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 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 نيعتسن هب و

 بلصو { هتمكح ةمكح ماكحأب دي رح سدح رارصا رصرص رضح ىذلا هلل دمحلا
 ناتهت بوبتب هئايلوأ جاورأ َنيحاي ر َرطمأو , هتمعن ةمغن هكاوف ىلإ هئايفصأ رارسأ لصلص

 ءايسب باوصلا بيص أشنأ ىتح , هتمعن ماصمصي هئادعأ نويم تيل رتباو ، هتمحر

 , قيدصتلاو ةنابإلا ناتلأب مهاقس ىتح } مهرئارس فادصأب مكحلا ءىلآل ديأو { مهرئامض

 دتمو ، قيفلتلاو ةعاربلا ةدقع مهتنسلأ فرطب دقعو { قيقحتلاو ةقاذحلا ءابجب لا

 قيفوتلا ليهشتلا لاوحأب ميع ىتس
 ٤  1بياغملا ةءابَق انيي دودق نع مَّسحَو « بياطملا راطوأ اتل لّهساَم ىلع هدح {

 . هحيحضتو هر 1 إ انس ههجوب لتهتو ‘ هحيبست لاسلس هر دصب ه لسلست " هركش و

 { حالفلا ةيناحور اهتزعب بلحت ةداهش ةل كي رشآل هدحو ةللا آلإ ةلإال نأ دهشأو
 ىناميب قلغتو ، كياهمل تاوبأ اهناينب ناينب قلغتو ، حالصلا لالز اهجابن بارت نم بلجتو [.

 . كلاسملا لضفأ دس اهنمث .

 . هئانس اتَسو زوفلا حيتافمو ةيآلا ءىلألب هلسرأ { هلوسرو ةدبع ادمحم نأ دهشأو
 ةعيطق لتورش رسي و { نيدشارلا طاسبنا طاسب هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هتهف

 َلقُم حتفو ني رصملا لتارص عدصو ك نيجللا جاججن تتغعو نيحاللا اجأ بيطو .« نيدجاجلا

 دسح هماوَس ةلسلسب لسلستو . نينمؤملا حاوزأب ةداهشلا دهاوش دهش لشلشتف . ني رقملا

 لبالب هلاب و لبلب ريحت ىف لبلبتو . ني رك اشلا ةص سوفن هسم مسالطب لتلتتو نيمرجملا
 باهش دصاقملا عيمجب عشغشتو . نيدهشتملا عامشي دهاشملا عيمجب عشعشتو ، ني رفاكلا

 . نيهتشتلملا

 صالخالا ميخ تبصنام ، نيحتسملا هئايفصأو نيللهملا هلآ ىلعو هيلع ةللا لص

 . ىبصلا ابص فصاعت ىف ةايحلا بئاحس بصناو ةايحلا ةحوبجب
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 بي ر لك نم ةأربمو { بيع لك نم ةسدقم ِتاباوجلا هذه تدحو دقف :دعب امأ
 هفلأ دق بيطخ عدس ط ظعاو و بيدا رظانم عنصأسو 9 { نيملسملا راثآ كئابس نم تغيص دق
 ةقفلا كلذ ث ةغالبلا 7 هبلق نويع رظانو , ةعاربلاو ة ةحاصفلا صق هناسل متاخب مم عضر نم
 نع تاباوج ىف هفينصت ناكو , للا همحر ىربعلا رمع سيمخ نب ملاس ىلاولا ىضرلا مياعلا

 . نيمأ مهنع ىضرو مهيضرو هللا مهمحر ني رخأتملا خايشألا

 ىفو زوجمالامو اهتمدخ ىف زوجيامو جالفألا ىف : ماكحألا ىف لئاسم هيف : لوألا بابلا
. زوجيالامو كلذ نم زوجيامو اهيف ثادحألا



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . مظنلا ىلعلا هللاب الإ ةوثالو لوحالو مي ركاي رسي بر

 . ىناعت ةللا امهحر ىورب ىليعامسألا عێام ن نب دمحا نب ب ليعامسإ هقثلا خيشلا ىلإ ىورتلا

 نم مه اردلا نم ء ىش لضفو هحالصال ةروبخ هنم دعقت جلف ىف ىديس لوقتامو

 هلَملا نوكتلو ، لوصألا نمءعىش مهاردلا هذه نم ىرتشي نأ زوبيأ { ةروبخلا هذه ةداعق
 زوجيآل مأ هبيصن ذخأي نأ هل له احالص جلفلا اده بابرأ رظن ادإ إ جلفلا اذه حالصإل
 مهس هل نمت دحأ ةارأو هتروبخ ةداعق نم ًالضأ جلفلا اذه باب رأ ىرتشا ادإ تيأرأ ؟كلذ

 ؟ جلفلا ! اه نم همهس ردقب ةروبخلا هذه ةداعق نم ىرتشملا لاملا اده هلغ نم جلفلا اذه نم

 اه . نم ةصح 1 نم ك ىطعي نأ ة همهس دارأ نم لكل ملسيل لاملا اده هلغ هديب نمل زوجأ

 نمم عنتما اذإ ربجي لهو ؟ال مأ لاملا اه 77 دارأ اذإ جلفلا نم همهس ردقت حجلفلا

 قحلا قي رظ ىندأ 5 ال مأ ةلغلا هذه نم ةمَهس ةارأ نم لكل ملسيل لاملا اذه ةلغ هديب
 ؟ ةللا كمحري

 رخأ ةمدجخ هب رظتنا ةروبخلا ء هذه ةلغ نم لضفامت : باو فوملا ةللاو باوجلا

 ‘ لصأ اهب ىرتشي رتشُي لعجت م اهنأل هريغآلو ُاَع لصأ اه َى رتشُي الو كلذل = اذإ اهو

 امنإو « كلذب مكحييالو { جلفلا باب رأ نيب مقت الو ى فقولا وأ ةّيصولل ليدبت كيذ ىفو
 . ملعأ ةللاو اهلصأ فيك فرعي مل نإ ةك دملا ةنسلا ىلع ذفنت ىه

 ةارأو ليكو جلفلا اذهل ميقأو جلفل مهارد ل نميفو هيلإ هباوج نمو :ةلأسم

 هنأ : هانعم َ ليكولا اهملسي نأ نيمألا ىبا أف جلفلل ىتلا نيمألا اذه دنيع نم مهاردلا هليكو
 ىلإ امهرمأ اعفرو جلفلا لبق نم نامضلا فاخيو } نيمأ ريغ نآ هفرعي ةنأ وأ ، هب قشيال

 اذإ ليكولا اذهل جلفيلل ةدنع ىتلا مهاردلا ملسيل نيمألا اده َربْجي نأ مكاحلل زوبيأ 2 مكاحلا
 نمي وأ ل مأ هللا دنع هربج هغسيأ هتناماالو ليكولا اذه ةنايخ ثرعيال ُكاحلا اه تاك
. ؟ال أ مكاحلا نممرببجب تركذ نمل اهمّلَس اذإ أربي لهو ؟ اهايإ ةنمأ



 مهنأل { ةنامالا همكحف نيملسملا ةعاج وأ مكاحلا هماقأ ليكولا ناك اذإ : باوجلا

 ءىرت مكح ر ريغب وأ مكحب فصولا اذه ىلع هتنامأ نيمألا ملس نإو ى انيمأ ةقث الإ نوميقئال
 . ملعأ هللاو هللاو ةقث إيكولا وكي نأ الإ ائيش هيف لوقأ الف كلذ ريغ امأو 2 ةللآ ءاش نا اهنم

 جلفلل هدنع ىتلا ةنامألا ملسيل نيمألا اه ربج مكاحلل زاج اذإو : هل تلق

 هخلاخي ةبلق نأ ؤأ { جلفلا اده ليكو ةنايخ ةدنع تحص دق نيمألا اذه ناكو « هليكول

 ىف اهذفني مل جلفلا اذهل هدنع ىتلا ةنامألا هذه هيلا ! ملس اذإ ةنأ ليكلا اذه ىف كشلا

 اذهف جلفلل هدنع ىتلا ةنامألا هذه ملس اذإ نيمألا اذه نمضي له « { جلفلا اذه حلاصم

 . ؟ال مأ ليكولا

 ةقث ىلإ اهملسي نأ ةلو هيلإ اهملسي مل يكول ةنايخب نيمألا ملع اذإ : لاق

 . نيمألا ءىرت هيلإ اهميلستب مكاحلا هيلع مكح نإو

 , هتصح رذقب ءاملا باسح ىلع ةحلاصم ةلخن جلفلا باب رأ ىلخت اذإو ةنمو : ةلأسم
 انيلإ لصوف { جسملا ُبونيام ملسي نأ دجسملا ليكو ىبأف ةلخنلا نم ءىش دجسملا تانو

 هيلإ ملسيل دجسملا ليكو نم أي ري هنأ جلفلا ليكو ىعداف ى جلفلا ليكوو دجسملا ليكو

 لام نم ملسيل هربجأ نأ ىل روجأ { جلفلل ةلحنلا نم دجسملا ءام بونيام دجسملا لام نم

 كمحر ىنفرع ؟ كلد فيك مأ ؟ جلفلا اذه ليكول ةلخنلا نم دجسملا ءام بوني ام دجسلملا
 . ؟ للا

 كل راج ىدألا جلفلا لهأ مزلي ىزلا هجولا ىلع ةلخنلا هذه تعقو اذإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو ائيش هيف لوقأ الف كلذ ريغو ةر هربح

 نم هيلإ هيلإ ملسو } ‘ جلفل ١ ليكو نم ن ايخ دحسمل ا ليكو دنع حص اذا دإو هنمو .: :ةل أسم

 9 ةنايخ فرعي ُهكاحلا سيل ذإ ، مكاح نم ريجب جلفلل ةلخنلا نم تانأام دجسملا لام
 ؟ كلد فيك مأ ؟ جلفلا اذه ليكول دجسملا لام ني هملس امل انماض نوكيأ ، جلفلا اده
 . ؟ هللا كمحر ىديس ىنفرع

 فيس مكحلاو > همكح نم هل جرحم الف ميلستلا ىلع مكاحلا هربح اذإ : : باوجلا

 . ملعأ هللاو ليكولا ىنعأ 2 هيلع نامضالو ك ضام

 > ةموصخ س ان أ ,َ نيب و مهنيب ترج جلف له أ ىف ىديس لومت امو : هل هنمو . : هل اسم

 ىلإ اوريسي وأ 2 هيف ةمدخلا نم مهل زوجي امع نولأشت وأ { مهتمكاحم ىف اوريسي ن أ اوذارأو
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 ةمدخلا نم مهل زوجيام مهف فصي و مهجلف مهل رظنيل امكاح ممهلإ تعبييل ةللا همحر مامإلا

 ءاَعطِإو ءاركو اداز جلفلا اده يلام نيم مهل عقديل جلفلا اذه ليكو نم اودارأو ، هيف

 ؟ ال مأ كلذ مهيطعي نأ ليكولا اذهل زوبيأ ، دجاسمو بايغألو ماتيأل هيف جلفلاو . مهتاود

 هني مو اذه هلعف نع اهن اذإ تيارأ ؟ ةنع توكسلا ةعست مأ هّيهنُي ثأ ميكاحليأ كلد لعف اذإو

 . ٩ كمحر ىنفرع ؟ ال مأ هسبح زوج

 جلفلا لام نيم ائيش ملسي ثأ جلفلا ليكول زوجيال : باوصلل قفوملا ةللاو : باوجلا
 عنمي أ ىلاولا ىلعو ، كيذل تليجم اومألا نوكي نأ آلإ ى هيف ةل ةمكاحملا ةارأ نم دازل
 نإ ةسبح هلو 2 ةلزع مكاحلا ىلعف هتني مل نإو ، هيضوم ريغ ىف جلفلا لام ذافنإ نم ليكولا
 . ملعأ ةللاو { ةللا ءاش

 وأ ءاملا عناملا افصلا عطق لثم ى مهجلفل ةداي ز اودارأ سانأ ىف هنمو :ةلأسم

 جلفلا اذه نم ةصح أل نم عيمج ىع ةلجت هل اولو ء بايلا نم ءىش ةدايز وأ } سنك

 نم مهنيو ، ملس نمت مهنف { رث ألا باسح ىلع دجسمو ميتي و غلاب و بئاغورضاحخ نم
 ةل ملسيل هب قثي ب ل ةنأو " نيمأ يغ جفلا اه ليكو نأ جت : غنتمملاو ميلستلا نع عنتما

 دنيع ليكولا اذه ةنايخ حت نأ يلإ هل ةجحال مأ اذه هلوق ىف ةجح ةلأ & جلفلا اذهل ةب و رام

 ليكو ةنايخب نيجتحملا ميلستلا نع نيعنتمملا ىلع ذوهشلا نوكتو ‘ لدع ىةتهاشب مكاحلا

 نعو ليكولا اذه نع نأسي مكاحلا مأ ؟ جلفلا اذه مهبونيام اوملسي الئل جلفلا اده

 مأ ؟ ليكولا اذه ةنايخب هربخُل ةبلق هب نئمطي ادحأ مكاحلا اذه دجي مل ادإ تيأرأ ؟ هتنايخ

 ةلخنلا نم هلات امم ليكولا اذهل ميلستلا نع ع عنتمملا ربب نأ مكاحلا اهل زوجيأ ؟ رت تيك

 هل زوب ال مأ ؟ ؟ ءام ةدات زو احالص اهنم وحرب جلفلا اذهل ةمدخلا هذه تنامك اذإ !جلفلا امل

 لام نمم ملسي نأ هل زوبجيأ ؟دجسملا ليكو كلدكو ؟ ليكولا اذهل ميلستلا نع عنتمملا زبج

 هل زوحتأ ء دحسملا ءالكؤ كلذكو ؟ ليكلا اذهل ة ةلخنلا نم دجسملا ءام بوتي امم دحسلا

 نع اوتتما ادإ توربجئالو ، َكِلَذِل اوملسي نأ مهل ز زوجي ال مأ بايغألاو ماتيألا ملسي نا نأ

 ىَلَع ةلُرَجأو ، قحلا ةجو ىنفرع ؟ كلذ ىف كيأر فيك وأ ؟ جلفلل ليكولا اهل ميي
 . هللا

 ثرم ةنع تلأسام ىنعم نم عشل ا اهيأ تفصوام ىلعف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 ةنأ كلذ نيبتو ءاملا رج هنم عنمي امم جلفلا نم افصلا عطق نامك ناف جلفلا امه همدخ

 باتزأ عيمج ىلع هتمدخ زئاح كلذ نأ نيملسملا راثآ ىف ءاح دّقَق ، هعطق ىف جلفلل حالص
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 ريغ نوكي امم اقصلا طق امأو { هتمدخ ىلع نؤربجێيف ، كل ريغو ميتي و غلاب نم جلفلا

 جلفلا ثابرأ عمتجا اذإف ، جلفلا اده ىف تج ةداي زوه امنإو 2 { جلفلا ءام ىزجل عن ام

 زئاج كيذق ؟ هرك نمل هاركإ الو ربج ريغ نيم مهاضرب اوقفتاو { جلفلل حالص كلد نأ ارو
 مهريغو ماتيألا لام ني كلذ هيلست رئ :احف ةمدخلا كلت نم ءاملا ةداي ز مهل ناب اذإ : : ةصاخو

 ميلستلا ز زوحي الف ءاملا ةدايز ز الو حالصلا مهفل ن نبي مَل نإو } جلفلل حالص كيد نأ حص اذإ

 ني ملسملاو { ةمدخلا َكلت ني هبوتيام ميلست نع ىتأ نمل ربجلا الو ، لد نم لاومأ نيم
 عَم نامك اذإف : ليكلا امأو & كلد ىف حالصلا مهل نيبتي مآ اذإ ًانماض ثوكي ىماتيلا لاوقأ

 ىّلَعَوُهَو ةنايخ مهعم حيبي ىتح هتنامأو هتقث ىّلَعَوُهَق انيمأ وأ ةقث نيملسملا رومأب ماوقلا

 ىف نم هنم ىوقأ وه نمم اولُكوي و مهنم ةايحلا د جلفلا ثاب رأ رأ عمتجي نأ آلإ هتلاحو لاكو

 زئاجف نيملسملا زمأب ماوقلا رظن ةم حلصألا ىنغم هم ىلع اداهتجاو ارظن : ةياردلاو ةنامألاو ةقثلا

 اذإو ى كلذ ىف دانعلاو ةاّضتلاو ة ةر د وهألا ىتعمآل } لاعلاو جالصلا ىنعم 7 كلذ مهت

 ادإ ةصاخو { نيمأ ريغ نئاخ دي ىف جلفلا رتنآلو { ةتلاكو تلطب ليكلا اه ةنايخ ترظن

 دي ىف ةكرتو هلامهإ زوجي الف { ةَرمأ كلميال نم ريغو دجسملاو بئاغلاو ميتيلا هيف جلفلا تاك

 قاّسفلا نم ةلطابلا ةريسلا لهأو { ةنوخلا دي ىف اهكرت زوجي الف : دجاسملا كلذكو { نيمأ ريغ

 . كلذل ةردقلا دنع نيع ةفرط انك نم دي ىف كلد رت عسِتالو { قافنلا لهأو

 اضيأ ةلأسملا هذهل دادم نب دمح نب ميلس نب رصان ىضاقلا خيشلا نم : باوج

 قيفوتلا هللاب و

 ميلستب اذه ىلع مكحي و { ليكولا اده ىف هملعب ضوصخ وه ناسنإلا اذه نإ
 ء جلفلا ىف نومذخي نيذلا ءارجأل جلفلا نطبب عقاولا ثدحلا فزصل ةلخنلا نم ةباتاق
 ادإ اه ز هلثم مهيلع مكحم دق نيزلا ءاكرشلا نم هريغك هبيصن ىلع ميلستلا ني زذمعيالو
 حصي مل ادإ مكاحلا امأو { ةلمجل هباب رأ ىلع مكاحلا اهب مكحي امم جلفلا اده ةمدحت ناك
 هتانامأ ىف هب نملا نشح نم مدقتام ىلع هل ىِضاغتلا ة زوجي هنإف ليكولا اذه ةنايخ ةدنع
 ةيعرلا ىلع مكحلا زوبال هنإف ةنايخلا ىلإ ة ةنامألا تح نمم هجرخي امم ءعىش نع ل نيبتي ىتح

 مكحن نايلا حم غلامو ء هتني هنايخ ةحص دسب لكوا اذه ب ت :أ ىلع ميلستلاب
 باوصلاو قحلا ققفاام الإ ةنم ذخأت الو كيلإ ةتبتكام انخيش ربدت . ملعأ هللاو ةنامألا

 هقثلا خيشلا ىلإ ةللا ةحر ىحبصلا ريشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هيف اوماقأف ريثك ءاكرش نيب جلف ىف ةللا ةحر ىليعامسإلا عنام نب دمحأ نب ليعامسإ
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 ىضرأاق انأ لاقو { جلفلا اه باب زأ نم دحأ ءاج عب مث دعقت ةروباخ جلفلا ىفو اليكو

 ىلإ اهرمأ عفرو امهارد ضبقي و جلفلا ةروباخ دعقيل ةل ىضرأ ؟ لو . هب قأالو 2 ليكلا اهب
 مهدحأ لاقف ى اورَجاشتو جلفلا باحصأ قرتفا اذإ تيأرأ ؟ مهنيب مكحلا فيكق { مكاحلا

 اذا إ مهتيب مكاحلا عنصيام ريغ دي ي رئالو ه هب ىضرن نحن رخالا لاقو .& ليكولا اذهب ىضرأام

 وأ اهيف خسف ىذلا ىف ةروباخلا ةداعق تناكو 2 ليكولا اوخسفو ى . جلفلا اذه باحصأ عمتجا

 لثم ةروباخلا هذه ٍةداعق نم مهسب هترجأ تناكو مايأ ة ةث الث وأ نيموي وأ مويب ; ةداعقلا لبق

 ىنفرع ؟ كلذ زوجيآل مأ اهنم همهس هوطعي نأ مُهل ٌزوجيأ ؟ عبشلا وأ سدلا وأ اهنم سمخلا

 . هللا ءاش نإ اروجأم قحلا قي رط

 هيلاو وأ هيضاق وأ مامإلا ةماقأ ليكولا اده ناك نإ : باوصلل قفوملا هللاو باوجلا

 ىنبجئميف ضعب ريغو ضعب هب ىضرف جلفل ا لهأ هماقأ ناك نإو ى الدع الإ توميقيال ءالؤهف

 مل نإو ى هيلع ناكام ىلع مك احلا هتبثأ لودمملا نم ناك نإف ،ه هرمأ ىفو هيف رظني ميكاحإل

 ىف الدع مه ُمِكاحلا ماقأ اولعفي 3 نإف 2 لثع ةماقإ إ ىلع .مكاحلا مهرج لوذعلا نم نكي

 مل ادإ قح هل سيلف ةروبخلا نم لوألا قح امأو رجألاب الإ ضري مل اذإ !رجأب ؤلو مهجلف
 ، يضم امل ةرجألا ةلف ةهبجب هب ب ىضرو لوذعلا نم تاكو اتورشلا مكا ن ناو ، طورشلا ركي

 . ملعأ هللاو لبقتسملل لبقتسملل هيف رظنلا مكاحيلو

 جيشلا ىلإ ىدادملا يشب ن نب دمحم نب 4 هللا دبع هيقفلا جيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 دقو لاومأ هلو لئابق نيب ك رتشم جلف ىف ىديس لوقتامو , للا اميحر حا نب ليعامسإ ةقثلا

 هيف ماقأو { هحلاصمو هل ش ضبقب نيملسملا ماكح نم مكاح ئدي ىلع اليك هيف اولكو
 اذهب ىضرنام نحن اولاق ى ماكحلا نم حأ دنع جلفل ا باحصأ نم دحأ رضح تعب مث نينس

 اذه انالف اتقأو َكِلَد نم ةانخسف دقو 2 انلاح هلاح نوكت نم ةبصنأو انتبصنأ ىف ليكلا
 ذق اتأ ةل لاقو { لوألا ليكلا ىلإَراس نالفو . اهحلاصمو انتبصنأ ضبق ىف اتل اليكو

 اتهل ةدنع ىتلاةنامألا نم مهتبصنأ ىنضبقت نأ كي رأو ى مهتبينأ ىف نوّينالُملا ىنلكو
 ىناثلا ليكولل ملسيل كيد ىف امكاحت ادإ وألا يكلا ربجأ كيد ةضبقي ثأ ىبأف ء جلفلا
 هلاح نرم ًةمداَقم مه َنوينالقلا ءالؤه ناك ادإ تيأرأ ؟ ٍةقثَريغ ؤأ ةقث ناك ؟ال مأ مهتبصنأ

 عيمج ىف ليكولا اده لخديأ ؟ جلفلا اده ني بصنأ مهلو { دجاسمو ماتيأ مهدمو ، مهلاح
 جلفلا اذه باحصأ رجاشت اذإو ؟ ةلاكولا ىف ةلَخدأ نم بيصن ىف آلإ لخدي مأ ةبصنألا

 قي رطب ىندأ ؟ اهنيب مكحلاامو { امهدحأ ليكوب ضرت مل مهنم ةقرف لكف ناتقرف اومسقناو
 . هللا كمحري قحلا
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 إ ةنأ ملعاف ليكولا اذه رمأ نيم اتَخيش تفصوام ىلعف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 دحأ كلذل ةماقأ وأ { جلفلا اه بابرأ نم جلفلا ةابج هب ب يغر دق نوألا ليكولا اذه تاك

 عييضت الو ةنايخ هتنامأ ىف 4 هنم نبت ملو 2 هب اوضارتو ‘ مهثاقث وأ نيملسملا ماكح ن نم

 اذه باب رأ نم ماق نم ماق مث © هيف لكؤ اميف رذع ريغ نم ريصقتالو ليطعت الو ليمهتالو

 عقو ايك ةلاكولا نم هلزع ىلع غامتجإلا مهن غقي ملو ى . هلزع بللظو مهنم ضعبلا وأ جلفلا

 مكاح ةنمس اهنوخضوي و اَهنونيبي ةجح ريغب هلزع دارأ نمل ةجح الف : لبق نم هب ىضرلا
 عمتجي وأ ‘ جلفلا اذه هعييضتو ليكولا اذه ةنايخب دهشت لدع ة ةنيب ةماقإ نم نيملسملا

 بلطب ليكولا اده كزعي لق : الو ني لضفأ هريغ ةماقاو ء هلزع ىع لفلا اذه بابر رأ

 ميقتسيآلو { اذه ىلع ليكو ةلاكو بشن ت ال ابرو ، ةجح ريغ ني جلفلا باب رأ نم ضغبلا

 هللاو ةللا ءاشام الإ مهي عيمجلا قفتي :رال امب زو { جالفألا رمأ ىف ةصاخو ي اذه ىلعرمألا

 . ملعأ

 لفسأو ى ميدق دق جلف ليخن نم لفسأ هلهأ اعداف « ثدحم جلق ىفو هنيو : ةلأسم

 باحصأ ىعداف تئاوم اَهَتأ رظنلا ىفو { تارايع ايب اهنم نسيل ضوأأ ليخنلا كلت

 جلفلا باحصأ ىعداو { اذه انجلف ني اهيقشن اهيبق ن اتل ضرألا هذه نإ اولاقف { ليخنلا

 لذع ىتههاش نوحمثدملا دحي ملف هايحأ نميل ثاوملاو 3 تاوم ىضرألا هذه نأ : ثدحملا

 ؟ ال أ اه ىف نيمي مهل لهو ؟ اهنيب ةرهشلا ةداهش ىفكتف ه ضرألا هذهب مهل ناتهشي
 هل نوكيال مأ كلذ ىف اؤ رجاشت اذإ ليخنلا هذه مهل حسفي اعارذ مكو ؟ مهنيب مكحلا امو

 . كلذ باوص ىل نيب ؟ مارح

 ءايحألا تامالع نمءعىش تاوملا اذه ىف نبي مل اذإف : :قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 نم دحأل ِكلُملا بابسأ نيم ءىش ىف حصت وأ بلج وأ ىقس نم "ءايحألا هب تبثي ىزلا
 مهريغ غنميو { مهتجح مُهَلَف َكِلَد حص اذإف { مهت كلم هنأ نيعملا ءالؤهل حصي ؤأ ك سانلا
 َنمل تاوملا .7 : انركذ امي ءىش حصت مل نإو 2 مهاضرو ممهنذإ ريغب هيف ىتعتلا ني
 نم نيملا اوبلطو { ةنيبلا مهاوعد ىلع اوذهي ملو مهل هنأ تاوملا كلد ىيف اوعدا نإو ى ُهاَيحأ
 اقحالو آكلم ضرألا هذه ىف نيعدملا ءالؤهل نومملعيام مهن :أ نيملا مهيلع مهلف { مهئامصخ
 ىلع اَهضرعأو ء لئاسملا هذه ىف هتبتكام مم يج اتُخيش بدت هت . ملعأ هللاو ِكلملا هوجو نم هجوب

 . هللاب الإ ةايإو اتل قيفوت الو ، هلدع حضتاو هباوص ناب امب ذخو { نيملسملا ةماع
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 خيشلل ىوكزألا موغلاب نسح نب مياس نب رمع هقثلا خيشلا باوج ىف : ةلأسم
 ةوظفحيلو ًاجلق اوثدحيل سانأ دارأو ضرأ ةل َنميف انخيش لوقتافو ؟ ةللا ايهحر ليعامسإ

 اهباحصأ دارأو ضرألا كلت ىف هوظفحو كلذ مهل اوضرف اهباب رأ نذإب ضرألا هذه ىف
 طرتشي مل اذإ ىنغأ كلد ىف ظئرش قي مل ادإ كلذ مهلا ى ةيقاسلا ىهجو ىلع ًامرص اولسفيل

 . ةللا كمحري ىنفرع ؟ ال مأ ةيقاسلا ىلع اؤليشيل ضرألا باحصأ

 ةنسلا ةقفاومل كايإو اتفوو ه باوصلل كاياو هللا اناده { قيفوتلا هللاب و : باوج

 ني ملعأب سيل لوئسملا نأ اوجرأف { باذعلا ميلأ نع هتئيشمم كايإو انحزحزو ، باتكلاو

 ىذلاف { ًاملحو اعرو و ًامهفو املع للا كداز { مداخلا ت تي رشت ةارأ َموُذحملا لعل نكل لئاسلا

 هذه ثناك نإف { تفصوام ينعم ىلو ايتفلا ليبس ىلع آل ةركاذملا ليبس ىلع هب لوقأ

 ظفحلا ىف نيببستم اهيف ةثدحملا ةيقاسلاو ضرألا هذه تناكو . ضرألل ةثداحم ةزئاح قاسلا

 اذإو ى ضرألا باحصأل ةيقاسلا نأ مكحلا يفف نكت مل وأ ةقيمع ةيقاسلا تناك ى عفرلاو

 كلذ ىف ليق ذقف :راجشألا نم ةريغ وأ امرص اهيلع اوئىيسفي نأ ضرألا ُثاحصأ دارأ

 ىليامم ءاملا برص نع ضرألا باحصأ حسفي نيملسملا نم لاق نمم لاقف 4 فالتخاب

 نم لاق َنم لاقو 4 اعارذ : لاق نم لاقو ء نيعارذ : لاق نم لاقو ي عرذأ ة ةث الث ةيقاسلا

 مهلسف رضي الام ردقب : نيملسملا نم لاق نم لاقو يءاملا يرج مهلسف عنمي : نيملسلا
 نيجو نوكرتي : نيملسملا نمم لاق َنَم لاقو كلذب ةفرعملا لهأ نمم لودثلا رظن ىف ةيقاسلاب

 هب لاقام : هب ب لومعملاو نيملسملا لوق :9 ٤ مُهَضرأ ىليام ٌةءارو اميف توثِيفي مث ةيقاسلا

 ةيقاسلاك ىه ة زئاج يغ ىه ىتلا ةيقاسلا نأ ةللا ةحر دادم نب دمحأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا
 اعارذ ةيقاسلا هذه نع اوحسفي نأ ضرألا هذه باحصأل زئاجو { عطقلاو جشفلا ىف ةزئاجلا

 كلذ هبشو ءابنالاو ردسلاو طرقلاك ماظع ريغ وأ اماظع ارجش وأ الخن كلذ ءارو اولسفي و

 وأ روكذملا لسفلا اذه ددخ نم جلفلا لهأ ءامب رضأو ةيقاسلا هذه نطب ىف لخد ايلكو
 نأ : نيملسملا نم لاق نم لاقو كلذ هنم اوبلط اذإ مهنع هفرصي نأ هلسف نم ىلعف هناصغا

 نع حسفلا ىفو كلذ هيلإ اوبلطي مل ولو جلفلا لهأ ءامب رضأام فرصي نأ لسافلا ىلع
 حسفي لوقو ى ةزئاجلا ةيقاسلاك اعارذ اهثع مم حسفي لوق : نآلوق ةزئاج ريغ ىه ىتلا ةيقاسلا

 { ءاملا ىرح هلسف عنمي ملام ة ةيقاسلا نيجو ىف ءاش ف ثيح ليمي لوقو .{ عرذأ ة ةثالث اهنع

 . ةيقاسلا ميرَج نم ًاعارذ ةزئاج ريغ ىه ىتلا ةيقاسلا هذه نع حسفي هنأ هيلع لمعأ ىذلاو
 راثآ ىف هنظفحو ةتدجوامم اذهف { ُملعأ ةللاو ةزئاجلا ريغو ةزئاجلا ةيقاسلا ىف اندنع قرقالو

 باوصلاب ُملعأ ةللاو ڵ هللا دمح نب دادم نب ةمحأ خيشلا باوج نيم نيملسملا
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 ضرألاو ةعفترم ةيقاسلا وأ { ةعفترم ضرألاو ةضفاحت ةيقاسلا تناك اذإ امأو

 ةيقاسلا مي رج نع اوحَسفيلف ى ةيقاسلا هذه ىلع لسفلا ضرألا باحصأ دارأ اذإف ، ةضفاخ

 نأ آلإ { لسفلا نع ء عطاوق لاحلا اه ىف ةيقاسلا ميرج نع اوقحتسي مل مهنأل ه عرذأ ة ةثالث

 باوج ني نيملسملا راثآ نم ةتظفحو هتدجو ادكه . ملعأ هللاو ضرألل ةثداحم نوكت

 رظناق { قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ةللا ةمحر 2 دادم نب دمحم نب ناميلس نيرصان ىضاقلا

 ؟وحلا قوقاَوام آلإ إ ىلوق نمم ذخأت الو ةباوص كل اتام ةجو انه كل ةتبتكام عيمج ىف اتخيش

 . باوصلاو

 اك اكب جلف ليكو ىلع ىعدا لجر ىف ةللا ةمحر ىجبصلا باوج نيو : :ةلأسم

 > ملف ةاوغد ركنأو اهيلع ةرجأ جلق ةمدخ لبق نم ةضف ةخاش

 ؟ للا كمحر ىنفرع > ل مأ

 اذكو اك هيلع نأ مَلعيام ةنأ هللاب نيملا هيلع هل متف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 , نآلا ىلإ هل ةيقاب ىه ىناملا جلفلا ة ةمدخ ىف هرجأتسا هنأ ىعتيام لبق نم ةضف ةخاش
 جلفلا ةمدخ ىف اذكو اكب ىترجاتسا اذه انالف نأ ىعدملا اذه تلح نيميلا هيلع ر نإو
 ىل ةيقاب ىهو > اه ايإ ىتيوي ملو ة ةرجالا هذهب جلفلا اذه ىف ةمدخلا هذه تمدخ دقو ئ ىنالفلا

 . ملعأ ةللاو نآلا ىلإ ةمدخلا هذه لبق نم هيلع

 ىفو . ركنُملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو { حراشلاو ىلاولاو ىضاقلا ماكحأ ىقاب
 ‘ تانيبلاو دوُهشلاو د ديلا ىفو نامألا ىفو : هلوق لوقلا نمو 4 ىواعدلاو ربكلاو لاملا تيب

 . ةروثنم لث اسم هيفو 6 كلذ ٥ ابشأو ف قارو ل او

 نب فلخ هنامزو هرصع لها حيصف هي رتلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 اَمهحر يليعامسإلا عنام نب ةمحأ نب ليعامسإ هيقفلا خيشلا ىلإ ىرفاغلا نافلخ نب نانس
 . اهدي وأ اهلجر ركوو ةتباد برض ةنأ بص ىلع ىعدا لُجر ىف ىديس لوقتامو . هللا

 ؟ ةبادلا بحاص يهلا ةنم لظ ادإ ال مأ نيم ىبصلا تأ زليأ « ًكِلَد ىبصلا بأ ركنأو
 هذه نوكتو ؟ ل أ نيميلا ةرب هل له ى ةبادلا بحاص ىلع نيما ىبصلا بأ ةازأ اذإو
 فيك .مأ هدلو ةياتبج ىبصلا بأ رقأ ادإ هتلقاع ىلع مأ هدلاو ىلع مأ ىبصلا ىلع ةيانجلا
 . ةللا كمحري قحلا قي رطب ىنثأ ؟ كلد

 . لاومألا ةلقاعلا لقعيالو بألا مزليالو نيم ىبصلا مليال : باوجلا
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 ىفو { اهتلو برض ةنأ لججر ىلع تعدا ةأرما ىف ةللا ايهمجر هيلإ ةنمو : ةلأسم
 نأ : نيملا ةأرملا هذه نيدي رأ لاقو { اهاوعد ركنأو ريثك لئاس مالا هسأر ىف ةجش دلولا
 هذه َنأ ةوهش دهش ادإ تيارأ ؟ آل مأ نيم هل له ىنم ىه اهنبا ىيأر ىف يتلا ةجشلا هذه

 اذإو ؟ ال مأ اهيلع دوهشلا وق لبقيأ ء ىتيوملاب هثب ةثباصأ ىه اَهنأ اهنبا سأر ىف ىتلا ةجشلا

 ؟ ال مأ سبحلا نم رذعي أ هيلع ىعدملا ىلع ةجح نوكت لهو ؟ اهئزليام اهيلع مهلوق لبق
 . هللا كمحري انتفأ

 اهنإف ىصح مأ ىغ ةبرض مأ ىتسوُم ثوطش اهريظن اهنأ ةجشلا هذه اوربتعا : باوجلا
 ىه اهنأ ةمهتلا اهتقحل اذإ نكل نيمي اهنالو ء نيم اهيلع سيل مالاو ، لوقعلا ىيف فرغت
 ناك اذإ ى سبحت ىه اهنإف نوبذاك مهنأ ةوهشلا مهتي ملو 2 دوحجلا ريغ ةجحب تأت ملو ، ةبطشم
 . كلذك هنإ كلوقت ىهو ىصععالو ىصح بزضال ًابوظش رظنلا ىف برضلا

 خيطبلا عئاب ىلع ريجحت دلبلا لهأ دارأ اذإ ىديس لوقتامو : هل هنمو : ةلأسم

 اوناك اذإ كيد مهيلعرجخي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل زوبيأ رملاب نوتيبيال ذإ خوبطملا لاوعلاو

 انتفأ ؟ ال مأ ةاكزلا م ةجورخ سيل ىذلا رمتلاب ىرتشي و مهليخن ىلع ةرضملا اوكش
 . ملعأ هللاو كلذ عنم زاوج ظفحأ آل : باوجلا . هللا كمحري

 هتيب نم هبَح تذخأ اهنأ هتجوز ىلع ىعدا لجر ىف هللا ايهحر : هيلإ هنمو : ةلأسم
 َنيلا اهف دارأو ى هاوغد تركنأو 2 ًاسدس وأ اكوكص اكو ادك ةنا ةفرعيال تحلاو ةيدعتم

 وه فلحو ةر اهل بجو ادو ؟ال مأ كلذ اهأ ، هيلع نيميلا ىمه تتةارأ اذإو ؟ال مأ كلد هلأ

 . هللا كحري انتفأ هتلقو بحلا ةرثك ىف ةلوق لوقلا نمو اَهيلع هل بجام

 وح هل اَهيَلَعام اهنأ نيميلا هل اهيلعف نيب هدنع نكي ملو هاوعد تركنا اذإ : باوجلا
 هل ثذخأ اهنأ نيملا هيلعف َنيمملا هيلع تدر نإو { ابح هل ثذخأ اهنأ اَهيَلَع ىعةاام لبق ني

 . هتلقو هترثك مرُغ ىف اهلوق ثوقلاو { اح

 ىذلا ىداف امهدحأ دي ىف وهو ريعب ىف امصتخا نيلجر ىف : هيلإ هنمو :ةلأسم
 لمحيل همع نم هنمتئا ةنأ هدي ىف ىذلا لاقو ى ةنم ذخأيل ةدي ري و هدلاول ةنأ هدي ىف سيل
 ؟ قحلا قي رط ىنفرع امهنيب مكحلا { ةوهشلا امتعو { لاتقلاب ادحتاو ارمت نيبارج هيلع

 هب رقي ناك ولو ريعبلا هدي ىف نمم كوق لوقلا نأ : باوصلل قفوملا ةللاو : باوجلاو
 ىفو ئ نامألا ايهنيب و ك افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ئ ةنيبلا هدلاول نأ هيعدي نم ىلعو > هريغل
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 ثوبثب ملعأ الف امهريغل ىوعدلا تناك نإو { ايهسفنأل يوعدلا تناك نإ { نيملا ةر كلذ

 . ملعأ هللاو هريغل ىعدي نمت ىلع نيم
 برض نم ةلخنلا عذجو { ةيقاس نيجو ىلع ةلخن ىفو هللا امهمحر : هيلإ هنمو : ةلأسم

 لامب الصتم نيجلا ىلع تاوم اهلفسأو اهالعأ نمو { لقأ وأ رثكأ وأ { عرذأ ة ةثالثردق ءاملا

 . هللا كمحري ىنفرع ؟ اهنيب مكحلاام { ةلخنلاو لاملا بحاص ايعادتف ‘ لجر

 هنإ لوقو { فوقوم هنأ لوقلا رثكأف ةنم ىقبامو { تاوملا ىف ناعارذ ةلخنلل : باوجلا

 . ملعأ هللاو 2 انم هيلإ قبس نمل لوقو ، نافصن لاملا بحاصو ةلخنلا بحاص نيب

 ةقثلا خيشلا ىلإ ةللا ةحر ىحبُصلا ريشب ن ديعس هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 لجر ىلع ىعدا لجر ىف ىديس لوقتامو . ةللا ةمحر يليعامسإلا ع زام نب دمحأ نب ليعامسإ
 لف ة ةرهش دوهش رضحو 0 نيعل ا ةمتاق اهلعل ةيقاسل او هاوعد ركنأو ‘ ا ىن ةيقاس ثدحأ هنأ

 كمحري قحلا قي رط ىندفأ ؟ ةلوق لوقلا نمو ؟ مهنيب مكحلاام 9 مهت { مهتداهش هيلع ىتمل لبقي

 . للا

 بحاص نم بلط نإ هلاوزب ةخأ 2 تدح ةنأ ثدحلاب تيحا رقأ ادإ : باوجلا
 بحاص لوق نوقلاو & تدح ةنأ تيبلا املا بحاص ىلعف { تدح ةنأ حصي مل نإو . لاما
 . ملعأ هللاو ىعدملا لام ىف تباث يقسلا هل نأ ةيقاسلا

 { هعرز تب رخ هتباد نأ رخآ ىلع ىعدا نميفو 2 هللا ايهمحر : هيلإ هنمو : ةلأسم

 همزلي لهأ ؟ ىعدملا تلح اذإ ىدملا مزلي ادام 7 هيلع اهدرف 2 نيجلا ةنم ةارأو 2 هاوعد ركنأو

 .رارقإلاي لإ رغلا أ مرغو سبح
 3هيلع ىعدملا ةباد نأ تلحو ىعدملا ىلع نيملا ةر اذإ رغلا هيلع بجي : باوجلا

 . ملعأ ةللاو نيميلا هدرب سبحلا ةمزليالو 2 هترز تلكأ

 ةي ربال اذك اذك كلاَهِل هيلع تأ رخآ ىلع ىعدا نمو هللا ايهمحر : هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ةنأو { كيلاملا فرعي مل مكاحلاو { ىنالُملا نالف نبا نالُف ٌنبا نالف هكلاه بييني مأ « ةضف
 اه نأ هيلع ىعدملا رقأ اذإ مأ كلد ةحص ىلإ جاتحي لهأ , ةدلووُه ىعدملا نإو ، كله دق
 جاتحيأ ىعدملا اه ريغ ةثرو هل كلاملا اه ناك اذإو { هدلو يعدملا اهو { تام دق كيلاملا

 قحلاب هيلع ىعدملا رقأ ادِإو { هكلاه ايف ةثرولا نم دحاو مكاح اذإ ىفكي مأ ؟ مهروضح ىلإ
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 بين ميلستب ربجي مأ ةقث ىعدملا ناك اذإ يعدملل هميلستب ربجيأ كلاهلا اذل هيلع ىذلا
 نالف همكلامل سيل نأ ةنيبلاب ىعديأ ةريغ كراو كلاهلا امهل سيل نأ ىعدملا لاق اذإو ىعم

 ملعنالو تام انالف نأ دوهشلا دهش اذإو ؟ اه ىف ةرهشلا ةداهش ىفكت لهو ، هريغ كراو

 َسيل نأ ىعدملا نم نيما هيلع ىعدملا ةارأو مهتداهش تزاج اذإو ، اذه نالف ريغ ثراو ةل
 ؟آل مأ كلد ةلآ } ةريغ ثراو هدلاول

 ةفرعمو هكلاه توم حصي أ الإ بلاطلا ادهف قحلا ملستب مكحآل : باوجلا

 لثم ىف ةرهشلاب ميك احلا مكح زاوج ىفو هتصحب مم دحاو لكي لكي مكحي ز ذئنيحف « ثراولا
 ُملعيال هنأ ثراولا نيم م قحلا هيلَع نم تلظو ةنيبلاب ثراولاو وملا حص نإو ، فالتخا اذه

 . ملعأ ةللاو مليلاب نيما : . هريغ ًاثراو هكلاهِ

 نالف نب نالف هكلاهل امح َرخآ ىلع ىعدا نمو ةللا ايهمحر هيلإ هنمو : ةلأسم
 اهيف ل ىرتشي و يبيل ةي ربال ةك كياهلا اَه نم ضبق ةنإ لاق ةنكل هاوعد ركنأو ىنالفلا

 نوكي مأ ؟ هيلع اهدر ةنأ هلوق لبقيأ ى هتايح ىف هيلع اهدرو , اهايإ ةضرقأ وأ جب رلا فصنب

 نيميلا هنم ةارأو كلذك لقي ملو ه هركنأ ادإ ترأرأ & هيلع اهدر هنأ ةنيبلاب ىعدي و ايعدم

 حاو لك مأ ؟ نيغلابلا ةثرولا عيج نو ىعدملا اهل تلح اذإ ىفكي لهو ؟ اهظفل تيك
 . هللا كمحري ىنفّرع ، نيملا هيلع ةلو تجح ةل مهنم

 نم هيلع تبث ايف ةلوق ابقيالو لوبقم اهدر اوعدف ةنامأ هدي ىف تناك نإ : باوجلا

 مليلاب هنيمي عم : : ثراولا لوق لوقلاو ي ملعا هللاوةنيبب لإ اهدر ىعدا اذإ ةمزاللا قوقحلا

 . قحلا نيم ةل هيلعام هثوروم ىلع در اذه أ ملعيام

 هدلول امح ىعدا دلاول ةللا كمحر ىديس ثوقتامو 2 ةللا ارهمجر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ءاش نإ روجأم ةقحلا ىنفّرع ؟ آل مأ نيم در هيلعو هدلو قح ىف تلخي نأ ةل ٌزئاجف .ريغصلا

 . هللا

 قئاقد ىف آلو ًافوصؤم ركذلا لهأ سلاجم ىف تلزال :قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 . هدلو آقح ىف تلحي نأ هل زئاج ريفصلا هدلو ءامرُغ ىلع تيما دلاولل َنأ افورعم ماكحألا

 . ملعأ ةللاو ىصلاو ليكوتاك وهو هريغل قحلا نأل هلةرال هنبا مي رغ امأو

 ئ , مهاند الحر تضبق ةأرما ىف ىديس لوقت ةاَمو ٠ هللا امهمحر ه هيل ا هنمو : ةل اسم

 دي رأ لب {& هدي اام اذه هل هل تلاقف ي امل انتآو كلذ اَهل ىرتشاف ئ هريغ أ ابوث اهب ىرتشيل
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 نم تبأف > ىن د هي ذخف كل ر د رتس ثاو ذه لثم ي كل رتشأل ىنيترمأ ا ل اقف 6 هنم اريخ

 وقلا نمو ةنيبلا م ىلعو ؟ اهتيب ُمكحلاامم . كلذ ىف ارَجاَشتو اهمههارد تدارأو { هذخأ

 . ةللا كمحري ىنفرع ؟ آل مأ ناميأ هيفو ؟ ةلوق

 بوث اهل ىرتشيل ةرمأ اهنأ ةنيب وأ اهرارقإب حص ادإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 رمألا مزليال ذئيحف دحلا فلاخف ادح ةل تتح اهنأ حصي نأ آلإ مألا مزل رومأملا ىرتشاف

 . ملعأ ةللاو رلاو ثاممألا امهنيبو هل دحي مل هنأ رومأملا لوق لوقلاو

 نأ لجر ىلع ىدا لجر ىف ةللا كمحري ومت ةامو ةللا ايهحَر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 نيم دحأ سيل مهدلب ىفو ، ةوهشلا مدعو ، ةاوعد ركنأو 2 اهريغ وأ ةيقاس هيلع تدحأ

 اهظفحت ةيقاسلا هذه َنأ دلبلا لهأ ني م ةرهش تدهش ادإ تيأرأ { اهيف بتاكيآلو { لوذعلا

 لا ىف ثدحلاب مهليم ةرهش دهشي َمَل اذإ مكاحلا مُهلبقيأ ! نامز ةدم نم ناكملا اذه ىف

 . ةللا ءاش نإ اروكشم روجأم ىنفرع ؟آل مأ ىدلا

 مهرمأ نأو ، هيف مكجب نولسملا هنع فقي لاح ىف مكاحلا لخديال : باوجلا

 . ملعأ هللاو . مكاحلا ىلع ؛قيضضي ًالق دحأ امهنيب حلاص ؤأ جلصب
 لجرل لام لك لاومأ ة ةث الث ىقشت ةيقاسلا تناك اذإو ةللا امهحر هيلإ هنمو : ةلأسم

 هيلع ىدل اذهل وبأ اهف رصب مكحو , اينيم بيصن هل ىزلا ىعداف بئاغ مهنم حاو رخآ

 بئاغلا روضح ىلإ مهنيب :يب ةفوقوم ىوعدلا - اهنم بيصن هل نم ةرضح ريغب اَهفرصيل
 يت ادام :أ لع تيح لف ك داغلاآ رضح اذإو ء اهنم هام يس ني هيلع ىعةملا غن

 ؟ ةللا كمحر ىنفرع ىديس

  

 هللاو ةليكو رضحي وأ رضحي نأ الإ بئاغل بيِصَت هيفرءعىشب مكحل : باوجلا
 . ملعأ

 وأ ةكم رةنبل لسع لاحج لمجب رجأ اذإ لامجلاو : ةللا امهمحر هيلإ هنمو : ةلأسم

 نم اهبحاص اهةارأو لاحجلا رسكناف هباحصأ نم ر دحأ ةنع لاحجلا كلت لسرأو اهريغ

 هنيمي عم لاحجلا بحاص لوق لوقلا نوكيف ترسكنا نآلف دنع اهتلسرأ دق هل لاقف لامجلا

 هعم لسرأ ىذلا نم كامجلا ىدا اذإو ؟ نيميلا ظفلام كلذك ناك اذإو ؟آل مأ اهئمث هلو
 كوسرملا ناك اذإو ؟ ال مأ ءاوس كلذ ىف لوقلا وكيف ترسكت لاحجلا نأ ىعداو لاحجلا

 . هللا كمحر ىنفرع ؟ ال مآ ءاوس ةلكف رجأ ريغب و رجأب عم
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 تاَمَضال لوقو ه هريغ ىلإ ةَلحام ملس اذإ امضلا رجألاب لمح نمم ىلع : باوجلا

 . ملعأ هللاو رجأ ريغ وأ رجاب ريجلا لمح ىف اقرف ملع اذإو ةقث ةعةوأ اذإ هيلع

 هاخأ لتق ةنأ دحأ ىلع هيلو ىعداو لتم نميف ةللا اهمحر هيلإ هباوج نمو : ةلأسم
 مهيلع ىدملا نم دحاو ىقب و نيب رامل ىنعأ لتقلا مهنم حصو دلبلا نم بره مهنم دحاو
 اذه ىلع هل اوذهش ريثكو هلتق ىلع ناعأالو { انالف لتقام لجرلا اده نأ نادلبلا ىيف رهتشاو
 ةبقاع نأ اتل زوُجيأ { هلتق ىلع ناعأو يلاقلا ةنع ةنأ هيلع ىعدي لوّنقملا يلوو ، ىتعلا

 . قحب ىنفّرع ؟ هتبوقع اتل زوجيال مأ هيلع ىعتاامم ريغ رَهتشا ادإ هديقنو

 رثألا يفَءاج ةنأل لتقلا هيلع بجوْياَم حصي نأ لإ :وفعلا ىلإ بحأ : باوجلا
 . ملعأ هللاو ةب وقعلا ىف أطخلا نم يخ وفعلا ىف طخلا

 « دلبلا ني اورفو هلتقب س انأ نم ةيلو ىعداو لتق لجر ىفو هب :اوج نمو :ةلأسم
 يغ نوقابلا ءالؤهو .دلبلا م اورق نيلا نيتاقلا تأ دلبلا ىف رهتشاو حاو مهني َىِقبَو

 ةالصلا كرتب م ُهَهَتي ناكو } ةقيرَيغ لوتقملا ىلو ناك اذإ تيأرأ . هلتق ىلع اوئاعأآلو { نلا

 ةناعإلاب و كيخأ لتقب نالف ىّلَع ىعدت مل نالفاي حأ هل لاق ادو ؟ ال أ مهيلع ةلوق

 اهنم ةللا اتذاعأ رانلل ةنأ هسفنب ملاع وأ رانلل ثهأتم هنأو ى ةبوقعلا هل دي ري لاقف { :7 .

 ؟ ال مأ هيلع ىعدي نم بقاعنو هلوقب دخأن نأ زوبعأ

 ىلو مهتا نإو ء ةنيبلا هيلعو ةقثريغ وأ ةقث تاك ىدملا كوق لبقيال : باوجلا
 . ملعأ ةللاو هشبح زاح ى ةمهتلا ثجوُي ىزلا ببسلا حصو ى ةمهتلا ؛قحلث ادحأ لوتقملا

 : نمرعىشب لُجر ىلع ىعدا لجر ىفو . للا اههمحر هيلإ هباوج نيو : : ةلأسم

 هقح قحلا ثحاُص دارأو ى ضوعلاو قحلا كلذب هيلع ىعتما رقأف . هنم هذخأ ضوع نم

 ةنيب ثحي ملو ه ضوعلا فالتإب ىعةاو { قحلا ۔ هبلع ىزلا َسَلفتف هنم ةذخأ ىذلا ضوعلا

 نيمثو ، هتدلب ىلإ قحلا بحاص راسو 4 سبحو هقح هل ملسي ا نأ ىلإ ةَسبح ةارأو هفالتإب
 ردق احسف هل كي ري سوبحملا لهأ نيم حأ ءاجو ،واتِس لهأ نم ءقحلا هيلع نمو ىوزن لهأ
 أ ه هب اونمض ادإ هل حسفي نأ مكاحلل وبأ . هيلعام هل ملسي ٠ ؛ هبحاصل فرصي مايأ ةعب رأ

 ثناك نإ لاقو ؟وحلا نم هيلعام ىتأ اَدإو ؟رضاح ريغ قحلا بحاص ناك اذإ كيذ هل زوبعال
 ةنع هقح هل ملسو ةني ةقرولا كي رأو { نيملسملا دنع ةطخ زوجي نم طخب قرو اذه قح ىف هل

 مل وأ ؟ ةقرولا روضح تنمع قحلا ميلستب حأ ةثع نيض اذإ ةل حسفي نأ زوبيأ ، اقروضح
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 ةقرولا روضح ىلإ ةخشف زوبعال م م أ ةقرولا لسريل قحلا بحاص ترعي و دحأ ةنع نمضي

 ؟ َكِلَد تيك مأ قحلا ميلستو

 ةلاقم عمسيل رضحي هل آ لاقي نأ هكردي قحلا ل نم ناك 7 إ ىنبجع : :

 هقالطإ ىف مكاحلا ءارو "حلا بحاص روضح نكمم مل نإو ليفكلا نيم و هبحاص

 اليكو 1 اجلا لكوي ن ] ىنبجعي و كلذ . د قيصي مل مب زعل ١ قحب اسأ :7 حالصل ١

 هيلع نمل ملسي ىتح د دلبل ١ نم ليكول ١ جرخي لو > هيلع نمم ول ١ ضبقيل قحل بح اصل

 7 َمي زعلا ًانالف نأو ه نالفل اليك انالف تقأ ىتأ هطخب مكاحلا بتكي و { ةقرولا قحلا

 صبقي ىتح قحلاب ج دنيل نأ ليكولا ثزماو ‘ قحلا بحاص نالف ليكول ةيدمح اك اك

 ٠. ملعأ هللاو هتقرو نالف

 ةي رال اذك اذكب لجر ىلع ىدا يلجر ىفو : هللا ايهمجر هيلإ هباوج نيو : ةلأسم

 نمم طخب ةقرو ىف هل ةبْنكيل هدي ري و ، الام ةعياب ةنأ جتحاو ى هيلع َىعداامم ىعدملا رقأف ةضف

 هيلع م ز مأ ةجح اذه همالك نوكيأ يلاملا ني م ىنرمكني نأ افوخ نيملسملا ةنع ةطخ زوجي

 ةيقاب ىتلا مهاردلا هذه نأ ىلع ظرش ةتيب و ىنێب هيلع ىعدملا لاق ادإ تيأرأ ؟َقحلا ملستب
 ُميِلستلا ثوكي مأ ؟ قمحلا اده ميلستب هيلع مكحي له ةقرولا ة ةتباتك دعب ه اهملسأل هت ىلع
 ؟ كلد تيك مأ ظرشلا اده مهتيب حص ادإ ةقرولا ةباتك تعب الإ

 ىعدا نإو ، ةبحاص ةبلط ادإ هميلستب هيلع مكحل قحلا هيلع حص نم : ب
 ىعد ركنا نإو 2 لاملا ميلستب هيلع مكحم همصخ رقأ نإف هلام هَل عاب هن أ؟وحلا ثحاص

 . ملعأ هللاو نيملا ل تبحو اهزَحع نإف ةتيبلاب ىمعالا

 لاقو نيملسملا لام تيب ىف ةترجأ ثناك ادإ ىراشلا ىف نوقتامو : هنمو : ةلأسم
 ةيدمح اذك ادك ىلع ةلاغلا نم ًارمت كئيابنق ةل لومي نأ ىلاولل زوبيأ ىترجلا كي لا اتنأ ىلاولل
 هذخا ىلع اوربجي ل اذإ تيأرأ . ضوحب ; طزشريغ نم ةرجألا تناك ادإ كيلَد ةل زوُجيآل مأ

 اذإو ؟ ال غأ ءىش هقحليأ هب نيضار ريغ مهلعل نطابلاو هذخأب نوضار مهرهاظ ىف ُ؛وذخأو
 مهضئارق ىناثلا ىلاولا مهتعي ْمَلَو ةمدخلا ىف مهلخذأ نيزلا ضئارف تيقب و ىلاولا لزع
 جئاوح ىف مهلمعتساو نضحلا ىف هلبق نم ةارش ىياولا دجبو اذإو . ال مأ ءىش هّمحليأ
 ؟ قحلا باوص مداخلا فرع اضورع مهيطعي نأ ةل آ زوجيأ نيملسملا
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 ىطعيالو هسفن اهيف رَجأام ىلع مهارد ةترجأ ىراشلل قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 رذع اذإ امأو . ملعأ ةللاو كيد ني رثكاب ة ل رعسلا دعيف كلذب ىضر نأو هاضرب اضورع
 . كلذ مهيلع رش ذق ناك نإ لاملا تيب ىف مهترجأف ةارش ريحتا دقو { لمعلا نم ىلاولا

 مأ سانلا هيلع اقو فراعتلا ىفو ى مهترجأ هيلع مكحلا ر رمألا رهالت ىتف اَكه مهَرمحتا نإو
 . ملعأ هللاو لاملا تيب ىف مهترجأ

 : ةرجأ مهَلف هللا لام ىف ني واود مُهلو ةارشلا نم دج م امأو
 . ملعأ ةللاو ابَحف اًبَح ثناك نإو مهاردف

 قي رط نيب و لجر لام نيب تاوم ضرأ ىو ا ةللا اهمحر هيإ هنيو : ةلأسم
 ملو { هلام ىف ةمرص لاملا بحاص لشفو دجشملل رادج ِتاوملاو قي رطلا نيبو \دجشلملا
 قي رط راج نع عرذأ ة ةس نم قأ اهمرح ةردس تاوملا ىو { تاوملا نع امات مرح اَهَل تي

 اهت نسيل ىتلا ةمرصلا فرصو تاؤملا ىف يتلا ةردسلا ترص دجسملا ليكو دارأو ى دجسملا
 ىعداو { دجسملل تاوملا اده نأ : دجسملا ليكو ىعداو { تاوملا ِنَع عرذأ ة ةتالث مرح

 ةردسلا كلت فرصب مكحي و ؟ اهنم نم لوق لوقلا نوكيأ { هل تاوملا اه نأ لاملا ثحاص

 لودعلا دوهش امع اذإو { دحسملا ىلعزرض اهنم عقيل تربك اذإ سايقلا ىف ثناك ادإ

 ىلعأ تاوملا تاك اذإ ؟ هلاحب ًافوقوم تاوملا اذه نوكي مأ ، ل مأ امئتيب ةرهشلا ةداهش ىفكتف

 ةلسفلا كلت فرصب مكحي لهو ؟ كلذ ىف مكحي تيك تاوملا نم ىلعأ دجسملاو لاملا نم

 . ةللا ءاش نإ زجؤت قحلا قي رط مداخلا فرع : اهلاحب كرتت :

 دجسملا نيب و لاملا بحاص َنيب لاق لضعب و : : فوقوم تاوملا اذه مكحم : ب باوجلا

 اهنأ ىدنعف .رذأ ة هن { الث ردق تاوملا فصن َنيب و اهنيب ةلسفلا هذه تناك نإو . نيفضن

 ىف اهلصأ نأ ةردملا امأو { لوقلا ضعب ىف ةلخنلا بحاصل تاوملا تصن تأل فرصتال

 بلطي ملو اهمكرث ىف احالص دجسملا ليكو ىآرو د دجسمل اقيرط ىلي ىذلا فصنلا
 عرذأ د ةتس لاملا بحاص ىلي ىلا تاوملا فصن نيب و ايهتيب ناك وأ { اَهَقرَص لاملا بحاص

 . ملعأ ةللاو ملسأو ىتوأ اهكرتف ًادعاصق

 ةدلب ىلإ اوريسيل ىلاولا مهيلع رمأ ادإ ةارشلا ىف ىديس نوقتامو هيلإ هثمو : ةلأسم

 ئ ةرجشل ١ ا دمه لثم نومَرزي مهلك اًهله أ ٥ ةدلبل ١ كلتو ىه اسل او جنبل ا ة ةرحش اهنم اوفرصيل

 ىلإ ةارشلا ىنعأ اوراسو 2 ةرامع لجأل مهلاومأ نوعيبي امبرو ، ةريثك ةمارغ هيلع وُمرغي و

١٩١



 نيضار ريغ ةلهأو ةللآ ءاقاُم الإ ةنم ىقبامو روكذملا رجشلا اذه م عيمج اوب رخو , ةدلبلا كلت

 ؟ ل مأ اذه لثم ى ءىش مهمزليأ هبارخب

 هيفو { جالصلاو ةعاطلا ن نم ةعلقف ريكشملا ريغل رجشلا اذه خلصي مل ادإ : باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةعلق نم ىلع ءعىشالو باوثلا

 ‘ محللا ِنَع كقتنم ميدق وهو ةيمدآ قاس لترلا ىف دحو نميفو : هنمو : :ةلأسم

 . اهذخأ ةل زوجيأ 2 اهطقآل اهب لعفي تيكو ؟ ةلطنلا هذه نوكت نمل به ةلطن {هيف ةجوف

 ؟ ةطقللا هذهب منصيامو اذهب : ىلتبا نم ةليح تيكو ؟ اهل احب اهكرتي مأ ةطقللا ةلزنمب نوكتو

 ناو ى . سمخلا هيفو هطقل نمل وهف ةيلهاجلا غوص نم غوَصلا اه ناك نإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو نفدي نأ هب ب ىلوأف مظعلا امأو 2 ةطقللا ةلزنمب تاك : نيملسملا غوص نم ناك

 اَهعمماح هنأ اهجؤز ىَلَع ةأرما تعدا اذإ لوقتامو ةللا ارهَمحَر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ىف لمت مل اهنال اذه 7 ىف ماقم ىلع ميقتو ةعومسم اناوعد وكيا ادمعتم ضيحلا ىلع
 نيملا ىف كلذو ؟ آل مأ ادمعتم ضيحلا ىف هجرقب اهعماج لوقت نأ جاتحي لهو ؟ ضيحلا

 ًادمعتم كلذ ىف اَهل هئطوب ةملاع ىه ناكو اَهَل فَلَحو ز نيم 4 ةنم ثةارأو اهاوعد ركنا اذإو

 . ىتات هللا ىع ةرجأو ىديس كيذ ىل حرص 7 هعنايآلو ماقملا اهعَسيأ اههركب

 ًادمعتم هجرفب ضيحلا ىلع اهعماج ةنأ تقةا ادإ ةعومسم اهتاوعد ىدنع : باوجلا

 ىف ادمعتم هجرفب اهعماج هنأ ملعيام : نيلا جوزلا ىلعو , اهاوعد ركنا إ ةنيبلا اهيلعو

 . ملعأ ةللاو دبأ ةنيكاَست الو ةنم ثب ره امح اهاود تاك نإو اهضيح

 ل اقو هتنايدل هيلع اوعفرو .{ سانأل قوقح هيلع نميفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو : ةلأسم
 مدخي ارامح ؤأ هيلع نم ءزجب دحأل ًالخن هيلع رجز ي اروث هدنع نأ رقأو { اقولا نع ريغم هنإ

 مكحأ . هِسأر ىلع ةمامعو هدسج ىلع بايث وأ ةنكسي تيب ؤأ « هلايعو 3هتوف لجأل هيلع
 . ؟ قحلا ىنفرع هنيد ىفويل اذه عيبب هيلع

 ضعب لوق ىلع كلد هؤامرغ هنم بلط نإ رازإلا قوفام عيب غيب همزلي : باوجلا

 ؟ ملعأ ةللاو كيلع ىقنخيال 5 فالتخا هيفو { نيملسملا
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 { هتصحو غرزلا ةر 7 اهعرزيل اضرأ دعتقاو سانأل قوقح هيلع نقو ةنمو : ةلأسم
 ىف عرش مهلك مأ ؟ نايلا ءالؤه نم دحأ مدقي لهأ { مكاحلا ةنع ةنايد هيلع اوعفرو
 . ىنفرع قوقحلا نم د هيلعام في مل اذإ اده هعرز

 دحأل مدقتم رجح هيلع نكي ملو اعيج اوبلط ادإ هلام ىيف دحأ مدقي آل : باوجلا
 . ملعأ هللاو

 ر الإ ةعم سيلو { اريثك انيد لمحت لجر ىف ةللا ايهَمحر هيلإ هباوج نيو : ةل أسم

 مدخ ينأ لب عيبأال لاقو 2 كيذ نعو ىبأو { هعرزو هروث عيبي نأ ةؤامرغ ةارأ تق عرزو
 ؟ امهتيب مكحل ١ تيك .ي مكحمل ا ىلإ ١ الرنو ائيشف ائيش مكيفوأ او

 نإو { كلد زاج ى هتعارز نمم ًآلدع . هاريام هئامرغل عكاحلا ضرف نإ : باوجلا

 زئاجلا هحولا ىلع 4 هنم غيبلا َقَو و ‘ حالصلا عيبلا ىف ه ىار ادإ هتبادو هعرز عيب هرظن تجحوأ

 . هللآ ءاش إ َزاج

 يفيام هتنم سيلو سانأل قوقح هيلع نم ىف ةللا اهمحر هيلإ هباوج نمو : ةلأسم

 ةنم هيلع اوعفرو لاح ريغ اهضعب و ، لاح هيلع ىتلا قوقحلا ضعب و { قوقحلا نيم هيلعاق
 ريصي مأ هيلع لالا ريغو لاحلا ىنعأ هلام ىف اعرش مهلك قوقخحلا ثاحصأ نوكيأ { مكاحلا

 نم ىعئا اذإو ؟ َكِلَد ىف مكحلا امو ؟ َكِلَد تيك أ ؟ هيلع ةلاحلا قوتحلا باحصال لاما

 لاح ةنأ قحلا هل نمم لوق وقلا مومكيأ ؟ لاح ؤيغ ةنأ قحلا هيلع نم ىداو لاح ةنأ قحلا ه

 ؟ ال مأ هنيم

 نتو { هح لجي مل نم ىلع ةقح لح نت لضفيالو هئاقرغ نيب كاملا : باوجلا
 ةللاو اهدرو نيميلا اده ىفو ء ةنيبلا هيلع ليقو 2 لوقلا ضغب ىف هلؤ ؤق لبق لاَح هشح ناق

 . ملعا

 هيلع علط او هل هيلع افلس سباي اب تق . راَهَب رحآ ىلع ىعد ا نمو : :ةنمو : :ةلأسم

 ةميق اذه نإ :قحلا هل نمم لاقكرسعلا قحلا ه هيلع نم ىعداو اده هقح ىف زئاج طخب ًاساطرق

 بقيأ دساف ميب هايإ هعتاب ةنأ الإ تق ةميق ةنأ كلذك وقحلا هيلع نم قأ هلعل ىعداو تقرذب

 ؟ ل مأ هلوق
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 قحلا نم ةزاوح جرخيال افلس وأ ةثئيسن ةسبايلا ناديعب تقلا رذت عيب أ : : باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ةمولعم ًامايأ مك احلا نمع الجأ لجأ نميفو ةللا امهمحر هيلإ : هباوج نيو : ةلأسم
 فصن ; وأ مايأ ة ةرشع وأ مايأ ةث ةث الث وأ مويب ي لجألا ةدم ءاضقنا عب مث ، دحأل هيلع اقح ملسيل

 ةلجأام ةل هل ملس دق ةنأ ىدام ءافولا لجؤملا نم ثي ري مكاحلا دنع هل لجؤملا 7 رهش وأ رهش

 . ؟ ةنيبلاب ىعدي أ ةللا كمحر ىديس ىنفّرع ؟ ةروكذملا ةدملا هذه دعت ةلوق بقيأ هل

 ال[ ءافولا هاوعد لبقي الف نامزلا نيم ةدم هايإ هيضقيل لجأتو ؟قحلاب رقأ ادإ : باوجلا

 نامزلا نم اك همصخ ىفويل لجأت ثإو { . عأ ةللاو ىدنج اذكه ةلرقملا نيم رارقإب وأ ةنيبب
 . ملعأ ةللاو ائيش ظفحأ الف ءىشب هيفن ىلع رقي ملو { ميهازدلا نم م اذكو

 ىف َكِلَد هل له تقلا ةعرز نمم ةراديب جارخا ةارأ ادإ ىرقنهلاو ه ةنمو :ةلأسم

 ذإ آل مأ َكِلَد ىف ةرهشلا ةداهش ىنكت لهو ؟ مكاحلا ةنع ةننايخ حت مل ادإ مكحلا

 ناك تقلا عرز نم غولعم ءىش راةيبلل لهو ىنفرع ؟ نيدوجوم ريغ اذه اتنمز ى لودعلا

 ؟ نت مل مأ ةدم عرزلا اذهل تناك ةللا كمحر ىنفرع ؟ ىرقنهلا نمؤأ هني راديبلا اه جارخإ

 . ؟ عرزلا اذه سسأ اتيبلا اه ركي مل ادإ تيأرأ

 مث رضح ر نإو ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هلالغتسا تعب الإ تقلا لماع جرخيال : باوجلا

 . ملعأ هللاو عقاولا رذعلا ىف هؤانع لماعيلو رذُلاب ىوأ ةللاف رذع

 رسعلا ىعداو هب هل واف امح رخآ ىلع ىعدا نمو أللا همحر هيلإ هنيو : ةلأسم

 روثلا اذه عيبب هيلع مكحأ { ةراديبلاب سانإل الُخن هيلع رجزي 7 ىقعدا روث هدنع ناكو

 .؟المأأ الجاع

 لبق غابُي الف ةدم ءاضتنا ىلإ عرز لمع ىف ةبحاص هلخدأ رؤثلا ناك نإ : باوجلا
 َ . ملعأ هللاو هالتإ هيلع زححيو ةأملا

 لاحرلا طل لانتو نيملسم ا قوس ىف ى رَمشَتو عيبت ة نأ ثدارأ ادإ ةيسوحملاو : ٠ ةلأسم

 . ؟ال مأ كلد نم عنمت رال

 لإو ،قحب تقعنُم اهعنم ملعلا لهأ رظن بجوأ ثإو ائيش ظفحأ آل : باوجلا
 . ةحابإلا ىلع ءارشلاو يبلاف
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 بتكو ,ارايخ عيبب لجر نم الام ىرتشا نمو « ةللا امهمحر هيلإ هباوج نمو : : ةلأسم

 هل لهاج ريغ هدودحب ةلاع نأو ى لاملا اذه ريغ هل سيل نأ ةطخ زوجي " رم طخب ةقرو عئابلل

 ‘ اب لهاج ريغ ةبادلا هذه بويعب ملاع ةنأ ذاوحلا ىف كلذكو اهنم ةنم ءىشالو .{ اهب

 كلذ نم حصألاب ىنفّرع ءىش نوأ ءىش تبثي تبثي لهأ فلتخت ظافلألاو اهنم ءىشالو

 ؟ َكلَذ هيلع ت تبثيال مأ ؟ ةللا كمحر

 لوصألا نث ًاقرف ملعأ الو رارقإلا تعب ريغ ةل نكي مل ةفرعملاب رقأ نم : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ضورغلاو ناويحلا نم اهريغو

 زوب م ظخب ةقرو َُل بتكو دحأل قح هيلع نميف هللا | همح >َر هيل ١ هنمو : ةلأسم

 قحلا اه هل بجي مل ةنأ ةقرو قحلا هيلع ىذلي قحلا هل نم بتكو 7 لجأ ىلإ ةطخ

 دارأ اذإ اذه هرارقا هيلع تبثي لهأ ةبوتكملا ةدملا ءاضقنا تعب الإ اذه نالك ىلع هل ىزلا
 كمحري قحلا قي رط ىنفرع ؟ هيلع لاح ةقح نأ ىعداو ةبوتكملا ةدملا ء ءاضقنا لبق هقح

 ؟ هللا

 لبق نالُف ىلع هل ؟قحال ةنأ اهبرقأ يتلا ةدملا لبق ةقحب ةل مكحآل : باوجلا

 . ملعأ هللاو اهئاضقنا

 بتكو مكاحلا دنم ةنايد هيلع اوئفرو دَحأل قح هيلع نميف هيلإ هباوج نمو : ةلأسم
 ةلاومأ اهيف ةبوتكم ىه ىتلا قاروألا نادملا ضبقو عطقلا ي ةطخ زوجي رم م طخب هلام مه

 اهيف هيلع مهل بوتكم ىه ىتلا قاروألا م مهنم ذخأي و اوبَساَحختيل هناتدووه رضحي نأ رصأ

 . قاروألا نم ضبقتسملا لجرلا صالخات { عضوم ىأ ىف فرعي ملو نادملا راسو قوقحلا
 اه تيأرأ ؟ كلد تيك مأ هل تبك نم اهضبقي نأ هل زوْجيأ ؟اَهَّمح ىري نم ىلعو

 . هللا كمحري ىنفرع قاروألا نم ضوبقملا صالخ فيك قاروألا لجرلا ضبقملا لجرلا

 هلام ءاضتقا ىلع هؤامرغ قفتت ثأ يلإ ةنامأ هدي ىف قاروألا مضي : باوجلا
 ء

 . . ملعأ هللاو لمعلا بهاذ ىلإ قاروألا ذ درت الو ةبجاولا مهقوقحب

 نم ترعت ملق ةي رغص اهل تقرس ةأرما ىفو : هللا ايههمحر : هيلإ ةنمو : : ةلأسم

 نمو 0 اهدنع يتلا ةي رغصلا :نع اًمتْلأسف ةأرما دنع اَهتي رغص تدحو ناَمز دعب مث اهقرس

 نأ ةي رغصلا نهارلا تالف ملع نأ املف { ةي رال ادك اكب الف اهينهرأ تلاقف ؟ اهثنأ نيأ

 هيلع ثعةاف اهذخأو ي اهثم اهادقو اهيلإ راس ةنالف دي ىف اَهتي رغص تفرع دق ةقورسملا ةأرملا
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 ةأرملا ىلع نهرلاب رقأو خألا وه ركنأو , ةنالف ىلع اهتهزأو اهتي رغي خأ ةنأ ةقورسملا ةأرملا
 ىنأف ةأرملا ىلع اهتنهرأ يتلا ةي رغصلا ريغحأ : ةقورسملا ةأرملا تلاقف .اهنم ىدفشلا

 اَهّتنهرأ مب : ال :ةقورسملا ةأرملا تلاقف ةأرملا ىلع اهتنهرأ يتلا ةي رغصلا هذه لاقو { ةي رغصب

 ةي رغصلا اَهتنهرأ ىتلا ةأرملا اترضحأ ادإ كوقتام هل اتلقف ،ةيرغصلا هذه ريغ ةيرفص

 ؟ اهريغ مأ هذه ىهأ ؟ اهايإ اهتنهرأ يتلا ةي رغصلا ىف اهتداهش لبقتف ؟ َكلَد نع اتانلأسف
 لجر وهو لجرلا اده امهايأ اقتنهرأ ىتلا ةي رغصلا هذه تسيل تلاقو { امانلأسف م ْمَعن لاقف

 ىنفرع ؟ اده ىف كيأر تيكف ؟ فيحيف نيم هيلع ثبجو ادإ امبرو { اهريغو ةقرسلاب مهم
 . هللا ءاش نإ روجأم ؟وحلا

 رلتت ىلإف سبحلا امأو رقملا ن رارقا وأ ة ةنيبلاب الإ ا حصي الق ُرْغلا امأ : باوجلا

 2 ةللاو قحلت نم ىلع ةمهتلا تتبث اذإ اذإ اصوصخو ، ضرفب سيل ةنأل مكاحلا

 هي ذ سيل ىزلا قحلاب ةموكحلا دنع رقشا } هيلع نمم ال الإ حيحصو ىف ةضعب و ‘ ةطخ
 مأ ناميأ مهتيب لهو ؟ ل مأ كيد مهلأ حيحص اهيف سيل يتلا قوقحلا باحصأ لاقف { حيحص
 . ةللا كمحر ىنفرع ؟ نوكت نت ىلعو ؟آل

 سدالفاو زحح رارقإلا نم هعنم مل ادإ 4 هيلع ايب نيالا هيلع نم لوق لوقلا : باوجلا

 . ملعأ ةللاو" ءافو لاملا ىف نكي مل ذإ قوقحلا باحصأ بلط اذإ نيميلا هيلعو

 كلذ ه ابشأ وأ { الح وأ { افيس هنمأ ةنأ 1 ىلع ىدأ نمو هنمو : :ةلأسم

 نإ رجألا كلو قحلا ىنفرع ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ { ةنم ةنهترا ةنأ هيلع ىعدملا لاقو
 ؟ هللا ءاش

 . ملعأ هللاو فالتخا َكِلَد ىف : باوجلا

 اني نم ىلتق . هعاطق وأ ةلئامح تعطقتو دحأ نم افيس َنهتزا نمو ةنمو : ةلأسم
 ؟ كيَد زوجي لهأ رايخلاب هارتشا اذإ تيأرأ ؟ نهترملا ىلع مأ نهارلا ىلع ؟كل رامَع
 ؟ اهحتفب مأ فاقلا رسكب ةعاطلاو . ؟ هللا ءاش نإ اروجأم ىديس ىنفّرع اَهلاَحب ةملسملاو
 مزل اذإو ؟ ىرتشملا مأ عئابلا مزليأ ةطارما ىلإ جاتحاو ر رايخ يب َكلَد ناك وأ ةعاطق كلذكو

 ؟ كلذ فيك مأ همهارد ىلع هُميضي ىرتشملا
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 .رايخلا ميب كلذكو ى نثلا نم هباسجب ةئم فلت نهرلا نم فيئام : باوجلا

 ُمكحي لهأ هتلاح نع تّلختم طقنلا نم ءىش ِكَصلا ىف جو اذإو :هنمو : ةلأسم

 . ةللا كمحر ينفرع كبجعيام فالتخا هيف تاك نإو 2 هلاطبإب مأ هتابثب

 . ملعأ ةللاو ةباتكلا ىف لمع هيلع هلعل طقنلا نأ : باوجلا

 دارأو > هاوعد ركنأو « نيب ريغ برضل او 7 رص نأ َرحخآ ىلع ىعدا نمو : ةلأسم

 هيف بارخلا نيب ريغ غرزلاو ى هقرز تب رخ ةتباد نأ ىعدا ادإ كلذكو ؟ آل مأ نيمي هلا هنيم
 . ةرلا ىف كبجعي امو ؟ آل مأ هيلع ىعدملا ىلع ّنيمم ىعدمللأ هاوغد ركنأو

 . ملعأ ةللاو اده لثم ىف فالتخا هموزل-ىقف درلا امأو نيملا كلذ ىف : باوجلا

 لاقو لمحلا وه َركناو ةنيم المح اهنطب ىف نأ اهجؤز ىلع تقدا ةأرما ىفو : ةلأسم

 . هللا كمحر ىنتفا ؟ كلذ ةفرعمل ُةليحلاامو ؟ كلذ ىف ةكحلاام لمح اهنطب ىف سيل

 هللاو لماحلا مكحب اهل مكح لماح اهنإ نلق نإ :اهنطب ءاسنلا ىرت : باوجلا

 . ملعأ

 زوجي نم طخب نيتقزو ىف هل اهبتكو { لجر ىلع ةي رال ةئام ةل نمو ةنمو : ةلأسم
 ,مأ ؟ال مأ امهالك تب تبثيأ : : تلق دحاو موي ىف اهُحي راتو هي رال نيسخ اهيف ةقرو لك ى هطخ

 ادإ اضيأو { امهنم ةدحاو ىف بتكت مَلو ، خي راتلاو ةلا فلتخي مل اذإ اهنم ةقرو تبثت

 أ نأ ىنالفلا نالف ةبا كالف رقأ ثتاكلا بتك ادإ ؟ ال مأ ءاوس كلذ لكأ ثرخأت وأ تمدقت

 نيسمخ نالفل اضيأ هيلع نأ نالف رقأ بتك وأ ةضف ةي رآل نسيمخ اضيأ نالف نا نالفل هيلع

 . ملعأ ةللاو ضوعلا وأ لاجآلا فلتخم قحلا نوكي ىمح حاو زارقإ تبثي : باوجلا

 ةقثلا خيشلا ىلإ موغرلاب نسح نب ملاس نب رمع هيقفلا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 لتف ةنأ دحأ ىلع ىعدا نميفو . هللا ايهحر ىليعامسالا عاق نب دمحأ نب ليعامسا ىضرلا
 اذ ١ تيأر أ ارا ىنفرع ؟ ةعومسم ىوعدلا هذه وكنأ ثيصن بيصن جلفلا اذه يف ىلو . حلف نجو ىلع

 لذَع ئتيهاشب ىعدملا ىلع ةنيبلا نوكتأ يذ هيلع ىما ركناو ىدملا ىوغَد تماقتسا
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 عيج ىنفّرع ًاتاوم ضورأالا تناك اذإو ؟ لودعلا اومدع اد ١ اه ىن يفكت ةرهشلا ةداهش م ء

 . ؟ ىلاعت هللا ءاش نإ ًاروجأم ل

 اذإف هذه كتين ىلع ةعومسم ىوعدلا هذه نإ معنف :قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 ىعدملا هيف َلَسف هنأ همصخ ىلع ىعدملا ىعدي ىزلا عضوملا ىف نامصخلاو مكاحلارضح

 كلد ىف لسفلا كلذ ةل نأ لِسافلا وق كي ىف لوقلاف هنيعب امئاق مكاحلا ارو هيلع
 ىلع َُل عرزلاو لسفلا نأل { كلذ ىف ةلداعلا ةنيبلا ركنملا هيلع ىقدا نم ىلعو ‘ عيضوملا

 يف مهتتاهشب مكحا الف لودع ريغ ؤوهشلا تاك نإ امأو { ملعأ هللاو نيملسلا لوق رثكأ

 نأ وأ اهزوُحي نالف دي ىف ةلسفلا هذه وأ ضرألا هذه نإ ة ةرهش دوهش دهش اذإ امأو ؟اذه

 هل تدهش مل ضنألا ه هذه مكحف هل لصأ اهنأ اؤدههشي ذو اهزوي نال دي ىف ةلخنلا هذه

 أ ةرهش دوهش هش ادإ امأو 2 َكِلَد لثم ةرهش ةداهش رخآلا مشي مل اذإ هتزوح ىف اهنأ ةرهشلا
 ةتدحو اذكه . ملعأ هللاو كلد ىف مهتداهش ُابقت الق نالفل ةلخنلا هذه وأ ضرألا هذه

 هعمج نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ هيقفلا خيشلا باوج ىف نيملسملا راثآ نم ةتظفحو

 نيب و زوحلا ىف ةرهشلا ةداهش نب قرفلا انخيش ميا ةللا ةحر ىورتلا ىدمسلا ناديبع ن

 باوصلاب ملعأ ةللاو لصألاب ة ةرهشلا ةداهش

 قح هيلع ناكو سبحو داسفلاب كحأ مهتا ادإو ةللا امهمحر هيلإ هباوج نيو : ةلأسم
 مأ ةب وّمعلا ىف هيلع ذ هةشيأ مهقح مهل "تي ن ىتأف 4 هنم مهقح نودي ري هنم اوكشق سانلل

 ميلست ىلع ربجيأ { هسبح ءىربتسي نأ ىلإ هتوقل هنكي مل هدنجع ىزلا تاك ادإ تيأرأ ؟ال

 مأ كيد مهلا هريغو ريىصحلا لثم سبحلا ىف ف اشارف ةل اوثأي نأ ةلهأ دارأ اذإو ؟ال مأ هيلعام

 . قحلا ىنفرع ؟آل

 لوطو ه هريغو ٍ ديقلاب ةبوقعلا ىف د هيلع َتَلْغي نأ زئاج معنف : : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 اريسوم نامك ادإ هءامرُعِل قوقحلا نيم هيلع صام ملسي لو نجسلا ىف ىةامت اذإ ةرجملا
 ه نيملسملا راثآ ىمت ءاجام ىع ملظ ىنغلا لطم نأل قوقحلا نم هيلعام ءادأ ىلع ارداقو
 ناك ادإ امأو ‘ .قحلا ىلإ هدرتو لطابلا لعفلا نجع ةمعدرت ىتلا ةعجوملا ةبوقعلاب بق ُقاعيف

 كلمي ةنأ ةل نيبي ملف مكاحلا ةنع لأسو لاملا نيم هيلعام ىضقيام دجي ملو اريقف نادملا
 ناميلس ىن اقلا خيشلا باوج ىف ةلاسم تدجو ثق ىنأ ملعاف هضعب , الو ةتيد هب ب ىفقثام
 . اهنيعب اهّتلَقنف ه هذه ىهو ةللا همحر دادم نب دمحم نبا

_ ٢٦



 . ةللا ةمحر دادم نث دمحم نب ميلُس هي زنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 ىدنع عقي ملو رسعلا ىعداو ؟قحلاب هيلع ىعدملا رقأو اقح هيلع ىعدي دحأ نيم دحأ اكش ادإو

 .هبحاص ىفوي امم هدنع نأ

 نم “ هيلَعاَم ءاقو ىلع سبحب ل ق نمم لاقف ىدنع فالتخا كلذ ىفف : باوجلا

 هرسي حصي ىتح سبحيال لاق َنم لاقو همادعإ حصي ىتح هقح قحلا هل نم بلط ادإ قحلا
 نإ هب ةربخلا مهأ ةنع كأسُي لاق نمم لاقو { هذخأ ضوع ىف هيلع ىزلا قحلا نأ حصت د وأ

 ىتح كرترسغم ةنإ اولاق نإو ء سبح ىتأ نإو قحلا ني هيلعام ميلستب ذأ روش ةنإ اولاق
 .ملظلا سبح نإ ليق دق ةنأل ُمكحنو لمعن هب و ومن رخآلا لوقلاب و { هزشي حصي

 هيلعام ملسي ىتح سبح لاملا نيم هقمام نامتكب هرمأ ىفرتتسا نإو ةلظ رسوملا لطشو

 . اضيأ تظفحو تدجو هريغ نيو ملعأ ةللاو قحلا

 همحر ناديبع ةعمج نب هللا دبع نب دمحُم هللا دبع ىبأ ىضاقلا باوج ىن : ةلأسم

 الف اريثك ءوحلا ناك ادإ نيملسملا ضعب ناق دق ةنأ ريغ هدلب ىف الإ سبحيئال نادملا تأ ةللا
 رثاورءافولاب نادملا تاد ادإ امأو ى ه ةلب ىنعأ هدلب ىف نادملا سبح مكاحلا ىّلَع قيضي
 لجرلا اده لهأدارأ ادإ امأو ه هريغ نمو 2 ملعأ ةللاو هيلع سبحلف ء هيلعام ءاضقل هلام عيبب
 لهأ نم لجرلا اده تاك نإف فوصلا شرفلا نم هريغ وأ ريصحلا لثم اشارف ةت ا اوتأي نأ
 ةضي رفب سيل سبحلا نأل ائيش ىلاولا ُزليالو قيضي ةنإ نوقأ الق كلد قحتسي نقو هفرتلا

 ىف رظانلا وه ىلاولاو { ةيعّرلل مهنم آرظن نوملسملا هيلع حلطصا حلص وه امنإو ، ةضورفم
 ةضرعأو كل ةتبتكام عيمج ىف اتخيش رظناف . ملعأ ةللاو { َكِلَد يف هيلع مثإالو هتيعر حلاصم
 , نيملسملا لاؤس ني ذةزاو هباطخو هلدع كل حضتاو ى ةباوص كل تاب ام ذخو َنيمللا ىلع

 . باوصلاو قحلا قفاوام الإ ىلوق ني ذخأت الو

 تاتو قيدصت ريغ نيم ةطت زوجي نمم طخب بوتكم قح ةل لجر ىفو ةنيو : ةلأسم
 ال أ هقح لطبي لمَو هل بجيات { . كيد ىف ةحص حلا باص دجي مَلفقَحلا ةل نم
 ةداهشلا نوكت فيكو ؟ يفكي دحاو لدع دهاش مأ لدع ئتهاش ة ةحصب الإ ثوكياتو

 هيلع نم توم دعت ثّضقنا دق ةدملاو 7 قيدصت هيف كصلاو ؟ولا ء هيلع نمم تام اذإ اهظفلو

 اتوم لبق ةدملا تضقنا دقو اعيمج اتام اذإو ؟ ال مأ نيمي قحلا بحاص ىلع لَهَق { .لا

 . هللا ىلع لزجأو ىنفرع ؟ اهظفل فيكو ؟آل مأ قحلا هل نم ةثرو ىلع نيمي نوكتف
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 راثآ نم ةتظفحو ةتدجو ىذزلاف تفصوام ىنعم ىلعف قيفوتلا هللاب و :باوجلا

 نب ةعمج .نب ٤ هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ ةمالعلا ملاعلا ٍ هيقفلا خيشلا باوج نيم نيملسملا

 مزلو تباث ؟حلاف ايح "هلا هيلع ىزلا ناكو الاح ولا ناك ادإ امأف ةللا ةمحر ناديبع

 قحلا هيلع نم توم دغب قحلا ل اذإ امأو قحلا هل ىزلا تامؤتو . قيدصت كصلا ىف نكي
 . ملعأ ةللاو تباث قحلاف

 نيملسملا نيب فالتخا َكِلَد ىفف قحلا هيلع نم تامو الاح قحلا ناك اذإ امأو
 ةللا ةمحر ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحش ملاعلا خيشلا هيلع لمعت ىزلا وه ىأرلاب

 كصلا ىف نكي ماو ةقحلا هيلع نمم تامو الاح ٌ؟وحلا ناك اذإ نيملسملا ىأرو 4 هزاتخيو

 هيف هلو ًئح ُ.لا ه ىذلا نامكو قيدصت كصلا ىف ناك نإو . ِتباثريغ قحلاف ؟قيدصت

 لبق هلجأ“الاح ؟وحلا ناكو قحلا هيلع نمو قحلا هل نت تام نإو . تباث قحلاف قيدصت ;
 راثآ نم ةتظيفحو ةتدجو : ادكه { باوصلاب ملعأ ةللاو . تباث ؤيغ قحلاف هيلع نمم توم

 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ملاعلا خيشلا اه باوج ني هنيعب ارثؤم نيملسملا

 ركنا ادإ هيصخ ىلع ةلوق لبقيالف ةحص ريغ نيم اقح دحأ ىلع حأ ىدا ادإ امأو
 ؤأ نيملسملا لودع نم لدع ئتهاش ةداهش ه نيملسملا دنع ةحصلاو ةحصلاب الإ همصخ

 نيملسملا نم دغلا دجولا ةداهشو نيملسملا ةنع هطخ زوجي نمت طخب قحلا ؛ هيلع حصي

 . باوصلاب ملعأ ةللاو افالتخا َكِلَد ىف ْمَلعأ الو قوقحلا ىف ىزبحنال

 اده نالف نبا نالف ىلع نأ ذهشأ اتأ كدعلا دهاشلا لاق اًدإف ةداهشلا ظفل ائأو
 تيدأ نأ يلإ ةنع لاز قحلا اَذَه نأ ملعأآلو ك ةضف ةي رال اذح اذك اه نل نبا نالفل
 فلتخت كلد ىف ظافلألاو { نث رضاح نامصخلا ناك ادإ ىكب اندنع اذهف هذه ىتتاهش

 . قيفوتلا هب و مّلعأ ةللاو

 ىدادملا ريشب نب دمحم ن هللا دبع ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 متيلا ثام ناع اذإو . ةللا امهمجت ىليعامسإلا عنام ي نب دمحأ ن ليعامسإ ةقثلا خيشلا ىلإ
 اه كام نوكي نأ ضري هنإ لاقف ةيلو ومنو ء هيبأ مأ . خأ ميتيلا ئ اتيلإ لصوف { همأ دي ى

 ملعن اتشل نحنو 2 ةجح اده هلوق نوكيأ هنوخت :" اهدنع هب قثي الو } همأ دي ىف متيلا

 لاقو همأ هيف نكستو تيب متلا اهل تاك ادإ كلذكو { متيلا اهدلو لامل ةأرملا هذه ةنايخب

 زوُجيأ دقعب الإ اهجوزو يه نكشت نأ ؤأ متيلا اهدلو تيب ىف نكست نأ ال ىضرأال همع
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 ىل ملسأ هارتاق ىل ف هتلاح ىلع ء نك ةزنأو ءاذه هلوق ىلإ تفتلأ ال نأ ىي
 . قحلل بوصأو

 ةفصلا هذه ىلع ىنُبجعيف باوصلاو قحلا قي رطل ىداهلاو قفوملا ةللاو : باوجلا
 هل نيبت نإف هتيب و هلات رمأو ه همأ ةلاحو ميتيلا مأ ن نع لأسي و نيملسملا رمأب م مئاقلا دهتجي نأ

 ُاتجيف ه همأ دت ىف كلذ كوت حلاص ريغو هلامو هسفن ن ميتيلا رمأ عايض نم ميتيلا 7 لومي امك

 متيلا رمأ لمهي الو { هلام حلاصمو هجلاصمب موقي ايضرم الدع اليكو ه مئاقلا اه

 . همأ لتق ني عيضت ةل نبي مل اذإو هل لصأ َوُهاَمَو هتارمو هحالصإ ىفو َكلَد ىف دهتجيلو

 هم عم توك ىأر ادإ كلذل كرتلاو فوقولا ه ساو هلامو هيفن ىف همأ ةنايخ اضيأ هل نبي ملو

 او ميتيلا حلاصم رمنلا داهتجاب كلذو همع لوق ىلإ تيتلي الف هت حلضأو هب ىقرأ همأ
 . ملعأ

 دجسملا نإ ىل لاقو دحأ ىلإ لَصَو اذه . هللا ايهمحر هيلإ هباوج نمو : ةلأسمو

 دحسلملا اذه برقو { الخلا بلطل ةلوح نوريسي مهنأو سانلا ثؤَر نم ررض هيلع ىنالثلا

 هترظن ادإ تيأرأ | ةللآ ءاش نإ رظننل هل اتلُمف م مهريغ تويب وأ مهتويب ىف نونكاَس شان

 دجسملا اده ترق نينكاسلا ىلعأ { . مهل اتلؤق اتوَقاَمو ؟ َكِلَد ىف انٌنليحام اتل لاقام لثمم هاتدجو و

 ريسي انه نأ ؤأ { انم كاد سيل اولاقو 2 َكِلَد اوكنأو مهاتردحو ْمَهَل ات ادإ تثأزا

 . ةللا محري قحلا ىنثأ كيد ىف ىرت تيك لوقع مهل سيل نيزلا راملا نايبصلا

 هب وي ىتأتي ام اه ناك اذإف اتخيش هذه كتفص ىلعف قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 زوُجيآل يذف دجسملا اده ىف ثبخلا ة ةحئار لصتو دجسملا اذه ىف نلصي نيذلا عامجلا
 : دجسملا اه قي ىتلا ةراحلا وأ تويبلا لهأ ىلع مدقتي و دجسملا نع ىلا ثرصي و
 مل نإف { . ي نع اوهني و دجسملا اده بزقب ثيحي نت كو مهنع اتنو مهنايب اومبتم
 ىهنلاو ةمدقتلا تغب َكِلَد ثدحأ ةنأ هنع ةنع قري وأ ةمهتلا حلت نم لك ة ةصاخو اوسبح اوهتني

 . ملعأ ةللاو َكِلَد نع اورجدزي و اوهتني ىتح نسبحلاب ب بدؤي و

 امح لجر ىلع ىعةا نميف ىديس لوقتامو . ةللا امهمحر ه هيلإ هباوج نمو : ةلأسم
 ناكو ؟ هتيفوأ ام هل وقي و .0 همهفتسي نأ مك احلل قحي أ { هقح 77 أذق ل اقو هركنأ او

 ذخأيف هايا هئيفوأو قحلا اذه ه يلع ناك هيلع ىدملا وقيف هايا هتيفوأو قحلا اده كيلع
 . هللا كمحر ىنفرع ؟ كلد تيك مأ ةنيبلاب ة هوعدي و اذه هرارقإب مكاحلا
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 هبشئام اذه لثم نأ ىدنعف تفضوام ىلعف قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 امع ئيش دي زيال مكاحلا نإ لاق نق لات نيملسملا نم ءاهقفلا نيب ىأرلاب فالتخال

 مصخلا ء هلل هيعتي امب هيلع ىقالا كأسي امنإو ضصقنيآلو همصخ ىلع ةصحلا هيع

 نيب لدغلاو جالَصلا نم ٠ هار ايب هداهتجاو كلذ ىف هرظت ىتإ مكاحلا نإ لاق نم 7

 رثأ نم هل نيبي امم صوصخلا ىناعم ىف ضعب مهضعبل موصخلا دلت نم ةارياقو ، موصخلا

 ةسلادملاب اروُهشَمو قحلا ريغب سانلا لاومأ ز اذخأ . نع ففقتمريغ نوكي نم مهيف نأل ءايصحلا

 ىلَع مكاحلا نوكيف { هلح ريغب الاق لحتسێال ىذلا فيذعلا مهيفو سانلا ىلع ليجلاو

 نم همصخلا راكنإ موصخلا د دحأ نم ىأر اذا إ مكاحلل ز زوجي هنإ ليق ىتح كلذ ىن رييختلا

 ىذلا قحلا نإ مضخلل لوقي نأ ت كيذريغوأ ٍتباثريغ ظفل ني اهب مكحلا ة ةقرو ةباتك

 . ملعأ ةللاو ضي رعتلا ليبس ىلع هتابثإب ب مكخي مل نإو ، اذه نالفل كيلع

 نم هطخ زوجي نم اهيف سيل دلبلاو ةباتكلاب ةزاجإ ةل نكي مل ادإ مكاحلاو : ةلأسم
 اهريغو قوقح ىف ةنع ميكاحيل هبحاص لكوي نأ امهدحأ دي ري نالجر هيلإ لصو و نيملسلا

 بحي ايب ل مكعيو هاَوغ هاَوغَد هل م َعمتو ميكاحلا اه تنع ةيضاق ةلاكولاب مكاحلا اذه هيلع ظفلو

 ؟ال غأ مكاحلا اه نم لجؤملا ىلع ظفل ىلإ جاتحت لجألا ةباتكو آل مأ همصخ ىلع هل

 مك احيل ادحأ لكوي نأ ةارأ نمم ىلع مكاحلا تفل اَدإف قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 . كِلَد زياجف ةمكاحملا ني ةةارأام ىتغم ىضتقي ظفلب مكاحلا كلد ةنم هل امصي ةنع
 ةلاكو ةقرو هيلع بتك ادإ امأو مكاحلا كلد دنع هلكو َنم مصخ مكاحي نأ ليكولل ز زوجي و

 ىف ةتباث ريغ وكيف سانلا نيب ةباتكلاب رومأم ريغ بتاكلا ناكو هثع َمِصاحيل ز هلكوي نمل

 بێاكلاوه نامكو هيد ىلع مكحلا مقو ذإو . بتاكلا كِلَدريغ ةدنع ماكحألا ىناعم

 نإ نومي نم لؤق ىلع كلذو { هديب اهبتك ىتلا ةلاكولا كلتب ب مكحي ثأ قيضي الف ةلاكولل
 نُمموُه ناكو هملعب ب مكحي نأ مكاحللزيجيآل نمم لوق ىَلَع : امأو { هملعب ب مكح نأ اح

 7 ةملع كلَذو هدي طخب ىتلا ةقرولا كلتب ب مكحي ة لق هب ذخأي و كلذب لوقي هت

 . ملعأ ةللاو نيملسملا ءاهقف نم ىأرلاب فالتخالا هيف جرخي و

 ىحّبصلا دمحم نب ريشب نب ديس ةمالعلا هيقفلا خيشلا باوج نيو : :ةلأسم

 ايهمجر ىليعامسإلا عنام نب ةمحأ نب ليعامسا ىلولا ةقثلا خبشلا ىلإ ىوزنلا ىريمسلا
 . للا
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 ملو هتنطاو اها ىلإ تءاجف امهدَلب ريغ دلب ىف لام اَهَل ةأرمأ ىف ىديس لومت امو
 نيملسملا رمأب مئاقلل ٌزوُخيأ ةاكزلا ملست لو اهدلب ىلإ تراسو ، ةاكزلا ضبقي ىذلا رواشت

 نأ اهنم انحو مايأ ريي ىف تناك ادإ ال مأ ةنطتسملا مزلي مأ هتنطأ ذق ىزلا لاملا رححي نأ

 در كلذ ٥ ىف هحول ١ تيك ى م ا ج اهسفنب اهمزلي م م ] > ةديعب تب ;اك ا دإ ٥ ١ ةاكزل ١ ملست ىف َلَطمتَت

 ؟ هلل ١ كمحر اب اوح ىل

 ارمت لاملا نم ةاكزلا ذخأ نيب رايخلا ىلاولاو ىباجلل باوصلل قفوملا هللاو : باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةاكزلا هيف بجي ايم انطبلا ناك نإ مهارد لاملا بحاص نيم اهذخأ نيب و

 رجنت هتطعأ اهنأ ةأرمأ ىلع ىعدا لُجَر ىفو . ةللا ايهَمحر هيلإ هباوج نمو : : ةلأسم

 اهروضح 3 .7 د رُث و ء ىب ;الُتل ١ ن امكل ا نم : > قورسم هنازجنخل ١ رهظو 4 همعاَيف اهل هعيبيل

 ا اهرضحيل ن راش اهيلإ َر ربدي نأ رمألاب م اقلا عَسي و ؤ ل أ د ةعومسم ىوعدلا هذه وكنأ

 َنْيب ةموصخلا ٍ هذه وكتأ ح ىنم تقرس , ىل رجنخلا ه هذه نأ حأ ىعدا ادإ تيارأ ؟ آل

 ؟ للا ءاش نإ رجألا كلو قحلا [ قي رط ىنذفأ ةأرملاو عئابلا نيب مأ رخنخلا ىعدملاو ةأرملا

 هدي ىف وه نمم نيت و رجنخلا ىعدي نمم نت ةموصخلا توكت نأ ىنبجع : باوجلا
 ةللاو مكاحلا دلب ىف اوئاك ثإ ء عيمجلا راضحإ ىنبجعُمف هريغل هنأ هدي ىفوُه ىزلا رقأ ثإف

 . ملعأ

 هنمث ىد و قوسل ا نم جنرضح بوت ىیرتش تا ِلُجَر ىن . هللا ايهمحر د هيل ١ هنمو : هل اسم

 وهام ة ةّغيبص بوثلا نأ نيبت .ت كلذ ب مث > هترجأ ُهاظَعأو ه هَرَصقف ه هرّصقيل راصقلا ىلإ 4 هعفدو

 ترمأ امم اتنأ عئابلا لاقف هاضقلا ةرحأ عئابلا نم تلظو هعئاب ىلإ هدر داراو جترضخي

 ةرحأب أب هيلع ُهكحُيأ هب و أ هب وت غئابلا دحأ اَدإو امهتيب مكحل اام ائيش كيطعأ آلو ىبوث ةراضقب

 . هللا كمحر قحلا © قب رط ىنفرع ؟ ال أ ةراّصقلا

 رجأ ني"ءىش عئابلا ىلع تبثيآل ةنأ وجرأو ائيش اده ىف ظفَحأ مل ىنإ : باوجلا
 ؟ ملعأ ةللاو ةرلا هيف هل بيعب ىرتشملا ةر ا ًدإف ةراصقلا

 اَهمزل نامض نم لامب اهتنبا نبال ترقأ ةأرمأ ىفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو . : ةلاسم

 ل تلاقو هتعاح دعت نمو 0 هدي ىف "7 لاملا اح أقو { نيملسملا دنع ةطخ ز زوحي رم ٬٠م طخب

 ضارب َسسِتل ةقيقحلا ىفو ةنيتءايح ةقرولا اهاطعأف 2 ةريغ الام كل بتكأو , ةقرولا را
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 هآ تبتك دقو ةقرو ريغ نولو اضم ةل اكلي راصو دي ىف لاملا نأ هريمض ىفو ةقرولا ةرب
 ه ليأ ةأرملا تكلهو اعيمج املا زاحو ةت اهيلع نامض نم ةل ًارارقإ وألا لاملا ريغ الام
 نوكي و لاملا يد نم اربيأ اهتثرو ىرتشيل ةارأو كلد لحي مل اذإو ؟آل مأ اعيج نيلاملا ليك
 ؟ هللا كمحري اتتفأ ةءاربلا ظفل تيكو ى ىلاعت هللا نيب و ةتيب اميف املاس

 ةئرلا وأ ةكلاملا ن نيم عامتإب الإ ناملا لكب كسمتي ثأ هل ىنبجعيال : باوجلا
 لجلا اذهل مهنم ةيطعلا حيتي امناو هسفنب ب مئاق لاملا نأل اتهامه لاملا نمم ةث ةثرولا ن ارب حعيآلو

 . ملعأ ةللاو

 ه هتيب ىلع ىتتعا ةنا لجر ىلع ىعدا لجر ىفو ةللا افميت هيلإ هنيو : :ةلأسم
 ايلاو ء اجو هتيالو َنِم لزغو ىلاولا هسبحو كلد هيلع حص هلعلو هتب د رغص هنم قرسو هلخدو

 ىف هدري هدجو اَدإو ةنع لأسي نأ زيخألا ىلاولا غزليأ سبحلا نم سوبحملا مزهنا هلعلو ةريغ
 ةنم ىكم ادإ ةمزلي مأ ةنع ثوكسلا هغسي مأ سبحلا نم مزها ةنأ هيلع حص اإ إ سبجلا
 . ةلل ءاش نإ روجأم باوج ىل ةر َكلَد ىف ةجولا تيك ممأ . هاوعد هدنع تحضو قورسلا

 َ رضحيل ةرثم هيلا إ ملس اقح عدم هيلع ىعدا نإو هبلطي نأ هُمَرَلي الف سبحلا ىف ا امأ : باوجلا

 . ملعأ ةللاو هيلع حص 7 مكاحلا هذخأ ءىش هيلع حص وأ ءىشب هل آ رقأ نإف همصخ اهب

 ةوسكلاو ةقفنلا ىف ةتجوَزوَوُه جاحت لجم ىفو. ةللا امهمحر هيلإ هنمو : :ةلأسم

 مامإلا ىلإ ؤأ ريبكلا ىلاولا ىلإ ناعفرلا ابلطو اَهنع َمكاحيل اقابأ ثلكو ةأرملاو ةنكاسملاو

 ةنع هبحاصت نأ يكلا ىبأف ةمكاحملا ةنع ةتجوز هبحاصت نأ جوزلا ةازأو ةللا همحر

 ناكو مكاحلا امتربدي مل ادإ تيأرأ ؟ال مأ هبحاصل اهيلع مكحي نأ مكاحلل زوُجيأ ةمكاحمل
 . هللا كمحري انتفأ ؟آل مأ ءىش َكِلَد ىف مكاحلا غزليأ اهريبدت ل بجي

 ىنعم ىعف هليكو ةمصاّخمب ضري ملو هيصخ روضح مصحلا بلط ادإ : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةمصاخم ةمّرلي آل َكَد مصلل نأ رثألا ىف ام

 اَهتيقاس ىلع َدتعأ ةنأ لجر ىلع تعدا ةأرما ىفو ةللا امهمحر هيلإ هنمو : :ةلأسم
 لامل اهيف ءاملا ىربي ىێلأ ةيقاسلا هذه لاقو { اهاوعة ركناو { اهلام اهيف ءاملا ىرجي ىتلا
 اه تاك ادإ تيأرأ ؟ اهنم نمم لوق وقلا نوكيأ , لصأ اهت ثَسيل ىه اهنأل ةأرملا هذه

 ىتلا ةيقاسلا هيفو ةني ابناج لجرلا ىرتشاو دحاول ناك 2 ةأرملاو لجرلا لام ىيعا ناما

 ؟ امهنيب مكحلاامت دمب نم ةيقاب ةأرملا ترتشاو { اهب يلاملا اذه ىقاب ىقسي
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 ةنأ هب رقأو ىقسملا هيلع ىعدملا كوقو اهاه ةيقاسلا بحاص وق لوقلا : باوجلا
 نم هيلع ناكام ىتف ء قي رط الو ىقشم طرشي ملو ةضعب وأ ةلام عاب نو ث لبثيآل ي راع
 . ملعأ ةللاو قي رطلاو ىقسملا نم لبق

 ىرقعلا ىدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج ني : ةلأسم

 . هللا ايهحر ىوربألا ىليعامسألا عنام نب دحأ نب ليعامسأ ىلولاةقثلا خيشلا ىلإ ىوزنلا
 لوقي و هَمهفتسيمنأ مكاحلل زوجيأ { هقح ةتيفوأ دق لاقو هركناو امح لجر ىلع ىعدا نميف

 اده هل ىلع نامك معت هيلع ىعدملا لوقيف ةايإ ةتيفوأو قحلا اه كيلع تاك وأ هتيفوأام ةل

 ىنفّرع ؟كلذ تيك مأ ةتيبلاب هوحئدي و { اذه هرارقإب مكاحلا هذخأيف هايإ ةتيفوأو 2 قحلا
 ؟ هللا ءاش نإ روجأم ؟وحلا

 ىتعم ةبشيام اده لثم نأ ىدنعف ، تفصوام ىلعف : قيفوتلا هللاب و :باوجلا
 امع ائيش كي زيآل متيكاحلا نإ لاق نم لاق نيملسملا نم.ءاهقفلا نيب ىأرلاب فالتخالا
 لاقو , همصَع هيلع هيعتي امب هيلع ىدملا نأسي امنإو « صقنيآلو همصحت ىلع مصخلا هيدي
 موصخلا نيب لدعلاو حالصلا ني اري ايب هداهتجاو َكلَد ىف هرظن ىلإ مكاحلا نإ لاق نم

 نأل ؛ءامصخلا رمأ ني ةل نيب ام صوصخلا ىناعم ىف ضعب مهضعبل موصخلا ددلت ىف هاريامو
 ىلع ليجلاو ةسلادملاب روهشمو قحلا ريغب سانلا لاونأ خأ نع ففعتم ريغ نوكي نم مهيف
 ّكيَد ىفرييختلا ىلع مكاحلا ثوُكيَق ، هلج ريمب الات لجتشيآل ىزلا فيفتلا مهيفو ى سانلا
 اهب مكحيآل ةقرو ةباتك نم ةمصخلا راكنإ موضخلا دحأ نيم ىأر ادإ مكاحلل زوجي نأ لبق
 نإو ى اده نالفل كيلع ىزلا قحلا ذإ مضخلل لوقي نأ حص كيد ريغ وأ « تباث ريغ ظفل ني
 . ملعأ ةللاو يفي رعتلا ليب ىتع بثاب مكحي مل

 دلبلاو { ةباتكلاب ةزاجأ ةل نكي مل ادإ مكاحلاو 2 ةللا امهمحر هيلإ ةنق : ةلأسم
 ٠ لكوي نأ امهدحأ كي ري نالجر هيلإ لصوو ، نيملسملا ةنج ةطخ زوجي نمم اهيف سيل
 . هبحاصلةلاكولاب مكاحلا ادَه هيلع ظقل ادإ تيأرأ { اهريغو قوقح ىف ةنع مكاحيل ةبحاص
 ىلع بجي امب ةل مكحيو هاوعد هل عمسي و { مكاحلا اده ةنع ةيفاق ةلاكولا هزه وكنأ
 ؟ًةل غأ مكاحلا اه نيم لكوملا ىع ظفل ىلإ جاتحت لجألا ةباتكو ؟ال مأ همصت

 مكاحيل آدحأ لكوي نأ ةارأ نم ىلع مكاحلا ظفل اذإف 2 قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . كِلَد زئاجف } ةمكاحملا نم ةةارأام ىنغم ىضتقي ظفلب مكاحلا كلَرتنع ةل امضخ ةنع
 ةقرو هيلع بيك ادإ امأو { ميكاَحلا كلد ةنع هلكو نم مصخ مكاحي نأ ليكولل زوجي و
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 ريغ نوكتف .سانلا نيب ةباتكلاب رومأم ريغ تراكلا ناكو ‘ هنع مىِصاخيل هلكوي نمل ةلاكو

 وه نامكو ں هيدي ىلَع مكحلا مق قو و اذإو ‘ بتاكلا ى كلذ ريغ دنع ماكحألا ىناعم ىف ةتباث

 نم لوق ىلع كلذو { هديب اَهَبتك ىتلا ةلاكولا كلتب ب مكحت نأ قيضي الق { ةلاكولل بتاكلا

 ناكو هملعب مكحي نأ مكاحل يجيال نق لوق ىلع امأو { هملعب مكحي نأ مكاحلل نإ لومي

 ةتداهشو ةملع كلدو ، هدي طخب ىتلا ةقرولا كلتب ب مكحي آ الف هب ذخأي ؤأ كلب لومي نميومه

 . ملعأ هل هللاو نيملسل ا ءاهقف نم م ىأرلاب ب فالتخإلا د هيف جرخيو

 ةفرغ ىف مهاردلا ني ائيش هيف ارصم ةجؤ نميفو { هللا امهمحر هيلإ هنمو : ةلأسم
 { مهاردلا هذه مكح نمل دحأل ةفورعم نوكتل ةورب اهيف سيلو نبملسملا نضح نم ةنامألا

 . هللا كمحر ىتنفرع ؟ اهيف هجولا فيك مأ ؟ هللا لام اهمكح مأ ؟ اهل اب هفوقوم ىهأ

 ىف رصم ىف مهاردلا هذه تناك اذإف ء ةفصلا هذه ىلعف : قيفوتلا هللاب ب و : : باوجلا

 مهاردلا نم اهيف عضويأل اهم ةفرغلا ه هذه تناكو ‘ نيملسملا لام تيبل ىلا ة ةنامألا ة ةفرغ

 ريغ تانامألا نم َنِم ءعىش ةفرغلا كلت ىف ك ةنأ مولعمو { لاملا تيت ءايشأ الإ امقريغو

 ه نيملسملا لام تيبل اهنأ مكحلاف © لاملا . ةمالعب ترغت ملو { نيملسملا لام تيب

 شانأ ةفرغلا كلت ىف لخدي ؤأ { هريغو لاملا تيبل تاتامأ اهيف عضوي ةفرغلا كلت ثناك نإو

 زوجيام اهيف زوجيو ى ةطقل ىهف يلاملا تيب ريغل نوكت نأ لمتحي و « مهنم نمل فرعت آلو زيئك
 ةفوقوم اهنأ لوق { كلذ ىف فالتخإلا نم كيلع ىفخي الام ةظقللا ىف ءاج دقو { ةطقللا ىف

 ىف ءاجام وحثك اهب ىدون اهبر حصي : ادإ اهنأ لوقو { اهلاحب ىهو اهل ُضرعتيآل ةي رشحو

 اهبر حص ىتم نإ اهل قرفملا ةاقتعا نوكي و ءارقُملا ىلع تقرف اهبر فرعي ملو ةطقللا
 دعب نيمو ملسأ فوقولا بحأ نمو { نيملسملا لام تيبل اهنإ لوقو « مرغلاو رجألا نيب هريخ

 . ملعأ هللاو باوص كلذ

 ىجبصلا ىمعألا دمحم نئ ربش نب ديعس هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 هيلع لُجر ىفو . ةللا ايهحر ىليعامسإلا عنام نب دمحأ نب ليعامسإ ىلولا ةقثلا خيشلا ىلإ

 ماتيأ تلخو { قحلا هيلع ىزلا تامو رارقإآلو ةيص و ىف بوتكم ريغ قحلاو { لجرل؟ قح
 قحلا هل نمي روجأ ةيصو ناكو ى ةنامأ مهاردلا نم ءىش هدنع قحل هل ىزلا ناكو أابايغ وأ
 هل زوجي آلو ةثرول لاملا مكحم مأ ؟ هقح رقب هلام نم دخأي نأ ىلاقت هللا نيبو ةتيب اميف
 ؟ هللا ءاش نإ روجأم مقحلا ىنفرع « َكِلَذ
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 لام نم هقح سنج دخأ قحلا بحاصل نإ . باوصلل قفوملا ةللاو : باوجلا
 اده ىف ملعأ الو ءابح ذخا :امح تاك نإو { مياق ةت : مارد تاك ذإ ؟ كياملا
 نع دخأي نأ َكِلَد لثم سنجلا ريغ نم هذخأ ىف اوُمَلتخاو هقح سنج ني دعأ ادف افالتخا
 ميكحلا ىف امأو ، ةعسي ايف 7 ملعأ هللاو { اناويح وأ اضور مهمازتلا نعو ى ًابَهَد ةضفلا

 اهنم راصتنإلا زاوج ىف قحلا هيلع نمي ةنامأ قحلا بجاص ةنع ناك ثإو ةنيبلا هيلعف
 . قيفوتلا هللاب و , اهنم ذخألا ز زاوجب ذخأ نم ىلع قيفي الو فلتخا

 نم ائيش اوعتقا ںيانأ ىف ىديَس نوتتامو . ةللا امهمحر هيلإ هنمو : : ةلأسم

 اوعيبت نأ اودارأو { قوسلا نم اجراخ اتويب اوذعتقا دق اضيأو ، نيملسملا قوس نم نيكاكدلا

 مهن اكشو { ةلفقم اهوذقتقأ ىتلا نيكاكدلا اوكرتي و ز اهوذعتقا ىتلا تويبلا كلت ىف

 اوُغيبيل نيينالفلا ءالؤهل نوضريام مهنأ او قو . نيملشملا قوس ىف نوعيبي َنيذلاراجتلا
 اوُعيبيل مهربجي نأ .يالل رجبأ ا اتيلع تعض دق ءارشلاو يبلا نأل { قوسلا نع اجراخ

 ادإ اهوذعتقا ىتلا تويبلا كلت ىف ءارشلاو عيبلا نع مهعنيو ، نيملسملا قوس ىف او

 .؟ كلذ زوُخيَال مأ ؟ كلذ نع 7"

 ةارأ نم غنمآل ةنإ وفألا قي رطلا ةلايإو اتاو 2 مَلعَت ملام ةللا كملع : باوجلا
 . ملعأ ةللاو هيلع ةجحالو هل ءعىشال ؤأ ناكد قوسلا ىف هل نامك ، هتيب ريغ وأ هتيب ىف يبلا

 ةدلب نم ةأرما ني جوزت دآ لهأ ني لجر ىفو . ةللا ايهمحَر هيلإ هنمو : ةلأسم
 هلعل امتعأجو { اَهَلهأ ةراز وأ ةَرِشاَن اههدلَب ىلإ ةنع تراس دعت ش مدآ ىف اهلوح دقو واتس
 ىنبحصتل اذي رأ جؤ زلا لاقو . اهيَلب ىف ةوسكلاو ةقفنلا دي رت ةنم ثكشو امهتخأيل

 نأ ىلإ بحصت نأ 36 اذإ اهدلب ىف ٍةَقَقنلا ملست ىلعزببجيأ ، ىدلب ىف ةقفنلا اهيطعأو
 قحلا قي رط ىنذيا امهنيب مكحلا اقو ؟ َكِلَد ىف ةجولا تيك ممأ ةوسكلاو ةقفنلا اهل ملست
 ؟ ةللا كمحري

 ىلإ ثجاتحاو ةقح ةجحب ثجيرخ ادإ اهنأ نسحلا ىبأ نع تدجو . باوجلا
 . َكِلَد اهل تاك هيلإ لصت ثأ لبق ةقفنلاو ةوسكلا

 دق ةنيفسلا لعلف ، رحبلا ىف ةنيفس ىف ارفاس ٍأرماو لجر ىفو هيلإ هنمو : ةل 7
 رافك مهلك مهلعل اهلهأ ةري زجلا كلتو { رحبلا ىف ا ىف ةري زج ىف ايقل اههلعَلف ترسكنا
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 ني جوؤخلا ىلع نازدقيال اهلعل اتاك اذإ امهنيب جوزلا وكي نم امجوازني نآ اةارأ امهلعلو
 ..؟ للا كمحر انتفأ ام ه ايح تيك .ةرب زجلا كلت

 ْمَل ةالصلا لهأ مدع اذإف { ةالصلا لهأ نيم نێهاشب الإ حاكنلا حصي ال : باوجلا

 جوزيل ةترمأ ادإ إ جؤزلا ني نم حصيف ذقعلا امأو رارقإلا لهأ نم نيدههاشب الإ اهُجي وزت حيصي

 . . ملعأ ةللاو ىلولا مدع ةنع هسفن

 رادجب طاحم ريغ هلامو هراجل هلاق ىفرخز ةيقاس هيلع نميفو د هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ةنم جوحأ باب و ةنم لخدأ باب نباب ىل غتفا : ةيقاسلا هل ىذلا لاقف هرذج نأ دارأو
 .؟ال , كلذب هيلع مكحأ ئ ىءام م عب ; أل

 لصوتي قي رط تناكو , هريغ لام .ىلإ الو هلام ىلإ دعام هقبسي هقبسي مل اذإ : باوجلا

 ىلع ةل قي رط آل ىدنيف ءاملا هيف م ىذلا لاملا ىف قي رط ل نزت ملو ،هلام ىلإ اهيف
 . ملعأ ةللاو رهنلا ىف ليق اكهو ،رهنلا يف يتلا ةلأسملا هذه تسيلو , لاملا بحاص

 فرصلا سولف ىنعأ لظب ادإ سولفلا فرص ىفو . ةللا امهمحر هيلإ هنمو : ةلأسم
 لاطباب ملع نأ املف ءىش نهني دحأ ةنع ناكو ةللا ةر ماتإل ةهج نم هلعل هلاطبإ ناكو
 سيل م عئابلا لعلو فرصلا لالظبإب هربخي ملو ى ع لا ني ائيش دحأ دنع نم ىرتشا فرصلا

 دعب نم فرصلا لاطباب ملع مث اهذخأو ى سيلفلا كلتب ىضر ةلعلو { كلبربخ هدنع

 هذه ريغ ًاسولف ذي رأو لطب دق فرصلا نأ ةعلسلا ةني ىرتشا ىذل لاقو ءاهب ىيف رام
 زوهيأ { امهريغ هل ملسي نأ ىبأف { يذب ىنربخت لو اهلاطبإب تملع دق تنأ كنأل سولفلا

 زوجيال غأ ؟ َكيلَد ىلع رات ادإ ةفصلا هذه ىلع هبحي وأ اهريغ هل ملتيل هربجي نأ مكاحلل
 ؟ َكِلَد هل

 ةمرلَيالو 2 عيبلا موي كوقو جءاقولاب مكحلا موي دلبلا كقن ةعلسلا بحاصل : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ًافئاز دخأي نأ

 خيشلا ىلإ دادم نب دمحم نإ ; ناميلس نيرصان ىضاقلا خيشلا باوج نتو : ةلأسم
 عات نميف اتخيش ُلوُقتامو ةللا امممجر ىليعامسإلا عنام نب دحأ ن ; ليعامسإ ىللا هيقفلا
 مَلو رضاح عئابلاو لاملا ىرتشملا تلتأو ةدملا تضقناو ةمولعم ةدم ىلإ رايخلا عيبب الام

 « دلبلا ىف ًارفاح نكي مل نإو ؟ال مأريغ ةجح هل له ةريغ ملع اهلف ةدم ىلإ ه هفالتإب ملعي
 . ةللا كمحري ىنفزع ؟آل مأ َكِلَد ىف ريغ هل له ، دعب نمَرَضحو لاملا ىرتشملا فلتأو
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 وأ ارضاح غئابلا ناك .يغلا لطب ثألت إلا حص ادإ { قيفوتلا هللاب و :باوجلا

 . ملعأ ةللاو ِفالت إلا تقو رناح ريغ

 تبرخ ةتباد نأ لُجَر ىلع ىقتا لجر ىفو . ةللا ارهم هيلإ ةنيو : ةلأسم

 اذه نإ : عرزلا حاص لاقف عزلا ىف انيب دجوف بارحلا رظنف هاوغد َرَكنأو ء هعرز

 رغ ىعدملا ذخأو ى ايهتيب حّلضأ اإو ؟ال . م اده نالف ةباد بارخ تبارَ{حِلا

 ىنفرع ؟ال مأ ةنع توكسلا مكاحلا مسي يأ ك هيصخ ىلع هشفن ثباظو ،هعنز بارخ

 . ةللا مجر

 رقي ؤأ بارحلا اذه هيلع حصي ل ا ادا إ هسبح زول هنأ قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 بتر سبح نَع ىِص هاَغتل ١ مكاحلل زوجيف عرزل ا ت برو هد ه ادل ا ت بر َنيب حلصل ١ فو نإو 6 هسفنب

 . ملعأ ةللاو ةبادلا

 نم ائيش ذي ري { ةارشلا نيم حأ هءاج ادإ ىلاؤلاو ةللا امهمحر هيلإ ةنمو :ةلأسم
 نكل { لاملا تيبل مهارتلا نيكءىش هدنع َسيل تقولا َكِلَد ىفو { هتضي رف ني مهاردلا
 هل ىتلا مهاردلا كلت ضوع هيفنب دخأي نأ زوجيأ ى اهنم هاطعأف 2 هل مهارتلا ني"ءىش ةدنع
 ةريلو لاملا تيبل اهنم ذخأو ةنامأ مهارد هنع ناك ادإ كلذكو ؟ال مأ لاملا تيب نيم

 . قحلا قي رط ىنفرع ؟آل مأ كيد هل زوُجيأ ، لاملا تيب نم مهاَرَد اهتاكم

 نم لاق دقو نيملسملا نم كلد زاوجب لاق نم لاق ذق : :قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ةنايصلل لضفأ هكرت لاق نم لاقو ةنامألا ىف ضزقلا ةرو { ةنامألا نم ضزقلا زاوجب : لاق
 . ملعأ هللاو

 لثي اكو اك لعفأ ريقأ اتآ : دي زل ورمع لاق نإ ةللا امهمحر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 لاقف { ةي رآل ة ةئام كل ملسأ اتآ جلفلا اذه تنأ تزهظأ نإ كي ز لاقف ةف ءوريغ وأ جلف راهظإ

 دي ز كلذكو . معن لاق { قلاط كتجؤز.ث وكتف طرشلا اهب تنأ تبثت تبثت مل نأ دي رأ ورمع

 قالط اهل غقيأ معن لاق اقلاط كتجوز نوكتف ةي رال ةئام تنأ ىل ملست مل نإ !ورمعل لاق

 ؟ كلذ تيك مأ } لاحلا ىف هزاهظإ نوكيآل جلفلا نأل كلد ىف ايتفا ادإ مأ ؟ لاحلا ىف

 ؟ هللا ءاش نإ زجؤت : قحلا ىنفرع
 . ملعأ ةللاو طزشلا عوقوب قالظلا َقاقتا نإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
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 ٩٦١ و ء ۔ . .ه . .

 نيأ زوجيأ ،واتس لهأ دنع نم تنأ ادإ : نادبألا ةرطف ىفو : هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ثإ رجالا كلو قحلا ىنفرع ؟ كيذ زوجي آل أ ؟ اربا لهأ ني نيقحتسملا نم دحأل اهني عفدي
 ؟ هللا ءاش

 . ملعأ ةللاو ءارقفلا ىف اهئاضيإ تاك ادإ زئاج ةنأ ؟ قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 خثئابلا تامو رايخلا تب الاق ىرتشا لجمر ىفو . ةللا امهمجح هيلإ ةنمو : ةلأسم

 اظفللا تفيكو . ؟ هللا محري ىنفرع َكلَذ مهل له ، ىرتشملا ني هؤدقي نأ هتثرو ةازأو

 . ىنفرع ميبلا هب خسقني ىذلا

 هلالا نم لخنلا رايخ ةلخن خأ ادإ رايخلاب ىرتشملا نأ ؟ قيفوتلا هللابو : باوجلا
 ,ىرخأ ةلخن ةنس لك ىف ذخأيل ىرخأ ةلباقلا ةنسلا ىف دخأي نأ ةل زوجيآل ةنإف ىرتشا امك

 . ملعأ ةللاو زوبآل هجو اذهف

 طرتشي نأ زوججيأ 2 ًامتوَص وأ احالس نهترا نميفو . ةللا امهمحر هيلإ ةنيو : ةلأسم
 ؟ ال أ طرق زيغ نم هلامعتسا نهارلا ىلع

 نمم لاقف ، نيملسملا نيب فالتخالا كلد ىف ىرجي هنأ : : قيفوتلا وللاب و : باوجلا

 لوقلا اهو ئ صقني نال : هلامعتسا زوُخيَال : لاق نم لاقو { ط > رش الب هلامعتسا زوحي / ؛ لاق

 . عأ هل هللاو ؟ َكلَد كلَس نمل يِلَس

 نم ر دحأ ت يب ىف مشزمت مهل دضنيل ة رأ ع اَتد أل أ ليكو ىفو 4 هيل ا هنمو : :ةلأسم

 نوكيف ماتيأل ارمت ىتيب ىف ةضنت نآ أي رث تنك نإف : تيبلا ثحاص هل لاقف 4 سانلا

 لحأ ز كلب ب ماتيألا ليكو ىضرو ءىش هيف مُهَل ام ىل هلك رق أ نم ىرجي ىذلا إَسعلا

 ًارولام ىنفّرع ؟ال مأ اه لثي هل عفدي نأ ليكولا اذَهِل زوحت : ي و ذأ تيلا اذه باَصِل

 . . ؟ ز َ 3 اش نإ

 لامعتسا لجأل ًّكِلَد َلَعَج ادإ ليكولل كيد زوجي ةنأ قيفؤتلا هللابو : باوجلا
 ةللاو َكلَد زوجي الق ، لامغتسالا رذق نع اريثك لسعلا نم ثاحيام ىأر ثإو ، تيبلا

 . ملعأ

 اهب رتش ثاو 2 ةب راضم َمهاَرَد الجر ىظعأ نت ىف هلل ا اهمجح هيلإ ةنمو :ةلأسم

 انإ ه هل لاقو ء براضملل لاملا بحاص ءاج : دعب مُث ه اهعيب لجأل ناكم ىلإ اَهَلَسرأو ةغلس
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 ؟ال مأ كلد زوُجْيأ ے مهاردلا هزهب اهتي رتشا ىتلا باشلا كلت عيبن نلو ةب راضملا نع عجرتل
 تعيب اهنأ اهربح ءاجو اهارتشا زاج اذإو ةرىيفاح يغ ىهو ةني امهارتشاو َكلَد نع اعجَت ادإ

 ةجولا فيكو ؟ ةللا محري ىنفزع ؟ م ىلع ةراسخلاو ؟ نميل ب رلاق دحاو موي ىف
 ؟ كلذ

 براضُملا ىضرو ل 7 ل ىه ىتلا بايثلا تيب ادإ : : قيفوتلا 4 هللاب َو باوجلا

 سأب الف ة هب ,راضملا نع عوجلا ىف هسفن بيطو اضرب افراع ناكو ك اهنيعت ة هنم اهي َرتشي

 ك هنيعب كلذ ىف هب راضملا لخدم ىف قح ةنأل ؟ هحح ُهَلف براضملا ضري ري مل اذإو ‘ يذب

 . ملعأ هللاو كلد دغب هت اَهعُ :ر زوخيالو اَمَهَتُيِب ُ ب رلاق تعيب ب ادإ امأو

 ىلإ ىوكزألا موعرلاب نَسَح نب ملاس نب رمغ هيقفلا خيشلا باوج نم : ةلأسم
 مث اهي لخدو غيلبلا نو ةيبصب جقزت نميف وقت وقتامو . ةللا ايهمجر تمحأ نب ليعامسإ جيشلا

 وأ .ارت نأ اهوبأ اهت نذأو { اهقلطي نأ مث جؤزلا ةارأو اَقفتي ملف ةموصخ امهتيب ثعقو َكلَد غ

 تقداص اذا إ مأ ؟ آل : اَهقادَص نم اهقلطم اربثا اهقلطو لجلا اَهِقادَص ني امقوبأ اربأ

 . ةللا مجر ىنفرع ؟ نآربلا ظفل تيكو ؟آل مأ ة ةيناث نآربلا اهنم تلط اهيأر تمكحو

 ىتغم ىتعو , ايتفلا ليبس ىتعآل ةركاذملا ليبس ىلق ؟ قيفؤتلا هللاب و : باوجلا
 با أرئأ ادإ نيملسملا نيم لاق نمم لاقف . فالتخاب كلد ىف ليق دقف ىديس تثفصواتم

 ةيبصلل سيلو ، كلد نم جوزلا أرثي و زوجي ةنإف { ًاحيجَص نآرب قادصلا نم اهجوز ةيبصلا
 اربيالو كلذ بألل زوجيال نيملسملا نم لاق نم لاقو { اهغولب دعب جؤزلا ىلع عوجر آلو ريغ
 زثكأ لوألا كوقلاو . ملعأ ةللاو َكلَد ةل زئاجف ةزاجإلاب ذأ ت نمو هتركذام عيمج ىف جوزلا

 ىليازلا ديمس نب حلاص هيقفلا حيشلا نأ نيملشملا راثآ نيم تظفحو تدجو ثق ىنأل

 زاججاف رمغ نب دمحم ىضاقلا خيشلا ملعأف ىبص ىلع كامض ةمزل ةلعل : ىوزنلا ىنيييارحلا
 ىبلا نآرب امأو ! ملعأ ةللاو ليق دق اَكَه ىري ىبلي ةمزآ م ىبصلا بأ لحتسي نأ هت

 أ لاق اَدإف ء فيتنخت كلد ىف ظافلألاف نآوبلا ظفل امأو ى ملعأ ةللاو تبثي الف هسفن
 نامضو قح ح مك نم ةعسو لج ىف َكّنلعج ذَق ىنإف مهفاو عمش ثا ةيبصلا هذه جؤزل ةيبصلا

 سلق ة ةميق نم هريغو قادص نم كتجوز نالف تنب ب ةنالف ىتتبال وأ .هذه ىيتتبال كمزل

 . ‘ نيتمو ذ ةضف تاي رال رشعيولإ اهتميقو ةضف ةي ةي رآل ىلإ اهتميقو ةضف ةيدص ىلإ ساحن

 جؤزلا هل لوقيف ةيف ةيبصلا بآ نآرب نم مالكلا عطقني نأ تعب ةيبصلا هذه ججؤَز ه هيلع

 2 . ىف تب تباثلا يحصلا نآربلا وه اهو ىفكي اذه تأ اتتنيف { اه كنآرُ

 . باوصلاب ْملعأ ةللاو انفرع
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 اهلمجا ُثي نإ هل لاقو ةنامأ الجر َنمتئا نمي ۔ ةللا امهمجت هيلإ ةنيو : ةلأسم
 ةننامألا هذه ثتاك ادإ تيأرأ ، نيمألا اهب لعفي تيك : ىثراو اهطعتالو ىحلاصم ىف

 ىف اهلعجێل ني هيلع آلو هرظو هنقك نيم لضفتو 5 هغل ري غرختاتو هلام ثلث نم جرخت
 ؟ ىنفرع اَهب لعفي تيك هنيد

 نم لاق نمم لاقف : فالتخاب كلد ىف ليِق دقف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ن لاق نمم لاقو . ةثرولا ىأر ريغ نيم هحلاصم ىف اهتقتي نأ نيمألل طاح ةنإ : نيملسملا

 !وتاك ادا إ مهسشنأ بيطو ةث رولا ىأرب الإ هحلاصم ىف اهتفني نأ ةلزوجي آل تإ : :نيملشلا

 ىنثت هيلع كلاهلا تاكؤتو ةثرولا اهّضبقي : نيملشملا نم لاق َم لاقو & نيلقاع نيغلاب

 ثراو آلو ىوب وه ستل ةنأل نيملشملا ماكح نيم مكاح اهذاقناب ةَرُمأَي نأ آلإ ةلام قرغتسي

 ںىف ةححلا هيلَع مهو { مهكلاه نويد ءاضقب ب ىلوأ مه ةثرولاو نيملسم ا ماكح نيم مكاح آلو

 ىنم كلهتآلو اطخيآلو هب لومعم باوص نيميسلا لوق لكو . باوصلاب ملعا ةللاو كيذ

 ..ةمحر ,فلاو ىأرلا ىف ذ يملسملا تالتخا أل { . ملعأ ةللاو نيملسملا لاوقأ م لوقب ذخأ

 ;عابتا زوجي الو ، لوصألا تلاح نم كلهو { ةمقنو ال نيدلاو لوضألا ىف مهفاليتخاو

 .& ىوقتلا ليبس بناجو ىوغو لض َكِلَد ىف مهعبت نمم ، نيدلا لوصأ فلاخي اميف ءاملغلا
 :كايإو اتّميفوتامو ءاوهألا تالضُ كايإو اتبنجيو ، ىوقتلل كايإو اتيدهي ثأ ىتاقت ةللا كأسن
 .ملاعلا خيشلا باوج نمو ، نيملسملا راثآ نيم ةتظيفحو ةتدجو اذكه { { ميظقلا ىلقلا هللاب الإ
 . باوصلاب ملعأ ةللاو ةللا ةمحر دادم نب ةح

 مان مث َراسو 9 ٥ هَداَرأ رفسل افيس ر اَعَتسا نم ىفو . للا ايًهمجَر 4 هيلإ ةنمو : :ةلأسم

 فيسلا دجو همون ني ظقيتسا ونا ابا هظفح ىف دهتجم اتعم هيأر تحت تيسلا كرد
 دمع ريغ نم هدنع ني فيسلا ظقَسو ةباد ابكار تاك ادإ تيأرأ ؟ال مأ هنمضت قو

 . ؟ ىنفرع ؟ال مأ ةئمضيأ 2 كلذل

 نمضيآل هنأ : نيميشملا راثآ نيم هاتظفحو هاتدجوام ىلعف قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 اذهل يعتسملا تاك ادإ امأو , قيفوتلا هب و . ملعأ ةللاو هذه كتقِص ىلع تيسلا ريِمتسلا
 الف هظفح ىف رّصقي ملو هتبقر وأ 4 هكنم ىلع فيشلاب ًادضتعم ناكو { ًةياَد ابكار فيسلا

 تناكو ، هطوقس تنع هب ب مالو . ةني رايتخا ريغ نم َ تلتو فيشلا طقس ادإ هيلَع تامض
 ةكسمم َريغ ةعاطقلا تناك اذإ امأو { حاحص رويسلاو } للخ اهب سيل فيسلل ةكسمم عاطقلا
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 ةبادلا ىلع بكار وهو ے تيتو تيلا اده ظقَس مث ج احم ريغزوُيسلاو للخ اهب و فيشلل
 ربيتلا ناك ادإ امأو ى ملعأ هللاو كلَد ىق تاَمضلا هيلع فاخأ ىناف ةني رايتخا ريغ نَع

 4 نأ ريغ نيم هديب هل آاكيمُم هيدي نيب تيسلا لعجو ي ةباد ابكار فيسلا اهل

 !هخم نوكي نا ف نم هدي ل اكس كێتلا ظسو , مث ى هتبقر ىلعأ هبكن ىلع هب

 .كلد ىف هيلع تامض آل يملشملا نم لاق نم لاقو ء نماض هنإ نيملسملا نم لاقف ىأرلاب

 . باوّصلاي : هللاو نيملشملا لوقَرثكأ َوُه :رخآلا نولا ادهو

 نيملسملا قوس ىف ةعليب عات ا آلدلا ىقو . ةللا ايهمجَت هيلإ ةنمو :ةلأسم
 وهو ىرتشملا ةنيم اَهضيقي ملف ك . ةعلسلا هذه كتعتاب دق ةنم اهارتشا ىذلل لاقو { ةادانم

 َراَس َكلَد دنعو ى اهلمح نكمي ةني وأ اهلح نالدلا نمكمنآل ةليقث اهنال هنيعب امهرظني

 دي رُي كلدلآ ءاج كلد دعب م مث ے ات ايَساتتو ةعلسلا هذهب متها ق َترتشملا نأ ظ و كالدلا

 اهادجي ملف ةعلسلا ىلع اَعجَرف كنم اهميق اَم اتأ هت لاقف ى ىرتشملا نم ةعليلا كلت نمت

 ؟ هللا محر ىيقرع اهنامض نوكي نم ىلعو امقتيب اممتيب مكاحلا ىلإ اهرمأ اَعفرق

 نأ هل ًرئاحف هريغل ةعلسلا نأ عيبلا دنع نلدلا رقي مل ادإ :قيفوتلا هللاب ب و : باوجلا

 هريغل ةعلسلا نأ عيبلا ةنع لالدلا رقأ اَدإو . ىرتشملل ًامضشخ نوكي و 4 ىرتشملا مكاحي

 ىدا ادإ امأو { ملعأ ةللاو ةعلسلا بحاصل ماكحألا امنإو ىرتشملا مكاحي نأ هت سيلف
 رتكأ ىلع ةلوق لبقي الف هيي ن تفلت ذقو ةرجثالاب اَهَعيبيل اهدحأ ىتلا ةعلسلا تأ نآلدلا
 حصت نأ ة الإ كلذب لاق رَم ه لوق ىلع اَهَل نياضوهو مهتن هب لومعملاو ‘ نيملشلملا لوق

 لوق لوقلاف ى ةعلسلا بجاَص ىلإ نملا ملس ن أ ىدا ادإ امأو ء تفي اهنأ ةلداعلا ةتيبلاب

 ةتعبام ىلإ ملست مآ كنإ : عئابلل ىرتشملا لاق ادإ امأو ى ملعأ ةللاو نييلشلملا لوق رتكأ ىلع

 ضيق ةنأ ةلداعلا ةنيبلا عئابلا ىلع ناق ىتم ةتضبق لب مث دابلا لاقو ى كنم ةضبقا ملو ىل

 نيم نيملسملا راثآ ثرم ةتظقحو ةتدجو ادكه 0 باوَصلاب م ةللاو ةايإ هَعتاباَم ىرتشلا

 نج هللا ديع نب دمحم هللا دّبَع َ ىبأ ىِضاقلا ماعل جيشلا ب باوج نيمراثآلا رهاوج باتك
 ۔ باوّصلاب ُمَلعأ ةللاو هنيعب آرزؤُم ةللا ةحَر ناديبع ن هعمج

 بجت ىلحم اههتنع اربإ له أ نم ة ةأرما ىف . ةللا امهمحر هيلإ هباوج نيو : ةل اسم
 اهذاَرّمو ء ىكزأ ىلإ تراسو ى ربا ىف ةاكز ملست ملف ؤحلا اهيلع لاحف ًاكزلا اَهيِف
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 لهو ؟آل أ ىكرأ ىلاول اهيلح ةاكز ملست ذأ اهتزوجيأ نامزلا ني ةللا ءاقام اهيف نكستل
 اهل ناك ادإ تيأرأ ؟ال مأ ىنأ ىلاول اهتملس اذإ ةاكزلا لبق نم اهلع ةجح اربأ ىياوي

 'اهتاكز ميلست ناكو اهيلح ىلع نولا لوخي ثأ لق نم ىكزأ يف نكاس اربأ لهأ نم جوز

 !اذإ نادبألا ةرطف كلذكو ؟ال مآ ءاوس ةلك نوكيأ ىكزأ ىلاول اهملسي ذأ ةارأو ء هيلع

 ىت ىف نادبألا ةرطف اهنع ملسي نأ زوبيأ اهجوز دنع تراصو اربا ىف ناضمر رهش ترطف
 . هللآ ءاش نإزجألا كلو ىديس ىنفرع ؟آل مأ

 .نيملسملا نيب ص فالتخالا ىرجي ة ةلأسملا هذه لثم ىف نأ ٠ : قيفوتلا هللاب ب و : : باوجلا

 ,عم تتامك يف ىه نكت ىزلا دبلا ىف اهتاكز نإ نييلثملا نم لاق َنَم لاقف 4 ىأرلاب

 :لاحف ةاكزلا ء هيف بجت ىلح وأ لام ك نإ نيملسملا نمم لاق نمم لاقو كامهتججَو وأ جوز

 رخآلا لوقلا اده ىلعو ز اهيف نولا هيلع لاح ىزلا كيذ ىف ةئاكزف دلب ىف نؤحلا اَهْيَلع

 اذهب لمثي ةللا هحر نيميتملا مامإ اتديس ناك ادإ ةاكزلا ميلست ىف اهيلع ةجح ارئأ ىياَوِلَق

 بوجو نم ةيعرلا ىَلَع بحاو وه اميف نميلا لب واَقأ نم لوقب مامألا لمع اذاف { لوقلا

 :ل زوحي نمم مامإلا ناك اذ إ ةيعرلا نمم هفالخ دحأل زوجيآل مهلع مكاحلاك وهف ةاكزلا

 ، باصنلا مامتو لوحلا مامتو كلملا رارقتساب ب ثحت ةاكلاو { مّلَعأ ةللاو هيرلا ىلع ربجلا

 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو باقنلا مات لوحلا مامتو كليلا مامتب بجت لوقلا رَتكأو

 ىف رطلا ة ةليل رجفلا هيلع علطو رطلا ةليل دحأ ىلع تبحو اذإ ‘ َناَضمَر ر رهش ةرطف كلذكو

 لوق ىلع ىربأ ةي رق ىف اهميلست ىلع ةربع نأ ىلاولل زوجي و اربا ىف اهملسي ةنإف 2 را ة ةي :رق
 . نيملشملا مامأ ىلإ ملست رطلا ةاكز نأ نيملسملا ضعب لاق دق هنأ الإ نيملشملا ضغب

 نم ءارقفلا ىلع رشلا ةاكز قرفي نيملسملا نمم لاق نم لاقو . ءارقُلا ىلع اهثري :إلا
 :ةرطفلا امأو 3 باوصلاب ملعأ ةللاو اتيلإ بحأ وألا نوقلاو هسفنب هيلَع ثبجتو ثيح

 ؛ةنسلا تضم اد إ لوق { ىأرلاب نيلما ني د فالتخالا ىرجي اهذخأ ىف ة ةيضاملا َنينسِسلل

 'ايف هيلع نامضآلو اَقْغتسالاو ةب وتلا آلإ هيلع نكي ْمَل ة ةنسلا كلت ىف ثاَسنإلا امهدؤي ملو

 رخالا وقلا اذه اتبحعي و { همزلي اينغ اَهب وجو دنع ناك ادإ } نيدلا ةلزنمب نوكي كوقو ىّضَم

 قيفوتلا هب و العأ هللاو هنيعب ب ًارثوم نيميلا راثآ ىفف دجوي اذكه { باوصلاب ُهلعأ هللاو

 ؛ث.رالا تتامف فورعم لامب اهتنبال ترقأ ةأرما ىف . هللا امُهَمحر هيلإ نيو : ةلأسم
 .. اَهتقزمو امهايإ اهاطعأف ةقرولا ىنعأ هل تلاقو تءاجو اهتْنرَو نم دحأ دنع ةقرولا تيقب و ء 71 77 .. . ع 2 . ..
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 تتام ادإ تيأرأ ؟ َكلَد نم ةصالخاق صالخلا ةارأو هعسي مل اداو ؟ال مأ لذ هعست لمح
 ةقزمملا ةقرولا ىف بوتكملا لاملا دخأ ةق ةقرل ا اهاطعأ ىذلا لجرلاو ةقرولا ةقزمملا ةأرملا

 نم ءىش همزلي لهو ؟ ل مأ كلذ هل زوحت { اهتنبا ةث رول ةدربلا دارأو اهتثرو نم بضغ وأ

 ؟ ةلل ءاش نإ ًاروجأم ىنفرع؟ال 1 هللا نيب و هنيب ايف ةقرولل ةقزمملا ةأرملا هذه ةثرو لبق

 هعم ثناك ىزلا نيمألا اه ىلعف تفَصواَم ىتعم ىلعف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 ێزثم ةكياهلا ةنبالل ؟وحلا بتكي نأ هدثع نمم اهذخأو ةقرولا قزم نم ىلع وع نأ { ةقرولا

 ةثرول لاملا كلد مث جرختشي وأ ، نيملشملا ةنمع هطحت زوجي نم ظخب ب يلوألا ةقرولا ةباتك ظفل

 اَهِتثرو دي ىف ةنبالل هب ب رورقملا املا راَص اذإف “وحلا هوجو نم هجوب ةزوح نم مهنكميو ة ةنبألا

 َكلَد ةميق نمم ةوأرب اذإ نيلقاع نيغلا مهلك ةتب ةتبإلا ةرو ناك ادإ هل مهنم ةحصب و زاوجب

 الو ةارادم الو ْمهيلَع ةيقت ه نكت مَل ادإ أربي ةنإف ء ةنبألا َنِم ثتاريملاب ةقحتسا ىزلا لاملا

 زوجي وأ { ةحصب مهكل اهل بتك دق ىزلا لاملا جرختشي مل اإو ةنيم نوفاخي د رقم ءايح

 ةميق نم ةثرولا ةئّربِي نأ آلإ لاملا كلذب اهت روُرَقملا ة ةنبالا ةثرول نماض وهف لاملا كلذل مهني

 هثرول ه هسفنل صالخلا ىف ىش د نأ وه هيلَعو ‘ ميكحلا ىف ز هلاتباث احيحص انار لاملا كلذ

 . باوصلاب ُهَلعأ ةللاو محلا هوجو نيم ةل زوجي هجو لكب ةنبألا

 هنب ىنبيل مهن دحاو ةارأ نْيلُجَر نب رادج ىفو ةللا ايهمجر هيلإ هنيو : ةلأسم

 دي رأامم مويلا اتأ ه لاقف كتيب و ىب ىزلا رادجلا اذه ىنينابت نأ ةدي رأ هبحاصل لاقف

 هرب الؤخآلا لاقف ، هب كدعاسأ آلو كدنع نيم وكيف ةءانب دي رت تنأ تنك نإف 3 هءانب

 ةرذ دمب م يب ءام عاتص ءالا دير ىهلا , كيل ءانا يم بون ام نكي و هم هينبال

 ميكاحلا ىلإ امهرمأ اَعَقرَق , ميلستلا ن نع ىتأف ءاتبلا نيم ِهيلَعاَم 7 هبحاص نيم ةارأو ىنب

 يصحلاو نجلاب ؤاتب ادإ تيأرأ ؟آل مأ ريثك ؤأ ناك ليلق نمم هيلع ات ميلستب ء هلع مكحأ

 هيلع مكحأ { . ميلستلا ةنم ةارأو هاتبف \ ىصحلاو صجلاب ءاتب هل ي رأاَم اتآ هبئحاَص هل لاقف

 مله ك ةدنب ليسلا ىوتحيو بي رايم هب رو ء اقياحت هيف ىنبملا ثاكملا تاك اةإو ؟آل مأ يذب

 . ؟ هللا كمحر ىنفرعع قرف هيف

 ىتغم ىلعو ايتفلا ليبس ىلعال ‘ . ةركاذملا ليبس ىلعف { قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 نيلزنملا ُاكو نيلزنملا نيت كلذ حصو ‘ نيفصن اَمَهَتيب رادحلا اه ناك اذإف ‘ تثصوام

 اذه نبي مل ادإ 01 . رشلا ىّلَعرَرض ةنأ نيلشملا نم لودلا رقن ىف اكو نانوكسم

 م
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 امُهتيب راحلا اذه نأ حص ادإ رادجلا اذه ىف ةكي رش ىنات أ كي رشلا ىلعف رادجلا

 ىصحلاب ال ل نيطلاو لافطلا وأ نيطلاو ةراححلاب هساسأ نيم ءاتبلا نوكي و ء نيفضن

 كلذ ىزجي آلو ىينكيآل ةنأ َنيملشلملا نمم لوذعلا رظن ىف ناك اذا إ صجلابآلو جوراصلاو

 اذه ءانب ُ ميقيال نأ مهرظن ىف ناكو نيطلاو لافظلاب وأ هساسأ ن نيم نيطلاو ةراجحلاب

 ىنبي نأ " تإ : : نيملشملا نم لاق نمه لاقو ي عجلا وأ جوراصلاو ىصحلاب الا راتجلا

 نم لاق رم لاقو رادجلا كِلَد ثحت امئاد" ءاملا ناك اذإ ى جؤراصلاو ىصحلاب كلذ

 لوقلا ادهو نكي رشلا ىضرب الا ىصحلاو صجلا و أ جوزاصلاب هءانيزوجيآل نملشلا

 هكي رش ىلع كي رشلا جتحا اإ امأو { باوصلاب ملعأ ةللاو { نيملشملا لوق رثكأ وه رخآلا

 اه ءاتب ىق ةَمراَعي نأ هكي رش ىتأف نميشملا ة ةعامج ؤأ مكاجلا عمراتجلا اه ءاتب ىف

 نأ هكي يرش | طلسي نيأ امإ هل لاقي و كي ي رشلا ربجي ةنإف 2 هدّيباَم ةلقو هرقف لجأ نمراتجلا

 نمم هيلعام حص اذإف ، نيلثع يتقث ؤأ لثع ة ةمث دي اي ىلع ةمارغلا نوكي و راجلا اذه ىنبي

 مهاردلاب وه رسع نإف رادجلا اذه ءانبل رغلا َنِم هيلعام ءادأب هيلع مكحي ميكاجلا م عم مزعلا

 رادجلا اه نيم كَمهُْس عيبت نأ امأو مرفلا نم كيلعام ملست نأ امأ هل لاقيف نيب رذع نم

 ؤأ ةَكي َرش هيفو نأ ىلإ رادجلاب وه عيفتني و هلام نوه هينبيل اه ككي رش ث ىلع رايج عيب

 عقوتف كلذ نَع ىتأ نإو ة او ةدملا ءاضقناب رايخلاب ىرتشملل لضأ ر ريصي و(ي{ ةدملا هب ب ىققنت

 بلط ادإ هينئيل هكي رش طلسي ؤأ { ةمولعم ةدم ىلإرابي ايج خ غيت يم وأ { مرغي ىمح سبحلا

 َرارضالو ررضال ةنال رادجلا اذه ءانب لرتب هكي رش َراضي ثأ ةل سيلو ، َكلَد ةنم ةكيرش

 نكي ملو .ابارخ ةانابشلا نع ىتأ م لزنم اك نإ امأو 3 باوصلاب ُملعأ ةللاو ماانإلا ى

 رادجلا كي ب رشلا ىتب ادإ امأو ى ملعأ ةللاو هكي رشل ةانابم هيلع سيلف 5 انوكشم آلو رامع

 هل لاق ركي ل ادإ هاتب اميف م مرغ هكي رش ىَلَع سيلف هكي ي رش ث ىلع ة ةجح ريغ نيم ورايتخاب

 ىلع رادجلا اه ءانب ب ىف عطتماك ة ةجح ريغ نيم ىناتلا 7 كلذب ةن تزأ ؤأ ك هينبيل

 هب و ملعأ ةللاو رصبلاو مليلا ىلوأ رع رث رثألا ىف دجوي اذكه ي .ملعأ هللاو لوقلا رثكا

 ىلع هضرعاو ًافرح ًافرح ةلمأتو ، َكل تبتكام عيمجت ىف انمؤدخمو اتّخيش رظناف ، قيقوتلا
 . نملا لاؤس نم ذةزاو ةباوص كل ناب ايب اتديَس ذخو رث ; ألا , رصبلا لهأ نملشلما

 . . باوصلاو ًوحلا قفاوا الإ ىلوق نم ذخأت الو
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 ىجبصلا دمحم نب ريشب ن د ديعس ىمعألا هيقفلا ملالا خ باوج نيم : ةلأسم

 لاَم عات نمي نتيفو ى أللا امح ىليعامسالا عنام نب ةمحأ نت نث ليجعامسإ ىلولا ةقثلا خيشلا ىلإ

 زوجيأ ث ةفرعيال ؤأ ةميتيل ةنأ ةفرعي دحأ هارتشا لاملاو { " ريغ ةنإ اق و ز ةميتيلا هتخأ
 اتغستال غأ ؟ نيأ ريغ ةنأ عئابلا مغن مل نخن ذإ امهنع توكسلا اتعَسي و ءارشلاو يبلا اذه
 هاةدارتي مل نإف ؟ ءارشلاو ميبلا اده ادتارتي نأ امهزبْحْنو اميلعزجكننلو امهنع توكسلا

 . هللا كمحر ىنفرَع َكلَد تفيك مأ اَمُهِبِقاعْتف

 كنم بلظي و ي ةَميِتيلل ثحأ بستحي ملام ءاضغإلاو ثوكسلا كعشت : باوجلا

 ادإ } اهغولب دغب ، جيبلا ضقن ةن ىف اَهتحَح ةميتيللو تباث ريغ عيبلا ُإضأ لمأو ى جيبلا ضقن
 . ملعأ" ةللاو ر زوجي اميف ىصو نمم ىأر آلو مكاح نم مكحم ة الب ب يلا عق قو

 هيف غلبت مل ةتلغ رايخلا عيب لام ةدنع مو . هللا ارهمحَر د هيلإ هباوج نمو : : ةلأسم

 . ؟ ل مأ ه هيف ةاكزلا ه هيلع بجيأ تاَصنلا لتل ه هلام ىلع ُهَلَمَح ول نأ ةاكزلا

 امهنأل لصألا هلام ىتع اهلمحي نأ هيلع ىري ىرتشملل ةلعلا لعجي نم : باوجلا
 . ْمَلعأ هللاو ةدحاو اتراَصو لضاألاب هذهو رايخلاب هذه اَمهَقحتسا

 َنِم ءىش ىلع الماع مامإلا ىلاو ُهَلَعح اذإ إ لماعلا ىف . هيلإ هباوج نيو : :ةلأسم

 نيم دحأ جاتحاو نيملسملا باتك ني ابتاك اهيف تسيل تادلبلا هذه تناكو نادلبلا
 َنميعىشب رقي وأ يصوي دارأو ضرم ادحأ قاعأ وأ ائيش بێتكي نأ نادلبلا هذه باحصأ
 انالف نإ ةل لاقف لماعلا ىلإ ضي رملا اذه براقأ نم دحأ لَصَوَق داتعلل ؤأ هلل قوملا
 ارومأ أم تشل ىنأ مهل ٤ اوف قوقحلاو اياصولا نم ائيش بنك ابتاك دي ري لضي رم

 اهلك ةيعرلا هذه مأ ؟ ال خآ مأ ءىش لماعلا اده مَزليأ 2 تاف ابياك هل اودجي ْمَلَق ڵ ةباتكلاب

 . هللا كمحر ىنفرع ؟ ريبكلا ىلاولا ىلع ةقلعتم

 دي رثاو ، هيلعامب ةهشي ثأ ضي رملا ىتعو اه ني ءىش لماعلا مزليآل : باوجلا

 . مّلعأ ةللاو هيلع امب ةتثرو ربخيو ، نيملسملا نم نيلثع هب ىصوي نأ

 هلام ىف ةقفن اهل له غلا ريغ اهتي ةتنبا جوز لجر ىف هلإ هباوج نيو : ةلأسم
 ىنفرع اهب لخدي مل ؤ اهب لخد . ؟ ا
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 . اهب لخد نو © هيلع ةقفن الف اَهب ؟زخدي ملو غلاب ريغ ة هيبص ةحوز هل .م ه :باوجلا

 اه نكي مَل نإو ، اهلام نيم اهيلع قفثي و اهت هيلع ةقفنال : لوقو « ةرش غات اب ةقفنلا:لوقو
 . ملعأ ةللاو اَهِقادَص نمف ثام

 زجعو ةركنأو امح رخآ ىلع ىعدا نميف للا امُهَمحَر هيلإ هباوج نيو : ةلأسم

 ىلع "قح اهيف هل بوتكم ةقروب ىمسملا ءاج نامز ةب م هيلع ىعدملا تلحو ةنيبلا ىعدملا

 لاق نإ تيارأ ؟ كل ىف كحلا تيك سانلا نب ةباتكلاب رومامريف ظخب هيلَع ىعدلا

 لاق نإ تيأرأ ؟ كلذ ىف مكحلا فيك سانلا نيب ةباتكلاب رومأم ريغ طخب هيلَع ىمدلا

 هل هملس ةنأ نالل هيفن ىلع ةبتك ةقرولا هذه ىف هيلع بوتكملا ً؟وحلا اه نإ هيلع ىعدلا

 كلد تيك أ هيلع قاب ةنأ ىعتملا ىلع نيمملاف ةتيبلا َرَجع اذإو { هل هملس ةنأ ةتيبلاب ىتيأ

 ؟ هللآ ءاش نإ ًاروجلأم ةقحلا قي رط ىنفّرع

 رقأ ثإو زئاج طخب وأ ةنيبب الإ ِهيلَع ةلوق لبقي ملو هيلع ىعدملا ركنأ ادإ : باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةنيبلاب ىعد ءاقولا ىداو قحلاب

 ةارأو رايخ وأ عطقب الام ى رَتشاو عاب نش ىف . للا ايهمجَر هيلإ هباوج نيو : : ةلأسم

 ادإ تيأرأ ؟آل أ اذه هئاعداب ريغ هل تبثيا { هلوطو لاملا اده ضرعب ةلاهجلا ىقداو ريغلا

 اهب ةحاَمو لاملاب ةطيحملا ذودحلا هذه نوكن لهو ؟ًآل مأ كلد ىف قرف نوكيأ { هدوجب لهج

 ىف لبجلا ن دجو اي ليهاجج ةناو لبجلا ني ئيش دججو هنأ ىعدا ادإ تيأرأ ؟ َكلَد ؤيغ مأ

 ؟ال مأ عيبلا ء هب داري و ةح اذه لثم ىف ل وكنأ 3 لاملا اه نيم ضنزألا ه هذه نطب

 مأ ريغلا اده لثم ىف تبثيأ { لوطلاو ضزعلاب ةلاهجلا ىقذاو اب و ث عات و ىرتشا نم كلذكو

 . هللا كمحر ىنفرع ؟ال مأ ءاوس َكلَذ ىف نوكيأ اهتءامو رئبلا رزَع ىف كلذكو ؟آل

 ل ادإ امأو . بوثلا َكِلَذَكَو هلوطو لاملا ضعب و هتلاهجب ريغ هل ملعأ آل :باوجلا
 . ملعأ ةللاو َكلَد ةلَزاج كلذب ريغلا ةارأو رئب رزعالو دوئحالو لاملا ىهتنم ملعي

 ةنع ةلاكولا نم ىرت ادإ دجسملا ليكو و . ةللا امهمحر هيلإ هباوج نيو : ةلأسم
 اذه هر ي ربتب ةلاكولا هذه نم أربيا رتكأ وأ نيموي وأ و رم ىلإ ه هدلب نيمَرفاََسو , مكاحلا

 اذه رقس ناك ا ١ اَهلاَوشمأو ةحاششملا كرت ٥ هللا َنيب و هتيب اَميِف ليكولا اذه م عيبي له ‘ هرفمسو
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 َءاش نإ ًاروجأم ىنفرع « ةلاكولا ةتم طحنت ىزلا رقسلا دح مكو ةنع ةلاكولا طاطحنا ةليحل
 َ ؟ ةللا

 نيم دحأ هرذعي نأ الإ ه هرفسب دجسملا ليكو ًأربيال باوصلل قفوملا ةللاو : باوجلا

 تلختسا امزآل ارفس ُيكولا ىتع ناو ماكحلا مع تنع نيملثملا ةعامج وأ نيملشلا ماكح

 هيلع لمحت نأ ىنبجثي الق ةتباث ر ريغ لصألا ىف ةلاكؤلا تناك ثإو 2 هتنامأ ىف نيَتقث ةث وأ ةقث

 نيدلا لصأ ىف داهتجالا مكێلعو اتنو رذلا راتخا ادإ ةنع يفتكم نيملسملا ىفو ةمَرَلي الام

 . ملعأ ةللاو

 لوقي ثأ نامع هدنع ناك ادإ إ مامإلا ىلاول زوجي لهو . هيلإ هباوج نيو : : ةلأسم

 هباتك كيلإ لصوو كييعر نمم د دحأ 0 رم نالف ىلياع ت دنع مُهنِم دحأ ىكش اذإ إ مهدحأل

 مأ اذك ةي زقب ةدنع ةيفاوي ثأ امإو ، ىدملا ةقح هتلع ىعدملا ملسي نأ امإ ء هت تاصنأف

 . هللا زعأ مامإلا نيم ةروشم الإ كلد هل زوجيال

 هيف ىزلا ةلبلا نأل 2 كيد هلياع لوقي ثأ ىلاولل زوجي ةنأ ىدنع اميف :باوجلا
 . ملعأ ةللاو هلماع دلب ىف ماكحألا ىليام تإو رخآ لب ىلإربديال لماع

 نيب ِفاَصنالا ىف هلماعلَزاجأ دقو لياع هدنع ناك ادإ ىلاولاو . هيلإ ةنمو : ةلأسم

 اذَهل ريخألا ىلالا اه متأو ه هريغ ىلوو هتيالو ث نم ىلاولا اه 7 هللا لام ىو سانلا

 هسشنب ةزاجألا هل ةبي نأ نسحألا مأ َكيَد ىفكي له نوألا ىلاولا ةل لعجام لثم لياقلا
 ؟ هللا ءاش نإ قحلا ة هحو ىنفرع ؟ كلذ تيك م

 ناكام ىلع ةرمأ نإو { ملعأ ةللاو ةل ةزيبي ثأ دي ريام ديدجت ىلإ بحأ :باوجلا

 . باوصلا نيم ثعبي مل لبق نيم ِهيلَع

 لصو ثإ نالف نبا نالفاي نأ رخآ لاو ًاباتيك بتك ادإ ىلاولاو هيلإ ةنمو : ةلأسم

 لطاب لعف ىلع ُهانتحو انأل { سبحلاو د ديقلاب ةبقاعو هشزلأف ىتنالفلا نالف نبا نالف كيلإ ا

 ريغ نيم اه بِقاعي و ح ىلاولا اذه ةباتكب دخأي نأ ىلاولا ادهل زوُجيأ ةبوقعلا ةنم هيلع بجت

 ؟ كلد هل زوجيال مأ ٤ هلعف ىلع ة ةحص
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 لصألا ىفو بتري م اذإ نيدلل حلصألا هيلإ بوتكملا رظني ثأ ىنبجعي :باوجلا
 . ملعأ ةللاو موزل الب كلد لعف ةلوجي و هيلإ بوتكملا مزليل

 ِءارشيل لاملا تيب نم روسك ملم نأ هريغ وأ ىلاولل زوجي ملهو . هيلإ هنيو : ةلأسم

 كلذكو ؟ ؟ عف ريغ نمزوججيآل مأ ؟ دحأل روسكلا عفلي نأ ريغ نيم لاملا تيب ةباد ماعط
 و
 . لح ل عفلي نأ ريغ نمم ؤ ل امل ١ تب نم ارمت ارمت هت . -

 امك } لاملا تيت باود ىلع قفني نأ هلو ڵ عفدلا ىن اتهاه ىتغم آل :باوجلا

 . ملعأ ةللاو عيضت اهنأل , تبثأ باودلا رمأو { لاملا تب اوتأ ةحلصم ىف ؟وِفنُ

 ةارأو ، ريغ هيلع مقو و ،رحخآ ىلع هل الاق عات نميف { ةللا امهمجح هيلإ ةنيو : ةلأسم
 ملو ظتشاو ةتهتت عيبلا ةقفص نبج ئابلا اذه ناك ادإ تيأرأ ؟ال َكلَد هلأ عبتلا ضقن

 ؟ ىنقرع ال مأ ءاوس كلد نوي اذه هغيبي نم ريغلا فرغي

 لجأل عيبلا ضقن بلطو ، هعيب ىف نبغو ازيمم القاع عئابلا ناك ادإ : باوجلا
 نمم لاقو ى عبرلا وأ سمخلا نبغلا ناك ا إ نبَقلا لجأل غيبلا دري لاق نم لاقف ، نبغلا
 . ملعأ هللاو رعسلا دعت غيبلا ثبثي تبثي لاق نم لاقو نيغلاب ربالو > تباث غيبلا : لاق

 ىل[ ءاج ادإ اَهلاؤمأ كرت دجاسملا ليكول زوجي 'إَهو . للا ايفمجر هيلإ هنمو : ةلأسم

 اَهب مايقلا ىلع ىترثقم ةلقل دجاملا لاومأ .. نم ىيفن تخسف دق لاقو مكاحلا

 مكاحلا زي لهو ؟ هللا َنيب و ةتيباميف { اهكرت هعسي و ؟يد ىف ةجح هل نوكيأ اهلاوماب و

 رومأ ىف هسفن لخديل مكاحلا اذه د رُي مل ادإ ! ليكولا اهكرت اذإ دجاملا هذه لبق نيم ءىش

 تيك ؟ دجامل زه روشأب ميقي تاقثلا ني م ًادحأ دجي ملو اَهَلاَم ضبقي ملو { دجاسملا هذه

 :؟هللا ىلع كزج أو ىنقرع ؟ ةيلبلا هذه نيم مكاحلا اذهل ةليحلا

 ازجاع ناك اذإ إ ليكولا نع اهب مايقلا ا اطوقس امأ : : باوصلل قفوملا ةللاو : باوجلا

 ‘ كلذ دنع للا ةرذع ثقو { اَهتيطي الام رومألا نيم فلكيآلو ه هزجعب مايقلا هنع م ْمَعَتف

 نإو { . اهنم مكاحلا هرذعي نأ الإ / اهكرت هعسي الف اهب مايقلا ىلعرداق وهو اهنم رذعت نإو

 نم اَهب م وع نم اهل لكو «زدقي . نإو { اهب مايقلا مكاحلا ىلعف ،هجوب هرذع حص

 . ملعأ ةللاو كلذ نيزرثكأ ةئزليآلو { ةجوام ىتف ةقث دجي ْمَل نإو { تاقثلا
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 ةلاكو ىف لخ ذنم َنينِس ةدم هل ليكولا اده ناك اذإو : تلق هيلإ ةنم :ةلأسم

 نم آدحأ فرثيآل مكاحلاو { مكاحلا دنع ةلاكولا هذه نيم هتفن :و دجاتلا هزه
 زوجي مزهو ۔ ةربق نم ناكام زثم اهلاَومأو دجاسملا هذه ىف ةلكويل دلبلا لهأ نيم تاقثلا
 تيأرأ ؟ اهيلع عايضلا توخ اَهيلاومأب و دجاسملا هذه مايقلا نع عنتما اذا ! ليكولا اه سبح

 . ؟ال مأ عنتما اذإ ربج هل زه ، ليكولا اهريغ تاغلا نيم ادحأ مكاحلا دجو ادإ

 ل نإو { اَهب مايقلا مكاحلا ىلعو ، هربج مكاحلل سيلف رذع ةل تبث نإ : باوجلا

 مايقلا ةمزل نمو ى هتنامأب مايقلا همزل ةلاكولا نم 3 ماكحلا نيم دحأ هرذعي ملوزدع ةل نكي

 . هللاب قيفوتلاو 2 ىدنعام بشح ىلع مكاحلا نيربجلا همزل
 ةمدخ جلفلا راب ةارأو حلف نم ءام لوص ] ةحاسمل ناك اذإو هيلإ هنهو : ةلأسم

 جلفلا اده يف بين هل نم لك ىلع هلجن هل اولَجنو 2 مهجلف يف ءاملا ةزجاَح زور عطقي
 ملسي نأ ليكولا ىبأف 2 ةلجنلا ن نم مهاردلا ن .ءىش جاسملا هذه باتو ءاملا ىلع

 : تيأرأ ؟ الوأ ةلجنلا ميلست ىلع هربخيأ « جلتلا اه ليكول اهلام رم جاسملا هذه اتام

 قثي مل ةنأو { هتنايخ ةدنع ثحص وأ ، نيمأ ريغ جلفلا اه ليكو نأ دجنملا يكو ىعةا اإ

 ترثيآل مكاحلا ذإ اده هلوق ىف ةجح آل مأ { جلملي اهان امأ دجاسملا لام ن هل ملسيل هب

 اَهتاتام اهلام نب م ملس ادإ دجاسملا هذه لي و ٌنَمضي لهو { ةتنامأالو ليكلا اذه ةنايخ

 ؟ مكاح نب م مكحب هيلستلا ذإ ذإ هيلع تاَمضآل مأ { نيمأ ريغ ةنأ ةفرغيومه ذإ ، هليكول جلفلل

 . هلل ١ ء اش نإ اروكشم ا روجلا ام ىنفّرع

 باتزأ ىلع هب ؛ مكحي ايف اهريغ ىلَعاَم مرْغلا نم دجاملا هاوشأ ىلع : باوجلا
 ‘ « كي جلفلا باب زأ ضعب بلط ادإ اهتمدخب موكحم ءاملا ىرج ةعناملا زوزرلاو ى جالفألا

 ايخ ىعداو ل ةححالو . اَهِلاَم نمم د دجاتملا ةاَومأ مزليام ملسي نأ دحاشسملا ليكو ىلعو

 و ناك نإو ، نيملشملا ةعامج لبق نم وأ { مكاحلا ِتحت نمم ُايكولا ناح ادإ ليكلا
 تامض ةمزلي مل ، هيل لإ ميلستلا ىلع مكاحل ربجو جلفلا ليكو ةنايخ ملغي دج اسملا

 . ملعأ ةللاو دجاسملل

 ۔ ےہ ٥

 ناديبع نب هَعمح نب د هللا دبع نب د دمحم لماعلا { ملاعلا ىضاقلا باوج نمو : ٠ ةلأسم

 ةيطم هل تأ هركذ لجر نالك نبا تالف نأب رخآ لاو ىلإ لاو نمم ١ اتيك ءاج اذإو : ةللا ةمحر
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 ةلعل اذه ةيعر نم لجرلا كيذ دخأيِل الوشر ىلاولا كلذ لسرأ ؤأ 7 اتيلا ةربق كناو تبرخ
 مأ ، ىلاولا لوُسر ةنع عنميال نأ ىلاولا اه زوجي أله ريملا لجرلا كلد ةركو ز ىلاولا

 هربد كناو قرس هنأ هعلب هنأ ةلَرَكَد ناو ؟آل مأ ىلاولا كلد ىلإ هربدي نأ زوجي لهو ؟ال
 كيد نسبخي نأ ىلاولا اهوج له ، اتيلإ هيتأي نم لسرن نأ ىلإ كدنع هسبحا وأ انيلا
 نإ رجألا كلو قحلا هجو اتفرع ؟ ل مأ ىلاولا لوُسَر ىلإ هملسي نأ هل زوجي لهو ، لجرلا
 . ؟ ىلاعت للا ءاش

 ٌزياجف هسبح مو { هتبح ذق تركذ ىذلا ىلاولا ناك ادإ :؛قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نأ لاول َسِتَل كلذكو الف سبحي نأ امأو { هلوسر ةنع غنيآلو هيلإ هةري نأ ىلاولا اهي
 ضرع ادإ امأو ناطلُس هيلع سي هنأل ادحأ هل ريدي وا كادحأ هيلإ م إ عفري نأ لاو تثتكي

 . ملعأ ةللاو َكِلَد قيضي الف ةلصتل كذي ري نالف نبا نالق ىلاولا نإ هل لاقو ةنيوكشملل

 باد هلكأ ادإ ؟ ةاكزلا هيف بجت ىذلا لخنلاو عززلا ىف لومتامو هنمو : ةلأسم
 بحاص مزلي نأ رمالاب .مناقليزوجحا ، كلذ ريغ وأ مزغب لخنلاو عززلا بحاص ىضرو ،حأ
 إخنلاو عرزلا ناك ؟ ريملا هيلعزوجيأ ركنأ نإو { سبحو مرغب ةاكزلا بيسن ىي ةبادلا
 ؟ ي اتل نيب ثعب وأ كارذإلا لبق لكأ

 تناك نإو اهف ةاكز الق { ةكردم ريغ ةرملا تناك نإ : ؛قيفوتلا ه هللاب و : : باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةرملا نم ىقب ايف ةاكزلاف « تكرذااقتغب ةلخنلا هذه ةرمث ثلكأ ةبادلا هذه

 ىف ىوط مهل نكي مل اذإ نيميلشملا نضح ىف نينوجسملا ىف لوقتام ةنو : ةلأسم

 مهيشنأل لاتحي نأ رمألاب مئاقلا مهل لاقو © مهت الصو مهيارشل ءام اَهثم اوُمتسَيل « نضحلا

 مهت الصلَرض وأ شطع مهقحل نإ تامض م :اقلا قحلي ء نضحلا ريغ ني ءاملاب منأ ن

 ناك وأ هبارشل ءام هيبرجأتستل ًالاَم دجيآل رسغُم م حأ ما ناك ادإ تئزأرأ ؟ءاملا مدع نيم

 .كمحر َكلَذ ات نب ؟ال أ هجئاوح ءاممب ىتتأيف ل حسفي نأ زويأ دحأ ل سيل ابيرغ

 ؟ للا

 ررَرضآل ةنأ ريغ مهيشنال تولاتحي مهل لوقي نأ هل رئاج :قيفوتلا هللاب و باوجلا
. ملعأ ةللاو اَهيِف دهتجيو , ةتنامأ ىعاري مئاقلا ادهو 2 مالسإلا ىف راَرضاَلو



 ةضراع م { 3 لُجَر دنع نيم زيثت مل ةريغص ةلخن ىرتشا نميف لوّمتامو ةنمو : ةلأسم
 ةلخنلا لا ترم اذإ تيازأ اّمَح اهيف ةل معي مت اهارتشا موي ىرتشملاو { لاهنأ اهيعديؤحخآ ح
 ه دو { اَهَ عئابلاو ة ةلخنلا ةرمث داجلاو ىرتشملا نيب اهيف مكحلا نوكي تيكف دحأ اهدحو

 دجو 3 ىرتل اهزحي مل وأ اهَزاَح وأ اهترمث ةج ادإ تيأرأ ؟ مني ةجحلا هيلع نمو ؟ مايقلا

 ىرتشملا نيب مأ ؟ عئابلاو ىرتشملا نيب ب ةموصخلا نوكتأ دغب ؤأ ىرتشملا زوح لبق دحأ اهت
 . ةللا مجر باوصلا ةجو اتل خرص ؟ عئابلاو ةاجلا نيب مأ ؟ ةلخنلا ةرمث 7

 ةَج نمم نيب و 5 ةلخنلا هذه ىرتشملا نيب ةموصخلا نإ قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . ملعأ هللاو ةلداعلا ةنيبلاب لإ 7 اهنأ ه هذه ةرمث ةح ىذلا لوق ُربقئألو > اَهَتَرمت

 نمم َكِلَد هابشأو لبإ ىف مهت ةل هل ناك اذا ! ميتملا ىف لوشقتاقمو ةنيو : ةلأسم

 هيبأ ىخأ ه همعدي ىف كلذ ناكو ى اقريغو لوصأل نم كلذ هابشأو ليخن ىف وأ { ناويحلا

 ناكو هلام عيمج ىلَع ظفتحيو ى هيلَع يفنيل هعم ےتيلا نوكي نأ معلا ةارأو ، همأو هيبأ نم

 ٠ متب دام زم عيبا همع ىلع مكأ .وا ع نوكي نأ ميتيلا راتخاو ةقث رمغ مقلا

 لبحب امتفوقي ةقانب رمألاب مئاقلا ىلإ ميتيلا ءاج اذإ تيأر أ ؟ آل غأ همأ ديب تقفن هتقفن هل ملسي و

 اَهيِف ميتيلل سيلو هل ةقانلا نإ ه همع لاقو ى هنم اهذخأ دي ري هَمع نأو هل اهنإ لاقو ، هدي ىف

 دعب اهذخأ متيلا نأو هل ىتابلاوزنكا أ لقأ وأ سدُس لثم امهس اهيف متيلل نأ وأ ك قح

 ادإ تيأرأ ؟ ال مأ سبح هيلع زؤبأ ؟ كيذ ىف ىأرلا تفيكف ميتيلا ةنم اكشو معلا كلذ

 ىلا ناويحلا نم اهريغ وأ متيلا اهاتأ ىتلا ةقانلا هذه ذخأ معلا نا ةاقثلا ريغ ني دحأ دهش

 ىف ئأرلا تيكف ِهبّرقأ نإو ال أ شبح وبأ ةعبي مل وأ معلا عاب و مهس هيف .يللو متيلل

 ميتيلا ىعدا نإو ؟ كلذ عيمج ىف باوصلا هجو انل نيب ؟ ههابشأو ناويحلا َلغم ميتيلا لام

 دي ىلع هراضحإ زوجيأ .قحب هيلع ىعدا ادإ كلذكو ة ةورب ىطعي نأ زوُخيأ اقح دحأ ىلع

 ؤأ ىعدا ادإ كولمملا كلذكو ؟ كلد ىف ةجولا تيك ¡ م أ مئاقلا ن ٠ لاسرإ ؤأ ى ةوربب مئاقلا
 ؟ َكَل رفغو ةللا مجر كِلَد عيمج اتل نيب رغفي وأ قحب هيلع ىعدأ

 هل تناك نإو . هل لصأ هن 4 ميتيلا نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اذإو ، اهنم عتمي هنإف همع اهدارأو { ميلا دب ىف ةقانلا وذه ثدجو اذإ امأو ى هب ىلوأ ىهف , م
١ - 

 ه ضرألا ىف . ل اهكرثي هن . أ لإ ة هورب هل تتكي نأ مئاقلل ئاحف اقح دحأ 5 هيتيلا عدا
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 ىوغدلا امآو ى دبعلا ديس رضحمب همضخو دبغلا نيب ةموصخلا نوكت ذا الإ كولمملا يكو

 هل غزاني اليكو مميتيلِل مكاحلا ماقا ميتيلا ىلع ىمدملا ني ىوغدلا تحص اةإف : ميتيلا ىَلَع
 ناكو ثادحألاو برضلا لثم ى ىوعدلا تناك ئ نإو { قوشلا ىيف ىّوغدلا تناك اذإ

 ىف ميتيلا سبحي نأ لوق ىلعزئاجف ةمهتلا حلت نمي ميل او انيب برضلا وأ ثدحلا

 . مّلعأ ةللاو هريغ وأ سلجم لثم عضو

 وأ راضُح وأ راج عق ي لجر ىلع ىعدا لجر ىف لوُمَتامو : ةنمو : ةلأسم
 ٢ هريغل " ةل هنأ كلذ فرغي و نيب ناكو ى كلذ هابشأ وأ لخن وأ عزز ىف ةباد بارخ وأ

 ناضمر رهش ةرظفل ؤأ { ميتي د ؤأ ًابئاغ نالثل هنإ لاق وأ { هل ًتورْخملا كلذ أ : هلوق نم

 ؟ حصي مل وأ مماقلا دنع كلذ حص ةنيمأ وأ . هليكو وأ ةراديب وه هنأو كلذ رغ ؤأ دحسلم

 حصت مل ادإ كلد لغفَركنأ ثإ ةفيلختزوُجي و ؟ال مأ َكِلَد لعف هيلع ىعدا نم سبحا

 كلذ اتل نيب ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناكو ؟آل مأ هدي ىف ءىشلا كلذ ىعدملا ناك ىعدملا ةلاكو

 ؟ ةللا كمحري

 .ِكلَد نإ هيع ىعدملا لقي مل ادإ هيلع ىعدملا سبح زئاج قيفوتلا هللابو : باوجلا ا
 . ملعأ ةللاو اغلاب ناك ادإ يعىشلا كلد بحاص ةفلحي امنإو ى ًالف ةفيلحت امأو { هل ءىشلا

 !ئاب رو باودلا قالطإَرجح ادإ ؟رثألاب مئاقلا ىف فوشتامو :ةنمو : ةلأسم
 عيمجت ىفو ؟ دلبلا نيم ةبي رق عضاوم ىفو ؟ رقلا نيب زاملا ىداولاو دلبلا ىيف باودلا

 ةبادلا تناك راّضجب هيلع اطاحم نامكو ؟ هلام ىف ةتباد ظب ري نأ ذحأ ةارأف ؟ سانلا كالمأ

 مئاقلا جتحا ادإ ترأرأ ؟ ال م اَهظاب ر هل زوحيأ ؟ اًهعنمعال مأ هنم جورخلا نعزاضحلا اهعنم

 .َرججج اميف ةطوبرم دحأ ةباد تدجوو مهكالما ىف سودلا ىف مهَباود لطب ري نأ مهيلع

 سحلا ن نمو رئيأ كلب اورقاو ، هكولمم وأ ريغصلا هثلو اهلفكي هتباد نإ لاقو ، هيلع

 هتباد نأ تيملا مايقلا ةني ةارأو ةقثريغ ناك ادإ تيأرأ ؟آل مأ كلذب ب مهنمَرق ةقأ م سبحي و

 دارأو ي دحأ ىلع ةباد تب , رخ نإ كلذكو ؟ ل مأ نمع 4 هلع ُبحتأ { هكولمم وأ هدلو اهلفكي

 بر ةارأ نإو ى ث سبحلا نع ءاجلا هنأ مهتا ادإ هكولمم وأ هذلو اهلفكي نأ عزلا ب ثر نيلا ةنيم

 ىلع وأ لجرلا ىلع ححلا هيلع نوكي م نمو ؟ هعرز مرُغ هل هيلع نوكي نمق 4 عرغل ا عئزلا

 ؟ ك اتفّرع ؟ هدلو ىَلَع وأ هكولم
 .. َكِلَد هل زئاجف . ةبادلا لبح قثوأو 2 هلام ىف دحأ طبر ادإ قيفوتلا هللاب , و باوجلا

 .هيلعف باَرخلا حص م نإو > سبحي د هناف دحأ ىلع تبرخ نإو ئ كلد ل زوحي الف اهقثوي

١ :
 

"2
 

 اح_.

 و .7 ن

٥٢



 َنيمتآلو & باودلا ُبحاَص سبحي ح ر الف دحأ باودلا ىلاوي ناك اذإ امأو ش بارخلا ثامض

 ةنإف اغلاب باودلا ىلاوي ىزلا اك ثإف { كباتك ىف تفصوام ىلع باودلا بحاص ىلع

 لاق نمم لاقو { هيلع سبحا : : لاق نم لاق ، فالتخا هسبح ىفف ًئبَص ناك نإو ء سبحي

 . ْمَلَعأ ةللاو َكِلَد ةبشأامو ، ىلاولا سلجم ىف سبحي

 ىف اَهناكُس ىشاوم ةاكز ىدأتشي اهيلاو تاك اَدإ ؟ دلبلا ىف لوُمقتاَمَو هثمو : ةلأسم

 ىلؤ و { اهنم ىلاولا اه لزعو ؟ جحلا رهش ىف اهناكس دوقن . ىياكسب و ؟ ناضمر ره
 َْل ةنأ دحأ جتحا نإو ؟آل مأ ةاكزلا ىف نوألا ةلردأام ؟ ىفتقي ثأ ريخألا ىلاؤلل زوجيأ رحآ
 ىف مكحلا تيكف دعب وأ لبق هتاكز بوجو تإ لاقو ، تقولا َكِلَد ىف ةاكزلا هيلع بجت
 ؟ َلَذ

 تاك ادإ كوألا ىلاولا ىفتقي ثأ ريخألا ىلاولي زئاج هنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو الدع

 ةباد نم هعرز ب ارحب م م او الوكأم هعرز دحو لُجر ىف لوعت امو هنيو : ةل أسم

 ادإ ةفصلا هذه ىلع تالف ُسَبحيأ هكولمم وأ هدلو لوق نمؤأ ٍةقِثَريغ لجر يلوق ن أ نالف

 لاقو ؟ريجحتلا دعب دعن ةقلط نادلا تدحؤ اذإ تئأرأ ؟ال مأ انيقي عززلا ًثحاص هيلع عي مل

 اودلا باحصأ ىلع جتحي نأ مئاقلل زوجيال مأ ةفصلا هذه ىلع اهركنأو نآلفل اهنإ ىراشلا

 اهوظفحيو باودلا مازلإ لجأل كيلامملاو نايبصلاو ماتيألا ظفح ىلع مُهَباوَد اوكرتيال نأ

 قالطإ نَع مهغدري ْمَل ن نايبصلا سبح نأل اهظفحي نيغلابلا ر ارخألا نم د دحأ ؤأ مهيشناب

 , اوصلا ة هحو اتل نيب َكلَد زوجيآل أ مهباود

 ىلع ةمهتالف نال ةباد مهتا امنإو اعطق عدي مل اذإ : قيفوتلا ه هللاب و : باوجلا

 لوق نأ رثألاب مئاقلل زئاحو ي نالف غيز تب رخ نالف ةراد نأ دوهش ةهشي نأ الإ باودلا

 نؤردثيآل اوناك اذإ ى نايبصلاو ماتيألا ظفح ىلعم هت ةاود اوكرتيال نأ ِتاودلا باحصأل

 ِ . ةللاو ٍتاَودلا ظفح ىع

 نمم كلد ريغ وأ ةقرسب وأ لعيفب سبحلا هيلع بججو 7 ىف و ةنمو : ةلأسم
 ثإكأي ناكو « سحلا ىف ةَّسفن هب توميل ًالام ذجيال ناك . اهب ثجَي ىتلا بابسألا

 دلبلا ىف قلطي نأ زوبيأ كرَرض هقحلي ؤأ تومي ىتح هلكأي مل نإ لاقو هلكأب رقأو نويفألا
 سبحلا ىف كرتي غأ ، نويفألاو توقلا ن هل جلاتحي ىذلا نيم هسشنيل لاتحيو س انلا بلطيل

 عظق نم كله مأ ررض هقحل هلكأو نويفألا ءارش هيلع رجحت و 7 ةقفنلا ن هلوقيام طعي و
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 ءاضقنا لبق سبحلا ني هجارخإو ةيفنزوجيأ دلبلا نم ىقني ىتح راتحا نإو ؟آل أ أ نويفألا

 ؟ كل رفغو ةللا كمحر كبجعيام انل نيب ؟آل م أ هسبح ةتم

 نم هيلع { قفني دمألا بحاص نإ نيملشملا لش صعب لاق : قيفوتلا 4 هللاب و : : باوجلا

 ةبيطب ةالبلا نم :م دش هيفن امأو ٌزئاحف نويفألل ال هتومل سانلا لأسي هَملطأ نإو ش لاحلا تيب

 . ملعأ ةللاو رمألاب مايقلا دنع كلذ ىف رظنلاف ‘ هسفن

 > لجر د ى هجوف ةباد وأ ئ ديدح فيش ل قرس لج ىف لوقت وُقتاَمو هنمو : ٠ ةلأسم

 ‘ ايهنم ن الف ىلع ث وقي نمف ة كال هذخ أب هرم أو > ناث نم ةارتش ا هن أ كلذ د هدي ىف نم ل اقف

 . هللا كمحر كلذ د اتل مريب . ؟ مهَتيت مهتيب مكحل ا تفيكو . مهنم نم نيب ةموصخل ا نوكتو

 هتباد ؤأ 4 هفيس ىلع ماقأ ادإ 2 ةبادلا وأ فيسلا بحاص نأ قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 . ملعأ هللاو هعياب ْنَم ه بلطت ىرتشملاو ئ هترادو ه هفيسب ب هل مكحي هن هن نأ لدغ یتهاش

 وأ ئ هريغ وأ صاوخ لثم سانلا لام نم ذخأي دجؤ لجر ىف لوُقتامو ه هنمو . : ةلأسم

 .7 اكش ة هب أ دل ا بح اص سبحو كلذ د َلَعف نم سبح زوخيأ ئ دحأ م : ر برخت ن اد تتحؤ

 مأ سحلا ني اممجرخُيأ لاملا بحاص امهيلع ىر ادإ تيأرأ ؟ كشي مل غأ لاملا بحاص

 ؟ اتيفأ ؟ال
 , ةمارغلا ىف َكلَد ةلف هشفن تباط ادإ لاملا ثحاَص امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو نيميشلملا زمأب مئاقلا رظن ىلإف سبحلا امأو

 ؤأ دلبلا مي رح ىف ؤأ « دلبلا ى ةقلط تدجؤ ادإ ةبادلا ىف لوُقَتاَمو ةنمو : ةلأسم

 . ًنَر اهل ثرعي ملو ه هعرز برخت اهتجو هنأ لاقو دحأ اهب ىتأ وأ قالظإلا هيف رجح اميف

 دقو ر اهل ف رغي مل نإو اهبر ترعي نأ ىلإ اَهيَفَسَو اهيع ىلع رجؤي نأ م ؛اقلل زوحخيأ

 مل ٤ هر ا لاق ا د إ إ هريغ ا دح ] اَهيَلَع مث اقلا رخؤي و أ ل تملسو ث تعيب > اهتمث اهرجأ | تفقرغتس ا

 نإو كيذ ىف ةصخر لأ هقث ازا هذهل مث “ ءاقلا َراَتنخم ىتح نيدوجوم ريغ تاملا ناكو ردقي

 غابي تق اهف دلبلا تسيلو ؟ اهيف َكيأ رأر . ج . س انلا ىلع ترض اهظفح ىلعرج;ج

 . باوصلا ىلإ كمداخ دشرأ ىلتبملل َلَهسأ نوكي و { ل

 نيمأ ىلإف ةقثلا دجي مل نإو 2 ةقث ىلإ عفدي مئاقلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ائيش 7 ردقأ الف َنيِمألا د دحم مل نإو > اهيلع رحؤي
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 املك مهنإ كلاقي و ،رخبلا لحات َنينِكاَس سانأ ىف ىديس لوٌقتامو ةنمو ةلأسم

 هوقرغيل ماج رشتلا ىف ىف ٤ مر ي رغت دي ري ءرحُسلاب ادحأ هت مهتم سانلا نيم دحأ مهءاج

 ىلإرحبلا ءام م برشي ْمَل نم لكو .رخلا ىفيءاسنلاو 7 اهب اوقرغيل ةلآ توذختشو

 ىلع تلت امبرو 4 رلا َنِم ىجنوهف برشي َنِم لكو ءارا ةنومسُيف ةعاس ادكو اك
 قذصلا ىلإ ترقأو { سانلا لوق نم رمألاب مئاقلا يسو .ةريثك شانأ قي :رغلا بتس

 لحاس ىف نوكسلا مهيلع رجحو مهبدؤي نأ ةل زوخيأ ز مهب :أد اده تأ هدنع َرَهتشا اميِف مهلوق

 تئأرأ ؟ال مأ ن ناكملا كلد ىف اَهب نومدخي ةلآ مهل ؤأ ، ديص نم نوديعي اوناك ولو رحبلا

 لكأ ةنأ ؤأ رجا انالف نإ مهت لاقو رحسلا نم ىجنلا نيرحاسلا ة ةفرغم دحأ ىتا اذإ

 رحسلاب هببس نم نال ةباد توم بتس ؤأ هببس نمم نالف ةباد نأ وأ ء تام دق ىذلا انالف

 هلوق ىلع هشو .زياس وهف برشي ْمَل نإو { ىىجنوهف برش نإف رحبلا ىف ةوقرغف ركنأ نأو
 مهرثكأ ءالؤه نأل !ل مأ هلوقب لماعلاو ةفرعملا ىعدملا سبح ٌزوبجيأ ، تاقثلا ريغ نيم حأ

 . مهنم هللا ءاش نم الإ ةفعلا هذه ىلع

 ‘ تركذام لعف نم سبح زئاجو زوجيال اه لتم نإ : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 وأ ًانالق لكأ آ انالف نإ لوقي نم لوق لبقئالو ‘ مهعينص اه ناك اذا ! لحاسلا نم مييفنو

 . ملعأ هللاو هريغ وأ رجاس نم ىلاعت ه هللا ىلإ ةرم ] اكو ئ نال ةباد

 هل مسي مل قحلا هيلع نتم لاقف قح ضبق ىف لكو لجر ىف وقتامو ةنمو : ةلأسم

 قحلا ميلشتب د هيلع مكح & قحلا بجاسمل اهبتك ىتلا هتقرو هل ملسي نأ لبق لكوملا قح

 ريغ هتقرو نإ لاقو { 7 ىعدملل لا ناك اذإ تِرأرأ ؟ال مأ هتقرو ملست ريغ نمم

 اهيف بتكي مل لب ىف اهتيب مكحلا ناكو 5 انيمي اهنع ل لخب فلخي ؤأ اهليطتب تقلت ؤأ ةرضاح

 بئكيي اوناك امنيأ نيملشملا باتك ىلإَريسي نأ قحلا ةل نم ىلع زوجيأ ؟ نيملشملا نم دحأ

 نم ىلع مكحي كلذكو ؟ال مأ ةقح هني ةارأ نإ ى قحلا كي ضابقتسا وأ هتقرو ليطتب هل

 نيأ نيملسملا نم دحأ دنع هقح ةل بتكيل ريسي نأ قحلا .حاص ةني ةارأو لجأ ىلإ وح رقأ

 . ؟ كلذ اتل نب ؟ال أ اوناك

 ؤأ ةقزولا ملسي ثأ امإ ةقح ضبق ادإ قحلا هل نم زبجيي مغن : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هيف وه ىزلا دلبلا ريغ ىف ثثتاكلا تاك ولو } ةطخ زوجي نم طخب ضابقتسا ةقرو .بتكي
. ملعأ هللاو



 ىف اولزنو ةباد ةدنو د يلب ىلإ دلب نم شانأو وهراس لجر ىف لوقتاقو : ةثمو ةلأسم

 وأ امهاقسف هرمأ ريعب هب وأ هرمأب هتباد هباحصأ نم دحأ خأف { اهريغ ؤأ قيرطلا نيم ناكم

 نم ىلع غناو لهل بييأ دحأ عرز ثبخو اهبح ثمطق ؤ أ تقلطناف ں اهلبحب اهطبر

 ت مهتيب نوكيأ ءا اميتي ؤأ اكولمم وأ ايبص:تاك نإو { القاع اغلاب ةبادلل ذخآلا ناك 7

 . ؟ كلد اتل نب ؟ ال مأ

 تب 7 تقلطناف اهلثم طن ث ) ري ايب اهطب َر رو ةبادلا قثوأ اذا إ قيفوتلا ه هللاب بو باوجلا

 اذ ! ةيادلا طر ب ر نم سبح ىنعأ > هسبح رتاح زاحف اهظفح ىفرضف ناك نإو ئ هيلع سبحألف

 ىتعم ىف سبحي غلابلا دبعلاو ى فلتخا هيفف ىبصلا ى سبح َ امأو ، ةمهتلا هقحلت نمم تاك
 . ملعأ هللاو ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ ، ةمهتلا

 ، كلذب ةرمأالو هاضر ريغب هضرأ م ز ةنأ لجر ىلع ىقدا لجر ىف ةنمو :ةلأسم
 غرزلا ناكو { هل ىضر آلو ةَرَمأام ةنأ ضرألا .ثحاص تلحف هل يضرو رمأ هنأ غرازلا لاقو

 ضرألا تناك نإو { امُهَتيب مكحلا تيكف راجشألا وأ زوملا وأ تالوتبلا وأ بوبحلا نيم

 ؟ آل مأ قرف مهتيب عززلا مكح ىف نوكيأ ةنيبلا غازلا مدعو دجشمل وأ لاملا تيبل وأ { , ماتيأل

 هيلع نمو ؟ هيفو هلوق لوقلا نوكي نمق عززلا نم ًائيش لقتسا دق غرازلا ناك ادإ تيأرأ

 بحاصل ءاملا تاك ؟ اهدئب وأ ةلغلا عرازلا ز ذخأ لبق ضرألا بحاص ىوكش ث ثتاك ؟ةنيبلا

 ني عرزلا بحاص اكش ادإ تيأرأ ؟رئب نيم مأ جلف نم عرازلل مأ عرزلا هب ىقس ىزلا ضرألا

 ةسرغ ىزلا نم ةرجش طق وأ :ةراضح ل َعشق ة وأ } هعزز نم ائيش لق هنأ ضزالا بحاص

 نإو ؟آل مأ ةقث ريغ ناك اذإ إ سبحيأ , اوُمكاحتي نأ لبق انيب كيذ ناكو ‘ ضرألا ى

 تيكو ؟ال مأ ُسبحيأ ًائيش رازلا 4 ةنم دخأو هيف اومكاحتي نأ ىلإ مهنيب غرزلا فقق

 . ًكَلَرفغو ةللا مج افأ ؟ َكِلَد عيمج ىف مكحلا

 عرازللو اهعرزي ثأ هرمأ ضرألا ت بر نا إ عيازلا لوق لبقأل :قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 ‘ . نوي و هلشف ةميق هلف رجشلا وأ لخنلا نم ائيش لسف ناك نإو٤ هرب ةميقو . هءانع

 نيبتي نأ ىلإ رجشلا وأ لخنلا وأ عزلا اده رمألاب مئاقلا تفقو ناو ‘ ضرألا برل لسلاو

 هنم خأ ؤأ اثدح فقولا ءىشلا كلد ىف ثدحأف نيمسلا دحأ ىدعتو باودلا ة ةحو هل

 . ملعأ هن هلل او هسبح رب ئاحف ى ائيش
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 لاقف هتباد نم هعزز ىف ًابارخ لجر ىلع ىعدا لجر ىف لوقتامو : ةنيو : ةلأسم
 عرزلا بحاص هقدصي ملف ل تسيل ةبادلا هذه نأ : لاق وأ ةناد هدنعام هنإ هيلع ىقدلا

 & نيملا هيلع زاج نإف ال مأ ؟ نيملا هيلعزوُجتأ نيملا ةنم دارأ ؤأ هيلع زوجيام ةنم ةارأو

 ؟ ايهنيب مكحلا تفيكو ، اهظفل تيكف

 هيلع ىعدملا ركنأف هعرز تب رخ ةتباد نأ هيلع ىدا ادإ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اه عرز تبرخ هتباد نأ ملعيام هللاب يلحي نيملا هيلع هلف ، نيملا ةنم ىدملا تلظو ةنادلا

 . ملعأ ةللاو نآلا ىلإ هيلع تباث وه ابارخ لجرلا

 زوجي نمم طخب أب وتكم أقح لجر ىلع ىعدا لجر ىف لومت ة امو هنيو : ةلأسم
 ةنيبلا هيلع رمو ، اهنم هلوق لوقلا { نتق ل ةبتكمل ملسي م ةنأ هيلع ىدملا لاقف ه ةطخ
 هل عاب لجر نع هب نمض وأ ، هقح ركان ؤأ & بئاغلا نالف نع هل تتك ةنإ لاق نإ تيأرأ

 اه ةبك ىزلا نم ريغشوأ لجرلا دنع نيم هارتشا ىزلا لاملا نمث ني .لا اهو ، الام

 نمض ىتلا مارتلا نم يغلا هل بجعأ لجرلا دنع ني ةارتشا ىذلا لاملا تم ريغم ؤأ { ىعدملا

 مت مأ هقح ني هاربأ ذق ناك ؟الوأ قحلا هل هيلع نم م ىلع ىعدملا غجري و ، ىمدملا اذهل اهب

 ؟ كلذ عيمج ىف تيكو ؟ألوأ لا هيلع رمو ىعدملا ىنعأ أربي

 ةطخ زوجي نم ظخب تاك ادإ نماضلا ىلع تباث قحلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو 1 ميلستب الإ ةنامضلا نم 7 ةءاربالو ة هنيب و هرارقإب ء هبلع حص وأ

 أدلو تعضو مث { هنم لماح ىهو { اهُجوز اهنع تام ةأرما ىف لوقتام ةنمو : : ةلأسم
 فيكف تامو ءايح وأ 3 اتيم جرخ هب تعضو نيجو لبق ؤأ هرهشأ مامت ىلع قلخلا نيب اتيم
 ىضَقنت نأ ىلإ ةأرملا تدعق نإو ، ةريغ ألو اهل نكي مت ادإ هثاريمو ةنم اهِثاريم مكح نوكي
 دنع نكستو كيد اهيلع ركنيف ى هيبأ وأ هتوخا ملث هب :راقأ ناكو ى اَهجؤز براقأ دنع اهتدع
 انتفأ تاقث ريغ اهجوز براقأ ناك اذا إ ثهرك مأ تين ر هَع ةَعم ركسلا اهل زوحي "رم وأ اهيبأ

 ؟ هللا كمحري

 7 جرخ نإو > 7 تاريم الف اتيم مم جرخ ادإ دلولا نإ : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 ىلغ تاقثلا ريغ عم نكست ذأ ىهنف أرملا امأو وه تَروي و ثاريملا ةلف كلد ةعب تاقو
 : ملعأ هللاو هذه كتفص
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 ةتباد ةتب رخ وأ هديب ةبرخ بئارخ هيلع ىعدا لجر ىف كوُشقتامو ةنمو : ةلأسم

 . عطق نيمي هيلع نوكيأ { نيملا ةن ةي رأو ك ىهتدملا ةبلطات ملسي مو ةمارغلا ةنم دي رأو

 هنإ نيملا ةنم دي رأو 7 هب رقأو هفلتأ وأ ههابشأ وأ ديدح فيس ذخأب هيلع ىعدا ادإ كلذكو

 انتفأ ؟ َكلَذ عيمج ىف نيلا تيكو ؟ ملع ؤأ عطق نيم هيلع نوكيأ اكو اك هتميق

 . ةللا كمحر

 ىف هلوق لوقلاو ة هتميق هيلعف 4 هب رخ وأ هذخأ ارقأ اذا إ قيفوتلا 4 هللاب و . : باوجلا

 اكو ادك ءىشلا اه قحتسي نأ ىدنعاق هللاب انيم فلحي نيملا ةنم بلط نإو { ةميقلا

 . ملعأ ةللاو ةي رآل

 ةضف ىنتي رال هدي زي أ ىلاولا هيلع رش اذإ ىراشلا ىف وتتامو ةنمو : ةلأسم
 : ه لاملا تب ةمدخ مين نأ لبق مدخلا نيم ائيش ينال ثأ ىلع ىتوألا هتضي رف ىلع
 و وزشلا ىلع ثْبثي ملو { هريقل ؤأ هل ىتلا ةمدخلا ميخي ىتح لاملا تيب ةمدخ ني قاف
 أ دعب صالخلا دارأو ‘ لجر ةيالو ىف تقولا كلذ ناكو 4 ةمزليامم صالخلا ةارأ كلذ

 ؟ انتفأ همال ة ةفص تيكف ريخألا لجرلا ةيالو ىف ةريغ ىلو

 لاملا تيبل ةقزلام ردقب نامضلا ني ةمزل ايم صلختي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو

 نمز ىف مهحس نوكرثي اوناك ادإ ةيقرشلا باحضأ ىف كوُمتاَمو ةنمو :ةلأسم
 ىتلا سودلا ىف اَههابشأو لاحجلا لثم ىه ىتلا هريغو ءاملل ىتلا مهيناواو طيقلا داصح

 & سؤردلا ىف مُهحس اوكرتي و ةساجنلا اوُقتي ملو « م . مئاق كمسلا اهيفو ةرهاط ريغ ىه

 ُزوُجيأ ، ةساجنلا اوقتي ملو م :اق كملا اهيفو { رهاط ىه ىتلا سورذلا ىف هوزبكي و
 دحأ تفلاخ نإو { مهسورد ريغ ىف كلد م عيمج اوكرتيآل نأ مهيلعَرُجحي نأ رمألاب ‘ مئاقلل

 ؟ ل مأ هسبح زوجي

 . ملعأ هللاو تركذام رثألاب مئاقلل زئاج : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ركنأو ى حأ ىلع مهل اقح اب وتكم اودج ادإ ةثرولا ىف لوُقتامَو هنيو : ةلأسم
 مل مهنإ هن :ا ة رولا لاق ادإ ال مأ 3 مهيلع زوجيأ نيملا مهيلع د ةرف ةنيم اودارأو ‘ هيلع يمدلا

 ؟ انتفأ مهتيب نيملا ظفل تيكو َكيذب هيلع ىدملا نومهتي مهنإ اولاق وأ قحلا اوئيقيتسي
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 نم طخب ابوتكم لا ناكو .{ نيميلا مهيلع در ادإ هنإ : قيفوتلا هللاب ب و : : باوجلا

 7 امأو > قحلا اه نم ىر نأ ئ نوُملغياَم مهتأ نوملحي مهنإف ك { يملسملا دنع هطح زوجي

 وه رم ىلع نيميلا امنإو 2 ةثرولا ىلع نعم الف ةقث ريغ ةداهش وأ رتفدلا ىيف بوتكم وه

 . ملعأ هللاو ٢ هيلع بوتكم

 رثؤم برض هدسح ىفو > رمألاب مماقلا ىلإ َ ءاح لجر ىف لوُمتاَمو ة نيو . :ةلأسم

 . هضبق ةنأ رخآلا ىلع ىعداو امهنم دحاو ىلَع د هب ىعدا برضلا امأ } ر ىلع ىعداو

 ؟ انتفأ ضبقلا هيلع ىقدلا رذعي مأ ؤ .اعيمج امهيلع سبحلا شيأ نمقي ةقث ريغ اناكو

 , ملعأ ةللا هللاو هذه كتفص ىلع سبحلا اهلع زئاح هر ا : : باوجلا

 نم ةلعف نم ىلع سبحلا ثجي ًالثفو رثؤم ابرض ىعد ةا نميف لوقتامو ةني مو ةلأسم
 ىعدملا ناكو { كيد هلعفب ةر مأ هنأ ىبصلا بأو كولمملا ديس ىلع ىَعَ ةاو يبص وأ كولم

 دارأ اذإو ؟ ثأللاو ديسلا د رذعي و ؤ و كولمملا سبحت و غأ هسبح زوحي ئ هقث ريغ ه ًهيَلع

 نيملا ظفل تيكو ؟ نيميلا امهيلع زوجتأ ك ىبصلا بأو كولمملا ديس نم نيملا ىمدلا

 َ . 3 . ةللا مجر ؟ اتيفأ امهنيب
 امهمحلت نمي اتاك اِإ كولمملا ديسو ىبصلا بأ سبح نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نافلخي امهنإ كولمملا ديسو ىبصلا بأ نم نيما ىدملا ةارأ ادإ امأ ايهسبح زئاجف ةمهلا
 ّنأ دنعلا ديس فلخي كلذكو ً ىعدملا اه ترص هنبأ نأ متعيام ةنأ ىبصلا ثأ فلحي هللاب
 . ملعأ ةللاو ىدملا اه برض هتبع نأ ملعيام

 ىف هتجو 4 ةينآ وأ حالس ل قرُس وأ ةناد َُل تبهذ نم ىف وتامو ني : ةلأسم

 امهنم دحأ ىتع هل ةبلاطم آل مأ انالف بلطي نتف نالف نيم هارتشا ةنإ لا ه ةنع هلأسف دحأ دي

 نا و مهتيب مكحلا تيكو ؟ كلذ د هدي ىف نمم نيب و ىعدملل ١ نيب ةموصخل ا نوكتو > نالفل

 ؟ اهظفل تيكف نامالا تزاج

 ه ىعدملا نيب و ءىشلا كلد هدي ىف رم نيب ةموصخلا نإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ىف نم ىلعف هلداع ةنيب مقي نإو هب هل 9 هنإف ءىشلا كلذ ىلع ةنيبلا ىعدملا ءاقأ ناف

 اذه ىرتش ثا ةنأ هللاب انيمي تلحي نأ نيملا ظفلو ، نيميلا ةلو نيميلا ءىشلا كلذ هدي

 . مّلعأ هللاو امح هيف ىعدملا ادهل ملعي الو { , ءىشلا
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 لام تيبل و أ دجسمل لجر ىلع ةب هوُنكم ث ت دحجؤ ةقرو ىف لوقت امو : هل أسم

 قحلا كيذ َمَلس هنإ لاقف رئألاب مئاقلا وأ ، دجسملا ليكو َكلَذ ملستب ةمزلأو ، نيملسلا

 :وحلا ملس ةنإ لاق ادإ تيأرأ ؟ كلد ىف مكحلا تيكف & تام ذق مئاقل وأ !تام دق ليكو
 هنأ تفلخي نأ ومخ دارأ ادإ كلذكو ؟ال مأ كلد ةلأ امُهتيِمي ةارأو مئاقلا اذهل وأ ليكولا اذهل

 تيكف نيم ١ اهتيب تَر زاج ن أو ؟ كلذ ىف ب باوَصل . هحو اتت حرص اهيل أ كلد ملس

 . ؟ اهظفل

 ليكولا ركنأو { ليكلا اهي قحلا ملس دق ةنأ ىا ادإ : قيفوتلا هللاب ب و : باوجلا

 هيلإ ملساَم ةنأ هللاب انيم ثيحي ةنإف نيملا ةنم .7 ثإو ك ليكولل :ولا ملس ةنأ ةلوق لبقي الف

 ةللاو ةعاسلا هذه ىلإ اتباث اميلست اذكو اذك وهو دجسملل ؤأ لاملا تييل ىزلا ةقحلا اذه

 ..ملعأ

 عيابلا تام مث لجر دثع نيرايخلا عشبا الا رتشم لجر ىف لومتاَمو ة نيو : : ةلأسم
 عيجب ىرتشملا دنع لاملا اذه ىف ةبوتكملا ةق ةرولأ تةتجوف ًالضأ ةدنع لاملا نا ىرتشملا لاقف
 نوكيأ ايحلا ركنأو اصأ هنإ لاقف رايخلا عيبب لاملا اه نا ىرتشملل َليَقَق َراَيخلا
 ال غأ ملع نيمي مهيلع نوكتو { كلاهلا ةثرو لوق وقلا نوكي و ًايعتموهه ُنوُكي مأ هلوق لوقلا
 َ' ؟ يفأ ىرتشملا نيمو ء كياهلا ةثرو نيمي ىنغأ مهنيب نيملا ظفل تيكو

 ةنم بلط نإو ث لضأ ةتأ ناملا هدي ىف نمت وق لوتلا َنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةللاو وح هيف َنيِعدملل سيلو لصأ ةل لاملا اده نإ هللاب انيم فلخي ةنإف 4 َنيميلا ةثر
: . 

 ضرأ ىف هعزز ىلع ىقعا ة هنأ لجر ىلع ىدا لجر ىف لوُمتاَمو ه هنمو : :ةلأسم

 نيوأ مهنم غرازلا اهو « ماتيأ مهفو ك نالفو ًاهزوحي ىوطألا تناكو ىوطأ م تيقش

 امهنم ءىش ذخأب هيلع ىعدا نم ىلع ُزوُجيأ , ىوطألا هذه ىف اوبثكي مل نوميشملاو مهريغ
 ناميألا تزاجج ناو نيم هيلع زوجيأ . هتباد بارخ دحأ ىلع ىقتا ادإ كلذكو ؟آل مأ نيم ؛۔ہمت

 ىف نيمال أ ةبادلا بر نيمي ظفلو ذخألاو ىدقتلا هيلع ىقدلا نيمي ظفل تيكف ز مهتيب

 هتباد ثتح وأ ؟ هثدح نم كلذب هيلع ىعدا نم ىلع زوجيأ انيب ثدحلا ناك ادإ ؟ اه لثم

 . كل َرفَعو ةللا كمجح اتتفأ ؟آل مأ سبحم ش
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 ناك ادإ سبحلا هيلع ىعدملا ىلقف نيب بارخلا تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هيلعام هللاب ًانيمت هيلع ىعدملا فيخي ثأ وهلو ز مهتيب نامألا كلذكو { ةمهتلا ةئحلت نمم
 ةنإف ةتباد بارخ لبق نيم تاك نإو 5 هعرز ني دخأ ةنأ هيلع ىعديامم لبق نم؟وح اهيل
 . ملعأ هللاو 2 عزز اذهل ثب رخ ةتباد َنأ رامنيم ل نيمي فلخت

 انم اكو ادك وأ ةي رآل اكو اك لجر هيلع ىعدا لجر ىف ل : ةلأسم
 همصخل هيلعام نأ فلحف نيملا هيصخ ني ةارأو 2 ةنيبلا " 7 3 بح برج وأ اشت

 اك ؟قح هيصخي هيلعام نأ فيخي مل ادإ نيملا هذه ىفكتأ ، هيلع ىعةيام لبق نمّرقح
 . ةللا كمحر انتفإ ال مأ بح برج وأ ارمت انم اك ؤأ 7 ةي رال اكو

- 
- 

 . ملعأ هللاو يفكت نيميلا هذه نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هتيمي ةار أو هقح هركنأ أف اقح لجر ىل ىعةا لُجَر ىف لومت امو هثمو ةل اسم

 فيكف زجي مت ثإو ، هلك ظفللا اده زوُجيأ ء يكشتلاب قح وأ قح هل هيلعام تأ تلحف
 . ةللا كمجح اتتفأ ؟رئاجلا ظفللا

 . ملعأ ةللاو ىرجي اًدَه لثم نإ :قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 نأ براضلا ةارأف { ىرخأ ة ةليبق نمم لجر ةب رض لُجَر ىف لوقت امو ةنمو : :ةلأسم

 ني هديب ءاضقلا ةنم ي ر هفوخو كيذ هني لبقي نأ بورضملا ىباف هيلع هل زوجيام هل ملسي

 مأ هبلطم نم هي هي ربت وأ همضخ ىلع ةل زوح وجام لبقي نأ بورضملا ىلع مكحأ { قحلا رمأ ريغ

 لمح مهيلع رَجحي هتليبق كلذكو ‘ جالسلا لمح هيلعَرححُي نأ زوجيف زجي مل نإو ؟ةل

 لاق ادإ همص;ح دلب ىف لوخدلا ةتليبقو وه هيلع رجحت نأ زوجيف زجي ل و ؟ ال مأ جاللا

 . للا كمحر انيفأ تاقث ريغ مهو قحلا رمأ ريغب برضلا مهنم مهنم تئاخ ةنأ همصخ

 رضحمب صتقي وأ شرألا ذخأي نأ اما بورضملل لاقث ن هنأ قيفوتلا ه هللاب و : : باوجلا

 . شطبلا ةنم تيجو تلاخ نإو { ةبحاص ىربي وأ صاصقلا هيف نكمي تاك ثأ نيملسملا
 . ملعأ هللاو حالسلا مهيلع عنمب نأ ؛ويضي ر الف شلطب بحاص ناكو

 2 هب .سبحلا ز زوحي لعفب مهنيب دحأ ىلع ىدا اد إ ناودبلا ىف لوُمتاَمو ة هنمو : : ةلأسم

 مكحي نأ زوحيف { هودجي ْمَلو . ة ةارشلا ةل راسو دلبلا نم دعبتساو ةقث ريغ هيلع ىدملا ناكو
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 ىأر ادإ تيأرأ ؟آل 1 ةوحلاب هيلع زوجي امم ةنم ذخأيل مئال ىلإ هب اوتأي نأ هبراقأ ىلع

 زوخيأ قحلا عابتا ىف انوع ل اونوكي ْملَو ء قحلا بلطم ىف اوح ةني مآ مهنأ ه هتليبق نم مئاقل

 ةنم ىماما دو نفل جب ىناعت منت يأ اسا لح ميمر
 ؟ هللا كمحر اتتفأ ؟آل مأ

 ٤ ۔ ق ٥ & ٥

 هللاو ىرخا رزو ةرزاو رزت الو ءىش هتليبق ُمزلَيال هنأ قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 . ملعأ

 طخب ان 2 ةلا ن ناكو اتح لجر ىلَع ىعد ١ لجر ىف لوقت امو ة هنمو :ةل أسم

 ةبتك ةنأ هيلع يقدملا لاقف ى ةباتكلاب : روُمأَملا ريغ نيم سانلا نيم دحأ طخب وأ هيلع ىمعدملا

 .لاقو ىعدملل قحلاب ه هسفن ىلع 4 ةباتكلاب رق ةا اذإ ترأرأ ؟آل مأ د هملع اتباث اه نوكيأ { هسفنب

 ؟ هلا كمحر اتتفأ كلذ عيمج ىف مكحلا > ىعدملل قح هيلععامق هن زا

 لاق نم لاقف ى ل هسفن ىلع هبتك هنأ ةباتكلاب رقأ اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 > هركنأ ادإ هيلع ت تبثيال لاق نم لاقو ئ كد دعب هل ر اكن الو هسفن ىلع ةَبتكامم ه هيلع ث تبشب

 .. ملعأ هللاو ه هيلع تبث ر الف ةطخ زوححيآل نم طخب هريغ 1 امأو

 نرت ىلع سبحلا بجي نيب لثف هيلع قدا ىمعأ يلجز ىف واتو هنيو ةلأسم

 ثاريم لبق ني قحب هيلع ىعدا ادإ كلذكو ؟ل مأ سبح هيلعؤوجيأ ةقث ريغ ناكو هلعف

 هيلع يعدا ادإ ترأرأ ؟ آل مأ م نيمي هيلع زوجتأ ركنأو هارتشا ءارش ؤأ عيب لبق نمؤأ ة ةثرو

 ؟ سبحلاو نيملا ىتمأ وهو 4 هنم بلظو , ةرصب ىمعب د نأ لبق هتمذ ىف هد هملع قح وأ نمب لعفب

 ‘ هدعب و هرصب ىمعي د نأ لبق هتدم ىف هيلع ىوعدلا نيب قف نوكي و ؟ال مأ د هيلع كلذ ٌزوجيأ

 كمحر انتفأ ؟ ةل مأ قرف دعب ؤأ رصبلا ىف ؤ هل بلظلما ثدح نيب و « هتعب ةارأ نإ وه يذكو

 دعب و أ هرصب ةدم ىف بلطمل ا ثدح ن ناكو > همصخو ىتعأل ا نيب نمل ظف تيكو لل

 ؟ َكِلَذ

 امأو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيلع نيِميآل ىمغألا نإ : قيفوتلا هللاب و :باوجلا

 فلحب اليكو لكوت و نيميلا ه هيلع ىقالا ىلعف 4 هيلع ىالا ركنأو ا اقح دحأ ىلعو ىعدا اذإ

 . ملعأ ةللاو سبحلا هيلعف زوجآل انيب العف لعف ادإ امأو 3 هيصخل
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 نيب راملا ىداولا ىف رمحلا دةابر رجح اذا إ رمألاب مئاقلا ىف لومت "-ا ةنمو : : ةلأسم

 تامض مئاقلا / هزليأ ىداولا ىف مهريمح نوطب ر رب اوُعَحرو . مهبحي :ةو مهنع لفاغت م ىرقلا

 ؟ اتيفأ زرض مهطات ر نيم دلوت ادإ ؟آل مأ

 . ملعأ ةللاو ِهيلَع نامضآل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هيبأ ةنو ى دلبلا ىف نط تيبآلو لضأ ةل نكي مل ىزلا ىف لوُقتاَمو : هنمو ةلأسم
 سانلا لاَتحيو د دلبلا ىف د داسفلا نم ىكشي هنكلو ش دلبلا لهأ م وهو د دلبلا ىف كوضأ ه همأ وأ

 هيلع - قفري نأ زوحيأ مهريغو ان » رغلا نم هفرعي ىنذلاب ر رتغي و . سلفم وهو ءارشلاو عيبلاب

 رتشيآلو هعئابُث دحأ ال هنأ مئاقلا رمأب ء هيلع ىداني نأ روجأ اسلفم ناك اذإ تيأرأ ء ذلبلا

 ٠ ؟ ال مأ هلام دقف هارت هُغعرابي نم لكو ئ هنم

 م

 . ملعأ ةللاو هياب دحأ ال ن أت نأ ازئاحف سانلا لاؤمأ ىلع اتحيو اسلف اك ادإ امأو

 ةنامأ هدنع رامح ىلع ىتعا ةنأ لجر نم ىكش لمر ىف لوقتامو ةنمو : :ةلأسم
 حصي ملو ًتيبلا ثحاَص هيلع ةمأ تيب تاب بقن وأ ةنامأ هدنع مهارد ةل قرس وأ سانأل

 . كيب هيلع ىدملا مكاحي نأ هل زوخيأ رضاح ريغ وهو نالف هايإ هتمأ هنإ هلوق نمم الإ كلذ

 ةنامألا ىععدم لوقب هيلع ىدملا سبحا { انيب ثدحلا ناك نإو كلد ركنأ إ ةفلحيو

 فيحيو مكاحي و ؟ل مأ ءاوس هيف نقلا نوكيأ ؟ هديرب ىف ؤأ هدي ىيف ةنامألا تناكو
 ؟ امنب نيميلا ظفل تيكف ةمصخ ركنأو كلد هل راج ثإو ؟ال مأ ةحص ريغ نم فليو
 . كل رفغو ؟ هللا كمحر انتفأ

 مِصاخُت نأ نمالل زئاج لاق نمم لاق فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا ه هللاب و : باوجلا

 زئاجف ءىش ىف انيب ثدحلا ناك ادإ امأو ى اهبحاص الإ ماخيال لاق نم لاقو { هتنامأ ىف

 . منعأ ةللاو كلذب ةمهتلا هقحلت نمم ناك ادإ هسبح

 ناك ةأرملا تلاقف هئجوز اهنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر ىف كوقتاَمو ةنمو ةلأسم

 © ىنقلطو ىجؤز ز ناك تلاقو هتجوزب ىهام مويلاو . ةينالفلا ةنسلا وا ىنالقلا رهشلا اهجوز

 نوكت نأ نيبو ؟آل مأ قرف اهريخأتو ناك ميقت نيب ر و ةتحوز تنك وأ ىجؤز ناك نيب و

 ؟ افأ ايعدم لجمَرلا ثوُكِي نأ نيب و قالظلا ةيمعدم ةأرملا
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 اهلوق لبقي الف ىنقلط ثقو { ةل ةجوز تنك ثلاق ادإ : قيفوتلا هللابو ثاوجلا

 . ملعأ ةللاو تركذام عيمج ىف ةيجؤزلاب اهيلع مكحيي و قالطلا جوزلا ركنأ اذإ قالطلاب

 نلجرلا لاقف ى ةقفنلا ةل دي رت دلوب لْجَر ىلع تََذا ةأرما يف لوُمتاَمو هنمو:ةلأسم

 ززبجي مل نإو ؟ ؟ مهتداهش ظفل تيكف ثراح نإو ؟ ؟ ةرهشلا ةداهش هيلع زوخيأ 5 هدلوب وه سيل

 ؟ اتتفأ ؟ اهظفل تيكف نميلا 4 هبلع تزاج ناو ؟ نيي هيلع زوحت زا أ ركنأو

 أرملا نا ى ماعلاو صاخلا ةنع تناك ادإ ةرهشلا ةداهش امأ : قيفوتلا هللاب ه و باوجلا

 « ةنم هل رذع الو { جؤزلل مكح ةلولا اذه نإف دلؤلا عضوب اوغمس مهناو ءاه نالف ةجؤز
 ةنقفن دلولا اَذَهل هيلعام هللاب انيمي فلخي ثأ نيميلا ظفلو { نيملا _ هيلعف دوهش نكت ًمَل نإو
 “'.۔ ةأرملا هذهل هيلعام هللاب تليخت نأ وهو ةأرملل نيمي هيلعق هيلعف عضرت لولا ناك ناو ةوشيكآلو

 . ملعأ , دلولا اذه ةبابر لبق نم

 دادملا ريشب ن دمحم نب هللا دبع هي زنلا ملاعلا ٤ هيقفلا خيشلا باوج ني ةلأسم

 ثيم اهل هيلع مهأ ةنيبلا تقدعو اهَركنأو ةيجوزلا لجر ىلع ثعتا ادإ ةأرملاو . ةللا ةمحر

 دتفيكو ؟آل مأ زببيأ قالطلا هنم تدارأ اذإو . بلقت مل وأ ةقفنلا ةنم ثبلط ؟ ةقفنلا لاحل

 . ةللا كمحر انيفأ ؟ تراج نإ هيلع اهل نيمّتلا ظفل

 ةئنم ثبّلطو ةيجوزلا هيلع اهئاعتا دغب ةيجوزلا اهركنأ اَدإف ؟ قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 المأو ةيجوزلا نم ثعةاامم لبق نيم ةقفن ةقفن اَهَل هيلعام اهل تلح ةنيبلا مدع ةعب 4 :نيمل
 . ملعأ ةللاو ةيجوزلا هيلع تبثت الف ةيجؤزلا اهركنأ ادإ ربب الف قلطلا

 ريمأو زئاج ظخب اب وتكم ناكو { امح رخآ ع ىعدا نميف لوّقتامو ةنمو : ةلأسم

 ةتقرولا هذه ىف ةبتكام ملسي م ةنأ قحلا هل نمي قحلا هيلع نم ىعدا مث ءقحلا هيلع ىدلا
 "تزاج ادإو ؟آل مأ نيمي هيلع لهأ هنيمت ةارأو { ةتيبلا مدعو { هل هبتك ىزلا ؟وحلا ضّوع ؤأ

 . دللا كمحر اتف اتتفأ ؟ اَهظْشَل فيك نيميلا

 هىذلا قحلا اه هل مّلَس دق ةنأ هتيم بلط ادإ نيملا هيلعف:قيفوتلا هللاب و باوجلا

. ملعأ ةللاو ةعاسلا هذه ىلإ هيلع قاب وهلو ةنم ضبقي مل ةنأ ىعتي



 اَهي رتشث وأ ةعلس ىلع لآلدلا نب ازيل ةرمأ ةنأ رخآ ىّلَع ىعدا نمو هنمو : ةلأسم

 لاقف اهنمث ني ةبوثيام ملسي نأ دارأو . اهارتشا وأ لآلةلا م اهبججوتساف { اَهيِف اكرتشيلو
 اهارت رتشا دق وهو ةي رآل اذكو اك ىلإ اهيلع نبازي وأ . اهي رتشيل ةتز رمأ ىنإ ء هيلَع ىقدلا

 تيك ممأ درو اميأ هيف زهو { ةلوق لوقلا نمو ؟امهنيب كحلا تيك ةل تلقام رثكأب

 . اتتفأ ؟ كلذ

 ىعيما وه دحلا ىعدملاو هنيمي عم ىرتشملا لوق لوقلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو

 ىرتشملا لطمتو { ةادانمريغ ؤأ ةادانم ةعلس عاب ادإ ماتيألا كالدو ةنمو : ةلأسم

 كلَد ىف مكحلا ةارأو ةعلسلا نمث ميلشتب

 ةعلسلا نمثي ىرتشملا رقأ اذإو ؟ ال مأ ىرتشملاو ل ًالدلا نب ةموكحلا ثوكت لهأ

 ريغ وأ ةقث لآلدلا تاك يلآلدلل ةعلسلا ةميق س نأ ربَجُي لهأ لآلدلا نم امهارَمشا ىذلا

 كمجح ىنفَرَع ؟ال مأ ه هيلع نيمي د لآلدللا ةتيمي هب اللا ةارأو ه هيلع ىعدملا ركنأ اذإو ؟َةقث

 . للا
 ومو اهب ىتؤأ وهف { نالف ةعلسلا نأ لآلدلا رقي مل اَدإَف قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 اهمكحق هريغل مأ ماتي اتيأل اهنأ حص أ حص اذإو 2 نمثلا ضبقب ىوأ وهو ةلوق لوقلاو اهي م ُثيصاخملا
 هيلإ م اف ةقث ةقث ث ناك نإو 2 هق ريغ ناك ادإ إ مهليكو ‘ ماتيألا ىصو ىلإ ةو اهبابزأل

 . ملعأ ةللاو نالفل اهنأ لالدلا رارقإ ؤأ ةحصلا ةعب زئاج

 ن ها دبع ن ه دمحم هللا دبع ىبأ ىيناتل مياقلا هيقفلا خملا باوج ني : : ةلأسم

 ، تاي ر ل رشعب و هَعي ١ ةنأ دحأ ىلع ىقدا لجر ىف "لو امو ، ةللا اتهمير ىليعامسإ

 نوثالثلا ةلا ، َنيث الثلا عئابلا ةازاف هدي ىف روثلاو . ةي رآل نث : الثب هارتشا ةنإ ىرتشملا لاقف

 . كلذ در ه رئآل ىرتشملاو روثلا ذ ذي رب و ريغلا هدارم عئابلا أل ؟ رشعلا مأ

 ك عئابلا ىلع هدر بجتو و ريغ روثلا ىف عقو ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ريغ روثلا ىف عقي مل نإو © تاب د رال رشع الإ ىرتشملا نم م ضبقام هنا إ عئابلا لوق لوقلاق

 . ملعأ ةللاو روثلا هدي ىف نم نوق لوقلاف
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 نامكو ، هعرز تب رخ هتباد نأ لجر ىلع ىقدا لجر ىف لوّتتامو هنمو : ةلأسم

 اهظفحب متيلا وا ىبصلا رقأو متي وأ ىبص اهظفحي ةتباد نأ ةبادلا ثجاَص لاقف انيب بارخلا

 زوخيأ متيلا وأ ىبصلا اده اهظفحي هتباد نأ ةبادلا بحاص نم نيميلا عرزلا بحاص دارأف

 . اتتفأ آل مأ نيم هيلع
- ٥ . 

 ثب رخ ةتباد نأ ملغيام هن هنأ فلحي نأ وو َنيملا هيلع نأ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هعرز

 . هدلب لهأ تاك ادإ رمألاب مئاقلا ىف كوُّقتاَمو : هللا اهمحر هيلإ هنمو :ةلأسم
 ءابجإل جاتحاو ءاتمأب مه سيل لاَهج هبهذم ىلع مه نيذلاو هبهذم ريغ ىلع مهرشكأ

 مئاقلا جاتحا ادإ ، كلد ىف ةليحلا اف ں انبهذم ريغ ىلع مه نيذلا رهاظلا ىفو { تاقدصلا

 الإ & ني روكذملا. ءالؤه نيد نطابب ملغي مَلو 2 اتباحصأ ني أي ري ام ىلع هل أيهتي ملو رئألاب
 مهنأ ىدنع ايفو فئاوطلا 7 مهريغو شولبلا لثي مشو . اتبهذم ريغ ىلع مهنإ لاقي مهنأ

 ىضِضابألا بهذم يغ مهبهذم نإ نولوقي بهذملا ىف آلإ هيعباتو هب نودتقمو ارثأ اوفقي

 . ةللا ءاش نا !رجألا كلو { هارتام ىنفرع ىديَسءةعاسلا

 نيزلا ةاكزلا ضبقل لعجلو داهتجإلا هيلعرمألاب مئاقلا نإ قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو انبهذم ريغ ىلع مه

 نع اب وتكم ًاروثؤم هدجي ىذلا لاوقألا نيم لؤقب دخأ نميف لوُقتاَمو ةنمو : ةلأسم
 اذإ عماجلا ىفو ى عزشلا نايب و مئاعدلاو رصتخملا ىفو جاهنملا ىف ام لثي نالُف نيو نال
 زوجي لي واقألا نم لوقب دخأ "رمف ني روهشملا ءاملعلا نيم نالف ( 2 نالف نعا ابوتكم جو

 ْمَل وهو { نيملسملا لوق ني ابوتكم هدجو اَدإ هب لمعو لوقب دخأ ثرم كلهي لهو ؟آل مأ هل
 .ءىشب لمعي نأ هز وجيال أ ىفكت ةدحاو ةخسن مأ خسن تالت ني هيف علاطي هو هل ترعي
 . ةللا كمحري ةفرعملاو مهفلا ليلق ىنأل َكِلَذب ىنفرع هيف لأسي نأ ريغ نيم

 نيم لاق نم لاق 4 نيملسملا نيب فالتخا كِلَذ ىف قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لاق نم لاقو ى اهفامب ُامعلا زئاج ةضورعملا ةروهشملا نيملسملا راثآ 7 يج نإ : : نيملشملا

 نيملشملا لوق لكو ك خسن ثالث ىف دجي ىتح « لاق نم م لاقو َكِلَد لدع فرعي ىتح

. ملعأ ةللاو هب كومعم باوص



 . لاملا تيب ىف كترجأ نإ لماعلا وأ ىلاولا هل طرش اذإ ىراشلا ىفو هنمو : ةلأسم

 مأ لماعلا ىلع هنرجأ ؛ةلعتت اذه ىلعف ، كلذب ى ب ىضرو ةي رآل اذك اذك رهش لكل هتومو

 اطرش غقي ملو ةمدخلا ىف هلخدأو اذه ىلع ةطرامتي ل ادإ تيارأ « لاملا تيب ىف الإ نوكت

 ؟ كلذب ىنفرع ؟ال مأ لماعلا ىع ةقلعتم ىهف لاملا تيب ىف هترجأ أ نأ

 تيب ىف ىهف ا لاملا تكب ىف هترجا نإ هيلع ! طرش ادإ : قيفوتلا 4 هللاب ب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ةرحأتسا نم ىلع هلرحأ نوكتف ه هيلع ظ رتشي مل نإو > لاملا

 بكترأ وأ قرس وأ بزض لثم ةيانج ىتجج ادإ مجغألا ىف كوّقتامو هيلإ ةنمو ةلأسم
 ءيش نود ءيش ىلع مأ كلد عيج ىلع سبحلاب ثقاعُت لهف تامرحم وأ ا نم ائيش

 ىلع ن نامضلا نيم هب ُةلعتي امم هلام ىف دامض هيلع لهو 0 سبحلاب اب ةن ١ وقع هيلع نسيل مأ

 ؟ سجن مأ دهاط همكحف تاب وظرلا نيم هسمام لكو . كلذ نمم ائيش اتثتفا نا جيجصلا

 هيلع حص اذإو ثَقاعي هناف ةيانج ىتج اذا إ َمجعألا نإ : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو دهاط وهف بظَر نم 7 ‘ نامضلا هيلعف نامضلا بحو ثدح

 ىف مهيلع راكفألا ُلرتو مهنع ىِضاّتتلا زوجي له ، كرشلا لهأ ىفو ةنمو : ةلأسم
 . كلذ م غيج زوجي ل مأ ر رابكلا تود لافطألا مأ رابكلاو لافطألا مهاتوم مهقرح

 . ملعأ ةللاو مهيلع ركني هنإف مهيلع كيذ حص ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم نضحلا نع تاقوألا ضعب نَع تلخت ادإ ىراشلا ىف لوّقتامو هنمو : :ةلأسم

 هترجأ نمم هيلع عطقيال نأ زوجي لهف ، اهييضقيل هل ةزاع ىفراَس وأ ك هريغ وأ هب جا لجا لجا
 زوجيآل مأ نيملشملل عفن وأ رقف لجأ ني هقاقحتسا لبق نيم َكِلَد ىلاولا هل لعج نإ ءائيش

 . ؟ اتيفأ ي

 َرقن نإ امأو { هيلع عطقي ةنإف ةرجألا ليبس ىلع تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلاولا ىلع كلد قيضي الف نيملشملل هعفن ؤأ هر هرقف لجال ًاقجتسم ىراشلا ناكو ارظن ىلاولا

 . ملعأ ةللاو

 كلبلا لهأ نمم دحأ هءاجو { ةباتكلاب ؤ ب زمؤي مَل ادإ لماعلا ىف نوقتاقمو ةنمو : : ةلأسم

 .مهنيب بتك نإف َكلَد نم هرذعي لو & مهتلماعمو مهتزاع لجأل ةدم ىلإ الاجآ مهتيب بّككيل
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 نإ ء ىش هقحلي لف هيلع بوتكملا ىع ةدهشم بتك ؤأ { :رهش اك اذك ىلإ اليجأت كيد

 . كلذب ال وأ قحلا بحاص ىضر اذإ هنمزاكنا ؤأ ه هيلع ىذلا تؤم لبق نمم ناملا كلد تلت

 سيل مأ امكتيب ةدملا ىف ًنيرات الإ ادهو ى بش تبثيآل دخ اذه نإ هل بوتكملل لوقي نأ هيلع أ

 . كيذ ىف كبجعي يب ىنع أكوُكص بخيالو رومأب يل ةنأ نيملاع اوئاك ادإ كيذ هيلع

 ىلع لمعآل ةنإ وقي و ةركذت تكي نأ هيلع قيضيآل : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هطخ

 ةنم قحلاب هيلع ىعدملا رقأو 2 اقح لُجَر ىلع ىعدا لجر ىف لوقتامو نيو : ةلأسم
 دنع همضخل رقأ ام ركنيل هذارمو نيميسما ىلإ ناتفّرلا تّلطوأ ركنأ هدعب و رثألاب مئاقلا

 ركنأ اذإ كلد هنم ةمصخ دارأ اذإ ال مأ ؟ همصخل هب ةقأام ميلستب لا ربجي 7 َنيملشما

 هارتو كبجعياممب ىنفرع ؟ ماكحألا هل لعجي مل رمألاب مئاقلا تاك ادإ ناعفّرلا بلطو

 . ؟ اباوص

 ىف مئاقلا نإف رمألاب مئاقلا دنع قحلاب د هيلع ىقالا قأ اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هب رقأ ىذلا ولا ميلست همزلي رمألا

 اهنا لاقي و { سانأ ىديأ ىف تناك اذإ راهنألاو رابآلا ىف لوتتامو هنمو . : ةلأسم

 نم دحأ ىكش ذ ا لوخدلا اتل ر زويف مهنب اهعازنإ ىف كلب ة هنيب اهيف دهشت لو بئاوغلا نم

 موُمَرلا نم نم عىش وأ اهريغ وأ ضرأ ذخأ ىف ر دحأ ىلَع ىدعت حأ وأ جلفلا ة ةمدخ ىفر دحأ

 همَهس ىلع عيقتسيل جلفلا ةمدخ ىف لضعمل ىلع ماقي و ؟ مهتيب مكحي لهف ، لشف ىف وأ
 كلد ات نب ؟ال مأ كلذ نع عرزي و هنم فصني ىتح ىدعتم وه ىذلاو 4 ةمدخلا نمم

 . ةللا محري

 ضعبلا مهضعب نم سانلل فاصنالا مكيلع بجاولاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو

 > جالسب انيب العف هيف لعف . هر : لجر ىلع ىعد 7 لجر ىف لوقت اممو هنمو . ٠ هل 7

 عجر م مايأ دعب و ( 7 كاشو ناي ٠ زم اه لاقو ئ ُهَلعف ارظنو ه هيف لعف ىذلا نيم م ايكاش لاقو

 ينباُصأالو ىفف لعفام ءارتف ىف لقف هنأ هيلع تيعدا ىزلا َلُجرلا نإ : لاقو لعفلا ه هيف ىذلا
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 هيلع ةتيعدا ىزلا لعفلاو ةلطاب هيلع اًهتيعةا ىتلا ىاوغةو ز ائيش ةنم ذي راآلو ءىش ةني

 لوقأ نآلاو هتيب و ىنيب جرد بضغ ىلع الا إ ليفلاب ء هيلع تيعداو ةقوف ه تحط حالس نم الا

 سبحيو « ناعفرلا دعت قةصيآل مأ هيف لعفام ريخألا هلوق لبقي 3 ءىش نم ىنباصأاقم

 مآ ءاوس { هلكف سبحي مَل هدغب وأ سبحلا ىف راص دق هيلع ىدملا اه تيأرأ { هيلع يعدملا

 . ةللا كمحري انتفأ ؟آل

 نإو { هيلع ىعتملا ىلع لسبحالو ريخألا هلوق لبقي هنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو لعفلا ني أرب دق ىعدملا نأل ء سبحلا نم جرخي هنإف «سبح دق ناك

 لجر هدنع ىعداو { ماكحأل ا هل لعجت مل اذإ إ لماعلا ىف لوقتاممو : هنم :ةلأسم

 أ ىبأو ةنيب هيلع تعلطو « دحَج وأ هل هملسي ملو قحلاب هيلع ىقدلا او . امح لجر ىلع
 ن ىلإ اَمُهعفري مأ ال أ بوتكملا قحلا ملسي مل نإ ةسبخي نأ لماعلل زوجيف َكِلَد ملسي
 ؟ ال مأ سبحلا هيلع زوجيف نيملسملا ماكح ىلإ ةّلِصاوُي نأ ىبأ نإ تيأرأ { اهنيب اومكحتل

 . هنلا كمحري كلذب انفرع

 ملسي ْمَلو ، { ةنيب هيلع تعلط ؤأ هملسي : قحلاب رقأ ادإ : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ةسئح زئاَحف نيملشملا ماكح ىلإ لصاوي نأ ىبأو ؟وحلا

 هحاوي ملو نضحلا ىف هجاويل ىراشلا هربدي ىذلا ىف وم لوقتاممو ةنمو : :ةلأسم

 ىنعأ ةقث يغ وأ ةقث ناك ثإ هيلع ىراشلا وق لبقيف ىراشلا ىنريدام لاق .ريبدتلا ركني و

 ؟ال مآ ءاوس هلكأ دحأ ربد اذإف ،رومأمريغ وأ ربديل ًارومأم ىراشلا ناك نإ تيأرأ ىراشلا
 . هللا كمحري كلذب انفرع

 ىراّشلا ناف هحاوي ملو ة هقث ناكو هربد هنإ ىراشلا لاق اذإ إ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلإ تفتلي الف ًادحأ ريديل الوغحم نكي ملف { ه هيلع قةصي ىراشلا نكي نإو ، هيلع ق

 . ملعأ ةللاو هلوق

 ِتارِكشمل ني ائيش عيبت مهن دحأ ةجو اذإ ةكرشلا لهأ ىف لوّمتامو ةنمو : ةلأسم
 هسبح زوجي لهو ؟زوجيال أ لوصأ اهيف هل نكي مت اذإ دلبلا نم ىفني ا زوُجيف ، مارحلا

 مهنيكاكة شبنت .نت نأ كبجعي لهو َكِلَد هيلعرَهتشا ادإ ! مرحا ات رلا عيب ىلعو كيد هلعف ىلع
 : كلذ ىف كبجعي ايب ىنفرع ؟آل مأ ةيب ؛ مرحملا روجا عيبلا ىف ؤ اوب رتسا اذإ
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 الف اوعنتمي مل نإو ، تركذام عيج ىلع مهشبح رئاج :قيفوتلا لاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو مهفت قيضي

 ضعب ىف مكنم فلخت ىذلا ىلاولا مهلع رش ادإ ةارشلا ىف وثتاتو ةنمو ةلأسم

 تلخت اذ ! 6 هترحأ م نم هيدص هيلع عطقيل كلد ريغو البقم وأ تيبم م وأ ةزربلا لثم تاقوالا

 ا ده تثيق ت اقوألا صعب ىف تلختو طورشل ١١ دهب ىِصّرو ِت ت اقؤألا هنه نم تقو ىف

 طيسقتب الاز إ زوجي مأ لقأ وأ 6 تان ه رآل رشعزدق رهشلل ةترحأ ناك اذإ ؟ ال أ هيلع طرشلا

 . هللا كمحري كلذ ات نب ه ةرجألا نم نهبوثي امب َو و تاقوألا

 . ملعأ ةللاو زئاجف كلذب ىراشلا ىضر ادإ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ربخلا عاشو ، الجر لتق هنأ هيلع َرَهتشا لجر ىف ىديس كوقّتاممو ةنمو :ةلأسم
 لثقلاب هيلع ىدملا ةمهتلا قحلت لق لوتقملا يلو ةنإ لاقي سانلا نم دحأ ىكشو { كلذب

 رظنت ملو ئ هيلع 21 رقي مل اذإ لذَع ئتهاشب كلذ ة هحص لإ جاتحي مأ ةفصلا هذه ىلع

 مهتملا ث سبح مك ردقو ئ ةمهتلا ىف ذ رابخألا ترقهاتت اذا إ ىفكي أ هيف ىذلا ردب ; ألاو لوقلا

 . هللا كمحري كلب انفرع ؟ لتقلاب

 نمم نامكو . نالن لتق انالف نأ ابخألا ترقهالتت اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هللاو كلد ىف مامإلا رواشي و رمألاب مئاقلا ر رظن ىلع سبحلاو 0 هسبح ءئاحف ةمبلا هقحلت

 . ملعا

 نمؤي نأ ز زوحي لهف اهريغو ٤ ةنسلا لثي اننيد فالخ لهأ ىف لوقت ل لوُمتاَمو هنمو : : ةلأسم

 ,7 ملو » ةنامألا ىف ةنايخ مهنم نبت نبت مل اوناك اذإ ةرطفو ة ةاكز ز نم تاقدصلا اوبحُتل مهلع

 هب , رماياَم فالخب ,ءىش ى مهلف اتدنع رهشي ملو ل ضبق ىف 4 هيلع نخناقم فالخ مهني

 اتفرع ؟ ل مأ انباحصأ : نم كلذ اوضبقيل ارش اوناك اذا إ مهيلع رمؤي نأ زوجي لهف انباحصأ

 . كلذب

 . ملعأ ةللاو ةاكزلا ةلعل تاقدصلا اوبجي نأ ىنبجعيال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 تلعج ذق هلماعل لاق ادإ ىلاولا ىف ىديس لوّتتاَمو : ةللا ايهمجَر هيلإ هنمو : ةلأسم

ظفللا ا ده َريغ ائيش هل قلطي ملو ءىش ىف هي هيلع رححب مو المحم م امإلا ىل لَعج امك كل



 & لمعي نأ هلزوُجي ال عأ عىش ىف هيلع رجحم ةنأ ىلاولا ىلع لماعلا اذه علطي ملو روكذملا

 ؟ ىنفرع ؟آل مأ نيملشملا مامإ ةالو هلعفت نأ زوب ايب لعفي و

 هزاجأ ايب ملعي مل ادإ امأو ةللا زاجأ ىذلا قحلاب لعفي ةنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةمولعم ةزاجأ كلت سيلف ، ىلاولل مامإلا

 اذإو ةللا همحر ىوزنلا ىلاقسلا دومسم ن رياع ىلاولا خيشلا باوج نيو : :ةلأسم
 دق اضرأ ماكحألاو ىوغدلا دنع ثتاكو ًاضزأ وأ ىوطأ هل زاح نأ هريغ ىلع ىعدلا ىعتا

 فلخي وأ همصخل اهبرقي ` نأ اما همصخل دبالف هل اهنأ ىعدملا اماَعَداو ٥ تيٍقسو ءاملاب تيج

 ةنأ هلوقو { هئام اهايجاو اتاو اهدجو ةنأ ةلداعلا ةنيبلاب ةل حصت وأ « مصخلل اهيلع

 ىلاولا ىلع ذقني قحلاو ةل ةبآلو ، لوقلا ادهب هل ةجح ًالف الضأ اهنم دي ريالو ۔ فيلخيال
 ريغ ىف ٌزئاجف اهكرذت ةفصلا تناك ادإ لوقف ، ناميألا امأو ضيغبلاو بيبحلاو ىضاقلاو
 ىتلا ةرهشلا قي رط نم تحص ى َيوطألا هذه نوكت ذأ الإ ضرألا يف لوقو ى ضزألا

 ىلإ غجزا نيميشملا ةلود درفل نوكتف { بئاوغلا سج ني اهنأ ة ةحصلاب ؤأ عفاد اَهئفديال

 . هللا ةمحر دمحم خيشلا باوج

 وهام ةأرملا تلاقو ةتجوز ةأرملا هذه تإ جرلا لاق ادإ كومتاَمو ةنمو :ةلأسم

 وأ اَهقلطم ؤأ هل ٍةَعلتْع وأ هتجوزب ىهام مويلاو { هتجوز ىنالتلا نمزلا تلاق وأ { اهجوزب
 تبحو اذإو ؟ ةنيبلا هيلع رقمو ةلوق لوقلا نمف اَهَلوق لجرلا ركو ‘ ضيحلا ىف اَهََماَح

 نيم هريغ وأ ةللا همحر دشرم نب رصان خبشلا ربق ىلع نيملا هيلع زوجيأ لجرلا ىلع نيما
 كسمت ادإ { لجو زع هللا باتك ىلع نيميلا نوكي مأ 7 هنم ا ادإ { دحاشتملا وأ +

 ةي رأ ادإ لثقلا وأ سانلا تويبب قزحلا وأ ةقرسلا لثم سانلا ماقم نيمهتملا كلذكو قحلاب

 . ةللا كمحر ايتفأ ؟ال غأ مهيلع مكيأ َكِلَد مهني

 لبقيالو ‘ جوزلا ىلع امهاوغد ىلع ةنيبلا ةأرملا ىلع نا إ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رشألاب مئاقلا رظن ىلع كلذف { ةميظعلا رومألا ىف دحاَسملا وأ روبقلا دنع نيملا امأو ئ اهلوق

 دحسملا وأ ربقلا ةنع هللاب نيملا نوكت امنإو ڵ هسفن ربقلا ىلع ال هللاب نيميلا نإف نيميلا امأو
 . ملعأ ةللاو
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 ةللا ةمحر ىوزنلا ىلاقسلا دوعشم نب دمحم نب رياع ىلاولا يوتف نيو : ةلأسم

 نكي ملو ى همصحت ركنأو ، هلصأو هكلم ىهه ىوطأ هيلَعَزاح هنأ لجر ىلع ىعدا نميفو

 ةنأ نيميلا ظذلف ةئامب ضرألا ايحأو تاوق ضرأ ىف اهَحرق ىَوطألا هذه نأ قحم هدنع
 تاغ اهنأ حصت نأ لإ اقح اهيف هيصخل ملثيألو . ةئامب اهايخأو ًاتاوم ضرألا هذه تمتو

 . ؟ نيميلا نمزذعُي ىتمف

 . للا ةمحر دمحم خيشلا باوج ىلإ عجرأ :باوجلا

 سانلا ليخنرامثأ اقلا نيميشملا رمأب من :اقلا رجح ادإ كوقتاممو ةنمو : ةلأسم

 سانلا نذإ !ريغب مهريغو سانلا كالمأ ىف لوختلا وأ بالكلا ؤأ َتاَودلا قالطإ ؤأ مهريغو

 ىلع َجتحيأ نيناجمو ماتيأر ريغو كيلامتو ماتيأ ة ةيبص اهيف دلبلا تناكو 2 دلبلا ىف اهباب ر أ

 مئاقلا ريجحت ةفلاخم نع مهوتو ثأ كيلامملا ديسو نايبلا ىبأو نيناجملاو ماتيألا ءايلؤأ

 نايبصلا اتأو نينامتلاو ماتيألا ءايلوأ اوبح اودعت نإو رجحتلاو ىقتلا 77

 ادإ نوئمباو مهس : اوسي اوبح اولعَق ؤأ اوُملاخ نإو { مهسفنأب مهيلع جتحي ز مأ ) كيلامملا ديسو

 مئاقلا هديقي نأ : : لا ةبصعلا نم دحأ ةل نكي ملو 9 مهيلع رضي و َساتلا ىذوي ناك

 ؤأ 5 ًريقق ناك ادإ نيملئملا لاق تيب ني ةميطي و يملسملا نضح ىف نجسلا ىف هكرتي و
 رضي نأ هظفحب مهيلع ُمَكحيأ ىرخأ دلب ىف ناكو هتبصع ني لاجرلا نيدحأ ةت تاك ادإ
 . ؟ هللا كمحر انتفأ ؟آل أ مهيذؤي و سانلا ىلع

 ىدعتلا نَع مهوظفحيل مهتركذ نم ءايلؤأ ىلع جتحي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رمأي ةناف نوجملا امأو { مهئايلؤأ ىلع سبح الف مهئايلوأ رثأب نكي مو : :نيميلا لاومأ ىّلَع

 . ملعأ ةللاو هظفحي ىلاولا نإف هأ هل نكي مل نإو { سانلاب ررضلا نع ةوظفحي نأ ةلهأ

 ىف باَودلا قالطإ رجي نأ هل زوجي رمألاب مئاقلا ىف كوُشتاَمو 4 هنمو : :ةلأسم

 اهريغو تاوملا ضرألاو جالفألاو تويبلاو لزانملاو ليخنلا نيب ىتلا اهريغو تاوملا ضرألا
 باوتلا نم ذلوتي ىزلا رَرضلا لجأل .رتكأ ؤأ لقأ وأ عارذ ىفلأ رذق كالمألا نع ىه ىتلا
 ىرشلا نيب راملا ىداولا ىف مهتاو نولظي ز ؤب باودلا ثاب رأ تاك ادإ تيأرأ ؟ هل زوُجيآل مأ
 نمو ىداولا ىف باودلا :ةابزأ رخخي نأ مئاقليزوجيأ { تاَودلا ةرثكب ةارشلا لاغتشا رثكو
 . ؟ هللا كحر اتيفأ ؟آل مأ سبحلا هيلع زوجي ريجحتلا دعت ةتباد طبر
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 ىلاولا تأ اإو ء نيملسملا رمأ ىفرظانلا وه ىلاولا َنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نأ باودلا باب رأ ىلع مدقتي نأ ىلاولل ٌزئاحف َتاَودلا هذه نم سانلا ىَلَع ة ةرضملا ةلوت

 . ملعأ ةللاو هسبح ةل رئاحف دحأ هملاح ناو > سانلا ىلع ةرضملا اهنم عقت تيح اَهطب رب

 وهللاو بيللاب اولاق ادإ ثانألاو روكذلا نمم نايبصلا ىف كو لوقتاَمو ه هنمو - ةلآسم

 مهيلع جتحيأ ا ءاسنلاو لاججرلا نم نيلقاعلا نيغلابلا ىلع سبحلا هب ب زوجي ىذلا ءاتلاو

 ؟ هللا مج اتيفأ مهيلع جتحي نأ لبق َكلَد ىلع اوبحي مأ ةجحلا دعب اوسبحُي و

 مهيح ىف نيملسملا نيب فالتخالا ءاج "دق ناَيبَصلا نأ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .. ملعأ هللاو نوّسبحيئآل لاق نم لاقو { سبحلا ه هب دجي امم اولعف اد إ نوبحي لاق نمم لاق

 ةريثك لئابقو ناودب مال نآالغج ةيعر ةّصاخو ةيعرلا ىف لوقتامو ةنمو : ةلأسم

 ىف نسانلا بلطي ماق ة ةأرما مج َجي وزت مُهني دحأ ةارأ ادا إ مهتنس ىفو ةنطاب و ةرهاظ مهتلاهجو

 َلقأ هاطعأ نم مهمو ، هلخن ةرمث : هاطعأ ني مهنم هوظعأف مهليخن لَلَع ني ةوظعيِل ظيقلا نمز
 جرب نأ ىلإ ةيطعلا مهيلعرجحي نأ مئاقلل زوجيأ . مهليخن ةاكز اوجرخي نأ لبق رثكأ ؤأ

 دلوتي مهعامتجا ناكو { مهميطيل سانلا عب ثأ بلاطلا اذه دارأ اذإ تيأرأ ال مأ ةاكزلا

 عقوام عقو و ؤ مئاقلا اه لبق نمز ىف كلد اولعف دقو ريكاتملا لغفو ةنتفلاو ةيغلاو ررضلا ةنيم

 نم ةحيبقلا لاقفألا اوّقتي مل مهنال زوجت ة ال ىتلا لاعفألاو برضلاو نتنلا نم مهعامتجا ىف

 اودارأ نا إ مهل لومي و مهماَعطإو سانلا عامجإ مهيلع رجحي نأ مماقلل زوجي ى مهتلاهج مظع

 . هللا كمحر انتفا ؟آل مأ هناكم ىلإ ةمعط ةَل اولصوي نأ آدحأ اومعطيل

 . مهتيطعب مهيديأ ىلع تلتت ةاكزلا نأ رمألاب مئاقلل نبت اذإ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 عمجي نأ ثلاطلا دارأ ادإ امأو ‘ ةاكزلا جارخإ لبق ةيطعلا مهلعَرجحي نأ هَل ٌةئاج هناف

 نأ رمألاب مئاقلل زئاجف ء كباتك ىف ةتركذام مهنم عقي مهعامتجا ناكو { مهمعظيِل سانلا
 . ملعا هللاو سانلا عامتجا مهيلع رجحي

 ةباد اودحو .مهنإ اولاقو ‘ تاقث , ريغ اوناك ادإ ةارشلا ىف لوقتاممو ةنمو : :ةلأسم

 نم ًائيش ذخأي » وأ لجرل ةلت فرخي وأ اركنم لعفي سانلا نيم ادحأ اورظن وأ ء نالفل ةقولطم

 اكبح زوجي ةقث ر َريغ مرعاقلا ناكو ء نيملسملا لام تب نموأ { دحاسملا لام ؤأ سانلا لام

 لاملا ب 7 ىشو مقتلا لهنأ 77 هيلع ةوهشملاو ك دهاشلا تاك ادإ تنأرأ ؟ال 1 مهلوقب

 ؟ ةللا كمحر اتتفأ ال مأ سبحت 1 بارخلاب هيلع دوهشملا نمم هيلع بورخلا
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 لعفب ؤأ ، ثدحلاب هيلع دوهشملا وأ هيلع ىقاملا ناك اذإ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةبح ؟ويضْالف 5 ةمهلا قحلت رممركنشلا

 رثأب مئاقلا ىأرو ،ًاررض نهنم ىكش اذإ بالكلا ىف كوشتاتو هنيو : ةلأسم
 هبطر نهرت أو نيملسملا قرط ىف نهرورمو اهريغو جالفأل ا هاوما ىف بالل ا رورم نيملسمل ١

 اتيلع ؟قشي و ةريثك بالكلاو كلذ ضعب سجني و ح قرظلاو هاومألا ىف نيمللا نياعي

 دللا يف ن نوقرتفمو مهبالكب دّلبلا اورضحو ريثك ناودبلا أل } نهبابزأ ىلع جاجتحالا

 َوُه ةتيب هنإ لاقو جتحا ضعب و ، ثرعي مل ضغب و ةبر فرع ضعب و اهيجاوتو اهيلاَوَحو
 َنِم هنودجي نم لك ةارشلا رمأي نأ مث د اقلل زوخيأ مهف ةليحلا تيكق ي & غلب و لايغأو ماتياو

 ؟ال أ نيملشملا لام تيب ىل هلتق ؟ رحأ نوكتو 7 هولتقي نأ سانلا كالمأ ىق بالكلا

 . اتتفا
 م

 ٌزئاحف ى . مهلاومأب و سانلاب رضت بالكلا هذه تناك اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نيملشما حلاصم ىف رظانلا وهو ، َنيميشملا رمأب مئاقلا رظن ىلَع كلذف اهلتقي نمم امأو اهلتق

 . ملعأ هللاو

 ىف ىداني و لبطلا برضب دحأ رمأ ادإ رمألاب مئاقلا ىف لوُقتاَمو ةنيو : ةلأسم

 ىلإ ا هفرصي مل نإو هُئرضَ "رئاوجلا قي , رطلا ىلع فيان رجش وأ اخ ل نمم لك نادلبلا

 ؟ آل مأ كلذ ثرصي م نم سبح زوخيأ } كلذ اوفرضي مو { ةبوقعلا ه هيلعف ي مايأ ةن الت

 ةح ىلإو اذك ةح يلإ وأ اَهمرحو د دلبلا ىف هاود قلط دحأال نأ مُهَل ىتةدان ا كلذكو

 هقث ريغ ناكو ملعام هنإ : لاقو ٍ دحأ ع تتمو و راهنلاو ليللا ىف باودلا عيمج ني 3 اذك

 { اهبر ثرعي ملو هعرز ىف ليللا ىف ةراد دحأ ةتحو اذإ ترأزأ ؟ال مأ سبحلا نم ذعلأ

 ؟ ال مأ اهلتق هل زوحيأ رقبلا وأ ريمحلاو لبالا لثم ىهو اهكاسمإ ىلع زدقيالو

 كتقص ىلع كباتك ىف مهتركذ نمم عيمج سبح ّ؟ئاح : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو نهلتق روجم الف رقبلا وأ ريمحلا وأ لبألا لثم تاودلا لتق امأو 6 هذه

 َههارد وأ ةعاضب هدنع نأ سانلا زم دحأ هيلع دهش لجر ىف لوُمتامو ة هنمو : ٠ ةلأسم

 ملسي ن أ ىلإ ا د هسبح زوحي أ مهلوق ق ٥دص ىلإ ١ بلقل أ نئمطي ة ةرهش ذوهشل او ٥ ةاكزل ١ اهف بحت

 . هللا كمجح اتيفا ؟آل مأ كيب رقي ؤأ ، كد ةاكز
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 نإ هسح "ويضيالف > مهلوق ىق َنيقداَص ذوهشلا ناك ادإ : : قيقوتلا ه هللاب 5 : باوجلا٠

 .. ملعأ ةللاو ةاكزلا ملسي مل

 ىتقايسرلا ديعس نث سيمخ حيشلا باوج نمم نايبتلا عماج ب باتك نم : ٠ ةلأسم

 وأ باوب لثم نيمسلا ةمدخل ل سانلا ني ادحأ مدختسي نأ دارأ اذا ىلاولا ىو هللا ة همحر

 ۔ نيملثما لام هتيب ىف مهترجأ نوكت ىتح هل ىلاولا ظنل فيك مهريغ وأ هارشلا ءالوؤه

 . ؟ مهرجأ نم تامض ىلاولا ىع قلعتي و
 فورعملاب رمأللو ّيميشملا ةلوت زعي الاي كئرجأتسا دق ىنإ هل لومي : باوجلا

 ل ام تب ىف كَترح أ ن أ ىلع ة هضف 7 رال ١ ذكو اك ر رهش لكل كلو ركنمُمل ا نع ىهنل او

 ِكترجأ نمم ناي رب ىلاقو انأ الإو نيملشملا لام نم ائيش ىدي ىف ةللا ردق نإف نيميلا

 !رشي نأ ىنبجمێالف ركنملا ِنَع ىبنلاو ِتؤرعملاب رمألا امأ ةلأسملا هذه ىف خالا َلاَق .

 هللاو ه هلع ةرجأ حأ 7 مل فورعملاب رمألاو ركتملا ىلع مزآل ناك اذ إ هنأل لا ىف

 . ملعأ

 زوحي لهو  هلل ا د همحر لم از نب ديعس س نب حل اص جيشل ١ ب اوح نمو هنمو : :ةل .7

 سانلا نم دحأ لحتسي وأ > هدلب لهأ ريغ دثع نم ُ ءارشلاو هدلب ىف قوسلا لوخد ىلاّولل

 ؟ ةل مأ هيقتيآل نأ هدنعامم

 لود كلذكو ىلاولا نم ىتوأ ةنع كلاف هتيعر نم لحلاو ءارشلا امأ : باوجلا
 . ملعأ ةللاو اهزيجُي نم لوق ىلع هيلع قيضي ًالف ةلالدلا امأو ؟ ملعأ ةللاو قوسلا

 نع ىهنلاو يوعملب رمألا نم ءىش نَع ىضاغت اذا إ ىلاولا ىَِو هنمو : : ةلأسم

 هتضي رف نيم ع ىش ه 7 مرح لهو موث ام نوكيأ > سبحل ١ هيلع بحب نم سبح نع نَع َع .ر وأ ركنم ا

 . ؟؟ ل أ اه ىلع

 ىذلا هجؤلا لع ةكرت َناَك نإف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا امأ : باوجلا
 تاحخأف هل هكرت غتيآل ىلا هجول ىل هكرت نإو ك شاب ه هيلع نكي مل ء هكرت هيف هعسي

 ىهنلاو فورعملاب مايقلا يرش ىع 4 ثضر ةضي رفلا تناك ادإ ء مثإلاو تامضلا هملع
 ذأ لإ ء نيميشملا نم جالضؤظنوه امنإو ةضي رفبوه نستلف سحلا امنأو ركملا نم
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 ثفاختنف ك رذعريغب سبحلا نم 4 هقالطا ببست نيدلا فلتف > همزآ ذَق نويدم سبح كور نوكي

 من ادإ ىلاولا نم ريصقت ةرتف سبحلا لاسآمأو } يدلا نامضو مثإلا اذه لثم ىيف هيلع

 . ملعأ ةللاو رظنلا ىف نيملسملل حلصأ هك : =ىي

 لاق اذإ إ مامألا ىفو هللا دمح نب د ناضمر نب 7 خبشلا باوج نمو ةنم : ةلأسم

 ىف لعفي ثأ ىلالل زوُجيأ 2 لاملا تيب ىف َكل ةزيجأ نأ ىل زوجيام 7 ثتزجأ دق ىِياولل

 متي نأ زوجي و ى ليبسلا ناو نيكاّسملاويءاَرقفلار ءاظعإ ىف ُماَمإلا لعفيام لثم لاملا تيب

 مأ مامإلا هلعفيام عيمج ن ل مأ مامإلا ةمتأ ىزلا ءىشلا لثم لاملا تيب ىف دحأ لعف

 .؟ال

 اَد هل لعج نمل زئاجو ةل زئاج كيف { كيد مامإلا هت لعج ادإ :باوجلا
 . ىلالا

 .رهش نميفو هلأس نمم ىلإ للا ةمحر ديوس ن حلاص جيشلا باوجج نيو ةنيو : ةلأسم
 نق ىلع همكحل ميلشتلاو هتعاط تحت يلاو ؤأ ايضاق نوملسملا وأ مامإلا هبصن هبصن ةنأ سانلا ةنج
 ؟ال أ مهيلع هت ً ةجح ةرهشلا ثوكتو ، ملعي مل نتو هيف بوصنملا دلبلا لهأ نم ةبصنب ملع
 ىرتأ « دلبلا كيد ني ةاكزلا ضبق ىلع ةالو مامإلا نأ ىعداو دلبلا ىلإ ىتأ نمم كلذكو

 ؟ال مأ هئاعداب مهتاكز هيلإ اوعفدي نأ مهيلعو دلبلا لهأل

 دلب ىلع لاقلا .مامألا ةيالوب ةرهشلا هل تضق ىذلا امأ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نوكت لاصخلا هذه ُاكف ‘ ةاكز ضبقل ؤأ دلبلا يفأ ءاضق ُآلو ؤأ ماكحألا نم مكج وأ

 ىف نِكمئآلو مشاياعر ىف ة ةمئألا لاعفأ رم فورعملا وه اذه نأل مهيلع ة هحح هل ةرهشلا

 مقت ْمَزو ماتالا نم دهعزيغ ني هسفنب ءاج ىزلا امأو { اذه لثم ىف مهيلع لوقتي نأ ثعلا
 زاح ايلو الدع ة ةقث ناك نإف ى ةاكزلا ضبق ىف ُهَألو هنأ هلوقب الإ 71 مامإلا ةيالوب ة ةرهش هل

 ةرهشب هرمأ َنيَبتي ىتح مهيلع ةجح اذه ةلوق نكي مل } ةتلاخح رع : مل نإو ءةاكزلي هّضيبقت

 . باوصلاب ملعأ ةللاو هدوروب بي رلا عفتري و 3 ربخب ؤا

 هللا همحر دادم نب دحا نب رمع نب دمحم هيقفلا نع ةلأسملا هذهو هنمو : :ةلأسم

 ؟ ةعاطلا ل اضف نمو د هقلخ نم تح أ نم هللا اهكزري ةليضف هذه نوكتأ ١ ء اضقلا ىف تلقو

هسفن ىلع تاحخ ادإ كلد ة هعسي ةرذاَعلا دارأو ئ اه لثمب ىلتبا نمو ءالب اه نوكي أ



 هل ىجري و ، نيملسملا لأسي و هنيد ىف ذهتبيو كلذل ريصي م مأ , كوكشلاو تانامضلا

 ؟ ةمالسلا دارأو ملعلا ليلق ناك ادإ هنيد نع لأسي و ىنتكي و اذه كرتي أ { ةمالسلا

 ةيالولاو ‘ ةيالولا كلذكو ى مظع لضف اهيفو ريثك ديدشت هيف ءاضقلا نإ باوجلا

 وأ ةنس نيتس ة ةدابع نم لضفأ ةعاس لدَع نامي ةنأل { « ميظع لضف اهيفو ريثك ديدشت اهيف

 سانلا جئاوح لعج اريخ دبعب هللا دارأ اا إ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ء ةنس نيعبس

 ةعاطلا ىلع ربصلاو نيكس ريغب ح بد ايضاق لعج نم ةياورلا ضعب ىف لاقو ، هيدي ىلع

 كتبجأ ايب ذخأت الو ، حلصملا نم دسفملا ملعي ةللاو ارداق تنك ادإ لضفأ ةليضفلا بلطو
 . باوصلاو قحلا ققفاوام الإ هب

 ىف لوُقتامو ةللا ةمحر هقمج ني هللا دبع ني دمحم خيشلا باوج نمو ةنيو : :ةلأسم

 لعف وأ ةرس وأ برض لثم هتيعر ىف ةيانج ىتجبو ك هتيعر ريغ ني لجر ءاج اذإ : ىلاولا

 ريغ نم دلبلا نيمَراَسو ، سبحلا هب قجتشي امم ىلاولا ةردم وأ ىراشلا ريبدت فلاخوأ ركنم
 ىذلا ىلاولا ةيعر نم نأ نكاتألا 7 ناكا ىلإ ةبلطي ثأ هيلع ىلاولاف ، ىلاولا هجاوي إ

 سيل مأ في رشلا عرشلاب هيلع زوجيام ةنم ذخأي و ، هيلإ هدري و هريغ لاو ةيعر نم ؤأ ى الو
 ؟ ةللا كمحري كلذ ات نيب َكِلَد هيلع آلو { هل

 بتك « هتيعر ىف نكي مل نإو هبلط هتيعر ىف ناك نإ ؟ قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو كلذ لمهئآلو هتيعر ىف ىذلا لياعلا وأ ىلاولا ىلإ

 اَهبيبقل وأ تاهلق دجاسيل تافوقوم هنإ لامي لاومأ ىف لوُقتاَمو ةنمو :ةلأسم
 ‘ َهَنولتغي و ةرهنو رمعي ي سانأ ىديأ ىف نهو ، نادلبلا ىف ت تاقرفتم ةريثك لاوشأ ة رشو

 هلام هناك ز هرظن ىلَع هفرصي و هلكأي ةلغلا نم ايهس ةنهالفلا نم ادحأ هلغ ني نوطعي و

 . كلب ب مهنواسي كلذ مهيديأ ىف نيذلاو نهف نورمأي و رهف نوُحرخيو نولخدي مهنأل

 3 نهنوضبقت اوردقاَم ول نقزلا نم نوملسملاو اهتميق تآلا ةلمج ىواست لاومألاو
 لاهج مهلثم سانأ نهضبقو 2 اهبيبقو تاهلق دجاسمل رهاشلا ىف نهنأل ءيشب نهيف نورمأيالو

 نم ةنهالفلا نم نم ادحأ نأ انل ناب نآلاو ةلغلا نم ايهس مهنوطعي و ممم نهنودعقتسي اوراصو

 نمم ةنارههاشلا ىفو ض لصا هل هنأ َجتحأو .اعطاق ًاعيب الضا نهنم ائيش عاب هنأ كلذ نولتغي

 مهنع لفاغتلا زوجيف ، عيبلا َكِلَد دري ال نأ ىبأو ء ةاكز هنيم ذخؤت مل ةناو ى ةفوقوملا لاومألا
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 ناك ادإ ؟ال مأ ىرتشملاو غئابل سبحلاب اوُبقاقيف يبلا كيد اودريال نأ اوبأ نإو ؟آل أ
 هيلع مكحتف ىرتشملا ىلع هردلا ةري نأ مئابلا ىبأ ادإ تيأرأ ؟كلذب املاع ىرتشملا
 . هللا كمحري كلذ تل نيب ؟ ل 1 اهرب

 اهبيبق وأ تاهلق دحاَسمل لاومألا هذه نأ مكتم حص اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 { ىرتشملاو عئابلا كلد نيم غنميو 7 اهعيب زوُجيآلف { ةرهش اهعفدت ال ة ةرهش ث وأ لودع ةداهشب

 .ملعأ لاو سبح عيتي م نت
 نال نمم كاش انالف نأ لاو ىلإ لاو نم بئاتك ءاج اذإ وقتامو ةنمو :ةلأسم

 1 هلو ىزلا ىلاولا : كلذ ثراكلا ناك هقح هنم دي رُث و 7 ةي رآل اكو اك هبلع ىعدي

 شدك َراَج نإو ؟ هتيعر ىف نامك ادإ { هيلع يعدملا َنشيكي نأ ىلاولا اذه زوجيأ { هزيغ لاو
 كلذ ميلست ىف همزلي نأ ىلاولل زوخيأ . ةجحب جتحي ملو د ‘ هيلَع ىعدا ايب َةقأو كلذ نَع هلأسو

 ةجحب جتحي وأ { ةؤحلا كيد ملسي ثأ ىلإ هشبح زوجي , سبح ريغ ني ملسي مل نإو .قحلا
 ؟ :7 كمحري كلذ ات نيب ؟ ؟ سالفإب أ

 تحت نمم لاو نوكي نأ الإ ةجح لاو ىلع لاو سيل :قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هيلع قيضي ًالف مالكلا نم نييءعىشب ةنم وكشملل ىلاؤلا ضرع ادإ امأو 3 لاو

 نع ىھئيلو ؤرعملاب رشأيل رومأم ناك اذإ ىراشلا ىف لوُمتاَمو ةنمو : ةلأسم

 - ةقلط ةتباد وأ ةبي ر ىلع وأ 7 ةيصعم لعفي انالف ىأر هنإ لاقو ةقث ريغ ناكو ركنملا

 ممتي نممو مهتلا لهأ نيم تالف ناكو ، هلعاق ىلع سبحلا زوجي امم ليذ هابشأ وأ دلبلا
 مأ لعفلا كلد وه ركنأ ادإ ةفصلا هذه ىلع ىراشلا اذه لوقب هسبح زوخي لهف { كلذ لثمب

 ؟ ا كمحري كلذ ات نب ؟روخيآل

 .. ملعأ ةللاو ةمهتلا هقحلت نمم نامك ادإ ةسبح زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىه ثتةجو ؤأ اهتيب ىف ةأرما ةنع ادعاق ةجو ادإ لمرلا ىف لوقتام ةنمو:ةلأسم
 سبح وأ اعيمج اهسبح زوحيأ نمتقث نتقْث ريغ اناكو > كلد ريغ ناكم ىيف اةجؤ أ ح هتيب ىف

 ؟ اتيفأ هتليبق ريغ وأ لجرلا ة ةليبق نيم مراحملا ىذ ريغ نم أرملا تناك ادإ ، امهدحأ

 ّةياجف ةمهتلا امهقحلت رمم اناكو لاخ ناكم ىف اجو ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو ارمسبح
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 ريغ مهرثكأ دلبلا هأ ناكو دحاب علط ادإ ىردجلا ىف لوقتامو هنيو :ةلأسم
 نأ ىلإ دلبلا نع ر ديعب ناكم ىف لزغو ، دلبلا تم جرخأ پ دحأب نات ادإ إ مهتداعو . ني روذج

 بيط ني جرخي مل ادإ دلبلا نم جرخ و كيد هب نا ىلا ىلع مكحي نأ زوُجيأ ىربي

 زاج ادإ تيأرأ ةن ءعىشآل مأ لوصأو توميب دلبلا ىف هل ناكو ؟هيلع مكحفآل مأ هيفن

 ةليحلا فيكف « دلبلا نم جورخلا نع ةتتما اذإ : موزجملا كلذكو ، كلد نع عتتماو هجارخإ

 . ةللا كمحري َكلَد اتل نيب ى لتلا نم ايهجورخ ىف

 هلزغب مكح نيملسملا نم ادحأ رن ملف :ر روذجلا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . عأ هللاو ءاحصألا نَع لازتعإلا ىڵلعربحيف موزجما امأو & سانلا

 اري رح اب وث وأ سروب وب ًاغوبصم ًاب و ًاسبال لُجَر جؤ ادإ نوُمتامو 4 ةنمو : ةلأسم

 . هللا كمحري َكلَد تز نيب ؟ ُهنَع هنع ىضاغتلا ز زوحي مأ ك كلد ىلع سبحُف

 . ملعأ ةللاو ةشبح ٌزئاجف كلذ ىفؤذ هل نكي مل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وكشت رمألاب مئاقلا ىلإ تءاجو اهجوز اهنع راس ةأرما ىف لومت : ةلأسم

 تتكو . ثكتام نيح نيم اخيرات اهل بتكي نأ ثدارأو 5 ةقفن " :7 ل هنأ تلاقو ، هنم

 اهدارأ هنإ لاقف كتحاو ىبأف 3 كلذ ميلست ه هنم تدارأ جوزلا عوجر دعب و ى اخيرات مماقلا اهل

 ذعتفأ اهنع راسو ، ةدنع ريست نأ تبأو { اهتصق ىتلا نادلبلا تمي عىش ىلإ هتنع َريسَتِل

 اهدلب تاك ادإ ؟آل مأ اهيف رضاح زيغوهه ىتلا مايألا ىف اهتقفن نم اده هلوقب لجرلا اه

 امهنم نمم ىتف ًكِلَد ىه تركنأو ةقفن اهل ةرت هنإ لاق ادإ ت تيأرأ ؟ ةأرملا هيف ىذلا اذه

 ؟ كلذ اتل نيب تبح و نإ اهظفل تيكو نيميلا

 مل اذإ هذه لثم ىف لوخدلا نع فوقولا مئاقلل ىنبجعي قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو امهرمأ هل نيبتي

 و بضغ ؤأ برض وأ تق لثم ًالغف لتفو ودبلا نم لجر ىف وُقتاَمو : ةلأسم

 .قحلا ةنم دي رأو { ةبوّشعلا اهلعاف قجتسي و ،زوجت ال ىتلا لاعفألا نيم كلذ ]إثم وأ ةقرس

 & هبلط ىف اوراس ولو ةارشلا هكزدت 1 ابرو . هوكردي ملو ةارشلاو ىلالا نع عتتماو رتتساو

 مهيلع هنومتكي و هنو رتسي مهنأ لإ ‘ مهريغألو ٍ هتعامج نم دحأ هيلع مهدعاسي ملو

 ردقي ةنأ ه هنم ىجري وه نمم هيف هتعامجو هتبارق مازلإ ز زوجي لَهف ، هبلطب اوملع اذإ هنورذني و
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 ح ٤

 هرثإ نوفرعي و { هيلع نوردقي مهنع رتسا ولو هرمأ مهلع ىفخيآل مهنأل ةقحلا ىلا هعوجر ىلع

 هذه ىلع اوناك ا | إ سبحلاب م مازلإ مهيلع لهف لاح لك ىلع هل نوردقي و ضناألا ىف

 . ؟ هللا محري كلذ اتل نيب ؟آل مأ ةفصلا
 ء

 رزت الق لإو هب مهذخأي ثأ ىلاولل زئاجف هورتسو هوؤآ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو ىرخأ رزو ةرزاو

 نيم ًاروجح اناكم وأ هلزنم لخد ةنأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف لوقتامو ةنيو : ةلأسم
 الإ ة ةنيب دحي ملو > كلذ همصخ ركنأو ك ائيش هنم هيلع ذخأو ه هنذا إ ريغ نمو نأ إ الب لوخدلا

 نم دحاو اهف شيال هفرعم اهفرعو ‘ رد ; ألا ىف ةفرعم هدنع ىلاولا ناكو ضزألا ىرن ; ألا

 لهأ نم تاك ادإ ال مأ كلب ةمهتلا هقحلت لهف 5 ةرثأ اهنأ هلوقب بلقلا نئمطي نمي ةارشلا

 : هللا كشحرب كلذ اتل نيب 2 مهتلا

 ىلع سبحيلف رث ألا ريغ ببسب مهتملا ىلع نبي مل ادإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةفصلا هذه

 ء

 لاثمأ أ ةقرس وأ ركنم وأ شجاف لعف وأ ةبي رب مهتا لجر ىف لوُقتاَمو نمو : ةلاسم
 ده ىلع هايإو وه ةنأ سانلا دحأ يلع ىعداو كلذب ب ةهتملا اذه رقأو { هلعف زوجيال امم اده
 7 لهف { لعفلا كلد ىف هعاكرش مهنأ ىعدا نيذلا ىنعأ مهتلا لهأ نم م اوناكو ٤ لغفلا

 ىف ةمهتل ١ هر ب قحلي ام ءىش ىدو ف رثأ نيبتي ملو كلذ اوركنأ اذ | إ سبحلاب ا نوبقاعي و مهيلع هلوق

 . هللا كمحري نب كلذ

 لاق نم لاقو هلوق لبقيال لاق نم لاق فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا ه هللاب ب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو لوقلا رثكأ وهو ةلثم مهتم ىلع لبقي مهتملا لوق نإ

 3 جوزت ملو ركب دعب ىهو جؤز ريغ نمم لح اهب ناب ةأرما ىف لوّقتاَمو ةنيو : ةلأسم
 هيلع ثمتكو اهرك اَهئطَو و امهَرَستقا نالف نم هنإ تلاقف { اهنطب ىف ىزلا دلولا نع ثلئشو
 ةليح ىلع اهنطو و اَهلاتحا ةنأ وأ { ةنم هنإ تلاقو ي كلذب تّرقأف ى دلولا ناب نأ ىلإ 3 كل

 اهلوقن سبحلاب ه ن 1 هقحلي لهف 0 كلذ ىلع هثعوالظو اهايأ هئطو تعب اهجوزتي ةنأب

 اهنال ةأرملا هذه ىوعد عمست د ال مأ كلذب م ب ُمَهتي نمقو مهتلا لهأ نمم ناك اذإ هيلع اهاوعدو
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 اده اهدلول ةنم ثبلط ادإ تيأرأ ؟ كي اتل نيب ؟ اهنطوو اَهمَركأام ةعاس ةنم شت مل
 كلذ اتل م حرص ؟ ؟ال م ما نيم أ نيمي اَهَل ه هيلعف َنيَميلا ةنم ثدار أو ل اركنم ناك اذ إ ةوسكو ة هقفن

 . هللا كمحري

 سبحي و هيلع اهلوق لبقي : وقو . هيلع اهلوق لبقيال : وق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هب رقأ ولو هذه كيف ىلع هقحلي ًالف لولا امأو { ةمهتلا هقحلت نمم تاك نإ

 نم حا الو ل ام مهل نكي ملو ع ارقف اوناك ١ دإ ماتيالا ىد لوقت امو هنيو : هلاسم . ٤ و و . 3 .7 ّ ؟ . - م ۔ ,؟

 هضعب و ، دلبلا ىف رضاح هضعب و { [ عم َنهلكو تامعو ما آلإ ءاينغألا ةبارقلا

 رسعم نهضعب و رسوُم نهضعب و { م ماتي لا هيف ىذلا دلبلا نع ييعب الب ىف جوزتمو ب ثئاغ

 ىلع وش ث اذ إ ةفصلا هذه ىلع لاملا تيب نيم اتيألا ءالؤه اومُكي و اوُمعطي نا روج لهف

 . هللا كمحري كلذ اتل نمب ماتيألل ءىش نهيلع َبَج حو و نإ تاَروكذملا ءالؤه ش ةدك مئاقلا

 . ملعأ ةللاو لاملا تيب ني عاتيألا ميطُي نأ هزئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىن قاوسألا ىف سانلا توطلاخت مهبأد تاك ادإ إ سوجملا ىف كوقتامو ةنيو : ةلأسم

 لثي نوملسم ١ كلذكو مهعي 17 و نملشملا زسم نع اوُهزنتي ملو ر ر اطمألاو قرعلاو رحلا نامز

 اولاق امب اولابث و ةساجنلا اوُمتي مَل نيذلا سانلا ةماعو نيملسملا قاف ىف ةةرملاو ةي رماعلا

 تاقمرحملا م عيب وأ . ١ رلا م حب و َرِكانملا لعف اوُمتي مل مهنأ بلقلا نيمطي سوجملا ءالؤهو اولعفامو

 . انتفأ ؟ ل مأ كلبلا نم مهيني نأ رشألاب مئاقلل ٌزوجيأ > دلبلا ىف تاقرسلا ءارشو

 الف نظلا ىلع امأو مهيفن زئاجف تزكذام مهنم ناب ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو نيميلشملا مامإ دآلب نم نوفني

 ىلع دحأ ىعداو رمألاب مئاقلا دنع ارضح اذإ إ نيمصخلا ىف ُلوقتامو ةنمو : : ةلأسم

 ىدنع نإ امهدنع 3 نب راحلا نزم دحأ لاقف ةنيبلا هيلع تبحو و كلذ ة همصخ ح ركنأف اتح دحأ

 اذهب املاع ىعدملا ناك > هداهش ىنم تدرأ نإ كمصخ ىلع هب تيعةا ام ىلع ةداهش كل

 . كلد اتفرع ؟ آل مأ دهاشلا اه ةداهش ٌزوبتأ ملعيآل مأ دهاشلا

 . ملعأ ةللاو قحلا ةلو ةني اهبلط ادإ ةزئاج ةتداهش نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
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 ةئاوعد نوكيأ ىلام ذخأي نالف نم كاش ىنإ لاق نميف لوُشتاتو ةنيو : ةلأسم
 أ 7

 . اتفّرع ىلام ذخأ لوم ىتح مأ 2 ل م ةعومسم

 . ملعأ ةللاو ةعومسم ىهف هلام دخأ ةنإ لاق ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .هيلعام رخآلا لاقف { تاي رآل رشع لجر ىلع ىعدا لُجَر ىف لوُقتامو ةنمو : ةلأسم
 . ۔ وه آ ۔. ح ١١١ ٠١۔ ۔ . ,ف .7 ۔7 ؟ ۔۔ و
 . اتفرع اهتيب مكحلا تيكف لوقلا اذه َريغ لقي ملو ، ةلاح وأ ةبجاو تاي رال رشع هل

 . ملعأ ةللاو ًارارقا نوكيآل اده لثم نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هملسي هايإ هنمأو ،رمت بارج لُجَر نمم ى رتشا لجر يف لوقت ةت امو ةنمو : ةلأسم

 هنا إ نمتؤملا لاقف نُمتؤملاو هل رومأملاو رمآلا ىنعأ مهتيب عزانتلا عقوف ‘ نالل هملس غ ع نالفل

 نوكتو مهتيب مكحلا نوكي تيكف َكلَذ ضبقي مل هنإ { هل رومأملا لاقو ةل روشأملل كلذ ملس

 ؟ كلد انل نبب { نمتؤملاو هل رومأملاو رمآلا ىنعأ مهنم نمم نيب ةموصخلا

 بارجلا بحاص نيب ماكحألاو ءىش ةمزليآل ريمألا نإ نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةل رومأملا نيب و

 ىف وأ رارقإ ؤأ ةمهت ىف نيملسملا نضح ىف نييوبخملا ىف لوقتاتو هنيو : ةل أسم
 لغف ىق ؤأ دابعلا قوقح ىف ؤأ سبحلا بجَجَو ىذلا نيم كيد ريغ وأ ءامدلا وأ لتقلا لثم مرج
 صوخلا لثم عئانصلا نم ائيش مدخي نأ ةارأو ئ اًنغ ؤأ اريقف ناك كلذ ريغ وأ ركاتملا

 ؟ ال مأ كلذ عيمج نع مهَعن نأ رمألاب مئاقلل زوحيأ 6 ةطايخلاو لابجلاو فيفسلاو

 ةللاو هذه كتفص ىلع كيذ نمم مُهعنميال رمألاب مئاقلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ

 , ةاكزلا رثأب مث :اقلا رضحي ملو بارج َرناك ةجو لجر ىف لوُمتامو ةنمو : ةلأسم

 نم رذعُتأ ا ًاضباق د ثجي ل هنأ وأ ةاكزلا هرمت ت ىف بجت مل هنأ نظي ةنأل رنك هنإ لاقو

 نزو هنإ لاقو لاملا تيبل ل رشع هيلعو هعرز ةلغ ىف فرصتي ىذلا كلذكو ؟آل مأ سبحلا

 نم رذعأ ىقب ىزلا نم ىطعيل وأ ز لاملا تيب مهس رتو ، هل زاتعاو هعزز ةلغ نم ائيش
؟ال غأ سنحلا



 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلع هيبح كرت زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 سبحت 1 هدسح ىف ًارثؤ وم ن , رض هديس نم ىكش د د ١ كولمم ١ دبعل ١ ىف لوقت ر امو هنمو : : هل .7

 ؟ ل مأ هلوقب ديسلا

 . ملعأ هللاو سبحي ارث وم اب رض 4 هب رض اذإ : : قيفوتلا ه هللاب ب و باوجلا

 هللا همحر لماز نب دوعسم ن ديمس نب حلاص خيشلا باوج نيو ةنيو : ةلأسم
 ىلع قوقح ىف نومكاشتم شانأ هدنع رضح ادإ هلماع وأ مامإلا ىلاو ىيف ىديس لوقتام
 7 ربصلاو َلَهملا ةارأو اكو اك مهاردب همصخل مصحلا َرَقأو حص ثقو ضغبلا امهضعب

 هيلع حص وأ هب رقأ ىزلا قحلا ملسي ىتح رهش وأ مايأ ىلإ هيلع ربصف هيص نم قحلاب رقملا
 ل نإ قحلاب رقملل هلماع وأ ىلاولا لاقو هلماع وأ ُلاولا ة ةرضح ىلع ربصلا ناكو ء هيصخل

 اتارتف ، اذك ادك مؤي ىلإ نآلف نبا نالف كيصضخل كيلع حص وأ { هب تررقأ ىزلا قحلا نوت

 & كيد ىلع اقرتفاو معن لماعلا وأ ىلاولل رقملا لاقف كيلعام توت مل نإ كسبحن وأ كب زجحن

 بلط ىف تز وأ ءىش ىدنجعام ىنأل رجحلا نم افئاخ دلبلا ىف رقملا راَس لجألا برق املف
 وأ سبحلا هيلع ثجيف َسسلفتو ءىش ىدنجعام وأ « ىمضخل ىلع ىزلا ؟ؤحلا اذه ىف ءافلا

 انتفا اده لثم لعفي نم زيِثك ادهو ؟ال مأ هفليويءاقولا نع هي راوتو ةرسيم يلاح ىف رْجحلا
 . ؟ هللا كمحري

 ادإ هسبح كرت ىنبجعێف اه هرذع ىف قداص ةنا إ حص نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلالا ىتأي ثأ ردقيآل ةنا هسفن نم ملع ادإ هل ىغبني ناك ةنأل { ماكحألا رومأب الهاج ناك

 مكحلا رهاظ ىف ةب وقعلاب ؛قيقحف ةقحلا نيم هيلع بجو امعَرف ادإ هنأل ىيالو هدنع رذتعي و
 . ملعأ ةللاو

 نب دمحم نب ىلع نب عنام نب برقلب ملالا هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 امهنم لُجَر ىداف لاو وأ مكاح نمع ارضح نيلجر نعو هللا ةمحر ىليعامسالا ليجعامسإ
 ةنيل ىعدملا دنع نكي ملو 4 هيلع ىدملا ركنأف عيب وأ شر أ وأ ثرإ لبق نم مهارب رخآلا ىلع

 هيلع ىعدملا ىلع قحلا ىعدملا تلطف صقني 1 دي زي ةي رال ةئامردق قحلا اذه غلبم ناكو

 انأو اذك اك ىل هيلعات ةن جحلاب ؤأ قتيلاب وأ نآلف ربق وأ نالف دجسم ىلع ىل ١ فلي نأ
 كل فلحأ ل هيلع 21 لاقن ي اك اك ىل ه هلع نأ نامألا هذه نم دن رب اب هل آ فلحأ
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 فلح نإ عرشلاب ىلع بهي وهو { مكاحلا وأ ىلاولا اذه ىلع مكحي ناك نإ الإ نامألا هذهب
 مكحي مأ ناميإلا هذهب ضعبلا مهضعبل موصخلا ربب نأ مكاحلل كلذ يف لوقت اهف ناميإلا هذهب

 ىلاولل مصخلا لاق ادإ كلذكو ؟ ةللا كمحري اتتفأ ؟ال مأ في رشلا غرشلا هبجي ايب امهنيب

 . ؟ هللا كحري كيد ىف وقتاف غرشلا بجوي امب اتنيب لفأ ميكاحلا و ]

 الإ قالطلاب وأ خيشلا رقب مصخلا ىلَع مكاحلا مكحيألف ة ةلأسملا هذه ىف : باوجلا

 فرعأو همكحب ىوأ ُمكاحلاف ايأر مكاحلا ىري نأ الإ ة ةهش وأ لثق لثمم ميظع,ءىش ىف

 . ملعأ ةللاو" ءاوس مكحلا ىف سانلاو ىلاولا كلذكو

 ةمحر ىوزنلا ىلالا دوغسم نب دمحم نب رياع ىلاولا خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 نكي ل نإف جلفلا ىف ابيصن مه نأ مهيلع ا ىعدا نتم ىتداو جلتلا نومدخي نيذلا ىو ةللا

 جلفلا اذه هديب نم ق نيملا جلفلا اه نين ءىش ةدنع نمت لك ىلعف الإو ة ةحص ىعدملا دنع

 نمم ىلع نيمتلا نم بالف ضري مل دإ ك ضغب نود ضغبب ىدملا ىضري نأ الإ رثك وأ
 نب برقلب جيشلا باوج ىلإ عجرأ . ُةحلا لإ زوجيآلو ء نيملسملا نع اذكه جلفلا اه هديب

 ؟ ال غأ سبحلا هيلع ثبي ةالصلا ىف تفكي ىلا نع تلأسو . هللا همحر ىليعامسالا عنام

 انعزش ىف تأ نوملعي و َكِلَد نع توَهنُي مهنإ باوصلاو قحلل : قفوملا هللاو باوجلا
 . كلذب ىقهننل هانشبح ةاهننام لمعو دحأ اتفلاخ نإف زوُجيآل اننيدو

 مجهُي نأ زوجيف نيتلا برشو لطاتلا لغفب مهتي ىذلا نع تلأس هنيو : ةلأسم
 . ؟ ال ما مهتويب ىف مهيلع

 . ملعأ ةللاو نؤإ الإ مهتويب ىف مهيلع لخدي الف : قفوملا ةللاو كلذ ىف باوجلا

 قتي ملو زبلا ىف سانلا طلاخيو رخبلا ىف ذاطضب ىذلا نع تلأسو ة هنمو . :ةلأسم

 . مهت تاروع اورتسي ْمآو { تاروعلا

 زوجي الف ةرسلا ىلإ ةبكرلا نيرتسلا مهيلع بجاوف كلد نع توهني مهنإف باوجلا
 . ملعأ ةللاو اوبح اوهتني مَل نإف سانلا ىلع مهتازوع اودبي نأب مهل

 نوثحملا ىفو : : هللا همحر هعمج نب هللا دبع نب دمح ملاعلا خبشلا باوج نيمو : : ةلأسم

 اذإو هتثرو ىلع مأ ىلاولا ىلع هُمازلإ نوكيأ ءاسنلل ض ًةعتي امبرو سانلا ىذؤي ناك اذإ
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 اد او ؟ ال مأ مهيطعت نأ ىلاولل زوحي ه هب ةوديقيل ىلاولا دنع نم ًاديدح اديق هتثرو بلط

 زوجي و ةصاخ ىلاولا ىلع ةئازلإ وكي مأ همالا ىلع مهربجي نأ زوجيأ همازلا نمم اوعنتما
 . انفرع ؟ ل مأ هسح

 َءايلوأ ىلاولا رمأي و سانلا ىأ نع فكي توتجما تإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ديدح تيق مهيطعي نأ ىلاولا ىلع قيضيآلو مهيلع ةدشي و سانلا ىدأ نع هوشكيي أ نوشل
 . ملعأ ةللاو

 ىف وأ جوز م ىهو اَهِيفن ىف ةشحاملا لعفب تمهتا ادإ ةأرملا ىفو ةنمو : ةلأسم

 لعفب ترقاف رمالاب م :اقلا اهشدكف كملا اهيفو » مهتلا لهأ نيم ىهو جوز نم ةدع

 لعفب مهتي تم نا اذإ انالف ةمهتلا قحلت لهف كلذ ىلع اهيتأي انالف نأ تلاقو ةشحافلا

 39 ,هلا كعري كيذ اتل ني ؟ ال أ ةشحاقلا

 لجرلا امأو اهشبح زئاحف ةشحافلا لغفب ت تتقأ اد أ : قيفوتلا هلل اب و باوجلا

 هيلع نيبتي ن أ لإ اهلوقب سبحلآلو ‘ هيلع اهلوق : الف . انزلاب اهات أ هيلع تعدا ىز ذلا

 . ملعأ هللاو بابسألا نين ءىش

 َكلَد رمأب مئاقلا ىلعَرهظو 4 هيخأ نبا ةنبا جم جورتم نأ رهتشا لجر ىفو هنمو : ٠ ةلأسم

 ةأرملا تيقب و توم نأ لبق اهّملط نإ لاقي و تام ذق جوزلا دجوف وسرلا َراَسف ايهل لسرأو

 . هللا كمحري َكلَد ات نيب ؟آل مأ اهسبح كبجعي لهف

 ثناك نإو اهشبح ئاجف ةمرحلاب ةمياع ةأرملا تناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةضورفم ٍةَضي رفب سيل سبحلاو اهيشح كرت ىنبجعيف ةلهاج

 لاملا تيبل اتيب اهيف ىنتيل مايقلا دارأو ابارخ لاملا تيبل ضرأ ىفو ةنمو : ةلأسم

 ًاتيب اهلدب مكيلطعأو > اهرمحنال ضرألا ه هذه دن . رأ أ لاقف اجر ءاحف را تيب , زئاوعل

 ىف مئاقلا ىأر ادإ ةفصلا هذه ىلع لاملا تيب ضرأب ضايَقلا زوُحيف لاملا تيبل ًاروُمعم

 . هللا محري كيد اتل نيب لاملا تيبل حالصلا كيذ

. ملعأ ةللاو اه لثم ىف مامإلا رواشت نأ ىنبجعي : قيفوتلا هللاب و باوجلا



 نزَو رو و اهيف عر عرزت امم مهسب اهريغ و أ ل آ ١ تيب صر أ يدعتقم ىو هنمو : :ةل 7

 دعقملا ضرألا بحاص وأ لاملا تيب مأب متلا أ ريغ ني عزلا ة ةلغ نم اميش لامكوأ

 ةقثَريغ ناك ادإ ؟آل أ كيذل لعافلا ُسبحيأ

 . ملعأ ةللاو رمألاب مئاقلا دنع سبحلا رظن نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ثادحألاو ةقرسلاو جورفلاو ءامدلا ىلع سانلل ىلالا سبح ىفو ةنمو : :ةلأسم

 ، سبحلا ىن ةمولعم ة هدمو ح كلذ نمي ءيش لكي نوكي كلذ ريغو ةمبتلاو تاببانجلاو

 كلذ نوي أ ‘ لاو ِتحت نمم ناك ذإ الو ىذلا ىلالا وأ مامإلا رظن ىلإ كلذ ك م عجزي

 نمم ناك ادإ © هسفنب : مئاقلا رظن ىلإ َ عجَر نإو هتيعر جالضإ ىف هسفنب ب مئاقلا رظن ىَلَع

 نم رابكلاو راغصلا ن َنيب زيممو فرعي ا وهأ دظنلا اذه نوكي امف كلد ىفّرقن هل نوكي

 حرشا كلذ ريغ 1 { اهرغىصو ةتانجلا ربك نمم ةبوقعلا نمم نمم قحتسي امب :1 بقاعيل تايانجلا

 . كل رفغي و هللا ةمحري باوصلاو قحلل ىنيهاو كيد ةفص ىديس ىل

 سبحلا بجوي ايرصب ل نمي لماعلا وأ ىلاولا سح ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةئاح ةنأ ىرام ىلع سبح نأ هل زئاجف

 رمالا م :اقلا اهشدكف جوز ريغ نيم لمحب تمهتا ركب ةأرما ىفو ةنمو :ةلأسم

 كلد ىَّلَع انحا و } اَهيذث ىف نايبلا نيم ائيش اهب تأرف ةأرما اهترظن ثعب و َكِلَد تركنأف

 ثثكتو اَهّضتفاو ةل اهنم اعوط مارحلاب لجر اَهعَاو اهنأ مئاقلا ةنع احيحص ًارارقإ تّرقأف

 هيلع ةيعدملا لجرلاب ةمهتلا قحلت 7 قلختت نأ ريغ نم ةغضم اهنم تحرخ دعب و انامز

 . هللا كمحري اتل نيب ؟ لعفلا كلد نم نوكي ( نممو ؟ مهتلا لهأ ( نمم ناك اذإ

 لجرلا سبحُالو انزلاب ترقأ ادإ ةأرملا سبح زئاج : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو بابسألا ني ءىش هيلع نيبتي ملام هيلع اهاوغدب
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 دلولاب تعداو بيث ةأرما ىهو جوز ريغ ني لمح اهب ناب ةأرما ىفو ٤ ةنمو : ةلأسم
 م أ مهتل ١ له 0 نم ن اك ذ د إ هسبح زوجيو > كلذ دب هيلع ىدل 1 لجرل ا ةمهتل ١ قحلت لهف لُجرل

 . ؟ هلل ا كمحري كل د ات نب ؟ ل

 ء

 ةهشي نأ آلإ ةأرملا ىوعدب لُجرلا اده ىلع سبل ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ة هبي ر عصوم ى ةأرملاو وه هوأر مهنأ 3 دوهش
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 هنأو ة هنم لماح اهنأ وأ اهّضتفا هنإ لجر ىلَع تثقعدا اذإ ةأرملا ىو هنمو : :ةلأسم

 ‘ هسبح زوحي ة من ريغ ناكو ٤ هتعضو ن أ دعب هنم دلول ١ و أ لمحلا نأو ‘ اهسفن ىلع اهيلغ

 اهب لعفلا ةعاس لمحلا وأ دلولاب اهعضو لبق كلذب هيلع عدت ل اذإ اهسبح زوجي كلذكو

 ؟ اتتفأ

 هيلع اَهلوق لبقي الف لجرلا امأو { اهشبح زئاجف ةأرملا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعا ةللاو اَهِلوَقب سبحيالو

 ٤ و - ء

 وأ هيلع ةمدقتلا لبق ةسبح زوجي لهف ربلا نم ةردسلا مطقي نم يفو ةنمو : ةلاسم

 . هللا كمحري كيد اتل نيب كذ لعف نم سبحي ل مأ اهتعب
 . ملعأ ةللاو ةمدقتلا دعب ةصاخو هسبح زئاج هنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رخا ىلع ىعداو ةقرس هتيب نم عىش ذخ أب ب لجر ىلع ىعدا لجر ىفو هنمو : ةل أسم

 ہهتيب نمتلا ظفل تيكف نيم ! اهنم دا راو اهب لماعو ش ةقرسلا ىلع لجرلا اذه لماع هنأ

 . هللا كمحري كلذ انل ن ىب

 هدنعام ةنأ هللاب انيم ايهنم دحاو رلك فلحي نأ نيميلا ظفلف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 لجرلا اده َلَماع وأ ، اك هتيب نم ةل خأ ةنأ هيلع ىعديام لبق نم قح اده نالل هيلعاتو

 . ملعأ هللاو هتيب نم ةقرسلا ىلع

 ىديأ د ت !إ تل اا اهنإ ا كات و سانلا ىديأ ىف لاوما ىف ذ كوتتامو هنمو : : ةلاسم

 هلع بوتكسو نزيدعتقمل ١ ح دي ا ىف نوس اهل ت تضم ثقو ٥ 6 دمع ١ ببسب هنه الغل ١ نم دح ]

- 

 دغتلا ليبسب الإ تيدعتقلملا .ءاله ىديأ ىف ذ لاومألا هذه نأ دمحم نث رباع ىبياولا ظخب
 م

- 

 اهنأ لاوتنألا هذهب اوملعي لا مهنأو ل ةنهلغلا .ءالؤه ىديأ نم هيلإ تلآ اهنأو . ةراتيبلاو
 ءالؤه اتثأسو ادعق ہنوظعي نآلاو امه ريغلألو ه دحاشتملا نيد ءىشب فقو اهنأآلو ل اضأ هل

 ىف نيذلاو هه ُاصأ اهنإ اولاقف ثنقو أ اصأ اهنأ لاومألا هذه نع دعلا نوذخأي تيزلا

 يف اوملعي خو . هلاحب اورعي ذل كوقي هضعب و تقو اهنإ ثوثي مهضعب . بذ هيديا
 نبنبم ةخؤت أ كبجعيف . ةاكزلا ىف نوتتامو . لصأآلو ثقو تنإ اولوقي ةلو يءىشب
 . دعتقملاو دعاقتلا ىنعأ . كلذ هدي يف لد اوعدو ى نهلاح ةفصلا هذه ىلع ت نامك اذا ةاكزلا
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 الصأ لاومألا كلت نم ائيش اوغيبيل اودارأ نإو > لوألا نمزلا نم ةاكزلا ة نهم ذخؤت مل نشو

 دح أ نهيف دهشي ملو نهرم أ اندنع حصي ل اذ د ! ؟ ال مأ مهنع :ع توكسل ا اتسيف . انش و ]

 . للا كمحري اباوص هاَرَتو كبخعُئام اتل نمب > ةمدقتملا 7 ىلع الإ هححص ةداهش ءىشب

 لاومألا هذه رمأ ىف لوخدلا نع ثوقولا مكل ىنبجعي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو

 نولسغي مهنأ لجأ نيم م نينابلا كاّاح نيم دلبلا مهأ ركنأ ادإ كوقتاقمو ةنمو : ةلأسم

 جلفلا ردص مهكاسمإل كلد نع نؤهني و مهيلع زكنيأ هيف نود ربتي و جلفلا ىف مهبايث

 . هلفسأ ىف سانلاو
 نوعنمي مهنإف سانلا ىّلعزرض نبنابلا نم ألوتي ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو كلد نيم نوهني و

 نمع بقاعي و . هيلع ركنيأ س روملا ءادرلا سبلي ىذلا لجرلا ىو هنمو : :ةلأسم

 . ؟ ال مأ كيد نع رججزي و هيلع ركنيأ { نارقعزلاب ههجو نهدي نم كلذكو ؟آل مأ كلذ

 & ُسرَولا هيف ىزلا ءارلا سبلي ن ىلعركني معنف قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . ملعأ ةللاو نارقعزلاب ههجو نذي نم ىلع ركني كلذكو

 هربخي نأ لثمي عش نع ةلأسي نأ ةيعرلا نم حأ نيم ىلاولا ةارأ او ةنمو : ةلأسم
 لاثمأو { حراجلا ىلع حرجلا متك وأ ه هيلع ىقدملا ركناو ر دحأ ىف ىرج هنأ هب عمس جارج نَع

 ىف رظني نأ لجرلا كلذل لسري نأ ىلاولل له قراسلا رثأ فرعي انالف نإ : هل ليق وأ كي

 نأ هيلعأ هل لسرأ نإو ى ىلاولا دلب ع موي تصن ; أ موي ةريسم هنكسم ناك ادإ قراسلا رثأ

 ةجو اتفرع اده لتم ىلاولل زوجي 1 عضولل كلذ نم هئانع ردقب نيملسملا لام نم ائيش ةيطعي

 . هللآ ءاش نإ ًاروججلأم قحلا

 يفص ىلع لجرلا اده لسري نأ ىلاولا ىلع قيضيآل ةنأ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . مّلعأ هللاو نيملسمل ا لام نم ةضوعب نأ ىنبخعي و ٥ هذه

 هل َريجأام ةل َزاجاو دلب ىلع الماع لماعلا وأ ىلاولا هكرت نم ىفو ةنمو : ةلأسم

 . انفرع مامإلا ىلإ هعفري مأ الماع هكرت نمل ةعفريأ نيعفرلا حأ بلط وأ رمأ هرجشو
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 . ملعأ ةللاو مامإلا ىلإ هعفري هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلع لمحيو { هتازاع ىف ةارشلا لمعتسي نأ ةل زوجي أله ىلاولا ىفو ةنمو : ةلأسم

 مأ اهريغ وأ اَهيف لعج ىتلا دلبلا ىلإ هدلت ريغ ني ؤأ دلب نيم عاتملا نم هدي ري ىزلا مهباود
 انفرع ؟آل

 نم مهجغارف تقو ىف ةارشلا كلامعتسا ىلاؤلل رئاح 45 : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو مهيفنأ ة ةبيطب مهباود كامعتسا كلذكو ‘ مهسُشنأ ة ةبيطب نيملشملا ةمدخ

 ىفو ليللا تقفو ىف داقرلل ىداولا ى نوزربي اربأ لهأ ىف لوقت ل لوُقتاَمو هنيو : ةلأسم

 . ؟ كلد ث نَع مهاهنن ؛ مأ مهنع :ع توكسلا انُسيأ مهءاسنو م مه نوزربي و “ وي رط ىداولا

 زَرض كلذ ىف نكي ملام َكِلَد نع توكسلا مكل مساو : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو قي رطلا ىف ني راملا ىلع

 ىلاولا ةقثلا خيشلا ىلإ دوئسم دمحم نب رماع ىلاولا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 ردنب ىهه للا ةيضر مامإلا ةدلب هذه ىهو . ةللا امهمحر ىليعامسألا عنام نب دمحأ نب برقلب

 اهيف . نيد نع لأسيال نم اهلهأ رثكأو عاعرلاو غروتملاو حلاصلاو كرشملاو ملسملا اهيف نكس
 عم مهت ًالماعم عيمج يف نوظلاختي ةنياعم مهارتو { سابنألاب نوُلابئال اعر جمهو نذاَرأ

 املسم ىمسملا ىقسي كرشملاو مهتاب وظرو نيكرشملا ةيعوأ بنجتي آل امرو ملسم ةمسا ىلا
 رهاط ملسملاو ، ةقيقحلا ىلع سجن كرشملاو ، هتينآب برشي نأ ملسملاب ىضريآل نم ةينآب
 مهيلع اثقفرو { مهتيناو مهههايم ىف نوظلاخُيآل م مهعنم اتذرأ ائيش هنيم نياعي ملام ، رهاظلا ىف
 اّيءعامو اتويب يف اتنوطلاخُي نيملسملا ىنعأ مهو 5 ادبأ كلد نع اوهتني ملف مهانسبحو كلذ

 ةبلع ىلع ةسجن اهُكان ءايشأ نأ نيقيلا ىلإ رقأ َراَص هيلع مهام ىلع اتمقأ نإف { انتيمؤأو

 نوعيبتأل نيكرشملا م عنمن نأ نيآلا جالص رظن انذرأ ادإ اتَخيش تيأرأ ؟اتب تيكف نلا

 نإ هنأ لإ { ناكام انئاك اهلك ءايشألا هذه هابشا وأ لخ وأ نمَس م ادبأ تاب وطرلا عيمج

 كمحري انتفا ةنحملا هذه لهأ نمع ةصاخ ى مامإلا نادلب يف ةهازنلل برقأ ابوَجر َكلَد اتل :
 . هللا
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 تاب وظرلا اوعيبت نأ َنيكرشثلملا ىّلَع اوعفرت نأ مكل رئاج قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نوكرشل | عاب اذ ا امأو نيكرشملا نم تاب ه وظرلا ىرتشي ء ثر نا ملسملل سيل كلذكو ‘ نيلشملل

 . ملعأ ةللاو كلذ نع َونيالو مهل كلذ 7 نيكرشملل ت تاب وظرلا

 تملع نيج امهانلأسو ايلو اهل ملعن مَل اجوز اهل نأ انعمس ة ةأرم ا ىفو :ةلأسم
 “ايكو هر أ هلوق لبقي أ ىنرم أ دق اهل او ں إ لاقف نالف ات أسف نال ) ىنجو ر ز تل اق اَهجيوزتب

 زاج نإف ةلاهجلا ىلإ برقأ لب نبيقت الو نينومأمز يغ امهو امهنيب قرفي مأ ؟ امهنع لقاغتي و
 . ؟ هللا كمحري انتفأ اهكرتن مأ امُهَتيب قرفن نأ ات زاح نإو ‘ كلذف توكسلا امهنع اتز

 ناعمتجم امهنأ مكل نبي ملاَم امهنع ثوكسلا مكل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو مارح ىلع

 اترذتعاف اجيورت انم أي رت موي لبق اتملغت ىهو لجر اهتجو ة ةأرم ا ىفو ةنمو : ةل أسم

 اهُجوز ةنأ تعدا لجر امتدنع دجؤ كلد غبف ىلو كل نكي مل نإ كيلو مامإلا انل اهل

 ملق اهاتبلطف ًادوهش تعداو جي وزتلا دقعب ىنجوزي رم ترمأ تلاقف كجوز نمم اَهَل اتلقف

 جيوزت ثدقعام لاقو كلذ ركنأ جي وزتلا ةقع هيلع ثقدا ىذلاو « دوهش ىلعردقت

 هيلَعأ نيمأ ريغ وهو جي ورتلا ةقع ركنأ ىزلا نع تفقو و هيعدت ىزلا لجرلاو امقاتسبحف

 . ؟ال مأ ج جي وزت حصي مل ادإ اجوز هتعدا نم نمم نيب و اهنيب قرفي و ؟ ل مأ اهئاعداب ن لنسبح

 ةيعدم اهنأل جي وزتلا دقع هيلع تعدا نم ب ةنأ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهجوزت ة نم نيب و مهتيب قرفي ةنإف اهجي وزت امأو ، هيلع
 . ملعأ هللاو

 ىلإ ىوزثلا ىدادملا ريشب نب دمحم ن هللا دبَع هيقفلا خيشلا باوج نمو : :ةلأسم

 هلام عاب نميف لوُتتاَمو . هللا امهمحر ىليجعامسألا عنام نب دمحأ .. نب ليعامسإ ة ةقثلا خيشلا

 نأ ارلف لاملا فالتإو ةدملا ءاّضقنإب م عئابلا ملعي ملف ةدملا تضقناو ةمولعم ةدم ىلإ رايخلا م عيب

 تنتأو دقلا ىف ارضاح نكيل اذإ تيلا ؟ال أ كيد ىف ةجح ةل له ريغ كلذب ملع

 . هللا كمحر انتفأ ؟آل مأ كلذ ىف ريغ هل له ريغو دغب نم رضحو لاملا ىرتشملا

 غيبلا ناك ةلاهجلاب ضقنلاو ريغلا عئابلل بهي معنف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ضقنلا لبق فالتإ ىرتشملا نم غقي مَل ادإ رايخلاب ؤأ عطقلاب
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 دارأو غئابلا تامو رايخلا عيبب الام ىرَتش رعشا نميف ىديس كوُمتاَمو ة هنمو : :ةلأسم

 ظغللا تفيكو كلذ نع ى ىرتشملا ىتأ اذ إ ؟ ل مأ كلد د مهل ه ىرتشملا نم م هودي نأ ة هتنرو

 عئابلل كلذ ىف رايخلا نأ عيبلا طرش ىيف ناك اذإف : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 عمتجا اذا نكلو ىرتشمل ا كل ذ ةرك ؤلو ءادفلا عئابلا ةثرول ر زئاحف اهدعب امتنرولو ىرتشمللو

 هبيصن مم دحأ لك ىدمب نأ امإو كلذ مهلف رايخلا مهارد ه هلمحم ءادفلا ىلع مهلك ةثرولا

 توُمي ةلعل قرتفي هنأ ر رب ; ألا ءاح ةنأل 4 هنم ىةفملا كلد ضري مل اذإ . كلذ مهل سيلف هدح

 . ملعأ ةللاو عئابلا تومب قرتفيالو رتشلا

 رفو نصحلا لجناد نجسلا ىف ةلتقف لجر نم ّصتقا لجر ىف لوُقتاَمو ةنيمو : ةلأسم
 دحأ هيف مزيلف امداخ لتاقلا ناك وأ هوثأيل هتبارق نم ادحأ مزل نأ مكاحلل زوخيأ د دلبلا نم

 . ىلاعت هللا ىلع كرجأو 1 انفرع ةل مأ ةوُمأي نأ ىلإ مهسبحيو هميداخحم نزم

 مزلا اذإ ةنأ رشألاب من اقلا اَحَر ناف اتخيش تثغصوام ىلعف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 ىتغم ىلع كلذف هب رَمظيآلو هيلإ هنايتإ ىلع نؤردقي مهنأ هميداخم وأ هتبارق نيم ادحأ
 ىف اتيأر ذقو مهلكاش نمو ودبلا لئابق ىف ةصاخو كلذ ؛قيضيال دابعلا حلاصم ىف داهتجالا

 . هريغو سحلاب كلد ىف مهيلع نودكؤي و مهنم ةمواقملا نوُمزلث لذعلا ةمئأ نمز

 نيب ةباتكلاب رومأم رغ طخب ةقروب دحأ هءاح اذإ بتاكلا ىف كلوُقتاَمو هنمو . : ةلأسم

 . هللا كمحري اتيفأ ؟ ال مأ هل وُجيأ ىل اهلقنا وأ نالل اهلص ةل لاقو سانلا

 . ہلعأ ةللاو تمَصوام تك اذ إ كيذ باكلا ىلع ويضيال قيفوتلا هلل اب و ب اوجلا
١ 

 وأ دحأل رارقإ هيلع بتكي نا دحأل ءاج ادإ باكلا ىف كوُقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 لقعل ١ حيجص ُهن : لا ١ ! تومل ا ت ُرامالع هيف تتبس ذقو نامض ريغ و أ ن تاَمض نمم ةيصو

 . روجأم انفرع ؟ آل هأ هيلع بتكي ثأ ؟هل زوجيأ ز هوغم همالكو

 . . , < < - ٥
 هللاو "م دوهشم همالكو لقعلا حيحص ناك ادإ زئاح معنت : ىبد 41 هللاب و باوجلا
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 هيلع لهأ ةنيبلا تمدعو اهركناو ةيحوزلا لجر ىلع ثعدا اذإ ةأرملاو ه هنمو : : ةلأسم

 ؟ ؟ مأ رجأ قالطلا هنم تدارأ اذإو ‘ بلطت مل وأ ةقفنلا ة هنم تبلط ةقفنلا لاحل نيم اَهل

 . ؟ ىنفرع تزاج نإ هيلع اهل نيميلا ظفل تيكو

 نيملا هنم تبلطو ه هيلع اَهْثاعدا دعب ةيجوزلا اهركنا اذإف : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ةيجوزلا ن نم ثقدا ام لبي نم تفن اَهل 4 هيلعام اهل تلح ةنيبلا مدع دعب

 العفف ىمدآ وأ ةباد ىلع اقلطناف زقعي بلك ؤأ حطني روت تنع نميفو ةنيو : ةلأسم

 » مزغ ايهب ر , غزلي لهأ بلكلا وأ روثلا بحاص ني ةبادلا ثحاَص وأ ىيدآلا ىقداف امهيف

 ةحيحص موقت ةبادلا ىف لعفلاو ؟آل مأ ىميآلا ىف بزضلا شرأ لثم وكيف مرغلا هقزل نإو

 . هللا كمجر ىنفرع ؟ َكلَد تيك مأ اهتميق مرغُي تتام اذإو اهيف لوعفم وأ

 امهبحاَص ىلع م مدقتو جظنلاو رمعلاب نێفوزعم اتاك اذإ : : قيفوتلا 4 هللاب و باوجلا

 بزضلا شزأ لثي كيذ نوكي و ًالقفام نامض اَمهيلعف ةمدقتلا ةعب لعفلا اذه نامكو

 تتام نإو } ةحيحص اهتميق نم صقنا نامض اَهيلتف ةبادلا امأو ىميآلا ىيف جارججلاو

 . ملعأ ةللاو اهتميق اتمض

 ةيبص ّضتفا لجر ىفو . ةللا ةمحر هللا دبع ىبأ ىضاقلا خيشلا باوج نيمو : ةلأسم
 لجرلا ىَلَع ء هتنبال ثحيا ةيبصلا ذلاو تلظو { مدلا هأ ىري و كيلَد هيلع اهلهأ ىقدا
 هللا كمحري ىديس ىل نيب ؟ ل مأ كلذ شرأ مأ اهلثم قادص هيلع اَهَل ُبجياَم .ىناجلا

 . ىلاعت

 ضعب لاقو . شرألا هيلعف ء ةيبصلا هذه ّضتفا ةنأرقأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو كلذ ىنبجع و مهرد ث امس شرأل ا نأ نيملسملا

 ن ةتبا نالف نبا نالفل نإ هلوقب قثي نم اهيفو ةرهش تررهاظت ادإ ةنمو :ةلأسم

 عمام امأ ركنت ةريغص ةنبالاو , ةنيب ريغ نمم ةتنبا اهنا لجر اهب ىعداو اهارست ةكولمم ةمداخ

 دوي وهش ةل نكي ملو هتنبأ اهنأ اًهيعدم َم عم ام اما إ موقت مهدحأ تاقێو د دلبلا ة ةرهش ل ةهش نم

 . ؟ اَهب ىتوأ مم .م
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 ثأ ىلإ هنبا اَهنإ ةوهش ةل ةهش نميل ثوُكَت ةنبالا هذه نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىلوأ لوأعلا ةداهشو . ة ةلعل ةداهشب امهدحأ ةنرا اهنأ ترقأ ناف تغلب اذاف ةنبألا هذه غلبت

 . ؟ كلذ ات نب ؟ . م ءاملا ىف قرغي

 رحبلا ىن ة , ر رغد ة زئاح كلذكو جنبلاو نتىتلا قرح رئاح قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو

 . هللا ايهمحر عي ام نب دمح أ نب برعلب ىل اَول ١ خيشلل اضر ] هب اوج نيمو : :ةل أسم

 له مالسالا جالصال ه هف ةزاع اتلو ريثك ردس ر رخش ه هيف . !هاطح ىداو ىف اتخيش كوُمتامو

 ؟ ل م م ] نيمل ا ة هر )اع جالصإ ال هيل ١ إ جاتحن \ل ة هذخ أو هعطق اتل روحب

 . ملعأ هللاو هذخأ مكل زاج ، دَحأ كلم ىف نكي مل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ؟ال مأ ةحص الب هلوق لبقي نه هل ةنأ دحأ هادا نإ تيأرأ هنيو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هنع فوقولا ىنبجعيف ذ هدي ىف ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةي ودألا ىف مله ، ةعنمو ، هزوخي لبق نيم ةنأ هيعتي نم لاق ادإ تيأزا نيو : : ةلأسم
 انديس ثرواش ىنأل 4 هنوعدي كلذك ؛داطح لهأ نأل ؟ آل أ هيف دن هل ت تبثي دحأل هحح

 ؟ كلذ ىف اتخيش كلوقت اذامف كلذ ىق كيلإ تتكا نأ ىل لاقف هللا ةيضر ءامألا

 ُهنَع فوقولا مكل ىنبُحعيف لبق نم مهيديا ىف ناك ادإ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو

 ًارزغ ريحي نأ هللا ةيضر نيملسملا ماما انديس هب ٍب رمأ ىذلا زوحلا ىفو هنمو : ةلأسم
 روسب ظح أو > ايثك ل اق َنيملشمل ١ ل لام تيب م هيلع مرغو ن رہملسمل ١ يار ه هيف اش دتل

 نيملششلل اكلمَر ر اصو 6 ات اقوأ سبيت و رحبل اا هيف الم 3 آ او كلذك ني ه لبق نمو . . َ
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 مولعم رخأب الإ ه هعفرب وأ ُهَعاَتم َردحيل رحبل لا لم امدنع هيف هتبشخ ُاشدي م عتمن د أ انر
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 ملسي نأ دغب رمألا َكَل تركذ ايل ةني جورخ او لوخدلا جابمريغ نوكي َو ، كلد اتل زوجي

 نم بات نم ةل إ نلخديآلو زرحيو ألم ةتباث ه هتداعو ل مارجألا نم كلذ ىلع هايإو نخن ؛قيفتنام

 رظنن اتآ وف كلذ زاج ناف { دحأ لخدي ال نا هدس ىلعزدقنو رحبلا لبق نم قزشلا ةيحان

 1 اذ ١ إ عرشلا ىف زوخت َ ة هليح لكب ڵلاتحنو ك نيملشملا لام تيبل ةداي د زلا ىف حالصلا

 . هللا ىلع كرجأو ةلئسملا هذه انديس انل نيب ؟ نيملاس

 اَهنعزرحي ءاملا تاك ادإ ةزوحلا نأ نيميلشللا راثآ ىف تدجو قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلع اهنإف ةلأسملا ذه رمأ ىف اخيش رظناف { اهامح نميل َكلَذ زاج انيح اهيف دمم دقو انيح

 . ملعأ ةللاو ةنع تلأس ام ىنغم

 نمم زيثك قلخ اهيفو ريبك رتنب دكشم تنب هذه ىديس كێأر ادامو هنمو :ةلأسم

 قيالا هدنع نم لأسيل مهلك مهفرعت ردقت الو قرس وأ { هتباد وأ دبع بره اذإ ةريثك ة ةنكمأ

 َوُه نمي ردي ملو ، هيلإ ىقلا ادحأ لعل ةرمأ رهظي نأ ةارأ هافخأ وأ دحأ ةظفح ىسع

 َنب نالف نأ دانم ىداني و ، دبغلا اذه رمأ َرَهَتشا دق لجأل لبطلا برضب دي رأ اتت لاقو

 ىنعأ اده لعفن نأ اتل زوجي ه ، هالوم ىلإ ةدريلف هاقلي وأ ةيقل ناك نمفأ ادبع ةقف نالف
 سانلا لاومأ ىف زوجيام لعفي نمل ديدهتلا زهظي و ةاقخأ ادحأ تأك ادنلاو لبطلا ت

 ؟آل غأ يو

 . ملعأ ةللاو ةتركذ ىذلا اذه لثم :قيضيآل قيفوتلا هللاب و باوجلا
 اك اذك رهش لك ة ةَداي زلاب مهاردلا ىطعي ناك اذإ كرشملا ىفو نيو : :ةلأسم

 نع ىهتني ىتح ة ةفصلا هذه ىلع مهتلم اعم تحص اذا ه إ هريغ و أ سبحب ر ) ومع 4 هيلع لهف ة د ر ر ال

 .؟ال م أ كل ذ

 عيب نأل هتب وقع ٌرئاحف ايرلا م عيب غعيمي نأ مكدنع ن نيبت ادإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو مارح ولو زوجيال اب رلا

 منغ مه دنع موق برقب تلزنو ئ برح اهف م منع اهدنع ة ةأرما ىفو هنمو : : هل اسم

 . باوجلا 1 در ؟ ةيدابلاب مهو ال مأ كلذ مهلأ م مهنع دعتبت نأ اودارأو اهوهركو برج اها

 ظلاخت الام ردقب برج اهيف ناك ادإ امهنغ ةعبت نأ اَهْيَلع: قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةحيحصلا منغلا
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 نيميشملا رمأ ىلي نمم مامالا لامع نيم لماع وأ لاو وأ مامإ عاب اَدِإو ةنمو : ةلأسم

 نيب فراعتملا عاتملا نم ادقن وأ ةئيسن ريثك وأ اليلق ناكام تاك ِتاعاتملا ةلمج نيماعب

 ةكرتو ةهبش هيف مأ ى الالح زئاج اده نوكيأ ميبلا دنع ةيقتلا نم هيلع بترتي مل اذإ سانلا

 . ةلأسملا هذه ىديس ىل نيب ؟ ؟ ءالؤهل ملسأ

 هل ناك نم لك هيشتب ميبلا ىلي نأ ىنبجعال ةنإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىلع ىرتشملا ربجيي مل ذا ارح ةنإ لوقأ الف مارحلا امأو ىتوأو 3 يلإ بحأ ى ؛زنتلاو 2 تاطلس
 . ملعأ ةللاو ةنم ءارشلا

 هي زبتأ ائيس المع - نب روكذملا ءالوه دحأ لمع اذإ اتخيش تيأرأ هنمو . ٠ ةلأسم

 ًوُتللم رجاتلا ر .مألا نارث ألا ىف ءاخحام ريسفتاَمو > تفك مأ ح حب رام ة در هب هلعل ذ : ةبوتلا

 . ؟ هللا كمحر ىل ةنيب !تنإ س م أ حيحص اه

 ىرتشا امنإو { ةهركي ملو ءارشلا ىلع ىرتشملا ربجي ةل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ءىش همزلي 1 أ و الف هسفن ةبيطب ىرتشملا

 وه مأإ الؤه لثم نوكيأ كل ثنيبام لثم لمع اذإ ىراتلا كلذكو ةنمو : ةلأسم
 ني رظ ن د ذإ هروم أ ى ةلوفكل ١ هلقو هر داز اع ةرثكل هريغ ةرم أ ىلوب ن ] ُهل هيلع ة 2 أ > مهنم هبش أ

 ٠ ؟ هللآ ءاش نإ ًاروحأم هللا كمحر انتفا هراكملاب تمح ةنجلا

 ىرانلا اه نكي مل اذإو مهتركذ نمم ثوهأ ىراشلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هيلع ءيضي الف ىِقتيآل نمي هلعل

 تيأرو اهريغ وأ رقت ؤأ مَتغ نم البلا ىف باودلا قالطا !رثك اذإو ة هنمو : :ةلأسم

 قالطإ نيمؤرضلا هنم حص نم اتشّبحو د دلبلا ىف نوز وي ةاَرشلا اتثعب و سانلا ىلع ررضلا

 نأ سانلا رصتو دلبلا ىفزودت ةباد اتيأر ادإ اتل زوجي له كلذ مع اوُهَتني ْمَلو 4 هباود

 تعيب اَهِتَقفن نع اهتميق لضفت ال اتيأر ادإ ىتح { اهيلع هقفنيام بتكي و اَهمعطنو اهكيمن

 ررضلا فكل ةجولا تيك زجي مل اذإو ؟ال مأ كلد اتل زوب ناه اهتقفن ىف اهتميق ثمّلسو
 ٠ ( ؟ هللا كمحري كلد اتفرع ؟ اده لمم
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 ىف ذاهتحالا مكيلعو . اذه لثم نم ةمالسلا ىنبجعي هنأ قيفوتلا 4 هللاب ب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ه هيلع متردق ايب للا ة هيضر نيملشلملا مامأ ةيم ةيعر نع ررضلا فرص

 وأ لويد نمم 4 صالخل ١ له أ نم نوملسم اهبف ، ركشم له أ ىفو هنمو : :ل أسم

 نوبَيغي و { مهب ايثو مهبام دامم .2 د ولظب نوقوتي آلو » نيكرشلم ١ ىلإ ١ نوسح مه ارن نوسح اهريغ

 م أ نوُسبحت ا { اوهتني مل نا و " اًخم نم مهعنم أ > نوُهزني الو نوُلسَتغي ام مهن أ انحصنو انمع

 . ؟ال مأ اتع اوباغ اذإ مهنع ىاغتلا اتعسيأل

 ىضاقتلا مكل غيياَو نورهطتيام ردقب مكنع اوباغ ادإ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ثحبلا ك رت ٌعِساَوَو

 ولو اهنيح ىف ىوعدلا كلت عمستأ متي لام ىف توغدلا تناك نإو ةنمو : ةل اسم
 اتل نيب ؟ال مأ هيف ىعدملا ءىشلا فقوي و ميتيلا غولب ىلإ لجؤي مأ هيف ىعدملا ةنيب تحص
 . هللا كمحر

 ميتيلل ُماَقي هنإف ى ةلداعلا ةتيبلاب متيلا لام ىف تحص ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ناف ةلداعلا ةنيبلاب ميتيلا لام ىف ىوغدلا تحص اذإف ةنيبلا هيلع م عمسي و و ةنع مك امي ليكو

 . ملعأ ةللاو ميتيلا لام ىف مكحلا دفني مكاحلا

 هللاو : عوضخلا ُتَلَحِي ىزلا لوقي نأ نيملا ظفلف : نيملا ظفل ىفو ةنمو :ةلأسم

 رمدمو { ةربابجلا مِصاق رامعألا رياب و راثآلا ىحام ردتقملا زي ي زعلا وه الإ ةلإآأل ىذلا

 نالفل ىلعام :ردتقم زي زع دخأ ابذاك همساب تلح رم دخأي ئزلا { ةاكألاو ةنعارشلا

 باذعو ايندلا لاكني ًةريثزاحلا نم هللا متتنيف ا اذه ينيم ىف ًاثناح تنك نإو ‘ اذك اك

 لزنأ ىذلا وه الإ ةلإال ىذلا هللاب فلحي هنإف ىدوهلا امأف كرشلا لهأ ناميأ امأو 2 ةرخآلا

 امأو > .7 ليئارسا ىتنب ىلإ ١ للا هلسرأو ه هبلع هللا تاولص نارمع نب ىسوم ىلع ةاروتلا

 > هيلع هللا تاولص م مي رم نب ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ ىذلا هللاب فلحم هناف ىنارصنلا

 امأو { هريغ اهتإ هللا م َنأ نولوقي ىراصنلا نألوهه الإ ةلإ ال ىزلا هللاو ىنارصنلل ناقيالو

 .َتلأسام ظفل اّدَهف { اَهتودقوت ىتلا رانلا تيب رو ريخلا لعاف هللاب فلحي ةنإف ىسوملا
 و ٠

 . هنع
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 . هلام نيرايخلا عب ن ضقن دي ري دحأ هءاج ادإ إ رمألا ىف مئاقلا ىقو ةنمو : : ةلأسم

 & كلد هابشأ وأ ماتيألاو باّتغألا لثم رايخلاب هل غاتمل ةلا هل نم فرعيال مئاقلا ناكو

 يف كيأر تيكف ناملا مُهَل عابلا مهارد ضبقي نم تنع نكي مو كيذ ىف لوخدلا ةزعأو
 . ؟ كيد ىف هلوق فيكو مئاقلا اذه

 ناك راتخلا جيب ¡ مهارد ضبقي نأ رمألاب مئاقلل زئاج هنإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ميتي وأ بنئاغل رايخلا عيبلا

 سانلا نم دحأ .7 لجر ىلع ةنتف ةنم تعقو لجر ىو هنمو : :07

 سانلا هيف غمتجي ىذلا قوسلا ىف كلذ اكو { ةتتفلاب هبحاص ىلع ىدعتم هنأ هيلع اوذهنو
 جالسلا لمحو قوسلا لوخد هيلع قفري نأ زوُجيأ 3 اهريغ ىف ؤأ دلبلا ىف تاك ج ءارشلاو عيبلل
 . ةللا كمحري انتفأ ؟ال مأ سبحلا دغب

 . ملعأ ةللاو كيد رمألاب مئاقلا ىأر ادإ زئاج هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اَهب هل عاب و لجرل : ةضف ةي رال اذك اكب هيقن ىلع رقأ نم ىفو ةنمو : ةلأسم

 نأ ةعب لاقو & نشلا ني أنآرب هيفن ىلع بتكو ء ةضف ةي رال اذك اكب هلام هل عات وأ ! . هلام

 ل ملس هنأ مئابلل ىرتشملا ىنعأ نيمي هيلع هلأ ، َكِلَد نمث ضبقي مل هنإ ةقرولا ىرتشملا ضبق
 َرَقغو هللا ةمحر انيفا ؟آل مأ نيمي هيلع ُبجتأ ىمعأ ىرتشملا اك ادإ تيأرأ ؟آل مأ كل

 م

 . كل

 ضعب لاقف ىمعأ ناك نإو > نيميلا ىرتشملا ىلع نإ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو "يملا ه هلع لاق نزم لاقو لوقلا دكأ وم وهو « هيلع نيتال هنإ نيمسلا

 قحلا بحاص رمأو ‘ ةنامأ أر ءا ارش لبق نم قح ه هيلع نم ىفو هنيو : :ةلأسم

 فيكو ؟ مهنم نمم نيب ةموصخلا نوُكنأ ، َكِلَد ةنم ضبقي مل ةنا دي َر لاقف ، دي َرِل ملسيل
 . هللا كمجَر انێتفأ ؟ ةنيبل ا هيلع نمو ؟ مهنم هلوق لوقلا نمو ؟ مهنيب مكحل ١

 هنإ ةلوق للبقئالف ، هيلع قح لمق نيم هيلع ُوحلا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 : هلوق لوقلاف ةنامأ هدنع لا ناك نإو ، دي ز نيب و ةتيب ةموصخلاو ‘ ةنيبلاب لإ دي زل ةملس

 ملسي نأ هرمأ ةنامألا هل نم ناك ادإ ةنامألا ل ٠ نم نيب و دل لي د ر نيب ةموصخلاو زي زل هملس هنإ

 . ملعأ هللاو زي د زل 4 ةنامألا مهارد
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 ثجتأ 7 ةثرولا نيم نيم مهريغو الو أو ةجو زو ةأرمأ هلو َلِتق ل لجر ىفو ثِمو :ةلأسم
 قادَص ةجوزلل ناك ادإ تيأرأ ؟ هتيد ني ءىش ةجوزلل سيلا مأ { هتثرو عيمجلو هتجوزل هيد

 ةحو انفرع ؟ كلذ تيك مأ ثزالا لبق هتيد نمم اهفادص ےرنجأ اسلفم لونقملا نامكو

 . قحلا

 نامك ثإو { امهريغو ة ةجوز نيم ةثرولا عيمجل نوكت ةيدلا نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةثرولا نيب ىقبامو { ثاريملا لبق اَهقادص ىفوت اهنإف قادص ةجوزلل

 هب ىضقيل كام ةعم سيل سلفُم وهو سانلل قوقح ه هيلع نمم ىفو ةنمو :ةلأسم

 77 ةرغلا همصخ ني دارأ ثإو ءاقلا لبق نم ةح سانلا نيم ب دحأ ىلع لو د هيلعام

 مكحأ . صاصقلا نيم عرشلا هل زوحت ىذلا وأ هديب صاصقلا الإ ةنم ري ملو هل أ ةملسي و

 . هللا كمحر انتفأ ؟آل مأ قوقحلا نم هيلعام هب ىضقيل هيضخ نم مرغلا ذخأب هيلع

 نأ هيلع ¡ 4 هكحنالو صاصقلا هلف ادمع مدلا ناك اذإ : قيفوتلا ه هللاب و : : باوجلا

 . ملعأ ةللاو صاصقلا نع وُمعي و ةيدلا ةي رُي نأ الإ ةيدلا ذخأي

 جنبلا ة هدنع ةدحو ادإ كرشلا لهأ نزم مهريغو نيينابلا نزم كرشملا ىئو هنمو : ٠ ةلأسم

 مل هنإ لاق نإو ؟ آل مأ كلذ هدنع دحو زم سبحيو رانلاب قرحي نأ زوحَتأ ئ ىهاسلاو نتتلاو

 ما سبحأ ١ ت اركسملا برشي دجو ناو ؟ ال مأ سبحيأ هسفنب هر ر رشيل هنأو عيبلل كلذ ذختي

 . ؟ اتتفأ ؟اذه نم شأ لجو زع هللاب كرشلا ىفوهه هنأل ؟آل

 . ؟ ملعأ هللاو هتركذام عيمج ىف هسبح زئاج ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هنم اهدالوأ ناو اهجوز ةنإ ةداهشب لجر ىلع ثمدا ةأرما ىفو هنيو : :ةلأسم

 نوكي تيكو ؟ آل أ ًاداصف ةسمخ ني ةرهشلا ةداهشب هيلع مكحأ اهدالوأو ىه اقركنأف
 ىبأ نإو ؟ اهظفل فيكف نيهلا هنم تبلطو ةرهشلا ةداهشب هيلع مكحي مل إو مهتداهش ظفل
 يغ وأ ًاميكاح رمألاب مئاقلا ناك ؟آل مأ كيذ هلأ مامإلا ىلإ تافرلا تلظو تيلخي نأ
 . هللا كمجر اتيفأ ؟ مكاح

 لوقلا رثكاف 2 ةرهش اهعفدت ال ةرهش دلبلا ىف رَهتشا ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىلإ ناقعفرلا تبلط نإو ث هتجؤزل جؤزل ا ىلع مكحي ايب هيلع اَهَل مكحت و & هت ز نوكت اهن ]
 . ملعأ ةللاو كيد اَهلف مامإلا

٩٨



 ىوعتب ء هيلع ىعد ١ و أ برض ىف هنم ىكش و أ قح هيلع لجر ىفو هنمو : :ةل أسم

 هضرق ىراشلي روجأ .رمألاب مث داقملا ىلإ هعبتي نأ ىبأف ةارشلا نم حأ ل ربدو ةعومسم

 ىف َكئأرا تيك آل أ اًردع 4 هنم ىأر وأ ًادانع ة هنم ىأر ادإ ه هر , رص زوجيأ م حت ¡ ل نإو 6 اهرك

 . هللا ءاش نإرجألا كلو اتفرع ؟ كل

 ةللاو مئاقلا رمأب كيد نوكي و هتركذام عيمج زئاج معنق : قيفوتلا هللاي و باوجلا {.
 . ملعأ

 لجنل او لصبلا لثم ِتالوتبلاو اهريغو وبحلا م رزي ىزلا ىفو ةنمو : ةلأسم

 ةقث ناكو ءام ا بح اص ل 7 هن ز لومي و جلفلا ا ءام نزم اريغ فرضي و كل د ريغو جيطبل او

 . ؟ ال مأ هعرز نم ءارشلا ايو ؟ ال م هشبح زوخيأ

 سبح ًالف هل ىضر وأ ءام هاطعا ةنإ ءامل بحاص لاق ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو سبح زئاج ةناف هل ىضرالون ءام هطعت ز هنإ لاق نإو 7 هيلع

 همصخ ركنأف 1 هد ه يقسو هءام َرَسك ةنأ رخآ ىلَع ىعدا لجر ىفو ةنيمو : : ةلأسم

 همصخ ,س سَبحُيأ كلذب ة مأ رَماام نأ تفلحو ىعدملا ركنأو ‘ هئام نم ىقسي نأ هر رمأ نأ

 . ؟ انفرع ل أ سبحلا نم همصخ رذعأ ىعدملا فلخي ل ناو
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 زئاجف هئام نمم دخأي نا هرشأي مل هنإ ءاملا ثحاَص لاق ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو هسبح

 ةضبقو { كلد ريغو باشخألاو عاتملا نمرخبلا نم لي زي ىذلا ىفو ةنمو ةلأسم

 كمحر انتفأ ) ًاريقف وأ انغ ضباقلا ناك ؟ آل مأ لاملا تيبل هدي رم عر ئ سانلا نم دحأ

 . هللا

 ب : ٥

 هدي ىف كرت نأو لاح لك ىلع ه هدي نم عزني نا زئاح ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ُمَلسأ وهف

 هنم ةيصيل هنم اعضوم راتخي مهنم ي دحأ لك رخبلا لحاس ن ناكس ىفو هنمو : " ةلأسم

 نامث اب نورتشي و عضوم ١ كلذ د نوغيبب و ل هم وهف عضوملا ١ كي د ىف دحبل ١ ظفلي املك ذخ أي و

 اك ىل إ هنع نوكشُسل ١ مهيلع قفري و كلذ ذ 7 قفرب ن م زوحي ] ‘ مهريغ نع هنوعنمو ةريثك
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 ' ؟ انفرع ةل ذ أ ةنم ةدايصلا د هريغ ىّلع كيذ نز 'قرأ هنا أ هيمع هش نص

 . ملعأ ةللاو ةيعرلا حلاصم ىف رظانلا وه رمألاب هئاتلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
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 اذإ ال خأ يل !املا تيبل اهذخأ زوجيأ رختلا يف د ةحئاذلا ةبشخلا ىو هنمو :ةلا اسم

 . ؟ ىلاعت هللا ىلع ك . !رحاو انفرع : راه حيصي ج ٠ً اهنأ رظنل رظنلا يف تناك

 . ملعأ ةللاو اهذخأ زئاجف براه حصي مل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةللا ةمحر ىجبصلا دمحم ن ريشب ن ديعس هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 كوكصلا ىف ناينابلل ميجرلا ن نمحرلا هللا مسب بتكي نأ زوبيأ هللا كمحر ىديس كوقتامو

 للا ةملس ؛بدوطخلا ىف هل بتكي لهو ؟ ةللا ءاش نإ ًاروُجأم ىنفرع ؟آل مأ وظخلا وأ

 & كيقبي وأ كملسي هللا : هل كلاقي لهو ، ىكزلا وأ ىفصلا خيشلا وأ 2 هللا ةلظنح وأ اقبأو

 . ؟ هللا كمحري انتفأ آل مأ { داتجلا ةنم نيديلاب حساَمي لهو 2 للا كظفحي وأ

 ميِحَّرلا نمحرلا هللا مسب و نآرقلا نم ءىش مهطرظخ ىف مهل بتكيال : باوجلا

 . كِلَد ىون ادإ زئاج ايندلا ران نم للا ملسو 3 مُهل ةيالو هيف لامب ب مهبطاخي نأ ةلو 2 ةيآ

 مهنأ رت ألا ىف ه مُهتحقاَصم امأو زئاج ةل ظفحلاو ءاش تيح ةللا ةاقبا :اذكهو
 . ملعأ هللاو نوُحفاَصيال

 لحرو ةلقاعلا هقدصت ملو { اطخ ةنأ ىعداو اليتق لتق نميف ُلوقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 ؟ آل غأ ةيدلا نيءىش هدنع حص نمم ميا اطخ ليتقلا نأ هتنع حص دق رتكأ ؤأ ةلقاعلا نمم

 ؟ عيمجلا عق حيصي نأ آلإ

 هيلع الف هعم حصي ْمَل وهلو مو ةيدلا نمم هب وثيام كلد عم حص َنَم ىلع باوجلا
 . ملعأ ةللاو" ءىش

 اه نيم ىرتشملا ريغ مث َسفأو اند نادأ أ مث الام عاب نميف وتامو ةنمو : ةلأسم

 ك ريغملا ىرتشملل ه هنمث ملسيلو هعيبيل ةدم بلطو سيفملا عئابلل راصو هةرب هل بجو و لاملا
 ىلع من :ابلا ريغ ادإ كلد ريغملا ىنعأ ؟ آل أ لاملا اه نمث ىف ءاقرفلا هيلع لُخثيأ تلق

 . ؟ هريغ زاحو ىرتشملا
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 ةلراش هل :إَضفامو ءاملا نم لاملا ةميقب ىلوأ وكي ليق فالتخا هيف : باوجلا
 . ملعأ ةللاو" ءاوس ايدلاو وه ليقو ءامزغلا هيف

 ال أ عئابلل اهدر كيحعئاَم لاملا اذه ٠ نزم ةلغ ىرتشملا لغتسا اذإو ة هنمو . : ةلأسم

 . ؟ نامضلاب نوكي هيلع

 . ملعأ ةللاو فالتخا هيفو ةلغلا ىف هيلع ةَر ال ثأ ىنبجعي : باوجلا

 اَهب لخد مث . اهيلو وأ او اَهب هجوز ةأرما ج جوزت رميف لوٌمتامو ةنمو : ةلأسم
 ‘ ىنقزاق ئ ثقو الف نالُمب ىنجوز : : تلاقو ‘ اهيبأ ىلإ ثءاح مت 7 .اهلهأ ةنع تراسو

 ‘ اَهب جوزلا لخدي مل ا 5 ترأرأ 7 اهجوزي نأ هل آ زوت وأ 7 اهلوق ُابقيأ © ىتدمع تضقناو

 ريغ نيآل مأ َكِلَد زوُجيأ { هريغ جوزب اهوبأ اهَحوزو ى جي وزتلاب ةلعل ىضرأأآل ةأرملا تلاقو

 زوجي نمم ىلعو ؟ مهسبح نأ مكاحلل زوخيأ َكلَد رحت ل اذإو ؟رمألا ةل سيلو ؟ عالطا

 . ؟ ىنفرع مهنم سبحلا
 لوقلاف اغلاب تناكو جوزلاب ةيضار ز يغ اَهنإ تلاق ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ريغ اهلوق . لوقلا ةماع ىفو 0 ةيعدم ىهف قالطلا تعدا نإ اًمأو } اَهجيوزت ل زئاجو ‘ اهلوق

 هجو ىلع فالتخالا نم اده مدغيال ةللا د همحر ديعس وبأ ملاعلا حيشلا لاقو } لوبقم

 . ملعأ ةللاو مكحملا ال قيدصتلا

 ضري مل ةثرولا نم دحأو { ةيدلا نم لتاقلا أربا ادإ لوتقملا ىلو و ةنمو : : ةلأسم

 هل ناك اذا إ مدلاب ىلوأ نمو ؟آل مأ ةيدلا نم ةمهس هلأ { ةيدلا نيم ةمهس ةارأو 2 ىلولا نآربب

 , | .خأو لو
 نأل , صاصقلا ىف كيد امنإو ، هريغ مهس لطبآل ةيدلا نع ةوفع باوجلا

 . ملعأ ةللاو ىتوأ دولا ليقو ، دلولا ن مدلاب ىوأ حألا ليقو ، ىرحتيال صاصقلا

 اهقلطو اهب لخ دو هريغ ثَجوزتو 5 اث الث ةتجوز قلط نميف لوقتا هنمو : ةلأسم
 { ةدعلا ىف اهدر هلا اهقلط اذإو { تاقيلطت ثالث ىلع ة هدنع وكنأ يأل اَهجَوزَتو

 7 اهب لخدو ، ريغ تجوزتو ، ثالثلاب ةنم تناب ادإ كلذكو
 ءىش هيف ناك نإو ىدلاو ىنفرع ؟ كلذ تيك مأ كلذ ىف ةحال مث ة اهدري نأ هلا { اهقلطو
 ؟ ىنفرع فالتخالا ني
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 نم هجوب ةنيم تجرخو & هريغ تجوزت ام ةعب اهعجازو اثالث اهقلط نإ : باوجلا

 هيفف { قالطلا نمم ء يش امهنيب ىقب نإو { تاقيلطت ث الثب ه ةعم نوكت اهنإف ، هوجولا

 ِ . ملعأ ةللاو ثالثب ليقو قالمتلا ني اهل ىقبام ىلع ثوكي ليق 3 اليخا

 توأ ذ دا إ عطقل ا ف بحي زم ىلع قرسف قرسي ن أ هدبع رمأ ؟ نميف لومت امو ة هنمو : : هل أسم

 - ء

 ؟ ال ما ةقرسلا ه هيلع تحص اا إ عطق د دبعلا ىلع لهو كلذ ىف لوقلاام ؟ رمألاب ديسلا

 هللاو ديسلا ىلع مرْغلاو مث ذ الاو افالتخا كلذ ىف ُملعأ الو دبعلا ىلع عطقلا ب باوجلا

 . ملعأ

 هنم صتقي نأ زوخيأ ئ ىرسلا وأ ىتما ر دعاسلا 3 نم لجر دي عطق نمو هنمو . ٠ ةلأسم

 هدي تقعطق عطاقلا نأ ت ترأرأ ؟ ىتمُلا َنع ىرسيلا وأ ؟ ىرسيلا نَع ىنملا ديلا نم

 رخالا نزم عطق دق وهو ش ىرلا هدي تقَعطق وأ رخآلا نم ىتما عطق دق وشو . "7

 . هللا كمحري اتيفأ ؟ آل أ ىرسيلا نع ىتما عطقي نأ زوجيأ « ىرسيلا

 ةللاو ةيدلا هلف اهلثم دي دجوي مَل ثإو ىَرسيلاب ىرسيلاو ىتمُيلاب ىتميلا : باوجلا
 ء

 . ملعا
١ 

 ىلإ قفارملا نم ىقب و قيارملا نم امهاتلك عطاقلا دي تعطق اذإو ةنمو : ةلأسم
 نلا كَدَلو ثّرع كلذ يف ةحولا تيك مأ ؟ آل أ كاته نم هنم صتقي نأ زوجيأ } فتكلا “

 . ةللا ءاش نا رجؤت

 . ملعأ هللاو يدلا هل امنإو ةفصلا هذه ىلع ّصتقي نأ هل نسيل : باوجلا

 لخثلا نيم أ م مهس ُهَلو ئ اَهلسفيل ليسفلاب ب اضر ] ذخ أ ٠ نميف لوقت اَمَو 1 هنمو . :ةل أسم

 بحاصل مأ ةعيقولا لخنلا نم همهس سافلا ذخأو ئ لشفلا اومسق دعب غ ‘ لسغي ىذلا

 . ةللا كمحري ىنفرع ؟ كلذ ىف مكحلاو 2 هتعب وأ مشقلا ثابق ت تبن ضزألا

 . ملعأ ةللاو هب ىلوأ ضزألا بحاصف ضرألا ىف تبّتام باوجلا

 ز اح ةقاس نيجو ىلع رايجن عيب 1 ىلع ل ًةلنغ عاب نميف لوُمتامو هنمو : ٠ ةلأسم
 ے هس

 اهْعطقي ْمَلو َغكأ وأ لقأ & اعارذ ني رشع ردق اهلفسأ وأ ةلخنلا هذه ىلعا نمو زئاج ميغ وأ
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 تيك مأ رايخلاب ىرتشملل ىه مأ كلذ ةلأ ء ضرألا هذه ىف لشفي نأ غئابلا دارأو غيباق
 ؟ ةللا كمحري قحلا قي رط ىنفرع كلذ

 . ملعأ ةللاو َكلَد هل سيل كوقو ليفي نأ هل لوقو فالتخا َكلَد ىف : باوجلا
 نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ ىضاقلا خيشل ا باوج نيمو : ةلأسم

 . هللا همحر ناديبع

 ييل ًالافلط هل عيني نأ ىلع لجر نب و « هتيب قو ادإ 2 رمألاب مئاقلا ىف نوّمتامو
 هنم عاضو ،ٌرطم لامطلا َتاّصأو باسحلاب ةي رال ادكو اذكب تلألا نأ عو { لاملا

 . ؟ اتفرع ؟ ِلاَقطلا بحاصل م لاملا تيبل عاضاتم هكح نوكيأ يحي نأ لبق ءىش

 . ملعأ ةللاو لاقطلا بحاص ىلع نوكي عايضلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 همصخ ركنأف اريعب هلداب وأ ريعب هياب هنأ لجر ىّلَع ىدا لجر ىفو نيو : ةلأسم

 . ؟ اهظفل 5 َنيمملا ة هنم دارأف 0

 هلداب وأ ًاريعب ةعيابم هللاب انيم تلحي نأ نيملا ظفل نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ةلدب ا وأ هنمث ذخأو 5 ريعب

 هدنعو ةضف تاي رال رشعب ًارامح ةعياب نأ لجر ىلع ىعدا لجر ىفو ةنمو : : ةلأسم

 اَهملس هن أ اوملعامو حص تاي رال رشعب ارمح هعياب هنأ دوهشلا ةداهش نوكتأ كلذ ىلع دوهش

 . ةللا كمحر انفرع ؟ كلد تفيك أ ك مهتداهش اودأ نأ ىلإ 7

 { . ملعأ ةللاو تفصوام ىلع ةداهشلا فل إ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 امكاح مئاقلا ناكو رمألاب مئاقلا دي ىلَع ارضح ادإ نيمصخلا ىفو ةنمو : ةلأسم

 فلحي آلو فلخيآل نأ 7 نيميلا ه هيلع ىعدملا ىلع عرشلا ىف بجو و .« مكاح ريغ وأ

 وأ مامإلا دنع هيفاوي نأ ةارأ نإ بلاطلل ناَقي و ؟ نيميلا نمم رذعيأ ناعفرلا ةارأو ك همصخ

 . ؟ انفرع ؟ كلد تيك مأ هكرتت

 نيمصخلا د دحأ ىلع بجوأو ، امكاح مئاقلا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 كلد ةلف تافرلا نيمصخلا دحأ بط ادإ ميكاحلا ؤيغ امأو ، ناعفر كيد دعب سكلف ، نيمتلا
. ملعأ ةللاو



 كلذ مزع ه ةلخنلا ت بر ةارأو دحأ لخن نم دحأ هعطق اذا إ بطرلا ر وزلاو ة هنمو : : ةلأسم

 . ؟ اتفرع ةروزلا ةميق وكي مكف إ

 . ملعأ ةللاو هي واسي امب رؤزلا ةلعل مصلا ةميق هيلع نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هريغ لام ىف اهطب زي وأ لبحب ميتي اهدوقي تدجؤ ادإ ةبادلا ىفو ةنمو : ةلأسم

 ؟ انفرع ؟ ال أ هسبح زوجي و ةلوق لبقا هل اهنإ لاقو

 ةللاو سبحي لاق نم لاقو هيلع ستحال لاق نم لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ

 « هدلب ريغ ىلإ ؤأ هدلب ىلإ ىلاولا دنع نم حستفا ادإ ىراشلا ىفو ةنمو : ةلأسم
 ىراشلا اذه َبَرَض نم بقاعيأ برضف هرييغت ةارأ اَدِإو ؟آل مأ هريغي نأ هلأ اركنم ةجوف

 تقولا َكِلَد ىف ةنال سانلا دنع نم تيضتسي نأ هل وي ىراشلاو ؟ال ¡ : أ حييتفلا

 . ؟ هيف مكحلا تيك مأ هل ةضي رفال

 امأو ، بقوع َكلَد ىلع دحأ ةبرض نإو هيلع ردق امب ب ركنملا ر ريغي نأ ه إ : : باوجلا

 هرثأ ة ةهازنلا نكل مارح اهنإ لومت ة الف هل ةفايضل

 لثم ريسيلا ءىشلا سانلا دنع نيم ذخأت نأ هل زوحي اضيأ ىراشلاو ة هنمو : : ةلأسم

 ؟ كلذ ىل نب هكح هي هيدي دي ىلع رب مل هنأل ال مأ كلذ هغسل و اذه وحنو مدألاو جلملاو بطرلا

 . هللا كمحري

 ُ ةهازنلا ىنبجعت نكل مارحب سيل ةنأ : باوجلا

 ىليعامسإلا منام نب دحأ نب برقلب ىلاولا ةقثلا حيشلا ىتعملا هيلإ نيو : ةلأسم

 . ةللا اهمحر
 هيلإ جاتحيام ذخأي نأ هلأ ىلالا رمأب سانلا دنع نيم تاوكزلا ىدأتسي ىلا يفو وو ك ر

 . ؟ ال مأ عسي ةعَسيأ ىلع ةبتكأف اذك اذك تخأ ىنا ىلاؤلل وقي و 5 هتقو ىف
- 
 م

 . ملعأ ةللاو ىلاولا رثأب لإ دخأيآل نأ ينبجعي : باوجلا
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 نيم ىكشو لجر هلإ ءاجو نصحلا ىف ىلاولا ْضيعي ىذلا ىفو هيلإ ةنمو : ةلأسم
 اك نالف نا نالف ميتێلل ه هيلع ىناتلا نالف نبا نالف نيم كاش انأ لاقو ى سانلا خرم د دحأ

 يصوآل انأ لآقف ليكو 1 ىصو تنأ مكاحلا ةل لاقف متيلل تستحم انأو ، ةضف ةيرآل اك

 هيلع ىزلا مزلي نأ مكاحلل زوجي ه ىمع دلو لاق وأ ىخأ ألو ميتيلا اذه نكلو ليكوألو

 كلَذبَرقأو .لا ه هيلع ىذلا رضح نإ تيأرأ ؟ال 3 بستحملا لجرلا كلذل هعفدي و « .لا

 دشر شسزأتشي مل ميتيلا نأل { مهاردلا ه هذه ل تعفد ثنك كرمأب ناك نإ مكاحلل لاقو

 هل زوجي ىزلا ةمالعاتو هلثمو ؟ آل 1 لجرلي قحلا كيذ عفديل ء هيلع مكحي نأ مكاحلا عسي ُهَسيأ
 . ؟ كلد ىل نيب غلبي ىتح أ هابص ىف ح هلأ ةقح ضبقتسي 7

 يقي نكلو ةقث ثوكي ىّمَحف هضيبقت امأو ء ةعومسم بسيتحملا ىوعد تإ باوجلا
 . لب ادإ لوقلا رثكأف : ميتيلا ضيبقت امأو ميتيلا قح ضبقل اليكو مكاحلا

 ءاشي نم قلط نأ رمأي ىلاولا ناكو ئ نزاخلا 7 ىذلا ىو ء هيلإ هنمو : ٠ ةلأسم

 حأ نيسوبحملا ضعب رأ ىرت ناك ادإ دارأ " م نم قلطي نأ ةُعسنأ ئ ءاسي نمم سحلا ىف لعجيو

 . ؟ ل 1 كلذ ةمزليأ ئ هسبح

 . ملعأ ةللاو كيد ةلف قحلاب تفو كيد هل لعج ادإ باوجلا
 ةداهش ريغ لبقي آل مأ قوقحلا ىف ىلولا ريغ ةقثلا ةداهش لبقت لهو ةنمو : ةلأسم

 . ؟ لدعلا ىللا

 ةداهش تإ نيملسملا نمم لاق نم لاق فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 . ملعأ ةللاو ىلولا ريغ ةداهش لبقت ال لاق نم لاقو . قوقحلا ىف ةزئاج ىلولا ريغ ةقثل

 ىلاولا رضحأ اقح ماتيألا اهدآلوأل ىعدتو ز ىلاولا ةنع ىمكشت ةأرملاو ةنمو : ةل أسم

 هيلع نم ىلاولا رمأيا نيجاتحم ماتيألا ناكو ىتحلاب رقأو رضح اذإو اقح هيلع ىعدت نم اهل
 ناكو { ماتيألا قح بهذ مهل ىلاولا مقي مل نإو ٍةقئَريغ وأ ةقث تاك ؟آل مأ هئاداب قحلا

 ني مُهَل ىذلاورَحآعىش لبق ني اك را اذه ىلع فت هن ةثعب ناويح لبق نيم قحلا
؟ مهتنوئم رشع ىنكێام مهلام ةلغ



 نإف } اهدالوأل امح هيلع ىعتت نم اهل رضحي ىلاولا نإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىلاولل زئاج ةنإف { اهدنع نم ىقابلاو مهيفكت" ال مهلاومأ ةلغ ثناك ؤأ { ةنيمأ وأ ةق

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع مهتأ ىلإ هئادأب . نأ

 ىهو & ىوعة ممهيَلَع ىعدت سانأ نمم ىجكشت ىلاؤلا ىلإ لصت ةأرملاو ةنمو : ةلأسم

 . ؟ال خأ ةردم اهيطعي و { اهاوكش ىلالا عمسأ { اههجو ةفشاك ريغ ةرمغتم

 امأو ، اهمصخ ةردم اهيطعي و « امتاوغد غمشي ىلالا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو اَهَهحو ةفشاك الإ نوكت ة الف ماكحألا دنع

 حنم » ىلاو لثمم 7 ةالؤلا ضعب نم لووطُخلا ضعب انيلإ لصتو هنيو : ةلأسم

 مهربجو مشهريبدت زوججيأ اتتيعر نيم مهو ! مامألا رمأب ركذتو 7 هيلإ سانا ريبدتب « ىكزأو
 . ؟ مهدنعاق مدقل مهيلع ريسملا لقثي ءارقف مهو رْيَسلا ىلع

 ىف ماكحألا نيملشملا مامإ هل لعج ىلاولا اذه ناك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 عطقتملا ريقفلا امأو " ر” اح كلذف ئ موصخلا ل اور ة ديل ةالولل بتكي نأ رمأ ؤأ 6 هتكلمم عيجج

 . ملعأ ةللاو ؟ َكِلَد ىف اتَخيش رظناف رييملا ىلع دقيال ىزلا

 رخالاو رجنخ وأ فيسب 4 ر رض اهدحأ ئ نيلجر ىلع ىعدا لجرو هنمو : : ةلأسم

 ن اعأ ١ 1" بورضم ١ ا تو ئ هيلع 7 تسلو اهنيب ازج اح هنكسم امنإ ١ كسمل ١ ل اقف { هكسم

 ؟ اتيفأ آل مأ ةفصلا هذه ىلع سبحيو ةمهت كساملا ؛وحليأ ‘ هت رض زم د هلع

 ةللاو هسبح ٌرئاجف ةمهتلا ةقحلت نمم كساملا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 اذك نالُمِل يلع ىلاولل كاقو { نيملسملا لام نيم لأس ادإ ريقفلاو هنمو :ةلأسم
 مأ قحتسم اريقف ناك ادإ َنيملشملا لاق نم ةنع ىطعي نأ ىلالل زوجي له ، ىنع هوظعأ

 . ملعأ هللاو هيفنب ريقفلا ىطعي ىلاولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
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 ةتب رض ىنا نآلف نم ىكاش ىنإ لاقو ىلالا ىلإ لجر ءاج ادإ ةنو : ةلأسم
 انأو ه ىمع ين نم ادحأ برضي وأ ىتب رضي نأ هنم فئاخ اَتأو ي جم وأ فيس ةبرض

 رضحي نأ ىلاوليأ , ىتعاج ىفآلو يف لعفي ل ًالبق ىنيطعي وأ قحلاب ل لع ْثجياَم ملسأ
 . ؟ لبقلا ىليثي وأ قحلاب هل زوجيام دخأي نأ مأ بورضملا ريخت زوجي لقو « ةني ىكنلا

 ربجي لاق نم لاقف ء قحلا مّلَسي أ هيلع نم تلط ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ثأ فاخأ ىنإ براضلا لاق ادإ امأو ةني هي ربي وأ هبحاص نمم ةقح دُعأي ذأ ةلا ةل نم
 . ملعأ ةللاو ربجي ر هن أ اه لثم ملعأ الف ىمع ىنب نم ادحأ برضي وأ ىنبرضي

 لاقف هقح دي ري هل لاقو .ءاجف رخآ لجر ىلع ةي رال ةئام هل لجرو ةنمو : ةلأسم

 لقأ ؤأ م موي دعب راسو لحرلا اهذخأف كلع كل ىذلا ىحلا ىهو 4 اهذخ ة ب رال ةئام هذه هل

 ميازدلا لب رخآلا لاقف { اكو اك ةصقان مهاردلا تدجو لاقو ء هيلع عجو رتكأ ؤأ

 ؟ ارمنم نمم لوق لوقلا نوكيأ ‘ ىرضحمب اهدعت ملو ىنم اهت ذخأ دقو { ةمات

 هقدصو { قيدصتلا هجو ىلع ةنيم مهاردلا ذخأ ناك نإ : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 نإو 2 نيملسملا ضعب لوق ىلع ةعجر هل سيلو ةصقان اهنإ هلوق لبقي الف ةي رال ةئام اهنأ ىلع
 هنإ هلوق لوقلاو ةصقان اهنإ لاق ادإ ةعجرلا هيلع ةلف قيدصتلا هجو ىلع ةني مهاردلا ز ذخأي م

 . ملعأ ةللاو اذكو اك اهدجو

 ىقاملا ةركنأف اقح رخآ ىلع ىعدا لجر ىفو . هللا امهمحر هيلإ هنيو : ةلأسم
 لاقف قح هل هيلع قبي ملو هقح هافوأ هنأ هيلع ىعدملا لاقف { ةحص هيلع علطأ مث ء هيلع
 لاقو { اذه َريغ هيلع ىل وه ةنيم هضبق ىذلاو 5 ائيش ةنم لضبقأ ملو قاب اه ىقح ىدلا

 بولطملا لوق لوقلا نوكيأ 2 ةقرولا هذه ىف يلع بوتكملا قحلا اذه ريغ يلع ءىشال:بولطملا
 . ؟اقح 4 هنم ضبق هن أ حصو ] بل اطلا ةق آ اذ إ قحلا كلذ نع هيلع ءىشال هنإ

 & قحلا كِلَد ريغ هيلع ءىشال هنإ بولطملا وق لوقلا تإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو قحلا َكلَد ريغ امح هل أ ةلداعلا ةنيبلا بلاطلا ىلعو

 دلوت نم افوخ 3 ءادنلاب ب مهيلس عيب ىلع سانلا ربجم نأ ر زوحي لهو هيلإ هنمو : ٠ ةلأسم

 نم ةنإ قوسلا رمأب مئاقلا رظن ىف قو ادإ ىرتشملاو عئابلا نيب تامَصاخخملاو ِتازاَتلا
 . ؟ حالصلا
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 الإ مهعلس عيب ىلع مكحلاب سانلا بجأ زدقأال ىنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىف نورظانلا مه نوُمئاقلاف رمالاب نم رظنلا بحو نأ لا هتعلسب ىلوأ اكو ءادتلاب

 . مالسإلا لاصم
 ٦5 ١

 ًارحح 1 اجلا بتكي له ة ن امض نزم ةيصو ةل بوتكم ح ل ٠ نمو هنمو : ٠ هل اسم

 اهتادص ىف ارجح اهل بتكي نأ ثبلط ادإ أرملا كلذكو 5 كيذ حلا ل نم تلط اذإ هيف

 . ؟ مأ اهل ثنكيأ ءاهجؤز ىلع لجآل
 ًكِتفِص ىلع هتركذ نمل ارجح بتكي نأ مكاحلل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ؟ ملعأ ةللاو هذه

 ريغص وهو اهنبا تب َرض اهنأ اهريغ وأ ةأرما نم ة ةأرما تكش اذإو هنمو : ةلأسم

 . ةنم ىكشملا سبح زوجيأ برض ث أ نئالا ىف ناكو

 ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ ه هنم ىكلملا سبح .ح زئاح معتف : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 .. ملعأ ةللاو هيبا مأ ةباكنب ضري ملو مفري ملو بئأ نئالا ةنع ناكولو

 كلذ نم لطني َراَصف 6 ضرألا نم تاوم هلو لام ل لجر ىفو ه هيلإ هنمو . :ةلأسم

 . ؟ كلذ نزم هعنم أ لحأ هيلإ كشي ملام ىلاولا : هنع فقيأ هلام ىف هذى د زي و { تاوملا

 ةللاو هذه تفص ىلع ةنع فوقولا ىلاولا ىلع ؛قيضيآل : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ

 نكي ْمَلو ى حارج لثم ًالعف وأ اريثك ًالام رخآ ىلع عدمم ىقدا اذإو هنمو : ةلأسم
 ىعدملا ة ,ممع ىعدملل | تلظو ئ اَهب مكاحلا ُهكحآل ة ةرهش دوهش هدنع ثناكو ة هحص ىعاملا دنع

 زوخيأ ى همضل ا هلام هيلع ىدملا نأ ىلاولا رظن ىف قو و ى ةللا همحر مامإلا ربق ةنم هيلع
 . ؟ال : مامإلا خيشلا ربق دنع نيملا ذع هربج ىلاولل

 تفص ىلع جيشلا ربق ةنع فلخي نأ هزبج ىلاؤلل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هذه
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 نيملشمل ا راثآ ىف ءاج له كلذ هيلع رهاشتو ئ لتق وأ ةقرسب مهتا نمو هنمو : . ةلأسم

 لقأ وأ سلب ه هيلع ىتات دلبلا ىف هر ب رادي و {{ رامح ىلع بكري و لينب مهتملا هحو ىلطث نأ

 ىف ما . ] ؟ ا ده لثم نع رحزي و ب اّتتسث ] ىل اول ا و ] ل امعلا نم ح ] ١ ده لعف ن و ئ كلذ نم

 ؟ هلل ا ءاش نإ ًاروح أم اتقرع ؟ قحل ا هوُخو نم هحو كلذ

 الو ىلاولل ىنبجعي الو نيملشملا راثآ ىف اده لثم ظفحأ ! : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةللاو بيللا ُإثم اده لثم ىدنو رَجَرُي و ، َكلَد نع ىهني و اذه لثمم َلَعفي نأ لباقم
 . ملعأ

 . ماكحألا ه لعي ملو الماع لعج ادإ ىلاولاو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو:ةلأسم
 املو & لماعلا رضحمت هبحاصل قحب امهدحأ ةقأف 3 قح ىف ناَيعادت نالجر لماعلا دنع رضحو

 حص ناك نإ إ لماعلل لوقي نأ ىلاؤلل زوحي له قحلا قحلاب رقم ركنأ ىلاولا ةنع ارضح
 ثادحألا نيءىش لياعلا ةلعل اده ةنع حص ادإ كلذكو 2 هب هذخ قحلاب اده ارقا دنع
 كلد ىلاولا دنع حي ملو زوجت روحت ال ىتلا ثادحألا نم كيد ريغ وأ جلف ىلع وأ قي رط ىلع

 موصخلا ىضر ؟ال 1 ةدنع م حص اب ثدحلا باحصأ ذخ لماعلل لوقي نأ ىلاؤلل ز زوجي له

 . ؟ اوهرك مأ كلذب

 زاج فيحلا ني ًانومأم ايلو ةقث الثَع ماعلا تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو تركذام هل لومي نأ ىلازلل

 نقو ، همع ةنباو هتنبا وأ هتخأ نمم آيكاش ىلاولا ىل[ءاَج نم ىفو ةنو : ةلأسم
 ا ده لوقب امُهسْح ر روجح له ئ ةبي ر ىلعو ًاحيبق نالعفي الحرو امتتجو هر 1 هتب ارق نمم ناك

 ةمهتلا امْهقحلت ةأرملاو ُإُجرلا ناك اذإ لجرلا

 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع اَمُهُسْبح زئاج م ْمَعنَف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 برقلب ىلالا جيشلا ىلإ ىلاعَسلا دمحح نب رماع ىلولا خيشلا باوج نمو : ٠ ةلأسم

 . هللا امهمحر ىليمعامسألا عنام نب } دمحأ نبا

 همزل نامض نم اتح 7 رملشملا نم ائيش هل عفدت نأ مامألا ىلاولا لأَس اذإو

 نأ لتق ىلاؤلل ةاكزلا تقو ءاجو ى ةضبقف نيملسملا لام نم ةضبقي نا رمأو لاملا تيبل
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 كِلَد مكح نوكيأ { ةضبق هل زوجي نمي دحأ هضبقي نأ لبقو { افنا هل زوجي اميف كيد فني
 تعفد دق ىلاؤلل مامإلا لاق ثإو ؟ هذفني ملام هيف هيلع ةاكز آل مأ ةاكزلا ىف هيلع لمحيو 9 هل

 ضبقي ثأ هل زوُجيأ ، نيملسملا لام نم ةشبقا هل لي لو َنيملشملا لام نم اذكو اك ك

 ؟ نامضلا ني هب :ةاتحيو هب ل عفدام

 دق ىنارت مامألا لاق اذإو هذه كتفص ىلع ةاكزلا ه هيف هيلعف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو هضبق ىلاولل رئاحف نيملسملا لام رم اذكو اذكب كل تعفد

 ىلإ اتريسم ة موي اهانذخأ اتك ىتلا ةنازلا نيم نمم ءىش اندنع ىقب لومت ةامو هنمو . ٠ ةلأسم

 صاصرلاو ىودلا نزم ائيش انطبهأ رلا قب رط ىلع رسلا انفرع امل نيملسملا ةناز نمم رافظ

 هب ؛ عافتنالاو كرت اتل زوجيأ روص ىف نآلا ىب و ربلا قي رط ىلع هلمح نكمي ملو روص ىلإ
 كرتن ا م { نيملسملا مامإ ىلإ ا هذرن مأ & نيملسملا ىوعتل هيف فرصتلاو { نيملسملا ةلود ريغل

 ؟ مامإلا ه هيف نذأتسن أ وه امك

 انرمأو ، بكارملا نمم ريلا ىلإ ةانطبهأ ثأ ىلإ لاملا نيب رمت نمم ةيقب ثيقب كلذكو
 هيف فرصي اميف ةانفرصو { هنمّت اتضبق رافظ ني اتمدق املو فرصو انريسم موي هفي رصتب
 هرببحي نأ هل زوجيام عيمج ىريسم موي ىل زاجأ مامإلا نأ ريغ 2 اتتيعر نيم وه ىذلا لاملا ثيب
 . ةلودلا كلت ىف ةتقفنو ةفرصن مل ىقب ىذلا نأ لإ ء نيملسملا وات ىف ةيالولا تلت ىيف ىب

 ؟ هيف كرظانأ تتح ذ ىرطاخب اذه رطخو ؟ كلذ ىف كبجعياتو

 نأ هتركذام عيمج ىف .؛ماَيتحالا ليبس ىلع كل ىنبجعي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو مامإلا رواشت

 هلايعو ةنكاس وهو اهقلطم تيب ىف تماق ادإ اث الث وأ ةدحاو ةقلطملاو ةنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةقث ريغ ناك ادإ امهيلع ركنيأ اريغ نم

 حصت نأ لا اَهقلطم ىلع ىنكُسلا اهل ةدحاو ةقلطملا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 الف اث الث ةقلطملا امأو } نيملشملا رمأب وئاقلا رظن ىلإ كلذف ًةقلطملاو قلطلا ةعارب و ةمبآلا

 . ہلعأ ةللاو اَهيلعركنُي و اهل ىتكُس
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 مث هيف دوكخيآلو نوملسملا هيف بتكال عضوم ىف نوُقتاَمو هيلإ ةنيو : ةلأسم
 . مكحب اعنم . عومل كلذ نع مهم ادحأ ر عنم ملف مه دنع ُمكاحلأَر رضحو & هيف شانأ مَصاخت

 ىف نيبلاطلا ( قوف اذكو اذك هيف مكحلاف اكو اك ة ةعفص ءىش اك نآ امالك ضصرع نأ الإ

 { عضوملا كلذ اوضراعف { . مهيلع مكح كلذ ثركي ل ةنأ اونطف مع ح ‘ كلذ مهفو عيضرلا كلذ

 مهلعف ىلع مهيقاعي نأ ىلايل زوحي له ، نع اوعئم مهنأ اونظ اوئاكام هيف اولعف وأ ةوذاحف

 . اذه

 هيف لخدي ًالف نوملسملا هيف مخديآل عضوملا كلَد ناك اًدإ:ذقيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةنإف تاب راضملاب ضعبلا مهنب ىلع موصخلا ىدعتي نأ لإ ملسأو ىلوأ هل فوقولاو مكاحلا

 . ملعأ هللاو مهبدأ ىلالل زئاج

 دنع نوكشي و هنم مهفوقح نوبلطي سانلل قوقح ه هيلع لُجر ىفو هنمو : :ةلأسم

 لامب مكاحلا مكحت نأ لبق لجآلا اهقاتصب هتجوزل هلام مم عيمج بتك لجرلا نإ مث ىلاولا

 . ؟ ال ما ءاضقلا كلد ىضمأ { هتنايدل " اذه

 مكاحلا هيلع رجحي ملام لوقلا رثكأو فالتخا كيد ىف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هلامل هقي رصت هل زئاج ةنإف 2 هلام

 وأ ريعب وأ روث نم اناويح وأ ءام وأ الام ىرتشا نمو : هللا امهمحر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ٤ل بتكي نأ ىلاولا نم بلطو ءارشلا َكلَذ ني ًاريغم ىلاولا ىلإ ءاجف ناويحلا نيم كلد ريغ
 ؟ كلد ظفل تفيكو باتكلا ةفصامو ؟ديعب وأ ابي رق ةمَصخ تاك ؟هل ثتكيأ اريغ

 هب َضزي مل اهنأ اهامداب اهجؤز نيم ةريغم اهنأ ىلاولا اهل بتكي نأ ةأرما تبلط نإ كلذكو

 ؟ باتكلا كلد ٤ ةفص امو ؟ ل أ َكلَد اهل ثتكيأ ة هجيوزت دري نمم هنأ ىعدت وأ اهجوز

 . ؟ كلذ ظفلامو

 بتكي نأ ظفللاو ،َريغلا هل بتكي ثأ ىلاولل زئاج ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نالف نبا نالف نم ةارتشا ةنأ ىعدي ىذلا لاملا نم ىنالفلا نالف نبا نالف ريغ دق باكلا
 , ةمصخ رضحيل ةردم دخأي نأ ىنبجعف ناويحلا امأو { ةلاهجلا هئاعداي ءاملا وأ ، ىيالفلا
 . ملعأ ةللاو بويعلا نييءعىشب ريغ امب هل تتكي نأ زئاجف ىلاولا هل بتك نإو
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 رمأو هريغ وأ زرأ لثم ماعطلا نزم ائيش ىرتشي رم ىلاولا رمأ اذإو هنمو :: ةلأسم

 ِتيبلو هل َكلَد نوكي نأ ىلاولا ةينو لاملا تيب نمم كلد ة نمث َملَسي نأ اجرلا كلذ ىياَولا

 هبلق ىف ىوب ذ ايك ءىشلا كلذ نم امهس ذخأ نأ ىلاولل ه هنمب داز ار ىتح 4 ًاعمتح هكرتو لاملا

 ج ال مأ هب ب ىرتشا ىذلا نماب

 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع ةتركذام ىلاولل رئاح مقنف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 نيم تقرس ناك امصخ اهيف مف نوك له ةتنامأ تقرس اذإ نيمألاو ةنيو : ةلأسم

 ؟ سانلا نم م هريغل وأ ميتيل وأ دجسم ريغل وأ جسم تناك ظفح

 مصخ وه لاق نمم لاق : نيملسملا نيب فالتخا كلد ىف : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو امصخ نوكيال لاق ا نم لاقو 7 هتنامأ ىف

 راثآ ىف تدجو , ةيافك هيف تيأر ايل باوجلاب تيتأو لاؤسلا تكرت ةنيو : ةلأسم
 بهذف { ّضاعلا مف نم ةدي ضوضعلما عزتناف رخآ تي امهدحأ ضع نيلجر ى : نيملشلا

 ديأ مالسلا هيلع لاق هنأ بحأو هتينث رتهأف { ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف هتينث ىدحا

 رثؤم نبملسملا راثآ نيم هتظفحام ادهف { اهمضقي لحف مف ىف اهنأك اهمضقي كف ىي دي

 . ملعأ ةللاو فالتخا ناك نإو { كلد ريغ هيف ظفحأ ملو 2 هنيعب

 ادك هل دحاو لك لاملا تيب يف ضئارف مهل ناك ادإ ةارشلا ىفو هنيو : ةلأسم

 بحلا ةارشلا ىضقي ليكولا راصو رمتو بح لثم ، اضورع الإ ىلاولا دنع نسيلورهش لكي
 هل حسف مهارد هتضي رف بلطو مكح اذإو كيذ نوفرعي مهو { قوسلا نمث نع ة ةدايزب رملاو
 ىلاولا م عسي الأ ؟ اذهب نوضار مهو كل اتخسف الإو ةريغك تيضر نإ هل 7 . ةمدخلا نم

 ؟ املاس نوكي و اذه

 . ملعا ةللاو هذه َكِيفص ىلع هتركذام ىلاولا عسي ةنأ : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 كلد اكشو هل ةأرما نم ةلاكوب ىضاقلا وأ ىلالا ىلإ[ءاج لجرو هنيو : :ةلأسم

 وأ ىضاقلاو { لجرلا َكِلَد نمم اهل فاصنإلا بلطو ةتلكو ىتلا ةأرملا جوز نأ معزي ليكولا

 فصني و ةل رضحيأ ؟آل مأ ةأرملل جوز وه ةأرملا ُايكو ةنم اكش ىذلا نأ فرعيال ىلاولا

 . كلد ىف ةجولا تيك مأ « ةيجوزلاب راقتي لجرلا كلدو ةأرملا رضحت نأ الإ ؟ال مأ ةنم

١١٢١



 عمسي لف ةأرملا ليكو لجرلا اده نأ مكاحلا ملعي . ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هاوعد م عمسي هنأف ةأرملل اليكو فرعي مكاحلا ناك نإو لجرلاو ةأرم آ رضحت ىتح هاوعد

 . ملعأ هللاو ةيحوزلاب وأ اذإ إ لجرلا نيم م وجلا هغلبي و

 رخا اجر ءاخحف ل كلم اَهن أ ىعدي « ةريغص 1 ر راح عاب لجر ىفو ةنيو : :هل اسم

 ة د رحلا مهمكح سانلا نإ ايهل لاق ن إف ؟ اَمَهل ىلالا لوم اذام ى ةرح اهن أو هند ا ىه لاقو

 هذخأ ىذلا نمل ١ عئابل ١ نم ىرتشم ا تبلط ن إو { كلذ ذ ىف ابيصم نوكيأ ا ى كلم ١ حصي ىتح

 . ؟ َكلَذ ريغ ; مأ هل كلم ة ةي راجلا نأ حصي مل هلعل ؟ هدر ىلع دحأ هنم هنم

 ًالف ىرتشملا امأو 2 هذه َكتيفص ىلع بيصم ىلاولا لوق نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىتلا ةيبصلا هذه نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ ةل ةملس ىذلا نشلاب عئابلا ىلع هل مكب

 . ملعأ ةللاو هل هملسي ىزلا نملا درب هل هيلع مكحي ذئنيحف 7 ةرح اهايا هعياب

 نمل رطضم ةجاتحم ةيعرلاو « ةعستم الو هل ثناك ادإ ىلاولا ىفو ةنمو : ةلأسم

 ناوخإلا ضعب هةنعو ةباتكلا رمأ ىف رصب و رظن هل نمم بتكي حأ ىلاولل أيهتي ملو بتكي
 سانلا نإ ْمُهَل لوقي نأ ةل زوجي له ى هركني مهنمعىش ىلع غلطي ملو . مهنيد ىف تاقثلا

 اوبتكت نأب 4 مكتداهش هيلع نوبتكت مكنم بلط نم نأ ىنبجعي و {ةباتكلا ىلإ نوجلاتح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب » هتداهش ةباتك نم بولطملا بتكي نأب هفصو هيلع مكتداهش

 مامت ىلإ ةضف ةي رال اذك اذك نالف نبا نالفل هيلع أب هيفن ىلع نالف نبا تالف ىندهشا
 ةرورضل ةللا كمجرو كلدو ؟ ىلاولل زئاج اده اتتيس ىرتأ اديهش هب ىقكو ةللا ةهش ظفللا
 تيج ةباتك مهل أيهتي مل نإو ، مهقوقح بهذت ال نأ اوج اذه لصح ادإ ؟ ؟سانلا ىلع
 ىلإ ناجاتحم اهاليك ىرتشملاو م غئابلاو نيدلاب الإ نادلبلا تالماعمو ةلعل مهقوقح باهذ

 ؟ اقفاوم هارتام انديس اتفّرع ى كلد

 . ملعأ ةللاو ةتركذام ىلاولل ساو هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ليكولا وه ةنأ ىلاولا هفرعي مَلو { ةلاكوب ىلاولا ىلإ ءاج لجر ىفو ةنو : ةلأسم

 تهش ادإف { ةداهشلا ةلعل نيميلا ةفص تيك ، ليكولا وه ةنأ ةحص ىلاولا ٍ هيلع بلطو

 ةلاكولا ةقرو نوثعي { ةقرولا هذه ىف بوسنملا وه ح ىنالفلا نالف نبا نالف اه نأ دوهشلا
 . ؟ال مأ ةداهشلا هذه ىنكتأ
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 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع ىنكت ةداهشلا هذه نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ,ءىش عفدب ذاتحيو ، صلختي نأ ةارأ اذإ ىلاولا ىف اتخيش تلأسو ةنمو : ةلأسم

 نيملسملا لام تيب نم مهاردلا نيءعىشب ر دحأل م عفد اذإف & نامضلا نيم نيملسملا لام تيبل

 لام تيبل اهب : عفد ىلالا نإ ام مث ىلاولا ىلع اهدر هل عوفدم ا نا مث 7 عفن وأ رشف [ 5

 أ ؟ هللا نيب و ةنيب ايف املاس . و يبي أله تلأسو { نامضلا ني ًاطايتحا تمملسلا

 . ؟ نييلثملا مامإ رمأب الإ َلَد نوكيآل

 ىدنع نسحأ كلذف نيملسملا مامإ رمأب كلد ناك ادإ اما : : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نم ب دحأل م عفدو { نيملسملا مامإ رشأ ريغب هتركذام لعف نإو { ىيفن ىلإ قيش ثأو ىلإ بحاو

 نأ ريغ نم نيملسملا لام تيبل ىلاولا ه هر عفدو ىلالا ىلع كلذ ةر ش { تركذ ايب نيقحتسللا

 رئاح وهو { لدعلا نمم كلذ جرخيالف { هيلإ هدعي هنأ هل ةلعل م عفد ىذلا ىلع ىلالا ۔درتشي

 . ملعأ هللاو 0

 مأ دلبلا نم ةاضملا فرصب رمأي نأ ةل زوبي له ىلاولا لماع ىفو هنيو : ةلأسم
 ىف اذه ُإخديأ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ل لعج نإو ئ كلد ىلالا ل لعجي ىتح

 . ؟ال مأ كلذ

 . ملعأ ةللاو زوجت ال ىمعألا ةداهش نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لاجرلا ريغو لاجرلاو 2 ريغو رملا هتيب ىف نغبي نفرع ادإ ءاسنلاو ةنمو : ةلأسم
 نمَهتي ال نمم هو > نهيلع كن له > نهتج اجل كلذو > نهنم ىرتشُل نهيلع لخدي

 . ؟ هللآ ءاش نإرجألا ميظع كلو باوصلا هجو انفرع ؟ داسفب

 هيلإ رظنلا مهل زوجآل امم ائيش ءاسنلا نمم كاجرلا ري مل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو نهتجاح لجأل « عيبلا نم عنملاب نهيلع مكحأ ردقأ الف نهنم

 نيم الجر نإ م مث ، نادلبلا ضعب ىف لامع هل ناك ادإ ىلاولا ىفو ةنمو : ةلأسم

 ىف لجرو وه عزانتو { لماعلا اهيف ىذلا لبلا ىلإَراس اهيف ىلاولا نكسي ىلا دلبلا لهأ
 ةمصخ هيف مصاخت ىذلا ءىشلا كلذ ىلإ دمع لجرلا نا ث إ مع ؤ { لماعلا دنع هيف ايَصاختو, ءىش

 هيلإ هدر ةارأو لماعلا ةبلطف ى ىلاولا اهيف ىزلا لبلا ىهو ء ودلب ىلإ ةبرقو ليللاب ةدحاو
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 ناك هرك ولو { لياعلا ىلإ هةر ىلاولل زوجي له عوجرلا لمرلا ةركو ةذخأ ام دريلو ةبقاعيل
 ءاش نإ ًاروجأم ًةوحلا ةجو انفرع رضاح ريغ َكلَد هتقو ناك ؤأ 2 دلبلا ىيف ارضاح ىلاولا
 . ؟ هللا

 ناكو ئ سانلا نيب , ماكحألا ل لعج دق لماعلا ناك ادإ : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 هيلا إ لجرلا اه ر زئاجو هيدي ىلع مكحلا اذه مامت نوكي ةنإف مكحلا اذه ىف لخد دق

 هللاو هيلع زوجيامو . لجرلا اذه رثأ ىف رظني ىلاولا ناف ءاكحألا هل لعج نكي مل نإو

 . ملعأ

 مهدنع نوْغبصي نيملسملا نإو { غبصلا نولمعي اون اك ادإ دوهيلا ىفو ةنمو : ةلأسم
 نيملسملا دنع قوسلا ىف اذه ناك ادإ ئ غبصلا اولمعي نأ ". رع ةوهيلا م عنمم نأ اتل زويأ > مهتاين

 دلب يف ةسينك م انثحوو ئ مهنع ىضضاغتلا انعسي أ ش مهدنع غنب غبصلا نع نيملسملا م عنمن | أ

 كمُمحري انتفأ 7 هثيدح وأ ة ةميدق تناك اهنع ىِضاغتلا اتعسب ما اهمده نأ اتل زوجيأ رصلا

 ؟ هللا

 امأو 2 دوهيلا ةنع اوغبصي نأ نيملسملا اوعنمت أ مكل تإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نإف { اهمثه ىف هرواشتو نيملسملا مامإ بتاكت نأ كل ىنبجعي هنأ ريغ زوجت الف ةسينكلا
 . ملعأ هللاو : ىلع كلذف كل نذأ

 ةنسل او ةعامجل مهو ئ نيملسمل ا نيل فالخلا له ] ء الوه ىفو هنمو : :ةل أسم

 مهنع ىِضاغتلا اتعسي مأ ؟ ل أ كلذ نم مهعنمنا دصلا دلب ىف ئ ةعمجلا نولصي ةيعفاشلاو

 ؟ فلس دق نامز نم وه ملب ز اتتقو ىف لإ نكي ل . هركذ مدقت دق ىزلا اذهو

 ىف هللا ةيضر نيملسملا مامإ رواّمت نأ كل ىنبجعي هنإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةعمجلا ةالص نيم مهينم

 ىلع ىعدا نمامأو 7 هللا همحر دادم نث د دمحم ن ميلس خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 ىلعف َكلَد راديبلا ركنأ ثإف { هلام ىقس نمم هب رماام ريغ ىف ةفلتأو ةءعام بيس ةنأ ةراديب
 يملا هيلع راديبلا نيمي ىلإ لزنو اهّرجعأ نإف { اوعد ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا ءاملا بحاص
 هغلتأ ىذلا هئام ث هميق ل هيلعف كلذب برقا نإو ئ هيلع ىعدملا ىوغد نمم ق ..ل ¡ هبحوئام ىلع ٤ هللاب
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 ريغ نم أطخ ُهَمَلَتأ كلذكو > كلذل نماضلا وه ةنأل ئ ءاملا هميق ىفرايبلا ل و لوقلاو 2 هيلع . د

 . ملعأ ُهلل او ةميقلا ىف نيماضل ١ لوق لوقلاو { نومضم ل اومألاو سفنألا ىف 'لصااف دمعت

 لجر نع تلأسو هللا همحر هعمج نب شي ورد دهازلا خيشلا باوج نرمو . ٠ ةلأسم

 ىنتضرقأ ام لاقو ه هيلع ىدملا رقأو ك كلذ رغ وأ مهاردلا نيم نم ءىش ضرغب لجر ىلع ىعدا

 . ؟ ةنيبلا هيلع ىذلا نمو ؟ هلوق لوقلا نف ةوشر وأ ةيطع هايإ إ ىل تعفد لب

 ىدم لوق لوقلا نأ : اذه لثم ىف ظفحأام ىتعم ىلع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىف هلوق لبق الف ةوشرلا وأ ةيطعلا ىعداو ئ "وجلاب رمأ ذق ةنأل { ةنيبلا رخآلا ىلعو ضرقلا

 . ملعأ هللاو ةحصلاب الإ هنع قحلا اذه ةلازإ

 لجرلا اذه ديب لاملا اه نأ ةنيب ثدهش ادإ تاتيبلا ةداهش رع تلأسو : ةلأسم
 ٌىأف ، تام نأ ىلإ زئاحلا اذه بأ تام ثأ ىلإ هيبأ ةايح ىف هيف ىنثي و ةلسفي و زوحي
 . ؟ ىلوأ نيتداهشلا

 فثغضو ىتعءارق ةلقل اصن اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأال ىنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 دحأ خرؤت مل ادإ ادهو ك زنفحال رايتخا ليم ةريخألا ةداهشلا ىلإ ُإيَمأ ىيأكو ىييازد
 هباوص كل نايام ذخو ي باوصلاب ملعأ هللاو ىرخألا نم لدعأ امهدحأ نكي و { نيتنيبلا

 هيقف ريغ ىنإف

 ديعس نب سيمخ ىضاقلا ملاعلا خيشلا باوج نم نايبلا باتك نيو : ةلأسم
 ىتغأ هنأل باتكلا اه ىف لاؤسلا تكرتو باوجلاب تيتأ هلأس " نمم ىلإ هللا همحر ىفاتسرلا

 ةحاحلا نأل { باتمكلا اذه ىف اهتباتك ثيبحأو 1 هنع ةينغ هيف ايل راصتخالل ابلط لاؤسلا نمع

 . اهيلإ وعدت

 عيمج باوج نع زجاع مهفلا نيلك مليلا نيلق عياخلا نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ‘ قرظلاو جالفألاو م ماتيألاو د دحاشملا رمأ نع لأسي نأ هيلع تبثيام ىلع ىلاولا نأ تركذام

 نم وه تركذ ىذلاو هئردق هيلإ ثرسيتو هلوط هيلإ إ غلب ام \د كلد حيلاصم عيمجب موقي نأ هيلعو

 رجأ عيضي الو ليبس نمم نييحلا ىلعاو , هللا رمأب مايقللو هلل رظنلا ىف داهتجالا
 صقن ; وأ هنم رصق نإو ىلاولا ة ةفص نم نيملسملا نم ىضاملا فلسلا هركذام اماو ء نيحلصملا

 © هريغ رظن ريغ رظن هل اكو ديدشتو صيخرت هيف نيملسملا لوق ن أ ىديس ملعاف ةلصخ
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 هيف نكي ل اذإ اذه ئ مهداَهتجا ىلع نوروحلأتو ئ هللا ةاضرم ء اغتباو ه هلل نوذهتجم مهلكو

 ن ; الثلا هذه دحأ ىف ناك امف ي نيملسملا نم عامجإ وأ ى لوسرلا نم د ةنس وأ باتك ني صن

 . هنوذ نم راصتقاآلو ‘ "هفالخ روحم لق

 نكلو { كب ر ءاشام الإ { اذه اتيامز نف موثعف ىضاقلاو ىلاولاو مامإلا ىف امأو

 ىلع نومأم ضرألا نم قي رط لهأ لكو } مغرمأ ايب هيف نوموقي نامز لهأ لك ةللا ةبعت
 ماقم نورخآلا اقآلو , نيرملاو نييبنلا ماقم ءالغلا اقام كلذك َكِلَذ الولو 3 مهنيد

 ىلع لضفت امك رخآلا ىلع لّضفتي نأ زداق همركو هفطلو هنمب ىلاعت ةللا نكلو ، نيول

 4 ىلإ لدبت لدبت ; ال { ةَماكحأ نوريغيال ةراتكو دحاو هنيدو { دحاو ىلاعت هللاو { لوألا

 ةتيب سيلف ، جاججوعالاو ىوقلا ىلإ نوكرلا نيم ملسو ث جاهنمل ىلع ماقتسا نف ةمايقلا
 وأ ىف ءقحلاب لمع ليماعجأ هللا دنم غيضيآلو , قبسلا ةليضف ةلزنم الإ نيلوألا نيب

 . هنوُقنيامو ةنودبيامو هدابع لامعأ عيمج ىلع علطم ىڵلاعت هللاو { هرخآ وأ از

 . هب مايقلا نيملسملا ىلع مزال وه ايم كلذف ء دجاسملاو ماتيألل ءالكولا كتماقإ امأو
 ىلع هب ماق ادإ ء هللا ةنع َكلَد عيضي ًالف 2 هب ةللا ةدبعت ايل ءادألا ةينب كِلَد ىف لخ نفو

 هل ىنبجعي و { كلد هل بجأ الف رضلا نيمَرَتكأ دجاسملل ليكولا ءاطعإ اماو { ههجو
 اهيلع هئمأت ئرمل دجاسملا لاومأ كعفد امأو { اهريغو دحاتسملا لاومأ ىف نيملشملا ةريس لاثتما

 هقث ريغ دي ىف اَهُخرط امأو © هضبقو ةقثل ١ كنم هلبق اذ آ كيلع ُةيضيال هنأ وحر أف © هب ُوْيَتو

 ذةزاو { قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو { اهحرط نيم َكَ ملسأ اهل كظحو ، َكلَد بحيال ةنأ وجرأف

 . هيقف ريغ ىنإف قحلاب آلا كيلإ هب ب تبتكام عيمج نيم خأت الو ، نيملشملا لاؤس نم

 نب برعلب خيشلا ىلإ دادم نبرمع ن دمحم ملاعلا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 ىذلا اَهعاب مث « ليبس ضرأ نع لوقت تيكو تلقو : ةللا امهمحر ىليعامسالا ىلع نب عيام

 نأ متبلظو ‘ 7 لئابق عيمج رَع ةرهاظ ىهو اضيأ ىراشلا تام ت ؤ . ليلقب هزوح ىف

 . عئابلا نيم ال اوُغلطأ اماو متنأ انوظعا امإ { انوبأ ةملسام ىن لصقنن ًاعبت ةثرولا لاق اهزوحت

 لام عئابلا هعياب امنإ هنأب املاع ىرتشملا ناك اَدإ:باوصلل قفوملا ةللاو باوجلا

 . ملعأ هللاو باغلا ةلزنم وهو ءىش هل سيلف 2 هريغ
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 لجر ىفو ‘ هللا همحر هيل ا إ لم از نب د ديعس نث حل اَص جبشل ١ ب اوح نمو : :ةل أسم

 5 ايهتيب بجي ىزلا امف ةنيب ىمعدملل نكي ملو ، العف هيف لعف هنأ كولمم دبع ىلع ىقدا

 . ؟ باوجلا درت ىل

 وتيامم العف كولمملا دبعلا اه ىلع ىدا لجرلا اه تامك نإ : باوجلا

 ا كلذب هديس رقأ ناف ‘ ماكحألا ىف ديس رضحيف { دبعلا ةبقر ىف هيف لوغفملل نامضلا

 ةارأو ك ةحص ىعدملا دبي ماو هديس َركنأ نإو « صاصقلا هيلع بجويامم نوكي نأ الإ ت تبث

 . فلحي نأ هدعل نا ءاش نإ ديسلل رايخلاف « دبعلا نيم

 ءاح اذإو ُهل رفغو هللا ة همحر دشرم نب ران ر دحألا مامإلا جيشلا باوجج نيو . ٠ ةلأسم

 نمم اهذخأن نأ اتلأ ل زوجيف { اهبر ثرعأ ملو } هترح تلكأ اهنأ ىداو « ةباد هدي ىو اجر

 ‘ ةرهش ذوهش الإ هنيب هدّتع نكت هآو > هتباد ةيادلا نأ ىعدي لجر ءاح اذإو ؟ ل أ هدنع

 ؟ال 1 هسبح زوجيأ

 , كل هزراتخنو اتبجعُي ىذلا نإ باوصلاو ةرادملاو قحلل : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 ثدحلا نارظني نتقُث هدنع تعبي نأ { هثرح تلكأ اهنأ ىعدي و 4 ةبادب ءاج ادإ إ لجرلا

 اهضبقت نأ امأو ‘ ةتباد ةيادلا نم سبح كل زئاحف ة ةمهت ببس كل ة نيبت ناف ى ةبادلا راثآو

 لبقيالف هل اهنأ ةيادلا ىعدي و ءعىجي ىذلا امأو ‘ ملعأ هللاو ملسأ اهضبق نم ةمالسلاو الف

 قحلا قفاوام لإ ىلوق نم ذخأت الو كل ةتبتكامربدتف ى ملعأ ةللاو ةلداعلا ةنيبلاب الإ هلوق
 . هديب رص ان مامإلا هبتك باوصلاو

 وأ ريعبلا ةبادلا نع تلأسو . هللا اهمحر عنام نب برعلب ىنعأ ء هيلإ هنمو : :ةلأسم

 > ةمدقتلا دعب لع ةداهشب كلد حص اذاف ئ ق ثرح هر د راح تدحو اذإ اهريغ وأ ة ةاشلا

 اهبحاص حص نإ ركلو ، كلذب ب رُمأن الف ةبادلل ذخألا امأو & سبحو ثلكأات اهبحاص مَرُغ
 . ملعأ هللاو قحلاب ذخأ

 ناك ىلاولا ىأر ريغب واك ادإ ىوطلا باحصأ نع تلأسو ه هيلإ ة هنمو : :ةلأسم

 ّةئاحف ائيش هيلع اومتك دق مهن أ مهن ًةاختسا اد ذإ كيذكو ٤ مهيلع ة ةمدقتلا دعب سبحلا مهيلع

 مهربج ز " زب احف مهبح اوليكي ىتح ةبيط موي ىلإ فقن ١ هن ان ا او ى ذ د كلوق امأ او ش مهفيلح

 . ملعأ ةللاو ليكلل
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 زئاجف { لُجرل ةيادلا ِتفرغو © اعرز تلكأ ةباد نأ حص اَإو هيلإ ةنمو : ةلأسم

 . ملعا ةللاو سبحلا ىلع ربجيو هسبح

 ني هئماعطإ زئاجف ى نيملسملا ةمدخ ىف مكعمزيسي ىذلا امأو هيلإ ةنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو انبجعُي ىزلا اذهو ى اه اتنامز ىف هلعفن ىذلا اهف يملسملا لام تيب

 .ادإ كولمم دبع ىفو لماز نب دوعسم نث ديعس ن نب حلاص خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 هيلع بحيف ، ةنم اوكشو ائيش قرَس وأ رارحألا نيم ادحأ حرج هنأ رهتشاو اتتنعَرهظ

 ؟ ل مأ ادمع وأ اطخ ناك اَهيِف دبعلا غابيأ ةرانجلا هتبقر ىفو هالوم ة ةروشم ريغ نمم سبحلا

 ىلإ جاتحي ًالف هوجولا نمم هجوب سبحلا هيلع بجوأ ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىن وأ سنألا ىن ةتيانح ناك هيلع تحص نإ إ ةتيانح اماو & هديس هرك ولو ةنم ةرواشم

 نإو { هتيانج ىف عيب الإو { هديس هادف نإف هتبقر ىف ىهف أطخ وأ ادمع تناك . ل اومألا

 َءاَش نإ هيلع ىنجملل زايخلاف ء صاصقلا هيف هيلع بجي امم ًالثق وأ احرج هتيانج تناك

 . ملعأ ةللاو دبقلا ةبقر ىف ةيدلا ثوكتو } ةيدلا خآ ءاش نإو ةنم صتقا

 ‘ نويفأ وأ جنب وأ نتت ة أ اشاح هعاتم ىف دجو اذإ ناينابلا ىفو ةنمو : :ةلأسم

 لعقي تيك م أ ؟ نويفألاو جنبلاو ْنتتلا قرحي و ، نيملسملا نجس ىف سبحلا هيلع بجيف
 . ؟ هب

 ؛ومتك ادإ « نيملسملا نيد ىف مرحملا ىلع نوشبحيال ناييابلار ءالؤه لثم أ باوجلا
 نم مظعأ كرشلا نم هيف مهلام نأل ، مهيلع شتفيالو { نيميسملا ىنارهظ نيب هؤرهظُي ملو
 . ملعأ ةللاو هلك اذه

 اتيلإ عىجي مو هوب رضو انالف اورخس مهنأ سانأ نع اتعمس اذإو ةنو : ةلأسم

 بورضملل اتلسرأ ادإ كلذكو ؟آل مأ ٤ هيف تحبلا اتيلع ثحيف ى ًايكاش بورضملا زوُحسلا

 ةماعو ؟ َكلَد ىف ىأرلا امف ك دحأ نم كاشالو هب رض دحأالو ةرحس كحأام ةنإ لاقف هانلأسف

 ملو ؤ سانأ نيم َريِحستلا ىكشي لجرا ءاج اذإ كلذكو هوب رضو هؤرحس ! نولوقي سانلا
 ٤ ةمهتلاب اوذخؤي و ؟ مهيلع هلوق لبقيف ، برض رثأ هيفالو ريجستلا ىلع ةنيب هتنع نكي

 . ؟ال مأ سبحلا مهيلع بجي و
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 . هوب رضو نالف اورخس مهنأ مهرمأ ةماعلا ةنعرَهتشا ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىف ثمكحت دق ةعينش ةعدب و ميظع :أ اذه نأل ةمهلاب نيملسملا سبل اوثتؤي نأ ىنجعيف

 ىنبجعيآلف , هلوقب الإ ةحص رغب ىكشتلا امأو . باوصلاب ملعأ ةللاو ، بارعألا ءالؤه

 اتغيس نإ ائأب نم ىكشملا ىدهي نأ ىنبجعي ىنكلو ةق نوكي أل الإ , ةني ىكش نم سبح

 ىلاولا نيب و هنيب آلإ ، دحأ ةرضح ريغبدتهملا ثوكي و ز هيف انبلط تنأف ًالعف نلف ىيف
 . مكحأو ملعأ هللاو

 ىلاولا هلعج ادإ ىراشلا ىفو : دوعسم ن رماع ىلاولا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو 2 دلبلا ىف لدعلاب موقي نأ ةرجأو « لبلا ىف هترضاح

 .هيف لعف نمم ىكش مهنيو ء نيد هلع ةل نمم ىكش ءمهني نيكاش ددبلا لهأ ءيجي
 للا رمأ ىف الخاد اذه وكي « هس ىكشسلل يراش رب ىكاشلا ىطعت نأ هل زوُجيأ

 . ؟ال مأ هب هب هرمأ ىذلا

 ئ ٥

 نأ ةل زوحيام عيمج ةلَزاج اذإو ، َكلَد ةلَزاج ، كيد ىلاولا ه زاج ادإ باوجلا

 قيفوتلا هللاب و ريجي نأ زوجي امم & قحلاب لعفام هل زئاج وهف 2 هل هزيجي

 ىذلا ىف لوُتتاَمو : ] همحر دادم نب د دمحم نب ناميلس خيشلا باوج نيمو . ٠ ةلأسم

 أرقي ىذلا ىلإ عامتسالا كلذكو ‘ ىناملا فرعيل ة هتينو 0 كلب ذلتسي و { ناحلاب ؛ رعشلا أرقي

 . ؟ ل مأ شأب 4 هيلع نوكيأ ئ كلذب ذلتسي و . هتوص ذمو رغشلا

 ةين تقدص اذاف رجب اَهَل اَهنم ءىش لكو ى ةفورعم زوح اَهل راعشألا نإ : : باوجلا

 نأ ريغ نمم هب ةءارقلاب رومأملا هرحب ىلع هتءارقو 2 رغشلل هتءارق يف هتداراو ءىراقلا اذه

 ةارأو نيملسملا ةنعرئاجلا راعشإلا ناكو كوللاو ءانغلا ىلإ تادارإلاو ةينلا هب ليمتسي

 تاينلا هذسفُئ و ، َكلَذ حلضي و { اتدنع كلذب سأبالف { ةيب رعلاو ىتعملا ةفرعم ىلإ كلذب

 هللاو اَهيِف هلمع دسف هتين تتسف نمو لوقو ةلمع حلصأ هتين تحلص نمو { تادازإل او

 . ملعأ
 خيشلا ىلا ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا جيشلا باوج نمو : : ةلأسم

 اهب قحتسي امم ك ةيانج ىتج لجر ىف ىديس كلأسأو . للا امهمحر عنام نب برقلب ةقثلا
 ؤأ لماع اَهيِف اهريغ دلب ىلإ ىناجلا اه ى ماكحألا هل لعجي مل "رماع اهيلع يلب ىف ةبوقعلا
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 ؟ ال أ عشلا ىف هيلع بام ةني ذخأيل 5 هذرو ةتبلاطم هل لهف ى لماعلا كيذ ريغ لاو

 أ هلعفب هفرعي وهأ ل بكي اذاف { دلبلا كلذ ىلاول بنكي نأ هيلعو كلد َُل نكي ل ناو

 انفرع ؟ ل مأ هدلب ىلإ هدري وأ هبقاعب نأ فرعملا ىلاولل لهف { هلعفب ة هفرع نإو ؟ كلذ ر ريع

 . ؟ هللءاش نإ روجأم قحلا هجو

 بكي نأ لماقلل زئاجف رفو ةيانج ىتج دق اذه ناك ادإ : : قيفوتلا ٍ هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو قحلاب ه هيلع بحي ي هنم ذخأيل { هيلإ ة هدري نأ ىلاؤلل ز رت هاحو ئ : هتيانجي هفرعي ىلاولل

 قيفوتلا هب و

 هل زاجأو { هتيعر نمم لب ىلع ةلعج { لاو تحت نيم لماع ىف ن هنمو : : ةلأسم

 هيلعام عيمججب مايقلاو ىهنلاو رمألاب د دلبلا ىف لماعلا ماقأو 3 ا َكِلَد ىف هل زوجيام عيمج
 هل لوقي تاقوألا ضغب ىفو . دلبلا ىف ه هرظت ىلع ةارشلا نم جرخيو لخدي راصو ‘ مايقلا ء هيف

 ىف مهلخدأ ةزاع تدب نإو { ةمدخلا ىف اي ي راش اك اك ردق آلإ كرتاو ةارشلا تخ ىلالا
 ردنب ىلع هنأل { عقت ىتم ردي مل ةزاعلا نأل ‘ مهنع ل ءانغال لماعلا اه ىأرو ةقدلا

 دارمو اذه لجأل حسفامو ءالؤه ةضي رف رع يفعض اودي ري ىتح ةزاع تدب اذإ اميرو

 هيلع لهف {َردانب ةمه هيلع ةنأل { للخ هلبق ن عقي اليكو ى مالشإلا حلاصمب مايقلاو لدعلا
 ىلالا ةل لاق اًممؤنكأو ءةمدخلا ىف لعج ادإ ء ةفصلا هذه ىع هللا نيب و هنيب امي ءىش
 ةللا كمحري كلذب اتفرع ؟آل مأ

 ةل اعبت نوكي و { هلو ىزلا ىلاولا رمأ لثتمي لماعلا تإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هب هرمأي اميف

 اتح هيلع ىعدي لجر نوكشي رثألاب مئاقلا ىلإ ءاج لجر ىفو ةنمو .: ةلأسم

 هل بثكي نأ ريغ نم ، باتك اهيف ةساطرق ةعطق هيطعي نأ مئاقلل زوجي لهف { ةردم هل دي ري و
 ريغ نيم كد هاطعأ نإو 2 باتكلا"ارقي نمم سيل بولطملاو بلاطلا تاك ادإ 2 عرشلا ةباجإ
 ض ِاوي ملو هغصخ اهغلب و 2 ةباجا زيغ نم كيذ مهنوطعي مهت ةداع ةنأل { عرشلا ةباجإ
 نع هفلخت ىلع بقاعي لهف 2 اَهبرذعي ةجحب جتحي ماو . هيلإ هلوصوب رقأو م مث :اقلا هشدكو
 . ؟ هللا كمحر انفرع ؟ هسبح روحيآل مأ ؟ ةافاوملا
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 وأ ىلاولا ثإف { لجر ىلع اقح ىعدي ىمدلا ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 سبح 7 زوخيالو م فب رشلا عرشلا نالن نبا نالف بحأ خ هيلع ىعدملل بتكي لماعلا

 . ملعأ هللاو عرشلا ة ةباجإ باتك اهف سيلو هساطرقن همصخ فاوي ل اذإ هيلع ىقالا

 نع ىقهنيلو . يورعملاب َرُمأيل ة ةي رق ىف لماعلا هلعح اذإ ىراشلا ىفو ةنمو : : ةلأسم

 امم العف لعف انالف نأ لماعلا ىلإ ىراشلا بتكو ىدلبلا ى برضلا نع ىهيلو .كنلا

 له ى ةقث ريغ ىراشلاو { ةقث ريغ ديب وأ هديب بتاكلا نامكو 4 كلذ ىلع ةبوقعلا قجتسي

 ناكو هرمأب وأ {©ك هسفن ىراثلا باتك ةنأ ثلقلا نأمطا اذإ ؟ هيلع ىغدللا اذه سبح زوُجي

 . هللا كمحر اتْفرع ؟ كلذب ةمهتلا هقحلت هيلع ىدملا
 - 4 م م

 7 الف ةمهتلا هقحلت , نمم لجرلا كلذ ناك اذإ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع

 3 جي وزتلا لبق نم لمجب تمهتاو ؛ركب ىهو لجر اهجوزت ةأرما ىفو نمو : ةلأسم

 تركنأف رمألاب مئاقل اَهّمدكو تعض اهنإ ليقو ، رقأ وأ رهشأ ةعبرأ لجرلا ةنع ثثكمو
 ةنع عضولاب ترقأو ى عضولا َنايع اَهيف نثجوف , اَهنرظني ءاسنلا رمأف { عضولاو لمحلا
 هيلع اتيلد هيتكرت نيأ مئاقلا اه لاقف ريغص لو ةنأو 2 لايل عبس وأ تس ذنم ةنأو ءاسنلا
 ىذلا اهحور نم الإ هنأو ة ةغضم الإ هنأو , هناكم فرعأ ًالو 4 هب ىردأال تلاق ؟ هرظننل

 وأ رهش فصن ردق نم تلاقف ؟ كلد تعضو ذنم اموي مك اَهل لاقف { اهجوزت دنم اهجوزت
 ؟ اهسبح كبجعي ٠زَهَق { ادبأ دلولا ىلع لدتل تعاطأالو { اهمالك تلتخاو رتكأ وأ لقأ
 . ؟ال غأ ةفصلا هذه ىلع مهتلا لهأ نم ثناك ادإ

 اَهشبح قيضي ًالف مهتلا لهأ ن ةأرملا هذه ثتاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلع

 وأ هريغ وأ ضرق لثم يلاملا تيب ىناوأ ىطعي نأ ةل زوجت ىلاولا ىفو ةنمو : ةلأسم

 نمم دحأ َكِلَدَ ةنيم لط ادإ « ضعبلا مهضعبل سانلا هاطاعتي امم ءيش وأ اهلثموأ ة ةاحخسم

 .ائيش اَهيلع لمحيل ٍةلاًَصو لثم كلذكو ى ةدريلو هب فقيل « دلبلا لهأ نم دحأ وا { ةارشلا

 ىطعيف { نيملسملل م عفن هيف نغ وأ ريقف كلذل بلاطلا تاك ادإ تيارأ ؟ال مأ اذه زوجيأ
 نإ َكِلَذ م عيمج ليعتسي ثأ هسفنب ىلاولا كلذكو ؟ال مأ اضيأ وبأ هقاقحتسا لجأل كلذ
 ؟ ةللا كمحري َكلَد اتل نيب ؟ آل مأ ةالو ىزلا ىلاولا وأ مامإلا ىأر رغ نم َكِلَذِل جاتحا
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 احالص كلد ىف ىأر ادإ تركذام عيمج > ىلاؤلل زئاح : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 & ىلاولا اًمأو ، اينغ ناك نإ 7 عفن ; وأ رقف ةهج نم اقحتسم اجرلا كلَد ناكو

 ىلاولا وأ مامإلا رمأب الإ هسفنب هصخت ىتلا هحئاوحل تركذ امم ءىش لامعتسا ىنبجغيالف

 . باوصلاب ملعأ هللاو هالو ىذلا

 ةقرسلاب مهتلا لهأ نمم اودارأ نم اوقلي نأ نادلبلا لهأ ىف نوُمتامو ةنمو : ةلأسم
 ًاضبأ روبقلا ىلعو ئ ليبتلاو ئ قالطلاو 6 قتعلاو ح جحلاب { & نامألا ن نم اوذارأ املك امهريغو

 ؟ ل مأ مكاحلا نؤد

 لاومأ ىف مهيديأ طسب نع نيدسفملا عنم َكِلَد ىيف اؤأر اَدإزمألا كيف :باوجلا
 . ملعأ ةللاو مهيلع ِكلَد قيضي ًالف ملظلا ةدام عظقو سانلا

 فورعملاب رمألل هيلإ ! يتح او ، مّلعي ةسردم ىف تاقثلا نم حأ تاك نأ امأو
 ناك كلذ ىف هماقم م وقي نيملسملا نيم م دحأ ناكو ئ نيملسملا رمأ ةماقالو ئ ركنملا نع ىبنلاو

 . ملعأ ةللاو ميلعتلا نيم ىلوأ نيملسملا زمأ

 اَهلاوَمأب مايقلاو اهنس ءارجاو { اهب مايقلاو دجاسملا ىيف : لئاسم ةيقب
 لاومأو 7 اهب مايقلاو 2 اَهلاَومأو ةرطفلا ىفو ، هنامض مهمزلي اممو ك اهئالكوو
 ىف روجفلاو ‘ اَهِلاومأو تاقوقولا نم نم ءعىشو مجغألاو > كلذ عيمج م ماكحأو ‘ ىماتيلا

 . دحاسلملا

 نب دمحم نب ريشب نب يعس هنامز لهأ ةمالع ةمالعلا ملاعلا خيشلا باوج نيو
 امممجر ىليعامسالا عنام نب دمحأ ن ليعامسإ لدملا ةقثلا خبشلا ىلإ ىوزنلا ىجنصلا
 : لاقو مكاحلا ىلإ ءاج ادإ اهلاومأ كرت دجاسملا ليكول زوجي لهو ؟ اتخيش لومت :امو . هلل
 هل نوكتأ { اهياومأ و اَهب مايقلا ىلع ىتردقم ة ةلقل دجاسملا لاومأ ةلاكو نيم ىيفن تخسف دق

 هذه لبق نمم ءىش مكاحلا } ُزلي لهو ؟ هللا يب و ةنيب ايف اهكرت ةعسي و ؟ َكِلَد ىف ةجح
 ؟ دجاسملا رومأ ئف هسقن لخديل مكاحلا اذه دري ل ادإ ؟ ليكولا اهكرت اذإ دجاسلا

 مكاحلا اذهل ةليحلا تقيك { دجاتسملا هذه رومأب موقي تاقثلا نيم ادحأ دبي ملو اهلام ضبقألو
 . ؟ هللا ءاش نإ رجألا كلو ىنفرع ؟ ةيلبلا هذه نيم
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 ازجاع ناك ادإ { ليكؤلا نع اهب مايقلا د ظوقس امأ باوصلل قفوملا ةللاو باوجلا

 نع هللا هَرَذَع ثقو { اهتيطُت الام رومألا نم فلڵكيالو . هزجفب مايقلا هنع طثسب . ْمعتف

 مكاحلا اهنم رذع نأ لإ ‘ اهكرت ة هعسي ًالف اهب مايقلا ىلعزداق وهلو اهنمرذعت نإو ه كلذ

 ني اهب وقي نم اهل لكوزدقي مل نإو 2 اهب مايقلا مكاحلا ىلعف هجوب هزذع حص نإو
 . ملعأ ةللاو َكِلَد نمؤثكأ ةمزليآلو { ةجوام ىتف ةقث ذجي مل نإو ، تاقثلا

 هذه ةلاكو ىف لخد ذنم نينس ةدم هل ليكولا اده ناك اذإو هيلإ هنيو : :ةلأسم
 نم تاقثلا نيم ادحأ ثفرعيآل مكاحلاو { مكاحلا دنع ةلاكولا نم ةسفن حسفو دجاسملا

 ليكولا اذه ُ ربح مكاحللأ ‘ عايضلا اهلاومأ ىلع فيخو « دجاملا هذه ىف هلكويل دلبل لهأ

 اذه سبح زوحي لهو ؟ لبق نيم ناكام لثم اَهلاومأو د دحاتسملا هذه ىف قل هسفن خسف ىذلا

 ماملا ةم دجو ذإ تلق ؟ زاج فوخ وخ اهياومأ و ل دجام هذه :7 ع 7 اا و

 مل نإو { اهب مايقلا يها ىلعو ئ هربح ءاح سيلف ] ذع 4 ت تب ; نإ : : باوجلا

 همزلو ُايِقلا ةمزل نمو 7 هتنامأب مايقلا همزل ةلاكولا نم ماكحلا نيم دحأ هرّذَعآلو زذع هل نكي

 . قيفوتلا هللاب و ىدنعام بشح ىلع مكاحلا نيزبجلا

 عطقي ه ةمدخ جلفلا باب رأ دارأو جلف نم ءام لوصأ دحاسمل ناك اذإو 4 هنمو : ةلأسم

 ىلع جلفلا اده ىف بيصن ل نم 11 ىلع ةلحن ل اوأحنو ‘ مهجلف ىيف ءاملا ةزجاح زوزر

 بيصن ملسي نأ ليكولا ىبأف 4 ةلحنلا ن نم مهاردلا نم ائيش حاسملا هذه قحتستو ءاملا

 ىعدا اذإو تلق ؟ آل مأ كلذ ميلست ىلع ربجيأ ! جلفلا اذه ليكول اَهلاَم ني دحاسملا هذه

 ملسيل هب قي مل هنأو { ةتنايخ هدنع تحص وأ ‘ نيمأ ريغ جلفلا اذه ليكو نأ دحاسملا ليكو

 اذه ةنايخ فرعيآل مكاحلا ذإ { اه هلوق ىف ةحح ل مأ جلفلل اهباتام د دحاسملا لام نيم هل

 جلفلل اَهَبانام اهلام نم ملس ادإ دحاسملا هذه ليكو ئ نمضي لقو 4 ةتنامأ الو ليكولا

 ىنفرع > مكاح نم مكحب ميلشتلا ذإ هيلع ناَمض ال مأ نيمأ ر ريغ رأ هفرعيومه ذإ 3 هليكول

 . ؟ هللا ءاش نإ ًاروحلأم
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 باب رأ ىلع هب مكحياتيف اهريغ ىلعام مرغلا نم دجاسللا هاومأ ىلع :باوجلا
 نلا باب رأ ضعب تلط ادإ اهفذحب موكحم ءاملا ىرجل ةعناملا ةزجاحلا زوزرلاو جالنأل

 ىدا اذإ ل ةحخحالو . اًهِلاَم نيم دجاسملا ةاومأ زليام ملسي نأ دحاشسملا ليكو ىلعو ‘ كل

 . ملعأ ةللاو دجاسملل نامض همزلي مل هيلإ ميلستلا ىلع مكاحلا هربجو ى جلفلا ليكو ةنايخ

 .دجملا بيصن ني كي ري دجنملا ليكو ىلع جلفلا ليكو ىمل اًدإو ةنمو : ةلأسم
 بيصن أل ملسأ ال دجسملا ليكو لاق وأ , امهنيب مكحلا مكاحلا عطقي ملق جلفلل ةلجنلا ني

 ني ىيفن تخسف دق ل لاقو ، مكاحلا ىلإ دجسملا ليكو لصو نيموي تعب مت جلفلل دحسلا

 اذهل ليكوب تسل لاقو ةلاكولا دجسملا ميكو ركنأو { ةيناث اوعادتف ى دجسملا اه ةلاكو

 له { ةلاكولا ن هرعي مل مكاحلا ٤ مكاحلا ةنع ةلاكولا نيم هسفن حسف دق هانعم ,جسلا

 ىنفرع ؟آل أ ةجسما ىنعأ هلام نم دجسملا بيصن ميلست ىلعربجيو 2 كلد ىف ةجح هل
 . ؟ باوصلا

 ارذع هل لعل 2 ةلاكولا توبثب مكحلا ليكولا اده ىلع لمحيآل نأ ىنبجعي باوجلا

 مايقلا ىلع ارداق مكاحلا ناك نإو , باوثلا هل ىجري دجسلملا رماب ماقو مكاحلا لضفت نإو

 مايقلل كملا كسي ًالفرذغ كل نكي مل نا إ ليكولا اهيأ تنأو . كلذ همزل دجسلا ربأب

 لئاضفلا باب نيم مايقلا كنكمأو ةتباث نكت نإو { كيلع ةتباث هتلاكو ناك نإ دجسلاب

 الام روذعلا فلكيال أللاف كلد نَع ازجاع تنك نإو ح هللا ىلع ةلرحأو ‘ كلذ نسحف

 . ملعأ ةللاو ؛قيط

 اذهل نامضلاو { دحسمل وأ ميتيل وأ لجرل نامضو قحب هلاممَرقأ م رَميفو ةنمو : : ةلأسم

 ملسي نأ دارأو ةي رال اذك هنأ هفرعي هيلع ىذلا نامضلاو دجسملا وأ ميتيلا ليكول وأ « لجرلا

 مأ ةلزوجيأ { هب رقملا هلام دخأي و دجسملا وأ ميتيلا ليكول وأ لجرلا اذهل نامضلا نم هيلعام
 . ؟ةضبقي مل وأ لاملا اذه ضبق ليكولا ناك ىنفرع ؟آل

 كلذ ةعب هل ةجح ًالفرقملا كليم نم ناملا اذه جرت ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نع هغنمت ةجحآلو هيلع مول الف هيلع امم صالخلا ةارأو هيكلم ىف ىقبام امأو { مكحلا ى
 . ملعأ هللاو َكلَذ
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 ني ًاساطرق ىرتشي نأ زوجي { بئاغلا وأ ميتيلا وأ دجسملا ليكوو ةنيو :ةلأسم

 . ؟ال مأ مهيلعامو , مهلاق بتكيل مهيام

 عستي ل نأ آلا هس إ هساطرق نم ه هسفن دنعو هسفن ىلع ليكول ا هبتكي امن إ : ىدنع باوجلا

 . ملعأ هللاو و غفديآل قحلاف { كلذ زاوج ملعلا هأ ىأرو ‘ 0

 تيك ةبصتغم ضرأ ىف و أ { مورلا نم ضرأ ىف ادجسم ىتب نميفو هنيو : ةلأسم
 . هلل َ ءاش نا إ ًاروجأم ىنفرع ؟ ل : فالتخالا اهلخدأ ‘ هيف ةالصلا ىرت

 وُجت ال لاق نمم لاق ىأرلاب ءاملعلا هيف فلتخيامم كلذ نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 , هيف بصاغلل زوحيآلو ىنابلا بياغلا ريغل ةالصلا هيف زوجت لاق نم ه لاقو ةالصلا هيف

 . ملعأ

 مع اتيلإ لصوف « همأ دي ىف ميتيلا لام ىف تتامو ةللا امُهحر هيلإ ةنيو : :ةلأسم

 . اهدنع هب ؛قثيآلو ى همأ دي ىف ميتيلا اه نام نوكي نأ ىضريآل هنإ لاقف !هيبا أ ميتلا

 . ميتيل اهدلو لاَمِل ةأرملا هذه ةنايخب ملعن اتسل نحنو ةجح اذه هلوق نوكيأ هنوخت اهنأو

 ىف نكست نأ اهل ىضرأآل ةمع لاقو { هأ هيف نكستو 2 ثيب متيلا اهل ناك ادإ كلكو

 هلوق ىلإ تفتلا ال نأ ىل زوججيأ { دقعب الإ اهجوزو ىه نكست نأ وأ , متيلا اهيلو تيب
 . قحلل بوصأو ىل ملسا ُارتام ىل فص ؟ هتلاح ىلع ءىش لك كرنأو ! اذه

 ةقصلا هذه ىلع ىنبجعيف ، باوصلاو قحلا قي رطل ىداهلاو قفوملا ةللاو باوجلا
 نيبت نإف « هتيب و هلامرمأو همأ ةلاحو ميتيلا مأ نع لأسي و { نيملشمل رمأب م :اقلا دهتجي نأ

 2 همأ دي ىيف كلَد كرت حلاص ريغف هلامو هسفن ىف ميتيلا ريأ عايض نيم ميتيلا م 7 لوقيامك هل

 رمأ ُلمهيآلو . هلام حلاصمو هد هحلاَصمب ب موقي شر ًايضرم ة هق ; الدع اليكو هل م مئاقلا اه لعجيف

 نمم يمضت هل نبي 1 اذإو .ل علصأ وهات ةتناومو هيلصا ىو كلذ " { متيلا

 ىأر ادإ كلذل ةلرتلاو فوقولا ةل عياف هلامو هسفن ىف همأ ةنايخ اضيأ هل نبت ملو همأ لبق

 حلاصمل رظنلا داهتجاب كلدو ى همع لوق ىلإ تفتلي ًالف هل حلصأو هب ةه ز عم هنوك
 . ملعأ ةللاو ميتيلا

 نمرض هيلع ىنالفلا ةجسملا نإ ىل لاقو دحأ ىلإ لصو ادإ لوقتامو ةنمو:ةلأسم
 ىف تونيكاس شانأ دجسملا اده برقو , ًالخلا بلطل هلوح نوريسي مهنأو ، سانلا ثور
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 لثم هاندجو و « انرظن ادإ تيأرأ . ةللا ءاش نإ هرظنيل هل اتلقف ى مهريغ تويب وأ مهتويب

 ادإ تيأرأ ؟دجشملا اه برق نينكاسلا ىنعأ مل اتلوقامو ؟ كلَد ىف انثليحام , اتل لاقام

 نيزلا راغصلا ًتايبصلا كانه نأو 7 انم اذ سيلا ولاقو َكلَذ اوركنأو » او . مهانرذحو مُهل اتلق

 ةححلا نوكتأ ؟ ثؤرلا نع ناكلا كلد اوعنم مل ن ا كلذ ىف ىرت تيك © لوقع مهل سيل

 محري قحلا ىلإ ىندفأ ؟ كيد ىف ىأرلا تيك مأ ؟ مهسبح زوجي و هبرق نكس نمم ىلع
 ؟ هللا

 هب ىدانت امم اذه ناك اًدإف 4 اتخيش هذه كَيفص ىلعف : قيفوتلا هللاي و باوجلا

 زوخيآل كلذف { دحسلملا اه ىن ثبخلا ةحئار لصتو ء دجشملا ىف نلصي نيذلا ةعامجلا

 دجسللا اده بزقب ىتلا ةراحلا وأ تويبلا رها ىلع نيعتي و ، دجسملا نمع ىألا ف فرص و

 م نإف { كلذ م "رع نوهني ، دجسملا اه برشب ثدحت نم لكو .4 مشءاسنو مهنايبص اوغنمي نأ

 ةمدقتلا تعب َكيَد ، ثدحأ ةنأ ةنع عفري وأ ةمهلا هقحلت نم لك ةصاخو ك اوسبح اوهتني

 . ملعأ ةللاو َكِلَد نع اورجدزي و اوهتني ىتح سبحلاب بدؤي و « يهنلاو

 دبع نب دمحم ىضاقلا هنامز لهأ ةمالع لماعلا ملاعلا خيشلا باوج نيو :ةلأسم

 يليعامسإلا عنام نب دمحا ن { برعل ىلولا ىضرلا خيشلا ىلإ تاةمبع نب هعمج نب هلل
 هلام نم حصلا ميتيلل ىرتشي ر نأ هل زوحي له جتيلل بستحملا ىفو . للا اههمحر ىوربألا

 هل لمت كلذكو ؟ال م ًكِلَد ىلع ع مهن ادإ ، هتبارق ضعب وأ ةمأ كلذ ضبقي و 7 هنم ملعتيل
 نأ زوجي له ةقفن ةل ذخأت ةمأ تناك اَدإو ؟ال مأ ملعتي ةنأ هل عفر ادإ ميلعتلا ةرجأ ملسي نأ

 الإ اهل سيل مأ , ميتيلا هبلطيامم ى كلد ريغو { ديعلل ةيحضلاو تحتلا هلام نيم هل ىطعت
 . ؟ هللا ءاش نإ روجأم ةقحلا هجو اتفرع ؟ اهدحو ةقفنلا

 ًكِلَذكو { كلد زئاجف ملعملا ةيطعو فحصلا ءارش امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 للاو ةتفنب هذخأ دحأ نامك ادإ { الف تحتلا هت ىرتشي ثر نأ امأو 2 َكلَد راجف ديعلل ةيحضلا

 . ملعأ

 نمثو 3 ءاتشلا نامز ىنان د هيف دقوت دجؤ اذإ دحسملا ىف لومت ةاَمو 4 هنمو ٠ ةلأسم

 تدحو اذإ تيأرأ 1 ل مأ كلد لطعي نأ زوخيأ > هتدارب ىف وأ ح دحسلملا لام نم بطحلا

 مشو > سانأ رادج ىلع ىرخألا نهفورطو > دحسمل ار ادح ىلع تابكرم درح وأ عوج
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 رادج ىلع اميف مكحلا نوكي تيكف { دجسملا ىنثي نأ حأ ةارأو { بايغأو مئاتيأو نوُميلاب
 . .ءالؤه نصحل روس رادج دحسلملا حرص ثناح ناك اذإو ه درخلاو عوذجلا ن م دحلملا

 نكي ملو { هضرعو هلوط ردق ف ره لان هنأل { ه انب يلاح ةليحلا تيكف ى ةدهناو ، ني روكذم

 ؟ ةللا كمحري انتفأ دحاو رادج الإ نصحلاروس ن .ع الوزعم

 نأ زئاجف 7 هتدارب ىف وأ هيف ذقوي ك دجسملا اذه ردأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 اذإ رجلاو عوذجلا امأو . ع ىش همزلي ة هنإ نوقأ الف دق ديقولا اوُذطع نأو ‘ كردأ اك هيف دقوي

 . ملعأ ةللاو لبق نم ثناك ايك نوكتف دجسملا رادج ىلع تكردأ

 مك نانأ نيب عاشم لام ىف ناك اذإ دجسملا بيصن ىن نم هنيو ٠ةلأسم

 نم ىلع ةمواسم وأ ةادانم ى دجسملا بيصن ىنطي نأ ليكولل زوجيأ { , مهريغو بايغغأو ماتيا

 ؟ال مأ ةقثربغ وأ ةقث هانطأ ءاكرشلا لبق نم نامضلا نيم املاس نوكي و , سانلا نيم ءاش

 ناك ادإ « دجسملا بيصن اتط ىف ةليحلا تيكف { ةقصلا هذه ىلع تامض ةتحلي ناك إ

 . ؟ اتتفأ تاقث ريغ نونطملا

 ناو { تاقث ريغ اسانأ دجسملا بيصت ليكولا اتطأ ادإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىش ةمزلي ليكولا نإ لوقأ الف { مهلاومأ ىف مهيلع نودعتي وأ { سانلا نوميظي مهنأ ملعيآل
 . ملعأ ةللاو ةفصلا هذه ىلع

 مايقلا هيلع نأ ىعو هلام ىفو دجسم ىف لكو لجر ىف لوّقتامو ةنيو : ةلأسم
 اذإ : تيأرأ ؟ كلد ىف كيأر تيكف , ةقث ًاراديب ةجوو , هلام حلاصمو دجسملا حلاصمب

 نم ذخأيام لثم اهنم ذُخأيأ , لاملا بحاص اديب ايهنيبو ى لجر لام ىف دجسلا ةلخن تناك
 ني دجسملا لخن دحأ تن ادإ تيأرأ ؟ ل مأ مهتنس ٍ هذه دلبلا رهأ تاك ادإ ، لاملا لخن

 ةرحأ هَل م مأ دلبلا ةنس َلثم دجسملا لخن نيم ذخ أي نأ ةل زوُحيأ , بستحملا وأ ليكلا رمأ ريغ

 .؟ هلل أ كمحر اتيف أ ؟ كلذ ىف مكحل | فيكو ائيش مدخ دق ن ناك نإ ١ ئ هتمدخو ه هر ةابن

 ةقث ًاراديب ليكولا دبع م نإو ى هلثم ةرجأ ةل راديبلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ، لجر لام ىف تناك ادإ دجسملا لخن اماو ى ةرثلا ةنع رضحيو ، هتنامأ ظفح ىف ذهتجيف

 . ملعأ هللاو دلبلا ة هنس ىلع ىيقسلاو تابنلل ةترجأو هؤانع هلف اَهتبناو اهامسو

_ ١٢٨



 ةنع رطفي ًارمت انم اك اكب فورعم لخن ىف ىصوأ نميف نومقتامو ه هنمو : ةلأسم

 ل زوجي امأ , ةيصولاب ميقي ىزلل فورعملا نزولا دعب نم ضفي ىذلاو 2 ناضمر رهش ىف هب
 ذخأ مزليأ 7 7 نزولاةلبقملا ةنسلا هيف غلبي مل ادإ تيأرأ ؟آل مأ ة ةلضفلا ذخأ

 لخنلا نينعىش تام نإو ؟ال مأ ةنسلا هذه نم ناصقنلا ةيافو اهب ىتلا ةنسلا ني ةلضنلا
 . ؟ال غأ ةلضفلا نم وأ « فورعملا نزولا نيم ىرتشي نأ وُجيأ ، هيف ىضرلا

 اذإ , ةيناثلا ةنسلل ًةيافو همزلت الو { ةلضفلا ذخأ هل زئاح : قيفوتلا هللاب و ثاوجلا

 . ةلغلا نم نوكيف 9 ةرامعو هيقسو لسفلا ة رجأو ضر ألا هذه لشف امأ أو ، نزولا نع صقن
 . ملعأ ةللاو لوقلا رثكأ ىلع لخنلا ةلغ

 ىلع وأ ز هيلع تحاط وأ ةرجش هيلع تلام ادإ دجسملا ىف لوثتامو ةنمو : ةلأسم
 ادإ إ تيار ا؟آل مأ اَهفرصب نيذلابلا ىلع مكحأ ، نيغلاب و مايأو ب بايغأل ةرجشلاو . هحرص

 ضرعي نأ وُجيأ « ابيبق هحرص رادج ناكو رثكأ وأ لقأ وأ عارذ ردق ةحرص دجسملا ناك
 / ‘ ذأ ةعب رأ ردقب ىلوألا ٍ هتلاح نع غنر و و 0 حصلا لجخاد نمم هضرع ةداي زو 4 هراح

 الئل هحزص ىلع بكري و ، هلام نم ًاباب هل ى :رتشي نأ ر زوحي و & ثالكلا ةنم مجقنيال نأ

 ىف لسفي و رص هلام ني ىرتشي نأ روخيأ كلذكو ؟ال مأ اهريغو غابسلاو باودلا هلخدت
 ىنغأ ةمالسلا لجأل لسفلا كرت نإو { هب رمأ نم نمضيأ { لشفلا تام نإو ، دجسملا لام

 باوبألاو بقحلا زثم دجسملا ىف ائيش ليكلا ةجو ادإ تيأرأ ؟ال أ كلذ ةعسيأ ليكرلا
 ةفرصي نمو { هحرص ىف ذ ؤأ دجسملا نطب يف اهريغو ةلآلاو ةينآلاو فاصخل او . ةبكرم ريغ

 نوكي نمو كيذ نملو كيذ ىف ةليحلا تيكو ؟آل م ثايكولا َكيلَد نمضيأ ء دجسملا ىف
 . ؟ َكِلَذ ىف باوصلا ة ةجو اتل حرص ؟ ؟ هكح

 امأو هتركذام فرصب نيلاتلا ىلع مكحي نأ زئاج ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 دجسملا لام نم امأو زئاحف دجسملا لام ريغ نيم ناك ناف 2 هعفرو دجسملا رادج ضرع ةدايز ر

 ه هلام ىف هلشفو مرصلا ء ءارش كلذكو زئاَجف جالصلا رظن ىلع َبابلآ ءارش امأو ءًالف

 اذإ امأو ‘ ُنَمضيآل لاق نم لاقو & ىرتشملا نمضي لاق نم لاقف .ي عرصلا تام نإو زئاجف

 ىلع نب ىسوم نع دجوي اذكه ي هيلع نامضلو ٌزئاجف دجسملا ىف وهام يرصب ليكَلا رمأ
 . ملعأ ةللاو اهظفحب رمأي ملو ء دجسملا نم عوذج فرصب رمأ ةنأ ةللا ةمجر

١٢٩



 .تافوقولا نييعىشل وأ { اَهتلغب رطفيل اهيف ىصوم ةلخن ىف لوتتامو ةنمو : ةلأسم

 !هررض لجأ ني هقرص لاملا بحاص ةارأو , اهب ةياصولا تعب ٌمزص اهتحت تبنو , اهتلغ ذفنتل
 ,لقو ؟ال مأ هفرصب ةلخنلا كل هيب نم ىلع مكحي نهف . ةلخنلا ثحت رتيب : نإ لاملا ىي
 الإ ةلخنلا ةلغ نم جرخي تاك ادإ ؟آل مأ ةلخنلا رامع ىف ةنمث فني و هيبي نأ هفراصل زوجي

 . ليفيل ةلخنلا طقست نأ ىلإ نل مرصلا لي مأ ًّكِلَد هديب نمل ىقابلاو ءام اذك اك

 . ؟كلذب انفرعزيغ مأ كيذبرمعي و

 .رامع ىف ةتمث لعجيو { مرضلا اه فرصب مكحي معنف:قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةلخنلا

 ؛ ناضمر رهش ىف اَهب َرطفيل اهنلاغ ةفوقوم ةلخنلا تناك ادإ تيأرأ : ةلأسم

 ىتح هرمعي و هلسفي و امرص ى رتشي نأ ةلخنلا كلت هديب نم ىلع بم هف ةلخنلا تطقسو
 . اهناكم سردني نأ تاخ ادإ ؟آل أ ةلغ هل ثوتسا ذإ منصلا ةلغ نم هترجأ ىضتقي
 نم َكلَد جرخي نأ زوجيف { طقست ٢ لبق «رامعو داميل ةلخنلا هذه تجاتحا ادإ تيأرأ

 .؟آل : اهتلغ

 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع ةتركذام يجج زئاج معنف:قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلع لاملا تيبل وأ د دجسملل اهب ىصوم ضرأو لخن ىف نوُتتاَمو هنيو : ةلأسم
 { ةاكزلا نيمو مهسل ا نم موه ىذل ا لاملا تيب جسم ىف ةوطلخو , دجسملا بيصنب مهنم { لهج

 .رثقب ىراشلا ىرحتب ىكيف { لاملا تيب لام نم دجسملا لاق جارختسا ىف ةليحلا تيكف
 . ؟ َكِلَد ىف كبجعي ايب انفرع ؟ ًّكِلَد ريغ مأ لاملا تيبرمت نم هجرخيو { دجسملا بيصن

 نم هجرخيو دجسملا رمت ردقب ىرحتي و ذهتجي ىراشلا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 , ملعأ ةللاو لاملا تيب رمت

 ىرتشاو } دجسملا لام ىع ابستحم ناك ىمعأ لجر ىف لوّمتاَمو هنيو : ةلأسم
 ىيتأملا ذخأو ء دجسملل لاملا لعجو « هيأر ريغ دعب و , ةي رال ىيتأمب الضأ الام هسفنل

 ىلاولا لكو و دجسملا لام نم رذعتو ،رتشمالو عئاب ليكو ريغ نم دجنملا مهارد ني ةي راللا
 رحاشت عيبم ا ىف عقو و ك دحشملا مهارد ىف ةمهارد طلخو لاما ُايكولا انطو 2 هريغ اليكو
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 نم هتمذ ىف دجسملا مهارد بتكو « هلام ىلع ىمغألا عجرو ه ىمعألاو لوألا عئابلا ني

 ليكو ني عيبملاب ىضرلا لقو { لوألا عئابلا نم رُجاشتلاو 2 ةنم ليكو ريغ ني هعيب لجأ
 ىتعألا اهل لهف { هريغ ليكو لكؤ و « ناملا اتطامم تعب ُايكولا اذه رذتعاو \دحشلا

 « دتعلاب مأ ءارجألاب نوكتف اهدر زاج نإو ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع لاملا اهب ىنطملا مهاردلا

 مأ لوألا ىلع اهصيلخت وكيف ، اَهضبقي مَل ىناثلا ليكولاو رزتعملا ليكولا دي ىيف ىو
 ؟ كلذب ىنفّرع اهدر زاج نأ ىناثلا ىلع

 ةللاو ةيضاملا هلام ةلغ ىمعألل نوكيف يبلا تبثي مل ادإ:ئقيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 رطفيل ىنعأ ء ناضمر رهش ىف اهب َرطفيل ىصوم لخن ىف لوقتاقمو هنيو : : ةلأسم
 لخنلا تناك اذإ رهشلا رخآ ىف اَهب رطفي نأ زوجي لهف ء ناضمر رهش ىف نومئاصلا اهتلغب

 لاملا ةلاغ نم ضرقلا ىقوأو هب رطفو ًارمت اَهيلع ضرتقا نإ تيأرأ رهشلا لوأ ىف كردت م
 رهش رادو لخنلا لثم انبيض اقزمت اقرمت لاملا اذه ةلاغ تاك ادإ تيأرا ؟ال مأ كلد زوجيف
 وأ انسح رمت ه هنمثب ىرتشي و غابي لهف ، كلذ لكأي نأ كي ري دحأ سيل نامز ىف ناضس
 هزيغ وأ ًازبخ هب ىرتشي نأ زوحي لهف هرقلا ني لضف ادإ كلكو ؟ هنيعب الإ زوبجمال مأ !ابطر
 هب ىرتشي نأ زوجيف ةرطفلل ناك نو . رل مأ ةرطفلل ةمكح ىونلا كلكو ى ماعطلا ني
 هيلإ هيلإ جاتحيام ملسي و رص اهل ى رتشُي نأ زوجيف لخنلا تحاط ادإ تيأرا ؟آل أ ءالج
 7 اكبلا ع خت لهف ث ةرطفلل انم اذك اك لاملا ىنف ىئوم ناك ادإ كلذكو ؟ ل مأ اَهتلغ

 . هللا كمحري كلذب انفرع ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا َلبق ةرطفلا مأ , ةرطلا

 ضرقلا امأ , هرخآو هلوأ ىف ناضمر رهش ىف اهب رطفي نأ زئاج :قيفوتلا هللاب وباوجلا
 نأ زئاجف ةلخنلا تعقو اذإو 2زئاجف اهنيعب اهب ىصوم نكي اذإ ةرطفلا لخن ةرمث عيبو
 لبق جرخي هنإف لاملا ىف ةرطفلل هب ىصوأام امأو . اهناكم لسفي و مرص اهتلاغ نم ىرتشي

 . ملعأ هللاو ةاكزلا

 ةثرو فلخو ، لاملا تيب ىف ةيقاب ةرجأ هلو 2 ىراشلا ىف لوتتامو ةنمو : ةلأسم

 ىمماتيلاو { مهمهس رذقب مهنم نيغلابلا ىطعي لهف ، ةقث ةقث ايصو لعب ْمَزو . نيلا و ىقاتي

 ني دحأ ؤأ ، مهتدلاو ةنم ماتيألا ناك ذ تيأرا ؟آل أ كلد نم مهمهسأ ردقب مهيلع قفني
 رهلل ماتيألا ة ةقفن ردقب ى .اذك اك رهم ل اوظعي نأ زوخيأ ‘ تاقث ريغ مهو ‘ مهتبارق
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 ماتيألا ناك اذإ { { مهل ىذلا اوغرفتسي نأ ىلإ ىناثلا رهشلل اوظعيل رهشلا مت اذإو ى لبقتسملاو

 =ذه مهل ليقو ، ىماتيلاب نيماقلا ىنعأ ليذ مه ملس نإ تيأرا ر ىلإ نيجاتحم
 "؟ آل مأ اهجو اه ثوكيف رهشلا اذه ماتيألا اوُقفني نأ ىلع { مكل ةرجأ ضورقلا وأ مهاردلا

 . ؟ كيذ ىف كبجعي امب ىنفرع ؟آل مأ نيم يذ ىف مهبلع لقو

 ؛أللاو هذه َكيفص ىلع صالخ هجو ةتركذاق نوكي مقنف قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 . ملعأ

 زادو { لجر نم الام ىرتشاو دجسملا كام هدي ىف لجر ىف لوُقتامو ةنمو : ةلأسم

 :لاملا لعجو ءاهب ىرتشا ىتلا مهاردلا ردقب دجشملا مهارد نم دخأف « دجشملل هليحيل هيأر
 ىلاولا هيف لكوو ه دحسملا لام ضبق نيموُهَرذتعاو { ةعامجلا ىأر ريغ نيم دجسملل

 ةتلحأو { كل لاملا تي رتشا كنأل .زوجيال اده لعل ، لوألا بيتحملل ليق دعب و { اليكو

 هانط دقو كاملاو { دجسملل كدنع نمم هي رتشي و « هب ىضرتسي نأ دحأ ربغ نيمدجسملل

 نم صلختو ، هلام ىلع لاملا ثحاص م عجرف كدحشلملا ميهارد ىف ةمههارد ظلخو ليكولا

 طيخ ذق ثناك ادإ ؟ لاملا اده ةلاغ نم ىتلا مهاردلا هذه ىف لوُتتافف ، دجسملا مهارد
 .زوجيف اهجارخا ىف ةليحلا امو ؟ال أ لاملا بحاص ىلع اهعوجر زوجيف 2 دجسملا مهارد ىف
 هدي ىف ىتلا جرخأ دق ليكولا اهو دجنملا مهارد نيي ءارجألاب أ ددعلاب اهجارخإ

 كلت ضبقيل ، ريخألا ليكولا نم أيهتي ملو ةريغ ليكو لكوو { دجملا ةلاكو نم مهاردلا
 نإ ؟ اهبحاص ىلع مهاردلا و هذه عوجر ىف ؟ ل أ ليكولل زوجيام ل زوجيف « ميردلا

 . ةللا كمحر كلذ ىف كبجع اب ىنفرع ؟آل مأ هل تبجو

 « دجسملل احالص ناكو { دجشملل ناملا اه لاح ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو تباثوُهف

 ديتقي نأ دحأل زوجيف ء ةقث ريغ ناك ادإ , دجشملا ليكو ىف وقتامو هنيو : ةلأسم
 ىلع غلطي مل ن اك د دا إ َنمل ١ ضبقي و ؤ ائيش هل ام نمم ىنطي ز و أ {كهدنع نم دجسمل | صو ر أ

 زوُخيف > كلذ د نم صلختي ن أ د د ار و ئ دحسلمل أ ل ام نم ةعبت هتمزل نميفو ‘ كلذ د ف هنم هن ايخ

 وأ دجسملا ضرأ هدنع نم سانلا ني حأ دقتقا نإ تيأرأ ؟ آل مأ أربي و كلد هضبقي نأ هت
 نم ىرتشي نأ دحأل زوجيف ، هريغ ؤأ اركس وأ اتق اَهَعَرزو ، تابنإلا نمرءعىشب اهايأ هعرز
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 . ةفصلا هذه ىلع ناك ادإ ، جلفلا ظي رع كلذكو { ٍةقثريغ ذعتقملا ناك ادإ ؟آل مأ كيذ

 زوجي ل ٥ م ] هدنع نمم ديعتقي و دعقلا ل ملسي نأ زوُخيف جلفل أ هب حلصيل لومي جلفل ام عيمج ةعقو

 . ؟ َكِلَد عيمج نم هلحم ىف َكِلَد عضو ةنأ حصي يتح

 نأ دحأل زوجي الف ةقث ةمث ر ريغ جلفلا وأ د دحسلملا ليكو ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . نم ىنطيالو جلفلا وأ د دحسمل ١ ل ام نم هدنع نمم دعقتسيالو > جلفلا وأ » دحسملا مهارد ةضبقب

 لام نمم دَعقتسملا دنع نيم ادحأ دعقتسا ادإ امأو جلفلاو د دحسملا ةلعل جلفلا لام نيم هدنع

 . ملعأ هللاو ةمالسلا ىنبجعي و فالێتخا هيفف > ىنلطلملا دنع نمم انط وأ جلفلا وأ 2 وأ ز دجسملا

 دلبلا لهأ نيم نكي م وأ .ارفاسم ناك ادإ لماعلا ىف كوّمتاَمو ةنيو : ةلأسم

 حلاصمو َنهحلاصم ىلع نهتلغ سمخ ةرجأ هَل لعجو ، ةفورعم دجاسم ىف ىلاولا ةلكوو
 لا ىلع ىوانيل الآلد رمأو هنم دجسملا يلام نم ةدحاو ةلخن انطف هتلغ ظفحو ًنهلاومأ
 مث « كردي مل هضعب لخنلا نأل , لاملا لآلدلا نطيمل هدعب و نهنم دجسم لاومأ ني حاو
 ءادنلا نع لالدلا تقوف 3 ةريثك هوجو نم نه لوخدلا هيلع قشف دجاتملا ىف ليكولا رن
 ؟ نهتلاكو نع وجرلا هل زوُخيأ ( َرهلاومأو دجاسملا ىف ةلاكولا نمم عوجرلا ةارأو { نهلام ىف
 نلف ظفحو ! َنهِلاومأ حلاصمو ًنهجلاصمب م يقتسي ةقث لعجو ، عوجرلا هل زجي مل نإو
 رمأ نيىنطلا وأليكولا أربيأ « نهتلغ ضبقي ةي ةقثلاو ه نهلجن ىنطي ليكولاو نهب لفكتو
 وأ نوعدلا وأ باؤبألاو بطحلاو ةينآلا نم دجسملا ىف ءىش ةجؤ ادإ تيأرأ ؟ال مأ دجاملا

 ىنؤأ .رامقلا ىف قلعم هيفنب دجسملا ىف وأ } جزصلا ىف دجاتسملا ىف هغضو زوججيآل ءىش
 رثأب مئاقلل روجأ هب ر ثرعي ل ءىش ىقب و هذخأو ‘ كلد نم ئش ل نإ دحأ لاقو 3 ضرألا

 كمجز زوجي ايب اتفرع ؟ كلذ يف ةليحلا تيك مأ ؟دجشملا حالصا ىيف ةلعجي ثأ دجسلا
 ؟ ةللا

 نأ هيلعو ‘ هردق هيلإ تغلب ايب ذاهتحالا ه هلع لماعلا نإ: :قيفوتلا 4 هللاب و ثاوجلا

 اذإ ةصاخو ‘ اهكرت هل أ ىنبجعئالف ة ل اكول كرت امأو ‘ نيملسمل ا تاقث نم 4 هتنامأ ىلع نيعتسي

 ةنأ ريغ « دجشملل هب مكحئالف { ةتركذ امم دجاسملا ىف دجوي ىزلا امأو { رداق ا ناك
 . ملعأ هللاو د دحسملا نَع فرصي
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 لاملا اه نإ هل لاقو { هب راقأ نم دحأ ىلع ىضوأ ميف لوقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 حأ ىلع ةرطفلا ذهب ىجوي نأ ِهيلعأ ك ناضمر رهش ىف رمت نم اذك اكب ىنع رطفو { كل

 ناك اذإ ؟ هتوم دعب دحأ ىلع اهب ىيوي نأ هيلع آل أ ؟ ةمايقلا موي ىلإ اديؤم هتوم ةعب
 كمحر اباوص ةارتام اتل خرص ؟ لاؤسلا اذه ىف مدقتملا هلوق الإ يذب هيلع ٌصوي ْمَل ! ىصوملا

 . هللا

 اهب ىتوأ نوملسملاف اهريغو ةرطف ني دجاتملا لاوقأ نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 0ً َ ز ....ملعأ ةللاو

 انم اذك اذكب اهيف ىصوم وأ « ةرطفلل اهب ىصوملا ةلخنلا ىف لوقتاقو هنيو : ةلأسم
 طخب ةيصولا تناكو , هريغ ؤأ دجسم ىف ًاروجه لكؤي وأ رطفلا ديع موي ىف لكؤي ارمت
 ؟ال مأ ءاوس امهيف وقلا نوكيأ { هتثرو نم دحأ ىلع ىصوملا لوق نيوأ «هطخ زوجي نت
 مكح نوكيامف ةلخنلا هذه تتام ادإو ؟ال مأ ةيصولا هذه نم لكأي نأ ىصولل زوجي و

 . ؟ ةللا مجر زئاج هارتام اتل خرص ؟ اهدعب ني ضزألا

 اهب ىصوملا ةلخنلا هذه ةرمث نيم لكألا ىصولل زئاج : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو ىصوملا ىصوأ ايك ةرطفلل اهناكم لسفي ةلخنلا تتام اذإو 2 ةرطفلل

 ريغ نم ًارابكو اراغص اوناكو ى هدالوأ ىلع ىصوأ نمم يف لوُتتامو : ةنمو ةلأسم

 ارمت انم اذك اذكب ناضمر رهش يف هنع اورظفي نآ نيملسملا ةنع ةطخ زوجي بتاك ظفل

 ةنم رطفي نأ زوُجيأ { اوثكسام نيأ هولقني و ں مهتويب ىف هب اورطفي و ، فورعم هل لخس نم
 متنو ىلع اهب اوُصوي نأ مهيلعأ مهيلع ىصوملا ذالوألاو ؟آل أ كيلامملاو نايبصلاو"ءاسنلا

 7 اوس امهف وقل ١ نوكيأ 7 فورعم دحسم يف اهب ىصوم أ ةرطفل أ كلذكو ؟ ل م م أ مهدعي نيم

 . ؟ كَل رفغو ةللا كمحر انتفأ ؟ال مأ

 ىصوملاو كيلامملاو نايبصلاو ءاسنلل تركذام غيمج زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو مهيلع

 همحر ىرادملا ربشب نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا ملاعلا خبشلا باوج نيو : :ةلأسم

 سانأ ىف لوقتامو . ةللا ةمحَر ىليعامسإلا عنام نب ١ دمحأ نب ليعامسإ ة ةقثلا خيشلا ىلإ هللا
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 نمرعىش ةداي ز وأ سبك وأ { ءاملا ناملا افصلا عطق 7 مهجلفل ة ةمدخ ةداي ز اوذارأ
 غلاب و ب بئاغو رضاح نمم جلفلا اه نم ةصح هل نمم عيمج ىلع ةلجن هل 7 ‘ تاقثلا

 تح عنتماو م ةيلستلا نمع عنتما نم مهنمو( ¡ هلس نيم مهنمق رثألا باسح ىلع ‘ دجسمو ممتيو

 يف ةجح ةلأ ء جلفلا اذه ةبونيام هل ملسيل هبني مل ةنأو ، نيمأ ريغ جلفلا اه ليكو أ

 7 لدع ىدهماشب مكاحلا ةنمع ليكولا اه ةنايخ حصت نأ ىلإ هل ةجح آل أ اذه هلوق

 مهوتيام اوملسي اليك ‘ جلفلا اذه ليكو ة ةنايخب َنيحتحملا ميلشتلا نع نيِنتمما ىلع دوهشلا

 اه دحي مل اذإ ترأرأ { هتنايخ عو « ليكلا اه نَع كلأسي هكاحلا مأ ؟ جلفلا ادهل

 مكاحلا اهل زوجيأ ؟ َئرت تيك مأ ‘ ليكلا اه ةنايخب هربخيل هبلق هب نئمطي آدحأ مكاحلا

 ةمدخلا هذه تناك اذإ إ جلفلا اذهل ةلحنلا نيم ةبان اهم ليكولا اذه ميلستلا ي نع عنتمملا رجي نأ

 ؟ ليكلا اهل ميلستلا نع َ عنتمملا ربج ۔ هل زوُخيال أ ءام ةداي زو احالص اهنم وجري جلفلا اذه

 اه ةلجنلا نم دجسملا ءام بونيام د دجسملا لام نم ملسي نأ هل زوجيأ دجسملا ليكو كلذكو

 توربجيالو كيذل اوملسي نأ مهل زول مأ بايغألاو ماتيألا ءالكو كلذكو { جلفلل ليكلا

 قحلا هجو ىنفرع ؟ كلذ ىف كيأر تيك يك مأ جلفلل ليكولا اذهل ميلستلا نع اوعنتما اذإ

 ؟ ةللا كمحري

 نم ةنع تلأسام ىتعم نم شلا اهيأ تفصوام ىلعف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هنأ كِلَد نيبتو ءاملا ىرج نم غن امم : جلفلا نم افصلا طق ناك نإف { . جلفلا اده ةمدخ

 'بابزأ عيج ىلع ةتمدخ زئاج كلذ نأ نيملشملا راثآ يف ءاج دقف { هعطق ىف جلفلل حالص
 حرقل ة همدخو اًقصل ١ عطق امأو ك هتمدخ ىلع نوبحيو ؟ كل ٥ رغو ميتي و عل اب نم جلفنل ١

 عمتجا اذإف { ث جلفلا اذه ىف ثدح ةداي ز وه امنإو ي « جلفلا ءام ىرجل عن ام ريغ نوكيام

 كلذف { هارك الو ربج ريغ نم مههاضرب اوقفتاو { جلفلل خال َكلَذ 1 ّ جلفلا ثابرأ

 ماتيألا لام ش لذ هيلت زئاجف ئ ةمدخلا كلت نم ءاملا ةداب ز د ر مهل ن ناب اذإ ةصاخو ّةئابج

 زوج الف ءاملا ةداي زالو حالصلا مهل نبي مل نإو جلفلل حالص كلد نأ حص ادإ ‘ مهريغو

 نم ملسملاو ةمدخلا كلت نم هب ونيام ميلست نع ىبأ نمل ربجلاالو كلذ نم لاومأ ني ميلستلا

 عم ناك اذإف ليكولا امأو ‘ كلذ ىف حالصلا مُهَل نبي مل اذإ نماض نوكي ىماتيلا لاومأ

 ىڵلعومنو ةتنايخ مهعم حي ىتح } هتنامأو هتقث ىلعوهف .انيمأ ؤأ ةقث نيملسملا رومأب ماوقلا

 ىف ةني ىوقأوه نم اولكوي و { مهنم ةابجلا وأ جلفلا باب رأ عمتبحي نأ الإ { هتلاحو .اكو
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 . نّيملشملا رمأب ماوقلا رظن م حلصألا ىنعم ىلع أداهتجإو ًارظن { ةياردلاو ةنامألاو ةقشلا
 . كلذ ىف دانعلاو دداضتلاو ة ةر ر وهألا ىنعمال لذعلاو جالصلا ىتعم ىلع كلذ مهل اجنف

 ةصاخو { نيمأ ر ريغ نئاخ دي ىف جلفلا كرتيالو ةتلاكو ثلطب ليكولا اذه ةنايخ ثرهظ ادو
 ىف ةكرتو ةلامإ إ زوجيًالف رمأ كلميال نق ريغو دجسملاو بئاغلاو ميتيلا هيف جلفلا تاك ادإ

 قاّسفلا نم ةلطابلا ةريسلا لمأو ةنوخلا دي ىف اهكرت زوجيالف دجاسملا كلذكو نيمأ ريغ دي

 . ملعأ ةللاو كلذل ةردقلا نع نيع ةفرط انركذ نمم دي ىف َكِلَذ رت غسيالو { قافنلا لهاو

 هارتشا كاملاو ّ نيمأ ريغ هنإ لاقي و ، ةميتي هتخأ لام غاب لجر ىفو ةنيو : ةلأسم

 ذا ؟ امهنع توكسلا انعسي و ؟ ءارشلاو غيبلا اده زوُحيأ { ًهفرعيآل وأ ةميتيل هنأ ةفرعي دحأ

 انسيآل مأ ؟ ةميتيلا هذه لام غاب ةجاح ىأل وأ { نييمأ ريغ ةنأ غئابلا فوعن مل ةلعل نحن

 اددارتي مل ناف ؟ ءارشلاو غيبلا ةدارتي نأ اَمُهربجنو ًاتهيلع ركو ؟ ايهنع ثوكسلا

 ‘ دحأ ةيالو يف 4 ةيمتيلا هذه لام م عيب اذإ ترأرأ ىديس ىنفرع كلذ تيك أ ؟ايهبِتاعنف

 ةميتيلا هذه لام ميب 4 هل عفرو هناكم رتو ىولبلا هذهب دحأ ىلتباو { هتيالو نم لزغو

 ىنفرع امهنع ىِضاغتلا هغسيآلو ءاوس ةلك مأ ؟ كيد نع توكسلا ةارأ ادإ هل صخرأ نوكيأ

 . ؟ هللا ىلع كرجأو ىديس

 ةلاكولا ةحص ريغ نم ةميتيلا هذه لاملةميتيلا جأ غيب امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هجو ىف آلو ة ةَميتيلا هذه بأ نم ل ةياصولا ر ‘ نيملسملا رثأب ماوقلا نم عئابلا اذهل

 وأ اهدلاو لبق نم ةميتيلا هذه ىلع حصي نيد ني ةميتيلا هذهرمأ ني ةزئاجلا هوجولا نيم

 او 2 اهلام ىف اهضرف ذق ايام ىف ثبجو ةضيرف ىفوأ ء اهيلع هافلخ لاق ىي اهيدلاو
 ةروكذملا هوجولا هذه ريغو ىناعملا ريغ ىف امأو { ةضي : رفلا هذه ردقب اهلام ني يبو تبجو
 ًكِلَد اورِكني نأ نيملسملا رثأب ماوقلا ىلعو تبثي آلو متيالو { ةميتيلا لام غيبلا هيف زوجيالف
 هنم ناك ث م ةبوقعلاب " قيقحو ى ةميتيلا لام ةنم اوغزني و , ىرتشا نم 7 ‘ عاب نم ىلع

 ىماتيلا لاومأ ىلع لقجلاو ء هقسلا لهأ ىرحتي الل { مهياكحو نيملسملا ىأر ريغ نيم َكِلَذ

 دنع الا ى كلذ ىف توكسلاو ىِفاغتلا غعسيالو زئاح هخوآلو ‘ بجاو ريغ ىف ءاقعضلاو

 كلب مايقلا نع فغضلا ةنع ةيقتلا هعسي نمم ةيقتلا دح يف وأ ؛راكنألا ىلع ردقملا مدع
 نمم ذخأت الو . ملعأ ةللاو ، جلصملا نم ةيفملا ملعي ةللاو { َكِلَد ىف ةللا ةرذع نقزوذعمللاف
 . ؟ ًكِلديرصبلاو ملعلا لهأ ىلع ةضرعاو هباوصو هلدع َكل اام الإ ىلوق
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 لكوت 7 اَهب ىصوم ىهو 2 لجر دي ىف تن "زاك ادإ ةرطفلا ىف كوقتاقو ةنمو : ةلأسم
 نم ادحأ فلي ماو .هدي ىف ثيِقب ىزلا اذه تاق مث { ثراو ىلإ ثراو نمم اوئاك امنيأ
 7 ة فيكف اهذخأ ةارأو { كلاهلا ةثرو ريغ نيم ضراعم اهضراعو ةأرمأ تفلخو لاجرلا
 . ؟ للا كمحري اتتفأ ز اهيف اؤرججاشت ادإ م مهيف نيملسملا رمأب مئاقلا

 نم دحأ نامك اَإو ، ىصوملا رمأ اهيف لثتمي ةيصولا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو اهب ىلوأ وهف ًايقاب ةثرولا

 ىصوملا ةرطفلا ىف لوقتامو ; ةللا ةمحر هللا دبع نب دمحم خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 رت رَص ةل نكي م ادإ هراتجوأ هباب اذج ةنع اجراخ لكؤت نأ زوبيأ ۔ فورعم دجسم يف اهب
 زرخ هب ىرتشي ب نأ زوج أ ؛رمت هب ىرتشي و غابيأ , ةرطفلا شيعب عب غنصي ةلعل تيكو ؟آل أ

 زكؤتل اهب ىصوم لخنلا ني ٨ ءىش ناك ادإ تيأرأ ؟َكِلَد ىف ةحولا تيك ممأ { لكويل

 . ؟ هللا كمجت انيفأ اهسبعب عنصي تيكف 6 اَهتلغب صوي ملو { دجسملا يف اهترمث

 ةرطفلا رمت نيم ٌسبعلا اًمأو ، دجسملا ىف لكؤت ةرطفلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةرطفلل ةرثلا وأ ةلغلاب ىصوأ ىصوملا ناك ادإ ةرظفلل رمت هب ىرتشي و اب هن

 اك اكب ةنع اوزطفي نأ مهريغ وأ هتلرو ن د دحأ ىلع ىصوأ نميفو ةنمو : ةلأسم
 يفوعلا نزولا اذه دعب لخنلا ةرمث ةيقت و ز فؤرعم لخن ىف ناضمر رهش ىف ارمت انم

 رمث : غلبت : ادإ تيأرأ ؟ ةلضفلا دخأ ةلزوبجيأ ء ةرطفلا هذهب ميِتتسي ىذلل وأ ، ىسيولل
 مت لضف او ؟ال مأ نزولا ناصقن مامتإ ةلضفلأ ذخآ ىلع نوكيأ ، تورعملا زولا لخنلا

 ‘ فورعم رمثب وأ م هفورعم ةرمثب ةيصولا تناك اذإ ه عنصي تيكف ى تاضمر رهش نمم ةرطفلا

 لكويل ةمعطألا نم ةريغ وأ ازبخ اهلضفب ىرتشي نأ زوُخيأ 2 ةلخنلا ةلغب ةيصولا تناك ادإ
 . ةللا كمحر كلد م عيمج اتآ م خرص ؟ ناضمر رهش ىف

 مل اذإو اه ىصوأ نمل ةزئاج { ةلضفلاو ةزئاج ةيصولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ائيش خأ نإو 2 ةلضفلا بحاصل ءىش الف ةرطفلل ىصوملا هب ىصوأ ىذلا لخنلا ةرمث غلبت
 ةتسلل ةرطفلل رمت هب ىرتشي و مهازتلاب غاب ةنإف ةرطفلا نعلا لضف اَدإو ء ةدر هيلعف
 اهيلغب ىرتشي نأ زوجي ةنإ : نيملسملا ضعب لاقف 2 ةلخنلا ةلغب ةيصولا كلذكو ث ةلبقتسملا
 . ملعأ ةللاو ماعطلا نم ائيشو ًازبخ
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 ليكو ماتيألل نكي ملو { لخن ىف ماتيأ ةؤاكرش لجر ىف نوقتامو هنيو : ةلأسم
 ىلع همهس دجوي و لخنلا ىف ماتيألا مهس كرتي و 2 اهمأ ىف ىف ةرثلا مسقي نأ هل زوجيأ ،ةقث

 « ماتيألا مهس نم أربي و نيدوجوم ريغ تاقثلا ناك اذإ تاقثلا ريغ نم سانلا نم دحأ رضح

 . ؟ هللا كمحر انتفأ َكلَد ىف ةجولا تيك أ سبحلا ني رمرذعي و

 ليكو ماتيألل ماقي و لخنلا ة ةرمث دصحت نأ ىنبحعي هنأ : : قيفوتلا 4 هللاب و باوجلا

 , ملعأ للا مهتصح مهل ضبق
 لكوي أ اهتلاغب ىصوأ ةريثك ليخن هل دجشم ىفو : هللا هحر هباوج نيو : ةلأسم

 روفلا نيم م لخنلا لغ تلضفو ةتعاج ثلقف { ةمايقلا موي ىلإ نامر رهش ىف روطف هيف
 وأ بطرلاو وف لكؤي و ،ٌزبخ ةلضفلاب ىرتشي نأ وبأ كارشب و ابطر الإ ُلكوتال اهنأل
 ؟ روطفلا نع بطرلاو رملا نم لخنلا اذه ةلاغ نم لضف ايب عنصي تيك مأ ؟رقلا

 دجاسم وأ دجسم ىف اروطف لكوت نأ لخنلا هذه ةلاغب ىضوأ تاك إ : باوجلا

 وأ ًاربخ اهب ى رتشي نأ ىدنع قيضي مل ءارشب و ابطر لكؤت نأ اهب رصوي ملو ء ةفورعم

 اهنيب ىقبف ، رسب و ابطر لكؤت اهب ىصوا ناك نإو ى ىمل ىصوأ امك هب رظفي و « هريغ
 ىصوأ امك هب لعفي نأ ىلإ ةنمث فرصو غيب ء داسفلا هيلع يخ نإف « رتت نأ ءىش
 . ملعأ ةللاو ىيوملا

 . ةللا ةمحر لماز نب ديعس نب حلاص خيشلا باوج نم نايبتلا عماج نم : :ةلأسم
 ؟ ال مأ هب مئاقلا عنمي نأ زوجي « دجشملا روج نع تلأسو

 وأرقا مهل اولوق : كوقي ةللا هحر رمع نب دمحم حيشلا تامك ىيل لاق ةنأ وجر
 . هوعد ةأرق نمف مكتالص

 قش ادإ ءانطلا لبق دجاملا ليخن نم طٌّتسي ىذلا رسبلا نع ةتلأسو ةنو : ةلأسم

 » "9 ألإ اسفن هلل ا لكبال » لاقو نامض هيف ىنشزلي ْمَل ةنأ وجرأ . طقلا ىلع

 ذحويآل ىوزن ىف ىتح ىل لاق ةنأ وحرأف ش هقث ًاراديب دحاشملا لاومأل دحأ ل اذإ كيذكو

 . للا ءاشام آلإ ةقث ةقث ر
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 مأ هكرت ةل زوجيأ دجسم ةلاكوب مكاحلا هيلع مكح نت نع ةتلأسو ةنمو : ةلأسم
 نإو هيلع نامضالو ةلزنملا سيسخ وهف هريغ نيملسملا نم لحأ هب ماقو ةكرت نإ لاق ؟ ل
 هكرتو هب مايقلا ىلع ارداق ناك نإ نامضلا هيلعف { ماوقلا مدع نم ةلعل هب مقي ملو هكرت
 . هنم ىوأ وه َكِلَد ىف هماقم موقي ريغ دجوي ملو ، عيضي

 َكِلَذل هزجأتسي لو ، دجملا لام ني ائيش مدخ ىزلا نع ةتلأسو هنيو : ةلأسم
 ؟ ةرجألا نمث ءىش ةلأ ىزجي كلد نأ ولو بسحو ةراججألا ىف ةبطاخم مهتيب نمكلو { ليكولا
 . ملعأ ةللاو" ءىش هل بجيآل ىل لاق

 ادإ لُظرَت رتشت رث ألا ىف ءعىجي ةنأل { ماتيألا نم ميلغتلا لهأ نع ".ع ةتلأسو ة هنمو : : ةلأسم

 لاقو هلوق ىتعم ىلع { . مهتداع ىف نوُمَلعتي مهلهأ ىزلا لاق { ميلغتلا لهأ ني م ةلهأ ناك

 ماتيألا ىأ نيم اوملعي نأ هبجعي مهتنؤم نع ةلضف ماتيألا لام ةلغ ى تاك ادإ ةبجعم
 . ؟ ةللا ةمحر هعمج ن هللا دبع نب دمح عبشلا ب باوجج ىلإ عجرا ؟ ؟ اوناك

 هيلع ىدانو { دحسملا لام ىنظب لآلدلا رمأ اذإ دحشملا ليكو ىف ن : ةلأسم

 رتفد ىف بوُئكمو ‘ دحأ نمع ءىش ىقب و مههازدلا نم ائيش ضبقو . " :" . لآلدلا

 { نكامألا ضعب ىلإ { ليكولا راسو رتفدلا نيم هتبتك ىلع برض ملس ىلاو ى كلذ عيج

 برضو هل اوملسو ‘ لالدلا مهشدكو نينطملا نم دجشملا مهارد ة ةيقب ضبقأ لألدلل لاقو

 ‘ مام ن ناكم ىف تمض ةرخآلاو ىلوألا مهاردلاو { نيمأ .كلدلاو رتفدلا ىف ىذلا ٣ ىلع

 ترصقف ه َكلَذ تَووافتو , اهسفن مههارآلا نمرتفدلا ىن ىذلا بسحب ليكولا َعَج :دعبو

 لا هذه تفرغآلو 3 هيف ىزلا عيمج ىلع برض لك رتفدلاو رتفدلا ىفام نَع :"

 عيجج ىلع برضو ءىش هيلع ى ق و }ًائيش ملس ًادحأ لعل ظلغ اهنأ ثرصق ىتلا
 هذه رصق :: . كلذل لآلدلا وأ ليكولا نيطفي ملو { مهاردلا ني نم ءىش حاط وأ رتفدلا

 ر نإ تيأرأ ؟ ةفصلا هذه ىلع ل مأ مأ ؟ َكِلَذ نامض ليكولا ىلع ىرت لهف 4 مياردلا
 نأ هيفكيف { هترجأ لبق نم دجشللا مهارد ىف مههارتلا نمث عىش ليكولل تاكو َكلَد ليكولا

 كلد ىل نيب ، ةريغ دحأ َكِلَد ضبقي و « هل ىزلا ضبقي نأ ريغ نمم 2 هسفن نع كلذ عطقي
 . ؟ هللا كمحري
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 ناك ثإو ، ليكولا ىلع تامض لف ةقث نآلدلا ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هدرب و > تاقثلا نم دحأ 4 هضبقي رو ؤ دحشلملا لام نم فلتامم ليكلا ٌصّلختيف > غقثَريغ

 . ملعأ هللاو هيلع

 ىلعو { دجاسم ىلع اليكو ىلاولا ةلعج اذإ لياعلا ىف كوتتامو ةنمو : ةلأسم
 ء نهل اوَمأ للغ نم لصحيام رشع - غ ل لعجو > كلذ عيمج ىلع مايقلاو 6 هلاومأ رامعو نهرامع

 ثكمو ى ء مهاردلا ضبقو لاومألا انطو > ليكولا ماقتساو ظيقلا لوخد لوأ كلذ 7

 ز لهف 4 ةنسلا ىِصقنت نأ لبق ئ دجاسملا كلت ةلاكو نيم رذتعاو ئ دلبلا ن نيم لقتناو ئ انامز

 هل ءعىشال مأ كرذتعا نأ ىلإ لكو دنم روهشلا رذقب هل مأ , ةلغلا رشع ىهو اهلك هرجأ هل

 . ؟ هللا كمحري كلد اتل نبب

 ناك نإو ةرجألا نيثءىش هل سيلف ليكولا رذتعا ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو رهش ثألا باسحب هلف هريغ لبق نمرذع نم هفوقو

 رهش ةرطفل رمت ن نيتسب ةنس لككل هل ىصوم دجسم ىف لوُقتامو هنيو : ةلأسم

 نم ةريغ وأ زبخ ةلضفلاب ىرتشي نأ زوُجيأ كرمتلا لضفو رمت ىتم ةنم ةليل لكل ناضمر
 دحأ هل دحوي مل رملا نأل } ةلبقملا ةنسلا ىف ناضمر رهش ىف دجنملا ىف لكؤي ي ةمعطألا

 ناكم رطفي نأ زوُجيأ ظيقلا نامز ىف ناضمر رهشَر ضح ادإ تيأرأ ؟َكلَد ت تيك مأ هلكأي

 . ؟ كي اتنع بطرلا نيو رقلا نم هناكم وكي مكو ءابطررقل
 ىرتشيآلو رمت هب ىرتشي و ابي ةنإف َلَضف ادإ رملا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو رملا ريغ ماعطآلو بط

 ىىنآلفلا دجسملل اَهنأ ةقث طخب ةبوتكم تةجمو ةلخن ىف لوقتام هنمو : ةلأسم
 دجسملل اهنأ ةلخنلا هذهب ىصوملا كل لاهلا ةثرو لاقو ءَرخآ دجسمل اهنأ رخآ ةقث طخب تدجوو
 ةقثلا طخ ىلع ضرعي ةقثلا طخو ؟ ةثرولا لاقام ىلع لمعيأ , ةقثلا بتكام ىلع رخآلا
 لاق ادإ تيأرأ ؟ كيأر تيك مأ اهل ضرعتي آلو ةلخنلا نع فوقولا ليكولا سي أ .رخآل
 ليكولا ةنع حصي ملو ، ادك اك اهب لعفي ةناو ىنآلفلا دجسملل ةلخنلا هذه نإ ةثرولا
 . ةللا كمحري كيد اتل نيب ةلخنلاب ىِوملا كياهلا ةثرو ةلاقام فالخ
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 . ملعأ ةللاو مهلوق لوقلاف نيغلاب مهلك اوئاك ادإ ةثرولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 مهارد ضبقو 2 نالعج ةي رق نم ةجاسم ىف لكو لجر ىف وقتامو ةنيو : ةلأسم
 نأ هل زوجيا ةنم نهضبقيل نالعج ني ةقث دجي ملو َنهتلاكو نم جرخو ‘ نهتلغ ن

 ةلاكو ني ليكولا ريغ ادإ تيأرأ ؟ تاقث اهيف نوكي نالعج ريغيلب نم الضأ اهب يرتشي
 ضرعو لوط ىف دجاملا م 2 ذ فرعي الو ره اومأ ا ةودح فرعي مل نأل } نل اومأو دامسلا

 . هللا كمحر انتفأ ؟آل مأ زيغ هل زوجمأ ؟ كلد ريغو

 ؤيغامأو , حالصلا رظن ىلع زئاج دجاسملل ءارشلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو كلد ملعأ ملف تركذ امب ليكلا

 اليكو ناك ادا إ لجرلا ىفو : دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا باوج نمو : : ةلأسم

 دجسملا اذه يليكو ًانالفو انالف نإ بستحملا وأ ليكول سانلا لاقو ةل ًابستحم وأ دجشملل
 لكي ناضمر رهش ىف 4 هب نارطفي و دحشملا لام نم ارمت برجأ ة ةث الث هلام نم ناذخأي اناك

 زوحيف 4 هلام ةلمج نم الإ انيعم ةرطفلل لخن دجسملا اهل نكت مل هنأل : بارح مايا ةرشع

 لهأ ةعاج نيم كاجر لوقلا اذهب وقي نم ١ مهلوقب ذخأي نأ روكذملا بسيتحجملا وأ ليكولل

 ؟ هللا كمحري انتفأ اتام ق ءالكولا نآلاو , دلبلا

 نإوءةَمدقتملا ةنسلا هب يفتقت 7 دجسملا اذهل ثناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . قيفوتلا هللاب و نوعلا الإ وق ُابشيالف ى ةنس نكت مل

 هدنع ناك ادإ لجرلا ىفو : ةللا ةمجر دوسم نث ; حلاص خيشلا باوج نيو : : ةلأسم

 امف { ةرامعلل 5 ةرطفلل اهزيم ل . هيلع ةبتشاو { ةرطفلو ةرامعب هلام ةلغ نم دجسمل مهارق

 ىفري مل نأل هوجولا هذه نيم اهزيم م دجنملا اه نيلا نأل { كيذ ىِ كّوظنو كُأز
 . ناسحالاو حألا كلو ؟ هل ١ كمحري اتتفأ ة ةحيحص ورب كلد

 رامعلل وأ ةرطفلل ةنأ ردي مل { مهاردلا هذه ني ءىش هيلع ةبتشا ادإ : باوجلا

 اهتفديف موزل ر ريغ نم اهب ىلتبا نمم عوطت نأ الإ } اهرمأ نيبتي ثأ ىلإ ىههامك ةفوقوم هف
 . ملعأ هللاو هدنع نمرجخآلا عونلل عفدي و ؤ نيمونلا د دحأل
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 امهأ ىرديآل ه ةرصلا هيلع تهبتشاف 4 نێيترص ى مهاردلا هذه تناك نإو

 غفديف .ةدحاو اهتدوج وأ { دجاو امينزو وأ { ادحاو امهددع ناك ناف { ةرطفلل وأ .رامقلل

 « ةفوقوم ىهف ، ىرخألا ىلع ةدئاز مهارد نێفرصلا دحأ ناك نإ وأ {ادحاو ارهن عن ز لكل

 . ملعأ هللاو اب د وتسي ىتح { ةاز امب هدنع نيم نيعونلا ر دحأل دئازلا م عفد اذإ :3 نأ الإ

 نأ ةل زوب له ىبصلا ىفو : دومسم نب دمحم نب رماع ىلاولا باوج نمو : ةلأسم

 . ؟ال مأ ًامئاص ناك ادإ ,دجسملا ةرطف نم رطفي

 ىلع ظفاحي نمم ومنو ًامئاص ىبصلا ناك ادإ كلد زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هللاب و موصلا

 اذإ دجشملا ءانب يفو هللا هحر هعمج نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع اهعفري : ةلأسم
 . قب اس لحسم برق ًادحسم ىنبي نأ حأ 5 ارأ

 قارأ ولام ردقب دجسملا نع دجسملا حسفُي { نيملسملا ني لاق نمم لاق : باوجلا
 لاق نمم لاقو { قباسلا دجسملا يف ةعامجلا م ةالصلا كردي مل أضوتيل ماقو 2 لوبلا لجرلا

 لوألا ةجسملا ؤركي ةلعل ،رّرحيآلام رقب قباسلا دجسملا ريغ دجسملا حسفي نيملسملا ني

 برق ًادحسم ىنبي نأ كحأ غعنتميال نيملسملا نمم لاق 7 لاقو ىناثلا دجسملا ةرامعب

 . قيفوتلا هب و لعأ ةللاو } دجسم

 ىفو ةللا ةمجر ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا باوجب نيو د :ةلأسم
 . ًالماع اهيف لعج ىتلا دلبلا ىف نهو { اهلاومأو دجاسم ىلع اليكو ىلاولا ةلعج ادإ لياعلا

 دجاملا ةلاكو نمرذتعاف }َرخآ لب ىلع الماع ةلعجو 2 دلبلا كلد نم ىلاولا ةرخأ دعب و

 أل بجتو 2 دجاسملا ةلاكو نم ارذع اه نوي لهف ء دلبلا كلت نيم لقتنا ةنأل , اهيلاومأو
 كلد اتل نيب ؟ كيد دخأي نأ لبق رذتعاو { مايقلاو ةلاكولا ىلع ةرجأ هل تلعج ادإ « هترجأ
 . ؟ هللا كمحري

 يتلا دجاسملا رمأب مايقلا ُزليآلف ‘ دلبلا كلذ نم لزع اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةيضاملا رهشألا باسحب ةلف ةلاكولا ىلع هلرجأ امأو { هيف
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 ةإعج ىتلا دلبلا دجاسم ىلع ةكرت نت هلكو ادا ىلاولا وأ لياعلا ىفو ةنمو : ةلأسم
 نأ ةت زوجيو ؟آل مأ دجاتسملا ةلاكو ةنع حستنتا ء هيفن تاد نيم حتتف ا وأ لزعو ءاهب
 كمحري انيفأ ؟ال مأ نيملسملا تاقث اهيف يرخأ دلب نيم الضأ ّنهتلغ نم ةضبق ايب ىرتشي
 . ؟ هلا

 اهنإ لاق نم لاقو 4 حييفنت ةلاكولا نإ نبملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو جالصلا رظن ىًلعئاجف > دجاسملل ءارشلا امأو ‘ تراث

 كرذي ملو ة ةرامعل وأ 3رامعلل ء هب ىصوم لام هل ناك ادإ دحسملاو ةنمو : :ةلأسم

 مأ كيد زوُمي رامعلل ىذلا هلام نم ًاجاريس هل اوثحي أ ةعامجلا ةارأو 2 لبق نم هيف
5 7 . 

 نيملسملا ضعبل لوق هيفو زوجي آل نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو زئاج

 ليكو ىو هللا همجر ديعس نب ناضمر نب 7 خيشل ا ب اوح نيمو : :ةل اسم

 أَإ هدنع ىتلا دجاملا نم دجسم اليكو ماقأ ة ةعامجلا وأ مكاحلا لبق ني هريغو كدجسلا

 ناكو ، َكِلَد هل زجي نإ تيأرأ { هلكو نم َكِلَد ةل لعجي ملو ! ةي لو ةدع تناك

 . ؟ ال مأ م مرغ ه هيلع ة هدنع هقث ةقث هلكو ىذلا

 تاقثلا نم دحأب ناعتسا ادإ امأو { ةريغ لكوي نأ ةل زوجي الف ةلاكولا امأ : باوجلا
 . ملعأ ةللاو َكِلَد هل زوجي و هيلع ءعىشًلف دجاسملا لام جالصال

 ىجبصل ١ لمحم نب ريشب نب ديعس نب ن اضمَر نب دوعسم جيشل ١ ب اوح نيمو : 71 اسم

 ادإ تيأرأ كهمكح نمي كردم ريغو كردم ٌمرص اهتحتو دجسملل ةلخن عاب نمو 4 هللا ةمير

 .؟ال مأ ى قرف اهتيب نوكيأ ؟ دجسم ريغ ىلع تعيب

 « عئابلل لردملا مرصلا لصأو ، دجسملل غيبلا تبث نإ اقرف امهنيب ملعأال : باوجلا
 ` . ملعأ ةللاو نيعيابتملا دحأ نمم ظرش هيف عقي نأ الإ { ىرتشملل كردملا ريغو
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 دق هلعل ةريغ ةل كورتم دجو مث , هريغ وأ دجملا ىف لاعن ةرت نو ةنمو : : ةلأسم

 {© بر ل حصي ملو اريقف ناك ااو ؟ال مأ ه هضبقي نأ ةلاعن ذخأ ىذلل زوجيأ { دحأ هيف طلغ

 . هللا كمحر ىنفرع ؟ 2 ل مأ هذخأ هل زوبجيأ

 بر مدعي و { اريقف نوكي نأ الإ هئيش لتب هريغ ءىشب عفتني نأ ةل سيل : باوجلا
 . ملعأ ةللاو في رعتلا تعب { هريغك هب يفتني نأ ةلف ءىشلا

 هدلب ني رفاسو 2 مكاحلا ةنمع ةلاكولا نيم ىربت ادإ دجسملا ليكوو هنيو : :ةلأسم

 ليكولا اذه مسي لهو ؟ اه هي ربتب ةلاكولا هذه ن ىرثأ ،رثكأ وأ نيموي ؤأ موي ريسم ىلإ

 ؟ هنع ةلاكولا طاطحنا ةليحل اذه هرفس ناك اذإ اَهلاَومأو دجاسملا كرت ه هللا نيب و ةنيب اميف

 . ؟ هللا ءاش نإ ًاروجام ىنفرع ةلاكولا هنم طحنت ىذلا رفسلا دح مكو

 نم كحأ رذعي نأ آلإ هزفس دجسملا ليكو أربيال : باوصلل قفوملا هللاو باوجلا
 تلختسا امزال ارفس ليكولا ىتع نإو { ماكحلا مدع ةنع نيملسمل عاجوأ نييلشملا ماكح
 ليخي نأ ىنبجعي الف « ةتباث ريغ لصألا ىف ةلاكولا تناك نإو « هتنامأ ىف نيتقيثوأ ةقث
 ىف اهتحالا مكيلعو انيلعو رذعلا راتخا اذإ « هنَع ىفتكم َنيملشملا ىفو { ةمزليالامم ه هيلع

 . ملعأ ةللاو نيدلا لضأ

 ىلع دلبلا ةابج ني حأ رضحو , غلاب و ميتي نيب كرتشم رتشم لام ىفو ةنمو : :ةلأسم

 ذخأو { لاملا مسقو همهس هل ذخأيل اليكو لكو عئابلاو ‘ ميتيلل امهس اوذخأيل .هتمسق

 ىف ليكولا اذه ريغ كلد تعب مث { غلابلل امهس دخأ ليكولاو 2ماتيألل امهس دلبلا ةابج
 اذهب ريغلا بجوت ىتلا ةجحلا امو ؟ال مأ مهسلا هذخأ دعب نمزيغ هلأ , ميكاحلا ةنع ةمسقلا
 ؟ َكِلَذ ىف مكحلااقو ريغلا ظفلامو ؟ لاملا اذه نم ليكولا

 تضقن دق لومي نأ هظفلو { مهشلاب هل ميث اًدإةلاهجلاب ريغلا كلد يف باوجلا
 نلف نم ةلاكولا ةحصب : ىتلاهج ب بتسب ىنالفلا لاملا ني مسقلا

 نم هريغو دجشملا ىفو : هللا همحر ناضمر ن دوعسم جيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دجملا ليكو ىفو ، ةدنع ىتلا دجاسملا نم دجشل اليكو ماقأ ة ةعامجلا وأ مكاحلا لبق
 قحلا هل ىزلا تاك ءءوحلا ةل نمم ىضرب ، ساحن دوقن املس امهلومأ نيم ا اقح ايضق ادإ ىصولاو
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 مهارد هايضتقا وأ } اضرق وأ كيذ 7 ةراجإيغ وأ ُايكولا اده هرجأتسا ةراجإ لبق ني
 . ىصوملا وأ { دجسملا لام نم هضف

 . ملعأ ةللاو مهارد ةرجألا لصأ ناكو قحلا ةل نم ىضرب َكلَد ناك ادإ : باوجلا

 كب باوج ىف تلو 6 دحشملل هب 7 أو ئ راي ال ا م عيب هل ام م غاب نميفو هنمو : ٠ هل اسم

 ؟ًةل مأ ءادينلاب ةثرولا ىلع مكحي د دجسملل 7 2 ةثرولا مهو لصألا ةل ىذلا ادف اذإ

 مهس لعجو ئ 7 هنم لغتس او ش دحسمل ١ ل ام نم دحسمل ١ ليكو ة هاد دفو مهيلع مكحي ل نإو

 7" مهارد نمم ءىرب دق اه نوي { دحشملا لام نم اهب ىدف ىتلا مهاردلا ضوع ةلغلا

 . ؟ال أ

 ضعب لاقو { ىصوملا لام نم ءادفلا نإ ضعب لاق ، فالتخا كلذ ىف : باوجلا

 هادف ىف ظفحاآلو ريخألا لوق ىلع ةثرولا ىلع مكحيتآلو « دجسملل تبث ىصولا هادف اذإ

 . ملعأ ةللاو هنيعب ائيش دجسملا لام نب

 لضف اذا إ ةرطفلا رمت ىو ئ هللا د همحر ه هللا لبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ٠ ةلأسم

 نم عابملا نمثب ى رتشي نأ زوخيأ 7 ةلبقملا ةنسلل رمت ءارش اوحلاتحي 7 عيب و ناضمر رهش نع

 . ؟ ال مأ رقلا 7 هب اورطفيل ى ةمعطألا ن نمم هريغ وأ ازبخ رقلا

 لوق ىلع نومئاصلا هب رطفيل ازبخ هنمثب ىرتشي نأ زئاج هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو نيملسملا ضعب

 هنم ركنت اذإ 6 ةرطفلل اَهب ىصوملا ة ةلخنلا نمم ت تبني ىذلا مرصلا ىفو هنمو : ٠ ةلأسم

 هذه ىلع لام نكي مل ادإ إ عابي و علقي نأ زوخيأ ؟ هب غنصي تيك ى ةلخنلا هذه هلام ىف نم

 . ةللا كمحر ايتفأ هنمثب عنصي تيكو ؟ هيف لسفيل ةفصلا

 . ملعأ هللاو هذه كيفص ىلع عابي و علقي نأ زئاج مقنف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هدنع ةيصول ا َ نيح ن ناكو ‘ دحشملل هل ام فصنب ىصو ] لجر ىفو هنمو : :ةل اسم

 ؟ ةيصولا ىف لاملا اذه لخديأ ‘ هريغ وأ ثاريم نم الام ةاقتسا َكلَد ةتغب ت { ء ليلق لام

 . ؟ لاملا فصن الإ هل سيل م غأ ، عيمجلا فصن دجسملل نوكي و
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 دجسملل نوكي و لاملا ثلث ىف الإ نوكت آل ةيصولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هللاو باوص نيملسملا لوق لكو ةيصولا دعب هدافتسا اميف هل نوكيآلو ئ لوألا لاملا فل

 . ملعأ

 ناكو . هفلخيام عيمج فصنب دجسملل قأ وأ ىصوأ اذإ اتخيش کت ترأر أ ةنمو : ةلأسم

 . ؟ دجسملل نوكيأ هريغ وأ ثاريم نم الاق ةافتسا كلد دعب مث مث ليلق لام هدنع ةيصولا نيح

 رارقإلا موي رقأام فصن أل رقملل نوكيفزارقالا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 وي لاملا ثلث هل ىضوملل نوكتف ةيصولا امأو كرارقالا دعب رقملا ةدافتسا اميف هل نوكيال
 . ملعأ ةللاو ىصوملا تام وي يلاملا ثلث هل نوكي لاق نم لاقو 2 ىصوأ

 دجسملا ةفص ىف 7 هللا ةمحر دوعسم ن لمحم نب ريا ىلاولا باوج نيو : ةلأسم
 اهرمعن نأ اتذرأو { . جالصلا رظن ىلع هجرصل هني اهاتجرخأ ىتلا ةيقرشلا اربأ ةب . رقل عماجلا

 . ؟ دجسملل كيد ىف حالص هنإ هتعامج لاق ادإ ؟آل مأ َكلَد زوجيأ , درجو صقن ىلع

 و

 تظفح ىنأل ىدنعاميف جالصلا رظن ىلع َكلَد قيضيال هنأ ملعا ةللاو : باوجلا
 ناكم ؤأ 2 ادجسم جرصلا ناكم لعجي نأ زوجي ةنأ هللا دبع نب دمحم ملاقلا خيشلا نع

 . ملعأ ةللاو حالصلا رظن ىلع ءًاحرص دجسملا

 ، هدج ةنع نوكي نأ راتخاو 2 عساو لام هلو 2 هيبأو همأ نم ميتي ىفو هنيو : ةلأسم
 معلاو د دجلا نيذه نم دحأ نم م ىلوأ دحأ نوكي مأ . ميتيلا بحأ نم ةنع نوكيأ مع هلو
 نوكي و .رهش اك اكي اهقحتسي نأ لبق هلوعي نمم اَهَضبقي نأ زوبميأ } هل ةقفنلا كلذكو

 نميفو { هلام نم َكِلَد تعب ذخؤي و ةلوعي نم اهقحتسي نأ ىلإ سبحت غأ ؟ ىلوتملا اذه ًانماض
 هب ءاجامم هلام نيم هتقفن دخأي نأ ٌزويأ ڵ هتقفنل زييمت ريغ ني هدالوأ عم هتيب يف همميطي

 . ؟ال مأ غرشلا

 وأ همع تاك حلصألا ميتيلا اهل رظني هنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هب و ملعأ ةللاو ء همع نم ىلوأ ىدنعوهف هلام ىلعو هيلع ًانومأم ةدج ناك نإو ةدج

 ةنأ ريغ ىدنع َكيَد قيضي ًالف ى اهقحتسي نأ َلبق هلوعي نمل ةقفنلا ميلست امأو 2 قيفوتلا
 الف ، اهقحتسي نأ تعب هيلإ تملس نأ امأو هلوعي نم اهقحتسي مَل نإ ء اهل انياض وكي
 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو َكلَد ىف تامض
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 ىف جي رلا قالطإ ىفو : هللا ةمحر ناضمر ن دوغسم خيشلا باوجج نيو : :ةلأسم
 . ؟ال غأ دجسملا نم جرخي نأ هيلع كلذ داتعي ىزلاو ؟آل مأ زوجي جاتنملا

 . ملعا هللاو رث ألا ءاج اذكه دحسملا ىف ة؟وركم كلذ باوجلا

 ضايقلا ىفو . للا ةمحر هللا دبع نب دمحم مياقلا خيشلا باوج نيو : :ةلأسم
 نم ملسي نأو { كلذل دحأ جاتحا ادإ ء تافوقولا نم َكلَد ريغو سرادملاو دجاسملا لاومأب
 ادإ تيأرأ ؟ دجسملل حالصلا رظن ىلع { َكِلَد هيلع قيضي له ةنم نسحأ د دجشملل هلام
 نم دجسملل هعفدي ىذلا نم عفنأو هل لصأ { دجشملا لام نم هذخأي ىزلا نا هسفن ىف ناك
 , سانلا نم دجسملا لاقو هلام ىلع شقي نم ضعب رظن ىف امأو دجسملا لامل هتجاح لجا
 هب ضايقلا ةل زوجي ه ، دجسملا ني هذخأي ىزلا لاملا ىلع دجسملل هعفدي ىزلا لاملا زيمي

 دنع ظفللا نوي نأ كبحجعيامم َكِلَد راج نإف ى نيملسملا ضعب لوق ىلع ة ةفصلا هذه ىلع

 ريغ وأ تاقث اوناك { ضايقلا ةنع ىفكي مكروضحو ؟ ةعامجلا نيك رضح نممو ةنم عفدلا

 فوقوم ن بوتكم لابب ضايقلا ىف كلأس نمل ىديس كنم باوج ىلع تفقو انأو 3 تاقث

 هنأ بوتكم أ لجأ نم كلد نوكيأ 2 هب ضايقلا نع فكلا هل كبجعاف .دجسم ىلع

 حص ضايقلا ىف الص دجشملل ناك ولو ؟ دجاتمملا لاومأب ضايقلا كرت بحت مأ فوقوم
 هيقوت حصي ملو ؟ دجسملل هنأ وأ دجسملا ىلع كبؤم تقو هزخأل جاتحم ىذلا لاملا نأ هدنع

 . باوجلاب انديس اتيلع ننماف ةلدنع"ءاوس نيهجولا اليك أ دجشملل دبؤم

 ىلع امأو ى مكحلا ىف وبل دجاسملا لاومأب ضايِقلا نإ : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا
 نينثألا نم َنيملشملا ت تاقث رظنب ضايقلا نوكي أ ىنبجعي و ءٌرئاجف حالصلا ر رظن

 ىلع كلذ ؛يضيالف دجسملل حالص اهدنع ناكو { دجسملل ضايقلا راتخأ اذإف ى ادعاصف

 دجسمل ىنالفلا ىلام تعفد دق لوقي نأ عفدلا ظفل امأو ؟ًالف مكحلا يف امأو { جالصلا ر رظن

 نامك اذإو ى ضوعب اضوع ى ضايقب ًاضايق كدجسملا اهلوه ىزلا ىنالثلا لاملا ضوع اذك

 هلاح ىَلعوملو 5 هب ضايقلا وال { دجسملل قوم ةنأ حصو » هيلع افقوم دجسملا لام

 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ء دجسملل

 . هتمسق هجو فيكف همسق ةثرولا ةارأو ماتيأ ىلع تلخ لات يفو ةنيو : ةلأسم
 ؟ مهل حلصأ وملام { ماتيألل راتخت لودع حصي م اِإو ؟ ةميقلاب مأ رظنلاب ماهسلا ثيمنأ
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 مأ ؟ لاملا سأر ني ٌنبَع ميتيلل نوكي و ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع همهس ذخأ عئابلل لجيأ

 . ؟ هللا ءاش نإ روجأم ًارسفم كيذ اتل نيب ؟ نبغلا دح امو هسفن نيغلابلا ب بيصن نم

 راتخيو ٌرئاحف ماتيألل حالص اَهيف ناك اذإ ةمسقلا نا : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 َنأ هل نيبت نإف { ماتيألل راتخي ىزلا رظن ىلع كلذف ْنبَعلا امأو } مهتاهس ماتيألل نوملسلا

 . ملعأ ةللاو كلذ زاج لصأ ماتيألا م مهس

 هيلع نثَد نمم ةثرولا نمم ةنأل هكلاه هب ىّصوام ىضق اذا إ ىصولا ىفو ةنمو : : ةلأسم

 بستحم ةنأ الإ نيدلا ىف ةقث ريغ دجسملل ىضتقملا ناكو { نينومأم سانأ ةرضحب دجسمل

 بستحملا زاجو , كلاهلا لام ني لام لصأ دجسملل ءاضقلا ناكو { لوذعلا مدعل دحسملل

 عيمج نم ىضرب كلاهلا نيد ىضق ة ىذلا ىولا تام مئ مث { نينس هَل هلغتساو دحشلالامِل

 ركنأو ةعاب و زاحو { لاملا ىف عجري نأ ةثرولا دحأ دارأ مث { نيغلاب ةثرولا ناكو ى ةثرولا

 هل له ، ٍةقثربغ تسيتحما نأ ةتجحو { بستحملا نود لاملا اح لبقي ملف « بستحملا هيلع

 ؟ال مأ ‘ ىرولا توم تعب لاملا ىف هل ة ةعحر الو « دجسملل تباث ىيولا ءاضق مأ مأ هعجر

 . ًاعي رس ةللا كمجر اتل نيب

 رمأب ءاضقلا ناكو ‘ 71 احالص دجسملل ءاضتلا ناك اذإ : : قيفوتلا ٍ هللاب ب و باوجلا

 ضقن كلذ د دعب ةثرولل سيلو © تب رام ءاضتلاف ع اضقل اب نص ار ا اود ُزاكو نوغل اب مهفو ةثرول

 . ملعأ هللاو ةححالو 7

 عقو ىتلا لاومألا هذه نم ائيش نيملسملا نم دحأ رتشا ادإ تيأرأ ةنمو : ةلأسم
 ىف ةثرولل عوجرلا زئاج ريغ ةنأ باوصلا هل اب و « هملع ةلقل ةلاهجب د دجسملل ءاضقلا اَهيِف
 , دجسملل لاملا بستحملا زوجو , ةثرولا نم ىضر نع عقو ةنأل «يجشملل ءاضقلا اه

 . ؟ هللا كمحر اتل نيب ؟كلذ نم صالخلا ليبس تيك

 نإو { اهلغتسا يتلا د دحسملل ةلغلا نم صلختي نأ هيلع : : قيفوتلا ه هللاب بو باوجلا

 لاملا 7 ملاع ريغ ناك ادإ ةلغلا نم عطقي و { مرغام بسحي هنإف ئ ةمارغ لاملا ىلع مرغ ناك

 . ملعأ ةلل او دجسملل
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 ىرربال ا ىفوطلا دوعسم نب ىلع نب دوعسم ىلولا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم
 نكت مل اذإ « كلد رغو ماتيألاو ب بايغالاو ةمكاحملا ىف ءالكولا ىف لوُقتامو : هللا اهمحر

 نود دحأل فلحل او زوحي م 1 ؟ آل ٥ 1 ا  مهلكو نم ءايصخ اوُملحي ن أ ز زوحي أ مهلكو نمل هتين

 ادإ ترأرأ ؟آل مأ تلح نأ وحخيأ ىمعألا ترأرأ ‘ ىمعألاو بئاغلاو متيلا لثم ؟ دحأ

 ىلإ مهلع قاب وجلا اه نا إ مهولكو نم َنيمم موصخلا دارأو ءالكؤلار ءالؤه عم هتين تناك

 دلب ىف ىزلا ىلاولا ىلإ مهل ىلاولا 7 مهيلع حص ادإ قحلا اوملسي مأ نآلا

 انتفأ ؟ مهئالكو عم مهرضحأ ر كلبلا ىف ني رضاح اوناك نإو ؟ ابايغ اوناك نإ م مهئامصخ

 . ؟ هللا كمحر

 هرمأ زئاج ميتيلا ليكو:نيملشملا راثآ ىف ثدجو ىزلا : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 لب اذإف , هقح ىلع تلحتسا اذإو ى ميتيلا هنيب ردهيذأ ةل سيلو هيلعو ء متيل مكح امي
 هل وهف قحلا يذب ةنيب هل تماقو ميتيلا

 ؛ ميتيلا مصخ ميتيلل هيف مضاخت اميف ميتيلا ليكو ىلع نيمي ل هللا دبع ىبأ نعو
 هيلع تناك ميهارد هلام إ عفد ةنأ ممتي ليكو ىلع ىعدا الحر نأ ولو ‘ ليكلا لعف ى الإ

 هذه هيلإ عفدام ةنأ ، نيملا هيلع ةل ثناك ليكولا َنيمب بلطو ليكولا َكلَد ركنأف 4 تيل

 . .وارد

 نب دمحم لاق تحالو تلحي نأ هل نسيل ، ميتيلل بستحملاو نسحلا يبأ نعو
 زليام نامألا نمو ، نيمي هيلع سيل امك ، متيلل نيِم دحأ ىلع سيل ضعب لاق دق جبسلا

 ىلع نيمالو ، بئاقلل ليكلاو { ميتيلل ىصولا لثم ء ىعدملا مزليالو ، هيلع ىمدلا
 ىمعألا بلطف ةنيب ةدنع نوكي و ، لجر ىلع امح ىدا ادإ , ىمعألا ىف ليقو ، ىمعألا

 نإف { هزصبيآل نل فلحي ةنال ىمعألا ىلع نيمال ةنأ ىمعألا ىلع نيملا رف ، لجرلا ني
 . ملعأ ةللاو ةقح لطب الإو هقحب هل " ىمعألا ةنع ناك

 وه ىذلا دجاسملل ةخسن ىقل اذإ دحاشتملا ليكو ىف ىديس لوقتامو ةنم : ةلأسم

 ادإ ؟ ال مأ ةخسنلا هذه ةباتكب لمعي نأ ة زوجيأ { هيلإ دعب بتاكلا فرعي ي مو . نُهليكو
 . ؟ هللا كمحري اتيفأ دجاسملا ناومأ هيلع هبتشا
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 مل ادإ ةنانئمطألا ىلع ةخسنلا ةباتكب لمعلا ةل زوجي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو َكَد نالطبي قح ةجح هضراعت مو } كلذب خألا ىف هبلق بتري

 انك موي و د هلام ىف رايخ غيب ومنو دجشم ٌقح هيلع لُجر ىف كلذكو ةنمو : ةلأسم

 دحسم ا ة ةقرو تبهذ مت ر دحسمل ا اذهل ًادعق هدنع نمم هذخأن انيخأ نمز ىف ةطساو ال وأ نحن

 . ةللا كمحري انيفأ هللاب ؟نيم هلحن مأ ال مأ هيف انملعب هذخأنأ عقلا ركنأو

 نع فوقولا مكل ٌعساوف دجشملل ,ءىشب مكعم رقي مل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هيلع مكل ىرأآلو ««رودصلا ىفخامو نيعألا ةنئاخ ملعي ةللاو » : الوأ هدنع ناك امب هذخأ

 . ملع أ هلل لاو اذه ىن نيم

 ةثرولا ضعب نإ مث , دجاسم مهرادب ىصوأو ، كله لجر ىف لوقتامو ةنمو:ةلأسم

 قح بتك ةثرولا ضعب » نإ مث ! مث ك دجاسم مههاردب ىصوأو © جيبب ل لام ىف دجاسملا قح بتك

 ‘ لوألا ليكولا د دب نيم تبهذ دق ةقرولاو , ةثرولا نيب لاملاو .رايخلا عيبب لام ىف دجاملا

 ةوبتكي نأ ةثرولا ىنعأ نهيلع مكحيأ . امولعم دجاسملل ىذلا املا نأ ربغ اهيفام ملعي َُْلو

 مهاردلا ىف مهلوق كوقلا نوكي و ؟ مهاردلا ميلستب مهيلع مكحي مأ رايخلا عيبب دجاسملل

 . ةللا كمحري اتتفأ اذك دجسمو اذك دجسمل ىه

 ىف مهلوق كوتلا نوكي { دجاتملا قاروأ بهذ ادإ اه لثم ني نوكي ايف كلذكو
 . ؟رايخلا ِتامعويب ىف ةيناث ةباتكلا 3 ددمتو مهارآلا

 هيلع نم ذخأ نهل هيلع نم ىلع د دجاسملا قح حص اذإ : :قيفوتلا ه هللاب و باوجلا
 اذإ ةصاخو > دجاملا قومح باهذو فلتلا توخ رد دجاسملل رايخلا م عيب ر بحأآلو » نهقحب

 . ملعأ ةللاو احالص نكي مل

 عاب ةنا قحلا هيلع ىزلا لوقي و تل قح هيلع نم ىف لوقتاقو ةنمو : ةلأسم

 ىن 1 لشي نأ ةارأو { ميتيلا امه يتحت ءاجو ه ضرألا تلغتساو ء هضزأ نيم ائيش
 كرايخ يب ضزألا ه هذه عيبب ميتيلل ةقرو هيلع بٌّكي أ ؟ال مأ َكلَدزوُجيأ ز مياردلا

 . ةللا كمحري انيفأ ىديس َكِلَد ىف كٌئأراقمو
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 رثأب مئاقلا ىأر ناف ىدنع تباث ريغ عيبلا اذه نإ : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 ، صقن صقن نإو { همتأ نإ هغولب ىلإ فوقومف احالص هيف نيملشملا ة ةعامج وأ ك نيميلسلا
 هنم ىشالو هباهذ فخح ملو ، متيلا لام ىف ئ عايضلا هل ني 1 ادإ > نيملسملا رمأب مثاقلاو

 . ملعأ ةللاو ةتنايخ ملعي مل ادإ ، هدي ىف اممع ىِضاغتلا هل سارف

 .اقييغو دجاسمل رايخ م يب ءام وأ ةّضرأ وأ هلام عاب نمت ىف لوّقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 َممتي نأ ا ليكولل زوجيأ ئ ةضف هن ” رال اك اك ة هنس لك ةداعقلا ملسي هدم هل راصو

 :1 ابئاغ غ انا ناك هملعي مل وأ لاملاب ملع ادك اك ةنس لك هدعقي مأ ة ةي راجلا ةداعقلا

 . ةللا كمحري انێفا ارضاح

 لوق ىلع كلد ةل عساوف احالص َكلَذب ب مئاقلا ىأر ادإ : قيفوتلا هللاب و ثاوجلا

 . ملعأ ةللاو صقتنا امهدحأ وأ هصقن نإو { ث ; هاممماتت اَدإو نيملسملا ضعب

 يف لاومألاو { ِنادججلا ةي رق نم ةكربلا دجسملا لاومأ ىف كوّمتامو ةنمو : ةلأسم
 لثم ( لقنب ) يف نيملسملا رمأب م ماوقلا اهظفحي دجسملا اده لاومأ نأ ةنسلا كردأو (لقنب)

 ركذام ليكولاو اليكو ( لقنب ) دجاسم ىف َلكو ةللا مجر مامإلاو ( لقنب ) دجاسم لاومأ
 ‘ هليكو ةقث ء ريغ ةلعل نادلا يف ةحسملا اذه نأل رشثلا اهيف ل لعجي نأ دجاسلا لاومأ

 ذخأي نأ ليكولا اهل زوبجيأ لقنب دحاسم لاومأ لثم لقنب ىف ةالولا اهظفحي لقنب نمم هلاومأو

 (رامص ) ىلاو لقنب ىلاو ؤأ ليكولا اه ركذي مأ ؟ال مأ رشعلا دجسملا اه لاومأ نيم

 زجي ملو { (رامص ) ىلاو وأ مامإلا نم ةلاكولا ترسعتا اذإو لقنب نم هلاومأ ىف هلكوم
 فوقولا ةل عساو مأ ء ةني ءزج ريغ ني هظفحنا ةلأسملا هذه ىف ةمدقتملا ةفصلا ىلع هل رشعلا
 . ةللا كاده انيفأ ؟ةل مأ رامصولاو ىلع هلام ظفح قلعتم نوكي و { هنع

 ةعامج وأ َكلَد هل لعج نم وأ اهيف مامإلا لكو نإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هذه ىلع نكي مل نإو { طسقلاب ةرجألا نم هل هولعحام ذخأ هل خساوف كلذ مدع عم نيملسملا

 رمأب مئاقلا ىلعو ى ملعأ ةللاو دجاسملا كلت لام نم ءعىش ذخأ ىدنع هعسي ًالف ةفصلا
 رذع ريغ نم عييضت ة َنهكرت ةغسيالو ز ماتيألاو دجاملا لاومأ ىف طسقلاب مايقلا نيملشلا
 . ملع أ ةللاو
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 نيذهه عئابلا ه ةثرو و { نيدجسم نيب رايخ يب عابم لام ىف لوقتامو هنمو : ةلأسم

 ةارأو اورقا وأ نيدجسملا نه نيب ر ًارارقا { لاملا اذه لصاب اوعفدي نأ اودارأ نيدجسلا

 رخآ جسم لاملا لعجيو { اهب ةعابملا مهاردلا نيدجسملا نيذه ىطع نأ دجاتملا رمأب م هئاقل

 نيذه نيب ةمسقلا فرعيآل ناو { ةدملا لوط ىلع قي نأ ىسانتلاو سابتلالا توخ :

 ىديس ملعتل ر رايخلا عيب نع ةداي ز هيف لاملا اذه نأو اَهيف رظناف ةقرولا كلصوأو , نيدجسللا

 . ةللا ءاش نإ روجأم اذه اتفي رصت ىف احالص نوكيام رظناف 2 َكلَذ

 ني هعفد هل زوجي نمم رايخلا عي عيب فد اذه ىف نَسحألاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 دجاسملا نميءعىشل َكِلَد نييعىشَ ءارش مئاقلا ىأر نأو { ةميقلا نم هب اقيبامب ب نئلاملا نيذه
 ءاهقف نيم هزاجأ نمم لوق ىلع َكِلَد زئاجو ، ىدنع كلد نسحف جالصلا رظن ىلع عطقلا عيبب

 حالص عطقلا عيب وأ رايخلاب دجاسملل ءارشلا ىف نكي مل اإو ى جالصلا رظن ىلع ملسلا
 . ملعأ ةللاو ادبأ زوجيالف

 دجسملل اه دحأ لاق ادإ اهليخنو دجاسملا لاوما ىف لوُقتاَمو ةنيو : ةلأسم
 ّكِلَد رتنأ كرمالأ انيلع سبتلاو بآرغأ نحنو { ىنالفلا دجسملل اذه دحأ لاقو ! ىنآلفلا
 لوقب ذخأن مأ ؟ ىنالفلا لاملا ني ةنأ ةفصلا ىلع ةورب هيف بتكنو ، همأ سبتلملا عىشلا

 . ؟ هللا كمري انيفا هرصي هدي ىف لبق ني ناكو لدعأ ةارحتن نق

 كلمي نمم تاك نإ { كلد ودي ىف نمم لوقب ذخألا زوجي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو غرولا ثاسنإلا لمعتسأام ريخو ىلوأ ثوقولاف َكِلَد سبتلا نإو { ةرمأ

 وأ « هللا لام تيب نم هرمأ ى كلميآل 7 لام هدي ىف زم ىف لوُمتاَمو هنمو : : ةلأسم

 لهأ نم كحأ ةركنأف { هيف سانلا لياعيومهو 2 كلد ريغ ؤأ ماتيألا وأ سرادملا وأ دجاملا

 نأ هل زوُجيأ 2 هزكنأ نم ىع ِ هيعدي ىزلا ءىشلا َكيَد ىف ةحص هدنع نكي ملو 2 تالماعملا
 أربيا هت الماعم نم هيدي ىلع" ءىش بهذو تلحي نا هلزجي مل اذإو ؟آل أ هركنأ نم فلحي
 . هللا كمحري انێفأ دهتجم نوكي و }ًارضقم نكي مَل ادإ ال مأ , كيد نم

 هل وف به ذو 4 هر هرمأ كلمال نم لام هدي ى نم نياة إ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةعقأ وأ ، ىتطأ نمم نأ نيملسملا راثآ نم ثظيفح ذقو « ملعا ةللاو كلذب ملآومهو . نماض

 رضاحلاب هعيب ةل زوجيام كلد ني عاب وأ { حالصلا رظن ىلع ه رمأ كلميال نم لام نيم ائيش
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 َناَمضالف { هيلع ثدح توم هوجولا نيم هجوب لاملا َكِلَد فلتف« ىفو لم » ىلع دقنلا

 هللاو مث ;آ كلذل نماضوهف « يفو ىلم » ىلع لقن ريغ ىلع ناك نإو ى كلد لعف نم ىلع

 . ملعأ

 نم رليفي نأ ل زوبيأ ں ناضمر رهش وص هيلع ضتتني نم ىف لوتتامو ةنمو : ةلأسم
 ناك ؟ال مأ ضقنلا ىف ني لدبملاك نوكي تبلا موص ىف كلذكو ؟ال 1 دجشلملا ةرطف
 ؟ ةللا تلمحرث اتتفأ اقريغ وأ ةرجألاب

 ني موي موص هيلع ضقتنا ن نأ نيميئملا راثآ ني تظفح : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هل عساوف كيد ةابشأو ادمعتم بذك وأ { ًايسان برش وأ لكأ ةنأ لثمل .ناضمر رهش

 ضقنلا يف هنم لدبملاو لدبلا موص نيب ًاقرف ملعأالو 2 ويلا َكِلَد دجسملا ةرطف نمم روطفلا
 . ملعأ ةللاو

 ىف اباب هل بكري نأ ليكولا دارأ اذإ دجسملا يف ىديس كوقتامو هنيو : ةلأسم
 زوجيأ { هحرصل باب هل نكي مو ‘ هسحني ام نعو عابسل ا لوخد نع جالّصل ١ رظنل هحرص

 ىلع مهاردب ٤ل ىصوم ناكو } كلد زجي مل ادإ ىديس تيأرأ ؟ال مأ جلصلا رظن ىلع َكِلَذ

 كيذ زوجي ِتارضملا نع دجسملا حالصل مهاردلا كلت نم باب ءارش ةل اودارأو ةعامجلا ىأر

 ةعب ةداي زلا كلت نوكت هلامربغ نيم دجاسملا يف دي زيام عيمج ىيف ىديس كلذكو ؟آل :

 هتداي ز دجسملل كلَد نوكيأ سانلا ني ةل اياصولا ىف كلذكو ؟ال مأ ٤ هلام نم ريصت كيذ

 . دشارملاو كلاسملا ىدهأ ىلإ كدشري و كيهو ىلاعت هللا كمحري اتتفأ ؟ال أ

 لام ني اباب هيلع لعجي ثأ دجسملا رمأب مئاقلل عساو :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىف تي زام امأو { لبق نم باب هل نكي ل ادإ ، هتعامجل وأ هل حالصلا رظن ىىلع ،ةرامع
 اهديدحتو ةداي زلا كلت ةرامع زاوج ىفف ه هل حالصلا رظن ىلع هلام ريغ ني هيف لجخدأو دجسملا
 اهنإف { ةداي زلا كلت دعب اهب ل ىصوأ ىتلا ةيصولا امأو » فالتخا هلام نم تبرخ ادإ

 . ملعأ ةللاو ني رخأتملا انخايشأ ضعب.تاباوج ني ةتظفحام ىلع هعيمجل نوكت

 « هيلع هللا ةحر نامزلا ةاضق ىتش دجاسملا ليكو ىف انيس لوقتامو هنمو : ةلأسم
 لهو ‘ نهب مايقلا ةمرليأ 6 دحاسملا رمأ ىف هماقم موقي ًانيما ةقث هم الحر كرت ه هتايح يف ناكو
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 اذإ لاعلا يذكو ؟ آل مأ ًاروذعم نوكيأ نهنمرذتعا ادإ كلذكو ؟آل مأ رشعلا ةل زوجي

 . ؟ أللا كمحر انتفأ ؟ آل مأ لفاغتلا 1 زوخيأ { ليكولا توم دعب ةقث 2- ۔ عم ٌنُهدجو

 هيكرت ل ُهَل ز زوحي نم دحاسملا لاوشأ ى 7 نكي مل اذإ : : قيفوتلا 4 هللاب و باولا

 اقث ىديأ ىف الإ { دجاملا لام رت ةل زوحيالو { عطتم وه امنإو ؟هل عىشالف اهيف

 . ملعأ للاو كلذب الا إرذعيآلو { ةقث { همد هقث وأ نيملسملا ةعامج وأ مكاح نم نيملشملا

 ث .- ٣

 هقث لجر هتمسق ىف رضحو مسقو غلب و ماتيأ نبب لاق ىف لوّمتتامو 4 هنمو : :ةلأسم

 . ؟ ال مأ غلبلا مهس ىف ةباتكلا وبأ { . غلبا مهس نيم حلصأ ماتيألا مهس َنأ نيبتو

 { نيملسملا تاقث تاقثلا نم حأ روضحب مسقلا ناك اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 زاج > ماتيألل احالص ناكو ئ نيملسملا ةعامج وأ نيملسملا ماكح نيم مكاحر رمأب ناكو

 . ملعأ هللاو { هيف ةباتكلاب لوخدلا

 مث ى ك عيبلا ضعب ىفزايخلا هلو ء رايخلا عيبب لام ةدنع نميف لومتتامو هنمو : ةلأسم

 . عيبلا تقو ىف ناك ؟آل أ عيبلا تعب لصألا عئاب ىلع مايق ةلأ هلام لصأ غاب عئابلا نأ
 . هللا كمحري انتف انتفأ ! ينكاوأ رئأؤا ةسب ميلا ةبوا

 اعيبم ناك ادإ لاملا ىف هللا همحر حرفم نب د دمحأ خبشلا نع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ؟ ل مأ ءاضقلاو غيبلا هيف زوحي أرايخلا م عيبا

 الإ ءادفلا هيف زوجيالو ‘ غيبلاالو ءاضقلا هيف تبثي الف : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 كلملا ناك ادإ هاضرو ىرتشملا یأرب الإ إ عسفلا ام حاو مهرد صقنولو .مارتلا ءافوب

 . قحلا قفاؤام الإ ةنم خأتالو 2 اته َكل هتبتكام انخيش ربدت . ملعأ ةللاو

 مث ث عيبلا ضقن ىف رايخلا ةلو كرايخلاب عيبام ؤ هدنع نَميف لوُقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 دعب : عيبلا تقو يف تاك ؟آل مأ عيبلا عب لضألا عئاب ىلع مايق ةلأ هلام لصأ عاب م

 { نيملسملا لام تيب ةطلاخم ىف لوقتامو ةنمو { ةللا كمحري انيفأ رثكأ ؤأ لقأ وأ ةنسب :"
 لام تيب ىلعو ، ميتيلا ىلع ةطلخلا يف افوخ نكي ممَل ادإ ميتيلا ةطلاخم لثم زوججيأ
 لام نم هؤاطعإ ابجاو ناكو . ليبسلا نب ر ءاج اذإ إ شيقلا ىف ىديس كلدو ك نيملسملا
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 ريغلا ن نيزبكأ ؛ هتناما ىلع هلهأ لماعلا رمأي و ، شيعلا مدخي نمل نيمألا ةلق نم كلدو ، هللا

 فوخو كلذ د روي أ فورعملاب ا ُةطلخل ١ نوكتو { شيعل ا همدخ ىف ٤ هله ] ىلع قش ةش اذ د ١

 . ؟ ةنامألا

 ةرورضلا ةنع ثداوحلا نم افوخ كيد نع توقولا بحأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 آ
ر
ح
.
 

 نأ ةتعامج ةارأو { دجسم فقوب يه ةلشف ناكم يف ىديس لوقتامو ةنمو : : ةلأسم

 رظن ىلع كيد زوجيأ ةلخن راص اذإ اهترمث نيم ةلسفلا نمم مهل حلصأ اناكد ةنم اوثبي

 بحأو 3 كلد ىف فالتخإلا هيف ناكو { َكلَد بحغي ل ادإ ىديس تيأرأ ؟آل أ جالصلا
 دجسملا رمأب مايقلا نمم مهل لفاغتلا زوبأ { مهينقول حلصأ كلذ اونبي نأ اودارأو َكِلَد ةعامجلا
 هللا كمحري انتفأ ؟ال مأ

 هكرتو َكِلَد نع دبيال لبق نم ناكام ىلع نوكي اده نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو اندنع ىلوأ لوألا هلاح ىلع

 هب رقب ناكو رهتشا وأ دحسلمل ةلخن ناكم ةنأ حص ناكم ىف لوقتامو ةنمو : : ةلأسم

 ‘ ةرماث ريغ وأ ةرماث تناك ئ هريغ نم اههارتشأ وأ ه هريغ نمم اهثرو هرمأ كلع نشم ر دحأل ةلشف

 كلميال نم ىلع ثادحإلا زوجيآل ةنأ رثألا ءاج ادإ , دجشملا ةلسف ناكم نع اهفرص زوججيأ
 ؟ هللا كمحري انتفا اهفرص زوجبال ةلخن ثراصو ثدحلا تام اذإ مأ > هريغ وأ لحسم نم رمأ

 ىف اهثدح لطاب حصي ىتحف اهثيحم تاق وأ ثرمثأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 .اغلاب دلبلا ىف ًارضاح ناكو ثرمثأو { هرمأ كلمم نم ىلع ثناك ادإ امأو ء ناكملا كلذ
 . ملعأ ةللاو هيلع اهثدح حص ولو ، هيلع تبث ةيقت ريغ نم ركني مَلو زيغي ملو

 ثناكو ةعئاض مهلاومأ َنأ مهمأ تعتا اذإ { ماتيألا ىف وشقتاَمو ةنمو : ةلأسم

 لياع روضحآلو { لودعلا روضحب مهتمسق حصت مو . غلبلا نيبو مهنيب ةمسقم محلاومأ
 ريغ نيم ةمَساقملاب مه ءاجام مهلاومأ مهل رصحي نأ هل زوجيأ ، مهب لماعلا نحتماو دلبلا
 لماعو لوعلا رضحمب مأ ماتيألل حالص ةيضاملا ةمسقلا ىف نيبت اذإ تيأرأ ، ةمسقلا ةحص
 هفلخامو مهقح مهل عيب مأ ؟آل مأ مهل ضبقتسيل ة ةفصلا هذه ىلع لوخدلا ةل زوجيأ ؟دلبلا
 . ؟ال مأ ةحيحص ةمسقلا نكت مل ادإ إ مهوبأ
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 مسقلا رضحي مت ولو ! ماتيألل حالصلا مشقلا ىف ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ;مهب يلتبملل عساو و , هوضقني وأ هومتيف ماتيألا غلبي نأ ىلإزيغُي الف ، لودعلا نم دحأ
 ,مئاقلا ىلعو ى َكِلَد ىلع ةردقلا عم { نيملسملا عم رئاجلا هجولاب مهلاومأ راصح ىف لوشدلا
 . ملعأ ةللاو كلذل ةردقلا عم طسقلاب ىماتيلا لاومأب مايقلا نيملشملا رمأب

 ,ىف ىرخأ ةعارز هلو { ابرج ني رشعب اضرأ ةعقتسا نم ىف لوقتاَمو ةنيو : ةلأسم
 .تيبل وأ دجسملل ٌةداعقلا هذه تناك ةداعقلا هذه هيلع لمحتأ { ةي رجأ ةرشع تءاج هضرأ
 هللا كمحر انيفأ ةفصلا هذه ىلع ةكرشلا كلكو ؟ سانلل وأ ةسردملل وأ هللا لام

 ةبشأام وأ دجسملا ضرأ نمم دعتقملا اه ةعارز تءاج نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 اب رج اكو اذكب ةّضرأ دعقأ نم امأو , ىينع ةاكزلا هيفف ء عاص ةئامث ًالث هضرأ نمو 5 كلذ

 َ . ملعأ ةللاو هعرز ىلع هضرأ هب ةعقأام لمحيالف بحلا نق

 دلوو ةجوز بئاغللو & بئاغل ةغيص وأ مهارد هدنع نميف لوقتامو هنيو : ةلأسم
 غابي ؟ كيد ريغو ةغيصو مهارد نيم هلام نوكيأ { هتجوزو هدلو ةنؤم يفكيال بئاغلا لامو
 . ؟ال أ دلولاو ةجوزلا ىلع قفني و ، ةقث دي يف نوكي و

 دلو وأ ةجوز بئاغللو ى بئاغل كام هدي ىف ناك نم نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ناكو { ةنؤملا ىلإ بئاغلا لام نم ةنؤملا ةل تبجو نم جاتحاو , ةتنؤم ةمزلي نمم غلاب ريغ
 . َكِلَد ةني اوبلط نإ هدي يف امم مهيلع قفني نأ هل نإف 2 نيملشللا ةحح هلانت ال ثيح بئاغلا
 ىلتبملا لعفو دجوي مل نإو ، ةجو نإ مكاحلا رمأب َكلَد نونكي نأ , بجاولل ةجاح مهب ىأرو
 . ملعأ ةللاو نيملسملا لوق ىلع كلد هيلع قيضي ًالف « هيفنب كيذ

 ىدمسلا ىحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نيمو : ةلأسم

 هألو ىزلا هدلب دجاسم لاومأ ىف اليكو لكوي نأ لماعلل زوجي لهو ى هللا ةمحر ىوزنلا
 نيملسملا مامإ َكلَد ىف ةل زاجأ دق هيلاو نأ افراع نكي مل ادإ كِلَد ىيف ةلزاج ادإ ، اهيلع

 . هللا كمحر انفرع ؟ ل مأ هللا ةبضر

 هيفو ، لوقلا رثكأ ىلع ىلاولل زوجيام ىلاولا ىلاول زوجي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 كانه نكي مل ادإ {هيهنو هرمأ ني زوجيام كوبقو نظلا نسح مامألا ىيلاوب ىلوأو ء فالتخا

_ ١٥٩٦١



 ريغ ناسنإلا نأل { ةنايخ روهظ وأ ةمهت عاقيا نمم ، اهعضاوم نع ماكحألا لوحي ببس
 لاحو هلاح رذتعي نأ فلكم لك ىلعف ، لاح ىلإ لاح نيم لاقتنالا هيلع ىرجيو 3 موصعم
 . اياعر ني امهاياعرو ، نيتي رق ىلع الماع لعج ادإ ىلاولاو 2 هتعاط هيلع ةللا بحأ نم

 ىلع اهعلاطي راص ىرخألاو { نبملسملا جئاوح ىف هلايعو وه اهيف ماقتسا نيتي رقلا دحأف
 نيب نم لكأي نأ هل زوجيأ ، نيملسملا جئاوح ءاضق ىف مايألا نيم ةللا ءاشام اهيف ميقي و مايألا
 نم لكألا ةل زوجيال أ ؟ كلذب ةل ىلاولا نم لعجج ريغ نم امئاق اهب نوكي يتلا مايألا يف لاملا
 ًاباثم قحلا هجو انفرع ؟ اهب ةل لايعال ارفاسم ناكولو ؟ كلذب ىلاولا نم لعجب الإ لاملا تيب
 ةداي ز اهل دجأ مل هذهف . هللا ءاش نإ

 ف لوقتامو ةللا ةمجر ىلع نب سيمخ نب ران دهازلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 يب ًالام مهل عاب و دجاملا لام نيم مهاردلا نيم ائيش خأ { دجاسملل ليكوو بتاكو لاو

 . نأ ىنالفلا نال نبا نالف رقأ : هظفل اذهو ، هدي طخب بتكو ي مهاردلا كلتب رايخ

 , ةضف ةي رال اك ادك ىنآلفلا دجسملل يلع نأو ةضف ةي ي رال اذك اك ىنالفلا دجسملل

 ناملا اه اكو ظفللا مامت ىلإ رايخ ع عب ىنالفلا ىلام مهاردلا هذهب امهل ثعب ذقو

 { بتاكلا وهو م عئابلا وه ىذلا ُايكولا اه تام مت 7 مويلا اذه ىف لصألا ة ةميق ىواَسيال

 لك كرثي ل مأ ؟ال مأ مهاردلا هذه ىف ةثرولا ىلع ماقي لهو ؟ال مأ غيبلا اده ثبشثيأ

 هب رقأ ادإ الصأ هونا وأ دجسملل لاملا اذه عئابلا اده ةثرو رقأ ادإ تيأرأ ؟ هلاح ىع ء ءىش

 وأ الصأ راص ادإ ڵ دجاسملل ناملا اذه رمعي نأ دجاسملل حالصلا ثايكولا رظنو ى تاقثلا

 مل ىنأ الإ ةلأسملا هذه كل ث تنيب دقو ؟ دجاسملاب مئاقلل كلذ يف كييأرامو ى هب رقم

 هللا كمحري انتفأ آلوأ كل اهحرشا

 تبثيالف { دجسملل عيبلا حالص اذه نكي مل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 "" ءاهقفلا ضعب لوق ىلع كلد عساوف احالص ناك نإو ئ عطق عيب وأ رايخ حب ناك

 . ملعأ هللاو مكحلا ىف كلذ زوجيال مهضعب لاقو { جالصلا رظن ىلع ةزاجأ نمم

 عيب وأ ‘ دجاسملا نم ءىشل رايخ م عيب اهيف بوتكم هقرو يف لوقتاممو ةنم ٠ ةلأسم

 اذه ريغ ىنالفلا دجسملل عيبلا اذه َنإ { ةقرولا رهظ ىف تك تئاكلا اده نأ مث كعطق
 ليكو دحو ناك ادإ ىديس تيأرأ ؟ دحاسملا ىأل ةقرولا هذه تبثتأ . هل بوتكملا د دحسلا

١٥٩٧



 هذه رهظ ىف ةقرولا هذه بتاك هل بتك ىزلا دحسملل راحي لاملا اذه مويلا دجاسلا

 , هرمأ كلمآل ىزلا ىلع ةجح ذوحلا اده نوكيأ 2 ناملا اذه هل عابملا دجسملا ريغ ى ةساطرتلا

 . دجاسملا كلت ليكو بتاكلا اه نأ نظأو ؟ هللا كمحري انيفأ

 نيملسملا ةنع ةطخ زوج نمت ظخب نوألا بتاكلا ناك اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةرمأ كيميَال نم ىلع ةجحالو لوأ هل بتمك نمل ناماو ةجح وف

 وتامو ، ةللا ةمحر ىحصلا ريشب نب ديعس ىمعألا هيقفلا باوج نيو : ةلأسم
 لكوي نأ اهاياعر دحأ ني ةاتامترو 7 ةي رق ىلع هألو ىزلا هيلاو ةل زاجأ اا إ لماعلا ى

 كل ثزجا دقف ، افرح افرح هنيعب ةزاجألا ظفل كاهو { نهيلاومأو اهدجاسم ىف اليكو

 مالل هليكوت زوب نمت ليكوت ىف لدعلاو قحلاب مايقلا ني كل هَزيجأ نأ ىل زوجيام نالقاي
 نهجلاصمو نهب مايقلاو اَهيَلَع هألو ىذلا دلبلا لذب ; ىنعملاو كاذك ةيرق دجاسمرثأب

 نهل كلذب مايقلا ىلع نهلاومأ ني ءزجب . َنهتافوقوو نهيف ٌنهننس ءارجإو مهلاومأ حلاصمو
 ىرمأك رمأو ىلعفك كي ىف كلعف تلعجو ، ٌنهلاومأ ىفو نهيف اقحو ًالذع ةارتام ىلع
 ادم روكذملا ظفللا اذهب ةيفاش ةيفاك ةزاجألا هذه اتَخيش ىرتأ ء فورعملاو لدعلاو قحلاب

 ولو { نهلاومأ نيي ءزجب اهيف هيلاو اهيف ةالو ىزلا دلبلا دجاسم ىف اليكو نأ ةارأ ادإ لماعلا
 نم دجاتملا لاومأب افراع لماعلا نكي مل ؤَلو { امهس اك اك ني مهس ةنأ ىلاولا هليبي ل

 . ةيفاكلا ةزاجألا ني ًانسح اقفاوم ةارتام انفرع ؟آل مأ 1 هاومأو ليخنو ضوزأ

 اهب ةزاجألا هذه نكت مل ادو { دجاسملا لاومأب نل ةل نكي م ابيرغ لمأعلا نا اإ
 هزاجإلا تفل اتبحم انل مىيراو اتفّرع دجاّسملل ليكو ةماقال لماعلا اده ىفكت روكذملا ظفللا
 روشنلا موي لوه تيقو ،روكذملا ىنعملل هلياعل ىلاولا نم ىفاكلا

 .ءالكولا ةماقا ني ىلاؤلل زوجيام ىلاولا ىلاول زوجي : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لماعلا امل زاجل ةل زاجأؤَ هنأ ىت ىتعمو { فاك ايج ظفللاو بايغألاو ماتيألاو د دجاسملل
 . هنيعب َكِلَد هل ىكسآلو , ةلاكولا همسر نم هل لعجي مآ ولو , هرمأ كلمل نميل ليكو ةماقإ
 ةزاجإلاب نيملسملا رومأ نيم مرءعىش عينص ىلالا ىلاول زوجيال لاق نم لاقو ، ىلإ بحأ ادهو

 ةماقا رم ةمأ امأو ج باوصلل قفوملا ةللاو هنيعب ىتعم لك هل ىمسي نأ الإ , هل اهّراجأ ىتلا

 لاومأب ةفرعملا تعب ةرجألا نوكت نأ ىنبجعي و ز هلثم رجأ نمرثكأ ةل ضرفي الف ليكو

 ةلاهجلا ليِلقف ةلاهجلا نم ىّرعتيال ناك نإو 4 نافريلاو ن نايبلا دعب لعجلا نوكيل { دجاملا
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 هقفوي نأ وحرأو اضرم الدع الإ هتن امأ ىَلَع ىڵويآلو ك نيملشمل ١ مكح ىف اه ريثك 2 نيم رسيأ

 سيمخ نب ران دهازلا هيقفلا تاباوج ىلإ غجرأ . باتو ةل باجتسا ادإ باوصلل ةللا
 . أللا ةمجت

 « اهني همهس عاب دقو ةباد متي هل كي رمت نيب و ةنيب نميف لومت وُقتاَمو ةنمو :ةلأسم
 { ىرتشملا اهجاتن عاب دقو ىرتشملا ةنع ةبادلا تجتنا ادإ تيأرأ ز اهنمث فلتو ةيادلا تفلتو

 اذإ تيأرأ ء ىرتشملا مأ مئابلا هل بييتحلا وأ متيلا ليكو بلطي نت . جاتنلا ني هقح ىنعا

 نكي ملو { اهنب همهس جرب ى ةبستحم وأ متيلا ليكورجأتسأ ةنأ متيلا كي رش جتحا
 هذه عايض نم ءىش هليكو وأ متيلا بستحم مزلي لهو .ال مأ ةرحأتسا نأ ظفح بستحا

 هللا كمحري » اتتفأ ميتيلا لام ظفح ىف ريصقت مقت ةتين نكي مل ادإ اهنمث فلتو 2 ةبادلا

 ةرمأ كلميآل نمؤأ ميتيل ةصح اهيف هل ةباد عاب نم نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هلبق ني تلتام نماضوهف ةهبشأامو { ميتيلا كام تيتف ىعتلاو بصغلاب فرعي م ىلع
 ىلح ءىش بستحاو يصولاو ليكولا مزليالو { ملعأ ةللاو رثألا ء اج ادكهو } هكي رش ىلع

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه

 ةيقن ) و { مولعم ن ناكم ىف كحسم ل ىتبي نأ ىصوأ : نميف لومت امو هنمو : :ةل اسم

 مَل هدي ىف هردلا ىذلا وأ ّنِصولا نإ م إ مث ، هريغ رخآ دجسم ىفو هيف اَهتلاغب لكؤي مهاردلا

 . هلل ا كُمحري انتفأ ة ال مأ دجسم ١ نم كال ١ ا ده زوخيأ ئ هريغلو 71 ىصوُمل رمأ لثتم

 هديب نم ةلعجام ريغل لاملا اه نأ ملع نميل لكألا زوجيال :قيفوتلا هللاب , و باوجلا

 . ملعأ ةللاو كلذ نامض هيلعف هب مليلا تعب ةنم لكأ ني هب ب ىصوملا فالخب هيف

 ىف نوقتامو ةللا همحر ىقاتسرلا ىجمرلا ديعس نب ىلع ىضاقلا باوج نيو : ةلأسم
 الوأ نحن اك موي و { ناضمر رهش ىف هيف رطفو دلبلا لهأ نيم انيمأ ةقث ةقث هليكو ناك رجسم

 هيف رطفن نأ اتل وبأ هلام ني هل ؤطفي ةنأ حأ اتل لاقآلو 5 هلام ني ةت رطفن مل هيف نيمئاق
 . انتفأ ؟ال مأ ةقثلا ليكولا اده ةل اهارجأ ىتلا ةنسلا ىلع

 ةيمالسإلا ةفلاسلا ةنسلا ىلع هلام نم ةل رطف ةقشلا ليكولا تاك نإ : باوجلا
 لوق الو ةقثلا اه يلوق نم َكِلَد مكل نبي مل نإو { ةيمالسإلا ةفلاسلا ةنسلا عابتا مكل زئاجف
 . ملعأ ةللاو هريغ دحأ

_ ١٥٩٩١



 , ةحرص يف ديقلل مهلام نم ةدارب اوتب ادإ دجسملا ةعامج ىف لومقتامو هنيو : ةلأسم

 . ؟ ال أ ىضاقتلا اتل زوجيو دزبلا نع مهل احالص تاك اذإ ؟آل مأ تيد وجيا

 { مهلام نيم ةمارغلا تناك ادإ . ملعأ ل او كلذ ىف ىِضاغتلا قيضيال :باوجلا .

 . ملعأ ةللاو نيملسملا ضعب لوق ىلع حالص كلد يف ناكو

 ةدارب اوتبي نأ ةعامجلا ةارأو ةعامجلا ىأر ىلع دجسملل مهارد ىفو ةنمو :ةلأسم

 ىلع مههاردلا هذه نم ةداربلا هذه ءانب زوجيأ { هل اقباطم ةنم اجراخ دجسملا مي ر يف يقرلل

 .؟ال مأ ةعامجلا ىأر

 هب ىصوملا لام نمالو دجسملا لام نم زوجتآل ةقدحملا ةداربلا ءانب نإ : باوجلا
 ىتلا ةداربلا ا ءانب ىلع مرغي و د ةعامجلا نم حأ م عربتي نأ الإ هتعامج ة ةئيشم ىلع دحسملل

 . ملعأ ةللاو هلام نم اهثادحإ نوي ري

 اياصولا تناك ادا ! لكالا ريغ رامعلي وأ جارسلل اهودارأ ادإ كلذكو ةنمو : ةلأسم

 رامغلا نيم هلعف زوجي اميف لعجي نأ قيضي ذ الف هتعامج ةئيشم ىلع دجسملل اَهب ىصوم

 لئاسلل لاق نم لاقو ةرطفلل وأ لكؤي فقول كلذكو ،رامقلا نم ةنأ لوق هيف 2 جارسلاو
 . ملعأ ةللاو كيد ملعأ ًالف ةرطفلاو فقولاو رامقلا ريغل امأو ًاضيأ

 ًارظن لوصألا هل ىرتشي نأ ةل ٌزوجيأ ميتيلا بستحم ى لوّمتامو ةنمو :ةلأسم

 راس 2 ميتيلا لب ا اذإو ه ثي رغ ثستحماو هدي ىنف ةمارد ىقبت نأ ةفاخمو هحالصل

 هب ىضري ىسع نأ هي رتشي ىذلا هرظن ىفو كلد رظن ادإ ؟آل مأ َكِلَد ل زوجيأ ةدنع هتنامأب

 اذهل كبحعياممو ، هغولب دنع هتحح هل متيلا اذإو رظنلا ىف ةداي ز هيف ذإ هغولب دنع ميتيلا

 . ؟ هعايض ةفاخم هلامو ميتيلا مايقب ىلتبملا

 نم فلتيام نامض مزتلاو احالص ىأرو رساجت نف فالتخا كلذ يف : باوجلا
 . ملعأ هللاو هتناما ظفح يف داهتجإلا هيلعو ملسأوهف كلد نع نبج نمو رفوأ وهف ميتيلا لام

. ؟ ال أ كيد زوجيأ دجاسمللو ميتيلل رايخلا ثاعويب كلذكو ةنمو : ةلأسم



 ةللاو دجسمللو ميتيلل رايخلا تاعويب كزت ىبلق يف ولحو ىنبجعي ىذلا نإ : باوجلا 3 |
 .ملأ ا

 دجاسملا ىف لكوي نأ ل لعج مامألا تاك ادإ ىلاولا ىف لوقتامو ةنمو : ةلأسم
 ىف نيمئاق ليكولا اده عم اليكو لعجي نأ ىلاولا اذه دارأو دجاسملا ىف اليكو لكوو
 . هللا كمحري انيفأ ؟ كلذ زوبأ { هبلقل 'ةنانئمطاو افوخ دجاملا

 باوج ىلإ عجرأ . ملعأ ةللاو ةنامألل قئوأو رحأ وهف َكِلَد ةل رسيت ادإ : باوجلا
 . هللا ةمحر سيمخ نب رصان دهازلا هيقفلا خيشلا

 دحسمل ١ ا دهو 6 ن اضمر رهش يف هو ه رطف دحسمل ليكو يف لوقت امو ة هنمو : ٠ هل أسم

 اتعيسو , دلبلا لهأ نم هيف رطف ىزلا ليكولا ادهو ى ًاروطف هيف كردن و ه انعم الوأ ناك

 نأ اتل زوجيأ 2 هلوقب ذخأف هيف رطفي ةنأ دحأ ةل لاق وأ } دلبلا لهأ نمم ادحأ لأس ةنأ هنع نحن

 . ؟ال مأ هيف َرطفن

 ةنيبلاب ةبهلا وأ رارقإلا وأ ةيطعلا وأ ةيصولا تحص نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةرهش وأ نيملسملا تاقث ني دحأ وأ هدي ىفوهه نم يلوقب وأ { دجسملا اده ةرطف ة ةلداعلا
 هلاح ىعوهف { هوجولا دحأب حصي مل نإو { هلام نيم ةل رطفي نآ عياوف ،ةرهش اهئفدتال
 . ملعأ ةللاو يلوألا

 نمم َنيماصل ةرطف { ناةلبلا اهأ لوقي د دجاسملل ةرطفلا ىف وُقتاَمو ة هنمو : ٠ ةلأسم

 جاتحيل سانلا عبش نأل ‘ ليكولا رظن ىلع مأ ، مهعبشي ‘ ه .شام مهلأ رقلا نم م مهعبشيامت دحاسملا

 وأ لقا ةيدمحم ني رشعب ويلا رقلا تارج ٤ حاو ةظفل ةرظفل ضرف ، نيبارج نيزثكأ موي لك
 . هللا كمحرب انتفاَرثكأ

 عساوف موي لكل ة هدودحم اذك دجسملا ةرطف نأ م حصي مل ادإ : : قيفوتلا هللاب و براوجلا

 ا الاو } حالصلا فرعي نأ احالص هاريام هيف ةرطفلا نم لعجي نأ يملسملا رمأب مئاقلل
 . ملعأ ةللاو كلذب رصبلاو لدعلاو 4 لهأ

 م ث نيملسمل ا ةالو نم دحأ اهف ىنلكو ىدلب دحاسم ىف وقت امو ةنمو : ٠ ةلأسم

 ىلاقتناو ىريسم ناك ادإ ال أ دجاسملا كلت ةلاكوب ىلع مكحأ ىرخأ دلب ىلإ اهنم تلقتنا
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 تريس ذم ىنأل ؟ كي يف كوقتامو ؟ نيملسملا مامأ ةعاط ىف مث هللا ةعاط ىف ىنم رشأ ريغب
 ٌنهلبق نم ءعىش ىلع اقلعتم ىديس ناك نإف }َرذعت َكِلَد ةعب مث لدع ةقث نهيف ىنضاع

 . هللا كمحري نهنم ىنضلنخيام ىنفرعو « نهيف لاتخال

 القتنم دلبلا كلت نيم جرخ اذإ لب دجاسمل ليكولا نأ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ْمَلعأ ةللاو نيملسملا راثآ نيم ةتظفحام ىلع اهني جرخ دقو { ةلاكولا همزلت الف ں اهنم

 ضعب اهردجو هحرس ىفو عياجلا دجسملل ةقباطم ةسردم ىف وثتاتو ةنمو : ةلأسم

 تجاتحا ادإ لوي سانلا نم دحأو { اذه دجسملاردجل ةقباطم ردجلا ةيقب و { دجسماردج

 لام نيم ةسردملا هذه ةرامعب مكيأ { دجسملا لام نم اهحلاجس نوكت اهحظس جاجسا ىلإ

 نيم ترمعو دجسملا يام نت نكي م اذ ادإ تيأرأ . ؟ هللا كحري انتفأ ؟آل مأ اذه دجسلا
 هذه ةرامع ناك ادإ لاملا تيب نم قحتسي نمم ب دحأل امهيلع انفرع امم اتعفدو { لاملا تيب

 كمحري انفأ { اهيف نيملعتملا نايبصلا ىلعؤرضلا نوي اقرامع كزت يف حالصلا ةسردمل
 دلبلا جلف ىعو اه دجسملا ىلعو لاملا تيب ىلع اهبارخ ةلعل ةنيؤرضلا دلوتي اميرو ؟ هللا

 ؟ معشق موي نصحلا عشق نم زرضلا اهيلع م قو و سبكلا ىف دجسملل ةيذاحم ة ةعفترم اهنأل

 نايبصلا ةرضم لجأل ي دحسلملا جرد ْنَعو } دجلا جرس نمع اهباب لوح اذإ لومتامو

 لهو اهباب لي وحت دنع دجسملل ميظع حالص دلوتو دجسملا ىلع مهترضم نيبتو مهتبوطرو
 دجسملل حالصلا نيبتولو كلذ لعف نمل نامض قحلت

 كلذ ىق ةمدقتملا ةنسلا ىلع نوكي ةسردملا كلت حالص نإ قيفوتلا هللاب و : باوجلا

 يف كلذل قحتسملا هل ا هل عوفدملا كلذ م َفدو كلد ردقب قحتسي نمل لاملا تيب لام نيم عفد نإو

 باب لي وحت زوحي و « اهحالصا ة هنس فرعي مل اذإ كلذ عساورهف ةسردملا كلت حالصا

 . ملعأ ةللاو احالص ناك ادإ ةسردملا

 لب ةعفشلا هل نم فرشُي ملو ء دجسم الام ىرتشا نميف لوقتامو هنيو : ةلأسم
 عفتش ا امو ‘ عفتشي دحسمل ١ ليكو دعب نيم ء اح مث 1 { لاملا دي د ري عيفشلا ا نا احر امو هدلو فرش

 ليكولا اذهل وبأ نش اك نلا ىتعفش كنم غفتشا لوقي هظفلو { ةعفشلا هيف زوجي ظفلب
 انتفأ } ةعفش َهيلعآلو ةعفش نهل سيل ىفاوصلا لثم دجاسملا لهو ؟آل مأ عيبلا لبقي نأ

 . ؟ هللا كمحري
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 دجاسملا نيب اقرف ْملعنالو انعم ةفصلا هذه ىلع هل ةعفشال : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 َ ١ ملعأ هللاو اذه لثم ىف ىفاوصلاو

 ءام نم برش هلو هلكأي ىداولا ةفاح ىلع دجسمل لام يف لوقتامو ةنمو : ةلأسم
 ىلع اهرمعي كريغصو ةرثاد لاومألاو لاملا ثيب و دجاسملا ام هديب كريغصو ى لاملا تيب
 ىذلا دجسملا ضرأ ىف ةليلق ةداي ز تدازو ، يلاملا تيبل ميظع حالصلا دلوتو { حالصلا رظن
 ليسلا امنإو ى برشي ناك هنأل ، كامض كقحليال دلبلا لهأ لاقو 2 لاملا تيب ىلع برش هل

 لامررس مويلاو { لاملا تيي ءام لبق نم { ةرامعلا هذه ةداي ز لبق نم كامض ىنقحليأ هلكأ
 ىلع فوخلا امنإو روثدملاب رومعملا سيل هنأل ،رومعم ريغ الوأ ناكامم لقأ هتداي زب دجسلا

 هجوو { ةدحاو دجاسملاو لاملا تيب ريدايب لبق نم تعنمام ىلع يلاملا تيب ىلعآل دجاسلا

 ةنجلاب روفظمالو ،رومعم ريغ يلاملا تيب لاومأ نب امإو ةليلقلا ةدايزلا هذه كرت ول نأ رخآ
 ةلوت اعيمج ةرامعلاو روفظلا لصتا نأ الف ىداولا لبق نم دجسملاو لاملا تيب ىلع ررضلا عفرل

 كمري انفأ ؟ ىداولا لبق نم دجاسملاو لاملا تيب لاومأ ىلع نمألاو ، عيظعلا الصلا
 . هللا

 نسحألاو : كيلع نامض الف لاملا تيب ءام ىلع دزي ل اًدإ:قيفوتلا هللابو باوجلا

 فرعي مل اذإ لبق نم تناك ايك اهلعجي نأ ضرألا هذهرمعي نمل لومت نأ اندنع كل

 . ملعأ ةللاو لبق نم تناك ايك اَهَيقسي نأ اهيقييي نمل لوقت ناو ز اهدودح

 الصأ هتميق وسي ملو دجاسملا ىلع رايخلا ةيب عابم لام يف وقتامو ةنمو : ةلأسم

 مثاقلا لعل { الصأ هوغيبيل مهيلع ميقي نأ دجاسملا رمأب مئاقلل رايخلا عيب ةعابملا مهاردلاب

 سبك اوغفري و هورمعي نأ مهيلع ميقي نأ هلأ ى مهيلع ميقي نأ هل نكي مَل ادإ تيأرأ رمعي

 اذه رمعي نا رسي مل دجاسملا رمأب مئاقلاو غايضو ريثك بئارخ هيلعو لخنلا برشيل ليسلا

 كلێب الصا وسي مل ةنال ةعابملا مهاردلا قوف ةرامعلل هَسبحيو سبكلا ةنع عفري و ء لاما

 كمحري انتفأ ؟ لخنلا برشل لاملا اذه يف ةليحلاامو { ةداي ز لمتحي ملو ، ةعابملا مهاردلا

 . ؟ هللا

 ث تبثيآلو وجيالف ن دجسملل احالص ءارشلا نكي ْمَل اذإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قحلاب لاح نلك ىلع دجسملا مهارد غئابلا دري و ملعأ ةللاو افالتخا كلذ ىف ملعاآلو

 . ملعأ ةللاو زوحلاال { لدغلاو
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 وأ نئيصو وأ نليكو امهل اتاك اذإ إ ميتيلاو بئاغلا يف كوقتاممو ةنمو :ةلأسم
 يصو وأ ليكو نم امهرمأب مئاقلا مزليأ } ميردلا نيم ةرطفلا ةاكز اميلع تبجوو 2 نيبستح

 : بوبحلآو راثلاو تار زلا م جارخا نع اؤبأ اذإ بايغألاو ماتيألا مزليام ملسي نأ بستحم وأ
 مأ تاوكزلا نم بايغألاو ماتيألا ىلعام ملسي اليكو مكاحلا وأ ىلاولا زكوي و ؟ امهشزليآل
 ةللا كمحري انتفأ ؟ مهاردلا ةاكز لثي ةنولوعيام ةرطف ةاكز كلذكو دوقنلا ةاكز ملسي الأ
 . ىلاعت

 ليكولاو ىصولا يف ىأرلاب نيملسملا ءاهقف تلتخا : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 مهل لب مهيلع سيل مهضعب لاقو هنع ةاكزلا جارخا مهيلع مهضعب لاقف ميتيلل بستحاو

 هل ساوف مهيلع لاق نم لوقب هيلاو وأ نيملسملا مامإ لمع اذإو 2 كلذ ىف نوريخم مهو كل

 اًمأو 2 كلذب مهذخأيآلف مهيلع سيل لاق نم لوق ىلعو ، ماتيألا ىلع بجي اب مهذخأي نأ
 . ملعأ ةللاو ةلاحام ىرديال هنأل { ةاكزلا هنع جرخي نأ هليكو ىلع سيلف بئاغلا

 دجاسملا نييءعىش يف هيلاو لكو ادإ ةللا ةمحر مامإلا ىف كوقتامو هنيو : ةلأسم
 ُهل هل ىمسيل ار ارم عل اطو رثكأ ا وا لقا رشع نمم ءزجلا اذه هل مسي ملو هلام نم اءعزح ل ضرفو

 هريغ لاومآ رش ذخأيام لثم دجسملا اه لام رشع ذخأ نأ هل زويأ 4 هفرعي ملو ءزجلا اه

 . هلل ا كمحري انف أ ؟ نهرشع ُهل ت اضورفملا نم | .0

 ىلع ىدنع ةفصلا هذه ىلع تباث ريغ ليكوتلا اده نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةهبشال فورعم ءىش ىلع ليكوتلا نوكر نأ بحأو { فيتخت ءازجألا ذإ نيملشملا لوق رثكأ

 . ملعأ هللاو هيف

 نأ دعب نمم دارأو ى دجاسملا يف ادحأ لكو ادإ ىلاولا يف كوقتامو هنيو :ةلأسم
 ٧ امهس كرشأو هتنامأ يف 4 هبلقل ةنانئمطاو هل زحأ نوكيل ةلاكولا يف ادحأ هعم كرشي

 لبق هريغ لكوي نأ دارأو ادحأ لكو ادإ تيأرأ ؟آل مأ كلد هيلع ؛ةيضيأ ايهاضري رشعلا

 ىف ; ادحأ لكو اذإ كلذكو ؟ ل مأ يضاملا يف باسح لوألا ليكوللأ ؟ ليلقب ةرشلا كارد

 يضاملا يف باسح لوألا ليكوللأ ؟نيملسملا ني كلبلا ةعامج وأ مكاح وأ مامإ نم دجاسملا

 باسح هلأ { لام هلو { لزع وأ تامو : ةسردملا يف ملعملا كلذكو 2 هللا كمحري انتفأ ؟ال مأ

 كمحري انيتفأ ء ةنس امه تناك اذإ دلبلا لهأ ةنس ىلع نوكي مأ ؟ ةرملا كارد لبق يضاملا يف

 ؟ هللا
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 اذإو ‘ حالصلا رظن ىلع { هعم هريغ لاخدإ هيلع اقيضيال : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 ك ماتيألا وأ 6 دحاسملا نم هيف مهل اليكو هولعحامم هولكو نم نيملسم ا عامح وأ ىلاولا جرخأ

 باسحلا يف ءانعلا نيم ةلف ، نيملسملا عم ةزئاجلا هوجولا نيم هجوب كلذ ةبشأامو { بايغألاوأ .
 > .جيرخلا يف هنم رذع ريغو مهم جارخإ رغب جرخ اذإو > نامزل ا .0 نم ىصم اميف ىنغام ردغب

 نم هريغ 7 6 هقث ناكولو دحسملا ليكو لزع مك احللو 4 كلذ يف ل ءانعَر رذع الف

 . ملعأ هللاو دادم نب دمحأ خيشلا باوح نم تظفح اذكه ي . حلصأ ناك ادإ نيملسملا تاقث .

 اهمسقي نأ ليكولي زوجيأ : ةثالث وأ نينثا دجاسمل مهارد يف لوقتامو هنيو : ةلأسم
 . هللا كمحري انتفأ ؟ ةعرقلاب مهس برضب اهمسق ا دا !م دحأ ةرضحب اهميقي مأ « مهنيب
 ‘ مهيبام ة ةمسق ليكولا فرعي ْمآو ‘ لجر لام يف مهنيب ر رايخ تاعويب تناك اذإ كلذكو

 {& هدي ىف تناك نم. لوقي كلذكو ؟ اذكو اك لحسم لكل نإ ره عئابل لوقب ؟

 لام نيم ىه اهيف بتكي و ى اهُمسقيالو مهاردلا كلت ذخأ مأ { تاقث ريغ وأ ًاتاقث اوناك
 . ؟ هل ١ كمحري انتف ] ؟ اهمسق فرع أ ملو دج دح اسملل نالف

 اهيف لضافت دجاسملا نيب ةكرتشملا مهاردلا تناك ادإ : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 نم ةمساقم ريغب نيملشملا ضعب لوق ىلع نهنيب اهمسق نهليكول ٌزئاجف « ضعبلا اهضعب ىلع
 عيب لبق نم دجاسم ميهاردلا نميعىشب هسفن ىالعّرقأ َم لوق لبقي ليكولاو ، دجسملا ةعامج
 زوجي نمم ناكو ،قملا رارقاب الإ كلد ةقيقح دحاسلملا رمأب مئاقلا فرعي مو . هريغ وأ رايخ

 ناك { نيملسملا ضعب لوق ىلع نهنيب اهمسق ليكولل ٌئاجف ، هيلع تبثو { هسفن ىلع ٌةرارقإ
 . ملعأ ةللاو ةقث ريغ وأ ةقث اهب

 اولكوي نأ مهل زوبأ { ميتيل او بئاغلاو دجسملا ليكو ىف وقت امو ةنمو : ةل اسم
 ةللا كمحري انتفأ ؟ تاقث ريغوأ ًاتاقث اوناك { ًّكلَد ريغ وأ يقوقحلا جارخا ىف هب نونيعتسي ًادحأ
 . ىلاعت

 ذافنإ ىلع نيعتسي نأ بستحملاو ىصولاو ليكولل زوجي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ديغامأو 1 ءانمألا تاقثلاب بستحملا هيف تستحاام ىلعؤأ ةياصولا وأ ةلاكولا نمم هب ىلتباام

 نأ ةنايخ ءرملاب ىفك » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو 2 ًالف مهنع د هب نيعملا بيغي ام كلذ
 . ملعأ ةللاو « انئاخ هنيمأ توكي نأو نث :اخا انيمأ نوكي
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 ةع ؛ةعارقل او ةعامجلا ةالصب هيف نوميقم ةعامج ةل دجسم ىف نوقت و : ةنمو ةلأسم
 نيم هل جرس ةنأ ملعي مل ليكولاو ، هيف اوجرسيل لحلا مهل ىرتشب » نأ ليكولا ني ه اودارأو

 لا اه نأ اودهشو ك دلبلا لهأ ةابُحو ىلع ىتب خياشم مالب لهأ ةرهشب هر اوءاجو ه هلام

 هذه بيت له 0 لحلا مهل ىرتشي و مهتداهشب دخأي نأ ليكولل زوجيأ ى هلام نيم هل م جرسي

 . هللا كمحري انف انتفأ ؟ال مأ ةرهشلا ةداهشب ةنسلا

 لاق نم لوق ىلع ةنانئمطألا قي رط ني عساوف جارسلا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . اهزاوبج

 ىلإ ناديبع نب ةعمج ني هللا دبع نث دمحم ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم
 ىفو ، دجاسم ىف لكو لجر يف : لوقتامو . هللا اميهمر مام نب ةمحأ نب برعلب جيشلا

 ؟ كلد ليكولا ضبقي ملو هريغ وأ لام مهل ثدحو , كلذ ريغ وأ ماتيأ لاومأ يفو , َنلاومأ
 . ؟ هللا كمحر انفرع ؟آل مأ َكلَد نم فيتام ليكولا نمضيأ

 يفو ىلوألا لاومألا عيمج يف اليكو نوكي ليكولا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةللاو نامضلا هيلع فاخأ ىناف كرذعريغ نم لاومألا نم ائيش كرت نإو « ثدحت ىتلا
 . ملعأ

 هابأ ةحو هنأ رقاو دحسملل ضرألا َنأ رقأو & لام هدي يف لجر نعو هنمو . : ةلأسم

 نوكيام ؟ ًاعيج اَهتهر مث غ هل نوكيام ةلعل هيبأ لثم لعفو ى هلسف اهتلغ فصن ذخأي و , اهليفي

 { ءانعلا نم اهلسفب حأ هاطعأ نكي 7 > ةفصلا هذه ىلع ناك اذا إ لشفلا نم لجرلا ذ

 نم هعزاني دحأ نكي مل اذإو ؟ آل مأ د هلع ءادفلا نوكيأ ءانعلا . نم ءعىش هل نكي اذإ تي

 مايقلا هيلع أ َكِلَد نم ًاروذعم نوكيأ 2 هلماع وأ مامإلا لماع هيلع علطاو بستحم وأ ت
 . كلذ ىل نيب ؟ دجسملا لام نهر ىذلا لجرلا اذه ىلع

 . ةيادفب نهارلا ذخؤي و زوجيال دجسملا لام نهر نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو لخنلاو ضرألا يف لصألا نم ءىش هل نوكيالو { هؤانع لسافللو

 ؟ال مأ جسف ىلإ جاتحي مأ زوجيأ هريغ دحسم برف دحسملا ءانب و هنمو : ةلأسم

 عفرلا وأ ةفاسملا يف حسفلا مأ اهليهس وأ اهيقرش وأ اهيبرغ نم دجاسملا برق ءانبلا كلذكو

 ؟ لوألا ءانبلا قوف ةداي ز ناك وأ 2 ءانبلا ىنعأ لبق نم نكي ممَل ادإ اهنع
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 اة٣ لوق فالتخا كلذ ىنف اهيفعب رق دجاسملا ءانب امأ : قيفوتلا هللاب و .باوجلا
 ةالص كردي مل ةالصلا تقو ىف أضوتو لوبلا ناسنإلا قارأ ادإ كوقو . نادجسملا ءارتي مل .
 برق ءانبلا امأو 2 ةلعل ضعبل اهضعب ترق دجاسملا ءانب زئاج لوقو ، دجسملا ىف ةعامجلا .
 : لوقلا رثكأف بوبهلا عنميو دجسملا بركي ناك نإو ،زئاجف دجسملاب رضي مل اذإف دجسلا |
 . ملعأ ةللاو زوجيال ا

 ريغ وأ هامس دجسم يف ًاروطف وأ اروجه اهتلغ لكؤتل ةلخن فقو نمو هنمو : ةلأسم |
 ؟ اهنم لكأي نأ هل له دجسم

 . ملعأ ةللاو اهنم لكأي نأ هل زوجي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 امو كلذ نم تبثيامو طقللاو اياصولاو تارارقإلاو تالاكولا يف : لئاسم ةيقب

 الامو احلا _ هيف أ زوجيامو نامضلاو زوجيالامو كلذ نم زوجيامو هريغو ثراولل را رارك ةالاو تبثيال

 . ن اهربل او ل الدال او روحب

 إدمحأ نب برعلب خيشلا ىلإ ةعمج نب هللا دبع نب دمحم ىضاقلا خيشلا باوج نمو
 ضورعو دقنب هلام عيب يف الجر لكو لجر ىف لوقتامو : هللا امهمحر ىليعامسإلا عنام نب
 ُايكولا ضبقي ملو .اناويح هل ىضقتساو اناويح دقنلا نع هل ءاضقتسالا يفو ناويحو
 ىلإ ءاج ةرظن نأ دعب و ى لطوب رم ريغ قلطم وهو ةالفلا يف ىرتشملا هايإ هرظن هنكل ناويحلا
 يف ًاقولطم ةترظنو ىديب هضبقأ مل ينكلو ناويحلا كل تيضقتسا ىنا هل لاقو يلاملا بحاص
 لاقف ى ؛ كيام نم مهس اذك اك ةميق نع وأ ه ةضف ةيرال اك اذكب دلبلا يف وأ ة ةالفلا

 يلإ لوصولا ىلع ردقيال ملأتموهو ىسفنب رظنأ نأ ىلإ هب ضرأ مل ىنإ لاملا بحاص
 نوكي فيكف ى لاملا بحاص ضبقي نأ لبق ناويحلا ضعب تام مث , ةدم ثكمو ناويحلا
 وأ. ناويحلاب عيبلا ذقع ناك : ةفصلا هذه ىلع عئابلل مأ ناويحلا ني تام ىذلا مكح
 بحاص بلط ادإ تي تيأرأ ؟آل مأ اناويح هنع هيضقي نأ ىلع دقنلا عيب ظرش ث ناكو دقنلاب

 . ؟ هللا كمجر اتل نيب ؟ كلذ اهنم نوكي نم ىلعف { ىرتشملا وأ ليكولا نم ماكحألا لاملا

 وأ اناويح ةل هنع هئاضتقاو قح ضبق يف ةلكو اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةللاو { هب ضري ملوأ هب ىضر لكوملا ىلع تباث وهف اناويح ليكولا ةل ىضتقاو ، اضورع
 . ملع أ
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 جلف ءام دعق ني ةي رال اذك اك قح هيلع لجر يف وقتامو : هيلإ هنمو : ةلأسم

 جلفلا ءام سبي و ، جلفلا باحصأ ني عات نم غاب و تام نم تام نأ ىلإ هملسي مَلو

 ‘ نامضلاو جلفلا ءام دعق ني هيلع ىذلا نم صالخلا دارأو ى جلفلا ءام ىرج كلذ عبو

 نم ىنعأ مهعيمج فرعي ملو مهنم ضعب فرع ادإ تيأرأ ؟ كلد نم صالخلا هجو تيكف

 . ؟ كلذ نم صالخلا فيكف « جلفلا باحصأ نم عاب نمو تام

 صلختي هنإف نامضلا همزل موي جلفلا لهأ نمم ةفرع نمامأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لوقو ج ءعارقفلل هملسي لوقو ز جلفلا حلصي لوقف : ةفرعي مل نم امأو 0 ل همزلام ردقب هيلإ

 . ملعأ ةللاو لاملا تيبل

 ذخأ دارأ املف صو ةلو { يلاملا تيب ىف ةرجأ ةلو تام نميف وتتامو ةنمو : ةلأسم
 ةداي زب ةئيسن يصولا امهارتشاو بحأ ىتمو { لجر امتايإ ةعياب لاملا تيب نم ىصوملا ةرجأ
 كلاهلا ةيصو يف كلذ ذفن اهئمث بحو نأ دعب و ، كلاهلل حلصأ ىتمو « دقنلا عيب نَع نمث

 & َكِلَد لعف دق ناك ادإ ةصخر هيف لهف رئاج ريغ ناك نإو ؟زئاج هذافناو ازئاح اه نوكيأ
 ؟ اتتفأ هذفنأ ىذلاو هارتشا ىذلا نم صالخلا > ةصخر 4 هيف نكي مل ناو

 ةعاب نإو دقنلاب ابي كياهلل ىلا رملا وأ بحلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو نامضلا ىصولا ىلعف ةنمث فلتو ةئيسن ىيولا

 دصق نوكي تيكف كل رض وأ ءىشب حرف وأ ئيش هنيعب رظن نميفو ةنمو : ةلأسم
 كلد ىف ةل لهو ، هرظن ىف كامض هيلع نوكيال ىتح ًادحأ رظن نإو ادحأ رضي الئل هرظن

 . ؟ال مأ ةليح

 , هيلع ةرضملا لاخدإ دي ري ءىشلا رظن ىلإ دمعت دمعت ناك اذإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ، هيلع نامضالف دمعتي مل نإو 2 هببس نم هبيصيام نامض هيلعف

 ىنع رطفو كل لاملا اذه نإ هل لاقو دحأ ىلع ىصوأ نميف لوقتامو 4 هنمو .. :ةلأسم

 هيلع ّصوي مل ىصوملا ناك ادإ اهب ىموي نأ هيلعأ : ناضمر رهش ىف رمت نماك اكب

 ذلا كمحري انتفأ ؟ كلذب

 كتفص ىلع ةرطفلاب هتوم دعب ىصوي نأ هيلع سيل ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو { هذه
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 وأ هدلو لثم هدنع اضيب رم ١ ًادحأ مسوي ' ن أ ادحأ / أ نم يف كوُم وَمتامو ة هنمو . :ةلأسم

 تام اذإ ت تيأرأ روُمأملا كلذكو ؟ ل م ءىش رمآلا مزليأ هبراقأ نم دحأ وأ هكولمم وأ هتحوز

 . ؟ هللا كمجر انيفأ ؟ال مأ ءىش رومأملاو رمألا مزليأ موسوم وه ىزلا

 دلولا لثم امأو { همسوب مأي الف ةل ةكولمملا ةبعلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 الو رمآلا همزليالو همسو ىف رومأملا دعتي مل اذ إ ءىش همزلي الف هب » راقأ نم م كلد ريغو ةحوزلاو

 . ملعأ ةلل او ءىش رومألل

 7 دحأل وأ ميتيل ه نأ حص مص ث لجر دي نم ائيش ضبق نميف لوقتامو ةنمو :ةل أسم

 { اهنم كلذ ضبق ىتلا « ديلل هعفدي نأ ة دارأو ى كلذ ذ نم صالخلا دار أو ، هلام ضبق هرسعي

 هدنع حصورض اح ريغ ناك اذ إ ةقث ريغ دنع كلذ هل لسري نأ زوجي أ 4 كلذ د زبحجملا لوقلا ىلع

 دحأ دنع هل ةعفر نإ تيأرأ ؟ هديب ضبقي نأ الا إ زوجيال أ . هنم رارقإب هغلب عىشلا كلذ نأ

 دنع هكرتا و أ هعفرا هل لاق و أ ى كلذ د لصو دق لاقو ، ن الف دنع كلذ كل م غوفرم هنإ هب ةفرعو

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءىشلا اذه نم اذه أربيف { هكرتف نالف

 ةقث ريغ عم هيلإ هلسرأ نإو نيملسملا ضعب يلوق ىلع زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو نيملسملا ضعب لوق ىلع ىربي هناف ةلصو ةنأ هربخأف هلأسو

 ىلإ جاتحي مأ رظني ىذلا ناي ربك وهف ىمعألا ناي ي رب ىف لوقتامو هنمو : ةلأسم

 هقحل دحأ لثمو اهلاثمأو اَهقلطيل اهجوز ىرابت نأ تدارأ ادإ ءايمعلا ةأرملا لثم وهو ليكو

 ئرب تنأف & كلذ هنم دد د ري نمل ىمعألا كلاق اذإ ناي ربلا هنم دارأو ‘ ىمعألا لام نم نامض

 مسا وهو انالف تأربا دق : نالفاي اك ىمعألل بلاطلا وقي مأ ‘ ىفكيف ي كلد يف

 اناي رب حأ ني ةارأ نإ ىمعألا كلذكو { كلذب ىنفرع ءىرب دقف معن لاق اَدإف ك بلاطلا

 زوجيف ، كش الب وه ةنأ ةبطاخي ىلاب ىمعألا بلق نأمطا ادإ ال مأ ليكو لوبقلل جاتحيف
 . ؟ ال أ ةنانئمطالا ىلع

 نالفاي اذك هل لاقي نأ وه ىمعالا نآرب نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ةأرما وأ الجر ىمعألا تاك ةضف ةي رال اك اك نم نالف نب نالف

 ىلع ءام وأ اضرأ قحلا هيلع ىذلا عابف لجر ىلع قح هل لجر يفو هنيو : ةلأسم

 ه بابسألا نم ءىش لجأ نم امهيف ةباتكلا نع نوملسملا فقو دق ءاملا وأ ضرألاو لجر
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 ىلع لهف كلذ هئارش لجأ نم عئابلا نع ةقح ةقحلا بحاصل ملس كيد ىرتشملا لجرلاو

 الإ ةقح هل ملسو ءاملاو ضرألا هذه نع هزنتلا ي ري ناك اذإ همهارد يف كس هقح ضباقلا
 بحاصل نيض ىرتشملاو « ىرتشملا ىلع كي عاب قحلا هيلع ىذلاو كيذ عيب ببس نم

 كلذب انفرع ؟ال ما همهارد يف كش هقحلي لهف { عيبلا كلذ لبق نم هل هملسيل هقحب قحلا

 . ؟ هللا كمحري

 عيب نيم مهاردلا نآ ملاع ريغ هلعل قحلا ثحاص تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ىرتشملا دنع نم هقح خأ ةل زئاجف جءاملا وأ ضرألا كلت

 نالف تقأ دق هظفل يف لاقو ةقلطم ةلاكو الجر لكوي نأ دارأ نميفو هنمو : ةلأسم

 عبمج ني هيف هلكوأ نأ ىل زوجيام عيمج يف يماقم موقي ىنع ابئانو ىل اليكو نالف نبا
 ناك نإو ظفللا اذه يفكيال مأ ظفللا اذهب ةريغ هيلع ظفل وأ « هسفنب ظفل نا اهلك ءايشألا

 نفل ىلإ جاتحي ناك نإو ؟ آل مأ نفل ىلإ جاتحيف 2 هتلاكو يف عجري نأ لكوملا دارأو اتباث

 . هللا كمحري كلذ انل نيب ؟كلذ ىف ظفللا تيكف

 ؛ هئايشا عيمج ىف ةقلطم ةلاكو ىهه اهتركذ ىتلا هذه نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ايف تعجر دق لوقي نأ & عوجرلا فلو { عوجرلا ةلف ةلاكولا هذه نع عوجرلا ةارأ ادإ امأو

 . ملعأ هللاو اهلك ء ايشأل ١ عيمج نم ىنالفل ا نالف نب ا نالف هر تلكو

 ىتوم دعب ىيصو نالف نب ا الف لعج دق لجرل ا لاق ا ذإ لوقتامو هنمو : ةلأسم

 ذافنإو هنويد ءاضتقاو هنيد ءاضق يف لنفلل اذه ىلع ةيصو نوكيف ، لعفلاو رمألا زئاج
 عيمج ذقني و مه اكرش ةمساقمو مهلام نم مهيلع ةقفنل | ء ارجأو هدالوأ لام ضبقو هاياصو

 كيد انفرع اذه ريغ ظفل ىلإ جاتحيو ؟ ظفللا اذه تبثيآل مأ ىصوملا هب ىيويام

 امأو { هنويد ءاضتقاو هنيد ءاضقل زئاج هجو ظفللا اذه ىف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ظفللا اه ريغ ىنبجعيف مهيلع ةقفنلاو هدالوأ لام ضبقو هئاكرش ةمساقم

 © كفرعأال هل لاقف ًاعاتم لجر نم ىرتشي نأ دارأ لجر يف نوقتاقو هنيو : ةلأسم
 ىلع ةعيابف هفرعأ انأو هعياب معن لاقف ؟ لجرلا اده فرعتأ عئابلا هل لاقف رخآ لجر ءاجف

 هنأ ىرتشملا لجرلا ىسن لجرلاو « ةبحاص ىرتشملا وي مل كلد دعب و ، لجرلا اده ةفرعم
 ةفرعملا بحاص ىلع تامضال مأ هتفرعم ىلع ةعياب تاك ادإ ؟ كيد نامض هيلع لهف .وه نم

 . ؟ كلذ يف
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 هيلع سيل وقو كلَد نامض هيلع : لوقو فالتخا هيف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو 2 كلد نامض

 بلطم ريغ نم لجآل ا اهقادص نمم اهجوز تأربأ ةأرما ىف لوقتامو هنمو :ةلأسم

 > : لقعل او ن ندل ٤ هحيحص ىهو « حيحص ظفلب اَهَتء ارب لبقو ى اهيفن ز ت اذ نم ومو > اهيلإ ا د هنم

 . ؟ال مأ كلد يف ةعجر اهل لهف { كلد نم كربأ ل تلاقو ثعجر ةدم دعب و

 ربغ نم كلد ناك ادإ 2 اهئارب يف ةعجر هيلع اهل سيل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ١ هلل او قحل ا كلذ نم هر د ربتل امل هنم ةءاسا رغ نمو هنم بلطم

 نم ائيش رتو ابايغاو اما اتيأ ةثرو كرتو تام لجر يف لومتامو هنمو : ةلأسم

 تعداف ايصو كرتي مّلو ة ةحوز ةلو ريقف وهو ةل ةضي رف لبق نيم لاملا تيب يف مهاردلا

 زوجي لهف : هطخ زوحي نم طخب اَهَقادص ىلع ة هحص ترضح و ‘ ًاقادص هيلع اهل نأ ةحوزل ا

 ادإ اهقحب ةثرولا ىمه بلاطتو ، هثاريم ردقب الك ىطعي مأ اهقادص نم َكِلَد اهيضقي نأ ىلاؤلل
 ؟ كلد ىنفرع ؟ مهاردلا هذه ريغ ائيش كلميال تاك

 ةللاو ةثرولا رمأب نوكت نأ ىنبجعي و كيد ىطعت نأ زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ

 ىقس وأ تيب تيب جاضن لثمل ة هر ي راجلا راهنألا نم ءاملا ذخأ يف وقتامو ة هنمو : ةلأسم

 نم ناصقن جلفلا يف نيبتي ملو ل ءاعو جلفلا نم ذخأ ادإ كلذ لاثمأو راجشألا نم نم ءىش

 مل م أ رابتعألا يف راهنألا باحصأ نم لقعي نم لكو راهنالا يف ذ رثك ءاملاو { كلذ لبق

 ذخؤي نأ روح لهف هتميق لقو ئ هل مهداصح لقو ءاملا ةرثك نم كلذ مهنم بلط نأ اوهركي

 ذخؤي نأ ة نيبو ءع اعو نهنم د ذخألا - نيب قرف نوكي لهو ؟ ل مأ ؟ ةفصلا هذه ىلع نهم

 . ؟ كلذ لبق نم ناصقن رهنلا ىف نيبتي اذإ هريغب نهنم

 . ملعأ هللاو هتركذامل راهنألا نم ءاملا ذخأ زوبال هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلع ىصوأو قحلا بحاص كلهف & لجرل قح هيلع لجر يف وقتامو هنمو : ةلأسم
 نإو 7 هتنايخ ملعي مل ناك ادإ ىصولا دي ىلع قحلا ملسي نأ قحلا هيلع نمل ٌزوجيأ ى لمر دي

 لقو هتقث فرعي نأ آلإ َكلَد هضبقي نأ هل وبعال مأ { ماتيأ فلخم كلاهلاو ةقث ىصولا اذه

 . كلذب ىنفرع هتنايخ
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 هيلع ىزلا قحلا هيلإ ملسي نأ ةل زئاجف ةتنايخ ملعي م ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو كياهلل

 لهف ةدعلا يف ىهو تتامو ى اهجوز ني ةافولا ةدع ةدتعملا ةأرملا ىفو نبو : ةلأسم

 . ؟ كيب انفرع ؟ آل مأ ىتوملا رطعب رطعت

 . ملعأ ةللاو رطعت نأ زئاج لوقلا رثكأو فالتخا كلذ ىف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةيصولا يفو ، تاقث ريغ مهو هدالوأ دي ىلع ىصوأ كلاه ىف لوُمتامو ةنمو : ةلأسم

 ه كلاهلا لام ني هوذفني مل ائيش اوكرتو ائيش اوذفناف سانلا ني دحأل اياصوو تانامض
 { هتوم دعب هلام نيم ذفنتل الإ 3 دودحم ل ام يف ةدودحم تسيل ةيصولاو عساو كياملا لامو

 ريغ اوناك ادإ ةنم ىرتشي نأ ؤأ ؟ كلاملا ةفلخ ىزلا لاملا نم لكأي ثأ دحأل زوجي لهف

 كلذكو ؟ كلذب ىنفرع لاملا نم اياصولا عيمج ذفني نأ الإ ؟ زوجيال مأ ؟ كلذ ذافنإب نينئاد

 نع رجحم ءىش ىقب و 2 هذافنا ىلع ردق ىذلا دفناف ةيصو افنا ىلع ةرجأ ةل ناك ادإ ىصولا

 ذافنإب نيادو اهيلع هئماي نم دجي ملو ةجحب ىصوأ وأ { هل ىصوملا دوجو ةلق لجأ نيم هذافنإ
 . ؟ كلذب انفرع دفنأام ردقبآل مأ كلاهلا لام نيم هترجأ ذخأ ةل زوجي لهف { هل رسيت ادإ كلذ

 ملو ‘ قوقحو تانامض نمم اياصو هيف تناك ادإ لاملا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 فنا ادإ ىصولا اماو { كا وأ عيب وأ ءارشب هيف لوخدلا نم ةمالسلا ىنبجعيف اهثك ذفنت

 هيلع هدرولو ة ةَمر عم هعفري نأ ىنبجعيف ئ هذاقنا ىلع ردقي ءىش اهنم ىقب و ةيصولا ضعب

 . ملعأ ةللاو ةفصلا هذه ىلع هترجأ ذخأ ةل زئاجف تا

 ملو { .لا هيلع ىزلا كلهف رخآ ىلع؟وح ةل لجر يف نوقتامو ةنمو :ةلأسن
 هقح ىف ةثرولا نم نيفلاتلا قحلا بحاص بلاطو نيغلاب و ىقاتي ة ةثرو فلخو , ايصو كرتي

 ةثرولا عابف ء هيلع ىزلا نيدلا فوُي مل كلاهلا نامو 2 مهكلاه نم هوثرو ام مهيقنسأردقب
 مهس اورخأو 2 كلذ نم مهثرإردقب مهمهسأ نم ةقح قحلا باص اوفوأو ء كيلاملا لام
 هنأل { { متيلا لبق نمم ةيافو يف ىش قحلا بحاص ىلع لهف { تاقث ريغ مهو ‘ مهدنع متيلا

 { كلاهلا لام عيمج هوفوأ نإ تيأرأ ؟ كلذ إ يف هيلع سأبآل مأ ؟ كياهل لام نيم ءافولاب ملاع
 ,يف قحلاب ارقم كلاهلا ناك ادإ ؟ال مأ شأب كلذ يف هيلع لهف ميتيلا مهس اورخؤي ْمَلو
 . ؟ كلذ ذ انل نيب رك ان ريغ هب ةايح
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 ءىشآلو هقح ذخأ ةل ٌرئاجف { كلاهلا ىلعأوح هل ناك ادإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو ماتيألا لبق نيم هيلع

 بات كلذ دعب و { هنامز لوأ ىف زوجيالامم العف لعف ادإ ناسنإلا يفو هنمو : ةلأسم

 هسفن ىلع مدنو { هتب وت حصنو باتو { هلعف متك ادإ ةب وتلا هي زبتأ ىصاعملا لعف نع عجرو
 مأ ؟ هللا قوقح نم ةب وتلا هيفكتأ هسفن يف ارس باتو }رهتشم ريغ ةلعف ناك ادإ { لعفام ىلع

 . ؟ هللا كحري كلذ انل نيب ؟ كيلَد نم صالخلا ةارأ ادإ لعفي تيك

 نأ هئمزليالو 7 هللا قوقح ىف هي زبحت ةبوتلا نإف بات ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو سانلل هلعف رهظي

 اهلدع فرعي مل ىتلا ءامسألاو مسالظلا ةباتك يف كوقتامو هنيو : ةلأسم
 ؟ ال مأ تافوصولا نم ءىشل اهلامعتسا زوحيف 6 اه انعمالو

 هلامعتسا كل زوجي الق { هباوصالو هلدع ترعت مل ىذلا لك : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو

 أ س انأ ىلع امح هدلول بتكي نأ ةل زوجيأ ، بتاكلا يف نوقتاقو هنمو : ةلأسم

 هللا كمحري كلد اتل نيب ؟ كلذ زوهيآل

 امأو تبثت الو { سانلا ىلع هدلول اقح بتكي نأ ةل زوبيآل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىلع هدلول هتباتك زوجت : : نيملسملا نم لاق نم لاق \ فالتخا هيفف هدلو ىلع هدلول هتباتك

 . ملعأ هللاو زويحتال لاق نم ل اقو > هدلو

 هيلع بوتكم تانامضو اياضوب ىصوأو { الام ةلرتو تام نميفو ةنمو : ةلأسم

 هتثرو نيم ايصو كرتو نيغلاب و ىماتي ةثرو تلخ دق كياملا اه ناكو , هطخ وبي نم طخب
 هب ىصوأام عيمج اوذفني ملو هنم اضعب اوذفن وأ هب ىصوأامت اوذفني ملو { ماتيألا وأ ، نيغلابلا
 ُءاطعلا وأ ءارشلا لحيو نيغلابلا لام ىف ةباتكلا زوجتأ { اهريغو قوقحلاو تانأمضلا نم
 كلاهلا ىلعام عيمج ىضقي نأ ىلإ اهريغو ةباتكلا نع ًافوقوم نوكي و امارح نوكي مأ ك هنم

 مهكلاه ىلع تا مهنا ةثرولا لاق ادإ تيأرأ ؟ هب ىَضوأام ةنع ةفني و ء قوقحلا نيم

 لوقلا نوكيأ 2 هتافو دعب وأ مهكياه ةايح يف تضقنا دق اهتدم ةقرولاو بوتكملا قحلا اذه
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 انل حرص ؟ مهنيب نيملا ظفل فيكو ؟ ةنيبلا هيلع نمو « هلوق لوقلا نمو ؟آل مأ ءاوس هيف
 . هللا كمحري كلذ عيمج

 ةنع ةطخ زوجي نم تخب قوقح كلاهلا ىلع حص ادإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 لوق رثكأ ىلع مكحلا يف تباث قحلاف ايح قحلا هل نت ناكو سانلا نيم دحأل نيملسلا

 ىتلا قوقحلاو اياصولا ذفني مل نإو قيدصت كصلا يف ناك اذإ ه هتدم تضقنا ولو ،نيملسلا

 كلاهلا ةثرو ةارأ نإ امأ { ءارشبالو ةباتكب لاملا اذه يف ثوخدلا ىنبجعئالف { كلاهلا ىلع

 ىلع ةل نأ هللاب انيم فلحي نأ : نيميلا ظفلو { نيملا هيلع مهلف كلاهلا ىلع قحلا هل نمم نيميلا

 . ملعأ ةللاو نآلا ىلإ ىل هيلع ةيقاب ةضف ةي رال اكو اذك كلاملا

 ٍِءاضتقاو هنيد ءاضقو هتيصو ذافنا يف هل ايصو الجر كرت لجر يفو ةنمو : : ةلأسم

 & ىصوملا هفلخامم ائيش كحأ ضبقو { نامع ريغ يف ىوللا تام مث لعفلاو رمألا زئاح هنويد

 ىصوملا توم ربخ علب موي و , ةقثريغ بألاو « ىصوملا بأ نم ةضبقو ىيولا ةضبقي ْمَزو

 لعفو دلب ىف ىِيوملل ءازع لعفيل تاقثلا نم دحأ ىصولا رمأو ىصوملا دلب ريغ يف ىصولا
 قح ىِوملل تاك ادإ تيأرأ ؟آل مأ د كلَد نم ىولا أربيأ ىصوملا بأ كلذ لعف وأ « كلذ
 عيب نع نمث ةداي زب ىيولا ةعتاب و رمت 7 بح ولو { تاقثلا نيم حأ هضبقو لاملا تيب يف

 ؟ آل مأ ًازئاج اذه ثوكيأ ةيصولا هب ذفن وأ يصولا هارتشاف { جالصلا لجأل لجأ ىلإ راحلا

 دنع نيم هدلاو هضبق الامو سانأ ىلع انيد ًافلخمو ةنباو تاجوز ًافلخم ىصوملا ناك ادإ تيأرأ

 . ؟ال أ هضبقي مل ادإ كلذ نم تاجوزلاو ةنبالا قح يولا :زيأ دحأ

 ثوم حص اذإو { ةثرولا نم ةيصولا ذافنإب ىلوأ ىصولا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ةثرولا نم حأ ذفنأ نإو 2 هريغ وأ ءازع نمم كلاهلا هب ىصوأاق فني نأ ىِولل زئاجف ىسوملا

 امم ائيش غاب ادإ ُيِصولا امأو ؟ كي زئاجف ىِولا ةنع كيد حصو كلاهلا ةيصو ني ائيش
 فاخأف فلت نإ امأو { هيلع سسأب الف ، ىرتشملا نم ةنمث ىفوتساو , ةئيسنب كلاهلا ةفلخ

 ةللاو يصولا غزليالف سانلا نيم دحأ ىلع كياهلل ًاقح ةثرولا دحأ ضبق نأو نامضلا هيلع
 . ملعأ

 اهنم درفنا ىتح 4 هنذأ حرج وأ , كولمم نيع حرج نم يف لوقتامو هنمو : ةلأسم

 هدَّسج يف انلا ترثأو ةرج وأ ةديدحجب هامر وأ زان اهيف ةبطحب هبرض وأ اهنم ائيش عطق وأ ءىش
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 ناك إ ک تيأر أ ؟ ال أ كيب كولمملا ؟وتعي ت أ اطخ وأ ادمع ناك هنم اوضع وأ ةَعبصآ رسك وأ

 .؟ ل مأ قرف مه مهنيب نوكيأ ا اناركس وأ انونجم وأ اميتي » وأ ايبص ديسلا

 عطق ؤأ عبصأ عظق نم هدبعب لثمو ًاغلاب ديسلا تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نأو , ةلا يف اهلك ةبدلا غمتجت ىتحف اطخلا ىلع املو 5ةوتعي د دبعلا ناف نيع يقف وأ نذا

 ادإ دبعلا قتعي نأ ثرقاف ناركسلا امأو { امهلعفب ؟وتعي ةنإ أ دقأ الف { نونجملاو ىبصلا

 . ملعأ ةللاو هب ل

 ءىش قحلاو ، سانأ نم هل قح ضبق يف اليكو لكو َنميف لوقتامو ةنمو : ةلأسم
 وأ ليكولا ركنأو هليكول ملس ةنأ دحأ ىعداو \ بوتكم ريغ ءىشو ، قاروأ يف بوتكم هنم

 ناكو { ةحص ريغ نم هليكول اوملس مهنإ اولاق ادإ نايدلا وق لبقيأ ى ةقث ريغ تاكو 2 تاق
 نيب و هنيب ايف ةل لحيأ مكحلا ىف ملع هل زاج نأو بوتكملا ريغ وأ مهيلع بوتكملا قحلا نم
 كم باوصلا ة هحو اتل نبب ؟ ةقث ةقث ريغ ليكولاو هليكول اوملس مهنأ هنايد ىعدا ادإ هذخأ هللا

 . ؟ أللا

 ًَكلَد َركنأ ادإ , ليكولل كلذ اوملس مهنإ مهلوق لبقيال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو هلكو نم ؟قح مهنم ضبق هنأَر رقي ملو ت تام وأ ليكول

 دلت ال وأ هدلو توم انالف نأ هبلق يف هبجعي و هرس نم يف لوقتامو هنمو : ةلأسم

 زوجيآل اه نأ ملع املف زوجي اه نأ نظي و 4 ةبلق ردكي ىذلا نم كلذ ةابشأ وأ دلو هتأرما

 هصالخ هحو تيكن ؟ هب وت هل سيل تناك نإو ؟؟ هب وت هل نونأ ةبوتلا دارأو هسفن ىلع مدن

 . هللا كمحري انتفأ ؟ ل مأ هبحعي ىذلا نم نم ءعىش فلت ؟ كلذ نم

 . ملعأ ةللاو اذه لثم يف هي زجحت ةب وتلا نإ : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 همهتاو ‘ ةقث ريغ ناكو نيملا هنع ىصوملا عفر اذا إ ىِولا ىف لوتتامو هنمو : : هل اسم

 ئ كلاهلا هفلخ امم ,ءىش ر ذخأب انيقي هيلع اوعداو ئ كلاهلا لام نم ءىش ذخأ ؤأ ة ةنايخب ة رولا

 هللا كمجر انيفأ ؟ال مأ نيمي هيلعأ ةنيمي اوارأو

 نم لاقو ، هيلع نيميآل لاق نم لاق : فالتخا كيد يف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو نيملا هيلع لاق
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 نم مهنف © هيلع اولَماعت وأ > دحأ لام ىلع اودتعا سانأ يف لوق وقتاَمو ة هنمو : ٠ ةلأسم

 نم مهنمو { ىوط ىف ةامر نمم مهنمو عتل ا كيد نيما ئيش قرحو { رخ نم مهنمو لكأ
 م كل ذ عيمج فلتو , ةنم دح أ 4 ةضبقو « ةنم ائيش عاب 7 مهنيو ةنم ائيش ضبقو مهعب ار

 كلد عيمج ةمزلي وأ { لكأ وأ ضبق وأ دخأ ام ردقب ةمزليأ « صالخلاو ةبوتلا مهنم دحأ ةارأ

 . ؟ ل مأ قرف مهنيب نوكي و ( هريغو ضباقلا نامض نيب

 لاق نم لاقو { ذخأام ردقب ةمزلي نيملسملا ضعب لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو عيمجلا ةمزلي

 نم وأ ، نآلف ىنب نم لجرل قح وأ كامض ةمزل نم ىف وتامو هنيو : ةلأسم
 ىذل ١ هسفنب لجرل أ كلذ فرعي مو > ةفورعم ةدلب ناكس رافك نمم وأ > ةفورعم ةدلب ناكس

 كالف ةنإ تاقثلا ريغ نم دحأ ةل لاق ادإ تيأرأ ؟ كيد نم هصالخ هجو تيكف ‘ كيد ةمزل

 . هللا كمحري كيد اتل نيب ؟ال مأ َكِلَد ملس ادإ أربيأ ء قحلا كِلَد بحاص

 ني هيلعام مّلسي ةنإف ء ثامضلا هل نم ترعي مَل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نأ آلإ بقيآلف تاقثلا ريغ نم حأ لوق امأو ي ءارقفلل هملسي لاق نم لاق ج ءارقفلل نامضلا

 . ملعأ ةللاو َكِلَد رهتشي

 كرظنأل ىدنع رس هل لاقف تح عيب نع الجر لأس لجر يف لوقتاتو ةنيو : ةلأسم
 لحرلا علط املف لجرلا هعبتف ، هشي رع قوف بحلا تحاص علطف ه هدنع راسف ك ىدنع ابح

 مامد قوف لجرلا لصي نأ لبق ه هبحاصب شي رعلا امد طقسف اهناكم نيم عوذجلا تند

 نإو ؟ ل أ قاسلا تاصأام كامض لجرلا اه ُزليأ ‘ حرج تق لتقاسلا باصأف { ضشضني رعلا

 هللا كمحري كلذ اتل نيب ؟ ال مأ أربيأ مزغريغ نيم طقاسلا ةثرو هارباو كامض همزل

 نامض هيلعف هلعف نم هبحاصب شي رعلا مامد د تقس اذإ : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو ُاربي هنإف طقاسلا هثرو هأربأ نإو ئ طقاسلا تاصأام

 نمم عاب و ، جلفلا سبي و ، جلفل كامض وأ قح هيلع نميف لوقتاقو ةنمو : ةلأسم
 ةارأف ى جلفلا ىرجو لبلا بصخ َكلَد ةعب و ى جلفلا باحصأ نم تام نم تامو عاب
 { ةقث ريغ جلفل ليك . وأ في رع ناك اذإ إ جلفل ا ةمدخل ةمزل امم رج أتسي أ % همزلامم صالخلا

 عاب نمو ، تام نم ةفرعم لقو ى مهددع ةرثك نمم جلفلا ب ً ب احصأل ميلستل ا هيلع قشي ن ناكو
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 وأ { جلفلا ءام نم همزلامم صلختي نأ ةارأ ادإ تيأرأ ، هصالخ موي ىلإ كيد ةمزل نأ مويذم
 تيكف ؟آل مأ هلام يف رام ةيقاسلا تناك سباي جلفلا ءامو ، جلفلا ةيقاس نفد ني

 هللا كمحري كلذ اتل نيب هصالخ

 . ملعأ ةللاو ءاملا باحصأل صلختي هنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ ًانالف لاق اذا إ لثم هناسلب سانلا رضي هنأ فورعم لجر يف نلوّقتامو ة هنمو : : ةلأسم

 هنم دارأف هراصأف ‘ توموأ 2 ةياذا ! وأ ءىش يف هرسك وأ ‘ اذو اذ هبيصي نالف دلو وأ نالف ةباد

 { لوقلا كلد لاقام ةنأ ركنأ نإو مرغو سبح هيلع زوجيأ { قحلاب هيلع ةل زوجيام ُباصلا

 ادحأ ت برص وا ئ ادمعتم اَهب رظنو [ © رضت هنيع تناك ادإ كلذكو ؟ ل أ نيع د هيلع نوكيأ

 تيأرأ ؟ ة .ةبوت هل نوكيأ ةبوتلا كلذيل معتملا ةارا نإو ؟ آل مأ ءىش هيلع زوجيأ { ةنم ىكشو

 م ًادحأ ترض أو أطخ اهب رظنو ئ دحأ ىلع ٤ هرضم اهب دمعتي ملو ح رصت هنيع لح أ ناك اذإ

 هللا كمحري كلد اتل نيب ؟ ال غأ كامض ةمزليأ

 مكحيآلف لاقام باصأو ةتركذ امم هناسلب لاق ادإ امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 مل نأو ، نامضلا هيلعف,عىش ىلع دمعت اَدإف نويع ةنأ هسفن فرعي ىذلا امأو 2 ءىشب هيلع
 . ملعأ ةللاو هيلع نامض الف دمعتي

 ىدلول ىنالفلا ىلام بتكا : : لجرل لاق ؟ ةقب - ريغ لجر ىف لوُمتامو ة ةنمو : ٠ ةلأسم

 ‘ اهتذخأ انأو هل اهب تصوأو مهارد تفلخ ةمأ ةر ‘ همأ لبق نم 1 ىنمزل نامض نم نالف

 زوجيأ 6 هيبأ لوق نم الإ اهدلول مألا ة هيصو حصت و ئ هريغ ذالوأ اهدنع همأو ئ هل ضوع اذهو

 نيبت كلذ لعر 37 هيلع بتك ادإ تيأرأ ؟ ال مأ ة ةفصلا هذه ىلع هيلع 1 رتكي نأ لجرلا اذه

 ةدلب نيم وأ { هكلاه ةيصو فني هنأ لجأ نمم هيف ةباتكلا نع نوملسملا تقو دق هلام نأ هل
 عجري غأ ؟ ىضر مأ هرك ةقرولا قزمي نأ هيلع بتك نم رمأي نأ بتاكلا اذهل زوجيأ 2 ةهبش اهيف

 كمحر باكلا اذهل صالخلا هحو انل نب ؟ ل مأ ةباتكلاب ا رومأم بتاكلا ناك هتباتك يف

 هللا

 . ملعأ ةللاو ةباتكلا يف عجري ةنإف ةهبش هيف كاملا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 الا ١ ةمولعم مه ارد دحم مو ‘ هححب ىصو أ لحر ىف ىديس وقت امو هنمو : هل اسم

 زوجي نم طخب ةيصو ىأر ىلع هتوم تعب هلام نم مالسإلا ةجح ةنع جحي نم ةرجأب ىصوأ
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 نمم كلذ ىلع ربتؤي نم دجوي ل ادإ ؟ ىصوملا اذه نام نوكي تيكف نيملسملا ةنم ةطخ

 مأ ء كلذ ىلع ريتؤي نأ ىلإ ًافوقوم ناملا نوكي مأ { لاملا ةيقب م مسقتو مهارد اهل زيمتف تاقثلا

 هللا كمحري كلذ انل نيب ك لصألا مسق زجي مل نإ ةلغلا كلذكو ؟ كلذ يف ىأرلا تيك

 ةقث , ُدحأتسي و 0 ةيصولا ذاقنا إ يف ىصولا اذه دهتجي : قيفوتلا هللاب , و باوجلا

 . مسقي و ، ةجحلا رثقب كياهلا لام نم لزعي و ى ةقثلا مدع نإ كلاهلا نع جحيأنومأم

 . ملعأ ةللاو اياصولاو نيدلا دعب كياَهلا لام ني

 { هطخ روجي نم ةباتك ريغ نم لجر دي ىلع ىصوأ لجر يف لوقتامو هنمو : ةلأسم

 ىصوأو { نيغلاب و ىماتي ةثرو رتو تامو { سانال ًاقوقح ىفوي و هلام مم يي نأ هيلع ىصوأو

 عيمج ذفنيال نأ ةثرولا نم دحأ هعنم لعب ب و « ائيش اهنم ذفناو {& هتيصو د ذافنا إ ىلع ة ةلخنب لجرلل

 ؟ ال مأ اهب هل ىصوملا ةلخنلا ةل لهو ؟آل مأ كيد لبق نم ءىش ىيصولا ىلع لهف 2 كي

 . ؟ هللا كمحري كلد انل نيب

 لمن وأ ‘ نيلدع ةداهشب الإ مكحلا يف َكلَد ث تبثيال : قيفوتلا ٍ هللاب و :باوجلا

 . ملعأ لل او هاوعدب اه ل ىصوم ا ةلخنل | هل تشت .ثت الو نيملسملا نم هطخ زوحي

 لاومأ ذخأ نم ملحلا غلبي نأ لبق هرغص ىف ىبصلا ةلعف ايف لوّمقتامو ةنمو : ةلأسم
 صلختي نأ هغولب دعب هيلعف لقاعلا ؛غلابلا ىلع نامضلا وأ قوقحلا هب قلعتي امم هريغو سانلا
 ىنفرع ء ىش نو د ع ىش ىف م أ كلذ د يف م ازل هلع سيل م أ » ٥ ابص يف هلعف ام عيمج نم

 هلل ا كمحري كلذ د يف كبحعي ام

 ادإ لاق نيملسملا ضعب نأ الإ ، كيد نم ءىش همزليال : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةللاو مزلي الف موزللا قي رط نم امأو 2 نسح وهف هنم صلخت نإف كلذل اركاذ ىبصلا ناك
 . ملعأ

 بألا ناك \ هسفن هب توقيل وأ { هنيد هب عزني نأ دارأ نميف لوقتامو هنمو : ٠ ةلأسم

 أ , ا ني هيلإ لآ هدلو لام ناك القاع اغلاب وأ , انونجموأ ايبص دلولا ناك { ًاريقف وأ اينغ
 انيفأ هزحي مَل مأ لاملا زاح دق دلولا ناك 2 سانلا ني د دحأ نم هتثرو وأ هتمدخ وأ هيبأ نم
 . ؟ كلذ
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 ه نيملسملا يلوق رثكأ ىلع هدلو لام عزتني نأ زوجآل ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةللاو يملسملا لوق رثكأ ىلع اريقف ناك ادإ هلو لام نم لكأي نأ هل وبي امنإو ، هب كومعملاو
 . ملعأ

 ىجبصلا دمحم ن ريشب نب ديعس ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نيو:ةلأسم
 لعج نتييف وتامو ؟ هللا ايهمجر ىليعامسإلا عنام نب دمحأ نب ليعامسا ةقثلا خبشلا ىلإ
 تامو 2 هتيصو دافنا إ يف هبحاص : ماقم م موقي امهنم ر دحاو لك لعجو 7 ةأرم او الحر هُيَيصو

 تيأرأ ؟ ةأرملا وأ امهنم لجرلا ناك ىصوملا توم تعب ةيصولا هذه حلا دفني له امهدحأ

 نأ امهنم ىحلا ىلع نوكي له { هبحاص ماقم موقي امهنم دحاو لكل ىصوملا امهل لعجي مت اذإ
 انفرع ؟ كلذ تيك ممأ اهفصن ذفني

 . امهدحأ تامو هبحاص ماقم موق دحاو لك تاك ادإ : :قيفوتلا ه هللاب و باوجلا
 ةقث هدنع مكاحلا لخدي ىتح ائيش ُدفنيآل ليقو { عيمجلا دفني ليقو ، فصنلا ذافنإ ىحللف

 . ملعأ هللاو

 بتاك ذنخ ريغ نم ناسل ةيصو هتثرو ىلع ىصوأ نميف لوقتامو ةنمو : ةلأسم
 تامو 5 هل هيلع نامض نم ةل هيلع ناك ؤأ , ةثرولا نم نالفل ىنالفلا ةلام نأ ةباتكلاب رومأم
 مهل لحيأ هتمسق اودارأو هءاكرش ىبأف « هب ةل ىصوأام ذخأي نأ ةل ىصوملا ةارأو ك ىسيولا
 هتضراعم نع نوعنمم ل ىصولا اه ىصوأ اذإ ت ترأرأ ؟ ل مأ ةيصولاب نوملاع مش اذإ ةذخأ

 لاملاب هل ىصوأ نمل ةيصولاب ةثرولا رقي مَل ادإ ةلعل تيأرأ ؟ال مأ ةيصولاب اوضري مل ادإ

 ىنفرع ؟ عطق مأ & ملع نيمي نوكي و ؟ال مأ نبمي هل مهيلع لهو ؟ ةنيبلاب هل رقملا ىمديف

 هللا كمحر

 رارقإلا ناك ادإ هب هل رقملل مكح ةثرولا لوقب وأ 2 ةنيبلاب رارقإلا حص نإ : باوجلا
 . ملعا هللاو احيحص

 ملو . تامو 2 هتوم دعب هلسغ نمل ةضف ةيدمح ىصوأ نميف لوقتامو ةنمو : : ةلأسم

 ل وأ هلسغ كمي ناك { هل مميملل مأ ةثرولل ةيدمحملا ريصت لهأ ى بارتلاب مميو يءاملاب لسغي

 تعب هلسغي نمل ةيصولا هذه لفل ىف دي رأ ادإ تيأرأ ؟ هللا كمحر ىنفرع ءاملاب هلسغ نكمب

 . ًكل َرفغو ةللا كمحر ىنفرع ؟ آل مأ ءاوس ةلكأ { ىتوملا لسغ هتوم
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 مدع دنع هل لسغ كلد نأل ؟ برتمللو لسخملل زوجي ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا ا

 . ملعأ ةللاو ءاملاب ةلسغ نكميال ثيح ، ةرورضلا وأ ءاملا

 . هتوم تعب هيف نفدي ربق هل رفحي نمل ةضف ةيسابعب ىصوأ نمو ةنمو : ةلأسم

 هملعأو رفحي ربقلا لخاد ةفرعي ادحأ يصولا اه رظنو ،هربق ةل رفح نم فرعي ال ىصولاو

 ذاقنإ هعسي و اده لوقب ىفتكيأ مهئامسأو مهدعب هملعأو كالفو كالف ربقلا نورفحي نيذلا نأ

 . . ؟ال مأ مه . ربخأ نمم ىلع ةيصولا هذه

 كيد ميلست ةل زئاجف هبلق هب نئمطي نم هربخأ وأ دهش ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هيلإ

 هر ىوزنلا ىقاحسإلا رماع نب بيبح نب رماع هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 : نميف . هللا همحر ىليعامسإلا عنام نب ديعس نب سيمخ نب ران ةقشلا خيشلا ىلإ هلل
 هيلعو غئابلا تامو كرايخ عيب رخآ ىلع ةعاب مث كرايخ يب هريغ وأ. ءام لثم هلام نم ائيش
 ىف ف ناكي د رش امه مأ رخآلا نيم ىلوأ لوألا يبلأ هدنع نم نوكيأ 7 ةقلطنم قوقحو كويد

 . ؟ انفرع ةقلطنملا نويدلاك رخآلا نوكي مأ ؟ عابملا

 رايخلا عفر نإو { عابملاب ىوأ لوألا رايخلا عيب بحاص نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نمن نم ىقب نإو ى ىناثلا رايخلا عيب بجاص نم هنمثب ىلوأ وهف كلد هل الومحم ناكو ةنم

 َلاق نم لاق { نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف 4 لوألا رايخلا بحاص قح نم ءىش عابملا

 لاق نم لاقو ى ةقلطنملا نويدلا باحصأ نيم هب ىلوأ وهو } ىناثلا رايخلا حب ب بحاصل نوكي

 زئکا أ لعلو ىناثلا رايخلا عيب بحاص نيب و « ةقلطنملا نويدلا باحصأ ني ًاعرش نوكي هنإ
 نمث نيم لوألا رايخلا عيب بحاص قح نيم ىقب اهب ىلوأ ىناثلا رايخلا بحاص نأ : لوقلا
 لأسأو { هباوص كل ناب امب ذخو ملعأ هللاو ى ةقلطنملا نويدلا باحصأ نيم رايخلاب عابملا لاملا

 . ايتفلا لهأ نم تسل ىنإف نيملسملا

 يف نكي رش انوكيأ هرخآ ىناثلاو راهنلا لوأ نوألا غيبلا ناك نإو هنمو : ةلأسم

 . هللا كمحر قحلا هحو انفرع ؟ ىلوأ لوألا مأ ؟ عيبلا

 ردقب ؤلو > تقولا نم ليلق ءىشب ولو > ىلوأ مدقتملا نإ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو رخأتملا وهف ماهفتسإلا يف ذ رخأتامو { مدقتملا وه دهاشلا وأ بتاكلا ةمهفتساام

 . هللا ةمحر ىحبصلا هيقفلا باوج ىلإ عجرأ
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 هيلع ماقأو مكاحلا دنع ةتياصو حصت مل اذا إ ىِصولا ىف لوقتامو ةنمو :ةل اسم

 هيلع مكحي نأ مكاحلل زوخخيأ د ةياصولاب َوُه رقأو ئ كل لاَهلا ىلع ىتلا مهقوقح ىف نايدلا

 ىنفرع ؟كلذ يف مكاحلا دنع هتياصوب ةحص ىلإ جاتحي مأ ؟ كلاهلا ىلع ىذلا ً؟وحلا ملستب

 هللا كمحر

 ةلداعلا ةنيبلا مايق وأ « ةيصولا راهظا يلإ بحأ : باوصلل قفوملا هللاو باوجلا
 لاق نإو ئ ىنبجعب ىذلا ادهف © هب ىصوأو كلاهلا ه هر رمأام ذ ذافنإب هيلع مكحي خ > ةياصولاب

 باب نمم اذهو ى باوصلا نمم دغبي ْمآو ايصو تنك نإ } كلاهلا ىلعام ضقا مكاحلا ُهَل

 . ملعأ هللاو ايتفلا

 ىدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نممو : ةلأسم

 . ؟ال مأ ةيصولا هذه ني ةنريأ ةل ىصوملا تامو { هثراو وه لجرل ىصوأ نميف . هللا ةمحر

 ىلص ىبنلا نع ةدراولا ةنسلاب تبثت ال ثراولل ةيصولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . هتوم ةيصولا تلطب ىوللا بق .3 4ل ىصوملا تامو ثراو ريغل تناك نإو { ملسو هيلع هللا

 ردقب ثاريملا اهنم ةلو { هدعب وأ هلبق تام ةتباث ىهف قحب وأ نامض نم ةيصولا تناك نإو
 . ملعأ هللاو هبيصن

 . امض نم هل ام عيمبجب هل ىصو و > هتوم دعب همد احخ قتعب ىصوأ ن نمو هنمو : هل اسم

 . هللا كمحر ىديس ىنفرع ؟ كلذ يف مكحلا ام ئ ىسوملا تامو ك هيصو أ قحب ؤأ

 ةيصولا امأو { ةتباث ىهف نامض نم ةيصولا تناك ادإ امأ : : قيفوتلا ء هللاب و باوجلا

 عب 7 م قتعلا قحتسي ; نأ دعب ل ىصوي د نأ ة الا هديس نم كولمملل ت تبثيآألف نامض ريغ نم

 . ملعأ ةللاو هتوم

 ضوعوأ نامض وأ ناك قحب اهل امب اهتنبال تتقأ ةأرما يف لوقت امو ةنمو :ةل اسم

 تتاف 2 ءانثتسا هيف نكي مل وأ اهلبق ثتام نإ ءانثتسا هيف زارقالا تاك ك اهتخأ تثطعأاق

 ىنإ ل تل اقو > اهتنبا ة ةثرو نم دحأل لاملا اذهب ةرقملا هذه تءاحف ة ةثرو تكرتو > ةنبالا

 رارقإلا ةقرو ىنطعاف اهتثرو ىنع هذخأي نأ فاخأو ةحاتحم انأو ك كمأل ىلام تبتك

 رارقالا ةقرو ىلعخللا اذهل لاملا اذهب اَهل رقملا ةثرو نمم غلابلا لاقو ‘ اَهثقزمو امهايإ اهاطعأف

 دق لالا اذه نإ رارقإلا ة ةقرو كتدحل تملس اق تنأو اتيكلاه نم هانثرو دق لاملا اده نإ
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 { كيلع قلعت دق انلافف 2 هب رارقإلا ةقرو كتدجل تملس دق تنأو ك اتتكيلاه ني هانشرو

 نم دحأل اهلام تبتك تناك ثقو ، لاملا اهب ةرقملا ة ةنبألا مأ تتام كيد دعب مث هنع اونكسو

 م هل هقاقحتساب هب هل ترقأامم اَهلامب هل ترقأ نم زاحو الوأ هب ةرقملا يلاملاريغ اهتنبا ةثرو

 ملو هب ةرقملا ةثرو نيم ًابصع اهتنبال هب اهرارقإ ةقرو اَهيلطعم ومو 2 اهتنبال الوأ ةل ثرقأام

 عرولا هبلق يف لخد نينس دعب مث { هب اهل رقملا ةثرو ىلإ هعجري نأ هت وزوح نع ةنيب نكت
 مهفرعو هب مهل ركذو اهل رقملا ةثرو ىلإ ةعجريل ةنأ ةتين لوحو ى اما اه نم صالخلا ةارأو

 مُهني هةارأام ةوطعأف } . مهل هيلع قلعتم ني ةوءربي و هن مهتبصن : هوطعي نأ مهلأسو هلامب

 الالح نوكي و لاملا اه ذخأ ةل زوجيو ؟ ىلاعت هللا دنع ًاميلاس لام ثوب و"اربي لهأ 2 هوءربأو
 نامضلا ني املاس نوكي أ ؟ لاملا اذهب ةرقملا ةثرو لبق نم كامض ةقحلي لهو ؟هل ابيط

 رجأ َرجأ عيضيال ةللا نإ هللا ىلع لجأو ىديس ىنفرع ؟ لاملا اده ىف ةهبشآلو كش هقحليآلو

 . ننيمحما

 نمل نامضوأ قجب ةأرملا هذه نمزارقإلا اده تاك اذإف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هيفف اهلبق توم اهب ثدح نإ ءانثتسا هيف ناك نإو { كيذ يف عجر اهل سيلف { هب هل ترقأ

 اهيلإ اهتنبا نبا نم ةقرولا ميلست امأو { ناتباث ءانثتسالاو رارقألا نإ لوقلا رثكأو { فالتخا

 مّل ادإ ى نامضلا ني هئربنآلف { اَهتقزمو ةقرولا ىلع ةنومأم ريغ وأ اهقزمت اهنأ ملعي ناك اذإف

 اهتنبال الوأ هب ترقأام عم هزاجو اَهِلاَم عيمجب هل ترقأ ادإ امأو رارقإلا اذهب ةنيبلا مقت
 ألإ لاملا اده نيم ةل يالف هتدلاول رارقإلا اهب مَلعيومهو ة ةنبألا هذهل ثراو هريغو وه ناكو

 لاملا اهب ةأرملا هذه رارقاب مفعأ نإ امأو 7 ةنم ىقابلا مهيلع ةريل ى همإ نيم هثاريمردقب

 لوقعلا ء احصأ نولاب مهو مهيفن 7 مهي ىضرب ةنيم ةولخو , هب هل هوعفدو { .اهّينب ال

 . " ةللاو ةل زئاجف لطرفمرءايحآلو ة ةيقت الو ربج ريغ نمارحأ

 ىلع نب سيمخ نب رصان عرولا دهازلا مياتلا هيقفلا خيشلا باوج نيو : :ةلأسم
 ءاضق ىف هتوم تعب ىسوملا ةل لعج ا إ ء ىيولا ىف لوُمتامو . هللا ةمحر ىوزنلا ىرقعلا

 نوكيأ { َكِلَد ىلع ارجأ هل لعجو . هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو , هنويد ءاضتقاو { هنية

 ضبقي و فني نأ ىتأ ادإ , ةيصولا ىف بوتكملا ريغ ني قوقحلا ذافنإو { نويدلا ءاضتقا هيلع
 . ىلاعت ةللا كمحري انيفأ ؟ ةيصولا ىف نوكيام ريغ نم نويدلا ني

 م
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 ةلعج ناك نإف { ظافلألا فالتخاب فيتخي كيد نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 دعب هنويد ءاضتقا ىو © هتوم دعب هلام نم هاياصو ذاقنإو { هنيد ءاضق ى هيصو ىسيولا

 ءاضتقاو { اياصولا ذاقنإو { نيدلا ءاضق هيلعف © ىوملا ةايح ىف ةياصولا يصولا لبقو ، هتوم
 ةللاو كي ريغ وأ زئاج ليخب قاروأ يف تناك . ةل تتبثو { كلاهلل تحص ىتلا نويدلا
 . ملعأ

 دحأ هل ماقيأ «نامع » نم بئاغ ىصو هلو تام لجر يف وقتامو ةنمو : ةلأسم

 { بئاغلا ىصولل ةبوتكملا ةرجألا كلذكو ؟ اياصوو قوقح هيلع ناك ادإ هتيصو ذفني

 . ؟ال مأ هل ماقي ىذلا هتيصو فني ىذلل نوكيا
 نمم بئاغ ىصو ةل ناكو , اياضوب ىصوأو دحأ تام ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نيغلاب مهلك ةثرولا ناك نإف نيملشملا ةجح هلانت ال ثيح ناك وأ , ةتب وأ ىجرتال نامع
 ناك نإو ، صالخ هجو كيف { هاضر زوجي نمم اوئاكو ، عيمجلا ىضرب مهني دحأ اهذفنأو

 هتيصو ذافنإ يف اليكو هل ميق ميقي مكاحلا نإف 5 ووتعم وأ ميتي لشم ة رمأ كلال نم مهيف
 7 هللاو لوذعلا رظنو ةرجألا نم لذعب هلام ني ةل رجأتسي و

 ةعب رأ اهتثرو و اهلوأ { ةكلاه ة ةأرم ا ةثرول ىصوأ لجر يف لوقتامو هنمو : ةل اسم

 يف ‘ ًارارقا اهلام سمخب هنبال 7 { اهلبق تام سماخلا اهدلو و ي اهدالوأ مهو ى لاجر

 ةباتكلا ظفلو . ؟ ال مأ ةيصولا هذه يف قحلأ ثاريملا ليبس ىلع اهلام سمخب ةباتكلا ظفل

 قطانلا نم راجشأو مهاردو نيىضرأو لخن نم اهلام سمخب اهنبا نبال نالف تنب ةنالف ترقأ

 هذه ىف اهنبا نبا لخديأ ز اياصو وأ ثرو ني اَهْيلإ لآ اممو ظفللا يف ركذي ملو تماصلاو

 . ؟ هللا كمحري انتفأ { ةباتكلا دعب وأ اهنبا نبال اهتباتك لبق ةيصولا تناك ؟ال مأ ةيصولا

 مهلك نونوكي و { ةكياهل ةأزملا ةثرول ةيصولا تناك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ةيصولا ذإ تبثت الف نامض نم نكت ملو ةكلاملا ةأرملل ةيصولا تناك نإو { ةوسأ كلذ يف
 ادإ امأو { ءارقفلل وهف هب هل ىصوأامو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلل الإ تبثت ال تاومألل

 ' ادهو ، اهي مهثاريم نم ردق ىلع اهێثرول وهف نامض ني ةكلاملا ةأرملا هذهل يصولا تناك
 نإ { نامض نم اهف ةب وتكملا ةيصولا كلت نم اهلام سمخب أل ثرقأ ىذلا اهنبا نبا وهو دلولا

 اورشب رارقإلا قلعتي مَل ادإ اه اهنبا نبال اهنم رارقإلا لبق ةأرملا هذه نامضلاب ةيصولا تناك
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 وأ رارقإلا لبق اهل ةيصولا هذه تناك رارقإلا يف ىدنع َكِلَد لحو ةلبق اهب توملا ثودح

 اذه ىلعو ملعأ ةللاو لوقلا رثكا وهو 2 طرشلا ةلخد ادإ رارقإلا تبثأ نم لوق ىلع ؟هدعب

 .ءىشآلف كيذ دغب اهل تدحامو رارقألا موي اهلام نم سمخلا ةل وكي 2 انه روكذملا ظفللا

 . ملعأ هللاو ىدنع هنم هل

 . هللا كمحري ايتفأ ةصصاخملا ني هل قحأ كيذ ىأرو { لي واقألا لتعأ فرغي مل ا ء كياهلا لام ثلث ني اياصولا جرخت م ا ء ىلا يف ومتاتو هنيو : ةلاسم
 نإو لوقلا اذه فالخب مهلمعو انئاهقف لوق رثكأ نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لمعي و { لوقلا ادهب وقي نمم نحنو 2 كياهلا لات ثلث يف ةوسأ اياضولا نوكت مهلوق رثكأ
 . ملعأ ةللاو هب

 ةي ونع ةجحل نهب ربتؤي ةضف ةي رآل ةئام ثالثب ىصوأ نميف لوقتامو نيو : ةلأسم
 ىلع ىصولا جتحا ادإ تيأرأ ؟ ىرخأ ةجح ىف لعجت نأ زوبيأ { اهب جرخي نم لصحي ملو
 ىف كلذكو ى ةيعدو اَهلعجيل ةي ونع جرخي مل ادإ هرظن ىلع ةجحلا نوكتل هتوم لبق ىسوملا

 ِتافوقولاو كسانملا ةنع اعيمج نهرمگذي و « نامع ىف دحاولا لجرلا « نهيدحأب ِتايعدولا
 اذك عضوم ىلإ ةيعدو ةجح لكب رجأتسي مأ ىلوأ َكِلَد نوكيأ « نهب ىيوملا_ ءامساب مارجالاو
 نع فقي اده نوكي و ءارجأ ةجح لكل ةكم نم َنهه جراخلا اذه نمل رجأتسي مأ اكو
 . هللا كمحري انتفأ ؟ كسانملا يف ةدحاو ةجح

 , ادعاصف ةضف ةي رال ةئامثالث ةجحلا ةرجأ تناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نمم لوق ىلع اهريغ عم ثطلخو لقأ ثناك ادإ امإو 7 اهريغ اهب كراشيال نأ اندنع نسحألاف
 زاجأ نم يوق ىلع رثكأ وأ نينثا ناك ، مهل جحي نيزلا ركذي كيب جاحلا نإو ء كيد زاجأ
 ىلع جيجحلا نيم ةلجزيجألا دخأي نأ امأو ء فاوطلاو مارحإلا نعو ء فقاوملا لك يف كلذ
 . هرجأتسا امم رقأب كلذل رجأتسي نأ هعسيالف « كيد زاجأ نم لوق ىلع نهلك نهب جحي نأ
 . ملعأ ةللاو هيفنب الإ كلد هعسيالو

 ىلإ ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا خيشلا باوج نمو هنيو :ةلأسم
 رايخلا عيب يف انخيش لوقتامو . هللا امهمحر ىليعامسإلا عنام نب دمحأ نئ برعلب ىلاولا خيشلا
 .زوجأم تناو ىل همسرا ، نيئزج ىلع ءادفلا نوكي و رايخ عيب بتكي نأ دحأ ةارأ ادإ
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 ل اناريغ ،رثألا يف َكِلَد زاوج دوجوم ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 عاب دق هنأب ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ , بتاكلا تكو َكلَد راجأ نمو 2 لبق نم هبتكن
 عيمجتو . هيف ايب اذك ةي رق نم اذك جلف ىقس نم اذك ىمسملا هلام ىنالفلا نالف نبا نالفل
 عيب ظفللا مامت ىلإ اذك جلف نمم برش أل ناك نإ هب رشو هيقاوسو هقرطو هقوقحو هاوذُح

 . ىزجيو ىفكي 4 هنأ ىدنعف نيعزج ىلع ءادفلا نوكي نأ ىلعو 4 اك ةدم ىلإ رايخ

 اليكو لكوتو { اهلام ني ائيش عيبت نأ تدارأ ادإ ءايمعلا ةأرملا يف ةنمو : :ةلأسم

 ءايمع ظفلو { ءايمعلاو ةأرملا عيب ١ ىنعأ ةثرولا يف ةلاكولاو اهل عيبلا يف ةباتكلا اظفل ةفصام

 ىمعألا ليكو عيب يفو ؟ مين كيكر ىنأل ىل هحرصو ىندفأ ؟آل مأ ة ةفصلا هذه ىلع

 ليلق هنأل كمداخ فرع مهتيغب ىدنع اودجي ْمَلو اذه ىنيم اودارأ اسانأ نأل ةظفلام

 . ؟ ىل ةنيب ةباتكلا لبق ةلاكولا ظفلامو ، هليكو و ىمعألا ىنعأ ىدنع ارضح نإو ؟ ةفرعملا

 نالف نبا نالف رقأ ثتاكلا تك اذإ إ ىنبجعي ىذلاف : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 ىمسملا ناملاوهو ىنالفلا نالف نبا نالف لام ىنالفلا نالف نبا نالفل عاب دق ةنأب ىنالفلا

 نالف نبا نالف ةلاكو ىدنع تحصام دعب كلذو © ظفللا مامت ىلإ اك جلف ىقس نم اذك

 نم هتعارب ىفو ىرتشملا نم نملا ضبق ىفو 4 اه هلام عيب ىف اه نالف نبا نالفل اذه

 نالف ثقأ ذق نالفاي اك ىمعألل بتاكلا لاق اذإو . ملعأ هللاو ىفكي و ىدنع كلذف نملا

 نم نملا ضبق يفو { كلامم عيب يف كماقم م موقي كنع ًابئانو كل اليكو ىنالفلا نالف نبا

 . ملعأ ةللاو ىدنع ىفكي كيذف نلا نم هتءارب ىفو ىرتشلمل

 ىلع بتكا ىل ل اقو ةئيسن انطق هسفن ىلع بتكي نأ ةارأ نم ىفو ةنمو : ةلأسم
 ىف سابتلالا فاخأو , نالعج ىنعأ ادئاز ةدلبلا هذه نم ناكو ءًانطقال اقبانم اذكو ادك
 . ؟ ظفحلاو مهفلا ليلق ىنأل ىنفرع ةةاي زلا لجأ نم ةفلتخم نانمألا نأل ىباتك

 وهف اذك دلب نمم انم اذكو اذك بتك نإ هنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةللاو مكحلا ىف تبث دلبلا كلت نمب تباثو زئاج وهف اك دلب نم بمكي مل نإو ، نسح

 . ملعأ
 ةلعجو { قيدصتلا ىف بتكيف كصلا ىف بتك اذإ نطقلا ىفو ةنمو : ةلأسم

 كلذكو ؟ كبجعي ىذلاامو ؟ًقحلا اه ىف بتكي مأ ، نطقلا اذه ةيقبت يف هيلع اقدصم

 . ؟ ارمت بتكي نأ ةارأ نميلا
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 ىف هيلع ًاقدصم بتك نإ كيد زئاج ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ىدنع زئاج كلذ , هلك ةقحلا اذه وأ رمتلا اه وأ { نطقلا اذه ةيقبت

 زم ىل اهحرشا ؟ اهُمسراتو اهتفصامو جءايشألا عيمجل ةلاكولا يفو ةنيو : ةلأسم
 يف ىنأل ىنزج وأ كيذ ريغو قوقحلا ضبق يفو ةمكاحم يف ىنعأ , كلضف ميمعو كناسحأ
 . ملعتملا ىلإ برقأ راصتخالا

 بتك ادإ فيتخت تالاكولا ظافلا تأ ىدنع ىذزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ابئانو هل اليكو ىنالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق ةنأب ىنالفلا نالف نبا الف رقأ : بتاكلا

 :اقم َكِلَد يف ةماقإ اهلك.ءايشألا عيمج ني هيف ةلكوي نأ ةل زوجيام عيمج قف ةماقم موقي ةنع
 . قيفوتلا هللاب و ىفكي اده َلثم نأ ىدنعف { خي راتلا ىلا هتلزنم ةلَزناو , هسفن

 وف موي رجآ مأ نيثالثلا موي بتكي رهشلا رجأل بتاكلا ةباتك يفو هنيو : ةلأسم
 . ثلخ ةليلو بتكي مأ { اك رهش ىف موي لوأو بتكي رهشلا كوأ كلذكو { اك رهش

 هش يف موي رخآ وأ موي رخآل بتك ادإ ةنأ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 الاو زئاج كلذ لك تلخ ةليلو بتك نإو ، اك رهش يف موي لوأ ؤأ موي لوأل ؤأ اذك

 . . ملعأ

 الو ىلةمسراء اهريغو باود لثم ةحنملا وأ ةي راعلا ةباتك تيكو ةنمو : ةلأسم

 . ؟ هللاءاش نإ رجألا

 الف نبا نالف رقأ ثِياكلا بتك ادإ ةنأ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ؛ راعلا ليبسب الإ اك ةامسملا رئبلا ىهو ىنالفلا نلف نبا نلف رئب نم رجزيام ةنأ ىنالفلا
 ف هئام رممام ةنأ { ىنالفلا نالف نبا نالفَرقأ بتك ادإ كلذكو { اذه نالف نبا نالف ني
 أ ىدنعف ى ىنالفلا نالف نبا نالف نم ةي راعلا ليبسب الإ ىنالفلا نالف نئا نالف لام
 . ملعأ ةللاو ىفكي

 باتك ىف ظفللا تيك اهتبلبب هلام نم نيتلخن عيبي نأ دارأ نم يفو ةنمو : ةلأسم
 >او سنج نم هلام ني ٍةلخنو ةلخن تصن عيبي نأ ةارأ نم كلذكو كمداحت فرغ اهل

 ىشزي تاك ادإ ، الثم اهتفصب ةلخن لك بتكي مأ ؟ًافصنو ةلخن بتكيأ ؟ بتكي تيك
 . ؟ ىنعملا اده ىف باوصلاامو ىشرب ةلخنو { ىشرب ةلخن فصن بتكيأ لخنلا ىنعأ
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 ةزيمتم ضرأ نيتلخنلا نيتاهل تاك ادإ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب ب و باوجلا

 ىشرب ىتلخن بتكو ة هريمتم رغ تناك ناو ى 2 اهف امب اك عضوم نم ل ىه ىتل ١ هضرأ بتكي

 در د ري ناك نإ ك ئ ظفللا مامت ىلإ اهقرطو ايهترتحو .امدودحو اَمهدحب ةفصلا يفا ناكام و

 تصن وأ { اك ةلخغو اناكم بتك نإو { اقفللا مامت ىلإ اذه هلا نم اذك عضومب ن : ناتللا
 . ملعأ ةللاو رئاح كلذ لكف اك ةلخن

 { ةفيعض وأ ةريغص ةساطرق هدنعو هل بتكأ نأ دي ري ىتعاج نميفو ةنمو : ةلأسم

 نم اهيف ىنبجعي مل ةفيعضلا ةساطرقلاو باتكلا ظفل ةريغصلا ذخأت مَل ائيش اهيف تبتك املف
 صالخلا يف هجولا فيك ىنمزلي ناك نإو ؟ اهنمث ةميق ىنمزليأ باتكلا ىنعا اَهنعض لجأ
 ثرع « قوقحلا نهيف بتكت ىتلا سيطارقلا ىف اودهتجي مل دلبلا لهأ نأل ك ىنم ىضم امب
 . هظفل ةكاكر نم ةلريغص رذعاو ريغص

 كيلع نامضآلف اهيف بتكت نأ ةلرمأ اَدإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو

 ةئام اهف ةقرو هل بتكو ةي رال ةئام لجرل( قح هيلع لجر يفو ةنمو : :ةلأسم

 ىلإ اهتبتك ىتلا ةقرولا نإ : ةل لاقو ةءاجرهشألا ضعب الخو ةنم اهضبق املف ى ةيرال
 نكلو ، بتكا : قحلا هيلع ىذلا لاقو ز اهريغ ةيناث ىل بتكت نأ كنم ثي راو & تباغ
 نيب انم ةقرو ليطبت ظفل تيك , نيتقرولا ني ةدحاو ليطبت ىل بتكت نأ كنم دي رأ
 . ؟ ىل

 ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ بتك ادإ هنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نبا نالف ىلع ثقلط نإو ء ةضف ةيرال ةئامريغ ىنالفلا نالف نئا نالف ىلع ىل سيل ناب
 ةي رال ةيام ىوس هيلع هل سيلف ةضف ةي رال ةئام ةقرو ىف هل بوتكم ناتقرو ىنالفلا نالف

 . ملعأ ةللاو ىفكي ةنأ ىدنعف { كيذب هل هنم رارقا ةضف

 بتك اد إ ةضف ىتي رال وأ نامز ىرهشو ىشرب ىتلخن ةباتك ىفو ةنمو : ةلآسم
 . ؟ لالحلا فرع قاروألا لطبتأ { ةفاضا ريغب نونلاو ءايلاب

_ ١٨٧



 نإو نامز ىرهشو ىشرى ىتلخن بتكي ةنأ ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ظفللا لاطبأ ىلإ ىدنع لبي ًالف ةفاضإ ريغب بتك

 مئاعدلا باتك يف اهتانعم فرعن ملو ةملك دجن انإ اتخيش وُقتاَمو ةنيو : ةلأسم

 ش عماجلا يف اهلحو ةلأسملا رخآ عضوم يفو © رفعح نب ب عماج نم تيبلا نم لئاسملا اح ىهو

 نُهظفلام فلسلا قاروأ باتك ىفو ؟روجلأم تنأو ىنئبنا { لحلا اده ريسفتو ةملكلا هذهام

 . هايإ ىل مسرا

 . ملعأ ةللاو زئاجف هركذي مَل نإو فلس نم ركذي ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةللاو رثأ نيم ظفح ريغ ني ملعأ ةللاو اهرش ةانعم لئاسملا لح نأ ىدنع ىذلاو
 . ملعأ

 ؟ ضعبب اهضعب ضايقلا ةباتك ظفل انخيش مسراو هنمو : ةلأسم

 نالف نبا نالف رقأ بتك ادإ هنأ ملعأ ةللاو ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ركذ نإو > ىزجي اذهف ظنفللا مامت ىلإ اذك ىمس ١ هلامب ب ىنالفلا ن نالف نبا نالفل ىنالفلا

 ذخف ىفكي و زجوأ ىدنع نوألاو رت اح كلد اكف ‘ ضوع نع اضوعو ‘ ضايقب اضايق

 . هيقف ريغ ىنإف ةباوص كل ناباق

 ىلإ للا 4 ةمحر لياز نث دوعسم نب ديعس نب جلاص هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 عاتم يف ت دحو ؟ ىديس لوقت ام « ىليع امسإال | عنا 1 نب برعلب. نب د دمحم ىىرل ١ خيشل

 ىلع قوقح اهف ىرباجلا ة هعمج نب دشار كلاهلل ًاقاروأ ‘ هللا همحر عنام نب برعلب ىكلاه

 ىيوال انأو & ىتش نادلب يف نيقرفتملا كيلاملا ةثرو ىنعأ 7 ةثرولا ضعب ىني اهتارأف « سانأ
 . ؟ هللا ءاش نإ رجألا كلو كيد يف انتفأ ؟هلعفأ نأ ىل زوجي ىذلا امف ، هنيمأالو { كلأهلل

 اهصلخت نأ كل سيلف ةعج نب دشارل ىتلا قاروألا امأ : : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 درت مل ناف ى مهاضر زوجي نمم اوناك اذا إ مهعيمج ىضري وأ ة ةقث { نوكي نأ ة الإ { هتثرو نمم د دحأل

 . ًاجرغغ اهل دبت نأ ىلإ كعم اهظفحاف الإو { اجرخم اهل

 ام بتكو { دحسملل وأ لججرل الْخن هلام ىف بتك لجر يفو : هيلإ هنمو : ةلأسم

 تامو { الصأ ءاملا ني ةل نكي مل اده ةناتك موي ناكو 2 هيقسل داتعملا هئام نمت هبرش عم
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 « برشلاو لخنلا بتك مدي ات اتكلاه نأ ةثرولا ٌجتحاف ، برشلا باحصأو كياَهلا ةثرو عزانت
 جتحاو رايخلا عيبب ءام ىرثتسي وُرجزي و بلطي و ذعقتسي هرب الصأ ءاملا نم ةل نكي ل
 نحنو س عطتلا عيبب هيلع تدج ىزلا ءاملا نم هتايح يف ه هيقسي ناك كياَهلا نأ لخنلا لهأ

 ؟ال مأ ةروكذملا ةفصلا هذه ىلع كلاهلا ءام نم برش لخنلا باحصأل ثبثيف هرثأ ىلع
 . هللا كمحري انتفأ

 ةيصولا موي ءام ِكلاَهلا عم ناك ول ىأ اتباث ظفللا !يف برشلا ناك نإ :باوجلا

 مل اذإ ، ةيصولا موي كلاهلا لام ىلع لمعلا ناف هضعب فالتخالا اذه لثي لخدي هنأ وجرأف
 ىدنع لوقلا رثكا ؤهو & تومي موي لاق ضعب و ثرشلا تبثي الف ءام هعم تقولا كلذ نكي

 . ملعأ ةللاو

 فلو ى لجرل ًالخن و أ الام هسفن ىلع بتك لجز ىف لوقت : هيل إ هنمو ةل اسم

 . هيقسل داتعملا هئام نم هبرش عمو ىنالفلا جف ىقس نم ران ةلخن وأ ةلام عاب ةنأ ةباتكلا

 جتحاو ‘ عئابلا ب بتاكلا ة ةثرو و برشلا اهأ عزانتف ثتاكلا تامو ادك ةداب نم ركذي ملو

 ةلعل ةححلا هذه ىف مهلف اذكو اذك ةداب نم د هئام نم بتك ام اتكلاه نآ كلاهلا ً ةثرو

 هللا كمحري اتيفأ ؟ مهكل اه ءام نم برشل ١ مهيلع تبثي تبثيا ة هحح ىوعدلا

 ملعأ هللاو ظفللا اه ريغ نّيبت ىلإ جاتحي اده نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 دسح يف رانلا ترشتناو رانلاب هتحور مسو اذا إ لجرلا يفو هيلإ ة هنمو .. : ةلأسم

 اهمأ تمسو ةأرما وأ 4 هكولمم ىنعأ هديبع مسو لجرل ١ و ] 6 اهحوز ر تمسو يه وأ & هتحو ر

 ؟ ميرحت كولمملاو ديسلا نيب و ، نيجوزلا نيب قيفأ 2 كولمملا دسج يف رانلا ترثأو رانلاب
 . هللا كمحري اتيفأ كلد اهل فصو ةياذإ نع مسولا اه ناكو ؟آل مأ قتع ىرجيو

 أبعلا امأو { ةمرُجالو « قالط امهنيب عقي الف ناجوزلا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ادإ { ةأرما وأ الجر هديس ناك ,رانلا هيف ترثأو هديس همسو اَدإو ك فالتخا هقتع ىفف

 ةللاو ءىش الف همسول رمأ ادإ كلذكو رانلا مسو ىلإ جاتحيو ، هب تثدح ةلعل مسولا ناك

 . ملع أ
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 ىضرلا خيشلا ىلإ ىلاعسلا دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا باوج نيو : ةلأسم

 قتعب ىصوأ لجر يف هللا كمجر لوقتامو ىليعامسإلا عنام نب دحأ نب دمحأ نب برعلب
 ؟ هلوع نَم ىلع تلق 2 ملحلا غلبي مل مالغلاو ةنع قتعاو ريغص مالغ

 آلو هقتعأ نم ةلوع ةمزلي مزال نعآل عوطت قتعلا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو رث ه ألا نم ثظفجح اذكه ءاوس نيملسملا نم مهريغو مهو , ةتثرو

 برعلب خيشلا ىلإ ىلع نب عنام نب برعلب هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 هيف ةل وأ { ةل الصأ ناملا ناك , هلام ليحي نأ اجر ةارأ ادإ ةلاحالا ظفل نع تلأسو دمأ

 .رايخ عيب

 قحلاب ىنالفلا نالف نبا نالفل ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ نحن ثتكن انإف:باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةرصتخن ىذلا ادهف { ةل هيلع ةوحب ةل هنم ارارقإ ةقرولا هذه يف عيبملاو بوتكملا
 . دمحم نب رماع ىلاولا باوج ىلإ عجرا

 هيلع نأ وأ هيلع نأب نالف نبا تالف قأ بتك ادإ باكلا ىف لوقتامو : ةلأسم
 . نالف نبا نالفل هيلع تأ ؤأ هيلع نأب نالف اندهشأ وأ نالف نبا نالفل

 ةللاو هيلع نأب تك وأ 4 يلع نأ بتك نإ زئاج كلذ لك : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هب و ملعأ

 ىل نيب ؟ ةداهشلاو رارقإلا نيب قرفلاامو ؟ اندهشأو رقأ ريسفتامو هنيو : :ةلأسم
 . ؟ هللا كمحري انتفأ ءاوس هلك مأ ؟ داهشإلا مأ رارقإلا تبثأوه ىذلاو { َكِلَد ريسفت

 خيشلا ىلإ هنم اباوج ناسغ نب دمحم نب هللا دبع ملاعلا خيشلا نع تظفح : باوجلا
 هش وأ { اهيف كشيآل ةفرعم هيلع بتكي نأ نيب قرفلا نأ : هللا ايهحر دوعسم نب دمح ىلاولا
 .{ ةرهش هتفرعمب تدهشو ةفرعيال ناك نإو { نالف نبا نالف قأ بتك !هتفرعم نآلدع هل

 قيفوتلا هللاب و هتظفحام اذهف نالف نبا نالف اندهشأ بتك

 يف لوقتامو هللا هحر لماز نب دوعسم نب ديعس نب ملاعلا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم
 . نيمستلا نم قيضأو انهدلا ءامسأ
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 عباصألا ةنع تكلا ىف لطخش نيعستلاو ةعساولا ضرألا انهدلا ريسفت نإ : باوجلا
 . تعمسام ىلع

 م

 أرق نأ زوجي له ضئاحلا ةأرملا يفو : دمحم نب رماع ىلاولا باوح نيو : :ةلأسم

 ؟ آل مأ هب رشتو حملا اه بتكي و { ميظعلا نآرقلا اهيلع

 . زئاجف برشلا امأو { الف باتكلا اَهيلع قلعي نأ الإ كيد رئاج باوجلا

 لوقلا رثكاو ، فالتخالا كيد ىم ءاجف هتيب ةثربرخآل رقأ نم اماو ةنمو : ةلأسم
 ةللاو مهتغل موق نكل نألو نوكيوهف { ةثرولا نم ةنومسيام دلبلا له أ فراعت ىلع كلد نإ
 :ملعأ

 ةجوزلا زحت ملو عطقل عيب هلام نم ًالخن هتحوزل بتك نم نع تلأسو هنمو : ةلأسم

 . ؟ انم نمم لوق لوقلاف هذه َنه ةثرولا لاقو ، تالخنلا هذه

 . ةجوزلا هتلاقام حصي نأ الإ كلذ يف ةثرولا لوق لوقلا نأ ىدنع ىذلاف : باوجلا
 . هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا باوج ىلإ عجرا

 . كلذ ريغو تاعاطلا نم دبعلا هلمعيام ةلمج يف ةينلا دقع ةظفل امأو : ةلأسم

 « يلع اهب تننم ةعاط لك ىف ىداقتعاو ىتين مهللا : محرلا نمحرلا هللا مسب
 ' نع ى : وأ فورعمب رمأ وأ { د اهج وأ ج جح وأ ماي ايص وأ ة ةاكز وأ ةالص نم ‘ اَهلغفل ىينتقفوو
 لثم حابم وأ رفن وأ , ةنسو بجاق نم ,, ريغ وأ 5نآرق ةءارق وأ ى 3 محر ةلص وأ اركنم
 . يف مالكلاو بارشلاو لكألاو 2 مونلاو ءاكتالاو { دوعقلاو ىشملاو ، جورخلاو لوخدلا
 مج نم كلذ ريغ وأ & ٍتاحابمل يف نوكسو ةكرح لكو ي عامجلاو تمصلاو ، تاَحابملا
 هب رقو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كلوسرلو كل ةعاط هيف ىتين كلذ لك . ةحابملا لامفأل

 . ميظعل ا ىلعلا هللاب الإ ةوقآلو لوحالو 2 كل اركشو ، كيل ‘

 : لوقي ، ةنع دبع قتعب ىصوأ تيم نع قتعي نأ دارأ نمل ةينلا امأو ةنمو : ةلأسم

 ةللا ءاش نإ رانلا نيك ءادف نوكتلو ، ىنالفلا نالف نبا نالف كلاهلا نع نالُئاي كتقتعأ دق
 هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط . هتيصو يف 2 هب ىصوأ امعءاضق ةبقعلا ماحتقالو 2 ىلاعت
 . ,و هم ملسو هيلع
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 داهج يف لاتقلا ىلإ هجورخ نع لجو زع هلل نيدي نأ دارأ نمل ةينلا امأو : ةلأسم

 مهلاتقلو ء كئادعأ ىداهح يف اه ىجورخ يف ىداقتعاو ىتين مهللا : وقي هللا ءادعأ

 ىلع ذخأللو ، ىلفسلا ىهه اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه كتملك نوكتل { هب ىنترمأام ىلع

 يف كل نئاد ىناو 9 ك يف داسفلاو كدابع ملظو كيهن باكتراو { كتيصعم نع مهيديأ

 باهذ نم ىلهبجب هيف كيهن بكترأ نأ ىلع { بجاولا ءادأ نم ىنمزليام عيمجل اه ىجورخ

 نمم ةتبكتراام عيمج ني ةب وتلاب كل نئادو اهريغو لاومألا يف ‘ اهودامو كلذ يف ىسفن

 كلذ يف ىنمزل ولو 0 هءادأ هيف ىنمزليام عيمج ءاداب و { ىلهجب ةنع ىنتيهنامم اه ىجورخ

 ؛ كل ةعاط ىلع نيملشملا مكحب كلذ يف ضار ىنأو 2 ىلام عيمج باهذ وأ ىسفن تق

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كلوشرلو

 , كرشلا لهأو ىغبلا لهأ لاتقل فحزلا يف تقو نمي ةينلا امأو هنمو : ةلأسم
 دق ىنأ ملعت كنإ مهللا لوقي : اهريغو ءامدلا ني ىِاعملا ىلع ارصم هجورخ ةنع ن اكو
 ا ده ىف تفقو دقو 6 اهريغو ع امدلا نم كيهن ب اكتر او 6 كيص اعم ىلع ارصم ثحرخ

 ْبئاتو ، كيصاعم يف هيلع ًارصم ثنكامم كرفغتس ا اراف ًاربذم رارفلا ىننكمتالو فقولا
 يف وأ > ندب يف صاصق نم كلد نودام وأ ئ ىسفن دوق نم ىنمزلام عيمج ءادأب نئادو كيلإ

 هللا ىلص دمحم هلوسرلو ه هلل ةعاط { عادخلاو ةنهادملاو شغلا نم م ةرهطم قدص ةنونيد ىلام

 . ملسو هيلع

 تفلاخام عيمج نم هيلإ بئاتو 2 ىلاعت هللا رفغتسأ انأ لوقي : ةرصتخم ةبوت : ةلأسم
 مهو 0 بلقلا يف رطاخو ‘ نوكسو ةكرحو ى داقتعاو ةينو { لمعو لوق نيم ؟قحلا هيف

 عيمج نع فوقولاو 2 اهنك ءأيشألا عيمج ني ى هءادأ ىنمزليام عيجج ءادأ دقتعمو { ةيصعم
 هيف ىنمزليام عيمج نع ةبوتلاو ك نيقيلا هيف ىنمزليام عيمجب } { نيقيلاو كشلا هيف ىنمزليام :

 لوق ءايشألا عيمج يف ىلوقو هللاي ءادعأ عيمجل ة ةوادعلاو { هللا ءايلوأ عيمجل ةيالولاو ةبوتلا
 ىلصو ميظعلا ىلقلا هللاب الإ ةوقآلو لوحآلو ىل ةللا رئيام ادهف : قيفوتلا هللاب و نيملسملا
 . ني رهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو ىبنلا دمحم انديس ىلع أللا

 خيشلا ىلإ ةللا ةحر هعج نب هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا باوج نيو : :ةلأسم
 ىف ىقبي ىذلا ءاملا ىف كوقتامو . هللا ةحر ىليعامسإلا ىلع نب عنام نب دمحأ ىضرلا
 لثم كيد هريغل وأ بزشلل ةني ةباد ىقسي وأ يءاملا لهأ ةر تعب دجسملا ةلخن تحت { ةيقاسلا
 . هللا كمحري انتفأ هسفنب ةنم رشي وأ ة هنم ةباد ىقسي وأ ءاملا 7 ءىش ةنم لمحي نأ
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 نم لاق نم لاق :نيملسملا نيب فالتخا َكِلَد ىف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 كلد ريغ زوجيالو ةنم برشلا زوجي لاق نم لاقو ، ائيش ةنم لمحي أ زوبعال ةنإ : نيملسلا
 . ملعأ ةللاو

 مهنأ نظلا بلغأ ىلعو ى مهل ةباتكلا رثكأ اينابلا يف كومتامو ةنمو : ةلأسم
 بيغلاو 4 مهازدب مهارد ةداي زلاب مهنوطعي مهنأ مُهعزانت م عقي و ةداي زلاب الإ مهاردلا َنوظعي
 . ناينابلل ةباتكلا نع فوقولا مأ ةباتكلا كبحعيامو ي هللا هب ملعي

 . ابرلا نيد نونيدي مهنأ انيقي املع مهنم اوملعت مَل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو مهل اوبتكت لف

 نوكيأ { اهتبقرام دعب لمح اهب ناب و { اهتمأ تبقر ةأرم ا يف لوقيامو ةنمو : ةل اسم
 . ؟ انفرع اهتديسل مأ ة ةمألا عبت اهدلو

 { كولمم وهف ةربدملا ةأرملا ةايح يف ةمألا ةأرملا تدلو ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو » وهف ةربدملا ةأرملا توم تعب ةتدلو نإو

 نمم ةثرولا دحأ م جحو هنع اوُخحي نأ هتثرو عيمج ىلع ىصو ] لجر ىفو ةنمو :ةل اسم

 مأ ةفصلا هذه ىلع جاحلل ةرجألا ,ميلست زوجيو ؟ ةجحلا هذه زوجت ;أ { ةثرولا عيمج ةروشم ريغ

 تيكف نوقابلا ملسي و جاحلا اذهل ةجحلا هذه نيم هبيصن ةثرولا حأ ملس ادإ تيأرأ ؟آل

 . هللا 7 انتفأ ؟ مهنيب مكحلا نوكي

 كيفص ىلع كلاهلا يام ني جاحلل ةرجألا ميلست زئاج ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو هذه

 ,ءادنريغ نم كلاهلا لام نيم الصأ يبي نأ ةل زوبيأ ىصولا يفو هيلإ ةنمو : :ةلأسم

 نأ ةثرولا ذحأ دارأ نإ وأ ك ذحأ جحي نأ لبق ةجحلا وأ كيلاهلا ةيصو فنيل ةمولغم ةدمالو

 . ىصولا رضحم ريغ نم هل زوجيال مأ كلد هلأ ؟ هسفنب هذفني و ةيصولا نمم ه ونيام ملسي

 ةثرولا نم ىلوأ ىِولاو { ةمواسملاب عيبي نأ ىلل زئاج : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةيصولا ذافنإ يف
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 س انأ ىلع اقوقح ةلرتو تامو { ةقثَريغ ايصو كرت لجر ىفو : هيلإ ةنمو : ةلأسم
 مكاحلل لهف ل اقوملسي نأ اؤبأف ك كلاهلل ىتلا قوقحلا ذافنا ةلعل يصولا ةارأو ةثرو كرتو
 نيب ماتيأو بئايغأ ةثرولاو ةقثربغ ناك ادإ ؟ال أ ىول كيذ ميلست ىلع مهربجي نأ هيلعو

 . هللا كمحري كلذ انل

 مهلع نم ربجي نأ مكاحلل سيلف ٍةقثَريغ ىيصولا ناك ادإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةقثريغوه ىزلا ىصولا اه ىلإ قوقحلا ميلستب قوقحلا

 ، كرشلا لهأ نم هريغو ناينابلا لثم ىمذلا يفو : هللا ايفمجر هيلإ ةنمو : ةلأسم

 ذافناو 2 هنويد ء اضتقأو { هنيد ءاضق يف هتامم دعب هيصو و هتايح يف هليكو هلثم مذ لعج ادإ

 نم فاصنالا دارأو { نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب ناكو , هتوم عب هلام نيم هاياصو

 . ملعأ ةللاو ؟روكذملا ىيولا اهل ملسي نأ هيلع مكحيأ : مكحلاب الإ ملسيال نأ قحلا هيلع

 هيلع نت ىلع مكحي نأ زوبأ 7 ةقث ريغ هيصو لعج ادإ إ ملسملا كلذكو هنمو : : ةلأسم

 هيلع ىذلا ن ني أربيأ قحلا هيلع نم ملس نإو ؟آل غأ ىلا اذهل ملسي نأ كيلاهلي حل
 هسفن ىلع ةبتكي و همزلي مأ ةملسيأ ، كبجعيامف ةقث قحلا هيلع نم ناك اذإ تيأرأ ؟كلاهلل

 . ؟ اتيفأ هطخ زوهي نم لخب

 ىذلا ىصولا ىلإ ملسي نأ قحلا هيلع نم ىلع مكحيال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ ةللاو ٍةقثريغوهه

 قوف نيم ةطوقنملا لادلاب مأ لاذلاب وهأ لاملا ذافنإ ظفل ىفو : هيلإ هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو

 . ةمجعملا لاذلاب ةنأ : باوجلا

 نب برعلب ىضرلا خيشلا ىلإ دوعسم نب دمحم ن ريا ىلاولا باوج نيو : : ةلأسم
 نأ نودي ري \ نالعج لهأ نيم شان ىلإ ىتأي انخيش لوتتامو ةللا اهمحر عيام نث دحأ

 بتكا نولوقي و { ةي رقلا يف ىلا ىباوجلا لثم مههايما ني ه,ءعىش عيب يف ًاقاروأ مهل بتكأ
 مهع ءام نوبحي نوكي 4 ىسعو « ةركس مهوق ىلع كيذ ةرعم ىلع علطأ ْمآو ةيباجلا ةركس

 ةفرعم ىلإ كريغص فرع ى ةركس اهومسو , اَهب ورغ ىلإ سمشلا عولط نم ةيباجلا ىنعأ اهيف
 . ؟ كلذ
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 ًامولعمو دلبلا لهأ نمع افورعم اه ناك ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هب و . ملعأ ةللاو تفصوام بتكي نأ بتاكلل زوجي ةنأ ىدنعف { ةركسلا ةفص مهتنع
 . قيفوتلا

 اءاظ داضلا ناكمو اداض ءاظلا ناكم لدب ادإ بتاكلا يفو هيلإ هنيو : :ةلأسم

 . هللا ءاش نإ رجؤت قحلا قي رط مداخلا فرع ؟ قحلا كيذ لطبيأ

 { مكاحلا دنع سبتلي مل بوتكملا ناك ادإ ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةللاو لطبي ةنأ ىسعف فرعي ملو َسبتلا نإو ، لطبي ةنإ كوقأ الف { َكِلَد ةفرعم يف بتري ملو
 . ملعأ

 . ةقرو بتكت نأ ثدارأو { لجخلا ةريثك تناك ادإ ةأرملا يفو ةنيو : ةلأسم

 ىل رهظت ل لجأ ني كلذ ىل نبي مو « معن » اهلوقب اهيتقش رظناو 2 اهيلع ظفلأ نأ تدرأو
 . ال مأ كلد ىتيب زيأ ى اہتلك اهتفش

 اهقطن ةنع اهيتفش ىلإ بتاكلا رظني نأ ىنبجعي ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هيف باتري ال ارظن «( معن » اهلوقب

 وهام هل بجي قح لكب رقي , أي ري دحآ ءاج ادإ ةلاحإلا يفو : هيلإ هنمو : : ةلأسم
 ىف ىنعأ هل اهلقنأ نأ ىل ز زوجيأ { ميقتسم يغ اهظفل ةقرول ا تن اكو ئ هقرو يف هل بوتكم

 لخي ملو لجا ىلإ مهارد وأ عطق عيب وأ رايخ يب ناك ُةحلا اهيف بوتكم ىتلا ةقرولا

 . جألا
 "اكب رقملا رازقا بتكي نأ بتاكلل زئاج ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 طخب بتاكلا ناك ؤأ { ميقتسم ريغ ظفل ىلوألا ةقرولا يف ناك ولو { هقحتسي و هل بي قح

 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ىينع كيذ غقيضيآلف هطخب ْمكحيال نت
 دحأل هكالمأب رقي نأ ةارأو « لاح ريغ هلامب ظيحي نث هيلع لجمر ىفو ةنمو : ةلأسم

 ملو هتباتك نع فقت هيلع ةجح مهلأ ، هومهتاو { هلامب رقيال نأ نايدلا جتحاو ، سانلا نم

 . ةللا مجر ىنذفأ هيلع مهل ةجحآل مأ « هلام ىف مكاح ني ريجحتب ملعن
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 ؤا 2 هلام عيبب هيلع مكاحلارجحي ملام ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 سيلف ، مهقوقحب ةوبلاظو 7 ايدلا هيلع عفر ادإ ضعب لاقو { عيب وأ رارقإب هلام يف فرصتب

 . كيد ريغآلو ييبآلو رارقإب هلام ىف ترصتي نأ ةل

 هفرعأ تنكو فلأ ريغب ((دمح )) ةي رماعلا ةيمست ( دمحأ )) مسا يفو ةنمو : ةلأسم

 ؟ انفللا دنع ةمهفتساو فلألاب ثتكأ أ مأ ؟ هلوق ىلع ي دحأ لكب بتكأأ «!دمحا » انأ

 ادإ ، هبسنب هملعأ نأ ىنعسيأ 2 هتفرعم يف ًالاذ هيلع بوتكملا ناك ادإ : بسنلا يف كلكو

 اوفرعي ملو } & قاروألا ىف مهيلع ظفللا دنع اومهفي ممَل نأو ديلا هذه كلذكو ى هفرعأ ثنك

 ؟ ال مأ معت ذ مهلوقب ىني زبيا { أ ، اومهفي ملو مهمهفتسنام لاطو 2 هتلق نم قحلا ةرثك زييمت
 . هللا كجر ىندأ

 هبتكت نأ ىنبجعي و ثنكي ةنأ ملعأ ةللاو ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هيلع ظفليام مهفيال ىذلاو ءايشألا نيتزيممال نم مالك ىلإ تتلت الو 7 هفرعت ايك فلألاب

 كب واججو تظفتو ةتمهفأ ادإف { هيلع هب ظفلتام مهفي ىتح هل نيبي و ، همهفي نأ ىنبجعيف

 يف هبسن دوهشلا نيحت مَلو 2 هبسن فرعت تنأ ىذلا كلكو ك ىفكو كيد زاج ى ممقنب

 . ملعأ ةللاو هبسن دوهشلا نسحت مل ولو هبسن بتكت نأ َكل زئاجف مهتداهش
 ىذلا دلبلا ىقرش ىذلا جلفلا ولو { بسار ىنب جلف يف وقتامو هنيو : :ةلأسم

 « هلخنو هضرأ يف ةل بتكأ نأ مهنم دحأ ىنءعاج ادإ ، نالعج ةي رق نم نسح ىنب جلف برقب
 ةهبشال : لوقي ناوخألا نيم ادحأ ثعمس ىنأل نسحأ ةنع فوقولا مأ ؟ هيف ةباتكلا كبجعنأ

 . ؟ هللا كمحر هب ىنرم ىنبجعيامو ، ضرألا يف

 هترظنام ىلعف هلخنو جلفلا كيد ضرأ يف ةباتكلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 كل ناباقم ذخو قيفوتلا هللاب و كلذ ىنبجعي و . ملعأ هللاو هيف ةزئاج ةباتكلا نأ هتربتعاو

 . هضفرأف قحلا تلاخامو هذخف قحلا قفاو امم ايتفلا لهأ نم تسلو > هيقف ريغ ىنأف هباوص

 رثألا باتك نم ائيشو ميظعلا نآرقلا ني ء ازجأ عمجت نم يفو : هيلإ هنيو : ةلأسم
 اده يف كبجعئامو ؟ال مأ زوبيأ ةدحاو ةعاطق يف اهعمجيو

 ملعأ ةللاو ىدنع اهف زوجيو َكِلَد قيضيال ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . قيفوتلا هب و
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 دنع اَهتميق همزليا اهرمثب عفتني نأ ايدعتم هلختو ودع مرص يفو هنو :ةلأسم

 ملو ، برخ ادإ عرزلا ىف كلذكو ؟ داصحلا ةنعرقتلا ةميقب هيلع مكحيو موقت مأ ؟هيدعت

 نم كملسو ريسع لك كل ةللا لهس ؟ انتفأ مكحلا يف ف ىدعتملا اه زليام { هبحاص هب عفتني

 .ريض لك

 هتميق ةمزلي لوق ، فالتخالا نيولخيال ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو هداصح نا وأ 4 هتميق ةمزلي لوقو 2 هيدعت موي

 ىضرلا خيشلا ىلإ ةعمج نب هللا دبع نب دمحم ماتلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 « ماعطل ؤأ بارشلل رهن نيم ءام دخأ نميفو . هللا ايهمجر ىليعامسإلا عنام نب دحأ ىلاولا
 عرزل ا نم اش هب ىقسي وأ تيبلا يف هد جضني نأ زوجيأ ‘ َسجنت , ءىش ةنيم لضفو

 رهطي نأ ةارأ نإو ، لقأ ؤأ رثكأ وأ موي دعب َن ناك ؤلو ؟ هيف دري و رهنلا ىلإ ةعجري مأ { هريغوأ

 ءانإب ءام رهنلا نيم اضيأ ذخؤي 77 لقو ؟ ال مأ اضيأ زوب ةساجنلا ريغ نمم ءاملا كلذ نم
 الإ ؟زوبيال مأ ءاملا بحاص ةركذ د دحأ ثيب ة ادإ لثم رانلا هب ءيفطيي نأ هريغ وأ

 . ؟ نا ىنفرعربغ وأرءانإب ذخألا تاك اضرب

 .ل نم هب عافتنالا زوجاميي ءىش يم ءاملا لعجي ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم لاق فالتخا َكِلَد ىفق ةرجازلا نم. ءاملا ذخأ امأو قي رحلا ءافطإل رهنلا نم ذخألا زوبيو
 . ملعأ ةللاو ةرجازلا باحصأ نذإب الإ زوجيال لاق نم لاقو زوجي لاق

 ةدم ةعب َنشلا هاضقأو ك لجر نيم اضرأ وأ الام ىرتشا لجر يفو هيلإ ةنمو : ةلأسم
 ًاَهضبق ىتلا مهاردلا فلتأ دق عئابلاو . كلذ نم ةلاهجلاب ريغو ة ةهش كلذ يف نأ تنع حص

 اذإو ء ضرألا وأ ناملا اذه الإ ىدنعام عئابلا لاقف ةمارد ىرتشملا ةارأو ء كِلَد نمث نم

 ةميق نم مهارد ذخأي نأ ةل زوبجي لهف ، ضرألا وأ لاملا ةميق نم كمهارد كيلع دزن مل ةتفرص
 عئابلاو ، ضرألا ؤأ لاملا اذه نم هزنتلا دي ري ناك ادإ ةفصلا هذه ىلع ضرألا وأ لاملا اه

 . هللا كمحري كلذ يف كبجعيام ىنفرع كلد َر ريغ ائيش كلعآل

 مهارد هاطعأ اًدإو { اه لثم ىف ثحبيال نأ ةل ىغبني : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةنم اهذخأ ةل زئاجف
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 لك نيلجر دي ىلع نبتيصوو ةثرو كرتو تام لجر يف هتلأسو ةنيو :ةلأسم

 ىصوملا دعب ةيصولا تيقب و { ىصوملا لبق تام لوألا ىِولاو { انم دحاو دي ىلع ةيصو
 . ؟ انم ءىش لطبي أ ًاعيج ناتبثي لهف

 يف تبثيف ةيصولا وأ ر ارقألا نيم اميف سناجتم ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 يف َكِلَد ناك رثكألا ثبثيف { لقأ ىرخألا يفو رثكأ ةدحاو يف ناك نإو ،اينم ةدحاو
 تبث ىرخألا يف بتكي ملو ةدحاو يف بوتكم ءىش تاك نإو ، ىرخألا وأ ىلوألا

 . ىرخألا وأ ىلوألا يف كلذ ناك { بوتكملا

 . تام دق لوألا يصولا ناك ادإ ىلوألا ةيصولا يف تبثي ىذلا ذفني نم : هل تلق

 نم فرصي يصولا اوكرتي نأ ةثرولا ىتأ نإف : هل تلق رخآلا ىولا اهذفني : لاق

 نأ ىولا امل ىضرنالو { اتكياه ة ةيصو ذفنن نحن اولاقو ةيصولا ذافنإل كلاهلا لاق

 اه تاك ادإ هل تلق { كلذب مهنم ىلوأ وهلو ة هنع نونمم لاقف { لاملا نم ذفني و ، فرصي

 لاقف ىقابلا ذافنا نع عنم ةنأل } ي ائيش ذفنأ امدعب ةيصولا هذه ني رذعلا ذي ري ىصولا

 . كلد نمذعيآل

 ملو , هل هيلع نامض وأ هيلع قحي هيلول هلام ثلث بتك لجر يفو ةنمو : :ةلأسم

 تكو ،ةل هيلع روحب آ هل دلول ةقصن بتك ةدم دعب مث مهسأ ةثالث ني مهس وهو بتكي
 تيك : لجرلا اه تامو .ي لبق نم هبتك ىذلا ثلثلا نثتسي ملو { نيمهس نمم مهس وو

 . ؟ كلذ اتل نيب ةفصلا هذه ىلع امئنيب لاملا اذه ة ةمسق نوت

 ىذلا دلولل نوكي و ، لاملا ثلث هل دلولل لوألا رارقألا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو لاملا ثلث دعب ىقبام ثصن وهو ثلثلا هلعل ! فصنلا ثصن ريخألا رارقإلا هل

 ةمحر ىب رعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب نيملسملا مامإ انديس باوج نيو : ةلأسم `

 ةضف تاي رال رشعو رجحلا اهتاحرب و اهيف بوتكم دجو ةيصو ةقرو يف انديس لوُقتامو : هللا
 رخآ ةجو مث , ةنس نينامث ةنس اهخيراتو ةيصولا فل قسن ىلع ةينالفلا نالف تنب ةنالفل
 بوتكمو } هريغ ىصو لوعجمو لوألا ىصولا نع وجر بوتكم ةيصولا ةقرو ىنعأ ةقرولا

 نأ ىلإ دبؤم افقو اينغي ىتح ى سانلا ني ةلل ءاش نم امهيلع نحطي ىحرلا اهيتقاطب و اضيأ
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 ةأرملا هذهل سيلو ىحرلا هذه رامعل ةضف ةيسابعب ةيصوملا ىلعأ هذه ةنالف تصوأو انينغي
 هذه نوكتأ ء فلألا دعب نيعست ةنس ةريخألا ةيصولا هذه خي راتو ةدحاو ىحر الإ ةيصولا

 اعوجر كيد ثوكي افقو اهتلعجو ةيناث اهب تصوأ نيح مأ ؟الوأ اهل ىصوملا :أرملل ىحرلا
 . هللا كمحري انتفأ ؟ًافقو نوكتو

 نوكتو هذه كتفص ىلع ةيصولا يف عوجر اده لثم نا : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ةيصوملا تصوأ ايك ةفوقوم ىحرلا

 نب دمحأ نب برعلب دلاولا يلاولا يشلا ىنعملا مامإلا ىنعأ اضيأ هباوج نيو : ةلأسم
 بشخلا اهسودنمو ةيصولا قّسن ىلع ةقرولا هذه يف بوتكمو هللا امهمحر ىليعامسالا عنام

 نهيفو { ةميقلا يف لضافت ننب ه سيدانم ةعبرأ اهل ةجو و 7 ةينالفلا نالف تنب ةنالفل

 ؟ ةثرولا هب لوقيام مأ َنُهمسقي مأ ك ، عيمجلا ةميق ةميق فصن ؟ ةلاصوملل نوكيام راغصو رابك

 . ؟ هللا كمحري انتفأ

 نم لاق نم لاق : نيملسملا نيب قالتخا كلد :يف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ندرأ هل نوكي نيملسملا نم لاق نم لاقو { سيدانملا لضفأ ةلاصوملل نوكي هنإ نيملسملا
 اك نم هل نوكي : لاق نم لاقو { سيدانملا نم طسولا ةل نوكي لاق نم لاقو ، سيدانملا
 . ملعأ ةللاو سيدانملا ددع ىلع ءزج سودنم

 دمحأ نب برعلب خيشلا ىلإ دوعسم نب دمحم نب رماع ىلاولا باوج نيو : :ةلأسم

 ةباتكلا ز روجح له ح هئام نم اضرأ ىقسو ك تاوم ضرأ نم موق ة ةحرخأ جلف نع . " هللا اهمحر

 . ؟ هيف

 ةكولمم اضرأ ىقسو ، تاوم نم جرخ جلفلا تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 « ةطقللا مكح همكح لوقلا رثكأ ىلع جلفلا نأل { ءاملاو ضرألا يفو هيف بتكي ثأ زئاجف
 همكحف مالسإلا يف ىرج جلفلا اده نوكي نأ الإ } اريقف وأ ًاينغ ناك ةطقل نمي هذخأ زئاجو

 نم ىصحلاب رفظلا امأو { ىقاوسلاو رذجلاو" ءانبلا يهف 2 ةرامعلا ةفص امأو ى بئاوغلا مكح
 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ةرامعب وه سيلف نط ريغ

 . ةلزوجيأ ة هحبص هل نكت مو" قح ىوللا ىلع هل ناك اذا إ ىصولا يفو هنمو : ٠ ةلأسم

 . ؟آل مأ غلابلاو متيلا مهيف ةثرولاو ؟ ةثرولا نيم ملعريغب ىسوملا لام نم هقح ضبقي نأ
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 نب و هنيباميف هقح ذخأ هيلعو قيضيال هنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 { ةميقلاب هتح سنج ريغ نيم ناك ولو ضعي لاقو { هقح سنج نم ذخأي نأ هل روجيو ء هللا

 ۔ قيفوتلا هب و ملعأ هللاو

 صعب وه هلو . ىتش س انأل ة هب ر اضملا ليبسب مه ار د هدنع نميفو هنمو : ةل أسم

 دعب هباحصأ لام نم صالخلا ضباقلا اه دارأو > صعب نم اهضعب : ريمع ملو > هلج اهغيمحو

 . كلذ ب باوصب ىنفّرعت رعت ىخيش كت در أ ؟ ة هب د وقل ١ ةححلا مهل نوكتو 6 هتوم

 نمم اهذافنإب ىصوأو هسفن ىلع اهبتك ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ىدنع ايف كلد هل صالخ ةنأ نيملسملا نيم ةقث دي ىلع هتوم تعب هلاق

 هنود نم مه ار دلا ضرتقي ناكو ء ارشو عيب ١ ذ ناك نم كلذك هنمو : ةلأسم ِ

 اذه هيلع وهو ةريثك نينس اولختو { ةبجاو ةلاح اقاروأ مهقوقح يف مهل بتكي و مهريغو
 . ؟ ال مأ مهلوق كوقلا نوكي و ،ةثرولا ىلع قوقحلا لهأ ىنعأ هتوم ةعب ةجح نوكيأ 2 ؟وحلا

 اهب مكحي ةحصب قوقحلا تحص ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 يح قحلا هيلع نمت مادام قحلا هل نم وق لوقلاو ى كياَهلا لام يف ةتباث اهنأ نوملسلا

 . قاب قحلا نأ كياهلا ةثرو وق لوقلاف

 ُزوجيأ كانم ةباتك ةارأو ، ىبص ومنو هنبا لام ميبي نأ ةارأ ادإ دلاولاو ةنمو : ةلأسم
 . ؟ كلذ ىف لوقلااَمو ة هقث رغ وأ ة ةقث ; اريقف وأ غ بألا ناك ؟ ل مأ

 بتكي ثأ بتاكلل زاج ةقث بألا ناك ادإ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هب و ملعأ ةللاو يبصلا هنبا لام هل بتكي آلف ةقث ريغ ناك نإو ء ىبصلا لام عيب هيلع

 . قيفوتلا

 «( ةرذ ىب رج » بتكا ل ليق اد ١ الثم ةقرو دحال بتك اذ ١ بتاكلاو هنمو : ةلأسم

 نأ ه هنم اوهس ناكو © ظفللا اده بتاكلا بتك نإو ؟ اه هيفكيأ ة ةرذ تح بتكي ْمَلو افلس

 كلو كريغص ثرع > زوجيآل ظفللا اده ناكو > مكحلا يف ا لطب اد ا أربيأ بحلا ركذي

 . ؟ هللا ءاش نإ رجألا

 بحلا ةلعل ، قحلا ركذي ملام قحلا طبيال ةنأ : ملعأ ةللاو ىدنع ىذلاف باوجلا
 قيف قيفوتلا هب و ملعأ هللاو سانلا دنع فرعي اه نأل
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 تيأرأ هب صوي ملو ىعو هل نكي ملو ع كلاه ىلع؟قح هل ىزلا ىفو ةنيو : ةلأسم
 ماكحأ مهيلع ىربحتال ة ةثرو كلاهلل ناكو ى هب : ملعي ملأ كلاملا ىوذ نم دحأ انأ ادإ

 . ؟آل مأ هنم هقح لضبق هل اميأ ك ةقث هقث َر ريغ قحلا هل لسملا تاكو ، نيملسملا

 هب هاتأ نم دي نم ةقح قبقي أ ةل زوجي ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 امب يفيال كلاهلا كلام نوكي نأ الإ كلاهلا نع هقح هل ملس اذإ مهريغ وأ كلاهلا ىوذ ني
 ۔ ملعأ ةللاو كياَهلا لام ني ةنأ ترع ادإ كلدو { هيلع

 ايب لمعيالو ةيصولا رحآ بتكو لداتحا اد | إ ملعلا ليلق بتاكلا يفو ةنم ٠ ةلأسم

 هنع طحنرأ > هباوصو هلدع فرعي و & نيملبنمل أ ءالع ىلع ضرعي ىتح 7 هذه يف تح تك

 . ؟ ز أ ثامضلا

 . ةبتكيامب افراع ناكو بتك ادإ باكلا تأ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ذخ ؤيآل 4 باتكلا رخآ هتباتك اماو ، ثامض همزليالف وهسلا هحو ىلع ظلغ هنم عقو هنإو

 هيف ةمزليام ةنع لي ري اذه وجرأالف هلدع فرعي وأ ، نيملسملا ىلع ضرعي ىتح ةبتكامب
 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو نامضلا

 لكل لجأ ىلإ اقح كلاه ةثرول بتكي ثأ ةارأ نم ظفل ةفصوامو :ةنمو : ةلأسم
 َ . ؟ كياهلا ني هثاريمرثق ىلع مهنم دجاو

 نالف رقأ ميحرلا نمج نمحرلا هللا مسب ةبتكأ انأو ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 مامت ىلإ ةي رال اذكو ادك ىنالفلا نآلف نبا نالف كلاَهلل هيلع نأ ينالقلا نالف نبا

 كلاهلا ةثرو عيمجل هيلع نأب ىنالقلا نالق نبا نالف رقأ بتكو ةثرولل بتك نإو ء ظفللا

 لام نيم هثاريم ردقب قحلا اذه نم مهنم دحاو لكل اكو اك ىنالفلا نالف نبا نالف

 كل ناتام ذخو قيفوتلا هب و ُملعأ ةللاو ىفكي اده تأ وجرأ ىنالفلا نالف نبا نالف كيلاملا

 . هيقف ريغ ىنإف هباوص

 ليكو وه هنأ ىعدي و هطخ زوجي نم ظخب ةلاكوب ىتأ نم يفو هنمو : ةلأسم
 تيك ليكولا ثرعيآل ثتاكلا ناكو ةلاكولا وح ةل بتكي ثأ بتاكلا نم دارأو لكوملل

 ؟ كلَد باوص كريغصل نيب ؟ كصلا اده يف لكولا ثايكو ةنأ ىلع ةيناثلا ةداهشلا ظفل

 ةفرعم هدنع حصي نأ الإ ةل ثتكيال ةنأ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو لودعلا ةداهش وأ ةنم ةفرعمب ليكولا
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 ةفصامرايخ ح عيب همصن عاب ناك دقو عطقلا عيب هلام م عيبي أ دا ارأ ارا نمو هنمو : ةلأسم

 ؟ ةلج هيف ةباتكلا
 نالف نبا تالفّرقأ ثتاكلا بتك اذإ ىدنع ىذلاف : قيقوتلا هللاب و باوجلا

 جلف ىقس نم ىمسملا لاملا نم هبيصنو هقح ىنالفلا نالف نبا نالفل عاب دق ةنأب ىيالفلا

 اده يفكي ةنأ ىدنع ىذلاف ظفللا مامت ىلإ هقرطو هقوقحو هدودح عيمجتب و هيفامب اك

 . ملعأ ةللاو ظفللا

 ءادفلا نوكيأ > رايخ عيب اهعاب غ > دجسملل ل لخنب ىصوأ لُجر يفو ةنيم : ةلأسم

 نوكي مأ ح ةيصولا دعب نأل { ء عيبلا اه تشب و ؟ دحسملا لام نم : ؟ ؟ ةن را ىلع هتوم ةدعب

 . ؟ اهدعب وأ ةيصولا يق : ناك ؟ تبثي ىذلاامو ؟ ىيوملا نم اعوجر

 عيب امأو ، هب ىصوأام اب ادإ ةيصولا نع ةني اعوجر ثوكي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 قيفوتلا هب و ملعأ هللاو عوجرب وه سيل كوقو ى اعوجر نوكي لوق ، التخا هيففرايخلا

 .ءادفلا ىف ىنعأ ىدنع اميف فالتخا كلد ىف ةيصولا لثم غيبلا ناك نإ امأو

 . ملعأ هللاو

 نب رهش ىلإ ىنوم دعب هذه تمو ذقني مل نإ { هتيصو ثتكي حي نيمو هنم هنمو : : ةلأسم

 ذفني !درشلا دعب ءىش اهنم ىقب و ءىش اهنم ذقنا اذ ترأرأ > ىنالفلا دجسملل ىلام ثلثف

 لاملا سأر نم مأ ؟ ثلذلا نم ذفنت مل ىتلا ةيصولا ة ةيقن وكتأ تبث نإو : دحسملل تبغثيا

 . ملعأ ةللاو

 ةللاو . دجسملل ثلثلا توبث يف فالتخا هيف ىدنع ايف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ

 ةل زوجأ هتمذ ىف اقح هسفن ىلع بتكيل كولمم هاتأ اذإ بتاكلا ىفو ةنو : ةلأسم
 بتكو زوجيال تاك نإو ؟ال مأ هيلع بتكي نأ هلزوجيأ 2 هتمذ يف اقح هسفن ىلع بتكي نأ

 انتفا هلو هيلع بوتكملا كردي هلعل بتاكلا ىنعأ نامضلا نم ةجرخي ىذلاام بتاكلا هيلع

 . ؟ هللا كمحر

 بتكي ثأ ةل زئاجو بتاكلا ىلع تامضال ىدنع اميف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . قيفوتلا هللاب ويءعىشب ةلمعتسيالو هيلع
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 لبقام لطبي نأ د ارأو { ةيصو تعب 77 بتك اذ إ ىىيوم او هنمو : ةلأسم

 . روجأم تنأو كمرك ني ىل همسرا { اهلبق تكامب لاطبألا ظفل ةفصام { ىرخألا

 اهب ىصوأ ة هيصو 11 نع نالف نبا نألف َم عجر دق بتكي : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو نامض نمم هب ىصوأ اميف َعوجرآلو ش ةيصولا هذه لبق ه هلام ىف

 منغلا نم ءىشب ىصوأ ىوللا ناكو ‘ ةيصو ثتاكلا بتك ادو ة هنمو .: :ةلأسم

 هذه لطبت أ ح هتفرعم هلقل نغ سوءر بكي ملو { منغ س اور ة ه د الث بتكو د هر دازعل حب ذتل

 . ؟ آل م ظفللا اذهب ةيصولا

 . ملعأ ةللاو ظفللا اه يفكي ىدنع ايف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ًاملاع ناكو , هل ىنعماليعىشب ثبعي وأ مالكب ملكتي ىذلا يفو ةنو : ةلأسم

 مأ ىهلا هركذ ةنع تك ادإ ًامثآ نوكيأ ، ليفلا ةنع لاحلا ىف ةظفح رضحي ملو ىنلاب

 . ؟آل

 هتركذ ىزلا مالكلا اه ناك نإ إ ملعأ هللاو ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ةب وتلا نيم رثكأ هيلع سيلو ةب وتلا ةمزلت ىدنع ىزلاف ةيصعم

 د هيدي نيب هامرو هل ن ىلإ هملسي نأ ةارأو " قح هيلع نم يفو هنمو : ةلأسم

 مأ قحلا نم اذه أربي اربيأ قح اهيف ىتلا ةقرولا كلذكو { هرظني وهو طاسبلا نم هذخأو طاسب

 . ؟ال

 دقف هاريوُهو همح قحلا ةل نم ضبق ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 قيفوتلا هب و ملعأ هللاو ةقرولا كلذكو ح ىڵلاعت هللا ءاش نإ أربي و ىدنع اَميف افك

 { هسفن ىلع بتكي ىذلا ىلع نودهشي نيذلا ةرهشلا دوهش ىفو ةنمو : ةلأسم
 رشي نم مهيو هفرعن اه وأ ح ًانالن ىمسي اذه لوقي نم م : :هذه م مهتداهش تناكو

 ملعلا ليلق كتداخاي انأو { هيلع ةهشي نأ هيلع دوهشملا هيلع بلطي ملو اذهب هيلع
 . ؟ هب لمعأل هيلع ىنثشرأ ؟ كبحعياتمو

 نم ىتعريشي نأ دهاشلا اذهل ىنبجعي و ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو هل دهشي نأ دهاشلا هيلع دوهشملا بلطي نأ ىنبجعي و ، هيلع دهشي
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 . ةئيسن ائيش امهل عيبي نأ اليكو ًالكو ادإ بتاكلا وأ لياعلا يفو ةنمو : ةلأسم
 هنأ ارلعي ل وأ اميلع نإ تيأرأ 2 اقاروأ بتاكلا ةل بتكي ذأ ةارأو 2 لماعلا ىلإ ليكولا اكشو

 { ليكولا ىنعأ ةل بتكي نأ بێاككللو هل مكحي نأ لماعلل زوبأ { هسفنب ليكولل وأ ايه

 . هللا ءاش نإرجألا كلو هب ىندفأ ؟ كبجعئامو

 بتكي نأ بتاكلل زوجي ةنأ ملعأ ةللاو ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رقي ىتلا قوقحلا هليكول بثكي ثأ رقملا هرمأي و هسفن ىلعرقملا اهبرقي ىتلا قوقحلا هليكول
 ملعأ ةللاو رقملا رارقا بتكي ثأ ىدنع زئاجف هيلع بتكي نأ رقملا هرشأي و هسفن ىلع رتملا اهب
 . قيفوتلا هب و

 .اعيب ةل تتكأ نأ ىندارأو دحأ نم ةلاكو ظخب ىناتأ نميفو هنيو :ةلأسم
 يف ةقرو ةل بتكا ثأ ىنم ةارأو رايخ عيب اهيف ةلوقنم ةقروب ىناتأ نم كلكو كبجعيأ
 ؟ تلقنام دعب ىتلا ةلاحإلا ىف ةباتكلا نوكتام ازئاج ثاتكلا ناك تإو زوجيأ اهريغ
 . . ةللا ءاش نإ مظعلا رجألا تلو يذ ىنفأ

 طخب ةلاكو هدنع تحص اذإ بتاكلا نأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ قحلا ةلاحا ةباتك امأو { عيبلا بتكي نأ هل ٌزثاجف نيملسملا ماكح هتباتكب مكحي نم

 بێاكلا ادهل عساوو ةلاح ةنأ ىدنعف { سانلا نيم دحأ ىلع ةقرو يف بوتكم وهام رارقإلا
 . ملعأ ةللاو ةطخ زوب نم طخب ىلوألا ةقرولا نكت مل ولو : ملعأ هللاورقملا رارقا بتكي نأ

 ةباتكلا زوجتأ كرايخ يب ًاعابم ناكو ، هلام لصأ عيبيل ىناتأ نميفو ةنيو : ةلأسم
 الإ بتكي خأ ؟ لصألا يب و رايخلا غيب مهاردلا ةلجركذيأ هيف ةباتكلا زوجت تناك نإو هيف
 رايخلاب ىرتشملا دري مَل ادإ ةجح ةلأ ؟ىيفي نأ ةارأ ادإ لصألا ىرتشم تيأرأ ء لصألا نمث
 . كريغص فرع ؟ لصألا عئاب ىأرب نوكي مأ

 ًكلَد زوجي ىذلاو فالتخالا نمولخيال ةنأ ىدنع ىزذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 عاب دق ةنأب ىنالفلا نالف نبا الفّرقأ بتاكلا بتك ادِإو ء لصألا عيب بتاكلا بتكي
 ةللاو َكلَد ىفكي ةنأ ىدنيف ظفللا مامت ىلإ اك ىمسملا هلام لصأ ىنالفلا نالف نبا نالفل
 . قيفوتلا هب و ملعا

 مأ اه زوجيأ رايخ يب هلام هب يبي و انطق هسفن ىلع بتكي نم يفو ةنيو : ةلأسم
 َ . مهاردلاب الإ غيبلا
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 ةللاو الاح نطقلا تاك ادإ كلذ هل زئاج ةنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قيفوتلا هب و ملعأ

 لاحلا يف اهذفني 7 هلام يف _ هكلاه نم ةيصو هد هيدي ىلع تناك نممو نض : ةلأسم

 نم ةيصولا هذه تناك ادإ تتاكلا هبتكي ىذلا ظفللا تيك & هتيصو يف اق كي نأ 7

 . ةللا ءاش نإرجألا كلو كلد باوص اتل نيب ، هلام س

 نمحرلا هللا مسب بتاكلا اه بتك اذإ ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نالف كلاهلا ةيصو ني ةمزل امع ةي رال اك اك هيلع نأ ىنالفلا نالف نبا نالفَقأ ميحرلا

 ىزج هنأ ىدنعف ، هتوم دعب هلام نم قحلا اذه ذافنإب اده كالف ىصوأو ى ىنالفلا نالف نا

 . ظفح ريغ نم كلد

 نع عجري نأ هلأ هل مزل نامض نم ةيصوب لجرل ىصوأ ىذلا يفو ةنمو : ةلأسم

 . ؟ال م هتيصو

 نامض نم دحأل ةيصوب ىصوأ نمل سيل نأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو قحلا نم هب ىصوأ اميف ةعجر

 ثبتكيأ { دبؤم ًافقو ناضمر رهش ومئاص اهبَرطفيل ةلخن ةلغب ىصوأ نميفو : ةلأسم
 َريغ مادإلا نوكيأ { ماداو ءالحب اياصولا يف ثتكي تيحو { ةدبؤم مأ ًادبؤم بتاكلا
 . ؟ اهنيب قرفلاامو ؟ اهانعمام > ءالجلا

 دبؤم افقو بتاكلا بتكي نأ ملعأ ةللاو ىدنع ىزلاف :قيفوتلا هللاب و باوجلا
 تلقو مادإو ءالج ىوأ نم امأو { ملعأ ةللاو دبؤم وه ثوقولا ةارملا نأل { ةمايقلا موي ىلإ

 . هب مدأتيام مادإلاو { هب ىلام ءالخلا نأ ىدنع ىزلاف ؟آل خأ ماةإلا رمحت ءالحلا ثوكيأ
 . ملعأ ةللاو مادإلا نيم هب منصيام وهو

 { سانلا قوقح ذخأب هيناعتو صل كاشاح جوزب تلبق ةارما يفو ةنيو : ةلأسم
 © ةفصلا هذه ىلع هدي نم اهلكأو ةأرملا هذه يف اتخيش لوقتام ، هتني ملو هاهنتو شطبي و

 . ؟ ملاظلا اذه نم صلختت ىتح اهتليحامو ، ةمثآ مأ ةملاس

 نم لكات نأ اهمسي ةأرملا هذه نأ ملعأ ةللاو ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 قورسم ريغ نوكي نأ نكمي ةنأل ، هنيعب َكِلَد مارح حصي ىتح اهججوز اهيطعي ىزلا
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 ىلتبم ا ىلإ ا كلذف هزنتل | ب رط امأو . هلط اب حيصي ىتح هدي ىف ايب ىلو ] 17 ئ بوصفغمالو

 قيفوتلا هب و ملع أ ةللاو

 ةضف ةي رال ةئام ىنهو « نيدلا كوكص ىف بتكت ىتلا ةظفللا ىف هنمو : :ةلأسم

 هللا كمحر هب ىنيفأ ؟ باوصلاامو ؟ هيلع ةل ةلجؤم مأ هل هيلع ةلجؤم ُبتكيأ { ةلجؤم

 نالف نبا نالفرقأ ث ثتاكلا بتك ا إ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 بتك نإو « هل هيلع ةلجؤم ةضف ةي رال ةئام ىنالفلا نالف نبا نالفل هيلع نأب ىنالفلا

 . ملعأ ةللاو ىدنع ايف كيد زئاجف قحلا اذه هل هيلع لجؤم

 دجسملا ىف ناكم ىلإ ناكم نيم حأ ةلوح اذإ دجسملا ريصح ىفو هنمو : ةلأسم
 يف وأ دجسملا يف كلذ ليوحتلا ناكو ؟آل مأ ُنمضيأ { هريغ وأ مون ؤأ ةالصل تاك

 . ؟ بي رغ وأ دجسملا ةعامج نم لوحملا ناك ، حرصلا

 هيف لوح ىلا عضوملا ناك ادإ ملعأ هللاو ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو تامض ةمزليآلف ،ريصحلل ظفح عضوم ريصحلا

 { ناترم رهش لك ةنس أجلف ‘ بحشي نأ ةسفنرجؤي نأ ي ري نم ىفو هنيو : ةلأسم
 نإو { اهانعم ثرعأ ىنأل ؟ كلذ ةفصامو ةباتكلا هذه نوكتام ةقرو هسفن ىلع بتكي و

 . ؟ كلد ظفلام زوجت تناك

 نالف نبا نالفرقأ بتاكلا بتك ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نيترم رهش لك يف سبكلا ىنالفلا جلفلا نم جرخي نأ ىلع نامز ةنس هسفن رجأ دق ىنالفلا
 . هرثأ نم اظفحأل { هريغ ىلع اسايق يفكي هنأ ىدنعام يفف © ةضف ةي رال اذك اذكب

 نب رمع نب سيمح نب مل اَس ىضرلا ىلاول | هيقفل ا خيشلا طخب اهتدجو : ةل اسم

 > ةطنح ريغ ب ۔دايث لو ىول ا ت امو هتوسكب لجرل ىصو أ نميفو هلل ا همحر ىدعل ١ ىسيع

 . ؟ اهسبلي ىتلا ة ةوسكلا الإ هل نوكت م ] ؟ ل ىصوأ ىذلل ثيأ

 بايثلا امأو ء سابلل هذختا دق نوكيام ةوسكلا نأ رثألا نيم هتعمسام ىلع : باوجلا
 اةرلا لئم عيطقتلا ىلإ جاتحيال ءىش وكي نأ الإ هتوسك نم بسحت مل عطقت ْمَل ىتلا
 . ملعأ هللاو رث ألا نم هتعمسام اذهف ئ هريغو

٨١ 
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 رظعلا ةفصوامو ؟ال أ رطعلا نيم نوكي له ش اذيكلا لحو ةطخب اضيأ : ةلأسم
 . ؟وهامو

 ىتلا د دلبلا ىف سانلا ةغل ىلإ هيف عجري اذه لثم نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم اذيكلا نأ اندنعو ، بيطلا وه رطعلا لصأو رطعلا نيم ةنومسيامو ، ىسوملا اهيف ىصوأ
 . ملعأ هللاو رطعلا يف لخاد نأو ء بيطلا

 سمخب اضيأ تصوأو للا همحر ديعس نب حلاص خيشلا باوج نم هطخب : ةلأسم

 ىلإ ممادإو ماعط نهب ىرتشي هريغ قسن ىلع ظفللاو ، ةضف ةي رال ني رشعو ةضف تاي رال
 . ًارارقإ وأ ة ةيصو ناك اه لثمك تبنيأ { اهب ىرتشي ث ثتكي ملو ء ظفللا مامت

 هللاو زئاج اندنع لك هب وأ اَهب لاق نإ ةيصولا ُلطبيال اندنع اذه نإ باوجلا

 . ملعأ

 الإ مهزد فلأب مهنم ريبكلا هدلول رقأ دالوأ ةث الث هل لجر نع هطخب و : : ةلأسم

 هدلول رقأو » ريغصلا هدلولام ثلث الإ مهرد فلأب طسوألا هدلول رقأو ئ طسوألا هدلولام فصن

 . هنم مهنم حاو لكلامو ؟رارقإلا اذه ةلمح مكف { ريبكلا هدلولام عب ر الإ مهرد فلأ ريغصلا

 هل ربكلا ناف مهم لكل امأو ئ مهرد اتئامو مهرد افلأ رارقإلا اذه هلمح نأ: باوجلا

 ةئام ى امث ريغصللو > ًامهر د نورشعو هت دامعبس طسوأللو ئ ًامهر د نوعب ر و مهر د ةئامتس

 . لي وط حرشو ريسمت ١ ذهحلو ئ ًامهر د نوعب ر و مهر د

 يفو ناديبع ن هعمج ن هللا دبع نب دمحم ىضاقلا خيشلا باوج نيم هطخب : ةلأسم
 لتق نيم ةل وهو مسقم ةنإ هديب نمم لاقو { مسقي مل كلاهلا لام نم ائيش نإ ىعدا لجر

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا { ةمسقلا

 لاومألا نإ لاق نمم لوق لبقي الك ءايحأ ةثرولا تناك ادإ تفصوام ىلعف : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةثرولا نيب ةعاشم اهمكحو تمسق

 نب دمحم نيدلا ةوق ةمالعلا ماعلا هيقفلا ىناقلا خيشلا باوج نيم هطخب : ةلأسم
 { ثنؤملاو ركذملا ظنفل نيب تفلخ ادإ بتاكلا يفو 2 ةللا ةمحر ناديبع نب ةعمج نب هللا د دبع

 . ؟آل مأ تبثي

 . ملعأ ةللاو تبثيال لوقلا رثكأو فالتخا كلد يفف لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
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 همحر ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان دهازلا هيقفلا خبشل ١ باوج نيمو :ةل اسم

 كلاهلا هب ىصوأامو ؟ ىصولا م عيب بتكب نأ بتاكلا ةارأ اذإ ىديس ةباتكلا ظفلامو . ةللا

 يف ميتيلل رايخل عيب ةباتك كيذكو > اغلاب وأ ابئاغ وأ اميتي ىرتشملا ناك > ةياصولا نقحب

 ريغ وأ نيملشملا تاقث ني ةقث وأ مكاحلاو بتاكلا ةل ىرتشملا ناك { قيدصتلاو رايخلا
 . ؟ ةقث -..

 نالفل { نالف كلاهلا لام غاب دق ةنأب كالف رقا بتك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةعارب اذه نالف ىلإ انه روكذملا عيبملا اذه نمث نيم اه تالف ءىرب و جطقلا عيب اذكب

 ذاقناو 2 هنيد ءاضق يف اذه نالفل اه نالف ن نم ةياصولا ةحصب كلدو ءافيتساو ضبق

 نأب نالف رقأ بتاكلا تتك ه نإو { اندنع فاك وهف كاذك م خي راتب هتوم تعب هلام نم هاياصو

 اك جلف ىقس نيم اك ىمسملا هلام اذه قحب ةل غاب دقو 3 اذكو اك ميتيلا نالفل هيلع
 رايخلا نأ ىلع ، اذكو اذك ءاضقنا ةدم ىلإ رايخ ح عيب قوقحلا عيمج نم عيبملا اذه قجتسيام

 { اذك ةدم ءاضقنا دعب عيبلا اذه ضقن يفو « امهدغب نيم اهتثرولو ىرتشملا اذهو لاملا اذهل

 اذهو { قحلا اه ةيقبت يف هيلع ًاقدصم هماقم موقي نم .وأ كاده انالف اه تالف لعج دقو

 . هللا ءاش نإ اننع فاك وهف ادك خي راتب هتامم تعب و هتايح يف ةقرولا هذه يف روكذملا عابملا

 ْمَلو ، كياهلا لام نم ءىش عيبب رمأو كراو وهو ىصولا يف لوقتامو ةنيو : ةلأسم
 هذه ىلع ريغلا ةني ةارأو 2 هسفني ءىشلا كلد ىلع نبازي ماقو { ةل نباَري ادحأ لكوي

 . ؟ ال مأ ريغلا ةلأ : غيبلا حصام دعب { ةفصلا

 امهنأ ليكولاو ىعولا يف نيملسملا راثآ نيم ثظفح : قيفوتلا هللاب و باوجلا |

 ةنأب ه هريغ وأ للد ن نمم هل م عيبي نم ُهلعيآل ليكوب الإ هلكو و ةاصواَم لام نم ناي رتشيال

 ليكو ريغب هاصو نم يلام ني هسفنب ىصولا ىرتشا نإو ىيولا و لمكو كلذ ىرتشي
 امم امأو { تباثربغ وه ذإ ريغلا هيفو { نيملسملا لوق رثكأ ىلع تبثي الف هل عئابلا ةفرعيال

 . ملعأ ةللاو نيملسملا ضعب يلوق ىلع هعيبي ام ذخأي نأ 7 ليكوللف نزوي و لاكي

 ةباتك ريغ نيمي ءىشب ةيصو ىلع ىصوأ اذإ كلاهلا يف ىديس لوُمتامو هنهو : ٠ ةلأسم

 أ هيلع ىصوأام كلاهلا لام نم ذفني نأ ةل زوبأ ةحصلاب الإ ماكحألا نأل } ةثرولا همكاحو

 . ؟ال
 زوجت نم لاح ىف َكلَد ناكو تباث ظفلب ىصوأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رهاظ يف كلد زوجيالو 2 هل َرتتساو ردقام ىتم هللا نيب و هنيب ايف كلذ ذافنإ هل ئاحف ة هتيصو
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 ةللاو هرمأ كلال نم وأ 7 هوتعم وأ بئاغ وأ متي مهنم ناك وأ ةثرولا هل ضري مت ادإ مكحلا
 . ملعأ

 نم ائيش ضي رم وهو ةثرولا نم ًادحأ ىطعأ اذإ كلاهلا يف لوقتام ةنمو : ةلأسم
 ء ِّ ء »

 . ؟ ال مأ هللا نيب و ةنيب ايف عىشلا كلد ةل زوجيأ ةثرولا همكاحو { ناويحلا

 لثم ةفوخم ةلع نم هشارف يف ىواثلا ضي رملا ةيطع نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 , ثراولل ةتباث ريغ توملا اهنم اهبحاص ىلع فوخلا للعلا نم ناكامم وأ « نطبلاو ىمحلا
 هيلع نكي ملو { همامتإ زوجي نمم اوناكو كلذ ةثرولا م متي نأ الإ ثراؤلل ةيصولا لشم يهو

 . ملعأ ةللاو هلام ثلث زواجحتال ةيصو وأ هلاب طيحي نيد

 تارارقإلاو اياصولا هسفن ىلع بتكي ىذلا يف ىديس ىل فص ةنمو : ةلأسم

 . كيذ ريغ مأ ىنذأب لوقي 2 ءاسنلا نيم ةل ىلوال نم جوزت ىذلا يف كلذكو . تانامضلاو

 لو نمف نكي ْمآو هتوم دعب هتانب جوزي ن ] لجر هيلع ىصو أ هنأ لجر ىعةا ادإ كلذكو

 أ كيذ يفكي ى ىلاؤلا وأ مكاحلا جوزو ةنم لبق اذإو ؟آل مأ ةقث هقث ناك ؟آل مأ ه ةنم ُلبقيأ

 الولا نأل ؟ الولا يفكي مأ نيببسلاب نوكيأ ؟ لولا يف كلذكو { نيببسلاب كلذ نوكي 1 ؟ال

 . ؟ هيخ أو هدلو لثم هريغل جوزتي ىذلا يف كلذكو .{ ىلاعت هللا كمحري انيف أ ؟ قتعأ نمل

 اذك نالفل ىلع نأب نالف نبا نالف انأ تررقأ بتك نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 زوجيأ اذه ذافنإب و اكو اك نالف نبا نالفل { نالف انأو تيصوأ بتك نأ كلذكو 2 اذكو

 ءاسنلا ني ةل نلو ال نم وز نمو ، هللا ءاش نإ اندنع فاك وهف ىتوم دعب ىلام ني

 هرمأ هل زوجي نمم اَهجيوزتب ةريغ ةَرمأ ناك نإو هسفنب اهجيوزت دي ري وه ناك نإ اَهنذإب لوقي و
 دحأ تانب جي وزت يف ةياصولا ىعدم لوق لبقيالو { ملعأ هللاو اهنذأو نالف نذإب لوقي كلذب

 & نهجيوزتب ىوأ هماقم موقي نمو مِكاحلاف ىلو نهل نكي مل اذإو { ةحص ريغب نهدلاو نم
 نيملشملا ءاهقف ضعب لاقو ءايلوأ اهل نكي ممَل اذإ اَهبوزتب ىلوأ ةتبصعو اهقتعف ةقوتعملا امأو

 هتبصع وأ اهقتعأ نم رمأب مكاحلا اهجوز نإو { هتبصعو اهقتعم نم اَهجيوزتب ىلوأ مكاحلا
 ذق : لوقي هنأ الإ دحاو كلذ يف ظفللاف { هريغل جوزت نمو ز ملعأ ةللاو ذئوحأ وهف دع .
 . ملعأ ةللاو انه ةروكذملا طورشلا هذه ىلع ةل ةجوز نالفل ةنالف تلبق

 ىوزنلا ىدادملا ريشب نب دمح نب هللا دبع ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 نميف ىديس ثوقتامو . هللا امهمحر ىليعامسإلا عنام نب ةمحأ نب ليعامسإ ةقثلا خيشلا ىلإ
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 يف بيتحي نأ دحأل زوبيأ { اهريغو هتجوزل قوقح هيلعو و ةيصوب صوي ملو { ايتي فلخو تام
 . ؟ هللا كمحر ىنفرع هيلع حص قح تك هنع يفوي و ةنم يبي و هلام

 كياهلل نكي مل اذإف تفصوامم ىلعف : باوصلاو قحلل ىداهلاو قفوملا هللاو باوجلا

 قوقحلا نم هيلع حصام ةنع ىضقو ةقث بستحم بستحاو { مكاح نم ليكوآلو يصو
 . ملعأ ةللاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع كيد زاج ، نويدلاو

 رفصلاو جالسلا نم ائيش تلخ دقو تيملا اذهف باستحإلا زاج اذإو ةنمو : ةلأسم

 كلو ث ىنفرع ؟آل مأ لوصألا نو حالسلاو رفصلا هبستحم نايب عيب عسي نله ، لوصألاو

 عيبي نأ هل زوبيأ 7 ةادانملا يف حلصأ ةمواسملا عيب ةبستحم ىأر اذإو , ةللآ ءاش نإ رجألا
 ، نيملشملا قوس يف ةادانم كلاهلا ةثرو نيم ائيش ثستحا اده عاب اذإو ؟آل مأ ةمواسم

 . ؟ ال مأ هللا نيب و ةتيب ام ىف بستحملا اده مسي لهأ رفوأ ةمواسملا عيبب ةنمث ناكو

 ه 2 .

 ‘ حلصأو فوأ كلذ نا ىأر ادإ كلد زوجي م معنف : : باوصلل قفوملا ةللاو باوجلا

 . ملعأ ةللاو احالص هاري ايف داهتجإلا هيلعو «زئاجف

 كلاهلا اذه هر نفك ىذلا بوثلا نمث ه ىفوي نأ بستحملا اذهل زوجي لهو ة هنمو : ٠ ةلأسم

 . هللا ءاش نإ ًاروحأم قحلا قي رط ىنفرع ؟ ل مأ كلاهلا لام ينعأ هلام نم

 . ملعأ ةللاو ةنانئمطإلا قي رط نمم َكِلَد قيضي الف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 برعلب ىضرل ١ خيشل ١ ىلإ ١ دوعسم نب دمحم نب رم اع ىل اول ١ ب باوج نيو : : ةل اسم

 طحنيأ { اهقتعأو ةربدم ةبقر ىرتشاو ةبقر قتع ةمزل نميفو : هللا اهمحر عنام نب دمحأ نبا

 . ؟ ل مأ همزلام ة هنع

 ايف مزاللا قتعلا نع ربدملا قتع هي زجيال ىدنع ايف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو لوقلا نيم ىنبجعي

 ةمرص ثناكو تامو { اهدودحو ادحب لجرل ةلخنب ىصوأ نمو هيلإ ةنمو : ةلأسم
 . ؟ ال غأ ةلخنلا هذه اوفرصي نأ ةثرولا ىلع ٌمكحيأ { اهب ىصوملا ةلخنلا هذه دودح يف

 ملعأ ةللاو اهبحاصل ىمهو ةيصولا يف لخدتال ةَمرصلا نأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . قيفوتلا هب و
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 بتكأ :ةل لاقو } هسفن ىلع بتكي نأ حأ ةرضح ادإ بتاكلا ىفو ةنيو : ةلأسم
 بتاكلل زوجيأ 2 ةلهأ ةلمحي الفط ذلولا ناكو ىلع هل نامض ني نالف ىدلول ىنالفلا لالا
 ىتب ىداو نم نادلبلا هذه لهأ ةصاخو )) شحوتساو ارتسا اذإ ؟ال مأ اذه نع فقي نأ

 هللا كمحر 4ں هب ىنئبن ؟ ًاباوصو انسح هارتو كبحعي اذامو ؟ دلاخ

 ,عيش ىف ارتسا ادإ ةباتكلا نع فقي نأ بتاكلل ئاح : قيفوتلا ء هللاب , و باوجلا

 , ملعأ ةللاو

 هلام نالف نبا نالفل عاب دق ةنأب ظفللا ناكو بتكو هلام عاب نم يف ةنمو : ةلأسم
 ابنالا رجش ىوس ى ظفللا مامت ىلإ اك ةي رق نم اك جلف ىقس نماك اك ىمسلا

 ًاعبت نوكي مأ ءانثتسالا ىلع افطع برشلا نوكيأ 2 داتعملا هئام نم هبرش عم نامرلاو
 يف لاملا عم برشلا تبثي ىذلا ظفللاام ؟ ءانثتسالا ىلع افطع برشلا ناك نإو ؟ لاملل

 هللا كمحر كمداخ دفأ ؟ باوصلاامو ؟ عيبلا

 ظفل مامت تعب ءانثتسالا نوكي نأ ينبجعي و ىدنع ىلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم هب رشو هيقاوسو هقرطو هقوقحو هدودح عيمجبو د هيف ام ىنالفلا ا هلام عاب كلذ لثم برشلا

 أ ذك ىوس نط ىقلمو دوهذو ىقاوسو قرط نم برشل ا اذ ده نحتسي ر امب ى ١ ذك جلف نم هب رام

 . كلد ة هحصب ملعأ هللاو بتكن نحن اذهف ادكو

 دارأو { ةيصو ظفل اهردص يف ظفللا ناك اذإ ؟ ةيصولا ةباتك يفو هنمو : : ةلأسم

 دعب كلذكو واو رغب يفكي مأ ؟ اه الف رقأو بتاكلا ثتكيأ { سانأل قحب رقي نأ ىرولا

 ؟ ظفللا نم لدعألاامو ؟ فطع واوب نالف ىصوأو مأ تالف ىصوأ بتكي رارقإلا
 همسا بتك ادإ ىفكي مأ رارقإلا ىلإ ةيصولا نم ظفللا لقتنا ادإ ىصوملا ثسني بتاكلاو
 لوأ يف ءابلاب ىتأو ءايشأب بتاكلا بتك ادإ رارقالا وأ ةيصولا ىف كلذكو ؟اه هسفنب

 فرعأل مأ ؟ كلذ عيمج يف ظفللا اده ت تبنأ { ثلاثلا يف الو ىناثلا يف تأي ملو © ظفللا

 . ظفحلا ليلك مهفلا ليلق ليلق ةنأل ؛ كلد م عيمج مداخلا

 انأو فطعلا واو ريغب نوبتكي اتخياشم تأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هلل 1 و باوجلا

 لب ، رارقإ ةيصولا ىلع فطعي الو انالف ىصوأ بتكي رارقإلا دعب كلذكو { كلذك بتكأ
 ىصوأ بتاكلا تك اذإو ، اده نالف نبا نالف ىصوأ : تك رارقإلا ظفل مت ادإ بتكي
 بتاكلا بتك ادإ امأو ، ىفكي ةنأ ىدنعف ةبسنركذي ثأ ريغ نم اه تالف رقأ وأ اه تالف

 ىنبجعي ێذلاف ، نالف نبا نالفل ةضف تاي رال رشعو نالف نئا نالفل ةضف تاي رالررشعب
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 ىنالفلا نالف نبا نالفل ةضف تاي رال رشعو بتك نإو ، ةضف تاي رال رثعب بتكي ذأ

 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ىنعملا نم جرخيال ىدنع اذهف

 . ؟ آل مأ نافرصني لاوشو رفص رهش مسا يفو ةنيو : ةلأسم

 فرصنيال رفصو فرصيف لاوش اقأ : هنيعب ظفح ريغ نم ىدنع ىذلاف.باوجلا
 . ملعأ ةللاو

 نم ائيش عيبيل ةقر و بتكي نأ د ارأو ‘ ادبأ عمسيال ىذلا مصأل ا ىفو هنيو : ةلأسم

 . هللا كمجر ىندفأ كبجعياتو ةليحلاامو 5 كلذل اجاتحم ناكو هلام

 هلام نيم ائيش عيبيل جاتحا ادإ مصألا نأ ىدنع ىزلاف :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 هللا همحر ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم ىضاقلا خيشلا نع تظفح ىنأ ىدنع ىذلاف
 فرعيال ناك ناو ‘ هلام ر عيب ّئاحف ل بتكت ىذلا باتكلا فرعي ناك نا إ مصألا اذه نأ

 . ملعأ ةللاو ةل عيبي ةقث اليكو ةل ميقي مكاحلا نإف باتكلا

 اهفقو نمل زوبيأ 2 اروجه دجسم ىف اهتلغ لكؤتل ةلخن تقو نميفو ةنمو : ةلأسم

 مأ ةن اولكأي نأ ةنرولل زوجيأ هتوم ةعب ءازعب ىصوأ نم كلدكو روجلا ىنعأ ةنيم لكأيل
 . ؟ال

 كلذكو ، هريغك اهنم لكأي نأ ةل زوجي هنأ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نم ةتظفحام ىلع مههكلاه هب ىسيعومل ءازعلا ماعط ني اولكأي نأ مه رئاج ىسيوملا ةثرو
 هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا نع ثظفح كيذكو { لماز نب كيعس نب حلاص خيشلا باوج

 . ملعأ ةللاو ناديبع نب ةعمج نبا

 : ءاعب رألا موي يف بتك ًالثم مايألا خي رات يف لدب ادإ بتاكلا يفو ةني : ةلأسم

 نم اجراخ اده نوكيأ اباوص رهشألا خي رات ناكو ءاعبرألا : 7 موي وأ «سيمخلا

 . ؟آل أ باوصلا

 نأ هيلعف اهدر ىلعردقو ةقرولاب رفظ نإ هنإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ءىش هئزلي الف ردقي مل نإو 2 هيف ظلغ ىزلا خي راتلا حلصي

 ؟رايخ غيب اهيف بوتكم ةقرو ليطبت بتكي نأ ةارأ نم ظفل تيكو ةنيو : ةلأسم
 َ .رجألا ميظع هللا ءاش نإ كلو ىل كمرك ني ةمسرا
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 نالف نبا نالف رقأ ثتاكلا بتك ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 وهو ، ىنالفلا نالف نبا نالف لام يفرايخ عيب اَهيف هل بوتكم علطت ة ةقرو لك نأب ىنالفلا

 لاملا اه ىف هل بوتكملا هقح تإطبأ دقف { اك ةدلب نمم اذك جلف ىقس نيم اك ىمسملا ناما
 .. كلذب ةنيم رارقإ ى انه روكذلا

 ١ ذه نم جرخي س انأل برش هيف ءام عيب بتكي نأ د ارأ نم هفص امو هنمو : ةلأسم

 ةي رط ىل فياتم ادك اك نزولاب ةدودحم : ةليلق ةرطف اَهيف ىتلا لخنلا كلذكو ءاملا
 . هللا ءاش نإرجألا كلو هيلع تنأام

 : ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتاكلا بتك ادإ ىدنع ىذلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 مامت ىلإ ءاملا يف ةل لضفيام ىنالفلا نالف نبا نالفل عاب دق ةنأ ىنالفلا نالف نبا نالفّرقأ
 قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو ىنكي هنأ هارحتأ ام ىلع ادهو { اه ىزجي ةنأ وجرأف ث ظفللا

 ثرعيآل بتاكلا ناكو { اليكو لكوي نأ ةارأ ادإ ىمعألا ىفو :ةنمو:ةلأسم
 ةداهشلا ةفصامو ؟ بتاكلل ر روجح ىذلاام ئ بتاكلا نم 1 ةارأو > ليكولا الو ىمعألا

 . باوصلا هحو كمداخل نيب ؟ ليكولا اذه ىلع أب ةباتكلا اب زوبت م ىتلا

 ةحصو ىتعألا ةفرعم ةدنع حص ادإ ةنأ ىدنع ىزلاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 رمأ ادإ عيبلا ةحص بتكي نأ ةلزاج :اذه ةدنع حص اذإف ، ليكولا ةفرعم ةحصو هتلاكو
 . ملعأ ةللاو عيبلا بتكي نأ ليكولا

 نأ هيلإ بلطي نم ىفو ةللا ةمحر تاضمر ن دوغسم خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 . ةمالسلا بلطل كلد هل مأ ؟ كيد يف مثإ هيلعأ ، كلد نع ىبأي وهو { ةنامأ نيتأي

 نإو ريخلا لغفو فورعملا ني ائيش ةلرتي نأ ةل ىغبنيآلف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو هيلخ ءىش الف ةمالس بلطل كلد ةكرت

 . ؟ كلذ ةمزلت ىتلا ةجحلاامو , هل امزال كيد تاك نإو ةنمو : ةلأسم

 ردق نإ نكلو { اضرف كيد ةمزليآلف { كلذ ةل امزال امأ :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو كلد رجأ ةلف ريخلا نييءعىش لعف ىلع

 هاعدإ هلوانأ نأ ىل زوبيأ { ىب رقب وهو وثلا ىنلوان يل لوقي نم يفو ةنيم : ةلأسم
 . ؟ هعدبي وأ ه هسفتل
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 ةللاو هيعدي دحأ دي يف بوثلا نكي مل ادإ ةنانئمطالا ىلع كيد هل زوجي : باوجلا

 . ملعأ
 نم هلوح أو ىلص ١ ن تدر أو > هريغو أ بوثك د دحسمل ىنف هار أ ايفو ه هنمو . ٠ هل اسم

٠ . ؟ كلذ زوجيال ممأ ؟ هب ملعأ مل وأ هبحاصب تملع ؟آل مأ كلد ىنمزليأ ، ةيحان ىلإ هعضوم
 

 نإو 2 هيلع نمأي نمام عيضوم يف هكرت هيف ىلصي هريغ اعضوم دجو ادإ : باوجلا
 . ملعأ ةللاو هعضوم ني ةلازأ ادإ ةنامض هيلعف فلت

 ء

 ةكلم ةنأ ىعم حصي ملو { هريغل هريغل ةنا ةفرعأ انأ او ى لح أ دنع هذحأ ايفو هنمو : ةلأسم

 . ؟ل مأ هريغوأ باتك نم هريمأ نأ ىلؤرجيأ ءوزحيينب وأ قح
 ةث ريغ ناك نإو { هدنع نيم هذخأ هل زاج ةقث ناك ادإ : باوجلا

 . ملعأ ةللاو هريغل ةنأ ملع ادإ ةني

 ناديبع نب هعمج نب ٤4 هللا دبع نب دمحم ىضاقلا مياعلا خبشلا باوج نمو : :ةلأسم

 امهمحر ىليعامسإلا ليعامسا نب ىلع نب عنام نب دمحأ ىضرلا دلاولا خيشلا ىلإ هللا مجر
 رايخلا عيبا و ضوبقملا نهرلاو تابث ألا لثم ناويحلا يف ةباتكلا يف ىديس لوقتامو . هللا

 عيمج يف َكِلَد ريسفتام ى مايأ ةث الث كلذ ةدملا ناويحلا يفرايخلا عيب ىم ءاج رثألا يف تآل

 . ؟ال مأ ةصاخ ناويحلا ىف مأ ضورعلاو ناويحلا

 رايخلا يب امأو { ةتركذام ةباتكلا يف قالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 وأ مايأ ةثالث ةدملا امنإو مايأ ةثالث نمرثكأ ناويحلا يفرايخلا ب ةدم وكيآل { ناويحلا ىف
 . ملعأ هللاو ناويحلا يف رايخلا م عيب زوحيآل لاق نم لاقو ى 1

 ٥ ح أ هل زوجحم الف ةقث

 لبق ةأرملا تتام مح ح ‘ دلولا ىب ضعب جرخف ‘ داليملل تدعق اذ ا إ ةأرملا يفو 4 هنرو . : ةلأسم

 تب اك 2 هب ةايح عمطل هحورخحل دلول أ ا ده ل اعم زوجي ] ةليحلا تيك : دعت ح لول و ئ هحورخ

 . ؟ ملؤت ال مأ ىحلا ملؤتو ةجلاعمل

 ررض رغ نم ىحلا دلولا اده جارخإ ةحلاعم قيضيال هنأ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو همأالو ةلولا قحلي

 ررضلا سانلا ىأرو ‘ سانلا ن َنيب ةباتكلاب . رومأملا بتاكلا مدع اذإو ه هنمو : :ةلأسم

 ن ] فيعص لجر نم لطو ك ٥ ةاكزل أ نيم ع ىش عيضي امرو ‘ هب اتك ريغب ةلماعملا تبر اصف
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 نمم تسل لاقو رذتعاو { ءايشألا ني م اه هابشأ وأ رارقإلا وأ عيبلا ةنع هيف رضحام بتكي

 مكحلار رذعب دمتعي و { سانلا قوقح عيضتو 6 هيلع ُامعي مل يباتك لعلو سانلا نيب ثتاكب

 نجلا ىن اجرو راكنا ه هف عقي مل هلعل تبثي ملولو 2 { كدنع حصامب ثهشأو ثتكأ هل اولاقف

 > هتبثت ال مأ هل روجم أ ئ هيق رصح ام بتكو ئ ضعبلا مهضعب ١ ١ نمم 7 اتكب آ اتيبثتو ى ارت

 1 اام ىلع لمعالو بب ةاكي نمم تكسو دهشي .. نا او ء هب لمعي مل نإ كامض هقحليالو

 هللا دبع ىخأ ىنم بلطي نأ لثم تقو امرو 2 اننونحتميو بتاك اهيف سيل ةلبلا اه نأ الإ
 رجألا كلو ىديس رظناف باكلا مدع ني هريغ وأ مامإلا ىالومل دحأ ىلع ىتداهش بتكأ
 . هللا نم

 هللاو هب لمعُي مل ؤَلو كتداهش تبتك نإ كيلع تامضال : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ

 مأ كلد زوجي له 2 مسلاب الإ هلتق ىلعزدقي مل ىذلا راضلا رأفلا يفو ةنمو : ةلأسم
 نإ كلو كمداخ فرع ؟ رضي امم اهريغ وأ تاراضلا عابسلا كلذكو رجحالب ةيهارك هيف

 . باولا لي رح هللا ءاش

 . معأ ةللاو هذه كتفص ىلع كلَد يفَرجحال :باوجلا

 مث سانلا نيب بێاكيل نيملسملا مامإ ةاضق نم ضاق هرمأ نميفو ةنمو : ةلأسم
 ىذلا ىضاقلا توم تعب سانلا نيب بتاكي نأ لجرلا اذه زوجيأ { ةرمأ ىذلا ىضاقلا تام
 . ؟ال مأ بێاكي ةنأ ةدنع رهتشمو ةباتكلاب رومأم ةنأ ةفرعي ىذلا ميكاحلا ةنع هطخ زوجيو ةرمأ

 نمم لاق نم لاق { نيملسملا نيب فالتخا كلد ىف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 هل متي نأ الإ ةرمأ ىزلا ىضاقلا توم دعب سانلا نيب بتاكيآل بتاكلا اه نإ : نيملسملا

 اذه نإ نيملسملا نم لاق نم لاقو { نيملسملا ةاضق نم دحأ وأ نيملسملا مامإ ةباتكلا
 بحأ نوألا نوقلاو 2 رمأ ىذلا ىضاقلا توم تعب سانلا نيب بێاكي نأ ةل زئاج بتاكلا

 . ملعأ ةللاو ىلإ

 ىلاولا لزغو ك بتاكي نأ مامإلا ةالو نم لاو هرمأ ناك نإ ت ترأرأ ة هنمو :: ٠ ةلأسم

 نأ بتاكلا اذه غسيأ { اهريغ ةي رق ىف مامإلا الو و { ةبتاكملاب رومأملا اهيف ىتلا ةي رقلا نمم

 . ؟آل مأ ةرمأ ىزلا ىلاولا اهيف ىلو ىتلا ةي رقلا ريغ يف بتاكي
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 مامأ سانلا نيب ةباتكلا متي نأ باكلا اده ىنبجعي ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو بتاكلا ةلعل مكاحلا كد اهيف ىتلا دلبلا ميكاح وأ نيملسملا

 سانلا نيب بتاكيل ىلاولاو ىضاقلا هرمأ بتاكلا تاك ادإ تيأرأ ةنمو : ةلأسم

 يف رواش ادحأ نأ مامإلا ظفحي مَلو { الزع وأ ىلاولاو ىضاقلا تامو { مامإلا نيم ةروشمب

 ُبِتاكي ىذلا لجرلا اده تاك ادإ بياكي نأ ةلزوجيأ 2 هرمأ ةنأ ظفحي ملو ، بتاكلا اذه
 نسحأ ةباتكلا نع فوقولا مأ ؟ ةباتكلاب رمأ مامإلا نيم ةدنع سيلو ةرمأ مامإلا نأ ظفحي

 هللا كحري كلذب ىديس ىنفرع ؟ كيد يف هجولا تيك مأ ؟ ل

 نيملسملا مامأ ةباتكلا هل متي نأ بتاكلا اده ىنبجعي ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو

 دعب و 2 ةايحلا يف ايفاك اتباث المحم 2 ةياصولاو ةلاكولا ظفلامو هنيو : ةلأسم

 مهت دقعب ةلاكو اودقعي نأ اودارأو هلا ة ةيضر مامإلا ني م ةريس تراس اا إ لثم ، تامملا

 ع ارب و ] عيب وأ اهريغ و أ ة همينغ نم مهبيصن ضبق يف هيف هولكوي ن ا مهل زوحي ايف ٥ ةارشل ١ ىنعأ

 { تام وأ حأ لبق نإ اهريغ وأ ةمينغلا هذه نم مهبيصن نيم اهتبه وأ اهلبق نم دحأ
 نيذلاو م انغلا هذه نأل { ًايفاش ايفاك اراصتخا اظفل ىناعملا هذه حرش نم هيلمع لمتشيامو

 . هللا كمحري كلد انل نيب 7 اهب مئاقلل لوخدلا رذعتي اومأ مهيلع ىرجت رحبلا ينف نوريسي

 نبا ثالف ماقأ دق بتاكلا بتكي نأ : كيد يف ظفللاف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 عيمج نم هيف هلكوي نأ ةل زوجي اميف هل اليكو ىيالفلا نالف نبا نالف . ىيالفلا نالف
 نم هل هزيجي نأ ةل زوجيام عيمج هل راجأ ذقو { هتافو دعب ةيصو اضيأ ةلعج دقو { اهلك ءايشألا
 . ملعأ هللاو ةياصولا رمأ

 الإ ةضف تاي رال عبس نيملسملا باتك نيم دحأ هيلع بتك دي ز ىفو ةنمو : ةلأسم

 لي د زو ورمع ايك احتو ئ ورمعل دل ا ىلع قحلا لصأ او ورمعل ة هضف هي د ر ال َ نيتسو ةضف ةيدص

 ةقرولا هذه كتباتك نإ بتاكلل ليقو ك ظفللا اذه لجأ نيم م مكاحلا ةلطبأف { قحلا اده يف

 ورمعل بتكام ذخ أ ورمع ر اول ا أ ئ ورمعو دي ز توم دعب ُهتب اتك ب ةاكلا حلصأ اف ةلطاب

 كلذب مهيلع ُمَكحيأ كلذ اوُملسيال نأ دي ز ةثرو كسمت نإو ؟ ال مأ ديز ةئرو نمم دي ز ىلع

 اتفرع ؟ آل مأ

 . ملعأ هللاو تبثي يشي !قحلاف هتباتك بتاكلا حلصأ ا إ : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا
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 ؟ قزار نبا نالف هدلو ىمسي نأ زوبيأ ، تامو قزار همسأ لجر يفو ةنمو : ةلأسم

 . ؟ هللا كمحر انيفا قزار مسإ ربغ ىلع همسإ بلق زوج 1

 . ملعأ هللاو كلد قيضيال : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 تدلو اذإ ةري زنخلاو اري زنخ دلو ادإ ةاشلا نع اهافش ةتلأسو ةنمو : ةلأسم
 . ؟ًالخس

 هلكأ ىفف لخسلا امأو همحل لكؤيال مارح ري زنخلا نأ ةللا ةحر باجأف : باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةري زنخ ةمأ تناك ادإ قالتخا

 . ؟ ةللا كحري انتفأ امر وأ ابئاغ ناك ادإ رهنلا نم برشلا يفو ةنيو : ةلأسم
 . ملعأ ةللاو هذه كيفص ىلع برشلا قيضيال : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 وأ ةجاحل تاك عيبلا بتاكلا ةل ثتكيأ ، هلام ميب ةارأ ادإ ُضي رملاو ةنمو : ةلأسم

 اك ادإ الإ هيلع ُبتكيآل مأ ةضفي وأ ، جتبلا مامتإ يف ةئروللزايخلا نوكي و ، ةجاح ريغل

 . ؟ اَهنم ةبال ةجاحل يبلا

 كيممب الإ تيبلا باب نم جرخي نأ ريقيآل تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 بتاكلا هيلع ُبتكيآلو { اهن دبال ةجاحل الإ هعيب تبثيالف { شارفلا اخأ ناك وأ { هكسمي
 . ملعأ ةللاو اهنم دبال ةجاحل ةعيب نكي مل ادإ

 نب دمحم ىضرلا خيشلا ىلإ لماز نب ديعس نب حلاص جيشلا باوج نيو : ةلأسم
 وأ ةلكأي نأ ءاود هل فصوو ءاد وكشي لجر يفو « للا ايفمجر ىليعامسإلا عنام نب برعلب

 بحاصو ؟آل مأ هبرشو ةلكأ ةل زوجيف { نيملسملا ةنع مارح وأ سين ءاودلا ادهو ، هب رشي

 . هللا كمحري انتفأ : ةمالسلاو ةيفاعلا بلط ةتدارا ءاودلا

 هللا ىلص ىبنلا نع عفري رثألا نم هتعمسامم هتظفحام ىلع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ( مارح سن اكو » ( مارح ىف ىتما ءافش ةللا لعجام ) لاق ملسو هيلع

 نآرقلا هربق ىلع أرقي نم اهبربتؤي نأ ةلخن ةلغب ىصوأ لجر ىفو ةنو : ةلأسم
 أرقي نمرجتؤي نأ زوجيف ؟ ةليحلا تيكف ، هيفنب اذه هنأ هب ملعي ملو ربقلا رثدناو ى ميظعلا
 نمل هيلع دفي لخن ةلو ليسلا ةلمحو قورعم بق ناك ادإ كلذكو ي هرئاود ىف ريقلا اذه ىلع

 . هللا كحري اتيفأ ؟آل مأ ةثرولل لخنلا عجرتفأ ةليحلا فيكف هيلع أرقي
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 ثرعي مل هن ةنأ الإ ةدودحم ةربقم يف فورعم هربق ىيوملا از اذه ناك اذ ا امأ باوجلا

 كلت يف هتراي زل هب ىصوأ ايبازي نأ وبي ةنأ انينايشأ ضعب نع اتعمس دقف { اهنيمربق ىأ
 جرت ملو مسر هل قبي ملو ة هربقو وه ليسلا ةلمح ىذلا امأ و 2 هتراي ز رئازلا دقتعا ا ١ ةربقم ١

 . ملعأ ةللاو ةثرولا ىلإ ةيصولا عجرتف ًادبأ هتدوع

 ىلع ن ناكو ه هلام ثلثب مهريغ و ] هينب ىنبل ىصو أ لجر يفو 4 هيل 1 إ هنمو . :ةل اسم

 عيمج مهيلعو 3 قوقحلا نيم نيدلا ثلث ثلثلا لهأ يلعف ءاسنلل قادص وأ سانأل قح ىوللا

 . . هللا كمحري اتيفأ نيدلا نيءىش مهيلعآلو اياصولا الإ ثلثلا لهأ ىلع مأ اياصولا

 دحأل هلام ثلثب ىصو ادإ ىسوملا نأ نيملسملا راثآ نيم ةاتعمسام ىلع : باوجلا

 . ملعأ ةللاو نيدلا نمم كياقهلا ىلعام ءاضق دعب هلام ثلث { ثلثلاب ةل ىصومللف

 ةباتكلا يف ظفللاف 2 نوملسملا زاجأو { هدلو لام عيب لجرلا ةارأ ادو ةنمو : ةلأسم

 . اذك ةي رق ني اك ىمسملا ناملا ولو { نالف هيلو لام غاب دق ةنأ نالف نا نالفّرقأ :هيف
 . ملعأ ةللاو عيبلا ظفل يف ظفللا مامت ىلإ هقوقحو هدودح عيمجب

 لام وأ ةمذ يف امهاضرب امهنيب بتكأ نأ نالجر ىلإ لصو ادو ةنمو : ةلأسم
 افأ ؟ ال مأ امهنيب بتكأ نأ يل زوجيف ، ةيصوب ىصوي حأ وأ عطقلا عيب وأ رايخلا عيبب

 . ةللا كمحري
 امي رصب َكل ناكو 7 مكاح ة ةباتكلاب كرمأ ناك نإ : باوجلا

 هب مكحيال كطخ تاك وأ رصب كل نكي مل نإو { بتكت نأ ك كل زئاجف ك زوجي الامو اهيف زوجي

 كل زوجيام بتكاف َكل ايضر نإف هيلع بتكت نمو ء قحلا هل بتكت نم فرعت نأ ىنبجعيف
 . ملعأ ةللاو ةتباتك

 ك رارقإ الو قحال اهريغ وأ مهاردب لجرل ىصوأ اذإ إ لجرلا يفو هنمو : :ةلأسم

 م : ةفصل ١ هذه ىلع مهكيل امهل ىصو أ ام ُهل ىصوم أ ةثرولف 6 ىيوم ١ توم لبق ل ىصوم ا ت امو

 هللا كمحري انتفأ ؟ال

 . ملعأ ةللاو ةيصولا تلطب ىصوملا لبق هل ىصوملا تام ادإ : باوجلا

 ىنالفلا نالف نبا نالف اندَهشأ بتكي نأ ةارأ ادإ بتاكلا يفو نيو : :ةلأسم

 انتفأ نالف نبا نالف هوبأو ى نالف نبا نالف ةوخأ فتكي ما هوبأو نالف نبا نالف هوخأو

 . هللا كمحري
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 . ملعأ هللاو ًاعيح ہح ةداهشلا مهع ىحي ناك اذ ا هوبأو هوخأ بتكي : : باوجلا

 انتفأ ةنس ني رشعلا ىلإ وأ ةنس رشع انثا ةدم ىلإ لاق ادإ : كلذكو ةنمو :ةلأسم
 . ؟ هللا .كمحري

 ةنس ةرشع عب ر او ة هنس ةرشع ث الثو ة هنس ةرشع ىتنب أ ةدم ةل ١ ثتكي : ب اوجلا

 ةنس ةرشع عستو { ةنس ةرشع ىس امثو ة هنس ةرشع عبسو .7 ةرشع تسو ةنس ةرشع سمخو

 ءايلا حتفب. ةنس ةرشع ىنامث لاق ءاش نإو

 نب برعلب ىضرلا خيشلا ىلإ دوعسم نب دمحم نب راع ىلاولا باوج نيو : ةلأسم .
 هظفحن ىذلاف جلفلا نمم م هتلشذو ة هتمرص ىقسي نأ دحأل روحب له . هلل ا اهمحر عنام نب دمحا

 لخلاو نيديلاو يناوألا لسغو رقلا زانك لثمل ءالا جلفلا نم لمح نأ زوجي هنأ رب ; ألا نم

 اه ناك نإو ئ از اوح ظفحم : مل ا ده رغو برشل او ءوضولاو تار اهطلاو تب اساحنل ١ لسغو

 تعمسو 5 ِلآلدألا ىلعّرئاج كلذف { ءاملا بحاص ىلع دي هتمرص ىقسي نأ دي ري ىزلا

 ىّعو ز لئامس جلف نيم ةتمرص ىقسي نأ لجرل زاجأ ةنأ ىلع نب ىسوُم نع عفرت ةلأسم
 هللاب و لئامس ءام ىلع سايتالو ملسأ كلد كرت ىدنع ىذلاو . ملعأ هللاو ءاملا ةرثكل كلد

 . قيفوتلا

 نب دمحأ دلاولا خبشلا ىلإ ا دادم نب دمحم نب ناميلس خبشلا باوج نيو : : ةلأسم

 6 هكلم رغ يف ءايشألا . نمم ةريغ وأ اهظع عضو لجر يف كوشتامو . هللا همحر ىليعامسإلا عنام

 6 هشدحخ هقرعف ناسنإ هطوف حابم يف ه وأ م دحأل كلم وأ ح ق رط يف هعضوف ه لئاط هلح غ

 . ؟ هيلع نامضال م نامضلا عضاولا اذه ىلع ىرتأ

 وه امنإو هلعف نم نكي م اه نأل مظعلا عضاو ىلع تامضآل نأ وجرأف : باوجلا

 . ملعأ ةللاو رئاطلا ملعف

 11 رصحو تام م خ {&© هشعن لماحل ة هضف ىتيب ر الب ىصو ] لجر ىو هنمو : :ةل اسم

 ٥ ذهب ىول لعفي اتخيش 7 ام ؟ رح أ الب كلذو ‘ هولمحو دلبل ١ لهأ ١ نمم ديثك ش انأ

 مهاردلا هذه نوكتأ ‘ مهلك ىصولا مهفرعي ملو رضاحلاو رفاسملا مهنم نولماحلاو ؟ مهاردلا

 ؟ ةثرولا ىلإ مجرت وأ 2 هولمح نيذلا حصي ىتح ةفوقوم

 وأ اوناك ارارحأ اريثك وأ ًاليلق اوئاك هشعن لماحل ىصوملا اهب ىصوأ نإ : باوجلا

 ثرعيال ىزلا لاملاك ىهف 2 مهنايعاب مهتفرعم نم سيآو اوفرعي مل نإو ، اوفرعي
 ٢١٩١٩
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ه



 , لاملا تيبل اهنإ ليقو ، ةعاسلا موقت وأ اهبر حصي ىتح ، ةيرشح ةفوقوم اهنإ ليقف هبر
 . نامضلا ىلتبملا نوديتتعي و { مشرمأ نولم اوئاك نإ , ةثرولا رمأي ءارقفلل قرفت اهنإ ليقو
 . ملعأ ةللاو مرغلا وأ رجألا نيب : هريخ ، ام موي اهت حص نإ

 ىوزنلا ىرقعلا ىلع نع سيمخ نب رصان دهازلا هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 اذا إ ىِولا يف لومتامو . هللا ايهمحر ىوربالا ىقوطلا ىلع نب دوعسم نب هللا دبع خيشلا ىلإ

 قحب كلاهلل اقح دحأ ىلع ىعداو هنويد ءاضتقاو هنيد ءاضق يف 4 هيلع ىصوملا كلاهلا هل لعج

 مأ نيمي هيلع ةلأ { هيلع كلاهلل يصولا ةاعدا ىزلا قحلا كلذ هيلع ىقدملا ركنأو , ةيصولا

 هللا كاده ىنفرع ؟آل

 هل َسيل مهضعب لاقو ى هل نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو . كيد

 ءاضق يف هيلع ىصوملا كياَهلل اقح دحأ ىلع ىعدا ادإ يصولا يفو ةنمو : ةلأسم
 يف ايإ افوأ ةنأ هرارقإ دعب ىعداو { كيلاهلل ملاب هيلع ىعدملا رقأو هنويد ءاضتقاو هنيد

 ةنم دارأ ادإ إ ملع نيمي يصولا ىلع لهو ؟آل مأ كياهلا قحب هسفن ىلع ورارقإب ذخؤيأ 2 هتايح

 ىلع سيل مأ ؟ هيلع ىعدملا هنم دارأ اذإ إ ملع ني ىصولا ىلع سيل أ ؟هيلع ىقدلا

 هللا كاده ىنفرع ؟ هب هرارقا دعب قحلا ءافو هءاعدا 4 هعفني سيلو ملع نيم ىصولا

 ٥ قحلا نيم هيلع حصام ىضق هن ةلداعلا ةنيبلا هيلع : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هيلع نيملف ثراو نكي م ا ىِولاو
 وأ ناتيصو ةل ةجؤ ادإ لجرلا يفو : ىلع نب دوعسم خيشلا ىلإ هباوج نيو : ةلأسم

 ةيصو لكل ناك ادإ نييصولا ةرجأ ىف كلذكو ؟ نيملسملا لوق ني هب لومعملا امف :رثكأ

 . هللا كمحري انيفأ ؟ نيتيصولا يف نيتفلتخم ريغ ةرجألاو ىصو
 ىصوملا ناك نإف ؟ نيتيصولا يف اممرثكالاب ذخؤي نأ :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 مل نإو 2 ل لعج ايك ةرجألا لف ةمولعم ةيصو ذافنإ ىلع ةمولعم ة -أ امهنم دحاو لكل لعج

 « هاياصو ذافنإ ىلع ةرجأ اهل لعجو ، هل نييصو امهلعج امنإو ، كلذك ايهنم دحاو لكل لعجي
 . ملعأ ةللاو . نيملسملا لوقرثكأ ىلع نيترجألا نيثكألا امهل نوكيف

 هقحلي نمم وهلو ‘ هلام يف رايخ عيبب مهارد هلو كله لجر يف لومتاَمو ه هنمو : ةلأسم

 ةاكز هقحلت ةثرولا ضعب و ى ةثرولا نيب ًاعاشم رايخلاب غابملا لاملا ىقب و « مهاردلا هاكز
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 ىلع لمحي أ ؟ اهدحو رايخلا عيب يف ىتلا محار دلا هذه ىگزيأ كزي مهضعب و ميماردلا

 . ىلاعت هللا كّمحري انيفأ ؟ مهادلا ةاكز ني هيلعام ملسي و اهنم هتصح دحاو لك

 دوعسم هيقفلا نيخيشلا نعزوئأم وهام ةتظفح ىذلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نأ الإ ىرتشملا ىلع ةاكزال \ تالتخا كلد يف { ناسغ نب دمح نب هللا دبعو ناضمر نبا

 ىينعف ةثرولا امأو { لوقلا رثكأ وهو ، كيد يف ةاكزلا نيملسملا ضعب لاقو { ةراجتلل نوكي
 ىلع ةاكزلا هيلعف ةراجتلل عاتم وأ { وأ ، ةضفلاو بهذلا نم ةاكزلا هيف ثجت كام ةل تاك نق

 هاكز هيلعرأ مل ة ةاكزلا هيف بجتام هعم ءاكرشلا دحأ نكي م نإو { نيملسملا ضعب لوق

 . ملعأ هللاو

 ظفل قست ىلع نامض نمزارقإلا بتك ادإ ذإ ةيصولا بتاك يفو هنيو : ةلأسم

 ةارأو { ةيصولا ظذل ت ادإ دنع ملهو ظفلب :رارقإلا ظفلو ةيصولا ظفل نبب لصفي ملو ةيصولا

 نبا نالف رقأ بتكي أ روكذملا اذه نال نبا نالف ىصوأ بّشكيأ ر رارقإلا ظفل تتكي نأ

 هل هيلع نامض نيم ةضف تاي رال تسب ىنالفلا نالف نبا نالفل روكذملا اده ىنالفلا نالف
 . ةللا ةلاده انتفأ

 قسنلا واوب تطع نإ , نيملسملا راثآ نم ةتظفح ىلاف : قيفوتلا هللاب و : باوجلا
 بتكي نأ دارأ نإ بحأو { لاملا سأر نم راث كلذف : نامض نم بتكو ى ةيصولا ىلع

 هللاو ةقرولا هذه ردص ةركذ مدقملا اده نالف نبا نالف رقأ بتكي و ى اهنيب لصفي نأ رارقا

 . ملعا

 اياصولا يفكي امم ائيش فلخي مو تانامضو اياصوب ىصوأ نم ىفو ةنمو : ةلأسم

 ىلع اهضرعي ملو ةيصولا نيم ائيش يصولا ةفنأو اياصولل هلام ثلُت نم تانامضلاو

 نأ مهضعب ىضر نامض نم مهل بوتكملا ناك ادإ تيأرأ ؟ال مأ مرغلا ةمزليأ { نيملسلا

 بئاغ مهضعب و ضري ل مهضعب و ، كلاهلا ىلع ة ةحص مهل نكي مل نيذلا نايدلا مهمصاخي

 .. هللا كمحري انيفأ تانامضلاو نويدلا لهأ فكي مل كياملا ةفلخ ىذلاو

 { كياَهلإ لام نم هذافنإ يف أطخأ امل نماض ىصولا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . هناسل للز نيم قحلا فالخب ايتف زوجت نم هاتفأ ولو كومضم سفنألاو لاومألا يف أطخلاو

 وأ اقوقح كياهلا لام ىف نبعدملا ةصصاحمب كياهلا ىلع ثامض وأ نيد ةل نمم ىضر نمو
 نمم ازيمم ًالقاع اغلاب ارح ناكو { هرمأ كلم ناك ا إ هقح يف هيلع تباث وهف ةحص ريغب اياصو
 . ملعأ ةللاو'ءعىش هقح يف ىضريال هلعل نم ىلع تبثي ملو درفم ءايح آلو ةيقت ريغ
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 تلخو { بئاغلاو رضاحلا هتجوزل قادص هيلعو كله َنميف : لوقتاقمو ةنمو : ةلأسم

 اهيفوي نأ ىلاولا ىلإ وأ مكاحلا ىلإ ثبلطو ى كياهلل ادي يف ءىشب ةتجوز ترقأو ًاماتيأ
 ىلع قاب اده اهقح نإ ىلاعت هللاب انيمي اهفلي نأ عمو اهتحص عم لجآلا اَهيقادص ني ُايإ
 حصي م ادإ اَهِقادص نيم كلاهلل هب ثرقأ ىذلا اهيضقي نأ ىلالا وأ مكاحلل زوجيأ ز كلاهلا

 . ىلاعت ةللا كمحري انيفأ . ارارقإب الإ ةلداعلا ةنيبلاب هعم

 ترقأو ةروبجم ريغ ةلقاع ةغلاب ة ةرح ةأرملا هذه تناك نإ :قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ىيولل زوجيو . افالتخا كلد يف ملعأالو { اهيلع راث اهرارقاف اهريغل اهدي يف ءىشب

 نأ ليكولا وأ ىرولا مدع مم هسفن مكاحلا وأ مهتعامج وأ نيملشملا مكاح لبق نم ليكولاو

 دعب قحلا وأ قادصلا نمم اهل هيلع امب ةحص اهعم تناك اذإو ى اهجوزل هب ترقأ ام اههضقي

 { نالدعلا هب اهل ةهش ىذلاو قاروألا هذه ىف اَهل بوتكملا اه اهقح نأ هللاب ًانيم تلعحت نأ

 . ملعأ ةللاو نكلا ىلإ نالف كياهلا اهجوز ىلع قاب وه

 ليكو نأ ىعةاو ء بئاغلاو دجشلملا ليكوو , ميتيلا ىصو ىف ءاج اذإو هنمو : : ةلأسم

 عم هيلع ايعدا ىذلا ىلع ال مكحأ نأ ىلزوجيأ « امهتلادعب لو مهفرعأ نكأ مَلو ىصو وأ

 يصولا ادهو ليكولا اه تأ قحلا هيلع ىذلا لاق ادإ تيأرأ ؟ ةحصلا عمو هيلع ىدملا رارقإ

 اذإ تيأرأ ء بايغألاو ماتيألا قح ضبق ىلع امهنيعأو امهل مكحأ نأ يل زوجيأ ء نيتقث ريغ

 ىلع امهنيعأ نأ ىلزوبيأ . بايغألا وأ ماتيألل ىصو وأ ليكو اذه نأ لدع دهاش عمدهش

 عم لدعلا دهاشلا ةفرعم امهل مكحأو { لدعلا دهاشلا ةفرعمب بايغألاو ماتيألا ةقح ضبق
 ىلعلو ؟الوأ اهنع كتلأس ىتلا ةلأسملا هذهف "قحلا هيلع نكم رارقإلا وأ 2 ةلداعلا ةنيبلا
 . هللا كحري انتفأ ؟ الوأ كل اهتحرشام.

 مكحيال مكاحلا نأ نييملسلا راثآ نيم هتفرعو ىدنع ىذلا : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 لهأ م َ ةطخ زوجي ىذلا لذعلا طح وأ { نيللا ةداهش اهانعم ةحصلاو : ةحصلاب الإ

 يكآ وأ ىيولا ةنايخ ملعي ملو ‘ ةلاكولا وأ ةياصولا مكاحلا م عم تحص اذإف { ةماقتمساإالا

 لاقو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع امهتناعإ 7 مهتعامج وأ نيملسملا مكاح ني تاك ادإ
 نم ملعي مل ادإ إ ُزيكولا امأو ى مكحلا يف بوصأ كلدو ىيولا ةنامأ حصت ىتح مهضعب

 . ملعأ هللاو هتلادع ةحص دعب الإ ةضيبقت ةت الو هتناعإ بحأالو هرمأ هلعل وقوف هلكو

 دارأ ٠ نم ةباتك ةفصامو 2 هللا همحر نامثع نب ىلع خيشلا باوج نيمو : : ةلأسم

 ةارأو ء ىصوملا لبق تام ادإ كلكو ى ةيصولا ذافنإ ىلع ىولا ةرجأو ىِولا نع عوجرلا
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 اهتقرو تبهذو ‘ هتجوزل تاقدص هيلع نميف كلذكو هتيصو ذافنإ إ يف صو م ميقي نأ ىيولا

 نوكي لهو ؟ ةباتكلا ةفصام الوأ { ةب وتكملا ةقرولا َايطبت اَهنم ةارأو ةيناث ةباتك تدارأو

 نهرلا تابثإ ةلاحإ رايخلا عيب ةلاحإ كلذكو ؟آل مأ ةيناثلا ةقرولا لبق ليطبتلا ةباتك

 عب ةيصولا ربغ ائيش هليكو بتكي نأ ةارأ ادإ ىمعألا كلذكو ؟ ضوبقملا نهرلا ظفلو

 يف ىتلا ةباتكلا لثم ةلاكو ريغ نم كلد ريغ وأ جطق م يب وأ كرايخ عي لثم ةلاكولا ة ةحص

 وأ ني رثأ وأ, ءامرثأ وأ, ءام عيب لثم وأ { ةمذلا يف ناك اذا ءاسنلا تاقدص كلذكو ةمذلا

 كمرك نم اتفرع ؟ ةباتكلا ظفلام ؟ هدالوأ ءاسن تاقدص بتكي نأ ةارأ ادإ كلذكو ،َرثكأ
 هنم ىرحتيال ىذلا ممصلا ريك صألا كلذكو ؟ هللا ءاش نإرجألا كلو ؟ َكِلَد عيمج
 نأ مهل له ، مهلع ةباتكلا زبت مل نإو ؟ قرف امهنيب له ،ممصلا ليلق وأ عمسلا بتاكلا

 ؟ مهل بتكي نم اولكوي

 ةللا ءاش نإ كل نيبأ نكلو ، ةفرعملا ليلق مداخلا نإف : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 دي رُي ىزلا امأف.۔ هب لمعت الف اقفاوم هدجت مل نإو { هب لمعاف اقفاوم ةيأر نإف : ىديعام

 نالف نبا نالفل هتياصو نع ںالف نبا ثالف َم عجر ذق ثق بتاكلا بتكي هناف ةيصو نع عوجرلا

 تلطب دقف تام اذا إ يصولا امأو { نالف نبا نالف ة ةيصو لعجو .هل ةبوتكملا ةرجألا نعو

 ةقرولا لبق بتكي ليطبتلا ةلعل لطبتلا نإف اَهقادص ةقرو ثبهذ ادإ ةجوزلا امأو ةتياصو

 الإ اه تبثت الف لجآلا اهقادص ىف ناتقرو ةأرملل تعلط اذإ لجآلا امأو مويب ولو ةيناثلا

 رايخلا عيب يف ةلاحإلا امأو ، ني رخأتملا انخايشأ تاباوج نم ةظفحن اكه ةدحاو ةقرو
 هذه نطب يف هل بتك قح لكب ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ بتكي و زئاجف ، تابثألاو

 نالفل ىنالُملا نالف نبا نالف هرأ ثقو : ضوبقملا نهرلا ظفلو 7 ةقرولا هذه يف وأ ةقرولا

 ىمعألا ةباتك امأو ي ًاضوبقم ًانهر ىنالفلآ ءىشلا بوتكملا اذه يف هقحب ىنالفلا نالف نبا

 دارأ نإو { ليكو ريغ نمم زوجي ةناف ءام عيب يف ؤأ هتمذ يف مهارد بتكيال ليكوب الا إ زوجتالف

 يف ناك نإو 2 ليكو ريغ نيم زئاجف ةمذلا يف بتكي ناك نإف :هدالوأ تاحجوزل بُكي نأ

 ليكولا ىلع بتكي و . هقيب دي ري ايف ةلاكولا ىمعألا ىلع ظفلب ليكو ىلإ جاتحي لام

 . هيلع ةباتكلا زئاجف عمسي ظفللا ةل ترهج ادإ تاك نإف مصألا يلع ةباتكلا امأو ؟ عيبلا
 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو

 ىمعألا يف لوقتامو . هللا همحر ىلع نب سيمخ نب ريان خيشلا باوج نيمو : ةلأسم
 .ءاسنلل تاقدصلا ني ائيش وأ رثكأ وأ ني رثأ وأ ءامرثأ لثم ةماعلا ةفرعت ائيش بتكي ءاج ادإ
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 وأ ةيصو نيم بتكيام عيمج يف لكوي مأ ؟آل مأ هيلع بتكي نأ زوهجيأ ، ةمنلا يف ائيش وأ
 . ؟ اهريغ

 بتاكلل زئاجو هيلع تبثي تركذ اميف ىمعألا رارقإ تإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ُهلل او ليكو ريغ نم تركذ ام هيلع بتكي نأ

 تناك ادإ صخر اضعب و ، كيد يف لكوي لوقي اضعب نأ وجرأف ةيصولا امأو
 . ملعأ ةللاو دودحم ريغ ءىش يفزارقإلا وأ ةيصولا

 تاقدص بتكي ذأ ةارأ ادإ هتباتك ظفلام ءىش نودرءعىش ىف ةتباتك َزاج ادإ ةنمو

 ؟ هدالوأ ءاسن

 ةللاو ىدنع ليكو ىلإ جتحي مل ةمذلا يف رارقإلا ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ى . ملعأ

 ضوبقل ١ نهرل ا نيب قرف لهو ؟ ضوبقم ا نهرلا ةب اتك ظفلامو هنمو : :ةلأسم

 ؟ ءاوس ةلك مأ تابث إلاو

 نالف نبا نالفل هيلع نأب ىنالفلا نالف نبا ثالفرقأ تابثإلا ظفل :باوجلا

 ةتلخن وأ هتعارز اده كالف تبثأ دقو { اذكو اك ةدم ىلإ ةضف ةي رال اكو ادك ىنالفلا

 ٠ هيف هل سيل ئ ةقرولا ه هذه يف روكذملا قحلا اه يف اك ة هي د رق ش اذك عضوم ىف 1 ىتلا

 ا قدصم هلعج دقو 2 انه روكذملا حلا اذه ميلست تعب الإزارقإالو ةيصوآالو فرصتالو ةبهالو

 . ملعأ هللاو ةقرولا هذه يف انه ني روكذملا تابثإلا ادهو قحلا اه ةيقبت يف هيلع

 ىنأل ؟ ال مأ كلذ نوبتكي انخايشأ لهف »رايخلا تاعويب يف لوقتامو ة هنمو : : ةلأسم

 نب برعلب ىِضرل ١ جبشل ١ لثم ى بتكي نم مهنيو ئ بتكي نم مهنمف انخ ايش أ ت دحو

 . هللآ ءاش نإ ًاروجأم ةقحلا قي رط ىديس ىنفرع ىليعامسإلا برعلب نب دمحم

 © هيف ةباتكلاو رايخلا جيب ةزاجأب خأ نيملسملا ضعب : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 هليلع مكحي ام كلد هل عس اوف َنيملسمل أ ل اوقأ | نم لوقب ذخ أ نمو ئ كلد نَع تفقو ضعب و

 . ملعأ هللاو ذخأام نالخب ذخأ نم طخب وأ ك لدعلا مكاح

 اهجوز ىلع ةقفنلا بتكتل باكلا ىلإ تءاج ادإ ةأرملا ىف لوقتامو ةنمو : ةلأسم

 ىولإو ، لدع مكاح ىلإ جاتحي هنأ لجأ نم ةباتكلا نع بتاكلا فقو و رصملا نم بئاغلا
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 ايف لوخدل ا نم افوخ تفقوتو نجوزل ١ نيب ة هيحوزل ا ة هحص ىلا او { كل لاَهل ا هبيغب ةحصل ا هفرعم

 . ؟ ةل م كلذ هيلع . ؛قيضيأ ملعيال

 فقتالو ) ىلاعت ةللا لاقو { ملعيال ايع فوقولا هل مساو : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ( باثو قفانملا ) و ( فاقو لا ) ةيآلا مامت ىلإ ، ( ملع هب كل سيلام

 ركذي نأ لثم ههجو ىلع ظفللاب تأي مل ادإ باكلا يف ثوقتامو ةنمو : ةلأسم
 اقادص لوقي نأ لثم ىنعملا لدي و ؟الوأ ني روكذملا ترقأ ركذي ملو ، نث روكذملا ةعبأ
 هظفل ةكاكر نم اك ادإ ؟آل مأ كيب ةباتكلا لطبتأ اهل هيلع وأ هيلع اه الجؤم ًالجتآ
 . ىلاعت هللا كاده كلد اتل نيب همهفو هتفرعم ةلقو

 , هريخأتو كلد ميدقت نيم ةتركذام نالطب يل نبي مل : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ هللاو هباوص كل نا امم دخو ىوقأ ىدنع لوألا ظفللاو

 بتك ادإ ني زعملا لاصولاو ء ازعلل نوبتكي مهاندجو ةرهاظلا لهأو ةنمو : ةلأسم

 هل نمم ں سانلا نم د هيف نوزعمل ١ نولصاول ١ ةأزري امبو لوقيف ل اصولل تبتكو . اًرعل ا ف بيب ةاكل ١

 . هيصو ىأر ىلع هتوم ةعب هلام نم كلد دفني ءالحو ماداو ماعط نم ةي زعتلا

 . ملعأ ةللاو ظفللا اده نالطب ىل نبي مل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 لوقي نأ لثم ظفللا ىفراصتخالا بتاكلا ةارأ ادإ كلذكو ةنمو : ةلأسم

 هتوم ةعب هلام نيم كيد فني لقي ملو ائيش هلام نيم نوثريال نيزلا هب راقأل ةضف ىتي رالب و
 ةعب هلام نيم َكلَد فني ةظفل لكب ىتأي مأ { مايصلاو تارافكلا كلذكو { هيصو ىأر ىلع
 ملأ ناكو ى همالك يف حصفي مل ىزلا ناسللا ليقث كلدكو ، هيصو ىأر ىلع هتوم

 . ؟ال أ هيلع بتكي نأ زوبيأ ىنعملا نم بتاكلا مهفي نكل ناسللا

 هل مغساوف د هب ىصوي وأ هب رقيام هنم بتاكلا م مهفي ناك اذ ! : : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . ملعأ هللاو كلذ هيلع بتكي نأ

 رقي و هلام يف ىموي نأ ىمعألا ةلكو ىذلا ىمعألا ليكو كلذكو ةنيو : ةلأسم
 ؟ ىمعأ اعم ًايصو و ًاليكو ناك ادإ ةيصولا يف ةباتكلا ظفلام هل ًايصو ةلعجي نأو هلام يف
 . هللا كمحري كلذ ظفل اتل نيب و انتفأ
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 ةضف ةي رال اكو اكب نالف با نالف ىصوأ وأ رقأ لوقي : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ةلاكولا ةحصب كلذو ىمعألا ىنالفلا نالف نبا نالف لام نم ىنالفلا نالف نبا نالفل
 . ملعأ ةللاو هلام يف ةيصولا هذهل اذه ىيوملا نالفل اده ىمعألا نالف نيم ىدنع

 ىلإ ىويلحما دابن نت ملاس نب سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم
 يف لعجو نيتيصوب ىصوأ نميف هللا امهمحر ىقوطلا ىلع نب دوعسم ن هللا دبع ةقثلا خيشلا
 ىَصوملا لبق اهيصو كله ىلوألا ةيصولاف ىصوملا اه كلقو رخآلا ريغ ايصو امهنم ةيصو لك
 ىلوألا ةيصولاو اهيف ىصوملا هب ىوأام ىيولا ذفنأ ةريخألا ةيصولاو اهيف هيصو هلعج ىزلا
 . ةريخألا ةيصولا يف كياَهلا هيلع ىصوملا ىصولا اهذفني ْمَل تحرب اهيف يصولا كله ىذلا
 ىف ىصوملا هب هل ىصوأام دارأو سانلا نم دحأل تانامضو قوقح ىتوألا ةيصولا يف ناكو
 هيلع مكحأ . ةريخألا هتيصو يف هيصو كلاهلا ةلعج ىذلا ىقابلا ىيولا نم ىلوألا ةيصولا
 { اهب ثتملعالو ىلوألا ةيصولا ىات فنأ ام اتأ لاقو ىتأ ادإ ؟ كلاملا لام ني ه ذافنإب
 الثعو اباوص ةارتام اتفرع اهذافنإب هيلع مكحيالورذعو كلذ ةلأ ىردأالو اب ثيضرالو
 ؟ ةللا كمحر

 اه تاك ةنأ ىدنع ىذلاو ىتوأو ىنم فرعأ تنأف : قيفوتلا هللاب و باولا
 يف هبتكام ءاضق يف هيصو ةلعجي ملو { هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هيصو ةلعج ىسورلا

 هيصو ةلعج ناك نإو ، ىدنع ايف عيمجلا ذافنإ هيلعف { ةصاخ اَهيِف هيصو ةلعج ىتلا ةيصولا
 مكاحلا ميق و { ىرخألا ةيصولا ىفام ذافنإ هيلع سيلف ةصاخ ةيصولا كلت يف بتكام يف

 ةللاو . قوقحلا ثاحصأ بلطو رمأ كلميال نق ةثرولا تاك نإ هب موقي ادحأ كيدل

 . قيفوتلا هب و ملعأ

 : دمحأ نب برعلب دمصلا درفلا هدعسأ دمحأ نب ديعس ىضرلا خيشلا لأسأ :ةلأسم

 هيلع سبحو هئامصخ نمم امصخ اده هكلم يف هوبأ هل مكاحيل هكلم عيمجب هيبأل رقأ نميف
 نإو ى هل هيلع موحي رارقالا اده ناكو هئراو ةيقبل ةمزلي ادام لأسو ،رارقإلا اذه ةقرو ةوبأ
 ؟ال مأ رارقإلا اده ىف لخدي له لاملا ني :ءىش رارقإلا اه خي رات ةعب نبالا امهل تدح

 ةجو اتل نيب ؟ هلرورقملا ةثرو وأ هدعب نيم ةثرو وأ هلرقا نم مكاح ادإ ل رورقملل ْببيامو
 . ةلل ءاش نإزجؤت قحلا

 يف رارقإلا نإ هنيعب ظفللا سيل ةللا ةمحر ديعس نب حلاص خيشلا نع : باوجلا
 نأ ةل سيل لاقو هتثرول ءىش رقملا غزليالو ء تباث احيحص ظفللا تاك نإ تباث ماكحألا
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 ؤلو رارقإلا لبق نيم هلوق ىنعم ىلع هيبأل وه نتإلا لام نإ ليقو ؟ هلام نيم هتايح يف ىطع
 ةللاو رارقإلا دعب تدح ىزلا مخديال ةنأ اضيأ ةنعف خي راتلا ةعب ثدحيام امأو . هب ل رقي ل

 . هديب دمحم نب دمحأ نب ديعس لقألا مداخلا هبتك { ملعأ

 . ةللا ةمحر دمحم نب دمحأ نب ديعس ىضرلا خيشلا لأسأ : ةلأسم
 :ارعش .

 دمصلا هتاقام ىفتقملا انشساربن .. دجنلا ملاعلا أوقي ادام
 دري نملايتفلا ىف ملقلاؤجحب .. ةلصيف لدعلا بطق ملاظملا فتح
 دقتفيف ىسلا هثراو ريغل .. هب ثارتلا ثلث نم قبيام نميف
 دمتعي مكحلا يف ه ىذلاام هب ىصوأ .. امو نويدلا ىضقت نأ دعب نم كاذو

 ديقتت ءارضخلا دبك ىف سمشلاك .. هل تيده احاضيإ قحلا انل حضوأ
 هتعلااهمضام ادإ فلأ تلاو .. دمأ الب تايحت يني كاهو

 درب ربلا ةحود يف ةعقوانأك .. هب مامغلا تإ ح نإ ضورلا ة ةرشنك

 كلاهلا لام نم ىقبام ثلث ةل نإ : ةللا ةمحر ديعس نب حلاص خيشلا نع باوجلا
 هنيعب َنسيل ظفللا نأل ىتعملا ىلع باوجلا : هذه كتفص ىلع اياصولا ذافنإو نيدلا ءاضق دعب
 . هديب دمحم نب دمحأ نب ديعس لقأل ا بعلا ةبتك . ملعأ هللاو

 لجرلا ةيصو يف دعسأو هللا 4 ةمحر دمحأ نب ةيعس نيملسملا ىضاق لأسا : ةلأسم
 ىف دئازلا نيم م ةلطعام مزليأ ء اَهيف صقني و دي زي و اهريغ بتكي و اهعطقي نأ دارأ اذإ
 هيلع قحب وأ نامض نيآبوتكم ناك ؟ هدابع قح وأ هللا قح نم كيد ناك ؟آل مأ ىلوألا
 يف هبتك ايف تهت ةهتجا مث هيلع كيذ نأ ةدنعو ؟ ظفللا يف تباث رارقا ناك وأ ؟ هل ةبتك نم
 كلت ليطعت زوجيال مأ هنع اهافوأ دق نامك وأ هيلع ةداي زلا كلت ري ملو ، هيلع ام ىرخألا
 . هللا كمحر انيفأ ؟ ةداي زلا

 ةمدقتملا ةيصولا كلت يفّرقأ ناك نإ : هللا هحر ديعس نب حلاص خيشلا نع باوجلا
 هلك هب . رقأ ىذلا لطع و أ هيلع تسيل ىتلا ةداي زلا لطعف هيلع ايع ة ةداب د زب َرقآ وأ ه هلع سيلام

 هيلع سيلف ه هر » رقأ ام عب هوحولا نيم هجوب هنم ءىرب ثق وأ هيلع سيل اب ةو دق ناك اذ ١

 ز ربلا باوبأ نم ىه ىتلا اياصولا امأو . ةلطع ادإ هللا نيب و ةنيب اميف شأب اده لك
 . ملعأ ةللاو ةمدقتملا ةيصولا نم شأب اَهليطعت يف هيلع سيلف اهيف غوجرلا

_ ٢٢٢



 : ارعش : ةلأسم

 لجولا حلاصلا ىلولا وقي ادام هنيو

 مبطاوب تناك ادإ امارح ىرت

 ذقو جارصلاب ل ةموكحلا يفو
 ةتجوز ةتطعأ نإ جوزلا كيذك

 ىلعريمضلا يف نكلو اترش ريغ نم

 هلعاف هيوشئيام لك يف كاذك

 ثلمع نكي ملام همزلي ناكأ

 لهف نيملسملا ج عطقت رهنلاو

7. 
 ةدحاو تقلط دق لاق نإ جوزلاو

 ةدحاوب احاضيا ثلث تاكو

 ةمظانل رذعأو ىل كباوج ذدرأ

 ثحف ىدهلا سمش ثعلطام زيو

 انعمجت ثعبلا موي ةمايقلا ىتح

 اولأس نإ إ ممقلا نبت ة ةيطعلا ىف له

 لسرلاو نمحرلام مرح اب اييف
 لمعلاو ثاينلاو ذصتقلا ىرج اهف

 لجرلا امقريغ ق لطيلاققادص
 لليلا تناك اد يف ةيطعملا اه

 ليتعي مات ضرف ريغ ةعاط ني
 لبسلا اتل حضوت ىك ؟قحلا اتل خضوأ

 لكالاوزامثألااهلخ ني لخن
 لهولاو ثلقلاةافن نإ هبلقب

 لجولاو ثشلا ةارتعأف هجوزل
 ليحلا تقاض مأ اقدر عساوأ
 لجز هنود ومسي كدذعس آلازآل

 لصتترونلاب ادبأ اهدضل

 لسرلا هب تمت ىلا لوسرلا ىنع

 اذه لوق امأ : مظنلاب ىترابع ة ةلق عم ىمهفرذق ىلع ةموظنملا لئاسملا هذهل : باوجلا
 ىه امنا و ةيصعم ١ اهيف ط رتشي مل « { اهرهاظ يفو ة ةيصعملا لعف ىلع ةسسؤملا ةيطعلا يف لئاقلا

 يف تسشأام ىلع مارجلاو لآالحلا ىت ءايشألا نأرث ألا يف تعمس دقف ارش ريغب ةيطع

 اَهل ةعقوأ ةنأ هقالط يف كش مث مث هتجوز لجرلا ةلط اد إ هلوق امأو { ثدقعام ىلع ماكحألا
 عقي ةنإف لوألا قالطلا َنقيتسا اه ىلعف اهالط ىلع نققيتسيل قالط امههدازف ؟آل أ ةدحاو
 لوألا قالطلل ًانقيتسم ناك نإو { اهدع ىضقنت ةنت نأ لبق كلد ناك اذا إ ىناثلاو لوألا اهب

 ايف نوألا قالطلا الإ هفزلي ملو قالطلا ةداعإ هتين نكي مَلو ، ةلعف ةنا هب ربخأ دحأ ةلأس نإو.

 هايا ةتظعأ اهنأ هدنع اميفو !مرش ريغب اَهقادص ة ةتأرما ةتطعأ ادإ هلوق اماو هللا نيب و ةنيب
 قالطلا تأل كلد ىدنع هيلع مرحت مل اهسفن بيطب َكلَد تاك نإف ك ىرخألا ةتجوز قلطيل

 . اهرجح اهتزاجاب اَهيِف فلتخيف تاعاطلا نم لفاونلا ىلع ةرجألا امأو . ةنم ةيصعمب سيل

 ادإ هئام ىقست ىلا راجشألا ة ةرمث مرحتال نيملسملا قي رط يف ثدحملا جلفلا امأو
 . قيفوتلا 4 هللاب و لالح هؤام ناك
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 نأ ناسنإلل ثدحلا هلزنم ىهف بلقلا رطاوخ امأو : ديعس نب جلاص مداخلا نم

 مل د هيلع ركنأو هل ّضرب ل نإو ‘ , هرفك يف هكر اش هٹيدح عمس نم ل ىضرف رفكب ملكي

 . ملعأ ةللاو هرفك ةضري

 نإ كلذكو . هل رورقملل نوكيام ةل رقأ نمل هكلمم وأ هلامب ءرملا يف رارقإلاو : ةلأسم

 .؟ال أ هل هب رقأام نوكيأ دي َرل هكلم وأ ةلام نأ رقأ

 ةتعمسام ىلعف . مكح اهنم ظفل لكل : اهمكح فلتخي رارقإلا ظافلا نإ : باوجلا

 ىنعم يف هتبثي ل صعب و هتأ صعب و فالتخا هيف : . دب د زل ىلام لاق نم 7 ن ;ألا نم

 ضرملاو ةحصلا ىف هظفل ىف هيف فالتخاآل ىزلا تباثلا زارقالاام ةنمو : ةلأسم

 . ثراو ريغ وأ ثراول

 . ةدئاف هيف ذجأ مل ىنأل هخسن تكرت : باوجلا

 ىذل ا ت امو لجرل نح د هيلع لجر يفو : دوعسم نب رماع ىلاول ١ ب اوحو : ةلأ اسم

 ىلع أل ىزلا لا نيم ف تيلا ئربأ قحلا ةل ىذلا نإ مث إ مث هلام ني ةنع ذفني أ ىصوأو هيلع

 ىلع ل ىذلا “وحلا نمم ةثرولا ءعىیربي نأ هيلع أ وجلا اه نم تيملاو ةثرولا أربيأ > تيللا

 نأ ملعيزورقملا نكي ملو قحب لجرل يملا اهرقأ نإ تيأرأ ؟ نآربلا ةنم اولبقي و مهدلاو

 مأ ة ةفصلا هذه ىلع ةثرولا أربيأ {& هب ُهل رقأ ىذلا نم كلاهلا ءاربإو ل كلاهلا اه ىلع اقح هل

 . ؟ امهنيب قرف آل

 وأ ةثرولا ىلإ هملسو هذخأ نإو هب ىصوأ امل ًالاثتما ىصوملا هب ىصوأام امأ : باوجلا
 نإو ؟ كلَد نم ةثرولا أربي ةنأ وجرأف ةنم كلاهلا أربإ ثإو { هيلإ كلذف ةقث تاك ادإ ىولا

 ةثرولا ءىرب و ىدنع ىرت ولا ؛ل تم ىربأ ادِإف هلام ني ذافنإب صومَريغ قحلا تاك

 نآربلا ن ىلإ بحأ وهف ةافاوملاب هيلإ ملس نإو املاع نكي مل وأ { هب املاع قحلا هل نم تاك
 . ملعأ ةللاو

 نزم ةرصحب ةامسم مه اردب اهنع جحي نأ لجر ىلإ ا تصو ] ةأرما ىفو هنمو : : ةلأسم

 طخب كلذ د نكي ْمَلو > ةيصولا ه هبل [ إ ىَضول | لبقو ثلثل | نم جرخت ةيصول ا تدب اكو 77 اول

 ي

 ءىش ةدنع هيلإ ىصوملا ناكو ى ةيصولا اؤركنأ ةثرولا نإ مث { كودع ذوهشآلو هطخ زوجي نق
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 اذا إ مكاح مكحالب ثراولا ىلإ اَهمّلسي نأ ةلّزوجيأ { هيلع انيد ةامسملا ميهاردلا ه هذه ني

 . ؟ كلذب مكاح هيلع مكحي نأ الإ ؟زوبجعآل مأ ثراولا ملظ تفرع

 مهرادب اهنع جحي نأ ةثصوأ ىتلا ةكلاهلل نيدلا نم ىَضوملا ىتعام انأ :باوجلا

 ةيصو ثراولا ةحج ؤلو ةكلاهلا ةئرول قحلا نيم هيلع بجوام ميلست ىدنع هيلعف ةنيعم ةامسم
 ادإ ‘ مكحلا رهاظ ىف اهنع ةجحلا ذاقنإ إ نيم هب ةتصوأ اَميِف اَهل هيلعام ذافنإ هل سيلو كلاهلا

 . ملعأ ةللاو ةيصولا حصت ملو ةيصولا ةثرولا ركنأ

 برعلب ىضرلا خيشلا ىلإ د دوعسم نب دمحم نب رياع ىلاولا ىنعأ هباوج نيو :ةلأسم
 ةيصولا ظفلو هكولمم ةنع قتعي د نأ ىصوأ لحر يف لوُمتامو : هللا اهمحر عنام نب دمحأ نب

 دارأ ش ة ةبقعلا ماحتقالو ىلاعت ه هللا هحول هتوم تعب انالف هكولمم هنع قتعي نا الف ىضوأ

 . ؟ال مأ كلذ هلأ { دبعلا عيب و عوجرلا

 . هعيب ةارأ نإ هيب ةلو كلد يف عوجرلا هل نإ ليق دقف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهف ، هتوم تعب ارح نوي نأ هربد اذإ وهو ريبدتلا ن نيب و قتعلاب ةيصولا ن َنيب قرف كلذ ىنو

 وهو ، نبجلا يف هقتعي نمل عابي نأ لإ هعيب 1 زوحي آلو هيف عوجرلا ةل زوجيالو ربدتلا وه

 . ملعأ ةللاو ةايحلا يف ةمادختسا ةلو ربد نم كولمم

 نيسمخب ىناللا نالف نبا نالفَرَق أ بتك اذ إ ب بتاكلا يف لوقتامو ة هنمو .. :ةلأسم

 نيسمخب نالف نبا نالفل ىنالفلا نالف نبا نالف رفأ وأ ينالفلا نالف نبا نالفل ةضف ةي رال

 تجو ادإ كيذكو ؟ال ل مأ ٍ هب مكحي آ اتباث اظفل اده نوكيأ { اك تقو ىلإ اهلحم ةضف ةيرال

 أ اه لثم تبثي ةو هل ةيصو هضف هر د رآل نيسمخب ىنالفلا نالفلو > ن , وتكم ةيص و رثأ ىلع

 .؟ال

 نالفل وأ نآالف نبا نالفل ةضف ةي رال نيسمخب رقمل رفأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ضعب ةتبثأف « فالتخا كيد يف اولاق ثق مُهَلعلف ء ةضف ةي رال نيسمخب ىئاللا نالف نئا
 دمحأ ملاعلا خيشلا ىأر ةلعلو { ةضف ةي رال اذكو ادك ةل هيلع نأ رقي نأ الإ نورخآ ةتبثي ملو

 ةي رال اذكو ادك نالف نبا نالفلو ة ةتباث ةيصو قسنرثأ ىلع ة دجو نإو ي هللا همحر دادم نب

 . ملعأ ةللاو لاملا ثلث نم ىدنع ةتباث ةيصو وهف ةضف

 هذه قحب في مل النن كرتو ةقفن نف ا رص اَهحوز ىلع اَهل ٥ ةأرما يفو هنمو : :ةل اسم

 هذهل زوُجيأ ةثرولا اَهل رقي ْمَلو اهقحب ةنيب اهل نكي ملو ى نولاب ة ةثرو و ةميتي ةنبا نيم اَهلو ةأرملا
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 اهقحب في ل هنأل { لخنلا نمم اهجوز هقلخ امب دقنلا نمم اهل ىذزلاب اهسفن صىماقي نأ ةأرملا

 لحالو ثسحتأ > اهلام اذه نأ تفلح نا كلذكو > هللا نيب و اهنيب اميف لاملا ةثرولا ذحجحو

 . ؟ كلذ لعف اَهل

 نأ ىلإ هيلع قاب ةنأ مهيبأ ىلع اقح مهعم حص دق نولابلا ةنرولا تاك نإ : باوجلا
 { نيملسملا ماكح م اهقح ةحص متعل اهوركنأو { مهعم اَهَتح ةحص ىهه تفرع ثقو { تام

 مكاح ىلإ اهرمأ ثعفر ول نأ كلاهلا لام نم اهقح ذخأ اهل بجوت ةنيب اهعم نكي ْمَلو
 اَهل مكحيام لثمب اَهيفنل مكحتو اهقح ردقب هلام نم رنتست نأ اَهل نإ : ليق دقف َنيملشلا

 ماكح ي دحأ نم وح ةجح اهذخأت َْلاَم } هللا نيب و اهنيب ايف مكحلا تمدع نإ مكاحلا هب

 . .م ةللاو نيملسملا

 لاو أ ىلاولا ىلإ مامإلا بتك لثمزارسألا اهيف ىتلا سورطلا ىفو : ةلأسم
 اهأرقي نأ زوبيأ امهالك اتام وأ هل بوتكملا تام ادإ إ لجر ىلإ ل ني وأ مامإلا ىلإ
 . دبألا ىلعروجحم كلذ مأ ناسنإلا

 ُبِتاكلا تام ثقو ى نامزلا ميدق ني ةيقاب ةفلاس ْسورطلا تناكام ادإ :باوجلا
 ةفصلا هذه ىلع اهتءارقب سأبال ةنأ وجرأف اهيلع لمعال ةنأ بلقلا نأمطاو ةل ثوتكلاو
 . ملعأ هللاو

 دوغسم خيشلا ىلإ ىلع نب سيمخ نب ران ملاعلا دهازلا خيشلا باوج نيو : : ةلأسم
 - غلبت م هيف ءاكرش لام مهل ة ةوخإ يف ىديس لوقت امو ى ةللا انمحر قوط نب ىلع نب
 نم مهل لصحيام رقلا نم ائيش ًاومساقتي مو دحاو مّهيشعو ى اهيف ءاكرش ةردس مهلو ةاكزلا
 . ؟آل 1 ملام ىلع ةرديبلا نم م مهجتام مهيلع فثاضيأ اهريغو ‘ ةرديب

 ةاكزلا مهيلعف قحلا هوجو نيم هجوب ةرديبلا قحتسأ ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ةفصلا هذه ىلع نيملشلملا لوق رثكأ ىلع

 نامض نم هل ىصوأ وأ نامض نمم ةلخنب هدلول رقأ نم يف لوقتامو ةنمو : : ةلأسم

 ىصوأ نم ىلع مأ 2 ك آعيمج ة ةثرولا ىلع ةلخنلا هذه ىدف نم ىلع « هتايح يف اهعاب مث هتوم ثعب
 هجو اتل نيب ؟ كلد نيب قرف لهو ؟ اهدعب أ ةيصولا لبق غيبلا تاك { نامض ني اهب
 نوكيأ { ةيصولا لبق غيبلا ناكو ةيصو ناكو رلا باوبأ يف ناك ادإ كلذكو . ؟ باوصلا
 . ؟ هب ىصوأ نم ىلع مأ ، كلاهلا لام نيم ةث :رولا ىلع اَّرعلا
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 رايخلا عيبلا لبق نامض نيم ةيصولا وأ رارقإلا تاك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 وأ زارقإلا ناك نإو { يملسملا لوقرثكأ ىلع ى نامض نم ىيولاو ريملا لام نم ىذقلاف

 « ملعأ ةللاو نامض ني ةل ىوللا وأ ةلرقملا لام نيم ءادفلاف نهرلا وأ عيبلا ةعب ةيصرلا

 عيب ناك نإو اهف م جر وهف عطق م - اهب ىصوملا اَهعابف نامض ريغ نم ةيصو تناك نإو

 . ملعأ ةللاو عوجرب سيل مهضعب لاقو اهيف عوجر هنا نيملسملا ءاهقف ضعب لاقفرايخ

 قحلا هيلع نمم ىلع ظفلي نأ ةارأ ادإ بتاكلا يف ىديس ومتامو ةنو : ةلأسم

 . ؟ال مأ كي يفكيأ بێاكلا ةل لوقي نأ لبق معن لوقب هلمعاف

 . ملعأ ةللاو كلذب ىنتكيآل ةنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ىضرلا خيشلا ىإ هعج نب هللا دبع ن دمحم : ملاعلا خيشلا باوج نيو : ةلأسم

 ملو ، دحاو دلب نم ىتش جلف ءام نم تامض همزل نميف ةللا امهمحر ىليعامسإلا عنام نب دحأ
 همزلام ردقب دلبلا كيد ءارقفل ىصوأ ادإ أربيأ ، مهدتع ىصحي الو. ءاملا باحصأ عيمج ثرعي

 نم صالخلا هجو اتفرع ؟ نامضلا لبق نم جالفألا جالصإل ب بتكي مأ ؟ال 1 نامضلا نيم
 اتفرع ؟ ال مأ ءاوس هلك وكيأ جالفألا يف سبك لبق نيم امضلا تاك اإ تيأرأ كيد

 ' هللا كمحري كلذ .عيج نم صالخلا

 لاقو .ءارقفلا 7 5 نامضلا نا !نيملسملا ضب لاق : قيفوتلا ٍ هللاب و :و باوجلا

 . ملعأ ةلآو : ىلع ن نامضلا رذق قرفي و ى و . حالفأل د هنإف ًايتحإلا 1 ادإ لاق

 جاتحي ىتلا جئاوحلل ىراجلا رهنلا نييءاملا ذخأ يف ىديس لوقتامو ةنمو : ةلأسم

 َكِلَذ تاك : إ صرقلاو ةلحلاو زوكلا_ ءلم لثم وهو بارشلاو ماعطلا ريغل هتيب يف ناسنإلا ل
 : ةصخر هيف لهف كلد يف نوحرحيال مهدنع فراعتلاو ةنيم نونم رهنلا | زهأآلو رهنلا صقني

 هللا كمحري كلذ 9

 اهل رهنلا نم ذخألا وبي ىتلا_ءايشألل رهنلا نيم دخأي ةنإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو ىنبُجعيام ىلع

 ثرعي مل كلذ ناكو عرز وأ ة ةرجشم وأ ة ةلخن نيم ثامض ةمزل نم يفو 4 هنمو : ٠ ةلأسم

 لثم نامضلا نيم همزل امب حلضصأو ء هباب رال صالخلا هيلع قش وأ بايغأل وأ ماتيأل وأ هبر
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 نم هل صالخ هحو اه نوكيأ كلل { احالص نوكي ىذلا نيم م ةريغ وأ ا ادامس هل ىرتشا

 انفرع ؟ ل م نامضلا

 . ملعأ ةللاو صالخ هجو اذه وكي معنف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ر ١ دج نيم وأ هر اتعأ ب اتك وأ فوقوم ب اتك نم كامض همزل نم يفو ةنيم مو : ةلأسم

 اتفرع ؟ال أ نامضلا ني أربيأ ةمزلام ردقب كلذ ني .و حلصأ ءىشب همده

 . ملعأ ةللاو هذه كتفص ىلع نامضلا نم أربي معنف : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نم دحأ هل لاقف { اهباب رأ ع لأسو ةلخن نم كامض همزل نم ىفو ةنمو : ةلأسم

 كيو مهل ملس ادإ أربي يأ لب و ماتيأ نالفو نالفو نالفل اهنإ هلوقب نئمطي كلو ، تاقلا ربغ

 كمحر كلد نم هصالخ ة هحو اتفرع > اهضرأ تبهذو . تيهذ وأ ةمئاق ةلخنلا تناك ؟ ل مآ

 . ؟ هللا

 هبلق نأمطا ادإ هللا نيد ماكحأ نم مكح ةنانئمطإلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . ملعأ ةللاو أربي ةنإف مهتركذ نمي ةلعل مل تامضلا ملسو

 ملو اهبر فرعي ملو ةلخنلا تبهذو ةلخن نم تامض ةمزل نم يفو ةنيو : ةلأسم

 . ؟ انفرع هصالخ هجو تيكف هلوقب نئمطي نمم ةفرعي نم دجي

 نامضلا ملسي نأ زئاجف ابر ةلخنلا هذهلو فرعي ل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو ءارقفلل وأ لاملا تيبل

 نيوأ لفلاب ءام نم ثامض همزل وأ جلفلا ءام نمم دعتقأ نم يفو ةنمو : : ةلأسم

 فرع . جلفلا ب باحصأ نم عاب نم ه عاب و تام نم تاماذق ناكو صالخلا دارأو ئ نفد

 ؟ هصالخ هحو تيكف ئ مهترثكل صالخلا 4۔ هيلع ؟وش شو مهلك مهفرعي مل آ وأ جلفل ١ ب احصأ

 . انفرع

 . جلفلا باحص ني هلهأ ىلإ ةملسي هنإف : ثامضلا امأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا .
 جلفلل نامضلاب اضيأ ظاتحيو { ءارقفلا وأ لاملا تيبل نامضلا كيد ملسي ةنإف ةفرعيال ىذلاو
 . ملعأ ةللاو هحالص ىف ةلعبي'
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 ماتيألل لحف ني ٍةقثَريغ لجر دنع ني اتابن خأ ادإ راديبلا يفو ةنيو : ةلأسم
 ةميق نمم عىش ةئزلي ناك نإو ؟آل مأ ءىش اهبحاص غزليا اهبجاص رمأ ريغ نيم ةلخن هب تبنو

 لذب اهتبن ىتلا رقوذعلا علقب راديبلا رمأو جلفلا باحصأل صالخلا هيلع ةقشو ِتابنلا
 جرخيل هب ملع نيح ةلخنلا بحاص ةل لاق نإو ؟ال مأ ةلخنلا ثَحاصأاربيأ تابنلا
 . صالخلا ةجو انفرع ؟ال أ ءىش َكيَذ يف هيلعآلو هلخن ةرمث ةل ثيطتأ جرخأو ى تابنلا

 عبمج ني وذه كيفص ىتحت ءىش ةلخنلا تحاص زليال ةنأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 ‘ هذخأي مل وأ هتلخن فوذع نم تابنلا ذخأ هلخن ةرمث هل كالحو .اهتركذ ىتلا هوُحولا

 . ملعأ هللاو هتلخن توذع دجي نأ جاتحيالو

 نم ىل وس اه دلول تل امف فورعم مهس ل ام يف اَهلو ة 4 أتم ٥ ةأرمأ يفو هنمو : ٠ هل أاسم

 دنع ماعطب معطي نأ نوصوي د دلبلا لهأ ة هنس يفو كل ىقابلاو ًاباوث لاملا كلذ نم ىمهس ثلث

 ىلزظف نايابلا مهسلا اه اثلث اضيأ تلاقو { كلَد ةوطعأ نمم هلكأيف اباوث ةنومسي و دايعألا

 م ؟ املو تلاق امب ءىش اه اهلوق نم تبثي نهف تتامو 3 لوقلا اهريغ لقت ملو نيم
 تبني مل نإ ت ترأرأ ؟ اليلق ءايشألا هذه ريغ لام اهل نكي مل ىهو اَهِتثرول اذه عجري

 7 هلهج ىلع هسفنل هذخأي ىقابلاو كلذ ذفني راصو {©ك تلاق امب لعف دق اه اهلو ناكو

 كلذب اتفرع ؟ آل غأ ةكلاهلا تتام ذنم كيد ةر ةثرولل هيلع لهف نينس اه ىلعراصو

 اوناك اذإ ةثرولا ي ىصرب الإ ظفللا اه توبثب مكحأ زدقأال : قيفوتلا ه هللاب و باوجلا

 . . ةللاو نيغلاب

 لسرم ادهو هلاثمأو رصم يف اهريغ وأ مهاردب رخآ ىلإ ءاج لجر يفو نيو : ةلأسم
 كلد ىلإ لجرلا دمع دعب و هكرتو ، هل لقي مل وأ هكرتأ هل لاقف سانلا نيم ي د دنع ني كل
 اه ضبق هيلع رسعي ناكو هريغ نالفل هنإ كلد دعب هل ليقوأ ة هورب هيف دحو و « ةضبقو

 سيل لوسرلل لوقي و ناكم يف هكرتي مأ لوسرلا ةضبقي ثأ زوُجيأ ةقثَريغ لوسرلاو ءىشلا
 . انفرع ؟ كلذ نيم رصالخلا تيك مأ كيد ىل

 ريغ وأ ةقث ناك هنم هضبق نم ىلإ هدري نأ هل رئاح نوق : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ملعأ ةللاو هلهأ ىلإ هدري ىتح هظفحي لوقو 2 ٍةقث

 بتاكل ا دنع ى كلد هل بتكيل هنم د ارأو رخآ ىلع . هل نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلع نم ةملسو ٤ٌقحلا تجو و ةقح اهيف هل بتكف اَهيف ىل بتكأ ةل لاقو ةساطرق هاطعأف
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 لهف { لجرل ١ كلد نم رمأ الب ةقرول ا قزمو لا ل نم دمعف ةقرولا ىف بلاطي ملو > كلذ

 ه اهيف ُبلاطئال ةنأ ةنانئمطالا تناكو اهيف هل بتك نمل اهدر همزلي و & اَهْئامض 4 هيلع

 كمحري كلد تفرع ؟ هدنع نم هلص أ ثناك اد ١ "وجلا بح اَصل اهمكح م اهي ريالو

 ؟ هللا

 . ملعأ ةللاو سانلا فراعت ىلع اذه لثم ؛قيضيآل : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 نوغلابلا ةمع دعب و نيغلاب و ىتاتي ةثرو ةلرتو لاومأ ةلرت كلاه ىفو ةنمو : ةلأسم
 دحأ مهدنع رضحي ْمَلو ، مهمهسأ ماتيألل مهنم ضعب راتخاو كوصأ ىهو 2 لاومألا اومسقو
 دي يف ماتيألا لامو همهس رمعي مهنم لك راصو ، مهبيصن ماتيألل راتخيل نيملسملا تاقث نمم

 ال مأ مز مزص ءارشو رمتو بح ني نيلابلار ءالؤه مهس نيم ةإحيو ثإكألا ثيطيأ ى مهئايلوأ

 َلتغا نأ دعب كلد ماتيألا ريغ نإ تيأرأ أ } ةمسقلاب مشاضرو ماتيألا غولب دعب الإ كلذ ُثيطي

 مهيلع لهف هريغو دامس لثم كِلَد اوزمعو لخنلا نم رمتو ضرألا يف عز نمم ةلغ نوغلابلا
 ؟آل مأ عوجر ماتيألا ىلع لهو ؟آل أر ءىشب مهتر امع ظقَت ملهو 2 كلذ عيمجل عجرلا
 هللا ءاش نإ ًاروجأم كلد انفرع

 ‘ ماتيألا بيصن نأ لاومألا ه هذه مسق مشدنع ناك ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 آلو كيد مهلف مسقلا اوريغو ماتيألا غلب ادو نيغلابلا لاومأ نيم لكألا ؛قيسغي الف حلصأ

 . ملعأ ةللاو ىنبجعي ىذلا لوقلا ىلع ةلغلا در ء اكرشل ا ىلع نوكي

 بتك ذ دعب و دح اسمو جالفال ت تانامض ة هيصو يف بتك نم يفو هنيو : :ةلأ اسم

 هنأل ىلوألا هتيصو يف اهبتك تل ا تانامضلا كلت بتكي ملو ىَتوألا قزمو ىرخ أ ةيصو

 ىف ةل عوجرال مأ هللا نيب و ةنيب اميف اذه ةل زوجيأ دجاسملاو جالفالا كليل هيلع ناَمضال
 هللا كمحري كلذب ىنفرع ؟ هتايح يف ةملسي وأ هب ىصوي مأ ةمزلي و كلد

 4 مل ادإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 . ملعأ ةللاو هللا نيب و ةنيب اميف ةيصولا قي زمتو غوجرلا

 اك ىلع بتكأ بياكلل لاقو ابر هل فرعيال نامض هيلع نم ىفو ةنيو : ةلأسم
 نم بتاكلا بتكف ابر هل ثرع يآ ىلع نامض ني اذك ةب رق نم ءارقفلل ةلل ةي رال ادنكو
 ؟ ال مأ ادحاو نيظفللا ىتعم وكي و هتوم ةعب هيلع تبثي و اده ىفكيف ل برال نامض

 . انفرع
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 . ملعأ ةللاو ابر ةل فرعيال نامض نم بتكي : قيفوتلا هللاب و باوجلا

 ةرم اضيأ ضرمو ضرملا كلذ نيم ءىرب و هضرم يف ىصوأ نم يفو ةنيو : ةلأسم

 كلد نأ نظي ةنأل هضرم يف اهبتك ىتلا هتيصو تيبثتب هتحص يف دهشي ملو تامو ىرخأ
 اهيلع َلَمع آل مأ هتوم دعب هلام ني اهذافنإ زوجيو ةفصلا هذه ىلع هتيصو تبثت لهف زئاج

 هللا كمجر كلذ اتفرع

 اهنع عجري مَلام ةتباث هضرم يف هتيصو نأ لوقلا رثكأ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 . . ملعأ ةللاو لوقلا رثكأ ىلع

 ذافنإ تعب اهلام ثلث نم ىقبي امب اهدالوأ دالوأل تصوأ ةأرما يفو ةنمو : ةلأسم

 نم قوقحلا يجو ةيصولا ذافنإ نوكيأ . ةني ةمزاللا قوقحلا نم اهلعام ءاضقو اهاياصو

 كلد دعب ىقبيام ثلث نيم ةيصولاو { لاملا ةلمج نيم ذفنت قوقحلا مأ ظفللا اذه ىلع ثلثلا

 هبيصن رثقب اَهتثرول عجري لهف ى ةيصوملا توم لبق مهل ىصوملا نم دحأ تام ناك ادإ تيأرأ
 دالوأ ىنعأ ءالؤه نوطعي لهو انل نيب ؟ َكلَد ريغ مأ اهلام ةلج ىلع لمحيو { ةيصولا نيم
 كيد يف كبجعئام ىنفرع ؟ ةيصولا هذهب مهل ىصوم ناك ادإ نيب رقألا ةيصو ني دآلوألا

 & لاملا سأر نم جرخت تانامضلاو ةمزاللا قوقحلا نإ : قيفوتلا هللاب و باوجلا
 نم ةحأ تام نإو ةيصولا دعب لاملا ثلث نيم ىقبيام ىيومللو ثلثلا نيم اياصولا امأو
 ىوأ نم امأو هبيصن لطب و ىصوملا ةثرو ىلإ هبيصن عجر ىصوملا توم لبق مهل يصولا
 ذخأي ةنأ لوقلا زثكأو فالتخأ نيبرقألا ةيصو نم هذخأ ىف هيب رقأ نموهو ةيصوب تيل

 . قيفوتلا هب و ملعأ ةللاو نيب رقألل هب ىصوأ امم هبيصن ذخأي و تيملا هب هل ىصوأام

 هيقفلا خيشلا فيلأت ماكحألا يف ناتسبلا هكاوف باتك نيم ىلوألا ةعطقلا تمت
 لايل ىنامثو ءاثالثلا موي يف . ةللا ةمحر ىربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس ىلولا ىلاولا ىضرلا

 ةنس فلأو ةنس ةئامو ةنس نيعب رأو نينس عبس ةنس روهش نم ىناثلا عيبر رهش نيم نيقب نا
 ريصقتلاب هسفن ىلع ثرتعللا نيملسملا مداخ لجو زع هلل ريقفلا هخسن ةي وبنلا ةرجلا نيم

 ةخسن هديب ىوربألا ىليعامسالا ىلع نب عنام نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع نم زنألا

 ةظفح للا هقزر ىربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس يلولا ىلاولا عرولا ملاعلا ه هيقفلا هخيشل

 لوحالو ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع ةللا ىلصو محرلا ثوءرلا وه ةنإ هيف اب لمعلاو
 . ةمامح تحانام رمعلا لوطو ةمالسلاو ةداعسلا هبحاصل . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو

_ ٢٣٦




