
  جتريد املصفى ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 بسم اهلل الرمحو الرحيم

اؿُـ هلل كب ايعإٌ ٚايعاقب١ يًُعقكٌ ُٚع٢ً اهلل ٚهعًِ  ًع٢ هعٝـْا قُعـ ايعٓ         
 .ا٭ٌَ ٚ ٢ً آي٘ ُٚشب٘ أْعٌ

أَا بعـ ; ؾٗقا ػلٜـ يطٝـ يًُلؾٛ ات َٔ ا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ  ٢ً ُعاسبٗا أؾٔعٌ   
إَعاّ ؿاك   هِ ايلؾع اييت ٗ َٛطأنقا إٛقٛؾ١ اييت شلا سٚ ٚايقش١ٝ إوٓـ٠ ٚإله١ً اي٠٬ِ

اشلذل٠ اٱَاّ اؾًٌٝ َايو بٔ أْى ا٭ُبشٞ كٓٞ اهلل  ٓ٘ ْٚؿعٓا ب٘ ٚبهقاب٘ ايقٟ قعاٍ  
 .َا ؼت أؿِٜ ايوُا٤ نقاب أُض َٔ َٛطأ َايو :ؾٝ٘ إَآَا ايٌاؾعٞ

كتبق٘  ٢ً تلتٝب ا٭بٛاب ٚتلاْٗا اييت ٚٓعٗا اٱَعاّ ٚيعٞ اهلل ايعـًٖٟٛ ُعاسب     
ٚقـَق٘ ببشٛخ سعٍٛ ايوع١ٓ ٚبذلْع١ اٱَعاّ َايعو ٚبععا َناٜعا         ،غ إٛطأإِؿ٢ ًل

ايقذلٜععـ إِععؿ٢ ٕلؾٛ ععات إٛطععا إي٣إِععطؿ٢ » عٚػِععا٥ّ نقابعع٘ إٛطععأ ٚزلٝقعع٘ بعع
 .«٣ًُاهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

أهأٍ اهلل تعاٍ إٔ هعٌ ٖقا ايقذلٜـ ْاؾعا يٞ ٚيط٬ب ايعًِ ٚقلا٤ اؿـٜح ايٓبعٟٛ  
ٞ      نُا ْؿع بأًُ٘ إْ٘  ٢ً َا ٌٜا٤ قـٜل ٚباٱداب١ دـٜل ٫ٚ أْو٢ إٔ ايؿٔعٌ ٚإٓع١  ًع

ٗ ٖقا اؾُع ٚايقذلٜـ إِا ٖٛ بٛاهط١ هٝـٟ ايٛايـ ايع١َ٬ احملـخ إوٓـ اؿبٝب ايوٝـ 
ايقٟ  ًُٓعا َهع١    -سؿٛ٘ اهلل ٚدناٙ  ين ػرلا  -قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ اؿوين إهٞ 
ٚايعًّٛ إقعًك١ بايو١ٓ ايٓب١ٜٛ  ًع٢ ُعاسبٗا أؾٔعٌ    إهل١َ ُٓا ١ اؿـٜح كٚا١ٜ ٚؿكا١ٜ 

ؾأكدٛ َٔ اهلل تعاٍ قبٍٛ ٖقا ايعٌُ ٚايٓؿع بع٘ يًؼاُع١ ٚايعاَع١ ظعاٙ      .اي٠٬ِ ٚايقوًِٝ
ػرل ايدل١ٜ ٚبلنع١ ا٭ُعٌ ُٚعاسب٘ ًٚعلٚس٘ ًٚعاكسٝ٘ ٚساؾٛٝع٘ ايعقٜٔ َعِٓٗ إَآَعا          

 ايٌاؾعٞ كِٓٗ اهلل.

 .ُشب٘ ٚه٢ًًُِٚ اهلل  ٢ً هٝـْا قُـ ٚ ٢ً آي٘ ٚ

 نقب٘ إؿقكل إٍ ؾٌٔ اهلل دٌ د٬ي٘

 قُـ لٝض بٔ َُٕٝٛ مبرل ايواكاْٞ
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 البحث األول

 زلة السهة الهبوية يف الديويف بياى مْه

ٖٚٞ أٌُ َٔ أُعٍٛ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايو١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚسٞ َٔ اهلل إٍ ْبٝ٘ قُـ 
لّ كايؿقٗعا  ًع٢ فيعو أْعع     بٓا٥ع٘ ايكعِٜٛ هعب اتبا ٗعا ٚؼع     أكنعإ  ايـٜٔ ٚكنٔ َعٔ  

إوًُٕٛ ٚتٔاؾلت اٯٜات  ٢ً ٚد٘ ٫ ٜـع فا٫ يًٌعو ؾُعٔ أْهعل فيعو ؾكعـ ْابعق       
 .ا٭ؿي١ ايكطع١ٝ ٚاتبع غرل هبٌٝ إ٪ٌَٓ

 :َٚٔ اٯٜات ٗ فيو

 َٚا آتانِ ايلهٍٛ ؾؼقٚٙ َٚا ْٗانِ  ٓ٘ ؾاْقٗٛا :قٛي٘ تعاٍ .1

 َٔ ٜطع ايلهٍٛ ؾكـ أطاع اهلل :قٛي٘ تعاٍ .2

 يكـ نإ يهِ ٗ كهٍٛ اهلل أه٠ٛ سو١ٓ :قٛي٘ تعاٍ .3

 قٌ إٕ نٓقِ ؼبٕٛ اهلل ؾاتبعْٛٞ وببهِ اهلل ٜٚػؿل يهِ فْٛبهِ :قٛي٘ تعاٍ .4

َٚا نإ ٕ٪َٔ ٫ٚ َ٪١َٓ إفا ق٢ٔ اهلل ٚكهعٛي٘ أَعلا إٔ ٜهعٕٛ شلعِ      :قٛي٘ تعاٍ .5
 اـرل٠ َٔ أَلِٖ َٚٔ ٜعّ اهلل ٚكهٛي٘ ؾكـ ٌٓ ٫٬ٓ َبٝٓا

ؾًٝشقك اّيقٜٔ ىايؿٕٛ  ٔ أَلٙ إٔ تِعٝبِٗ ؾقٓع١ أٚ ِٜعٝبِٗ  عقاب      :ٛي٘ تعاٍق .6
 أيِٝ

ؾ٬ ٚكبو ٫ ٜ٪َٕٓٛ سق٢ وهُٛى ؾُٝا ًذل بِٝٓٗ ثِ ٫ هعـٚا ٗ   :قٛي٘ تعاٍ .7
 أْؿوِٗ سلدا ٖا قٔٝت ٜٚوًُٛا توًُٝا

آي١  إٕ نًُت ي٘ ،َٔ ٚدـ َٔ ايٌاؾع١ٝ سـٜجا ىايـ َقٖب٘ ْٛل :قاٍ ابٔ اي٬ِغ
ٚإٕ مل ٜهُعٌ   .ا٫دقٗاؿ َطًكا أٚ ٗ فيو ايباب أٚ إوأي١ نإ ي٘ ا٫هقك٬ٍ بايعٌُ ب٘

ي٘ آي١ ا٫دقٗاؿ ًٚل  ًٝ٘ كايؿ١ اؿـٜح بعـ إٔ ٜبشح ؾًِ هـ يًُؼايـ دٛابعا ًعاؾٝا   
 ٓ٘ ؾً٘ ايعٌُ ب٘ إٕ نإ  ٌُ ب٘ إَاّ َوقكٌ غرل ايٌاؾعٞ ٜٚهٕٛ ٖقا  قكا ي٘ ٗ تعلى  

 .(158-1ٚسوٓ٘ ايٟٓٛٚ قاي٘ ايـًٖٟٛ ٗ سذ١ اهلل ايبايػ١ ) .ٖٗٓاَقٖب إَاَ٘ 

ؾإٕ قًت ؾُا أُعٓع با٭ساؿٜعح ايعيت ُعشت بععـ       :قاٍ اٱَاّ ايٌعلاْٞ ٗ إٝنإ
ٜٓبػٞ يو إٔ تعٌُ بٗا ؾإٕ إَاَو يعٛ ٚؿعل بٗعا     :َٛت إَاَٞ ٚمل ٜأػق بٗا ؟ ؾاؾٛاب

هعل٣ ٗ ٜعـ ايٌعلٜع١ َٚعٔ ؾععٌ      ُٚشت  ٓـٙ يلَا نإ أَلى بٗا ٚإٕ ا٭١ُ٥ نًّٗعِ أ 
إٕ أػعق بع٘ إَعاَٞ ؾاتع٘     إ٫  ٫ أ ٌُ باؿـٜح :فيو ؾكـ سام اـرل بهًقا ٜـٜ٘ َٚٔ قاٍ

ٌ  سـٜح  ػرل نجرل نُا  ًٝ٘ نجرل َٔ إكًـٜٔ ٭١ُ٥ إقاٖب ٚنإ ا٭ٍٚ شلِ ايعٌُ به
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ٚا بقًعو  ُض بعـ إَاَِٗ تٓؿٝقا ي١ُٝٛ ا٭١ُ٥ ؾإ ا قكاؿْا ؾعِٝٗ أْٗعِ يعٛ  اًعٛا ٚٚؿعل     
ٌ  قٝعاي نعاْٛا قاهعٛٙ      ا٭ساؿٜح اييت ُشت بعـِٖ ٭ػقٚا بٗا ٚ ًُٛا بٗا ٚتلنٛا نع

ٌ  قٍٛ ناْٛا قايٛٙ ٚقـ بًػٓا َعٔ طعلم ُعشٝش١ إٔ اٱَعاّ ايٌعاؾعٞ أكهعٌ ٜكعٍٛ         .ٚن
ٌ  قعٍٛ       :يٲَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ إفا ُض  ٓـنِ سـٜح ؾأ ًُْٛا ب٘ يٓأػعق بع٘ ْٚعذلى نع

 اٖع .ؾإْهِ أسؿٜ يًشـٜح ٚ مٔ أ ًِ ب٘ قًٓاٙ قبٌ فيو أٚ قاي٘ غرلْا

تكععلك إٔ ايِععشاب١ َععا نععاْٛا نًّٗععِ فقٗععـٜٔ  ًعع٢  :قععاٍ اٱَععاّ ايوععٓـٟ اؿٓؿععٞ
سـٜجا أٚ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاُط٬غ ايعًُا٤ ؾإ ؾِٝٗ ايكلٟٚ ٚايبـٟٚ َٚٔ زلع َٓ٘ 

ِ ُشب٘ َل٠ ٫ًٚو إٔ َٔ زلع سـٜجا  ٔ ايٓ   َعٔ  أٚ  عٔ ٚاسعـ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ايِشاب١ كٓٞ اهلل  ِٓٗ نإ ٜعٌُ ب٘ سوب ؾُٗ٘ فقٗـا نإ أٚ ٫ ٚمل ٜعلف إ غرل 

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  اجملقٗـ َِٓٗ نًّـ بايلدٛع اٍ اجملقٗـ ؾُٝا زلع٘ َٔ اؿـٜح ٫ ٗ مَاْ٘ 
ِ ٖٚقا تكلٜل َٓ٘  .٫ٚ بعـٙ ٗ مَإ ايِشاب١ كٓٞ اهلل  ِٓٗ ٚهًِ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ٚيعٛ ٫ فيعو ٭َعل اـًؿعا٤      ،ؿـٜح يػرل اجملقٗـ ٚإْاع َٔ ايِشاب١  ًٝ٘ظٛام ايعٌُ با
ِ غرل اجملقٗـ َِٓٗ هُٝا أٌٖ ايبٛاؿٟ إٔ ٫ ٜعًُٛا َا بًػِٗ  ٔ ايٓ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ٖٚعقا   ،ٌَاؾ١ٗ أٚ بٛاهط١ سق٢ ٜعلٓٛا  ٢ً اجملقٗـٜٔ َِٓٗ ٚمل ٜلؿ ٗ ٖقا  ٌ ٫ٚ أثل
ا آتانِ ايلهٍٛ ؾؼقٚٙ َٚعا ْٗعانِ  ٓع٘ ؾعاْقٗٛا( ٚمعٛٙ َعٔ       ٍ)َٚ :ٖٛ ٚاٖل قٛي٘ تعاٍ

َٚٔ ٖٓا  لؾعت أْع٘ ٫ٜقٛقعـ ايعُعٌ      .اٯٜات سٝح مل ٜكٝـ بإٔ فيو  ٢ً ؾِٗ ايؿكٗا٤
بعـ ٍُٚٛ اؿـٜح ايِشٝض  ٢ً َعلؾ١  ـّ ايٓاهعؽ أٚ  عـّ اٱْعاع  ًع٢ ػ٬ؾع٘ أٚ      

ؾٝٓٛعل فيعو ٜٚهؿعٞ ٗ      ـّ إعاكض بٌ ٜٓبػٞ ايعٌُ ب٘ اٍ إٔ ٜٛٗل ٤ًٞ َعٔ إٛاْعع  
ٚقـ بٓع٢ ايؿكٗعا٤  ًع٢ ا قبعاك      .ايعٌُ نٕٛ ا٭ٌُ  ـّ ٖقٙ ايعٛاكض إاْع١  ٔ ايعٌُ

َٚعًّٛ إٔ َعٔ   .ا٭ٌُ ٗ ٤ًٞ أسهاَا نجرل٠ ٗ إا٤ ٚمٛٙ ٫ ؽؿ٢  ٢ً إققبع يهقبِٗ
ِ   أٌٖ ايبٛاؿٟ ٚايكل٣ ايبعٝـ٠ َعٔ نعإ هع٤ٞ ايٝع٘      َعل٠ أٚ َعلتٌ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٜوُع ٦ًٝا ثِ ٜلدع اٍ ب٬ؿٙ ٜٚعٌُ ب٘ ٚايٛقت نإ ٚقت ْوعؽ ٚتبعـٌٜ ٚمل ٜععلف    ٚ
أَل أسـا َٔ ٖ٪٤٫ بإلادع١ يٝعلف ايٓاهؽ َٔ إٓوٛؾ بٌ أْع٘    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْ٘ 

 ًع٢ َعا قعاٍ ٚمل ٜٓهعل      .٫ أمٜـ  ٢ً ٖقا ٫ٚ أْكّ :قلك َٔ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ٚنعقيو َعا أَعل ايِعشاب١ أٖعٌ       .ؿػٌ اؾ١ٓ إٕ ُعـم  :قاٍ  ًٝ٘ بأْ٘ وقٌُ ايٓوؽ بٌ

ايبٛاؿٟ ٚغرلِٖ بايعلض  ٢ً فقٗـ يُٝٝن يع٘ ايٓاهعؽ َعٔ إٓوعٛؾ ؾٛٗعل إٔ إعقعدل ٗ       
ايٓوؽ ٚمٛٙ بًٛؽ ايٓاهؽ ٫ ٚدٛؿٙ ٜٚـٍ  ٢ً إٔ إعقدل ايبًٛؽ ٫ ايٛدعٛؿ إٔ إهًعـ   

ايكبًع١ اٍ ايهعبع١ إٌعلؾ١    َأَٛك بايعٌُ  ٢ً ٚؾل إٓوٛؾ بٌ ُشض فيو سـٜح ْوؽ 
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ؾإٕ ػدلٙ ٌُٚ اٍ أطلاف إـ١ٜٓ إٓٛك٠ نأٌٖ قبا٤ ٚغرلٖعِ بععـ َعا ُعًٛا  ًع٢ ٚؾعل       
ايكب١ً إٓوٛػ١ ؾُِٓٗ َٔ ًُٚ٘ اـدل ٗ أثٓا٤ ايِع٠٬ َٚعِٓٗ َعٔ ُٚعً٘ بععـ إٔ ُع٢ً       

 قلكِٖ  ٢ً فيو ٚمل ٜأَل أسعـا َعِٓٗ باٱ عاؿ٠ ؾع٬     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاي٠٬ِ ٚايٓ  
 ،٫هٛم ايعٌُ قبٌ ايبشح  ٔ إعاكض ٚإؼِّ ٚإ اؿ ٞ  ًٝ٘ اٱْاع : دل٠ ٕا قٌٝ

ِ  ؾاْ٘ يٛ هًِ ؾاْاع ايِشاب١ ٚتكلٜل ايٓ   َكعـّ  ًع٢ إْعاع َعٔ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
بعـِٖ  ٢ً إٔ َا اؿ ٞ َٔ اٱْعاع قعـ  ًعِ ػ٬ؾع٘ نُعا فنعل ٗ ععل اينكنٌعٞ ٗ         

 ا٭ٍُٛ.اٖع ًَؼِا.

فنلْا ن٬َ٘ ٗ ٖقا ايبشح آْؿا قً٘ ٗ ا٭َٛك إع١ًَٛ ًل ا ٚٗ أٖعٌ  ٚن٬ّ َٔ 
ايكلٕٚ ا٭ٍٚ قبٌ ايٓقٌاك ايهقب اؿـٜج١ٝ ٚقبٌ تـٜٚٔ إقاٖب إعقدل٠. أَا َٔ  اَ بعـ 
فيو نأَجايٓا ؾإَا إٔ ٜهٕٛ فقٗـا ٚا٭َعل ٚآعض ٖٚعٛ إٔ ٜبشعح بعٌ ا٭ؿيع١ ٜٚعلدض        

 إا غعرل فقٗعـ ؾعًٝع٘ إٔ ٜققبعع ا٭ؿيع١ ٚا٭قعٛاٍ ٜٚقبعع        بٝٓٗا، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ َقعًُا أٟ 
ـ إعقاٖب  ا٭ق٣ٛ  ٓـ ا٭١ُ٥ َٓٗا، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ  اَٝا ؾعًٝ٘ إٔ ٜوأٍ أسـ إؿقٌ بأسع 

  إعقدل٠. ٚاهلل أ ًِ.
 يبشح ايجاْٞا

 ٗ إٔ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ َب١ٓٝ يًكلإٓ

ٞ   أْنٍ اهلل ايكلإٓ ايهلِٜ ٖـا١ٜ يًٓاي ٗ أَٛك ؿِٜٓٗ ٚؿ ْٝاِٖ ٚيهٔ بأهًٛب إْعاي
ٗ ايػايب ٫ ّهٔ ايٛقٛف َٓ٘  ٢ً َلاؿ اهلل تععاٍ بطلٜعل ايٛٓعٛغ ٚقعـ ٚنعٌ اهلل اٍ      

إٔ ٜبًؼ ايكلإٓ ايهلِٜ يًٓاي ٚإٔ ٜبٌ شلِ بكٛي٘ ٚؾعً٘ َعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْبٝ٘ قُـ 
ٗ   :وقاز اٍ ايبٝإ ؾكاٍ ُع٢ً اهلل  ٖٚعٛ   ِٚأْنيٓا إيٝو ايقنل يقبٌ يًٓاي َا ْعنٍ إيعٝ

إف ٜبٌ يًٓاي نقاب اهلل ٫ِٜـك  ٔ ْؿو٘ ٚيهٓ٘ ٜقبع َا ٜٛس٢ إيٝ٘ َٔ كبع٘    ًٝ٘ ٚهًِ
ٖٛ ٕٚسعٞ ٜعٛس٢  إ٫  َٚا ٜٓطل  ٔ اشل٣ٛ إ      َعٔ ٜطعع ايلهعٍٛ ؾكعـ أطعاع اهلل. 

ؾايو١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚٚٝؿقٗا تؿورل ايكلإٓ ايهعلِٜ ٚايهٌعـ  عٔ اهعلاكٙ ٚتٛٓعٝض َعلاؿ اهلل       
ٚمٔ إفا تقبعٓا ايو١ٓ َٔ سٝعح ؿ٫يقٗعا  ًع٢ ا٭سهعاّ ايعيت       .لٙ ٚأسهاَ٘تعاٍ َٔ أٚاَ

 .اًقٌُ  ًٝٗا ايكلإٓ إْا٫ أٚ تؿ٬ِٝ ٚدـْاٖا تلؿ  ٢ً ٖقٙ ايٛدٛٙ ا٭كبع١

َٚعٔ   .إٔ تهٕٛ َٛاؾك١ ٕا دا٤ ٗ ايكلإٓ ؾقهٕٛ ٚاكؿ٠ س٦ٓٝق َٛكؿ ايقأنٝـ :ا٭ٍٚ
 :أَج١ً ٖقا ايٓٛع

ِ قٛي٘  .1 ِ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً كٚاٙ  .بطٝعب َعٔ ْؿوع٘   إ٫  ٫وعٌ َعاٍ اَعل٨ َوعً
ٍ    ،ايـًُٜٞ ٫تعأنًٛا أَعٛايهِ بٝعٓهِ     ٜاأٜٗعا اّيعقٜٔ آَٓعٛا    :ؾاْ٘ ٜٛاؾعل قٛيع٘ تععا
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  بايباطٌ

اتكٛا اهلل ٗ ايٓوا٤ ؾاْٗٔ  ٛإ  ٓـنِ أػقُٖٛٔ بأَا١ْ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقٛي٘  .2
ٚ اًععلٖٚٔ  :٘ تعععاٍؾاْعع٘ ٜٛاؾععل قٛيعع   .اهلل ٚاهععقشًًقِ ؾععلٚدٗٔ بهًُعع١ اهلل  

 .بإعلٚف

ٜٛاؾعل قٛيع٘    .إٕ اهلل يًُٝعٞ يًٛعامل ؾعإفا أػعقٙ مل ٜؿًقع٘      :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقٛي٘  .3
 .ٚنقيو أػق كبو إفا أػق ايكل٣ ٖٚٞ ٚا١ٕ :تعاٍ

 :َٚٔ أَج١ً ٖقا ايٓٛع .إٔ تهٕٛ بٝاْا ٕا أكٜـ بايكلإٓ :ايجاْٞ

ا تؿٌِٝ أسهاّ اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚايِٝاّ بٝإ اجملٌُ ٗ َجٌ ا٭ساؿٜح اييت دا٤ ؾٝٗ .1
 .ٚاؿر ٚغرلٖا

2.          ٍ )ٚايوعاكم   :تكٝٝـ إطًعل نا٭ساؿٜعح ايعيت بٝ ٓعت إعلاؿ َعٔ ايٝعـ ٗ قٛيع٘ تععا
ٚايواكم ٚايواكق١ ؾاقطعٛا أٜعـُٜٗا( أْٗعا ايُٝٓع٢ ٚإ ايكطعع َعٔ ايهعٛع ٫ َعٔ        

 إلؾل.

ٕ  إعلاؿ َعٔ ايًٛعِ ٗ      .3 ٛك٠ هع قٛيع٘ تععاٍ ٗ   ؽِّٝ ايعاّ ناؿـٜح ايقٟ بعٝ ٔ أ
)اّيقٜٔ آَٓٛا ٚمل ًٜبوٛا إّاِْٗ بًِٛ( ٖٛ ايٌلى ؾإ بععا ايِعشاب١ ؾٗعِ     :ايبكل٠

يٝى بقاى إِعا   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ايٓ   ،أٜ ٓا مل ًِٜٛ :َٓ٘ ايعُّٛ سق٢ قاٍ
 ٖٛ ايٌلى. 

4.        ٍ )ٚنًعٛا  :تٛٓٝض إٌهٌ ناؿـٜح ايعقٟ بعٝ ٔ إعلاؿ َعٔ اـعٝطٌ ٗ قٛيع٘ تععا
ٚاًلبٛا سق٢ ٜقبٌ يهِ اـٝ٘ ا٭بٝا َعٔ اـعٝ٘ ا٭هعٛؿ َعٔ ايؿذعل( ؾٗعِ َٓع٘        

ِ   بعا ايِشاب١ ايعكاٍ ا٭بٝا ٚايعكاٍ ا٭هٛؿ ؾكعاٍ   ُٖعا   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 بٝاض ايٓٗاك ٚهٛاؿ ايًٌٝ. 

 :َٚٔ أَج١ً ٖقا ايٓٛع .إٔ تهٕٛ ؿاي١  ٢ً سهِ ههت  ٓ٘ ايكلإٓ -ايجايح 

 .«ٖٛ ايطٗٛك َا٩ٙ اؿٌ َٝقق٘» :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقٛي٘  .1

فنا٠ اؾٌٓ » :ٗ اؾٌٓ اـاكز َٝقا َٔ بطٔ أَ٘ إقنا٠ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقٛي٘  .2
 .«فنا٠ أَ٘

 .ا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ٗ ؼلِٜ كبا ايؿٌٔ .3

ٌ  فٟ كًعب َعٔ ايطعرل      .4 ٌ  فٟ ْاب َٔ ايوباع ٚنع ا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ٗ ؼلِٜ ن
 .ٚؼلِٜ ؿّٛ اؿُل ا٭١ًٖٝ
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ٛ م ْوعؽ ايهقعاب       :ابعايل أْٗا تهٕٛ ْاهؼ١ ؿهِ ثبت بايهقاب  ًع٢ كأٟ َعٔ هع
ؾاْ ع٘ ْاهعؽ ؿهععِ ايُٛع١ٝ يًٛايععـٜٔ     ،٫ ُٚعٝ ١ يععٛاكخ  :بايوعٓ ١. َٚجعاٍ فيععو سعـٜح   

نقب  ًٝهِ إفا سٔعل أسعـنِ    :ٛك٠ ايبكل٠هٚا٭قلبٌ ايٛاكثٌ ايجابت بكٛي٘ تعاٍ ٗ 
.ٚإعقُعـ إٔ  قلبٌ بإعلٚف سكا  ٢ً إقكٌإٛت إٕ تلى ػرلا اي١ُٝٛ يًٛايـٜٔ ٚا٭

ايبهل بايبهل دًعـ َا٥ع١    :ٚسـٜح ٖقٙ اٯ١ٜ َٓوٛػ١ بآٜات إٛاكٜح ٫ بقيو اؿـٜح.
 .…ٚاي٬تعٞ ٜعأتٌ ايؿاسٌع١ َعٔ ْوعا٤نِ      ؾٗٛ ْاهؽ ٯ١ٜ ايٓوعا٤:   ،ٚتػلٜب  اّ

 ُٖا َا٥ع١ دًعـ٠  اينا١ْٝ ٚايناْٞ ؾادًـٚٚايِٛاب إٔ ٖقٙ اٯ١ٜ َٓوٛػ١ بآ١ٜ:  اٯ١ٜ.
 ٫ بقيو اؿـٜح. 

 :ٚبٝإ ايوٓ ١ يًكلإٓ ٗ غرل ا٭سهاّ ٜكع  ٢ً ث٬ث١ أٓلب

َا ٜلؿ َٛاؾكا ٕا ٗ ايكلإٓ ؾٝهٕٛ َ٪نـا ي٘ ٫ٚ ىًٛ َع فيعو  عٔ ًعلغ ٚبٝعإ      .1
نشـٜح اـٔل َع َٛه٢  ًٝع٘ ايوع٬ّ ٗ ايبؼعاكٟ ٚغعرلٙ ؾاْع٘ ٜٛاؾعل ايكِع١        

 .إقنٛك٠  ُٓٗا ٗ هٛك٠ ايهٗـ

ِ   َٚجاي٘ قعٍٛ ايعٓ     .ا ٜلؿ َٛكؿ ايقٛٓٝض ٚايٌلغَ .2 ٜعـ ٢   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 :ٌٖ بًػهِ ؟ ؾٝكٛيٕٛ :ؾٝـ ٢ قَٛ٘ ؾٝكاٍ .ْعِ :ٌٖ بًػت ؟ ؾٝكٍٛ :ْٛغ ؾٝكاٍ

ٍ    :َا أتاْا َٔ ْقٜل ٚ َا أتاْا َٔ أسـ ؾٝكاٍ  ،قُعـ ٚأَقع٘   :َعٔ ًعٗٛؿى ؟ ؾٝكعٛ
)ٚنعقيو دعًٓعانِ    :هلل تعاٍؾقيو قٍٛ ا .ؾٝ٪ت٢ بهِ تٌٗـٕٚ أْ٘ قـ بًؼ :قاٍ

أ١َ ٚهطا يقهْٛٛا ًٗـا٤  ٢ً ايٓعاي ٜٚهعٕٛ ايلهعٍٛ  ًعٝهِ ًعٗٝـا( أػلدع٘       
 ايبؼاكٟ ٚايذلَقٟ 

َٚٔ أَجًق٘ سـٜح دلٜر ايعابـ ٚسعـٜح ا٭بعلْ    .َا ٜلؿ  ٢ً طلٜل ا٫هقك٬ٍ .3
ؾٗعقٙ ا٭ساؿٜعح َٚعا ٗ َعٓاٖعا َ٪نعـ٠       .ٚا٭قلع ٚا٭ ٢ُ ٚسعـٜح ايِعؼل٠  

 .٤ بٗا ايكلإٓ ٚسهُقٗا تٌٓٝ٘ إهًّؿٌ ٚتٓبٝ٘ ايػاؾًٌيًُكاُـ اييت دا

 
 البحث الثالث

 يف ترمجة اإلمام مالك بو أنس

ٜٓقٗٞ ْوعب٘ اٍ فٟ أُعبض    .ٖٛ اٱَاّ اؾًٌٝ َايو بٔ أْى بٔ َايو بٔ أبٞ  اَل
ٚدـٙ أبٛ  اَل َٔ أُشاب كهٍٛ  .قـّ أسـ أدـاؿٙ اٍ إـ١ٜٓ ٚههٓٗا -قب١ًٝ بايُٝٔ-

ٚيعـ َايعو بإـٜٓع١ هع١ٓ      .ًٗـ َع٘ إػامٟ نًّٗا َا ػ٬ بعـكا  اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل 
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ث٬خ ٚتوعٌ ٚأػق ايعًِ  ٔ  ًُا٤ إـ١ٜٓ ٚأٍٚ َٔ ٫مَ٘ َِٓٗ  بعـايلٓٔ بعٔ ٖلَعن    
ايقٟ أقاّ َع٘ َـ٠ ط١ًٜٛ َٔ اينَإ مل ٌٜلن٘ بػرلٙ ٚزلع ْاؾعا ٍَٛ ابٔ  ُل ٚقُـ بٔ 

لٟ ٚنعجرلا َعٔ ايقعابعٌ ٚتعابعِٝٗ بًعؼ  عـؿِٖ  ًع٢ َعا ٜكعاٍ          إٓهـك ٚأبا اينبرل ٚاينٖ
َعٔ ايقعابعٌ ثًجُا٥ع١ َٚعٔ تعابعِٝٗ هعقُا١٥ ٚنًّٗعِ ٖعٔ اػقعاكٙ َايعو            ،توعُا١٥ ًٝؽ

ٚاكت٢ٔ ؿٜٓ٘ ٚؾكٗ٘ ٚقٝاَ٘ عل ايلٚا١ٜ ًٚلٚطٗا ٚػًِت ايجك١ ب٘ نُا تلى ايلٚا١ٜ  ٔ 
٢ٝ ا٭ِْاكٟ ٚاينٖعلٟ ُٖٚعا   ٚأػق  ٓ٘ اؿـٜح و .أٌٖ ؿٜٔ ٬ُٚغ ٫ٜعلؾٕٛ ايلٚا١ٜ

ٚنعقيو أػعق  ٓع٘ ابعٔ      .َٔ ًٝٛػ٘ ٜٚٓامع ابٔ  بـ ايدل ٗ كٚا١ٜ اينٖعلٟ  عٔ َايعو   
دلٜر ٜٚنٜـ بٔ  بـاهلل بٔ اشلاؿٟ ٚا٭ٚم ٞ ٚايجٛكٟ ٚابٔ  ٝٝٓع١ ًٚععب١ ٚايًٝعح ٚابعٔ     
إباكى ٚايٌاؾعٞ ٚابٔ  ١ًٝ ٚابٔ ٖٚب ٚابعٛ ٜٛهعـ ٚقُعـ ُعاسبا ابعٞ سٓٝؿع١ ٚابعٔ        

أْع ايعًُا٤  ٢ً إَاَقع٘ ٚد٬يقع٘ ٗ    .عٔ بٔ  ٝو٢ ٚػ٥٬ل ٫وِٕٛ غرلَِٖٗـٟ َٚ
اؿـٜح ْٚكـ ايلٚا٠ ٚاهقؼلاز ا٭سهعاّ َعٔ ايهقعاب ٚايوع١ٓ ًٚعٗـ يع٘ بعقيو أقلاْع٘         

مل  :ؿػًت  ٢ً َايو ؾوأيق٘  ٔ ث٬ث١ كداٍ :ؾٗقا سبٝب ايٛكام ٜكٍٛ .ٚ ًُا٤  ِلٙ
ٚنإ نعجرلا   –باهلل إ٫  َا ًا٤ اهلل ٫ق٠ٛ :مل ٜلٚ  ِٓٗ ؟ قاٍ ؾأطلم ثِ كؾع كأه٘ ٚقاٍ

ٜا سبٝب أؿكنت ٖقا إوذـ ٚؾٝ٘ هبعٕٛ ًٝؼا ٖعٔ أؿكى أُعشاب    :ؾكاٍ -َا ٜكٛشلا
ِ كهٍٛ اهلل   . عٔ أًٖع٘  إ٫  ٚك٣ٚ  عٔ ايقعابعٌ ٚمل مُعٌ اؿعـٜح     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ـٜجا ٚاسعـا  كَا دًى ايٝٓا ايٌٝؽ ؾٝشـخ دٌ ْٗاكٙ َا ْأػق  ٓ٘ س :ٚنإ َايو ٜكٍٛ
  .َا بٓا إٔ ْقُٗ٘ ٚيهٔ مل ٜهٔ َٔ أٌٖ اؿـٜح

ٌ  فيو سق٢ أػق اؿـٜح  ٚنإ َايو ثبقا ٗ اؿـٜح  إا بايلداٍ َٛثٛقا ب٘ ٗ ن
ٕٚا ناْت إـ١ٜٓ ٖٞ َٓبع اؿـٜح َٚٗب٘ ايعٛسٞ مل ٜلسعٌ َايعو     . ٓ٘ ًٝٛػ٘ ٚأقلاْ٘

ٚكسٌ ايٝ٘  .ٙ فنلا يػرلِٖأٗ َٛط ٓٗا يقا ػـ َعِٛ كٚاٜق٘  ٔ أٌٖ اؿذام ٚقًُا ػـ 
ايٓاي َٔ ا٭قطاك ايبعٝـ٠ ٜقًكٕٛ  ٓ٘ اؿـٜح ٚإوا٥ٌ ٕا زلعٛا  ٔ  ًُ٘ ْٚبا١ٖ ًأْ٘ ٗ 

 . ًّٛ اؿـٜح ٚايؿك٘. ٚناْٛا ٜنؿٕٓٛ  ٢ً باب٘ ٜٚكققًٕٛ  ًٝ٘ َٔ اينساّ يطًب ايعًِ

كٌٝ اْع٘  ؾ ،ٚاػقًـ ايٓاي ٗ هبب فيو .ٚٓلب بايوٝاٙ 147اَقشٔ َايو ه١ٓ 
أؾق٢ بعـّ ٚقٛع ط٬م إهلٙ ٚقـ ناْٛا ٜهلٖٕٛ ايٓاي  ٢ً اؿًـ بايط٬م  ٓـ ايبٝعع١  
ؾلأٚا إٔ ؾق٣ٛ َايو ػعٌ ايٓاي ٗ سٌ َٔ ْكا ايبٝع١ ٚقٌٝ إٕ ابٔ ايكاهِ هأٍ َايها 

ؾإٕ مل ٜهٔ  :قاٍ .إٕ ػلدٛا  ٢ً َجٌ  ُل بٔ  بـ ايعنٜن :ؾكاٍ ، ٔ ايبػا٠ هٛم ققاشلِ
ؿ ِٗ ٜٓقكِ اهلل َٔ ٚامل بٛامل ثِ ٜٓقكِ َٔ نًُٝٗا. ؾهاْعت ٖعقٙ ايؿقع٣ٛ     :اٍَجً٘ ؟ ؾك

هبب قٓق٘ ؾٔلب٘  اٌَ إِٓٛك بإـ١ٜٓ هبعٌ هٛطا. ٕٚعا بًعؼ فيعو إِٓعٛك غٔعب      
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 ٢ً  اًَ٘ ٚ ني٘ ثِ يكٞ إِٓٛك َايها َٔ قابٌ ٗ َٛهِ اؿر ؾا قعقك ايٝع٘ ٚؾاؼع٘ ٗ    
إٔ هُع َا ثبت يـٜ٘ َٔ ا٭ساؿٜح ٚاٯثعاك ٜٚعـْٚٗا   نجرل َٔ َوا٥ٌ ايـٜٔ ٚطًب ايٝ٘ 

ؾعأيـ نقعاب    ،ؾا ققك اٱَاّ  ٔ فيو ؾًِ ٜكبٌ إِٓعٛك  عقكٙ   .ٗ نقاب ٜٛط٦٘ يًٓاي
ٕٚا دا٤ إٗـٟ سادا بعـ فيو زلع٘ َٓ٘. ٚمل ٜنٍ َايو كٓع٘ اهلل قعٌ اسعذلاّ     .إٛطأ

   ِ ٘ ايلًعٝـ ٚأ٫ٚؿٙ إٛطعأ ٗ   ٚقعـ زلعع َٓع    .اـًؿا٤ ٚإد٬شلِ ٚتكعـٜل ايعًُعا٤ ٚتعٛعُٝٗ
أكؿت إٔ أ ًل نقابو ٖقا ٗ ايهعبع١ ٚأؾلقع٘ ٗ ا٭َِعاك     :َٛهِ اؿر ٚقاٍ ي٘ ايلًٝـ

ٌ  :ؾكعاٍ يع٘ َايعو    .ٚأٌٓ ايٓاي  ًٝع٘  ؾعإ ايِعشاب١ تؿلقعٛا ٗ اٯؾعام ٚكٚٚا      ،٫ تؿعع
ؾكعاٍ يع٘    .أساؿٜح غرل أساؿٜح أٌٖ اؿذام ٚاػق ايٓعاي بٗعا ؾعاتلنِٗ َٚعا ٖعِ  ًٝع٘      

ٚنإ َايو كٓ٘ اهلل نعجرل ايقٛآعع دعِ اؿٝعا٤      .دناى اهلل ػرلا ٜا ابا  بـ اهلل :ًٝـايل
ِ   ِٛٝ اؿب يلهٍٛ اهلل  سقع٢ اْع٘ نعإ ٫ٜلنعب ؿابع١ ٗ إـٜٓع١        ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ  إد٫٬ ٭كض ُٓت دوـ كهٍٛ اهلل  تعٛٗ كٓع٘ اهلل هع١ٓ َا٥ع١      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ايبكٝعٚتوع١ ٚهبعٌ بإـ١ٜٓ ٚؿؾٔ ب

 

 

 ايبشح ايلابع

 ٗ هبب تأيٝـ َٛطأ اٱَاّ َايو

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٛطأ نقاب أيؿ٘ اٱَاّ َايو ٌَق٬ُ  ٢ً سـٜح كهٍٛ اهلل 
طًب أبعٛ دعؿعل إِٓعٛك اـًٝؿع١ ايعباهعٞ اٍ اٱَعاّ        .ٚأقٛاٍ ايِشاب١ ٚؾقا٣ٚ ايقابعٌ

ؾعأيـ نقابع٘ ٖعقا ٚزلعاٙ      ،ٓعاي َايو إٔ هُع َا ثبت يـٜ٘ ٜٚـْٚ٘ ٗ نقاب ٜٚٛط٦ع٘ يً 
إٛطأ ٚقٌٝ إٕ هبب توُٝق٘ بقيو أْ٘ ٕا أيؿ٘  لٓ٘  ٢ً ًٝٛػ٘ ؾٛاط٪ٚٙ  ًٝ٘ ؾوعُاٙ  

 إٛطأ. 

  ٍ  لٓعت نقعابٞ ٖعقا  ًع٢      :فنل ايوٝٛطٞ ٗ َكـَق٘ يٌلغ إٛطأ إٔ َايهعا قعا
 .هبعٌ ؾكٝٗا َٔ ؾكٗا٤ إـ١ٜٓ ؾهًِّٗ ٚاطأْٞ  ًٝ٘ ؾوُٝق٘ إٛطأ

َٛط٦٘ ايك٣ٛ َٔ سـٜح أٌٖ اؿذام سق٢ قايٛا اْ٘ َهح ٗ تأيٝؿ٘ ؼل٣ َايو ٗ 
بعٔ   لك٣ٚ ايوٝٛطٞ ٗ َكـَق٘ يٌلغ إٛطأ  عٔ  ُع   .أكبعٌ ه١ٓ نا١ًَ ٜٓكش٘ ٜٚٗقب٘

ٍ  ، لٓٓا  ٢ً َايو إٛطأ ٗ أكبععٌ َٜٛعا   : بـ ايعنٜن ُاسب ا٭ٚما ٞ اْ٘ قاٍ  :ؾكعا
 .َٛا ؟ َا أقٌ َا تؿكٕٗٛ ؾٝ٘نقاب ايؿق٘ ٗ أكبعٌ ه١ٓ أػقُٛٙ ٗ أكبعٌ ٜ
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َٚٔ  اؿ٠ َايو ٗ َٛطإٙ إٔ ٜقنل ٗ َكـ١َ إٛٓٛع َا دا٤ ؾٝ٘ َٔ اؿـٜح  ٔ 
ثِ َعا ٚكؿ ؾٝع٘ َعٔ اٯثعاك  عٔ ايِعشاب١ ٚايقعابعٌ ْٚعـك إٔ          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

ٚ ٚأسٝاْعا ٜعقنل َعا  ًٝع٘ ايعُعٌ أ      .ٜهْٛٛا َٔ غرل أٌٖ إـ١ٜٓ ٭ٕ َايها مل ٜلسٌ  ٓٗا
أٚ بٝعإ إعلاؿ َعٔ     ٚأسٝاْا ٜقبع اؿـٜح بقؿورل ن١ًُ يػٟٛ ،ا٭َل اجملقُع  ًٝ٘ ٗ إـ١ٜٓ

 بعا اؾٌُ. 

 

 ؿكد١ أساؿٜح إٛطأ

ـ     ،إققبع يورل٠ َايو ٗ اؿـٜح هـ أْ٘ نإ ٜقشل٣ ٗ إقعٕٛ ٜٚٓقكعٞ ٗ ا٭هعاْٝ
ؾٗعٛؿ ٖعقا احملعـخ     ًٗـ ي٘ بقيو ايعًُا٤ قـّا ٚ سـٜجا. ٕٚا نإ إٛطعأ ٖعٛ ػ٬ُع١   

ٚقعـ  .ايهبرل ٚاٱَاّ ايكـٜل ٗ أكبعٌ  اَا دا٤ نقابا  ُٛٝا َقكٓا ٗ بابع٘ غاٜع١ ٗ إقاْع١   
بٌ ايعًُا٤ هًؿا ٚػًؿا إٔ أساؿٜح إٛطأ نًّٗعا ُعشٝش١ ٚإٔ اهعاْٝـٙ ٚكؿت ْٝعٗعا     

 إٕ نقاب َايو ُشٝض  ٓـٙ ٚ ٓـ َٔ :َق١ًِ. أَا َا قاي٘ اؿاؾٜ ابٔ سذل ايعوك٬ْٞ
ٜكًـٙ  ٢ً َا اققٔاٙ ْٛلٙ َٔ ا٫سقذاز بإلهٌ ٚإٓكطع ٚغرلُٖا ؾٗٛ ٜععدل  عٔ كأٜع٘    

قعـ  إ٫  اـاْ ٚيهٔ ٜل٣ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ أْ٘ يٝى ٗ إٛطأ سعـٜح َلهعٌ ٫َٚٓكطعع   
ٚقـ تٓاٍٚ ايٓعاي   .ٚ ًٝ٘ ؾأساؿٜج٘ ُشٝش١ َٔ ٖقا ايٛد٘ ،اتٌِ هٓـٙ َٔ طلم أػل٣

ٗ مَإ َ٪يؿ٘ ًُٚٚٛا َا ؾٝ٘ َٔ َله٬ت َٚٓكطععات.  أساؿٜح إٛطأ بايقؼلٜر سق٢ 
َٚٔ ٖ٪٤٫ َٔ ًاكى َايها ٗ ًٝٛػ٘ نايوؿٝاٌْ ٚابٔ أبٞ ف٥ب ٚغرلٖعِ. ٖٚعقا ٖعٛ    
اؿاؾٜ ابٔ  بـ ايدل أسـ  ًُا٤ ايكلٕ اـاَى ِٜٓـ نقابا ساؾ٬ ٗ ٌُٚ َا ٗ إٛطعأ  

) ٔ ايجك١(  :بًػين( َٚٔ قٛي٘) :ْٚٝع َا ؾٝ٘ َٔ قٛي٘ :َٔ إلهٌ ٚإٓكطع ٚإعٌٔ قاٍ
أكبعع١  إ٫   ٓـٙ ٖا مل ٜوٓـٙ أسعـ ٚهعقٕٛ سعـٜجا نًّٗعا َوعٓـ٠ َعٔ غعرل طلٜعل َايعو         

ٖٚٛ ٗ باب ايعٌُ ٗ ايوعٗٛ: إْعٞ ٫ أْوع٢ ٚيهعٔ أْوع٢       :أسـٖا ،أساؿٜح ٫ تعلف
ٖٚٛ ٗ باب َا دا٤ ٗ ي١ًٝ ايكـك َٔ نقاب ا٫ قهاف إٔ كهٍٛ اهلل  :)ٚايجاْٞ( .٭هٔ
أك٣ أ ُاك ايٓاي قبً٘ أٚ َا ًا٤ اهلل َٔ فيو ؾهأْ٘ تكاُعل أ ُعاك    اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ 

ؾا طاٙ اهلل ي١ًٝ ايكعـك ػعرل    ،اَق٘ أ٫ٜبًػٛا َٔ ايعٌُ َجٌ ايقٟ بًؼ غرلِٖ ٗ طٍٛ ايعُل
ٖٚٛ ٗ نقاب اؾاَع قٍٛ َعاف: آػل َا أُٚعاْٞ بع٘ كهعٍٛ     :َٔ أيـ ًٗل )ٚايجايح(

ٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل   .سوعٔ ػًكعو يًٓعاي    :ٚقـ ٚٓعت كدًعٞ ٗ ايػعلم إٔ قعا
إفا أٌْأت عل١ٜ ثِ  :ٖٚٛ ٗ باب ا٫هقُطاك بايٓذّٛ ٗ أٚاػل نقاب اي٠٬ِ :)ٚايلابع(

 اٖع. .تٌا٤َت ؾقًو  ٌ غـٜك١
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قاٍ ابٔ  بـ ايعدل ٗ اؿعـٜح    .ٖٚقٙ ا٭ساؿٜح ا٭كبع١ ثبت َا ٌٜٗـ بًُٛٗا أٜٔا
بًػعين ؾٗعٛ إهعٓاؿ     :إفا قاٍ َايو :ٚقـ قاٍ هؿٝإ( 1)ٍُٛا٭ٍٚ إ َعٓاٙ ُشٝض ٗ ا٭

ي٘ ًٛاٖـ َٔ سٝح  :ٚأَا اؿـٜح ايجاْٞ ؾكاٍ ايوٝٛطٞ ٗ نقاب٘ تٜٓٛل اؿٛايو .ُشٝض
ٚأَا اؿعـٜح ايلابعع    .ٚأَا ايجايح ؾكـ ٚكؿ َعٓاٙ  ٓـ ايذلَقٟ .ثِ هلؿٖا ،إع٢ٓ َله١ً

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   رل طلٜل َايعو إٔ ايعٓ    ؾٌٝٗـ ي٘ َا فنلٙ ايٌاؾعٞ ٗ ا٭ّ بوٓـٙ َٔ غ
 إفا أٌْأت عل١ٜ ثِ اهقشايت ًا١َٝ ؾٗٛ أَطلشلا. :قاٍ ٚهًِ

ٚقـ تٓعاٍٚ ايعًُعا٤ تًعو ا٭ساؿٜعح ا٭كبعع١ بايبشعح ٚايقُشعّٝ ٚسهُعٛا          ،ٖقا
بًُٛٗا ؾأؾلؿٖا اؿاؾٜ ابعٔ ايِع٬غ ٗ تعايٝـ ٚسهعِ بُٛعًٗا ٚنعقيو اؿعاؾٜ ابعٔ         

دنأ ٗ أهاْٝـٖاٚنقيو ابٔ أبٞ ايـْٝا أهٓـ اثعٌٓ َٓٗعا    َلمٚم إعلٚف باـطٝب اؾلؿ
 .ٗ أقًٝـ ايقكًٝـ

ٖٚا ٜـٍ  ٢ً إٔ ٖقٙ ا٭ساؿٜح ا٭كبع١ َق١ًِ نػرلٖعا َعٔ اساؿٜعح إٛطعأ قعٍٛ      
 عٔ ثكعات   إ٫  ُعشٝشا ٫ٚوعـخ  إ٫  نإ َايو ٫ٜبًؼ َعٔ اؿعـٜح   :هؿٝإ بٔ  ١ٓٝٝ

ـًـ شلقا ايهقاب بايِعش١ ٚا٫تِعاٍ ٗ   ٚبٓا٤  ٢ً ًٗاؿ٠ ايعًُا٤ َٔ ايوًـ ٚا .ايٓاي
إ ْقبعِٗ ٗ فيو ٫ٜٚٓبػٞ إٔ ٜٛٔ غرل ٖقا َجٌ اٱَاّ ايهعبرل  إ٫  ْٝع أساؿٜج٘ ٫ٜوعٓا

 .ٚاحملـخ ايٓكاؿ٠ اؾًٌٝ إَاّ ؿاك اشلذل٠ ٚ امل أٌٖ اؿذام

  ـؿ أساؿٜح إٛطأ

َا١٥ أيـ سـٜح إٕ َايها ك٣ٚ  :اػقًـ ايعًُا٤ ٗ  ـؿ أساؿٜج٘ ؾابٔ اشلباب ٜكٍٛ
ْع َٓٗا ٗ إٛطأ  ٌل٠ آ٫ف سـٜح ثِ مل ٜنٍ ٜعلٓٗا  ٢ً ايهقاب ٚايو١ٓ ٚىقدلٖا 

١ًْ َا ٗ إٛطأ َعٔ اٯثعاك    :ٚأبٛبهل ا٭بٗلٟ ٜكٍٛ .باٯثاك سق٢ كدعت اٍ ٔوُا١٥
 ،ٚ ٔ ايِشاب١ ٚايقابعٌ أيـ ٚهبعُا١٥ ٚ ٌعلٕٚ سعـٜجا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ ايٓ  

َٓٗا هقُا١٥ سـٜح ٚإلهٌ َا٥قإ ٚاثٓقعإ ٚ ٌعلٕٚ سعـٜجا ٚإٛقعٛف هعقُا١٥      إوٓـ 
أسِعٝت َعا ٗ    :ٚابٔ سنّ ٜكٍٛ .ٚث٬ث١  ٌل َٚٔ قٍٛ ايقابعٌ َا٥قإ ٚٔو١ ٚمثإْٛ

ٌ  َُٓٗا َٔ إوعٓـ ٔوعُا١٥    إٛطأ ٕايو َٚا ٗ سـٜح هؿٝإ بٔ  ١ٓٝٝ ؾٛدـت ٗ ن
 ْٝؿا ٚؾٝ٘ ْعٝـ ٚهبعٕٛ سـٜجا قـ تلى َايو سـٜح ْٚٝؿا ٚث٬مثا١٥ ْٚٝـ َله٬ ٚ

 اٖع .ْؿو٘ ايعٌُ بٗا ٚؾٝ٘ أساؿٜح ٓعٝؿ١ ٖٚاٖا ْٗٛك ايعًُا٤

ٖٚقا اـ٬ف بِٝٓٗ إِا ٖٛ كادع ٫ػق٬ف آػل ٗ كٚاٜات إٛطأ ؾايعاؿٕٚ ؿـٜج٘ 

                                                           
 ٔ سٝح اؿـٜح ؾ٬ ٜعلف. (. أٟ ٗ أٍُٛ ايعكٝـ٠ ٚ ًِ ايه٬ّ أَا 1َ
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ؾكـ ْكٌ ايوعٝٛطٞ ٗ تـكٜبع٘  عٔ     .إِا قاٍ نٌ َِٓٗ  ٢ً سوب ايلٚا١ٜ اييت ٚقعت ي٘
ٍ    اؿاؾ ك٣ٚ إٛطعأ  عٔ َايعو ْا عات نعجرل٠ ٚبعٌ        :ٜ ٬ُغ ايعـٜٔ ايع٥٬عٞ أْع٘ قعا

كٚاٜاتِٗ اػق٬ف َٔ تكـِٜ ٚتأػرل ٚمٜعاؿ٠ ْٚكعّ، َٚعٔ أنجلٖعا مٜعاؿات كٚاٜع١ ابعٔ        
ٖقا مٜاؿ٠  ًع٢ هعا٥ل إٛطعآت معٛ َا٥ع١       :قاٍ ابٔ سنّ ٗ َٛطأ ابٔ َِعب .َِعب
ٚهعبعٕٛ سعـٜجا ماؿٖعا َعٔ غعرل       نقيو ٗ كٚا١ٜ قُـ بٔ اؿؤ َا١٥ ٚٔو١ .سـٜح

طلٜل َايو َٓٗا ث٬ث١  ٌل  ٔ أبٞ سٓٝؿ١ ٚأكبع١  ٔ أبٞ ٜٛهـ ٚايباقٞ  ٔ غرلُٖعا.  
ٌ  سهِ َا  ًِ. ،َٚٔ فيو اػقًؿت أقٛاٍ ايٓاي ٗ  ـ أساؿٜح إٛطأ  ٚن

 كٚاٜات إٛطأ

ٓٗعا  ْوؽ إٛطأ نجرل٠ ٚايقٟ اًقٗل َٓٗا ٜبًؼ مٛ ايج٬ثٌ ْوؼ١ ٚنعجرلا َعا ٜكعع بٝ   
ٚقعـ فنعل    .ا٫ػق٬ف بايقكـِٜ ٚايقعأػرل ٚاينٜعاؿ٠ ٚايٓكِعإ سوعب تنٜعـ ايعلٚا٠ ؾٝٗعا       

 :ايوٝٛطٞ إٔ إٌقٗل  ٔ ايلٚا٠ أكبع  ٌل٠ ْوؼ١ ثِ هلؿٖا، َٓٗا

  ٞ زلعع إٛطعأ أ٫ٚ  عٔ  بعـايلٓٔ إععلٚف       ،ْوؼ١ و٢ٝ بٔ و٢ٝ ايًٝجعٞ ا٭ْـيوع
ث٬ثع١ أبعٛاب ٗ آػعل    إ٫  ب٬ٚاهعط١ بٌبطٕٛ ثِ كسٌ اٍ َايو َلتٌ ٚزلع َٓ٘ إٛطعأ  

 .نقاب ا٫ قهاف

إٕ َٛطعأٙ آػعل    :ْوؼ١ ابٞ َِعب أٓـ بٔ أبٞ بهل ايكاهِ قآٞ إـٜٓع١. قعايٛا  
إٛطآت اييت  لٓت  ٢ً َايو ٜٚٛدـ ٗ َٛطعأٙ مٜعاؿ٠ معٛ َا٥ع١ سعـٜح  عٔ هعا٥ل        

 .إٛطآت

دٌ أُعشاب  ٖٚٛ َٔ أ ،ْوؼ١ اٱَاّ قُـ بٔ اؿؤ ايٌٝباْٞ ُاسب أبٞ سٓٝؿ١
ْٚوؼق٘ تنٜـ نعجرلا  ًع٢    .َايو ٗ اؿـٜح نُا أْ٘ َٔ ا ِٛ أُشاب سٓٝؿ١ ٗ ايؿك٘

ْوؼ١ و٢ٝ ايًٝجٞ يهٓ٘ ًشٓٗا بآثاك َٔ غرل طلٜل َايو وقر بٗا يؿك٘ أبٞ سٓٝؿ١ ٖٚعٞ  
ٚقاٍ ٗ نٌـ ايٛٓعٕٛ:   ،َطبٛ ١ ٗ اشلٓـ ٚإٜلإ ٚشلا ٖٓاى ٚ ٗ اؿلٌَ ًٗل٠  ١ُٝٛ

إٛطآت إعلٚؾ١  ٔ َايو أسعـ  ٌعل َٛطعأ     :قُـ بٔ سوٌ ايٌاؾعٞقاٍ ابٛ ايكاهِ 
َٛطأ و٢ٝ بٔ و٢ٝ َٚٛطأ ابٔ بهرل ٚأبٞ َِعب  :َعٓاٖا َقكاكب ٚإوقعٌُ َٓٗا اكبع١

  .ٗ َٛطأ و٢ٝ ثِ َٛطأ ابٔ بهرلإ٫  اينٖلٟ ٚ ابٔ ٖٚب ثِ ٓعـ ا٫هقعُاٍ

 

 ًلٚغ إٛطأ

  :ًلغ إٛطأ ػًل نجرل َِٓٗ
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ٚيع٘  ًٝع٘    ،ٖعع  463أبٛ  ُل بٔ  بـ ايدل ايُٓلٟ ايكلط  إقٛؾ٢ هع١ٓ  اؿاؾٜ  .1
أٚشلا ايقُٗٝـ ٕا ٗ إٛطأ َٔ إعاْٞ ٚا٭هاْٝـ كتبع٘  ًع٢ أزلعا٤ ًعٝٛؾ َايعو       ،ًلسإ

٫ أ ًعِ ٗ   :قعاٍ ابعٔ سعنّ    . ٢ً سلٚف إعذِ ٖٚٛ نقاب مل ٜقكـَع٘ أسعـ إٍ َجًع٘   
َٓ٘ ؟ ٚقعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل ٗ ُٚعـ ٖعقا       ايه٬ّ  ٢ً ؾك٘ اؿـٜح َجً٘، ؾهٝـ أسؤ 

 ايهقاب. 
 زلرل ؾ٪اؿٟ َٔ ث٬ثٌ سذ١  * ُٚاقٌ فٖين ٚإؿلز  ٔ ُٖٞ

 بوطت شلِ ؾٝ٘ ن٬ّ ْبِٝٗ  *  ٕا ٗ َعاْٝ٘ َٔ ايؿك٘ ٚايعًِ
 ٚؾٝ٘ َٔ اٯؿاب َا ٜٗقـٟ ب٘  *  إٍ ايدل ٚايقك٣ٛ ْٚٗٞ  ٔ ايًِٛ

ُا٤ ا٭َِعاك ًعلغ ؾٝع٘ إٛطعأ  ًع٢      ٚايجاْٞ نقاب ا٫هققناك ٗ ًلغ َقاٖب  ً
  .ٚدٗ٘ ٚنإ أبٛ  ُل كٓٞ اهلل  ٓ٘ َٛؾكا ٗ ايقأيٝـ َعاْا  ًٝ٘

ٖعع ٚزلع٢ ًعلس٘ ش نٌعـ      911َِٚٓٗ د٬ٍ ايـٜٔ ايوعٝٛطٞ إقعٛؾ٢ هع١ٓ     .2
إػط٢ ٗ ًلغ إٛطأ ٚاػقِلٙ ٗ ًلس٘ تٜٓٛل اؿٛايو ٚطبع ٖقا ا٭ػعرل َعع ايٌعلغ    

 .َِل ٗ ث٬ث١ أدنا٤ ُػرل٠
ٖعع ًعلس٘   1114قُـ ابٔ  بـ ايباقٞ اينكقاْٞ إِلٟ إايهٞ إقعٛؾ٢ هع١ٓ   ٚ .3

 ًلسا ٚهطا ٗ ث٬ث١ فًـات.
ٖعع ٗ نقابع٘ ايقعًٝعل     1264ٚ بـ اؿٞ بٔ قُـ ايًهٟٓٛ اشلٓـٟ إٛيٛؿ هع١ٓ   .4

 .إُذـ  ٢ً َٛطأ اٱَاّ قُـ ٚقـ طبع باشلٓـ
ـخ اؿٓؿعٞ ايعـًٖٟٛ   نُا ًلغ إٛطأ قطب ايـٜٔ أٓـ بٔ  بعـ ايعلسِٝ احملع    .5

ٖع ًلس٘ ٗ ًلسٌ أسـُٖا بايًوعإ ايؿاكهعٞ ٚزلعاٙ شإِعؿ٢ ش      1176إقٛؾ٢ ه١ٓ 
دلؿ ؾٝع٘ ا٭ساؿٜعح ٚاٯثعاك ٚسعقف أقعٛاٍ َايعو ٚبععا ب٬غاتع٘ ٚتهًّعِ ؾٝع٘ نع٬ّ            

ٚثاُْٝٗا بايعلب١ٝ ٚزلاٙ إو٣ٛ انقؿع٢ ؾٝع٘ بعقنل اػق٬ؾعات إعقاٖب ٚ ًع٢        ،اجملقٗـٜٔ
 ٜب ٚغرلٙ ٖا ٫بـ َٓ٘ ٖٚٛ ايقٟ بٓٝت  ًٝ٘ ٖقا ايقذلٜـ إباكى.٤ًٞ َٔ ًلغ ايػل

 

 كقِلات إٛطأ

ٚأبعٛ   288اػقِلٙ نجرل َٔ ايعًُا٤ َِٓٗ اٱَاّ أبٛ هًُٝإ اـطابٞ إقعٛؾ٢ هع١ٓ   
ٚابٔ  بـ ايدل ٚزلع٢   456ٚابٔ كًٝل ايكرلٚاْٞ إقٛؾ٢  474ايٛيٝـ ايبادٞ إقٛؾ٢ ه١ٓ 

ٕٛطأ َٚلهً٘ ٚأبٛ ايكاهِ  بـ ايلٓٔ ايػاؾكٞ اؾٖٛلٟ إقعٛؾ٢  نقاب٘ ايقكِٞ ٗ َوٓـ ا
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 .ٖع اًقٌُ كقِلٙ  ٢ً هقُا١٥ ٚهق١ ٚهقٌ سـٜجا َوٓـا 385ه١ٓ 

 

  ٓا١ٜ ايٓاي بإٛطأ

َٓق أيـ َايو إٛطأ ٚايعًُا٤ ٜٔلبٕٛ أنباؿ اٱبٌ إٍ إـ١ٜٓ ٜوعُعْٛ٘ َٓع٘ سقع٢    
٢ًُ كدٌ ؾهإ فيو َِـاقا يكٍٛ ايٓ  يكـ كٚاٙ  ٔ َايو بػرل ٚاهط١ أنجل َٔ أيـ 

ًٜٛو إٔ ٜٔلب ايٓاي أنباؿ اٱبعٌ ٗ طًعب ايعًعِ     :ؾُٝا كٚاٙ ايذلَقٟ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  .ٖٛ َايو بٔ أْى :قاٍ  بـايلمام .ؾُا هـٕٚ أ ًِ َٔ  امل إـ١ٜٓ

 ععين ايٓععاي بإٛطععأ  ًعع٢ اػععق٬ف ٌَععاكبِٗ ؾهععإ َععِٓٗ إععدلمٕٚ َععٔ ايؿكٗععا٤  
ُـ بٔ اؿؤ ٚابٔ ٖٚب ٚابٔ ايكاهِ َِٚٓٗ ماكٜل احملعـثٌ نٝشٝع٢ بعٔ    نايٌاؾعٞ ٚق

هعٝـ ايكطإ ٚ بـايلٓٔ بٔ َٗعـٟ ٚ بعـ ايعلمام بعٔ ُٖعاّظ َٚعِٓٗ إًعٛى ٚا٭َعلا٤         
ٚبقيو اًقٗل إٛطأ ٗ  ِل َ٪يؿ٘ ؾاْهب ايٓاي ْٝعا  .نايلًٝـ ٚابٓٝ٘ ا٭ٌَ ٚإإَٔٛ

ٕ   ًٝ٘ َٔ ْٝع ؿٜاك اٱه٬ّ ايكاُٞ َٓٗ امؿاؿ إٛطعأ ؾٝع٘   إ٫  ِ ٚايـاْٞ ثِ مل ٜعأت مَعا
٫ٚ ذب ؾعًٝ٘ ب٢ٓ ؾكٗا٤ ا٭َِاك َعقاٖبِٗ   .ًٗل٠  ٢ً ًٗل٠ ٚاًقـت  ٓا١ٜ ايٓاي ب٘

ٚمل ٜنٍ ايعًُا٤ ىلدٕٛ أساؿٜج٘ ٜٚقنلٕٚ َقابعاتع٘   .سق٢ أٌٖ ايعلام ٗ بعا أَٛكِٖ
ٌعٕٛ  عٔ كدايع٘    ًٚٛاٖـٙ ٌٜٚلسٕٛ غلٜب٘ ٜٚٔبطٕٛ ٌَهً٘ ٜٚبشجٕٛ  ٔ ؾكٗ٘ ٜٚؿق

ؾٗقا ابٛ ْعِٝ ٜلٟٚ ٗ اؿ١ًٝ  ٔ َايعو ابعٔ أْعى     .نُا مل ٜنٍ اـًؿا٤ ٜعلؾٕٛ ي٘ قـكٙ
 ،ًاٚكْٞ ٖاكٕٚ ايلًٝـ إٔ ٜعًل إٛطأ ٗ ايهعبع١ ٚوُعٌ ايٓعاي  ًع٢ َعا ؾٝع٘       :أْ٘ قاٍ
ٌ  :ؾكًت ِ   ؾعإٕ أُعشاب كهعٍٛ اهلل     ،٫ تؿعع اػقًؿعٛا ٗ ايؿعلٚع    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٌ  َِٝبٚتؿلقٛا ٗ اي ٚقعاٍ ايكآعٞ ايؿآعٌ     .ٚؾكو اهلل ٜا أبا  بـاهلل :ؾكاٍ .بًـإ ٚن
ِ   :ٗ بعا كها٥ً٘ يًلًعٝـ ؾاْع٘ كسعٌ بٛيـٜع٘     إ٫  َا ا ًِ إٔ ًٕو كس١ً ٗ طًعب ايعًع

ٚنعإ أُعٌ إٛطعأ بوعُاع ايلًعٝـ غناْع١        .ا٭ٌَ ٚإإَٔٛ يوُاع إٛطأ  ًع٢ َايعو  
ٜٛبٞ اٍ ا٫ههٓـك١ٜ ؾوُع٘  ًع٢ ابعٔ طعاٖل    إِلٌٜ ثِ كسٌ يوُا ٘ ٬ُغ ايـٜٔ ا٭

 بٔ  ٛف. 

اْقٗت ايبشٛخ ا٭كبع١ ٚيٌٓلع اٯٕ ٗ إكِٛؿ َٔ ػلٜعـ ا٭ساؿٜعح إلؾٛ ع١ ٗ    
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إٛطأ َقٛنًٌ  ٢ً اهلل هبشاْ٘ َوقعٌٝٓ بؿًٔ٘ تعاٍ َقٛهًٌ بلهعٛي٘  

ٛػٓا ًٚعٝٛػِٗ ًٚعٝٛؾ   ٚكادٌ َـؿ أٚيٝا٥٘ َٔ ايعًُا٤ ٚايِاؿٌ ػُِٛا ًعٝ  ٚهًِ
 ًٝٛػِٗ إٍ ايقابعٌ ٚايِشاب١ ايهلاّ كٓٞ اهلل  ِٓٗ ْٚؿعٓا بِٗ.
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 هٓـ كٚاٜيت

قـ اتًِت إيٞ كٚا١ٜ إٛطأ اٱَاّ َايو بلٚاٜع١ وٝع٢ بعٔ وٝع٢ ايًٝجعٞ َعٔ  ُعّٛ        
إدام٠ ًٝؼٓا ايع١َ٬ ايوٝـ قُـ بعٔ  ًعٟٛ إعايهٞ اؿوع٢ٓ  عٔ ٚايعـٙ ايوعٝـ  ًعٟٛ         

 ٔ ايع١َ٬ ايٌٝؽ قُـ  ابـ إايهٞ  ٔ ايوٝـ أٓعـ بعٔ مٜعين ؿسع٬ٕ     إايهٞ أػدل ب٘ 
 ٔ ايٌٝؽ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ هلاز إهٞ  ٔ قُـ بٔ ٖاًِ ايؿ٬ْعٞ  عٔ ايٌعٝؽ    

 1218ُاحل بٔ قُـ بٔ ْٛغ ابٔ  بـ اهلل ايعُل٣ إعلٚف بايؿ٢ْ٬ إعـ٢ْ تعٛٗ هع١ٓ    
)أْا( َع٫ٟٛ   ،ٖع 1186ل٣ ايؿ٢ْ٬ تٛٗ هٔ )أْا( ًٝؼٓا إعُل قُـ بٔ ه١ٓ ايعُ ،ٖع

ٛٳ٫َت٢ِ )أْا(  جُعإ   ،)أْا( ايٌٝؽ هعٝـ بٔ إبلاِٖٝ اؾنا٥ل٣ ،ايٌلٜـ قُـ بٔ  بـ اهلل اي
)أْا( أبٛ  بـ اهلل قُـ بٔ قُـ بٔ  بـ  ،هعٝـ بٔ أٓـ إكل٣ َؿق٢ تًُوا٢ْ هقٌ ه١ٓ
بٔ َعلمٚم اؿؿٝعـ  عٔ أبٝع٘  عٔ دعـٙظ       اهلل اؾًٌٝ ايقٓوٞظ )أْا( ٚايـٟ أْا اٱَاّ قُـ 

)أْا( قُـ بٔ دابل سلى ايـٜٔ أبٛ  بـ اهلل بٔ قُـ بٔ قاهِ ايكٝوع٢ ايٛاؿٜاًع٢ تعٛٗ    
ٖع أْا  بـ اهلل بٔ قُـ ايطا٢٥ ايكلطب٢ آػل َٔ سـخ  ٓع٘ أْعا ايكآع٢ أبعٛ      749ه١ٓ 

ـ بعٔ  بعـ   ٖع آػل َٔ سـخ  ٓ٘ أْا قُ 625تٛٗ ه١ٓ  .ايعباي أٓـ بٔ ٜنٜـ ايكلط 
 497تعٛٗ هع١ٓ    ،ايلٓٔ بٔ  بـ اؿل اـنكدٞ آػل َٔ سـخ  ٓ٘ )أْا( قُـ بٔ ؾلز

ٖع ٍَٛ ابٔ ايط٬ع ايكلطب٢ آػل َٔ سـخ  ٓ٘ظ )أْعا( ٜعْٛى بعٔ  بعـ اهلل بعٔ َػٝعح       
ايِؿاك ايكلطب٢ آػل َٔ سـخ  ٓ٘ظ )أْا( أبٛ  ٝو٢ و٢ٝ بٔ  بـ اهلل ايكلطب٢ آػل َعٔ  

)٢ْ( ٚايعـٟ وٝع٢ بعٔ وٝع٢      ،ٟ أبٛ َلٚإ  بٝـ اهلل بٔ و٢ٝسـخ  ٓ٘ظ )ْٞ(  ِ ٚايـ
إ٫  ايًٝج٢ ايكلطب٢ آػل َٔ سـخ  ٓ٘ظ )أْا( إَاّ ؿاك اشلذل٠ َايو بٔ أْى زلا ا ؾُٝع٘

أبٛابا ث٬ثا َٔ آػل ا٫ قهاف ؾعٔ مٜاؿ بٔ  بعـ ايعلٓٔ ًعبطٕٛ  عٔ إَعاّ ؿاك اشلذعل٠       
ٖع.ٚبٗقا ايوٓـ أكٟٚ ٖعقا   179ه١ٓ تٛٗ  ،َايو بٔ أْى بٔ َايو ا٭ُبش٢ اؿُرلٟ

 ايهقاب إٍ َ٪يؿ٘ كٓ٘ اهلل تعاٍ قاٍ:

 ايًِٛات اـُى أسـ أكنإ اٱه٬ّ ;باب

)َايو(  ٔ  ُ٘ أبٞ هٌٗٝ بٔ َايعو  عٔ أبٝع٘ أْع٘ زلعع طًشع١ بعٔ  بٝعـ اهلل          -1
ِ دا٤ كدٌ اٍ كهٍٛ اهلل  :ٜكٍٛ ٖعٌ لعـ ثعا٥ل ايعلأي ٜوعُع      أَعٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾإفا ٖٛ ٜوأٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٫ًِْؿك٘ َا ٜكٍٛ سق٢ ؿْا َٔ كهٍٛ اهلل ؿٟٚ ُٛت٘ ٚ
ِ  ٔ اٱه٬ّ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل   ،ٔعى ُعًٛات ٗ ايٝعّٛ ٚايًًٝع١     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ِ   قعاٍ كهعٍٛ اهلل    ،إٔ تطٛعإ٫  ٫ :قاٍ ،ٌٖ  ًٞ غرلٖٔ ؟ :قاٍ  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٚفنعل كهعٍٛ    :قاٍ ،إٔ تطٛعإ٫  ٫ :؟ قاٌٍٖ  ًٞ غرلٙ  :ؾكاٍ ،ُٚٝاّ ًٗل كَٔإ
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ٍ     :ايننا٠ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  إٔ تطعٛع، قعاٍ:   إ٫  ٫ :ٖعٌ  ًعٞ غرلٖعا ؟ قعا
٢ًُ اهلل ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ،ٚاهلل ٫ أمٜـ  ٢ً ٖقا ٫ٚ أْكّ َٓ٘ :ؾأؿبل ايلدٌ ٖٚٛ ٜكٍٛ

 .أؾًض ايلدٌ إٕ ُـم : ًٝ٘ ٚهًِ

ايٛاٚ ٚتٌـٜـ ايٝا٤ ٖٚعٛ ُعٛت َلتؿعع َقهعلك ٫     ؿٟٚ( بؿقض ايـاٍ ٚنول  :)قٛي٘
 .إٔ تطٛع( بقٌـٜـ ايطا٤ ٚايٛاٚ ٚأًُ٘ تقطٛعإ٫  :ٜؿِٗ )قٛي٘

 باب ؾٌٔ اي٤ٛٓٛ

)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ ابٞ ُعاحل  عٔ أبٝع٘  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ كٓعٞ اهلل  ٓع٘ إٔ          -2
ٗع٘  ؾػوٌ ٚد -أٚ إ٪َٔ  -إفا تٛٓأ ايعبـ إوًِ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٌ  ػط١٦ٝ ْٛل إيٝٗا بعٝٓٝ٘ َع إا٤  أٚ معٛ   -أٚ َع آػل قطل إا٤  -ػلدت َٔ ٚدٗ٘ ن
ٌ  ػط١٦ٝ بطٌقٗا ٜعـاٙ َعع إعا٤     أٚ َعع آػعل    -ٖقا ؾإفا غوٌ ٜـٜ٘ ػلدت َٔ ٜـٜ٘ ن

قطل إا٤ ؾإفا غوٌ كدًٝ٘ ػلدت نٌ ػط١٦ٝ ٌَقٗا كد٬ٙ َع إعا٤ أٚ َعع آػعل قطعل     
 .ايقْٛبسق٢ ىلز ْكٝا َٔ  -إا٤ 

 

 باب هب اي٤ٛٓٛ َٔ إقٟ

)َايو(  ٔ ابٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك  ٔ إكعـاؿ   -3
ِ بٔ ا٭هٛؿ إٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب أَلٙ إٔ ٜوأٍ ي٘ كهٍٛ اهلل   عٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ٍٛ ؾعإٕ  ٓعـٟ ابٓع١ كهع     :َافا  ًٝ٘ ؟ قاٍ  ًٞ ،ايلدٌ إفا ؿْا َٔ أًٖ٘ ؾؼلز َٓ٘ إقٟ
٢ًُ اهلل ؾوأيت كهٍٛ اهلل   :قاٍ إكـاؿ .ٚأْا أهقشٞ إٔ أهأي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

إفا ٚدـ فيو أسـنِ ؾًٝٓٔض ؾلد٘ بإا٤ ٚيٝقٛٓأ ٚٓع٤ٛٙ   :ؾكاٍ ، ٔ فيو  ًٝ٘ ٚهًِ
 .ي٠٬ًِ

 باب اي٤ٛٓٛ َٔ َى ايؿلز

4-   ٚ ٠ بعٔ  )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ قُـ بٔ  ُل بٔ سنّ أْ٘ زلعع  عل
ٕ   .ؿػًت  ٢ً َلٚإ بٔ اؿهِ ؾققانلْا َا ٜهٕٛ َٓ٘ اي٤ٛٓٛ :مبرل ٜكٍٛ  :ؾكعاٍ َعلٚا

ِ   :ؾكاٍ  ل٠ٚ ،َٚٔ َى ايقنل اي٤ٛٓٛ أػعدلتين   :َا  ًُت ٖقا، ؾكاٍ َلٚإ بعٔ اؿهع
ِ بول٠ بٓت ُؿٛإ أْٗا زلعت كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً إفا َعى أسعـنِ    :ٜكعٛ

 .فنلٙ ؾًٝقٛٓأ
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 ٖا َوق٘ ايٓاك باب تلى اي٤ٛٓٛ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك  ٔ  بـاهلل بعٔ  بعاي إٔ كهعٍٛ     -5
 .أنٌ نقـ ًا٠ ثِ ٢ًُ ٚمل ٜقٛٓأ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .ٖقا ّْ ٗ إٔ ٫ ٤ٛٓٚ ٖا َوق٘ ايٓاك :قاٍ قُـ  بـ ايباقٞ

ٔ )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ بٌرل بٔ ٜواك ٍَٛ بين ساكثع١  عٔ هعٜٛـ بع     -6
 اّ ػٝدل سقع٢ إفا نعاْٛا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓعُإ أْ٘ أػدلٙ أْ٘ ػلز َع كهٍٛ اهلل 

ِ ْعنٍ كهٍٛ اهلل  –ٖٚٞ َٔ أؿ٢ْ ػٝدل  -بايِٗبا٤  ؾِع٢ً ايعِعل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   بايوٜٛل ؾأَل بع٘ ؾجعلٟ ؾأنعٌ كهعٍٛ اهلل     إ٫  ثِ ؿ ا با٭مٚاؿ ؾًِ ٜ٪ت

 .ٍ إػلب ؾُُٔا َُٚٔٔٓا ثِ ٢ًُ ٚمل ٜقٛٓأٚأنًٓا ثِ قاّ إ ٚهًِ

ٌ  بإا٤ ٕا ؿك٘ َٔ ايٝبى  .)ايوٜٛل( ايٓا ِ َٔ ؿقٝل اؿٓط١ ٚايٌعرل )ثلٟ( ب

ِ  )َايو(  ٔ قُـ بٔ إٓهـك إٔ كهٍٛ اهلل  -7 ؿ عٞ يطععاّ    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
َٓع٘  ؾكلب إيٝ٘ ػبن ٚؿِ ؾأنٌ َٓ٘ ثِ تٛٓأ ثِ ٢ًُ ثِ أتٞ بؿٌٔ فيو ايطعاّ ؾأنعٌ  

 .ثِ ٢ًُ ٚمل ٜقٛٓأ

 باب ٜهؿٞ ا٫هقٓذا٤ بج٬ث١ أسذاك

ِ  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -8 هع٦ٌ   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .أ٫ٚ هـ أسـنِ ث٬ث١ أسذاك ؟ : ٔ ا٫هقطاب١ ؾكاٍ

ـ   )ا٫هقطاب١( طًب ايطٝب قاٍ أٌٖ ايًػ١ ٖٚٞ ٚا٫هقٓذا٤ ٚا٫هقذُاك َع٢ٓ ٚاسع
 .با٭سذاك ٚاٯػلإ ٜهْٛإ بإا٤ ٜٚهْٛإ با٭سذاكإ٫  ُاك ٫ ٜهٕٛإٔ ا٫هقذإ٫ 

 باب ٜوقشب اٱٜقاك ٗ ا٫هقٓذا٤

ُع٢ً اهلل  )َايو(   ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل       -9
 إفا تٛٓأ أسـنِ ؾًٝذعٌ ٗ أْؿ٘ َا٤ ثِ يٝٓجل َٚٔ اهقذُل ؾًٝٛتل.  :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 اهقكباٍ ايكب١ً ٚاهقـباكٖاباب ايٓٗٞ  ٔ 
  ٓـ قٔا٤ اؿاد١ ٚاػق٬ؾِٗ ٗ فيو ٗ َهإ َعـ يكٔا٤ اؿاد١

)َايو(  ٔ إهشام بٔ  بـاهلل بٔ أبٞ طًش١  عٔ كاؾعع بعٔ إهعشام      -11
ٍَٛ ٯٍ ايٌؿا٤ ٚنإ ٜكاٍ ي٘ ٍَٛ أبٞ طًش١ أْ٘ زلعع أبعا أٜعٛب ا٭ِْعاكٟ ُعاسب      

اهلل َا أؿكٟ نٝـ أُٓع بٗعقٙ ايهعلا٥ٝى   ٚ :ٖٚٛ َِل ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ   
إفا فٖب أسـنِ ايػا٥٘ أٚ ايبٍٛ ؾ٬ ٜوعقكبٌ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚقـ قاٍ كهٍٛ اهلل 
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 .ايكب١ً ٫ٜٚوقـبلٖا بؿلد٘

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  إٔ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ كدٌ َٔ ا٭ِْاك -11
 .٢ْٗ إٔ توقكبٌ ايكب١ً يبٍٛ أٚ يػا٥٘ ٚهًِ

٢ بٔ هعٝـ  ٔ قُعـ بعٔ وٝع٢ بعٔ سبعإ  عٔ  ُع٘        )َايو(  ٔ وٝ -12
إفا قعـت  ٢ً  ٢ً  :إٕ ْاها ٜكٛيٕٛ :ٚاهع بٔ سبإ  ٔ  بـاهلل بٔ  ُل أْ٘ نإ ٜكٍٛ

يكـ اكتكٝت  ٢ً ٚٗعل   :قاٍ  بـاهلل بٔ  ُل .سادقو ؾ٬ توقكبٌ ايكب١ً ٫ٚبٝت إكـي
 .ٌ بٝت إكـي ؿادق٘ ٢ً يبٓقٌ َوقكب ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٝت يٓا ؾلأٜت كهٍٛ اهلل 

)ايهلا٥ٝى( ْع نلٜاي بهول ايهاف ٚههٕٛ ايلا٤ ٚؾقض ايقعشقا١ْٝ ٚهٌ ١ًَُٗ: 
 إلاسٝا إقؼق٠  ٢ً ايوطٛغ ػا١ُ َٔ ايهلي َع٢ٓ اؾُع. 

 باب ُؿ١ اي٤ٛٓٛ

)َايو(  ٔ  ُلٚ بٔ و٢ٝ إامْٞ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ يعبـاهلل بٔ مٜـ بٔ  -13
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إامْٞ نإ َعٔ أُعشاب كهعٍٛ اهلل      اُِ ٖٚٛ دـ  ُلٚ بٔ و٢ٝ ٚ

ِ : ٌٖ توقطٝع إٔ تلٜين نٝـ نإ كهٍٛ اهلل ٚهًِ ٜقٛٓعأ ؟ ؾكعاٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 بـاهلل بٔ مٜـ: ْعِ، ؾـ ا ب٤ٛٓٛ ؾأؾلؽ  ٢ً ٜـٙ ؾػوٌ ٜـٜ٘ َلتٌ َلتٌ ثِ ُٔعُا  

ٍ إعلؾكٌ ثعِ َوعض    ٚاهقعٓجل ث٬ثا ثِ غوٌ ٚدٗ٘ ث٬ثا ثِ غوعٌ ٜـٜع٘ َعلتٌ َعلتٌ إ    
كأه٘ بٝـٜ٘ ؾأقبٌ بُٗا ٚأؿبل بـأ َكـّ كأه٘ ثِ فٖعب بُٗعا إٍ قؿعاٙ ثعِ كؿُٖعا سقع٢       

 .كدع إٍ إهإ ايقٟ بـأ َٓ٘ ثِ غوٌ كدًٝ٘

ٚايِعٛاب كٚاٜع١    :نقا ٚقع ٗ كٚاٜع١ وٝع٢ أْع٘ قعاٍ يعبعـاهلل      :قاٍ اٱَاّ ايـًٖٟٛ
اٍ ايلدٌظ ٚ ُلٚ ٖقا ٖٛ ابعٔ وٝع٢    ا٭نجلٜٔ إٔ كد٬ قاٍ يعبـاهلل، ُٚٓرل ٖٛ كادع

بٔ  ُاك٠ بٔ أبٞ سؤ ٚدـٙ ايوا٥ٌ ٖٛ أبٛ سؤ أٚ  ُلٚ بٔ أبٞ سوعٔ زلعاٙ دعـا    
أْٗعِ  إ٫  ٚ ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًعِ ٗ ُعؿ١ ايٛٓع٤ٛ    -ق٫ٕٛ  -٭ٕ  ِ أبٝ٘ ٗ َٓني١ دـٙ 
 .كقًؿٕٛ ٗ بعا ايقؿاٌُٝ

 باب ػب اي١ٝٓ ٗ اي٤ٛٓٛ ٚايػوٌ

 يٝعبـٚا اهلل كًٌِ ي٘ ايـٜٔ إ٫  َا أَلٚاٚ :قاٍ اهلل تعاٍ

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚك٣ٚ َايو بإهٓاؿٙ ٗ غرل كٚا١ٜ و٢ٝ بٔ و٢ٝ إ كهٍٛ اهلل 
 .قاٍ: إِا ا٭ ُاٍ باي١ٝٓ
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 باب ٜؤ غوٌ ايٝـٜٔ قبٌ إؿػاشلُا اٱْا٤

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -14
إفا اهقٝكٜ أسـنِ َٔ َْٛ٘ ؾًٝػوٌ ٜـٙ قبٌ إٔ ٜـػًٗا ٗ ٤ٛٓٚٙ  :قاٍ ٚهًِاهلل  ًٝ٘ 

 .ؾإٕ أسـنِ ٫ٜـكٟ أٜٔ باتت ٜـٙ

ناْٛا ٜوقذُلٕٚ ٚب٬ؿِٖ ساك٠ ؾلَا  علم اسعـِٖ    :قاٍ ايٌاؾعٞ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .إفا ْاّ ؾٝشقٌُ إٔ تطٛف ٜـٙ  ٢ً احملٌ أٚ  ٢ً بٌل٠ أٚ ؿّ سٝٛإ أٚ ققك غرل فيو

 ا٫هقٌٓام ٚا٫هقٓجاك َٔ غرل ٚدٛب باب ٜوقشب

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ إؿكٜى اـ٫ْٛٞ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ     -15
 .َٔ تٛٓأ ؾًٝوقٓجل َٚٔ اهقذُل ؾًٝٛتل :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 باب ٜؤ ايوٛاى

)َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -16
 .ي٫ٛ إٔ أًل  ٢ً أَيت ٭َلتِٗ بايوٛاى :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بعـايلٓٔ بعٔ  عٛف  عٔ أبعٞ       -17
ٌ  ٤ٛٓٚ :ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ  .ي٫ٛ إٔ ٌٜل  ٢ً أَق٘ ٭َلِٖ بايوٛاى َع ن

 .ايوٛاى ٗ اي٤ٛٓٛ ه١ٓ :قاٍ أٌٖ ايعًِ .إع٢ٓ ٭َلتِٗ أَل ٚدٛب :قاٍ ايـًٖٟٛ
اػقِاك َٔ أثٓا٥٘ ٚآػلٙ ٚقعـ أػلدع٘ ايٌعاؾعٞ ٗ ا٭ّ  عٔ     ٗ اؿـٜح  :قاٍ ايوٝٛطٞ

  ٜ يع٫ٛ إٔ أًعل  ًع٢ أَعيت ٭َعلتِٗ بقعأػرل ايعٌعا٤         :هؿٝإ  ٔ أبٞ اينْاؿ بوعٓـٙ بًؿع
٠٬ُ  ٌ  .ٚايوٛاى  ٓـ ن

 باب إطاي١ ايػل٠ ٚايقشذٌٝ

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ  عٔ أبٝع٘  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ ايعٓ         -18
 .إِْٗ ٜأتٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ غلا قذًٌ َٔ اي٤ٛٓٛ :-ٗ أَق٘  -ٍ قا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

هعُٝا أَعيت يعٝى ٭سعـ غرلٖعا. ؾاهعقـٍ بعقيو         :ماؿ َوًِ ٚغرلٙ :قاٍ ايوٝٛطٞ
طا٥ؿ١  ٢ً إٔ اي٤ٛٓٛ َٔ ػِا٥ّ ٖقٙ ا٭َع١. ٚقعاٍ آػعلٕٚ: يعٝى كقِعا بٗعا ٚاِعا        

٤ٛ ا٭ْبٝعا٤ َعٔ   ٖعقا ٚٓع٥ٛٞ ٚٚٓع    :ايقٟ اػقِت ب٘ ايػل٠ ٚايقشذٌٝ ٚاسقذٛا عـٜح
قبًٞ. ٚأداب ا٭ٚيٕٛ بأْ٘ سـٜح ٓعٝـ ٚيٛ ُض اسقٌُ إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ اػقِت ب٘ 

ٚ ٓـ ابٔ  بـ ايدل َٔ سـٜح  بـ اهلل بعٔ بوعل: أَعيت ٜعّٛ ايكٝاَع١ غعل َعٔ         .ؿٕٚ أِٖٗ
 .ايوذٛؿ ٚقذًٕٛ َٔ اي٤ٛٓٛ



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 19 

 باب ا٫هقٝعاب ٚٚدٛب غوٌ ايلدًٌ

أبٞ بهل ؿػعٌ  ًع٢  ا٥ٌع١ مٚز     )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  بـ ايلٓٔ بٔ -19
 :ّٜٛ َات هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ ؾـ ا ب٤ٛٓٛ ؾكايت يع٘  ا٥ٌع١   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

ِ   ٜا  بـايلٓٔ أهبؼ اي٤ٛٓٛ ؾإْٞ زلععت كهعٍٛ اهلل    ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٜٚعٌ   :ٜكعٛ
 .يٮ كاب َٔ ايٓاك

 باب هٛم إوض  ٢ً اـؿٌ

َٔ ٚيـ إػرل٠ بٔ ًعب١  ٔ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  باؿ بٔ مٜاؿ  -21
ِ أبٝ٘  ٔ أبٝ٘ إػرل٠ بٔ ًعب١ إٔ كهٍٛ اهلل  فٖعب ؿادقع٘ ٗ غعن٠ٚ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾوهبت  ًٝ٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾقٖبت َع٘ َا٤ ؾذا٤ كهٍٛ اهلل  :قاٍ إػرل٠ -تبٛى 
١ إا٤ ؾػوٌ ٚدٗ٘ ثِ فٖب ىلز ٜـٜ٘ َٔ نُٞ دبق٘ ؾًِ ٜوقطع َٔ ٓعٝل نُعٞ اؾبع   

ٚٗ اؿعـٜح   -ؾأػلدُٗا َٔ ؼت اؾب١ ؾػوٌ ٜـٜ٘ َٚوض بلأه٘ َٚوض  ٢ً اـؿعٌ  
 .ق١ِ

نإ ٗ ا٭ٌُ  ٔ  باؿ بٔ مٜاؿ  ٔ  ل٠ٚ ٖٚٛ َٔ ٚيعـ إػعرل٠ بعٔ     :قاٍ ايـًٖٟٛ
ًعب١  ٔ ابٝ٘ َٛاؾكا ٕا كٚاٙ ايٌاؾعٞ َٚوًِ  ٔ ابٔ دلٜر ؾوك٘ يؿٜ  عٔ  عل٠ٚ َعٔ    

ٍ ْوؼ١ و٢ٝ ٚكٚاٙ ابٔ ٖٚب  ٢ً اي  عٔ ابعٔ ًعٗاب     :ِشٝض أٚ نإ َايو تاك٠ ٜكعٛ
ٚتاك٠ ٜكٍٛ  عٔ ابعٔ ًعٗاب     ، ٔ  باؿ بٔ مٜاؿ  ٔ إػرل٠ نُا ٖٛ ٚاٖل ن٬ّ ايٓوا٥ٞ

 ٔ ابٔ إػرل٠ بٔ ًعب١  ٔ أبٝ٘ نُا ْكعٌ ايكآعٞ  ٝعاض  عٔ ايبؼعاكٟ ؾُٛٓٗعا وٝع٢        
 .ٚاسـا

 باب ُؿ١ إوض  ٢ً اـؿٌ

ٍ    )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  عل٠ٚ اْع٘ كأ٣ أبعا    -21  :ٙ ّوعض  ًع٢ اـؿعٌ قعا
 ٚنإ ٫ٜنٜـ إفا َوض  ٢ً اـؿٌ  ٢ً إٔ ّوض ٚٗٛكُٖا ٫ّٚوض بطُْٛٗا.

نقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا  ٢ً  ل٠ٚ ٚقـ أػعلز أبعٛ ؿاٚؿ بإهعٓاؿ سوعٔ  عٔ       :قًت
يٛ نإ ايـٜٔ بايلأٟ يهعإ أهعؿٌ اـعـ أٍٚ بإوعض َعٔ       : ًٞ كٓٞ اهلل  ٓ٘ أْ٘ قاٍ
 ّوض  ٢ً ٚاٖل ػؿٝ٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ أ ٬ٙ ٚقـ كأٜت كهٍٛ اهلل

 باب إفا داٚم اـقإ اـقإ ؾكـ ٚدب ايػوٌ أْنٍ أٚ مل ٜٓعنٍ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بعٔ إوعٝب إٔ  ُعل بعٔ اـطعاب       -22
إفا َى اـقعإ   :ناْٛا ٜكٛيٕٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚ جُإ بٔ  ؿإ ٚ ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  
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 .اـقإ ؾكـ ٚدب ايػوٌ

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا  ًِٝٗ ٚقـ ك٣ٚ ايبؼاكٟ َٚوعًِ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠      :ًتق
إفا دًى بٌ ًعبٗا ا٭كبع ثعِ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :كٓٞ اهلل  ٓ٘ قاٍ

 .ٚإٕ مل ٜٓعنٍ :ماؿ َوًِ .دٗـٖا ؾكـ ٚدب ايػوٌ

 باب إفا ْوٞ اؾٓب ؾ٢ًِ ٚمل ٜػقوٌ إٕ تقنل 
 أْؿٗاٗ اي٠٬ِ أٚ بعـٖا اهق

)َايو(  ٔ ازلا ٌٝ بعٔ أبعٞ سهعِٝ إٔ  طعا٤ بعٔ ٜوعاك أػعدلٙ إٔ          -23
إٔ  :ندل ٗ ُع٠٬ َعٔ ايِعًٛات ثعِ أًعاك ايعِٝٗ بٝعـٙ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ؾقٖب ثِ كدع ٚ ٢ً دًـٙ أثل إا٤ ،اَهجٛا

ٚقـ ك٣ٚ َق٬ِ َوعٓـا َعٔ سعـٜح     ،ٖقا َلهٌ :قاٍ ابٔ  بـايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ أػلد٘ ايبؼعاكٟ َٚوعًِ ٚأبعٛ     :قاٍ ايوٝٛطٞ .ٚأبٞ بهل٠ابٞ ٖلٜل٠ 

 .ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ ٚسـٜح أبٞ بهل٠ أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ ٚؾٝ٘ اْٗا ٠٬ُ ايؿذل

 ٚاهلل أ ًِ .تقنل قبٌ ايقهبرل ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚٗ ايِشٝشٌ أْ٘  :قًت

اب )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ  ُل بٔ اـط  -24
إٕ ٕا أُعبٓا   :٢ًُ بايٓاي ايِبض ثِ غـا إٍ أكٓ٘ باؾلف ؾٛدـ ٗ ثٛب٘ اسق٬َا ؾكاٍ

 .ؾاغقوٌ ٚغوٌ ا٫سق٬ّ َٔ ثٛب٘ ٚ اؿ ي٬ِت٘ .ايٛؿى ٫ْت ايعلٚم

)َايو(  ٔ إزلا ٌٝ بٔ أبٞ سهِٝ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ  ُعل بعٔ    -25
يكـ ابقًٝت بعا٫سق٬ّ َٓعق    :اـطاب غـا إٍ أكٓ٘ باؾلف ؾٛدـ ٗ ثٛب٘ اسق٬َا ؾكاٍ

ؾاغقوٌ ٚغوٌ َٓا كأ٣ ٗ ثٛب٘ َٔ ا٫سق٬ّ ثِ ٢ًُ بععـ إٔ طًععت    .ٚيٝت أَل ايٓاي
 .ايٌُى

ٚٚاٖل إٔ ٖقٜٔ ا٭ثلٜٔ َٛقٛؾإ  ٢ً  ُل ٚيهٔ ٗ سهِ إلؾٛع ؾإْع٘ ٖعا    :قًت
 .٫ فاٍ يًلأٟ ؾٝ٘

 .ٚ ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًِ ٗ اؾٓب إفا ٢ًُ ْاهٝا :قاٍ ايـًٖٟٛ

ايعٛؿى(   :اؾلف( َٛٓع  ٢ ث٬ث١ أَٝاٍ َٔ إـ١ٜٓ َٔ داْب ايٌعاّ )قٛيع٘   :ٛي٘)ق
  .بؿقشقٌ ؿهِ ايًشِ ٚايٌشِ ٖٚٛ َا ٜقشًب َٔ فيو

قاٍ اينكقاْٞ: )قٛي٘: ٚ اؿ ي٬ِت٘( أٟ أ اؿٖا يبط٬ْٗا ٚٗ إ اؿت٘ ٚسـٙ ؿٕٚ َٔ 
مل ٜعًُعٛا  ٢ًُ ػًؿ٘ ؿيٌٝ  ٢ً أْ٘ ٫ إ اؿ٠  ٢ً َٔ ُع٢ً ػًعـ دٓعب أٚ قعـخ إفا     
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 ٚنإ اٱَاّ ْاهٝا ؾإٕ نإ  إا بطًت ٬ُتِٗ 

 باب إفا كأت إلأ٠ َجٌ َا ٜل٣ ايلدٌ اغقوًت

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل إٔ أّ هًِٝ قايت يلهعٍٛ   -26
ٌ  ،ٜا كهٍٛ اهلل :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  أتػقوعٌ   ،إلأ٠ تل٣ ٗ إٓاّ َجٌ َا ٜل٣ ايلدع

 ،أف يعو  :ؾكايت شلا  ا٥ٌع١  ،ؾًقػقوٌ ،ْعِ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًٍِ اهلل ؟ ؾكاٍ شلا كهٛ
تلبت ّٝٓو َٚعٔ أٜعٔ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًٌِٖٚ تل٣ فيو إلأ٠ ؟ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل 

 .ٜهٕٛ ايٌب٘ ؟

 .)ؾكايت شلا  ا١ٌ٥( ٗ سـٜح آػل إ أّ هع١ًُ ٖعٞ ايكا٥ًع١ فيعو     :قاٍ ايوٝٛطٞ
ا١ٌ٥ ٚأّ هع١ًُ نًقاُٖعا أْهلتعا  ًٝٗعا ؾادعاب ايعٓ        ٚوقٌُ إٔ   :قاٍ ايكآٞ  ٝاض

ٕ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٌ  ٚاسـ٠ َا أدابٗا ٚإٕ نإ أٌٖ اؿـٜح ٜكٛيعٛ إٕ ايِعشٝض   :ن
٭ْ٘ ٫ ّقٓعع سٔعٛك أّ    ،ٖٚٛ ْع سؤ :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل .ٖٓا أّ ه١ًُ ٫  ا١ٌ٥

 .ٗ فًى ٚاسـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِه١ًُ ٚ ا١ٌ٥  ٓـ ايٓ  

ػعرلا َٚعا   إ٫  َعا أكاٙ أكاؿ بعقيو   :قاٍ  ٝو٢ بٔ ؿٜٓاك :)تلبت ّٝٓو( قاٍ ايبادٞ
 .ؾلأ٣ إٔ تلب َٔ اٱتلاب ٚيٝى َٓ٘ إِا ٖٛ َٔ ايذلاب :قاٍ ايبادٞ .ايػ٢ٓإ٫  اٱتلاب

اؾقكلت ٜـاى َٔ ايعًعِ أٟ   :ٚقٌٝ َعٓاٙ .َعٓاٙ ٓعـ  كًو اؾٗين ٖقا :ٚقاٍ ابٔ ْاؾع
قٌ سٛو َٔ ايعًِ ٖٚٛ َع٢ٓ قٍٛ ابٔ نٝوإ ٚقاٍ ا٭ُُعٞ إفا دًٗت َجٌ ٖقا ؾكـ 

 ٌ ٚقعاٍ أبعٛ    .َعٓاٙ اؿا  ٢ً تعًِ َجٌ ٖقا نُا ٜكاٍ ابؽ ثهًقو أَو ٫ٜلٜـ إٔ تجهع
َع٢ٓ تلبت ّٝٓو أُابٗا ايذلاب ٚمل ٜـع  ًٝٗا بايؿكل ٚقاٍ ايبادٞ ٚا٭ٚٗل أْع٘   : ُلٚ

طبٗا ٖٚعِ ٜوعقعًُٕٛ ٖعقٙ ايًؿٛع١     ػاطبٗا  ٢ً  اؿ٠ ايعلب ٗ ؽا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 ٓـ اٱْهاك ٕٔ ٫ٜلٜـٕٚ ؾكلٙ ٚإٕ نإ َعٓاٙ اؾقكلت ٜـاى ٜكاٍ تعلب ؾع٬ٕ إفا اؾقكعل    

ٚقعاٍ ايٓعٟٛٚ ٗ ٖعقٙ     .ؾًِل بايذلاب ٚأتلب إفا اهعقػ٢ٓ ُٚعاك َايع٘ نعايذلاب نجعل٠     
ايًؿ١ٛ ػ٬ف نجرل َٓقٌل دـا يًوًـ ٚاـًعـ َعٔ ايطٛا٥عـ نًّٗعا ٚا٭ُعض ا٭قع٣ٛ       

ٟ  ًٝ٘ احملككٕٛ ٗ َعٓاٖا أْٗا ن١ًُ أًُٗا اؾقكلت ٚيهٔ ايعلب ا قعاؿت اهعقعُاشلا   ايق
غرل قاُـ٠ سكٝك١ َعٓاٖا ا٭ًُٞ ؾٝقنلٕٚ تلبت ٜـاى ٚقاتًع٘ اهلل َعا اًعذع٘ ٫ٚأّ يع٘     
٫ٚأب يو ٚثهًق٘ أَ٘ ٌٜٚٚ أَ٘ َٚا أًب٘ ٖقا َٔ أيؿاِٚٗ ٜكٛيْٛٗا  ٓـ إْهعاك ايٌع٤ٞ   

أٚ اهعقعٛاَ٘ أٚ اؿعح  ًٝع٘ أٚ اٱ ذعاب بع٘ ٚقعاٍ ُعاسب         ٚايندل  ٓ٘ أٚ ايقّ  ًٝع٘ 
ٖقٙ ايهًُع١ داكٜع١  ًع٢ أيوع١ٓ ايععلب ٫ٜلٜعـٕٚ بٗعا ايعـ ا٤  ًع٢ إؼاطعب            :ايٓٗا١ٜ

 .٫ٚٚقٛع ا٭َل بٗا نُا ٜكٛيٕٛ قاتً٘ اهلل
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)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ مٜٓب بٓت أبٞ ه١ًُ  عٔ أّ   -27
ِ  ه١ًُ مٚز ايٓ   دعا٤ت أّ هعًِٝ اَعلأ٠ أبعٞ طًشع١       :اْٗعا قايعت   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

إ اهلل ٫ٜوعقشٝٞ   ،ٜاكهعٍٛ اهلل  :ؾكايعت  .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِا٭ِْاكٟ اٍ كهٍٛ اهلل 
 ٌٖ  ٢ً إلأ٠ َٔ غوٌ إفا ٖٞ اسقًُت ؟ ؾكاٍ: ْعِ، إفا كأت إا٤.  ،َٔ اؿل

ٜعـ ٫ٜعأَل إٔ   وقٌُ إٔ تل :)إٕ اهلل ٫ٜوقشٝٞ َٔ اؿل( قاٍ ايبادٞ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٍ  ،ٜوقشٝٞ َٔ اؿل ٚوقٌُ إٔ تلٜـ ٫ّقٓع َٔ فنلٙ اَقٓاع إوقشٞ ٚاِعا قعـَت    :قعا

فيو بٌ ٜـٟ قٛشلا ٕا اسقادت ايٝ٘ َٔ ايو٪اٍ  ٔ أَل ٜوقشٝٞ ايٓوعا٤ َعٔ فنعلٙ ٚمل    
َعٓاٙ ٫ٜقعلن٘ ؾإ َٔ ٜوقشٝٞ َعٔ ايٌعل ٜذلنع٘ ٚإعٓع٢ إٔ      :ٚقاٍ ايلاؾعٞ .ٜهٔ شلا بـ

 .ٜٓبػٞ إٔ ّٓع َٔ طًب اؿل َٚعلؾق٘اؿٝا٤ ٫

ؾػطعت أّ هع١ًُ    :ْعِ إفا كأت إا٤( ماؿ ايبؼاكٟ َٔ طلٜل آػل  ٔ ٌٖاّ :)قاٍ
ِ  :ٜعين ٚدٗٗا ٚقايت تلبعت ّٝٓعو ؾعبِ ٌٜعبٗٗا      ،ٜا كهٍٛ اهلل ٚؼقًِ إلأ٠ ؟ قاٍ: ْعع

ٍ   :ٌٖٚ يًُلأ٠ َا٤ ؟ ؾكاٍ :ٚ٭ٓـ أْٗا قايت .ٚيـٖا ٞ قعاٍ ا  .ٖٔ ًعكا٥ل ايلدعا  :يلاؾعع
 .أٟ ْٛا٥لِٖ ٚأَجاشلِ ٗ اـًل

 باب ُؿ١ ايػوٌ

إٔ كهٍٛ  :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ -28
نإ إفا اغقوٌ َٔ اؾٓاب١ بـأ بػوٌ ٜـٜ٘ ثِ تٛٓأ نُا ٜقٛٓعأ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

كأهع٘ ثع٬خ   ي٠٬ًِ ثِ ٜـػٌ أُابع٘ ٗ إا٤ ؾٝؼًٌ بٗا أٍُٛ ًععلٙ ثعِ ِٜعب  ًع٢     
 .غلؾات بٝـٜ٘ ثِ ٜؿٝا إا٤  ٢ً دًـٙ نًّ٘

 باب إفا أكاؿ اؾٓب إٔ ٜٓاّ أٚ ٜطعِ قبٌ ايػوٌ

 اهقشب ي٘ اي٤ٛٓٛ

29-  ٍ فنعل  ُعل    :)َايو(  ٔ  بـاهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ  بـاهلل بٔ  ُل أْ٘ قعا
ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ     ،أْ٘ ِٜٝب٘ دٓاب١ َٔ ايًٌٝ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ اـطاب يلهٍٛ اهلل 

 .تٛٓأ ٚاغوٌ فنلى ثِ من :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ اهلل

َكقٔاٙ أْ٘ َٔ َوٓـ ابعٔ  ُعل ٚنعقا     :فنل  ُل( قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل :)أْ٘ قاٍ
ٖٛ  ٓـ أنجل ايلٚا٠ ٚكٚاٙ أبٛ ْٛغ  ٔ َايو ؾناؿ  ٔ  ُل ٚقـ بٌ ايٓوا٥ٞ هبب فيو 

ُل ؾقنل فيعو  أُاب ابٔ  ُل دٓاب١ ؾأت٢   :ٗ كٚا١ٜ َٔ طلٜل ابٔ  ٕٛ  ٔ ْاؾع قاٍ
ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِي٘ ؾأت٢  ُل ايٓ   ـ   :ؾاهعقؼدلٙ ؾكعا ٜ   .يٝقٛٓعأ ٜٚلقع  :قعاٍ اؿعاؾ
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 .ٚ ٢ً ٖقا ؾائُرل ٗ قٛي٘ )اْ٘ ِٜٝب٘( ٜعٛؿ  ٢ً ابٔ  ُل ٫  ٢ً  ُل

 ٟ اؿهُع١ ؾٝع٘ إٔ ا٥٬ٕهع١ تبععـ  عٔ       :)تٛٓأ ٚاغوٌ فنلى ثِ من( قاٍ ابٔ اؾعٛم
اػقًعـ ٗ سهُع١    :ٚقاٍ ايٟٓٛٚ .اطٌ تكلب َٔ فيوايٛهؽ ٚايلٜض ايهل١ٜٗ ٚإٔ ايٌٝ

يعًع٘ إٔ ٌٜٓع٘ اٍ ايػوعٌ إفا بعٌ      :٭ْ٘ ىؿـ اؿـخ ٚقٌٝ :ٖقا اي٤ٛٓٛ ؾكاٍ أُشابٓا
قعاٍ ايوعٝٛطٞ    .يٝبٝت  ٢ً إسـ٣ ايطٗاكتٌ ػ١ٌٝ إٔ ّعٛت ٗ َٓاَع٘   :ٚقٌٝ ،أ ٔا٤ٙ

ٜاكهعٍٛ   :قًعت  :تأػلز ايطدلاْٞ ٗ ايهبرل بوٓـ ٫ بأي ب٘  ٔ ١َُْٛٝ بٓت هعـ قايع 
 :٫ٜأنٌ سق٢ ٜقٛٓأ. قًعت  :ٌٖ ٜأنٌ أسـْا ٖٚٛ دٓب ؟ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

َا أسب إٔ ٜلقعـ ٖٚعٛ دٓعب سقع٢ ٜقٛٓعأ ؾعإْٞ        :ٜا كهٍٛ اهلل ٌٖ ٜلقـ اؾٓب ؟ قاٍ
 .أػ٢ٌ إٔ ٜقٛؾ٢ ؾ٬ؤلٙ ددلٌٜ  ًٝ٘ ايو٬ّ

 باب ٫ّى إِشـ قـخ ٚ ٫ دٓب

أبٞ بهل بعٔ سعنّ إٔ ٗ ايهقعاب ايعقٟ نقبع٘       )َايو(  ٔ  بـاهلل بٔ -31
 .طاٖلإ٫  إٔ ٫ّى ايكلإٓ :يعُلٚ بٔ سنّ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

أػلز ايبٝٗكٞ ٗ ؿ٥٫ٌ ايٓب٠ٛ َٔ طلٜعل ابعٔ إهعشام قعاٍ سعـثين       :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٖقا نقاب كهٍٛ  : بـاهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘ أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ قاٍ

 ٓـْا ايقٟ نقب٘ يعُلٚ بٔ سنّ سٌ بعج٘ اٍ ايُٝٔ ٜؿك٘ أًُٖعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهلل ا
ٜٚعًُِٗ ايو١ٓ ٜٚأػق ُـقاتِٗ ؾهقب ي٘ نقابا ٚ ٗـا ٚأَلٙ ؾِٝٗ أَلٙ ؾهقب بوعِ اهلل  

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜااٜٗا اّيقٜٔ آَٓٛا أٚؾٛا بايعكٛؿ  ٗـا َٔ كهٍٛ اهلل  ،ايلٓٔ ايلسِٝ
نّ سٌ بعج٘ إٍ ايُٝٔ أَلٙ بقك٣ٛ اهلل ٗ أَلٙ نًّ٘ ؾإٕ اهلل َعع اّيعقٜٔ اتكعٛا    يعُلٚ بٔ س

ٚاّيقٜٔ ِٖ قوٕٓٛ ٚأَلٙ إٔ ٜأػق اؿل نُا أَلٙ ٚإٔ ٜبٌل ايٓعاي بعاـرل ٜٚعأَلِٖ بع٘     
ٖٚعٛ طعاٖل ىعدل    إ٫  ٜٚعًِ ايٓاي ايكلإٓ ٜٚؿكِٗٗ ؾٝ٘ ٢ٜٗٓٚ ايٓاي ؾ٬ ّى أسـ ايكلإٓ

 ًِٝٗ ًٌٜٚ شلِ ٗ اؿل ٌٜٚقـ  ًعِٝٗ ٗ ايًٛعِ ؾعإٕ اهلل نعلٙ      ايٓاي بايقٟ شلِ ٚايقٟ
يع١ٓ اهلل  ٢ً ايٛإٌ ٜٚبٌل ايٓاي باؾ١ٓ ٚبعًُٗا ٜٚٓقك ايٓاي إ٫  :ايًِٛ ٢ْٗٚ  ٓ٘ ٚقاٍ

ايٓاك ٚ ًُٗا ٜٚوقأيـ ايٓعاي سقع٢ ٜؿكٗعٛا ٗ ايعـٜٔ ٜٚعًعِ ايٓعاي َععامل اؿعر ٚهعٓٓ٘          
إٔ ٜهععٕٛ ٚاهعععا إ٫  ٗ ثععٛب ٚاسععـ ُععػرلٚؾلا٥ٔعع٘ ٜٚٓٗعع٢ ايٓععاي إٔ ِٜععًٞ ايلدععٌ 

ؾٝؼايـ بٌ طلؾٝ٘  ٢ً  اتكٝ٘ ٢ٜٗٓٚ إٔ وق  ايلدٌ ٗ ثٛب ٚاسـ ٜٚؿٔٞ إٍ ايوُا٤ 
بؿلد٘ ٫ٜٚعكّ ًعل كأه٘ إفا  ؿا ٗ قؿاٙ ٢ٜٗٓٚ ايٓاي إٕ نإ بٝعِٓٗ ٖعٝر إٔ ٜعـ ٛا    

ـع اٍ اهلل ٚؿ عا  إٍ ايكبا٥ٌ ٚايعٌا٥ل ٚيٝهٔ ؿ ا٩ِٖ اٍ اهلل ٚسـٙ ٫ًلٜو ي٘ ؾُٔ مل ٜ
اٍ ايعٌا٥ل ٚايكبا٥ٌ ؾًٝعطؿٛا ؾٝ٘ بايوٝـ سق٢ ٜهٕٛ ؿ ا٩ِٖ اٍ اهلل ٚسـٙ ٫ًلٜو ي٘ 



 التجريد املصفى

 24 

ٜٚأَل ايٓاي بإهباؽ ايٛٓع٤ٛ ٚدعِٖٛٗ ٚأٜعـِٜٗ اٍ إلاؾعل ٚأكدًعِٗ إٍ ايهععبٌ ٚإٔ       
ّوشٛا ك٤ٚهِٗ نُا أَلِٖ اهلل ٚأَلٙ بايِع٠٬ يٛققٗعا ٚإُعاّ ايلنعٛع ٚاـٌعٛع ٚإٔ      

بايِبض ٜٚٗذل باشلادل٠ سق٢ ُٝعٌ ايٌعُى ُٚع٠٬ ايعِعل ٚايٌعُى ٗ ا٭كض      ٜػًى 
َـبل٠ ٚإػلب سٌ ٜكبٌ ايًٌٝ ٫ت٪ػل سق٢ تبـٚ ايٓذّٛ ٗ ايوُا٤ ٚايعٌعا٤ أٍٚ ايًٝعٌ   
ٚأَلِٖ بايوعٞ إٍ اؾُع١ إفا ْٛؿٟ بٗا ٚايػوٌ  ٓـ ايلٚاغ ايٝٗا ٚأَعلٙ إٔ ٜأػعق َعٔ    

٪ٌَٓ ٗ ايِـق١ َٔ ايعكاك ؾُٝا هكت ايوُا٤ ايعٌعل  ايػٓا٥ِ ٔى اهلل َٚا نقب  ٢ً إ
ٌ   ٌعلٜٔ أكبعع     ٌ   ٌل َٔ ا٫بٌ ًاتإ ٚٗ نع ٚؾُٝا هكت ايكلب ِْـ ايعٌل ٚٗ ن
ٌ  أكبعٌ َعٔ ايػعِٓ هعا١ُ٥     ٌ  ث٬ثٌ َٔ ايبكل تبٝع أٚ تبٝع١ دقع اٚ دق ١ ٚٗ ن ٚٗ ن

ُٔ ماؿ ؾٗٛ ػرل يع٘ ٚأْع٘ َعٔ    ًا٠ ؾاْٗا ؾل١ٜٔ اهلل اييت اؾذلض  ٢ً إ٪ٌَٓ ٗ ايِـق١ ؾ
أهًِ َٔ ٜٗٛؿٟ أٚ ِْلاْٞ إه٬َا ػايِا َٔ ْؿو٘ ؾـإ ؿٜٔ اٱه٬ّ ؾاْ٘ َٔ إ٪ٌَٓ 
     ٌ ي٘ َا شلِ ٚ ًٝ٘ َا  ًِٝٗ َٚٔ نإ  ٢ً ِْلا١ْٝ اٚ ٜٗٛؿ١ٜ ؾاْ٘ ٫ٜػرل  ٓٗعا ٚ ًع٢ نع

    ٕ يع٘   سامل فنل أٚ أْج٢ سل اٚ  بـ ؿٜٓاك ٚاف أٚ  لٓ٘ َٔ ايجٝعاب ؾُعٔ أؿ٣ فيعو ؾعإ
ف١َ اهلل ٚف١َ كهٛي٘ ؾُٔ َٓع فيو ؾاْ٘  ـٚ اهلل ٚكهعٛي٘ ٚإع٪ٌَٓ ْٝععا ُعًٛات اهلل     

 . ٢ً قُـ ٚايو٬ّ  ًٝ٘ ٚك١ٓ اهلل ٚبلنات٘

 

 باب هٛم يًُشـخ إٔ ٜكلأ ايكلإٓ َٔ ٚٗل ايكًب ؿٕٚ اؾٓب

)َايو(  ٔ أٜٛب بٔ أبٞ ١ُُٝ ايوعؼقٝاْٞ  عٔ قُعـ بعٔ هعرلٜٔ إ       -31
ٗ قّٛ ِٖٚ ٜكل٩ٕٚ ايكلإٓ ؾعقٖب ؿادقع٘ ثعِ كدعع ٖٚعٛ ٜكعلأ         ُل بٔ اـطاب نإ
َعٔ أؾقعاى    :أتكلأ ٚيوت  ٢ً ٤ٛٓٚ ؟ ؾكاٍ  ُل ،ٜا أَرل إ٪ٌَٓ :ايكلإٓ ؾكاٍ ي٘ كدٌ

 بٗقا أَو١ًُٝ ؟

ٖهعقا كٚاٙ اٱَعاّ َايعو َٛقٛؾعا  ًع٢  ُعل ٚقعـ أػعلز أٓعـ ٚأبعٛ ؿاٚؿ            :قًت
ٞ  كٓٞ اهلل ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   نعإ ايعٓ      :  ٓ٘ قاٍٚايذلَقٟ ٚايٓوا٥ٞ ٚابٔ َاد٘  ٔ  ً

 ٜكل٥ٓا ايكلإٓ َامل ٜهٔ دٓبا. ُٚشش٘ ايذلَقٟ ٚسوٓ٘ ابٔ سبإ.  ٚهًِ

 باب قـك َا٤ ايػوٌ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا٥ٌع١ أّ إع٪ٌَٓ إٔ    -32
 .نإ ٜػقوٌ َٔ إْا٤ ٖٚٛ ايؿلم َٔ اؾٓاب١ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)ايؿلم( بؿقض ايلا٤  ٢ً ا٭ؾِض ا٭ًٗل ٚسهٞ إهعهاْ٘ ْٚكعٌ أبعٛ     :وٝٛطٞقاٍ اي
 . بٝـ ا٫تؿام  ٢ً أْ٘ ث٬ث١ آُع ٚأْ٘ هق١  ٌل كط٬
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 باب َا٤ ايبشلطٗٛك

)َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ  ٔ هعٝـ بٔ ه١ًُ َعٔ آٍ بعين ا٭مكم    -33
ٍ   ٔ إػرل٠ بٔ أبٞ بلؿ٠ ٖٚٛ َٔ بين  بـ ايـاك أْ٘ أػدلٙ أْ٘ زلع أبعا   دعا٤   :ٖلٜعل٠ ٜكعٛ

ٜاكهٍٛ اهلل إْا ْلنب ايبشل ٚمٌُ َعٓا  :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكدٌ إٍ كهٍٛ اهلل 
٢ًُ اهلل ايكًٌٝ َٔ إا٤ ؾإٕ تٛٓأْا ب٘  طٌٓا أؾٓقٛٓأ َٔ َا٤ ايبشل ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  

 .ٖٛ ايطٗٛك َا٩ٙ اؿٌ َٝقق٘ : ًٝ٘ ٚهًِ

نل أْ٘ نإ َٔ بين َـجل قاٍ ايوعٝٛطٞ  )دا٤ كدٌ( قاٍ ايلاؾعٞ ٜق :قاٍ ايوٝٛطٞ
نقا ٗ َوٓـ أٓـ  ٓـ ايطدلاْٞ إ ازلع٘  بعـاهلل إعـؾٞ ٚٗ كٚاٜع١  ٓعـٙ ايعلنعٞ أٟ       

 .ا٬ٕغ ٚ ٓـ ابٔ  بـ ايدل أْ٘ ايؿلاَ

 

 باب دٛام اي٤ٛٓٛ َع ايٓوا٤

)َايو(  ٔ ْعاؾع إٔ  بعـاهلل بعٔ  ُعل نعإ ٜكعٍٛ إٕ نعإ ايلدعاٍ          -34
 يٝق٦ٕٓٛٛ ْٝعا. ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهلل ٚايٓوا٤ ٗ مَإ كهٍٛ ا

ٜلٜـ نٌ كدٌ َع اَلأت٘ ٚأُْٗا ناْا ٜأػقإ َٔ إْعا٤   :قاٍ ايلاؾعٞ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ُع٢ً  َٚجٌ ٖقا ايًؿٜ ٜلاؿ ب٘ أْ٘ نإ ٌَٗٛكا ٗ فيو ايعٗـ ٚنعإ ايعٓ     :قاٍ .ٚاسـ

 .٫ ٜٓهل  ًٝ٘ ٫ٚ ٜػرلٙ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ه٪ك اشلل٠ طاٖل

 ٔ إهشام بٔ  بـاهلل بٔ أبٞ طًشع١ ا٭ِْعاكٟ  عٔ ٓٝعـ٠     )َايو(  -35
بٓت أبٞ  بٝـ٠ بٔ ؾل٠ٚ  ٔ ػايقٗا نب١ٌ بٓت نعب بٔ َايو ٚناْعت ؼعت ابعٔ أبعٞ     
ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ أْٗا أػدلتٗا إٔ أبا ققاؿ٠ ؿػٌ  ًٝٗا ؾوهبت يع٘ ٚٓع٤ٛا ؾذعا٤ت ٖعل٠     

أتعذعبٌ   :ايٝ٘ ؾكاٍيقٌلب َٓ٘ ؾأُػ٢ شلا اٱْا٤ سق٢ ًلبت، قايت نب١ٌ: ؾلآْٞ أْٛل 
ِ   إٕ كهٍٛ اهلل  :ْعِ ؾكاٍ :ؾكًت :ٜا اب١ٓ أػٞ ؟ قايت قعاٍ: إْٗعا    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .يٝوت بٓذى اِا ٖٞ َٔ ايطٛاؾٌ  ًٝهِ أٚ ايطٛاؾات

 .إٔ تل٣ ٗ ؾٝٗا لاه١إ٫  ٫بأي بٗا :قاٍ َايو

اب َعا قايع٘   ٓٝـ٠ بؿقض اؿا٤ ٚنول إِٝ ٚايِٛ :قاٍ و٢ٝ بٔ و٢ٝ :قاٍ ايـًٖٟٛ
بٓت أبٞ  بٝعـ٠ بعٔ ؾعل٠ٚ ٖٚعٛ      :ٚقاٍ و٢ٝ بٔ و٢ٝ :ٓٝـ٠ بايقِػرل ،أنجل كٚا٠ إٛطأ

 .ِٖٚ ٚايِٛاب َا قاي٘ ها٥ل كٚا٠ إٛطأ بٓت  بٝـ بٔ كؾا ١
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 باب ه٪ك ايهًب لى ٜػوٌ َٓ٘ اٱْا٤ هبعا

٢ًُ اهلل  ًٝ٘  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -36
 إفا ًلب ايهًب ٗ إْا٤ أسـنِ ؾًٝػوً٘ هبع َلات. :ٍقا ٚهًِ

 باب نٝـ ٜػوٌ ؿّ اؿٝا

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ ؾاط١ُ بٓت إٓعقك بعٔ ايعنبرل     -37
 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهأيت اَلأ٠ كهٍٛ اهلل   : ٔ أزلا٤ بٓت أبٞ بهل ايِـٜل أْٗا قايت

١ٔٝ نٝـ تِٓع ؾٝع٘ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     ؾكايت أكأٜت اسـاْا إفا أُاب ثٛبٗا ايـّ َٔ اؿ
إفا أُاب ثٛب إسـانٔ ايـّ َعٔ اؿٝٔع١ ؾًقكلُع٘ ثعِ يقٓٔعش٘       :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .بإا٤ ثِ يقٌِ ؾٝ٘

نقا قاٍ و٢ٝ  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  عٔ أبٝع٘  عٔ ؾاطُع١ ٖٚعٛ ٖٚعِ        :قاٍ ايـًٖٟٛ
با٭ُعبع   ٚايِٛاب إهكاٙ يؿ١ٛ  ٔ أبٝ٘ )ايكلْ( ٖٛ إٔ ٜكعبا  ًع٢ َٛٓعع ايٓذاهع١    

 .ٜٚػُنٙ غُنا دٝـا ٜٚـيه٘ سق٢ ٜٓشٌ َا تٌلب٘ َٔ ايـّ ٚإلاؿ بايٓٔض ٖٛ ايػوٌ

 باب تطٗل ا٭كض َٔ ايبٍٛ بِب فْٛب َٔ إا٤

ٞ  إوذـ ؾهٌـ  ٔ  :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ -38 ؿػٌ أ لاب
 :ُِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً   ؾلد٘ يٝبٍٛ ؾِاغ ايٓاي ب٘ سق٢  ٬ ايِٛت ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل   

بقْٛب َٔ َا٤ ؾِب  ٢ً  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاتلنٛٙ ! ؾذلنٛٙ ؾباٍ ثِ أَل كهٍٛ اهلل 
 .فيو إهإ

 باب ٜطٗل ايجٛب َٔ بٍٛ ايِ  ايقٟ مل ٜطعِ ٜايٓٔض

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -39
   ؾبعاٍ  ًع٢ ثٛبع٘ ؾعـ ا     بِ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأتٞ كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ
 .َا٤ ؾأتبع٘ إٜاٙ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـاهلل بٔ  بـاهلل بٔ  قب١ بٔ َوعٛؿ  ٔ  -41
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ أّ قٝى بٓت قِٔ أْٗا أتت بابٔ شلا ُػرل مل ٜأنٌ ايطعاّ إٍ كهٍٛ اهلل 

 سذلٙ ؾباٍ  ٢ً ثٛب٘ ؾـ ا كهعٍٛ اهلل  ٗ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأدًو٘ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ
 .َا٤ ؾٓٔش٘ ٚمل ٜػوً٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

أػلز أبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ ُٚشش٘ اؿانِ  عٔ أبعٞ ايوعُض كٓعٞ اهلل  ٓع٘       :قًت
 .: ٜػوٌ َٔ بٍٛ اؾاك١ٜ ٜٚلَ َٔ بٍٛ ايػ٢ًُّ٬ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ
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 باب طٌ ايٌاكع إقٝكٔ لاهق٘

 ٢ َٓ٘  ُا ٜقعقك ا٫سذلام  ٓ٘ غايباٜعؿ

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  ُاك٠  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ  ٔ أّ ٚيـ ٱبلاِٖٝ  -41
ِ   بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف أْٗا هأيت أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   ؾكايعت:   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ُع٢ً اهلل  قاٍ كهٍٛ اهلل  :أّ ه١ًُ :قايت .إْٞ اَلأ٠ أطٌٝ فًٜٞ ٚأٌَٞ ٗ إهإ ايكقك
 .ٜطٗلٙ َا بعـٙ :٘ ٚهًِ ًٝ

ٗ إٓٗاز ٚطٌ ايٌاكع إقٝكٔ لاهق٘ ٜعؿ٢ َٓ٘  ُا ٜقعقك ا٫سذلام  :قاٍ ايـًٖٟٛ
 . ٓ٘ غايبا ٚىقًـ بايٛقت َٚٛٓع٘ َٔ ايجٛب ٚايبـٕ

 باب هبب ْنٍٚ ايقُِٝ

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا  -42
ٗ بعا أهؿاكٙ سق٢ إفا نٓا بايبٝعـا٤   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهلل ػلدٓا َع كهٍٛ ا :قايت

 ٢ً ايقُاه٘ ٚأقعاّ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأٚ بقات اؾٍٝ اْكطع  كـ يٞ ؾأقاّ كهٍٛ اهلل 
إ٫  ايٓاي َع٘ ٚيٝوٛا  ٢ً َا٤، ٚيٝى َعِٗ َا٤ ؾأت٢ ايٓاي إٍ أبٞ بهل ايِـٜل ؾكايٛا:

ِ  تل٣ َا ُٓعت  ا١ٌ٥ ؟ أقاَت بلهٍٛ اهلل ٚبايٓعاي ٚيٝوعٛا  ًع٢     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ِ   ؾذعا٤ أبعٛ بهعل ٚكهعٍٛ اهلل      :قايت  ا١ٌ٥ ،َا٤ ٚيٝى َعِٗ َا٤  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ سبوت كهٍٛ اهلل  :ٚآع كأه٘  ٢ً ؾؼقٟ قـ ْاّ ؾكاٍ  ،ٚايٓعاي  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
اهلل إٔ ٜكٍٛ ؾعاتبين أبٛ بهل ؾكاٍ َا ًا٤  :ٚيٝوٛا  ٢ً َا٤ ٚيٝى َعِٗ َا٤ قايت  ا١ٌ٥

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  َهإ كهٍٛ اهلل إ٫  ٚدعٌ ٜطعٔ بٝـٙ ٗ ػاُلتٞ ؾ٬ ّٓعين َٔ ايقشلى
سق٢ أُبض  ٢ً غرل َا٤ ؾعأْنٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾٓاّ كهٍٛ اهلل  . ٢ً ؾؼقٟ ٚهًِ

 :قايعت  ،َا ٖٞ بأٍٚ بلنقهِ ٜا آٍ أبٞ بهل :ؾكاٍ أهٝـ بٔ سٔرل ،اهلل تعاٍ آ١ٜ ايقُِٝ
 .ايبعرل ايقٟ نٓت  ًٝ٘ ؾٛدـْا ايعكـ ؼق٘ؾبعجٓا 

ٖقٙ َع١ًٔ َا ٚدـت يـا٥ٗا  :قاٍ ايوٝٛطٞ )ؾأْنٍ اهلل آ١ٜ ايقُِٝ( قاٍ ابٔ ايعلبٞ
ٖٞ آ١ٜ ايٓوا٤ أٚ آ١ٜ إا٥ـ٠  :َٔ ؿٚا٤ ٭ْا ٫ْعًِ أٟ اٯٜقٌ  ٓت  ا١ٌ٥ ٚقاٍ ابٔ بطاٍ

آٜع١ ايٛٓع٤ٛ ٚآٜع١ ايٓوعا٤ ٫      ٖٞ آ١ٜ ايٓوا٤ ٚٚدٗ٘ بإٔ آ١ٜ إا٥ـ٠ تو٢ُ :ٚقاٍ ايكلط 
فنل ي٤ًٛٓٛ ؾٝٗا ؾٝقذ٘ ؽِِٝٗا بآ١ٜ ايقُِٝ ٚأٚكؿ ايٛاسعـٟ ٗ أهعباب ايٓععنٍٚ ٖعقا     

ٚػؿعٞ  ًع٢ اؾُٝعع َعا ٚٗعل       :اؿـٜح  ٓـ فنل آ١ٜ ايٓوا٤ أٜٔا قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل
ٗعا  يًبؼاكٟ َٔ إٔ إلاؿ بٗا آ١ٜ إا٥ـ٠ بػرل تلؿؿ يلٚا١ٜ  ُعلٚ بعٔ اؿعاكخ إف ُعلغ ؾٝ    

 .اٯ١ٜ  …ٜاأٜٗا اّيقٜٔ آَٓٛا إفا قُقِ إٍ اي٠٬ِ  :بكٛي٘ ؾٓعنيت
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)ؾٛدـْا ايعكـ ؼق٘( ٭بٞ ؿاٚؿ َٔ سعـٜح  ُعاك بعٔ ٜاهعل ٗ آػعلٙ مٜعاؿ٠ ؾكعاّ        
ؾٔلبٛا بأٜـِٜٗ ا٭كض ثعِ كؾععٛا أٜعـِٜٗ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإوًُٕٛ َع كهٍٛ اهلل 

ِٖٛٗ ٚأٜعـِٜٗ إٍ إٓانعب َٚعٔ بطعٕٛ     ٚمل ٜكبٔٛا َٔ ايذلاب ٦ًٝا ؾُوشٛا بٗعا ٚدع  
 .أٜـِٜٗ إٍ اٯباٙ

 باب إقُِٝ إفا ٚدـ إا٤ ٫ٜعٝـ اي٠٬ِ اييت ٬ُٖا بايقُِٝ

)َايو(  ٔ  بـايلٓٔ بٔ سل١ًَ إٔ كدع٬ هعأٍ هععٝـ بعٔ إوعٝب       -43
 .إفا أؿكى إا٤ ؾعًٝ٘ ايػوٌ ٕا ٜوقكبٌ : ٔ ايلدٌ اؾٓب ٜقُِٝ ثِ ٜـكى إا٤ ؾكاٍ هعٝـ

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا  ٢ً هعٝـ ٚقـ أػلز أبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوعا٥ٞ  عٔ أبعٞ     :قًت
يًقٟ ٢ًُ بايقُِٝ يعـّ إا٤  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهعٝـ اــكٟ كٓٞ اهلل  ٓ٘ قٍٛ ايٓ  

 أُبت ايو١ٓ ٚأدنأتو ٬ُتو.  :ثِ ٚدـ إا٤ ٗ ايٛقت ؾًِ ٜعـ اي٠٬ِ ٚاي٤ٛٓٛ

 ا قٔا٤باب اؿا٥ا تهـ  ٔ اي٠٬ِ ٚيٝى  ًٝٗ

قعععاٍ ٗ  ُععع٢ً اهلل  ًٝععع٘ ٚهعععًِ)َايعععو( بإهعععٓاؿٙ إٔ كهعععٍٛ اهلل  -44
ؾإفا أقبًت اؿ١ٔٝ ؾاتلنٞ اي٠٬ِ ؾعإفا فٖعب قعـكٖا ؾاغوعًٞ ايعـّ  ٓعو        :إوقشا١ٓ

ًُٞٚ. 

٠٬ُ  ٌ  باب إوقشا١ٓ تًِٞ ٚتِّٛ ٚتقٛٓأ يه

ُع٢ً  )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك  ٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ    -45
ِ   إٔ اَلأ٠ ناْت تٗلام ايـَا٤ ٗ  ٗعـ كهعٍٛ اهلل    اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ   ؾاهقؿقت شلا أّ هع١ًُ كهعٍٛ اهلل    ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً يقٓٛعل إٍ  عـؿ ايًٝعايٞ     :ؾكعا
ٚا٭ٜاّ اييت ناْت ؼٝٔٗٔ َٔ ايٌٗل قبٌ إٔ ِٜٝبٗا ايقٟ أُعابٗا ؾًعقذلى ايِع٠٬ قعـك     

 .يقوقجؿل بجٛب ثِ يقٌِ فيو َٔ ايٌٗل ؾإفا ػًؿت فيو ؾًقػقوٌ ثِ

نعقا كٚاٙ َايعو ٚأٜعٛب ٚكٚاٙ ايًٝعح بعٔ هععـ        :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ُٚؼل بٔ دٜٛل١ٜ ٚ بٝـاهلل بٔ  ُل  ٔ ْاؾع  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ كد٬ أػعدلٙ  عٔ   

 .أّ ه١ًُ ؾأؿػًٛا بٌ هًُٝإ ٚبٌ أّ ه١ًُ كد٬

ٚقـ بٌ فيو ٓعاؿ   :أبٞ سبٍٝ قاٍٖٞ ؾاط١ُ بٓت  :ٜكاٍ :)إ اَلأ٠( قاٍ ايبادٞ
 .بٔ مٜـ ٚهؿٝإ بٔ  ١ٓٝٝ ٗ سـٜجُٗا  ٔ أٜٛب  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك

ٖٛ إٔ تٌـ ؾلدٗعا غلقع١  لٜٔع١ بععـ إٔ ؼقٌعٞ قطٓعا        :)يقوقجؿل( قاٍ ٗ ايٓٗا١ٜ
 ٚتٛثل طلؾٝٗا ٗ ٤ًٞ تٌـٙ  ٢ً ٚهطٗا ؾقُٓع بقيو هٌٝ ايـّ. 
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اؿٜح سـٜجإ يٝى ٗ ْؿوعٞ ًع٤ٞ َُٓٗعا    ٗ اؿٝا ث٬ث١ أس :قاٍ أٓـ بٔ سٓبٌ
سـٜح  ا١ٌ٥ ٗ ق١ٝٔ ؾاط١ُ بٓت أبٞ سبٍٝ ٚسـٜح أّ هع١ًُ ٚايجايعح ٗ قًع  َٓع٘     

َٚا  ـا ٖقٙ ايج٬ثع١ أساؿٜعح ؾؿٝٗعا     :٤ًٞ ٖٚٛ سـٜح ١ٓٓ بٓت دشٍ قاٍ ابٛ ؿاٚؿ
  ٞ سعـٜح ؾاطُع١ اُعض سعـٜح ٜعل٣ٚ ٗ       :اػق٬ف ٚآطلاب ٚقاٍ أبٛ قُعـ ا٫ًعبًٝ

 .ا٫هقشا١ٓ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -46
ٜعا كهعٍٛ اهلل اْعٞ ٫اطٗعل أؾعأؿع       :قايت ؾاط١ُ بٓت أبٞ سبٍٝ :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

: اِا فيو  لم ٚيٝوت باؿٝٔع١ ؾعإفا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاي٠٬ِ ؟ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل 
 .ا ؾاغوًٞ ايـّ  ٓو ًُٚٞأقبًت اؿ١ٔٝ ؾاتلنٞ اي٠٬ِ ؾإفا فٖب قـكٖ

إٕ إوقشآع١ تعلؿ إٍ  اؿتٗعا ٫ٚ ا قبعاك بعايقُٝٝن       :قاٍ أبٛ سٓٝؿع١  :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .: ؾاْ٘ ؿّ أهٛؿ ٜعلف٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚٚاٖل َقٖب ايٌاؾعٞ اْ٘ ا قدل ايقُٝٝن يكٛشل

أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ ُٚشش٘ ابٔ سبعإ ٚاؿعانِ ٚاهعقٓهلٙ     :قًت أْا اجمللؿ
ِ   قاٍ ايـًٖٟٛ: ٖٚعٛ َعٓع٢ قٛيع٘     .سامت أبٛ ؾعإفا أقبًعت اؿٝٔع١     :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٞ  .ؾاتلنٞ اي٠٬ِ ثعِ كتعب    .ٚا قدل ايعاؿ٠ ؿـٜح أّ ه١ًُ يقٓٛل إٍ  ـؿ ا٭ٜاّ ٚايًٝعاي
بٌ ا٭َلٜٔ بأْ٘ إٕ ناْت شلا  اؿ٠ ُٚٝٝن ٜكعـّ ايقُٝٝعن ٚإٕ مل ٜهعٔ ُٝٝعن كؿ أَلٖعا إٍ      

 .ايعاؿ٠

 اـُى تهؿل َا بٝٓٗا باب ايًِٛات

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ ٓلإ ٍَٛ  جُإ بٔ  ؿعإ   -47
إٔ  جُإ بٔ  ؿإ دًى  ٢ً إكا ـ ؾذا٤ٙ إ٪فٕ ؾآفْ٘ ب٠٬ِ ايعِل ؾـ ا َا٤ ؾقٛٓأ 

ٍ      :ثِ قاٍ  :ٚاهلل ٭سـثٓهِ سـٜجا ي٫ٛ أْ٘ ٗ نقاب اهلل  عن ٚدعٌ َاسعـثقهُٛٙ ثعِ قعا
َا َٔ اَعل٨ ٜقٛٓعأ ؾٝشوعٔ ٚٓع٤ٛٙ ثعِ       :ٜكٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ زلعت كهٍٛ اهلل 

 .غؿل ي٘ َا بٝٓ٘ ٚبٌ اي٠٬ِ ا٭ػل٣ سق٢ ًِٜٝٗاإ٫  ًِٜٞ اي٠٬ِ

)ٚأقِ ايِع٠٬ طعلٗ ايٓٗعاك ٚميؿعا َعٔ       :أكاٙ ٜلٜـ ٖقٙ اٯ١ٜ :قاٍ َايو :قاٍ و٢ٝ
 (.ايًٌٝ إٕ اؿوٓات ٜقٖي ايو٦ٝات فيو فنل٣ يًقانلٜٔ

  ًٝ٘ ايو٬ّ ٚتعٝٝٓ٘ باب ْنٍٚ ددلٌٜ 
 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأٚقات اي٠٬ِ يًٓ  

)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب إٔ  ُعل بعٔ  بعـ ايعنٜعن أػعل ايِع٠٬ َٜٛعا          -48
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ؾـػٌ  ًٝ٘  ل٠ٚ بٔ اينبرل ؾأػدلٙ إٔ إػرل٠ بٔ ًععب١ أػعل ايِع٠٬ َٜٛعا ٖٚعٛ بايهٛؾع١       
ًُعت إٔ ددلٜعٌ   َا ٖقا ٜا َػرل٠ ؟ أيعٝى قعـ     :ؾـػٌ  ًٝ٘ أبٛ َوعٛؿ ا٭ِْاكٟ ؾكاٍ

ُع٢ً اهلل  ثِ ٢ًُ ؾِع٢ً كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْنٍ ؾ٢ًِ ؾ٢ًِ كهٍٛ اهلل 
ثعِ ُع٢ً ؾِع٢ً كهعٍٛ اهلل      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ ٢ًُ ؾ٢ًِ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

ِ   ثِ ٢ًُ ؾ٢ًِ كهعٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٍ   ،ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً بٗعقا   :ثعِ قعا
ا ًِ َاؼـخ ب٘ ٜا  ل٠ٚ ! أٚ إٕ ددلٌٜ ٖٛ ايقٟ أقاّ  :ايعنٜنؾكاٍ  ُل بٔ  بـ  ،أَلت

نعقيو نعإ بٌعرل بعٔ أبعٞ       :ٚقت اي٠٬ِ ؟ قاٍ  ل٠ٚ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 
 .َوعٛؿ ا٭ِْاكٟ وـخ  ٔ أبٝ٘

ٖقا سعـٜح كقِعل طٛيع٘ ابعٔ  بعاي ٚدعابل ٚغرلُٖعا ٚبع٘ ٜقذع٘           :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .اٱْهاك  ٢ً تأػرل ايعِل

 ٭ٚقات اييت ٜوقشب ؾٝٗا أؿا٤ ايًِٛات اـُىباب ا

 ٖٚٞ أٚا٥ٌ أٚقاتٗا

أقِ اي٠٬ِ يـيٛى ايٌُى إٍ غول ايًٌٝ ٚقعلإٓ ايؿذعل إٕ قعلإٓ     :قاٍ اهلل تعاٍ
 .ايؿذلنإ ٌَٗٛؿا 

 .)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل نإ ٜكٍٛ ؿيٛى ايٌُى ًَٝٗا -49

إٔ  بعـاهلل بعٔ  بعاي    أػدلْٞ كدل  :)َايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ قاٍ -51
 .ؿيٛى ايٌُى إفا ؾا٤ ايؿ٤ٞ ٚغول ايًٌٝ ادقُاع ايًٌٝ ًُٚٚق٘ :نإ ٜكٍٛ

  :ٚتقُُٝا يٲؾاؿ٠ أْكٌ َٔ إٛطإ ٖقٜٔ ا٭ثلٜٔ يعُل كٓٞ اهلل  ٓ٘

)َايو(  ٔ ْاؾع ٍَٛ  بـاهلل بٔ  ُل إٔ  ُل بٔ اـطاب نقعب إٍ   -51
ٜ  ًٝٗا سؿٜ ؿٜٓ٘ َٚعٔ ٓعٝعٗا   إٕ أِٖ أَلنِ  ٓـٟ اي٠٬ِ ؾُٔ سؿٛٗا ٚساؾ : ُاي٘

ٕٵ ًُٛا ايٛٗل إفا نإ ايؿ٤ٞ فكا عا إٍ إٔ ٜهعٕٛ ٚعٌ     :ثِ نقب ،ؾٗٛ ٕا هٛاٖا أٓٝع أ
أسـنِ َجً٘ ٚايعِل ٚايٌُى َلتؿع١ بٝٔا٤ ْك١ٝ قـك َا ٜورل ايلانب ؾلهؼٌ أٚ ث٬ث١ 
  ٌ  قبٌ غلٚب ايٌُى ٚإػلب إفا غلبت ايٌُى ٚايعٌا٤ إفا غاب ايٌؿل إٍ ثًعح ايًٝع

ؾُٔ ْاّ ؾ٬ ْاَت  ٝٓ٘ ؾُٔ ْاّ ؾ٬ ْاَت  ٝٓ٘ ؾُٔ ْاّ ؾ٬ ْاَت  ٝٓ٘ ٚايِبض ٚايٓذّٛ 
 .باؿ١ٜ ٌَقبه١

ايٌؿل اؿُعل٠ ايعيت ٗ إػلب ؾإفا فٖبعت اؿُعل٠ ؾكعـ ٚدبعت ُع٠٬       :قاٍ َايو
 .ايعٌا٤ ٚػلدت َٔ ٚقت إػلب
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)َايو(  ٔ  ُ٘ أبٞ هٌٗٝ بٔ َايو  ٔ أبٝع٘ إٔ  ُعل بعٔ اـطعاب      -52
ٕٵ ُعٌ ايٛٗعل إفا ماغعت ايٌعُى ٚايعِعل ٚايٌعُى         نقب إ ٍ أبٞ َٛهع٢ ا٭ًععلٟ أ

بٝٔا٤ ْك١ٝ قبٌ إٔ تـػًٗا ُؿل٠ ٚإػلب إفا غلبعت ايٌعُى ٚاػعل ايعٌعا٤ َعا مل تعِٓ       
 .ٌُٚ ايِبض ٚايٓذّٛ باؿ١ٜ ٌَقبه١ ٚاقلأ ؾٝٗا بوٛكتٌ طًٜٛقٌ َٔ إؿٌِ

ٚٗعلت ْٝعٗعا ٚاػعقً٘    )ٌَقبه١( ٗ ايٓٗا١ٜ اًقبهت ايٓذعّٛ أٟ   :قاٍ ايوٝٛطٞ
بعٔٗا ببعا يهجل٠ َا ٚٗل َٓٗا ًٚاٖـ ٖقٙ اؾ١ًُ َٔ إلؾٛع َعا أػلدع٘ أٓعـ  عٔ     

ئ تناٍ أَعيت غعرل    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل   :أبٞ  بـ ايلٓٔ ايِٓاعٞ قاٍ
َامل ٜ٪ػلٚا إػلب اْقٛاك ا٭٬ّٚ َٔاٖا٠ يًٝٗٛؿ َٚامل ٜ٪ػلٚا ايؿذعل اِشعام ايٓذعّٛ    

 .َٔاٖا٠ يًِٓلا١ْٝ

ُع٢ً اهلل  ٚك٣ٚ َوًِ َٔ سـٜح  بـاهلل بٔ  ُل ٚبلٜـ٠ ٚأبٞ َٛهع٢ بٝعإ ايعٓ     
 ِ ٭ٚقعات ايِععًٛات اـُععى قع٫ٛ ٚك٣ٚ ايٌععٝؼإ َععٔ سعـٜح أبععٞ بععلم٠      ًٝع٘ ٚهععً

بٗقٙ ا٭ٚقات ؾع٬ ؾلادع أساؿٜجِٗ ٗ بًعٛؽ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِا٭هًُٞ ٚدابل بٝاْ٘ 
 إلاّ ٚأَجاي٘.

 ٔ و٢ٝ بٔ هععٝـ  عٔ  ُعل٠ بٓعت  بعـايلٓٔ  عٔ  ا٥ٌع١         )َايو( -53
ِ   إ نعإ كهعٍٛ اهلل    :أْٗعا قايعت   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .يًِٝٞ ايِبض ؾِٝٓلف ايٓوا٤ َقًؿؿات َلٚطٗٔ َا ٜعلؾٔ َٔ ايػًى

ٚكٚاٙ كٚا١ٜ و٢ٝ بؿا٤ٜٔ ٚتبع٘ ْا ع١   :)َقًؿؿات( قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
    ٞ  :نجرل َِٓٗ بؿا٤ ثِ  ٌ ١ًَُٗ ٚ ناٙ ايكآٞ  ٝاض ٭نجعل كٚا٠ إٛطعأ قعاٍ ا٭ُعُع

ايًؿاع ثٛب هًٌ بع٘   :ايقًؿع إٔ ٌٜقٌُ بايجٛب سق٢ هٌ ب٘ دوـٙ ٚقاٍ ُاسب ايٓٗا١ٜ
اؾوـ نًّ٘ نوا٤ نإ اٚ غرلٙ ٚتًؿع بايجٛب إفا اًقٌُ ب٘ ٚقاٍ  بـ إًو بٔ سبٝب ٗ 

بقػطٝع١  إ٫  ؿع إٔ ًٜك٢ ايجٛب  ٢ً كأه٘ ثِ ًٜقـ بع٘ ٫ٜهعٕٛ ا٫يقؿعاع   ايقً :ًلغ إٛطأ
ا٫يقؿاع َجٌ ا٫ًقُاٍ ٚأَا ايقًؿـ ؾٝهٕٛ َعع تػطٝع١ ايعلأي     :ايلأي ٚقـ أػطأ َٔ قاٍ

 ٚنٌؿ٘.

ٖقا ٜـٍ  ٢ً أْٗٔ نٔ هاؾلات إف يٛ نٔ َقٓكبات يهعإ   :)َا ٜعلؾٔ( قاٍ ايبادٞ
 .ػًىإاْع َٔ َعلؾقٗٔ تػط١ٝ ايٛد٘ ٫ اي

 .اػق٬ٙ ٓٝا٤ ايِبض ب١ًُٛ ايًٌٝ :ٖٛ ١ًُٚ آػل ايًٌٝ ٚقٌٝ :)ايػًى( قاٍ ايلاؾعٞ
 :ٚا٭ٍٚ ٖٛ اجملنّٚ ب٘ ٗ ايِشاغ ٚأٌْـ  ًٝ٘ قٍٛ ا٭ػطٌ :اٖع ٚقاٍ ايوٝٛطٞ
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 يـبقو  ٝٓو أّ كأٜت بٛاه٘ * غًى اي٬ّٛ َٔ ايلباب ػٝا٫

٢ًُ أْ٘  :إ  ٔ أبٞ بلم٠)ؾٛا٥ـ( ا٭ٍٚ قـ ٜعاكض ٖقا اؿـٜح َا أػلد٘ ايٌٝؼ
نإ ِٜٓلف َٔ ٠٬ُ ايػـا٠ سٌ ٜعلف ايلدٌ دًٝوع٘ ٚقعاٍ ايكآعٞ     اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

يعٌ ٖقا َع ايقأٌَ ي٘ أٚ ٗ ساٍ ؿٕٚ ساٍ ٚفاى ٗ ْوا٤ َػّطا٠  : ٝاض ٗ اؾٛاب  ٓ٘
ايل٩ٚي بعٝـات  ٔ ايلداٍ )ايجاْٝع١( قعـ ٜعاكٓع٘ أٜٔعا َعا أػلدع٘ ا٭كبعع١ ُٚعشش٘         

ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل  : ٔ كاؾع بٔ ػـٜر قاٍايذلَقٟ  أهعؿلٚا   :ٜكعٛ
قعـ ًٓع٘ سعإًَٛ  ًع٢ ايًٝعايٞ       :بايؿذل ؾٗٛ أ ِٛ يٮدل ٚقاٍ ايلاؾعٞ ٗ اؾٛاب  ٓع٘ 

إكُل٠ ؾإٕ ايِبض ٫ٜقبٌ ؾٝٗا ؾأَل با٫سقٝعاٙ ٚقعاٍ ايق لَعقٟ ٗ داَعع٘  كعب كٚاٜقع٘       
ٌ اؾعٞ ٚأٓـ ٚإهش ام: َع٢ٓ اٱهؿاك إٔ ِٜض ايؿذل ؾ٬ٌّٜو ؾٝع٘ ٚمل  اؿـٜح: قاٍ اي

ِ ٠٬ )ايج ايج١( أػلز ابٔ َاد٘  ٔ َػٝعح بعٔ زلعٞ قعاٍ:      ٜلٚا إٔ َع٢ٓ ا٫هؿاك تأػرل اي
ُ اهًُّت أقبًت  ٢ً ابٔ  ُل ؾكًت: َاٖعقٙ   ِ بض بػًى ؾً ًُّٝت َع  بـاهلل بٔ اين برل اي

ِ ٠٬ ؟ قاٍ ٚأبعٞ بهعل ٚ ُعل     هلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اٖقٙ ناْت ٬ُتٓا َع كهٍٛ اهلل  :اي
ُ ا طعٔ  ُل أهؿل بٗا  جُإ  .ؾً

ـ ثقين  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ        :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب قاٍ  ل٠ٚ -54 ٚيكعـ سع
ٌ عُى ٗ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ نإ ًِّٜٞ ايعِل ٚاي

 .سذلتٗا قبٌ إٔ تٛٗل

ـ اكقطين َٔ طلٜل َِعب :قاٍ ايوٝٛطٞ ٍ     أػلز اي ُ عـ  عٔ كدعٌ قعا أػ عل   :بٔ ق
ـ ا ؾكٌٝ ي٘ ٗ فيو ؾكاٍ إْ ُا زل ٝت ايعِل يقعِل أٟ يٝبطأ بٗا )قبٌ إٔ  :طاٚي ايعِل د

ِ بض إفا  ٬ٙ :تٛٗل( أٟ تلتؿع قاٍ ٗ إٛا ٝب ٚٗ كٚا١ٜ ابعٔ  ٝٝٓع١  عٔ     ،ٚٗل ؾ٬ْا اي
ٗ  :ابٔ ًٗاب  ٓـ ايبؼاكٟ َٚوًِ ٌ ُى طايعع١  سذلتعٞ   نإ ًِّٜٞ ٠٬ُ ايعِل ٚاي

ّٛٗٛك يًؿ٤ٞ :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل .مل ٜٛٗل ايؿ٤ٞ بعـ  .ؾذعٌ اي

)َايو(  ٔ اهشل بٔ  بـاهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أْعى بعٔ َايعو أْع٘      -55
ِ  ىعلز اٱْوعإ إٍ بعين  ُعلٚ بعٔ  عٛف ؾٝذعـِٖ ِٜعًّٕٛ           :قاٍ نٓ ا ًِّْٞ ايعِل ثع

 .ايعِل

     ٟ ِ  ىلز ا٫ْوإ إٍ بين  ُعلٚ بعٔ  عٛف( قعاٍ ايٓ عٛٚ ناْعت   :اٍ ايعًُعا٤ قع  :)ث
ناْعت ُع٬تِٗ ٗ    :َٓامشلِ  ٢ً ًٌَٝ َٔ إـ١ٜٓ )ؾٝذـِٖ ًِّٜٕٛ ايعِل( قاٍ ايٓ ٟٛٚ

ٌ  تأػرلِٖ يهِْٛٗ أٌٖ أ ُاٍ ٗ سلٚثِٗ ٚمكٚ ِٗ ٚسعٛا٥طِٗ ؾعإفا    ٚه٘ ايٛقت ٚيع
ِ  ادقُعٛا ايٝٗا ؾققأػ ل ٬ُتِٗ شلقا إع٢ٓ ِ ٠٬ ث ٖ بٛا يً  .ؾلغٛا َٔ أ ُاشلِ تأ
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نٓا ًِّْٞ ايعِل ثعِ   :ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أْى بٔ َايو قاٍ)َايو(   -56
 .ٜقٖب ايقاٖب إٍ قبا٤ ؾٝأتِٝٗ ٚايٌُى َلتؿع١

أكاؿ ْؿوعع٘ ٕععا أػلدعع٘ ايٓوععا٥ٞ  :)ثععِ ٜععقٖب ايععقاٖب( قععاٍ اؿععاؾٜ ابععٔ سذععل 
ِ   نإ كهٍٛ اهلل   :ٚايطشاٟٚ َٔ طلٜل أبٞ ا٭بٝا  ٔ أْى قاٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

بٝٔا٤ قًك١ ثِ أكدع إٍ قعَٛٞ ٗ ْاسٝع١ إـٜٓع١ ؾعأقٍٛ شلعِ      ًِّٜٞ بٓا ايعِل ٚايٌُى 
ِ قَٛٛا ؾًِٛا ؾإٕ كهٍٛ اهلل  ٟ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ّعـ ٜٚكِعل    :)إٍ قبعا٤( قعاٍ ايٓعٛٚ

ِٜٚلف ٫ِٜٚلف ٜٚقنل ٜٚ٪ْح ٚا٭ؾِض ؾٝ٘ ايققنرل ٚايِلف ٚإـ ٖٚٛ  ٢ً ث٬ث١ 
 .أَٝاٍ َٔ إـ١ٜٓ

ايذلَعقٟ  إ٫  ًّٞ ٚبًؿعٜ قبعا٤ ٚكٚاٙ اؾُا ع١   ٖهقا كٚاٙ َايو بًؿٜ نٓا ِْع  :قًت
ًِّٜٞ ايعِل ٚايٌُى َلتؿع١ س١ٝ ؾٝعقٖب   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل  :بًؿٜ

 .ايقاٖب إٍ ايعٛايٞ ؾٝأتِٝٗ ٚايٌُى َلتؿع١

 باب اهقشباب اٱبلاؿ بايٛٗل ٗ أٜاّ ايِٝـ

 ُع٢ً اهلل )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -57
ٍ  :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ ـ  اؿل ؾأبلؿٚا  ٔ اي٠٬ِ ; ٚقعا  :إٕ ًـ٠ اؿل َٔ ؾٝض دِٗٓ ؾإفا اًق

ٌ   عاّ        :اًقهت ايٓاك إٍ كب ٗا ؾكايت ٜاكب  أنٌ بعٔٞ بعٔعا ؾعأفٕ شلعا بٓؿوعٌ ٗ نع
 .ْؿى ٗ ايٌقا٤ ْٚؿى ٗ ايِٝـ

ا٥عـ٠  ٚقـ تهٕٛ  ٔ ٖٓا م :)ؾأبلؿٚا  ٔ اي٠٬ِ( قاٍ ايكآٞ  ٝاض :قاٍ ايوٝٛطٞ
أٟ أبلؿٚا اي٠٬ِ ٜكاٍ أبلؿ ايلدٌ نقا إفا ؾعً٘ ٗ بلؿ ايٓٗاك ٖٚقا َا اػقاكٙ ابٔ ايعلبٞ 

َعٓاٙ تأػلٚا  عٔ ايِع٠٬ َعدلؿٜٔ أٟ ؿاػًعٌ ٗ ٚقعت ايعدلؿ        :ٗ ايكبى ٚقاٍ اـطابٞ
أبلؿٚا أٟ اؿػًٛا ٗ ٚقت اٱبلاؿ َجعٌ أًٚعِ ؿػعٌ ٗ ايٛع٬ّ ٚإعلاؿ       :ٚقاٍ ايوؿاقوٞ

قاٍ ابٔ ايعلبٞ ٗ  .ٗل نُا ُلغ ب٘ ٗ سـٜح أبٞ هعٝـ ٗ ايِشٝض ٚغرلٙباي٠٬ِ ايٛ
َا ٚكؿ ٗ سعـٜح ابعٔ َوععٛؿ نعإ     إ٫  يٝى يٲبلاؿ ؼـٜـ ٗ ايٌلٜع١ ايٌلٜؿ١ :ايكبى

ٗ ايِعٝـ ث٬ثع١ أقعـاّ إٍ ٔوع١ أقعـاّ ٚٗ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقـك ٠٬ُ كهٍٛ اهلل 
ٚفيو بعـ طعلغ ٚعٌ    :لد٘ أبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ قاٍايٌقا٤ ٔو١ أقـاّ إٍ هبع١ أقـاّ أػ

اينٚاٍ ؾًعٌ اٱبلاؿ نإ كٜجُا ٜهٕٛ يًذـاك ٌٚ ٜأٟٚ ايٝ٘ اجملقام ٚقاٍ ايكآعٞ  ٝعاض   
ًعهْٛا   :اػقًـ ايعًُا٤ ٗ اؾُع بٌ ٖقا اؿـٜح ٚمٛٙ ٚبٌ سـٜح ػباب :ٚايٟٓٛٚ

اٱبلاؿ كػ١ِ  :بعِٔٗ سل ايلَٔا٤ ؾًِ ٌٜهٓا ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٍ كهٍٛ اهلل 
ٕ   :ٚايقكـِٜ أؾٌٔ ٚقاٍ بعِٔٗ  :سـٜح ػباب َٓوٛؾ بأساؿٜح ا٫بلاؿ ٚقعاٍ اٯػعلٚ
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اٱبلاؿ َوقشب ٚسـٜح ػباب قٍُٛ  ٢ً أِْٗ طًبٛا تأػرلا ما٥عـا  ًع٢ قعـك ا٫بعلاؿ     
 ٖٚقا ٖٛ ايِشٝض اٖع

    ٍ أٚ  )اًقهت ايٓ اك( اػقًـ أٜٔا ٌٖ ٖٛ سكٝك١ بًوإ ايكعاٍ أٚ فعام بًوعإ اؿعا
تهًِّ  ٓٗا ػامْٗا أٚ َٔ ًا٤ اهلل  ٓٗا ٚا٭كدض ًٓ٘  ٢ً اؿكٝك١ نقا كد ش٘ ابٔ  بعـ  

ٍ     :ايدل  ٚقاٍ ٌ  ًع٤ٞ ٚايكآعٞ  ٝعاض ٚقعا ٕ  اهلل قعاؿك  ًع٢    :أْطكٗا اهلل اّيقٟ أْطل ن إ
ػًل اؿٝا٠ ظن٤ َٓٗا سق٢ تقهًِّ أٚ ىًل شلا ن٬َعا ٜوعُع٘ َعٔ ًعا٤ َعٔ ػًكع٘ ٚقعاٍ        

ا فام  ٔ غًٝاْٗعا ٚأنعٌ بعٔعٗا بعٔعا فعام  عٔ امؿسعاّ أدنا٤ٖعا         ًهٛاٖ :ايبٝٔاٟٚ
 .ْٚؿوٗا فام  ٔ ػلٚز َا ٜدلم َٓٗا

 ٞ ٕ  دٗٓ ِ َطبك١ قاٙ  ًٝٗا ظوِ  :)ؾأفٕ شلا( قاٍ ابٔ ايعلب ٗ اؿـٜح إًاك٠ إٍ أ
قاٍ  .ٚاؿه١ُ ٗ ايقٓؿٝى  ٓٗا إ ٬ّ اـًل بأِٛفز َٓٗا :ٜهقٓؿٗا َٔ ْٝع ْٛاسٝٗا قاٍ

تطًع ايٌعُى   :ٚقـ ك٣ٚ ايطدلاْٞ ٗ ايهبرل بوٓـ سؤ  ٔ ابٔ َوعٛؿ قاٍ :وٝٛطٞاي
ؾقض باب َٔ أبٛاب إ٫  َٔ دٗٓ ِ ٗ قلٕ ًٝطإ ٚبٌ قلْٞ ًٝطإ ؾُا تلتؿع َٔ قِب١

   ٕ ٕ  ايق ّٓؿى ٜكع َٔ أبٛابٗا ٚ ًع٢ أ ٍ  أ ـ  اؿل ؾقشت أبٛابٗا نًّٗا. ٖٚقا ٜـ ايٓاك ؾإفا اًق
ـ ٠ اؿل  َٔ ؾٝض   .دٗٓ ِ سكٝك١ً

أْ ٗا إفا تّٓؿوت  :قٌٝ َعٓاٙ :)ْؿى ٗ ايٌقا٤ ْٚؿى ٗ ايِٝـ( قاٍ ايكآٞ  ٝاض
ـ ٠ ايعدلؿ     ٌ قا٤ ؿؾع سل ٖعا ًع ٗ ايِٝـ ق٣ٛ شلب تّٓؿوٗا سل  ايٌُى ٚإفا تّٓؿوت ٗ اي

ٕ  ْؿوعٗا ٗ ايٌعقا٤ غعرل ايٌعقا٤       :ٚقاٍ ابٔ  بـايدل .إٍ ا٭كض ٍ   ًع٢ أ يؿٜ اؿـٜح ٜـ
نٝـ هُع ايدلؿ ٚاؿل  ٗ ايٓ اك  :ؾإٕ قٌٝ :ايِٝـ غرل ايِٝـ ٚقاٍ ابٔ ايقٌ ْٚؿوٗا ٗ
ٕ  دٗٓ ِ ؾٝٗعا مٚاٜعا ؾٝٗعا ْعاك ٚمٚاٜعا ؾٝٗعا مَٗلٜعل ٚيٝوعت قع٬ّ ٚاسعـا            :؟ ؾاؾٛاب أ

اّيقٟ ػًل إًو َعٔ ثًعر ْٚعاك     :يكا٥ٌ إٔ ٜكٍٛ :ٚقاٍ َػًطاٟ .ٜوقشٌٝ إٔ هقُعا ؾٝ٘
ـ ٜٔ ٗ ق  ٔ ٌ  ٚاسـ قاٍ ٚأٜٔا ؾايٓ اك َٔ أَٛك اٯػل٠ ٚاٯػل٠ ٫تكعاي  قاؿك  ٢ً ْع اي

 . ٢ً أَل ايـْٝا

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ٜنٜـ ٍَٛ ا٭هٛؿ بٔ هؿٝإ  عٔ أبعٞ هع١ًُ     -58
ُع٢ً  بٔ  بـ ايلٓٔ ٚ ٔ قُـ بٔ  بـايلٓٔ بٔ ثٛبإ  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل    

ـ  اؿل  ؾأبلؿٚا  ٔ ا :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ِ      إفا اًق ـ ٠ اؿعل  َعٔ ؾعٝض دٗعٓ  ٕ  ًع  .ي٠٬ِ ؾعإ
ٌ   اّ بٓؿوٌ ْؿى ٗ ايٌقا٤ ْٚؿعى ٗ   :ٚفنل ٕ  ايٓ اك اًقهت إٍ كب ٗا ؾأفٕ شلا ٗ ن أ

 .ايِٝـ
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٠٬ ِ  باب أٚاػل أٚقات اي

دعا٤ كدعٌ إٍ    :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ اهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك أْ ٘ قاٍ -59
ِ بض قاٍؾوأي٘  ٔ ٚقت ٠٬ُ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ؾوهت  ٓع٘ كهعٍٛ    :اي

ِ بض سٌ طًع ايؿذل ثعِ ُع٢ًّ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل   سق٢ إفا نإ َٔ ايػـ ٢ًُّ اي
ِ بض بعـ إٔ أهؿل ثِ قاٍ ِ ٠٬ ؟ ؾكاٍ :اي ٖعا أْعا فا ٜعا كهعٍٛ      :أٜٔ ايو ا٥ٌ  ٔ ٚقت اي

 .َا بٌ ٖقٜٔ ٚقت :اهلل قاٍ

ٕ  ايو ع  :قاٍ ايو ٝٛطٞ ِ عبض      )ؾا٥ـ٠( ٗ ٖقا اؿـٜح ا ا٥ٌ هعأٍ  عٔ ٚقعت ُع٠٬ اي
ِ ععًٛات ؾعأػلز َوععًِ ٚأبعٛ ؿاٚؿ ٚايٓ وععا٥ٞ       ٌ  اي ُ ع١ ٚٚكؿ ايو عع٪اٍ  عٔ أٚقععات نع ػا

ٕ  هعا٬٥ هعأٍ ايعٓ        ِ   ٚايـاكقطين  ٔ أبٞ َٛه٢ ا٭ًععلٟ أ  عٔ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ ٠٬ ؾًِ ٜلؿ  ًٝ٘ ًٝأ سق٢ أَل ب٫٬ ؾأقاّ ايؿذل سٌ اٌْعل  ايؿذعل ثعِ أَعل      َٛاقٝت اي

ٌ عُى بٝٔعا٤ َلتؿعع١    ب٬ ٌ ُى ثِ أَل ب٫٬ ؾأقاّ ايعِل ٚاي ٫ ؾأقاّ ايٛٗل سٌ مايت اي
ٌ عؿل      ٌ ُى ٚأَل ب٫٬ ؾأقاّ ايعٌعا٤ سعٌ غعاب اي ؾأَل ب٫٬ ؾأقاّ إػلب سٌ غابت اي

ـ  ٢ًُّ ايؿذل ؾاِْلف ؾكًت ُ ا نإ ايػ ّٛٗل ٗ ٚقت ايعِل  :ؾً ٌ ُى ٚأقاّ اي اطًعت اي
ٌ ُى ٚقاٍ اّيقٟ نإ قبً٘ ٢ًُّٚ أَو٢ ٢ًُّٚ إػعلب قبعٌ إٔ    :ايعِل ٚقـ اُؿلت اي

ٌ ؿل ٢ًُّٚ ايعٌا٤ إٍ ثًح ايًٌّٝ ثِ قاٍ ِ ٠٬ ؟ ايٛقت  :ٜػٝب اي أٜٔ ايو ا٥ٌ  ٔ ٚقت اي
ٚكؿ َجٌ فيو أٜٔا َٔ سـٜح بلٜـ٠ أػلد٘ َوًِ ٚايق لَقٟ ٚايٓ وا٥ٞ  .ؾُٝا بٌ ٖقٜٔ

ايعـاكقطين ٚايطدلاْعٞ ٗ ا٭ٚهع٘ َٚعٔ     ٚابٔ َاد٘ َٚٔ سـٜح دابل بٔ  بـاهلل أػلد٘ 
 ،سـٜح فُع بٔ داك١ٜ أػلد٘ ايـاكقطين َٚٔ سـٜح ايدلا٤ بٔ  امب أػلد٘ أبٛ ٜع٢ً

َ ا كقِل َٔ ٖقٙ ايٛاقع١ أٚ ٖٛ قٔٝ ١ أػل٣ ٚقعع ايو ع٪اٍ ؾٝٗعا     ٚس٦ٓٝق ؾشـٜح إّٛطأ إ
١ ُ ِ بض ػا  . ٔ ٠٬ُ اي

ٕ  كهٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ أبٞ اين ْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ -61 ٢ًُ أ
ـ ٠ اؿل  َٔ ؾٝض دٗٓ ِ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ً  ٕ ِ ٠٬ ؾإ ـ  اؿل  ؾأبلؿٚا  ٔ اي  .إفا اًق

ؿػًٓا  ٢ً أْى بعٔ َايعو    :)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـايل ٓٔ أْ ٘ قاٍ -61
ِ ع٠٬ أٚ فنلٖعا         ُ ا ؾعلؽ َعٔ ُع٬ت٘ فنلْعاٙ تعذٝعٌ اي ّٛٗل ؾكاّ ًِّٜٞ ايعِل ؾً بعـ اي

ِ هٍٛ اهلل زلعت ك :ؾكاٍ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً تًعو ُع٠٬ إٓعاؾكٌ تًعو ُع٠٬       :ٜكعٛ
ٌ ُى ٚناْعت بعٌ قلْعٞ     إٓاؾكٌ تًو ٠٬ُ إٓاؾكٌ هًى أسـِٖ سق ٢ إفا اُؿلت اي

ٌ ٝطإ أٚ  ٢ً قلٕ ايٌٝطإ قاّ ؾٓكل أكبعا ٫ٜقنل اهلل ؾٝٗا  .ق٬ًٝإ٫  اي

ٕ   ُعل بعٔ    ٚٗ ا٭ثل اّيقٟ كٚاٙ َايو  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ   -62 أبٝع٘ أ
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ٌ ُى بٝٔا٤ ْكٝ ١ قـك َا ٜورل  ٌ  ايعِل ٚاي اـّطاب نقب إٍ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ إٔ ُ
ٌ  ايعٌا٤ َا بٝٓو ٚبٌ ثًح ايًٌّٝ ؾإٕ أػ علت ؾعإٍ ًعطل     ،ايل انب ث٬ث١ ؾلاهؽ ٚإٔ ُ

 .ايًٌّٝ ٫ٚتهٔ َٔ ايػاؾًٌ

ـ ًٖٟٛ ٌ اؾعٞ :قاٍ اي ٌ  ن :قاٍ اي ّٛٗل إٔ ٜهٕٛ ٚ ٌ  ٤ًٞ َجًع٘ ٚآػعل   آػل ٚقت اي
ٌ عُى ٚآػعل      ٌ  ٤ًٞ َجًٝ٘ ٚقٝعٌ إٍ إٔ تِعؿل اي ٌ  ن ايٛقت إؼقاك يًعِل إٔ ٜهٕٛ ٚ
ٌ ُى ٚٗ إػلب يع٘ قع٫ٕٛ اّيعقٟ ُعش ش٘ أُعشاب٘ إٔ آػعلٙ        ٔ لٚك٠ َػٝب اي ٚقت اي

ٌ ؿل ٫ٜٚ٪ػ ل ايٝ٘ يعقك ٚآػل ايٛقت إؼقاك يًعٌا٤ ثًح ايًّٝعٌ ٚقٝعٌ   إ٫  قلٜب غٝٛب١ اي
ِ عبض     ًطلٙ ٫ٜٚ ؿٛت ٚققٗا سق ٢ ِٜرل قٔا٤ َامل ٜطًع ايؿذل ٚآػعل ايٛقعت إؼقعاك يً

ٌ ُى  .اٱهؿاك ٚٗ سل  إعقٚك قلٜب طًٛع اي

ِ بض ِ بض ؾكـ أؿكى اي  باب َٔ أؿكى كنع١ َٔ اي

 َٚٔ أؿكى كنع١ َٔ ايعِل ؾكـ أؿكى ايعِل 
ـ  ِ ًٛات ٚولّ ايق أػرل بػرل ٓلٚك٠ إٍ ٖقا اؿ  ٚنقيو ها٥ل اي

(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بعٔ ٜوعاك ٚ عٔ بوعل بعٔ هععٝـ       )َايو -63
ٕ  كهٍٛ اهلل  ـ ثْٛ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚ ٔ ا٭ لز نًِّٗ و َعٔ   :قعا

ِ عبض َٚعٔ أؿكى كنعع١ َعٔ        ٌ عُى ؾكعـ أؿكى اي ِ بض قبٌ إٔ تطًع اي أؿكى كنع١ َٔ اي
ٌ ُى ؾكـ أؿكى ايعِل  .ايعِل قبٌ إٔ تػلب اي

ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـايلٓٔ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠    )َايو(  ٔ ابٔ  -64
ٕ  كهٍٛ اهلل  ِ ٠٬ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأ ِ ٠٬ ؾكـ أؿكى اي  .َٔ أؿكى كنع١ َٔ اي

ٕ  كهعٍٛ اهلل    -65 ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(   ٔ ْاؾع  ٔ  بـاهلل بٔ  ُعل أ
 .اّيقٟ تؿٛت٘ ٠٬ُ ايعِل نأْ ُا ٚتل أًٖ٘ َٚاي٘ :قاٍ ٚهًِ

 ٚايعٌا٤ٜٔ ٕٔ ب٘  قك باب ْع ايعِلٜٔ

)َايو(  ٔ أبٞ اينبرل إهٞ  ٔ هعٝـ بٔ دبرل  ٔ  بـاهلل بٔ  ب عاي   -66
ِ  أْ ٘ قاٍ ٢ًُّ كهٍٛ اهلل  ّٛٗعل ٚايعِعل ْٝععا ٚإػعلب ٚايعٌعا٤       ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً اي

 قاٍ َايو: أك٣ فيو نإ ٗ َطل.  :قاٍ و٢ٝ .ْٝعا ٗ غرلػٛف ٫ٚهؿل

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٕ  ابٔ  ب اي أكاؿ سها١ٜ َا ؾعً٘ ايٓ   ٚا٭ٚٗل  ٓـٟ أ :قاٍ ايـًٖٟٛ
 :َا بٝ ٓ٘ ابٔ َاد٘ ؾكاٍ :)ٗ غرل ػٛف ٫ٚهؿل( َعٓاٙ :ٚقٛي٘ .ٗ تبٛى َٔ اؾُع ٚهًِ

ٚأَا َٔ قاٍ  .ٗ ايو ؿل َٔ غرل إٔ ٜعذً٘ ٤ًٞ ٫ًٜٚٛ٘  ـٚ أٟ أكاؿ بايوؿل ساي١ ايو رل
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ْٝعا ؾُشٍُٛ  ٢ً ايِٖٛ َٔ يؿٜ ايوؿل ؾعل٣ٚ  ٗ سـٜج٘ بإـ١ٜٓ أٚ مثاْٝا ْٝعا ٚهبعا 
بإع٢ٓ ٚسّكل ُٖٚ٘ ؾٗقٙ ايع١ًّ ٖٞ اييت َٓعقِٗ َٔ ايعٌُ  ٢ً ٚاٖل اؿـٜح َعع نعٕٛ   

 .ٚاهلل أ ًِ.كٚات٘ ثكات

 باب َٔ ْاّ  ٔ ٠٬ُ ؾًًِّٝٗا إفا فنلٖا

ٕ  كهٍٛ اهلل  -67 ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝ ب أ
سٌ قؿٌ َٔ ػٝدل أهل٢ٜ سق٢ إفا نإ َعٔ آػعل ايًٝعٌ       ًٝ٘ ٚهًِ ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل

ٚأُشاب٘ ٚنٮ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِانٮ يٓا ايِبض. ْٚاّ كهٍٛ اهلل  : لي ٚقاٍ يب٬ٍ
ب٬ٍ َا قـك ي٘ ثِ اهقٓـ إٍ كاسًق٘ ٖٚٛ َكابٌ ايؿذل ؾػًبق٘  ٝٓاٙ ؾًعِ ٜوعقٝكٜ كهعٍٛ    

ـ َٔ ايلنب سق٢ ٓلبقِٗ ايٌُى ؾؿنع كهٍٛ ٫ٚب٬ٍ ٫ٚأس ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
ؾكعاٍ   ،ٜا كهٍٛ اهلل أػق بٓؿوٞ ايقٟ أػق بٓؿوو :ؾكاٍ ب٬ٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

: اققاؿٚاظ  ؾبعجٛا كٚاسًِٗ ٚاققاؿٚا ًع٦ٝا ثعِ أَعل كهعٍٛ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ِ   اهلل ب٫٬ ؾأقاّ اي٠٬ِ ؾ٢ًِّ بِٗ كهٍٛ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٕ  اهلل تبعاكى    ،َٔ ْوٞ اي٠٬ِ ؾًًِٝٗا إفا فنلٖعا  :ايِبض ثِ قاٍ سٌ ق٢ٔ اي٠٬ِ ؾعا
ِ ٠٬ يقنلٟ :ٚتعاٍ ٜكٍٛ ٗ نقاب٘   (.)أقِ اي

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ أْ ٘ قعاٍ:  علي كهعٍٛ اهلل     -68
ِ ٠٬ ٚهًِ ؾلقـ ب٬ٍ ٚكقـٚا سق ٢ اهقٝكٛٛا  ي١ًٝ بطلٜل َّه١ ّٚٚنٌ ب٫٬ إٔ ٜٛقِٛٗ يً

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٚقـ طًعت  ًِٝٗ ايٌُى ؾاهقٝكٜ ايكّٛ ٚقـ ؾن ٛا ؾأَلِٖ كهعٍٛ اهلل  
ٍ   ٚهًِ ٕ  ٖعقا ٚاؿ بع٘ ًعٝطإ ؾلنبعٛا      :إٔ ٜلنبٛا سق ٢ ىلدٛا َٔ فيو ايعٛاؿٟ ٚقعا إ

ِ  سق ٢ ػلدٛا َٔ فيو ايٛاؿٟ ثِ أَلِٖ كهٍٛ اهلل  ٚإٔ إٔ ٜٓنيعٛا   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ ٠٬ أٚ ٜكِٝ ؾِع٢ًّ كهعٍٛ اهلل    ٓ ٪ٚا ٚأَل ب٫٬ إٔ ٜٓاؿٟ باي ِ   ٜقٛ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٕ  اهلل قعبا أكٚاسٓعا     :بايٓ اي ثِ اِْلف ايِٝٗ ٚقـ كأ٣ َٔ ؾن ِٗ ؾكاٍ ٜا أٜ ٗا ايٓ عاي إ
ِ ٠٬ أٚ ْوٝٗا ثِ ؾنع ايٝٗا  ٚيٛ ًا٤ يلؿ ٖا إيٝٓا ٗ سٌ غرل ٖقا ؾإفا كقـ أسـنِ  ٔ اي

ِ   ًّٗا نُا نإ ًِّٜٝٗا ٗ ٚققٗا ثِ ايقؿت كهٍٛ اهلل ؾًِٝ إٍ أبعٞ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٌ ٝطإ أت٢ ب٫٬ ٖٚٛ قا٥ِ ًِّٜٞ ؾأٓذع٘ ؾًعِ ٜعنٍ ٜٗـ٥ع٘ نُعا ٜٗعـأ       :بهل ؾكاٍ ٕ  اي إ

ِ    سق ٢ ْاّ ثِ ؿ ا كهٍٛ اهلل  ٢ًُ ب٫٬ ؾأػدل ب٬ٍ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاي
أبا بهعل ؾكعاٍ أبعٛ بهعل:      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاّيقٟ أػدل كهٍٛ اهلل  َجٌ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 أًٗـ أْ و كهٍٛ اهلل. 

  ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًِ ٚقاهٛا إؿٛت قِـا  ٢ً ايٓا٥ِ. :قاٍ ايـًٖٟٛ
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ِ ٠٬ ايٛهط٢  أٜ ١ ٠٬ُ ٖٞ ؟ ،باب اي

ِ ٠٬ ايٛهط٢  :قاٍ اهلل تعاٍ ِ ًٛات ٚاي  .ساؾٛٛا  ٢ً اي

أهًِ  ٔ ايكعكعاع  عٔ سهعِٝ  عٔ أبعٞ ٜعْٛى       )َايو(   ٔ مٜـ بٔ  -69
ِ  قايت: إفا بًػعت   ّ  إ٪ٌَٓ أْ ٘ قاٍ: أَلتين  ا١ٌ٥ إٔ أنقب شلا َِشؿا ث ٍَٛ  ا١ٌ٥ أ

ِ ٠٬ ايٛهعط٢ ٚقَٛعٛا هلل قعاْقٌ     :ٖقٙ اٯ١ٜ ؾآفْٞ ِ ًٛات ٚاي ُ عا   ساؾٛٛا  ٢ً اي ؾً
 ٞ ِ ٠٬  :بًػقٗا آفْقٗا ؾأًَت  ً ِ ًٛات ٚاي ُٚع٠٬ ايعِعل    -ايٛهعط٢  ساؾٛٛا  ٢ً اي

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعقٗا َٔ كهٍٛ اهلل  :ثِ قايت  ا١ٌ٥ ٚقَٛٛا هلل قاْقٌ  -

 باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايؿذل ٠٬ُٚ ايعِل

ٕ  كهعٍٛ اهلل           -71 )َايو(  ٔ أبعٞ اين ْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ أ
اك ٚهقُععٕٛ ٗ  ٜقعاقبٕٛ ؾٝهِ ٥٬َه١ بايًّٝعٌ ٥٬َٚهع١ بايٓ ٗع    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

     ِ نٝعـ   :٠٬ُ ايعِل ٠٬ُٚ ايؿذل ثِ ٜعلز اّيقٜٔ باتٛا ؾعٝهِ ؾٝوعأشلِ ٖٚعٛ أ ًعِ بٗع
 تلنقِ  باؿٟ ؟ ؾٝكٛيٕٛ: تلنٓاِٖ ِٖٚ ًِّٜٕٛ ٚأتٝٓاِٖ ِٖٚ ًِّٜٕٛ. 

 باب بـ٤ ا٭فإ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   نعإ كهعٍٛ اهلل    :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ ٘ قاٍ -71
ِ ٠٬ ؾأكٟ  بـاهلل بٔ مٜـ قـ أكاؿ إٔ ٜق ؼق ػٌبق ٚهًِ ٌ ٜٔلب بُٗا يٝذقُع ايٓ اي يً

ّٖا ٜلٜـ  :ا٭ِْاكٟ ثِ َٔ بين اؿاكخ بٔ اـنكز ػٌبقٌ ٗ ايٓ ّٛ ؾكاٍ ٕ  ٖاتٌ يٓشٛ  إ
ِ ٠٬ ؟ ؾأت٢ كهٍٛ اهلل إ٫  :ؾكٌٝ ي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ُع٢ً اهلل  ت٪ف ْٕٛ يً
 .با٭فإ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأَل كهٍٛ اهلل سٌ اهقٝكٜ ؾقنل ي٘ فيو   ًٝ٘ ٚهًِ

قـ اهقٌهٌ إثبات سهعِ ا٭فإ بل٩ٜعا  بعـ     :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٞ  ٚأدٝعب باسقُعاٍ َكاكْع١        ٕ  ك٩ٜا غرل ا٭ْبٝا٤ ٫ٜٓبين  ًٝٗعا سهعِ ًعل  اهلل بٔ مٜـ ٭

طلٜل  بٝـ ابٔ  ُرل ايٛسٞ يقيو ٜٚ٪ٜ ـٙ َا كٚاٙ  بـ ايلمام ٚأبٛ ؿاٚؿ ٗ إلاهٌٝ َٔ 
ٕ   ُل ّٕا كأ٣ ا٭فإ دا٤ يٝؼدل ايعٓ     :ايًٝجٞ أسـ نباك ايقابعٌ ِ   إ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ  أفإ ب٬ٍ ؾكاٍ ي٘ ايٓ  إ٫  ؾٛدـ ايٛسٞ قـ ٚكؿ بقيو ؾُا كا ٘  :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٕ       :قاٍ اؿاؾٜ .هبكو بقيو ايٛسٞ  ٖٚقا أُض  ٖا سهعاٙ ايعـاٚؿٟ  عٔ ابعٔ إهعشام ا

با٭فإ قبٌ إٔ ىدلٙ  بـ اهلل بٔ مٜـ ٚ ُل بجُاْٝع١   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِددلٌٜ أت٢ ايٓ  
  .أٜ اّ اٖع

٢ًُ ا٭فإ ْنٍ  ٢ً كهٍٛ اهلل  :ٚٗ نقاب ا٭فإ ٭بٞ ايٌٝؽ  ٔ ابٔ  ب اي قاٍ
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ِ ٠٬ َعٔ ٜعّٛ اؾُعع١     :َع ؾلض اي٠٬ِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ( ٜاأٜٗا اّيقٜٔ آَٓٛا إفا ْٛؿٟ يً
ٚأػلز ابعٔ   .ؾاهعٛا إٍ فنل اهلل ٚفكٚا ايبٝع( قاٍ اؿاؾٜ َػًطاٟ أٟ َع ؾلض اؾُع١

ا٭فإ سٌ أهلٟ ب٘ ٚأػلز ابٔ ًاٌٖ  عٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ًِ ايٓ   : ب اي قاٍ
ـ ثين ايع٤٬ قاٍ :مٜـ بٔ إٓقك قاٍ ٕ  ا٭فإ ك٩ٜعا     :قًت ٫بٔ اؿٓؿٝ ع١  :س ـ خ أ نٓ عا ْقشع
ٖقا  ، ُـمت إٍ أسؤ ؿٜٓهِ ؾن ُقِ أْ ٘ نإ ك٩ٜا :ِْاك ؾؿنع ٚقاٍكآٖا كدٌ َٔ ا٭

ّٕا  لز ب٘ اْق٢ٗ إٍ َهإ َٔ ايوعُا٤   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚاهلل باطٌ ٚيهٔ كهٍٛ اهلل 
 .ٚقـ ٚبعح اهلل ًَها َا كآٙ أسـ ٗ ايوُا٤ قبٌ فيو ايّٝٛ ؾعًُ٘ ا٭فإ

 باب ؾٌٔ ا٭فإ

 علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل       )َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭    -72
إفا ْٛؿٟ ي٠٬ًِ أؿبل ايٌٝطإ ي٘ ٓلاٙ سق٢ ٫ٜوُع ايٓعـا٤   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾإفا قٔٞ ايٓـا٤ أقبٌ سق٢ إفا ثٛب باي٠٬ِ أؿبل سق٢ إفا ق٢ٔ ايقجٜٛب أقبٌ سق٢ ىطل 
ٌ         :ٜكٍٛ ،بٌ إل٤ ْٚؿو٘ ايلدعٌ إٕ  افنل نقا افنل نعقا ٕعا مل ٜهعٔ ٜعقنل سقع٢ ٜٛع
 .ٜـكٟ نِ ٢ًُّ

ّهٔ ًٓ٘  ٢ً ٚاٖلٙ ٭ْ ع٘ دوعِ    :)ي٘ ٓلاٙ( قاٍ ايكآٞ  ٝاض :قاٍ ايوٝٛطٞ
ـ ٠ ػٛؾع٘ ْٚؿعاكٙ )سق ع٢ ٫ ٜوعُع      َٓؿق ِٜض  َٓ٘ ػلٚز ايلٜض ٚوقٌُ أْ ٘  باك٠  ٔ ً

ٚإْ ُا أؿبل ايٌٝطإ  ٓـ ا٭فإ ي٬٦ ٜوُع٘ ؾٝٔعطل  إٍ   :قاٍ ايعًُا٤ :ايٓـا٤( قاٍ ايٟٓٛٚ
ٚقٌٝ يعِٛ أَل ا٭فإ ٕا اًقٌُ  ًٝ٘ َٔ قٛا ـ ايقٛسٝعـ   ،إٔ ٌٜٗـ ي٘ بقيو ّٜٛ ايكٝا١َ
 .ٚقٌٝ يٝأه٘ َٔ ٚهٛهق٘ يٲْوإ  ٓـ اٱ ٬ٕ بايقٛسٝـ ،ٚإٚٗاك ًعاك اٱه٬ّ ٚإ ٬ْ٘

نٝعـ ٜٗعلب ايٌعٝطإ َعٔ ا٭فإ ٜٚعـْٛ ٗ ايِع٠٬ ٚؾٝٗعا         :ؾإٕ قٌٝ :قاٍ ابٔ اؾٛمٟ
ٌ  ؟ ؾاؾٛاب ايكلإٓ َٚٓادا٠ اؿل  ٕ  بعـٙ َعٔ ا٭فإ يػٝٛع٘ َعٔ ٚٗعٛك ايعـٜٔ       : ن  ٚد إ

ـ  اْن اد٘ شلا ٫ٚ ٜهعاؿ ٜكعع ؾٝع٘ كٜعا٤ ٫ٚ غؿًع١  ٓعـ        ٚغًب١ اؿل  ٚ ٢ً ا٭فإ ٖٝب١ ٌٜق
ٕ  ايٓؿى ؼٔل ؾٝؿعقض شلعا ايٌعٝطإ أبعٛاب      َ ا اي٠٬ِ ؾإ ٕ  ايٓؿى ٫ ؼٔلٙ ٚأ ايٓطل ب٘ ٭

إ إ ٬ّ باي٠٬ِ اييت ٖٞ أؾٌٔ ا٭ ُاٍ بأيؿاٚ ٖعٞ  ا٭ف :ٚقاٍ ابٔ أبٞ ْل٠ .ايٛهٛاي
َٔ أؾٌٔ ايقنل ٫ ٜناؿ ؾٝٗا ٫ٚ ٜٓكّ َٓٗا بٌ تكع  ٢ً ٚؾعل ا٭َعل ؾٝؿعل  َعٔ زلا ٗعا      
  ٕ َ ا اي٠٬ِ ؾًُا ٜكع َٔ نجرل َٔ ايٓاي ؾٝٗا َٔ ايقؿلٜ٘ ؾٝقُّهٔ َٔ إؿل ٙ ؾًٛ قـك أ ٚأ

ِ  إيٝع٘ َجًع٘   إًِّٞ ظُٝع َا أَل ب٘ ؾٝٗا مل ٜكلب٘ إفا نا ٕ ٚسـٙ ٖٚٛ ْاؿك ٚنقا إفا أْ
)ٕا مل ٜهٔ ٜقنل( ماؿ َوًِ َٔ قبٌ أٟ ي٤ٌٞ مل ٜهٔ  ٢ً فنلٙ قبٌ  .ؾإْ ٘ ٜهٕٛ أْـك

ِ  مل ٜٗقعـ      .ؿػٛي٘ ٗ اي٠٬ِ َٚٔ ٖٓا اهقٓب٘ أبٛ سٓٝؿ١ يًقٟ ًها ايٝ٘ أْ ٘ ؿؾعٔ َعا٫ ثع
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ايـْٝا ؾؿعٌ ؾقنل َهإ  ٕهاْ٘ إٔ ًِّٜٞ ٚولْ  ٢ً إٔ ٫ وـخ ْؿو٘ ب٤ٌٞ َٔ أَٛك
 .إاٍ ٗ اؿاٍ

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -73
ٕ  كهٍٛ اهلل  ِ    ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً يعٛ ٜعًعِ ايٓعاي َعا ٗ ايٓعـا٤       :قعا

ِ  مل هـٚا ٚ ٍ ث ـ  ا٭  .إٔ ٜوقُٗٛا  ًٝ٘ ٫هقُٗٛاإ٫  ٚايِ

ٚ ٍ :ٞقاٍ ايباد :قاٍ ايوٝٛطٞ ـ  ا٭ ٌٖ ٖٛ ايعقٟ ًٜعٞ اٱَعاّ أٚ     ،اػقًـ ٗ ايِ
ؾإٕ نإ بٌ اٱَعاّ ٚايٓعاي    :قا٫ .ٚايِشٝض أْ ٘ ايقٟ ًٜٞ اٱَاّ :إبّهل ؟ قاٍ ايكلط 

ٚ ٍ ايقٟ ًٜٞ إكِٛك٠ ) ًٝ٘( أٟ  ًع٢ َعا    ـ  ا٭ سا٥ٌ نُا أسـخ ايٓاي إكاُرل ؾايِ
ٚ ٍ ٫  ًع٢ ايٓعـا٤ ٖٚعٛ     اشلا٤   :فنل َٔ ا٭َلٜٔ ٚقاٍ ابٔ  بـ ايدل  ـ  ا٭ ا٥ـ٠  ٢ً ايِع

   ٍ ٕ  ائُرل ٜعٛؿ ٭قلب َقنٛك ْٚام ع٘ ايكعلط  ٚقعا إْ ع٘ ًٜعنّ َٓع٘ إٔ     :ٚد٘ ايه٬ّ ٭
ٚقعـ كٚاٙ  بعـ ايعلم ام  عٔ َايعو      :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل .ٜبك٢ ايٓـا٤ ٓا٥عا ٫ ؾا٥ـ٠ ي٘

 .٫هقُٗٛا  ًُٝٗا ٖٚٛ َؿِض بإلاؿ َٔ غرل تهًّـ :بًؿٜ

 ٌ كؾع ايِٛت با٭فإباب ؾٔ

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبعٞ ُعِعع١    -74
ٟ  قاٍ ي٘ ٕ  أبا هعٝـ اــك إْ ٞ أكاى ؼب  ايػِٓ  :ا٭ِْاكٟ ثِ إامْٞ  ٔ أبٝ٘ أْ ٘ أػدلٙ أ

ٚايباؿ١ٜ ؾإفا نٓت ٗ غُٓو أٚ باؿٜقو ؾأف ْعت بايِع٠٬ ؾعاكؾع ُعٛتو بايٓعـا٤ ؾإْ ع٘ ٫       
ٔ  ٫ٚ إْى ٤ًٞ٫ٚ ٜوُع َـ٣  :قاٍ أبٛ هعٝـ .ًٗـ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َإ٫  ُٛت إ٪ف ٕ د

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإْ ٞ زلعق٘ َٔ كهٍٛ اهلل 

ٔ ( قععاٍ ايلاؾعععٞ :قععاٍ ايوععٝٛطٞ َ ععا غرلٖععِ   :)دعع ٔ  ٚأ ٌٜععب٘ إٔ ٜلٜععـ َعع٪َٔ اؾعع
 :ٌقٝع  :ؾ٬ٌٜٗـٕٚ يًُ٪ف ٕ بٌ ٜػرلٕٚ ٜٚٓؿلٕٚ َٔ ا٭فإ )٫ٚإْى( قاٍ ايكآٞ  ٝاض

َ ا ايهاؾل ؾ٬ًٗاؿ٠ ي٘ ْ  بإ٪ٌَٓ ؾأ ٖٚقا ٫ٜوًِّ يكا٥ً٘ ٕا دعا٤ ٗ اٯثعاك    :قاٍ .ٖٛ ػا
وقٌُ إٔ ٜلٜـ ب٘ ها٥ل اؿٝٛاْات ٭ْ ٘ اّيقٟ ِٜعض  إٔ   :َٔ ػ٬ؾ٘ )٤ًٞ٫ٚ( قاٍ ايبادٞ

ٕ  اهلل      :ٚقايت طا٥ؿ١ .ٜوُع ُٛت٘ اؿـٜح  ٢ً  َُٛع٘ ٗ هعا٥ل اؿٝٛاْعات ٚاؾُعاؿ ٚأ
ٍ    تعاٍ ى ٜٚوعب ض  إ٫  )ٚإٕ َعٔ ًع٤ٞ   :ًل شلا إؿكانا يٮفإ ٚ كع٬ َٚعلؾع١ نكٛيع٘ تععا

٫ٜوُع ُٛت٘ ًعذل ٫َٚعـك    :ٌٜٚٗـ ي٘ َا ٗ كٚا١ٜ ابٔ ػن١ّ :قاٍ ايوٝٛطٞ (.عُـٙ
ٔ  ٫ٚ إْى إ٪ف ٕ ٜػؿل  :ٚي٘ ٚ٭بٞ ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ َٔ سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ .٫ٚسذل ٫ٚد

ٌ  كطب ٚ ٚمٛٙ يًٓوا٥ٞ َٔ سـٜح ايعدلا٤ ُٚعش ش٘    .ٜابىي٘ َـ٣ ُٛت٘ ٌٜٚٗـ ي٘ ن
)ا٫ّ ًٗـ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ( قاٍ اينٜٔ بٔ إٓرل: ايول ٗ ٖقٙ ايٌعٗاؿ٠ َعع أْ ٗعا    .ابٔ ايوهٔ
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ٕ  أسهاّ اٯػل٠ دلت  ٢ً ْعت أسهاّ اـًل ٗ ايعـْٝا   تكع  ٓـ  امل ايػٝب ٚايٌٗاؿ٠ ا
إلاؿ َٔ ٖعقٙ ايٌعٗاؿ٠ إًعٗاك     :ٚقاٍ ايقٛكبٌيت .َٔ تٛدٝ٘ ايـ ٣ٛ ٚاؾٛاب ٚايٌٗاؿ٠

ٔ ض بايٌٗاؿ٠ قَٛا ؾهعقيو   ٕ  اهلل ٜؿ ٛ  ايـكد١ ٚنُا أ إٌٗٛؿ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ بايؿٌٔ ٚ ً
ٕ  َٔ ٌٜٗـ ي٘ ٜهٕٛ أ ٛعِ أدعلا ٗ    :ٚقاٍ ايبادٞ .ٜهلّ بايٌٗاؿ٠ آػلٜٔ ؾا٥ـ٠ فيو أ

ّٖٔ أف ٕ ؾًِ ٜوُع٘ َٔ ٌٜٗـ ي٘  .اٯػل٠ 

 ٌ َا ٜكٍٛ إ٪ف ٕباب ٜوقشب  إٔ ٜكٍٛ ايواَع َج

)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ  طعا٤ بعٔ ٜنٜعـ ايًٝجعٞ  عٔ أبعٞ هععٝـ           -75
إفا زلعقِ ايٓعـا٤ ؾكٛيعٛا َجعٌ َعا ٜكعٍٛ       :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاــكٟ إٔ كهٍٛ اهلل 

  .إ٪ف ٕ

ٛ ٠ :ٗ اؿٝعًقٌ ؾٝكٍٛإ٫  ٚب٘ قاٍ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـًٖٟٛ  .باهللإ٫  ٫سٍٛ ٫ٚق

  ا٤  كٝب ا٭فإباب ٜوقشب  ايـ

76-  ٍ  :)َاٍ (  ٔ أبٞ سامّ بٔ ؿٜٓاك  ٔ هٌٗ بٔ هعـ ايوا ـٟ أْ ٘ قعا
ٌ  ؿاع تلؿ   ًٝ٘ ؿ ٛت٘ سٔل٠ ايٓـا٤ ي٠٬ًِ ٚايِعـ   ها قإ تؿقض شلُا أبٛاب ايوُا٤ ٚق

 .ٗ هبٌٝ اهلل

َٚجٌ ٖقا ا٭ثل ٫ٜكاٍ َٔ د١ٗ ايلأٟ ٚكٟٚ َعٔ   :قاٍ ابٔ  بـ ايدل  :قاٍ ايوٝٛطٞ
ـ ؿ٠  .َلؾٛ ا  ٔ هٌٗ بٔ هعـ طلم َقع

 باب ٗ ا٫قا١َ يًؿا٥ق١

ـ َا ٗ بعاب َعٔ ْعاّ      ِ ١ ايقعلٜى ٚقـ تكع ؾٝ٘ سـٜجا ابٔ ًٗاب ٚمٜـ بٔ أهًِ ٗ ق
 . ٔ ٠٬ُ ؾًًِّٝٗا إفا فنلٖا

 باب ٚدٛب اهقكباٍ ايهعب١ ٗ اي٠٬ِ

ٍ  ٚدٗعو    :قاٍ تعاٍ قـ ْل٣ تكًّب ٚدٗو ٗ ايوُا٤ ؾًّٓٛيٝٓ و قب١ً تلٓاٖا ؾعٛ
 .ل إوذـ اؿلاّ ٚسٝجُا نٓقِ ؾّٛيٛا ٚدٖٛهِ ًطلٙ ًط

)َايو(  ٔ  بـاهلل بٔ ؿٜٓاك  بـ اهلل بٔ  ُل أْ ٘ قاٍ بُٝٓا ايٓاي بكبا٤  -77
ٕ  كهٍٛ اهلل  :ٗ ٠٬ُ ايِبض إف دا٤ِٖ آت ؾكاٍ قعـ أْعنٍ  ًٝع٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإ

ِٖٗ إٍ ايٌععاّ ٚناْععت ٚدععٛ ،ايًًٝعع١ قععلإٓ ٚقععـ أَععل إٔ ٜوععقكبٌ ايهعبعع١ ؾاهععقكبًٖٛا  
 .ؾاهقـاكٚا إٍ ايهعب١

 قاٍ ايوٝٛطٞ: )إفا دا٤ِٖ آت( ٖٛ  باؿ بٔ بٌل ٚقٌٝ  باؿ بٔ ْٗٝو. 
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78-        ٍ ُع٢ً   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هععٝـ  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب أْع٘ قعا
بعـ إٔ قـّ إـ١ٜٓ ه١ٓ  ٌل ًٗلا مٛ بٝعت إكعـي ثعِ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

  .ٜٔسٛيت ايكب١ً قبٌ بـك بٌٗل

ٖهقا ٖٛ ٗ إٛطأ َله٬ ٚكٚاٙ قُعـ بعٔ ػايعـ     :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .بٔ  قب١  ٔ َايو  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ َوٓـا

)ؾًٓٛيٝٓعو  :ايكب١ً ٖٞ اؾ١ٗ اييت ٌٜذلٙ اهقكباشلا ٗ اي٠٬ِ ؾًُا ْنٍ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٚٗ اؿـٜح ؿيٌٝ  ٢ً إٔ سهِ ايٓوؽ ٫ ًٜنّ  .ًلطاقب١ً تلٓاٖا( نإ إهقكباٍ ايهعب١ 

اٱْوإ قبٌ بًٛؽ اـدل إيٝ٘ ٚ ٢ً إٔ َٔ ٢ًُ إٍ د١ٗ باٱدقٗاؿ ثِ بإ ي٘ ٜكٌ اـطعأ  
 .ٖٚٛ قٍٛ أنجل أٌٖ ايعًِ ٚأسـ قٍٛ ايٌاؾع٢ .ؾإْ٘ ٫ ٜعٝـ

 باب قب١ً َٔ غاب  ٔ َه١ دٗقٗا

بٌ إٌلم ٚإػلب  َا :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ بٔ  ُل بٔ اـطاب قاٍ -79
 .قب١ً إفا تٛد٘ قبٌ ايبٝت

ٖهقا كٚاٙ َايو ٗ إٛطأ َٛقٛؾعا ٚكٚاٙ ايذلَعقٟ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ َلؾٛ عا        :قًت
 ٚقٛاٙ ايذلَقٟ ٖٚقا اؿـٜح بايٓوب١ إٍ أٌٖ إـ١ٜٓ.

 باب توك٘ ؾل١ٝٓ ايكب١ً  ٔ اـا٥ـ

 ٚ ٔ إواؾل إقٓؿٌ  ٢ً ايـاب١

ك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل      )َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعا   -81
 نإ ٢ًِٜ  ٢ً كاسًق٘ ٗ ايوؿل سٝجُا تٛدٗت ب٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ؾٌٔ اي٠٬ِ ٗ إوذـ اؿلاّ َٚوذـ ايٓب٢ 

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ كباغ ٚ بٝـ اهلل بٔ أب٢  بـ اهلل  ٔ أبع٢  بعـ اهلل    -81
٠٬ُ ؾ٢ َوذـ٣  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٍٛ اهلل هًُإ ا٭غل  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ إٔ ك

 إوذـ اؿلاّ.إ٫  ٖقا ػرل َٔ أيـ ٠٬ُ ؾُٝا هٛاٙ

)َايو(  ٔ ػبٝب بٔ  بـ ايلٓٔ  عٔ سؿعّ بعٔ  اُعِ  عٔ أبع٢        -82
ِ ٖلٜل٠ أٚ  ٔ أب٢ هعٝـ اــك٣ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً َعا بعٌ بٝقع٢     :قعا

 . ٢ً س٢ٓٛ َٚٓدل٣ ك١ٓٚ َٔ كٜاض اؾ١ٓ َٚٓدل٣

ٟ      :قاٍ ايوٝٛطٞ فنعلٚا ؾع٢ َعٓعاٙ قعٛيٌ      :)ك١ٓٚ َعٔ كٜعاض اؾٓع١( قعاٍ ايٓعٛٚ
 .أسـُٖا: إٔ فيو إٛٓع بعٝٓ٘ ٜٓكٌ إٍ اؾٓع١ ٚايجعا٢ْ إٔ ايعبعاؿ٠ ؾٝع٘ تع٪ؿ٣ إٍ اؾٓع١      
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)َٚٓدل٣  ٢ً سٛٓٞ( قاٍ ايكا٢ٓ  ٝاض قاٍ انجل ايعًُا٤ إلاؿ َٓدلٙ بعٝٓ٘ ايقٟ نعإ  
ّ ايكٝا١َ ؾِٝٝٓب  ٢ً اؿٛض قاٍ ٖٚقا ٖٛ ا٭ٚٗل ٚاْهل نعجرل َعِٓٗ   ٗ ايـْٝا ٜٓكٌ ٜٛ

غرلٙ ٚقٌٝ َعٓاٙ إٕ قِـ َٓدلٙ ٚاؿٔٛك  ٓـٙ ٬ٕمَع١ ا٭ ُعاٍ ايِعاؿ١ ٜعٛكؿ ُعاسب٘      
 .اؿٛض ٜٚكق٢ٔ ًلب٘ َٓ٘

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أب٢ بهل  ٔ  باؿ بٔ ُِٝ  ٔ  بـ اهلل بٔ مٜـ  -83
َا بٌ بٝق٢ َٚٓعدل٣ كٚٓع١ َعٔ كٜعاض      :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ اهللإام٢ْ إٔ كهٍٛ اهلل 

 اؾ١ٓ.

 إٍ ث٬ث١ َوادـإ٫  باب ٫ تٌـ ايلساٍ

)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ  بـ اهلل بٔ اشلاؿ  ٔ قُـ بٔ ابلاِٖٝ بٔ اؿاكخ  -84
  ٍ يكٝعت بِعل٠ بعٔ أبع٢ بِعل٠       :ايق٢ُٝ  ٔ أب٢ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أب٢ ٖلٜعل٠ قعا

يٛ أؿكنقو قبٌ إٔ ؽلز إيٝع٘   :ؾكاٍ .َٔ ايطٛك :ت ؟ ؾكًتَٔ أٜٔ أقبً :ايػؿاك٣ ؾكاٍ
ِ َا ػلدت ظ زلعت َٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ٞ   :ٜكعٛ إٍ إ٫  ٫ تعُعٌ إطع

إٍ إوذـ اؿلاّ ظ ٚإٍ َوذـ٣ ٖقا ٚإٍ َوذـ إًٜٝا٤ أٚ بٝت إكـي  :ث٬ث١ َوادـ
  .ٌٜو

 ٢ٌ إيٝ٘باب ؾٌٔ ايكعٛؿ ٗ إوذـ ٫ْقٛاك اي٠٬ِ ٚإ

)َايو(  ٔ أبع٢ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبع٢ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -85
إٕ ا٥٬ٕه١ ت٢ًِ  ٢ً أسـنِ َا ؿاّ ؾ٢ ٬َِٙ ايعقٟ ُع٢ً    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

٫ أك٣ قٛيع٘ َعامل    :قعاٍ َايعو   :قعاٍ وٝع٢   .ؾٝ٘ َا مل وـخ ايًِٗ اغؿل ي٘ ايًِٗ اكٓع٘ 
 .اٱسـاخ ايقٟ ٜٓكا اي٤ٛٓٛإ٫  وـخ

)ا٥٬ٕه١ ت٢ًِ  ٢ً أسـنِ( ٌٖ إلاؿ بٗعِ اؿؿٛع١ اٚ ايوعٝاك٠ أٚ     :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٌ  ققٌُ فنلٙ ايعلاق٢ ؾ٢ ًلغ ايذلَق٣  .أ ِ َٔ فيو ن

)َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -86
ّٓ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ عع٘ إٔ  ٫ ٜناٍ أسـنِ ٗ ٠٬ُ َا ناْت اي٠٬ِ ؼبوع٘ ٫ 

 اي٠٬ِ.إ٫  ٜٓكًب إٍ أًٖ٘

)َا ؿاَت اي٠٬ِ ؼبو٘( قاٍ ايباد٢ هعٛا٤ اْقٛعل ٚققٗعا أّ أقاَقٗعا      :قاٍ ايوٝٛطٞ
 ٗ اؾُا ١.

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٜعكٛب  ٔ أبٝ٘  ٔ أبع٢ ٖلٜعل٠    -87
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ٜٚ   إ٫  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  لؾعع بع٘   أػدلنِ َا ّشعٛ اهلل بع٘ اـطاٜعا 
ايـكدات ؟ إهباؽ اي٤ٛٓٛ  ٓـ إهاكٙ ٚنجل٠ اـطا إٍ إوعادـ ٚاْقٛعاك ايِع٠٬ بععـ     

 اي٠٬ِ ؾقيهِ ايلباٙ ؾقيهِ ايلباٙ ؾقيهِ ايلباٙ.

ٖٚٛ ٜهٕٛ ببعـ ايعـاك  عٔ    :)ٚنجل٠ اـطا إٍ إوادـ( قاٍ ايباد٢ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٖعقا إِعا    :اي٠٬ِ( قعاٍ ايبعاد٢   إوذـ ٜٚهٕٛ بهجل٠ ايقهلك  ًٝ٘ )ٚاْقٛاك اي٠٬ِ بعـ

ٜهٕٛ ؾ٢ ٬ُتٌ ايعِل بعـ ايٛٗل ٚايعٌا٤ بعـ إػلب. ٚأَا اْقٛاك ايِبض بعـ ايعٌعا٤  
ؾًِ ٜهٔ َٔ  ٌُ ايٓاي ٚنقا اْقٛاك ايٛٗل بعـ ايِبض ٚأَا اْقٛاك إػعلب بععـ ايعِعل    

عـ ايِبض ؾ٬ أفنل ؾٝ٘ ِْا قاٍ ٚسهُ٘  ٓـ٣ سهِ اْقٛاك ايِبض بعـ ايعٌا٤ ٚايٛٗل ب
٭ٕ ايقٟ ٜٓقٛل ٠٬ُ يٝى بٝٓٗا ٚبٌ ايق٢ ٢ًُ إًذلاى ؾ٢ ٚقت. )ؾقيهِ ايلباٙ( قاٍ 

ٜع٢ٓ أْ٘ َٔ ايلباٙ إلغب ؾٝ٘ ٭ْ٘ قـ كب٘ ْؿو٘  ٢ً ٖقا ايعٌُ ٚسبى ْؿو٘  :ايباد٢
 ًٝ٘ قاٍ ٚوقٌُ إٔ ٜلٜـ تؿٌٔٝ ٖقا ايلباٙ  ٢ً غرلٙ َعٔ ايلبعاٙ ٗ ايجػعٛك ٚيعقا قعاٍ      

ٙ أ٣ أْ٘ أؾٌٔ اْٛا ٘ نُا ٜكعاٍ دٗعاؿ ايعٓؿى ٖعٛ اؾٗعاؿ أٟ أْع٘ أؾٔعً٘        ؾقيهِ ايلبا
ٚوقٌُ أْ٘ ٜلٜـ أْ٘ ايلباٙ إقٝول ٚقـ قاٍ ايٌٝؽ أبعٛ إهعشام ايٌعرلام٣ إٔ فيعو َعٔ      

 أيؿاٚ اؿِل ٚنلكٙ ث٬ثا  ٢ً َع٢ٓ ايقعِٛٝ يٌأْ٘ اْق٢ٗ. 

 باب اهقشباب إٔ ًِٜٞ كنعقٌ قبٌ ؿػٍٛ إوذـ

ٔ  بـ اهلل بٔ اينبرل  ٔ  ُلٚ بٔ هًِٝ اينكقٞ  ٔ )َايو(  ٔ  اَل ب -88
إفا ؿػٌ أسـنِ إوعذـ   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  :أبٞ ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ

    .ؾًرلنع كنعقٌ قبٌ إٔ هًى

 باب نلا١ٖٝ ايبنام ٗ إوذـ ٚمٛ ايكب١ً

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓب٢   -89
كأ٣ ؾ٢ دعـاك ايكبًع١ بِعاقا أٚ كاطعا أٚ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ 

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنا١َ ؾشه٘ كهٍٛ اهلل 

 باب نلا١ٖ ؿػٍٛ إوذـ ٕٔ أنٌ ايجّٛ

َعٔ   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كهٍٛ اهلل قاٍ -91
 لٜض ايجّٛ أنٌ َٔ ٖقٙ ايٌذل٠ ؾ٬ ٜكلب َوادـْا ٜ٪فٜٓا ب

 باب دٛام ايّٓٛ ٗ إوذـ إفا مل ٜ٪ف إًٌِ 
 ٚدٛام اٱهقًكا٤ ٚآعا إسـ٣ كدًٝ٘  ٢ً ا٭ػل٣ إفا مل ىٍ اْهٌاف ايعٛك٠
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)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  باؿ بٔ ُِٝ  ٔ  ُ٘ أْ٘ كأ٣ كهعٍٛ اهلل   -91
 .َوقًكٝا ٗ إوذـ ٚآعا إسـ٣ كدًٝ٘  ٢ً ا٭ػل٣ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

  ُٓع ايٓوا٤ َٔ إوادـ إفا مل ٜهٔ ػٛف ؾق١ٓباب ٫

92-  ٍ ُع٢ً  قعاٍ كهعٍٛ اهلل    :)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْ٘ قعا
 : ٫ ُٓعٛا إَا٤ اهلل َوادـ اهلل.اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ُل٠ بٓعت  بعـ ايعلٓٔ  عٔ  ا٥ٌع١       -93
ِ ى كهٍٛ اهلل يٛ أؿك :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓب٢  َعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

أسـخ ايٓوا٤ ٕٓعٗٔ إوادـ نُا َٓع٘ ْوا٤ ب٢ٓ إهلا٥ٌٝ. قاٍ و٢ٝ بعٔ هععٝـ: ؾكًعت    
 .ْعِ :يعُل٠: أٚ َٓع ْوا٤ ب٢ٓ إهلا٥ٌٝ إوذـ ؟ قايت

تع٢ٓ ايطٝعب ٚايقذُعٌ ٚقًع١ ايقوعذل      :قاٍ ايوٝٛطٞ )َا أسـخ ايٓوا٤( قاٍ ايباد٢
 :ٓانل )ٕٓعٗٔ إوادـ نُا َٓع٘ ْوا٤ بٓل إهلا٥ٌٝ( قاٍ ايباد٢ٚتولع نجرل َٓٗٔ إٍ إ

وقٌُ إٔ ٜهٕٛ ؾ٢ ًلٜع١ ب٢ٓ إهلا٥ٌٝ َٓع ايٓوا٤ َٔ إوادـ ٚوقٌُ أْٗٔ َعٓعٔ بععـ   
 :أػلز  بـ ايلمام  ٔ  ا٥ٌع١ كٓعٞ اهلل  ٓٗعا قايعت     :قاٍ ايوٝٛطٞ ،ا٫باس١ ٕجٌ ٖقا

ٜقٌعٛقٔ يًلدعاٍ ٗ إوعادـ ؾشعلّ     ناْت ْوا٤ ب٢ٓ إهلا٥ٌٝ ٜقؼقٕ أكد٬ َٔ ػٌب 
  .اهلل  ًٝٗٔ إوادـ ٚهًطت  ًٝٗٔ اؿ١ٔٝ

 باب ايق٢ تلٜـ إوذـ ٫ ُى طٝبا

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ بول بٔ هعٝـ إٔ كهٍٛ اهلل  -94
 .إفا ًٗـت إسـانٔ ٠٬ُ ايعٌا٤ ؾ٬ ُؤ طٝبا :قاٍ

 باب اهقشباب اؽاف َوادـ ايبٝت

ٔ ًٗاب  ٔ قُٛؿ بٔ يبٝعـ ا٭ِْعاك٣ إٔ  قبعإ بعٔ     )َايو(  ٔ اب -95
إْٗعا تهعٕٛ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِايو نإ ٜ٪ّ قَٛ٘ ٖٚٛ أ ٢ُ ظ ٚأْ٘ قاٍ يلهٍٛ اهلل 

اي١ًُٛ ٚإطل ٚايوٌٝ ٚأْا كدٌ ٓلٜل ايبِل ؾٌِ ٜا كهٍٛ اهلل ؾع٢ بٝقع٢ َهاْعا أؽعقٙ     
ٞ أٜ :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذا٤ٙ كهٍٛ اهلل  :٢ًَِ ؟ قاٍ ؾأًعاك   ،ٔ ؼب إٔ أُعً

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِي٘ إٍ َهإ َٔ ايبٝت ؾ٢ًِ ؾٝ٘ كهٍٛ اهلل 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -96
 .ادعًٛا َٔ ٬ُتهِ ؾ٢ بٝٛتهِ :قاٍ ٚهًِ

قُٛؿ بٔ يبٝـ ٖٚٛ ِٖٚ ظ ٚاِا ٖعٛ قُعٛؿ    :نقا قاٍ و٢ٝ بٔ و٢ٝ :قاٍ ايـًٖٟٛ
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 .لبٝعبٔ اي

 باب نلا١ٖٝ اي٠٬ِ ؾ٢ أ طإ اٱبٌ ٚدٛامٖا ؾ٢ َلابا ايػِٓ

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ كدٌ َعٔ إٗعادلٜٔ مل ٜلبع٘     -97
٫  :أأ٢ًُ ؾ٢  طعٔ اٱبعٌ ؟ ؾكعاٍ  بعـ اهلل     :بأها أْ٘ هأٍ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ بٔ ايعاْ

  .ٚيهٔ ٌُ ؾ٢ َلاغ ايػِٓ

ٛ  :قاٍ ايـًٖٟٛ ٍ إعا٤. َعلبا ايػعِٓ قعٌ دًٛهعٗاظ إعلاغ       ايعطٔ َدلى اٱبٌ سع
َجٌ ٖعقا َعٔ    :بائِ إٛٓع ايقٟ تلٚغ إيٝ٘ إا١ًٝ أٚ تأ٣ٚ إيٝ٘ ي٬ٝ. قاٍ ابٔ  بـ ايدل

ٚقعـ كٚاٙ ٜعْٛى بعٔ     .ايؿلم بٌ ايػِٓ ٚاٱبٌ ٫ ٜـكى بايلأٟ ٚايٓٛل أ٣ ؾشهُ٘ ايلؾعع 
٫ تهاؿ تٗـأ ٫ٚ تكعل ٗ   ٚأُض َا قٌٝ ٗ ايؿلم إٔ اٱبٌ :بهرل  ٔ ٌٖاّ َلؾٛ ا. قاٍ

 .ايعطٔ بٌ تجٛك ؾلَا تكطع ٠٬ُ إًِٞ ٚدا٤ ٗ اؿـٜح أْٗا ػًكت َٔ دٔ

 باب نلا١ٖٝ اؽاف ايكدل َوذـا

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -98
قبعٛك   ايًِٗ ٫ ػعٌ قدل٣ ٚثٓا ٜعبـظ اًقـ غٔب اهلل  ًع٢ قعّٛ اؽعقٚا    :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 أْبٝا٥ِٗ َوادـ. 

َٚع٢ٓ اؿـٜح ايٌلٜـ  ٢ً َا تعطٝ٘ كٚاٜات٘ َٔ ْٝع  :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ٣ًٛ
طلق٘ اي٢ٗٓ  ٔ إٔ ٜكِـ ايكدل باي٠٬ِ  ًٝ٘ أٚ إيٝ٘ تعُٛٝا يِاسب ايكعدل أٚ يًكعدل ؾعإٕ    
 فيو نإ فكٜع١ ٕٔ هبل َٔ ا٭َِ إٍ ايٌلى ٚ باؿ٠ ايكبٛك ٚأًٖٗا. ٚقـ ا قدل ايٌعاكع 

بٗقا اي٢ٗٓ ٖقٙ ايقكٜع١ ؾوـٖا  ٢ً أَق٘ ي٬٦ ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ ا٭َِ قبًِٗ. ٚقـ سكل 
ِ   اهلل كدا٤ٙ ٚاهقذاب ؿ عا٤ٙ ؾًعٝى ٗ إوعًٌُ َعٔ ٜعٛعِ قعدلٙ         ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .باي٠٬ِ  ًٝ٘ أٚ إيٝ٘

 باب اي٠٬ِ ٗ ايجٛب ايٛاسـ

إٔ ها٬٥  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ -99
ُع٢ً  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ، ٔ اي٠٬ِ ؾ٢ ثٛب ٚاسـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهأٍ كهٍٛ اهلل 

 : أٚيهًهِ ثٛبإ ؟.اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)أٚيهًهِ ثٛبإ( قاٍ اـطاب٢ يؿٛ٘ اهعقؼباك َٚعٓعاٙ اٱػبعاك  ُعا      :قاٍ ايوٝٛطٞ
         ٍ إفا  :ِٖ  ًٝ٘ َٔ ق١ً ايجٛب ٚٚقعع ؾع٢ ٓعُٓ٘ ايؿقع٣ٛ َعٔ طلٜعل ايؿشع٣ٛ نأْع٘ ٜكعٛ

ٌ  ٚاسعـ َعٓهِ ثٛبعإ ؾهٝعـ مل        ًُقِ إٔ هذل٠ ايعٛك٠ ؾلض ٚاي٠٬ِ ٫م١َ ٚيٝى يهع
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 تعًُٛا إٔ اي٠٬ِ ٗ ايجٛب ايٛاسـ دا٥ن٠.

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ُل بٔ أبع٢ هع١ًُ أْع٘ كأ٣     -111
٢ًِٜ ؾ٢ ثعٛب ٚاسعـ ٌَعق٬ُ بع٘ ؾع٢ بٝعت أّ هع١ًُ         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
 ؾٝ٘  ٢ً  اتكٝ٘. ٚآعا طل

)ٚآعا طلؾٝ٘  ٢ً  اتكٝ٘( قاٍ ايباد٢ ٜلٜعـ أْع٘ أػعق طعلف ثٛبع٘       :قاٍ ايوٝٛطٞ
ؼت ٜـٙ اي٢ُٓٝ ٚٚٓع٘  ٢ً نقؿع٘ ايٝوعل٣ ٚأػعق ايطعلف ا٭ػعل ؼعت ٜعـٙ ايٝوعل٣         
ؾٛٓع٘  ٢ً نقؿ٘ اي٢ُٓٝ ٖٚقا ْٛع َٔ اٱًعقُاٍ ٜوع٢ُ ايقًٛعٝض ٜٚوع٢ُ ا٫ٓعطباع      

 .ْ٘ ّهٓ٘ إػلاز ٜـٙ يًوذٛؿ ٚغرلٙ ؿٕٚ نٌـ  ٛكتٖ٘ٚٛ َباغ ٗ اي٠٬ِ ٚغرلٖا ٭
 باب نٝـ ٢ًِٜ ٗ ايجٛب ايٛاسـ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ دابل بعٔ  بعـ اهلل إٔ كهعٍٛ اهلل     -111
 قاٍ:  ٚهًِ

 .َٔ مل هـ ثٛبٌ ؾًٌِٝ ؾ٢ ثٛب ٚاسـ ًَقشؿا ب٘ ؾإ نإ ايجٛب قِرلا ؾًٝقنك ب٘

ٖقا اؿـٜح قؿٛٚ  ٔ دابل َٔ كٚا١ٜ أٌٖ إـ١ٜٓ  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
أػلد٘ ايبؼاك٣ َٔ طلٜل ؾًٝض بٔ هًُٝإ  ٔ هعٝـ بٔ اؿاكخ  ٔ دابل َٚوعًِ َعٔ   

 .طلٜل سامت بٔ ازلا ٌٝ  ٔ أب٢ سلم٠  ٔ  باؿ٠ بٔ ايٛيٝـ  ٔ دابل

أكاؿ باٱيقشعاف اٱًعقُاٍ بع٘ كايؿعا بعٌ طلؾٝع٘  ًع٢  اتكٝع٘ قعاٍ           :قاٍ ايـًٖٟٛ
قاٍ ايبؼاك٣ قاٍ اينٖل٣ إًقشـ إقًٛض ٖٚٛ إؼايـ بٌ طلؾٝ٘  ٢ً  اتكٝ٘  :٢ايباد

ؾذعٌ اٱيقشاف ٖٛ ايقًٛض ٚإٌٗٛك َعٔ يػع١ ايععلب إٔ ا٫يقشعاف ٖعٛ ا٫يقؿعاف ٗ       
ايجٛب  ٢ً أ٣ ٚدع٘ نعإ ؾٝعـػٌ ؼقع٘ ايقًٛعض ٚا٫ًعقُاٍ ٚقعـ ػعّ َٓع٘ اًعقُاٍ           

 .ايُِا٤

 ٘باب أقٌ َا هٛم يًُلأ٠ إٔ تًِٞ ؾٝ

)َايو(  ٔ قُـ بٔ مٜـ بٔ قٓؿق  ٔ أَ٘ أْٗا هأيت أّ هع١ًُ مٚز   -112
َافا ت٢ًِ ؾٝ٘ إعلأ٠ َعٔ ايجٝعاب ؟ ؾكايعت تِعًٞ ٗ اـُعاك        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓب٢ 

 .ٚايـكع ايوابؼ إفا غٝب ٚٗٛك قـَٝٗا

ٌ  ؾُجًع٘   :قًت ٖٚهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا  ًٝٗا ٚقـ كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ َلؾٛ ا ٚ ٢ً ن
ايٓوا٥ٞ ُٚشش٘ ابٔ ػن١ّ  ٔ  ا١ٌ٥ كٓعٞ  إ٫  َٔ د١ٗ ايلأ٣ ٚك٣ٚ اـُو١ ٫ ٜكاٍ

غُعاك ٚإعلاؿ باؿعا٥ا إهًّؿع١     إ٫  اهلل  ٓٗا إٔ ايٓب٢ ( قاٍ: ٫ٜكبعٌ اهلل ُع٠٬ سعا٥ا   
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قاٍ ايوٝٛطٞ أػلدع٘ ابعٛ ؿاٚؿ َعٔ طلٜكع٘  عٔ       .ٚاـُاك ٖٛ َا ٜػط٢ ب٘ ايلأي ٚايعٓل
ِ   ْٗا هأيت كهٍٛ اهلل قُـ بٔ مٜـ  ٔ أَ٘  ٔ أّ ه١ًُ أ أتِعًٞ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

  .إلأ٠ ؾ٢ ؿكع ٚٔاك يٝى  ًٝٗا اماك قاٍ إفا نإ ايـكع هابػا ٜػطٞ ٚٗل قـَٝٗا

 باب نلا١ٖٝ اي٠٬ِ ؾ٢ ثٛب ٌٜػٌ ا٢ًِٕ عوٓ٘

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ  ًك١ُ بٔ أب٢  ًك١ُ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓب٢  -113
ِٔٝع١ ًعا١َٝ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؿ١ يلهٍٛ اهلل قايت: أٖـ٣ أبٛ دِٗ بٔ سقٜ ٚهًِ

كؿٟ ٖقٙ اـ١ُِٝ إٍ أبع٢ دٗعِ ؾعإ٢ْ     :شلا  ًِ ؾٌٗـ ؾٝٗا اي٠٬ِ ظ ؾًُا اِْلف قاٍ
 .ْٛلت إٍ  ًُٗا ٗ اي٠٬ِ ؾهاؿ ٜؿق٢ٓٓ

) ٔ  ًك١ُ بٔ أب٢  ًك١ُ إٔ  ا١ٌ٥( قاٍ ابٔ  بـ ايعدل كٚاٙ ْا ع١    :قاٍ ايوٝٛطٞ
أ  ٔ  ًك١ُ  ٔ أَ٘  ٔ  ا١ٌ٥ ٚهك٘ يٝش٢ٝ  ٔ أَ٘ ٖٚعٛ ٖعا   ايلٚا٠  ٔ َايو ٗ إٛط

 . ـ  ًٝ٘ ٚمل ٜقابع٘  ٢ً فيو أسـ َٔ ايلٚا٠

)أبٛ دِٗ بٔ سقٜؿ١( ازل٘  بٝـ ٜٚكاٍ  اَل قلًٞ  ـ٣ٚ ُشاب٢ ٌَٗٛك ٜٚكعاٍ  
ؾٝ٘ ابٛ دِٗٝ بايقِػرل )١ِٝٔ( بؿقض اـا٤ إعذ١ُ ٚنول إِٝ ٚبايِعاؿ إًُٗع١ نوعا٤    

 .َٕلبع ي٘  ًُا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -114
ٍ  ٚهًِ ٜعا   :يبى ١ِٝٔ شلا  ًِ ثِ أ طاٖا أبا دِٗ ٚأػق َٔ أب٢ دِٗ اْبذا١ْٝ ي٘ ؾكعا

 .إ٢ْ ْٛلت إٍ  ًُٗا ٗ اي٠٬ِ :كهٍٛ اهلل ٚمل ؟ قاٍ

نوا٤  اـ١ُِٝ ثٛب َٔ ػن أٚ ُٛف َعًِ ظ اٱْبذا١ْٝ بهول ايبا٤ :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .اْبذا٢ْ َٓوٛب إٍ َٓبر َـ١ٜٓ ٢ٖٚ َهوٛك٠ ايبا٤

اْبذا٢ْ نوا٤ غًٜٝ ٫  ًِ ي٘. قاٍ أبٛ َٛه٢ إـ٢ٜٓ: َٓوٛب إٍ  :قاٍ ايوٝٛطٞ
َٛٓع ٜكاٍ ي٘ أْبذإ ٚتعكب بقيو قٍٛ اب٢ سامت ايوذوقا٢ْ ٫ ٜكاٍ نوعا٤ اْبذعا٢ْ   

 .ٚاِا ٜكاٍ َبذا٢ْ ْوب١ إٍ َٓبر َٛٓع أ ذ٢ُ

  ٔ إلٚك بٌ ٜـٟ إًِٞ ٚا٫َل بـك٤ إاكباب ايٓٗٞ 

)َايو(  ٔ أب٢ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ بوعل بعٔ هععٝـ إٔ     -115
٢ًُ اهلل  ًٝع٘  مٜـ بٔ ػايـ اؾ٢ٓٗ أكهً٘ إٍ أب٢ دِٗٝ ٜوأي٘ َافا زلع َٔ كهٍٛ اهلل  

ِ ٢ًُ اهلل  ًٝع قاٍ كهٍٛ اهلل  :ٗ إاك بٌ ٜـٟ إًِٞ ؟ ؾكاٍ أبٛ دِٗٝ ٚهًِ  :٘ ٚهعً
يٛ ٜعًِ إاك بٌ ٜـٟ إًِٞ َافا  ًٝ٘ ؟ يهإ إٔ ٜكـ أكبعٌ ػرلا ي٘ َعٔ إٔ ّعل بعٌ    
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 ٫ أؿك٣ أقاٍ أكبعٌ َٜٛا أٚ ًٗلا أٚ ه١ٓ. :قاٍ أبٛ ايٓٔل ،ٜـٜ٘

ٖهقا ك٣ٚ َايو ٖقا اؿـٜح مل ىقًـ  ًٝ٘  :قاٍ اؿاؾٜ بٔ سذل :قاٍ ايوٝٛطٞ
يٝ٘ ٖٛ أبٛ دِٗٝ ٖٚٛ بِٔ اؾِٝ ٚؾقض اشلعا٤ َِعػلا   ؾٝ٘ إٔ إلهٌ ٖٛ مٜـ ٚإٔ إلهٌ إ

ٚازل٘  بـ اهلل بٔ اؿاكخ بٔ اي١ُِ ا٭ِْاك٣ ايِشاب٢. )بٌ ٜـٟ إِعًٞ( أٟ أَاَع٘   
بايكلب َٓ٘ ٚاػقًـ ؾ٢ ٓب٘ فيو ؾكٌٝ إفا َل بٝٓ٘ ٚبٌ َكـاك هذٛؿٙ ٚقٌٝ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ 

وعلاز َعٔ طلٜعل ائعشاى بعٔ      ث٬ث١ أفكع ٚقٌٝ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ قـك ك١َٝ عذل ٚٚقع  ٓعـ اي 
  جُإ  ٔ أب٢ ايٓٔل بٌ ٜـ٣ إًِٞ ٚا٢ًِٕ ا٣ ايوذل٠.

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبٞ هعٝـ اـعـك٣  عٔ    -116
إفا نإ أسـنِ ًِٜٞ ؾ٬ ٜعـع أسعـا ّعل     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ؾإِا ٖٛ ًٝطإ بٌ ٜـٜ٘ ٚيٝـكأٙ َا اهقطاعظ ؾإٕ أب٢ ؾًٝكاتً٘

)ؾإٕ أب٢ ؾًٝكاتً٘( ٖٛ  ٓـْا  ٢ً سكٝكق٘ ٖٚٛ أَل ْعـب ٚقعاٍ ابعٔ     :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايعلب٢ إلاؿ بإكات١ً إـاؾع١ ٚ ٓـ اٱزلا ٢ًٝ ؾإٕ أب٢ ؾًٝذعٌ ٜعـٙ ؾع٢ ُعـكٙ ٚيٝـؾعع٘     
)ؾإِععا ٖععٛ ًععٝطإ( أٟ ؾعًعع٘ ؾعععٌ ايٌععٝطإ أٚ إععلاؿ ًععٝطإ َععٔ اٱْععى ٚؾعع٢ كٚاٜعع١  

إتؿل أٌٖ ايعًِ  ٢ً نلاٖع١ إعلٚك بعٌ ٜعـ٣      :ؾإٕ َع٘ ايٌٝطإ قاٍ ايبػ٣ٛ اٱزلا ٢ًٝ
ا٢ًِٕ ؾُٔ ؾعٌ ؾ٢ًًًُِ ؿؾع٘ ٫ٚ ٜنٜـ ؾ٢ أٍٚ ا٭َل  ٢ً ايعـؾع ؾعإٕ أبع٢ ٚجل  ٓعـ     

 ٖٚٛ إلاؿ َٔ إكات١ً ؾإٕ مل ٜهٔ بٌ ٜـٜ٘ هذل٠ ؾًٝى ي٘ ؿؾع إاك.  

 باب ايلػ١ِ ؾ٢ َلٚك إلاٖل بٌ ٜـٟ إًِٞ

 ٚإٔ َلٚكٙ ٫ ٜكطع ٠٬ُ إًٌِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -117
أقبًت كانبا  ٢ً أتإ ٚأْعا ٦َٜٛعق قعـ ْعاٖنت اٱسعق٬ّ       : ٔ  بـ اهلل بٔ  باي أْ٘ قاٍ

ِٜعًٞ يًٓعاي َٓع٢ ؾُعلكت بعٌ ٜعـٟ بععا ايِعـ          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚكهٍٛ اهلل 
 .تإ تلتع ٚؿػًت ٗ ايِـ ؾًِ ٜٓهل فيو  ًٞ أسـؾٓعنيت ؾأكهًت ا٭

) بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بٔ َوعٛؿ( ٖٛ أسعـ ايؿكٗعا٤ ايوعبع١     :قاٍ ايوٝٛطٞ
قاٍ ابٔ  بـايدل مل ٜهٔ بعـ ايِشاب١ إٍ َٜٛٓا ٖقا ٖا  ًُت ؾكٝ٘ أًعل َٓع٘ ٚقعـ أْعع    

نعقا قعاٍ َايعو ٚأنجعل     )ِٜع٢ً يًٓعاي َٓع٢(    .اينبرل بٔ بهاك أًعاكٙ ؾع٢ نقعاب َؿعلؿ   
أُشاب اينٖل٣ ٕٚوًِ َٔ كٚا١ٜ ابٔ  ١ٓٝٝ بعلؾ١ قاٍ ابعٔ سذعل ٖٚع٢ ًعاف٠ ٚؾٝع٘ إٔ      

 .فيو نإ ؾ٢ سذ١ ايٛؿاع
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 باب ٚدٛب طٗاك٠ بـٕ إًِٞ ٚثٛب٘ ٚقٌ ٬ُت٘

قععاٍ َايععو  ٚثٝابععو ؾطٗععل ٚايلدععن ؾععاٖذل   :قععاٍ اهلل تعععاٍ  -118
إفا أُاب ثٛب إسـانٔ ايـّ َٔ اؿٝٔع١   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :بإهٓاؿٙ

  .ؾًقكلُ٘ ثِ يقٓٔش٘ بإا٤ ثِ يقًِٞ ؾٝ٘

 باب ٢ًِٜ٫ ٖٚٛ ساقب أٚ ساقٔ

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ إٔ  بـ اهلل بٔ ا٭كقعِ نعإ ٜع٪ّ     -119
    ٍ إْع٢ زلععت كهعٍٛ اهلل     :أُشاب٘ ؾشٔلت اي٠٬ِ َٜٛا ؾقٖب ؿادقع٘ ثعِ كدعع ؾكعا

 .إفا أكاؿ أسـنِ ايػا٥٘ ؾًٝبـأ ب٘ قبٌ اي٠٬ِ :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ػب اي١ٝٓ ؾ٢ ابقـا٤ اي٠٬ِ

 يٝعبععـٚا اهلل كًِععٌ يعع٘ ايععـٜٔ إ٫  َٚععا أَععلٚا :قععاٍ اهلل تعععاٍ  -111
ِ   ٚك٣ٚ َايو بإهٓاؿٙ ؾ٢ غرل كٚا١ٜ و٢ٝ بٔ و٢ٝ  ٔ ايٓبع٢   إِعا   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ا٭ ُاٍ بايٓٝات. 

 يكاؿك ٗ ايؿل١ٜٔ ٚكػّ ايكعٛؿ ؾٝٗا ٕٔ ٫ ٜكـكباب هب ايكٝاّ  ٢ً ا

 .)ٚقَٛٛا هلل قاْقٌ( أٟ َطٝعٌ أٚ ؿا ٌ :قاٍ اهلل تعاٍ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓبع٢   -111
 –ٖٚٛ ًاى ؾ٢ًِ دايوعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

 .اؿـٜح

ُع٢ً اهلل  ٔ ًٗاب  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٍٛ اهلل     )َايو(  ٔ اب -112
كنب ؾلها ؾِلع ؾذشٍ ًك٘ ا٭ّٔ ؾ٢ًِ ٠٬ُ َٔ ايًِٛات ٖٚٛ قا ـ   ًٝ٘ ٚهًِ

 .اؿـٜح -

)ؾذشٍ ًك٘( بِٔ اؾِٝ ثِ سا٤ ١ًَُٗ َهوٛك٠ أٟ ػعـَ قايع٘    :قاٍ ايوٝٛطٞ
 ٛ فشعَٛ   ايٟٓٛٚ ٚقاٍ ابٔ  بـ ايدل اؾشٍ ؾٛم اــَ ٚقاٍ ايلاؾع٢ ٜكاٍ دشٍ ؾٗع

إفا أُاب٘ َجٌ اــَ أٚ أنجل ٚاْوذع دًـٙ ٚناْت قـَ٘ اْؿهعت َعٔ ايِعل ١ ٚأؾعاؿ     
 .ابٔ سبإ إٔ ٖقٙ ايك١ِ ناْت ؾ٢ ف٣ اؿذ١ ه١ٓ ٔى َٔ اشلذل٠

 باب هٛم إٔ ٜكعـ ايكاؿك ٗ ايٓاؾ١ً

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ايوعا٥ب بعٔ ٜنٜعـ  عٔ إطًعب بعٔ أبع٢         -113
أْٗا قايت: َا كأٜعت كهعٍٛ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًِ ٚؿا ١ ايو٢ُٗ  ٔ سؿ١ِ مٚز ايٓب
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٢ًُ ؾ٢ هبشق٘ قا ـا قع٘ سقع٢ نعإ قبعٌ ٚؾاتع٘ بععاّ ؾهعإ         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
 .ًِٜٞ ؾ٢ هبشق٘ قا ـا ٜٚكلأ بايوٛك٠ ؾرلتًٗا سق٢ تهٕٛ أطٍٛ َٔ أطٍٛ َٓٗا

) ٔ ايوا٥ب بعٔ ٜنٜعـ  عٔ إطًعب بعٔ أبع٢ ٚؿا ع١ ايوع٢ُٗ  عٔ           :قاٍ ايوٝٛطٞ
١ِ( ٖ٪٤٫ ث٬ث١ ُشاب١ ؾ٢ ْول ٚاسـ ٜل٣ٚ بعِٔٗ  ٔ بععا ٚاهعِ أبع٢ ٚؿا ع١     سؿ

 .اؿاكخ بٔ ُبرل٠

 باب هٛم ٗ ايٓاؾ١ً إٔ ٢ًِٜ دايوا ؾإفا بك٢

 َٔ ايكلأ٠ ٤٢ً قًٌٝ قاّ ٚقلأ ثِ كنع

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓبع٢   -114
ِ   ٍٛ اهلل أْٗا أػدلت٘ أْٗا مل تل كهع   ًٝ٘ ٚهًِ ِٜعًٞ ُع٠٬ ايًٝعٌ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

قا ـا ق٘ سق٢ أهٔ ؾهإ ٜكلأ قا ـا سق٢ إفا أكاؿ إٔ ٜلنع قاّ ؾكلأ مٛا َٔ ث٬ثعٌ أٚ  
 .أكبعٌ آ١ٜ ثِ كنع

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ٜنٜـ إـْٞ ٚ ٔ أبعٞ ايٓٔعل َعٍٛ  ُعل بعٔ       -115
ِ     بٝـ اهلل  ٔ أب٢ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ    إٔ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

نإ ٢ًِٜ دايوا ؾٝكلأ ٖٚٛ دايى  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ؾإفا بكٞ َٔ قلا٤ت٘ قـك َا ٜهٕٛ ث٬ثٌ أٚ أكبعٌ أ١ٜ قاّ ؾكلأ ٖٚٛ قا٥ِ ثِ كنع ٚهذـ 

 ثِ ُٓع ٗ ايلنع١ ايجا١ْٝ َجٌ فيو.

 باب ؾٌٔ ايكا٥ِ  ٢ً ايكا ـ ٗ ايٓاؾ١ً

ايو(  ٔ إزلا ٌٝ بٔ قُـ بٔ هعـ بٔ أب٢ ٚقاْ  ٔ ٍَٛ يعُلٚ )َ -116
بٔ ايعاْ أٚ يعبـ اهلل بٔ  ُلٚ بٔ ايعاْ  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعلٚ بعٔ ايععاْ إٔ كهعٍٛ     

  .٠٬ُ أسـنِ ٖٚٛ قا ـ َجٌ ِْـ ٬ُت٘ ٖٚٛ قا٥ِ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

بٔ أب٢ ثابت  ٔ  بعـ   كٚاٙ ابٔ َاد٘ َٔ طلٜل ا٭ ٍُ  ٔ سبٝب :قاٍ ايوٝٛطٞ
اهلل بٔ باباٙ إهٞ  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ ٚكٚاٙ ايٓوعا٥ٞ َعٔ طلٜعل هعؿٝإ ايجعٛك٣  عٔ       

 .سبٝب  ٔ أب٢ َٛه٢ اؿقا٤  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ

117-  ٍ ٕعا   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ بٔ ايعاْ أْ٘ قعا
ِ  هلل قـَٓا إـ١ٜٓ ْايٓا ٚبا٤ َٔ ٚ هٗا ًـٜـ ظ ؾؼلز كهٍٛ ا  ًع٢   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   ايٓاي ِٖٚ ًِٜٕٛ ؾ٢ هبشقِٗ قعٛؿا ظ ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   ُع٠٬   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ايكا ـ َجٌ ِْـ ٠٬ُ ايكا٥ِ
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 .ْاٍ أ٣ أُاب ظ ايٛ و ٖٛ اؿ٢ُ ٚقٌٝ إٔ٘ :قاٍ ايـًٖٟٛ

 باب ٜوقشب كؾع ايٝـٜٔ سقٚ إٓهبٌ

  ٓـ اٱؾققاغ ٚايلنٛع ٚايكٝاّ َٓ٘

 ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل بٔ  ُل  ٔ  بـ اهلل بعٔ  )َايو(  -118
نإ إفا اؾققض ايِع٠٬ كؾعع ٜـٜع٘ سعقٚ َٓهبٝع٘       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ُل إٔ كهٍٛ اهلل 

زلع اهلل ٕٔ ٓـٙ كبٓا يو اؿُـ  :ٚإفا كؾع كأه٘ َٔ ايلنٛع كؾعُٗا نقيو أٜٔا ٚقاٍ
 ظ ٚنإ ٫ ٜؿعٌ فيو ٗ ايوذٛؿ.

٢ًُ ٔ هعٝـ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ و٢ٝ ب -119
 .نإ ٜلؾع ٜـٜ٘ ٗ اي٠٬ِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

هك٘ ؾ٢ كٚا١ٜ و٢ٝ بٔ و٢ٝ ْٚا ١ يؿ١ٛ ٚإفا كنع ٖٚٞ ثابق١  ٓـ  :قاٍ ايـًٖٟٛ
آػلٜٔ َٔ كٚا٠ إٛطأ ٚ ٓـ ها٥ل أُشاب اينٖلٟ ٚب٘ قاٍ أنجعل أٖعٌ ايعًعِ إْع٘ ٜلؾعع      

 .ايلنٛع ٚ ٓـ ايكٝاّ َٜٓ٘ـٜ٘  ٓـ ا٫ؾققاغ ٚ ٓـ 

 باب ٜؤ إٔ ٜٔع ّٝٓ٘  ٢ً سلاي٘ ٗ ايكٝاّ

 :)َايو(  ٔ أب٢ سامّ بٔ ؿٜٓاك  ٔ هٌٗ بٔ هعـ ايوا ـ٣ أْ٘ قاٍ -121
نإ ايٓاي ٜ٪َلٕٚ إٔ ٜٔع ايلدٌ ايٝـ اي٢ُٓٝ  ٢ً فكا ٘ ايٝوعل٣ ٗ ايِع٠٬ قعاٍ أبعٛ     

 .أْ٘ ُٜٓٞ فيوإ٫  ٫ٚ أ ًِ :سامّ

ٔ أب٢ إؼاكم ايبِلٟ أْع٘ قعاٍ َعٔ نع٬ّ     )َايو(  ٔ  بـ ايهلِٜ ب -121
٠ ٛ إفا مل توقض ؾاؾعٌ َا ٦ًت ٚٚٓع ايٝـٜٔ إسـاُٖا  ٢ً ا٭ػل٣ ٗ اي٠٬ِ ٜٔع  :ايٓب

 .اي٢ُٓٝ  ٢ً ايٝول٣ ٚتعذٌٝ ايؿطل ٚا٫هقٝٓا٤ بايوشٛك

ٌ  كنع١  باب ػب قلا٠٤ ايؿاؼ١ ٗ ن

وعا٥ب  )َايو(   ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٜعكعٛب أْع٘ زلعع أبعا اي     -122
ٍ  :ٍَٛ ٌٖاّ بٔ مٖل٠ ٜكٍٛ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   زلععت كهعٍٛ اهلل     :زلعت أبا ٖلٜل٠ ٜكعٛ
َٔ ٢ًُّ ٠٬ُ مل ٜكلأ ؾٝٗا بأّ ايكلإٓ ؾٗٞ ػـاز ٖٞ  :ٜكٍٛ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 .ػـاز ٖٞ ػـاز غرل ُاّ

ػـدت ايٓاق١ إفا أيكعت   :)ػـاز( أٟ فات ػـاز أٟ ْكِإ ٜكاٍ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ّ  اـًعل ٚأػـدقع٘ إفا ٚيـتع٘ ْاقِعا ٚإٕ نعإ يقُعاّ       ٚيـٖا ق بٌ أٚإ ايٓقاز ٚإٕ نإ تا
 :ٖقا قٍٛ اـًٌٝ ٚا٭ُُعٞ ٚأبٞ سامت ٚآػعلٜٔ. ٚقعاٍ ْا ع١ َعٔ أٖعٌ ايًػع١       ،اي٫ٛؿ٠
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  .ػـدت ٚأػـدت إفا ٚيـت يػرل ُاّ

 باب ٫ٜكلأ بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ إفا اؾققض اي٠٬ِ

قُت ٚكا٤ أبٞ بهل  :أْى بٔ َايو قاٍ )َايو(  ٔ ٓٝـ ايطٌٜٛ  ٔ -123
 .ٚ ُل ٚ جُإ ؾهًِّٗ نإ ٫ٜكلأ ببوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ إفا اؾققشٛا اي٠٬ِ

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚكٚاٙ ايٌٝؼإ َلؾٛ ا ٚكٚاٙ أٓـ ٚايٓوعا٥ٞ ٚابعٔ    :قًت
 ػن١ّ بًؿٜ ٫هٗلٕٚ ببوِ اهلل ايلٓٔ ايعلسِٝ قعاٍ ابعٔ سذعل ايعوعك٢ْ٬ ٚ ًع٢ ٖعقا       

 .وٌُ ايٓؿٞ

قـ نجلت ا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ٗ ايبو١ًُ إثباتا ْٚؿٝعا ٚنع٬ ا٭َعلٜٔ     :قاٍ ايوٝٛطٞ
قلأبٗا ٚتلى قلا٤تٗا ٚدٗل بٗا ٚأػؿاٖعا ٚايعقٟ ٜٛٓعض     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِشٝض اْ٘ 

ُش١ ا٭َلٜٔ ٜٚنٌٜ اًهاٍ َٔ ًهو  ٢ً ايؿلٜكٌ َعا أ ين َٔ أثبت نْٛٗا آٜع١ َعٔ   
ٌ  ه ٔ  َعا   أٍٚ ايؿاؼ١ ٚن ٛك٠ َٚٔ ْؿ٢ فيو قا٬٥ إٕ ايكلإٔ ٫ٜجبت بايٛٔ ٫ٜٚٓؿ٢ بعايٛ

أًاك إيٝ٘ طا٥ؿ١ َٔ إقأػلٜٔ إٔ إثباتٗا ْٚؿٝٗا ن٬ُٖعا قطععٞ ٫ٚ ٜوعقػلب فيعو ؾعإٕ      
ايكلإٓ ْنٍ  ٢ً هبع١ أسلف ْٚنٍ َعلات َقهعلك٠ ؾٓععنٍ ؾع٢ بعٔعٗا بنٜعاؿ٠ ٚبعٔعٗا        

ؾ٢ بعلا٠٤ ٚإٕ اهلل ٖعٛ يػعين اؿُٝعـ     عقف نكلا٠٤ ًَو َٚايو ٚػلٟ ؼقٗا َٚٔ ؼقٗا 
ٚإٕ اهلل ايػين ؾ٢ هٛك٠ اؿـٜـ ؾ٬ ٌٜو أسـ ٫ٚ ٜلتاب ؾع٢ إٔ ايكعلا٠٤ بإثبعات ا٭يعـ     
َٚٔ ٖٚٛ ٚمٛ فيو َقٛاتل٠ قطع١ٝ اٱثبات ٚإٔ ايكلا٠٤ عقف فيو أٜٔا َقٛاتل٠ قطعٝع١  

إْٗا ْنيعت  اؿقف ٚإٔ َٝنإ ا٫ثبات ٚاؿقف ؾ٢ فيو هٛا٤ ٚنقيو ْكٍٛ ٗ ايبو١ًُ 
  ٌ ٌ  َقٛاتل ٚن ؾ٢ بعا ا٭سلف ٚمل تٓعنٍ ؾ٢ بعٔٗا ؾإثباتٗا قطعٞ ٚسقؾٗا قطعٞ ٚن
ٗ ايوبع ؾإٕ ِْـ ايكلا٤ ايوبع١ قل٩ٚا باثباتٗا ٚبعٔعِٗ قعل٩ٚا ععقؾٗا ٚقعلا٠٤ ايوعبع١      
نًّٗا َقٛاتل٠ ؾُٔ قلأ بٗا ؾٗٞ ثابق١ ؾ٢ سلؾ٘ َقٛاتل٠ إيٝ٘ ثِ َٓ٘ إيٝٓعا َٚعٔ قعلأ ععقؾٗا     

ٚأيطعـ َعٔ فيعو إٔ ْاؾععا يع٘ كاٜٚعإ قعلأ         .ا ٗ سلؾ٘ َقٛاتل٠ إيٝ٘ ثِ َٓع٘ إيٝٓعا  ؾشقؾٗ
أسـُٖا  ٓ٘ بٗا ٚا٭ػل عقؾٗا ؾـٍ  ٢ً إٔ ا٫َلٜٔ تٛاتلا  ٓـٙ بإٔ قعلأ بعاؿلؾٌ َععا    
ٌ  داْعب        ٌ  بأهاْٝـ َقٛاتل٠ ؾبٗقا ايقكلٜل ادقُعت ا٭ساؿٜعح إؼقًؿع١  ًع٢ نجعل٠ نع ن

قٌهٝو ٫ٜٚوقػلب اٱثبات ٖٔ أثبعت ٫ٚ ايٓؿعٞ ٖعٔ ْؿع٢     َٓٗا ٚال٢ً اًهاٍ ٚماغ اي
ٚقـ أًاك إٍ بعا َا فنلٙ اهقاف ايكلا٤ إقأػلٜٔ اٱَاّ سلى ايـٜٔ بعٔ اؾعنكٟ ؾكعاٍ    

ٖٚقٙ ا٭قٛاٍ تلدع  :قًت :ؾ٢ نقاب٘ ايٌٓل بعـ إٔ سه٢ ٗ إو١ً٦ ٔو١ أقٛاٍ َا ِْ٘
ٌ  فيععو سععل ؾٝهععٕٛ   إٍ ايٓؿععٞ ٚاٱثبععات ٚايععقٟ ْعقكععـٙ إٔ نًُٝٗععا ُععشٝض  ٚإٔ نعع

اٱػق٬ف ؾٝٗا ناػق٬ف ايكلأ٠ ٖقا يؿٛ٘ ٚقلكٙ أٜٔا بأبوع٘ َعٔ نع٬ّ ابعٔ اؾعنكٟ      
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 .اؿاؾٜ ابٔ سذل ؾُٝا ْكً٘  ٓ٘ تًُٝقٙ ايٌٝؽ بلٖإ ايـٜٔ ايبكا ٢ ؾ٢ َعذُ٘

زلعع ٓٝعـ ٖعقا     :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذعل ؾع٢ ْهقع٘  ًع٢ ابعٔ ايِع٬غ       ؾا٥ـ٠ 
أْع٘ زلعع َعٔ أْعى إٛقعٛف َٚعٔ ققعاؿ٠  ٓع٘         إ٫   ٔ أْعى  اؿـٜح َٔ أْى َٚٔ ققاؿ٠

إلؾٛع قاٍ أبٛ هعٝـ بٔ ا٭ لابٞ ٗ َعذُ٘ سـثٓا قُـ ابٔ إهعشام ايِعػا٢ْ سعـثٓا    
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   و٢ٝ بٔ َعٌ  ٔ ابٔ أبٞ  ـٟ  ٔ ٓٝـ  ٔ ققاؿ٠  ٔ أْعى إٔ ايٓبع٢    

ـ   ٚهًِ هلل كب ايععإٌ قعاٍ ابعٔ     ٚأبا بهل ٚ ُل ٚ جُإ ناْٛا ٜؿققشٕٛ ايكعلا٠٤ باؿُع
َعٌ قاٍ ابٔ  ـٟ ٚنإ ٓٝـ إفا قاٍ  ٔ ققاؿ٠  ٔ أْى كؾعع٘ ٚإفا قعاٍ  عٔ أْعى مل     

 ٜلؾع٘. 

 باب ايٓٗٞ  ٔ َٓام ١ اٱَاّ ٗ ايكلا٠٤

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ابٔ أن١ُٝ ايًّٝج٢  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ  -124
ٌٖ قلأ َععٞ َعٓهِ    :يكلا٠٤ ؾكاٍاِْلف َٔ ٠٬ُ دٗل ؾٝٗا با ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ِ   ْعِ أْا ٜاكهٍٛ اهلل ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   :أسـآْؿا ؟ ؾكاٍ كدٌ إْعٞ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   أقٍٛ َايٞ أْامع ايكلإٓ ؾاْق٢ٗ ايٓاي  ٔ ايكلا٠٤ َعع كهعٍٛ اهلل     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٍٛ اهلل بايكلا٠٤ سٌ زلععٛا فيعو َعٔ كهع     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾُٝا دٗل ؾٝ٘ كهٍٛ اهلل 
 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٕ  اؾٗل  ٢ً اٱَاّ عٝح ٜٓام ٘ ايكلا٠٤ َٓٗع٢   :قاٍ ايـًٖٟٛ اتؿل أٌٖ ايعًِ  ٢ً ا
  ٓ٘ ٚإْ ُا اػق٬ؾِٗ ٗ اٱهلاك.

ٍ    :قاٍ ايوٝٛطٞ  :)ابٔ أن١ُٝ( ازل٘  ُاك٠ ٚقٌٝ  ُلٚ ٚنٓٝق٘ أبٛ ايٛيٝعـ )إْعٞ أقعٛ
َٚع٢ٓ َٓام قِٗ  :ٕٔ ؾعٌ فيو قاٍ ايباد٢َايٞ أْامع ايكلإٓ( ٖٛ َع٢ٓ ايقجلٜب ٚايًّٛ 

 .ٜؿلؿٚٙ بايكلا٠٤ ٜٚكل٤ٚا َع٘ َٔ ايقٓامع َع٢ٓ ايقذافبإ٫  ي٘

 باب ايكلا٠٤ ػًـ اٱَاّ

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بعٔ ٜعكعٛب أْع٘ زلعع أبعا ايوعا٥ب        -125
ٍ    :ٍَٛ ٌٖاّ بٔ مٖل٠ ٜكٍٛ ؾػُعن   :قًت ٜا أبا ٖلٜل٠ إْٞ أسٝاْا أنعٕٛ ٚكا٤ اٱَعاّ قعا

ٞ  ؾإْٞ زلعت كهٍٛ اهلل  :فكا ٢ ثِ قاٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاقلأ بٗا ؾ٢ ْؿوو ٜا ؾاكه
قوُت اي٠٬ِ بٝين ٚبٌ  بـٟ ِْؿٌ ؾِٓؿٗا ٍ ِْٚؿٗا يعبـ٣  :قاٍ اهلل تعاٍ :ٜكٍٛ

 .ٚيعبـ٣ َا هأٍ

قعاٍ اهلل تععاٍ: )قوعُت ايِع٠٬ بٝٓع٢ ٚبعٌ  بعـ٣ ِْعؿٌ( قعاٍ           :قاٍ ايوٝٛطٞ
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 .اؿعر  لؾع١   :بٗعا نكٛيع٘  إ٫  اؿ باي٠٬ِ ٖٓا ايؿاؼ١ زلٝت بقيو ٫ْٗا ٫تِضايعًُا٤ أك
ٚإلاؿ قوُقٗا َٔ دٗع١ إعٓع٢ ٭ٕ ِْعؿٗا ا٭ٍٚ ؼُٝعـ هلل تععاٍ ُٚذٝعـ ٚثٓعا٤  ًٝع٘         
ٚتؿٜٛا إيٝ٘ ٚايِٓـ ايجا٢ْ ه٪اٍ ٚتٔلع ٚاؾقكاك ٚاسقر ايكا٥ًٕٛ بإٔ ايبو١ًُ يٝوعت  

ٟٓٛٚ ٖٚٛ َٔ أٚٓعض َعا اسقذعٛا بع٘ ٭ْٗعا هعبع آٜعات        َٔ ايؿاؼ١ بٗقا اؿـٜح قاٍ اي
باٱْاع ؾج٬خ ؾ٢ أٚشلا ثٓا٤ أٚشلا اؿُـ هلل ٚث٬خ ؿ ا٤ أٚشلعا اٖعـْا ايِعلاٙ إوعقكِٝ     
ٚايوابع١ َقٛهط١ ٖٚٞ إٜاى ْعبـ ٚإٜاى ْوقعٌ قايٛا ٚ٭ْ٘ مل ٜقنل ايبو١ًُ ؾُٝعا  عـؿٙ   

 ١ًْ اي٠٬ِ ٫إٍ ايؿاؼ١ ظ ٖعقا  ٚيٛ ناْت َٓٗا يقنلٖا ٚأدٝب بإٔ ايقِٓٝـ  ا٥ـ إٍ
سكٝك١ ايًؿٜ أٚ  ا٥ـ إٍ َا ىقّ بايؿاؼ١ َٔ اٯٜات ايهاًَع١ ٚبعإٔ َعٓع٢ قٛيع٘ ٜكعٍٛ      

 .ايعبـ اؿُـ هلل أ٣ إفا اْق٢ٗ ؾ٢ قلا٤ت٘ إٍ فيو

 باب ٜوقشب ايقأٌَ يٲَاّ ٚإأَّٛ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب ٚ ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بعـ   -126
إفا  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٔ بٔ  ٛف أُْٗا أػدلاٙ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل ايلٓ

َ ٔ اٱَاّ ؾأَٓٛا ؾإْ٘ َٔ ٚاؾل تأَٝٓ٘ تأٌَ ا٥٬ٕه١ غؿل ي٘ َا تكـّ َعٔ فْبع٘. قعاٍ ابعٔ      أ
 .ٜكٍٛ آٌَ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًًِٗاب ظ ٚنإ كهٍٛ اهلل 

ٕٛاؾك١ ٗ ايكٍٛ ٚاينَإ ػ٬ؾا ٕٔ قاٍ إلاؿ ا :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل :قاٍ ايوٝٛطٞ
اؿه١ُ ؾ٢ إٜجاك إٛاؾك١ ٗ ايكعٍٛ   :ٚقاٍ ابٔ إٓرل .إلاؿ إٛاؾك١ ٗ اٱػ٬ْ ٚاـٌٛع

ٚاينَإ إٔ ٜهٕٛ إأَّٛ  ًع٢ ٜكٛع١ يٲتٝعإ بايٛٚٝؿع١ ؾع٢ قًعٗا ٭ٕ ا٥٬ٕهع١ ٫ غؿًع١         
٥٬ه١ ْٝعِٗ ٚاػقاكٙ ابعٔ بنٜعن٠    ٓـِٖ ؾُٔ ٚاؾكِٗ نإ َقٝكٛا ثِ ٚاٖلٙ إٔ إلاؿ بإ

ٚقٌٝ اؿؿ١ٛ َِٓٗ ٚقٌٝ ايقٜٔ ٜقعاقبٕٛ َِٓٗ إفا قًٓا إِْٗ غرل اؿؿ١ٛ قاٍ اؿاؾٜ ٚايقٟ 
ٜٛٗل إٔ إلاؿ بِٗ َٔ ٌٜٗـ تًو اي٠٬ِ ٖٔ ٗ ا٭كض أٚ ٗ ايوعُا٤ يًشعـٜح اٯتعٞ    

ا٫ػعل٣ ٚك٣ٚ   إفا قاٍ أسـنِ آٌَ ٚقايت ا٥٬ٕه١ ٗ ايوُا٤ آٌَ ؾٛاؾكعت اسعـاُٖا  
 بـ ايلمام  ٔ  هل١َ قاٍ ُؿٛف أٌٖ ا٭كض  ٢ً ُعؿٛف أٖعٌ ايوعُا٤ ؾعإفا ٚاؾعل      
آٌَ ٗ ا٭كض آٌَ ٗ ايوُا٤ غؿل يًعبـ قاٍ اؿاؾٜ َٚجً٘ ٫ٜكاٍ بايلأٟ ؾإِعرل إيٝع٘   

ٚقـ أػلد٘ هٓٝـ  ٔ سذاز  ٔ ابٔ دلٜر قاٍ أػدل٢ْ اؿهِ بٔ  :قاٍ ايوٝٛطٞ .أٍٚ
١ ٜكٍٛ إفا أقُٝت اي٠٬ِ ؾِـ أٌٖ ا٭كض ُـ أٌٖ ايوعُا٤ ؾعإفا   أبإ أْ٘ زلع  هلَ
آٌَ ؾإفا ٚاؾكت آٌَ أٌٖ ا٭كض آٌَ  :قايت ا٥٬ٕه١ ،٫ٚ ائايٌ :قاٍ قاك٨ ا٭كض

 .أٌٖ ايوُا٤ غؿل ٭ٌٖ ا٭كض َا تكـّ َٔ فْبِٗ

)َايو(   ٔ زلٞ َعٍٛ أبعٞ بهعل بعٔ  بعـ ايعلٓٔ  عٔ أبعٞ ُعاحل           -127
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ِ  ٕ كهٍٛ اهلل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً )غعرل   :إفا قعاٍ اٱَعاّ   :قعا
آٌَ ؾإْ٘ َٔ ٚاؾل قٛي٘ قٍٛ ا٥٬ٕهع١ غؿعل يع٘ َعا      :إػٔٛب  ًِٝٗ ٫ٚ ائايٌ( ؾكٛيٛا

 .تكـّ َٔ فْب٘

)َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -128
يت ا٥٬ٕه١ ٗ ايوُا٤ آٌَ ؾٛاؾكعت  إفا قاٍ أسـنِ آٌَ ٚقا :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

  .إسـاُٖا ا٭ػل٣ غؿل ي٘ َا تكـّ َٔ فْب٘

ّٛٗل ٚايعِل  باب ايكلا٠٤ ٗ أٚيٝٞ إػلب ٚايعٌا٤ ٚٗ أٚيٝٞ اي

 :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ قُـ بٔ دبرل بٔ َطعِ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -129
 .قلأ بايطٛك ٗ إػلب ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل 

 ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    )َايو( -131
 ٔ  بـ اهلل بٔ  باي إٔ أّ ايؿٌٔ بٓت اؿاكخ زلعق٘ ٖٚٛ ٜكلأ ٚإله٬ت  لؾا ؾكايت 

ُع٢ً اهلل  ٜابين  يكـ فنلتين بكلا٤تو ٖقٙ ايوٛك٠ إْٗا ٯػلَا زلعت َعٔ كهعٍٛ اهلل    :ي٘
  .ٜكلأ بٗا ٗ إػلب  ًٝ٘ ٚهًِ

ٟ  بٔ ثابعت ا٭ِْعاكٟ  عٔ ايعدلا٤     )َايو(  ٔ و -131 ٞ بٔ هعٝـ  ٔ  ـ
ايعٌعا٤ ؾكعلأ ؾٝٗعا بعايقٌ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبعٔ  امب أْ٘ قاٍ: ًُٝت َع كهٍٛ اهلل 

 .ٚاينٜقٕٛ

ِ عٌ ٚيًعِعل    :قاٍ ايـًٖٟٛ ٔ  يًِبض ٚايٛٗل طٛاٍ إؿ أنجل اٌٖ ايعًِ  ٢ً أْ٘ ٜو
ٜٚل٣ٚ  ٔ اُشاب ايعٓ    :َق٣ٚقاٍ ابٛ  ٝو٢ ايذل .ٚايعٌا٤ أٚهاط٘ ٚيًُػلب قِاكٙ

ٚايقابعٌ أِْٗ قلأٚا بأنجل َٔ ٖقا ٚأقٌ نإ ا٭َعل  ٓعـِٖ ٚاهععا     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 .٫ أنلٙ فيو بٌ اهقشب٘ :ايطٛك ٚإله٬ت ٗ إػلب :ٚقاٍ ايٌاؾعٞ ٗ قلا٠٤ مٛ

ٌ  ػؿا ٚكؾع ٔ  ايقهبرل ٗ ن  باب ٜو

ٞ بٔ أب٢ طايب أْ٘ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ًٞ بٔ سوٌ بٔ  ً -132
ٜهدل ٗ اي٠٬ِ نًُّا ػؿا ٚكؾعع ؾًعِ تعنٍ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 ٌ  .٬ُت٘ تًو سق٢ يكٞ اهلل  ن  ٚد

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف إٔ أبا  -133
ٗهِ ٖلٜل٠ نإ ًِٜٞ شلِ ؾٝهدل نًُّا ػؿا ٚكؾع ؾإفا اِْعلف قعاٍ: ٚاهلل إْعٞ ٭ًعب    

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِب٠٬ِ كهٍٛ اهلل 
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ٚكؾع( ا٣ كأهع٘ َعٔ ايوعذٛؿ ٫ َعٔ ايلنعٛع       :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 ٗ تهبرل٠ اٱْقكا٫ت ٚاٱتٝإ بٗا. :)٭ًبٗهِ(

 باب هب اٱط٦ُٓإ ٗ ايلنٛع ٚايوذٛؿ.

)َايو(   ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ ايٓعُإ بٔ َل٠ ا٭ِْاكٟ إٔ كهعٍٛ   -134
ٚفيو قبٌ إٔ ٜٓنٍ  ،َا تلٕٚ ٗ ايٌاكب ٚايواكم ٚايناْٞ :قاٍ ٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِاهلل 

ٖٔ ؾٛاسٍ ٚؾٝٗٔ  كٛب١ ٚأهٛأ ايولق١ ايقٟ ٜوعلم   :اهلل ٚكهٛي٘ أ ًِ قاٍ :ؾِٝٗ قايٛا
 ٚنٝـ ٜولم ٬ُت٘ ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ: ٫ ٜقِ كنٛ ٗا ٫ٚ هذٛؿٖا. :٬ُت٘ قايٛا

 ايلنٛع باب ايٓٗٞ  ٔ قلا٠٤ ايكلإٓ ٗ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ إبلاِٖٝ بٔ  بـ اهلل بٔ سٌٓ  ٔ أبٝع٘  عٔ  ًعٞ     -135
ِ   بٔ أبٞ طايب إٔ كهٍٛ اهلل  ْٗع٢  عٔ قعلا٠٤     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ._اػقِل-ايكلإٓ ٗ ايلنٛع  

 باب ٜوقشب يٲَاّ إٔ ٜكٍٛ إفا كؾع كأه٘ َٔ ايلنٛع

 يو اؿُـ زلع اهلل ٕٔ ٓـٙ ٚيًُأَّٛ ايًِٗ كبٓا

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ ابٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -136
ايًعِٗ كبٓعا    :زلع اهلل ٕٔ ٓعـٙ ؾكٛيعٛا   :إفا قاٍ اٱَاّ : ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل قاٍ

 .يو اؿُـ ؾإْ٘ َٔ ٚاؾل قٛي٘ قٍٛ ا٥٬ٕه١ غؿل ي٘ َا تكـّ َٔ فْب٘

 ٕعٔ ٓعـٙ( بإدابع١ ؿ ا٥ع٘ قعاٍ ايبعاد٢       زلع اهلل :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ٣ًٛ
ٕ  َعٓاٙ ايذلغٝب ٗ ايقشُٝـ ٚقاٍ ابٔ  بـ ايدل َعٓعاٙ تكبعٌ اهلل ٓعـ َعٔ      ا٭ٚٗل  ٓـٟ أ
ٓـٙ َٚٓ٘ قٛشلِ زلع اهلل ؿ ا٤ى ا٣ اداب٘ ٚتكبً٘ )قٛي٘: ايًِٗ كبٓا( أٟ ٜا اهلل كبٓعا ؾؿٝع٘   

 .تهلاك ايٓـا٤

 باب نٝؿ١ٝ ايوذٛؿ

ـ اهلل بٔ  ُعل نعإ ٜكعٍٛ َعٔ ٚٓعع دبٗقع٘       )َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  ب -137
با٭كض ؾًٝٔع نؿٝ٘  ٢ً ايقٟ ٜٔعع  ًٝع٘ دبٗقع٘ ثعِ إفا كؾعع ؾًرلؾعُٗعا ؾعإٕ ايٝعـٜٔ         

 .توذـإ نُا ٜوذـ ايٛد٘

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا  ٢ً ابٔ  ُل ٚك٣ٚ ايٌٝؼإ  ٔ ابٔ  باي كٓعٞ   :قًت
ِ  قاٍ كهٍٛ اهلل  :اهلل  ُٓٗا أْ٘ قاٍ َعلت إٔ أهعذـ  ًع٢ هعبع١     أ :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

  .أ ِٛ  ٢ً اؾب١ٗ ٚأًاك بٝـٙ إٍ أْؿ٘ ٚايٝـٜٔ ٚايلنبقٌ ٚأطلاف ايكـٌَ
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 باب هًى بٌ ايوذـتٌ نذًو١ اي٠٬ِ ٫ٚ هًى

 ئلٚك٠إ٫   ٢ً ُـٚك قـَٝ٘

)َايو(  ٔ ُـق١ بٔ ٜواك  ٔ إػرل٠ بٔ سهِٝ أْ٘ كأ٣  بـ اهلل بعٔ   -138
ُـٚك قـَٝ٘ ؾًُا اِْلف فنل يع٘ فيعو ؾكعاٍ:      ُل ٜلدع ٗ هذـتٌ ٗ اي٠٬ِ  ٢ً

 إْٗا يٝوت ه١ٓ اي٠٬ِ ٚإِا أؾعٌ ٖقا َٔ أدٌ أْٞ أًقهٞ

َؿّٗٛ قٛي٘ )يٝوت ه١ٓ اي٠٬ِ( إٔ ايوع١ٓ ٗ اؾًعٛي بعٌ ايوعذـتٌ ٖعٞ       :قًت
  .ا٫ؾذلاَ نُا ٗ اؿـٜح ايقٟ ًٜٞ

 باب ُؿ١ اؾًٛي ٗ اي٠٬ِ

بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بعٔ  ُعل   )َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ   -139
     ٍ ؾؿعًقع٘ ٚاْعا    :أْ٘ أػدلٙ أْ٘ نإ ٜل٣  بـ اهلل بٔ  ُعل ٜذلبعع ٗ ايِع٠٬ إفا دًعى قعا

إِا ه١ٓ اي٠٬ِ إٔ تِٓعب كدًعو    :٦َٜٛق سـٜح ايؤ ظ ؾٓٗاْٞ  بـ اهلل بٔ  ُل ٚقاٍ
ٞ  ٫ ؼ٬ُ :ؾإْو تؿعٌ فيو ؟ ؾكاٍ :اي٢ُٓٝ ٚتجين كدًو ايٝول٣ ؾكًت ي٘   .ْٞإٕ كدً

 ٖقٙ ايِؿ١ سهُٗا ايلؾع.  :قاٍ ايوٝٛطٞ ٗ تٜٓٛل اؿٛايو

 باب ُٝؼ ايقٌٗـ ٚنًّٗا ناف ًاف

( َايو (  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ   -141
 :ايكاكٟ أْ٘ زلع  ُل بعٔ اـطعاب ٖٚعٛ  ًع٢ إٓعدل ٜعًعِ ايٓعاي ايقٌعٗـ ٜكعٍٛ: قٛيعٛا          

ت ايِععًٛات هلل ايوعع٬ّ  ًٝععو أٜٗععا ايععٓ  ٚكٓعع١ اهلل  ايقشٝععات هلل اينانٝععات هلل ايطٝبععا
اهلل ٚأًعٗـ إٔ قُعـا   إ٫  ٚبلنات٘ ايو٬ّ  ًٝٓا ٚ ٢ً  باؿ اهلل ايِاؿٌ أًٗـ إٔ ٫ إيع٘ 

  بـٙ ٚكهٛي٘.

قاٍ ٗ اٱهققناك َا أٚكؿٙ َايو ٗ ايقٌعٗـ  عٔ    :قاٍ ايوٝٛطٞ ٗ تٜٓٛل اؿٛايو
إعًّٛ أْ٘ ٫ ٜكاٍ بايلأٟ ٚيٛ نإ كأٜعا مل    ُل ٚابٔ  ُل ٚ ا١ٌ٥ سهُ٘ ايلؾع ٭ٕ َٔ

ٜهٔ فيو ايكٍٛ َٔ ايقنل أٍٚ َٔ غرلٙ َٔ ها٥ل ايقنل. )ايقشٝات هلل( ؾولٖا بعِٔٗ 
بإًو ٚبعِٔٗ بايبكا٤ ٚبعِٔٗ بايو٬ّ ٚ ٔ ايعقب٢ إٔ اؾُعع ٗ يؿعٜ ايقشٝعات هعبب٘     

بٝت ايًعٔ ٚ عٍ نعقا هع١ٓ    أِْٗ ناْٛا وٕٝٛ إًٛى بأث١ٝٓ كقًؿ١ نكٛشلِ أْعِ ُباسا ٚا
ؾكٌٝ اهقشكام ا٭ث١ٝٓ نًّٗا هلل تعاٍ ٚقٌٝ إع٢ٓ إٔ ايقشٝات با٭زلعا٤ اؿوع٢ٓ نًّٗعا هلل    
تعاٍ )اينانٝات( قاٍ ابعٔ سبٝعب ٖعٞ ُعاحل ا٭ ُعاٍ )ايطٝبعات( ٖعٞ طٝبعات ايكعٍٛ          

ٚقعاٍ   )ايًِٛات اهلل( قاٍ ايكآٞ أبٛ ايٛيٝعـ َعٓعاٙ اْٗعا ٫ ٜٓبػعٞ إٔ ٜعلاؿ بٗعا غعرل اهلل       
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ايلاؾعٞ َعٓاٙ ايل١ٓ هلل  ٢ً ايعباؿ )ايو٬ّ  ًٝٓا( قٝعٌ ايوع٬ّ ٖعٛ اهلل تععاٍ َٚعٓعاٙ اهلل      
 . ًٝٓا أٟ  ٢ً سؿٛٓا ٚقٌٝ ٖٛ ْع ه١َ٬

141-     ٍ بوعِ اهلل   :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل نعإ ٜقٌعٗـ ؾٝكعٛ
ٚبلنات٘ ايو٬ّ  ًٝٓعا   ايقشٝات هلل ايًِٛات هلل اينانٝات هلل ايو٬ّ  ٢ً ايٓ  ٚك١ٓ اهلل

ٜكعٍٛ   -اهلل ًٗـت إٔ قُـا كهعٍٛ اهلل  إ٫  ٚ ٢ً  باؿ اهلل ايِاؿٌ ًٗـت إٔ ٫ إي٘
ٖقا ٗ ايلنعقٌ ا٭ٚيٌٝ ٜٚـ ٛ إفا ق٢ٔ تٌٗـٙ َا بـا يع٘ ؾعإفا دًعى ٗ أػعل ُع٬ت٘      

ٕ    إ٫  تٌٗـ نقيو أٜٔا  أْ٘ ٜكـّ ايقٌٗـ ثِ ٜـ ٛ َا بـا يع٘ ؾعإفا قٔع٢ تٌعٗـٙ ٚأكاؿ أ
ايو٬ّ  ٢ً ايٓ  ٚك١ٓ اهلل ٚبلنات٘ظ ايو٬ّ  ًٝٓا ٚ ٢ً  بعاؿ اهلل ايِعاؿٌ    :ٜوًِ قاٍ

  .ايو٬ّ  ًٝهِ  ٔ ّٝٓ٘ ثِ ٜلؿ  ٢ً اٱَاّ ؾإٕ هًِ  ًٝ٘ أسـ  ٔ ٜواكٙ كؿ  ًٝ٘

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهعِ  عٔ أبٝع٘  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ          -142
ايقشٝععات ايطٝبععات ايِععًٛات  :ا تٌععٗـتأْٗععا ناْععت تكععٍٛ إف ُعع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهععًِ

اهلل ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘ ٚإٔ قُـا  بـٙ ٚكهٛي٘ ايوع٬ّ  إ٫  اينانٝات هلل أًٗـ إٔ ٫ إي٘
 . ًٝو أٜٗا ايٓ  ٚك١ٓ اهلل ٚبلنات٘ ايو٬ّ  ًٝٓا ٚ ٢ً  باؿ اهلل ايِاؿٌ ايو٬ّ  ًٝهِ

ا٥ٌع١  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ ايكاهِ بٔ قُـ أْ٘ أػعدلٙ إٔ    -143
ايقشٝعات ايطٝبعات ايِعًٛات     :ناْت تكٍٛ إفا تٌعٗـت  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ  

اهلل ٚسععـٙ ٫ ًععلٜو يعع٘ ٚأًععٗـ إٔ قُععـا  بععـ اهلل  إ٫  اينانٝععات هلل أًععٗـ إٔ ٫ إيعع٘
ٚكهٛي٘ ايو٬ّ  ًٝو أٜٗا ايٓ  ٚك١ٓ اهلل ٚبلنات٘ ايو٬ّ  ًٝٓا ٚ ٢ً  باؿ اهلل ايِاؿٌ 

 ايو٬ّ  ًٝهِ.

اػقاك أبٛ سٓٝؿع١ تٌعٗـ ابعٔ َوععٛؿ ٚايٌعاؾعٞ تٌعٗـ ابعٔ  بعاي          :قاٍ ايـًٖٟٛ
 َٚايو تٌٗـ  ُل. ٚاػق٬ؾِٗ ٗ إؼقاك ٫ ٗ اٱدنا٤. 

َا أٚكؿٙ َايو ٗ ايقٌٗـ  ٔ  ُل ٚابٔ  ُعل ٚ ا٥ٌع١ سهُع٘     :قاٍ ٗ ا٫هققناك
 .ايلؾع ٭ٕ َٔ إعًّٛ أْ٘ ٫ ٜكاٍ بايلأٟ

 يقٌٗـباب ا٫ًاك٠ بإوبش١ ٗ ا

)َايو(  ٔ َوًِ بٔ أبٞ َلِٜ  ٔ  ًٞ بٔ  بـ ايعلٓٔ إععاٟٚ أْع٘     -144
ٍ    :قاٍ  :كآْٞ  بـ اهلل بٔ  ُل ٚأْا أ بح باؿِبا٤ ٗ اي٠٬ِ ؾًُا اِْعلؾت ْٗعاْٞ ٚقعا

ٚنٝعـ نعإ كهعٍٛ اهلل     :ؾكًت ،ِٜٓع ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِآُع نُا نإ كهٍٛ اهلل 
دًعى ٗ ايِع٠٬ ٚٓعع نؿع٘ ايُٝٓع٢  ًع٢        نعإ إفا  :ِٜٓع ؟ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾؼقٙ اي٢ُٓٝ ٚقبا أُابع٘ نًّٗا ٚأًاك بأُبع٘ اييت تًٞ ا٫بٗعاّ ٚٚٓعع نؿع٘ ايٝوعل٣     
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  ٢ً ؾؼقٙ ايٝول٣ ظ ٚقاٍ ٖهقا نإ ٜؿعٌ.

ك٣ٚ هؿٝإ بٔ  ١ٓٝٝ ٖقا اؿـٜح  ٔ َوًِ بعٔ أبعٞ َعلِٜ ٚماؿ ؾٝع٘      :قاٍ ايبادٞ
 .اّ ٌٜرل بأُبعٖ٘ٞ َقب١ ايٌٝطإ ٫ٜوٗٛ أسـنِ َاؿ :قاٍ

ٕ  َع٢ٓ ا٫ًاك٠ ؿؾع ايوٗٛ ٚقُع ايٌٝطإ ايقٟ ٜٛهعٛي ٚقٝعٌ    :قاٍ ايبادٞ ؾؿٝ٘ ا
ٕ  ا٫ًاك٠ َعٓاٖا ايقٛسٝـ.  ا

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ُؿ١ اي٠٬ِ  ٢ً ايٓ  

)َايو(  ٔ  بـاهلل بٔ أبٞ بهل بٔ سنّ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ُلٚ بعٔ هعًِٝ    -145
ٜا كهٍٛ اهلل نٝـ ًِْٞ  ًٝعو   :ا ـٟ أِْٗ قايٛاأػدلْٞ أبٛ ٓٝـ ايو :اينكقٞ أْ٘ قاٍ

ُ ععـ ٚأمٚادع٘ ٚفكٜ قع٘ نُعا ُعًٝت  ًع٢ آٍ إبعلاِٖٝ         :قٛيٛا :؟ ؾكاٍ ٌ   ٢ً ق ُ  ِ ايًٗ
  .ٚباكى  ٢ً قُـ ٚأمٚاد٘ ٚفكٜق٘ نُا باكنت  ٢ً آٍ إبلاِٖٝ إْو ٓٝـ فٝـ

ًٜٝعل  نٝـ ًِْٞ  ًٝو( أٟ نٝـ ايًؿٜ ايقٟ  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ِ   ٚفكٜق٘( َٔ نإ يًٓ   :إٔ ًِْٞ ب٘  ًٝو )قٛي٘ ٫ٚؿ٠  ًٝع٘ َعٔ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٚباكى  ًع٢ قُعـ( قعاٍ ايعًُعا٤ ايدلنع١ ٖٓعا اينٜعاؿ٠ َعٔ اـعرل           :ٚيـٙ ٚٚيـ ٚيـٙ )قٛي٘
ٓٝـ( ؾعٌٝ َٔ اؿُعـ َعٓع٢ َؿععٍٛ ٖٚعٛ َعٔ ؼُعـ فاتع٘ ُٚعؿات٘ اٚ          :ٚايهلا١َ )قٛي٘

فٝعـ( َعٓع٢    :ساَـ ا٣ وُـ اؾعاٍ  باؿٙ سٍٛ يًُبايػع١ )قٛيع٘   إوقشل يقيو اٚ َع٢ٓ
 .َادـ َٔ اجملـ ٖٚٛ ايٌلف

)َايو(  ٔ ْعِٝ بٔ  بـ اهلل اجملُعل  عٔ قُعـ بعٔ  بعـ اهلل بعٔ مٜعـ         -146
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أتاْا كهٍٛ اهلل   :ا٭ِْاك٣ أْ٘ أػدلٙ  ٔ أبٞ َوعٛؿ ا٭ِْاك٣ أْ٘ قاٍ

ـ   ؾ٢ فًى هعـ بٔ  باؿ٠ ؾكاٍ  ٚهًِ أَلْعا اهلل إٔ ِْع٢ً  ًٝعو ٜعا      :ي٘ بٌعرل بعٔ هعع
ِ   ؾوهت كهعٍٛ اهلل   :كهٍٛ اهلل ؾهٝـ ٢ًِْ  ًٝو ؟ قاٍ سقع٢   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ايًِٗ ٌُ  ٢ً قُـ ٚ ٢ً آٍ قُـ نُا ًُٝت  ًع٢   :قٛيٛا :ُٓٝٓا أْ٘ مل ٜوأي٘ ثِ قاٍ
٢ آٍ إبلاِٖٝ إبلاِٖٝ ٚ ٢ً آٍ إبلاِٖٝ ٚباكى  ٢ً قُـ ٚ ٢ً آٍ قُـ نُا باكنت  ً

 .ٗ ايعإٌ إْو ٓٝـ فٝـ ٚايو٬ّ نُا قـ  ًُقِ

 باب ايـ ا٤ قبٌ ايو٬ّ

)َايو(  ٔ أب٢ اينبرل إه٢  ٔ طاٚي ايُٝإ  ٔ  بـ اهلل بٔ  بعاي   -147
نإ ٜعًُِٗ ٖعقا ايعـ ا٤ نُعا ٜعًُٗعِ ايوعٛك٠ َعٔ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

اب دِٗٓ ٚأ ٛف بو َعٔ  عقاب ايكعدل ٚأ عٛف     ايًِٗ إ٢ْ أ ٛف بو َٔ  ق :ايكلإٓ ٜكٍٛ
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 بو َٔ ؾق١ٓ إوٝض ايـداٍ ٚأ ٛف بو َٔ ؾق١ٓ احملٝا ٚإُات.

إفا ؾلؽ أسـنِ َٔ ايقٌعٗـ ا٭ػعرل    :أػلز أبٛ ؿاٚؿ  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ؾقنل مٛا َٔ سـٜح ايباب ٖٚٛ قٍٛ أٌٖ ايعًعِ إٔ ايعـ ا٤ قبعٌ     .ؾًٝقعٛف باهلل َٔ أكبع

 شب.ايو٬ّ َوق

إوعٝض( ٜطًعل    :ايؿق١ٓ( اَقشإ ٚ اػقبعاك )قٛيع٘   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 ٢ً ايـداٍ ٚ ٢ً  ٝو٢  ًٝ٘ ايو٬ّ يهٔ إفا أكٜـ ا٭ٍٚ قٝـ نُا قاٍ يكب بقيو ٭ْ٘ 
ٖوٛغ ايعٌ اٚ ٭ٕ اسـ ًكٞ ٚدٗع٘ ػًعل ٖوعٛسا ٫  عٌ ؾٝع٘ ٫ٚ سادعب اٚ ٭ْع٘        

١ٓ احملٝا( ٖٞ َا ٜعلض يٲْوإ َـ٠ سٝات٘ َعٔ ا٫ؾقٓعإ   ؾق :ّوض ا٭كض إفا ػلز )قٛي٘
إُات(  :بايـْٝا ٚايٌٗٛات ٚاؾٗا٫ت ٚأ ُٛٗا ٚايعٝاف باهلل أَل اـا١ُ  ٓـ إٛت )قٛي٘

 ٖٞ ؾق١ٓ ايكدل.

 باب ِٜٓلف َٔ اي٠٬ِ إٍ أٟ د١ٗ ًا٤

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُعـ بعٔ وٝع٢ بعٔ سبعإ  عٔ  ُع٘         -148
نٓت أًُٞ ٚ بـ اهلل بٔ  ُل َوٓـ ٚٗلٙ إٍ دـاك ايكب١ً ؾًُا  :ْ٘ قاٍٚاهع بٔ سبإ أ

َعا َٓععو إ    :قٔٝت ٬ُتٞ اِْلؾت إيٝ٘ َٔ قبٌ ًكٞ ا٫ٜول ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُعل 
ؾإْو قـ أُعبت   :ؾكاٍ  بـ اهلل .تِٓلف  ٔ ّٝٓو ؟ قاٍ ؾكًت كأٜقو ؾاِْلؾت إيٝو

ؾاِْلف سٝح ٦ًت إٕ ٦ًت  عٔ   اِْلف  ٔ ّٝٓو ؾإفا نٓت ت٢ًِ :إٕ قا٬٥ ٜكٍٛ
 .ّٝٓو ٚإٕ ٦ًت  ٔ ٜواكى

ايذلَعق٣ َلؾٛ عا  عٔ ابعٔ     إ٫  ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾعا ٚقعـ كٚاٙ اؾُا ع١    :قًت
 .َوعٛؿ ٚأْى ٚقب١ِٝ بٔ ًٖب  ٔ أبٝ٘

 باب ايقنل بعـ ايو٬ّ

)َايو(  ٔ أب٢  بٝـ ٍَٛ هًُٝإ بٔ  بـ إًو ٖٔ  طا٤ ابٔ ٜنٜعـ   -149
ٌ  ٠٬ُ ث٬ثا ٚث٬ثٌ ٚنعدل ث٬ثعا ٚث٬ثعٌ     :أْ٘ قاٍايًٝج٢  ٔ أب٢ ٖلٜل٠  َٔ هبض ؿبل ن

اهلل ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘ ي٘ إًو ٚي٘ اؿُـ ٖٚٛ إ٫  ٚٓـ ث٬ثا ٚث٬ثٌ ٚػقِ إا١٥ ب٬ إي٘
ٌ  ٧ً قـٜل غؿلت فْٛب٘ ٚيٛ ناْت َجٌ مبـ ايبشل.   ٢ً ن

 هلل  ٓ٘ َلؾٛ ا.ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚكٚاٙ َوًِ  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ ك٢ٓ ا :قًت

ٖهقا ٖعٛ اؿعـٜح َٛقعٛف ٗ     :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ ؾ٢ تٜٓٛل اؿٛايو
ِ   إٛطا٤ َٚجً٘ ٫ٜـكى بايلأٟ ٖٚٛ َلؾٛ ع ُشٝض  ٔ ايٓبع٢   َعٔ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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ٚدٛٙ نجرل٠ ثابق١ َٔ سـٜح أب٢ ٖلٜل٠ ٚ ًٞ بٔ أب٢ طايب ٚ بـ اهلل بٔ  ُلٚ ٚنعب 
 .بٔ  ذل٠ ٚغرلِٖ

 ب َٔ هًِ كنعقٌ هاٖٝا أمت ٚهذـ هذـتٌ بعـ ايقوًِٝبا

)َايو(  ٔ أٜٛب بٔ أب٢ ١ُُٝ ايوؼقٝا٢ْ  ٔ قُـ بعٔ هعرلٜٔ  عٔ     -151
ِ   أب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  اِْعلف َعٔ اثعٌٓ ؾكعاٍ يع٘ فٚ ايٝعـٜٔ        ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

م فٚ أُـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأقِلت اي٠٬ِ أّ ْوٝت ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾكاّ كهٍٛ اهلل 
ِ   ْعِ ظ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    :ايٝـٜٔ ؟ ؾكاٍ ي٘ ايٓاي ؾِع٢ً كنععقٌ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

أػلٌٜ ثِ هًِ ثِ ندل ؾوعذـ َجعٌ هعذٛؿٙ أٚ أطعٍٛ ثعِ كؾعع ثعِ نعدل ؾوعذـ َجعٌ           
 هذٛؿٙ أٚ أطٍٛ ثِ كؾع.

فٚ ايٝـٜٔ( ازلع٘ اـلبعام بهوعل اـعا٤ إعذُع١       :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 .بعـٖا َٛسـ٠ ؾايـ ؾكاف ابٔ  ُلٚ ايو٢ًُٚههٕٛ ايلا٤ 

ؾإٕ قٌٝ نٝـ تهًّعِ فٚ ايٝعـٜٔ ٚايكعّٛ ٖٚعِ بععـ ٗ       :قاٍ ايٟٓٛٚ :قاٍ ايوٝٛطٞ
اي٠٬ِ ؾذٛاب٘ َٔ ٚدٌٗ أسـُٖا أِْٗ مل ٜهْٛٛا  ٢ً ٜكٌ َٔ ايبكا٤ ٗ اي٠٬ِ ٭ْٗعِ  

٢ًُ ابا يًٓب٢ ناْٛا فٛمٜٔ يٓوؽ اي٠٬ِ َٔ أكبع إٍ كنعقٌ ٚ ايجا٢ْ إٔ ٖقا نإ ػط
ٚدٛابا ٚفيو ٫ ٜبطٌ اي٠٬ِ ٚؾ٢ كٚاٜع١ ٭بع٢ ؿاٚؿ بإهعٓاؿ ُعشٝض إٔ      اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  اؾُا ١ أَٚأٚا أٟ ْعِ ؾع٢ً تًو ايلٚا١ٜ مل ٜقهًُّٛا ؾإٕ قٌٝ نٝـ كدع ايٓب٢ 
إٍ قٍٛ اؾُا ١ ٚ ٓـنِ ٫هٛم يًًُِٞ ايلدٛع ؾ٢ قعـك ُع٬ت٘ إٍ قعٍٛ      ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘    ٢ً ٜكٌ ْؿو٘ ؾذٛاب٘ إٔ ايٓب٢ إ٫  َا نإ اٚ َأََٛا ٫ٚ ٜعٌُغرلٙ إَا
هأشلِ يٝققنل ؾًُا فنلٚٙ تعقنل ؾعًعِ ايوعٗٛ ؾبٓع٢  ًٝع٘ ٫ أْع٘ كدعع إٍ فعلؿ          ٚهًِ
 .قٛشلِ

)َايو(  ٔ بٔ ًٗاب  ٔ أب٢ بهل بٔ هعًُٝإ بعٔ أبع٢ سجُع١ قعاٍ       -151
ِ بًػ٢ٓ إٔ كهٍٛ اهلل   -قٌ َعٔ إسعـ٣ ُع٬تٞ ايٓٗعاك     كنعع كنعع   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

أقِلت اي٠٬ِ ٜا كهعٍٛ اهلل أّ   :ؾوًِ َٔ اثٌٓ ؾكاٍ ي٘ فٚ ايٌُايٌ -ايٛٗل أٚ ايعِل
ؾكعاٍ يع٘    ،َا قِلت اي٠٬ِ َٚا ْوٝت :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْوٝت ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 ًُِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهع   قـ نإ بعا فيو ٜا كهٍٛ اهللظ ؾأقبٌ كهٍٛ اهلل  :فٚ ايٌُايٌ
ِ ؾأمت كهٍٛ اهلل  .ْعِ :أُـم فٚ ايٌُايٌ ؟ قايٛا : ٢ً ايٓاي ؾكاٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 َا بكٞ َٔ اي٠٬ِ ثِ هًِ.

ـ  :قاٍ ايـًٖٟٛ قًع٘   :ٚأَا قٌ هذٛؿ ايوٗٛ ؾاػقًؿٛا ؾٝ٘ظ قاٍ ايٌاؾعٞ ٗ اؾـٜع
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إٕ هعٗا   :قً٘ بعـ ايو٬ّ أبـاظ ٚقعاٍ َايعو   :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ .بٌ ايقٌٗـ ٚايو٬ّ أبـا
ـ   ٌ    :بٓكّ هذـ قبٌ ايو٬ّ أٚ بنٜاؿ٠ ؾبعـٙ ٖٚٛ ايكٍٛ ايكـِٜ يًٌاؾعٞ. ٚقعاٍ أٓع نع

سـٜح ٚكؿ ٗ هذٛؿ ايوٗٛ ٜوقعٌُ ٗ َٛٓع٘ ؾإٕ تعلى ايقٌعٗـ ا٫ٍٚ ؾكبعٌ ايوع٬ّ     
 ٚإٕ ٢ًُ ايٛٗل ٔوا أٚ هًِ  ٔ ايلنعقٌ ؾبعـ ايو٬ّ.

ٍ  ٚقـ اتؿل اؿؿاٚ  ٢ً إٔ اينٖلٟ ِٖٚ ٗ ٖقا اؿعـٜح  ٌ  :ؾكعا ٚإِعا   ،فٚ ايٌعُاي
 ٖٛ فٚ ايٝـٜٔ ٚمل ٜقنل ايوذـ٠ ٚقـ فنلٖا غرلٙ َٔ كٚا٠ ٖقٙ ايك١ِ.

اتؿكٛا  ٢ً تػًعٝ٘ اينٖعلٟ ٗ قٛيع٘ فٚ ايٌعُايٌ ٫ْع٘ ققعٌ        :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل
َـ٠ ٚسـخ بٗعقا اؿعـٜح ٚيكعب     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِببـك ٚفٚ ايٝـٜٔ  اَ بعـ ايٓ  

 ٙ طٍٛ ٚقٌٝ نإ ٜعٌُ بٝـٜ٘ ْٝعا.بقيو ٭ْ٘ نإ ٗ ٜـ

 باب َٔ قاّ َٔ كنعقٌ ٚمل هًى هاٖٝا هذـ هذـتٌ قبٌ ايقوًِٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ا٭ لز  عٔ  بعـ اهلل ابعٔ عٝٓع١ أْع٘ قعاٍ        -152
كنعقٌ ثِ قاّ ؾًِ هًى ؾكاّ ايٓاي َعع٘ ؾًُعا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ يٓا كهٍٛ اهلل 

 دل ثِ هذـ هذـتٌ ٖٚٛ دايى قبٌ ايقوًِٝ ثِ هًِ. ق٢ٔ ٬ُت٘ ْٚٛلْا توًُٝ٘ ن

 ٔ  بـ اهلل ابٔ ع١ٓٝ( ٖٞ أَع٘ ٚاهعِ أبٝع٘ َايعو ابعٔ قٌعب        :قاٍ ايوٝٛطٞ )قٛي٘
 .ْٚٛلْا( أٟ اْقٛلْا :ا٭مؿٟ )قٛي٘

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٖلَن  ٔ  بعـ اهلل بعٔ    -153
ايٛٗل ؾكعاّ ٗ اثعٌٓ ٚمل هًعى      ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل ٢ًُ يٓا كهٍٛ اهلل   :ع١ٓٝ أْ٘ قاٍ

 ؾُٝٗا ؾًُا ق٢ٔ ٬ُت٘ هذـ هذـتٌ ثِ هًِ بعـ فيو.

ٚقاي ايٌاؾعٞ  ًٝ٘ تلى ايكٓٛت ٚقاي أبٛ سٓٝؿع١   .ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٌ  تلى يًٛادب نذلى ايؿاؼ١ ٚايكٓٛت ٗ ايٛتل ٚتهبرلات ايعٝـٜٔ.   ًٝ٘ ن

٬ثا أٚ أكبعا ؾًِٝعٌ كنعع١ أػعل٣ ثعِ يٝوعذـ      باب َٔ ًو ٗ ٬ُت٘ ٌٖ ٢ًُ ث
 هذـتٌ قبٌ ايقوًِٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ    -154
ِ   أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إٕ أسعـنِ إفا قعاّ ِٜعًٞ دعا٤ٙ      :قعا

 ٌ  ايٌٝطإ ؾًبى  ًٝ٘ سق٢ ٫ ٜـكٟ نِ ٢ًُ ؾإفا ٚدـ فيو أسـنِ ؾًٝوذـ هعذـت
 .ٖٚٛ دايى

ؾًٝوعذـ   :)ؾًبى  ًٝ٘( ا٣ ػً٘  ًٝ٘ أَل ٬ُت٘ )قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
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 هذـتٌ( تلغُٝا يًٌٝطإ ؾ٬ يبى  ًٝ٘.

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -155
إفا ًو أسـنِ ٗ ٬ُت٘ ؾًِ ٜـك نِ ٢ًُ أث٬ثعا أّ أكبععا ؟ ؾًِٝعٌ     :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

كنع١ ٚيٝوذـ هذـتٌ ٖٚٛ دايى قبٌ ايقوًِٝ ؾإٕ ناْت ايلنع١ ايق٢ ُع٢ً ػاَوع١   
 ًؿعٗا بٗاتٌ ايوذـتٌ ٚإٕ ناْت كابع١ ؾايوذـتإ تلغِٝ يًٌٝطإ. 

قاٍ ابٔ  بـ ايدل ٖهقا ك٣ٚ سـٜح َايعو ْٝعع    :قاٍ ايوٝٛطٞ ؾ٢ تٜٓٛل اؿٛايو
بعٔ َوعًِ ؾإْع٘ ُٚعً٘  عٔ أبع٢        ايٛيٝـإ٫  ايلٚا٠ َله٬ ٫ٚ أ ًِ أسـا أهٓـٙ  ٔ َايو

ِ   هعٝـ اــك٣  ٔ ايٓبع٢   ٚقعـ تعابع َايهعا  ًع٢ إكهعاي٘ ايجعٛكٟ        ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٚسؿّ بٔ َٝول٠ ايِٓعا٢ْ ٚقُـ بٔ دعؿل ٚؿاٚؿ بٔ قعٝى ٚتعابع ايٛيٝعـ  ًع٢ ُٚعً٘      

ًُٚ٘ َوًِ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوا٥ٞ ٚابٔ َاد٘ َٔ  :قاٍ ايوٝٛطٞ .ْا ١  ٔ مٜـ بٔ أهًِ
ٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤  ٔ أبعٞ هععٝـ اـعـكٟ ٚأػلدع٘ ايٓوعا٥ٞ أٜٔعا َعٔ        طلم  ٔ م

طلٜل  بـايعنٜن ايـاكٚكؿٟ  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜوعاك  عٔ ابعٔ  بعاي ٚقعاٍ      
ابٔ سبإ ٗ ُشٝش٘ ِٖٚ  بـ ايعنٜن ٗ قٛي٘  ٔ ابٔ  بعاي ٚإِعا ٖعٛ  عٔ أبعٞ هععٝـ       

ٍ  تعلغِٝ يًٌعٝطا   :ًعؿعٗا( كؿٖعا إٍ ايٌعؿع )قٛيع٘     :)قٛي٘ قعاٍ   .ٕ( أٟ إغاٚع١ يع٘ ٚإف٫
إع٢ٓ إٔ ايٌٝطإ يبى  ًٝ٘ ٬ُت٘ ٚتـاكى َا يبى  ًٝ٘ ؾعلغِ ايٌعٝطإ ٚكؿٙ    :ايٟٓٛٚ

ػاه٦ا َبعـا  ٔ َلاؿٙ ٚنًُت ُع٠٬ ابعٔ آؿّ ٚاَقجعٌ أَعل اهلل تععاٍ ايعقٟ  ِع٢ بع٘         
 .إبًٝى َٔ اَقٓا ٘  ٔ ايوذٛؿ

إْٞ ٭ْوع٢   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل   -156
  .أٚ أْو ٢ ٭هٔ

ٖقا اؿـٜح َٔ أكبع١ ا٭ساؿٜح إٓكطع١ ٗ إٛطأ اييت مل ًِٜٗا ابٔ  بـ ايدل  :قًت
  .ٚقـ ًُٚٗا نًّٗا غرلٙ نابٔ اي٬ِغ نُا تكـّ ٗ إكـ١َ

 باب ايعٌُ ايٝورل ٫ٜبطٌ اي٠٬ِ

 ٔ  )َايو(  ٔ  اَل بٔ  بـ اهلل بٔ اينبرل  ٔ  ُلٚ بٔ هًِٝ اينكقٞ -157
نعإ ِٜعًٞ ٖٚعٛ ساَعٌ أَاَع١       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٞ ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ إٔ كهٍٛ اهلل 

 ،ٚ٭بٞ ايعاْ بٔ كبٝعع١ بعٔ  بعـ سلعى     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٓت مٜٓب اب١ٓ كهٍٛ اهلل 
  .ؾإفا هذـ ٚٓعٗا ٚإفا قاّ ًٓٗا

 .بٝعٚ٭بٞ ايعاْ بٔ كبٝع١ ٚايِٛاب ابٔ ك :نقا قاٍ و٢ٝ بٔ و٢ٝ :قاٍ ايـًٖٟٛ
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ٌ     :( قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ ناْعت   ،أَا١َ ( بٔعِ اشلُعن٠ ٚؽؿٝعـ إعُٝ
 ٚتنٚدٗا  ًٞ بعـ ؾاط١ُ ب١ُٝٛ َٓٗا ٚمل تعكب.  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِػرل٠ ٗ  ٗـٙ 

)َايو(  ٔ أبٞ ايِٓل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ أبٞ ه١ًُ بعٔ  بعـ    -158
نٓت أْاّ بٌ ٜـٟ كهٍٛ  :أْٗا قايت ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  

ٚكد٬ٟ ٗ قبًق٘ ؾإفا هذـ غُنْٞ ؾكبٔعت كدًعٞ ؾعإفا قعاّ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  
  .ٚايبٝٛت ٦َٜٛق يٝى ؾٝٗا َِابٝض :قايت ،بوطقُٗا

غُنْعٞ(   :ٗ قبًق٘( أٟ ٗ َهإ هذٛؿٙ )قٛيع٘  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ٗ  ٭قبا  ٞ  َعٔ قبًقع٘  أٟ طعٔ بأُبع٘  )ٚايبٝعٛت ٦َٜٛعق( إف يعٛ ناْعت يكبٔعت       .كدً

ٞ  َٚا أسٛدق٘ يًػُن قايت فيو ا ققاكا   .كدً

 باب إفا هًِ  ٢ً إًِٞ ٫ٜلؿ ن٬َا بٌ ٌٜرل بٝـٙ

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل َل   ٢ً كدٌ ٖٚٛ ًِٜٞ ؾوعًِ   -159
إفا هًِ  ًع٢ أسعـنِ ٖٚعٛ     : ًٝ٘ ؾلؿ  ايلدٌ ن٬َا ؾلدع إيٝ٘  بـ اهلل بٔ  ُل ؾكاٍ ي٘

  .ًِٜٞ ؾ٬ٜقهًِّ ٚيٌٝل بٝـٙ

نقا كٚاٙ َايو ٗ إٛطأ َٛقٛؾا ٚقـ كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ ٚايذلَقٟ ُٚشش٘  عٔ   :قًت
  .بٔ  ُل  ٔ ب٬ٍ َلؾٛ ا

 باب إفا ْاب ٤ًٞ ٖا ٜكقٔٞ تٓبٝ٘ اٱَاّ ٚغرلٙ

 ؾًٝوبض ايلداٍ ٚيِٝؿل ايٓوا٤

ٌٗ بٔ هعـ ايوا ـٟ إٔ )َايو(  ٔ ابٞ سامّ ه١ًُ بٔ ؿٜٓاك  ٔ ه -161
فٖب إٍ بين  ُعلٚ بعٔ  عٛف يِٝعًض بٝعِٓٗ ٚساْعت        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ْععِ ؾِع٢ً    :أتًِٞ يًٓاي ؾأقِٝ ؟ ؾكاٍ :اي٠٬ِ ؾذا٤ إ٪فٕ إٍ أبٞ بهل ايِـٜل ؾكاٍ
ٚايٓاي ٗ اي٠٬ِ ؾقؼًّ سقع٢ ٚقعـ ٗ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٛ بهل ؾذا٤ كهٍٛ اهلل 

ايٓاي ٚنإ أبٛ بهل ٫ًٜقؿعت ٗ ُع٬ت٘ ؾًُعا أنجعل ايٓعاي َعٔ ايقِعؿٝل         ايِـ ؾِؿل
ِ ايقؿت أبٛ بهل ؾلأ٣ كهٍٛ اهلل   ُع٢ً اهلل  ؾأًعاك إيٝع٘ كهعٍٛ اهلل     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾلؾع أبٛ بهل ٜـٜ٘ ؾشُـ اهلل  ٢ً َا أَلٙ ب٘ كهعٍٛ   ،; إٔ اَهح َهاْو !  ًٝ٘ ٚهًِ
هقأػل سق٢ اهق٣ٛ ٗ ايِـ ٚتكعـّ كهعٍٛ اهلل   ثِ ا ،َٔ فيو ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ٜا أبعابهل َآَععو إٔ تجبعت إف أَلتعو ؟      :ؾ٢ًِ ثِ اِْلف ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   َا نإ ٫بٔ أبٞ قشاؾ١ إٔ ِٜعًٞ بعٌ ٜعـٟ كهعٍٛ اهلل      :ؾكاٍ أبٛ بهل
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ِعؿٝض َعٔ ْابع٘    َايٞ كأٜقهِ أنجلمت َعٔ ايق  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ
 ٤ًٞ ٗ ٬ُت٘ ؾًٝوبض ؾإْ٘ إفا هبض ايقؿت إيٝ٘ ٚإِا ايقِؿٝض يًٓوا٤. 

ٗ ٖقا اؿـٜح دٛام إٔ ٜهٕٛ ٗ بععا ُع٬ت٘ إَاَعا ٚٗ بعٔعٗا      :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٚٗ ٖقا اؿـٜح دٛام إٔ وُـ اهلل إفا سعـثت ْعُع١ ٗ    .َأََٛا ٚدٛام اي٠٬ِ بإَاٌَ

١ ٭ٕ ايقِؿٝل ؾعٌ َؿٗعِ ٚدعٛام إٔ ٜعقنل اهلل تععاٍ ٗ     ٚدٛام اٱًاك٠ إؿُٗ ،اي٠٬ِ
فنعل   ،اي٠٬ِ ٜٚكلأ ايكلإٓ ٜٟٚٓٛ ايق٠ٚ٬ ٚايقنل ٜٟٚٓٛ َع فيو إ ع٬ّ ًعؼّ آػعل   

ٌ  فيو   .ايبػٟٛ ن

)يًِٝض بٝعِٓٗ( ٭ٕ كدًعٌ َعِٓٗ تٌعادلا )ٗ      :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ
 ٗ  ايعـٜٔ )سقع٢ اهعق٣ٛ ٗ ايِعـ(     ايِـ( أٟ ا٭ٍٚ ؾأٍ يًعٗـ )َٔ فيو( ايٛداٖع١ 

ايقٟ ًٜٝ٘ )أبٞ قشاؾ١( بِٔ ايكاف ٚػؿ١ اؿا٤ ا١ًُٕٗ )َٔ ايقِؿٝل( سه٢  ٝعاض أْع٘   
 .بايكاف ٓلب ٚاٖلٖا  ٢ً ا٭ػل٣ )ْاب٘( أُاب٘ )ؾًٝوبض( أٟ ؾًٝكٌ هبشإ اهلل

 باب ٫تؿوـ اي٠٬ِ بايه١ًُ أٚ ايهًُقٌ إفا ناْت

 ػطا٤ أٚ هٗٛا أٚ ًِٕش١ اي٠٬ِ

ايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ  ٔ أب٢ هؿٝإ ٍَٛ بعٔ أبع٢ أٓعـ أْع٘     )َ -161
ِ ٢ًُ كهٍٛ اهلل  :زلعت أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ :قاٍ ُع٠٬ ايعِعل ؾوعًِ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

أقِلت اي٠٬ِ ٜا كهٍٛ اهلل أّ ْوٝت ؟ ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   :كنعقٌ ؾكاّ فٚ ايٝـٜٔ ؾكاٍ
ٌ  فيو مل ٜهٔ ؾكاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ إ بعا فيو ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾأقبعٌ  قـ ن :ن

ُع٢ً اهلل  ْععِ ظ ؾكعاّ كهعٍٛ اهلل     :أُـم فٚ ايٝـٜٔ ؾكايٛا :كهٍٛ اهلل  ٢ً ايٓاي ؾكاٍ
 ؾأمت َا بكٞ َٔ اي٠٬ِ ثِ هذـ هذـتٌ بعـ ايقوًِٝ ٖٚٛ دايى.  ًٝ٘ ٚهًِ

قاٍ إبٔ  .)فٚ ايٝـٜٔ ( إزل٘ اـلبام ٚنإ طٌٜٛ ايٝـٜٔ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ٚ عاَ سقع٢ ك٣ٚ  ٓع٘ َقعأػلٚ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأهًِ ؾ٢ أٚاػل مَٔ ايٓب٢  :ذلس

 .ايقابعٌ )مل ٜهٔ( أٟ مل أْى ٚمل تكِل

 باب دٛام َوض اؿِبا٤ َوشا ػؿٝؿا ٚاهقشباب تلن٘

162-        ٍ َوعض   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بعٔ هععٝـ أْع٘ بًػع٘ إٔ أبعا فك نعإ ٜكعٛ
 ل ايٓعِ.اؿِبا٤ ٗ اي٠٬ِ َوش١ ٚاسـ٠ ٚتلنٗا ػرل َٔ ٓ

نقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚقـ كٚاٙ اـُو١ أٓـ ٚابٛ ؿاٚؿ ٚايذلَق٣ ٚايٓوا٥ٞ  :قًت
ٚابٔ َاد١ بإهٓاؿ ُشٝض  ٔ أب٢ فك َلؾٛ ا بًؿٜ إفا قاّ أسـنِ ٗ اي٠٬ِ ؾ٬ ّوعض  
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اؿ٢ِ ؾإ ايل١ٓ تٛادٗ٘ ماؿ أٓـ ٚاسـ٠ أٚ ؿع ٚٗ ايِشٝض مٛٙ  ٔ َعٝكٝعب بػعرل   
 تعًٌٝ.

اؿُل بقوهٌ إعِٝ ٫ غعرل ٖع٢ اؿُعل َعٔ اٱبعٌ ٖٚع٢ أسوعٔ          :ايدلقاٍ ابٔ  بـ 
  .أيٛاْٗا  ٓـِٖ

 باب ايقأنٝـ ؾ٢ سٔٛك اؾُا ١

)َايو(  ٔ أبع٢ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبع٢ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -163
ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ يكـ ُُٖت إٔ آَل عطب ؾٝشطب ثِ آَل  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

آَل كد٬ ؾٝ٪ّ ايٓاي ثِ أػايـ إٍ كداٍ ؾأسلم  ًِٝٗ بٝٛتِٗ ظ باي٠٬ِ ؾٝ٪فٕ شلا ثِ 
 ٚايقٟ ْؿو٢ بٝـٙ يٛ ٜعًِ أسـِٖ أْ٘ هـ  ُٛا زلٝٓا أٚ َلَاتٌ سوٓقٌ يٌٗـ ايعٌا٤.

)يكعـ ُُٖعت( ايع٬ّ دعٛاب ايكوعِ ٚاشلعِ ايععنّ )ثعِ          :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
إِٝ ٚقـ تؿقض تج١ٝٓ َلَا٠ ٢ٖ أػايـ إٍ كداٍ( ا٣ آتِٝٗ َٔ ػًؿِٗ )َلَاتٌ( بهول 

يٝهعٕٛ ثعِ با عح ْؿوعاْٞ  ًع٢       .َا بٌ ًٚؿٞ ايٌا٠ َٔ ايًشِ )سوٓقٌ( أ٣ ًَٝشقٌ
َٚعٓاٙ إٔ أسـِٖ يٛ  ًِ أْ٘ هـ  ُٛا قًٌٝ إٓؿع١ يقواكع إيٝ٘  :قاٍ ايوٝٛطٞ.ؼًِٝٗا

   ْٝ ا ؾهٝـ ٜقهاهٌ  ٔ اي٠٬ِ  ٢ً  ِٛ ؾا٥ـتٗا ٚإٕ اسـِٖ ٜوع٢ ؾ٢ إسعلام هعبل ايعـ
ؾهٝـ ٜل٢ٓ بإُٖاٍ هبل ا٭ػل٠ ٚؽِّٝ ايعٌا٤ ؾ٢ قٛي٘ )يٌعٗـ ايعٌعا٤( أًعاك إٍ    

ٟ   .أْ٘ ٜوع٢ إٍ اي٤ٌٞ اؿكرل ؾ٢ ١ًُٚ ايًٌٝ ؾهٝـ ٜل عب  عٔ ايِع٠٬     :قعاٍ ايعـًٖٛ
إلَا٠ َا بٌ ًٚؿٞ ايٌا٠ بهول إِٝ ٚؾقشٗا ٚقٌٝ إلَا٠  ِٛ ب٬ ؿِ ظ ٚإلاؿ ايقٛبٝؽ 

 رل َٔ َٓاؾع ايـْٝا ٫ٚ هٝب إٍ اي٠٬ِ. ٢ً إٔ هٝب إٍ اؿك

 باب ايلػ١ِ ؾ٢ تلى اؾُا ١  ٓـ إطل

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أفٕ باي٠٬ِ ؾع٢ يًٝع١ فات بعلؿ     -164
ِ   إٕ كهعٍٛ اهلل    :ًُٛا ٗ ايلساٍ. ثِ قاٍإ٫  ٚكٜض ؾكاٍ ظ نعإ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ًُٛا ٗ ايلساٍ. إ٫  :كٍٜٛأَل إ٪فٕ إفا ناْت ي١ًٝ باكؿ٠ فات َطل ٜ

 باب ؾٌٔ اي٠٬ِ ٗ اؾُا ١

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -165
  .٠٬ُ اؾُا ١ تؿٌٔ ٠٬ُ ايؿق بوبع ٚ  ٌلٜٔ ؿكد١ :قاٍ ٚهًِ

)تؿٌٔ ٠٬ُ ايؿعق( أٟ تنٜعـ  ًع٢ ُع٠٬ ايؿعق ٚايؿعق        :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 .ٜؿق ٜكاٍ ؾق كدٌ َٔ أُشاب٘ إفا بكٞ ٚسـٙ بإعذ١ُ إٓؿلؿ
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)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب  عٔ أبع٢ ٖلٜعل٠ إٔ          -166
ُع٠٬ اؾُا ع١ أؾٔعٌ َعٔ ُع٠٬ أسعـنِ ٚسعـٙ         :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 غُو١ ٚ  ٌلٜٔ دن٤ا. 

اؾُع بٌ كٚا١ٜ هبع ٚ  ٌلٜٔ ٚ ٔى ٚ ٌلٜٔ َٔ  :قاٍ ايٟٓٛٚ ؾ٢ ًلغ َوًِ
ث١ أٚد٘ أسـٖا أْ٘ ٫َٓاؾا٠ بُٝٓٗا ؾقنل ايكًٌٝ ٫ٜٓؿٞ ايهجرل َٚؿّٗٛ ايعـؿ باطٌ  ٓـ ث٬

ْٗٛك ا٭ُٛيٌٝ ٚايجا٢ْ إٔ بهٕٛ أػدل أ٫ٚ بايكًٌٝ ثِ أ ًُ٘ اهلل تععاٍ بنٜعاؿ٠ ايؿٔعٌ    
ؾأػدل بٗا ايجايح أْ٘ ىقًـ باػق٬ف إًٌِ ٚاي٠٬ِ ؾٝهعٕٛ يبعٔعِٗ هعبع ٚ ٌعلٕٚ     

لٕٚ عوب نُاٍ اي٠٬ِ ٚقاؾٛق٘  ٢ً ٦ٖٝاتٗا ٚػٌٛ ٗا ٚنجعل٠  ٚيبعِٔٗ ٔى ٚ ٌ
       .ْا قٗا ٚؾًِٔٗ ًٚلف ايبكع١ ٚمٛ فيو ؾٗقٙ ٖٞ ا٭دٛب١ إعقُـ٠

ٚأػلز ابٔ أبٞ ًٝب١ ٗ إِٓـ  عٔ ابعٔ  بعاي     :قاٍ ايوٝٛطٞ ؾ٢ تٜٓٛل اؿٛايو
ٛا أنجل ؾع٢ً ؾٌٔ ٠٬ُ اؾُا ١  ٢ً ٠٬ُ ايٛسـ٠ ٔى ٚ ٌلٕٚ ؿكد١ ؾإٕ ناْ :قاٍ

 ـؿ َٔ ٗ إوذـ ؾكاٍ كدٌ ٚإٕ نإ  ٌل٠ آ٫ف قاٍ ْععِ ٚإٕ نعاْٛا أكبععٌ أيؿعا     
٢ًٖ  ـؿ َٔ ٗ إوذـ. ٖٚقا ٜـٍ  ٢ً إٔ ايقٔعٝـ إعقنٛك   :ٚأػلز  ٔ نعب قاٍ

 َلتب  ٢ً أقٌ  ـؿ ؼٌِ ب٘ اؾُا ١ ٚأْ٘ ٜنٜـ بنٜاؿ٠ إًٌِ.

 باب ؾٌٔ سٔٛك اؾُا ١ ٗ ايعق١ُ ٚايِبض

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ سل١ًَ ا٭ه٢ًُ  ٔ هعٝـ بٔ إوعٝب إٔ   -167
ِ   كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً بٝٓٓعا ٚبعٌ إٓعاؾكٌ ًعٗٛؿ ايعٌعا٤ ٚايِعبض ٫        :قعا

 ٜوقطٝعُْٛٗا أٚ مٛ ٖقا. 

 :) ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ سل١ًَ( قعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل     :قاٍ ايوٝٛطٞ ؾ٢ تٜٓٛل اؿٛإو
مل ٜهٔ باؿعاؾٜ ٚؿلًَع١ ٚايعـٙ ُعشب١ ٚكٚاٜع١ َعات ٖعٛ ٗ        ٖٛ َـْٞ ُاحل اؿـٜح ٚ

ػ٬ؾ١ ايوؿاغ ٚقٌٝ ه١ٓ ٔى ٚأكبعٌ َٚا١٥ ( بٝٓٓا ٚبٌ إٓاؾكٌ ًٗٛؿ ايعٌا٤ ٚايِبض 
ٜعين اٯ١ٜ ٚايع١َ٬ ؾإِْٗ ٫ ٌٜعٗـٕٚ إَقجعا٫ يٮَعل ٫ٚ اسقوعابا يٮدعل       :( قاٍ ايلاؾعٞ

ٖٚعقا اؿعـٜح َلهعٌ ٫     :ٍ ابٔ  بعـ ايعدل  ٜٚجكٌ  ًِٝٗ اؿٔٛك ٗ ٚققُٗا ؾٝقؼًؿٕٛ قا
َوٓـا َٚعٓاٙ قؿٛٚ َٔ ٚدٛٙ ثابق١ ( أٚ معٛ ٖعقا(    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِوؿٜ  ٔ ايٓ  

 ًو َٔ ايلاٟٚ أٚ تٛم ٗ ايعباك٠ قاي٘ ايبادٞ.

)َايو(  ٔ زل٢ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -168
يٛ ٜعًُٕٛ َا ٗ ايعقُع١ ٚايِعبض    :قاٍ ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل   ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .٭تٖٛا ٚيٛ سبٛا
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)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ  ٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ     -169
دا٤  جُإ بٔ  ؿإ إٍ ٠٬ُ ايعٌا٤ ؾلأ٣ أٖعٌ إوعذـ    :أبٞ  ُل٠ ا٭ِْاكٟ أْ٘ قاٍ

أبٞ  ُل٠ ؾذًعى إيٝع٘    ق٬ًٝ ؾآطذع ٗ َ٪ػل إوذـ ٜٓقٛل ايٓاي إٔ ٜهجلٚا ؾأتاٙ ابٔ
ٕ   :ؾوأي٘ َٔ ٖٛ ؟ ؾأػدلٙ ؾكاٍ ي٘ َعٔ ًعٗـ    :َا َعو َٔ ايكلإٓ ؾأػدلٙ ؾكاٍ يع٘  جُعا

 ايعٌا٤ ؾهأِا قاّ ِْـ ي١ًٝ َٚٔ ًٗـ ايِبض ؾهأِا قاّ ي١ًٝ.

ٖقا ٫ ٜهٕٛ كأٜا ٚقـ كٟٚ َلؾٛ ا قاٍ ايوٝٛطٞ أػلد٘ َوعًِ   :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
 ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚايذلَقٟ.

 :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِتباع اٱَاّ ٗ ْٝع اؿا٫ت ْٚوؽ قٛي٘ باب هب ا

 )ٚإفا ٢ًُ دايوا ؾًِٛا دًٛها( 

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٍٛ اهلل      -171
كنب ؾلها ؾِل ؾذشٍ ًك٘ ا٭ّٔ ؾ٢ًِ ٠٬ُ َٔ ايًِٛات ٖٚعٛ قا عـ     ًٝ٘ ٚهًِ

ؾإفا ٢ًُ قا٥ُعا ؾِعًٛا    ،اٱَاّ يٝ٪مت ب٘ إِا دعٌ :ًُٚٝٓا ٚكا٤ٙ قعٛؿا ؾًُا اِْلف قاٍ
كبٓعا يعو    :زلع اهلل ٕٔ ٓـٙ ؾكٛيٛا :ٚإفا قاٍ ،قٝاَا ٚإفا كنع ؾاكنعٛا ٚإفا كؾع ؾاكؾعٛا

 .اؿُـ ٚإفا ٢ًُ دًٛها ؾًِٛا دًٛها أْعٕٛ

)ؾِعلع( بٔعِ ايِعاؿ ٚنوعل ايعلا٤ أٟ       :قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ
ًك٘( بِٔ اؾِٝ ٚنول اؿا٤ إًُٗع١ بعإٔ قٌعل دًعـٙ      هك٘  ٔ ٚٗل ايؿلي )ؾذشٍ

 )يٝ٪مت ب٘( يٝكقـ٣ ب٘ ٜٚقبع )زلع اهلل( أٟ أداب ايـ ا٤.

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -171
ٖٚعٛ ًعاى ؾِع٢ً دايوعا      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

إِا دعٌ اٱَعاّ يٝع٪مت    :أًاك إيِٝٗ إٔ ادًوٛا ؾًُا اِْلف قا٢ًٍُٚ ٚكا٤ٙ قّٛ قٝاَا ؾ
 .ب٘ ؾإفا كنع ؾاكنعٛا ٚإفا كؾع ؾاكؾعٛا ٚإفا ٢ًُ دايوا ؾًِٛا دًٛها

)ٖٚٛ ًاى( بقؼؿٝـ ايهاف بٛمٕ قاض َعٔ ايٌعها١ٜ ٖٚعٞ     :قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 إلض.

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -172
ػلز ٗ َلٓ٘ ؾأت٢ إوذـ ؾٛدـ أبا بهل ٖٚٛ قا٥ِ ًِٜٞ بايٓاي ؾاهعقأػل أبعٛ    هًِٚ

٢ًُ اهلل إٔ نُا أْت ؾذًى كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبهل ؾأًاك إيٝ٘ كهٍٛ اهلل 
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إٍ دٓب أبٞ بهل ؾهإ أبٛ بهعل ِٜعًٞ بِع٠٬ كهعٍٛ اهلل       ًٝ٘ ٚهًِ
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 ٕ ب٠٬ِ أبٞ بهل.ٖٚٛ دايى ٚنإ ايٓاي ًِٜٛ ٚهًِ

مل ىقًـ  ٔ َايو ٗ إكهاٍ ٖقا اؿـٜح ٚقـ أهٓـٙ ْا ١  ٔ  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
 ٌٖاّ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ َِٓٗ ٓاؿ بٔ ه١ًُ ٚابٔ ِرل ٚأبٛ أها١َ.

َٔ طلٜل ابٔ ِرل أػلد٘ ايبؼاكٟ َٚوًِ ٚابعٔ َادع٘ َٚعٔ طلٜعل      :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚنإ ايٓاي ًِٜٕٛ ب٠٬ِ أبٞ بهل( أٟ  :)قٛي٘ .ٓاؿ بٔ ه١ًُ أػلد٘ ايٌاؾعٞ ٗ ا٭ّ

ٜؿعً٘ ئعـ ُعٛت٘  عٔ إٔ ٜوعُع ايٓعاي      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜقعلؾٕٛ ب٘ َا نإ ايٓ  
 تهبرل ا٫ْقكاٍ ؾهإ أبٛ بهل ٜوُعِٗ فيو.

ٖٛ نقيو  ٓـ اؾُٗعٛك إْع٘ هعب اتبعاع اٱَعاّ ٗ ْٝعع اؿعا٫ت         :قاٍ ايـًٖٟٛ
دًٛها َٓوٛؾ َٚع٢ٓ نعإ ايٓعاي ِٜعًٕٛ بِع٠٬ أبعٞ       إفا ٢ًُ دًٛها ؾًِٛا :ٚقٛي٘

 بهل  ٢ً ايِشٝض أْ٘ نإ َوُعا ٕٔ ػًؿ٘.   

 باب ايٓٗٞ  ٔ إٔ ٜلؾع كأه٘ قبٌ اٱَاّ أٚ ىؿا

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ  ًك١ُ  ٔ ًَٝض بٔ  بعـ اهلل ايوععـٟ    -173
إِعا ْاُعٝق٘ بٝعـ    ايقٟ ٜلؾع كأه٘ ٚىؿٔ٘ قبٌ اٱَاّ ؾ : ٔ أبٞ ٖلٜل٠ كٓٞ اهلل  ٓ٘ قاٍ

 ًٝطإ. 

نقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا بٗقا ايًؿٜ ٚمٛٙ  ٓـ ْا ١ ا٭٥ُع١  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠      :قًت
كٓٞ اهلل  ٓ٘ َلؾٛ ا بًؿٜ أَا ىٌٞ أسعـنِ إفا كؾعع كأهع٘ قبعٌ اٱَعاّ إٔ وعٍٛ اهلل       

  .كأه٘ كأي ٓاك أٚ وٍٛ اهلل ُٛكت٘ ُٛك٠ ٓاك

ـ ٕٔ ؾعٌ فيو ٚإػباك إٔ فيعو َعٔ ؾععٌ    َعٓاٙ ايٛ ٝ :ٚقاٍ ايبادٞ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايٌٝطإ ب٘ ٚإٔ اْكٝاؿٙ ي٘ ٚطا ق٘ إٜاٙ ٗ إباؿك٠ باـؿا ٚايلؾعع قبعٌ إَاَع٘ اْكٝعاؿ َعٔ      

 .ناْت ْاُٝق٘ بٝـٙ

 باب  ٢ً اٱَاّ إٔ ىؿـ ٬ُت٘

)َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -174
أسـنِ بايٓاي ؾًٝؼؿـ ؾإٕ ؾِٝٗ ائعٝـ ٚايوكِٝ إفا ٢ًُ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٚايهبرل ظ ٚإفا ٢ًُ أسـنِ يٓؿو٘ ؾًٝطٍٛ َا ًا٤

 :إفا ٢ًُ أسـنِ بايٓعاي( إَاَعا )قٛيع٘    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ
ٞ  :ايوكِٝ( َٔ ب٘ َلض )قٛي٘ :ؾًٝؼؿـ( َع ايقُاّ )قٛي٘  :ائعٝـ( ػًك١ قاٍ ايوعٝٛط

أنجل ايلٚا٠ يًُٛطأ ٫ ٜكٛيٕٛ ٗ ٖقا اؿـٜح ٚايهبرل  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل .ٚايهبرل( :)قٛي٘
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ٚقاٍ ْا ١ َِٓٗ و٢ٝ ٚققٝب١ ٚٗ كٚا١ٜ ٕوًِ َٔ ٚد٘ أػعل  عٔ أبعٞ اينْعاؿ )ٚايِعػرل      
ٚايهبرل( ٚماؿ ايطدلاْٞ َعٔ سعـٜح  جُعإ بعٔ أبعٞ ايععاْ )ٚاؿاَعٌ ٚإلٓعع( َٚعٔ          

 .يبؼاكٟ َٔ سـٜح أبٞ َوعٛؿ ٚفا اؿاد١سـٜح  ـٟ بٔ سامت )ٚايعابل ايوبٌٝ( ٚا

 .باب ٜكـ إأَّٛ ايٛاسـ  ٢ً ٌّ اٱَاّ ٚا٫ثٓإ ػًؿ٘

)َايو(  ٔ أبٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -175
ؿػًت  ٢ً  ُل بعٔ اـطعاب باشلعادل٠ ؾٛدـتع٘ ٜوعبض ؾكُعت ٚكا٤ٙ        : ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ

 .ؾًُا دا٤ ٜلؾأ تأػلت ؾِؿؿٓا ٚكا٤ٙؾكلبين سق٢ دعًين سقا٥٘  ٔ ّٝٓ٘ 

 نقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚقـ ك٣ٚ مٛٙ ايٌٝؼإ  ٔ أْى َلؾٛ ا.  :قًت

 باب ايقأنٝـ ٗ تو١ٜٛ ايِؿٛف

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل َٛيٞ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ َايو بٔ أبٞ  اَل  -176
ِع٠٬  ؾإفا قاَعت اي  :إٔ  جُإ بٔ  ؿإ نإ ٜكٍٛ ٗ ػطبق٘ قًُا ٜـع فيو إفا ػطب

ؾا ـيٛا ايِؿٛف ٚسافٚا بإٓانب ؾإ ا قـاٍ ايِعؿٛف َعٔ ُعاّ ايِع٠٬ ثعِ ٫ ٜهعدل       
  .كقِل .سق٢ ٜأتٝ٘ كداٍ قـ ٚنًِّٗ بقو١ٜٛ ايِؿٛف ؾٝؼدلْٚ٘ إٔ قـ اهقٛت ؾٝهدل

نقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ا٭َل بقو١ٜٛ ايِؿٛف ٚقـ ك٣ٚ أبٛ ؿاٚؿ ٚايٓوعا٥ٞ   :قًت
ٍ  ُٚشش٘  ٔ أْى َلؾٛ ا ٚك٣ٚ أبٛ  نعإ كهعٍٛ اهلل    :ؿاٚؿ  ٔ ايٓعُإ بٔ بٌعرل قعا

ٜو٣ٛ ُؿٛؾٓا إفا قُٓعا إٍ ايِع٠٬ ؾعإفا اهعقٜٛٓا نعدل. ٚإِعا ك٣ٚ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  .َايو ٗ فيو ٖقا ا٭ثل إٓكٍٛ  ٔ  جُإ كٓٞ اهلل  ٓ٘

 باب ؾٌٔ ايِـ ا٭ٍٚ

)َايو(  ٔ زل٢ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -177
ِ   ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل   ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً يعٛ ٜعًعِ ايٓعاي َعا ٗ ايٓعـا٤       :قعا

 إٔ ٜوقُٗٛا  ًٝ٘ ٫هقُٗٛا. إ٫  ٚايِـ ا٭ٍٚ ثِ مل هـٚا

 باب إفا ٢ًُ ٚسـٙ ثِ أؿكى َع اٱَاّ أ اؿ اي٠٬ِ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ كدٌ َٔ بين ايعـٌٜ ٜكعاٍ يع٘ بوعل بعٔ       -178
ؾأفٕ باي٠٬ِ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ ٗ فًى َع كهٍٛ اهلل  قذٔ  ٔ أبٝ٘ قذٔ أْ٘

ؾ٢ًِ ثِ كدع ٚقذعٔ دعايى ٗ فًوع٘ مل ِٜعٌ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاّ كهٍٛ اهلل 
َا َٓعو إٔ تًِٞ َع ايٓاي أيوت بلدعٌ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِع٘ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل 

٢ًُ اهلل ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .ًٖٞب٢ً ٜا كهٍٛ اهلل ٚيهين قـ ًُٝت ٗ أ :َوًِ ؟ ؾكاٍ
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  .إفا د٦ت ؾٌِ َع ايٓاي ٚإٕ نٓت قـ ًُٝت : ًٝ٘ ٚهًِ

( قٛي٘ أيوت بلدٌ َوًِ ( وقٌُ ا٫هعقؿٗاّ ٚوقُعٌ    :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
٫ٚ ٜكقٔٞ إٔ َٔ مل ٌِٜ َع ايٓاي يٝى َوعًِ إف ٖعقا ٫ ٜكٛيع٘     .ايقٛبٝؽ ٖٚٛ ا٭ٚٗل

 .أسـ

 اّ ؾُا أؿكى ٬ُٙ َٚا ؾات٘ أُ٘باب ٫ ٜوع٢ إٍ اٱَ

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٜعكٛب  عٔ أبٝع٘ ٚإهعشام بعٔ      -179
ِ  قاٍ كهٍٛ اهلل   : بـ اهلل أُْٗا أػدلاٙ أُْٗا زلعا أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ  :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

إفا ثٛب باي٠٬ِ ؾ٬ تأتٖٛا ٚأْقِ توعٕٛ ٚأتٖٛا ٚ ًٝهِ ايوعه١ٓٝ ؾُعا أؿكنعقِ ؾِعًٛا     
 .اتهِ ؾأُٛا ؾإ أسـنِ ؾ٢ ٠٬ُ َا نإ ٜعُـ إٍ اي٠٬َِٚا ؾ

إفا ثٛب( أٟ أقِٝ ٚاٌُ ثاب كدع ٜكعاٍ ثعاب    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
توععٕٛ(   :إٍ إلٜا دوُ٘ ؾهعإٔ إع٪فٕ كدعع إٍ ٓعلب َعٔ ا٭فإ يًِع٠٬ )قٛيع٘       

 .ٌُٕٛ بول ١ )ٜعُـ( أ٣ ٜكِـ إ٣ أْ٘ ؾ٢ سهِ ا٢ًِٕ

ٔ ًٗاب  ٔ  باؿ بٔ مٜعاؿ ٖٚعٛ َعٔ ٚيعـ إػعرل٠ بعٔ       )َايو(  ٔ اب -181
ٚ بعـ ايعلٓٔ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذا٤ كهٍٛ اهلل   :ًعب١  ٔ أبٝ٘ إػرل٠ بٔ ًعب١ قاٍ

ايلنع١ ايق٢  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  ٛف ٜ٪َِٗ ٚقـ ٢ًُ شلِ كنع١ ؾ٢ًِ كهٍٛ اهلل 
ِ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘  بكٝت  ًِٝٗ ؾؿنؽ ايٓاي ؾًُا قٔعٞ كهعٍٛ اهلل    ٍ  ٚهعً ِ  :قعا  .أسوعٓق

 .تكـّ ٖقٙ اؿـٜح ٗ باب إوض  ٢ً اـؿٌ :قًت .كقِل

 باب َٔ أؿكى كنع١ ؾكـ أؿكى اي٠٬ِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلسٔ  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠    -181
 .َٔ أؿكى كنع١ َٔ اي٠٬ِ ؾكـ أؿكى اي٠٬ِ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

 :اؿـٜح وقٌُ ٚدٖٛاٖقا  :قاٍ ايـًٖٟٛ

َٔ أؿكى كنع١ َٔ اي٠٬ِ ٗ ايٛقت ؾاؾُٝع أؿا٤ ٚإ٫ ؾكٔا٤ ٖٚٛ ا٭ُض  :أسـٖا
 . ٓـ ايٌاؾع١ٝ ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ بقيو ٗ ايعِل ػا١ُ

َٔ أؿكى َٔ إعقٚكٜٔ َٔ ايٛقت َا ٜوع كنع١ َٔ ايِع٠٬ ؾكعـ ٚدبعت     :ٚثاْٝٗا
 .عٞ ًٝ٘ تًو اي٠٬ِ ٖٚٛ َقٖب أبٞ سٓٝؿ١ ٚقٍٛ يًٌاؾ

ٚقعاٍ أبعٛ سٓٝؿع١. يعٛ أؿكى      .إٕ اؾُا ١ تـكى بلنع١ ٖٚٛ ٚد٘ يًٌعاؾع١ٝ  :ٚثايجٗا
 .ايقٌٗـ نإ َـكنا يًذُا ١
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 باب قِل اي٠٬ِ ٗ ايوؿل

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ كدٌ َٔ آٍ ػايـ بٔ أهٝـ أْ٘ هأٍ  بـ  -182
كعلإٓ ٫ٚ  ٜا أبا  بـ ايلٓٔ إْا لـ ٠٬ُ اـٛف ُٚع٠٬ اؿٔعل ٗ اي   :اهلل بٔ  ُل ؾكاٍ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ لـ ٠٬ُ ايوؿل ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل ٜا ابٔ أػٞ إٕ اهلل بعح إيٝٓا قُـا 
 .٫ٚ ْعًِ ٦ًٝا ؾإِا ْؿعٌ نُا كأٜٓاٙ ٜؿعٌ ٚهًِ

ٞ   :قاٍ ايـًٖٟٛ إٕ ًعا٤ أمت ٚإٕ   :َقٖب ا٭نجلٜٔ إٔ ايكِل ٚادب ٚقعاٍ ايٌعاؾع
ٖهعقا   :قعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل     :ٛايوٚقاٍ ايوٝٛطٞ ؾ٢ تٜٓٛل اؿ .ًا٤ قِل ٚايكِل أؾٌٔ

كٚاٙ ْا ١ ايلٚا٠  ٔ َايو ٚمل ٜكٌ َايو إهٓاؿ ٖقا اؿـٜح ٭ْ٘ مل ٜوِ ايلدٌ ايعقٟ  
هأٍ ابٔ  ُل ٚأهك٘ َٔ اٱهٓاؿ كد٬ ٚايلدٌ ايقٟ مل ٜوُ٘ ٖٚٛ أ١َٝ بٔ  بـ اهلل بٔ 

هلل بعٔ  ػايـ بٔ أهٝـ بٔ أبٞ ايعّٝ بٔ أ١َٝ ٖٚقا اؿـٜح ٜلٜٚ٘ ابٔ ًعٗاب  عٔ  بعـ ا   
أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ اؿاكخ بٔ ٌٖاّ  ٔ أ١َٝ بٔ  بـ اهلل بٔ ػايـ  ٔ ابٔ  ُل 

أػلد٘ ايٓوا٥ٞ ٚابٔ  :نقيو كٚاٙ َعُل ٚايًٝح بٔ هعـ ْٜٚٛى بٔ ٜنٜـ قاٍ ايوٝٛطٞ
  .َاد٘ َٔ طلٜل ايًٝح  ٔ ابٔ ًٗاب ب٘

 باب ايلنعقإ ٗ ايوؿل ُاّ غرل قِل

 ٔ  عل٠ٚ بعٔ ايعنبرل  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز      )َايو(  ٔ ُاحل بٔ نٝوإ  -183
ؾلٓت اي٠٬ِ كنعقٌ ٗ اؿٔل ٚايوعؿل ؾعأقلت    :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

 .٠٬ُ ايوؿل ٚمٜـ ؾ٢ ٠٬ُ اؿٔل

إػعلب  إ٫  ؾلٓت ايِع٠٬ كنععقٌ( ماؿ أٓعـ ؾع٢ َوعٓـٙ      :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٕ   ٚمٜـ ٗ ٠٬ُ اؿٔعل( ٫بع   :ؾهأْٗا ناْت ث٬ثا )قٛي٘ ؾًُعا قعـّ    :ٔ سنّع١ ٚابعٔ سبعا

إـ١ٜٓ مٜـ ؾ٢ ٠٬ُ اؿٔل كنعقإ كنعقإ ٚتلنت ٠٬ُ ايؿذل يطٍٛ ايكلا٠٤ ُٚع٠٬  
 .إػلب ٭ْٗا ٚتل ايٓٗاك

 باب دٛام ايقٓؿٌ  ٢ً ايـاب١ ٗ ايوؿل سٝجُا تٛدٗت ب٘

)َايو(  ٔ  ُلٚ بٔ و٢ٝ إامْٞ  ٔ أبٞ اؿباب هعٝـ بٔ ٜواك  ٔ  -184
ِٜع٢ً ٖٚعٛ  ًع٢ ٓعاك      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكأٜت كهٍٛ اهلل  :أْ٘ قاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل

 .ٖٚٛ َقٛد٘ إٍ ػٝدل

ًِٜٞ  :قاٍ ايوٝٛطٞ )قٛي٘ .ًِٜٞ( أٟ ايقطٛع :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
اْؿلؿ بقنل اؿُاك ؾٝ٘  ُلٚ بٔ و٢ٝ )ٖٚعٛ َقٛدع٘    :ٖٚٛ  ٢ً ٓاك( ٚقاٍ ابٔ  بـ ايدل
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 .ٔ َايو ػاكز إٛطأ ٢َٜٛٚ اّا٤إٍ ػٝدل( ماؿ اؿ٢ٓٝٓ  

ُع٢ً  )َايو(  ٔ َايو بٔ ؿٜٓاك  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كهٍٛ اهلل   -185
قعاٍ  بعـ اهلل ابعٔ     .نإ ٢ًِٜ  ٢ً كاسًق٘ ٗ ايوؿل سٝح تٛدٗعت بع٘   اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ؿٜٓاك ٚنإ  بـ اهلل بٔ  ُل ٜؿعٌ فيو

إٛطعأ ٚكٚاٙ وٝع٢ بعٔ    نعقا كٚاٙ ْا ع١ كٚا٠    :قعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل     :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .ٚايِٛاب َا ٗ إٛطأ :َو١ًُ  ٔ قعٓب  ٔ َايو  ٔ ْاؾع  ٔ ابٔ  ُل قاٍ

 باب إواؾل هُع بٌ ايٛٗل ٚايعِل ٚإػلب ٚايعٌا٤

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ  ٔ ا٭ لز إٔ كهٍٛ اهلل  -186
 .نإ هُع بٌ ايٛٗل ٚايعِل ؾ٢ هؿلٙ إٍ تبٛى ٚهًِ

أبا َِععب  إ٫  ٖهقا كٚاٙ أُشاب َايو َله٬ :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :وٝٛطٞقاٍ اي
ؾ٢ غرل إٛطأ ٚقُـ بٔ َباكى ايِعٛؿٟ ٚقُعـ بعٔ ػايعـ بعٔ  قُع١ َٚطلؾعا ٚاؿٓعٝين         
ٚإزلا ٌٝ بٔ ؿاٚؿ إؼلاٗ ؾإِْٗ قايٛا  ٔ َايو  ٔ ؿاٚؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠      

ـ إٔ و٢ٝ بٔ و٢ٝ كٚاٙ ٗ إٛطأ نقيو َوٓـا ثِ أهٓـ طلقِٗ قاٍ ٚفنل أٓـ بٔ ػاي
إ٫  ٚأَا مٔ ؾًِ لـٙ  ٓـ ْا ١ ًعٝٛػٓا  :َوٓـا ٚقاٍ أُشاب َايو  ٢ً إكهاي٘ قاٍ

َله٬ ٗ ْوؼ١ و٢ٝ ٚكٚاٜق٘ ٚقـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ابٔ ٚٓاغ طلغ أبا ٖلٜل٠ َٔ كٚاٜق٘ 
ٗ إٛطأ قـ أكهٌ  ٔ و٢ٝ ٭ْ٘ كأ٣ ابٔ ايكاهِ ٚغرلٙ ٖٔ اْقٗت إيٝ٘ كٚاٜق٘  ٔ َايو 

 .اؿـٜح ؾٛٔ إٔ كٚا١ٜ و٢ٝ غً٘ مل ٜقابع  ًٝ٘ ؾل٢َ أبا ٖلٜل٠ ٚأكهٌ اؿـٜح اٖع

)َايو(  ٔ أبٞ اينبرل إهٞ  ٔ أبٞ ايطؿٌٝ  اَل بٔ ٚا٥ًع١ إٔ َععاف     -187
 اّ تبٛى ؾهعإ كهعٍٛ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ دبٌ أػدلٙ أِْٗ ػلدٛا َع كهٍٛ اهلل 

ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ؾعأػل ايِع٠٬    :هُع بٌ ايٛٗل ٚايعِل ٚإػلب ٚايعٌعا٤ قعا
-َٜٛا ثِ ػلز ؾ٢ًِ ايٛٗل ٚايعِل ْٝعا ثِ ؿػٌ ثِ ػعلز ؾِع٢ً إػعلب ٚايعٌعا٤     

  .اؿـٜح كقِل -ْٝعا

 : اّ تبٛى( ٗ ايو١ٓ ايقاهع١ َعٔ اشلذعل٠ )قٛيع٘    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 .هُع اخل( أٟ ْع تأػرل

ُع٢ً اهلل  نإ كهٍٛ اهلل   :ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل قاٍ)َايو(   -188
 .إفا  ذٌ ب٘ ايورل هُع بٌ إػلب ٚايعٌا٤  ًٝ٘ ٚهًِ

  ٟ إفا  ذعٌ( بؿعقض ايععٌ ٚنوعل اؾعِٝ أهعلع        :)قٛيع٘  :قاٍ ايوٝـ قُـ بعٔ  ًعٛ
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هُعع بعٌ إػعلب ٚايعٌعا٤( ْعع       :ٚسٔل ْٚوب١ ايؿعٌ إٍ ايورل فعام ٚتٛهعع )قٛيع٘   
 .تأػرل

َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ  ًٞ بٔ اؿوٌ أْ٘ نإ ٜكعٍٛ نعإ كهعٍٛ اهلل     ) -189
إفا أكاؿ إٔ ٜورل َٜٛ٘ ْعع بعٌ ايٛٗعل ٚايعِعل ٚإفا أكاؿ إٔ ٜوعرل       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 يًٝق٘ ْع بٌ إػلب ٚايعٌا٤.

 باب ٠٬ُ اـٛف

)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ كَٚإ  عٔ ُعاحل بعٔ ػعٛات  ُعٔ ُع٢ً َعع         -191
ٜعّٛ فات ايلقعاع ُع٠٬ اـعٛف إٔ طا٥ؿع١ ُعؿت َعع٘         ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  كهٍٛ اهلل 

ُٚؿت طا٥ؿ١ ٚداٙ ايعـٚ ؾ٢ًِ بايق٢ َع٘ كنعع١ ثعِ ثبعت قا٥ُعا ٚأُعٛا ٭ْؿوعِٗ ثعِ        
اِْلؾٛا ؾِؿٛا ٚداٙ ايعـٚ ٚدا٤ت ايطا٥ؿ١ ا٭ػل٣ ؾ٢ًِ بِٗ ايلنع١ ايق٢ بكٝعت َعٔ   

 .٬ُت٘ ثِ ثبت دايوا ٚأُٛا ٭ْؿوِٗ ثِ هًِ بِٗ

ٟ قاٍ ايوٝـ  فات ايلقعاع( ٚزلٝعت فات ايلقعاع ٭ٕ أقعـاّ      :)قٛيع٘  :قُـ بٔ  ًعٛ
إوًٌُ ْكبت َٔ اؿؿا٤ ؾهاْٛا ًٜؿٕٛ  ًٝٗا اـلم أٚ ٭ِْٗ كقعٛا كاٜاتِٗ ؾٝٗعا أٚ ٭ٕ  

ٚدعاٙ ايععـٚ(    :أكٓٗا فات أيٛإ تٌب٘ ايلقاع أٚ ايٌعذل٠ ْنيعٛا ؼقٗعا أٚ غرلٖعا )قٛيع٘     
 .بهول ايٛاٚ ُٚٓٗا أ٣ َكابٌ ايعـٚ

فات ايلقاع( ٖٞ غن٠ٚ َعلٚؾ١ قاٍ ايبادٞ ناْت ه١ٓ ٔى  :)قٛي٘ :اٍ ايوٝٛطٞق
َٔ اشلذل٠ ٚبٗا ْنيت ٠٬ُ اـٛف ؾُٝا فنلٙ ابٔ إادٌٕٛ ٚزلٝت بقيو ٭ِْٗ ٌَٛا 

  ٢ً أقـاَِٗ ؾٓكبت ؾٌـٖٚا باـلم 

 .اٖع كقِل .ٚايلقاع ٚقٌٝ ايلقاع دبٌ ٖٓاى ؾٝ٘ بٝاض ٚٓل٠ ٚهٛاؿ

بٔ هعٝـ  ٔ ايكاهِ بٔ قُـ  ٔ ُاحل بٔ ػعٛات  )َايو(  ٔ و٢ٝ  -191
ا٭ِْاكٟ إٔ هٌٗ بٔ أبٞ سج١ُ ا٭ِْاكٟ سـث٘ إٔ ٠٬ُ اـٛف إٔ ٜكّٛ اٱَاّ َٚع٘ 
طا٥ؿ١ َٔ أُشاب٘ ٚطا٥ؿ١ َٛاد١ٗ يًعـٚ ؾرلنع اٱَعاّ كنعع١ ٜٚوعذـ باّيعقٜٔ َعع٘ ثعِ       

ٕٛ ِٜٚٓلؾٕٛ ٚاٱَاّ ٜكّٛ ؾإفا اهق٣ٛ قا٥ُا ثبت ٚأُٛا ٭ْؿوِٗ ايلنع١ ايباق١ٝ ثِ ٜوًُ
قا٥ِ ؾٝهْٕٛٛ ٚداٙ ايعـٚ ثِ ٜكبٌ اٯػلٕٚ اّيقٜٔ مل ًِٜٛا ؾٝهدلٕٚ ٚكا٤ اٱَاّ ؾرلنعع  

 .بِٗ ايلنع١ ٜٚوذـ ثِ ٜوًِ ؾٝكَٕٛٛ ؾرلنعٕٛ ٭ْؿوِٗ ايلنع١ ايجا١ْٝ ثِ ٜوًُٕٛ

 سهِ ٖقٙ ايِؿ١ ايلؾع. :قًت

 ٓـ ْا ع١ ايعلٚا٠  عٔ    ٖقا اؿـٜح َٛقٛف  ٢ً هٌٗ ٗ إٛطأ  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
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َايو َٚجً٘ ٫ ٜكاٍ َٔ د١ٗ ايلأٟ ٚقـ ك٣ٚ َلؾٛ ا َوٓـا بٗعقا اٱهعٓاؿ  عٔ ايكاهعِ     
ِ   بٔ قُـ  ٔ ُاحل بٔ ػٛات  ٔ هٌٗ بٔ أبٞ سج١ُ  عٔ ايعٓ       ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

كٚاٙ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘ ٚ بـ ايلٓٔ أهٔ َٔ وٝع٢ بعٔ هععٝـ ٚأدعٌ كٚاٙ     
 .ايلٓٔ نقيوًعب١  ٔ  بـ 

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل نإ إفا ه٦ٌ  ٔ ٠٬ُ اـعٛف   -192
ـ ّ اٱَاّ ٚطا٥ؿ١ َٔ ايٓاي ؾًِّٝٞ بِٗ اٱَاّ كنعع١ ٚتهعٕٛ طا٥ؿع١ َعِٓٗ بٝٓع٘       :قاٍ ٜقك

ٚبٌ ايعـٚ مل ًِّٜٛا ؾإفا ٢ًُّ ايقٟ َعع٘ كنعع١ اهعقأػلٚا َهعإ ايعقٜٔ مل ِٜعًّٛا ٫ٚ       
ـ ّ اّيقٜٔ مل  ًِٜٛا ؾًِّٕٝٛ َع٘ كنع١ ثِ ِٜٓلف اٱَاّ ٚقـ ٢ًُّ كنعقٌ ٜوًُّٕٛ ٜٚقك

ٌ  ٚاسـ٠ َٔ ايطا٥ؿقٌ ؾًِّٕٝٛ ٭ْؿوِٗ كنعع١ كنعع١ بععـ إٔ ِٜٓعلف اٱَعاّ       ؾقكّٛ ن
ـ  َعٔ فيعو        ٌ  ٚاسـ٠ َٔ ايطا٥ؿقٌ قـ ًُّٛا كنعقٌ ؾإٕ نعإ ػٛؾعا ٖعٛ أًع ؾٝهٕٛ ن

 :قعاٍ َايعو   .ب١ً أٚ غرل َوقكبًٝٗاًُّٛا كدا٫ قٝاَا  ٢ً أقـاَِٗ أٚ كنباْا َوقكبًٞ ايك
ـ ث٘ :قاٍ ْاؾع  .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ كهٍٛ اهلل إ٫  ٫ أك٣  بـ اهلل بٔ  ُل س

ٖهعقا ك٣ٚ َايعو ٖعقا اؿعـٜح  عٔ ْعاؾع  ًع٢         :قاٍ ابٔ  بـ ايدل  :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايٌو ٗ كؾع٘ ٚكٚاٙ  ٔ ْاؾع ْا ١ ٚمل ٌّٜهٛا ٗ كؾع٘ َِٓٗ ابٔ أبٞ ف٥ب َٚٛه٢ بٔ 

كب١ ٚأٜٛب بٔ َٛه٢ ٚنقا كٚاٙ اينٖلٟ  ٔ هامل  ٔ ابٔ  ُعل َلؾٛ عا ٚكٚاٙ ػايعـ     
 .بٔ َعـإ  ٔ ابٔ  ُل َلؾٛ ا

193-   ٍ َعا ُع٢ًّ    :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝ ب أْع٘ قعا
  .ايٛٗل ٚايعِل ّٜٛ اـٓـم سق٢ غابت ايٌُى ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٖقا ايوٓـ َعٔ سعـٜح ابعٔ َوععٛؿ ٚأبعٞ هععٝـ        :دل قاٍ ابٔ  بـ اي :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚدابل ٚفنل ايبادٞ إٔ فيو يًٌػٌ بايكقاٍ ٚأْع٘ ْوعؽ بِع٠٬ اـعٛف ٚناْعت غعن٠ٚ       

 .اـٓـم ٗ فٟ ايكعـ٠ ه١ٓ ٔى

 باب ايقٌـٜـ  ٢ً َٔ تلى اؾُع١ بػرل  قك

٢ًُ اهلل ٫ أؿكٟ أ ٔ ايٓ     :)َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ قاٍ َايو -194
َٔ تلى اؾُع١ ث٬خ َل ات َٔ غعرل  عقك ٫ٚ  ًّع١ طبعع اهلل      :أْ٘ قاٍ ،ّ ٫أ  ًٝ٘ ٚهًِ

 . ٢ً قًب٘

أِْٗ قايٛا )تٗاْٚا بٗا( َهعإ )َعٔ   إ٫  ًُٚ٘ أُشاب ايوٓٔ بًؿٛ٘ :قاٍ ايـًٖٟٛ
غرل  قك ٫ٚ  ١ًّ( ْٚا ات َعٓاٙ ٚاتؿكت ا٭١َ  ٢ً ؾلٓٝ ١ اؾُع١ ٚأنجلِٖ  ٢ً أْٗعا  

  .َٔ ؾلٚض ا٭ ٝإ
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ُع٢ً اهلل  ٖقا اؿـٜح ٜوٓـ َٔ ٚدٛٙ  ٔ ايعٓ      :قاٍ ابٔ  بـ ايدل  :يوٝٛطٞقاٍ ا
أسوععٓٗا إهععٓاؿا سععـٜح أبععٞ اؾعععـ ائععُلٟ أػلدعع٘ ايٌععاؾعٞ ٗ ا٭ّ     ًٝعع٘ ٚهععًِ

 ٚأُشاب ايوٓٔ ا٭كبع١ بًؿٜ َٔ تلى اؾُع١ ث٬خ َل ات تٗاْٚا بٗا طبع اهلل  ٢ً قًب٘. 

هعٌ َٓني١ إؼقّٛ  ًٝ٘ ٫ ٌِٜ إيٝ٘ ًع٤ٞ   َع٢ٓ ايطبع  ٢ً ايكًب إٔ :قاٍ ايبادٞ
 .َٔ اـرل

 باب ٫ ْع١ ٗ ايعٛايٞ َٚٔ سٔل إـ١ٜٓ َِٓٗ

 ؾً٘ ايلدٛع قبٌ إٔ ًِّٜٞ

195-    ٍ ًعٗـت   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ  بٝـ ٍَٛ ابعٔ أمٖعل قعا
إْ٘ قـ ادقُعع يهعِ ٗ    :ايعٝـ َع  جُإ بٔ  ّؿإ ؾذا٤ ؾ٢ًِّ ثِ اِْلف ؾؼطب ٚقاٍ

ٖقا  ٝـإ ؾُٔ أسب  َٔ أٌٖ ايعاي١ٝ إ ٜٓقٛل اؾُع١ ؾًٝٓقٛلٖعا َٚعٔ أسعب  إٔ    َٜٛهِ 
 كقِل. –ٜلدع ؾكـ آفْت ي٘ 

كٚاٙ أٓعـ ٚأبعٛ ؿاٚؿ ٚايذلَعقٟ ٚايٓوعا٨ ٚابعٔ َادع٘  عٔ مٜعـ بعٔ أكقعِ            :قًت
 َلؾٛ ا. 

 باب ٫ْع١  ٢ً َلٜا ٫َٚواؾل ؾإٕ ٬ُٖا أسـُٖا

ّ  ؾٝٗا دام  ٚقعت  ٔ ايؿلض ٚإٕ أ

َٔ تلى اؾُع١ ث٬خ َل ات َعٔ غعرل  عقك ٫ٚ  ًع١      :ـٜح َايو  ٔ ُؿٛإَل  س
 طبع اهلل  ٢ً قًب٘.

ٕ  ايٓ    :قًت ٢ًُ اهلل  ًٝع٘  أػلد٘ ابٛ ؿاٚؿ  ٔ طاكم بٔ ًٗاب كٓٞ اهلل  ٓ٘ أ
أكبع١  بـ ًٖٛى أٚ اَلأ٠ أٚ إ٫  اؾُع١ سل ٚادب  ٢ً نٌ َوًِ ٗ ْا ١ :قاٍ ٚهًِ

 .ُ  أٚ َلٜا

ٕ  ايعٓ    ٚك٣ٚ ايطدل ِ   اْٞ باهٓاؿ ٓعٝـ  ٔ ابٔ  ُل أ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :قعا
 .يٝى  ٢ً َواؾل ْع١

ٔ  ايػوٌ ّٜٛ اؾُع١  باب ٜو

)َايو(  ٔ ُؿٛإ بعٔ هعًِٝ  عٔ  طعا٤ بعٔ ٜوعاك  عٔ أبعٞ هععٝـ           -196
ٕ  كهٍٛ اهلل  ِ اــكٟ أ ٌ          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً قعاٍ غوعٌ ٜعّٛ اؾُعع١ ٚادعب  ًع٢ نع

 .ققًِ

ُ ـ   :ٚادب( أٟ َوٕٓٛ َقأنـ قعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل     :)قٛي٘ :بٔ  ًٟٛقاٍ ايوٝـ ق
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يٝى إعلاؿ أْع٘ ٚادعب ؾلٓعا بعٌ ٖعٛ َع٪ٍٚ أٟ ٚادعب ٗ ايوعٓ ١ أٚ ٗ إعل٠٤ٚ أٚ ٗ           
نٌ ققًِ( أٟ بايؼ ٚاِا فنل ااٱسق٬ّ يهْٛ٘ ايػايب. ٚدعا٤ ٗ   :ا٭ػ٬م اؾ١ًُٝ )قٛي٘

ل٠ بنٜاؿ٠ نػوٌ اؾٓابع١ أٟ ٗ ايِعؿ١   كٚا١ٜ  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ أبٞ ٖلٜ
  .٫ ٗ ايٛادب

ٕ  كهعٍٛ اهلل    -197 ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل أ
 إفا دا٤ أسـنِ اؾُع١ ؾًٝػقوٌ.  :قاٍ ٚهًِ

افا دا٤ أسـنِ( أٟ إفا أكاؿ إ هع٧ نُعا ٗ كٚاٜع١ ايًٝعح      :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 :ؾًٝػقوٌ( قعاٍ اؿعاؾٜ ابعٔ سذعل     :ِ إٔ ٜأتٞ. )قٛي٘ ٔ ْاؾع  ٓـ َوًِ افا اكاؿ أسـن

كٚا١ٜ ْاؾع  ٔ ابٔ  ُل شلقا اؿـٜح ٌَٗٛك٠ دـا ٚقـ ا قين بقؼعلٜر طلقع٘ أبعٛ  ٛاْع١     
      ٍ ٚقعـ تقبععت َعا ؾاتع٘      :ٗ ُشٝش٘ ؾواق٘ َٔ طلٜعل هعبعٌ ْؿوعا كٚٚٙ  عٔ ْعاؾع قعا

ع َا١٥ ٚ ٌعلٜٔ  ْٚعت َا ٚقع يٞ َٔ طلق٘ ٗ دن٤ َؿلؿ ؾبًػت أزلا٤ َٔ كٚاٙ  ٔ ْاؾ
ْؿوا ؾُُا ٜوقؿاؿ َٓ٘ ٖٓا فنل هبب اؿـٜح ؾؿٞ كٚا١ٜ إزلا ٌٝ بٔ أَٝ ١  ٔ ْعاؾع  ٓعـ   
أبٞ  ٛا١ْ نإ ايٓاي ٜػـٕٚ ٗ أ ُاشلِ ؾإفا نإ اؾُعع١ دعا٤ٚا ٚ ًعِٝٗ ثٝعاب َعقػرل٠      

 .َٔ دا٤ َٓهِ اؾُع١ ؾًٝػقوٌ :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾٌهٛا فيو إٍ كهٍٛ اهلل 

ؿػٌ كدٌ َعٔ   :ٔ بٔ ًٗاب  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل أْ٘ قاٍ)َايو(   -198
إوذـ ّٜٛ اؾُع١ ٚ ُل بعٔ اـطعاب ىطعب     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأُشاب كهٍٛ اهلل 

ٜا أَرل إ٪ٌَٓ اْكًبت َٔ ايوٛم ؾوعُعت ايٓعـا٤ ؾُعا     :أ١ٜ ها ١ ٖقٙ ؾكاٍ :ؾكاٍ  ُل
ٕ  :ؾكاٍ  ُل .مؿت  ٢ً إ تٛٓأت ُع٢ً  كهعٍٛ اهلل    ٚاي٤ٛٓٛ أٜٔا ؟ ٚقـ  ًُعت أ

 .نإ ٜأَل بايػوٌ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

نقا كٚاٙ أنجعل كٚا٠ إٛطعأ  عٔ َايعو َلهع٬مل       :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٜكٛيٛا  ٔ أبٝ٘ ًُٚٚ٘  ٔ َايو  عٔ ابعٔ ًعٗاب  عٔ هعامل  عٔ أبٝع٘ كٚغ بعٔ  بعاؿ٠          

اُعِ ايٓبٝعٌ   ٚدٜٛل١ٜ بٔ أزلا٤ ٚإبلاِٖٝ بٔ طُٗإ ٚ جُإ بعٔ اؿهعِ اؾعقاَٞ ٚأبعٛ      
ٚ بـ ايٖٛاب بٔ  طا٤ ٚو٢ٝ بٔ َايو بٔ أْى ٚ بعـ ايعلٓٔ بعٔ َٗعـٟ ٚايٛيٝعـ بعٔ       
ُ ـ بٔ  ُل ايٛاقـٟ ٚإهشل بٔ ابلِٖٝ اؿٓٝين ٚايكعٓ   َوًِ ٚ بـ ايعنٜن بٔ  ُلإ ٚق
ُ عـ ايٌعذلٟ    ٗ كٚا١ٜ إزلا ٌٝ بٔ إهشام  ٓ٘ ٚماؿ ايـكقطين ٗ إٛطآت ٚ و٢ٝ بٔ ق

ٚنقيو كٚاٙ أُشاب اينٖلٟ  ٔ اينٖعلٟ   :ماؿ ٗ ايعًٌ ٚأبٛ قل٠ قاٍٚػايـ بٔ ٓٝـ 
 . ٔ هامل  ٔ أبٝ٘  ٔ  ُل ٖٚٛ ايِٛاب

ؾكاٍ  ُل أ١ٜ ها ١ ٖعقٙ( بقٌعـٜـ ايٝعا٤ ايقشقٝع١ تأْٝعح ا٣       :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
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اهقؿٗاّ اْهاك ٚتٛبٝؽ  ٢ً تأػلٙ إٍ ٖقٙ ايوا ١ ٚؾ٢ كٚا١ٜ أبعٞ ٖلٜعل٠ ؾكعاٍ  ُعل مل     
اْكًبت َٔ ايوعٛم( ك٣ٚ اًعٗب  عٔ َايعو ٗ ايعقبٝع١ إٔ       :ٔ اي٠٬ِ )قٛي٘ؼقبوٕٛ  

ايِشاب١ ناْٛا ٜهلٖٕٛ تلى ايعٌُ ّٜٛ اؾُع١  ٢ً مٛ تعِٛٝ ايٝٗٛؿ ايوبت ٚايِٓاك٣ 
ٖٛ َِٓٛب أٟ تٛٓا٤ت اي٤ٛٓٛ ؾك٘ قايع٘   :ٚاي٤ٛٓٛ أٜٔا( قاٍ ايٟٓٛٚ :ا٭سـ )قٛي٘

ِلت  ًٝ٘ أٚ اػذلت٘ ؿٕٚ ايػوٌ ٚإعٓع٢  اينٖل٣ ٚقاٍ ابٔ سذل: أٟ ٚاي٤ٛٓٛ أٜٔا اقق
َا انقؿٝت بقأػرل ايٛقت ٚتؿٜٛت ايؿ١ًٝٔ سق٢ تلنت ايػوٌ ٚاققِلت  ًع٢ ايٛٓع٤ٛ   

 .ٚدٛم ايكلطب٢ ايلؾع  ٢ً أْ٘ َبقـأ ػدلٙ ققٚف أ٣ ٚاي٤ٛٓٛ أٜٔا تكقِل  ًٝ٘

 .باب ٜوقشب إٔ ًٜبى َٔ أسؤ ايجٝاب يًذُع١

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٕ كهعٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ و٢ٝ ابعٔ هععٝـ اْع٘ بًػع٘ أ     -199
 .َا  ٢ً أسـنِ يٛ اؽق ثٛبٌ ؾُعق٘ ه٣ٛ ثٛب٢ َٗٓق٘ ؟ :قاٍ ٚهًِ

ًُٚ٘ ابٔ  بـ ايدل َٔ طلٜل إبلِٖٝ بٔ هعٝـ اؾٖٛلٟ  ٔ و٢ٝ بٔ  :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚأنجل كٚا٠ إٛطأ  :هعٝـ ا٭َٟٛ  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ ا٭ِْاكٟ  ٔ  ُل٠  ٔ  ا١ٌ٥ قاٍ

ٚقـ ٚكؿ ٖقا إً َٔ سـٜح ٜٛهـ بٔ  بـ  :ؾك٘ قاٍ ايوٝٛطٞكٚٚٙ ٖهقا  ٔ و٢ٝ 
َٚعٔ   .٫ ٜٔل أسـنِ إٔ ٜقؼق ثٛبٌ يًذُع١ ه٣ٛ ثعٛبٞ َٗٓقع٘   :اهلل بٔ ه٬ّ َلؾٛ ا

َٚا  ٢ً أسـنِ  :ػطبٓا كهٍٛ اهلل ّٜٛ ْع١ ؾكاٍ :طلٜل آػل  ٔ ٜٛهـ  ٔ أبٝ٘ قاٍ
 .ايدل يٛ اًذل٣ ثٛبٌ ؾُعق٘ ه٣ٛ ثٛبٞ َٗٓق٘ أػلدٗا ابٔ  بـ

ٚإٗٓع١ بؿعقض إعِٝ     .ٚإلاؿ بجعٛبٌ قُعّٝ ٚ كؿا٤ أٚ دبع١ ٚكؿا٤    :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
 .اــ١َ

 باب ٜوقشب ايقطٝب ٚايقوٛى يًذُع١

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ابٔ ايوبام إٔ كهٍٛ اهلل  -211
اغقوعًٛا  ٜا َعٌل إوًٌُ إٕ ٖقا ٜعّٛ دعًع٘ اهلل  ٝعـا ؾ    :قاٍ ؾ٢ ْع١ َٔ اؾُع ٚهًِ

 .َٚٔ نإ  ٓـٙ طٝب ؾ٬ ٜٔلٙ إٔ ّى َٓ٘ ٚ ًٝهِ بايوٛاى

 باب ؾٌٔ ايقبهرل ّٜٛ اؾُع١

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -211
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  َعٔ اغقوعٌ ٜعّٛ اؾُعع١ غوعٌ       :قعا

أِا قلب بـ١ْ َٚٔ كاغ ؾ٢ ايوا ١ ايجا١ْٝ ؾهأِا قلب اؾٓاب١ ثِ كاغ ٗ ايوا ١ ا٭ٍٚ ؾه
بكل٠ َٚٔ كاغ ٗ ايوا ١ ايجايج١ ؾهأِعا قعلب نبٌعا أقعلٕ َٚعٔ كاغ ٗ ايوعا ١ ايلابعع١        
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ؾهأِا قلب ؿداد١ َٚٔ كاغ ٗ ايوا ١ اـاَو١ ؾهأِا قعلب بٝٔع١ ؾعإفا ػعلز اٱَعاّ      
 سٔلت ا٥٬ٕه١ ٜوقُعٕٛ ايقنل.

ٞ قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًعٟٛ   غوعٌ اؾٓابع١( بايِٓعب ْععت ٕكعـك       :)قٛيع٘  :إعايه
قعلب بـْع١( أٟ تِعـم بٗعا      :ققٚف ا٣ غو٬ نػوٌ اؾٓاب١ ٖٚٛ قٍٛ ا٭نجعل )قٛيع٘  

ُٚؿ٘ ب٘ ٭ْ٘ أنٌُ ٚأسؤ ُٛك٠  :نبٌا أقلٕ( قاٍ ايٟٓٛٚ :َكلبا إٍ اهلل تعاٍ )قٛي٘
ٚٝؿقِٗ نقاب١ سآعلٟ  سٔلت ا٥٬ٕه١( ِٖٚ غرل اؿؿعع١ٛ ٚ :ٚ٭ٕ قلْ٘ ٜٓقؿع ب٘ )قٛي٘

 .ايقنل( َا ؾ٢ اـطب١ َٔ إٛا ٜ ٚغرلٖا :اؾُع١ )قٛي٘

 باب ايٓٗٞ  ٔ ؽطٞ ايلقاب ّٜٛ اؾُع١

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ سنّ  ُٔ سـث٘  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠    -212
٭ٕ ًِٜٞ أسـنِ بٛٗل اؿل٠ ػرل ي٘ َٔ إٔ ٜكععـ سقع٢ إفا قعاّ اٱَعاّ      :أْ٘ نإ ٜكٍٛ
 .ؼط٢ كقاب ايٓاي ّٜٛ اؾُع١ىطب دا٤ ٜق

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚك٣ٚ أٓـ  ٔ أكقِ بٔ أبٞ ا٭كقعِ إؼنَٚعٞ إٔ    :قًت
ايق٣ ٜقؼط٢ كقاب ايٓاي ّٜٛ اؾُع١ ٜٚؿعلم بعٌ اثعٌٓ     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

 .بعـ ػلٚز اٱَاّ ناؾاك قِب٘ ؾ٢ ايٓاك

 باب يًذُع١ ػطبقإ هًى بُٝٓٗا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   عؿل بعٔ قُعـ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل      )َايو(  ٔ د -213
 .ػطب ػطبٌ ّٜٛ اؾُع١ ٚدًى بُٝٓٗا ٚهًِ

نقا كٚاٙ ْا ١ كٚا٠ إٛطأ َله٬ ٖٚٛ ٜقٌِ َٔ  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚدٛٙ ثابق١ َٔ غرل سـٜح َايو ؾؿ٢ ايِشٝشٌ َٔ طلٜل  بٝـ اهلل بٔ  ُعل  عٔ ْعاؾع    

نإ ىطب ػطبقٌ قا٥ُا ٜؿٌِ بُٝٓٗعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهلل  ٔ ابٔ  ُل إٔ كهٍٛ ا
 .ظًٛي

 باب اٱِْات ّٜٛ اؾُع١ ٚاٱَاّ ىطب

)َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل           -214
إفا قًت يِعاسبو أِْعت ٚاٱَعاّ ىطعب ٜعّٛ اؾُعع١ ؾكعـ         :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .يػٛت

 :أِْعت( اهعهت  عٔ ايهع٬ّ َطًكعا )قٛيع٘       :)قٛيع٘  :ٟٛقاٍ ايوٝـ قُـ بعٔ  ًع  
يػٛت( قاٍ ايٓٔل بٔ سلٌٝ َع٢ٓ يػٛت ػبت َعٔ ا٭دعل ٚقٝعٌ بطًعت ؾٔع١ًٝ ْعقعو       
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 .ُٚاكت ْعقو ٚٗلا

َٚٔ يػا ٚؽط٢ كقاب ايٓعاي ناْعت    :ٚٗ سـٜح ابٔ  ُل َلؾٛ ا :قاٍ ايوٝٛطٞ
َعٓعاٙ أدعنأت  ٓع٘     :أبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ ػن١ّ قاٍ ابعٔ ٖٚعب أسعـ كٚاتع٘     ،ي٘ ٚٗلا أػلد٘

َٚٔ قعاٍ ُع٘ ؾكعـ تهًعِ      :اي٠٬ِ ٚسلّ ؾ١ًٝٔ اؾُع١ ٚ٭ٓـ َٔ سـٜح  ًٞ َلؾٛ ا
 .َٚٔ تهًِ ؾ٬ ْع١ ي٘

 باب ايكلا٠٤ ؾ٢ ٠٬ُ اؾُع١

)َايو(  ٔ ُٓل٠ بٔ هعٝـ إام٢ْ  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قبع١   -215
٢ًُ ٕ ٜكلأ ب٘ كهٍٛ اهلل بٔ َوعٛؿ إ ائشاى بٔ قٝى هأٍ ايٓعُإ بٔ بٌرل َافا نا

)ٖعٌ اتعاى سعـٜح     :نإ ٜكعلأ  :ّٜٛ اؾُع١  ٢ً أثل هٛك٠ اؾُع١ ؟ قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  (.ايػا١ًٝ

                          . ٢ً أثل هٛك٠ اؾُع١( أٟ ٗ ايلنع١ ايجا١ْٝ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ

 باب َٔ اؿكى كنع١ َٔ ٠٬ُ اؾُع١ ؾًٌِٝ إيٝٗا أػل٣

َعٔ أؿكى َعٔ ُع٠٬ اؾُعع١      : ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ نإ ٜكٍٛ)َايو(  -216
 .كنع١ ؾًٌِٝ إيٝٗا كنع١ أػل٣

ٖهقا كٚاٙ َايو َٛقٛؾا ٚكٚاٙ ايٓوا٢٥ ٚابٔ َاد٘ ٚايـاكقطين  ٔ ابعٔ  ُعل    :قًت
 َلؾٛ ا.

 باب ؾٌٔ ّٜٛ اؾُع١ ٚايوا ١ اييت تلد٢ ؾٝٗا
 ٝٓٗاَٚٓاٚل٠ أبٞ ٖلٜل٠ َع نعب ا٭سباك ٚ بـاهلل بٔ ه٬ّ ٗ تعٝ

ٕ  كهعٍٛ اهلل           -217 )َايو(  ٔ أبعٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ أ
ؾٝ٘ ها ١ ٫ ٜٛاؾكٗا  بعـ َوعًِ ٖٚعٛ قعا٥ِ      :فنل ّٜٛ اؾُع١ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 بٝـٙ ٜكًًٗا. ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِا طاٙ إٜاٙ ٚأًاك كهٍٛ اهلل إ٫  ًِٜٞ ٜوأٍ اهلل ٦ًٝا

    ٞ  :٫ ٜٛاؾكٗعا( أٟ ٫ ِٜعاؿؾٗا )قٛيع٘    :)قٛيع٘  :قاٍ ايوٝـ قُعـ بعٔ  ًعٟٛ إعايه
 ٜكًًٗا( تلغٝبا ؾٝٗا ٚسٔا  ًٝٗا يٝواك٠ ٚققٗا ٚغناك٠ ؾًٔٗا.

)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ  بـ اهلل بٔ اشلاؿ  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ بٔ اؿاكخ  -218
ايقُٝٞ  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ أبع٢ ٖلٜعل٠ أْع٘ قعاٍ: ػلدعت إٍ        

٢ًُ اهلل اك ؾذًوت َع٘ ؾشـثين  ٔ ايقٛكا٠ ٚسـثق٘  ٔ ايٓب٢ ايطٛك ؾًكٝت نعب ا٭سب
ِ   قاٍ كهٍٛ اهلل  :ؾهإ ؾُٝا سـثق٘ إٔ قًت  ًٝ٘ ٚهًِ ػعرل ٜعّٛ    :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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طًعت  ًٝ٘ ايٌُى ّٜٛ اؾُع١ ظ ؾٝ٘ ػًل آؿّ ٚؾٝ٘ أٖب٘ َٔ اؾ١ٓ ٚؾٝ٘ تٝب  ًٝ٘ ٚؾٝع٘  
١ ّٜٛ اؾُع١ َٔ سعٌ تِعبض سقع٢    ٢ٖٚ َِٝؼإ٫  َات ٚؾٝ٘ تكّٛ ايوا ١ َٚا َٔ ؿاب١

اؾٔ ٚاٱْى ٚؾٝ٘ ها ١ ٫ِٜاؿؾٗا  بعـ َوعًِ ٖٚعٛ    إ٫  تطًع ايٌُى ًؿكا َٔ ايوا ١
بعٌ ؾع٢    :قاٍ نعب فيو ؾ٢ نٌ هع١ٓ ٜعّٛ ؾكًعت    .أ طاٙ إٜاٙإ٫  ًِٜٞ ٜوأٍ اهلل ٦ًٝا

 ٍ ِ   ُعـم كهعٍٛ اهلل    :نٌ ْع١ ؾكلأ نعب ايقٛكا٠ ؾكعا قعاٍ أبعٛ    .ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 ،َعٔ ايطعٛك   :َٔ أٜٔ أقبًت ؟ ؾكًعت  :ؾًكٝت بِل٠ بٔ أبٞ بِل٠ ايػؿاكٟ ؾكاٍ :ٖلٜل٠
 :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيٛ أؿكنقو قبٌ إٔ ؽلز إيٝ٘ َا ػلدت. زلعت كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ

إٍ إوذـ اؿلاّ ٚإٍ َوعذـٟ ٖعقا ٚإٍ َوعذـ     :إٍ ث٬ث١ َوادـإ٫  ٫تعٌُ إطٞ
ثِ يكٝت  بعـ اهلل بعٔ هع٬ّ ؾشـثقع٘      :ٍ أبٛ ٖلٜل٠ٌٜو. قا –أٚ بٝت إكـي  –إًٜٝا٤ 

فيو ؾ٢ نٌ  :قاٍ نعب :َذًوٞ َع نعب ا٭سباك َٚاسـثق٘ ب٘ ؾ٢ ّٜٛ اؾُع١ ؾكًت
 :ؾكًت: ثِ قلأ نعب ايقٛكا٠ ؾكاٍ .نقب نعب :ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ ه٬ّ :قاٍ .ه١ٓ ّٜٛ

 :هلل بعٔ هع٬ّ  ثِ قاٍ  بعـ ا  .ُـم نعب :بٌ ٖٞ ؾ٢ نٌ ْع١ ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ ه٬ّ
ٞ     :ؾكًت ي٘ :قـ  ًُت أ١ٜ ها ١ ٢ٖ ؟ قاٍ أبٛ ٖلٜل٠ ؾكعاٍ   .أػدل٢ْ بٗعا ٫ٚ تٔعٔ  ًع

ٚنٝعـ تهعٕٛ    :ؾكًت :ٖٞ آػل ها ١ ؾ٢ ّٜٛ اؾُع١ قاٍ أبٛ ٖلٜل٠ : بـ اهلل بٔ ه٬ّ
٫ِٜاؿؾٗا  بعـ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًِٖ آػل ها ١ ؾ٢ ّٜٛ اؾُع١ ٚقـ قاٍ كهٍٛ اهلل 

أمل ٜكعٌ   :ٚتًو ايوا ١ ها ١ ٢ًِٜ٫ ؾٝٗا. ؾكاٍ  بعـ اهلل بعٔ هع٬ّ    ،َوًِ ٖٚٛ ًِٜٞ
َٔ دًى فًوا ٜٓقٛل ؾٝ٘ اي٠٬ِ ؾٗٛ ؾ٢ اي٠٬ِ سقع٢   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  

 .ؾٗٛ فيو :قاٍ ،ب٢ً :ؾكًت :ًِٜٞ ؟ قاٍ أبٛ ٖلٜل٠

٘ ايِعٛاب أبعا بِعل٠ ٚازلع     :ؾًكٝت بِل٠( قاٍ إبٔ  بـ ايعدل  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛط٢
قاٍ  بعـ اهلل بعٔ هع٬ّ نعقب      :ٚايػً٘ ٖٔ ٜنٜـ ٫َٔ َايو )قٛي٘ :ٌْٝ بٔ بِل٠ قاٍ

ؾٝ٘ إٔ َٔ زلع اـطأ ٚدب  ًٝ٘ إْهاكٙ ٚكؿٙ  ًع٢ َعٔ زلعع٘     :نعب( قاٍ ابٔ  بـ ايدل
قعـ  ًُعت أٜع١ هعا ١      :َٓ٘ إفا نإ  ٓـٙ ؾ٢ كؿٙ أُض ُشٝض ( قاٍ  بـ اهلل بٔ ه٬ّ

يٌٝ  ٢ً إٔ يًعامل إٔ ٜكٍٛ أْا أ ًعِ نعقا إفا مل ٜهعٔ  ًع٢     ؾٝ٘ ؿ :ٖٞ( قاٍ ابٔ  بـ ايدل
آػل ها ١ ٗ ّٜٛ اؾُع١( ٚقٌٝ  ٓـ إقا١َ ايِع٠٬ ؿعـٜح    :هبٌٝ ايؿؼل ٚايوُع١ )قٛي٘

ٍ      :ايطدلا٢ْ  ٔ ١َُْٛٝ بٓت هعـ أْٗا قايت  :ٜاكهٍٛ اهلل أؾقٓعا  عٔ ُع٠٬ اؾُعع١ظ  قعا
أ١ٜ هعا ١ ٖع٢ ٜعا كهعٍٛ اهلل ؟      :قًت ،اهقذاب ي٘إ٫  ؾٝٗا ها ١ ٫ٜـ ٛ ايعبـ ؾٝٗا كب٘

كٚاٙ ايذلَعق٣   .َٔ إقا١َ اي٠٬ِ إٍ ا٫ِْلاف َٓٗعا  :ٚقٌٝ .فيو سٌ ٜكّٛ اٱَاّ :قاٍ
َا بٌ إٔ هًى اٱَاّ  ٢ً إٓعدل إٍ   :َٔ سـٜح  ُلٚ بٔ  ٛف َلؾٛ ا ٚسوٓ٘ ٚقٌٝ
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أُععض  :قععاٍ احملععب ايطععدلٟ.كٚاٙ َوععًِ  ععٔ أبععٞ َٛهعع٢ َلؾٛ ععا .إٔ تكٔعع٢ ايِعع٠٬
قاٍ  .ا٭ساؿٜح ؾٝٗا سـٜح أبٞ َٛه٢ ؾ٢ َوًِ ٚأًٗل ا٭قٛاٍ ؾٝٗا قٍٛ  بـ بٔ ه٬ّ

َٚا  ـاُٖا إَا ٓعٝـ ا٫هعٓاؿ أٚ َٛقعٛف اهعقٓـ قا٥ًع٘ إٍ ادقٗعاؿ       :اؿاؾٜ ابٔ سذل
ؿٕٚ تٛقٝـ ثِ اػقًعـ ايوعًـ أٟ ايكعٛيٌ إعقنٛكٜٔ أكدعض ؾعلدض نع٬ َلدشعٕٛ         

     ٔ ٟ     ؾلدض َا ٗ سعـٜح أبع٢ َٛهع٢ ايبٝٗكع٢ ٚإبع إْع٘   :ايعلبع٢ ٚايكلطبع٢ ٚقعاٍ ايٓعٛٚ
ايِشٝض أٚ ايِٛاب ٚكدض قٍٛ ابٔ ه٬ّ أٓـ بٔ سٓبٌ ٚابعٔ كاٖٜٛع٘ ٚابعٔ  بعـ ايعدل      
ٚايطلط٢ًٛ ٚابٔ اينًَها٢ْ َٔ ايٌاؾع١ٝ. ٚأقٍٛ أٟ ايوٝٛط٢: ٖا ٖٓا أَل ٚفيو إٔ َا 

َٛه٢ أٚكؿٙ أبٛ ٖلٜل٠  ٢ً ابٔ ه٬ّ َٔ أْٗا يٝوت ها ١ ٠٬ُ ٚاكؿ  ٢ً سـٜح أب٢ 
أٜٔا ٭ٕ ساٍ اـطب١ يٝوت ها ١ ٠٬ُ ٜٚقُٝن َا بعـ ايعِل بأْٗا ها ١ ؿ ا٤ ٚقـ قاٍ 
ؾ٢ اؿـٜح ٜوأٍ اهلل ٦ًٝا ٚيٝى ساٍ اـطب١ ها ١ ؿ عا٤ ٭ْع٘ َعأَٛك ؾٝٗعا باٱِْعات      
ٚنقيو غايب اي٠٬ِ ٚقت ايـ ا٤ َٓٗا إَا  ٓـ اٱقا١َ أٚ ؾ٢ ايوعذٛؿ أٚ ؾع٢ ايقٌعٗـ    

قٙ ا٭ٚقات اتٔض ٚوٌُ قٛي٘ ٖٚٛ قا٥ِ ًِٜٞ  ٢ً سكٝكق٘ ؾ٢ ؾإٕ ٌٓ اؿـٜح  ٢ً ٖ
ٖقٜٔ إٛٓٛ ٌ ٚ ٢ً فامٙ ؾ٢ اٱقا١َ أٟ قا٥ِ ٜلٜـ اي٠٬ِ ٖٚقا ؼكٝل سؤ ؾقض اهلل 
ب٘ ٚب٘ ٜٛٗل تلدٝض كٚا١ٜ أب٢ َٛه٢  ٢ً قٍٛ ابٔ ه٬ّ ٱبكا٤ اؿـٜح  ٢ً ٚاٖلٙ َٔ 

ك ايِع٠٬ ٭ْع٘ فعام بعٝعـ َٚعِٖٛ إٔ      قٛي٘ ًِٜٞ ٜٚوأٍ ؾإْ٘ أٍٚ َٔ ًٓع٘  ًع٢ اْقٛعا   
اْقٛاك اي٠٬ِ ًلٙ ؾ٢ اٱداب١ ٚ٭ْ٘ ٫ٜكاٍ ٗ َٓقٛل اي٠٬ِ قا٥ِ ًِٜٞ ٚإٕ ُـم أْ٘ 
ٗ اي٠٬ِ ٭ٕ يؿٜ قا٥ِ ٌٜعل ٬َبو١ ايؿعٌ ٚايق٣ أػقاكٙ أْا َٔ ٖقٙ ا٭قٛاٍ اْٗا  ٓـ 

 اقا١َ اي٠٬ِ.

 باب ايٓٛاؾٌ إٓـٚب إيٝٗا قبٌ ايؿلا٥ا ٚبعـٖا

ِ   َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ ابعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    ) -219  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
نإ ًِٜٞ قبٌ ايٛٗل كنعقٌ ٚبعـٖا كنعقٌ ٚبعـ إػلب كنعقٌ ؾ٢ بٝق٘ ٚبعـ ٠٬ُ 

 .ايعٌا٤ كنعقٌ ٚنإ ٫ًِٜٞ بعـ اؾُع١ سق٢ ِٜٓلف ؾرلنع كنعقٌ

ِ إ٫  ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ أكبعع كنععات    أْ٘ ٜؤ قبٌ ايٛٗل  ٓـ أنجعلٖ
 ،ؿـٜح َوًِ  ٔ  ا١ٌ٥ ٚؾ٢ إٓٗاز تِشٝض كنعقٌ قبًٗا ٚاػقًؿٛا ؾُٝا بععـ اؾُعع١  

 .ٖٛ َٔ ا٫ػق٬ف إباغ :أكبعظ قاٍ ايبػ٣ٛ :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ،كنعقإ :ؾكاٍ ايٌاؾع٢

 باب اهقشباب كنعيت ايؿذل ٚؽؿٝؿُٗا

٢ اهلل ُعً )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ سؿ١ِ مٚز ايٓب٢  -211
نإ إفا ههت إع٪فٕ  عٔ ا٭فإ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأػدلت٘ إٔ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ



 التجريد املصفى

 84 

 .ي٠٬ِ ايِبض ٢ًُ كنعقٌ ػؿٝؿقٌ قبٌ إٔ تكاّ اي٠٬ِ

 .ؾٝ٘ كٚا١ٜ ايِشابٞ  ٔ َجً٘ :قاٍ ابٔ  بـ ايدل

 .ٚا٭ؾ  ٔ أػٝ٘ :قاٍ ايوٝٛط٢

ِ  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ ايؿٛقٝع١ أٟ قبعٌ قٝعاّ ؾعلض      قبٌ إٔ تكاّ( بٔع
  .٠٬ُ ايِبض

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓب٢  -211
ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٕ نإ كهٍٛ اهلل  :قايت  :يٝؼؿـ كنعيت ايؿذل سق٢ إْع٢ ٭قعٛ

 أؾكلأ بأّ ايكلإٓ أّ ٫ ؟.

كٚا٠ إٛطعأ ٚقعـ    ٖهقا ٖقا اؿعـٜح  ٓعـ ْا ع١    :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .كٚاٙ ابٔ  ١ٓٝٝ ٚغرلٙ  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ  ُل٠  ٔ  ا١ٌ٥

أػلد٘ ايبؼاك٣ َٔ طلٜل مٖرل بٔ َعا١ٜٚ َٚوًِ َعٔ طلٜعل  بعـ     :قاٍ ايوٝٛط٢
ايٖٛاب ايجكؿٞ ٚايٓوا٥ٞ َٔ طلٜل دلٜل ث٬ثقِٗ  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُعـ بعٔ  بعـ    

 ا١ٌ٥ ب٘.ايلٓٔ  ٔ  ُل٠  ٔ  

 باب إفا أقُٝت اي٠٬ِ تلى كنعيت ايؿذل ٚغرلُٖا َٔ ايٓٛاؾٌ

)َايو(  ٔ ًلٜو بٔ  بـ اهلل بٔ أبعٞ ِعل  عٔ أبعٞ هع١ًُ بعٔ  بعـ         -212
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   زلع قّٛ اٱقا١َ ؾكاَٛا ًِٜٕٛ ؾؼلز  ًِٝٗ كهعٍٛ اهلل   :ايلٓٔ أْ٘ قاٍ

ِبض ؾع٢ ايعلنعقٌ ايًعقٌ    أ٬ُتإ َعا ؟ أ٬ُتإ َعا ؟ ٚفيو ؾ٢ ٠٬ُ اي :ؾكاٍ ٚهًِ
 .قبٌ ايِبض

 مل ىقًـ ايلٚا٠  ٔ َايو ؾ٢ إكهاٍ ٖقا اؿـٜح :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايٛيٝـ بٔ َوًِ ؾإْ٘ كٚاٙ  عٔ َايعو  عٔ ًعلٜو  عٔ أْعى ٚكٚاٙ ايعـاكٚكؿ٣  عٔ         إ٫ 

 .أ٬ُتإ َعا( قاٍ ايبادٞ إْهاك ٚتٛبٝؽ :ًلٜو ؾأهٓـٙ  ٔ أبٞ ه١ًُ  ٔ  ا١ٌ٥ )قٛي٘

 باب ايقنل إٓـٚب إيٝ٘ ؾ٢ نٌ ّٜٛ

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   -213
اهلل ٚسعـٙ ٫ ًعلٜو يع٘ يع٘     إ٫  َٔ قعاٍ ٫ إيع٘   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

إًو ٚي٘ اؿُـ ٖٚٛ  ٢ً نٌ ٤ًٞ قـٜل ٗ ّٜٛ َا١٥ َل٠ ناْت ي٘  عـٍ  ٌعل كقعاب    
ا١٥ سو١ٓ ٚقٝت  ٓ٘ َا١٥ ه١٦ٝ ٚناْت ي٘ سعلما َعٔ ايٌعٝطإ َٜٛع٘ فيعو      ٚنقبت ي٘ َ

 .أسـ  ٌُ أنجل َٔ فيوإ٫  سق٢ ّوٞ ٚمل ٜأت أسـ بأؾٌٔ ٖا دا٤ ب٘
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ناْت ي٘  ـٍ اخل( بؿقض ايععٌ أ٣ َجعٌ    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ
 :ٚبايناٟ سِٓا )قٛيع٘ سلما( بهول اؿا٤ ٚههٕٛ ايلا٤  :ثٛاب إ قام  ٌل كقاب )قٛي٘

إِا قاٍ ٖقا ي٬٦ ٜٛٔ ايواَع إٔ اينٜاؿ٠  ًع٢   :أسـ  ٌُ أنجل َٔ فيو( قاٍ ايبادٞإ٫ 
 .فيو ٖٓٛ ١ نقهلاك ايعٌُ ؾ٢ اي٤ٛٓٛ

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   -214
ؾع٢ ٜعّٛ َا٥ع١ َعل٠      َٔ قاٍ هبشإ اهلل ٚعُـٙ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

  .سطت  ٓ٘ ػطاٜاٙ ٚإ ناْت َجٌ مبـ ايبشل

سطت  ٓ٘ ػطاٜاٙ( قاٍ ايباد٢ ٜلٜـ إٔ ٜهٕٛ ؾ٢ فيعو نؿعاك٠ يع٘ نكٛيع٘      :)قٛي٘
َجٌ مبـ ايبشل( قعاٍ ايوعٝـ قُعـ بعٔ      :)قٛي٘ إٕ اؿوٓات ٜقٖي ايو٦ٝات تعاٍ: 
 .ىنٓا١ٜ  ٔ إبايػ١ ؾ٢ ايهجل٠ مٛ َا طًعت  ًٝ٘ ايٌُ : ًٟٛ

 باب اهقشباب ٠٬ُ ائش٢

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  عل٠ٚ بعٔ ايعنبرل  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ          -215
ِ  َاكأٜت كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ِٜع٢ً هعبش١    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ   ائش٢ ق٘ ٚإْع٢ ٭هعبشٗا ٚإ نعإ كهعٍٛ اهلل      يٝعـع ايعُعٌ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .١ٌٝ إٔ ٜعٌُ ب٘ ايٓاي ؾٝؿلض  ًِٝٗباي٤ٌٞ ٖٚٛ وب إٔ ٜعٌُ ب٘ ػ

     ٞ  :هعبش١ ائعش٢( أٟ ْاؾًقع٘ )قٛيع٘     :)قٛيع٘  :قاٍ ايوعٝـ قُعـ بعٔ  ًعٟٛ إعايه
٭هبشٗا( بٔعِ اشلُعن٠ ٚنوعل إٛسعـ٠ ايجكًٝع١ أ٣ أتٓؿعٌ بٗعا ٚكٚاٙ غعرل وٝع٢ بًؿعٜ           

يٝعـع(   :ٚإ نإ( إٕ كؿؿ١ َٔ ايجك١ًٝ أٟ ٚإْ٘ )قٛيع٘  :٭هقشبٗا َٔ ا٫هقشباب )قٛي٘
 .ٝذلىي

ٚقـ ؾاتع٘ َعٔ اؿعـٜح    إ٫  يٝى أسـ َٔ ايِشاب١ :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ِ   َا أسِاٙ غرلٙ ٚاٱساط١ ٖقٓع١ ؾكـ ُض أْ٘  ُع٢ً ائعش٢ َعٔ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ  ٚقـ ٚكؿ أْ٘  :قاٍ ايوٝٛط٢ .سـٜح أّ ٖا٧ْ ُع٢ً ائعش٢ َعٔ     ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ـ اهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢ ٚدبرل بعٔ َطععِ ٚسقٜؿع١    سـٜح أْى ٚدابل ٚ جُإ بٔ َايو ٚ ب

بٔ ايُٝإ ٚأبٞ هعٝـ اــكٟ ٚ ابـ بٔ  ُلٚ ٚهعـ بٔ أبٞ ٚقاْ ٚأبٞ ٖلٜعل٠ ٚ ًعٞ   
بٔ أبٞ طايب ٚ بـ اهلل بٔ بٌل ٚقٝا١َ ٚس١ًٛٓ ايجكؿٌٝ ٚ بـ اهلل بٔ  باي ٚغرلٖعِ بعٌ   

نإ كهٍٛ  :ٚكؿ َٔ سـٜح  ا١ٌ٥ كٓٞ اهلل  ٓٗا أٜٔا ؾأػلز َوًِ  ٔ  ا١ٌ٥ قايت
٢ًِٜ ائش٢ أكبع كنعات ٜٚنٜـ َعا ًعا٤ ٚايعذعب َعٔ ابعٔ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 بـ ايدلنٝـ أٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٚقاٍ إْ٘ سـٜح َٓهل غرل ُشٝض َلؿٚؿ ؿـٜح ايباب 
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ؾإٕ اؿـٜح كلز ؾ٢ ُشٝض َوًِ ؾ٬ هبٌٝ إٍ اؿهِ  ًٝع٘ بععـّ ايِعش١ ٫ٚ َٓاؾعا٠     
ايٟٓٛٚ ْع بُٝٓٗا ؾ٢ ًلغ َوًِ بإٔ سـٜح ايبعاب يعٝى    بٝٓ٘ ٚبٌ سـٜح ايباب ؾإٕ

ْؿٞ ايل١ٜ٩ ٖٚٛ إِا نإ ٜهٕٛ  ٓـٖا ؾ٢ ٚقت ائش٢ ؾع٢ ْعاؿك َعٔ ا٭ٚقعات     إ٫  ؾٝ٘
يهْٛ٘ ؾ٢ إوذـ أٚ ؾ٢ َٛٓع آػل أٚ  ٓـ ها٥ل ْوا٥٘ ؾًِ تعلٙ ٚأَعا سعـٜح اٱثبعات     

بٗا ٚايذلغٝب ؾٝٗا أساؿٜح ؾكـ تهٕٛ  ًق٘ غدلٙ أٚ ػدل غرلٙ أْ٘ ٬ُٖا ٚٚكؿ ؾ٢ ا٭َل 
  .ٚمل ٜؿعًٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنجرل٠ ٌٖٚ ٜقِٛك إٔ تٛدـ ه١ٓ أَل بٗا 

)َايو(  ٔ َٛه٢ بٔ َٝول٠  ٔ أب٢ َل٠ ٍَٛ  كٌٝ بٔ أبعٞ طايعب    -216
ُع٢ً  عاّ ايؿعقض     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ أّ ٖا٧ْ بٓت أب٢ طايب أػدلت٘ إٔ كهٍٛ اهلل 

 ـ.مثاْٞ كنعات ًَقشؿا ٗ ثٛب ٚاس

 . اّ ايؿقض( ٕه١ ؾ٢ كَٔإ ه١ٓ مثإ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل إٔ أبا َل٠ َعٍٛ  كٝعٌ    -217
ُع٢ً  فٖبت إٍ كهٍٛ اهلل  :بٔ أب٢ طايب أػدلٙ أْ٘ زلع أّ ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب تكٍٛ

قايت: ؾوًُت  ًٝ٘  ،ق٘ توذلٙ بجٛب اّ ايؿقض ؾٛدـت٘ ٜػقوٌ ٚؾاط١ُ ابٓ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ؾًُا ؾعلؽ َعٔ    .َلسبا بأّ ٖا٧ْ :أّ ٖا٧ْ بٓت أب٢ طايب ؾكاٍ :َٔ ٖقٙ ؟ ؾكًت :ؾكاٍ

ٜاكهعٍٛ اهلل   :غوً٘ قاّ ؾ٢ًِ مثاْٞ كنعات ًَقشؿا ٗ ثٛب ٚاسـ ثعِ اِْعلف ؾكًعت   
ٞ  أْ٘ قاتٌ كد٬ أدلت٘ ؾ٬ٕ بٔ ٖبرل٠  ًٝع٘  ُع٢ً اهلل  ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   ،م ِ ابٔ أَٞ  ً

 .ٚفيو ٓش٢ :قـ أدلْا َٔ أدلت ٜا أّ ٖا٧ْ. قايت أّ ٖا٧ْ :ٚهًِ

قاٍ ايبادٞ ٖقا أٌُ ؾ٢ ٠٬ُ ائش٢  ًع٢ أْع٘ وقُعٌ إٔ ٜهعٕٛ      :قاٍ ايوٝٛطٞ
 :أْ٘ قـ ك٣ٚ أْٗا هأيق٘ ؾكايعت إ٫  ؾعٌ فيو ٕا اغقوٌ ٚدـؿ طٗاكت٘ ٫ يكِـٙ يًٛقت
أػلد٘ ابٔ  بعـ   :قاٍ ايوٝٛط٢ .تَا ٖقٙ اي٠٬ِ ؾكاٍ ٠٬ُ ائش٢ ؾأٓاؾٗا إٍ ايٛق

ُع٢ً  ايدل َٔ طلٜل  هل١َ بٔ ػايـ  ٔ أّ ٖا٧ْ بٓت أب٢ طايب قايت قـّ كهعٍٛ اهلل  
ؾ٢ ؾقض َه١ ؾٓنٍ بأ ٢ً َه١ ؾ٢ًِ مثإ كنعات ؾكًت ٜا كهٍٛ اهلل َعا   اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .٠٬ُ ائش٢ :ٖقٙ اي٠٬ِ قاٍ

 .َج٢ٓ باب ا٭ؾٌٔ ٗ ْاؾ١ً ايًٌٝ ٚايٓٗاك إٔ تهٕٛ َج٢ٓ

٠٬ُ ايًٝعٌ ٚايٓٗعاك    :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ُل بٔ اـطاب نإ ٜكٍٛ -218
 .َج٢ٓ َج٢ٓ ٜوًِ َٔ نٌ كنعقٌ

َجٌ ٖقا ٫ٜكاٍ َٔ د١ٗ ايلأٟ ٚقـ أػلد٘ ايٌٝؼإ  ٔ ابعٔ  ُعل َلؾٛ عا     :قًت
بـٕٚ فنل يؿٜ ايٓٗاك ٚ٭ٓـ ٚأبٞ ؿاٚؿ ٚايذلَق٣ ٚايٓوا٢٥ ٚابٔ َادع١ ُٚعشش٘ ابعٔ    
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 .اكسبإ بًؿٜ ايٓٗ

 باب ا٭ؾٌٔ يًٓاؾ١ً إٔ تهٕٛ ؾ٢ ايبٝٛت

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ بوعل بعٔ هععٝـ إٔ     -219
كٚاٙ  :قًت .اي٠٬ِ إهقٛب١إ٫  أؾٌٔ ايًِٛات ٬ُتهِ ؾ٢ بٝٛتهِ :مٜـ بٔ ثابت قاٍ

 .ابٔ َاد١ َلؾٛ اإ٫  ا٭١ُ٥

 باب دٛام اؾُا ١ ؾ٢ ايٓاؾ١ً

اهلل بٔ ابٞ طًش١  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ     )َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ -221
يطعاّ ؾأنٌ َٓع٘ ثعِ قعاٍ كهعٍٛ اهلل      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدـت٘ ًَٝه١ ؿ ت كهٍٛ اهلل 

قاٍ أْى ؾكُت إٍ سِرل يٓا قـ اهٛؿ َعٔ   .:  قَٛٛا ؾٮًُٞ يه٢ًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
أْا ٚايٝقعِٝ  ُٚؿؿت  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِطٍٛ َا يبى ؾٓٔشق٘ َا٤ ؾكاّ  ًٝ٘ كهٍٛ اهلل 

 .ٚكا٤ٙ ٚايعذٛم َٔ ٚكا٤ْا ؾ٢ًِ يٓا كنعقٌ ثِ اِْلف

إٕ دـت٘ ًَٝه١( تِعػرل ًَعو ٚائعُرل ٗ     :قاٍ ابٔ  بـ ايدل )قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
دـت٘  ا٥ـ  ٢ً إهشل ٖٚٞ دـ٠ إهشل أّ أبٝ٘  بـ اهلل بٔ أبعٞ طًشع١ ٖٚعٞ أّ هعًِٝ     

ايو ناْت ؼعت أبٝع٘ َايعو    بٓت ًَشإ مٚز أبٞ طًش١ ا٭ِْاكٟ  ٖٚٞ أّ أْى بٔ َ
ٟ  :بٔ ايِٓل )قٛي٘ ٖعٞ أّ   :ٚايٝقِٝ( ازل٘ ١ُٝٓ بٔ هعٝـ اؿُرلٟ )ٚايعذٛم( قاٍ ايٓعٛٚ

 .أْى أّ هًِٝ

 .ؾٓٔشق٘ َا٤( يًٌٝ ٫ يٓذاهق٘ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ إايهٞ

 باب ٠٬ُ ايٛتل ه١ٓ ٚيٝوت بٛادب١

بٔ سبإ  ٔ ابٔ قرلٜن )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ  -221
إٔ كد٬ َٔ ب٢ٓ نٓا١ْ ٜـ ٢ إؼـد٢ زلع كد٬ بايٌاّ ٜه٢ٓ أبا قُـ ٜكٍٛ إٕ ايعٛتل  

ؾلست إٍ  بعاؿ٠ بعٔ ايِعاَت ؾا ذلٓعت يع٘ ٖٚعٛ كا٥عض إٍ         :ؾكاٍ إؼـد٢ .ٚادب
ـ    ،إوذـ ؾأػدلت٘ بايق٣ قاٍ أبٛ قُـ زلععت كهعٍٛ اهلل    ،قاٍ  باؿ٠: نعقب أبعٛ قُع

ٔى ًُٛات نقبٗٔ اهلل  ٢ً ايعباؿ ؾُٔ دا٤ بٗٔ مل ٜٔعٝع   :ٜكٍٛ ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ
َٓٗٔ ٦ًٝا اهقؼؿاؾا عكٗٔ نإ ي٘  ٓـ اهلل  ٗـ إٔ ٜـػً٘ اؾ١ٓ َٚٔ مل ٜأت بٗٔ ؾًٝى 

 .ي٘  ٓـ اهلل  ٗـ إٕ ًا٤  قب٘ ٚإٕ ًا٤ أؿػً٘ اؾ١ٓ

١ٓ ٚؾعقض  إؼـد٢( َِٝ ١ََُٛٔ َٚعذ١ُ هعان  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ايـاٍ ٚنوعلٖا بععـٖا دعِٝ ؼقٝع١ آػعلٙ َٓوعٛب إٍ إؼعـز بعٔ اؿعاكخ )إٕ ايعٛتل           
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 :ٚادب( ٚب٘ قاٍ ابٔ إوٝب ٚ٭بٞ  بٝـ٠ ٚابٔ  بعـ اهلل بعٔ َوععٛؿ ٚائعشاى )قٛيع٘     
نعقب أبعٛ قُعـ( قعاٍ ايبعاد٢ أٟ ٖٚعِ        :ؾا ذلٓت ي٘( أٟ تِـٜت ي٘ ٚتطًبق٘ )قٛي٘

 :َعإ ٚإٝجعام )قٛيع٘: إٕ ًعا٤  قبع٘(  عـ٫ )قٛيع٘       نإ ي٘  ٗـ( ٖٚٛ ا٭ :ٚغً٘ )قٛي٘
 أؿػً٘ اؾ١ٓ( بلٓق٘ ؾ٬ٔ. 

مل  :ٜه٢ٓ أبا قُـ( أْع٘ هععـ بعٔ أٚي ا٭ِْعاك٣ )قٛيع٘      :)قٛي٘ :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
ٜكعِٝ سعـٚؿٖا   إ٫  ٜٔٝع َٓٗٔ ٦ًٝا( فٖبت طا٥ؿ١ إٍ إٔ ايقٔٝٝع ي٠٬ًِ إٌاك إيٝ٘ ٖٓا

 .نٛع ٚهذٛؿ ٚمٛ فيو ٖٚٛ َع فيو ًِٜٝٗأَ َلا ا٠ ٚقت ٚطٗاك٠ ٚإُاّ ك

)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كد٬ هأٍ  بـ اهلل بٔ  ُل  ٔ ايٛتل أٚادب ٖعٛ   -222
ٕ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقـ أٚتل كهٍٛ اهلل  :؟ ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل قعاٍ   .ٚأٚتل إوعًُٛ

 ٚهًِ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘قـ أٚتل كهٍٛ اهلل  :ؾذعٌ ايلدٌ ٜلؿؿ  ًٝ٘ ٚ بـ اهلل بٔ  ُل ٜكٍٛ
 .ٚأٚتل إوًُٕٛ

أػلز ايذلَق٣ ٚايٓوا٢٥ ٚسوٓ٘ اؿانِ ُٚشش٘  ٔ  ًٞ كٓٞ اهلل  ٓ٘ أْ٘  :قًت
 . ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيٝى ايٛتل عقِ ن١٦ٝٗ إهقٛب١ ٚيهٓ٘ ه١ٓ هٓٗا كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 باب دٛام ايٛتل  ٢ً ايـاب١ ؾ٢ ايوؿل

نٓعت   :ٍ)َايو(  ٔ أبٞ بهل بٔ  ُلٚ  ٔ هعٝـ بعٔ ٜوعاك أْع٘ قعا     -223
ؾًُا ػٌٝت ايِبض ْنيت ؾأٚتلت ثِ  :قاٍ هعٝـ ،أهرل َع  بـ اهلل بٔ  ُل بطلٜل َه١
ػٌعٝت ايِعبض ؾٓنيعت     :أٜعٔ نٓعت ؟ ؾكًعت يع٘     :أؿكنق٘ ؾكاٍ يعٞ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل    

ٍ   :أيٝى يو ٗ كهٍٛ اهلل أه٠ٛ سوع١ٓ ؟ ؾكًعت   :ؾكاٍ  بـ اهلل .ؾأٚتلت  :بًع٢ ٚاهلل قعا
 .نإ ٜٛتل  ٢ً ايبعرل ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ؾإٕ كهٍٛ اهلل 

نقا ٚقع ؾ٢ أًُٓا  ٔ أبٞ بهل بٔ  ُلٚ ٚايِعٛاب  عٔ أبعٞ بهعل      :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
ٖٚٛ أبٛ بهل بٔ  ُل بعٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ      :قاٍ ابٔ  بـ ايدل .بٔ  ُل ٚب٘ قاٍ أنجلِٖ

 . بـ اهلل بٔ  ُل بٔ اـطاب

 ٢باب ايٛتل إٔ ًِٜٞ َج٢ٓ َج٢ٓ ثِ ًِٜٞ ٚاسـ٠ تٛتل ي٘ َا قـ ًُ

)َايو(  ٔ ْاؾع ٚ بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كدع٬       -224
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘    عٔ ُع٠٬ ايًٝعٌ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهأٍ كهٍٛ اهلل 

٠٬ُ ايًٌٝ َج٢ٓ َج٢ٓ ؾإفا ػٌٞ أسـنِ ايِبض ٢ًُ كنع١ ٚاسـ٠ تعٛتل يع٘ َعا     :ٚهًِ
 .قـ ٢ًُ
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  ٟ ػٌعٞ   :َجٓع٢( أٟ اثٓعقٌ اثٓعقٌ )قٛيع٘     َجٓع٢  :)قٛيع٘  :قاٍ ايوٝـ قُـ بعٔ  ًعٛ
أسـنِ ايِبض( أٟ طًٛع ايؿذل بؿٛات ٬ُت٘ ٚآػل ٚقت ايٛتل ٖٛ ايؿذعل نِعًٛات   

  .ايًٌٝ

ٚ ٍ ايًٌٝ ٚآػلٙ  باب دٛام ايٛتل أ

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ      -225 ناْعت   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٔ كدا إٔ ٜوقٝكٜ آػل ايًٝعٌ  َٔ ػٌٞ إٔ ٜٓاّ سق٢ ِٜبض ؾًٝٛتل قبٌ إٔ ٜٓاّ َٚ :تكٍٛ

 .ؾًٝ٪ػ ل ٚتلٙ

قـ أػلز َوًِ مٛٙ  ٔ دابل كٓٞ اهلل  ٓ٘ َلؾٛ ا بنٜاؿ٠ ٚفيو أؾٌٔ أٟ  :قًت
 .٠٬ُ آػل ايًٌٝ

 بايًٌٝ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب نٝـ ناْت ٠٬ُ ايٓ  

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بعٔ ايعنبرل  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ         -226
ِ كهٍٛ اهلل إٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ نعإ ِٜعًّٞ َعٔ ايًٝعٌ إسعـ٣       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 . ٌل٠ كنع١ ٜٛتل َٓٗا بٛاسـ٠ ؾإفا ؾلؽ آطذع  ٢ً ًك٘ ا٭ّٔ

 :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت -227
ًِٜٞ بايًٌٝ ث٬خ  ٌل٠ كنع١ ثِ ِٜعًٞ إفا زلعع    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل 

 .بايِبض كنعقٌ ػؿٝؿقٌ ايٓـا٤

 .ايٓـا٤ أٟ ا٭فإ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ

)َايو(  ٔ كل١َ بٔ هًُٝإ  ٔ نلٜب ٍَٛ ابٔ  بعاي إٔ  بعـاهلل    -228
ِ   بٔ  باي أػدلٙ أْ٘ بات ي١ًٝ  ٓـ ١َُْٛٝ مٚز ايعٓ    ٖٚعٞ ػايقع٘    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٚأًٖع٘ ٗ    ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل قاٍ: ؾآطذعت ٗ  لض ايٛهاؿ٠ ٚآطذع كهٍٛ اهلل 
سق٢ إفا اْقِـ ايًٌٝ أٚ قبً٘ بكًٌٝ أٚ بععـٙ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِطٛشلاظ ؾٓاّ كهٍٛ اهلل 

ؾذًى ّوض ايّٓٛ  ٔ ٚدٗ٘ بٝـٙ ثِ قعلأ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبكًٌٝ اهقٝكٜ كهٍٛ اهلل 
ايعٌل اٯٜات اـٛامت َٔ هٛك٠ آٍ  ُعلإ ثعِ قعاّ إٍ ًعٔ َعًعل ؾقٛٓعأ َٓع٘ ؾأسوعٔ         

ؾكُت ؾِٓعت َجٌ َآُع ثِ فٖبت ؾكُعت إٍ   :قاٍ ابٔ  باي ،٤ٙ ثِ قاّ ًِٜٞٚٓٛ
ٜـٙ اي٢ُٓٝ  ٢ً كأهٞ ٚأػعق بعأفْٞ ايُٝٓع٢     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدٓب٘ ؾٛٓع كهٍٛ اهلل 

كنعقٌ ثِ كنعقٌ ثِ كنعقٌ ثِ كنععقٌ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜؿقًٗا ؾ٢ًِ كهٍٛ اهلل 
طذع سق٢ أتاٙ إ٪فٕ ؾ٢ًِ كنعقٌ ػؿٝؿعقٌ ثعِ   ثِ كنعقٌ ثِ كنعقٌ ثِ أٚتل ثِ آ
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 .ػلز ؾ٢ًِ ايِبض

)َايو(  ٔ  بـاهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘ إٔ  بـاهلل بٔ قٝى بٔ كلَع١   -229
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٭كَكٔ ايًًٝع١ ُع٠٬ كهعٍٛ اهلل     :أػدلٙ  ٔ مٜـ بٔ ػايـ اؾٗين أْ٘ قاٍ

ِ  ُع٢ً  ؾقٛهـت  قبق٘ أٚ ؾوطاط٘ ؾكعاّ كهعٍٛ اهلل    :. قاٍٚهًِ ؾِع٢ً   اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
كنعقٌ طًٜٛقٌ طًٜٛقٌ طًٜٛقٌ ثِ ٢ًُ كنعقٌ ُٖٚعا ؿٕٚ ايًعقٌ قبًعُٗا ثعِ ُع٢ً      
كنعقٌ ُٖٚا ؿٕٚ ايًقٌ قبًُٗا ثِ ُع٢ً كنععقٌ ُٖٚعا ؿٕٚ ايًعقٌ قبًعُٗا ثعِ ُع٢ً        
كنعقٌ ُٖٚا ؿٕٚ ايًقٌ قبًُٗا ثِ ٢ًُ كنعقٌ ُٖٚا ؿٕٚ ايًقٌ قبًُٗاثِ أٚتعل ؾقًعو   

  .٠ كنع١ث٬خ  ٌل

اْؿلؿ و٢ٝ بٔ و٢ٝ ٗ ٖقا اؿـٜح بأَلٜٔ قاٍ ٗ ا٭ٚيعٌ طعًٜٛقٌ    :قاٍ ايـًٖٟٛ
َعلتٌ   :طًٜٛقٌ ثع٬خ َعلات ٚقعاٍ غعرلٙ     :ٚاحملؿٛٚات ٗ ا٭ٚيٌ أُْٗا ػؿٝؿقإ ٚقاٍ

َٚع٢ٓ ا٭ساؿٜعح  ٓعـ ايٌعاؾعٞ إٔ أنجعل ايعٛتل إسعـ٣        .ٚإلاؿ بقيو إبايػ١ ٗ ايطٍٛ
 .٠ كنع١ ٚنٌ فيو ٚتل ٌل٠ أٚ ث٬خ  ٌل

 ٜـ ٛ ب٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ايـ ا٤ ايقٟ نإ كهٍٛ اهلل 

 إفا قاّ إٍ اي٠٬ِ َٔ دٛف ايًٌٝ

)َايو(  ٔ أبٞ اينبرل إه٢  ٔ طاٚي ايُٝاْٞ  ٔ  بـ اهلل بٔ  باي  -231
نإ نإ إفا قاّ إٍ اي٠٬ِ َٔ دٛف ايًٝعٌ ٜكعٍٛ:    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

يو اؿُـ أْت ْٛك ايوُٛات ٚا٭كض ٚيو اؿُـ أْعت قٝعاّ ايوعُٛات ٚا٭كض    ايًِٗ 
ٚيو اؿُـ أْت كب ايوُٛات ٚا٭كض َٚٔ ؾعٝٗٔ أْعت اؿعل ٚقٛيعو اؿعل ٚٚ عـى       
اؿل ٚيكا٩ى سل ٚاؾ١ٓ سل ٚايٓاك سل ٚايوا ١ سعل ايًعِٗ يعو أهعًُت ٚبعو أَٓعت       

َعا قعـَت َٚعا    ٚ ًٝو تٛنًت ٚايٝو أْبت ٚبو ػاُُت ٚإيٝو سانُعت ؾعاغؿليٞ   
 .أْتإ٫  أػلت ٚأهلكت ٚأ ًٓت أْت إشلٞ ٫ إي٘

 :ْعٛك ايوعُٛات ٚا٫كض( أٟ َٓٛكُٖعا )قٛيع٘     :)قٛيع٘  :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ٚقٛيو اؿعل( أٟ َـيٛيع٘ ثابعت     :أْت اؿل( أٟ إقشكل ايٛدٛؿ ايجابت ب٬ ًو )قٛي٘

يكا٩ى( إلاؿب٘ ايبععح  ٚ :ٚٚ ـى اؿل( ٫ٜـػً٘ ػًـ ٫ٚ ًو ؾ٢ ٚقٛ ٘ )قٛي٘ :)قٛي٘
بعـ إٛت ٚقٌٝ َعٓاٙ ك٩ٜقو ؾ٢ اٯػل٠ سٝح ٫ َاْع ٚقٝعٌ إعٛت قعاٍ ايٓعٟٛٚ ٖٚعٛ      

ٚايوعا ١( أٟ ٜعّٛ    :اؾ١ٓ سل ٚايٓاكسل( أٟ نٌ َُٓٗا َٛدعٛؿ )قٛيع٘   :باطٌ ٖٓا )قٛي٘
  .ايكٝا١َ
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 باب ايكِـ ٗ ايعٌُ

٢ اهلل ُعً )َايو(  ٔ إزلا ٌٝ بٔ أبٞ سهِٝ أْع٘ بًػع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل     -231
ٖقٙ اؿ٤٫ٛ بٓت تٜٛت  :َٔ ٖقٙ ؟ ؾكٌٝ ي٘ :زلع اَلأ٠ َٔ ايًٌٝ تًِٞ ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

فيو سق٢  لؾت ايهلا١ٖٝ ؾ٢ ٚدٗع٘   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٫ًِ تٓاّ ايًٌٝ ؾهلٙ كهٍٛ اهلل 
 ثِ قاٍ: إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٫ٌّ سق٢ ًُٛا أنًؿٛا َٔ ايعٌُ َا يهِ ب٘ طاق١.

ُع٢ً اهلل  بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓبع٢  )َايو(  ٔ ٌٖاّ  -232
قاٍ: إفا ْعى أسعـنِ ٗ ُع٬ت٘ ؾًرلقعـ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

سق٢ ٜقٖب  ٓ٘ ايّٓٛ ؾإٕ أسـنِ إفا ٢ًُ ٖٚٛ ْعا ى ٫ٜعـك٣ يعًع٘ ٜعقٖب ٜوعقػؿل      
 .ؾٝوب ْؿو٘

٘ َعٔ ٓعُٗا ٚأَعا    إفا ْعى( بؿعقض ايععٌ ٚغًع    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
 :ؾًرلقـ( ٚايلقاؿ إوعقطاب َعٔ ايٓعّٛ )قٛيع٘     :إٔاكع ؾبُٔٗا ٚايٓعاي أٍٚ ايّٓٛ )قٛي٘

 ؾٝوب ْؿو٘( أٟ ٜـ ٛ  ًٝٗا.

 باب أسب ايعٌُ َاؿاّٚ  ًٝ٘ ُاسب٘

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓبع٢   -233
ايق٣ ٜعـّٚ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  نإ أسب ايعٌُ إٍ كهٍٛ :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

 . ًٝ٘ ُاسب٘

 .ٜـّٚ( أٟ ٜٛاٚب٘ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ

 باب َٔ غًب  ًٝ٘ ايّٓٛ  ٔ سنب٘

)َايو(  ٔ قُـ بٔ إٓهـك  ٔ هعٝـ بٔ دبرل  ٔ كدٌ  ٓـٙ كٓعا   -234
هلل  ًٝع٘  ٢ًُ اأػدلت٘ إٔ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْ٘ أػدلٙ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓب٢ 

نقب اهلل ي٘ أدعل ُع٬ت٘   إ٫  قاٍ َا َٔ اَل٨ تهٕٛ ي٘ ٠٬ُ بًٌٝ ٜػًب٘  ًٝٗا ّْٛ ٚهًِ
 .ٚنإ َْٛ٘  ًٝ٘ ُـق١

ٜػًب٘  ًٝٗا ايّٓٛ( ٖٛ  ٢ً ٚدٗعٌ أسعـُٖا إٔ    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
  .ٜقٖب ب٘ ايّٓٛ ؾ٬ ٜوقٝكٜ ٚايجاْٞ إٔ ٜوقٝكٜ ّٚٓع٘ غًب١ ايّٓٛ  ٔ اي٠٬ِ

 باب َٔ ؾات٘ سنب٘ َٔ ايًٌٝ ؾًٝكلأٙ ؾ٢ ايٓٗاك

)َايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ  ٔ ا٭ علز  عٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ  بعـ        -235
َٔ ؾات٘ سنب٘ َٔ ايًٌٝ ؾكلأٙ سعٌ تعنٍٚ ايٌعُى إٍ     :ايكاك٣ إٔ  ُل بٔ اـطاب قاٍ
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  .٠٬ُ ايٛٗل ؾإْ٘ مل ٜؿق٘ أٚ نأْ٘ أؿكن٘

َٔ ْاّ  ٔ سنب٘ َٔ ايًٌٝ أٚ  ٔ ًع٧   ايبؼاك٣ َلؾٛ ا بًؿٜإ٫  كٚاٙ ا٭١ُ٥ :قًت
 َٓ٘ ؾكلأٙ َا بٌ ٠٬ُ ايؿذل ٠٬ُٚ ايٛٗل نقب ي٘ نأِا قلأٙ َٔ ايًٌٝ.

 باب بـ٤ قٝاّ يٝايٞ كَٔإ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ    -236
ٕ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل   نإ ٜلغب ؾ٢ قٝعاّ كَٔعإ َعٔ غعرل أ

قعاٍ إبعٔ    .َٔ قاّ كَٔإ إّاْا ٚاسقوابا غؿل ي٘ َعا تكعـّ َعٔ فْبع٘     :ٜأَل بعن١ّ ؾٝكٍٛ
ٚا٭َل  ٢ً فيو ثِ نإ ا٭َل  ٢ً فيو  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾقٛٗ كهٍٛ اهلل  :ًٗاب

 ؾ٢ ػ٬ؾ١ أب٢ بهل ُٚـكا َٔ ػ٬ؾ١  ُل بٔ اـطاب.

يذلاٜٚعض ٚغرلٖعا ٖعا    َعٔ قعاّ كَٔعإ( ُع٠٬ ا     :)قٛيع٘  :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ
ٚاسقوعابا(   :إّاْا( تِـٜكا بأْ٘ سعل َعقكعـا أؾٔعًٝق٘ )قٛيع٘     :وٌِ ب٘ إسٝا٤ ايًٌٝ )قٛي٘

َعا تكعـّ َعٔ فْبع٘( أٟ فْبع٘ إقكعـّ َٓع٘ َعٔ          :طًبا يجٛاب اٯػل٠ ٫ يلٜا٤ ٚغرلٙ )قٛي٘
 ايِػا٥لؾُٔ يًبٝإ ٫ يًقبعٝا.

 :ا٥ل ٚب٘ دعنّ ابعٔ إٓعقك )قٛيع٘    ٚاٖلٙ ٜقٓاٍٚ ايِػا٥ل ٚايهب :قاٍ اؿاؾٜ بٔ سذل
 .ٚا٭َل  ٢ً فيو( أٟ  ٢ً تلى اؾُا ١ ٗ ايذلاٜٚض

ُع٢ً اهلل   ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايٓبع٢     -237
٢ًُ ؾ٢ إوذـ فات ي١ًٝ ؾ٢ًِ بِع٬ت٘   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

قُعٛا َٔ اي١ًًٝ ايجايجع١ أٚ ايلابعع١ ؾًعِ ىعلز     ْاي ثِ ٢ًُ اي١ًًٝ ايكاب١ً ؾهجل ايٓاي ثِ اد
قـ كأٜت ايق٣ ُٓعقِ ؾًِ ّٓعٓع٢   :ؾًُا أُبض قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإيِٝٗ كهٍٛ اهلل 
 .ٚفيو ؾ٢ كَٔإ .أ٢ْ ػٌبت إٔ ٜؿلض  ًٝهِإ٫  َٔ اـلٚز إيٝهِ

ٞ    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝـ قُـ بٔ  ًٟٛ  .ايق٣ ُٓعقِ( أٟ سلُهِ  ًع٢ ايِع٠٬ َعع
وقٌُ إٔ ٜهٕٛ اهلل أٚس٢ إيٝ٘ أْع٘ إٕ ٚاُعٌ ٖعقٙ ايِع٠٬ َعٗعِ       :يكا٢ٓ أبٛ بهلقاٍ ا

ٚٔ إٔ فيعو هعٝؿلض  ًعِٝٗ ٕعا دعلت       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾلٓٗا  ًِٝٗ ٚوقٌُ أْ٘ 
 اؿت٘ بإٔ َا ؿاَٚ٘  ًٝ٘  ٢ً ٚد٘ ا٫دقُاع َٔ ايكلب ؾلض  ٢ً أَق٘ ٚوقٌُ إٔ ٜلٜـ 

 ـٙ إفا ؿاّٚ  ًٝٗا ٚدٛبٗا.بقيو أْ٘ ػاف إٔ ٜٛٔ أسـ َٔ أَق٘ بع

 باب ايكٝاّ بإسـ٣  ٌل٠ كنع١ َع طٍٛ ايكلا٠٤

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ  -238
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نٝـ ناْت ٠٬ُ كهٍٛ اهلل  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  ٛف أْ٘ هأٍ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   
ٜنٜعـ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ َا نإ كهٍٛ اهلل :ٗ كَٔإ ؟ ؾكايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٗ كَٔإ ٫ٚ غرلٙ  ًع٢ إسعـ٣  ٌعل٠ كنعع١ ِٜعًّٞ أكبععا ؾع٬ توعأٍ  عٔ سوعٓٗٔ           
 :ٚطٛشلٔ ثِ ًِٜٞ أكبعا ؾ٬ توأٍ  ٔ سوٓٗٔ ٚطٛشلٔ ثِ ًِٜٞ ث٬ثعا. ؾكايعت  ا٥ٌع١   

 ٜا  ا١ٌ٥ إٕ  ٝين تٓاَإ ٫ٚ ٜٓاّ قً .  :ٜا كهٍٛ اهلل أتٓاّ قبٌ إٔ تٛتل ؟ ؾكاٍ :ؾكًت

 ٜأنٌ ّٜٛ ايؿطل قبٌ إ ٜػـٚ باب

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب أْع٘ أػعدلٙ إٔ ايٓعاي         -239
 .ناْٛا ٜ٪َلٕٚ با٭نٌ ّٜٛ ايؿطل قبٌ ايػـٚ

ٍ   :قًت ُع٢ً اهلل  نعإ كهعٍٛ اهلل    :ك٣ٚ ايبؼاكٟ  ٔ أْى كٓٞ اهلل  ٓ٘ أْع٘ قعا
 .٫ ٜػـٚ ّٜٛ ايؿطل سق٢ ٜأنٌ ُلات ٜأنًٗٔ ٚتلات  ًٝ٘ ٚهًِ

  ْـا٤ ٫ٚ إقا١َ ٗ ايعٝـٜٔباب ٫

مل ٜهٔ ٗ  ٝعـ ايؿطعل    :)َايو( أْ٘ زلع غرل ٚاسـ َٔ  ًُا٥ِٗ ٜكٍٛ -241
 .إٍ ايّٝٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚ ٫ ٗ ا٭ٓش٢ ْـا٤ ٫ٚ إقا١َ َٓق مَإ كهٍٛ اهلل 

أْ٘ هلٟ  ٓـٙ فل٣ إقعٛاتل ٖٚعٛ أقع٣ٛ    إ٫  ٖقا ٚإٕ مل ٜوٓـٙ َايو :قاٍ ايباد٢
 .َٔ إوٓـ

 ب اي٠٬ِ قبٌ اـطب١ ؾ٢ ايعٝـٜٔبا

ِ   )َايو(  ٔ ابعٔ ًعٗاب إٔ كهعٍٛ اهلل     -241 نعإ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 ًِٜٞ ّٜٛ ايؿطل ّٜٚٛ ا٭ٓش٢ قبٌ اـطب١.

ًٗـت  :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أب٢  بٝـ ٍَٛ ابٔ أمٖل أْ٘ قاٍ -242
إٕ ٖقٜٔ َٜٛعإ ْٗع٢    :ايعٝـ َع  ُل بٔ اـطاب ؾ٢ًِ ثِ اِْلف ؾؼطب ايٓاي ؾكاٍ

 ٔ ُٝاَُٗا ّٜٛ ؾطعل نعِ َعٔ ُعٝاَهِ ٚاٯػعل ٜعّٛ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ثِ ًعٗـت ايعٝعـ َعع  جُعإ بعٔ  ؿعإ ؾذعا٤         :قاٍ أبٛ  بٝـ .تأنًٕٛ ؾٝ٘ َٔ ْوههِ

إْ٘ قـ ادقُع يهِ ؾ٢ َٜٛهِ ٖقا  ٝعـإ ؾُعٔ أسعب     :ؾ٢ًِ ثِ اِْلف ؾؼطب ٚقاٍ
قعاٍ أبعٛ    .أسب إٔ ٜلدع ؾكـ أفْعت يع٘   َٔ أٌٖ ايعاي١ٝ إٔ ٜٓقٛل اؾُع١ ؾًٝٓقٛلٖا َٚٔ

ؾذعا٤ ؾِع٢ً ثعِ     -ٚ جُعإ قِعٛك   -ثِ ًٗـت ايعٝـ َع  ٢ً بٔ أبع٢ طايعب    : بٝـ
 اِْلف ؾؼطب.
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 باب ٜهدل ؾ٢ ا٭ٍٚ هبعا ٚٗ ايجا١ْٝ ٔوا قبٌ ايكلا٠٤

243-    ٍ ًعٗـت ا٭ٓعش٢    :)َايو(  ٔ ْاؾع ٍَٛ  بـ اهلل بٔ  ُعل أْع٘ قعا
ع١ ا٭ٍٚ هبع تهبرلات قبٌ ايكلا٠٤ ٚٗ اٯػل٠ ٔى ٚايؿطل َع أبٞ ٖلٜل٠ ؾهدل ٗ ايلن

كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ  عٔ  ُعلٚ بعٔ     :قاٍ َايو: ٖٚٛ ا٭َل  ٓـْا. قًت .تهبرلات قبٌ ايكلا٠٤
ِ ًعٝب  ٔ أبٝ٘  ٔ دـٙ قٍٛ ايٓب٢  ْٚكعٌ ايذلَعق٣  عٔ ايبؼعاكٟ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 اٖع .تِشٝش٘

 ٜٔؾ٢ ايعٝـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب َا قلأ ايٓ  

)َايو(  ٔ ُٓل٠ بٔ هعٝـ إام٢ْ  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قبع١   -244
ُع٢ً اهلل  بٔ َوعٛؿ إٔ  ُل بٔ اـطاب هأٍ أبا ٚاقـ ايًٝجٞ َا نإ ٜكلأ ب٘ كهٍٛ اهلل 

ٍ  .ٗ ا٭ٓش٢ ٚايؿطل  ًٝ٘ ٚهًِ نعإ ٜكعلأ بعع )م ٚايكعلإٓ اجملٝعـ(  ٚ )اقذلبعت        :ؾكعا
 .ايوا ١( ٚ )اٌْل ايكُل(

 ٔ  بٝـ اهلل إٔ  ُل بٔ اـطاب إخل( قعاٍ ايٓعٟٛٚ ٗ    :)قٛي٘ :قًت :طٞقاٍ ايوٝٛ
ٖقٙ ايلٚا١ٜ َله١ً ٭ٕ  بٝـ اهلل مل ٜـكى  ُل ٚٗ كٚا١ٜ ٕوعًِ  عٔ  بٝعـ     :ًلغ َوًِ

هأيين  ُل ٖٚقٙ َق١ًِ ؾإْ٘ أؿكى أبا ٚاقـ بع٬ ًعو ٚزلعع٘ بع٬      :اهلل  ٔ أبٞ ٚاقـ قاٍ
 .ػ٬ف

 .ـ ٚبعـٖاباب سهِ ايقطٛع قبٌ ٠٬ُ ايعٝ

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل مل ٜهٔ ِٜع٢ً ٜعّٛ ايؿطعل قبعٌ      -245
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أػلز ا٭١ُ٥  ٔ ابٔ  باي كٓٞ اهلل  ُٓٗا إٔ ايعٓ    .اي٠٬ِ ٫ٚ بعـٖا

 .٢ًُ ّٜٛ ايعٝـ كنعقٌ مل ٌِٜ قبًُٗا ٫ٚ بعـُٖا ٚهًِ

 باب ايقٔش١ٝ ه١ٓ نؿا١ٜ يهٌ أٌٖ بٝت

واك إٔ  طا٤ بعٔ ٜوعاك أػعدلٙ إٔ أبعا أٜعٛب      )َايو(  ٔ  ُاك٠ بٔ ٜ -246
نٓا ْٔشٞ بايٌا٠ ايٛاسـ٠ ٜقعٗا ايلدٌ  ٓ٘ ٚ ٔ أٖعٌ بٝقع٘ ثعِ     :ا٭ِْاك٣ أػدلٙ قاٍ

  .تبا٢ٖ ايٓاي بعـ ؾِاكت َباٖا٠

ُع٢ً اهلل  كٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايذلَقٟ ُٚشش٘ بنٜاؿ٠ يؿٜ ؾ٢  ٗـ كهعٍٛ اهلل   :قًت
 . ًٝ٘ ٚهًِ

247-  ٍ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   َعا معل كهعٍٛ اهلل     :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ قعا
٫ أؿكٟ أٜقُٗا قاٍ  :قاٍ َايو .بـ١ْ ٚاسـ٠ أٚ بكل٠ ٚاسـ٠إ٫   ٓ٘ ٚ ٔ أٌٖ بٝق٘ ٚهًِ
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 .ابٔ ًٗاب

كٚاٙ دٜٛل١ٜ  ٔ َايو  ٔ اينٖعلٟ قعاٍ اػدلْع٢ َعٔ ٫ أتٗعِ  عٔ        :قاٍ ايوٝٛط٢
 عٔ    ا١ٌ٥ أْٗا قايت ؾقنلٙ  ٢ً ايٌعو ٚكٚاٙ َعُعل ٜٚعْٛى ٚايعنبرل٣  عٔ اينٖعل٣      

 ٔ آٍ قُـ ؾع٢ سذع١    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِا فبض كهٍٛ اهلل  : ُل٠  ٔ  ا١ٌ٥ قايت
بكل٠ ٚكٚاٙ ابٔ أػٞ اينٖلٟ  ٔ  ُ٘ قاٍ سـث٢ٓ َٔ ٫ أتِٗ  ٔ  ُعل٠  عٔ   إ٫  ايٛؿاع

 . ا١ٌ٥ ؾقنلٙ

 باب ِٜض اًذلاى هبع١ ؾ٢ بـ١ْ أٚ بكل٠

مل ْا َعع   :ٍ)َايو(  ٔ ابٞ اينبرل إه٢  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل أْ٘ قا -248
 . اّ اؿـٜب١ٝ ايبـ١ْ  ٔ هبع١ ٚايبكل٠  ٔ هبع١ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 باب َا ٜقكٞ َٔ ائشاٜا

)َايو(  ٔ  ُلٚ بٔ اؿاكخ  ٔ  بٝـ بٔ ؾرلٚم  ٔ ايدلا٤ بٔ  امب  -249
ٍ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل   :ه٦ٌ َا فا ٜقك٢ َعٔ ائعشاٜا ؟ ؾاًعاك بٝعـٙ ٚقعا

ُع٢ً اهلل  ٜـٟ أقِل َٔ ٜـ كهعٍٛ اهلل   :إ ايدلا٤ بٔ  امب ٌٜرل بٝـٙ ٜٚكٍٛٚن .اكبعا
ايعلدا٤ ايبٌ ًٚعٗا ٚايعٛكا٤ ايبٌ  ٛكٖا ٚإل١ٜٔ ايبٌ َلٓٗا ٚايعذؿعا٤   -  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ايق٢ ٫ تٓكٞ

 باب ٫ ٜٔشٞ قبٌ اِْلاف اٱَاّ

بض )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ بٌرل بٔ ٜواك إٔ أبا بلؿ٠ بٔ ْٝاك ف -251
ّٜٛ ا٭ٓعش٢ ؾعن ِ إٔ كهعٍٛ اهلل     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٓشٝق٘ قبٌ إٔ ٜقبض كهٍٛ اهلل 

ـ  :أَلٙ إٔ ٜعٛؿ بٔش١ٝ أػل٣. ؾكعاٍ أبعٛ بعلؿ٠    دعق ا ٜعا كهعٍٛ اهلل. ؾكعاٍ     إ٫  ٫ أدع
 .دق ا ؾافبضإ٫  ٚإٕ مل ػـ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ل بعٔ أًعكل فبعض    )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  باؿ بٔ ُِٝ إٔ  ّٛ -251
ؾأَلٙ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٓشٝق٘ قبٌ إٔ ٜػـٚ ّٜٛ ا٭ٓش٢ ٚأْ٘ فنل فيو يلهٍٛ اهلل 

 .إٔ ٜعٛؿ بٔش١ٝ أػل٣

 باب تِض ايقٔش١ٝ ّٜٛ ايٓشل ٌَٜٚٛ بعـٙ

ا٭ٓش٢ َٜٛعإ بععـ ٜعّٛ     :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل قاٍ -252
 ا٭ٓش٢. 

  .جٌ فيو)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب َ -253
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ِ ك٣ٚ أٓـ  ٔ دبرل بٔ َطعِ إٔ ايٓ   :قًت ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً نعٌ أٜعاّ    :قعا
 .ايقٌلٜل فبض

 باب ه١ٓ ايقٔش١ٝ

 :قعاٍ ْعاؾع   .)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل ٓش٢ َل٠ بإـٜٓع١  -254
قعاٍ   .ؾأَلْٞ إٔ أًذلٟ ي٘ نبٌا ؾش٬ٝ أقلٕ ثِ أفع٘ ٜعّٛ ا٭ٓعش٢ ؾع٢ َِع٢ً ايٓعاي     

ثِ ٌٓ إٍ  بـ اهلل بٔ  ُل ؾشًل كأه٘ سٌ فبض ايهبٍ ٚنعإ َلٜٔعا    .ؾؿعًت :ْاؾع
ٍ     :قاٍ ْاؾع .مل ٌٜٗـ ايعٝـ َع ايٓاي يعٝى سع٬م كأي    :ٚنإ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل ٜكعٛ

ك٣ٚ ا٭كبعع١  عٔ أبعٞ هععٝـ      :قًت .بٛادب  ٢ً َٔ ٓش٢ ٚقـ ؾعً٘  بـ اهلل بٔ  ُل
 .ٌ ُٚشش٘ ايذلَق٣بهبٍ أقلٕ ؾشٝ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٓش٢ كهٍٛ اهلل 

 باب اْقواؾ اي٢ٗٓ  ٔ أنٌ ؿّٛ ائشاٜا بعـ ث٬ث١

)َايو(  ٔ أبٞ اينبرل إهٞ  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل ايوًُٞ إٔ كهعٍٛ   -255
 :٢ْٗ  ٔ أنٌ ؿّٛ ائشاٜا بعـ ث٬ث١ أٜاّ ثعِ قعاٍ بععـ فيعو     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .نًٛا ٚتِـقٛا ٚتنٚؿٚا ٚاؿػلٚا

أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ  ٔ  بعـ   )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ -256
٢ْٗ  ٔ أنٌ ؿعّٛ ائعشاٜا بععـ ث٬ثع١      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل بٔ ٚاقـ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ُعـم  :ؾقنلت فيو يعُل٠ بٓت  بعـ ايعلٓٔ ؾكايعت    :أٜاّ. قاٍ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل
ؿٜع١ سٔعل٠   ؿف ْاي َعٔ أٖعٌ ايبا   :تكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  
ِ  ا٭ٓشٞ ؾ٢ مَإ ايٓ   ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ُع٢ً اهلل  ؾًُا نإ بعـ فيعو قٝعٌ يلهعٍٛ اهلل     :قايت .اؿػلٚا يج٬خ ٚتِـقٛا َا بكٞ
يكـ نإ ايٓاي ٜٓقؿععٕٛ بٔعشاٜاِٖ ٚهًُعٕٛ َٓٗعا ايعٛؿى ٜٚقؼعقٕٚ َٓٗعا          ًٝ٘ ٚهًِ

قايٛا ٜا كهٍٛ اهلل  .َٚا فاى ؟ اٚ نُا قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ا٭هك١ٝ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل
ِ  ْٗٝت  ٔ ؿّٛ ائشاٜا بعـ ث٬خ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  إِعا ْٗٝعقهِ    :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

َٔ أدٌ ايـاؾ١ اييت ؿؾت  ًٝهِ سٔل٠ ا٭ٓش٢ ؾهًٛا ٚ تِـقٛا ٚاؿػلٚا ٜع٢ٓ بايـاؾع١  
 .قَٛا َوانٌ قـَٛا إـ١ٜٓ

١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ هعٝـ اــك٣ أْ٘ قعـّ  )َايو(  ٔ كبٝع -257
ٖعٛ   :اْٛلٚا إٔ ٜهٕٛ ٖقا َٔ ؿّٛ ا٭ٓاسٞ ؾكايٛا :َٔ هؿل ؾكـّ إيٝ٘ أًٖ٘ ؿُا ؾكاٍ

اْع٘ قعـ    :٢ْٗ  ٓٗا ؟ قايٛا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأمل ٜهٔ كهٍٛ اهلل  :َٓٗا ؾكاٍ أبٛ هعٝـ
ل ؾؼلز أبٛ هعٝـ ؾوأٍ  ٔ فيو ؾٝٗا بعـى أَ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ َٔ كهٍٛ اهلل 
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ْٗٝقهِ  عٔ ؿعّٛ ا٭ٓعاسٞ بععـ ثع٬خ       :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأػدل إٔ كهٍٛ اهلل 
ؾهًٛا ٚتِـقٛا ٚاؿػلٚا ْٚٗٝقهِ  ٔ ا٫ْقباف ؾاْقبقٚا ٚنٌ َوهل سعلاّ ْٚٗٝعقهِ  عٔ    

 .مٜاك٠ ايكبٛك ؾنٚكٖٚا ٫ٚ تكٛيٛا ٖذلا ٜعين ٫ تكٛيٛا ه٤ٛا

 ٜوُع كبٝع١ َٔ أبٞ هعٝـ ٚاؿـٜح ُعشٝض قؿعٛٚ كٚاٙ  عٔ    مل :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
 .أبٞ هعٝـْا ١

 

  ٓـ ايهوٛف ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ُؿ١ ٠٬ُ ايٓ  

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -258
ؾِع٢ً   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػوؿت ايٌُى ؾ٢  ٗـ كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ
بايٓاي ؾكاّ ؾأطاٍ ايكٝاّ ثِ كنع ؾأطاٍ ايلنٛع ثِ قعاّ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ كهٍٛ اهلل

ؾأطاٍ ايكٝاّ ٖٚٛ ؿٕٚ ايكٝاّ ا٭ٍٚ ثِ كنع ؾأطاٍ ايلنٛع ٖٚٛ ؿٕٚ ايلنٛع ا٭ٍٚ ثعِ  
كنع ؾوذـ ثِ ؾعٌ ٗ ايلنع١ اٯػل٠ َجٌ فيو ثِ اِْلف ٚقـ ػًت ايٌُى ؾؼطب 

إٕ ايٌُى ٚايكُعل آٜقعإ َعٔ آٜعات اهلل ٫ىوعكإ       :ايٓاي ؾشُـ اهلل ٚأث٢ٓ  ًٝ٘ ثِ قاٍ
ٜا أَع١ قُعـ    :ٕٛت أسـ ٫ٚ ؿٝات٘ ؾإفا كأٜقِ فيو ؾاؿ ٛا اهلل ٚندلٚا ٚتِـقٛا. ثِ قاٍ

ٚاهلل َا َٔ أسـ أغرل َٔ اهلل إٔ ٜنْٞ  بـٙ أٚ تنْٞ أَق٘ ٜا أ١َ قُـ ٚاهلل يٛ تعًُعٕٛ َعا   
 .أ ًِ ئشقهِ ق٬ًٝ ٚيبهٝقِ نجرلا

ٟ    َا :)قٛي٘ َعٓعاٙ يعٝى أسعـ أَٓعع َعٔ       :قعايٛا  :َٔ أسـ أغرل َعٔ اهلل( قعاٍ ايٓعٛٚ
ـ  نلا١ٖ شلا َٓ٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ )قٛي٘: ٜا أَع١ قُعـ( قعاٍ     .إعاُٞ َٔ اهلل تعاٍ ٫ٚ أً

ْاؿاِٖ بقيو  ٢ً َع٢ٓ إٚٗاك اٱًؿام  ًِٝٗ ٚايلأؾ١ بٗعِ نُعا ٜكعٍٛ ايلدعٌ      :ايبادٞ
 .ٜا بين  :٫بٓ٘

أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك  ٔ  بعـ اهلل بعٔ  بعاي    )َايو(  ٔ مٜـ بٔ  -259
ٚايٓاي َع٘ ؾكعاّ قٝاَعا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػوؿت ايٌُى ؾ٢ًِ كهٍٛ اهلل  :أْ٘ قاٍ

ثِ كنع كنٛ ا ط٬ٜٛ ثِ كؾع ؾكاّ قٝاَا ط٬ٜٛ ٖٚعٛ   :قاٍ .ط٬ٜٛ مٛا َٔ هٛك٠ ايبكل٠
هذـ ثِ قاّ قٝاَعا  ؿٕٚ ايكٝاّ ا٭ٍٚ ثِ كنع كنٛ ا ط٬ٜٛ ٖٚٛ ؿٕٚ ايلنٛع ا٭ٍٚ ثِ 

ط٬ٜٛ ٖٚٛ ؿٕٚ ايكٝاّ ا٭ٍٚ ثِ كنع كنٛ ا ط٬ٜٛ ٖٚعٛ ؿٕٚ ايلنعٛع ا٭ٍٚ ثعِ كؾعع     
ؾكاّ قٝاَا ط٬ٜٛ ٖٚٛ ؿٕٚ ايكٝاّ ا٭ٍٚ ثِ كنع كنٛ ا ط٬ٜٛ ٖٚٛ ؿٕٚ ايلنعٛع ا٭ٍٚ  

إٕ ايٌُى ٚايكُل آٜقإ َعٔ آٜعات اهلل    :ٚقـ ػًت ايٌُى ؾكاٍ .ثِ هذـ ثِ اِْلف
ٜا كهٍٛ اهلل كأٜٓاى  :قايٛا .أسـ ٫ٚ ؿٝات٘ ؾإفا كأٜقِ فيو ؾافنلٚا اهلل ٫ ىوؿإ ٕٛت
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إْٞ كأٜت اؾٓع١ ؾقٓاٚيعت َٓٗعا     :ؾكاٍ .تٓاٚيت ٦ًٝا ٗ َكاَو ٖقا ثِ كأٜٓاى تهعهعت
ٚكأٜعت ايٓعاك ؾًعِ أك نعايّٝٛ َٓٛعلا قع٘        ، ٓكٛؿا ٚيٛ أػقت٘ ٭نًقِ َٓ٘ َا بكٝت ايـْٝا

ٔ  :مل ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ :قايٛا .أؾٛع ٚكأٜت أنجل أًٖٗا ايٓوا٤ ٌ  .يهؿعلٖ أٜهؿعلٕ   :قٝع
ٔ  ايعـٖل نًع٘ ثعِ      :باهلل ؟ قاٍ ٜٚهؿلٕ ايعٌرل ٜٚهؿلٕ اٱسوإ يٛ أسوٓت إٍ إسعـاٖ

 .َا كأٜت َٓو ػرلا ق٘ :كأت َٓو ٦ًٝا قايت

قعاٍ ايٌعٝؽ    .إْٞ كأٜت اؾ١ٓ( ٖٞ ك١ٜ٩  عٌ  ًع٢ سكٝكقٗعا    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .ا٭ْبٝا٤ ٜطايعٕٛ عكا٥ل ا٭ًٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٜطايعٕٛ َجاشلا :اهلل تاز ايـٜٔ بٔ  طا٤

  ٓـ ا٫هقوكا٤ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ايـ ا٤ 

ُع٢ً  )َايو(  ٔ وٞ بٔ هعٝـ  ٔ  ُلٚ بٔ ًععٝب إ كهعٍٛ اهلل    -261
ايًِٗ اهل  باؿى ٚبُٗٝقو ٚاٌْل كٓقو ٚأسعٞ   :نإ إفا اهقوك٢ قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .بًـى إٝت

ٖهقا كٚاٙ َايو ْٚا ١  ٔ وٝع٢ َلهع٬ ٚكٚاٙ    :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :ايوٝٛطٞ قاٍ
آػلٕٚ  ٔ و٢ٝ  ٔ  ُلٚ بٔ ًعٝب  ٔ أبٝ٘  ٔ دـٙ َوٓـا َِٓٗ هؿٝإ ايجٛكٟ قاٍ 

 .أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ َٔ طلٜك٘ :ايوٝٛطٞ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ  ُلٚ بٔ سنّ أْ٘ زلعع  بعاؿ بعٔ     -261
ِ   ػلز كهٍٛ اهلل  :ـ اهلل بٔ مٜـ إامْٞ ٜكٍٛزلعت  ب :ُِٝ ٜكٍٛ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .إٍ ا٢ًِٕ ؾاهقوك٢ ٚسٍٛ كؿا٤ٙ سٌ اهقكبٌ ايكب١ً

 باب أْنٍ ايكلإٓ  ٢ً هبع١ أسلف

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  بـ ايعلٓٔ بعٔ  بعـ     -262
ِ   :زلعت  ُل بٔ اـطاب ٜكٍٛ :ايكاكٟ أْ٘ قاٍ بعٔ سعناّ ٜكعلأ     زلعت ٌٖاّ بعٔ سهعٝ

أقلأْٝٗا ؾهعـت   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٛك٠ ايؿلقإ  ٢ً غرل َا أقل٩ٖا ٚنإ كهٍٛ اهلل 
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ إٔ أ ذٌ  ًٝ٘ ثِ اًَٗق٘ سق٢ اِْلف ثِ يببق٘ بلؿا٥٘ ؾذ٦ت ب٘ كهٍٛ اهلل 

 .ٜا كهٍٛ اهلل إْٞ زلعت ٖقا ٜكلأ هعٛك٠ ايؿلقعإ  ًع٢ غعرل َعا أقلأتٓٝٗعا       :ؾكًت ٚهًِ
ؾكعلأ ايكعلا٠٤ ايعيت     .اقلأ ٜعا ٌٖعاّ   :ثِ قاٍ .أكهً٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل ؾكاٍ 

ِ   ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .زلعق٘ ٜكلأ ٞ    .ٖهعقا أْنيعت   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  .اقعلأ  :ثعِ قعاٍ يع
 .ٖهقا أْنيت إٕ ٖقا ايكلإٓ أْنٍ  ٢ً هبع١ أسلف ؾاقلأٚا َا تٝول َٓ٘ :ؾكاٍ .ؾكلأتٗا

ي ٗ إلاؿ بوعبع١ أسعلف  ًع٢ أكبععٌ قع٫ٛ هعكقٗا ٗ       اػقًـ ايٓا :قاٍ ايوٝٛطٞ
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نقاب اٱتكإ ٚأكدشٗا  ٓـٟ قٍٛ َٔ قاٍ إٕ ٖقا َعٔ إقٌعاب٘ ايعقٟ ٫ٜعـك٣ تأًٜٚع٘      
 .ؾإٕ اؿـٜح نايكلإٓ َٓ٘ احملهِ ٚإقٌاب٘

 باب تعاٖـ ايكلإٓ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -263
َجٌ ُاسب ايكلإٓ نُجٌ ُاسب اٱبٌ إعك١ً إٕ  اٖـ  ًٝٗا أَوعهٗا   إِا :قاٍ ٚهًِ

 .ٚإٕ أطًكٗا فٖبت

 باب ٫هٗل ايبعا  ٢ً ايبعا بايكلإٓ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖ بٔ اؿاكخ ايق٢ُٝ  ٔ  -264
ػلز  ٢ً ايٓعاي ٖٚعِ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأب٢ سامّ ايقُاك  ٔ ايبٝا٢ٓ إٔ كهٍٛ اهلل 

إٕ إًِٞ ٜٓاد٢ كبع٘ ؾًٝٓٛعل َعافا ٜٓادٝع٘ بع٘       :ٕ ٚقـ  ًت أُٛاتِٗ بايكلا٠ ؾكاًٍِٜٛ
 ٫ٚهٗل بعٔهِ  ٢ً ايبعا بايكلإٓ.

 باب ا٭ٜات ايق٢ ٜ٪ثل ايوذٛؿ ؾٝٗا ٚإفا قلأٖا ٗ اي٠٬ِ هذـ ؾٝٗا

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ٜنٜـ ٍَٛ ا٭هٛؿ بٔ هؿٝإ  عٔ أبعٞ هع١ًُ     -265
٠ قلأ شلعِ )إفا ايوعُا٤ اٌْعكت( ؾوعذـ ؾٝٗعا ؾًُعا اِْعلف        بٔ  بـ ايلٓٔ إٔ أبا ٖلٜل

 .هذـ ؾٝٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأػدلِٖ إٔ كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ْاؾع ٍَٛ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كد٬ َٔ أٌٖ َِل أػدلٙ  -266
      ٍ إٕ ٖعقٙ ايوعٛك٠    :إٔ  ُل بٔ اـطاب قلأ هٛك٠ اؿعر ؾوعذـ ؾٝٗعا هعذـتٌ ثعِ قعا

 .ؾًٔت بوذـتٌ

كأٜت  بـ اهلل بٔ  ُعل هعذـ    :ـ اهلل بٔ ؿٜٓاك أْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ  ب -267
 ؾ٢ هٛك٠ اؿر هذـتٌ.

 :)َايععو(  ععٔ أبععٔ ًععٗاب  ععٔ ا٭ ععلز إٔ  ُععل بععٔ اـاطععب قععلأ  -268
  .ؾوذـ ؾٝٗا ثِ قاّ ؾكلأ بوٛك٠ أػل٣ ٚايٓذِ إفا ٣ٖٛ

ايٛاٖل َٔ ٖقٙ ا٭ثاك أْٗا ؾ٢ سهعِ ايلؾعع ٭ٕ هعذـ٠ ايعق٠ٚ٬ َعٔ ا٭َعٛك        :قًت
 .شلقٙ ا٫ثاك ًٛاٖـ َلؾٛ ١ تكٜٛٗاايقٛقٝؿ١ٝ ٚ

 باب ٔى ها ات ٜهلٙ اي٠٬ِ ؾٝٗا

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك  عٔ  بعـ اهلل ايِعٓاظٞ     -269
ِ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً إٕ ايٌعُى تطًعع َٚعٗعا قعلٕ ايٌعٝطإ ؾعإفا        :قعا
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يًػعلٚب قاكْٗعا ؾعإفا     اكتؿعت ؾاكقٗا ثِ إفا اهقٛت قاكْٗا ؾإفا مايت ؾاكقٗا ؾعإفا ؿْعت  
 . ٔ اي٠٬ِ ؾ٢ تًو ايوا ات ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًِْٗٚ كهٍٛ اهلل  .غلبت ؾاكقٗا

271-  ٍ ُع٢ً  نعإ كهعٍٛ اهلل    :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قعا
إفا بعـأ سادعب ايٌعُى ؾعأػلٚا ايِع٠٬ سقع٢ تعدلم ٚإفا غعاب          :ٜكٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .سادب ايٌُى ؾأػلٚا اي٠٬ِ سق٢ تػٝب

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -271
 .٫ٜقشل أسـنِ ؾًِٝٞ  ٓـ طًٛع ايٌُى ٫ٚ  ٓـ غلٚبٗا :قاٍ ٚهًِ

 باب ُؿ١ غوٌ إٝت

)َايو(  ٔ أٜٛب بٔ أبٞ ١ُُٝ ايوؼقٝاْٞ  ٔ قُـ بٔ هرلٜٔ  ٔ أّ  -272
سٌ تٛؾٝت ابٓقع٘    ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ اهللؿػٌ  ًٝٓا كهٍٛ اهلل  : ط١ٝ ا٭ِْاك١ٜ أْٗا قايت

اغوًٓٗا ث٬ثا أٚ ٔوا أٚ أنجل َٔ فيو إٕ كأٜعً فيعو َعا٤ ٚهعـك ٚادعًعٔ ٗ       :ؾكاٍ
قايعت: ؾًُعا ؾلغٓعا آفْعاٙ      .ؾعإفا ؾعلغً ؾعآفْ ٢ٓ    -أٚ ٦ًٝا َٔ ناؾٛك  –اٯػل٠ ناؾٛكا 

 .تع٢ٓ عكٛٙ إماكٙ .أًعلْٗا إٜاٙ :ؾأ طاْا سكٛٙ ؾكاٍ

إٕ كأًٜ فيو( ٖعٛ بهوعل ايهعاف ػطابعا ٭ّ      :)قٛي٘ :قاٍ ايٟٓٛٚ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 طٝع١ َٚعٓعاٙ إٕ اسعقذٔ إٍ فيعو ٚيعٝى َعٓعاٙ ايقؼعٝرل ٚتؿعٜٛا فيعو إٍ ًععٗٛتٗٔ          
ٚناْت أّ  ط١ٝ غاه١ً يًبٓات ٚناْت َعٔ ؾآع٬ت ايِعشابٝات ٚازلٗعا ْوعٝب١ بٔعِ       

ا كٓٞ اهلل ٖقٙ اييت غوًقٗ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٕٓٛ ٚقٌٝ بؿقشٗا ٚأَا بٓت كهٍٛ اهلل 
 اٖع . ٓٗا ؾٗٞ مٜٓب ٖهقا قاي٘ اؾُٗٛك نُا ُلغ ب٘ ٗ كٚا١ٜ َوًِ

ِ   إٕ اب١ٓ كهعٍٛ اهلل   :ٚقاٍ أٌٖ ايورل ايعيت ًعٗـت أّ  طٝع١     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .غوًٗا ٖٞ أّ نًجّٛ

 :اؿكٛ َعكـ اٱماك زلٞ اٱماك سكعٛا ٭ْع٘ ٌٜعـ  ًع٢ اؿكعٛ )قٛيع٘       :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
 .دعًٓ٘ ًعاكا شلا ٚايٌعاك ايجٛب ايق٣ ٢ًٜ اؾوـاًعلْٗا إٜاٙ( ٜلٜـ ا

ٍ      :قاٍ ايٟٓٛٚ  :ٚأٌُ اؿكٛ َعكـ اٱماك ٚزلٞ ب٘ اٱماك فعاما ٭ْع٘ ٌٜعـ ؾٝع٘ ٚقعا
 .ٚاؿه١ُ ٗ إًعاكٖا ب٘ ايقدلى

 باب غوٌ إٝت ؾ٢ ايكُّٝ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ دعؿل بعٔ قُعـ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -273
 .غو ٌ ؾ٢ قُّٝ ٚهًِ
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وقٌُ إٔ فيو ػاُا ب٘ ٭ٕ ايو١ٓ  ٓـ َايو ٚأبٞ سٓٝؿع١ ٚاؾُٗعٛك    :ايبادٞقاٍ 
 .إٔ هلؿ إٝت ٚ ٫ ٜػوٌ ٗ قُِٝ٘

 باب ايو١ٓ ٗ ايهؿٔ إٔ ًٜـ ٗ ث٬ث١ أٚ ٜكُّ ٜٚ٪مك ًٜٚـ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -274
نؿٔ ؾ٢ ث٬ث١ أثٛاب بٝا هشٛي١ٝ يعٝى   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

 .ؾٝٗا قُّٝ ٫ٚ  ُا١َ

قاٍ  .بؿقض ايوٌ ُٚٓٗا ٚايؿقض أًٗل :)قٛي٘ هشٛي١ٝ( قاٍ ايٟٓٛٚ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ثٝعاب   :ٚقاٍ ابٔ ققٝبع١  .َٔ ايكطٔإ٫  ٖٞ ثٝاب ب١ٔٝ ْك١ٝ ٫ تهٕٛ :ابٔ ا٭ لابٞ ٚغرلٙ

 هشٍٛ َـ١ٜٓ بايُٝٔ  ٌُ َٓٗا ٖٞ َٓوٛب١ إٍ :ٚقاٍ آػلٕٚ .بٝا ٚمل ىِٗا بايكطٔ
  .ٖقٙ ايجٝاب

أٟ نؿٔ ٗ ث٬ث١ أثٛاب غرلُٖعا   :يٝى ؾٝٗا قُّٝ ٫ٚ  ُا١َ( قاٍ ايٟٓٛٚ :)قٛي٘
ٚمل ٜهٔ َع ايج٬ث١ ٤ًٞ آػل ٖهقا ؾولٙ ايٌاؾعٞ ْٚٗٛك ايعًُا٤ ٖٚٛ ايِٛاب ايعقٟ  

 .ٜكقٔٝ٘ ٚاٖل اؿـٜح

 باب ا٭ؾٌٔ إٔ ٌّٞ ايٓاي أَاّ اؾٓام٠

ٚأبعا بهعل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ ابٔ ًٗاب إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  -275
 .ايِـٜل ٚ ُل ناْٛا ٌّٕٛ أَاّ اؾٓام٠ ٚاـًؿا٤ ًِٖ دلا ٚ بـ اهلل بٔ  ُل

 باب ْوؽ ايكٝاّ يًذٓا٥ن

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ ٚاقـ بٔ  ُلٚ بٔ هعـ بٔ َععاف  عٔ    -276
ٞ طايعب إٔ كهعٍٛ اهلل   ْاؾع بٔ دبرل بٔ َطعِ  ٔ َوعٛؿ بٔ اؿهعِ  عٔ  ًعٞ بعٔ أبع     

 .ٜكّٛ ؾ٢ اؾٓا٥ن ثِ دًى بعـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٞ      :قاٍ ايوٝٛطٞ ايكٝعاّ ٚاؾًعٛي ٗ َٛٓععٌ     :)قٛي٘ ثعِ دًعى بععـ( قعاٍ ايبعاد
أسـُٖا ٕٔ َلت ب٘ ٚايجاْٞ ٕٔ ٌٜٝعٗا ٜكّٛ شلا سٌ تٛٓعع ٚاؾًعٛي ْاهعؽ يًكٝعاّ ٗ     

 َٛٓعٌ. 

 م ازباب ٜولع باؾٓام٠ َٔ غرل ػبب ٫ٚ إ

أهعل ٛا ظٓعا٥ننِ ؾإِعا ٖعٛ ػعرل       :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ أبا ٖلٜل٠ قاٍ -277
 .تكـَْٛ٘ إيٝ٘ أٚ ًل تٔعْٛ٘  ٔ كقابهِ

 .أػلد٘ ايٌٝؼإ َلؾٛ ا :قًت



 التجريد املصفى

 112 

 باب ٫هًى أسـ سق٢ تٛٓع اؾٓام٠ َٔ أ ٓام ايلداٍ

)َايو(  ٔ أبٞ بهل بٔ  جُإ بٔ هٌٗ بٔ سٓٝـ أْ٘ زلع أبعا أَاَع١    -278
 .نٓا ٌْٗـ اؾٓا٥ن ؾُا هًى آػل ايٓاي سق٢ ٜ٪فْٛا :ٍٛبٔ هٌٗ بٔ سٓٝـ ٜك

ِ أػلز ايٌٝؼإ  ٔ أبٞ هعٝـ إٔ ايٓ   :قًت ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً إفا كأٜعقِ   :قعا
 .اؾٓام٠ ؾكَٛٛا ؾُٔ تبعٗا ؾ٬ هًى سق٢ تٛٓع

 باب ٫ تقبع اؾٓام٠ بٓاك

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدل٣  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ أْع٘ ْٗع٢ إٔ      -279
 .قاٍ و٢ٝ زلعت َايها ٜهلٙ فيو .ع بعـ َٛت٘ بٓاكٜقب

 .أػلز َجً٘ أٓـ ٚإبٔ َاد٘  ٔ ابٔ  ُل ٚأبٞ َٛه٢ َلؾٛ ا :قًت

 باب ٜقكـّ اٱَاّ ِٜٚـ ايٓاي ػًؿ٘ ٜٚهدلٕٚ

 أكبع تهبرلات ٚيٛ  ٢ً ايكدل أٚ ايػا٥ب

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ أَا١َ بٔ هٌٗ بٔ سٓٝعـ أْع٘ أػعدلٙ     -281
ٚنإ كهٍٛ اهلل  :َلٓٗا قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأػدل كهٍٛ اهلل إٔ َوه١ٓٝ َلٓت 
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    –ٜعٛؿ إوعانٌ ٜٚوعأٍ  عِٓٗ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً  ؾؼلز ظٓامتٗا ي٬ٝ ؾهلٖٛا إٔ ٜٛقٛٛا كهعٍٛ اهلل   .إفا َاتت ؾآف٢ْْٛ بٗا :ٚهًِ
أػدل بايعق٣ نعإ َعٔ ًعأْٗا        ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللؾًُا أُبض كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٜا كهٍٛ اهلل نلٖٓا إٔ نلدو ي٬ٝ ْٚٛقٛو :ؾكايٛا .أمل أَلنِ إٔ ت٪ف٢ْْٛ بٗا :ؾكاٍ
ِ  ؾؼعلز كهععٍٛ اهلل   سقعع٢ ُعـ بايٓععاي  ًع٢ قدلٖععا ٚنعدل أكبععع     ُع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهعً

 .تهبرلات

نًعٗا ثابقع١   ٚك٣ٚ ٖقا اؿـٜح َٔ ٚدعٛٙ نعجرل٠    :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚٗ  .َٔ سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ ٚ اَل بٔ كبٝع١ ٚابٔ  باي ٚأْى ٜٚنٜـ بٔ ثابت ا٭ِْاكٟ

سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ أْٗا اَلأ٠ هٛؿا٤ ناْت تٓك٢ إوذـ َٔ ا٭ف٣ ٚٗ يؿٜ تكِ إوذـ 
 .أػلد٘ ايٌٝؼإ ٚغرلُٖا

)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ          -281
ْع٢ ايٓذا٢ً يًٓاي ؾ٢ ايّٝٛ ايق٣ َات ؾٝ٘ ٚػلز بِٗ    ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللكهٍٛ اهلل 

 .إٍ ا٢ًِٕ ؾِـ ٚندل أكبع تهبرلات

ٖعٛ اهعِ يهعٌ َعٔ ًَعو       :ْع٢ ايٓذاًٞ( قاٍ ابٔ  بـ ايعدل  :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
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اؿب١ٌ ٚازل٘ أُش١ُ ٖٚٞ بايًػع١ ايعلبٝع١  طٝع١ ٚنعإ ْعٝع٘ ٗ كدعب هع١ٓ توعع َعٔ          
 .اشلذل٠

 اؾٓام٠ ؾ٢ إوذـ باب ٢ًِٜ  ٢ً

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ      -282
أْٗا أَلت إٔ ّل  ًٝٗا بوعـ بٔ أبٞ ٚقاْ ؾ٢ إوذـ سٌ َات  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

َا أهلع ايٓاي ! َعا ُع٢ً كهعٍٛ اهلل     :يقـ ٛ ي٘ ؾأْهل فيو ايٓاي  ًٝٗا ؾكايت  ا١ٌ٥
 .ؾ٢ إوذـإ٫  هٌٗٝ ابٔ بٝٔا٤  ٢ً ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

َا أهلع ايٓاي( أٟ إٍ إْهاك َا ٫ ٜعلؾٕٛ ٚايعٝب ٚايطععٔ   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 ٢ً هٌٗٝ ابٔ بٝٔا٤( ٖٞ أَ٘ ٚازلٗا ؿ ـ ٚايبٝٔا٤ ُٚـ شلا ٚأبعٛٙ ٖٚعب بعٔ     :)قٛي٘

كبٝع١ ايكلًٞ ايؿٗلٟ نإ هٌٗٝ قـِٜ اٱه٬ّ ًٗـ بـكا ٚغرلٖا َٚات ه١ٓ توعع َعٔ   
 .شلذل٠ا

 باب ايًشـ أسب َٔ ايٌل

283-   ٍ نعإ بإـٜٓع١ كدع٬ٕ     :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْع٘ قعا
أُٜٗا دا٤ أ٫ٚ  ٌُ  ًُع٘ ؟ ؾذعا٤ ايعق٣ ًٜشعـ      :أسـُٖا ًٜشـ ٚاٯػل ٫ ًٜشـ ؾكايٛا

 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾًشـ يلهٍٛ اهلل 

ا أكاؿٚا إٔ وؿلٚا ٕ :ٚأػلز ابٔ هعـ ٚابٔ َاد٘  ٔ ابٔ  باي قاٍ :قاٍ ايوٝٛطٞ
نعإ بإـٜٓع١ كدع٬ٕ نعإ أبعٛ  بٝعـ٠ اؾعلاغ ٜٔعلغ          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 

نشؿل أٌٖ َه١ ٚنإ أبٛ طًش١ مٜـ بٔ هٌٗ ا٭ِْاكٟ ٖٛ ايعقٟ وؿعل ٭ٖعٌ إـٜٓع١     
 :ٚقعاٍ يٰػعل   .افٖب إٍ أبعٞ  بٝعـ٠   :ٚنإ ًٜشـ ؾـ ا ايعباي كدًٌ ؾكاٍ ٭سـُٖا

ش١ ايًِٗ ػل يلهٛيو ؾٛدـ ُاسب أبٞ طًشع١ أبعا طًشع١ ؾذعا٤ بع٘      افٖب إٍ أبٞ طً
 .ؾأؿـٙ ي٘

 باب َا ٜكٛي٘ إِاب

ُع٢ً  )َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ أّ هع١ًُ مٚز ايعٓ     -284
َٔ أُابق٘ َِٝب١ ؾكاٍ نُا أَلٙ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

إ٫  كادعٕٛ ايًِٗ ا٩دل٢ْ ؾ٢ َِعٝبق٢ ٚأ كبٓع٢ ػعرلا َٓٗعا     اهلل  ن ٚدٌ إْا هلل ٚإْا ايٝ٘
َٚعٔ ػعرل    :ؾًُا تٛٗ أبٛ ه١ًُ قًت فيو ظ ثِ قًعت  :ؾعٌ اهلل فيو ب٘ ؾكايت أّ ه١ًُ

 .ؾقنٚدٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٔ أبٞ ه١ًُ ؟ ؾأ كبٗا اهلل كهٛي٘ 



 التجريد املصفى

 114 

 باب ؼلّ ايٓٛس١  ٢ً إٝت

ٔ  قٝعو  عٔ  قٝعو بعٔ     )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ دعابل بع   -285
اؿاكخ بٔ  قٝو ٖٚٛ دـ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ دابل أبٛ أَ٘ أْ٘ أػعدلٙ إٔ دعابل بعٔ    

دا٤ ٜعٛؿ  بـ اهلل بٔ ثابعت ؾٛدعـٙ قعـ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ قٝو أػدلٙ إٔ كهٍٛ اهلل 
ِ   غًب  ًٝ٘ ؾِاغ ب٘ ؾًِ هب٘ ؾاهعذلدع كهعٍٛ اهلل    ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً غًبٓعا   :ٚقعا

ؾكاٍ كهعٍٛ   .ٜا أبا ايلبٝع ؟ ؾِاغ ايٓو٠ٛ ٚبهٌ ؾذعٌ دابل بٔ  قٝو ٜوهقٗٔ ًٝو 
ٜعا كهعٍٛ اهلل َٚعا     :ؿ ٗٔ ؾإفا ٚدب ؾ٬ تبهٌ بان١ٝ ؾكعايٛا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .كقِل.إفا َات :ايٛدٛب ؟ قاٍ

 ٢ًُ اهللقـ غًب  ًٝ٘( أٟ غًب٘ ا٭مل سق٢ َٓع٘ فاٚب١ ايٓ   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 . ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ٌٖ ٜعقب إٝت ببها٤ اؿٞ  ًٝ٘

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘  ٔ  ُل٠ بٓت  بعـ ايعلٓٔ    -286
  ٍ إٕ  :أْٗا أػدلت٘ أْٗا زلعت  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ تكٍٛ )ٚفنلشلا إٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل ٜكعٛ

إْع٘ مل ٜهعقب   ٜػؿل اهلل ٭بٞ  بعـ ايعلٓٔ أَعا     :إٝت يٝعقب ببها٤ اؿٞ( ؾكايت  ا١ٌ٥
بٝٗٛؿ١ٜ ٜبهعٞ  ًٝٗعا أًٖعٗا     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚيهٔ ْوٞ أٚ أػطأ إِا َل كهٍٛ اهلل 

 .إْهِ يقبهٕٛ  ًٝٗا ٚإْٗا يقعقب ؾ٢ قدلٖا :ؾكاٍ

ٟ     :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ تأٚيع٘ اؾُٗعٛك    :إٕ إٝت ٜعقب ببهعا٤ اؿعٞ( قعاٍ ايٓعٛٚ
ُعٝق٘ ٚنعإ َعٔ  عاؿ٠ ايععلب       ٢ً َٔ أ٢ُٚ إٔ ٜبه٢  ًٝ٘ ٜٚٓاغ بعـ َٛت٘ ؾٓؿقت ٚ

َعٓاٙ إٔ ايهاؾل ٜعقب ٗ ساٍ بهعا٤ أًٖع٘  ًٝع٘ بقْبع٘ ٫      :ٚقايت  ا١ٌ٥ .اي١ُٝٛ بقيو
ٚأْعٛا  ٢ً إٔ إلاؿ بايبها٤ ٖٓا ايبهعا٤ بِعٛت    .ٚايِشٝض قٍٛ اؾُٗٛك :ببها٥٘. قاٍ

 ْٚٝاس١ ٫ َذلؿ ؿَع ايعٌ. 

 باب ُـق١ ا٭سٝا٤  ٔ إٛت٢ تٓؿعِٗ

ُع٢ً اهلل  اّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ    )َايو(  ٔ ٌٖ -287
إٕ أَٞ اؾقًقت ْؿوعٗا ٚأكاٖعا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كد٬ قاٍ يلهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

 .ْعِ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيٛ تهًُت تِـقتظ أؾأتِـم  ٓٗا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

ٚ   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ ؾذعأ٠ )قٛيع٘: يعٛ    اؾقًقت( بايؿا٤ ِٚٓ ايقا٤ أٟ َاتعت بػقع١ 
 .تهًُت( ٕا  ًِ َٔ سلُٗا  ٢ً اـرل َٚٔ كغبقٗا ٗ اي١ُٝٛ
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 باب اهقشباب مٜاك٠ ايكبٛك ٚاْقواؾ ايٓٗٞ  ٓٗا

ْٗٝعقهِ  عٔ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -288
 .مٜاك٠ ايكبٛك ؾنٚكٖٚا ٫ٚ تكٛيٛا ٖذلا ٜع٢ٓ ٫ تكٛيٛا ه٤ٛا

 باب َا ٜكٛي٘ اينا٥ل

ِ َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل ) -289 ػعلز إٍ إكعدل٠    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 .ايو٬ّ  ًٝهِ ؿاك قّٛ َ٪ٌَٓ ٚإْا إٕ ًا٤ اهلل بهِ ٫سكٕٛ :ؾكاٍ

 باب ولّ اؽاف ايكبٛك َوادـ

ِ   )َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهعٍٛ اهلل   -291 ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ايًعِٗ ٫   :قعا
 .اؽقٚا قبٛك أْبٝا٥ِٗ َوادـػعٌ قدل٣ ٚثٓا ٜعبـ اًقـ غٔب اهلل  ٢ً قّٛ 

 باب ؼلِٜ ايٓبٍ

)َايو(  ٔ أبٞ ايلداٍ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أَ٘  ُل٠ بٓت  بعـ   -291
ِ  يعٔ كهٍٛ اهلل  :ايلٓٔ أْ٘ زلعٗا تكٍٛ ٜعٓع٢   .إؼقؿع٢ ٚإؼقؿٝع١   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ْباَ ايكبٛك

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -292 ناْعت   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  .تعين ٗ اٱثِ .نول  ِٛ إوًِ َٝقا نهولٙ ٖٚٛ سٞ :تكٍٛ

 .كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ  ٢ً ًلٙ َوًِ َلؾٛ ا :قًت

 باب ايٌٗـا٤ ٫ ٜػوًٕٛ ٫ٚ ٢ًِٜ  ًِٝٗ ٜٚـؾٕٓٛ ؾ٢ ثٝابِٗ

ايٌٗـا٤ ؾ٢ هبٌٝ  :)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ أٌٖ ايعًِ أِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ -293
 .ٕ ؾ٢ ايجٝاب ايق٢ ققًٛا ؾٝٗااهلل ٫ ٜػوًٕٛ ٫ٚ ًِٜٞ  ًِٝٗ ٚأِْٗ ٜـؾٓٛ

ٖقا َلٟٚ  ٔ أْى بٔ َايو ٚابٔ  باي ك٢ٓ اهلل  عِٓٗ ؾع٢ ًعٗـا٤ أسعـ      :قًت
 .كٚاٙ أٓـ ٚأبٛ ؿاٚؿ

 نقاب ايننا٠ 

 باب إثِ َاْع ايننا٠

ٚايععقٜٔ ٜهٓعععنٕٚ ايععقٖب ٚايؿٔعع١ ٫ٚ ٜٓؿكْٛٗععا ٗ هععبٌٝ اهلل   :قععاٍ اهلل تعععاٍ
ٗ ْعاك دٗعِٓ ؾقهع٣ٛ بٗعا دبعاِٖٗ ٚدٓعٛبِٗ       ٜعّٛ وُع٢  ًٝٗعا     .ؾبٌلِٖ بعقاب أيِٝ

٫ٚووي  :ٚقاٍ تعاٍ ٚٚٗٛكِٖ ٖقا َا نٓنمت ٭ْؿوهِ ؾقٚقٛا َا نٓقِ تهٓنٕٚ 
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ايقٜٔ ٜبؼًٕٛ َا آتاِٖ اهلل َٔ ؾًٔ٘ ٖٛ ػرلا شلِ بٌ ٖٛ ًل  شلِ هٝطٛقٕٛ َعا غًعٛا بع٘    
 .ّٜٛ ايكٝا١َ ٚهلل َرلاخ ايو ُٛات ٚا٭كض ٚاهلل َا تعًُٕٛ ػبرل 

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ أب٢ ُاحل ايوُإ  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ أْ٘  -294
َٔ نإ  ٓـٙ َاٍ مل ٜ٪ؿ  منات٘ َجٌ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ًذا ا أقلع ي٘ مبٝبقعإ   :نإ ٜكٍٛ

  .أْا نٓعنى :ٜطًب٘ سق٢ ّهٓ٘ ٜكٍٛ

 .ٖقا َلؾٛع سهُا ٚقـ كٚاٙ ايٌٝؼإ َلؾٛ ا تِلوا :قًت

ٚاٖلٙ إٔ اهلل تعاٍ ػًعل ٖعقا    :ي٘(  قاٍ ايكآٞ  ٝاض َجٌ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 ايٌذاع يعقاب٘ َٚجٌ َجٌ أٟ ِْب أٚ ُرل َع٢ٓ إٔ َاي٘ ِٜرل  ٢ً ُٛك٠ ايٌذاع 

  .ؾ٬ ٜناٍ ٜقبع٘ سق٢ ًٜكُ٘ اُبع٘ :سق٢ ّهٓ٘( ٗ كٚا١ٜ ايٓوا٥ٞ ٚايبؼاكٟ :)قٛي٘

ٌ  :قاٍ ايـ٣ًٖٛ عل  ٔ كأه٘ َٔ نجعل٠  ايٌذاع اؿ١ٝ ايقنل ٚا٭قلع ايق٣امول اي
زل٘ ٚاين بٝبقإ ُٖا ايٓهققإ ايوٛؿاٚإ ؾٛم  ٝٓٝع٘ ٖٚعٛ أٚسعٍ َعا ٜهعٕٛ َعٔ اؿٝعات        

 ٚأػبج٘ ٚقٌٝ ُٖا اينبـتإ تهْٛإ ؾ٢ ايٌـقٌ إفا غٔب اٱْوإ أٚنجل ن٬َ٘. 

 باب أْٛاع ايننا٠

)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ُل بٔ  بـ ايعنٜن نقب إٍ  ُايع٘  ًع٢ ؿٌَعل     -295
 .ِا ايِـق١ ؾ٢ اؿلخ ٚايعٌ ٚإا١ًٝؾ٢ ايِـق١ إ

 .ٖقا ٫ٜكاٍ َٔ قبٌ ايلأٟ ٜٚ٪ ٜـٙ اؿـٜح ايقاٍ :قًت

ٌ  َٓ٘ ايننا٠  باب ايكـك ايقٟ ٫ػب ؾ٢ أق

زلعت أبعا هععٝـ    :)َايو(  ٔ  ُلٚ بٔ و٢ٝ إام٢ْ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -296
ٚؿ ُعـق١  يعٝى ؾُٝعا ؿٕٚ ٔعى ف    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :اــك٣ ٜكٍٛ

 .ٚيٝى ؾُٝا ؿٕٚ ٔى أٚام ُـق١ ٚيٝى ؾُٝا ؿٕٚ ٔو١ أٚهل ُـق١

ايلٚا١ٜ إٌٗٛك٠ بإٓعاؾ١ ٔعى إٍ    :ٔو١ فٚؿ( قاٍ ايٟٓٛٚ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايعقٚؿ َعٔ ايج٬ثع١ إٍ     :قعاٍ أٖعٌ ايًػع١    .فٚؿ ٚكٟٚ بقٜٓٛٔ ٔى ٜٚهٕٛ فٚؿ بـ٫ َٓع٘ 

أٚهعل( ْعع ٚهعل بؿعقض      :)قٛيع٘  .يٛاسـ بعرلايعٌل٠ ٫ ٚاسـ ي٘ َٔ يؿٛ٘ إِا ٜكاٍ ٗ ا
أٚام(  :ايٛاٚ أًٗل َٔ نوعلٖا ٚأُعً٘ ٗ ايًػع١ اؿُعٌ ٚإعلاؿ بع٘ هعقٕٛ ُعا ا )قٛيع٘         
 بقٌـٜـ ايٝا٤ ٚؽؿٝؿٗا ْع أٚق١ٝ بِٔ اشلُن٠ ٚتٌـٜـ ايٝا٤ ٖٚٞ أكبعٕٛ ؿكُٖا 

)َايعو(  عٔ قُعـ بععٔ  بعـ اهلل بعٔ  بعـ ايععلٓٔ بعٔ أبع٢ ُعِععع١          -297
ِ  إ ِ  ام٢ْ  ٔ أبٝ٘  ٔ أب٢ هعٝـ اــك٣ إٔ كهٍٛ اهلل ا٭ِْاك٣ ث  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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يٝى ؾُٝا ؿٕٚ ٔو١ أٚهل َٔ ايقُل ُـق١ ٚيٝى ؾُٝاؿٕٚ ٔى أٚام َٔ ايعٛكم   :قاٍ
 .ُـق١ ٚيٝى ؾُٝا ؿٕٚ ٔى فٚؿ َٔ اٱبٌ ُـق١

َٔ ايٛكم( بهول ايلا٤ ٚإههاْٗا ٖٚٞ ٖٓا ايؿ١ٔ َٔعلٚبٗا   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .ٙٚغرل

 باب ٫ػب ؾ٢ َاٍ منا٠ سق٢ وٍٛ  ًٝ٘ اؿٍٛ

298-    ٍ ٫ػعب ؾع٢ َعاٍ     :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل نعإ ٜكعٛ
 .منا٠ سق٢ وٍٛ  ًٝ٘ اؿٍٛ

ٚقـ كٟٚ ٖقا َلؾٛ ا َعٔ سعـٜح    :قاٍ ابٔ  بـ ايدل ٗ ا٫هققناك :قاٍ ايوٝٛطٞ
  .أػلد٘ ابٔ َاد١ :قاٍ ايوٝٛطٞ . ا١ٌ٥

ٕ  أبا بهل )َايو(  ٔ قُـ بٔ  ك -299 ُ ـ أ ب١ ٍَٛ اين برل  ٔ ايكاهِ بٔ ق
ِ ـٜل مل ٜهٔ ٜأػق َٔ َاٍ منا٠ سق٢ وٍٛ  ًٝ٘ اؿٍٛ   .اي

ٖقإ ا٭ثلإ َٔ قبٌٝ إلؾٛع اؿه٢ُ ٚت٪ٜعـُٖا ًعٛاٖـ أػعل اػقًؿعٛا ؾع٢       :قًت
 كؾعٗا. 

 باب نقاب  ُل كٓٞ اهلل  ٓ٘ ؾ٢ ايِـق١

ؾٛدـت ؾٝع٘   :١ قاٍ)َايو( أْ٘ قلأ نقاب  ُل بٔ ػطاب ؾ٢ ايِـق -311
ِ     ،بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ ٖقا نقاب ايِـق١  ،ٗ أكبع ٚ ٌلٜٔ َعٔ اٱبعٌ ؾعـْٚٗا ايػعٓ

ٚؾُٝا ؾٛم فيو إٍ ٔى ٚث٬ثعٌ بٓعت كعاض ؾعإٕ مل تهعٔ بٓعت        ،ؾ٢ نٌ ٔى ًا٠
ٚؾُٝعا ؾعٛم فيعو     ،ٚؾُٝا ؾٛم فيو إٍ ٔى ٚأكبعٌ اب١ٓ يبٕٛ ،كاض ؾابٔ يبٕٛ فنل

١ ايؿشٌ ٚؾُٝا ؾٛم فيو إٍ ٔى ٚهبعٌ دق ١ ٚؾُٝا ؾٛم فيعو  إٍ هقٌ سك١ طلٚق
إٍ توعٌ بٓقا يبٕٛ ٚؾُٝا ؾٛم فيو إٍ  ٌلٜٔ َٚا١٥ سكقإ طلٚققا ايؿشٌ ؾُاماؿ  ٢ً 
فيو َٔ اٱبٌ ؾؿ٢ نٌ أكبعٌ بٓت يبٕٛ ٚٗ نٌ ٔوعٌ سكع١ ٚؾع٢ هعا١ُ٥ ايػعِٓ إفا      

ٍ ٦َقٌ ًاتإ ٚؾُٝعا ؾعٛم فيعو    بًػت أكبعٌ إٍ  ٌلٜٔ َٚا١٥ ًا٠ ٚؾُٝا ؾٛم فيو إ
إٍ ث٬مثا١٥ ث٬خ ًٝاٙ ؾُا ماؿ  ٢ً فيو ؾؿ٢ نٌ َا١٥ ًا٠ ٫ٚىلز ؾع٢ ايِعـق١ تعٝى    

َاًا٤ إِـم ٫ٚ هُع بعٌ َؿعذلم ٫ٚ ٜؿعذلم بعٌ فقُعع      إ٫  ٫ٚ ٖل١َ ٫ٚفات  ٛاك
ى ػ١ٌٝ ايِـق١ َٚا نإ َٔ ػًٝطٌ ؾإِا ٜذلادعإ بايو١ٜٛ ٚؾع٢ ايلقع١ إفا بًػعت ٔع    

 .اٚام كبع ايعٌل
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أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ ٚايذلَقٟ ٚسوٓ٘ َٔ طلٜل هؿٝإ بٔ سوعٌ  عٔ    :قاٍ ايوٝٛطٞ
ِ   نقب كهعٍٛ اهلل   :ابٔ ًٗاب  ٔ هامل  ٔ ابٔ  ُل قاٍ نقعاب   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ايِـق١ ؾًِ ىلد٘ إٍ  ُاي٘ سق٢ قبا ؾعٌُ ب٘ أبٛ بهل سق٢ قبا ثعِ  ُعٌ بع٘  ُعل     
ٟ   .ٔ اٱبٌ ًعا٠ ؾعقنلٙ  سق٢ قبا ؾهإ ؾٝ٘ ٗ ٔى َ ٚقعـ ك٣ٚ ٜعْٛى    :قعاٍ ايذلَعق

ٚغرل ٚاسـ  ٔ اينٖلٟ  ٔ هامل ٖقا اؿـٜح ٚمل ٜلؾعٛٙ ٚإِا كؾع٘ هؿٝإ بعٔ سوعٌ.   
تعٝى(   :ٜلٜـ إٔ ايؿشٌ قـ ٜٔلبٗا ٖٚٞ تًكض )قٛيع٘  :طلٚق١ ايؿشٌ( قاٍ ايبادٞ :)قٛي٘

 . ايلق١( ٖٚٞ ايٛكمٚٗ :ايقنل َٔ إعن )٫ٖٚل١َ( ٖٞ اييت قـ أٓلبٗا ايهدل )قٛي٘
)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى إهٞ  ٔ طاٚي ايُٝاْٞ إٔ َعاف بٔ دبعٌ   -311

ا٭ِْاك٣ أػق َٔ ث٬ثٌ بكل٠ تبٝعا َٚٔ أكبعٌ بكل٠ َو١ٓ ٚأتٞ َا ؿٕٚ فيعو ؾعأب٢ إٔ   
ِ مل أزلع َٔ كهٍٛ اهلل  :ٜأػق َٓ٘ ٦ًٝا ٚقاٍ ؾٝع٘ ًع٦ٝا سقع٢ أيكعاٙ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
  .قبٌ إٔ ٜكـّ َعاف بٔ دبٌ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل ؾأهأي٘ ؾقٛٗ كهٍٛ 

ٖقإ ا٭ثلإ أٜٔا َلؾٛ إ سهُا ٜٚ٪ٜعـ ا٭ٍٚ نقعاب أبعٞ بهعل ايِعـٜل       :قًت
ِ   ٚؾٝ٘ ٖقٙ ؾل١ٜٔ ايِـق١ ايقع٢ ؾلٓعٗا كهعٍٛ اهلل     كٚاٙ ايبؼعاك٣   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ٜٚ٪ٜـ ايجا٢ْ سـٜح َعاف ْؿو٘ كٚاٙ أٓـ ٚا٭كبع١

ب١ٓ إؼاض( َٔ اٱبٌ ٢ٖ ايق٢ أت٢  ًٝٗا سٍٛ ٚطعٓت ؾ٢ ايوع١ٓ  )ا :قاٍ ايـًٖٟٛ
)ٚابٓع١ ايًبعٕٛ( ٖعٞ ايقع٢ أتع٢  ًٝٗعا سع٫ٕٛ        .ايجا١ْٝ ٭ٕ اَٗاُؼا بٛيـ آػل أٟ ؼٌُ

)ٚاؿك١( ٖٞ ايق٢ ات٢  ًٝٗا ث٬خ هٌٓ ٚطعٓت  .ٚطعٓت ؾ٢ ايجايج١ ٭ٕ أَٗا تِرل يبْٛا
ؾق ع١( ٖعٞ ايقع٢ ُعت شلعا أكبعع هعٌٓ        ؾ٢ ايلابع١ ٭ْٗا توعقشل اؿُعٌ ٚائعلاب )ٚا   

ٚطعٓت ؾ٢ اـاَو١ ٭ْٗا ػقع ايؤ أٟ توعكط٘ )ٚطلٚقع١ ايؿشعٌ( ٖعٞ ايقع٢ طلقٗعا       
)ٚايقبٝع١( َٔ ايبكل ايق٢ طعٓت ؾ٢ ايجا١ْٝ )ٚإو١ٓ( ايق٢ طعٓعت ؾع٢   .ايؿشٌ أٟ ْنا  ًٝٗا

يو ايننا٠ ايجايج١ظ فنل ؾ٢ ٖقا ايهقاب قٝـ ايوّٛ ؾ٢ ايػِٓ ؿٕٚ اٱبٌ ٚيقيو أٚدب َا
إٕ ايوّٛ َعقدل ؾ٢ ايػعِٓ ٚاٱبعٌ ؿعـٜح أبع٢      :ٗ ْٛآض اٱبٌ ظ ٚقاٍ  ا١َ أٌٖ ايعًِ

  .ؿاٚؿ ؾ٢ نٌ ها١ُ٥ إبٌ ؾ٢ اكبعٌ بٓت يبٕٛ

 اؾق ١ ٚايج١ٝٓإ٫  باب ٜعقـ بايوؼٌ ٫ٚ ٜا٤ػق

)َايو(  ٔ ثٛك بٔ مٜـ ايـ٢ًٜ  ٔ ابٔ  بـ اهلل بٔ هؿٝإ ب ايجّكؿع٢   -312
ـ ٙ هؿٝإ بٔ   بـ اهلل إٔ  ُل بعٔ اـطعّاب بعجع٘ َِعـقا ؾهعإ ٜععـ  ًع٢ ايٓعاي          ٔ د

أتعـ  ًٝٓا بايوؼٌ ٫ٚتأػق َٓ٘ ٦ًٝا ؟ ؾًُا قـّ  ٢ً  ُل بٔ اـطعاب   :بايوؼٌ ؾكايٛا
ْعِ ْعـ  ًِٝٗ بايوؼ١ً وًُٗا ايلا ع٢ ٫ٚ ْأػعقٖا ٫ٚ ْأػعق     :فنل فيو ي٘ ؾكاٍ  ُل
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ْأػق اؾق ١ ٚايج١ٝٓ ٚفيو  ـٍ بٌ غقا٤ ا٭نٛي٫ٚ١ ايلب٢ ٫ٚ إاػا ٫ٚ ؾشٌ ايػِٓ ٚ
ايوؼ١ً ايِػرل٠ سٌ تٓقر ٚايلب٢ ايق٢ قـ ٚٓعت ؾ٢ٗ تلبعٞ   :قاٍ َايو ،ايػِٓ ٚػٝاكٙ

 .ٚيـٖا ٚ إاػا ٖٞ اؿاٌَ ٚا٭نٛي١ ٖٞ ًا٠ ايًشِ اييت تؤُ يق٪نٌ

ْععِ ْععـ( بايقعا٤  ًع٢      :َِـقا( أٟ دابٝا يًِعـق١ )قٛيع٘   :)قٛي٘ :قاٍ ايهٓـًٖٟٛ
اـطاب ٗ ايٓوؽ إِل١ٜ ٚٗ ايٓوؽ اشلٓـ١ٜ  ٢ً ُٝػ١ اؾُع يًُقهًِ ٖٚهعقا ٗ  ُٝػ١ 

 .ا٭ؾعاٍ ايج٬ث١ اٯت١ٝ

ٚأثل  ُل كٓٞ اهلل  ٓ٘ ٖقا أػلد٘ ايبٝٗكٞ ٗ هٓٓ٘ بوعٓـٙ إٍ  بٝعـ اهلل بعٔ  ُعل     
بٔ بٌرل بٔ  اُِ  ٔ أبٝ٘  ٔ دـٙ ٚأػلد٘ ابٔ أبٞ ًٝب١ ٗ إِٓـ  ٔ ابٔ  ١ٓٝٝ  ٔ 

 . اُِ بٔ هؿٝإ  ٔ ابٔ  ُل كٓٞ اهلل  ٓ٘ اهقعٌُ أباٙ  ٢ً ايطا٥ـ اؿـٜح بٌل بٔ

ٖقا ا٭ثل أٜا ٫ٜكاٍ َٔ قبٌ ايلأٟ ؾًعً٘ ؾ٢ سهِ ايلؾع ٚقـ كؾع٘ ابٔ ابعٞ   :قًت
 .ًٝب١ ٚأغلب ؾٝ٘ ٚت٪ٜـٙ ًٛاٖـ نجرل٠ َلؾٛ ١

  ِ  باب ػب ايننا٠ ٗ َاٍ اي

313-    ٍ ػعلٚا ٗ أَعٛاٍ ايٝقعا٢َ    ا :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ُل بعٔ اـطعاب قعا
 .٫تأنًٗا ايننا٠

ٖععقا ٚإ نععإ َٛقٛؾععا يهٓعع٘ ؾعع٢ سهععِ ايلؾععع ٚقععـ ك٣ٚ مععٛٙ ايذلَععق٣    :قًععت
 .ٚايـاكقط٢ٓ بإهٓاؿ ٓعٝـ  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ َلؾٛ ا

 باب قـك ايِـق١ ؾُٝا أػلدت ا٭كض

)َايو(  ٔ ايجك١  ٓـٙ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك ٚ ٔ بوعل بعٔ هععٝـ إٔ     -314
ؾُٝا هكت ايوُا٤ ٚايعٕٝٛ ٚايبعٌ ايعٌل َٚاهعكٞ   :قاٍ ٢ اهلل  ًٝ٘ ٚهًًُِكهٍٛ اهلل 

 .بايٓٔض ِْـ ايعٌل

ايوُا٤( أٟ إطل ٜٚـػٌ ؾٝع٘ ايوعٌٝ ٚا٭ْٗعاك )ٚايعٝعٕٛ(      :)قٛي٘ :قاٍ ايهٓـًٖٟٛ
أٟ اؾاك١ٜ  ٢ً ٚد٘ ا٭كض اييت ٫ٜقهًـ ٗ كؾع َا٥ٗا ٯي١ )ٚايبعٌ( َٛسعـ٠ َؿقٛسع١   

 .َا ًلب بعلٚق٘ َٔ ا٭كض ٚمل وعقر إٍ هعكٞ زلعا٤ ٫ٚ آيع١     ٚ ٌ ١ًَُٗ هان١ٓ ٖٛ
أٚ نعإ   :قاٍ اينكقاْٞ: ٖقا ٖٛ إعدل  ٓ٘ ٗ سـٜح ابعٔ  ُعل كٓعٞ اهلل  ُٓٗعا بكٛيع٘     

 . جلٜا ؾكـ ؾولٙ اـطابٞ بأْ٘ ايقٟ ٌٜلب بعلٚق٘ َٔ غرل هكٞ

 باب منا٠ ايلنام

ٔ  بعـ  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب ٚ ٔ أب٢ ه١ًُ ب -315
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ِ   ايلٓٔ بٔ  ٛف  ٔ اب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل   ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ؾع٢ ايلنعام    :قعا
 .اـُى

ٚقعع ٗ مَعٔ ًعٝؽ اٱهع٬ّ  عن ايعـٜٔ بعٔ  بعـ          :قاٍ ايوٝٛطٞ ٗ تٜٓٛل اؿٛايو
افٖب إٍ َٛٓع نعقا   :ٗ ايّٓٛ ؾكاٍ ي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايو٬ّ إٔ كد٬ كأ٣ ايٓ  

ؾًُعا أُعبض فٖعب إٍ فيعو      .ؾؼعقٙ يعو ٫ٚ ٔعى  ًٝعو ؾٝع٘      ؾاسؿلٙ ؾإٕ ؾٝ٘ كناما
إٛٓع ؾشؿلٙ ؾٛدـ ايلنام ؾاهقؿق٢  ًُا٤  ِلٙ ؾأؾقاٙ بأْ٘ ٫ ٔى  ًٝ٘ يِش١ ايل٩ٜا 
ٚأؾق٢ ايٌٝؽ  ن ايـٜٔ بٔ  بـ ايو٬ّ بإٔ  ًٝ٘ اـُى ٚقاٍ أنجل َا ْٓعنٍ َٓاَ٘ َٓععني١  

ٖٚعٛ اؿعـٜح إؼعلز ٗ    سـٜح كٟٚ بإهٓاؿ ُشٝض ٚقـ  اكٓع٘ َعا ٖعٛ أُعض َٓع٘      
  .ؾٝكـّ  ًٝ٘ ،ٗ ايلنام اـُى :ايِشٝشٌ

 باب منا٠ إعـٕ

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ اب٢  بـ ايلٓٔ  عٔ غعرل ٚاسعـ إٔ كهعٍٛ اهلل      -316
أقطع يب٬ٍ بٔ اؿاكخ إنْٞ َعاؿٕ ايكب١ًٝ ٖٚٞ َعٔ ْاسٝع١ ايؿعلع     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .يننا٠اإ٫  ؾقًو إعاؿٕ ٫ٜ٪ػق َٓٗا إٍ ايّٝٛ

ٚأػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ َٔ طلٜل ثٛك بٔ مٜـ ايـًٜٞ  ٔ  هل١َ  ٔ ابعٔ   :قاٍ ايوٝٛطٞ
ايكب١ًٝ َٓوٛب١ إٍ قبٌ بؿقض ايكاف ٚايبعا٤ إٛسعـ٠ ٖٚعٞ     : باي قاٍ ابٔ ا٭ثرل ٗ ايٓٗا١ٜ

ٖعقا ٖعٛ    .ْاس١ٝ َٔ ايؿلع ٖٚٛ بِٔ ايؿا٤ ٚههٕٛ ايلا٤ ٖٚٛ َٛٓع بٌ َهع١ ٚإـٜٓع١  
 .احملؿٛٚ ٗ اؿـٜح

 باب نلا١ٖٝ اًذلا٤ ايِـق١

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ ابٝ٘ أْ٘ قعاٍ زلععت  ُعل بعٔ اـطعاب       -317
ًٓت  ٢ً ؾلي  قٝل ؾ٢ هبٌٝ اهلل ٚنإ ايلدٌ ايق٣ ٖٛ  ٓـٙ قـ أٓعا ٘   :ٖٚٛ ٜكٍٛ

ُع٢ً  ؾوأيت  ٔ فيو كهعٍٛ اهلل   :ؾأكؿت إٔ أًذلٜ٘ َٓ٘ ٚٚٓٓت أْ٘ با٥ع٘ بلػّ قاٍ
ذلٙ ٚإٕ أ طان٘ بـكِٖ ٚاسـ ؾإٕ ايعا٥ـ ؾ٢ ُـقق٘ نايهًب ٫ تٌ :ؾكاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٜعٛؿ ؾ٢ ق٦ٝ٘

ًٓت  ٢ً ؾلي( أٟ تِـقت ب٘ ٖٚٚبق٘ ٕٔ ٜكاتعٌ  ًٝع٘ ٗ    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٞ    : قٝل( ٖٛ ايهلِٜ ايوابل ٚاؾُعع  قعام )قٛيع٘    :هبٌٝ اهلل )قٛي٘  :أٓعا ٘( قعاٍ ايبعاد

ٙ ٓعا٥عا َعٔ اشلعناٍ يؿعلٙ َباًعل٠ اؾٗعاؿ       وقٌُ إٔ ٜلٜـ مل وؤ ايكٝعاّ  ًٝع٘ أٚ ُعرل   
٫تٌذلٙ( ٖٛ ْٗٞ تٓععنٜ٘ ٚقٝعٌ ؼعلِٜ )ؾعإٕ ايعا٥عـ إخل(       :ٚاٱتعاب ي٘ ٗ هبٌٝ اهلل )قٛي٘

 .ٚد٘ ايقٌبٝ٘ أْ٘ أػلز ٗ ايِـق١ أٚهاػ٘ ٚأؿْاه٘ ؾأًب٘ تػرل ايطعاّ إٍ ساٍ ايك٤ٞ
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٢ )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُل بٔ اـطاب ٓعٌ  ًع   -318
 :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾلي ؾ٢ هبٌٝ اهلل ؾأكاؿ إٔ ٜبقا ٘ ؾوأٍ  ٔ فيو كهٍٛ اهلل 

 .٫ تبقع٘ ٫ٚ تعـ ؾ٢ ُـققو

 باب منا٠ ايؿطل ؾل١ٜٔ ٚ ٢ً َٔ ػب ٚنِ َهًٝقٗا َٚا دٓوٗا ؟

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -319
 ٢ً ايٓاي ُا ا َٔ ُل أٚ ُعا ا َعٔ ًععرل  ًع٢     ؾلض منا٠ ايؿطل َٔ كَٔإ  ٚهًِ

 .نٌ سل أٚ  بـ فنل أٚ أْج٢ َٔ إوًٌُ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  ٝاض بعٔ  بعـ اهلل بعٔ هععـ بعٔ أبعٞ        -311
نٓا نلز منا٠ ايؿطل ُا ا َٔ طعاّ أٚ  :هلغ ايعاَل٣ أْ٘ زلع أبا هعٝـ اــك٣ ٜكٍٛ

أٚ ُا ا َٔ مبٝب ٚفيو بِاع ايعٓ    ُا ا َٔ ًعرل أٚ ُا ا َٔ ُل أٚ ُا ا َٔ أق٘
 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ٫ ؼٌ ايِـق١ ٯٍ قُـ 

ِ   )َايو( أْع٘ بًػع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل     -311 ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٫ ؼعٌ   :قعا
 .إِا ٢ٖ أٚهاؾ ايٓاي ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايِـق١ ٯٍ قُـ 

أزلا٤  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بعـ اهلل  ًُٚ٘ َوًِ َٔ طلٜل دٜٛل١ٜ بٔ  :قاٍ ايوٝٛطٞ
ِ  بٔ اؿاكخ بٔ ْٛؾٌ بٔ  بـ إطًب بٔ كبٝع١ بٔ اؿاكخ  ٔ ايٓ    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ٞ  :َط٫ٛ ٚتابع٘ هعٝـ بٔ ؿاٚؿ بٔ أبٞ مْدل  ٔ َايو أػلد٘ قاهِ بٔ أُبع قاٍ ايبعاد
 .ٚإلاؿ بِٗ  ٓـ َايو بٓٛ ٖاًِ ؾك٘ ٚ ٓـ ايٌاؾعٞ بٓٛ ٖاًِ ٚإطًب

 ـُو١إ٫   ؼٌ ايِـق١ يػينباب ٫

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طأ بٔ ٜوعاك إٔ كهعٍٛ اهلل    -312
ـُو١ يػعام ؾع٢ هعبٌٝ اهلل أٚ يعاَعٌ  ًٝٗعا أٚ      إ٫  ٫ ؼٌ ايِـق١ يػين :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

يػاكّ أٚ يلدٌ اًذلاٖا َاي٘ أٚ يلدٌ ي٘ دعاك َوعهٌ ؾقِعـم  ًع٢ إوعهٌ ؾأٖعـ٣       
 .إوهٌ يًػين

ًُٚ٘ أبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ َاد٘ َٔ طلٜل َعُل  عٔ مٜعـ بعٔ أهعًِ  عٔ       :اٍ ايوٝٛطٞق
  . طا٤ بٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ

يػعام ٗ هعبٌٝ اهلل( ٖعقا أسعـ ايقؿاهعرل ٗ قٛيع٘ تععاٍ ٗ         :)قٛي٘ :قاٍ ايهٓـًٖٟٛ
ٖعٛ ايػعنٚ ٚاؾٗعاؿ ٚقايع٘ َايعو ْٚٗعٛك        :قاٍ ايبادٞ .َِاكف ايِـق١ ٚٗ هبٌٝ اهلل
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ٍ       :ٖٛ اؿر )قٛي٘ :ابٔ سذل ٚقاٍ .ايؿكٗا٤  :يعاَعٌ  ًٝٗعا( أٟ  ًع٢ ايِعـق١ قعاٍ تععا
 :ِٖ ايقٜٔ ِْبِٗ اٱَعاّ ؾباٜع١ ايِعـق١ ٚقعاٍ أٜٔعا      :قاٍ ايهواْٞ {ٚايعاًٌَ  ًٝٗا}

ايوا ٞ ٖٛ ايقٟ ٜوع٢ ٗ ايكبا٥ٌ يٝأػق ُـق١ إٛاًٞ ٗ أَانٓٗعا ٚايعاًعل ٖعٛ ايعقٟ     
ِٕـم اهعِ دعٓى اٖعع ٖٚعقا نًع٘ ٗ ُعـق١       ٜأػق ايِـق١ َٔ ايقادل ايقٟ ّل  ًٝ٘ ٚا

 .ايٛادب أَا ُـق١ ايقطٛع ؾٗٞ َٓعني١ اشلـ١ٜ ؼٌ يًػين ٚايؿكرل

 باب ايٓٗٞ  ٔ ايو٪اٍ ٕٔ ٜكـك  ٢ً ايهوب أٚ  ٓـٙ مٛ أٚق١ٝ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -313
ايِـق١ ؾًُا قـّ هعأي٘ إبع٬ َعٔ ايِعـق١      اهقعٌُ كد٬ َٔ بين  بـ ا٭ًٌٗ  ٢ً ٚهًِ

ٚنعإ ٖعا    -سقع٢  علف ايػٔعب ؾع٢ ٚدٗع٘       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾػٔب كهٍٛ اهلل 
إٕ ايلدٌ يٝوأيين َا ٫ِٜعًض يعٞ    :ثِ قاٍ -ٜعلف ب٘ ايػٔب ؾ٢ ٚدٗ٘ إٔ ؼُل  ٝٓاٙ 

ٜا  :دٌؾكاٍ ايل .٫ٚ ي٘ ؾإٕ َٓعق٘ نلٖت إٓع ٚإٕ أ طٝق٘ أ طٝق٘ َا ٫ ًِٜض يٞ ٫ٚ ي٘
 .كهٍٛ اهلل ٫ أهأيو َٓٗا ٦ًٝا أبـا

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -314
ٚايق٣ ْؿو٢ بٝـٙ ٭ٕ ٜأػق أسعـنِ سبًع٘ ؾٝشقطعب  ًع٢ ٚٗعلٙ       :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ػرل َٔ إٔ ٜأتٞ كد٬ أ طاٙ اهلل َٔ ؾًٔ٘ ؾٝوأي٘ ظ أ طاٙ أٚ َٓع٘

هًِ  ٔ  طأ بٔ ٜواك  ٔ كدٌ َعٔ بٓع٢ أهعـ    )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أ -315
ُع٢ً اهلل  إفٖعب إٍ كهعٍٛ اهلل    :ْنيت أْا ٚأًٖٞ ببكٝع ايػلقـ ؾكاٍ يعٞ أًٖع٢   :أْ٘ قاٍ

ؾاهأي٘ يٓا ٦ًٝا ْأنً٘ ٚدعًٛا ٜقنلٕٚ َٔ سعادقِٗ ؾعقٖبت إٍ كهعٍٛ اهلل      ًٝ٘ ٚهًِ
 :ٜكٍٛ ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝؾٛدـت  ٓـٙ كد٬ ٜوأي٘ ٚكهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٍ يعُعلٟ إْعو يقعطعٞ َعٔ      :٫ أدـ َا أ طٝو ؾقٍٛ ايلدٌ  ٓ٘ ٖٚٛ َػٔب ٖٚٛ ٜكعٛ
أدـ َا أ طٝ٘ َٔ هأٍ إ٫  إْ٘ يٝػٔب  ًٞ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٦ًًِت ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .َٓهِ ٚي٘ أٚق١ٝ أٚ  ـشلا ؾكـ هأٍ إؿاؾا

قٝع١ أكبععٕٛ ؿكُٖعا    ٚا٭ٚ :يًكش١ ػرل يٓا َٔ أٚق١ٝ قاٍ َايو :ؾكًت :قاٍ ا٭هـ٣
ِ   ؾلدعت ٚمل أهأي٘ ؾكـّ  ٢ً كهعٍٛ اهلل   :قاٍ بععـ فيعو بٌععرل     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

  .ٚمبٝب ؾكوِ يٓا َٓ٘ سق٢ أغٓاْا اهلل  ن ٚدٌ

 باب ثٛاب ايِـق١

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ أبٞ اؿباب هعٝـ بٔ ٜواك إٔ كهعٍٛ   -316
طٝبعا  إ٫  ب طٝب ٫ٚ ٜكبعٌ اهلل َٔ تِـم بِـق١ َٔ نو :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
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نإ إِا ٜٔعٗا ؾ٢ نـ ايلٓٔ ٜلبٝٗا ي٘ نُا ٜلبٞ أسـنِ ؾًٛٙ أٚ ؾًِٝ٘ سق٢ تهعٕٛ  
 .َجٌ اؾبٌ

قاٍ ايوٝٛطٞ: )ؾًٛٙ( بؿقض ايؿا٤ ِٚٓ اي٬ّ ٚتٌـٜـ ايع٬ّ قعاٍ ايبعادٞ: ٖعٛ ٚيعـ      
بعٌ( قعاٍ   أْج٢ اـٌٝ َٔ فنٛك اؿُرل )أٚ ؾًِٝ٘( ٖٛ ٚيعـ ايٓاقع١ )سقع٢ ٜهعٕٛ َجعٌ اؾ     

 .أٟ ثٛابٗا :ايبادٞ

 نقاب ايِٝاّ 

 باب ؾٌٔ ايِّٛ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -317
ٚايقٟ ْؿو٢ بٝـٙ ـًٛف ؾِ ايِا٥ِ أطٝب  ٓـ اهلل َٔ كٜض إوو  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

٘ نعٌ سوع١ٓ بعٌعل    إِا ٜقك ًٗٛت٘ ٚطعاَ٘ ًٚلاب٘ َٔ أدًٞ ؾايِٝاّ يٞ ٚأْا أدعن٣ بع  
  .ايِٝاّ ؾٗٛ يٞ أدن٣ ب٘إ٫  أَجاشلا إٍ هبعُا١٥ ٓعـ

اـًٛف تػرل طعِ ايؿِ ٚكو٘ ٜوبب اؾٛع َٚع٢ٓ نْٛ٘ أطٝب  ٓـ  :قاٍ ايـًٖٟٛ
  .َٚع٢ٓ قٛي٘ ٚأْا أدن٣ ب٘ إػقِاْ ايقٌلٜـ ٚايقعِٛٝ ،اهلل كٓا اهلل تعاٍ ب٘

ٚايع٬ّ ٚهعهٕٛ ايعٛاٚ ٚقايع٘      ـًعٛف( بٔعِ اـعا٤ إعذُع١     :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚأْعا   :يػ١ قًًٝع١ ٖٚعٛ تػعرل كا٥شع١ ايؿعِ )قٛيع٘       :ٖٛ ػطأ ٚقٌٝ :بعِٔٗ بؿقض اـا٤ ؾكٌٝ

أدنٟ ب٘( اػقًـ ايعًُا٤ ٗ َع٢ٓ ٖقا ايه٬ّ َع إٔ ا٭ ُاٍ نًٗا ي٘ ٖٚٛ ايقٟ هعنٟ  
ٙ بٗا  ٢ً أقٛاٍ أٚٗلٖا ق٫ٕٛ أسـُٖا إٔ ايِعّٛ ٫ ٜكعع ؾٝع٘ ايلٜعا٤ نُعا ٜكعع ٗ غعرل       

ايِٝاّ ٫ كٜا٤ ؾٝ٘ كٚاٙ ايبٝٗكٞ َٔ سـٜح أبعٞ ٖلٜعل٠ ٚهعٓـٙ ٓععٝـ      :ٜٚ٪ٜـٙ سـٜح
نعٌ ايعُعٌ    :ايِٝاّ ٜٚ٪ٜـٙ سـٜحإ٫  ٚايجاْٞ إٔ ْٝع ايعباؿات ٜٛؾ٢ َٓٗا َٛامل ايعباؿ

 .ايِّٛ ايِّٛ يٞ ٚأْا أدنٟ ب٘ كٚاٙ أٓـإ٫  نؿاك٠

 باب ؾٌٔ ًٗل كَٔإ

 : ٔ أبٝ٘  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ  ُ٘ أبٞ هٌٗٝ بٔ َايو  -318
 .إفا ؿػٌ كَٔإ ؾقشت أبٛاب اؾ١ٓ ٚغًكت أبٛاب ايٓاك ُٚؿـت ايٌٝاطٌ

تٛقٝؿا ٚقـ كٟٚ َلؾٛ ا َٔ إ٫  ٖقا ٫ ٜهٕٛ كأٜا :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
أػلد٘ ايبؼاكٟ َٚوًِ ٚايٓوا٥ٞ َعٔ طلٜعل اينٖعلٟ     :سـٜح أبٞ هٌٗٝ قاٍ ايوٝٛطٞ

وقُعٌ أْع٘  ًع٢ ٚعاٖلٙ ٚسكٝكقع٘       :هٌٗٝ ب٘ َلؾٛ ا. قاٍ ايكآٞ  ٝاضٚغرلٙ  ٔ أبٞ 
ٚوقٌُ أْ٘  ٢ً اجملام ٜٚهٕٛ إًاك٠ إٍ نجل٠ ايجٛاب ٚايعؿٛ ٚإٔ ايٌٝاطٌ ٜكٌ إغٛا٩ِٖ 
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ؾهٝـ تل٣ ايٌلٚك ٚإعاُٞ ٚاقعع١ ٗ   :ؾإٕ قٌٝ :كدض ايكلط  ا٭ٍٚ ٚقاٍ .ٚإٜقا٩ِٖ
فيو ؾاؾٛاب أْٗعا إِعا تػعٌ  عٔ ايِعا٥ٌُ       كَٔإ نجرلا ؾًٛ ُؿـت ايٌٝاطٌ مل ٜكع

ايِّٛ ايقٟ سٛؾٜ  ٢ً ًلٚط٘ ٚكٚ ٝت آؿاب٘ ٚإِؿـ بعا ايٌٝاطٌ ٖٚعِ إعلؿ٠ ٫   
ٚإكِٛؿ تكًٝعٌ   ،ُؿـت ايٌٝاطٌ َلؿ٠ اؾٔ :نًِٗ نُا ٚكؿ ٗ كٚا١ٜ ايذلَقٟ ٚغرلٙ
و أهعبابا غعرل   ٜكع ًل ٫ٚ َع١ِٝ ٭ٕ يعقي إ٫  ايٌلٚك ؾٝ٘ أٚ ٫ ًٜنّ َٔ تؿِٝـ ْٝعِٗ

 .ايٌٝاطٌ نايٓؿٛي اـبٝج١ ٚايعاؿات ايكبٝش١ ٚايٌٝاطٌ اٱْو١ٝ

 باب هب ايِّٛ ٚايؿطل بل١ٜ٩ اشل٬ٍ ؾإٕ غِ

 أنًُٛا ث٬ثٌ ثِ ُاَٛا ٚ أؾطلٚا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -319
٫ تؿطلٚا سقع٢ تعلٚٙ ؾعإٕ غعِ     ٫ تَِٛٛا سق٢ تلٚا اشل٬ٍ ٚ :فنل كَٔإ ؾكاٍ ٚهًِ

  ًٝهِ ؾاقـكٚا ي٘. 

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -321
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ايٌعٗل توعع ٚ ٌعلٕٚ ؾع٬ تِعَٛٛا سقع٢ تعلٚا اشلع٬ٍ ٫ٚ          :قعا

 .تؿطلٚا سق٢ تلٚٙ ؾإٕ غِ  ًٝهِ ؾاقـكٚا ي٘

 بعٔ  بعاي إٔ كهعٍٛ اهلل    )َايو(  ٔ ثٛك بٔ مٜـ ايـ٢ًٜ  ٔ  بـ اهلل -321
٫ تَِٛٛا سق٢ تلٚا اشلع٬ٍ ٫ٚ تؿطعلٚا سقع٢     :فنل كَٔإ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .تلٚٙ ؾإٕ غِ  ًٝهِ ؾأنًُٛا ايعـؿ ث٬ثٌ

ٜكعاٍ غُُعت ايٌع٤ٞ أٟ     ،قٛي٘ )غعِ( أ٣ أػؿع٢   ،ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٌ َٚع٢ٓ )ؾاقـكٚا(  ٢ً ايِشٝض َٔ إقٖبٌ أنُ .غطٝق٘ ؾاقعـكٚا   :ًٛا ايعـؿ ث٬ثٌ ٚقٝع

 .عواب َٓامٍ ايكُل ٖٚٛ ٓعٝـ

ٟ   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ  :اػقًعـ ٗ َعٓعاٙ ؾكايعت طا٥ؿع١     :ؾاقـكٚا ي٘( قعاٍ ايٓعٛٚ
َعٓاٙ ٓٝكٛا ي٘ ٚقـكٚٙ ؼت ايوشاب ٚبٗقا قاٍ أٓـ بٔ سٓبٌ ٚقاٍ ابٔ هلٜر ْٚا ١ 

 .ٗ ايلٚا١ٜ ا٭ػل٣ إٍ إٔ َعٓاٙ قـكٚا ي٘ ُاّ ايعـؿ ث٬ثٌ َٜٛا نُا

 باب ٫ُّٛ ٕٔ مل ٜبٝت ايِّٛ

َعٔ  إ٫  ٫ِّٜٛ :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْ٘ نإ ٜكٍٛ -322
 أْع ايِٝاّ قبٌ ايؿذل.

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ا٥ٌع١ ٚسؿِع١ مٚدعٞ ايعٓ       -323
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 .َجٌ فيو  ًٝ٘ ٚهًِ

ٞ  :قاٍ ايوٝٛطٞ ع يًِعٝاّ ٖعٛ ايععنّ  ًٝع٘     اٱْعا  :)قٛي٘ َٔ أْع إخل( قاٍ ايبعاد
 ٚايكِـ ي٘. 

ٖقإ ا٭ثعلإ ٚإٕ ناْعاَٛقٛؾٌ يهُٓٗعا ٗ سهعِ ايلؾعع ٚقعـ أػعلز أٓعـ          :قًت
قاٍ َٔ مل ٜبٝت ايِٝاّ قبٌ ايؿذل ؾع٬   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚا٭كبع١  ٔ سؿ١ِ إٔ ايٓ  

 ُٝاّ ي٘.

 باب ٜأنٌ ٌٜٚلب سق٢ ٜقبٌ ايِبض إوقطرل

ٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل       )َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿ  -324
 .إٕ ب٫٬ ٜٓاؿٟ بًٌٝ ؾهًٛا ٚاًلبٛا سق٢ ٜٓاؿٟ ابٔ أّ َهقّٛ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل إٔ كهعٍٛ اهلل   -325
قعاٍ  .إٕ ب٫٬ ٜٓاؿ٣ بًٝعٌ ؾهًعٛا ٚاًعلبٛا سقع٢ ٜٓعاؿ٣ ابعٔ أّ َهقعّٛ        :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٚنإ ابٔ أّ َهقّٛ كد٬ أ ٢ُ ٫ ٜٓاؿ٣ سق٢ ٜكاٍ ي٘ أُبشت أُبشت

سق٢ ٜٓاؿٟ ابٔ أّ َهقّٛ( قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذعل ٗ ُعشٝض    :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٌ   :ابٔ ػن١ّ ٚابٔ سبإ ٚغرلُٖا َٔ سـٜح أْٝو١ َلؾٛ ا  :إٕ ابٔ أّ َهقّٛ ٜٓعاؿٟ بًٝع

دل ْٚا ١ َٔ ا٭َع١ أْع٘ َكًعٛب ٚإٔ    ٚاؿ ٢ ابٔ  بـ اي .ؾهًٛا ٚاًلبٛا سق٢ ٜ٪فٕ ب٬ٍ
ٚقـ نٓت أٌَٝ إٍ فيو إٍ إٔ كأٜعت اؿعـٜح ٗ    :قاٍ اؿاؾٜ .ايِٛاب سـٜح ايباب

ٚنعإ   :قايعت  ا٥ٌع١   .ُشٝض ابٔ ػن١ّ َٔ طلٜكٌ آػلٜٔ  ٔ  ا١ٌ٥ كٓٞ اهلل  ٓٗعا 
ٚقـ ْع ابعٔ ػنّع١    .ٚناْت  ا١ٌ٥ غً٘ ابٔ  ُل :ب٬ٍ ٫ٜ٪فٕ سق٢ ٜبِل ايؿذل قاٍ

يِؿٞ بٌ اؿـٜجٌ َا ساًُ٘ أْ٘ وقٌُ إٔ ٜهٕٛ ا٭فإ نإ ْٛبا بعٌ بع٬ٍ ٚابعٔ أّ    ٚا
ٜعًِ ايٓاي إٔ ا٭فإ ا٭ٍٚ َُٓٗا ٫ وعلّ  ًع٢    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِهقّٛ ٚنإ ايٓ  

  .ايِا٥ِ ٦ًٝا ٫ٚ ٜـٍ  ٢ً ؿػٍٛ ٚقت اي٠٬ِ غ٬ف ايجاْٞ

ا٭ٍٚ قٍٛ َٔ قاٍ  :ٜ ابٔ سذلاُبشت أُبشت( قاٍ اؿاؾ :)قٛي٘ سق٢ ٜكاٍ ي٘
َع٢ٓ أُبشت قاكبت ايِباغ ٖٚٛ ايقٟ ا قُـٙ ابٔ سبٝعب ٚابعٔ  بعـ ايعدل ٚا٭ُعًٝٞ      
ْٚا ١ ٫ٚ ًٜنّ ٚقٛع أفاْ٘ قبٌ ايؿذل ٫سقُاٍ إٔ ٜهٕٛ قٛشلِ فيو ٜكع ٗ آػل دعن٤  

 .َٔ ايًٌٝ

 باب ٜوقشب تعذٌٝ ايؿطل ٚتأػرل ايوشٛك

هعٌٗ بعٔ هععـ ايوعا ـ٣ إٔ     )َايو(  ٔ أبٞ سامّ بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ     -326
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 .٫ ٜناٍ ايٓاي غرل َا  ذًٛا ايؿطل :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ سل١ًَ ا٭ه٢ًُ  ٔ هعٝـ بٔ إوعٝب إٔ   -327
 .٫ ٜناٍ ايٓاي غرل َا  ذًٛا ايؿطل :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٍ  )َايو(  ٔ  بـ ايهلِٜ بٔ أبٞ إؼعاكم أ  -328 َعٔ نع٬ّ ايٓبع٠ٛ     :ْع٘ قعا
 .تعذٌٝ ايؿطل ٚا٫هقٝٓا٤ بايوشٛك

 .تكـّ ٖقا ؾ٢ باب هٔ ٚٓع ايٌُٝ  ٢ً ايٌُاٍ ؾ٢ قٝاّ اي٠٬ِ :قًت

 باب ِٜض ُّٛ َٔ أُبض دٓبا

)َايو(  ٔ زل٢ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ بهل بعٔ  بعـ    -329
ِ   ايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ ٚأّ ه١ًُ مٚدعٞ ايعٓ     إٕ نعإ   :أُْٗعا قايقعا   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .يِٝبض دٓبا َٔ ْاع غرل اسق٬ّ ثِ ِّٜٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ  بـ كبع٘ بعٔ هععٝـ  عٔ أبعٞ بهعل بعٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ            -331
ِ   اؿاكخ بٔ ٌٖاّ  ٔ  ا١ٌ٥ ٚأّ ه١ًُ مٚدٞ ايٓ    :أُْٗعا قايقعا   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

دٓبا َٔ ْاع غرل إسق٬ّ ؾع٢ كَٔعإ ثعِ     يِٝبض ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل 
ِّٜٛ. 

َٔ غرل اسق٬ّ( قِـت بقيو إبايػع١ ٗ ايعلؿ ٚإٓؿعٞ  ًع٢      :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
نإ ٫ وقًِ إف ا٫سق٬ّ َٔ ايٌٝطإ ٖٚٛ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإط٬ق٘ ٫ َؿّٗٛ ي٘ ٭ْ٘ 

 َعِّٛ َٓ٘.
ِعاك٣  عٔ أبعٞ    )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ َعُعل ا٭ْ     -331

ٖٚٛ ٚاقعـ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْٜٛى ٍَٛ  ا١ٌ٥  ٔ  ا١ٌ٥ إٔ كد٬ قاٍ يلهٍٛ اهلل 
ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    ،ٜا كهٍٛ اهلل إْٞ أُبض دٓبا ٚأْا أكٜعـ ايِعٝاّ   : ٢ً ايباب ٚأْا أزلع
 :ؾكاٍ ي٘ ايلدٌ ،ٚأْا أُبض دٓبا ٚأْا أكٜـ ايِٝاّ ؾأغقوٌ ٚأُّٛ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾػٔعب   .ٍ اهلل إْو يوت َجًٓا قـ غؿل اهلل يو َعا تكعـّ َعٔ فْبعو َٚعا تعأػل      ٜا كهٛ
ٚاهلل إْٞ ٭كدٛ إٔ أنٕٛ أػٌعانِ هلل ٚأ ًُهعِ    :ٚقاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .َا أت ك٢

ٚٗ ايباب سـٜح  ا١ٌ٥ ٚأّ ه١ًُ َٔ طلٜل زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بعٔ  بعـ ايعلٓٔ    
 ٚؾٝ٘ ق١ِ. 
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 ١ يًِا٥ِ ٚإًؼّ بعـ تطبٝل ا٭قٛاٍباب اػقًؿٛا ؾ٢ ايكبً

 إْٗا تهلٙ ٕٔ ؼلى ًٗٛت٘ نلا١ٖٝ ؼلِٜ ٚإ٫ نإ تلنٗا

 ٕٔ أكاؿ بٝإ اؾٛام أٚ أْهل ايذلػّإ٫  أٍٚ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طعا٤ بعٔ ٜوعاك إٔ كدع٬ قبعٌ اَلأتع٘        -332
يعو  ٖٚٛ ُا٥ِ ؾ٢ كَٔإ ؾٛدـ َٔ فيو ٚدـا ًـٜـا ؾأكهٌ اَلأتع٘ توعأٍ يع٘  عٔ ف    

ِ  ؾـػًت  ٢ً أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   ؾعقنلت فيعو شلعا ؾاػدلتٗعا أّ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ ه١ًُ إٔ كهٍٛ اهلل  ٜكبعٌ ٖٚعٛ ُعا٥ِ ؾلدععت ؾعأػدلت مٚدٗعا        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ِ   يوٓا َجٌ كهٍٛ اهلل  :ؾناؿٙ فيو ًلا ٚقاٍ اهلل وعٌ يلهعٍٛ اهلل    ،ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
دعت اَلأت٘ إٍ أّ ه١ًُ ؾٛدـت  ٓعـٖا كهعٍٛ اهلل   ثِ ك .َا ًا٤ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
َعا شلعقٙ إعلأ٠ ؟ ؾأػدلتع٘ أّ      :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

قعـ   :أػدلتٗا أْع٢ أؾععٌ فيعو ؟ ؾكايعت    إ٫  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِه١ًُ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 
ُع٢ً  يوٓا َجٌ كهعٍٛ اهلل   :ٚقاٍ .أػدلتٝٗا ؾقٖبت إٍ مٚدٗا ؾأػدلت٘ ؾناؿٙ فيو ًلا

ِ  ؾػٔب كهٍٛ اهلل  ،اهلل وٌ يلهٛي٘ َا ًا٤ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :ٚقعا
 .ٚاهلل إ٢ْ ٭تكانِ هلل ٚأ ًُهِ عـٚؿٙ

 :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت -333
 .٘ ٖٚٛ ُا٥ِ ثِ ٓشهتيٝكبٌ بعا امٚاد ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإ نإ كهٍٛ اهلل 

ماؿ ابٔ أبٞ ًٝب١ َٔ طلٜل ًلٜو  ٔ ٌٖاّ ٗ  :ثِ تٔشو( قاٍ ايوٝٛطٞ :)قٛي٘
ٖقا اؿـٜح ؾٛٓٓا أْٗا ٖٞ ٚبقيو  لؾٓا سه١ُ ٓشهٗا إًاك٠ إٍ أْٗا ُعاسب١ ايكِع١   

 .يٝهٕٛ أبًؼ ٗ ايجك١ بٗا

ِ )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   -334 ناْعت إفا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ٜكبٌ ٖٚٛ ُا٥ِ تكٍٛ: ٚأٜهعِ أًَعو يٓؿوع٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِت إٔ كهٍٛ اهلل فنل

 ؟٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٔ كهٍٛ اهلل 

ًُٚ٘ َوًِ َٔ طلٜل  بٝـ اهلل بٔ  ُل  ٔ ايكاهعِ بعٔ قُعـ  عٔ      :قاٍ ايوٝٛطٞ
 . ا١ٌ٥ َٚٔ طلٜل ا٭ ٍُ  ٔ إبلاِٖٝ  ٔ ا٭هٛؿ ٚ ًك١ُ  ٔ  ا١ٌ٥ كٓٞ اهلل  ٓٗا

 ّ إواؾل ٚإؾطاكٙ أُٜٗا أؾٌٔباب ٗ ُٛ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -335
ػعلز إٍ َهع١  عاّ ايؿعقض ٗ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ  بـ اهلل بٔ  باي إٔ كهٍٛ اهلل 
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كَٔإ ؾِاّ سق٢ بًؼ ايهـٜـ ثِ أؾطل ؾعأؾطل ايٓعاي َعع٘ ٚنعاْٛا ٜأػعقٕٚ با٭سعـخ       
  .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًٍِٛ اهلل ؾا٭سـخ َٔ أَل كه

ٖقا اؿـٜح َعٔ َلهع٬ت ايِعشاب١ ٭ٕ ابعٔ  بعاي       :قاٍ ايكابوٞ :قاٍ ايوٝٛطٞ
نإ ٗ ٖقا ايوؿل َكُٝا َع أبٜٛ٘ َه١ ؾًِ ٌٜاٖـ ٖقٙ ايك١ِ ٚنأْ٘ زلعٗا َٔ غرلٙ َٔ 

 .ايِشاب١

 :٘ايهـٜـ( بؿقض ايهاف ٚنول ايـاٍ ا١ًُٕٗ َهإ بٌ  وؿإ ٚقـٜعـ )قٛيع   :)قٛي٘
ٚناْٛا ٜأػقٕٚ با٭سـخ ؾا٭سـخ( ٖٛ قٍٛ ابٔ ًٗاب نُا بعٌ ٗ كٚاٜع١ ايبؼعاكٟ    

ٚٚاٖلٙ أْ٘ فٖب إٍ إٔ ايِعّٛ ٗ ايوعؿل َٓوعٛؾ ٚمل     :قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذل .َٚوًِ
 .ٜٛاؾل  ٢ً فيو

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ بهل بعٔ  بعـ    -336
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إٔ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُايلٓٔ  ٔ بعا أُشاب كهٍٛ اهلل 

ٍ  ٚهًِ )تكعٛٚا يععـٚنِ( ُٚعاّ كهعٍٛ اهلل      :أَل ايٓاي ٗ هؿلٙ  اّ ايكقض بايؿطل ٚقعا
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ قاٍ ايقٟ سـثين يكـ كأٜت كهٍٛ اهلل  :قاٍ أبٛ بهل .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  ٌ يلهٍٛ اهلل بايعلز ِٜب  ٢ً كأه٘ إا٤ َٔ ايعطٍ أٚ َٔ اؿل ثِ قٝ ٚهًِ
٢ًُ ؾًُا نإ كهٍٛ اهلل  :قاٍ .إٕ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاي قـ ُاَٛا سٌ ُُت : ًٝ٘ ٚهًِ

 بايهـٜـ ؿ ابكـغ ؾٌلب ؾأؾطل ايٓاي. اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٖٛ بؿقض ايععٌ ٚهعهٕٛ ايعلا٤ قلٜع١      :بايعلز( قاٍ ٗ ايٓٗا١ٜ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .١ٜٓداَع١ َٔ  ٌُ ايؿلع  ٢ً أٜاّ َٔ إـ

337-      ٍ هعاؾلْا َعع    :)َايو(  ٔ ٓٝـ ايطٌٜٛ  ٔ أْعى بعٔ َايعو أْع٘ قعا
ٗ كَٔإ ؾًِ ٜعب ايِا٥ِ  ٢ً إؿطل ٫ٚ إؿطل  ًع٢   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ايِا٥ِ

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ إٔ ٓن٠ بٔ  ُلٚ ا٭هع٢ًُ قعاٍ    -338
دٌ أُّٛ أؾأُّٛ ؾ٢ ايوؿل ؟ ؾكاٍ ٜا كهٍٛ اهلل إ٢ْ ك :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 

 .إٕ ٦ًت ؾِِ ٚإٕ ٦ًت ؾأؾطل ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِي٘ كهٍٛ اهلل 

 باب َٔ أُاب أًٖ٘ ؾ٢ كَٔإ ٖٚٛ ُا٥ِ ق٢ٔ ٚنؿل

)َايو(  ٔ ابٔ ٌٖاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ أبعٞ     -339
ِ   ٖلٜل٠ إٔ كد٬ أؾطل ٗ كَٔإ ؾأَلٙ كهٍٛ اهلل  ؿعل بعقعل   إٔ ٜه ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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 ٍ ـ  :كقب١ أٚ ُٝاّ ًٗلٜٔ َققابعٌ أٚ إطعاّ هقٌ َوهٝٓا ؾكعا ؾعأتٞ كهعٍٛ اهلل    .٫ أدع
ٜعا كهعٍٛ اهلل َعا أسعـ      :ؾكاٍ .ػق ٖقا ؾقِـم ب٘ :بعلم ُل ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .نً٘ :سق٢ بـت أْٝاب٘ ثِ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾٔشو كهٍٛ اهلل  .أسٛز ٢َٓ

علم( بؿقض ايعٌ ا١ًُٕٗ ٚايلا٤ ٚايكاف ٚكٟٚ بإههإ ايلا٤ ب :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
ٚايؿقض أًعٗل كٚاٜع١ ٚيػع١ ٚقعـ ؾوعلٙ اينٖعلٟ ٗ كٚاٜع١ ايِعشٝشٌ بأْع٘ إهقعٌ قعاٍ            

زلٞ إهقٌ  لقا ٭ْع٘ ٜٔعؿل  لقع٘ ٚايععلم ْعع  لقع١ نعًعل  ًكع١ ٚايععلم           :ا٭ػؿٍ
  .ائؿرل٠ َٔ اـْٛ

 عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب أْع٘       )َايو(  ٔ  طا٤ بٔ  بـ اهلل اـلاهعا٢ْ  -341
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدا٤ أ لابٞ إٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ  :ٜٔلب ملٙ ٜٚٓقـ ًعلٙ ٜٚكعٛ

أُبت أًٖٞ ٚأْا  :َٚا فاى ؟ قاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .ًٖو ا٭بعـ
؟ ٌٖ توقطٝع إٔ تعقل كقبع١   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .ُا٥ِ ؾ٢ كَٔإ

٢ًُ ؾادًى ؾأتٞ كهٍٛ اهلل  :قاٍ .٫ :ٌٖ توقطٝع إٔ تٗـٟ بـ١ْ ؟ قاٍ :قاٍ .قاٍ: ٫
َا أسـ أسٛز َٓ ٢ ٜعا كهعٍٛ    :ػق ٖقا ؾقِـم ب٘ ؾكاٍ :بعلم ُل ؾكاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .نً٘ ُِٚ َٜٛا َهإ َا أُبت :ؾكاٍ .اهلل

ٔ     :ؾوأيت هعٝـ بٔ إوعٝب  :قاٍ  طا٤ :قاٍ َايو ايقُعل   نعِ ٗ فيعو ايععلم َع
 .َا بٌ ٔو١  ٌل ُا ا إٍ  ٌلٜٔ :ؾكاٍ

قعاٍ ابعٔ  بعـ ايعدل: ْٝعع َعا        :)قٛي٘: ؾٌٗ توقطٝع إٔ تٗـ٣ بـ١ْ(  قاٍ ايوٝٛطٞ
 .ٖقٙ اؾ١ًُ ؾإْٗا غرل قؿ١ٚٛإ٫  فنلٙ ٗ ٖقا اؿـٜح قؿٛٚ َٔ كٚا١ٜ ايجكات ا٭ثبات

 باب ٫ بأي بقأػرل ايكٔا٤ إٍ ًعبإ

 ٔ أبٞ هع١ًُ بعٔ  بعـ ايعلٓٔ أْع٘ زلعع        )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ -341
إٕ نإ يٝهٕٛ  ًٞ ايِعٝاّ َعٔ كَٔعإ     :تكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ا١ٌ٥ مٚز ايٓب٢ 

 .ؾُا أهقطٝع إٔ أَُٛ٘ سق٢ ٜأتٞ ًعبإ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ يًٌػٌ بايٓ   :سق٢ ٜأتٞ ًعبإ( ماؿ ايبؼاكٟ :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
َا قٔعٝت ًع٦ٝا    :ـ اهلل ايبٗين  ٔ  ا١ٌ٥ قايتٚيًذلَقٟ ٚابٔ ػن١ّ َٔ طلٜل  ب ٚهًِ

 . ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٗ ًعبإ سق٢ قبا كهٍٛ اهلل إ٫  ٖا ٜهٕٛ  ًٞ َٔ كَٔإ

 باب ٜقأنـ تٓنٜ٘ ايِّٛ َٔ ايلؾح ٚايٌقِ ٚايػٝب١

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -342
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فا نإ أسـنِ ُا٥ُا ؾ٬ ٜلؾح ٫ٚ هٌٗ ؾعإ اَعل٩   ايِٝاّ د١ٓ ؾإ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  .إْٞ ُا٥ِ إْٞ ُا٥ِ :قاتً٘ أٚ ًاُ٘ ؾًٝكٌ

)ايِٝاّ د١ٓ( ماؿ هعٝـ بٔ َِٓٛك  ٔ َػرل٠ بعٔ  بعـ ايعلٓٔ  عٔ      :قاٍ ايوٝٛطٞ
إِا نعإ ايِعّٛ دٓع١ َعٔ ايٓعاك ٭ْع٘ إَوعاى  عٔ          :قاٍ ابٔ ايعلبٞ ،أبٞ اينْاؿ َٔ ايٓاك

ؾ١ بايٌٗٛات )ؾ٬ ٜلؾعح( ٚايلؾعح ايهع٬ّ ايكبعٝض )٫ٚهٗعٌ( أٟ      ايٌٗٛات ٚايٓاك قؿٛ
 .٫ٜؿعٌ ٦ًٝا َٔ أؾعاٍ أٌٖ اؾٌٗ نايِٝاغ ٚايوؿ٘ ٚمٛ فيو

 باب َٔ اهقكا٤ ٗ ايِّٛ ؾعًٝ٘ ايكٔا٤ ٫ َٔ فك ٘ ايك٤ٞ

َٔ اهقكا٤ ٖٚٛ  :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْ٘ نإ ٜكٍٛ -343
 .يك٤ٞ ؾًٝى  ًٝ٘ ايكٔا٤ُا٥ِ ؾعًٝ٘ ايكٔا٤ َٚٔ فك ٘ ا

 .أػلد٘ أٓـ ٚا٭كبع١ َلؾٛ ا :قًت

 باب ٜوقشب ُّٛ  اًٛكا٤

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -344
نإ ّٜٛ  اًٛكا٤ َٜٛا تَِٛ٘ قلٍٜ ٗ اؾاًٖٝع١ ٚنعإ كهعٍٛ     :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

ِ   ُا قعـّ كهعٍٛ اهلل   َِٜٛ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ؾً ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
إـ١ٜٓ ُاَ٘ ٚأَل ايٓاي بِٝاَ٘ ؾًُا ؾلض كَٔإ نإ ٖٛ ايؿل١ٜٔ ٚتلى ّٜٛ  اًٛكا٤ 

 .ؾُٔ ًا٤ ُاَ٘ َٚٔ ًا٤ تلن٘

َٜٛا تَِٛ٘ قلٍٜ ٗ اؾا١ًٖٝ( قاٍ ايوٝٛطٞ ٗ اجملًى ايجايعح َعٔ فعايى     :)قٛي٘
ٍ   ٔ  هل١َ أْ٘ ه٦ٌ  ٔ ُّٛ  :ايباغٓـٟ ايهبرل أفْبعت قعلٍٜ    :قلٍٜ  اًعٛكا٤ ؟ ؾكعا

  .َُٛٛا  اًٛكا٤ ٜهؿلٙ :ٗ اؾا١ًٖٝ ؾعِٛ ٗ ُـٚكِٖ ؾكٌٝ شلِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  ٝـ ايلٓٔ بعٔ  عٛف أْع٘ زلعع      -345
 ٍ ٜعا أٖعٌ إـٜٓع١ أٜعٔ      :َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ ّٜٛ  اًٛكا٤  اّ سر ٖٚٛ  ٢ً إٓدل ٜكعٛ

)ٖقا ٜعّٛ  اًعٛكا٤    :ٜكٍٛ شلقا ايّٝٛ هلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ ا ًُا٩نِ ؟ زلعت كهٍٛ اهلل 
 .ٚمل ٜهقب  ًٝهِ ُٝاَ٘ ٚأْا ُا٥ِ ؾُٔ ًا٤ ؾًِِٝ َٚٔ ًا٤ ؾًٝؿطل(

 باب ايٓٗٞ  ٔ ُّٛ ّٜٛ ايؿطل ّٜٚٛ ا٭ٓش٢ ٚأٜاّ ٢َٓ

)َايو(  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بٔ سبإ  ٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ      -346
 .ٌَٜٛ ّٜٛ ايؿطل ّٜٚٛ ا٭ٓش٢ ٢ْٗ  ٔ ُٝاّ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ  بٝـ َعٍٛ ابعٔ أمٖعل  عٔ  ُعل بعٔ        -347
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ِ  إٕ ٖقٜٔ َٜٛإ ٢ْٗ كهٍٛ اهلل  :اـطاب قاٍ  عٔ ُعٝاَُٗا ٜعّٛ     ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  .ؾطلنِ َٔ ُٝاَهِ ٚاٯػل ّٜٛ تأنًٕٛ ؾٝ٘ َٔ ْوههِ

348-  ًٝ ُإ بعٔ ٜوعاك   )َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ هع
 .٢ْٗ  ٔ ُٝاّ أٜاّ ٢َٓ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

بعح  بعـ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب إٔ كهٍٛ اهلل  -349
 .)إِا ٖٞ أٜاّ أنٌ ًٚلب ٚفنل اهلل( :اهلل بٔ سقاؾ١ أٜاّ ٢َٓ ٜطٛف ٜكٍٛ

ت )َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ  بـ اهلل بٔ اشلاؿ  ٔ أبٞ َل٠ ٍَٛ أّ ٖا٧ْ أػ -351
 كٌٝ بٔ أبٞ طايب  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُلٚ بٔ ايعاْ أْ٘ أػدلٙ أْ٘ ؿػٌ  ٢ً أبٝ٘  ُعلٚ  

ٖقٙ ا٭ٜاّ ايعيت ْٗع٢    :إْٞ ُا٥ِظ ؾكاٍ :ؾكًت ي٘ ،ؾـ اْٞ :بٔ ايعاْ ؾٛدـٙ ٜأنٌ قاٍ
ٔ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ٖٚعٞ أٜعاّ    :قعاٍ َايعو   . ٔ ُعٝاَٗٔ ٚأَلْعا بؿطعلٖ

 .ايقٌلٜل

 ُاٍباب ايٓٗٞ  ٔ ايٛ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -351
إْٞ يوعت ن٦ٝٗعقهِ    :ٜا كهٍٛ اهلل ؾإْو تٛاٌُ ؟ ؾكاٍ :٢ْٗ  ٔ ايُٛاٍ ؾكايٛا ٚهًِ

 .إْٞ أطعِ ٚأهك٢

 .ٖٛ إَواى ايًٌٝ َع ايٓٗاك :٢ْٗ  ٔ ايُٛاٍ(  قاٍ ايوٝٛطٞ :)قٛي٘

٢ًُ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ  -352
 .ؾإْو تٛاٌُ ٜا كهعٍٛ اهلل  :قايٛا ،إٜانِ ٚايُٛاٍ إٜانِ ٚايُٛاٍ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .إْٞ يوت ن٦ٝٗقهِ إْٞ أبٝت ٜطعُين كبٞ ٜٚوكٝين :قاٍ

اػقًـ ٗ فيعو ؾكٝعٌ ٖعٛ     :إْٞ أبٝت ٜطعُين كبٞ ٜٚوكٝين( قاٍ ايوٝٛطٞ :)قٛي٘
ٜ٪ت٢ بطععاّ ًٚعلاب َعٔ  ٓعـ اهلل نلاَع١ يع٘ ٗ        ٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚه ٢ً سكٝكق٘ ٚأْ٘ 

يٝايٞ ُٝاَ٘ ٚطعاّ اؾ١ٓ ًٚلاب٘ ٫ هلٟ  ًٝ٘ أسهاّ ايقهًٝـ. قعاٍ ابعٔ إعٓرل: ايٝعقٟ     
ٜؿطل ًل ا ٖٛ ايطعاّ إعقاؿ ٚأَا اـاكم يًعاؿ٠ ناحملٔل َٔ اؾ١ٓ ؾع٢ً غرل ٖعقا إعٓع٢   

 ٛ اب نأنعٌ أٖعٌ اؾٓع١ ٗ اؾٓع١     ٚيٝى تعاطٝ٘ َٔ دٓى ا٭ ُاٍ ٚإِا ٖٛ َٔ دٓى ايجع
 .ٚايهلا١َ ٫ تبطٌ ايعباؿ٠ ؾ٬ ٜبطٌ بقايو َُٛ٘ ٫ٚ ٜٓكطع ُٚاي٘ ٫ٚ ٜٓكّ أدلٙ

ٚدععٓض ابععٔ ايكععِٝ إٍ إٔ إععلاؿ أْعع٘ ٌٜععػً٘ بععايقؿهل ٗ  ُٛقعع٘ ٚايقًُععٞ ٌَععاٖـت٘ 
ٚايقػقٟ َعاكؾ٘ ٚقل٠ ايععٌ َشبقع٘ ٚا٫هعقػلام ٗ َٓاداتع٘ ٚاٱقبعاٍ  ًٝع٘  عٔ ايطععاّ         
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ٚقـ ٜهٕٛ ٖقا ايػعقا٤ أ ٛعِ َعٔ غعقا٤ ا٭دوعاؿ َٚعٔ يع٘ أؿْع٢ فٚم          :قاٍ .ٚايٌلاب
 .ٚػلب١ ٜعًِ اهقػٓا٤ اؾوِ بػقا٤ ايكًب ٚايلٚغ  ٔ نجرل َٔ ايػقا٤ اؾوُاْٞ

 باب َٔ أؾطل ُّٛ ايقطٛع ق٢ٔ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب إٔ  ا١ٌ٥ ٚسؿ١ِ مٚدٞ ايٓ   -353
ٌ ؾأٖـٟ شلُا طعاّ ؾأؾطلتا  ًٝ٘ ؾـػٌ  ًُٝٗعا كهعٍٛ   أُبشقا ُا٥ُقٌ َقطٛ ق ٚهًِ

ؾكايعت سؿِع١ ٚبعـكتين بعايه٬ّ ٚناْعت بٓعت        :قايت  ا٥ٌع١  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
ٜا كهٍٛ اهلل إْعين أُعبشت أْعا ٚ ا٥ٌع١ ُعا٥ُقٌ َقطعٛ قٌ ؾأٖعـٟ يٓعا طععاّ           :أبٝٗا

 .َٜٛا آػل اقٔٝا َهاْ٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ؾأؾطلْا  ًٝ٘

 ٛكض عـٜح أبٞ ؿاٚؿ ٚاؿعانِ )ايِعا٥ِ إقطعٛع أَعرل ْؿوع٘ إٕ       :قاٍ ايـًٖٟٛ
 ًٝع٘ ايكٔعا٤.    :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ .٫ قٔا٤  ًٝ٘ :ًا٤ ُاّ ٚإٕ ًا٤ أؾطل( ؾكاٍ ايٌاؾعٞ

قعاٍ   .ٚٗ سهُ٘ ٠٬ُ ايٓاؾًع١  .ٚقاٍ َايو: إٕ أؾطل َٔ غرل  ١ً ًٜنَ٘ ايكٔا٤ ٚإ٫ ؾ٬
إِا أَلُٖا اهقشبابا ٭ٕ بعـٍ ايٌع٤ٞ ٗ أنجعل     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْ٘ ا٭ًب٘  :اـطابٞ

    .أسهاّ ا٭ٍُٛ وٌ قٌ أًُ٘ ٖٚٛ ٗ ا٭ٌُ كرل ؾهقيو ٗ ايبـٍ

 ِّٜٛ تطٛ ا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب نٝـ نإ ايٓ  

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ أبٞ ه١ًُ بعٔ  بعـ    -354
ُع٢ً اهلل  نإ كهعٍٛ اهلل   :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِز ايٓ  ايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚ

ِّٜٛ سق٢ ْكٍٛ ٫ ٜؿطل ٜٚؿطل سق٢ ْكٍٛ ٫ ِّٜٛ َٚا كأٜعت كهعٍٛ اهلل     ًٝ٘ ٚهًِ
كَٔإ َٚا كأٜق٘ ٗ ًٗل أنجعل ُعٝاَا   إ٫  اهقهٌُ ُٝاّ ًٗل ق٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 َٓ٘ ٗ ًعبإ.

 لباب اهقشباب ا قهاف ايعٌل ا٭ٚاػ

 َٔ كَٔإ طًبا ي١ًًٝ ايكـك

)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ  بـاهلل بٔ اشلاؿ  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ بٔ اؿعاكخ   -355
     ٍ نعإ   :ايقُٝٞ  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف  ٔ أبعٞ هععٝـ اـعـكٟ أْع٘ قعا

ٜعقهـ ايعٌل ايٛه٘ َٔ كَٔإ ؾعا قهـ  اَعا سقع٢     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ٍ  إفا نإ ي١ًٝ إسـ٣ ٚ   :ٌلٜٔ ٖٚٞ اي١ًًٝ ايًيت ىلز ؾٝٗا َٔ ُبٝشقٗا َٔ ا قهاؾع٘ قعا

َٔ ا قهـ َعٞ ؾًٝعقهـ ايعٌل ا٭ٚاػل ٚقـ أكٜت ٖقٙ اي١ًًٝ ثعِ أْوعٝقٗا ٚقعـ كأٜعقين     
 .أهذـ َٔ ُبشٗا ٗ َا٤ ٚطٌ ؾايقُوٖٛا ٗ ايعٌل ا٭ٚاػعل ٚايقُوعٖٛا ٗ نعٌ ٚتعل    
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ـ  ؾأَطلت ايوُا٤ تًو اي١ًًٝ ٚنإ إ :قاٍ أبٛ هعٝـ  .وذـ  ٢ً  لٍٜ ؾٛنعـ إوعذ
ؾابِلت  ٝٓاٟ كهٍٛ اهلل اِْلف ٚ ٢ً دبٝٓ٘ ٚاْؿ٘ أثل إا٤ ٚايطٌ َٔ  :قاٍ أبٛ هعٝـ

 ُبض ي١ًٝ إسـ٣ ٚ ٌلٜٔ.

ِ    :قاٍ ايـًٖٟٛ ٚٗ ٖعقا اؿعـٜح إٔ َعٔ أكاؿ ا قهعاف ايعٌعل       .ٚ ًٝع٘ أٖعٌ ايعًع
 .أبٛ سٓٝؿ١ا٭ٚاػل ٜـػٌ قبٌ غلٚب ايٌُى َٔ ّٜٛ ايعٌلٜٔ ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ ٚ

 باب أكد٢ ايًٝايٞ ايعٌل بهْٛٗا ي١ًٝ ايكـك

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بعٔ  بٝعـ اهلل إٔ  بعـاهلل بعٔ أْعٝى       -356
ٜا كهٍٛ اهلل إْٞ كدٌ ًاهع ايـاك ؾُلْعٞ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاؾٗين قاٍ يلهٍٛ اهلل 

ِ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .ي١ًٝ أْنٍ شلا ثع٬خ ٚ ٌعلٜٔ َعٔ    أْعنٍ يًٝع١    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 كَٔإ. 

ٖقا َٓكطع ؾإٕ أبا ايٓٔل مل ًٜل  بـ اهلل بٔ أْعٝى   :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
٫ٚكآٙ ٚقـ ًُٚ٘ َوًِ َٔ طلٜل ائشاى بٔ  جُإ  ٔ أبٞ ايٓٔل  ٔ بول بٔ هععٝـ  
 ٔ  بـ اهلل بٔ أْٝى بًؿٜ سـٜح أبٞ هعٝـ ًُٚٚ٘ أبٛ ؿاٚؿ َٔ طلٜل ابٔ إهشل  عٔ  

  .إبلاِٖٝ ايقُٝٞ  ٔ ُٓل٠ بٔ  بـ اهلل بٔ أْٝى  ٔ أبٝ٘ بٓشٛ سـٜج٘ ٗ إٛطأ قُـ بٔ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -357
 .ؼلٚا ي١ًٝ ايكـك ؾ٢ ايعٌل ا٭ٚاػل َٔ كَٔإ :قاٍ ٚهًِ

ػلز  ًٝٓعا كهعٍٛ    :)َايو( ٓبـ ايطٌٜٛ  ٔ أْى بٔ َايو أْ٘ قاٍ -358
إ٢ْ أكٜت ٖقٙ اي١ًًٝ ٗ كَٔإ سق٢ ت٬سع٢   :ٗ كَٔإ ؾكاٍ   ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللاهلل 

 .كد٬ٕ ؾلؾعت ؾايقُوٖٛا ؾ٢ ايقاهع١ ٚايوابع١ ٚاـاَو١

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كدعا٫ َعٔ أُعشاب كهعٍٛ اهلل      -359
 :ًُِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهع   أكٚا ي١ًٝ ايكـك ٗ إٓاّ ٗ ايوبع ا٭ٚاػل ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ

إ٢ْ أك٣ ك٩ٜانِ قـ تٛاطأت ؾ٢ ايوبع ا٭ٚاػل ؾُٔ نإ َقشلٜٗا ؾًٝقشلٖا ؾع٢ ايوعبع   
 .ا٭ٚاػل

ٖهقا كٚاٙ و٢ٝ ٚقّٛ ٚأنجل ايلٚا٠  ٔ َايو  ٔ ْعاؾع  عٔ ابعٔ     :قاٍ ابٔ  بـ ايدل
  . ُل

 باب ؾٌٔ ي١ًٝ ايكـك

ًٝع١ ايكعـك ػعرل    إْا أْنيٓاٙ ؾ٢ ي١ًٝ ايكـك َٚا أؿكاى َا ي١ًٝ ايكعـك ي  :قاٍ اهلل تعاٍ
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َٔ أيـ ًٗل تٓعنٍ ا٥٬ٕه١ ٚايلٚغ ؾٝٗا بإفٕ كبِٗ َٔ نٌ أَل ه٬ّ ٢ٖ سقع٢ َطًعع   
 .ايؿذل 

ُع٢ً  إٕ كهعٍٛ اهلل   :)َايو( أْ٘ زلع َٔ ٜجل ب٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ٜكٍٛ -361
أكٟ أ ُاك ايٓاي قبً٘ أٚ َا ًا٤ اهلل َٔ فيو ؾهأْع٘ تكاُعل أ ُعاك أَقع٘      اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

َٔ ايعٌُ َجٌ ايقٟ بًؼ غرلِٖ ٗ طعٍٛ ايعُعل ؾأ طعاٙ اهلل يًٝع١ ايكعـك       ٔ إٔ ٫ ٜبًػٛا 
 .ػرل َٔ أيـ ًٗل

ٖقا أسـ ا٭ساؿٜح ا٭كبع١ اييت اْؿلؿ بٗعا َايعو ؾع٬ ٜععلف ٗ غعرل إٛطعأ        :قًت
يهعٔ يع٘ ًعٛاٖـ     :قاٍ ايوٝٛطٞ.٫َوٓـا ٫َٚله٬ نُا تكـَت اٱًاك٠ إيٝ٘ ٗ إكـ١َ

  .َٔ سٝح إع٢ٓ َله١ً

 ؿاد١ اٱْوإإ٫  ٫ىلز إعقهـ َٔ إوذـباب 

)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ  عل٠ٚ بعٔ ايعنبرل  عٔ  ُعل٠ بٓعت  بعـ           -361
ُع٢ً اهلل  نإ كهعٍٛ اهلل   :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  

  .ؿاد١ اٱْوإإ٫  إفا ا قهـ ٜـْٞ إيٞ كأه٘ ؾأكدً٘ ٚنإ ٫ ٜـػٌ ايبٝت  ًٝ٘ ٚهًِ

 اب قٔا٤ اٱ قهاف إفا ؾات ٗ كَٔإب

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ُعل٠ بٓعت  بعـ ايعلٓٔ إٔ كهعٍٛ اهلل        -362
أكاؿ إٔ ٜعقهـ ؾًُا اِْلف إٍ إهإ ايقٟ اكاؿ إٔ ٜعقهعـ ؾٝع٘    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٖعقا   :ؾًُا كآٖا هأٍ  ٓٗا ؾكٌٝ ي٘ .ٚدـ أػب١ٝ ػبا٤  ا١ٌ٥ ٚػبا٤ سؿ١ِ ٚػبا٤ مٜٓب
آيدل تكٛيٕٛ بٗعٔ ؟   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .سؿ١ِ ٚمٜٓبػبا٤  ا١ٌ٥ ٚ

 .ثِ اِْلف ؾًِ ٜعقهـ سق٢ ا قهـ  ٌلا َٔ ًٛاٍ

 نقاب اؿر 

 باب ؾٌٔ اؿر ٚايعُل٠

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -363
ِ    ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ل٠ إٍ ايعُعل٠ نؿعاك٠ ٕعا    ايعُع  :قعا

 .اؾ١ٓإ٫  بُٝٓٗا ٚاؿر إدلٚك يٝى ي٘ دنا٤

 اؿر إدلٚك ايقٟ ٫ ىايط٘ ٤ًٞ َٔ إآثِ. :قاٍ ايـًٖٟٛ

 باب َٛاقٝت اٱ٬ٍٖ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -364
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اّ َٔ اؾشؿ١ ٌٜٚٗ أٖعٌ لعـ   ٌٜٗ أٌٖ إـ١ٜٓ َٔ فٟ اؿًٝؿ١ ٌٜٚٗ أٌٖ ايٌ :قاٍ ٚهًِ
ِ  ٚبًػين إٔ كهٍٛ اهلل  :قاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل .َٔ قلٕ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٜٚٗعٌ   :قعا

  .أٌٖ ايُٝٔ َٔ ًًُِٜ

365-        ٍ أَعل   :)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل أْع٘ قعا
ٌعاّ َعٔ   أٌٖ إـٜٓع١ إٔ ًٜٗعٛا َعٔ فٟ اؿًٝؿع١ ٚأٖعٌ اي      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

أَا ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ ؾوُعقٗٔ َٔ كهعٍٛ   :قاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل .اؾشؿ١ ٚأٌٖ لـ َٔ قلٕ
ِ  ٚأػدلت إٔ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٜٚٗعٌ أٖعٌ    :قعا

  .ايُٝٔ َٔ ًًُِٜ

 َوذـ فٟ اؿًٝؿ١ كنعقٌ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ٢ًُ كهٍٛ اهلل 

ٌ ؾًُا اهقٛت ب٘ ك  اسًق٘ أٖ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -366
ٌ  ٚهًِ  .نإ ًِٜٞ ٗ َوذـ فٟ اؿًٝؿ١ كنعقٌ ؾإفا اهقٛت ب٘ كاسًق٘ أٖ

)َايو(  ٔ َٛه٢ بٔ  كب١  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل أْ٘ زلعع أبعاٙ ٜكعٍٛ     -367
 ٗا َا أٖعٌ كهعٍٛ اهلل  ؾٝ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٝـا٩نِ ٖقٙ اييت تهقبٕٛ  ٢ً كهٍٛ اهلل 

 .ٜعين َوذـ فٟ اؿًٝؿ١ -َٔ  ٓـ إوذـ إ٫ 

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ  بٝـ بٔ دعلٜر  عٔ ابعٔ     -368
ٌٜٗ سقع٢ تٓبععح بع٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚأَا اٱ٬ٍٖ ؾإْٞ مل أك كهٍٛ اهلل  : ُل قاٍ
 .كقِل –كاسًق٘. 

 باب ُؿ١ ايقًب١ٝ

ُع٢ً اهلل   بٔ  ُعل إٔ تًبٝع١ كهعٍٛ اهلل    )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل -369
يبٝو ايًِٗ يبٝو يبٝو ٫ ًلٜو يو يبٝو إٕ اؿُـ ٚايٓعُع١ يعو ٚإًعو ٫      ًٝ٘ ٚهًِ
يبٝو يبٝو يبٝعو ٚهععـٜو ٚاـعرل     :ٚنإ  بـ اهلل بٔ  ُل ٜنٜـ ؾٝٗا :قاٍ .ًلٜو يو

 .بٝـٜو يبٝو ٚايلغبا٤ إيٝو ٚايعٌُ

 باب ٜوقشب كؾع ايِٛت بايقًب١ٝ

و(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ  ٔ  بعـ  )َاي -371
إًو بٔ أبٞ بهل بٔ اؿاكخ بٔ ٌٖاّ  ٔ ػع٬ؿ بعٔ ايوعا٥ب ا٭ِْعاكٟ  عٔ أبٝع٘ إٔ       

أتاْٞ ددلٌٜ ؾأَلْٞ إٔ آَل أُعشابٞ أٚ َعٔ َععٞ     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
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 إٔ ٜلؾعٛا أُٛاتِٗ بايقًب١ٝ. 

 سلاّ ٚيـػٍٛ َه١ ٚيٛقٛف  لؾ١باب ٜوقشب ا٫غقواٍ يٲ

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل نعإ ٜػقوعٌ ٱسلاَع٘ ؾبعٌ إٔ       -371
 .ولّ ٚيـػٛي٘ َه١ ٚيٛقٛؾ٘  ١ٌٝ  لؾ١

إلؾٛع تِلوا ٗ سـٜح ابٔ  ُل ٖٛ اٱغقواٍ يٲسلاّ ؾك٘ كٚاٙ ايذلَقٟ  :قًت
 .ٗاّٚسوٓ٘ ٌٖٚ ايباقٞ ٗ سهِ إلؾٛع أّ ٗ سهِ إوقٓب٘ قٌ اهقؿ

 باب اؿا٥ا ٚايٓؿوا٤ تػقوٌ ٚتً 

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ أزلا٤ بٓت  ُٝى أْٗا  -372
ِ   ؾقنل فيو أبٛ بهل يلهٍٛ اهلل  ،ٚيـت قُـ بٔ أبٞ بهل بايبٝـا٤  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

  .َلٖا ؾًقػقوٌ ثِ يقٌٗ :ؾكاٍ

 باب ايقطٝب  ٓـ اٱسلاّ

اهعِ  عٔ أبٝع٘  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ        )َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايك -373
ِ   نٓت أطٝب كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٱسلاَع٘   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .قبٌ إٔ ولّ ٚؿً٘ قبٌ إٔ ٜطٛف بايبٝت

)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى  ٔ  طا٤ بٔ أبٞ كباغ إٔ أ لابٝا دعا٤ إٍ   -374
ٍ   ٖٚٛ عٌٓ ٚ ٢ً ا٭ لا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل   :بٞ قُّٝ ٚب٘ أثعل ُعؿل٠ ؾكعا

إْٞ أًًٖت بعُل٠ ؾهٝـ تعأَلْٞ إٔ أُعٓع ؟ ؾكعاٍ يع٘      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜاكهٍٛ اهلل 
: اْنع قُِٝو ٚاغوعٌ ٖعقٙ ايِعؿل٠  ٓعو ٚاؾععٌ ؾع٢       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

  ُلتو َا تؿعٌ ؾ٢ سذو. 

 باب أْٛاع ايٓوو

ْٛؾٌ ٚنإ ٜقُٝا ٗ  )َايو(  ٔ أبٞ ا٭هٛؿ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ -375
ِ  سذل  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ل٠ٚ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ    :أْٗعا قايعت   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 اّ دش١ ايٛؿاع ؾُٓا َعٔ أٖعٌ بعُعل٠ َٚٓعا      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل 
ِ   َٔ أٌٖ عذ١ ٚ ُل٠ َٚٓا َٔ أٌٖ باؿر ٚسـٙ ٚأٌٖ كهٍٛ اهلل   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ا َٔ أٌٖ بعُل٠ ؾشٌ ٚأَا َٔ أٌٖ عر أٚ ْع اؿر ٚايعُل٠ ؾًعِ وًعٛا سقع٢    باؿر ؾأَ
 .نإ ّٜٛ ايٓشل

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ كهعٍٛ اهلل   -376
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 اّ سذ١ ايٛؿاع ػلز إٍ اؿر ؾُٔ أُشاب٘ َٔ أٌٖ عر َٚعِٓٗ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
٠ ؾكع٘ ؾأَعا َعٔ أٖعٌ ععر أٚ ْعع اؿعر        َٔ ْع اؿر ٚايعُل٠ َِٚٓٗ َعٔ أٖعٌ بعُعل   

 .ٚايعُل٠ ؾًِ وًٌ ٚأَا َٔ نإ أٌٖ بعُل٠ ؾشًٛا

ا قُعل ث٬ثعا  عاّ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -377
 .اؿـٜب١ٝ ٚ اّ ايك١ٝٔ ٚ اّ اؾعلا١ْ

 .ًُٚ٘ دباك َٔ سـٜح دابل :قاٍ ايوٝٛطٞ

بٔ اؿاكخ بٔ ْٛؾٌ بعٔ  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ قُـ بٔ  بـ اهلل  -378
 بـ إطًب أْ٘ سـث٘ أْ٘ زلع هعـ بٔ أب٢ ٚقاْ ٚائشاى بٔ قعٝى  عاّ سعر َعاٜٚع١     

 ٫ِٜٓع فيعو  :بٔ أبٞ هؿٝإ ُٖٚا ٜقنلإ ايقُقع بايعُل٠ إٍ اؿر ؾكاٍ ائشاى قٝى
ٞ   :ؾكاٍ هعـ .َٔ دٌٗ أَل اهلل  ن ٚدٌإ٫   :ؾكعاٍ ائعشاى   .ب٦ى َا قًت ٜا ابعٔ أػع

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  قـ ُٓعٗا كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ هعـ .اـطاب قـ ٢ْٗ  ٔ فيوؾإٕ  ُل بٔ 
 .ُٚٓعٓاٖا َع٘ ٚهًِ

قـ اػقًؿت كٚاٜات ايِشاب١ كٓٞ اهلل  ِٓٗ ٗ ُعؿ١   :قاٍ ايٟٓٛٚ :قاٍ ايوٝٛطٞ
سذ١ ايٛؿاع ٌٖ نإ َؿعلؿا أّ قاكْعا أّ َقُقععا ؟ ٚقعـ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِسذ١ ايٓ  

نعإ أ٫ٚ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِتِٗ نقيو ٚطلٜل اؾُع أْ٘ فنل ايبؼاكٟ َٚوًِ كٚاٜا
َؿلؿا ثِ أسلّ بايعُل٠ بعـ فيو ٚأؿػًٗا  ٢ً اؿر ؾِاك قاكْا ؾُٔ ك٣ٚ اٱؾعلاؿ ؾٗعٛ   
ا٭ٌُ َٚٔ ك٣ٚ ايكلإ ا قُـ آػل ا٭َلٜٔ َٚٔ ك٣ٚ ايقُقع أكاؿ ايقُقعع ايًػعٟٛ ٖٚعٛ    

قُقع ٚمٜاؿ٠ ٖٚعٛ ا٫ققِعاك  ًع٢ ؾععٌ     ا٫ْقؿاع ٚا٫كتؿام ٚقـ اكتؿل بايكلإ ناكتؿقل إ
 .ٚاسـ ٚبٗقا اؾُع تٓقِٛ ا٭ساؿٜح نًٗا

 باب إفا هام اشلـٟ نٝـ ٜؿعٌ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل  ٔ سؿ١ِ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت يلهٍٛ  -379
ٍ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  إْعٞ   :َا ًإٔ ايٓاي سًٛا ٚمل ؼًٌ أْت َعٔ  ُلتعو ؟ ؾكعا

 .ٜٞ ؾ٬ أسٌ سق٢ أمليبـت كأهٞ ٚقًـت ٖـ

 باب نٝـ ٜطٛف إقُقع ٚايكاكٕ

ؾطاف ايعقٜٔ   :)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ -381
أًٖٛا بايعُل٠ بايبٝت ٚبٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ ثعِ سًعٛا َٓٗعا ثعِ طعاؾٛا طٛاؾعا آػعل بععـ إٔ         

ل٠ ؾإِعا طعاؾٛا   كدعٛا َٔ ٢َٓ ؿذِٗ ٚأَا ايقٜٔ ناْٛا أًٖٛا باؿر أٚ ْعٛا اؿر ٚايعُ
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 .كقِل -طٛاؾا ٚاسـا 

 أنإ َؿلؿا باؿر أٚ َقُقعا أٚ قاكْا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب إسلاّ كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إع٪ٌَٓ إٔ   -381
 .أؾلؿ اؿر ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٚنإ ٜقُٝعا ٗ   :قاٍ -)َايو(  ٔ أبٞ ا٭هٛؿ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  -382
ُع٢ً اهلل  سذل  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إع٪ٌَٓ إٔ كهعٍٛ اهلل   

 .أؾلؿ باؿر  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ قُـ بٔ  بـ اهلل بٔ اؿاكخ إٔ هعـ بعٔ   -383
ِ قـ ُٓعٗا كهٍٛ اهلل  :أبٞ ٚقاْ قاٍ  ُٚعٓعٓاٖا َعع٘ ٜععين ايقُقعع     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

  .كقِل –بايعُل٠ إٍ اؿر 

 .ٚقـ تكـّ ٗ اْٛاع ايٓوو :قًت

َا ًعإٔ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٚل سـٜح سؿ١ِ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت يلهٍٛ اهلل 
إْٞ يبـت كأهٞ ٚقًـت ٖـٜٞ ؾ٬ أسعٌ   :ايٓاي سًٛا ٚمل ؼًٌ اْت َٔ  ُلتو ؟ ؾكاٍ

 سق٢ أمل 

هٔ َع٘ ٖـٟ َعٔ أُعشاب٘ إٔ هعًٖٛعا    َٔ مل ٜ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب أَل ايٓ  
  ُل٠

أػدلتين  ُل٠ بٓت  بعـ ايعلٓٔ أْٗعا     :)َايو(  ٔ وٞ بٔ هعٝـ قاٍ -384
ـُعى يٝعاٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل  :زلعت  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ تكٍٛ
ُع٢ً اهلل  أْ٘ اؿر ؾًُا ؿْْٛا َٔ َهع١ أَعل كهعٍٛ اهلل    إ٫  بكٌ َٔ فٟ ايكعـ٠ ٫ٚ ْل٣

ٌ      ٝ٘ ٚهًِ ً  .َٔ مل ٜهٔ َع٘ ٖـٟ إفا طاف بايبٝت ٚهعع٢ بعٌ ايِعؿا ٚإعل٠ٚ إٔ وع
ؾـػٌ  ًٝٓا ّٜٛ ايٓشل بًشِ بكل ؾكًت: َاٖعقا ؟ ؾكعايٛا: معل كهعٍٛ اهلل      :قايت  ا١ٌ٥

ـ       :قاٍ وٞ . ٔ أمٚاد٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ  ،ؾعقنلت ٖعقا اؿعـٜح يًكاهعِ بعٔ قُع
 .أتقو ٚاهلل باؿـٜح  ٢ً ٚدٗ٘ :ؾكاٍ

ٍ      :قاٍ ايبػٟٛ :قاٍ ايـًٖٟٛ نعإ   :اػقًؿٛا ٗ أَلٙ شلعِ بعاٱس٬ٍ ؾُعِٓٗ َعٔ قعا
إسلاَِٗ َبُٗا َٛقٛؾا  ٢ً اْقٛاك ايكٔا٤ ؾأَلِٖ إٔ هعًٛٙ  ُل٠ ٚولَعٛا بعاؿر بععـ    

   ِ ٚهعبب٘ إٔ أٖعٌ اؾاًٖٝع١ نعاْٛا ٜعلٕٚ       .ايقشًٌ َٓٗا إٍ ايعُل٠ ٚنإ فيعو ػاُعا بٗع
ِ  يؿذٛك ؾأَلِٖ ايٓ  ايعُل٠ ٗ أًٗل اؿر َٔ أؾذل ا بعقيو ُعلؾا    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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 .شلِ  ٔ ه١ٓ اؾا١ًٖٝ

ٖقا ؾوؽ اؿر إٍ ايعُل٠ ٚا٭نجل  ٢ً أْع٘ كِعْٛ بايِعشاب١ أٚ     :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .َٓوٛؾ

 باب ٌٖ ٌٜٗ أٌٖ َه١ إفا كأٚا اشل٬ٍ أٚ ّٜٛ ايذل١ٜٚ ؟

ٍ )َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ  بٝـ بٔ دعلٜر أْع٘ قعا    -385
كأٜقو إفا نٓت َه١ أٌٖ ايٓاي إفا كأٚا اشلع٬ٍ ٚمل تًٗعٌ أْعت سقع٢      :يعبـ اهلل بٔ  ُل

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أَعا اٱٖع٬ٍ ؾعإْٞ مل أك كهعٍٛ اهلل      :ٜهٕٛ ّٜٛ ايذل١ٜٚ ؟ ؾكاٍ ابٔ  ُل
 .كقِل -ٌٜٗ سق٢ تٓبعح ب٘ كاسًق٘  ٚهًِ

ْٛ بايِعشاب١ أٚ  ٖقا ؾوؽ اؿر إٍ ايعُل٠ ٚا٭نجل  ٢ً أْع٘ كِع   :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .َٓوٛؾ

 باب َٔ قًـ اشلـٟ ٚمل ولّ ٫ ولّ  ًٝ٘ ٤ًٞ َٔ قٛٛكات اٱسلاّ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ سنّ  ٔ  ُل٠ بٓت  بـ ايعلٓٔ   -386
ِ   أْٗا أػدلت٘ إٔ مٜاؿ بٔ أبٞ هؿٝإ نقب إٍ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   إٔ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ا سلّ  ًٝ٘ َا ولّ  ٢ً اؿاز سق٢ ٜٓشعل اشلعـٟ   َٔ أٖـٟ ٖـٜ : بـ اهلل بٔ  باي قاٍ
 :ؾكايت  ا٥ٌع١  :قايت  ُل٠ .ٚقـ بعجت بٗـٟ ؾانق  إيٞ بأَلى أَٚلٟ ُاسب اشلـٟ
بٝعـٟ ثعِ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيٝى نُا قاٍ ابٔ  باي أْا ؾقًت ق٥٬ـ ٖـٟ كهٍٛ اهلل 

ِ  ُبٝـٙ ثِ بعح بٗا كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقًـٖا كهٍٛ اهلل   ٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .٤ًٞ أسً٘ اهلل ي٘ سق٢ مل اشلـٟ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِع أبٞ ؾًِ ولّ  ٢ً كهٍٛ اهلل 

َٔ أٌٖ بعُل٠ ثِ بـا ي٘ إٔ  :)َايو( أْ٘ زلع بعا أٌٖ ايعًِ ٜكٛيٕٛ -387
ٚقـ ُٓع فيو  بعـ اهلل   ،ٌٜٗ عر َعٗا ؾقيو ي٘ َا مل ٜطـ بايبٝت ٚبٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ إٕ ُـؿت  ٔ ايبٝت ُٓعٓا نُا ُٓعٓا َع كهٍٛ اهلل  :بٔ  ُل سٌ قاٍ
ٚاسـ أًٗـنِ أْٞ قعـ أٚدبعت اؿعر    إ٫  َا أَلُٖا :ثِ ايقؿت إٍ أُشاب٘ ؾكاٍ ٚهًِ

ِ   ٚقـ أٌٖ أُشاب كهعٍٛ اهلل   :قاٍ َايو .َع ايعُل٠  عاّ سذع١    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
َٔ نإ َعع٘ ٖعـٟ ؾًًٝٗعٌ     :٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝايٛؿاع بايعُل٠ ثِ قاٍ شلِ كهٍٛ اهلل 

 .باؿر َع ايعُل٠ ثِ ٫ وٌ سق٢ وٌ َُٓٗا ْٝعا

 باب ايقٟ سلّ  ٢ً احمللّ َٔ ايًباي

٢ًُ )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كد٬ هأٍ كهٍٛ اهلل  -388
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٫ تًبوٛا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِا ًٜبى احمللّ َٔ ايجٝاب ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
أسعـ ٫ هعـ ْعًعٌ    إ٫  ايكُّ ٫ٚ ايعُعا٥ِ ٫ٚ ايوعلا٬ٜٚت ٫ٚ ايعدلاْى ٫ٚ اـؿعاف    

ؾًٝبى ػؿٌ ٚيٝكطعُٗا أهؿٌ َٔ ايهعبٌ ٫ٚ تًبوٛا َٔ ايجٝاب ٦ًٝا َو٘ اين ؿلإ ٫ٚ 
 .ايٛكي

389-       ٍ ْٗع٢   :)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل أْع٘ قعا
َٔ  :ًٜبى احمللّ ثٛبا َِبٛغا بن ؿلإ أٚ ٚكي ٚقاٍإٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

    .مل هـ ْعًٌ ؾًًٝبى ػؿٌ ٚيٝكطعُٗا أهؿٌ َٔ ايهعبٌ

 باب ٫ تٓقكب إلأ٠ ٫ٚ تًبى قؿامٜٔ

)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل نإ ٜكٍٛ ٫ تٓقكب إلأ٠ احملل١َ  -391
  .٫ٚ تًبى ايكؿامٜٔ

 .قٟ َلؾٛ اكٚاٙ أٓـ ٚايبؼاكٟ ٚايذلَ :قًت

 باب احمللّ ٜػوٌ كأه٘ ٜٚػقوٌ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ ْاؾع  ٔ إبلاِٖ بعٔ  بعـ اهلل بعٔ سعٌٓ      -391
 : ٔ أبٝ٘ظ إٔ  بـ اهلل بٔ  باي ٚإوٛك بٔ كل١َ اػقًؿا با٭بٛا٤ ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  بعاي 

ٍ  .٫ٜػوٌ احمللّ كأه٘ :ٚقاٍ إوٛك بٔ كل١َ .ٜػوٌ احمللّ كأه٘  بعـ اهلل   ؾأكهعًين  :قعا
بٔ  باي إٍ أب٢ أٜٛب ا٭ِْاك٣ قاٍ: ؾٛدـت٘ ٜػقوٌ بٌ ايكعلٌْ ٖٚعٛ َوعقذل بجعٛب     

أْا  بـ اهلل بعٔ سعٌٓ أكهعًين إيٝعو  بعـ اهلل بعٔ        :ؾوًُت  ًٝ٘ ؾكاٍ: َٔ ٖقا ؟ ؾكًت
ٜػوٌ كأه٘ ٖٚعٛ قعلّ ؟ قعاٍ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ باي أهأيو نٝـ نإ كهٍٛ اهلل 

ايجٛب ؾطأطأٙ سق٢ بـا يٞ كأه٘ ثِ قاٍ ٫ْوعإ ِٜعب  ًٝع٘     ؾٛٓع أبٛ أٜٛب ٜـٙ  ٢ً
ٍ     .اُبب :إا٤ ٖهعقا   :ؾِب  ٢ً كأه٘ ثِ سلى كأه٘ بٝـٜ٘ ؾأقبٌ بُٗعا ٚاؿبعل ثعِ قعا

 .ٜؿعٌ ٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكأٜت كهٍٛ ايًٗ

 باب احمللّ وقذِ

ُع٢ً  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -392
 .اسقذِ ٖٚٛ قلّ ؾٛم كأه٘ ٖٚٛ ٦َٜٛق بًشٞ ٌْ َهإ بطلٜل َه١ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب احمللّ ٫ ٜٓهض ٫ٚ ٜٓهض

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ  -393
اهلل بعح أبا كاؾع ٫َٛٙ ٚكد٬ َٔ ا٭ِْاك ؾنٚدعاٙ َُْٝٛع١ بٓعت اؿعاكخ ٚكهعٍٛ اهلل      
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 إٔ ىلز.بإـ١ٜٓ قبٌ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٔ ْاؾع  ٔ ْبٝ٘ بٔ ٖٚب أػٞ بين  بعـ ايعـاك إٔ  ُعل بعٔ  بعـ اهلل       -394
إْٞ قعـ أكؿت إٔ أْهعض    :أكهٌ إٍ أبإ بٔ  جُإ ٚأبإ ٦َٜٛق أَرل اؿاز ُٖٚا قلَإ

 ٍ زلععت   :طًش١ بٔ  ُل بٓت ًٝب١ بٔ دبرل ٚأكؿت إٔ ؼٔل ؾأْهل فيو  ًٝ٘ أبإ ٚقعا
 .٫ ٜٓهض احمللّ ٫ٚ ٜٓهض ٫ٚ ىطب:ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  قاٍ  : جُإ بٔ  ؿإ ٜكٍٛ

ٚاػقًؿٛا ٗ تنٚز ايٓ   .ُشٝض :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ،ْهاغ احمللّ ؾاهـ :قاٍ ايٌاؾعٞ
١َُْٛٝ ٚا٭نجلٕٚ  ٢ً أْ٘ تنٚدٗا س٫٬  اّ  ُل٠ ايكٔا٤ ٚٚٗعل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .عٞأَل تنٚهٗا ٖٚٛ قلّ ثِ ب٢ٓ بٗا ٖٚٛ س٬ٍ بولف ٖٚٛ قٍٛ ايٌاؾ

 –باب ٜأنٌ احمللّ ؿِ ُٝـ اُطاؿٙ اؿ٬ٍ ٫ ٭دً٘ ٫ٚ بإًاكت٘ 

 ٚإ٫ ٫ ٜأنٌ ٜٚأنٌ ؿِ ُٝـ فع٘ قبٌ اٱسلاّ

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل ايقُٝٞ  عٔ ْعاؾع َعٍٛ     -395
 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٞ ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ  ٔ أبٞ ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ أْ٘ نإ َع كهٍٛ اهلل 

إفا ناْٛا ببعا طلٜل َه١ ؽًـ َع أُشاب ي٘ قلٌَ ٖٚٛ غرل قلّ ؾلأ٣ ٓاكا سق٢ 
ٚسٌٝا ؾاهق٣ٛ  ٢ً ؾله٘ ؾوأٍ أُشاب٘ إٔ ٜٓاٚيٛٙ هٛط٘ ؾأبٛا  ًٝ٘ ؾوأشلِ كق٘ ؾأبٛا 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾأػقٙ ثِ ًـ  ٢ً اؿُاك ؾكقً٘ ؾأنعٌ َٓع٘ بععا أُعشاب كهعٍٛ اهلل      
ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُاهلل ٚأب٢ بعِٔٗ ؾًُا أؿكنٛا كهٍٛ  ٚهًِ  :وأيٛٙ  عٔ فيعو ؾكعا

 .إِا ٖٞ طع١ُ أطعُهُٖٛا اهلل

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ  طا٤ بٔ ٜواك أػدلٙ  عٔ أبعٞ ققعاؿ٠ ٗ     -396
إٔ ٗ سعـٜح مٜعـ بعٔ أهعًِ إٔ كهعٍٛ اهلل      إ٫  اؿُاك ايٛسٌٞ َجٌ سـٜح أبٞ ايٓٔل

 .ٌٖ َعهِ َٔ ؿُ٘ ٤ًٞ ؟ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٍ  )َايو -397 أػدلْعٞ قُعـ بعٔ إبعلاِٖٝ بعٔ       :(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْع٘ قعا
اؿاكخ ايقُٝٞ  ٔ  ٝو٢ بٔ طًش١ بٔ  بٝـ اهلل  ٔ  ُرل بٔ هع١ًُ ٖٚعٛ ائعُلٟ أْع٘     

ػلز ٜلٜـ َه١ ٖٚٛ قلّ سق٢ إفا  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأػدلٙ  ٔ ايبٗنٟ إٔ كهٍٛ اهلل 
ؾكعاٍ:   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ نإ بايلٚسا٤ إفا ٓاك ٚسٌٞ  كرل ؾقنل فيو يلهٍٛ اهلل

ُع٢ً اهلل  ؾذا٤ ايبٗنٟ ٖٚعٛ ُعاسب٘ إٍ كهعٍٛ اهلل     .ؿ ٛٙ ؾإْ٘ ًٜٛو إٔ ٜأتٞ ُاسب٘
 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأَل كهٍٛ اهلل  .ٜا كهٍٛ اهلل ًأْهِ بٗقا اؿُاك :ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

فا ٚع   أبا بهل ؾكوُ٘ بٌ ايلؾام ثِ ٢َٔ سق٢ إفا نإ با٫ثاٜع١ بعٌ ايلٜٚجع١ ٚايععلز إ    
ِ   ساقـ ٗ ٌٚ ؾٝ٘ هِٗ ؾن ِ إٔ كهٍٛ اهلل  أَعل كدع٬ إٔ ٜكعـ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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  ٓـٙ ٫ ٜلٜب٘ أسـ َٔ ايٓاي سق٢ هاٚمٙ. 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -398
ٝع٘  ُع٢ً اهلل  ً  ٔ  بـ اهلل بٔ  باي  ٔ ايِعب بٔ دجا١َ ايًٝجٞ أْ٘ أٖـ٣ يلهٍٛ اهلل 

ِ   ٓاكا ٚسٌٝا ٖٚٛ با٭بٛا٤ أٚبٛؿإ ؾعلؿٙ  ًٝع٘ كهعٍٛ اهلل     ٚهًِ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
إ٫  إْا مل ْعلؿٙ  ًٝعو   :َا ٗ ٚدٗٞ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾًُا كأ٣ كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 .أْا سلّ

 باب ٔى ٜكقًٔ ٗ اؿٌ ٚاؿلّ ٜٚكقًٗٔ احمللّ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   هلل )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ ا   -399
ايػلاب ٚاؿـأ٠ ٚايعكلب  :ٔى َٔ ايـٚاب يٝى  ٢ً احمللّ ٗ ققًٗٔ دٓاغ :قاٍ ٚهًِ

 .ٚايؿأك٠ ٚايهًب ايعكٛك

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -411
ايعكعلب   :قاٍ: ٔى َٔ ايـٚاب ققًٗٔ ٖٚعٛقلّ ؾع٬ دٓعاغ  ًٝع٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 أك٠ ٚايػلاب ٚاؿـأ٠ ٚايهًب ايعكٛك.ٚايؿ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -411
ايؿعأك٠ ٚايعكعلب ٚايػعلاب ٚاؿعـأ٠      :ٔعى ؾٛاهعل ٜكعقًٔ ٗ اؿعٌ ٚاؿعلّ      :قاٍ ٚهًِ

 .ٚايهًب ايعكٛك

 َٔ ٓلٚك٠إ٫  باب ٫ وًل احمللّ كأه٘ سق٢ ه٤ٞ ٚقت ايقبض

 ؾـ١ٜ َٔ ُٝاّ أٚ ُـق١ أْٚووَٚٔ سًل قبً٘ ؾعًٝ٘ 

٫ٚ ؼًكٛا ك٩ههِ سق٢ ٜبًؼ اشلـٟ قً٘ ؾُٔ نإ َعٓهِ َلٜٔعا    :قاٍ اهلل تعاٍ
 .أٚ ب٘ أف٣ َٔ كأه٘ ؾؿـ١ٜ َٔ ُٝاّ أٚ ُـق١ أْٚوو 

)َايو(  ٔ  بـ ايهلِٜ بٔ َايو اؾنكٟ  عٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ أبعٞ       -412
قلَا ؾعآفاٙ ايكُعٌ ٗ    ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝي٢ًٝ  ٔ نعب  ذل٠ أْ٘ نإ َع كهٍٛ اهلل 

ُِ ث٬ث١ أٜاّ أٚ أطععِ   :إٔ وًل كأه٘ ٚقاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكأه٘ ؾأَلٙ كهٍٛ اهلل 
 .هق١ َوانٌ َـٜٔ َـٜٔ يهٌ إْوإ أٚ اْوو بٌا٠ أٟ فيو ؾعًت أدنأ  ٓو

)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى إهٞ  ٔ فاٖـ أبٞ اؿذاز  ٔ ابعٔ أبعٞ    -413
   ٕ ِ   كهعٍٛ اهلل   ي٢ًٝ  ٔ نععب بعٔ  ذعل٠ أ يعًعو آفاى   :قعاٍ يع٘   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ ْعِ ٜا كهٍٛ اهلل ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :ٖٛاَو؟ ؾكًت اسًعل كأهعو    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
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 .ُِٚ ث٬ث١ أٜاّ أٚ أطعِ هق١ َوانٌ أٚأْوو بٌا٠

سـثين ًعٝؽ بوعٛم   :)َايو(  ٔ  طا٤ بٔ  بـ اهلل اـلاهاْٞ أْ٘ قاٍ -414
ِ  دا٤ْٞ كهٍٛ اهلل  :ل٠ أْ٘ قاٍايدلّ بايهٛؾ١  ٔ نعب بٔ  ذ ٚأْعا   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

اسًعل ٖعقا    :أْؿؽ ؼت قـك ٭ُشابٞ ٚقـ اَقٮ كأهٞ ٚؿٝيت ق٬ُ ؾأػق ظبٗيت ثِ قاٍ
ِ ٚقـ نإ كهٍٛ اهلل  .ايٌعل ُِٚ ث٬ث١ أٜاّ أٚ أطعِ هق١ َوانٌ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 . ًِ أْ٘ يٝى  ٓـٟ َا أْوو ب٘

 باب اٱسِاك بعـٚ

ٚأُٛا اؿر ٚايعُل٠ هلل ؾإٕ اسِلمت ؾُعا اهقٝوعل َعٔ اشلعـٟ ٫ٚ      :اهلل تعاٍ قاٍ
 ؼًكٛا ك٩ههِ سق٢ ٜبًؼ اشلـٟ قً٘ ؾُٔ نإ َعٓهِ َلٜٔعا أٚ بع٘ أف٣ َعٔ كأهع٘      

 .اٯ١ٜ

سٌ ٖٛ ٚأُشاب٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -415
َٔ نعٌ ًع٧ٝ قبعٌ إٔ ٜطٛؾعٛا بايبٝعت       باؿـٜب١ٝ ؾٓشلٚا اشلـٟ ٚسًكٛا ك٩ٚهِٗ ٚسًٛا

ِ  ٚقبٌ إٔ ٌِٜ إيٝ٘ اشلـٟ ثِ مل ٜعًِ إٔ كهٍٛ اهلل  أَعل أسعـا َعٔ     ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .أُشاب٘ ٫ٚ ٖٔ نإ َع٘ إٔ ٜكٔٛا ٦ًٝا ٫ٚ ٜعٛؿٚا ي٤ٌٞ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْع٘ قعاٍ سعٌ ػعلز إٍ َهع١       -416
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ُٓعٓا نُا ُٓعٓا َع كهعٍٛ اهلل   َعقُلا ٗ ايؿق١ٓ: إٕ ُـؿت  ٔ ايبٝت

ِ  ؾأٌٖ بعُل٠ َٔ أدٌ إٔ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ نعإ أٖعٌ بعُعل٠  عاّ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  ٍ ـ إ٫  َعا أَلُٖعا   :اؿـٜب١ٝ ثِ إٕ  بـ اهلل بٔ  ُل ْٛل ٗ أَعلٙ ؾكعا ؾايقؿعت إٍ   .ٚاسع

ايعُعل٠. ثعِ ْؿعق     ٚاسـ أًٗـنِ أْٞ قـ أٚدبت اؿر َعع إ٫  َا أَلُٖا :أُشاب٘ ؾكاٍ
 .سق٢ دا٤ ايبٝت ؾطاف طٛاؾا ٚاسـا ٚكأ٣ فيو فن٥ا  ٓ٘ ٚأٖـ٣

 باب اهقوُإ اشلـاٜا ٚاػقٝاك أسوٓٗا

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ أب٢ بهل بٔ قُـ بٔ  ُل بعٔ سعنّ    -417
أٖـ٣ ٬ْ نإ ٭بٞ دٗعٌ بعٔ ٌٖعاّ ؾع٢ سعر أٚ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

  ُل٠. 

ّٛ إٔ ٌْ أبٞ دٌٗ اًقٗل زلٓ٘ ٚ لف ندلٙ ٚ ُٛ٘ ٚٗ إٖـا٥٘ إغا١ٚ َٚعً :قًت
يٮ ـا٤ ٚتؿلٜض يًُوًٌُ ٚإًباع يًُوانٌ ٚقـ فنل َايعو كٓع٘ اهلل تععاٍ آثعاكا ٗ     

ٜعا بعين ٫ ٜٗعـٜٔ     :اهقوُإ ايبـ١ْ  ٔ ابٔ  ُل ٚأ٥ُع١ ايقعابعٌ َٓٗعا قعٍٛ  عل٠ٚ يبٓٝع٘      
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٘ يهلّ٘ ؾإْ٘ أنلّ ايهلَا٤ ٚأسل َعٔ اػعقرل   أسـنِ هلل َٔ ايبـٕ ٦ًٝا ٜوقشٝٞ إٔ ٜٗـٜ
 .ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ .ي٘

 باب نٝـ ٜؿعٌ َا  طب َٔ اشلـٟ ٗ ايطلٜل

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ ُعاسب ٖعـٟ كهعٍٛ اهلل        -418
ٜا كهٍٛ اهلل نٝـ أُعٓع َعا  طعب َعٔ ايععـٟ ؟ ؾكعاٍ يع٘         :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

نٌ بـ١ْ  طبت َٔ اشلـٟ ؾاملٖا ثعِ أيعل ق٥٬عـٖا ٗ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ٌ  بٝٓٗا ٚبٌ ايٓاي ٜأنًْٛٗا   .ؿَٗا ثِ ػ

419-    ٍ إفا آعطلكت إٍ بعـْقو    :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  عل٠ٚ إٔ أبعاٙ قعا
ؾاكنبٗا كنٛبا غرل قاؿغ ٚإفا آطلكت إٍ يبٓٗا ؾاًعلب بععـ َعا ٜعل٣ٚ ؾِعًٝٗا ؾعإفا       

 .ملتٗا ؾامل ؾًِٝٗا َعٗا

ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ أْ٘ هٛم ايلنٛب غرل َٔل بٗعا ٚهعٛم ًعلب يبٓٗعا      :قاٍ ايـًٖٟٛ
ئلٚك٠ ٫ٚ وًب يبٓٗعا ٜٚكطعع٘ بٓٔعض    إ٫  ٫ ٜلنب :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ .بعـ كٟ ٚيـٖا

 .ٓل ٗا َا٤ باكؿ

 ٚأثل  ل٠ٚ ب٬ ًو ٗ سهِ إلؾٛع ؾإْ٘ ٖا ٫ فاٍ يًلأٟ ؾٝ٘.  :قًت

 بٓٗاباب ٌٖ ٜلنب بـ١ْ أٚ ٌٜلب ي

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -411
ٍ  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٍ  .اكنبٗعا  :كأ٣ كد٬ ٜوٛم بـ١ْ ؾكعا ٜعا كهعٍٛ اهلل إْٗعا بـْع١      :ؾكعا

 ٗ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١. .اكنبٗا ًٜٚو :ؾكاٍ
 باب ٜؤ تكبٌٝ اؿذل ا٭هٛؿ

ـ   -411 طعاب قعاٍ ٖٚعٛ    )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ إٔ  ُعل بعٔ ا
٢ًُ اهلل  ًٝع٘  إِا أْت سذل ٚي٫ٛ أْٞ كأٜت كهٍٛ اهلل  :ٜطٛف بايبٝت يًلنٔ ا٭هٛؿ

 .ثِ قبً٘ .قب ًو َا قبًقو ٚهًِ

٢ًُ اهلل قاٍ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -412
؟  نٝـ ُٓعت ٜا أبا قُـ ٗ اهق٬ّ ايلنٔ ا٭هعٛؿ  :يعبـ ايلٓٔ بٔ  ٛف  ًٝ٘ ٚهًِ

  .أُبت :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .اهقًُت ٚتلنت :ؾكاٍ  بـ ايلٓٔ

ٖقا اؿـٜح َلهٌ ٖٚٛ ٜوقٓـ َٔ ٚدٛٙ ُشاغ  :قاٍ ابٔ  بـ ايدل :قاٍ ايوٝٛطٞ
َٓٗا طلٜل اينٖلٟ  ٔ هامل  ٔ أبٝ٘ )إِا أْت سذل( ماؿ ٗ كٚاٜع١ ايِعشٝشٌ ٫تٔعل    
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 .٫ٚتٓؿع

 لنٌٓ ايُٝاٌْٝ ؾك٘باب ايِشٝض إٔ ٜوقًِ اي

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ  بٝـ بٔ دعلٜر أْع٘ قعاٍ     -413
 .ٜا أبا  بـ ايلٓٔ كأٜقو تِٓع أكبعا مل أك أسـا َٔ أُشابو ِٜٓعٗا :يعبـ اهلل بٔ  ُل

ايُٝاٌْٝ ٚكأٜقعو تًعبى   إ٫  كأٜقو ٫ ُى َٔ ا٭كنإ :َا ٖٔ ٜا ابٔ دلٜر ؟ قاٍ :قاٍ
ٚكأٜقو تِبؼ بايِؿل٠ ٚكأٜقو إفا نٓت َه١ أٖعٌ ايٓعاي إفا كأٚا اشلع٬ٍ    ايٓعاٍ ايوبق١ٝ 

أَعا ا٭كنعإ ؾعإْٞ مل أك     :ٚمل تًٌٗ أْت سق٢ نإ ّٜٛ ايذل١ٜٚ. ؾكاٍ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل   
ايُٝاٌْٝ ٚأَعا ايٓععاٍ ايوعبق١ٝ ؾعإْٞ كأٜعت      إ٫  ّى َٓٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ًٜبى ايٓعاٍ اييت يٝى ؾٝٗا ًعل ٜٚقٛٓأ ؾٝٗا ؾأْعا أسعب    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ِٜبؼ بٗا ؾأْعا أسعب    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ أيبوٗا ٚأَا ايِؿل٠ ؾإْٞ كأٜت كهٍٛ اهلل 
ٌٜٗ سق٢ تٓبعح ب٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ أُبؼ بٗا ٚأَا اٱ٬ٍٖ ؾإْٞ مل أك كهٍٛ اهلل 

 .كاسًق٘

 إٔ  بـ اهلل بٔ قُـ بعٔ  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل -414
أمل  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٞ بهل ايِـٜل أػدل  بـ اهلل بٔ  ُل  ٔ  ا١ٌ٥ إٔ ايٓ  
ٜا كهعٍٛ اهلل   :ؾكًت :قايت .تلٟ إٔ قَٛو سٌ بٓٛا ايهعب١ اققِلٚا  ٔ قٛا ـ إبلاِٖٝ

ِ   أؾ٬ تلؿٖا  ٢ً قٛا ـ إبلاِٖٝ ؟ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     سعـثإ  يع٫ٛ  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ي٦ٔ ناْعت  ا٥ٌع١ زلععت ٖعقا َعٔ       :ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل :قاٍ .قَٛو بايهؿل يؿعًت

ِ   َعا أك٣ كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  تعلى اهعق٬ّ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .إٔ ايبٝت مل ٜقُِ  ٢ً قٛا ـ إبلاِٖٝإ٫  ايلنٌٓ ايًقٜٔ ًٜٝإ اؿذل

 باب هٛم ايطٛاف كانبا

أبٞ ا٭هٛؿ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ْٛؾٌ  ٔ  عل٠ٚ بعٔ   )َايو(  ٔ  -415
 :أْٗا قايعت  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاينبرل  ٔ مٜٓب بٓت أبٞ ه١ًُ  ٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ  

ٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًًِهٛت إٍ كهٍٛ اهلل  طعٛٗ َعٔ ٚكا٤ ايٓعاي     :أْعٞ أًعقهٞ ؾكعا
س٦ٓٝق ِٜعًٞ    ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل ؾطؿت كانب١ بعرلٟ ٚكهٍٛ اهلل  :قايت .ٚأْت كانب١

 .إٍ داْب ايبٝت ٖٚٛ ٜكلأ بايطٛك ٚنقاب َوطٛك

 باب ٜوقًِ ايلنٔ ا٭هٛؿ ٜعـ ايلنعقٌ ثِ ىلز إٍ ايِؿا

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -416 نعإ إفا قٔع٢    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
قبٌ  طٛاؾ٘ بايبٝت ٚكنع ايلنعقٌ ٚأكاؿ إٔ ىلز إٍ ايِؿا ٚإل٠ٚ اهقًِ ايلنٔ ا٭هٛؿ
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 .إٔ ىلز

ِ   ٖٛ ٍَُٛٛ ٗ سـٜح دابل ٗ ُعؿ١ سذع٘    :قاٍ ايوٝٛطٞ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  ٓـ َوًِ. 

 باب ٚدٛب ايوع٢ بٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ

ؾُٔ سر ايبٝت أٚ ا قُلؾ٬ دٓاغ  ،إٕ ايِؿا ٚإل٠ٚ َٔ ًعا٥لاهلل :قاٍ اهلل تعاٍ
 . ًٝ٘ إٔ ٜطٛف بُٗا َٚٔ تطٛع ػرلا ؾإٕ اهلل ًانل  ًِٝ 

قًت يعا١ٌ٥ أّ إع٪ٌَٓ   :َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ) -417
 ،)إٕ ايِؿا ٚإل٠ٚ َٔ ًعا٥لاهلل :أكأٜت قٍٛ اهلل تباكى ٚتعاٍ :ٚأْا ٦َٜٛق سـٜح ايؤ

إ٫  ؾُٔ سر ايبٝت أٚ ا قُل ؾ٬ دٓاغ  ًٝع٘ إٔ ٜطعٛف بُٗعا( ؾُعا  ًع٢ ايلدعٌ ًع٤ٞ       
تكٍٛ يهاْت ؾ٬ دٓاغ  ًٝ٘ إٔ ٫ٜطٛف ن٬ يٛ نإ نُا  :ٜطٛف بُٗا ؟ قايت  ا١ٌ٥

بُٗا إِا أْنيت ٖقٙ اٯ١ٜ ؾ٢ ا٭ِْاك ناْٛا ًٜٕٗٛ ٕٓا٠ ٚناْت َٓعا٠ سقٚقـٜعـ ٚنعاْٛا    
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٜقشلدٕٛ إٔ ٜطٛؾٛا بٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ ؾًُا دا٤ اٱه٬ّ هأيٛا كهٍٛ اهلل 

ؾُعٔ سعر ايبٝعت أٚ     ،هللإٕ ايِؿا ٚإل٠ٚ َٔ ًعا٥لا : ٔ فيو ؾأْنٍ اهلل تعاٍ ٚهًِ
 .ا قُلؾ٬ دٓاغ  ًٝ٘ إٔ ٜطٛف بُٗا 

 باب ايبـا١ٜ بايِؿا

)َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـ بٔ  ًٞ  ٔ أبٝ٘  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل أْع٘   -418
ٜكعٍٛ سعٌ ػعلز َعٔ إوعذـ ٖٚعٛ ٜلٜعـ         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 .اؾبـأ بايِؿ .ْبـأ َا بـأ اهلل ب٘ :ايِؿا ٖٚٛ ٜكٍٛ

 باب َا ٜوقشب َٔ ايقنل ٚايـ ا٤  ٢ً ايِؿا ٚإل٠ٚ

)َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـبٔ  ٢ً  ٔ أبٝ٘  ٔ دابل بعٔ  بعـ اهلل إٔ    -419
اهلل إ٫  ٫إي٘ :نإ إفا ٚقـ  ٢ً ايِؿا ٜهدل ث٬ثا ٜٚكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

يعو ثع٬خ   ِٜعٓع ف  .ٚسـٙ ٫ًلٜو ي٘ ي٘ إًو ٚي٘ اؿُـ ٖٚعٛ  ًع٢ نعٌ ًع٤ٞ قعـٜل     
 .َلات ٜٚـ ٛ ِٜٚٓع  ٢ً إل٠ٚ َجٌ فيو

 باب ٜوقشب ايوع٢ ؾ٢ بطٔ ايٛاؿ٣

)َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـ  ٔ أبٝ٘  ٔ دابل بعٔ  بعـ اهلل إٔ كهعٍٛ     -421
نإ إفا ْنٍ َٔ ايِؿا ٚإل٠ٚ ٢ٌَ سق٢ إفا اِْبت قـَاٙ ؾ٢  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

  .بطٔ ايٛاؿٟ هع٢ سق٢ ىلز َٓ٘
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ٚٗ اشلـا١ٜ ؾإفا بًؼ بطٔ ايعٛاؿٟ ٜوعع٢ بعٌ إعًٌٝ ا٭ػٔعلٜٔ ٚٗ       :قاٍ ايـًٖٟٛ
ا٭ْٛاك ٜوقشب ٗ ايقٖاب إٔ ٌّٞ  ٢ً  اؿت٘ إٍ إٔ ٜبك٢ بٝٓ٘ ٚبٌ إٌٝ ا٭ػٔل قـك 

 .هق١ أفكع ؾٝوع٢ إٍ إٔ ٜقٛه٘ بٌ إًٌٝ ؾٌُٝٞ

 باب َٔ ا قُل أٚ ُقع سًل بعـ ايوع٢ َٚٔ أؾلؿ اؿر

 إٍ ّٜٛ ايٓشلأٚ قاكٕ أػل فيو 

أػدلت٢ٓ  ُل٠ بٓت  بـ ايلٓٔ أْٗعا   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ قاٍ -421
ـُعى يٝعاٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل  :زلعت  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ تكٍٛ
ُع٢ً اهلل  أْ٘ اؿر ؾًُا ؿْْٛا َٔ َهع١ أَعل كهعٍٛ اهلل    إ٫  بكٌ َٔ فٟ ايكعـ٠ ٫ٚ ْل٣

ٌ     َٔ مل ٜهٔ َع٘   ًٝ٘ ٚهًِ  .ٖـٟ إفا طاف بايبٝت ٚهعع٢ بعٌ ايِعؿا ٚإعل٠ٚ إٔ وع
ُع٢ً  مل كهٍٛ اهلل  :َا ٖقا ؟ ؾكايٛا :ؾـػٌ  ًٝٓا ّٜٛ ايٓشل بًشِ ؾكًت :قايت  ا١ٌ٥

ٍ       :قاٍ و٢ٝ . ٔ أمٚاد٘ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ  :ؾقنلت ٖعقا اؿعـٜح يًكاهعِ بعٔ قُعـ ؾكعا
 .باؿـٜح  ٢ً ٚدٗ٘ -ٚاهلل  –أتقو 

ـ اهلل بعٔ  ُعل  عٔ سؿِع١ أّ إع٪ٌَٓ أْٗعا       )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  ب -422
: َا ًإٔ ايٓاي سًٛا ٚمل ؼًٌ أْت َٔ  ُلتعو ؟  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقايت يلهٍٛ اهلل 

 .ؾكاٍ: إْٞ يبـت كأهٞ ٚقًـت ٖـٜٞ ؾ٬ أمل سق٢ أمل

ٌ      :قاٍ ايـًٖٟٛ ؾُعا نعإ    :ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ٚدعٌ أبعٛ سٓٝؿع١ ايقُقعع  ًع٢ ْعٛ 
ٌ َٓ٘ إٍ ّٜٛ ايٓشل َٚا مل ٜهٔ بوٛم اشلـٟ ؾإْع٘ وعٌ َٓع٘ بععـ     بوٛم اشلـٟ ؾإْ٘ ٫و

 .ايوع٢

 باب ٜوقشب تكِرل اـطب١ ٗ ِل٠ ٚتعذٌٝ ايلٚاغ إٍ  لؾ١

423-      ٍ نقعب  بعـ    :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعامل بعٔ  بعـ اهلل أْع٘ قعا
إًو بٔ َلٚإ إٍ اؿذاز بٔ ٜٛهـ إٔ ٫ ىايـ  بـ اهلل بٔ  ُل ٗ ًع٤ٞ َعٔ أَعل    

ؾًُا نإ ّٜٛ  لؾ١ دا٤ٙ  بـ اهلل بٔ  ُل سٌ مايت ايٌُى ٚأْا َع٘ ؾِاغ  :ر قاٍاؿ
َايو ٜعا أبعا    :ب٘  ٓـ هلاؿق٘ أٜٔ ٖقا ؟ ؾؼلز  ًٝ٘ اؿذاز ٚ ًٝ٘ ًَشؿ١ َعِؿل٠ ؾكاٍ

ٍ  :أٖقٙ ايوا ١ ؟ ؾكاٍ :ؾكاٍ .ايلٚاغ إٕ نٓت تلٜـ ايو١ٓ : بـ ايلٓٔ ؟ ؾكاٍ  :ْعِ قعا
َ  ٞ ؾٓعنٍ  بـ اهلل سق٢ ػلز اؿذعاز ؾوعاك بٝٓع٢     .ا٤ ثِ أػلزؾاْٛل٢ْ سق٢ أؾٝا  ً

 .إٕ نٓت تلٜـ إٔ تِٝب ايو١ٓ ايّٝٛ ؾاقِل اـطب١ ٚ ذعٌ ايِع٠٬   :ٚبٌ أبٞ ؾكًت ي٘
ؾًُا كأ٣ فيعو  بعـ اهلل بعٔ  ُعل      ،ؾذعٌ ٜٓٛل إٍ  بـ اهلل بٔ  ُلن٢ ٜوُع فيو َٓ٘

 .ُـم هامل :قاٍ
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 باب ؾٌٔ ّٜٛ  لؾ١ ٚؾٌٔ ايـ ا٤ ؾٝ٘

(  ٔ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ  ب١ً  ٔ طًش١ بٔ  بٝـ اهلل بعٔ نلٜعن إٔ   )َايو -424
َا ك٥ٞ ايٌٝطإ َٜٛا ٖٛ ؾٝ٘ أُعػل ٫ٚ أؿسعل ٫ٚ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٕعا كأ٣ َعٔ تٓععنٍ ايلٓع١     إ٫  أسكل ٫ٚ أغٜٝ َٓ٘ ٗ ّٜٛ  لؾ١ َٚعا فاى ٜعا كهعٍٛ اهلل   
ٍ   :قٌٝ .ّٛ بـكَا أك٣ ٜإ٫  ٚػاٚم اهلل  ٔ ايقْٛب ايعٛاّ أَعا   :َٚا كأ٣ ّٜٛ بعـك ؟ قعا

 .إْ٘ قـ كأ٣ ددلا٥ٌٝ ٜنع ا٥٬ٕه١

ٜعنع( أٟ ِٜعؿِٗ يًكقعاٍ     :أؿسل( أٟ أبعـ  ٔ اـعرل )قٛيع٘   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
 .ٜٚهؿِٗ  ٔ إٔ ٌٜـ بعِٔٗ  ٢ً بعا ٗ ايِـ

)َايو(  ٔ مٜاؿ بٔ أبٞ مٜاؿ ٍَٛ  بـ اهلل بٔ  ٝعاَ بعٔ أبعٞ كبٝعع١      -425
أؾٌٔ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٔ طًش١ بٔ  بـ اهلل بٔ نلٜن إٔ كهٍٛ اهلل إؼنَٚٞ  

     ٞ اهلل ٚسعـٙ ٫  إ٫  ٫ إيع٘  :ايـ ا٤ ؿ ا٤ ّٜٛ  لؾ١ ٚأؾٌٔ َا قًعت أْعا ٚايٓبٝعٕٛ َعٔ قبًع
 .ًلٜو ي٘

 بطٔ  ٴلٳْعٳ١إ٫  باب  لؾ١ نًٗا َٛقـ

 بطٔ قولإ٫  َٚنؿيؿ١ نًٗا َٛقـ

 لؾع١ نًعٗا    :قاٍ ٢ اهلل  ًٝ٘ ٚهًًُِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -426
 .َٛقـ ٚاكتؿعٛا  ٔ بطٔ  ل١ْ ٚإنؿيؿ١ نًٗا َٛقـ ٚاكتؿعٛا  ٔ بطٔ قول

ِ   ك٣ٚ أٓـ َٚوًِ ٚأبٛ ؿاٚؿ  ٔ دابل إٔ كهعٍٛ اهلل   :قًت  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ملت ٖآٖا ٢َٓٚ نًٗا َٓشعل ؾعاملٚا ٗ كسعايهِ ٚٚقؿعت ٖآٖعا ٚ لؾع١ نًعٗا         :قاٍ

  .ٓا ْٚع نًٗا َٛقـ ْٚع ٖٞ إنؿيؿ١َٛقـ ٚٚقؿت ٖاٖ

 .قول( بٌ ٢َٓ َٚنؿيؿ١ : ل١ْ( َٛٓع بٌ ٢َٓ ٚ لؾ١ )قٛي٘ :)قٛي٘

 باب ٌٖ ِّٜٛ  لؾ١ ٚاقـ  لؾات

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل  ٔ  ُرل ٍَٛ  بـ اهلل  -427
ٝاّ كهٍٛ اهلل بٔ  باي  ٔ أّ ايؿٌٔ بٓت اؿاكخ إٔ ْاها ُاكٚا  ٓـٖا ّٜٛ  لؾ١ ٗ ُ

ؾأكهًت إيٝع٘   .يٝى بِا٥ِ :ٚقاٍ بعِٔٗ .بعِٔٗ ٖٛ ُا٥ِ :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 .بكـغ يي ٖٚٛ ٚاقـ  ٢ً بعرلٙ بعلؾ١ ؾٌلب٘

 باب َٔ مل ٜكـ بعلؾ١ سق٢ طًع ايِبض ّٜٛ ايٓشل ؾكـ ؾات٘ اؿر

َعٔ مل ٜكعـ بعلؾع١     :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل نإ ٜكٍٛ -428
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إنؿيؿ١ قبٌ إٔ ٜطًع ايؿذل ؾكـ ؾات٘ اؿر َٚٔ ٚقـ بعلؾ١ َٔ ي١ًٝ إنؿيؿع١ قبعٌ   َٔ ي١ًٝ 
 .إٔ ٜطًع ايؿذل ؾكـ أؿكى اؿر

ٖقا إٛقٛف ٗ سهِ إلؾٛع ٚقـ ك٣ٚ أٓـ ٚا٭كبع١  ٔ  ل٠ٚ بٔ َٔلي  :قًت
ِ كٓٞ اهلل  ٓ٘ قٍٛ ايٓ   َٓطعٛم اؾًُع١ ايجاْٝع١ ايعيت َؿَٗٛٗعا ٖعٛ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .ي١ًٝ إنؿيؿ١( ٖٞ ي١ًٝ ايعٝـ :ٓطٛم ا٭ٍٚ. )قٛيَ٘

 باب نٝـ ٜورل إفا ؿؾع

ه٦ٌ أها١َ بٔ مٜـ ٚأْعا   :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -429
ٜورل ٗ سذ١ ايٛؿاع سٌ ؿؾع ؟  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدايى َع٘ نٝـ نإ كهٍٛ اهلل 

ّ  :ؾكاٍ  .نإ ٜورل ايعٓل ؾإفا ٚدـ ؾذ٠ٛ ْ

ـ  ٞ    قاٍ قُع ؿؾعع( اِْعلف َٓٗعا إٍ إنؿيؿع١ زلعٞ ؿؾععا        :)قٛيع٘  :ؾع٪اؿ  بعـ ايبعاق
ايعٓعل( هعرل َعٔ اٱبطعا٤ ٚاٱهعلاع       :٫مؿساَِٗ إفا اِْلؾٛا ؾٝـؾع بعِٔٗ بعٔا )قٛي٘

 .)ؾذ٠ٛ( َهاْا َقوعا )ّْ( أهلع

 باب هُع بٌ إػلب ٚايعٌا٤ َنؿيؿ١

بٔ  ُعل إٔ   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هامل بٔ  بـ اهلل  ٔ  بـ اهلل -431
 .٢ًُ إػلب ٚايعٌا٤ بإنؿيؿ١ ْٝعا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ َٛه٢ بٔ  كب١  ٔ نلٜب ٍَٛ ابٔ  باي  ٔ أها١َ بٔ  -431
َٔ  لؾ١ سق٢ إفا نإ بايٌعب  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؿؾع كهٍٛ اهلل  :مٜـ أْ٘ زلع٘ ٜكٍٛ

ٍ  .٠ ٜعا كهعٍٛ اهلل  ايِع٬  :ْنٍ ؾباٍ ؾقٛٓأ ؾًعِ ٜوعبؼ ايٛٓع٤ٛ ؾكًعت يع٘      ايِع٠٬   :ؾكعا
ؾلنب ؾًُا دا٤ إنؿيؿ١ ْنٍ ؾقٛٓأ ؾأهبؼ ايٛٓع٤ٛ ثعِ أقُٝعت ايِع٠٬ ؾِع٢ً       .أَاَو

إػلب ثِ أْاؾ نٌ إْوإ بعرلٙ ٗ َٓعني٘ ثِ أقُٝت ايعٌعا٤ ؾِع٬ٖا ٚمل ِٜعٌ بُٝٓٗعا     
 .٦ًٝا

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ـٟ بٔ ثابت ا٭ِْاكٟ إٔ  بعـ اهلل   -432
ُع٢ً اهلل  ـطُٞ أػدلٙ إٔ أباأٜٛب ا٭ِْاكٟ أػدلٙ أْ٘ ُع٢ً َعع كهعٍٛ اهلل    بٔ ٜنٜـ ا

 .ٗ سذ١ ايٛؿاع إػلب ٚايعٌا٤ بإنؿيؿ١ ْٝعا  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب تكـِٜ ائعؿ١ َٔ ْع

ٕ  َع٠٫ٛ ٭زلعا٤      -433 )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  طا٤ بٔ أبعٞ كبعاغ أ
ِ ـٜل اػدلت٘ قايت  :ٓعت أبعٞ بهعل َٓع٢ بػًعى قايعت      د٦ٓا َع أزلعا٤ ب  :بٓت أبٞ بهل اي



 التجريد املصفى

 141 

 .قـ نٓا ِْٓع فيو َع َٔ ٖٛ ػرل َٓو :يكـ د٦ٓا ٢َٓ بػًى ؾكايت :ؾكًت شلا

 باب َق٢ قطع ايق ًب١ٝ

)َايو(  ٔ قُـ بٔ أبٞ بهل ايجكؿٞ اْ٘ هأٍ أْعى بعٔ َايعو ُٖٚعا      -434
نٝـ نٓقِ تِٓعٕٛ ٗ َجٌ ٖقا ايّٝٛ َع كهٍٛ اهلل ًُٞ اهلل  :غاؿٜإ َٔ ٢َٓ إٍ  لؾ١

 .نإ ٌٜٗ إٌٗ َٓا ؾ٬ ٜٓهل  ًٝ٘ ٜٚهدل إهدل َٓا ؾ٬ ٜٓهل  ًٝ٘ :٘ ٚهًِ ؾكاٍ ًٝ
  

 باب كػّ يًل ا٤ إ هُعٛا كَٞ ٌَٜٛ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أب٢ بهل بٔ سنّ  ٔ أبٝع٘ إٔ أبعا ايبعـاغ بعٔ      -435
ِ  اُِ بٔ  ـ٣ أػدلٙ  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  أكػعّ يل عا٤ اٱبعٌ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

بٝقٛت١ ػاكدٌ  ٔ ٢َٓ ٜلَٕٛ ّٜٛ ايٓشل ثِ ٜلَٕٛ ايػـ ٚ َٔ بعـ ايػـ يٝعٌَٛ ثعِ   ؾ٢ اي
 .ٜلَٕٛ ّٜٛ ايٓؿل

 باب َٔ قـّ ٦ًٝا َٔ قً٘ أٚ أػل َٔ ٚٚا٥ـ ّٜٛ ايٓشل ٫ ٤ًٞ  ًٝ٘

)َايو(  ٔ أب٢ ًٗاب  ٔ  ٝو٢ بٔ طًش١  ٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعلٚ     -436
ؾ٢ سذع١ ايعٛؿاع يًٓعاي َٓع٢      ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚٚقـ كهٍٛ اهلل  :بٔ ايعاْ أْ٘ قاٍ

 ،ٜا كهٍٛ اهلل إ٢ْ مل أًععل ؾشًكعت قبعٌ إٔ أمعل     :ٚايٓاي ٜوأيْٛ٘ ؾذا٤ٙ كدٌ ؾكاٍ ي٘
ٜا كهعٍٛ اهلل   :ثِ دا٤ٙ آػل ؾكاٍ .امل ٫ٚ سلز :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

   ٞ ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .إْٞ مل أًعل ؾٓشعلت قبعٌ إٔ أكَع ٫ٚ  اكّ :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٍ إ٫   ٔ ٤ًٞ قعـّ ٫ٚ أػعل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾُا ه٦ٌ كهٍٛ اهلل  .سلز اؾععٌ   :قعا

 .٫ٚ سلز

 باب نٌ ٢َٓ َٓشل

ِ  )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -437 ٖعقا   :قعاٍ َٓع٢   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٚنعٌ ؾذعاز َهع١     –ٜعين إل٠ٚ  -ٖقا إٓشل  :ٚقاٍ ٗ ايعُل٠ ،إٓشل ٚنٌ ٢َٓ َٓشل

 .ٚطلقٗا َٓشل

 أػلد٘ أٓـ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ َاد٘ َٔ سـٜح دابل. :قاٍ ايوٝٛطٞ

 باب نٝـ ٜٓشل

)َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ كهٍٛ  -438
 .مل بعا ٖـٜ٘ بٝـٙ ٚمل غرلٙ بعٔ٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
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 باب اؿًل أؾٌٔ َٔ ايقكِرل

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   اهلل )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ    -439
ٍ     :قعايٛا  .ايًِٗ اكسِ احملًكٌ :قاٍ ٚهًِ ايًعِٗ اكسعِ    :ٚإكِعلٜٔ ٜعا كهعٍٛ اهلل ؟ قعا

 .ٚإكِلٜٔ :ٚإكِلٜٔ ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ :قايٛا .احملًكٌ

 باب َٔ ك٢َ اؾُل٠ ٚسًل سٌ ي٘ نٌ ٤ًٞ

 إ٫ ايٓوا٤ ٚاػقًؿٛا ٗ ايطٝب

ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُعل بعٔ   )َايو(  ٔ ْاؾع ٚ بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك   -441
 ٍ إفا د٦عقِ َٓع٢ ؾُعٔ     :اـطاب ػطب ايٓاي بعلؾ١ ٚ ًُِٗ أَل اؿر ٚقاٍ شلِ ؾُٝا قعا

ايٓوا٤ ٚايطٝعب ٫ ّعى أسعـ ْوعا٤ ٫ٚ     إ٫  ك٢َ اؾُل٠ ؾكـ سٌ ي٘ َا سلّ  ٢ً اؿاز
 .طٝبا سق٢ ٜطٛف بايبٝت

٢ًُ اهلل إٔ ايٓ   ٖقا ٗ سهِ إلؾٛع ٚقـ ك٣ٚ أٓـ ٚأبٛ ؿاٚؿ  ٔ  ا١ٌ٥ :قًت
ايٓهعاغ ؾعلدض   إ٫  إفا كَٝقِ ٚسًكقِ ؾكـ سٌ يهِ ايطٝب ٚنعٌ ًع٧ٝ   :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 .اؾُٗٛك سٌ ايطٝب شلقا اؿـٜح

 باب ٌٖ هٛم كَٞ ايقٌلٜل بايًٌٝ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  طا٤ بٔ أبٞ كباغ أْ٘ زلع٘ ٜقنل أْع٘   -441
  .إ ا٫ٍٚٗ اينَ :ٜكٍٛ ،أكػّ يًل ا٤ إٔ ٜلَٛا بايًٌٝ

 .ٜ٪ٜـٙ سـٜح  اُِ بٔ  ـٟ َلؾٛ ا كٚاٙ أٓـ ٚا٭كبع١ :قًت

 باب ٜوقشب إٔ ٜكـ  ٓـ اؾُلتٌ ا٭ٚيٌٝ

 ٜقنل اهلل تعاٍ ؿٕٚ ْل٠ ايعكب١

)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ُل بٔ اـطاب نإ ٜكـ  ٓـ اؾُلتٌ ا٭ٚيٌٝ  -442
 .ٚقٛؾا ط٬ٜٛ سق٢ ٌّ ايكا٥ِ

ٔ  ُععل نععإ ٜكععـ  ٓععـ اؾُععلتٌ )َايععو(  ععٔ ْععاؾع إٔ  بععـ اهلل بعع -443
 .ا٭ٚيٌٝ ٚقٛؾا ط٬ٜٛ ٜهدل اهلل ٜٚوبش٘ ٚوُـٙ ٜٚـ ٛ اهلل ٫ٚ ٜكـ  ٓـ ْل٠ ايعكب١

ِ   كؾع ٖقا ايعٌُ ابٔ  ُل إٍ ايٓ   :قًت ؾُٝعا كٚاٙ ايبؼعاكٟ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
.٘ٓ  
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 باب ٌٖ ٜقِ اي٠٬ِ ٢َٓ أٚ ٜكِل

444-      ٍ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٛ
٢ًُ اي٠٬ِ ٢َٓ كنعقٌظٚإٔ أبا بهل ايِـٜل ٬ُٖا ٢َٓ كنعقٌ ٚإٔ  ُل بعٔ   ٚهًِ

اـطاب ٬ُٖا ٢َٓ كنعقٌ ٚإٔ  جُإ بٔ  ؿإ ٬ُٖا ٢َٓ كنعقٌ ًعطل أَاكتع٘ ثعِ    
 .أُٗا بعـ

 باب طٛاف ايٛؿاع

 )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُعل بعٔ اـطعاب قعاٍ: ٫     -445
 .ِٜـكٕ أسـ َٔ اؿاز سق٢ ٜطٛف بايبٝت ؾإٕ آػل ايٓوو ايطٛاف بايبٝت

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  ُل بعٔ اـطعاب كؿ كدع٬ َعٔ )َعل       -446
 .ايٛٗلإ( مل ٜهٔ ٚؿع ايبٝت سق٢ ٚؿع

ٜ٪ٜـ ٖقٜٔ ا٭ثلٜٔ سـٜح ابعٔ  بعاي ايعقٟ أػلدع٘ ايٌعٝؼإ ٚيؿٛع٘ أَعل         :قًت
 .أْ٘ ػؿـ  ٔ إلٜا ٚٚاٖلٙ ايلؾعإ٫  ايٓاي إٔ ٜهٕٛ آػل  ٗـِٖ بايبٝت

 باب كػّ يًشا٥ا ٗ تلى طٛاف ايٛؿاع إٕ ناْت قـ أؾآت

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إع٪ٌَٓ إٔ   -447
أسابوعقٓا   :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِؿ١ٝ بٓت سٝٞ سآت ؾقنلت فيو يلهٍٛ اهلل 

 .فاؾ٬ إ :ؾكاٍ ،إْٗا قـ أؾآت :ٖٞ ؟ ؾكٌٝ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ سنّ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ُل٠ بٓت  بـ  -448
إٕ ُؿ١ٝ بٓعت   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت يلهٍٛ اهلل 

يعًعٗا ؼبوعٓا أمل تهعٔ طاؾعت      :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ،سٝٞ قـ سآت
 .ؾاػلدٔ :قاٍ ،ب٢ً ٜا كهٍٛ اهلل :َعهٔ بايبٝت ؟ قًٔ

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ إٔ كهعٍٛ   -449
ؾكعاٍ كهعٍٛ    .إْٗا قعـ سآعت   :فنل ُؿ١ٝ بٓت سٝٞ ؾكٌٝ ي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
ؾكعاٍ   .ٜعا كهعٍٛ اهلل إْٗعا قعـ طاؾعت      :ؾكعايٛا  .يعًٗا سابوقٓا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ِ كهٍٛ اهلل  قايعت   :قعاٍ  عل٠ٚ   :قعاٍ ٌٖعاّ   :قعاٍ َايعو   .ؾع٬ إفا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ٚمٔ ْقنل فيو ؾًِ ٜكـّ ايٓاي ْوا٤ِٖ إٕ نإ فيو ٫ ٜعٓؿعٗٔ ؟ ٚيعٛ نعإ     : ا١ٌ٥

 .ايقٟ ٜكٛيٕٛ ٭ُبض ٢َٓ أنجل َٔ هق١ آ٫ف اَلأ٠ سا٥ا نًٗٔ قـ أؾآت

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘ إٔ أبا ه١ًُ بٔ  بـ ايعلٓٔ   -451
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ٚقعـ سآعت أٚ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ أّ هًِٝ بٓت ًَشإ اهقؿقت كهٍٛ اهلل أػدلٙ 
 .ؾؼلدت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚيـت بعـ َا أؾآت ّٜٛ ايٓشل ؾأفٕ شلا كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ أبٞ ايلداٍ قُـ بٔ  بعـ ايعلٓٔ  عٔ  ُعل٠ بٓعت  بعـ        -451
ٕ ؤٔ قـَقٗٔ ٜعّٛ  ايلٓٔ إٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ ناْت إفا سذت َٚعٗا ْوا٤ ؽاف أ

 .ايٓشل ؾأؾٔٔ ؾإٕ سٔٔ بعـ فيو مل تٓقٛلٖٔ تٓؿل بٗٔ ٖٚٔ سٝا إفا نٔ قـ أؾٔٔ

 باب َا تؿعٌ إلأ٠ إفا سآت قبٌ اٱؾا١ٓ ؟

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهعِ  عٔ أبٝع٘  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ         -452
 بٌ ايِؿا قـَت َه١ ٚأْا سا٥ا ٚمل أطـ بايبٝت ٫ٚ :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

اؾعًعٞ َعا ٜؿععٌ اؿعاز      :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚإل٠ٚ ؾٌهٛت فيو إٍ كهٍٛ اهلل 
  .غرل إٔ ٫تطٛٗ بايبٝت ٫ٚبٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ سق٢ تطٗلٟ

 باب إلأ٠ تٌٗ بايعُل٠ ثِ ؼٝا ٚتكلب اؿر ؾ٬ توقطٝع إ تعقُل

إ٪ٌَٓ اْٗا  )َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌ٘ أّ -453
 اّ سذ١ ايٛؿاع ؾأًًٖٓا بعُل٠ ثِ قاٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل  :قايت

َٔ نإ َع٘ ٖـٟ ؾًًٌٝٗ باؿر َع ايعُل٠ ثعِ ٫ وعٌ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ؾكـَت َه١ ٚأْا سا٥ا ؾًِ أطـ بايبٝت ٫ٚ بٌ ايِؿا  :قايت .سق٢ وٌ َُٓٗا ْٝعا

اْكٔععٞ كأهععو  :ؾكععاٍ ُعع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهععًِؾٌععهٛت فيععو إٍ كهععٍٛ اهلل  ٚإععل٠ٚ
ؾؿعًت ؾًُا قٔعٝٓا اؿعر أكهع٢ًٓ كهعٍٛ      :قايت .ٚاَقٌطٞ ٚأًّٖٞ باؿر ٚؿ ٞ ايعُل٠

 :َع  بـ ايلٓٔ بٔ أبٞ بهل ايِـٜل إٍ ايقٓعِٝ ؾا قُلت ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
٠ بايبٝت ٚبٌ ايِؿا ٚإل٠ٚ ثِ سًٛا َٓٗعا  ؾطاف ايقٜٔ أًٖٛا بايعُل ،ٖقا َهإ  ُلتو

ٚأَا ايعقٜٔ نعاْٛا أًٖعٛا بعاؿر أٚ      .ثِ طاؾٛا طٛاؾا آػل بعـ إٔ كدعٛا َٔ ٢َٓ ؿذِٗ
 .ْعٛا اؿر ٚايعُل٠ ؾإِا طاؾٛا طٛاؾا ٚاسـا

 باب ايقعلٜى بق٣ اؿًٝؿ١ إفا قؿٌ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إ كهعٍٛ اهلل    -454
 :ٚنعإ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل     :قاٍ ْعاؾع  .أْاؾ بايبطشا٤ ايق٢ بق٣ اؿًٝؿ١ ؾ٢ًِ بٗا ٚهًِ

 .ٜؿعٌ فيو

 باب َا ٜوقشب َٔ ايقنل إفا قؿٌ َٔ سر أٚ  ُل٠

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -455
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ثع٬خ  نإ إفا قؿٌ َٔ غنٚ أٚ سر أٚ  ُل٠ ٜهدل  ًع٢ نعٌ ًعلف َعٔ ا٫كض      ٚهًِ
اهلل ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘ ي٘ إًو ٚي٘ اؿُـ ٖٚعٛ  ًع٢ نعٌ    إ٫  ٫ إي٘ :تهبرلات ثِ ٜكٍٛ

٧ًٝ قـٜل آٜبٕٛ تا٥بٕٛ  ابـٕٚ هادـٕٚ يلبٓا ساَـٕٚ ُعـم اهلل ٚ عـٙ ِْٚعل  بعـٙ     
 .ٖٚنّ ا٭سناب ٚسـٙ

 باب ِٜض اؿر َٔ ايِ 

456-    ٕ  )َايو(  ٔ إبلاِٖٝ بٔ  كب١  ٔ نلٜب ٍَٛ  بعـ اهلل بعٔ  بعاي أ
ُع٢ً  ٖقا كهعٍٛ اهلل   :َل باَلأ٠ ٖٚٛ ٗ قؿقٗا ؾكٌٝ شلا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 :أشلقا سر ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾكاٍ :ؾأػقت بٔبعٞ ُ  نإ َعٗا ؾكايت .اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 ْعِ ٚيو أدل. 

 باب اؿر  ُٔ ٫ ٜوقطٝع إٔ ٜجبت  ٢ً ايلاس١ً

 بعـ اهلل بعٔ  بعاي     )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك  ٔ -457
ِ   نإ ايؿٌٔ بٔ  باي كؿٜـ كهعٍٛ اهلل   :قاٍ ؾذا٤تع٘ اَعلأ٠ َعٔ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ ػجعِ توقؿقٝ٘ ؾذعٌ ايؿٌٔ ٜٓٛل إيٝٗا ٚتٓٛل إيٝ٘ ؾذعٌ كهٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ٜععا كهععٍٛ اهلل إٕ ؾلٜٔعع١ اهلل ٗ اؿععر  :ِٜععلف ٚدعع٘ ايؿٔععٌ إٍ ايٌععل اٯػععل ؾكايععت

ٍ       أؿكنت أبٞ ًٝؼ ِ  :ا نبرلا ٫ ٜوعقطٝع إٔ ٜجبعت  ًع٢ ايلاسًع١ أؾعأسر  ٓع٘ ؟ قعا  .ْعع
 .ٚفيو ٗ سذ١ ايٛؿاع

 باب هٛم إٔ ٜـػٌ َه١ غرل قلّ إفا مل ٜلؿ سذا ٫ٚ  ُل٠

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٍٛ اهلل      -458
ٜا كهٍٛ  :اٍؿػٌ َه١  اّ ايؿقض ٚ ٢ً كأه٘ إػؿل ؾًُا ْن ٘ دا٤ٙ كدٌ ؾك  ًٝ٘ ٚهًِ

  .اققًٛٙ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .اهلل ابٔ ػطٌ َقعًل بأهقاك ايهعب١

 .٦َٜٛق قلَا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚمل ٜهٔ كهٍٛ اهلل  :قاٍ َايو

 باب ايعُل٠ ه١ٓ

٢ًُ اهلل )َايو(  ٔ زلٞ  ٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -459
 .ل٠ نؿاك٠ ٕا بُٝٓٗاايعُل٠ إٍ ايعُ :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 ايعُل٠ ه١ٓ ٫ٚ ْعًِ أسـا َٔ إوًٌُ أكػّ ٗ تلنٗا.  :قاٍ َايو

 باب ؾٌٔ ايعُل٠ ٗ ًٗل كَٔإ

 :)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل أْ٘ زلع أبا بهل بٔ  بـ ايلٓٔ ٜكٍٛ -461



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 145 

ِ   دا٤ت اَلأ٠ إٍ كهعٍٛ اهلل   إْعٞ نٓعت ػٗعنت يًشعر      :ؾكايعت  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 ا قُلٟ ٗ كَٔإ ؾإٕ  ُل٠ ؾٝ٘ نشذ١.  :ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل .ؾا ذلض يٞ

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب نِ ا قُل كهٍٛ اهلل 

 عاّ   :ا قُل ث٬ثعا  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -461
  .اؿـٜب١ٝ ٚ اّ ايك١ٝٔ ٚ اّ اؾعلا١ْ

٘ ُع٢ً اهلل  ًٝع  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -462
 .ث٬ثا إسـأٖ ؾ٢ ًٛاٍ ٚاثٓقإ ٗ فٟ ايكعـ٠إ٫  مل ٜعقُل ٚهًِ

 باب هٛم إٔ ٜعقُلقبٌ إٔ ور سذ١ اٱه٬ّ

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ  عٔ أبعٞ سلًَع١ ا٭هع٬َٞ إٔ كدع٬ هعأٍ        -463
ْععِ قعـ ا قُعل     :أ قُل قبٌ إٔ أسر ؟ ؾكاٍ هععٝـ بعٔ إوعٝب    :هعٝـ بٔ إوٝب ؾكاٍ

  .قبٌ إٔ ور ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ كهٍٛ اهلل 

 باب ؿػٍٛ ايهعب١ ٚاي٠٬ِ ؾٝٗا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -464
ؿػٌ ايهعب١ ٖٛ ٚأها١َ بٔ مٜـ ٚب٬ٍ بٔ كباغ ٚ جُإ بٔ طًش١ اؿذ  ؾأغًكٗا  ٚهًِ

اهلل  ُع٢ً َا ُٓع كهعٍٛ اهلل   :ؾوأيت ب٫٬ سٌ ػلز :قاٍ  بـ اهلل . ًٝ٘ َٚهح ؾٝٗا
 .دعٌ  ُٛؿا  ٔ ّٝٓع٘ ٚ ُعٛؿٜٔ  عٔ ٜوعاكٙ ٚث٬ثع١ أ ُعـ٠ ٚكا٤ٙ       :؟ ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٚنإ ايبٝت ٦َٜٛق  ٢ً هق١ أ ُـ٠ ثِ ٢ًُ

 باب إٛآع إقدلن١ َه١

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سًش١ً ايـًٜٞ  عٔ قُعـ بعٔ  ُعلإ      -465
ٍ  :ا٭ِْاكٟ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ ؼعت هعلس١ بطلٜعل َهع١       ـٍ  بـ اهلل بٔ  ُل ٚأْا ْعام

 :ٌٖ غرل فيو ؟ ؾكًت :َا أْنيو ؼت ٖقٙ ايولس١ ؟ ؾكًت: أكؿت ًٚٗا. ؾكاٍ :ؾكاٍ
ِ   ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل: قاٍ كهعٍٛ اهلل   .فيوإ٫  ٫ َا أْنيين إفا  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾعإ ٖٓايعو ٚاؿٜعا ٜكعاٍ يع٘       -ْٚؿؽ بٝعـٙ معٛ إٌعلم     -نٓت بٌ ا٭ػٌبٌ َٔ ٢َٓ 
 .٘ ًذل٠ هٴلَّ ؼقٗا هبعٕٛ ْبٝاايولك ب

هلس١( ٖٞ ايٌذل٠ ايط١ًٜٛ اييت بٗا ًعب )ا٭ػٌبٌ( ُٖعا   :)قٛي٘ :قاٍ ايوٝٛطٞ
اؾب٬ٕ ؼت  كب١ ٢َٓ )ْٚؿعؽ بٝعـٙ( أٟ أًعاك بٗعا َعاؿا )هعل ؼقٗعا هعبعٕٛ ْبٝعا( أٟ          

 .قطعت هلتِٗ إفا ٚيـٚا ؼقٗا
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 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ باب مٜاك٠ قدل ايٓ 

كأٜت  بـ اهلل بعٔ  ُعل ٜكعـ     :بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك أْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ   -466
ٚ ٢ً أب٢ بهل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾ٢ًِٝ  ٢ً ايٓ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ً قدل ايٓ  

 .ٚ ُل

 باب إتٝإ قبا٤

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -467
 .نإ ٜأتٞ قبا٤ كانبا َٚاًٝا ٚهًِ

 ٕـ١ٜٓ سلهٗا اهلل تعاٍباب سلّ ا

)َايو(  ٔ  ُلٚ ٍَٛ إطًعب  عٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٍٛ اهلل        -468
ايًِٗ إٕ إبلاِٖٝ سلّ َه١  ،ٖقا دبٌ وب ٓا ٚمب٘ :طًع ي٘ أسـ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٚإْٞ أسلّ َا بٌ ٫بٳقٳٝٵٗا. 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ نعإ   -469
ِ قاٍ كهٍٛ اهلل  .يٛ كأٜت ايٛبا٤ تلتع بإـ١ٜٓ َا ف لتٗا :ٜكٍٛ َعا   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .بٌ ٫بٳقٳٝٵٗا سلاّ

 

 نقاب ايبٝٛع ٚإعا٬َت 
 ٜـا بٝـ هٛا٤ بوٛا٤ إ٫  باب ولّ بٝع ايطعاّ ظٓو٘ ٚايٓكـ ظٓو٘

 اٚا٠ ؾإٕ اػقًؿت ا٭دٓاي ٚنإ طعاّ بطعاّ أٚ ْكـ بٓكـ اًذلٙ ايقكابا ٫ إو
 ٚإٕ نإ طعاّ بٓكـ مل ٌٜذلٙ ايقكابا أٜٔا

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ َايو بٔ أٚي بعٔ اؿعـثإ ايِٓعلٟ أْع٘      -471
ؾـ اْٞ طًش١ بٔ  بٝـ اهلل ؾذلاٚٓعٓا سقع٢ اُعطلف َٓع٢      :ايقُى ُلؾا َا١٥ ؿٜٓاك قاٍ

سق٢ ٜأتٝين ػامْٞ َعٔ ايػابع١ ٚ ُعل بعٔ اـطعاب       :ٚأػق ايقٖب ٜكًبٗا ؾ٢ ٜـٙ ثِ قاٍ
ٍ  .٫ ٚاهلل ٫تؿاكق٘ سق٢ تأػق َٓ٘ :ؾكاٍ  ُل ،عٜوُ ُع٢ً اهلل  قعاٍ كهعٍٛ اهلل    :ثِ قعا

ٖا٤ ٖٚعا٤ ٚايقُعل بعايقُل    إ٫  ٖا٤ ٖٚا٤ ٚايدل بايدل كباإ٫  ايقٖب بايٛكم كبا : ًٝ٘ ٚهًِ
 .ٖا٤ ٖٚا٤إ٫  ٖا٤ ٖٚا٤ ٚايٌعرل بايٌعرل كباإ٫  كبا

ـ ٖا٤ ٖٚا٤(  َعٓاٙ ٖاى ٖٚات أٟ ػق ٚأ ٘  :)ٚقٛي٘  .أكاؿ بقيو إٔ ٜهٕٛ ٜـا بٝع
 .)قٛي٘:  تلاٚٓٓا( أٟ ػافتٓا ٗ ايبٝع ٚايٌلا٤
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٢ًُ اهلل  ًٝع٘  )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ إٔ كهٍٛ اهلل  -471
َج٬ َجٌ ٫ٚ تٌؿٛا بعٔٗا  ٢ً بعا ٫ٚ تبٝعٛا إ٫  ٫تبٝعٛا ايقٖب بايقٖب :قاٍ ٚهًِ

  .ا  ٢ً بعا ٫ٚ تبٝعٛا َٓٗا غا٥با بٓادنَج٬ َجٌ ٫ٚ تٌؿٛا بعٔٗإ٫  ايٛكم بايٛكم

٫تٌؿٛا(  أٟ ٫ تؿًٔٛا ٚايٌـ َٔ ا٭ٓـاؿ ه٤ٞ َع٢ٓ اينٜعاؿ٠ ٚايٓكِعإ    :)قٛي٘
 .ألن ايٛ ـ إفا أسٔلٙ :ٚايٓادن اؿآل ٜكاٍ

 ٔ َٛه٢ بٔ أب٢ ُِٝ  ٔ أب٢ اؿباب هعٝـ بٔ ٜواك  ٔ أب٢ ٖلٜعل٠   -472
ِ  إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً يعـٜٓاك بايعـٜٓاك ٚايعـكِٖ بايعـكِٖ ٫ ؾٔعٌ      ا :قعا

 .بُٝٓٗا

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهعًِ  عٔ  طعا٤ بعٔ ٜوعاك إٔ َعاٜٚع١ بعٔ أبعٞ          -473
زلععت كهعٍٛ    :هؿٝإ باع هكا١ٜ َٔ فٖب أٚ ٚكم بأنجل َٔ ٚمْٗا ؾكاٍ أبعٛ ايعـكؿا٤  

ٌ َعا أك٣ َجع   :ؾكاٍ ي٘ َعاٜٚع١  .َج٬ َجٌإ٫  ٢ٜٗٓ  ٔ َجٌ ٖقا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
٢ًُ اهلل ٖقا بأها. ؾكاٍ أبٛ ايـكؿا٤:  َٔ ٜعقكْٞ َٔ َعا١ٜٚ ؟ أْا أػدلٙ  ٔ كهٍٛ اهلل 

ثِ قـّ أبٛ ايـكؿا٤  ًع٢  ُعل    .ٚىدلْٞ  ٔ كأٜ٘ ٫ أهانٓو بأكض أْت بٗا  ًٝ٘ ٚهًِ
تبع َجٌ إ٫  بٔ اـطاب ؾقنل ي٘ فيو ؾهقب  ُل بٔ اـطاب إٍ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ

 .ٚمْا بٛمٕ َج٬ َجٌإ٫  فيو

 .َٔ ٜعقكْٞ( أٟ َٔ ِٜٓلْٞ ٚايعقٜل ايِٓرل :)قٛي٘

  :)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ دـٙ َايو بٔ أبٞ  اَل إٔ  جُإ بٔ  ؿإ قاٍ -474
ِ قاٍ يٞ كهٍٛ اهلل  ٫تبٝععٛا ايعـٜٓاك بايعـٜٓاكٜٔ ٫ٚتبٝععٛا ايعـكِٖ       :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

  .بايـكٌُٖ

475-   ٍ ٍ   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْع٘ قعا ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   اهلل  أَعل كهعٛ
ايوعـٜٔ إٔ ٜبٝعا آ١ْٝ َٔ إػامن َٔ فٖب أٚ ؾ١ٔ ؾباع نٌ ث٬ثع١ بأكبعع١  ٝٓعا أٚ     ٚهًِ

 .أكبٝقُا ؾلؿ ا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنٌ أكبع١ بج٬ث١  ٝٓا.  ؾكاٍ شلُا كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُل بعٔ اـطعاب قعاٍ:  ٫     -476
َجعٌ َجعٌ ٫ٚ تٌعؿٛا بعٔعٗا  ًع٢ بععا ٫ٚ تبٝععٛا ايعٛكم         إ٫  ٖبتبٝعٛا ايقٖب بايعق 

َج٬ َجٌ ٫ٚ تٌؿٛا بعٔٗا  ٢ً بععا ٫ٚ تبٝععٛا ايعٛكم بايعقٖب أسعـُٖا      إ٫  بايٛكم
  .غا٥ب ٚاٯػل ْادن ٚإٕ اهقٓٛلى إٍ إٔ ًٜر بٝق٘ ؾ٬ تٓٛلٙ إْٞ أػعاف  ًعٝهِ ايلَعا٤   

 .)ٚايلَا٤ ٖٛ ايلبا(
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 َٔ ايلبا ببٝع َوقأْـ باب هٛم إٔ وقاٍ يًؼ٬ْ

 ٚقبّ ٜقؼ٬ًٕ ؾ٢ فيو

)َايو(  ٔ  بـ اجملٝـ بٔ هٌٗٝ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف  عٔ هععٝـ    -477
ِ   إوٝب  ٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ ٚ عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل       :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ   ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  ،اهقعٌُ كد٬  ٢ً ػٝدل ؾذا٤ٙ بقُل دٓٝب  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
٫ ٚاهلل ٜا كهٍٛ اهلل إْا يٓأػق ايِعاع َعٔ ٖعقا بايِعا ٌ      :ػٝدل ٖهقا ؟ ؾكاٍ أنٌ ُل

٫ تؿعٌ بع اؾُع بايعـكاِٖ ثعِ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٚايِا ٌ بج٬ث١
 .ابقع بايـكاِٖ دٓٝبا

قاٍ كهعٍٛ اهلل   :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك أْ٘ قاٍ -478
إٕ  اًَو  ٢ً ػٝدل ٜأػق ايِاع  :ؾكٌٝ ي٘ .ايقُل بايقُل َج٬ َجٌ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾـ ٛٙ يع٘ ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ      .اؿ ٛٙ يٞ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ،بايِا ٌ
ِ اهلل  ٍ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ٜعا كهعٍٛ اهلل ٫ تبٝععْٛٞ     :أتأػعق ايِعاع بايِعا ٌ ؟ ؾكعا

ِ   هلل اؾٓٝب بعاؾُع ُعا ا بِعاع. ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ ا       بعع اؾُعع    :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 بايـكاِٖ ثِ ابقع بايـكاِٖ دٓٝبا. 

ٖعٛ   :ٚاؾُع ايـقٌ ٜٚكاٍ  ،اؾٓٝب ْٛع َٔ ايقُل ٖٛ أدٛؿ ُٛكِٖ :قاٍ ايـًٖٟٛ
 أػ٬ٙ كؿ١٦ٜ َٔ ايقُل.

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ايلطب بايقُل

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ٜنٜـ إٔ مٜـا أبا ٝاَ أػدلٙ أْ٘ هأٍ هعـ بٔ  -479
ؾٓٗاٙ  ٔ  .أٜقُٗا أؾٌٔ ؟ ؾكاٍ:  ايبٝٔا٤ :أبٞ ٚقاْ  ٔ ايبٝٔا٤ بايوًت ؾكاٍ ي٘ هعـ

ٜوأٍ  ٔ اًذلا٤ ايقُل بايلطعب   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل  :فيو ٚقاٍ هعـ
ؾٓٗع٢  عٔ    ،ْعِ :أٜٓكّ ايلطب إفا ٜبى ؟ ؾكايٛا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .فيو

ايبٝٔا٤ ْٛع َعٔ ايعدل أبعٝا ايًعٕٛ      :ٗ ًلغ ايو١ٓ ،ايٌاؾعٞ ٚ ًٝ٘ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ِ   .ٚايوعًت ْعٛع آػعل غعرل ايعدل      ،ٚؾٝ٘ كػا٠ٚ تهٕٛ بب٬ؿ َِل ايبٝٔعا٤   :ٚقعاٍ بعٔعٗ

ايلطب َٔ ايوًت ٖٚقا أيٝل َع٢ٓ اؿعـٜح بعـيٌٝ أْع٘ ًعبٗ٘ بايلطعب َعع ايقُعل ٚيعٛ         
ِ    ،أٜٓكّ ايلطب إفا ٜبى :ٚقٛي٘ .اػقًـ اؾٓى مل ِٜض ايقٌبٝ٘  .تٓبٝ٘  ًع٢  ًع١ اؿهع

ٖٚقا اؿـٜح أٌُ ٗ أْ٘ ٫ هٛم بٝع ٤ًٞ َٔ إطعّٛ ظٓوع٘ أسعـُٖا كطعب ٚاٯػعل     
ٜابى َجٌ بٝع ايلطب بايقُل ٚبٝع ايعٓب باينبٝب ٚبٝع ايًشِ ايلطب بايكـٜـ  ٖٚقا قٍٛ 
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أنجل أٌٖ ايعًِ ٚإيٝ٘ فٖعب َايعو ٚايٌعاؾعٞ ُٚعاسبا أبع٢ سٓٝؿع١ ٚدعٛمٙ أبعٛ سٓٝؿع١          
 ٚسـٙ. 

 ب بٝع ايًشِ باؿٝٛإبا

ُع٢ً  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ هعٝـ بٔ إوعٝب إٔ كهعٍٛ اهلل    -481
 .٢ْٗ  ٔ بٝع اؿٝٛإ بايًشِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ولّ بٝع إناب١ٓ ٚاحملاق١ً

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل ظ إٔ كهٍٛ اهلل  -481
 .بايقُل ن٬ٝ ٚبٝع ايهلّ باينبٝب ن٬ٝ ٚإناب١ٓ بٝع ايجُل .٢ْٗ  ٔ إناب١ٓ ٚهًِ

)َايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ  ٔ أبٞ هؿٝإ ٍَٛ ابٔ أبٞ أٓعـ  عٔ    -482
ٚإنابٓع١   .٢ْٗ  ٔ إناب١ٓ ٚاحملاقًع١  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٞ هعٝـ اــك٣ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .اًذلا٤ ايجُل بايجُل ٗ ك٩ٚي ايٓؼٌ ٚاحملاق١ً نلا٤ ا٭كض باؿٓط١

ُع٢ً اهلل  ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ  -483
ٚاحملاق١ً اًعذلا٤ ايعنكع    ،ٚإناب١ٓ اًذلا٤ ايجُل بايقُل .٢ْٗ  ٔ إناب١ٓ ٚاحملاق١ً  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾوعأيت هععٝـ بعٔ إوعٝب  عٔ       :قعاٍ ابعٔ ًعٗاب    .باؿٓط١ ٚهقهلا٤ ا٭كض باؿٓطع١ 
 .٫ بأي بقيو :ؾكاٍ ،اهقهلا٤ ا٭كض بايقٖب ٚايٛكم

ؾإناب١ٓ بٝع ايجُعل  ًع٢    .ٚايعٌُ  ٢ً ٖقا  ٓـ  ا١َ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ٗ ًلغ ايو١ٓ
ايٌذل ظٓو٘  ٢ً ا٭كض ٚاحملاق١ً بٝع اينكع بعـ اًقـاؿ اؿعب ظٓوع٘ ْكٝعا  ٚايعًع١ ٗ     
ايٓٗٞ إٔ إواٚا٠ بُٝٓٗا ًعلٙ َٚعا  ًع٢ ايٌعذل ٫ وعلم بهٝعٌ ٫ٚ ٚمٕ ٚإِعا ٜهعٕٛ         

ٚٔ ٫ ٜ٪َٔ ؾٝ٘ َٔ ايقؿاٚت ؾأَا إفا باع ظعٓى آػعل َعٔ    تكـٜلٙ باـلْ ٖٚٛ سـي ٚ
ايجُاك  ٢ً ا٭كض أٚ  ٢ً ايٌذل ؾٝذٛم ٭ٕ إُاث١ً بُٝٓٗا غرل ًلٙ ٚايقكعابا ًعلٙ   

 .ٗ اجملًى ٚقبا َا  ٢ً ا٭كض بايٓكٌ ٚقبا َا  ٢ً ايٌذل بايقؼ١ًٝ

إٔ  :ايعو َٚع٢ٓ قٍٛ َ ،َٚع٢ٓ ٖقا ايه٬ّ إٔ هبب ايقشلِٜ ٖٛ ًب١ٗ ايلبا  :أقٍٛ
 .هبب ايقشلِٜ َع٢ٓ ايكُاك ٚن٬ ا٭َلٜٔ ُشٝض

 باب ايلػ١ِ ٗ ايعلاٜا

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل بٔ ٜنٜـ بٔ ثابت إٔ كهٍٛ اهلل  -484
 .أكػّ يِاسب ايعل١ٜ إٔ ٜبٝعٗا غلُٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ ؿاٚؿ بٔ اؿٌِ  ٔ أبٞ هؿٝإ ٍَٛ ابٔ أبٞ أٓعـ  عٔ    -485
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أكػّ ٗ بٝعع ايعلٜعا غلُعٗا ؾُٝعا ؿٕٚ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل أب٢ ٖل
 .غُو١ أٚهل أٚ ؿٕٚ ٔو١ :ٌٜو ؿاٚؿ قاٍ .ٔو١ أٚهل أٚ ٗ ٔو١ أٚهل

ايعل١ٜ إٔ ٜعل٣ ايلدٌ ايلدٌ ثعِ ٜقعأف٣ بـػٛيع٘  ًٝع٘      :ٚقاٍ َايو :قاٍ ايبؼاكٟ
بايهٌٝ َعٔ ايقُعل   إ٫  ل١ٜ ٫ تهٕٛايع :ٚقاٍ ابٔ إؿكٜى .ؾلػّ ي٘ إٔ ٌٜذلٜٗا َٓ٘ بقُل

ٚقعاٍ   .ٜٚكٜٛ٘ قٍٛ هٌٗ بٔ أبعٞ سجُع١ با٭ٚهعل إٛهعك١     .ٜـا بٝـ ٫ٚ تهٕٛ باؾناف
      ٌ ايعلاٜعا نعٌ ناْعت تٖٛعب يًُوعانٌ ؾع٬        :ٜنٜـ بعٔ ٖعاكٕٚ  عٔ هعؿٝإ بعٔ سوع

اٖععع نعع٬ّ  .ٜوععقطٝعٕٛ إٔ ٜٓقٛععلٚا بٗععا ؾععلػّ شلععِ إٔ ٜبٝعٖٛععا َععا ًععا٤ٚا َععٔ ايقُععل
 .ايبؼاكٟ

 إٔ ٌٜذلٙ إبقاعإ٫  باب َٔ باع ن٬ ٚقـ أبلت ؾجُلٖا يًبا٥ع

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -486
 .إٔ ٌٜذلٙ إبقاعإ٫  َٔ باع ن٬ قـ أبلت ؾجُلٖا يًبا٥ع :قاٍ ٚهًِ

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ايجُاك سق٢ ٜبـٚ ٬ُسٗا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٔ  ُل إٔ كهعٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل ب  -487
 .٢ْٗ ايبا٥ع ٚإٌذلٟ ،٢ْٗ  ٔ بٝع ايجُاك سق٢ ٜبـٚ ٬ُسٗا ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٓٝـ ايطٌٜٛ  ٔ أْى بٔ َايو إٔ كهعٍٛ اهلل   -488
ٍ  :قايٛا .٢ْٗ  ٔ بٝع ايجُاك سق٢ تنٖٞ  ًٝ٘ ٚهًِ سقع٢   :ٜا كهٍٛ اهلل َٚا تنٖٞ ؟ قعا

ِ  اهلل ؼُل أٚ تِؿل.  ٚقاٍ كهٍٛ  أكأٜعت إفا َٓعع اهلل ايجُعل٠ ؾعبِ      :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ٜأػق أسـنِ َاٍ أػٝ٘ ؟

)َايو(  ٔ أبٞ ايلداٍ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ساكث١  ٔ أَ٘  ُل٠  -489
٢ْٗ  ٔ بٝع ايجُاك سقع٢ تٓذعٛ َعٔ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٓت  بـ ايلٓٔ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ايعا١ٖ

 باب ٚٓع اؾا٥ش١

لداٍ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أَ٘  ُل٠ بٓت  بعـ  )َايو(  ٔ أبٞ اي -491
ِ   ابقاع كدٌ مثل سا٥٘ ٗ مَإ كهٍٛ اهلل  :ايلٓٔ أْ٘ زلعٗا تكٍٛ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾعاؾ٘ ٚقاّ ؾٝ٘ سق٢ تبعٌ ي٘ ايٓكِإ ؾوأٍ كب اؿا٥٘ إٔ ٜٔع ي٘ أٚ ٜكًٝع٘ ؾشًعـ إٔ   
ؾقنلت فيعو يع٘ ؾكعاٍ     ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٫ٚ ٜؿعٌ ؾقٖبت أّ إٌذلٟ إٍ كهٍٛ اهلل 

ؾوُع فيعو كب اؿعا٥٘ ؾعأت٢     .تأٍ إٔ ٫ ٜؿعٌ ػرلا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
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 .ٜا كهٍٛ اهلل ٖٛ ي٘ :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 إٔ ٜهٕٛ بٝع ايوًِ ُٚؿاإ٫  باب ٫ هٛم بٝع َا يٝى  ٓـٙ

كدعٌ إٍ أدعٌ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كدع٬ أكاؿ إٔ ٜبقعاع طعاَعا َعٔ      -491
ؾقٖب ب٘ ايلدٌ ايقٟ ٜلٜـ إٔ ٜبٝع٘ ايطعاّ إٍ ايوٛم ؾذعٌ ٜلٜ٘ ايِدل ٜٚكٍٛ ي٘: َعٔ  

أتبٝعين َا يعٝى   ٓعـى؟ ؾأتٝعا  بعـ اهلل بعٔ  ُعل        :أٜٗا ؼب إٔ أبقاع يو ؟ ؾكاٍ إبقاع
٫  :ٚقاٍ يًبعا٥ع  .٫ تبقع َٓ٘ َا يٝى  ٓـٙ :ؾقنلا فيو ي٘ ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل يًُبقاع

 ايِدل ْع ُدل٠ بِٔ ايِاؿ. .تبع َٓ٘ َا يٝى  ٓـى

ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِك٣ٚ أٓـ ٚا٭كبع١  ٔ سهِٝ بٔ سناّ إٔ ايٓ    :قًت   :قعا
 .٫ تبع َا يٝى  ٓـى

 باب ٫ هٛم بٝع طعاّ اًذلاٙ قبٌ قبٔ٘

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -492
 .ع طعاَا ؾ٬ ٜبع٘ سق٢ ٜوقٛؾَٝ٘ٔ ابقا :قاٍ ٚهًِ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -493
 .َٔ ابقاع طعاَا ؾ٬ ٜبع٘ سق٢ ٜكبٔ٘ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

نٓا ٗ مَٔ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْ٘ قاٍ -494
َٔ ٜأَلْا باْقكاي٘ َٔ إهإ ايعقٟ ابقعٓعاٙ    ْبقاع ايطعاّ ؾٝبعح  ًٝٓا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ؾٝ٘ إٍ َهإ هٛاٙ قبٌ إٔ ْبٝع٘

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع سبٌ اؿب١ً ٚ ٔ بٝع إٔاٌَ ٚا٬ٕقٝض

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -495
لدعٌ ٜبقعاع    ٢ْٗ  ٔ بٝع سبعٌ اؿبًع١ ٚنعإ بٝععا ٜقباٜعع٘ أٖعٌ اؾاًٖٝع١ ٚنعإ اي         ٚهًِ

 اؾنٚك إٍ إٔ تٓقر ايٓاق١ ثِ تٓقر اييت ٗ بطٓٗا. 

496-       ٍ ٫ كبعا ٗ   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب أْع٘ قعا
ؾإٔاٌَ َا  .اؿٝٛإ ٚإِا ٢ْٗ َٔ اؿٝٛإ  ٔ ث٬ث١  ٔ إٔاٌَ ٚا٬ٕقٝض ٚسبٌ اؿب١ً

 .ٗ بطٕٛ إْاخ اٱبٌ ٚا٬ٕقٝض َا ٗ ٚٗٛك اؾٌُ

قا ؾ٢ سهِ إلؾٛع أَا سبٌ اؿب١ً ؾكـ هبل سـٜج٘ ٚأَا إٔاٌَ ٚا٬ٕقٝض ٖ :قًت
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   باهٓاؿ ٓععٝـ سعـٜح ْٗع٢ كهعٍٛ اهلل      ؾل٣ٚ ايبناك  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ 

 . ُٓٗا ٚهًِ
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 باب اي٢ٗٓ  ٔ مثٔ ايهًب َٚٗل ايبػٞ ٚسًٛإ ايهأٖ

خ بعٔ  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ بهل ابٔ  بـ ايلٓٔ بٔ اؿعاك  -497
ِ   ٌٖاّ ٚ ٔ أبٞ َوعٛؿ ا٭ِْعاكٟ إٔ كهعٍٛ اهلل    ْٗع٢  عٔ مثعٔ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٜع٢ٓ َٗل ايبػٞ َا تعط٢ إلأ٠  ًع٢ اينْعا ٚسًعٛإ     .ايهًب َٚٗل ايبػٞ ٚسًٛإ ايهأٖ
 .ايهأٖ كًٛت٘ َٚا ٜعط٢  ٢ً إٔ ٜقهأٖ

 .نقا ٚقع يٝش٢ٝ ٚ ٔ أبٞ َوعٛؿ ٚايِشٝض إهكاٙ ايٛاٚ :قاٍ ايـًٖٟٛ

 اب ايٓٗٞ  ٔ بٝع اـُلب

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ ابٔ ٚ ١ً إِلٟ أْ٘ هأٍ  بعـ اهلل بعٔ    -498
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أٖعـ٣ كدعٌ يلهعٍٛ اهلل     : باي  ُا ٜعِل  ٔ ايعٓب ؾكاٍ ابٔ  بعاي 

ِ كٚا١ٜ ٔل ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ أَعا  ًُعت إٔ اهلل سلَٗعا ؟     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ِ  ٍ دٓب٘ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل ؾواكٙ إْوإ إ  .٫ :قاٍ مب هعلكت٘ ؟   :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

إٕ ايعقٟ سعلّ ًعلبٗا     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .أَلت٘ بإ ٜبٝعٗا :ؾكاٍ
 .سلّ بٝعٗا ؾؿقض ايلدٌ إناؿتٌ سق٢ فٖب َا ؾُٝٗا

 باب نل١ٖٝ نوب اؿذاّ َٔ غرل ؼلِٜ

ِاكٟ أسـ بين ساكثع١ أْع٘   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ابٔ ق١ِٝ ا٭ْ -499
ِ اهقأفٕ كهٍٛ اهلل  ٗ إدعاك٠ اؿذعاّ ؾٓٗع٢  ٓٗعا ؾًعِ ٜعنٍ ٜوعأي٘         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 .أ ًؿ٘ ْٔاسو ٜعين كقٝكو :ٜٚوقأفْ٘ سق٢ قاٍ

اسعقذِ كهعٍٛ    :)َايو(  ٔ ٓٝـ ايطٌٜٛ  ٔ أْى بٔ َايو أْ٘ قاٍ -511
أَل أًٖع٘ إٔ ىؿؿعٛا  ٓع٘    سذُ٘ أبٛ طٝب١ ؾأَلي٘ بِاع َٔ ُل ٚ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .َٔ ػلاد٘

ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ نقا ٚقع يٝشٞ  ٔ ابٔ ق١ِٝ أْ٘ اهقأفٕ ٚايِٛاب  :قاٍ ايـًٖٟٛ
َا  ٓـ اٯػلٜٔ  ٔ ابٔ ق١ِٝ  ٔ أبٝ٘ َٚعٓاٙ  ٔ دـٙ ٭ْ٘ سلاّ بعٔ هععـ بعٔ قِٝع١     

 .ٚيٝى يوعـ ٖقا ُشب١ ٚايقٟ اهقأفٕ إِا ٖٛ ق١ِٝ ٚكٚا١ٜ سلاّ  ٔ ق١ِٝ َله١ً

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ٚهًـ

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -511 ْٗع٢  عٔ بٝعع     :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
أبٝعو ٖقا ايجٛب بعٌل٠ ؿكاِٖ  ٢ً إٔ تكل٢ٓٓ  :ٖٛ إٔ ٜكٍٛ :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ.ٚهًـ

 ٌل٠ ؿكاِٖ.  ٚإلاؿ بايوًـ ايكلض ؾٗقا ؾاهـ ٭ْ٘ دعٌ ايعٌعل٠ ٚكؾعل ايكعلض مثٓعا     
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 .٘ بعا ايجُٔ ُٚاك َا ٜبك٢ َٔ إبٝع َكاب١ً ايباقٞ ف٫ٛٗيًجٛب ؾإفا بطٌ ايٌلٙ هك

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝعقٌ ؾ٢ بٝع١

ِ )َايو( إْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -512 ْٗع٢  عٔ بٝععقٌ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 .ؾ٢ بٝع١

ٍ  :أسعـُٖا  :ؾولٚا ايبٝعقٌ ؾ٢ بٝع١  ٢ً ٚدٌٗ :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ بعقعو   :إٔ ٜكعٛ
ٜٔ ْو١٦ٝ إٍ ه١ٓ ؾٗٛ ؾاهـ  ٓـ أنجعل أٖعٌ ايعًعِ  ؾعإفا     ٖقا ايجٛب بعٌل٠ ْكـا أٚ بعٌل

ٍ  :ٚاٯػعل  .بات٘  ٢ً أسـ ا٭َلٜٔ ؾ٢ اجملًى ؾٗٛ ُشٝض ٫ ػ٬ف ؾٝ٘ بعقعو   :إٔ ٜكعٛ
 بـٟ ٖقا بعٌلٜٔ ؿٜٓعاكا  ًع٢ إٔ تبٝعٓع٢ داكٜقعو ؾٗعقا ؾاهعـ ٭ْع٘ دععٌ مثعٔ ايعبعـ           

نّ فيو بطٌ بعا ايجُٔ  ٌلٜٔ ؿٜٓاكا ًٚلٙ بٝع اؾاك١ٜ ٚفيو ًلٙ ٫ ًٜنّ ٚإفا مل ًٜ
أَا إفا ْع بٌ ٦ًٌٝ ٗ ُؿك١ ٚاسعـ٠   .ؾِٝرل َا بكٞ َٔ إبٝع ؾ٢ َكاب١ً ايباقٞ ف٫ٛٗ

بإٔ باع ؿاكا ٚ بـا بجُٔ ٚاسـ ؾٗٛ دا٥ن ٚيٝى َٔ باب ايبٝعقٌ ٗ بٝع١ إِا ٖعٞ ُعؿك١   
 .ٚاسـ٠ ْعت ٦ًٌٝ

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ًٚلٙ

ُع٢ً   ٔ  ا٥ٌع١ إٔ كهعٍٛ اهلل   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  -513
ؾُا باٍ كداٍ ٌٜذلطٕٛ ًلٚطا يٝوت ٗ نقعاب اهلل  َعا    ،أَا بعـ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

نإ َٔ ًلٙ يٝى ٗ نقاب اهلل ؾٗٛ باطٌ ٚإٕ نإ َا١٥ ًلٙ قٔا٤ اهلل أسل ًٚعلٙ  
 .كقِل .اهلل أٚثل ٚاِا اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل

 ٔ بٝع ًٚعلٙ ٜٚوعقج٢ٓ ُعٛك     ٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ٢ًْٗ كهٍٛ اهلل   :ٚٗ إٓٗاز
نايبٝع بٌلٙ اـٝاك ٚايدلا٠٤ َٔ ايعٝب ٚا٭دٌ ٚايلٖٔ ٚايهؿٌٝ ٚيٛ ًلٙ َكق٢ٔ ايعكـ 

 .يػ٢ ًلٙ ٗ ايجاْٞ :قاٍ احمل٢ً .أٚ َا ٫ غلض ؾٝ٘ أٚ ًلٙ ُٚؿا ٜكِـ ُض

 باب ٌٖ هٛم ًلا٤ ايعبـ بٌلٙ اٱ قام

١ٌ أّ إ٪ٌَٓ أكاؿت إٔ )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ا٥ -514
ْبٝعهٗعا  ًع٢ إٔ ٜهعٕٛ ٤٫ٖٚعا يٓعا ؾعقنلت فيعو         :تٌذلٟ داك١ٜ تعقكٗا ؾكاٍ أًٖعٗا 

 .٫ ّٓعو فيو إِا اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  عٔ  ُعل٠ ٗ ٖعقٙ ايكِع١ دعا٤ت بلٜعل٠        -515
ًٖو إٔ أُب شلِ مثٓو ُعب١ ٚاسعـ٠ ٚا قكعو    إٕ أسب أ :توقعٌ  ا١ٌ٥ ؾكايت  ا١ٌ٥

ِ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ؾعًت  .اًعذلٜٗا ٚأ قكٝٗعا إِعا ايع٤٫ٛ ٕعٔ أ قعل       :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
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 كقِل.

ٚٗ إٓٗاز: ٚيٛ باع  بعـا بٌعلٙ إ قاقع٘ ؾإٌعٗٛك ُعش١ ايبٝعع ٚايٌعلٙ.  قعاٍ         
ٕٓٗاز ٚا٭ُض أْ٘ يٛ ٚٗ ا .ٚايجا٢ْ بط٬ُْٗا ٚايجايح ُش١ ايبٝع ٚبط٬ٕ ايٌلٙ :احملًٞ

ًلٙ َع ايعقل اي٤٫ٛ ي٘ أٚ ًلٙ تـبرلٙ أٚ نقابق٘ أٚ إ قاق٘ بعـ ًٗل مل ِٜض ايبٝع  قاٍ 
 احملًٞ: ٚايجا٢ْ ِٜض ايبٝع ٚبطٌ ايٌلٙ. 

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ايػلك

)َايو(  ٔ أبٞ سامّ بٔ ؿٜٓاك  ٔ هعٝـ بعٔ إوعٝب إٔ كهعٍٛ اهلل     -516
  .يػلك٢ْٗ  ٔ بٝع ا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

  .ٚايػلك ٖٛ اهققاك  اقب١ اي٤ٌٞ ٚتلؿؿٙ بٌ دٗقٌ ٖهٓقٌ :قًت

 باب ايٓٗٞ  ٔ ا٬َٕو١ ٚإٓابق٠

)َايو(  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بٔ سبإ ٚ ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ علز  عٔ    -517
  .٢ْٗ  ٔ ا٬َٕو١ ٚإٓابق٠ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل 

ِ  ٢ْٗ كهٍٛ اهلل  :ٚٗ إٓٗاز  عٔ ا٬َٕوع١ بعإ ًُٜعى ثٛبعا       ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٚإٓابق٠ بإ  .ؾكـ بعقو :َطٜٛا ثِ ٌٜذلٜ٘   ٢ً إٔ ٫ ػٝاك ي٘ إفا كآٙ أٚ ٜكٍٛ إفا ٕوق٘

 .ٚايبط٬ٕ ؾٝٗا يعـّ ايل١ٜ٩ أٚ  ـّ ايِٝػ١ أٚ ايٌلٙ ايؿاهـ :قاٍ احملًٞ .هعٌ ايٓبق بٝعا

 باب ايٓٗٞ  ٔ ايبٝع  ٢ً ايبٝع

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل   )َايو(  ٔ  -518
 .٫ ٜبع بعٔهِ  ٢ً بعا :قاٍ ٚهًِ

 باب ايٓٗٞ  ٔ ايٓذٍ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إٔ كهعٍٛ اهلل   :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل -519
ٚايٓذٍ إٔ تعطٝ٘ بوًعق٘ أنجل َٔ مثٓٗا ٚيعٝى ٗ ْؿوعو    :قاٍ .٢ْٗ  ٔ ايٓذى ٚهًِ

 .غرلى اًذلا٩ٖا ؾٝكقـٟ بو

 باب ايٓٗٞ  ٔ تًكٞ ايلنبإ ٚبٝع اؿآل يًباؿٟ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -511
٫ تًكٛا ايلنبإ يًبٝع ٫ٚ ٜبع بعٔهِ  ٢ً بععا ٫ٚ تٓادٌعٛا ٫ٚ    :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٜبع سآل يباؿ ٫ٚ تِلٚا اٱبٌ ٚايػِٓ
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 ِ إِلا٠باب ايٓٗٞ  ٔ ايقِل١ٜ ٚسه

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -511
٫ تِلٚا اٱبٌ ٚايػِٓ ؾُٔ ابقا ٗا بعـ فيو ؾٗٛ غرل ايٓٛعلٜٔ بععـ    :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .كقِل .إٔ وًبٗا إٕ كٓٝٗا أَوهٗا ٚإٕ هؼطٗاكؿٖا ُٚا ا َٔ ُل

 باب ايٓٗٞ  ٔ بٝع ايعلبإ

ك١  ٓـٙ  ٔ  ُلٚ بٔ ًعٝب  ٔ أبٝ٘  عٔ دعـٙ إٔ   َايو (  ٔ ايج )  -512
 .٢ْٗ  ٔ بٝع ايعلبإ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

٫ٚ ِٜض بٝع ايعلبٕٛ بإٔ ٌٜذلٟ ٜٚعطٝ٘ ؿكاٖعِ يٝهعٕٛ َعٔ ايعجُٔ إٕ      :ٗ إٓٗاز
ٚ ـّ ُشق٘ ٫ًقُاي٘  ٢ً ًعلٙ ايعلؿ ٚاشلبع١ إٕ مل     :قاٍ احملًٞ .كٓٞ ايوًع١ ٚإ٫ ؾٗب١

 .ٜلض ايوًع١

 اب هٛم ا٫هقجٓا٤ ٗ ايبٝع إفا نإ َعًَٛاب

فنل َايو ٗ ٖقا ايباب آثاكا َٓكٛي١  ٔ بعا ايقابعٌ أِْٗ ٜبٝعٕٛ ٜٚوقجٕٓٛ ٚقعـ  
ِ   ٚكؿ ؾ٢ هٓٔ ايذلَق٣ بإهٓاؿ ُشٝض ٢ْٗ ايعٓ    إ إ٫   عٔ ايجٓٝعا   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ابٔ ساد١إ٫  تعًِ كٚاٙ أٓـ ٚا٭كبع١

 باب ايٓٗٞ  ٔ اٱسقهاك

نل َايو ٗ ٖقا ايباب أثلٜٔ َٓكٛيٌ  ٔ  ُل ٚ جُإ ْٗٝا  ٔ اؿهل٠ ٚقعـ ٚكؿ  ف
 .ػاط٧إ٫  ٫ وقهل ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٗ ُشٝض َوًِ قٍٛ ايٓ  

 باب ػٝاك اجملًى

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -513
 .بٝع اـٝاكإ٫  ُاسب٘ َامل ٜؿذلقا إقباٜعإ نٌ ٚاسـ َُٓٗا باـٝاك  ٢ً :قاٍ ٚهًِ

ٚٗ إٓٗاز ثبت ػٝاك اجملًى ٗ أْٛاع ايبٝع ٜٚٓكطعع بايقؼعاٜل بعإٔ     ،ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ
 .ىقاكا ينَٚ٘ ٚبايقؿلم بِٝٓٗ

 باب ػٝاك ايٌلٙ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ   بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كدع٬ فنعل       -514
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾ٢ ايبٝٛع ؾكاٍ ي٘ كهعٍٛ اهلل  أْ٘ ىـع  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 

 .٫ػ٬ب١ :ؾهإ ايلدٌ إفا باٜع ٜكٍٛ .إفا باٜعت ؾكٌ ٫ ػ٬ب١ :ٚهًِ
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ٍ  .٫ػ٬ب١  باك٠  ٔ اًذلاٙ اـٝاك ث٬ث١ أٜعاّ  :قاٍ احملًٞ  ٔ ايل١ٓٚ قاٍ ٚٗ  :قعا
ْل٣  :قُـ ٚقاٍ .ثِ أْت باـٝاك ؾ٢ هًع١ ابقعقٗا ث٬خ يٝاٍ :كٚا١ٜ ايبٝٗك٢ ٚابٔ َاد١

ٚٗ ًلغ ايو١ٓ  عٔ   .إٔ ٖقا نإ يقيو ايلدٌ ػا١ُ ٜلٜـ أْ٘ ػٝاك ايػي ٚيٝى َطلؿ
اـدل  اّ ٗ ناؾ١ ايٓاي إفا فنل ٖقٙ ايه١ًُ ؾ٢ ايبٝع نإ ي٘ ايلؿ إفا ٚٗعل ايػعي    :أٓـ

  .ٗ بٝع٘ ٚهبًٝ٘ َٔ باع ٚاًذل٣ بٌلٙ اـٝاك

 باب اػق٬ف إقباٜعٌ

بعـ اهلل بعٔ َوععٛؿ نعإ وعـخ إٔ كهعٍٛ اهلل       )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ   -515
 .أّا بٝعٌ تباٜعا ؾايكٍٛ َا قاٍ ايبا٥ع أٚ ٜذلاؿإ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

٫ٚ ؾلم  ٓـ ايٌعاؾعٞ بعٌ إٔ تهعٕٛ ايوعًع١ قا٥ُع١ أٚ تايؿع١ ٗ        :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ
   ٔ ٓٝ   .أُْٗا ٜقشايؿإ ٜٚلؿ ق١ُٝ ايوًع١ ٚإيٝ٘ كدع قُعـ ابعٔ اؿوع ؿع١ إٍ  ٚفٖعب أبعٛ س

أُْٗا ٫ ٜقشايؿإ بعـ ٬ٖى ايوًع١  ٓـ إٌذل٣ بٌ ايكٍٛ قٍٛ إٌعذل٣ َعع ّٝٓع٘ ؾعإفا     
اػقًؿا ؾ٢ ا٭دٌ ٚاـٝاك أٚ ايلٖٔ أٚ ائٌُ ؾٗٛ  ٓـ ايٌعاؾعٞ نعا٫ػق٬ف ٗ ايعجُٔ    

 ٓعـ اػعق٬ف   إ٫  ايكٍٛ قعٍٛ َعٔ ٜٓؿٝٗعا ٫ٚ ؼعايـ  ٓعـٙ      :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ .ٜقشايؿإ
 .ايجُٔ

 إٔ ٌٜذلٙ إبقاعإ٫  ايعبـ يًبا٥ع باب َاٍ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُل بٔ اـاطب قعاٍ:  َعٔ    -516
 .إٔ ٌٜذلٙ إبقاعإ٫  باع  بـا ٚي٘ َاٍ ؾُاي٘ يًبا٥ع

 كٚاٙ ا٭١ُ٥ غرل َايو َلؾٛ ا. :قًت

 باب َٔ أهًـ هًؿا ؾ٬ ٌٜذلٙ أؾٌٔ َٓ٘ َٚا نإ بػرل ًلٙ دام

ٍ   َايو ( أْ٘ بًػ٘  ) -517 ٜعا أبعا  بعـ     :إٔ كد٬ أت٢  بـ اهلل بعٔ  ُعل ؾكعا
 :ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل .ايلٓٔ إْٞ أهًؿت كد٬ هًؿا ٚاًذلطت  ًٝ٘ أؾٌٔ ٖا أهًؿق٘

ايوًـ  ٢ً ث٬ث١  :ؾهٝـ تأَلْٞ ٜا أبا  بـ ايلٓٔ ؟ ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل .ؾقيو ايلبا
توًؿ٘ تلٜـ ب٘ ٚد٘ ُاسبو  هًـ توًؿ٘ تلٜـ ب٘ ٚد٘ اهلل ؾًو ٚد٘ اهلل ٚهًـ :أٚد٘

ؾهٝـ تأَلْٞ ٜا  :قاٍ .ؾًو ٚد٘ ُاسبو ٚهًـ توًؿ٘ يقأػق ػبٝجا بطٝب ؾقيو ايلبا
أك٣ إٔ تٌل ايِشٝؿ١ ؾإٕ أ طاى َجعٌ ايعقٟ أهعًؿق٘ قبًقع٘ ٚإٕ      :أبا  بـ ايلٓٔ ؟ قاٍ

أ طاى ؿٕٚ ايقٟ أهًؿق٘ ؾأػقت٘ أدلت ٚإٕ أ طاى أؾٌٔ ٖعا أهعًؿق٘ طٝبع١ ؾٝع٘ ْؿوع٘      
 .هل ًهلٙ يو ٚيو أدلَا أْٛلت٘ؾقيو ً
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َٔ أهًـ هًؿا ؾع٬   :)َايو(  ٔ ْاؾع أْ٘ زلع  بـ اهلل بٔ  ُل ٜكٍٛ -518
 .قٔا٤ٙإ٫  ٌٜذلٙ

َعٔ أهعًـ هعًؿا     :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  بـ اهلل بٔ َوعٛؿ نإ ٜكٍٛ -519
 ؾ٬ ٌٜذلٙ أؾٌٔ َٓ٘ ٚإٕ نإ قب١ٔ َٔ  ًـ ؾٗٛ ايلبا.

اهقوًـ  بـ اهلل  :ْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى إه٢  ٔ فاٖـ أ -521
ٖقٙ  :ٜا أبا  بـ ايلٓٔ :بٔ  ُل َٔ كدٌ ؿكاِٖ ثِ قٔاٙ ؿكاِٖ ػرلا َٓٗا ؾكاٍ ايلدٌ

ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل:  قـ  ًُعت فيعو ٚيهعٔ ْؿوعٞ      .ػرل َٔ ؿكاُٖٞ ايق٢ أهًؿقو
 .بقيو طٝب١

هُٗعا  ٖقٙ اٯثاك إٓكٛي١  ٔ ٖ٪٤٫ ايِشاب١ ايهعلاّ ايعيت ٫تكعاٍ بعايلأٟ ؾش     :قًت
سهِ ايلؾع تـٍ  ٢ً سل١َ ايكلض ايقٟ دل َٓؿع١ إفا اًذلٙ فيو ٗ فًى ايعكـ  ٓـ 
ايًنّٚ أٚ قبً٘ هٛا٤ نإ ايٌعلٙ بايِعٝػ١ أّ بايهقابع١ نُعا ٗ اٯثعل ا٭ٍٚ ٖٚعٞ ت٪ٜعـ        
سـٜح نٌ قلض دل َٓؿع١ ؾٗٛ كبا ؾ٬ٗ زلعع ا٭ثعل َعع آٜع١ ايلبعا ايقع٢ ْنيعت ٗ كبعا         

 .قعإًَٛ َعِٗ بػرل ٓلٚك٠ايكلض ٖ٪٤٫ إلابٕٛ ٚإ

 باب هٛم إٔ ٜوقوًـ بهلا ؾٝك٢ٔ بهلا َجً٘ اٚ أؾٌٔ َٓ٘ َٔ غرل ًلٙ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طعا٤ بعٔ ٜوعاك  عٔ أبعٞ كاؾعع َعٍٛ         -521
ِ اهقوًـ كهٍٛ اهلل  :أْ٘ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  بهعلا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ِ   ؾأَلْٞ كهٍٛ اهلل  :ؾذا٤ت٘ إبٌ ايِـق١.  قاٍ أبٛ كاؾع إٔ أقٔعٞ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾكاٍ كهٍٛ اهلل ): أ ط٘ إٜاٙ  .٬ْ ػٝاكا كبا ٝاإ٫  مل أدـ ٗ اٱبٌ :ايلدٌ بهلٙ ؾكًت

 .ؾإٕ ػٝاك ايٓاي أسوِٓٗ قٔا٤

)ايبهل( ٗ اٱبٌ َٓعني١ ايػ٬ّ َعٔ بعين آؿّ ٚافا طًععت كبا ٝع١ ايعبعرل قٝعٌ يًعقنل        
ٍ     كبا ٞ ٚا٭ْج٢ كبا ١ٝ ٚ ْعٌ   :فيو افا أتت  ًٝ٘ هت هعٌٓ ٚؿػعٌ ؾع٢ ايوعابع١ ٜكعا

 .ػٝاك أٟ كقاك سؤ

 باب هٛم إٔ ٜوًـ ٗ طعاّ َُٛٛف بوعل َعًّٛ إٍ أدٌ َو٢ُ

522-      ٍ ٫بعأي إٔ ٜوعًـ    :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل أْع٘ قعا
ايلدٌ ايلدٌ ٗ ايطعاّ  إُٛٛف بوعل َعًّٛ إٍ أدعٌ َوع٢ُ َعامل ٜهعٔ ٗ مكع مل     

 .ٜبـ ٬ُس٘ أٚ مثل مل ٜبـ ٬ُس٘

ٖقا إٛقٛف ٗ سهِ إلؾٛع ٚقـ أػلز ايٌٝؼإ إلؾٛع َٔ سعـٜح ابعٔ    :قًت
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 .َامل ٜهٔ ٗ مكع مل ٜبـ ٬ُس٘ اخل : باي بـٕٚ ٖقا ايكٝـ

 باب َٔ ينَ٘ ؿٜٔ ٖٚٛ َٛهل سلّ  ًٝ٘ إطٌ

ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -523  َطعٌ ايػعين   :قعا
 .ٚهٝأت٢ ٖقا اؿـٜح ٗ باب اؿٛاي١.ًِٚ

 باب َٔ أؾًى ٚقـ نإ ابقاع َقا ا 
 ؾًًبا٥ع اـٝاك ٗ أػقٙ بعٝٓ٘ أٚ ٜهٕٛ أه٠ٛ يًػلَا٤

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  عٔ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ اؿعاكخ بعٔ ٌٖعاّ إٔ         -524
أّا كدٌ بعاع َقا عا ؾعأؾًى ايعقٟ ابقا ع٘ َٓع٘ ٚمل        :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

كبا ايقٟ با ٘ َٔ مثٓ٘ ٦ًٝا ؾٛدـٙ بعٝٓ٘ ؾٗٛ أسل ب٘ ٚإٕ َات ايقٟ ابقا ٘ ؾِعاسب  ٜ
 .إقاع ؾٝ٘ أه٠ٛ ايػلَا٤

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ أب٢ بهل بٔ قُـ بٔ سعنّ  عٔ  ُعل     -525
بٔ  بـ ايعنٜن  ٔ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ بعٔ اؿعاكخ ابعٔ ٌٖعاّ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ        

أّا كدٌ أؾًى ؾأؿكى ايلدٌ َاي٘ بعٝٓع٘ ؾٗعٛ أسعل     :قاٍ ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚكهٍٛ اهلل 
 .ب٘ َٔ غرلٙ

 َٚع٢ٓ أه٠ٛ ايػلَا٤ أٟ َجًِٗ ٜأػق نُا ٜأػقٕٚ  ٢ً قـك سِِِٗ.

 باب اؿٛاي١

)َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ ظ إٔ كهعٍٛ اهلل       -526
 .ًٝقبعَطٌ ايػين ًِٚ ٚإفا أتبع أسـنِ  ٢ً ٤ًَٞ ؾ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

أتبع أسـنِ( بايقؼؿٝـ َعٓاٙ أسٌٝ أسـنِ )  ًع٢ ًَع٤ٞ    :)قٛي٘ :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ
ٍ        :ٜكاٍ .ؾًٝقبع ( أٟ ؾًٝشقٌ  :)قٛيع٘  .أتبععت غلّعٞ  ًع٢ ؾع٬ٕ ؾقبعع٘ ا٣أسًقع٘ ؾاسقعا

ؾًٝقبع(  يٝى فيو  ٢ً طلٜل ايٛدٛب بٌ  ٢ً طلٜل اٱباس١ إٕ اػقاك قبٌ اؿٛايع١ ٚإٕ  
 ًا٤ مل ٜكبٌ.

 ٠باب إواقا

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كهٍٛ اهلل  -527
أقلنِ  ٢ً َا أقلنِ اهلل  ًٝ٘  ٢ً إٔ ايجُل  :قاٍ يٝٗٛؿ ػٝدل ّٜٛ اؾققض ػٝدل  ًٝ٘ ٚهًِ

ِ   ؾهعإ كهعٍٛ اهلل    :قاٍ .بٝٓٓا ٚبٝٓهِ ٜبععح  بعـ اهلل بعٔ كٚاسع١      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ؾهاْٛ ٜأػقْٚ٘ .ًهِ ٚإٕ ٦ًقِ ؾًٞإٕ ٦ًقِ ؾ :ؾٝؼلْ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ثِ ٜكٍٛ
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اهقـٍ ب٘ َٔ دٛم إواقا٠ َـ٠ فٗٛي١ ٚتأٚي٘ اؾُٗٛك  ٢ً أْ٘  ا٥عـ   :قاٍ ايٟٓٛٚ
ٚقٌٝ دام فيو  ،إٍ َـ٠ ايعٗـ ٭ْ٘ ) نإ  امَا  ٢ً إػلاز ايهؿاك َٔ اؾنٜل٠ ايعلب

 .ٗ أٍٚ اٱه٬ّ ػا١ُ يًٓ  (

 باب نلا٤ ا٭كض بايقٖب ٚايٛكم

كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ س١ًٛٓ بٔ قٝى اينكقٞ  ٔ )َايو(  ٔ  -528
 :قعاٍ سًٓٛع١   .٢ْٗ  ٔ نلا٤ إعناكع  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكاؾع بٔ ػـٜر إٔ كهٍٛ اهلل 

 .أَا بايقٖب ٚايٛكم ؾ٬ بأي ب٘ :ؾوأيت كاؾع بٔ ػـٜر بايقٖب ٚايٛكم ؾكاٍ

 باب ايٌؿع١

بٔ  بعـ   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب ٚ ٔ أبٞ ه١ًُ -529
قٔع٢ بايٌعؿع١ ؾُٝعا مل ٜكوعِ بعٌ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ بٔ  ٛف إٔ كهٍٛ اهلل 

  .ايٌلنا٤ ؾإفا ٚقعت اؿـٚؿ بِٝٓٗ ؾ٬ ًؿع١ ؾٝ٘

 باب ايلٖٔ ٫ ٜػًل

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كهٍٛ اهلل  -531
  .٫ٜػًل ايلٖٔ :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

٫ ٜوعقػًل عٝعح ٫ ٜععٛؿ إٍ ايعلأٖ بعٌ َقع٢ أؿ٣ اؿعل         َعٓاٙ :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ
٫ ٜػًعل ايعلأٖ ايعلٖٔ     :ٚك٣ٚ ايٌاؾعٞ ٖقا اؿـٜح َع مٜاؿ٠ ٚيؿٛ٘ .إلٖٕٛ ب٘ اؾقو

 .غُٓ٘ مٜاؿت٘ ٚغلَع٘ ٬ٖنع٘   :قاٍ ايٌاؾعٞ .َٔ ُاسب٘ ايقٟ كٖٓ٘ ي٘ غُٓ٘ ٚ ًٝ٘ غلَ٘
  ُ إ ايعلأٖ ٫ٜٚوعك٘ ب٬ٗنع٘    ٚؾٝ٘ ؿيٌٝ  ٢ً أْ٘ إفا ًٖو ؾ٢ ٜـ إلتٗٔ ٜهٕٛ َعٔ ٓع

 .٤ًٞ َٔ سل إلتٗٔ ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ

 باب َٔ أسٝا َٛاتا ؾٗٛ ي٘

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -531
 .َٔ أسٝا أكٓا َٝق١ ؾٗٞ ي٘ ٚيٝى يعلم ٚامل سل :قاٍ ٚهًِ

ٜنكع ؾع٬   يٝى يعلم ٚامل سل( ٖٛ إٔ ٜػقِب أكض ايػرل ؾٝػلي ؾٝٗا أٚ :)ٚقٛي٘
 .سل ي٘ ٜٚكًع غلاه٘ ٚمك ٘

 باب ٫ىقّ أسـ بإعـٕ ايٛاٖل

إٔ كهعٍٛ اهلل   :)َايو(  ٔ أبٞ اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ ابع٢ ٖلٜعل٠       -532
 .٫ّٓع ؾٌٔ إا٤ يُٝٓع ب٘ ايه٤٬ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
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إعـٕ ايٛاٖل ٖٛ َا ػلز بع٬  ع٬ز    :ؾؿٞ إٓٗاز .ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .ٜجبت ؾٝ٘ اػقِاْ إقشذل ٫ٚ ا٫قطاع٫

 باب إعـٕ ايباطٔ هٛم إقطا ٘

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  عٔ غعرل ٚاسعـ إٔ كهعٍٛ اهلل      -533
 .أقطع يب٬ٍ إنْٞ َعاؿٕ ايكب١ًٝ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٔع١ ٚسـٜعـ   بعع٬ز نعقٖب ٚؾ  إ٫  ٚإعـٕ ايبعاطٔ ٖٚعٛ َعا ٫ ىعلز     :ٗ إٓٗاز
)ٚايجا٢ْ( ًّو بعقيو ٚيًوعًطإ    :قاٍ احملًٞ .ٚماي  ٫ ًّو باؿؿل ٚايعٌُ ٗ ا٭ٚٗل

 .قـكا ٜقأت٢ ايعٌُ  ًٝ٘إ٫  إقطا ٘  ٢ً إًو ٚنقا  ٢ً  ـَ٘ ٗ ا٭ٚٗل

 باب َا٤ ا٭ٚؿ١ٜ ٌٜذلى ؾٝ٘ ايٓاي ّوو ا٭ ٢ً سق٢ ايهعبٌ ثِ ٜلهٌ

ُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ أْع٘ بًػع٘   )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ ق -534
ؾ٢ هٌٝ َٗنٚك َٚقٜٓب ّوعو سقع٢ ايهععبٌ     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

 .ثِ ٜلهٌ ا٭ ٢ً  ٢ً ا٭هؿٌ

ٚإٝاٙ إباس١ َعٔ ا٭ٚؿٜع١ ٚايعٝعٕٛ ٚايوعٍٝٛ ٚا٭َطعاك       :قاٍ ايـًٖٟٛ ٚؾ٢ إٓٗاز
ام هعكٞ ا٭ ًع٢ ؾعا٭ ٢ً    ؾإٕ أكاؿ ايٓعاي هعكٞ أكٓعِٗ َٓٗعا ؾٔع      ،ٜوق٣ٛ ايٓاي ؾٝٗا

  .ٚسبى نٌ ٚاسـ إا٤ سق٢ ٜوًع ايهعبٌ

 باب ٫ ّٓع َا٤ ايب٦ل ٖٔ اكاؿ ًلب٘ أٚ هك٢ بٗا٥ُ٘

)َايو(  ٔ أبٞ ايلداٍ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أَ٘  ُل٠ بٓت  بعـ   -535
َٚعٓع٢ ْكعع ب٦عل    .٫ ّٓع ْكع ب٦عل  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ أْٗا أػدلت٘ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .َا٥ٗاؾٌٔ 

ٚساؾل ب٦ل َٛات ي٬كتؿام أٍٚ َا٥ٗا سق٢ ٜلؼٌ ٚاحملؿٛك٠ يًقًُو أٚ  :ٚٗ إٓٗاز
ٗ ًَو ٜقًُو َا٩ٖا ٗ ا٭ُض  ٚهٛا٤ ًَه٘ أّ ٫ ٫ًٜنَ٘ بقٍ َعا ؾٔعٌ  عٔ سادقع٘     

ٗ احملؿٛك٠ ي٬كتكا٤ ٚقبٌ اكؼاٍ يٝى يع٘ َٓعع َعا ؾٔعٌ      :قاٍ احملًٞ .ينكع ٚهب ٕا١ًٝ
يٝ٘ يًٌلب إفا اهقك٢ بـيٛ ْؿو٘ ٫ٚ َٓع َٛاًعٝ٘ ٚيع٘ َٓعع غعرلٙ يوعكٞ       ٓ٘  ٔ ققاز إ

 .اينكع

 باب َٔ هبل إٍ َهإ َباغ ؾٗٛ أسل ب٘ سق٢ ٜؿاكق٘

٫ٜكِ  :نإ ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -536
 .أسـنِ ايلدٌ َٔ فًو٘ ؾٝذًى ؾٝ٘
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َعٔ كبعاٙ َوعبٌ أٚؾكٝع٘ إٍ      ٚٗ إٓٗاز يٛ هبل كدعٌ إٍ َٛٓعع   :قاٍ ايـًٖٟٛ
  .َـكه١ أٚ ُٛٗ إٍ ػاْكاٙ مل ٜن ر َٓ٘ ٚمل ٜبطٌ سك٘ غلٚد٘ يٌلا٤ ساد١ ٚمٛٙ

 باب ٜهلٙ إٔ ٜ٪ثل بعا أ٫ٚؿٙ بايٓشٌ ؿٕٚ اٯػلٜٔ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بـ ايعلٓٔ بعٔ  عٛف ظ ٚ عٔ      -537
إٕ أباٙ بٌرلا  أتع٢   : أْ٘ قاٍقُـ بٔ ايٓعُإ بٔ بٌرل  اُْٗا سـثاٙ  ٔ ايٓعُإ بٔ بٌرل

ٞ    :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِب٘ إٍ كهٍٛ اهلل  ؾكعاٍ   .إْٞ مًت ابين ٖقا غ٬َعا نعإ يع
ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .٫ :أنٌ ٚيـى مًق٘ َجٌ ٖقا ؟  ؾكاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ؾاكػع٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٝؿع١ إٍ إٔ تؿٔعٌٝ بععا ا٭٫ٚؿ  ًع٢     فٖب ايٌاؾعٞ ٚأبٛ سٓ :قاٍ ٗ ًلغ ايو١ٓ
ٚقـ ؾٌٔ أبٛ بهل  ا٥ٌع١  ظعـاؿ  ٌعلٜٔ ٚهعكا      .بعا ؾ٢ ايٓشٌ َهلٚٙ ٚيٛ ؾعٌ ْؿق

ٚؾ٢ اؿـٜح ؿيٝعٌ  ًع٢ إٔ ايٛايعـ إفا ٖٚعب يٛيعـٙ ًع٦ٝا        .مًٗا إٜاٖا ؿٕٚ ها٥ل أ٫ٚؿٙ
ؾُٝعا  ٚأَا غرل ايٛايـٜٔ ؾ٬ كدٛع شلعِ   .دام ي٘ ايلدٛع ؾٝ٘ ٚنقيو ا٭َٗات ٚا٭دـاؿ

ٖٚٛ قٍٛ  .ايعا٥ـ ٗ ٖبق٘ نايعا٥ـ ٗ ق٦ٝ٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٖٚبٛا ٚهًُٛا يكٍٛ ايٓ  
 .٫كدٛع ي٘ ؾُٝا ٖٚب يٛيـٙ :ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ .ايٌاؾعٞ

 باب ٜلدع ؾ٢ ايعُل٣ إفا مل ٜكٌ ٖٞ يو ٚيعكبو

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايعلٓٔ  عٔ دعابل بعٔ      -538
َٔ أ ُل  ُعل٣ يع٘ ٚيعكبع٘     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل   بـ اهلل ا٭ِْاكٟ

 .ؾاْٗا يًقٟ ٜعطاٖا ٫تلدع إٍ ايقٟ أ طاٖا أبـا ٭ْ٘ أ ط٢  طا٤ ٚقعت ؾٝ٘ إٛاكٜح

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚأػلز ايٌٝؼإ َٔ طلٜل آػل  ٔ أب٢ ه١ًُ   ٔ دابل ق٢ٔ ايٓ  
ُع٢ً اهلل   عٔ دعابل إٔ كهعٍٛ اهلل     ٚأػلز ايٌاؾعٞ .بايعُل٣ أْٗا ٕٔ ٖٚبت ي٘ ٚهًِ

 .٫تعُعلٚا أٚ ٫ تلقبعٛا ؾُعٔ أ ُعل ًع٦ٝا أٚ أكقبع٘ ؾٗعٛ هعبٌٝ إعرلاخ          :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ
  .ؾقٖب ايٌاؾعٞ ٚأبٛ سٓٝؿ١ إٍ ٖقا

إفا قاٍ اٯػل أ ُلتو ٖقا ايـاك ٚدعًقٗا يو  ُلى ؾٗٞ ناشلبع١   :ٚٗ ًلغ ايو١ٓ
ٖٞ  :ؾ٘ ؾٝٗا ٚإفا َات تٛكخ  ٓ٘ هٛا٤ قاٍإفا اتٌِ بٗا ايكبا ًَهٗا إعُل ْٚؿق تِل

يو ٚيعكبو َٔ بعـى أٚ يٛكثقعو أٚ مل ٜكعٌ ٖٚعٛ قعٍٛ ايٌعاؾعٞ ٚأبعٞ سٓٝؿع١  ٚقعاٍ         
 .إفا مل ٜكٌ ٖٞ يعكبو َٔ بعـى ؾإفا َات تعٛؿ إٍ ا٭ٍٚ :َايو

ػاف ايٌاؾعٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ سـٜح َايو قؿٛٚعا يهْٛع٘ كايؿعا ٕعا      :قاٍ ايـًٖٟٛ
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ؾٝ٘ ْٛل ٭ٕ كدايع٘ ؾكٗعا٤ ثكعات ٖٚعٛ َؿوعل ٕعا كٚاٙ ايٌعٝؼإ        ك٣ٚ دابل َٔ طلم ٚ
ٍ    .ٚيٝى َؼايـ ٖعٞ يعو    :ٚإع٢ٓ إٔ ايعُل٣ ؾ٢ سـٜح ايٌٝؼٌ  بعاك٠  ُعا إفا قعا

ٍ  ،ٚيعكبو إِعا ايعُعل٣ ايقع٢ أدعام      :ٜٛٓض فيو كٚا١ٜ َعُل باهٓاؿ َايو إٔ دابلا قعا
ٍ  ؾ .ٖٞ يو ٚيعكبو :إٔ ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ٖعٞ يعو َعا     :أَعا إفا قعا

  .ٚنإ اينٖلٟ ٜؿق٢ ب٘ :قاٍ َعُل . ٌت ؾإْٗا تلدع إٍ ُاسبٗا

 باب ايًكط١ ٚائٛاٍ

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ ٜنٜـ ٍَٛ إٓبعح  ٔ مٜعـ   -539
ؾوأي٘  ٔ ايًكط١  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدا٤ كدٌ إٍ كهٍٛ اهلل  :بٔ ػايـ اؾٗين أْ٘ قاٍ

ٍ  .اُٗا ٚٚنا٤ٖا ثِ  لؾٗا ه١ٓ ؾإٕ دا٤ ُاسبٗا ٚإ٫ ؾٌأْو بٗاأ لف  ؿ :ؾكاٍ  :قعا
ٌ   :قاٍ .ٖٞ يو أٚ ٭ػٝو أٚ يًق٥ب :قاٍ .ؾٔاي١ ايػِٓ ٍ  .ؾٔعاي١ اٱبع َايعو ٚشلعا    :قعا

 .َعٗا هكا٩ٖا ٚسقا٩ٖا تلؿ إا٤ ٚتأنٌ ايٌذل سق٢ ًٜكٗا كبٗا

فا اػقعاك ايقًُعو   ًأْو بٗا(   ًٝ٘ ايٌاؾعٞ أْ٘ ًّو ايًكط١ بععـ ايقعلٜعـ إ   :)قٛي٘
ؾٔعاي١ ايػعِٓ اخل(    :)قٛيع٘  .َععلف إ٫  ٫ٚ ًٜقك٘ يكطقع٘  :ٚػّ َٓ٘ يكط١ اؿلّ ؿـٜح

 ًٝ٘ ايٌاؾعٞ ٚػّ َٓ٘ َا هـٙ ؾ٢ ايكل١ٜ أٚ ًٜقكط٘ ايكآٞ يًشؿٜ ٭ثل سعـٜح  ُعل   
ٚشلا َعٗا هكا٩ٖا ٚسعقا٩ٖا( أكاؿ بايوعكا٤ أْٗعا إفا ٚكؿت إعا٤      :كٓٞ اهلل  ٓ٘. )ٚقٛي٘

٘ َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ كٜٗا ٕا ٜهؿٝ٘ ٭ٜاّ ٚأكاؿ باؿقا٤ أػؿاؾٗا ٚأْٗا تك٣ٛ بٗا  ًع٢  ًلبت َٓ
 ايورل ٚقطع ايب٬ؿ ايٌاهع١.

 ٗ ثًح إاٍإ٫  باب ٫ تٓؿق اي١ُٝٛ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  اَل بٔ هعـ بٔ أب٢ ٚقاْ  ٔ أبٝ٘ أْع٘   -541
اع َٔ ٚدع اًقـ بٞ ٜعٛؿْٞ  اّ سذ١ ايٛؿ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدا٤ْٞ كهٍٛ اهلل  :قاٍ

ابٓع١ يعٞ   إ٫  ٜا كهٍٛ اهلل قـ بًػعين َعٔ ايٛدعع َعا تعل٣ ٚأْعا فٚ َعاٍ ٫ٜٚعلثين         :ؾكًت
ٍ  .ؾايٌطل :ؾكًت .٫ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأؾأتِـم بجًجٞ َايٞ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل   :قعا

إْعو إٔ تعقك ٚكثقعو     ،ايجًح ٚايجًعح نعجرل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ قاٍ كهٍٛ اهلل  .٫
إ٫  ٤ ػرل َٔ إٔ تقكِٖ  اي١ ٜقهؿؿٕٛ ايٓاي ٚإْو ٫ تٓؿل ْؿك١ تبقػٞ بٗا ٚدع٘ اهلل أغٓٝا

أأػًعـ بععـ أُعشابٞ ؟ ؾكعاٍ      :ؾكًعت  :قاٍ .أدلت  ًٝٗا سق٢ َا ػعٌ ٗ ٗ اَلأتو
امؿؿت بع٘ ؿكدع١ ٚكؾعع١ ٚيعًعو إٔ     إ٫  إْو مل ؽًـ ؾقعٌُ  ُع٬ ُعاؿا   :كهٍٛ اهلل

ايًِٗ اَا ٭ُشابٞ ٖذلتِٗ ٫ٚتعلؿِٖ   .لٕٚؽًـ سق٢ ٜٓقؿع بو أقٛاّ ٜٚٔلبو آػ
 . ٢ً أ كابِٗ يهٔ ايبا٥ى هعـ بٔ ػٛي١ ٜلثٞ ي٘ كهٍٛ اهلل  إٔ َات َه١
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 باب ٗ اؿح  ٢ً تعذٌٝ اي١ُٝٛ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -541
ٌ      :قاٍ ٚهًِ ُعٝق٘ َهقٛبع١   ٚٚإ٫  َا سل اَل٨ َوًِ ي٘ ًع٤ٞ ُٜٛعٞ ؾٝع٘ ٜبٝعت يًٝعق
  . ٓـٙ

 باب ٫ ١ُٝٚ يٛاكخ

ايو١ٓ ايجابق١  ٓـْا اييت ٫ اػق٬ف ؾٝٗا  :زلعت َايها ٜكٍٛ :قاٍ و٢ٝ -542
 .إٔ هٝن ي٘ فيو ٚكث١ إٝتإ٫  أْ٘ ٫ػٛم ١ُٝٚ يٛاكخ

 .ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـًٖٟٛ

ًٞ إٔ ايذلَقٟ ٚسوٓ٘ أٓـ ٚايذلَقٟ  ٔ أَا١َ ايباٖإ٫  ك٣ٚ أٓـ ٚا٭كبع١ :قًت
 .إٔ ٌٜا٤ ايٛكث١إ٫  ماؿ ايـاكقطين .٫ ١ُٝٚ يٛاكخ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 نقاب ايؿلا٥ا

فنل َايو ٗ أبٛاب ايؿلا٥ا َٚوا٥ًٗا ٚنقا ٗ أبعٛاب َوعا٥ٌ ايٓهعاغ ٚايطع٬م     
اتؿل  ًع٢ ٖعقا    :ٚقاٍ ٗ بعٔٗا ،ا٭َل  ٓـْا :نُا ٜأت٢ آثاكا ٚهٓٓا ثابق١ قاٍ ٗ بعٔٗا

ٌ ايعًِ ؾاٱْاع سذ١ َٔ سذر ايٌلع ٚنقا  ٌُ أٌٖ إـ١ٜٓ  ٓـ إايهٝع١ ٚبععا   أٖ
َوا٥ٌ اييت فنل توقٓـ إٍ اٯٜات ايكلآْٝع١ أٚ اٯساؿٜعح إلؾٛ ع١ ؾلادعع أُعٌ إٛطعأ       
يقهٕٛ ًَُا بإوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ  ٔ طلقٗا ايِشٝش١ ٫ٚ تعذلى أقعٛاٍ ايعًُعا٤ ٚإْا عاتِٗ     

 ؾٝٗا ٚد٘ ايٓٛل ٭دٌ إٔ بعٔٗا يٝى ؾٝ٘ ّْ َلؾعٛع َعج٬   ٚقٝاهاتِٗ ٚاػق٬ؾاتِٗ اييت
ؾك٘ بٌ ا٫سقذعاز ثابعت أٜٔعا بأ ُايع٘      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾإٕ اؿذ١ يٝوت ٗ قٛي٘ 

ٚأؾعاي٘ اييت ْكًٗا ايعًُا٤ ػًؿا  عٔ هعًـ ٚػُِٛعا َعِٓٗ أٖعٌ إـٜٓع١ إٓعٛك٠ َٗعب٘         
 .ٔ كٚغ ًلع اهلل اؿهِٝايٛسٞ َٚقٓعنٍ ا٭ْٛاك َٚكاُـ ايٌلٜع١ اييت ؾُٖٗٛا َ

 باب َرلاخ اٱػ٠ٛ ٭ب ٚأّ

ٜوقؿٓٛتو قٌ اهلل ٜؿقٝهِ ٗ ايه٬ي١ إٕ اَل٩ ًٖعو يعٝى يع٘ ٚيعـ      :قاٍ اهلل تعاٍ
ٚي٘ أػت ؾًٗا ِْـ َاتلى ٖٚٛ ٜلثٗا إٕ مل ٜهٔ شلا ٚيـ ؾإٕ ناْقا اثٓقٌ ؾًُٗا ايجًجعإ  

ْجٌٝ ٜعبٌ اهلل يهعِ إٔ تٔعًٛا    ٖاتلى ٚإٕ ناْٛا إػ٠ٛ كدا٫ ْٚوا٤ ؾًًقنل َجٌ سٜ ا٭
 .ٚاهلل بهٌ ٤ًٞ  ًِٝ 

ُع٢ً  )َايو(  ٔ مٜـبٔ أهًِ إٔ  ُل بٔ اـطاب هعأٍ كهعٍٛ اهلل    -543
ِ  ٔ ايه٬ي٘ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٜهؿٝعو َعٔ فيعو     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
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 .اٯ١ٜ اييت أْنيت ٗ آػل هٛك٠ ايٓوا٤

 باب َرلاخ اؾـ٠

 ٔ  جُإ بٔ إهشل بٔ ػل١ً  ٔ قب١ِٝ بٔ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  -544
َايو  :دا٤ت اؾـ٠ إٍ أبٞ بهل ايِـٜل توأي٘ َرلاثٗا ؾكاٍ شلا أبٛ بهل :فٜٚب أْ٘ قاٍ

ِ   ٗ نقاب اهلل ٤ًٞ َٚا  ًُت ٗ ه١ٓ كهعٍٛ اهلل   ًع٦ٝا ؾعاكدعٞ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ُع٢ً اهلل   سٔعلت كهعٍٛ اهلل   :سق٢ أهأٍ ايٓاي.  ؾوأٍ ايٓاي ؾكاٍ إػرل٠ ابعٔ ًععب١  

ؾكاٍ أبٛ بهل: ٖعٌ َععو غعرلى ؟ ؾكعاّ قُعـ بعٔ َوع١ًُ         .أ طاٖا ايوـي  ًٝ٘ ٚهًِ
ا٭ِْاكٟ ؾكاٍ َجٌ َا قاٍ إػرل٠ بٔ ًعب١ ؾأْؿقٙ شلا أبٛ بهل ايِـٜل ثِ دعا٤ت اؾعـ٠   

َا يو ٗ نقاب اهلل ٤ًٞ َٚا نإ  :ا٭ػل٣ إٍ  ُل بٔ اـطاب توأي٘ َرلاثٗا ؾكاٍ شلا
يػرلى َٚا أْا بنا٥ـ ؾ٢ ايؿلا٥ا ٦ًٝا ٚيهٓ٘ فيو ايوـي ؾعإٕ  إ٫  ٢ٔ ب٘ايكٔا٤ ايقٟ ق

 ادقُعقا ؾٝ٘ ؾٗٛ بٝٓهُا ٚأٜقهُا ػًت ب٘ ؾٗٛ شلا.

 باب ٫ٜلخ إوًِ ايهاؾل

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ًٞ بٔ سوٌ  ٔ  ُعل بعٔ  جُعإ بعٔ      -545
 .وًِ ايهاؾل٫ٜلخ إ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ؿإ  ٔ أها١َ بٔ مٜـ إٔ كهٍٛ اهلل 

 باب ايكاتٌ ٫ ٜلخ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو( بإهٓاؿٙ ٗ ق١ِ ققٌ ا٭ب ابٓ٘ إٔ كهعٍٛ اهلل   -546
 .ايكاتٌ ٫ ٜلخ :قاٍ ٚهًِ

 نقاب ايٓهاغ 

 باب ٫ىطب  ٢ً ػطب١ أػٝ٘

)َايو(  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بٔ سبإ  ٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ      -547
 .ب أسـنِ  ٢ً ػطب١ أػ٫٘ٝ ىط :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -548
 .٫ ىطب أسـنِ  ٢ً ػطب١ أػٝ٘ :قاٍ ٚهًِ

 بٛيٞإ٫  باب ٫ ْهاغ

 :قاٍ  ُل بٔ اـطاب :)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب أْ٘ قاٍ -549
 .ا أٚ ايوًطإبإفٕ ٚيٝٗا أٚ فٟٚ ايلأٟ َٔ أًٖٗإ٫  ٫ تٓهض إلأ٠

ٜ٪ٜـ ٖقا ا٭ثل َاكٚاٙ أٓـ ٚا٭كبعع١ ُٚعشش٘ ابعٔ إعـٜٔ ٚايذلَعق٣ ٚابعٔ        :قًت
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ِ   سبإ  ٔ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعل٣  ٔ ايٓبع٢   ٍ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إ٫  ٫ ْهعاغ  :أْع٘ قعا
ِ  ايٓوا٥ٞ  ٔ  ا١ٌ٥  ٔ ايٓب٢ إ٫  ٚنقا َاكٚاٙ ا٭كبع١ .بٛيٞ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :قعا

 .بػرل إفٕ ٚيٝٗا ؾٓهاسٗا باطٌأّا اَلأ٠ ْهشت 

 بإفْٗا ٜٚٓبػٞ يٮب اهق٦قإ ايبهلإ٫  باب ٫ ٜٓعكـ ْهاغ ايجٝب

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ايؿٌٔ  ٔ ْاؾع بٔ دبرل بٔ َطععِ  عٔ  بعـ     -551
ِ   اهلل بٔ  باي إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ا٭ٜعِ أسعل بٓؿوعٗا َعٔ ٚيٝٗعا       :قعا

 .ُاتٗاٚايبهل توقأفٕ ٗ ْؿوٗا ٚإفْٗا ُ

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ  ٔ أبٝ٘  عٔ  بعـ ايعلٓٔ ٚفُعع      -551
ابين  ٜنٜـ بٔ داكٜع١ ا٭ِْعاكٟ  عٔ ػٓوعا٤ بٓعت ػعـاّ إٔ أباٖعا مٚدٗعا ٖٚعٞ ثٝعب           

 .ؾلؿ ْهاس٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾهلٖت فيو ؾأتت كهٍٛ اهلل 

 باب ٫ وٌ ْهاغ ايٌػاك

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   اهلل )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ    -552
ٚايٌػاك إٔ ٜعنٚز ايلدعٌ ابٓقع٘ يًلدعٌ  ًع٢ إٔ ٜنٚدع٘ اٯػعل         .٢ْٗ  ٔ ايٌػاك ٚهًِ

 ابٓق٘ يٝى بُٝٓٗا ُـام.

 باب ٫وٌ ْهاغ إقع١

)َايو(  ٔ ابٔ ايٌٗاب  ٔ  بـ اهلل ٚاؿؤ ابين قُـ بٔ  ٢ً  عٔ   -553
٢ٗ  عٔ َقعع١ ايٓوعا٤    ْ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأبُٝٗا  ٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ّٜٛ ػٝدل ٚ ٔ أنٌ ؿّٛ اؿُل اٱْو١ٝ

 باب اؾُع بٌ إلأ٠ ٚ ُقٗا أٚػايقٗا

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -554
 .٫وُع بٌ إلأ٠ ٚ قٗا ٫ٚ بٌ إلأ٠ ٚػايقٗا :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٘باب ْهاغ إٌلى إفا أهًُت مٚدق٘ قبً

٢ًُ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ بًػ٘ إٔ ْوا٤ نٔ ٗ  ٗـ كهٍٛ اهلل  -555
ٜؤًُ بأكٓٗٔ ٖٚٔ غرل َٗادلات ٚأمٚادٗٔ سٌ أهًُٔ نؿاك َعٓٗٔ   اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

بٓت ايٛيٝـ بٔ إػرل٠ ٚناْت ؼت ُؿٛإ بٔ أ١َٝ ؾأهًُت ّٜٛ ايؿعقض ٖٚعلب مٚدٗعا    
ابعٔ  ُع٘ ٖٚعب     ٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚهًُُِؿٛإ  بٔ أ١َٝ َٔ اٱه٬ّ ؾبعح إيٝ٘ كهٍٛ اهلل 

أَاْا يِؿٛإ بعٔ أَٝع١ ٚؿ عاٙ كهعٍٛ اهلل      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  ُرل بلؿا٤ كهٍٛ اهلل 
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إٍ اٱه٬ّ ٚإٔ ٜكـّ  ًٝ٘ ؾإ كٓٞ أَعلا قبًع٘ ٚإ٫ هعرلٙ ًعٗلٜٔ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 ًع٢ ك٩ٚي   بلؿا٤ٙ ْعاؿ٣  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾًُا قـّ ُؿٛإ بٔ أ١َٝ  ٢ً كهٍٛ اهلل 

ٜا قُـ إٕ ٖقا ٖٚب بٔ  ُرل دأْٞ بلؿا٥و ٚم ِ أْو ؿ ٛتين إٍ ايكـّٚ  :ايٓاي ؾكاٍ
    ٔ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     . ًٝو  ؾإٕ كٓٝت أَعلا قبًقع٘ ٚإ٫ هعرلتين ًعٗلٜ

ُع٢ً  ؾكاٍ ي٘  كهعٍٛ اهلل   .ٚاهلل ٫ أْنٍ سق٢ تبٌ ٍ ،٫ :ؾكاٍ .اْنٍ أبا ٖٚب :ٚهًِ
ِ  ؾؼلز كهٍٛ اهلل  .بٌ يو توٝرل أكبع١ أًٗل :ِاهلل  ًٝ٘ ٚهً قبعٌ   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

أطٛ ا  :ٖٛامٕ عٌٓ ؾأكهٌ إٍ ُؿٛإ بٔ أَٝ٘ ٜوقعرلٙ أؿا٠ ٚه٬سا  ٓـٙ ؾكاٍ ُؿٛإ
ؾأ اكٙ ا٭ؿا٠ ٚايو٬غ اييت  ٓعـٙ ثعِ ػعلز َعع كهعٍٛ اهلل       .بٌ طٛ ا :أّ نلٖا ؟ ؾكاٍ

ٝٓعا ٚايطعا٥ـ ٖٚعٛ نعاؾل ٚاَلأتع٘ َوع١ًُ ٚمل       ٖٚٛ ناؾل ؾٌٗـ سٓ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
بٝٓ٘ ٚبٌ اَلأت٘ سق٢ أهًِ ُؿٛإ ٚاهقكلت  ٓـٙ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜؿلم كهٍٛ اهلل 

 .اَلأت٘ بقيو ايٓهاغ

نإ بٌ إه٬ّ ُؿٛإ ٚبعٌ إهع٬ّ    :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ قاٍ -556
 اَلأت٘ مٛا َٔ ًٗل.

٠ ٖادلت إٍ اهلل ٚكهعٛي٘  ٚمل ٜبًػٓا إٔ اَلأ :)َايو( قاٍ ابٔ ًٗاب -557
إ ٜكـّ مٚدٗا إ٫  ؾلقت ٖذلتٗا بٝٓٗا ٚبٌ مٚدٗاإ٫  ٚمٚدٗا ناؾل َكِٝ بـاك ايهؿل

 .َٗادلا قبٌ إٔ تٓكٔٞ  ـتٗا

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب إ أّ سهِٝ بٓت اؿاكخ بٔ ٌٖعاّ ٚناْعت    -558
ؼت  هل١َ ابٔ أبٞ دٌٗ ؾأهًُت ّٜٛ ايؿقض ٖٚلب مٚدٗا  هل١َ بٔ أبٞ دٗعٌ َعٔ   

ؾاكؼًت أّ سهِٝ سق٢ قـَت  ًٝ٘ بايُٝٔ ؾـ ق٘ إٍ اٱهع٬ّ   .ٱه٬ّ سق٢ قـّ ايُٝٔا
٢ًُ اهلل  اّ ايؿقض ؾًُا كآٙ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأهًِ ٚقـّ  ٢ً كهٍٛ اهلل 

 .ٚثب  ًٝ٘ ؾلسا َٚا  ًٝ٘ كؿا٤ سق٢ باٜع٘ ؾجبقا  ٢ً ْهاسُٗا فيو  ًٝ٘ ٚهًِ

 أكبع ىقاك أكبعا ٚاْـؾع ها٥لٖٔباب َٔ أهًِ ٚؼق٘ أنجل َٔ 

559-  ٍ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   بًػعين إٔ كهعٍٛ اهلل    :)َايو(  ٔ ابٔ ٌٖاّ أْ٘ قعا
ٞ     ٚهًِ أَوعو َعٓٗٔ    :قاٍ يلدٌ َٔ ثكٝـ أهًِ ٚ ٓـٙ  ٌل ْوع٠ٛ سعٌ أهعًِ ايجكؿع

 .أكبعا ٚؾاكم ها٥لٖٔ

 باب ايلٓا ١ ؼلّ َا ؼلّ اي٫ٛؿ٠

 بعـ ايعلٓٔ إٔ   )َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ابع٢ بهعل  عٔ  ُعل٠ بٓعت        -561
نإ  ٓعـٖا ٚأْٗعا زلععت     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أػدلتٗا إٔ كهٍٛ اهلل 



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 167 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٜا كهٍٛ اهلل  :ؾكًت :قايت  ا١ٌ٥ .ُٛت كدٌ ٜوقأفٕ ٗ بٝت سؿ١ِ
يعِ  .أكاٙ ؾ٬ْا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٖقا كدٌ ٜوقأفٕ ٗ بٝقو ٚهًِ

ٜاكهٍٛ اهلل يٛ نإ ؾ٬ٕ سٝا ٜعُٗعا َعٔ ايلٓعا ١     :ؾكايت  ا١ٌ٥ .يلٓا ١ؿؿ١ِ َٔ ا
ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .ؿػٌ  ًٞ ِ  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إٕ ايلٓعا ١ ؼعلّ َعا ؼعلّ      ،ْعع

 .اي٫ٛؿ٠

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا  -561
ا ٖٚٛ  ُٗا َٔ ايلٓا ١ بعـ إٔ أْعنٍ  أػدلت٘ إٔ أؾًض أػا أبٞ ايكعٝى دا٤ ٜوقأفٕ  ًٝٗ

ٞ   :قايت .اؿذاب ِ   ؾًُعا دعا٤ كهعٍٛ اهلل     .ؾأبٝت إٔ آفٕ يع٘  ًع  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .أػدلت٘ بايقٟ ُٓعت ؾأَلْٞ إٔ آفٕ ي٘  ًٞ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ هًُٝإ بعٔ ٜوعاك ٚ عٔ  عل٠ٚ بعٔ       -562
ولّ َٔ ايلٓا ١ َا  :قاٍ ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  اينبرل  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ولّ َٔ اي٫ٛؿ٠

 باب سل١َ ايلٓاع تهٕٛ بايلداٍ نُا تهٕٛ بايٓوا٤

 :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت -563
ُع٢ً  دا٤  ُٞ َٔ ايلٓا ١ ٜوقأفٕ  ًٞ ؾأبٝت إٔ آفٕ ي٘  ًٞ سق٢ أهأٍ كهعٍٛ اهلل  

ٍ  ،ؾوأيق٘  ٔ فيو ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٤ًِ كهٍٛ اهلل ؾذا :قايت اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ إْع٘   :ؾكعا
ٌ        :ؾكًت :قايت . ُو ؾأفْٞ ي٘  ،ٜعا كهعٍٛ اهلل إِعا أكٓععقين إعلأ٠ ٚمل ٜلٓععين ايلدع

ٚقايت  .ٚفيو بعـ َا ٓلب  ًٝٓا اؿذاب :قايت  ا١ٌ٥ .أْ٘  ُو ؾًًٝر  ًٝو :ؾكاٍ
 .ولّ َٔ ايلٓا ١ َا ولّ َٔ اي٫ٛؿ٠ : ا١ٌ٥

 ا ١ ايهبرل ٫ؼلّباب كٓ

564-     ٍ أػدلْعٞ   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ ه٦ٌ  عٔ كٓعا ١ ايهعبرل ؾكعا
ُع٢ً اهلل   ل٠ٚ بٔ اينبرل إٔ أباسقٜؿ١ بٔ  قب١ بٔ كبٝع١ ٚنإ َعٔ أُعشاب كهعٍٛ اهلل    

ٚنإ قـ ًٗـ بـكا ٚنإ قـ تب٢ٓ هإا ايقٟ نإ ٜكاٍ ي٘ هامل ٍَٛ أبع٢     ًٝ٘ ٚهًِ
مٜـ بٔ ساكث١ ٚأْهض أبٛ سقٜؿ١ هعإا   ٢ اهلل  ًٝ٘ ٚهًًُِسقٜؿ١ نُا تب٢ٓ كهٍٛ اهلل 

ٖٚٛ ٜل٣ أْ٘ ابٓ٘ أْهش٘ اب١ٓ أػٝ٘ ؾاط١ُ بٓت ايٛيٝـ بٔ  قب١ بٔ كبٝع١ ٖٚعٞ ٦َٜٛعق َعٔ    
َٗادلات ا٭ٍٚ ٖٚٞ َٔ أؾٌٔ أٜا٢َ قلٍٜ ؾًُعا أْعنٍ اهلل تبعاكى ٚتععاٍ ٗ نقابع٘ ٗ      

قو٘  ٓـ اهلل ؾعإٕ مل تعًُعٛا أبعا٥ِٗ    )اؿ ِٖٛ ٯبا٥ِٗ ٖٛ أ :مٜـ بٔ ساكث١ َا أْنٍ ؾكاٍ
ؾإػٛاْهِ ٗ ايـٜٔ َٚٛايٝهِ)كؿ نٌ ٚاسـ َٔ أٚي٦و إٍ أبٝ٘ ؾإٕ مل ٜعًعِ أبعٛٙ كؿ إٍ   
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٫َٛٙ  ؾذا٤ت ه١ًٗ بٓت هٌٗٝ ٖٚٞ اَلأ٠ أبٞ سقٜؿ١ ٖٚٞ َٔ بين  اَل بعٔ يع٪ٟ إٍ   
ٚ   :ؾكايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  نعإ ٜعـػٌ   ٜاكهٍٛ اهلل نٓا ْل٣ هعإا ٚيعـا 

ٔٴٌ ٚيٝى يٓا ُع٢ً  بٝت ٚاسـ ؾُافا تل٣ ؾ٢ ًأْ٘ ؟ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل إ٫   ًٞ ٚأْا ُؾ
ؾٝشعلّ بًبٓٗعا ٚناْعت تعلاٙ ابٓعا َعٔ ايلٓعا ١         .: أكٓعٝ٘ ٔى كٓعاتاهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾأػقت بقيو  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ ؾُٝٔ ناْت ؼب إٔ ٜـػٌ  ًٝٗا َٔ ايلدعاٍ ؾهاْعت   
بٓت أبٞ بهل ايِـٜل ٚبٓات أػٝٗا إٔ ٜلٓعٔ شلعا َعٔ أسبعت إٔ     تأَل أػقٗا أّ نعًجّٛ

ِ ٜـػٌ  ًٝٗا َٔ ايلداٍ ٚأب٢ ها٥ل أمٚاز ايٓب٢  إٔ ٜعـػٌ  ًعٝٗٔ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ُع٢ً اهلل  ٚاهلل َا ْل٣ ايق٣ أَل بع٘ كهعٍٛ اهلل    ،بقًو ايلٓا ١ أسـ َٔ ايٓاي ٚقًٔ: ٫

ِ   كػ١ِ َٔ كهٍٛ اهللإ٫  ه١ًٗ بٓت هٌٗٝ  ًٝ٘ ٚهًِ ٗ كٓعا ١   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾعًع٢ ٖعقا نعإ أمٚاز     .هامل ٚسـٙ ٫ ٚاهلل ٫ٜـػٌ  ًٝٓا بٗقٙ ايلٓا ١ أسـ َٔ ايٓاي

 ٗ كٓا ١ ايهبرل. ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

 ٔى كٓا ات أٚ  ٌل كٓا ات ؟إ٫  باب ٌٖ ؼلّ ١َِ َِٚقإ أ٫ٚ ؼلّ

ُعلٚ بعٔ سعنّ  عٔ     )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أب٢ بهل بعٔ قُعـ بعٔ      -565
نععإ ؾُٝا  :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ُل٠ بٓت  بـ ايلٓٔ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  

أْنٍ َٔ ايكلإٓ  ٌل كٓعات َعًَٛات ؼلَٔ ثِ ْوؼٔ غُى َعًَٛات ؾقٛٗ كهٍٛ 
 .ٖٛ ؾُٝا ٜكلأ َٔ ايكلإٓ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ٖٛ ؾُٝعا ٜكعلأ َعٔ     اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ ؾقٛٗ كهٍٛ اهلل  :قٍٛ  ا١ٌ٥ :قاٍ ايبػٟٛ
سقع٢ نعإ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايكلإٓ. أكاؿت ب٘ قلب  ٗـ ايٓوؽ َٔ ٚؾا٠ كهٍٛ اهلل 

بعا َٔ مل ٜبًػ٘ ايٓوؽ ٜكلأ  ًع٢ ايلهعِ ا٭ٍٚ ٭ٕ ايٓوعؽ ٫ ٜقِعٛك بععـ كهعٍٛ اهلل       
 ٚهٛم بكعا٤ اؿهعِ َعع ْوعؽ ايعق٠ٚ٬ نعايلدِ ٗ اينْع٢ بعام َعع          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

اكتؿاع ايق٠ٚ٬ ٗ ايكلإٓ أٚ إٔ اؿهِ ٜجبت بأػباك اٯساؿ ٚهعب ايعُعٌ بع٘ ٚايكعلإٓ ٫     
 .ٜجبت بأػباك اٯساؿ ؾًِ هن نقابق٘ بٌ ايـؾقٌ

 باب ْهاغ احمللّ باطٌ

ِ   )َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -566 ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٫ ٜعٓهض   :قعا
 .احمللّ ٫ٚ ٜٓهض ٫ٚ ىطب

 ض مثٓاباب ًِٜض َٗلا َا ًِٜ

)َايو(  ٔ أبٞ سامّ بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ هعٌٗ بعٔ هععـ ايوعا ـٟ إٔ         -567
ؾكاَعت قٝاَعا    .ٜا كهٍٛ اهلل إْٞ قعـ ٖٚبعت ْؿوع٢ يعو     :كهٍٛ اهلل دا٤ت٘ اَلأ٠ ؾكايت
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ؾكعاٍ كهعٍٛ    .ط٬ٜٛ ؾكاّ كدٌ ؾكاٍ:  ٜا كهٍٛ اهلل مٚدٓٝٗا إٕ مل تهٔ يو بٗا ساد١
إماكٟ إ٫  َا  ٓـٟ :ا إٜاٙ ؟  ؾكاٌٍٖ  ٓـى َٔ ٤ًٞ تِـقٗ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
: إٕ أ طٝقٗا إٜاٙ دًوت ٫إماك يعو ؾعايقُى   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٖقا
ـ   :ؾكاٍ .٦ًٝا  .ؾعايقُى ؾًعِ هعـ ًع٦ٝا     .َا أدـ ٦ًٝا قاٍ: ؾايقُى ٚيٛ ػاُا َعٔ سـٜع

َععٞ   ،ْعِ :ٌٖ َعو َٔ ايكلإٓ ٤ًٞ ؟  ؾكاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل 
ِ   يوعٛك زلاٖعا ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ اهلل       .هٛك٠ نقا ٚهٛك٠ نقا قعـ   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .أْهشقهٗا َا َعو َٔ ايكلإٓ

 باب ايـ ا٤ إفا تنٚز اَلأ٠

إفا  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كهٍٛ اهلل  -568
ايدلن١ ٚإفا اًعذل٣ ايعبعرل   تنٚز أسـنِ إلأ٠ اٚ اًذل٣ اؾاك١ٜ ؾًٝأػق بٓاُٝقٗا ٚيٝـع ب

 .ؾًٝأػق بقك٠ٚ هٓا١َ ٚيٝوقعق باهلل َٔ ايٌٝطإ ايلدِٝ

 باب تؤ ايٛي١ُٝ

)َايو(  ٔ ٓٝـ ايطٌٜٛ  ٔ أْى بٔ َايو إٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف  -569
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٚب٘ أثل ُؿل٠ ؾوأي٘ كهعٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدا٤ إٍ كهٍٛ اهلل 

ِ   ٍ ي٘ كهٍٛ اهلل ؾأػدلٙ أْ٘ تنٚز ؾكا  ٚهًِ نعِ هعكت إيٝٗعا ؟     :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .أٚمل ٚيٛ بٌا٠ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِم١ْ ْٛا٠ َٔ فٖب ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ

٢ًُ اهلل يكـ بًػين إٔ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ -571
 .نإ ٜٛمل بايٛي١ُٝ َا ؾٝٗا ػبن ٫ٚؿِ  ًٝ٘ ٚهًِ

  ٠ٛ ؾ٢ ايٛي١ُٝباب ٜقأنـ إداب١ ايـ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -571
 .إفا ؿ ٞ أسـنِ إٍ ٚي١ُٝ ؾًٝأتٗا :قاٍ ٚهًِ

 باب ٜهلٙ إٔ ٜـ ٢ ا٭غٓٝا٤ ٜٚذلى إوانٌ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠ أْع٘ نعإ ٜكعٍٛ:      -572
ٜٚعذلى إوعانٌ َٚعٔ مل ٜعأت ايعـ ٠ٛ ؾكعـ        ًل ايطعاّ طعاّ ايٛي١ُٝ ٜـ ٢ شلا ا٭غٓٝعا٤ 

 . ٢ِ اهلل ٚكهٛي٘

 .ك٣ٚ ٖقا اؿـٜح َوًِ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ َلؾٛ ا :قًت
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 باب تلدٌٝ اؿا٥ا كأي مٚدٗا

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -573
 .ا٥اٚأْا س ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنٓت أكدٌ كأي كهٍٛ اهلل  :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب دٛام َٔادع١ اؿا٥ا

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أب٢  بـ ايلٓٔ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايعٓ    -574
ِ  ناْت َٔطذع١ َع كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ ٗ ثعٛب ٚاسعـ ٚأْٗعا     ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

َا َيِو يعًو ْؿوعِت ؟   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚقـ ٚثبت ٚثب١ ًـٜـ٠ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل 
 .ًـٟ  ٢ً ْؿوو إماكى ثِ  ٛؿٟ إٍ َٔطذعو :قاٍ .ْعِ :ايتق .ٜعين اؿ١ٔٝ

 باب دٛام َباًل٠ اؿا٥ا ؾٛم اٱماك

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كدع٬ هعأٍ كهعٍٛ اهلل     -575
 :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِا وٌ يٞ َٔ اَلأتٞ ٖٚٞ سا٥ا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ ٚهًِ

 .يقٌـ  ًٝٗا إماكٖا ثِ ًأْو بأ ٬ٖا

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل أكهعٌ إٍ  ا٥ٌع١     -576
 :ٜوأشلا ; ٌٖ ٜباًل ايلدٌ اَلأت٘ ٖٚٞ سا٥ا ؟ ؾكايعت  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ  

 .يقٌـ إماكٖا  ٢ً أهؿًٗا ٜباًلٖا إٕ ًا٤

 باب ايػ١ًٝ

أػدلْٞ  عل٠ٚ بعٔ    :)َايو(  ٔ قُـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ْٛؾٌ أْ٘ قاٍ -577
ُع٢ً  برل  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ  ٔ دٴـا١َ بٓت ٖٚب ا٭هـ١ٜ أْٗا زلعت كهعٍٛ اهلل  اين

يكـ ُُٖت إٔ أْٗع٢  عٔ ايػًٝع١ سقع٢ فنعلت إٔ ايعلّٚ ٚؾعاكي         :ٜكٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  .ِٜٓعٕٛ فيو ؾ٬ ٜٔل أ٫ٚؿِٖ

 .ايػ١ًٝ إٔ ّى ايلدٌ اَلأت٘ ٖٚٞ تلٓع :قاٍ َايو

 باب ػٝاك ايعقل

أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ ايكاهِ بٔ قُـ  ٔ  ا١ٌ٥  )َايو(  ٔ كٜبع١ بٔ -578
ناْت ؾ٢ بلٜل٠ ث٬خ هٓٔ ٚناْعت إسعـ٣ ايوعٓٔ ايعج٬خ أْٗعا       :أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت

ِ   أ قكت ؾؼرلت ؾ٢ مٚدٗا ٚقعاٍ كهعٍٛ اهلل     .ايع٤٫ٛ ٕعٔ أ قعل    :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٚأؿّ َعٔ أؿّ   ٚايدل١َ تؿٛك بًشِ ؾكلب  ًٝ٘ ػبن ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚؿػٌ كهٍٛ اهلل 

ِ ايبٝت  ؾكاٍ  كهٍٛ اهلل  ِ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً بًع٢ ٜعا    :ؾكعايٛا  .أمل أك بلَع١ ؾٝٗعا ؿع
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ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   .كهٍٛ اهلل ٚيهٔ فيو ؿِ تِـم ب٘  ٢ً بلٜل٠ ٚأْت ٫تأنٌ ايِـق١
 .ٖٛ  ًٝٗا ُـق١ ٖٚٛ يٓا ٖـ١ٜ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ايًعإ

أْؿوعِٗ ؾٌعٗاؿ٠   إ٫  ٕٛ أمٚادِٗ ٚمل ٜهٔ شلِ ًٗـا٤ٚايقٜٔ ٜلَ :قاٍ اهلل تعاٍ
أسـِٖ أكبع ًٗاؿات باهلل إْع٘ ٕعٔ ايِعاؿقٌ ٚاـاَوع١ إٔ يعٓع١ اهلل  ًٝع٘ إٕ نعإ َعٔ         
ايهافبٌ ٜٚـكأ  ٓٗا ايعقاب إٔ تٌٗـ أكبع ًٗاؿات باهلل إْ٘ ٕٔ ايهعافبٌ ٚاـاَوع١ إٔ   

 .غٔب اهلل  ًٝٗا إٕ نإ َٔ ايِاؿقٌ 

ٔ ًٗاب إٔ هٌٗ بٔ هعـ ايوعا ـٟ أػعدلٙ إٔ  عّٛل    )َايو(  ٔ اب -579
ٜا  اُِ أكأٜت كد٬ ٚدعـ َعع     :ايعذ٬ْٞ دا٤ إٍ  اُِ بٔ  ـٟ ا٭ِْاكٟ ؾكاٍ ي٘

ُع٢ً  اَلات٘ كد٬ أٜكقً٘ ؾٝكقًْٛ٘ أّ نٝـ ٜؿعٌ ؟ هٌ يٞ ٜا  اُِ  ٔ فيو كهٍٛ اهلل 
و ؾهلٙ كهٍٛ اهلل  ٔ في ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾوأٍ  اُِ كهٍٛ اهلل  . اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً  إوا٥ٌ ٚ ابٗا سق٢ ندل  ٢ً  اُِ َا زلع َعٔ كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ٍ    اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٜعا  اُعِ َعافا قعاٍ يعو       :ؾًُا كدع  اُِ إٍ أًٖ٘ دعا٤ٙ  عّٛل ؾكعا

مل ٜعأت٢ٓ غعرل قعـ نعلٙ كهعٍٛ اهلل       :؟ ؾكاٍ  اُِ يعّٛل٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ٚاهلل ٫ أْقٗعٞ سقع٢ أهعأي٘     :إوأي١ اييت هعأيق٘  ٓٗعا. ؾكعاٍ  عّٛل     ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  

ٜاكهعٍٛ   :ٚه٘ ايٓاي ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأقبٌ  ّٛل سق٢ أت٢ كهٍٛ اهلل  . ٓٗا
اهلل أكأٜت كد٬ ٚدـ َع اَلأت٘ كد٬ أٜكقً٘ ؾقكقًْٛ٘ أّ نٝـ ٜؿععٌ ؟ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    

ٌ  .ؾٝو ٚٗ ُاسبقو ؾافٖب ؾأت بٗا قـ أْنٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ؾق٬ ٓعا   :قاٍ هعٗ
 :ؾًُا ؾلغا َعٔ ت٬ ُٓٗعا قعاٍ  عّٛل     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚأْا َع ايٓاي  ٓـ كهٍٛ اهلل 

إٕ أَوهقٗا ؾطًكٗا ث٬ثا قبعٌ إٔ ٜعأَلٙ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنقبت  ًٝٗا ٜا كهٍٛ اهلل 
 .ت تًو بعـ ه١ٓ إق٬ ٌٓٚناْ :قاٍ ابٔ ًٗاب .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كد٬ ٫ عٔ اَلأتع٘ ٗ مَعٔ     -581
ِ  ٚاْقؿ٢ َٔ ٚيـٖا ؾؿلم كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .بُٝٓٗا ٚأؿل ايٛيـ بإلأ٠

 باب اـًع

ثعٛا ايٓوعا٤ ٫ٚتعٔعًٖٛٔ    ٜعا أٜٗعا ايعقٜٔ آَٓعٛا ٫وعٌ يهعِ إٔ تل       :قاٍ اهلل تعاٍ
إٔ ٜععأتٌ بؿاسٌعع١ َبٝٓعع١ ٚ اًععلٖٚٔ بععإعلٚف ؾععإ إ٫  يقععقٖبٛا بععبعا َععا آتٝقُععٖٛٔ

نلٖقُٖٛٔ ؾعو٢ إٔ تهلٖٛا ٦ًٝا ٚهعٌ اهلل ؾٝع٘ ػعرلا نعجرلا ٚإٕ أكؿمت اهعقبـاٍ مٚز     
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َهإ مٚز ٚآتٝقِ إسـأٖ قٓطاكا ؾ٬تأػقٚا َٓ٘ ٦ًٝا أتأػقْٚ٘ بٗقاْا ٚإمثا َبٝٓا ٚنٝعـ  
 .ػقْٚ٘ ٚقـ أؾ٢ٔ بعٔهِ إٍ بعا ٚأػقٕ َٓهِ َٝجاقا غًٝٛا تأ

ٜكُٝعا  إ٫  إٔ ىاؾعا إ٫  ٫ٚوٌ يهعِ إٔ تأػعقٚا ٖعا آتٝقُعٖٛٔ ًع٦ٝا      :ٚقاٍ تعاٍ
 .ٜكُٝا سـٚؿ اهلل ؾ٬ دٓاغ  ًُٝٗا ؾُٝا اؾقـت ب٘ إ٫  سـٚؿ اهلل ؾإٕ ػؿقِ

ـ بعٔ  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ُل٠ بٓت   بـ ايلٓٔ بٔ هععٝ  -581
مكاك٠ ا٭ِْاكٟ أْٗا أػدلت٘  ٔ سبٝب١ بٓت هٌٗ ا٭ِْاكٟ أْٗا ناْت ؼت ثابعت بعٔ   

ػلز إٍ ايِبض ؾٛدـ سبٝبع١ بٓعت     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقٝى بٔ سلاي ٚإٔ كهٍٛ اهلل 
أْعا   :َٔ ٖقٙ ؟ ؾكايعت  : ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٌٗ  ٓـ باب٘ ٗ ايػًى  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

ٍ  .هللسبٝب١ بٓت هعٌٗ ٜاكهعٍٛ ا   ٫ أْعا ٫ٚ ثابعت بعٔ قعٝى      :َعا ًعأِْو ؟ قايعت     :قعا
ِ  ؾًُا دا٤ مٚدٗا ثابت بٔ قٝى قاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .ينٚدٗا ٖعقٙ   :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٜعا كهعٍٛ اهلل  نعٌ َعا      :ؾكاٍ سبٝبع١  .سبٝب١ بٓت هٌٗ قـ فنلت َا ًا٤ اهلل إٔ تقنل
ِ   ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .أ طاْٞ  ٓـٟ ؾأػعق َٓٗعا    .ػعق َٓٗعا   :يجابعت  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ٚدًوت ٗ بٝت أًٖٗا.

 باب ٫ؼٌ إطًك١ ث٬ثا يٮٍٚ سق٢ تقٚم ايعو١ًٝ َٔ اٯػل

)َايو(  ٔ إوٛك بٔ كؾا ١  ايكلٚٞ  ٔ اينبرل بٔ  بـ  ايعلٓٔ بعٔ    -582
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ اينبرل إٕ كؾا ١ بٔ زلٛاٍ طًل اَلأت٘ ١ُُٝ بٓت ٖٚب ؾ٢  ٗـ كهٍٛ اهلل 

بـ ايلٓٔ بٔ اينبرل ؾا ذلض  ٓٗا ؾًِ ٜوعقطع إٔ ّوعٗا ؾؿاكقٗعا    ث٬ثا ؾٓشهت   ٚهًِ
ؾأكاؿ كؾا ١ إٔ ٜٓهشٗا ٖٚٛ مٚدٗا ا٭ٍٚ ايعقٟ نعإ طًكٗعا ؾعقنل فيعو يلهعٍٛ اهلل       

 .٫ؼٌ يو سق٢ تقٚم ايعو١ًٝ :ؾٓٗاٙ  ٔ تنٚدٗا ٚقاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٕٛ إعِٝ ٚؽؿٝعـ   )زلٛاٍ( بهول ايوٌ ا١ًُٕٗ ٜٚكاٍ بؿقشٗا ٚهعه  :قاٍ ايـًٖٟٛ
ايٛاٚ ٚباي٬ّ )اينبرل( ٚايـ  بـ ايلٓٔ بؿقض ايناٟ ٚنول إٛسـ٠ ٚابٓ٘ بِٔ ايناٟ ٚؾقض 
إٛسـ٠ )ايعو١ًٝ( تِػرل ايعوٌ ًب٘ يق٠ اؾُاع بايعوعٌ ٚإِعا أؿػعٌ اشلعا٤ ٗ ايقِعػرل      

ٌ   : ١ٝٓ٣ً ايًق٠ ٚقٌٝ َعٓع٢ ايٛسعـ٠ ٚقٝعٌ     : ٢ً َع٢ٓ ايكطع١ ٜلٜـ قطع١ َٔ  وعٌ ٚقٝع
  .يعوٌ ٜقنل ٜٚ٪ْح ؾإفا أْح ؾ٢ تِػرلٙ  و١ًٝا

 باب إٕ طًل به١ًُ ٚاسـ٠ ث٬ثا أٚ أنعجل ٚقعت ايج٬خ

إْٞ طًكعت اَلأتعٞ    :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كد٬ قاٍ يعبـ اهلل بٔ  باي -583
طًكعت َٓعو بعج٬خ ٚهعبع ٚتوععٕٛ       :َا١٥ تطًٝك١ ؾُافا تل٣  ًٞ ؟ ؾكاٍ ي٘ ابٔ  باي

 .اؽقت بٗا آٜات اهلل ٖنٚا
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584- (      ٍ إْعٞ   :َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كدع٬ دعا٤ إٍ  بعـ اهلل بعٔ َوععٛؿ ؾكعا
قٝعٌ يعٞ إْٗعا قعـ      :ؾُافا قٌٝ يو ؟ قاٍ :طًكت اَلأتٞ مثاْٞ تطًٝكات ؾكاٍ ابٔ َوعٛؿ

ُـقٛا َٔ طًل نُا أَلٙ اهلل ؾكعـ بععٌ اهلل يع٘ َٚعا يعبى       :ؾكاٍ ابٔ َوعٛؿ .باْت َين
 .ْؿوهِ ْٚعقشًُ٘  ٓهِ ٖٛ نُا تكٛيٕٛ ٢ً ْؿو٘ يبوا دعًٓا يبو٘ ب٘ ٫تًبوٛا  ٢ً أ

ٖقإ ا٭ثلإ ٚإ نإ يٝى ؾُٝٗا َا ٜـٍ  ٢ً ايلؾع يهُٓٗا ؾٗعِ ؿقٝعل َعٔ     :قًت
ٖعقٜٔ ايِشابعععٌٝ اؾًععًٌٝ ايؿكعٌٝٗ اهععقٓبطاٙ َععٔ كٚغ ايٌعلٜع١ احملُـٜعع١ َٚكاُععـٖا    

      ٛ ؿ ايوا١َٝ اؿه١ُٝ نُا قاٍ ايٌاكغ ايـًٖٟٛ ٚ ًٝ٘ أنجعل أٖعٌ ايعًعِ ٚقعٍٛ ابعٔ َوعع
  .غاَا وقاز إٍ بٝإ

)ؾأقٍٛ( اؿع٬ٍ بعٌ ٚاؿعلاّ بعٌ ٚبُٝٓٗعا ٌَعقبٗات ؾعإٕ طًعل ثع٬خ تطًٝكعات           
َقؿلقات نإ سهُ٘ ٚآشا ٚنقا إٕ طًل طًك١ ٚاسـ٠ ؾإٕ ْع بٌ ايقطًٝكات ايج٬خ 

أْ٘ أكهعًٗا ؿؾعع١ ٚأتع٢ بٗعا      :أسـٖا :أٚ أنعجل ٗ ن١ًُ ٚاسـ٠ تعاكض ٗ فيو ٚدٗإ
ٍ   َل٠ ؾقهٕٛ طًك١ أْع٘ أْعٌ    :) ايطع٬م َلتعإ (  ٚثاُْٝٗعا    :ٚاسـ٠ كدع١ٝ يكٛيع٘ تععا

    ٍ أْعت   :ايطًكات ايج٬خ ٗ ن٬َ٘ ٚأكاؿ اػقِاك َا نإ بٝـٙ َعٔ ايقطًٝكعات  ؾإْع٘ قعا
إْو أكهًت َعٔ ٜعـى َانعإ يعو َعٔ       :ٖٚٛ َع٢ٓ قٍٛ ابٔ  باي .طايل ث٬خ َلات

ق٣ اقذلؾ٘  ٢ً ْؿو٘ ثعِ ْٛلْعا ٗ   ؾٗقا ٖٛ ايًبى اي .بنٚزإ٫  ؾٌٔ ؾقهٕٛ قل١َ ٫ؼٌ
ايكٝاهٌ ؾٛدـْا ايجاْٞ أكدشُٗا ٭ْ٘ ُعلٜض ن٬َع٘ َٚٓطعٛم ػطابع٘ ؾذلنٓعا ايقأٜٚعٌ       

٫تًبوعٛا  ًع٢    :)قٛي٘ .ايبعٝـ ظؾلدعٓا إٍ إٓطٛم ؾذعًٓاٖا ث٬ثا ٖٚٛ قٛي٘ نُا تكٛيٕٛ
ٖٚعٛ ٓعٌ    .يتأْؿوهِ ْٚقشًُ٘  ٓهِ( ٜلٜـ ب٘ إٔ اكتهاب ايقأٌٜٚ ايبعٝـ ٫ وؤ بعإؿ 

 .ٜقشٌُ  ِٓٗ

ٚبٗقا نً٘ ْعًِ إٔ ٖقا إقٖب إؿق٢ ب٘ يـ٣ اؾُٗعٛك يعٝى ؾٝع٘ كايؿع١ يًٌعلٜع١      
اٱه١َٝ٬ ايبق١ بٌ ٖٛ كٚسٗا ٚ ٌ اؿه١ُ اييت ٜٓبػع٢ إٔ ٜكعـ اٱؾقعا٤  ٓعـٖا َوعاٜل٠      
٭سٛاٍ ايٓاي ايق٢ اؽقت آٜات اهلل ٖنٚا ٚأَا ا٭ٚيٕٛ ؾِٗ تٛك عٛا ٚاسقعاطٛا ٚقِعـٚا    

  ٍ ايطع٬م   :بقهلٜل يؿٜ ايقأنٝـ ؾك٘ ايط٬م ث٬ثا ٗ فًى ٚاسـ ٚ ُٛٛا قعٍٛ اهلل تععا
 .َلتإ سل تعُٛٝ٘ ٚنلَٛا أْؿوِٗ إ ىايؿٛٙ بأؿ٢ْ كايؿ١

 باب ولّ إٔ ٜطًكٗا ٖٚٞ سا٥ا َٚٔ ؾعٌ فيو ؾًرلادع

)َايو(  ٔ ْاؾع  إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل طًل اَلأت٘ ٖٚعٞ سعا٥ا  ًع٢     -585
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾوأٍ  ُل بٔ اـطاب كهٍٛ اهلل   ٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِ ٗـ كهٍٛ اهلل 

َلٙ ؾًرلادعٗعا ثعِ ّوعهٗا سقع٢      :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ فيو ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ
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تطٗل ثِ ؼٝا ثِ تطٗل ثِ إٕ ًا٤ أَوهٗا بعـ ٚإٕ ًا٤ طًل قبٌ إٔ ّى ؾقًو ايععـ٠  
 .اييت أَل اهلل إٔ ٜطًل شلا ايٓوا٤

ؾًرلادعٗا( ؾٝ٘ ؿ٫ي١  ٢ً إٔ ايطع٬م ٗ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)قٛي٘  :ٟٛقاٍ ايـًٖ
ساي١ اؿٝا بـ ١ ٚ ًع٢ إٔ ٖعقا ايطع٬م ٚاقعع  َعع نْٛع٘ بعـ ٝا ٚيع٫ٛٙ مل وعقر إٍ          
إلادع١ ٚ ٢ً إٔ َٔ طًل مٚدق٘ إـػٍٛ بٗا ٗ سعاٍ اؿعٝا ٜع٪َل َلادعقٗعا ٚ ًع٢      

 .ٖقا نً٘ اٌٖ ايعًِ

 باب ط٬م اشلامٍ

ث٬خ يعٝى   :و(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب أْ٘ قاٍ)َاي -586
  .ايٓهاغ ٚايط٬م ٚايعقل :ؾٝٗٔ يعب

سؤ غلٜب  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   :ايٓوا٥ٞ ٚقاٍ ايذلَق٣إ٫  ك٣ٚ أٓـ ٚا٭كبع١ :قًت
ِ   قاٍ كهٍٛ اهلل  :كٓٞ اهلل  ٓ٘ قاٍ ثع٬خ دعـٖٔ ٖٚعنشلٔ دعـ      :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ايطعع٬م ٚايعقععام  :ؾعع٢ كٚاٜعع١ ٫بععٔ  ععـٟ بوععٓـ ٓعععٝـٚ.ايٓهععاغ ٚايطعع٬م ٚايلٓععع١
 .ٚايٓهاغ

 إٔ تهٕٛ سا٬َإ٫  باب إبقٛت١ شلا ايوه٢ٓ ٫ْٚؿك١ شلا

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ٜنٜـ ٍَٛ ا٭هٛؿ بٔ هؿٝإ   ٔ أبعٞ هع١ًُ    -587
بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف  ٔ ؾاط١ُ بٓت قٝى إٔ ابٔ  ُلٚ بٔ سؿّ طًكٗا ايبق١ ٖٚعٛ  

ٍ  غا٥ب بايٌاّ ؾأك ٚاهلل َعا يعِو  ًٝٓعا َعٔ ًع٤ٞ       :هٌ إيٝٗا ٚنًٝ٘ بٌعرل ؾوعؼطق٘ ؾكعا
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذا٤ت إٍ كهٍٛ اهلل  يعٝى يعِو  ًٝع٘     :ؾقنلت َٔ فيو ي٘ ؾكعا

ـ  ٗ بٝت أّ ًلٜو ثِ قاٍ  .ْؿك١ تًعو اَعلأ٠ ٜػٌعاٖا أُعشابٞ ا قعـٟ       :ٚأَلٖا إٔ تعق
 :قايعت  .ٝابعو ؾعإفا سًًعت ؾعآفْٝين     ٓـ  بـ اهلل بٔ أّ َهقّٛ ؾإْ٘ كدٌ أ ٢ُ تٔععٌ ث 

       ٕ ؾكعاٍ   .ؾًُا سًًت فنلت ي٘ إٔ َعا١ٜٚ بٔ أبعٞ هعؿٝإ ٚأبعا دٗعِ بعٔ ٌٖعاّ ىطؿعا
أَا أبٛ دِٗ ؾ٬ٜٔعع  ِعاٙ  عٔ  اتكع٘ ٚأَعا َعاٜٚع١         :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

اْهشعٞ أهعا١َ بعٔ     :ثِ قاٍ .ؾهلٖق٘ :قايت .ؾِعًٛى ٫َاٍ ي٘ ظاْهشٞ أها١َ بٔ مٜـ
 ٓهشق٘  ؾذعٌ اهلل ؾٝ٘ ػرلا ٚاغقبطت ب٘. مٜـ ؾ

 باب  ـ٠ إقٛؾ٢  ٓٗا مٚدٗا إفا ناْت سا٬َ إٔ تٔع ًٓٗا

)َايو(  ٔ  بـ كب٘ بٔ هعٝـ بٔ قٝى  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايعلٓٔ   -588
ه٦ٌ  بـ اهلل بٔ  باي ٚأبٛ ٖلٜل٠  ٔ إلأ٠ اؿاٌَ ٜقعٛؾ٢  ٓٗعا مٚدٗعا ؾكعاٍ      :أْ٘ قاٍ



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 175 

ؾعـػٌ أبعٛ هع١ًُ بعٔ      .إفا ٚيـت ؾكـ سًعت  :قاٍ أبٛ ٖلٜل٠ٚ .ابٔ  باي آػل ا٭دًٌ
ِ   بـ ايلٓٔ  ٢ً أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   ؾوعأشلا  عٔ فيعو ؾكايعت أّ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٚيـت هبٝع١ ا٭ه١ًُٝ بعـ ٚؾا٠ مٚدٗا بِٓـ ًعٗل ؾؼطبٗعا كدع٬ٕ أسعـُٖا      :ه١ًُ
 ٌ ًٖعٗا غٝبعا   مل ؼًعٞ بععـ ٚنعإ أ    :ًٗاب ٚاٯػل نٌٗ ؾشطت إٍ ايٌاب ؾكاٍ ايهٗع

ؾعقنلت يع٘    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚكدا إفا دا٤ أًٖٗا إٔ ٜ٪ثلٚٙ بٗا ؾذا٤ت كهٍٛ اهلل 
 .قـ سًًت ؾاْهشٞ َٔ ٦ًت :فيو ؾكاٍ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ  بـ اهلل بٔ  باي  -589
 ٍ ؾكعاٍ   .ٚأبا ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف اػقًؿا ٗ إلأ٠ تٓؿى بعـ ٚؾا٠ مٚدٗا بًٝعا

ؾذا٤ أبعٛ   .آػل ا٭دًٌ :ٚقاٍ ابٔ  باي .إفا ٚٓعت َا ٗ بطٓٗا ؾكـ سًت :أبٛ ه١ًُ
أْا َع ابٔ أػٞ ٜعين أبا ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ ؾبعجٛا نلٜبا ٍَٛ  بـ اهلل بٔ  :ٖلٜل٠ ؾكاٍ

ٜوعأشلا  عٔ فيعو ؾذعا٤ِٖ ؾعأػدلِٖ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ باي إٍ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ  
٢ًُ ت هبٝع١ ا٭ه١ًُٝ بعـ ٚؾا٠ مٚدٗا بًٝاٍ ؾقنلت فيو يلهٍٛ اهلل ٚيـ :أْٗا قايت

 .قـ سًًت ؾاْهشٞ َٔ ٦ًت :ؾكاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .قاٍ َايو: ٖٚقا ا٭َل ايقٟ مل ٜنٍ  ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ببًـْا

)قاٍ َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝع٘  عٔ إوعٛك بعٔ كلَع١ أْع٘        -591
ُع٢ً اهلل  ا٠ مٚدٗا بًٝعاٍ ؾكعاٍ شلعا كهعٍٛ اهلل     أػدلٙ إٔ هبٝع١ ا٭ه١ًُٝ ْؿوت بعـ ٚؾ

 .قـ سًًت ؾاْهشٞ َٔ ٦ًت : ًٝ٘ ٚهًِ

 باب هب إٔ تبٝت إقٛؾ٢  ٓٗا مٚدٗا ؾ٢ بٝق٘
 سق٢ ؼٌ ٚهٛم شلا إٔ ؽلز ْٗاكا

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ إهشام بٔ نعب ابٔ  ذل٠  عٔ  ُقع٘ مٜٓعب     -591
أبعٞ هععٝـ اـعـكٟ     بٓت نعب بٔ  ذل٠ إٔ ايؿلٜع١ بٓت َايو بٔ هعٓإ ٖٚع٢ أػعت   

توأي٘ إٔ تلدع إٍ أًٖٗا ٗ بعين   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأػدلتٗا أْٗا دا٤ت إٍ كهٍٛ اهلل 
ػـك٠ ؾإٕ مٚدٗا ػلز ٗ طًب أ بـ ي٘ أبكعٛا سقع٢ إفا نعاْٛا بطعلف ايكعـّٚ ؿكٗعِ       

ِ ؾكقًٛٙ ؾوأيت كهٍٛ اهلل  إٔ أكدعع إٍ أًٖعٞ ٗ بٓع٢ ػعـك٠ ؾعإٕ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    :نين ٗ َوهٔ ًّهع٘ ٫ٚ ْؿكع١.  قايعت   مٚدٞ مل ٜذل

ُع٢ً اهلل  ؾاِْلؾت سق٢ إفا نٓت ؾ٢ اؿذعل٠ ْعاؿاْٞ كهعٍٛ اهلل     :قايت .:  ْعِٚهًِ
نٝـ قًت ؟ ؾلؿؿت  ًٝ٘ ايك١ِ ايق٢ فنعلت   :ؾٓٛؿٜت ي٘ ؾكاٍ  .أٚ أَل بٞ  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾا قعـؿت ؾٝع٘    :قايت .ًؼ ايهقاب أدً٘اَُهجٞ ٗ بٝقو سق٢ ٜب :ي٘ َٔ ًإٔ مٚدٞ ؾكاٍ
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ٞ  ؾوعأيين  عٔ فيعو           :قايت .أكبع١ أًٗل ٚ ٌلا ؾًُا نعإ  جُعإ بعٔ  ؿعإ أكهعٌ إيع
 .ؾأػدلت٘ ؾأتبع٘ ٚق٢ٔ ب٘

 باب اٱسـاؿ  ٢ً إقٛؾ٢  ٓٗا مٚدٗا أكبع١ أًٗل ٚ ٌلا

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ  ٔ ٓٝـ  -592
 :قايعت مٜٓعب   .ب بٓت أبٞ ه١ًُ أْٗعا أػدلتع٘ ٖعقٙ ا٭ساؿٜعح ايج٬ثع١     بٔ ْاؾع  ٔ مٜٓ

سعٌ تعٛٗ أبٖٛعا أبعٛ هعؿٝإ بعٔ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؿػًت  ٢ً أّ سبٝب١ مٚز ايٓ  
سلب ؾـ ت أّ سبٝب١ بطٝب ؾٝ٘ ُؿل٠ ػًٛم أٚ غرلٙ ؾـٖبت بع٘ داكٜع١ ثعِ َوعشت     

ُع٢ً اهلل  ععت كهعٍٛ اهلل   ٚاهلل َايٞ بايطٝب َٔ ساد١ غرل أْعٞ زل  :بعاكٓٝٗا ثِ قايت
٫وٌ ٫َلأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯػل إٔ ؼعـ  ًع٢ َٝعت ؾعٛم ثع٬خ       :ٜكٍٛ  ًٝ٘ ٚهًِ

ثِ ؿػًت  ٢ً مٜٓب بٓت دشٍ  :قايت مٜٓب . ٢ً مٚز أكبع١ أًٗل ٚ ٌلاإ٫  يٝاٍ
 :سٌ تٛٗ أػٖٛا ؾـ ت بطٝب ؾُوعت َٓع٘ ثعِ قايعت     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ  

ِ يطٝب َٔ ساد١ غرل أْٞ زلعت كهٍٛ اهلل ٚاهلل َايٞ با  ًع٢ إٓعدل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ٍ  :ٜكٍٛ  ًع٢  إ٫  ٫وٌ ٫َلأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯػل إٔ ؼـ  ٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ يٝعا

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٚزلعت أَٞ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   :قايت مٜٓب .مٚز أكبع١ أًٗل ٚ ٌلا
ٜا كهٍٛ إٕ بعٓيت   :ؾكايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ دا٤ت اَلأ٠ إٍ كهٍٛ اهلل :تكٍٛ ٚهًِ

ِ تٛٗ  ٓٗا مٚدٗا ٚقـ اًقهت  ٝٓٗا أؾٓهشًٗا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
إِا ٖٞ أكبع١ أًٗل ٚ ٌلا ٚقـ ناْعت   :ثِ قاٍ .٫ :٫.  َلتٌ أٚ ث٬ثا نٌ فيو ٜكٍٛ

     ٓ ؾكًعت:   :ٝعـ بعٔ ْعاؾع   إسـانٔ ٗ اؾا١ًٖٝ تلَع٢ بعايبعل٠  ًع٢ كأي اؿعٍٛ (.  قعاٍ 
َٚا )تلَٞ بايبعل٠  ٢ً كأي اؿٍٛ(  ؾكايت مٜٓب: ناْت إعلأ٠ إفا تعٛٗ  ٓٗعا     :ينٜٓب

مٚدٗا ؿػًت سؿٌا ٚيبوت ًل  ثٝابٗا ٚمل ُى طٝبا ٫ٚ ٦ًٝا سقع٢ ُعل بٗعا هع١ٓ ثعِ      
َعات  ثعِ ؽعلز    إ٫  ت٪ت٢ بـاب١ ٓاك أٚ ًا٠ أٚ طا٥ل ؾقؿعقا بع٘ ؾكًُعا تؿعقا بٌع٤ٞ      

 .ؾذلَٞ بٗا ثِ تلادع بعـ َا ًا٤ت َٔ طٝب  أٚ غرلٙؾقعط٢ بعل٠ 

 .ٚاؿؿٍ ايبٝت ايلؿ٤ٟ ٚتؿقا ُوض ب٘ دًـٖا نإٌٓل٠ :قاٍ َايو

 باب توقشب ايعكٝك١

593-    ٍ  :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ كدٌ َٔ بين ُٓل٠  ٔ أبٝع٘ أْع٘ قعا
ِا نلٙ ٚنأْ٘ إ .٫ أسب ايعكٛم : ٔ ايعكٝك١ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِه٦ٌ كهٍٛ اهلل 

 .ا٫هِ. ٚقاٍ:  َٔ ٚيـ ي٘ ٚيـ ؾأسب إٔ ٜٓوو  ٔ ٚيـٙ ؾًٝؿعٌ

 .)َايو( أْ٘ بًػ٘ أْ٘  ٴل  ٔ سؤ ٚسوٌ ابين  ًٞ بٔ أب٢ طايب -594
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 باب ٜوقشب إٔ ٜقِـم بن١ْ ًعل إٛيٛؿ ؾ١ٔ

595-     ٍ ٚمْعت ؾاطُع١ بٓعت     :)َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـ  عٔ أبٝع٘ أْع٘ قعا
ٚسوٌ ٚمٜٓعب ٚأّ نًجعّٛ ؾقِعـقت بنْع١     ًعل سؤ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 فيو ؾ١ٔ. 

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ قُـ بٔ  ًٞ بٔ سوٌ أْ٘  -596
ًعل سوعٔ ٚسوعٌ ؾقِعـقت     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚمْت ؾاط١ُ بٓت كهٍٛ اهلل  :قاٍ

  .بنْق٘ ؾ١ٔ

 باب ػب ْؿك١ إُايٝو

 ٫ٚهٛم إٔ ٜهًؿٛا َا٫ٜطٝكٕٛ ٜٚقعٗـ اٱَاّ فيو

597-    ٍ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   قعاٍ كهعٍٛ اهلل    :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ أبعا ٖلٜعل٠ قعا
 .َا ٜطٝلإ٫  يًًُُٛى طعاَ٘ ٚنوٛت٘ بإعلٚف ٫ٜٚهًـ َٔ ايعٌُ :ٚهًِ

 باب ثٛاب ا ًُٕٛى إفا ِْض يوٝـٙ ٚأسؤ  باؿ٠ اهلل

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -598
 .إفا ِْض يوٝـٙ ٚأسؤ  باؿ٠ اهلل ؾً٘ أدلٙ َلتٌ إٕ ايعبـ :قاٍ ٚهًِ

 باب ولّ ٤ٙٚ ا٭١َ اؿاٌَ َٔ غرلٙ

)َايو( باهٓاؿٙ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب نإ ٜكٍٛ ٢ٜٗٓ إٔ ٜطأ ايلدعٌ   -599
 .ٚيٝـ٠ ٗ بطٓٗا دٌٓ يػرلٙ

ِ أًُ٘ سـٜح أبٞ هعٝـ اــكٟ  ٔ ايٓ   :قاٍ ايـًٖٟٛ قعاٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ٚ ًع٢   .٫تٛطأ ساٌَ سق٢ تٔع ٫ٚغرل فات ٌٓ سق٢ ؼٝا سٝٔع١  :ٗ هباٜا أٚطاي

 .ٖقا أٌٖ ايعًِ

 باب ايعنٍ

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  ٝـ ايلٓٔ  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بعٔ سبعإ ٚ    -611
ؿػًت إوذـ ؾلأٜت أبا هعٝـ اــكٟ ؾذًوت إيٝ٘ ؾوأيق٘  ٔ  : ٔ ابٔ قرلٜن أْ٘ قاٍ

ؾ٢ غن٠ٚ بعين   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٍٛ اهلل ػلدٓا َع ك :ايعنٍ ؾكاٍ أبٛ هعٝـ اــكٟ
إِطًل ؾأُبٓا هبٝا َٔ هب٢ ايعلب ؾاًقٗٝٓا ايٓوا٤ ٚاًقـت  ًٝٓا ايعنب١ ٚأسببٓا ايؿـا٤ 

بٌ أٚٗلْعا قبعٌ إٔ ْوعأي٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْعنٍ ٚكهٍٛ اهلل  :ؾأكؿْا إٔ ْعنٍ ؾكًٓا
ٖٚعٞ  إ٫  نا١ٓ٥ إٍ ّٜٛ ايكٝاَع١ َا  ًٝهِ إٔ تؿعًٛا َا َٔ ْو١ُ  :ؾوأيٓاٙ  ٔ فيو ؾكاٍ
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 .نا١ٓ٥

 باب ٫وٌ ْؿٞ ايٛيـ بٌب١ٗ َامل ٜقٝكٔ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كد٬  -611
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٔ أٌٖ ايباؿ١ٜ دا٤ إٍ كهٍٛ اهلل  إٕ اَلأتعٞ ٚيعـت غ٬َعا     :ؾكعا

ٍ  .ٌٖ يو َٔ إبٌ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ  ي٘ كهٍٛ اهلل  .اهٛؿ ِ  :قعا ٍ  .ْعع َعا   :قعا
ٍ    :قاٍ .ْعِ :ؾٌٗ ؾٝٗا َٔ أٚكم ؟ قاٍ :قاٍ .ٓل :أيٛاْٗا ؟ قاٍ  :أ٢ْ تعل٣ فيعو ؟ قعا

 .ؾًعٌ ٖقا ْن ١  لم :قاٍ .ْن ١  لم

 باب ايٛيـ يًؿلاَ ٚيًعاٖل اؿذل

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  أْٗا  -612
ٚقاْ  ٗـ إٍ أػٝ٘ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ إٔ ابٔ ٚيٝـ٠ مَع١ َين  نإ  قب١ بٔ أبٞ:قايت

ابٔ أػٞ قـ  :ؾًُا نإ  اّ ايؿقض أػقٙ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ ٚقاٍ :ؾأقبٔ٘ إيٝو ؟ قايت
نإ  ٗـ إيٞ ؾٝ٘ ؾكاّ إيٝ٘  بـ بٔ مَع١ ؾكاٍ أػٞ:  ٚابٔ ٚيٝـ٠ أبعٞ ٚيعـ  ًع٢ ؾلاًع٘     

ٜا كهٍٛ اهلل ابٔ أػٞ قعـ نعإ    :ٍ هعـؾكا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾقواٚقا إٍ كهٍٛ اهلل 
ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .أػٞ ٚابٔ ٚيٝـ٠ أبٞ ٚيـ  ٢ً ؾلاً٘ :ؾكاٍ  بـ بٔ مَع١ . ٗـ إيٞ ؾٝ٘

 :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ قاٍ كهٍٛ اهلل  .ٖٛ يو ٜا  بـ بٔ مَع١   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
. ٕا كأ٣ َعٔ ًعبٗ٘   ايٛيـ يًؿلاَ ٚيًعاٖل اؿذل. ثِ قاٍ يوٛؿ٠ بٓت مَع١: اسقذ  َٓ٘

 .بعقب١. قايت: ؾُا كآٖا سق٢ يكٞ اهلل  ن ٚ دٌ

ايٛيـ يًؿلاَ( ٜعين يِاسب ايؿلاَ ٖٚٛ اينٚز أٚ َايو ا٭١َ ٭ْ٘ ٜؿذلًٗا  :)قٛي٘
اـٝب١  :أكاؿ باؿذل ايلدِ باؿذاك٠ ٚقٌٝ :يًعاٖل اؿذل( ايعاٖل ايناْٞ قٌٝ  :)قٛي٘ .عل

 .ٚاؿلَإ

  بـ ٚنإ َٛهلا  قل  ًٝ٘ باب َٔ أ قل ًلنا ي٘ ٗ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -613
ٛ ّ  ًٝ٘ قُٝع١ ايععـٍ    :قاٍ ٚهًِ َٔ أ قل ًلنا ي٘ ٗ  بـ ؾهإ ي٘ َاٍ ٜبًؼ مثٔ ايعبـ ق

 .ؾأ ط٢ ًلنا٤ٙ سِِِٗ ٚ قل  ًٝ٘ ايعبـ ٚإ٫ ؾكـ  قل َٓ٘ َا  قل

 يٝى ي٘ َاٍ غرلِٖباب إفا أ قل  بٝـٙ  ٓـ َٛت٘ ٚ

  قل ثًجِٗ ٚأػلز ايجًح بايكل ١

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ ٚ ٔ غرل ٚاسـ  ٔ اؿؤ بٔ أبٞ اؿوعٔ   -614
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ِ   ايبِلٟ ٚ ٔ قُـ بٔ هرلٜٔ إٔ كد٬ ٗ مَإ كهٍٛ اهلل  أ قعل   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ  بٝـا ي٘ هق١  ٓـ َٛت٘ ؾأهِٗ كهٍٛ اهلل   بٝعِٓٗ ؾعأ قل ثًعح تًعو     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .ايعبٝـ

 .ٚبًػين أْ٘ مل ٜهٔ يقيو ايلدٌ َاٍ غرلِٖ :قاٍ َايو

 باب اٱ قكام  ٔ إٝت

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبعٞ  ُعل٠ ا٭ِْعاكٟ إٔ أَع٘ أكاؿت إٔ      -615
تُٛٞ ثِ أػلت فيو إٍ إٔ تِبض ؾًٗهت ٚقعـ ناْعت ُٖعت بعإٔ تعقعل ؾكعاٍ  بعـ        

إٕ هععـ   :ؾكاٍ ايكاهِ بٔ قُـأٜٓؿعٗا إٔ أ قل  ٓ٘ ؟  :ؾكًت يًكاهِ بٔ قُـ :ايلٓٔ
إٕ أَٞ ًٖهت ؾٌٗ ٜٓؿعٗا إٔ أ قل  ٓٗا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  باؿ٠ قاٍ يلهٍٛ اهلل 

  .ْعِ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

ٟ  ايلقاب أؾٌٔ  باب أ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -616
ه٦ٌ  عٔ ايلقعاب ايٛادبع١ أٜٗعا أؾٔعٌ ؟       اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُإٔ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

 .أغ٬ٖا مثٓا ٚأْؿوٗا  ٓـ أًٖٗا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 باب َافا ٜعلف إّإ ايلقب١ إ٪١َٓ

)َايو(  ٔ ٬ٍٖ بٔ أها١َ   ٔ  طا٤ بٔ ٜواك  ٔ  ُل بعٔ اؿهعِ    -617
ِ ٜا كهٍٛ اهلل  :ؾكًت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأتٝت كهٍٛ اهلل  :أْ٘ قاٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

إٕ داك١ٜ يٞ ناْت تل ٢ غُٓا يٞ ؾذ٦قٗا ٚقـ ؾكـت َٓٗا ًا٠ َٔ ايػِٓ ؾوعأيقٗا  ٓٗعا   
أنًٗا ايق٥ب ؾأهؿت  ًٝٗا ٚنٓت َعٔ بٓع٢ آؿّ ؾًطُعت ٚدٗٗعا ٚ ًعٞ كقبع١        :ؾكايت

ٍ  .ٗ ايوُا٤ :أٜٔ اهلل ؟ قايت :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأؾأ قكٗا ؟ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل   :ؾكعا
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْت كهٍٛ اهلل  :َٔ أْا ؟ ؾكايت

 .أ قكٗا :ٚهًِ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ     -618
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كد٬ َٔ ا٭ِْاك دا٤ إٍ كهٍٛ اهلل  ٜعا   :ظاك١ٜ ي٘ هٛؿا٤ ؾكعا

 ٞ ؾكعاٍ شلعا كهعٍٛ     .كقب١ َ٪١َٓ أؾأ قل ٖقٙ ؾإٕ نٓت تلاٖا َ٪١َٓ أ قكٗعا  كهٍٛ إٕ  ً
ِ  :اهلل ؟ قايعت إ٫  أتٌٗـٜٔ إٔ ٫ إيع٘  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ٍ  .ْعع أتٌعٗـٜٔ إٔ   :قعا

قاٍ كهٍٛ  .ْعِ :أتٛقٌٓ بايبعح بعـ إٛت ؟ قايت :قاٍ .ْعِ :قايت .قُـا كهٍٛ اهلل
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 ا أ قكٗ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ٖعٛ   :قاٍ ابٔ  بعـ ايعدل ٚغعرلٙ    .ٖهقا قاٍ َايو  ٔ  ُل بٔ اؿهِ :قاٍ ايـًٖٟٛ
إ٫  ِٖٚ ٚايِٛاب َعا١ٜٚ بٔ اؿهِ ٖهقا قاٍ نٌ َٔ ك٣ٚ اؿـٜح  عٔ ٖع٬ٍ ٚغعرلٙ   

ٞ  كقبع١ أؾأ قكٗعا ؟ ؾكعاٍ       .أهؿت  ًٝٗا( أٟ غٔبت :)قٛي٘ .َايها ػا١ُ )قٛيع٘:  ٚ ًع
ؾٝ٘ ؿيٌٝ  ٢ً إٔ ًلٙ ايلقب١  :هلل اخل( قاٍ  ايبػٟٛأٜٔ ا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٞ  كقبع١ ؾأ قكٗعا ؟ مل ٜطًعل يع٘      ٗ ْٝع ايهؿاكات إٔ تهٕٛ َ٪١َٓ ٭ٕ ايلدٌ ٕا قاٍ  ً
اؾٛاب بإ قاقٗا سقع٢ اَقشٓٗعا باٱّعإ ٚمل ٜوعأٍ  عٔ دٗع١        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  

 .ٚدٛبٗا ؾجبت إٔ ْٝع ايهؿاكات ؾٝ٘ هٛا٤

 ٣ َٔ إٔ ايعبـ إفا أ قل تبع٘ َاي٘باب َا ٜلٚ

619-    ٍ َٔعت ايوع١ٓ إٔ ايعبعـ إفا     :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْع٘ زلعع٘ ٜكعٛ
  .أ قل تبع٘ َاي٘

يٛ أ قل  بـا ٚي٘  :قاٍ ايبػٟٛ ٗ ًلغ سـٜح )َٔ باع  بـا ٚي٘ َاٍ ؾُاي٘ يًبا٥ع(
ط٘ ايوٝـ َاٍ ؾُقٖب ايٓؼعٞ ٚاينٖلٟ َٚايو إٔ إاٍ يًعبـ إفا أ قك٘ إٍٛ إٕ مل ٌٜذل

يٓؿو٘ ٚفٖب ا٭نجلٕٚ إٍ إٔ إاٍ يًٍُٛ نُا ٗ ايبٝع ٫ٜقبع٘ إاٍ ًٚٓٛا اؿعـٜح ٗ  
 .ايعقل  ٢ً ايٓـب ٚا٫هقشباب

 باب اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل ٫ٚهٛم إًذلط٘ يًبا٥ع

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ     -611
إْٞ ناتبت أًٖعٞ  ًع٢ توعع أٚام ٗ نعٌ      :ايتدا٤ت ٜلٜل٠ ؾك :أْٗا قايت  ًٝ٘ ٚهًِ

إٕ أسب أًٖعو إٔ أ عـٖا شلعِ  عـؿتٗا ٜٚهعٕٛ يعٞ        :ؾكايت  ا١ٌ٥ . اّ أٚق١ٝ ؾأ ٝٓٝين
ؾقٖبت بلٜل٠ إٍ أًٖٗا ؾكايت شلعِ فيعو ؾعأبٛا  ًٝٗعا ؾذعا٤ت َعٔ  ٓعـ         .٩٫ٚى ؾعًت

 إْعٞ قعـ  لٓعت فيعو     :دعايى ؾكايعت يعا٥ٌع١    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأًٖٗا ٚكهٍٛ اهلل 
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   إٔ ٜهٕٛ ايع٤٫ٛ شلعِ ؾوعُع فيعو كهعٍٛ اهلل      إ٫   ًِٝٗ ؾأبٛا  ٢ً فيو

ػقٜٗا ٚاًذلطٞ شلعِ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾوأشلا ؾأػدلت٘  ا١ٌ٥ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ
ِ   ؾؿعًت  ا١ٌ٥ ثعِ قعاّ كهعٍٛ اهلل     .اي٤٫ٛ ؾإِا اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل ٗ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

أَا بعـ ; ؾُا باٍ كداٍ ٌٜعذلطٕٛ ًعلٚطا يٝوعت     :٢ٓ  ًٝ٘ ثِ قاٍايٓاي ؾشُـ اهلل ٚأث
ٗ نقاب اهلل ؟ َانإ َٔ ًلٙ يٝى ٗ نقاب اهلل ؾٗٛ باطٌ ٚإٕ نإ َا١٥ ًلٙ قٔا٤ 

 .اهلل أسل ًٚلٙ اهلل أٚثل ٚإِا اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل

)َايو(  ٔ وعٞ بعٔ هععٝـ  عٔ  ُعل٠ بٓعت  بعـ ايعلٓٔ إٔ بلٜعل٠           -611
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إٕ أسعب أًٖعو إٔ أُعب شلعِ مثٓعو       :إ٪ٌَٓ ؾكايت  ا٥ٌع١ دا٤ت توقعٌ  ا١ٌ٥ أّ 
إٔ ٜهعٕٛ يٓعا   إ٫  ،٫ :ؾقنلت فيعو بلٜعل٠ ٭ًٖعٗا ؾكعايٛا     .ُب١ ٚاسـ٠ ٚا قكو ؾعًت

  .٩٫ٚى

ُع٢ً  ؾن ُت  ُل٠ إٔ  ا١ٌ٥ فنلت يلهعٍٛ اهلل   :قاٍ و٢ٝ بٔ هعٝـ :قاٍ َايو
ا ٚأ قكٝٗعا ؾإِعا ايع٤٫ٛ ٕعٔ     اًذلٜٗ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .أ قل

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أكاؿت إٔ  -612
ْبٝعهٗا  ٢ً إٔ ٤٫ٖٚا يٓا ؾقنلت فيعو يلهعٍٛ اهلل    :تٌذلٟ داك١ٜ تعقكٗا ؾكاٍ أًٖٗا

 .٫ّٓعو فيو إِا اي٤٫ٛ ٕٔ أ قل :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ايعًِ إٔ َٔ أ قل  بـا ٜجبت ي٘  ًٝ٘ ايع٤٫ٛ ٜٚلثع٘ بع٘ ٚٗ      ًٝ٘ أٌٖ :قاٍ ايـًٖٟٛ
اؿـٜح ؿيٌٝ  ٢ً إٔ إٍٛ ا٭هؿٌ ٫ٜلخ ٫ٜٚجبت اي٤٫ٛ باؿًـ ٚإٛا٠٫ ٚبعإٔ ٜوعًِ   

ِ  كدٌ  ٢ً ٜـٟ كدٌ ٭ٕ ايٓ   أٓعاف ايع٤٫ٛ إٍ إعقعل بعا٭يـ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ينٜعـ ؾٝع٘ إهعاب إًعو ؾٝٗعا ينٜعـ        ٚاي٬ّ ؾأٚدب فيو قطع٘  ٔ غرلٙ نُا ٜكاٍ ايعـاك 

 .ٜجبت اي٤٫ٛ بعكـ إٛا٠٫ :ٚقطعٗا  ٔ غرلٙ ٚ ًٝ٘ ايٌاؾعٞ ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١

 باب اي٤٫ٛ ٫ ٜباع ٫ٚ ٜٖٛب

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -613
  .٢ْٗ  ٔ بٝع اي٤٫ٛ ٚ ٔ ٖبق٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب إٕ مل ٜهٔ إعقل سٝا ّٜٛ َات ايعقٝل ؾ٩٫ٛٙ يعِابات إعقل

ْكٌ َايو ٗ ايباب آثاكا ث٬ث١ َٓكٛي١  ٔ  جُإ بعٔ  ؿعإ ٚ عٔ أبعإ بعٔ  جُعإ       
 ٚهعٝـ بٔ إوٝب ٚقـ ك٣ٚ ٗ َعٓاٖا ابٔ َاد١ ٚابعٛ ؿاٚؿ  عٔ  ُعل بعٔ اـطعاب      

 .يٛايـ أٚ ايٛيـ ؾٗٛ يعِب١ َٔ نإَا أػلم ا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 باب إهاتب  بـ َا بكٞ  ًٝ٘ ٤ًٞ

إهابت  بـ َا  :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل أْ٘ نإ ٜكٍٛ -614
  .بك٢  ًٝ٘ َٔ نقابق٘ ٤ًٞ

)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل ٚهًُٝإ بٔ ٜوعاك ناْعا ٜكع٫ٕٛ:      -615
  .إهاتب  بـ َا بكٞ  ًٝ٘ َٔ نقابق٘ ٤ًٞ

ِ ك٣ٚ أبٛ ؿاٚٚؿ قٍٛ ايٓ   إهاتعب  بعـ َعا بكعٞ  ًٝع٘ َعٔ        :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
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إ٫  أّا  بـ نٛتب َا١٥ أٚق١ٝ ؾأؿاٖا :ايٓوا٥ٞإ٫  َهاتبق٘ ؿكِٖ ٚٗ كٚا١ٜ أٓـ ٚا٭كبع١
 . ٌل أٚقٝات ؾٗٛ كقٝل

 نقاب أسهاّ اـ٬ؾ١ 

 أسهاّ ايٌلعباب ايبٝع١  ٢ً أكنإ اٱه٬ّ ٚتلى ايهبا٥ل ٚغرل فيو َٔ 

ٜا أٜٗا ايٓ  إفا دا٤ى إ٪َٓات ٜباٜعٓو  ًع٢ إٔ ٫ ٌٜعلنٔ بعاهلل     :قاٍ اهلل تعاٍ
ًعع٦ٝا ٫ٜٚوععلقٔ ٫ٚ ٜععنٌْ ٫ٚ ٜكععقًٔ أ٫ٚؿٖععٔ ٫ٜٚععأتٌ ببٗقععإ ٜؿذلٜٓعع٘ بععٌ أٜععـٜٗٔ   

 .ٚأكدًٗٔ ٫ٜٚعِٝٓو ٗ َعلٚف ؾباٜعٗٔ ٚاهقػؿل شلٔ اهلل إٕ اهلل غؿٛك كسِٝ 

أػدلْٞ  باؿ٠ بٔ ايٛيٝـ بٔ  بعاؿ٠   :بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ و٢ٝ  -616
ِ  باٜعٓا كهٍٛ اهلل  :بٔ ايِاَت  ٔ أبٝ٘  ٔ دـٙ قاٍ  ًع٢ ايوعُع    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

أٚ ْكّٛ  -ٚايطا ١ ؾ٢ ايٝول ٚايعول ٚإٌٓ٘ ٚإهلٙ ٚإٔ ٫ ْٓامع ا٭َل أًٖ٘ ٚإٔ ْكٍٛ 
 .باؿل سٝجُا نٓا ٫ ناف ٗ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ –

أتٝعت   :يو(  ٔ قُـ بٔ إٓهـك  ٔ أ١َُٝ بٓت كقٝك١ أْٗا قايعت )َا -617
ٜعا كهعٍٛ اهلل    :ٗ ْو٠ٛ باٜعٓع٘  ًع٢ اٱهع٬ّ ؾكًعٔ يع٘      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ْباٜعو  ٢ً إٔ ٫ ٌْلى باهلل ٦ًٝا ٫ٚ ْولم ٫ْٚنْٞ ٫ٚ ْكقٌ أ٫ٚؿْا ٫ٚ ْأتٞ ببٗقعإ  
ِ قاٍ كهٍٛ اهلل  . َعلٚفْؿذلٜ٘ بٌ أٜـٜٓا ٚأكدًٓا ٫ٚ ْعِٝو ٗ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

اهلل ٚكهٛي٘ أكسِ بٓا َٔ أْؿوٓا ًِٖ ْباٜعو ٜاكهٍٛ  :ؾكًٔ :قاٍ .ؾُٝا اهقطعً ٚأطكً
إْٞ ٫ أُاؾض ايٓوعا٤ ٚإِعا قعٛيٞ ٕا٥ع١ اَعلأ٠       :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .اهلل

 .نكٛيٞ ٫َلأ٠ ٚاسـ٠ أٚ َجٌ قٛيٞ ٫َلأ٠ ٚاسـ٠

ؾٝ٘ ؿيٌٝ  ٢ً ٚدٛب قبٍٛ أسهاّ اـًؿا٤ ؾُٝعا ٚاؾعل ايٌعلع ٚؾٝع٘      :ايـًٖٟٛ قاٍ
ؿيٌٝ  ٢ً ؾ١ًٝٔ أَل ا٭َلا٤ بإعلٚف ِْٚٗٝٗ  ٔ إٓهل ٚؾٝ٘ ؿيٝعٌ  ًع٢ إٔ ايبٝعع١ غعرل     

 .ٚايق٣ ٜقعاٖـٙ ٌَا٥ؽ ايِٛؾ١ٝ ي٘ ٚد٘ ؾ٢ ايٌلع .َكِٛك٠  ٢ً قبٍٛ اـ٬ؾ١

 باب ايبٝع١  ٢ً قبٍٛ اـ٬ؾ١

نٓعا إفا باٜعٓعا    : بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك إٔ  بـ اهلل بٔ  ُل قاٍ )َايو(  ٔ -618
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘    ٢ً ايوُع ٚايطا ١ ٜكٍٛ يٓا كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ؾُٝا اهقطعقِ :ٚهًِ

 باب قٔا٤ ايكآٞ ٜٓؿق ٚاٖلا ٫ باطٓا

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ مٜٓب بٓت أبٞ ه١ًُ  عٔ أّ   -619
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ِ  إٔ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ   ه١ًُ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إِعا أْعا    :قعا
بٌل ٚإْهِ ؽقُِٕٛ إيٞ ؾًعٌ بعٔهِ إٔ ٜهٕٛ أؿٔ عذق٘ َٔ بعا ؾأقِٞ ي٘  ًع٢  
مٛ َا أزلع َٓ٘ ؾُٔ قٔٝت ي٘ ب٤ٌٞ َٔ سل أػٝ٘ ؾ٬ ٜأػعق َٓع٘ ًع٦ٝا ؾإِعا أقطعع يع٘       

 .قطع١ َٔ ايٓاك

ؿٓت ي٤ًٌٞ بهول اؿا٤ أؿٔ يع٘   :ٔ َؿقٛس١ اؿا٤ ايؿط١ٓ ٜكاٍايًش :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .ٚأَا ايًشٔ بوهٕٛ اؿا٤ ؾٗٛ اـطأ .ؿٓا أٟ ؾطٓت

 .ٚاٖلاإ٫  ٚاتؿل أٌٖ ايعًِ  ٢ً إٔ ايكٔا٤ ٗ ايـَا٤ ٚا٭٬َى إطًك١ ٫ٜٓؿق

ٚاػقًؿٛا ٗ ايعكٛؿ ٚايؿوٛؾ ؾقٖب أبعٛ سٓٝؿع١ إٍ أْع٘ ٜٓؿعق ايكٔعا٤ ؾٝٗعا ٚعاٖلا        
اطٓا سق٢ يٛ ًٗـ ًاٖـإ مٚكا إٔ ؾ٬ْا طًل اَلأت٘ ؾك٢ٔ ب٘ ايكآٞ ٚقععت ايؿلقع١   ٚب

 .٫ ٜٓؿق باطٓا :ٚقاٍ ايٌاؾعٞ .بُٝٓٗا بكٔا٥٘ ٚهٛم يهٌ َٔ ايٌاٖـٜٔ إٔ ٜٓهشٗا

 باب ػرل ايٌٗـا٤ ايقٟ ٌٜٗـ قبٌ إٔ ٜوأٍ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ سعنّ  عٔ أبٝع٘  عٔ  بعـ اهلل بعٔ        -621
ُع٢ً   جُإ  ٔ أبٞ  ُل٠ ا٭ِْاكٟ  ٔ مٜـ بٔ ػايـ اؾٗعين إٔ كهعٍٛ اهلل     ُلٚ بٔ

أػدلنِ غرل ايٌٗـا٤ ايقٟ ٜأت٢ بٌٗاؿت٘ قبٌ إٔ ٜوعأشلا أٚ ىعدل   إ٫  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
  .بٌٗاؿت٘ قبٌ إٔ ٜوأشلا

ػعرل ايٓعاي قلْعٞ ثعِ      :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِض إٔ كهٍٛ اهلل  :قاٍ ايـًٖٟٛ
ِٗ ثِ ايقٜٔ ًِْٜٛٗ ثِ ٜهٕٛ بعـِٖ قعّٛ ٌٜعٗـٕٚ ٫ٜٚوقٌعٗـٕٚ ٚوًؿعٕٛ     ايقٜٔ ًْٜٛ

  :٫ٚ ٜوقشًؿٕٛ. ٚاػقًؿٛا ٗ ٚد٘ اؾُع بٌ اؿـٜجٌ ؾكٌٝ
)ا٭ٍٚ( إٔ ٜهٕٛ  ٓـ كدٌ ًٗاؿ٠ يلدٌ ٫ٜٚعًِ بٗعا ُعاسب اؿعل ؾٝؼعدلٙ بٗعا      

 ٫ٜٚهقُ٘.
  .هقٌٗاؿ)ايجاْٞ( إفا نإ ُاسب اؿل  إا ب٘ ؾٌٗـ ايٌاٖـ ب٘ قبٌ ا٫

ٚقٌٝ إع٢ٓ )ا٭ٍٚ(: هل ١ إداب١ ايٌاٖـ٠ إفا اهقٌٗـ ٫ّٓعٗا ٫ٚ ٜ٪ػلٖعا يكٛيع٘   
)٫ٚ ٜأب ايٌٗـا٤ إفا َا ؿ ٛا(. )ايجاْٞ(: أكاؿ ب٘ ًعٗاؿ٠ ايعنٚك. ٚقٝعٌ: )ا٭ٍٚ(     :تعاٍ

ؾُٝا تكبٌ ؾٝ٘ ًٗاؿ٠ اؿوب١ َٔ ايننٛات ٚايهؿاكات ٚك٩ٜع١ ٖع٬ٍ كَٔعإ. )ٚايجعاْٞ(     
بععـ  إ٫  باؿ َٔ ايبٝٛع ٚا٭قاكٜل ٚسـ ايكقف ؾ٬ ِٜض ًٗاؿ٠ ايٌعاٖـ ؾٝع٘  ٗ سكٛم ايع

ٟ   .تكـِٜ ايـ ٣ٛ َٚوأي١ اؿانِ ًٗاؿت٘ بععـ طًعب ُعاسب ايعـ ٣ٛ     إفا  :قعاٍ ايبػعٛ
اؿ ٢ كدٌ سكا  ٢ً آػل ؾٌٗـ ب٘ كدٌ قبٌ إٔ ٜوقٌٗـ اؿانِ بطًب ُعاسب اؿعل   
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ُٝٝٓع٘ ٗ قطعع اؿكعٛم قبعٌ     ؾ٬ سهِ بٌٗاؿت٘ ٫ٚ وهِ بٗعا اؿعانِ نُعا ٫وقوعب ب    
 .اهقش٬ف اؿانِ

 باب ًٗٛؿ اين٢ْ أكبع١ ًٚٗٛؿ ها٥ل اؿكٛم اثٓإ 
 ًٚٗٛؿ ا٭َٛاٍ كد٬ٕ أٚ كدٌ ٚاَلأتإ 

 ؾإٕ مل ٜقٝول ق٢ٔ بٌُٝ إـ ٞ َع ايٌاٖـ ايٛاسـ

ؾإٕ مل ٜعأتٛا بأكبعع١ ًعٗـا٤ ؾأٚي٦عو  ٓعـ اهلل ٖعِ        :قاٍ اهلل تعاٍ ٗ سـ ايكقف
ٚقععاٍ ٗ  ٚأًععٗـٚا فٟٚ  ععـٍ َععٓهِ   :قععاٍ ٗ ايطعع٬م ٚمععٛٙ ٚ ايهععافبٕٛ 

ٚاهقٌٗـٚا ًٗٝـٜٔ َٔ كدايهِ ؾإٕ مل ٜهْٛا كدًٌ ؾلدعٌ ٚاَلأتعإ ٖعٔ     :ا٫َٛاٍ
 .تلٕٓٛ َٔ ايٌٗـا٤ إٔ تٌٔ إسـاُٖا ؾققنل اسـاُٖا ا٭ػل٣ 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُعـ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٛ ٍ اهلل      -621
 .ٌ َع ايٌاٖـق٢ٔ بايُٝ ٚهًِ

 باب ايٌُٝ ايػُٛي سلاّ

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ َعبـ ابعٔ نععب ايوعًُٞ  عٔ      -622
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أػٝ٘  بـ اهلل بٔ نعب بٔ َايو ا٭ِْاكٟ  ٔ أبٞ أَا١َ إٔ كهعٍٛ اهلل  

 :قايٛا .َٔ اققطع سل اَل٨ َوًِ بُٝٝٓ٘ سلّ اهلل  ًٝ٘ اؾ١ٓ ٚأٚدب ي٘ ايٓاك :قاٍ ٚهًِ
ٚإٕ نإ قٔٝبا َٔ أكاى ٚإٕ نعإ قٔعٝبا َعٔ     :ٕ نإ ٦ًٝا ٜورلا ٜا كهٛا اهلل ؟ قاٍٚإ

 .قاشلا ث٬خ َلات .أكاى ٚإٕ نإ قٔٝبا َٔ أكاى

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب  تػًٜٝ ايٌُٝ ٗ ا٭َٛك ايعٛاّ  بإٔ وًـ  ٢ً َٓدل ايٓ  

ٔ )َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ ٌٖاّ بٔ  قب١ بٔ أبٞ ٚقاْ  عٔ  بعـ اهلل بع    -623
ِ   ْوطاي  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل ا٭ِْاكٟ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً َعٔ   :قعا

  .سًـ  ٢ً َٓدلٟ آمثا تبٛأ َكعـٙ َٔ ايٓاك

 باب ؼلِٜ ققٌ َٔ أٚٗل اٱه٬ّ 
 ٚايقنّ أكناْ٘ ٚإٕ نإ ٖٓاى كٜب ٕٚٚٓٛ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  طا٤ بعٔ ٜنٜعـ ايًٝجعٞ  عٔ  بٝعـ اهلل بعٔ        -624
دايى بٌ ٚٗلاْٞ ايٓعاي   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبُٝٓا كهٍٛ اهلل  :ك أْ٘ قاٍ ـٟ بٔ اـٝا

ؾإفا  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإف دا٤ٙ كدٌ ؾواكٙ ؾًِ ْـك َا هاكٙ ب٘ سق٢ دٗل كهٍٛ اهلل 
ِ   ٖٛ ٜوقأفْ٘ ٗ ققٌ كدٌ َٔ إٓاؾكٌ  ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  أيعٝى   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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ٍ  :٫ٚ ًعٗاؿ٠ يع٘   ،بًع٢  :ُـا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ ايلدٌاهلل ٚإٔ قإ٫  ٌٜٗـ إٔ ٫ إي٘  :قعا
ِ   قعاٍ كهعٍٛ اهلل    .٫ٚ ٠٬ُ ي٘ ،أيٝى ًِٜٞ ؟ قاٍ: ب٢ً أٚي٦عو   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 ايقٜٔ ْٗا٢ْ اهلل  ِٓٗ. 

فنل َايو ٗ َوا٥ٌ اؾٓاٜات ٚايـسٛؿ ٚايـ ا٣ٚ آثاكا َٓكٛي١  عٔ ايوعًـ    :قًت
ٕ تًو اٯثاك ٚإؿاِٖٝ فػا٥ل إه١َٝ٬ ٚتلاخ ًلٜعقٓا ؾًٝٓٛلٖا َٔ أكاؿ ايقؿك٘ ٗ ايـٜٔ ؾإ

ايػلا٤ ؾهُا هب  ٢ً إؿق٢ َعلؾ١ ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ نعقيو هعب  ًٝع٘ َعلؾع١     
إقاٖب ايؿك١ٝٗ ٚايٓٛل إيٝٗا نًعٗا ْٛعل ا قبعاك ٚاسقهعاّ إٍ أسعـٖا ا٭كدعض ؿيع٬ٝ أٚ        

ٔ أبعٞ ؿاٚؿ ايوذوعٓاْٞ كٓع٘ اهلل    ٚقـتهؿٌ هٓ .ا٭ٚؾل ا٭ْوب يًب١٦ٝ ٚاينَإ ٚإهإ
ببٝإ نجرل َٔ ايِْٓٛ اؿـٜج١ٝ ؾ٢ أٍُٛ ا٭سهاّ ؾايهقب ايوق١ ػـاّ إٛطأ ٗ ؾٌِ 
َا قطع٘ ٚكؾع َا ٚقؿ٘ نُا هبل ٗ َكـ١َ ٖقا ايهقعاب ايعقٟ أكدعٛ َعٔ اهلل تععاٍ إٔ      

 .ٌَآ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜٓؿعين ب٘ ٚها٥ل إوًٌُ ْؿعا  اَا ظاٙ هٝـْا قُـ 

 باب ايـٜات

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سنّ  ٔ أبٝع٘   -625
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ ٗ ايهقاب ايقٟ نقب٘ كهٍٛ اهلل  إٔ  :يعُلٚ بٔ سنّ ٗ ايعكعٛ

ٗ ايٓؿى َا١٥ َٔ اٱبٌ ٚٗ ا٭ْـ إفا أٚ ٞ دعـ ا َا٥ع١ َعٔ اٱبعٌ ٚٗ إأََٛع١ ثًعح       
ا ٚٗ ايعٌ ٔوٕٛ ٚٗ ايٝـ ٔوٕٛ ٚٗ ايلدٌ ٔوعٕٛ ٚٗ نعٌ   ايـ١ٜ ٚٗ اؾا٥ؿ١ َجًٗ

 .أُبع ٖا ٖٓايو  ٌل َٔ اٱبٌ ٚٗ ايؤ ٔى ٚٗ إٛٓش١ ٔى

ٗ اؿـٜح ايقٟ أػلد٘ أبعٛ ؿاٚؿ ٗ إلاهعٌٝ ٚايٓوعا٥ٞ ٚابعٔ ػلّع١ ٚابعٔ        :قًت
ذ١ ايعيت  اؾاكٚؿ  ٔ ٖقا ايهقاب بٝإ ؿٜات ايٌذاز ٚا٭ ٔا٤ ا٭ػل ٚإأ١ََٛ ٖٞ ايو

بًػت أّ ايلأي ٖٚٞ ايـَاؽ ٚاؾا٥ؿ١ ٖٞ ايطع١ٓ اييت تبًؼ اؾٛف ٚإٛٓش١ ايعيت تٛٓعض   
 .ايعِٛ

)َايو( أْ٘ بًػع٘ إٔ ٗ نعٌ مٚز َعٔ اٱْوعإ ايـٜع١ ناًَع١ ٚإٔ ٗ        -626
ايًوإ ايـ١ٜ نا١ًَ ٚإٔ ٗ ا٭فٌْ إفا فٖب زلعٗا ايـ١ٜ ناًَع١ اُعطًُقا أّ مل تِعطًُا     

 .ٗ ا٭ْجٌٝ ايـ١ٜ نا١ًَٚٗ فنل ايلدٌ ايـ١ٜ ٚ

  .)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ ٗ ثـٜٞ إلأ٠ ايـ١ٜ نا١ًَ -627

 باب ؿ١ٜ اؾٌٓ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ    -628
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أبٞ ٖلٜل٠ إٔ اَلأتٌ َٔ ٖقٌٜ كَت إسـاُٖا ا٭ػل٣ عذعل ؾطلسعت دٓٝٓٗعا ؾكٔع٢     
 .أٚ ٚيٝـ٠بػل٠  بـ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾٝ٘ كهٍٛ اهلل 

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كهٍٛ اهلل  -629
 :ؾكاٍ ايقٟ ق٢ٔ  ًٝع٘  .ق٢ٔ ٗ اؾٌٓ ٜكقٌ ٗ بطٔ أَ٘ بػل٠  بـ أٚ ٚيٝـ٠  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٌ ؾكعاٍ كهعٍٛ    :نٝـ أغلّ َا ٫ ًلب ٫ٚ أنٌ ٫ٚ ْطل ٫ٚ اهقٌٗ ؟ َٚجٌ فيو بطع
 .إػٛإ ايهٗإإِا ٖقا َٔ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 باب ايكوا١َ

)َايو(  ٔ أب٢ ي٢ًٝ بٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ هعٌٗ  عٔ هعٌٗ     -631
بٔ أبٞ سج١ُ أْ٘ أػدلٙ كداٍ َٔ ندلا٤ قَٛ٘ إٔ  بـ اهلل بعٔ هعٌٗ ٚقِٝع١ ػلدعا إٍ     
ػٝدل َٔ دٗـ أُابِٗ ؾأت٢ ق١ِٝ ٚأػدل إٔ  بـ اهلل بٔ هٌٗ قـ ققٌ ٚطعلغ ؾع٢ ؾكعرل    

ؾأقبٌ سق٢ قعـّ   .ٚاهلل َا ققًٓاٙ :أْقِ ٚاهلل ققًقُٛٙ ؟  ؾكايٛا :ؾكاٍ ب٦ل أٚ  ٌ ؾأت٢ ٜٗٛؿ
 ٢ً قَٛ٘ ؾقنل شلِ  ٢ً فيو ثِ أقبٌ ٖٛ ٚأػٛٙ س١ِٜٛ ٖٚٛ أندل َٓع٘ ٚ بعـ ايعلٓٔ    

ِ  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  –ٖٚٛ ايقٟ نإ غٝدل  –ؾقٖب ق١ِٝ يٝقهًِ   :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   .ندل ندل ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   قِٝع١ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     ٜلٜـ ايؤ ؾقهًِ س١ِٜٛ ثعِ تهًع

ُع٢ً اهلل  ؾهقعب إيعِٝٗ كهعٍٛ اهلل     .إَا إٔ ٜـٚا ُاسبهِ ٚإَا إٔ ٜ٪فْٛا علب :ٚهًِ
ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .إْا ٚاهلل َعا ققًٓعاٙ   :ٗ فيو ؾهقبٛا  ًٝ٘ ٚهًِ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

   ٔ ِ    :ؿ١ِٜٛ ٚقِٝع١ ٚ بعـ ايعلٓ ٍ  .٫ :ؾكعايٛا  .ؼًؿعٕٛ ٚتوعقشكٕٛ ؿّ ُعاسبه  :قعا
ِ  يٝوٛا َوًٌُ.  ؾٛؿاٙ كهٍٛ اهلل  :أؾقشًـ يهِ ٜٗٛؿ ؟ قايٛا َعٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

يكـ كنٔقين َٓٗا ْاق١  :قاٍ هٌٗ . ٓـٙ ؾبعح إيِٝٗ َا١٥ ْاق١ سق٢ أؿػًت  ًِٝٗ ايـاك
 ٓلا٤ 

 ايؿكرل ٖٛ ايب٦ل.  :قاٍ َايو

ـ    -631 اهلل  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ بٌرل بٔ ٜواك أْع٘ أػعدلٙ إٔ  بع
بٔ هٌٗ ا٭ِْاكٟ ٚق١ِٝ بٔ َوعٛؿ ػلدا إٍ ػٝدل ؾقؿلقا ٗ سٛا٥ذُٗعا ؾكقعٌ  بعـ    

ِع٢ً  اهلل بٔ هٌٗ ؾكـّ ق١ِٝ ٚأت٢ ٖٛ ٚأػٛٙ س١ِٜٛ ٚ بـ ايلٓٔ بعٔ هعٌٗ إٍ ايٓبٝ  
ُع٢ً اهلل  ؾقٖب  بـ ايلٓٔ يٝقهًِ ٕهاْ٘ َٔ أػٝ٘ ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ اهلل     اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

قهًِ ق١ِٝ ٚس١ِٜٛ ؾقنلا ًإٔ  بعـ اهلل بعٔ هعٌٗ ؾكعاٍ شلعِ      ؾ .ندل ندل : ًٝ٘ ٚهًِ
ِ   كهٍٛ اهلل  أؼًؿعٕٛ ٔوعٌ ّٝٓعا ٚتوعقشكٕٛ ؿّ ُعاسبهِ أٚ        :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكعاٍ شلعِ كهعٍٛ اهلل     .ٜا كهٍٛ اهلل مل ٌْعٗـ ٚمل مٔعل   :قاتًهِ. قايٛا
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اهلل نٝـ ْكبٌ إّإ قّٛ نؿعاك ؟  ٜا كهٍٛ  ::  ؾقدل٥هِ ٜٗٛؿ غُوٌ ّٝٓا.  ؾكايٛاٚهًِ
ِ   ؾن ِ بٌرل بٔ ٜواك إٔ كهعٍٛ اهلل   :قاٍ و٢ٝ بٔ هعٝـ ٚؿاٙ َعٔ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 . ٓـٙ

 باب ٜلخ ايـ١ٜ ٚكث١ إكقٍٛ َٔ اَلأ٠ ٚغرلٖا

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب إٔ  ُل بٔ اـطاب ٌْـ ايٓاي ٢َٓ َٔ نإ  -632
نقب إيٞ كهٍٛ  :ٔ هؿٝإ ايه٬بٞ ؾكاٍؾكاّ ائشاى ب . ٓـٙ  ًِ َٔ ايـ١ٜ إٔ ىدلْٞ

ؾكاٍ ي٘  ُل بعٔ   .إٔ أٚكخ اَلأ٠ أًِٝ ائبابٞ َٔ ؿ١ٜ مٚدٗا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
ؾًُا ْنٍ  ُعل بعٔ اـطعاب أػعدلٙ ائعشاى ؾكٔع٢        .أؿػٌ اـبا٤ سق٢ آتٝو :اـطاب

 .ٚنإ ققٌ اًِٝ ػطأ :بقيو  ُل بٔ اـطاب. ؾكاٍ ابٔ ًٗاب

 كد٬ ٚدـت٘ َع اَلأتٞ نٝـ ٜك٢ٔ ؾٝ٘ ؟باب إفا ققٌ كدٌ 

)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٝ٘   ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ    -633
أكأٜت إٕ ٚدـت َع اَلأتٞ كدع٬   :٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهعـ بٔ  باؿ٠ قاٍ يلهٍٛ يًٗ

  .ْعِ :٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأًَٗ٘ سق٢ آتٞ بأكبع١ ًٗـا٤ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ يًٗ

 َا٤باب َا ٜٗـك َٔ ايـ

)َايو(  ٔ اب٢ ًٗاب  ٔ هعٝـ بعٔ إوعٝب ٚأبعٞ هع١ًُ بعٔ  بعـ        -634
ِ   ايلٓٔ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً دعلغ ايعذُعا٤ دبعاك     :قعا

  .ٚايب٦ل دباك ٚإعـٕ دباك ٚٗ ايلنام اـُى

)ايعذُا٤( ايب١ُٝٗ )دباك( أٟ ٖـك ٖٚقا كِْٛ َٓ٘ َا إفا نإ َايهٗعا ٜوعٛقٗا   
إععـٕ دبعاك ٚايب٦عل     :)قٛيع٘  .إ َٔ أتًؿت با٫تؿام بٌ ايٌاؾعٞ ٚأبٞ سٓٝؿع١ ؾعًٝ٘ ُٓ

دباك( َعٓاٙ إٔ ٜوقأدل كد٬ يٝعٌُ ٗ َعـٕ ي٘ ؾاْٗاك إععـٕ  ًٝع٘ أٚ اهعقأدل كدع٬     
   ِ ٌ  .يٝشؿل ي٘ ب٦لا ٗ ًَه٘ ؾاْٗاكت  ًٝ٘ ؾـَا٩ِٖ ٖـك ٭ِْٗ أ عاْٛا  ًع٢ أْؿوعٗ  :ٚقٝع

ا ٗ ًَو ْؿو٘ أٚ ٗ َٛات ؾذلؿ٣ ؾٝٗا إْوإ ؾًٗعو ؾٗعٛ   أكاؿ بايب٦ل إٔ وؿل ايلدٌ ب٦ل
 .ٖـك

 باب إفا أتًؿت إا١ًٝ سا٥٘ قّٛ أٚمك ِٗ ؾإ نإ فيو ي٬ٝ

 ُٓٓ٘ كب إا١ًٝ ٚإٕ نإ ْٗاكا ؾ٬

)َايو(  ٔ أب٢ ًٗاب  ٔ سلاّ بٔ هعٝـ بٔ احمل١ِٝ إٔ ْاقع١ يًعدلا٤    -635
ِ  ُع بٔ  امب ؿػًت سا٥٘ كدٌ ؾأؾوـت ؾٝ٘ ؾك٢ٔ كهٍٛ اهلل  إٔ  ٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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 . ٢ً أٌٖ اؿٛا٥٘ سؿٛٗا بايٓٗاك ٚإٕ َا أؾوـت إٛاًٞ بايًٌٝ ٓأَ  ٢ً أًٖٗا

 باب ٫ هٛم سًب َا١ًٝ ايػرل بػرل إفْ٘

ِ   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ ابعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل     -636  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾقهوعل ػناْقع٘   ٫ وقًي أسـ َا١ًٝ أسـ بػرل إفْ٘ أوب أسـنِ إٔ ٜ٪ت٢ ٌَلبق٘  :قاٍ

إ٫  ؾٝٓقكٌ طعاَ٘ ؟ ٚإِا ؽنٕ شلِ ٓلٚع َٛاًِٝٗ أطعُاتِٗ ؾ٬ وقًي أسـ َا١ًٝ أسـ
 .بإفْ٘

 .إٌلب١ نايػلؾ١ ٜٛٓع ؾٝٗا إقاع

ِع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٚٗ اؿـٜح إثبات ايكٝاي ٚكؿ اي٤ٌٞ  ًع٢ ْٛعرلٙ سٝعح ًعب٘ ايٓبٝ    
 .ٝٗا ا٫ْوإ َقا ٘ٓلٚع إٛاًٞ ٗ سؿٜ ايًي بايػلؾ١ اييت وؿٜ ؾ ٚهًِ

 باب َٔ اكتـ  ٔ اٱه٬ّ ققٌ

َٔ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كهٍٛ اهلل  -637
 .غرل ؿٜٓ٘ ؾآلبٛا  ٓك٘

 باب سهِ اـٛاكز ٚايكـك١ٜ ٚأًباِٖٗ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ بٔ اؿعاكخ ايقُُٝعٞ    -638
٢ًُ اهلل ٢ هعٝـ اــكٟ أْ٘ قاٍ: زلعت كهٍٛ اهلل  ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أب

ٜكٍٛ:  ىلز ؾٝهِ قّٛ ؼكلٕٚ ٬ُتهِ َع ٬ُتِٗ ُٚٝاَهِ َع ُٝاَِٗ   ًٝ٘ ٚهًِ
ٚأ ُايهِ َع أ ُاشلِ ٜكل٤ٕٚ ايكعلإٓ ٫ٚ هعاٚم سٓعادلِٖ  ّلقعٕٛ َعٔ ايعـٜٔ َعلٚم        

ًع٦ٝا ٚتٓٛعل ٗ    ايوِٗ ايل١َٝ تٓٛل ٗ ايٌِٓ ؾ٬ تل٣ ًع٦ٝا ٚتٓٛعل ٗ ايكعـغ ؾع٬ تعل٣     
 .ايلٍٜ ؾ٬ تل٣ ٦ًٝا ٚتقاَل٣ ٗ ايؿٛم

ٚيٛ إٔ قَٛا أٚٗلٚا كأٟ اـٛاكز ٚػٓبٛا اؾُا عات ٚأنؿعلِٖٚ  مل    :قاٍ ايٌاؾعٞ
اهلل ٗ ْاسٝع١  إ٫  بًػٓا إٔ  ًٝا كٓٞ اهلل  ٓ٘ زلعع كدع٬ ٜكعٍٛ ٫ إيع٘     .وٌ بقيو ققاشلِ

ثع٬خ ٫ ِعٓعهِ َوعادـ اهلل إٔ     ن١ًُ سل أكٜـ ب٘ باطٌ يهِ  ًٝٓا :إوذـ ؾكاٍ  ًٞ
  ٍ ٚقعاٍ   .تقنلٚا ؾٝٗا ازل٘ ٫ ِٓعهِ ايؿ٤ٞ َا ؿاَت أٜـٜهِ َع أٜـٜٓا ٫ٚ ْبعـ٩نِ بكقعا

 .هٛم ققًِٗ :أٌٖ اؿـٜح َٔ اؿٓاب١ً

 باب َٔ أت٢ سـا َٔ سـٚؿ اهلل تعاٍ ٚمل ٜطًع  ًٝ٘ ايٓاي

 عاٍاهقشب ي٘ إٔ ٫ ٜبـٟ فيو شلِ ٜٚقٛب ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل ت

ٜعا   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كهٍٛ اهلل  -639
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أٜٗا ايٓاي قـ إٓ يهعِ إٔ تٓقٗعٛا  عٔ سعـٚؿ اهلل َعٔ أُعاب ًع٦ٝا َعٔ ٖعقٙ ايكعافٚك٠           
  .كقِل -.ؾًٝوقذل بوذل اهلل ؾإْ٘ َٔ ٜبـ يٓا ُؿشق٘ ْكِ  ًٝ٘ نقاب اهلل

 َعٔ أهعًِ   )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ كد٬ -641
ٖعٌ فنعلت ٖعقا     :ؾكاٍ ي٘ أبعٛ بهعل   .إٕ اٯػل م٢ْ :دا٤ إٍ أبٞ بهل ايِـٜل ؾكاٍ ي٘

ؾقعب إٍ اهلل ٚاهعقذل بوعذل اهلل ؾعإٕ هلل ٜكبعٌ       :ؾكاٍ ي٘ أبٛ بهل .٫ :٭سـ غرلٟ ؟ ؾكاٍ
ايقٛب١   ٔ  باؿٙ ؾًِ تكلكٙ ْؿو٘ سق٢ أت٢  ُل بٔ اـطاب ؾكاٍ ي٘  ُعل َجعٌ َعا قعاٍ     

ِ ؾًِ تكلكٙ ْؿو٘ سق٢ دا٤ إٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ .أبٛ بهل  :ؾكعاٍ يع٘   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ِ  ؾأ لض  ٓ٘ كهٍٛ اهلل  :قاٍ هعٝـ .إٕ اٯػل  م٢ْ ثع٬خ َعلات    ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

سق٢ إفا أنجل  ًٝ٘ بعح كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنٌ فيو ٜعلض  ٓ٘ كهٍٛ اهلل 
ٜعا كهعٍٛ اهلل ٚاهلل إْع٘     :هٞ أّ ب٘ د١ٓ ؟ ؾكايٛاأٌٜق :إٍ أًٖ٘ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

بٌ ثٝب ٜا كهعٍٛ   :أبهل أّ ثٝب ؟ قايٛا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .يِشٝض
 .ؾأَل ب٘ كهٍٛ اهلل ؾلدِ .اهلل

641-    ٍ بًػعين إٔ   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوعٝب أْع٘ قعا
ٜا ٖناٍ يٛ هذلت٘  : أهًِ ٜكاٍ ي٘ ٖناٍقاٍ يلدٌ َٔ بين ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ؾشـثت بٗقا اؿـٜح ٗ فًى ؾٝ٘ ٜنٜـ بٔ  :قاٍ و٢ٝ بٔ هعٝـ .بلؿا٥و يهإ ػرلا يو
 .ٖناٍ دـٟ ٖٚقا اؿـٜح سل :ْعِٝ بٔ ٖناٍ ا٭هًُٞ ؾكاٍ ٜنٜـ

ُع٢ً اهلل  باب ايناْٞ اؿل ايبهل هًـ َا١٥ نقاب اهلل ٜٚػلب ه١ٓ يوع١ٓ كهعٍٛ اهلل   
 ِ ًٝ٘ ٚهً

اينا١ْٝ ٚايناْٞ ؾادًـٚا نٌ ٚاسـ َُٓٗعا َا٥ع١ دًعـ٠ ٫ٚتأػعقنِ     :قاٍ اهلل تعاٍ
ٚيٌٝعٗـ  عقابُٗا طا٥ؿع١ َعٔ      .بُٗا كأؾ١ ٗ ؿٜٔ اهلل إٕ نٓقِ ت٪َٕٓٛ باهلل ٚايّٝٛ اٯػعل 

 .إ٪ٌَٓ 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل ابٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -642
ـ اؾٗين أُْٗعا أػعدلاٙ إٔ كدًعٌ اػقِعُا إٍ كهعٍٛ اهلل       ٔ أبٞ  ٖلٜل٠ ٚمٜـ بٔ ػاي

 :ٚقاٍ اٯػعل ٖٚعٛ أؾكُٗٗعا    .اقا بٝٓٓا بهقاب اهلل :ؾكاٍ أسـُٖا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 ٍ ِ  :أدٌ ٜا كهٍٛ اهلل ؾاقا بٝٓٓا بهقاب اهلل ٚأفٕ يٞ إٔ أتهًِ قعا ٍ  .تهًع إٕ ابعين   :قعا

ابعين ايعلدِ ؾاؾقعـٜت َا٥ع١ ًعا٠       نإ  وٝؿا  ٢ً ٖقا ؾن٢ْ باَلأت٘ ؾعأػدلْٚٞ إٔ  ًع٢  
ٚظاك١ٜ يٞ ثِ إْٞ هأيت أٌٖ ايعًعِ ؾعأػدلْٚٞ إٔ  ًع٢ ابعين دًعـ َا٥ع١ ٚتػلٜعب  عاّ         

ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .ٚأػدلْٚٞ إِا ايلدِ  ٢ً اَلات٘ أَعا ٚايعقٟ     :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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٥ع١  ْؿوٞ بٝـٙ ٭قٌٔ بٝٓهُا بهقاب اهلل  أَا غُٓو ٚداكٜقو ؾلؿ  ًٝو ٚدًـ ابٓع٘ َا 
ؾا ذلؾعت   .:ٚغلب٘  اَا ٚأَل أْٝوا ا٭هًُٞ إٔ ٜأتٞ اَلأ٠ اٯػل ؾعإٕ ا ذلؾعت ؾاكْٗعا   

  .ؾلْٗا

 .ايعوٝـ ا٭درل :قاٍ َايو

هايت أٌٖ ايعًِ( ٜـٍ  ٢ً ايلػ١ِ ٕٔ ٖٛ َعٔ أٖعٌ ايؿقع٣ٛ إٔ ٜؿعيت ٚإٕ      :)قٛي٘
ِ  هأيت أ :نإ ثِ َٔ ٖٛ أ ًِ َٓ٘ ٭ْ٘  ًٝ٘ ايو٬ّ مل ٜٓهل  ٢ً ايلدٌ قٛي٘  ،ٖعٌ ايعًع

َكُٝا بٌ ٚٗلاِْٝٗ ٚنعقا ٜعـٍ  ًع٢ دعٛام ايؿقع٣ٛ ؾع٢        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِع نْٛ٘ 
 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمَاْ٘ 

ٌ     :قٛي٘ َعٓعاٙ عهعِ اهلل ٭ٕ اؾًعـ َعقنٛك ٗ      :)٭قٔعٌ بٝٓهُعا بهقعاب اهلل( قٝع
 .ايهقاب ٚأَا ايقػلٜب ٚايلدِ ؾًٝى َقنٛكٜٔ ؾٝ٘

 باب ايناْٞ احملِٔ ٜلدِ

ايلدِ ٗ نقعاب اهلل   :( بإهٓاؿٙ  ٔ  ُل كٓٞ اهلل  ٓ٘ أْ٘ قاٍ)َايو -643
 كقِل. – .تعاٍ سل  ٢ً َٔ م٢ْ َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤ إفا أسِٔ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ  ُل بٔ اـطعاب   -644
إْا ٫ لـ سـٜٔ ٗ نقاب اهلل ؾكعـ   :إٜانِ إٔ تًٗهٛا  ٔ آ١ٜ ايلدِ إٔ ٜكٍٛ قا٥ٌ :قاٍ
ٚكْٓا ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ ي٫ٛ إٔ ٜكٍٛ ايٓعاي ماؿ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِِ كهٍٛ اهلل كد

)ايٌٝؽ ٚايٌٝؼ١ إفا مْٝا ؾاكُْٖٛا ايبق١(  ؾإْعا   : ُل بٔ اـطاب ٗ نقاب اهلل يهقبقٗا 
 كقِل. -قـ قلأْاٖا.

 باب اؿاٌَ ٜ٪ػل كْٗا إٍ إٔ تٔع

ابٔ طًش١  ٔ  بـ  )َايو(  ٔ ٜعكٛب بٔ مٜـ بٔ طًش١  ٔ أبٝ٘ مٜـ -645
ِ اهلل بٔ أبٞ ًَٝه١ أْ٘ أػدلٙ إٔ اَلأ٠ دا٤ت إٍ كهٍٛ اهلل  ؾأػدلتع٘   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾًُا  .افٖ  سق٢ تٔعٞ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْٗا مْت ٖٚٞ ساٌَ ؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل 
ؾًُعا أكٓععق٘    .افٖ  سق٢ تلٓعٝ٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚٓعت دا٤ت٘ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .افٖ  ؾاهقٛؿ ٝ٘ ثِ دا٤ت ؾأَل بٗا ؾلْت :٤ت٘ ؾكاٍدا

 باب كدِ ايقَٞ

646-       ٍ دعا٤ت ايٝٗعٛؿ إٍ    :)َايو(  ٔ ْاؾع  عٔ  بعـاهلل بعٔ  ُعل أْع٘ قعا
ؾقنلٚا ي٘ إٔ كد٬ ٚاَعلأ٠ مْٝعا. ؾكعاٍ شلعِ كهعٍٛ اهلل       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
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ٕ  :ؾكايٛاَا ػـٕٚ ٗ ايقٛكا٠ ٗ ًإٔ ايلدِ ؟  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ  .ْؿٔشِٗ ٚهًعـٚ
ؾأتٛا بايقٛكا٠ ؾٌٓلٖٚا ؾٛٓع أسـِٖ ٜـٙ  .نقبقِ إٕ ؾٝٗا ايلدِ :ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ ه٬ّ

ؾلؾعع ٜعـٙ    .اكؾع ٜعـى  : ٢ً آ١ٜ ايلدِ ثِ قلأ َا قبًٗا َٚا بعـٖا ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ ه٬ّ
ُع٢ً اهلل  ٍ اهلل ؾكايٛا: ُـم قُـ إٕ ؾٝٗا آ١ٜ ايلدِ ؾأَل بٗا كهٛ .ؾإفا ؾٝٗا آ١ٜ ايلدِ

 .ؾلأٜت ايلدٌ ه٢ٓ  ٢ً إلأ٠ ٜٚكٝٗا اؿذاك٠ :ؾكاٍ  بـ اهلل بٔ  ُل .ؾلْا  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٜهب  ًٝٗا سق٢ تكع اؿذاك٠  ًٝ٘. :قاٍ َايو َع٢ٓ وين

 باب سـ ايعبـ ٚاٱَا٤

ؾإفا أسِٔ ؾإٕ أتٌ بؿاس١ٌ ؾعًٝٗٔ ِْـ َا  ٢ً احملِعٓات َعٔ   قاٍ اهلل تعاٍ:
 .ايعقاب

يو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل ابٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ   )َا -647
ه٦ٌ  عٔ ا٭َع١    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ أبٞ ٖلٜل٠ ٚمٜـ بٔ ػايـ اؾٗين إٔ كهٍٛ اهلل 

إٕ مْععت ؾادًععـٖٚا ثععِ إٕ مْععت ؾادًععـٖٚا ثععِ إٕ مْععت  :إفا مْععت ٚمل ؼِععٔ ؾكععاٍ
 ٟ أبعـ ايجايج١ أٚ ايلابع١ ؟٫ أؿك :ؾادًـٖٚا ثِ بٝعٖٛا ٚيٛ بٔؿرل.  قاٍ ابٔ ًٗاب

  .ٚائؿرل اؿبٌ :زلعت َايها ٜكٍٛ :قاٍ و٢ٝ

 باب ٜجبت اين٢ْ باٱقلاك أٚ بأكبع١ ًٗـا٤

ٚاي٬تٞ ٜأتٌ ايؿاس١ٌ َٔ ْوا٥هِ ؾاهقٌٗـٚا  ًٝٗٔ أكبع١ َٓهِ  :قاٍ اهلل تعاٍ
 . ؾإٕ ًٗـٚا ؾاَوهٖٛٔ ٗ ايبٝٛت سق٢ ٜقٛؾأٖ إٛت أٚ هعٌ اهلل شلٔ هب٬ٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ أػدلٙ إٔ كد٬ ا ذلف  ٢ً ْؿوع٘ بعاين٢ْ    -648
ًٚٗـ  ٢ً ْؿو٘ أكبع َلات ؾعأَل بع٘ كهعٍٛ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ً  ٗـ كهٍٛ اهلل 

ؾُٔ أدٌ فيو ٜ٪ػعق ايلدعٌ با ذلاؾع٘     :قاٍ ابٔ ًٗاب .ؾلدِ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
 . ٢ً ْؿو٘

ٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل ب -649
ايلدِ ٗ نقاب اهلل  ن ٚدٌ  :زلعت  ُل بٔ اـطاب ٜكٍٛ : ٔ  بـ اهلل بٔ  باي قاٍ

سل  ٢ً َٔ م٢ْ َٔ ايلداٍ ٚايٓوا٤ إفا أسِٔ إفا قاَت  ًٝ٘ ايبٝٓع١ أٚ نعإ اؿبعٌ أٚ    
 .ا٫ ذلاف

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  )َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كد٬ َٔ أهًِ دا٤ إٍ كهٍٛ اهلل  -651
ث٬خ َلات  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأ لض  ٓ٘ كهٍٛ اهلل  .إٕ اٯػل م٢ْ :ؾكاٍ ي٘ هًِٚ
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سق٢ إفا أنجل  ًٝ٘ بعح كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنٌ فيو ٜعلض  ٓ٘ كهٍٛ اهلل 
ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٜعا كهعٍٛ اهلل إْع٘     :أٌٜعقهٞ أّ بع٘ دٓع١ ؟ ؾكعايٛا     :إٍ أًٖع٘ ؾكعا

بٌ ثٝب ٜا كهٍٛ  :أبهل أّ ثٝب ؟ ؾكايٛا :اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .بِشٝض
 كقِل. – .ؾأَل ب٘ كهٍٛ اهلل ؾلدِ .اهلل

أٚ اؿبٌ( فٖب َايو إٍ إٔ اؿب٢ً إفا مل ٜهٔ شلا مٚز  :)قٍٛ  ُل :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٜٚقذع٘  ًع٢ قعٍٛ ا٭نجعلٜٔ إٔ َعٓع٢       .تلدِ ٚإٕ مل تععذلف ٚمل تكعِ  ًع٢ مْاٖعا بٝٓع١     

ا٫ ذلاف ابقـا٤ َٔ غرل ٚٗٛك اؿبٌ ٚايب١ٓٝ ابقـا٤ َعٔ غعرل ٚٗعٛكٙ أٚ     ايقكوِٝ إٔ ٜهٕٛ
 .ٜهٕٛ ٖٓاى سبٌ ٜلٜب ايٓاي ؾٝؿقٌٕٛ ٭دً٘ سق٢ تعذلف أٚ تكّٛ ب١ٓٝ

 ؾ٢ هلق١ َا تبًؼ قُٝق٘ كبع ؿٜٓاكإ٫  باب ٫ قطع

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ُل٠ بٓعت  بعـ ايعلٓٔ  عٔ  ا٥ٌع١       -651
َا طاٍ  ًٞ َٚا ْوٝت ايكطع ٗ كبعع ؿٜٓعاك    :أْٗا قايت ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚمٚز ايٓ  
 ؾِا ـا. 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -652
  .قطع ؾ٢ فٔ مثٓ٘ ث٬خ ؿكاِٖ ٚهًِ

 ٗ ايولق١ َٔ َاٍ قلمإ٫  باب ٫ قطع

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بٔ سبإ إٔ  بـا هلم  -653
ٜا َٔ سا٥٘ كدٌ ؾػلي ٗ سا٥٘ هٝـٙ ؾؼلز ُاسب ايٛؿٟ ًٜقُى ٚؿٜع٘ ؾٛدعـٙ   ٚؿ

ؾاهقعـ٣  ٢ً ايعبـ َلٚإ بٔ اؿهِ ؾوعذٔ َعلٚإ بعٔ اؿهعِ ايعبعـ ٚأكاؿ قطعع ٜعـٙ        
٢ًُ اهلل ؾاْطًل هٝـ ايعبـ إٍ كاؾع بٔ ػـٜر ؾوأي٘  ٔ فيو ؾأػدلٙ أْ٘ زلع كهٍٛ اهلل 

ؾعإٕ َعلٚإ بعٔ     :ؾكاٍ ايلدٌ .ٚايهجل اؾُاك .ل٫ قطع ٗ مثل ٫ٚ نج :ٜكٍٛ  ًٝ٘ ٚهًِ
اؿهِ  أػق غ٬َا يٞ ٖٚٛ ٜلٜـ قطع٘ ٚأْا أسب إ ٌُٞ َعٞ إيٝ٘ ؾقؼدلٙ بايقٟ زلعت 

أػقت  :ؾ٢ٌُ َع٘ كاؾع إٍ َلٚإ بٔ اؿهِ ؾكاٍ .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٔ كهٍٛ اهلل 
ٍ    .ْعِ :غ٬َا شلقا ؟ ؾكاٍ ؾكعاٍ يع٘    .قطعع ٜعـٙ   أكؿت :ؾكاٍ:  ؾُا أْت ُعاْع بع٘ ؟ قعا

ؾأَل َعلٚإ   .٫ قطع ٗ مثل ٫ٚ نجل :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل  :كاؾع
 .بايعبـ ؾأكهٌ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبٞ سوعٌ إهعٞ إٔ كهعٍٛ     -654
٫ قطع ٗ مثل َعًل ٫ٚ ٗ سلٜو١ دبٌ ؾإفا آٚاٙ إلاغ أٚ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .اؾلٜٔ ؾايكطع ؾُٝا بًؼ مثٔ اجملٔ
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 باب إفا تٛهـ ايلؿا٤ ْٚاّ أٚ أكاغ ايػِٓ ٗ ايبٝت

 أٚ آ٣ٚ ايجُل ٗ اؾلٜٔ ؾقيو سلم   

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ُؿٛإ بٔ  بـ اهلل بٔ ُؿٛإ إٔ ُؿٛإ  -655
ؾكعـّ ُعؿٛإ بعٔ أَٝع١ إـٜٓع١ ؾٓعاّ ٗ إوعذـ         .إْ٘ َٔ مل ٜٗادل ًٖو :بٔ أ١َٝ قٌٝ ي٘

ٛهـ كؿا٤ ؾذا٤ هاكم ؾأػق كؿا٤ٙ ؾاػق ُؿٛإ ايواكم ؾذا٤ ب٘ إٍ كهٍٛ اهلل ؾكاٍ ٚت
ِ أهلقت كؿا٤ ٖقا ؟ قاٍ ْعِ ؾأَل ب٘ كهٍٛ اهلل  :ي٘ كهٍٛ اهلل ) إٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

إْٞ مل أكؿ ٖقا ٜعا كهعٍٛ اهلل  ٖعٛ  ًٝع٘ ُعـق١. ؾكعاٍ يع٘         :ؾكاٍ ي٘ ُؿٛإ .تكطع ٜـٙ
 ؾ٬ٗ قبٌ إٔ تأتٝين ب٘ ؟.  :ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ كهٍٛ اهلل 

ِ   )َايو( بإهٓاؿٙ  ٔ ايعٓ    -656 ؾعإفا آٚاٙ إعلاغ أٚ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .اؾلٜٔ ؾايكطع ؾُٝا بًؼ مثٔ اجملٔ

 باب ٫ تكطع ٜـ كقًى

فنل َايو ٗ ٖقا ايباب آثاكا َل١ٜٚ  ٔ ايوًـ إٔ يٝى ٗ اـًو١ قطع ٚقـ ك٣ٚ 
يٝى  ٢ً ػعا٥ٔ ٫ٚ كعقًى    :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُأٓـ ٚا٭كبع١  ٔ دابل  ٔ ايٓ  

  .ُشش٘ ايذلَق٣ ٚابٔ سبإ .٫ٚ َٓقٗب قطع

 باب ًلب اـُل نبرل٠

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -657
  .َٔ ًلب اـُل ٗ ايـْٝا ثِ مل ٜقب َٓٗا سلَٗا ٗ اٯػل٠ :كاٍٚهًُ

 باب اـُل َافا

بٔ ًٗاب  ٔ أبٞ هع١ًُ ابعٔ  بعـ ايعلٓٔ  عٔ  ا٥ٌع١       )َايو(  ٔ ا -658
ِ   هع٦ٌ كهعٍٛ اهلل    :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ    عٔ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .نٌ ًلاب أههل ؾٗٛ سلاّ :ايبقع ؾكاٍ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -659
 .٢ْٗٚ  ٓٗا .ٗا٫ ػرل ؾٝ :ه٦ٌ  ٔ ايػبرلا٤ ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

ايبقع ٖٛ ْبٝق ايعوٌ ٖٚٛ ٔل أٌٖ ايُٝٔ ٚايػبرلا٤ ٓلب َٔ ايٌلاب ٜقؼعقٙ   :قًت
 .اؿبٍ َٔ ايقك٠ ٖٚٞ توهل ٚتو٢ُ ايوُُّهلٵَن١

 باب ا٭َل بايلَٞ ٚكباٙ اـٌٝ ٚتعاٖـٖا ٚؾٌٔ إ ا١ْ ايػنا٠

ب٘  عـٚ  ٚأ ـٚا شلِ َا اهقطعقِ َٔ ق٠ٛ َٚٔ كباٙ اـٌٝ تلٖبٕٛ  :قاٍ اهلل تعاٍ
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َٚا تٓؿكٛا َٔ ٤ًٞ ٗ هعبٌٝ   .اهلل ٚ ـٚنِ ٚآػلٜٔ َٔ ؿِْٚٗ ٫ تعًُِْٛٗ اهلل ٜعًُِٗ
 .اهلل ٜٛف  إيٝهِ ٚأْقِ ٫ تًُٕٛٛ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كهٍٛ اهلل ) قاٍ:  اـٌٝ ٗ  -661
  .ْٛاُٝٗا اـرل إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ِ  ُع٢ً  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ كهٍٛ اهلل  -661 ك٥عٞ   اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .إْٞ  ٛتبت اي١ًًٝ ٗ اـٌٝ :ٖٚٛ ّوض ٚد٘ ؾله٘ بلؿا٥٘ ؾو٦ٌ  ٔ فيو ؾكاٍ

 ٟ ِ   ٚكؿ ٗ ايقؿوعرل إٔ ايعٓ     :قاٍ ايعـًٖٛ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إٕ ايكع٠ٛ  إ٫  :قعا
 .ٚيٝى إلاؿ بقيو اؿِل بٌ بٝإ ايؿلؿ ايهاٌَ َٔ أؾلاؿٙ .ايلَٞ

 باب اهقشباب إوابك١  ٢ً اـٌٝ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -662
هابل بٌ اـٌٝ اييت قـ أُٓلت َٔ اؿؿٝا٤ ٚنإ أَـٖا ث١ٝٓ ايعٛؿاع ٚهعابل بعٌ     ٚهًِ

اـٌٝ ايق٢ مل تُٔل َٔ ايج١ٝٓ إٍ َوذـ بٓع٢ مكٜعل ٚإٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل َانعإ ٖعٔ        
 .هابل بٗا

ث٬ثا كَٝع١ بكٛهع٘   إ٫  إٔ أْٛاع ايًٗٛ َٓٗٞ  ٓٗا  ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـًٖٟٛ
 .ٚتأؿٜب٘ ؾله٘ ٬َٚ بق٘ اَلأت٘ يهْٛٗا فكٜع١ إٍ اؿل

 باب أػق إاٍ  ٢ً إوابك١ ٚإفا ؿػٌ قًٌ بٌ ًلطٌ ؾًٝى َٝول

663-      ٍ يعٝى   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ زلعع هععٝـ بعٔ إوعٝب ٜكعٛ
هعبل أػعق ايوعبل ٚإٕ هعبل مل ٜهعٔ  ًٝع٘       بلٖإ اـٌٝ بأي إفا ؿػٌ ؾُٝٗا قًعٌ ؾعإٕ   

٤ًٞ. 

ٖقا ا٭ثل ٜ٪ٜـٙ إلؾٛع ايقٟ أػلد٘ أٓـ ٚأبٛ ؿاٚؿ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠  ٔ ايٓ   :قًت
 .َع٢ٓ ا٭ثل ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ٫ ٜواؾل بايكلإٓ إٍ أكض ايعـٚ

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  ٢ْٗ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ ابٔ  ُل أْ٘ قاٍ -664
 .اؾل بايكلإٓ إٍ أكض ايعـٚإٔ ٜو ٚهًِ

 ٚإِا فيو كاؾ١ إٔ ٜٓاي٘ ايعـٚ. :قاٍ َايو
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 باب ايٓٗٞ  ٔ ققٌ ايٓوا٤ ٚايٛيـإ

ِ   )َايو(  ٔ ْاؾع إٔ كهٍٛ اهلل  -665 كأ٣ ٗ بععا   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .َػامٜ٘ اَلأ٠ َكقٛي١ ؾأْهل فيو ٢ْٗٚ  ٔ ققٌ ايٓوا٤ ٚايِبٝإ

 اٍ ايقبٝٝتباب ايٓٗٞ  ٔ ققٌ ايٓوا٤ ٚايِبٝإ ٗ س

٢ْٗ كهعٍٛ   :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ابٔ نعب بٔ َايو أْ٘ قاٍ -666
ؾهإ  :قاٍ .ايقٜٔ ققًٛا ابٔ أبٞ اؿكٝل  ٔ ققٌ ايٓوا٤ ٚايٛيـإ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

بلست بٓا اَلأ٠ ابٔ أبٞ اؿكٝل بايِٝاغ ؾأكؾع  ًٝٗا ايوٝـ ثِ أفنل  :كدٌ َِٓٗ ٜكٍٛ
 ؾأنـ ٚيٛ ٫ فيو ٫هذلسٓا َٓٗا. ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ْٗٞ كهٍٛ اهلل 

تعكب٘ ايٌاؾعٞ عـٜح ابٔ  باي  ٔ ايِعب بٔ دجا١َ أْ٘ زلع ايعٓ    :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٜوأٍ  ٔ أٖعٌ ايعـاك َعٔ إٌعلنٌ ٜبٝقعٕٛ ؾِٝعاب َعٔ ْوعا٥ِٗ          ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ِ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚفكاكِٜٗ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٞ   .ِٖ َعٓٗ ٗعٞ  عٔ   ايٓ :ؾكعاٍ ايٌعاؾع
ققٌ ْوا٥ِٗ ُٚبٝاِْٗ إِا ٖٛ ٗ ساٍ ايقُٝٝن ٚايقؿلؿ ٚأَا ايبٝات ؾٝذعٛم ٚإٕ نعإ ؾٝع٘    

 .إُاب١ فكاكِٜٗ ْٚوا٥ِٗ

 باب ايٓٗٞ  ٔ ايػًٍٛ ٚايػـك ٚإج١ً ٚققٌ ايلٖبإ ٚايِبٝإ ٚايٓوا٤ ٚاشللّ

أْ٘  :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ُل بٔ  بـ ايعنٜن نقب إٍ  اٌَ َٔ  ُاي٘ -667
ِ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٍٛ اهلل بًػٓا إٔ ك اغعنٚا باهعِ اهلل    :نإ إفا بعح هل١ٜ ٜكٍٛ شلع

ٗ هبٌٝ اهلل تكاتًٕٛ َٔ نؿل بعاهلل ٫ تػًعٛا ٫ٚ تػعـكٚا ٫ٚ ُجًعٛا ٫ٚ تكقًعٛا ٚيٝعـا ٫ٚ       
 .ايو٬ّ  ًٝهِ .ٚقٌ فيو ؾًٝٛو ٚهلاٜاى إٕ ًا٤ اهلل .اَلأ٠

 باب ؼلِٜ ايػًٍٛ ٚايقٌـٜـ ؾٝ٘

 يو ايطعاّ ِٜاب بأكض اؿلبٜٚوقج٢ٓ َٔ ف

 .َٚا نإ يٓ  إٔ ٜػٌ َٚٔ ٜػًٌ ٜأت َا غٌ ّٜٛ ايكٝا١َ  :قاٍ اهلل تعاٍ

)َايو(  ٔ  بـ كٓٔ بٔ هعٝـ  ٔ  ُلٚ بٔ ًععٝب إٔ كهعٍٛ اهلل    -668
سٌ ُـك َٔ سٌٓ ٖٚٛ ٜلٜـ اؾعلا١ْ هأي٘ ايٓعاي سقع٢ ؿْعت بع٘      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   سق٢ ْن ق٘  ٔ ٚٗعلٙ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     ْاقق٘ َٔ ًذل٠ ؾقٌبهت بلؿا٥٘
ٞ  كؿا٥ٞ أؽاؾٕٛ  ٢ً إٔ ٫ أقوِ بٝعٓهِ َعا أؾعا٤ اهلل  ًعٝهِ ؟ ٚايعقٟ      ٚهًِ :  كؿٚا  ً

ْؿوٞ بٝـٙ يٛ أؾا٤ اهلل  ًٝهِ َجٌ زلل تٗا١َ ْعُعا يكوعُق٘ بٝعٓهِ ثعِ ٫ ػعـْٚين غع٬ٝ       
ِ  ٢ًُ اهلل  ًؾًِ ٜنٍ كهٍٛ اهلل  .٫ٚدباْا ٫ٚنقابا ٍ    ٝع٘ ٚهعً أؿٚا  :قعاّ ٗ ايٓعاي ؾكعا
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ٍ  .اـٝاٙ ٚإؼٝ٘ ؾإٕ ايػًٍٛ  اك ْٚاك ًٚٓاك  ٢ً أًٖ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ثعِ تٓعاٍٚ َعٔ     :قعا
ا٭كض ٚبل٠ َٔ بعرل أٚ ٦ًٝا ثِ قاٍ:  ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ َا يٞ ٖا أؾعا٤ اهلل  ًعٝهِ ٫ٚ   

 اـُى ٚاـُى َلؿٚؿ  ًٝهِ. إ٫  َجٌ ٖقٙ

ـًٜٞ  ٔ أبٞ ايػٝح هامل َعٍٛ ابعٔ َطٝعع    )َايو(  ٔ ثٛك بٔ مٜـ اي -669
 عاّ ػٝعدل ؾًعِ ْػعِٓ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل  : ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ

ُع٢ً  ؾأٖـ٣ كؾا ١ بٔ مٜـ يلهٍٛ اهلل  :قاٍ .ا٭َٛاٍ ٚايجٝاب ٚإقاعإ٫  فٖبا ٫ٚ ٚكقا
ِ  ُع٢ً ا غ٬َا أهٛؿ ٜكاٍ ي٘ َعـ ِ ؾٛدع٘ كهعٍٛ اهلل     اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ إٍ  هلل  ًٝع٘ ٚهعً

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  ٚاؿٟ ايكل٣ سق٢ إفا نٓا بٛاؿٟ ايكل٣ بُٝٓا َـ ِ و٘ كدٌ كهٍٛ اهلل 
٢ًُ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .٦ٖٝٓا ي٘ اؾ١ٓ :إف دا٤ٙ هِٗ  ا٥ل ؾأُاب٘ ؾكقً٘ ؾكاٍ ايٓاي ٚهًِ

تِبٗا ن٬ ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ إٕ اي١ًٌُ اييت أػق ّٜٛ ػٝدل َٔ إػامن مل  :اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ؾًُا زلع ايٓاي فيو دا٤ كدٌ بٌلاى أٚ ًلانٌ إٍ كهعٍٛ   .إكاهِ يقٌقعٌ  ًٝ٘ ْاكا

ِ  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ًعلاى أٚ ًعلانإ َعٔ     :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ْاك

 باب إفا ٚدـ ٗ ايػ١ُٝٓ قبٌ ايكو١ُ َاٍ ٕوًِ

 قـ اهقٍٛ  ًٝ٘ ايهؿاك كؿ  ٢ً ُاسب٘

بًػ٘ إٔ  بعـا يعبعـ اهلل بعٔ  ُعل أبعل ٚإٔ ؾلهعا يع٘  عاك         )َايو( أْ٘  -671
ؾأُاَٗا إٌعلنٕٛ ثعِ غُٓٗعا إوعًُٕٛ ؾعلؿا  ًع٢  بعـ اهلل بعٔ  ُعل ٚفيعو قبعٌ إٔ            

 .ِٜٝبُٗا إكاهِ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   كٚاٙ ايبؼاكٟ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ َاد٘ بنٜاؿ٠ ؾلؿ  ًٝع٘ ٗ مَعٔ ايعٓ     
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ػايعـ بعٔ ايٛيٝعـ بععـ ايعٓ       ٗ ق١ٝٔ ايؿلي ٚأَا ايعبـ ؾلؿٙ  ًٝع٘   ٚهًِ
 .ٚهًِ

 باب ايوًب يًكاتٌ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ُل ابٔ نجرل بٔ أؾًض  ٔ أبعٞ قُعـ    -671
 ٍ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ػلدٓعا َعع كهعٍٛ اهلل     :ٍَٛ أبٞ ققاؿ٠  ٔ أبٞ ققاؿ٠ بٔ كبعٞ أْ٘ قعا

كد٬ َٔ إٌلنٌ قـ  ؾلأٜت : اّ سٌٓ ؾًُا ايقكٝٓا ناْت يًُوًٌُ دٛي١. قاٍ ٚهًِ
ؾاهقـكت ي٘ سق٢ أتٝق٘ َٔ ٚكا٥٘ ؾٔعلبق٘ بايوعٝـ  ًع٢     : ٬ كد٬ َٔ إوًٌُ.  قاٍ

سبععٌ  اتكعع٘ ؾأقبععٌ  ًععٞ قٔععُين ٓعع١ُ ٚدععـت َٓٗععا كٜععض إععٛت ثععِ أؿكنعع٘ إععٛت  
ٍ    :ؾًكٝت  ُل بٔ اـطاب ؾكًت ي٘ :قاٍ.ؾأكهًين أَعل اهلل ثعِ إٕ    :َا بعاٍ ايٓعاي ؟ ؾكعا
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َٔ ققٌ قق٬ٝ ي٘  ًٝ٘ ب١ٓٝ ؾً٘ هعًب٘.    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًٍِ كهٍٛ اهلل ؾكا .ايٓاي كدعٛا
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   َٔ ٌٜٗـ يعٞ ؟ ثعِ دًوعت ثعِ قعاٍ كهعٍٛ اهلل        :ؾكُت ثِ قًت :قاٍ

َعٔ ٌٜعٗـ يعٞ ؟ ثعِ      :ؾكُت ثِ قًعت  :قاٍ .َٔ ققٌ قق٬ٝ ي٘  ًٝ٘ ب١ٓٝ ؾً٘ هًب٘ :ٚهًِ
َا يو ٜا أبا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  دًوت ثِ قاٍ فيو ٗ ايجايج١ ؾكُت ؾكاٍ كهٍٛ

ُـم ٜا كهٍٛ اهلل  ٚهعًب فيعو    :ققاؿ٠ ؟ ؾاققِِت  ًٝ٘ ايك١ِ ؾكاٍ كدٌ َٔ ايكّٛ
٫ٖا٤ اهلل إفا ٫ ٜعُـ إٍ أهـ َٔ  :ؾكاٍ أبٛ بهل .ايكقٌٝ  ٓـٟ ؾأكٓ٘  ٓ٘ ٜا كهٍٛ اهلل

ِ  ُعً ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .أهـ اهلل ٜكاتٌ  ٔ اهلل ٚكهٛي٘ ؾٝعطٝو هًب٘  :٢ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾأ طاْٝ٘ ؾبعت ايـكع ؾابقعت ب٘ كلؾا ٗ بعين هع١ًُ ؾإْع٘ ٭ٍٚ َعاٍ      .ُـم ؾأ ط٘ إٜاٙ
  .تأثًق٘ ٗ اٱه٬ّ

٫ٖا٤ اهلل إفا ( َعٓاٙ ٫ ٚاهلل هعًٕٛ اشلا٤ َهإ ايٛاٚ )إؼلم( بؿقض إِٝ ايبوقإ  )
 .أٌُ َاٍٜلٜـ سا٥٘ نٌ ىذلف َٓ٘ ايجُل أٟ هق٢ٓ )تأثًق٘( دعًق٘ 

 باب إفا كأ٣ اٱَاّ بعا اؾٍٝ قـ ؼٌُ  ٓا٤ ٗ اؿلب

 ْؿًِٗ َا ًا٤ ثِ هعًِٗ أه٠ٛ اؾُا ١ ٗ هُٗإ ايػ١ُٝٓ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -672
بعح هل١ٜ ؾٝٗا  بـ اهلل بٔ  ُل قبٌ لـ ؾػُٓٛا إب٬ نجرل٠ ٚنعإ هعُٗاِْٗ اثعين     ٚهًِ

 .ل بعرلا أٚ أسـ  ٌل بعرلا ْٚؿًٛا بعرلا بعرلا ٌ

 باب أػق اؾن١ٜ َٔ اجملٛي

673-  ٍ بًػعين إٔ كهعٍٛ اهلل  أػعق اؾنٜع١ َعٔ       :)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب قعا
فٛي ايبشلٜٔ ٚإٔ  ُل بٔ اـطعاب أػعقٖا َعٔ فعٛي ؾعاكي ٚإٔ  جُعإ بعٔ  ؿعإ         

 .أػقٖا َٔ ايدلبل

ل بٔ اـطاب فنل )َايو(  ٔ دعؿل بٔ قُـ بٔ  ًٞ  ٔ أبٝ٘ إٔ  ُ -674
أًعٗـ   :اجملٛي ؾكاٍ:  َا أؿكٟ نٝـ أُٓع ٗ أَلِٖ ؟ ؾكاٍ  بعـ ايعلٓٔ بعٔ  عٛف     

 .هٓٛا بِٗ ه١ٓ أٌٖ ايهقاب :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيوُعت كهٍٛ اهلل 

 باب إػلاز ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ َٔ دنٜل٠ ايعلب

 :)َايو(  ٔ إزلا ٌٝ بٔ أبٞ سهِٝ أْ٘ زلع  ُل بٔ  بـ ايعنٜن ٜكٍٛ -675
ِ   نإ َٔ آػل َا تهًعِ بع٘ كهعٍٛ اهلل     ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً قاتعٌ اهلل ايٝٗعٛؿ    :إٔ قعا

 .ٚايِٓاك٣ اؽقٚا قبٛك أْبٝا٥ِٗ َوادـ ٫ ٜبكٌ ؿٜٓإ بأكض ايعلب
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ؾٓؿشّ  ٔ فيو  ُل بعٔ اـطعاب سقع٢ أتعاٙ ايعجًر       :قاٍ ابٔ ًٗاب :قاٍ َايو
ؾأد٢ً  .قُع ؿٜٓإ ٗ دنٜل٠ ايعلب٫ ه :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚايٝكٌ إٔ كهٍٛ اهلل 

 ٜٗٛؿ ػٝدل. 

 باب َا ؾل٣ ا٭ٚؿاز ٚأْٗل ايـّ دام ب٘ ايقبض ٚإٕ نإ سذلا أٚ ػٌبا

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜوعاك إٔ كدع٬ َعٔ ا٭ِْعاك      -676
َٔ بين ساكث١ نإ ٜل ٢ يكش١ ي٘ بأسـ ؾأُابٗا إٛت ؾقناٖا بٌٛاٚ ؾو٦ٌ كهٍٛ اهلل 

 .يٝى بٗا بأي ؾهًٖٛا : ٔ فيو ؾكاٍ  ٚه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ 

أٚ  عٔ   -)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ كدٌ َٔ ا٭ِْاك  ٔ َعاف بعٔ هععـ    -677
إٔ داك١ٜ يهعب بٔ َايو ناْت تل ٢ غُٓا شلعا بوعًع ؾأُعٝبت ًعا٠      -هعـ بٔ َعاف 

 ٔ فيعو ؾكعاٍ:  ٫    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٓٗا ؾأؿكنقٗا ؾقنقٗا عذل ؾو٦ٌ كهٍٛ اهلل 
 ا. بأي بٗا ؾهًٖٛ

 باب إفا تلى ايقو١ُٝ ٌٖ وٌ إقبٛغ

678-  ٍ ُع٢ً  هع٦ٌ كهعٍٛ اهلل    :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قعا
ٜا كهٍٛ اهلل إٕ ْاها َٔ أٌٖ ايباؿ١ٜ ٜأتْٛٓعا بًشُعإ ٫ْٚعـكٟ     :ؾكٌٝ ي٘ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ِ   ٌٖ زلٛا اهلل  ًٝٗا أّ ٫ ؟ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    ا ثعِ  زلعٛا اهلل  ًٝٗع   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .نًٖٛا

 باب وٌ ا٫ْقؿاع ظًٛؿ إٝق١ إفا ؿبػت

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل ابٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -679
بٌا٠ َٝق١ نإ أ طاٖا  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِل كهٍٛ اهلل  : ٔ  بـ اهلل بٔ  باي أْ٘ قاٍ

ِ  ٍَٛ ١ُْٕٛٝ مٚز ايٓ   ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٜعا   :ظًعـٖا ؟ ؾكعايٛا  أؾع٬ اْقؿععقِ    :ؾكعا
 .إِا سلّ  ًٝهِ أنًٗا :ؾكاٍ .كهٍٛ اهلل إْٗا َٝق١

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ ابٔ ٚ ١ً إِلٟ  ٔ  بـ اهلل بٔ  باي  -681
 .إفا ؿبؼ اٱٖاب ؾكـ طٗل :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ  بعـ اهلل بعٔ قوعٝ٘ ايًٝجعٞ  عٔ قُعـ بعٔ  بعـ          -681
ُع٢ً  إٔ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٔ ثٛبإ  ٔ أَ٘  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  ايلٓٔ ب

 .أَل إٔ ٜوقُقع ظًٛؿ إٝق١ إفا ؿبػت اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
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 باب ايؿأك٠ ُٛت ٗ ايؤُ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل ابٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -682
ُع٢ً  إٔ كهعٍٛ اهلل   هلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ ا ٔ   بـ اهلل بٔ  باي  ٔ ١َُْٛٝ مٚز  ايٓ  

 .اْن ٖٛا َٚا سٛشلا ؾاطلسٛٙ :ه٦ٌ  ٔ ايؿأك٠ تكع ٗ ايؤُ قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ايِٝـ ٚايقبا٥ض

ِ   )َايو( ٗ ق١ِ ايبٗنٟ بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -683  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .كقِل -.أَل أبا بهل ؾكوِ ؿِ  اؿُاك ايٛسٌٞ بٌ ايلؾام

 فٟ ْاب َٔ ايوباع باب ولّ أنٌ نٌ

)َايو(  ٔ ابعٔ ًعٗاب  عٔ أبعٞ إؿكٜعى اـع٫ْٛٞ  عٔ أبعٞ ثعًبع١           -684
 .٢ْٗ  ٔ أنٌ نٌ فٟ ْاب َٔ ايوباع  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاـٌين إٔ كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ إزلا ٌٝ بٔ أبٞ سهِٝ  ٔ  بٝـ بٔ أبٞ هؿٝإ اؿٔلَٞ  -685
ٌ نٌ فٟ ْاب َعٔ ايوعباع   أن  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ أب٢ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل 

 .سلاّ

 باب ولّ ؿّٛ اؿُل اٱْو١ٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بـ اهلل ٚاؿؤ ابين قُـ ابٔ  ًعٞ  عٔ    -686
ِ  أبُٝٗا  ٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ كهٍٛ اهلل  ْٗع٢  عٔ أنعٌ ؿعِ      ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .كقِل – .اؿُل اٱْو١ٝ

 باب وٌ ائب

١ بٔ هٌٗ بٔ سٓٝعـ  عٔ  بعـ    )َايو(  ٔ ابٔ  ًٗاب  ٔ أبٞ أَاَ -687
ِ اهلل بٔ  باي  ٔ ػايـ بٔ ايٛيٝـ بٔ إػرل٠ أْ٘ ؿػٌ َع كهٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾأتٞ بٔعب قٓعٛف ؾعأ٣ٖٛ إيٝع٘ كهعٍٛ اهلل       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٓت ١َُْٛٝ مٚز ايٓ  
اهلل أػعدلٚا كهعٍٛ    :بٝـٙ ؾكاٍ بعا ايٓو٠ٛ اي٬تٞ ٗ بٝت َُْٝٛع١  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ؾلؾعع كهعٍٛ    .ٖٛ ٓب  ٜا كهعٍٛ اهلل  :ؾكٌٝ .َا ٜلٜـ إٔ ٜأنٌ َٓ٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٚ يهٓ٘ مل ٜهعٔ   ،٫ :أسلاّ ٖٛ ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾكاٍ :ٜـٙ ؾكًت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
ـ   .بأكض قَٛٞ ؾأدـْٞ أ اؾ٘ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾادذلكتع٘ ؾأنًقع٘ ٚكهعٍٛ اهلل     :قعاٍ ػايع

 .ٜٓٛل ٚهًِ

(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كدع٬ ْعاؿ٣      )َايو -688
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ٜا كهٍٛ اهلل َا تل٣ ٗ ائب ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
 .يوت بآنً٘ ٫ٚ َشلَ٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .أ اؾ٘ أٟ أققكٙ .)احملٓٛف( إٌٟٛ بايلٓـ ٖٚٞ اؿذاك٠ احملُا٠

 باب سٝٛاْات ايبشل

 .أسٌ يهِ ُٝـ ايبشل ٚطعاَ٘ َقا ا يهِ ٚيًوٝاك٠  :قاٍ اهلل تعاٍ

ٖٛ  :قاٍ ٗ ايبشل ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -689
 .ايطٗٛك َا٩ٙ ٚاؿٌ َٝقق٘

691-    ٍ بععح   :)َايو(  ٔ ٖٚاب بٔ نٝوإ  ٔ دابل بٔ  بعـ اهلل أْع٘ قعا
أَل  ًِٝٗ أبا  بٝـ٠ بعٔ اؾعلاغ ٖٚعِ    بعجا قبٌ ايواسٌ ؾ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ؾؼلدٓا سق٢ إفا نٓا ببعا ايطلٜل ٗ ايناؿ ؾأَل أبٛ  بٝـ٠  :قاٍ .ٚأْا ؾِٝٗ :ث٬مثا١٥ قاٍ

ؾهإ ٜكٛتٓا نٌ  :قاٍ .بٔ اؾلاغ بأمٚاؿ فيو اؾٍٝ ؾذُع فيو نً٘ ؾهإ َنٚؿٟ ُل
يكـ ٚدـْا  :ين مثل٠ ؟ ؾكاٍَٚا تػ :ؾكًت .ُل٠ ُل٠إ٫  ّٜٛ ق٬ًٝ ق٬ًٝ سق٢ ؾين ٚمل تِبٓا

ؾكـٖا سٝح ؾٓٝت ثِ اْقٗٝٓا إٍ ايبشل ؾإفا سٛت َجٌ ايٛعلب ؾأنعٌ َٓع٘ فيعو اؾعٍٝ      
مثإ  ٌل٠ ي١ًٝ ثِ أَل أبٛ  بٝـ٠ بًٔعٌ َعٔ أٓع٬ ٘ ؾِٓعبقا ثعِ أَعل بلاسًع١ ؾلسًعت        

 .ؾُلت ؼقٗا ٚمل تِبُٗا

 .ايٛلب اؾبٌٝ :قاٍ َايو

 ٜٚأنٌ ٖا ًٜٝ٘باب ه١ٓ ا٭نٌ إٔ ٜو٢ُ اهلل تعاٍ 

ُع٢ً اهلل  أتٞ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ أبٞ ْعِٝ ٖٚب بٔ نٝوإ قاٍ -691
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   بطعاّ َٚع٘ كبٝب٘  ُل بٓت أبعٞ هع١ًُ ؾكعاٍ يع٘ كهعٍٛ اهلل        ًٝ٘ ٚهًِ

 .هِ اهلل ٚنٌ ٖا ًٜٝو :ٚهًِ

 باب ٫ ٜأنٌ بٌُاي٘ ٫ٚ ٌٜلب بٌُاي٘

بٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ بهل بٔ  بٝـ اهلل -692
إفا أنٌ أسـنِ ؾًٝأنٌ بُٝٝٓ٘ ٚيٌٝعلب بُٝٝٓع٘    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

 .ؾإٕ ايٌٝطإ ٜأنٌ بٌُاي٘ ٌٜٚلب بٌُاي٘

 باب َٔ أػ٬م ايٓب٠ٛ إداب١ ؿ ٠ٛ اـٝاٙ ٚمٛٙ تٛآعا إٍ اهلل

 )َايو(  ٔ إهشام بٔ  بـ اهلل  ٔ أبٞ طًش١ أْ٘ زلع أْى بٔ َايو -693
ؾقٖبت  :قاٍ أْى .يطعاّ ُٓع٘ ي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٕ ػٝاطا ؿ ا كهٍٛ اهلل  :ٜكٍٛ
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إٍ فيو ايطعاّ ؾكلب إيٝ٘ ػبنا َٔ ًعرل َٚلقعا ؾٝع٘    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِع كهٍٛ اهلل 
ٜققبع ايـبا٤ َٔ سٍٛ ايكِع١ ؾًِ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾلأٜت كهٍٛ اهلل  :قاٍ أْى .ؿبا٤

 .عـ فيو ايّٝٛأمٍ أسب ايـبا٤ ب

 إ٪َٔ ٜأنٌ ٗ َعا ٚاسـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب قٍٛ ايٓ  

قاٍ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ قاٍ -694
 .ٜأنٌ إوًِ ٗ َع٢ ٚاسـ ٚايهاؾل ٜأنٌ ٗ هبع١ أَعا٤ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

كهٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ -695
ِ   ٓاؾ٘ ٓٝـ ناؾل ؾأَل يع٘ كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ بٌعا٠   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾشًبت ؾٌلب س٬بٗا ثِ أػل٣ ؾٌلب٘ ثِ أػل٣ ؾٌلب٘ سق٢ ًلب س٬ب هبع ًعٝاٙ  
بٌا٠ ؾشًبت ؾٌلب ػ٬بٗا  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ إْ٘ أُبض ؾأهًِ ؾأَل ي٘ كهٍٛ اهلل 

ِ ُٗا ؾكاٍ كهٍٛ اهلل ثِ أَل ي٘ بأػل٣ ؾًِ ٜوقق إع٪َٔ ٌٜعلب ٗ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 .َعا ٚاسـ ٚايهاؾل ٗ هبع١ اَعا٤

نإ ػاُا بٗقا ايلدٌ ٭ْو تعل٣   :ٗ ٖقا اؿـٜح أقٛاٍ ; أسـٖا :قاٍ ايـًٖٟٛ
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٚسعـٜح ايعٓ     .َٔ إوًٌُ َٔ ٜهجل أنً٘ َٚٔ ايهؿاك َعٔ ٜكعٌ أنًع٘   

إع٪َٔ ٜوعُٞ اهلل تععاٍ  ٓعـ طعاَع٘ ؾقهعٕٛ ؾٝع٘ ايدلنع١          :ٚثاْٝٗعا  .٫ ػًـ ؾٝ٘ ٚهًِ
يًُع٪َٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٖٛ َجٌ ٓلب٘ ايٓ   :ٚثايجٗا .ٚايهاؾل ٫ٜوُٞ ؾ٬ ٜباكى ي٘

 .ٚمٖـٙ ٗ ايـْٝا ٚيًهاؾل ٚسلُ٘ ٗ ايـْٝا

 باب ا٭َل بإنلاّ ائٝـ

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هععٝـ إكعدل٣  عٔ أبعٞ ًعلٜض ايهعع  إٔ        -696
َٔ نعإ ٜع٪َٔ بعاهلل ٚايٝعّٛ اٯػعل ؾًٝهعلّ ٓعٝؿ٘         :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٍٛ اهلل ك

دا٥نت٘ َٜٛا ٚي١ًٝ ٚٓٝاؾق٘ ث٬ث١ أٜاّ ؾُا نإ بعـ فيو ؾٗٛ ُـق١ ٫ٚ وٌ يع٘ إٔ ٜجعٟٛ   
 كقِل. -. ٓـٙ سق٢ ولد٘

 باب اـًٝطٌ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -697
 .٢ْٗ إٔ ٜٓقبق ايبول ٚايلطب ْٝعا ٚايقُل ٚاينبٝب ْٝعا ٝ٘ ٚهًِ ً

)َايو(  ٔ ايجك١  ٓـٙ  عٔ بهعرل بعٔ  بعـ اهلل بعٔ ا٭ًعر  عٔ  بعـ          -698
 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ بٔ اؿباب ا٭ِْاكٟ  ٔ أبٞ ققاؿ٠ ا٭ِْاكٟ إٔ كهٍٛ اهلل 
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 .٢ْٗ إٔ ٌٜلب ايقُل ٚاينبٝب ْٝعا ٚاينٖٛ ٚايلطب ْٝعا

 ايٓٗٞ  ٔ ا٫ْقباف ٗ ايـبا٤ ٚإنؾتباب 

 َٚا دا٤ َٔ ايلػ١ِ ٗ فيو

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -699
ؾأقبًت مٛٙ ؾاِْلف قبٌ إٔ  :قاٍ  بـاهلل بٔ  ُل .ػطب ايٓاي ٗ بعا َػامٜ٘ ٚهًِ
 .٤ ٚإنؾت٢ْٗ إٔ ٜٓبق ٗ ايـبا :ؾكٌٝ يٞ :ؾوأيت َافا قاٍ ؟ قاٍ ،أبًػ٘

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٜعكٛب  ٔ أبٝ٘  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠    -711
 .٢ْٗ إٔ ٜٓبق ٗ ايـبا٤ ٚإنؾت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبعٞ  بعـ ايعلٓٔ  عٔ أبعٞ هععٝـ اـعـكٟ إٔ         -711
 .َوهل سلاّ ْٗٝقهِ  ٔ ا٫ْقباف ؾاْقبقٚا ٚنٌ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 باب ولّ ايٌلب ٗ آ١ْٝ ايؿ١ٔ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ مٜـ بٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  بعـ       -712
ِ ايلٓٔ بٔ أبٞ بهل ايِـٜل  ٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   إٔ كهعٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .ايقٟ ٌٜلب ٗ آ١ْٝ ايؿ١ٔ إِا هلدل ٗ بطٓ٘ ْاك دِٗٓ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ُٛت ٚقٛع إا٤ ٗ اؾٛف :اؾلدل٠

ٚ ًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ٚٗ سهُ٘ ايقٖب ٚكػّ ايٌاؾعٞ ٗ تٔبٝب اٱْعا٤ بكًٝعٌ َعٔ    
اْهول ؾاؽعق َهعإ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ قـغ ايٓ   :ايؿ١ٔ  ٓـ اؿاد١ ؿـٜح أْى

 .ايٌعب هًو١ً َٔ ؾ١ٔ

 باب نلا١ٖٝ ايقٓؿى ٗ اٱْا٤ ٚايٓؿؽ ٗ ايٌلاب

ٜٛب بٔ سبٝب ٍَٛ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ  ٔ أبٞ إجٓع٢  )َايو(  ٔ أ -713
اؾٗين أْ٘ قاٍ:  نٓت  ٓـ َلٚإ بٔ اؿهِ ؾعـػٌ  ًٝع٘ أبعٛ هععٝـ اـعـكٟ ٚقعاٍ يع٘        

ِ   أزلعت َٔ كهعٍٛ اهلل   :َلٚإ بٔ اؿهِ أْع٘ ْٗع٢  عٔ ايعٓؿؽ ٗ      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٌ  .ْعِ :ايٌلاب ؟ ؾكاٍ ي٘ أبٛ هعٝـ اــكٟ هلل إْعٞ ٫ أكٟٚ  ٜعا كهعٍٛ ا   :ؾكاٍ ي٘ كدع

 .ؾأبٔ ايكـغ  ٔ ؾٝو ثِ تعٓؿى  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل   .َٔ ْؿى ٚاسـ
 .قاٍ:  ؾأٖلقٗا .ؾإْٞ أك٣ ايكقا٠ ؾٝ٘ :قاٍ
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 باب ٜوقشب ايبـا٠٤ با٭ّٔ ؾا٭ّٔ

 ٚإٕ نإ ٗ اؾاْب ا٭ٜول أؾٌٔ َٔ ا٭ّٔ

٢ اهلل ُعً )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٍٛ اهلل      -714
أتٞ بًي قـ ًٝب َا٤ ٚ ٔ ّٝٓ٘ أ لابٞ ٚ ٔ ٜواكٙ أبٛ بهل ايِـٜل ؾٌلب   ًٝ٘ ٚهًِ

 .ا٭ّٔ ؾا٭ّٔ :ثِ أ ط٢ ا٭ لابٞ ٚقاٍ

)َايو(  ٔ أبٞ سامّ بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ هعٌٗ بعٔ هععـ ا٭ِْعاكٟ إٔ         -715
أتٞ بٌلاب ؾٌلب َٓع٘ ٚ عٔ ّٝٓع٘ غع٬ّ ٚ عٔ ٜوعاكٙ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ٍ  :اؾ ؾكاٍ يًػ٬ّا٭ًب ٫ ٚاهلل ٜعا كهعٍٛ اهلل ٫ أٚثعل     :أتأفٕ يٞ إٔ أ طٞ ٖ٪٤٫ ؟ ؾكعا
 .ٗ ٜـٙ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾقً٘ كهٍٛ اهلل  :بِٓٝ  َٓو أسـا  ؾكاٍ

ا٭ّٔ ؾا٭ّٔ( ٗ إ لاب٘ ٚدٗعإ ِْعب ايٓعٕٛ  ًع٢ إٓعُاك قعـّ ا٭ّعٔ أٚ         :)قٛي٘
ٍ  ًٝو با٭ّٔ ٚكؾعٗا  ٢ً َعٓع٢ ا٫بقعـا٤ أٟ    ؾقًع٘( أٟ ؾـؾعع٘ إيٝع٘     :)قٛيع٘  .ا٭ّعٔ أٚ

 .ٚتً٘ يًذبٌ  :ٚأٌُ ايقٌ اٱيكا٤ ٚايِلع َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ

 باب ا٭َل بإغ٬م ايباب ٚإٜها٤ ايوكا٤ ٚؽُرل اٱْا٤

 ٚإطؿا٤ إِباغ  ٓـ إكاؿ٠ ايّٓٛ

٢ًُ )َايو(  ٔ أب٢ اينبرل إهٞ  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل إٔ كهٍٛ اهلل  -716
أغًكٛا ايباب ٚأٚنٛا ايوكا٤ ٚأنؿٛا اٱْا٤ أٚ ٔعلٚا اٱْعا٤ ٚأطؿ٦عٛا     :قاٍ ًِاهلل  ًٝ٘ ٚه

إِباغ  ؾعإٕ ايٌٝطإ ٫ ٜؿعقض غععًكا ٫ٚ وعٌ ٚنعا٤ ٫ٚ ٜهٌعـ إْعا٤ ٚإٕ ايؿٜٛوعك١        
 .تٔلّ  ٢ً ايٓاي بٝٛتِٗ

اٱٜها٤ ًـ ايٛنا٤ ٖٚعٛ اـعٝ٘ ايعقٟ ٌٜعـ بع٘ ايوعكا٤ ٚاٱنؿعا٤ ايكًعب ٚاٱَايع١          
 .ط١ٝٚايقؼُرل ايقػ

 باب ولّ يبى اؿلٜل  ٢ً ايلدٌ

)َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ  ُل بٔ اـطعاب كأ٣ سًع١    -717
ٜا كهٍٛ اهلل يٛ اًذلٜت ٖقٙ اؿًع١ ؾًبوعقٗا ٜعّٛ اؾُعع١      :هرلا٤  ٓـ باب إوذـ ؾكاٍ

ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .ٚيًٛؾـ إفا قـَٛا  ًٝو إِعا ًٜعبى ٖعقٙ َعٔ      :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
َٓٗا سًٌ ؾا ط٢  ُل بٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ دا٤ كهٍٛ اهلل  .٘ ٗ اٯػل٫٠ػ٬م ي

 .ٜا كهٍٛ اهلل نوٛتٓٝٗا ٚقـ قًت ٗ س١ً  طاكؿ َا قًت :اـطاب َٓٗا س١ً ؾكاٍ  ُل
ؾهواٖا  ُل أػا ي٘ ٌَلنا  .مل أنوهٗا يقًبوٗا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل 
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 .َه١

ِ بٔ  بـ اهلل بٔ سٌٓ  ٔ أبٝع٘  عٔ  ًعٞ    )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ إبلاٖٝ -718
ِ  بٔ أبٞ طايب إٔ كهٍٛ اهلل  ْٗع٢  عٔ يعبى ايكوعٞ ٚ عٔ ؽعقِ         ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ايقٖب ٚ ٔ قلا٠٤ ايكلإٓ ٗ ايلنٛع

اؿ١ً ايورلا٤ ايق٢ ؾٝٗا ػطٛٙ نايوٝٛك ٖٚٞ بلٚؿ َٔ اؿلٜل أٚ ايػايب ؾٝٗا اؿلٜل 
١ إٍ قى قل١ٜ بواسٌ ايبشل ٚقٌٝ ايكن بعايناٟ  ْوب :ٚايكوٞ ثٝاب ًَٔع١ َٔ اؿلٜل قٌٝ

 .ؾأبـٍ َٔ ايناٟ ايوٌ

ٚ ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًِ إٔ اؿلٜل سلاّ  ٢ً ايلداٍ ؿٕٚ ايٓوعا٤ ٜٚعلػّ ٗ َٛٓعع    
أُبع أٚ أُبعٌ أٚ ث٬خ أٚ أكبع َعٔ أ ع٬ّ اؿلٜعل ٚكػعّ بعٔعِٗ ٗ يبوع٘ ٭دعٌ        

 .اؿه١ ٚايكٌُ

 باب  ولّ دل اٱماك  ٢ً ايلداٍ

 يًٓوا٤ إٔ ٜلػٌ ًدلا أٚ فكا ا ٫ٜنؿٕ  ٢ً فيوٚكػّ 

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -719
 .ايقٟ هل ثٛب٘ ػ٤٬ٝ ٫ ٜٓٛل اهلل إيٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -711
 .٫ ٜٓٛل اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ إٍ َٔ هل إماكٙ بطلا :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ ْاؾع ٚ بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك ٚمٜـ بٔ أهعًِ نًعِٗ ىعدلٙ  عٔ      -711
٫ ٜٓٛل اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ إٍ َٔ  :قاٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كهٍٛ اهلل 

   .هل ثٛب٘ ػ٤٬ٝ

هعأيت أبعا هععٝـ     :أْ٘ قاٍ )َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٝ٘ -712
ِ   أْا أػدلى بعًِ زلععت َعٔ كهعٍٛ اهلل     :اــكٟ  ٔ اٱماك ؾكاٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

أمك٠ إوًِ إٍ أِْاف هاق١ٝ ٫ دٓاغ  ًٝ٘ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ ايهعبٌ َا أهعؿٌ َعٔ    :ٜكٍٛ
  .فيو ؾؿٞ ايٓاك ٫ ٜٓٛل اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ إٍ َٔ دل إماكٙ بطلا

بهل بٔ ْاؾع ٍَٛ ابٔ  ُل  ٔ ُؿ١ٝ بٓت أبٞ  بٝـ  )َايو (  ٔ أبٞ -713
ِ أْٗا أػدلت٘  ٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ    :أْٗعا قايعت سعٌ فنعل اٱماك     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾقكا ا ٫  :قاٍ .إفا ٜٓهٌـ  ٓٗا :ؾإلأ٠ ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ) تلػٝ٘ ًدلا ( قايت أّ ه١ًُ
 .تنٜـ  ًٝ٘
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 ِـ َا ؼق٘باب ولّ إٔ ؽلز إلأ٠ ؾ٢ ثٛب كقٝل ٜ

 :)َايو(  ٔ َوًِ بٔ أبٞ َلِٜ  ٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ -714
ْوا٤ ناهٝات  اكٜات َا٬٥ت ٬ٖٝت ٫ ٜـػًٔ اؾ١ٓ ٫ٚ هعـٕ كوٗعا ٚكوٗعا تٛدعـ     

 .َورل٠ ٔوُا١٥ ه١ٓ

 .ٖقا اؿـٜح كؾع٘ اٱَاّ َوًِ ٗ ُشٝش٘ :قًت

 ـباب ايٓٗٞ  ٔ اًقُاٍ ايُِا٤ ٚا٫سقبا٤ ٗ ثٛب ٚاس

715-        ٍ ْٗع٢   :)َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ أْع٘ قعا
 ٔ يبوقٌ ٚ ٔ بٝعقٌ ٚ ٔ ا٬َٕو١ ٚ ٔ إٓابق٠ ٚ عٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

إٔ وق  ايلدٌ ٗ ثٛب ٚاسـ يٝى  ٢ً ؾلد٘ َٓ٘ ٤ًٞ ٚ ٔ إٔ ٌٜقٌُ ايلدٌ بعايجٛب  
 .ايٛاسـ  ٢ً أسـ ًكٝ٘

ٕهٞ  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل ايوًُٞ إٔ كهعٍٛ  )َايو(  ٔ أبٞ اينبرل ا -716
٢ْٗ إٔ ٜأنٌ ايلدٌ بٌُاي٘ أٚ ٌّٞ ٗ ْعٌ ٚاسـ ٚإٔ ٌٜقٌُ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 .ايُِا٤ ٚإٔ وق  ٗ ثٛب ٚاسـ ناًؿا  ٔ ؾلد٘

َٔ نإ ي٘ ثعٛب ٚاسعـ ؾكع٘ هعٔ يع٘ ايقًٛعض ٚنعلٙ يع٘ اًعقُاي٘           :قاٍ ايـًٖٟٛ
ٜعذلى يٝـٜع٘ َٓاؾعق ٭ْع٘ إفا اًعقٌُ مل ىعٌ َعٔ إسعـ٣          ايُِا٤ ٖٛ إٔ ٜقشًٌ بجٛب٘ ؾع٬ 

إؿوـٜٔ إَا إٔ ٫ ىلز ٜـٜ٘  ٓـ  لٚض َا ٜكقٔٞ فيعو ؾٝقٔعلك أٚ ىعلز ؾٝهٌعـ     
 .إٔ ٜعقين بقيو ا قٓا٤ ًـٜـا ّٓع٘  ٔ نجرل َٔ سادق٘إ٫   ٛكت٘

 باب اهقشباب إٔ ٜل٣ أثل ْع١ُ اهلل تعاٍ

 قاف٠ ٢ً ايلدٌ ٚاهقشباب تلقٝع ايجٝاب ٚايب

 :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ دابل بٔ  بـ اهلل ا٭ِْعاكٟ أْع٘ قعاٍ     -717
ؾبٝٓعا أْعا ْعامٍ     :قاٍ دابل ،ٗ غن٠ٚ بين أِاك ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِػلدٓا َع كهٍٛ اهلل 

ٜا كهٍٛ اهلل ًِٖ إٍ ايٌٛ.  :ؾكًت :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؼت ًذل٠ إفا كهٍٛ اهلل 
ؾكُت إٍ غلاك٠ يٓا ؾايقُوت ؾٝٗا ؾٛدـت    ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللقاٍ:  ؾٓعنٍ كهٍٛ اهلل 

ِ   ؾٝٗا دل ٚقجا٤ ؾهولت٘ ثِ قلبق٘ إٍ  كهٍٛ اهلل  ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ؾكًت ػلدٓا ب٘ ٜا كهٍٛ اهلل َٔ إـ١ٜٓ :َٔ أٜٔ يهِ ٖقا ؟ قاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾذٗنت٘ ثِ أؿبعل ٜعقٖب    :قاٍ .ْاٚ ٓـْا ُاسب يٓا لٗنٙ ٜقٖب ٜل ٢ ٚٗل :قاٍ دابل
إيٝ٘ ؾكعاٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾٓٛل كهٍٛ اهلل  :قاٍ .ٗ ايٛٗل ٚ ًٝ٘ بلؿإ ي٘ قـ ػًكا
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 .ب٢ً ٜا كهٍٛ اهلل ي٘ ثٛبإ ٗ ايعٝب١ نوٛت٘ إٜا ُٖا :أَا ي٘ ثٛبإ غرل ٖقٜٔ ؟ ؾكًت :ي٘
ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .ؾـ ٛتع٘ ؾًبوعُٗا ثعِ ٍٚ ٜعقٖب     :قاٍ .ؾاؿ ٘ ؾُلٙ ؾًًٝبوُٗا :قاٍ

 :ؾوُع٘ ايلدٌ ؾكاٍ :َا ي٘ ٓلب اهلل  ٓك٘ أيٝى ٖقا ػرلا ؟ قاٍ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ِ   ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٜا كهٍٛ اهلل ؾ٢ هبٌٝ اهلل ٍ  .ٗ هعبٌٝ اهلل  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :قعا
 ؾكقٌ ايلدٌ ٗ هبٌٝ اهلل. 

 اباب ولّ تنٌٜ ايبٝٛت بايجٝاب إِٛك٠ ٚاؾذلاًٗا ٚيبوٗ

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ ايكاهِ بٔ قُـ  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   -718
قعاّ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْٗا اًذلت ِلق١ ؾٝٗا تِاٜٚل ؾًُا كآٖا كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ

ٜعا كهعٍٛ اهلل أتعٛب إٍ اهلل     : ٢ً ايباب ؾًِ ٜـػٌ ؾعلؾت ايهلا١ٖٝ ؾ٢ ٚدٗع٘ ٚقايعت  
ِ    ٚكهٛي٘ ؾُافا أفْبت ؟ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل   َابعاٍ ٖعقٙ ايُٓلقع١ ؟     :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

إٕ أٌٖ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاًذلٜقٗا يو تعكـ  ًٝٗا ٚتٛهـٖا. ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :قايت
إٕ ايبٝت ايعقٟ ؾٝع٘    :ثِ قاٍ .سٝٛا َا ػًكقِ :ٜكاٍ شلا  ،ٖقٙ ايِٛك ٜعقبٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ
 .ٖقٙ ايِٛك ٫ تـػً٘ ا٥٬ٕه١

 بٔ أبٞ طًش١ إٔ كاؾع بٔ إهشل ٍَٛ )َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل -719
ايٌؿا٤ أػدلٙ أْ٘ قاٍ: ؿػًت أْا ٚ بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٢ً أبٞ هعٝـ اـعـكٟ ْععٛؿٙ   

إٔ ا٥٬ٕه١ ٫ تـػٌ بٝقا ؾٝع٘   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ يٓا أبٛ هعٝـ:  أػدلْا كهٍٛ اهلل 
 .ٌٜو إهشل ٫ ٜـك٣ أٜقُٗا قاٍ أبٛ هعٝـ .مثاثٌٝ أٚتِاٜٚل

َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بعٔ  قبع١ بعٔ َوععٛؿ      ) -721
ؾٛدـت  ٓـٙ هٌٗ بعٔ سٓٝعـ  ؾعـ ا     :قاٍ .أْ٘ ؿػٌ  ٢ً أبٞ طًش١ ا٭ِْاكٟ ٜعٛؿٙ

٭ٕ ؾٝع٘   :مل تٓعن ٘ ؟ قاٍ :أبٛ طًش١ إْواْا يٝٓعنع ِطا َٔ ؼق٘ ؾكاٍ ي٘ هٌٗ بٔ سٓٝـ
أمل ٜكٌ  :ؾكاٍ هٌٗ .َا قـ  ًُت ٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًتِاٜٚل ٚقـ قاٍ ؾٝٗا كهٍٛ اهلل 

ٍ   إ٫  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ٚيهٓع٘ أطٝعب    ،بًع٢  :َا نإ كقُعا ٗ ثعٛب ؟ قعا
 .يٓؿوٞ

 باب ٔى َٔ ايؿطل٠

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠ قعاٍ:    -721
 .عا١ْ ٚا٫ػققإٔى َٔ ايؿطل٠ تكًِٝ ا٭ٚؿاك ٚقّ ايٌاكب ْٚقـ اٱب٘ ٚسًل اي

 .كؾع٘ ْا ١ اؿؿاٚ َٔ أ١ُ٥ اؿـٜح :قًت



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 217 

 باب ا٭َل بكّ ايٌاكب ٚإ ؿا٤ ايًش٢ ٚنلا١ٖٝ ْقـ ايٌٝب

)َايو(  ٔ أبٞ بهل بٔ ْاؾع  ٔ أبٝ٘ ْاؾع  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ      -722
 .أَل بإسؿا٤ ايٌٛاكب ٚإ ؿا٤ ايًش٢ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 باب ايٓٗٞ  ٔ ٌُٚ ايٌعل

يو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بـ ايلٓٔ بعٔ  عٛف أْع٘ زلعع     )َا -723
َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ  اّ سر ٖٚعٛ  ًع٢ إٓعدل ٚتٓعاٍٚ قِع١ َعٔ ًععل ناْعت ٗ ٜعـ          

ِ   ٜا أٌٖ إـ١ٜٓ أٜعٔ  ًُعا٩نِ ؟ زلععت كهعٍٛ اهلل      :سلًٞ ٜكٍٛ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .وا٩ِٖإِا ًٖهت بٓٛ إهلا٥ٌٝ سٌ اؽق ٖقٙ ْ :٢ٜٗٓ  ٔ َجٌ ٖقٙ ٜكٍٛ

 باب ٜوقشب إٔ ٜلدٌ ًعل ايلأي ٜٚهلٙ إٔ ٜـ ٘ ثا٥لا

نعإ كهعٍٛ    :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ  طا٤ بٔ ٜواك أػدلٙ قاٍ -724
ٗ إوذـ ؾـػٌ كدٌ ثا٥ل ايلأي ٚايًش١ٝ ؾأًاك إيٝ٘ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ٝق٘ ؾؿعٌ ايلدٌ ثعِ  بٝـٙ إٔ اػلز نأْ٘ ٜعين إ٬ُغ ًعل كأه٘ ٚؿ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
أيٝى ٖقا ػرلا َعٔ إٔ ٜعأتٞ أسعـنِ ثعا٥ل       :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكدع ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .ايلأي نأْ٘ ًٝطإ

 باب ٌٖ ٜـٖٔ ْق٘ نٌ ّٜٛ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ أبعا ققعاؿ٠ ا٭ِْعاكٟ قعاٍ يلهعٍٛ اهلل       -725
ِ ٢ًُ إٕ يٞ ١ْ أؾأكدًٗا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ْععِ   :اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾهإ أبٛ ققاؿ٠ كَا ؿٖٓٗا ٗ ايّٝٛ َلتٌ ٕا قاٍ ي٘ كهعٍٛ اهلل   .ٚأنلَٗا
 .أنلَٗا :ٚهًِ

 باب ٜوقشب ايؿلم

هـٍ  :)َايو(  ٔ مٜاؿ بٔ هعـ  ٔ ابٔ ًٗاب أْ٘ زلع٘ ٜكٍٛ يلدٌ -726
 .ْاُٝق٘ َا ًا٤ اهلل ثِ ؾلم بعـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 ايٓٗٞ  ٔ ػامت ايقٖب يًلداٍ باب

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -727
ِ   نإ ًٜبى ػاُا َٔ فٖب ثِ قاّ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ؾٓبق ايٓاي ػٛاتُِٝٗ :٫ أيبو٘ أبـا.  قاٍ :ؾٓبقٙ ٚقاٍ
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 يٝول٣ إفا ْنعباب تؤ ايبـا١ٜ باي٢ُٓٝ إفا اْقعٌ ٚبا

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -728
إفا اْقعٌ أسـنِ ؾًٝبـأ بُٝٝٓ٘ ؾإفا ْنع ؾًٝبـأ بٌُاي٘ ٚيقهٔ ايُٝٓع٢   :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .أٚشلُا تٓعٌ ٚآػلُٖا تٓعنع

 باب ٫ ٌّٞ ٗ ْعٌ ٚاسـ

٢ًُ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠  -729
 .٫ٌٌّ أسـنِ ٗ ْعٌ ٚاسـ٠ يٝٓعًُٗا ْٝعا أٚ يٝشؿُٗا ْٝعا  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ولّ ايًعب بايٓلؿ َٚا ٗ َعٓاٙ

)َايو(  ٔ َٛه٢ بٔ َٝول٠  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ ٖٓـ  ٔ أبعٞ َٛهع٢    -731
ِ  ا٭ًععلٟ إٔ كهعٍٛ اهلل    ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهعً هلل َعٔ يعععب بعايٓلؿ ؾكعـ  ِعع٢ ا    :قعا

 .ٚكهٛي٘

 يِٝـ أٚ سلاه١إ٫  باب ولّ اققٓا٤ ايهًب

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -731
نًبعا ٓعاكٜا أٚ نًعب َاًع١ٝ ْكعّ َعٔ  ًُع٘ نعٌ ٜعّٛ          إ٫  َٔ اقق٢ٓ نًبا :قاٍ ٚهًِ

 .قرلاطإ

 .وقٌُ إٔ ٜلٜـ ايهًب إعًِ يًِٝـ :ٓاكٜا( قاٍ ايباد٢ :)قٛي٘

يو(  ٔ ٜنٜـ بعٔ ػِعٝؿ١ إٔ ايوعا٥ب بعٔ ٜنٜعـ أػعدلٙ أْع٘ زلعع         )َا -732
ِ   هؿٝإ بٔ مٖرل ٖٚٛ كدٌ َعٔ ًع٠٤ٛٓ َعٔ أُعشاب كهعٍٛ اهلل        ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ  زلعت كهٍٛ اهلل  :وـخ ْاها َع٘  ٓـ باب إوذـ ؾكاٍ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :ٜكعٛ
ٙ َٔ اقق٢ٓ نًبا ٫ ٜػين  ٓ٘ مك ا ٫ٚ ٓل ا ْكّ َٔ  ًُ٘ نٌ ٜعّٛ   ٍ  .قعرلا أأْعت   :قعا

 .إٟ ٚكب ٖقا إوذـ :؟ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت ٖقا َٔ كهٍٛ اهلل 

 باب َا دا٤ ٗ ققٌ ايه٬ب

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع   ٔ  بـ اهلل بٔ  ُل إٔ كهعٍٛ اهلل   -733
 .أَل بكقٌ ايه٬ب ٚهًِ

ٛا ٫ ٜذلنٕٛ نإ ٖقا ؾ٢ ُـك اٱه٬ّ يعُّٛ ايب٣ًٛ باققٓا٥ٗا ؾهاْ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ػِت إـ١ٜٓ بكقٌ َا ؾٝٗعا َعٔ ايهع٬ب َعٔ سٝعح إٕ إـٜٓع١        :بايكقٌ ٚقٌٝإ٫  اققٓا٥ٗا

إْٗا أ١َ َٔ  :ناْت َٗب٘ ا٥٬ٕه١ بايٛسٞ ِٖٚ ٫ ٜـػًٕٛ بٝقا ؾٝ٘ نًب ثِ ْوؽ ٚقاٍ
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 .ٚأٚدب ٢ٜ ٚيػٗا توبٝع ايػوٌ .ا٭َِ

 باب َا دا٤ ٗ ققٌ اؿٝات

٢ْٗ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه١ًِ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ أب٢ يباب -734
  . ٔ ققٌ اؿٝات اييت ٗ ايبٝٛت

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ ها٥ب١ ٠٫َٛ يعا١ٌ٥ إٔ كهٍٛ اهلل  -735
فا ايطؿٝقٌ ٚا٭بذل ؾإُْٗعا ىطؿعإ ايبِعل    إ٫  ٢ْٗ  ٔ ققٌ اؿٝات اييت ٗ ايبٝٛت ٚهًِ

 .ٜٚطلسإ َا ٗ بطٕٛ ايٓوا٤

ٍَٛ ابٔ أؾًض  ٔ أبعٞ ايوعا٥ب َعٍٛ ٌٖعاّ بعٔ       )َايو(  ٔ ُٝؿٞ -736
ؿػًت  ٢ً أبٞ هععٝـ اـعـكٟ ؾٛدـتع٘ ِٜعًٞ ؾذًوعت أْقٛعلٙ سقع٢         :مٖل٠ أْ٘ قاٍ

ق٢ٔ ٬ُت٘ ؾوُعت ؼلٜها ؼت هلٜل ٗ بٝق٘ ؾإفا س١ٝ ؾكُت ٭ققًٗا ؾأًعاك إيعٞ أبعٛ    
 :قًعت أتل٣ ٖعقا ايبٝعت ؟    :ؾًُا اِْلف أًاك إٍ بٝت ٗ ايـاك ؾكاٍ .هعٝـ إٔ أدًى

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  إْ٘ قـ نإ ؾٝ٘ ؾق٢ سـٜح  ٗـ بعلي ؾؼلز َع كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ .ْعِ
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٜعا كهعٍٛ اهلل    :إٍ اـٓـم ؾبٝٓا ٖٛ ب٘ إف أتاٙ ايؿق٢ يٝوقأفْ٘ ؾكاٍ ٚهًِ
ػق  :ٚقاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِا٥قٕ يٞ أسـخ بأًٖٞ  ٗـا.  ؾأفٕ ي٘ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ

ؾاْطًل ايؿق٢ إٍ أًٖ٘ ؾٛدـ اَلأت٘ قا٥ُع١   .ٞ أػ٢ٌ  ًٝو ب٢ٓ قل١ٜٛ ًٝو ه٬سو ؾإْ
٫ تعذعٌ سقع٢    :ؾكايعت  .بٌ ايبابٌ ؾأ٣ٖٛ ايؿق٢ إيٝٗا بعايلَض يٝطعٓٗعا ٚأؿكنقع٘ غعرلٙ    

ؾـػٌ ؾأفا ٖٛ ع١ٝ َٓط١ٜٛ  ًٞ ؾلاًع٘ ؾلنعن ؾٝٗعا كقع٘ ثعِ       .تـػٌ ٚتٓٛل َا ٗ بٝقو
 ٗ كأي ايعلَض ٚػعل ايؿقع٢ َٝقعا ؾُعا ٜعـكٟ        ػلز بٗا ؾِٓب٘ ٗ ايـاك ؾآطلبت اؿٝع١ 

ِ   أُٜٗا نإ أهلع َٛتا ايؿق٢ أّ اؿٝع١ ؟ ؾعقنل فيعو يلهعٍٛ اهلل       ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
إٕ بإـ١ٜٓ دٓا قـ أهًُٛا ؾإفا كأٜقِ َِٓٗ ٦ًٝا ؾآفْٛٙ ث٬ث١ أٜاّ ؾإٕ بـا يهِ بععـ   :ؾكاٍ

 .فيو ؾاققًٛٙ ؾإِا ٖٛ ايٌٝطإ

 ٤باب دٛام َعاؿ١ إلض بايـٚا

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كد٬ ٗ مَإ كهٍٛ اهلل  -737
أُاب٘ دلغ ؾاسقكٔ اؾلغ ايـّ ٚإٔ ايلدٌ ؿ ا كدًٌ َعٔ بعين أِعاك ؾٓٛعلا إيٝع٘       ٚهًِ

أٗ ايطب ػعرل   :ؾكا٫ .أٜهُا أطب :قاٍ  شلُا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾن ُا إٔ كهٍٛ اهلل 
 .أْنٍ ايـٚا٤ ٚايقٟ أْنٍ ا٭ؿٚا٤ :  قاٍٜا كهٍٛ اهلل  ؟ ؾن ِ مٜـ إٔ كهٍٛ اهلل
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 باب ايذلغٝب ٗ اؿذا١َ

إٕ نعإ ؿٚا٤  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -738
  .ٜبًؼ ايـا٤ ؾإٕ اؿذا١َ تبًػ٘

 باب هٛم ايع٬ز بايهٞ  ٓـ ائلٚك٠

بًػين إٔ أهععـ بعٔ مكاك٠ انقع٣ٛ ٗ     :)َايو(  ٔ وٞ بٔ هعٝـ قاٍ -739
 .َٔ ايقع١ ؾُات ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  مَإ

ن٣ٛ أهععـ بعٔ مكاك٠    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِك٣ٚ ايذلَقٟ  ٔ أْى إٔ ايٓ   :قًت
 .ٚايٌٛن١ ٔل٠ تعًٛ ايٛد٘ ٚاؾوِ .َٔ ايٌٛن١

ـ      :ايقبض بؿقض ايبا٤ ٚقـ توهٔ ٚدع ٗ اؿًل َٔ ايـّ ٚقٌٝ قلس١ تٛٗعل ؾٝع٘ ؾٝٓوع
 .َعٗا ٜٚٓكطع ايٓؿى

 إفا ٚقع ايٛبا٤ بأكض ؾ٬ تـػًٗا ٫ٚ ؽلز َٓٗاباب 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بـ اؿُٝـ بٔ  بـ ايعلٓٔ بعٔ مٜعـ بعٔ      -741
اـطاب  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ اؿاكخ بٔ ْٛؾٌ  ٔ  بـ اهلل ابٔ  باي إٔ  ُل بعٔ  

اغ اـطاب ػلز إٍ ايٌاّ سق٢ إفا نإ بولؽ يكٝ٘ أَلا٤ ا٭دٓعاؿ أبعٛ  بٝعـ٠ بعٔ اؾعل     
اؿع  :ؾكاٍ  ُل بٔ اـطاب :قاٍ ابٔ  باي .ٚأُشاب٘ ؾأػدلٚٙ إٔ ايٛبا٤ قـ ٚقع بايٌاّ

ؾـ اِٖ ؾاهقٌاكِٖ ٚأػدلِٖ إٔ ايٛبا٤ قـ ٚقعع بايٌعاّ ؾعاػقًؿٛا     .يٞ إٗادلٜٔ ا٭ٚيٌ
َعو بكٝع١ ايٓعاي    :ٚقاٍ بعِٔٗ .قـ ػلدت ٭َل ٫ٚ ْل٣ إٔ تلدع  ٓ٘ :ؾكاٍ بعِٔٗ

ٍ  .٫ٚ ْل٣ إٔ تكـَِٗ  ٢ً ٖعقا ايٛبعا٤   اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ ٚأُشاب كهٍٛ اهلل   :ؾكعا
اؿع يٞ ا٭ِْاك ؾـ ٛتِٗ ؾاهقٌعاكِٖ ؾوعًهٛا هعبٌٝ إٗعادلٜٔ      :ثِ قاٍ .اكتؿعٛا  ين

اؿع يٞ َٔ نإ ٖٗٓعا َعٔ ٌَعٝؼ١     :ثِ قاٍ .اكتؿعٛا  ين :ٚاػقًؿٛا ناػق٬ؾِٗ.  ؾكاٍ
ْل٣ إٔ تلدع  :ؾكايٛا  .كد٬ٕقلٍٜ َٔ َٗادل٠ ايؿقض ؾـ ٛتِٗ ؾًِ ىقًـ  ًٝ٘ َِٓٗ 

أْعٞ َِعبض  ًع٢ ٚٗعل      :بايٓاي ٫ٚ تكـَِٗ  ٢ً ٖقا ايٛبا٤.  ؾٓاؿ٣  ُل بٔ اـطعاب  
يعٛ غعرلى قاشلعا ٜعا أبعا       :أؾلاك َٔ قـك اهلل ؟ ؾكعاٍ  ُعل   :ؾكاٍ أبٛ  بٝـ٠ .ؾأُبشٛا  ًٝ٘

ا يع٘  أكأٜت يٛ ناْعت يعو إبعٌ ؾٗبطعت ٚاؿٜع      ،ْؿل َٔ قـك اهلل إٍ قـك اهلل ،ْعِ . بٝـ٠
 ـٚتإ إسـاُٖا كِب١ ٚا٭ػل٣ دـب١ أيٝى إٕ ك ٝعت اـِعب١ ك ٝقٗعا بكعـك اهلل ٚإٕ     

ؾذا٤  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف ٚنإ غا٥بعا ٗ بععا    :ك ٝت اؾـب١ ك ٝقٗا بكـك اهلل ؟ قاٍ
ِ إٕ  ٓـٟ َٔ ٖقا  ًُا زلعت كهٍٛ اهلل  :سادق٘ ؾكاٍ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً إفا  :ٜكعٛ

 .ا  ًٝ٘ ٚإفا ٚقع بأكض ٚأْقِ بٗا ؾ٬ ؽلدعٛا َٓٗعا ؾعلاكا َٓع٘    زلعقِ ب٘ بأكض ؾ٬ تكـَٛ
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 .ؾشُـ اهلل  ُل ثِ اِْلف :قاٍ

)َايو(  ٔ قُـ بٔ إٓهـك ٚ ٔ هامل أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ  -741
اهلل  ٔ  اَل بٔ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ زلع٘ ٜوأٍ أها١َ بٔ مٜـ َا زلعت َعٔ  

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ قاٍ كهٍٛ اهلل  :ٗ ايطا ٕٛ ؟ ؾكاٍ أها١َ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ايطا ٕٛ كدن أكهٌ  ٢ً طا٥ؿ١ َعٔ بعين إهعلا٥ٌٝ أٚ  ًع٢ َعٔ نعإ قعبًهِ إفا         :ٚهًِ

زلعقِ ب٘ بأكض ؾ٬ تـػًٛا  ًٝ٘ ٚإفا ٚقع بأكض ٚأْقِ بٗا ؾ٬ ؽلدعٛا ؾعلاكا َٓع٘. قعاٍ     
 ؾلاك َٓ٘. إ٫  ٫ولدهِ :قاٍ أبٛ ايٓٔل :زلعت َايها ٜكٍٛ :و٢ٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بـ اهلل بٔ  عاَل بعٔ كبٝعع١ إٔ  ُعل بعٔ       -742
اـطاب ػلز إٍ ايٌاّ ؾًُا دا٤ هلؽ بًػ٘ إٔ ايٛبا٤ قـ ٚقع بايٌاّ ؾأػدلٙ  بعـايلٓٔ  

إفا زلعقِ بع٘ بعأكض ؾ٬تكعـَٛا  ًٝع٘      :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  ٛف إٔ كهٍٛ اهلل 
 .ؾلدع  ُل بٔ اـطاب َٔ هلؽ .لدٛا ؾلاكا َٓ٘ٚإفا ٚقع بأكض ٚأْقِ بٗا ؾ٬ ؽ

 باب َا دا٤ ٗ تدلٜـ اؿ٢ُ بإا٤

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ ؾاط١ُ بٓت إٓقكإٔ أزلعا٤ بٓعت أبعٞ     -743
بهل ايِـٜل ناْت إفا أتٝت بإلأ٠ ٚقـ ٓت تـ ٛ شلا أػقت إعا٤ ؾِعببق٘ بٝٓٗعا ٚبعٌ     

 .نإ ٜأَلْا إٔ ْدلؿٖا بإا٤ ه٢ًًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚإٕ كهٍٛ اهلل  :دبٝٓٗا ٚقايت

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -744
 .إٕ اؿ٢ُ َٔ ؾٝض دِٗٓ ؾأبلؿٖٚا بإا٤ :قاٍ ٚهًِ

أسـُٖا إٔ ٖقا اـطاب دل٣ فل٣ ايػايب ؾإٕ اؿذام  :ؾٝ٘ ق٫ٕٛ :قاٍ ايـًٖٟٛ
أْ٘ يٝى  :يباكؿ ٜٓؿع َٔ فيو ٚثاُْٝٗاقطل ساك ٚغايب ٓاِٖ ٢ٓ ايّٝٛ ٚايػوٌ بإا٤ ا

 .فيو  ٢ً قٛاٌْ ايطب بٌ أَل َؿٛض َعلؾ١ نٓٗ٘ إٍ ايٌاكع

 باب دٛام ا٫هذلقا٤ َٔ ايٌه٣ٛ ٚايعٌ ٚبٝإ إٔ ايعٌ سل

ُع٢ً  ؿٴػٌ  ٢ً كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى إهٞ أْ٘ قاٍ -745
ُ   اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ َعا يعٞ أكاُٖعا ٓعاك ٌ ؟      :ابابين دعؿل بٔ أبٞ طايب ؾكعاٍ ؿآعٓقٗ

إْ٘ تولع إيُٝٗا ايعٌ ٚمل ّٓعٓا إٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكايت سآٓقُٗا: ٜا كهٍٛ اهلل 
اهعذلقٛا شلُعا ؾإْع٘ يعٛ هعبل ًع٤ٞ        :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِْوذلقٞ شلُا.  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .ايكـك يوبكق٘ ايعٌ

بعٔ ايعنبرل   )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك إٔ  عل٠ٚ   -746
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ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؿػٌ بٝت أّ ه١ًُ مٚز ايعٓ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِسـث٘ إٔ كهٍٛ اهلل 
ُع٢ً  ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    :قاٍ  ل٠ٚ .ٚٗ ايبٝت ُ  ٜبهٞ ؾقنلٚا ي٘ إٔ ب٘ ايعٌ ٚهًِ

 أ٫توذلقٕٛ ي٘ َٔ ايعٌ ؟.  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ايلق١ٝ َٔ  ؿاكٜت اؾٔ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   أهلٟ بلهٍٛ اهلل  :قاٍ )َايو(  ٔ وٞ بٔ هعٝـ أْ٘ -747
٢ًُ اهلل  ًٝع٘  ؾلأ٣  ؿلٜقا َٔ اؾٔ ٜطًب٘ بٌع١ً َٔ ايٓاك نًُا ايقؿت كهٍٛ اهلل  ٚهًِ
أؾ٬ أ ًُو نًُات تكعٛشلٔ إفا أْعت قًعقٗٔ طؿ٦عت ًععًق٘       :كآٙ ؾكاٍ ي٘ ددلا٥ٌٝ ٚهًِ

أ ٛف بٛد٘ اهلل  :ٌؾكاٍ ددلا٥ٌٝ ق .ب٢ً :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚسلٜكق٘ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 
ايهلِٜ ٚبهًُات اهلل ايقاَات اييت ٫ هاٚمٖٔ بل ٫ٚ ؾادل َٔ ًل َا ٜٓعنٍ َعٔ ايوعُا٤   
َٚٔ ًل َا ٜعلز ؾٝٗا ًٚل َا فكأ ٗ ا٭كض ًٚل َا ىلز َٓٗا َٚٔ ؾً  ايًٌٝ ٚايٓٗاك 

 .طاكقا ٜطلم غرل ٜا كٓٔإ٫  َٚٔ طٛاكم ايًٌٝ

  ٢ً إعٌ باب ا٭َل بػوٌ ايعا٥ٔ ُٚب غوايق٘

اغقوٌ  : ٔ قُـ بٔ أبٞ أَا١َ بٔ هٌٗ بٔ سٓٝـ أْ٘ زلع أباٙ ٜكٍٛ  -748
ٍ  .أبٛ هٌٗ بٔ سٓٝـ باـلاك ؾٓعنع دب١ ناْت  ًٝ٘ ٚ اَل بٔ كبٝعع١ ٜٓٛعل   ٚنعإ   :قعا

َا كأٜت نايّٝٛ ٫ٚ دًعـ   :ؾكاٍ ي٘  اَل بٔ كبٝع١ :قاٍ .هٌٗ كد٬ أبٝا سؤ اؾًـ
ؾأػدل إٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِه٘ ؾأت٢ كهٍٛ اهلل ؾٛ و هٌٗ َهاْ٘ ٚاًقـ ٚ  . قكا٤ 

ِ   ه٬ٗ ٚ و ٚأْ٘ غرل كا٥ض َعو ٜعا كهعٍٛ اهلل ٚأتعاٙ كهعٍٛ اهلل       ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   .ؾاػدلٙ هٌٗ بايقٟ نإ َٔ ًإٔ  اَل  ع٬ّ   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 اَل ؾعلاغ هعٌٗ    ؾقٛٓأ ي٘ .بلنت  ًٝ٘ إٔ ايعٌ سل تٛٓأ ي٘إ٫  ٜكقٌ أسـنِ اػاٙ ؟
 .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِع كهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ أَا١َ بٔ هٌٗ بعٔ سٓٝعـ أْع٘ قعاٍ:        -749
ؾًب٘   .َا كأٜت نايّٝٛ ٫ٚ دًـ كبا٠ :كأ٣  اَل بٔ كبٝع١ هٌٗ بٔ سٓٝـ ٜػقوٌ ؾكاٍ

ٌ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهٌٗ ؾأت٢ كهٍٛ اهلل  ٔ       :ؾكٝع  ٜعا كهعٍٛ اهلل ٖعٌ يعو ٗ هعٌٗ بع
 .ْقِٗ  عاَل بعٔ كبٝعع١    :ٌٖ تقُٕٗٛ ب٘ أسـا ؟ قايٛا :ؾكاٍ .سٓٝـ ؟ ٚاهلل َا ٜلؾع كأه٘

 ع٬ّ ٜكقعٌ أسعـنِ     : اَلا ؾقػٜٝ  ًٝ٘ ٚقاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾـ ا كهٍٛ اهلل  :قاٍ
ؾػوٌ  اَلا ٚدٗ٘ ٜٚـٜ٘ َٚلؾكٝ٘ ٚكنبقٝ٘ ٚأطلاف كدًٝ٘  .بلنت ؟ اغقوٌ ي٘إ٫  أػاٙ

 .ثِ ُب  ًٝ٘ ؾلاغ هٌٗ َع ايٓاي يٝى ب٘ بأيٚؿاػ١ً إماكٙ ٗ قـّ 

بعلى  ًٝع٘    .اـلاك بؿقض اـا٤ إعذ١ُ ٚتٌـٜـ ايلا٤ ا٭ٍٚ َٛٓعع قلٜعب اؾشؿع١    
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يب٘ ب٘ أٟ ُعلع ٚهعك٘    .كبا٠ َوقٛك٠ ٗ اـ١ُٝ ن٢ٓ بٗا  ٔ ايعقكا٤ .ؿ ا ي٘ بايدلن١
 إٍ ا٭كض. 

 باب ايلق١ٝ َٔ ايعكلب

أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كد٬ َعٔ  )َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ  -751
ِ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .َاِت ٖقٙ اي١ًًٝ :أهًِ قاٍ َعٔ أٟ ًع٤ٞ ؟    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ِ   ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   .يقغق٢ٓ  كلب :ؾكاٍ أَعا إْعو يٛقًعت سعٌ      :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .أَوٝت أ ٛف بهًُات اهلل ايقاَات َٔ ًل َاػًل مل تٔلى

 ٓاَ٘باب َا ٜكٛي٘ َٔ ٜلٚع ٗ َ

751-  ٍ بًػعين إٔ ػايعـ بعٔ ايٛيٝعـ قعاٍ       :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قعا
٢ًُ اهلل  ًٝع٘  ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .إْٞ أكٚع ٗ َٓاَٞ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيلهٍٛ اهلل 

قٌ أ عٛف بهًُعات اهلل ايقاَعات َعٔ غٔعب٘ ٚ كابع٘ ًٚعل  بعاؿٙ َٚعٔ ُٖعنات            :ٚهًِ
 .ايٌاطٌ ٚإٔ ؤلٕٚ

 ٫ُٚؿل ٫ٚ وٌ إُلض  ٢ً إِضباب ٫  ـ٣ٚ ٫ٚ ٖاّ 

)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ بهرل بٔ  بعـ اهلل بعٔ ا٭ًعر  عٔ ابعٔ  طٝع١ إٔ        -752
٫  ـ٣ٚ ٫ٚ ٖاّ ٫ٚ ُعؿل ٚوًعٌ إُعلض  ًع٢      :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ُع٢ً  ٜا كهٍٛ اهلل َٚا فاى ؟ قاٍ كهعٍٛ اهلل   :ؾكايٛا .إِض ٚيٝشًٌ إِض سٝح ًا٤
 إْ٘ أف٣.   :ًِاهلل  ًٝ٘ ٚه

٫  ـ٣ٚ( ايعـ٣ٚ إٔ ٜهٕٛ ببعرل دلب أٚ بإْوإ بلْ أٚ  :)قٛي٘ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
ُع٢ً اهلل  ؾكعاٍ ايعٓ     .دقاّ ؾققك٢ كايطق٘ سقكا إٔ ٜعـٚ َا ب٘ إيٝو ؾِٝٝبو َا أُاب٘

 ٔ تطبٝل ٖقا ايٓؿعٞ َعا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚه٦ٌ  .:  ٫  ـ٣ٚ ٜٓؿٞ فيو ًٝ٘ ٚهًِ
ٜلٜعـ إٔ أٍٚ بععرل دعلب َٓٗعا      .َٔ أ ـ٣ ا٭ٍٚ ؟ :ؾكاٍ .تعـٟ إلضٗ ايٌاٖـ َٔ 

ٚأَا ايٓٗٞ  .نإ دلب٘ بكٔا٤ اهلل ٚقـكٙ ب٬  ـ٣ٚ ؾهقيو َا ٚٗل يوا٥ل اٱبٌ َٔ بعـ
 ٔ إٜلاؿ إُلض  ٢ً إِض ؾًٝى َعٓاٙ إٔ إلض ٜقعـ٣ ٚيهعٔ ايِعشاغ إفا َلٓعت    

ٔ قبٝعٌ ايععـ٣ٚ ؾٝكعع ٗ ايؿقٓع١ ؾعأَلٙ      بإفٕ اهلل ٚتكـٜلٙ ٚقعع ٗ ْؿوع٘ إٔ فيعو إِعا َع     
  .با٫دقٓاب شلقا إع٢ٓ

ٍ   :٫ٚ ٖاّ( ناْت ايعلب تكٍٛ :)قٛي٘ ٫  :إٕ  ٛاّ إٛت٢ تِرل ٖا١َ ؾعقطرل ٚتكعٛ
ٚناْٛا ٜوُٕٛ فيو ايِـ٣ َٚٔ فيو تطرل ايعا١َ  .ٚىلز َٔ قدلٙ ٖا١َإ٫  ٜـؾٔ َٝت
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ٍ  ٫ُٚعؿل( ناْع   :)قٛيع٘  .بِٛت اشلا١َ ؾأبطٌ ايٌلع فيعو  ايِعؿل ؿا٤   :ت ايععلب تكعٛ
ؾأبطعٌ ايٌعلع    .ٜهٕٛ ٗ ايبطٔ ِٜٝب اٱْوإ ٚإا١ًٝ ٜ٪فٜ٘ ٖٚٞ أ ـ٣ َعٔ اؾعلب  

ٌ  .أْٗا تععـ٣  ٌ  .ْؿعٞ تعأػرلِٖ ؼعلِٜ احملعلّ إٍ ُعؿل      :ٚقٝع نعإ أٖعٌ اؾاًٖٝع١     :ٚقٝع
ِ  ٜقٌا٤َٕٛ بِؿل ؾأبطٌ ايٓ   ٫ ٜعٛكؿ ٖعلض  ًع٢     :)قٛيع٘  .فيعو  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

َٔعـ ٕعٔ   :ض ايقٟ َلٓت َاًٝق٘ ٚإِض ُاسب ايِشاغ نُا ٜكاٍَِض(  إُل
ٚإع٢ٓ ٫ وٌ ُاسب اٱبٌ إعلاض إبًع٘ ٗ    .ٓعؿت ؿٚاب٘ َٚكٛ ٕٔ ناْت ؿٚاب٘ ق١ٜٛ

 .ٚاؿ٣ ٖٓاى ُاسب اٱبٌ ايِشاغ

 باب َا ٜقك٢ َٔ ايٌ٪ّٚ

)َايو(  ٔ أبٞ سامّ بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ هعٌٗ بعٔ هععـ ايوعا ـٟ إٔ         -753
 .ٜع٢ٓ ايٌ٪ّ .إٕ نإ ؾؿٞ ايؿلي ٚإلأ٠ ٚإوهٔ :قاٍ   ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓن٠ ٚهامل ابين  بـ اهلل بٔ  ُل  ٔ  بـ  -754
 ايٌ٪ّ ٗ ايـاك ٚإلأ٠ ٚايؿلي.   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل بٔ  ُل إٔ كهٍٛ اهلل 

ُع٢ً  ٍ اهلل دا٤ت اَلأ٠ إٍ كهٛ :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ -755
ٜا كهٍٛ اهلل ؿاك ههٓاٖا ٚايععـؿ نعجرل ٚإعاٍ ٚاؾعل ؾكعٌ ايععـؿ        :ؾكايت اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ؿ ٖٛا ف١َُٝ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٚفٖب إاٍ

ٍ  :قٌٝ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ  :هبٌٝ ٖقا ايه٬ّ هبٌٝ اـلٚز َٔ ن٬ّ إٍ غرلٙ نأْ٘ ٜكعٛ
ٚ اَلأ٠ ٜهلٙ ُشبقٗا أٚ ؾلي ٫ٜعذب٘ ؾًٝؿاكم نٌ إٕ نإ ٭سـِٖ ؿاك ٜهلٙ ههٓاٖا أ

فيو سق٢ ٜنٍٚ  ٓ٘ َا هـ ٗ ْؿو٘ َٔ ايهلا١ٖ  ؾأطًل  ٢ً فيعو ايٌع٪ّ نُعا أطًعل     
ايوشل  ٢ً ايه٬ّ ايبًٝؼ إ٪ثل ٗ ايٓؿٛي ٚ ٓـٟ إٔ إع٢ٓ إٔ ٖقٙ أهباب ػؿٝع١ تقكع٢   

 .إفا كأ٣ أَاكتٗا بقذلب١ ٚمٖٛا

 باب ايؿاٍ

ِ   ٔ هعٝـ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ و٢ٝ ب -756 قعاٍ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ  َٔ وًب ٖقٙ ؟ ؾكاّ كدٌ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  :يًكش١ ؼًب َعا   :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٍ  .ادًى :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .َل٠ :ازلو ؟ ؾكاٍ ي٘ ايلدٌ  :ثِ قعا
َعا ازلعو ؟ ؾكعاٍ     :٢ًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً َٔ وًب ٖقٙ ؟ ؾكاّ كدٌ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل 

َعٔ وًعب ٖعقٙ ؟     :ثِ قاٍ .ادًى :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  .سلب :ي٘
ٍ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاّ كدٌ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل  ٍ  :َا ازلو ؟ ؾكعا ؾكعاٍ يع٘    .ٜععٝ

 .اسًب :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
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 ٠ٛباب ايل٩ٜا ايِاؿ١ دن٤ َٔ هق١ ٚأكبعٌ دن٤ا َٔ ايٓب

)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١ ا٭ِْاكٟ  ٔ أْعى بعٔ    -757
ايل٩ٜا اؿو١ٓ َٔ ايلدٌ ايِاحل دعن٤ َعٔ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِايو إٔ كهٍٛ اهلل 

 .هق١ ٚأكبعٌ دن٤ا َٔ ايٓب٠ٛ

)َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠  عٔ كهعٍٛ اهلل         -758
 .َجٌ فيو ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًشع١  عٔ مؾعل بعٔ ُعِعع١      )َ -759
ِ بٔ)َايو(  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  نعإ افا اِْعلف    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

يٝى ٜبك٢ بععـٟ َعٔ    :ٌٖ كأ٣ أسـنِ َٔ اي١ًًٝ ك٩ٜا ؟ ٜٚكٍٛ :َٔ ٠٬ُ ايػـا٠ ٜكٍٛ
 .ايل٩ٜا ايِاؿ١إ٫  ايٓب٠ٛ

ُع٢ً اهلل   طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  -761
َٚا إبٌلات ٜعا كهعٍٛ    :ؾكايٛا .إبٌلاتإ٫  ئ ٜبك٢ بعـٟ َٔ ايٓب٠ٛ :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ
ايل٩ٜا ايِاؿ١ ٜلاٖا ايلدٌ ايِاحل أٚ تل٣ ي٘ دن٤ َعٔ هعق١ ٚأكبععٌ دعن٤ا      :اهلل ؟  قاٍ
 .َٔ ايٓب٠ٛ

 ف باهلل َٔ ايٌٝطإباب إفا كأ٣ ٗ َٓاَ٘ َا ٜهلٙ ؾًٝٓؿح ث٬ثا ٚيٝقعٛ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ أبٞ ه١ًُ بعٔ  بعـ ايعلٓٔ أْع٘ قعاٍ:        -761
ِ   زلعت كهعٍٛ اهلل   :زلعت أبا ققاؿ٠ بٔ كبعٞ ٜكٍٛ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ايل٩ٜعا   :ٜكعٛ

ايِاؿ١ َٔ اهلل ٚاؿًِ َٔ ايٌٝطإ ؾإفا كأ٣ أسـنِ اي٤ٌٞ ٜهلٖ٘ ؾًٝٓؿح  عٔ ٜوعاكٙ   
إٕ نٓعت   :قاٍ أبٛ ه١ًُ .ٔ ًلٖا ؾإْٗا ئ تٔلٙ إٕ ًا٤ اهللث٬خ َلات ٚيٝقعٛف باهلل َ

    .٭ك٣ ايل٩ٜا ٖٞ أثكٌ  ًٞ َٔ اؾبٌ ؾًُا زلعت ٖقا اؿـٜح ؾُا نٓت أبايٝٗا

ايل٩ٜا ايِاؿ١ َٔ اهلل ٚاؿًِ َٔ ايٌٝطإ( ؾٝ٘ بٝإ أْع٘ يعٝى    :)قٛي٘ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
شٝض َٓ٘ َا نإ َٔ اهلل ٜأتٝو بع٘  إِا ايِ .نٌ َا ٜلاٙ اٱْوإ ٗ َٓاَ٘ ٜهٕٛ ُشٝشا

ٖٚٞ  ٢ً  .ًَو ايل٩ٜا َٔ ْوؼ١ أّ ايهقاب َٚا ه٣ٛ فيو أٓػاخ أس٬ّ ٫ٚتأٌٜٚ شلا
ُع٢ً اهلل  ٚأَل ايعٓ    .أْٛاع قـ تهٕٛ َٔ ؾعٌ ايٌٝطإ ًٜعب باٱْوإ أٚ ٜلٜ٘ َا ونْ٘

 .ٙ ٚإػعنا٤ٙ ٗ فيو بإٔ ٜبِل  ٔ ٜواكٙ ٜٚقعٛف باهلل َٓ٘ نأْ٘ ٜكِـ ب٘ طلؿ  ًٝ٘ ٚهًِ
ٚقـ تهٕٛ َٔ سـٜح ايٓؿى نُٔ ٜهعٕٛ ٗ أَعل أٚ سلؾع١ ٜعل٣ ْؿوع٘ ٗ فيعو ا٭َعل        
ٚايعاًل ٜل٣ َعٌٛق٘.  ٚقـ ٜهٕٛ فيو َٔ َناز ايطبٝع١ نُٔ غًعب  ًٝع٘ ايعـّ ٜعل٣     
ايؿِـ ٚايل اف ٚاؿُل٠ َٚٔ غًب  ًٝ٘ ايِؿلا٤ ٜل٣ ايٓاك ٚا٭ًٝا٤ ايِؿل َٚعٔ غًعب   
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ًٝا٤ ايوٛؿ ٚا٭ٖٛاٍ ٚإٛت َٚٔ غًب  ًٝ٘ ايعبًػِ ٜعل٣    ًٝ٘ ايوٛؿا٤ ٜل٣ اي١ًُٛ ٚا٭
 .٫ٚتأٌٜٚ ي٤ٌٞ َٔ ٖقٙ ا٭قواّ .ايبٝاض ٚإٝاٙ ٚايجًر

 باب ٜوقشب ا٫هق٦قإ إفا ؿػٌ بٝت ْؿو٘

 أٚ بٝت ٚاسـ َٔ قاكَ٘

ُع٢ً  )َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهعٍٛ اهلل   -762
ٍ    ٜا كهٛ :هأي٘ كدٌ ؾكاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ِ  :ٍ اهلل أأهعقأفٕ  ًع٢ أَعٞ ؟ ؾكعا ؾكعاٍ   .ْعع

ؾكعاٍ   .اهقأفٕ  ًٝٗعا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ايلدٌ: إْٞ َعٗا ٗ ايبٝت
اهقأفٕ  ًٝٗا أؼب إٔ تلاٖا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .إْٞ ػاؿَٗا :ايلدٌ

 .ؾاهقأفٕ  ًٝٗا :قاٍ . لٜا١ْ ؟ قاٍ: ٫

 خ ؾإٕ إفٕ ؿػٌ ٚإ٫ كدعباب ا٫هق٦قإ ث٬

)َايو(  ٔ ايجك١  ٓـٙ  ٔ بهرل بٔ  بـ اهلل بٔ ا٭هعر  عٔ بوعل بعٔ      -763
ُع٢ً اهلل  قاٍ كهٍٛ اهلل  :هعٝـ  ٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ  ٔ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ أْ٘ قاٍ

 .ا٫هق٦قإ ث٬خ ؾإ إفٕ يو ؾاؿػٌ ٚإ٫ ؾاكدع : ًٝ٘ ٚهًِ

ٚاسـ َعٔ  ًُعا٥ِٗ إٔ   )َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  ٔ غرل  -764
أبا َٛه٢ ا٭ًعلٟ دا٤ ٜوقأفٕ  ٢ً  ُل بٔ اـطاب ؾاهقأفٕ ث٬ثا ثِ كدعع  ؾأكهعٌ   

ٟ      : ُل بٔ اـطاب ٗ أثلٙ ؾكاٍ زلععت   :َا يو مل تعـػٌ ؟ ؾكعاٍ أبعٛ َٛهع٢ ا٭ًععل
 .ا٫هق٦قإ ث٬خ ؾإ أفٕ يو ؾاؿػٌ ٚإ٫ ؾاكدع :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

َٚٔ ٜعًِ ٖقا ؟ ي٦ٔ مل تعأتين َعٔ ٜعًعِ فيعو ٭ؾعًعٔ بعو نعقا         :اـطابؾكاٍ  ُل بٔ 
ٍ  .ٚنقا إْعٞ   :ؾؼلز أبٛ َٛه٢ سق٢ دا٤ فًوا ٗ إوذـ ٜكاٍ ي٘ فًى ا٭ِْاك ؾكعا

ِ أػدلت  ُل بٔ اـطاب أْٞ زلعت ٣وٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ا٫هعق٦قإ   :ٜكعٛ
مل تأت٢ٓ َٔ ٜعًِ ٖقا ٭ؾعًٔ بو نقا ي٦ٔ  :ؾكاٍ .ث٬خ ؾإ أفٕ يو ؾاؿػٌ ٚإ٫ ؾاكدع

ؾهعإ   .قعِ َعع٘   :ؾكايٛا ٭بٞ هعٝـ اــك٣ .ٚنقا ؾإٕ زلع فيو أسـ َٓهِ ؾًٝكِ َعٞ
أبٛ هعٝـ أُػلِٖ ؾكاّ َع٘ ؾأػدل فيو  ُل بٔ اـطاب  ؾكاٍ  ُل ٭ب٢ َٛهع٢:  أَعا   

 .٢ًُِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًأْٞ مل اتُٗو ٚيه٢ٓ ػٌٝت إٔ ٜقكٍٛ ايٓاي  ٢ً كهٍٛ اهلل 

ٚؾٝ٘ ُوو ٕا فٖب إيٝ٘ احملـثٕٛ َٔ طًب إقابععات ٚايٌعٛاٖـ    .ٜقكٍٛ أٟ ٜؿذل٣
 .تدل١٥ يًشـٜح  ٔ ا٭ٖٚاّ
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 باب ٜوًِّ ايلانب  ٢ً إاًٞ

 ٚإفا أداب ٚاسـ َٔ اؾُا ١ أدنأ  ِٓٗ

ِ  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كهٍٛ اهلل  -765 ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ش :قعا
 ِ ٚاسـ َٔ ايكّٛ أدنأ  ِٓٗ ش.ٜوًِ ايلانب  ٢ً إاًٞ ٚإفا هً

 باب إفا هًِ ايٝٗٛؿٟ نٝـ هٝب٘

766-        ٍ قعاٍ   :)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل أْع٘ قعا
ِ كهٍٛ اهلل  : إٕ ايٝٗعٛؿ إفا هعًِ  ًعٝهِ أسعـِٖ إِعا ٜكعٍٛ ايوعاّ        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 . ًٝهِ ؾكٌ:   ًٝو

ؾٝ٘ ؾقٖب قعّٛ إٍ إٔ ايِعٛاب   ٚاػقًـ ايعًُا٤  .قـ كٟٚ ٚ ًٝهِ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
ٚقاٍ  .ؾٝ٘ سقف ايٛاٚ سق٢ ِٜرل قٛشلِ بعٝٓ٘ َلؿٚؿا  ًِٝٗ ٚبإؿػاٍ ايٛاٚ ٜكع ا٫ًذلاى

 .ٚايواّ إٛت .إٛت أَل ٌَذلى بٝٓٓا ٚبٝٓهِ :هٛم إؿػاٍ ايٛاٚ نأْ٘ ٜكٍٛ :آػلٕٚ

 باب ٜوقشب إِاؾش١ ٚاشلـ١ٜ

٢ًُ قاٍ كهٍٛ اهلل  :اٍ)َايو(  ٔ  طا٤ بٔ  بـ اهلل اـلاهاْٞ أْ٘ ق -767
 .: تِاؾشٛا ٜقٖب ايػٌ ٚتٗاؿٚا ؼابٛا ٚتقٖب ايٌشٓا٤اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ا٭َل بقٌُٝت ايعاطى اؿاَـ غرل إننّٛ

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -768
 طعى  إٕ  طى ؾٌُق٘ ثِ إٕ  طى ؾٌعُق٘ ثعِ إٕ  طعى ؾٌعُق٘ ثعِ إٕ       :قاٍ ٚهًِ

 .قاٍ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل: ٫ أؿكٟ أبعـ ايج٬ث١ أٚ ا٭كبع١ .أْت َٔٓٛى :ؾكٌ

 باب ايقأنٝـ ٗ سؿٜ إٓطل

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هععٝـ إكعدل٣  عٔ أبعٞ ًعلٜض ايهعع  إٔ        -769
َٔ نإ ٜع٪َٔ بعاهلل ٚايٝعّٛ اٯػعل ؾًٝكعٌ ػعرلا أٚ        :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
 .كقِل –يُِٝت.  

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ  ًك١ُ  ٔ أبٝ٘  ٔ بع٬ٍ بعٔ اؿعاكخ     -771
إٕ ايلدٌ يٝقهًِ بايه١ًُ َٔ كٓعٛإ اهلل   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإنْٞ إٔ كهٍٛ اهلل 

َا نإ ٜٛٔ إٔ تبًؼ َا بًػت ٜهقب اهلل ي٘ بٗا كٓٛاْ٘ إٍ ّٜٛ ًٜكاٙ ٚإٕ ايلدٌ يٝعقهًِ  
تبًؼ َا بًػت ٜهقب اهلل ي٘ بٗعا هعؼط٘ إٍ ٜعّٛ     بايه١ًُ َٔ هؼ٘ اهلل َا نإ ٜٛٔ إٔ

 .ًٜكاٙ
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)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ أْ٘ أػعدلٙ إٔ أبعا    -771
إٕ ايلدٌ يٝقهًِ بايه١ًُ َا ًٜك٢ شلا با٫ ٜٟٗٛ بٗا ٗ ْاك دِٗٓ ٚإٕ ايلدٌ  :ٖلٜل٠ قاٍ

 .يٝقهًِ بايه١ًُ َا ًٜكٞ شلا با٫ ٜلؾع٘ اهلل بٗا ٗ اؾ١ٓ

 .كؾع٘ ايبؼاكٟ ٚايٓوا٥ٞ ٚاؿانِ :ًتق

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -772
ٜعا كهعٍٛ اهلل ٫ ؽرلْعا ؟     :ؾكاٍ كدٌ .َٔ ٚقاٙ اهلل ًل اثٌٓ ٚجل اؾ١ٓ :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾكاٍ فيعو أٜٔعا َجعٌ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ  اؿ كهٍٛ اهلل  ٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾوهق
٢ًُ اهلل  ًٝع٘  ٫ ؽرلْا ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾوهت كهٍٛ اهلل  :كايق٘ ا٭ٍٚ ؾكاٍ ي٘ ايلدٌَ

ٌ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِثِ قاٍ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ ٫ ؽرلْعا ٜعا    :َجٌ فيو أٜٔا ؾكاٍ ايلدع
كهٍٛ اهلل ؟ ثِ قاٍ كهٍٛ اهلل َجٌ فيو أٜٔا ثِ فٖب ايلدٌ ٜكٛي٘ َجعٌ َكايقع٘ ا٭ٍٚ   

َٔ ٚقاٙ اهلل ًل اثعٌٓ ٚجل   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٓب٘ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل ؾأههق٘ كدٌ إٍ د
َا بعٌ ؿٝٝع٘ َٚعا بعٌ      ،َا بٌ ؿٝٝ٘ َٚا بٌ كدًٝ٘ ،اؾ١ٓ ; َا بٌ ؿٝٝ٘ َٚا بٌ كدًٝ٘

 .كدًٝ٘

 باب ولّ ايهقب

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   قٌٝ يلهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ أْ٘ قاٍ -773
ٍ    :ؾكٌٝ ي٘ .ْعِ  :ْا ؟ ؾكاٍأٜهٕٛ إ٪َٔ دبا :ٚهًِ ِ  :أٜهٕٛ إع٪َٔ غع٬ٝ ؟ ؾكعا  .ْعع

 .٫ :أٜهٕٛ إ٪َٔ نقابا ؟ قاٍ :ؾكٌٝ ي٘

774-  ٍ  ًعٝهِ بايِعـم    :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  بـ اهلل بٔ َوعٛؿ نإ ٜكعٛ
ؾإٕ ايِـم ٜٗـٟ إٍ ايدل ٚايدل ٜٗـٟ إٍ اؾ١ٓ ٚإٜانِ ٚايهقب ؾإٕ ايهقب ٜٗعـٟ إٍ  

 ُـم ٚبل ٚنقب ٚؾذل. :تل٣ أْ٘ ٜكاٍإ٫  ،ٍ ايٓاكايؿذٛك ٚايؿذٛك ٜٗـٟ إ

 .كؾع٘ ايٌٝؼإ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚايذلَقٟ :قًت

775-      ٍ ٫ ٜعناٍ ايعبعـ    :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  بعـ اهلل بعٔ َوععٛؿ نعإ ٜكعٛ
  .ٜهقب ٚتٓهت ٗ قًب٘ ْهق١ هٛؿا٤ سق٢ ٜوٛؿ قًب٘ ؾٝهقب  ٓـ اهلل َٔ ايهافبٌ

 .شابٞ ٚاسـٖقا إٛقٛف َع٢ٓ ايقٟ قبً٘ ٚايِ :قًت

 باب كػّ ٗ ٚ ـ ايلدٌ اَلأت٘ َا يٝى  ٓـٙ

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  )َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ إٔ كد٬ قاٍ يلهٍٛ اهلل  -776
ؾكعاٍ   .٫ ػرل ٗ ايهقب :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأنقب اَلأتٞ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :ٚهًِ
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 . ًٝو٫ دٓاغ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأ ـٖا ٚأقٍٛ شلا ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :ايلدٌ

 باب ؼلِٜ ايػٝب١

)َايو(  ٔ ايٛيٝـ بٔ  بـ اهلل بٔ ُعٝاؿ إٔ إطًعب بعٔ  بعـ اهلل بعٔ       -777
َا ايػٝب١ ؟ ؾكعاٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِسٓطب إؼنَٚٞ أػدلٙ إٔ كد٬ هأٍ كهٍٛ اهلل 

ٍ  .إٔ تقنل َٔ إل٤ َا ٜهلٙ إٔ ٜوعُع  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ٜعا كهعٍٛ    :قعا
ِ ٚإ نإ سكا ؟ قاٍ كهٍٛ اهلل  ٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًاهلل  إفا قًعت   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .باط٬ ؾقيو ايبٗقإ

 باب ولّ فنل قاهٔ ايٓوا٤  ٓـ ايلداٍ

 ٚىلز َٔ ايبٝٛت َٔ ٜؿعٌ فيو

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ إٔ كٓجا نإ  ٓـ أّ هع١ًُ مٚز   -778
ِ   أَٝع١ ٚكهعٍٛ اهلل   ؾكاٍ يعبـ اهلل بٔ أبٞ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٜا  بـ اهلل إٕ ؾقض اهلل  ًٝهِ ايطا٥ـ غـا ؾأْا أؿيو  ٢ً اب١ٓ غع٬ٕٝ ؾإْٗعا تكبعٌ     :ٜوُع

 ش ٫ ٜـػًٔ ٖ٪٤٫  ًٝهِ ش.:٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .بأكبع ٚتـبل بجُإ

 باب ٫ وٌ ٕوًِ إٔ ٜٗذل أػاٙ ؾٛم ث٬خ يٝاٍ

 ٔ ٢ْٗ َٓهل ٚمٛٙإ٫ يػلض ًل ٞ َ

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  عٔ  طعا٤ بعٔ ٜنٜعـ ايًٝجع٢  عٔ أبعٞ أٜعٛب          -779
ش ٫ وٌ ٕوعًِ إٔ ٜٗذعل أػعاٙ ؾعٛم     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِا٭ِْاكٟ إٔ كهٍٛ اهلل 

 ث٬خ يٝاٍ ًٜقكٝإ ؾٝعلض ٖقا ٜٚعلض ٖقا ٚػرلُٖا ايقٟ ٜبـأ بايو٬ّ ش.

781-     ٍ ُع٢ً اهلل  اهلل  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أْعى بعٔ َايعو إٔ كهعٛ
قاٍ:  ٫ تباغٔٛا ٫ٚ ؼاهـٚا ٫ٚ تـابلٚا ٚنْٛعٛا  بعاؿ اهلل إػٛاْعا ٫ٚوعٌ       ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٕوًِ إٔ ٜٗذل أػاٙ ؾٛم ث٬خ يٝاٍ

 باب ايٓٗٞ  ٔ هب ايـٖل

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -781
 .يـٖل ؾإٕ اهلل ٖٛ ايـٖل٫ٜكٌ أسـنِ ٜا ػٝب١ ا  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ولّ كاطب١ إوًِ بٝا ناؾل

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بعٔ ؿٜٓعاك  عٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل         -782
 .َٔ قاٍ ٭ػٝ٘ ٜا ناؾل ؾكـ با٤ بٗا أسـُٖا :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
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ؾكعـ بعا٤ بٗعا( أٟ ٜلدعع بٗعقٙ ايهًُع١        :)قٛي٘ . ٢ً ٖقا أٌٖ ايعًِ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
ُٖا ٭ْ٘ إٕ نإ ُاؿقا ؾكـ كدع بٛػ١ُٝ ايهؿل إكٍٛ ؾٝع٘ ٚإٕ نعإ نافبعا كدعع     أسـ

 .بٛباٍ ٖقٙ ايه١ًُ ايكا٥ٌ

 ًٖو ايٓاي :باب َا دا٤ َٔ فّ قٛي٘

)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -783
 .ِؾٗٛ أًٖهٗ ،ًٖو ايٓاي :إفا زلعت ايلدٌ ٜكٍٛ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

قاٍ أبٛ  .إٌٗٛك ١ُٓ ايهاف َٔ أًٖهِٗ  ٢ً ُٝػ١ اهِ ايقؿٌٔٝ :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
إفا قاٍ فيعو ؼنْعا ٕعا ٜعل٣ ٗ ايٓعاي       :ؿاٚؿ  ٔ ققٝب١  ٔ َايو  ٗ َع٢ٓ ٖقا اؿـٜح

ٜع٢ٓ َٔ ايقٗإٚ ٗ أَل ؿِٜٓٗ ؾ٬ أك٣ ب٘ بأهعا ٚإفا قعاٍ فيعو  ذبعا بٓؿوع٘ ٚتِعاغلا       
 . ٓ٘يًٓاي ؾٗٛ إهلٚٙ ايقٟ ٢ْٗ 

ٚ ٓـٟ ي٘ َعٓع٢ آػعل ٖٚعٛ إٔ ىعايـ ْٗعٛك إوعًٌُ ٚ اَع١ ًٓع١ ايعًعِ           :قاٍ
٢ًُ اهلل ٚىذلع ق٫ٛ غرل قٛشلِ ثِ ٜكـّ  ٢ً اٱْهاك  ًِٝٗ ٚايطعٔ ؾِٝٗ نُا قاٍ ايٓ  

َا كآٙ إوًُٕٛ سوٓا ؾٗٛ  ٓعـ   :ٚقاٍ ابٔ َوعٛؿ . ًٝهِ بايوٛاؿ ا٭ ِٛ : ًٝ٘ ٚهًِ
 .اهلل سؤ

 ٢ اثٓإ ؿٕٚ ثايحباب ٫ ٜقٓاد

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -784
  .إفا نإ ث٬ث١ ْؿل ؾ٬ ٜقٓاد٢ اثٓإ ؿٕٚ ٚاسـ :قاٍ ٚهًِ

)َايو(  ٔ  بـ اهلل ؿٜٓاك نٓت أْا ٚ بـ اهلل بٔ  ُل  ٓعـ ؿاك ػايعـ    -785
 بٔ  ُل أسـ غعرلٟ  بٔ  كب١ اييت بايوٛم ؾذا٤ٙ ٚدٌ ٜلٜـ إٔ ٜٓادٝ٘ ٚيٝى َع  بـ اهلل

ٚغرل ايلدٌ ايقٟ ٜلٜـ إٔ ٜٓادٝ٘ ؾـ ا  بـ اهلل بٔ  ُعل كدع٬ آػعل سقع٢ نٓعا  أكبعع١       
 :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهذلػٝا ؾإْٞ زلعت كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ يٞ ٚيًلدٌ ايقٟ ؿ ا

 .٫ ٜقٓاد٢ اثٓإ ؿٕٚ ٚاسـ ؾإ فيو ونْ٘

 باب فّ فٟ ايٛدٌٗ

٢ًُ ٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا -786
 ش َٔ ًل ايٓاي فٚ ايٛدٌٗ ايقٟ ٜأتٞ ٖ٪٤٫ بٛد٘ ٖٚ٪٤٫ بٛد٘ ش.:قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 إٕ َٔ ايبٝإ يوشلا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب قٍٛ ايٓ  

قعـّ كدع٬ٕ َعٔ إٌعلم ٚػطبعا       :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ أْ٘ قاٍ -787
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إٕ َٔ ايبٝعإ يوعشلا أٚ إٕ    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل ؾعذب ايٓاي يبٝاُْٗا ؾكاٍ كهٍٛ 
 .بعا ايبٝإ يوشلا

ٖقا ؾُِٓٗ َٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاػقًـ أٌٖ ايعًِ ٗ تأٌٜٚ قٛي٘  :قاٍ ايـ٣ًٖٛ
إٕ َٔ ايبٝإ َا ٜهقوب ب٘ ُاسب٘ َٔ اٱثِ َا ٜهقوعب ايوعاسل    :ًٓ٘  ًٞ ايقّ ٜكٍٛ

سادع١ ؾٝعـػٌ ؾٝع٘ ايلٜعا٤ ٚىايطع٘ ايهعقب       بوشلٙ ٚفيو إٔ ٜقِٓع ٗ ايه٬ّ َٔ غرل 
إٔ إ٫  ٖٛ َٓععني١ ايوعشل ٗ ايقعأثرل    :ٜٚل٣ ايباطٌ سكا َِٚٓٗ َٔ ًٓ٘  ًٞ إـغ ٜكٍٛ

 إٕ َٔ ايٌعل سهُا  :ٜـٍ  ٢ً ٖقا قل١ٜٓ ٗ سـٜح آػل ،ٖقا س٬ٍ ٚايوشل سلاّ

 باب اؿًـ بػرل اهِ اهلل تعاٍ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   هعٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ ك  -788
أؿكى  ُل بٔ اـطاب ٖٚٛ ٜورل ٗ ايلنعب ٖٚعٛ وًعـ بأبٝع٘ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل        ٚهًِ

إٕ اهلل ٜٓٗانِ إٔ ؼًؿٛا بآبا٥هِ ؾُٔ نإ سايؿا ؾًٝشًـ باهلل أٚ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 .يُِٝت

َٔ سًـ بػرل اهلل ؾٗٛ ٌّ َهل١ٖٚ ٚأػ٢ٌ إٔ ٜهعٕٛ َعِع١ٝ ؾعإٕ     :قاٍ ايٌاؾعٞ
ٍ     :قٌٝ )ٚايوعُا٤ فات ايعدلٚز) )ٚايٌعُى     :أيٝى قـ أقوعِ اهلل بعبعا كًٛقاتع٘ ؟ ؾكعا

ٞ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚٓشاٖا) أيٝى إٔ ايٓ   إٕ  ،أؾًعض ٚأبٝع٘   :قاٍ ٗ سعـٜح ا٭ لبع
ؾاؾٛاب ٜهعٕٛ بعٛدٌٗ أسعـُٖا إٔ ؾٝع٘ إٓعُاكا َٚعٓعاٙ ٚكب ايوعُا٤ ٚكب         .ُـم

اُْٝٗا ٖٚٛ ا٭ُض إٔ ايٓٗٞ إِعا ٚقعع  ُعا    ٚث .ايٌُى ٚكب أبٝ٘ ٚمٛ فيو سٝجُا ٚقع
نإ  ٢ً قِعـ ايقعٛعِٝ يًُشًعٛف بازلع٘ ناؿعايـ بعاهلل ٜكِعـ بعقنلٙ ايقعٛعِٝ ؿٕٚ          

 .َاناْت ايعلب توقعًُ٘ ت٪نـ ب٘ ن٬َٗا َٔ غرل فيو ايقعِٛٝ

 باب ُٝؼ اؿًـ فنل اهلل تعاٍ ٗ ايكلإٓ ايعِٛٝ باهلل ٚٚاهلل ٚتاهلل

 ،ٜكععٍٛ:  ٫ ُعع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهععًِاهلل )َايععو( أْعع٘ بًػعع٘ إٔ كهععٍٛ  -789
 َٚكًب ايكًٛب. 

 ايٌُٝ تٓعكـ باهلل ٚباهِ َٔ أزلا٤ اهلل أٚ بِؿ١ َٔ ُؿات فات٘  :قاٍ ايـ٣ًٖٛ

 باب َٔ سًـ  ٢ً ٌّ ؾلأ٣ غرلٖا ػرلا َٓٗا ٜقشًٌ ٜٚهؿل

)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٝع٘  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ      -791
َٔ سًـ بٌُٝ ؾلأ٣ غرلٖا ػرلا َٓٗا ؾًٝهؿل  عٔ   :قاٍ ٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل  ًكهٍٛ اهلل 

 .ّٝٓ٘ ٚيٝؿعٌ ايقٟ ٖٛ ػرل
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 باب َٔ ْقك قلب١ ٚغرل قلب١ تلى َا ٫ قلب١ ؾٝ٘

 ٫ٚ نؿاك٠ ٗ تلن٘

)َايو(  ٔ ٓٝـ بٔ قٝى ٚثعٛك بعٔ مٜعـ ايعـًٜٞ أُْٗعا أػعدلاٙ  عٔ         -791
ًع٢ ُعاسب٘ إٔ كهعٍٛ اهلل    ٚأسـُٖا ٜنٜـ ٗ اؿعـٜح    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ْعقك إٔ ٫   :َا باٍ ٖعقا ؟ قعايٛا   :كأ٣ كد٬ قا٥ُا ٗ ايٌُى ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
ِ   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل     .ٜقهًِ ٫ٚ ٜوقٌٛ ٫ٚ هًى ِٜٚعّٛ  َعلٚٙ   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٚمل أزلعع إٔ كهعٍٛ اهلل    :قاٍ َايو :قاٍ و٢ٝ .ؾًٝقهًِ ٚيٝوقٌٛ ٚيٝذًى ٚيٝقِ ُٝاَ٘
أَلٙ بهؿاك٠ ٚقـ أَلٙ كهٍٛ اهلل إٔ ٜقِ َا نإ هلل طا ١ ٜٚذلى َعا   اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ 

 .نإ هلل َع١ِٝ

 باب قٔا٤ ايٓقك  ٔ إٝت

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ  قب١ بعٔ َوععٛؿ    -792
ِ   ٔ  بـ اهلل بٔ  باي إٔ هعـ بٔ  باؿ٠ اهقؿق٢ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :ؾكعا

ِ  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .إٕ أَٞ قـ َاتت ٚ ًٝٗا ْقك ٚمل تكٔ٘ :ش اقٔع٘  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  ٓٗا ش.

ٖٔ أكاؿ إٔ ٜٓؼًعع َعٔ َايع٘ ُعـق١ إٍ اهلل      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب مل ٜكبٌ ايٓ  
 ٚكهٛي٘

 إكاؿت٘ تًو ٚأًاك إٍ ايقِـم بجًح َاي٘

أْع٘   )َايو(  ٔ  جُإ بٔ سؿّ بٔ  ُل بٔ ػًـ٠  ٔ ابعٔ ًعٗاب   -793
ٜا كهٍٛ اهلل أٖذعل ؿاك قعَٛٞ ايعيت     :بًػ٘ إٔ أبا يباب١ بٔ  بـ إٓقك ٕا تاب اهلل  ًٝ٘ قاٍ

أُبت ؾٝٗا ايقْب ٚأداٚكى ٚأؽًع َٔ َايٞ ُـق١ إٍ اهلل ٚإٍ كهٛي٘ ؟ ؾكعاٍ كهعٍٛ   
 .هن٥و َٔ فيو ايجًح  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

 َع فٟ قلّ َٓٗاإ٫  باب ولّ َواؾل٠ إلأ٠

)َايو(  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكدلٟ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل   -794
 ش ٫ وٌ ٫َلأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯػل تواؾل َورل٠ ّٜٛ ٚي١ًٝ:قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 َع فٟ قلّ َٓٗا ش. إ٫ 

 باب نلا١ٖٝ ٚسـ٠ ٗ ايوؿل

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ سل١ًَ  ٔ  ُلٚ بٔ ًعٝب  ٔ أبٝع٘  عٔ    -795
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ِ   إٔ كهٍٛ اهلل  دـٙ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ش ايلانعب ًعٝطإ ٚايلانبعإ ًعٝطاْإ     :قعا
 ٚايج٬ث١ كنب ش. 

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ سل١ًَ  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب أْع٘ نعإ        -796
ايٌٝطإ ِٜٗ بايٛاسعـ ٚا٫ثعٌٓ ؾعإفا نعاْٛا      :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :ٜكٍٛ

 ث٬ث١ مل ِٜٗ بِٗ. 

 ـ ٚا٭ٚتاك َٔ أ ٓام اٱبٌباب قطع ايك٥٬

)َايو(  ٔ  بعـ اهلل بعٔ أبعٞ بهعل  عٔ  بعاؿ بعٔ ُعِٝ إٔ أبعا بٌعرل            -797
ِ ا٭ِْاكٟ أػدلٙ أْ٘ نإ دايوا َع كهٍٛ اهلل   .ٗ بععا أهعؿاكٙ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

سوعبت   :قاٍ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهعل  .كه٫ٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأكهٌ كهٍٛ اهلل  :قاٍ
قطععت.  إ٫  كًِٝٗ إٔ ٫ تبكٌ ٗ كقب١ بعرل ق٬ؿ٠ َعٔ ٚتعل أٚ قع٬ؿ٠   أْ٘ قاٍ ٚايٓاي ٗ َ

 .أك٣ فيو َٔ ايعٌ :زلعت َايها ٜكٍٛ :قاٍ و٢ٝ

ٚا٭ٚٗل  ٓـٟ إٔ إلاؿ ٖٛ قطع ايقُا٥ِ اييت ؾٝٗا ًلى ٚتًو ناْت  :قاٍ ايـًٖٟٛ
ـٜح نُعا  ؾا٭َل ٗ ٖعقا اؿع   .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًُِا٥ُِٗ ٗ اؾا١ًٖٝ سق٢ ْٗاِٖ ايٓ  

إِعا أَعل    :َل ٗ ٚد٘ اؾُع بٌ أساؿٜح ايٓٗٞ  ٔ ايلقٞ ٚا٭َل بٗا. ٚقعاٍ غعرل َايعو   
ٚقٌٝ إِا ْٗٞ  ٔ تعًٝل ا٭ٚتعاك ػاُع١ يع٬٦     .بكطعٗا ٭ِْٗ ناْٛا ٜعًكٕٛ ؾٝٗا ا٭دلاي

 :ىقٓل بٗا  ٓـ ًـ٠ ايلقّ ؾأَا ايكطٔ ٚايِٛف ؾ٬ بأي ب٘ ؿـٜح أبٞ ٖٚب اؾٌُٞ
 .ًـٖٚا ا٭ٚتاكٚقًـٖٚا ٫ٚ تك

 باب ا٭َل بايلؾل باٱبٌ ٚايذلغٝب ٗ ايورل بايًٌٝ

 ٚايٓٗٞ  ٔ ايقعلٜى  ٢ً ايطلٜل

798-   ٍ  :)َايو(  ٔ أبٞ  بٝـ٠ ٍَٛ هًُٝإ  ٔ ػايـ بٔ َعـإ ٜلؾعع٘ قعا
إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ كؾٝل وب ايلؾل ٜٚل٢ٓ ب٘ ٜٚعٌ  ًٝ٘ َا ٫ ٜععٌ  ًع٢ ايعٓعـ إفا    

ؾأْنيٖٛا َٓامشلا ؾإٕ ناْت ا٭كض دـب١ ؾألٛا  ًٝٗعا بٓكٝٗعا    كنبقِ ٖقٙ ايـٚاب ايعذِ
ٚ ًٝهِ بورل ايًٌٝ ؾإٕ ا٭كض تط٣ٛ بايًٌٝ َا ٫ تط٣ٛ بايٓٗاك ٚإٜانِ ٚايقعلٜى  ًع٢  

  .ايطلم ؾإْٗا طلم ايـٚاب َٚأ٣ٚ اؿٝات

 باب ايـ ا٤ إفا أكاؿ اـلٚز إٍ ايوؿل

ٚ  )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -799 ِ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘  نعإ إفا ٚٓعع    هعً
باهِ اهلل ايًِٗ أْت ايِاسب ٗ ايوعؿل ٚاـًٝؿع١    :كدً٘ ٗ ايػلم ٖٚٛ ٜلٜـ ايوؿل ٜكٍٛ
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ٛ ٕ  ًٝٓا ايوؿل ،ٗ ا٭ٌٖ ايًِٗ إْٞ أ ٛف بو َٔ ٚ جا٤ ايوعؿل   ،ايًِٗ امٚ يٓا ا٭كض ٖٚ
 .ٚنآب١ إٓكًب َٚٔ ه٤ٛ إٓٛل ٗ ا٭ٌٖ ٚإاٍ

 باب ايـ ا٤ إفا ْنٍ َٓعن٫

 ٔ ايجك١  ٓـٙ  ٔ ٜعكٛب بٔ  بـ اهلل ابٔ ا٭ًر  ٔ بول بٔ  )َايو( -811
ِ هعٝـ  ٔ هعـ بٔ أبٞ ٚقاض  ٔ سٛي١ بٓت سهِٝ إٔ كهٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ؾإْ٘ يعٔ ٜٔعلٙ    ،أ ٛف بهًُات اهلل ايقاَات َٔ ًل َا ػًل  :َٔ ْنٍ َٓعن٫ ؾًٝكٌ :قاٍ
 .٤ًٞ سق٢ ٜلؼٌ

 ٍ أًٖ٘باب إفا ق٢ٔ سادق٘ ؾًٝعذٌ ايلدٛع إ

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   -811
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل  ايوعؿل قطعع١ َعٔ ايععقاب ّٓعع أسعـنِ َْٛع٘         :قعا

 .ٚطعاَ٘ ًٚلاب٘ ؾإفا ق٢ٔ أسـنِ ُْٗق٘ َٔ ٚدٗ٘ ؾًٝعذٌ إٍ أًٖ٘

 نقاب ايلقا٥ل 

 باب نٌ ٤ًٞ بكـك

ٔ  ُلٚ بٔ َوعًِ  عٔ طعاٚٚي ايُٝعاْٞ     )َايو(  ٔ مٜاؿ بٔ هعـ   -812
نٌ ًع٤ٞ   :ٜكٛيٕٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأؿكنت ْاها َٔ  أُشاب كهٍٛ اهلل  :أْ٘ قاٍ

:  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚزلعت  بـ اهلل بٔ  ُل ٜكٍٛ: قاٍ كهٍٛ اهلل  :بكـك قاٍ طاٚٚي
 .نٌ ٤ًٞ بكـك سق٢ ايعذن ٚايهٝى أٚ ايهٝى ٚايعذن

 يكـكباب اسقذاز آؿّ َٚٛه٢ ٗ ا

ُع٢ً  )َايو(  ٔ أبٞ مْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل   -813
أْعت آؿّ   :ؾكعاٍ يع٘ َٛهع٢    .ؼاز آؿّ َٚٛه٢ ؾشعاز آؿّ َٛهع٢   :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

أْعت َٛهع٢ ايعقٟ أ طعاٙ اهلل      :ايقٟ أغٜٛت ايٓاي ٚأػلدقِٗ َٔ اؾ١ٓ ؟ ؾكاٍ يع٘ آؿّ 
أؾقًَٛين  ٢ً أَل قـ قعـك   :قاٍ .عِْ : ًِ نٌ ٤ًٞ ٚاُطؿاٙ  ٢ً ايٓاي بلهايق٘ ؟ قاٍ

ٞ  قبٌ إٔ أػًل ً . 

 باب أػق إٝجام َٔ فك١ٜ آؿّ  ًٝ٘ ايو٬ّ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أْٝو١  ٔ  بـ اؿُٝـ بٔ  بـ ا يلٓٔ بٔ مٜـ بٔ  -814
 :اـطاب أْ٘ أػدلٙ  ٔ َوًِ بٔ ٜواك اؾٗين إٔ  ُل بٔ اـطاب ه٦ٌ  عٔ ٖعقٙ اٯٜع١   

أيٝوت بلبهِ   ،ٗٛكِٖ فكٜقِٗ ٚأًٗـِٖ  ٢ً أْؿوِٗ)ٚإف أػق كبو َٔ بين آؿّ َٔ ٚ
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 :ب٢ً ًٗـْا إٔ تكٛيٛا ّٜٛ ايكٝا١َ إْا نٓا  ٔ ٖقا غاؾًٌ) ؾكاٍ  ُل بعٔ اـطعاب   :قايٛا
 :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜوأٍ  ٓٗا ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِزلعت كهٍٛ اهلل 

ٍ   إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ػًل آؿّ ثِ َوض ٚٗلٙ بُٝٝٓ٘ ؾ ػًكعت   :اهقؼلز َٓع٘ فكٜع١ ؾكعا
ػًكت  :ثِ َوض ٚٗلٙ ؾاهقؼلز َٓ٘ فك١ٜ ؾكاٍ .ٖ٪٤٫ يًذ١ٓ ٚبعٌُ أٌٖ اؾ١ٓ ٜعًُٕٛ
ٌ   .ٖ٪٤٫ يًٓاك ٚبعٌُ أٌٖ ايٓاك ٜعًُٕٛ ٜعا كهعٍٛ اهلل ؾؿعِٝ ايعُعٌ ؟ ؾكعاٍ       :ؾكعاٍ كدع

ً٘ بعٌُ إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ إفا ػًل ايعبـ يًذ١ٓ اهقعُ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
ٚإفا ػًعل ايعبعـ    :أٌٖ اؾ١ٓ سق٢ ّٛت  ٢ً  ٌُ َٔ أ ُاٍ أٌٖ اؾ١ٓ ؾٝـػً٘ ب٘ اؾٓع١ 

يًٓاك اهقعًُ٘ بعٌُ أٌٖ ايٓاك سق٢ ّٛت  ٢ً  ُعٌ َعٔ أ ُعاٍ أٖعٌ ايٓعاك ؾٝـػًع٘ بع٘        
 .ايٓاك

 باب نٌ َٛيٛؿ ٜٛيـ  ٢ً ؾطل٠ اٱه٬ّ

اهلل )َايو(  ٔ أبٞ  اينْعاؿ  عٔ ا٭ علز  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ         -815
نٌ َٛيٛؿ ٜٛيـ  ٢ً ايؿطل٠ ؾعأبٛاٙ ٜٗٛؿاْع٘ أٚ ِٜٓعلاْ٘ نُعا      :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٜا كهٍٛ اهلل أكٜت ايعقٟ   :تٓاتر اٱبٌ َٔ ب١ُٝٗ ْعا٤ ٌٖ ؼى ؾٝٗا َٔ دـ ا٤ ؟ قايٛا
 .اهلل أ ًِ َا ناْٛا  اًٌَ :ّٛت ٖٚٛ ُػرل ؟ قاٍ

 ٫ٚ ٜكاٍ َطلْا ب٤ٛٓ نقاباب نٌ َا ٜهٕٛ ؾٗٛ بإكاؿ٠ اهلل تعاٍ ٚػًك٘ 

)َايو(  ٔ ُاحل بٔ نٝوإ  ٔ  بٝـ اهلل  ٔ  بعـ اهلل بعٔ  قبع١ بعٔ      -816
٠٬ُ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ يٓا كهٍٛ اهلل  :َوعٛؿ  ٔ مٜـ بٔ ػايـ اؾٗين أْ٘ قاٍ

 ٌ ٍ       .ايِبض باؿـٜب١ٝ  ٢ً إثل زلا٤ ناْت َٔ ايًٝع  :ؾًُعا اِْعلف أقبعٌ  ًع٢ ايٓعاي ؾكعا
أُبض َٔ  باؿٟ َ٪َٔ بعٞ   :اهلل ٚكهٛي٘ أ ًِ  قاٍ قاٍ :بهِ ؟ قايٛاأتـكٕٚ َافا قاٍ ك

 .ؾأَا َٔ قاٍ َطلْا بؿٌٔ اهلل ٚكٓق٘ ؾعقيو َع٪َٔ بعٞ ٚنعاؾل بايهٛنعب      .ٚناؾل بٞ
 .َطلْا ب٤ٛٓ نقا ٚنقا ؾقيو ناؾل بٞ َٚ٪َٔ بايهٛنب :ٚأَا َٔ قاٍ

 باب ٫ َاْع ٕا أ ط٢ اهلل ٚنٌ ٤ًٞ  ٓـٙ َكـاك

ٍ    )َايو(  ٔ ٜنٜـ -817 قعاٍ   :بٔ مٜاؿ  ٔ قُـ بٔ نعب ايكلٚعٞ أْع٘ قعا
أٜٗا ايٓاي ٫ َاْع ٕا أ ط٢ اهلل ٫َٚعطٞ ٕعا َٓعع    :َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ ٖٚٛ  ٢ً إٓدل

زلععت ٖع٪٤٫    :ثِ قاٍ .اهلل ٫ٜٚٓؿع فا اؾـ َٓ٘ اؾـ َٔ ٜلؿ اهلل ب٘ ػرلا ٜؿكٗ٘ ٗ ايـٜٔ
 ٢ ٖقٙ ا٭ ٛاؿ.  ً ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايهًُات َٔ كهٍٛ اهلل 

 باب اٱْاٍ ٗ طًب ايلمم.
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إٕ أسـا ئ ّٛت سق٢ ٜوقهٌُ كمق٘  :)َايو( أْ٘ بًػ٘ أْ٘ نإ ٜكاٍ -818
 .ؾأًْٛا ٗ ايطًب

َٚعٓع٢ اٱْعاٍ    .قاٍ اؿاؾٜ أبٛ  ُل: ٖقا سـٜح َلؾٛع كٟٚ َٔ ٚدٛٙ سوإ
ٌ ٜٛاؾعل  ٗ ايطًب أْ٘ إٕ ٖادت ؿا ١ٝ ٗ قًب٘ ي٤ٌٞ َٔ إهاهب ْٛل بِلٜض  كً٘ ٖع 

 .ايٌلٜع١ أّ ٫ ؟ ؾإٕ ٚاؾكٗا أػق ب٘ ٚإ٫ تلى

 باب ٫ ٜعقـ بعٌُ ًل ا سق٢ ىًّ ْٝق٘ هلل ٫ٚ ٜعًُ٘ بلٜا٤ أٚ  اؿ٠

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ أبٞ ُاحل ايوعُإ  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ      -819
  .اـٌٝ ; يلدٌ أدل ٚيلدٌ هذل ٚ ًع٢ كدعٌ ٚمك   :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

قٟ ٖٞ ي٘ أدل ؾلدٌ كبطٗا ٗ هبٌٝ اهلل ؾأطاٍ ٗ َعلز أٚ كٚٓع١ ؾُعا أُعابت     ؾأَا اي
ٗ طًٝٗا فيو َٔ إلز أٚ ايل١ٓٚ نإ ي٘ سوٓات ٚيٛ أْٗا قطعت طًٝٗا فيو ؾاهقٓت 
ًلؾا أٚ ًلؾٌ ناْت آثاكٖا ٚأكٚاثٗا سوٓات ي٘ ٚيٛ أْٗا َلت بٓٗل ؾٌعلبت َٓع٘ ٚمل   

ٚكدٌ كبطٗا تػٓٝا ٚتعؿؿا ٚمل ٜٓى  .ي٘ أدلٜلؿ إٔ ٜوكٞ ب٘ نإ فيو ي٘ سوٓات ؾٗٞ 
ٚكدٌ كبطٗا ؾؼلا ٚكٜا٤ ْٚعٛا٤ا ٭ٖعٌ    .سل اهلل ٗ كقابٗا ٫ٚ ٚٗٛكٖا ؾٗٞ يقيو هذل

مل ٜٓععنٍ   : ٔ اؿُل ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚه٦ٌ ايٓ   .اٱه٬ّ ؾٗٞ  ًٞ فيو ٚمك
َٚعٔ   ،ك٠ ػعرلا ٜعلٙ  ؾُعٔ ٜعُعٌ َجكعاٍ ف    :ٖقٙ اٯ١ٜ اؾاَع١ ايؿاف٠إ٫   ًٞ ؾٝٗا ٤ًٞ

 .ٜعٌُ َجكاٍ فك٠ ًلا ٜلٙ 

ايطٌٜٛ ٚايطٌٝ بايهول اؿبٌ ايطٜٛعٌ ٌٜعـ    .إلز ا٭كض ايٛاهع١ فات ْبات نجرل
اهعً    .أسـ طلؾٝ٘ ٗ ٚتـ أٚ غرلٙ ٚايطلف اٯػعل ٗ ٜعـ ايؿعلي يٝعـٚك ؾٝٗعا ٜٚل ع٢      

ايػلٜعن٠ ايطبٝعع١   ايٓعٛا٤ ٚإٓعاٚا٠ إععاؿا٠     .ايؿلي أٟ  ـا ٕلس٘ ٌْٚاط٘ ًعلؾا أٚ ًعٛطا  
 .ٚاـًل ٚاؾُع غلا٥ن ٜ٪ٚب ٜلدع

 باب ثٛاب اي٤ٛٓٛ

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٝ٘  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ     -811
ايو٬ّ  ًعٝهِ ؿاك قعّٛ َع٪ٌَٓ ٚإْعا إٕ      :ػلز إٍ إكدل٠ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ٜا كهٍٛ اهلل أيوعٓا بإػٛاْعو    :قايٛا .ًا٤ اهلل بهِ ٫سكٕٛ ٚؿؿت أْٞ قـ كأٜت إػٛآْا
 :ؾكعايٛا   .بٌ أْقِ أُشاب٢ ٚإػٛآْا ايقٜٔ مل ٜأتٛا بعـ ٚأْا ؾلطِٗ  ًٞ اؿعٛض  :؟ قاٍ

أكأٜت يٛ نعإ يلدعٌ ػٝعٌ     :ٜا كهٍٛ اهلل نٝـ تعلف َٔ ٜأتٞ بعـى َٔ أَقو ؟ قاٍ
ٗ  :ب٢ً ٜا كهٍٛ اهلل قاٍ :ٜعلف ػًٝ٘؟ قايٛاإ٫  غل قذ١ً ٗ ػٌٝ ؿٴِٖ بٴِٗ ِ ٜعأتٕٛ  ؾعإْ

 .كقِل -ّٜٛ ايكٝا١َ غلا قذًٌ َٔ اي٤ٛٓٛ.  
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مل ٜٓـ بقيو أػعٛتِٗ ٚيهعٔ فنعل َعنٜقِٗ اينا٥عـ٠       :قاٍ ايكآٞ  ٝاض ٚايٟٓٛٚ
ٚإِا َٓع إٔ ٜوُٛا بقيو ٭ٕ ايقو١ُٝ ٚايُٛـ  ًٞ هعبٌٝ   .بايِشب١ ٚاػقِاُِٗ بٗا

ؿكد١ ٫ ًٜشكِٗ  ايجٓا٤ ٚإـغ هب إٔ ٜهٕٛ بأكؾع سا٫ت إو٢ُ ٚيًِشاب١ بايِشب١
 .ؾٝٗا أسـ ؾأسب إٔ ُٜٛؿٛا بٗا

)قاٍ ايـ٣ًٖٛ( ٖقا ايٛد٘ ٜأباٙ ٚاٖل اؿعـٜح ؾعإٕ ا٭ػع٠ٛ أكؾعع َعٔ ايِعشب١ ٗ       
أثبت ٕٔ ٜأتٞ بعـٙ َٔ أَقع٘ ؾٔع٬ دن٥ٝعا ٚإٕ نعإ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايعلف ٚيهٓ٘ 

لاغ َٔ سٝعح  ٕٔ كآٙ ُٚشب٘ ايؿٌٔ ايهًٞ ٭ِْٗ أْؿق بِرل٠ ٚأطٛع ؿهِ ايعكٌ ايِ
ٚمل ٌٜعاٖـٚا َٛاقعع ايعٛسٞ ٚفيعو نُعا       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإِْٗ آَٓٛا ٚمل ٜلٚا ايٓ  

ٜكاٍ يًُبقـ٨ ايقٟ ٜـكى إوأي١ بايٓٛل أْ٘ أ كٌ َعٔ ايععامل اجملقٗعـ َعٔ سٝعح إٔ ٖعقا       
أؿكى َع  ـّ آ٫ت ا٫دقٗاؿ  ٓعـٙ ٚاجملقٗعـ إِعا أؿكى ؾُعع٘ آ٫ت ا٫دقٗعاؿ ؾعا٭ٍٚ       

يٓاي ٜٚقنلٕٚ ًأْ٘ ٗ احملاؾٌ ٫ ايجاْٞ )ايؿلٙ( َٔ ٜقكـّ ايكّٛ يرلتاؿ شلعِ  ٜقعذب َٓ٘ ا
إا٤ ٧ٜٝٗٚ شلِ ايلًا٤ ٚايـ٤٫ )غل( ْع أغل ٚايػعل٠ بٝعاض ٗ ٚدع٘ ايؿعلي ٚايقشذٝعٌ      
بٝاض ٗ ٜـٜ٘ ٚكدًٝ٘ )ؿِٖ( ْع أؿِٖ ٖٚعٛ ا٭هعٛؿ ٚايـُٖع١ ايوعٛاؿ )ٚايعبِٗ( ْعع       

 .٘ يٕٛ هٛاٙايبِٗٝ ٖٚٛ ا٭هٛؿ ايقٟ ٫ ىايط

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك  عٔ  بعـ اهلل ايِعٓاغٞ     -811
ِ   إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إفا تٛٓعأ ايعبعـ إع٪َٔ ؾقُٔعُا ػلدعت       :قعا

اـطاٜا َٔ ؾٝ٘ ٚإفا اهقٓجل ػلدت اـطاٜا َٔ أْؿ٘ ٚإفا غوٌ ٚدٗ٘ ػلدت اـطاٜا َٔ 
ا غوٌ ٜـٜ٘ ػلدت اـطاٜا َعٔ ٜـٜع٘ سقع٢    ٚدٗ٘ سق٢ ؽلز َٔ ؼت أًؿاك  ٝٓٝ٘ ؾإف

ؽلز َٔ أٚؿاك ٜـٜ٘ ؾإفا َوض بلأه٘ ػلدت اـطاٜا َٔ كأهع٘ سقع٢ ؽعلز َعٔ أفْٝع٘      
ثعِ   :قاٍ .ؾإفا غوٌ كدًٝ٘ ػلدت اـطاٜا َٔ كدًٝ٘ سق٢ ؽلز َٔ ؼت أٚؿاك كدًٝ٘

 .نإ ٌَٝ٘ إٍ إوذـ ٬ُٚت٘ ْاؾ١ً ي٘

ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘   -812
إفا تٛٓأ ايعبـ إوعًِ أٚ إع٪َٔ ؾػوعٌ ٚدٗع٘ ػلدعت َعٔ        :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾعإفا   –أٚ معٛ ٖعقا    –ٚدٗ٘ نٌ ػط١٦ٝ ْٛل إيٝٗا بعٝٓٝ٘ َع إا٤ أٚ َع آػل قطعل إعا٤   
غوٌ ٜـٜ٘ ػلدت َٔ ٜـٜ٘ نٌ ػط١٦ٝ بطٌقٗا ٜـاٙ َعع إعا٤ أٚ آػعل قطعل إعا٤ سقع٢       

 .ْكٝا َٔ ايقْٛب ىلز

 باب ثٛاب َٔ ػلز َٔ بٝق٘ ٜلٜـ اي٠٬ِ

َٔ تٛٓأ  :)َايو(  ٔ ْعِٝ بٔ  بـ اهلل اجملُل أْ٘ زلع أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ -813
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ؾأسؤ ٤ٛٓٚٙ ثِ ػلز  اَـا إٍ اي٠٬ِ ؾإْ٘ ٗ ٠٬ُ َا نإ ٜعُـ إٍ اي٠٬ِ  ٚأْع٘  
سـنِ اٱقا١َ ؾع٬  ٜهقب ي٘ بإسـ٣ ػطٛتٝ٘ سو١ٓ ُٚش٢  ٓ٘ با٭ػل٣ ه١٦ٝ ؾإفا زلع أ

 .َٔ أدٌ نجل٠ اـط٢ :مل ٜا أبا ٖلٜل٠ ؟ قاٍ :ٜوع ؾإٕ أ ُٛهِ أدلا أبعـنِ ؿاكا قايٛا

 .كؾع غرل َايو َٔ ا٭١ُ٥ ٖقا اؿـٜح َؿلقا :قًت

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبعٞ بهعل إٔ أبعا بهعل بعٔ  بعـ ايعلٓٔ نعإ          -814
أٚ يٝعًُ٘ ثِ كدعع إٍ بٝقع٘    َٔ غـا أٚ كاغ  إٍ إوذـ ٫ ٜلٜـ غرلٙ يٝقعًِ ػرلا :ٜكٍٛ

 .نإ ناجملاٖـ ٗ هبٌٝ اهلل كدع غاِا

كٚاٙ ايطدلاْٞ ٗ ايهبرل بإهٓاؿ ٫ بعأي بع٘ َلؾٛ عا  عٔ أبعٞ أَاَع١ نعإ يع٘          :قًت
ٍ  .نأدل ساز تاّ سذق٘ َعٔ ػعلز ٗ    :سعـٜح سوعٔ َلؾٛ عا    :ٚأػلز ايذلَقٟ ٚقعا

ايهبرل  ٔ أبٞ أَا١َ كٓعٞ   ٚك٣ٚ ايطدلاْٞ ٗ .طًب ايعًِ ؾٗٛ ٗ هبٌٝ اهلل سق٢ ٜلدع
ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ٓ٘  ٔ ايٓ   ايػعـٚ ٚايعلٚاغ إٍ إوعذـ َعٔ اؾٗعاؿ ٗ       :قعا

 .هبٌٝ اهلل

 باب َجٌ اي٠٬ِ ٗ تهؿرلٖا اـطاٜا

)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ  اَل بٔ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ  عٔ أبٝع٘ أْع٘ قعاٍ:       -815
ي١ًٝ ؾعقنلت ؾٔع١ًٝ ا٭ٍٚ  ٓعـ     نإ كد٬ٕ أػٛإ ؾًٗو أسـُٖا قبٌ ُاسب٘ بأكبعٌ

ِ   ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  أمل ٜهعٔ ا٭ػعل    :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .ب٢ً ٜا كهعٍٛ اهلل ٚنعإ ٫ بعأي بع٘     :َوًُا ؟ قايٛا

 َٚا ٜـكٜهِ َا بًػت ب٘ ٬ُت٘ ؟ إِا َجٌ اي٠٬ِ نُجٌ ْٗعل  عقب غُعل ببعاب     :ٚهًِ
أسـنِ ٜكقشِ ؾٝ٘ نٌ ّٜٛ ٔى َعلات ؾُعا تعلٕٚ فيعو ٜبكعٞ َعٔ ؿكْع٘ ؟ ؾعإْهِ ٫         

  .تـكٕٚ َا بًػت ب٘ ٬ُت٘
 .)غُل( ٖٛ ايهجرل إا٤ )ؿكٕ( ٚهؼ٘

 .كٚاٙ ايطدلاْٞ ٗ ا٭ٚه٘  ٔ أْى ٚ بـ اهلل بٔ قلٙ َلؾٛ ا :قًت

 باب ػرل أ ُايهِ اي٠٬ِ

ِ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -816 ٍ  ٚهعً اهعقكُٝٛا   :قعا
 .إ٪َٔإ٫  ٚئ ؼِٛا ٚا ًُٛا  ٚػرل أ ُايهِ اي٠٬ِ ٫ٚ واؾٜ  ٢ً اي٤ٛٓٛ

 باب ؾٌٔ اْقٛاك اي٠٬ِ بعـ اي٠٬ِ ٗ إوذـ

إفا ُع٢ً   :)َايو(  ٔ ْعِٝ بٔ  بـ اهلل اجملُل أْ٘ زلع أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ -817
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ؾعإٕ   ،غؿل ي٘ ايًِٗ اكٓ٘ايًِٗ ا ،أسـنِ ثِ دًى ٗ ٬َِٙ مل تنٍ ا٥٬ٕه١ تًِٞ  ًٝ٘
 .قاّ َٔ ٬َِٙ ؾذًى ٗ إوذـ ٜٓقٛل اي٠٬ِ مل ٜنٍ ٗ ٠٬ُ سق٢ ًِٜٞ

 باب ادقُاع ٥٬َه١ ايًٌٝ ٚايٓٗاك ٗ ٬ُتٞ ايؿذل ٚايعِل

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -818
٥هع١ بايٓٗعاك ٚهقُععٕٛ ٗ ُع٠٬     ٜقعاقبٕٛ ؾٝهِ ٥٬َه١ بايًٌٝ ٬َٚ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ايعِل ٠٬ُٚ ايؿذل ثِ ٜعلز ايقٜٔ باتٛا ؾٝهِ ؾٝوعأشلِ ٖٚعٛ أ ًعِ بٗعِ نٝعـ تعلنقِ       
 .تلنٓاِٖ ِٖٚ ًِٜٕٛ ٚأتٝٓاِٖ ِٖٚ ًِٜٕٛ : باؿٟ ؟ ؾٝكٛيٕٛ

 باب ؾٌٔ ػِاٍ ٖا ٜقعًل باي٠٬ِ

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  -819
ِ   ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل   ٔ أبٞ ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً يعٛ ٜعًعِ ايٓعاي َعا ٗ ايٓعـا٤       :قعا

ٚيعٛ ٜعًُعٕٛ َعا ٗ ايعقٗذرل      ،إٔ ٜوقُٗٛا  ًٝ٘ ٫هقُٗٛاإ٫  ٚايِـ ا٭ٍٚ ثِ مل هـٚا
 .٫هقبكٛا إيٝ٘ ٚيٛ ٜعًُٕٛ َا ٗ ايعق١ُ ٚايِبض ٭تُٖٛا ٚيٛ سبٛا

ثعِ قٝعٌ ٕطًعل     ،ٍ اي٠٬ِ ٗ اشلعادل٠ )إٔ ٜوقُٗٛا( أٟ ٜكذل ٛا )ايقٗذرل( ايقبهرل إ
 .ايقبهرل )سبٛا( بوهٕٛ ايبا٤ أٟ ٌَٝا  ٢ً ايٝـٜٔ ٚايلنبقٌ

 باب ؾٌٔ هٛك٠ ايؿاؼ١

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ٜعكٛب إٔ أبا هعٝـ ٍَٛ  عاَل   -821
ْاؿ٣ أبٞ ابٔ نعب ٖٚٛ ًِٜٞ ؾًُعا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ نلٜن أػدلٙ إٔ كهٍٛ اهلل 

ٜـٙ  ٢ً ٜعـٙ ٖٚعٛ ٜلٜعـ إٔ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِٔ ٬ُت٘ ؿك٘ ؾٛٓع كهٍٛ اهلل ؾلؽ 
إْٞ ٭كدٛ إٔ ٫ؽلز َعٔ إوعذـ سقع٢ تعًعِ هعٛك٠ َعا        :ىلز َٔ باب إوذـ ؾكاٍ

ٞ   .أْنٍ ٗ ايقٛكا٠ ٫ٚ ٗ اٱلٌٝ ٫ٚ ٗ ايكلإٓ َجًٗا ؾذعًعت أبطع٧ ٗ إٌعٞ     :قعاٍ أبع
نٝـ تكعلأ إفا اؾققشعت    :ؾكاٍ .ايوٛك٠ اييت ٚ ـتين  ،ٜا كهٍٛ اهلل :كدا٤ فيو ثِ قًت

ؾكعاٍ   .ؾكلأت  ًٝع٘ )اؿُعـ هلل كب ايععإٌ( سقع٢ أتٝعت  ًع٢ آػلٖعا        :اي٠٬ِ ؟  قاٍ
ش ٖٞ ٖقٙ ايوٛك٠ ٖٚٞ ايوبع إجعاْٞ ٚايكعلإٓ ايعٛعِٝ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 ايقٟ أ طٝت ش.

ْع٘ زلعع أبعا ايوعا٥ب     )َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ بعٔ ٜعكعٛب أ   -821
ٍ   :ٍَٛ ٌٖاّ بٔ مٖل٠ ٜكٍٛ ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   زلععت كهعٍٛ اهلل    :زلعت أبا ٖلٜعل٠ ٜكعٛ

قوُت اي٠٬ِ بٝين ٚبٌ  بـٟ ِْؿٌ ؾِٓؿٗا يٞ ِْٚؿٗا  :قاٍ اهلل تعاٍ :ٜكٍٛ ٚهًِ
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اؿُـ هلل كب  :ٜكٍٛ ايعبـ ،اقل٩ٚا :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  .يعبـٟ َا هأٍ
ـ   .ٓـْٞ  بـٟ :ٜكٍٛ اهلل .ٌايعإ ِ   :ٜكعٍٛ ايعبع أثٓع٢  ًعٞ    :ٜكعٍٛ اهلل  .ايعلٓٔ ايعلسٝ

ـ   .فـْٞ  بـٟ :ٜكٍٛ اهلل .َايو ّٜٛ ايـٜٔ :ٜكٍٛ ايعبـ . بـٟ إٜعاى ْعبعـ    :ٜكعٍٛ ايعبع
اٖـْا ايِعلاٙ   :ٜكٍٛ ايعبـ .ؾٗقٙ اٯ١ٜ بٝين ٚبٌ  بـٟ ٚيعبـٟ َا هأٍ .ٚإٜاى ْوقعٌ

ٌ  إوقكِٝ ُلاٙ ايقٜٔ أْع ؾٗع٪٤٫ يعبعـٟ    ،ُت  ًِٝٗ غرل إػٔٛب  ًعِٝٗ ٫ٚ ائعاي
 .ٚيعبـٟ َا هأٍ

)قوعُت   .زلٝت ايوبع إجاْٞ ٭ْٗا هبع آٜات ٖٚٞ تج٢ٓ أٟ تهعلك ٗ نعٌ ُع٠٬   
ِ   بٗعا نكٛيع٘   إ٫  اي٠٬ِ( ٜعين ايؿاؼ١ ٭ٕ اي٠٬ِ ٫ تِعض  اؿعر   :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٝـ هلل تعاٍ ٚٚاسـ٠ ٌَق١ًُ  ًع٢ تعٛعِٝ   )ِْؿٌ(  ٜعين إٔ ث٬خ آٜات َٓٗا ُذ . لؾ١
 .ايباكٟ ٚاهقعا١ْ ايعبـ ب٘ ٚإقلاكٙ بايعباؿ٠ ي٘ ٚث٬خ َٓٗا ه٪اٍ ٚؿ ا٤

 قٌ ٖٛ اهلل أسـ باب ؾٌٔ 

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ ُعِع١  ٔ أبٝ٘  ٔ أبعٞ   -822
دعا٤ إٍ كهعٍٛ   هعٝـ اــكٟ أْ٘ زلع كد٬ ٜكلأ )قٌ ٖٛ اهلل أسـ) ٜلؿؿٖا ؾًُا أُعبض  

ُع٢ً اهلل  ؾقنل فيو ي٘ ٚنإٔ ايلدعٌ ٜقكاشلعا ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
 :  ش ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ إْٗا يقعـٍ ثًح ايكلإٓ ش.  ًٝ٘ ٚهًِ

)َايو(  ٔ  بٝـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ  بٝـ بٔ سٌٓ ٍَٛ آٍ مٜعـ   -823
ِ   َع كهٍٛ اهلل أقبًت  :زلعت أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ :بٔ اـطاب أْ٘ قاٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ِ  ؾوُع كد٬ ٜكلأ ) قٌ ٖٛ اهلل أسـ (. ؾكاٍ كهٍٛ اهلل   .ٚدبعت  :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾأكؿت إٔ أفٖب إيٝ٘ ؾأبٌلٙ ثِ  :قاٍ أبٛ ٖلٜل٠ .اؾ١ٓ :ؾوأيق٘ َافا ٜا كهٍٛ اهلل ؟ ؾكاٍ

ا٤ َعع كهعٍٛ اهلل   ؾآثلت ايػـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾلقت إٔ ٜؿٛتين ايػـا٤ َع كهٍٛ اهلل 
 .ثِ فٖبت إٍ ايلدٌ ؾٛدـت٘ قـ فٖب ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

)ٜقكاشلععا( بقٌععـٜـ ايعع٬ّ أٟ ٜعقكععـ أْٗععا قًًٝعع١ م )ؾلقععت( أٟ ػؿععت )آثععلت( أٟ  
 .اػذلت

 تباكى ايقٟ بٝـٙ إًو باب ؾٌٔ 

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  ٛف أْ٘ أػعدلٙ   -824
ػاؿٍ  ٔ  تباكى ايقٟ بٝـٙ إًو تعـٍ ثًح ايكلإٓ ٚإٔ  قٌ ٖٛ اهلل أسـ إٔ 

 .ُاسبٗا
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 .ػاؿٍ أٟ ػاؿٍ ا٥٬ٕه١ ٗ ايكدل ٚٗ ايكٝا١َ يقـؾع  ٓ٘ ايعقب :قاٍ ايـًٖٟٛ
 إْا ؾقشٓا يو باب ؾٌٔ 

ِ )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -825  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
طاب ٜورل َع٘ ي٬ٝ ؾوأي٘  ُعل  عٔ ًع٤ٞ ؾًعِ     نإ ٜورل ٗ بعا أهؿاكٙ ٚ ُل بٔ اـ

 :ثِ هأي٘ ؾًعِ هبع٘ ثعِ هعأي٘ ؾًعِ هبع٘ ؾكعاٍ  ُعل         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِهب٘ كهٍٛ اهلل 
ِ   ثهًقو أَو  ُل ْنكت كهعٍٛ اهلل   ثع٬خ َعلات نعٌ فيعو ٫      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

لإٓ ؾشلنت بعرلٟ سق٢ إفا نٓت أَاّ ايٓاي ٚػٌٝت إٔ ٜٓعنٍ ٗ ق :قاٍ  ُل .هٝبو
يكـ ػٌٝت إٔ ٜهعٕٛ ْعنٍ    :ؾكًت :قاٍ .ؾُا ٌْبت إٔ زلعت ُاكػا ِٜلؾ بٞ :قاٍ

يكـ ػٌٝت إٔ ٜهٕٛ ْنٍ  :ؾكًت :ٗ قلإٓ ؾُا ٌْبت إٔ زلعت ُاكػا ِٜلغ بٞ قاٍ
ٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذ٦ت كهٍٛ اهلل  :ٗ قلإٓ قاٍ يكعـ أْنيعت    :ؾوعًُت  ًٝع٘ ؾكعا

إْعا ؾقشٓعا   ثعِ قعلأ:     .طًعت  ًٝ٘ ايٌُى  ًٞ ٗ ٖقٙ اي١ًًٝ هٛك٠ شلٞ أسب إيٞ ٖا
 .يو ؾقشا َبٝٓا 

)ثهًقو( بهول ايهاف أٟ ؾكـتو أَو ؿ ا٤  ٢ً ْؿو٘ َٚعٓاٙ ايقشوعل ٚايٓـاَع١   
)َعا ٌْعبت) بهوعل     .)ْنكت( بناٟ ثِ كا٤ كؿؿا أٟ أؿشت  ًٝ٘ سق٢ ثكٌ  ًٝ٘ فيعو 

ٕعٓع٢ مل أيبعح ٚمل   ايٌٌ إعذ١ُ ثِ َٛسـ٠ هان١ٓ أٟ مل أتعًل ب٤ٌٞ غرل َا فنلت ٚا
 .أَهح

 باب ؾٌٔ فنل اهلل تعاٍ

أػدلنِ غعرل  إ٫  :قاٍ أبٛ ايـكؿا٤ :)َايو(  ٔ مٜاؿ بٔ أبٞ مٜاؿ قاٍ -826
أ ُايهِ ٚأكؾعٗا ٗ ؿكدقهِ ٚأمناٖعا  ٓعـ ًَعٝههِ ٚػعرل يهعِ َعٔ إ طعا٤ ايعقٖب         

 :ٚايٛكم ٚػرل يهِ َٔ إٔ تًكٛا  عـٚنِ ؾقٔعلبٛا أ ٓعاقِٗ ٜٚٔعلبٛا أ ٓعاقهِ ؟ قعايٛا      
َا  ٌُ  :قاٍ أبٛ  بـ ايلٓٔ َعاف بٔ سبٌ :ٚقاٍ مٜاؿ بٔ أبٞ مٜاؿ .فنل اهلل :قاٍ .ب٢ً

  .ابٔ آؿّ َٔ  ٌُ أل٢ ي٘ َٔ  قاب اهلل َٔ فنل اهلل

ك٣ٚ ا٭ثل ا٭ٍٚ أٓـ بإهٓاؿ سؤ ٚابٔ أبعٞ ايعـْٝا ٚايذلَعقٟ ٚابعٔ َادع١       :قًت
ٗ ا٭ٚهع٘ ٚايِعػرل ٚكداشلُعا    ٚك٣ٚ ا٭ثل ايجاْٞ ايطدلاْعٞ   .ٚاؿانِ ٚايبٝٗك٢ َلؾٛ ا

 .كداٍ ايِشٝض  ٔ دابل كٓٞ اهلل  ٓ٘ َلؾٛ ا

 باب ايباقٝات ايِاؿات

 .ٚايباقٝات ايِاؿات ػرل  ٓـ كبو ثٛابا ٚػرل أ٬َ  :قاٍ تعاٍ
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 ٔ  ُاك٠ بٔ ُٝاؿ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب أْ٘ زلع٘ ٜكٍٛ ٗ ايباقٝعات    -827
اهلل ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ إ٫  اهلل ٚاؿُـ هلل ٫ٚ إي٘اهلل أندل ٚهبشإ  :ايِاؿات إْٗا قٍٛ ايعبـ

 باهلل. إ٫  ق٠ٛ

ِ ّْ كهٍٛ اهلل  :قًت  ًع٢ إٔ ٖعقٙ ايهًُعات ايطٝبعات ٖعٞ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ايباقٝات ايِاؿات ٗ أساؿٜح نجرل٠ كٚاٖا ا٭٥ُع١ نأٓعـ ٚأبعٞ ٜعًع٢ ٚايٓوعا٥ٞ ٚابعٔ       

 .سبإ ٚاؿانِ

 باب ؾٌٔ اؿُـ هلل تعاٍ

ِ بٔ  بـ اهلل اجملُل  ٔ  ًٞ بٔ و٢ٝ اينكقٞ  عٔ أبٝع٘   )َايو(  ٔ ْعٝ -828
  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنٓا َٜٛا ًِْٞ ٚكا٤ كهٍٛ اهلل  : ٔ كؾا ١ بٔ كاؾع اينكقٞ أْ٘ قاٍ

كأه٘ َٔ ايلنع١ ٚقاٍ زلع اهلل ٕعٔ ٓعـٙ قعاٍ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾًُا كؾع كهٍٛ اهلل 
٢ًُ ؾًُا اِْلف كهٍٛ اهلل  .باكنا ؾٝ٘كبٓا ٚيو اؿُـ ٓـا نجرلا طٝبا َ :كدٌ ٚكا٤ٙ

ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل    .أْا ٜعا كهعٍٛ اهلل    :َٔ إقهًِ آْؿا ؟ قاٍ ايلدٌ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
          .يكـ كأٜت بٔع١ ٚث٬ ثٌ ًَها ٜبقـكْٚٗا أِٜٗ ٜهقبٗٔ أ٫ٚ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ؾٌٔ ايـ ا٤

 .أؿ ْٛٞ أهقذب يهِ  :قاٍ اهلل تعاٍ

ٛ   :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ أْ٘ نإ ٜكٍٛ -829 نعإ  إ٫  َا َعٔ ؿاع ٜعـ 
 إَا إٔ ٜوقذاب ٚإَا إٔ ٜـػل ي٘ ٚإَا إٕ ٜهؿل  ٓ٘.  :بٌ إسـ٣ ث٬خ

كٚاٙ َعٓاٙ أٓـ بإهٓاؿ ٫بأي ؾٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ كٓٞ اهلل  ٓع٘ ٚنعقا َعٓعاٙ     :قًت
 .أٓـ ٚايبناك  ٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ َلؾٛ ٌ

 ٕوأي١باب ايعنّ  ٗ ا

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -831
٫ ٜكٌ أسـنِ إفا ؿ ا ايًعِٗ اغؿليعٞ إٕ ًع٦ت ايًعِٗ اكٓعين إٕ       :قاٍ  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .يٝعنّ إوأي١ ؾإْ٘ ٫ َهلٚٙ ي٘ ،٦ًت

 باب نلا١ٖٝ ا٫هقعذاٍ ٗ ايـ ا٤

مٖل  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أبٞ  بٝـ ٍَٛ ابٔ  أ -831
ِ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ٍ      :قعا قعـ   :ٜوعقذاب ٭سعـنِ َعامل ٜعذعٌ ؾٝكعٛ

 .ؿ ٛت ؾًِ ٜوقذب يٞ
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 ٚأُشاب٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب نًُات َباكنات كٜٚت َٔ ؿ ا٤ ايٓ  

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -832
ؾايل اٱُباغ ٚدا ٌ ايًٝعٌ هعهٓا ٚايٌعُى ٚايكُعل سوعباْا       ايًِٗ :نإ ٜـ ٛ ٜٚكٍٛ

 .اقا  ين ايـٜٔ ٚأغٓين َٔ ايؿكل ٚأَقعين بوُعٞ ٚبِلٟ ٚقٛتٞ ٗ هبًٝو

ِ   )َايو( أْع٘ بًػع٘ إٔ كهعٛ ٍ اهلل     -833 نعإ ٜعـ ٛ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ايًِٗ إْٞ أهأيو ؾعٌ اـرلات ٚتعلى إٓهعلات ٚسعب إوعانٌ ٚإفا أكؿت ٗ      :ؾٝكٍٛ
 .ؾق١ٓ ؾاقبٔين إيٝو غرل َؿقٕٛ ايٓاي

834-     ٍ ايًعِٗ ادعًعين َعٔ أ٥ُع١      :)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  بعـ اهلل بعٔ  ُعل قعا
 .إقكٌ

)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ أبا ايـكؿا٤ نعإ ٜكعّٛ َعٔ دعٛف ايًٝعٌ ؾٝكعٍٛ:         -835
 .ْاَت ايعٕٝٛ ٚغاكت ايٓذّٛ ٚأْت اؿٞ ايكّٝٛ

 باب ؾٌٔ ايجًح اٯػل َٔ ايًٌٝ

بٞ  بـ اهلل ا٭غل ٚ ٔ أبٞ ه١ًُ بٔ  بـ )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ أ -836
ٜٓعنٍ كبٓا تبعاكى ٚتععاٍ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايلٓٔ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل 

 ،َٔ ٜـ ْٛٞ ؾأهقذٝب ي٘ :نٌ ي١ًٝ إٍ ايوُا٤ ايـْٝا سٌ ٜبك٢ ثًح ايًٌٝ اٯػل ؾٝكٍٛ
 .َٔ ٜوقػؿلْٞ ؾأغؿل ي٘ ،َٔ ٜوأيين ؾأ طٝ٘

 ايعٛاّ بايًٌٝباب تـبرل ا٭َٛك 

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ ابعٔ ًعٗاب إٔ كهعٍٛ اهلل     -837
َٚعافا   ،َافا ؾقض اهلل ايًٌٝ َٔ اـنا٥ٔ :قاّ َٔ ايًٌٝ ؾٓٛل ٗ أؾل ايوُا٤ ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

 .أٜكٛٛا ُٛاسب اؿذل ،نِ َٔ ناه١ٝ ٗ ايـْٝا  اك١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ ،ٚقع َٔ ايؿً

 باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايًٌٝ

٢ًُ (  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو -838
ٜعكـ ايٌٝطإ  ٢ً قاؾ١ٝ كأي أسـنِ إفا ٖٛ ْاّ ث٬خ  كـ ٜٔلب  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٚنإ نٌ  كـ٠  ًٝو يٌٝ طٌٜٛ ؾأكقـ ؾإٕ اهقٝكٜ ؾقنل اهلل امًت  كعـ٠ ؾعإٕ تٛٓعأ    
ٓؿى ٚإ٫ أُبض ػبٝح ايٓؿى امًت  كـ٠ ؾإٕ ٢ًُ امًت  كـ٠ ؾأُبض ٌْٝطا طٝب اي

 .نو٬ٕ

ـ   .َع٪ػل ايعلأي   :ايكاؾ١ٝ ٌ  ،ثع٬خ  كع ٌ     :قٝع تٌعبٝ٘ يقعأثرل    :ٖعٛ  ًع٢ سكٝكقع٘ ٚقٝع
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ايٌٝطإ ٗ ايٓا٥ِ بقأثرل ايواسل ٗ إوشٛك سٌ ٜأػعق ػٝطعا ٜعكعـ ؾٝع٘  كعـا ٜٚعقهًِ       
 . ًٝو يٌٝ اخل ٜعين قا٬٥ بقيو : ٢ً نٌ  كـ٠ بايوشل

 ٗ هبٌٝ اهللباب ايٌٗـا٤ هبع١ ه٣ٛ ايكقٌ 

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ دعابل ابعٔ  قٝعو  عٔ  قٝعو بعٔ        -839
اؿاكخ ٖٚٛ دـ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ دابل أبٛ أَ٘ أْ٘ أػدلٙ إٔ دابل بٔ  قٝو أػدلٙ 

ِ   إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ايٌعٗـا٤ هعبع١ هع٣ٛ ايكقعٌ ٗ هعبٌٝ اهلل ;       :قعا
ُٚاسب فات اؾٓب ًٗٝـ ٚإبطٕٛ ًٗٝـ ٚاؿِلم ًٗٝـ إطعٕٛ ًٗٝـ ٚايػلٜل ًٗٝـ 

 .كقِل –ٚايقٟ ّٛت ؼت اشلـّ ًٗٝـ ٚإلأ٠ ُٛت ظُع ًٗٝـ٠.  

فات  .ٚايػلٜل ٖٛ ايقٟ ّعٛت غلقعا ٗ إعا٤    ،إطعٕٛ ٖٛ ايقٟ ّٛت ٗ ايطا ٕٛ
ٌ   .اؾٓب َلض َعلٚف ٖعٛ ايعقٟ ّعٛت َعلض بطٓع٘       :إبطٕٛ ُاسب اٱهعٗاٍ ٚقٝع

ظُعع بٔعِ اؾعِٝ     .اؿلم ٖٛ ايقٟ وذلم ٗ ايٓاك ؾُٝٛت .٫هقوكا٤ ٚايكٛيٓرؾٌٌُٝ ا
 .ٖٞ اييت ُٛت ٗ ايٓؿاي ٚٚيـٖا ٗ بطٓٗا مل تًـ :ٚنولٖا قٌٝ

 باب إِا٥ب تهؿل ايقْٛب

841-       ٍ زلععت   :)َايو(  ٔ ٜنٜـ بٔ ػِٝؿ١  عٔ  عل٠ٚ بعٔ ايعنبرل أْع٘ قعا
ِ   ٍٛ اهلل قاٍ كهع  :تكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   ٫  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

٫ٜعـكٟ   .قّ بٗا أٚ نؿعل بٗعا َعٔ ػطاٜعاٙ    إ٫  ِٜٝب إ٪َٔ َٔ َِٝب١ سق٢ ايٌٛن١
 .ٜنٜـ أُٜٗا قاٍ  ل٠ٚ

841-     ٍ زلععت أبعا    :)َايو(  ٔ قُـ بٔ  بـ اهلل بٔ أبعٞ ُعِعع١ أْع٘ قعا
ٍ    :اؿباب هعٝـ بٔ ٜواك ٜكٍٛ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘  قعاٍ كهعٍٛ اهلل    :زلعت أبعا ٖلٜعل٠ ٜكعٛ

 .:  َٔ ٜلؿ اهلل ب٘ ػرلا ِٜب َٓ٘ٚهًِ

)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ أبٞ اؿباب هعٝـ بعٔ ٜوعاك  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ       -842
 .َا ٜناٍ إ٪َٔ ِٜاب ٗ ٚيـٙ ٚساَق٘ سق٢ ًٜك٢ اهلل ٚيٝى ي٘ ػط١٦ٝ :كهٍٛ اهلل قاٍ

 .)ساَق٘( أٟ قلابق٘ ٚػاُق٘

ٜعل٠  )َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖل -843
ِ  إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إطععٕٛ ٚإبطعٕٛ ٚايػعلم     :ايٌعٗـا٤ ٔوع١   :قعا

 .ُٚاسب اشلـّ ٚايٌٗٝـ ٗ هبٌٝ اهلل
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 باب ثٛاب إلٜا إفا اسقوب ٚٓـ ٗ َلٓ٘

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -844
اْٛلا َافا ٜكٍٛ  :ٚتعاٍ إيٝ٘ ًَهٌ ؾكاٍإفا َلض ايعبـ بعح اهلل تباكى  :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

ٍ         .يعٛاؿٙ  :ؾإٕ ٖٛ إفا دا٤ٚٙ ٓعـ اهلل ٚأثٓع٢  ًٝع٘ كؾععا فيعو إٍ اهلل ٖٚعٛ أ ًعِ ؾٝكعٛ
يعبـٟ  ًٞ إٕ أْا تٛؾٝق٘ إٔ أؿػً٘ اؾ١ٓ ٚإٕ أْا ًؿٝق٘ إٔ أبـٍ ي٘ ؿُا ػعرلا َعٔ ؿُع٘    

 .ٚؿَا ػرلا َٔ ؿَ٘ ٚإٔ أنؿل  ٓ٘ ه٦ٝات٘

هعٝـ إٔ كد٬ دا٤ٙ إٛت ٗ مَإ كهعٍٛ اهلل   )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ -845
٢ًُ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .٦ٖٝٓا ي٘ َات ٚمل ٜبقٌ َلض :ؾكاٍ ي٘ كدٌ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ٚوو َٚا ٜـكٜو يٛ إٔ اهلل ابق٬ٙ َلض ٜهؿل ب٘ َٔ ه٦ٝات٘ :اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ثٛاب َٔ َات ي٘ ا٭٫ٚؿ إفا اسقوبِٗ

هععٝـ بعٔ إوعٝب  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ       )َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ    -846
٫ ّٛت ٭سـ َٔ إوًٌُ ث٬ث١ َٔ ايٛيعـ ؾقُوع٘    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 ؼ١ً ايكوِ. إ٫  ايٓاك

)َايو(  ٔ قُـ بٔ أبٞ بهل بٔ قُـ بٔ  ُعلٚ بعٔ سعنّ  عٔ أبٝع٘       -847
ِ    ٔ أبٞ ايِٓل ايوًُٞ إٔ كهعٍٛ اهلل   ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٭سعـ َعٔ   ٫ ّعٛت   :قعا

ناْٛا ي٘ د١ٓ َٔ ايٓاك. ؾكايت اَعلأ٠  ٓعـ كهعٍٛ    إ٫  إوًٌُ ث٬ث١ َٔ ايٛيـ ؾٝشقوبِٗ
 .أٚ اثٓإ :ٜا كهٍٛ اهلل أٚ اثٓإ ؟ قاٍ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

)ؾقُو٘( بايِٓعب دٛابعا يًٓؿعٞ )ؼًع١ ايكوعِ( بؿعقض إجٓعا٠ ٚنوعل اؿعا٤ إًُٗع١           
ِ  ٚتٌـٜـ اي٬ّ أٟ َا ٜٓشٌ ب٘ ايكو  ِ ٖٚٛ ايٌُٝ ٚإلاؿ بايكوِ قٛي٘ تععاٍ: )ٚإٕ َعٓه

 .ٚاكؿٖا) ٚبقشًق٘ اؾٛام  ٢ً ايِلاٙ )ايوًُٞ( بؿقض ايوٌ ٚاي٬ّإ٫ 

 باب ؾٌٔ ايِّٛ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -848
َٔ كٜض إوو  ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ ـًٛف ؾِ ايِا٥ِ أطٝب  ٓـ اهلل :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

إِا ٜقك ًٗٛت٘ ٚطعاَ٘ ًٚلاب٘ َٔ أدًٞ ؾايِٝاّ يٞ ٚأْا أدعنٟ بع٘ نعٌ سوع١ٓ بعٌعل      
 .كقِل –ايِٝاّ ؾٗٛ يٞ ٚأْا أدن٣ ب٘ ش. إ٫  أَجاشلا إٍ هبعُا١٥ ٓعـ

)اـًٛف( بِٔ اـا٤ إعذ١ُ ٚاي٬ّ ٚههٕٛ ايعٛاٚ ٚآػعلٙ ؾعا٤ تػعرل كا٥شع١ ايؿعِ       
إٕ اهلل تعاٍ َٓعنٙ  ٔ اهقطاب١ ايعلٚا٥ض ؾًعقيو اػقًعـ    أطٝب  ٓـ اهلل(  ٫ ًو  :)قٛي٘
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ٗ َعٓععاٙ ٚأُععض َاقٝععٌ ؾٝعع٘ أْعع٘ فععام ٭ْعع٘ دععلت ايعععاؿ٠ بقكلٜععب ايععلٚا٥ض ايطٝبعع١ َٓععا  
ٚاهقشوآْا إٜاٖا ؾاهقعرل يقكلٜب ايِّٛ َٔ اهلل تعاٍ ٚقبٛي٘ إٜاٙ عٝح ِٜرل اـًٛف ب٘ 

ؾايِعٝاّ   :)قٛي٘ .١ ٜوقطٝبٕٛ كٜض اـًٛفٚقٌٝ:  إٕ ا٥٬ٕه .سوٓا َٓعني١ ايلٚا٥ض ايطٝب١
يٞ(  ٖقٙ ايٓوب١ ٱٚٗاك ايٌلف ٚيعِٛ َٛقع٘  ٓعـ اهلل ٚإٕ ناْعت ايطا عات نًعٗا هلل     
ٚيٝى  ًٝٓا بٝإ هبب ًلؾ٘  ٢ً ها٥ل ايعباؿات نُا أْ٘ يٝى  ًٝٓا بٝإ هبب١ٝ ا٭ ُعاٍ  

 ٕجٛباتٗا. 

 باب ؾٌٔ ًٗل كَٔإ

 عٔ أبٝع٘  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ أْع٘       )َايو(  ٔ  ُ٘ أبٞ هٌٗٝ بٔ)َايو(  -849
 .إفا ؿػٌ كَٔإ ؾقشت أبٛاب اؾ١ٓ ٚغًكت أبٛاب ايٓاك ُٚؿـت ايٌٝاطٌ :قاٍ

 .كٚاٙ ايٌٝؼإ َلؾٛ ا :قًت

ٚأُض َا قٌٝ ٗ َعٓع٢ اؿعـٜح أْع٘ فعام      .)ُـؾت( أٟ ًـت ٚأٚثكت با٭غ٬ٍ
بعـ َعٔ ايٓعاك   أكٜـ ب٘ إٔ كَٔإ إفا ُاَ٘ إ٪َٕٓٛ نإ فيو هببا قٜٛا يـػٍٛ اؾ١ٓ ٚاي

 .ٚيعـّ قبٍٛ ٚهٛه١ ايٌٝطإ

 باب ؾٌٔ قٝاّ كَٔإ

ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -851 ش َعٔ  :نإ ٜكعٛ
 قاّ كَٔإ إّاْا ٚاسقوابا غؿل ي٘ َا تكـّ َٔ فْب٘ ش.

 .ا٫سقواب طًب ايجٛاب ٚا٭دل :قًت

 باب ؾٌٔ ي١ًٝ ايكـك

ُع٢ً  إٕ كهعٍٛ اهلل   :يعًِ ٜكٍٛ)َايو( أْ٘ زلع َٔ ٜجل ب٘ َٔ أٌٖ ا -851
أك٣ أ ُاك ايٓاي قبً٘ أٚ َاًا٤ اهلل َٔ فيو ؾهأْع٘ تكاُعل أ ُعاك أَقع٘      :اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ٔ إٔ ٫ ٜبًػٛا َٔ ايعٌُ َجٌ ايقٟ بًؼ غرلِٖ ٗ طعٍٛ ايعُعل ؾأ طعاٙ اهلل يًٝع١ ايكعـك      
 .ػرل َٔ أيـ ًٗل

ِ  ٢ًُ اهللقـ فنل ٗ ا٭ػباك إٔ كهٍٛ اهلل  :قاٍ ايـًٖٟٛ فنعل بععا      ًٝع٘ ٚهعً
 باؿ بين إهلا٥ٌٝ  بعـ اهلل مثعاٌْ  اَعا أٚ أيعـ ًعٗل مل ٜععّ اهلل طلؾع١  عٌ ؾعذبعت          

 .ايِشاب١ َٔ فيو ؾٓعنيت ي١ًٝ ايكـك

 باب ؾٌٔ ايِـق١

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ أبٞ اؿباب هعٝـ بٔ ٜواك إٔ كهعٍٛ   -852
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إ٫  ٫ٚ ٜكبعٌ اهلل  - َٔ تِـم بِـق١ َعٔ نوعب طٝعب    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
نإ إِا ٜٔعٗا ٗ نـ ايلٓٔ ٜلبٝٗا ي٘ نُا ٜلبٞ أسـنِ ؾًٛٙ أٚ ؾًِٝ٘ سق٢  –طٝبا 

 .تهٕٛ َجٌ اؾبٌ

)َٔ نوب طٝب( أٟ س٬ٍ  )إِا ٜٔعٗا ٗ نـ ايعلٓٔ( ٜلٜعـ بعقيو إثابع١ اهلل     
ـ  ٜـ ايعٛاٚ  تعاٍ ي٘  ًٝٗا ٚسؿٛ٘ إٜاٖا ٗ نقاب  ًُ٘ )ؾًٛٙ( بؿقض ايؿا٤ ِٚٓ اي٬ّ ٚتٌع

 .ٚيـ فات اؿاؾل )ٚؾًِٝ٘( ٖٛ ٚيـ ايٓاق١

 باب يًوا٥ٌ سل ٚإٕ دا٤  ٢ً ؾلي

ِ  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ كهٍٛ اهلل  -853 ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً  :قعا
                                                                                                                                                                                       .أ طٛا ايوا٥ٌ ٚإٕ  دا٤  ٢ً ؾلي

 باب ايِـق١ باي٤ٌٞ ايكًٌٝ

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  ُلٚ بٔ َعاف ا٭ًًٗٞ ا٭ِْاكٟ  عٔ   -854
ِ  قاٍ كهٍٛ  اهلل  :دـت٘ أْٗا قايت ٜعا ْوعا٤ إ٪َٓعات ٫ ؼكعلٕ      : ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

                                                                                                       .إسـانٔ ؾاكتٗا ٚيٛ نلاع ًا٠ قلم

)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ ابعٔ ظٝعـ ا٭ِْعاكٟ ثعِ اؿعاكثٞ  عٔ        -855
 .ًٛـ قلمكؿٚا  إوانٌ ٚيٛ ب :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِدـت٘ إٔ كهٍٛ  اهلل 

)٫ ؼكلٕ إسـانٔ اخل ( َعٓاٙ ٫ؼكلٕ إٔ تٗـٟ إٍ داكتٗا ٦ًٝا ٚيٛ نلاع  ًعا٠  
 .ايهلاع ٜـ ايٌا٠ .قلم

 باب سل ا٭قاكب

)َايو( بإهٓاؿٙ ٗ ق١ِ أبٞ طًش١ سٌ تِـم ببرلسعا٤ قعاٍ كهعٍٛ     -856
ٌ    : ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ٜعا  اؾععٌ   :ؾكعاٍ أبعٛ طًشع١    .إْعٞ أك٣ إٔ ػعًع٘ ٗ ا٭قعلب

 .ؾكوُٗا أبٛ طًش١ ٗ أقاكب٘ ٚبين  ُ٘ .كهٍٛ اهلل

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبعٞ ُعِعع١    -857
ِ    ٔ هًُٝإ بٔ ٜواك ٗ ق١ِ ١َُْٛٝ ٚائعب قعاٍ كهعٍٛ اهلل      : ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٝٗعا  أكأٜقو داكٜقو اييت اهقأَلتين ٗ  قكٗا ؟ أ طٝٗا أػقو ًُٚٞ بٗا كٓو تل ٢  ً
 كقِل.  – .ؾإْ٘ ػرل يو

 باب ؾٌٔ نؿاي١ ايٝقِٝ

ِ   )َايو(  ٔ ُؿٛإ بٔ هًِٝ أْ٘ بًػ٘ إٔ ايعٓ    -858  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
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أْا ٚناؾٌ ايٝقِٝ ي٘ أٚ يػرلٙ ٗ اؾ١ٓ نٗاتٌ إفا اتك٢. ٚأًاك بأُبعٝ٘ ايٛهط٢ ٚاييت  :قاٍ
 تًٞ اٱبٗاّ. 

 َٔ آطلاكإ٫  باب ٫ ٜأػق ايِـق١

٢ًُ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ أبٞ -859
ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ ٭ٕ ٜأػق أسعـنِ سبًع٘ ؾٝشقطعب  ًع٢ ٚٗعلٙ       :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .ػرل َٔ إٔ ٜأتٞ كد٬ أ طاٙ اهلل َٔ ؾًٔ٘ ؾٝوأي٘ أ طاٙ أٚ َٓع٘

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بعـاهلل بعٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل      -861
ايٝـ ايعًٝعا ػعرل َعٔ     :٢ً إٓدل ٖٚٛ ٜقنل ايِـق١ ٚايقعؿـ  ٔ إوأي١قاٍ ٖٚٛ    ٚهًِ

 .ايٝـ ايوؿ٢ً ٚايٝـ ايعًٝا ٖٞ إٓؿك١ ٚايٝـ ايوؿ٢ً ٖٞ ايوا١ً٥

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -861
ايًكُع١   يٝى إوهٌ بٗقا ايطٛاف ايقٟ ٜطٛف  ًع٢ ايٓعاي ؾعذلؿٙ    :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ايقٟ ٫هعـ غٓع٢    :ؾُٔ إوهٌ ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ :قايٛا .ٚايًكُقإ ٚايقُل٠ ٚايقُلتإ
 ٜػٓٝ٘ ٫ٜٚؿطٔ ايٓاي ي٘ ؾٝقِـم  ًٝ٘ ٫ٚ ٜكّٛ ؾٝوأٍ ايٓاي. 

 باب َا ْكِت ُـق١ َٔ َاٍ

َا ْكِت ُـق١ هلل  :)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ أْ٘ زلع٘ ٜكٍٛ -862
٫  :قعاٍ َايعو   . نا َٚا تٛآعع  بعـ هلل إ٫كؾعع٘ اهلل   إ٫   بـا بعؿَٛٔ َاٍ َٚا ماؿ اهلل 

 .أّ ٫ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأؿكٟ أٜلؾع ٖقا اؿـٜح  ٔ ايٓ  

 باب ؾٌٔ ايِدل ٚايقعؿـ  ٔ إوأي١

)َايو(  ٔ أبٔ ًٗاب  عٔ  طعا٤ بعٔ ٜنٜعـ ايًٝجعٞ  عٔ أبعٞ هععٝـ          -863
ؾأ طاِٖ ثِ هعأيٛٙ      ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهللاــكٟ إٔ ْاها َٔ ا٭ِْاك هأيٛا كهٍٛ اهلل 

َاٜهٕٛ  ٓعـٟ َعٔ ػعرل ؾًعٔ أؿػعلٙ  عٓهِ َٚعٔ         :ؾأ طاِٖ سق٢ ْؿـ َا  ٓـٙ ثِ قاٍ
ٜوقعؿـ ٜعؿ٘ اهلل َٚٔ ٜوقػٔ ٜػٓ٘ اهلل َٔ ٜقِدل ِٜدلٙ اهلل َٚا أ طعٞ أسعـ  طعا٤ ٖعٛ     

                                                                                                                                                         .ػرل ٚأٚهع َٔ ايِدل

 باب َا دا٤ َٔ غرل َوأي١ ؾؼقٙ َٚا٫ ؾ٬ تقبع٘ ْؿوو

ُع٢ً اهلل  )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ  طا٤ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل  -864
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ي٘ كهٍٛ اهلل  أكهٌ إٍ  ُل بٔ اـطاب بعطا٤ ؾلؿٙ  ُل ؾكاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

ٜا كهٍٛ اهلل أيٝى قـ أػدلتٓا إٔ ػعرلا ٭سعـْا إٔ ٫ٜأػعق َعٔ      :: مل كؿؿت٘؟ ؾؿاٍٚهًِ
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إِا فيو  ٔ إوأي١ ؾأَعا َعا نعإ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأسـ ٦ًٝا ؟ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل 
ٟ ْؿوٞ بٝـٙ أَا ٚايق :ؾكاٍ  ُل بٔ اـطاب  .َٔ غرل َوأي١ ؾإِا ٖٛ كمم ٜلمقه٘ اهلل

 .أػقت٘إ٫  ٫ أهأٍ أسـا ٦ًٝا ٫ٚ ٜأتٝين ٤ًٞ َٔ غرل َوأي١

 باب ث٬خ ٜل٢ٓ بٗا اهلل ٚث٬خ ٜوؼ٘  ًٝٗا اهلل

٢ًُ اهلل  ًٝع٘  )َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -865
إٕ اهلل ٜل٢ٓ يهِ ث٬ثا ٜٚوعؼ٘ يهعِ ث٬ثعا ; ٜلٓع٢ يهعِ إٔ تعبعـٚٙ ٫ٚ        :ؾاٍ ٚهًِ

بعع٘ ًعع٦ٝا ٚإٔ تعقِععُٛا عبععٌ اهلل ْٝعععا ٚإٔ تٓاُععشٛا َععٔ ٫ٚٙ اهلل  أَععلنِ    تٌععلنٛا
    .ٜٚوؼ٘ يهِ قٌٝ ٚقاٍ ٚإٓا ١ إاٍ ٚنجل٠ ايو٪اٍ

إٔ تعقُِٛا عبٌ اهلل ْٝعا( إٔ تقبعٛا نقاب اهلل ٚه١ٓ ْبٝ٘ ٫ٚ ؽقًؿعٛا   :َع٢ٓ )قٛي٘
ؿٝا أٚ أَل فُع  ًٝع٘  ٗ ايعكا٥ـ اٱه١َٝ٬ ٚؾُٝا ٚٓض أَلٙ َٔ ايٌلع ٗ سـٜح َوق

ٚأَا َا نإ َٔ ققٌُ يؿٜ اؿـٜح أٚ َٔ ٚدٛؿ ايقطبٝل بعٌ اؿعـٜجٌ    .أٚ قٝاي دًٞ
أٚ قٝاهٌ ققًٌُ  ٢ً إِْٓٛ  ًٝ٘ أٚ سـٜح اػقًـ ٗ إهٓاؿٙ ؾقيو َٔ باب قٛيع٘  

قٌٝ ٚقاٍ( ؾع٬ٕ َآعٝإ أكٜعـ بُٗعا     :)قٛي٘ .اػق٬ف أَيت ك١ٓ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
١ َا ٜكٛي٘ إهجل َٔ ايه٬ّ اـا٥ا ؾُٝا ٫ ٜٓبػٞ )ٚإٓا ١ إاٍ( قٝعٌ إعلاؿ  عـّ    سهاٜ

سؿط٘ ٚقٌٝ اٱْؿام ٗ إعاُٞ )ٚنجل٠ ايو٪اٍ( قٌٝ ٖٛ اٱنجاك َٔ هع٪اٍ ا٫غًٛطعات   
      .ٚإوا٥ٌ اييت مل تٓعنٍ بعـ ٚقٌٝ ٖٛ اٱنجاك َٔ ه٪اٍ إاٍ

 باب ثٛاب اؿر ٚايعُل٠

ٍٛ أبٞ بهل بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ )َايو(  ٔ زلٞ َ -866
ِ    ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ايعُعل٠ إٍ ايعُعل٠ نؿعاك٠ ٕعا      :قعا

  .اؾ١ٓإ٫  بُٝٓٗا ٚاؿر إدلٚك يٝى ي٘ دنا٤

            .ٜكاٍ بل سذ٘ ٚبلٙ اهلل ٚأبلٙ بلا ٚإبلاكا ،إدلٚك ايقٟ ٫ىايط٘ إثِ ٚقٌٝ إكبٍٛ

 باب ثٛاب ايعُل٠ ٗ ًٗل كَٔإ

 :)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل أْ٘ زلع أبا بهل بٔ  بـ ايلٓٔ ٜكٍٛ -867
ِ   دا٤ت اَلأ٠ إٍ كهعٍٛ اهلل   إْعٞ نٓعت ػٗعنت يًشعر      :ؾكايعت  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ا قُلٟ ٗ كَٔإ ؾإٕ  ُل٠ ؾٝ٘  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ شلا كهٍٛ اهلل  .ؾا ذلض يٞ
 .نشذ١
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 ٌٔ اؾٗاؿ ٗ هبٌٝ اهللباب ؾ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -868
َجٌ اجملاٖـ ٗ هبٌٝ اهلل نُجٌ ايِا٥ِ ايكا٥ِ ايـا٥ِ ايقٟ ٫ ٜؿذل َٔ  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .٠٬ُ ٫ٚ ُٝاّ سق٢ ٜلدع

ِع٢ً  )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ ايًٗ -869
اؾٗعاؿ ٗ هعبًٝ٘   إ٫  تهؿٌ اهلل ٕٔ داٖـ ٗ هبًٝ٘ ٫ ىلد٘ َٔ بٝق٘ :قاٍ هلل  ًٝ٘ ٚهًِا

ٚتِـٜل نًُات٘ إٔ ٜـػً٘ اؾ١ٓ أٚ ٜلؿٙ إٍ َوهٓ٘ ايقٟ ػلز َٓ٘ َع َا ْاٍ َعٔ أدعل   
 .أٚ غ١ُٝٓ

 باب ؾٌٔ اؾٗاؿ ٗ ايبشل

)َايو(  ٔ إهشام بٔ  بـ اهلل بٔ أبعٞ طًشع١  عٔ أْعى بعٔ َايعو        -871
إفا فٖعب إٍ قبعا٤ ٜعـػٌ  ًع٢ أّ سعلاّ بٓعت        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٛ اهلل  :قاٍ

٢ًُ ًَشإ ؾقطعُ٘ ٚناْت )أّ سلاّ( ؼت  باؿ٠ بٔ ايِاَت ؾـػٌ  ًٝٗا كهٍٛ اهلل 
ِ ؾأطعُق٘ ٚدًوت تؿًٞ ٗ كأه٘ ؾٓاّ كهٍٛ اهلل  اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ثعِ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ٍ َا ٜ :ؾكًت :قايت .اهقٝكٜ ٖٚٛ ٜٔشو ْعاي َعٔ أَعيت     :ٔشهو ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قعا
ٞ  غنا٠ ٗ هبٌٝ اهلل ٜلنبٕٛ ثبر ٖقا ايبشل ًَٛنا إٍ ا٭هعل٠ أٚ َجعٌ إًعٛى      لٓٛا  ً

 .ٜا كهٍٛ اهلل اؿع اهلل يٞ إٔ هعًين َِٓٗ :ؾكًت :قايت –ٌٜو إهشام  -إٍ ا٭هل٠  
ا كهعٍٛ اهلل َعا   ٜع  :ؾكًعت  :قايت .ؾـ ا شلا ثِ ٚٓع كأه٘ ؾٓاّ ثِ اهقٝك٘ ٖٚٛ ٜٔشو

ْاي َٔ أَيت  لٓٛا  ًٞ غنا٠ ٗ هعبٌٝ اهلل ٜلنبعٕٛ ثعبر ٖعقا ايبشعل      :ٜٔشهو ؟ قاٍ
ٍ  .ًَٛنا  ٢ً ا٭هل٠ أٚ َجٌ إًٛى  ٢ً ا٭هل٠ نُا قاٍ ٗ ا٭ٍٚ  :ؾكًعت  :قايعت  :قعا

ؾلنبعت ايبشعل    :قاٍ .أْت َٔ ا٭ٚيٌ :قاٍ .اؿع اهلل يٞ إٔ هعًين َِٓٗ :ٜا كهٍٛ اهلل 
   .عا١ٜٚ بٔ هؿٝإ ؾِل ت  ٔ ؿابقٗا سٌ ػلدت َٔ ايبشل ؾًٗهتٗ مَإ َ

)تؿًٞ( أٟ تؿقٍ  ٔ ايكٌُ َٔ كأه٘ )ايجبر( ايٛهع٘ َٚعا بعٌ ايهاٖعٌ إٍ ايٛٗعل      
   .)ا٭هل٠( ْع هلٜل

 باب ؾٌٔ ايٌٗاؿ٠ ٗ هبٌٝ اهلل

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠  إٔ   -871
ي٫ٛ إٔ أًل  ٢ً أَيت ٭سببت إٔ ٫ أػقًعـ  عٔ    :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ اهللكهٍٛ اهلل 

هل١ٜ ؽلز ٗ هبٌٝ اهلل ٚيهٔ ٫ أدـ َعا أًٓعِٗ  ًٝع٘ ٫ٚ هعـٕٚ َعا ٜقشًُعٕٛ  ًٝع٘        
ؾٝؼلدٕٛ ٌٜٚل  ًِٝٗ إٔ ٜقؼًؿٛا بعـٟ ؾٛؿؿت أْٞ أقاتٌ ٗ هبٌٝ اهلل ؾأققٌ ثعِ أسٝعا   
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 .ؾأققٌ ثِ أسٝا ؾأققٌ

٢ًُ ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ   -872
ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ يٛؿؿت أْعٞ أقاتعٌ ٗ هعبٌٝ اهلل ؾأققعٌ ثعِ أسٝعا        :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .أًٗـ باهلل :ٚنإ أبٛ ٖلٜل٠ ٜكٍٛ ث٬ثا .ؾأققٌ ثِ أسٝا ؾأققٌ

873-  ٍ  :)َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل قعا
كٝا١َ إٍ كدًٌ ٜكقٌ أسـُٖا ا٭ػل ن٬ُٖا ٜـػٌ اؾٓع١ ٜكاتعٌ ٖعقا    ٜٔشو اهلل ّٜٛ اي

 .ٗ هبٌٝ اهلل ؾٝكقٌ ثِ ٜقٛب اهلل  ٢ً ايكاتٌ ؾٝكاتٌ ؾٝوقٌٗـ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -874
َٔ ٜهًِ ٚاهلل أ ًِ  -ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ ٫ ٜهًِ أسـ ٗ هبٌٝ اهلل  :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

   .دا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚدلس٘ ٜجعب ؿَا ايًٕٛ يٕٛ ايـّ ٚايلٜض كٜض إووإ٫  -ٗ هبًٝ٘ 

ِ )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ كهٍٛ اهلل  -875 كغعب   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
 ٍ إْعٞ ؿعلّٜ  ًع٢     :ٗ اؾٗاؿ ٚفنل اؾ١ٓ ٚكدٌ َٔ ا٭ِْاك ٜأنٌ ُلات ٗ ٜـٙ ؾكعا

 .٢َ َا ٗ ٜـٙ ؾشٌُ بوٝؿ٘ ؾكاتٌ سق٢ ققٌؾل .ايـْٝا إٕ دًوت سق٢ أؾلؽ َٓٗٔ

 .هاٍ :ثعب دلس٘ ؿَا  .اؾلغ :ايهًِ

 ايـٜٔإ٫  باب َٔ ققٌ ٗ هبٌٝ اهلل ققوبا َكب٬ ٜهؿل  ٓ٘ اـطاٜا

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ أبٞ هعٝـ إكعدلٟ  عٔ  بعـ     -876
ٜا  :ؾكاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ دا٤ كدٌ إٍ كهٍٛ اهلل  :اهلل بٔ أبٞ ققاؿ٠  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ

كهٍٛ اهلل إٕ ققًت ٗ هبٌٝ اهلل ُابلا ققوبا َكب٬ غرل َـبل أٜهؿل اهلل  ين ػطاٜعاٟ ؟  
ُع٢ً اهلل  ؾًُا أؿبل ايلدعٌ ْعاؿاٙ كهعٍٛ اهلل     .ْعِ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

ِ أٚ أَل ب٘ ؾٓٛؿٟ ي٘ ؾكاٍ ي٘ كهٍٛ اهلل   ًٝ٘ ٚهًِ ٝعـ قًعت ؟   ن :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ِ  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأ اؿ  ًٝ٘ قٛي٘ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ايعـٜٔ نعقيو قعاٍ يعٞ     إ٫  ،ْعع

 .ددلٌٜ

 باب ٚدٛب ا٫ قِاّ بايهقاب ٚايو١ٓ

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهعٍٛ اهلل   -877 ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ش تلنعت  :قعا
 ؾٝهِ أَلٜٔ ئ تًٔٛا َا ُوهقِ بُٗا نقاب اهلل ٚه١ٓ ْبٝ٘ ش.

  ا إٍ اشلـ٣باب ؾٌٔ َٔ ؿ

ش َا َعٔ ؿاع  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -878
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نإ ي٘ َجٌ أدل َٔ اتبع٘ ٫ ٜٓكّ فيو َٔ أدٛكِٖ ًع٦ٝا َٚعا َعٔ    إ٫  ٜـ ٛ إٍ ٖـ٣
 نإ  ًٝ٘ َجٌ أٚماكِٖ ٫ ٜٓكّ فيو َٔ أٚماكِٖ ٦ًٝاش.إ٫  ؿاع ٜـ ٛ إٍ ٬ٓي١

 ا قِلٚا ٗ ايٓٗٞ  ٔ إٓهلباب  قاب ايعا١َ بعٌُ اـا١ُ إف

ٜا  :قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   -879
ِ كهٍٛ اهلل أًْٗو ٚؾٝٓا ايِاؿٕٛ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ْععِ إفا نجعل    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

 .اـبٝح

 باب ؾٌٔ ا٫ قناٍ َٔ ايٓاي إفا ػاف َِٓٗ ؾق١ٓ

بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ أبعٞ ُعِعع١    )َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ اهلل -881
ش ًٜٛو إٔ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  : ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ هعٝـ اؿقكٟ أْ٘ قاٍ

 ٜهٕٛ ػرل َاٍ إوًِ غُٓا ٜقبع بٗا ًعـ اؾباٍ َٚٛاقع ايكطل ٜؿل بـٜٓ٘ َٔ ايؿً ش.

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ َعُل ا٭ِْاكٟ  ٔ  طا٤ بٔ  -881
أػدلنِ غرل ايٓاي َٓعن٫ظ  كدٌ إ٫  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل  ٜواك أْ٘

أػعدلنِ غعرل ايٓعاي َٓععن٫ بععـٙ ؟ ; كدعٌ       إ٫  .آػق بعٓإ ؾله٘ هاٖعـ ٗ هعبٌٝ اهلل  
 َعقنٍ ٗ غ١ُٝٓ ٜكِٝ اي٠٬ِ ٜٚ٪تٞ ايننا٠ ٜٚعبـ اهلل )ٚسـٙ( ٫ٚ ٌٜلى ب٘ ٦ًٝا.

 .بًؿٜ ايقِػرل أ٣ إًاك٠ إٍ ق١ً إاٍ :نٌ ٤ًٞ أ ٬ٙ ٗ غ١ُٝٓ :ًؿع١

 باب تلى َا ٌٜػً٘  ٔ فنل اهلل

٢ًُ اهلل  ًٝ٘ أٖـ٣ أبٛ دِٗ بٔ سقٜؿ١ يلهٍٛ اهلل  :)َايو( بإهٓاؿٙ -882
كؿٟ  :ٜعين يعا٥ٌع١  -١ِٝٔ ًا١َٝ شلا  ًِ ؾقٌٗـ ؾٝٗا اي٠٬ِ ؾًُا اِْلف قاٍ  ٚهًِ

 ٠٬ِ ؾهاؿ ٜؿقٓين. ٖقٙ اـ١ُِٝ إٍ أبٞ دِٗ ؾإْٞ ْٛلت إٍ  ًُٗا ٗ اي

 .اـ١ُِٝ ثٛب ػن أٚ ُٛف َعًِ

 ًٚ٘إ٫  باب هبع١ ًِٜٛٗ اهلل ٗ ًٚ٘ ّٜٛ ٫ ٌٚ

)َايو(  ٔ ػبٝب بٔ  بـ ايلٓٔ ا٭ِْاكٟ  ٔ سؿعّ بعٔ  اُعِ     -883
ِ  قاٍ كهٍٛ اهلل  : ٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ أٚ  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ  :٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ًٚ٘ ; إَاّ  اؿٍ ًٚاب ٌْأ ٗ  باؿ٠ اهلل ٚكدعٌ  إ٫  هبع١ ًِٜٛٗ اهلل ٗ ًٚ٘ ّٜٛ ٫ ٌٚ
قًب٘ َعًل بإوذـ إفا ػلز َٓ٘ سق٢ ٜعٛؿ إيٝ٘ ٚكد٬ٕ ؼابا ٗ اهلل ادقُعا  ًع٢ فيعو   
ٚتؿلقا ٚكدٌ فنل اهلل ػايٝا َٔ قًبع٘ ؾؿآعت  ٝٓعاٙ ٚكدعٌ ؿ قع٘ اَعلأ٠ فات سوعب        

تعًِ سلاي٘ َعا تٓؿعل   إْٞ أػاف اهلل ٚكدٌ تِـم بِـق١ ؾأػؿاٖا سق٢ ٫  :ْٚاٍ ؾكاٍ
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ّ٘ٓٝ. 

 باب  كٛب١ ػِاٍ َٔ اٱثِ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ بًػ٘  ٔ  بـ اهلل بٔ  باي أْ٘ قاٍ: َعا   -884
نجل ؾِٝٗ إ٫  أيكٞ ٗ قًٛبِٗ ايل ب ٫ٚ ؾٌا اينْا ٗ قّٛ ق٘إ٫  ٚٗل ايػًٍٛ ٗ قّٛ ق٘

إ٫  هعِ قعّٛ بػعرل اؿعل    قطع  ِٓٗ ايلمم ٫ٚ سإ٫  إٛت ٫ٚ ْكّ قّٛ إهٝاٍ ٚإٝنإ
 .هً٘  ًِٝٗ ايعـٚإ٫  ؾٌا ؾِٝٗ ايـّ ٫ٚ ػذل قّٛ ٗ ايعٗـ

كٚاٙ بٓشٛٙ َلؾٛ ا ابٔ َاد٘ ٚايبناك ٚايبٝٗكعٞ ٚاؿعانِ َعٔ سعـٜح بلٜعـ٠       :قًت
 .ٚاـذل ٖٛ ْكّ ايعٗـ .ُشٝض  ٢ً ًلٙ َوًِ :ٚقاٍ

 باب ؾٌٔ إقشابٌ ٗ اهلل

َعُل  ٔ أبعٞ اؿبعاب هععٝـ    )َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  -885
ِ   قعاٍ كهعٍٛ اهلل    :بٔ ٜواك  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ ش إٕ اهلل تبعاكى  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٌ       :ٚتعاٍ ٜكٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫  أٜٔ إقشابٕٛ ؾ٬يعٞ ؟ ايٝعّٛ أًٚعِٗ ٗ ًٚعٞ ٜعّٛ ٫ ٚع
 ًٚٞ ش.

886-      ٍ  :)َايو(  ٔ أبٞ سامّ بٔ ؿٜٓاك  ٔ أبعٞ إؿكٜعى اـع٫ْٛٞ أْع٘ قعا
وذـ ؿٌَل ؾإفا ؾق٢ ًاب بلام ايجٓاٜعا ٚإفا ايٓعاي َعع٘ إفا اػقًؿعٛا ٗ ًع٤ٞ      ؿػًت َ

ٖقا َعاف بٔ دبعٌ ؾًُعا نعإ ايػعـ      :أهٓـٚا إيٝ٘ ُٚـكٚا  ٔ قٛي٘ ؾوأيت  ٓ٘ ؾكٌٝ يٞ
ٖذلت ؾٛدـت٘ قـ هبكين بايقٗذرل ٚٚدـت٘ ًِٜٞ ؾاْقٛلت٘ سق٢ ق٢ٔ ٬ُت٘ ثعِ د٦قع٘   

 .آهلل :ؾكًعت  .آهلل :ؾكاٍ .إْٞ ٭سبو ٗ اهللٚاهلل  :َٔ قبٌ ٚدٗ٘ ؾوًُت  ًٝ٘ ثِ قايت
أبٌعل ؾعإْٞ زلععت     :قاٍ:  ؾأػق عب٠ٛ كؿا٥ٞ ؾذقبين إيٝ٘ ٚقاٍ .آهلل :ؾكًت .آهلل :ؾكاٍ

)أٚدبت قعبيت يًُقشعابٌ    :قاٍ اهلل تباكى ٚتعاٍ :ٜكٍٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 
َّ َّ ٚإقبافيٌ  َّ ٚإقناٚكٜٔ   (. َّ ٚإقذايوٌ 

 .اؿب٠ٛ بايهول ٚائِ ا٫هِ َٔ ا٫سقبا٤

 باب قب١ اهلل  ن ٚدٌ ٚؾٌٔ قبٍٛ ايٓاي

 إفا نإ ي٬ِغ ايلدٌ ٚتكٛاٙ

)َايو(  ٔ هٌٗ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهعٍٛ اهلل   -887
ٜعا ددلا٥ٝعٌ قعـ     :إفا أسب اهلل ايعبـ قاٍ ؾدلا٥ٌٝ  ًٝ٘ ايوع٬ّ  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

بت ؾ٬ْا ؾأسب٘ ؾٝشب٘ ددلا٥ٌٝ ثِ ٜٓاؿٟ ٗ أٌٖ ايوُا٤ إٕ اهلل قـ أسب ؾ٬ْا ؾأسبٛٙ أسب
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 ؾٝشب٘ أٌٖ ايوُا٤ ثِ ٜٛٓع ي٘ ايكبٍٛ ٗ ا٭كض 

 .أْ٘ قاٍ ٗ ايبػا َجٌ فيوإ٫  ٫ أسوب٘ :قاٍ َايو ،ؾإفا أبػا اهلل ايعبـ

 باب ؾٌٔ َٔ طًب ايكلب َٔ ايعامل يٝقُهٔ َٔ سؿٜ  ًُ٘

 أسـا َٔ أٌٖ اجملًى إفا مل ٜ٪ف

)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أبٞ َل٠ ٍَٛ  كٌٝ  -888
بُٝٓا ٖٛ دايى ٗ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ أبٞ طايب  ٔ أبٞ ٚاقـ ايًٝجٞ إٔ كهٍٛ اهلل 

ِ   إوذـ ٚايٓاي َع٘ إف أقبٌ ْؿل ث٬ث١ ؾأقبعٌ اثٓعإ إٍ كهعٍٛ اهلل      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾأَا أسعـُٖا ؾعلأ٣    .هًُا ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚقؿا  ٢ً كهٍٛ اهلل ٚفٖب ٚاسـ ؾًُا 

ؾلد١ ٗ اؿًك١ ؾذًى ؾٝٗا ٚأَا اٯػل ؾذًى ػًؿِٗ ٚأَا ايجايح ؾأؿبل فاٖبا ؾًُا ؾعلؽ  
أَا أسـِٖ ؾعآ٣ٚ إٍ   :أػدلنِ  ٔ ايٓؿل ايج٬ث١إ٫  :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ا ؾاهقشٝا اهلل َٓ٘ ٚأَا اٯػل ؾأ لض ؾأ لض اهلل  ٓ٘اهلل ؾآٚاٙ اهلل ٚأَا اٯػل ؾاهقشٝ

ؾاهقشٝا( أٟ تلى إنآع١ سٝعا٤ َعٔ     :)آٚاٙ اهلل( ٜعين أْني٘ َٓعني١ ايكلب َٓ٘ )قٛي٘
ؾاهعقشٝا اهلل َٓع٘( أٟ مل ٜطعلؿٙ َعٔ اـعرل       :ٚاؿآلٜٔ )قٛي٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓ  
 ي٘ ٗ اـرل ِْٝبا.  ؾأ لض اهلل  ٓ٘( أٟ هؼ٘  ًٝ٘ ٚمل هعٌ :)قٛي٘

 باب ايذلغٝب ٗ اـًل اؿؤ

ُع٢ً  آػل َا أُٚعاْٞ بع٘ كهعٍٛ اهلل     :)َايو( إٔ َعاف بٔ دبٌ قاٍ -889
أسؤ ػًكعو يًٓعاي ٜعا َععاف      :سٌ ٚٓعت كدًٞ ٗ ايػلم أْ٘ قاٍ يٞ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .بٔ دبٌ

بًػين إٔ إل٤ يٝـكى عؤ ػًكع٘   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ اْ٘ قاٍ -891
 .ايكا٥ِ بايًٌٝ ايٛا٧َ باشلٛادلؿكد١ 

ٚكٚاٙ ايطدلاْعٞ َعٔ    .كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ سبإ ٚاؿانِ  ٔ  ا٥ٌع١ َلؾٛ عا   :قًت
 .سـٜح أبٞ أَا١َ ٚايطدلاْٞ ٗ ا٭ٚه٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ َلؾٛ ا

بعجت ٭ُعِ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -891
 .سؤ ا٭ػ٬م

عإ نجرل٠ َٓٗا سؤ إعاًعل٠ ٗ اٱػعٛإ ٚاؾعرلإ ٚا٭ٖعٌ     اـًل اؿؤ داَع ٕ
 .ِْـ ايٓٗاك :اشلادل٠ .ايػلم كناب اؾٌُ .َٚٓٗا اؾٛؿ َٚٓٗا ايعؿٛ  ُٔ ًِٚ
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 باب ؾٌٔ ايكِـ ٚايق٪ؿ٠

ايكِـ ٚايقع٪ؿ٠   :)َايو( أْ٘ بًػ٘  ٔ  بـ اهلل بٔ  باي أْ٘ نإ ٜكٍٛ -892
 .٠ٚسؤ ايوُت دن٤ َٔ ٔو١ ٚ ٌلٜٔ دن٤ا َٔ ايٓبٛ

ٖقا ا٭ثل ب٬ًو ٗ سهِ ايلؾع ؾإْ٘ ٫ٜكاٍ َٔ د١ٗ ايلأٟ ٚإٕ مل أدعـ أْعا    :قًت
 .اؿٝا٤ ًعب١ َٔ اٱّإ :ّْ إلؾٛع تِلوا ٚٗ اـدل إٌٗٛك

ٞ  :ايقع٪ؿ٠  .ايكِـ ٖٛ ا٫ققِعاؿ ٚايقٛهع٘ ٗ بعقٍ إعاٍ ٚاحملبع١ ٚغعرل فيعو         .ايقعأْ
 .سؤ اشل١٦ٝ ٚإٓٛل ٗ ايـٜٔ :ايوُت

 لى ايلدٌ َا ٫ ٜعٓٝ٘باب ؾٌٔ ت

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  ًٞ بٔ سوٌ بٔ  ًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ  -893
 .َٔ سؤ إه٬ّ إل٤ تلن٘ َا ٫ ٜعٓٝ٘ :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .أٟ ٫ ُٜٗ٘ :َا ٫ ٜعٓٝ٘

 باب اٱقباٍ  ٢ً ائعؿا٤ ٚسؤ تعٗـِٖ

 بى ٚتٍٛ) ٗ أْنيت ) :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -894
ِ دا٤ إٍ كهٍٛ اهلل  ، بـ اهلل بٔ أّ َهقّٛ ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً ٜعا قُعـ    :ؾذععٌ ٜكعٛ

ُع٢ً  كدٌ َٔ  ُٛا٤ إٌلنٌ ؾذعٌ ايعٓ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚ ٓـ ايٓ   .اهقـتٓٝين
ٜا أبا ؾ٬ٕ ٌٖ تل٣ َا أقٍٛ بأها ؟  :ٜعلض  ٓ٘ ٜٚكبٌ  ٢ً اٯػل ٜٚكٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 . بى ٚتٍٛ إٔ دا٤ٙ ا٭ ٢ُ  :ؾأْنيت .٫ ٚايـَا٤ َا أك٣ َا تكٍٛ بأها :ٍؾٝكٛ

 باب ٗ نٌ فات نبـ كطب١ أدل

)َايو(  ٔ زلٞ ٍَٛ أبٞ بهل  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   -895
بُٝٓا كدٌ ٌّٞ بطلٜل إفا اًعقـ  ًٝع٘ ايعطعٍ     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ كهٍٛ اهلل 

ا ؾٌلب ؾؼلز ؾإفا نًعب ًٜعٗح ٜأنعٌ ايجعل٣ َعٔ ايعطعٍ ؾكعاٍ        ؾٛدـ ب٦لا ؾٓعنٍ ؾٝٗ
يكـ بًؼ ٖقا ايهًب َٔ ايعطٍ َجٌ ايقٟ بًعؼ َعين ؾٓععنٍ ايب٦عل ؾُعٮ ػؿع٘ ثعِ         :ايلدٌ

ٜا كهعٍٛ اهلل إٕ يٓعا ٗ    :ؾكايٛا .أَوه٘ بؿٝ٘ سق٢ كق٢ ؾوك٢ ايهًب ؾٌهل اهلل ؾػؿل ي٘
 .ٗ نٌ فات نبـ كطب١ أدل :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايبٗا٥ِ ٭دلا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 باب َـاكا٠ ايٓاي

ِ   )َايو( أْ٘ بًػع٘  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ       -896 أْٗعا   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   اهقأفٕ كدٌ  ٢ً كهٍٛ اهلل  :قايت ٚأْعا َعع٘ ٗ    :قايعت  ا٥ٌع١   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً



 التجريد املصفى

 246 

 :قايت  ا١ٌ٥ .ب٦ى ابٔ ايعٌرل٠ ثِ أفٕ ي٘ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  ،ايبٝت
ِ   ؾًِ أٌْب إٔ زلعت ٓشو كهٍٛ اهلل  َعع٘ ؾًُعا ػعلز ايلدعٌ      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ٜا كهٍٛ اهلل قًت ؾٝ٘ َا قًت ثعِ مل تٌٓعب إٔ ٓعشهت َعع٘ ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل        :قًت
 .إٕ َٔ ًل ايٓاي َٔ اتكاٙ ايٓاي يٌلٙ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 باب ؾٌٔ اؿٝا٤

897-     ٔ  بعـ اهلل بعٔ    )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هامل  عٔ ابعٔ  بعـ اهلل  ع
َل  ٢ً كدٌ ٖٚعٛ ٜععٜ أػعاٙ ٗ اؿٝعا٤ ؾكعاٍ       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ُل إ كهٍٛ اهلل 

 .ؿ ٘ ؾإٕ اؿٝا٤ َٔ اٱّإ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

)َايو(  ٔ ه١ًُ بٔ ُؿٛإ بٔ ه١ًُ اينكق٢  ٔ مٜـ بٔ طًش١ ابعٔ   -898
ِ  كنا١ْ ٜلؾع٘ إٍ كهٍٛ اهلل  ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٍ  :قعا ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   كهعٍٛ اهلل   قعا

 .يهٌ ؿٜٔ ػًل ٚػًل اٱه٬ّ اؿٝا٤ :ٚهًِ

 باب ؾٌٔ نِٛ ايػٜٝ

)َايو(  ٔ ابٔ ًعٗاب  عٔ هععٝـ بعٔ إوعٝب  عٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ          -899
ش يعٝى ايٌعـٜـ بايِعل ١ إِعا ايٌعـٜـ ايعقٟ ًّعو        :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 ْؿو٘  ٓـ ايػٔب ش.

بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف إٔ كدع٬   )َايو(  ٔ ابٔ هٗاب  ٔ ٓٝـ  -911
ٜا كهٍٛ اهلل  ًُين نًُعات أ عٍٝ بٗعٔ     :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأت٢ إٍ كهٍٛ اهلل 

 ٫ تػٔب ش. ":٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .٫ٚ تهجل  ًٞ ؾأْو٢

 باب فّ ايٌشٓا٤ ٚاؿكـ

)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -911
ش تؿقض أبٛاب اؾ١ٓ ّٜٛ اٱثٌٓ ّٜٚٛ اـُٝى ؾٝػؿعل يهعٌ  بعـ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٍ  .كد٬ ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ أػٝ٘ ًعشٓا٤ إ٫  َوًِ ٫ ٌٜلى باهلل ٦ًٝا اْٛعلٚا ٖعقٜٔ    :ؾكعا
 سق٢ ِٜطًشا اْٛلٚا ٖقٜٔ سق٢ ِٜطًشا ش.

)َايو(  ٔ َوًِ بٔ أبٞ َلِٜ  ٔ أبٞ ُاحل ايوُإ  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠   -912
تعلض أ ُاٍ ايٓاي نٌ ْع١ َلتٌ ّٜٛ ا٫ثٌٓ ّٜٚٛ اـُٝى ؾٝػؿل يهعٌ  بعـ    :٘ قاٍأْ

اتلنٛا ٖقٜٔ سقع٢ ٜؿ٦ٝعا أٚ اكنعٛا     :ؾٝكاٍ ، بـا ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ أػٝ٘ ًشٓا٤إ٫  َ٪َٔ
 ٖقٜٔ سق٢ ٜؿ٦ٝا.
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 .كٚاٙ َلؾٛ ا َوًِ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚايذلَقٟ ٚابٔ َاد١ :قًت

ٍ   زل :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ -913  :عت هعٝـ بعٔ إوعٝب ٜكعٛ
ٍ  .بًع٢  :أػدلنِ غدل َٔ نجرل َعٔ ايِع٠٬ ٚايِعـق١ قعايٛا    إ٫  إُع٬غ فات ايعبٌ    :قعا

  .ٚإٜانِ ٚايبػ١ٔ ؾإْٗا ٖٞ اؿايك١

 .اكنٛا ٖقٜٔ( أٟ أػلُٖٚا :)قٛي٘

ٟ   .كٚاٙ َلؾٛ ا أبٛ ٖلٜل٠ ٚايذلَق٣ ٚابٔ سبعإ ٗ ُعشٝش٘   :قًت  :ٚقعاٍ ايذلَعق
 .ؿا٤ سـٜح ُشٝض  ٔ أبٞ ايـك

 باب اتكا٤ ؿ ٠ٛ إًّٛٛ

)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ  ُل بٔ اـطاب اهقعٌُ ٍَٛ ي٘ ٜـ ٢ ٖٓٝا  ٢ً  -914
اؿ٢ُ ؾكاٍ:  ٜا ٖين آُِ دٓاسو  ٔ ايٓاي ٚاتعل ؿ ع٠ٛ إًٛعّٛ ؾعإٕ ؿ ع٠ٛ إًٛعّٛ       

 .كقِل – .فاب١

 ًعع٢ إٔ ؿ ععا٤ إًٛععّٛ َوععقذاب ٗ  ُعع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهععًِْععّ ايلهععٍٛ  :قًععت
 .ٚاهلل أ ًِ .٠ ٚيعًٗا بًػت سـ ايقٛاتل إعٟٓٛأساؿٜح نجرل

 باب فّ إها٠٤ ايٛٔ ٚايقذوى ٚايقشاهـ ٚايقباغا

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -915
إٜانِ ٚايٛٔ ؾإٕ ايٛٔ أنعقب اؿعـٜح ٫ٚ ؼووعٛا ٫ٚ ػووعٛا      :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .باغٔٛا ٫ٚ تـابلٚا ٚنْٛٛا  باؿ اهلل إػٛاْا٫ٚ تٓاؾوٛا ٫ٚ ؼاهـٚا ٫ٚ ت

 باب ايذلغٝب ؾ٢ ًهل ْعِ اهلل  ن ٚدٌ

ِ   )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهعٍٛ اهلل   -916 ؿػعٌ إوعذـ    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾكاٍ كهٍٛ  .أػلدٓا اؾٛع :ؾٛدـ ؾٝ٘ أبا بهل ايِـٜل ٚ ُل بٔ اـطاب ؾوأشلُا ؾكا٫

ؾععقٖبٛا إٍ أبععٞ اشلٝععجِ بععٔ ايقٝٗععإ   .ٛعٚأْععا أػععلدين اؾعع :ُعع٢ً اهلل  ًٝعع٘ ٚهععًِاهلل 
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ا٭ِْاكٟ ؾأَل شلِ بٌعرل  ٓـٙ ٜعٌُ ٚقاّ ؾقبض شلِ ًا٠

ؾقبض شلِ ًا٠ ٚاهعقعقب شلعِ َعا٤ ؾعًعل ٗ نًع١ ثعِ أتعٛا         .ْهب  ٔ فات ايـك :ٚهًِ
ِ  ُع٢ً ا ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   .بقيو ايطعاّ ؾأنًٛا َٓ٘ ًٚلبٛا َٔ فيو إا٤  :هلل  ًٝع٘ ٚهعً

  .يقو٦ًٔ  ٔ ْعِٝ ٖقا ايّٝٛ

 ْهب( أٟ أ لض  ٔ  لض ) ٔ فات ايـك( أٟ  ٔ ايٌا٠ ايًبٕٛ.  :)قٛي٘
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 باب ؾٌٔ اـٛف َٔ اهلل  ن ٚدٌ

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -917
قٛٙ ثعِ افكٚا  قاٍ كدٌ مل ٜعُعٌ سوع١ٓ قع٘ ٭ًٖع٘ إفا َعات ؾعأسل       :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ؾٛاهلل ي٦ٔ قـك اهلل  ًٝ٘ يٝعقبٓ٘  قابا ٫ ٜعقبع٘ أسعـا َعٔ     ،ِْؿ٘ ٗ ايدل ِْٚؿ٘ ٗ ايبشل
ؾًُا َات ايلدٌ ؾعًٛا َا أَلِٖ ب٘ ؾأَل اهلل ايدل ؾذُعع َعا ؾٝع٘ ثعِ أَعل ايبشعل        .ايعإٌ

ٍ  .َٔ ػٌٝقو ٜا كب ٚاْت أ ًِ :مل ؾعًت ٖقا ؟ قاٍ :ؾذُع َا ؾٝ٘ ثِ قاٍ ؾػؿعل   :قعا
 .ي٘

ٌ    :ثِ افكٚا( أٟ أطرلٚا ٚادعًٛٙ ٗ ايلٜض سقع٢ ٜطعرل )قٛيع٘    :)قٛي٘  :يع٦ٔ قعـك( قٝع
ٚؾٝع٘ ْٛعل إف ٫    .َعٓاٙ ي٦ٔ ٓٝل إف يٛ ًو ٗ ايكـك٠ يهإ ناؾلا ٚؼعقِ  ًٝع٘ ايععقاب   

َع٢ٓ يًققك١ٜ س٦ٓٝق بٌ نإ َ٪َٓعا بكعـك٠ اهلل تععاٍ  ًع٢ َعا هعٛم ٚدعٛؿٙ ٚأػطعأ ٗ         
َٚجٌ فيو نُجٌ نجرل  . ايدل ِْٚؿ٘ ٗ ايبشل ٫ ّهٔ إ اؿت٘ا قكاؿ إٔ َا أفكٟ ِْؿ٘ ٗ

َٔ ُؿات اهلل تعاٍ نايه٬ّ ٚايل٩ٜع١ ْؿاٖعا قعّٛ ٚأثبقٗعا قعّٛ ٚنع٬ ايؿعلٜكٌ قعا٥ًٕٛ         
 .بقعِٛٝ اهلل تعاٍ ٚتٓعنٜٗ٘  ُا ٫ ًٜٝل ظٓاب٘

 باب ؾٌٔ سب يكا٤ اهلل  ن ٚدٌ

٢ًُ كهٍٛ اهلل  )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ -918
إفا أسب  بـٟ يكا٥ٞ أسببت يكا٤ٙ ٚإفا نلٙ  :قاٍ اهلل تباكى ٚتعاٍ :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 .يكا٥ٞ نلٖت يكا٤ٙ

َع٢ٓ سب يكا٤ اهلل إٔ ٜهٕٛ ساي١ ا٫ْؿهاى  ٔ اؿٝا٠ ايـْٝا ٚايٍُٛٛ إٍ َعا  ٓعـ   
ػعٛف إٔ ٜعاقعب   اهلل أسب  ٓـٙ ٚأيق َٔ ايـْٝا َٚا ؾٝٗا ٫ٚ ٜٔل فيو نلا١ٖٝ إٛت ٚ

َٚع٢ٓ نلا١ٖٝ يكا٤ اهلل إٔ تهٕٛ ايًعقات ايـْٜٝٛع١ أسعب  ٓعـٙ َعٔ تًعو        . ٢ً َعاُٝ٘
َٚجٌ فيو نُجٌ إ٪َٔ وب اؿر ٜٚعقكـ أْ٘ هعاؿ٠ اٱْوإ ثِ قعـ ىعاف َعٔ     .اؿاي١

 .َقا ب ايوؿل

 باب اٱّإ بعقاب ايكدل

اهلل ُع٢ً  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  ُل٠  ٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   -919
 :ؾوأيت  ا١ٌ٥ .أ افى اهلل َٔ  قاب ايكدل :إٔ ٜٗٛؿ١ٜ دا٤ت توأشلا ؾكايت  ًٝ٘ ٚهًِ

 . ا٥قا بعاهلل َعٔ فيعو    :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأٜعقب ايٓاي ٗ قبٛكِٖ ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 
ِ ثِ كنب كهٍٛ اهلل  فات غعـا٠ َلنبعا ؾؼوعؿت ايٌعُى ؾلدعع       ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً

ِ قاّ ٢ًِٜ ٚقاّ ايٓاي ٚكا٤ٙ ثِ اِْلف ؾكاٍ َعا ًعا٤   ٓش٢ ؾُل بٌ ٚٗلاْٞ اؿذل ث
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 .كقِل - .اهلل إٔ ٜكٍٛ ثِ أَلِٖ إٔ ٜقعٛفٚا َٔ  قاب ايكدل

 . ا٥قا( ايؿا ٌ ٖٗٓا ٗ  َٛٓع إِـك ٖٚٛ ايعٝاف :)قٛي٘

 باب ه٪اٍ َٓهل ْٚهرل

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ ؾاط١ُ بٓت إٓقك  ٔ أزلا٤ بٓت أبعٞ   -911
سٌ ػوؿت ايٌُى ؾعإفا   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٝت  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ  بهل أْٗا قايت: أ

َا يًٓاي ؟ ؾأًاكت بٝـٖا معٛ ايوعُا٤    :ؾكًت .ايٓاي قٝاّ ًِٜٕٛ ٚإفا ٖٞ قا١ُ٥ ت٢ًِ
ؾكُت سقع٢ ػ٬ْعٞ    :قايت .إٔ ْعِ :ؾأًاكت بلأهٗا .آ١ٜ :ؾكًت .هبشإ اهلل :ٚقايت

َا َٔ  :هٍٛ اهلل ٚأث٢ٓ  ًٝ٘ ثِ قاٍايػٌٞ ٚدعًت أُب ؾٛم كأهٞ إا٤ ظ ؾشُـ اهلل ك
ٞ  أْهعِ    إ٫  ٤ًٞ نٓت مل أكٙ ٚقـ كأٜق٘ ٗ َكاَٞ ٖقا سق٢ اؾ١ٓ ٚايٓاك ٚيكـ أٚسع٢ إيع

 –٫ أؿكٟ أٜقُٗعا قايعت أزلعا٤     –تؿقٕٓٛ ٗ ايكدل َجٌ أٚ قلٜبا َٔ ؾق١ٓ إوعٝض ايعـداٍ   
ٛ    :ٜ٪ت٢ أسـنِ ؾٝكاٍ شلِ ٫ أؿكٟ أٟ  –قٔ َا  ًُو بٗقا ايلدٌ ؟ ؾأَعا إع٪َٔ أٚ إع

ٖٛ قُـ كهعٍٛ اهلل دا٤ْعا بايبٝٓعات ٚاشلعـ٣ ؾأدبٓعا ٚآَٓعا        :ؾٝكٍٛ –فيو قايت أزلا٤ 
٫  –ٚأَعا إٓعاؾل أٚ إلتعاب     .ثِ من ُاؿا قـ  ًُٓا إٔ نٓعت ٕ٪َٓعا   :ؾٝكاٍ ي٘ ،ٚاتبعٓا

 .زلعت ايٓاي ٜكٛيٕٛ ٦ًٝا ؾكًق٘ ،٫ أؿكٟ :ؾٝكٍٛ –أؿكٟ أٜقُٗا قايت أزلا٤ 

٢ْ٬( أٟ غطاْٞ ٚأًُ٘ ػًًين ؾأبعـيت إسعـ٣ اي٬َعات أيؿعا َجعٌ تٛعين       ػ :)قٛي٘
ُٚطٞ )ايػٌعٞ( ٖعٛ بؿعقض ايػعٌ ٚهعهٕٛ ايٌعٌ ٚؽؿٝعـ ايٝعا٤ ٚكٟٚ بهوعل ايٌعٌ           

سقع٢ اؾٓع١    :)قٛيع٘  .أْع٘ ؿْٚع٘  إ٫  ٚتٌـٜـ ايٝا٤ ُٖٚا َع٢ٓ ٚاسعـ ٓعلب َعٔ اٱغُعا٤    
ٛيع٘:  َجعٌ( بعذلى ايقٓعٜٛٔ ٭ٕ     ٚايٓاك( ٓب٘ باؿلنات ايعج٬خ تػقٓعٕٛ أٟ ؽقعدلٕٚ  )ق   

ٚإع٢ٓ ؾق١ٓ َجٌ ؾقٓع١   ،تكـٜلٙ َجٌ ؾق١ٓ ؾشقف إٔاف إيٝ٘ ٚتلى  ٢ً ٦ٖٝق٘ قبٌ اؿقف
من ُعاؿا(  أٟ ٫ كٚع   :ٚد٘ ايٌب٘ بٌ ايؿقٓقٌ ايٌـ٠ ٚاشلٍٛ ٚايعُعّٛ )قٛيع٘   .ايـداٍ

 .ايؿاكق١إٕ نٓت ٕ٪َٓا( إٕ ٖٗٓا ٖٞ إؼؿؿ١ َٔ إجك١ً ٚاي٬ّ ٖٞ  : ًٝو )قٛي٘

 باب  لض ايٓذ١ٓ ٚايٓاك  ٢ً إكبٛك

911-    ٍ ُع٢ً اهلل  إٕ كهعٍٛ اهلل   :)َايو(  ٔ ْاؾع إٔ  بـ اهلل بعٔ  ُعل قعا
قاٍ: ش إٕ أسـنِ إفا َات  لض  ًٝ٘ َكعـٙ بايػـا٠ ٚايعٌٞ ; إٕ نإ َٔ   ًٝ٘ ٚهًِ

ـى ٖعقا َكعع   :ٜكعاٍ يع٘   ،أٌٖ اؾ١ٓ ؾُٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايٓاك ؾُٔ أٌٖ ايٓاك
 سق٢ ٜبعجو اهلل إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ش.
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 باب ْو١ُ إ٪َٔ طرل ٜعًل َٔ ًذل٠ اؾ١ٓ

)َايععو(  ععٔ ابععٔ ًععٗاب  ععٔ  بععـ ايععلٓٔ بععٔ نعععب بععٔ َايععو    -912
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ا٭ِْاكٟ أْ٘ أػدلٙ إٔ أباٙ نعب بٔ َايو نعإ وعـخ إٔ كهعٍٛ اهلل    

دع٘ اهلل إٍ دوعـٙ ٜعّٛ   قاٍ:  إِا ْو١ُ إ٪َٔ طرل ٜعًل َٔ ًذل٠ اؾ١ٓ سق٢ ٜل ٚهًِ
 .ٜبعج٘

ايٌعٗٝـ ٚغعرلٙ إفا مل    :ايٓو١ُ( بؿقشات ايلٚغ ٚإ٪َٔ ٖٓا ٖٛ ايٌٗٝـ ٚقٌٝ :)قٛي٘
 .وبو٘ نبرل٠ ٫ٚ ؿٜٔ )ٜعًل( بؿقض اي٬ّ ٜٚل٣ٚ بائِ أٟ تأنٌ ٚتل ٢

 باب إوذلٜض ٚإوذلاغ َٓ٘

)َايو(  ٔ قُـ بٔ  ُلٚ بٔ سًشًع١ ايعـ٢ًٜ  عٔ َعبعـ بعٔ نععب        -913
َعل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِيو(  ٔ أبٞ ققاؿ٠ بٔ كبعٞ أْ٘ نإ وـخ إٔ كهٍٛ اهلل بٔ)َا

ٜا كهٍٛ اهلل َا إوذلٜض َٚا إوذلاغ  :قايٛا .َوذلٜض أٚ َوذلاغ َٓ٘  : ًٝ٘ ظٓام٠ ؾكاٍ
ايعبـ إ٪َٔ ٜوعذلٜض َعٔ ِْعب ايعـْٝا ٚأفاٖعا إٍ كٓع١ اهلل ٚايعبعـ ايؿعادل          :َٓ٘ ؟ قاٍ

 .ٚايب٬ؿ ٚايٌذل ٚايـٚاب ٜوذلٜض َٓ٘ ايعباؿ

ٜوذلٜض َٓ٘ ايعباؿ إخل( أٟ ٱؾواؿٙ ٗ ا٭كض  :ِْب ايـْٝا( أٟ تعبٗا )قٛي٘ :)قٛي٘
 .بايكقٌ ٚايٓٗب أٚ ٕا ٜذلتب  ٢ً فْٛب٘ َٔ َٓع إطل ٚمٛٙ

 باب تػرل ايٓاي

914-  ٕ إْعو   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  بـ اهلل بٔ َوعٛؿ قاٍ ٱْوعا
ًٌٝ قلا٩ٙ ؼؿٜ ؾٝ٘ سـٚؿ ايكلإٓ ٚتٔٝع سلٚؾ٘ قًٝعٌ َعٔ ٜوعأٍ    ٗ مَإ نجرل ؾكٗا٩ٙ ق

نجرل َٔ ٜعط٢ ٜطًٕٝٛ ؾٝع٘ ايِع٠٬ ٜٚكِعلٕٚ اـطبع١ ٜٚبعـ٤ٕٚ أ ُعاشلِ قبعٌ أٖعٛا٥ِٗ         
ٚهٝأتٞ  ٢ً ايٓاي مَإ قًٝعٌ ؾكٗعا٩ٙ نعجرل قعلا٩ٙ ؼؿعٜ ؾٝع٘ سعلٚف ايكعلإٓ ٚتٔعٝع          

لٕٚ اي٠٬ِ ٜبعـ٤ٕٚ ؾٝع٘   سـٚؿٙ نجرل َٔ ٜوأٍ قًٌٝ َٔ ٜعط٢ ٜطًٕٝٛ ؾٝ٘ اـطب١ ٜٚكِ
 .أٖٛا٥ِٗ قبٌ أ ُاشلِ

  .ٖقا ٫ ٜكاٍ َٔ د١ٗ ايلأٟ ؾشهُ٘ ايلؾع ٚمل أدـ يؿٜ إلؾٛع :قًت

٢ًُ اهلل )َايو(  ٔ ابٔ ٓاي  ٔ  ُ٘  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -915
يقذلنٔ إـ١ٜٓ  ٢ً أسوعٔ َعا ناْعت سقع٢ ٜعـػٌ ايهًعب أٚ ايعق٥ب         :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

ٜا كهٍٛ اهلل ؾًُٔ تهٕٛ ايجُاك  :ؾكايٛا .كٟ إوذـ أٚ  ٢ً إٓدلؾٝػقٟ  ٢ً بعا هٛا
 ش يًعٛاٗ ايطرل ٚايوباع ش.:فيو اينَإ ؟ قاٍ
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 باب ػًل ابٔ آؿّ  ٓـ اؿٌل َٔ  ذب ايقْب

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -916
ذب ايقْب َٓ٘ ػًل ٚؾٝ٘ ٜلنعب   إ٫  ش نٌ ابٔ آؿّ تأنً٘ ا٭كض:قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 ش.

 .ايعذب بايوهٕٛ ايعِٛ ايقٟ ٗ أهؿٌ ايًِب  ٓـ ايعذن ٗ اؿٝٛإ

 ٭َق٘ ٗ اٯػل٠ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ًؿا ١ ايٓ  

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -917
ػقب٧ ؿ عٛتٞ ًعؿا ١ ٭َعيت ٗ    ش يهٌ ْ  ؿ ٠ٛ ٜـ ٛ بٗا ؾأكٜـ إٔ أ:قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 اٯػل٠ ش.

َعٓاٙ يهٌ ْ  ؿ ٠ٛ ٖٞ َٔ ينّٚ ْبٛت٘ ؾإٕ ايٓب٠ٛ توقًنّ ايقهًٝـ ؾإٕ أطا ٛٙ ؿ ا 
 .أػقب٧( أٟ أؿػل :)قٛي٘ .شلِ ٚإٕ  ِٛا ؿ ا  ًِٝٗ

 ٚفٚؿ إلتـٜٔ  ٓ٘  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب سٛض ايٓ  
 َٔ آثاك اي٤ٛٓٛغلا قذًٌ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚبعح أ١َ قُـ 

)َايو(  ٔ ايع٤٬ بٔ  بـ ايلٓٔ  ٔ أبٝ٘  ٔ أبعٞ ٖلٜعل٠ إٔ كهعٍٛ     -918
ايو٬ّ  ًعٝهِ ؿاك قعّٛ َع٪ٌَٓ ٚإْعا إٕ      :ػلز إٍ إكدل٠ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ٜا كهٍٛ اهلل  :قايٛا .ٚؿؿت أْٞ قـ كأٜت إػٛآْا ،ًا٤ اهلل بهِ ٫سكٕٛ
ٚإػٛآْا ايقٜٔ مل ٜأتٛا بعـ ٚأْعا ؾعلطِٗ    ،بٌ أْقِ أُشابٞ :؟ قاٍ أيوٓا بإػٛاْو ٚهًِ

نٝـ تعلف َٔ ٜأتٞ بععـى َعٔ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٜا كهٍٛ اهلل  : ٢ً اؿٛض. قايٛا
ٜععلف ػًٝع٘؟   إ٫  أَقو؟ قاٍ: أكأٜت يٛ ناْت يلدٌ ػٌٝ غل قذ١ً ٗ ػٌٝ ؿِٖ بِٗ

ايكٝاَع١ غعلا قذًعٌ َعٔ ايٛٓع٤ٛ ٚأْعا        ؾإِْٗ ٜأتٕٛ ٜعّٛ  :قاٍ .ب٢ً ٜا كهٍٛ اهلل :قايٛا
    ٍ ِ  ،ؾلطِٗ  ٢ً اؿٛض ؾ٬ ٜقاؿٕ كدٌ  ٔ سٛٓٞ نُعا ٜعقاؿ ايعبعرل ائعا إ٫  أْعاؿٜٗ

 .ؾوشكا ؾوشكا ؾوشكا :ًِٖ ؾٝكاٍ:  إِْٗ قـ بـيٛا بعـى ؾأقٍٛإ٫  ًِٖإ٫  ًِٖ

 ْ غعل ْعع    ،ٚايعـاك ٖٓعا اؾُا ع١ ٚاٱٓعاؾ١ بٝاْٝع١      ،ؿاك قّٛ ِْب  ٢ً ا٫ػقِعا
 ،ٚقذ١ً َٔ ايقشذٌٝ ٖٚٛ بٝاض ٗ ٜـٜع٘ ٚكدًٝع٘   ،ٚايػل٠ بٝاض ٗ ٚد٘ ايؿلي ،ا٭غل

بِٗ ْع بٗعِٝ ايعقٟ ٫ ىعاي٘ يْٛع٘ يعٕٛ        ،ؿِٖ ْع أؿِٖ ٖٚٛ ا٭هٛؿ ٚايـ١ُٖ ايوٛاؿ
ٞ       :قٛي٘ .آػل  ،ًٖعِ أٟ تععايٛا   ،ؾ٬ ٜقاؿٕ أٟ ٫ ٜؿعًٔ أسعـ ؾعع٬ ٜعقاؿ بع٘  عٔ سٛٓع

ٖ٪٤٫ قعّٛ اكتعـٚا  عٔ اٱهع٬ّ أٜعاّ أبعٞ بهعل         ٚإلاؿ َٔ .هشكا أٟ بعـا ؿ ا٤  ًِٝٗ
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ٚقاٍ ابٔ  بـ ايدل:  نٌ َٔ أسـخ ٗ ايـٜٔ ناـٛاكز ٚايعلٚاؾا ٚأُعشاب    .ايِـٜل
 .اشل٣ٛ ٚنقيو اي١ًُٛ ٚإعًٕٓٛ بايهبا٥ل ىاف  ًِٝٗ ٖٔ  ٓٛا بٗقا اـدل

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -919
ِ          :قاٍ ٚهًِاهلل  ًٝ٘   .ْاك بين آؿّ ايعيت ٜٛقعـٕٚ دعن٤ َعٔ هعبعٌ دعن٤ا َعٔ ْعاك دٗعٓ

 .إْٗا ؾًٔت بقوع١ ٚتوعٌ دن٤ا :قاٍ .إٕ ناْت يهاؾ١ٝ :ؾكايٛا

  ٓ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنقاب هرل اي  

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب أزلا٤ ايٓ  

٢ًُ اهلل )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ قُـ بٔ دبرل بٔ َطعِ إٔ ايٓ   -921
يٞ ٔو١ أزلا٤ ; أْا قُـ ٚأْعا أٓعـ ٚأْعا إعاسٞ ايعقٟ ّشعٛ اهلل بعٞ         :قاٍ  ًٝ٘ ٚهًِ

  .ايهؿل  أهٛأْا اؿاًل ايقٟ وٌل ايٓاي  ٢ً قـَٞ ٚأْا ايعاقب

ٚقٝعٌ   ، ٢ً قـَٞ( أْ٘ أَاَِٗ ٜعّٛ اؿٌعل وقعادٕٛ إٍ ًعؿا ق٘     :قٌٝ َع٢ٓ )قٛي٘
َٚعٓع٢ ايعاقعب أْع٘ آػعل      .يٓاي  كٝبَ٘عٓاٙ أْ٘ أٍٚ َٔ ٌٜقل  ٓ٘ ا٭كض ثِ تٌٓل  ٔ ا

  .ا٭ْبٝا٤ يٝى بعـٙ ْ 

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايلٓٔ  عٔ أْعى بعٔ َايعو أْع٘ زلعع٘        -921
ِ  نإ كهٍٛ اهلل  :ٜكٍٛ يعٝى بايطٜٛعٌ ايبعا٥ٔ ٫ٚ بايكِعرل ٚيعٝى       ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

٢ كأي أكبعٌ ه١ٓ با٭بٝا ا٭َٗل ٫ٚ باٯؿّ ٫ٚ باؾعـ ايكط٘ ٫ٚ بايوب٘ بعج٘ اهلل  ً
ؾأقاّ َه١  ٌل هٌٓ ٚتٛؾاٙ اهلل  ٢ً كأي هقٌ هع١ٓ ٚيعٝى ٗ كأهع٘ ٚؿٝقع٘  ٌعلٕٚ      

 .ًعل٠ بٝٔا٤

طا٭َٗلص ايقٟ ٫ ىاي٘  .طايبا٥ٔص ٖٛ إؿلٙ ط٫ٛ ٭ْ٘ بعـ  ٔ قـك ايلداٍ ايطٛاٍ
ب٘ص ٖعٛ  طايو .طايكط٘ص ًـٜـ اؾعٛؿ٠ .بٝآ٘ ٓل٠ طاٯؿّص ؾٛم ا٭زلل ٜعًٛٙ هٛاؿ قًٌٝ

ٖٚقا ايعقٟ فنعلٙ َعٔ نُٝع١  ُعلٙ قعٍٛ يطا٥ؿع١ َعٔ          .إوذلهٌ ايقٟ يٝى ؾٝ٘ تهول
ٚفٖب آػلٕٚ إٍ أْ٘ أقاّ َه١ ث٬خ  ٌعل٠ هع١ٓ ٚتعٛٗ ٖٚعٛ ابعٔ       .ايِشاب١ ٚايقابعٌ

 .ث٬خ ٚهقٌ ٖٚقا أُض

 باب نٝـ نإ ٜأتٝ٘ ايٛسٞ

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ        -922
نٝـ ٜأتٝو ايعٛسٞ ؟ ؾكعاٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٔ اؿاكخ بٔ ٌٖاّ هأٍ ايٓ   ًِٚه

ٞ  ؾٝؿِِ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ش أسٝاْا ٜأتٝين ٗ ١ًًُِ اؾلي ٖٚٛ أًـٙ  ً
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 ٓ ٞ ٚقـ ٚ ٝت َا قاٍ ٚأسٝاْا ٜقُجٌ يٞ إًو كد٬ ؾٝهًُين ؾأ ٞ َا ٜكعٍٛ ش. قايعت   
 .ًٝ٘ ٗ ايّٝٛ ايٌـٜـ ايدلؿ ؾٝؿِِ  ٓ٘ ٚإٔ دبٝٓ٘ يٝؿقِـ  لقاٚيكـ كأٜق٘ ٜٓعنٍ   : ا١ٌ٥

طاي١ًًِِص ٗ ا٭ٌُ ُٛت ٚقٛع اؿـٜـ بعٔ٘  ًع٢ بععا ثعِ أطًعل  ًع٢ نعٌ       
ٜؿِِ بؿعقض ايٝعا٤ ٚهعهٕٛ     ،طٚاؾليص اؾًذٌ ايقٟ  ًل  ٢ً ايـٚاب ،ُٛت ي٘ طٌٓ

 لقع٘ َعأػٛف َعٔ    طٜقؿِـص  لقا أٟ ٜوٌٝ  ،ايؿا٤ ٚنول ايِاؿ ا١ًُٕٗ أٟ ٜكًع ٜٚٓكطع
ايؿِـ ٖٚٛ ًل ايععلم ٱسايع١ ايعـّ.  ٚاػقًعـ ٗ ايًِِع١ً ؾكٝعٌ ٖعٛ ُعٛت إًعو          

 بايٛسٞ ٚقٌٝ ػؿل أدٓشق٘. 

نإ ٜ٪ػق َعٔ سوع٘ ايٛعاٖل     ٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٛاٖل  ٓـٟ أْٗ :قاٍ ايـًٖٟٛ
بك٠ٛ ًَه١ٝ تِاؿّ كٚس٘ ٚاٱْوإ إفا أػق َٔ اؿى ٜٛٗل ي٘ تٌٍٜٛ ٗ زلع٘ أٚ بِلٙ 

 .إٕ ٚٗل ايقٌٍٜٛ ٗ ايوعُع ٜوعُع ايطعٌٓ ٚإٕ ٚٗعل ٗ ايبِعل أيعٛإ ُعؿل أٚ ٓعل        ؾ
ؾُع٢ٓ ايه٬ّ أْ٘ ٜػٝب أ٫ٚ  ٔ سو٘ ؾٝٛٗل ٗ زلع٘ نِٛت ايطٌٓ ؾًٝك٢  ًٝ٘ ايٛسٞ 

 .ٚاهلل أ ًِ .ؾٝعٝ٘

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ٖـٟ ايٓ  

)َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ  عل٠ٚ بعٔ ايعنبرل  عٔ  ا٥ٌع١ مٚز ايعٓ         -923
ِ   َا ػرل كهعٍٛ اهلل   :أْٗا قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٔ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً إ٫  ٗ أَعلٜ

َٚعا اْعقكِ كهعٍٛ اهلل     ،ؾإٕ نإ إمثا نإ أبعـ ايٓعاي َٓع٘   ،أػق أٜولُٖا َا مل ٜهٔ إمثا
 .إٔ تٗقو سل١َ اهلل ؾٝٓقكِ اهلل بٗاإ٫  يٓؿو٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ٜععٛؿ إوعانٌ    اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ)َايو( بإهٓاؿٙ نإ كهٍٛ اهلل  -924
 .كقِل–ٜٚوأٍ  ِٓٗ.  

يطععاّ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ ػٝاطا ؿ ا كهٍٛ اهلل  -925
ؾقٖبت َع كهٍٛ اهلل إٍ فيو ايطعاّ ؾكلب إيٝ٘ ػبنا َٔ ًعرل َٚلقا  :قاٍ أْى ،ُٓع٘

 .كقِل – .ؾٝ٘ ؿبا٤

ٍ  ُِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهععً  )َايعو( بإهعٓاؿٙ إٔ كهععٍٛ اهلل    -926 ٚايععقٟ  :قعا
ْؿوٞ بٝـٙ يٛ أؾا٤ اهلل  ًٝهِ َجٌ زلل تٗا١َ ْعُا يكوُق٘  ًٝهِ ثِ ٫ ػـْٚٞ غ٬ٝ ٫ٚ 

 .كقِل -.دباْا ٫ٚ نقابا

 َعا َعٔ ْع     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -927
 .أْا :؟ قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚأْت ٜا كهٍٛ اهلل  :قٌٝ ،ٚقـ ك ٢ غُٓاإ٫ 
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 ٗ  باؿ٠ كب٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ادقٗاؿ ايٓ  

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ إبلِٖٝ بٔ اؿاكخ إٔ  ا١ٌ٥  -928
ِ   نٓت ْا١ُ٥ إٍ دٓب كهعٍٛ اهلل   :أّ إ٪ٌَٓ قايت ؾؿكـتع٘ َعٔ     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ـ      ٍ  ايًٌٝ ؾًُوق٘ بٝـٟ ؾٛٓعت ٜعـٟ  ًع٢ قـَٝع٘ ٖٚعٛ هعاد أ عٛف بلٓعاى َعٔ     :ٜكعٛ
و َٚعاؾاتو َٔ  كٛبقو ٚبو َٓو ٫ أسِٞ ثٓا٤  ًٝو أْت نُا أثٓٝعت  ًع٢   هؼط

 .ْؿوو

طايؿلم بٌ ايعاؾ١ٝ ٚايعؿٛص أْٗا ايو١َ٬ َٔ ايب٤٬ ٚأْ٘ قٛ ايقْٛب ٚتعلى إ٪اػعق٠   
ٚإعاؾا٠ قـ تهٕٛ َؿا ١ً َٔ ايعاؾ١ٝ ٚإع٢ٓ إٔ هعً٘ َٔ ايعاؾ١ٝ ٜٚوًُ٘ َعٔ أْعٛاع    .بٗا

 .ايعؿٛ ٚإع٢ٓ إٔ ٜذلى إ٪اػق٠  ٢ً فْٛب٘ايب٤٬ ٚقـ تهٕٛ َٔ 

 ٭َق٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ؿ ا٤ ايٓ  

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ  بـ اهلل بٔ دابل بعٔ  قٝعو بعٔ اؿعاكخ بعٔ       -929
 –ٖٚٞ قل١ٜ َعٔ قعل٣ ا٭ِْعاك     –دا٤ْا  بـ اهلل بٔ  ُل ٗ بين َعا١ٜٚ  : قٝو أْ٘ قاٍ

 :َٔ َوذـنِ ٖقا ؟ ؾكًت يع٘  هلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اأتـكٕٚ أٜٔ ٢ًُ كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ
 :ٌٖ تـكٟ َا ايج٬خ اييت ؿ عا بٗعٔ ؾٝع٘ ؟ ؾكًعت     :ٚأًلت ي٘ إٍ ْاس١ٝ َٓ٘ ؾكاٍ .ْعِ
ؿ عا بعإٔ ٫ ٜٛٗعل  ًعِٝٗ  عـٚا َعٔ غرلٖعِ ٚإٔ ٫         :ؾأػدلْٞ بٗٔ.  ؾكًعت  :قاٍ .ْعِ

ٍ  .ًٜٗههِ بايوٌٓ ؾأ طُٝٗا ٚؿ ا بإٔ ٫ هعٌ بأهِٗ بِٝٓٗ ؾُٓعٗا قعاٍ   .ـقتُع  :قعا
 .ؾًٔ ٜناٍ اشللز إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ : بـ اهلل

٫ ٜٛٗعل  ًعِٝٗ( أٟ ٫ هععٌ     :)قٛيع٘  .ؾأػدلْٞ بٗٔ( ٜعين بقًو ايعـ ٛات  :)قٛي٘
 )بأهِٗ( سلبِٗ )اشللز( ايكقاٍ.  .ايعـٚ غايبا  ًِٝٗ. )ايو١ٓ( ايكش٘

 ٕٔ َات َٔ أَق٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ًؿا ١ ايٓ  

زلععت  ا٥ٌع١    :ٔ أبٞ  ًك١ُ  ٔ أَ٘ أْٗا قايت)َايو(  ٔ  ًك١ُ   -931
ِ   تكٍٛ: قعاّ كهعٍٛ اهلل    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ   فات يًٝع١   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾأَلت داكٜيت بلٜل٠ تقبع٘ ؾاتبعق٘ سق٢ دا٤ ايبكٝعع ؾٛقعـ    :ؾًبى ثٝاب٘ ثِ ػلز.  قايت
ؾًِ أفنل يع٘ ًع٦ٝا سقع٢    ٗ أؿْاٙ َا ًا٤ اهلل إٔ ٜكـ ثِ اِْلف ؾوبكق٘ بلٜل٠ ؾأػدلتين 

 .إْٞ بعجت ٭ًُٞ  ًِٝٗ :أُبض ثِ فنلت فيو ي٘ ؾكاٍ

 .أًُٞ  ًِٝٗ( أٟ أؿ ٛ شلِ :)قٛي٘

 بنٜاؿ٠ إا٤ ٚايطعاّ بوبب٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب َا أنلَ٘ اهلل ْبٝ٘ 
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)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أْى بعٔ َايعو أْع٘     -931
ٚساْت ٠٬ُ ايعِل ؾايقُى ايٓعاي ٚٓع٤ٛا     ًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ اهللكأٜت كهٍٛ اهلل  :قاٍ

ٗ فيو  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾًِ هـٚٙ ؾأت٢ كهٍٛ اهلل ب٤ٛٓٛ ٗ إْا٤ ؾٛٓع كهٍٛ اهلل 
ؾلأٜت إا٤ ٜٓبع َٔ ؼت أُابع٘ ؾقٛٓأ  :قاٍ أْى .اٱْا٤ ٜـٙ ثِ أَل ايٓاي ٜق٦ٕٓٛٛ َٓ٘
  .ايٓاي سق٢ ت٦ٓٛٛا َٔ  ٓـ آػلِٖ

بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١ أْ٘ زلع أْى بعٔ َايعو    )َايو(  ٔ إهشل -932
ِ  :ٜكٍٛ ِ   يكعـ زلععت ُعٛت كهعٍٛ اهلل      :قاٍ أبٛ طًش١ ٭ّ هعًٝ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾأػلدت أقلاُا َٔ ًعرل  .ْعِ :ٓعٝؿا أ لف ؾٝ٘ اؾٛع ؾٌٗ  ٓـى َٔ ٤ًٞ ؟ ؾكايت
ِ أكهعًقين  ثِ أػقت ٔاكا شلا ثِ يؿت اـبن ببعٔ٘ ثِ ؿهق٘ ؼت ٜـٟ ٚكؿتين ببعٔ٘ ثع 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾقٖبت ب٘ ؾٛدـت كهٍٛ اهلل  :قاٍ .٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٍ كهٍٛ اهلل 
ِ   دايوا ٗ إوذـ َٚع٘ ايٓاي ؾكُعت  ًعِٝٗ ؾكاي   ٚهًِ يطععاّ؟   :ِع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ؾاْطًل ؾاْطًكعت بعٌ    .قَٛٛا :ٕٔ َع٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ْعِ :قًت

ٜعا أّ هعًِٝ قعـ دعا٤ كهعٍٛ اهلل       :أبا طًش١ ؾأػدلت٘ ؾكاٍ أبٛ طًشع١ أٜـِٜٗ سق٢ د٦ت 
ِ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ اهلل ٚكهعٛي٘   :ؾكايعت  .بايٓاي ٚيٝى  ٓـْا َٔ ايطععاّ َعا ْطعُٗع

ؾأقبٌ كهٍٛ اهلل ٚأبعٛ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾاْطًل أبٛ طًش١ سق٢ يكٞ كهٍٛ اهلل  .أ ًِ
ِ  ُع٢ً ا طًش١ َع٘ سق٢ ؿػ٬. ؾكاٍ كهعٍٛ اهلل   ًُٖعٞ ٜعا أّ هعًِٝ َعا      :هلل  ًٝع٘ ٚهعً

ؾؿعت ٚ ِعلت  ًٝع٘     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٓـى.  ؾأتت بقيو اـبن ؾأَل ب٘ كهٍٛ اهلل 
إٔ ٜكعٍٛ ثعِ    اهللَا ًا٤  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأّ هًِٝ  ه١ شلا ؾآؿَق٘ ثِ قاٍ كهٍٛ اهلل 

ؾعأفٕ   .يعٌعل٠ ا٥عقٕ   :ؾأفٕ شلِ ؾأنًٛا سق٢ ًبعٛا ثِ ػلدٛا ثِ قاٍ .ا٥قٕ يعٌل٠ :قاٍ
ؾأفٕ شلِ ؾأنًٛا سق٢ ًبعٛا ثعِ   .ا٥قٕ يعٌل٠ :شلِ ؾأنًٛا سق٢ ًبعٛا ثِ ػلدٛا ثِ قاٍ

ؾأفٕ شلِ ؾأنًٛا سق٢ ًبعٛا ثعِ ػلدعٛا ثعِ قعاٍ:  ا٥عقٕ       .ا٥قٕ يعٌل٠ :ػلدٛا ثِ قاٍ
 .ؾأنٌ ايكّٛ ًٚبعٛا ثِ ػلدٛا ٚايكّٛ هبعٕٛ كد٬ أٚ مثإْٛ كد٬ .يعٌل٠

ٕهٞ  ٔ أبٞ ايطؿٌٝ  اَل بعٔ ٚاثًع١ إٔ َععاف    )َايو(  ٔ أبٞ اينبرل ا -933
 اّ تبٛى ؾهعإ كهعٍٛ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ دبٌ أػدلٙ أِْٗ ػلدٛا َع كهٍٛ اهلل 

ٍ  .هُع بٌ ايٛٗل ٚايعِل ٚإػعلب ٚايعٌعا٤ ْٝععا    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل  ؾعأػل   :قعا
إػعلب   اي٠٬ِ َٜٛا ثِ ػلز ؾ٢ًِ ايٛٗعل ٚايعِعل ْٝععا ثعِ ؿػعٌ ثعِ ػعلز ؾِع٢ً        

إْهِ هقأتٕٛ غـا إٕ ًا٤ اهلل  ٌ تبٛى ٚإْهِ يعٔ تأتٖٛعا سقع٢     :ٚايعٌا٤ ْٝعا ثِ قاٍ
ؾذ٦ٓاٖا ٚقعـ هعبكٓا إيٝٗعا     .ٜٔش٢ ايٓٗاك ؾُٔ دا٤ٖا ؾ٬ ّؤ َٔ َا٥ٗا ٦ًٝا سق٢ آتٞ
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ٌٖ َووعقُا   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكد٬ٕ ٚايعٌ تبّ ب٤ٌٞ َٔ َا٤ ؾوأشلا كهٍٛ اهلل 
ٚقاٍ شلُا َا ًعا٤    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾوبُٗا كهٍٛ اهلل  .ْعِ :ؾكاٍ َٔ َا٥ٗا ٦ًٝا ؟

اهلل إٔ ٜكٍٛ ثِ غلؾٛا بأٜـِٜٗ َٔ ايعٌ ق٬ًٝ ق٬ًٝ سق٢ ادقُع ٗ ٤ًٞ ثِ غوٌ كهٍٛ 
ؾٝ٘ ٚدٗ٘ ٜٚـٜ٘ ثِ أ اؿٙ ؾٝٗا ؾذلت ايعٌ َا٤ نعجرل ؾاهعقك٢     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 

ًٜٛو ٜعا َععاف إٕ طايعت بعو سٝعا٠ إٔ       :هلل  ًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اايٓاي ثِ قاٍ كهٍٛ اهلل 
  .تل٣ ٖٗٓا َا قـ ٧ًَ دٓاْا

ؾعايقُى( أٟ طًعب )ٚٓع٤ٛ( بؿعقض      :ساْت( باؿا٤ ا١ًُٕٗ أٟ قلبت )قٛي٘ :)قٛي٘
ؿهعق٘( أٟ أػؿقع٘ )ٚكؿتعين( أٟ     :ايٛاٚ إٗٝأ يًُق٧ٓٛ )ٜٓبع( أٟ ٜٓؿذعل ٚهعلٟ )قٛيع٘   

 :ؿ َوقـٜل ٜٛٓع ؾٝ٘ ايوعُٔ ٚايعوعٌ )قٛيع٘   دعًت بعٔ٘ كؿا٥ٞ )ايعه١( ٚ ا٤ َٔ دًٛ
آؿَق٘( بإـ ٚايكِل ٚايقٌـٜـ دعًت ؾٝ٘ إؿاَا )تبّ( بايِاؿ غرل إعذ١ُ أٟ تدلم نقا 

 .كٚاٙ و٢ٝ ٚكٟٚ أٜٔا بإعذ١ُ أٟ تكطل ٚتوٌٝ

 باب َا أنلَ٘ اهلل تعاٍ باهقذاب١ ؿ ا٥٘ ٗ طًب ايػٝح شلِ

 ٔ أْعى بعٔ َايعو قعاٍ:       )َايو(  ٔ ًلٜو بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ ِل -934
ِ   دا٤ كدٌ إٍ كهعٍٛ اهلل   ٍ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً ٜعا كهعٍٛ اهلل ًٖهعت إٛاًعٞ      :ؾكعا

ؾُطلْا َعٔ اؾُعع١ إٍ    ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚتكطعت ايوبٌ ؾاؿع اهلل. ؾـ ا كهٍٛ اهلل 
كهٍٛ اهلل تٗعـَت   :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذا٤ كدٌ إٍ كهٍٛ اهلل  :اؾُع١.  قاٍ

ِ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .ٛت ٚاْكطعت ايوبٌ ًٖٚهت إٛاًٞايبٝ ايًعِٗ   :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً
ؾالابت َعٔ إـٜٓع١ الٝعاب     :قاٍ .ٚٗٛك اؾباٍ ٚاٱناّ ٚبطٕٛ ا٭ٚؿ١ٜ َٚٓابت ايٌذل

 .ايجٛب

٭ْٗعا ٫ ػعـ    :٭ٕ اٱبٌ ٓعؿت ؾ٬ تطٝل ايورل ٚقٌٝ :تكطعت ايوبٌ( قٌٝ :)قٛي٘
)اٱنعاّ(   .٭ٕ ايطعاّ ْؿـ ؾ٬ هـٕٚ َعا وًُْٛع٘ إٍ ا٭هعٛام    :ايه٤٬ ٗ ايطلٜل ٚقٌٝ

بهول اشلُن٠ بٛمٕ ايلداٍ ٚقـ تؿقض ُٚـ ْع أن١ُ بؿقشات ٖٚعٞ ؿٕٚ اؾبعٌ ٚأ ًع٢    
)ا٭ٚؿ١ٜ( ْع ايٛاؿٟ )الابت( اْكطعت )الٝاب ايجٛب( ٜعين ايكُّٝ سعٌ   .َٔ ايلاب١ٝ

 .ٜكطع دٝب٘ َـٚكا

 باك إػٝبات ؾهإ نُا أػدلباب َا أنلَ٘ اهلل تعاٍ بإػ

٢ًُ كأٜت كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ ؿٜٓاك بٔ  ُل أْ٘ قاٍ -935
 ٖا إٕ ايؿق١ٓ ٖٗٓا َٔ سٝح ٜطًع قلٕ ايٌٝطإ.  :ٌٜرل إٍ إٌلم ٜٚكٍٛ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

ىعلز ؾعٝهِ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( بإهٓاؿٙ إٔ كهٍٛ اهلل  -936
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٬تِٗ ُٚٝاَهِ َع ُٝاَِٗ ٚأ ُايهِ َع أ ُعاشلِ ٜكعلإٔٚ   قّٛ ؼكلٕٚ ٬ُتهِ َع ُ
ايكلإٓ ٫ٚ هاٚم سٓادلِٖ ّلم َٔ ايـٜٔ َلٚم ايوِٗ َٔ ايل١َٝ تٓٛعل ٗ ايٓوعٌ ؾع٬    
تل٣ ٦ًٝا ٚتٓٛل ٗ ايكـغ ؾ٬ تل٣ ٦ًٝا ٚتٓٛعل ٗ ايعلٍٜ ؾع٬ تعل٣ ًع٦ٝا ٚتقُعاك٣ ٗ       

 .ايؿلم

 :ى بٔ َايو قاٍ)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أْ -937
إفا فٖب إٍ قبا٤ ٜـػٌ  ٢ً أّ سلاّ بٓت ًَشعإ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾقطعُ٘ ٚناْت أّ سلاّ ؼت  باؿ٠ بٔ ايِاَت ؾـػٌ  ًٝٗا كهٍٛ اهلل 
ثِ اهقٝكٜ ٖٚٛ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾأطعُق٘ ؾذًوت تًؿٞ كأه٘ ؾٓاّ كهٍٛ اهلل  ٚهًِ

ْاي َعٔ أَعيت  لٓعٛا  ًعٞ غعنا٠ ٗ       :َا ٜٔشهو ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ :ٜٔشو قايت
ٌٜعو  –هبٌٝ اهلل ٜلنبٕٛ ثبر ٖقا ايبشل ًَٛنا  ٢ً ا٭هل٠ أٚ َجٌ إًٛى  ٢ً ا٭هعل٠  

ؾـ ا شلا ثِ ٚٓع كأه٘  .ٜا كهٍٛ اهلل اؿع اهلل يٞ إٔ هعًين َِٓٗ :ؾكًت :قايت .إهشل
ْاي َٔ  :كهٍٛ اهلل َا ٜٔشهو ؟ قاٍ ٜا :ؾكًت :قايت .ؾٓاّ ثِ اهقٝكٜ ٖٚٛ ٜٔشو

أَيت  لٓٛا  ًٞ غنا٠ ٗ هبٌٝ اهلل ٜلنبٕٛ ثبر ٖقا ايبشل ًَٛنعا  ًع٢ ا٭هعل٠ أٚ َجعٌ     
٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٜا كهٍٛ اهلل  :ؾكًت :قايت  :قاٍ .نُا قاٍ ٗ ا٭ٍٚ .إًٛى  ٢ً ا٭هل٠

ايبشل مَإ َعاٜٚع١   ؾلنبت :قاٍ .أْت َٔ ا٭ٚيٌ :قاٍ .اؿع اهلل إٔ هعًين َِٓٗ ٚهًِ
   .بٔ أبٞ هؿٝإ ؾِل ت  ٔ ؿابقٗا سق٢ ػلدت َٔ ايبشل ؾًٗهت

)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  بـ اهلل بٔ اينبرل  ٔ هعؿٝإ   -938
ِ زلعت كهٍٛ اهلل  :بٔ أبٞ مٖرل أْ٘ قاٍ ٍ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهعً تؿعقض ايعُٝٔ ؾٝعأتٞ     :ٜكعٛ

ـ١ٜٓ ػرل شلِ يٛ ناْٛا ٜعًُعٕٛ.  ٚتؿعقض   قّٛ ٜبوٕٛ ؾٝقشًُٕٛ بأًِٖٝٗ َٚٔ أطا ِٗ ٚإ
ايٌاّ ؾٝعأتٞ قعّٛ ٜبوعٕٛ ؾٝقشًُعٕٛ بعأًِٖٝٗ َٚعٔ أطعا ِٗ ٚإـٜٓع١ ػرلٖعا يعٛ نعاْٛا            

ٚتؿقض ايعلام ؾٝأتٞ قّٛ ٜبوٕٛ ؾٝقشًُٕٛ بأًِٖٝٗ َٚٔ أطا ِٗ ٚإـ١ٜٓ ػرلٖعا   .ٜعًُٕٛ
 .يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ

وعل ٚكٟٚ بٔعِ ايقشقٝع١ َعع     ٜبوٕٛ( بؿقض إجٓا٠ ثِ با٤ َٛسعـ٠ تٔعِ ٚته   :)قٛي٘
نول إٛسـ٠ ؾٝهٕٛ ايًؿٜ ث٬ث١ٝ ٚكبا ٝع١ َعٓعاٙ ٜوعٛقٕٛ ٚايعبى هعٛم اٱبعٌ ٚإعلاؿ        

ِ   ٚقـ ٚقع َا قاي٘ كهٍٛ اهلل  .وًُٕٛ إبًِٗ إٍ ب٬ؿ اـِب ؾكعـ   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ػلز ْع نجرل َٔ إـ١ٜٓ إٍ ايعُٝٔ ٚايٌعاّ ٚايععلام ثعِ َعٔ ٖعقٙ إٛآعع إٍ أقطعاك         

 .كضا٭

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ قُـ بٔ و٢ٝ بعٔ سبعإ إٔ مٜعـ بعٔ      -939
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ِ   ػايـ اؾٗين قاٍ: تٛٗ كدٌ ّٜٛ سٌٓ ٚأِْٗ فنلٚٙ يلهعٍٛ اهلل    ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ِ   :ؾن ِ مٜـ أْ٘ قاٍ ؾعقػرلت ٚدعٛٙ ايٓعاي يعقيو ؾعن ِ مٜعـ إٔ        .ًُٛا  ًع٢ ُعاسبه

ٍ  .غعٌ ٗ هعبٌٝ اهلل  إٕ ُعاسبهِ قعـ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  ؾؿقشٓعا   :قعا
 .َقا ٘ ؾٛدـْا ؾٝ٘ ػنكات َٔ ػلم ٜٗٛؿ َٚا تواٟٚ ؿكٌُٖ

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  بـ اهلل بٔ إػرل٠ بٔ أبٞ بلؿ٠ ايهٓاْٞ  -941
أت٢ ايٓاي ٗ قبا٥ًِٗ ٜـ ٛ شلِ ٚأْ٘ تلى قب١ًٝ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل 

يكب١ًٝ ٚدعـٚا ٗ بلؿ ع١ كدعٌ َعِٓٗ  كعـ دعنع غًع٫ٛ ؾأتعاِٖ         ٚإٕ ا :قاٍ .َٔ ايكبا٥ٌ
 .ؾهدل  ًِٝٗ نُا ندل  ٢ً إٝت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .اؾنع بايؿقض اـنك ايُٝين ٚاسـٙ ػن ١

 باب َا أنلَ٘ اهلل بل١ٜ٩ اؾ١ٓ ٚايٓاك

 ٚإوٝض ابٔ َلِٜ  ًٝ٘ ايو٬ّ ٚغرل فيو

ٜا كهعٍٛ اهلل كأٜٓعاى    :ف قايٛا)َايو( بإهٓاؿٙ ٗ ُؿ١ ٠٬ُ ايهوٛ -941
إْٞ كأٜت اؾٓع١ ؾقٓاٚيعت َٓٗعا     :ؾكاٍ .تٓاٚيت ٦ًٝا ٗ َكاَو ٖقا ثِ كأٜٓاى تهعهعت

 ٓكٛؿا ٚيٛ أػقت٘ ٭نًقِ َٓ٘ َا بكٝت ايـْٝا ٚكأٜعت ايٓعاك ؾًعِ أك نعايّٝٛ َٓٛعلا ؾكع٘       
أٜهؿلٕ باهلل  :قٌٝ .ٜهؿلٕ :مل ٜا كهٍٛ اهلل ؟ قاٍ :قايٛا .أؾٛع ٚكأٜت أنجل أًٖٗا ايٓوا٤

؟ ٜهؿلْا ايعٌرل ٜٚهؿلٕ اٱسوإ يٛ أسوٓت إٍ إسعـأٖ ايعـٖل نًع٘ ثعِ كأت َٓعو      
  .َا كأٜت َٓو ػرلا ق٘ :٦ًٝا قايت

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ْاؾع  ٔ  بـ اهلل بٔ  ُعل إٔ كهعٍٛ اهلل    -942
أكاْٞ ايًًٝع١  ٓعـ ايهعبع١ ؾلأٜعت كدع٬ آؿّ نأسوعٔ َعا أْعت كأ٤ َعٔ آؿّ           :قاٍ ٚهًِ

ؾٗٞ تكطل َا٤ َقهأ  ٢ً كدًٌ   .داٍ ي٘ ١ٕ نأسؤ َا أْت كا٤ َٔ ايًُِ قـ كدًٗاايل
 .ٖقا إوٝض ابٔ َلِٜ :َٔ ٖقا ؟ قٌٝ يٞ :أٚ  ٢ً  ٛاتل كدًٌ ٜطٛف بايهعب١ ؾوأيت

َعٔ ٖعقا ؟    :ثِ إفا أْا بلدٌ دعـ قط٘ أ ٛك ايعٌ ايُٝٓع٢ نأْٗعا  ٓبع١ طاؾٝع١ ؾوعأيت     
 .ٖقا إوٝض ايـداٍ :ؾكٌٝ

 :تهعهعت( أٟ تعأػلت )ايؿٛٝعع( ايٌعـٜـ ايٌعٓٝع )ايعٌعرل( ايعنٚز )قٛيع٘        :ي٘)قٛ
أكاْٞ( بؿقض اشلُن٠ ٚإلاؿ ك٩ٜا إٓاّ )آؿّ( بإـ أٟ أزلل )١ٕ( بهول اي٬ّ ًعل ايلأي إفا 
داٚم ًش١ُ ا٭فٌْ ٚمل هاٚم إٓهبٌ )قط٘( بؿقشقٌ ًـٜـ٠ دععٛؿ٠ ايٌععل )طاؾٝع١(    

 .٠ َٔ طؿا اي٤ٌٞ ٜطؿٛ إفا  ٬  ٢ً غرلٙبايٝا٤ ب٬ ُٖن٠ أٟ باكم



 صلى اهلل عليه وسلم ملرفوعات املوطا إىل املصطفى

 259 

 باب َا أنلَ٘ اهلل تعاٍ

 بأْ٘ نإ ٜل٣ َٔ ٚكا٤ ٚٗلٙ نُا نإ ٜل٣ َٔ قبٌ ٚدٗ٘

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -943
ؾٛاهلل َعا ىؿع٢  ًعٞ ػٌعٛ هِ ٫ٚ كنعٛ هِ       ،ش أتلٕٚ قبًيت ٖٗٓا:قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

 كانِ َٔ ٚكا٤ ٚٗلٟ ش.ٚإْٞ ٭

ػٌ قاهلل تعاٍ يع٘ إؿكانعا ٜعـكى بع٘ َعا يعٝى ٗ        :ا٭ٚٗل ٭ٕ ٜكاٍ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ايعاؿ٠ إؿكان٘ ٖا قـ نإ أٚ هٝهٕٛ ٖٚا ٖٛ غا٥ب  ٓ٘ أٚ يٝى ٗ قعافا٠ بِعلٙ َٓععني١    

 .ٚاهلل أ ًِ .ك١ٜ٩ ايبِل

تٛتل ؟  ٜا كهٍٛ اهلل أتٓاّ قبٌ إٔ :قًت :)َايو( بإهٓاؿٙ قايت  ا١ٌ٥ -944
 .ٜا  ا١ٌ٥ إٕ  ٝين تٓاَإ ٫ٚ ٜٓاّ قً  :ؾكاٍ

ِ   اهقٌهٌ بعإٔ ايعٓ     :قاٍ ايـًٖٟٛ مل ٜعـكى اْكٔعا٤ ٚقعت     ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
اي٠٬ِ ي١ًٝ ايقعلٜى ٚأدٝب بٛدٛٙ أُشٗا إٔ فيو يه٬ٍ  لض يع٘ ٚنعإ قًبع٘ يع٫ٛ     

اؿ٠ ا٭ػلٜٚع١   لض ي٘ َٔ ايه٬ٍ  َق٦ٝٗا ٕا ٜٓععنٍ  ًٝع٘ َعٔ ايعٛسٞ ٫ٚنقوعاب ايوعع      
 .ٚأهبابٗا

قاٍ  :قايت ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ  ا١ٌ٥ مٚز ايٓ   -945
ش ايًعِٗ  :َا َٔ ْ  ّٛت سق٢ ىرل. ؾوُعق٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

 .ايلؾٝل ا٭ ٢ًش. ؾعلؾت أْ٘ فاٖب

ْبٝا٤ ايقٜٔ ٜوعهٕٓٛ  ايلؾٝل ا٭ ٢ً( أٟ اػذلت ايلؾٝل ا٭ ٢ً ِٖٚ ْا ١ ا٭ :)قٛي٘
 .ٚقٌٝ ٖٛ َٔ أزلا٤ اهلل تعاٍ ٚايلؾل ايلأؾ١ ٚايًطـ ٚايلؾٝل إلاؾل .أ ٢ً  ًٌٝ

  ٓـ َٛت٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب َا تهًِ ب٘ ايٓ  

)َايو(  ٔ ٖاًِ بٔ  ل٠ٚ  ٔ  باؿ بٔ  بـ اهلل بٔ ايعنبرل إٔ  ا٥ٌع١    -946
قبٌ إٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًٍِ اهلل أػدلت٘ أْ٘ زلعت كهٛ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِمٚز ايٓ  

    ٍ ايًعِٗ اغؿعل يعٞ ٚاكٓعين ٚاؿكعين       :ّٛت ٖٚٛ َوقٓـ إٍ ُعـكٖا ٚأُعػت إيٝع٘ ٜكعٛ
 .بايلؾٝل ا٭ ٢ً

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ق١ِ ٚؾا٠ ايٓ  

تعٛٗ ٜعّٛ اٱثعٌٓ     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ كهٍٛ اهلل  -947
 .ٜعـؾٔ  ٓعـ إٓعدل    :ي أؾقافا ٫ ٜ٪َِٗ أسـ ؾكاٍ ْعاي ٚؿؾٔ ّٜٛ ايج٬ثا٤ ٢ًُٚ  ًٝ٘ ايٓا
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ٍ  .ٜـؾٔ بايبكٝع :ٚقاٍ آػلٕٚ ُع٢ً اهلل  زلععت كهعٍٛ اهلل    :ؾذا٤ أبٛ بهل ايِـٜل ؾكعا
ؾشؿل يع٘ ؾٝع٘ ؾًُعا نعإ      .ٗ َهاْ٘ ايقٟ تٛٗ ؾٝ٘إ٫  َا ؿؾٔ ْ  ق٘ :ٜكٍٛ  ًٝ٘ ٚهًِ

ايكُععّٝ. ٚمل ٜٓعععنع  ٫ تٓعععنع : ٓععـ غوععً٘ أكاؿٚا ْععنع قُِٝعع٘ ؾوععُعٛا ُععٛتا ٜكععٍٛ
 .٢ًِ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايكُّٝ ٚغوٌ ؾٝٗ

)َايو( بإهٓاؿٙ نإ بإـ١ٜٓ كد٬ٕ أسـُٖا ًٜشـ ٚاٯػعل ٫ ًٜشعـ    -948
ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   ؾذا٤ ايقٟ ًٜشعـ ؾًشعـ يلهعٍٛ اهلل     .أُٜٗا دا٤ أ٫ٚ  ٌُ  ًُ٘ :ؾكايٛا
 .ٚهًِ

ِ  )َايو( أْ٘ بًػ٘ إٔ أّ ه١ًُ مٚز ايٓ   -949 اْعت  ن ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .سق٢ زلعت ٚقع ايهلامٜٔ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِا ُـقت َٛت كهٍٛ اهلل  :تكٍٛ

ِ  )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ كهٍٛ اهلل  -951 نؿعٔ   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
 .ٗ ث٬ث١ أثٛاب بٝا هٛي١ٝ

)ايؿععق( ايٛاسععـ إؿععلؿ )ايهععلامٜٔ( ٖععٛ إوععاسٞ ْععع نععلمٜٔ )هععشٛي١ٝ( بععايؿقض 
 .َٓوٛب إٍ هشٍٛ قل١ٜ بايُٝٔ

  ٢ً أَق٘ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ًـ٠ َٛت ايٓ  

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ إٔ كهٍٛ اهلل  -951
 ش يٝعن إوًٌُ ٗ َِا٥بِٗ إِٝب١ بٞ ش.:قاٍ

ٚكآٙ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِعٓاٙ إٔ إ٪َٔ إفا تؿهل ؾُٝا نإ وٌِ ي٘ يٛ يكٞ ايٓ  
فيو ُٚدل ٚاهذلدع سِعٌ يع٘ ايجعٛب اؾنٜعٌ ٚإفا أُعابق٘       ُٚشب٘ ثِ تأمل بوبب ؾكـ

َِٝب١ ٗ أًٖ٘ َٚاي٘ ؾقؿهل ٗ ٖقٙ إِٝب١ ايعا١َ اييت أُٝبت بٗا إوًُٕٛ ناؾقِٗ أٚشلِ 
 .ٚآػلِٖ اهقشكل ٗ دٓبٗا تًو إِٝب١ ٖٚإ  ًٝ٘ ٚقعٗا ؾذلى اؾنع شلا

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب سهِ تلن١ ايٓ  

اب  ٔ  ل٠ٚ بٔ اينبرل  ٔ  ا٥ٌع١ أّ إع٪ٌَٓ إٔ   )َايو(  ٔ ابٔ ًٗ -952
أكاؿ إٔ ٜبعجٔ  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِسٌ تٛٗ كهٍٛ اهلل  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِأمٚاز ايٓ  

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ جُإ بٔ  ؿإ إٍ أبٞ بهل ايِـٜل ؾٝوأيٓ٘ َرلاثٗٔ َٔ كهٍٛ اهلل 
ٍ    :ؾكايت شلٔ  ا١ٌ٥ كٓٞ اهلل  ٓٗا ِ   اهلل  أيٝى قعـ قعاٍ كهعٛ ٫  :ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .ْٛكخ َٚا تلنٓاٙ ُـق١

٢ًُ )َايو(  ٔ أبٞ اينْاؿ  ٔ ا٭ لز  ٔ أبٞ ٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل  -953
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٫ ٜكقوِ ٚكثيت ؿٜٓاكا َا تلنت بععـ ْؿكع١ ْوعا٥ٞ َٚ٪ْٚع١  عاًَٞ       :قاٍ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
 .ؾٗٛ ُـق١

ؿعـٜح أنجعل َعٔ    ٚقـ ك٣ٚ ٖقا ا .اتؿل أٌٖ ايو١ٓ  ٢ً ٖقا اؿهِ :قاٍ ايـًٖٟٛ
ؾًٝى غدل تؿلؿ ب٘ أبٛ بهل ايِـٜل كٓعٞ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ٌل٠ َٔ أُشاب ايٓ  

 .اهلل  ٓ٘ ػ٬ؾا ٕٔ م ُ٘

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب أؿا٤ أبٞ بهل ايِـٜل كٓٞ اهلل  ٓ٘  ـات ايٓ  

)َايو(  ٔ كبٝع١ بٔ أبٞ  بـ ايعلٓٔ أْع٘ قعاٍ قعـّ  ًع٢ أبعٞ بهعل         -954
ِ   َٔ نإ ي٘  ٓـ كهعٍٛ اهلل   :بشلٜٔ ؾكاٍايِـٜل َاٍ َٔ اي ٚأٟ  ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 .أٚ ـٙ ؾًٝأتين ؾذا٤ٙ دابل بٔ  بـ اهلل ؾشؿٔ ي٘ ث٬خ سؿٓات

 .ايٛأٟ ايٛ ـ ٚايؿعٌ ٚأ٣ ٜأٟ ٚاؿؿ١ٓ اؿج١ٝ

 باب هرل٠ أبٞ بهل ايِـٜل كٓٞ اهلل  ٓ٘ ٚؾٔا٥ً٘

بعٞ  )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ ٓٝـ بٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  عٛف  عٔ أ   -955
َٔ أْؿل مٚدعٌ ٗ هعبٌٝ اهلل ْعٛؿٟ ٗ     :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٖلٜل٠ إٔ كهٍٛ اهلل 

اؾ١ٓ ٜا  بـ اهلل ٖقا ػرل ٖقا ػرل ؾُٔ نإ َٔ أٌٖ اي٠٬ِ ؿ ٞ َٔ باب اي٠٬ِ َٚعٔ  
نإ َٔ أٌٖ اؾٗاؿ ؿ ٞ َٔ باب اؾٗاؿ َٚٔ نعإ َعٔ أٖعٌ ايِعـق١ ؿ عٞ َعٔ بعاب        

ٜعا   :ؿ ٞ َعٔ بعاب ايلٜعإ. ؾكعاٍ أبعٛ بهعل ايِعـٜل        ايِـق١ َٚٔ نإ َٔ أٌٖ ايِٝاّ
كهٍٛ اهلل َا  ٢ً َٔ ٜـ ٢ َٔ ٖقٙ ا٭بٛاب َعٔ ٓعلٚك٠ ؾٗعٌ ٜعـ ٢ أسعـ َعٔ ٖعقٙ        

 .ٚأكدٛ إٔ تهٕٛ َِٓٗ ،ْعِ :قاٍ .ا٭بٛاب نًٗا ؟

)َايو(  ٔ أبٞ ايٓٔل ٍَٛ  ُل بٔ  بٝـ اهلل أْ٘ بًػع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل    -956
ٜعا   :ؾكاٍ أبٛ بهعل ايِعـٜل   .ٖ٪٤٫ أًٗـ  ًِٝٗ :قاٍ يٌٗـا٤ أسـ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ

أيوعٓا بعإػٛاِْٗ أهعًُٓا نُعا أهعًُٛا ٚداٖعـْا نُعا         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل  
 .ٚيهٔ ٫ أؿكٟ َا ؼـثٕٛ بعـٟ ،ب٢ً :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِداٖـٚا ؟ ؾكاٍ كهٍٛ اهلل 

 .أ٥ٓا يها٥ٕٓٛ بعـى :ؾبه٢ أبٛ بهل ثِ به٢ ثِ قاٍ :قاٍ

ٍ )َايو(  -957 قعاٍ أْعى بعٔ     : ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١ أْ٘ قعا
كأٜت  ُل بٔ اـطاب ٖٚٛ ٦َٜٛق أَرل إ٪ٌَٓ ٚقـ كؾع بٌ نقؿٝع٘ بلقعع ثع٬خ     :َايو

 .يبـ بعٔٗا ؾٛم بعا

 :)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أْى بٔ َايو قاٍ -958
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٘ ُاع َٔ ُل ؾٝأنً٘ سق٢ ٜأنٌ كأٜت  ُل بٔ اـطاب ٖٚٛ ٦َٜٛق أَرل إ٪ٌَٓ ٜطلغ ي
 .سٌؿٗا

 :)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١  ٔ أْى بٔ َايو قاٍ -959
زلعت  ُل بٔ اـطاب ٚػلدت َع٘ سق٢ ؿػٌ سا٥طا ؾوُعق٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ ٚبٝين ٚبٝٓع٘  

 ُل أَرل إع٪ٌَٓ بعؽ بعؽ ٜعا ابعٔ اـطعاب يقعقكٌ اهلل أٚ         :دـاك ٖٚٛ ٗ دٛف اؿا٥٘
 .يٝعقبٓو

و(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ أبٝ٘ إٔ  ُل بٔ اـطاب نإ ًِٜٞ َٔ )َاي -961
        ِ ايِع٠٬   :ايًٌٝ َا ًا٤ اهلل سق٢ إفا نإ َعٔ آػعل ايًٝعٌ أٜكعٜ أًٖع٘ يًِع٠٬ ٜكعٍٛ شلع

ٚأَل أًٖو باي٠٬ِ ٚاُعطدل  ًٝٗعا ٫ ْوعأيو كمقعا     } :ٚاي٠٬ِ ثِ ٜكٍٛ شلِ ٖقٙ اٯ١ٜ
 .{مٔ ْلمقو ٚايعاقب١ يًقك٣ٛ

ٍ  )َايو(  ٔ مٜـ بعٔ أهع   -961 ًعلب  ُعل بعٔ اـطعاب يبٓعا       :ًِ أْع٘ قعا
َٔ أٜٔ ٖقا ايًي ؟ ؾأػدلٙ أْ٘ ٚكؿ  ٢ً َا٤ قـ زلاٙ ؾإفا ْعِ  :ؾأ ذب٘ ؾوأٍ ايقٟ هكاٙ

ؾأؿػعٌ   .َٔ ْعِ ايِـق١ ِٖٚ ٜوكٕٛ ؾشًبٛا يٞ َٔ أيباْٗا ؾذعًق٘ ٗ هكا٥ٞ ؾٗعٛ ٖعقا  
 . ُل بٔ اـطاب ٜـٙ ؾاهقكاٙ

إٕ ٗ  :ٍ يعُعل بعٔ اـطعاب   )َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قعا  -962
ٍ  .اؿؾعٗعا إٍ أٖعٌ بٝعت ٜٓقؿععٕٛ بٗعا      :ؾكاٍ  ُل .ايٛٗل ْاق١  ُٝا٤ ٖٚعٞ   :ؾكًعت  :قعا

 :ؾكعاٍ  ُعل   :نٝـ تأنٌ َٔ ا٭كض ؟ قاٍ :ؾكًت :قاٍ .ٜكطلْٚٗا باٱبٌ :قاٍ . ُٝا٤
أكؿمت  :ؾكعاٍ  ُعل   .بٌ َعٔ ْععِ اؾنٜع١    :أَٔ ْعِ اؾن١ٜ ٖٞ أّ َٔ ْعِ ايِـق١ ؟ ؾكًت

ؾعأَل بٗعا  ُعل ؾٓشعلت ٚناْعت  ٓعـٙ        .إٕ  ًٝٗا ٚهِ ْعِ اؾنٜع١  :ؾكًت .أنًٗا ٚاهلل
دعٌ َٓٗا ٗ تًو ايِعشاف ؾٝبععح بٗعا    إ٫  ُشاف توع ٫ٚ تهٕٛ ؾان١ٗ ٫ٚ طلٜؿ١

ٜٚهٕٛ ايقٟ ٜبععح بع٘ إٍ سؿِع١ ابٓقع٘ َعٔ آػعل        ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِإٍ أمٚاز ايٓ  
ؾذعٌ ٗ تًعو ايِعشاف َعٔ ؿعِ      :قاٍ .فيو ؾإٕ نإ ؾٝ٘ ْكّ نإ ٗ سٜ سؿ١ِ

ٚأَل َا بكعٞ َعٔ ؿعِ تًعو      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِتًو اؾنٚك ؾبعح بٗا إٍ أمٚاز ايٓ  
 اؾنٚك ؾِٓع ؾـ ا  ًٝ٘ إٗادلٜٔ ٚا٭ِْاك. 

ػعلز  بعـ اهلل ٚ بٝعـ اهلل     :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ  ٔ أبٝ٘ أْ٘ قاٍ -963
٬ َعلا إٍ أبعٞ َٛهع٢ ا٭ًععلٟ ٖٚعٛ      ابٓا  ُل بٔ اـطاب ٗ دٍٝ إٍ ايعلام ؾًُا قؿ

ثعِ   .يٛ أقـك يهُا  ٢ً أَل أْؿعهُا ب٘ يؿعًعت  :أَرل ايبِل٠ ؾلسب بُٗا ٚهٌٗ ثِ قاٍ
ٖٓا َاٍ َٔ َاٍ اهلل أكٜـ إٔ أبعج٘ إٍ أَرل إ٪ٌَٓ ؾأهًؿهُاٙ بع٘ ؾقبقععإ بع٘     ،ب٢ً :قاٍ
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 أَرل إ٪ٌَٓ ٜٚهٕٛ يهُا َقا ا َٔ َقاع ايعلام ثِ تبٝعاْ٘ بإـ١ٜٓ ؾق٪ؿٜإ كأي إاٍ إٍ
ٍ   .ٚؿؿْا فيو :ؾكاٍ .ايلبض أنعٌ اؾعٍٝ أهعًؿ٘     :ؾؿعٌ ٚنقب إٍ  ُل بٔ اـطعاب قعا

ابٓعا أَعرل إع٪ٌَٓ ؾأهعًؿهُا ؟ أؿٜعا       :ؾكاٍ  ُل بٔ اـطاب .٫ :قا٫ .َجٌ َا أهًؿهُا
٪ٌَٓ ٖعقا  َا ٜٓبػٞ يو ٜا أَرل إع  :ؾأَا  بـ اهلل ؾوهت ٚأَا  بٝـ اهلل ؾكاٍ .إاٍ ٚكع٘

 .ؾوعهت  بعـ اهلل ٚكادعع٘  بٝعـ اهلل     .أؿٜعاٙ  :ؾكاٍ  ُل .يٛ ْكّ إاٍ أٚ ًٖو ئُٓاٙ
 .دعًق٘ قلآعا  :ؾكاٍ  ُل .ٜا أَرل إ٪ٌَٓ يٛ دعًق٘ قلآا :ؾكاٍ كدٌ َٔ دًوا٤  ُل

 .ؾأػق  ُل كأي إاٍ ِْٚـ كع٘ ٚأػق  بـ اهلل ٚ بٝـ اهلل ِْـ كبض إاٍ

نقب أبٛ  بٝـ٠ بعٔ اؾعلاغ إٍ  ُعل     :ِ قاٍ)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهً -964
ؾإْ٘  ،بٔ اـطاب ٜقنل ي٘ ْٛ ا َٔ ايلّٚ ٜقؼٛف َٔ أَلِٖ ؾهقب إيٝ٘  ُل ; أَا بعـ

َُٗا ٜٓنٍ بعبـ َ٪َٔ َٓعنٍ ًـ٠ هعٌ اهلل بعـٙ ؾلدا ٚإْ٘ ئ ٜػًعب  وعل ٜوعلٜٔ ٚإٕ    
 (.اهلل يعًهِ تؿًشٕٛ)ٜا أٜٗا ايقٜٔ آَٓٛا اُدلٚا ُٚابلٚا ٚكابطٛا ٚاتكٛا  :اهلل ٜكٍٛ

965-   ٍ ايًعِٗ ٫   :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ  ُل بٔ اـطاب نعإ ٜكعٛ
 .ػعٌ ققًٞ بٝـ كدٌ ٢ًُ يو هذـ٠ ٚاسـ٠ وادين بٗا  ٓـى ّٜٛ ايكٝا١َ

ايًعِٗ إْعٞ    :)َايو(  ٔ مٜـ بٔ أهًِ إٔ  ُل بٔ اـطاب نإ ٜكٍٛ -966
 .أهأيو ًٗاؿ٠ ٗ هبًٝو ٚٚؾا٠ ببًـ كهٛيو

بٔ هعٝـ إٔ  ُل بعٔ اـطعاب ٜأنعٌ ػبعنا بوعُٔ      )َايو(  ٔ و٢ٝ  -967
 :ؾـ ا كد٬ َٔ أٌٖ ايباؿ١ٜ ؾذعٌ ٜأنعٌ ٜٚقبعع بايًكُع١ ٚٓعل ايِعؿش١ ؾكعاٍ يع٘  ُعل        

 :ٚاهلل َا أنًت زلٓا ٫ٚ كأٜت آن٬ ب٘ َٓق نقا ٚنعقا. ؾكعاٍ  ُعل    :ؾكاٍ .نأْو َكؿل
 ٫ آنٌ ايؤُ سق٢ وٝا ايٓاي َٔ أٍٚ َاوبٕٛ. 

ـ إٔ  ُل بٔ اـطاب أؿكى دعابل بعٔ  بعـ    )َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝ -968
ٍ   :اهلل َٚع٘ ٌٓ ؿِ ؾكاٍ ٜعا أَعرل إع٪ٌَٓ قلَٓعا إٍ ايًشعِ ؾاًعذلٜت        :َا ٖعقا ؟ ؾكعا

أٜعٔ   ،َا ٜلٜـ أسعـنِ إٔ ٜطعٟٛ بطٓع٘  عٔ دعاكٙ ٚابعٔ  ُع٘        :ؾكاٍ  ُل .بـكِٖ ؿُا
 (.) أفٖبقِ طٝباتهِ ٗ سٝاتهِ ايـْٝا ٚاهقُقعقِ بٗا :تقٖب  ٓو ٖقٙ اٯ١ٜ ؟

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب إٔ  ُل بٔ اـطعاب   -969
اػقِِ إيٝ٘ َوًِ ٜٚٗٛؿٟ ؾلأ٣  ُل بٔ اـطاب إٔ اؿل يًٝٗٛؿٟ ؾك٢ٔ ي٘  ُل ؾكاٍ 

َٚا ٜـكٜو  :ؾٔلب٘  ُل بٔ اـطاب بايـك٠ ثِ قاٍ .ٚاهلل يكـ قٔٝت باؿل :ي٘ ايٝٗٛؿٟ
نإ  ٔ ّٝٓ٘ ًَو ٚ عٔ سلايع٘   إ٫  باؿلإْا لـ أْ٘ يٝى قاض ٜكٔٞ  :؟ ؾكاٍ ايٝٗٛؿٟ

  .ًَو ٜوـؿاْ٘ ٜٚٛؾكاْ٘ يًشل َاؿاّ َع اؿل ؾإفا تلى اؿل  لدا ٚتلناٙ
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َا ازلعو   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  ُل بٔ اـطاب قاٍ يلدٌ -971
أٜعٔ   :قاٍ .ٖٔ ؟ قاٍ:  َٔ اؿلق١ :قاٍ .ابٔ ًٗاب :ابٔ َٔ ؟ قاٍ :قاٍ .ْل٠ :؟ ؾكاٍ

أؿكى أًٖو ؾكعـ   :ؾكاٍ  ُل .بقات ي٢ٛ :بأٜٗا ؟ قاٍ :قاٍ .عل٠ ايٓاك :َوهٓو ؟ قاٍ
 .ؾهإ نُا قاٍ  ُل بٔ اـطاب :قاٍ .اسذلقٛا

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  ُل بٔ اـطاب نعإ وُعٌ ٗ ايععاّ     -971
ايٛاسـ  ٢ً أكبعٌ أيـ بعرل ; وُعٌ ايلدعٌ إٍ ايٌعاّ  ًع٢ بععرل ٚوُعٌ ايعلدًٌ إٍ        

ؾكعاٍ يع٘  ُعل بعٔ      .آًين ٚهشُٝا :ؾذا٤ٙ كدٌ َٔ أٌٖ ايعلام ؾكاٍ ايعلام  ٢ً بعرل
 ْعِ.  :أٌْـتو باهلل أهشِٝ مم ؟ قاٍ :اـطاب

972-   ٍ ٕعا   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ هعٝـ بٔ إوٝب أْ٘ زلعع٘ ٜكعٛ
ُـك  ُل بٔ اـطاب َٔ َٓع٢ أْعاؾ بعا٭بطض ثعِ نعّٛ نَٛع١ ثعِ طعلغ  ًٝٗعا كؿا٤ٙ          

ايًِٗ ندلت هين ٚٓعؿت قٛتٞ ٚاْقٌلت ك ٝيت  :ايوُا٤ ؾكاٍٚاهقًك٢ ثِ َـ ٜـٜ٘ إٍ 
ثِ قـّ إـ١ٜٓ ٗ  كب فٟ اؿذ١ ؾؼطب ايٓاي ثِ  .ؾاقبٔين إيٝو غرل َٔٝع ٫ٚ َؿلٙ

 ٜا أٜٗا ايٓاي قـ هٓت يهِ ايوٓٔ ٚؾلٓت يهِ ايؿلا٥ا ٚتعلنقِ  ًع٢ ايٛآعش١    :قاٍ
ٍ   ٚٓلب بإسـ٣ ٜـٜ٘  ٢ً .إٔ تًٔٛا بايٓاي ّٝٓا ٚسلا٫إ٫  إٜعانِ إٔ   :ا٭ػل٣ ثعِ قعا

إْا ٫ لـ سـٜٔ ٗ نقاب اهلل ؾكـ كدِ كهٍٛ اهلل  :تًٗهٛا  ٔ آ١ٜ ايلدِ إٔ ٜكٍٛ قا٥ٌ
ماؿ  ُعل بعٔ اـطعاب ٗ نقعاب اهلل      :ٚكْٓا ٚايقٟ ْؿوٞ بٝعـٙ يع٫ٛ إٔ ٜكعٍٛ ايٓعاي    

ـ قاٍ وٝع٢ بع   .يهقبقٗا )ايٌٝؽ ٚايٌٝؼ١ إفا مْٝا ؾاكُْٖٛا ايبق١( ؾإْا قـ قلأْاٖا  :ٔ هععٝ
 .ؾُا اْوًؽ فٚ اؿذ١ سق٢ ققٌ  ُل بٔ اـطاب كٓ٘ اهلل :قاٍ هعٝـ بٔ إوٝب

)َايو(  ٔ ْاؾع أْ٘ زلع أهًِ ٍَٛ  ُل بٔ اـطاب وـخ  بعـ اهلل   -973
بٔ  ُل إٔ  ُل بٔ اـطاب كأ٣  ٢ً طًش١ بٔ  بٝـ اهلل ثٛبا َِبٛغا ٖٚٛ قعلّ ؾكعاٍ   

 :ؾكعاٍ  ُعل   .ٜا أَرل إ٪ٌَٓ َعـك  :ٍ طًش١َا ٖقا ايجٛب إِبٛؽ ٜا طًش١ ؟ ؾكا : ُل
  ٍ إٕ  :إْهِ أٜٗا ايلٖ٘ أ١ُ٥ ٜكقـٟ بهِ ايٓاي ؾًٛ إٔ كد٬ دا٬ٖ كأ٣ ٖقا ايجعٛب يكعا

طًش١ بٔ  بٝـ اهلل نإ ًٜبى ايجٝاب إِبػ١ ٗ اٱسلاّ ؾ٬ تًبوٛا أٜٗا ايلٖ٘ ٦ًٝا َعٔ  
 .ٖقٙ ايجٝاب إِبػ١

ببعا )اؿٌـ( ايٝابى ايؿاهـ َٔ ايقُعل  يبـ( أٟ كقع ٚػاٙ بعٔٗا  :)قٛي٘ :قًت
ؾعإٕ   ،)بؽ بؽ( ن١ًُ تكاٍ  ٓـ إـغ ٚتهلك يًُبايػ١ هان١ٓ ؾإٕ ًُٚت دلت ْْٚٛعت 

مل اهقكا٤  ُل ايًي سٌ أػدلٙ َٔ هكاٙ بأْ٘ َٔ ايِـق١ ؟ ٚقعـ قعاٍ كهعٍٛ اهلل     :قًت
ٚدٗعٌ  وقُعٌ   :قًعت  .ٖٛ  ًٝٗا ُـق١ ٚيٓعا ٖـٜع١   :ٗ ق١ِ بلٜل٠ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
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أسـُٖا ٖٚٛ ا٭ٚٗل أْ٘ ا قكـ  ـّ إباس١ ايِـق١  ٢ً ٖعقا ايلدعٌ ٚناْعت بلٜعل٠ َعٔ      
ِ   َوقشكٞ ايِـق١ ٚثاْٝٗا إٔ قٍٛ ايٓ   قُعٍٛ  ًع٢ بٝعإ اؾعٛام      ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً

 ٓـ بٝإ اؾٛام  ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚؾعٌ  ُل  ٢ً إبايػ١ ٗ تطٗرل ايباطٔ ٚنإ ايٓ  
ٍ    َأَٛكا بؿعٌ اؾعا  )يقعبٌ يًٓعاي َعا ْعنٍ إيعِٝٗ) ٚأَعا غعرلٙ         :٥ن َجابعا  ًٝع٘ يكٛيع٘ تععا

ٖٚٞ  ُٝا٤( ساٍ َٔ ققٚف تكـٜلٙ أٜٓقؿعٕٛ بٗا ٖٚعٞ   :ؾا٫سقٝاٙ أٍٚ ٗ سك٘ )قٛي٘
أكؿمت ٚاهلل أنًٗا( يٝى َعٓاٙ ايقهقٜب ٚا٫تٗعاّ ٚيهعٔ إعلاؿ إبايػع١ ٗ      : ُٝا٤ ؟ )قٛي٘

ْٛاع بٝت إاٍ يٝؿعٌ بٗا َا ٖٞ سهِ ْٛ ٗعا ٜٚٓبػعٞ   ؼكٝل ايٓاق١ َٔ أٟ ْٛع ٖٞ َٔ أ
 .يًؼًٝؿ١ إٔ ٜبايؼ ٗ ايقشكٝل ي٬٦ ٜكع ٗ اـطأ ٚايقـيٝى

َٔ آػل فيو( َعٓاٙ نإ بٝٓ٘ ٚبٌ سؿ١ِ َباهط١ يهْٛٗا ابٓق٘ بهْٛٗا اب١ٓ  :)قٛي٘
ٌ    :ؾلسب بُٗا ٚهٌٗ( أٟ قاٍ َلسبا بهُا ٚه٬ٗ )قٛي٘ : ُل )قٛي٘ ( ابٓعا أَعرل إع٪َٓ

أٟ أْقُا ابٓاٙ ؾأهًؿهُا يقيو ٚٗ فيو ْٛع قِٛك ٗ سؿٜ بٝت إعاٍ ْٚعٛع َوعاق١    
ؾإٕ قًت.  سهِ ٖقٙ إعا١ًَ إٔ ٜهٕٛ شلُا ايلبض نً٘  .َع اـًٝؿ١ ٚايٛكع ٫ هٛم فيو

٭ْ٘ إٕ ُض اٱه٬ف َٔ أبٞ َٛه٢ ؾٗٛ قلض ٗ فَقُٗا ؾِعض تِعلؾُٗا ؾٝع٘ ٚإٕ مل    
٫ ٜوعذلؿ ثعِ إٕ نعإ اؿهعِ ٖعٛ ايعلؿ ؾُعا َعٓع٢          ِٜض ؾٗٛ غِب َٚٓاؾع إػِعٛب 

مل ٜهععٔ ٖععقا  ًعع٢ هععبٌٝ اؿهععِ بععٌ أَلُٖععا بععقيو  :إٌععاٚك٠ ٚدعًعع٘ قلآععا ؟ قًععت
إْع٘ يعٔ ٜػًعب  وعل      :اهقشبابا ٚسجُٗا  ٢ً ؾعً٘ ٕعا كأ٣ ٗ فيعو َعٔ إوعاق١ )قٛيع٘     

ك٠ إٍ إٔ ) ؾإٕ َع ايعول ٜولا إٕ َعع ايعوعل ٜوعلا) ٚؾٝع٘ إًعا     :ٜولٜٔ( ٜلٜـ قٛي٘ تعاٍ
وادين بٗا( ٜعين إٔ  :إٓهل إفا أ ٝـ َٓهلا ؾٗٛ غرل ا٭ٍٚ ٚإفا أ ٝـ َعلؾا ؾٗٛ ٖٛ )قٛي٘

إوًٌُ شلِ سل  ٢ً اـًٝؿ١ ؾًٛ نإ ايكاتٌ َوًُا ققذا ببعا ايٌب٘ مل تهٔ ًعٗاؿت٘  
َعٔ  ايٛٓل ا٭ثل( ٜعين ب٘ َا تعًل بايِؿش١ َٔ بك١ٝ ايؤُ )إكؿل( اـعايٞ   :نا١ًَ )قٛي٘

ايطعاّ )اؿٝا( بايكِل اؿ٢ِ ٚقٌٝ اـِب ٚإع٢ٓ سيت ه٦ِٝٗ إطل ٚاـِعب )ايكعلّ(   
ًـ٠ ٠ًٛٗ ايًشِ سق٢ ٫ ِٜدل  ٓ٘ )ايػلٜن٠( ايطبٝع١ )ٜ٪ب( أٟ ٜلدعع )اؿلقع١( بعٛمٕ    
اشلُن٠ بطٔ َٔ د١ٓٝٗ ٖٚقا ايقٟ قاي٘  ُل قُعٍٛ  ًع٢ ؾلاهع١ ُعاؿق١ سِعًت يع٘ ٗ       

  .ُٓٔ قٛي٘

آًعين ٚهعشُٝا أكاؿ    :م( نإ ايلدٌ أكاؿ إٔ ىعـع  ُعل بكٛيع٘   أهشِٝ م :)قٛي٘
بايوشِٝ اينم َٔ ايوش١ُ ٖٚٞ ايوٛاؿ ٚأِٖٚ إٔ يع٘ ُعاسبا ازلع٘ هعشِٝ يٝشِعٌ يع٘       
بعرلا ٚاسـا ْٚؿكق٘ بػرل ًلن١ ؾؿطٓٗا  ُل ٚمل ٜٓؼـع ٚٗ قِع١ اهعقًكا٤  ُعل ٚؿ ا٥ع٘     

ْ٘ كأ٣ تًو اشل١٦ٝ أًعـ ٓعلا ١   بإٛت ٚاهقذاب١ ؿ ا٥٘ نلا١َ ٚآش١ ي٘ ٚإِا اهقًك٢ ٭
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ٚػٌٛ ا ٚٗ ق١ِ َٓع٘  ٔ ايجٛب إِبٛؽ إًاك٠ إٍ إٔ إكقـ٣ ٜوقشب يع٘ إٔ ٜعذلى   
 .بعا إباسات إفا ػاف َٔ ؾعً٘ ؾق١ٓ ايعٛاّ

نإ إٓاهب ٖٗٓا إٔ ْقنل ٦ًٝا َٔ هعرل٠  ُعل ٚ جُعإ ٚ ًعٞ كٓعٞ اهلل  عِٓٗ       
ع ايقٟ ٗ إٛطأ كٚا١ٜ و٢ٝ ٚيعٝى ٗ  إلؾٛإ٫  يهٔ َٔ ًلٙ ٖقا ايهقاب إٔ ٫ ْقنل
 .إٛطأ ٤ًٞ ًِٜض إٔ ٜقنل َٔ هرلتِٗ

 باب هرل٠ ْع َٔ ايِشاب١ كٓٞ اهلل تعاٍ  ِٓٗ أْعٌ

)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١ أْ٘ زلع أْى بعٔ َايعو    -974
سعا٤  نإ أبٛ طًش١ أنجل أِْاكٟ بإـ١ٜٓ َا٫ َٔ نٌ ٚنإ أسب أَٛاي٘ إيٝ٘ برل :ٜكٍٛ

ٜـػًٗا ٌٜٚلب َٔ َعا٤   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٚناْت َوقكب١ً إوذـ ٚنإ كهٍٛ اهلل 
)ئ تٓايٛا ايدل سق٢ تٓؿكٛا ٖا ؼبٕٛ) قاّ أبٛ  :ؾًُا ْنيت ٖقٙ اٯ١ٜ :قاٍ أْى .ؾٝٗا طٝب

 :ٜا كهٍٛ اهلل إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ ٜكٍٛ :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِطًش١ إٍ كهٍٛ اهلل 
ايٛا ايدل سق٢ تٓؿكٛا ٖا ؼبٕٛ) ٚإٕ أسب أَٛايٞ إيٞ برلسا٤ ٚإْٗا ُـق١ هلل أكدٛ )ئ تٓ

ُع٢ً اهلل  ؾكاٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ .بلٖا ٚفػلٖا  ٓـ اهلل ؾٔعٗا ٜا كهٍٛ اهلل سٝح ٦ًت
بؽ بؽ فيو َاٍ كابض فيو َاٍ كابض ٚقـ زلعت َا قًت ؾٝ٘ ٚإْٞ أك٣ إٔ  : ًٝ٘ ٚهًِ

ؾكوُٗا أبٛ طًش١ ٗ أقاكب٘ ٚبين  .اؾعٌ ٜا كهٍٛ اهلل :بٛ طًش١ؾكاٍ أ .ػعً٘ ٗ ا٭قلبٌ
ُ٘ . 

)َايو(  ٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ بهل إٔ أبا طًش١ ا٭ِْاكٟ نعإ ِٜعًٞ    -975
ٗ سا٥٘ ؾطاك ؿبوٞ ؾطؿل ٜذلؿؿ ًٜٚقُى كلدا ؾأ ذب٘ فيو ؾذعٌ ٜقبع٘ بِلٙ هعا ١  

 .ٗ َعايٞ ٖعقا ؾقٓع١   يكعـ أُعابقين    :ثِ كدع إٍ ٬ُت٘ ؾإفا ٖٛ ٫ ٜـكٟ نِ ٢ًُ ؾكاٍ
ؾعقؿنل يع٘ ايعقٟ أُعاب٘ ٗ سعا٥٘ َعٔ ايؿقٓع١         ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾذا٤ إٍ كهٍٛ اهلل 

 .ٜا كهٍٛ اهلل ٖٛ ُـق١ هلل ؾٔع٘ سٝح ٦ًت :ٚقاٍ

ٕعا نعإ ٜعّٛ أسعـ قعاٍ كهعٍٛ اهلل        :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ قاٍ -976
ٌ   َٔ ٜأتٝين غدل هععـ بعٔ ايلبٝعع ا٭ِْعاكٟ ؟     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ أْعا ٜعا    :ؾكعاٍ كدع

َا ًعأْو ؟ ؾكعاٍ    :ؾقٖب ايلدٌ ٜطٛف بٌ ايكق٢ً ؾكاٍ ي٘ هعـ بٔ ايلبٝع .كهٍٛ اهلل
ؾافٖب إيٝ٘ ؾأقل٥ع٘   :قاٍ .ٯتٝ٘ غدلى ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبعجين إيٝو كهٍٛ اهلل  :ايلدٌ

َين ايو٬ّ ٚأػدلٙ أْٞ قـ طعٓت اثٓيت  ٌل٠ طع١ٓ ٚأْٞ قـ أْؿقت َكاتًٞ ٚأػدل قَٛو 
 .ٚٚاسـ َِٓٗ سٞ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِٕ ٫  قك شلِ  ٓـ اهلل إٕ ققٌ كهٍٛ اهلل أ

)َايو(  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ  بـ اهلل بٔ  بـ ايلٓٔ بعٔ ُعِعع١ أْع٘     -977
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بًػ٘ إٔ  ُلٚ بٔ اؾُٛغ ٚ بـ اهلل بٔ  ُل ا٭ِْاكٌٜ ثِ إوًٌٝ ناْا قـ سؿلا ايوٌٝ 
ُٖٚا ٖٔ اهقٌٗـ ّٜٛ أسعـ ؾشؿعل  ُٓٗعا      ٔ قدلُٖا ٖا ًٜٞ ايوٌٝ ٚناْا ٗ قدل ٚاسـ

يٝػرلا َٔ َهاُْٗا ؾٛدـا مل ٜقػرلا نأُْٗا َاتا با٭َى ٚنإ أسـُٖا قـ دعلغ ؾٛٓعع   
ٜـٙ  ٢ً دلس٘ ؾـؾٔ ٖٚٛ نقيو ؾأَٝطت ٜـٙ  ٔ دلسع٘ ثعِ أكهعًت ؾلدععت نُعا      

 .ناْت ٚنإ بٌ أسـ ٚبٌ ّٜٛ سؿل  ُٓٗا هت ٚأكبعٕٛ ه١ٓ

ُع٢ً اهلل  ُإ بٔ ٜواك إٔ كهٍٛ اهلل )َايو(  ٔ ابٔ ًٗاب  ٔ هًٝ -978
ٍ      ًٝ٘ ٚهًِ  :نإ ٜبعح  بـ اهلل بٔ كٚاس١ إٍ ػٝدل ؾٝؼلْ بٝٓ٘ ٚبعٌ ٜٗعٛؿ ػٝعدل قعا

ِ   :ؾذُعٛا ي٘ سًٝا َٔ سًٞ ْوا٥ِٗ ؾكايٛا ؾكعاٍ   .ٖقا يو ٚػؿـ  ٓا ٚػعاٚم ٗ ايكوع
اى ععاًَٞ إٔ  ٜا َعٌل ٜٗٛؿ ٚاهلل إْهِ ٕٔ أبػا ػًل اهلل إيٞ َٚا ف : بـ اهلل بٔ كٚاس١

بٗعقا   :ؾكعايٛا  .أسٝـ  ًٝهِ ؾأَا َا  لٓقِ َٔ ايل٠ًٛ ؾإِا ٖٞ هشت ٚإْا ٫ ْأنًعٗا 
 قاَت ايوُٛات ٚا٭كض. 

برلسا٤( بؿقض ايبا٤ ٚنوعلٖا ٚبؿعقض ايعلا٤ ٚٓعُٗا ٚإعـ ؾُٝٗعا ٚبؿقشُٗعا         :)قٛي٘
قعلب  فيو َاٍ كابض( أٟ ٜلٚغ  ًٝو ْؿعع٘ ٚثٛابع٘ ٜععين     :ٚايكِل َٛٓع بإـ١ٜٓ )قٛي٘

  .ُٚٛي٘

 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِباب ؾٌٔ َـ١ٜٓ ايٓ  

)َايو(  ٔ إهشل بٔ  بـ اهلل بٔ أبٞ طًش١ ا٭ِْاكٟ  ٔ أْعى بعٔ    -979
ايًِٗ باكى شلِ ٗ َهٝاشلِ ٚبعاكى شلعِ ٗ    :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًَِايو إٔ كهٍٛ اهلل 

 .ٜعين أٌٖ إـ١ٜٓ ،ُا ِٗ َٚـِٖ

نإ  : ٔ أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ قاٍ)َايو(  ٔ هٌٗٝ بٔ أبٞ ُاحل  ٔ أبٝ٘  -981
ؾإفا أػقٙ كهعٍٛ اهلل   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِايٓاي إفا كأٚا أٍٚ ايجُل دا٤ٚا إٍ كهٍٛ اهلل 

ايًِٗ بعاكى يٓعا ٗ مثلْعا ٚبعاكى يٓعا ٗ َعـٜٓقٓا ٚبعاكى يٓعا ٗ          :قاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ
بـى ْٚبٝو ٚإْع٘  ُا ٓا ٚباكى يٓا ٗ َـْا ايًِٗ إٕ إبلِٖٝ  بـى ٚػًًٝو ْٚبٝو ٚإْٞ  

ثعِ ٜعـ ٛ أُعػل ٚيٝعـ      ،ؿ اى ٕه١ ٚإْٞ أؿ ٛى يًُـ١ٜٓ َجٌ َا ؿ اى ب٘ َه١ َٚجً٘ َع٘
 ٜلاٙ ؾٝعطٝ٘ فيو ايجُل. 

)َايو(  ٔ قطٔ بٔ ٖٚب  عٔ  عّٛل بعٔ ا٭دعـع إٔ وعٓى َعٍٛ        -981
 ِ  اينبرل بٔ ايعٛاّ أػدلٙ أْ٘ نإ دايوا  ٓـ  بـ اهلل بٔ  ُل ٗ ايؿق١ٓ ؾأتق٘ ٠٫َٛ ي٘ توعً

 ًٝ٘ ؾكايت: إْٞ أكؿت اـلٚز ٜا أبا  بـ ايلٓٔ اًقـ  ًٝٓا اينَإ. ؾكعاٍ شلعا  بعـ اهلل    
ٜكعٍٛ: ٫ ِٜعدل  ًع٢     ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِبٔ  ُل: اقعـٟ يهع ؾإْٞ زلعت كهٍٛ اهلل 
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 .نٓت ي٘ ًؿٝعا أٚ ًٗٝـا ّٜٛ ايكٝا١َإ٫  ٭ٚا٥ٗا ًٚـتٗا أسـ

ـ اهلل إٔ أ لابٝعا بعاٜع   )َايو(  ٔ قُـ بٔ إٓهـك  ٔ دعابل بعٔ  بع    -982
 ٢ً اٱه٬ّ ؾأُاب ا٭ لابٞ ٚ و بإـٜٓع١ ؾعأت٢ ايعٓ      ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِكهٍٛ اهلل 

ِ  ٜا كهٍٛ اهلل  :ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ؾعأب٢ ايعٓ     ،أقًعين بعٝعيت   ٢ًُ اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ٍ      :ثِ دا٤ٙ ؾكاٍ ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِ ؾعأب٢   ،أقًعين بعٝعيت   :أقًعين بعٝعيتظ  ثعِ دعا٤ٙ ؾكعا

إِا إـ١ٜٓ نايهرل تٓؿعٞ ػبجٗعا ِٜٚٓعع     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾؼلز ا٭ لابٞ ؾكاٍ ايٓ  
 .طٝبٗا

زلعت أبا اؿباب هعٝـ بٔ ٜوعاك   :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ أْ٘ قاٍ -983
أَعلت بكلٜع١ تأنعٌ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :زلعت أبا ٖلٜل٠ ٜكٍٛ :ٜكٍٛ

 .إـ١ٜٓ تٓؿٞ ايٓاي نُا ٜٓؿٞ ايهرل ػبح اؿـٜـايكل٣ ٜكٛيٕٛ ٜجلب ٖٚٞ 

ُع٢ً اهلل  ًٝع٘   )َايو(  ٔ ٌٖاّ بعٔ  عل٠ٚ  عٔ أبٝع٘ إٔ كهعٍٛ اهلل       -984
 .أبـشلا اهلل ػرلا َٓ٘إ٫  ٫ ىلز أسـ َٔ إـ١ٜٓ كغب١  ٓٗا :قاٍ ٚهًِ

 :)َايو(  ٔ ٌٖاّ بٔ  ل٠ٚ  ٔ أبٝ٘  ٔ  ا١ٌ٥ أّ إ٪ٌَٓ أْٗا قايت -985
ٜعا أبعت    :ؾعـػًت  ًٝٗعا ؾكًعت    :قايعت  ،ـ١ٜٓ ٚ و أبٛ بهل ٚب٬ٍٕا قـّ كهٍٛ اهلل إ

نٌ  :ؾهإ أبٛ بهل إفا أػقت٘ اؿ٢ُ ٜكٍٛ :نٝـ ػـى ؟ ٜٚا ب٬ٍ نٝـ ػـى ؟ قايت
اَل٨ َِبض ٗ أًٖ٘ ٚإٛت أؿ٢ْ َٔ ًلاى ْعً٘ ٚنإ ب٬ٍ إفا أقًع  ٓع٘ ٜلؾعع  كرلتع٘    

 :ؾٝكٍٛ

 ٞ إفػل ٚدًٌٝبعٛاؿ ٚسٛي #أ٫ يٝت ًعلٟ ٌٖ أبًٝ ي١ًٝ  

 ٌٖٚ ٜبـٕٚ يٞ ًا١َ ٚطؿٌٝ #ٖٚعٌ أكؿٕ ٜعَٛا َٝاٙ ف١ٓ 

ٍ   ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقايت  ا١ٌ٥: ؾذ٦ت كهٍٛ اهلل  ايًعِٗ سبعب    :ؾأػدلتع٘ ؾكعا
إيٝٓا إـ١ٜٓ نشبٓعا َهع١ أٚ أًعـ ٚبعاكى يٓعا ٗ ُعا ٗا َٚعـٖا ٚاْكعٌ ٓاٖعا ٚادعًعٗا           

ِ   ١ مٚز ايعٓ   ٚسـثين و٢ٝ بٔ هعٝـ إٔ  ا٥ٌ :باؾشؿ١ قاٍ َايو   ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
  :ٚنإ  اَل بٔ ؾٗرل٠ ٜكٍٛ :قايت

 إٕ اؾبإ سقؿ٘ َٔ ؾٛق٘ #يكـ كأٜت إٛت قبٌ فٚق٘ 

)َايو(  ٔ ْعِٝ بٔ  بـ اهلل اجملُل  ٔ أبٞ ٖلٜل٠  ٔ أبٞ ٖلٜعل٠ أْع٘    -986
ٕٛ  ٢ً أْكاب إـ١ٜٓ ٥٬َه١ ٫ ٜـػًٗا ايطا  :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِقاٍ كهٍٛ اهلل  :قاٍ

 ٫ٚ ايـداٍ. 
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 ٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِنإ كهٍٛ اهلل  :)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ قاٍ -987
ٔ   :دايوا ٚقدل وؿل بإـ١ٜٓ ؾاطًع كدٌ ٗ ايكدل ؾكاٍ ؾكعاٍ كهعٍٛ    .ب٦ى َِعذع إع٪َ

إْٞ مل أكؿ ٖقا ٜعا كهعٍٛ اهلل إِعا     :ؾكاٍ ايلدٌ .ب٦ى َا قًت :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِاهلل 
٫ َجعٌ ايكقعٌ ٗ هعبٌٝ     :٢ًُ اهلل  ًٝ٘ ٚهًِؾكاٍ كهٍٛ اهلل  .هللأكؿت ايكقٌ ٗ هبٌٝ ا

 .قاشلا ث٬خ َلات .اهلل َا  ٢ً ا٭كض بكع١ ٖٞ أسب إيٞ إٔ ٜهٕٛ قدلٟ بٗا َٓٗا

)َايو(  ٔ و٢ٝ بٔ هعٝـ  ٔ  بـ ايلٓٔ بٔ ايكاهِ إٔ أهًِ َعٍٛ   -988
ـٙ ْبٝقا ٖٚٛ بطلٜعل   ُل بٔ اـطاب أػدلٙ أْ٘ ماك  بـ اهلل بٔ  ٝاَ إؼنَٚٞ ؾلأ٣  ٓ

ؾشُعٌ  بعـ اهلل بعٔ  ٝعاَ      .إٕ ٖقا ايٌلاب وب٘  ُل بعٔ اـطعاب   :َه١ ؾكاٍ ي٘ أهًِ
إؼنَٚٞ قـسا  ُٛٝا ؾذا٤ ب٘ إٍ  ُل بٔ اـطاب ؾٛٓع٘ ٗ ٜـٙ ؾكلبع٘  ُعل إٍ ؾٝع٘    

ؾٌلب َٓ٘ ثعِ ْاٚيع٘ كدع٬ ّٝٓع٘ ؾًُعا       .إٕ ٖقا ايٌلاب طٝب :ثِ كؾع كأه٘ ؾكاٍ  ُل
أْت ايكا٥ٌ ٕه١ ػرل َعٔ إـٜٓع١ ؟ ؾكعاٍ  بعـ      : ْاؿاٙ  ُل بٔ اـطاب ؾكاٍأؿبل  بـ اهلل

 .ٖعٞ سعلّ اهلل ٚأَٓع٘ ٚؾٝٗعا بٝقع٘      :ؾكًت .ٖٞ سلّ اهلل ٚأَٓ٘ ٚؾٝٗا  بـ اهلل :ؾكًت :اهلل
أأْت ايكا٥ٌ ٕهع١ ػعرل    :ثِ قاٍ  ُل .٫ أقٍٛ ٗ بٝت اهلل ٫ٚ ٗ سلَ٘ ٦ًٝا :ؾكاٍ  ُل
٫ أقعٍٛ ٗ سعلّ اهلل    :ؾكاٍ  ُل .ٖٞ سلّ اهلل ٚأَٓ٘ ٚؾٝٗا بٝق٘ :ؾكًت :قاٍ .َٔ إـ١ٜٓ

 .٫ٚ ٗ بٝق٘ ٦ًٝا ثِ اِْلف

)ايٮٚا٤( بإـ اؾٛع )ًؿٝعا أٚ ًٗٝـا( إلاؿ بايٌعؿا ١ ٚايٌعٗاؿ٠ ٖٗٓعا ٖعٛ ا٭َعل      
ِ   اينا٥ـ  ٢ً َا ٚ ـ يع٘   ٗ سعل ناؾع١ أَقع٘ ٖعا ٜكقٔعٞ ػِعْٛ        ُع٢ً اهلل  ًٝع٘ ٚهعً
ت )ايٛ و( بؿقض ايعٌ اؿُع٢ ٚقٝعٌ إٔٗعا )اٱقايع١( كؿ ايِعؿك١      ايهلَات ٚكؾع ايـكدا

ٚدعًٗا نإٔ مل ٜهٔ )قٛي٘: ِٜٓع( بؿقض ايٝا٤ ٚايِاؿ ا١ًُٕٗ أٟ ِٜؿٛ ٚىًعّ )قٛيع٘:   
تأنٌ ايكل٣( أٟ تػًب دًٝٛعٗا  ًع٢    :أَلت بكل١ٜ( أٟ باشلذل٠ إيٝٗا ٚاهقٝطاْٗا )قٛي٘
٢ َٓٗعا ايقكٜع١ ٚايٓوعا٤ )ٜٚجعلب( اهعِ      أٌٖ ايكل٣ ؾٝوقذًب َٓٗا ايػٓا٥ِ ٚايؿ٤ٞ ٚتوعب 

داًٖٞ يًُـ١ٜٓ ٚقـ ٚكؿ ايٓٗعٞ  عٔ اهعقعُاٍ ٖعقا ا٫هعِ َٚعا ٗ ايكعلإٓ سهاٜع١  عٔ          
إٓاؾكٌ )قٛي٘: تٓؿٞ ايٓاي( َاتٛا  ٔ قلٜب ؾِـم أْٗا تٓؿٞ ٚقٌٝ مَعٔ ايعـداٍ سعٌ    
تلدـ ث٬خ كدؿات ٜٚلؿ  ًٝ٘ أْع٘ س٦ٓٝعق ٫ كبع٘ يع٘ بكِع١ ا٭ لابعٞ )قٛيع٘: ػبعح         

ؿـٜـ( ٚهؼ٘ )قٛي٘:  كرلت٘( أٟ ُٛت٘ )قٛيع٘: إفػلٚدًٝعٌ( بعاؾِٝ ًعذلتإ طٝبقعإ      ا
تهْٛإ بأٚؿ١ٜ َه١ )ف١ٓ( بؿقض إِٝ ٚنول اؾعِٝ ٚتٌعـٜـ ايٓعٕٛ َٛٓعع َعل ايٛٗعلإ       

 )ًا١َ ٚطؿٌٝ( دب٬ٕ َٔ دبٌ َه١ )أْكاب إـ١ٜٓ( طلقٗا ٚؾذادٗا.

 ُت


