوتأي : لصالا يف .

٢٧. 



 ميلست يف لجؤي هنإف ريقف جوزلا اذه ناك نإو .اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ
 ةتس لج ؤي هنإف ادعاصف مهرد ةئايتس قادصلا ناك نإف . لجاعلا قادصلا
 . مهرد ةئام رهش لكل لجؤي هنإف مهرد ةئايتس نم لقأ قادصلا ناك نإو رهشأ

 ىلع ربجت الو ءةوسكلاو ةقفنلا هيلع تضرف لإو ،مهرد ةئامرهش لكل ملس نإف
 . ملعأ هللاو .اهلجاع اهل ملسي نأ لبق لوخدلا

 .اهل هَيِضْي نأ (ااهنم تبلطف ادر هتجوز ىطعأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ثكم مث ئ ةعطاقي ملوأ ىضحلا ىلع هعطاقو هيضحيل يضاحلل هملسو هذخأف

 هاضاح مث ى ًاماتيأ فلخو لجرلا تام ىتح هضي ملف يضاحلا دنع ءادرلا اذه

 ؟ةأرملا ىلع مأ كلاهلا لام نم ةيضحلا ة هميق نوكتأ . لعب نم ىضاحلا اذه

 هللاو . كلاملا ىلع ةيضحلاب مكحأ نأ ردقأ ال ينإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . قيفوتلا هبو ، ملعأ

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 ةرشاعم ىلع بجت الف غلاب ريغ ةيبصلا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 .اهنع عوفرم ملقلا نأل نيملسملا لوق رثكأ ىلع لجرلا لمحت تناك ولو اهجوز

 اذهل اهجوز اهوبأ ناكو لجرلا لمحت نمم تناك اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو

 اذإ امأو . مكحأو يتفأو لمعأ لوألا لوقلابو .ةرشاعملا ىلع ربجت اهنإف جوزلا
 مهارد نم هتنبا قادص نم ةبق ام هيلع ةري نأ ةيبصلا بأ نم جوزلا بلط

 غلبت نأ ىلإ هل كلذب مكحي الو ةيبصلا بأ ىلع ("جوزلل كلذ سيلف ى رتشمو
 لوق رثكأ ىلع تباث اهجيوزت نأل اهجوز ةرشاعم ىلع ربجت اهنإف تغلب نإف ةيبصلا
 . ملعأ هللاو .اهيلإ كلذف قارفلا ىلع ةجوزلاو جوزلا قفتا نإو نيملسملا

 )١( هيلع : لصألا يف . )٢( جوزلا ىلع : لصالا يف .

٢٧١ 



 ام امل كرتي نأ (_ا)نود اهنع راس هنأ هتجوز هنم تكش نميفو : هنمو ةلأسم

 هانرضحأو رهشأ ةثالث دعب ءاج نأ ىلإ اهاوكش ("اانأجرأو ةقفنلا نم هيلع بجي

 نم هيلع بجي ام بلطت يهو كلذ لجأل اهطعي ملو هتيب نم تزشن اهنأ جتحاو
 ل . ةقفنلا

 اهنأ اهيلع هلوق لبقي الف هتجوز ةأرملا هذه نأ رمأ اذإ هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . تبلط ذم اهتوسكو اهتقفنب هيلع ةأرملا هذهل مكحيو ،هتيب نم تزشن

 اهل لزغلا نم عنمتأ .يلزغ ةمدخ مةذخت آلأ هتجوز نم دارأ نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟لزغت نأ باغ وأ رضح نإ اهل زوجي ال مأ ، ؟تيبلا يف اهدنع اهجوز ناك اذإ

 اهب ىلوأ هنأل لزغت نأ امل سيلف اهدنع جوزلا ناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لزغت نأ اهل زئاجف اهدنع رضاح ريغ ناك نإو

 ام تبلطو اهدلب ريغ لب ىلإ امفحي نأ هتجوز نم تلط نميفو : هنمو ةلأسم
 ةوسكلا يف هيلع ربصت نأ بلطو ،ةرسعملا ىعتاو ،ةوسكلاو ةقفنلا نم امل بهي
 هيلع ةبجاولا ةوسكلا ("]اهل رتفح نأ لبق اهدلب ىلإ هذه ريست نأ زبجتأ .ارهش
 ؟ال مأ ،(٤مادعالا هئاعدإب

 نأ ربجت اهنإف اهجوز دنع لبق نم ةأرملا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .امهنيب مكاحلا هلجأ يذلا لجألا ىلإ ةوسكلا نوكتو هدنع نوكت

 هيف ناريج ال انكسم اهنكسي (هنأ اهجوز نم تكتشا اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 ؟ناريج نع انكسم اهنكسي نأ اهل هيلعأ .اهل

 .ًادوهش هيلع دهشتل اهيلع ىع اذإ سانلا نع ةديعب اهنأ تعدا نإ تيأرأ
 .راغصلا جالفألا نم ءيش يف راديب لثم لبق نم ناكملا كلذ ي ()[ةنكاس] تناكو

 )١( كرتي نأ الب : لصالا يف . )٢( انورأ : لصألا يف .

 )٣( اهرضحي لصالا يف . )٤( رقفلا دصقي .
 )٥( نأ : لصالا يف . )٦( هتنكس : لصألا يف .
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 تأت ا)اقفار انكسم هتجوز نكسي نأ جوزلا ىلع نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هللاو . كلذ تهرك اذإ ناريجلا نع اديعب نوكي نكس يف نكست نأ اهمزلي الو هيف

 َ . ملعأ

 اهلجاع اهل رضحي نأ ردقي ملو ريقفوهو ةأرما جوزت لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ةيقب تكرت . .()دزمي مكف اهيلع لخدي نأو اهلجاع ميلست هنم يه تبلطو
 . هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لا ؤسلا
 ةتس لج ؤي هنإف ادعاصف مهرد ةئايتس قادصلا ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هتجوزل هيلع مكحت هنإف ميلستلا نعزجع نإو ،دارملا كلذف هملس نإف رهشأ

 مكحي هنإف اهسكي ملو اهيلع قفني مل نإو ،}كلذ نع هل رذع الو ةوسكلاو ةقفنلاب

 نم هل دب الو سبحي هنإف قالطلا نعو ةوسكلاو ةقفنلا نع هرك نإو ،اهقالطب هيلع
 هتجوزل ملسي نأ هيلع نوكي هنإف مهرد ةئايتس نم لقأ قادصلا ناك نإو .اذبه

 ةقفنلاب هيلع مكحم الإو دارملا كلذف كلذ اهل ملس نإف مهرد ةئامرهش لكل

 . ملعأ هللاو . باولا نم ىضم ام ىلع ةوسكلاو

 اهتوسك نم ًائيش عيبت نأ تدارأ مث جوز عم تناك اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ اه له .اهجوز هركو .اهجوز اهايإ اهاسك ىتلا

 ريغ نموأ مكاح مكح ريغ نم ةوسكلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هابو باوجلا

 مكاح نم مكحب اهاسك نإو ديرتو ءاشت ام اهيف لعفت اهل ةوسكلا مكحف طرش

 ىتلا ةوسكلا هيلع درت نأ ةنسلا تضقنا اذأ اهيلع نأل اهعيبت نأ اهل زوجي الف

 ١ . ملعأ هللاو . مكاحلا اهايإ اهاسك

 كلذ يه تركنأو لوخدلا هتجوز ىلع جوزلا ىعدا اذإو : هنمو ةلأسم

 .اهنيمي جوزلا بلطو

 .ةدملا نم اهل ددحي مك يأ )٢( . ةقفرو ناريج هب يأ )١(

 س ٢٧٢٢٣



 امأو .كلذ يف ('ةحَتصلا هيلعو ةأرملا ىلع يعملاوهو جوزلا نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . كلذ يف ناميأ ال لوقلا رثكأف ناميألا

 يف نيملسملا رومأب مئاقلا دنع اهجوز ىلع تعفر اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 نم لبقتسملل دغ دعب وأ ادغ اهيطعا :جوزلا لاق ارضح الف اهتوسكو اهتقفن
 ("[نأ] هنم فاخأ :ةأرملا تلاقف . مويلا اهايإ ("ااهيطعأف مويلا ةقفن امأو .اهمايأ
 . هفرعي ال مئاقلا ناك نإو يديس تيأرأ . .ال مأ كلذ هنم تان نمم ناكو مزهني

 يف كلذ هيلع سيل مأ ،ليفكب يتأي نأ لجرلا مزلي لهو . . ؟ءاوس هلك له
 ؟ ىضم اميف هيلع كلذ نوكي مأ ،()لباق نم اهتقفن

 هتجوزل ملسي نأ ردقي ملو ًامدعم جوزلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 تناك اذإ ليفكلا امأو ،كلذ نمرثكأب هيلع مكحي الف ، مويب موي لك الإ اهتقفن

 يذلاف نيلا ةلزنمب ةمدقتم ةقفنلا هذه تراصو هتجوزل ةمدقتم ةقفن هيلع

 هنإف ةعانص هدنعو اريقف ناكو دحأل قح هيلع ناك اذإ نويدملا نأ رثألا نم هتظفح
 ام ردقب لجأو لام هدنع ناك نإو . هيلع ليفك الو نيلا نم هيلع ام ىفويو لمعي
 هللاو .هيلع ليفك ال :لاق نم لاقو .ليفك هيلع :لاق نم لاقف .هلام عيبي
 .ملعأ

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يلع يبأ باوج نم هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ يف تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نايغ نم جرخو رحبلا بكر مث ةأرما جوزت لجر نعو :رفعج نب دمحم رهزألا
 يف فضتي“مادألاو ةوسكلاو ةقفنلاو لجاعلا قحلا هلام يف اهلف .اهب زوحي نأ لبق

 يف بئاغلل لجتمعيلاف بئاغ ىلع ضرف نمو . هتبيغ لاح يف ةجحلا هل لعجيو كلذ

 . ةجح ةضيرفلا باتك

 )١( كلذ ىلع ةنيبلا يأ . )٢( اهيطعا : لصألا يف .

 )٣( ققحملا نم ةدايز . )٤( لبقتسملا يف يأ .
 )٥( هتزوح يف لظت يأ .
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 نم تناكو اهوبأ اهجؤز اذإ ةيبصلا نأ بتكلا ضعب يف تدجو : هنمو ةلأسم

 ال :اضيأ تدجوو !هترشاعم تهرك اذإ هترشاعم ىلع رتجحت اهنإف لجرل لمحت

 ؟كبجعي ىذلا ام . غلبت ىتح رجح

 هللاو . غولبلا دعب الإ إ رتت الأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ
 لجر يفو : : هللا همحر ديعس نب حل اص هيقفل ا خيشل ا ب اوج نمو : :ةلأسم

 نيب )١) قرف نوكي لهو ؟ةديدجلا عم ميقي ةليل مك ىرتخأ جوزتو ة ةجوز هدنع

 ؟ بيثلاو ركبلا

 لوق : ةديدحلا ةأرملا عم ميقي هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . بيثلاو ركبلا نيب قرف هنأ ملعأ لو ] مسقي مد ه ةليل لوقو . مسقي من : مايأ ةنالث

 نإ : لاق هنأ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا نع عفرت "ةياور تعمس ينأ الإ

 تلاقف .تثلث تئش ةش نإو 0 نهعم تعبس تئش ش ([نإو] كعم تعبس (١٦)تئش

 . ملعأ هلللاو . ثلث لب ال

 يوزنلا دادم نب رشب نب دمحم نب هللادبع هيقفلا:خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ذخأ مث .راشوأ لماع لثم هدلب ريغ ف ًايقم ناكو ناتجوز هل لجر يف : هللا همحر

 عجر مث رثكأ وأ ١0رهش وحن رذق هعم تماقأف . هتتعر عضوم يف هيتجوز (ىدحا
 ردقب الوأ اهذخأ ىتلا هتجوز عم هدلب ف هنوك نوكيأ . امهدلب ىلإ اهايإووه

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اذه هرقس ف ىرخألا هتجوز هدنع تماقأ ام

 عم ماقأ يلثم ىرخألا هتجوز عم ميقي نأ هنكمأ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هاناع رمأل اَهَعَم ةماقالإ هنكمي مل نإو ("ا١بجاو كلذف ةيتوَملاو لدعلاب ىرخألا

 )١( اقرف : لصألا يف . )٢( ىتئش : لصالا يف .
 )٣( ىتئش : لصالا يف . )٤( دحأ : لصألا يف .

 )٥( ارهش : لصألا يف . )٦( نابجاو لصألا يف .

_ ٢٢٥ 



 (")ةرتتأوأ (١)امهادنحأل ةراضم كلذ ف تن نكت لو نيدلاو ايندلا رومأ نم

 . ملعأ هللاو . ("”امهادحال ارارض دصقي مل اذإ قيضي الف ىرخألل

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . هنم الماح تناكو هدلب وأ اهجوز تيب نم تجرخ اذإ اثالث ةقلطملاو : هللا همحر

 ؟ةفصلا هذه ىلع لمحلا لجأل ةقفن هيلعأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف كلذ اهل نأ وجرأ : باوجلا

 ضعب (١ا)ينوه لغتشا اذإ ناتجوز هل لجر نع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 . هدحو مانو هدنع مونلا نع يه تلغتشا وأ اهدحو تتابو مونلا نع يلايللا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذب اهبساحيأ

 ناك هنم لاغتشالا ناك اذإ :هنم يل ناب ام ىلع :لاق هنأوجرأف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع نكي مل اهنم لاغتشالا ناك نإو . كلذل اهل ضوعلا هيلع

 دلبلا نم راسو اهقادص اهافوأو اتمْجَر اقالط هتجوز قلط نميفو : هنمو ةلأسم

 ةلهاج تناك اذإ تيأرأ . . ؟ال مأ ،هيلع ةقفنلا اهل زوجيأ . هتيب نم يه تجرخو

 (ث)اذإ هقلاخ نيبو هنيب اميف ةَّعَسيأ .اهنع راس دق وهو هتيب يف دوعق اهيلع سيل هنأ
 ؟مكاحلا نود نم هيلع تعفر وأ ائيش هل لقت مل يه

 ةرضم الو ،اهل هنم جارخإ ريغ نم هتيب نم تجرخ اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو . .اندنع كلذ اهل سيلف اهتقحل

 ةمدخ نم ءىشب (٦)هتجوز رمأي نأ لجرلل زوجع ال هنأ تدجوو : هنمو ةلأسم

 . ؟ال مأ © نييضارتم اناك ولو كلذ نوكيأ . هربغ وأ تيبلا

 ىرخألا نع اهل ليضفتو راثيإ يأ )٢( . امهدحأل : لصألا يف )١(

 . نع : لصألا يف )٤( . امهدحأل : لصالا يف ٠6 )٣(
 . هتجوز ىلع : لصألا يف )٦( . ةذإ : لصالا يف )٥(
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 .اهيف هملع ()اذإ كلذو اهنم اضرلاب كلذ زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو . هلبق نم اهردص (٢ح رشناو

 نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم «راثآلا رهاوج» باتك نم : :ةلأسم

 ام اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا نع هتلأسو . هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع

 ريغ اذك يدلب ىلإ ينقباربو يعم ءيجت جوزلا لاقف ةقفنلاو ةوسكلا نم امل بجي

 .اهدلب يف ة ةوسكلاب اهل يتأي ىتح هعبتت ملف اهتيطعأ ينتعبار اذإف ] هدلبو اهدلب

 هيلعف اهجوز نع ةلزتعم لبق نم ةأرملا تناك اذإ تفصو ام ىلعف : باوجلا

 يذلا لوقلا ىلع ةوسكلاب يتأي نأ لبمت ،هعم ريست نأ لبق ةوسكلاب اهل يتأي نأ
 نأ بلطو لجألا بلطو نيحلا يف ةوسكلا ميلست ىلع ردقي ال ناك نإو .هارن

 لبق نم ةلزتعم تناك نإو ‘ باوجلا مدقت دقف ةوسكلاب اهل يتأي نأ ىلإ هعم نوكت

 نإو ،هارن يذلا لوقلا ىلع ةوسكلاب اهل يتأي نأ ىلإ هعم نوكت نأ اهمزلي ال

 ام ال ملس اذإ هعم نوكت نأ تعتتما اذإ امأو .هعم نوكت اهنإف ةلزتعم ريغ تناك

 هنإ : تلاق اذإ امأو . ستخت اهنإف تعنتما نإف كلذ ىلع رتت اهنإف 8 ال بجي

 نأ الإ هيلع اهلوق لقيأالف ،كلذوه ركنأو .هنم فاختو اهيلع ملكتيو اهترضي
 دحأ هيف دلبلا ناك نإف مهدلب ريغ يلب ىلإ ةبتتصت ة نأ تلط اذإو كلذ حصي

 سبخت اهنإف تتختتما نإف ،ةبخصت نأ اهيلعف اهيلإ ءاسأ اذإ اهفصنيو نيملسملا نم

 ريغ ىلإ هبحصت نأ اهيلع سيلف نادلبلا نم يلب يف نكس طرش اهل نوكي نأ الإ

 ةن ؤمم ىلعزدقي الو ًاريقفوأ اضيرم ناك اذإ امأو . اهسفن بيطب الإ دلبلا كلذ

 . سخ هنإف نيملسملا فلاخ نإف ،اهقالطب هيلع مكحي هنإف هتأرما

 هيف سيل ًاغراف انكسم اهنكسي نأ اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم
 ؟دحأ

 . ىلإ :لصالا يف ()
 :. اهبلق نم هردص حارشناو : لصألا يف )٢(

٢٧٧ 



 نأ ةأرملا هذه ىلع هل مكحي الو اهجوز ىلع اهل مكحيو .كلذ اهلف : باوجلا

 يذلا نكسلا ةفصو دحاو باب نم مهلوخد نوكيو اهريغو يه تيب يف نكست

 ىلع كلذو .هيف اهيلع ةراضم ال ًاقفار انكس نوكي يذلا نكسلا ةأرملل هب هب مكحي
 . ملعأ هللاو . مكاحلا رظن

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةللسم
 لام ىف هلسفو همهارد نم هارتشاو هلام نم امرص علق اذإ لجرلا يف : هللا همحر

 هنإ مث نيجوزلا نيب ةي ةيراجلا ةداعلا ىلع الإ كلذ يف ايهنم طرش ريغ نم هتجوز

 ةفصلا هذه ىلع اهيلع كلذ هلأ .همرص ةميق اهنم بلطف قاقش امهنيب ىرج

 ؛ د م ؟ال مأ

 نإ هيلإ جاتحا (١)ىتم هسفنل هلعج امنإو ءاه هلعجي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف اهلام نم هجرخأو هعلق ءاش

 ةقفن يف 5 هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : اذه وهو اهنم باوجلاب تيتأ . .اهجوز ىلع ةجوزلا
 هر :لمع يذلاو نيملسملا راثا نم تعمس ام ىلع : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةس ةنس لكل ةوسكلا نم اهجوز ىلع ةأرملل بجي هنأ 0 هللا مهمحر . اتخايشأ

 ناصيمقلا امأو ، ةنسل رازإلاو ء ةفحلمو ،رازإو ،نابابلجو ناصيمق : باوثأ

 هتعمس ام ىلع بابلجلا لوط امأو . بابلجو صيمق رهشأ ةتس لكلف نابابلجلاو

 امآو & ةسمخلاب ذخألا ينبجعيو ، عرزأ ةتس لوقو ى عرذأ ةسمخ لوقف :رثألا نم
 نم اهلثم ةوسك ةأرما لكلف اهفعضو ةوسكلا ةدوَج امأو ك .عرذأ ةينايثف ةقحلملا
 لحلا امأو اهلثم ةوسك ردق.ىلع الإ (٢ح اهيف د نأ نكمي الو .ءاسنلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو لوق هيف رثألا يفو . ةقفنلا يف هنوبجوي ال انخايشأ انكردأف

 )١( هيلإ جاتحا ام ىتم : لصالا يف .

 )٢( ادح : لصالا يف .

٢٧٨ 



 هتوسك هل ثتنحت -ت مل .لبق نم اهاسك دقو .ةوسك اهجوز ىلع ةأرملا تبلط اذإ امآو

 لوق رثكأ يف هيلع بجي ام ىلع طرشب اهاسك (ا)[دق] نوكي نأ الإ ةيضاملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا طخب ذجتو هنأ ايوتكم تدجو اممو : ةلأسم
 رهش لكل ةقفنلا نم اهجوز ىلع ة ةأرملل نأ : هللا همحر يوزنلا دادم نب دمحم

 نإو ،ربف ربلا لكأت نمم تناك نإ بح كوكم فصنو بح كيكاكم (؟)ةعبس
 نيثالث لك رمتلا نم اهلو {ةرذ فصنلاو رب فصنلاف ربلاو ةرذلا لكأت نمم تناك
 انخايشأ ضعب نع هانعمس ام ىلع ديجلا ىشربلا رمت نم ارمت ًانم نوش الث اموي

 ٦ اهمدإل مهارد ةثالث اموي نيثالث لكلف اينغ جوزلا ناك نإو . ىلاعت هلللا مهمحر

 اهلف اريقف ناك نإو فصنو نامهرد اهلف رقفلاو ىنغلا نيب اطسو ناك نإو
 حلصتل حلملا اهل ("»رضحي نأ هيلعو . هب انلمعو هانظفحو هانعمس اذكه ،نامهرد

 لعي امو اهبؤشل ةينآلا نم هيلإ (ُجاتحت امو ،اهتمامط لمعل تطحلاو اهماعط هي
 هيلإ (٥)جاتحت امو اهماعط هيف حلافتلا ةينآلا نم هيلإ جاتحت امو ۔اهبرشل اه ؤام هيف

 اهنكي ام ارابدو 5 هيف مانتو هيلع دعقتل ًاشارف ("ااهف رضحي نأو ،اهماعط اهيف لكؤيل

 . ءادرو رازإو نابابلجو ناصيمق ةنسلل باوثأ ةتس ةوسكلا نم اهلو .دربلا نع

 (اافرضجي نأ هيلعف مدت نمم تناك نإو . ءاسنلا نم اهلثم ةوسك ردق ىلع
 ارح ناك نإو .اهل اكولمم ناك نإ هتوسكو مداخلا ة ةقفن هيلعو اَهَممدخيل مداخلا

 نم هيف اهيلع ةراضم ال ًاقفار الزنم (")اهل رضي نأ هيلعو .هايإووه قفتا ام ىلعف

 هيلعف اهدحو شحوتست (_)[تناك اذإو] . كلذ تبلط نإ ،كلذ ريغوأ ربوأ رح
 هيلعو . ةولخلا دنع اهل زوجي نمم اهسنا ؤي نم اهل لعجي نأ وأ ليللا يف اهسنا ؤي نأ

 .اهنع ةءاسالا عفرو ،اهل ناسحإلا

 عبس :لصالا يف )٢( . ققحملا نم ةدايز )١(

 )٣( اهرضحي : لصألا يف . )٤( هيلإ جاتحت امل :لصالا يف .
 )٥( جاتحت الو لصالا يف . )٦( اهرضحي : لصالا يف .

 )٧( ققحملا نم ةدايز .

٢٧٩ 



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

 هنأل ةالفلا ف اهنكشُن نأ دارأو ة ةيرضح ةأرما جورت نميف : هللا همحر ناديبع

 ؟ال مأ هدنع جورخلا ىلع رتت لهو ٦ ؟ال م أ كلذ زوجيأ . . منغ بحاص

 نم دجت ةالفلا يف اهجوز تعبتا اذإ ةأرملا هذه تناكأ نإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دبحت مل نإو ؤ اهجوز عبتت نأ اهيلع ةأرملا هذه نإف ،نيملسملا نم ادحأ هنم اهفصني

 . ةالفلا يف هعبتت نأ اهيلع مكحا نأردقأ الف .هنم اهفصني نيملسملا نم ًادحأ

 . ملعأ هللاو

 نب سيمخ نب ملاس ملاعلا هيقفلا انديس باوج نم باتكلا ريغ نم : ةلأسم
 © ملاعلا هيقفلا يرصب رونو يديس لوقت ام : هيضرو . هللا همحر يوليحملا ملاس
 اذه اهيلع تبثيأ . ةقفن اهل هيلع نوكي الأ ىلع ةأرما جوزت اذإ لجرلا يف

 . ؟ال مأ ةقفنلا نم هيلع اهل بجي ام هنم تبلطو ةأرملا تعجر اذإ ؟ال مأ طرشلا

 ` . . ؟ال مأ نالف اهجوز ىلع اهل ةقفن الإ اهيلع بتكي نأ بتاكلل زوجي (ا)[لهو]

 ؟كلذ نم باوصلا هجو يديس ىنفرع ؟كلذ يف ةباتكلا ظفل ام .زوجي ناك نإو

 كمداخف هيلع دمرسو همايأ هللا مادأ انخيشو انديس هحرش امل : باوجلا
 نأ كمداخ دنعو ..هنم ىفشأو ىلوأو هنم فرعأ كنأوجرأو ةريصبلا فيعض

 بتك نإف هيف ةباتكلا زاوج امأو 5 ةأرملا هيف تعجر اذإ تباث ربغ طرشلا كلذ

 ةباتكلا ظفل امأو ى مهغيب ةباتكلل احالص كلذ ىأر اذإ يش ش همزلي الف بتاكلا

 اهجوز نأ نالف نب نالف تنب ةنالف ترقأ لاق نإو . ًاصوصنم هظفحأ ملف

 ةقفن الإ ايهنيب حاكنلا دقع دنع اهيلع هنم طرش ىلع اهجوزت نالف نب نالف

 . ملعأ هللاو . فاكف اهسفن ىلع طرشلا (")١اذه هل تلبق اهنأو هيلع

 )١( ققحملا نم ةدايز .

 )٢( اذهب : لصألا يف .

_ ٢٨. _ 



 ةدعلا يف ةدعاوملاو ددعلا يف

 ةدتعمللزوجي امو دلولا قوحل يفو
 كلذ هشأ امو . زوجي ال امو

4     
 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهجوز اهقلط اذإ ةقهارملا ةدعو : هللا ةمحر ناديبع

 اهتدع نأ نيملسملا ضعبل لوق هيفو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةنس : باوجلا
 . كلاهلا لام ىف اهل ةقفن ال لماحلا (ا)ةتيمملاو ةدعلل ىفكت ةينلاو .رهشأ ةنالث

 . ملعأ هللاو

 يف رظنيف اهباوج نم اذهب تيتأو ةلأسملا هذه لا ؤس تكرت . . فلؤملا لاقو
 عجر .. كلنڵذ

 نأ ل اول ا ىل إ بلطت لو تجوزتو تدتعا اذا دوقفم اةجوزو : هنمو ةل اسم

 ؟اذه لثم يف توكسلا انعسيأ .هدقف ىلع ادوهش رضحت ملو اهجور بيغي

 ىلعف اهجوز توم اهعم حص هنأ ةأرملا هذه لقت ل اذإ : قيفوتلا هتلاب و باوجلا

 يلاولل زئاجف اهجوز توم اهعم حص هنإ تلاق نإو .اهيلع راكنإلا يلاولا
 . ملعأ هللاو .اهنع توكسلا

 )١( اهجوز اهنع تام ىتلا يأ .

٢٨١ 

 



 تافلتخغ نهغأ الإ تايلاتتم تاضيخ ثالث ةقلطملا تضاح اذإو : هنمو ةلأسم

 . ادعاصف مايأ ةثالث نم ةضيح لك تناك اذإ اهتدع يضقنت له .ددعلا

 ال :لاق نم لاقو يضقنت ةدعلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اقفتم ضيحلا نوكي نأ الإ يضقنت

 . ةدعلا يف يهو ةتيم ة أرم ١ بطخ نمو : هريغ نمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو .هل لحت الف .ةدعلا يف يهو هتدعاو اذإف : باوجلا

 ةدعلا يف تناكولو ةماندلاب نهدت نأ اهل زوجي ةتيمملا ةع ةذتعملا يف : ةلأسم
 . كلذ ف رظنيف هلك اهظفل نود ةلأسملا هذه ىنعمب تيتأ . بيطب تسيل اهنأل

 . ملعأ هللاو

 رهشأ ةعبرأ تضقنا اذإ لماحلا ةتيمملا.يف (ا)لان ؤاهقف فلتخاو : ةلأسم

 .اهلمح عضت ملو مايأ رشعو
 اهيلع مثإ الو نيزتتو رطعتت نأ اهل زئاج نيملسملا نم لاق نم لاق : باوجلا

 وأ نيزتت نأ اهل زوجي ال :نيملسملا نم لاق نم لاقو . يتفنو لمعن اذهبو كلذ ف

 . ملعأ هللاو .اهلمح (١عضوب الإ ضقنت ال اهتمع نأل اهلممت عضت نأ الإ رطعتت

 بئاغلا جوزلا لو اهيلإ ءاج مث ، جحلا ىلإ اهنع ذمو جوز اهل ةأرما : ةلأسم
 { ةتيمملا ةدع تدتعاو .هلوق ىلع هتقدصف .تام دق (")انالف اهجوز نإ اهل لاقف

 اهقادص اهافوأو ، بئاغلا اهجوز تومب اهل لئاقلا لولا كلذ اهجوزت مث تلسغو

 . يناثلا اهجوز تام مث اهيلع لخدي مل وأ اهئطوو اهيلع لخدو بئاغلا لام نم

 . كلذ دعب ةرهشب وأ لدع يذهاشب لوألا توم حضو

 )١( انيءعاهقف : لصالا يف . )٢( عوضوب : لصالا يف .
 )٣( نالف : لصألا يف .

٢٨٢ 



 لوألا اهجوز نم اهل ثاريم الف اهئطو دق يناثلا اهجوز ناك نإف : باوجلا

 لوألا اهجوز ىلع تمرحدقو اهجوز تومب يلولا ينعأ هقيدصت اهل زوجيال اهنأل
 اذإ أثثرش يف لوألا اهجوز ثرت الو { انزلا هبش كلذ نأل يناثلا جوزلا نم ءىطولاب

 يتهاشب لوألا اهجوز توم حصي نأ الإ اهئطوو يناثلا اهجوزت نأ دعب هتوم حص
 نوكي ذئنيحف ،يناثلا جوزلاب اهجيوزت لبق هتوم ةحص ةداهشلا يف احرؤيو لدع
 ةقيرطلا ىلع حص دق يناثلا اهجيوزت نأل ؛لوألا اهجوز نم ثاريملا اهل

 .ملعأ هللاو . ةقيقحلاو

 اهنع عطقنا مث ه ضيحت نمم تناكو اهؤطي اهجوز ناك تلا ةقلطملاو : ةلأسم
 ) نم (١)سايلا ذ دح دعب ةنس نيتس نسلا يف غلبت ل يهو قالطلا دعب ضحت لو مدلا

 . ضيحلا
 ضيحلاب اهتدع نإ ءايلعلا رثكأ لاقف اهتدع يف ءايلعلا فلتخا دقف : باوجلا
 مث ؤ (١٢)سأيلا دعب .ةنس نيتس نسلا ىف غلبت وأ ضيحت ىتح اهتدع يضقنت الو

 نب رمع نينمؤملا ريمأ يأروهو داقتعاو ةينب رهشأ ةثالث دتعت نأ كلذ دعب اهيلع

 كلذ دعب دتعت مث 3 ةلماك ةنس رظتنت : لاق نم لاقو .۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا

 هللاو .رهشأ ةثالث كلذ دعب دتعت مث نيتنس رظتنت : لاق نم لاقو . رهشأ ةثالث

 . ملعأ

 ةتيمملا هب رمم ت ام لعفت ملو اهتفن زبخت ملو اهجوز تام ةأرما نع : ةلأسم

 جيوزتلا اهل لحيأ .ارشعو رهشأ ةعبرأ تضم نأ ىلإ لحلا سبلو ةتيزلا كرت نم
 ( ؟اهيلع بجاولا لعفت مل اذإ
 زئاجو رافغتسالاو مدنلا اهيلعو نيملسملل ةفلاخم هلل ةيصاع هذه : باوجلا

 .اهيلع بجي ام كرت نم هللا تصع ام اهيلع مرحي الو جيوزتلا اهل لالحو

 ةميتي ةيبص يهو ()[رخآ] لجر نم ةدع يف ةأرماب جوزت لجر يف : ةللاسم

 )١( ائيش : لصألا يف . )٢( ءاوس امهالكو . .سايألا : لصالا يف .

 )٣( ققحملا نم ةدايز .

٢٨٢ 



 . لجرلا كلذب ليكولا اهجوزف ©لجرب اهجوزي نأ لجر اهيلو لكو
 نم نيرح نيلجرروضحب زتيم تناك اذإزئاج جيوزتلا اذه نأ : باوجلا

 هتمتأ نإف . ةميتيلا غولب ىلإ فوقوم جيوزتوهو .هليكووأ يلوو جوزو ،نيملسملا
 . ملعأ هللاو .حاكنلا خسفنا هترقغ نإو .حاكنلاو جيوزتلا مت

 . اهجوز تام اذإ ةيبصلا امأو : ةلأسم

 نإف تغلب اذإف ى توقوم اهُتاريمو اهتذعو اهجيوزت نأ خيشلا نعف : باوجلا

 نأ دعب ثاريملا اهلو (١٢)ّلماك قادصلا اهلو ةدعلا (الاهيلع ناك اجوز هب تيضر

 اجوز هب ضرت مل نإو .اجوز هب تيضرل ًايح ناك ول (")[هنأ] هللاب انيمي فلحتست

 قادصلا هيلعف اهب لخد نوكي نأ الإ اهل قادص الو ثاريم الو ،اهيلع ةدع الف

 . .هنم لكأت ءيش اهدنع ()»سيلو ةريقف ةيبصلا هذه تناك اذإ تيأرأ . . هلام يف

 اذإف اهغولب ىلإ اهقادص نم ىطعت اهنإف اهتوقل ءيش ةيبصلا هذهل نكي مل اذإ

 . اهيلع كلذ عجر هب ضرت مل نإو ؤ كلذب عطق تيضرو تغلب

 مكح اهمكح نوكيأ .ضحت ملو ةنس ةرشع ةسمخ تغلب اذإ تلق : ةلأسم

 ؟تاغلابلا

 دقفةنس ةرشع ةسمخ تغلب اذإ نسلاب مداخلاو فالتخا هيف : باوجلا

 .اهيبأ ريغ اهجؤز يتلا ةميتيلا يف اذهو . ملعأ هللاو .تاغلابلا مكح اهيلع جو

 اهجوزتو ةدعلا نم تصلخ اهنإ مث { اثالث هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم

 ىنمأف اهبنج يف هركذب ثبع هن 1 لإ إ ، عامج اهل هنم حصي لو اهب لخدو لجر

 يهو اهجوز اهقلط مث ،ةفطنلا كلت نم ةأرملا تلمحف اهجرف يف ةفطنلا تلخدو

 هذه ىلع اهدر هل زوجيأ .اهتعجارم دارأ لوألا جوزلا نإ مث ةأرملا تدلوف ،لماح

 ؟ال مأ ةفصلا

 . ققحملا نم ةدايز )٣( . كلانه ناك : لصالا يف )١(
 . الو : لصألا يف )٤( . لماك : لصألا يف )٢(

٢٨٤ 



 اهقلطمل لحت الو جاوزألل لحتو اهتدع اهب يضقنت ةدالولا هذه نأ : باوجلا
 نأ .ل لامحألا تالوأو» : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ى اهعجاري نأ اثالث

 اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اقلط نإف : ىلاعت هلوقو هنهلح نعضي
 . عماج دقف ءاملا لزني ملو ةفشحلا لخدأ هنأولو اهعماجي مل(")[اذإ] ا ذهؤ " هريغ
 يف اهئطو اذإ اهجوز ىلع ةجوزلا مرحتو دحلاو لسغلا بجي هبو ،اهقلطمل تلحو
 ىلع (© سيلو دحلا بجي الف جرفلا يف تلخدو ةفطنلا تلاس اذإ امأو . ضيحلا
 (٢)[اذإ] اذهو ث ةفطنلا لاخدإ دمعتي ىتح اهجوز ىلع ةأرملا مرحت الو كدح ةأرملا
 وه عوضوملا اذه يف ىلاعت هللا هركذ يذلا حاكنلاو . اهقلطمل لحتل اهحكني مل
 . ملعأ هللاو . عايجلا

 تض احو هدنع تدعقو قالطل اب اهملعي لو هتأرم ا قلط لجر يف : : ةلأسم

 ؟ال ! مآ ئ اهتدع نم ةضيحلا كلت بسحأ . قالطلاب اهملعأ هنإ مث ةضرح

 . ملع أ هللاو . ةينو دصقب اه رغ اثالث ضيحت ىتحف : ب اوجلا

 تءاجو تنز اهنإ مث رثكأ وأ نيتنس اهجوز اهنع باغ ةأرما يفو : ةلأسم

 ذخاو جوزلا تام دقو ،ةبوتلا تدارأو تمدن اهنإ مث اهجوز ةبيغ يف دالوأب
 ؟ثاريملا نم نونبلا ذخأ ايلثم جوزلا ةثرول اهمزليأ .اثاريم هنم دالوألا
 يناثلا دلولاو فالتخإ الب بئاغلل هنأ لوألا دلولا يف ءاج دقف : باوجلا

 دلولا نأل ؛نايض الب ةبوتلا اهيلعف اذه ناك اذإف . فالتخالا هيف ثلاغلاو

 . ملعأ هللاو . ينازلا وهو . رجحلا رهاعللو جوزلا وهو . شارفلل

 الف ةدعلا ين يهو اهيلإ لسرأ وأ اهتدع يف ةأرما بطخ يذلاو : ةلأسم
 . هلسرأ نم ناسل ىلع «ة)اهل ةبطخلا هنم تمدقت دقو اهجوزتي نأ دارأ تصلخ

 )١) ةيا ٤ .قالطلا ةروس نم )٢) ةيآ ٢٠ ةرقبلا ةروس نم .

 )٣( لصألا يف تسيل . )٤( الو : لصألا يف .

 )٥( لصألا يف تسيل . )٦( اهيلإ : لصألا يف .

_ ٢٨٥ 



 يف ينإ اهباوج ناك اهيلإ لسرأ وأ جيوزتلا يف اهملك ان تناك نإ : باوجلا
 اذإ تلاق نإو ،اهجيوزت هل زئاجف . هللا ءاشأ يكف يتدع تضقنإ ىتمو { ةدعلا

 لحت الف اهجوزت نإو ئ اهجوزتي الف . داعيملا اےہنیب ناكو هتجورت يتدع تضقنا

 مالكوأ همالك لإ داعيم نكي ل امو هدعت ىتح . هيلع مرحت ال اهنأ ملعاو . هل

 عيمج نم ذخ ٤ وي الو . ملع أ هل هلل او . اهم هجيوزت مرحي الف اهن اسلب دعت لو ٠ هلوسر

 . باوصلاو قحلا قفاو ايب آلإ هلك اذه يباتك يف ام

 . جيوزتل ا تريغو تغلبو اهئطوو اهب لخدو ةميتي جوزت لجر نع : ةلأسم

 .ةعجرلا ىلع اقفتا اذإ 6 ؟ اهدر هل له

 ايهغيب انلبق نم ءاهقفلا ضعب در دقو ًافالتخا كلذ يف نأ تفرع دقف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهرثأ وفقن نحنو

 رقأو كلذ لعب اهعماج مث كانالث اهقراف مث ةأرما جوزت لجر يف : ةلأسم

 نأ لجرلا ىع ذاو تركنأو . تارم عبرا اتاب اهعماج هنأ هسفن ىلع فرتعاو

 كتقدصو زث زاج هنإ تلقو ى ينتددر كن إ ةأرملا تلاقف ى حافتلا ىلع هتعواط ةأرملا

 ؟ال مأ © قادص " .اذه ىلع عامجلا ناكو كلوق ىلع

 تاوخأ نم اهلثم قادص هيلعف اهدر هنأ اهترضحب ةنيبلا تماق اذإ : باوجلا

 .ملعأ هللاو .امل قادص الف ةنيبلاب درلا ح حصي مل نإو ،ةمومعو

 ىلع قادص اهل له .ةقيلطت اهقلط جوز نم تنز ةأرما يف : ةلأسم

 ؟اهقنطم
 نكسلا اهل ةجوزلاك اهماكحأ نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملا نأ : ارصتخم باوجلا
 اذه لطب تنز اذإو ثاريملاب الف تام نإو ،ةوسكلاو ةقفنلاو قلطملا جوزلا ىلع
 نمك يه .اهتدع يف تجوزت يتلا كلذكو ةقلطملا كلذك .اهجوز نع هلك

 جوزلاب تجوزت ةأرملا هذه نأل جوز عم يهو تنز نمك وأ جوز عم يهو تجوزت

٢٨٦



 ثاريم الو .اعيمج اهيلع (اتمرحف لوألا ةدع يف يهو اهب لخدو ينانلا
 تمرحو هتناخو يناثلا ءعىطوب هيلع تمرحو .لوألا تناخ اهنأل اهنم امهدحأل

 اهل ثاريم الو ريخألا ىلع الو لوألا ىلع امهل قادص الف هتزغ نيح ريخألا ىلع

 . ملعأ هللاو .ايهنم

 يلمازلا مسر نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 يتلا دلولا مأو ،ةرتدملا ةمألا يف يدنع اميف اهنم ىنعملاب تيتأ . . هللا همحر يوزنلا

 .اه ؤطي ناكو اهديس توم دعب قتعت

 ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهمزلت لوق :نالوق ةلأسملا هذه يف : باوجلا

 هذه لثمل طايتحالا ينبجعيو ،("تاضيح ثالث دتعت :لوقو { مايأ ةرشعو رهشأ

 . ملعأ هللاو . نيتذعلا نيتاه نم نيلجألا دعبأب ذخأت نأ

 هللا ىسع :اهل لوقي نأ لثم (ةتيمملل زوجي يذلا ضيرعتلاو : هنمو ةلأسم
 ةدعاوملا امأو .اذه لثمو اهتجوزتل ةأرما كلثم ناك ولو © ريخ ىلع اننيب عمجي نأ

 ضيرعتلاو كلذ هبشأ امو كب جوزتأ نأ ديرأ : لوقي (٤)ناأب اهل حيرصتلا وهف

 . هوركم وهف اثالث ةقلطملا امأو ، نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملل زوجي الو ةتيمملل زوجي

 . ملعا هللاو

 © يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : باوجلا
 ةزاجإ يفف ةلقاعلا ةرحلا ةغلابلا ةأرملا بأل جوزلا نم ةدعاوملا امأو : هللا همحر

 الف مألا نم امأو ؤ ًانعمم دشأوهف ةيبصلا امأو .هكرت نسحألاو . فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو .ةكرت نسحألاو .اندنع كلذ مرحي

 ةضيحلا يف ترهط اذإ تاضيح ثالث اهتدع يتلا ةقلطملا يفو : هنمو ةلأسم

 . اهجيوزت زوجي ءاملاب اهرهطت لبق مدلا نم ةثلاثلا

 .اهلبق ام عم راركت ةرابعلا يفف . .ايهيلع تمرح اهب لخد دقو : لصألا يف )١(
 )٢( ضيح : لصألا يف )٣( ةتيملا : لصألا يف .

 )٤( ر لصألا يف

_ ٢٨٧ _ 

 



 رذعل رهطت لو ةالص تقو زواجت ل ام اندنع كلذ زوجي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهل زوجي ذئنيح مث لسغلا نيبو اهنيب لئاحلا رذعلل ةالصللو رهطلل تمميت ىتح

 . ملعأ هللاو . تءاش نإ كلذ دعب جوزتت نأ

 .لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهيلإ عوجرلا اهقلطم دارأ نإ تيأرأ : ةلأسم

 لسغلا لبق ةالص تقو زواجتت ملو ايعجر قالطلا ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اهيلإ ةعجرلا هلف

 . اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث : ةأرم ا كلم لجر نعو : هريغ نمو ةلأسم

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهيلإ عجري ن أ هل سيل : ردتقملادبع لاق : : باوجلا

 ةقيلطتب] جرخت امنإف ديدج حاكنب اهيلإ عجري نأ هل لب : ناهثع نب ناييلس (ا)لاقو
 واحدة[)٢( .

 يف يهو تام مث تاقيلطت ثالث هتجوز قلط اذإ ضيرملا يف : ةلأسم

 . ةدعلا

 لخد دق ناك اذإ اهقلطم نم ثاريملا اهلو ،ةتيمملا ةدع اهمزلي الف : باوجلا

 بحاص لاق ايك رارضلا قالط اذه نأل ةقلطملا ةدع اهيلعو قالطلا لبق اهب

 وأ ةدحاو اهقلط نإو . (٢)ىقشلل ةثراو اهنكل قالطلا ةدعك اهتدع : «ةيفاكلا»

 اهيلعف قالطلا نم اهتدع يف يهو تام مث اهيلع لخد دق وهو هضرم يف نيتنثا
 علخلا ةدع ىيف يهو تام : مث هضرم يف اهعلاخ نإو . ثاريملا هنم اهلو ةتيمملا ةدع

 كلذ ايهعلخب اديري نأ آلإ ةقلطملا ةدع اهيلعو ،لوقلا رثكأ يف هنم اهل ثاريم الف

 هنم ترف اهن ل ةتيممل ا ةدع اهيلعف ةدعلا ف يهو تام من ه ةتيممل ا ةدع نم ار ارف

 . هللا همحر دمحم نب دادم نب هللادبع هيقفلا يدج طخب هتدجو اذكه ةينلاب

 )١( لاق : لصألا يف .
 )٢( ققحملا نم ةدايز .

 (٣) يقاشلل ةثراو : لصالا ف .

٢٨٨ 



 رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجف اهم لخدو ةأرما جوزت نمو . ةلأ

 . تامو

 اهدلو دلولاف ةدحاو ةعاسبولو رهشأ ةتس نم لقأل ةأرملا تدلو اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ايهنيب قرفيو اهل قادص الو اهجوز نود

 هل (ا)لاقو .لوقي فيك فرعي ملو هتجوز ةري نأ دارأ لجر نع : ةلأسم

 نوكي له . . معن : : لاقف .درلا مالك هيلع التق ةنالف كتجوز تددر دق :رخا

 ؟ ال )٢مأ هنم ادر كلذ

 اذه لاقف لوقي فيك هتّلعو تددر دق هل لاق نإف : هل تلق : باوجلا

 هب دارأ در هنأ ىعم :لاق ؟ ("در كلذ له .اعيمج لاق ىتح هعبتي درلا بحاصو

 . ملعأ هللاو .درلا

 نأ الإ مي لجرلا ناكو علخ هتجوز نيبو هنيب عقو لجرنع : ةلأسم

 .تام كلذ دعب هنإ مث ،&كسمت ريغب هتيب نم جرخيو لخدي
 ةدعك اهتدع انإو ، ةتيمملا ةدع اهيلع (٤سيلوزئاج علخلا نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . قالطلا

 . علخلل ادعق دق امهو اهقادص نم ةيبص يهو هتنبا جتؤز أربأ نميف : ةلأسم
 اهل أربأ وأ اهسفت اهل آربأو لبقوأ ،اهسفن اهل ءىرب ملو ،نآربلا جوزلا لبقف

 . قالطلاب اهسفن

 فوقومو إاهبزاج دق ناك نإ اهآر هلو { ةقيلطت يهو ءاوس كلذ لك : باوجلا
 نأ اهدر نإ هل سيلو ،ضقتنموهف هتضقن نإو ،مت هتمتأ نإف \اهغولب ىلإ
 ةثالث دعب اديدج اجوزت اهجوزتي نأ الإ تفرع اذكه .غلبت نأ لبق اهعماج
 . ملعأ هللاو .اهابأ مرغت نأ اهل سيلو .رهشأ

 )١( لاقو : لصألا يف . )٢( ال لاق : لصألا يف .
 )٣( ادر : لصألا يف . )٤( الو : لصألا يف .

٢٨٩ 



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

 يف تناكو ، يه ةنس نم مك اهنس فرعت ملو تربك ةأرما يف : هللا همحر ناديبع

 نأل تقلط اذإ }ةدعلا لاح يف تاسئوملا نم نوكتأ . ضيحلا تاوذ نم بابشلا

 ؟اهنع عطقنا دق ضيحلا
 نم لاق نم لاق . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ضيحلا اهنع عطقنا دقو ةنس نيعبرأو ةسمخ نسلا يف ةأرملا تغلب اذإ :نيملسملا

 نم لاق نم لاقو .رهشأ ةثالث قالطلا نم اهتدعو تاسئوملا دح يف ىهف

 اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو .ةنس نيسمخ نسلا يف تغلب اذإ :نيملسملا
 نسلا يف تغلب اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو { ةنس نيسمخو اسمخ نسلا تغلب
 . ملعأ هللاو . مكحأو يتفأ هبو لمعأ ريخألا لوقلا اذه نمو . ةنس نيتس

 لاؤسلا ةيقب تكرت . . تضاح دقو اهجوز اهقلط ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 : هنيعب اذه وهو . . باوجلاب تيتأو
 الف ةدحاو ةعاسل ولو قالطلا لبق تضاح تناك اذإ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 هللاو . ةضيحلا كلت دعب (١اتاضيح ثالث اهيلعو اهتدع نم ةضيحلا كلت بسحت
 .ملعأ

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ۔ ديعس يبأ نع هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ نم تظفح : قيفوتلا هلابو باوجلا
 كلمي ال جورخب وأ ثالث قالطب وأ ةمرحب ةأرما هنم تجرخ لجر يف هللا همحر
 كلذ يفف اهتدع يضقنت نأ لبق اهتخأ وأ اهتمع جوزتي نأ داراف ةعجرلا هيف

 كلذزوجيي ال :لاق نم لاقو . كلذ هلزئاج : نيملسملا نم لاق نم لاق :فالتخا
 .رثكأ ريخألا لوقلا اذهو جيوزتلا ببسب هنم دتعت اهنأل اهتدع ءاضقنا دعب الإ
 . ملعأ هللاو

 )١( ضيح : لصالا يف .

٢٩٢٩٠ 



 همحر يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 الث متت نأ لبق اهتخأ وأ اهمأ وأ اهيبألركذف ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر ف : هللا

 وأ كلذب اهوملعأ اذإ تيأرأ . . ةنالف جوزتأ نأ ديرأ : مهل لاق ينعأ (١ا‘تاضيح

 ؟ال مأ اهجوزتي نأ لجرلا اذهل زوبي له .اهوملعأ
 . نإ امأو كلذ هرضي الف (٢ااهيلإ اهلسري لو اهمأل كلذ لاق اذإ امأ : : باوجلا

 . كلذ هرضي ال لوقلا رثكأ يفف ةغلاب تناك نإف .(٢)اهيلإ هلسري مو اهيبأل لاق

 ةدعلا ف يهو هتدعاوو ئ ادحأ كلذب اهيلإ حزسرأ ناك نإو . كلذ هرح ضي : :لوقو

 نع فقوت ضعبو 0 كلذ ىلع اهجوزت نإ اهنيب ق قرفيو هيلع مرجت اهنأ لوقل ا رثكأف

 وأ (!)كلذب امه حرص نإو .هناحبس هللا ىلإ امهرمأ (٨)درو .اهنيب (ث)قيرفتلا

 .ملعأ هللاو . فالتخالا هلخدي هنأ وجرأف هغت ملو هدعاوت لو (٧)اهيلإ لسرأ

 ناصقن ةدعلل بسحأ .لالهلاب اهجوز تمي ل اذإ ةتيمملاو : هنمو ةلأسم

 الإ بسحت مأ ؟كلذ يف ةجحلا ام .كلذ اهيلع ناك نإو . .؟ال مأ اعيمج روهشلا

 ؟اهناصقنب نوكت روهشلاو ،لماوك ةرشعلا
 مايألاب لتعت اهنإفرهشلا نم لالهلا لوأ نم جوزللا تمي ل اذإ : : باوجلا

 روهشلاب اد دتعت : : نيملسمل ١ ضعب ل اقو . ًاموي نين الث رهش لك روهشل ا ةدع نوكتو

 . ملعأ هللاو . هتظفح اذكه

 اهنم ةلاهج(“جيوزتلا ىلع ادعاوتو اهتدع يف ةأرما بطخ لجر يف : ةلأسم

 هئينو(ث} جاوزلاب كتدعاوو ايت تفقو دق ينإ : ةأرملل لجرلا لاقف .كلذ ميرحتب
 ؟ال مأ كلذ زوجحم له .اهتدع ءاضقنا دعب (\!)ةبطخلا اهيلع ديعي نأ

 )١( .ضيح : لصألا يف )٢( اهيلع : لصألا يف .
 )٣( .اهيلع : لصألا يف )٤( ةقرفلا : لصألا يف .

 )٥( .ادارو : لصألا يف )٦( كلذ : لصألا يف .
 )٧( .اهيلع : لصألا يف )٨( جيوزتلل : لصألا يف .

 )٩( .جاوزلا نمو : لصالا يف )١٠( ةيطخلاب : لصألا يف .

٢٦٩١ 



 لاقو اهيلإ عجر اذإ : هللا همحر ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 نع عجرو كجيوزت يف يل ةجاح الو زوجي ال كنيبو ينيب يذلا دعولا نإ :اهل
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ دعب اهبجيوزت هل زاج اهل هدعوو (١)هتيغب

 ةبطخلا اهل دبي ملو مهاردب وأ ةغيصب لجر اهءاج ةدعلا يف ةأرما ينو : ةلأسم

 تضقنا املف .كلذ هنم اهبلق يف يه تكشو جاوزلاب هل اهتلق ١2فلطعتسي هنأ الإ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةهبش هيلع له .اهبطخ 3 يه اهتدع

 مرحي الف حيرصت الو جيوزتلا ىلع عو امهنيب نكي ل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اهبجيوزت هيلع

 الخن اهلجاعب اهيتضقي نأ اهل هتبطخ دنع اقفتا ةأرماو لجر ينفو : ةلأسم
 له . لقنب ذئنيح هتبلاطو ٍقنب اهجوزت حاكنلا هدقع دنعو ،رايخ عيبوأ الصأ
 ؟ال مآ ۔ادقن اهيضقي نأ ىلإ ""بسيأ ،عنتما نإو . . ؟دقنلا ىلع َربي
 نأ دارأ (ُ}يذلاو :رثألا نمو هللا همحر سيمخ هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 ظفل دنع هل تلاقو لجاو لجاع قادص ىلع اهايإو وه اقفتاو ةأرما جوزتي

 انقفتا يذلا (٨}كيلع امو سانلا دنع ةرهش نوكيل ارانيد افلأ اذك اذك جيوزتلا

 .اهدعو يف تعجر ةأرملا نإ مث ،كلذ ىلع اهجوزتف هيلع

 ؟ ال مأ ، ةعجرلا الأ : ةلأسم

 ؛اهذعو تّتي ال :لوق . نيملسملا نيب افالتخا كلذ يف نأ .هنع : باوجلا

 ىلع الإ اهجوزت ام هنأل ؛اهيلع تبثي اهدعو :لوقو .كلمت ال اب تتمو اهنأل

 ح هللا همحر ديعس يب أ نب ناميلس خيشل هيلع لمعي يذل ا وهو © دعول ااذه

 جرخيف ىنعملا ف (٦)كتلأسم هبش هذهو : هللا همحر دمحأ نب دادم نب هللادبعو

 . فالتخالا اذه ىلع ىنعملا اهيف

 )١( هتبغر : يأ . )٢( فطعتسم : لصالتايف .
 )٣( سيحي : لصألا يف . )٤( يذلا امو : لصألا يف .

 )ر٥( هيلع انقفتا امالإ كمزليام يأ )٦( كيلاسم : لصألا يف .

 س ٢٦٢٢



 بطخ يشولب لجر يف هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نعو : ةلأسم

 كلتمي ملو تام لجرلا نإ مث بهذ فرجو .،ازؤمعمو اشوك اهاطعأو ةيشولب ةأرما

 ةأرملا تجتحاف تذخأ ام مهيلع درت نأ ةأرملا ىلإ لجرلا ةثرو (١بلطف (١)ةأرملا

 ؟ال مأ درلا اهيلعأ .اذه لثم يف ةأرملا ىلع ةر الأ شولبلا ةنس نإ :تلاقو

 جوزتي ملو جيوزتلا ىلع قادصلا ببس نم كلذ اهاطعأ ناك نإ : باوجلا

 اهاطعأ ناك نإو .تبثت ا قحلا تفلاخ اذإ ةنسلاو .درلا اهيلعف تام ىتح اهب

 زارحإلا ناك اذإ هارأ الو ى ادر اهيلع ملعأ ملف اهتزرحأو جيوزتلا ريغل ةيطع كلذ

 . ملعأ هللاو .هتايح يف

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

 لبق اهجوز يفوتو غلاب لجرب اهوبأ اهجوز ةيبص يفو : هللا همحر ناديبع
 ؟ال مأ صب رتلا ةدع اهيلع لهو . ؟(٢}ثاريمو ،قادص امل له .لوخدلا

 اهلهأ اهذخأيو ثاريملا اهلو 3 (٤ّلماك قادصلا اهل : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةدعلاب

 اهلأسي ْنَم اهل ا اهتدع ءاضقنا ىلع ةأرملا لو لأسي يذلاو : ةلأسم

 جوزتيلو ،اهبطخيل ّ اهتدع ءاضقنا فرعي نأ ديريو ،اهتدع ءاضقنا نع اهسفنب

 ؟ال مأ كلذ هيلع قيضيأ .اهب

 . ملعأ هللاو . هيلع كلذ قيضي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

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

 كلذ ريغو (ثدرواملا لثم هيف نول ال ايب بيطت نأ اهل زوججيأ .ةرحلا ةتيمملا يف هللا
 ؟ال مأ بيطلا نم

 )١( ةأرملاب : لصألا يف .
 .ايوغل لوبقم ريغ ريبعتلاو . .لجرلا ةثرو اوبلطف : لصألا يف )٢(
 . لماك : لصألا يف )٤( ثاريملاو : لصألا يف )٣(
 . درو ءاملا : يأ )٥)

٢٦٢٢٣ 

 



 يف تماد ام كلذ اهل هركيو بيطلاب بيطت نأ اهل سيل ةتيمملا نأ : باوجلا

 نيزتلا هب ديرت كلذب (ااتبيطت نإو .نكي ملوأ نول هل بيطلا ناك ةافولا ةدع

 ديرت هب بيطت نأ الإ اهتدع ضقتنت الو نيملسملا يهن اهتفلاخمل يدنع ةمثآ يهف
 هللاو . نيزتلا هب درت مل اذإ اهدالوأل وأ اهريغل هلمعت نأ اهلو ةنيزلا ال ءاودلا هب
 .ملعأ

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 لبق كلذل هنم يّهشتلاو دمعلا ىلع هيلإ رظنو هتمأ جرف سم اذإ : باوجلا
 اهجرف شم اذإ كلذكو © يدنع اه ؤطو هيلع مرح دقف ءاربتسالا لجأ متي نأ

 . ملعأ هللاو . بوثلا ءارو نم هسفن قشلا نيبتو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 لعف نإو .اهيخأ ةنبا ةدع يف هتقلطم ةمع بطخي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هللاو . هللا مهمحر انخايشأ نع هانظفح ام رثكأ ىلع كلذ زوجي الف جوزتو كلذ

 . قيفوتلا هللابو ملعأ

 مث ضرت ملف شرلاب اهجوز اهملعأو اهجوز اهدر اذإ ةئربتملاو : هنمو ةلأسم
 . جوزلا اهئطو مث ،تيضرف نادهاشلا اهملعأ

 اهملعأ مث تيضرف نادهاشلا اهملعأ نإو .هيلع تدسف دقف : باوجلا

 اهارن الو اهيلع زاج دقف اهاضر دعب جوزلا اهئطو مث تهركف جوزلا
 ىتح اهأطي عجري الف زاوجلا عقي مل نإو زاوجلا عقو امدعب اهجوز ىلع دسفت
 .اهيأر نع اهدري عجري

 )١( بيطت : لصألا يف .

٢٦٢٤ 



 نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نم تظفح اذكه

 اذإ :رثألا يف تدجو ينأل ؛اذه دمحم خيشلا نعو ث هللا همحر ناديبع نب ةعمج

 : ةعجارملا دعب لوقي ىتح يرجي الف ،ةرضاح يهو نآربلا نم هتجوز لجرلا در
 . . تيضر دق

 ةدحاو هنيبت ملو السرم اهسفن تقلط وأ اهجوز نم اهقالط ترتشا اذإ ةأرملاو
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع تاقيلطت ثالث لثم نوكي كلذف اهريغ الو

 جيوزتلا تريغ تغلب املف ، جوزب اهوخأ اهجوز ةيبص يف : رثألا نمو ةلأسم

 ؟هريغ اهنم رهظي ملو مايأ ةرشع ردق هدنع تماقو ،هدنع تغلب اهنإ : جوزلا لاقف

 لوق لبقي الو ، اهلوق لوقلاف"‘ يلصتو اهضيح نم لسغت ملام : باوجلا

 اهضيح نم تلسغ اذإف .اهسفن يف ةقدصم يهو ،نرشكولو اهيلع ءاسنلا
 .اهعماج دق هنإو جوزلا لوق لسغلا دعب لوقلاو ،اهلوق لبقي الف تريغو تلصو
 ملعأ هللاو

 الإ هلام يف تيملا اهجوز ىلع ثاريملا اهل بجي ال يتلا ةيبصلا نعو : ةلأسم

 اهبيصن ةرمث نكت نمل .اجوز هب تيضرل ايح ناك ول هنأ اهغولب دعب فلحت نأ دعب
 ؟ةيضاملا نينسلا يف تفلح اذإ

 ثراولل ةرمثلاف فلحلا وأ اهغولب دعب الإ هقحتست مل لاملا اذه نأ : باوجلا

 نإف فلحت مل نإو .اهقادصو اهثاريم تذخأ تفلح اذإف فلحتو دتعتو غلبت ىتح

 اهلف اهب لخد ناك نإو . ثاريملاو قادصلا نم اهل ءيش الف ءاهب لخدي مل ناك

 .لاح لك ىلع قادصلا

 تدتعا مث ةيبص يهو اهجوز اهنع تامو اهوبأ اهجوز ةيبص نعو : ةلأسم
 ؟اهيلع ينبت مأ ةدعلا فنأتستأ ،اهتدع ءاضقنا دعب تغلبو

 ةدعلا فنأتست ضعب لاقف :فالتخا هذه يف :هظفحأ يذلا : باوجلا

. ٢٦٢٥



 فنأتستف ةميتيلا امأو ءاهوبأ اهجؤز اذإ ينبت اهنأ لمعلاو .اهيلع ينبت ضعب لاقو
 . ملعأ هللاو . فالتخالاو ججحلا تكرت ةجح هل لكو

 نميف : هللا همحر دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةأرملا يلو نم لجرلا دارأ مث هل تمعنأو يلولا اهملعأف اهيلو نم ةأرما بطخ

 هذهل هتبطخ نع لجرلا عجرف .دعب ةدع يف اهنإ :ةأرملا تلاقف .حاكنلا دقعي نأ

 ؟اهجيوزت دارأو 5 ةأرملا

 ملعلا ىلع جيوزتلل ةأرملل يلولا بطاخلا لسري مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نميف ، نيملسملا راثا ف ءاج هنأل . اهجيوزت هيلع مرحت الف ةدعلا ف ةأرملا نأ هنم

 اهجوزت مث جيوزتلاب هل تمعنأو ،ةدع يف اهنأ ملعي الوهو اهتدع يف ةأرما دعاو
 اذه ىلع امهنيب قرفي ال هنإ ةدعلا يف اهبلط هنأ ملع مث ،اهتدع تلخ نأ دعب نم

 كلذ رجح تملع مث ةدعلا ي ةدعاوملا ميرحتب ةلهاج يه تناك نإو . هجولا

 ةأرملا ةدعاوم سيلو ،كلذ ىلع اتهقدذضَي ملاذإ هنم يدقتفت نأ اهمزلي ال هنأ

 . ملعأ هللاو . هنم ملع ىلع لجرلا ةدعاومك

 .اعجارتي نأ اهجوزو يه تقفتا اذإ اهسفن ةراتخملا نأ يدنعو : هنمو ةلأسم

 ءيش اهنيب يقب ناك نإ نيدهاشو يلوو ديدج حاكنب الإ زوجي الف : باوجلا
 مل نإو ، نيتنثا وأ ةدحاو تناك ، يقب ايب هدنع رخآلا حاكنلا يف يهف قالطلا نم

 ريغ يفوأ ةدعلا ف تناك .هريغ اجوز حجنت ىتح هل لحت الف ءيش اےہتيب قبي

 . ملعأ هللاو .ةدعلا

 جوز اه دنعو كجوزتأ ان و يملس ا ةّسِسوجمل لاق ملسم لجر يو : هنمو ةلأسم

 تيتأو ،لاؤسلا ةيقب تكرت . .ةيسوجملا هذه تملسأ مث كلذ ىلع ادعاوتو

 . باوجلاب

 نب دمحم خيشلا اهيف ترظانو ةلأسملا هذه ظفحأ مل : قيفوتلا هلابو باوجلا
 رظنلاو سايقلا ىلع الإ اهنيعب ةصوصنم اهدجي ل هباوج ناكف ناديبع نب هللادبع

٢٩٢٩٦



 هللاو . تملسأ نأ دعب اهجوزتي نأ لجرلا اذهل زئاج هنأ نيملسملا راثا يناعم ىلع

 . ملعأ

 وأ كجوز تام نإو كبحأ ينإ :جوز اهل ةأرمال لاق نمو : هريغ نمو ةلأسم

 .اهنع تام وأ اهجوز اهقلط مث ‘كب تجوزت كقلط
 اهجوز ناك نإو هارن الف قارفلا امأو اهجيوزت هل هركي ناك هنإف : باوجلا
 اهجوزت مث تدتعاو تقلطو نينسلا عبرألا تلخ املف لوقلا اذه لاق وأ ادوقفم

 دشأ ارضاح اهجوز ناك يتلا نأ الإ ايل ةهوركم امهالكو اولاق .كلذ زئاجف
 زوجي الف دوقفملا نم قالطلا ةدع يف اهدعاو نإف بئاغ هنأل ؛دوقفملا نم اهيركت

 .اهجوزت نإ ايهنيب قرفيو

 ىتح كتجوز قلط لجرل لوقي نأ لجرلزوبي ال عضوم يفو : هنمو ةلأسم
 .اهب انأ جوزتأ

 : نسحلا وبأ لاق ةدعلا ءاضقنا دعب جوزتو كلذ هل لعفو لاق نإف : باوجلا

 .قالطلا نم ةدع يف اهدعاوي مل هنأل كلذ زئ

 ليبس كيلع يل ناكول نأ تح أو كَّكحأ ينإ ةأرمال لاق نمو : هنمو ةلأسم

 ؟ اهنع تاموأ اهجوز اهقلط مث ، كل واه انآو ، كب جوزتأف

 ةيلخ تنكول لاق نإو دبألا ىلعاهجوزتي ال ليق دقو : باوجلا
 ةدعاوملا ىرجم يرجي هارن الو ،ةلوعبلا تاوذل لوقلا نم ركنم اذهف آكتجوزتل

 . ملعأ هللاو .دبألا ىلع جيوزتلا اهب مرحي يتلا

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

 : اهباوج نم اذهب تيتأو اهباوج ضعبو اهلا ؤس تكرت . . هللا همحر ناديبع
 لبق اهتخأ جوزتي نأ دارأو ايعجر اقالط هتجوز قلط اذإ امأو : باوجلا

 هتجوز علاخ اذإ امأو ى ةذعلا ءاضقنا لبق كلذ زوجي الف .اهقلط يتلا ةدع ءاضقنا
 لاق . اهعلاخ يتلا اهتدع ءاضقنا لبق اهتخأ جوزتي نأ دارأو ،ًانئاب اقالط اهقلط وأ

س ٢٨٢٧



 لومعملاو © نيملسملا لوق رثكأ وه وهو { كلذ هل زوجحم ال هنإ : نيملسملا نم لاق نم

 . ملعأ هللاو . هب لمعن ال نأ ريغ زئاج : : نيملسملا ضعبل لوق هيفو . اندنع هر

 يف ءاسنلا نم غلابلا مكح اهمكحف اهوبأ اهجوز اذإ ةيبصلا يئو : هنمو ةلأسم

 . . جيوزتلا توبث
 لجاعلا قادصلا اهلو ، اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع : باوجلا

 هذه تناك نإ امأو . لخدي ملوأ اهجوز اهب لخد ثاريملا ايهنيب اهلو لجآلاو

 تغلب اذإف ،اهمتولب ىلإ ث فوقوم اهثاريمو اهقادصف اهيبأ ريغ اهجوز ةميتي ةيبصلا
 اهلف كاجوز هب تّيضرل ًايح نالف نب نالف اهجوز ناكول نأ هللاب تفلحو

 نكي مل اذإ اذه شال ءيش الف لعفت مل نإو . ثاريملاو لجآلاو لجاعلا قادصلا

 نأ تبأو تغلب اذإف ،ةميتي يهو اهب لخد جوزلا ناك اذإ امأو ،اهب لخد جوزلا

 ةدع دتعت نأ ينبجعيو .اهل ثاريم الو لجآلاو لجاعلا قادصلا اهلف فلحت

 . ملعأ هللاو .اهب لخدي مل وأ جوزلا اهب لخد ،لاح لك ىلع ةتيمملا

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ملو ةضفلا ىلح نم ءيش وأ لماشملا نم ءيش اهنذأ يف ناك اذإ ةتيمملا يف هللا همحر
 وأ اهيدي يف ناك نإو . . ؟ال مأ كلذ اهرضيأ .هرثكب الإ هجارخا ىلع ردقت

 ؟ال مأ كلذ اهرضيأ .هرسكب الإ هجارخا ىلع ردقت لو اهيلجر

 تردق امم اهنم هريغو يلحلا نم ةنيزلا جارخا يف لاتحت اهنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 الو .اهسفنب رضت نأ امهل سيلف ررضب الإ جرخت مل نإف ااهقحليررض ريغ نم
 هللاو . .رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هللاو . . مالسإلا يف رارض الوررض
 .ملعأ

 دنع تاقوألا ضعب ى اهذوُعَق نوكي نأ اهل زوجيأ . ةتيمملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ،ابعتو رجضلا نم ةحارتسالا الإ ةجاحل ال ،اهناريج

 ملعأ هللاو .اهل زئاجف ةيصعم يف اهجورخ نكي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 يف ةأرما يفو : هللا همحر نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تملع الف ئ ال مأ اهت دع تضقنا اهول سي لو لجرب امكو ا اهجوز ئ جوز نم ةدع

 اذإ اهجوزتي نأ لجرلا اذهل له .لوألا جيوزتلا داسفب تملعو ضقنت مل اهتدع

 انأ اهوبأ لاقف {ةدع يف ةأرملا بأووهركاذت كلذكو .؟ال مأ اهتدع تضقنا

 ل ابرو هتدعاو الو ائيش : ةامل لقت لو ۔ ةدعلا ٢ ىتلا هتنبا ينعي ۔ ةنالف كَجوزأ

 ؟ال مأ اهجوزتي نأ اهتدع تضقنا اذإ لجرلا اذهل زوجي هلعل لهأ ملعت
 الب كلذ عيمج ناكو { ةغلاب تنبلا هذه تناك نإ : اعيمج نيتلأسملا نع باوجلا

 . ملعأ هللاو .لجرلا اذه اهجوزتي نأ زوجيف .اهملع

 اهقحلأ مث مايأ ةرشع اهتدع نم يقب ىتح هتجوز قلط لجر يف : ةلأسم
 ؟قالطلا

 لوقو . لوألا قالطلا نم لتعت لوق : افالتخا كلذ ف نأوجرأف : : باوجلا

 . ملعأ هللاو . يناثلا قالطلا نم

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب نايلس هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 ؟كلذ اهل هركي مأ ،ةدعلا يف تماد ام اههجو ةيطغت اهل بحتسن ةتيمملاو

 ةروع ريغ هجول ا ن ل بج اوب سيلو كلذ اهل بحتسن هن ا ىنعمف : ب اوج ١

 كلذب نيعتستل ةمدخلا دنع زو ربلا ىلإ جاتحتو اهسفن مدخت نمم تناك نإو ] اهنم

 . ملعأ هللاو .كلذ اهل زئاجف اهتشيعم يف

 .اهتدع نم ةضيحلا كلت تبسحف ضئاح يهو اهجوز اهقلط ةأرما : ةلأسم
 ريغ تاضيح ثالث اهيلع نإ :اهل ليق مث ڵتجوزت مث \اهدعب نيتضيحو

 كرديو ديدجلا اهجوز نم قالط الب جرختو دساف جيوزت اذه له . ىلوألا
 ؟ال مأ } ىلوألا ريغ تاضيح ثالث ضحت مل ام ،اهدر لوألا اهجوز
 .اهب لخد دق لوألا جوزلا ناك اذإ لطاب جيوزت اذه 3 معنف : باوجلا

 نإف .اهتدع ضقنت ملو تجوزت هذه نأل ؛قالط الب ريخآلا جوزلا نم جرختو
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 .ةثلاثلا ضحت مل ام ءاهتعجارم لوألا اهجوزلف طلغلا ىلع كلذ تلعف تناك

 دق ريخألا جوزلا ناك نإ هنأل ، ريخألا جوزلا نع اهجورخ دعب اهمايأ يضقنتو
 كلذ ناك نإو . . ملعأ هللاو . تاضيح ثالث ضيحت ىتح اهبرقي الف اهب لخد
 اهعماج دق هنأل ؛لوألل لحت ال لاق ضعبف ريخألا جوزلا اهعماجو ةلاهجلا ىلع

 اهرذعي الوق هيف هنأ وجرأو ،لوألا ىلع تمرح دقف { مارحلا ىلع ريخألا جوزلا

 .ةدعلا يف تماد ام اهدر اذإ لوألا ىلع مرحت ال لوقنو ،اهتمرح نع ةلاهجلاب

 . ملعأ هللاو . جورفلا يف هزنتلا انبجعيو

 نأ لبق اهقلط مث اهدر نيّتصيح تضاح الف هتجوز قلط لجر : ةلأسم

 املف ،كلذ امهل زئاج هنأ اًنظو كلجرب تجوزت مث }ةضيح تضاح مث ،اهب لخدي

 جوزلل ةأرملا هذه لحت له .ةأرملاب جوزلا لخدي ملو ،اكسمأ 3زئاج ريغ هنأ ايلع

 مأ ، ىلوألا ةضيحلا ريغ نيتضيح ضيحت نأ دعب اديدج اجيوزت اهجوزتي نأ ريخألا
 ؟ادبأ هيلع تمرح دق مأ ، ىلوألا ريغ تاضيح ثالث تضاح اذإ

 قالطلا دعب ضحت ل ةأرملا هذه نأ ملعي . ريخألا جوزلا ناك نإ : باوجلا

 نأ يدنع هيلع مرحت الف تضقنا دق اهتَع أ عمس دق ناكو ةذحاو ةضيح الإ

 دق (!)تناك نإف (_ا؛تاضيح ثالثب اهتدع ءاضقنا دعب اديدج اجيوزت اهجوزتي
 الف ©} ريخألا اهجوزتو ث ريخألا قالطلا دعب ةدحاو ةضيح قالطلا دعب تضاح

 امدعب ضيحلاب دتعت امنإو ، ريخألا جوزلا عم يهو هتضاح يذلا ضيحلاب دتعت

 دقف .ةضيحلا عم نيتضيح كلذ دعب تضاح نإف اهجيوزت داسفب تملع

 . ملعأ هللاو .اهتدع تضقنا

 دعب اهبحيوزت هل ينبجعي الف اعيمج الهجو ،ةأرملا هذه عنصب ملع دق ناك نإو
 الو كلذ هللا مرح دقو ةدعلا يف حاكنلا دقعو ،ةدعلا يف ادعاوت دق اهنأل ؛اذه

 . ملعأ هللاو . هللا مرح اميف ةلاهجلا عست

 )١( ةضيح : لصألا يف . )٢( ناك : لصألا يف .



 تضاح مث اهتعجر هيف كلمي اقالط هتجوز قلط لجر : ةلأسم

 تجوزتو ةرم تضاح مث درلا دعب اهب لخدي نأ لبق مث ،اهدر مث ،نيتضيح
 ؟ ال مأ } كلذ اهل زئاج له . رخاب
 ةقيلطتلا دعب (ا١؛تاضيح ثالث دتعت نأ اهيلع ةأرملا هذه نأ : باوجلا

 اذإ ،لطاب اهجيوزتف ("تاضيح ثالث دتعت نأ لبق تجوزت نإف ىرخألا
 . ملعأ هللاو .اذه ىلع اهجوز عم ماقملا اهل لحي الو ضيحلاب دتعت نمم تناك

 اهقلط مث } نيتضيح تضاحف ةدحاو هتجوز قلط (٢)نم تيأرأ : ةلأسم

 .؟ةأرملا ةدع مكح نوكي ام . ةثلاث اهقلط مث ،نيتضيح اضيأ تضاحف ةيناث

 نم لجرلا اذه ىلع نوكي امو 0 ؟اضعب هضعب قحلي قالطلا اذه نوكي لهو
 ؟كلذ

 ثالث تضاح اذإ لوقف & فالتخالا اهيف يرجي ةأرملا هذه نأ : باوجلا

 نم اهقحل مل لوقلا اذه ىلعف اهتدع تضقنا دقف ىلوألا ةقيلطتلا دعب تاضيح
 اذه ىلع ثاهتدع ءاضقنا دعب تعقو ةثلاثلا ةقيلطتلا نأل ؛ناتقيلطت الإ قالطلا

 . ملعأ هللاو .ذخأن هنمو اندنع لمعلا هيلع يذلا (؛وه لوقلا اذهو ،لوقلا

 لاق لجر يف : هللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 هتربخأ مث ؤ ؟لجأآلاو لجاعلا نم نالف كجوزت مك ىلع :ةدعلا يف يهو ةأرمال

 اهب جوزتي نأ لجرلا اذهل زوبيأ .كب جوزتأ نأ ديرأ ينإ اهل لقي ملو ،هربخت مل وأ
 لاق وأ ،اهجيوزت ديري هنأ اهبلق يف ناك نإ تيأرأ . . ؟ال مأ اهتدع تضقنا اذإ

 .۔ لجرلا ينعأ وه هلسري ملو كب جوزتي نأ ديري انالف نأ سانلا نم حأ اهل
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهجيوزت زوجيأ

_ 

__ 

 )١( ضيح : لصألا يف . )٢( لصألا يف تسيل .

 )٣( لصألا يف تسيل .
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 نإو هلك كلذ يف هيلع سأب الف ةتيمملا ةدع هذه تناك نإ : باوجلا
 زوجي ال ضيرعتلاف اهتعجر هيف جوزلا كلمي ًاقالط ناك نإف ،قالطلا ةدع تناك

 . هيلع سأب الف هلسري مل وهو ذخأ اهل لاق اذإ امأو . ةتيمملل حيرصتلاك وهو اهل

 هب غلبي ال هنأ وجرأو ،هوركم هل ضيرعتلاف اهتعجر هيف كلمي ال اقالط ناك نإو
 . ملعأ هللاو . ميرحت ىلإ
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 اهيلع لمتشي امو اهيناعمو سافنلاو ضيحلا يف
 هباداو عامجلا يفو

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

 ترهطو .مايأ ةتس اهب مادأو ةرم لوأ ضيحلا اهاج ةأرما يف : هللا همحر ناديبع

 وأ مويب كلذ دعب مدلا اهعجار مث .اهجوز اهةماجو .ءاملاب ترهطتو كلذ دعب

 ؟ةهبش اهقحلي له . ثالث وأ نيموي

 نع فقي نأ هل يغبني ناكو ، هتجوز هيلع مرحت ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ « مايأ ةرشع اهعامج

 تكرتو ترطفأف ةمئاص يهو اراهن ضيح مد ةعفد اهتتأ اذإ ةأرملا يف : ةلأسم

 ملو يناثلا مويلا ةرطفم تحبصأو حبصلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالص

 ىلع ثلاثلا مويلا يف ةمئاص تحبصأو تلصو تلستغاو 3 لوألا ربغ ًامدرَت

 ؟ اهمزلي ام .ةلاهجلا .
 الف مدلا ةعفد هيف اهتتأ (ا)يذلا مويلا يف ترطفأ اذإ امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ امأو { مدلا هيف تأر يذلا مويلا يف ةالصلا اهكرت يف كلذكو ء. يش اهمزلي

 اهنم الهج يناثلا مويلا يف ةمئاص حبصت ملو لصت ملف ث مويلا كلذ يف رهطلا تأر

 )١( يتلا : لصألا يف .
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 نيملسملا ضعبو ، تاولصلا نم تكرت ام لدبو اهموص نم ىضم ام لدب اهيلعف
 هللاو . مويلا كلذ لدب الإ اهمزلي ال هنإ نيملسملا ضعبل لوق هيفو 5 ةرافكلا اهمزلي

 .ملعا
 يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مايأ ردق ثبلف ضئاح هتأرما نأ ملي لجر يف : هللا همحر يوزنلا يدمسلا

 يذلا اهبوث اهسأر ىلعو قيرطلا ي ةرام اموي اهآرف لبق نم اهتدوع ىتلا اهتداع

 تنقيأو تظقيتسا املف ،اهلأسي ملو اهضيح نم تلسغ دق اهنأ نظف هيف يلصت

 ؟ اهكرتف { اهنم هركذ عزنف ، لسغأ مل دعب ينإ : هل تلاق عامجلاب
 ةأرملا تكرتو اهيف كشتال اهمايأ تضقنادق ةأرملا هذه تناك نإ : باوجلا

 . هيلع داسف ال هنإ لوقلا رثكأف اهجوز اهئطوو ةالص تقو تدغ ىتح لسفلا

 تلسغ لق اهن ا هنظل اهجوز اهئطوو ءاملاب لسغت لو اهضيح م ايأ تضقنا ا ذإ امأو

 مل اهضيح مايأ تناك نإو .داسفلاب لوقلا رثكأو فالتخا هيلع اهداسف يفف

 . ملعأ هللاو . مارح هيلع اهنإ نيملسملا لوق رثكأف اهئطوو ضيحلا مد اهبو ضقنت

 .اهجوز اهعماجو مدلا تسجمه اذإ ةأرملا امأو : هريغ نمو ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ضيحلا يف ءطولا ىلع تدمعت دقف : باوجلا

 يف : هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اهل متو . دالوألا ةثئالثل ١ ف اموي نيرشع ىلع ترهطو دالوأ ةزالث تدلو ةأرما

 اهل متيو موصتو يلصتو لسغتأ . مدلا اهب رمتساو عبارلا دلولا تدلو مث رهطلا

 . نيعبرألا مامت ىلإ مايصلا تكرتو تلهج نإو ، نورشعلا تضقنا اذإ اهمايص

 ؟ةرافكلاو لدبلا اهمزلي
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 ةالصلا تكرت اذإف هيلع اهسافن ربصي دالوألا نم عبارلا ف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو ةرافك الب لدبلاب ليقو ةرافكلاب ليقف مايصلاو

 تسبلو دلو اهدنعو ،رهظلا ةالصل ىلصتو لستغت ةضاحتسملا نعو : ةلأسم

 ؟اهناكم نم تلقتنا ثيح لسفلا اهيلع له .رهظلا ةالص دعب هتعضرأو اهبايث
 درو خيشلا لاق . . ملعأ هللاو . قيلألا وهو السغ اهمزلي ال ضعب : باوجلا

 . ملعأ هللاو .رصعلا ةالصل لسغلا اهيلع ،ارطاق وأ الئاس امد ناك اذإ :دمحأ نب .

 همحر يقاتسرلا يلع نب ديعس نب سيمخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 اهنع عطقنا مث نيموي اهعم ثبلو اهضيح مايأ يف ضيحلا اهاتأ ةأرما يفو : هللا

 له .كلذ دعب مدلا تأر مث 5 مايأ ةثالث ةرهاط تماقأو تلستغاف رهطلا تأرو

 ؟اهتدع لمكتست نأ ىلإ يناثلا مدلا نم مأ لوألا نم اهتدع بسحت

 لقأو رهطلا مايأ نم لقأ ضيحلا اهيف اهاتأ يتلا مايألا تناك اذإ : باوجلا
 مدلا اهءاج ذم اهضيح مايأ كرتتو ،ةضيح كلذ بسحت الف 3 مايأ ةثالث نم

 نيذللا نيلوألا نيمويلا لدبتو ؤ مايأ ةثالثوأ مايأ ةنالث نم رثكأ لصتملا ريخألا

 . ملعأ هللاو .امهتَماَصو امنهتلص ضيحلا امهيف اهاتأ

 لئاس ينلأس : ناےلس نب دمح نب مساقلا يبأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نأ تملع تحبص أ الف © ةره اط اهن أ ٥ دنعو ليلل ا ف هتجوز ء ىطو لجر نع

 ؟ال مأ هتجوز هيلع مرحتأ :تلقف . ضيحلا ف ناك ءىطولا كلذ

 الو .دمعتي مل هن أل ؛ ملع أ هللاو . هتجوز يهو هيلع مرحت ال اهن أ : باوجلا

 . ملعأ هللاو .ادمعتم اهأطي ىتح هيلع مرحت

 ضتفا نميفو : هللا همحر دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟كلذ ف همزلي ام .هديب هركذ دعاس وأ هعبصأب هتجوز
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 هديب هركذ كسمأولو { هيلع ءيش الف هركذب هتجوز ضتفا اذإ هنأ : باوجلا

 هركذ ريغ نم ءيشب وأ هعبصاب هتجوز ضتفا نإو . ضاَضتفالا ىلع هدعاسيل
 ضاضتفالا حرج شرأ هتجوزل هيلعو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو هلل صاعوهف

 باوج نم هتظفح اذكه ،سأرلا مدقم حرج لشم ،جرفلا يف حرجلا سايقب
 . هلللا همحر دادم نب هللادبع يدج

 مث هتأرم عم اجيم نميف : حرفم نب دمح أ هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلاسم

 ؟ال مأ مثإ هقحليو ءال مأ كلذ زوجي . ةقرخ يف وأ ضرألا يف ءاملا لزنيو ز ربي

 يف الإ هوزاجأ ام لزعلاو ،ءاملاب الإ حلصي ال ترحلاو ثرح ةأرملاو اةوهشلا
 . ملعأ هللاو . ةمألا

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةللسم

 .اهظفل نود يدنع اميف اهنم ىنعملاب تيتأ . . هللا همحر يوزنلا

 اذإ اهئطو هلو اهتوسكو اهتقفن اهجوز ىلع نأ ةنونجملا ةأرملا يف : باوجلا

 نأ ىلإ اهئطو نع كسميف ضيحلا اهءاج اذإف ضيحلا نم ةرهاط تناك

 لسغلا يه لقعت مل اذإ اهلسغ هلزوجي نم اَهَلِتَعيوأ اهلسغيو اهضيح يضقني
 . ملعأ هللاو . لسفخلا لبق اهأطي الو اهسفنب

 ثكمف . ضئاح ينإ : هل تلاقف هتجوز ةعماج دارأ لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ائيش هل لقت ملو رهاط اهغأ ىلع ليللا 1 اهعماج مث ذ ثالثوأ نيتليلردق اهنع

 . ؟عامجلا لبق ضئاح كنأ ينيملعت 0)م مل لاقف . ضئاح ينإ :هل تلاق غرف ايلف
 ؟هيلع ىرت ام .ةمئان ينإ :تلاقف

 )١( ملا : لصالا يف .
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 ضئاح ينإ هل تلاق امدعب هتجوز عماجي الأ لجرلا اذهل يغبني : باوجلا

 دتعي مل اذإ ةجح هيلع اهلوق نأل ترهط دق اهنأ هل نيبتي وأ رهطلا نع اهلأسي ىتح

 ملو ضئاح ينإ هل تلاق امدعب ةمئان يهو اهعماج ناك نإف هيلع بذكلا اهنم

 نبي ملو حضئاح يهو اهعماج هنإ هل تلاق مث .هوجولا نم هجوب اهرهط هل نبتسي
 اهعامج دارأ نيح ناك نإو }ةفصلا هذه ىلع اهكاسما هل ينبجعي مل .اهبذك هل

 . قيفوتلا هبو .هيلع مرحت الف لوألا اهلوق يسن وأةرهاط اهنإ هل تلاق اهلأس

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 . يدنع اميف اهانعمب تيتأ . . هللا همحر

 تكرت قلطلا اهترضأ اذإ لوق داليملل مدلا تأر اذإ لماحلا يف : باوجلا
 'طوحأ لوقلا اذهو . اهلخ م عضت ىتح لوقو ، يداملا ًاقفنأ اذإ لوقو .ةالصلا

 هل كرتت ال لوقو ‘ ضيحلا ةلزنمب لوق . ضيحلا مايأ م مد لماحلا نم جرخ نإو

 لوقلا اذهو ،لمح عم اضيح هللا لعج امو ماحرألا ظيع نم كلذو ةالصلا
 كسمتسي مدلا ناك نإف انعم لمعلا هيلعو نيملسملا لوق رثكأوهو رظنأ يدنع

 الئل اهتالصل يموت ةعاق تلصو تأضوتو لسغلا دعب ةأرملا تشتحا ءيشب

 رخآ اهيلصت ةرفاسم ريغ تناك ولو { مامتلاب نيتالصلا عمج اهلو ،مدلا اهبايث سمي
 جزفي نأ ىلإ اهبأد اذهو تءاش نإ كلذ ىرحتت .ةرخآلا تقو لوأو ىلوألا تقو

 لماحلا هذه ىلعو ،هوجولا نم هجوب لسغلا عطتست مل اذإ مميتلا اهيلعو اهنع هللا
 . ةضاحتسملا ةلزنمب يهو ،لسغلا لئاسلا وأ رطاقلا وأ ضئافلا مدلا اهاتأ يتلا

 يف اهيلع لسغ الف محرلا يف نمكملا مدلاو ةسوبيلاو ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا امأو

 ريغ نم ةأرملا هذه جرف نم مد جرخ نإو .هدحو جرفلا لسغ اهيلع لب كلذ

 . ملعأ هللاو .اهلك اهيلع لسغ الو هدحو هتلسغ سافنلاو ضيحلا عضوم

 مايأ ةرشع رهط دعب مد ةعفد تأر ناضمر رهش ةمئاص ةأرما ىفو : هنمو ةلأسم

 اهضيح مايأ مايصلاو ةالصلا تكرتو . مدلا نم ًائيش ةعفدلا هذه دعب رت ملو

٢.٧



 . مايألا نم ترطفأ ام لذب ريغ ئش اهيلعأ .اهل زوجي هنأ انظ لبق نم اهل ةداتعملا
 ؟ةالصلا نم تكرتو

 يأر رثكأ يف ةفصلا هذه ىلع تركذ امم رثكأ اهيلع : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نظلا اذهب كلذ يف ارذع اهل نولعبجي مهنأل ؛نيملسملا

 ناك . مايأ ةرشع رهط دعب اهجرف ف ةبوطرب تسحأ ا ذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 رت ملف ترظن مث ١ صيح هنأ اهنظ بلاغ ف ذإ كلذ رظنت ل وأ اراهن وأ اليل كلذ

 ..كلذ ىلع ةالصلاو مايصلا تكرت دقو امد

 . هارن ايف اهيلع ةرافك الو مايصلاو ةالصلا لدب الإ اهيلع سيلف : باوجلا

 . ملعأ هللاو

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

 ؟ال مأ ةيهارك هيف اهنذإب ةرحلا نع لزعلا يفو : هللا همحر ناديبع
 . ملعأ هللاو . كلذ هل زاج اهنذإب ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دق اهنأ نظو ،امايأ تثبل مث ضئاح هتجوز نأ ملع هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 ةعامح لعب تظقيتسا الف ] ةرهاط اهنأ هنظل اهعماجف ةمئان يهو اهءاجف . ترهط

 ؟ال مأ هيلع مرحتأ . ضئاح دغب اهنأ هتملعأ

 الإ اهجوز ىلع ةجوزلا مي ال ضيحلا يف ۔ىطولا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 ريغ جوزلا نإف هذه كتفص ىلع امأو ء ىطرولا ىلع جوزلا نم دمعتلا ىلع

 . ملعأ هللاو .هيلع هتجوز مرحت الو دمعتم

 مادو ربكلا نم تاسيؤملا دحب تراص دق تناك اذإ ةضاحتسلملاو : هنمو ةلأسم

 نم تقو يفوأ لاوحألا نم لاحب ةالصلا وأ موصلا لدب اهمزليأ . انامز مدلا اهس

 ؟ال مأ تاقوألا

 . ملعأ هللاو . ةالصو موص لدب اهمزلي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
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 ىلصت نأ اهمزليأ .رصعلا تقو ضيحلا نم ترهط ةرفاسم ةأرما : هنمو ةلأسم

 ترهط اهنأل ؛ طقف رصعلا الإ اهيلع ال مأ عمجت اهنأل ؛ال مأ رصعلا عم رهظلا
 ؟رهظلا تقو تاوف دعب

 تقو رهطلا تأر اذإ ضئاحلا نأ نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهنإ :لوقلا ضعب يفو .اهلبق اهيلي يتلاو ةالصلا كلت لدب ةالص اهيلعف .ةالص

 ءاضقنا لبق ريهطتلاو لسغلا اهنكمأو اهتقو يف ترهط يتلا ةالصلا الإ اهيلع سيل

 رفاسملا ريغورفاسملا يف رثكأ لوقلا اذهو ،اهئاضقنا لبق اهتقو يف اهتالصو اهتقو
 . ملعأ هللاو . ءاوس ميقملاو

 دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 . مايألا نم مك ىلع لوألا اهتاي فرعت مل اذإ ءاَسَقنلا يفو . هللا همحر يوزلا
 ترهط مث مايأ ةسمخ اهنع عطقناو { مايأ ةرشع ءاضقنا دعب مدلا اهنع عطقنأ

 نإو . . ؟اسافن هلك مدلا اذه نوكيأ .رخاوألا رشعلا يف مدلا اهاتأو مايأ ةرشع

 .اهموص اهل متيأ . مدلا اهنع عطقنا يتلا مايألا يف ناضمر رهش نم ائيش تماص

 ؟ال مأ

 يتلا اهسافن مايأ فرعت مل اذإ طايتحالا ةأرملا هذهل ينبجعي : قيفوتلا هنابو باوجلا
 نألرشع يناثلا مويلا يف ،سافنلا كرتت نأ يه مك .هتدلو داليم لوأ يف اهتدوع
 ةرشعلا دعب مدلا اهب رمتسا نإو مدلا اهعم ثكم اذإو . مايأ ةرشع سافنلا لقأ

 ىدحا موي نم ةالص يلصتو مايأ ةرشع ةضاحتسالا ةلزنمب لصتو لسستغتلف

 نع عنتمتو لبق نم اهتدوع يتلا اهضيح مايأ ردقب اضيأ ةالصلا كرتت مث رشع
 لبق ضئاحلاو ءاسفنلا ترهط نإو ثدل ذم اموي نيعبرأ ءعىطولا يف لجرلا

 نإف ءاملاب اهلسغ دعب رهطلا يف تماص اذإف \اهضيح وأ اهسافن مايأ مامتإ
 هتماص يذلا اهموص يف فلتخا دقف اهضيخ مايأ وأ اهسافن مايأ يف مدلا اهعجار
 . ملعأ هللاو .نضَقتْنم ليقو ] مات هنإ ليق دقف رهطلا يف
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 همحر يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 يف ةأرملا هذه لعفت ام . نيعبرألا دعب مدلا اهب لصتا اذإ ءاسفنلا يف : هللا

 نوكت ىتمو ،يلصتو لستغت ةضاحتسم نوكت . نيعبرألا دغب اهمايصو اهتالص
 ؟ال مأ .الوأ دقعت الثم دقعتأ . ةفورعم مايأ اهل ناك اذإ تيأرأ . .اضئاح

 " لقأ وأ اموي نيعبرأ تناك اهسان مايأ تضقنا اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع اهترشاعم اهجوزلو موصتو يلصت ةضاحتسم هنم نوكت اهنإف مدلا اهب رمتساو
 تلستغا مايأ ةرشع ءاضقنا ىلإ اهنع عطقني مل نإف ؤكلذ هل هركي مل نم لوق
 مايأ ردق كرتت مث ،امويرشع دحأ موي نم تناك تاولصلا يأ نم ةالص تلصو

 . ملعأ هللاو . اهنع هللا جرفي نأ ىلإ اهعنص نوكي اذه ىلعف اهتدوع يتلا اهضيح

 ةلأسملا يف هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ادعاقو امئاق هءاسن يتأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رثألا يف دجوت ىتلا

 ؟كلذ ىنعم ام .. .باودلا يتأت ايك يتأي الو 5امئانو

 ةبادلاك اهيلجرو اهيدي ىلع يشمت ةأرملا نوكت نأ كلذ ىنعم نأ : باوجلا

 سيلو ، هوركم كلذف لبقلا يف اهعماجي هنآل ؛اهئارو نم كلذ ىلع لجرلا اهيتأيو
 ال _ ملسو هيلع هللا ىلص 7 يبنلاو . بدأ ةيهارك كلذ ةيهارك اينإو ى ميرحت هيف

 . ملعأ هللاو . قالخألا مراكمب فصوي هنأل ؛ هوركم وه ام يتأي

 . هللا هظفح دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 3 ناناتخلا ىقتلا ىتح ادمع ضيحلا يف اهعماج اهجوز نأ ةأرملا تعدا اذإ امأو

 . ناناتخلا قتلي ل جوزلا لاقو

 . ملعأ هللاو . جوزلا لوق لوقلاف : باوجلا
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 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 .ةردتقم ريغ اهنإ تلاقف هل تنكف اهعامج اهجوز دارأ ةأرما يف : هللا همحر ناديبع

 ىلع اهرظنو اهجرف ف اهَعَضوف ة ةقرخ ذخاف ةراشإ هلف نيلوقت ام اقح ناك نإ لاقف

 اذه دعب هتجوز هيلع دسفتأ . ضئاح اهنأ هل نيبت مث إاهعقاوف ًامدري ملف رانلا

 ؟بذكلا هدوعت ل وأ لبق نم هبذكت تدوع ،داهتجالا

 ةردقتم ريغ اهنأ اهبطو دارأ الاهجوزل ةأرملا تلاق اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 .اهعماجو اهقدصي ملف ضئاح اهنإ اهلوقب اهنأو جوزلا فرعو ضئاح اهنأ اهانعمو

 هيلع تماق دق ةجحلا نأل هيلع مرحت اهنإف ،قدص الوق نأو ضئاح اهنأ هل نيبت مث
 دارأ اذإ ضئاح اهنإ لوقت اهجوز بذكت تدوع ةأرملا هذه تناك نإو اهلوقب

 ضئاح اهنأ هل نيبت مث اهل هنم بيذكتلا ىلع اهئطو اذإ . ضئاح ريغ يهو اهيطو

 : نيملسملا نم لاق نم لاق .نيدلاب ال يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف

 اهنإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو .هيلع بذكت لبق نم اهنألو ،هيلع مرحت ال اهنإ
 لوق لكو .هيلع بذكت لبق نم تناكولو لوقلا يف هتقدص اهنأل هيلع مرحت

 هللاو . ةقيثولاب اهيف ذخألاو جورفلا يف هزنتلا ينبجعيو هب لومعم باوص نيملسملا

 . ملعأ

 ()قلا زورحلا نهيلع زوجي له . ءاسفنلاو بجلاو ضئاحلا يفو : هنمو ةلئسم
 ادلج زرحلا ناك اذإ ، هللا ءيسأ نم ءيشوأ ميظعلا نآرقلا نم تايآ نهيف نه
 دحأ يقسو ءاملاب شمو ءاعو يف بتك اذإ وحملا كلذكو © قلح يف هيلع ابورضمو
 ؟ال مأ كلذ زوجيأ .ءالؤه

 .هبرش نهل زئاجف وحملا امأو نهيلع قلعي الف زرحلا امأ : قيفوتلا هنابو باوجلا
 . ملعأ هللاو

 )١( يذلا لصالا يف .
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 اهتغيص نم ائيش ريدت نأ تيسنو ضيحلا نم تلستغا ةأرما ينفو : هنمو ةلأسم

 ةغيص اهنذأ يف تناك نإ كلذكو ؟ال مأ اهلسغ متيأ .(اهنذأ اهدي يف يتلا

 ؟ لسغلا ةعاس اهكرحت نأ تيسنو

 ةغيصلا ("}هقلح تحت يذلا عضوملا ءاملا ()غلبي مل اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 تحت يذلا عضوملا كلذ لسغتو هذه اهتغيص (ث)كرحت نأ ةأرملا هذهل ينبجعيف

 . ملعأ هللاو .اهتغيص ةأرملا هذه جرخت نأ جاتحيالو ؤفاك كلذف ةغيصلا

 وأ مويب نيعبرألا دعب مث ،اهسافن نم ترهط (ث)ءاسفن ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 يلصتو هنم لستغت مأ © ضيحوهأ ، مدلا اذه مكح ام .الئاس امد تأر نيموي

 ؟ال مأ اضيح مدلا كلذ نوكي رشعلا دعب مث مايأ ةرشع ال يضقنت نأ ىلإ

 اهءاج يذلا مدلا اذه يف لصتو لستغت ةأرملا هذه نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 3 اهسافن مايأ دعب مايأ ةرشع يضقنت نأ ىلإ نيمويوأ مويب اهسافن مايأ ءاضقنا دعب

 . ملعأ هللاو .(')اهضيح مايأ مدلا اذه يف ةالصلا )كرتت مث

 مث رثكأ وأ لقأ وأ ارهش تثبل اهضيح اهيلع هبتشا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 فيك . ةقلع تطقسأو مايأ ةسمخ تضم كلذ دعب مث 5 مدلا هبشوأ ةرفص اهتعاج

 ةقلعلا نيب قرف لهو . ؟اهعامج اهجوزل لحي ىتمو . ؟اهمايصو اهتالص لاح
 ؟ةغضلملاو
 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع اًَماقن نوكي ال ةقلعلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لبق نم اهتدوع تلا اهضيح مايأ ردق ةالصلا كرتت نأ ةأرملا هذهل ينبجعي ىذلاو

 ملو مايأ ةرشع تلص اذإف . مدلا اهنع عطقني مل ولو { مايأ ةرشع يلصتو لستغت مث
 يف امأو .امئاد اذه نوكيو . اهضيح مايأ ةالصلا تكرت ، مدلا اهنع عطقني

 .اموي نيعبرأ اهجوز نع عنتمتف ءىطولا

 )١( اهنذا : لصالا يف . )٢( غلابي : لصألا يف .
 )٣( ةقلحلا : لصالا يف . )٤( جرخت : لصألا يف .

 )٥( اسفن : لصالا يف . )٦( كرتي : لصألا يف .
 (٧) اضيح : لص الا ف .

٢١٢ 



 ينبجعيو 5نههذب اهيلعف ةالصلا نهيف تكرت يتلا مايألا ةسمخلا لدب امأو
 . ملعأ هللاو . ةقلعلا يف كل تفصو ام ةغضملا هذه يف لعفت نأ

 نيرشعرهط دعب مد اهاتأف } مايأ ةتس اهضيح ةداع ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 .مايألا هذه يف محل ةعطق اهنم تجرخ نابعش نم نيرشعو ةينايث موي يف اموي
 تلستغاف اموي اهعم م دلا د ازو هلو أ نم م ايأ ةسمخ ناضمر رهش نم تلكأف

 ؟ال م أ ن اضمر نم نيرشعو ةيناهث ىل إ انيب ارهط ترهطو

 هللاو .اهموص اهل متي (١)الأ ينبجعيو & فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ

 اهتالص لاح 1 . . ؟ثُلدنع ةمحللا هذه مكح امو تلق : (١}١ةلأسم

 مل وأ لهجت اهسفن ةمهتم تناك ،هيلع لمعت ام ىلع اهجوز ةرشاعمو اهمايصو
 ؟نكت

 هذهل ينبجعي يذلاو نيملسملا نيب فالتخا كلذ : : (٢)قيفوتلا هللابو باوجلا

 مث ةمدقتملا مايألا ضيحلا نم اهمايأ دعب ةالصلا كرتت نأ مدلا اهءاج اذإ ةأرملا

 . ةمحللا تطقس ذم اموي نيعبرأ اهئطو نع عنتميف اهجوز امأو يلصتو لستغت
 . ملعأ هللاو

 قلخ هنأ نيبت اذإ وهأ .هتدلو اهنأ هب مكحن يذلا دحلا امو تلق : (٤ةلأاسم
 ؟ كلذ ريغ مأ ناسنإ

 هللاو .دلو هنأ نيبتو هقلخ نيبت اذإ دلو هنأ هب مكحي معنف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 )١( ال نأ : لصألا يف . )٢( لصالا يف تسيل .
 )٣( ةلاسم : لصألا يف . )٤( لصألا يف تسيل .

٣٢١٢٣ 



 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 مايأ ةعبسوأ مايأ ةتس ضيحلا يف اهتداع تناك اذإ ةأرملا يفو : هل رفغو هللا همحر

 امد تأر كلذ دعب ضيحلا اهءاج مث ،كلذ ىلع نامزلا نم هللا ءاش ام تثبل

 املف } ةمدقتملا اهمايأ اهعم تثبلو ةثلاثلا اهعاج مث ،اهضيح مايأ تضقنا امدعب

 تضقنا املف { ةمدقتملا اهمايأ اهعم تنبلو ةثلاثلا اهءاج مث ءاهضيح مايأ تضقنا

 دنع يهو ،ةليللا كلت اهجوز اهعماج مث تلصو تلستغا ةمدقتملا اهمايأ

 اهيلعأ . ىلوألا ةضيحلا ي هتأر ايك امد تأر تحبصأ املف ةرهاط اهنأ اهسفن

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهجوز لبق نم كش

 تايلاوتم تاضيح ثالث ناصقنلاو ةدايزلا نكت مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهنإف تارم ثالث اهب ماد نإو ناصقنو ةدايز نم لوألا اهتقو نع لقنتنت الف

 لوق نم هيلع لمعن (يف نكي مل وأ تامدقتملا ثالثلاك ناك عبارلا يف لقتنت

 ىلع ءىطولا اذه يف نيجوزلا نيذه ىلع اكش ىرن ال اذه ىلعف نيملسملا
 (")يف ءعىطولا يف دمعلا ىلع الإ ("»عقت ال ةمرحلا ذإ ةمرح الو ةفصلا هذه

 . لمعن هبو نيملسملا ءاهقف نم لوقلا رثكأ وهو كلذب لاق نم لوق ىلع ضيحلا
 . ملعأ هللاو

 لبق ءيشب ملعت ملو رهظلا ةالص تقو مدلا اهب ثدح ةأرما ينو : هنمو ةلأسم

 مامت دنع ةأرملا هذه لسغ نوكيأ . ةسباي اهرازإ يف مد ةرطق تأر اهنأ ريغ كلذ

 ؟ال مأ هترظنو مدلا تأر ذم اهمايأ

 هتأر نيح مدلا اذه يف مكحلاو ، مكحلا ىلع لمعلا : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . مايأ ةرشع رهط دعب وهو ،اهضيح مايأ يف اهجرف نم جرخ دق هنأ هتملع وأ ةأرملا
 ملعأ هللاو

 )١( اهيف : لصألا يف . )٢( عقي : لصالا يف .

 )٣( ىنعملا لايكل تديز

٣٢١٤ 



 مثرثكوأ لقأ نامز يرهش ردق ضيحلا اهنع عطقنا اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 اهل ةأرملا هذه نأ اهل قلخ نيبت مث محل ةعطق تطقسأ مث نيمويردق مدلا اهءاج

 نكت ل نإو كلذ يف ةداع تناك نأ لبق نم اهتدوع ىتلا اهضيح مايأ ردق ةالصلا

 ىلع مدلا اهنع عطقني مل اذإ مايأ ةرشع وهو ضيحلا ىصقأ ةالصلا تكرت ةداع اهل

 دعب الإ اهعمابج الف ،اهل جوزلا عامج امأو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ
 ىصقأ ىلإف الإو .ةداع اهل تناك نأ لبق نم اهتدوع يتلا اهسافن مايأ ءاضقنا

 رثكأ وهو اطايتحا سافنلاك هلعجنو 6 تطقسأ ذم اموي نوعبرأ وهو سافنلا ىهتنم

 . ملعأ هللاو .اذه ريغ لاوقأ هيفو ،انعم هب لومعملاو لوقلا

 مايأ ةالصلا كرتت تراصو طقسلا تطقسأ نأ دعب مدلا اهب دم نإو تيأرأ

 اهءاج نأ ىلإرشع دحأ موي نم ةالص يىلصتو . م ايأ ةرشع ىلصتو اهضيح

 اموي نيعبرألا مامت لبق مد كلذ دعب اهءاج مث امويرشع ىنثا ردق ترهطو رهطلا

 ؟ةفصلا هذه ىلع اضئاح نوكت مأ اهعامح اهجوزل زوجيأ . نيموي وأ مويب

 رهط دعب لئاسلا وأ رطاقلا وأ ضئافلا مدلا اهءاج نإ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهبرقي الو ةضاحتسا وهف مايأ ةرشع ءاضقنا ناك امو ضيح وهف ث مايأ ةرشع

 . ملعأ هللاو .(١اكلذك اهتداع تناك نإ اموي نيعبرأ ءاضقنا لبق اهجوز

 ةالصلا تكرتو 0 ةدلجلا لشموأ محل ةعطق تطقسأ ىتلا يفو : هنمو ةلأسم

 متيأ . ناضمررهش لدبوأ ناضمر رهش تماصو ترهطو اهل ةفورعملا اهمايأ

 متيأ .ةفصلا هذه ىلع تماصو ةرهاط ريغ تناك نإو . . ؟ال مأ اهموص

 ِ ؟ال مأ © اهموص

 ةالصلا نع هل دعقت اهنإف قلخلا نيب طقسلا نكي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 رهطلاب اهيف اهل موكحملا اهرهط مايأ يف هتماص امو ،هيلع لمعن اييف اهضيح مايأك
 . ملعأ هللاو . لدب نموأ ناضمر رهش نم ناك . مامت وهف

 . كلذل : لصألا يف )١(

٣١٥ 



 دعب اهعاج مث إاموي نيعبرأ ردق ضيحلا اهنع عطقنا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 لاقو هقلخ نيبتي مل هنأ الإ ةدلجلا هبش مدلا عم ءيش طبهو ،ممدو زيٹك تجو كلذ

 اهتالص ىف ةأرملا هذهف كبجعي ام .دلولا تامالع نم هنأ ءاسنلا ضعب اهل

 ؟اهجوز رمأ يفو ،اهموصو

 يتلا ةأرملا يف نيملسملا ءاهقف ضعب نع هانفرع ام رثكأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كرتت اهنإف دلولا تامالع الو حراوجلا نم عيش هيف نبي مل ائيشو ةمحل تطقسا

 الف جوزلا امأو ، موصلا كلذكو اهضيح مايأ ردق اهئادتبا ذنم مدلا ين ةالصلا

 تناك نإو © لبق نم ةفورعم مايأ اهل ناك نإ تطقسأ ذنم اهسافن مايأ ردق اهأطي

 . ملعأ هللاو . ريثك فالتخا اذه لثم يفو ،اموي نيعبرأ ىلإ اهنإف لبق نم دلت ل

 موي فصنب مايأ ةرشع نم لقأ ضيحلا اهنع عطقنا اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ىلإ ةضاحتسم نوكت مأ ضيح مد مدلا كلذ نوكيأ . مد اهءعاجو رثكأ وأ لقأ

 ؟ال مأ اضئاح كلذ دعب نوكتو مايألا ةرشعلا لايك

 اهيلايلب مايألا ةرشعلا لايكب الإ اضيح كلذ نوكيال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . اهتاعاسو

 ملف ضئاح اهنإ هل تلاق عايجلا اهنم دارأ يلف ةجوز هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 احبصأ املف اهئطوف ضئاح ريغ اهنإ هل تلاقف عايجلا يف اهيلع جلو ،اهقصي
 كل تلق اينإو يردأال تلاقف .؟مدلا اذهام :اهل لاقف مد هيف ةقرخلا (ا)ىأر

 لجرلا اذه لاح فيك . هتأرما يف كش مث عايجلا ةرثك نع ينكرتتل ضئاح ينإ

 ؟عئطولا دعب ىلصت (")لهو ،ةأرملا هذهو

 الف كلذل ادمعتم ضيحلا يف اهئطو هنأ هعم حصي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .اندنع هيلع ساب

 . ير : لص ألا يف ) ( ١

 . يهو : لصألا يف )٢(

 ؟ _ ٣٢١٦



 مايأ ةعبس اهل ىضم املف ،قلخلا نيب اطقس تطقسأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 اهعجار مث ةدعلا يف اهجوز اهئطوو .كلذ دعب مد اهعجاري ملو ، نيبلا رهطلا تأر
 ؟ال مأ _ جوزلا ينعأ هيلع مرحتأ .كلذ دعب مدلا

 مث اموي نيعبرأ ءاضقنا لبق اهئطوو اركب تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 اهتداع تناك نإ كلذكو فالتخا هيلع اهميرحت يفف نيعبرألا يف مدلا اهعجار

 يف مدلا اهعجا ر مث اموي نيعبرأ ءاضقنا لبق رهطلا يف اهئطوو اموي نيعبرأ
 ترهط مث اموي نيعبرأ نم لقأ اهتداع تناك نإو ، ىلوألا لثم يهف اموي نيعبرألا
 اهيلع داسف الف ،لبق نم اهتدوع ىتلا اهتمع مامت دعب مدلا اهعجارو لوألا اهتقول

 . ملعأ هللاو .كلذ يف

 ضئاحلا مكح اهمكح نوكيأ .مدلا اهاتأ اذإ لماحلا ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ ، ةالصلا عطقت نأ اهل زوجيو

 نيملسملا لوق رثكأ ىلع لمحلا عم ضيحلا نوكي ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هيلع هللا ىلص ۔ يبنلا لوقل ماحرألا ضيغ نم كلذ اينإو اندنع هب لومعملاو

 هللاو . نيملسملا لاوقأ نم كلذ مدعي الو «لمح عم اضيح هللا لعج ام» :_ ملسو
 . ملعأ

 اهيلع جل مث ،نامز يرهشردق مدلا اهنع عطقنا ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ىتح يلصتو ةضاحتسم نوكت مأ ااهضيح مايأردق ةالصلا هل كرتتأ .اريثك

 ١ ؟اهرمأ ءى ربتست

 ردق مايصلاو ةالصلا كرتت اهنإف لمح هنأ ملعت مل اذإ (: قيفوتلا هلابو باوجلا

 ةالصو مايأ ةرشع ىلصتو لستغت ةضاحتسم كلذ دعب (؟©لنوكتو \اهضيح مايأ
 ىلإ اهمأد نوكي اذه ىلعف ةالصلا كرتت مث ؤ تاولصلا يأ نم رشع دحأ موي نم

 . ملعأ هللاو .اهنع هللا جرفي نأ

 )١( لصألا يف تسيل . )٢( نوكي : لصألا يف .

٢١٧ 



 نأ لبق اهجوز اهئطوو اهضيح مايأ تضقنا ادإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ لستغت

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيلع مرحت اهنإ : باوجلا
 اهنأ الو ضئاح ريغ اهنأ ىلع اهعماجو لجر اهجوزت ةيبص يفو : هنمو ةلأسم
 ضيحلا يف اهئطو هنأو سمأ نم ضئاح اهنإ لئاق هل لاق راهنلا ناك املف غلاب

 ؟اهمزلي اذامو ؟اهقدصي له . اهايإ هئطو لبق هملعت ملو ٥ كلذ هتجوز هل تلاقو

 لبقي مل اذإ اااهجوز ىلع مرحتأ . . ؟اهنم ملع ىلع اهسفن هتأطوأ اذإ همزلي اذامو

 ؟ اهقدصي ملو ،اهتيدف

 يه امأو اهعم ماقملاو اهكاسمإ هعسيو اهقدصي (")الأ هل : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهرذمعُي مل مهضعبو اَمَرذع نيملسملا ءاهقف ضعبف ،كلذ ةمرحب ةلهاج تناك نإ

 لبق نإ ،هيلع اهجوزت ايب هنم يدتفت نأ اهمزلأ اهرذعي مل نم لوق ىلعو ،كلذب

 . هترشاعمب اهيلع مكح نإو تردق نإ هنم برهتلف اهتيدف لبقي مل نإو 5اهتيدف
 . ملعأ هللاو . ةدمعتملا كلذكو هترشاعم اهعسي هنإ :نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف

 هل كرتتأ . مايأ ةرشع رهط دعب قيقر رمحأ مد اهءاج اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ريغ ال ضيحلا مد فصن رثألا قطن ايك نوكت ىتح مأ موصلاو ةالصلا
 سيل : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو © ةالصلا هل كرتت : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهنم لقألا هلعلو ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد زييمت ةأرملا ىلع

 مث ،هيف ةهبش ال انيب ارهط اهضيح مايأ يف ترهط اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 نأ لبق تالباس ريغوأ تالياس دكوا رمحأ ة ةرفص را نمكم مد اضيأ اهتجار

 )١( هتجوز هلعل اهجوز اهيلع مرحت : لصألا يف .
 )٢( ال نا : لصالا يف .

٢١٨ 



 وأ ارطاق وأ الياس ناك اذإ ةالصلا هل كرتت اهنإف مدلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هل كرتت ال ةردكلاو ةرمحلاو ةرفصلاو محرلا يف نمكملا مدلا امأو كاضئاف
 . ملعأ هللاو . نكمأ ايلك يلصتو ةالصلا

 اهل تلخ نأ دعب اهءاجو .ةالصلا نهيف كرتت ال تناك نإ تيأرأ : ةلأسم
 .ةردكلاو ةرفصلاو نمكملا مدلا نهيف اهعجار يتلا مايألاب ترهط ذم مايأ ةرشع
 ؟ال مأ ةالصلا هل كرتتأ .لئاس مد

 رهطلا ترهطو تاقمات مايأ ةثالث ةأرملا هذه تضاح اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةرمحلا وأ محرلا يف نمكم مد اهعجار مث مايأ ةثالث نم رثكأ اهتداع تناكو ، نلا
 . مايأ ةرشع ءاضقنا ىلإ اندنع رهطلا مايأ نم بسحت اهنإف { ةرفصلا وأ ةردكلا وأ
 مايأ ةالصلا هل تكرت ضئافلا وأ رطاقلا وأ لئاسلا مدلا كلذ دعب اهءاج اذإف
 ملعأ هللاو . مايألا ةثالثلا وهو لوألا نوكيو اهضيح

 الف نهيف الإ ضيحت ال ةفورعم مايأ اهل ناك اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 مهمدقتي لو ةرمح وأ ةردك وأ ةرمص وأ نمكم مد اهءاج اهتدوع ىتلا اهمايأ تلخد

 مدلاو اهضيح مايأ ف ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلاو نمكملا مدلا نوكيأ . لئاس مد

 ؟ال مأ ةضاحتسا اهمايأ دعب نهب لصتا ىتلا

 مدلا رطاقلا وأ ضئافلا وأ لئاسلا مدلا مدقتي مل اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لوق رثكأ يف ضيحب كلذ سيلف ةرمحلا وأ ةردكلا وأ ةرفصلاو محرلا يف نمكلملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف

 اهنع عطقناو ،راهنلا لوأ يف مدلا اهءاج اذإ ةئدتبملا ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 هذه ىلع ثلاثلا وأ يناثلا مويلا يف اهةاجو تاولصلا سمخلا تلصو تلستغاو

 ذنم اهضيح نوكيأ . مايأ ةرشع اهب لصتاو ثلاثلا مويلا دعب اهعاج مث ، ةفصلا

 مايألا ةثالثلا يف اهءاج ذنم اهضيح نوكي مأ ،ثلاثلا مويلا دعب مدلا اهب رمتسا

 ؟نهلوأ يف اهءاج ىتلا

س ٢١١



 هللاو . ةفصلا هذه ىلع يدنع اهضيح رخآلا نوكي : قيفوتلا هنابو باوجلا

 .ملعأ

 اهب مادو مدلا اهءاجو مايأ ةثالث اهضيح ةداع تناك اذإ ةأرملا ينو : هنمو ةلأسم

 . ا دبأ هيف اهعجاري لو هطسو وأ راهنلا لوأ 1 اهنع عطقنا ثلاثلا مويلا يفو © نيموي

 هذه ىلع اضئاح ثلاثلا مويلا يف نوكيو لاح لك ىلع امات اضيح اذه نوكيأ

 نم ةدحاو ةعاس الإ ثلاثلا مويلا يف مدلا اهثبي ملولو تيأرأ . . ؟ال مأ ةفصلا
 ؟ال مأ قرف ايهغيب له . هرخا وأ هلوأ

 . ملعأ هللاو .اندنع تامات مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رظتنتأ . مدلا اهنع عطقني لو اهضيح مايأ تضقنا اذإ ةأرملا يئو : هنمو ةلأسم

 ؟ ال مأ ، هب نولمعي اميف نيموي وأ اموي
 اهيلع راظتنا ال لاق نم لوق اندنعو فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . باوص

 اهتضاح ةضيح لوأ ف اهغولب لوأ ف مدلا اهءاج اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 .رشاعلا مويلا يف مدلا اهعجار مث مايأ ةتس رهطلا تأر مث نهيلايلب مايأ ةثالث

 يناثلا مدلا مويو هلدعب يذلا رهطلا مايأ ةتسو مدقتملا مدلا مايألا ةثالثلا نوكتأ

 اهتضيح نوكت ال مأ . ضيحل ١ يف اهل ةداع كلذ نوكيو ©اضيح نوكي اهلك

 ؟مدقتملا مدلا مايأ ةثالث الإ اهتداعو

 هللاو .اندنع ةفصلا هذه ىلع مايأ ةثالث نوكي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 . ملعأ

 وأ كلذل ةدمعتم ربألا ف اهجوز اهسفن تأطوأ اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ملف كلذب ١) هتربخأ مث كلذ ىلع تمدنو تبات اهنأ مث كلذب ةلهاج

 )١( هتربخأف : لصألا يف .
 



 ؟رمؤت اذايبو لعفت فيك .اهلبقي ملف ةيدفلا هتلأسو .اهقدصي
 { ةلقاع ةغلاب تناكو ةملاعوأ ةلهاج اهسفن هتأطوأ نإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 نإ هلك هيلع اهجوزت ام عيمجب هنم يدتفت نأ اهيلعف ،كلذب ملاع ريغوه ناكو

 مكح نإو .كلذ اهتكمأ نإ اهيلع ردقي ال ثيح هنع برهتلف الإو اهتيدف لبق
 اهسفن هعنمتلف ،هنم برهلا ىلع ردقت ملو }هعم ةنونيكلاب نيملسملا مكاح اهيلع

 ةقلطملاك ىه تسيلو 5 ةليع ريغ الو ةليع هلبقت الو تردق ام ادبأ هل رقتست الو
 . ملعأ هللاو .اثالث
 ؟ اهتدالو نيح ةالصلا كرتت ىتم : لئاس لأسو : هنمو ةلأسم

 ىتح ةالصلا (")كرتت (")الأ نيملسملا لاوقأ نم هبحأ يذلا : (١الباوجلا

 جرخ اذإ لسغلا امأو . تاريبكت سمخ ريبكتب ولو تردق ام يلصتو اهلمح عضت
 ةردكوأ ةرفص وأ ءام اهنم جرخ اذإ امأو ةضاحتسملا عنصت ايك عنصتف ،مد اهنم

 . ملعأ هللاو .هدحو عضوملا لسغ اهيلعو .اهيلع لسغ الف ةرمح وأ

 انب ارهط اَهَمايأ ىضقنت نأ لبق ضيحلا نم ترهط اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 دعب لستغت نأ اهيلعأ .اهمايأ تضقنا نأ ىلإ ةرهاط (ُ)تيقبو ءاملاب تلستغاو
 ؟ال مأ ةيناث ةرم اهمايأ ءاضقنا

 لاقو .اهيلع لسغ ال :نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هتابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .هل ناكمالا عم طوحألا وهو لسغلا اهيلع : مهضعب

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

 يف اهنع عطقناو . موي لوأ يف مدلا اهءاج اذإ (٢)ةئدتبملا ةأرملا يف هللا همحر يحنملا

 نوكي ال مأ .اضيح اذه نوكي له .ثلاثلا مويلا يف اهءاج مث يناثلا مويلا

 ؟اهيلايلب مايأ ةثالث اهب مودي ىتح اضيح

 )١( لصألا يف تسيل .. )٢( ال نأ : لصألا يف .

 )٣( كرتي : لصألا يف . )٤( تقب : لصاألايف .
 )٥( ةءادتبملا : لصألا يف .

٢٢١ 



 مايأ تناك اذإ هنأ نيملسملا راثا نم هظفحن يتلا نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مايأ يف اهلك تلعجو رهطلا مايأ تسبح ةيواستم ةأرملا نم رهطلا مايأو ضيحلا

 نوكت مث .مايأ ةثالث مدلا مايأ نوكت ىتح لوقو . نيملسملا لوق رثكأ يف اهضيح

 . ملعأ هللاو .اضيح اهلك ضيحلا مايأو رهطلا مايأ

 : هنيعب اذه وهو { اهباوجب تيتأو { اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 مدلا اهب ماد ةرم لوأ يف نكي مل اذإ ةئدتبملا نإ لوقي اضعب نإ : ('لباوجلا
 اهنأ ارهط مايألا ةثالثلا نود اميف رهطلا مايأ ضعب نهنيب اميف عطقولو مايأ ةثالث

 مويو مدلا يموي نإ :لوقو .اهل ةداع نوكيو اضيح مدلا مايأو رهطلا مايأ بسحت

 . ملعأ: هللاو . ضيحلا يف اهل ةداع نوكت رهطلا

 : يعم اميف اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 امد اموي ةرم لوأ يف اهءاج اذإ ءاسنلا نم ةئدتبملا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يمويو لوألا مدلا موي نإ :لوق .فالتخا كلذ يفف امد امويو رهط نيمويو

 ةداع نوكت مايألا ةعبرألا نأ عبارلا مويلا يف مدلا مويو هلعلو مدلا يمويو رهطلا

 مدلا مايأ نم رثكأ همايأ رهطلا اذإ لوقو ءاضيح اهلك ("»نوكتو ضيحلا يف

 . ضيحب سيل مدلا كلذف مايأ ةثالث اهب ثكم مدقتملا مدلا نكي ملو .ةمدقتملا
 . ملعأ هللاو

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 لوأ يف اهءاج اذإ ةئدتبملا يف نيملسملا راثا يف دوجوملا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 مث ،نيبرهط يف اثالث مدلا عطقنا مث ةلصتم مايأ ةثالث اهب ثكمو ضيح ةرم
 رهطلا مايأو مدلا مايأ نإف { مايألا ةرشعلا مامت ىلإ مد ةرشعلا نود اييف اهعجار

 اهءعاجولو ، مهليواقأ نم لوقلا رثكأ يف ضيحلا ىف اهل ةداع ناكو ضيح اهلك

 )١( لصالا يف تسيل .

 )٢( نوكيو : لصألا يفن .

. ٢٢٢ 



 رشعلا نود ايف رهط مويو مد موي رهطلا مايأ ةثالثو مدلا مايأ ةثالث دعب مدلا

 . ملعأ هللاو . ضيح اهلك مدلا مايأو رهطلا مايأ (١)نإف

 : يدنع اميف اذه وهو 0 اهباوجب تيتأو املا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 الف 5 ةفورعم مايأ ىلع اهضيح مايأ تفرع اذإ ةأرملا نإ : قيفوتلا هئابو باوجلا
 ىلوألا اهتداع فالتخا ىلع ةيلاوتم ضيح ثالث ةدايزلا اهداتعت ىتح اهنع لقتنت

 اهل زوجي اهنأ ةفلتخم ريغ دحاو نف ىلع ةدحاو مايأ ىلع اهنم لقأ وأ اهنم رثكأ نم
 ةمدقتملا اهمايأ نم ناصقنلاو ةدايزلا ىلع ةعبارلا ةضيحلا يف لقتنت نأ

 لوقرثكأ يفرشعلا يفوأ رشعلا نود ايف ةدايزلا تناك ذاإ اهتدوع ىلا

 اهتداع نع لقتنت نأ اهل زوجي ال ةأرملا نإ لوقو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا
 لاقتنالا اهل زوجيو ،اهتءعاج ةضيح لوأ يف اهتدوع ىتلا اهمايأ نع ةدايزلا يف ىلوألا

 اهرهط دنع ةالصلاب ةرومأم اهنأل ،لبق نم (")اهتداتعا يتلا اهمايأ نم لقأ ام ىلإ
 . ملعأ هللاو .اهضيح مايأ يف تناك ولو ، مدلا نم

 : هنيعب اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 الف ،اهتفرع مايأ ةعبرأ اهضيح مايأ تناك اذإ ةأرملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ىلع مدلا نم ةدايزلا نوكت ىتح اهتدوع تلا مايألا ةعبرألا نع لقتنت نأ اهل زوجي

 ضيح ثالث دحاو نفو ةدحاو ةلاح ىلع رشعلا يفوأ ،رشعلا نود اميف مايأ وأ موي

 لوق رثكأ يف ،اهيف ةدايزلا تفلتخا ولو ةعبارلا ةضيحلا يف لقتنت اهنأ ةفلتخم ريغ
 تثدحو اهمايأ ءاضقنا ذعب مدلا اهب ماد اذإ اهنأ ريغ . ملعأ هللاو . نيملسملا

 لستغت اهيف ضيحلا اهدوع ام ىلع ةدايزلا يف ضيحلا ثالثلا يفف .ةباثإ اهيلع

 يفو } مدلا امهيف اهيلع داز نيتللا نيتضيحلا يف لصتو لستغت لوقو ، يلصتو
 لثم ةدايزلا تمت اذإف ،ةدايزلا يف ةالصلا نع راظتنالا اهل زوجي ةثلاثلا ةضيحلا

 ()نكي مل اهضيح يف اهتداتعا يتلا اهمايأ ىلع مدلا امهيف اهيلع داز ىتلا نيتضيحلا

 .لصألا يف تسيل )٣( .اهداتعا : لصألا يف )٢( نا : لصألا يف )١(

٢٢٢٣ 



 ام ىلع ةدايزلا تداز نإف لدب ةدايزلا مايأ يف تاولصلا نم تكرت اييف اهيلع

 تاولصلا نم تكرت ام لدب اهيلعف تضقنا وأ اهلبق نيتللا نيتضيحلا يف اهءاج

 ىلوألا اهتداع نع لقتنت نأ اهل سيلو ىلوألا اهمايأ ىلع ةدئاز اهتكرت ىتلا

 . هللا همحر ، يوزنلا يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع هتظفح 0اااذكه

 : هنيعب اذه وهو . اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : ةلأسم

 ىتلا اهمايأ نم لاقتنالا ةأرملل زيجي نم لوق ىلع هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ثالث يف اهضيح مايأ نم هتفرعو هتدوع ام ىلع اهل افلاخ مدلا اهءاج اذإ اهتدوع

 مدلا نم ةدايزلا تناك اذإ مايأ ناصقنو مايأ ةدايز نع ةفلتحم ريغ ةيلاوتم ضيح

 تفلتخاولو ث ةعبارلا ةضيحلا يف لقتنت نأ اهل زوجي هنأ رشعلا يفوأ رشعلا نود اميف

 اهضيح يف اهل ةداع مايألا كلت نوكتو 5 ةعبارلا ةضيحلا يف ناصقنلا وأ ةدايزلا
 نم اهتداع نع هيف تلقتنا ىتلا ةضيحلا دعب ناصقنلا وأ ةدايزلا اهيلع ثدحي ىتح

 ناصقنلاو ةدايزلا نم ةدحاو ةلاح ىلع ةيلاوتم ضيتح ثالث اضيأ مدقتملا اهضيح
 ىتح ضيحت تماد ام ارج مله اذه ىلع اضيأ ةعبارلا ةضيحلا يف هنع لقتنت مث
 مهانكردأ نيذلا انخايشأ هب لمعو .هب لمعأو هر يتفأ ام ىلع ضيحملا نم سأيت

 لمع نم نأ اندنعو ، نيمدقتملا نيلمسملا راثآ يف هب اوتفأو هب اولمع امات هودجوو

 . قدصلاب لاقو ، قحلاب لمع دقف خياشملا كلت هب ىتفأو لمع ايب ىتفأو لاقو
 . ملعأ هللاو

 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نإف مايأ ةتس اهضيح لوأ يف مدلا اهءاج اذإ ةئدتبملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ثالث ضيحت ىتح ادبأ اهنع لقتنت ال اه ةداع نوكت اهب تلصتا ىتلا مايألا ةتسلا

 ةفلاخم ىلع ناصقنلاو ةدايزلا نم ناك اموأ موي وأ مايأ ىلع ةيلاوتم ضيح

 مدلا مايأ تفلتخا ولو ةعبارلا ةضيحلا يف لقتنت اهنإ ناصقن الو ةدايز الب ، ةدحاو

 )١( ىذكه : لصالا يف .

: ٣٢٤ 



 ىلع ةيلاوتم يج ثالث ضيحت ىتح اهيف ناصقنلاو ةدايزلا نم اهيف اهيلع
 يتلا ةلأسملا ين انركذ ام ىنعم ىلع ةعبارلا ةضيحلا يف اهيلع تلقتنا ام فالخ

 يوزنلا يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا نع الوق ظفحأ ينأ الإ اهلبق
 ةدايز وأ اهضيح مد نم مايأ رهط دعب ةباثإ اهتدوع اذإ ةأرملا نأ ،هل رفغو هللا همحر

 ىلع اهب مدلا ةدايز يف نإ مايألا رشعلا نود اميف وأ رشعلا يف اهضيح مايأب ةلصتم

 لستغت اهنأ تسلا ىلع ةدايزلا نم اهيلع نيتدئازلا نيتضيحلا يف نأ مايألا ةتسلا

 ىلع ةدايزلا يف اه ةالصلا كرت يف اهيف راظتنالا اهل زوجي ةثلاثلا ةضيحلا يفو ىلصتو

 سيلف اهلبق نيتللا نيتضيحلا لثم ةثلاثلا ةضيحلا يف ةدايزلا اهتدوع ىتلا تسلا
 اهتدوع يتلا اهمايأ يه يتلا مايألا ةتسلا دعب تاولصلا نم تركذ ايف سأب اهيلع
 مايأ يه ىلوألا مايألا ةتسلا نوكتو ةعبارلا ةضيحلا يف لقتنت نأ اهل سيلو لبق نم

 نب ديعس نب حلاص لماعلا ملاعلا خيشلا نع ةمهامش هتظفح اذكه اهضيح
 ةضيحلا يف نوكي ةأرملل راظتنالا نإ : هلرفغو هللا همحر يوزنلا ىلمازلا دوعسم

 ملعأ هللاو . ةعبارلا

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو . اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهتفرع مايأ ىلع ةضيح لوأ يف مدلا اهءاج اذإ ةأرملا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ةيلاوتم تاضيح ثالث ضيحت ىتح اهيلع ةدايزلا يف اهنع لقتنت نأ اهل زوجي الف

 اهيلعف اهيف ترهط وأ اهتدوع يتلا نع مدلا مايأ تصقن نإو ةدحاو ةلاح ىلع

 مايأ يه ىتلا اهمايأ يف ضئافلا وأ رطاقلا وأ لياسلا مدلا اهعجار نإو ةالصلا اهيف

 ي انێيب ارهط ترهط نإو اهضيح مايأ يضقنت يتلا ةالصلا كرتت نأ اهلف اهضيح
 6 تالياس ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص وأ اهمحر يف نمكم مد اهدواع مث اهضيح مايأ

 وأ ةرمحلاوأ نمكملا مدلا عم ةالصلا كرتت نأ اهل سيل نأ انباحصأ لوق يفف

 الأو اهجوز اهبرقي 0'الأ اهل انبجعي اييف ضيحلا مايأ يف اهثودح ناك ولو © ةرفصلا

 )١( ال نأ : لصألا يف .

_ ٣٢٥ 

 



 يف تلقتنا اذإ ينبجعي كلذكو ء اهضيح مايأ يضقنت ىتح ءاسنلا نم ادحأ مواقت

 اميف اهيف تضقن وأ مدلا مايأ تداز ولو اهنأ ناصقنلاو ةدايزلا نع ةعبارلا ةضيحلا

 يف مايألا نم تلقتنا ام ىلع ةالصلا عطقت نأ اهيلي يتلا اهتاضيح نم اهدعب

 مث ةدايزلا نم ةدحاو ةلاح ىلع ةيلاوتم ضيح ثالث ضيحت ىتح ةعبارلا ةضيحلا

 . ملعأ هللاو . ةعبارلا ةضيحلا يف اهنع لقتنت

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 اهبرق يف اهتفرع مايأ ىلع اهضيح مايأ تفرع اذإ ةأرملا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ردق ةالصلا عطقت اهنإ ءاهضيح مايأ ىلع الصتم مدلا اهب جل مث ضيحلا نم

 كرتت مث امويرشع دحأ موي نم يلصتو . مايأ ةرشع يلصتو لستغت مث اهضيح مايأ
 جرفي ىتح لاحلا اذه ىلع يهف ،لبق نم اهتفرع ىتلا ؤ اهضيح مايأ ردق ةالصلا

 هانفرعو نيملسملا لوق نم هانفرع ام ىلع لاقتنا اذه لثم يف ٢ سيلو ،اهنع هللا

 . ملعأ هللاو . ةفلاسلا راثأ نم

 : هنيعب اذه وهو . اهباوجب تيتأو 5 اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 عمجت نأ «اااهل اهمد رقي ال يتلا ةضاحتسملا ةأرملا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تقو تقو را يف ايل اهتالص نإ نيتالصلل اهعمج نوكيو ،ةرورضلا دنع نيتالصلا
 نيتالصلا تناك رثألا ءاج اذكه .ىرخألا ةالص تقو لوأو ىلوألا ةالص
 . نيملسملا ضعب لوق يف اذه .راهنلا تاولص نم وأ ليللا تاولص

 ءامييإلاب ولو هيلع ردقتو اهنكمي ام ىلع اهتقو يف ةالص لك يلصت اهنإ : لوقو
 ةقشملاو رارطضالا دنع نيتالصلا "هنيب عمجلا اهل زيجي نم لوق ىلعو ريبكتلا وأ
 ةالص ةضيرف يلصأ» :لوقت نأ كلذ يف ةينلاو 5 ايهعمرتولا عمجت نأ اهل زوجي
 ءاشعلا ةالص ةضيرف اهيلإ عمجأو فيضأو رجأو تاعكر ثالث ةرضاحلا برغملا

 )١( اهل نأ : لصألا يف .

 )٢( لصالا يف تسيل .

٢٣٢٦ 



 اعمج مهيلصأ ةعكروأ اثالث بجاولا رتو ايهيلإ فيضأو تاعكر عبرأ ةرخالا
 ضرفلا ءادأ ىلع ءادأو ، نوملسملا هبرمأ امل المعو ،مالسإلا ةنسل اءايحإ

 هلل ةعاط بجاولا رتولا ةالصو ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا تاولص نم بجاولا

 دعب رصعلاو رهظلا ةين يف هيجوتلا أرقت مث ملسو هيلع هللا ىلص ۔ دمحم هلوسرلو
 . ةينلاو ظفللا اذه ىنعم ىلع امهل اهركذ

 نأ اهل نأ انباحصأ لوق نم ظفحأو ،ايهعم عمجت نأ اهلف رهظلا ةنس امأو

 . ملعأ هللاو . ىلوألا تقو لوأ يف ةرورضلا دنع نيتالصلا عمبت

 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 انيب ارهط رهطت ملو اهضيح مايأ تضقنا اذإ ةأرملا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 دعب ال تلخد ىتح نيتضئافو نيتلئاس ةردك وأ ةرفص وأ نمكم مد اه ثكمو

 رطاقوأ ضلئافوأ لئاس مد اهب ثدحي ملو ، مايأ ةرشع نم رثكأ اهضيح مايأ ءاضقنا

 مدلا نوكي ىتح ةالصلا كرت ةأرملا كلتل زوجي الف ةرفصلاو نمكملا مدلا مدقتي

 وأ ةردكلا وأ نمكملا مدلل امدقتم ةأرملا جرف نمرطاقلا وأ ضئافلا وأ لئاسلا

 .اهضيح مايأ يف اهب كلذ لصتيو "ةرفصلا

 له .ضافوأ رطق وأ لاسف (الاهجرف نم مدلا جورخ ةأرملا ىلع ثدحأ نإو

 يف انمكم ثكمو جرفلا نم هناليس عطقناو مايأ ةرشع اه اولخي نأ لبق هلعل

 كرتت نأ ةأرملا كلتل اضيأ زوجي الف .رثكأ ام ىلا مايأ ةرشع اتمفالخ ىتح اهمحر
 نود ييف اهيف لئاسلا مدلاب هلاصتا عم اهجرف يف نمكملا مدلا توبثب ةالصلا
 هللاو . ضيحلا مايأ ءاضقنا دعب ةأرملل رهطلا لقأ يه يتلا مايآلا ةرشعلا

 . ملعأ

 ايب الإ هنم ذخؤي الو كلذ يف رظنيف يدنع ايف اهانعمب تيتأ : هنمو ةلأسم

 مايأ ةعست يلصت تناكو ،مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا يف :هذه يهو قحلا قفاو

 . كلذب اهنم الهج اهضيح نم هبسحتو رشاعلا مويلا يف ةالصلا كرتتو

 . جرف : لصالا يف )١(

_ ٢٢٧ 

 



 نم اهمزلي ام موزل يفو ، هلهج اهعسي ال امم اذه لثم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا .
 . تارافك سمخ اهيلع :لوقو . ةرافك ةالص لكل :لوق .فالتخا تارافكلا

 تاولصلا نم تكرت ام عيمج لدب عم ةدحاو ةرافك نإ نيملسملا ضعب لوق يفو

 ةصخرلا لدب نأل ؛تاولصلا نم تكرت ايف اهنم رافغتسالاو ةيوشلإو مدنلاو
 . ملعأ هللاو . هنم طونقلا فوخ هل ىجرأ هموزل هيلع امم كرت اميف مدال بئانلل

 .اهب ارمتسم ةأرملاب مدلا ناك اذإ امأو : هنمو ةلأسم

 دنع ةبوسحمو ةالصلاب اهيف اهيلع .موكحملا مايألا يف لدبلا اهل زئاجف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهرهط مايأ نم نيملسملا

 وهو اهنع عطقني ملو ةالصلا تقو رضحو مدلا اهب جل اذإ ةأرملا ينو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ بارتلاب مميتت نأ اهل زوجأ .ليسي

 اذإ ةضاحتسملا نأ نيملسملا راثا يف ارثؤم دجوي يذلاف : . ةذولا هللابو باوجلا

 هركس اهنكمي ناك اذإ هركس يف دهتجتو دحاو رهطب نيتالصلا عمج اهلاج اهب مل
 مل نإو يلصتو ءوضولا لبق لسغلا دعب ةقرب يشتحي نأ اهجرف نم مدلا ناك نإ
 اهيلع اجاشنت نإ ةرفح اهل رفحو تأضوتو تلستغا لسغلا اهنكمأو هركس اهنكمي .

 نإو ،اهتالص لاح يف مدلا نم ءيش اهبايث بيصي نأ افوخ ةالصلل اهتماقإ دنع

 اسفن فلكي ال هللا نأل اهءوضوو بارتلاب مميتلا اهل زاج لاستغالا اهيلع رسع

 . ملعأ هللاو .اهعسو الإ

 : هنيعب اذه وهو . اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 نم ةهافشو نيملسملا راثا ضعب نم هانظفح يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ترهطو ضيحلا مد اهنع عطقنا اذإ ةأرملا نأ مهانكردأ نيذلا انئايلعو انخياشم

 مايأ يف اهيلع ثدح مث اهضيح مايأ نم رثكأ وأ لقأ نيموي وأ اموي انيت رهط

 مه نيترطاق وأ نيتلئاس وأ نيتنمكم ةردك وأ ةرفص وأ ةرمح وأ نمكم مد اهضيح

 ةرفصلا وأ نمكملا مدلا مدقتي مل ام اهيلع ةالصلا ةأرملل نأ اذه لثم يف مهبجعي

٢٣٢٨



 مايأ يضقنت نأ ىلإ اهتعماجم نع اهجوز عنتمي نإو ،رطاق وأ لئاس مد ةردكلا وأ

 (١)الأ ةالصلا تدارأ اذإ لاحلا اذه ىلع ةأرملا تماد ام ينبجعيو .اهضيح

 ضئاحلا عطقت ييف اهدوعقو اهتالص لاح يف نيلصملا نم ادحأ مدقتت الو مواقت

 عطق يف نوملسملا اهعرش يتلا ةفاسملا نم اهدوعق وأ اهرورم يف يلصملا ىلع
 . ملعأ هللاو .ةالصلا ةمرحل ىلصملا ىلع اهنم ةالصلا

 تلص نأ دعب مدلا اهنع عطقنا اذإ مدلا اهب رمتسملا ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 تقو برق اذإ ىتح اهمحر يف انمكم يقبو .مايألا ةرشعلا رجأ يه يتلا ةالصلا

 ؟كلذ يف مكحلا فيك . مد اترطق ال ترطق اموي رشع دحأل لوأ يه يتلا ةالصلا

 دحأ نم الو ، نيملسملا راثا نم ةلأسملا هذه ظفحأ ل ينإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هللا ءاش نم ركاذنو رثألا اهيف هللا ءاش نإ علاطنف مهانكردأ نيذلا (؟اانئاهقف نم

 مايأ لوأو رشعلا دعب تلا ةالصلا نأ يبلق يفولحيو يل هجتي ينأ ريغ ناوخالا نم
 اهيلصت نأ اهنمرمتسيو مدلا اهب جلي يتلا ةأرملا اهيلصت نأ اهب ةرومأملا رشع دحألا

 يف امأو ، ةالصلا كلت تقو يف اهنم اتلاس نيتللا مدلا يترطق نم لسغلا دعب

 نم اهتلص ىتلا ةالصلا دعب اهنم ايهعاطقناو اهناليس دعب اهل ةالصلا كرت ةزاجإ
 ينبجعي الف رطاق الو ضئاف ريغ اهمحر يف نمكملا مدلا ةيقب عم مويلا رشع دحألا

 يف ينم طايتحالا ليبس ىلع الإ اهيف ينم ظفح ريغ نم هل ةالصلا كرتت نأ اهل

 نيملسملا لسو . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ رثألا اهيف علاطنو ةالصلا رمأ ةمرح

 . باوصلاو قحلا هيف كل ناب ايب ذخو

 مايأ ةالصلا هل كرتتأ .امحل وأ ةخضَموأ ةقلع ناك اذإ طقسلا يفو : هنمو ةلأسم
 كلذ نوكيأ .ةالصلا هل تكرت نإ نيغونلا الك ىلعو ،اهساقن مايأ مأ اهضيح
 ؟طقسلا جرخ ذم مأ مدلا اهءاج ذم

 )١( ال نأ : لصألا يف .
 ( ٢ ) انيءعاهقف : لصال ا يف .

٣٢٢٩ 



 دق ناك نإف © طايتحالاب ذخأت نأ ةأرملا هذهل ينبجعيف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 حراوج نم ءيش اهيف نيبتم ةغضملاب نكي ملو ثك محللا وأ ةغضملاو ةقلعلا مدقت

 اهمايأ ردقب ةالصلا كرتت نأ مدلا اهأدب ذم ةالصلل هلعجت نأ ينبجعيف ،ناسنالا

 اهنأ تركذ امم اموي نيعبرأ دعب الإ عايجلل اهبرقي )الأ لجرلا ىلعو ةفورعملا

 وأ ال وأ ةغضم هتقلأ اذإف دلوب تقلع اذإ اهسفن نم ثقَرَع دق ايف الماح نوكت

 نآ ينبجعي انأو ، لبق نم اهتدوع يتلا اهسافن مايأردقب ةالصلا كرتت اهنإف ةقلع

 . ملعأ هللاو .لوألا لوقلاب ذخأت

 مايأردق اهب مادو مدلا اهءاج ذم ةالصلا هل كرتت تناك نإو : ("ةلأسم

 نأ اهيلعأ .اهضيح ءاضقنا دعب ةفصلا هذه ىلع اطقس تطقسأ مث اهضيح

 ؟ةأرملا هذه لعفت اذام مأ يلصتو لستغت

 ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا باوج نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ءيش هتقلأ اميف نيبتي ل ةأرملا هذه نإ . هل رفغو هلللا همحر يوزنلا لمازلا دوعسم نب

 ةالصلا رمأل هلعبحت نأ ةيالو يف ينبجعيف دلو هنأ هنقيتست ملو ، ناسنالا حراوج نم
 تجرخ ذم ال مدلا اهاتأ ام دح نم اهضيح مايأ ةالصلا هل كرتي ضيحلاك

 ارثؤم هتدجوو هتظفح اذكه ،ةمحللا تقلأ ذم اسافن لجرلل لغجتو ةمحللا

 . ملعأ هللاو . هنيعب

 ةرم لوأ ةالصلا هل تكرتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت تناك نإو : ( ةلأسم

 مايأ )}٤( يضقنت نأ ىلإ يلصتو لستغت نأ كلذ دعب اهيلعأ .هل اهكرتي ام ىلع
 اذإ مأ اهضيح مايأ ةرم لوأ ةالصلا هل تكرت نأ دعب ارهط اهلك اهبسحتو اهسافن

 اهم مذلا جلي ىتلا ةأرملا لثم كلذ نوكي اهضيح مايأ ةرم لوأ ةالصلا هل تكرت

 مايأ ةالصلا كرتت مأ اموي رشع دحأ موي نم ةالصو 0 مايأ ة ةرشع يلصتو لستغت

 )١( ال نأ : لصالا يف . )٢( لصألا يف تسيل .
 )٣( لصالا يف تسيل . )٤( يضقني : لصألا يف .

 ۔_ .٠ ٢٣ ٢٣ __



 اذإ ةأرملا هذه نأ ديعس نب حلاص خيشلا هب لاق ام ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يذلا مذلا ضيحلل اهمايأ تلعج قلخ هب نيبتي مل اذإ الو هنأ هتقلأ اےيف نقيتست

 يلصتو لستغت نأ اهيلعف مدلا اهنع عطقنيورهطت مل نإف \ةمحللا جورخ مدقت

 اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مثرشع دحأ موي نم ةالصو 0 مايأ ةرشع ةالص لكل

 اضيأ تلصو تلستغا اهضيح ين اهتدوع ىتلا اهمايأ تضقنا اذإ مث اهتدوع يتلا

 نإو هتقلأ ام جورخ دعب مدلا اهب لصتا اذإ رشع دحأ موي نم ةالصو مايأ ةرشع

 .ارهط ال ةبوسحم يتلا مايألا يف ةمحللا جورخ دعب مدلا اهنع عطقناو ترهط

 ين ال ينبجعيو تقلأ ذم اموي نيعبرألا مامت ىلإ اهجوز اهبرقي الف اهيف يلصتو
 ال رهطت مل ام اهدحو يلصت نأ اهنع مدلا عطقني ملو اهيف ىلصت ىتلا اموي نيعبرألا

 . ملعأ هللاو .اموي نوعبرألا اهل متي وأ رهطتت نأ ىلإ اهتالص يف ادحأ مواقت

 بسحت ،اهضيح مايأ ةرم لوأ ةالصلا يف هل تكرت اذإ تناك نإو : (ا)ةلأآاسم

 لو مدلا اهءاج ذم اهنيامتن مايأ تضقناو ،كلذ دعب ارهط اههسياَقن مايأ نم يقب ام
 ىتح مأ ا ال مأ كلذ دعب ةالصلا كرتت نأ اه زوجي ام طقسلا جرخ ذم ضقنت

 ؟طقسلا جرخ ذم اهسافن مايأ باسح ىلع اهسافن مايأ يضقنت

 تقلأ ذم اهبسحت اهنأ طايتحالا ىلعف سافلا مايأ امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 مدلا اهنم جرخ ذم ناك نإف ،ةغضملاوأ ةمحللا مدقت يذلا مذلا جز ذم ال
 بسحتف ةغضملاوأ ةمحللا تجرخ مث 5 ةفورعملا اهضيح مايأ نم لقأ اهب ثكم
 لستغت مث هتقلأ ام جورخ دعب نم اهمامت ىلإ مدلا اهنم جرخ ذم ضيحلا اهمايأ

 دحأ موي نم ةالصو .مايأ ةرشع ثّلض هنم رهطتو مدلا اهنع عطقني مل نإ يلصتو
 هللاو .اهنع هللا جرفيو نوعبرألا متت وأ رهطت نأ ىلإ ارج ملم اذه ىلعو رشع
 . ملعأ

 )١( لصألا يف تسيل .

٢٣١ 

 



 وأ نيموي وأ اموي انيب ار اهضيح مايأ يف ترهظ اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم
 نوكيأ .اهضيح مايأ ءاضقنا لبق ممذلا اهعجار مثرثكأوأ لقأ مايأ ةثالث

 ؟ال مأ ةالصلا هل كرتتو ءاضيح ةفصلا هذه ىلع مدلا نم اهعجار ام

 ترهط مث مايأ ةثالث اهضيح مايأ يف مدلا اهب ماد اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 مايأ نم رثكأ ضيحلا مايأ تناكو اهضيح مايأ يف مدلا اهعجار مث انثالثوأ نيموي

 ناك نإو حضيح اهلك مدلا مايأو رهطلا مايأ نإ لوقلا رثكأف { ةيواستم وأ رهطلا
 دعب ترهط مث نيمويوأ اموي ماقأ اينإو 0 مايأ ةثالث اهب (الرمتسي مل مدقتملا مدلا

 ضيحلا مايأو رهطلا مايأ تناكو اهضيح مايأ يف مدلا اهعجار مث مايأ ةثالث
 رثكأو فالتخا كلذ يفف مايأ ةثالث اهب لصتي رخآلا مدلا نكي مل اذإف { ةيواستم

 ةالصلا رمأ يف طايتحالا ينبجعيو ضيح هنإ لوق هيفو ضيحب سيل هنإ لوقلا

 . ملعأ هللاو . جوزلاو

 نم بسحت نأ دعب اهكرت اهل زوجيأ . ةالصلا هل كرتت ال تناك نإو : ةلأسم

 ؟ال مأ مايأ ةرشع ءاضقنا ىلإ رهطلا مايأ

 اهضيح مايأ ي مايأ ةثالث لوألا مدلا اهب لصتي مل اذإ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 تناكو 7 مايأ ةثالث اهب لصتا رخآلا مدلا نكي ملو ،رثكأ وأ لقأ ثالث دعب ترهطو

 الو يلصت نأ اهلف اضيح هلعجي ال نم لوق ىلعف ةيواستم ضيحلا مايأو رهطلا مايأ

 اهلعجتو اهيف لصت مل يتلا مايألا نم ةالصلا نم تكرت ام لدبتو كاضيح اهبسحت

 .اهرهط مايأ نم اهبسحت الف اضيح كلذ لعب نم لوق ىلعو ،اهرهط مايأ نم
 جورفلا نأل ؛ضيحب سيل ةالصللو اضيح جوزلل هعلجنف طايتحالا ينبجعيو

 . ملعأ هللاو . ميسج اهرطخو ميظع اهرمأ ةالصلاو

 ضيحلا اهتدوع يتلا مايألا يف مدلا اهءاج اذإ ةأرملا يف كلذكو : ةلأسم
 مويلا يف اهعاجو © يناثلا مويلا يف اهنع عطقناو اموي اهب مادو نهريغ يفوأ © نهيف

 . دمتسي : لصالا يف )١(

٢٢٣٢ 



 نم مأ لوألا مويلا نم اضيح نوكيأ .اهضيح مايأ ءاضقنا ىلإ اهب رمتساو ثلاثلا
 .اهضيح مايأ ءاضقنا ىلإ هيف مدلا اهب رمتسا ،ثلاثلا مويلا

 نم بجعي يذلا نأ هنع تلأس ام يناعم نم تظفح يذلاف : باوجلا
 . موصلاو ةالصلل لوألا مدلا جرخ ذم اهضيح مايأ بسحي نأ كلذ يف لوقلا

 هللاو.. ةفورعملا اهمايأ ددع ىضقنا (ا)نأ ىلإ رمتساو مدلا اهب لصتا ذم لجرللو
 . ملعأ

 وأ © ليللا يف ةياذاب تسحأ مث اهضيح مايأ ىجرت ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 تكرتو ضيح هنأ تنظو ‘ بوثلا يف جرفلا نم تجرخ ةبوطرب دعب تسحأ

 6ال مأ مد هنأ فرعتل رجفلا دعب بوثلا يف رظنت ملو ةرطفم تحبصأو رجفلا ةالص

 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .هب ترظطفأف ةالصلا تكرت نإو هلعل ترظنو

 . . :اذهوهو باوجلاب
 اهتالص ظفح يف ةرصقم ةلهاج هذه نأ يدنعف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هتظفح ام ىنعم ىلع ينبجعتو ‘كلذ يف تيبثتلا اهيلع بجاولا ناكو اهمايصو
 ام لديو ،ًامةرت مل نإ ةالصلا نم تكرت ام لدب اهمزلي نأ نيملسملا راثآ نم
 لدب نأل ةرافكلا نمرذعتو مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا دعب اهموص نم ىضم

 . ملعأ هللاو . هللا ةمحر نم طونقلا فوخ هل ىجرأ مدانلا بئاتلل ةصخرلا

 © كلذ اهركنأو ضيحلا يف هتجوز ءىطو نمع اهافش هتلأسو : هنمو ةلأسم

 نإ هللا نيبو اهنيب ييف هثرتو هتالص اهتالص نوكتأ .هعم ماقملاب اهيلع مكحو
 ؟ال مأ تام

 ايف تام نإ هثرت الو هتالص اهتالص نوكت ال : لاق : ("قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هللا نيبو اهنيب

 )١( 0 )٢( لصألا يف تسيل .

_ ٢٣٣ _ 



 مايأ ةرشع رهط دعب ضئاف وأ رطاق وأ لئاس مد اهءاج اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 نيمويلاو مويلا ةالص نوكتأ .نيموي وأ اموي الإ اهعم متي ملف ةالصلا هل تكرتف

 اهعسي الو .دحاو ماقم يف نهلك نهيلصت ن أ اهيلعو ةالصلا نم تئافلا ةلزنمب

 ؟ةالصلا نم ضقتنملا ةلزنمب (٢)نكي مل نيب رذع نم الإ ادبأ نهريخأت
 تكرت ام لدبت نأ ةأرملا هذم ينبجعي ةفصلا هذه ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 وأ هتايح ف ناسنالا قئاوع فوخ يدنع لضفأ كلذ ليجعتو . تاولصلا نم

 اذك ةتئافلا اذك ةالص نم اهمزل ام لدب نهركذت نأ لدبلل ةينلاو .همايأ ءاضقنا

 ملعأ هللاو .ضرفلا ءادأ ةعكر اذك

 رهط دعب مد اهءعاجف { مايأ ةعبس مايأ يف اهتداع ناك اذإ ةأرملا ينو : هنمو ةلأسم

 يف اهعجار مث مايأ ةثالث اهنع عطقنا مث مايأ ةثالث اهعم ماقأف رثكأ وأ مايأ ةرشع

 وهو ، باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت . .ةردك وأ ةرفص وأ ةرمح عباسلا مويلا
 : اذه

 مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا نأ هذه كتفص ىلع هنأ يدنعف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مث اهضيح مايأ نم اضعب انيب ًارهط اهدعب ترهطو "مايأ ةثالث اهضيح مايأ يف
 ةالصلا هيف اذهل كرتت ال اهنإ اهضيح مايأ ةيقب يف ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص اهتعجار

 اذإ لوق .فالتخالا هيف سحتف ضيحلا مد اهعجار نإو يلصتو نهنم رهطتتو

 ةضاحتسم اهنولعبحيو ، ةالصلا كرت هيف اهل نوزيجي ال مايأ ةثالث رهط دعب اهعجار

 ةالصلل طايتحالا ينبجعيو { ةالصلا كرت هيف اهل زاجأ ضعبو ى يلصتو لستغتو

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يف اهجوزل عايجلا كرت يف هزنتلاو

 عطقنا مث ، مايأ ةثالث مدلا تأرف مايأ ةينايث ضيحلا يف اهتقو ناك نإ كلذكو

 . ىلوألا لثم هذهف { ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص نماثلا مويلا يف اهعجار مث 9 مايأ ةعبرأ

 . ملعأ هللاو

 )١( نوكي : لصالا يف .

_ ٢٢٣٤ 



 : هنيعب اذه وهو .اهماوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 تأطوأ اذإ ةجوزلا نأ نيملسملا راثا نم هظفحأ يذلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اضيأوه ملعي لو . هملعت نأ ريغ نم 0 كلذل ةدمعتم ضئاح يهو اهجوز اهسفن

 يكرت اهقدص نإف ،اهعينصب اهجوز ملعتو ،رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا اهيلعف
 مي لبقي مل لبقي مل نإف قادصلا نم اهيلإ هقاس ام عيمجب هنم يدتمت نأ اهيلعف الإو

 ف داهتج ا لك دهتبحتو هفعتستو هميست نأ ينبجعيف ،ةرشاعملا اهنم دارأو اهنم

 ةيدفلا اهنم لبق الو اهنم ضري مل نإو نيملسملا دنع زوجي ام ىلع هنم اهجرخي
 هللا جرفي نأ ىلإ اهسفن يف كلذل اهتيهارك عم اهنم هلزوجي ام كلذ اهل زئاجف

 امل يقب ناك نإ قادص ذخأ الو . ثاريم هنم اهل زوجي الف اهلبق تام نإو ،اهنع

 . ملعأ هللاو . هنم ءيش

 يف : هللا همحر يحبصلا رسي نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ؟ال مأ اضيح نوكيأ .نيموي اهب مادو ضيحلا اهءاج ام لوأ مدلا اهءاج اذإ ةأرملا

 تضرعأل باتعلا الولو ى مرو اذ تمهفتساو ملع ليلق تل أس دق : باوجلا

 هركذأ انأ هفالتخاو فالتخا كلذ يفف مدلا اهءاج اذإ ةأرملا امأف باوجلا نع

 لاقف . هرثكأو ضيحلا لقأ ف انباحصأ فلتخا دقو ى مدقتلا ال ملعتلا ليبس ىلع

 وجرأ نارثأ ةعاسلا نأ تدجوو .ةعاس هلقأ :لاق نم لاقو . ةعفد هلقأ :لاق نم

 نم لاقو .كلذ ف رظنيف راهنلا نم رثأ ةعاسلا نأ ءايضلا باتك ف تدجو ينأ

 لوقوهو .مايأ ةثالث :لاق نم لاقو .ةليلو موي :لاق نم لاقو . موي هلقأ :لاق
 .اهنع عطقناو نيموي مدلا اهءاج اذإ امأو . نامزلا اذه يف لمعلا هيلعو عيبرلا

 رثكأف . مايأ ةرشع اهم مادو كلذ دعب اهءاج مث ) ةئدتبم ةأرملا هذه تناكو

 . ضيحلا رثكأ ف فالتخالا امأو 0 مايأ ةرشع اهضيح نأ ءاهقفلا نم تفرع ام

 ةسمخ :لاق نم لاقو .اموي ةرشع ةثالث :لاق نم لاقو . مايأ ةرشع :لاق نم لاقف

 )١( ةادتب : لصألا يف .

. ٣٢٣٥ 

 



 هلعلو > اموي نورشع : ل اق نم ل اقو . اموي ةرشع ةعبس ليق لق هلعلو 6 اموي ةرشع

 . ملعأ هللاو . هعاطقنا هتياغو كلذل ةياغ ال : ليق دق

 رشع ةسمخ :لاق نم لاقو .اموي نورشع : لاق نم لاق . رهطلا لقأ امأو

 . باوصلاو لدعلاب الإ هنم ذخ ؤي الو هيف رظنيف 5 مايأ ةرشع :لاق نم لاقو .اموي
 .اموي نيرشع رهطتو مايأ ةرشع ضيحت اهل ةداع تناك اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ اضيح نوكيأ . مايأ ةرشع رهط دعب مدلا كلذ دعب اهءاج مث

 مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك انلوقو ، فالتخا كلذ يف : (١لباوجلا

 . ملعأ هللاو . ضيح وهف ث عايجلا عضوم نم نهيلايلب

 . يف لقتنتأ . ىلوألا اهتداع نع ضيحلا اهيلع فلتخا اذإ ةأرملاو : هنمو ةلأسم

 فالخ ىلع ةفورعم مايأو دحاو نف ىلع قفتا اذإ ةعبارلا مأ ةثلاثلا ةضيحلا

 ؟ىلوألا اهتداع

 نم لاق . يأرلاب نوملسملا هيف فلتخي ام اذهف ةأرملا لاقتنا نأ : باوجلا
 يف لقتنت :لاق نم لاقو .اهيلع تغلب يتلا ةضيحلا نع لقتنت ال ةأرملا نإ :لاق

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ةعبارلا يف لقتنت :لاق نم لاقو . ةثلاثلا

 اذإ ةأرملا يف هثلا همحر نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ةردك وأ ةرفص وأ ةرمح وأ نمكم مد اهضيح مايأ ي ناضمر رهش ف اهءاج

 ؟نالئاس

 لدب اهيلع سيل نمكملا مدلاو ةردكلاو ةرمحلاو ةرفصلا ن أ : باوجلا

 .افالتخا هيف نظأو نهيف هتماص ام

 يتلا مايألا يف اهمحر نم جرخت ةبوطرب تسحأ اذإ ةأرملا يفو. : هنمو ةلأسم

 ترظن لب ةبوطرلاب تسحأ نيح رظنت لو ك نهرغ ف و ا نهيف ضيحت تدوع

 )١( ةلاسم : لصالا يف .

_ ٢٣٦ 



 ةبوطرلاب تسحأ ذم اهضيح مكح نوكيأ .الئاس امد تدجوف ليلقب كلذ دعب

 ؟مدلا تدجو ذم مأ

 ةعاس اهضيح نوكيف ضيحلا مد ريغ ةبوطرلا نأ نكمي ناك نإ : باوجلا

 . مدلا ترظن

 زوجي له .رهظلا ةالص رخآ متت اهضيح مايأ تناك اذإ ةأرملا يفو : هنمو ةلأسم

 ؟رهظلا ةالص كردت مل اذإ رهظلا ةالص لوأ لسغلا ةالص مدقت نأ اهل

 .اهيلع مولالف كردت مل نإو 3 انيب ارهط ىرت ىتح لسغلا مدقت ال : باوجلا

 ةأرملا يف هللا همحر ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا نع اهلعل : ةلأسم

 ىلع ةقرخب تمكحتو برغملا ةالصلو رهظلا ةالصل تلستغا ا ذإ ةضاحتسملا

 يلصت نأ اهل زوبجأ .ةرخآلا ةالصلا ىلإ تتبثو مدلا نم عيش رهظي الئل جرفلا

 ؟ةرخالا ةالصلل ًاضوتت لستغت نأ اهيلع مأ ،لوألا ءوضولاو لسغلا كلذب

 لوألا لسغللاف 6 مدلا جورخ نم ثدح اهيلع ثدحي مل اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . لسغلا كلذب ىلصت نأ زوبيو فاك ءوضولاو

 . ملعأ هللاو . ءوضولاو لسغلا اهيلعف ةالصلا لبق ءيش اهيلع ثدح نإو

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 اضئاح نوكأ نأ ةكاش ينإ تلاق ،اهعامج اهجوز دارأ ةأرما يفو . هللا همحر ناديبع

 يفو يبوث يف ةبوطرب سجهأ ينأك معن :تلاقف .كضيح ناوأ اذهو :لاقف

 ضيحلا ىلع ةأرملا.نقيتت ملو . ضيح ريغ ةيوطر هذه لعل لاقف ، يدسج
 اهلاح ام .ضيحلا يف اهئطو هنأ عايجلا نم هغارف دعب اهل ناب مث اهعماجف اعطق

 ؟ةفصلا هذه ىلع

. ٢٢٣٧



 .هذه كتفص ىلع اهعماجي نأ ينبجعي الف عايجلا امأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 ىلع ةأرملاو جوزلا نقيتسي مل اذإ هيلع اهمرحأ (١)نأ ردقأ الف اهعماج نإو
 . ملعأ هللاو . ضيحلا

 لبق مدلا نم ترهطو 5 قلخلا نيب ًاطقس تطقسأ ةأرما يفو : هنمو ةلأسم
 ؟اهجوز اهلزتعيو ةالصلا اهل كرتتأ .ةردك اهب نأ الإ اهتداع

 ضقنت مل ام ءاسفن يهف مدلاب ةلصتم ةردكلا تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهسافن مايأ

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 مث ،رهشأ ةعبرأوأ ةثالث مدلا اهنع سبتحا ةأرما يفو { هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 لستغت مأ ٠ اهضيح مايأ ردق ةالصلا هل كرتتأ . ضيحلا مد نع هتزيم مد اهءاج

 ؟ىلصتو

 نم ضيحلا مدزيمت نأ ةأرملا ىلع لوقي نم لوق ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نإو زييمت ةأرملا ىلع سيل :لوقي نم لوق ىلع ةالصلا كرتت نأ اهل سيلف هريغ
 ةالصلا كرتت نأ ةأرملا هذه ىلعف ،ضيحومهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك

 لعفت تلصو تلستغا اهضيح مايأ نم رثكأ مدلا اهب ماد نإف اهضيح مايأ ردق
 سيلف ةرفصلاو ةردكلا امأو مدلا نم الإ لسغ اهيلع سيلو ةضاحتسملا لعفت ايك

 . ملعأ هللاو .لسغ امهيف اهيلع

 يوزنل يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشل ا باوج نمو : ةلأسم

 ضئاح يهو هجرفب جرفلا يف بوثلا قوف نم هتجوز نعط لج ر يف هللا همحر

 )١( لصالا يف تسيل .

٣٢٣٨ 

 



 ىلإ ةليوط ةدم هتجوز عماجي كلذ دعب ثكمو ،زئاج كلذ نأ هنم انظ (١)ادمعتم
 هذه ىلع اهايإ هئطوب ناقادص همزليأ .كلذ دعب اهلزتعاو باوصلا هل نيبت نأ

 ؟ةفصلا

 قوف نم اهجرف يف هجرفب ضئاحلا هتجوز ءىطو نم نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم لوق ىلعو .بوثلا تحت نم ءىطووه نمك ادمع ةفشحلا تباغ ىتح بوثلا
 .رثكأ لوألاو قادص «(")ةأطو لكل :لاق نم لاقو .ناقادص هيلعف كلذب اهمرجي

 ةمرحلا ةجوزلا تملع اذإ امأو .كلذب ةمرجلا الهجولو ادمع ناك اذإ اذهو

 ملعأ هللاو .لوألا اهقادص ريغ اقادص هيلع ملعأ الف اهسفن هتأطوأو كلذب

 نس & 2 9

 )١( ادمتعم : لصالا يف .

 )٢) ةءاطو : لصألا يف .

_ ٢٣٦٨ _ 





 رشع سداسلا . ابلا

- _ ٦ 

 مهيلعو مش بجح امو 0 دالوألاو نيدلاولا ف

 كلذ نم زوجي امو ،ضعب مهضعب ىلعو
     كلذ يناعمو زوجي ال امو

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

 نأ الإ هب هارمأي اميف هيدلاو ةعاط دلولا ىلع نأ رثألا يف ءاجو : هللا همحر ناديبع

 كلبلا ريغو دلبلا نم جئاوحلا نم ايل يتضقي نأ ارمأ اذإ لوقت امو . ةيصعم نوكي

 نوكيأ .هارمأ ام اهل لعفي مل امررض نيدلاولا قحلي ملو لعفي ملو كلذ ةركف
 ؟ال مأ اموثام

 ال اميفو هيلع ردقي اميف هێذلاو ميطي نأ دلولل ينبجعي : قيفوتلا هلابو باوجلا
 يف لوقأ الف كلذ يف ررض نيدلاولا قحلي مل نإو اهفلاخي الو ةيصعم هيف نوكت
 . ملعأ هللاو .ايهتفلاخم ينبجعي ال ينأ ريغ ائيش كلذ

 :اذه وهو { اهباوجب تيتأو ، اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 ' الو ةنايخ الو ةنامأب ميتيلا مأ فرعت م اذإ ميتيلا لام يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع بارقلا اذه نم اهدلو بيصن اهل ملست نأ كلزئاجف .ةنايخ اهنم تملع

 لمع دقف نيملسملا ضعب يأرب ذخأ نمو ،نيملسملا يأر نم هارن يذلا لوقلا

٣٢٤٢١ 

 



 لئاس هلأس هنأ ناضمر نب دوعسم خيشلا نع تعمس دقو قدصلاب لاقو قحلاب

 هاتفأف ث ةنايخ الو ةنامأب فرعت ال مأ ميتيلا دنع ناكو ى ميتيل نايض هيلع لجر نع

 ةقيفش يهو اهدلو نوخت ال مألا نإ لاقو { ميتيلا مأل هيلع يذلا نايضلا ملسي نأ

 . ملعأ هللاو . يدتقن مهادهب نحنو . حالصلاو رايخلا هل راتختو ى هب

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 نع لئاس ينلأس . . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اذه وهو هطخب تدجو : هللا همحر

 وأ هنم هبلط هدلاول هملسي نأ هل لجر دنع لام هل بص مح دلو هل لقاع غلاب لجر

 يف كلذ هلف ةقث دلاولا ناك نإ :انعم يذلاف { ةقث ريغوأ ةقث دلاولا ناك ،هبلطي مل
 .فالتخا كلذ ةزاجإ يفف ةقث نكي مل نإو ،اعيمج نيهجولا الك

 ةز اجإ © هللا همحر يوزنل ا يلم ازل ا ديعس نب حل اص هيقفل ١ خيشل ١ نع دجويو

 .اطباهف مهرد ةئايسمخ نم هعم ليلقلاو ةقث نكي ملولو دلولل ليلقلا ميلست
 ذخأ نمو اطباهف مهرد فلأ نم ريثكلاو ،اطباهف مهرد (ا)ةئايعبس نم طسولاو
 نمم مكاح كلذ فالخب هيلع مكخيت مل ام كلذ هل عساوف نيملسملا ءارآ نم يأرتر

 . ملعأ هللاو .هيف فلتخملاب مكحلا هل زوجي

 وهو ۔© هدالوأل ةقفن هنم ديرت اهقلطم نم ةأرما تكتشا اذإ : هنمو ةلأسم

 نوذيري ال مهو ئ اهذنع لام ال مهمأو ئ هدالوأ ةقفن ىلع ردقي الو فيعض

 ؟كلذ يف كيأر ايف . مهمأ اوزاتخاو 5" مهيبأ عم (ةماقإلا

 تبلطو ، عضري دلو اهعم هلو هتأرما قلط لجر يف ليقو : قيفوتلا هللابو باوجلا
 المع دجأ الو ائيش كلمأ ال ينإ : قلطم الاقف كاه دلو عاضز ةرجأ ةقلطملا

 )١( ةيام ةعبس : لصألا يف . )٢( ىنعملا لايكل تفيضا اينإو لصألا يف تسيل .

٣٤٢٢ 



 الو هل لام ال ناك اذإ هنإ ليقف .سلفمأهنأ الإ ندبلا حيحص ومو . هلمعأ

 ىلإ ةننابزب لجرلا ىلع بتكتو اهدلو ذخات تءاش نإ ةأرملل لاقي ةبتكم
 ىلع فاخي نأ الإ ءاشي ام هيف لعفي هدلو هيلإ ملست نأ تءاش نإو ، ةروسيم

 نوكيو اهدلو عاضر ىلع رهبت ةأرم ا نإف ةعضرم هل دجوت الو { كالهلا دلول ١

 سبحم الف هدالوأ ةقفنب دلاولا رسع ١ ذإو ههمطفت ىتح ةروسيم ىلإ لجأل ا اهل

 ‘ هدالوأ لبق نم اهتقحتسا لق اهريغوأ مهمأل ةضيرفلا تناك نإو مهقح ىلع

 سبحلا دلاولا ىلع ،هتاقمت موقي نموأ مكاحلا مكحب دلاولا ىلع انيد ال تراصو
 مايقلاب مكاحلاهرمأ راغصلا هدالوأل دلاولا نم عييضتلا ناب نإ كلذكو . ةدلاولل

 . ملعأ هللاو .هدالوأ يف هللا قحب وقي ىتَح تسبح مهب مقي مل نإف © مهب

 نم ةقفن نهل ديرت نهيع نم نهّمأ وكشت تاييتي تانب يف : هنمو ةلأسم
 ةليصألا هذهو . نهلام ةلغ تدفن دق ء 6 يش نه يعم سيل : معلا لاقو 6 نهلام

 ريغ دلبلا يلاوو ، ةوسكلاو شيعلل تاجاتحم تانبلاو ، متئش فيك اهيف اولعفا
 ؟كلذ يف نيملسملا يأر فيك .نهيلع نادت نهمأ رمأي ىتح رضاح

 نموأ ياووأ ناق وأ مامإ نم نيملسملا رمأب مئاقلل زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ماتيألا اهدالوأ ىلع قفنتو نادت نأ مألا رمأي نأ كلذ نم يلاولل مامإلا لعج

 . ملعأ هللاو .ةدملا يضقنت امدعب مهلام نم اهيفويو

 ؟ جوزت مل اذإ غلابلا ةنبالا امأو : ةلأسم

 اهب اهل اموكحم ناك نإو اهدلاو ىلع ةقفنلا امل نيملسملا لوق رثكأف : باوجلا

 . ملعأ هللاو . باغ وأ رضح هلام يف هيلعف

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

 .اهب هلوخد دعب اهقلط وأ اهجوز تام اذإ ةغلابلا ةنبالا يف : هللا همحر ناديبع

 ةن ؤم ىلع ةرداق تناك .ابئاغوأ ارضاح اهوبأ ناك .اهيبأ لام يف ةقفنلاب اهل مكحي

٣٢٤٢٣



 نم ةقفنلا تلطتل حأ اهيلع راشأ وأ كلذ تبلط .ةرداق ريغ وأ ليخنلاب اهسفن
 ؟لاح ىلع ءيشب امل مكحي ال مأ بئاغلا اهيبأ لام

 مكحي ال هنإ نيملسملا ضعب لاق دق ةغلابلا ةنبالا نأ : قيفوتلا هثابو باوجلا

 تناك اذإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو .اهسفن ىلع اهتقفنو ،ةقفنلاب اهيبأ ىلع

 هيلع جتحا ارضاح اهوبأ ناك نإف { ةقفنلاب اهيبأ ىلع مكحي هنإف ةجاتحم ةريقف

 ةقفنلا اهف ضرفي هنإف ةقفنلا اهل همزلي :لوقي نم لوق ىلعف ابئاغ ناك نإو

 تناك نإو .تقولا كلذ يف ةجحلا هغلبت مل تناك نإ هتجح هل ىنثتستو ،هيلع

 . ملعأ هللاو . هيلع جتحي هنإف هغلبت

 نم اريثك ُهوُمَدخ امدعب رابكلا هدالوأ نم ادحأ ىطعأ اذإ دلاولاو : هنمو ةلأسم

 ؟مهلثم مهيطعي نأ همزليأ .راغص دالوأ هدنع ناكو ء\ يشب هوناعأ وأ نامزلا
 نكي مل نإو ، مه همزل نايض نم رابكلا هدالوأ ىطعأ اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 مل نإو ،ائيش راغصلا هدالوأ يطعي نأ هيلع سيلف ،نايض راغصلا هدالوأل هيلع

 رابكلا هدالوأ ىطعأ اذإف اهريغوأ ةمدخلا لبق نم نايض رابكلا هدالوأل هيلع نكي

 نيب ةيوستلا هيلع هنأل ؛رابكلا ىطعأ ايلثم راغصلا هدالوأ يطعي نأ هيلعف ائيش
 . ملعأ هللاو . تامملاو ايحملا يف هدالوأ

 دعب هل نوكيلو .هتايح يف هتثرو نم ادحأ يطعي نأ دارأ نميفو : هنمو ةلأسم

 هللا نيبو هنيب اييف كلذ هعسيأ . هل ةبحمو ثراولا نم هريغ هعم لخدي نأ افوخ هتوم
 ؟دالوأ ريغ وأ ادالوأ ةثرولا ناك 0 ال مأ هل بتكي نأ بتاكلا عسيو 0 ىلاعت

 نم ائيش ادحأ يطعي نأ زئاجف هدالوأ ريغ هتثرو ناك اذإ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 )ضقي نأ هلزوبجي الف توملا دعب امأو }هل تك نأ بتاكلل زئاجو {هتايح يف هلام
 ردقب هلضفي نأ هل زئاجف { مهدحأل نايض هيلع نوكي نأ الإ دحأ ىلع ادحأ

 ايحملا يف مهنيب لدعي نأ هيلعف هدالوأ هتثرو ناك اذإ امأو هيلع يذلا نايضلا

 نأ الإ ،هتامم دعبو هتايح يف ضعب ىلع مهضعب لضفي نأ هل زوجي الو تامملاو

٢٤٤



 هللاو .هيلع يذلا نايضلا ردقب هلضفي نأ زئاجف نايض هيلع مهدحأل نوكي

 .ملعأ

 اهيفوتست (\ا)نأ تردق نإ اهل زوجي له . ةقفن اهل تضرف يتلاو : هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ 5 هللا نيبو اهنيب اميف اهدالوأ لام نم

 . ملعأ هللاو . اهل زاوجلاب يل يتفأف : باوجلا

 هتايح ي ائيش مهضعب ىطعأ ،ثانإو روكذ دالوأ هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 يف مهتوخا ىطعأ امردقب مهل هيلع نايض نم هتوم دعب نيرخآل ىصوأو هلام نم
 ؟مهتوخا لثم هتايح يف مهيطعي نأ هيلع مأ هل صالخ هجو اذه نوكيأ .هتايح

 نأ ينبجعي نكلو ، صالخ هجو هتركذ يذلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هتايح يف نيرخآلا ةينب يطعي

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

 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت هللا
 مهيبأ ىلع راغصلا دالوألا ةقفن يف ملعلا لهأو ءاهقفلا فلتخا دق : باوجلا
 نم لاقو .مهلام نود مهدلاو ىلع مهتقفن :لاق نم لاقف .لام مهل ناك اذإ
 نإو مهتوسكو مهتقفنل مهيفكي لام مهعم ناك اذإ مهدلاو ىلع مهل ةقفن ال :لاق

 هيلإ نوجاتحي ام مامت مهدلاو ىلعف " مهتوسكو مهتقفن ضعبل مهيفكي مهلام ناك

 نإ لوقي نم لوق ىلعو ،لاملا نم محل امردقب مهنع طقسو 3ةوسكلاو ةقفنلا نم

 اينغتسموه ناك اذإ { مهلام ةلغ ذخأ هل سيلف لام مهعم ناكولو هيلع مهتقفن

 ايب ماق اذإ مهلام ةلَع ذخأ هلف ، مهل هيلع ةقفن ال لوقي نم لوق ىلعو .كلذ نع
 اهيف ناك نإو © مهيفكت مهلام ةلغ تناك اذإ ،ةوسكلاو ةقفنلا نم مهل هيلع بجي

 ةلغ نم لضف ام ذخأ هل سيلو .هنود مهل لضفلاف ، مهتن ؤمو مهتقفن نع لضف

 . ملعأ هللاو . كلذ نع اينغتسم وه ناك اذإ © مهتوسكو مهتنؤم نع مهلام

 )١( لصألا يف تسيل .

. ٢٥ 

 



 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ،اهدالوأل ةقفن هنم ديرت هتأرما هنم تكش لجر يف : هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 ماعط ىلع اهنمأ ام :لاق .ةقفن اهل ملس :لماعلا هل لاق ةقفنلا هيلع تبجو امو
 ۔ايشعوإ ةركب الومعم اماعط مهل لمعأ ىتح نكل ،ائيش اهل ملسأ الو يدالوأ
 رمتو بح نم ةقفنلا نم مهل بجي ام ديرأ © يدالوأل اذه ىضرأ ام :لوقت ةأرملاو

 .تيبلا يف يدنع مه اودارأ ام ىتمو ، يسفنب مهل (ا)هلمعأ ىتحو 0 مادإو ءالحو

 . ملعأ هللاو . كل تركذ ام الإ ملسأ ام :لوقي جوزلاو

 ىلوأ اهنأو ى مهمأ ديب هدالوأ ةقفن ملسي نأ بألا ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . هلمعو مهماعطب

 نإ لجرلا اذه لاقو ،اهدالوأل ةقفن هتقلطم هنم تبلط لجر يفو : هنمو ةلأسم

 6 يتأ ديرأ لوقي دلول او . يدنع نوكي نأ ديرأ ئ ائيش هل ملسأ ال ريبك يدلو

 :لوقي هنأل ؛ال مأ ةقفنلاب هل هيبأ ىلع مكحي نأ هلزوبيأ .رابشأ ةتس هلوط دلولاو

 ؟تنأ علع منكحت نإ ائيش هل ملسأ ال

 همأ دنع هتقفن هيبأ ىلعو راتخا ثيح نوكي دلولا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هابأ مزلت الف غلب اذإف . غلبي ىتح سايقلا يف تركذ ايك.ناكولو همأ راتخا اذإ

 . ملعأ هللاو .هل ةقفن

 ميطف اهدنعو . مكاحلا ينعأ . ماكحلا دنع ترضح ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 ىلعردق ام هنأ سالفالا ىعداو ] دلولاب نبألا رقأف ©}كهتقفن هل هيبأ نم تبلطو

 وأ ] هسالفإ حصي نأ ىلإ سبح همزليأ . مألا تبأو . اهنع هذخأ بلطو { ةقفنلا

 اهنبا ىلإ ملسي مأ رسيأ ام ىتم مألل هيلع انيد ةقفنلا نوكتو هيلع سبح ال

 ؟الام هدنع نإ مألا تلاق اذإ

 )١( هملعأ : لصألا يف .

_ ٣٤٦ _ 

 



 ىلع انيد نوكي نكلو . هدالوأ ةقفن ىلع بألا سبحي ال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .هسبح زاج هيلع ام (١)ءادأ نع عنتماو هرسي حص نإو ،هروسيم ردق ىلع بألا

 ءادأ ىلع بألا ردق ىتمو اهدنع هتكرت تءاش نإو ،هذّلو هتطعأ تءاش نإو
 . ملعأ هللاو . كلذ هيلعف ةقفنلا

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

 . دلاو ىبصللو ‘ ثاريم لبق نم ىبصل لام هدي يف لجر يفو : هلللا همحر ناديبع

 مأ .نيمأ ريغوأ انيمأ يبصلا دلاو ناك ،هدنو َلاَم يبصلا لاو ضبقي نأ زوجيأ
 ؟ال

 يبصلا دلاو ىلع قح ىبصلا لام هدي يف يذلا لجرلا اذهل ناك نإو تيأرأ .

 ` ؟ال مأ يبصلل هدنع هل هيلع ايب هعطاقي نأ هل زوجي يبصلا اذه ةقفن لبق نم
 كلذ يف يرجي يبصلا هدلو لام ذلاولا ضبق نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هدنعوأ قح هيلع نمل زوجي :نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخالا

 :لاق نم لاقو .ةقث ريغوأ ةقث ناك لاح لك ىلع هدلاو هيطعن نأ ىبصل قح
 هبو يلإ بحأ ريخالا لوقلا اذهو . زجي مل ةقث ريغ ناك نإو 5 ةقث ناك اذإ زوجي
 اذه ةقفن لبق نم قح يبصلا لام هدي يف يذلا لجرلا اذهل ناك نإو .لمعأ

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ضعب لوق ىلع هيلع ايب عطاقي نأ هل زئاجف يبصلا

 دعب هلأ .اهتفص فيك ،هلوع همزلي نم ىلع دلولا ةقفن يفو : هنمو ةلأسم

 فصن هل نوكي ذئنيحف ،رابشأ ةسمخ هلوط ريصي نأ ىلإ ةقفنلا ثلث لاصفلا
 (١)لمكتسي غلب اذإف 5 ةقفنلا اثلث هل نوكيل رابشأ ةتس هلوط ريصي نأ ىلإ ةقفنلا

 ؟ اذه ريغ هيف مأ ،ةقفنلا

 )١( اذإ : لصألا يف .

 )٢( لمكتسيل : لصألا يف .

٢٤٢٧ 

 



 نحنو ،اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع يبصلا ةقفن نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 تفصو ام ريغب هيف لوقي ي ذلاو اذه ريغ لوق هيفو .0هب مكحنو كلذب لمعن

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ هتفصو يذلا لوقلاو رظنلا ىلع كلذ نوكيف

 ايهنم لك دارأو ، عضري نموهو هوبأ هيف رجأتسا اذإ دلولا يفو : هنمو ةلأسم
 اهيلع مأ ، ةقلطم ريغ تناك اذإ هتيبرتو هعاضر هتدلاو ىلعأ .هيلع بجي ام

 قوف اليلق لكأي نأ ديري ناك اذإو .دلاولا ىلع ةيبرتلا ةيقبو طقف هعاضر

 ؟ال مأ ةقفنلا قوف هتدلاول عفنلا نم ءيشب هدلاو ىلع مكحيأ . عاضرلا

 .اهجوز دنع ةجوزلا تناك اذإ نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .اهجوز ىلع ةيابرب اهل مكحي الف \اهجوز نم دلو اهدنعو ةقلطم تسيلو
 ملوأ ائيش لكأي دلولا ناك ۔هعاضر لجأل اهل ةرجأ الو ءامدلو عاضر اهيلعو

 ةجوزلل مكحي لب :نيملسملا نم لاق نم لاقو .نيملسملا لوقرثكأوهو لكأي
 نيملسملا لوق رثكأف عاَضزلا ريغ ةيب رتلا رئاس امأو . عاضرلا ةرْجأب اهجوز ىلع

 نأ اهدلو تعضرأ اذإ اهلو ى عاضرل ا تقو ريغ اهدلو ةيبرت اهمزلي ال ةجوزلا نإ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ يف هيبري ادحأ هل رجاتسي وأ هيبري هابأ هيطعت
 : هنيعب اذه وهو . اهماوجب تيتأو املا وس تكرت : : هنمو ةلأسم

 ةقلطم يهو ،اهذلو عضرت ( )الأ تدارأ اذإ ةأرملا نأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 ذئنيحف ئ هدلول ة هعضرم هوبأ د دت نأ الإ هيبأ ىلع اهدلو درت نأ املو ئ كلذ اهلف

 . ملعأ هللاو . هعاضر ةرجأ دلولا بأ اهيطعيو ] هعاضر ىلع رجم

 اهوب أ ن اكو . اهمأ دنع ةيحص يهو اهجوزو ةني اهدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 نوكت . . ؟اهتقفن لاح ام .اهمأ دنع يهو ةقفن هنم اهل ذخؤت نأ هيلع اموكحم

 ؟اهع نبي ملو اهلجاع اهفوي مل وهو .اهجوز ىلع مأ ،اهيبأ ىلع

 )١( ال نأ : لصألا يف .
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 اهب لخدي مل ام اهيبأ ىلع اهتوسكو ةيبصلا ةقفن نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو .اهجوز

 نينس ذفاث ةنبا تراص دق ةنبا اهنم هلو اَهَقَلَطو ةأرما هدنع نميفو : هنمو ةلأسم

 هل نكت ملو ،هتنبا ذخأي نأ ةنبألا بأ دارأ .جوز ةنبالا مأ ةأرمللو .رثكأ و لقأ

 الإ ةقفن هنم درت ملو كلذب تتألا ضري لو .اهمأ تراتخاف ةنبألا تنو ةجوز

 فاخي هنإ لوقتو اهَجوز حدمت مألا تناكو ،اهمأ عم هتنبا ىلع نمأي 7 : لوقي هنأ

 ؟ةنبالا هذه يف مكحلا فيك .هانعم اذه امالك وأ . هللا

 تناكولو اهمأ عم نوكتف اهمأ تراتخا اذإ ةيبصلا نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 الإ اهتوسكو هتنبا ةقفن بألا ىلعو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةجوزتم مألا

 ذئنيحف كلذ حصيو ؤروجفلاب مهتم جوز دنع نوكت نأ ةمهتم مألا نوكت نأ

 . ملعأ هللاو .اهمأ نم اهتنبا ذخأي نأ بألل

 اذإ ةيراجلا امأو 6 هدلاو ىلع هل ةقفن الف لب اذإ مالغلاو : هريغ نمو ةلأسم

 مث تجوزتولو اغلاب تناكولو اهتوسكو اهتقفن هيلعف اهدلاو رجح يف تناك
 بلطو اهيبأ نع ةلزتعم تناك نإو .اهتقفن هيلعف اهدلاو ىلإ تداعو اهجوز تام

 .ملعأ هللاو . هيلع اهل ةقفن الف تهركف هعم نوكت نأ

 ريغ نم ءيشب يبنجأ لجرل رقأ هنأ مث 5 هلايب هدلولرقأ لجر نع : ةلأسم

 ؟عزتني ىتح مأ رارقإلا اذه هل زوبجأ .دلولا نم هعزن

 يف هدلول هرارقإ ناك اذإ ،هدلول هب رقأ ايب يبنجألل هرارقإ تباث هنأ : باوجلا

 هابأ نبالا بلاط نإو { اذه نمرثكأ عازتنا الو .هتحص يف يبنجأللو هتحص

 . ىبنجألل لاملاو هنايض هيلعف { ىبنجأللو ،هل هب رقأ ام ريغ هعم ناكو لاملا ةميقب

 .هنبا لام نم هنيد يفوي نأ بألل زئاجو ،رارقإلا ىضم دقف هل لام ال نكي نإو
 . ملعأ هللاو

 ؟هنبا هدنعو ه جو زتيل ائيش هنبا ىطع أ نميفو : ةلأسم
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 (١)هيف دجويو تامملاو ايحملا ي هدالوأ يف ةيوستلا هيلع نأ : باوجلا

 هللاو . كلذ زئاجف هرثأ ىلإ دصقي ملو ؤ هدالوأ دحأ ىطعأ اذإ هنأ فالتخالا

 .ملعأ

 هيلع بجي له . هتدلاو دنع ةقفنلا هدلاو ىلع هل ضرف اذإ دلولاو : ةلأسم

 ؟ىنعملا اذه يف هل جاتحي ام راضحإو رانلاو ءاملاو بطحلاو نيحطلا

 بجي ام خاتو 5اهلامت نم امتدلو ىلع قفنت نأ ةدلاولا تراتخا اذإ : باوجلا

 هيلع الو مدالاو رتلاو تتلا نم هيلع ضرف ام الإ بألا ىلع الف هيبأ نم اهدلول
 مداللا عم هنم غورفم ماعطب اهل يتأي نأ تراتخا نإو ءاملاو بطحلاو نيحطلا ةرجأ

 . ملعأ هللاو .راثآلا ضعب نم هتدجو ام ىلع كلذ بألا مزل

 تز

 )١( هنف : لصألا يف .

. ٣٢٥٠ 



 نيناجملاو ماتيألا يف
 مفهلاومأبو مهب مايقلاو

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

 نأ يلاوللزوجيأ .ةقث ريغوهو هّمَع دي يف لام هل ميتي يفو : هللا همحر ناديبع
 اذه لام عازتنا يلاولا ىلع بجي لهو . ؟اذهو اذه هلام نم ةقفنب ميتيلل مكحي
 (ا)وه ام عيمجب معلا رقي مل اذإ تيأرأ . . ؟ةقث َرَتَعوه يذلا همع دنع نم ميتيلا
 ىلعرجت ؤت مأ هتقفن ىلع ةتيمأ ميتيلا مأ نوكتو ،هّيَع دي يف ميتيلل فراعتم
 ؟ ميتيلا ماعطال ةزاجالا ظفل امو لمك اذإ هيلع قافنالا

 قفني نأ ميتيلا مع رمأي نأ يلاولا ىلع كلذ قيضي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يلاولل زاج نئاخ ميتيلا مع نأ يلاولا دنع حص نإو ث ميتيلا لام نم ميتيلا ىلع
 ميتيلا اهنبا لام تّضبقو ةقث ميتيلا مأ تناك نإو اليكو هيف لكويو عزتني نأ

 هبو ، ملعأ هللاو . يلاولل ةحار كلذو ،زئاج كلذف هنم ميتيلا اهنبا ىلع تقفنأو

 . قيفوتلا

 نأ هلزوجييأ .اهنم أرقي نأ حأ اهل جاتحا اذإ ميتيلا بنك يفو : هنمو ةلأسم
 كلذ كرت مأ ،اهارقأ اذإ اضيأ هيلع اهدريل ميتيلا ءايلوأ نم دحأ دنع نم ذخأي

 ؟ملسأ
 )١( لصألا يف تسيل .
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 كلت درو .دحأ دي نم ميتيلل يتلا بتكلا ذخأ نإ : قيفوتلا هتابو باوجلا

 ضعبو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذ زئاجف اهنم ذخأ يتلا ديلا ىلع بتكلا
 زوجي ذئنيحف نيملسملا تاقث نم ةقث بتكلا هاطعأ يذلا نوكي نأ الإ كلذ ؤي م
 . ملعأ هللاو . ميتيلل اهايإ هاطعأ يتلا بتكلا هيلع دري نأ هل

 ماتيألاو ،لام اهدنع سيل ةريقف يهو مهمأ دنع ماتيأ نعو : هريغ نمو ةلأسم

 اهتقفنل مهارد الو و ماعط ضرق اهل حصي لو ٦ ةقفنلا ىلإ ماتيألا جاتحاو 6 لام مهف

 له . مولعم لَجأ ىلإ هتميق نع ةدايزب ب تح نيد اهل حص لب 5 ماتيالا ىلع
 كلذ قفنتل ةدايزب اًّبَح مهيلع نادت نأ ماتيألا مأ اورمأي نأ نيملسملل زوب
 يف ماتيألا لام عيب زوبجي لهو . . ؟ال مأ 5 ماتيألا ىلع هلك نيدلا نوكيو ، مهيلع

 ؟ىضم اميف ال لبقتسملا يف مهتقفن

 نم ةيتصووأ ة ةقفن نم مهيلع نيد يف الإ ماتيألا لام مغ عيب زوجي ال هنأ : باوجلا

 ماتيألا جاتحا نإف ةلبقتسم ةقفن يف ماتيألا هلعل ميتيلا لام عابي نأ زوجي الو مهيبأ

 ىلإ ةدايزب نيلا مهل حص لب ضورقلاب منهيلع قفني دحأ حصي ملو ةقفن ىل
 ىلإ ةدايزب اماعط مهيلع نادت نأ ماتيألا مأ اورمأي نأ نيملسملل زئاجف لجأ

 رادقمب نيدلا مهيلع لح اذإ ماتيألا لام عابي مث مهيلع كلذ قفنت لجأ

 اذهو ، عوجلا نم نوتومي ةقفن الب ماتيألا كرتت نأ زوجي الو . نيدلا نم مهيلع ام
 . ملعأ هللاو ." حلصملا نم دسملا ملعي هللاو”. . مهجلاصم نم نيآلا

 دعب اهدالوأ ىلع هيضرم ين هدالوأ مأ هتجوز لكو لجر يفو : هنمو ةلأسم
 دعب اهدالوأ لام ةلغ اهمزلت وأ اهدالوأ لام يف اهضراعي نأ دحأل زوجيأ .هتوم

 ؟هتوم دعب هدالوأل ةليكو اهلعج اذإ مهغولب
 ال :لوقو تبثي :لوق . فالتخا كلذ يفف ، ظفللا اذكه : باوجلا
 لام يف اهيلع ضارتعا الوزئاج وهف هدالوأل ةيصو اهلعج اذإ امأو .تبثي
 . ملعأ هللاو .اهدالوأ
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 دالبلا (١نع اديعب ةربغلا يف ىوط ةمدخل جر هرجأتسا نونجم يف : ةلأسم
 مزليأ .ةربغلا نود تايف هدحو نونجملا دمف ،يل مدخا ىوظطلل دم :لاقو

 ؟ال مأ هتيد رجأتسملا

 ؛ ةيدلا نم هئربن الف هسفن ظفحي ال لقعلا بهاذ نونجملا ناك اذإ : باوجلا
 . «عرشلا نايب» باتك يف دجوي هنأل

 هلكأف .هرجح يفوهو منغ ي اييتي ىعرتسا لجر نع هتلأسو : ("0١ةلأسم

 ؟لو نم ًهرَجاتسا الو لوب هل سيلو غثبس
 نأ الإ ةيد هيلع ىرن ال :رثؤملاوبأ لاق .ةيدلا هيلع ىرن الف : ("باوجلا
 .ةيلا هيلع ىراف © عبسلا هلكأف ،عبسلا هيف نأ فرعي عضوم ىلإ هلسرأ نوكي
 . ملعأ هللاو .لقعلا بهاذ هنأل يبصلا نم دشأ نونجملا نإ لوقأ انأو

 ؟ ماتيألا ة ةقفن امأو : ةلأسم

 اذكهو .ةرذ ثلثلاو ، ريعش ثلثلاو رب ثلثلا : ًاثالثأ اهنولعجيف : باوجلا

 . هللا همحر هللادبع نب دادم انخيش نع

 " ميتيلا لام لقتسا لجرلا نأ مث لام هلو ميتي هرجح يف لجر نع : ةلأسم
 ىلع ضبق اذإ هللا دنع أربيو ميتيلا لام نم ليكولا ملسيأ .هرسك ميتيلا ىلعو

 ؟ميتيلا لام جرخ

 ىدفيف هنم ذخ ؤيوأ ميتيلا ضبقي ىتح :لوقو .زئاج هنإ لوقف : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ذئنيح

 همحر دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .دحأ ىلإ اهيدهي ةيده وأ ةفايض لثم هلام نم لكألا زوجيأ . مجعألا يف : هللا
 ؟ال مأ روجأ .نمثلا نم لدعب ناك اذإ لوصألل هعيب كلذكو

 )١( .نم ديصي : لصألا يف )٢( ث )٣( لصألا يف تسيل .

_ ٣٥٢٣ 



 ءاييإلاب هنم كلذ فرعف .القاع اتغلاب ارح مَجعألا ناك نإ : باوجلا

 هغيب كلذكو ةنانئمطالا هجو ىلع يدنع كلذ زاوج دعبي الف . ةراشالاو

 نم امأو . هيلإ ةرجألا ميلستو ،ةرجألاب همادختساو { هجيوزتو ،لوصألل ه ؤارشو
 .الف مكحلا قيرط

 نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 فحصللا ميتيلل يي رتشي ةشي نأ هل زوجي له ب © ميتيلل بستحللاو : هللا همحر ناديبع

 . . ؟كلذ ىلع مهتنمأ اذإ هتبارق ضعب وأ ةمأ كلذ ضبقيو هنم ملعتيل هلام نم

 همأ (١)تناك اذإو ، ؟ملعتي هنأ هل عفر اذإ ميلعتلا ةرجأ ملعملل ملسي نأ هل لهو

 كلذ ريغو ديعلل ةيحضلاو فحتلا هلام نم هل ىطعت نأ زوجي له .هتقفن هل ذخأت

 ١ ؟ميتيلا هبلطي امم
 ةيحضلا كلذكو .كلذزئاجف ملعملا ةيطعو فحصملا ءارش امأ : باوجلا

 . ةقفنب هذخأ ذخأ ناك اذإ الف فحتلا هل يرتشي نأ امأو ،كلذزئاجف ديعلل
 ملعأ هللاو

 ىلع الام اهب مل ىرتشا 7 ماتيألل ةنامأ مهارد هدنع لجر يفو : هنفو ةلأسم

 دعب هلعل لاملا كلذب ماتيألا ضري مل نإ يصوي نأ هيلع له .حالصلا رظن

 ؟هيلع ةينص ال مأ هل لاملا نوكيو .الام اهب مهل ىرتشا يتلا مهاردلاب { مهغولب

 .هيلع ءيش الف صوي مل نإو & نسحف كلذب ىصوأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .نسحأ كلذب يدنع ةيصولاو

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلإ خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .هضعبوأ اهدنع نم لخلا عاض مث اهلام نم ةميتيلا ىلح اذإو : هللا همحر
 ؟ال مأ ، عاض ام ليكولا نمضيأ

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زاجأ نم لوق ىلع هيلع نايض ال : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ناك : لصالا يف )١(

_ ٢٥٤ 



 حالسلا لمجي نم لحب ميتيلا اذهراص اذإ إ ميتيلا رمأب مايقلا يفو : ةلاسم

 .فحصملا ظفحيو ئ ملعل ١ ظفحم ث راص ١ دإ فحصموأ حالس هل ى رتش ن ا بلطو

 ميلعتلا يف بغار وه وأ ميلعتلا لهأ نم ميتيلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نمم ناك نإ هدي يف هكرت زوجيو كلذ زئاجف ،هتوسكو هتقفن نع ةعس هلام يف ناكو

 نوكي نأ الإ هايإ هضيبقتو هئارشب لوقأ الف حالسلا امأو . هعيضي الو كلذ ظفحي

 . ملعأ هللاو .نيمأ هل هظّشَتو ةلمح ىلع

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

 نونجملا لام نم ةرجأ مكاحلا ىلإ نونجملا يلو بلط نإو : هللا همحر ناديبع
 ؟ال مأ ،كلذ ىلإ مكاحلا هبيجيأ .هتقفنل ال هيلع ظفحتلل
 كلذ يف ناك اذإ كلذ ىلإ هبيجي نأ مكاحلل زئاج معنف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نونجملل حالصلا

 لبق عايضلا اهيلع ف فيخ اذإ إ ميتيلا بتك م عيب كدنعزوجي لهو : ةلأسم

 اهنمث نع اينغ ناك اذإ هدعبو ءارشلا لبق اهتميقب لصأ هل يرتشيو هغولب

 اهعيبي نمو . ؟زوجي ال مأ ،بتكلا نم كلذ ريغوأ ةغلوأ راعشأ وأ ربإ بتك تناك

 ؟هزاج نإ هل

 يتلا ةلأسملا هذه لثم يف نيملسملا نيب فالتخالا يرجي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ملسأ ةمالسلاو 5زبي مل مهضعبو زاجأ نيملسملا ضعب .اهتفصو

 ؟ ماتيألل لاومألل ءارشلا امأو : ةلأسم
 نوكيو حالصلا رظن ىلع كلذزئاجف ،حالص هيف ناك اذإ : باوجلا
 هيلع هل الو { همهارد هلف لاملا هركولؤ ،لاملا هلف لاملا دارأ اذإف غلب اذإ رايخلا ميتيلل
 3 عاشملا ةعفشب لوصألا نم ءيش ميتيلل ىرتشا اذإ امأو هل ىرتشا اذإ لاملا يف

 . هباوج ىنعم اذهو . ملعأ هللاو . غولبلا دعب ميتيلل رايخ الف

_ ٢٥٥



 ةنسلل لفغاف هيلع لقث مث ةنس هانطاف ميتي لال بستحا نميفو : ةلأسم
 © لوألا بستحملا نمضيأ .ةقث ريغ هلعل الجر لاملا كلذ ىنطأ ىتح ةيناثلا

 ؟ال مأ

 كتفص ىلع نايضلا لوألا بستحملا مزلأ (ا)نأ ردقأ ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دي يف هكرتي الو ميتيلا لام ظفحي نأ ،ارداق ناك اذإ ،هل ينبجعي هنأ ريغ ،هذه

 . ملعأ هللاو . ةقث ريغ

 زوجيأ . لقعلا صقان وأ كولمموأ ميتيوأ يبص نم ًائيش ضبق نميفو : ةلأسم

 ؟ال مأ هيلإ هدري نأ هل
 هيلإ هدري نأ ءالؤه دحأ نمائيش ضبقي نمل ىنبجعي ال : قيفوتلا هتابو باوجلا

 لجرل قح اهيف ابوتكم ناك اذإ ةقرولا امأو ، يبصلا بأوأ دبعلا ديس نذإب الإ
 . ملعأ هللاو . قحلا اهيف هل بوتكملا لجرلا ىلإ ملست اهنإف ،هرمأ كلمي نمم
 . يلاولا ىلإ تعفرو ،ةقفن مهلام نم مهمأ تبلط ماتيأ يفو : هنمو ةلأسم

 .هتن ؤم ردقب لك مهلام نم افل ضرفي وأ مهلؤحت ىلع رجاتسا ،مهيف هجولا فيك
 ؟اذهب يلاولا لعفي ام ،كلذ تبجوتسا اذإو

 دالوأ مه دالوألا ءال ؤه نأ هدنع حص اذإ يلاولا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ ماتيألا مأ رمأي يلاولا نإف ،كلاهلا لام هدنع حصو ،نالف نب نالف كلالا

 نم ءيش اهل عمتجا اذإف مهوسكتو اهدالوأ ىلع قفنتو نادت نأ مهيلع اهثمأي ناك

 هللاو . ةوسكلاو ةقفنلا نم عمتجا ام ردقب كلاهلا لام يلاولا عاب 5 ةقفنلاو ةوسكلا

 .ملعأ

 صقنب الو هبسنب هفرعي مل يلاولاو لقعلا صقان هنأ ركذ لجر يفو : هتمو ةلأسم
 مايقلا يلاولا ىلع بجي لهو . ؟ليكو هلام يف لكوي نأ جاتحي ام ةفص ام ،هلقع

 )١( لصألا يف تسيل .

٣٥٦ 



 لايب نودهشي لودع ةداهش ىلإ جاتحيأ . . ؟هَعيتضي نأ هلام ىلع فيخ نم لامب
 هلام ىف بجحت دالوأ هل ناك نإ هدالوأبو ةجوز هل تناك نإ هتجوزبو روكذملا اذه

 ؟دوهشلا ةداهش ظفل فيكو . . ؟مّهتنؤم

 عئاض ثونجم لجرلا اذه نأ مكاحلا دنع مَص اذإ : قيفولا هللابو باوجلا
 مكاحلا نإف راغصلا هنم اهدالوألو اهتوسكو اهتقفن هنم هتجوز تبلطو . لقعلا

 نب نالف نونجملا ةجوز ةأرملا هذه نأ نادهشي لذع ييدهاشب اهوعديو مكحي

 نم هنع اهنيبي امم قارفلا هوجو نم هجو وأ قالطب هنم تجرخ اهنأ ملعن ال نالف

 دالوألا (١)ءال ؤه نأ نادهاشلا دهشي كلذكو ،ةعاسلا هذه ىلإ ةيجوزلا مكح

 اهل ضرفي نأ هلزاج مكاحلا عم كلذ حص اذإف ك نالف نب نالف نونجملا دالوأ مه

 اهوعدي كلذكو . نونجللا اهجوز لام نم ةوسكلاو ةقفنلا راغصلا اهدالوألو

 نإو .ائيش هنم عيبي نأ مكاحلا دارأ نإ © نونجملا اهجوز لام ىلع لدع يدهاشب

 نونجملا ةجوز ىلع قفني نأ هرمأو ،نونجملا لام يف ةقث اليكو كاجلا لكو
 . ملعأ هللاو . كلذ هل زاج راغصلا هدالوأو

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 موقي الجر نيملسملا رمأب مئاقلا ماقأف ،اماتيأ ةثرو كرتو كله لجر يف : هللا همحر

 يف هلمع نم ءزج هل م ٦ محلاومأ حلاصمبو مهلاومأبو مهحلاصمبو ماتيألاب

 ٦ ذخ ذصخي ل هنأ الإ .هذاصح نا دق ر رب عرز كرت تام موي كلاهلاو © مهلام ةلغ

 ؟ال مأ ، عرزلا اذه نم ءيش هل نوكيأ .هدصحو ليكولا هيلع رجأتساف

 (٢٨اےلك هرايث نم هل لعج دق ناك نإف ظفللا ىلع نوكي كلذ نأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف ۔هدصحم

 )١( لصألا يف تسيل .

 )٢( ىنعملا لايكل ةرابعلا قيسنت ديعأ .

_ ٣٥٧ 

 



 نوكيأ . ميطف هنإ تلاقو { هلام نم ةقفن هل تبلط اذإ ميتيلا مأو : هنمو ةلأسم
 لازو بيرلا عفتراو ،كلذ ىلإ سفنلا تنكسو بلقلا نأمطا اذإ الوبقم الوق
 موقي نم كلذ يف تماقأ اذإ كلذكو ٤ .؟كلذ ىلع ةنيبلا اهيلع نوكت مأ 3 كشلا

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع قرف اهنيب نوكيأ .اهلاحب ةلأسملاو (ا)اهماقم

 ءاهقف ضعب لوق نم اندنع كلذ ةزاجإ ىرعتت ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .نيملسملا

 : هنيعب اذه وهو ،ءاهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 امو ةوسكو ةقفن نم هنم دبال امل الإ ميتيلا لام عابيال لوقلا رثكأو : باوجلا

 وه ام هب ضايقلا امأو .زئاجف مهلاومأ ةلضف نمف رطعلاو سرولا امأو كلذ هبشأ
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف نم هزاجأ نم لوق ىلع عساوف هنم حلصأ

 : اذه وهو 3 اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 نمو © ملسأ رايخلا وأ عطقلا عيبب ميتيلل ءارشلا كرت نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . غراغ نماض هلوهف نمثلا وأ عيبملا كلذ فلتو ،ائيش هل ىرتشاو ائيش هل عاب

 . ملعأ هللاو

 يف احالص ناكو . ميتيلا لام نم هل ةميق ال يذلا ضوحلا ذخأ امأو

 . ملعأ هللاو . كلذ عساوف هلخن نم هجارخا

 نم امح اهريغ وأ ةدلاو نم ماتيألا ىلع ةقفنلابرومأملا قفنأ اذإو : ةلأسم
 ىلع ةقفنلا ذخأ هل زوبي له .اهنم انود وأ اهلثم وأ اهنم لضفأ ةقفنلا سنج ريغ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 رجأتسا نإ امأو كاهسنج نم تبجو امك ةقفنلا ملسي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ضعب لوق نم كلذ ةزاجإ ولخت الف ، ماتيألل احالص ناكو ءيشب ميتيلا لفكي نم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف

 . اهم اهقم : لصألا ين (١ر

_ ٢٣٢٥٨ _ 



 جاتحي ام عيمجو هتوسكو هتقفن نع لضفي هلام ناك اذإ ميتيلا يفو : هنمو ةلأسم
 فورعملاب ميتيلا لام نم لكأت نأ اهل زوجي له .ةجاتحم ةريقف هتدلاوو 0 هيلإ

 ؟ال مأ

 اذهل عساوف اعساو هلام ناكو { ةجاتحم ةريقف تناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 وأ مكاحللو نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع ©فارسا ريغ نمو فورعملاب كلذ

 ناك اذإ فورعملاب هلام نم ةنؤملا اهل اوضرفي نأ ةماقتسالا لهأو نيملسملا ةعامج

 . ملعأ هللاو . ةفصلا نم انركذ ام ىلع

 نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نم ،راثآلا رهاوج باتك نمو : ةلأسم

 . هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللادبع

 ةقفنلا ةفصو ،هلام نم ىسكيو هلام نم هيلع قفني ميتيلا كلذكو : باوجلا

 نوكتف .رابشأ ةسنمخ ريصي نأ ىلإ إ ةقفنلا ثلث ادعاصف ميطفلل نوكت نأ يبصلل
 نأ ىلإ ةقفنلا اثلث هلف رابشأ ةتس نوكي نأ ىلإ لوقلا رثكأ ىلع ةقفنلا فصن هل

 نمل زئاج كلذكو هلام نم هيلع قفني نأ ميتيلا اذه لام هدنع نمل زئاجو . غلبي
 . ملعأ هللاو .اهنبا ةقفن همأ يطعي نأ يبصلا اذه لام هدنع

 همحر يحنللا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 : هنيعب اذه وهو ،اهباوجب تيتأو اهلا ؤس تكرت . . هللا
 ةقفن ميتيلا ىلع ىرجأو ،انومأموأ هقفي ميتيلا لفاك ناك اذإ : باوجلا

 هل بجي ام ريغ ضورعلا نم ءيشب وأ مهاردب ميتيلا ةقفن نع حلاص ولو .هلثم
 رمأب مئاقلل زوبيأ : كلوق امأو . هلابو ميتيلاب ماق نم ىلع اذه قيضي الف هلام نم

 1 هأزري امردقب كلذ نم ناك امو مهارد نم هيلع هحلاص امم هلفاكل عفدي نأ ميتيلا

 نأ ينبجعيف نامزلا نم ()لبقتسي امل الإ هلام نم كلذ ميتيلا قحتسي نأ لقأ وأ

 .هيلع عقو ام ءاضقنا ىلإ ميتيلا شعي مل نإ ميتيلا لام نم هعفد ام ىلع دهشي

 نم ىنبجعي يذلاو .هلام نموهف كلذ بهذ اذإف .كلذ نم ةدملا طرش نم اهنيب
 . لبقتسم : لصألا يف )١(

_ ٣٥٨٦ 



 يف ةدملا نم هيلع ىضقنا يذلا تقولا ىلإ هسفن ىلع ميتيلا لفاك نادي نأ كلذ
 . ملعأ هللاو .كلذ نم هيلع احلاصت ام هل عجري كلذ دعب مث ،كلذ

 : هنيعب اذه وهو 5اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 ايف مهتاقفنل ماتيألا لوصأ عابت ()الأ هب رمؤي يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 هل عابي ام ةميق غرفتسي نأ ىلإ هسفن ىلع هلفاك نادي نأو ،نامزلا نم لبقتسي

 ةرورضلا تأجلأو ،هلام نم هل دب ال امو هتوسكو هتقفن نم هأزري اييف هلام نم

 اےيف هل جاتحي امل هلوصأ نم ءيش يأ عابي الأ مئاقلاو ميتيل عابي الأ مئاقلاو ميتيلل

 قيضي الأ يدنعف }هكاله ىلإ كلذ ىدأو ميتيلا عاض الإو نامزلا نم لبقتسي

 دنع نامزلا نم لبقتسي امل هلام نم هل عيبي نأ ميتيلا رمأب مئاقلا ىلع كلذ

 . ملعأ هللاو . ميتيلا ىلع كالهلا فوخو ةرورضلا ١

 هل ةضورفم نكت ملو مكح يف ةقفنلا فصن هل بجي ناك اذإ ميتيلاو : ةلأسم

 زوجيأ .رظنلا يف ةقفنلا فصن أزري ال ميتيلا اذه ناكو ،هلوعي نمل هلام نم ةضيرف

 لام نم كلذ اهضبقيل ةقفنلا فصن اهلام نم هيلع قفنت نأ ةمأ رجأتسي نأ هيصول

 ؟ال مأ ، هللا نيبو هنيب اميف ميتيلا

 أزري مل ميتيلا نأ انيقي ملعي ميتيلا رمأب مئاقلا ناك نإف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مكح ريغب ميتيلا ىلع قفني ناكو عرشلا بجوم ىلع هلام يف ةضورفملا هتقفن

 امردقب ميتيلا لوعي نمل ملسي نأ ميتيلا اذه رمأب مئاقلل ينبجعيف لدعلا مكاحلا

 يف ةضورفملا هتقفن نأ هنم نيقي ريغ ىلع ناك نإو هيلع ررض الب هتقفن يفكي

 نمل ملس اذإ هيلع جرح الف وأ انظ الإ هنم لضفت اهنأ عرشلا بجوم ىلع هلام
 هللاو . عرشلا بجوم ىلع كلذ هتقو يف هل ةماتلا هتقفن ميتيلا لام نم ميتيلا لوعي

 .ملعأ

 )١( ال نأ : لصالا يف .

٣٦. 



 يفكي امردق ىلع الإ ةقفنلا ىري ال هنأ نيملسملا راثآ ضعب يف دجوي هنأل

 . ملعأ هللاو .رسيلا سايق ىلع ال لدعلا لهأ رظن يف هيلع قفنمل

 نم اذهب تيتأواملا ؤس تكرت . .ةلأسملا هل باوجرخأ نمو : ةلأسم

 : اذه وهو ،اهباوج
 نم هجوب هب موقي نموأ هيصووأ هليكو ميتيلا لوعي نمل ملس اذإ : باوجلا
 ىلإ كلذ نايض دقتعي نأ عفادلا ىلع ناك نامزلا نم لبقتسي امل قحلا هوجو
 ميتيلا نأ ىسع هنأل ؛ميتيلا كلذ لوعي نم ىلع اهطرشأ يتلا مايألا ءاضقنا

 . ملعأ هللاو . بابسألا نم ءيش وأ توم هيلع ثدحم

_ ٣٦١





 رشع نماثلا ب ابلا

 مهيناعمو كيلامملا يف
    

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

 وأ ءيش اهنم درفنا ىتح هنذأ حرجوأ كولمم نيعروع نميف : هللا همحر ناديبع
 رانلا ترثأو ،ةرمج وأ ةديدحب هامر وأ شران اهيف هبطحب هبرض وأ ،اهنم ءيش عطق

 ال مأ كولمملا.قتعيأ .ًادمعوأ اطخ ناك هنم اوضعوأ هعبصإ رسكوأ هدسج يف

 ؟اناركس وأ انونجم وأ اميتي وأ ايبص ديسلا ناك ؟كلذب

 عطق وأ عبصإ عطق نم هدبعب لتمو اغلاب ديسلا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف اهلك ةيدلا عمتجت ىتحف أطخلا ىلع امأو .قتعي دبعلا نإف ،نيع قفوأ نذأ

 برقأف ناركسلا امأو .ايهلعفب قتعي هنأ لوقأ الف نونجملاو ىبصلا امأو . ةلثملا

 . .ملعأ هللاو . هب لثم اذإ دبعلا قتعي نط

 ؟ال مأ قتعلا يضميأ . هدلو كولمم دلاولا قتعأ اذإو : هنمو ةلأسم

 نأ هيلع لمعأ يذلاو ن نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يذلاو فالتخا اضيأ كلذ يفف ،هدلو دلو كولمم قتعأ اذإ امأو ۔ يضمي قتعلا

 . ملعأ هللاو . يضمي ال قتعلا نأ لوقلا نم ينبجعي

 دق هديس دجوف امدان عجر مث انامز هديس نم رف كولمم يفو : هنمو ةلأسم

 صالخلا ةارأ نإو . . ؟ناك ام ىلع اكولمم ذبعلا نوكيأ .اثراو هل دبي ملو ؤ يفوت
 ؟ءارقفلا ىلإ صلختيأ ،هديس نع رصقو عنص امم

_ ٢٦٣٢ _ 

 



 عضيو همزل امم ءارقفلل صلختيو اكولمم نوكي معنف : قيفوتلا هثابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .ءارقفلل هسفن

 ؟ دبعلا ةرغ ةفص ام ،دبَع ةزغ رثألا يف ءاجو : هنمو ةلأسم
 برض اذإ كلذ لثمو ةمأوأ بع يه ةرغلا ةق نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 نينجلا ناك نإف ، ةمأ وأ دبع ةرغ براضلا ىلعف ءاتيم انينج تقلاف ةأرما لجر

 ا . .همأرشع ةيد يهو مهرد ةئايتس هتميقو دبع ةرغ هيلعف اركذ
 . مهرد ةئامثالث اهتميقو هَمأ ةرغ هيلعف ىثنأ نينجلا ناك نإو

 هللاو .امهرد نوسمخو مهرد ةئامعبرأ هيلعف ىثنأ وأ اركذ نينجلا فرعي ل نإو

 . ملعأ

 كتوم لبق وأ ثالثب يتوم لبق رح تنأ هكولممل لاق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 . ثالثب

 نم قتعي :نيملسملا نم لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 : لاق نم لاقو . ةلوهجم دبعلا وأ ،هيف توميوه يذلا لبق مايألا ةثالث ىلإ هنيح
 رجأ هلو ارح نوكي هنإف 5 مايأ ةثالثب دبعلا وأوه تومي نأ لبق هعيبي الو همدختسي

 كلذ تظفح ام هبش ىلع دبعلا توم وأ وه هتوم لبق مايألا ةثالث يف هلمعتسا ام

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم

 عولط لبقو ةمتعلا دعب ليللا يف هديس هلمعتسا اذإ دبعلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟كلذ يف مثأي مأ نايض هل هيلع لهف رجفلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع نايض ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 ام ىلع مدت مث 5ادالوأ اهنم ذلوأو اهئطوو ى ةمأ قرس لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟دالوألا مكح ام .اهدر دارأو هلعف نم فلس

٣٦٤)



 هيلعف اركب تناك نإ رقعلاو { ةمألا هذه رقع همزلي هنأ : قيفوتلا هنابو باوجلا

 دق هنأ الإ نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهنمث رشت فصنف ابيث تناك نإو .اهنمث رشع
 لاقو .نارقع همزلي :لاق نم لاقو .ةرقع ةأطو لكل همزلي : نيملسملا ضعب لاق
 ةمألا ديس ىضري نأ الإ ةمألا ديسل كيلامم مهف دالوألا امأو .دحاو رقع :لاق نم

 . ملعأ هللاو .هيلإ كلذف ،مهيبأل هتمأ لاومأ عيبب

 . . هقتعأو هدي يفوه نم دنع نم متغا ادبع ىرتشا نميفو : هنمو ةلأسم

 : اذه وهو ، باوجلاب تيتأو لا ؤسلا ةيقب تكرت
 . ملعأ هللاو . هءارشو هقتع هل زئاج هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

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

 ةيقب تكرت . .ةوسكلاو دبعلا ديس نم ةقفنلا تبلط اذإ دبعلا ةجوز يفو : هللا

 . باوجلاب تيتأو لاؤسلا
 هجيوزت ناك نإ هدبع ةجوز ةقفن ديسلا ىلع نأ ليق دقف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةمألا ةقفن نم قحلا هبجوي ام ىلع ةوسكلاو ةقفنلاب اهف هيلع مكحيو .هديس رمأب

 هللاو . ةوسكلاو ةقفنلا نم اهل تبث دق اميف عابي دبعلا ةبقر يف كلذ ناك اهتوسكو
 . ملعأ

 نوكتأ .لماح يهو جوزلا اهقلط مثرحلا اهجوزت اذإ ةّمآلا يفو : هنمو ةلأسم
 ؟قلطملا جوزلا ىلع مأ ديسلا ىلع ةقفنلا
 ولو اهديس ىلع اهتقفنف ةيجوزلا مكح نع هنم تناب دق تناك نإ : باوجلا

 ىلع هتنؤمو هتقفنف ايح اهنطب يف ام تعضو نإف لمحلا نم اهنطب يف ام قتعأ
 .ملعأ هللاو .ارح تبث ذإ ،هيبأ

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تامو { مولعم تقو ىلإ هرجأو هتوم ىلإ هدبع بقر يذلاو : هللا همحر يوزنلا
 ؟ال مأ }ةدملا ىلإ ةرجألا تبثت له .ةدملا مامت لبق ديسلا

. ٣٦٥ _



 ىلإ هتمذ متأ ءاش نإ دبعلل رايخلاو ةرجألا تلطب ديسلا تام اذإ : باوجلا
 دبعلا اذه دافتسا نإ امأو . ملعأ هللاو . كرت ءاش نإو . كلذ باسح هلو ةدملا مامت

 دافتسا هنإ دبعلا لاقو ث كولمم وهو دافتسا ةثرولا لاقف هديس توم دعب مدقو ةدئاف

 مل نإ كلاهلا ةثرول نيميلا هيلعو كلذ يف دبعلا لوق لوقلاف . هديس توم دعب

 . ملعأ هللاو . ةثرولا دنع ةحص نكت

 ؟ دبعلا قتعأ مث ،اطخ اكولمم حرج يذلا امأو : هنمو ةلأسم

 هللاو .دبعلل ال دبعلا قتعأ يذلا ديسلل صلختي نأ يدنع هلف : باوجلا

 .ملعأ

 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 عبرأ وأ ثالث تنب تناك اذإ قتعت نأ زوبييأ :ةريغصلا ةمألا يف : هللا همحر

 ؟تقتعأ اذإ يصوملا لام نم ةقفن اهل مزلت لهو . .؟ نينس
 همزل مزال نع تناك نإف & ضام اهقتعف تقتعأ نإ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 هللاو . فالتخا اهولع موزل يفف مزال نع نكت مل نإو \اهغولب ىلإ اهلوع
 .ملعأ

 نم ريغصلا قتعزوبيأ .ةنمؤم ةبقر قتعب ظفللا ناك اذإ تيأرأ : ةلأسم

 ؟هلاح فرعيو غلبت ىتح مأ ديبعلا

 ةملاس ةنمؤم ةذشوم ةغلاب ةبقر قتعت نأ انعم نسحألا : قيفوتلا هلابو باوجلا

 : ا هللاو .هب لوقأ الف بجاولا نع ريغصلا قنع امأو 5 ةبتكملا ىلع ةرداق حراوجلا

 اهوتأ : هل ليقف ، هيلع فشكنتل ةمأ ضيرملل ىرتشا اذإو : هنمو ا

 لحيو اهل زوجيأ . عايجلا ةوهش هنع تبهذ دقو .كلذ كلو اهل لحي ىتح اهارستيل

 ؟عامجلا ىوس ءاربتسالا لبق كلذ زوجي مأ . . ؟ءاربتسالا دعب هيلإ رظنلا اهل

 دعب ايهلك كلذ ايل لحيو دقعلاب ةينلا كلت هلزوبت : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .ءاربتسالا

_ ٣٦٦ _



 : همحر يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رانلا هيف ترثأو هديس همسو اذإ فالتخا هقتع يفف دبعلا مأو : باوجلا
 رانلا مسو ىلإ جاتحيو هب تثدح هلعل مسولا ناك اذإ 5ةأرما وأ الجر هديس ناك

 . ملعأ هللاو .همسوب رمأ اذإ كلذكو

 نميف هللا همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .اهقتعأو ةريدم ةبقر ىرتشاو ةبقر قتع همزل

 :اذه وهو اهباوجب
 اميف مزاللا قتعلا نعريدملا قتع هئزجي ال يدنع يذلاف : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا نم ينبجعي

 رايخلا يب هلادبعرخا لجر نم ىرتشا يذلا امأو : هريغ نمو ةلأسم

 ؟ هدي يف دبعلا تام مث © همدختساو دبعلا كلذ ضبقو

 الو نمثلا نم هيف ايب دبعلا فلت دقو ، تباثو زئاج عيب اذهف : (_ا١©هلباوجلا
 . ملعأ هللاو . عئابلا ىلع ءيش

 ذنم هنم رثكأ وأ دلوب تءاج مث اهبنتجا هنأ هتمأ ىلع دهشأ نميفو : ةلأسم

 ؟ال مأ هدلو دلولا نوكيأ .كلذ ىلع دهشأ

 . جيوزتوأ عيبب هكلم نم اهجرخي مل ام نينس ىلعولو هدلو دلولا : باوجلا

 . ملعأ هلللاو

 :اذه وهو { اهباوجب تيتأو 5 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم
 .رارقألا اوزيجي ملو ،قتعلا مهقاقحتسا دعب ديبعلل ةيصولا اوزاجأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 )١( لصال ا ف تسنيل .

٣٦٧ 

 



 نكت ملو {هدلو هنأ يدوهي ىعداو ، هدبع هنأ ملسُم ىعدا قبص يف : ةللأاسم
 ؟ةنيب امهدحأ دنع

 تام نإو ،هتميق فصنب ملسملل يدوهيلا ىعسيو ملسم رح هنأ : باوجلا

 ملعأ هللاو .دلولا هثرو © يدوهيلا

 ؟اهقتعأ نم ىلع ةقفن اهل لهف .تقتعأ اذإ ةريغصلا ةمآلا نع : ةلأسم
 نع اهقتعأ ناك نإف : نيملسملا نم افالتخا كلذ يف تدجو دقف : باوجلا

 فالتخا هيفف اعوطت ناك نإو {هلام ي اهتقفن هيلعف نيمي ةرافك وأ راهظ بجاو

 مهنأ ينبجعأ اهقتعأ نم ةثرو ىلإ تعجر اذإو { ةقيتعلل ةقفن الف اهب ذخأ اذإو

 . سانلا ىلع لك اهوكرتي الو ، غلبت نأ ىلإ اهقتعأ نم لام نم اهيلع نوقفني

 . كيلإ هب تبتك ام ينبجعيو .اهثراووأ ، تقتعأ اذإ اهيبأ ىلع اهتقفن ليقو
 . ملعأ هللاو

 ؟ ةمألاب دبعلا جوزي نأ هل زوجيأ . ةمأو دبع هل لجر نع : ةلأسم

 نالف تنب ةنالفب نالف نب نالف تجوز ينأ اودهشا لوقي : لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اذكو اذك قادص ىلع

 : فلؤملا لاق . كلذزئاج :رظانلا لاق .ردقأ ملو ك كلذ نع تبنجت انأ امأو

 ديسلا ةمأ جيوزت» : : ظفللا اذه وهو اذه ريغ ًاظفل عضوملا اذه ريغ يف تدجو

 هتمأب ، نالف كولمم انالف تجوز :لوقي نأ وهف ،كلذزيجي نم لوق ىلع هدبعب
 دقع ىف هانحرش ايك انهو ،كلذ لبق مث . .«نالف نب نالف امهديس نذإب ةنالف

 ىلع ةجوز نالف يديس ةمأ ةنالف تلبق :دبعلا لوقي لوبقلا دنعو جيوزتلا

 رظنيف © كلذ عيمجب يسفن ىلع اهل تلبقو ،لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه

 عجر . .ملعأ هللاو . كلذ يف

 )١( هنأ : لصالا يف .

٢٦٨ 



 ؟ال مأ ةليسو وأ ةرافك نع روعألا دبعلا قتعزوبي لهو : ةلأسم

 قتعامأ : هللا همحر ديعس نب سيمخ يضاقلا هيقفلا خيشلا نع : باوجلا

 لوقلا رثكأو فالتخا هيفروعألاف ةرافكلا قتع امأو .فالتخا الب زئاجف ةليسولا

 يتلا حراوجلا رئاس ةميلس اهسفنل ةبسكملا ىلع ردقت ةبقر تناك اذإ زاوجلاب
 .اهب بستكت

 بلطل دبعلاب ىذأ نم هدسج نم ائيش قشوأ هكولمم ىوك لجر : ةلأسم
 ؟ال مأ ،هنم قتعنيأ . كلذب هريغ رمأ وأ .هب كلذ رثأو ،هل ةيفاعلا

 هيف ناك اذإ يكلا امأ : هللا همحر ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا نع : باوجلا

 دبعلا يضرو اغلاب دبعلا ناكو {هندب يف هتقحل نأ لبق نم رظنلا يف دبعلل حالص

 الو دشأ وهف اييص دبعلا ناك نإو .اقتع هري مل ضعبو اقتع ىأر ضعبف كلذب

 .ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع فالتخالا نم مدعي

 نم ائيش قش اذإ امأو ، هدبعل دبعلا ديس نم مسولا نم ةمالسلا ينبجعيو

 قتعلا هيلع عقي مل هل حالصلا رظن ىلع هدسج يف تق ةيذأ لَبق نم هدسج
 ل اذه نم ملس اذإف 5انذأ هل قرخوأ هحراوج نم ائيش هل عطق نكي ل ام يدنع

 . ملعأ هللاو .رثألا نم هتعمس ام ىنعم ىلع يدنع اميف قتع هيلع عقي

 .اغلاب وأ ايبص كولمملا ناك { هكولممل ابراض اسرض علق اذإ ديسلاو : ةلأسم

 ؟ال مأ قتع ىلإ غلبي له
 نأ ينبجعي مل ررضلا ىلع ال هل حالصلا ىلع كلذ ناك اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اقتع نوكي

 . . ؟ال مأ قتعلا يف اهلمح لخدي له . لماح يهو هتمأ قتعأ لجر : ةلأسم

 ؟لمحلا ركذي ملو
 ًائيش الإ دلولا جرخ دقو تقتعأ ولو { اهلمحو يه قتعت ةمألا نأ : باوجلا

 هللاو .افالتخا كلذ ي انباحصأ لوق يف ملعأ الو .اَهقتعب قتعي هنإف هحراوج نم

 . ملعأ

_ ٣٦٦





 كلذ يناعمو دوقفملاو بئاغلا يف
    

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

 كيرشلا بلط اذإ ه ؤاكرش هل مساقي نأ زوجي له دوقفملاو : هللا همحر ناديبع

 . ؟لجألا يضقني ىتح مأ كلذ كيرشلا بلط اذإ ليكو هل ماقي لهو . ؟مسقلا
 ؟هدالوأ ةقفنل هلام نم عابي لهو

 لاق .بئاغلا ةلزنمب نيملسملا ضعب هلعجيف دوقفملا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 امأو .هيف لخدي مل ءاش نإو هيف لخد ءاش نإ رايخلا مكاحلل نإ :نيملسملا رثكأ
 . ملعأ هللاو .كلذ زئاجف ،هتجوزو راغصلا هدالوأ ةقفنل هلام نم عيبلا

 يف تام هنأ هربخ ءاج كلذ دعب مث ، هدلب نم باغ نميفو : هنمو ةلأسم

 ربخلا غلب ذم كلذ مكح نوكيو .ءازع هل لعفي نأ زوجيأ .ينالفلا (اارهشلا
 ؟ هتجوز ةدع كلذكو هتومب

 .هتوم مهغلب موي نم ءازع هل ذفني نأ زئاجف ءازعلا امأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاقو . هتوم حص موي نم دتعت اهنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف ،هتجوز ةدع امأو

 . ربخلا مهقحل موي نم دتعي : لاق نم

 صاخلا دنع يهو اهيف باتريال ةرهش مهرمأ رهتشا سانأ يفو : هنمو ةلأسم
 ذم ةريثك نونس مهل تضم دقو روص ردنب نم جنرفالا مهذخأ مهأ ماعلاو

 . رهش : لصألا ي ١

٣٢٧١ 



 نم الإ اهنكلو ،جنرفالا دنع ءايحألا يف دعب مهنأ رابخألا مهنع ىجحتراو ،اوذخأ
 ايف مهدنع نم ظح غلب الو ، هسفنب مهرظن هنإ لاقو ءاج دحأ سيلو ،لاقو ليق
 ؟ةفصلا هذه ىلع ءالؤه مكح نوكي

 ىلع مهتاجوزو مهل مهلامو ءايحألا ءالؤه مكح نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهتوم حصي ىتح نههلاح

 بكر دق بكرم ايهنم دحاو لك نيبكرم يف ابكر هدلوو لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟ايههمكح اف .ا)امهربخ مجتعاو ،اعجري مل رحبلا يف ابكر ام دعبو ،هيف
 ايهتومب مكح دقفلا ىضقنا اذإ دقفلا مكح ايهمكح نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . ءامدهلاو ىقرغلا ثاريم لثم امهنيب ثاريملا نوكيو

 دقفلا لجأ ىلع ديزت نونس دوقفملا وأ بئاغلل تضم اذإو : هنمو ةلأسم

 نم ةصخر كلذ يف له .اهتوم يف كشي ال بلقلاو . ةليوط ةدايزب بئاغلاو
 مأ ، كلذ مهتثرو غلب اذإ ابيط نوكيو .هلام ين لوخدلا زوب نأب نيملسملا ضعب

 ؟ال

 نم جرخي الو ، نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي ال : قيفوتلا هلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب نم ةصخرلا

 دحأ هركذ راس نأ دعبو جحلل ادصاق نايع ينراس لجر نع :"ةلأسم

 ملو ،هيف راس يذلا ماعلا كلذ يف جح دق هنأو .ةكمب هآر دق هنأ نايع جاجح نم

 ءيش يف نايع لهأ نم دحأ هركذي ملو .هربخ مجتعا كلذ دعبو ى نايغ ىلإ عجري
 ةيقب تكرت . .ةنس نيرشع ردق راس ذم ةدملاو هل تضم دقو نكامألا نم

 : هنيعب اذه وهو ، باوجلاب تيتأو لا ؤسلا

 )١( اهربخ : لصألا يف .

 )٢( لصالا يف تسيل .

٢٣٧٢ 



 دعب ملعي ملو } ةكم يف دجو اذإ بئاغ لجرلا اذه نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 لاقو .هدلوم ذم ةنس نونايث نيملسملا ضعب لاق . هتبيغ لجأو .هجوت نيأ كلذ

 نوكي لجألاو يح همكح لاق نم لاقو .ةنس نوسمخو ةنس ةئام لاق نم

 . ملعأ هللاو . هتبيغ ةدع ضقنت مل اذإ هتثرو نم تام نمف ثراو وهو مكاحلل

 : هنيعب اذه وهو اهباوجب تيتأو 3 اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 هربخ مجتعاو 5امولعم ادلب ادصاق لجرلا ناك اذإ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 توم اهعم حص هنإ تلاق اذإ ةجوزلاو نينس عبرأ هلجأو دوقفم همكحف

 .اهنع يضاغتلا نيملسملا رمأب مئ :اقلل زئاجف تجوزتو اهجوز

 يوزنلا دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 .؟ةجوز هلو هدقف ىضقنا اذإ دوقفملا يف : هللا همحر

 ظفلو دقفلا ةدع يضقنت نأ دعب ك دتعت نأ لبق يلاولا اهقلطي : باوجلا

 نم نالف تنب ةنالف تقلط دق ينأب اودهشا» : يلاولا لوقي كلذ يف قالطلا

 . ملعأ هللاو .«ينالفلا نالف نب نالف دوقفملا اهجوز

 ؟ دوقفملا ةداهش ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 ردنب ىلإ ارفاسم ىوزن نم جرخ نالف نب نالف نادهاشلا لوقي : باوجلا

 .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ربخب اذه هجورخ دعب هل ملعأ لو (١)طقسم

 ؟ ليسلا هلمح يذلا دوقفملا ةداهش ظفل يفو : هنمو ةلأسم

 يداولا هلمح ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ : دهاشلا لوقي : باوجلا
 .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ربخب كلذ دعب هل ملعأ لو ينعأ 3 هب بهذو ءاملا نم

 ؟قرحلا ف دوقفملا ةداهش ظفل يفو : (٢)هنمو ةلأسم

 )١( دكسم : لصالا يف .

 )٢) هنم باوجلا : لصأل ا ف .

٣٧٢٣ 



 تيب حطس يف ينالفلا نالف نب انالف نأ دهشأ انأ :دهاشلا لوقي : باوجلا

 نأ ىلإ ربخب كلذ دعب هل ملعأ ملو © هيفوهو حطسلاو تيبلا كلذ ق رتحاو نالف

 .هذه يتداهش تيدأ

 بكرملا يف ام عيمج مزهناو ًاموق يقلو ، رحبلا رفسرفاس لجر نع : ةلاسم
 ؟تيم مأ يح هنأ اوملعي ملو ،بكرملا يف لجرلا يقبو
 وهف برحلا لهأ عم هدحو يقبو هباحصأ هنع مزهنا ناك نإ : باوجلا

 هنم هل بجي نينسلا هذه يف دحأ تام نإ نينس عبرأ هلجأو دوقفم اندنع

 . ملعأ هللاو .ةايحلا يف همكح نأل هنم هثاريم هلف ثاريم

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

 مهنم نوقابلا فرعي ملو .مهنم دحأ اجنو ،اهلهأب رحبلا يف تقرغ ةنيفس يف : هللا
 : هنيعب اذه وهو باوجلاب تيتأو لاؤسلا ةيقب تكرت . .تاومأ وأ ءايحأ مهأ

 ىتح ةايحلا ءاقرغلا ءالؤه مكح نأ ليق دقف تفصو ام ىلعف : باوجلا

 وأ مهقرغ حص ولو { مهتوم ةحص ىلع ةلالدب وه سيلو & مهقرغو مهتوم حصي

 حصي ىتح نجوزتي نأ مهئاسنل سيلو دقفلا مهمكحو ،هيف مهو مهبكرم قرغ
 ةتيمملا ةدع دتعت نأ دعب جوزت نأ هتجوزلف . مهنم هتوم حص نم توموأ 5 مهتوم
 لوخدلا الو نهنم دحأ جيوزتوأ نهجيوزت يف لوخدلا نيملسملل زوجي الو . هنم

 .حص هنإ نلقولو نهجاوزأ ىلع تاقدصلا نم نهلام بوجوو ،نهثاريم يف
 لدعلا لهأ ماكحأ يف ةتباث ريغ ةحص كلتو . مهدحأ توموأ مهتوم نهعم

 .كلذ يف نمهتا اذإ ةصاخو جيوزتلا نع نهعنميو كلذ نهيلع ركنيو

 الو نف ضرفي مل ،} نهجاوزأ توم نهعم حص هنإ نلق اذإ : لاق نم لاقو

 خيشلا نمز يف انيلع ىرج دقو لجو زع هللا ىلإ نهرمأ :دريو ،نهرمأ يف لخدي
 . هتوم اهعم حص هنأ تعاذأو ،اهجوز دوقفم ةأرما ىف هللا همحر ديعس نب حلاص

 ريغ اهلعلو اهجوز دقف يضقني نأ ىلإ جيوزتلا نع اهانعنمف جيوزتلا تدارأو
 . ملعأ هللاو .اهجوز توم ةحص نم تلاق ام ىلع ةنومأم

٢٧٤



 يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلألاسم
 نمم غلاب ريغ دلو وأ ةجوز بئاغللو ،©بئاغل لام هدي يف ناك نم نإ : هللا همحر
 ناكو .ةنؤملا ىلإ بئاغلا لام نم ةنؤملا هل تبجو نم جاتحاو ،هتنؤم همزلت
 اوبلط نإ هدي يف امم مهيلع قفني نأ هل نإف نيملسملا ةجح هلانت ال ثيح بئاغلا

 نإ مكاحلا رمأب كلذ نوكي نأ ربجأو .كلذل هلعل ةجاح مهب ىريو كلذ هنم

 ضعب لوق ىلع كلذ هيلع قيضي الف هسفنب يلتبملا كلذ لعفو دجوي مل نإو دجو
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : هنيعب اذه وهو ث اهباوجب تيتأو اهلاؤس تكرت : هنمو ةلأسم

 يف دوقفملاو بئاغلا نأ نيملسملا راثا نم هتظفح يذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هجوب هتجوز وأ ثاريم نم امهيلإ لآ امو هلانو © قراط نم اهلام نوكي ايهلجأ لاح
 .ايل وهف قحلا هوجو نم

 وأ يبص دلوو هتجوز لثم هتقفنو هلوع همزلي نم دوقفملا وأ بئاغلل تناك نإو

 ليكو هل ناك نإف .هلام نم هتقفنو هلوع همزلي نم ىلع قفنأ لام هل نكي مل كولمم

 مل نإو © كئلوأ ىلع هنم قفنأو .همهس هثري نمم دوقفملا وأ بئاغلا ثرو ام ضبق

 مكاحلا مدع عم نيملسملا ةعامج وأ اليكو مكاحلا امهل ماقأ اهلبق نم ليكو مل نكي

 بئاغلا توم ىعدا نمو { هتوسكو هتقفن اهمزلي نم ىلع هنم قافنالاو اهلام ضبقل

 ىلإ ايلام فقوو .هنم ءيش ىلإ هلوع اهمزلي نم جتجي ملو ،لام ايمل دوقفملا وأ

 رمأب مئاقلل بجاو بئاغلا لام يف لوخدلا يف ريخ مكحلاو .ايهتوم وأ اهمودق
 ىلع رداق وهو عيضي ائيش عدي الو 0 هللا يفو هلل ةحيصنلا يف دهتبجي نأ نيملسملا
 ملعأ هللاو . عيضي (١)الأ

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

 نينسلا نم ىضمو اهتبيغ خرؤت مل اذإ بئاغلاو دوقفملاو : هللا همحر ناديبع

 )١( ال نأ : لصالا يف .

_ ٣٧٢٥ 

 



 . بئاغلل هتبيغو . دوقفمل ا دقف ءاضقن اب بولقل ا ف بير ال ام

 ذاقنا امهدحأل وأ اه ةنامأ هدنعوأ ةعبت هدنع ايل نمل زوجي هنأ : باوجلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع هللا نيبو هنيب ايف اهتثرو ف كلذ

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 نب هللادبع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا نع عفري ث هللا همحر يلاعسلا

 هتجوزل هوثراو ءاج ةدم دعبو اجاح جرخ لجر يف : هللا همحر ناديبع نب ةعمج
 هنأ يدنعو . هتوم يدنع حص ام تلاقف .هتوم اندنع حص كجوز نإ :اولاقف

 هتثرو نأل ، جاحلا لجرلا اذه ةجوز ثاريم نوديري هتثرو ءاجو تتام مث . يح

 .اهتوم لبق ،ةأرملا جوز لجرلا تومب اورقأ
 اذإ مهكلاه ةجوز نم ثاريم جوزلا ةثرول سيل هنأ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 3 هتجوز لبق تام مهكلاه نأ اورقأو .هتجوز لبق مهكلاه توم مهدنع حص
 مهتكلاه لبق هتوم حص اذإ مهتكلاه جوز نم ثاريملا مهلف ةجوزلا ةثرو امأو

 . ملعأ هللاو . ةرهش اهعفدت ال ةرهش وأ لدع يدهاشب

 لجر ءاج كلذ دعبو © نينس ذنم اهنعراسو جوز اهل ةأرما يفو : هنمو ةلأسم

 . قالطلا طخب هنم اهاتأو طقسم يف كجوز تدجو ينإ اهل لاقو ،(١)طقسم نم

 نأ يلزوبي له .جيوزتلا تدارأو هتقدص اذإف .هطخزوبجي ال نم طخب طخلاو

 ؟اهنع لفاغتأ

 يدنعو اذه لثم نع لفاغتلا قيضي ال هنأ يدنع يذلاف : قيفوتلا هنابو باوجلا

 هيف نكمأ املكو ،هسبلب ىلوأ لكو ءاذه لثم نع ضارعالاو يضاغتلا كل زئاج
 . قيفوتلا هبو ، ملعأ هللاو . يدنع اميف هنع لفاغتلا قيضي الف لطابلاو قحلا

 )١( دكسم : لصألا يف .

٢٣٧٦ 



 دويقلاو شورآلاو تايدلا ف
 كلذ هشأ امو

- 

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

 ام هنم ديرتو ادمع اهاخأ لتق هنأ لجر ىلع تعدا ةأرما يف : هللا همحر ناديبع

 يعدت يذلا لجرلا اذهلو . ةنيب اهل نكت ملو .اهاوعد ركنم لجرلاو . عرشلا هبجوي

 امل بجت له .ةأرملا هذه ةوخا بلطي ملو . هتثرو نم ةأرملاو ةوخأ اهوخأ هنأ ةأرملا

 رئاس بلطو .دوقلا لوتقملا ةبصع بلط نإو . . ؟هيلع تعدا نم ىلع نيميلا

 ؟ةيدلا ةثرولا

 لتق هنأ هيلع تعدا يذلا ىلع نيميلا ةأرملا هذهل نأ : قيفوتلا هلابو باوجلا

 دحأ بلطو ،هيلع ىعدملا ىلع ىوعدلا تحص نإو ،هذه كتفص ىلع اهاخأ

 ةيدلا بلط يذلا ناك اذإ لطبي دوقلا نإف { ةيدلا مهدحأ بلطو ،دوقلا ةثرولا

 ام ىلع لمعلاف ، ةبصعلا نم ةثرولا عم ثانإلا نم ةثرولا امأو ، ةبصعلا نم

 ريغ نم ةثرولا عيمج ناك نإو ةيدلا اودارأ نإو دوقلا اودارأ نإ ةبصعلا لاق

 . ملعأ هللاو .لطبي دوقلا نإف ةيدلا مهدحأ بلط اذإف ، ةبصعلا

 ؟ ةثرولا نم مهريغو ادالوأو ةجوز هلو لتق نمو : هنمو ةلأسم

 ةجوزلل ناك نإو اهريغو ةجوز نم ةثرولا عيمجل نوكت ةيدلا نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو . ةثرولا نيب يقب امو ،ثاريملا لبق اهقادص ىفوت اهنإف ،©قادص

٣٢٧٧ 

 



 ةثرو بلطو اكتف الجر لتق هنأ يلاولا رضحمل لجررقأ اذإو : هنمو ةلأسم
 ؟ةالولا نود لدعلا ةمئأل الإ كلذ نوكي مأ ،يلاولا هديقف ،دوقلا لوتقملا
 ميقي الو دودحلا نم دوقلا نإ : نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هنابو باوجلا

 لدعلا ةمئأ دودحلا ميقي :نيملسملا نم لاق نم لاقو .لدعلا ةمئأ الإ دودحلا

 عم الإ نوكي ال دوقلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .دالبلا اوكلم اذإ روجلاو

 اذإ نيملسملا ةرضحب زئاج دوقلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاقو . مكاحلاو مامالا

 هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاجف يلاولا دنع دوقلا امأو .لدعلا مامإ مدع

 .ملعأ

 نإو حورجملا ملأت اذإ بظاشلا بطشو 3 مجاحلا حرج يفو : هنمو ةلأسم

 رمأب كلذ ناك اذإ ءيش لعافلا مزليأ .حارجلا أربت نأ لبق حورجملا تام

 ؟حورجللا
 . ملعأ هللاو ء . يش همزلي الف هلثم لعف ىلع دزي مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دالوأ هدنعو 0 كلذل هنم دمع ريغ اطخ هنبا لتق لجر يفو : هنمو ةلأسم

 ؟هيلع بجي اذايف . ةيقاب دلولا ماو ،هريغ
 سدسلا مألل :دلولا ةوخألو هدلو مأل ةيدلا بألا ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 دالوألا ربأ نإو نيملسلملا لوق رثكأ ىلع هنبا فألا ثري الو . ةوخألل يقابلاو

 . ملعأ هللاو . أربي هنإف ةيدلا نم دلولا بأ ّ مألاو

 كلذ يفو .هدسج نم ىشح ف هريغ وأ ايبص مدص نميفو : هنمو ةلأسم

 ناك هنأ ولو ئ هيف يذلا عجولا ببس نم ىمدأف {©كلعب أربي ل لبق ١) )نم ملأ عضوملا

 ؟كلذ ريغ مأ ةيماد شرا همزليأ .اطخ ةمدصلاو .كلذ لثم ىف مدي مل احيحص

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةيماد شرا همزلي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 )١( لصألا يف تسيل .

٣٧٨ 



 ترثأ ىتح اطخ اههجو يف اهريغبوأ ةبطحب ةميتي مكل نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟شرالا نم همزلي يذلا ام .مرو وه انإو 0 مد اهل جرخي ملو ، ًامرو
 .ركذلا هجو ين امهرد نورشع اهلف ترثأ اذإ ةبرضلا نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو . مهارد ةرشع اهلف ىثنألا هجو يفو

 .ةرثؤم ةبرض هالعأ نم هسأر ةمق يف ا دحأ برض نميفو : هنمو ةلأسم

 ؟ةافقلا نم مأ مدقملا نم وهأ .اهيف مكحلا ام

 ةرثؤملا ةبرضلا شرإ نأ نيملسملا راثا نم هتظفح يذلا :: قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهشراف ترثأ نإ ندبلا ينفو . مهارد ةرشعف رثؤت مل نإو ،امهرد نورشع هجولا يف

 رئاس ىلع لضف سأرلا مدقمل سيلو . مهارد ةسمخف رثؤت مل نإو 3 مهارد ةرشع
 ىلع لضف سأرلا مدقل لب 5 هنيعب ارت ؤم هتظفح ام ىلع برضلا شرإ يف دسجلا
 ام ىلع سأرلا مدقم نم اهنأ يدنعف سأرلا ةمق امأو اةحارجلا شرإ يف افقلا

 نم كلذف البقم رعشلا ناك نإف ، افقلاو سأرلا مدقم نيب قرفلاو ؤتظفح

 هيف يذلا عضوملا ناك اذإ ينعأ { افقلا نموهف اربدم ناك نإو سأرلا مدقم

 . ملعأ هللاو .سأرلا مدقم نم كلذف البقم رعشلا

 هطبرف ©نونجلا ةيذأ ةيدلاو دحأ باصأ هللا كراجأ _ نميفو : هنمو ةلأسم

 هل نمضيأ .هبذبت نم طابرلا هيف رثأ ىتح طابرلا نم تلفني راصف ،هقلخ ءوسل
 ؟ال مأ طبارلا

 سانلا ىلع هنم فاخي نم ةلزنمب نونجملا اذه راص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .هتالفناو هبذبت نم لبحلا هيف رثأ نإو . هلثم هب طبري ايب هطبر زئاجف قالطا يف

 نم لبحلا هيف رثأو ،هلثم هب طبري مل ()يب هطبر نإو .هطبر نم ىلع نايض الف
 . ملعأ هللاو . هطبر نم ىلع نايضلا فاخأ ينإف هنم بذجت ريغ

 ام : لصالا يف )١(

٣٧٩ 



 ةديدح ةكرح نم ةرارش اهنم رانلا تراطف هدي يف اران لمح نميفو : هنمو ةلأسم
 ؟رثؤت مل وأ اليلق ترثأ نإ همزلي ام . ميتي نذأ تباصاف

 نأ رثألا يف تدجو ينأل { موسلا هيف بجي اذه لثم يف نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم ناك ام كلذكو .ةضورفم ةفورعم ةيد اهل سيل يتلا ةيانجلا يف رظنلا وه موسلا
 ناعفرلا لبق أربت يتلا حورجلاو ،هتعسلف دحأ ىلع ةباد حرط نم لثم نم راوعلا
 ثادحألا عيمج نم هتفرعم ىلإ لصوتي ال امو ثدحلا دعب ةدايزلا نم دلوتي امو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم لودعلا لهأ رظنب موسلا هيفف

 ؟همزلي اذام . هبجاح رعش ضعب صق نميفو : هنمو ةلأسم

 مل اذإ بجاحلا رعش فتن يف نيملسملا راثا يف تدجو : قيفوتلا هثابو باوجلا

 يذلا نإ .هذه كتفص ىلع لدع موسف تبن نإو .ةلماك ةيدلاف ةنس ىلإ تبني

 يف دهتجيو ،لدع موس هيلعف ،هاضر ريغب ةأرما وأ لجر بجاح رعش ضعب صق
 . ملعأ هللاو .هسفن ىلع طاتحيو كلذ

 هرك ريغب (١) غولبل ا نود ةيبص ىلع عقو غولبل ا نود يبص يفو : هنمو ةلأسم

 همزليأ .امدان هلعف ركذ غلب ام دعبو ،اهضتفي مل هنأ الإ اهجرف يف هركذ عضو ىتح

 ؟ال مأ © هللا نيبو هنيب اميف ءيش امل

 هذه كتفص ىلع هللا نيبو هنيب اييف ءيش اهل همزلي ال هنأ : قيفوتلا هئابو باوجلا

 : يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف يرجيف ةيبصلا ضتفا اذإ امأ

 لاقو . هنع عوفرم ملقلا نأل ءيش همزلي ال يبصلا نإ :نيملسملا نم لاق نم لاق
 رخآلا لوقلا اذهو .هلام يفوهو ةيبصلا قادص همزلي :نيملسملا نم لاق نم
 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ

 )١( ىنعملا لايكل تفيضأ اينإو لصألا يف تسيل .

٢٣٨٠ 



 ىمغأ ىتح هبرص وأ اييص ىمر غولبل ا نود يبص ف لوقت امو : هنمو ةلأسم

 كلذ ببسلالإ لبق نم هيلع مقي ملوأ .هيلع ىمغلا لبق نم ناكو ‘ هيلع
 ؟همزلي ام .باصملا

 ةيد يف نوملسملا فلتخا دقو { ةيمغلا شرإ هل نوكي : قيفوتلا هلابو باوجلا

 مهرد ةئام ريعبلا ةميقو ريعب اهتيد : نيملسملا نم لاق نم لاق .ةيمغلا شرإ

 سمخ هتبهذ اذإ :لاق نم لاقو . ةيدلا ثلث اهتيد :لاق نم لاقو .امهرد نورشعو

 ناتالص هتبهذ نإو ةيدلا ثلث سمخف ةالص هتبهذ نإو ث ةيدلا ثلثف تاولص

 نم لاقو . ةيدلا ثلث هل متي مث كتاولص سمخ هل متي نأ ىلإ ثلثلا اسمخف

 ةيانجو } ريعب فصن ىشثنأللو ،لاح لك ىلع ركذلل ريعب ةيمغلا شرإ :لاق
 . ملعأ هللاو . هتيانج تحص نإ ،ةلقاع ىلع يبصلا

 ملو ةلقاعلا عم كلذ حصي ملو { ةلقاعلا همزلي كلذ نإ تلق نإو : هنمو ةلأسم

 . . يبص دعب هنأل ؛هيلع ال مأ 6 هدحو هيلع كلذ عجري . لعافلا ةلقاعلا قدصت

 ؟ال مأ ،هدحو هيلع هلعف نوكيأ . ةيدلا رشع فصن كلذ غلبي مل نإو تيأرأ

 نوكيو ء‘ يش ةلقاعلا مزلي الف يبصلا ةيانج حصت مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اذإ امأو .همزلي ال :لاق نم لاقو . غلب اذإ هملسي هدحو يبصلا ىلع كلذ

 نم لاقو . ناك ام انئاك هتلقاع ىلع اهنإ : نيملسملا ضعب لاق دقف هتيانج تحص

 فصن نم نيغلابلا نم هريغ نع لقعي ام الإ هتيانج نم هتلقاع ىلع سيل :لاق

 نم لاقو . هتلقاع ىلع الو ةيد هيلع الف كلذ نود ناك امو .ادعاصف ةيدلا رشع

 ينوهف ةيدلا رشع فصن نم لقأ ىبصلا ةيانج تناك اذإ :نيملسملا نم لاق
 . . ملعأ هللاو . هلام

 دوقلاو ةيدلا نم مزلي امو تاحارجلا شورا نع لئاس هلأسو : هنمو ةلأسم

 . حارجلا شرا ةفصو

٢٣٨١



 يه ةيمادلا حورجلا لوأ نأ هللا ككراب يديس ملعا : (ا)قيفوتلا هللابو باوجلا

 اهلف اضرعو الوط ةيجار تمتو هجولا يف ةيمادلا تناك اذإف ،ليست الو يمدت ىتلا

 سأرلا مدقم يف تناك نإو .امهرد نورشعو مهرد ةئام ريعبلا ةميقو ،ناريعب

 سأرلا نم مدقملل ام فصن اهلف افقلا يف تناك نإو هجولل ام فصن اهلف

 عفراذإ هجولا دجو باسحب كلذ نوكيف ةيجار نم لقأ ةيمادلا تناك نإو

 اذإ هتمالعف سأرلا مدقم ف امأو هجولا نم كلذف هنيبج ضبق يهتني امم هيبجاح

 وهف افقلل اربدم ناك .ام امأو ،سأرلا مدقم نم وهف هجولل البقم سأرلا رعش ناك

 . ءافقلا نم

 © محللا يف تذخأو دلجلا تعطق يتلا يهو) ةعضابلا 0 ةيمادلا دعب مث

 اذإ ةرعبأ ةعبرأ هجولا يف هلعل اهلف (محللا يف ذخأت الو دلجلا ءوست يتلا يه ليقو

 يف تناك نإو ،هجولل ام فصن سأرلا مدقم يف اهلو ااضرعو الوط ةيجار تمت

 .سأرلا مدقمل ام فصن اهلف افقلا

 قشت هلعل دلجلا يف ذخأتو قشت هلعل دلجلا يف ذخات يتلا يهو ةمحالنملا مث

 . ةرعبأ ةتس اضرعو الوط ةيجار تمت اذإ هجولا يف اهلف ،هعطقتو محللا يف ذخاتو

 يف اهلف (ةقيقر ةدلج مظعلا نيبو اهنيب ىقبي يتلا يهو) قاحمسلا مث

 .اضرعو الوط ةيجار تمت اذإ ةرعبأ ةينايث هجولا

 اذإ ةرعبأ ةرشع هجولا يف اهلف (مظعلا اهعم عضوي يتلا يهو) ةحضوملا مث
 .اضرعو الوط ةيجار تمت

 نورشع هجولا يف اهلف (هرسكتو مظعلا مشهت يتلا يهو) ةمشاا مث
 .اضرعو الوط ةيجار تمت اذإ اريعب

 نوثالث هجولا يف اهلف (اهعضاوم نع ماظعلا لقنت يتلا يهو) ةلقنملا مث
 .اضرعو الوط ةيجار تمت اذإ اريعب

 . لصالا يف تسيل )١(

٣٨٢ 

 



 افقلل نوكي امو > هجولل ام فصن هل ن ل سأرل ١ م دقل نوكي ام كتفرع دقو

 رهظ يف كلذ نوكيف ةيجارلا تاحارجلا سايق امأو .سأرلا مدقمل ام فصن هل نإف

 كلذ ساقي "ميهبلا فرط يواسي نأ ىلإ ميهبلا لصفم طخ نم ميهبلا

 ةيجارلا لوط ناك اذإف ، يرحتلاب ةطقن ةرشع يتنثا كلذ مسقيو طيخ وأ ةصوخب

 6 ةطقن ة ةرشع يتنب ا ف ةطقن ة ةرشع يتنب ا ضرعل ١ ف لوطل ١ برضي ةمات ة هيج ار

 ةبرضلا هلعل ةيجارلا لوط ناك نإو .ةطقن نوعبرأو (ا)ةعبرأو ةطقن ةئام كلذف

 اثلث ناك نإو افصنف افصن ناك نإف ى يرحتلاب كلذ ف رظنيف ةيجار نم لقأ

 مث فصولا اذه ىلع ةيجارلا ضرع يف رظني كلذكو .اعبرف اعبروأ ،اثلثن

 نم كلذ يرجيف برضلا نم ا نم حص ام ةلمح ىلإ رظنيو ضرعل ا ف لوطل ١ برضي

 مث ئ اعبرف اعبروأ . اٹلثٹف اثلث وأ كافصنف افصن ناك نإو ةماتلا ةيجارلا باسح

 اهل حص ام ةطقنلا كلتل ىرجيف ةحارجلا كلتل يتلا مهاردلا نم حص ام ىلإ رظني

 . ملعأ هللاو . اذهف ئ مهاردلا نم

 مهدحأ عجريوأ لوتقملا ءايلوأ عجري نأ الإو . دوقلا هيلعف ارح لتق نم امأو

 امأو . ةيدلا ىلإ ةثرولا عيمج عجريو ،دوقلا لطبيف ،دوقلا نعوفعيو ةيدلا نع

 ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتو ةيدلا (!)هيفف امإو هيف دوق الف أطخ لتقلا ناك اذإ

 . لتاقلا لام نم نوكت ةيدلاف أطخلا حصي مل نإو ؤ أطخلا حص اذإ يناجلا

 نم ايواث يقب نإ :ليقف لاحلا يف تمي ملف الجر لجر برض اذإ امأو

 ةثالث يف تمي ل نإ ليقو .دوقلا براضلا ىلعف تام ىتح هحارج نموأ هبرض

 دوق الف مايأ ةعبس زواج اذإ لاق نم لاقف ةيدلا يف امأو ،ثالثلا دعب دوق الف مايأ

 الو ةيدلا كلذ يفف يوود اذإف وادي ل ام ليقو .هتبرض نم تمي ل ام ليقو . هيف

 ثدح وهف حرجلا ةطايخ امأو .دوقلا لطبي ثدحب سيل ءاودلا ليقو ،هيف دوق

 . دوقلا هب لطبي

 .ةطقن نوعبرأو ةطقن ةئام : لصألا يف )١(

 . هيف امأو : لصالا يف )٢)

_ ٢٨٢ 



 ةيدلاف ةنس ىلإ تبني ملف ،هقلحوأ لجر سأر نم ارعش لجر فتن اذإو

 هلقع بهذ ىتح الجر لجر برض اذإو ،نيلدع موس هلف تبن نإو . ةلماك
 ةيدلا مشلا يفو {ةلماك ةيدلا رصبلا يفو {ةلماك ةيدلا عمسلا يفو 5 ةلماك ةيدلاف

 ةعبرألا رافشألا يفو { ةلماك ةيدلا نيبجاحلا يفو { ةلماك ةيدلا قطنلا يفو .ةلماك

 سفنلا يفو {ةلماك ةيدلا نانسألا يفو {ةلماك ةيدلا نيتفشلا يفو ،ةلماك ةيدلا

 { ةلماك ةيدلا ايهيلك نينيعلا يفو } ةيدلا فصن نينيعلا ىدحا يفو {ةلماك ةيدلا

 بلص يفو ،ةلماك ةيدلا امهيتلك نينذألا يفو ةيدلا فصن نينذألا ىدحا يفو

 ةيدلا نيتضيبلا يفو {ةلماك ةيدلا ركذلا يفو ،ةلماك ةيدلا بذجنا ذاإل رهظلا

 نيلجرلا عباصأ يفو {ةلماك ةيدلا نيديلا يفو ،ةلماك ةيدلا نيلجرلا يفو .ةلماك

 ةيدلاف لمحلاو عايجلا بهذ اذإو { ةلماك ةيدلا نيديلا عباصأ ينفو .ةلماك ةيدلا

 . ةلماك ةيدلاف لوبلا كسمتسي مل اذإو ش ةلماك

 رانلا يف حرطي هنإ ليقف شرانلاب توميف املاظ رانلا يف الجر لجر ىقلأ اذإ امأو

 .لتقي (٨ايذلا يف لوقلا كلذكو . فيسلاب برضي هنإ ليقو ،تومي ىتح

 . ملعأ هللاو . مسلاب

 يلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ محر الو ةبصع الو بأ هل فرعي ال الجر لتق يذلا امأو : هللا همحر يوزنلا

 نإو ،هلتاق لتق ءاش نإ { هتركذ يذلا اذه مدب ىلوأ مامالا(٢)نإف : باوجلا

 © سنج هل حصي مل نإو ةيدلا ملس سنج (٢)هل ناك نإف ةيدلا ذخأ ءاش

 نم ةيدلا هل تملس كلذ دعب يلو هل حص نإف . لاملا تيب يف ةيدلاف تحصو

 . ملعأ هللاو .رثآلا يف دجوي اذكه .لاملا تيب

 )١( يذلاف : لصألا ف .

 )٢) نأ : لصالا ف .

 )٣( لصألا يف تسيل .

_ ٢٨٤ _ 



 تيأرأ . . ةمايق ءاسنلا ىلع ال لاق ثيح ،ةمايقلا ةلأسم ىفو : هنمو ةلأسم

 . ليتق ةلحلا كلت يف دجوو ،لاجرلا نم دحأ نهدنع ام ءاسنلا ةلح ىف ناك اذإ

 ؟ال مأ نهقحليأ

 تالاكولاو ناميألا يف يذلا عرشلا نايب '٢لباتك نم تظفح : قيفوتلا هللابو باوجلا
 عيمج ىلع نوكت ةيدلا نإ ،موقراد يف اليتق دجوي يذلاف : هللادبع يبأ نع

 ريغب وأ رجأب نكس نمم رارحألاو ءاسنلاو لاجرلا نمرادلا هلعل ،دلبلا ينكاس
 . ملعأ هللاو .ءاسنلاو لاجرلا مهنم اعيمج نوفلحيو كرجأ

 © يوزنلا يلع نب سيمخ نب رصان هيزنلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 :اذه وهو ،اهباوج نم اذهب تيتأو املا ؤس تكرت . . هللا همحر

 لاق نم لاقو ،فيسلاب لتقي لاق نم لاقف .ةبادلل حكانلا امأو : باوجلا
 انصحم ناك نإو دلج اركب ناك نإ :لاق نم لاقف لبج نبار نم(؟")١فذقي
 . ملعأ هللاو . مجر

 . هب رمأ وأ ك هسفن دبع لتق نمو : هنمو ةلأسم

 . نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف .ةبقر قتعو ، ةبوتلا هيلعف : باوجلا
 ةميق لثم اهتميق ةبقر قتعي نأ الإ هنع ءىزجي ال :ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ىتح رثكأ وأ نيمالغ قتعاولو هنع ءىزجي ال :لاق نم لاقو .لتق ("”)يذلا

 قتعأ اذإ :لاق نم لاقو .هلثمك ةدحاو ةبقر قتعي ىتح لوتقملا ةميق لثم نوكت
 . هنع أزجأ ةمات ةبقر

 ةبوتلاو ،هديسل هنمث الإ هيلع سيلف هريغ دبع لتق هلعل برض اذإ امأو
 ديسلا ىلعف كلذ نم تايف هدبع برضب ديسلا رمأ هلعل اذإو . ىلاعت هللا ىلإ

 همد ىلووه نم لبق نم امأف هب رمأ نم كلذكو ةرافك هلتق نم لك ىلعو ةرافك

 . ملعأ هللاو .هدبعب ءايلوألا ىلإ دوقلاو ةيدلا هيلعف ادمع

 .ىتلا : لصالا يف )٣( .فدهب : لصألا يف )٢( ءزج : لصألا يف )١(
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 ؟ال مأ . ًانصحم نوكيأ . ةمأ جوزت نميف : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هنصحي ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : باوجلا

 ؟ اهب لخدي ملو ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 . اهب لخدي ىتح انصح نوكي ال لوقو . ًانصحم نوكي هنا لوق : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 علقب فورعم وهو ، مهسورض مهل علقيل سانلا هيتأي لجر يفو : هنمو ةلأسم
 ؟ . هنع ىذألا ةلازال هرمأب هل اهعلقيف كهسرض هيذؤت دحأ هيتأيف سورضلا

 . هرمأب اهعلقو اهعلقب هرمأو ارح القاع اغلاب سرضلا بحاص هاتأ اذإ : باوجلا

 هل علقي نأ هرمأو ارح القاع اغلاب سرضلا بحاص ناك اذإو .هيلع نايض الف

 هيلعف هنم أطخ اهريغ اسرض علقف علاقلا أطخاف كهسورض نم ةمولعم اسرض

 هل علقي نأ هرمأو نونجموأ دبعوأ يبص هاتأ اذإ كلذكو .اطخلا يف ناضلا

 . ملعأ هللاو .ءالؤهل علق ام نمض هل اهعلقف ،اسرض

 ؟ هدلو لتق اذإ دلاولا يف : ةلأسم

 لوتقملا ةوخال ةيدلا هيلع لب لوتقملا ةوخأ هدالوأل هيلع دوق الف : باوجلا

 ۔ هدلو ةيد ةيدلا نم هسفن ءى ربي نأ دلاولا أربي الو ، مهريغ ثراو هل نكي مل اذإ

 هدلو نم هل سيلو ةبقر قتعي نأ هيلعو ،هدلو لتق نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو
 .ادمع هلتق اذإ ةمألا عامجاب ثاريم هلتق يذلا

 ادمع اهلتقب دوقلا هيلعف اهيبأ نم خأ اهلو ادمع ةيناز هل اتخأ لتق يذلاو

 . كلذ نم ةصالخو ،وفعلا دعب هيلع دوق الف ،دوقلا نع اهوخأ هنع ىفع نإو
 اهتثرول ملسيو ةبقر قتعيو كلذ نم هبر رفغتسيو لتقلا نم هلل بوتي ن أ هتبوتو
 . ملعأ هللاو . ةيدلا نم ءىرب دقف .اهمد نم ثراولا هأربأ نإو .اهتيد

 نم تام هنأ مكحي مك ىلإف تام مث انامز ماق اذإ حيرجلا يف : ةلأسم

 ؟هحرج

٢٣٢٨٦



 توم حراجلا مزلي الف هنم ىريو هحرج نم حيرجلا حص اذإ : باوجلا
 توميف حرجلا ضقتني مل ام هريغ ال حرجلا ةيد هيلع لب ء0ىرب دق هنآل حورجملا

 ضارمألا هتءعاجو ،أربي ملو حرجلا حصي مل اذإو حرجلا ضاقتنا ببس نم

 دح الو هحرج ببس نم تام نإف { ةيدلا حراجلا مزلتف تام نأ ىلإ ماقسألاو

 مزلي مل اهيلايلب مايأ ةثالث دعب تام اذإ هنإ لوقلا رثكأف ،دوقلا ال ،ةدملا يف كلذ يف

 . ملعأ هللاو . ةيدلا هيلع لب ،دوقلا حراجلا

 ملعي ملو ،ادحأ هب حرجو 5 افيس لجر دنع نم راعتسا يذلا امأو : ةلأسم

 ؟ .هب حرجيل هفيس هنم ريعتسي هنأ ربعملا

 نيبو هنيبو ارابج ريعتسملا نوكي نأ الإ ، .ريعملا ىلع نايض الف : باوجلا

 الو هفيس هريعي نأ نيملسملا نم دحألزوججي الف برح نيملسملا نم دحأ

 حالسلا (١)هريعي نأ زئاجف نيملسملا نم دحأل ابرح رابجلا نكي ل نإو { حالسلا

 ناك ،كلذزجي ملف رثوملا وبأ خيشلا امأو رفعج نب دمحم لوق ىلع هايإ عيابيو
 . املاسم هلعل ايلسمو نيملسملا نم دحأل ابرح رابجلا

 ؟ تايف لمجلا نم طقسو لمجلا بكر اذإ حورجملاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ال هحرج ةيد الإ حراجلا ىلع سيلف باوجلا

 دمعوأ أطخ نم ةيد عرشلا بجومب لجر ىلع قحتسا نمو : ةلأسم

 عنتماو ،شرالا ةيدلل قحتسملا راتخا نإ تيأرأ . . صاصقلا هيف هيلع قحتسا

 دارأو ةحصلا مدع عم راكنإو هبرحب هنم فاصتنالا ىلع ردقي ملو آباصملا هنع

 3 هنم ملع ريغ ىلع لام نم رصتني نأ اهراتخا ،ادمعوأ أطخ ةيدلا قحتسملا وه

 ؟راصتنالا نم زوجي ام ىلع

 راتخا نإ ءادمعوأ أطخ ةيدلا هل تبجو نمل راصتنالا زئاج معنف : باوجلا

 فخي مل نإ كلذ ملع هغلبي نأ كلذكرم ؤيو 53هملعي ملوأ هملاظ هراصتنا ملع ةيدلا

 )١( !حالسلا نأ زئاجف» :وه دوجوملا اينإو دوجوم ريغ : لصالا يف .
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 يف صاصقلا يف امأو بابيا ريغ نم هنم هسفن ىلع رمأ نم امأو . هبقاعي نأ هنم

 3 هب لدبتسي الو .هنم صقني الو هيلع د ازي ال لثمب الثم الإ زوجحم ال هعضوم ريغ

 . ملعأ هللاو . صاصقلاب هيف مكحي يذلا ينعأ

 ؟ ترمحاو ترضخاو ندبلا يف تناك اذإ ةبرضلا نع : ةلأسم

 يف ناك نإو { مهارد ةسمخف رثؤت ل نإو .مهارد ةرشع اهلف : باوجلا

 . كلذ فعض اهلف هجولا

 ؟هتيد نوكت نمل . هتلتق دلولاب تعضو الف تلمحف تنز ةأرما نع : ةلأسم

 ينازلا هيبأل هتيد :لاق نم مهنم .افالتخا كلذ يف تدجو يذلاف : باوجلا

 . ملعأ هللاو .اهتبصعل : موق لاقو . همأ ماحرأل هتيد : نورخا لاقو . همأب

 . يلإ بحأ هتدلاو ةبصعل هتيد : رظانلا لاق

 ؟ لوبلا كسمتسي ملف ة رما ءىطو نميف : ةلأسم

 . كلذ ىلع اههركتسا اذإ ةيدلاو قادصلا هيلع : لاق : باوجلا

 نيب يذلا عطقناو ، ةيبص ريغوأ ةيبص يهو هتجوز ءىطو لجر نع : ةلأسم
 نوكت فيكو .؟كلذ رقع ءىطاولا ىلعأ . جاوزألل حلصت ال تراصو نيجرفلا

 ؟هتيد

 ةيد ،ةلماك ةيدلاف مئتلي مل نإو ، ةيدلا تلبق حرجلا مأتلا نإ : باوجلا

 ةيادهلاو © قيفوتلا هبو © ملعأ هللاو . جاوزألا نم هريغ ىلعو هيلع مرحتو ©سفنلا

 . قيرطلا ءاوس ىلإ
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 فيلأت ناتسبلا هكاوف باتك وهو { باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو
 نب ملاس نب سيمخ نب ملاس : هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا

 . نيمآ . . هلل ا ءاش نإ هل رفغو هلل ١ همحر يويليحمل ا ىسوم نب داجب

 سمخ ةنسرخالا عيبررهش نم نماثلا موي هخسن نم غارفلا ناكو
 ةيدمحملا ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس يتئامو نينس

 مهجوحأو هللا قلخ رقفأ ديىلع همامت ناكو . ةيمالسالا

 نيملعتملاو ءاملعلا مادقأ بارت هللا ةمحر ىلإ

 هديب ىلوعملا لماز نب فلح نب ديعس

 ىلاعت هللا دعب هتمعن برو هديسل ةخسن

 رهاطلا . يلولا ىلاولا دجمألا ةقثلا

 ديعس 2 انديس نب دمح يكزلا

 ديعس نبا دمحأ مامالا نبا

 همحرو هللا هديأ يديعسوبلا

 همادأو هظفحو

 ةمامح تحانام رمعلا لوطو ةمالسلاو ةداعسلا هبحاصل

 هبحاصلرورسلا لاح تلماكت باتكلا مت

 هبتاك نع هلضفبو هنتمل هل ال ١ ىمعو

 موجن تعلط ام مايال ا ىدم مو دت تاداع س هبحاصل
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 باهولا كلملا نوعب باتكلا مت

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 يبنلا دمحم انديس هلوسر ىلع مهللا لصو
 ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو يمألا

 ارثك اميلست مهيلع

 ةعجارمو قيقحت مت
 باتكلا اذه

 دلقم دومحم دمحم

داج ميهاربا دمحم





 عو ضوملا

 : لوألا بابلا

 يفو ةيراعلاو ةعيدولاو ةنامألاو ةطقللاا ف

 كلذ يناعمو هبابرأ فرعي الامو بئاوغلا لاومأ
 : ىناثلا بابلا

 ......... ةيدهلاو ةبهلاو ةحنملاو ةيطعلا يف ا
 : ثلاثلا بابلا

 كلذ يناعمو هلام ف ءامرغلا صصاحتو نويدلملا ف

 : عبارلا بابلا

 . . ةيركألاو ةلسافملاو تاراجألاو ةداعقلا ف

 .............. ...... كلذ يناعمو

 : سماخلا بابلا

 كلذ ىناعمو ءانطلاو لادبلاو ضايقلا ف

 : سداسلا بابلا

 زوجي الامو كلذ يف زوجي امو اهيناعمو عويبلا يف

 : عباسلا بابلا

 .........ي تابثالاو نهرلاو رايخلا عيب ف

 : نماثلا بابلا

 . . ضرقلاو فلسلاو ةكرشلاو ةبراضملا يف
 .................. كلذ هبشأ امو

 ةحفصلا

٢٥ 

٣٧ .... 

٤٥ 

٦٣ 



 ١ عس اتلا ب ابل :

 ١٣٣ ................ ةثرولا نيب لاومألا ةمسق ي

 : رشاعلا بابلا

 ١٣٩ ........... بجي ال امو اهيف بجي امو عفشلا يف

 : رشع يداحلا بابلا

 ١٤٣ ........ لجي الامو هنم لحي امو هيناعمو جيوزتلا يف
 : رشع يناثلا بابلا

 . .راهطلاو ءاليإلاو رايخلاو علخلاو قالطلا يف
 كلذ ىناعمو

 : رشع ثلاثلا بابلا

 مهيلعو مهل بجي امو جاوزألا ةرشاعم يف
 كلذ هبشأ امو مهنيب ةضوافملا يفو

 ٢٥٥ اهيلعو ةقلطملل بجي اميفو

 : رشع عبارلا بابلا

 دلولا قوحل يفو ةدعلا يف ةدعاوملاو ددعلا يف
 كلذ هبشأ امو زوجي الامو ةدتعملل زوجي امو

 : رشع سماخلا بابلا
 اهيلع لمتشي امو اهيناعمو سافنلاو ضيحلا يف
 ٣٠٣ ...................... هباداو عايجلا يفو

 : رشع سداسلا بابلا

 مهيلعو مف بجي امو دالوألاو نيدلاولا يف

 زوجي الامو كلذ نم زوجي امو ،ضعب مهضعب ىلعو
 كلذ ىناعمو
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 : رشع عباسلا بابلا

 ٣٥١ ........ مهلاومأبو مهب مايقلاو نيناجملاو ماتيألا يف

 رشع نماثلا بابلا

 ٣٦٣ .................... مهيناعمو كيلامملا يف

 رشع عساتلا بابلا

 ٣٧١ .............. كلذ يناعمو دوقفملاو بئاغلا يف

 : نورشعلا بابلا
 ٣٧٢٧ . ...... كلذ هبشأ امو دويقلاو شورالاو تايدلا يف

٣٦٢١٥ _





 عاديالا مقر ١٠٧/ ٨٧

 خي راتب ٨/٢٥/ ١٩٨٧

 حرطم ٧٠٥٨ ب .ص اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا
 نوغيات : ٢ ٧٠١٩٥ ٧٠٤٣٣٢٣٠

٣٩٨٩٧


